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ယခုုစာာအုုပ်သ်ည် ်International IDEA  က ထုုတ်ဝ်ေ�ထုာ�ဝေသာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာက်ေခုင်း�် လကဝ်ေတ့်�

လမ်း�်ညွှှန််စာာအုုပ်တ့််င်း ် အုခုန််� ၃ အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ် ပ်ါ�င်းသ်ည်။် လမ်း�်ညွှှန််စာာအုုပ်တ််စာအ်ုုပ််လု��ကုု အုီလကထ်ုရွွန်�်န်စာစ်ာာအုုပ် ် အုသ့င်း ်

PDF ဖွဲ့ုုင်းအ်ုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ် http://www.idea.int/publications/catalogue/practical-guide-constitution-building?lang=my  

တ့်င်း ်ရွရွိုနိုုုင်းပ်ြီးပ်ီ� ယင်း�်တ့်င်း ်မ်းုတ်�်ကန််ုေါန််� (အုခုန််� ၁)၊ အုဝေေခုခု�မ်းူမ်း�ာ�နိုိင်း်် အုေပ်န်အ်ုလိန်ခ်ု�တု်�်ကဝ်ေန်ဝေသာ အုဝေ�ကာင်း�်အုရွာ

မ်း�ာ� (အုခုန််� ၂)၊ ဖွဲ့့��စာည််�ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာကေ်ခုင်း�်တ့်င်း ် အုုပ်ခ်ု��ပ််ဝေရွ�၊ ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာန်ိုိင်း်် တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�တ်ုု�၏

ေီဇိုုုင်း�်ပ်ု�စာ� (အုခုန််� ၄၊ ၅ နိုိင်း်် ၆) နိုိင်း်် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ် ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာကေ်ခုင်း�်နိုိင်း််စာပ်လ်�ဉ်း�်၍ ဗဟိုုုခု��ပ််ကုုင်းမ််းုဝေလ့ာခ်ု�ထုာ�ဝေသာ

အုစာုု�ရွပ်ု�စာ�မ်း�ာ� (အုခုန််� ၇) တ်ုု�ပ်ါ�င်းသ်ည်။် 
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ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေရွ�အုတ့်က ်လကဝ်ေတ့်�လမ်း�်ညွှှန််စာာအုုပ််

© ေီမ်းုုကဝေရွစာီနိုိင်း် ်ဝေရွွ�ဝေကာကပ့််��ုုင်း်ရွာ အုကူအုည်ီဝေပ်�ဝေရွ� နိုုုင်းင််း�တ်ကာအုဖွဲ့့��အုစာည်�် (International IDEA)၊ ၂၀၂၁ ခုုနိုိစာ်  မ်းူပ်ုုင်း်
ေဖွဲ့စာသ်ည်။် အုဂ�လုပ်ဘ်ာာသာေဖွဲ့င်း် ်ဝေရွ�သာ�ထုာ�ဝေသာ စာာတ်မ်း�်ကုု ၂၀၁၁ ခုုနိုိစာ် မ်းူပ်ုုင်းခ်ု့င်း််ေဖွဲ့င်း် ်ထုုတ်ဝ်ေ�သည်။်

ယခုုပု်�နုိိုပ်မု််းသည် ်၂၀၁၁ ခုုနိိုစာတ့််င်း ်ေီမုု်းကဝေရွစီာနိိုင်််း ဝေရွွ�ဝေကာက်ပ့်��ုုင်းရ်ွာအုကူအုညီ်ဝေပ်�ဝေရွ� နုုိုင််းင်း�တ်ကာအုဖ့ွဲ့��အုစာည်�် (International 
IDEA) မ်းိ အုဂ�လုပ်ဘ်ာာသာေဖွဲ့င်း် ်ထုုတ်ဝ်ေ�ဝေသာ A Practical Guide To Constitution Building လကစ်ာ့�စာာအုုပ်အ်ုာ� ေမ်းန်မ််းာ 
ဘာာသာသုု� တ်ုုကရ်ိုုုကေ်ပ်န်�်ုုထုာ�ေခုင်း�် ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် International IDEA (Myanmar) မ်းိ ဘာာသာေပ်န်စ်ာာလု��မ်း�ာ�၏ တ်ုက�မ်းု
အုတ့်က ် အုတ်တ််နိုုုင်း�်ု��ကြိုးကု��စာာ�ထုာ�ဝေသာေ်င်းာ� ဤဘာာသာေပ်န်�်ုုမ်းုအုဝေပ်� အုခု�ကအ်ုလကလ့်�ဝေခု�ာမ််းုရွိုသည်ဟ်ိုု သ�သယ 
တ်စာစ်ာု�တ်စာရ်ွာရွိုခု�ပ််ါက နိုုုင်းင််း�တ်စာ်ကာစာ�ထုာ�စာာအုုပ်အ်ုမ်းိတ် ်ISBN: 978-91-86565-30-5  အုာ� မ်းူရွင်း�်စာာအုုပ်အ်ုေဖွဲ့စာ ်ရွည်ည်ွှှန််�
ကုု�ကာ�သင်း်ပ််ါသည်။် 

ယခုု ပ်ု�နိုိုပ််ထုုတ်ဝ်ေ�ေခုင်း�်သည် ် နိုုုင်း်င်း�တ်စာခ်ုုခုု၏ အုက��ု�စာီ�ပ့်ာ� သုု�မ်းဟိုုတ် ် နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ� အုက��ု�စာီ�ပ့်ာ�မ်း�ာ�မ်းိ သီ�ေခုာ�ကင်း�်လ့တ်ပ််ါ 
သည်။် ဤစာာအုုပ်တ့််င်း ်ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�ဝေသာ အုယူအု�မ်း�ာ�သည် ်International IDEA ၊ International IDEA ဘာုတ်အ်ုဖွဲ့့��သုု�မ်းဟိုုတ််
အုဖွဲ့့���င်းန်ိုုုင်းင််း�မ်း�ာ� ဝေကာင်းစ်ာီသုု�မ်းဟိုုတ် ်ဘာဏ္ဍာာဝေင်း့ဝေထုာကပ််�်သူမ်း�ာ�၏ အုေမ်းင်းမ််း�ာ�၊ သု��သပ်ခ်ု�က်မ်း�ာ�ကုု က�နု််�ဝေသဝေပ်ါက ်ကုုယ ်
စာာ�ေပ်�ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ဝေပ်�ေခုင်း�် မ်းရွိုပ်ါ။
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ကမ်းာာဝေပ်�တ့်င်း ်ဝေရွိ�အုက��ု�� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေကုု ၁၇ ရွာစာုတ့်င်းပ််ု�စာ�ခု�မ်းိတ််ခု�ပ်ြီးပ်ီ� ယင်း�်

သည် ် နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�စာန်စာသ်စာမ််း�ာ�အုတ့်က ် ကဏ္ဍာသစာတ််ရွပ်က်ုု အုေပ်ည််အ်ု� ဖွဲ့့င်း််လိစာဝ်ေပ်�ဝေသာဝေ�ကာင်း် ်

ဝေတ်ာလ်ိန််ဝေေပ်ာင်း�်လ�ဝေရွ� သဝေဘာာတ်ူည်ီခု�ကအ်ုေဖွဲ့စာ ်ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ခု�ပ််ါသည်။် ထုုုစာဉ်းအ်ုခုါနိုိင်း် ်ယခုုအုခု�နု်�်ကာ�

တ့်င်း ် ကမ်းာာကြိုးကီ�၌ အုမ်း��ု�မ်း��ု�ဝေသာဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ� ဝေေပ်ာင််း�လ�ဝေတ့်�ကြုံက��လာခု�ရ်ွပြီးပ်ီ� ေဖွဲ့စာပ််ါ 

သည်။် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေသည် ်ေီမ်းုုကဝေရွစာီစာန်စာက်ုုအုဝေေခုခု�ဝေသာ အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ၏ဝေ�ာင်းရ်ွွက်

ခု�ကမ််း�ာ�ကုုေမ်းှင်း်တ််င်းဝ်ေပ်�ရွန် ်ရွည်ရ်ွွယဝ်ေသာဝေ�ကာင်း် ်၁၉၈၉ စာစာဝ်ေအု�တ်ုုကပ့််�အုပြီးပ်ီ�တ့်င်း ်အုခု��ု�ကုု ေပ်�ေပ်င်း်

ဝေေပ်ာင်း�်လ�ဝေရွ�လုပ်င််းန်�်စာဉ်းအ်ုေဖွဲ့စာ ်ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်လာခု��်ကသည်။်

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ုုင်း�်၏ အုဓိုကလုပ်င််းန်�်စာဉ်းတ််စာခ်ုုမ်းိာ အုစာုု�ရွ၏ ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကမ််း�ာ�ကုု 

ပ်ု�စာ�ခု�မ်းိတ််ရွန်န်ိုိင်း်် နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာ၏်အုာဏာာနိုိင်း်် လုပ််ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််ကုု မ်းည်သ်ူကလုပ်ဝ်ေ�ာင်းသ်ည်၊် ယင်း�်တ်ုု�ကုု 

မ်းည်သ်ုု�လုပ်ဝ်ေ�ာင်း�်ကမ်းည်၊် မ်းည်သ်ည်််ရွည်ရ်ွွယခ်ု�ကအ်ုတ့်က ်ဝေ�ာင်းရ်ွွက�်ကမ်းည်စ်ာသည်က်ုု �ု��ေဖွဲ့တ် ်

ခု�ကခ်ု�မ်းိတ်ဝ်ေပ်�ရွန် ် ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် သုု�ရွာတ့်င်း ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေသည် ် မ်းုု�ဝေပ်�ကက�လာမ်းည် ်

မ်းဟိုုတ်သ်က�သ်ုု� အုပ်င်းမ််းိ အုလုုအုဝေလ�ာက ် သီ�ပ့်င်း်လ်ာမ်းည််အ်ုရွာလည်�် မ်းဟိုုတ်ဝ်ေပ်။ တ်ကယ်တ်မ်း်�

တ့်င်း ်ယင်း�်တ်ုု�သည် ်လုပ််ထုု��လုပ်န််ည််�မ်း�ာ�၊ သမ်းုုင်း�်�ုုင်း်ရွာဝေန်ာကခ်ု�အုဝေန်အုထုာ�မ်း�ာ�၊ ဝေရွွ�ခု�ယမ််းုမ်း�ာ�

နိုိင်း်် နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�ကြိုးကု��ပ်မ်း�်အုာ�ထုုတ်မ််းုမ်း�ာ�၏ ပ်ု�ဝေဖွဲ့ာမ််းုမ်း�ာ�ဝေ�ကာင်း်ရ်ွရွိုလာဝေသာ လူသာ�မ်း�ာ�၏ဖွဲ့န်တ််ီ�မ်းု

နိုိင်း်် ရွလေမ််း�ာ�သာ ေဖွဲ့စာ�်ကပ်ါသည်။်

ေီမ်းုုကဝေရွစာီစာန်စာတ့််င်း ်နိုုုင်း်င်း�သာ�မ်း�ာ�သည် ်မ်းူလအုာဏာာရွိုသူအုေဖွဲ့စာ ်အုခု့င်း််အုဝေရွ�ရွိုရွမ်းည် ်ေဖွဲ့စာ်

ပ်ါသည်။် နိုုုင်းင််း�သာ�တ်စာဥ်ီး�တ်စာဝ်ေယာကအ်ုတ့်က ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုသည်မ််းိာ နိုုုင်းင််း�သာ�မ်း�ာ�က 

ဝေပ်��ပ်ထ်ုာ�ရွဝေသာ အုမ်း��ု�သာ�ဝေရွ�သစာာာဝေစာာင်း်သ်ုမ်းုနိုိင်း်် ည်ီမ်း့သည်် ်အုက��ု�အုေမ်းတ််မ်း�ာ�၊ ပ်�်ပ်ုု�မ်းုမ်း�ာ�ကုု

ယင်း�်တ်ုု�အုာ� ေပ်န်လ်ည်တ််ု��ေပ်န််ဝေပ်�သည်််အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ်အုစာုု�ရွက ယင်း�်၏အုာဏာာအုသု��ခု�မ်းုကုု ကန််သ်တ််

ထုာ�ဝေသာ လူမ်းုဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ ကတ်ုက�တ်တ််စာရ်ွပ်ေ်ဖွဲ့စာသ်ည်။် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် ကုုကည််ီေခုင်း�်

ဟိုူသည်် ်ဝေ�ါဟိုာရွသည် ်အုာဏာာက�င်း််သု��မ်းုအုာ�ကန််သ်တ််ထုာ�ေခုင်း�်ဟိုူ၍ အုဓိုပ်ါါယဝ်ေ�ာင်းပ််ါသည်။်

တ်စာခ်ု�နု်တ််ည်�်မ်းိာပ်င်း ် ယဝေန််ဝေခုတ် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�၏ အုဓိုကအုဝေရွ�ပ်ါမ်းုမ်း�ာ� 

သည်လ်ည်�် ယင်း�်အုဝေေခုခု�လုပ်င််းန်�်တ်ာ�န်မ််း�ာ�အုဝေပ်�တ့်င်း ် မ်း�ာ�စာ့ာသက်ဝေရွာကလ်�က ် ရွိုဝေန်ပ်ါသည်။် 

ပုု်မုု်းဝေကာင််း�မ့်းန်ဝ်ေသာ နုုိုင်းင််း�ဝေရွ�စာန်စာတ််စာခု်ုအုေဖွဲ့စ်ာဝေေပ်ာင််း�လ�ရွန် ်အုခု�နု်က်�ဝေရွာက်လာဝေသာအုခုါ ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�သည် ်ေပ်ည်သ်ူ်လုပ််င်းန်�်စာဉ်းမ််း�ာ�အုာ� အုဝေလ�ထုာ�ဝေ�ာင်းရ်ွွကရ်ွန်အ်ုတ့်က ်ရွပ်တ််ည််

လာ�ကသည်။် ေပ်ည်သ်ူမ်း�ာ�သည် ်နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာန်ိုိင်း်် အုုပ််ခု��ပ်ဝ်ေရွ�၏ ဝေခုတ်သ်စာ်ေပ်ဿန်ာရွပ်မ််း�ာ�အုာ� ဝေေဖွဲ့

ရွိင်း�်ဝေ�ာင်းရ်ွွကဝ်ေပ်�နိုုုင်းေ်ခုင်း�်ကုု အုဝေထုာကအ်ုကူေပ်�မ်းည်် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေကုုသာ လုုလာ�

ဝေမ်း့ာလ်င်း််�ကပ်ါသည်။် ယဝေန််ဝေခုတ််တ့်င်း ် ဤေပ်ဿန်ာရွပ်မ််း�ာ�ကုု အုက�င်း်ပ််�ကခ်ု�စာာ�ေခုင်း�်မ်းိအုစာ ေပ်င်း�် 

ထုန််ဝေသာ ဘာဏ္ဍာာဝေရွ�အု�ကပ်အ်ုတ်ည််�မ်း�ာ� အု�ု��၊ သဘာာ�ပ်တ်�်န််�က�င်း ်ပ်�ကစ်ာီ�ယုုယ့င်း�်လာေခုင်း�်မ်းိ

အုစာ အုစာုလုုကအ်ုပြုံပ်��လုုကဝ်ေေပ်ာင်း�်ဝေရွ့�ဝေန်ထုုုင်းေ်ခုင်း�်မ်း�ာ�အု�ု�� ရိုုဝေထုာင်း်မ််း��ု�စာု�မ်းိသု��သပ်ပ်ြီးပ်ီ� ကမ်းာာအုနိုိ�� 
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အုေပ်ာ�တ့်င်းလ်ည်�် ယင်း�်ေပ်ဿန်ာမ်း�ာ� ပ်ုုမ်းုုဝေတ့်�ရွိုရွလ�ကရ်ွိုပ်ါသည်။် ေပ်ည်သ်ူမ်း�ာ�က ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေပ်ါ စာည််�မ်း�ဉ်း�်မ်း�ာ�အုာ� ခု�မ်းိတ်�်ု��ေဖွဲ့တ်ရ်ွာတ့်င်း ်ပ်ါ�င်းခ်ု့င်း််ရွရွိုရွန်လ်ုုလာ��ကသည််အ်ုေပ်င်း ်ပြီးပ်ီ�ေပ်ည််စ်ာု�

ပြီးပ်ီ� ေီမ်းုုကဝေရွစာီစာန်စာက်ုုအုဝေေခုခု�ဝေသာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေကုု တ်ရွာ��င်းေ်ဖွဲ့စာဝ်ေစာဝေရွ� လုပ်င််းန်�်စာဉ်း်

တ့်င်း ်ပ်ါ�င်းခ်ု့င်း််ရွိုရွန်လ်ည်�် အုခုုုင်း်အုမ်းာဝေတ်ာင်း�်ခု�လာ�ကသည်က်ုုလည်�် န်ာ�လည်န်ိုုုင်း်စာရွာေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် 

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�၏ အုဝေရွ�ပ်ါလာမ်းုကုုညွှှန်ေ်ပ်သည်် ် သကဝ်ေသအုဝေထုာကအ်ုထုာ�တ်စာခ်ုု

အုေဖွဲ့စာ ်“ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုာ� လုုကန််ာက�င်း််သု��ေခုင်း�်” ဟိုူဝေသာဝေ�ါဟိုာရွကုု နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�အုဘာုဓိာန််

တ့်င်း ်ထုည်််သ့င်း�်ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�သည်က်ုုလည်�်ဝေတ့်�ရွသည်။် ယင်း�်၏ စာုန်ဝ်ေခု�မ်းုမ်းိာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ

ခု�မ်းိတ််ဝေရွ��့�ရွာတ့်င်း ် အုမ်း��ု�သမ်းီ�မ်း�ာ�၊ လူင်းယမ််း�ာ�၊ အုာ�န်ည်�်ခု��ု�ယ့င်း�်ခု�ကမ််း�ာ�ရွိုဝေန်ဝေသာ လူ်အုဖွဲ့့�� 

အုစာည်�်မ်း�ာ�နိိုင်််း ယခုုအုခု�နု်ထု်ုတုု်င်းဝ်ေအုာင်းအ်ုဝေရွ�မ်းပ်ါဟုို သတ်မိ််းတ်၍် ခ့ု�ေခုာ��က�်�ေခုင်း�်ခု�ရွဝေသာ လူမု်း 

အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�အုပ်ါအု�င်း ်လူ်အုဖွဲ့့��အုစာည်�်တ်စာခ်ုုလု��၏ အုကြိုးကီ�မ်းာ��ု��ဝေသာ အုစာုတ်အ်ုပ်ုုင်း�်မ်းိ ထုုတ် ်

ဝေဖွဲ့ာဝ်ေေပ်ာ�ုုတ်င်းေ်ပ်ခု�ကမ််း�ာ�ကုု သင်း်ဝ်ေလ�ာစ်ာ့ာစာုစာစာတ််ု��ေပ်န််ဝေပ်�ရွန် ်ေဖွဲ့စာသ်ည်။်

ပ်ဋိုပ်ကခမ်း�ာ�သည် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုာ� စာုန်ဝ်ေခု�ဝေန်��ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် ပ်ုုမ်းုုဝေရွိ�က�ဝေသာ 

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�သည် ်ကုုလုုန်ီစာန်စာ်မ်းိ ပ်ဋိုပ်ကခမ်း�ာ�၏ အုဝေမ်း့အုနိုိစာပ််င်းေ်ဖွဲ့စာသ်ည်။် ဝေန်ာကပ််ုုင်း�်

နိုိစာမ််း�ာ�တ့်င်း ် ဝေရွ��့�သည်် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုသစာမ််း�ာ�သည် ် နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာ၊် နိုုုင်းင််း�သာ�တ်ုု�နိုိင်း်် 

ပ်တ်သ်က၍် ခု�ယူခု�ကခ်ု�င်း�်၊ သဝေဘာာထုာ�ခု�င်း�် အုာ�ပြီးပ်ု�င်းလ်�ကရ်ွိုသည်် ်အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ� အုခု�င်း�်ခု�င်း�်

အု�ကာ� နိုိစာဥ်ီး�နိုိစာဖ်ွဲ့ကပ််�ကစ်ာီ�ဝေစာသည််် ေပ်င်း�်ထုန််လ့န််�ဝေသာသဝေဘာာထုာ�မ်း�ာ�ကုု အု�ု��သတ်ရ်ွန်် ဦး� 

တ်ည်ထ်ုာ�ပ်ါသည်။် ဝေသခု�ာမ်းုတ်စာခ်ုုမ်းိာ အု�ုုပ်ါ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေသစာမ််း�ာ�ကုု အုာဏာာရွိင်းစ်ာန်စာ်၊ 

သကဥ်ီး���ပ်ုုင်းစ်ာန်စာ် သုု�မ်းဟိုုတ် ် နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ ကဝေသာင်း�်ကန်င်း�်ေဖွဲ့စာေ်ခုင်း�်မ်း�ာ�ကုုဝေက�ာခုုုင်း�်၍ ပြီးင်းုမ်း�် 

ခု�မ်း�်ဝေရွ�နိုိင်း် ်ေီမ်းုုကဝေရွစာီဝေခုတ်သ်စာက်ုု ဝေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်းမ််းည်ဟ်ိုူဝေသာ ဝေမ်း့ာမ််းိန််�ခု�ကေ်ဖွဲ့င်း် ်ခု�မ်းိတ််ဝေ�ာင်းရ်ွွက်

ေခုင်း�် ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။်

ယခုုအုခုါ ဝေကာင်း�်မ်း့န််ဝေသာအုုပ်ခ်ု��ပ်မ််းုစာန်စာ၏်စာ�မ်း�ာ�နိုိင်း််အုဝေေခုခု�သဝေဘာာတ်ရွာ�မ်း�ာ�ကုု ကမ်းာာ် 

ဝေပ်�ရွို နိုုုင်းင််း�အုနိုိ�အုေပ်ာ�သုု� အုဝေတ်ာအ်ုတ်န််က�ယက်�ယေ်ပ်န််ေ်ပ်န်် ် ပ်� ��နိုိ��ဝေရွာကရ်ွိုဝေစာမ်းည်် ် ဝေခုတ််ကာလ

တ့်င်း ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�ကုု ပ်ု�စာ�ခု�မ်းိတ််လ�ကရ်ွိုပ်ါသည်။် ဤလုပ်ဝ်ေ�ာင်းခ်ု�ကသ်ည် ်နိုုုင်း်င်း�တ်ကာ

အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�၊ အုထုူ�သေဖွဲ့င်း် ်ကုလသမ်းဂဂနိုိင်း် ် International IDEA က�သ်ုု� အုေခုာ�အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�

၏လုပ်ဝ်ေ�ာင်းမ််းုကဏ္ဍာ မ်းပ်ါ�င်းလ့်င််းပ်ုုမ်းုု�ကာေမ်းင်း်န်ိုုုင်း်ပ်ါသည်။် ေပ်ည်န််ယမ််း�ာ�အု�ကာ� ေပ်င်း�်ထုန်ဝ်ေသာ ပ်ဋို 

ပ်ကခမ်း�ာ�က��င်း�်လာမ်းု အုတ်ုုင်း်�အုတ်ာသည်လ်ည်�် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာစာန်စာ၏် အုဝေရွ�ပ်ါ

ဝေသာ အုစာုတ်အ်ုပ်ုုင်း�်မ်း�ာ�ေဖွဲ့စာ�်ကသည်် ်လူ်အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�၊ ဥပ်ဝေေ၊ လ့တ်လ်ပ််ခု့င်း််၊ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ 

က�င်း်သ်ု��မ်းု၊ တ်ရွာ�မ်း့တ်ေခုင်း�်၊ ပ့်င်း််လင်း�်ေမ်းင်းသ်ာမ်းုရွိုေခုင်း�်နိုိင်း်် တ်ာ�န််ခု�ေခုင်း�်စာဝေသာ သတ််မ်းိတ်ထ်ုာ�သည်် ်

စာ�နိုုန််�မ်း�ာ�အုဝေပ်�ေပ်�လုပ်ဝ်ေသာ နိုုုင်းင််း�တ်ကာဝေ�့�ဝေနို့�ပ့်�ကုု အုဝေထုာကအ်ုကူေပ်�ပ်ါသည်။် အုာဖွဲ့ရွုက

သမ်းဂဂနိုိင်း် ် အုဝေမ်းရွုကန်ေ်ပ်ည်န််ယမ််း�ာ� အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�စာဝေသာ အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�က ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�ကုု ဝေလ�စာာ�လုုကန််ာေခုင်း်�မ်းရွိုပ်ါက သတ်မ််းိတ််ထုာ�ဝေသာ စာ�နိုုန််�မ်း�ာ�သည် ်(ဥပ်မ်းာ - လ့တ် ်

လပ်ဝ်ေသာ ဝေရွွ�ဝေကာကပ့််�မ်း�ာ�အုပြီးပီ်� အုာဏာာကုုထုုန််�သုမ်း�်ေခုင်း�်နိုိင်း်် လှ�ဝေေပ်ာင်း�်ဝေပ်�ေခုင်း�်) တ်ရွာ��င်း်

အုာ�ေဖွဲ့င်း် ်�ကာ��င်းဝ်ေပ်�ဝေသာ ယင်း�်အုဖွဲ့့���င်းန်ိုုုင်း်င်း�မ်း�ာ�အုတ့်င်း�် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ အုုပ်ခ်ု��ပ််မ်းု



V

စာန်စာတ့််င်း ် ပ်ါ�င်းသ်ူမ်း�ာ�၊ သက�်ုုင်း်သူမ်း�ာ�အုေဖွဲ့စာ ် ဝေ�ာင်းရ်ွွကန်ိုုုင်း်ရွန်် ခု့င်း််ေပ်�ဝေပ်�ပ်ါသည်။် အုာဖွဲ့ရွုက

သမ်းဂဂနိိုင်််း အုဝေမ်းရုွကန်ေ်ပ်ည်န််ယမ််း�ာ�အုဖ့ွဲ့��အုစာည်�် စာသည်််အုဖ့ွဲ့��အုစာည်�်မ်း�ာ�အုဝေန်ေဖွဲ့င်််း ယင်း�်တုု်�၏ အုဖ့ွဲ့���င််း

နိုုုင်းင််း�မ်း�ာ�တ့်င်း ် ခု�မ်းိတ်ထ်ုာ�သည်် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�အုာ� ဝေလ�စာာ�လုုကန််ာေခုင်း�်မ်းရွို�က

ဝေ�ကာင်း�်ဝေတ့်�ရွိုရွပ်ါက ဥပ်ဝေေနိုိင်း််အုည်ီ �ကာ��င်းဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကန်ိုုုင်း်သည်။် ယင်း�်တ်ုု�အုာ� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ စာီမ်း�အုုပ်ခ်ု��ပ်မ််းုအုတ့်က ်လုပ််ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််ရွိုသူမ်း�ာ�အုေဖွဲ့စာ ်လကခ်ု�က�င်း်သ်ု��လ�ကရ်ွိုဝေသာ စာ�နိုုန််�

မ်း�ာ�က ခု့င်း််ေပ်�ဝေပ်�ထုာ�သည် ်(ဥပ်မ်းာ - လ့တ်လ်ပ််ဝေသာဝေရွွ�ဝေကာကပ့််�မ်း�ာ�အုပြီးပ်ီ� အုာဏာာကုုထုုန်�်သုမ်း�်

ေခုင်း�်နိုိင်း်် လှ�ဝေေပ်ာင်း�်ဝေပ်�ေခုင်း�်)။

ကွနို်ုပ်သ်ည် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာကသ်ူမ်း�ာ�အုာ� အုေခုာ�ဝေသာနိုုုင်းင််း�မ်း�ာ�နိုိင်း်် 

နိုုုင်းင််း�တ်ကာ အုစာုု�ရွအုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�ကဝေပ်�နိုုုင်းသ်ည််် သင်းခ်ုန်�်စာာမ်း�ာ�၊ ဝေရွွ�ခု�ယမ််းုန်ည်�်လမ်း�်မ်း�ာ�၏ 

အုက��ု�အုေမ်းတ်မ််း�ာ�ကုု ရွယူ�ကရွန် ်တ်ုုကတ့််န်�်လုုပ်ါသည်။် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�တ့်င်း ်လူ်အုခု့င်း် ်

အုဝေရွ�အုတ့်က ် ပ်ူ�ဝေပ်ါင်း�်ဝေ�ာင်းရ်ွွကေ်ခုင်း�်၊ တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ��ုုင်းရ်ွာ လ့တ်လ်ပ််မ်းုအုတ့်က ် အုာမ်းခု�ဝေပ်�

ေခုင်း�်၊ လု�ပြုံခု��ဝေရွ�တ်ပ်ဖ်ွဲ့့��မ်း�ာ�ကုု ပြီးမ်းု��ေပ်ေီမ်းုုကဝေရွစာီစာန်စာအ်ုရွ ထုုန်�်ခု��ပ််ဝေရွ�ဝေအုာကတ့််င်း ်ပ်ါ�င်းဖ်ွဲ့့��စာည်�်ေခုင်း�်

နိုိင်း်် နိုုုင်း်င်း�သာ�တ်ုုင်း�်အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ် လ့တ်လ်ပ််ဝေသာ၊ မ်း့တ်ဝေသာ၊ ယု��ကည််အုာ�ထုာ� ရွနိုုုင်းဝ်ေလာကဝ်ေသာ 

�နိုဒမ်း�ဝေပ်�နိုုုင်းခ်ု့င်း််ရွိုေခုင်း�်စာဝေသာ ကုစာာရွပ်မ််း�ာ�ကုုရွင်း�်ုုင်း်ဝေေဖွဲ့ရွိင်း�်ဝေ�ာင်းရ်ွွကရ်ွာ၌ �န််�သစာတ််ီထု့င်းရ်ွန်် 

သုပ်မ််းလုုအုပ်လ်ိဝေပ်။

လကခ်ု�က�င်််းသု��လ�က်ရုိွသည််် စာ�ခု�နု်စ်ာ�ညှွှန်�်မ်း�ာ�နိိုင်််း မူ်း�ါေမ်း�ာ�၏ ရွည်ရွ်ွယခ်ု�ကသ်ည် ်ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာကသ်ူမ်း�ာ�က အုမ်းိန််တ်ကယ ် လကဝ်ေတ့်�လုပ်ဝ်ေ�ာင်းခ်ု�က်မ်း�ာ�မ်းိတ်စာ�်င်း်် 

ဝေလလ်ာလ�ကရ်ွိုသည် ် ဟိုူသည််အ်ုခု�ကက်ုု န်ုမ်း််က�သ့ာ�ဝေစာေခုင်း�်မ်း��ု� မ်းေဖွဲ့စာသ်င်း််ဝေပ်။ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာကေ်ခုင်း�်၏အု�င်််းတ်ုုင်း်�တ့်င်း ် ဝေေဖွဲ့ရွိင်း�်ရွန်လ်ုုအုပ်သ်ည််် ခုက်ခု�ေပ်င်း�်ထုန်ဝ်ေသာ အုဝေရွ�

ကုစာာမ်း�ာ�ကုု ဝေတ့်�ရိွုရွမ်းည် ်ေဖွဲ့စာသ်ည် ်(ဥပ်မ်းာ - တ်ာ�န််ထုမ်း�်ဝေ�ာင်း�်�ပ်ုဂဂု�လမ််း�ာ�သည် ်လကရ်ွိုအုာဏာာ

ကုုစာ့န််လ်ှတ်၍် လှ�ဝေေပ်ာင်း�်ဝေပ်�ရွန်ေ်င်းင်း�်�န်ဝ်ေန်ေခုင်း�်နိုိင်း်် အုုပ်ခ်ု��ပ််ခု့င်း််အုာဏာာရွရွိုရွန် ် န်ည်�်လမ်း�်စာု�ကုု 

အုသု��ေပ်�ဝေန်ေခုင်း�်)။ ၁၉၉၀ ေပ်ည််လ့်န််နိုိစာ်မ်း�ာ�၏ အုက��ု��က်မ်း�ာ�အုပြီးပ်ီ� မ်းုုကက်ယ ် ဝေဂ�ဘာာခု�ကဗ်၏် 

ယဝေန််ကမ်းာာကြိုးကီ�အုဝေပ်� လတ််တ်ဝေလာ �န််�စာစာ်ဝေလလ်ာခု�ကအ်ုရွ အုာဏာာကုုထုုပ်ပ််ုုင်း�်အု�င်း််၌သာ 

တ်စာစ်ာုတ်စာစ်ာည််�တ်ည်�် ထုုန််�သုမ်း�်ခု��ပ်က်ုုင်းထ်ုာ�ေခုင်း�်သည် ် ဝေန်ရွာတ်ုုင်း�်ရွို ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ

�ုုင်းရ်ွာ ေီမ်းုုကဝေရွစာီစာန်စာက်ုု အုမ်းိန််တ်ကယပ်ြီးခုုမ်း်�ဝေေခုာကမ််းု ေဖွဲ့စာဝ်ေစာပ်ါသည်။်

ကမ်းာာကြိုးကီ�သည် ်လ့င်းေ်မ်းန််ဝေသာဝေေခုလိမ်း်�မ်း�ာ�ေဖွဲ့င်း် ်ဝေေပ်ာင်း�်လ�လ့က ်ရွိုပ်ါသည်။် ယဝေန််ဝေခုတ်၏်

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ဝေရွ��့�တ်ည်ဝ်ေ�ာကသ်ူသည် ် မ်းုမ်းုဝေရွိ�မ်းိယခုင််း ဝေရွ��့�သ့ာ��ကသူမ်း�ာ� မ်းရွရွိုခု�်

သည််် အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�ကုု ရွရွိုပ်ါသည်။် နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာ ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�သည် ် တ်စာက်မ်းာာလု��

�ုုင်းရ်ွာသတ်မ််းိတ်စ်ာ�နိုုန််�မ်း�ာ�အုာ�န်ာ�လည်ဝ်ေရွ�အုတ့်က ်ကမ်းာာအ်ုနိုိ��အုေပ်ာ�က�ယက်�ယေ်ပ်န််ေ်ပ်န်် ်တ်ည်ရ်ွို 

ဝေန်ဝေသာ ရွင်း�်ေမ်းစာတ််စာခ်ုုေဖွဲ့စာပ်ြီးပ်ီ� ခုလုပ််တ်စာခ်ု�ကန်ိုိုပ််ရိုု�မ်း့ေဖွဲ့င်း် ် သတ်င်း်�နိုိင်း်် န်ည်�်ပ်ည်ာရွပ်မ််း�ာ�သည် ်

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုတ့်က ် ဝေရွွ�ခု�ယစ်ာရွာပ်ု�စာ�မ်း�ာ�ကုု အုေမ်းန်�်ု��ရွယူသု��စာ့�နိုုုင်းရ်ွန်် ပ်�်ပ်ုု�နိုုုင်းစ်ာ့မ်း�်ရွိုပ်ါ 

သည်။်



VI

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေရွ� လုပ််င်းန်�်စာဉ်းတ့််င်း ်ပ်ါ�င်း်လ�ကရ်ွိုဝေသာ ပ်ုဂဂု�လမ််း�ာ�

အုာ� International IDEA ၏ ယခုု လမ်း�်ညွှှန််ခု�ကအ်ုသစာ်မ်းိ ပ်�်ပ်ုု�ဝေပ်�ထုာ�သည််် အုဝေ�ကာင်း�်အုရွာမ်း�ာ�

မ်းိာ - ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�အုာ� ပြုံခု��င်းု�သု��သပ်ရ်ွန်် ပ်ုုမ်းုု၍စာန်စာက်�ဝေသာ န်ည်�်လမ်း�်မ်း�ာ�ေဖွဲ့စာသ်ည်။် 

ပ်င်းကုု်ယ်အုာ�ေဖွဲ့င်း်် မ်းဝေေပ်ာင််း�မ်းလ�ဘာ�ခုုုင််းမ်းာဝေသာ၊ သုု�မ်းဟုိုတ် ်သာလ့န်ဝ်ေကာင််း�မ့်းန်ဝ်ေသာ ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု� 

ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာစာန်စာမ််း�ာ�ဟိုူ၍ မ်းရွိုသက�သ်ုု� တ်စာမ််း��ု�တ်ည်�်က�င်း်သ်ု��၍ န်ည်�်လမ်း�်အုာ�လု�� သုု�မ်းဟိုုတ် ်ပ်ု�စာ�

အုာ�လု��အုတ့်က ်အု��င်းခ်ု့င်းက်�ေဖွဲ့စာဝ်ေအုာင်း ်ဝေ�ာင်းရ်ွွကန်ိုုုင်း်ဝေသာစာန်စာဟ်ိုူ၍လည်�် မ်းရွိုဝေ�ကာင်း�်ကုု ယင်း�်

က အုဝေလ�ဝေပ်�ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�ပ်ါသည်။် ဤလမ်း�်ညွှှန််ခု�ကတ့််င်း ်နိုုုင်းင််း�တ်ုုင်း�်အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ် မ်းုမ်းုတ်ုု�၏ ကုုယပ််ုုင်း ်

ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေကုု ဝေရွ��့�ရွန်ကုု်ယ်ပုု်င််းန်ည်�်လမ််း�မ်း�ာ�ကုုရိွာဝေဖ့ွဲ့ရွမ်းည်ဟူ်ိုဝေသာအုခု�ကကုု် အုဝေလ� 

ဝေပ်�ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�ပ်ါသည်။် ထုုု�အုေပ်င််း ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်စာခု်ုအုာ� ပု်�စာ�ခု�မိ်းတ်ေ်ခုင််း�သည် ်ဝေ�ာင်းရွ်ွက ်

သူမ်း�ာ�က တ်ုုင်း�်ေပ်ည်အ်ုတ့်က ် အုဝေကာင်း�်�ု��န်ည််�ပ်ည်ာ�ုုင်းရ်ွာ ဝေေဖွဲ့ရွိင်း�်မ်းုကုုရွိာဝေဖွဲ့့ရွမ်းည်် ် ပ်ည်ာရွပ််

�န််ဝေသာလုပ်င််းန််�စာဉ်း ်တ်စာခ်ုုသကသ်ကသ်ာ မ်းဟိုုတ််ဝေပ်။ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုာ� မ်းူ�ကမ်း�်ဝေရွ��့�

�ကသူမ်း�ာ�နိုိင်း် ်ဝေစာစ်ာပ်ဝ်ေ�့�ဝေနို့�သူမ်း�ာ�သည် ်ယင်း�်တ်ုု�၏ နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�လုပ်င််းန်�်စာဉ်းမ််း�ာ�ကုု ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကတ််စာခ်ုုအုေဖွဲ့စာသ်ုု� အုကခရွာတ်င်း၍် အုသ့င်း်ဝေေပ်ာင်း�်ရွန်ရ်ွည်ရ်ွွယလ်�ကရ်ွိုဝေသာ နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ� 

သမ်းာ�မ်း�ာ�ေဖွဲ့စ်ာ�ကပ်ါသည်။် သုု�ေဖွဲ့စ်ာရွာ ထ့ုကရုိ်ွလာဝေသာ ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင််းရွာ စာာရွွက်စာာတ်မ်း�် 

မ်း�ာ�သည် ် အုဝေကာင်း�်�ု��ဝေသာန်ည်�်ပ်ည်ာရွပ်မ််း�ာ� ရွရွိုနိုုုင်းမ််းု န်ည်�်ပ်ါ�လိဝေသာလ်ည်�် အုဝေကာင်း�်�ု��

ဝေသာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ သဝေဘာာတ်ူည်ီခု�ကမ််း�ာ�ကုုမ်းူ ရွရွိုနိုုုင်းပ််ါသည်။် 

ဤလမ်း�်ညှွှန်စ်ာာအုုပ်သ်ည် ်နုုိုင်းင််း�ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာသဝေဘာာတူ်ညီ်မု်းတ်စ်ာရွပ်၏် အုက��ု��ကအ်ုဝေန်ေဖွဲ့င်း်် 

နိုုုင်းင််း�တ်စာခ်ုုမ်းိ လုုအုပ်ခ်ု�ကမ််း�ာ�ကုု ထုင်းဟ်ိုပ််ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ဝေပ်�သည်် ် န်မ်းူန်ာပ်ု�စာ�တ်စာခ်ုုကုု ရွိာဝေဖွဲ့့ရွန်အ်ုတ့်က ်

ဝေ�့�ဝေနို့�မ်းုမ်း�ာ�ကုု တ်ုု�ေမ်းှင်း်ဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကရ်ွန်် ရွည်ရ်ွွယထ်ုာ�ပ်ါသည်။် ကမ်းာာတ်စာ�်ိမ်း�်ရွို ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာက�်ကသူမ်း�ာ�ကုု ဝေလလ်ာ�ကည််ရ်ွလ့င်း ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေကုု ဝေရွ��့�ဝေန်စာဉ်း်

အုတ့်င်း�် ကန်ဦး�အု�င်း််မ်းိာပ်င်း ် ဤအုခု�က်ကုု သင်း််ဝေလ�ာဝ်ေကာင်း�်မ်း့န်စ်ာ့ာ အုသု��ခု�ပ်ါသည်။် ယင်း�်သည် ်

ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင််းရွာ ပု်�စာ�ဝေရွွ�ခု�ယမု််းအုတ့်က ်ကန်ဦး�ဝေ�့�ဝေန့ို�မု်းမ်း�ာ�ကုုဝေ�ာင််းရွွကရ်ွန် ်လုုအုပ် ်

သည််် အုခု�က်အုလကမ််း�ာ�ကုုပ်�ပ််ုု�ဝေပ်�ပြီးပ်ီ� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာက်ဝေရွ�၏ ရိုုပ်ဝ်ေထု့�

ခုက်ခု�ဝေသာ အုပ်ုုင်း�်မ်း�ာ�အုာ� န်ာ�လည််ရွန်အ်ုတ့်က ် န်ုေန််�ပ်��ု�ေခုင်း�်တ်စာခ်ုုအုေဖွဲ့စာ ် အုလ့န်အ်ုသု���င်းလ်ိ

ဝေ�ကာင်း�် သကဝ်ေသေပ်ပ်ါလုမ်း်မ််းည်။်

ကမ်းာာကြိုးကီ�သည် ်အုာရွပ်က်မ်းာာတ့်င်း ်လကရ်ွိုလုပ်ရ်ွိာ�မ်းုအုင်းအ်ုာ�၏ အုက��ု��က်အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ် ေီမ်းုု

ကဝေရွစာီစာန်စာက်ုုအုဝေေခုခု�ဝေသာ ဖွဲ့့��စာည််�ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာက်ဝေရွ�၏ ဝေေသအုလုုက ်လုပ်ရ်ွိာ�မ်းု

လုင်း်�ကုု မ်း�ကာမ်းီပ်င်းဝ်ေတ့်�ေမ်းင်းမ််းည် ်ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် သုု�ေဖွဲ့စာရ်ွာ ဤလမ်း�်ညွှှန်ခ်ု�ကစ်ာာအုုပ်က်ုု အုခု�နု်က်ုုက၍် 

ထုုတ်ဝ်ေ�လုုကရ်ွပ်ါသည်။်

                Cassam Uteem

             ဝေမ်းာရ်ွီ�တ်ီ�ယပ်စ်ာ၏် သမ်းမတ်ဝေဟိုာင်း�်
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ပြီးပ်ီ�ခု�ဝ်ေသာ �ယစ်ာုနိုိစာ်မ်း�ာ�အုတ့်င်း�် တ်ုုကက်ြိုးကီ�မ်း�ာ�အုာ�လု��မ်းိ နိုုုင်း်င်း�အုာ�လု��သည် ်ယင်း�်တ်ုု�၏ 

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ စာီမ်း�ဝေ�ာင်းရ်ွွကမ််းုကုု ေပ်န်လ်ည်ပ််ု�စာ�ခု�မ်းိတ််လာပြီးပ်ီေဖွဲ့စာရ်ွာ လ့န်ခ်ု�်ဝေသာ ၅ 

နိုိစာအ်ုတ့်င်း�်ကပ်င်း ်ဝေဘာာလ်ီ�ဗီ�ယာ�၊ အုကဝ်ေက့ဝေေါ၊ အုီဂ�စာ၊် အုုုကစ်ာလန်၊် ကင်းည််ာ၊ ေမ်းန်မ််းာ၊ န်ီဝေပ်ါ၊ သီရွု

လက�ာ၊ �ူေန််၊ ထုုုင်း�်နိုိင်း်် တ်ူန်ီ�ရွိာ�တ်ုု�သည် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေရွ�လုပ်င််းန်�်စာဉ်း၏် 

အု�င်း််တ်စာခ်ုုသုု�မ်းဟိုုတ် ် အုေခုာ�တ်စာခ်ုုတ့်င်း ် ဝေရွာကရ်ွိုပ်ါ�င်းလ်ာခု�ပ််ါသည်။် ၂၀၁၁ အုာရွပ် ် ကမ်းာာတ့်င်း ်

လူထုုဦး�ဝေ�ာင်းသ်ည််် ဝေတ်ာလ်ိန််ဝေရွ�၏ဝေန်ာက�်ကတ့််�အုေဖွဲ့စာ ်န်ယပ််ယဝ်ေေသတ်စာခ်ုုအုတ့်င်း�်သင်း်ဝ်ေလ�ာ်

မ်း့တ်ဝေသာ ေီမ်းုုကဝေရွစာီစာန်စာက်ုုဖွဲ့န််တ်ီ�ရွာ၌ အုဓိုကအုဝေရွ�ပ်ါသည််က်ဏ္ဍာကုု ဦး�ဝေ�ာင်းန်ိုုုင်းရ်ွန်် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု� 

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာက်ဝေရွ�ကုု ခု�မ်းိတ်ေ်ခုင်း�်ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။်

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေရွ�သည် ် ပ်ုုမ်းုုက�ယေ်ပ်န််ဝ်ေသာ နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�အုရွ အုသ့င်း်

ကူ�ဝေေပ်ာင်း�်မ်းုမ်း�ာ�တ့်င်း ်ေဖွဲ့စာဝ်ေပ်� ဝေလရ်ွိုပ်ါသည်။် ယင်း�်သည် ်ပြီးင်းုမ်း�်ခု�မ်း်�ဝေရွ�တ်ည်ဝ်ေ�ာက်ဝေရွ�၊ နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာ်

တ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေရွ�တ်ုု�အုေပ်င်း ် အု�ကပ်အ်ုတ်ည််�လ့န််ကာလမ်း�ာ�အုတ့်င်း�် အုမ်း��ု�သာ�ေပ်န်လ်ည်ရ်ွင်း�်ကာ� 

ဝေစာဝ်ေရွ�၊ ပ်ူ�ဝေပ်ါင်း�်ပ်ါ�င်းဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကဝ်ေရွ�၊ ပ်ဋိုပ်ကခကာလအုပြီးပ်ီ�တ့်င်း ် သာတ်ူည်ီမ်း့ဝေသာ ဝေင်း့အုရွင်း�်အုနိုိီ�

မ်း�ာ� ခု့�ဝေ�ခု�ထုာ�ဝေပ်�ေခုင်း�်အုတ့်က ် လုုအုပ််ခု�ကတ််ုု�နိုိင်း််လည်�် �က်စာပ်ဝ်ေန်ပ်ါသည်။် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�စ့ာာတုု်�သည် ်အုစုုာ�ရွ၏န်ည်�်လမ််း�မ်း�ာ�ကုု အု�ကမ််း�ဝေရွ��့�ရုို�မ်း့သာ မ်းဟုိုတ်ဝ်ေတ်ာပ််� တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေ

အုရွရိုုေမ်းင်းပ်ြီးပ်ီ� က�ယက်�ယေ်ပ်န််ေ်ပ်န် ််လကခ်ု�မ်းည်််ပ်ု�စာ�မ်း��ု�ေဖွဲ့င်း် ် ပ်ုုမ်းုုမ်း�ာ�ေပ်ာ�က�ယေ်ပ်န််လ်ိသည််် စာုန်ဝ်ေခု�မ်းု

မ်း�ာ�ကုုပ်ါ တ်ု��ေပ်န်လ်�ကရ်ွိုပ်ါသည်။် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာကရ်ွန်် လုုအုပ်ခ်ု�က်မ်း�ာ� ေမ်းင်း်မ််းာ�

လာသေဖွဲ့င်း် ် ယင်း�်တ်ုု�သည် ် မ်း�ကာခုဏာရိုုပ်ဝ်ေထု့�ပြီးပ်ီ� ရွိည်�်ကာတ်တ်ဝ်ေပ်ရွာ ပ်ု�စာ�ခု�မ်းိတ််ရွန်န်ိုိင်း်် အုဝေကာင်း ်

အုထုည််ဝေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကရ်ွန်် စာုန််ဝေခု�မ်းုမ်း�ာ�စာ့ာ ရွိုဝေန်ပ်ါသည်။် အုက��ု��က်အုာ�ေဖွဲ့င်း် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေကုု ပု်�ဝေဖွဲ့ာရ်ွာတ့်င်း ်ပ်ါ�င်းမ််းည်််သူမ်း�ာ�အုဝေန်ေဖွဲ့င်း်် ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေရွ�လုပ်င််းန်�် 

စာဉ်းမ််း�ာ�နိုိင်း် ်န်ည််�လမ်း�်မ်း�ာ�နိုိင်း်ပ််တ်သ်က၍် က�ယေ်ပ်န််ဝ်ေသာစာည်�်မ်း�ဉ်း�်ဝေပ်ါင်း�်စာု�ေဖွဲ့င်း် ် ကြိုးကီ��ကပ်ထ်ုုန်�်သုမ်း�်

ထုာ�ဝေသာ၊ လကဝ်ေတ့်�က�ဝေသာ အုသုအုေမ်းင်းမ််း�ာ�ကုုရွရွိုရွန် ်လုုအုပ်ပ််ါသည်။်

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေရွ�နိုိင်း် ် စာပ်လ်�ဉ်း�်၍ နိုုင်း�်ယိဉ်းဝ်ေလလ်ာဝေသာ အုသု 

အုေမ်းင်းမ််း�ာ�ကုု ဝေ�မ်း့ေခုင်း�်သည် ်International IDEA ၏ အုဓိုကလုပ်င််းန်�်စာဉ်း ်ကဏ္ဍာမ်း�ာ�အုန်ကမ််းိ တ်စာခ်ုု

ေဖွဲ့စာသ်ည်။် �ါရွင်း်် စာာဝေရွ��ရွာမ်း�ာ�က အုဝေလ�ထုာ�၍ တ်စာ်ည်ီတ်စာည်ွှ့တ်တ််ည်�် လုုကန််ာ�ကသည်် ်

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေရွ� လကဝ်ေတ့်�လမ်း�်ညွှှန််စာာအုုပ်တ့််င်း ်ပ်ထုမ်း�ု��အုကြိုးကုမ်းဝ်ေဖွဲ့ာေ်ပ်

ဝေသာ ပ်ည်ာရွပ်ပ််ုုင်း�်�ုုင်း်ရွာ န်ာ�လည်တ််တ်သ်ုမ်းုနိုိင်း်် အုထုကဝ်ေဖွဲ့ာေ်ပ်ပ်ါ နိုုင်း�်ယိဉ်းဝ်ေလလ်ာသည််် အုသု 

အုေမ်းင်းန်ိုိင်း််တ်ုု�ကုု ဤလမ်း�်ညွှှန််စာာအုုပ်က်ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်၍ ပ်ု�စာ�ခု�မ်းိတ််ထုာ�ပ်ါသည်။်
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ဤစာာအုုပ်သ်ည် ် နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�သမ်းာ�မ်း�ာ�၊ မ်းူ�ါေခု�မ်းိတ််သူမ်း�ာ�နိုိင်း် ် ဝေခုတ််မ်းီဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေဝေရွ��့�ေခုင်း�်တ့်င်း ်လကဝ်ေတ့်� ပ်ါ�င်းက်�င်း်သ်ု��သူမ်း�ာ�က ရွင်း�်ုုင်းလ်�ကရ်ွိုဝေန်ဝေသာ အုသုအုေမ်းင်းလ်စာ်

ဟိုာမ်းုမ်း�ာ�ကုု ေဖွဲ့ည်််�ည်�်ဝေပ်�ရွန် ် ရွည်ရ်ွွယထ်ုာ�ပ်ါသည်။် ယင်း�်၏ အုဓိုကရွည်ရ်ွွယခ်ု�က်မ်းိာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေရွ�တ့်င်း ် လတ််တ်ဝေလာဝေ�ာင်းရ်ွွကခ်ု�က်မ်း�ာ�နိုိင်း် ် အုလာ�အုလာမ်း�ာ�မ်းိ 

သင်းခ်ုန််�စာာမ်း�ာ�ကုုရွယူနိုုုင်းဝ်ေသာ ပ်ထုမ်းတ်န််�စာာ�န်ည်�်လမ်း�်တ်စာရ်ွပ် ်ဖွဲ့န်တ််ီ�ဝေပ်�ရွန် ်ေဖွဲ့စာသ်ည်။် သီ�ေခုာ�

ကဏ္ဍာမ်း�ာ�အုေဖွဲ့စာဖ်ွဲ့တ်ရ်ိုုနိုုုင်း်ရွန်် အုခုန််�မ်း�ာ�ကုုခု့�ထုာ�ပြီးပ်ီ� �န််�စာစာဝ်ေရွ�အုဝေေခုခု�မ်းူဝေဘာာင်းက်ုု အုခုန််�တ်ုုင်း�်

တ့်င်း ်တ်သမ်းတ်တ််ည်�်အုသု��ေပ်�ေခုင်း�်ေဖွဲ့င်း် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေခု�မ်းိတ်ဝ်ေရွ� လုပ်င််းန်�်စာဉ်းမ််း�ာ�ကုု လည် ်

ပ်တ်ဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကဝ်ေန်ဝေသာ အုဝေ�ကာင််း�အုရွာမ်း�ာ�နိုိင်း် ်အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�၏အုတ်ုုင်း�်အုတ်ာကုု ပ်ုုမ်းုုန်ကရ်ိုုင်း�်

စာ့ာ န်ာ�လည်သ်ဝေဘာာဝေပ်ါက ်လာဝေစာပ်ါမ်းည်။်

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ခု�မ်းိတ်ဝ်ေရွ��့�ေခုင်း�်ေဖွဲ့င်း် ်အုဓိ့န််ရ်ွိည်စ်ာ့ာခုုုင်းမ််းာတ်ည််တ်�်သည််် ေီမ်းုုကဝေရွ

စာီစာန်စာ်ရွရွိုဝေအုာင်းေ်မ်းင်းရ်ွန်် မ်းည်က်�သ်ုု�ဖွဲ့န််တ်ီ�နိုုုင်း်မ်းည််ကုု ဤဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာက်ဝေရွ� 

လကဝ်ေတ့်� လမ်း်�ညွှှန််စာာအုုပ်က် ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�ပ်ါသည်။် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေဝေရွ��့�ေခုင်း�်သည် ်ကာလ

ရွိည်အ်ုခု�နု်ယ်ူဝေသာ၊ သမ်းုုင်း�်နိုိင်း််�ုုင်း်ဝေသာ လုပ််င်းန်�်စာဉ်းတ််စာခ်ုုေဖွဲ့စာပ်ြီးပ်ီ� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်စာခ်ုုအုာ�

အုမ်းိန်တ််ကယဝ်ေရွ��့�ဝေသာအုခုါတ့်င်းလ်ည်လ်ည်�် ကာလတ်စာခ်ုုသတ်မ််းိတ်ထ်ုာ�ေခုင်း�် မ်းရွိုပ်ါ။ ဤစာာအုုပ််

သည် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင််းရွာ စာန်စာ်မ်း�ာ�အုာ�ပြုံခု��င်းု�၍ န်ာ�လည်ေ်ခုင်း�်ကုု အုထုူ�အုဝေလ�ဝေပ်�ပြီးပ်ီ�

အုဝေေခုခု�မ်းူမ်း�ာ�နိုိင်း်် အုေပ်န််အုလိန််ခု�တု်�်ကဝ်ေန်ဝေသာ အုဝေ�ကာင်း�်အုရွာမ်း�ာ� (အုခုန််� ၂)နိုိင်း် ်လူ်အုခု့င်း်ဝ်ေရွ�

�ုုင်း်ရွာ ဓိဝေလထ်ုု��တ်မ်း�်မ်း�ာ�တ်ည်ဝ်ေ�ာကရ်ွန််  လုုအုပ််ခု�က ် (အုခုန််� ၃)တ်ုု�အုေပ်င်း ် အုင်းစ်ာတ်ီက���ရွိင်း�်

�ုုင်း်ရွာ ေီဇိုုုင်း�်ပ်ု�စာ�ခု�မ်းိတ်မ််းုအုတ့်က ် ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကမ််း�ာ� (အုခုန််� ၄ မ်းိ ၆)နိုိင်း် ် အုစာုု�ရွ၏ ဗဟိုုုခု��ပ်က်ုုင်းမ််းု

ဝေလ့ာခ်ု�ေခုင်း�်ပ်ု�စာ�မ်း�ာ�  (အုခုန််� ၇) အုပ်ါအု�င်း ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေစာန်စာက်ုု အုေပ်ည််အ်ုစာု�န်ာ�လည်ရ်ွန််

အုသာ�ဝေပ်� ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�ပ်ါသည်။် ယင်း�်သည် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�အုတ့်က ် အုဝေသ�စုာတ်အ်ုစီာ 

အုစာဉ်း ် သုု�မ်းဟုိုတ် ် န်မူ်းန်ာပု်�စာ�ကုုဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�မ်းည်မ််းဟုိုတ်ဝ်ေသာလ်ည်�် လကဝ်ေတ့်�ဝေ�ာင်းရွ်ွကခ်ု�ကမ််း�ာ�နိိုင်း်် 

အုသုအုေမ်းင်းမ််း�ာ�မ်းိ သင်း်ခုန်�်စာာမ်း�ာ�ကုုမ်းူ ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�ပ်ါသည်။် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�ကုု စာာရွွက်

ဝေပ်�တ့်င်း ်ဝေရွ�သာ�ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ရွန်မ််းိာ ရိုုု�ရွိင်း�်လ့ယက်ူမ်းည်ေ်ဖွဲ့စာဝ်ေသာလ်ည်�် လက်ဝေတ့်�လုပ်ဝ်ေ�ာင်းခ်ု�က်တ့်င်း်

မ်းူက့�ေပ်ာ�ေခုာ�န်ာ�ပ်ါဝေ�ကာင်း�် သင်းခ်ုန်�်စာာရွရွိုပ်ါသည်။်

စာာဝေရွ�သူမ်း�ာ�၊ မ်းုမ်းုတ်ုု�၏ အုဝေတ့်�အုကြုံက��မ်း�ာ�မ်းိ ရွရွိုလာဝေသာ အုသုဉာာဏာစ်ာ့မ်း�်မ်း�ာ�ေဖွဲ့င်း် ်ပ်�်ပ်ုု�ဝေပ်�

ခု�်ဝေသာ ပ်ူ�ဝေပ်ါင်း�်ပ်ါ�င်း်သူမ်း�ာ�နိုိင်း် ်ဝေန်ာဝ်ေ��အုစာုု�ရွကုုလည်�် ပ်�်ပ်ုု�မ်းုအုတ့်က ်စာုတ်ရ်ွင်း�်ေဖွဲ့င်း် ်ဝေက��ဇိုူ�တ်င်းပ််ါ

ဝေ�ကာင်း�် ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်လုုပ်ါသည်။် ဖွဲ့့��စာည််�ပ်ု� အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေရွ� လကဝ်ေတ့်�လမ်း�်ညွှှန််စာာအုုပ််

သည် ်ယင်း�်တ်ုု�၏ အုကူအုည်ီမ်းပ်ါပ်� ဝေပ်�ဝေပ်ါကလ်ာနိုုုင်း်မ်းည် ်မ်းဟိုုတ်ပ််ါ။

         

Vidar Helgesen 

အုတ့်င်း�်ဝေရွ�မ်းိ��ခု��ပ်၊် International IDEA
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ဤစာာအုုပ်သ်ည်မ််း�ာ�စာ့ာဝေသာ ပ်ုဂဂု�လ်မ်း�ာ�နိုိင်း် ် အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�၏ ပ်�်ပ်ုု�မ်းု၊ ပ်ူ�ဝေပ်ါင်း�်ပ်ါ�င်း ်

ကူည်ီမ်းုမ်း�ာ�မ်းပ်ါပ်� ေဖွဲ့စာလ်ာနိုုုင်း်မ်းည် ်မ်းဟိုုတ်ပ််ါ။

ကွနို်ုပ်တ််ုု�အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ်စာာဝေရွ�သူမ်း�ာ�နိိုင်း်် မ်းာ�ကပ်စ်ာ ်ဝေဘာာက်င်းဝ်ေဖွဲ့ာေ်၊် ဟိုာ�င်း ်အုီဗရွာဟိုင်း၊် နိုုု

ရွာ ဟိုကေ်လင်း�်၊ �ာက့န်် တ်ာလာ ကာေီဂါမ်းာ ရွာဂ�စာ�်င်းဟ်ိုမ်း၊် ဝေပ်ါလုု�စာ ်တ်က်စာဖ်ွဲ့ာဂ�ဝီေယာဂ်�စာစ်ာန်ိုိင်း်် 

�င်း�်လပ် ် �ါဟိုီယူ စာဝေသာ အုေခုာ�ဝေသာပ်�်ပ်ုု�သူမ်း�ာ�၏ ကူည်ီဝေထုာက်ပ်�်မ်းုအုာ� ဝေက��ဇိုူ�တ်င်းဝ်ေ�ကာင်း�် 

ဝေေပ်ာ�ကာ�လုုပ်ါသည်။် ကွနို်ုပ်တ််ုု�သည် ်ဘာီပ်င်း ်အုကေ်ဟ်ိုီ ကာရွီ၊ စာတ်ီဖွဲ့င််း ဂုုမ်းကဇ်ို် ကမ်းပ််ုု�စာ၊် �ုုလန်ေ်ါ ဂ့ု�

င်း�်စာ၊် ရွိီရွင်း ် ဟိုာ�င်း၊် ဝေတ်ာက့်ာတ်ုု ဂ�ာေင်းန်ိုိင်း်် �ီလ်ဖွဲ့ရွီေုု ဗီလာဝေကာတ််ာတ်ုု�ကုုလည်�် ယင်း�်တ်ုု�၏ 

အုဓိုကက�ဝေသာ ပ်ါ�င်းဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကမ််းုအုတ့်က ်ဝေက��ဇိုူ�တ်င်းဝ်ေ�ကာင်း�် ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်လုုပ်ါသည်။်

ကုုယစ်ာ့မ်း�်၊ ဉာာဏာ်စာ့မ်း်�ရွိုသဝေရွွ� အုပ်င်း်ပ်န်�်ခု�ကာ သု��သပ်စ်ာစာဝ်ေ��ဝေပ်��ကဝေသာ တ်က်ေပ််ရွာ

�ပ် ်ေ့န်ဂ်ါန်ာ၊ ကာ�လုု�စာ ်အုယလ်ဘ်ာတ်တ််ုု ဂုုတ်ီ ယာ၊ နိုုုရွီယာ မ်းာရွိမ်းဘ်ာာ၊ ခုရွစာ်စာတ်ီ�န်ာ� မ်းူဝေရွ�၊ ဂ�င်းန််ီ 

တ်ူဟိုုုကက်နိုိင်း်် ဂ�ာယမ်းပ််သီ �စာခ်ုရ်ွမ်း ်ရွကဝ်ေန်�တ်ုု�အုာ� ယင်း�်တ်ုု�၏ ပြီးပ်ီ�ေပ်ည်််စာု�ဝေသာ ဝေ�ာင်းရ်ွွကခ်ု�က်

မ်း�ာ�နိုိင်း် ်ကွမ်း�်က�င်းဝ်ေသာ လမ်း်�ညွှှန််မ်းုမ်း�ာ�အုတ့်က ်ဝေက��ဇိုူ�တ်င်းအ်ုပ်ပ််ါသည်။် ကာတ်ီယာ ပ်ါပ်ါဂီယာန်ီ

အုာ�လည်�် မ်းူ�ကမ်း�်ဝေရွ��့�ေခုင်း�်တ့်င််း ထုုထုုဝေရွာကဝ်ေရွာက ်ပ်ါ�င်း်ကူည်ီမု်းအုတ့်က ်အုထုူ�ဝေက��ဇိုူ�တ်င်းလ်ုု

ပ်ါသည်။် အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�အုာ� ခု�မ်းိတ််ဝေရွ��့�ရွာတ့်င်း ်အုဝေတ့်� အုဝေခု� အုယူအု�သစာမ််း�ာ�နိုိင်း် ်အုေမ်းင်း်

မ်း�ာ�ကုု ပ်�်ပ်ုု�ဝေပ်�ခု�်သည််် ဝေရွာလ ် အုာဗီလာ ဝေအုာတ််စာ်ဇို်၊ အုင်းေ်ရိုူ� ဘာရွကေ်ဝေလ၊ အုင်းေ်ရိုူ� အု�လစာစ်ာ၊် 

ခု�ယရ်ွီ ဝေ�ာင်း�်ေါ�စာ၊် လီန်ာ ရွစာခ်ုီလာတ်ာမ်းန််နိုိင်း်် အုေခုာ�ပ်ုဂဂု�လမ််း�ာ�၊ မ်း�ာ�စာ့ာဝေသာ အုဝေ�ကာင်း�်အုရွာ

မ်း�ာ�ကုု ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ဝေပ်��ကသည်် ် IDEA ၏ �န်ထ်ုမ်း်�မ်း�ာ�အုာ�လု�� အုပ်ါအု�င်း်မ်း�ာ�စာ့ာဝေသာ ပ်ုဂဂု�လမ််း�ာ�ကုု

လည််� အုထုူ�ဝေက��ဇိုူ�တ်င်းရ်ွိုဝေ�ကာင်း�် ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်လုုပ်ါသည်။်

ကွနို်ုပ်တ််ုု�၏ တ့်�ဘာက ်လုပ််ဝေ�ာင်းသ်ူေဖွဲ့စာသ်ည််် Interpeace ကုုလည်�် ဤစာီမ်း�ကုန်�်အုတ့်က ်

အုဝေတ့်�အုေမ်းင်းမ််း�ာ�၊ စာုတ်က်ူ�စာုတ်သ်န််�မ်း�ာ�နိုိင်း် ် ဖွဲ့့��ပြီးဖွဲ့ု��တ်ုု�တ်ကမ််းုကုု ဝေ�ာင်းရ်ွွကဝ်ေပ်�မ်းုဝေသာ ယင်း�်၏

ကဏ္ဍာအုတ့်က ်အုထုူ�ဝေက��ဇိုူ�တ်င်းလ်ုုပြီးပ်ီ� Interpeace ၏ ပ်ူ�ဝေပ်ါင်း�်ဝေ�ာင်းရ်ွွကသ်ူမ်း�ာ�ေဖွဲ့စာဝ်ေသာ မ်းုုက်

ကယ ် ဘာရွန််ထ်ု၊် ဝေဂ�လ ် ဝေကာထ်ုရွ�လ ် ရွာရ်ွိဂ်ုုင်း�်နိုိင်း်် အုန်တ််ုုန်ီ ရွကဂ်န် ် တ်ုု�ကုုလည်�် ဝေက��ဇိုူ�တ်င်းရ်ွို

ပ်ါသည်။်

သုဝေတ်သန် ေပ်�လုပ််ရွာတ့်င်း ်ပ်�်ပ်ုု�ဝေပ်�ဝေသာ အုမ်းမ််းလီ ဘာင်း််ဇို်၊ မ်းူ်ဂ� ်ဖွဲ့ာဇ်ို် လီဝေယာလ်ူ၊ အုုဗ ်ဂရွီ

န်ာ၊ စာနိုုု�လီ၊ ဂ�န် ်ဝေအုာဂ်�စီာ၊် အုာဘာရွတ်ခ်ု် �ာတ်ီ၊ အုန်် ကကထ်ုရွင်း ်�ီကီဝေမ်းရွီယာ၊ ကတ်ဂ်�ာ စာဝေတ်ာ်

ဘာာဂ�ာ၊ အုန််န်ာ မ်းာရွီယာ ဗာ�ဂတ်စ်ာ ်နိုိင်း်် ဖွဲ့ီ�လစာ ်�င်း�်စာ ်ဘာတ်ဂ် ်တ်ုု�အုာ� ထုပ်ဝ်ေလာင်း�် ဝေက��ဇိုူ�တ်င်းအ်ုပ််

ပ်ါသည်။်



X

ထုုတ်ဝ်ေ�မ်းု�ုုင်းရ်ွာ ကွမ်း်�က�င်းသ်ူ ဝေဂ� မ်းကသ်ရိုူ� စာထုရွန်ေ်ါ နိုိင်း်် အုုဗ ် ဂ��ုဟိုန််�င်းတ််ုု�အုေပ်င်း ်

International IDEA အုဖွဲ့့��၏ စာ့မ်း်� ဝေ�ာင်း်ရွည်ေ်မ်းင်း်မ််းာ�ဝေသာ ပ်ု�နိုိုပ််ထုုတ်ဝ်ေ�ဝေရွ� အုဖွဲ့့��အုစာည်�် အုထုူ� 

သေဖွဲ့င်း် ်န်ာေီယာ ဟိုန်ေ်ယဇ်ိုန််ေါ၏ ကြိုးကု��ပ်မ်း�်အုာ�ထုုတ်မ််းုမ်း�ာ�အုတ့်က ်ဝေက��ဇိုူ�တ်င်းဝ်ေ�ကာင်း�်ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်လုု

ပ်ါသည်။် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေရွ�လုပ်င််းန်�်စာဉ်းအ်ုဖွဲ့့��၏ ပ်�်ပ်ုု�ဝေ�ာင်းရ်ွွကမ််းုမ်း�ာ�မ်းိာ 

အုဖွဲ့ုု�မ်းေဖွဲ့တ်န်ိုုုင်း်ပ်ါ။ မ်းယလ်န််န်ီ အုယလ်င်း၊် ဂ�င်းန််ီ ဖွဲ့န််ေီယာလန် ်အုုုင်းစ်ာဘ်ာာဂ်၊် ရိုုုစာီန်ာ အုစာစ်ာဝေမ်း�လ ်- က

လာခ်ု်နိုိင်း်် တ်ာယူ င်း�င်း� တ်ုု�ကုုလည်�် ဤစာီမ်း�ကုန််�အုတ့်ကပ််ူ�ဝေပ်ါင်း�်ဝေ�ာင်းရ်ွွကမ််းုမ်း�ာ�နိုိင်း် ်စာုတ်အ်ုာ�ထုက ်
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အုေပ်င်း ် လူ်အုဖ့ွဲ့��အုစာည်�်၏အုေခုာ�ဝေသာ န်ကန််�ရုိုပ်ဝ်ေထ့ု�လိသည််် ရုိုဝေထုာင်််းမ်း�ာ�နိိုင်း််စာပ်လ်�ဉ်း�်၍ ကုုင်းတ့််ယ်

ဝေပ်�ပ်ါသည်။်

နိုုုင်းင််း�တ်ကာဥပ်ဝေေအုရွ လူ်အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ��ုုသည်မ််းိာ လူသာ�အုာ�လု��နိုိင်း်် သက�်ုုင်းဝ်ေသာ၊ 

ရိုုပ်သ်ုမ်း�်ဖွဲ့ယရ်ွိာ�၍မ်းရွဝေသာ၊ ခု့�ေခုာ�၍မ်းရွဝေသာအုရွာမ်း�ာ�ေဖွဲ့စာ�်ကသည်။် သုု�ရွာတ့်င်း ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�အုတ့်င်း�် အုခု��ု�ဝေသာအုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�ကုု ထုည်််သ့င်း�်ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ေခုင်း�်နိုိင်း်် ယင်း�်တ်ုု�အုာ� အုကာ 

အုက့ယဝ်ေပ်�ရွေခုင်း�်၏ အုဝေ�ကာင်း�်ရွင်း�်ခု�မ်းိာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေကုုယ၌်၏ သဝေဘာာသဘာာ�၊ ရွည် ်

ရွွယခ်ု�က်တ်ုု�နိုိင်း််အုလာ�တ်ူ အုေင်းင်း�်ပ့်ာ�စာရွာေဖွဲ့စာလ်ာသည်။် ပ်ဋိုပ်ကခေဏာခ်ု�ရွသည်် ် လူ်အုဖွဲ့့��အုစာည်�်

အုတ့်င်း�်ရွို ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာကသ်ူမ်း�ာ�စာ့ာတ်ုု�အုဖွဲ့ုု� အုဝေေခုခု�အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�နိုိင်း် ်
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စာပ်လ်�ဉ်း်�၍ မ်းည်သ်ည်တ််ုု�ထုည်််သ့င်း်�နိုုုင်းသ်ည်ဟ်ိုူသည်် ် ဝေရွွ�ခု�ယစ်ာရွာစာာရွင်း�်�ုုလ့င်း ် ၎င်း�်သက�်ုုင်းရ်ွာ

နိုုုင်းင််း�မ်းိ လကမ််းိတ်ထ်ုုု�ထုာ�ဝေသာ နိုုုင်း်င်း�တ်ကာစာာခု��ပ်စ်ာာတ်မ်း�်မ်း�ာ�မ်းိသာ ဝေကာကန်ိုုတ်ယ်ူရွသည်က်မ်း�ာ�

ဝေပ်သည်။် သုု�ရွာတ့်င်း ်အုဓိုကက�ဝေသာ စာုန််ဝေခု�မ်းုတ်စာရ်ွပ်မ််းိာ ဝေခုတ်သ်စာ်လူ်အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ ဥပ်ဝေေ

မ်း�ာ�ကုု ဝေရွ��့�ရွန်သ်ာမ်းက ပ်ဋိုပ်ကခေဏာခ်ု�စာာ�ဝေန်ရွလ�ကရ်ွိုဝေသာ၊ စာု�လင်းက့်�ေပ်ာ�လ�ကရ်ွိုဝေသာ အုုပ််စာု

မ်း�ာ� ပြီးင်းုမ်း�်ခု�မ်း�်စာ့ာအုတ်ူယိဉ်းတ့််�ဝေန်ထုုုင်း်ဝေရွ�ကုု အုဝေထုာကအ်ုကူေပ်�မ်းည််် လူ်အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ ကာ

က့ယမ််းုမ်း�ာ�ကုု အုသု��ေပ်�ရွန်လ်ည်�်ေဖွဲ့စာဝ်ေပ်သည်။် 

ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာကရ်ွာတ့်င််း အုသု��ေပ်�မ်းည်််လုပ်င််းန်�်စာဉ်းနိ်ိုင်း်် တ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေရွ� 

�့�မ်းည််် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုမ်း��ု�အုစာာ�တ်ုု�သည် ် လူ်အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ ဓိဝေလထ်ုု��တ်မ်း�်၏

ဝေဘာာင်းက်ုုပ်ု�ဝေဖွဲ့ာမ််းည််် ပ်ထုမ်း�ု��အုဝေေခုခု�အုဝေ�ကာင်း�်ရွင်း�်မ်း�ာ�ထု�တ့်င်း ် ပ်ါ�င်းသ်ည်။် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေန်စာဉ်းအ်ုတ့်င်း်� မ်းတ်ူက့�ေပ်ာ�ဝေသာ လူ်အုဖွဲ့့��အုစာည်�်အုစာုတ်အ်ုပ်ုုင်း�်မ်း�ာ�အု�ကာ� ေဖွဲ့စာ်

ဝေပ်�ဝေလရ်ွိုဝေသာ လူ်အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ��ုုင်း်ရွာ ခုကခ်ု�ဝေသာအုဝေခု�အုတ်င်းဝ်ေ�့�ဝေနို့�မ်းုမ်း�ာ�တ့်င်း ် ေမ်းင်းဝ်ေတ့်��ကရွ 

သက�သုု်� လူ်အုခ့ုင်််းအုဝေရွ�ဓိဝေလထု်ု��တ်မ်း�်၏ ရွည်ရွ်ွယခ်ု�ကကုု်လ့ယ်ကူစ့ာာရွရုိွနုုိုင််းသည် ်မ်းဟုိုတ်ဝ်ေပ်။ အုထုူ�

ဝေ�ာင်းရ်ွွကခ်ု�ကမ််း�ာ�မ်းိ အုက��ု�အုေမ်းတ််အုေဖွဲ့စာရ်ွရွိုသည်် ် လူန်ည်�်စာု၏အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�၊ နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာ၏် 

သယ�ဇိုာတ်မ်း�ာ�ရွယူပုု်င််းခ့ုင်း််နိိုင်း်် သက�ုု်င်းဝ်ေသာစီာ�ပ့်ာ�ဝေရွ�အုခ့ုင်််းအုဝေရွ�မ်း�ာ�၊ မု်းသာ�စုာအုဝေရွ�တ့်င််း သာတူ် 

ည်ီမ်း့ေဖွဲ့စာရ်ွန််အုတ့်က ် အုမ်း��ု�သမ်းီ�မ်း�ာ�၏ အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�သည်လ်ည်�် အု�ုုပ်ါအုဝေ�ကာင်း�်အုရွာမ်း�ာ�

တ့်င်း ်ပ်ါ�င်းပ််ါသည်။် အုခု��ု�ဝေသာတ်င်း်�မ်းာမ်းုမ်း�ာ�မ်းိာ လူ်အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�မ်း�ာ�ကုုကာက့ယေ်ခုင်း�်နိုိင်း်် ယခုင်းက် 

ခု��ု�ဝေဖွဲ့ာကမ််းုမ်း�ာ�ကုု ေပ်န်လ်ည်က်ုုင်းတ့််ယဝ်ေေဖွဲ့ရွိင်း�်ေခုင်း�်၊ အုာဏာာေဖွဲ့န််ဝ်ေ�က�င်း်သ်ု��မ်းုစာန်စာ်နိုိင်း်် သဟိုဇိုာတ် 

ေဖွဲ့စာမ််းု၊ သက�်ုုင်းရ်ွာ နိုုုင်းင််း�တ်ကာလူ်အုခု့င်း််အုဝေရွ��တ်တရွာ�မ်း�ာ�အုေပ်င်း ်အုာ�ပြီးပ်ု�င်းလ်�ကရ်ွိုဝေသာ ေပ်ည်တ့််င်း�်

ရွိုဥပ်ဝေေရွင်း�်ေမ်းစာမ််း�ာ�အု�ကာ� ဟိုန်ခ်ု�ကတ််စာခ်ုုလုုအုပ််ေခုင်း�်ဝေ�ကာင်း် ်ေဖွဲ့စာဝ်ေပ်�လာတ်တ် ်သည်။် 

အုေခုာ�ဝေသာစာုန်ဝ်ေခု�မ်းုတ်စာခ်ုုမ်းိာ အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�အုာ� အုဝေကာင်းအ်ုထုည်ဝ်ေဖွဲ့ာေ်ခုင်း�်ပ်င်း ် ေဖွဲ့စာ ်

သည်။် ဤသုု� အုဝေကာင်းအ်ုထုည်ဝ်ေဖွဲ့�ရွာတ့်င်း ် အုင်းစ်ာတ်ီက���ရွိင်း�်�ုုင်းရ်ွာ ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကမ််း�ာ�ထုာ�ရွိုရွန် ်

အုထုင်းအ်ုရွိာ�လုုအုပ်ဝ်ေပ်သည်။် သုု�တ်ဝေစာ ဤမ်း့ဝေလာကမ််းထုင်းရ်ွိာ�သည််မ်းိာ မ်းတ်ူက့�ေပ်ာ�လ�ကရ်ွိုသည်််

အုုပ််စာုမ်း�ာ�က အုရိုု��အုေမ်းတ်တ့််ကလ်�က ် မ်းုမ်းုတ်ုု�၏ကုုယက်��ု�စာီ�ပ့်ာ�မ်း�ာ�တ်ည်ဝ်ေ�ာကရ်ွန်် အုခု့င်း််အုဝေရွ�

မ်း�ာ�ကုု အုသု��ခု��ကမ်းည််�ုုပ်ါက အုဝေကာင်းအ်ုထုည််ဝေဖွဲ့ာေ်ခုင်း�်လုပ်င််းန်�်စာဉ်းအ်ုဝေပ်� မ်းည်သ်ုု�အုက��ု�သက ်

ဝေရွာကမ််းု ရွိုမ်းည်န််ည််�ဟိုူသည်ပ််င်း်ေဖွဲ့စာသ်ည်။် သုု�ေဖွဲ့စာရ်ွာ လူ်အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�နိုိင်း်သ်က�်ုုင်းဝ်ေသာ �ု��ေဖွဲ့တ် ်

ခု�ကမ််း�ာ�ခု�မ်းိတ်ရ်ွန်အ်ုတ့်က ် အုာဏာာနိုိင်း်် လုပ််င်းန်�်တ်ာ�န််ခု့�ဝေ�သတ်မ််းိတ်ေ်ခုင်း�် ပ်ု�စာ�ခု�မ်းိတ််ရွာတ့်င်း ် ပ်ုု၍

လကဝ်ေတ့်�က�ဝေသာ�န်�်စာစာခ်ု�ကက်ုု လုုအုပ််မ်းည်ေ်ဖွဲ့စာပ််ါသည်။် အုဝေေခုခု�က�ဝေသာအုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�အုာ� 

တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေအုရွ အုဝေကာင််းအုထုည်ဝ်ေဖွဲ့ာက်ာက့ယေ်ခုင််း�မိ်းာ တ်ရွာ�ဝေရွ�ထုု��တ်မ်း�်စာဉ်းလ်ာမ်း�ာ�တ့်င်း ်က�ယ်

က�ယေ်ပ်န််ေ်ပ်န််ဝ်ေတ့်�နိုုုင်းဝ်ေသာလ်ည််� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာကသ်ူမ်း�ာ�အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ် နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�

�င်း််က�ဝေေပ်ာင်း�်လ�လာရွန်န်ိုိင်း်် လူ်အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�နိုိင်း်စ်ာပ််လ�ဉ်း�်၍ ပ်ုုမ်းုုက�ယေ်ပ်န််ဝ်ေသာသဝေဘာာတ်ူည်ီမ်းုရွရွို

နုုိုင်းရ်ွန် ်အုဝေေခုအုဝေန်ဖွဲ့န်တီ််�ဝေပ်�နုုိုင််းမ်းည််် တုု်�တ်က်ဝေေပ်ာင််း�လ�နုုိုင်းဝ်ေသာ အုဝေကာင််းအုထုည်ဝ်ေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်းဝ်ေရွ� 

မ်းူဝေဘာာင်းမ််း�ာ�ကုု ရွိာဝေဖွဲ့့�ကရွသည်။် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာကသ်ူမ်း�ာ�အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ် တ်ရွာ�



3လူ့့�အခွွင့်�်အ�း�ဆိုု�င့်�းာ ဓလေ့�လူ့ထ်ုံး���တမ်း��ကိုု� တည်��ဆိုာကို�ခြခွင့်��

၁။ ခြုံချီးံ�င်ံ�သုံး
ံ��သုံး

ပ်ခြချီးင်�်

ဥပ်ဝေေအုဝေေခုေပ်�လူ်အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�ခု�ဉ်း�်ကပ်မ််းုမ်း�ာ�နိုိင်း် ်နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�အုရွ အုမ်း�ာ�သဝေဘာာတ်ူည်ီမ်းုအုဝေပ်�အုဝေေခုခု�

သည််် ခု�ဉ်း�်ကပ်မု််းမ်း�ာ�အု�ကာ� လက်ဝေတ့်�က�ဝေသာ ဟိုန်ခ်ု�ကတ််စာခု်ုကုုရွရုိွနုုိုင််းရွန် ်မ်းည်သ်ည်််သကဝ်ေရွာကမ််းု

မ်း�ာ�ကုု စာဉ်း�်စာာ�သင်း်သ်န်ည််�။
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၁၉၄၈ လွှား�အချီးွင်််အကျေးး�ဆိုုံင််းး နှုံင််င်�တကားးကျေး�ကားခြင်းချီးးကား၏် န်ုေါန််�မ်းိ အုပ်ုုေခ်ု့� ၁ တ့်င်း ် လူ်

အုသုုကအ်ု�န််�အုတ့်င်း်� မ်းိီတ်င်း်�ဝေန်ထုုုင်း�်ကဝေသာ လူသာ�အုာ�လု��၏ ဝေမ်း့�ရွာပ်ါဂုဏာသ်ုကခာနိုိင်း်် ည်ီမ်း့ပြီးပ်ီ� 

တ်န်�်တ်ူရွည်ရ်ွိုပြီးပ်ီ� အုပြီးမ်း�တ်မ်း�်အုတ့်က်ေဖွဲ့စာဝ်ေသာ အုခု့င်း််အုဝေရွ�တ်ုု�အုာ� အုသုအုမ်းိတ်ေ်ပ်�ေခုင်း�်သည် ်ကမ်းာာ

ကြိုးကီ�၏ လ့တ်လ်ပ််မ်းု၊ တ်ရွာ�မ်း့တ်မ်းုနိုိင်း်ပ်ြီးင်းုမ်း�်ခု�မ်း�်ဝေရွ�တ်ုု�၏ အုဝေေခုခု�ပ်င်းေ်ဖွဲ့စာသ်ည်ဟ်ိုု ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�သည်။် 

လူ်အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�ဟိုူသည်မ််းိာ နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာအ်ုာဏာာကုု မ်းည််က�သ်ုု�အုသု��ေပ်�မ်းည်၊် အုထုူ�သေဖွဲ့င်း် ်၎င်း�်အုာဏာာ

အုာ� ေပ်ည်သ်ူမ်း�ာ�၏အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�မ်း�ာ�နိုိင်း်် �န်််က�င်းလ်�ကအ်ုသု��ေပ်�မ်းုကုု  မ်းည်က်�သ်ုု�ကန််သ်တ်ထ်ုာ�မ်းည််

စာသည်တုု််�အုတ့်က ်အုဝေေခုခု�စာန်စာတ််စာခု်ုအုေဖွဲ့စ်ာ ဝေေပ်ာင််း�လ�တုု်�တ်က်ေဖွဲ့စာဝ်ေပ်�လာသည််် တ်ရွာ�ဝေရွ��ုုင််းရွာ၊ 

ကုုယက်�င်း်တ််ရွာ�ပ်ုုင်း�်�ုုင်း်ရွာ ခု�စာာ�ခု့င်း််မ်း�ာ�ေဖွဲ့စာ�်ကပ်ါသည်။် ဘာာသာဝေရွ�ရိုုဝေထုာင်း်တ််စာခ်ုုမ်းိ�ကည််လ့်င်း ်

လူ်အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�မ်း�ာ�သည် ် လူသာ�တ်ုု�အုာ� ကုုယက်�င်း်တ််ရွာ�နိုိင်း် ် စာဉ်း�်စာာ�ခု�င်း်ခ်ု�နု်မ််းုရွိုဝေသာ ဖွဲ့န်တ််ီ�မ်းု

တ်စာခ်ုုအုေဖွဲ့စာ ်န်တ်၊် ဘာုရွာ�တ်ုု�ကအုပ််နိုိင်း်�ထုာ�ဝေသာ အုရွာမ်း�ာ�ေဖွဲ့စာ�်ကသည်။် ဝေလာကီဝေရွ�ရွာ သုု�မ်းဟိုုတ််

ကုုယက်�င်း်တ််ရွာ�ပ်ုုင်း�်�ုုင်း်ရွာအုယူအု�အုရွ �ကည််ရ်ွဝေသာ ်ယင်း�်တ်ုု�သည် ်သဘာာ�ဥပ်ဝေေအုရွ လူသာ�

တ်ုု�၏ သုကခာတ်ရွာ�ကုု �န်�်ရွ�လ�ကရ်ွိုသည််ရ်ွပ်ုုင်းခ်ု့င်း််မ်း�ာ�အုေဖွဲ့စာ ် ဝေေပ်ာင်း�်လ�လာေခုင်း�်ပ်င်း ် ေဖွဲ့စာဝ်ေပ်သည်။် 

သဝေဘာာတ်ရွာ�နိုိစာရ်ွပ်လ်ု��တ့်င်း ် လူ်အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�ကုု လူတ်ုု�ဖွဲ့န်တ််ီ�ထုာ�သည်် ် ဥပ်ဝေေ၏အုဝေေခုခု�မ်းူဝေဘာာင်း်

အုရွ ရွရွိုထုုုကသ်ည်�်ုုသည်ထ်ုက ် လူသာ�တ်စာဥ်ီး�တ်စာဝ်ေယာကခ်ု�င်း�်စာီေဖွဲ့စာဝ်ေစာ၊ လူ်အုဖွဲ့့��အုစာည်�်တ်စာခ်ုု

လု��ကေဖွဲ့စာဝ်ေစာ ရွသင်း်ရ်ွထုုုကဝ်ေသာ ခု�စာာ�ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််မ်း�ာ�ဟိုူဝေသာ အုယူအု�မ်း�ာ�အုေဖွဲ့စာ ် ရိုုေမ်းင်း�်ကပ်ါသည်။် 

ထုုု�ဝေ�ကာင်း်ပ််င်း ်ယင်း�်တ်ုု�ကုု ဥပ်ဝေေအုရွဖွဲ့ယရ်ွိာ�လှ�ဝေေပ်ာင်း�်၍ မ်းရွေခုင်း�်ေဖွဲ့စာဝ်ေပ်သည်။် တ်စာ်ခု�နု်တ််ည်�်တ့်င်း ်

ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမိ်း သတ်မိ််းတ်အ်ုဝေကာင််းအုထုည်ဝ်ေဖွဲ့ာထ်ုာ�ဝေသာ အုခ့ုင်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�ကာ� ဥပ်ဝေေ၏ 

ဖွဲ့န်တ််ီ�မ်းုမ်း�ာ�ေဖွဲ့စာဝ်ေပ်သည်။် အုဝေေခုအုဝေန်အုဝေတ်ာမ််း�ာ�မ်း�ာ�တ့်င်း ် ယင်း�်က�သ်ုု�အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�သည် ် လူ် 

အုဖွဲ့့��အုစာည်�်တ်စာခ်ုု၏ ကုုယပ််ုုင်းလ်ကခဏာာနိုိင်း်် နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�အုသုုကအ်ု�န််�ကုု တ်ည်ဝ်ေ�ာကရ်ွန်အ်ုတ့်က ်

အုဝေေခုခု�အုေဖွဲ့စာထ်ုာ�ရွိုအုပ်သ်ည််် အုက��ု�စာီ�ပ့်ာ�မ်း�ာ�နိုိင်း် ်ယု��ကည်မ််းုမ်း�ာ�အုာ� ဝေရွရွိည်တ််ည်တ််�်ခုုုင်းပ်ြီးမ်း�ဝေစာပ်ါ 

သည်။်
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လွှား�အချီးွင်််အကျေးး�ဟူးသုံးည်းမ်ှာား နှုံင်င််�ကျေးတး်

အးဏားကားုံ မှာည်းက်ား�သ်ုံးုံ� အသုံးံ��ခြပ်ံမှာည်း၊် အထုံးး�

သုံးခြဖွင််် ဤသုံးုံ� အသုံးံ��ခြပ်ံမှာုကားုံ ခြပ်ည်းသ်ုံးးမှားး�၏

အချီးွင်််အကျေးး�မှားး�နှာင််် ချီးးင်််ချီးးနု်း၍် မှာည်းက်ား�သ်ုံးုံ�

ကားန်း�်သုံးတထ်ုံးး�မှာည်း ်စသုံးည်းတ်ုံ�အး�

ချီးးမှာာတက်ျေးး�အတွကား ်အကျေးခြချီးချီး�စန်းစတ်စ်ချီးံ 

အခြဖွစ ်ကျေးခြပ်းင်�်လွှာ�တုံ�တကားခ်ြဖွစက်ျေးပ််လွှားသုံးည်း်် 

တးး�ကျေးး�ဆိုုံင်း်း၊ ကားုံယ်က်ားးင်််တးး�ပ်ုံင်�်

ဆိုုံင််းး ချီး�စး�ချီးွင်််မှားး� ခြဖွစ�်ကားပ်�သုံးည်း။် 

လွှား�အချီးွင်််အကျေးး�ကားုံကျေးလွှာ�စး�ကျေးသုံးး        

ခြပ်ဋ္ဌားန်း�်ချီးးကားမ်ှားး� ထုံးည်း််သုံးွင်�်ကျေးဖွးခ်ြပ်ထုံးး�ခြချီးင်�် 

မှားာုကျေးသုံးးအချီး� ဖွွ��စည်း�်ပ်ံ�အကျေးခြချီးချီး�ဥပ်ကျေးေသုံးည်း်

လွှာည်း�် အသုံးံ��မှာဝင််လွှာာကျေးပ်။

ေပ်ည်သ်ူလူထုု�ုုင်းရ်ွာ အုခု��ပ်အ်ုေခုာအုာဏာာသဝေဘာာတ်ရွာ�အုရွ အုာဏာာနိုိင်း်် လုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််ကုု 

ေပ်ည်သ်ူလူထုုကသာ နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာ၏်အုစာုု�ရွအုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�သုု� ယု��ကည််အုပ်န်ိုိ�ထုာ�ေခုင်း�်ေဖွဲ့စာပ်ြီးပ်ီ� ေပ်ည်သ်ူ

တ်ုု�၏အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�သည် ်နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာမ််းိ�င်း�်သကရ်ွရွိုလာေခုင်း�် မ်းဟိုုတ်ဝ်ေပ်။ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ

မ်း�ာ�မ်းိာ ဤသုု�လုပ််ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််အုာဏာာလှ�ဝေေပ်ာင်း�်ဝေပ်�အုပ်ေ်ခုင်း�်နိုိင်း်် အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�အုာ� ထုုန်�်သုမ်း�်ထုာ�ရွို

ေခုင်း�်မ်း�ာ�လုပ်ဝ်ေ�ာင်းန်ိုုုင်း်ရွန်အ်ုတ့်က ်ဝေ�ာင်းရ်ွွကဝ်ေပ်�မ်းည်် ်တ်ရွာ�ဝေရွ�နိိုင်း်် နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာလုပ်င််းန်�်စာဉ်း်

မ်း�ာ�ေဖွဲ့စာ�်ကသည်။် ထုုု�ဝေ�ကာင်း် ် လူ်အုခု့င်း််အုဝေရွ��ုုင်းရ်ွာေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကသ်ည် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေက 

စာီစာဉ်းဖ်ွဲ့န်တ််ီ�ဝေပ်�သည််အ်ုဝေပ်�တ့်င်း ် အုဝေေခုတ်ည််

ဝေန်သည်််အုေပ်င်း ်အုမ်းိန်တ််ကယ်ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကမ််း�ာ�

ထုက ်သာလ့န်သ်ည်ဟ်ိုုလည်�် ေမ်းင်းန်ိုုုင်းဝ်ေပ်သည်။်

လူ်အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�မ်း�ာ�ကုု ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ

မ်း�ာ�၌ တ်ုက�ေပ်တ်သ်ာ�စာ့ာ အုသုအုမ်းိတ်ေ်ပ်�နိုုုင်း်

သလုု သ့ယ�်ုုက၍်လည်�် အုသုအုမ်းိတ်ေ်ပ်�နိုုုင်းပ််ါ 

သည်။် သုု�တ်ဝေစာ အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�ကုု ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုတ့်င်း�်သုု� ထုည်််သ့င်း�်လုုကရု်ို�ေဖွဲ့င်း်် 

ဝေန်ာက�ု်��အု�င်း်် ပြီးပီ်�စီာ�သ့ာ�သည်ဝ်ေတ်ာ ်မ်းဟုိုတ် ်

ဝေပ်။ ဤအုစာာ� ထုုုက�သ်ုု�ထုည်််သ့င်း�်ေခုင်း�်မ်းိာ လူ

တ်စာဥ်ီး�တ်စာ်ဝေယာကခ်ု�င်း�်စာီနိုိင်း်် အုုပ််စာုမ်း�ာ�၏ 

အုက��ု�စာီ�ပ့်ာ�မ်း�ာ�ကုု ရွိင်း�်လင်း�်စာ့ာဝေဖွဲ့ာေ်ပ်နိုုုင်းရ်ွန််

နိုိင်း်် အုရွယူနိုုုင်းရ်ွန်် န်ည်�်လမ်း�်အုသစာမ််း�ာ�ကုု 

အုစာပ်��ု�လုုကေ်ခုင်း�်သာ ေဖွဲ့စာဝ်ေပ်သည်။် 

လူ်အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ� ဓိဝေလထ်ုု��တ်မ်း�်�ုုသည်မ််းိာ လူ်အုဖွဲ့့��အုစာည်�်တ်စာခ်ုုရွို တ်ရွာ��င်း�်ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�က်

မ်း�ာ�အုာ�လု��မ်းဟုိုတ်လ့်င််းဝေသာမိ််း အုမ်း�ာ�စုာမိ်း ၎င််း�အုခ့ုင်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�ကုု အုမ်း�ာ��ု��ေမှ်းင်း််တ်င်းနုု်ိုင်းရ်ွန် ်ရွည်မိ််းန်�် 

�ကသည််အ်ုထုု လူ်အုခု့င်း်အ်ု ဝေရွ�ကုု တ်န်ဖ်ွဲ့ုု�ထုာ�ေခုင်း�်ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် အုာ�ဝေကာင်း�်ခုုုင်းမ််းာဝေသာ သုု�မ်းဟိုုတ် ်

သက�်င်း်လုပ်ရ်ွိာ�ဝေသာလူ်အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ� ဓိဝေလထ်ုု��တ်မ်း�်ဟိုူသည်မ််းိာ အုာဏာာပ်ုုင်းမ််း�ာ�နိုိင်း် ် နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာ်

အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�၊ လူ်အုဖွဲ့့��အုစာည်�်အုတ့်င်း်� လှမ်း်�မ်းုု�ကြိုးကီ�စာုု�လ�ကရ်ွိုဝေသာ အုေခုာ�အုဝေရွ�ပ်ါသူမ်း�ာ�၏ 

လုပ််ဝေ�ာင်းခ်ု�က်မ်း�ာ�က လူ်အုခု့င်း််အု ဝေရွ�မ်း�ာ�အုာ� တ်န်ဖ်ွဲ့ုု�ထုာ�ဝေလ�စာာ�ေခုင်း�်၊ ခု��ု� ဝေဖွဲ့ာကမ််းုမ်း�ာ�မ်းရွို    

ဝေစာရွန်က်ာက့ယေ်ခုင်း�်နိုိင်း်် န်စာန််ာရွသူမ်း�ာ�ကုု ကူည်ီဝေထုာကပ််�်ေခုင်း�်မ်း�ာ�တ်ုု�မ်းိတ်�င်း််  တ်ုု�တ်ကဝ်ေေပ်ာင်း�်လ�

ေဖွဲ့စ်ာဝေပ်�လာေခုင်း�်ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် လူ်အုခ့ုင်််းအုဝေရွ�ကုု ဝေလ�စာာ�ဝေသာေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�က်မ်း�ာ� ထုည်််သ့င်း�်ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်

ထုာ�ေခုင်း�်မ်းရွိုဝေသာအုခုါ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်းိ အုာမ်းခု�ထုာ�သည်မ််း�ာ�လည်�် အုသု��မ်း�င်းလ်ိဝေပ်။



7လူ့့�အခွွင့်�်အ�း�ဆိုု�င့်�းာ ဓလေ့�လူ့ထ်ုံး���တမ်း��ကိုု� တည်��ဆိုာကို�ခြခွင့်��

၂။ လွှာ
း�အ

ချီးွင််အ်
ကျေးး�ဆို

ုံင်း်း ဓလေ့ကျေးလွှာ
ထုံး

ံ��တ
မှာ်�ကား

ုံ အ
ဓလေ့ုပ်ါ�ယ်

ဖွွင်််ဆို
ုံခြချီးင််�

လွှား�အချီးွင််အ်ကျေးး�ကားုံ လွှားတုံ�ဖွန်း်တ��ထုံးး�သုံးည်း််

ဥပ်ကျေးေ၏ အကျေးခြချီးချီး�မှားကျေး�းင်အ်း းးာုထုံးုံကား်

သုံးည်းဆ်ိုုံသုံးည်းထ်ုံးကား ်လွှားသုံးး�တစဦ်း�တစ်

ကျေးယ်းကားခ်ျီးးင်�်စ�ခြဖွစက်ျေးစ၊ လွှား�အဖွွ��အစည်း�် 

တစခ်ျီးံလွှာံ��ကားခြဖွစက်ျေးစ းသုံးင််း်ထုံးုံကားက်ျေးသုံးး 

ချီး�စး�ပ်ုံင်ခ်ျီးွင်််မှားး�ဟူးကျေးသုံးး အယ်းအဆိုမှားး�

အခြဖွစရ်ှုုခြမှာင်�်ကားပ်�သုံးည်း။် တစခ်ျီးးနု်းတ်ည်း်�တွင် ်

ဖွွ��စည်း�်ပ်ံ�အကျေးခြချီးချီး�ဥပ်ကျေးေမှာာ သုံးတ်မှာာတ ်

အကျေးကားးင်အ်ထုံးည်းက်ျေးဖွးထ်ုံးး�ကျေးသုံးး 

အချီးွင်််အကျေးး�မှားး�ကားး� ဥပ်ကျေးေ၏ဖွန်းတ်��မှာုမှားး�

ခြဖွစက်ျေးပ်သုံးည်း။်

ဇူးယ်း�ကားွကား ်၁။ လွှား�အချီးွင််အ်ကျေးး�ဆိုုံင််းး အကျေးခြချီးချီး�မှားမှားး�

• အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�သည် ်ကမ်းာာလု���ုုင်းရ်ွာ လူသာ�ေဖွဲ့စာမ််းုကုု အုဝေေခုခု�ပ်ါသည်။်

• ယင်း်�တ်ုု�ကုု ဥပ်ဝေေမ်းိ အုသုအုမ်းိတ််ေပ်�ထုာ�သည်�်ုုဝေသာေ်င်းာ� ဥပ်ဝေေကုုအုသု��ခု�လ�က ်အုလ့�

 သု��စာာ�လုပ်ေ်ခုင်း�်သုု�မ်းဟိုုတ် ်အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�ကုု ေင်းင်း�်ပ်ယရ်ိုုပ်သ်ုမ်း�်ေခုင်း�်မ်း�ာ� မ်းေပ်�လုပ်အ်ုပ််

ဝေပ်။

•  ယင်း�်တ်ုု�သည် ်လူသာ�အုာ�လု��အုဝေပ်� လူ်ဂုဏာသ်ုကခာအုရွ သာတ်ူည်ီမ်း့ရွိုသည်ဟ်ိုု သဝေဘာာ 

ထုာ�ရွမ်းည်။်

•  အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�သည် ်အုခု�င်း�်ခု�င်း�်အုေပ်န််အုလိန်် �က်စာပ်၊် အုေပ်န်အ်ုလိန်အ်ုမ်းိီသဟို� ေပ်�ဝေန်

�ကေခုင်း�်ဝေ�ကာင်း် ်ခု့�ထုုတ်၍်မ်းရွနိုုုင်းဝ်ေပ်။

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုတ့်င်း�် အုခု့င်း််အုဝေရွ��ုုင်းရ်ွာအုဝေ�ကာင်း�်အုရွာမ်း�ာ� ထုည်််သ့င်း�်ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်

ရွေခုင်း�်နိုိင်း်် အုထုူ�သေဖွဲ့င်း် ် တ်ုက�ဝေသာအုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�မ်း�ာ�ကုု ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ရွေခုင်း�်၏ရွည်ရ်ွွယခ်ု�ကသ်ည် ် အုေင်းင်း�် 

ပ့်ာ�စာရွာမ်း�ာ�ရွိုဝေန်နိုုုင်းပ််ါသည်။် အုဝေ�ကာင်း�်မ်းိာ အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�သည် ် လူမ်းုအုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�စာ့ာနိုိင်း််

�ကန်ို့ယဝ်ေန်ဝေသာ အုဓိုကအုယူအု�မ်း�ာ�နိုိင်း်် �ကန်ို့ယ်ဝေန်ဝေသာဝေ�ကာင်း်် ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် အုခု��ု�ဝေန်ရွာ

မ်း�ာ�တ့်င်း ် အုဝေခု�အုတ်င်း်အုေင်းင်း�်ပ့်ာ�ေခုင်း်�မ်း�ာ�သည် ် မ်းဝေက�န်ပ်ခ်ု�က်မ်း�ာ�ပ်ုုမ်းုုန်ကရ်ိုုင်း�်လာဝေစာကာ ည်ှုနိုုင်း�်

ေဖွဲ့န်ဝ်ေေဖွဲ့ရွန်ခ်ုက်ခု�လာဝေစာပြီးပ်ီ� လူ်အုဖွဲ့့��အုစာည်�်အုတ့်င်း်�အု�ကမ်း�်ဖွဲ့ကမ််းုမ်း�ာ� ေဖွဲ့စာဝ်ေပ်�လာနိုုုင်းဝ်ေစာပ်ါသည်။်

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာကသ်ူမ်း�ာ�အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ် အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�အုာ� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုတ့်င်း�်ထုည််သ့်င်း်�ရွာ၌ အုစာုု�ရွ၏အုာဏာာကုု ကန််သ်တ်ထ်ုာ�ေခုင်း�်ဟိုူသည်် ်သမ်းာ�ရိုုု�က�

ရွည်ရ်ွွယခ်ု�က်ထုက ် ပ်ုုမ်းုုက�ယေ်ပ်န််သ်ည််် ရွည်ရ်ွွယခ်ု�ကရ်ွိုဝေစာရွန် ် ပ်ုု၍ဝေမ်း့ာမ််းိန်�်လာ�ကသည်။် အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာကသ်ူမ်း�ာ�သည် ် တ်ရွာ�မ်း့တ်

ဝေရွ�၊ ပြီးင်းုမ်း�်ခု�မ်း�်ဝေရွ�၊ ရွင်း�်ကာ�ဝေစာဝ်ေရွ�၊ လူမ်းုဖွဲ့ူလု� 

ဝေရွ�နိုိင်း် ် ေပ်ည်သ်ူ်ဘာ�သာယာဝေရွ�တ်ုု�ကုု ခု�မ်းိတ််

အုဝေကာင်းအ်ုထုည်ဝ်ေဖွဲ့ာဝ်ေပ်�ရွန် ်ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု� 

ဥပ်ဝေေအုတ့်င််း�ခု�မိ်းတ်ထ်ုာ�ဝေသာ အုာဏာာမ်း�ာ�နိိုင်််း

အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�ကုု ခု�တု်�်ကဝ်ေပ်�ရွန်အ်ုတ့်က ်

လူ်အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�မ်း�ာ�အုာ�အုသု��ခု�ရွန် ် ရွည်ရ်ွွယ်

ထုာ��ကပ်ါသည်။် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�

စာ့ာတ်ုု�တ့်င်း ် နိုုုင်းင််း�တ်ကာ လူ်အုခု့င်း်ဝ်ေရွ�ဥပ်ဝေေမ်းိ 

�တ်တရွာ�ရွိုသည််အ်ုတ်ုုင်း်� လူ်အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ� အုသု�� 

အုနိုုန််�မ်း�ာ�၊ ခုုုင်းမ််းာတ်ုက�ဝေသာအုဝေ�ကာင်း�်အုရွာ

မ်း�ာ�၊ ၎င်း�်တ်ုု�ကုု အုဝေကာင်းအ်ုထုည်ဝ်ေဖွဲ့ာမ််းည်််
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န်ည်�်လမ်း�်မ်း�ာ�ကုု ထုည်််သ့င်း်�ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်�ကပ်ါသည်။် ယဝေန်် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုမ်း�ာ�အုေပ်ာ�တ့်င်း ်လူ်

အုခု့င်း််အုဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ စာကာ�လု��အုသု��အုနိုုန််�မ်း�ာ�၊ အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ��ုုင်းရ်ွာ ထုုဝေရွာကအ်ု ဝေရွ�ပ်ါဝေသာ 

အုဝေ�ကာင်း�်အုရွာမ်း�ာ�ကုု ထုည်််သ့င်း်�ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�ပြီးပ်ီ� နိုုုင်းင််း�တ်ကာလူ်အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�ဥပ်ဝေေအုတ့်င်း�် 

အုက�����င်းဝ်ေသာ နိုုုင်းင််း�မ်း�ာ�အုာ�လု��သည် ် ၎င်း�်အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�ကုု တ်ာ�န််�တ်တရွာ�တ်စာရ်ွပ်အ်ုေဖွဲ့စာ ်

အုဝေကာင်းအ်ုထုည််ဝေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်းရ်ွမ်းည်် ် န်ည််�လမ်း�်မ်း�ာ�ကုုလည်�် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုတ့်င်း�် ထုည််် 

သ့င်း�် ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ��ကပ်ါသည်။် ကုလသမ်းဂဂ (UN) ကလည်�် ဤသုု�လူ်အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�၏ နိုုုင်းင််း�တ်ကာ

အုက�����င််းသကဝ်ေရွာက်မု်းကုုပ်�်ပုု်�ဝေပ်�ပြီးပီ်� အုထူု�သေဖွဲ့င်််း 'အုဓုိက' နုုိုင်းင််း�တ်ကာလူ်အုခ့ုင်း််အုဝေရွ�ဥပ်ဝေေ  ၇ ရွပ််

ကုု အုဝေကာင်းအ်ုထုည်ဝ်ေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်းခ်ု�ပ််ါသည်။် (ဇိုယာ�က့က် ၂ ကုု �ကည်််ပ်ါ။)

ဇူးယ်း�ကားွကား ် ၂။ ကားံလွှာသုံးမှာဂုံးဂကား ကျေးဆိုးင်း်းကားသ်ုံးည်း်် အဓလေ့ုကားနှုံင်င််�တကားးလွှား�အချီးွင််က်ျေးး�ဆိုုံင်း်း 

လွှာံပ်င််န်း်�စဉ်် ချီးံန်းစ်းပ််

• အုေပ်ည်ေ်ပ်ည်�ုု်င်းရ်ွာ လူ်အုခ့ုင်််းအုဝေရွ�ဝေ�ကေင်းာစာာတ်မ််း� (UDHR)၊ ၁၉၄၈ (တ်ရွာ��င််းအုတ်ည် ်

ေပ်�ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ထုာ�သည်် ်သဝေဘာာတ်ူည်ီခု�က ်မ်းဟိုုတ်ပ််ါ)

•  လူမ်း��ု�ဝေရွ�ခု့�ေခုာ��က�်�မ်းု ပ်ု�စာ�အုာ�လု��ပ်ဝေပ်�ာကဝ်ေရွ��ုုင်းရ်ွာ အုေပ်ည်ေ်ပ်ည်�်ုုင်းရ်ွာ သဝေဘာာ

 တ်ူည်ီခု�က ်(CERD) ၊ ၁၉၆၅

•  အုေပ်ည်ေ်ပ်ည်�ုု်င်းရ်ွာနုုိုင်းင််း�သာ�နိိုင်း်် နုုိုင်းင််း�ဝေရွ�အုခ့ုင်း််အုဝေရွ��ုုင််းရွာ သဝေဘာာတူ်စာာခု��ပ် ်(ICCPR)၊ 

၁၉၆၆

•  နုုိုင်းင််း�တ်ကာစီာ�ပ့်ာ�ဝေရွ�၊ လူမု်းဝေရွ�နိိုင်း်် ယဉ်းဝ်ေက��မု်းအုခ့ုင်််းအုဝေရွ�မ်း�ာ��ုုင််းရွာ သဝေဘာာတူ်စာာခု��ပ် ်

(ICESCR) ၊ ၁၉၆၆

•  အုမ်း��ု�သမ်းီ�မ်း�ာ�အုာ� ခု့�ေခုာ��က�်�မ်းုပ်ု�စာ�အုာ�လု��ကုု ဖွဲ့ယရ်ွိာ�ဝေရွ�သဝေဘာာတ်ူည်ီခု�က်

(CEDAW) ၊ ၁၉၇၉

•  ကဝေလ�မ်း�ာ�၏ အုခု့င်း််အုဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ သဝေဘာာတ်ူည်ီခု�က ်(CRC) ၊ ၁၉၈၉

•  နိုိုပ်စ်ာကည််ှဉ်း�်ပ်န််�ေခုင်း�်၊ အုေခုာ�ဝေသာရွကစ်ာကမ််းု၊ လူသာ�မ်း�န်မ််းုနိုိင်း်် သုကခာခု�ေခုင်း�်အုေပ်� 

အုမ်းူမ်း�ာ�နိုိင်း် ်အုေပ်စာဝ်ေပ်�ေခုင်း�်�ုုင်း်ရွာ သဝေဘာာတ်ူည်ီမ်းု (CAT) ၊ ၁၉၈၄
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ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေရွ�လုပ်င််းန်�်စာဉ်းတ််စာခ်ုုတ့်င်း ် လူ်အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�နိုိင်း် ်

စာပ်လ်�ဉ်း�်၍ ဝေရွွ�ခု�ယထ်ုည်််သ့င်း်�နိုုုင်း်မ်းည််် ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကမ််း�ာ�မ်းည်မ််း့ပ်ါ�င်းမ််းည်၊် ထုုုမ်းိတ်�င်း် ် လူ်အုခု့င်း် ်

အုဝေရွ� ဓိဝေလထ်ုု��တ်မ်း�်၏ န်ယပ််ယမ််းည်မ််း့က�ယေ်ပ်န််မ််းည်က်ုု 

(က) ဖွဲ့့��စာည််�ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုာ� ပ်ု�စာ�ခု� 

မ်းိတ်ရ်ွန်် အုသု��ေပ်�ဝေသာ လုပ််င်းန်�်စာဉ်း်

အုမ်း��ု�အုစာာ�နိုိင်း်် 

(ခု) ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုမ်း��ု�အုစာာ�၏ 

သဝေဘာာသဘာာ�တ်ုု�မ်းိပ်ု�ဝေဖွဲ့ာပ််ါသည်။်

၃.၁။ လွှာံပ်င််န်း�်စဉ်် အမှား ုံ �အစး�

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ့်င်း ်ဝေရွွ�ခု�ယထ်ုည်််သ့င်း�်ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်မ်းည်ေ်ဖွဲ့စာဝ်ေသာ အုလ့န်အ်ု ဝေရွ�ပ်ါသည်််

ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကမ််း�ာ�အုဝေပ်� သဝေဘာာတ်ူည်ီနိုုုင်းရ်ွန်အ်ုတ့်က ် နိုုုင်းင််း�အုသီ�သီ�၊ အုခု�နု်က်ာလအုသီ�သီ�တ့်င်း ်

က့�ေပ်ာ�ေခုာ�န်ာ�သည်် ် လုပ််င်းန်�်စာဉ်းအ်ုမ်း��ု�မ်း��ု�တ်ုု�ကုု အုသု��ေပ်�လ�ကရ်ွို�ကသည်။် တ်စာ်�င်း််ပြီးပ်ီ�တ်စာ�်င်း်် 

ေပ်�ေပ်င်းဝ်ေေပ်ာင်း�်လ�မ်းုမ်း�ာ�အုေဖွဲ့စာ ် စာီမ်း�ခုန်််ခု့�ရွဝေသာလုပ်င််းန်�်စာဉ်းမ််း�ာ�သည်် မ်းတ်ူည်ီဝေသာအုုပ်စ်ာုမ်း�ာ�အုာ� 

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ စာည်�်မ်း�ဉ်း�်မ်းူ�ါေမ်း�ာ�ဝေအုာက၌် လူ်အုဖွဲ့့��အုစာည်�်၏ ပ်င်းမ််းဝေရွစာီ�ဝေ�ကာင်း�်

တ်စာခ်ုုအုတ့်င်း်�ရွို လူ်အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�ကုုရွယူခု�စာာ�ခု့င်း််ရွိုရွန် ်ဖွဲ့န်တ််ီ�ဝေပ်�ပ်ါသည််။ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေပ်ု�စာ�

ခု�မ်းိတ်မ််းု၏ အုဝေ�ကာင်း�်အုရွာအုာ�လု��ကုုဝေသာလ်ည််�ဝေကာင်း�်၊ အုဓိုက စာည်�်မ်း�ဉ်း�်မ်း�ာ�ကုုဝေသာလ်ည်�် 

ဝေကာင်း�် အုာဏာာလှမ်း်�မ်းုု�မ်းုရွိုဝေသာအုုပ်စ်ာုကခု�မ်းိတ်သ်ည်််အုခုါ လုပ်င််းန်�်စာဉ်းမ််း�ာ�သည် ်အုေခုာ�ဝေသာအုဖွဲ့့��

အုစာည််�မ်း�ာ�နိုိင်း် ်လူ်အုဖွဲ့့��အုစာည်�်၏အုုပ်စ်ာုမ်း�ာ�အုတ့်က ်လူ်အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ��ုုင်းရ်ွာအုတ်ုုင်း�်အုတ်ာကုု ယင်း�်

ဖွွ��စည်း�်ပ်ံ�အကျေးခြချီးချီး�ဥပ်ကျေးေ တည်း်ကျေးဆိုးကား်ကျေးး�

အတွကား ်ကျေးဆိုးင််းးကားမ်ှာည်း််လွှာံပ်င််န်း�်စဉ်န်ှာင်််

ဖွွ��စည်း�်ပ်ံ�အကျေးခြချီးချီး�ဥပ်ကျေးေ အမှား ုံ �အစး�သုံးည်း်

လွှား�အချီးွင်််အကျေးး�ဆိုုံင်း်း ခြပ်ဋ္ဌားန်း�်ချီးးကား၏်

အတုံင်�်အတးကားုံ ပ်ံ�ကျေးဖွးန်ှုံင်က်ျေးသုံးး ပ်ထုံးမှာဆိုံ��

အကျေးခြချီးချီး�သုံးကျေး�းတးး�မှားး� ခြဖွစ�်ကားပ်�သုံးည်း။်
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တ်ုု�၏အုလုုရွိုသလုုေပ်ဋ္ဌာာန်�်ထုာ�တ်တ််�ကသည််။ 

အုခု��ု�ဥပ်မ်းာမ်း�ာ�တ့်င်း ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ 

တ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေရွ�သည် ် အုနိုုုင်းရ်ွသူ ထုင်းထ်ုင်း ်

ရိွာ�ရိွာ�မ်းရုိွဝေသာ သုု�မ်းဟုိုတ် ် နုုိုင်းင််း�ဝေရွ�ဦး�ဝေ�ာင််းမု်း 

ဝေပ်�နုုိုင်းသူ်တု်က�စ့ာာမ်းရုိွဝေသာပ်ဋုိပ်ကခတ်စာခု်ုအုတ့်င်း�် 

အုဖ့ွဲ့��အုစာည်�်မ်း�ာ�အု�ကာ� ည်ှုနိုုင်း�်ဝေ�့�ဝေနို့�ရွ

ဝေသာ လုပ်င််းန်�်စာဉ်းတ််စာခ်ုုေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် အု�ုုပ်ါ

ကုစာာရွပ်မ််း�ာ�စ့ာာတုု်�တ့်င််း အုဝေရွ�အုကြိုးကီ��ု��စာဉ်း�်စာာ� 

ရွမ်းည််အ်ုခု�က်မ်းိာ လူ်အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ အုခု့င်း်် 

အုလမ်း�်ကုုခု�မ်းိတ်ဝ်ေပ်�နိုုုင်းဝ်ေသာ ပ်ဋိုပ်ကခဝေေဖွဲ့ရွိင်း�်

ဝေရွ�နိုိင်း် ် ပြီးင်းုမ်း�်ခု�မ်း်�ဝေရွ�တ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေရွ�တ်ုု� ေဖွဲ့စာ ်

သည်။် ေဖွဲ့စ်ာစာဉ်းတ််စာခု်ုစီာတ့်င်းထူ်ု�ေခုာ�ဝေသာဝေန်ာက်ခု�

အုဝေေခုအုဝေန်တ်ုု�ရွိုပြီးပ်ီ� သက�်ုုင်း်ရွာအုခု့င်း််ဝေရွ�မ်း�ာ� ထုည်််သ့င်း�် ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ခု�ရွဝေသာ ‘ဝေအုာင်းန်ိုုုင်းသ်ူ’နိုိင်း်် သက ်

�ုုင်းရ်ွာအုခ့ုင်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�အုာ� ခု�န်လိ်ပ်ထ်ုာ�ခု�ရွဝေသာ ‘ရုို��နု်မ်း််သူ’ဟူို၍ယူ�နုုိုင်းသူ်မ်း�ာ�အုတ့်က် လကဝ်ေတ့်�

တ့်င်းသ်ကဝ်ေရွာကန်ိုုုင်း်သည််် ဝေန်ာက�်ကတ့််�မ်း�ာ�လည်�်ရွိုသည်။်

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေရွ�အုတ့်င်း�် ေပ်ည်သ်ူလူထုုပ်ုုမ်းုုပ်ါ�င်းမ််းုကုု ဝေတ်ာင်း�်�ုု

ေခုင်း�်မ်း�ာ�သည် ်အုင်း်တ်ုုကအ်ုာ�တ်ုုက်ဝေပ်�ဝေပ်ါကလ်ာခု�်သည်။် အုခု��ု�ဝေသာကုစာာရွပ်မ််း�ာ�တ့်င်း ်ေပ်ည်သ်ူပ်ါ�င်း်

မ်းုသည် ် အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�၏အုဝေရွ�ပ်ါမ်းုအုဝေပ်� အုမ်း�ာ�သဝေဘာာတ်ူည်ီမ်းုကုု က�ယက်�ယေ်ပ်န််ေ်ပ်န််ရ်ွရွိုရွန််

ပ်�်ပ်ုု�ဝေပ်�ပြီးပ်ီ� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုာ� အုသုအုမ်းိတ််ေပ်�မ်းုေမ်းင်း်တ််က်ဝေစာပ်ါသည်။် အုခု��ု�ဝေသာကုစာာရွပ််

မ်း�ာ�တ့်င်းမ််းူ ေပ်ည်သ်ူမ်း�ာ�ပ်ါ�င်းေ်ခုင်း�်သည် ်အုာဏာာ

လှမ်း်�မ်းုု�လ့ကရ်ွိုဝေသာအုုပ်စ်ာုမ်း�ာ�၏ အုေမ်းင်းမ််း�ာ�

အုရွ အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�ကုု ဝေလ�ာပ််ါ�ဝေစာပြီးပ်ီ� ဖွဲ့့�� 

စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ အုာမ်းခု�ခု�က်မ်း�ာ�

၏ အုတ်ုုင်း�်အုတ်ာအုဝေပ်�  ေပ်ည်သ်ူမ်း�ာ�အု�ကာ� 

သဝေဘာာမ်းတ်ူည်ီမ်းုမ်း�ာ� ပ်ုုမ်းုုေဖွဲ့စာဝ်ေပ်�လာနိုုုင်းဝ်ေစာပ်ါ 

သည်။် ဥပ်မ်းာ - အုယလ်�်ာဗာဝေေါတ့်င်း ် နိုုုင်း်င်း�

ဝေခုါင်း�်ဝေ�ာင်းမ််း�ာ�သည် ်အုာ�လု��န်ီ�ပ်ါ� ကကသ် 

လစာမ််း�ာ�ေဖွဲ့စ်ာဝေန်�ကဝေသာ နုုိုင်းင််း�သာ�မ်း�ာ�၏ စာစာမိ််းန််

သည်််ပ်ါ�င်း်မ်းုကုုအုဝေေခုေပ်�၍ နိုုုင်းင််း�၏ယဉ်းဝ်ေက��မ်းု

နိုိင်း်် နိုုုင်းင််း�ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ ရွည်မ််းိန်�်ခု�ကမ််း�ာ�ကုု ထုင်း ်

ဟိုပ်နုု်ိုင််းသည်််တ်ရွာ�န်ည်�်လမ်း�်က�ဝေသာဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်� 

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေကုုဝေရွ��့�ရွန် ် ပ်ူ�ဝေပ်ါင်း�်ကြိုးကု��ပ်မ်း�်

အချီးး ုံ �ဥပ်မှားမှားး�တွင် ်ဖွွ��စည်း�်ပ်ံ�အကျေးခြချီးချီး�
ဥပ်ကျေးေတည်း်ကျေးဆိုးကားက်ျေးး�သုံးည်း ်အနှုံင်း်သုံးးထုံးင််
ထုံးင်း်ား�းား�မှားာုကျေးသုံးး သုံးုံ�မှာဟူံတ ်နှုံင်င််�ကျေးး� 
ဦး�ကျေးဆိုးင်မ်ှာုကျေးပ်�နှုံင်သ်ုံးး တုကားးစွးမှားာုကျေးသုံးး 
ပ်ဋိုပ်ကားခတစခ်ျီးံအတွင်�် အဖွွ��အစည်း�်မှားး�
အ�ကားး� ည်းိုနှုင်�်ကျေးဆိုွ�ကျေးနှွ�းကျေးသုံးးလွှာံပ််င်န်း�်စဉ််
တစခ်ျီးံခြဖွစပ််�သုံးည်း။် အကျေးခြချီးချီး�ဥပ်ကျေးေတွင် ်
မှာည်းသ်ုံးးတုံ�၏ အချီးွင််အ်ကျေးး�မှားး�ပ်�ဝင်၍် မှာည်းသ်ုံးး
တုံ�၏အချီးွင်််ကျေးး�မှားး� ချီးးန်း်လွှာာပ််ထုံးး�ချီး�းသုံးည်းတ်ုံ�
အကျေးပ််မှားတည်း၍် ‘ကျေးအးင်န်ှုံင််သုံးး’ သုံးုံ�မှာဟူံတ ်
‘ရှုု��န်းုမှာ််သုံးး’ဟူး၍သုံးတမ်ှာာတ်�ကားမှာည်းခ်ြဖွစပ််�သုံးည်း။် 

အချီးး ုံ �ကျေးသုံးးကားုစစးပ်မ်ှားး�တွင် ်ဖွွ��စည်း�်ပ်ံ�အကျေးခြချီးချီး�

ဥပ်ကျေးေကျေးး�ဆိုွ�ခြချီးင်�်အတွင််� ခြပ်ည်းသ်ုံးးတုံ�၏ပ်�ဝင််

မှာုသုံးည်းဖ်ွွ��စည်း�်ပ်ံ�အကျေးခြချီးချီး�ဥပ်ကျေးေကားုံ ပ်ုံမှာုံ၍

တးး�န်းည်း်�လွှာမှာ်�ကားးကျေးစးန်း ်အကျေးထုံးးကားအ်ကားး

ခြပ်ံပ်�သုံးည်း။် အချီးး ုံ �ကားုစစးပ်မ်ှားး�တွင်မ်ှား ခြပ်ည်းသ်ုံးး 

မှားး�ပ်�ဝင်ခ်ြချီးင်�်၏အကားး ုံ�သုံးကားက်ျေးးးကားမ်ှာုသုံးည်း ်

အကျေးကားးင််�ဆိုုံ�ေွန်း်တွ�လွှားကားး်ာုပြီးပ်�� အချီးး ုံ �ကျေးသုံးး 

အဖွွ��အစည်း�်မှားး�၏ အခြမှာင်တ်ွင်အ်ချီးွင်််အကျေးး�

မှားး�ကားုံ ကားးဉ်�်ကျေးခြမှားင်�်လွှားကျေးစကားး ဖွွ��စည်း�်ပ်ံ�

အကျေးခြချီးချီး�ဥပ်ကျေးေဆိုုံင်း်း အးမှာချီး�ချီးးကားမ်ှားး�၏

အတုံင်�်အတးတွင််လွှာည်း်� သုံးကျေး�းတးည်း�မှာု

မှားာုခြချီးင်�်မှားး�ခြဖွစက်ျေးပ််ကျေးစနှုံင််ပ်�သုံးည်း။်
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၃။ ဖွ��စည်း
�ပ်�အ

ကျေးခြချီးချီး�ဥပ်ကျေးေတ
ည်း

ကျေးဆို
းကား

ကျေးး�လွှာ
ပ်င်န်း�်စဉ်မှားး�နှာင််် လွှာ

း�အ
ချီးင်ကျေးး�ဆို

င်း်း ကျေးးး�ချီးးယ်
ခြပ်ဋ္ဌားန်း�်စးးမှားး�
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ဝေ�ာင်းရွ်ွက်ခု��်ကသည်။် နုုိုင်းင််း�သာ�အုမ်း�ာ�စုာသည် ်ကုုယ်�န်ဖ်ွဲ့�ကခ်ု�ေခုင််း�အုာ� ေပ်စ်ာမု်းေဖွဲ့စာဝ်ေစာနုုိုင်းမ််းည််် အုသက်

ရွိင်းခ်ု့င်း််�ုုင်းရ်ွာေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကမ််း�ာ�ကုု ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုတ့်င်း�်ထုည််သ့်င်း�်ရွန်ဝ်ေတ်ာင်း�်�ုု�ကသည်။် 

၎င်း�်ဝေန်ာက်တ့်င်း ် ပ်ဋိုသဝေနို�တ်ည်သ်ည််အ်ုခု�နု်မ််းိစာ၍ လူသာ�ဘာ�စာတ်င်းသ်ည်ဟ်ိုု အုဓိုပ်ါါယဖ်ွဲ့့င်း််�ုုနိုုုင်းရ်ွန််

အုတ့်က ်၁၉၉၉ ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုတ့်င််း�ရုိွ ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�က်မ်း�ာ�ကုုဝေေပ်ာင််း�လ�ခု�ပ််ါသည်။် အုကယ၍် 

ဝေခုါင်း်�ဝေ�ာင်းမ််း�ာ�သည် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုသစာဝ်ေအုာကတ့််င်း ် ဝေရွွ�ဝေကာကပ့််��င်းဝ်ေရွာကယ်ိဉ်း် 

ပြီးပ်ု�င်း်ရွန်် ရွည်ရ်ွွယထ်ုာ�ပ်ါက ၎င်း�်တ်ုု�အုန်က်မ်းိအုန်ည််�င်းယသ်ာ ဤေပ်ဋ္ဌာာန််�ခု�ကက်ုု အုတ်ုုကအ်ုခု�လုပ်န်ိုုုင်း်

ဝေပ်လုမ်း်မ််းည်။် သုု�ေဖွဲ့စာရ်ွာ ေပ်ည်သ်ူပ်ါ�င်း်မ်းု၏ အုက��ု�သကဝ်ေရွာကမ််းုသည် ် အုဝေကာင်း�်အု�ုု� ေ့န်တ့််�ဝေရွာ

ဝေထု့�လ့ကရ်ွိုပြီးပ်ီ� လူ်အုဖွဲ့့��အုစာည်�်အုဝေပ်� ဘာာသာဝေရွ�၏လှမ်း�်မ်းုု�မ်းု၊ စာီ�ပ့်ာ�ဝေရွ�အုဝေန်အုထုာ�၊ စာာမ်းတ်တ် ်

သူအုဝေရွအုတ့်ကအ်ုခု��ု�အုစာာ�၊ ပ်ဋိုပ်ကခအုဝေတ့်�အုကြုံက��မ်း�ာ�နိုိင်း် ်နိုုုင်း်င်း�၏ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ 

သမ်းုုင်း�်ဝေ�ကာင်း�် စာဝေသာအုခု�ကမ််း�ာ�အုဝေပ်�တ့်င်း ်မ်းိီတ်ည်ဝ်ေန်ဝေပ်သည်။်

၃.၂။ ဖွွ��စည်း�်ပ်ံ�အကျေးခြချီးချီး�ဥပ်ကျေးေအမှား ုံ �အစး�

လူ်အုခ့ုင်််းအုဝေရွ�ဓိဝေလထု်ု��တ်မ်း�်၏ ပု်�စာ�၊ အုတုု်င်း�်အုတ်ာနိိုင်း်် အုဝေကာင််းအုထုည်ဝ်ေဖွဲ့ာေ်ခုင်း�်တုု်�သည််

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ၏ �ုဝေသသလကခဏာာနိုိင်း်် သဝေဘာာသဘာာ�၊ ယင်း�်မ်းိ သကဝ်ေရွာကမ််းုရွိုဝေန်ဝေသာ 

လူ်အုဖွဲ့့��အုစာည်�်တ်ုု�အုဝေပ်� အုဝေေခုတ်ည်လ်�ကရ်ွိုပ်ါသည်။် အု�ုုပ်ါအုဓိုကအုဝေ�ကာင်း�်အုရွာမ်း�ာ�ကုု တ်ရွာ�

ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ ထုု��တ်မ်း�်စာဉ်းလ်ာမ်း�ာ�နိုိင်း် ် က့�ေပ်ာ�ေခုာ�န်ာ�ဝေသာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေစာန်စာမ််း�ာ�တ့်င်း ်

ဖွဲ့န်တ််ီ�ထုာ�ပ်ု�ေခုင်း�်တ်ူဝေသာ အုမ်း��ု�မ်း��ု�ဝေသာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�အုတ့်င်း�်ရွို လူ်အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�

�ုုင်းရ်ွာစာာသာ�မ်း�ာ�ကုု ဖွဲ့တ်ရ်ိုုေခုင်း�်အုာ�ေဖွဲ့င်း် ်န်ာ�လည်ရ်ွန်် မ်းေဖွဲ့စာန်ိုုုင်းပ််ါ။

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ အုမ်း��ု�အုစာာ�မ်း�ာ�မ်း��ု�စာု�ရွို�ကပြီးပ်ီ� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ုုင်း�်တ့်င်း ်

က့�ေပ်ာ�ေခုာ�န်ာ�ဝေသာ အုုပ်စ်ာုမ်း�ာ�အုတ့်က ် မ်းတ်ူဝေသာအုဓိုပ်ါာယမ််း�ာ� ရွို�ကပ်ါသည်။် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�သည် ်ယခုင်းက်ာလမ်း�ာ�က ခု�မ်းိတ်ခ်ု�်ဝေသာဓိဝေလမ််း�ာ�နိုိင်း်် ထုု��တ်မ်း�်စာဉ်းလ်ာမ်း�ာ� (ဥပ်မ်းာအုာ� 

ေဖွဲ့င်း် ်ပြီးဗုတ်ုန်န်ိုုုင်း်င်း�မ်းိာက�သ်ုု�) မ်းိ အုေမ်းစာတ့််ယဝ်ေန်�ကပြီးပ်ီ� ကာလ�ကာရွိည်စ်ာ့ာ တ်ုု�တ်ကဝ်ေေပ်ာင်း�်လ�လာဝေသာ 

ဝေ�ကာင်း် ် အုခု��ု�ဝေသာလကဝ်ေတ့်�လုပ်ဝ်ေ�ာင်း်သူမ်း�ာ�က ယင်း�်တ်ုု�ကုု မ်းူလဥပ်ဝေေမ်း�ာ�ဟိုု ရိုုေမ်းင်းတ််တ််�က

သည်။် အုခု��ု�ဝေသာအုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�ကုု အုစာုု�ရွအုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�အုတ့်က ် အုဝေေခုခု�ပ်ု�စာ�မ်း�ာ�ခု�မ်းိတ်ဝ်ေပ်�

ပြီးပ်ီ� ယင်း�်တ်ုု�အုခု�င်း�်ခု�င်း�် အုစာုု�ရွစာန်စာအ်ုတ့်င်း်�တ့်င်း ် ပ်တ်သ်က�်ကန်ို့ယဝ်ေန်သည်က်ုုလည်�် သတ််မ်းိတ််

ဝေပ်�သည်ဟ်ိုု ရိုုေမ်းင်းန်ိုုုင်း်ပ်ါသည်။် ယင်း�်တ်ုု�သည် ် တ်ရွာ��င်းလ်ုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််အုာဏာာအုာ� အုလ့�သု��စာာ�လုပ််

ေခုင်း�်မ်းိကာက့ယရ်ွန်် လူ်အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�ကုုအုဓိုကအုသု��ခု��ကပ်ါသည်။် ထုင်းရ်ွိာ�လိသည််ဥ်ပ်မ်းာတ်စာခ်ုုမ်းိာ 

ယခုင်းက်တ်ည်�်ကရွိုဝေန်ခု�ဝ်ေသာ ေပ်ည်န််ယ် ၁၃ ခုု၏ က့န်ဖ်ွဲ့ကေ်ဝေရွ�ရိွင်း်�အုဖွဲ့့��ကုု ကုုယစ်ာာ�ေပ်�ဝေသာ

ကုုယ်စာာ�လိယ်မ်း�ာ�က ဝေရွ��့�ခု�သ်ည််် နိိုစာ ်၂၀၀ ဝေက�ာသ်ကတ််မ်း�်ရုိွပြီးပီ်ေဖွဲ့စ်ာဝေသာ အုဝေမ်းရုွကန်၏် ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်� 

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ (၁၉၈၉)ပ်င်း ် ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�သည် ် လူ်အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�နိုိင်း််

သက�်ုုင်းသ်ည််် အုက��ု�ရွလေ်မ်း�ာ�အုာ�ရွည်ရ်ွွယ၍် လူမ်းုအုဖွဲ့့��အုစာည််�မ်း�ာ�ကုုဝေရွာ နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာက်ုုပ်ါ 

ေပ်န်လ်ည်တ််ည်ဝ်ေ�ာကန်ိုုုင်း်ရွန်် အုာဏာာကုုဝေပ်�အုပ်ဝ်ေသာဝေ�ကာင်း် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�အုာ� 
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အုဝေေပ်ာင်း�်အုလ�ကုုေဖွဲ့စာဝ်ေပ်�ဝေစာဝေသာ ဝေတ်ာလ်ိန််ဝေရွ�တ်စာခ်ုုအုသ့င်းဝ်ေ�ာင်းသ်ည်ဟ်ိုု ေမ်းင်းန်ိုုုင်းပ််ါသည်။်  

နိုုုင်းင််း�၏ ပ်ထုမ်း�ု��ဝေရွွ�ဝေကာကတ််င်းဝ်ေေမ်းှာကခ်ု�ေဖွဲ့စာဝ်ေသာ တ်ုုင်း�်ရွင်း�်သာ�သမ်းမတ်ဦး�ဝေ�ာင်းဝ်ေရွ��့�သည်် ်

ဝေဘာာလ်ီ�ဗီ�ယာ�၏ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ (၂၀၀၉) သည် ်နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာ၏်တ်ရွာ�န်ည်�်လမ်း�်က� အုသု 

အုမ်းိတ််ေပ်�မ်းုကုု ေပ်န်လ်ည်တ််ည်ဝ်ေ�ာကရ်ွန်အ်ုတ့်က ် နိုုုင်း်င်း�သည်န်ိုုုင်း်င်း�သာ�လူမ်း��ု�မ်း�ာ�စာ့ာေဖွဲ့င်း် ် ဖွဲ့့�စာည်�်

တ်ည်ဝ်ေ�ာင်းထ်ုာ�သည်ဟ်ိုူသည်် ် အုသုအုမ်းိတ််ေပ်�လကခ်ု�မ်းုကုုသာမ်းက နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�နိုိင်း််စာီ�ပ့်ာ�ဝေရွ� ဝေရွစာီ� 

ဝေ�ကာင်း�်အုတ့်င်း�် တုု်င်း�်ရွင််း�သာ�လူမ်း��ု�ဝေပ်ါင်း�်စုာ�ပ်ါ�င်းဝ်ေ�ာင်းရွ်ွကမု််း ေမ်းင်း််မ်းာ�လာဝေစာဝေရွ�အုတ့်က် ေပ်န်လ်ည််

တ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေရွ�ကုုပ်ါအုဝေေခုခု�ကာ ရွည်ရ်ွွယထ်ုာ�ဝေပ်သည်။် ဝေတ်ာင်းအ်ုာဖွဲ့ရွုက၏ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေ (၁၉၉၆) တ်ုုင်း�်ေပ်�ေပ်ည်ေ်ပ်�လှတ််ဝေတ်ာမ််းိ ယခုင်းရ်ွိုပြီးပ်ီ�သာ�အုစာီအုမ်း�မ်း�ာ�ကုု အုေမ်းစာလ်ိန်က်ာ ‘လူ 

မ်း��ု�ဝေရွ�ခု့�ေခုာ�မ်းု မ်းရွိုဝေရွ�နိုိင်း်၊် က�ာ�/မ်း ခု့�ေခုာ�မ်းု    

မ်းရွိုဝေရွ�’ (အုပ်ုုေ်ခု့� ၁ (ခု)) တ်ုု�အုဝေပ်� အုဝေေခုေပ်�

ဝေသာ ေီမ်းုုကဝေရွစာီစာန်စာတ််စာခ်ုုအုေဖွဲ့စာ ် နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာ်

ကုုအုေပ်ည််အ်ု� ေပ်န်လ်ည်အ်ုစာီအုမ်း�ခု� မ်းိတ်ရ်ွန်် 

ခု�မ်းိတ်ခ်ု�်ပ်ါသည်။် ဝေေခုာကန်ိုိစာတ််ာေပ်ည်တ့််င်း�်စာစာ်

ပ့်�အုပြီးပ်ီ� ၂၀၀၇ ခုုနိုိစာ်တ့်င်း ် န်ီဝေပ်ါနိုုုင်းင််း�သည် ် နိုိစာ်

ဝေပ်ါင်း�် ၂၄၀ ဝေက�ာ�်ကာ က�င်း်သ်ု��လာခု�်သည်််   

သကဥ်ီး���ပ်ုုင်း ် စာန်စာ်၏ဝေန်ရွာတ့်င်း ် ဖွဲ့ကေ်ရွယ်

သမ်းမတ်နိုုုင်းင််း�စာန်စာ်ကုု တ်ည်ဝ်ေထုာင်းခ်ု�မ်းိတ််ဝေသာ 

�ကာ�ေဖွဲ့တ်ဖ်ွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုာ� ဝေရွ��့�

ထုုတ််ေပ်န်ခ်ု�သ်ည်။် အု�ုုပ်ါ �ကာ�ေဖွဲ့တ်ဖ်ွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေသည် ် န်ီဝေပ်ါနိုုုင်းင််း�သစာအ်ုာ� ေပ်န် ်

လည်ပု််�ဝေဖွဲ့ာဝ်ေရွ�အုတ့်က် ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ 

သစာအ်ုာ� ပ်ု�စာ�ခု�မ်းိတ််ရွန်် အုာဏာာဝေပ်�အုပ်ထ်ုာ�

ပ်ါသည်။်

ဝေဘာာလ်ီ�ဗီ�ယာ�၊ န်ီဝေပ်ါနိုိင်း်် ဝေတ်ာင်းအ်ုာဖွဲ့ရွုကတ်ုု�သည် ် နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာ၏် လကခဏာာရွပ်မ််း�ာ�နိုိင်း် ်

ယင်း�်နိုုုင်းင််း�တ့်င်း�်နိုုုင်းင််း�သာ�ေဖွဲ့စာေ်ခုင်း�်တ်ုု�တ့်င်း ်ေပ်ဿန်ာရွိုနိုုုင်းပ်ြီးပ်ီ� တ်ုက�ေပ်တ်သ်ာ�ဝေသာ လူမ်းုသဝေဘာာတ်ူည်ီ

ခု�ကမ််း�ာ� လုုအုပ်ဝ်ေန်ဝေ�ကာင််း�အုသုအုမိ်းတ်ေ်ပ်�သည််် ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�တ်ည်ဝ်ေ�ာကရ်ွန် ်အုဝေေခုခု�

လုုအုပ်ခ်ု�က်ကုု န်မ်းူန်ာေပ်ဝေသာနိုုုင်း်င်း�မ်း�ာ�ေဖွဲ့စာ�်ကပ်ါသည်။် အု�ုုပ်ါဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�သည် ်လူ်

အုခု့င်း််အုဝေရွ�ကုု လူမ်းုလုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််အုာဏာာအုပ်န်ိုိင်း်�ဝေပ်�ဝေသာ အုရွာမ်း�ာ�အုေဖွဲ့စာထ်ုာ�ရွိုသည်။် ရွ�ဖွဲ့န််ရွ�ခုါ

တ့်င်း ် လူ်အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�မ်း�ာ�သည် ် နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာ၏် စာ�န်မ်းူန်ာေပ်ယုဂတ််စာခ်ုုအုေဖွဲ့စာ ် ကုုယစ်ာာ�ေပ်�ပ်ါသည်။် 

ဝေန်ာက�်ု��တ့်င်း ် ဥဝေရွာပ်တ်ုုကမ််းကြိုးကီ�ရွို ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�ကုု 'စာည်�်မ်း�ဉ်း�်အုစာု' အုေဖွဲ့စာသ်တ် ်

မ်းိတ်ဝ်ေဖွဲ့ာေ်ပ်ပြီးပ်ီ� နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာအ်ုာဏာာပ်ုုင်းမ််း�ာ�ကုု အုခု��ပ်အ်ုေခုာအုာဏာာဥပ်ဝေေအုရွ ထုုန်�်ဝေက�ာင်း�်ကန်် ်

သတ်ရ်ွန်် ရွည်ရ်ွွယသ်ည်။် 

လွှား�အချီးွင််အ်ကျေးး�ဓလေ့ကျေးလွှာ်ထုံးံ��တမှာ်�၏ ပ်ံ�စ�၊

အတုံင်�်အတးနှာင််် အကျေးကားးင်အ်ထုံးည်းက်ျေးဖွး်

ခြချီးင်�်တုံ�မှာား ဖွွ��စည်း�်ပ်ံ� အကျေးခြချီးချီး�ဥပ်ကျေးေနှာင််် 

လွှား�အဖွွ�� အစည်း�်တုံ�၏ ဝုကျေးသုံးသုံးလွှာကားခဏားနှာင်််

သုံးကျေး�းသုံး�းဝတုံ�အကျေးပ််တွင် ်မှားး�စွး

အကျေးခြချီးတည်း်လွှားကားး်ာုပ်�သုံးည်း။် ဖွွ��စည်း�်ပ်ံ�

အကျေးခြချီးချီး�ဥပ်ကျေးေအမှား ုံ �အစး�တစ်ချီးံချီးးင်�်စ�သုံးည်း ်

တုကားးကျေးသုံးချီးးးကျေးသုံးး ကားုံယ်က်ားးင််တ်းး�ပ်ုံင်�်

ဆိုုံင််းးန်းည်း်�လွှာမှာ�်မှားး�၊  စ�သုံးတမ်ှာာတ်ချီးးကားမ်ှားး�

ကားုံပ်�်ပ်ုံ�ကျေးပ်�ပြီးပ်�� အခြပ်န်းအ်လွှာာန်းအ်း�ခြဖွင်် ်ယ်င်�်တုံ�

ကားလွှာည်း�် အကျေးခြချီးချီး�ဥပ်ကျေးေအကျေးပ်် ခြပ်န်းလ်ွှာည်း်

အကျေးထုံးးကားအ်ကားးခြပ်ံပ်�သုံးည်း။် ကျေးပ််ကျေးပ်�ကားလ်ွှား

ကျေးသုံးး အကျေးခြချီးအကျေးန်းအတွင််� ဥပ်ကျေးေစးသုံးး�ကားုံ 

အသုံးံ��ချီးးသုံးည်း။် 
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ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ၏ အုမ်း��ု�အုစာာ�တ်စာခ်ုုခု�င်း်�စာီသည် ် တ်ုက�ဝေသခု�ာဝေသာ ကုုယက်�င်း် ်

တ်ရွာ�ပ်ုုင်း�်�ုုင်းရ်ွာ န်ည်�်လမ်း�်မ်း�ာ�၊ စာ�သတ််မ်းိတ််ခု�ကမ််း�ာ�ကုုပ်�ပ််ုု�ဝေပ်�ပြီးပီ်� အုေပ်န်အ်ုလိန်အ်ုာ�ေဖွဲ့င်း် ် ယင်း�်

တ်ုု�ကလည်�် အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုဝေပ်� ေပ်န်လ်ည်အ်ုဝေထုာကအ်ုကူေပ်�ပ်ါသည်။် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ 

တ်ည်ဝ်ေ�ာကသ်ူမ်း�ာ�အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ် ဤဥပ်ဝေေစာာသာ�ကုု မ်းည်သ်ည်််အုဝေန်အုထုာ�တ့်င်း ် မ်းည်သ်ုု�အုသု��ခု�

မ်းည်ဟ်ိုူဝေသာအုခု�ကက်ုု လ�စာလ်��ရိုုလ�က ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�၌ အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�အုာ� စာာရွင်း�်

သ့င်း�်ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ေခုင်း�်ကုုသာ အုဝေလ�ဝေပ်�ေခုင်း�်မ်းေပ်�ရွန် ်လုုအုပ်ခ်ု�က်ကုုသတ်ုထုာ�ရွန် ်လုုဝေကာင်း�်လုုဝေပ်လုမ်း် ်

မ်းည်။် ဝေတ်ာင်းအ်ုာဖွဲ့ရွုကတ့်င်း ် ‘လူမ်း��ု�ဝေရွ�မ်း�န််ဝေသာ ေီမ်းုုကဝေရွစာီစာန်စ်ာ’ ၊ ဝေဘာာလ်ီ�ဗီ�ယာ�နိုိင်း် ် အုက်

ဝေက့ဝေေါတ့်င်း ်‘တ်ုုင်း�်ရွင်း�်သာ� လူမ်း��ု�စာုဝေပ်ါင်း်�စာု�’ နိုိင်း်် န်ီဝေပ်ါတ့်င်း ်‘ေပ်န်လ်ည်ပ််ု�စာ�ခု�မ်းိတ်ဖ်ွဲ့့��စာည်�်ေခုင်း�်’ စာသည်််

 ဥပ်ဝေေဝေရွ�ရွာ အုသု��အုနိုုန််�မ်း�ာ�ေဖွဲ့င်း် ်အုခု��ု�ဝေသာဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�၏ ကုုယက်�င်း်တ််ရွာ�ပ်ုုင်း�်

�ုုင်းရ်ွာ ဝေန်ာက်ခု�ထုာ�မ်းုမ်း�ာ�ကုု အုတ်ုု�ု��နိုိင်း််  

အုရွိင်း�်�ု�� ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�သည်။် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေစာန်စာ်မ်း�ာ�အုတ့်င်း�်ရွို နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�ေပ်�မ်းူဝေ�ာင်း ်

ရွွကခ်ု�ကမ််း�ာ�ကုုပ်ု�ဝေဖွဲ့ာဝ်ေသာ အု�ုုပ်ါကုုယ်က�င်း် ်

တ်ရွာ�ပ်ုုင်း�်�ုုင်းရ်ွာမ်း�ကန်ိုိာစာာသည် ်ေပ်ည်သ်ူမ်း�ာ�

၏ နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�ယဉ်းဝ်ေက��မ်းုမ်း�ာ�ကုု ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ဝေပ်�ပြီးပ်ီ� 

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာကသ်ူမ်း�ာ�

အုာ� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်စာခ်ုုကုု ‘ရွိင်းသ်န််

လ�ကရ်ွိုဝေသာ စာာရွွကစ်ာာတ်မ်း�်’ တ်စာခ်ုုအုေဖွဲ့စာ ်

ညှွှန်�်�ုုခ့ုင်း််ေပ်�ထုာ�ဝေပ်သည်။် ယင််း��ီမိ်းလူ်အုခ့ုင်း်် 

အုဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ ဓိဝေလထ်ုု��တ်မ်း�် အုစာစာ်အုမ်းိန််ကုု 

ခု့�ထုုတ််ရွန်မ််းေဖွဲ့စာန်ိုုုင်းပ််ါ။

ဝေအုာကဝ်ေဖွဲ့ာေ်ပ်ပ်ါအုခုန််�တ့်င်း ် ပြီးပ်ု�က့�ဝေန်ဝေသာ၊ ပ်ဋိုပ်ကခေဖွဲ့စာပ့််ာ�လ�ကရ်ွိုဝေသာ နိုုုင်း်င်း�မ်း�ာ�ရွို 

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်စာခ်ုုအုတ့်င်း�် လူ်အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ ဓိဝေလထ်ုု��တ်မ်း�်အုာ� ခု�မ်းိတ််တ်ည် ်

ဝေ�ာကဝ်ေရွ�ကုု အုဝေလ�ဝေပ်�ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်မ်းည်ေ်ဖွဲ့စာပ််ါသည်။် ဤဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�သည် ်မ်းတ်ုု�သာမ်း

�ုတ်သ်ာ အုဝေန်အုထုာ�တ်စာခ်ုုအုတ့်င်း်�၌ တ်ုက�ေပ်တ်သ်ာ�ဝေသာ၊ ည်ှုနိုုင်း�်ဝေ�့�ဝေနို့�ထုာ�ဝေသာ ခု့င်း််ေပ်�ခု�က်

ကုု ရွရွိုထုာ�ရွန်လ်ုုအုပ်ပ််ါသည်။် ၎င်း�်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�ကုု ယခုင်းက်တ်ည်�်ကရွိုဝေန်ဝေသာ လူမ်းု

အုစာီအုမ်း�မ်း�ာ�နိုိင်း်် အုေမ်းစာတ့််ယဝ်ေန်ဝေသာ အုာဏာာစာန်စာမ််း�ာ�နိုိင်း် ် န်ယဝ်ေေမ်းအုလုုကလ်ူ်အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�၊ 

တ်ရွာ�ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ စာ�သတ်မ််းိတ််ခု�ကမ််း�ာ�၏ အုာ�ပြီးပ်ု�င်းလ်�ကရ်ွိုဝေသာ ရွင်း�်ေမ်းစာမ််း�ာ�နိုိင်း်အ်ုတ်ူ သင်း််ဝေလ�ာ်

ည်ီညွှ့တ်ဝ်ေစာရွန် ်ပ်ု�စာ�ခု�မ်းိတ််ပ်ါသည်။် 

ဖွွ��စည်း�်ပ်ံ� အကျေးခြချီးချီး�ဥပ်ကျေးေမှားး�သုံးည်း ်ယ်ချီးင််
ကားးလွှာမှားး�ကား ချီးးမှာာတခ်ျီး�က်ျေးသုံးး သုံးကျေး�းတးည်း�မှာု
မှားး�နှာင််် ထုံးံ��တမှာ�်စဉ်လ်ွှားမှားး�မှာာ ကားးလွှာ�ကားး 
းာည်းစ်ွး‘သုံး�းဝအကျေးလွှားးကား’် တုံ�တကား်
ကျေးခြပ်းင်�်လွှာ�လွှားနှုံင်သ်ုံးည်း။် ေ�မှာာမှာဟူံတ ်
၎င်�်တုံ�ကားုံလွှားမှာုအဖွွ��အစည်း�်မှားး�ကားုံကျေးးး 
နှုံင်င််�ကျေးတးက်ားုံပ်� ခြပ်န်းလ်ွှာည်းတ်ည်းက်ျေးဆိုးကားခ်ြချီးင်�်
အတွကား ်းည်းး်းယ်သ်ုံးည်း။် ဖွွ��စည်း�်ပ်ံ�အကျေးခြချီးချီး�
ဥပ်ကျေးေမှားး�သုံးည်း ်လွှား�အချီးွင််အ်ကျေးး�ကားုံ လွှားထုံးံ
မှားး�အး�လွှာံပ်ပ််ုံင်ခ်ျီးွင်််အးဏား အပ်န်ှာင်�်ကျေးပ်�
ကျေးသုံးးအးးမှားး�အခြဖွစ ်ကျေးဆိုးင်း်းကားပ််�သုံးည်း။်

၃။ ဖွ��စည်း
�ပ်�အ

ကျေးခြချီးချီး�ဥပ်ကျေးေတ
ည်း

ကျေးဆို
းကား

ကျေးး�လွှာ
ပ်င်န်း�်စဉ်မှားး�နှာင််် လွှာ

း�အ
ချီးင်ကျေးး�ဆို

င်း်း ကျေးးး�ချီးးယ်
ခြပ်ဋ္ဌားန်း�်စးးမှားး�





15လူ့့�အခွွင့်�်အ�း�ဆိုု�င့်�းာ ဓလေ့�လူ့ထ်ုံး���တမ်း��ကိုု� တည်��ဆိုာကို�ခြခွင့်��

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�တ့်င်း ် လူ်အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ��ုုင်းရ်ွာအုဝေ�ကာင်း�်အုရွာမ်း�ာ� ထုည်််သ့င်း�်

ဝေဖွဲ့ာ်ေပ်ရွန်ဝ်ေတ်ာင်း�်�ုုမ်းုမ်း�ာ�မ်းိ မ်း�ာ�စ့ာာဝေသာတ်င်း�်မ်းာမု်းမ်း�ာ�ေဖွဲ့စ်ာဝေပ်�နုုိုင််းသည်။် တ်င်း�်မ်းာမု်းမ်း�ာ�နိိုင်််း သဝေဘာာတူ်

ညီ်မု်းမ်းရွရုိွေခုင်း�်၏ အုဝေ�ကာင်း�်ရွင်း�်မ်း�ာ�တ့်င်း ်ဝေအုာကပ််ါတ်ုု�ပ်ါ�င်း်ပ်ါသည်။်

(က) ယခုင်းက်မ်းတ်ရွာ�သေဖွဲ့င်််း ဥပ်ဝေေဝေဖွဲ့ာက်ဖွဲ့�က်ခု�ေ်ခုင်း�်မ်း�ာ�အုာ�ကုုင််းတ့်ယဝ်ေေဖွဲ့ရိွင််း�ရွန်လုု်အုပ်ခ်ု�က်

(ခု) အုဝေထု့ဝေထု့ အုာဏာာခု့�ဝေ�သတ််မ်းိတ််ဝေရွ�စာန်စာ်

(ဂ) ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု� အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေနိုိင်း််�ုုင်း်ဝေသာ တ်ရွာ�ဝေရွ�နိုိင်း် ်နိုုုင်းင််း�ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာအုေမ်းင်းမ််း�ာ�နိုိင်း််

(ဃ) ေပ်ည်တ့််င်း�်တ်ရွာ�ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ စာ�သတ်မ််းိတ််ခု�ကမ််း�ာ�နိုိင်း် ်နိုုုင်းင််း�တ်ကာ လူ်အုခု့င်း််အုဝေရွ�ဥပ်ဝေေ

၄.၁။ ယ်ချီးင်က်ား မှာတးး�သုံးခြဖွင်် ်ဥပ်ကျေးေကျေးဖွးကား်ဖွးကားခ်ျီး�ခ်ြချီးင်�်မှားး�အး�

 ကားုံင်တ်ွယ်က်ျေးခြဖွးာင်�်ခြချီးင်�်

အုတ်ုတ်မ််းိ ပ်ဋိုပ်ကခမ်း�ာ�တ့်င်း ်မ်းတ်ရွာ�ဝေသာဥပ်ဝေေခု��ု� ဝေဖွဲ့ာကမ််းုမ်း�ာ� ဝေပ်�ဝေပ်ါကခ်ု�သ်ည်က်ုုသာ

မ်းက ယင်း�်တ်ုု�ကုု ပ်ု�မ်းိန််တ်ရွာ�ရိုု��လုပ်င််းန်�်စာဉ်းမ််း�ာ� မ်းဟိုုတ််ဝေသာန်ည်�်လမ်း�်မ်း�ာ�ေဖွဲ့င်း် ် အုထုူ�ရွင်း�်ုုင်းဝ်ေေဖွဲ့

ရွိင်း�်ရွန်လ်ုုအုပ်ဝ်ေ�ကာင်း�်ကုုလည်�် အုသုအုမ်းိတ််ေပ်�ရွန် ်ခုုုင်းလ်ု�ဝေသာအုဝေ�ကာင်း�်ေပ်ခု�ကမ််း�ာ�ရွိုနိုုုင်းပ််ါသည်။် 

အုခု��ု�ဝေသာ ကုစာာရွပ်မ််း�ာ�တ့်င်း ်သမ်းုုင်း�်တ့်င်းရ်ွိုခု�ဝ်ေသာ တ်ရွာ�မ်းမ်း့တ်မ်းုမ်း�ာ�ကုု ဦး�စာ့ာပ်ထုမ်းေဖွဲ့စာဝ်ေစာ၊ တ်စာ်ခု�နု််

တ်ည်�်တ့်င်းေ်ဖွဲ့စာဝ်ေစာ  ဝေေဖွဲ့ရွိင်း�်ေခုင်း�်မ်းေပ်�ပ်� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေရွ�ကုု စာဉ်း�်စာာ�ရွန်မ််းိာ မ်း

ေဖွဲ့စာန်ိုုုင်းဝ်ေပ်။ အုတ်ုတ်တ့််င်း်ေဖွဲ့စာခ်ု�သ်ည််် �ုု�ရွွာ�ေပ်င်း�်ထုန််ဝေသာ ခု��ု�ဝေဖွဲ့ာက်မ်းုမ်း�ာ�အုာ� ဝေေဖွဲ့ရွိင်း�်ရွန်ဝ်ေ�ာင်း ်

ရွွက်မု်းမ်းရုိွေခုင််း� သုု�မ်းဟုိုတ် ်မ်းဝေေဖွဲ့ရိွင််း�နုုိုင်းေ်ခုင််း�သည် ်ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေရွ�၏ ကြိုးကု��ပ်မ််း�

အုာ�ထုုတ်မ််းုမ်း�ာ�နိုိင်း် ် လူ်အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ ဓိဝေလထ်ုု��တ်မ်း�်အုသစာအ်ုတ့်က ် အုဝေေခုခု�အုုတ်ေ်မ်းစာခ်ု�မ်းိတ််
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ေခုင်း�်အုာ� အုဝေနိုိာင်း််အုယိကေ်ဖွဲ့စာဝ်ေစာတ်တ်သ်ည််် 

အုနိုတရွာယ ် ရွိုသည်။် တ်စာ်ခု�နု်တ််ည်�်တ့်င်းလ်ည်�် 

ယခုင်းက်ေဖွဲ့စာဝ်ေပ်�ခု�ဝ်ေသာ မ်းတ်ရွာ�မ်းုမ်း�ာ�ကုု ဝေေဖွဲ့

ရိွင််း�ရွန်က်ြိုးကု��ပ်မ််း�ေခုင််း�သည် ် ပြီးငု်းမ််း�ခု�မ်း�်ဝေရွ�လုပ်င််းန်�် 

စာဉ်းသ်စာကုု်ထုုခုုုကဝ်ေစာနုုိုင်းပ်ြီးပီ်� န်ကရု်ိုင်း�်သည်််အုက့� 

အုပြီးပ်�မ်း�ာ�ကုုေပ်န်လ်ည်အ်ုသကသ့်င်း�်နုုိုင်းပ််ါသည်။်

အုစာုု�ရွ၏ ဖွဲ့ုနိုိုပ်မ််းုနိုိင်း််ဝေပ်ါင်း�်စာည်�်ထုာ�

သည််် န်ည်�်စာန်စာက်�ဝေသာ၊ ေဖွဲ့စ်ာတ်ည်မု််းလကခဏာာ 

ကုုအုဝေေခုေပ်�ဝေသာခ့ု�ေခုာ��က်��ေခုင်း�်၊၊အုဝေရွ�ဝေပ်�

ကာလ အုုပ်ခ်ု��ပ်မု််းဝေအုာကတ့််င်း ် အုခု�နု်�်ကာေမ်းင်း််

စာ့ာရွိုဝေန်ေခုင်း�် သုု�မ်းဟိုုတ် ် ေပ်ည်သ်ူလူထုုအုဝေပ်�  

နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာက် အု�ကမ်း�်ဖွဲ့ကေ်ခုင်း�်တ်ုု�သည် ် လူ်

အုခု့င်း််အုဝေရွ�ကုု �ုု�ရွွာ�ေပ်င်း�်ထုန်စ်ာ့ာခု��ု�ဝေဖွဲ့ာက်

ဝေသာ ဓိဝေလထ်ုု��တ်မ်း�်ကုုေဖွဲ့စာဝ်ေပ်�ဝေစာသည်။် အုမ်းိန််တ်ရွာ�နိုိင်း် ်  ေပ်န်လ်ည်ရ်ွင်း�်ကာ�ဝေစာဝ်ေရွ� လုပ်ထ်ုု��လုပ် ်

န်ည်�်မ်း�ာ�ကုု  အုရွင်းဥ်ီး��ု�� စာတ်င်း်ဝေ�ာင်းရ်ွွကဝ်ေသာ အုဝေမ်းရွုကအုလယ်ပ်ုုင်း�်နိုိင်း်် လကတ််င်းအ်ုဝေမ်းရွုက 

တ်ုု�တ့်င်း ်နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာအ်ုစာုု�ရွ၏ အု�ကမ်း�်ဖွဲ့ကေ်ခုင်း�်နိုိင်း်် နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာမ််းိဖွဲ့ုအုာ�ဝေပ်�လုပ်ဝ်ေ�ာင်းဝ်ေသာ 'ဝေဖွဲ့�ာက ်

ဖွဲ့�ကမ််းုမ်း�ာ�' စာသည််် ေပ်ဿန်ာရွပ်မ််း�ာ�သည် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ  ဝေ�့�ဝေနို့�ပ့်�မ်း�ာ�အုတ့်က ်

အုလ့န်အ်ုဝေရွ�ပ်ါခု�သ်ည်။် ရွ�မ်းေ်ါတ့်င်း ် ၁၉၉၄ လူမ်း��ု�တ်ု��သတ်ေ်ဖွဲ့တ်မ််းု အုဝေတ့်�အုကြုံက��ကလည်�် ၂၀၀၃ 

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ့်င်း ် အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�ကုု မ်းည်သ်ုု�မ်းည်ပ််ု�ထုည်််သ့င်း�်ေပ်ဋ္ဌာာန်�်မ်းည်က်ုု ခု�မ်းိတ််ဝေစာ

နိုုုင်းခ်ု�်ပြီးပ်ီ� ကဝေမ်းာာေီ�ယာ�နိုုုင်းင််း�တ့်င်းလ်ည်�် အုလာ�တ်ူေဖွဲ့စာခ်ု�်ပ်ါသည်။် အုီရွတ်န်ိုုုင်း်င်း�တ့်င်း ်လူမ်း�န်စ်ာ့ာဖွဲ့ုနိုိုပ််

ေခုင်း�်ခု�ခု�ရ်ွဝေသာ အုစာုအုဖွဲ့့��မ်း�ာ�၏ဝေတ်ာင်း�်�ုုခု�ကမ််း�ာ�သည် ် ၂၀၀၅ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေကုု ဝေရွ��့�

�ကသူမ်း�ာ�အုဝေပ်� ဖွဲ့ုအုာ�မ်း�ာ�သကဝ်ေရွာကခ်ု�်ပ်ါသည်။် ထုုု�အုေပ်င်း ်နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာအ်ုစာုု�ရွနိုိင်း်် အုစာုု�ရွမ်းဟိုုတ်သ်ူ 

မ်း�ာ�၏ လူ်အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�ခု��ု�ဝေဖွဲ့ာကမ််းုမ်း�ာ�ကုု ခု�စာာ�ခု�ရ်ွဝေသာန်စာန််ာသူမ်း�ာ�နိုိင်း်် ၎င်း�်န်စာန််ာသူမ်း�ာ�ကုု ပ်�်ပ်ုု�

ကူည်ီသူမ်း�ာ�သည် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေဝေရွ��့�တ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေရွ�လုပ်င််းန်�်စာဉ်းတ့််င်း ် အုဝေရွ�ပ်ါဝေသာ

သူမ်း�ာ� ေဖွဲ့စာလ်ာပ်ါသည်။် 

အု�ုုပ်ါ သမ်းုုင်း�်ဝေ�ကာင်း�်မ်း�ာ�ကုုဝေထုာကခ်ု�င်း််ရွဝေသာ ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာက်

ဝေရွ�၏ ကန်ဦး�အု�င်း််မ်း�ာ�တ့်င်းသ်ာရွိုဝေသ�ဝေသာ နိုုုင်း်င်း�အုခု��ု�သည် ်ေပ်န်လ်ည်ရ်ွင်း�်ကာ�ဝေစာဝ်ေရွ�နိုိင်း်် အုသ့င်း်

ကူ�ဝေေပ်ာင်း�်ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ တ်ရွာ�မ်း့တ်ဝေရွ�အုဝေ�ကာင်း�်အုရွာမ်း�ာ�ကုု ရွင်း�်ုုင်းဝ်ေေဖွဲ့ရွိင်း�်ရွန် ်မ်းတ်ူက့�ေပ်ာ�ဝေသာ

အုထုူ�လုပ်င််းန်�်စာဉ်း ် ဝေ�ာင်းရ်ွွကခ်ု�ကမ််း�ာ�ကုု လုုအုပ််ပ်ါသည်။် အုဝေေခုခု�န်ည််�လမ်း�်မ်း�ာ�အုေဖွဲ့စာ ် အုမ်းိန််

တ်ရွာ�နိုိင်း် ် ေပ်န်လ်ည်ရ်ွင်း�်ကာ�ဝေစာဝ်ေရွ�လုပ်င််းန်�်စာဉ်းမ််း�ာ�၊ မ်းုခုင်း�်ဝေ��ပ်ည်ာအုရွ ေပ်စာမ််းုဝေဟိုာင်း�်မ်း�ာ�ကုု 

စာု�စာမ်း�်စာစာဝ်ေ��ေခုင်း�်မ်း�ာ�၊ အုထုုမ်း်�အုမ်းိတ််ေပ်�လုပ်၍် ေပ်န်လ်ည်အ်ုမ်းိတ်ရ်ွေခုင်း�်ဝေ�ာင်းရ်ွွကခ်ု�က်မ်း�ာ�၊ 

အုဝေေခုအုဝေန်ဝေပ်�မ်းူတ်ည်၍်ဝေသာလ်ည််�ဝေကာင်း�်၊ သတ်မ််းိတ််ခု�က်အုရွဝေသာလ်ည်�်ဝေကာင်း�် ကင်း�်လ့တ်ခ်ု့င်း််

ကားုစစးပ်အ်ကျေးတးမ်ှားး�မှားး�၌ ဖွွ��စည်း�်ပ်ံ�အကျေးခြချီးချီး�

ဥပ်ကျေးေတည်းက်ျေးဆိုးကားက်ျေးး�တွင် ်အကျေးး�အပ်�ဆိုံ��

ကျေးသုံးး စဉ််�စး�းမှာည်း််အချီးးကားမ်ှာား ပ်ဋိုပ်ကားခ

ကျေးခြဖွးာင်�်ကျေးး�နှာင််် ပြီးင်ုမှာ�်ချီးးမှာ�်ကျေးး�တည်း်ကျေးဆိုးကား်

ကျေးး�တုံ�ခြဖွစပ်ြီးပ်�� သုံးမှာုံင်�်နှာင်််ချီးး �ကျေးသုံးးမှာတးး�မှာု

မှားး�ကားုံ ပ်ထုံးမှာဦး�စွးခြဖွစက်ျေးစ၊ တစခ်ျီးးနု်းတ်ည်း်�

တွင်ခ်ြဖွစ ်ကျေးခြဖွးာင်�်ခြချီးင််�မှာခြပ်ံပ်� ဖွွ��စည်း�်ပ်ံ�အကျေးခြချီးချီး�

ဥပ်ကျေးေကားုံ တည်းက်ျေးဆိုးကားး်န်း်မှာခြဖွစန်ှုံင််ပ်�။ 

မှာတးး�မှာုေဏာခ်ျီး�ချီး�း်ကျေးသုံးးသုံးးမှားး�သုံးည်း ်

ဖွွ��စည်း�်ပ်ံ�အကျေးခြချီးချီး�ဥပ်ကျေးေ တည်းက်ျေးဆိုးကားက်ျေးး�

လွှာံပ်င််န်း်�စဉ်မ်ှားး�တွင် ်အကျေးး�ပ်�ကျေးသုံးးသုံးးမှားး�

အခြဖွစ ်ကျေးပ််ကျေးပ်�ကားလ်ွှား�ကားကျေးပ်သုံးည်း။်
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၄။ ပ်ဋိုပ်ကား
ခမှားး�ခြဖွစပ်ွး�ကျေးန်းကျေးသုံး

း ဖွွ��စည်း
�်ပ်ံ�အ

ကျေးခြချီးချီး�ဥပ်ကျေးေ တ
ည်း

ကျေးဆို
းကား

မ်ှာုအ
တ

ွင်�်းာု လွှာ
း�အ

ချီးွင််အ်
ကျေးး�မှားး�

မ်း�ာ� သုု�မ်းဟိုုတ် ် လ့တ််ပြီးင်းုမ်း�်ခု�မ်း�်သာခု့င်း်မ််း�ာ�၊ ရွာဇို�တ်မ််းု�ုုင်းရ်ွာ တ်ရွာ�ရိုု��တ့်င်းစ်ာစာဝ်ေ��စာီရွင်းေ်ခုင်း�်မ်း�ာ�၊ 

�ကာ�ေဖွဲ့တ်ဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကခ်ု�ကမ််း�ာ�၊ ရွိုရွင်း�်စာ့�အုဝေန်အုထုာ�မ်း�ာ�ကုု ဖွဲ့ယရ်ွိာ�အု�ု��သတ်ေ်ခုင်း�်နိုိင်း်် အုသစာ်

ဝေသာအုစာီအုမ်း�မ်း�ာ�ဝေ�ာင်းရ်ွွကေ်ခုင်း�်အု�ကာ� မ်း့ဝေခု�ရွိုဝေစာရွန် ်အုသ့င်းက်ူ�ဝေေပ်ာင်း�်ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ 'ဝေန်�င်းခ်ု�နု််' 

နိုိင်း်် 'ဝေန်ထု့ကခ်ု�နု််' ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�  စာသည်တ််ုု�ကုု အုသု��ေပ်��ကပ်ါသည်။်

၄.၂။ အကျေးထုံးွကျေးထုံးွအးဏားချီးွ�ကျေးဝ သုံးတမ်ှာာတက်ျေးး�စန်းစ် 

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�သည် ် အုာဏာာနိုိင်း်် လုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််ကုု သတ််မ်းိတ်အ်ုပ်န်ိုိင်း�်ဝေပ်�ဝေသာ 

ဝေ�ကာင်း်် ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�ဝေရွ��့�ရွန် ်အုပြီးပု်�င်းအ်ု�ုုင်းက်ြိုးကု��ပ်မ်း�်ရွယူ�ကသည်။် ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု� 

ဥပ်ဝေေသည် ် အုဝေေခုခု�အုာ�ေဖွဲ့င်း််် နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�သဝေဘာာသကဝ်ေရွာကပ််ါသည်။် ယခုင်းက်တ်ည်�်ကရွိုခု�ဝ်ေသာ 

ပ်ဋိုပ်ကခမ်း�ာ�နိုိင်း် ်က့�ေပ်ာ�မ်းု၏အုကဝ်ေ�ကာင်း�်မ်း�ာ�က  ဖွဲ့ယရ်ွိာ�၍မ်းရွနိုုုင်းဝ်ေအုာင်း ်အုာဏာာ၏စာန်စာ်ကုုပ်ု�ဝေဖွဲ့ာ်

ဝေန်ပ်ါသည်။် အုကဝ်ေက့ဝေေါ၏ မ်း�ကာဝေသ�မီ်းကေပ်�လုပ်ခ်ု�သ်ည််် ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေရွ� 

လုပ်င််းန်�်စာဉ်းသ်ည် ်ဤအုယူအု�ကုု ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ညှွှန်�်�ုုလ�က်ရွိုပ်ါသည်။် ၁၉၉၅ မ်းိ ၂၀၀၆ ခုုနိုိစာ်ထုု ၁၁ နိုိစာ် 

အုတ့်င်း�် သမ်းမတ် ၈ ဦး�ကုု ဝေပ်�ထု့န််�ဝေစာခု�သ်ည််် နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�စာန်စာန်ိုိင်း််အုတ်ူ ေပ်ည်သ်ူမ်း�ာ�အု�ကာ� က�ယ်

က�ယေ်ပ်န််ေ်ပ်န်် ်အုမ်းိန်အ်ုတ်ုုင်း်�သုေမ်းင်းက်ာ စာုတ်ပ််�ကလ်ာမ်းုဝေ�ကာင်း် ်အုကဝ်ေက့ဝေေါ ေပ်ည်သ်ူ ၈၂ % သည် ်

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုသစာက်ုုပ်ု�စာ�ခု�မ်းိတ််ရွန်် ၂၀၀၇ ခုုနိုိစာ် ဧပြီးပ်ီလတ့်င်း ် တ်ုုင်း�်ေပ်�ေပ်ည်ေ်ပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာ်

ကု ုစာဝုေ��က�င်း�်ပ်ရွန်�်နိုဒမ်း�ဝေပ်�ခု�သ်ည်။် သမ်းမတ်အုဝေန်ေဖွဲ့င်း်် ရွာထုူ�မ်းအိုန်ာ�ယပူြီးပ်ီ� အုဝေထု့ဝေထု့ဝေရွွ�ဝေကာကပ့််�

မ်း�ာ�ကုုက�င်း�်ပ်ပ်ါက သကတ််မ်း�်တ်စာခ်ုုလ့င်း ် တ်စာက်ြိုးကုမ်း ် က့န်ဂ်ရွကလ်ှတ်ဝ်ေတ်ာက်ုု ရိုုပ်သ်ုမ်း�်နိုုုင်းမ််းည််် 

အုုပ််ခု��ပ်ဝ်ေရွ�၏အုာဏာာကုု တ်ုု�ေမ်းှင်း််ေခုင်း�်ေဖွဲ့င်း် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေသစာသ်ည် ်အုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာနိုိင်း် ်

ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာအ်ု�ကာ� မ်းတုု်�သာမ်း�ုတ်သ်ာအုဝေေခုအုဝေန်ကုုအု�ု��သတ်ရ်ွန် ်သုသာဝေသာဝေေပ်ာင််း� 

လ�မ်းုမ်း�ာ�ကုု စာတ်င်း်က�င်း်သ်ု��ခု�်သည်။် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေသစာအ်ုရွ သမ်းမတ်သည် ် �က်တ်ုုကဝ်ေလ�

နိုိစာ်သကတ််မ်း�်အုဝေရွအုတ့်က ်အုကန််အ်ုသတ််မ်းရွို တ်ာ�န််ထုမ်း�်ဝေ�ာင်းန်ိုုုင်း်ပြီးပ်ီ� ဗဟိုုုဘာဏာန်ိုိင်း််�ုုင်းဝ်ေသာ 

လုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််အုာဏာာမ်း�ာ�လည်�်ရွရွိုကာ အုခု့န််နိုုန််�ထုာ�မ်း�ာ�တ်ုု�ေမ်းှင်း်ေ်ခုင်း�်၊ စာုုကပ််��ု�ဝေရွ�မ်းေဖွဲ့စာထ်ု့န်�်ဝေသာ 

ဝေေမ်းယာမ်း�ာ�ကုု ေပ်န််လည်ခ်ု့�ဝေ�ေဖွဲ့န််ေ်ဖွဲ့��ေခုင်း�်နိုိင်း်် ပ်ုုင်း�်ုုင်း်မ်းုမ်း�ာ�ကုု အုစာုု�ရွအုပ်ုုင်းအ်ုေဖွဲ့စာသ်ုမ်း�်ေခုင်း�်အုာဏာာ

အုစာရုိွသည်တုု််�ကုုလုပ်ဝ်ေ�ာင်းနုု်ိုင်းသ်ည်။် လူထုုအုဝေေခုေပ်�ေီမုု်းကဝေရွစီာစာန်စာကုု် ဝေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်းရ်ွန်နိ်ိုင်း်် နုုိုင်းင််း�ဝေရွ� 

ကုု ဝေေသနိုတရွအု�င်း််ကပ်ါ ပ်ါ�င်းလ်ုပ််ဝေ�ာင်းန်ိုုုင်း်ဝေစာရွန် ် ေပ်ည်သ်ူ်ည်ီလာခု�မ်း�ာ�ကုုဝေေသအု�င်း်တ့််င်း ်လုပ် ်

ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််အုာဏာာ ဝေပ်�ထုာ�ပ်ါသည်။် ထုုု�အုေပ်င်း ်နိုုုင်း်င်း�ကုုလည်�် နိုုုင်း်င်း�သာ�လူမ်း��ု�ဝေပ်ါင်း�်စာု�ေဖွဲ့င်း် ်ဖွဲ့့��စာည်�်တ်ည် ်

ဝေ�ာကထ်ုာ�ေခုင်း�်ေဖွဲ့စာသ်ည််ဟိုု သတ််မ်းိတ််ထုာ�ပြီးပ်ီ� ယင်း�်တ်ုု�၏ဘာုု�ဘာ့ာ�ပ်ုုင်းဝ်ေေမ်းယာမ်း�ာ�တ့်င်း ်သတ်တ�တ်ူ�

ဝေဖွဲ့ာဝ်ေရွ�လုပ်င််းန်�်မ်း�ာ�ကုုမ်းလုပ်ဝ်ေ�ာင်းမ််းီ တ်ုုင်း်�ရွင်း�်သာ�လူမ်း��ု�ဝေပ်ါင်း�်စာု�ပ်ါ�င်း်ဝေသာ  ၎င်း�်ဌာာဝေန်တ်ုုင်း�်ရွင်း�် 

သာ�မ်း�ာ�နိိုင်််း   ညုှ်နုိုင်း�်ဝေ�့�ဝေန့ို�ရွန် ်(ခ့ုင်််းေပ်�ခု�ကကုု် မ်းေဖွဲ့စ်ာမ်းဝေန်ရွရုိွစာရွာ မ်းလုုအုပ်ဝ်ေသာလ်ည်�်) ဗဟုုိုအုစုုာ�ရွ

အုာ� ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ထုာ�ပ်ါသည်။် ၂၀၀၈ ခုုနိိုစာ ်စာကတ််င်းဘ်ာာလ ၂၈ ရွက်ဝေန််တ့်င်း�်နိုဒမ်း�ဝေပ်�ဝေသာ အုကဝ်ေက့ဝေေါ 

နိုုုင်းင််း�သာ�မ်း�ာ�၏ ၆၃.၉% သည် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေသစာက်ုု သဝေဘာာတ်ူည်ီခု��်ကသည်။်
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လ်ူအုခ့ုင်း််အုဝေရွ�နိိုင်း််�ုုင်း်ဝေသာအုဝေ�ကာင်း�် 

အုရွာမ်း�ာ�ကုု ပ်ုုမ်းုုက�ယေ်ပ်န််ဝ်ေသာ အုာဏာာ

အုဝေေပ်ာင်း�်အုလ��ုုင်းရ်ွာ ဝေမ်း�ခု့န်�်မ်း�ာ�ကလည်�် 

ပ်ု�ဝေဖွဲ့ာဝ်ေကာင်း�်ဝေဖွဲ့ာန်ိုုုင်းပ််ါသည်။်  န်က်ရိုုင်း�်ဝေသာ

က့�ေပ်ာ�ေခုာ�န်ာ�ခု�ကမ််း�ာ�နိုိင်း် ် လူအုဖွဲ့့��အုစာည်�်

အုတ့်င်း�်ရုိွအုက့�အုအုကမ််း�ာ�ကုု ထုုန်�်သုမ်း�်နုုိုင်းရ်ွန် ်

အုင်းအ်ုာ�ကြိုးကီ�မ်းာ�ဝေသာ ဗဟိုုုအုစာုု�ရွစာန်စာန်ိုိင်း်် လူ်

အုခ့ုင်း််အုဝေရွ��ုုင််းရွာဓိဝေလထု်ု��တ်မ်း�်အုာ� တ်စာနုု်ိုင်းင််း� 

လု�� လကခ်ု�က�င်း်သ်ု��ဝေစာေခုင်း�်ကုု   နိုုုင်းင််း�တ်စာန်ိုုုင်း်င်း�

အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ်အုသု��ေပ်�မ်းည်လ်ာ� သုု�မ်းဟိုုတ် ်အုသု�� 

ေပ်�ရွန်လ်ုုအုပ်ပ််ါသလာ�။ လူ်အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ� ဓိဝေလ်

ထုု��တ်မ်း�်ကုု ည်ီတ်ူည်ီမ်း့�ု��ေဖွဲ့တ်�်ကမ်းည််် ဝေေသနိုတရွအု�င်း််အုသီ�သီ�သုု� လှ�ဝေေပ်ာင်း�်ခု့�ဝေ�ဝေပ်�ေခုင်း�်ကုု 

ဝေထုာကပ််�်ဝေပ်�မ်းည်ေ်ဖွဲ့စာဝ်ေသာ မ်းတ်ူက့�ေပ်ာ�သည်် ်သက�်ုုင်း်ရွာအုဖွဲ့့��အုစာည််�အုသီ�သီ�သုု�သာ သစာာာခု��က

မ်းည်််ပ်ု�စာ�ကုု အုသု��ေပ်��ကမ်းည်လ်ာ�။ 

၄.၃။ ဖွွ��စည်း�်ပ်ံ� အကျေးခြချီးချီး�ဥပ်ကျေးေ၏ တးး�ကျေးး� သုံးုံ�မှာဟူံတ ်နှုံင်င််�ကျေးး�အခြမှာင်မ်ှားး� 

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု� အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�သည် ် လူ်အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�ဓိဝေလထ်ုု��တ်မ်း�်မ်း�ာ�၏ က�ယေ်ပ်န််ဝ်ေသာ

အုဝေ�ကာင်း�်အုရွာမ်း�ာ�အုာ�လု��ကုု အုပြီးပ်ီ�သတ်ဝ်ေေဖွဲ့ရွိင်း�်ဝေလမ််းရွိုပ်ါ။ ယင်း�်တ်ုု�သည် ် အုထုူ�သေဖွဲ့င်း် ် ပ်ါ�င်း်

ဝေသာအုဝေ�ကာင်း�်အုရွာမ်း�ာ�အုဝေပ်� သဝေဘာာထုာ�မ်း�ာ�က့�လ့�မ်းုမ်း�ာ�ေဖွဲ့စာရ်ွာတ့်င်း ် အုန်က်ေပ်န်�်ုုရွန်် အုခု့င်း်် 

အုဝေရွ�ဝေပ်�ထုာ�ဝေသာ ဝေယဘုာယ�လုပ်င််းန်�်စာဉ်းမ််း�ာ�ေဖွဲ့စ်ာ�ကပ်ါသည်။် ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာက်

သူမ်း�ာ�သည် ် လူ်ခု့င်း်အ်ုဝေရွ�ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကမ််း�ာ�ကုု အုန်ကေ်ပ်န်�်ုုေခုင်း�်အုာ�ေဖွဲ့င်း် ် လူ်အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�ဓိဝေလထ်ုု�� 

တ်မ်း�်မ်း�ာ�ကုု မ်းည်သ်ူကပ်ု�ဝေဖွဲ့ာမ််းည်ဟ်ိုူဝေသာ ဝေမ်း�ခု့န်�်နိုိင်း််စာပ်လ်�ဉ်း�်၍ ဝေေဖွဲ့ရွိင်း�်ရွန်လ်ုုအုပ်ဝ်ေပ်သည်။်

အုခု့င်း််အုဝေရွ�ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကမ််း�ာ�သည် ် တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေအုရွ သက�်င်းအ်ုဝေကာင်းအ်ုထုည်ဝ်ေဖွဲ့ာန်ိုုုင်း် 

သည်ဟ်ိုု ယူ�သေဖွဲ့င်း် ်လူ်အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကမ််း�ာ�ကုုလည်�် ထုုုအုခု့င်း််အုဝေရွ�ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�က်

မ်း�ာ�ထု�တ့်င်း ်ထုည်််သ့င်း�်ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ရွန် ်အုဝေကာင်း�်�ု��ေဖွဲ့စာသ်ည်။်  ယဝေန််ဝေခုတ်တ့််င်း ်ေီမ်းုုကဝေရွစာီစာန်စာအ်ုမ်း�ာ�

စာုသည် ်ဝေယဘာုယ�အုာ�ေဖွဲ့င်း် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေကုု ဥပ်ဝေေတ်ုု�၏အုခု��ပ်အ်ုေဖွဲ့စာ ်ရွည်ည်ွှှန််�ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်�က

ပြီးပ်ီ� တ်ကက်ြွကလုပ်ရ်ွိာ�သူမ်း�ာ�က တ့်န််�အုာ�ဝေပ်�လုပ်ဝ်ေ�ာင်းဝ်ေစာဝေသာ ‘ေပ်ည်သ်ူ်အုက��ု�စာီ�ပ့်ာ�အုတ့်က ်

ဥပ်ဝေေဝေ�ကာင်း�်အုရွဝေ�ာင်းရ်ွွကေ်ခုင်း�်’ အုပ်ါအု�င်း ်နိုုုင်း်င်း� သာ�မ်း�ာ�အုတ့်က ်ယင်း�်တ်ုု�၏အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�မ်း�ာ�

အုာ�ကာက့ယရ်ွန်် တ်ရွာ�ရိုု��မ်း�ာ�၌ ဥပ်ဝေေဝေ�ကာင်း�်အုရွဝေ�ာင်းရ်ွွကေ်ခုင်း�်မ်း�ာ�အုာ� ပ်ုုမ်းုုအုသု��ေပ်�နိုုုင်းဝ်ေစာ

ရွန်် လမ်း်� ဝေ�ကာင်း�်ဝေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်းဝ်ေပ်�ပ်ါသည်။် ဤေဖွဲ့စာစ်ာဉ်း်သည် ် လူ်အုခု့င်််းအု ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ ဓိဝေလထ်ုု��တ်မ်း�်

တ်ရွာ��င်းေ်ဖွဲ့စာလ်ာမ်းုကုု ထုင်းဟ်ိုပ််ဝေန်ပ်ါသည်။် ယင်း�်ဝေန်ာက်က့ယရ်ွို ဝေေပ်ာင်း�်လ�ဝေရွ�လု�်  ဝေ�ာသ်ူမ်း�ာ�သည််

အုန်ာဂတ််နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�ဝေေပ်ာင်း�်လ�မ်းုမ်း�ာ�မ်းိ ၎င်း�်တ်ုု�၏ရွပုု်င်းခ့်ုင်း််မ်း�ာ�အုာ� ထုုခုုုကဝ်ေစာနုုိုင်းမ််းည်ကုု် စုုာ�ရုွမ်းမ််းကင်း�်

ဖွွ��စည်း�်ပ်ံ� အကျေးခြချီးချီး�ဥပ်ကျေးေ တည်းက်ျေးဆိုးကားခ်ြချီးင်�်

သုံးည်း ်အကျေးခြချီးချီး�အး�ခြဖွင်် ်နှုံင််င်�ကျေးး�သုံးကျေး�း

ကျေးဆိုးင််ပ်�သုံးည်း။် ယ်ချီးင်က်ားတည်း�်ကားးာုချီး�က်ျေးသုံးး 

ပ်ဋိုပ်ကားခမှားး�နှာင်် ်ချီးွ�ခြချီးး�မှာုမှားး�ကား လွှာံပ်ပ််ုံင်ခ်ျီးွင်််

အးဏားစန်းစ်ကားုံ ပြီးမှာ�ခြုံမှာ�စွး ပ်ံ�ကျေးဖွးထ်ုံးး�ပ်�သုံးည်း။် 

လွှား�အချီးွင််အ်ကျေးး�နှာင်််ဆိုုံင်က်ျေးသုံးး အကျေး�ကားးင်�် 

အးးမှားး�ကားုံ ပ်ုံမှာုံကားးယ်ခ်ြပ်န်း�က်ျေးသုံးး အးဏား

အကျေးခြပ်းင်�်အလွှာ�ဆိုုံင််းး ကျေးမှာ�ချီးွန်း်�မှားး�ကားလွှာည်း�် 

ပ်ံ�ကျေးဖွးက်ျေးကားးင်�်ကျေးဖွးန်ှုံင်ပ််�သုံးည်း။် 



19လူ့့�အခွွင့်�်အ�း�ဆိုု�င့်�းာ ဓလေ့�လူ့ထ်ုံး���တမ်း��ကိုု� တည်��ဆိုာကို�ခြခွင့်��

ေဖွဲ့စာဝ်ေန်�ကဝေသာ အုုပ်စု်ာမ်း�ာ�ေဖွဲ့စာနုု်ိုင်းပ််ါသည်။် အုခ့ုင်း််အုဝေရွ��ုုင်းရ်ွာဥပ်ဝေေမ်း�ာ�သည် ် တ်ေဖွဲ့ည်�်ေဖွဲ့ည်�်က�ယ်

ေပ်န်််၍ ရွိည်လ်�ာ�လာ�ကပြီးပ်ီ� ၎င်း�်တ်ုု�ကုုအုဝေထုာကအ်ုကန််ဝေပ်�ထုာ�သည််အ်ုခု�က်မ်းိာ ယင်း�်ဥပ်ဝေေမ်း�ာ� 

သည် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုတ့်င်း�်ရွို အုေခုာ�ဝေသာေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကမ််း�ာ�နိုိင်း်န်ိုုင်း�်ယိဉ်းရ်ွဝေသာ ်ေပ်င်း�်င်းရ်ွန်် 

ပ်ုုမ်းုုခုကခ်ု�လာဝေသာအုခု�ကပ််င်း်ေဖွဲ့စာဝ်ေပ်သည်။် နိုုုင်းင််း�အုမ်း�ာ�အုေပ်ာ�ကလည််� တ်စာ်စာထုကတ််စာ်စာ တ်ုု�ပ့်ာ�

မ်း�ာ�ေပ်ာ�လာလ�ကရ်ွိုဝေသာ နိုုုင်း်င်း�တ်ကာလူ်အုခု့င်း််အုဝေရွ�  ဥပ်ဝေေစာာခု��ပ််စာာတ်မ်း�်မ်း�ာ�ကုု အုတ်ည်ေ်ပ်�

လကမိ််းတ်ဝ်ေရွ�ထုုု�လာ�ကသည်။် ယင််း�အုတ်ည်ေ်ပ်�

ခု�ကမ််း�ာ�သည် ် လူ်အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�ဓိဝေလထ်ုု��တ်မ်း�်

မ်း�ာ�အုာ� ဥပ်ဝေေဝေဘာာင််းအုတ့်င်း�်ထုည်််သ့င်း�်ေခုင််း�

အုဝေပ်�  အုက��ု�သကဝ်ေရွာကမ််းု ရွိုလာ�ကသည်။် 

လကဝ်ေတ့်�တ့်င်း ်လူ်အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ� ဓိဝေလထ်ုု��တ်မ်း�်

မ်း�ာ�အုာ� ဥပ်ဝေေဝေဘာာင်းအ်ုတ့်င်း်� ထုည်််သ့င်း်�

ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ရွာတ့်င်း ်ကန််သ်တ်ခ်ု�ကမ််း�ာ� ရွိုဝေပ်သည်။် 

တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�မ်းဏ္ဍာု�င်း ် အုမ်းိီအုခုုုကင်း�်၍ လ့တ် ်

လပ်ပ်ြီးပ်ီ�၊ ကွမ်း�်က�င်းပ််ုုင်းန်ိုုုင်း်မ်းု ရွိုသဝေရွွ�သာလ့င်း ်

အုခ့ုင်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�ရိွင််းသန်နုု်ိုင်းမ််းည်ေ်ဖွဲ့စာပ်ြီးပ်ီ� တ်ရွာ� 

စာ့��ုုနိုုုင်းပ်ြီးပ်ီ� အုနိုုုင်းရ်ွသည်အ်ုထုုအုရွင်း�်အုေမ်းစာမ််း�ာ�

ရွိုဝေသာသူမ်း�ာ�သာလ့င်း ် ၎င်း�်ထု�မ်းိအုမ်းိန််တ်ကယ ်

အုက��ု�ခု�စာာ�ခု့င်း််ရွဝေပ်လုမ်း်မ််းည်။် 

လကဝ်ေတ့်�ပ်ါ�င်းဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကသ်ူမ်း�ာ�က န်ာ�လည်သ်ဝေဘာာဝေပ်ါက�်ကသည််မ်းိာ က့�ေပ်ာ�ေခုာ�န်ာ�

မ်းုမ်း�ာ� မ်း�ာ�ေပ်ာ�လ့န်�်ဝေသာအုဝေန်အုထုာ�တ့်င်း ်ယခုင်းက်တ်ည်�်ကရွိုခု�ဝ်ေသာ လူမ်းုဝေရွ�နိုိင်း် ်နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�နိုုန််�စာ�

မ်း�ာ�ကုု ကုုင်းတ့််ယန်ိုုုင်း်သည််် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်စာခ်ုု၏ အုရွည်အ်ုဝေသ့�သည် ်က့�ေပ်ာ�ေခုာ�န်ာ�စာ့ာ 

တ်ည်ရ်ွိုဝေန်ထုုုင်းဝ်ေန်�ကသည်် ်အုုပ််စာုမ်း�ာ�နိုိင်း် ်လူပ်ုဂဂု�လ်မ်း�ာ�အု�ကာ� အုာ�လု��သဝေဘာာတ်ူည်ီမ်းုရွရွိုနိုုုင်းေ်ခုင်း�်

ဝေပ်�တ့်င်း ် မ်းူတ်ည်ဝ်ေန်မ်းည််ေဖွဲ့စာဝ်ေ�ကာင်း�်ပ်င်းေ်ဖွဲ့စာဝ်ေပ်သည်။် ၎င်း�်မ်းိာ တ်ရွာ� ဝေရွ�လုပ်င််းန်�်စာဉ်းတ််စာခ်ုုထုကစ်ာာ

လ့င်း ် နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�လုပ်င််းန်�်စာဉ်းတ််စာခ်ုုဟိုု�ုုရွမ်းည်ေ်ဖွဲ့စာသ်ည်။် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုာ� ပ်ု�စာ�ခု�မ်းိတ််

ရွာတ့်င်း ် လူ်အုဖွဲ့့��အုစာည်�်အုတ့်င်း်�ရွို မ်းတ်ူည်ီဝေသာအုလှာမ်း�ာ�မ်းိ လူထုု၏ပ်ါ�င်း်မ်းုသည် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေရွ�ဟိုူသည်် အုထုကတ််န်�်လှာဝေရွိ�ဝေန်မ်း�ာ�၏ သီ�သန််န််ယ်ပ်ယတ််စာခ်ုုသာ 

မ်းဟိုုတ်ဝ်ေတ်ာဝ်ေ�ကာင်း�် အုဓိုပ်ါါယသ်ကဝ်ေရွာကပ််ါသည်။် စာင်းစ်ာစာတ့််င်း ် လူထုုပ်ါ�င်းမ််းုဟိုု�ုုသည်န်ိုိင်း်် လူ်

အုခု့င်း််ဝေရွ�မ်း�ာ�ကုု ဥပ်ဝေေရိုုဝေထုာင်း်မ််းိသကသ်ကမ််းဟိုုတ််ပ်�   ရိုုေမ်းင်းလ်ာ�ကပြီးပ်ီေဖွဲ့စာဝ်ေ�ကာင်း�် �ုုလုုေခုင်း�်ပ်င်း်

ေဖွဲ့စာသ်ည်။် က့�ေပ်ာ�ေခုာ�န်ာ�မ်းုမ်း�ာ� မ်း�ာ�ေပ်ာ�စာ့ာရွိုဝေန်သည််န်ိုုုင်းင််း�မ်း�ာ�၌ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေဝေရွ��့�

သူမ်း�ာ�သည် ် အုရွည်အ်ုဝေသ့�ေပ်ည််မ််းီဝေသာ ဝေရွိ�ဝေန်မ်း�ာ�နိုိင်း် ် တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�မ်းရွိုေခုင်း�်ဝေ�ကာင်း် ် လူမ်းု

တ်န်�်တ်ူည်ီမ်း့မ်းုကြိုးကီ�မ်းာ�စာ့ာ ရွိုဝေန်ေခုင််း�က�သ်ုု�ဝေသာ အုဝေရွ�ဝေပ်�ဝေေဖွဲ့ရွိင်း�်ရွန်လ်ုုအုပ်သ်ည််် အုဝေ�ကာင်း�်တ်ရွာ�

မ်း�ာ�နိုိင်း် ် န်ကရ်ိုုင်း်�ဝေသာက့�ေပ်ာ�မ်းုမ်း�ာ�၏ အုက��ု��ကတ််ုု�ကုု ဝေသခု�ာစာ့ာကုုင်းတ့််ယဝ်ေေဖွဲ့ရွိင်း�်ရွာ၌ ဥပ်ဝေေ

ဖွွ��စည်း�်ပ်ံ�အကျေးခြချီးချီး�ဥပ်ကျေးေမှားး�သုံးည်း ်

လွှား�အချီးွင််အ်ကျေးး� ဓလေ့ကျေးလွှာ်ထုံးံ��တမှာ�်မှားး�၏ 

ကားးယ်ခ်ြပ်န်း�က်ျေးသုံးးအကျေး�ကားးင်�်အးးမှားး�အး�လွှာံ��

ကားုံ အပြီးပ်��သုံးတက်ျေးခြဖွးာင်�်ကျေးလွှာမ်ှားာုပ်�။ ယ်င်�်

တုံ�သုံးည်း ်အန်းကားခ်ြပ်န်းဆ်ိုုံနှုံင်း်န်း ်အချီးွင်််အကျေးး�

ကျေးပ်�ထုံးး�ကျေးသုံးး ကျေးယ်�ံယ်းလွှာံပ်င််န်း�်စဉ်မ်ှားး�

သုံးးလွှာှင်ခ်ြဖွစ�်ကားပ်�သုံးည်း။် သုံးုံ�းးတွင် ်လွှား�

အချီးွင်််အကျေးး�ဆိုုံင််းး ခြပ်ဋ္ဌားန်း�်ချီးးကား်မှားး�အး� 

အန်းကား်ခြပ်န်းဆ်ိုုံနှုံင်က်ျေးသုံးးအးဏားအး�ခြဖွင်် ်

လွှား�အချီးွင််အ်ကျေးး�ဆိုုံင််းး ဓလေ့ကျေးလွှာထ်ုံးံ��တမှာ�်မှားး�

ကားုံ မှာည်းသ်ုံးးတုံ�ကားပ်ံ�ကျေးဖွး�်ကားမှာည်းန််းည်း�်။

၄။ ပ်ဋိုပ်ကား
ခမှားး�ခြဖွစပ်ွး�ကျေးန်းကျေးသုံး

း ဖွွ��စည်း
�်ပ်ံ�အ

ကျေးခြချီးချီး�ဥပ်ကျေးေ တ
ည်း

ကျေးဆို
းကား

မ်ှာုအ
တ

ွင်�်းာု လွှာ
း�အ

ချီးွင််အ်
ကျေးး�မှားး�
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လမ်း�်ဝေ�ကာင်း�်၏ အုကန််အ်ုသတ််မ်း�ာ�ကုု အုသု 

အုမ်းိတ်ေ်ပ်�ထုာ��ကပ်ါသည်။် နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�သမ်းာ�မ်း�ာ�

နိုိင်း်် ယင်း�်တ်ုု�၏ဝေထုာကခ်ု�သူမ်း�ာ�သည်် အုဝေရွ�ပ်ါ

ဝေသာ အုေင်းင်း�်ပ့်ာ�ဖွဲ့့ယက်ုစာာရွပ်မ််း�ာ�အုဝေပ်��ု�� 

ေဖွဲ့တ်ခ်ု�က်ခု�မ်းိတ််ရွာတ့်င်း ် မ်းတ်ူက့�ေပ်ာ�ဝေသာလူ် 

အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�ရွို တ်န််ဖွဲ့ုု�မ်း�ာ�နိုိင်း်ပ််တ်သ်က၍် 

အုမ်း�ာ��နိုဒကုုထုင်းဟ်ိုပ်ဝ်ေသာ ေီမ်းုုကရွကတ််စာ်

လုပ််င်းန်�်စာဉ်းမ််း�ာ�ကုု က�င်း်သ်ု��သင်း်သ်ည်ဟ်ိုု သု�� 

သပ်န်ိုုုင်း်ပ်ါသည်။် သုု�မ်းိသာ ဝေရွွ�ဝေကာကတ််င်း ်

ဝေေမ်းှာကထ်ုာ�ပြီးပ်ီ� ေပ်န်လ်ည်ပ်ြီးပ်ီ�လည်�်ေဖွဲ့�တ််ခု�ခု�ရွ

နိုုုင်း်ဝေသာ တ်ာ�န််ရွိုသူမ်း�ာ�သည် ် အုဝေရွ�ကြိုးကီ�

ဝေသာ �ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�က်မ်း�ာ�အုတ့်က ် တ်ာ�န််ယူမ်းု

ရွိုဝေပ်မ်းည်။်  

၄.၄။ ခြပ်ည်းတ်ွင်�်တးး�ကျေးး�ဆိုုံင်း်း စ�သုံးတမ်ှာာတခ်ျီးးကားမ်ှားး�နှာင််် 

 နှုံင်င််�တကားး လွှား�အချီးွင််အ်ကျေးး�ဥပ်ကျေးေ

ယဝေန််ဝေခုတ်တ့််င်း ် အုာဏာာတ်ည််လ�ကရ်ွိုသည်် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုမ်း�ာ�စာုကုု အုေပ်ည််

ေပ်ည်�်ုုင်းရ်ွာနိုုုင်းင််း�သာ�နိုိင်း်် နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�အုခု့င်း််အုဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ သဝေဘာာတ်ူစာာခု��ပ် ် ၁၉၆၆ (ICCPR) နိုိင်း်် 

နိုုုင်းင််း�တ်ကာစာီ�ပ့်ာ�ဝေရွ�၊ လူမ်းုဝေရွ�နိုိင်း်် ယဉ်းဝ်ေက��မ်းုအုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�မ်း�ာ��ုုင််းရွာ သဝေဘာာတ်ူစာာခု��ပ် ် ၁၉၆၆ 

(ICESCR) တ်ုု� ဝေရွ��့�ေပ်ဋ္ဌာာန်�်စာဉ်းက်တ်ည်�်က ခု�မ်းိတ်ဝ်ေရွ��့�ထုာ�ခု�ေ်ခုင်း�်ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် မ်းူစာလင်းအ်ုမ်း�ာ�စာု

ဝေန်ထုုုင်းဝ်ေသာနိုုုင်းင််း�မ်း�ာ�သည် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကမ််း�ာ�ကုု အုစာာလာမ်း််လူ်အုခု့င်း် ်

အုဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ ကုုင်းရ်ိုုုဝေ�ကေင်းာခု�က ် (၁၉၉၀) အုဝေပ်�တ့်င်း ် အုဝေေခုေပ်�ထုာ�ပ်ါသည်။် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာကသ်ူမ်း�ာ�သည် ်နိုုုင်း်င်း�ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�အုတ့်င်း�်တ့်င်း ်နိုုုင်း်င်း�တ်ကာလူ်အုခု့င်း်် 

အုဝေရွ�စာ�နုိုန်�်မ်း�ာ�ကုု အုဝေကာင််းအုထုည်ဝ်ေဖွဲ့ာရ်ွန်ရ်ွည်ရွ်ွယထ်ုာ��ကပ်ါသည်။် တ်စာခ်ု�နု်တ််ည်�်မိ်းာပ်င်း ်က့�ေပ်ာ� 

ေခုာ�န်ာ�မ်းုမ်း�ာ�ရွိုသည်် ်နိုုုင်း်င်း�မ်း�ာ�တ့်င်း ်ယင်း�်တ်ုု�သည် ်ထုု��တ်မ်း�်စာဉ်းလ်ာနိုိင်း်် ဘာာသာတ်ရွာ�စာသည်် ်တ်ရွာ�

ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ စာ�နိုုန််�မ်း�ာ�၏ ေပ်ည်တ့််င်း�်ရွင်း�်ေမ်းစာမ််း�ာ�ကုု ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာစာန်စာအ်ုတ့်င်း�်သုု� 

ဝေပ်ါင်း�်စာည်�်ရွန် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်းိတ်�င်း် ်အုသုအုမ်းိတ်ေ်ပ်�ရွန် ်ကြိုးကု��ပ်မ်း�်လာ�ကပ်ါသည်။် အုက��ု�

ရွလေအ်ုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�သည် ်နိုုုင်း်င်း�တ်ကာလူ်အုခု့င်း််အုဝေရွ�စာ�နိုုန််�မ်း�ာ�ကုု ဝေပ်ါင်း�်စာပ််

ထုည်််သ့င်း�်ထုာ�ပြီးပ်ီ� ေပ်ည်တ့််င်း�်တ်ရွာ�ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ စာ�သတ််မ်းိတ်ခ်ု�က်မ်း�ာ� ေဖွဲ့စာဝ်ေပ်�လာပ်ု�ကုုပ်ု�စာ�တ်က� 

န်ာ�လည်အ်ုသုအုမ်းိတ်ေ်ပ်�ေခုင်း�်အုာ�ေဖွဲ့င်း် ် ေပ်ည်တ့််င်း�်ရွို စာ�သတ််မ်းိတ်ခ်ု�က်မ်း�ာ�ကုုလည်�် ေမ်းင်း်မ််းာ�ဝေစာမ်းည််

ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် လကဝ်ေတ့်�တ့်င်း ်နိုုုင်းင််း�တ်ကာလူ်အုခု့င်း််အုဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ စာ�နိုုန််�မ်း�ာ�နိုိင်း် ် ေပ်ည်တ့််င်း�်တ်ရွာ�ဝေရွ�

�ုုင်း်ရွာစာ�နိုုန််�မ်း�ာ�သည် ်မ်းတ်ူည်ီဝေသာအုရွာမ်း�ာ� ေဖွဲ့စာ�်ကပ်ါသည်။် အုထုကဝ်ေဖွဲ့ာေ်ပ်ပ်ါ နိုုုင်း်င်း�တ်ကာ ဥပ်ဝေေ

ဥပ်ကျေးေကျေး�ကားးင်�်အးကျေးဆိုးင််းးကားခ်ြချီးင်�်ခြဖွင််် 
လွှား�အချီးွင််အ်ကျေးး�ဆိုုံင််းးဓလေ့ကျေးလွှာထ်ုံးံ��တမှာ်�တုံ�အး� 
ဥပ်ကျေးေကျေး�းင်အ်တွင််� ထုံးည်း််သုံးွင််�ခြပ်ဋ္ဌားန်း�်မှာုမှာား 
အကျေးတွ�မှားး�လွှားကျေးသုံးးလ်ွှာည်း�် လွှား�အဖွွ��အစည်း�်
အတွင်�်းာု န်းကားရ်ှုုင််�ကျေးသုံးး ကားွ�ခြပ်း�ခြချီးး�န်းး�မှာု
မှားး�ကားုံ ကားုံင်တ်ွယ်န်ှုံင်ခ်ြချီးင်�်ဟူးကျေးသုံးး ဖွွ��စည်း�်ပ်ံ�
အကျေးခြချီးချီး�ဥပ်ကျေးေတစခ်ျီးံ၏ စွမှာ�်ကျေးဆိုးင်မ်ှာုသုံးည်း ်  
မှာတးကားွ�ခြပ်း�လွှားကားး်ာုကျေးသုံးး အံပ်စ်ံမှားး�နှာင်််      
လွှားပ်ံဂုံးဂုံလွှာမ်ှားး��ကားး� ကားးယ်ခ်ြပ်န်း�က်ျေးသုံးး
သုံးကျေး�းတးည်း�မှာုးးာုးန်းလ်ွှာုံအပ််ကျေးပ်သုံးည်း။် ယ်င်�်
လွှာံပ်င််န်း်�စဉ်မ်ှာားလွှာည်း်� တးး�ဥပ်ကျေးေဆိုုံင်း်း 
လွှာံပ်င််န်း်�စဉ်တ်စခ်ျီးံဆိုုံသုံးည်း်ထုံးကား ်နှုံင်င််�ကျေးး�
သုံးကျေး�း ပ်ုံ၍သုံးကားက်ျေးးးကားပ််�သုံးည်း။် 



21လူ့့�အခွွင့်�်အ�း�ဆိုု�င့်�းာ ဓလေ့�လူ့ထ်ုံး���တမ်း��ကိုု� တည်��ဆိုာကို�ခြခွင့်��

စာာရွွကစ်ာာတ်မ်း�်မ်း�ာ�သည် ်လူ်အုခု့င်း််အုဝေရွ�တ်ုု�ဟိုူသည် ်ည်ီမ်း့ရွမ်းည်၊် တ်စာက်မ်းာာလု��နိုိင်း်် သက�်ုုင်းရ်ွမ်းည်၊် 

တ်စာဥ်ီး�တ်စာဝ်ေယာကခ်ု�င်း�်စာီမ်းိ လှ�ဝေေပ်ာင်း�်ဖွဲ့ယရ်ွိာ�၍ မ်းရွဝေစာရွဟိုူဝေသာ မ်းူ�ါေဝေပ်�တ့်င်း ်အုဝေေခုခု�ထုာ�ေခုင်း�်

ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် အုေခုာ�တ်စာဖ်ွဲ့ကတ့််င်းလ်ည်�် ဓိဝေလထ်ုု��တ်မ်း�်ဥပ်ဝေေသည် ် လူ်အုဖွဲ့့��အုစာည်�်၏ 

အုထုကဝ်ေအုာကအ်ုလှာအု�င်း််�င်း််ကုု ခုုုင်း်မ်းာဝေစာဝေသာ ရိုုု�ရွာအုစာဉ်းအ်ုလာစာ�နိုုန််�မ်း�ာ�အုဝေပ်� အုဝေေခု ေပ်�

ဝေန်ပ်ါသည်။် သုု�ေဖွဲ့စာရ်ွာ ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေသည် ် အုာ�ပြီးပု်�င််းဝေန်ဝေသာအုယူအု�နိိုစာခု်ုကုု အုဝေကာင်း ်

အုထုည််ဝေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်းဝ်ေရွ�န်ည်�်လမ်း�်တ်စာခ်ုု ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် 

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည််ဝေ�ာက်သူမ်း�ာ�သည််ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုဝေပ်�တ့်င်း်ဝေသာ ်

လည််�ဝေကာင်း�်၊ ဝေယဘာုယ�အုာ�ေဖွဲ့င်််း တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ စာ�သတ်မ််းိတ်ခ်ု�က်မ်း�ာ�၏ အုပြီးပ်ု�င်းအ်ု�ုုင်းေ်ဖွဲ့စာ်

ဝေပ်�လာပ်ု�ကုုလည်�်ဝေကာင်း�် မ်းည်သ်ုု�အုဝေလ�ဝေပ်�

မ်းည််နိုိင်း််ပ်တ်သ်က၍် လမ်း�်ညွှှန််ခု�ကဝ်ေပ်�နိုုုင်းပ််ါ 

သည်။် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�စာ့ာတ်ုု�က 

အုဝေေခုခု�ဥပ် ဝေေသည်် အုေမ်းင်း််�ု��ဥပ်ဝေေအုခု��ပ််

ေဖွဲ့စာဝ်ေ�ကာင်း�် တ်ုတ်ုပ်ပ်ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်လ�က ် ထုုုက�သ်ုု�

လုပ်ဝ်ေ�ာင်း�်ကပ်ါသည်။် ထုုု�အုေပ်င်း ် အုခု��ု�တ်ရွာ�

ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာစာ�နိုုန််�မ်း�ာ�သည် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေနိိုင်း်် မ်းညီ်ည့ွှတ်ဝ်ေ�ကာင််း�ဝေတ့်�ရုိွရွပ်ါက ယင််း�

တုု်�ကုု တ်ရွာ�မ်း�င််းဝေ�ကာင််း�သတ်မိ််းတ်ဝ်ေသာ ပု်ေမ််း

မ်း�ာ�ကုုထုည််သ့်င်း�်�ကပ်ါသည်။် တ်ဖွဲ့န်အ်ုကယ၍်

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုတ့်င်း�်ရွို အုေခုာ�ဝေသာ

ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကမ််း�ာ�တ့်င်း ် ခြွခုင်း�်ခု�ကမ််း�ာ�အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ်

အုတ်ုုကအ်ုခု�သဝေဘာာဝေ�ာင်းဝ်ေသာ တ်ရွာ�ဝေရွ�

�ုုင်းရ်ွာရွင်း�်ေမ်းစာမ််း�ာ�ပ်ါ�င်းပ််ါက ယင်း�်သည်လ့်ယ ်

ကူရွိင်း�်လင်း�်ေခုင်း�် သုပ်မ််းရွိုလိဝေပ်။

ဖွွ��စည်း�်ပ်ံ� အကျေးခြချီးချီး�ဥပ်ကျေးေ တည်း်ကျေးဆိုးကား်

သုံးးမှားး�သုံးည်းန်ှုံင်င််�တကားးဖွွ��စည်း�်ပ်ံ�အကျေးခြချီးချီး�

ဥပ်ကျေးေမှားး�းာု နှုံင်င််�တကားးလွှား�အချီးွင််အ်ကျေးး�

ဆိုုံင်း်း သုံးတမ်ှာာတခ်ျီးးကား်မှားး�ကားုံ အကျေးကားးင် ်

အထုံးည်းက်ျေးဖွးး်န်း ်းည်းး်းယ်ထ်ုံးး�ပ်�သုံးည်း။် 

သုံးုံ�းးတွင် ်ထုံးံ��တမှာ�်စဉ်လ်ွှားမှားး�နှာင်် ်�းသုံးး 

တးး� အစးာုသုံးည်း်် တးး�ကျေးး�ဆိုုံင်း်း 

စ�သုံးတမ်ှာာတခ်ျီးးကား်မှားး�၏အး�ပြီးပ်ုံင်က်ျေးန်းကျေးသုံးး 

အခြချီးး� ကျေးသုံးး အကျေး�ကားးင်�်းင်�်မှားး�လွှာည်း�် းာုနှုံင််

ပ်�သုံးည်း။် ဓလေ့ကျေးလွှာထ်ုံးံ��တမှာ�်နှာင််် ည်း�ကျေးသုံးး ဥပ်ကျေးေ

ကားုံ စန်းစက်ားးစွး န်းး�လွှာည်းသ်ုံးကျေး�း ကျေးပ်�ကားပ်ြီးပ်�� 

ဖွွ��စည်း�်ပ်ံ�အကျေးခြချီးချီး�ဥပ်ကျေးေအတွင်�် ကျေးပ်�င််�စပ််

ပ်�ဝင်ခ်ြချီးင်�်းာုပ်�ကား ယ်င်�်သုံးည်း ်အး�ပြီးပ်ုံင်က်ျေးန်း

ကျေးသုံးး အယ်းအဆိုမှားး�အတွကား်

အကျေးကားးင်အ်ထုံးည်းက်ျေးဖွးက်ျေးဆိုးင်က်ျေးး� န်းည်း်�လွှာမှာ�်

တစ်ချီးံခြဖွစပ််�သုံးည်း။်

၄။ ပ်ဋိုပ်ကား
ခမှားး�ခြဖွစပ်ွး�ကျေးန်းကျေးသုံး

း ဖွွ��စည်း
�်ပ်ံ�အ

ကျေးခြချီးချီး�ဥပ်ကျေးေ တ
ည်း

ကျေးဆို
းကား

မ်ှာုအ
တ

ွင်�်းာု လွှာ
း�အ

ချီးွင််အ်
ကျေးး�မှားး�



22 ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီနှှင့့်� �ေး��ကရောကရေပ့ွဲဲ�ဆိုု�င့်ေ့ာအကရေူအညီီ�ပွဲ��ေ� နှု�င့်င့့်တံကရောအဖွဲ့ဲ��အစီညီ�့ (International IDEA)



23လူ့့�အခွွင့်�်အ�း�ဆိုု�င့်�းာ ဓလေ့�လူ့ထ်ုံး���တမ်း��ကိုု� တည်��ဆိုာကို�ခြခွင့်��

ေီမ်းုုကဝေရွစာီစာန်စာသ်ည် ် နိုုုင်း်င်း�သာ�မ်း�ာ�က အုစာုု�ရွအုာဏာာပ်ုုင်းမ််း�ာ�အုာ� တ်ာ�န််ယူတ်ာ�န််ခု�

ဝေစာဝေသာ အုစာုု�ရွစာန်စာ ် သုု�မ်းဟိုုတ် ် ပ်ု�စာ�တ်စာခ်ုုေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေရွ�

သည် ် နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�ဗဟိုု�ါေကုု ကာက့ယခ်ုုုင်း်မ်းာဝေစာဝေသာ နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ုဖွဲ့့��အုစာည်�်နိုိင်း်် လုပ်ထ်ုု��လုပ်န််ည်�်

မ်း�ာ�မ်းိတ်စာ�်င်း်် ေီမ်းုုကဝေရွစာီစာန်စာက်ုု ထုည်််သ့င်း်�အုဝေကာင်းအ်ုထုည်ဝ်ေဖွဲ့ာန်ိုုုင်း်သည်။်  ယင်း�်တ်ုု�တ့်င်း ်အုုပ်ခ်ု��ပ််

ဝေရွ�မ်းဏ္ဍာု�င်းအ်ုတ့်င်း�် ရွာထုူ�သကတ််မ်း�်ကန််သ်တ််ထုာ�ရွိုေခုင်း�်၊  နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�ပ်ါတ်ီလုပ်င််းန်�်စာဉ်းမ််း�ာ�၏ လ့တ် ်

လပ်မ််းုကုုအုာမ်းခု�မ်းု၊ လ့တ်လ်ပ််ဝေသာ ဝေရွွ�ဝေကာကပ့််��ုုင်း်ရွာ စာီမ်း�အုုပ်ခ်ု��ပ််မ်းုနိုိင်း်် ဝေရွွ�ဝေကာကပ့််��ုုင်းရ်ွာ

အုေင်းင်း�်ပ့်ာ�မ်းုဝေေဖွဲ့ရွိင်း�်ဝေရွ� အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�နိုိင်း်�်ကစ်ာပ်ဝ်ေန်ဝေသာ အုာမ်းခု�ခု�က်မ်း�ာ�၊ လကန််က်ကုုင်း်

တ်ပ်ဖ်ွဲ့့��မ်း�ာ�နိုိင်း် ် ဥပ်ဝေေအုဝေကာင်းအ်ုထုည်ဝ်ေဖွဲ့�ဝေရွ� အုာဏာာပ်ုုင်းမ််း�ာ�အုဝေပ်�  အုရွပ််သာ�ကြိုးကီ��ကပ်မ််းုမ်း�ာ�၊ 

အုုပ််ခု��ပ်ဝ်ေရွ�မ်းဏ္ဍာု�င်းန်ိုိင်း်် ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာအ်ု�ကာ� ဟိုန်ခ်ု�က်ည်ီဝေသာ�ကန်ို့ယမ််းုမ်း�ာ�၊ အုဝေရွ�ဝေပ်�

အုာဏာာနိုိင်း်် မ်းာရွိယဝ်ေလာအုသု��ခု�ေခုင်း်�အုဝေပ်� ကန််သ်တ််ခု�က်မ်း�ာ�၊ လ့တ်လ်ပ်၍်အုမ်းိီအုခုုုကင်း�်ဝေသာ   

မ်းီေီယာေဖွဲ့စာထ်ု့န်ဝ်ေရွ�အုတ့်က ် အုာမ်းခု�ခု�ကမ််း�ာ�နိုိင်း် ် တ်ာ�န််ခု�မ်းုရွိုဝေသာ၊ ပ့်င်း််လင်း�်ေမ်းင်းသ်ာဝေသာ အုစာုု�ရွ

ေဖွဲ့စာလ်ာဝေစာဝေရွ�ဝေ�ာင်းရ်ွွကခ်ု�ကမ််း�ာ�စာသေဖွဲ့င်း် ်မ်းတ်ူေခုာ�န်ာ�ဝေသာဝေ�ာင်းရ်ွွကခ်ု�က်မ်း�ာ�ပ်ါ�င်းပ််ါသည်။် 

ထုုဝေရွာကစ်ာ့ာမ်း�ဝေပ်�နိုုုင်းခ်ု့င်း််၊  နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ� လ့တ်လ်ပ််စာ့ာဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််၊ စာည်�်ရိုု��

ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််၊ လ့တ်လ်ပ်စ်ာ့ာထုုတ််ဝေဖွဲ့ာဝ်ေေပ်ာ�ုုဝေရွ�သာ�ခု့င်း်န်ိုိင်း်် သတ်င်း�်အုခု�ကအ်ုလကရ်ွရွိုပ်ုုင်းခ်ု့င်း််၊ လ့တ်လ်ပ််

စာ့ာလုပ်ရ်ွိာ�ဝေ�ာင်းရ်ွွကခ်ု့င်း်် (လု�်ဝေ�ာမ််းုမ်း�ာ�နိုိင်း် ်နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�သတ်င်း�်စာကာ�မ်း�ာ�အုာ� ေဖွဲ့န််ဝ်ေ�ေခုင်း�်)၊ လ့တ် ်

လပ်ဝ်ေသာ မ်းိီခုုုေခုင်း�်ကင်း�်ဝေသာ မ်းီေီယာအုတ့်က ်အုင်းစ်ာတ်ီက���ရွိင်း�်�ုုင်းရ်ွာအုာမ်းခု�ခု�ကမ််း�ာ� စာသည်တ််ုု� 

မ်းရွိုပ်ါပ်� ‘နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�အုယူအု�မ်း�ာ�၏န်ယပ််ယ’် တ့်င်း ် ပ်ါ�င်း်ဝေ�ာင်းရ်ွွကရ်ွန်မ််းိာ ေဖွဲ့စာလ်ာနိုုုင်းဝ်ေေခုမ်းရွိုပ်ါ။         

‘နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာအုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�’ ရွရွိုခု့င်း်သ်ည် ်၁၉၈၉ ဝေန်ာကပ််ုုင်း�်တ့်င်း ်ေီမ်းုုကဝေရွစာီစာန်စာသ်ုု� အုသ့င်း�်

ကူ�ဝေေပ်ာင်း�်လာဝေသာ နိုုုင်း်င်း�မ်း�ာ�စာ့ာတ်ုု�တ့်င်း ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေရွ�၏ ဝေယဘာုယ� 

အုဂ�ါရွပ်တ််စာခ်ုု ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။်



24 ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီနှှင့့်� �ေး��ကရောကရေပ့ွဲဲ�ဆိုု�င့်ေ့ာအကရေူအညီီ�ပွဲ��ေ� နှု�င့်င့့်တံကရောအဖွဲ့ဲ��အစီညီ�့ (International IDEA)

ပ့်င်း််လင်း�်ဝေသာ လူမ်းုလူ်အုဖွဲ့့��အုစာည်�်

မ်း�ာ�ကုု လုုအုပ်ဝ်ေသာ ေီမ်းုုကဝေရွစာီစာန်စာသ်ည် ်

နိုုုင်း်င်း�သာ�မ်း�ာ�က နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�အုရွ လုပ်ရ်ွိာ�တ်က်

ကြွကမ်းုရွိုပြီးပ်ီ� အုသုအုေမ်းင်းမ််း�ာ�ဝေသာအုခုါတ့်င်းသ်ာ 

ဝေအုာင်းေ်မ်းင်းပ််ါသည်။် ခု့�ေခုာ��က�်�မ်းုမ်းိ ကင်း�်

ဝေ��ေခုင်း�်၊ ဥပ်ဝေေ၏မ်း�ကဝ်ေမ်းိာကတ့််င်း ် သာတ်ူ 

ည်ီမ်း့စာ့ာ �က�်�ေခုင်း�်၊ လူပ်ုဂဂု�လတ််စာဥ်ီး�တ်စာ်

ဝေယာက၏်လ့တ်လ်ပ်ခ်ု့င်း််နိုိင်း်် လူသာ��န်စ်ာ့ာေပ်� 

မ်းူ�က�်�ေခုင်း�်ခု�ရွပ်ုုင်းခ်ု့င်း််၊ ကုုယဝ်ေရွ�ကုုယတ််ာ

လု�ပြုံခု��မ်းု�ုုင်းရ်ွာ အုခု့င်း််အုဝေရွ�၊ ဥစာာာပ်စာာည်�် ပ်ုုင်း ်

�ုုင်း်ခု့င်း််မ်း�ာ�၊ မ်း့တ်ဝေသာတ်ရွာ�စာီရွင််းမ်းု ရွရွိုပ်ုုင်းခ်ု့င်း််နိုိင်း််၊ တ်ရွာ�ဝေရွ�စာီမ်း�ခုန်််ခု့�မ်းု�ုုင်းရ်ွာ အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�၊ 

ကွန််ေပ်�ခု�ရွေခုင်း�်နိုိင်း်် အုဓိမ်းမခုုုင်း�်ဝေစာခု�ရွမ်းုမ်း�ာ�မ်းိ အုကာအုက့ယ၊် နိုိုပ်စ်ာက်ည်ှဉ်း�်ပ်န်�်မ်းုမ်း�ာ�မ်းိ လ့တ်ဝ်ေေမ်းာက ်

ဝေရွ�၊ အုေပ်စာမ််းရွိုဝေ�ကာင်း�် ယူ�ခု�ကမ််း�ာ�နိုိင်း် ်တ်စာစ်ာု�တ်စာဝ်ေယာက၏်အုခု့င်း််အုဝေရွ�ကုု သကဝ်ေရွာကမ််းုရွိုဝေန်

ဝေသာ အုဝေေခုအုဝေန်အုာ�လု��တ့်င်း ် သင်း််တ်င်း််ဝေလ�ာကပ််တ်ဝ်ေသာ လုပ်င််းန်�်စာဉ်းအ်ုသု��ေပ်�ဝေရွ�စာသည်် ် ေပ်ည််

သူ် အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�မ်း�ာ�အုာ�ကာက့ယရ်ွန်် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေကုု အုသု��ခု�ဝေ�ာင်းရ်ွွကန်ိုုုင်း်ပ်ါသည်။် 

မ်း�ကာဝေသ�မ်းီ �ယစ်ာုနိုိစာ်မ်း�ာ�အုတ့်င်း�် ဗဟိုု�ါေသဝေဘာာနိုုုင်းင််း�ဝေရွ�အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�စာ့ာတ်ုု�တ့်င်း ်

နိုုုင်းင််း�သာ�မ်း�ာ�ပ်ါ�င်းလ်ာမ်းု၏ အုဝေရွ�ကြိုးကီ�ပ်ု�ကုုလည်�် အုသုအုမ်းိတ်ေ်ပ်�လာခု�်�ကပြီးပ်ီေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် ယင်း�်ကုု 

တ်ုုကရ်ိုုုက ် ေီမ်းုုကဝေရွစာီနိုိင်း် ် ေပ်ည်သ်ူမ်း�ာ�ပ်ါ�င်းဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကဝ်ေသာ ေီမ်းုုကဝေရွစာီတ်ုု�၏ ဝေရွပ်န််�စာာ�လာခု�ပ််ု�

မ်း�ာ�တ့်င်း ်ဝေတ့်�ရွိုနိုုုင်းပ််ါသည်။် အု�ုုပ်ါအုယူအု�မ်း�ာ�သည် ်ဝေရွွ�ဝေကာကတ််င်းဝ်ေေမ်းှာကထ်ုာ�ဝေသာ ကုုယ ်

စာာ�လိယဝ်ေလာင်း�်မ်း�ာ�အုဝေပ်�တ့်င်းသ်ာ မ်းိီခုုုအုာ� 

ထုာ�ဝေန်ေခုင်း�်ထုက ် အုဓိုကက�ဝေသာ �ု��ေဖွဲ့တ် ်

ခု�ကခ်ု�မ်းိတ််ဝေရွ�မ်း�ာ�တ့်င်း ် နိုုုင်းင််း�သာ�မ်း�ာ� ကုုယ ်

တ်ုုင်း ် တ်ုုကရ်ိုုုကပ််ါ�င်း်ဝေ�ာင်းရ်ွွကေ်ခုင်း�်နိုိင်း်် ပ်တ် ်

သက်ပ်ါသည်။် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည််

ဝေ�ာကသ်ူမ်း�ာ�အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ် ေပ်ည်လ်ု��ကွတ််�နိုဒ 

ခု�ယူပ့်�ကုု အုသု��ေပ်�၍�ု��ေဖွဲ့တ်သ်ည််် ကုစာာရွပ််

မ်း�ာ�ကုု ပ်ုုမ်းုုလုပ်ဝ်ေ�ာင်းေ်ခုင်း�် သုု�မ်းဟုိုတ် ်ေမ်းှင်း်တ််င်း်

ေခုင်း�်ေဖွဲ့င်း် ် လုပ်င််းန်�်စာဉ်းမ််း�ာ�တ့်င်း ် ေပ်ည်သ်ူလူထုု

အုာ� ပ်ါ�င်း်လာဝေစာပ်ါသည်။် ထုုု�အုေပ်င်း ် ေပ်ည်သ်ူ 

မ်း�ာ� ပ်ါ�င်း်ဝေ�ာင်းရ်ွွကဝ်ေသာ ေီမ်းုုကဝေရွစာီစာန်စာ်

အုတ့်က ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ� ပ်ု�စာ�ခု�မ်းိတ််

ရွာတ့်င်း ် ေပ်ည်န််ယအ်ုစာုု�ရွအု�င်း်၌် ေပ်ည်သ်ူ်

ဖွွ��စည်း�်ပ်ံ�အကျေးခြချီးချီး�ဥပ်ကျေးေတည်းက်ျေးဆိုးကားက်ျေးး�

သုံးည်း ်နှုံင်င််�ကျေးး�ဗဟူံဝ�ေကားုံ ကားးကားွယ်ခ်ျီးုံင််မှား

ကျေးစကျေးသုံးး နှုံင်င််�ကျေးတး်အဖွွ��အစည်း�်နှာင််် 

လွှာံပ်ထ်ုံးံ��လွှာံပ်န််းည်း�်မှားး�မှာာတစ်ဆိုင််် ေ�မှာုံကားကျေးးစ�

စန်းစက်ားုံ ထုံးည်း်သ်ုံးွင်�်အကျေးကားးင်အ်ထုံးည်းက်ျေးဖွး်

နှုံင်သ်ုံးည်း။်  နှုံင်င််�ကျေးး�နှာင််် နှုံင််င်�သုံးး�

အချီးွင်််အကျေးး�မှားး�အး� ကားးကားွယ်ခ်ြချီးင်�်ကားုံ    

တုံ�ခြမှာိင််း်န်း ်ဖွွ��စည်း�်ပ်ံ�အကျေးခြချီးချီး�ဥပ်ကျေးေကားုံ 

အသုံးံ��ခြပ်ံနှုံင်ပ််�သုံးည်း။်

နှုံင်င််�တကားးလွှား�အချီးွင််အ်ကျေးး�ဆိုုံင််းး ဥပ်ကျေးေ

စးချီးးံပ်စ်းတမှာ�်မှားး�တွင် ်ပ်�ဝင်သ်ုံးည်း်် အချီးွင််် 

အကျေးး�မှားး�ကားုံ ဖွွ��စည်း�်ပ်ံ�အကျေးခြချီးချီး�ဥပ်ကျေးေမှားး�

တွင်ထ်ုံးည်း််သုံးွင်�်ကျေးလွှား်ာု�ကားပ်�သုံးည်း။် ယ်င်�်သုံးုံ�

ထုံးည်း််သုံးွင်�်ခြချီးင််�၏အး�သုံးးချီးးကားတ်စခ်ျီးံမှာား 

အချီးွင်််အကျေးး�မှားး�သုံးည်း ်ယ်င်�်တုံ�၏ကားုံယ်ပ််ုံင််

ယ်ဉ်က်ျေးကားး�မှာု၊ �းသုံးးတးး�သုံးုံ�မှာဟူံတ ်ဓလေ့ကျေးလွှာ ်

ထုံးံ��စ�မှားး�မှာာ ကျေးပ််ထုံးွကားလ်ွှားသုံးည်းဟ်ူံ မှာည်းသ်ုံးည်း်် 

အံပ််စံကားမှာှ ကျေးစးေကားတကားခ်ြချီးင်�်မှားာု�ကားကျေးစးန်း်

အတွကား ်အချီးွင်််အကျေးး�ချီး�စး�ချီးွင်််မှားး�ကားုံ �ကားမ်ှာ

လွှာုံကားက်ျေးသုံးးအးင်�်အခြမှာစ်မှားး�နှာင််် ဆိုကားသ်ုံးွယ််

ကျေးပ်�သုံးည်း်် အး�သုံးးချီးးကားး်ာုပ်�သုံးည်း။်
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၅။ ေ�မှာုံကား
ကျေးးစ�နှာင်် ်လွှာ

း�အ
ချီးွင််အ်

ကျေးး�မှားး�

ည်ီလာခု�မ်း�ာ�နိုိင်း်် ေပ်ည်သ်ူမ်း�ာ�ပ်ါ�င်းဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကဝ်ေသာ အုရွင်း�်အုေမ်းစာစ်ာီမ်း�ခုန်််ခု့�မ်းုတ်ုု� ပ်ါ�င်း်ပ်ါသည်။် 

အုထုူ�သေဖွဲ့င်း် ် တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�မ်းဏု္ဍာ�င်း်က�သ်ုု� အုထုူ�ကွမ်း�်က�င်းသ်ူမ်း�ာ�အုတ့်က ် လ�ာထုာ�ဝေလရ်ွိုဝေသာ

ကဏ္ဍာမ်း�ာ�၌ပ်င်း ်ခုု�သမ်းာဓိုအုဖွဲ့့��၏ တ်ရွာ�စာီရွင်းစ်ာစာဝ်ေ��ေခုင်း�်�ုုင်းရ်ွာ အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�ကုုတ်ုု�ေမ်းှင်း်ေ်ခုင်း�်ေဖွဲ့င်း််

လည််�ဝေကာင်း�်၊ ေပ်ည်သ်ူ်တ်ရွာ�ရိုု��မ်း�ာ�၊ အုစာဉ်း်အုလာအုရွေဖွဲ့စာဝ်ေသာ၊ အုမ်း�ာ�နိုိင်း််သက�်ုုင်းဝ်ေသာ၊ ဓိဝေလ်

ထုု��တ်မ်း�်နိုိင်း်် ည်ီညွှ့တ်ဝ်ေသာ တ်ရွာ�ရိုု��မ်း�ာ�ထုာ�ရွိုေခုင်း�်ကုု အုသုအုမ်းိတ်ေ်ပ်�ေခုင်း�်ေဖွဲ့င်း်လ်ည်�်ဝေကာင်း�် ေပ်ည််

သူအုမ်း�ာ�၏ ပ်ါ�င်းဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကမ််းုကုု ခု့င်း်ေ်ပ်�ဝေပ်�ထုာ�ပ်ါသည်။်
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27လူ့့�အခွွင့်�်အ�း�ဆိုု�င့်�းာ ဓလေ့�လူ့ထ်ုံး���တမ်း��ကိုု� တည်��ဆိုာကို�ခြခွင့်��

လ့ယက်ူရွိင်း�်လင်း�်ဝေသာ န်ည်�်လမ်း�်တ်စာခ်ုုမ်းိာ နိုုုင်း်င်း�တ်ကာ ဥပ်ဝေေစာာရွွကစ်ာာတ်မ်း�်မ်း�ာ�တ့်င်း ်

ပ်ါ�င်းသ်ည််် အုခု့င်း််အုဝေရွ�ပ်ု�စာ�မ်း�ာ�ကုု ထုည်််သ့င်း်�ရွန်ေ်ဖွဲ့စာပ််ါသည်။် ကွနို်ုပ်တ််ုု�အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ် နိုုုင်း်င်း�မ်း�ာ�၏ 

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�အုတ့်င်း�် သတ််မ်းိတ််ထုာ�ဝေသာအုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�မ်း�ာ�ကုု နိုုုင်း်င်း�တ်ကာ ဥပ်ဝေေ

စာာရွွကစ်ာာတ်မ်း�်မ်း�ာ�အုတ့်င်း�်ရွို လူ်အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�နိုိင်း် ် နိုုင်း�်ယိဉ်းဝ်ေလလ်ာရွဝေသာ ် ဤက�သ်ုု�ထုည်််သ့င်း�်

ထုာ�ေခုင်း�်ကုု အုမ်း�ာ�အုာ�ေဖွဲ့င်််းဝေတ့်�ေမ်းင််းနုုိုင်းပ််ါသည်။် နုုိုင်းင််း�တ်ကာဥပ်ဝေေစာာရွွက်စာာတ်မ်း�်တ်စာခု်ုကုု အုတ်ည် ်

ေပ်�လကမ််းိတ်ထ်ုုု�ပ်ါက ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေပ်ါအုခု့င်း််အုဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ အုဝေ�ကာင်း�်အုရွာမ်း�ာ�အုတ့်က ်

လကဝ်ေတ့်�အုဝေကာင်းအ်ုထုည််ဝေဖွဲ့ာ် ဝေ�ာင်းရ်ွွကရ်ွသည်မ််း�ာ�ရွိုသည်။် ဤခု�ဉ်း�်ကပ်မ််းုမ်းိ�ကည််လ့်င်း ် နိုုုင်း်င်း� 

သာ�နိုိင်း်် နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�မိ်းာ နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာထ်ု�မ်းိကာက့ယဝ်ေပ်�ဝေသာ ေပ်ည်သ်ူတ်စာဥ်ီး�တ်စာဝ်ေယာက်

ခု�င်း�်စာီ၏ အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် လ့တ်လ်ပ််စာ့ာထုုတ်ဝ်ေဖွဲ့ာဝ်ေေပ်ာ�ုုခု့င်း်် သုု�မ်းဟိုုတ် ် စာုရိုု��ခု့င်း််ကုု

ကန််သ်တ်ေ်ခုင်း�်က�သ်ုု� အုခု့င်း််အုဝေရွ�ကုု ထုုခုုုက်န်စာ်န်ာေခုင်း�်သာေဖွဲ့စာဝ်ေစာဝေသာ နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ုစာုု�ရွ၏ အုခု��ု�

ဝေသာလုပ်ရ်ွပ်မ််း�ာ�ကုု ကန််သ်တ်သ်ည်််သဝေဘာာရွည်ရ်ွွယသ်ေဖွဲ့င်း် ် ၎င်း�်အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�အုာ� အုစာုု�ရွကုု

ကန််သ်တ်ထ်ုာ�ဝေသာ အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�ဟိုု သတ််မ်းိတ််�ကပ်ါသည်။် ၎င်း�်အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�ကုု ယင်း�်တ်ုု�ေဖွဲ့စာ်

ဝေပ်�တုု်�တ်က်လာဝေသာ သမုု်းင််း�ဝေ�ကာင််း�အုာ�ထုင််းဟိုပ်ဝ်ေစာဝေသာ ပ်ထုမ်းမ်း��ု��ကအ်ုခ့ုင်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�အုေဖွဲ့စ်ာ 

ရိုုေမ်းင်း�်ကပ်ါသည်။် စာီ�ပ့်ာ�ဝေရွ�၊ လူမ်းုဝေရွ�နိုိင်း် ် ယဉ်း်ဝေက��မ်းု�ုုင်းရ်ွာ အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�ကုု နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာမ််းိ 

အုေပ်�သဝေဘာာေဖွဲ့င်း် ် ေဖွဲ့ည််�်ည်�်ဝေ�ာင်းရ်ွွကဝ်ေပ်�ရွန် ် လုုအုပ််ဝေသာအုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�မ်း�ာ�အုေဖွဲ့စာ ် ရွည်ည်ွှှန််�ပ်ါ 

သည်။် ထုုုအုဝေ�ကာင်း�်ဝေ�ကာင်း်ပ််င်း ်ယင်း�်အုခု့င်း််အုဝေရွ�တ်ုု�ကုု အုေပ်�သဝေဘာာဝေ�ာင်းအ်ုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ� တ်စာ်

န်ည်�်အုာ�ေဖွဲ့င်း်် အုစာုု�ရွမ်းိ နိုုုင်း်င်း�သာ�မ်း�ာ�ကုု ေဖွဲ့ည််�်ည်�်ဝေပ်�ရွမ်းည်် ် အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�ဟိုု ဝေခု��ုုသည်။် 

ဝေခု��ုုသည်။် ဥပ်မ်းာအုာ�ေဖွဲ့င်း် ် နိုုုင်း်င်း�သာ�အုာ�လု��အုတ့်က ် ပ်ည်ာသင်း�်ကာ�ခု့င်း်၊် လုုအုပ်ဝ်ေန်ဝေသာ 

နိုုုင်းင််း�သာ�မ်း�ာ�အုတ့်က ် လူမ်းုဖွဲ့ူလု�ဝေရွ� စာဝေသာအုရွာမ်း�ာ�ပ်ါ�င်းပ််ါသည်။် တ်တ်ုယဝေေမ်းာကအ်ုခု့င်း််အုဝေရွ�

အုမ်း��ု�အုစာာ�မ်းိာ လူ်အုဖွဲ့့��အုစာည်�်နိုိင်း်် လူ်အုသုုင်း�်�ုုင်း�်မ်း�ာ�အုတ့်က ် အုဝေရွ�ပ်ါသည်ဟ်ိုု ယူ�ထုာ�ပြီးပ်ီ�  
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ယင်း�်တ်ုု�ကုုစာည်�်လု��ည်ီညွှ့တ်မ််းု�ုုင်း်ရွာအုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ� (Solidarity rights) ဟိုု ဝေခု�ပ်ါသည်။် ယင်း�်တ်ုု�

တ့်င်း ်ဌာာဝေန်တ်ုုင်း်�ရွင်း�်သာ�မ်း�ာ�၊ လူမ်း��ု�စာုမ်း�ာ�၊ ဘာာသာဝေရွ�အုုပ်စ်ာုမ်း�ာ�၊ လူန်ည်�်စာုမ်း�ာ�၊ အုမ်း��ု�သမ်းီ�မ်း�ာ�၊ 

ကဝေလ�မ်း�ာ�နိုိင်း် ်မ်းသန်စ်ာ့မ်း်�သူမ်း�ာ� စာသူတ်ုု�၏အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�မ်း�ာ� ပ်ါ�င်းသ်ည်။် 

က့�ေပ်ာ�ေခုာ�န်ာ�မု်းမ်း�ာ� န်ကရု်ိုင်း�်စ့ာာပ်ဋုိပ်ကခေဏ်ာခု�စာာ�ဝေန်ရွသည်််နုုိုင်းင််း�မ်း�ာ�၌ ဤန်ည်�်လမ်း�်သည််

လကဝ်ေတ့်��န်ဝ်ေသာ �့�ဝေ�ာင်း်ခု�ကန်ိုိစာ်ခုုရွိုပ်ါသည်။် ပ်ထုမ်းတ်စာခ်ုုမ်းိာ ဘာာသာစာကာ�အုသု��အုနိုုန််�မ်းိာ 

ပ်ု�စာ�က�ပြီးပ်ီ�ေဖွဲ့စာက်ာ လုုအုပ်ပ််ါကအုန်ည်�်အုက�ဉ်း�်သာ ည်ှုနိုုင်း်�ေပ်င်း�်င်းရ်ွန်လ်ုုအုပ်ပ််ါသည်။် ေုတ်ုယအုဝေန် 

ေဖွဲ့င်း် ်ပ်ုု၍အုဝေရွ�ပ်ါသည််အ်ုခု�ကမ််းိာ ဤန်ည််�လမ်း�်၌ မ်းည်သ်ည်််အုဖွဲ့့��အုစာည်�်ကမ်း့ အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�သည််

ယင်း�်တ်ုု�၏ကုုယပ််ုုင်းယ်ဉ်း်ဝေက��မ်းု၊ ဘာာသာတ်ရွာ� သုု�မ်းဟိုုတ် ်ဓိဝေလထ်ုု��စာ�မ်း�ာ�မ်းိ ဝေပ်� �့ကလ်ာသည်ဟ်ိုု 

ဝေစာာေကတ်ကေ်ခုင်း�်မ်းရွို�ကဝေစာရွန်အ်ုတ့်က ် ဘာကမ််းလုုကဝ်ေသာ အုခု့င်း််အုဝေရွ�ရွင်း�်ေမ်းစာမ််း�ာ� (‘Neutral’ 

source) နိုိင်း််ခု�တု်�်ကဝ်ေပ်�သည််အ်ုာ�သာခု�ကရ်ွိုပ်ါသည်။် ဝေယဘာုယ�အုာ�ေဖွဲ့င်း် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ

မ်း�ာ�သည် ်နိုုုင်းင််း�၏တ်ရွာ�ဝေရွ�စာန်စာအ်ုတ့်င်း်� ၎င်း�်တ်ုု�၏အု�င်း်အ်ုတ်န််�ကုု အုေမ်းင်း်�်ု��ဥပ်ဝေေအုေဖွဲ့စာ ်တ်ုုက ်

ရိုုုက်ေဖွဲ့စာဝ်ေစာ၊ သ့ယ�်ုုက၍်ေဖွဲ့စာဝ်ေစာသတ်မ််းိတ်ထ်ုာ� 

�ကဝေသာလ်ည်�် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေဝေရွ��့�

သူတ်ုု� အုသုအုမ်းိတ်ေ်ပ်�သင်း််သည််် �တ်တရွာ�မ်း�ာ�

ကုု ပ်ုုမ်းုုဖွဲ့န်တ််ီ�လာ�ကဝေသာ နိုုုင်းင််း�တ်ကာ လူ်

အုခ့ုင်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�နိိုင်း်် လူသာ�ေခုင််း�စာာန်ာဝေထုာက ်

ထုာ�ဝေရွ�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�ကုု ထုည်််သ့င်း�်စာဉ်း�်စာာ�ရွန် ်

လုုအုပ်ပ််ါသည်။် နိုုုင်းင််း�တ်ကာလုပ်ထ်ုု��လုပ်န််ည်�်

တ်စာခ်ုုမ်းိာ အုခု့င်း််အုဝေရွ�ခု��ု�ဝေဖွဲ့ာကေ်ခုင်း�်မ်း�ာ�အုာ� 

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုရွ ကာက့ယဝ်ေပ်�ေခုင်း�်ကုု လကသ်င်း််

မ်းခု�ေခုင်း�်ပ်င်းေ်ဖွဲ့စာပ််ါသည်။် အု�ုုပ်ါလုပ်ထု်ု��လုပ် ်

န်ည်�်ကုု ယခုုအုခုါတ့်င်း ် နိုုုင်းင််း�တ်ကာဓိဝေလထ်ုု�� 

တ်မ်း�်ဥပ်ဝေေ (Customary Intenational Law) 

၏ အုစာုတ်အ်ုပ်ုုင်း�်တ်စာခ်ုုအုေဖွဲ့စာ ် သတ်မ််းိတ်လ်ာ

�ကပ်ါသည်။်  ဤအုဝေေခုခု�က�ဝေသာ ဥပ်ဝေေသည် ်

ည်ှဉ်း�်ပ်န်�်နိုိုပ်စ်ာကမ််းု၊ ကွန်ေ်ပ်�မ်းု၊ လူမ်း��ု�တ်ု��သတ် ်

ေဖွဲ့တ်မ််းုမ်း�ာ�၊ စာစာရ်ွာဇို�တ််မ်းုမ်း�ာ�နိုိင်း် ် လူသာ�မ်း��ု�

နို့ယက်ုု�န််က်�င်းသ်ည်််  ရွာဇို�တ််မ်းုမ်း�ာ�စာသည််

တ်ုု�သည် ် မ်းည်သ်ည်််အုခု�နု်တ့််င်းမ််းိ လကသ်င်း််မ်းခု�

နိုုုင်း်ဝေသာ လုပ်ရ်ွပ်မ််း�ာ�ေဖွဲ့စာသ်ည်ဟ်ိုု နိုုုင်း်င်း�မ်း�ာ�

အု�ကာ� သဝေဘာာတ်ူသတ်မ််းိတ်ထ်ုာ�ခု�ကအ်ုဝေပ်�

တ့်င်း ်မ်းိီတ်ည်ဝ်ေန်ပ်ါသည်။်   အုခု��ု�ဝေသာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

နှုံင်င််�သုံးး�နှာင််် နှုံင်င််�ကျေးး�အချီးွင်််အကျေးး�မှားး�မှာား 

နှုံင်င််�ကျေးတးထ်ုံး�မှာာ ကားးကားွယ်က်ျေးပ်�းမှာည်းခ်ြဖွစက်ျေးသုံးး 

အချီးွင်််အကျေးး�မှားး�ခြဖွစ�်ကားပ်�သုံးည်း။် တစဖ်ွကား်

တွင်မ်ှာု စ��ပ်ွး�ကျေးး�၊ လွှားမှာုကျေးး�နှာင််် ယ်ဉ်က်ျေးကားး�မှာု

ဆိုုံင််းး အချီးွင်််အကျေးး�မှားး�မှာား နှုံင်င််�ကျေးတးမ်ှာာ 

အခြပ်ံ သုံးကျေး�းခြဖွင်် ်ခြဖွည်း်ဆ်ိုည်း�်ကျေးပ်�းမှာည်း်

ခြဖွစက်ျေးသုံးး အချီးွင်််အကျေးး�မှားး�ခြဖွစပ််�သုံးည်း။် 

ဥပ်မှား -  နှုံင်င််�သုံးး�အး�လွှာံ��အတွကား ်ပ်ည်းး 

သုံးင််�ကားး�ချီးွင််န်ှာင််် လွှာုံအပ််ကျေးန်းကျေးသုံးး နှုံင်င််�သုံးး�

မှားး�အတွကား ်လွှားမှာုဖွးလွှာံ�ကျေးး�စကျေးသုံးးအးးမှားး� 

ပ်�ဝင််ပ်�သုံးည်း။် တတုယ်ကျေးခြမှားကား ်အချီးွင််အ်ကျေးး� 

အမှား ုံ �အစး�မှာား လွှား�အဖွွ��အစည်း�်နှာင််် 

လွှား�အသုံးုံင်�်ဝုံင်�်မှားး�အတွကား ်အကျေးး�ပ်�သုံးည်းဟ်ူံ

ယ်းဆိုထုံးး�ပြီးပ်��  ယ်င်�်တုံ�ကားုံစည်း�်လွှာံ��ည်း�ညွွတ်မှာု

ဆိုုံင််းး အချီးွင်််အကျေးး�မှားး� (Solidarity rights) 

ဟူံ ကျေးချီး်ပ်�သုံးည်း။် ယ်င်�်တုံ�တွင် ်ဌားကျေးန်း

တုံင််�းင်�်သုံးး�မှားး�၊ လွှားမှား ုံ �စံမှားး�၊ �းသုံးးကျေးး�

အံပ််စံမှားး�၊ လွှားန်းည်း�်စံမှားး�၊ အမှား ုံ �သုံးမှာ��မှားး�၊ 

ကားကျေးလွှာ�မှားး�နှာင််် မှာသုံးန်းစ်ွမှာ်�သုံးးမှားး� စသုံးးတုံ�၏ 

အချီးွင်််အကျေးး�မှားး� ပ်�ဝင်သ်ုံးည်း။် 
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အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုသစာမ််း�ာ�သည် ်နိုုုင်းင််း�တ်ကာ သုု�မ်းဟိုုတ် ်နိုုုင်း်င်း�ေဖွဲ့တ်ဝ်ေက�ာ ်ဥပ်ဝေေစာာခု��ပ်၊် စာာတ်မ်း�်မ်း�ာ�

ကုု လုုကန််ာပ်ါမ်းည်််အုဝေ�ကာင်း�် ရွိင််း�လင်း�်စာ့ာဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�ပ်ါသည်။် ဥပ်မ်းာ- ဝေဘာာလ်ီ�ဗီ�ယာ� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ (ပ်ုေမ််း ၂၅၇)၊ အုီဝေက့ဝေေါ (ပ်ုေမ််း ၁၁) နိုိင်း်် ဂ့ာတ်ီမ်းာလာ (ပ်ုေမ််း ၄၆) စာသည််် အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေတ်ုု�တ့်င်း ်ဝေတ့်�နိုုုင်းပ််ါသည်။်

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ဝေရွ��့�သူမ်း�ာ�အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ် သမ်းုုင်း�်မ်းိေဖွဲ့စာရ်ွပ်က်ုုအုဝေေခုခု�၍ မ်းည်သ်ည်််

အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ� ပ်ါ�င်းရ်ွမ်းည်က်ုု စာဉ်း�်စာာ�ခု�င်း်ခ်ု�နု််နိုုုင်းပ််ါသည်။် ဤသုု� အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�သည် ် ရွ�ဖွဲ့န််ရွ�ခုါ

�ုုသလုု နိိုစာနိ်ိုင်း််ခု�၍ီ�ကာတ်တ်ပ်ြီးပီ်� နုုိုင််းင်း�အုတ့်င်း�်ရုိွစုာတ်အ်ုာ�တ်က်ကြွကသည်််ဝေထုာကခ်ု�သူမ်း�ာ�၏ နုုိုင််းင်း�ဝေရွ� 

ရုိုန်�်ကန်မု််းမ်း�ာ�မိ်း ဝေပ်�ထ့ုက်လာသည်။်  ဥပ်မ်းာအုာ�ေဖွဲ့င်််း အုုနိုဒယုနိိုင်း်် နီ်ဝေပ်ါနုုိုင်းင််း�မ်း�ာ�တ့်င်း ်ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု� 

ဥပ်ဝေေ၌ အုန်ုမ်း််�ု��အုမ်း��ု�ဇိုာတ်မ််း�ာ�အုာ� ခု့�ေခုာ��က�်�မ်းုမ်းိ အုကာအုက့ယရ်ွပ်ုုင်းခ်ု့င်း််ကုု သီ�သန််ဝ်ေဖွဲ့ာေ်ပ်

ထုာ�ရွိုပ်ါသည်။် အုလာ�တ်ူစာ့ာပ်င်း ်အုေခုာ�ဝေသာနိုုုင်းင််း�မ်း�ာ�တ့်င်းလ်ည်�် မ်းုခုင်းဘ်ာာသာစာကာ�ေဖွဲ့င်း် ်ပ်ည်ာသင်း်

ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ အုခု့င်း််အုဝေရွ�ကုု မ်းရွိုမ်းေဖွဲ့စာက်ာက့ယဝ်ေပ်�ထုာ�ပ်ါသည်။် အုီဝေက့ဝေေါတ့်င်း ် သဘာာ�ပ်တ်�်န််� 

က�င်းထ်ုုန်�်သုမ်း�်ဝေရွ�လုပ်ဝ်ေ�ာင်း်သူမ်း�ာ�သည် ်၂၀၀၈ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေသစာအ်ုတ့်င်း�် ထုာ�ရွတ်ည််

ပြီးမ်း�သည်် ် ‘သဘာာ�ပ်တ််�န်�်က�င်း�်ုုင်း်ရွာ အုခု့င်း််အုဝေရွ�’ အုာ� ထုည်််သ့င်း�်ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ဝေပ်�ရွန် ် ဝေအုာင်းေ်မ်းင်းစ်ာ့ာ 

ဝေတ်ာင်း�်�ုုနိုုုင်းခ်ု�ပ်ြီးပ်ီ� ဝေဘာာလ်ီ�ဗီ�ယာ�ရွို တ်ကက်ြွကလုပ်ရ်ွိာ�သူမ်း�ာ�ကလည်�် အုမ်းုကမ်းာာဝေေမ်းရွိင်းသ်န််တ်ည််

ပြီးမ်း�မ်းု�ုုင်းရ်ွာအုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�ကုု ထုည်််သ့င်း်�စာဉ်း�်စာာ��ကပ်ါသည်။် ပ်ဋိုပ်ကခမ်း�ာ�၏ရွလေအ်ုေဖွဲ့စာ ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုတ့်င်း�် ထုည်််သ့င်း်�လာဝေသာ အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�ကုု ေပ်ည်သ်ူမ်း�ာ�သည် ်အုမ်းိန်တ််ကယ်ရွရွို

ရွန်န်ိုိင်း်် ကာက့ယရ်ွန််ကြိုးကု��ပ်မ်း�်ေပ်င်း�်င်းပ််ါက ထုုုအုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�သည် ် အုဓိ့န််ရ်ွိည်တ််ည်တ််�်နိုုုင်းပ််ါမ်းည်။် 

ဝေန်ာက�ု်��အုဝေန်ေဖွဲ့င်််း အုခု��ု�ဝေသာဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေဝေရွ��့�သူမ်း�ာ�သည််သက်ကြိုးကီ�ရွွယ်အုုုမ်း�ာ�၊ 

ကဝေလ�င်းယမ််း�ာ�၊ မ်းသန်စ့်ာမ်း�်သူမ်း�ာ�၊ လူင်းယ်မ်း�ာ� 

နိုိင်း််အုက�ဉ်း်�သာ�မ်း�ာ�စာသူတ်ုု�နိုိင်း် ်�ကစ်ာပ်လ်�က ်

ရွိုဝေသာ အုုပ်စ်ာုအုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�နိုိင်း် ် တ်စာဥ်ီး�ခု�င်း�်

အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�အုာ�ထုည််သ့်င်း်�ရွန် ်အုဝေရွ�ကြိုးကီ�

ပ်ု�ကုုအုသုအုမ်းိတ်ေ်ပ်�လာ�ကပြီးပ်ီ� ၎င်း�်သည်အ်ုမ်း�ာ�

သဝေဘာာတ်ူည်ီမ်းုရွရွိုရွန်် လမ််း�ဝေ�ကာင််း�တ်စာ်ခုု

အုေဖွဲ့စာလ်ည်�် ပ်�်ပ်ုု�ဝေပ်�နိုုုင်းပ််ါသည်။် 

က့�ေပ်ာ�ေခုာ�န်ာ�လ�ကရ်ွိုဝေသာ ဝေရွခု�ဝေေမ်းခု�အုာ�လု��တ်ုု�တ့်င်း ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေဝေရွ��့�ရွာ၌ 

ဝေပ်�ဝေပ်ါကလ်ာနိုုုင်းသ်ည်််  အုဝေ�ကာင်း�်အုရွာနိုိစာခ်ုုရွိုပ်ါသည်။် ယင်း�်တ်ုု�မ်းိာ-

(က) နိုုုင်းင််း�သာ�မ်း�ာ�၏ အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�နိုိင်း်် လူ်အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�အု�ကာ� က့ာေခုာ�ခု�ကမ််း�ာ�နိုိင်း််

(ခု) အုဝေေခုခု�က�ဝေသာ သုု�မ်းဟိုုတ် ် အုဓိုကက�ဝေသာ အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�နိုိင်း် ် ဝေယဘာုယ�အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�

မ်း�ာ�အု�ကာ� က့ာေခုာ�ခု�ကမ််း�ာ�ဟိုူ၍ ေဖွဲ့စာ�်ကပ်ါသည်။်

အချီးး ုံ �ကျေးသုံးးအချီးွင်််အကျေးး�မှားး�ကားုံ သုံးမှာုံင်�်မှာာ 
ခြဖွစး်ပ်မ်ှားး�အကျေးပ််အကျေးခြချီးချီး�၍ ဖွွ��စည်း�်ပ်ံ�အတွင်�်
 ထုံးည်း််သုံးွင်�်းန်း ်လွှာုံအပ်�်ကားပ်�သုံးည်း။် ဥပ်မှား
အး�ခြဖွင်် ်း�ဖွန်း်း�ချီး�တွင် ်အချီးးနု်း်�ကားးခြမှာင််စ်ွး
ခြဖွစက်ျေးလွှား်ာုကျေးသုံးး နှုံင်င််�တစ်နှုံင်င််�အတွင်�်းာု 
နှုံင််င်�ကျေးး� ရှုံန်း�်ကားန်း်မှာုမှားး�မှာာတစဆ်ိုင််် ထုံးွကား်
ကျေးပ််လွှားကျေးသုံးး အချီးွင််အ်ကျေးး�မှားး�ခြဖွစပ််�သုံးည်း။် 
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၆.၁။ နှုံင်င််�သုံးး�မှားး�၏ အချီးွင်််အကျေးး�နှာင််် လွှား�အချီးွင််အ်ကျေးး�မှားး�အ�ကားး� 

 ကားွးခြချီးး�ချီးးကားမ်ှားး�

နိုုုင်းင််း�သာ�မ်း�ာ�၏အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�၊ အုဓိုကက�ဝေသာအုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�၊ အုဝေေခုခု�အုခု့င်း််အုဝေရွ�နိုိင်း် ် လူ်

အုခ့ုင်း််အုဝေရွ�ဟူိုဝေသာ  ဝေ�ါဟိုာရွမ်း�ာ�ကုု ပ်ည်ာရွပ်အ်ုသုုင်း�်အု�ုုင််း�၏ေပ်င််းပ်တ့်င်း ်အုဓုိပ်ါါယတူ်် ဝေ�ါဟိုာရွမ်း�ာ�

အုေဖွဲ့စာ ်အုသု��ေပ်�လ�ကရ်ွိုဝေသာလ်ည်�် တ်ကယတ််မ်း�်တ့်င်း ်အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�အုာ� အုမ်းည်ဝ်ေပ်�ထုာ�ပ်ု�စာန်စာ်

သည် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေဝေရွ��့�သူမ်း�ာ�အုတ့်က ်မ်းတ်ူက့�ေပ်ာ�စာ့ာဦး�စာာ�ဝေပ်�ရွမ်းည်် ်အုဝေ�ကာင်း�်အုရွာ

မ်း�ာ�ကုု ညွှှန်ေ်ပ်ပ်ါသည်။် ပ်ဋိုပ်ကခအုဝေေခုအုဝေန်မ်း�ာ�တ့်င်း ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေဝေရွ��့�သူမ်း�ာ�သည် ် 

နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာေ်ဖွဲ့စာတ််ည်မ််းုကုု  ဖွဲ့န်တ််ီ�တ်ည််ဝေ�ာကေ်ခုင်း�်၊ ကာက့ယေ်ခုင်း�် သုု�မ်းဟိုုတ် ်ေပ်န်လ်ည်အ်ုဓုိပ်ါါယဖ့်ွဲ့င်း််

�ုုေခုင်း�်မ်း�ာ�လုပ်ဝ်ေ�ာင်းလ်�က် နုုိုင်းင််း�သာ�ေဖွဲ့စာမု််းကုုခုုုင််းမ်းာဝေစာရွန်အ်ုတ့်ကန်ိုုုင်းင််း�သာ�မ်း�ာ�၏ အုခု့င်း််အုဝေရွ� 

ကုုရွည်ရ်ွွယခ်ု�ကရ်ွိုရွို အုသု��ေပ်��ကပ်ါသည်။် အုဝေရွိ�ဥဝေရွာပ်ရွို အုသစာဝ်ေပ်� �့ကလ်ာဝေသာ သမ်းမတ်နိုုုင်း်င်း�

အုမ်း�ာ�စာုသည် ်၁၉၈၉ ခုုနိုိစာ်ဝေန်ာက်ပ်ုုင်း�်တ့်င်း ်လူမ်း��ု�ေဖွဲ့စာ်မ်းုကုု နိုုုင်း်င်း�သာ�ေဖွဲ့စာ်မ်းု၏ အုမ်းိတ်အ်ုသာ�ေဖွဲ့စာလ်ာ

ဝေစာရွန် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေဝေရွ��့�ေခုင်း�်ကုု အုသု��ေပ်�လာ�ကပ်ါသည််။ အုခု��ု�ဝေသာဥပ်မ်းာမ်း�ာ�တ့်င်း ်

မ်း��ု�ရိုုု�စာဉ်း�်က�်င်း�်သကမ််းုမ်းူ သုု�မ်းဟိုုတ် ်ဝေသ့�သာ��ကစ်ာပ်မ််းုကုု နိုုုင်း်င်း�သာ�ေဖွဲ့စာမ််းုအုာ� လက�်င်း််ကမ်း်�

ကူ�စာကဝ်ေစာသည်််အုရွာအုေဖွဲ့စာ ် ထုာ�ရွို�ကပ်ါသည်။် ဤအုဝေေခုအုဝေန်မ်းိာ ဂရွုနိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာသ်စာစ်ာတ်င်းတ််ည် ်

ဝေထုာင်းစ်ာဉ်းအ်ုခုါက အုက�ပ်ရ်ိုုုကခ်ု�်ရွဝေသာ ‘ဝေခုတ်သ်စာဂ်ရွုနိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာက်ုုေဖွဲ့င်း်် တ်ည်ဝ်ေထုာင်းပ်ြီးပ်ီ�ဝေခု�ပြီးပ်ီ။ ဂရွု

လူမ်း��ု�ေဖွဲ့စာမ််းုကုု ရွိာဝေဖွဲ့့�ကဦး�စာုု�’ ဟိုူသည််် အုဝေန် 

အုထုာ�နိုိင်း််အုလာ�သဏ္ဍာာန်တ််ူဝေပ်သည်။်1 ဘာူလ်

ဝေဂရွီ�ယာ�၊ ဝေဂ�ာဂ်�ယီာ၊ ဟိုန် ်ဝေဂရွီနိုိင်း်် ယူကရွုန်�်

အုစာရွိုသည်် ် နိုုုင်း်င်း�အုခု��ု�သည် ် နိုုုင်းင််း�သာ�အုခု့င်း်် 

အုဝေရွ�မ်း�ာ�မ်းိတ်စာ�်င်း်် အုမ်း��ု�သာ�ဝေရွ�လကခဏာာ

ရွပ်ကုု်ပု်�ဝေဖွဲ့ာရ်ွန်က်ြိုးကု��ပ်မ််း��ကပြီးပီ်� အုေခုာ�တ်စ်ာဖွဲ့က ်

တ့်င်းလ်ည်�် ေပ်ည်န်ိုိင်းေ်ဏာခ်ု�ရွဝေသာ နိုုုင်း်င်း�သာ�

မ်း�ာ�ကုု ေပ်န်လ်ာခု့င်း််ေပ်�ထုာ�သည်။် သုု�ဝေသာ ်

တ်စာခ်ု�နု်တ််ည်�်မ်းိာပ်င်း ် လူန်ည်�်စာု အုထုူ�သေဖွဲ့င်း် ်

ရိုုု�မ်းာ�လူန်ည်�်စာု၏လူ်အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�မ်း�ာ�ကုု လ�စာ ်

လ��ရိုုသည််် သုမ်း�်သ့င်း�်ဝေရွ�ဥပ်ဝေေ (လူမ်း��ု�စာုနိုိင်း်် 

ယဉ်းဝ်ေက��မ်းုမ်း�ာ�ကုု သုမ်း�်သ့င်း�်ဝေသာဥပ်ဝေေ) ကုု 

အုသု��ေပ်�ပ်ါသည်။်  ဥပ်မ်းာအုာ�ေဖွဲ့င်််း ဟိုန်ဝ်ေဂရွီ 

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ (၁၉၄၉၊ ၁၉၈၉-ေပ်င်း ်

�င်း)် တ့်င်း ်‘ဟိုန်ဝ်ေဂရွီ သမ်းမတ်နိုုုင်းင််း�သည် ်မ်းုမ်းုတ်ုု�

နိုုုင်း်င်း�၏န်ယ်န်ုမ်းုတ််ေပ်င်း်ပ်တ့်င်း်ဝေန်ထုုုင်း်လ�က်ရွို�က 

ဝေသာ ဟိုန်ဝ်ေဂရွီလူမ်း��ု�မ်း�ာ�၏ က��ကမ်းမာအုတ့်က်

နှုံင်င််�သုံးး�မှားး�၏အချီးွင််အ်ကျေးး�၊ အဓလေ့ုကားကားး

ကျေးသုံးးအချီးွင်််အကျေးး�၊ အကျေးခြချီးချီး�အချီးွင်််အကျေးး�နှာင််် 

လွှား�အချီးွင််အ်ကျေးး�ဟူးကျေးသုံးး ကျေးဝ�ဟူးးမှားး�သုံးည်း ်

အဓလေ့ုပ်ါ�ယ်အ်မှား ုံ �မှား ုံ �းာုပြီးပ်�� အချီးွင်််အကျေးး�မှားး�အး� 

အမှာည်းက်ျေးပ်�ထုံးး�ပ်ံ�စန်းစ်သုံးည်း်ဖွွ��စည်း�်ပ်ံ�အကျေးခြချီးချီး�

ဥပ်ကျေးေ ကျေးး�ဆိုွ�သုံးးမှားး�အတွကား ်မှာတးကားွ�ခြပ်း�စွး

ဦး�စး�ကျေးပ်�းမှာည်း်် အကျေး�ကားးင်�်အးးမှားး�ကားုံ

ညွာန်းခ်ြပ်ပ်�သုံးည်း။် ပ်ဋိုပ်ကားခအကျေးခြချီးအကျေးန်းမှားး�တွင် ်

ဖွွ��စည်း�်ပ်ံ�အကျေးခြချီးချီး�ဥပ်ကျေးေကျေးး�ဆိုွ�သုံးးမှားး�သုံးည်း ် 

နှုံင်င််�ကျေးတးခ်ြဖွစတ်ည်းမ်ှာုကားုံ  ဖွန်းတ်��

တည်းက်ျေးဆိုးကားခ်ြချီးင်�်၊ ကားးကားွယ်ခ်ြချီးင်�် သုံးုံ�မှာဟူံတ ်

ခြပ်န်းလ်ွှာည်းအ်ဓလေ့ုပ်ါ�ယ်ဖ်ွွင််ဆ်ိုုံခြချီးင််�မှားး� 

လွှာံပ်က်ျေးဆိုးင််လွှားကား ်နှုံင်င််�သုံးး�ခြဖွစမ်ှာု 

(Nationality) ကားုံ ချီးုံင်မ်ှားကျေးစးန်းအ်တွကား ်

နှုံင်င််�သုံးး�မှားး�၏ အချီးွင််အ်ကျေးး�ကားုံ 

းည်းး်းယ်ခ်ျီးးကားး်ာုးာု အသုံးံ��ခြပ်ံ�ကားပ်�သုံးည်း။်
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တ်ာ�န်သ်ုစာုတ်ထ်ုာ�ရွိုလ့က ် ဟိုန််ဝေဂရွီနိုုုင်းင််း�နိုိင်း်် ယင်း�်တ်ုု�၏�ကသ့်ယမ််းုမ်း�ာ�ကုုလည်�် ေမ်းှင်း်တ််င်းသ့်ာ�

မ်းည်။်’ (ပ်ုေမ််း ၆) ဟိုူသည်် ်ပ်ုေ်မ်းင်းယတ််စာခ်ုုပ်ါ�င်း်ပ်ါသည်။် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေသစာ ်တ်ည်ဝ်ေ�ာက်

ဝေရွ�လုပ်င််းန််�စာဉ်းအ်ုတ့်က ် အုဝေေခုခု�စာည်�်မ်း�ဉ်း�်တ်စာခ်ုုအုေဖွဲ့စာ ် ထုပ်ဝ်ေလာင်း�်ထုည်််သ့င်း�်ထုာ�ဝေသာ ဤပ်ုေမ််း 

နိုိင်း်် အုလာ�တ်ူေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကတ််စာခ်ုုကုု ေုတ်ုယကမ်းာာစာစာေ်ဖွဲ့စာပ့််ာ�လ့က်ရွိုဝေသာ အုဝေန်အုထုာ�တ့်င်း ်

တ်ုုင်း�်ေပ်ည်အ်ုတ့်င်း�်သုု�ေပ်န်လ်ာဝေသာ ဂ�ာမ်းန်တ််ုုင်း်�ရွင်း�်သာ�နို့ယဖ်ွဲ့့ာ�တ်စာဥ်ီး�အုာ� ဂ�ာမ်းန်န်ိုုုင်း်င်း�သာ�တ်စာဥ်ီး�

အုေဖွဲ့စာသ်တ်မ််းိတ်ဝ်ေသာ ဂ�ာမ်းန်ီ၏အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ့်င်းလ်ည်�် ထုပ်မ််း�ဝေတ့်�ရွိုနိုုုင်းပ််ါသည် ်   (ပ်ုေမ််း ၁၁၆)။ �ုု

ခု�်ပ်ါကုစာာရွပ်မ််း�ာ�နိုိင်း်က့်�ေပ်ာ�သည်် ် ဥပ်မ်းာအုဝေန်ေဖွဲ့င်း်် ယခုင်း ် ယူဂုု�လာ�ဗီ�ယာ�နိုုုင်းင််း�နိုိင်း်် ခု�က်ကုုစာလုု     

ဗကက်ီ�ယာ�နိုုုင်းင််း�တ်ုု�သည် ်နိုုုင်းင််း�အုသစာ်နိုိစာ်ခုုအုသ့င်းေ်ဖွဲ့င်း် ်နိုိစာေ်ခုမ်း်�က့�သ့ာ�ပ်ါသည်။်

ဥဝေရွာပ်သမ်းဂဂ၏အုဖွဲ့့���င်းန်ိုုုင်းင််း�အုသစာ ် သုု�မ်းဟိုုတ် ် အုဖွဲ့့���င်းေ်ဖွဲ့စာလ်ာရွန် ် အုလာ�အုလာရွိုသည်််

နိုုုင်းင််း�မ်း�ာ�အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ် ဝေလ�စာာ�လုုက်န်ာရွမ်းည််် ဥဝေရွာပ်နိုုန််�စာ�မ်း�ာ�အုတ်ုုင်း�် အုထုကဝ်ေဖွဲ့ာေ်ပ်ပ်ါနိုုုင်းင််း�မ်း�ာ� 

သည် ် ဝေ�ာင်းရ်ွွကလ်�ကရ်ွို�ကပြီးပ်ီ� တ်စာခ်ု�နု်တ််ည်�်တ့်င်းလ်ည်�် ၎င်း�်တ်ုု�အုတ့်င်း�်တ့်င်း ် တ်ရွာ��င်းဘ်ာာသာ 

စာကာ�မ်း�ာ�နိုိင်း် ် မ်းုရိုုု�ဖွဲ့လာဘာာသာတ်ရွာ�တ်ုု�နိုိင်း်ပ််�်ပ်ုု�ထုာ�ဝေသာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုတ့်င်း�်ထုည်််

သ့င်း�်ထုာ�သည််် အုမ်းိတ််အုသာ�အုဂ�ါရွပ်မ််း�ာ�ကတ်စာဘ်ာက၊် တ်ုုင်း�်ရွင်း�်သာ�လူမ်း��ု�ဝေပ်ါင်း�်စာု�၏ �ုဝေသသ 

လကခဏာာရွပ်မ််း�ာ�ကတ်စာဘ်ာကဟ်ိုူ၍ နိုိစာ်ဘာက်

အုတ့်င်း�်တ့်င်း ် သုသာထုင်းရိ်ွာ�ဝေသာ အုကက့်�မု်း

မ်း�ာ�လည်�် ဝေပ်�ဝေပ်ါကလ်�ကရ်ွိုပ်ါသည်။် အုလာ� 

တ်ူေပ်ဿန်ာရွပ်က်လည်�် အုဝေတ်ာအ်ုတ်န််မ်း�ာ� 

ေပ်ာ�၍ ယခုုခု�နု်ထ်ုုဝေအုာင်း ် လ�စာလ်��ရိုုေခုင်း�်ခု�ရွ

ဝေသာတုု်င်း�်ရွင်း�်သာ�လူမ်း��ု�ဝေပ်ါင််း�စုာ�ရုိွသည်််အုင်းေီ်�စာ ်

နိုုုင်းင််း�မ်း�ာ�အုာ� ဖွဲ့ုစာီ�လ�ကရ်ွိုပ်ါသည်။် ဤတ့်င်း ်

ဖွဲ့့��စာည််�ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ဝေရွ��့�သူမ်း�ာ�သည် ်

ယခုင်းက် ဖွဲ့ယ�်ကဉ်းပ််ထုုတ််ေခုင်း�်ခု�ရွဝေသာ လူ် 

အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�၏ နိုုုင်း်င်း�သာ�အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ� 

ခုုုင်း်မ်းာစာ့ာ ရွရွိုဝေစာရွန်အ်ုတ့်က ် လူ်အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�

�ုုင်းရ်ွာ ဘာာသာစာကာ�အုသု��အုနိုုန််�မ်း�ာ�ကုု အု 

သု��ေပ်�လ�ကရ်ွိုပ်ါသည်။် အုာဖွဲ့ရွုကတ်ုုကတ့််င်းမ််းူ 

နုုိုင်းင််း�နိိုင်း််မ်းည်သူ်သက�ုု်င်းသ်ည်ဟူ်ိုဝေသာေပ်ဿန်ာ 

ကဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေဝေရွ��့�သူအုမ်း�ာ�စာုကုု 

ဖွဲ့ုစာီ�လ�ကရ်ွိုဝေန်��ေဖွဲ့စာပ်ြီးပ်ီ� တ်ုုင်း်�ရွင်း�်သာ�လူမ်း��ု� 

စာုမ်း�ာ�သည် ် နိုုုင်း်င်း�မ်း�ာ�အု�ကာ� န်ယစ်ာပ််တ့်င်း်ခု့

လ�က်တ်ည်ရ်ွိုဝေန်�ကကာအုမ်းိန်တ််ကယအ်ုာ�ေဖွဲ့င်း်် 

နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ုစာုု�ရွသည် ် အုလယဗ်ဟိုုုတ့်င်းသ်ာ 

တးး�ဝင်�်းသုံးးစကားး�မှားး�နှာင်် ်မှာုရှုုံ�ဖွလွှား

�းသုံးးတးး�တုံ�နှာင်််ပ်�်ပ်ုံ�ထုံးး�ကျေးသုံးး ဖွွ��စည်း�်ပ်ံ�

အကျေးခြချီးချီး�ဥပ်ကျေးေအတွင်�်ထုံးည်း််သုံးွင်�်ထုံးး�သုံးည်း်် 

အမှာာတအ်သုံးး�အဂုံး��းပ်မ်ှားး�ကားတစ�်ကား၊် 

တုံင်�်းင်�်သုံးး�လွှားမှား ုံ �ကျေးပ်�င််�စံ�၏ ဝုကျေးသုံးသုံး 

လွှာကားခဏားးပ်မ်ှားး�ကားတစ�်ကားဟ်ူး၍ နှာစ�်ကား်

အတွင်�်တွင် ်သုံးုသုံးးထုံးင်း်ား�ကျေးသုံးး အကားက်ားွ�မှာု

မှားး�လွှာည်း�် ကျေးပ််ကျေးပ်�ကား်လွှာှကားး်ာုပ်�သုံးည်း။် အးဖွ

းုကားတုံကားတ်ွင်မ်ှား နှုံင်င််�နှာင်််မှာည်းသ်ုံးးသုံးကားဆ်ိုုံင််

သုံးည်းဟ်ူးကျေးသုံးးခြပ်ဿန်းးကား ဖွွ��စည်း�်ပ်ံ�အကျေးခြချီးချီး�

ဥပ်ကျေးေကျေးး�ဆိုွ�သုံးးအမှားး�စံကားုံ ဖွုစု�လွှားကားး်ာုကျေးန်း

ဆို�ခြဖွစပ်ြီးပ်�� တုံင်�်းင်�်သုံးး�လွှားမှား ုံ �စံမှားး�သုံးည်း ်

နှုံင်င််�မှားး�အ�ကားး� န်းယ်စ်ပ်တ်ွင်ခ်ျီးွလွှားကားတ်ည်းး်ာု 

ကျေးန်း�ကားကားး အမှာာန်းတ်ကားယ်အ်း�ခြဖွင်် ်

နှုံင််င်�ကျေးတးအ်စုံ�းသုံးည်း ်အလွှာယ်ဗ်ဟူုံတွင်သ်ုံးး

တည်းး်ာုကျေးန်းကျေးသုံးး အကျေးန်းအထုံးး�မှား ုံ �တွင် ်

နှုံင်င််�သုံးး�ခြဖွစခ်ြချီးင်�်ခြဖွင််သ်ုံးး ဤခြပ်ဿန်းးးပ်က်ားုံ 

ဆိုံ��ခြဖွတ်ပ်�သုံးည်း။်

၆။ ဖွွ��စည်း
�်ပ်ံ�အ

ကျေးခြချီးချီး�ဥပ်ကျေးေအ
တ

ွင််� လွှာ
း�အ

ချီးွင််အ်
ကျေးး�ဆို

ုံင်း်း ကျေးးး�ချီးးယ်
ခြပ်ဋ္ဌားန်း�်စးးမှားး�
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တ်ည််ရွိုဝေန်ဝေသာ အုဝေန်အုထုာ�မ်း��ု�တ့်င်း ်နုုိုင်းင််း�သာ�ေဖွဲ့စာေ်ခုင််း�ေဖွဲ့င်််းသာ ဤေပ်ဿန်ာရွပ်ကုု်�ု��ေဖွဲ့တ်ပ််ါသည်။် 

မ်း�ကာဝေသ�မီ်းက ဝေပ်�ဝေပ်ါက်ထုာ�ဝေသာပ်ဋုိပ်ကခမ်း�ာ�သည် ်ပ်ထုမ်းအုခု�က်အုဝေန်ေဖွဲ့င်း်် အုခု��ု�ဝေသာတုု်င််း�ေပ်ည် ်

မ်း�ာ�မ်းိထု့ကခ်ု့ာ၍ ဝေေပ်ာင်း�်ဝေရွ့�ဝေန်ထုုုင်း�်ကသူမ်း�ာ�အုဝေရွအုတ့်က ် မ်း�ာ�ေပ်ာ�လ့န်�်လိဝေသာဝေ�ကာင်း်လ်ည်�် 

ဝေကာင်း�်၊ ေုတ်ုယအုခု�ကအ်ုဝေန်ေဖွဲ့င်း်် တ်ူည်ီစာ့ာပ်င်းမ််း�ာ�ေပ်ာ�လိဝေသာ အုေခုာ�ဝေေသမ်း�ာ�မ်းိဝေရွာကရ်ွိုလာ

သည််် ကမ်းာာအုနိို��သုု�ဝေရ့ွ�ဝေေပ်ာင််း�ဝေန်ထုုုင််းသူမ်း�ာ�၏ ေပ်န်််နိို�� ဝေရွာကရုိ်ွဝေန်မု်းမ်း�ာ�ဝေ�ကာင်််းလည်�်ဝေကာင်း�် နုုိုင်းင််း�သာ� 

ေဖွဲ့စာေ်ခုင်း�်အုဝေန်အုထုာ�ကုု ပ်ုု၍ရိုုပ်ဝ်ေထု့�ဝေစာပ်ါသည်။်

ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေစာန်စာတ််စာခု်ုသည် ်လူမု်းအုသုုင််း�အု�ုုင််း�တ်စာခု်ုခုု၌ ပ်ါ�င်းဝ်ေန်သည်�ုု်သည််် 

အုဝေ�ကာင်း�်ထုက ်  နိုုုင်း်င်း�သာ�တ်စာဥ်ီး�ေဖွဲ့စာဝ်ေန်သည်််အုဝေ�ကာင်း�်ေဖွဲ့င်း်သ်ာ လူ်အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�မ်း�ာ�အုာ� ကာ 

က့ယေ်ခုင်း�်ကုု ဦး�စာာ�ဝေပ်�နိုုုင်းပ််ါသည်။် ဤေခုာ�န်ာ�မ်းုမ်းိာ လကဝ်ေတ့်�ဝေ�ာင်းရ်ွွကသ်ူမ်း�ာ�က နိုုုင်းင််း�သာ�

မ်းဟိုုတ်သ်ူမ်း�ာ�ကုု အုခု��ု�အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�မ်းဝေပ်�ရွန် ်ရွည်ရ်ွွယသ်ည်််အုခု�နု်တ့််င်း ်အုဝေရွ�ကြိုးကီ�လာပြီးပ်ီေဖွဲ့စာပ်ြီးပ်ီ� 

ယင်း�်ဝေ�ကာင်း် ် ခု့�ေခုာ��က�်�ေခုင်း�်နိုိင်း််�ုုင်းသ်ည််် ကြိုးကီ�မ်းာ�ဝေသာေပ်ဿန်ာမ်း�ာ� ဝေပ်�ဝေပ်ါကလ်ာဝေစာနိုုုင်းပ််ါ 

သည်။် ကုုလ�ဘာီယာနိုုုင်းင််း�တ့်င်း ်နိုုုင်းင််း�ေခုာ�သာ�မ်း�ာ�သည် ်နိုုုင်း်င်း�သာ�မ်း�ာ�နိုိင်း်် တ်န််�တ်ူည်ီမ်း့ဝေသာ နိုုုင်း်င်း�သာ�

အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ� (civil rights) ကုုရွရွိုပ်ုုင်း�်ုုင်းန်ိုုုင်း်ဝေသာလ်ည်�် နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာအုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�ကုုမ်းူ 

နုုိုင်းင််း�သာ�မ်း�ာ�သာရွရုိွပ်ါသည်။်  (သုု�ဝေသာ ်တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေေဖွဲ့င်််း နုုိုင်းင််း�ေခုာ�သာ�မ်း�ာ�အုာ� အုခု��ု�သီ�သန််မ််း�ဝေပ်� 

ခု့င်း််ကုု ရွရွိုဝေစာနိုုုင်းသ်ည်။်) နိုုုင်း်င်း�သာ�မ်း�ာ�အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ် နိုုုင်း်င်း�ပ်ုုင်းန််က်န်ယဝ်ေေမ်း၏ေပ်င်းပ််တ့်င်းဝ်ေတ်ာင်း ် အု�ုုပ်ါ

အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�ကုု ရွယူက�င်း်သ်ု��နိုုုင်း်ဝေပ်သည်။် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေဝေရွ��့�ဝေန်စာဉ်း ် အုခု�နု်က်ာလ

တ်စာခ်ုုအုတ့်င်း်� အုခု��ု�အုစာုအုဖွဲ့့��မ်း�ာ�ကုုသာဦး�စာာ�ဝေပ်�ပြီးပ်ီ� အုခု��ု�ကုုဦး�စာာ�မ်းဝေပ်�ဝေသာ အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�

သတ်မ််းိတ်ရ်ွာတ့်င်း ် န်ယဝ်ေေမ်းအုတ့်င်း�်တ်ည်ရ်ွိုဝေန်ထုုုင်းသ်ည်််အုခု�က်ကုု အုခု့င်း််အုဝေရွ�သတ်မ််းိတ်မ််းုတ့်င်း ်

အုဝေေခုခု�အုေဖွဲ့စာ ်အုသု��ေပ်�ေခုင်း�်ဝေ�ကာင်း် ် အုနိုတရွာယ်အုခု��ု�ရွင်း�်ုုင်းရ်ွနိုုုင်းဝ်ေပ်သည်။် ထုုုေပ်ဿန်ာဝေ�ကာင်း် ်ေဖွဲ့စာ်

နိုုုင်း်ဝေေခုရွိုဝေသာ နိုုုင်းင််း�တ့်င်း�် လူဦး�ဝေရွဝေေပ်ာင်း�်လ�မ်းု

မ်း�ာ�မ်းိာ တ်ုမ်း�်ဝေရွိာင်းထ်ု့ကဝ်ေေပ်�ေခုင်း�်၊ ဝေေပ်ာင်း�်ဝေရွ့� 

ဝေန်ထုုုင်းေ်ခုင်း�်၊ အုစာုလုုကအ်ုပြုံပ်��လုုက် ဝေေပ်ာင်း�်ဝေရွ့�

�ကေခုင်း�်နိုိင်း်် ေပ်ည်သ်ူလူထုု၏ အုရွွယအ်ုစာာ�

ပ်မ်းာဏာနိုိင်း်် လူဦး�ဝေရွဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�တ်ုု�တ့်င်း ် ကြိုးကီ�ကြိုးကီ� 

မ်းာ�မ်းာ�ဝေေပ်ာင်း�်လ�ေခုင်း�်တ်ုု�က�သ်ုု� ပ်ု�စာ�မ်း�ာ�ေဖွဲ့စာလ်ာ

နိုုုင်း်ဝေပ်သည်။်  

ရွ�ဖွဲ့န််ရွ�ခုါတ့်င်း် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ

ဝေရွ��့�သူမ်း�ာ�သည် ် လူ်အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�မ်း�ာ�ကုု 

နိုုုင်း်င်း�သာ�အုခု့င်း််အုဝေရွ�အုေပ်င်း ် ထုပ်ဝ်ေ�ာင်း�်ရွရွို

ေခုင်း�် သုု�မ်းဟိုုတ် ်နိုုုင်းင််း�သာ�အုခု့င်း််အုဝေရွ�ကုု ေဖွဲ့ည်် ်

စာ့ကထ်ုာ�ေခုင်း�်အုေဖွဲ့စာ ် မ်းိတ်ယ်ူ�ကသည်။် ဥပ်မ်းာ

အုာ�ေဖွဲ့င်််း ဘာရွာဇီို�နုုိုင်းင််း�မိ်း ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ် ဝေေ 

ဖွွ��စည်း�်ပ်ံ� အကျေးခြချီးချီး�ဥပ် ကျေးေစန်းစ်သုံးည်း ်လွှားမှာု

အသုံးုံင်�်အဝုံင််�တစ်ချီးံချီးံတွင် ်ပ်�ဝင်က်ျေးန်းသုံးည်းဆ်ိုုံ

သုံးည်း််အကျေး�ကားးင်�်ထုံးကား ်နှုံင််င်�သုံးး�တစ်ဦး�ခြဖွစ်

ကျေးန်းသုံးည်း််အကျေး�ကားးင်�်ခြဖွင််သ်ုံးး လွှား�အချီးွင််အ်ကျေးး�

မှားး�အး� ကားးကားွယ်ခ်ြချီးင်�်ကားုံ ဦး�စး�ကျေးပ်�နှုံင််ပ်�

လွှာုမှာ််မှာည်း။် ဤကား�သ်ုံးုံ� အကျေး�ကားးင်�်အချီးးင်�်းး

မှာတးည်း�ခြချီးင်�်ကား လွှာကားက်ျေးတွ�ပ်�ဝင်က်ျေးဆိုးင်း်းကား်

�ကားသုံးးမှားး�ကား နှုံင်င််�သုံးး�မှာဟူံတသ်ုံးးမှားး�ကားုံ 

တချီးး ုံ �အချီးွင်််အကျေးး�မှားး�မှာကျေးပ်�ပ်�ထုံးး�းာုးန်း ်

ကြံကား�းးယ်က်ျေးသုံးးအချီး� ချီးွ�ခြချီးး�ဆိုကားဆ်ို�ခြချီးင်�်ဆိုုံင််းး 

ခြပ်ဿန်းးးပ်က်ြီးကား��မှားး� ကျေးပ််ကျေးပ်�ကားလ်ွှားနှုံင််

ပ်�သုံးည်း။်
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(၁၉၈၈ ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ် ဝေေ) ဝေရွ��့�သူမ်း�ာ�သည် ်လက်ရုိွနုုိုင်းင််း�သာ�အုခ့ုင်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�အုေပ်င််း လူန်ည်�်စုာ

နိုိင်း်် တ်ုုင်း�်ရွင်း�်သာ�လူမ်း��ု�ဝေပ်ါင်း်�စာု� သုု�မ်းဟိုုတ် ် ဌာာဝေန်လူမ်း��ု�စာုမ်း�ာ�အုတ့်က ် သီ�ေခုာ�လူန်ည်�်စာုဘာာသာ 

စာကာ� အုသု��ေပ်�ခု့င်း်၊် ယင်း�်တ်ုု�၏ ဝေေမ်းယာမ်း�ာ�ကုု ထုုန််�သုမ်း�်ခု့င်း််နိုိင်း်် ရိုုု�ရွာဓိဝေလထ်ုု��စာ�မ်း�ာ�ကုု ထုုန်�်သုမ်း�်

က�င်း်သ်ု��ခု့င်း်က်�သ်ုု�ဝေသာ အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�ရွိုသည်ဟ်ိုု ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�သ်ည်။် န်ီဝေပ်ါနိုုုင်းင််း�တ့်င်း ် ဇိုာတ်န််ုမ်း််မ်း�ာ�၏ 

ဖွဲ့့��ပြီးဖွဲ့ု��တ်ုု�တ်ကမ််းုကုု ေမ်းှင်း်တ််င်းရ်ွန်အ်ုတ့်က ်ဝေခုတ်က်ုန်ဝ်ေန်ခု�်ပြီးပ်ီေဖွဲ့စာဝ်ေသာ ၁၉၉၀ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ် ဝေေ

ပ်ါ 'လမ်း�်ညွှှန်ခ်ု�ကခ်ု�ဝေပ်�ဝေသာ လုုကန််ာရွမ်းည်််အုဝေေခုခု�မ်းူမ်း�ာ�' ကုု အုဝေေခုခု�က�ပြီးပ်ီ� အုာဏာာတ်ည်ဝ်ေစာ 

ဝေသာ အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�အုေဖွဲ့စာ ်န်ီဝေပ်ါနိုုုင်း်င်း� �ကာ�ေဖွဲ့တ်ဖ်ွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ် ဝေေ (၂၀၀၇) တ့်င်း ်အုလာ�တ်ူ 

ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ပ််ါသည်။်  အုခု��ု�ဝေသာ အုေဖွဲ့စာအ်ုပ်�ကမ််း�ာ�တ့်င်း ်တ်ရွာ��င်းန်ိုုုင်းင််း�သာ�မ်းဟိုုတ်သ်ူမ်း�ာ�ကုု ယင်း�်တ်ုု�

၏အုသကရ်ွိင်းရ်ွပ်တ််ည်မ််းုအုာ� ခု့�ေခုာ��က�်�မ်းုမ်း�ာ�မ်းရွိုပ်� အုခု့င်း််ဝေရွ�ဝေပ်�ရွန််အုတ့်က ် လူ်အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�

သဝေဘာာတ်ရွာ�မ်း�ာ�ကုု အုသု��ေပ်�ခု�ဖ်ွဲ့ူ�ဝေပ်သည်။် ဥပ်မ်းာအုာ�ေဖွဲ့င်း် ် ဝေတ်ာင်းအ်ုာဖွဲ့ရွုကနိုုုင်းင််း�၌ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာခုု�ရိုု��က နိုုုင်း်င်း�သာ�မ်းဟိုုတ်သ်ူမ်း�ာ�သည် ် နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာက်ဝေထုာကပ််�်သည်််စာာသင်း ်

ဝေက�ာင်း�်မ်း�ာ�တ့်င်း ် အုပြီးမ်း�တ်မ်း�်စာာသင််း�ကာ�ခု့င်း်မ််းရွိုဟိုူသည်် ် အု�ုုကုုပ်ယ်ခု�ခု�်ပ်ါသည်။် အုေခုာ�တ်စာဘ်ာက်

က�ကည််လ့်င်းလ်ည်�် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေေပ်င်း�်င်းဝ်ေရွ��့�ေခုင်း�်ေဖွဲ့င်း် ် လူ်အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�မ်း�ာ�အုဝေပ်� န်ာ� 

လည််ယူ�မ်းုကုုဝေေပ်ာင်း�်လ�မ်း့မ်း�်မ်း�ကာ ရွလေအ်ုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ်ယခုင်းက်အုသုအုမ်းိတ်ေ်ပ်�ထုာ�ဝေသာ အုခု့င်း််အုဝေရွ�

မ်း�ာ�ကုု ပ်ယေ်ခုင်း�် သုု�မ်းဟိုုတ် ်ဝေလ့ာခ်ု�ေခုင်း�်မ်း�ာ� ေပ်�လုပ်န်ိုုုင်း်ပ်ါသည်။် ဥပ်မ်းာ�ုုရွဝေသာ ်ဟိုန်ဝ်ေဂရွီနိုုုင်းင််း�၏ 

က့န်ေ်မ်း�န်စာအ်ုလ့န်် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ့်င်း ် ‘အုလုပ်တ််ာ�န််ထုမ်း�်ဝေ�ာင်းပ််ုုင်းခ်ု့င်း််’ ထုည်််သ့င်း�်မ်းုမ်းရွို  

ဝေတ်ာေ်ခုင်း�်နိုိင်း်် လှတ််ဝေတ်ာ၏် ရွည်ရ်ွွယခ်ု�ကမ််း�ာ�ကုု 'နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာပ််န််�တ်ုုင်း'် အုေဖွဲ့စာ ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ် ဝေေသစာတ့််င်း ်ထုည်််သ့င်း်�ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ေခုင်း�်။ 

အုခ့ုင်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�ပုု်င််း�ုုင်းနုု်ိုင်းေ်ခုင််း�ကုု နုုိုင်းင််း�သာ�ေဖွဲ့စာမု််းအုဝေပ်�၌ အုဝေေခုတ်ည်ထ်ုာ�သည််် ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်� 

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေဝေရွ��့�သူမ်း�ာ�သည် ် ခုုုင်း်ခုုုင်း်မ်းာမ်းာ စာာရွွကစ်ာာတ်မ်း်� အုဝေထုာကအ်ုထုာ�မ်း�ာ� မ်းရွိုဝေသာ 

နိုုုင်းင််း�သာ�မ်း�ာ�ကုု ကာက့ယရ်ွန်အ်ုတ့်က ် ဝေလ�ဝေလ�န်ကန််က် စာဉ်း�်စာာ�ရွန်လ်ုုအုပ်ပ်ြီးပ်ီ� လူမ်း�ာ�စာ့ာအုာ� 

နိုုုင်းင််း�သာ�ေဖွဲ့စာခ်ု့င်း််ရွရွိုရွန် ် လု�ဝေလာက်မ်း့တ်ဝေသာ လုပ််ထုု��လုပ်န််ည်�်မ်း�ာ� ပ်ု�စာ�ခု�မ်းိတ််ရွန်် လုုအုပ်မ််းည်ေ်ဖွဲ့စာ်

ပ်ါသည်။် အု�ုုပ်ါလုပ််ထုု��လုပ်န််ည်�်မ်း�ာ�အုာ� ပ်ု�စာ�ခု�မ်းိတ််ေခုင်း�်လုပ်င််းန်�်စာဉ်း်သည် ် အုခု��ု�ဝေသာ နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�

အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�အုာ� သူစာုမ်း်�ဝေ�ကာက ် သဝေဘာာထုာ�အုေမ်းင်းမ််း�ာ�ေဖွဲ့င်း် ် နိုုုင်း်င်း�သာ�စာ�သတ်မ််းိတ်ခ်ု�က်မ်း�ာ�

တ်င်းေ်ပ်ရွန် ်အုခ့ုင်း််အုဝေရွ�ဝေပ်�မု်းေခုင််း�၊ မ်း��ု�ခု�စာ�်ါေအုေမ်းင််းမ်း�ာ�ေဖွဲ့င်း်် အုခ့ုင်း််အုဝေရွ�သတ်မိ််းတ်မု််းမ်း�ာ�ကုု ဝေထုာကခ်ု�

မ်းုေခုင်း�်နိုိင်း်် နိုုုင်းင််း�ေခုာ�သာ�မ်း�ာ�၊ နိုုုင်းင််း�သာ�မ်းေဖွဲ့စာဝ်ေသ�သူမ်း�ာ�နိုိင်း် ် မ်းိတ်တ််မ်း်�အုဝေထုာကအ်ုထုာ�မ်းရွိုသည်် ်

နိုုုင်းင််း�သာ�မ်း�ာ�အုာ� နိုုုင်း်င်း�သာ�အုခု့င်း််အုဝေရွ�ဝေပ်�ေခုင်း�်ကုု �န်််က�င်းမ််းုေခုင်း�်တ်ုု�က�သ်ုု�ဝေသာ စာ့န််စ်ာာ�ရွမ်းုမ်း�ာ�ရွို

ပ်ါသည်။် အုကယ၍်အုစာုု�ရွသည် ်နိုုုင်းင််း�သာ�ေဖွဲ့စာမ််းုကုု အုလ့ယတ််ကူအုသုအုမ်းိတ်ေ်ပ်�လကခ်ု�ေခုင်း�်မ်းရွိုပ်ါက

သုု�မ်းဟုိုတ် ်ပ်ါတီ်အုမ်း�ာ�အုေပ်ာ�ကလည်�် လူ်အုဖ့ွဲ့��အုစာည်�်တ်စာခု်ုခုုကုု နုုိုင်းင််း�သာ�အုေဖွဲ့စာလ်ကခ်ု�ရွန် ်အုေင်းင််း� 

ပ့်ာ�ဝေထုာကေ်ပ်လ�ကရ်ွိုပ်ါက ဝေပ်�ဝေပ်ါကလ်ာနိုုုင်း်ဝေသာ အုေင်းင်း�်ပ့်ာ�မ်းုမ်း�ာ�သည် ် ပ်ဋိုပ်ကခအုသစာတ််စာခ်ုုကုု

စာတ်င်း်ရွန်် မ်းီ�ဝေမ်းှ�လုုကေ်ခုင်း�်ေဖွဲ့စာဝ်ေပ်သည်။် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ့်င််း နိုုုင်းင််း�သာ�ေဖွဲ့စာမ််းု�ုုင်းရ်ွာ အုခု့င်း်် 

အုဝေရွ�မ်း�ာ�ကုု ထုည်််သ့င်း်�ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ပ်ါက အုစာုု�ရွအုာဏာာပ်ုုင်းမ််း�ာ�က သင်း််ဝေလ�ာဝ်ေသာ စာာရွွကစ်ာာတ်မ်း�်

၆။ ဖွွ��စည်း
�်ပ်ံ�အ

ကျေးခြချီးချီး�ဥပ်ကျေးေအ
တ

ွင််� လွှာ
း�အ

ချီးွင််အ်
ကျေးး�ဆို

ုံင်း်း ကျေးးး�ချီးးယ်
ခြပ်ဋ္ဌားန်း�်စးးမှားး�
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အုဝေထုာကအ်ုထုာ�မ်းရုိွသူ နုုိုင်းင််း�သာ�မ်း�ာ�အုာ�လ�စ်ာလ��ရုိုပြီးပီ်� နုုိုင်းင််း�သာ�ေဖွဲ့စာေ်ခုင််း�အုဝေထုာက ် အုထုာ�မ်း�ာ�

လက�်ယရ်ွိုေခုင်း�်ကုု ဦး�စာာ�ဝေပ်�ဝေကာင်း�်ဝေပ်�နိုုုင်းပ််ါသည်။် ထုုုေဖွဲ့စာန်ိုုုင်းဝ်ေေခုမ်း�ာ�အုာ� ဝေရွိာင်းရ်ွိာ�နိုုုင်းရ်ွန်် 

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ့်င်း ်နိုုုင်း်င်း�သာ�ေဖွဲ့စာမ််းုနိုိင်း်် ပ်တ်သ်ကပ််ါက မ်းုဘာတ်စာဥ်ီး�ဦး�သည် ်နိုုုင်းင််း�သာ�ေဖွဲ့စာ ်ဝေန်

ေခုင်း�် သုု�မ်းဟိုုတ် ်ေဖွဲ့စာခ်ု�်ေခုင်း�်ရွိုလ့င်း ်ထုုုသူအုာ� နိုုုင်းင််း�သာ�ေဖွဲ့စာခ်ု့င်း််ဝေပ်�ေခုင်း�်ဝေသာလ်ည်�်ဝေကာင်း�်၊ နိုိစာ်နိုုုင်းင််း�

တ့်င်း ် နိုုုင်းင််း�သာ�ေဖွဲ့စာခ်ု့င်း််ကုု ခု့င်း််ေပ်�ဝေပ်�ေခုင်း�်ဝေသာလ်ည််�ဝေကာင်း�်၊ နိုုုင်းင််း�သာ�ေဖွဲ့စာဝ်ေန်နိုုုင်းေ်ခုင်း�် ေဖွဲ့စာန်ိုုုင်းဝ်ေေခု

တ်င်းက်ြိုးကု�ယူ�ခု�က ်သတ်မ််းိတ််ထုာ�ေခုင်း�်ဝေသာလ်ည််�ဝေကာင်း�်၊ နိုုုင်းင််း�တ့်င်း�် ေပ်န်လ်ည်ဝ်ေန်ထုုုင်းသ်ူမ်း�ာ�အုာ�

နိုုုင်းင််း�သာ�ေပ်န်လ်ည်ေ်ဖွဲ့စာခ်ု့င်း််ကုု အုာမ်းခု�ဝေပ်�ေခုင်း�်ဝေသာလ်ည်�်ဝေကာင်း�်၊ မ်းရိုုတ်သ်ုမ်း�်နိုုုင်းဝ်ေသာ နိုုုင်း်င်း�သာ�

ေဖွဲ့စာမ််းုကုု အုာမ်းခု�ဝေပ်�ေခုင်း�်ဝေသာလ်ည််�ဝေကာင်း�် အုခု့င်း််အုဝေရွ�တ်ုု�ဝေပ်�နိုုုင်းပ််ါသည်။် 

၆.၂။ အကျေးခြချီးချီး�ကားးကျေးသုံးး သုံးုံ�မှာဟူံတ ်အဓလေ့ုကားကားးကျေးသုံးး အချီးွင််အ်ကျေးး�မှားး�နှာင််် 

 အခြချီးး�ကျေးသုံးးတးး�ဥပ်ကျေးေဆံုိုင်း်း အခွျီးင်််အကျေးး�မှားး�အ�ကားး�ကွားးခြချီးး�ချီးးက်ား 

‘အုဓိုက အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�’ (�ါ) ‘အုဝေေခုခု�က�ဝေသာ အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�’ကုု  နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�အုရွ စာ့က ်

ဖွဲ့ကမ််းုမ်း�ာ�မ်းခု�ရွဝေစာရွန် ် လ့တ်လ်ပ််ဝေသာတ်ရွာ�ဝေရွ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�မ်းဏ္ဍာု�င်းမ််းိ ဥပ်ဝေေဝေရွ�ရွာအုစာီအုမ်း�မ်း�ာ�ေဖွဲ့င်း် ်

ကာက့ယဝ်ေပ်�ထုာ�ရွမ်းည်။် ထုုု�အုေပ်င်း ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေဝေရွ��့�သူမ်း�ာ�သည် ်အုဝေေခုခု�အုခု့င်း််အုဝေရွ�

မ်း�ာ�အုဝေပ်� နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�အုရွ ခုဝေလာက�်န််မ်းုမ်း�ာ�မ်းေပ်�နိုုုင်းဝ်ေစာရွန် ်ေပ်င်း�်င်းမ််း့မ်း�်မ်း�ဝေရွ�လုပ်ထ်ုု��လုပ်န််ည်�်မ်း�ာ�

ကုု ပ်ုုမ်းုုတ်င်း�်တ်င်း�်�ကပ်�်ကပ်ထ်ုာ�ရွိုကာ အုခု့င်း််အု ဝေရွ�ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကမ််း�ာ�ကုု ခုုုင်းမ််းာအုေမ်းစာတ့််ယဝ်ေစာေခုင်း�်

ေဖွဲ့င်း် ် အုကာအုက့ယပ််ုုမ်းုုထုာ��ကသည််။ လူ်အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�ဟိုူသည်မ််းိာ ဝေယဘာုယ�ဝေ�ါဟိုာရွတ်စာခ်ုုေဖွဲ့စာပ်ြီးပ်ီ� 

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေပ်ါ အုဝေ�ကာင်း�်အုရွာမ်း�ာ�ကုု အုန်က်ဝေ�ာင်းဝ်ေသာေ်င်းာ� ဥပ်ဝေေေဖွဲ့င်း််အုာဏာာတ်ည််

ဝေစာဝေသာ အုခု့င်း််အုဝေရွ�ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�က်မ်း�ာ�ထုက ် သာလ့န်၍်အုက�����င်းပ််ါသည်။် လူ်အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�မ်း�ာ�ကုု

ဥပ်ဝေေန်ုေါန််�မ်း�ာ�၊ နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ုုပ််ခု��ပ်ဝ်ေရွ��ုုင်းရ်ွာ စာည်�်မ်း�ဉ်း�်စာည်�်ကမ်း�်မ်း�ာ�၊ နိုုုင်း်င်း�သာ�ေဖွဲ့စာမ််းု၊ အုဖွဲ့့��

အုစာည်�် အုသင်း်�အုပ်င်း�်�ုုင်း်ရွာ အုစာီအုမ်း�မ်း�ာ�၊ ဝေရွွ�ဝေကာကပ့််�စာန်စာပ််ု�စာ�၊ လု�ပြုံခု��ဝေရွ�ကဏ္ဍာ�ုုင်းရ်ွာ စာီမ်း�

ဝေ�ာင်းရ်ွွကခ်ု�ကမ််း�ာ�နိုိင်း် ်ဘာဏ္ဍာာဝေရွ�အုဝေထုာကအ်ုပ်�်မ်း�ာ�တ့်င်းပ််င်း ်အုက�ဉ်း�်ခု��ပ််သဝေဘာာအုာ�ေဖွဲ့င်း် ်ထုည််် 

သ့င်း�်ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�ပ်ါသည်။် 

အုဓိုကက�ဝေသာ အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�မိ်းာ တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေမ်းိ �င်း�်သကဝ်ေပ်ါက်ဖွဲ့့ာ�လာေခုင်း�်မ်းဟိုုတ််

သည်််အုတ့်က ် ေပ်ဋ္ဌာာန််�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�ထုကတ််စာပ််န််�သာပြီးပ်ီ� ထုုုအုဓိုကက�ဝေသာအုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ� (funda- 

mental rights) ေဖွဲ့င်း် ်နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�လုပ််ဝေ�ာင်း်မ်းုမ်း�ာ�နိုိင်း် ်အုာဏာာပ်ုုင်းမ််း�ာ�၏လုပ်ဝ်ေ�ာင်းမ််းုမ်း�ာ�အုာ� တ်ရွာ�

ဥပ်ဝေေစာုု�မ်းုု�ဝေရွ�ဝေဘာာင်းအ်ုတ့်င်း်�မ်းိ ကန်််သတ်ထ်ုာ�နိုုုင်းသ်ည်။် သင်း််ဝေလ�ာဝ်ေသာလုပ်င််းန်�်စာဉ်းမ််း�ာ�၊ တ်ရွာ�

ဥပ်ဝေေနိုိင်း််အုည်ီ တ်န်�်တ်ူည်ီမ်း့ေဖွဲ့စာမ််းု၊ ခု့�ေခုာ��က�်�မ်းုမ်း�ာ�မ်းိကာက့ယဝ်ေရွ�နိုိင်း် ် အုလာ�တ်ူ အုဝေေခုခု�က�

ဝေသာ အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�က အုုပ်ခ်ု��ပ်သ်ူမ်း�ာ�လုုကန််ာရွမ်းည််် ဥပ်ဝေေစာ�ခု�နု်စ်ာ�ညွှှန်�်မ်း�ာ�ကုု သတ််မ်းိတ်ဝ်ေပ်�

ပ်ါသည်။် ပ်ါတ်ီမ်း�ာ�အု�ကာ�အုေင်းင်း�်ပ့်ာ�မ်းုမ်း�ာ� ဝေပ်�ဝေပ်ါကလ်ာဝေသာအုခုါ အု�ုုပ်ါ စာ�ခု�နု်စ်ာ�ညွှှန်�်မ်း�ာ�ကုု 

ကုုင််းစ့ာ�ေခုင််း�၊ မ်းကုုင််းစ့ာ�ေခုင််း�မိ်းာ တ်ရွာ�ဝေရွ��ုုင််းရွာေပ်ဿန်ာသာေဖွဲ့စ်ာပြီးပီ်� နုုိုင်းင််း�ဝေရွ�ေပ်ဿန်ာတ်စ်ာခုုမ်းဟုိုတ်ဝ်ေပ်။
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ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေဝေ�ကာင်း�်အုရွ 

အုဓုိကက�ဝေသာအုခ့ုင်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�(Fundamental 

rights) ကုု ဝေလ့ာခ်ု�ေခုင်း�်နိုိင်း်် �ုုင်း်�င်း�်ထုာ�ရွိုေခုင်း�်

မ်း�ာ�ကုုအုဝေရွ�ဝေပ်�အုဝေေခုအုဝေန်မ်း�ာ�တ့်င်း ် ဝေ�ာင်း ်

ရွွကခ်ု့င်း််အုာဏာာဝေပ်�ထုာ�သင်း်ပ်ြီးပ်ီ� တ်ုက�ဝေသခု�ာ

စာ့ာ ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�သင်း််ပ်ါသည်။် ဤ သုု��ုုလ့င်း်

ဝေသာမ််းိ အုာ�လု��ဝေသာအုဓိုကအုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�မ်း�ာ�

ကုု�ုုင်း�်င်း�်ဝေလ့ာခ်ု�၍ မ်းရွနိုုုင်း်ဝေပ်။ ဥပ်မ်းာအုာ�ေဖွဲ့င်း် ်

နိုိုပ််စာကည််ှဉ်း�်ပ်န်�်မ်းုမ်းိ ကင်း�်လ့တ််ခု့င်း််အုာ� ဝေလ့ာ ်

ခု�ဝေစာနုုိုင်းမ််းည်််အုကာအုက့ယ်မ်း�ာ�ကုု နုုိုင််းင်း�တ်ကာ 

ဥပ်ဝေေက ထုည်််သ့င်း�်စာဉ်း�်စာာ�ထုာ�ေခုင်း�် မ်းရွိုပ်ါ။ 

နိုုုင်းင််း�အုသီ�သီ�၌ အုဝေရွ�ဝေပ်�အုဝေေခုအုဝေန်တ့်င်း ်

မ်းည်သ်ည်််အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�ကုု �ုုင်း်�င်း�်ဝေလ့ာခ်ု�

ထုာ�မ်းည် ် မ်းည်သ်ည်််စာည်�်မ်း�ဉ်း�်မ်း�ာ�ကုု အုာဏာာ 

တ်ည်ဝ်ေစာမ်းည်�်ုုသည််် က့�ေပ်ာ�ေခုာ�န်ာ�ဝေသာ 

စာည်�်မ်း�ဉ်း�်မ်း�ာ�ရွို�ကပ်ါသည်။် အုကယ၍် အုဝေရွ�ဝေပ်�အုာဏာာက�င်း်သ်ု��မ်းုက အုဓိုကအုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�မ်း�ာ�ကုု 

ထုုပ်ါ�လာသည်် ် ကုစာာမ်း�ာ�တ့်င်း၊် �ုုလုုသည််မ်းိာ တ်စာစ်ာု�တ်စာ်ဦး�သည် ် ၎င်း�်တ်ုု�အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�အုဝေပ်� 

တ်ုုကရ်ိုုုကခ်ု��ု�ဝေဖွဲ့ာကဝ်ေန်ဝေ�ကာင်း�် ထုုတ််ဝေဖွဲ့ာလ်ာဝေသာအုခုါ တ်ရွာ�ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာေပ်န်လ်ည်သ်ု��သပ်မ််းုကုု

ခု့င်း််ေပ်�ဝေပ်�ရွန်န််ည််�လမ်း�်မ်း�ာ�ကုု တ်ရွာ�ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာအုစာဉ်းအ်ုလာမ်း�ာ� အုာ�လု��လုုလုုတ့်င်း ် ဝေတ့်�ရွတ်တ််

ပ်ါသည်။် ဖွဲ့�ကသ်ုမ်း�်ဝေလ့ာခ်ု�ေခုင်း�် �ုုသည်မ််းိာ 

တ်စာခ်ုု (�ါ) တ်စာခ်ုုထုက်ပ်ုုဝေသာ(အုဝေေခုခု�)အုခု့င်း်် 

အုဝေရွ�ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကမ််း�ာ�အုသု��ခု�မ်းုကုု တ်စာစ်ာုတ််

တ်စာပ််ုုင်း�်�ုုင်း�်င်း�ထုာ�သည််် ယာယီဝေ�ာင်းရ်ွွက်

ခု�ကတ််စာခ်ုုေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် ယင်း�်ကုု ခု့�ေခုာ��က�်�

ရွန်် ဝေ�ာင်းရ်ွွကခ်ု�က်တ်စာခ်ုုအုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ် မ်းလုပ် ်

ဝေ�ာင်းသ်င်း််ပ်ါ။ ယင်း�်သုု�လုပ်ဝ်ေ�ာင်း်မ်းည်�်ုုပ်ါ 

က နိုုုင်း်င်း�တ်စာ်�ိမ်း�်လု�� မ်းဟိုုတ််ဝေသာ်လည်�် နိုုုင်း်င်း�

၏ အုခု��ု�အုစာုတ််အုပ်ုုင်း်�မ်း�ာ�တ့်င်း ် အုဝေရွ�ဝေပ်�

ကာလအုေဖွဲ့စာ ် �ကာရိွည်စ့်ာာေဖွဲ့စ်ာဝေန်ပ်ါက ေပ်ဿန်ာ 

ေဖွဲ့စာန်ိုုုင်းပ််ါသည်။် ဥပ်မ်းာအုာ�ေဖွဲ့င်း် ် အုမ်းုန််�စာကာ� 

ဝေေပ်ာ�ုုပ်� ��နိုိ��ေခုင်း�်မ်းိကာက့ယန်ိုုုင်း်ရွန်် လ့တ်လ်ပ််

စာ့ာ ထုုတ််ဝေဖွဲ့ာဝ်ေေပ်ာ�ုုဝေရွ�သာ� တ်င်းေ်ပ်ခု့င်း်အ်ုာ� 

အဓလေ့ုကားကားးကျေးသုံးး အချီးွင််အ်ကျေးး�မှားး�မှာား 

တးး�ဥပ်ကျေးေမှာာ ဆိုင်�်သုံးကားက်ျေးပ်�ကား်ဖွွး�လွှားခြချီးင်�်

မှာဟူံတသ်ုံးည်း််အတွကား ်ခြပ်ဋ္ဌားန်း�်ဥပ်ကျေးေမှားး�

ထုံးကား ်တစပ််န်း�်သုံးးပြီးပ်�� ထုံးုံအဓလေ့ုကားကားးကျေးသုံးး

အချီးွင်််အကျေးး�မှားး� (fundamental rights)ခြဖွင်် ်

နှုံင်င််�ကျေးး�လွှာံပ်က်ျေးဆိုးင်မ်ှာုမှားး�နှာင်် ်အးဏားပ်ုံင််

မှားး�၏ လွှာံပ်က်ျေးဆိုးင်မ်ှာုမှားး�အး� တးး�ဥပ်ကျေးေ

စုံ�မှာုံ�ကျေးး�ကျေး�းင်အ်တွင်�်မှာာ ကားန်း�သ်ုံးတ်ထုံးး�

နှုံင်သ်ုံးည်း။် ‘အဓလေ့ုကားကားးကျေးသုံးး အချီးွင််အ်ကျေးး�မှားး�’ 

(ဝ�) ‘အကျေးခြချီးချီး�ကားးကျေးသုံးးအချီးွင််အ်ကျေးး�မှားး�’ ကားုံ 

နှုံင်င််�ကျေးး�အး စွကားဖ်ွကား်မှာုမှားး� မှာချီး�းကျေးစးန်း ်

လွှာွတလ်ွှာပ်က်ျေးသုံးး တးး�ကျေးး�စ�းင်က်ျေးး�မှာဏ္ဍိုုံင််မှာာ 

ဥပ်ကျေးေကျေးး�းးအစ�အမှာ�မှားး�ခြဖွင်် ်ကားးကားွယ်က်ျေးပ်�

ထုံးး�းမှာည်း။်

အကျေးး�ကျေးပ်် အကျေးခြချီးအကျေးန်း၌ပ်င် ်အကျေးခြချီးချီး� 

အချီးွင်််အကျေးး�မှားး�အး�လွှာံ��ကားုံ ဆိုုံင်�်င်�်ကျေးလွှာှးခ်ျီးး

၍ မှားနှုံင်က်ျေးပ်။ ဥပ်မှားအး�ခြဖွင်် ်အမှာံန်း�်စကားး� 

ကျေးခြပ်းဆိုုံပ်း ��နှာ��မှာုမှားး�မှာာ ကားးကားွယ်န်ှုံင်က်ျေးစးန်း ်

လွှာွတလ်ွှာပ်စ်ွး ထုံးံတက်ျေးဖွးက်ျေးခြပ်းဆိုုံ ကျေးး�သုံးး�

တင်ခ်ြပ်ချီးွင််ဆ်ိုုံင်း်းအချီးွင်််အကျေးး�မှားး�အး� 

ကျေးလွှာှးခ်ျီးးဆိုုံင်�်င်�်ခြချီးင်�်ကားုံ ခြပ်ံလွှာံပ်က်ျေးတးမ်ှာည်းဆ်ိုုံ

လွှာှင် ်ဖွွ��စည်း�်ပ်ံ�အကျေးခြချီးချီး� ဥပ်ကျေးေတစ်ချီးံသုံးည်း ်

မှာည်းသ်ုံးည်း်် အကျေးခြချီးအကျေးန်းမှား ုံ �တွင် ်အကျေးခြချီးချီး� 

အချီးွင်််အကျေးး�မှားး�ကားုံ ကျေးလွှာှးခ်ျီးးနှုံင်သ်ုံးည်း ်

သုံးုံ�မှာဟူံတ ်ဆိုုံင်�်င်�်ထုံးး�နှုံင်သ်ုံးည်း ် ဆိုုံသုံးည်းက်ားုံ 

တုကားးခြပ်တသ်ုံးး�စွးကျေးဖွးခ်ြပ်သုံးင််က်ျေးပ်သုံးည်း။်

၆။ ဖွွ��စည်း
�်ပ်ံ�အ

ကျေးခြချီးချီး�ဥပ်ကျေးေအ
တ

ွင််� လွှာ
း�အ

ချီးွင််အ်
ကျေးး�ဆို

ုံင်း်း ကျေးးး�ချီးးယ်
ခြပ်ဋ္ဌားန်း�်စးးမှားး�
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တ်ာ��ီ�ကန််သ်တ်ေ်ခုင်း�်က�သ်ုု� အုဝေေခုခု�အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�အုဝေပ်� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေေဖွဲ့င်း် ်ကန််သ်တ် ်

ခု�ကမ််း�ာ� မ်းေပ်�လုပ်န်ိုုုင်းဝ်ေစာရွန် ်တ်ရွာ�ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာစာ�ခု�နု်စ်ာ�ညွှှန်�်မ်း�ာ� သတ််မ်းိတ်ထ်ုာ�သင်း်ပ််ါသည်။် ဤသုု�

မ်းဟုိုတ်ပ််ါက (အုမု်းန်�်စာကာ�အုသု��ခု�ေခုင်း�်အုာ� ပ်မ်းာေပ်�ရွလ့င််း) လ့တ်လ်ပ်စ့်ာာထုုတ်ဝ်ေဖွဲ့ာဝ်ေေပ်ာ�ုုဝေရွ�သာ� 

တ်င်းေ်ပ်ခု့င်း်အ်ုာ� ပ်ုတ်ပ််င်းတ််ာ��ီ�ဝေန်စာဉ်း် အုစာုု�ရွဘာကသ်ာ� နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�သမ်းာ�မ်း�ာ�အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ်အုမ်းုန်�်စာကာ�

ဟိုူသည််မ်းိာ အုမ်း�ာ�အုာ�ေဖွဲ့င်း်် အုတုု်ကအ်ုခု�မ်း�ာ�၏ စာကာ�မ်း�ာ�ကုုသာ အုမု်းန်�်စာကာ�အုေဖွဲ့စ်ာ သတ်မိ််းတ်ခ့်ုင်း််ရွ

နုုိုင်းေ်ခုင်း�်ဝေ�ကာင်း််ဝေရွွ�ဝေကာကပ့််�န်ယ်ပ်ယတ့််င်း ် မ်းမ်း့မ်းတ်ေဖွဲ့စာဝ်ေစာေခုင်း�်ဟိုူသည်် ် ေပ်ဿန်ာအုက��ု��ကမ််း�ာ� 

ရွင်း�်ုုင်းရ်ွဝေစာပ်ါသည်။်

အုဝေေခုခု� အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�အုာ� တ်ုု�ေမ်းှင်း်ဝ်ေပ်�သည််လ်ူ်အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�မ်း�ာ�မိ်းာ ဥပ်ဝေေေပ်�နိုုုင်းင််း�ဝေရွ� 

န်ယန််ုမ်းုတ်အ်ုတ့်င်း�် အုလု��စာု�မ်းဟိုုတ်သ်ည်််တ်ုုင်း ် တ်စာစ်ာုတ််တ်စာ်ပ်ုုင်း�်အုာ�ေဖွဲ့င်း် ် နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�အုရွ အုမ်း�ာ�၏ 

သဝေဘာာတ်ူည်ီခု�ကက်ုု လုုအုပ်န်ိုုုင်း်ပ်ါသည်။် တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�အုဝေန်ေဖွဲ့င်း်် နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�ေပ်ဿန်ာရွပ်မ််း�ာ�

အုဝေပ်� တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေပ်ည်ာရွပ်�်ုုင်း်ရွာ ဝေေဖွဲ့ရွိင်း�်ခု�ကမ််း�ာ�တ်င်းေ်ပ်ရွန် ် ကြိုးကု��ပ်မ်း�်�ကဝေသာလ်ည်�် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေဝေရွ��့�သူမ်း�ာ�ကမ်းူ ထုုုသုု� 'တ်ရွာ�ဝေရွ�အုသ့င်းေ်ပ်�မ်းု' ကုု တ်ာ��ီ�လုု�ကသည်။်  ယင်း�်သည််

တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�မ်းဏ္ဍာု�င်းန်ိုိင်း်် အုစာုု�ရွ၏ အုေခုာ�ဝေသာကဏ္ဍာမ်း�ာ�အု�ကာ� အုင်းစ်ာတ်ီက���ရွိင်း�်ပ်ဋိုပ်ကခမ်း�ာ� 

ေဖွဲ့စာဝ်ေပ်�လာဝေစာရိုု�မ်း့မ်းက၊ အုထုုအုရွိမ်းခု�ဝေသာ၊ ပ်ဋိုပ်ကခသကဝ်ေရွာကမ််းုခု�ရွဝေသာ ေီမ်းုုကရွကတ််စာ်အုင်းစ်ာတ်ီ

က���ရိွင််း�မ်း�ာ�သည် ်အုဝေေခုခု�သဝေဘာာထုာ�က့�လ့�မု်းမ်း�ာ�ကုုပ်င််းဝေေဖွဲ့ရိွင်း�်ရွန် ်အုသု��မ်း�င််းဝေတ်ာသ်ည််် နုုိုင်းင််း�ဝေရွ� 

အုနိုတရွယ်မ်း��ု� ဝေပ်�ဝေပ်ါကဝ်ေစာနိုုုင်းသ်ည်။်   အုေင်းင်း�် 

ပ့်ာ�ဖွဲ့့ယရ်ွိုပြီးပ်ီ� အုဝေေခုခု�မ်းက�ဝေသာ အုခု့င်း််အုဝေရွ�

မ်း�ာ�နိုိင်း် ် စာပ်လ်�ဉ်း�်၍ မ်းည်သ်ုု�ကုုင်းတ့််ယဝ်ေေဖွဲ့ရွိင်း�်

မ်းည်ဟ်ိုူဝေသာဝေမ်း�ခု့န်�်သည် ် လကဝ်ေတ့်�ဝေ�ာင်း ်

ရွွကဝ်ေန်သူမ်း�ာ�ကုု ဖွဲ့ုစာီ�ဝေစာလ�ကရ်ွိုပ်ါသည်။်

အခြင်င်�်ပ်ွး�ဖွွယ်း်ာုပြီးပ်�� အကျေးခြချီးချီး�မှာကားးကျေးသုံးး

အချီးွင်််အကျေးး�မှားး�နှာင််် စပ်လ်ွှားဉ်�်၍ မှာည်း်သုံးုံ�

ကားုံင်တ်ွယ်က်ျေးခြဖွးာင်�်မှာည်းဟ်ူးကျေးသုံးး ကျေးမှာ�ချီးွန်း်�သုံးည်း ်

လွှာကားက်ျေးတွ�ကျေးဆိုးင််းးကားက်ျေးန်းသုံးးမှားး�ကားုံ ဖွုစ��ကျေးစ

လွှားကား ်းာုပ်�သုံးည်း။်
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ဖွွ��စည်း�်ပ်ံ� အကျေးခြချီးချီး�ဥပ်ကျေးေကျေးး�ဆိုွ�သုံးးမှားး�သုံးည်း ်

ဖွွ��စည်း�်ပ်ံ�အကျေးခြချီးချီး�ဥပ်ကျေးေတွင် ်သုံးတ်မှာာတက်ျေးဖွးခ်ြပ်

ထုံးး�သုံးည်း်် အချီးွင်််အကျေးး�မှားး� အးဏားတည်း်

ကျေးစကျေးး�အတွကား ်အကျေးသုံးအချီးးးစဉ််�စး�ချီးးင်််ချီးးနု်း်

းန်း်လွှာုံအပ်ပ််�သုံးည်း။် နှုံင်င််�ကျေးတးသ်ုံးည်း ်

အချီးွင်််အကျေးး�မှားး�အး� ကားးကားွယ်က်ျေးပ်�းန်း ်

တးဝန်း်းာုကျေးသုံးးလ်ွှာည်း�် အကျေးကားးင်အ်ထုံးည်း်

ကျေးဖွးမ်ှာည်း်န််းည်း�်လွှာမှာ�်မှာား မှားး�စွးမှားာုလွှာာကျေးပ်။

အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�ကုု ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ့်င်း ် ထုည်််သ့င်း�်ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ပြီးပ်ီ�ေဖွဲ့စာဝ်ေသာလ်ည်�် 

လကဝ်ေတ့်�တ့်င်း ် ထုုုအုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ� ရွရွိုက�င်း်သ်ု��နိုုုင်း်�ကပ်ါသလာ�။ ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ပြီးပ်ီ�ခု�သ်ည်််အုတ်ုုင်း�် ကမ်းာာ

ဝေပ်�ရွို ဖွဲ့့��စာည််�ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ် ဝေေအုာ�လု��န်ီ�ပ်ါ�မ်းိာ အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�ကုု ထုည်််သ့င်း�်ဝေရွ��့�ထုာ�ပ်ါသည်။် 

သုု�ရွာတ့်င်း ် ဖွဲ့့��စာည််�ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေပ်ါအုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�ကုု ရွရွိုက�င်း်သ်ု��ခုုုင်းပ်ြီးမ်း�ဝေစာေခုင်း�်က အု�ုုပ်ါအုခု့င်း်် 

အုဝေရွ�မ်း�ာ�အုာ� ဝေလ�စာာ�တ်တ်သ်ည်််ဓိဝေလတ််စာခု်ုကုု အုပြီးမ်း�တ်မ််း�အုာ�ေဖွဲ့င်း််ေဖွဲ့စာဝ်ေပ်�မ်းလာဝေစာဝေပ်။  ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေပ်ါ အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�နိုိင်း်် လကဝ်ေတ့်�တ့်င်း ်ရွရွိုဝေန်ဝေသာအုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�မ်း�ာ�အု�ကာ� ကြိုးကီ�မ်းာ�

သည််် က့ာဟိုမ်းုမ်း�ာ�ရွိုတ်တ်ပ််ါသည်။် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေပ်ါ အုဝေ�ကာင်း�်အုရွာမ်း�ာ�အု�ကာ� လူအုခု့င်း််

အုဝေရွ�အုနိုိစာသ်ာရွမ်း�ာ� စာုမ်း််�င်းမ််းုမ်းိာ အုခု�နု်�်ကာလာသည်န်ိုိင်း််အုမ်း့ အုခု့င်း််အုဝေရွ�က�င်း်သ်ု��နိုုုင်း်မ်းုခုုုင်းမ််းာေမ်းင်း််

တ်င်းလ်ာေခုင်း�်က�သ်ုု�ဝေသာ အုက��ု�ဝေက��ဇိုူ�မ်း�ာ�ရွရွိုလာနိုုုင်းသ်ည်။် သုု�ေဖွဲ့စ်ာဝေသာလ်ည်�် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေဝေရွ��့�သူမ်း�ာ�အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ် အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�ရွရွိုက�င်း်သ်ု��ခုုုင်းပ်ြီးမ်း�ဝေစာေခုင်း�်၏ ေုတ်ုယမ်း�ကန်ိုိာစာာေဖွဲ့စာ်

သည််် အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�ကုု အုာဏာာတ်ည််ဝေစာေခုင်းအ်ုာ� ဝေသခု�ာက�န်ာစာ့ာစာဉ်း�်စာာ�ဝေ�ာင်းရ်ွွကရ်ွန်် လုုအုပ််

ဝေပ်သည်။် 

နိုုုင်းင််း�တ်ကာဥပ်ဝေေအုရွ အုာဏာာတ်ည််

ဝေစာေခုင်း�်၏ ကန်ဦး�လုပ်င််းန်�်စာဉ်းမ််းိာ နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာ်

အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ် တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေစာုု�မ်းုု�ဝေရွ�အုာ� အုာမ်းခု�

ခု�ကဝ်ေပ်�ေခုင််း�ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် အုခ့ုင်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�ကုု 

ကာက့ယရ်ွမ်းည််တ််ာ�န်မ််းိာ နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာထ်ု�တ့်င်းရုိ်ွ

ပြီးပ်ီ� ထုုုအုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�ထုုဝေရွာကဝ်ေစာရွန် ် လုပ် ်

င်းန်�်စာဉ်းမ််း�ာ� ဝေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်းရ်ွမ်းည်ေ်ဖွဲ့စာသ်ည်။် ထုုု�

အုေပ်င်း ်အုခု့င်း််အုဝေရွ�ခု��ု�ဝေဖွဲ့ာကခ်ု�ရွသူမ်း�ာ�ကုု ထုု
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ဝေရွာကစ်ာ့ာ ေပ်န်လ်ည်က်ုစာာ�ဝေပ်�နိုုုင်းမ််းည်််တ်ရွာ�ဝေရွ�စာန်စာက်ုု ဝေသခု�ာစာ့ာလကလ်ိမ်း�်မ်းီဝေစာဝေရွ� ဝေ�ာင်းရ်ွွက်

ဝေပ်�ရွမ်းည်။်  

ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�တ့်င််း အုခ့ုင်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�အုာ�ထုည်််သ့င်း�်နုုိုင်းပ်ြီးပီ်� ယင််း�တုု်�ကုု အုတုု်င်း�် 

အုတ်ာတ်စာခ်ုုအုထုုခု���ကာ�နိုုုင်းဝ်ေသာေ်င်းာ� အုမ်းိန််တ်ကယရ်ွရွိုရွန် ်အုဝေကာင်းအ်ုထုည်ဝ်ေဖွဲ့ာသ်ည်််န်ည်�်လမ်း�် 

မ်းိာ မ်း�ာ�စာ့ာမ်းရွိုလိဝေပ်။ သုု�ဝေသာ ် လကဝ်ေတ့်�ပ်ါ�င်းဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကသ်ူမ်း�ာ�သည် ် ထုုုအုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�အုာ� 

အုဝေကာင်းအ်ုထုည််ဝေဖွဲ့ာေ်ခုင်း�်နိုိင်း်် အုာဏာာတ်ည််ဝေစာေခုင်း�်ကုု  ပ်ုုမ်းုုဝေကာင်း�်မ်း့န်ဝ်ေစာရွန် ်ဝေထုာကက်ူနိုုုင်းသ်ည်််

မ်း�ာ�စာ့ာဝေသာ န်ည်�်လမ်း�်မ်း�ာ�စာဉ်း�်စာာ�ပြီးပ်ီ�ေဖွဲ့စာသ်ည်။်

၇.၁။ အဓလေ့ုပ်ါးယ်ဖ်ွွင်််ဆိုုံခြချီးင်�်ဆိုုံင်း်း အကားးအည်း�မှားး�

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု� အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�သည် ်ပ်င်း်ကုုယအ်ုာ�ေဖွဲ့င်း် ်လူ်အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ ပ်င်းမ််းအုရွင်း�်ခု�

အုဝေ�ကာင်း�်အုရွာမ်း�ာ�နိုိင်း် ်ပ်တ်သ်က၍် ကုုင်းတ့််ယဝ်ေေဖွဲ့ရွိင်း�်နိုုုင်းေ်ခုင်း�်မ်းရွိုပ်ါ။ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေပ်ါ လူ်

အုခု့င်း််အုဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကအ်ုခု��ု�သည် ် အုဝေသ�စာုတ်�်န််ပြီးပ်ီ� တ်ုတ်ုက�က� ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�ဝေသာ ်

လည်�် အုမ်း�ာ�စာုမ်းိာမ်းူ ဝေယဘာုယ��န်ဝ်ေသာေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကမ််း�ာ� ေဖွဲ့စာ�်ကပ်ါသည်။် ဝေယဘာုယ�အုေဖွဲ့စာသ်ာ 

အုသု���င်းမ််းုရွိုသည်် ်စာည််�မ်း�ဉ်း�်မ်း�ာ�ကုု ဝေရွ��့�ရွာတ့်င်းလ်ည်�်ဝေကာင်း�် သုု�မ်းဟိုုတ် ်သီ�ေခုာ�ည်ှုနိုုင်း�်မ်းုတ်စာခ်ုု

၏ရွလေအ်ုရွဝေသာလ်ည််�ဝေကာင်း�် ထုုုက�သ်ုု� ဝေယဘာုယ�ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကက်ုု လုုအုပ်န်ိုုုင်း်ဝေပ်မ်းည်။်  သုု�ရွာတ့်င်း ်

ဝေယဘာုယ�ေပ်�ဝေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်း ် ဝေရွ�သာ�ထုာ�သည်မ််း�ာ�အုာ� က�င်း်သ်ု��ရွာတ့်င်း ် ေပ်ဿန်ာရွိုနိုုုင်းပ််ါသည်။် 

အုဘာယဝ်ေ�ကာင်း်�်ုုဝေသာ ် ရွိင်း�်လင်း�်ဖွဲ့့င်း်�်ုုရွန်လ်ုုအုပ််ဝေသာဝေ�ကာင်း် ် ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေဝေရွ��့�သူမ်း�ာ�သည် ်အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုာ� အုဓိုပ်ါါယ်ဖွဲ့့င်း််�ုုရွိင်း�်လင််း�မ်းုမ်း�ာ�ေပ်�နိုုုင်းဝ်ေစာမ်းည်် ်လမ်း�်ညွှှန််

ခု�ကမ််း�ာ�ကုုခု�မ်းိတ်ရ်ွန်် ရွည်ရ်ွွယ�်ကသည်။် အုဝေေခုခု�မ်းူမ်း�ာ�နိုိင်း်် ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ခု�ကမ််း�ာ�ကုု န်ုေါန််�တ့်င်းထ်ုည်််သ့င်း�်

ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ေခုင်း�်သည် ်ဝေရွွ�ခု�ယန်ိုုုင်း်မ်းည််် န်ည်�်လမ်း�်တ်စာရ်ွပ်ေ်ဖွဲ့စာသ်ည်။် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ၏ စာ�အုဝေေခုခု�

သဝေဘာာတ်ရွာ�မ်း�ာ�ကုု ခု�မ်းိတ်ေ်ခုင်း�်မ်းိာလည်�် န်ည််�လမ်း�်တ်စာရ်ွပ်ေ်ဖွဲ့စာပ််ါသည်။် သုု�ဝေသာလ်ည်�် ဤစာ�

အုဝေေခုခု�သဝေဘာာတ်ရွာ�မ်းိာ နိုုုင်း်င်း�အုတ့်င်း်� တ်စာေ်ပ်ည်လ်ု��အုတ်ုုင်း�်အုတ်ာေဖွဲ့င်း်လ်ကခ်ု�ထုာ�ေခုင်း�်မ်းရွိုလ့င်းေ်ဖွဲ့စာ်

ဝေစာ၊ ၎င်း�်သဝေဘာာတ်ရွာ�ကုုယတ််ုုင်း ် ဝေရွိ�ဝေန်ာကမ််းည်ီညွှ့တ််လ့င်းဝ်ေသာေ်ဖွဲ့စာဝ်ေစာ၊  ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�၏အုေခုာ�ဝေသာ

ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကမ််း�ာ�နိုိင်း် ်�ုဝေရွာဓိုေဖွဲ့စာဝ်ေန်လ့င်းေ်ဖွဲ့စာ ်ဝေစာ

၎င်း�်သည် ်ေပ်ဿန်ာေဖွဲ့စာန်ိုုုင်း်ပ်ါသည်။် အုခု��ု�ဝေသာ 

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�တ့်င်း ် အုဓိုပ်ါာယဖ်ွဲ့့င်း််

�ုုမ်းုမ်း�ာ�အုာ� သီ�ေခုာ�စာီဝေ�ာင််းရွွက်ဝေန်မ်းည်််

အုစာာ� ဝေပ်ါင်း�်စာည်�်ဝေ�ာင်းရွ်ွကေ်ခုင််း�ေဖွဲ့င်််း အုဓုိပ်ါာယ်

ရွိင်း�်လင်း�်ရွန်န်ိုိင်း်် အုရွာဝေရွာကဝ်ေသာက�င်း်သ်ု��မ်းု

ေဖွဲ့စာဝ်ေစာရွန် ် ရွည်ရ်ွွယခ်ု�က်ေဖွဲ့င်း်် အုေပ်�သဝေဘာာ

ဝေ�ာင်းစ့်ာာ အုဓုိပ်ါာယ်ရိွင််း�လင််း�ရွန် ် တ်ုုကတ့််န်�်

ထုာ�ပ်ါသည်။် အုခု��ု�ဝေသာ လကဝ်ေတ့်�ဝေ�ာင်း ်

ကျေးယ်�ံယ်းခြပ်ံကျေးဖွးက်ျေးဆိုးင် ်ကျေးး�သုံးး�ထုံးး�သုံးည်း ်

မှားး�အး�ကားးင််သ်ုံးံ��းးတွင် ်ခြပ်ဿန်းးးာုနှုံင််

ပ်�သုံးည်း။် အ�ယ်က်ျေး�ကားးင််ဆ်ိုုံကျေးသုံးး ်းာင်�်လွှာင််�

ဖွွင်််ဆိုုံးန်း ်လွှာုံအပ််ကျေးသုံးးကျေး�ကားးင်် ်ခြဖွစပ််�သုံးည်း။် 

ဖွွ��စည်း�်ပ်ံ� အကျေးခြချီးချီး� ဥပ်ကျေးေကျေးး�ဆိုွ�သုံးးမှားး�မှာား 

အဓလေ့ုပ်ါးယ်း်ာင်�်လွှာင််�ဖွွင်််ဆိုုံးန်းအ်တွကား် 

လွှာမှာ�်ညွာန်း်ချီးးကား်မှားး�ချီးးမှာာတ်းန်း ်းည်းး်းယ်ထ်ုံးး�

ပ်�သုံးည်း။်
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ရွွကသ်ူမ်း�ာ�သည် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေကုု လကဝ်ေတ့်�က�ဝေသာ ဥပ်ဝေေဝေရွ�ရွာလမ်း�်ညွှှန်အ်ုေဖွဲ့စာ ် ဝေရွ� 

သာ�ေခုင်း�်အုာ�ေဖွဲ့င်း် ်အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�အုာဏာာတ်ည်ေ်ခုင်း�်ကုု အုဝေထုာကအ်ုကူေပ်�ရွန််နိုိင်း်် အုဝေ�ကာင်း�်အုရွာ

မ်း�ာ�ကုု အုဝေသ�စာုတ်ဝ်ေဖွဲ့ာေ်ပ်ရွန် ် ဥပ်မ်းာအုာ�ေဖွဲ့င်း် ် လူန်ည်�်စာုအုုပ်စ်ာုသည် ် မ်းည်သ်ည်််အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�ရွရွို

သည်န်ိုိင်း််စာပ်လ်�ဉ်း�်၍ အုဝေသ�စာုတ်ထ်ုည်််သ့င်း်�ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ရွန် ်ကြိုးကု��စာာ��ကသည်။် 

၇.၂။ လွှား�အချီးွင်််အကျေးး�ဆိုုံင်း်း ခြပ်ဋ္ဌားန်း�်ချီးးကားမ်ှားး�ကားုံ အးဏားတည်းက်ျေးစကျေးသုံးး 

 လွှာံပ်ထ်ုံးံ��လွှာံပ်န််းည်း�်မှားး�

တ်ည်ရ်ွိုဝေန်��ေဖွဲ့စာပ်ြီးပ်ီ� ရွိင်း�်ရွိင်း�်လင်း�်လင်း�်ေဖွဲ့စာဝ်ေန်ဝေသာ လူအုခု့င်း််အုဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ အုေင်းင်း�်ပ့်ာ�မ်းု

မ်း�ာ�တ့်င်း ် စာစာဝ်ေ���ု��ေဖွဲ့တ်ရ်ွန်အ်ုတ့်ကသ်ာ တ်ရွာ�ရိုု��မ်း�ာ�ကုု လုုအုပ်သ်ည်မ််းဟိုုတ်ဝ်ေပ်။ အုာဏာာတ်ည််

ဝေစာရွန်တ််ာ�န်ရ်ွိုသည်် ် တ်ရွာ�ရိုု��မ်း�ာ�၏ အုဝေရွ�ပ်ါဝေသာအုစာုတ်အ်ုပ်ုုင်း�်တ်စာ်ရွပ်မ််းိာ လူ်အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�နိုိင်း် ်

စာပ်လ်�ဉ်း�်၍ မ်းဝေသခု�ာမ်းဝေရွရွာမ်းု ေမ်းင်််းမ်းာ�ပြီးပ်ီ�၊ အုယူအု�မ်း�ာ�မ်းိာလည်�် အုမ်း��ု�မ်း��ု�အုဖွဲ့ု�ဖွဲ့ု� က့�ေပ်ာ�လ�ကရ်ွို

သည်််ဝေန်ရွာမ်း�ာ�တ့်င်း ်စာီရွင်း�်ု��ေဖွဲ့တ်ရ်ွန်ပ််င်းေ်ဖွဲ့စာသ်ည်။် ဝေတ်ာင်းအ်ုာဖွဲ့ရွုက ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေသစာက်ုု

(၁၉၉၄-၆) ည်ှုနိုုင်း�်ဝေ�ာင်းရ်ွွကဝ်ေန်စာဉ်းအ်ုတ့်င်း်� တ်ုုင်း်�ေပ်�ေပ်ည်ေ်ပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာမ််းိ ဝေရွွ�ဝေကာကတ််င်းဝ်ေေမ်းှာက်

ေခုင်း�်ခု�ရွဝေသာဝေခုါင်း�်ဝေ�ာင်းမ််း�ာ�က ဝေသေဏာ်ဝေပ်�ေခုင်း�်သည် ် လူ်အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ စာည်�်မ်း�ဉ်း�်မ်း�ာ�ကုု 

ခု��ု�ဝေဖွဲ့ာကေ်ခုင်း�်ေဖွဲ့စာဝ်ေ�ကာင်း�် သဝေဘာာတ်ူည်ီခု��်ကပ်ါသည်။် သုု�ရွာတ့်င််း ဝေသေဏာဝ်ေပ်�ေခုင်း�်စာန်စာသ်ည် ်

ေပ်ည်သ်ူလူထုုအု�ကာ� အုမ်း�ာ�အုေပ်ာ�လကခ်ု�နိုုုင်း်ဖွဲ့့ယ်ရွိုပြီးပ်ီ� ေပ်ည်လ်ု��ကွတ််�နိုဒခု�ယူပ့်�မ်း�ာ�သည်ပ််င်း ်ယင်း�်

အုာ� ဝေထုာကခ်ု�နုုိုင်းဖ့်ွဲ့ယရုိ်ွဝေပ်သည်။် ထုုု�ဝေန်ာကညုှ််နုိုင်း�်ဝေ�့�ဝေန့ို�သူမ်း�ာ�က ဤဝေမ်း�ခ့ုန်�်ကုုဝေေဖွဲ့ရိွင််း�ဝေ�ာင််း 

ရွွကရ်ွန််တ်ာ�န်အ်ုာ� အုသစာဖ်ွဲ့့��စာည်�်ထုာ�ဝေသာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေခုု�ရိုု��ထု�တ့်င်းထ်ုာ�ခု�ရ်ွန်် �ု��ေဖွဲ့တ််

ခု�်�ကသည်။် ဝေန်ာက�်ု��တ့်င်း ် ထုုုခုု�ရိုု��က ဝေသေဏာ်ဟိုူသည် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် ကုုကည််ီမ်းုမ်းရွို

ဝေ�ကာင်း�်၊ လူ်အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ��ုုင်းရ်ွာစာည်�်မ်း�ဉ်း�်မ်း�ာ�ကုု ခု��ု�ဝေဖွဲ့ာကေ်ခုင်း�်ေဖွဲ့စာဝ်ေ�ကာင်း�် �ု��ေဖွဲ့တ်ေ်ပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�်

သည်။် ခုု�ရိုု��မ်းိာ အုသစာဖ်ွဲ့့��စာည်�်ထုာ�ေခုင်း�်ေဖွဲ့စာသ်ည်််အုေပ်င်း ်နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာ ်အုင်းစ်ာတ်ီက���ရွိင်း�်မ်း�ာ�အုဝေပ်� လူ 

အုမ်း�ာ�ယု��ကည်လ်ကခ်ု�မ်းုမ်းရွိုဝေသာလ်ည််� ထုုုခုု�ရိုု��၏တ်ရွာ��င်းေ်ဖွဲ့စာမ််းုက အုမ်း�ာ�စာုလကခ်ု�ဝေသာ အုဝေေဖွဲ့

တ်စာခ်ုုဝေပ်�နိုုုင်းသ်ည််် �ု��ေဖွဲ့တ်စ်ာီရွင်းပ််ုုင်းခ်ု့င်း််ရွိုသူအုေဖွဲ့စာ ် ေဖွဲ့စာလ်ာဝေစာပ်ါသည်။် သုု�ဝေသာေ်င်းာ�လည်�် ဤ

အုခု�င်း်�အုရွာမ်းိာ ဝေေပ်လည်သ့်ာ�ခု�ေ်ခုင်း�်မ်းရွိုပ်� ၂၀၀၅ ခုုနိုိစာ် ဝေရွွ�ဝေကာကပ့််�မ်း��့ယဝ်ေရွ� လုပ်ရ်ွိာ�မ်းုမ်း�ာ�တ့်င်း ်

အုခု��ု�ဝေသာ ဝေခုါင်း်�ဝေ�ာင်းမ််း�ာ�မ်းိာ တ်ုုင်း်�ေပ်ည်အ်ုတ့်င်း်� တ်ရွုပ်ရ်ွုပ်တ််က်လာဝေသာ ရွာဇို�တ််မ်းုမ်း�ာ�အုာ�

�န်််က�င်းသ်ည်််ဘာကမ််းိဝေန်၍ အုမ်း�ာ�ယု��ကည်လ်ကခ်ု�နိုုုင်း်မ်းည်််  ကုုယပ််ုုင်းပ််ု�စာ�တ်စာခ်ုုရွရွိုရွန် ်၎င်း�်ဝေသေဏာ်

ဝေပ်�မု်း�ုုင်းရ်ွာဝေမ်း�ခ့ုန်�်ကုုေပ်န်အ်ုသု��ခု�ကာ  ေပ်ည်လု်��ကွတ်�်နိုဒခု�ယူပ့်�ဝေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင််းရွန်အ်ုာ�ထုုတ်ခ်ု�သ်ည်။် 

ဤဝေ�ာင်းရ်ွွကခ်ု�ကမ််း�ာ�တ့်င်းပ််ါ�င်းခ်ု�်ဝေသာ ခုု�ရိုု��မ်း�ာ�မ်းိာ ဥပ်ဝေေကုုအုဓိုပ်ါာယဖ်ွဲ့့င်း််�ုုေခုင်း�်ထုက ်

‘ဥပ်ဝေေေပ်�ေခုင်း�်’ ဝေ�ာင်းရ်ွွကဝ်ေန်ဝေ�ကာင်း�် သုေမ်းင်းန်ိုုုင်း်ပ်ါသည်။် ဤအုခု�င်း�်အုရွာမ်းိာ တ်ာ�န််ရွိုသူအုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ်

ေီမ်းုုကဝေရွစာီစာန်စာအ်ုရွ သဝေဘာာတ်ူည်ီမ်းုမ်းပ်ါပ်� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုာ� ေပ်င်း�်င်းေ်ခုင်း�်၊ဝေေပ်ာင်း�်လ�ေခုင်း�်

မ်း�ာ�ေပ်�လုပ်လ်ာဝေသာအုခုါ အုဝေရွ�ကြိုးကီ�လာပ်ါသည်။် နုုိုင််းင်း�ဝေရွ�သမ်းာ�မ်း�ာ�သည် ်လူန်ည်�်စုာနိိုင်း်် အုေခုာ�ဝေသာ
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လူမု်းအုဖ့ွဲ့��အုစာည်�်မ်း�ာ�၏ အုခ့ုင်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�အုာ� 

ထုုတ်ေ်ပ်န်ေ်ပ်ဋ္ဌာာန်�်ဝေပ်�ရွန် ်တ်ရွာ�ရုို��မ်း�ာ�ကုု အုသု��

 ေပ်�နုုိုင်းမ််းည်််န်ည်�်လမ်း�်မ်း�ာ�အုာ� ရိွာဝေဖ့ွဲ့�ကသည်။်  

တ်စာစ်ာုတ်တ််စာ်ပ်ုုင်း�်အုာ�ေဖွဲ့င်း်အ်ုဝေ�ကာင်း�်မိ်းာ နုုိုင်းင််း� 

ဝေရွ�သမ်းာ�မ်း�ာ�သည် ်‘ဥပ်ဝေေေပ်�ေခုင်း�်’ အုာဏာာကုု 

လက�်ါ�ကြိုးကီ�အုုပ်ရ်ွန်န်ိုိင်း်် ယင်း�်တ်ုု�၏ကုုယပ််ုုင်း ်  

မ်း��နိုဒန်ယ်အုာ� တ်စာ်စာုတ်တ််စာ်ဝေေသအုာ�ေဖွဲ့င်း် ်

တ်စာဖ်ွဲ့ကသ်ကက်�က� ကာက့ယဝ်ေပ်�နိုုုင်းဝ်ေစာရွန် ်

�နိုဒရွို�ကဝေသာဝေ�ကာင်း်ေ်ဖွဲ့စာပ််ါသည်။် လူ်အုခု့င်း် ်

အုဝေရွ�မ်း�ာ�သည် ် နိုုုင်း်င်း�သာ�ေဖွဲ့စာမ််းုနိုိင်း်် နိုုုင်းင််း�

အုတ့်င်း�် ပ်ါ�င်း်ပ်တ်သ်ကမ််းုအုဝေပ်� မ်းူတ်ည်သ်ည််် 

အီုသီယုု�ပီ်�ယာ�နုုိုင််းင်း�တ့်င်း ်ထုုလ့ယ်ရိွလ့ယ်ဝေသာ 

တ်ုုင်း်�ရွင်း�်သာ�ဝေရွ�ရွာ�ုုင်းရ်ွာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေဟိုန်ခ်ု�က်ည်ီမ်းုကုုပ်�်ပ်ုု� နိုုုင်းရ်ွန်် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေက ဥပ်ဝေေေပ်�ဝေရွ�မ်းဏ္ဍာု�င်းအ်ုာ� မ်းည်သ်ည်််ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကက်ုုမ်း�ုု အုဓိုပ်ါါယဖ်ွဲ့့င်း််�ုုရွန်အ်ုခု့င်း််ရွိုသည်် ်

တ်စာခ်ုုတ်ည််�ဝေသာအုဖွဲ့့��အုစာည်�်တ်စာခ်ုုအုဝေန်ေဖွဲ့င်း်် တ်ုက�ေပ်တ်သ်ာ�စာ့ာ လုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််ဝေပ်�အုပ်ထ်ုာ�ပ်ါသည်။် 

၇.၃။ ဖွွ��စည်း�်ပ်ံ�အကျေးခြချီးချီး�ဥပ်ကျေးေပ်� တုံင််�ကားး�ကျေးး� လွှာံပ်င််န်း�်စဉ်မ်ှားး�

မ်းည်သ်ူသည် ် တ်ုုင်း်�ကာ�ခု�ကမ််း�ာ�ကုု စာတ်င်းန်ိုုုင်း၍် အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ� အုာဏာာတ်ည်ဝ်ေစာရွန် ်

ဝေ�ာင်းရ်ွွကန်ိုုုင်း်မ်းည်န််ည််�။ ယင်း�်သည် ်တ်ုုကရ်ိုုုကထ်ုုခုုုက်န်စာန််ာရွဝေသာ နိုုုင်းင််း�သာ�တ်စာဥ်ီး�တ်စာဝ်ေယာက်

အုတ့်ကသ်ာေဖွဲ့စာသ်လာ� သုု�မ်းဟုိုတ် ် ယင်း�်ကုုကုုယ်စာာ�ေပ်�လ�က်ရုိွသည််် သက�ုု်င်းဝ်ေသာအုဖ့ွဲ့��အုစာည်�်က 

အုမ်းုကုစာာအုတ့်က ် ရွင်း�်ုုင်း်ဝေ�ာင်းရ်ွွကန်ိုုုင်းေ်ခုင်း�်ရွိုသလာ�။ ေပ်ည်သ်ူ်အုက��ု�စာီ�ပ့်ာ�အုတ့်က ် ဝေ�ာင်းရ်ွွက်

ဝေန်ဝေသာ အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�၏ အုဝေန်အုထုာ�မ်းိာအုဘာယန််ည်�်။ ယင်း�်တ်ုု�သည် ် တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ��ုုင်းရ်ွာ 

အုာဏာာသက�်င်းဝ်ေစာမု်းနိိုင်း်် သက�ုု်င်းသ်ည်််အုဝေရွ�ကြိုးကီ�ဝေမ်း�ခ့ုန်�်မ်း�ာ�ေဖွဲ့စ်ာ�ကပ်ါသည်။် တ်စာခ်ု�နု်တ််ည်�်မိ်းာပ်င်း ်

လူ်အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�မ်း�ာ� အုာဏာာတ်ည်အ်ုသက�်င်းဝ်ေစာဝေရွ�အုတ့်က ်တ်ရွာ�ရိုု��မ်း�ာ�အုာ�လကလ်ိမ်း�်မ်းိီဝေစာမ်းည်််

လုပ််ထုု��လုပ်န််ည်�်မ်း�ာ�ကုု ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�အုတ့်င်း�်၌ အုလ့န်ဝ်ေယယုယ�က�စာ့ာ ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်�က

သည်။် ယင်း�်တ့်င််း အုဝေ�ကာင််း�အုရွာအုဝေသ�စုာတ်အ်ု�င်း််မ်း�ာ� ပ်ါ�င်းခ်ု�င်းမိ််းပ်ါ�င််းမ်းည်။် �ုုလုုသည််မ်းိာ 

ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေဝေရွ��့�တ်ည််ဝေ�ာက်သူ 

မ်း�ာ�သည် ် တ်ရွာ�ရိုု��မ်း�ာ�အုာ� ရိုုု�ရွိင်း�်ဝေသာ 

စာည်�်မ်း�ဉ်း�်မ်း�ာ�ခု�မ်းိတ်ဝ်ေစာရွန်န်ိုိင်း်် လ့ယလ်င်း််တ်ကူ 

လကလိ်မ်း�်မီ်းရွရုိွဝေစာနုုိုင်းရ်ွန်အ်ုတ့်က ်လမ်း�်ညှွှန်ဝ်ေပ်�

ရွန်ေ်ဖွဲ့စ်ာသည်။်  ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�သည််

ပ်ုဂဂု�လ်တ်စာ်ဦး�တ်စာဝ်ေယာက၌် အုခု့င်း််အုဝေရွ�ခု��ု�

ဖွွ��စည်း�်ပ်ံ�အကျေးခြချီးချီး�ဥပ် ကျေးေ ကျေးး�ဆိုွ�သုံးးမှားး�သုံးည်း ်

တးး�ရှုံ��၊ချီးံ�ရှုံ��မှားး�အး� ရှုုံ�းာင်�်ပြီးပ်�� 

ကျေးဆိုးင််းးကားး်လွှာွယ်က်ားးကျေးစကျေးသုံးး စည်း�်မှားဉ်�်မှားး� 

ချီးးမှာာတက်ျေးး�အတွကား ်တးး�ရှုံ��မှားး�အး� 

လွှာမှာ�်ညွာန်း်းန်း်ခြဖွစပ််�သုံးည်း။်

တးး�ရှုံ��မှားး�၏ အကျေးး�ပ်�ကျေးသုံးးအစုတအ်ပ်ုံင်�်

တစး်ပ်မ်ှာား လွှား�အချီးွင််အ်ကျေးး�နှာင််် စပ်လ်ွှားဉ်�်၍ 

မှာကျေးသုံးချီးးးမှာကျေးးးးမှာု ခြမှာင််မ်ှား�ပြီးပ်��၊ အယ်းအဆို

မှားး�မှာားလွှာည်း�် အမှား ုံ �မှား ုံ �အဖွံ�ဖွံ� ကားွ�ခြပ်း�လွှားကားး်ာု

သုံးည်း််ကျေးန်းးးမှားး�တွင် ်စ�းင်ဆ်ိုံ��ခြဖွတ်းန်း်ပ်င် ်

ခြဖွစသ်ုံးည်း။် နှုံင်င််�ကျေးး�သုံးမှား�မှားး�မှာား လွှားန်းည်း�်စံ

နှာင််် အပ်ယ်ုကား လွှားမှာုအဖွွ��အစည်း�်မှားး�၏ အချီးွင်် ်

အကျေးး�မှားး�အး� ထုံးံတ်ခြပ်န်း်ခြပ်ဋ္ဌားန်း�်ကျေးပ်�းန်း ်ချီးံ�ရှုံ��

မှားး�အး�အသုံးံ��ချီးးကားး ကြီးကားုံ�ပ်မှာ�်နှုံင််သုံးည်း််န်းည်း်�

လွှာမှာ�်မှားး�အခြဖွစမ်ှာာတယ််း�ကားပ်�သုံးည်း။်  
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ဝေဖွဲ့ာကခ်ု�ရွေခုင်း�်ရွိုပ်ါက ထုုုခု��ု�ဝေဖွဲ့ာကခ်ု�ရွေခုင်း�်နိုိင်း််ပ်တ်သ်က၍်တ်ုုင်း�်ကာ�ရွာတ့်င်း ် အုန်ာဂတ််တ့်င်း ် ဝေပ်� 

ဝေပ်ါကလ်ာနိုုုင်းမ််းည််် ဥပ်ဝေေေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�က ်သုု�မ်းဟိုုတ် ်တ်ရွာ�ရိုု��စာည်�်မ်း�ဉ်း�်မ်း�ာ�ကုုမ်းိီခုုုမ်းုဝေ�ကာင်း် ်တ်ုုင်း�်ကာ�မ်းု

အုခု�နု်် ဝေနိုိာင်း််ဝေနိုိ��ကန််�်ကာဝေစာေခုင်း�်ထုက ်အုခု့င်း််အုဝေရွ�အုဝေပ်�တ့်င်းသ်ာ အုဝေေခုခု�နိုုုင်းဝ်ေစာရွန် ်အုတ်ုအုလင်း�်

အုာမ်းခု�ခု�က်ဝေပ်�ထုာ�သည်။်  

၇.၄။ အင်စ်တ�ကားး��းာင်�်ဆိုုံင်း်း အးမှာချီး�ခြချီးင်�်မှားး�

လူ်အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�ဝေကာမ််းရွိင်းမ််း�ာ�မ်းိာ ပ်ုုမ်းုု၍မ်း�ာ�ေပ်ာ�လာပြီးပ်ီ� အုမ်း��ု�သာ�အု�င်း်် လူ်အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ� 

အုင်း်စာတ်ီက���ရွိင်း�်မ်း�ာ�အုတ့်က ် ကုလသမ်းဂဂမ်းိအုတ်ည်ေ်ပ်�ထုုတ်ေ်ပ်န်ထ်ုာ�သည်် ် စာည်�်မ်း�ဉ်း�်မ်း�ာ�ကုု ၎င်း�်

ဝေကာမ််းရွိင်းမ််း�ာ�သည် ်လုုကန််ာ�ကပ်ါသည်။် အုဓိုကအုဝေ�ကာင်း�်အုရွာမ်းိာ အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ� ခု��ု�ဝေဖွဲ့ာကခ်ု�

ရွသည်ဟ်ိုုတ်ုုင်း�်ကာ�လာသည်် ် ေပ်ည်သ်ူတ်စာ်ဦး�ခု�င်း�်စာီတ်ုုင်း�်နိုိင်း်် လူ်အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�ကုု ထုုုဝေကာမ််းရွိင်း်

က�သ်ုု�ဝေသာ အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�က 'တ်ုဝေရွာကဝ်ေသာကုစာာ�မ်းု' ဝေပ်�နိုုုင်းသ်ည််် အုတ်ုုင်း�်အုတ်ာေဖွဲ့စာပ််ါသည်။်  

ထုုုအုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�၏  လုပ််ဝေ�ာင်းန်ိုုုင်းသ်ည်််န်ည်�်လမ်း�်မ်း�ာ�မ်းိာ န်စာန််ာဝေ�က�အုပ်ါအု�င်း ် ကုစာာ�မ်းုမ်း�ာ�

ဝေ�ာင်းရ်ွွကဝ်ေပ်�နိုုုင်းစ်ာ့မ်း်�ရွိုသည်် ်ဝေကာမ််းရွိင်းတ််စာခ်ုုအုဝေန်မ်းိန်စာ်န်ာမ်းုအုဝေပ်� ေပ်ည်သ်ူ်အုင်းစ်ာတ်ီက���ရွိင်း�်မ်း�ာ�

မ်းည်သ်ုု�ဝေ�ာင်းရ်ွွကသ်င်း််သည််ဟိုု အုကြုံက�ေပ်�နိုုုင်း်စာ့မ်း်�ရွိုသည်် ် ဝေကာမ််းရွိင်းတ််စာခ်ုုအုထုုပ်ါ က�ယက်�ယေ်ပ်န်််

ေပ်န််ဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကန်ိုုုင်းသ်ည်။်

၇။ အ
းဏာ

းတ
ည်း

ကျေးစခြချီးင်�်
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43လူ့့�အခွွင့်�်အ�း�ဆိုု�င့်�းာ ဓလေ့�လူ့ထ်ုံး���တမ်း��ကိုု� တည်��ဆိုာကို�ခြခွင့်��

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုာ� ဝေရွ��့�ေပ်င်း�်င်းဝ်ေန်စာဉ်းအ်ုတ့်င်း�် ‘ကွနို်ုပ််တ်ုု�၏’ အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�

နိုိင်း်် ‘အုေခုာ�သူမ်း�ာ�၏’ အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�ဟိုု နိုုင်း်�ယိဉ်း်စာည်�်ရိုု��ေခုင်း�်က အုခု��ု�ဝေသာအုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�သည််

အုေခုာ�အုခ့ုင်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�ထုက် ပ်ဋုိပ်ကခမ်း�ာ�နိိုင်််း တ်င်း�် 

မ်းာမ်းုမ်း�ာ�ကုု ဝေပ်�ဝေပ်ါကလ်ာဝေစာဝေ�ကာင်း�် အုဓိုပ်ါါယ်

ဝေ�ာင်းပ််ါသည်။် ယင်း�်တ်ုု�တ့်င်း ်-

(က) လူန်ည်�်စာုအုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�မ်း�ာ�

(ခု) အုမ်း��ု�သမ်းီ�မ်း�ာ�၏ အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�မ်း�ာ�နိုိင်း််

(ဂ) စီာ�ပ့်ာ�ဝေရွ�နိိုင်း််လူမု်းဝေရွ��ုုင််းရွာ(ECOSOC) 

အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�ဟိုူ၍ ပ်ါ�င်းပ််ါသည်။်

၈.၁။ လွှားန်းည်း�်စံအချီးွင်််အကျေးး�မှားး�

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ ဝေ�့�ဝေနို့�မ်းုမ်း�ာ�တ့်င်း ် က့�ေပ်ာ�ေခုာ�န်ာ�ဝေသာ အုဖွဲ့့��အုစာည်�်

အုသီ�သီ�နိုိင်း် ် လုပ်ဝ်ေ�ာင်းသ်ူမ်း�ာ�အုာ� ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် နိုုုင်းင််း�ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာလကခ်ု�နိုုုင်းမ််းုအုဝေပ်�ဝေထုာကေ်ပ်ေင်းင်း�်

�ုုေခုင်း်�သည် ် က့�ေပ်ာ�ေခုာ�န်ာ�စာ့ာတ်ည်ရ်ွိုဝေန်ထုုုင်းလ်�ကရ်ွိုသည်် ် လူန်ည်�်စာုမ်း�ာ�နိုိင်း် ် ဌာာဝေန်တ်ုုင်း်�ရွင်း�်သာ�

မ်း�ာ�၏ လူ်အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�မ်း�ာ�အုဝေပ်� အုေင်းင်း�်ပ့်ာ�မ်းုအုသ့င်းဝ်ေ�ာင်းဝ်ေန်ပ်ါသည်။် ဘာရွာဇိုီ� (၁၉၈၈)၊ ဘာုုလီ�

ဗီ�ယာ� (၂၀၀၉) နိုိင်း်် အုီဝေက့ဝေေါ (၂၀၀၈) တ်ုု�တ့်င်း ်ဌာာဝေန်တ်ုုင်း�်ရွင်း�်သာ�ဝေပ်ါင်း�်စာု�တ်ုု�၏ အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�

အုာ�အုသုအုမိ်းတ်ေ်ပ်�ေခုင််း�နိိုင်း််စာပ်လ်�ဉ်း�်၍ ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင််းရွာဝေ�့�ဝေန့ို�ေင်းင််း�ခုု�မု်းမ်း�ာ� ရုိွပ်ါသည်။် 

အုင်းေုု်နီ်�ရိွာ�နုုိုင််းင်း�တ့်င်း ်ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေေပ်�ေပ်င််းဝေေပ်ာင််း�လ�ရွန် ်�င်းေ်ခုင််းသု��သပ်ရ်ွာတ့်င််း အုကခ်ုဝ်ေေသ 

အုပ်ါအု�င်း ် အုေခုာ�ဝေသာဝေေသမ်း�ာ�ရွို ဌာာဝေန်တ်ုုင်း�်ရွင်း�်သာ�လူန်ည်�်စာုမ်း�ာ�၏အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�မ်း�ာ�နိိုင်း်် ဗဟုို

အချီးး ုံ �ကျေးသုံးးအချီးွင်််အကျေးး�မှားး�သုံးည်း ်အခြချီးး�

အချီးွင်််အကျေးး�မှားး�ထုံးကား ်ပ်ဋိုပ်ကားခမှားး�နှာင်် ်

တင်�်မှားမှာုမှားး�ကားုံကျေးပ််ကျေးပ်�ကားလ်ွှားကျေးစသုံးည်း။် 

ယ်င်�်တုံ�တွင် ်လွှားန်းည်း�်စံအချီးွင်််အကျေးး�မှားး�၊ 

အမှား ုံ �သုံးမှာ��မှားး�၏အချီးွင််အ်ကျေးး�မှားး�နှာင််် 

ECOSOC (စ��ပွ်း�ကျေးး�နှာင််် လွှားမုှာကျေးး�ဆံုိုင်း်း) 

အချီးွင်််အကျေးး�မှားး�ဟူး၍ ပ်�ဝင်ပ််�သုံးည်း။်
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သဝေဘာာဝေ�ာင်းဓ်ိဝေလ ်ပ်န်က်ာစာီလာသဝေဘာာတ်ရွာ�မ်း�ာ�ဝေရွာယိကဝ်ေန်ပ်ါသည် ်(ဤလမ်း�်ညွှှန််စာာအုုပ်၏်

အုခုန််� ၂ ေဖွဲ့စာဝ်ေသာ အုဝေေခုခု�မ်းူမ်း�ာ�နိုိင်း်် အုေပ်န််အုလိန််ခု�တု်�်က်ဝေန်ဝေသာ အုဝေ�ကာင်း�်အုရွာမ်း�ာ�ကုု 

�ကည််ပ််ါ)။ န်ီဝေပ်ါနိုုုင်းင််း�၏ ၂၀၀၆ ခုုနိုိစာ်တ့်င်းအ်ု�ု��သတ်ခ်ု�်ဝေသာ �ယန်ိုိစာ�်ကာလကန််ကက်ုုင်းပ််ဋိုပ်ကခ

မ်း�ာ�အုပြီးပ်ီ� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေဝေရွ��့�ဝေရွ�ကုု �ကလ်ကဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကရ်ွာတ့်င်း ်တ်ုုင်း�်ရွင်း�်သာ�ဝေပ်ါင်း�်

စာု�ပ်ါ�င်း်ဝေသာ လူန်ည်�်စာုအုဖွဲ့့��အုစာည််�မ်း�ာ�၏ ဝေတ်ာင်း�်�ုုခု�ကမ််း�ာ�သည်် အုဓိုကအုက��ု��အုဝေန်အုထုာ�

တ့်င်း ် ရွိုဝေန်ပ်ါသည်။် အုီရွီထုရွီ�ယာ�နိုိင်း်် အုီသီယုု�ပ်ီ�ယာ�နိုုုင်းင််း�တ်ုု�တ့်င်း ် ၁၉၉၄ ခုုနိုိစာ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာလုပ်င််းန််�စာဉ်းမ််း�ာ�မ်းိာ က့�ေပ်ာ�ဝေသာတ်ုုင်း�်ရွင်း�်သာ�လူမ်း��ု�စာုမ်း�ာ�အုာ� ကုုယပ််ုုင်းေ်ပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု့င်း််ရွို

သူမ်း�ာ�အုေဖွဲ့စာလ်ကခ်ု��ကရွန် ် ဝေတ်ာင်း�်�ုု�ကရွာမ်းိ ဝေပ်�ဝေပ်ါကလ်ာေခုင်း�်ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် ဝေတ်ာင်းအ်ုာဖွဲ့ရွုက

နိုုုင်းင််း�တ့်င်း ် ‘လူမ်း��ု�ဝေရွ�ခု့�ေခုာ�မ်းုမ်းရွိုဝေသာ’ ေီမ်းုုကရွကတ််စာဖ်ွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ် ဝေေ (၁၉၉၆) ဝေပ်�ထု့က်

လာဝေစာသည်် ်၁၉၉၀-၆ ည်ှုနိုုင်း်�ဝေ�့�ဝေနို့�ပ့်�မ်း�ာ�တ့်င်းလ်ူမ်း�ာ�စာုနိုိင်း် ်လူန်ည်�်စာုအု�ကာ�အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�မ်း�ာ�နိုိင်း််

စာပ်လ်�ဉ်း�်၍ အုဝေခု�အုတ်င်း်အုေင်းင်း�်ပ့်ာ��ကေခုင်း�်မ်းိာ အုလ့န််အုဓိုကက�လိပ်ါသည်။် အုာဖွဲ့ဂန်န််စာာတ်န််တ့်င်း ်

ဘာာသာဝေရွ�နီိို�န့ိုယ်မု်း�ုုင်းရ်ွာ အုခ့ုင်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�နိိုင်််း အုမ်း��ု�သမီ်း�ထုု၏အုခ့ုင်််းအုဝေရွ�မ်း�ာ�မိ်းာ တုု်င်း�်ေပ်�ေပ်ည်ေ်ပ်� 

လှတ်ဝ်ေတ်ာ ် သုု�မ်းဟိုုတ် ် လုုယာဂ�ရီွဂ်ါ၂၀၀၃ ခုုနိုိစာ် စာကာ��ုုင်း�်မ်း�ာ�အုေဖွဲ့စာ ် ဝေပ်ါင်း�်စာပ်ဝ်ေေပ်ာင်း�်လ�သ့ာ�

ပ်ါသည်။် ယခုင်းက် ခု့�ေခုာ��ကခ်ု�ခု�်မ်းုမ်း�ာ�နိုိင်း် ်ယခုုအုခု�နု်ထ်ုု တ်ည်ရ်ွိုဝေန်�� လူမ်း��ု�ဝေရွ�ခု့�ေခုာ�ေခုင်း�်တ်ုု�တ့်င်း ် 

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ေပ်င်း�်င်းဝ်ေေပ်ာင်း�်လ�ဝေရွ�

အုတ့်က်အုဝေရွ�ပ်ါသည်််�က်စာပ််မ်းုတ်စာ်ခုုရွိုဝေန်ပ်ါ 

သည်။် အုေဖွဲ့စာအ်ုပ်�ကအ်ုမ်း�ာ�စာုတ့်င််း လူန်ည်�်စာု 

အုသုုင်း�်အု�ုုင်း�်က ဝေတ်ာင်း�်�ုုလာသည််အ်ုခု့င်း်် 

အုဝေရွ�မ်း�ာ�ကုု ဝေေဖွဲ့ရိွင်း�်ဝေ�ာင််းရွွကဝ်ေပ်�ေခုင်း�်သည််

ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေဝေရွ��့�ေဖွဲ့စာဝ်ေေမ်းာကဝ်ေရွ�၏ 

အုခုရွာေဖွဲ့စာဝ်ေန်ပြီးပီ်�တ်င််း�မ်းာမု်းမ်း�ာ�ေဖွဲ့စာပ့််ာ�ဝေစာသည််် 

ကြိုးကီ�မ်းာ�သည်် ် အုဝေ�ကာင်း�်အုရွင်း�်တ်စာ်ရွပ်လ်ည်�်

ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။်

လူန်ည်�်စုာမ်း�ာ�၏လူ်အုခ့ုင်း််အုဝေရွ�နိိုင်း််စာပ်လ်�ဉ်း�်

၍ အုခု�က်နိုိစာခ်ု�က်အုာ� �င်းေ်ခုင်းန်ိုုုင်း်ဝေပ်သည်။် ပ်ထုမ်းအုခု�ကမ််းိာ- လူန်ည်�်စာုဟိုု သတ််မ်းိတ်ထ်ုာ�ဝေသာ 

လူ်အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�မ်းိ  နိုုုင်းင််း�သာ�တ်စာဥ်ီး�ခု�င်း�်စာီတ်ုုင်း�်မ်းိာလည်�် အုေခုာ�သူမ်း�ာ�န်ည်�်တ်ူ ခု့�ေခုာ��က�်�

ေခုင်း�်မ်းခု�ရွပ်� သာတ်ူည်ီမ်း့အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�မ်း�ာ�ကုုရွပ်ုုင်းခ်ု့င်း််ရွိုေခုင်း�်ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် ေုတ်ုယအုခု�က်မ်းိာ လူန်ည်�်စာု

လူမု်းအုဖ့ွဲ့��အုစာည်�်တ်စာစု်ာသည်လ်ည်�် သက�ုု်င်းရ်ွာအုခ့ုင်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�ကုု တ်ရွာ��င််းဝေတ်ာင််း��ုုနုုိုင်းပ််ါသည်။် 

ေုတု်ယအုခု�ကအ်ုာ� အုေခုာ�န်ည်�်ေဖွဲ့င်််း�ကည်််လ့င််း နုုိုင်းင််း�သာ�မ်း�ာ�သည် ် လူန်ည်�်စုာလူမ်း��ု�ေဖွဲ့စာေ်ခုင််း�သုု�မ်းဟုိုတ်် 

လူန်ည််�စာုလူမ်း��ု�အုေဖွဲ့စာခ်ု�ယူေခုင်း�်တ်ုု�ဝေ�ကာင်း် ် အုခု��ု�ဝေသာသက�်ုုင်းရ်ွာအုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�ကုု ရွရွိုခု�စာာ�နိုုုင်း်

ေခုင်း�် သုု�မ်းဟိုုတ် ်�ု��ရိုု��ေခုင်း�်မ်း�ာ�ေဖွဲ့စာန်ိုုုင်း်သည်။် 

လွှားန်းည်း�်စံမှားး�၏ လွှား�အချီးွင််အ်ကျေးး�မှားး� 

ဆိုုံသုံးည်းမ်ှာား လွှားန်းည်း�်စံဟူံသုံးတ်မှာာတ်ထုံးး�ကျေးသုံးး 

လွှား�အဖွွ��အစည်း�်မှားး�မှာာ  နှုံင်င််�သုံးး�တစဦ်း�ချီးးင်�်

စ�တုံင်�်မှာားလွှာည်း�် အခြချီးး�နှုံင််င်�သုံးး�မှားး�ကား�သ်ုံးုံ� 

တးည်း�ကျေးသုံးးအချီးွင်််အကျေးး�မှားး�ကားုံ းပ်ုံင်ခ်ျီးွင်််

းာုရှုံ�မှာှမှာကား လွှားန်းည်း�်စံတစ်စံသုံးည်း ်လွှားန်းည်း�်စံ

အကျေးန်းခြဖွင််် သုံးကားဆ်ိုုံင်း်းအချီးွင်််အကျေးး�မှားး�ကားုံ 

တးး�ဝင် ်တင်ခ်ြပ်ကျေးတးင်�်ဆိုုံနှုံင်ခ်ြချီးင်�်ကားုံ 

ဆိုုံလွှာုံပ်�သုံးည်း။် 
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လူန်ည်�်စာုအုခု့င်း်အ်ုဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ အုဝေ�ကာင်း�်အုရွာမ်း�ာ�သည် ် န်ာ�လည်မ််းုမ်း�ာ�စာ့ာ၊ စာ�သတ်မ််းိတ််

ခု�ကမ််း�ာ�စာ့ာရွိုပြီးပ်ီ� ရိုုပ်ဝ်ေထု့�လိပ်ါသည်။် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေဝေရွ��့�သူမ်း�ာ�အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ် အုဓိုကက�

သည်််အုဝေ�ကာင်း�်အုရွာမ်း�ာ�အုာ� ဦး�စာ့ာအုဓိုပ်ါါယဖ်ွဲ့့င်း််�ုုေခုင်း�်က လ့ယက်ူဝေစာဝေပ်လုမ်း်မ််းည်။် ဝေမ်း�ခု့န်�်မ်း�ာ�

မ်းိာ ‘လူန်ည််�စာု’ ဝေရွ�ရွာေပ်ဿန်ာ၏ သဝေဘာာသဘာာ�မ်းိာအုဘာယန််ည်�်။ အုဘာယဝ်ေ�ကာင်း် ် ‘လူန်ည်�်စာု’ 

အုဝေရွ�မ်းိာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာဝေ�ာင်းရ်ွွကခ်ု�ကမ််း�ာ�ကုု လုုအုပ်သ်ည််် အုမ်း��ု�သာ�အု�င်း်် 

ေပ်ဿန်ာတ်စာရ်ွပ်ေ်ဖွဲ့စာဝ်ေန်ရွသန်ည်�်။ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ့်င်း ် မ်းည်သ်ည်််ဝေ�ာင်းရ်ွွကခ်ု�က်မ်း�ာ�ကုု 

လုုအုပ်၍်  ၎င်း�်တ်ုု�ကေပ်ဿန်ာအုာ�ဝေေပ်လည်သ့်ာ�ဝေစာရွန် ်မ်းည်သ်ုု�ပ်�်ပ်ုု�ဝေ�ာင်းရ်ွွကန်ိုုုင်း်သန်ည်�်။

၈.၁.၁။ ‘လွှားန်းည်း�်စံ’ ဆိုုံသုံးည်းမ်ှာား အ�ယ်န််းည်း�်။

လူန်ည်�်စာုတ့်င်း ် မ်းည််သူမ်း�ာ�ပ်ါ�င်းသ်န်ည််�ဟိုု အုဓိုပ်ါါယဖ်ွဲ့့င်း််�ုုေခုင်း�်သည်ပ််င်းလ့်င်း ် ပ်င်းက်ုုယ်

အုာ�ေဖွဲ့င်း် ်လ့ယက်ူဝေသာအုရွာမ်းဟိုုတ််ဝေပ်။ အုခု��ု�ဝေသာအုဖွဲ့့��မ်း�ာ�က ဤဝေ�ါဟိုာရွကုု ဂုဏာင််းယဝ်ေစာသည်၊် 

ဝေလ�စာာ�မ်းုဝေလ�ာက်�ဝေစာသည်ဟ်ိုူ၍ ေင်းင်း�်ပ်ယ�်ကသည််အ်ုေပ်င်း ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေဝေရွ��့�သူမ်း�ာ�က

လည််� အုတ်ုုင်း�်အုတ်ာတ်စာခ်ုုအုထုု ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ရွန်ခ်ုကဝ်ေသာ လူန်ည်�်စာု၏သရိုုပ်လ်ကခဏာာကုု ဝေဖွဲ့ာထ်ုုတ််

ထုာ�ပ်ါသည်။်  ထုုု�အုေပ်င်း ်လူန်ည်�်စာုသရိုုပ်အ်ုာ� စာည်�်မ်း�ဉ်း�်ကလန်ာ�ဝေဘာာင်းမ််း�ာ�ေဖွဲ့င်း် ်ခု့�ေခုာ�သတ်မ််းိတ်ရ်ွာ 

တ့်င်း ် အုယူအု�ဝေရွ�ရွာ သတ်မ််းိတ််ခု�ကမ််း�ာ�နိုိင်း် ် လူမ်းုဝေဗေ သုု�မ်းဟိုုတ် ် မ်းနိုုဿဝေဗေန်ယ်ပ်ယတ့််င်း�်မ်းိ 

ခု့�ေခုာ�သတ်မ််းိတ်မ််းုမ်း�ာ�ပ်ါ�င်းပ််ါသည်။် အု�ုုပ်ါခု့�ေခုာ�သတ်မ််းိတ်မ််းုမ်း�ာ�က က့�ေပ်ာ�ေခုာ�န်ာ�ဝေသာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�တ့်င်း ် ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ သဝေဘာာထုာ�က့�လ့�နိုုုင်းသ်ည််် သကဝ်ေရွာကမ််းုမ်း�ာ�

အုာ�ေဖွဲ့စာဝ်ေပ်�ဝေစာနိုုုင်းသ်ည်။် ဝေယဘာုယ�က�သည်် ်(�ါ) အုလ့န်က်�ယေ်ပ်န်သ်ည််် သတ််မ်းိတ်မ််းုမ်း�ာ�ရွိုဝေန်ပ်ါက 

�ု�ါေက့�ေပ်ာ�စာရွာ လူန်ည်�်စာုသရိုုပ်အ်ုမ်း��ု�အုစာာ�မ်း�ာ�တ့်င်း ်မ်းည်သ်ူပ်ါ�င်းဝ်ေန်သန်ည်�်ဟိုူဝေသာဝေမ်း�ခု့န်�်အုာ�

ပ်ဋုိပ်ကခေဖွဲ့စာဝ်ေပ်�ဝေန်သည်််ကဏ္ဍာမ်း�ာ�၌ ဝေမ်း�ေမ်းန်�်�ကည်််သည်််အုခု�နု်တ့််င်း ်အုထုကတ့််င်းဝ်ေဖွဲ့ာေ်ပ်ခု�သ်ည်််အုတုု်င်း�် 

ဝေတ့်�ကြုံက��နိုုုင်း်ဝေပ်သည်။် 

မ်းုမ်းုတ်ုု�ဘာာသာခု�ယူထုာ�ဝေသာ လူန်ည်�်စာုအုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�၏ တ်ရွာ��င်းမ််းုမ်းိာ ဝေမ်း�ခု့န်�်ထုုတ်ခ်ု�

ရွနိုုုင်းဖ်ွဲ့့ယရ်ွိုပြီးပ်ီ� လူမ်း�ာ�စာုနိုိင်း်လ်ူမ်း�ာ�စာုမ်းဟိုုတ််ဝေသာ အုေခုာ�ဝေသာသူမ်း�ာ�က  အုသုအုမ်းိတ်မ််းေပ်�ေခုင်း�်ဝေသာ ်

လည််�ဝေကာင်း�် ေဖွဲ့စာန်ိုုုင်းပ််ါသည်။် မ်းုမ်းုတ်ုု�ဘာာသာခု�ယူထုာ�ဝေသာ လူန်ည်�်စာုအုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ်

ဥပ်ဝေေအုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�မ်း�ာ� ဝေတ်ာင်း�်�ုုေခုင်း�်အုေပ်င်း ်‘ဝေသ့ဖွဲ့ီသူ’ အုေဖွဲ့စာ ်ဖွဲ့ယ�်ကဉ်းခ်ု�ရွေခုင်း�်မ်းိ  ဝေက�ာလ်ှာ�ရွန် ်

လုုအုပ်ပ််ါသည်။် သုု�ရွာတ့်င်း ် လူန်ည််�စာုသရိုုပ်လ်ကခဏာာအုာ� သတ်မ််းိတ်န်ိုုုင်း်သည််် (အုေခုာ�သတ်မ််းိတ််

ခု�ကမ််း�ာ�နိုိင်း် ်နိုုင်း်�ယိဉ်း်လ့င်း)် ‘ဓိမ်းမဓိုဋ္ဌာာန်က်�ဝေသာ’ အုခု�ကမ််း�ာ� - ဥပ်မ်းာ လူဦး�ဝေရွအုခု��ု�အုစာာ�သည်ပ််င်း ်

တ်စာဖ်ွဲ့ကသ်တ်�်န်မ််းုရွိုနိုုုင်း်ပ်ါသည်။် လူန်ည်�်စာုကာက့ယဝ်ေရွ� ၁၉၄၉ အုုနိုဒုယ တ်ုုင်း�်ေပ်�ေပ်ည်ေ်ပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာ်

က အုုနိုဒုယမ်း့တ်စ်ာလင်းမ််း�ာ�အုာ� ဥပ်ဝေေအုရွ လူန်ည်�်စာုမ်းဟိုုတ်ဝ်ေသ�ဝေသာလ်ည်�် ကုန်�်ဂဏာန််�အုခု�က ်

အုလကမ််း�ာ�အုရွ လူန်ည်�်စုာေဖွဲ့စ်ာဝေန်သည်််တုု်င်း ်ယင်း�်တုု်�ကုုဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေပ်ါ လူန်ည်�်စုာအုဝေန်ေဖွဲ့င်း်် 

မ်းစာဉ်း�်စာာ�ခု�ပ််ါ။ သုု�ရွာတ့်င်း ်ဇိုာတ်န််ုမ်း််ဟိုုနိုဒ�မ်း�ာ�နိုိင်း်် ဇိုာတ်စ်ာန်စာဝ်ေအုာက�်ု��မ်းိသူမ်း�ာ�အုာ� ကုု�က့ယသ်ည်််

ဘာာသာအုရွ�ကည််လ့်င်း ်လူမ်း�ာ�စာုေဖွဲ့စာဝ်ေန်ဝေသာ်လည်�် လူန်ည်�်စာုအုေဖွဲ့စာယ်ူ�ခု�်ပ်ါသည်။်  တ်စာ်ခု�နု်တ််ည်�်
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မ်းိာပ်င်း ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ ဝေ�့�ဝေနို့�မ်းုမ်း�ာ�တ့်င်း ်လူန်ည်�်စာုသရိုုပ်လ်ကခဏာာသတ်မ််းိတ်မ််းုကုု 

ကုန််�ဂဏာန်�်အုဝေရွအုတ့်ကေ်ဖွဲ့င်း် ်စာဉ်း�်စာာ�သည််အ်ုခုါ အုစာုအုဖွဲ့့��မ်း�ာ�၏ က့�ေပ်ာ�ေခုာ�န်ာ�မ်းုမ်း�ာ�နိုိင်း် ်လူန်ည်�်စာု

အုစာုအုဖွဲ့့��မ်း�ာ� တ်ုု�ပ့်ာ�မ်း�ာ�ေပ်ာ�လာေခုင်း�်က အုဝေရွ�ကြိုးကီ�ဝေသာအုဝေေခုခု�မ်းူမ်း�ာ�ကုု လှမ်း�်မ်းုု�လုုကန်ိုုုင်း်သည််် 

အုနိုတရွာယ်ရွိုနိုုုင်းပ််ါသည်။်  နိုုုင်းင််း�တ်ကာဥပ်ဝေေသည် ် လမ်း�်ညွှှန်တ််စာခ်ုုေဖွဲ့စာန်ိုုုင်းဝ်ေသာလ်ည်�် ယင်း�်သည် ်

အုခု��ု�ဝေသာ လူန်ည်�်စာုသရိုုပ်အ်ုမ်း��ု�အုစာာ�မ်း�ာ�ကုု အုသုအုမ်းိတ််ေပ်�ရွာတ့်င်း ် သတ်မ််းိတ်ခ်ု�က်မ်း�ာ�သည် ်

ညီ်တူ်မ်းရုိွဘာ� အုခု��ု� ဝေသာအုမ်း��ု�အုစာာ�မ်း�ာ�ကုု ပုု်၍တု်တု်က�က�သတ်မိ််းတ်ထ်ုာ�ဝေသာဝေ�ကာင်််း နုုိုင်းင််း�တ်ကာ 

ဥပ်ဝေေကုုလမ််း�ညှွှန်အ်ုေဖွဲ့စ်ာ အုသု��ခု�နုုိုင်းရ်ွန်လု်�ဝေလာက်မု်းမ်းရုိွဝေပ်။ ဥပ်မ်းာအုာ�ေဖွဲ့င်််း နံုှင်င််�သုံးး�မှားး� သံုုံး�မှာဟံူတ် 

တုံင်�်းင်�်သုံးး�မှားး�၊ �းသုံးးကျေးး�နှာင်် ် �းသုံးး 

စကားး�အး လွှားန်းည်း�်စံတုံ�၏ အချီးွင်််အကျေးး�မှားး�

ဆိုုံင်း်း ကားံလွှာသုံးမှာဂုံးဂကျေး�ကားခြင်းချီးးကားတ့််င်း ် 'ဌာာဝေန်

တ်ုုင်း�်ရွင်း�်သာ�မ်း�ာ� (indigenous)'၏ အုဓုိပ်ါါယ်

ကုု  'တုု်င်း�်ရွင်း�်သာ�လူမ်း��ု�စာုမ်း�ာ� (ethnic)' ၏ 

အုဓိုပ်ါါယထ်ုက ် ပ်ုုမ်းုုေပ်ည််စ်ာု�စာ့ာ ဖွဲ့့င်း််�ုုရွိင်း�်လင်း�်

ထုာ�သည်။်  ကုန်�်ဂဏာန််�အုရွ လူန်ည်�်စာုေဖွဲ့စာဝ်ေန်

ဝေသာလ်ည်�် အုင်းအ်ုာ�ကြိုးကီ�အုစာုအုဖွဲ့့��အုေဖွဲ့စာရ်ွိုဝေန်

သည််် တ်ုုင်း�်ရွင််း�သာ�ဝေပ်ါင််း�စုာ�ဝေန်ထုုုင်းရ်ွာ  ပ်ဋုိပ်ကခ

မ်း�ာ�ေဖွဲ့စာ်ပ့်ာ�ဝေန်ဝေသာနိုုုင်း်င်း�မ်း�ာ�လည်�်ရွိုပ်ါသည််။ 

သုု�ရွာတ့်င်း ် အုေခုာ�ေဖွဲ့စာရ်ွပ်မ််း�ာ�၌ လူန်ည်�်စာုအုဖွဲ့့��

မ်း�ာ�၏ ဝေရွွ�ဝေကာကပ့််�ယိဉ်းပ်ြီးပ်ု�င်းန်ိုုုင်း်ဝေရွ� ညွှ့န်််

ဝေပ်ါင််း�ဖ့ွဲ့��မု်းမ်း�ာ�ဝေ�ကာင်း််ကုန်�်ဂဏာန်�်အုဝေရွအုတ့်က ်

အုရွအုင်း်အုာ�ကြိုးကီ�ဝေသာအုဖ့ွဲ့��အုစာည်�်မ်း�ာ�အုတ့်က ်

နုုိုင်းင််း�ဝေရွ�အုရွ ထုုခုုုကမ််းုမ်း�ာ�ရွိုလာပ်ါသည်။် 

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေဝေရွ��့�သူမ်း�ာ� ကြိုးကု��ပ်မ်း်�ရွမ်းည််တ််ာ�န််တ်စာ်ရွပ််မ်းိာ က့�ေပ်ာ�ေခုာ�န်ာ� 

ဝေသာ လူ်အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�၏ အုဓိုအုဓိုပ်ါါယ်ဖွဲ့့င်း််�ုုမ်းုမ်း�ာ�နိုိင်း် ် ယင်း�်တ်ုု�၏ သတ််မ်းိတ်ခ်ု�က်မ်း�ာ�ဝေ�ကာင်း် ် 

ဝေပ်� ဝေပ်ါကလ်ာသည််တ််င်း်�မ်းာမ်းုမ်း�ာ�ကုု �ကာရွိည်ဝ်ေစာမ်းည်် ်ဝေ�့�ဝေနို့�မ်းုမ်း�ာ�မ်းေဖွဲ့စာလ်ာဝေစာဝေရွ� အုာ�ထုုတ််

ရွန်် လုုအုပ်ပ််ါသည်။် လူန်ည်�်စာုအုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�နိုိင်း်စ်ာပ််လ�ဉ်း�်၍ အုဓိုပ်ါါယ်ဖွဲ့့င်း််�ုုသတ်မ််းိတ်ေ်ခုင်း�်သည် ်

လူမ်း�ာ�စာုအုဖွဲ့့��မ်း�ာ�အုာ� အုမ်း��ု�အုစာာ�ခု့�ေခုာ�သည်် ်န်ည်�်လမ်း�်အုတ်ုုင်း�် ထုူ�ဝေထု့မ်း�ာ�ေပ်ာ�လ�ကရ်ွိုသည်က်ုု 

သုရွိုန်ာ�လည်ရ်ွန်် အုဝေရွ�ကြိုးကီ�လိပ်ါသည်။် ဥပ်မ်းာအုာ�ေဖွဲ့င်း် ် ဘာုုလီ�ဗီ�ယာ�နိုုုင်းင််း�တ့်င်း ် ယခုင်းက်တ်ည်�်က 

တ်ည်ရ်ွိုဝေန်ဝေသာ ဌာာဝေန်လယသ်မ်းာ�ထုုကြိုးကီ�ကုု တ်စာခ်ုုတ်ည််�သာထုင်းထ်ုင်းရ်ွိာ�ရွိာ�ရွိုသည်် ် လူ်အုသုုင်း�် 

အု�ုုင်း်�အုေဖွဲ့စာ ် သတ်မ််းိတ်ဝ်ေဖွဲ့ာေ်ပ်နိုုုင်းပ််ါသည်။် အုက��ု��ကအ်ုာ�ေဖွဲ့င်း် ် ဤဝေန်ာက်ခု�အုဝေ�ကာင်း�်အုရွာမ်း�ာ�

တ့်င်း ် လူန်ည်�်စာုေဖွဲ့စာဝ်ေန်သည််် က့ယဝ်ေပ်�ာကသ့်ာ�နိုုုင်း်ဖွဲ့့ယ်ရွိုဝေသာလူမ်း�ာ�မ်းိာ ၎င်း�်တ်ုု�၏အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�မ်း�ာ�

ကုု ရွယူက�င်း်သ်ု��ရွာတ့်င်း ် ကန်််သတ််ခု�ကမ််း�ာ�ရွိုဝေန်ေခုင်း�်ပ်င်းေ်ဖွဲ့စာသ်ည်။် ဝေယဘာုယ�ရွိုမ်းုအုဝေပ်�မ်းူတ်ည် ်

လွှားန်းည်း�်စံတွင် ်မှာည်းသ်ုံးးမှားး�ပ်�ဝင်သ်ုံးန်းည်း်�ဟူံ

အဓလေ့ုပ်ါ�ယ်ဖ်ွွင််ဆ်ိုုံခြချီးင်�်ကားပ်င်လ်ွှာှင် ်လွှာွယ်က်ားး

ကျေးသုံးးအးးမှာဟူံတက်ျေးပ်။ မှာုမှာုတုံ��းသုံးး 

ချီး�ယ်းထုံးး�ကျေးသုံးး လွှားန်းည်း�်စံအဖွွ��အစည်း�်မှားး�၏ 

တးး�ဝင်မ်ှာုမှာား လွှားန်းည်း�်စံမှာဟူံတ်သုံးးမှားး�၏ 

ကျေးမှာ�ချီးွန်း်�ထုံးံတ်ချီး�းနှုံင်ဖ်ွွယ်း်ာုသုံးည်း။် လွှားန်းည်း�်စံ

သုံးရှုံပ်လ်ွှာကားခဏားအး� သုံးတမ်ှာာတ်နှုံင််သုံးည်း််       

(အခြချီးး�သုံးတမ်ှာာတခ်ျီးးကား်မှားး�နှာင််် နှုင််�ယ်ာဉ်လ်ွှာှင်)် 

‘ဓလေ့မှာမဓလေ့ုဋ္ဌားန်းက်ားးကျေးသုံးး’ အချီးးကားမ်ှားး� - ဥပ်မှား 

လွှားဦး�ကျေးးအချီးး ုံ �အစး� သုံးည်း်ပ်င် ်တစဖ်ွကားသ်ုံးတ်

ဆိုန်းမ်ှာု းာုနှုံင်ပ််�သုံးည်း။် နှုံင်င််�တကားးဥပ်ကျေးေသုံးည်း ်

လွှာမှာ�်ညွာန်း်ချီးးကားတ်စခ်ျီးံခြဖွစန်ှုံင််ကျေးသုံးးလ်ွှာည်း�် 

လွှာံ�ကျေးလွှားကား်မှာှတခြချီးင််�မှားာုပ်�။
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ခု့�ေခုာ�ေခုင်း�်မ်းိာ ဖွဲ့ယ�်ကဉ်းခ်ု�ရွသည်် ် လူန်ည််�စာု သုု�မ်းဟိုုတ် ် လူမ်း�ာ�စာုမ်း�ာ�ကုု က့ယဝ်ေပ်�ာကသ့်ာ�ဝေစာနိုုုင်းပ််ါ 

သည်။်

ထုုု�အုေပ်င်း ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေဝေရွ��့�သူမ်း�ာ�၏ ရွည်ရ်ွွယခ်ု�က်မ်းိာ အုဖွဲ့န်တ််လ�လ�ေဖွဲ့စာဝ်ေန်

ဝေသာ ပ်ဋိုပ်ကခေဖွဲ့စာစ်ာဉ်းမ််း�ာ�ကုု ပြီးဖွဲ့ု�ခု့င်း်�လ့တ််ဝေေမ်းာကန်ိုုုင်း်ရွန်် က��ု�ဝေ�ကာင်း�်ည်ီညွှ့တ်ဝ်ေသာ ကြိုးကု��ပ်မ်း�်ခု�က်

တ်စာခ်ုုအုေဖွဲ့စာ ်ခု့�ေခုာ�သတ်မ််းိတ််ဝေသာ ဝေ�ါဟိုာရွမ်း�ာ�ကုု ဝေေပ်ာင်း�်လ�ေခုင်း�် ေဖွဲ့စာန်ိုုုင်းပ််ါသည်။် လူ်အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ� 

သတ်မ််းိတ်ခ်ု�ကမ််း�ာ�က လူ်အုဖွဲ့့��အုစာည််�အုာ�လု��တ်ုု�အုာ� အု�င်း််အုတ်န််�စာ�တ်စာခ်ုု သတ််မ်းိတ်န်ိုုုင်း်မ်းည််် 

န်ည်�်လမ်း�်မ်း�ာ�ကုု ဝေပ်�စာ့မ်း�်နိုုုင်း်ပ်ါလုမ်း််မ်းည်။် မ်း�ာ�ဝေသာအုာ�ေဖွဲ့င်း် ် အု�ုုပ်ါန်ည်�်လမ်း�်အုာ� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုတ့်င်း�်သုု� က့�ေပ်ာ�ေခုာ�န်ာ�မ်းုမ်း�ာ�အုာ� လကခ်ု�အုသုအုမ်းိတ်ေ်ပ်�သည်််စာကာ�ရွပ်မ််း�ာ�ထုည်် ်

သ့င်း�်ေခုင်း�်နိုိင်း်် ၎င်း�်စာကာ�ရွပ်မ််း�ာ�အုာ� ခု့�ေခုာ��က�်�ေခုင်း�်ကုု တ်ာ�ေမ်းစာေ်ခုင်း�်တ်ုု�ေဖွဲ့င်း် ် အုဝေကာင်းအ်ုထုည် ်

ဝေဖွဲ့ာန်ိုုုင်းပ််ါသည်။်  အု�ုုပ်ါစာကာ�ရွပ််မ်း�ာ�သည် ်လူန်ည််�စာု-လူမ်း�ာ�စာု အုစာ့န်�်နိုိစာဖ်ွဲ့ကဝ်ေပ်�မ်းိ အုေင်းင်း�်ပ့်ာ�မ်းု

မ်း�ာ�ကုု ဖွဲ့ယရ်ွိာ�နိုုုင်းပ််ါသည်။် ဥပ်မ်းာအုာ�ေဖွဲ့င်း် ်ကုန်�်ဂဏာန်�်အုရွ အုခု့င်း််အုလမ်း�်န်ည်�်ဝေန်သည််် အုမ်း��ု�သာ�

မ်း�ာ�၊ သကက်ြိုးကီ�နိုုုင်းင််း�သာ�မ်း�ာ�မ်းိာန်ည်�်ပ်ါ�ပြီးပ်ီ� င်းယရ်ွွယသ်ူမ်း�ာ�နိုိင်း် ် အုမ်း��ု�သမ်းီ�မ်း�ာ�အုမ်း�ာ�စုာေဖွဲ့စာဝ်ေန်နုုိုင်း်

ဝေသာလ်ည်�် ဇိုစာေ်မ်းစာ၊် အုသကအ်ုရွွယ၊် က�ာ�/မ်း 

ေဖွဲ့စာတ််ည်မ််းုစာဝေသာ စာကာ�ရွပ်မ််း�ာ�ေဖွဲ့င်း် ် ေခုာ�န်ာ�

သတ််မ်းိတ််ေခုင်း်�သည်် ခု့ �ေခုာ��က်��ေခုင်း်�ကု ု

တ်ာ��ီ�ရွန်အ်ုထုုပ်င်း ် အုသု��ေပ်�နိုုုင်း်ပ်ါသည်။် 

ဝေန်ာက်�ု��တ့်င်း ် တ်စာသ်ာ�တ်ည်�်ေဖွဲ့စာမ််းု၊ တ်ူည်ီ

ဝေန်မ်းုယူ�ခု�က�်ုုင်းရ်ွာ ေပ်ဿန်ာရွိုဝေန်ပ်ါသည်။် 

အုမ်းိန်တ့််င်း ် ‘လူန်ည်�်စာု’အုဖွဲ့့��အုစာည်�်တ်ုုင်း�်သည် ်

၎င်း�်တ်ုု�ကုုယတ််ုုင်း ် ဝေေပ်ာင်း�်လ�ဝေန်နိုုုင်းပ်ြီးပ်ီ� လူန်ည်�် 

စာုအုတ့်င်း�်မ်းိ လူန်ည်�်စာုေဖွဲ့စာဝ်ေန်နိုုုင်း်ဝေပ်သည်။် အုဖွဲ့့��

အုစာည််�မ်း�ာ�အုတ့်င််း�၌ပ်င််း လူန်ည််�စာုမ်း�ာ�ကု ု

ထုပ်မ််း�ဝေတ့်�ရွိုရွနိုုုင်းပ််ါသည်။် အုခု��ု�ဝေသာ လူန်ည််� 

စာု�ုုင်းရ်ွာ ခု့�ေခုာ�သတ်မ််းိတ််မ်းုမ်း�ာ�သည် ် အုေခုာ�

ဝေသာ ခု့�ေခုာ�မ်းုမ်း�ာ�အုဝေပ်� ပ်�ပ််ုု�ဝေပ်�နိုုုင်းပ််ါသည်။်

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ဝေရွ��့�ဝေန်စာဉ်း်

အုတ့်င်း�် အုခု��ု�သီ�ေခုာ�အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�မ်း�ာ�ကုု  ဝေတ်ာင်း�်�ုုရွန်အ်ုတ့်က ် လူန်ည်�်စာုအုစာုအုဖွဲ့့��မ်း�ာ�အုာ� 

လု�်ဝေ�ာစ်ာည်�်ရိုု��မ်းုမ်း�ာ�သည် ်န်ကရ်ိုုင်း်�စာ့ာက့�ေပ်ာ�ဝေန်�ကပြီးပ်ီ� ပ်ဋိုပ်ကခမ်း�ာ�ေဖွဲ့စာပ့််ာ�ဝေန်ဝေသာနိုုုင်းင််း�မ်း�ာ�တ့်င်း ်

ဝေတ့်�ရွတ်တ်သ်ည််် လကခဏာာတ်စာခ်ုုေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် လူန်ည်�်စာုအုစာုအုဖွဲ့့��မ်း�ာ�ဟိုု�ုုရွာတ့်င်း ် ကွန်�်ဝေပ်�

ဝေန်ထုုုင်း်သူမ်း�ာ�၊ ဝေေသတ်စာခ်ုုခုုတ့်င်း ် စာုဝေပ်ါင်း�်ဝေန်ထုုုင်းသ်ူမ်း�ာ� ဥပ်မ်းာအုာ�ေဖွဲ့င်း် ် ဌာာဝေန်တ်ုုင်း�်ရွင်း�်သာ�မ်း�ာ� 

သုု�မ်းဟိုုတ် ်နိုုုင်းင််း�အုတ့်င်း်�ပ်� ��နိုိ��ဝေန်ထုုုင်းသ်ူမ်း�ာ� ဥပ်မ်းာအုာ�ေဖွဲ့င်း် ်လုင်းတ််ူခု�စာ်သူမ်း�ာ� စာသူတ်ုု�ပ်ါ�င်းန်ိုုုင်းသ်ည်။် 

လူမ်းုဝေရွ�အုရွ အုလ့န်အ်ုမ်းင်း်�က့�ေပ်ာ�ေခုာ�န်ာ�ဝေသာ အုဝေန်အုထုာ�မ်း�ာ�တ့်င်း ် လူန်ည်�်စာုမ်း�ာ�သည် ် ပ်ု�ဝေသ

ဖွွ��စည်း�်ပ်ံ� အကျေးခြချီးချီး�ဥပ်ကျေးေကျေးး�ဆိုွ�သုံးးမှားး�သုံးည်း ်

အဖွန်းတ်လွှာ�လွှာ�ခြဖွစက်ျေးန်းကျေးသုံးး ပ်ဋိုပ်ကားခခြဖွစစ်ဉ််

ကားုံ ပြီးဖွုံချီးွင်�်လွှာွတက်ျေးခြမှားကားန်ှုံင်း်န်း ်ကားး ုံ �ကျေး�ကားးင်�် 

ည်း�ညွွတက်ျေးသုံးး ကြီးကားုံ�ပ်မှာ်�ချီးးကားတ်စ်ချီးံအခြဖွစ ်

ချီးွ�ခြချီးး�သုံးတမ်ှာာတက်ျေးသုံးး ကျေးဝ�ဟူးးမှားး�အး� 

ကျေးခြပ်းင်�်လွှာ�းန်းအ်တွကား်းည်းး်းယ်ထ်ုံးး�ကျေးသုံးး ်

လွှာည်း�် ယ်င်�်တုံ�အကျေးန်းခြဖွင်််ကားွ�ခြပ်း�ခြချီးး�န်းး� 

ကျေးသုံးး လွှား�အဖွွ�� အစည်း�်မှားး�၏ အဓလေ့ုပ်ါးယ်ဖ်ွွင်််

ဆိုုံမှာုမှားး�နှာင််် ယ်င်�်တုံ�၏သုံးတမ်ှာာတခ်ျီးးကား်မှားး�

ကျေး�ကားးင်် ် ကျေးပ််ကျေးပ်�ကား်လွှားသုံးည်း် ်တင်�်မှားမှာုမှားး�

ကားုံ �ကားးးာည်းက်ျေးစမှာည်း်် ကျေးဆိုွ�ကျေးနှွ�မှာုမှားး�မှာခြဖွစ ်

လွှားကျေးစကျေးး� အး�ထုံးံတး်န်း်လွှာုံအပ်ပ််�သုံးည်း။်

၈။ အ
ချီးးုံ�ကျေးသုံး

း တ
ုတ

ုကား
းကား

းးာုလွှာ
ာသုံး

ည်း
်အ်

ချီးွင်််အ
ကျေးး�မှားး�နှာင််် ဆို

ကား
စ်ပ်ကျေးန်းကျေးသုံး
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သရိုုပ်အ်ုမ်းိတ်သ်ာ�ဝေဘာာင်းတ််စာခ်ုုသတ််မ်းိတ်န်ိုုုင်း်ပြီးပ်ီ� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေဝေရွ��့�တ်ည်ဝ်ေ�ာကသ်ူမ်း�ာ� 

သည် ်ထုုုဝေပ်�မ်းူတ်ည်က်ာ အုခု့င်း််အုဝေရွ�အုမ်း��ု�မ်း��ု��ုုင်း်ရွာ ဝေရွွ�ခု�ယစ်ာရွာမ်း�ာ�ကုုတ်ု��ေပ်န်သ်တ်မ််းိတ်ဝ်ေပ်�နိုုုင်း ်

သည်။်  ဥပ်မ်းာ�ုုရွလ့င်း ်- 

• ဘာာသာဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ လူန်ည််�စာုမ်း�ာ� ။ ။ အုခု��ု�ဝေသာဘာာသာတ်ရွာ�မ်း�ာ�ကုု ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု� 

ဥပ်ဝေေေဖွဲ့င်း် ်အုကာအုက့ ယဝ်ေပ်�ေခုင်း�်ကုုလကခ်ု�သည််ဟိုု ယူ�ရွလ့င်း ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ

ဝေရွ���့သူမ်း�ာ�သည် ် ဘာာသာဝေရွ��ုုင််းရွာ လူန်ည်�်စုာမ်း�ာ�အုာ�ကာက့ယ်ရွန် ် တု်က�သည်််ဝေ�ာင်း ်

ရွွကခ်ု�ကမ််း�ာ�ကုု ဝေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်းနုု်ိုင်းပ််ါသည်။် တ်ရွာ��င််းအုာ�ေဖွဲ့င်း်် ဝေလာကီသက်သကသ်ာေဖွဲ့စာ်

ဝေသာ၊ ဘာာသာတ်ရွာ�တ့်င်း ် အုဝေေခုေပ်�ေဖွဲ့စာလ်ာသည်် ် အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�အုာ� လကမ််းခု�ဝေသာ  

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေစာန်စာ်မ်း�ာ�တ့်င်း ်လူန်ည််�စာုမ်း�ာ�အုတ့်က ်အုထုူ�ကာက့ယေ်ခုင်း�်ကုု ထုည််် 

သ့င်း�်ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�ပ်ါသည်။် အုေခုာ�ဝေ�ာင်းရ်ွွကခ်ု�ကမ််း�ာ� က�နု််�ဝေသဝေပ်ါကလ်ုုအုပ်ပ်ြီးပ်ီ� အုဘာယ််

ဝေ�ကာင်း်�်ုုဝေသာ ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ေဝေရွ��့�သူမ်း�ာ�သည် ် ဘာာသာတ်ရွာ�တ်စာခ်ုုခုုအုာ�         

‘တ်ရွာ��င်း’် (�ါ) ‘မ်းုရိုုု�ဖွဲ့လာ’ အုေဖွဲ့စာသ်တ်မ််းိတ််ရွန်် ဖွဲ့ုအုာ�ဝေပ်�ခု�ရွဝေသာဝေ�ကာင်း်ဝ်ေသာလ်ည်�် 

ဝေကာင်း�် သုု�မ်းဟုိုတ်လ်ူ်အုဖွဲ့့��အုစာည်�်အုဝေပ်�ရွို ဘာာသာတ်ရွာ�တ်စာခ်ုု၏ အုမ်းိန်တ််ကယ်လှမ်း�်မ်းုု�

ေခုင်း�်ဝေ�ကာင်း်ဝ်ေသာလ်ည််�ဝေကာင်း�် ေဖွဲ့စာန်ိုုုင်းပ််ါသည်။် လုပ်ဝ်ေ�ာင်းခ်ု�က်မ်း�ာ�မ်းိာ လ့တ်လ်ပ််စာ့ာ

ကုု�က့ယခ်ု့င်း််က�သ်ုု� သဝေဘာာတ်ရွာ�မ်း�ာ�ကုု အုသုအုမ်းိတ်ေ်ပ်�ရိုု�နိုိင်း််မ်းကပ်� သုသာထုင်းရ်ွိာ�ရွိုရွ

မ်းည်ေ်ဖွဲ့စာသ်ည်။် ဥပ်မ်းာအုာ�ေဖွဲ့င်း် ် ဘာာသာဝေရွ�အုဖွဲ့့��မ်း�ာ�၏ ကုုယပ််ုုင်းဝ်ေက�ာင်း�်မ်း�ာ�နိုိင်း် ် အုေခုာ�

ဝေသာအုမ်း�ာ��ုုင်း ် �န်ဝ်ေ�ာင်းမ််းုလုပ်င််းန်�်မ်း�ာ� (ဝေ��ရိုု�မ်း�ာ�၊ ကုသုုလေ်ဖွဲ့စာရ်ွုပ်သ်ာ၊ ဝေဂဟိုာမ်း�ာ� 

စာသည်တုု််�) လုပ်ဝ်ေ�ာင်းရ်ွန်အ်ုခ့ုင်း််အုဝေရွ�မိ်းာအုဝေရွ�ကြိုးကီ�ပြီးပီ်� သုသာထုင််းရိွာ�လည်�်ရုိွသည်။် အုထူု� 

သေဖွဲ့င်း် ် ပ်ဋိုပ်ကခမ်း�ာ� ေဖွဲ့စာပ့််ာ�လ�ကရ်ွိုဝေသာ နိုုုင်း်င်း�မ်း�ာ�တ့်င်း ် ဘာာသာဝေရွ�အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�၏ 

အုဓိုကက�ဝေသာကဏ္ဍာမ်းိာ လူ်အုဖွဲ့့��အုစာည်�်အုတ့်က ် ေပ်ည်သ်ူ်�န်ဝ်ေ�ာင်းမ််းုမ်း�ာ�ကုုေဖွဲ့ည််�်ည်�်

ဝေပ်�ဝေန်ရွေခုင်း�်ေဖွဲ့စာသ်ည်။်  ေခုာ�န်ာ�ထုင်းရ်ွိာ�ဝေသာ စာည်�်မ်း�ဉ်း�်မ်းူဝေဘာာင်းမ််း�ာ�ရွိုသည်် ်ဘာာသာဝေရွ�

အုစာုအုဖွဲ့့��မ်း�ာ�ရွိုရွာဝေန်ရွာမ်း�ာ�တ့်င်း ် ဘာာသာတ်ရွာ�အုဝေေခုေပ်�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�အုာ� အုသု��ခု�နိုုုင်း်မ်းည််် 

ဝေ�ာင်းရ်ွွကခ်ု�ကမ််း�ာ�ကုုလည်�် စာဉ်း�်စာာ��ကသည်။်  အုခု��ု�ဝေသာ သီ�သန််အ်ုစာုအုဖွဲ့့��မ်း�ာ�ကုုသာ 

အုက��ု�ေပ်�နိုုုင်း်သည််် ဘာာသာတ်ရွာ�အုဝေေခုေပ်�စာ�နိုုန််�မ်း�ာ�ကုု အုသုအုမ်းိတ်ေ်ပ်�ရွန်န်ိုိင်း်် အုာဏာာ

သက�်င်းဝ်ေစာရွန် ် တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေစာန်စာအ်ုတ့်င်း်� ဝေန်ရွာတ်စာ်ဝေန်ရွာဝေပ်�ေခုင်း�်ေဖွဲ့င်း်လ်ည်�်ဝေကာင်း�်၊ 

စာင်း်ပြီးပ်ု�င်းတ််ရွာ�ဥပ်ဝေေစာန်စာတ််စာခ်ုု ဝေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်းဝ်ေပ်�ေခုင်း�်ေဖွဲ့င်း်လ်ည်�်ဝေကာင်း�် ဝေ�ာင်းရ်ွွကန်ိုုုင်း်ပ်ါ 

သည်။် ကင်းည််ာနိုုုင်း်င်း�၏ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေသစာ ်(၂၀၁၀) ဝေအုာကရ်ွို တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေစာန်စာ်

အုတ့်င်း�် အုစာာလာမ်းဥ်ပ်ဝေေအုာ� သ့တ််သ့င်း်�ေခုင်း�်သည် ်အုေင်းင်း�်ပ့်ာ�မ်းုအုမ်း�ာ��ု��ဝေသာ ဝေေဖွဲ့ရွိင်း�်ရွ

ခုက်ခု�ဝေသာေပ်ဿန်ာမ်း�ာ�အုန်က ် တ်စာခ်ုုပ်င်း်ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် လူဦး� ဝေရွစာုစာုဝေပ်ါင်း�်၏ ၉% ခုန်််သာ

ရုိွဝေသာ နုုိုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ုတ့်င်း�်ရုိွ မူ်းစာလင််းမ်း�ာ�အုာ� ဝေလ�စာာ�သမု်းေပ်�ကာ ထုည်််သ့င်း�်စာဉ်း�်စာာ�သည််် 

အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ် ကာေီ (Kadhi) တ်ရွာ�ရိုု��မ်း�ာ�အုာ� တ်ရွာ��င်းစ်ာန်စာအ်ုတ့်င်း�် ဖွဲ့့��စာည်�်တ်ည်ဝ်ေထုာင်း်

ခု့င်း််ကုု ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေသစာက် ခု့င်း််ေပ်�ဝေပ်�ခု�ပ််ါသည်။် အု�ုုပ်ါ တ်ရွာ�ရိုု��မ်း�ာ�သည် ်နိုိစာ်
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ဘာကစ်ာလု��က မ်းူစာလင်းမ််း�ာ�ေဖွဲ့စာသ်ည််် မ်းုသာ�စာုဝေရွ�ရွာဥပ် ဝေေအုေင်းင်း�်ပ့်ာ�မ်းုမ်း�ာ�ကုု အုထုူ�ဝေလ�

ဝေပ်�ဝေေဖွဲ့ရွိင်း�်ဝေပ်�ပ်ါသည်။် နိုုုင်း်င်း�မ်း�ာ�စာ့ာတ်ုု�၌ဝေလာကီသီ�သန််�်ါေနိုိင်း်် ယင်း�်နိုိင်း််သက�်ုုင်းသ်ည််

မ်း�ာ� စာသည်ဝ်ေခုါင်း�်စာဉ်းဝ်ေအုာကတ့််င်း ်ဝေ�့�ဝေနို့�မ်းုမ်း�ာ�ထု့ကဝ်ေပ်�လာဝေပ်သည်။် 

• လူမ်း��ု�ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ လူန်ည်�်စာုမ်း�ာ� ။ ။ လူမ်း��ု�ေဖွဲ့စာတ််ည်မ််းုအုဝေပ်� ခု့�ေခုာ��က�်�မ်းုမ်း�ာ�နိုိင်း် ်

သက�ုု်င်းဝ်ေသာ နုုိုင်းင််း�တ်ကာလူ်အုခ့ုင်း််အုဝေရွ�ဥပ်ဝေေသည် ်ဂ���မ်း��ု�န့ိုယ�်င်းမ််း�ာ�အုာ� က�ယ်က�ယ် 

ေပ်န် ််ေပ်န် ််�န််က်�င််းမု်းကုု တု်��ေပ်န်သ်ည်််အုဝေန်ေဖွဲ့င်််း ၁၉၆၉ တ့်င်း ်စာတ်င်းအ်ုသက�်င်းသ်ည််် သကတ််မ်း�်

ရွင်း်�်ု��ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�အုန်ကမ််းိ တ်စာခ်ုုေဖွဲ့စာသ်ည်။် ဝေန်ာက်ဝေ�ကာင်း�်ေပ်န်၍်�ကည််ရ်ွဝေသာ ် ထုုုဥပ်ဝေေ

သည် ် လူမ်း��ု�ဝေရွ�ခု့�ေခုာ��က�်�မ်းု ပ်ု�စာ�အုာ�လု��ပ်ဝေပ်�ာကဝ်ေရွ��ုုင်းရ်ွာ အုေပ်ည်ေ်ပ်ည်�်ုုင်းရ်ွာ

သဝေဘာာတူ်ညီ်ခု�က ်(CERD) ေဖွဲ့စ်ာပ်ါသည်။် CERD ၏ အုပုု်ေခ့်ု� (၁) တ့်င်း ်လူမ်း��ု�ေဖွဲ့စာတ််ည်မု််းအုဝေပ်� 

ခု့�ေခုာ��က�်�ေခုင်း�်ဟိုူသည်မ််းိာ ‘နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�၊ စာီ�ပ့်ာ�ဝေရွ�၊ လူမ်းုဝေရွ�၊ ယဉ်း်ဝေက��မ်းု သုု�မ်းဟုိုတ် ်ေပ်ည််

သူတုု်�နိိုင်း််�ုုင်းဝ်ေသာ မ်းည်သ်ည်််ကဏ္ဍာတ့်င််းမ်း�ုု လူ်အုခ့ုင်််းအုဝေရွ�မ်း�ာ�နိိုင်း်် အုဝေေခုခု�က�ဝေသာလ့တ် ်

လပ်ခ်ု့င်း််မ်း�ာ�၏ တ်ူည်ီဝေသာအုဝေေခုအုဝေန်တ်စာ်ခုုဝေပ်�တ့်င်း ် အုသုအုမ်းိတ်ေ်ပ်�ေခုင်း�်၊ ရွရွိုခု�စာာ�ေခုင်း�်၊ 

သုု�မ်းဟိုုတ် ် က�င်း်သ်ု��ေခုင်း�်တ်ုု�ကုု တ်ရွာ�မ်း�င်းဝ်ေစာဝေသာ သုု�မ်းဟိုုတ် ် ထုုခုုုကဝ်ေစာဝေသာ ရွည်ရ်ွွယ ်

ခု�က ်သုု�မ်းဟုိုတ် ်သကဝ်ေရွာက်မု်းမ်း�ာ�ရုိွဝေစာနုုိုင််းသည််် လူမ်း��ု�၊ အုသာ�အုဝေရွာင််း၊ မ်း��ု�န့ိုယ၊် သုု�မ်းဟုိုတ််

နိုုုင်းင််း�သာ� သုု�မ်းဟိုုတ် ်တ်ုုင်း်�ရွင်း�်သာ�လူမ်း��ု�ဇိုစာေ်မ်းစာမ််း�ာ�အုဝေပ်�အုဝေေခုေပ်�၍ ခု့�ေခုာ�ေခုင်း�်၊ ပ်ထုုတ််

ေခုင်း�်၊ ကန််သ်တ်ေ်ခုင်း�် သုု�မ်းဟိုုတ် ် ဦး�စာာ�ဝေပ်�ေခုင်း�်အုေပ်�အုမ်းူမ်း�ာ�’ ဟိုူ၍ အုဓိုပ်ါါယ်ဖွဲ့့င်း််�ုုထုာ�

ပ်ါသည်။် မ်းေပ်တ်သ်ာ�ဝေသာအုရွာတ်စာခ်ုုမ်းိာ ‘တ်ုုင်း�်ရွင်း�်သာ�ေဖွဲ့စာမ််းု (ဇိုစာေ်မ်းစာ)်’ မ်းိ ခု့�ထုုတ်ေ်ခုင်း�်      

မ်းေပ်�နိုုုင်းဝ်ေသာ ‘လူမ်း��ု� ’ ဟိုူသည််စ်ာကာ�လု��၏ တ်ကယ််အုဓိုပ်ါါယပ််င်း ်ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် CERD အုရွ

လူမ်း��ု�ဝေရွ�အုဝေေခုေပ်�တ်��ုပ်က်ပ်မ််းုမ်း�ာ�၊ လူမ်း��ု�ခု့�ေခုာ��က�်�ေခုင်း�်မ်း�ာ�၊ လူမ်း��ု�ဝေရွ�ခု့�ေခုာ�ဖွဲ့ုနိုိုပ််

မ်းုမ်း�ာ�ကုု လု���လကမ််းခု�နိုုုင်း်ပ်ါဟိုု ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�ပ်ါသည်။် နိုုုင်းင််း�အု�င်း််တ့်င်း�်ကည််မ််းည်�်ုုလ့င်း ်

အုခု��ု�ဝေသာနိုုုင်း်င်း�မ်း�ာ�တ့်င်း ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေဝေရွ��့�သူမ်း�ာ�က လူမ်း��ု�ဝေရွ�အုဝေေခုေပ်�

ခ့ု�ေခုာ�မု်းမ်း�ာ�ကုု လက်မ်းခု�နုုိုင်းစ်ာရွာအုခု�က်တ်စာခု်ုအုေဖွဲ့စာ ် ကုုင််းတ့်ယခ်ု�ဝ်ေသာလ်ည်�် အုခု��ု�ဝေသာ 

အုဖွဲ့့��မ်း�ာ�အုာ� ‘လူမ်း��ု�ဝေရွ�’ ကုုအုဝေေခုခု�၍ စာည်�်ရိုု��လု�်ဝေ�ာန်ိုုုင်းရ်ွန်် န်ည်�်လမ်း�်မ်း�ာ�ဝေပ်�ထုာ�ခု�်

ပ်ါသည်။် ဝေတ်ာင််းအုာဖွဲ့ရုွကနုုိုင််းင်း�က ဤအုခု�ကကုု်မီ်း�ဝေမ်းာင််း�ထုုု�ေပ်ဝေန်ပ်ါသည်။် ၁၉၉၆ ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေသည် ်‘လူမ်း��ု�ဝေရွ�ဘာကမ််းလုုက်ဝေသာ ေီမုု်းကဝေရွစီာ’အုေဖွဲ့စာ ် နုုိုင်းင််း�ဝေတ်ာကုု် ဖ့ွဲ့��စာည်�် 

တ်ည်ဝ်ေထုာင်းထ်ုာ�ေခုင်း�်ေဖွဲ့စာသ်ည််ဟိုု တ်ုက�ေပ်တ်သ်ာ�စာ့ာဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ခု�ပ််ါသည်။် ၁၉၉၄ တ်ုုင်း�်ေပ်�

ေပ်ည်ေ်ပ်�လှတ််ဝေတ်ာက်ုုေဖွဲ့စာဝ်ေစာမ်းည်် ် ဝေ�့�ဝေနို့�မ်းုမ်း�ာ�တ့်င်း ် ‘လူမ်း��ု�ဝေပ်ါင်း�်စာု�’ ဟိုူဝေသာဝေ�ါဟိုာရွ

အုာ� လူမ်း��ု�အုဝေေခုေပ်�အုမ်း��ု�အုစာာ� ခု့�ေခုာ�မ်းုမ်း�ာ��ကလ်ကတ််ည်ရ်ွိုဝေစာနိုုုင်းသ်ည်ဟ်ိုု အုဝေပ်�ယ�

အုဝေ�ကာင်း�်ေပ်ယူ�ကာ ပ်ယခ်ု�ခု�်ပ်ါသည်။် အုက��ု��က်အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ် ဝေေ

ဝေရွ��့�သူမ်း�ာ�လု���လက်မ်းခု�ခု�သ်ည််် လူမ်း��ု�ဝေရွ�အုဝေေခုေပ်�ခ့ု�ေခုာ��က်��မု်းမ်း�ာ�ကုု �ကလ်က ်

တ်ရွာ��င်းတ််ည်ရ်ွိုရွန် ် ခု့င်း််ေပ်�ဝေပ်�သက�သ်ုု�ေဖွဲ့စာခ်ု�်ပ်ါသည်။် လူမ်း��ု�ဝေရွ�ခု့�ေခုာ�ေခုင်း�်မ်းရွိုသည်် ်ေီမ်းုုက

ဝေရွစာီစာန်စာေ်ဖွဲ့စာဝ်ေပ်�ဝေစာမ်းည်် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်စာခု်ုစီာမ်း�ဖွဲ့န်တီ််�ရွမ်းည်ဟူ်ိုသည််် ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်� 
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အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင််းရွာ စာည််�မ်း�ဉ်း်�တ်စာ်ခုုကုု 

အုဓုိကနုုိုင်းင််း�ဝေရွ�ပ်ါတီ်မ်း�ာ�အု�ကာ� သဝေဘာာတူ်ညီ် 

ခု�်ပ်ါသည်။် တ်စာ်ခု�နု်တ််ည်�်မ်းိာပ်င်း ် လူေဖွဲ့�မ်း�ာ�

ပ်ါ�င်းဝ်ေသာလူန်ည်�်စုာနိိုင်း််အုဝေေမ်းာက်အုမ်း�ာ�ရုိွသည််် 

လူမ်းည်�်လူမ်း�ာ�စုာအု�ကာ� မ်းညီ်မ်း့မု်းနိိုင်း််ပ်တ်သ်က်

၍လည်�်ခု�န်လိ်ပ်မ််းထုာ�ခု�ပ််ါ။ တ်ကယတ််မ်း�်တ့်င်း ်

ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုာ�ဝေရွ��့�ဝေဖွဲ့ာ်ဝေ�ာင်း ်

ခု�နု််ကတ်ည်�်က 'လူမ်းည်�် ဝေတ်ာင်းအ်ုာဖွဲ့ရွုက

သာ�မ်း�ာ�' ကုု လူမ်း��ု�ဝေရွ�အုုပ်စ်ာုတ်စာစ်ာုအုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ်

ေမ်းှင်း်တ််င်းအ်ုာ�ဝေပ်�သည်် ် အုေင်းင်း�်ပ့်ာ�ဖ့ွဲ့ယမူ််း�ါေ

မ်း�ာ�ကုု လက်ကုုင််းေပ်�ခု�ပ််ါသည်။်   အု�ုုပ်ါ မ်းူ�ါေ

မ်း�ာ�မ်းိာ မ်းဝေလ�လူမ်း��ု�မ်း�ာ�အုာ� လူမ်း��ု�စာုတ်စာစ်ာု

အုဝေန်ေဖွဲ့င်််းအုသာ�ဝေပ်��က�်�ဝေသာ မ်းဝေလ�ရိွာ� 

နိုုုင်း်င်း�၏န်ည်�်လမ်း�်ကုု အုန်ီ�စာပ်�်ု��ပ်ု�တ်ူယူထုာ� 

ေခုင််း�ေဖွဲ့စ်ာပြီးပီ်� ၎င််း�အုရွမ်းဝေလ�ရိွာ�နုုိုင််းင်း�တ့်င်း ် စီာ�ပ့်ာ� 

ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ ခု��ပ််ကုုင်းမ််းုမ်း�ာ�ကုု လူမ်း�ာ�စာုတ်ုုင်း�် 

ရွင်း�်သာ�လူမ်း��ု�မ်း�ာ�ထု�လှ�ဝေေပ်ာင်း�်ရွန် ်ပ်ု�စာ�ခု�မ်းိတ််

ထုာ�ေခုင်း�်ေဖွဲ့စာသ်ည်။် ဝေန်ာက�်ု��အုဝေန်ေဖွဲ့င်း်�်ုုရွလ့င်း ် အုခု��ု�ဝေသာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ

မ်း�ာ�သည် ် လူမ်း��ု�ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ ပ်ုတ်ခ်ုတ်ထု်ုပ်ါ�ဝေေပ်ာ�ုုမု်း အုမု်းန်�်စာကာ�မ်း�ာ�ကုု အုထူု�တ်ာ�ေမ်းစာ်

ကန််သ်တ်ထ်ုာ�ပြီးပီ်� လူမ်း��ု�ဝေရွ�သဟို ဇိုာတ်ေဖွဲ့စ်ာမု်းနိိုင်း်် ညီ်ည့ွှတ်ေ်ခုင််း�မ်းရုိွဝေသာ နုုိုင််းင်း�ဝေရွ�ပ်ါတီ်မ်း�ာ�

အုာ� အုသုအုမိ်းတ်ေ်ပ်�ဝေပ်�ေခုင််း�မ်းရုိွပ်ါ။

• တုု်င်း�်ရွင်း�်သာ� လူန်ည်�်စုာအုဖ့ွဲ့��အုစာည်�် ။    ။ ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ဝေရွ��့�သူမ်း�ာ�သည် ်

လူမ်း��ု�ဝေရွ�ဝေပ်ါင်း�်စာည်�်တ်န်�်ည်ှုဝေရွ��ါေ (assimilationist) မ်း�ာ�၏ ‘နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာတ််ည်ဝ်ေ�ာက ်

ေခုင်း�်' ပ်ု�စာ�မ်း��ု�မ်းေဖွဲ့စာဝ်ေစာလုုပ်ါက တ်ုုင်း်�ရွင်း�်သာ�မ်း�ာ�နိုိင်း် ် သက�်ုုင်းဝ်ေသာ ေပ်ည်သ်ူ်ဝေရွ�ရွာကုစာာ

မ်း�ာ�တ့်င်း ် ေပ်ည်သ်ူမ်း�ာ�ပ်ါ�င်းန်ိုုုင်း်ဝေစာရွန်် စာည်�်ရိုု��လု�်ဝေ�ာေ်ခုင်း�်အုာ� အုသုအုမ်းိတ်ေ်ပ်�ဝေစာမ်းည်် ်

န်ည််�လမ်း�်မ်း�ာ�သည် ် လကခ်ု�နိုုုင်း်သည််် အုဝေန်အုထုာ�ေဖွဲ့စာသ်ည်။် ဥပ်မ်းာအုာ�ေဖွဲ့င်း် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေဝေရွ��့�သူမ်း�ာ�သည် ်တ်ုုင်း်�ရွင်း�်သာ�လူန်ည်�်စာုမ်း�ာ�အုာ� ဘာာသာစာကာ��ုုင်းရ်ွာ 

အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�ကုုရွရွိုခု�စာာ�ရွန်၊် သယ�ဇိုာတ်ရွင်း�်ေမ်းစာမ််း�ာ�ကုု ထုုတ်ယ်ူသု��စာ့�နိုုုင်းပ်ြီးပ်ီ� ဝေကာင်း�် 

က��ု�ရွနိုုုင်းဝ်ေသာ န်ယဝ်ေေမ်းပ်ုုင်း�်ုုင်း်ခု့င်း််ရွရွိုဝေစာရွန်၊် အုစာုု�ရွ၏အု�င်း်အ်ုသီ�သီ�တ့်င်း ်�ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�က်

ခု�မ်းိတ်ဝ်ေရွ�၌ ပ်ါ�င်းက်ုုယစ်ာာ�ေပ်�ရွန်၊် ယင်း�်တ်ုု�၏ ကုုယပ််ုုင်းဥ်ပ်ဝေေမ်း�ာ�ဓိဝေလထ်ုု��တ်မ်း�်မ်း�ာ�ကုု 

အုသု��ခု�ခု့င်း််ရွရွန်န်ိုိင်း််  အုစာုု�ရွ၏တ်ရွာ��င်းစ်ာန်စာ်အုတ့်င်း�် သုု�မ်းဟိုုတ် ်စာန်စာ်၏ေပ်င်းပ််၌ယင်း�်တ်ုု�၏ 

အုစာဉ်း်အုလာ အုုပ််ခု��ပ်စ်ာီမ်း�ပ်ု�အုာ� �ကလ်ကက်�င်း်သ်ု��ရွန် ်ခု့င်း််ေပ်�ထုာ�ပ်ါသည်။် ဤဝေ�ာင်းရ်ွွက်

တးး�ဝင်အ်း�ခြဖွင်် ်ကျေးလွှားကား�သုံးကားသ်ုံးကားသ်ုံးး

ခြဖွစက်ျေးသုံးး၊ �းသုံးးတးး�တွင် ်အကျေးခြချီးခြပ်ံ

ခြဖွစလ်ွှားသုံးည်း် ်အချီးွင်််အကျေးး�မှားး�အး�လွှာကားမ်ှာချီး�

ကျေးသုံးး  ဖွွ��စည်း�်ပ်ံ�အကျေးခြချီးချီး�ဥပ်ကျေးေစန်းစ်မှားး�တွင် ်

လွှားန်းည်း�်စံမှားး�အတွကား ်အထုံးး�ကားးကားွယ်ခ်ြချီးင်�်

ကားုံ ထုံးည်း်သ်ုံးွင်�်ကျေးဖွးခ်ြပ်ထုံးး�ပ်�သုံးည်း။် အခြချီးး�

ကျေးဆိုးင််းးကားခ်ျီးးကားမ်ှားး� ကားးနု်း�်ကျေးသုံးကျေးပ်�ကား ်

လွှာုံအပ်လ်ွှားနှုံင်ပ်ြီးပ်�� အ�ယ််က်ျေး�ကားးင််ဆ်ိုုံကျေးသုံးး ်

ဖွွ��စည်း�်ပ်ံ� အကျေးခြချီးချီး�ဥပ်ေကျေးး�ဆိုွ�သုံးးမှားး�သုံးည်း ်

�းသုံးးတးး� တစခ်ျီးံချီးံအး� ‘တးး�ဝင်’် (ဝ�) 

‘မှာုရှုုံ�ဖွလွှား’ အခြဖွစသ်ုံးတမ်ှာာတ်းန်း ်ဖွုအး�ကျေးပ်�ချီး�း

ကျေးသုံးးကျေး�ကားးင််က်ျေးသုံးးလ်ွှာည်း�်ကျေးကားးင်�် သုံးုံ�မှာဟူံတ်

လွှား�အဖွွ��အစည်း�်အကျေးပ််းာု �းသုံးးတးး�တစခ်ျီးံ

၏ အမှာာန်းတ်ကားယ် ်လွှာာမှာ�်မှာုံ�ခြချီးင််�ကျေး�ကားးင်််

ကျေးသုံးးလ်ွှာည်း�်ကျေးကားးင််� ခြဖွစန်ှုံင််ပ်�သုံးည်း။်
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ခု�ကမ််း�ာ�မိ်းာဝေန်ာက်ခု�သမုု်းင်း�်နိိုင်း်် အုေဖွဲ့စ်ာ 

အုပ်�က်မ်း�ာ�အုဝေပ်�မ်း�ာ�စာ့ာမ်းူတ်ည််ဝေန်

ပ်ါသည်။် အုခု��ု�ဝေသာ အုေဖွဲ့စာအ်ုပ်�က်

မ်း�ာ�တ့်င်း ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေက 

တုု်င်း�်ရွင်း�်သာ�လူန်ည်�်စုာဝေခုါင်း�်ဝေ�ာင်း ်

မ်း�ာ�အုာ� အုရွပ်ဖ်ွဲ့ကအ်ုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�

ထု� ဝေန်ရွာခု�ထုာ�ဝေသာလ်ည််� အု�ုုပ်ါ 

ဝေခုါင်း်�ဝေ�ာင်းပ််ုုင်း�်၏ အုစာုု�ရွအုဝေပ်� 

သက်ဝေရွာက်မု်းမိ်းာအုမိ်းန််တ်ကယ်တ့်င်း ်

အုဝေတ်ာအ်ုတ်န်် ကြိုးကီ�မ်းာ�လိပ်ါသည် ်    

(ဥပ်မ်းာ နိုုုင်း်ဂ��ီရွီ�ယာ�နိုုုင်းင််း�)။ အုေခုာ�

ဝေသာ ေဖွဲ့စာရ်ွပ်မ််း�ာ�တ့်င်းမ််းူ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေက တ်ုုင်း်�ရွင်း�်သာ�လူ 

န်ည်�်စုာမ်း�ာ�၏အုခုန်�်ကဏ္ဍာကုုတ်ရွာ��င်း ်

အုသုအုမိ်းတ်ေ်ပ်�ထုာ�သည်််တုု်င်း ် အုစုုာ�ရွ 

အုဝေပ်�ယင်း�်တ်ုု�၏ သကဝ်ေရွာကမု််းမိ်းာ

အုဝေရွ�မ်းပ်ါလိဝေပ် (ဥပ်မ်းာ-ဝေတ်ာင််းအုာဖွဲ့

ရွုက)။ န်ည်�်လမ််း�မ်း�ာ�ကုု စာုစာည်�်တ်င်းေ်ပ်ရွလ့င်း ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေဝေရွ��့�သူမ်း�ာ�အုဝေန် 

ေဖွဲ့င်း် ် တ်ုုင်း�်ရွင်း�်သာ�လူန်ည်�်စာုမ်း�ာ�အုာ� နိုုုင်းင််း�၏ နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�ေဖွဲ့စာဝ်ေပ်�တ်ုု�တ်ကမ််းုတ့်င်း ် ထုင်းထ်ုင်း ်

ရွိာ�ရွိာ�ရွိုလာရွန်ခ်ု့င်း််ေပ်�ရွန််ရွည်ရ်ွွယသ်လာ� သုု�မ်းဟိုုတ် ်လူ်အုဖွဲ့့��အုစာည်�်အုတ့်င်း�်မ်းိ ယဉ်းဝ်ေက��မ်းု

မ်း�ာ� က့�ေပ်ာ�ေခုာ�န်ာ�မ်းုမ်း�ာ�ကုုသာခ့ုင်း််ေပ်�ရွန် ် ရွည်ရ်ွွယသ်လာ��ုုသည်် ် ရွည်ရ်ွွယခ်ု�က်မ်း�ာ�ကုု 

စာဉ်း�်စာာ�ရွဝေပ်မ်းည်။် ပ်ထုမ်းရွည်ရ်ွွယခ်ု�ကန််�် ပ်တ်သ်ကလ့်င်း ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ်

တုု်င်း�်ရွင်း�်သာ�လူန်ည်�်စုာမ်း�ာ�အုာ� အုစုုာ�ရွအု�င်််းအုသီ�သီ�တ့်င််း ပ်ါ�င်းကုု်ယ်စာာ�ေပ်�လုပ်ဝ်ေ�ာင်း ်

နိုုုင်းရ်ွန်် ဝေထုာကပ််�်ရွမ်းည်ေ်ဖွဲ့စာသ်ည်။်

• ဌာာ ဝေန်တ်ုုင်း�်ရွင်း�်သာ� လူမ်း��ု�စာုမ်း�ာ� ။       ။ ဌာာဝေန်တ်ုုင်း်�ရွင်း�်သာ�လူမ်း��ု�စာုမ်း�ာ�အုာ� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေေဖွဲ့င်း် ် အုသုအုမ်းိတ််ေပ်�ေခုင်း�်သည် ် ရွ�ဖွဲ့န််ရွ�ခုါတ့်င်း် တ်ုုင်း�်ရွင်း�်သာ�လူန်ည်�်စာုမ်း�ာ�

အုာ� ဝေ�ာင်းရ်ွွကဝ်ေပ်�သက�သ်ုု� အုတ်ူတ်က့ဝေပ်ါင်း�်စာပ်လ်ုုကဝ်ေပ်သည်။် ဌာာဝေန်တ်ုုင်း်�ရွင်း�်သာ� 

လူမ်း��ု�စာုမ်း�ာ�အုာ� ယင်း�်တ်ုု�၏ အုရွင်းက်တ်ည်�်က နိုုုင်းင််း�သာ�ေဖွဲ့စာဝ်ေန်ေခုင်း�်(first nation) ကုု

ညွှှန်ေ်ပ်ေခုင်း�်ေဖွဲ့င်း် ် သီ�သန််ဝ်ေေပ်ာ�ုုနိုုုင်းပ််ါသည်။် �ုုလုုသည်မ််းိာ န်ယဝ်ေေမ်းဝေေသတ်စာခ်ုုအုတ့်င်း်�   

ကန်ဦး�ဝေန်ထုုုင်း်�ကသူမ်း�ာ� (န်ယဝ်ေေမ်းတ်စာခ်ုုလု��ေဖွဲ့စာဝ်ေစာ၊ တ်စာ်စာုတ်တ််စာ်ဝေေသေဖွဲ့စာ ်ဝေစာ) ေဖွဲ့စာ�်ကပြီးပ်ီ�

ဝေရွ��့�ခု�မ်းိတ်ထ်ုာ�သည််ဖ်ွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေေဖွဲ့င်း် ် နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာ၏်လကဝ်ေအုာကတ့််င်း ် ယခုု

အုခုါ ထုည်််သ့င်း�်ေခုင််း�ခု�ခု�ရ်ွသည်ဟု်ို�ုုလုုပ်ါသည်။် အု�ုုပ်ါအုဖ့ွဲ့��အုစာည်�်မ်း�ာ�နိိုင်််း �ကစ်ာပ်သ်ည််် 

ဖွွ��စည်း�်ပ်ံ� အကျေးခြချီးချီး�ဥပ်ကျေးေကျေးး�ဆိုွ�သုံးးမှားး�သုံးည်း ်

တုံင်�်းင်�်သုံးး�လွှားန်းည်း�်စံမှားး�အး� �းသုံးး 

စကားး�ဆိုုံင်း်း အချီးွင်််အကျေးး�မှားး�ကားုံ းးာု

ချီး�စး�းန်း၊် န်းယ်က်ျေးခြမှာပ်ုံင်ဆ်ိုုံင်မ်ှာုမှားး�မှာာ အကားး ုံ � 

အခြမှာတ်မှားး�းးာုကျေးစးန်း၊် အစုံ�း၏အဆိုင်််

အသုံး��သုံး��တွင် ်ဆိုံ��ခြဖွတခ်ျီးးကား်ချီးးမှာာတ်ကျေးး�၌ 

ပ်�ဝင်က်ားုံယ်စ်း�ခြပ်ံးန်း၊် ယ်င်�်တုံ�၏ကားုံယ်ပ််ုံင််

ဥပ်ကျေးေမှားး� ဓလေ့ကျေးလွှာ်ထုံးံ��တမှာ�်မှားး�ကားုံ အသုံးံ��ချီးးချီးွင်််

းးန်းန်ှာင်််  အစုံ�း၏ တးး�ဝင်စ်န်းစအ်တွင်�်

(သုံးုံ�မှာဟူံတ)် စန်းစ၏် ခြပ်င်ပ််၌ ယ်င်�်တုံ�၏ 

အစဉ်အ်လွှား အံပ်ခ်ျီးးံပ််စ�မှာ�ပ်ံ�အး� ဆိုကားလ်ွှာကား်

ကားးင််သ်ုံးံ��းန်း ်ချီးွင်််ခြပ်ံထုံးး�ပ်�သုံးည်း်။ 

ဤကျေးဆိုးင်း်းကားခ်ျီးးကား်မှားး�မှာား ကျေးန်းးကားခ်ျီး�သုံးမှာုံင်�်

နှာင််် အခြဖွစအ်ပ်းကားမ်ှားး�အကျေးပ််မှားး�စွး

မှားတည်းက်ျေးန်းပ်�သုံးည်း။်

၈။ အ
ချီးးုံ�ကျေးသုံး

း တ
ုတ

ုကား
းကား

းးာုလွှာ
ာသုံး

ည်း
်အ်
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ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာန်ည်�်လမ်း�်မ်း�ာ�သည် ် ယင်း�်တ်ုု�၏ ဝေေမ်းယာပ်ုုင်း�်ုုင်းမ််းုနိုိင်း်် စာီမ်း�

က့ပ်က်�မ်းုမ်း�ာ�၊ ယဉ်းဝ်ေက��မ်းု�ုုင်းရ်ွာ ကုုယပ််ုုင်းေ်ပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု့င်း််တ်ုု�နိုိင်း်် န်ီ�န်ီ�ကပ်က်ပ်သ်က�်ုုင်းလ်�က်

ရွိုပ်ါသည်။် အု�ုုပ်ါနိုိစာ်ခုုစာလု��မ်းိာ ဌာာဝေန်တ်ုုင်း်�ရွင်း�်သာ� လူမ်း��ု�စာုေဖွဲ့စာမ််းုလကခဏာာရွပ်မ််း�ာ�ကုု

ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ရွာတ့်င်း ် တ်စာသ်ာ�တ်ည်�်ေဖွဲ့စာဝ်ေန်ဝေသာ အုဝေေခုခု�သဝေဘာာတ်ရွာ�မ်း�ာ�အုေဖွဲ့စာ ် ေမ်းင်းန်ိုုုင်းပ််ါ 

သည်။် အုေခုာ�အုေဖွဲ့စာအ်ုပ်�ကမ််း�ာ� ဥပ်မ်းာ ဖွဲ့ုလစာ်ပ်ုုင်းန်ိုုုင်း်င်း�တ့်င်း ် ဌာာဝေန်တ်ုုင်း�်ရွင်း�်သာ�လူမ်း��ု�စာု

မ်း�ာ�၏ ဝေတ်ာင်း�်�ုုခု�ကမ််း�ာ�ကုု နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�အုရွ ရွပ်ုုင်းခ်ု့င်း််မ်း�ာ�အုေဖွဲ့စာ ် သတ်မ််းိတ်န်ိုုုင်း်ပ်ါသည်။် 

ယဉ်းဝ်ေက��မ်းုဓိဝေလထ်ုု��တ်မ်း�်�ုုင်း်ရွာ အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�ကုု နိုုုင်းင််း�ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာအုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�မ်းိ 

ခု့�ေခုာ�ေခုင်း�်သည် ် ဝေတ်ာင်း�်�ုုခု�ကမ််း�ာ�အုတ့်က ် တ်စာ်စာုတ်တ််စာ်ပ်ုုင်း�်ဝေေဖွဲ့ရွိင်း�်ေခုင်း�် ေဖွဲ့စာန်ိုုုင်းဝ်ေပ်

သည်။် နိုုုင်း်င်း�တ်ကာဥပ်ဝေေ၊ အုတ်ုအုက�အုာ�ေဖွဲ့င်း် ် အုေပ်ည်ေ်ပ်ည်�်ုုင်းရ်ွာအုလုပ်သ်မ်းာ�ဝေရွ�ရွာ

အုဖွဲ့့��(ILO) ၏ သဝေဘာာတ်ူည်ီခု�က ်(၆၉) ကုု ဌာာဝေန်တ်ုုင်း�်ရွင်း�်သာ�မ်း�ာ�၏ ဝေေမ်းယာပ်ုုင်း�်ုုင်းမ််းု

နိုိင်း်် စာီမ်း�က့ပ်က်�ခု့င်း််တ်ုု�အုတ့်က ် လမ်း်�ညွှှန််ရွန်အ်ုသု��ေပ်�ပ်ါသည်။် အုေခုာ�တ်စာဖ်ွဲ့က်တ့်င်းလ်ည်�် 

နိုုုင်းင််း�ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ ဝေတ်ာင်း�်�ုုခု�ကမ််း�ာ�သည် ် စာစာ်မ်းိန်ဝ်ေသာကုုယပ််ုုင်းအ်ုုပ်ခ်ု��ပ်ခ်ု့င်း််အုတ့်က ် ဝေရွွ� 

ခု�ယနုု်ိုင်းစ်ာရွာမ်း�ာ�ရုိွရွန်လုု်ပြီးပီ်� သာမ်းန်လူ်ဝေန်မု်းဘာ�၌ ပ်ါ�င်းဝ်ေ�ာင်းရွ်ွကေ်ခုင််း�၊ ကုုယ်စာာ�ေပ်�ေခုင်း�်

အုတ့်ကလ်ည်�် ဝေရွွ�ခု�ယ်နုုိုင်းစ်ာရွာမ်း�ာ�ရုိွရွန် ်လုုအုပ်ပ််ါသည်။် ဌာာဝေန်တုု်င်း�်ရွင်း�်သာ� လူမ်း��ု�စုာမ်း�ာ� 

၏ ဝေေမ်းယာမ်း�ာ�ဝေပ်�တ့်င်း ် တ်န်ဖ်ွဲ့ုု�ရွိုဝေသာသယ�ဇိုာတ်ပ်စာာည်�်ကုု ရွိာဝေဖွဲ့့ဝေတ့်�ရွိုေခုင်း�် သုု�မ်းဟိုုတ် ်

ထုုတ်ဝ်ေဖွဲ့ာတူ််�ယူေခုင််း�မ်း�ာ�ရုိွလာပ်ါက မ်းည်သုု်�ေဖွဲ့စ်ာနုုိုင်းသ်ည်�ုု်သည်ကုု်ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ရွန်မိ််းာ လုပ်သ်င်း််

လုပ်ထုု်ုကဝ်ေသာကုစာာတ်စာခ်ုုေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် အုဝေ�ကာင်း�်မ်းိာ ဤေပ်�မ်းူဝေ�ာင််းရွွကေ်ခုင်း�်သည် ် ေပ်င်း�် 

ထုန််ဝေသာ ပ်ဋိုပ်ကခမ်း�ာ�ေဖွဲ့စာပ့််ာ�ဝေစာသည််် အုဝေ�ကာင်း�်ရွင်း�်တ်စာခ်ုု ေဖွဲ့စာဝ်ေန်ဝေသာဝေ�ကာင်း်ေ်ဖွဲ့စာပ််ါ 

သည်။် ထုုု�အုေပ်င်း ်မ်းူလဝေေမ်းဝေန်ရွာမ်း�ာ�တ့်င်း ်ပ်တ်�်န်�်က�င်းထ်ုုခုုုကပ််�ကစ်ာီ�သ့ာ�မ်းုဝေ�ကာင်း် ်�က ်

လကဝ်ေန်ထုုုင်းခ်ု့င်း််မ်းေပ်�ဝေတ်ာဝ်ေသာ အုဝေေခုအုဝေန်မ်း��ု�နိုိင်း်် အုေခုာ�ေဖွဲ့စာန်ိုုုင်း်ဝေခု�ရွိုဝေသာအုဝေေခုအုဝေန်

မ်း��ု�တ့်င်း ် သက�်ုုင်း်သူမ်း�ာ�အုာ� အုည်ီအုမ်း့ေပ်န်လ်ည်ဝ်ေန်ရွာခု�ထုာ�ဝေရွ� န်ည်�်လမ်း�်မ်း�ာ�ကုု 

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာကသ်ူမ်း�ာ�သည် ်အုသု��ေပ်��ကပ်ါသည်။်  အုကယ၍် ယင်း�်

ဝေေမ်းယာဝေပ်�တ့်င်း ် ဝေန်ထုုုင်း်�ကဝေသာေပ်ည်သ်ူမ်း�ာ�ကုု အုတ်င်း�်အု�ကပ်ဖ်ွဲ့ယရ်ွိာ�ဝေစာေခုင်း�်ေပ်�ပ်ါက 

ဤန်ည်�်လမ်း�်မ်း�ာ�တ့်င်း ်ေပ်ည်သ်ူလူထုု၏ မ်းူလဝေေမ်းယာမ်း�ာ�အုတ့်က ်န်စာန််ာဝေ�က�ဝေပ်�ေခုင်း�်မ်း�ာ�

လည််�ပ်ါ�င်းန်ိုုုင်းပ််ါသည်။် သုု�ရွာတ့်င်းလ်ည််� အုေခုာ�န်ည်�်လမ်း�်မ်း�ာ�၌ တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေေဖွဲ့င်း် ် ခု�ည် ်

ဝေနိုိာင်းထ်ုာ�သည်ေ်ဖွဲ့စာဝ်ေစာ၊ မ်းထုာ�ရွိုသည်ေ်ဖွဲ့စာ ်ဝေစာ ဌာာဝေန်တ်ုုင်း�်ရွင်း�်သာ�လူမ်း��ု�စာုမ်း�ာ�အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ် 

၎င်း�်တ်ုု�ဝေေမ်းမ်း�ာ�အုာ� အုသု��ခု�ရွာတ့်င်း ် ဝေေပ်ာ ဝေရွ��ုုခု့င်း် ် (နိုိင်း်် အုက��ု�အုေမ်းတ်)် ရွရွိုရွန် ် လူထုု

သဝေဘာာထုာ�ဝေကာကခ်ု�မ်းုမ်း�ာ� လုပ်ဝ်ေ�ာင်းေ်ခုင်း�်လည်�် ပ်ါ�င်းပ််ါသည်။်  

• ေုကခသည်မ််း�ာ�နိုိင်း်ဝ်ေန်ရွပ်စ်ာ့န််ခ်ု့ာထု့ကဝ်ေေပ်�သူမ်း�ာ� ။         ။ ေုကခသည်မ််း�ာ�နိုိင်း် ်မ်းုမ်းုတ်ုု�ဝေန်အုုမ်း်

မ်း�ာ�မ်းိ စာ့န််ခ်ု့ာထု့ကဝ်ေေပ်�ရွသူမ်း�ာ�၏ အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�နိုိင်း်ပ််တ်သ်က၍် မ်း�ာ�စာ့ာဝေသာဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�က အု�်အုာ�သင်း်ဖ်ွဲ့့ယ်ဝေကာင်း�်စာ့ာပ်င်း ်တ်ုတ််�ုတ််ပြီးင်းုမ်းသ်ကလ်ိပ်ါသည်။် ပ်ဋို 

ပ်ကခမ်း�ာ�ေဖွဲ့စာပ့််ာ�ဝေန်ဝေသာ နိုုုင်း်င်း�မ်း�ာ�တ့်င်း ် ေုကခသည်အ်ုဝေရွအုတ့်ကသ်ည် ် အုလ့န်မ််း�ာ�ဝေလရ်ွို



53လူ့့�အခွွင့်�်အ�း�ဆိုု�င့်�းာ ဓလေ့�လူ့ထ်ုံး���တမ်း��ကိုု� တည်��ဆိုာကို�ခြခွင့်��

သေဖွဲ့င်း် ် ယင်း�်တ်ုု�၏အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�ကုု မ်း

စာဉ်း�်စာာ�ေခုင်း�်မ်းိာ အု�ဩစာရွာပ်င်းေ်ဖွဲ့စာပ််ါ 

သည်။် အု�ုုပ်ါေု ကခသည်မ််း�ာ�အုာ�

တ်စာဝ်ေန်ရွာရွာတ့်င်း ် ေပ်န်လ်ည်ဝ်ေန်ရွာခု� 

ထုာ�ပြီးပ်ီ�သည်န်ိုိင်း်် တ်စာပ်ြီးပ်ု�င်း်န်က် ဝေေပ် 

လည််သ့ာ�မ်းည်ဟ်ိုု ‘ယာယီ’ စာီမ်း�အုုပ် ်

ခု��ပ်ဝ်ေရွ� ကုစာာတ်စာရ်ွပ်အ်ုဝေန်ေဖွဲ့င်း်သ်ာ 

ယူ��ကေခုင််း�သည်ေ်ပ်ဿန်ာ၏အုစုာတ် ်

အုပ်ုုင်း�်တ်စာရ်ွပ်ပ််င်း ်ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် ထုုုက� ်

သုု� ယူ�ရွသည််အ်ုဝေ�ကာင်း�်အုရွင်း�် တ်စာစ်ာုတ််တ်စာ်ပ်ုုင်း�်မ်းိာလည်�် အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�ကုု သတ် ်

မ်းိတ်ဝ်ေပ်�ေခုင်း�်ေဖွဲ့င်း် ် နိုုုင်းင််း�သာ�မ်း�ာ�၏ သစာာာဝေစာာင်း််သုမ်းုကုုရွယူသည်် ် နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�ဓိဝေလဝ်ေ�ကာင်း် ်

ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် သုု�ရွာတ့်င်း ် ပ်ဋိုပ်ကခမ်း�ာ�အုေပ်င်း ် ေပ်ည်သ်ူမ်း�ာ�စာ့ာတ်ုု�သည် ် ယင်း�်တ်ုု�၏ နိုုုင်းင််း�သာ�

ေဖွဲ့စာမ််းုအုာ� ေင်းင်း�်ပ်ယခ်ု�ရွဝေသာအုခုါ ဝေရွ့�ဝေေပ်ာင်း�်ခုုုလု��ကသည်။် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေေီဇိုုုင်း�်

မ်း�ာ�သည် ် နိုုုင်း်င်း�သာ�လှ�ဝေေပ်ာင်း�်ခု�ယူနိုုုင်း်ခု့င်း််ကုု မ်းုသာ�စာုမ်း��ု�ရိုုု�နိုိင်း်် လူတ်စာဥ်ီး�စာီ၏ နိုုုင်း်င်း�သာ�

ခု�ယူမ်းုအုဝေပ်�  အုဝေလ�ဝေပ်�သတ်မ််းိတ််ပ်ါက မ်း�ာ�စာ့ာဝေသာ ဝေေပ်ာင်း�်ဝေရွ့�ခုုုလု�သူမ်း�ာ�နိုိင်း် ်ေုကခသည််

မ်း�ာ�အုတ့်က ် အုခု့င်း််အုလမ်း်�န်ည််�ပ်ါ�သ့ာ�သည်။်  ထုုု�အုေပ်င်း ် ယင်း�်တ်ုု�၏ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေဝေရွ��့�သူမ်း�ာ�အုဝေပ်� အုကြုံက�ေပ်�ဝေတ်ာင်း�်�ုုနိုုုင်းရ်ွန်် အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�မ်းိာလည်�် နိုုုင်း်င်း�သာ�

ေဖွဲ့စာမ််းိသာလ့င်း ် နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�တ့်င်း ် ပ်ါ�င်းဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကခ်ု့င်း််ရွိုသည်ဟ်ိုုခု�ယူလ�က ် လကဝ်ေတ့်�တ့်င်း်

ကန််သ်တ််ခု�ကမ််း�ာ�ရုိွပ်ါသည်။် ဤအုရွာမ်း�ာ�က ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေဝေရွ��့�သူမ်း�ာ�အုဝေန်ေဖွဲ့င်််း

အု�ုုပ်ါလူန်ည်�်စုာ အုစာုအုဖွဲ့့��မ်း�ာ�၏ ဝေပ်�ာက့်ကအ်ုာ�ကုစာာ�နိုုုင်းဝ်ေစာရွန် ် မ်းိန်မ််းိန််ကန်က်န်န်ိုိင်း်် 

ကြိုးကု�တ်င်းေ်ပ်င်း�်င်းမ််းုရွိုရွို ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုာ�အုသု��ခု�ရွန် ်ဝေ�ာဩ်ထုာ�ပ်ါသည်။်

၈.၁.၂။ ခွျီး�ခြချီးး�ဆိုကားဆ်ို�မုှာအး�တး�ခြမှာစ်ခြချီးင်�်နှာင််် အထုံးး�ကျေးဆိုးင်း်းကားခ်ျီးးကားမ်ှားး�အး�ခြပ်ဋ္ဌားန်း�်ခြချီးင်�်

လူန်ည်�်စုာ အုခ့ုင်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�အုာ�အုသုအုမိ်းတ်ေ်ပ်�သည််် ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင််းရွာ ဝေေပ်ာင်း�် 

လ�မ်းုအုာ� တ့်န်�်အုာ�ဝေပ်�ဝေသာ အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�နိုိင်း် ် ၎င်း�်၏ အုတ်ုုကအ်ုခု�အုဖွဲ့့��မ်း�ာ�က တ်င်းေ်ပ်ဝေတ်ာင်း�်

�ုုလာသည််် ဝေတ်ာင်း�်�ုုခု�ကမ််း�ာ�ဝေပ်�မ်းူတ်ည်၍် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေဝေရွ��့�သူမ်း�ာ�အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ်န်ည်�်

လမ်း�်နိုိစာမ််း��ု�ကုု စာဉ်း�်စာာ�နိုုုင်းပ််ါသည်။် အု�ုုပ်ါ လူန်ည်�်စာုအုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�မ်း�ာ�ကုုကာက့ယသ်ည််် န်ည်�်လမ်း�် 

မ်း�ာ�မ်းိာ ဝေအုာကပ််ါတ်ုု�ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် 

• ခု့�ေခုာ��က�်�မ်းုအုာ� တ်ာ�ေမ်းစာေ်ခုင်း�်နိုိင်း််

• အုထုူ�အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�မ်း�ာ�နိုိင်း် ်ဝေ�ာင်းရ်ွွကခ်ု�ကမ််း�ာ�အုာ�  ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ေခုင်း�်  (အုခု့င်း််ထုူ�ခု�ေဖွဲ့စာေ်ခုင်း�်နိုိင်း််

မ်းဝေရွာဝေထု့�ပ်ါနိုိင်း်။်) 

ဖွွ��စည်း�်ပ်ံ�အကျေးခြချီးချီး�ဥပ်ကျေးေကျေးး�ဆိုွ�ကျေးန်းစဉ်အ်တွင််� 

အချီးး ုံ �သုံး��ခြချီးး�အချီးွင််အ်ကျေးး�မှားး�ကားုံ  ကျေးတးင်�်ဆိုုံ

းန်းအ်တွကား ်လွှားန်းည်း်�စံ အစံအဖွွ�� မှားး�အး� လွှာု�

ကျေးဆိုးစ်ည်း�်ရှုံ��မှာုမှားး�မှာား န်းကားရ်ှုုင်�်စွးကားွ�ခြပ်း�ကျေးန်း

�ကားပြီးပ်��  ပ်ဋိုပ်ကားခမှားး�ခြဖွစပ််ွး�ကျေးန်းကျေးသုံးး နှုံင်င််�

မှားး�တွင် ်ကျေးတွ�းတတ်သုံးည်း်် လွှာကားခဏားတစခ်ျီးံ

ခြဖွစပ််�သုံးည်း။်

၈။ အ
ချီးးုံ�ကျေးသုံး

း တ
ုတ

ုကား
းကား

းးာုလွှာ
ာသုံး

ည်း
်အ်

ချီးွင်််အ
ကျေးး�မှားး�နှာင််် ဆို

ကား
စ်ပ်ကျေးန်းကျေးသုံး

း တ
င်�်မှားမှာုမှားး�
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ခု့�ေခုာ��က�်�မ်းုအုာ� တ်ာ�ေမ်းစာေ်ခုင်း�်

ခု့�ေခုာ��က�်�မ်းုမ်းေပ်�ဝေရွ� သုု�မ်းဟိုုတ် ်တ်ူည်ီစာ့ာသဝေဘာာထုာ� �က်��ခု�ရွဝေရွ�အုတ့်က ်ရွပ်ုုင်းခ်ု့င်း််

မ်း�ာ�သည် ် ပ်င်းက်ုုယအ်ုာ�ေဖွဲ့င်း် ် ရိုုု�ရွိင်း�်လ့ယက်ူပ်ါသည်။် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုာ�လု��သည် ် မ်း��ု�ရိုုု�၊ 

ဘာာသာစာကာ�၊ က�ာ�/မ်း ေဖွဲ့စာတ််ည်မ််းု၊ အုသက၊် တ်ုုင်း်�ရွင်း�်သာ�လူမ်း��ု�၊ မ်း��ု�နို့ယစ်ာု စာသည်််အုဝေ�ကာင်း�်အုရွာ

အုဝေပ်�မ်းူတ်ည်က်ာ ခု့�ေခုာ��က�်�ေခုင်း�်အုာ�တ်ာ�ေမ်းစာသ်ည််် ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကမ််း�ာ� တ်စာ်ည်ီတ်စာည်ွှ့တ်တ််ည်�် 

ပ်ါ�င်း�်ကပ်ါသည်။် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေဝေရွ��့�သူမ်း�ာ�သည် ်က့�ေပ်ာ�ေခုာ�န်ာ�မ်းုမ်း�ာ�အုာ� အုသုအုမ်းိတ် ်

ေပ်�သည်််ဝေ�ါဟိုာရွမ်း�ာ�ကုု ပ်ု�ဝေသကာ�က�သရိုုပ်သ်တ်မ််းိတ််ထုာ�မ်းုမ်းိ ေပ်�လ့ယဝ်ေေပ်ာင်း�်လ့ယ ် သရိုုပ်သ်တ် ်

မိ်းတ်မု််းဝေ�ါဟိုာရွမ်း�ာ�အုေဖွဲ့စ်ာ ဝေေပ်ာင််း�လ�ရွန်လ်ည်�်ရွည်ရွ်ွယ�်ကပ်ါသည်။် ဥပ်မ်းာတ်စ်ာခုု�ုုရွလ့င််း တုု်င်း�်ရွင်း�် 

သာ�စာကာ�ရွပ်ေ်ဖွဲ့င်း် ်  မ်းုမ်းုကုုယက်ုုသီ�ေခုာ�သတ်မ််းိတ််ေခုင်း�်အုာ� တ်ာ�ေမ်းစာေ်ခုင်း�် သုု�မ်းဟိုုတ် ်တ်ုုင်း�်ရွင်း�်သာ�

လူမ်း��ု�စာုတ်စာစ်ာုတ်ည်�်အုတ့်ကသ်ာဖွဲ့့��စာည်�်ထုာ�ဝေသာ နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�ပ်ါတ်ီမ်း�ာ�အုာ�တ်ာ�ေမ်းစာေ်ခုင်း�်ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် 

ေပ်ည်သူ််ဝေရွ�ရွာအုဖ့ွဲ့��အုစာည်�်မ်း�ာ�ကုုဖ့ွဲ့��စာည်�်ပြီးပီ်� ၎င််း�တုု်�သည် ်အုေခုာ�ဝေသာအုဖ့ွဲ့��အုစာည်�်မ်း�ာ�က မ်းရွရုိွသည််် 

အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�ကုု ခု�စာာ�ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််ရွရွိုဝေစာရွန် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ၏ အုာ�ဝေပ်�မ်းုေဖွဲ့င်း် ်ယင်း�်ကုု အုတ်ုုင်း ်

အုဝေဖွဲ့ာကည််ီစာ့ာ ဝေ�ာင်းရ်ွွကန်ိုုုင်းပ််ါသည်။် ဤဝေန်ရွာတ့်င်း�ုု်လုုသည်မိ််းာ ကုုယ်ပုု်င််းလကခဏာာရွပ်မ််း�ာ� 

ပု်�ဝေသကာ�က�သတ်မိ််းတ်တ််ည်ရုိ်ွဝေန်ဝေသာ အုစုာအုဖ့ွဲ့��မ်း�ာ�တ့်င််းပ်ါ�င်းသူ်မ်း�ာ�က ဝေတ်ာင််း��ုုဝေသာအုခ့ုင်််းအုဝေရွ�

မ်း�ာ�အုာ� ခု�စာာ�ခု့င်း််ဝေပ်�ေခုင်း�်ထုက ်ဝေစာတ်န်ာ�်န်ထ်ုမ်း်�အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�ကုု ဖွဲ့့��စာည်�်တ်ည်ဝ်ေထုာင်းေ်ခုင်း�်ေဖွဲ့င်း််

သာ ပု်ဂဂ�ုလတ််စာဥ်ီး�တ်စာဝ်ေယာကခ်ု�င်း�်စီာတုု်င််း�သည် ်

တူ်ညီ်ဝေသာအုခ့ုင်််းအုဝေရွ�မ်း�ာ�ကုု ရွရုိွခု�စာာ�နုုိုင််းေခုင််း� 

ပ်င်းေ်ဖွဲ့စ်ာပ်ါသည်။် အုက��ု��ကအ်ုာ�ေဖွဲ့င်း်် ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်� 

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေသည် ်ထုု��တ်မ်း�်စာဉ်းလ်ာနိိုင်း််ဘာာသာ 

တ်ရွာ�မ်းဟိုုတ်သ်ည််် အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�၏တ်စာခ်ုု

တ်ည်�်ဝေသာရွင်း�်ေမ်းစာေ်ဖွဲ့စာပ်ြီးပ်ီ�  အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�

ရွရွိုက�င်း််သု��နိုုုင်း်ေခုင်း�်အုတ့်က်အုဝေေခုခု�ဘာု�သဝေဘာာ 

တ်ရွာ�တ်စာခ်ုုေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် ေုတ်ုယအုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ်ဤ

န်ည်�်လမ်း�်သည် ် အုာ�လု��ပ်ါ�င်းန်ိုုုင်းမ််းုရွိုဝေစာဝေသာ 

န်ည်�်လမ်း�်ေဖွဲ့စာပ်ြီးပ်ီ� လူန်ည်�်စာုမ်း�ာ�အုာ�ကာက့ယ ်

ေခုင်း�်သည် ် လူသာ�အုာ�လု��ကုု ပြုံခု��င်းု�ကာက့ယ်

ဝေပ်�ေခုင်း�်၏ တ်စာ်စာုတ်တ််စာ်ပ်ုုင်း�်ေဖွဲ့စာသ်ည်။် ည်ှုနိုုင်း�်

ဝေ�ာင်း်ရွွက်ဝေရွ�လုပ််င်းန်�်စာဉ်း်မ်း�ာ�ဝေ�ာင်း်ရွွက်ဝေန်

စာဉ်းအ်ုတ့်င်း�် အုခု��ု�အုစုာအုဖ့ွဲ့��မ်း�ာ�၏ အုက��ု�စီာ�ပ့်ာ�

အုတ့်က ် အုထူု�ဝေ�ာင််းရွွကခ်ု�ကမ််း�ာ� စီာစာဉ်းဝ်ေပ်�

ေခုင်း�်ထုက ် အုာ�လု��အုတ့်က ် အုက�����င်းဝ်ေသာ

ကာက့ယမ််းုမ်း�ာ�သည် ်သဝေဘာာတ်ူညီ်�ကရွန် ်ပ်ုု၍

လ့ယက်ူပ်ါသည်။်

ဖွွ��စည်း�်ပ်ံ� အကျေးခြချီးချီး�ဥပ်ကျေးေကျေးး�ဆိုွ�သုံးးမှားး�သုံးည်း ်

လွှားသုံးး�မှားး�၏ မှား ုံ �ရှုုံ�၊ �းသုံးးစကားး�၊ 

ကားးး�/မှာ ခြဖွစတ်ည်းမ်ှာု၊ အသုံးကား၊် တုံင်�်းင်�်သုံးး� 

လွှားမှား ုံ �၊မှား ုံ �နှွယ််စံစသုံးည်း် ်အကျေးန်းအထုံးး�မှားး�

အကျေးပ််မှားတည်း၍် ချီးွ�ခြချီးး�ဆိုကားဆ်ို�ခြချီးင်�်ကားုံ 

တး�ခြမှာစက်ျေးပ်�းမှာည်း််အခြပ်င် ်ကားွ�ခြပ်း�ခြချီးး�န်းး�မှာု

မှားး�အး� အသုံးုအမှာာတခ်ြပ်ံသုံးည်း် ်ကျေးဝ�ဟူးးမှားး�

ကားုံ ပ်ံ�ကျေးသုံးကားး�ကားး သုံးရှုံပ်သ်ုံးတမ်ှာာတ်ထုံးး�မှာုမှာာ 

ခြပ်ံလွှာွယ်က်ျေးခြပ်းင်�်လွှာွယ် ်သုံးရှုံပ်သ်ုံးတ်မှာာတ်မှာု 

ကျေးဝ�ဟူးးမှားး�အခြဖွစ ်ကျေးခြပ်းင်�်လွှာ�းန်း်လွှာည်း�် 

းည်းး်းယ်�်ကားပ်�သုံးည်း။် ဥပ်မှား တုံင်�်းင်�်သုံးး�

စကားး�းပ်ခ်ြဖွင််် မှာုမှာုကားုံယ်က်ားုံသုံး��ခြချီးး�သုံးတမ်ှာာတ်

ခြချီးင်�်အး�တး�ခြမှာစခ်ြချီးင်�် သုံးုံ�မှာဟူံတ ်

တုံင််�းင်�်သုံးး�လွှားမှား ုံ �စံတစ်စံတည်း�်အတွကား်

သုံးး ဖွွ��စည်း�်ထုံးး�ကျေးသုံးး နှုံင််င်�ကျေးး�ပ်�တ�မှားး�

အး�တး�ခြမှာစခ်ြချီးင်�်ခြဖွစပ််�သုံးည်း။်
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သာတ်ူည်ီမ်း့မ်းု�ုုင်းရ်ွာ ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကပ််ုေ်မ်းအုဝေပ်� မ်းိီခုုုေခုင်း�်သည် ်ေပ်ည်သ်ူမ်း�ာ�အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ်တ်ရွာ�ရိုု��

မ်း�ာ�နိုိင်း်ပ််တ်သ်ကဝ်ေသာ လု�ဝေလာကသ်ည်််အုသုပ်ည်ာရွိုေခုင်း�်ေဖွဲ့စာပ်ြီးပ်ီ� တ်ရွာ�ဝေရွ�စာန်စာသ်ုု� လကလ်ိမ်း�်မ်းီ

ေခုင်း�်ေဖွဲ့စာသ်ည်ဟ်ိုု �ုုနိုုုင်း်ပ်ါသည်။် ထုုု�အုေပ်င်း ်မ်းုမ်းုတ်ုု�အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�မ်း�ာ�ခု��ု�ဝေဖွဲ့ာကခ်ု�ရွဝေသာ လူန်ည်�်စာု အုစာု

အုဖွဲ့့��မ်း�ာ�အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ် အု�ုုပ်ါအုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�အုာ� သုရွိုသတ်ုထုာ�မ်းုပြီးပ်ီ� ဝေေဖွဲ့ရွိင်း�်ခု�ကရ်ွနိုုုင်းရ်ွန်အ်ုတ့်က ်

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာခုု�ရိုု��ထု� လကလ်ိမ်း်�မ်းီသည််အ်ုဝေန်အုထုာ�မ်း��ု� ေဖွဲ့စာသ်ည်ဟ်ိုုလည်�် �ုုနိုုုင်း်

ပ်ါသည်။်  

အုထုူ�အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�မ်း�ာ�နိုိင်း် ်ဝေ�ာင်းရ်ွွကရ်ွန်လ်ုုအုပ််ခု�ကမ််း�ာ�ကုု ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ေခုင်း�်

ပ်ဋိုပ်ကခမ်း�ာ�ေဖွဲ့စာပ့််ာ�ဝေန်သည်် ်လူမ်းုအုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�တ့်င်း ်လူန်ည်�်စာုအုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�မ်း�ာ�ကုုအုသု 

အုမ်းိတ်ေ်ပ်�ရွာ၌ လူမ်းုအုစာုအုဖွဲ့့��တ်စာခ်ုုအုာ� က���လ့န်ခ်ု�ရွမ်းုမ်း�ာ�မ်းိ ကာက့ယဝ်ေပ်�ရွန်ဝ်ေသာလ်ည်�်ဝေကာင်း�်၊  

ယင်း�်တုု်�အုာ�ခ့ု�ေခုာ�ဖွဲ့ယ်�ကဉ်းခ်ု�ရွဝေသာ အုဝေန်အုထုာ�မ်း��ု�မိ်းကယတ််င်းရ်ွန်၊် သာမ်းန်လူ််အုဖ့ွဲ့��အုစာည်�်အုတ့်င်း�် 

အုတူ်တ်က့ ပ်ါ�င်းဝ်ေပ်ါင်း�်စာည်�်နုုိုင်း�်ကရွန်ဝ်ေသာလ်ည်�်ဝေကာင်း�် အုထူု�ဝေ�ာင််းရွွကခ်ု�ကမ််း�ာ� ဖွဲ့န်တီ််�ဝေ�ာင််း 

ရွွကရ်ွန််လုုအုပ်ပ််ါသည်။် လူန်ည်�်စာုအုစာုအုဖွဲ့့��မ်း�ာ�

 ၏ ကုုယပ််ုုင်းအ်ုထုုမ်း�်အုမ်းိတ််မ်း�ာ�၊ လကခဏာာရွပ််

မ်း�ာ�နိုိင်း် ် ဓိဝေလထ်ုု��စာ�မ်း�ာ�ကုု ထုုန််�သုမ်း�်ဝေစာာင်း် ်

ဝေရွိာကရ်ွန်် အုထုူ�အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�မ်း�ာ�ကုု အုာမ်းခု�

ခု့င်း််ေပ်�ထုာ�ပ်ါသည်။် အုထုူ�အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�မ်း�ာ� 

ဝေပ်�အုပ်ေ်ခုင်း�်ေဖွဲ့င်း် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည််

ဝေ�ာကသ်ူမ်း�ာ�သည် ် လူန်ည််�စာုမ်း�ာ�နိုိင်း် ် က�န််

လူမ်းုအုသုုင်း�်အု�ုုင်း�်မ်း�ာ�အု�ကာ� ေဖွဲ့စာဝ်ေပ်�လာ

မ်းည််် က့�ေပ်ာ�ေခုာ�န်ာ�စာ့ာ �က�်�မ်းုမ်း�ာ�အုာ� 

လကခ်ု�ရွန်အ်ုသင်း််ရွိုဝေ�ကာင်း�် ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ဝေန်သည်။် 

ဤက�သ်ုု� က့�ေပ်ာ�ေခုာ�န်ာ�စာ့ာ�က�်�ေခုင်း�်ကုု 

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာကေ်ခုင်း�်၏ 

ရွည်ရ်ွွယခ်ု�က်အုရွ လူ်အုဖွဲ့့��အုစာည်�်တ်စာခ်ုုလု��၏ 

ဝေကာင်း�်က��ု�ခု�မ်း�်သာမု်းနိိုင်််း ထုုဝေရွာက်ဝေသာတ်န်�် 

တ်ူည်ီမ်း့မ်းုကုု တ်ုု�ေမ်းှင်း်ေ်ခုင်း�်ေဖွဲ့င်း်် ေပ်န်လ်ည်ဝ်ေလ�ာ ်

ကန််သင်း််ေမ်းတ်ဝ်ေစာပ်ါ သည်။် 

အုထုူ�ဝေ�ာင်းရ်ွွကခ်ု�ကမ််း�ာ�တ့်င်းပ််ု�စာ�မ်း��ု�စာု�ပ်ါ�င်းဝ်ေန်ပြီးပ်ီ� ဝေန်ာကခ်ု�သမ်းုုင်း�်အုဝေ�ကာင်း�်အုရွာမ်း�ာ�

အုဝေပ်�မ်းူတ်ည်က်ာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေဝေရွ��့�သူမ်း�ာ�က တ်စာခ်ုု သုု�မ်းဟိုုတ် ်တ်စာခ်ုုထုက်ပ်ုု၍ ဦး�စာာ� 

ဝေပ်�အုသု��ခု�နိုုုင်းပ််ါသည်။် ဝေယဘာုယ�အုာ�ေဖွဲ့င်း် ်ယင်း�်တ်ုု�တ့်င်း-်

• န်ယဝ်ေေမ်းအုလုုက ် ကုုယပ််ုုင်းအ်ုုပ်ခ်ု��ပ်ခ်ု့င်း်် သုု�မ်းဟိုုတ် ် ဗဟိုုုခု��ပ်က်ုုင်းမ််းုဝေလ့ာခ်ု�ေခုင်း�် သုု�မ်းဟိုုတ် ်    

ဖွွ��စည်း�်ပ်ံ�အကျေးခြချီးချီး�ဥပ်ကျေးေတည်း်ကျေးဆိုးကား်သုံးး 

မှားး�သုံးည်း ်လွှားန်းည်း�်စံမှားး�နှာင််် ကားးန်း်လွှားမှာုအသုံးုံင်�် 

အဝုံင်�်မှားး�အ�ကားး�ခြဖွစက်ျေးပ််လွှားမှာည်း် ်ကားွ�ခြပ်း�

ခြချီးး�န်းး�စွး ဆိုကားဆ်ို�မှာုမှားး�အး� လွှာကားခ်ျီး�းန်း်

အသုံးင်််းာုပ်�ကား လွှားန်းည်း�်စံမှားး�အး� ၎င်�်တုံ�၏ 

ကားုံယ်ပ််ုံင်အ်ထုံးုမှာ�်အမှာာတမ်ှားး�၊ သုံးရှုံပ်လ်ွှာကားခဏား

မှားး�နှာင််် ဓလေ့ကျေးလွှာ်ထုံးံ��တမှာ�်မှားး�ကားုံ ထုံးုန်း�်သုံးုမှာ�်းန်း ်

အထုံးး�အချီးွင်််အကျေးး�မှားး� ကျေးပ်�အပ််နှုံင်သ်ုံးည်း။်   

ဤကား�သ်ုံးုံ� ကားွ�ခြပ်း�ခြချီးး�န်းး�စွးဆိုကားဆ်ို�ခြချီးင်�်ကားုံ 

ဖွွ��စည်း�်ပ်ံ�အကျေးခြချီးချီး�ဥပ်ကျေးေတည်း်ကျေးဆိုးကားခ်ြချီးင်�်၏ 

းည်းး်းယ်ခ်ျီးးကားအ်း လွှား�အဖွွ��အစည်း�်တစ်ချီးံလွှာံ��

၏ ကျေးကားးင်�်ကားး ုံ �ချီးးမှာ�်သုံးးမှာုနှာင််် ထုံးုကျေးးးကား်

ကျေးသုံးး တန်း်�တးည်း�မှာှမှာုကားုံ တုံ�ခြမှာိင််ခ်ြချီးင်�်ခြဖွင််် 

ခြပ်န်းလ်ွှာည်းက်ျေးလွှားးက်ားန်း်သုံးင်််ခြမှာတက်ျေးစပ်�သုံးည်း။်

၈။ အ
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56 ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီနှှင့့်� �ေး��ကရောကရေပ့ွဲဲ�ဆိုု�င့်ေ့ာအကရေူအညီီ�ပွဲ��ေ� နှု�င့်င့့်တံကရောအဖွဲ့ဲ��အစီညီ�့ (International IDEA)

‘ထုကဝ်ေအုာကအ်ုာဏာာခု့�ဝေ�မ်းု’ (ဤလမ်း�်ညွှှန််စာာအုုပ်အ်ုတ့်င်း�်ရွို အုခုန််� (၇) ဗဟိုုုခု��ပ်က်ုုင်းမ််းု

ဝေလ့ာခ်ု�ေခုင်း�် အုခုန်�်ကုု�ကည််ပ််ါ။) 

• အုာဏာာခု့�ဝေ�ေခုင်း�်လုပ်င််းန်�်စာဉ်းမ််း�ာ� (အုခုန်�် (၄) နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ုုပ်ခ်ု��ပ််ဝေရွ�ကဏ္ဍာကုု �ကည််ပ််ါ။)

• ဗဟိုုတ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�စာန်စာ ်(အုခုန််� (၆) တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�ကုု�ကည််ပ််ါ။)

• ယဉ်းဝ်ေက��မ်းု�ုုင်းရ်ွာလုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း်် (သုု�မ်းဟိုုတ် ်ယဉ်းဝ်ေက��မ်းုအုမ်း��ု�မ်း��ု� က့�ေပ်ာ�ေခုာ�န်ာ�စာ့ာ တ်ည်ရ်ွို

 ေခုင်း�်အုာ� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုရွ အုသုအုမ်းိတ်ေ်ပ်�ေခုင်း�်နိုိင်း်် ခု့င်း််ေပ်�ေခုင်း�်)

• လူမ်း��ု�ဝေပ်ါင်း�်စာု�ပ်ါ�င်းပ်ြီးပ်ီ� အုာဏာာကုုခု့�ဝေ�ခု�မ်းိတ်သ်ည််် နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�စာန်စာ၏် ဝေ�ာင်းရ်ွွကခ်ု�က်မ်း�ာ� 

(Consociation) (ပ်ဋိုပ်ကခမ်း�ာ� ေဖွဲ့စာပ့််ာ�ဝေန်သည််န်ိုုုင်းင််း�မ်း�ာ�အုတ့်က ်သီ�သန််စ်ာီစာဉ်း်ထုာ�ဝေသာ

အုာဏာာခု့�ဝေ�ေခုင်း�်ပ်ု�စာ� ေဖွဲ့စာသ်ည်)်

• ဝေရွွ�ဝေကာကပ့််�စာန်စာ်ကုု အုဝေေခုေပ်�ဝေသာ အုာဏာာခု့�ဝေ�ေခုင်း�် (အုထုူ�သေဖွဲ့င်း်် ပ်ါတ်ီစာု�အုခု��ု�က�

ပ်ါ�င်းကုု်ယ်စာာ�ေပ်�ေခုင််း�စာန်စာ(်PR) ၏ တုု်�ေမှ်းင်််းထုာ�ဝေသာပု်�စာ�မ်း�ာ�- ေီမုု်းကဝေရွစီာနိိုင်း်် ဝေရွွ�ဝေကာက်ပ့်�

�ုုင်းရ်ွာ အုကူအုည်ီဝေပ်�ဝေရွ� နိုုုင်းင််း�တ်ကာအုဖွဲ့့��အုစာည်�်(IDEA) ၏ ဝေရွွ�ဝေကာကပ့််�စာန်စာေ်ီဇိုုုင်း�် 

လကစ်ာ့�စာာအုုပ်အ်ုာ� �ကည််ပ််ါ)2

• ကုုယပ််ုုင်းေ်ပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု့င်း်် အုခု့င်း််အုဝေရွ�နိုိင်း််

• ခု့�ေခုာ��က�်�မ်းုမ်း�ာ�အုာ� ကာက့ယသ်ည််် စာည်�်မ်း�ဉ်း�်မ်း�ာ�နိုိင်း် ်မ်းူ�ါေမ်း�ာ�

ခ့ု�ေခုာ��က်��မု်းမ်း�ာ�အုာ� ကာက့ယ်ကုစာာ�သည််် စာည်�်မ်း�ဉ်း�်မ်း�ာ�နိိုင်််းကုုယ်ပုု်င်းေ်ပ်ဋ္ဌာာန်�်ခ့ုင်း်် အုခ့ုင်း်် 

အုဝေရွ�မ်းိာ အုလ့န်အ်ုေင်းင်း�်ပ့်ာ�ဖွဲ့့ယ၊် သဝေဘာာထုာ�က့�လ့�ဝေစာဝေသာ ကုစာာရွပ်မ််း�ာ�ေဖွဲ့စာပ်ြီးပ်ီ� ယင်း�်တ်ုု�အုာ� 

နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�သဝေဘာာသက�်င်းဝ်ေစာကာ န်ာ�လည်မ််းုလ့�နိုုုင်းသ်ည််် ေဖွဲ့စာန်ိုုုင်းဝ်ေခု�မ်း�ာ�ကုုလည်�် ဝေေဖွဲ့ရွိင်း�်ဝေ�ာင်း ်

ရွွကရ်ွမ်းည်ေ်ဖွဲ့စာသ်ည်။် 

ကုုယပ််ုုင်းေ်ပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု့င်း်် အုခု့င်း််အုဝေရွ�

ကုုယ်ပုု်င််းေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခ့ုင်း််�ုုသည်မိ််းာ သမ်းာ�ရုုို�က�လ့တ်လ်ပ်ဝ်ေရွ�နိိုင်း််မ်းတူ်ပ်ါ။ နုုိုင်းင််း�တ်ကာ ဥပ်ဝေေက 

နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ုတ့်င်း�်၌သာ ကုုယပ််ုုင်းေ်ပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု့င်း်် အုခု့င်း််အုဝေရွ�ကုုအုသုအုမိ်းတ််ေပ်�ထုာ�ပ်ါသည်။် လကဝ်ေတ့်�

တ့်င်းမ််းူ တ်ရွာ��င်းမ််းုရွိုသည််အ်ုစာုအုဖွဲ့့��တ်စာခ်ုုသည် ် ကုုယ်က်��ကမ်းမာကုုယ်�ု��ေဖွဲ့တ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း်် ရွိုဝေသာလ်ည်�် 

အု�ုုပ်ါဝေရွွ�ခု�ယမ််းုမ်း�ာ�ကုု အုေခုာ�ဝေသာသီ�သန််န််ည််�လမ်း�်မ်း�ာ�ေဖွဲ့င်း် ်ဝေ�ာင်းရ်ွွကခ်ု့င်း််မ်းရွိုပ်ါ။ ဤသဝေဘာာ 

တ်ရွာ�တ့်င်း ် ကုုယပ််ုုင်းအ်ုုပ်ခ်ု��ပ်ခ်ု့င်း််ပ်ု�စာ�အုမ်း��ု�မ်း��ု� ပ်ါ�င်းန်ိုုုင်း်ပ်ါသည်။် ယင်း�်သည် ် အုစာ့န်�်တ်စာ်ဘာကတ့််င်း ်

လု���ခု့�ထု့ကဝ်ေရွ�နိုိင်း် ် ေပ်ည်မ််းမ်းိခု့�ထု့ကေ်ခုင်း�်ကုုလကခ်ု�ပြီးပ်ီ� အုေခုာ�တ်စာဘ်ာကတ့််င်းလ်ည်�် ကန််သ်တ်ထ်ုာ�

သည််် ကုုယ်ပုု်င်းအု်ုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ�ပု်�စာ�မ်း�ာ�အုက�����င််းပ်ါသည်။် လက်ဝေတ့်�တ့်င််းမူ်း ကုုယ်ပုု်င်းအု်ုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ�အုတ့်က်

ဝေတ်ာင်း�်�ုုခု�ကမ််း�ာ�ကုု ယင်း�်၏မ်းည််သည်််ပ်ု�စာ�မ်း�ာ�တ့်င်းမ််း�ုု အုေင်းင်း�်ပ့်ာ�စာရွာမ်း�ာ�အုေဖွဲ့စာ ်ရိုုေမ်းင်းပ််ါသည်။် 

လူန်ည််�စာုတ်စာစ်ာု၏ ယဉ်းဝ်ေက��မ်းု�ုုင််းရွာ ကုုယပ််ုုင်း�်ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု့င်း််သည် ်ထုုုလူန်ည်�်စာုမ်းဟိုုတ်ဝ်ေသာ အုေခုာ�

ဝေသာသူမ်း�ာ�၏ အုက��ု�စီာ�ပ့်ာ�ကုုထုုခုုုက်ဝေစာသည်ဟု်ို ယူ�ရွပ်ါက ယဉ်းဝ်ေက��မု်း�ုုင််းရွာကုုယ်ပုု်င်း�ု်��ေဖွဲ့တ် ်
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ခ့ုင်း််သည် ်အုေင်းင်း�်ပ့်ာ�စာရွာတ်စ်ာခုုေဖွဲ့စ်ာသည်။်  သုု�ရွာတ့်င််း ကုုယ်ပုု်င်းေ်ပ်ဋ္ဌာာန်�်ခ့ုင်း််သည် ်လ့တ်လ်ပ်စ့်ာာရွပ်တ််ည် ်

နိုုုင်းသ်ည်ဟ်ိုု ညွှှန််��ုုဝေန်ေခုင်း�်မ်းဟိုုတ်သ်က�သ်ုု� ယင်း�်အုာ�ကြိုးကု��ပ်မ်း�်နိုုုင်းေ်ခုင်း�်နိုိင်း်် ဝေအုာင်းေ်မ်းင်းစ်ာ့ာရွရွိုနိုုုင်းေ်ခုင်း�်

အုာ� ေင်းင်း�်ပ်ယသ်ည်ဟ်ိုု �ုုလုုေခုင်း�်မ်းဟိုုတ်ပ််ါ။ 

နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာတ််စာရ်ွပ်ေ်ဖွဲ့စာတ််ည်မ််းုကုု နိုုုင်းင််း�တ်ကာက အုသုအုမ်းိတ်ေ်ပ်�ရွန် ် ဝေတ်ာင်း�်�ုုခု�က်မ်း�ာ�

ပ်ါ�င်းသ်ည််် ကုုယပ််ုုင်းေ်ပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု့င်း််�ုုင်း်ရွာ သဝေဘာာထုာ�က့�လ့�မ်းုမ်း�ာ�သည် ် မ်း�ာ�စာ့ာဝေသာအုဓိုပ်ါါယဖ်ွဲ့့င်း််�ုု

ခု�ကမ််း�ာ�ေဖွဲ့င်း် ် အုလ့န််ရိုုပ််ဝေထု့�လိပြီးပီ်� ယင်း�်တ်ုု�၏ ဝေေဖွဲ့ရွိင်း�်ဝေ�ာင်းရ်ွွကဝ်ေရွ�ေဖွဲ့စာစ်ာဉ်းတ့််င်း ် နိုုုင်းင််း�တ်ကာ 

တ်တ်ုယအုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ� (တ်ုုကရ်ိုုုက်ပ်ါ�င်းပ််တ်သ်ကေ်ခုင်း�်မ်းရွိုဘာ�) ပ်ါ�င်း်ဝေေဖွဲ့ရွိင်း�်ရွဝေလရ်ွိုပြီးပ်ီ� နိုိစာဝ်ေပ်ါင်း�်

မ်း�ာ�စာ့ာ �ကာဝေန်တ်တ်ပ််ါသည်။် အုခု��ု� ဝေသာကုစာာရွပ်မ််း�ာ�တ့်င်း ်ခုက်ခုက်ခု�ခု�ေဖွဲ့င်း် ်နိုိစာဝ်ေပ်ါင်း�်မ်း�ာ�စာ့ာ ည်ှုနိုုင်း�်

ဝေ�့�ဝေန့ို�မု်းမ်း�ာ�ပြီးပီ်�မိ်း ဝေေဖွဲ့ရိွင််း�ခု�က်မ်း�ာ�ကုုအု�ု��သတ်နုု်ိုင်းခ်ု�ပ်ြီးပီ်� ရွလေအ်ုဝေန်ေဖွဲ့င်း််လကန််ကကုု်င််းတုု်ကပ့််�မ်း�ာ� 

ရွပ်�ုု်င်း�်သ့ာ�ေခုင်း�်၊ ကုုယ်ပုု်င်းအု်ုပ်ခ်ု��ပ်ခ့်ုင်း််မ်း�ာ�နိိုင်််း အုာဏာာခ့ု�ဝေ�ေခုင််း�တုု်�ကုု အုဝေကာင််းအုထုည်ဝ်ေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်း ်

ေခုင်း�်တ်ုု� ေဖွဲ့စာလ်ာသည်။် ဥပ်မ်းာမ်း�ာ�မ်းိာ - ၁၉၉၈ ခုုနိုိစာ်တ့်င်း ် ခုရွစာ်ဝေတ်ာထ်ုဝေေမ်းာကရ်ွာ ဝေသာ�ကာဝေန််

သဝေဘာာတူ်ညီ်မု်းကုု လက်မိ်းတ်ဝ်ေရွ�ထုုု�ခု��်ကသည််် အုုုင်းယ်ာလန်ဝ်ေေမ်းာက်ပုု်င်း�်နိိုင်း်် ပြီးဗုတု်န်နုု်ိုင်းင််း�၊ ၁၉၉၅ ဝေေတ့်န််

သဝေဘာာတ်ူည်ီမ်းုဝေန်ာကပ််ုုင်း�်တ့်င်း ်ဝေဘာာစ်ာန်ီ�ယာ�နိုိင်း် ်ဟိုာဇိုီဂုုဗီ�န်ာ� (ဝေဘာာစ်ာန်ီ�ယာ�နိုိင်း်် ဟိုာဇိုီဂုုဗီ�န်ာ� 

ဗဟိုုုအုစာုု�ရွနိုိင်း် ်�ာပ််�်ကာသမ်းမတ်နိုုုင်း်င်း�) ကုုဖွဲ့့��စာည်�်သည်် ်အုဓိုကအုဝေ�ာကအ်ုအုု�နိုိစာ်ခုု၏ ရိုုပ်ဝ်ေထု့�မ်းု

မ်း�ာ�၊ ပ်ါပ်ူအုာန်ယူဂီန်ီမ်းိ ဘာုုဂုုင်း�်ဗီလီ၏ ကုုယပ််ုုင်းအ်ုုပ်ခ်ု��ပ်ခ်ု့င်း််အုတ့်က ်၂၀၀၁ ခုုနိုိစာ် အုာဏာာခု့�ဝေ�ခု�ဝေပ်�

ေခုင်း�်နိုိင်း်် ကုုယပ််ုုင်းအ်ုုပ်ခ်ု��ပ်ခ်ု့င်း််အုစာီအုမ်း�မ်း�ာ�၊ မ်းာလီနိုုုင်း်င်း�ရွို အုဇိုာ�ပ်လ်ူမ်း��ု�စာုမ်း�ာ�ပ်ါ�င်းသ်ည််် လူန်ည်�်စုာ

အုဖ့ွဲ့��အုစာည်�်မ်း�ာ�၏ ကုုယ်ပုု်င်းအု်ုပ်ခ်ု��ပ်ခ့်ုင်း််�ုုင်းရ်ွာစီာမ်း�ဝေ�ာင်းရွ်ွကခ်ု�ကမ််း�ာ� (၁၉၉၆ သဝေဘာာတ်ူည်ီမ်းု) နိုိင်း်် 

၂၀၁၁ တ့်င်းေ်ပ်�လုပ်သ်ည််် ေပ်ည်လ်ု��ကွတ််�နိုဒခု�ယူပ့်�ေဖွဲ့င်း် ်လ့တ်လ်ပ််ဝေရွ�အုတ့်က ်ပြီးငု်းမ်း�်ခု�မ်း�်စ့ာာ�နိုဒမ်း�ဝေပ်�

ပုု်င်းခ့်ုင်း််ကုုရွရုိွဝေစာခု�သ်ည််် ၂၀၀၆ ခုုနိိုစာ ် �ူေန်ဝ်ေတ်ာင််းပုု်င််း�အုတ့်က် ကုုယပ််ုုင်းအ်ုုပ််ခု��ပ်ဝ်ေရွ�သဝေဘာာတ်ူည်ီမ်းု

မ်း�ာ�စာသည်တုု််�ေဖွဲ့စာ�်ကပ်ါသည်။် အုခု��ု�ဝေသာကုစာာ

ရွပ်မ််း�ာ�တ့်င််း ေဖွဲ့စာဝ်ေပ်�ဝေန်သည််် အုဝေေခုအုဝေန်မ်း�ာ�၊ 

ေပ်ဿန်ာမ်း�ာ�ကုု ယခုုတုု်င််းဝေေဖွဲ့ရိွင််း�နုုိုင်းေ်ခုင််း�မ်းရုိွ 

ဝေသ�ပ်ါ။ ၂၀၀၈ တ့်င်း ် ကုု�ုုဗုုအုယ်ဝေဘာ�နီ်�ယာ�

၏ ကုုယ်ပုု်င််းေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခ့ုင်း််နိိုင်း်် အု�ုုပ်ါနိိုစာမိ််းာပ်င််း 

ဝေဂ�ာဂ်�ယီာမိ်း အုုု�ီတီ်ယာဝေတ်ာင််းပုု်င််း�နိိုင်း််အုကဘ်ာ ်

ခုါ�ဇီို�ယာ�တုု်�၏ ခ့ု�ထ့ုကေ်ခုင််း�တုု်�တ့်င်းလ်ည်�်ဤ

က�သုု်�ပ်င်းေ်ဖွဲ့စ်ာပ်ါသည်။်  ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ

�ုုင်းရ်ွာလုပ်င််းန်�်စာဉ်း်မ်း�ာ�သည် ် က့�ေပ်ာ�ေခုာ�န်ာ�မ်းု

အုလ့န်မ််း�ာ�ေပ်ာ�ပြီးပီ်� ပ်ဋုိပ်ကခမ်း�ာ�ေဖွဲ့စ်ာပ့်ာ�ဝေန်ဝေသာ 

နိုုုင်းင််း�မ်း�ာ�အုတ့်င်း�် လူန်ည််�စာုမ်း�ာ�၏ ကုုယပ််ုုင်း်

ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု့င်း််အုတ့်က ် ဝေတ်ာင်း�်�ုုခု�ကမ််း�ာ�အုာ� 

ေဖွဲ့ည််�်ည်�်ဝေပ်�နိုုုင်းရ်ွန်် လကလ်ိမ်း်�မ်းီသည််အ်ုဝေန် 

၈။ အ
ချီးးုံ�ကျေးသုံး

း တ
ုတ

ုကား
းကား

းးာုလွှာ
ာသုံး

ည်း
်အ်

ချီးွင်််အ
ကျေးး�မှားး�နှာင််် ဆို

ကား
စ်ပ်ကျေးန်းကျေးသုံး

း တ
င်�်မှားမှာုမှားး�

နှုံင်င််�တကားးဥပ်ကျေးေကား နှုံင်င််�ကျေးတးအ်တွင်�်၌

သုံးး ကားုံယ်ပ််ုံင်ခ်ြပ်ဋ္ဌားန်း�်ချီးွင််် အချီးွင်််အကျေးး�ကားုံ 

အသုံးုအမှာာတခ်ြပ်ံထုံးး�ပ်�သုံးည်း။် ဤသုံးကျေး�း 

တးး�တွင် ်ကားုံယ်ပ််ုံင်အ်ံပ်ခ်ျီးးံပ််ချီးွင််် ပ်ံ�စ�အမှား ုံ �

မှား ုံ �ပ်�ဝင််နှုံင်ပ််�သုံးည်း။် ယ်င်�်တွင် ်လွှာံ��ဝချီးွ�ထုံးွကား်

ကျေးး�နှာင််် ခြပ်ည်းမ်ှာမှာာ ချီးွ�ထုံးွကားခ်ြချီးင်�်မှာာစ၍ အကားန်း� ်

အသုံးတမ်ှားး�းာုသုံးည်း်် ကားုံယ်ပ််ုံင်အ်ံပ်ခ်ျီးးံပ််ချီးွင်််တုံ�

အထုံးု အမှား ုံ �မှား ုံ �ပ်�ဝင်ပ််�သုံးည်း။် လွှာကားက်ျေးတွ�

တွင်မ်ှား ကားုံယ်ပ််ုံင်အ်ံပ်ခ်ျီးးံပ််ကျေးး�အတွကား ်

ကျေးတးင်�်ဆိုုံချီးးကား်မှားး�ကားုံ ယ်င်�်၏ မှာည်းသ်ုံးည်း််ပ်ံ�စ�

မှားး�တွင်မ်ှာဆိုုံ အခြင်င်�်ပ်ွး�စးးမှားး�အခြဖွစ ်

ရှုုခြမှာင်ပ််�သုံးည်း။်
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အုထုာ�တ့်င်း ်  ရွင်း�်ုုင်းရ်ွမ်းည််စ်ာုန််ဝေခု�မ်းုမ်း�ာ�အုာ� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေဝေရွ��့�သူမ်း�ာ�သည် ်အုထုကပ််ါ

ဥပ်မ်းာမ်း�ာ�ကုု သု��သပ်�်င်းေ်ခုင်းေ်ခုင်း�်အုာ�ေဖွဲ့င်း် ် လကခ်ု�န်ာ�လည်လ်ာဝေစာပ်ါသည်။် ယခုုနိိုစာ ် အုပ်ုုင်း�်အုေခုာ�

မ်း�ာ�ကုု �ကည််မ််းည်�်ုုလ့င်း ်နိုုုင်းင််း�ကြိုးကီ�သည်ေ်ဖွဲ့စာဝ်ေစာ၊ ဝေသ�သည်ေ်ဖွဲ့စာဝ်ေစာ၊ အုဓိုကအုာ�ေဖွဲ့င်း်် ထုုလ့ယရိ်ွလ့ယ်

ရုိွဝေသာနုုိုင်းင််း�မ်း�ာ�တ့်င်း ်ပ်ဋုိပ်ကခေဖွဲ့စ်ာပ့်ာ�နုုိုင်းဝ်ေေခု ေမ်းင်း််မ်းာ�သည်ကုု်ဝေတ့်�ရွမ်းည်ေ်ဖွဲ့စ်ာသည်။် ထုုု�ဝေ�ကာင်း်် မ်းတ်ူည်ီ

ဝေသာ ဝေရွဝေေမ်းဝေေသဝေပ်�မ်းူတ်ည်က်ာ အုမ်းိန််တ်ကယအ်ုလုပ််ေဖွဲ့စာဝ်ေသာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ

ဝေ�ာင်းရ်ွွကခ်ု�ကမ််း�ာ�တ်ုု�တ်ကလ်ာရွန် ်အုလ့န််အုဝေရွ�ကြိုးကီ�ဝေပ်သည်။် 

၁၉၉၄ ခုုနိုိစာ် ေီဇိုင်းဘ်ာာလတ့်င်း ်အုတ်ည််ေပ်�ခု�ဝ်ေသာ အုီသီယုု�ပ်ီ�ယာ� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ

သည် ် လူန်ည်�်စုာအုဖ့ွဲ့��အုစာည်�်မ်း�ာ�အုာ� ကုုယ်ပုု်င််းေပ်ဋ္ဌာာန်�်ပုု်င််းခ့ုင်း််ကုု ခ့ုင်း််ေပ်�ဝေပ်�ေခုင််း�ေဖွဲ့င်််း လူန်ည်�်စုာလူ်အုဖ့ွဲ့�� 

အုစာည်�်ကုုအုက��ု�ေပ်�ဝေသာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုေဖွဲ့စာ ် သတ််မ်းိတ်ေ်ခုင်း�်ခု�ရွပ်ါသည်။် ယင်း�်ကုု ဝေဖွဲ့ာ်

ဝေ�ာင်းခ်ု�်ဝေသာ ဝေရွွ�ဝေကာကခ်ု�တ်ုုင်း�်ေပ်�ေပ်ည်ေ်ပ်�လှတ််ဝေတ်ာက်ုုယစ်ာာ�လိယမ််းိာ အုမ်းိန်တ််ကယ်ဝေတ်ာေ်ဖွဲ့င်း်် 

မ်းာစာ််�ါေီက�င်း််သု��ဝေသာ အုာဏာာရွိင််းအုစာုု�ရွကုု စာစာဝ်ေရွ�အုရွအုာဏာာသုမ််း�၍ ေဖွဲ့�တ်ခ်ု�ခု�်ဝေသာ လကန််က် 

ကုုင်းတ််စာစ်ာု၏ လှမ်း�်မ်းုု�မ်းုခု�ထုာ�ရွသူေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် အုခု��ု�တ်ုုင်း�်ရွင်း�်သာ�လူမ်း��ု�တ်ုု�မ်းိာ နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာက်ုု�န်််

က�င်းသ်ည််် �ူပ်ူအုု�ကြွကမ်းုမ်း�ာ�တ့်င်းပ််ါ�င်းခ်ု�်ဝေသာလ်ည််� မ်းတ်ူက့�ေပ်ာ�ဝေသာ အုီသီယုု�ပ်ီ�ယာ�လူမ်း��ု�စာုတ်ုု�၏  

တ်ရွာ��င်းတ််ည်ရ်ွိုမ်းုကုု နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�အုရွဝေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်းန်ိုုုင်း်ရွန်ဟ်ိုူသည််် ရွည်ရွ်ွယခ်ု�ကေ်ဖွဲ့င်း်် တုု်င်း�်ေပ်�ေပ်ည်ေ်ပ်�

လှတ်ဝ်ေတ်ာမိ််းာ တ်စာေ်ပ်ည်ဝ်ေထုာင််း အီုသီယုု�ပီ်�ယာ�နုုိုင််းင်း�အုေဖွဲ့စာမိ််း တုု်င်း�်ရွင်း�်သာ�ဝေပ်ါင်း�်စာု� ဖွဲ့ကေ်ဝေရွ�ရွိင်း�်

အုေဖွဲ့စာ ် ဝေေပ်ာင်း�်လ�ဖွဲ့န်တ််ီ�ရွန်�်ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�်ပ်ါသည်။် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုသစာက် အုီသီယုု�ပ်ီ�ယာ�

နိုုုင်းင််း�ရွို တ်ရွာ��င်းအ်ုသုအုမ်းိတ်ေ်ပ်�ထုာ�ဝေသာ တ်ုုင်း်�ရွင်း�်သာ�လူမ်း��ု�အုဖွဲ့့��အုစာည်�်တ်ုုင်း�်အုတ့်က ်ကုုယပ််ုုင်း်

ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု့င်း််မ်းိ ခု့�ထု့ကခ်ု့င်း််အုထုု အုခု့င်း််အုဝေရွ�ကုုသတ်မ််းိတ််ထုာ�ပ်ါသည် ် (အုပ်ုုေခ်ု့�/ပ်ုေမ််း ၃၉၊ ၁)။ အုီသီ

ယုု�ပ်ီ�ယာ�နိုုုင်းင််း�မ်းိ လုုကန််ာရွန််ကတ်ုက�တ်ေ်ပ်�ထုာ�သည်် ် နိုုုင်းင််း�တ်ကာ သဝေဘာာတ်ူစာာခု��ပ်မ််း�ာ�တ့်င်း်

ပ်ါရွိုဝေသာ လူတ်စာဥ်ီး�တ်စာဝ်ေယာကခ်ု�င်း�်စာီနိုိင်း််�ုုင်းဝ်ေသာ အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�နိုိင်း်် လူအုစာုအုဖွဲ့့��နိုိင်း််�ုုင်းဝ်ေသာ 

အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�ကုု ယင်း�်အုပ်ုုေ်ခု့�မ်းိ အုသုအုမ်းိတ််ေပ်�ထုည််သ့်င်း�်စာဉ်း�်စာာ�ဝေပ်�ပ်ါသည်။် တ်စာ်ခု�နု်တ််ည်�်မ်းိာ

ပ်င်း ်အုီသီယုု�ပ်ီ�ယာ�၏ ‘နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာ၊် နိုုုင်း်င်း�သာ�မ်း�ာ�နိုိင်း်် ေပ်ည်သ်ူမ်း�ာ�’ ၏ အုခုန််�ကဏ္ဍာသည် ်တ်စာ်ဦး�တ်စာ်

ဝေယာကခ်ု�င်း်�နိုိင်း််စာာလ့င်း ် တ်ုုင်း်�ေပ်ည်တ််စာေ်ပ်ည်၏် ပ်ုုမ်းုုဝေသ�င်းယဝ်ေသာအုစာုတ်အ်ုပ်ုုင်း�်မ်း�ာ� ေဖွဲ့စာသ်ည်ဟ်ိုု 

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေက သတ်မ််းိတ််ထုာ�ပ်ါသည်။် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေသည် ် တ်ုုင်း�်ရွင်း�်သာ�

လူမ်း��ု�စာုမ်း�ာ�အုာ� နိုုုင်း်င်း�အုတ့်င်း်�ရွို �ုဝေသသလကခဏာာရွပ်၏် အုသင်း််ဝေလ�ာ�်ု�� ေပ်ယုဂအ်ုတ်စာခ်ုုအုေဖွဲ့စာ ်

ေပ်တ်သ်ာ�စာ့ာဖွဲ့န်တ််ီ�နိုုုင်းခ်ု�်ပ်ါသည်။် �န်က်ြိုးကီ�အုဖ့ွဲ့��ကတ်ာ�န်ခ်ု�ရွပြီးပီ်� လကန််ကကုု်င်းတ််ပ်ဖ့်ွဲ့��မ်း�ာ�အုာ�လု��၏ 

အုုပ်ခ်ု��ပ်သူ်တ်စာဥ်ီး�လည်�်ေဖွဲ့စာသ်ည််် �န်က်ြိုးကီ�ခု��ပ််က လုပ််ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််အုာဏာာအုမ်း�ာ�စာုကုု ခု��ပ်က်ုုင်းထ်ုုန်�်သုမ်း�်

ထုာ�သေဖွဲ့င်း် ် လူအုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�ရွရွိုပ်ုုင်း�်ုုင်း်ခု့င်း််သည် ် ဗဟိုုုနိုိင်း်် နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�အုရွ ညုှ်နုိုင်း�်ဝေ�့�ဝေန့ို�ခု�ကမ််း�ာ�

အုဝေပ်�မူ်းတ်ည်ဝ်ေန်ပ်ါသည်။် နုုိုင်းင််း�ဝေရွ�ဝေဘာာင််းက�ယ်ဝေစာရွန်အ်ုလုု�ဌာာ ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေသည် ် အုမ်း��ု� 

သာ�ည်ီလာခု�ရွိုတ်ရွာ�ရိုု��မ်း�ာ�အုတ့်င်း�် အုေင်းင်း�်ပ့်ာ�မ်းုမ်း�ာ�အုပ်ါအု�င်း ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ၏ေပ်ဋ္ဌာာန်�်

ခု�ကတ််ုုင်း�်ကုုဝေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်းရ်ွန်် အုာဏာာကုန်ဝ်ေပ်�အုပ်ထ်ုာ�ပ်ါသည်။် အုီသီယုု�ပ်ီ�ယာ�နိုုုင်းင််း�၏ ကုုယပ််ုုင်း်

ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််တ့်င်း ်ခု့�ထု့ကခ်ု့င်း််အုထုုပ်ါ ခု့င်း််ေပ်�ထုာ�သေဖွဲ့င်း် ်တ်မ်းူထုူ�ေခုာ�ဝေန်ပ်ါသည်။်



59လူ့့�အခွွင့်�်အ�း�ဆိုု�င့်�းာ ဓလေ့�လူ့ထ်ုံး���တမ်း��ကိုု� တည်��ဆိုာကို�ခြခွင့်��

စာပ်ုန်န်ိုုုင်းင််း�တ့်င်းမ််းူ လုပ််င်းန်�်စာဉ်းမ််း�ာ�သည် ်က့�ေပ်ာ�ေခုာ�န်ာ�ပ်ါသည်။် နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာက်ုု ကာတ်ာလုု�

န်ီ�ယာ�၊ ဘာာစ်ာ်ခုန်ိုိင်း််  ဂဝေလစာီယာဟိုူသည်် ်ကုုယပ််ုုင်းအ်ုမ်းိတ်အ်ုသာ� လကခဏာာမ်း�ာ�၊ ကုုယပ််ုုင်းအ်ုမ်း��ု�သာ�

ဝေရွ�လုပ်ရ်ွိာ�မ်းုမ်း�ာ�ရွိုဝေသာ ‘သမ်းုုင်း�်�င်း ်လူမ်း��ု�’ သု��ခုုေဖွဲ့င်း် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ထုာ�ပ်ါသည်။် စာပ်ုန််နိုုုင်းင််း�၏ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု� 

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ (၁၉၇၈) သည် ်အု�ုုပ်ါသမ်းုုင်း်��င်း ်လူမ်း��ု� ၃ မ်း��ု�အုတ့်က ်ကုုယပ််ုုင်းအ်ုစာုု�ရွကုု ဖွဲ့န်တ််ီ�နိုုုင်း်

ရွန်် ကြိုးကု��ပ်မ်း�်ဝေ�ာင်းရ်ွွကခ်ု�်ပ်ါသည်။် ကုုယပ််ုုင်းအ်ုစာုု�ရွဖွဲ့န်တ််ီ�နိုုုင်းဝ်ေရွ�ကုုဝေတ်ာင်း�်�ုုလာ�ကဝေသာ အုေခုာ�

ဝေသာန်ယဝ်ေေမ်းမ်း�ာ�အုတ့်ကလ်ည်�် ထုုုအုဝေေခုခု�မ်းူမ်း�ာ�ကုု တ်ုု�ခု���ဝေ�ာင်းရ်ွွကဝ်ေပ်�ခု�ပ််ါသည်။် ယင်း�်သည် ်

အု�ုုပ်ါသမ်းုုင်း�်�င်း ်လူမ်း��ု� ၃ မ်း��ု�နိုိင်း်် စာပ်ုန််၏က�န်ရ်ွိုဝေသာ အုစာုတ်အ်ုပ်ုုင်း�်မ်း�ာ�တ့်င်း ်က့�ေပ်ာ�ေခုာ�န်ာ�ဝေသာ 

ကုုယပ််ုုင်းအ်ုုပ်ခ်ု��ပ်ခ်ု့င်း််အု�င်း််မ်း�ာ�ကုုခု�မ်းိတ်ထ်ုာ�ပြီးပ်ီ� စာည်�်မ်း�ဉ်း�်မ်း�ာ�အုရွ ယင်း�်အု�င်း််မ်း�ာ�သည် ် ဝေန်ာက ်

�ု��တ့်င်း ်တ်ူည်ီသ့ာ�နိုုုင်းမ််းည််ေဖွဲ့စာသ်ည်။်  ကုုယပ််ုုင်းအ်ုုပ်ခ်ု��ပ်ခ်ု့င်း််ရွရွိုရွန် ်လုပ်ရ်ွိာ�မ်းုမ်း�ာ�သည် ်လ�င်းေ်မ်းန်စ်ာ့ာ 

ပ်� ��နိုိ��သ့ာ�ပြီးပ်ီ� ကုုယပ််ုုင်းအ်ုုပ်ခ်ု��ပ်ခ်ု့င်း််ရွ အုစာုု�ရွ ၁၇ ရွပ် ်ထု့ကဝ်ေပ်�လာခု�ပ််ါသည်။် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ

ဝေရွ��့�သူမ်း�ာ�သည် ် အု�ုုပ်ါလူမ်း��ု�မ်း�ာ�၏ န်ကရ်ိုုင်း်�လိဝေသာ ဝေန်ာကခ်ု�အုဝေေခုအုဝေန် အုဝေ�ကာင်း�်တ်ရွာ�

မ်း�ာ�ကုု အုသုအုမ်းိတ်ေ်ပ်�လကခ်ု�ဝေပ်�ဝေသာလ်ည််� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေပ်ါ အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�မ်းိအုပ် 

အုေခုာ�ဝေသာ တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာအုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�ကုုမ်းူ ရွည်ရ်ွွယခ်ု�က်ရွိုရွို ေင်းင်း�်ပ်ယခ်ု�်�ကသည်။်

သုု�ေဖွဲ့စ်ာရွာ အုဝေေပ်ာင််း�အုလ�၏ အုမ်း��ု�မ်း��ု�ဝေသာတ့်န်�်အုာ�မ်း�ာ�က ကုုယပုု််င်းေ်ပ်ဋ္ဌာာန်�်ပုု်င်းခ့်ုင်း််ဝေတ်ာင််း� 

�ုုခု�ကမ််း�ာ�ကုု တ့်န်�်အုာ�ဝေပ်�ဝေန်ဝေသာ်လည််� လကဝ်ေတ့်�တ့်င်း ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာက ်

သူမ်း�ာ�ကမ်းူ ကုုယပ််ုုင်းေ်ပ်ဋ္ဌာာန်�်ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််သည် ် အုရွင်း�်ခု�အုခု့င်း််ဝေရွ�မ်း�ာ�အုာ� ထုုတ်ဝ်ေဖွဲ့ာေ်ခုင်း�်တ့်င်း ် ဝေေပ်ာင်း�်

လ့ယေ်ပ်င်းလ့်ယရ်ွိုသည်် ်တ်ရွာ�ဝေရွ�နိိုင်း်် နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�အုဝေေခုခု�မ်းူဝေဘာာင်းတ််စာခ်ုုအုေဖွဲ့စာ ်ရိုုေမ်းင်း�်ကပ်ါသည်။် ခု့�ဝေ�

သတ်မ််းိတ်ထ်ုာ�ဝေသာ ကုုယပ််ုုင်းအ်ုုပ်ခ်ု��ပ်ခ်ု့င်း််နိုိင်း်် ဘာု�တ်ူည်ီမ်းုမ်း�ာ�ကုု ဝေပ်ါင်း�်စာည်�်ထုာ�ေခုင်း�်တ်ုု�ကုု အုဝေလ�

အုန်ကထ်ုာ�ကာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေဝေရွ��့�သူမ်း�ာ�သည် ် ေဖွဲ့စာဝ်ေပ်�ဝေန်ဝေသာ အုဝေေခုအုဝေန်အုရွပ်ရ်ွပ််

အုတ့်င်း�် အုေပ်န််အုလိန််�ကစ်ာပ််ဝေန်ဝေသာ ဝေရွွ�ခု�ယမ််းုမ်း�ာ�ကုုလုပ်ဝ်ေ�ာင်းန်ိုုုင်းပ််ါသည်။် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာကသ်ူမ်း�ာ�သည် ် ကုုယပ််ုုင်းအ်ုုပ်ခ်ု��ပ်ခ်ု့င်း််ရွရွိုသည်် ် ကုုယပ််ုုင်းေ်ပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု့င်း််ရွိုဝေသာ အုဖွဲ့့��

အုစာည််�မ်း�ာ�နိုိင်း် ် အုေခုာ�အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�အု�ကာ�ရွို ရိုုပ်ဝ်ေထု့�ဝေသာအုမ်းုကုစာာမ်း�ာ�နိုိင်း် ် ပ်တ်သ်ကသ်ည််် 

အုေင်းင်း�်ပ့်ာ�မ်းုမ်း�ာ�အုာ� စာီရွင်း�်ု��ေဖွဲ့တ်ဝ်ေပ်�ဝေသာန်ည်�်လမ်း�်မ်း�ာ�ကုု ဖွဲ့န်တ််ီ�ဝေပ်�ရွသည််အ်ုခုက်အုခု�ကုု 

ထုည်််သ့င်း�်စာဉ်း်�စာာ�မ်းုမ်း�ာ�ေပ်�လုပ်ရ်ွန်် အုဝေရွ�ကြိုးကီ�လိပ်ါသည်။်

ချီးွ�ခြချီးး�ဆိုကားဆ်ို�ခြချီးင်�်အကျေးပ်် ကားးကားွယ်ခ်ြချီးင်�်နှာင််် အနှာုမှာ်ချီး�းသုံးးမှားး�အကျေးပ်် ချီးွ�ခြချီးး�အသုံးး�ကျေးပ်�ခြချီးင်�်

ေပ်ည်သူ်လူထုု၏ပ်ည်ာဝေရွ� သုု�မ်းဟုိုတ် ်အုလုပ်အ်ုကုုင််းမ်း�ာ�တ့်င််း လူန်ည်�်စုာအုဖ့ွဲ့��အုစာည်�်မ်း�ာ�အုာ� 

ဦး�စာာ�ဝေပ်�၍ �က�်�ေခုင်း�်၊ ဝေေသသု��ဘာာသာစာကာ�ေဖွဲ့င်း် ် ပ်ည်ာသင်း�်ကာ�ဝေရွ�အုတ့်က ် နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာ၏်   

မ်းတ်ည်ပ််�်ပုု်�ေခုင်း�်စာသည််် ယဉ်းဝ်ေက��မု်းဓိဝေလထု်ု��စာ� ထုုန်�်သုမ်း�်ဝေရွ��ုုင််းရွာ ဝေ�ာင်းရွ်ွကခ်ု�ကမ််း�ာ�၊ သုု�မ်းဟုိုတ််

တ်ရွာ��င်း�်န်ခ်ု�ဝေတ်ာင်း်�ပ်န််ေခုင်း�်စာသေဖွဲ့င်း် ်အုထုုမ်း်�အုမ်းိတ် ်ဝေ�ာင်းရ်ွွကခ်ု�က်မ်း�ာ�စာသေဖွဲ့င်း် ်ခု့�ေခုာ��က�်�

ေခုင်း�်အုဝေပ်� ကာက့ယေ်ခုင်း�်တ့်င်း ်ပ်ု�စာ�မ်း��ု�စာု�ရွိုပ်ါသည်။် ဤပ်ု�စာ�မ်း�ာ�အု�ကာ� မ်းတ်ူည်ီဝေသာအုခု�ကမ််း�ာ� ရွိုပ်ါ 

သည်။်  ပ်ထုမ်းဦး�စာ့ာ နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာသ်ည် ်အုဖွဲ့့��အုစာည်�်တ်စာခ်ုု၏ အုက��ု�စာီ�ပ့်ာ�ကုု ဖွဲ့န်တ််ီ�ဝေပ်�ရွန်အ်ုတ့်က ်

၈။ အ
ချီးးုံ�ကျေးသုံး

း တ
ုတ

ုကား
းကား
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အုေခုာ�အုဖွဲ့့��အုစာည်�်တ်စာခ်ုုအုာ� ထုုခုုုက်န်စာ်န်ာဝေစာေခုင်း�်မ်းရွိုရွပ်ါ (ဥပ်မ်းာအုာ�ေဖွဲ့င်း် ် - နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာ၏် ပ်ည်ာ 

ဝေရွ�ကုု ဝေေသသု��ဘာာသာစာကာ�ေဖွဲ့င်််း သင်း�်ကာ�ခ့ုင်််းေပ်�ေခုင််း�)။ ေုတု်ယအုဝေန်ေဖွဲ့င်််း နုုိုင်းင််း�ဝေတ်ာသ်ည် ်တ်ကကသုုလ်

�င်းခ်ု့င်း််မ်း�ာ�စာသေဖွဲ့င်း် ်ကန်််သတ််ရွိုရွင််း�ေမ်းစာမ််း�ာ�ကုု အုသာ�ဝေပ်�လုုသည််အ်ုစာုအုဖွဲ့့��အုာ� ပ်ုုမ်းုုခု့� ဝေ�ခု�ဝေပ်�ေခုင်း�်

ေဖွဲ့င်း် ်အုနိုိုမ်းခ်ု�ရွသူမ်း�ာ�အုဝေပ်�ခု့�ေခုာ�အုသာ�ဝေပ်�ေခုင်း�်ကုု ဝေ�ာင်းရ်ွွကန်ိုုုင်း်ပ်ါသည်။် ယင်း�်သည် ်အုေခုာ�ဝေသာ

အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�အုာ� ထုုခုုုက်န်စာ်န်ာဝေစာပ်ါသည်။် နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာသ်ည် ်မ်းတ်ူည်ီဝေသာအုစာုအုဖွဲ့့��မ်း�ာ�အု�ကာ� 

ရွင်း�်ေမ်းစာမ််း�ာ�ကုု ခု့�ဝေ�ဝေပ်�ရွေခုင်း�်ေဖွဲ့စာသ်ေဖွဲ့င်း် ် နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ ထုုလ့ယရ်ွိလ့ယအ်ုက��ု��က်မ်း�ာ�ကုု ေဖွဲ့စာ်

ဝေပ်�ဝေစာနိုုုင်းပ််ါသည်။်

ဦး�စာ့ာ အုဓိုကက�ဝေသာ ဝေမ်း�ခု့န််�မ်း�ာ�တ့်င်း ်ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ပ်ါဝေမ်း�ခု့န်�်မ်း�ာ� ပ်ါ�င်းသ်ည်။် နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာသ်ည််

သမုု်းင်း�်ဝေ�ကာင််း�အုရွ လူ်အုဖ့ွဲ့��အုစာည်�်တ်စာခု်ုခုုကုု ဖွဲ့ယ�်ကဉ်းပ််ထုုတ်ထ်ုာ�ေခုင််း� ရုိွပ်ါသလာ�။ ဤသုု��ုုလ့င််း

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ ဝေ�ာင်းရ်ွွကခ်ု�ကမ််း�ာ�သည် ် ယင်း�်တ်ုု�၏ အုက�ပ်အ်ုတ်ည်�်ေုကခမ်း�ာ�ကုု 

ကုစာာ�ဝေေပ်ဝေပ်�ာကပ်ြီးပ်ီ� သာတ်ူည်ီမ်း့မ်းုဝေပ်�နိုုုင်းပ််ါသလာ�။ အု�ုုပ်ါ ဝေ�ာင်းရ်ွွကခ်ု�က်မ်း�ာ�အုတ့်က ်အုသင်း််

ဝေလ�ာ�်ု��အုဝေကာင်း�်မ်း့န်�်ု�� ဖွဲ့့��စာည််�ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ပ်ု�စာ�ခု�မ်းိတ််မ်းုမ်း�ာ�မ်းိာ အုဘာယန််ည်�် (ဥပ်ဝေေအုရွ 

စာည်�်�ကပ်န်ိုုုင်း်သည််် လုပ််င်းန်�်စာဉ်းမ််း�ာ� သုု�မ်းဟိုုတ် ် နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�အုရွစာ့မ်း�်ဝေ�ာင်းန်ိုုုင်းပ်ြီးပ်ီ� ရွရွိုနိုုုင်းဝ်ေသာရွင်း�်ေမ်းစာ်

မ်း�ာ�အုဝေပ်�မ်းူတ်ည်သ်ည််် လ့တ်လ်ပ်စ်ာ့ာ�ု��ေဖွဲ့တ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််လုပ််င်းန်�်စာဉ်းမ််း�ာ�၏ တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေမ်းိခု့င်း်ေ်ပ်�ခု�က)်။

ခ့ု�ေခုာ��က်��ေခုင်း�်အုဝေပ်� ကာက့ယ်ေခုင််း�ကုုလုပ်ဝ်ေ�ာင်းပ််ါက အုလုုရုိွဝေသာပ်န်�်တုု်င််းကုုဝေအုာင််း 

ေမ်းင်းစ်ာ့ာရွရွိုရွန် ်မ်းည်သ်ည််ပ််ု�စာ�မ်း�ာ�က သင်း််ဝေလ�ာမ််းုရွိုသည်က်ုု သုရွိုရွန်မ််းိာအုဝေရွ�ပ်ါ သည်။် ဥပ်ဝေေပ်ည်ာရွိင်း်

မ်း�ာ�အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ်ဝေအုာကဝ်ေဖွဲ့ာေ်ပ်ပ်ါအုဝေ�ကာင်း�်အုရွာမ်း�ာ�ကုု စာဉ်း�်စာာ�ခု�င်း်ခ်ု�နု််သင်း််ပ်ါသည်။်

• ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�သည် ် ခု့�တ်မ်း်�မ်း�ာ� သုု�မ်းဟိုုတ် ် ကြိုးကု�တ်င်းဥ်ီး�ယူရွန် ် သီ�သန််ဖ်ွဲ့ယ ်

ထုာ�ဝေပ်�ဝေသာဝေန်ရွာမ်း�ာ�ကုု ထုည်််သ့င်း်�ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်သင်း်ပ််ါသလာ�။ အု�ုုပ်ါလုပ်င််းန်�်စာဉ်းမ််း�ာ�ကုု 

ဥပ်ဝေေအုရွထုုန််�ခု��ပ်ထ်ုာ�သင်း်ပ််ါသလာ�။

• ခု့�ေခုာ��က�်�ေခုင်း�်အုဝေပ်� ကာက့ယေ်ခုင်း�်တ့်င်း ် မ်းည်သ်ည်််ပ်ု�စာ� သုု�မ်းဟိုုတ် ် အုမ်း��ု�အုစာာ�ကုု 

က�င်း်သ်ု��သင်း်ပ််ါသန်ည််�။ ဤလုပ်င််းန်�်စာဉ်းက်ုု အုခု�နု်က်ာလကန််သ်တ်ထ်ုာ�သင်း်ပ််ါသလာ�။ 

သုု�မ်းဟိုုတ် ် ကန််သ်တ်ခ်ု�ကမ််း�ာ�မ်းရွိုဘာ� ထုာ�သင်း်ပ််ါသလာ�။ အုက��ု�ခု�စာာ�ခု့င်း််ရွိုသူမ်း�ာ�အုာ� 

မ်းည်သ်ုု�တ်ုုင်း�်တ်ာ အုက�ေဖွဲ့တ်မ််းည်န််ည်�်။ လူ်အုဖွဲ့့��အုစာည်�်တ်စာခ်ုုခုုတ့်င်း ်ပ်ါ�င်း်ရိုု�မ်း့နိုိင်း်် ရွရွိုနိုုုင်းပ််ါ

သလာ�။

• လူ်အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�စာ့ာတ်ုု�သည် ်ခု့�ေခုာ��က�်�ေခုင်း�်အုဝေပ်� ကာက့ယေ်ခုင်း�်မ်းိ အုက��ု�ဝေက��ဇိုူ�

မ်း�ာ�ကုု တ်စာခ်ု�နု်တ််ည်�် တ်စာပ်ြီးပ်ု�င်း်တ်ည်�် ခု�စာာ�ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််ရွို�ကပ်ါသလာ�။ 

• ခ့ု�ေခုာ��က�်�ေခုင်း�်အုဝေပ်� ကာက့ယ်ေခုင််း�၏အုကန်််အုသတ်မ််း�ာ�ကုု တ်ရွာ�ရုို��မ်း�ာ�က စာည်�်�ကပ် ်

သင်း််ပ်ါသလာ�။ သုု�မ်းဟိုုတ် ်အုဝေသ�စာုတ်ရ်ွိင်း�်လင်း�်ဝေေပ်ာေပ်သင်း်ပ််ါသလာ�။

ခု့�တ်မ်း�်မ်း�ာ�နိုိင်း် ်ကြိုးကု�တ်င်း်ဦး�ယူရွန် ်သီ�သန််ဖ်ွဲ့ယထ်ုာ�ဝေပ်�ဝေသာဝေန်ရွာမ်း�ာ�သည် ်ခု့�ေခုာ��က�်�

ေခုင်း�်အုဝေပ်� ကာက့ယေ်ခုင်း�်အုတ့်က် ဝေ�ာင်း်ရွွက်ဝေလ်ရွိုဝေသာ ဖွဲ့့��စာည််�ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ လုပ်င််းန်�်စာဉ်းန်ိုိစာ်
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မ်း��ု� ေဖွဲ့စာ�်ကပ်ါသည်။် နိုိစာ်ခုုစာလု��သည် ်သတ်မ််းိတ််

ထုာ�ဝေသာ အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�အုတ့်က ် အုထုူ�

ဝေန်ရွာမ်း�ာ�ဝေပ်�နိုုုင်း�်ကဝေသာလ်ည််� က့�ေပ်ာ�ေခုာ� 

န်ာ�ဝေသာလုပ်င််းန်�်တ်ာ�န််မ်း�ာ�ကုု ထုမ်း်�ဝေ�ာင်း်

�ကပ်ါသည်။် ခု့�တ်မ်း�်မ်း�ာ�သည် ် အုခု့င်း််အုလမ်း်�

မ်း�ာ� သာတ်ူည်ီမ်း့ရွရွိုဝေရွ�ကုု ထုုဝေရွာကမ််းုရွိုဝေစာ

ရွန်အ်ုတ့်က ် လုုအုပ်သ်ည်။် သုု�မ်းိသာ သတ်မ််းိတ််

ထုာ�ဝေသာ လူန်ည်�်စုာလူ်အုဖ့ွဲ့��အုစာည်�်မ်း�ာ�မိ်း ေပ်ည််

သူတ်ုုင်း�်သည် ် ‘အုမ်းိီလုုက’် နိုုုင်းမ််းည်ေ်ဖွဲ့စာသ်ည်။် 

ခု့�တ်မ်း�်မ်း�ာ�သည်ေ်ုကခဝေရွာကဝ်ေန်ဝေသာ လူ်အုဖ့ွဲ့�� 

အုစာည်�်မ်း�ာ�ကုု အုာဏာာ၏ပ်ု�စာ�ခု�မ်းိတ််မ်းုအုတ့်င်း်�

ပ်ါ�င်းဝ်ေစာသေဖွဲ့င်း် ် စာဉ်း�်ကမ််းေပ်တ် ် ဖွဲ့ုနိုိုပ််ခု��ပ်ခ်ု�ယ်

မ်းုမ်း�ာ�ကုု ခု�ခု�်ရွေခုင်း�်မ်းိေဖွဲ့စာဝ်ေပ်�ဝေန်သည်် ်ဝေ�ကာက ်

ရွွ��ထုုတ်လ်န််မ််းုမ်း�ာ� ဝေလ�ာပ််ါ�ဝေစာပြီးပ်ီ� ပ်ူ�ဝေပ်ါင်း�်

ဝေ�ာင်းရ်ွွကေ်ခုင်း�်၊ စာုစာည်�်ေခုင်း�်တ်ုု�ကုု ေဖွဲ့စာဝ်ေပ်�ဝေစာပ်ါသည်။် သီ�သန််ဝ်ေန်ရွာမ်း�ာ��ုုသည်မ််းိာ အု�ုုပ်ါအုဖွဲ့့��

အုစာည််�မ်း�ာ�အုတ့်က ် အုာဏာာကုုထုုခုုုကဝ်ေစာေခုင်း�်မ်းရွိုသည်် ် သီ�သန််ဝ်ေန်ရွာမ်း�ာ� ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် ယင်း�်တ်ုု� 

သည် ်လူန်ည်�်စုာလူ်အုဖ့ွဲ့��အုစာည်�်မ်း�ာ�သာ လုပ်ရိ်ွာ�ဝေ�ာင််းရွွကနုု်ိုင်းသ်ည််် သီ�ေခုာ�န်ယပ််ယမ််း�ာ�ကုု ဖွဲ့န်တီ််� 

ဝေပ်�ပ်ါသည်။်

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�သည် ်အုခု့င်း််အုလမ်း�်ည်ီမ်း့ဝေစာမ်းုနိုိင်း် ်ရွလေည််ီမ်း့ဝေစာမ်းုတ်ုု�ကုု က့�ေပ်ာ�

စာ့ာ ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်နိုုုင်းပ််ါသည်။် လကဝ်ေတ့်�တ့်င်း ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာကသ်ူမ်း�ာ�သည် ်လုပ်ဝ်ေ�ာင်း်

မ်းုအုဝေပ်� သာတ်ူည်ီမ်း့မ်းုရွိုေခုင်း�် သုု�မ်းဟိုုတ် ်အုခု့င်း််အုလမ်း်��ုုင်းရ်ွာ သာတ်ူည်ီမ်း့ရွိုေခုင်း�်အုတ့်ကသ်ာ ခု့�ေခုာ�

�က�်�ေခုင်း�်အုဝေပ်� ကာက့ယေ်ခုင်း�်လုပ်င််းန်�်စာဉ်းမ််း�ာ�ကုု ဦး�တ်ည်ထ်ုာ��ကပ်ါသည်။်

ချီးွ�ခြချီးး�ဆိုကား်ဆို�ခြချီးင်�်အကျေးပ်် ကားးကားွယ်ခ်ြချီးင်�်အတွကား ်အကျေးကားးင်အ်ထုံးည်းက်ျေးဖွးက်ျေးဆိုးင််းးကားခ်ျီးးကား်မှားး� 

ဤဝေ�ာင််းရွွက်ခု�ကမ််း�ာ�သည် ်အုပူ်တ်ေပ်င််း�အုေင်းင််း�ပ့်ာ�ဝေန်ရွ��ေဖွဲ့စ်ာပ်ါသည်။် အုမိ်းန်တ််ကယတ့််င်း ်

ခ့ု�ေခုာ��က�်�ေခုင်း�်အုဝေပ်� ကာက့ယ်ေခုင််း�မူ်း�ါေမ်း�ာ�သည် ်အုေင်းင််း�ပ့်ာ�မု်းမ်း�ာ�ကုု အုခု�နု်နိ်ိုင်း််အုမ်း့ထ့ုကဝ်ေပ်� 

လာဝေစာပ်ါသည်။် ယင်း�်တ်ုု�သည် ်လူ်အုဖွဲ့့��အုစာည်�်တ်စာခ်ုုလု��အုာ� အုမ်းိတ်အ်ုသာ�မ်း�ာ�၊ လကခဏာာရွပ်မ််း�ာ�

ေဖွဲ့င်း် ် အုမ်း��ု�အုစာာ�ခု့�ေခုာ�ေခုင်း�်မ်း�ာ� မ်းေပ်�ဝေရွ�ဟိုူသည်် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ ရွည်ရ်ွွယခ်ု�က်နိုိင်း်် 

�န်််က�င်းဝ်ေန်�ကပ်ါသည်။် ဤက�သ်ုု� အုခု��ု�ဝေသာအုစာုအုဖွဲ့့��မ်း�ာ�အုာ� ေမ်းှင်း်တ််င်းဝ်ေပ်�ရွန်ဟ်ိုူသည််် ရွည်ရ်ွွယ ်

ခု�ကန်ိုိင်း််ပ်တ်သ်ကသ်ည််် အုဝေ�ကာင််း�အုရွာမ်း�ာ�ကုု ဝေလလ်ာထုာ�မ်းုမ်း�ာ�မိ်း မ်းတ်ူည်ီဝေသာအုဝေေဖွဲ့အုမ်း��ု�မ်း��ု� 

ဝေပ်�ဝေန်�ကေပ်န်သ်ည်။် တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာန်ည်�်လမ်း�်မ်း�ာ�အုရွေဖွဲ့စာဝ်ေစာ၊ နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�လုပ်င််းန်�်စာဉ်းမ််း�ာ�ေဖွဲ့င်း််

ေဖွဲ့စာဝ်ေစာ၊ အုဝေကာင်းအ်ုထုည််ဝေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကရ်ွာတ့်င်း ် လက်ဝေတ့်�တ့်င်း ် တ်ရွာ�ဝေရွ�အုရိုုပ်အ်ုဝေထု့�မ်း�ာ�ကုု 

ချီးွ�ခြချီးး�ဆိုကားဆ်ို�ခြချီးင်�်အကျေးပ်် ကားးကားွယ်ခ်ြချီးင်�်တွင် ်

ပ်ံ�စ�မှား ုံ �စံ� းာုပ်�သုံးည်း။် နှုံင်င််�ကျေးတးသ်ုံးည်း ်အဖွွ��

အစည်း�်တစ်ချီးံ၏ အကားး ုံ�စ��ပ်ွး�ကားုံ ဖွန်းတ်��ကျေးပ်�

းန်းအ်တွကား ်အခြချီးး�အဖွွ��အစည်း�်တစ်ချီးံအး� 

ထုံးုချီးုံကားန််းစန််းးကျေးစခြချီးင်�်မှားာုးပ်� (ဥပ်မှားအး�ခြဖွင်် ်

- နှုံင်င််�ကျေးတး၏် ပ်ည်းးကျေးး�ကားုံ ကျေးေသုံးသုံးံ��

�းသုံးးစကားး�ခြဖွင်် ်သုံးင်�်ကားး�ချီးွင််ခ်ြပ်ံခြချီးင်�်)။ 

နှုံင်င််�ကျေးတးသ်ုံးည်း ်ကားန်း�သ်ုံးတထ်ုံးး�းာု းင်�်ခြမှာစ်

မှားး�ကားုံ ချီးွ�ကျေးဝချီးးကျေးပ်�ခြချီးင်�်ခြဖွင်် ်အနှာုမှာအ်ချီး�း

သုံးးမှားး�အကျေးပ်် ချီးွ�ခြချီးး�အသုံးး�ကျေးပ်�ခြချီးင်�်ကားုံ 

ကျေးဆိုးင်း်းကားန်ှုံင်ပ််�သုံးည်း။် ယ်င်�်သုံးည်း ်အခြချီးး�

ကျေးသုံးး အဖွွ��အစည်း�်မှားး�အး� 

ထုံးုချီးုံကားန််းစန််းးကျေးစပ်�သုံးည်း။်

၈။ အ
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ပ်ုုမ်းုုေဖွဲ့စာဝ်ေပ်�ဝေစာနိုုုင်းဝ်ေ�ကာင်း�် ဝေတ့်�နိုုုင်းပ််ါသည်။်

ေုတ်ုယအုခု�ကအ်ုရွ ခု့�ေခုာ��က�်�ေခုင်း�်အုဝေပ်� ကာက့ယေ်ခုင်း�်ကုု ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေက 

ခ့ုင်း််ေပ်�ခု�ကခ်ု�မိ်းတ်ပ်ြီးပီ်�သည်နိ်ိုင်း်် ယင်း�်၏ကုုယ်ပုု်င်းနုု်ိုင်းင််း�ဝေရွ�တ့်န်�်အုာ�မ်း�ာ�ကုု ရွရုိွပုု်င်း�ုု်င်းမ််းည်ေ်ဖွဲ့စာပ််ါသည်။် 

အုက��ု��ကအ်ုာ�ေဖွဲ့င်း် ် ယင်း�်ကုုလုုအုပ်ေ်ခုင်း�်မ်းရွိုဝေတ်ာပ််ါက ဖွဲ့�ကသ်ုမ်း�်ရွန်ခ်ုက်ခု�လာမ်းည် ် ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် 

စာတ်င်း၍် အုဝေကာင်းအ်ုထုည်ဝ်ေဖွဲ့ာသ်ည််နိုိင်း်် ခု့�ေခုာ��က�်�ေခုင်း�်အုဝေပ်� ကာက့ယေ်ခုင်း�်အုာ� မ်းရွပ်တ််�်ရွန်် 

လူထုုက ဖွဲ့ုအုာ�ဝေပ်�လုမ်း်မ််းည် ်ေဖွဲ့စာသ်ည်။် မ်းဝေလ�ရွိာ�နိုုုင်းင််း�တ့်င်း ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာကသ်ူ

မ်း�ာ�သည် ် ခု့�ေခုာ��က�်�ေခုင်း�်အုဝေပ်� ကာက့ယမ််းုအုာ� နိုိစာဝ်ေပ်ါင်း�် ၃၀ အုထုု �ကလ်ကက်�င်း်သ်ု��ရွန် ်

မ်းူလက ရွည်ရ်ွွယထ်ုာ�ခု�ပ််ါသည်။် သုု�ဝေသာ ်ထုုုစာီမ်း�ခု�ကမ််းိာ နိုိစာဝ်ေပ်ါင်း�် ၄၀ အုထုု �ကလ်ကတ််ည်ရ်ွိုလာ

ခု�်ပြီးပ်ီ� ယခုုတ်ုုင်းဝ်ေအုာင်း ်ရွိုဝေန်��ပ်င်း ်ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။်

တ်တ်ုယညွှှန်�်�ုုခု�ကမ််းိာ ဝေယဘာုယ�ေဖွဲ့စာဝ်ေသာ ‘မ်းဝေမ်း့ာလ်င်း််ထုာ�ဝေသာ အုက��ု��က်မ်း�ာ� 

ဥပ်ဝေေသ’ ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် မ်းူ�ါေမ်း�ာ�သည် ် ေပ်န်လ်ည်ရ်ွင်း�်ကာ�ဝေစာဝ်ေရွ�ကုု ဝေ�ာင်းရ်ွွကမ််းည်််အုစာာ� အုခု��ု�

ကုစာာရွပ်မ််း�ာ�တ့်င်း ်အုနိုုုင်း်/အုရိုု��အုဝေန်အုထုာ� ဝေေပ်င်း�်လ�ဝေစာကာ အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�အု�ကာ� မ်းလုုမ်းုန်�်ထုာ�

မ်းုမ်း�ာ� ေဖွဲ့စာဝ်ေစာနိုုုင်းပ််ါသည်။် အုခု��ု�အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ� ပ်ါ�င်းဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကန်ိုုုင်း်ဝေစာရွန် ်စာ�နိုုန််�မ်း�ာ�ဝေလ့ာခ်ု�ေခုင်း�် 

(ဥပ်မ်းာ - ေပ်ည်သ်ူ်�န်ဝ်ေ�ာင်းဝ်ေရွ�ကဏ္ဍာမ်း�ာ�) သည် ် �န်ဝ်ေ�ာင်းမ််းုမ်း�ာ�၏ အုရွည်အ်ုဝေသ့�ကုု အုမ်းိန််

တ်ကယ ် ဝေလ�ာက်�ဝေစာပြီးပ်ီ�မ်း�ာ�ေပ်ာ�ဝေသာ ကန််် 

က့က်မု်းအုသစာ်မ်း�ာ�ကုုဝေပ်�ထ့ုက်လာဝေစာပ်ါသည််။ 

ခ့ု�ေခုာ��က�်�ေခုင်း�်အုဝေပ်�ကာက့ယဝ်ေရွ�စီာမ်း�ခု�က ်

မ်း�ာ�ရုိွဝေသာလ်ည်�် ေဖွဲ့စ်ာဝေပ်�ဝေန်ဝေသာအုဝေန်အုထုာ� 

မ်း�ာ�ကုု ကုုင််းတ့်ယဝ်ေေဖွဲ့ရိွင်း�်ေခုင််း�မ်းေပ်�ဘာ� အုခု�နု်�့်�

ဝေန်ဝေသာအုဝေေခုအုဝေန်မ်း�ာ�တ့်င်း ် ခု့�ေခုာ��က�်�မ်းု

မ်း�ာ�ရွိုဝေန်ဦး�မ်းည်ေ်ဖွဲ့စာ်သည်။်သမ်းုုင်း�်အုစာဉ်း်အု�က ်

အုခု့င်း််မ်းသာခု�ရ်ွဝေသာ အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�အုတ့်က ်

ဖွဲ့့��ပြီးဖွဲ့ု��တ်ုု�တ်က်ဝေရွ�လုပ််င်းန််�စာဉ်း်အုေဖွဲ့စာ် �က ်

လက်ရွိုဝေန်ရွန်် ဖွဲ့့��စာည််�ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည််

ဝေ�ာကသ်ူမ်း�ာ�အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ် ခ့ု�ေခုာ��က�်�ေခုင်း�်

အုဝေပ်�ကာ က့ယ်ဝေရွ�စီာမ်း�ခု�ကမ််း�ာ�ကုု ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�

တ့်င်း ် ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ေခုင််း�ေဖွဲ့င်း််ေဖွဲ့စာဝ်ေစာ၊ အုေခုာ�န်ည်�်ေဖွဲ့င်း််

ေဖွဲ့စာဝ်ေစာ အုပြီးမ်း�မ်းေပ်တ်သ်ု��သပ်ဝ်ေန်သည််် စာန်စာက်ုု 

ဖွဲ့န််တ်ီ�သင်း်ပ််ါသည်။်

ဝေန်ာက�ု်��အုခု�ကအ်ုရွ ဘုုာလီ�ဗီ�ယာ�၊ မ်းဝေလ�ရွိာ�နိုိင်း် ် ဝေတ်ာင်းအ်ုာဖွဲ့ရွုက အုစာရွိုသည်် ် အုခု��ု�

ဝေသာနိုုုင်းင််း�မ်း�ာ�တ့်င်း ် သမ်းုုင်း�်အုစာဉ်း်အု�ကအ်ုရွ ခု့�ေခုာ��က�်�ေခုင်း�်ခု�ရွပြီးပ်ီ� စာီ�ပ့်ာ�ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ အုခု့င်း််အု 

ချီးွ�ခြချီးး�ဆိုကား်ဆို�ခြချီးင်�်အကျေးပ်် ကားးကားွယ်က်ျေးး�

ကျေးဆိုးင််းးကားခ်ျီးးကား်မှားး�သုံးည်း ်အပ်းတခြပ်င်�်

အခြင်င်�်ပ်ွး�ကျေးန်းးဆို� ခြဖွစပ််�သုံးည်း။် ဤကား�သ်ုံးုံ�

ကျေးသုံးး မှားဝ�ေမှားး�စွးတုံ�သုံးည်း ်အချီးးနု်းန်ှာင််အ်မှာှ 

အခြင်င်�်ပ်ွး�မှာုမှားး� ကျေးပ််ကျေးပ်�ကားန်ှုံင််ပ်�သုံးည်း။် 

ကျေးလွှာလ်ွှားမှာုမှားး�ကားလွှာည်း�် ကျေးးးကျေးထုံးွ�ကျေးန်းကျေးသုံးး 

အကားး ုံ�းလွှာေ်မှားး�ကားုံကျေးဖွးခ်ြပ်ကျေးန်းပ်�သုံးည်း။် 

ချီးွ�ခြချီးး�ဆိုကားဆ်ို�ခြချီးင်�်အကျေးပ်် ကားးကားွယ်ခ်ြချီးင်�်ကားုံ 

ဖွွ��စည်း�်ပ်ံ�အကျေးခြချီးချီး�ဥပ်ကျေးေကား ချီးွင််ခ်ြပ်ံချီးးကားခ်ျီးးမှာာတ်

ပြီးပ်��သုံးည်းန်ှာင်် ်ယ်င်�်၏ ကားုံယ်ပ််ုံင်န်ှုံင််င်�ကျေးး� 

တွန်း�်အး�မှားး�ကားုံးးာုပ်ုံင်ဆ်ိုုံင်မ်ှာည်း်ခြဖွစပ််�သုံးည်း။် 

မှားဝ�ေမှားး�သုံးည်း ်အနှုံင်/်အရှုု��အကျေးန်းအထုံးး� 

ကျေးခြပ်းင်�်လွှာ�ကျေးစကားး အဖွွ��အစည်း�်မှားး�အ�ကားး� 

မှာလွှာုံမှာံန်း�်ထုံးး�မှာုမှားး� ခြဖွစက်ျေးစနှုံင််ပ်�သုံးည်း။်
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လမ်း�်မ်း�ာ�ကုုလည်�် မ်းရွရွိုခု�ရ်ွဝေသာလူ်အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�သည် ် ကုန်�်ဂဏာန််�အုရွ လူမ်း�ာ�စာုပ်င်းေ်ဖွဲ့စာဝ်ေန်ပ်ါ 

သည်။် ခု့�ေခုာ��က�်�ေခုင်း�်အုဝေပ်� ကာက့ယ ် ဝေရွ�ကုု လူန်ည်�်စာုတ့်င်းမ််းဟိုုတ်ဘ်ာ�လူမ်း�ာ�စာုတ့်င်း ် က�င်း်သ်ု��

သည်််အုခုါလူ်အုဖွဲ့့��အုစာည်�်�ုုင်း်ရွာအု�င်း််၌ အုလ့န်က့်�ေပ်ာ�ေခုာ�န်ာ�ဝေသာ သကဝ်ေရွာကမ််းုမ်း��ု�ရွိုပ်ါသည်။်

၈.၂။ အမှား ုံ �သုံးမှာ��မှားး�၏ အချီးွင်််အကျေးး�မှားး�

အုမ်း��ု�သမ်းီ�ထုု၏ အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�အုာ� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေက ခု့င်း််ေပ်�ဝေပ်�ရွန်ဝ်ေတ်ာင်း�်�ုု

ရွေခုင်း�်မ်းိာလည်�် လ့ယက်ူဝေသာ အုရွာတ်စာခ်ုုမ်းဟိုုတ်ဝ်ေပ်။ ပ်ဋိုပ်ကခမ်း�ာ� ေဖွဲ့စာပ့််ာ�ပြီးပ်ီ�ဝေန်ာက ် သုု�မ်းဟိုုတ် ်

ပ်ဋိုပ်ကခမ်း�ာ� ေဖွဲ့စာပ့််ာ�မ်းုအုတ့်င်း�်၌ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာကမ််းိသာ အု�ုုပ်ါခုက်ခု�မ်းုမ်း�ာ�ကုု 

ဝေတ့်�ရွိုရွသည်မ််းဟိုုတ်ပ််ါ။ အု�ုုပ်ါအုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�စာ့ာတ်ုု�ကုု လူတ်ုုင်း�်အုတ့်က ် နိုုုင်း်င်း�တ်ကာ လူ်အုခု့င်း် ်

အုဝေရွ�ဥပ်ဝေေ၏ အုဝေေခုခု�မ်းူဝေဘာာင်း ် အုထုူ�သေဖွဲ့င်း် ်၁၉၈၁၊ စာကတ််င်းဘ်ာာ ၃ ရွကဝ်ေန််တ့်င်း ်စာတ်င်းအ်ုတ်ည်ေ်ပ်�

သည််် အုမ်း��ု�သမ်းီ�မ်း�ာ�အုဝေပ်� န်ည််�လမ်း�်မ်း��ု�စာု�ေဖွဲ့င်း် ် ခု့�ေခုာ��က�်�မ်းုပ်ဝေပ်�ာကဝ်ေရွ��ုုင်းရ်ွာ နိုုုင်းင််း�တ်ကာ

သဝေဘာာတ်ူစာာခု��ပ် ်(CEDAW) တ့်င်းခ်ု�မ်းိတ်ထ်ုာ�ပ်ါသည်။် (ဇိုယာ�က့က ်၃ ကုု�ကည််ပ််ါ။)

မ်းည်သ်ည်််န်ယပ််ယမ််း�ာ�တ့်င်း ်အုကြိုးကီ�မ်းာ��ု��ဝေသာ တ်င်း�်မ်းာမ်းုမ်း�ာ�ကုု ဝေတ့်�နိုုုင်းမ််းည်�်ုုသည်က်ုု 

သုရွိုလုုပ်ါက CEDAW ကုု သဝေဘာာတ်ူကတ်ုက�တ်ေ်ပ်�ထုာ�ဝေသာ နိုုုင်း်င်း�မ်း�ာ�မ်းိ ေပ်�ေပ်င်း/်ေပ်င်း�်င်းထ်ုာ�

ဝေသာအုပ်ုုင်း�်မ်း�ာ�၏ အုဝေရွအုတ့်ကန်ိုိင်း်် သဝေဘာာသဘာာ�မ်း�ာ�မ်းိ သုရွိုနိုုုင်းပ််ါသည်။် ေပ်�ေပ်င်းဝ်ေေပ်ာင်း�်လ�ထုာ�

မု်းမ်း�ာ�ကုုအုဝေတ့်�ရွအုမ်း�ာ��ု��အုပုု်င််း�မ်း�ာ�မိ်းာ နုုိုင််းင်း�ဝေရွ�နိိုင်း်် လူမု်းဝေရွ�ရွာ၊ အုလုပ်အ်ုကုုင််းဝေရွ�ရွာ၊ အုုမ်းဝ်ေထုာင််း 

ဝေရွ�နိုိင်း်် မ်းုသာ�စာု�က�်�ဝေရွ�ရွာမ်း�ာ�တ့်င်း ် သာတ်ူည်ီမ်း့ရွိုဝေရွ�နိုိင်း် ် ဥပ်ဝေေဝေရွိ�ဝေမ်းိာကတ့််င်း ် သာတ်ူည်ီမ်း့ရွို 

ဝေရွ�တ်ုု� ေဖွဲ့စာ�်ကသည်။်

ဇူးယ်း�ကားွကား ်၃။ အမှား ုံ�သုံးမှာ��မှားး�အကျေးပ််န်းည်း�်လွှာမှာ�်မှား ုံ�စံ�ခြဖွင််် ခွျီး�ခြချီးး�ဆိုကားဆ်ို�မုှာပ်ကျေးပ်းးက်ားကျေးး�ဆံုိုင်း်း 

နှုံင်င််�တကားးသုံးကျေး�းတးစးချီးးံပ် ်(CEDAW)

CEDAW သည် ်ဝေအုာကပ််ါတ်ုု�ကုု စာီစာဉ်း်ဖွဲ့န််တ်ီ�ဝေပ်�ပ်ါသည်။်

•  နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာ ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�နိုိင်း် ်အုေခုာ�ဝေသာဥပ်ဝေေမ်း�ာ�၌ (ယင်း�်တ်ုု�အုာ� လက ်

ဝေတ့်�အုဝေကာင််းအုထုည် ်ဝေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်းေ်ခုင််း�အုပ်ါအု�င််း) အုမ်း��ု�သာ�နိိုင်း်် အုမ်း��ု�သမီ်း�မ်း�ာ�အု�ကာ�

သာတ်ူည်ီမ်း့ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ စာည်�်မ်း�ဉ်း�်မ်း�ာ�ကုု ပ်ု�ဝေဖွဲ့ာဝ်ေပ်�ေခုင်း�်။

• အုမ်း��ု�သမ်းီ�မ်း�ာ�အုာ�မ်းလုုမ်းုန်�်ထုာ�ေပ်�ေခုင်း�်နိုိင်း်် နိုိုမ်း််ခု��က်��လ�ကရ်ွိုဝေသာ အုရိုုု�စာ့�ဝေန်သည်် ်

ခု့�ေခုာ�မ်းုမ်း�ာ�ကုုဖွဲ့ယရ်ွိာ�ရွန် ်ယဉ်း်ဝေက��မ်းုပ်ု�စာ�မ်း�ာ�အုာ� ေပ်�ေပ်င်းေ်ခုင်း�်။

• အုမ်း��ု�သမ်းီ�မ်း�ာ�အုာ� လူကုန််ကူ�ေခုင်း�် ပ်ု�စာ�အုမ်း��ု�မ်း��ု�နိုိင်း်် အုမ်း��ု�သမ်းီ�မ်း�ာ�ကုု တ်ရွာ�မ်း့တ်မ်းုမ်း

ရွိုစာ့ာအုသု��ခု�ေခုင်း�် သုု�မ်းဟိုုတ် ် ေပ်ည်််တ်န်�်ာလုပ်ဝ်ေစာေခုင်း�်မ်း�ာ�အုာ� ဖွဲ့ယရ်ွိာ�ပ်ဝေပ်�ာကဝ်ေစာ

ေခုင်း�်။
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• နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�နိုိင်း်် ေပ်ည်သ်ူ်ဝေရွ�ရွာမ်း�ာ�တ့်င်း ်ည်ီတ်ူည်ီမ်း့ ပ်ါ�င်းဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကန်ိုုုင်း်ေခုင်း�်။

• နိုုုင်းင််း�သာ�ေဖွဲ့စာ်မ်းုကုု ရွယူေခုင်း�်၊ စာ့�ကုုင်းထ်ုာ�ေခုင်း�်နိုိင်း်် ဝေေပ်ာင်း�်လ�ေခုင်း�်တ်ုု�တ့်င်း ်ည်ီတ်ူည်ီမ်း့ အုခု့င်း််

 အုဝေရွ�ရွိုဝေစာေခုင်း�် (ကဝေလ�မ်း�ာ�ကုု နိုုုင်း်င်း�သာ�ေဖွဲ့စာမ််းု လှ�ဝေေပ်ာင်း�်နိုုုင်းခ်ု့င်း်် ည်ီတ်ူည်ီမ်း့ ရွရွိုေခုင်း�်

လည််� ပ်ါ�င်းသ်ည်)် ။

• တ်န်�်တ်ူည်ီမ်း့ ပ်ည်ာသင်းခ်ု့င်း််ရွရွိုဝေအုာင်း ်ဝေ�ာင်းရ်ွွကေ်ခုင်း�်။

• အုလုပ်တ််ာ�န်် ထုမ်း်�ဝေ�ာင်းေ်ခုင်း�်န်ယပ််ယတ့််င်း ်ခု့�ေခုာ��က�်�မ်းုမ်း�ာ�အုာ� ပ်ဝေပ်�ာကဝ်ေအုာင်း်

ဝေ�ာင်းရ်ွွကေ်ခုင်း�်။

• လကထ်ုပ်ေ်ခုင်း�် သုု�မ်းဟိုုတ် ်မ်းီ�ဖွဲ့့ာ�ေခုင်း�်၏ အုဝေန်အုထုာ�မ်း�ာ�အုဝေပ်�တ့်င်း ်ခု့�ေခုာ��က�်�မ်းု မ်း

ရွိုဝေအုာင်းဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကေ်ခုင်း�်။

• က�န်�်မ်းာဝေရွ� �န်ဝ်ေ�ာင်း်မ်းုအုတ့်က ်တ်ူည်ီဝေသာခု�စာာ�ခု့င်း််ဝေပ်�စာ့မ်း�်နိုုုင်းေ်ခုင်း�် (မ်းုသာ�စာုစာီမ်း�ကုန်�်

မ်း�ာ� အုပ်ါအု�င်း)် ။

• ဥပ်ဝေေဝေရွိ�ဝေမ်းိာကတ့််င်း ်သာတ်ူည်ီမ်း့ေဖွဲ့စာဝ်ေရွ�ကုု ခု�စာာ�ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််ရွိုေခုင်း�်နိုိင်း််

• လကထ်ုပ်ေ်ခုင်း�်နိုိင်း်် မ်းုသာ�စာု�က�်�ဝေရွ�န်ယပ််ယမ််း�ာ�တ့်င်း ်သာတ်ူည်ီမ်း့ရွိုဝေရွ�။

၈.၂.၁။ နှုံင််င်�ကျေးး�ကျေးလွှားကားတွင် ်သုံးးတးည်း�မှာှးာုခြချီးင်�်

အုမ်း��ု�သာ�နိုိင်း်် အုမ်း��ု�သမ်းီ��ကာ� သာတ်ူည်ီမ်း့ရွိုဝေရွ�ကုု ဝေယဘာုယ�အုာ�ေဖွဲ့င်း်သ်တ်မ််းိတ်ခ်ု�က်

မ်း�ာ�အုရွ အုသုအုမိ်းတ်ေ်ပ်�လက်ခု��ကပ်ါသည်။် သာတူ်ညီ်မ်း့ရုိွဝေရွ�ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကမ််း�ာ�ကုု မ်းတူ်ညီ်ဝေသာ ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုသီ�သီ�တ့်င်း ် အုမ်း�ာ�အုာ�ေဖွဲ့င်း် ် ဝေတ့်�ေမ်းင်းန်ိုုုင်း်ပ်ါသည်။် အုီဂ�စာန်ိုုုင်း်င်း�၏ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေ (၁၉၇၁) သည် ်အုစာာလာမ်း်တ်ရွာ�ဝေရွ�စာန်စာက်ုု လုုကန််ာဝေသာလ်ည်�် အုမ်း��ု� သာ�နိိုင်း်် အုမ်း��ု�သမီ်း�

တုု်�အု�ကာ� သာတူ်ညီ်မ်း့ရုိွဝေရွ�ကုု အုသုအုမိ်းတ်ေ်ပ်�ထုာ�ပ်ါသည်။် အုထူု�သေဖွဲ့င်း်် စီာ�ပ့်ာ�ဝေရွ�၊ နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�၊ 

လူမ်းုဝေရွ�န်ယပ််ယမ််း�ာ�တ့်င်း ်အုမ်း��ု�သမ်းီ�မ်း�ာ�အုတ့်က ်တ်ရွာ�မ်း့တ်ဝေရွ�ကုုအုာမ်းခု�ဝေပ်�ပ်ါသည်။် အုဝေရွိ�ပ်ုုင်း�်

ဩသဝေေါက ် ခုရွစာ်ယာန်ယ်ု��ကည်မ််းုကုု အုဓိုကဘာာသာတ်ရွာ�အုေဖွဲ့စ်ာ သတ််မ်းိတ်သ်ည််် ဂရွုနိုုုင်းင််း�၏ 

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ (၁၉၇၅) ကလည်�် ဂရွုအုမ်း��ု�သာ�မ်း�ာ�နိုိင်း် ်အုမ်း��ု�သမ်းီ�မ်း�ာ�သည် ်တ်ူည်ီဝေသာ

အုခ့ုင်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�နိိုင်း်် တူ်ညီ်ဝေသာသတ်မိ််းတ်ခ်ု�ကမ််း�ာ�ရုိွရွမ်းည်ဟု်ို ညှွှန်�်ကာ�ထုာ�သည်။် သာ�စာဉ်းဝ်ေေမ်း��က် 

ဘုာရွင််းစာန်စာကုု်ခု�မိ်းတ်ထ်ုာ�ပြီးပီ်� အုဝေတ်ာအ်ုတ်န်သ်စာဝ်ေန်ဝေသ�သည််် �့ာဇီိုလန်နုု်ိုင်းင််း� ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ

(၂၀၀၅)တ့်င်း ်အုမ်း��ု�သမီ်း�မ်း�ာ�အုာ� သာတူ်ညီ်မ်း့�က်��မု်းရွရုိွဝေစာရွန်နိ်ိုင်း်် နုုိုင်းင််း�ဝေရွ�၊ စီာ�ပ့်ာ� ဝေရွ�နိိုင်််း လူမု်းဝေရွ�

�ုုင်းရ်ွာ�န်ဝ်ေ�ာင်းမု််းမ်း�ာ�တ့်င််း တူ်ညီ်ဝေသာအုခ့ုင်််းအုဝေရွ�ကုု ရွရုိွဝေစာရွန်ဝ်ေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�ပ်ါသည်။် ထုုု�အုေပ်င်း ်ယင်း�်

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေက မ်းည်သ်ူတ်စာ်ဦး�တ်စာဝ်ေယာကက်မ်း့ အုမ်း��ု�သမ်းီ�မ်း�ာ�အုဝေပ်� ယင်း�်တ်ုု�သဝေဘာာ 

�နိုဒမ်းပ်ါသည််် ဓိဝေလထ်ုု��စာ�ကုုလုုက်န်ာဝေစာေခုင်း�်အုတ့်က ် အုက�ပ်က်ုုင်းေ်ခုင်း�်မ်းရွိုဝေစာရွဟိုု �ုုထုာ�သည်။် 

အုခု��ု�ဝေသာ အုမ်း��ု�သမီ်း�မ်း�ာ�သည် ်လ့တ်လ်ပ်ဝ်ေရွ�ကြိုးကု��ပ်မ််း�အုာ�ထုုတ်မု််းအုတ့်က ်လကန််ကကုု်င်းတုု််ကပ့််��င်း ်
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စာစာသ်ည်ဝ်ေတ်ာမ််း�ာ�ပ်င််းေဖွဲ့စ်ာဝေန်�ကဝေသာ တုု်င်း�်ေပ်ည်တ််စာေ်ပ်ည်အ်ုတ့်က ် ပု်�စာ�ခု�မိ်းတ်ထ်ုာ�ဝေသာ အုဝေရိွ�တီ်ဝေမ်းာ 

၏ ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ (၂၀၀၂) က အုမ်း��ု�သမီ်း�မ်း�ာ�နိိုင်််း အုမ်း��ု�သာ�မ်း�ာ�သည် ် မု်းသာ�စုာဘာ�န်ယ်ပ်ယ ်

မ်း�ာ�အုတ့်င််း�၌ဝေသာလ်ည်�်ဝေကာင်း�်၊ နုုိုင်းင််း�ဝေရွ�၊ စီာ�ပ့်ာ�ဝေရွ�၊ လူမု်းဝေရွ�နိိုင်း်် ယဉ်းဝ်ေက��မု်းန်ယ်ပ်ယမ််း�ာ�၌

ဝေသာ်လည််�ဝေကာင်း�်တူ်ညီ်ဝေသာအုခ့ုင်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ� 

နိိုင်း်် တ်ာ�န်�်တ်တရွာ�မ်း�ာ�ရွရွိုရွမ်းည်ဟ်ိုုဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�

ပ်ါသည်။် ယင််း�ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�က်မ်း�ာ�အုာ� လကဝ်ေတ့်�

အုသု��ခု�ရွာတ့်င်းမ််းူ က့�ေပ်ာ�ေခုာ�န်ာ�မ်းုမ်း�ာ� ရွိုဝေန်

ဝေ�ကာင်း�် အုာဏာာအုဝေရ့ွ�အုဝေေပ်ာင််း�နိိုင်း်် လူမု်းဝေရွ�၊ 

ယဉ်းဝ်ေက��မ်းုနိုိင်း်် စာီ�ပ့်ာ�ဝေရွ�ဝေလာကကုု ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေကသက်ဝေရွာက်နုုိုင်းသ်ည််် အုတ်ုုင်း�် 

အုတ်ာက ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ဝေန်ပ်ါသည်။် 

ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�တ့်င်းက်�ာ�/ မ်းေဖွဲ့စ်ာတ်ည်မု််းကုု ဘာကမ််းလုုက်ဝေသာဘာာသာစာကာ�

အုသု��အုနုိုန်�်မ်း�ာ�ကုု အုာ�ဝေပ်�ထုာ�ပ်ါသည်။် ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်� အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�တ့်င်း ် ခု့�ေခုာ��က�်�မ်းုမ်း�ာ�ကုု 

ကန််သ်တ်ရ်ွန််အုဝေ�ကာင်း�်ေပ်ခု�ကမ််း�ာ�ေဖွဲ့င်း် ် ‘က�ာ�/မ်း ေဖွဲ့စာတ််ည်မ််းု’ဟိုူသည််် ဝေ�ါဟိုာရွကုု ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ဝေလရ်ွို

သည်။် သုု�ဝေသာ ် ထုုုဝေ�ါဟိုာရွကုု တ်ုက�ေပ်တ်သ်ာ�စာ့ာ ဖွဲ့့င်း််�ုုသတ်မ််းိတ်ေ်ခုင်း�်မ်းရွိုဝေပ်။ ဥပ်ဝေေကွမ်း�်က�င်း်

သူမ်း�ာ�အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ် ထုုု�ထုကပ််ုု၍လုပ်ဝ်ေ�ာင်းန်ိုုုင်း်ပ်ါသည်။် န်ီဝေပ်ါနိုုုင်းင််း� တ်ုုင်း�်ေပ်�ေပ်ည်ေ်ပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာသ်ည် ်

တ်င်းေ်ပ်လာသည်် ် အု�ုုေပ်�ခု�က်မ်း�ာ�အုဝေပ်� က�ာ�/မ်း နိုိစာမ််း��ု�လု��ထုကဝ်ေက�ာလ့်န််၍ က�ာ�/မ်းအုေပ်င်း ်

ဝေယာက�်ာ�လ�ာ၊ မ်းုန််�မ်းလ�ာနိုိင်း် ် လုင်း်ဝေေပ်ာင်း�်ထုာ�သူမ်း�ာ�ကုုပ်ါ ထုည်််သ့င်း�်စာဉ်း�်စာာ�ထုာ�ပ်ါသည်။် 

အုမ်း��ု�သမ်းီ�မ်း�ာ� အုမ်းိန််တ်ကယ ်ရွရိွုခု�စာာ�ရွမ်းည််အ်ုခု့င်း််အုဝေရွ�ကုုခု�မ်းိတ်ရ်ွန်် ဤက�သ်ုု� က�ာ�/မ်း ေဖွဲ့စာတ််ည််

မ်းုကုု ဘာကမ််းလုုကဝ်ေသာ မ်းူ�ကမ်း�်ဝေရွ��့�ရိုု�မ်း့နိုိင်း်် လု�ဝေလာကေ်ခုင်း�်မ်းရွိုပ်ါ။

ဘာာသာဝေရွ� သုု�မ်းဟိုုတ် ် လူမ်းုအုဖွဲ့့��အုစာည်�်နိုိင်း််�ုုင်း်ဝေသာ ယဥ�ဝ်ေက��မ်းုဓိဝေလထ်ုု��စာ�မ်း�ာ�ထုက်

စာာလ့င်း ်အုမ်း��ု�သမ်းီ�မ်း�ာ� နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�တ့်င်း ်သာတ်ူည်ီမ်း့ရွိုစာ့ာပ်ါ�င်းန်ိုုုင်းရ်ွန်် အုမ်းိန်တ််ကယ်တ်ာ��ီ�ဝေန်ဝေသာ 

အုရွာမ်းိာ နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�ပ်ါတ်ီမ်း�ာ�၏ လုပ််ပ်ု�ကုုင်းပ််ု�မ်း�ာ�ေဖွဲ့စာဝ်ေန်တ်တ််သည်။် ယခုင်းက် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ

မ်း�ာ�သည် ်နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�ပ်ါတ်ီမ်း�ာ�အုာ� ကြိုးကီ��ကပ်လ်မ်း�်ညွှှန််ေခုင်း�်မ်းရွိုပ်ါ။ ဘာရွာဇိုီ�နိုိင်း်် ရွ�မ်းေ်ါ အုပ်ါအု�င်း ်နိုုုင်း်င်း�

အုခု��ု�တ့်င်း ်ကြိုးကီ��ကပ်လ်မ််း�ညှွှန်မု််းမ်း�ာ�ကုု လုပ်ဝ်ေ�ာင်းဝ်ေန်ပြီးပီ်ေဖွဲ့စာသ်ည် ်(ထုုု ၂ နုုိုင်းင််း�တ့်င်း ်လကရုိ်ွအုခု�နု်အ်ုထုု 

ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာတ့််င်း ် အုမ်း��ု�သမ်းီ�မ်း�ာ�၏ 

အုခု��ု�က�ပ်ါ�င်းကုု်ယ်စာာ�ေပ်�မု်းမ်း�ာ� အုလ့န်ေ်မ်းင်််းမ်းာ�

လ�ကရုိ်ွပ်ါသည်။်) ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည််

ဝေ�ာကသူ်မ်း�ာ�အုဝေန်ေဖွဲ့င်််းကုုယစ်ာာ�လိယဝ်ေလာင်း�် 

ဝေရွွ�ခု�ယမ််းုနိုိင်း်် အုမ်း��ု�သမ်းီ�မ်း�ာ�အုာ� နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�

လုပ်ဝ်ေ�ာင်းသ်ူမ်း�ာ�အုေဖွဲ့စာ ် တ်ုု�တ်ကဝ်ေစာရွာတ့်င်း ်

နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�ပ်ါတ်ီမ်း�ာ�ကုု လှမ်း်�မ်းုု�ရွန်က်ြိုးကု��ပ်မ်း�်သင်း််

�းသုံးးကျေးး� သုံးုံ�မှာဟူံတ ်လွှားမှာုအဖွွ��အစည်း�်နှာင်််

ဆိုုံင်က်ျေးသုံးး ယ်ဉ်က်ျေးကားး�မှာုဓလေ့ကျေးလွှာ်ထုံးံ��စ�မှားး�ထုံးကား်

စးလွှာှင် ်အမှား ုံ �သုံးမှာ��မှားး� နှုံင်င််�ကျေးး�တွင် ်

သုံးးတးည်း�မှာှးာုစွးပ်�ဝင်န်ှုံင်း်န်း ်အမှာာန်းတ်ကားယ် ်

တး�ဆို��ကျေးန်းကျေးသုံးးအးးမှာား နှုံင်င််�ကျေးး�ပ်�တ�မှားး�

၏ လွှာံပ်ပ််ံ�ကားုံင်ပ််ံ�မှားး� ခြဖွစက်ျေးန်းတတ်သုံးည်း။်

နှုံင်င််�ကျေးး�တွင် ်အမှား ုံ �သုံးမှာ��မှားး� 

ပ်�ဝင်က်ားုံယ်စ်း�ခြပ်ံးန်း ်ချီးွ�တမှာ�်မှားး�သုံးတ်မှာာတ်

ခြချီးင်�်သုံးည်း ်ကျေးခြဖွးာင်�်ချီးးကား်မှားး�မှာဟူံတ်

ကျေးသုံးးလ်ွှာည်း�် နှုံင်င််�ကျေးး�တွင် ်အမှား ုံ �သုံးမှာ��မှားး�၏ 

ပ်�ဝင်မ်ှာုကားုံတစန်ှုံင်င််�လွှာံ�� အတုံင်�်အတးအး

ခြဖွစက်ျေးပ််ကျေးစပ်�သုံးည်း။်
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ပ်ါသည်။် လုုကန််ာမ်းုမ်းရွိုဝေသာပ်ါတ်ီမ်း�ာ�အုာ� အုေပ်စာေ်ဏာ်မ်း�ာ�သတ်မ််းိတ်န်ိုုုင်း်သည််် န်ည်�်လမ်း�်မ်း�ာ�ကုု

စာဉ်း�်စာာ�ရွန် ်လုုအုပ်ပ််ါသည်။် ထုုု�အုေပ်င်း ်နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�တ့်င်း ်အုမ်း��ု�သမ်းီ�မ်း�ာ�ပ်ါ�င်းက်ုုယစ်ာာ�ေပ်�ရွန် ်ခု့�တ်မ်း�်မ်း�ာ�

သတ်မ််းိတ်ေ်ခုင်း�်သည်အ်ုကုန််ဝေေပ်လည်ဝ်ေစာဝေသာ အုဝေေဖွဲ့မ်းဟိုုတ်ဝ်ေပ်။ သုု�ဝေသာ ် နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�နိုိင်း်် တ်ရွာ�ဝေရွ�

�ုုင်း်ရွာကုစာာရွပ်မ််း�ာ�နိုိင်း််ပ်တ်သ်က၍် အုဝေရွ�ကြိုးကီ�ဝေသာ �ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�က်မ်း�ာ�ခု�မ်းိတ်ရ်ွာတ့်င်း ် ဝေအုာကဝ်ေေခုမ်းိ 

ပ်�်ပ်ုု�မ်းုမ်းပ်ါလ့င်းဝ်ေသာမ််းိ တ်စာန်ိုုုင်း်င်း�လု��အုတ်ုုင်း�်အုတ်ာအုရွ အုမ်း��ု�သမ်းီ�မ်း�ာ�ပ်ါ�င်းမ််းုကုု ဝေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်းဝ်ေပ်�ပ်ါ 

သည်။် ယင်း�်သည် ်လက�ု်ပ်လ်ကကုု်င်းေ်ပ်နိုုုင်းဝ်ေသာ ဝေအုာင်းေ်မ်းင်းမ််းုတ်စာခ်ုုပ်င်း ်ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။်

၈.၂.၂။ လွှာကားထ်ုံးပ်ထ်ုံးုမှာ�်ခြမှား�ခြချီးင်�်နှာင််် မှာုသုံးး�စံကျေးး�းးမှားး�တွင် ်သုံးးတးည်း�မှာှမှာုးာုခြချီးင်�်

တ်စာဘ်ာကတ့််င်း ် မ်းုသာ�စာုဝေရွ�ရွာမ်း�ာ�၌ အုမ်း��ု�သာ�နိုိင်း်် အုမ်း��ု�သမ်းီ�တ်ုု�၏ သာတ်ူည်ီမ်း့ဝေရွ�

အုတ့်က ်ခု�မိ်းတ်ဝ်ေ�ာင်းရွ်ွက်ခု�ကမ််း�ာ�နိိုင်််း အုေခုာ�တ်စ်ာဘာက၌် မု်းသာ�စုာဝေရွ�ရွာ၌ အုမ်း��ု�သာ�နိိုင်း်် အုမ်း��ု�သမီ်း�

မ်း�ာ��ကာ� တ်ရွာ�မ်း့တ်မ်းုမ်းရွိုေခုင်း�်မ်း�ာ�ကုု ပ်�်ပ်ုု�လ�ကရ်ွိုသည်် ် တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာစာ�သတ်မ််းိတ်ခ်ု�က်မ်း�ာ�

ကုု ပ်ု�စာ�တ်က�အုသုအုမ်းိတ်ေ်ပ်�ထုာ�ေခုင်း�်တ်ုု�အု�ကာ� အုာ�ပြီးပ်ု�င်းေ်ခုင်း�်ဝေ�ကာင်း်် တ်င်း�်မ်းာမ်းုမ်း�ာ�ရွိုဝေန်ပ်ါသည်။် 

အုထုကတ့််င်းဝ်ေဖွဲ့ာေ်ပ်ခု�သ်ည်််အုတုု်င်း�် ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာကသူ်မ်း�ာ�သည် ် ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု� 

ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�အုာ� နိုုုင်းင််း�တ်ကာခု�မ်းိတ်ဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကခ်ု�ကမ််း�ာ� (ဥပ်မ်းာ- CEDAW အုရွ) ကုု ပ်ု�ဝေဖွဲ့ာရ်ွာတ့်င်း ်

အုသု��ေပ်�ရွန် ် ရွည်ရ်ွွယသ်င်း််ပ်ါသည်။် လူ်အုဖွဲ့့��အုစာည်�်အုတ့်င်း�်ရွို အုဓိုကအုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ� အုထုူ�သေဖွဲ့င်း် ်

တ်ုုင်း်�ရွင်း�်သာ�လူမ်း��ု�စာုမ်း�ာ�နိုိင်း်် ဘာာသာဝေရွ�အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�၏ ပ်�်ပ်ုု�မ်းုကုုရွရွိုဝေစာရွန် ် ပ်ု�စာ�တ်က�အုသု 

အုမိ်းတ်ေ်ပ်�ေခုင်း�်ကုုလုုအုပ်ဝ်ေသာအုခုါ ပ်ဋုိပ်ကခမ်း�ာ�အုတ့်က်အုဝေေဖွဲ့ထုုတ်ေ်ခုင််း�သည် ်ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ 

အုတ့်င်း�် �န််က်�င်းက့်�လ့�မ်းုမ်း�ာ� ေဖွဲ့စာဝ်ေပ်�ဝေစာပ်ါသည်။်

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာကသ်ူမ်း�ာ�သည် ်ဝေရွိ�ဝေန်ာကမ််းည်ီဝေသာ တ်ရွာ�ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ 

စာ�သတ််မ်းိတ်ခ်ု�က်မ်း�ာ�ကုု�န််က်�င်းရ်ွန်် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေသည် ် အုေမ်းင်း်�်ု��ဝေသာတ်ရွာ�ဥပ်ဝေေေဖွဲ့စာ ်

သည်ဟ်ိုူသည််အ်ုခု�က်ကုု က�င်း်သ်ု��နိုုုင်း်ပ်ါသည်။် နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ုတ့်င်း�် က့�ေပ်ာ�ေခုာ�န်ာ�စာ့ာတ်ည်ရ်ွိုဝေန်ထုုုင်း်

�ကဝေသာ လူ်အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�အုဝေပ်� ထုုဝေတ့်��က�်�ဝေသာန်ည်�်မ်း�ာ�အုာ� တ်စာ်ည်ီတ်စာည်ွှ့တ်တ််ည်�်

ေဖွဲ့စာဝ်ေစာရွန်လ်ုပ်ဝ်ေ�ာင်းေ်ခုင်း�်အုာ�ေဖွဲ့င်း် ်ပ်ဋိုပ်ကခမ်း�ာ�အုာ�ဝေေဖွဲ့ရွိင်း�်ခု�ကထ်ုုတ်ရ်ွာတ့်င်းလ်ည်�် ည်ှုနိုုင်း�်ဝေ�ာင်း ်

ရွွကန်ိုုုင်းပ််ါသည်။် ဦး�စာ့ာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေနိုိင်း််�န်််က�င်းဝ်ေသာ တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ စာ�သတ်မ််းိတ််

ခု�ကမ််း�ာ�သည် ်တ်ရွာ�မ်း�င်းပ််ါဟိုူသည်် ်တ်ုက�ေပ်တ်သ်ာ�ဝေသာ သတ််မ်းိတ်ခ်ု�က်ကုုခု�မ်းိတ််ရွန်လ်ုုပ်ါသည်။် 

ဤသုု�ခု�မ်းိတ်ရ်ွန််သည် ် တ်ရွာ�ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာန်ယပ််ယတ့််င်း်သာရွိုဝေန်ဝေသာဝေ�ကာင်း် ် ဥပ်ဝေေစာည်�်မ်း�ဉ်း�်တ်စာခ်ုု

သည် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် မ်းည်ီညွှ့တ််ပ်ါဟိုူသည််အ်ုခု�က်အုဝေပ်�အုဝေေခုခု�လ�က ် အုေခုာ�ဝေသာ 

တ်ရွာ�ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ သတ်မ််းိတ််ခု�ကမ််း�ာ�ကုုဖွဲ့ယရ်ွိာ�ရွန် ် တ်ရွာ�ရိုု��မ်း�ာ�အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ် လုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််ရွိုပ်ါသည်။် 

တ်ေခုာ�ဝေသာ ဥပ်ဝေေထုု��တ်မ်း�်မ်း�ာ��ကလ်ကတ််ည်ရ်ွိုရွန်န်ိုိင်း်် ဝေလ�စာာ�လုုကန််ာမ်းုရွရွိုရွန်ဟ်ိုူသည််် ရွည် ်

ရွွယခ်ု�က်ရွိုဝေသာအုဖွဲ့့��မ်း�ာ�မ်းိ တ်ရွာ�ရိုု��မ်း�ာ�၏လုပ်င််းန်�်မ်း�ာ�အုာ� ဥပ်ဝေေနိုိင်း််ည်ီညွှ့တ်သ်ည်ဟ်ိုု လကခ်ု�

န်ာ�လည်ဝ်ေစာရွန် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေဝေရွ��့�သူမ်း�ာ�မ်းိ လုပ်ဝ်ေ�ာင်းရ်ွန်န််ည်�်လမ်း�်မ်း�ာ� ဝေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်းခ်ု�်

�ကသည်။် လကတ််င်းအ်ုဝေမ်းရွုကမ်းိ ဌာာဝေန်တ်ုုင်း်�ရွင်း�်သာ�မ်း�ာ�၏ အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�ကုု ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�



67လူ့့�အခွွင့်�်အ�း�ဆိုု�င့်�းာ ဓလေ့�လူ့ထ်ုံး���တမ်း��ကိုု� တည်��ဆိုာကို�ခြခွင့်��

ဥပ်ဝေေအုာ�ေဖွဲ့င်း် ်မ်းည်သ်ုု�က�င်း််သု��ဝေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်းသ်ည််ကုုဝေလလ်ာကာ ဝေတ်ာင်းအ်ုာဖွဲ့ရွုကနိုုုင်းင််း�၏ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု� 

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ့်င််း ထုည်််သ့င်း�်ဝေရွ��့�ခု�ပ််ါသည်။် ယင််း�မိ်းာ ယင်း�်န်ည်�်လမ်း�်မိ်းာဌာာဝေန်တုု်င်း�်ရွင်း�်သာ�တုု်�၏ 

ထုုလ့ယရ်ွိလ့ယအ်ုေင်းင်း�်ပ့်ာ�လ့ယဝ်ေသာ ေပ်ဿန်ာမ်း�ာ�ကုု တ်ရွာ�ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာေပ်ဿန်ာမ်း�ာ�အုေဖွဲ့စာ ် ရိုုေမ်းင်း ်

ဝေစာကာ ဥပ်ဝေေဝေ�ကာင်း�်အုရွ စာီရွင်းဝ်ေစာေခုင်း�်ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် ထုုုသုု�လုပ်ဝ်ေ�ာင်းေ်ခုင်း�်ေဖွဲ့င်း်် တ်ရွာ�ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ

ဝေ�ာင်းရ်ွွကခ်ု�ကမ််း�ာ�သည် ် တ်စာသ်မ်းတ််တ်ည်�်ေဖွဲ့စာဝ်ေန်မ်းည်ေ်ဖွဲ့စာဝ်ေ�ကာင်း�်နိုိင်း်် တ်ရွာ�ဝေရွ�သတ်မ််းိတ်ခ်ု�က်

မ်း�ာ�ကုု ဝေလ�ဝေလ�န်က်န်ကသ်ဝေဘာာထုာ�မ်းည်ေ်ဖွဲ့စာဝ်ေ�ကာင်း�် စာုတ်ခ်ု�ယု��ကည်န်ိုုုင်း်မ်းည်ေ်ဖွဲ့စာပ််ါသည်။် ဥပ်မ်းာ

အုာ�ေဖွဲ့င်း် ်လကတ််င်းအ်ုဝေမ်းရွုကတ့်င်း ်တ်ုုင်း်�ရွင်း�်သာ�လူမ်း��ု�စာုမ်း�ာ� ဥပ်ဝေေကုုက�င်း်သ်ု��ေခုင်း�်အုဝေပ်� �ု��ေဖွဲ့တ််

စာီရွင်းေ်ခုင်း�်သည် ် ပ်ု�စာ�က�ဝေသာတ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�လုပ်င််းန်�်စာဉ်း၏် အုစာုတ်အ်ုပ်ုုင်း�်တ်စာ်ရွပ်ပ််င်း ် ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် 

ဝေတ်ာင်းအ်ုာဖွဲ့ရွုကတ့်င်း ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာတ်ရွာ�ရိုု��သည် ်ဝေယာက�ာ�်ကြိုးကီ�စာုု�မ်းုကုု အုဝေေခုေပ်�

ဝေလရ်ွိုသည််် ဓိဝေလထ်ု�ု�တ်မ်း�်ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�ကုု ဝေရွ��့�ပုု်င််းခ့ုင်း််အုာဏာာရုိွပ်ါသည်။် ထုင်းရိ်ွာ�သည်််ကုစာာရွပ်တ််စာခု်ု

မိ်းာ ပုု်င်း�ုု်င်းမု််းပ်စာာည်�်မ်း�ာ�ကုု သာ�ကြိုးကီ�ဩရွသက �ကခ်ု�ေခုင်း�်စာန်စာအ်ုာ�က�င်း််သု��ဝေန်ေခုင်း�်ကုု ပ်ယဖ်ွဲ့�က်

ရွန်အ်ုတ့်က ်တ်ရွာ�ရိုု��သည် ်ယင်း�်၏ အုာဏာာကုု

အုသု��ေပ်�ခု�်ပြီးပ်ီ� အုမ်း��ု�သမ်းီ�မ်း�ာ�၏ အုဝေမ်း့�ကခ်ု�

ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််ကုု ခု့င်း််ေပ်�ဝေပ်�ရွန်အ်ုတ့်က ် ဥပ်ဝေေကုု ေပ်င်း ်

�င်းမ််း့မ်း�်မ်း�ရွန် ် သက�်ုုင်း်ဝေသာ လူ်အုဖွဲ့့��အုစာည်�်

မ်း�ာ�အုာ� ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ဝေစာခု�ပ််ါသည်။် တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�

တ့်င်း ် က့�ေပ်ာ�ေခုာ�န်ာ�စာ့ာ ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပ်ါ�င်းေ်ခုင်း�်မ်းရုိွ

လ့င်း ် တ်ရွာ�စီာရွင်းဝ်ေရွ�စာ�နုိုန်�်မ်း�ာ�ကုု ေဖွဲ့န််ဝ်ေ�ညွှှန််

�ကာ�ဝေပ်�ဝေန်သည်် ် အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�ကုု စာုတ်မ််း

�င်းစ်ာာ�ဝေသာ သုု�မ်းဟိုုတ် ် ယင်း�်တ်ုု�က သင်း�်ကာ�

ဝေပ်�ေခုင်း�်ကုုမ်းခု�ရွသည်််တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�က �ု�� 

ေဖွဲ့တ်ခ်ု�ကမ််း�ာ�ကုု ပ်ယခ်ု�နိုုုင်း်သည်။်

အုဝေကာင်းအ်ုထုည််ဝေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကေ်ခုင်း�်မ်း�ာ�

အုမ်း��ု�သမ်းီ�မ်း�ာ�၏ အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�အုတ့်က ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုရွ အုကာအုက့ယ ် ဝေပ်�

ရွာတ့်င်း ် မ်းည်သ်ည်တ််ုု�ကုုဝေ�ာင်းရ်ွွကသ်င်း််သန်ည််�။ ကန်ဦး�အု�င်း််အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ 

တ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေရွ�တ့်င်း ်အုမ်း��ု�သမ်းီ�မ်း�ာ�၏ပ်ါ�င်းမ််းုသည် ်လကင််းင်း�်အုက��ု�ေဖွဲ့စာထ်ု့န်�်ဝေစာပ်ါသည်။် အုမ်း��ု� 

သမ်းီ�မ်း�ာ�ကုု ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ အုဝေ�ကာင်း�်အုရွာမ်း�ာ�ကုု�ု��ေဖွဲ့တ်ဝ်ေပ်�ရွန် ်စာီမ်း�ဝေ�ာင်းရ်ွွက်

ပ်ါက ယင်း�်တ်ုု�သည် ် ဝေယဘာုယ�အုာ�ေဖွဲ့င်း် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�အုာ� အုမ်း��ု�သမ်းီ�မ်း�ာ�၏ တ်ရွာ�

ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ၊ လူ်အုဖွဲ့့��အုစာည်�်�ုုင်း်ရွာ အုဝေန်အုထုာ�နိုိင်း်် သက်�ုုင်းဝ်ေသာကုစာာရွပ်မ််း�ာ�ကုု ရွင်း�်ုုင်းဝ်ေေဖွဲ့

ရွိင်း�်နိုုုင်းဝ်ေစာရွန် ် ဝေ�ာင်းရ်ွွကပ််ါလုမ်း််မ်းည်။် ဤအုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�သည် ် ပ်ဋိုပ်ကခေဖွဲ့စာဝ်ေပ်�ပြီးပ်ီ�ဝေန်ာကပ််ုုင်း�်ရွို 

ခုက်ခု�ဝေသာ ည်ှုနိုုင်း�်ဝေ�့�ဝေနို့�ေခုင်း�်မ်း�ာ�အုပ်ါအု�င်း ် အုမ်း��ု�သမ်းီ�ဝေရွ�ရွာကဏ္ဍာမ်း�ာ�အုတ့်က ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ လုပ်င််းန်�်စာဉ်းအ်ုဝေပ်�တ့်င်း ်အုခု့င်း််အုလမ်း�်ကုုဖွဲ့န်တ််ီ�ဝေပ်�ပ်ါသည်။်

တစ်�ကားတ်ွင် ်မှာုသုံးး�စံကျေးး�းးမှားး�၌ 

အမှား ုံ �သုံးး�နှာင််် အမှား ုံ �သုံးမှာ��တုံ�၏ သုံးးတး 

ည်း�မှာှကျေးး�အတွကား ်ချီးးမှာာတက်ျေးဆိုးင်း်းကားခ်ျီးးကား်မှားး�

နှာင််် အခြချီးး�တစ်�ကား၌်မှာုသုံးး�စံကျေးး�းးနှာင်််

အမှား ုံ �သုံးး�နှာင််် အမှား ုံ �သုံးမှာ��မှားး��ကားး�တးး�

မှာှတမှာု မှားာုခြချီးင်�်မှားး�ကားုံ ပ်�်ပ်ုံ�လွှားကားး်ာုသုံးည်း််

တးး�ဥပ်ကျေးေဆိုုံင်း်း စ�သုံးတမ်ှာာတခ်ျီးးကား်မှားး�ကားုံ 

ပ်ံ�စ�တကားး အသုံးုအမှာာတခ်ြပ်ံထုံးး�ခြချီးင်�်တုံ�

အ�ကားး�အး�ပြီးပ်ုံင်ခ်ြချီးင်�်ကျေး�ကားးင်် ်တင်�်မှားမှာုမှားး�

းာုကျေးန်းပ်�သုံးည်း။်
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နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ုစာုု�ရွသည် ် အု�ုုပ်ါဦး�တ်ည််ခု�ကမ််း�ာ�အုတ်ုုင်း�် ခု�မ်းိတ််ဝေ�ာင်းရ်ွွကသ်ည်််အုေပ်င်း ်

ရိုုု�ရွာဝေခုါင်း�်ဝေ�ာင်းမ််း�ာ�က အုတ်ုုက်အုခု�လုပ်လ့်င်းဝ်ေသာမ််းိ ထုု��တ်မ်း�်စာဉ်းလ်ာမ်း�ာ�နိုိင်း် ်ဝေေသ�ုုင်းရ်ွာ က�ာ�

/မ်း ေဖွဲ့စာတ််ည်မ််းုစာည်�်မ်း�ဉ်း�်မ်း�ာ�နိုိင်း် ်ပ်ူ�တ့်�ဝေ�ာင်းရ်ွွကပ််ါက အုမ်း��ု�သမ်းီ�မ်း�ာ�၏ အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�သည် ်ေမ်းင်း််

မ်းာ�လာနုုိုင်းဖ့်ွဲ့ယရုိ်ွပ်ါသည်။် လူ်အုဖ့ွဲ့��အုစာည်�်တ်စာခု်ုတ့်င်း ် မ်း��ု�န့ိုယစု်ာမ်း�ာ�အုလုုက ် လူမ်း��ု�အုသီ�သီ�၊ လူမ်း��ု�စုာ 

အုသီ�သီ�ေဖွဲ့င်း် ် ပြီးပု်�က့�ဝေန်ပ်ါက အုမ်း��ု�သာ�ဝေရွ�/မ်း��ု�ခု�စာ်နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�သမ်းာ�မ်း�ာ�သည် ် တ်စာ်မ်း��ု�မ်း��ု�ဝေသာ      

ယဉ်းဝ်ေက��မ်းု သုု�မ်းဟုိုတ် ်တ်စာမ််း��ု�မ်း��ု�ဝေသာ လူမ်းုဘာ၀ကုု တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေအုရွ အုသာ�ဝေပ်�ေမ်းှင်း်တ််င်းရ်ွန်် စာုတ််

အုာ�ထုကသ်န််ေခုင်း�် သုု�မ်းဟိုုတ် ်မ်းလုုလာ�ေခုင်း�်မ်း�ာ� ေဖွဲ့စာဝ်ေပ်�နိုုုင်းပ််ါသည်။်

အုမ်း��ု�သမ်းီ�မ်း�ာ�အုတ့်ကန်ိုုုင်း်င်း�ဝေရွ� လမ်း�်ဝေ�ကာင်း�်မ်း�ာ�ကုု  ပ်ုတ်�်ုု�ထုာ�ပ်ါက ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေဝေရွ��့�သူမ်း�ာ�အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ် ၎င်း�်တ်ုု�အုာ� ရွပ်ုုင်းခ်ု့င်း််မ်း�ာ�အုဝေရွ��ုုနိုုုင်းမ််းည််် ဥပ်ဝေေလမ်း�်ဝေ�ကာင်း�်မ်း�ာ� 

ဖွဲ့့င်း််ထုာ�ဝေပ်�ရွန် ် စာဉ်း�်စာာ�နိုုုင်းသ်ည်။်  အုခု��ု�ဝေသာအုဝေရွ�ကုစာာမ်း�ာ�တ့်င်း ် တ်ရွာ�ဝေရွ��ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�က်တ်စာခ်ုု

သည် ်နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�အုရွအုလုပ်ေ်ဖွဲ့စာန်ိုုုင်း်ပြီးပ်ီ� နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�သမ်းာ�မ်း�ာ�သည် ်တ်ရွာ�ဝေရွ�ဝေတ့်�ရွိုခု�ကမ််း�ာ�ကုု ေင်းင်း�်�ုု

ဝေလမ််းရွိုပ်ါ။ သုု�ဝေသာ ်အုလာ�တ်ူ�ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�ကမ််း��ု�ကုု နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�အုရွကုုင်းတ့််ယမ််းည်�်ုုပ်ါက မ်းဝေက�န်ပ်မ််းု

မ်း�ာ� ကြုံက��ဝေတ့်�နိုုုင််းသည်။်   ထုုုအုခုါမ်း��ု�တ့်င်း ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေဝေရွ��့�သူမ်း�ာ�အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေရွို သာတ်ူည်ီမ်း့ဝေရွ��ုုင်း်ရွာ ပ်ုေ်မ်းမ်း�ာ�တ့်င်းခ်ြွခုင်း�်ခု�ကမ််း�ာ�ထုာ�ရွိုဝေရွ� ထုည်််သ့င်း််စာဉ်း�်စာာ�ရွန် ်

လုုလာလုမ်း်မ််းည်ေ်ဖွဲ့စာသ်ည်။် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေစာန်စာ်အုာ� အုာဏာာရွပ်�်န််�မ်း�ာ�တ်ုု�ပ့်ာ�ရွန်အ်ုတ့်က ်

ရွည်ရွ်ွယသ်ည်�ုု်လ့င်း ်အုမ်း��ု�သမီ်း�အုခ့ုင်း််အုဝေရွ�နိိုင်း်် ပ်ကသ်ကဝ်ေသာအုခုကအ်ုခု�ေပ်ဿန်ာမ်း�ာ�မိ်းာ က့�ေပ်ာ� 

ဝေန်ဦး�မ်းည်ေ်ဖွဲ့စာသ်ည်။် အုမ်း��ု�သမ်းီ�မ်း�ာ�သည််

ဝေေသနိုတရွ�ုုင်းရ်ွာနိုိင်း််  နိုုုင်းင််း�လု���ုုင်းရ်ွာ အုခုင်း�်  

အုက�င်း�်နိုိစာခ်ုုလု��တ့်င်း ် ၎င်း�်တ်ုု�အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�

အုတ့်က ် ည်ှုနိုုင်း�်ရွန်လ်ုုအုပ်ဝ်ေန်နိုုုင်းပ််ါသည်။် ဤ

အုခု�ကသ်ည် ် ဝေေသနိုတရွအုစုုာ�ရွမ်း�ာ� အုတ်န်အ်ုသင်း််

အုမ်းိီအုခုုုကင်း�်လ့င်း ်သုု�မ်းဟိုုတ် ်နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ုစုုာ�ရွ

၏ဩဇိုာအုာဏာာကုုေင်းင််း��န်ခု်ုခု�နုုိုင်းလ့်င််း အုထူု� 

မိ်းန်က်န်ပ််ါသည်။် အုမ်း��ု�သမီ်း� အုခ့ုင်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ� 

သည် ် ဝေေသနိုတရွဓိဝေလထု်ု��စာ�မ်း�ာ�နိုိင်း် ် ဝေေသတ့်င်း�်

နုုိုင်းင််း�ဝေရွ� အုယူအု�မ်း�ာ�အုဝေပ်� မူ်းတ်ည်ဝ်ေန်နိုုုင်း်

ပ်ါသည်။် ၎င်း�်တ်ုု�၏ အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�အုာ� လက်

 ဝေတ့်�ကာက့ယသ်ည်််အုခုါ တ်စာန််ယနိ်ိုင်း််တ်စာန််ယ်

က့�ေပ်ာ�က့ာေခုာ�နုုိုင််းပ်ါသည်။် အုခု��ု�ကုစာာရွပ််မ်း�ာ�

တ့်င်း ် အုမ်း��ု�သမ်းီ� အုခု့င်း််အုဝေရွ�နိိုင်း််�ုုင်းဝ်ေသာ 

ဝေယဘုာယ�ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမူ်းမ်း�ာ� တ်ည်ရုိ်ွ 

ေခုင််း�သည် ် ဝေေသနိုတရွအုစုုာ�ရွမ်း�ာ� သဝေဘာာတူ်

နှုံင်င််�ကျေးတးအ်စုံ�းသုံးည်း ်အဆိုုံပ်�ဦး�တည်းခ်ျီးးကား်
မှားး�အတုံင််� ချီးးမှာာတ်ကျေးဆိုးင်း်းကားသ်ုံးည်း််အခြပ်င် ်
ရှုုံ�းးကျေးချီး�င််�ကျေးဆိုးင််မှားး�ကား အတုံကားအ်ချီး�
လွှာံပ်လ်ွှာှင်က်ျေးသုံးးမ်ှာာထုံးံ��တမှာ်�စဉ်လ်ွှားမှားး�နှာင်် ်
ကျေးေသုံးဆိုုံင်း်း ကားးး�/မှာ ခြဖွစတ်ည်းမ်ှာုစည်း�်မှားဉ်�်
မှားး�နှာင််် ပ်း�တွ�ကျေးဆိုးင်း်းကားပ််�ကား အမှား ုံ �သုံးမှာ��
မှားး�၏အချီးွင််အ်ကျေးး�မှားး�သုံးည်း ်ခြမှာင််မ်ှား�လွှားနှုံင််
ဖွွယ်း်ာုပ်�သုံးည်း။် လွှား�အဖွွ��အစည်း�်တစခ်ျီးံတွင် ်
မှား ုံ �နှွယ််စံမှားး�အလွှာုံကား ်လွှားမှား ုံ � အသုံး��သုံး��၊
လွှားမှား ုံ �စံအသုံး��သုံး��ခြဖွင်် ်ပြီးပ်ုံကားွ�ကျေးန်းပ်�ကား 
အမှား ုံ �သုံးး�ကျေးး�/ မှား ုံ �ချီးးစ ်နှုံင်င််�ကျေးး�သုံးမှား�
မှားး�သုံးည်း ်တစမ်ှား ုံ �မှား ုံ �ကျေးသုံးး ယ်ဉ်က်ျေးကားး�မှာု 
သုံးုံ�မှာဟူံတ ်တစမ်ှား ုံ �မှား ုံ �ကျေးသုံးး လွှားမှာု�၀ကားုံ 
တးး�ဥပ်ကျေးေအး အသုံးး�ကျေးပ်� ခြမှာိင်််တင်း်န်း ်
စုတအ်း�ထုံးကား်သုံးန်းခ်ြချီးင်�် သုံးုံ�မှာဟူံတ ်မှာလွှာုံလွှား�
ခြချီးင်�်မှားး� ခြဖွစက်ျေးပ််နှုံင်ပ််�သုံးည်း။်
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လုုကန််ာရွန် ် တုု်ကတ့််န်�်ဝေ�ာဩ်ဝေရွ�အုတ့်က ် အုဝေေခုခု�အုဝေ�ကာင်း�်တ်စာခ်ုုေဖွဲ့စာန်ိုုုင်းပ််ါသည်။် နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�

�ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�ကမ််း�ာ� ခု�မ်းိတ်ရ်ွာတ့်င််း အုမ်း��ု�သမီ်း�မ်း�ာ�အုာ� ဝေေသအုလုုကတုု််� တ်ကပ််ါ�င်းလ်ာဝေစာေခုင််း�သည် ်

အုမ်း��ု�သမီ်း�မ်း�ာ�၏ အုခုန်�်ကဏ္ဍာကုု ခုုုင်း်မ်းာအုာ�ဝေကာင်း�်ဝေစာမ်းည်ေ်ဖွဲ့စာ ်သည်။် အုေခုာ�ဝေေသမ်း�ာ�တ့်င်း ်အုနိုိုမ်း်

ခု�ခု�်ရွသူမ်း�ာ�အုာ� တ်မ်းင်းအ်ုဝေရွ�ဝေပ်��က�်�သည််် မ်းူ�ါေမ်း�ာ�က�င်း်သ်ု��ဝေန်ေခုင်း�်ကုု က�န််ဝေေသမ်း�ာ�မ်းိ “

အုဝေကာင်း�်�ု��လမ်း�်စာဉ်း”် ဟိုု စာဉ်း�်စာာ�ယူ�လာ

သည်န်ိုိင်း််အုမ်း့  “သူ်ထုကင််းါသာဝေကာင်း�်ဝေအုာင်း်

ေပ်�ေခုင်း�်” သည်အ်ုက��ု��ကေ်ဖွဲ့စ်ာလာနုုိုင်းပ််ါသည်။် 

ထုုုက�သုု်�စာည်�်ရုို��နုို�ဝေ�ာေ်ခုင်း�်မိ်းာ ဝေဗာလီ်�ဗီ�ယာ�

နိုုုင်းင််း�တ့်င်းဝ်ေတ့်�ရွဝေသာ ဝေအုာကဝ်ေေခုမ်းိအုထုကသ်ုု� 

စာည်�်ရိုု��နိုု�ဝေ�ာ်ေခုင်း�်န်ည်�်လမ်း်�နိုိင်း််တ်ူဝေပ်သည််။ 

အုမ်း��ု�သမီ်း�အုခ့ုင်း််အုဝေရွ�နိိုင်််းစာပ်လ်�ဉ်း�်၍ နုုိုင်းင််း�လု�� 

အုတ်ုုင်း�်အုတ်ာနိုိင်း်် သဝေဘာာတ်ူည်ီမ်းု မ်းရွရွိုဝေသာ 

အုခုါ ကဏ္ဍာတ်စာခ်ုုခု�င်း�်စာီမ်းိ လကဝ်ေတ့်�က�င်း််သု��

ဝေန်သူမ်း�ာ�အုဝေန်ေဖွဲ့င်း်် ဝေေသအုလုုက် ခု့�ေခုာ��က ်

��မ်းုမ်း�ာ�ကုု ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ့်င်း ်ထုည််် 

သ့င်း�်ဝေေဖွဲ့ရွိင်း�်ရွန်သ်င်း််မ်းသင်း်က်ုုခု�နု်�်ရွဝေပ်မ်းည်။်

ဝေန်ာက်�ု��တ့်င်း ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေဝေရွ��့�သူမ်း�ာ�သည် ် အုမ်း��ု�သမ်းီ� အုခု့င်း်် 

အုဝေရွ�ကုု ေမှ်းင်း််တ်င်းရ်ွန်နိ်ိုင်း်် ကာက့ယ်ရွန်ရ်ွည်စူ်ာ�သည််် ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင််းရွာ အုထူု�အုဖ့ွဲ့��အုစာည်�် 

မ်း�ာ�ကုု မ်း�ကာခုင်းက်ာလက တ်ည်ဝ်ေထုာင်းခ်ု�်ပ်ါသည်။် ၎င်း�်တ်ုု�၏ လုပ်င််းန်�်စာဉ်း၊် လုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််အုတ်ုုင်း�်အုတ်ာ

သည် ်အုမ်းိန်အ်ုာ�ေဖွဲ့င်း််က့ာေခုာ�ပ်ါသည်။် သီ�ေခုာ�ကုစာာရွပ်တ််ုုင်း�်ကုု ေပ်န်လ်ည်သ်ု��သပ်ေ်ပ်င်း�်င်းရ်ွန်် လုပ် ်ပ်ုုင်း်

ခု့င်း််အုာဏာာရွိုသည်် ် အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�မ်းိသည် ် မ်းူ�ါေခု�မ်းိတ်သ်ူမ်း�ာ�နိုိင်း် ် ဥပ်ဝေေေပ်�သူမ်း�ာ�အုာ� အုကြုံက�ဝေပ်�

နိုုုင်းရ်ိုု�သာ တ်ကန်ိုုုင်းသ်ည််် အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�အုထုုရွိုပ်ါသည်။် က�ာ�၊ မ်း ေဖွဲ့စာတ််ည်မ််းုအုဝေပ်�လုုက၍် ခု့�ေခုာ�

�က�်�ေခုင်း�်မ်း��ု�ကုု စာု�စာမ်း�်စာစာ်ဝေ��ရွန်ထ်ုာ�ရွိုသည်် ် အုဖွဲ့့��အုစာည်�်၊ အုမ်း��ု�သမ်းီ�မ်း�ာ�၏ လူ်အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ� 

�ုုင်းရ်ွာ အုဖွဲ့့��အုစာည်�်အုစာရွိုသည်တ််ုု�သည် ် အုစာုု�ရွအုရွာရွိုမ်း�ာ�ကုု အုမ်းိီအုခုုုကင်း�်လ့တ်လ်ပ်စ်ာ့ာ ဝေစာာင်း််

�ကည််စ်ာစာ်ဝေ��နိုုုင်း/်��်သည််် အုရွည်အ်ုခု�င်း�်ရွိုပ်ါသည်။် စာု�စာမ်း�်သုရွိုနိုုုင်းသ်ဝေရွွ�ဝေတ်ာ ်အုမ်း��ု�သမ်းီ�ဝေရွ�ရွာမ်း�ာ�

ကုုသာ အုလု��စာု�ဗဟိုုုေပ်�ဝေသာ အုဝေ�ာကအ်ုအုု�အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�မ်းိတ်စာ�်င်း်် အုမ်း��ု�သမ်းီ�အုခု့င်း််အုဝေရွ�ကုု 

ကာက့ယေ်ခုင်း�်သည်အ်ုဝေကာင်း�်�ု��ဝေလာ သုု�တ်ည််�မ်းဟိုုတ် ်အုမ်း�ာ�သူင်းါနိုိင်း်�်ုုင်းဝ်ေသာ အုဝေ�ာက်အုအုု�

အုဖွဲ့့��အုစာည်�်အုာ�လု��တ့်င်း ် က�ာ�၊ မ်း တ်န်�်တ်ူည်ီမ်း့ဝေရွ�ကုု အုဝေလ�ထုာ�ဝေသာ လူ်အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ 

ယဉ်းဝ်ေက��မ်းုကုု လုုအုပ်ခ်ု�ကတ််စာခ်ုုအုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ်ထုည်််သ့င်း်�ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ေခုင်း�်အုာ�ေဖွဲ့င်း် ်အုမ်း��ု�သမ်းီ�အုခု့င်း််အုဝေရွ�

ကုု ကာက့ယေ်ခုင်း�်က အုဝေကာင်း�်�ု��ကာက့ယန််ည်�်ေဖွဲ့စာသ်ဝေလာ စာသည်တ််ုု�မ်းိာ ဝေ�့�ဝေနို့�ေင်းင်း�်ခုုန်ဝ်ေန်ရွ

��ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။်  ကင်းည််ာနိုုုင်း်င်း�ရွို ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေရွို အုမ်း�ာ�သူင်းါနိုိင်း််�ုုင်းဝ်ေသာ အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�

တ်ည်ဝ်ေထုာင်းရ်ွာတ့်င်း ်ဂ�န်ေ်ါတ်စာ်ခုုေခုင်း�်�ီမ်းိ (က�ာ�ဝေသာလ်ည်�်ဝေကာင်း�် မ်း ဝေသာလ်ည်�်ဝေကာင်း�်) သု��ပ်ု�

အမှား ုံ �သုံးမှာ��အချီးွင်််အကျေးး�သုံးည်း ်ကျေးေသုံးအလွှာုံကား ်

ဓလေ့ကျေးလွှာထ်ုံးံ��စ�မှားး�နှာင််် ကျေးေသုံးနှတးဆိုုံင်း်း 

နှုံင်င််�ကျေးး�  အယ်းအဆိုမှားး�အကျေးပ််မှားတည်း်

ကျေးန်းနှုံင််ပ်�သုံးည်း။်  ၎င်�်အချီးွင်််အကျေးး�မှားး�အး� 

ကားးကားွယ်ခ်ြချီးင်�်တွင်က်ျေးေသုံးတစ်ချီးံနှာင််် တစ်ချီးံ

အ�ကားး� ကားွးခြချီးး�နှုံင်ပ််�သုံးည်း။် အမှား ုံ �သုံးမှာ��မှားး�

အး� ကျေးေသုံးတွင်�်နှုံင်င််�ကျေးး�ဆိုံ��ခြဖွတခ်ျီးးကား်မှားး� 

ချီးးမှာာတး်းတွင် ်တုံ�တကားပ််�ဝင််ကျေးစခြချီးင်�်နှာင််် 

၎င်�်တုံ�၏ အကျေးခြချီးမှာာအထုံးကားသ်ုံးုံ� စည်း�်ရှုံ��

လွှာု��ကျေးဆိုးခ်ြချီးင်�်မှားး�သုံးည်း ်အမှား ုံ �သုံးမှာ��မှားး�၏ 

အချီးန်း်�ကားဏ္ဍိုကားုံ အး�ကျေးကားးင်�်ချီးုံင်မ်ှားကျေးစမှာည်း်

ခြဖွစသ်ုံးည်း။်

၈။ အ
ချီးးုံ�ကျေးသုံး

း တ
ုတ

ုကား
းကား

းးာုလွှာ
ာသုံး

ည်း
်အ်

ချီးွင်််အ
ကျေးး�မှားး�နှာင််် ဆို

ကား
စ်ပ်ကျေးန်းကျေးသုံး
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တ်စာပ််ု�ထုည်််သ့င်း�်ဖွဲ့့��စာည်�်ရွမ်းည်�်ုုသည််် ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကမ််း��ု�သည် ်ေုတ်ုယကာက့ယေ်ခုင်း�်အုမ်း��ု�အုစာာ�တ့်င်း ်

အုက�����င်းပ််ါသည်။် ေါတ်င်း်မ်းက ေပ်ည်သ်ူပ်ုုင်းရ်ိုု��ဌာာန်မ်း�ာ�တ့်င်း ်ညွှှန်မ််းု�နိုိင်း်် ေုညွှှန်မ််းိ��မ်း�ာ�သည် ်ဂ�န််ေါနိုိစာ်ခုု

စာလု��ကုု ကုုယစ်ာာ�ေပ်�မ်းုရွိုရွမ်းည်�်ုုသည််် အုာ�ဝေပ်�တ်ုုကတ့််န်�်ေခုင်း�်လည်�် ရွိုပ်ါသည်။်  

၈.၃။ စ��ပ်ွး�ကျေးး�၊ လွှားမှာုကျေးး�နှာင်် ်ယ်ဉ််ကျေးကားး�မှာုဆိုုံင်း်း အချီးွင််အ်ကျေးး�မှားး�

ပ်ဋိုပ်ကခမ်း�ာ�ေဏာခ်ု�ရွဝေသာ လူ်အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�၌ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ဝေရွ��့�ရွာတ့်င်း ် 

ECOSOC (စာီ�ပ့်ာ�ဝေရွ�၊ လူမ်းုဝေရွ�နိုိင်း်် ယဉ်း်ဝေက��မ်းု�ုုင်းရ်ွာ)အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�၏ အုခုန််�ကဏ္ဍာ၊ အု�င်း်် 

အုတ်န်�်နိုိင်း်် အုက��ု�သကဝ်ေရွာကမ််းုတ်ုု�အုဝေပ်� ည်ှုနိုုင်း်�ဝေ�ာင်းရ်ွွကေ်ခုင်း�်သည် ် တ်င်း�်မ်းာမ်းုမ်း�ာ�နိုိင်း် ် �ရိုုန်�် 

သုန်�်ကာ�နိုုုင်းပ််ါသည်။် ECOSOC အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�သည် ်အုကန််အ်ုသတ််ရွိုသည်် ်အုရွင်း�်အုေမ်းစာမ််း�ာ�ကုု 

မ်းည််သူကဝေ�စာုရွသည်၊် မ်းရွသည်န်ိုိင်း််�ုုင်းသ်ည်််အုတ့်က ် အုဖွဲ့ုအုထုစာမ််း�ာ�ေဖွဲ့စာဝ်ေပ်�ဝေစာပ်ါသည်။် အုရွင်း�် 

အုေမ်းစာမ််း�ာ�လု�လု�ဝေလာကဝ်ေလာကရ်ွိုေခုင်း�်မ်းိာ မ်းဝေေပ်လည်မ််းုမ်း�ာ�၊ အုဖွဲ့ုအုထုစာမ််း�ာ�ကုု ဝေလ့ာခ်ု�ကန််သ်တ််

နိုုုင်းပ််ါလုမ်း််မ်းည်။် အုီရွတ်၏် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေက အုီရွတ်န်ိုုုင်း်င်း�သာ�မ်း�ာ�အုတ့်က ် လ့တ်လ်ပ််စာ့ာ

ပ်ည်ာသင်း�်ကာ�ခု့င်း်၊် ကဝေလ�မ်း�ာ�နိုိင်း် ်လူကြိုးကီ�မ်း�ာ�အုတ့်က ်က�န််�မ်းာဝေရွ�ဝေစာာင်း််ဝေရွိာကမ််းု၊ ဝေဘာ�အုနိုတရွာယ်

ကင််း�ဝေသာသဘာာ�ပ်တ်�်န်�်က�င်း ်(ရိွင််း�လင််း�စ့ာာသတ်မိ််းတ်ထ်ုာ�ေခုင််း�ဝေတ်ာမ််းရုိွ)၊ လူမု်းဖူွဲ့လု�ဝေရွ�၊ သင်််းဝေလ�ာ်

ဝေသာ�င်းဝ်ေင့်း၊ သင်း််ဝေလ�ာဝ်ေသာဝေန်ရွာထုုုင်း်ခုင်း�်နိုိင်း််၊ ဝေကာင်း�်မ်း့န်ဝ်ေသာ ဘာ�ဝေန်ထုုုင်းမု််းစာသည်တုု််�အုပ်ါအု�င်း ်

အုဝေကာင်းအ်ုထုည် ်ဝေဖွဲ့ာ၍်ရွဝေသာ ECOSOC အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�ကုု အုာမ်းခု�ခု�က်ဝေပ်�ပ်ါသည်။် အုရွင်း�်အုေမ်းစာ်

မ်း�ာ� အုလု�အုဝေလာကရ်ွိုေခုင်း�်၊ မ်းရွိုေခုင်း�်ကုု စာဉ်း�်စာာ�ဝေတ့်�ဝေတ်ာစာရွာမ်းလုုဘာ� ထုုုက�သ်ုု�ဝေ�ာင်းရ်ွွကန်ိုုုင်းေ်ခုင်း�်

မ်းိာ နိုုုင်းင််း�ပ်ုုင်းဝ်ေရွန်�မ်း�ာ�မ်းိ �င်းဝ်ေင်း့အုဝေေမ်းာကအ်ုမ်း�ာ�ရွရွိုနိုုုင်းေ်ခုင်း�်နိုိင်း််လည်�် တ်စာ်စာုတ်တ််စာ်ပ်ုုင်း�်သက�်ုုင်းဝ်ေန်

ပ်ါလုမ်း််မ်းည်။် ထုုု�အုေပ်င်း ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ

သည် ် အုရွည်အ်ုခု�င်း�်ေပ်ည််မ််းိီေခုင်း�်မ်းရွိုသည််် စာာမ်း

တ်တ်ဝ်ေေမ်းာကမ််းုကုု အုလု��စာု�ပ်ယရိ်ွာ�ရွန်အ်ုတ့်က်

လည်�် ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ထုာ�ပ်ါသည်။် ၎င််း�နိုိင်း်် က့�ေပ်ာ�

ေခုာ�န်ာ�စ့ာာ အုရွင်း�်အုေမ်းစာအ်ုကန််အ်ုသတ်ရုိ်ွသည််် 

နိုုုင်း်င်း�အုမ်း�ာ�စာုတ့်င်း ်လတ််တ်ဝေလာ အုဝေရွ�တ်ကြိုးကီ�

လုုအုပ်ခ်ု�က်မ်း�ာ�ေဖွဲ့စာဝ်ေသာ ပ်ည်ာဝေရွ�၊ က�န််�မ်းာ 

ဝေရွ�နိုိင်း် ် အုုု�အုုမ်းအ်ုစာရွိုသည်တ််ုု�ကုုသာ အုာမ်းခု�

ခု�ကဝ်ေပ်�ပ်ါသည်။်

အုဓိုက နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�တ်င်း်�မ်းာမ်းုမ်း�ာ�တ့်င််း

အုဝေ�ကာင််း�အုရွာနိိုစာခု်ုရုိွပ်ါသည်။် ပ်ထုမ်းတ်စာခု်ုမိ်းာ 

ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ့်င််း အု�ုုပ်ါအုခ့ုင်း််အုဝေရွ� 

မ်း�ာ�နိုိင်း်ပ််တ်သ်က၍် မ်းည်သ်ည်််အုဝေ�ကာင်း�်အုရွာ

ကုုထုည််သ့်င်း�်ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်၍ မ်းည်သ်ည်််အုဝေ�ကာင်း�် 

ECOSOC အချီးွင်််အကျေးး�မှားး�သုံးည်း ်အးင်�် 

အခြမှာစမ်ှားး�ကားုံ ကားန်း�်သုံးတထ်ုံးး�ခြချီးင်�်မှားး�

ကျေး�ကားးင််် မှာကျေးခြပ်လွှာည်းမ်ှာုမှားး�ကားုံ ခြဖွစက်ျေးပ််ကျေးစ

ပ်�သုံးည်း။် အးင်�်အခြမှာစမ်ှားး�ကားုံ လွှာံ�ကျေးလွှားကား်

မှာှတစွးးးာုမှာည်းဆ်ိုုံပ်�ကား ဤသုံးုံ�ကျေးသုံးး မှာကျေးခြပ် 

လွှာည်းမ်ှာုမှားး�ခြဖွစက်ျေးပ််လွှားနှုံင်မ်ှာည်း ်မှာဟူံတက်ျေးပ်။

းင်�်ခြမှာစမ်ှားး�ကားုံ ကားန်း�်သုံးတထ်ုံးး�သုံးည်း်် အကျေးခြချီး 

အကျေးန်းတွင် ်လွှာံပ်င််န်း်�စဉ်မ်ှားး�ကားုံ ကျေးဆိုးင်း်းကား်

ကျေးန်း�ကားကျေးသုံးး နှုံင််င်�အမှားး�စံသုံးည်း ်နှုံင်င််�သုံးး� 

မှားး�အး� ယ်င်�်တုံ�၏ ပ်ည်းးကျေးး�၊ ကားးန်း�်မှားကျေးး�

နှာင််် ကျေးန်းထုံးုံင််ကျေးး�တုံ�အတွကား ်ချီး�စး�ချီးွင်််မှားး�

စသုံးည်း်် အကျေးး�ကျေးပ််အကျေးလွှာ�ထုံးး�စးး ကားုစစးပ််

မှားး�အတွကားသ်ုံးးအးမှာချီး�ချီးးကားက်ျေးပ်�ပ်�သုံးည်း။်



71လူ့့�အခွွင့်�်အ�း�ဆိုု�င့်�းာ ဓလေ့�လူ့ထ်ုံး���တမ်း��ကိုု� တည်��ဆိုာကို�ခြခွင့်��

အုရွာကုု ခု�န််လိပ်ထ်ုာ�ရွမ်းည်�်ုုဝေသာ အုဝေရွ�ကုစာာေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် ေုတ်ုယအုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

အုတ့်င်း�် ယင်း�်တ်ုု�အုာ�ထုည််သ့်င်း်�ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ေခုင်း�်ဝေ�ကာင်း် ် မ်းည်သ်ည်််ခု�င်း�်ရွာမ်း�ာ� ဝေပ်�ထု့ကလ်ာနိုုုင်းသ်လ�

�ုုသည်န်ိုိင်း်် ထုုုအုဝေ�ကာင်း�်ခု�င်း�်ရွာမ်း�ာ�ထု�မ်းိ ပ်ဋိုပ်ကခအုသစာမ််း�ာ�ေဖွဲ့စာရ်ွန်် တ့်န်�်အုာ�ဝေပ်�လ�ကရ်ွိုသည််

မ်း�ာ�ကုု  မ်းည်သ်ုု�ကုုင်းတ့််ယရ်ွမ်းည်လ်�ဟိုူ၍ ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။်

၈.၃.၁။  မှာည်းသ်ုံးည်းတ်ုံ� ထုံးည်း်သ်ုံးွင်�်းမှာည်းန််းည်း�်။ 

ကာလ�ကာရွိည်စ်ာ့ာ ေဖွဲ့စာဝ်ေပ်�ဝေန်ပြီးပ်ီ� ဝေေဖွဲ့ရွိင်း�်ရွန်ခ်ုက်ခု�လိသည််် ပ်ဋိုပ်ကခမ်း�ာ�သည် ်ဝေအုာကပ််ါ 

ရွည်ရ်ွွယခ်ု�က်မ်း�ာ�အုတ့်က ်အုကုန််အုက�မ်း�ာ�သည်် ်စာီ�ပ့်ာ�ဝေရွ�၊ လူမ်းုဝေရွ�နိုိင်း် ်ယဉ်း်ဝေက��မ်းု�ုုင်းရ်ွာ အုခု့င်း်် 

အုဝေရွ�မ်း�ာ�ကုုထုည််သ့်င်း်�ရွန် ်တ့်န််�အုာ�ဝေပ်�ပ်ါသည်။်

• ဖွဲ့့��ပြီးဖွဲ့ု��တ်ုု�တ်ကမ််းုနိုိင်း််�ုုင်း်ဝေသာ၊ အုထုူ�သေဖွဲ့င်း်ပ််ဋိုပ်ကခေဖွဲ့စာရ်ွေခုင်း�်အုဝေ�ကာင်း�်အုရွာတ်စာခ်ုုသည် ်

နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာ၏် အုရွင်း�်အုေမ်းစာမ််း�ာ�ကုုဘာယသ်ူရွယူသု��စာ့�ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််ရွိုသလ� အုရွင်း�်အုေမ်းစာဝ်ေတ့်ကဝေန် 

ဘာယသ်ူအုက��ု�အုေမ်းတ််ရွဝေန်သလ��ုုတ်�ဝ်ေန်ရွာမ်းိာ အုရွင်း�်အုေမ်းစာမ််း�ာ� ခု့�ဝေ�သု��စာ့�ေခုင်း�်နိုိင်း််�ုုင်း်

ဝေသာ �ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�ကမ််း�ာ�ကုု ေပ်န်လ်ည်စ်ာီစာစာန်ိုုုင်း်ဝေသာ  အုဝေေခုခု�မ်းူဝေဘာာင်းတ််စာခ်ုုဖွဲ့န််တ်ီ�ဝေပ်�ရွန်။် 

• ဥပ်ဝေေေပ်�ဝေရွ�နိုိင်း် ် မ်းူ�ါေခု�မ်းိတ််ဝေရွ� အုာဏာာပ်ုုင်းမ််း�ာ�နိုိင်း် ် �ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�က်ခု�ဝေရွ�လုင်းင််းန်�်စာဉ်းမ််း�ာ�

ကုု သယ�ဇိုာတ်သု��စ့ာ�ေခုင််း�နိိုင်း််�ုုင်းဝ်ေသာ ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေစာ�နုိုန်�်အုသစာမ််း�ာ�အုာ� လုုက်န်ာ

ဝေ�ာင်းရ်ွွကဝ်ေစာရွန်။်

 • တ်စာဥ်ီး�ခု�င်း�်စာီ၏ စာီ�ပ့်ာ�ဝေရွ�၊ လူမ်းုဝေရွ�နိုိင်း် ်ယဉ်းဝ်ေက��မ်းု ကုုယစ်ာာ�လိယအ်ုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�သည် ်

နိုုုင်းင််း�အုတ့်င်း်� နိုုုင်း်င်း�သာ�ေဖွဲ့စာမ််းုဝေ�ကာင်း်် အုဝေရွ�ပ်ါေခုင်း�်ေဖွဲ့စာဝ်ေ�ကာင်း�်နိုိင်း်် အု�ုုပ်ါ ခု�စာာ�ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််

မ်း�ာ�သည် ်နိုုုင်း်င်း�သာ�မ်း�ာ�ကုု လူမ်း��ု�ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ၊ ဘာာသာဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ၊ မ်း��ု�နို့ယစ်ာု�ုုင်းရ်ွာ အုဖွဲ့့��

မ်း�ာ�၊ နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�ပ်ါတ်ီမ်း�ာ�နိုိင်း် ် အုေခုာ�ဝေသာ အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�၏ အုာ�ဝေပ်�ဝေထုာကပ််�်မ်းုမ်း�ာ�ကုု 

မ်းိီခုုုဝေန်သူမ်း�ာ�ဟိုု မ်းေမ်းင်းရ်ွန်အ်ုဓိုပ်ါါယ်ထု့ကဝ်ေ�ကာင်း�် သဝေက�တ်ေပ်�ရွန်။်

• ယဉ်းဝ်ေက��မ်းု၊ လူမ်းုဝေရွ�၊ စာီ�ပ့်ာ�ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာမ်း�ာ�တ့်င်း ် တ်ုုင်း�်ေပ်ည်၏် အုစာ့န်အ်ုဖွဲ့�ာ�သုု� မ်းမ်း့မ်းတ်

ဖွဲ့ယ�်ကဉ်းခ်ု�ရွကာ၊ ယင်း�်မ်းိတ်စာ�်င်း်် နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာန်ိုိင်း်် ပ်ဋိုပ်ကခမ်း�ာ�ေဖွဲ့စာရ်ွသည််် အုဝေေခုအုဝေန်သုု� 

ဝေရွာကခ်ု�်ရွဝေသာ အုခု��ု�အုုပ််စာုမ်း�ာ�၏ ECOSOC အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�အုာ� အုသုအုမ်းိတ်ေ်ပ်�ေခုင်း�်

အုာ�ေဖွဲ့င်း်် ေပ်န်လ်ည်ရ်ွင်း�်ကာ�ဝေစာန်ိုုုင်း်ရွန်န်ိုိင်း်် 

• အုေခုာ�ဝေသာ လူအုခ့ုင်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�က�သုု်�ပ်င််း အုခ့ုင်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�အုာ�ပုု်င််း�ေခုာ�၍ မ်းရွနုုိုင်းဟူ်ိုသည််် 

သဝေဘာာတ်ရွာ�မ်း�ာ�နိုိင်း်အ်ုည်ီ ECOSOC အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�ကုု ေပ်ဌာာန်�်သတ်မ််းိတ်ဝ်ေပ်�ဝေသာ 

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုတ့်က ်တ်ရွာ��င်းမ််းုရွရွိုရွန်၊် ထုုုမ်းိတ်စာ�်င်း်် "လုမ်းုပ်ဋိုည်ာဉ်း"် အုသစာ်

တ်စာခ်ုုအုတ့်င်း်� သစာာာခု�ရွန််။ အုဓိုကက�ဝေသာ ECOSOC အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�ကုု ၁၉၇၆ ခုုနိုိစာ် 

ဇိုန််န်�ါရွီ ၃ ရွကဝ်ေန််တ့်င်း ် စာတ်င်းအ်ုသက�်င်းသ်ည််် နိုုုင်းင််း�တ်ကာ ကုလသမ်းဂဂသဝေဘာာတ်ူ

စာာခု��ပ်် ICESCR တ့်င်း ်သကမ််းိတ််ဝေဖွဲ့ာ်ထုုတ်ခ်ု�်ပ်ါသည်။် (ဇိုယာ�က့က ်၄ ကုု �ကည််ပ််ါ။)

၈။ အ
ချီးးုံ�ကျေးသုံး

း တ
ုတ

ုကား
းကား

းးာုလွှာ
ာသုံး

ည်း
်အ်

ချီးွင်််အ
ကျေးး�မှားး�နှာင််် ဆို

ကား
စ်ပ်ကျေးန်းကျေးသုံး
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င်�်မှားမှာုမှားး�
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ဇူးယ်း�ကားွကား ်၄။ စ��ပ်ွး�ကျေးး�၊ လွှားမှာုကျေးး�နှာင်် ်ယ်ဉ််ကျေးကားး�မှာုဆိုုံင်း်း အချီးွင်််အကျေးး�မှားး�အကျေးပ်် နှုံင်င််�တကားး

 သုံးကျေး�းတးည်း�မှာု (ICESCR)

ICESCR သည် ်ဝေအုာကပ််ါတ်ုု�ကုု ဖွဲ့န််တ်ီ�ဝေပ်�ပ်ါသည်။်

• ေပ်ည်သ်ူမ်း�ာ�အုတ့်က ်ကုုယပ််ုုင်းေ်ပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု့င်း််(ဤတ့်င်း ်မ်းုမ်းုတ်ုု�၏ ကုုယပ််ုုင်း ်သယ�ဇိုာတ် ရွင်း�်ေမ်းစာ်

မ်း�ာ�နိုိင်း် ်အုသကရ်ွိင်းရ်ွပ်တ််ည်ဝ်ေရွ� န်ည််�န်ာဥစာာာမ်း�ာ�အုာ� ပ်ုုင်း�်ုုင်းခ်ု့င်း််နိုိင်း်် ထုုန်�်ခု��ပ််ခု့င်း််ပ်ါ�င်း်

သည်။် )

• အုလုပ်လ်ုပ်ခ်ု့င်း်် (ဤတ့်င်း ် စာာ��တ်ဝ်ေန်ဝေရွ�အုသကဝ်ေမ်း့��မ်း�်ဝေ�ကာင်း�်မ်းုကုု လ့တ်လ်ပ််စာ့ာ 

ဝေရွွ�ခု�ယခ်ု့င်း််ပ်ါ�င်းသ်ည်)်

• တ်ရွာ�မ်း့တ်ပြီးပ်ီ� သင်း််ဝေလ�ာဝ်ေကာင်း�်မ်း့န််ဝေသာ လုပ်င််းန်�်ခု့င်းအ်ုဝေေခုအုဝေန်မ်း�ာ� ရွရွိုနိုုုင်းခ်ု့င်း််(ဤ

တ့်င်းဝ်ေကာင်း�်မ့်းန်ဝ်ေသာ လစာာ၊ တူ်ညီ်ဝေသာလုပ်င််းန်�်တ်ာ�န်အ်ုတ့်က ်တူ်ညီ်ဝေသာ �န်ဝ်ေ�ာင်းခ်ု၊

လုပ်င််းန််�ခု့င်း်ဝေဘာ�ကင်း�်လု�ပြုံခု��မ်းု၊ ဝေကာင်း�်မ်း့န််ဝေသာဝေန်ထုုုင်းဝ်ေရွ� စာ�ခု�နု််၊ စာ�ညွှှန်�်မ်း�ာ�၊ အုရွည် ်

အုခု�င်း်�ဝေပ်�အုဝေေခုေပ်�၍ ရွာထုူ�တ်ုု�ေမ်းှင်း်ဝ်ေပ်�ေခုင်း�်၊ သင်း််ဝေလ�ာဝ်ေသာ အုန်ာ�ယူေခုင်း�်၊ ပ်ုတ်ရ်ွက်

ရွိည်မ််း�ာ�ဝေပ်�ေခုင်း�်မ်း�ာ� ပ်ါ�င်းသ်ည်။်)

• ကုန်သ့်ယဝ်ေရွ� အုလုပ်သ်မ်းာ� သမ်းဂဂမ်း�ာ�၊ အုသင်း�်အုဖွဲ့့��မ်း�ာ� ဖွဲ့့��စာည်�်တ်ည်ဝ်ေထုာင်းခ်ု့င်း််နိုိင်း်် 

အုသင်း်��င်းခ်ု့င်း်် (သင်း်ဝ်ေလ�ာဝ်ေသာ တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�အုရွ �နိုဒထုုတ်ဝ်ေဖွဲ့ာခ်ု့င်း််)

• လူမ်းုဖွဲ့ူလု�ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာအုခု့င်း််အုဝေရွ� (အုပြီးင်းုမ်း�်စာာ�လစာာ၊ လူမ်းုဝေစာာင်း်ဝ်ေရွိာကဝ်ေရွ� အုာမ်းခု�စာန်စာ်)

• မ်းုသာ�စာုမ်း�ာ�အုာ� ကာက့ယဝ်ေစာာင်း်ဝ်ေရွိာကခ်ု့င်း်် (သင်း်ဝ်ေလ�ာဝ်ေသာ လစာာနိုိင်း််မ်းီ�ဖွဲ့့ာ�ခု့င်း်ရ်ွက၊် 

ကဝေလ�မ်း�ာ�နိုိင်း်လ်ူင်းယမ််း�ာ�အုဝေပ်� လူမ်းုဝေရွ�နိုိင်း် ် စာီ�ပ့်ာ�ဝေရွ�အုရွ အုေမ်းတ်ထ်ုုတ်မ််းုအုတ့်က ် 

ေပ်စာေ်ဏာမ််း�ာ�အုပ်ါအု�င်း)်

• သင်း််ဝေလ�ာမ််း့တ်ဝေသာ ဝေန်ထုုုင်း်မ်းုအု�င်း််အုတ်န်�်ရွရွိုရွန် ်အုခု့င်း််အုဝေရွ� (င်းတ်မ််း့တ်ေ်ခုင်း�်မ်းိလ့တ် ်

ဝေေမ်းာကဝ်ေရွ�၊ လု�ဝေလာကမ််း့တ်ဝေသာ စာာ�န်ပ်ရ်ွုကခာ၊ အု�တ်အ်ုစာာ�နိုိင်း်် ဝေန်ရွာထုုုင်းခ်ုင်း�်)

• အုေမ်းင်း်မ််းာ��ု��ရွရွိုနိုုုင်းဝ်ေသာ ရိုုပ််ပ်ုုင်း�်�ုုင်း်ရွာနိုိင်း်် စာုတ််ပ်ုုင်း�်�ုုင်းရ်ွာ က�န််�မ်းာဝေရွ�စာ�ခု�နု်စ်ာ�ညွှှန်�်

မ်း�ာ�ကုုရွရွိုခု�စာာ�ပ်ုုင်းခ်ု့င်း်် (က�န််�မ်းာဝေရွ�မ်းဝေကာင်း�်ပ်ါက ေပ်ည်သ်ူအုာ�လု��အုတ့်က ်ဝေ���ါ�ကု

သေခုင်း�်နိုိင်း်် က�န်�်မ်းာဝေရွ��န်ဝ်ေ�ာင်းမ််းု)

• ပ်ည်ာသင်းခ်ု့င်း််(ေပ်ည်သ်ူအုာ�လု��အုတ့်က ်မ်းသင်းမ််းဝေန်ရွအုခုမ်း�မ််းူလတ်န််�ပ်ည်ာဝေရွ�အုပ်ါအု�င်း)်

• ယဉ်းဝ်ေက��မ်းု ထုု��တ်မ်း�်စာဉ်းလ်ာမ်း�ာ�တ့်င်း ် ပ်ါ�င်း�်င်းန်ိုှ�ခု့င်း််နိုိင်း်် သုပ်ါ��ုုင်းရ်ွာ ဖွဲ့့��ပြီးဖွဲ့ု��တ်ုု�တ်ကမ််းု

မ်း�ာ�မ်းိအုက��ု� ခု�စာာ�နိုုုင်းမ််းည််် အုခု့င်း််အုလမ်း်� (စာာဝေရွ�သူမ်း�ာ�၏ သုပ်ါ��ုုင်းရ်ွာ၊ စာာဝေပ်�ုုင်းရ်ွာ

နိုိင်း််အုနိုုပ်ည်ာ�ုုင်း်ရွာ အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�မ်း�ာ� အုပ်ါအု�င်း)်

ယခုုအုခုါ နုုိုင်းင််း�အုမ်း�ာ�စုာသည် ် ဤသဝေဘာာတူ်ညီ်ခု�က်ကုု အုတ်ည်ေ်ပ်�ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု��်ကပြီးပီ် ေဖွဲ့စ်ာသေဖွဲ့င်််း  

မ်း�ကာခုင်းက်ာလအုတ့်င်း�် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေဝေရွ��့�ေခုင်း�်ေဖွဲ့စာစ်ာဉ်းမ််း�ာ�တ့်င်း ်စာီ�ပ့်ာ�ဝေရွ�၊ လူမ်းုဝေရွ�နိုိင်း် ်
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ယဉ်းဝ်ေက��မု်း�ုုင််းရွာအုခ့ုင်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�အုာ� ထုည်််သ့င်း�်ပ်ါ�င််းဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ေခုင််း�သည် ်ခြွခုင််း�ခု�က်သဝေဘာာမ်း��ု�ထုက ်

လုုကန််ာရွမ်းည်််ဥပ်ဝေေသတ်စာခ်ုုေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် မ်း�ာ�စာ့ာဝေသာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�က်

မ်း�ာ� သည် ် ICESCR ၏ လူ်အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ တ်င်းေ်ပ်ပ်ု�သဝေဘာာသဘာာ�ကုု က�င်း်သ်ု��ထုာ�ပ်ါသည်။် 

ICESCR ထုကဝ်ေစာာသည်် ် ၁၉၄၉ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေကုုခု�မ်းိတ်ခ်ု�သ်ည််် အုုနိုဒုယက�သ်ုု�ဝေသာ နိုုုင်းင််း�

မ်း�ာ�၌ပ်င်း ်အု�ုုပ်ါအုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�ကုု ဗဟိုုုတ်ရွာ�ရိုု��ခု��ပ်၏်ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကေ်ဖွဲ့င်း် ်အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ့်င်း ်န်ည်�်

လမ်း�်ရွိာဝေဖွဲ့့ေပ်ဌာာန်�်ခု�ပ််ါသည်။် အုသကရ်ွိင်းသ်န််ခု့င်း််အုတ့်က ် ပ်ဓိာန်က�ဝေသာ အုဝေေခုခု�လုုအုပ်ခ်ု�က်မ်း�ာ� 

ရွပ်ုုင်းခ်ု့င်း််ကုု ဖွဲ့့��စာည််�ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေက ကာက့ယဝ်ေပ်�ထုာ�ပ်ါသည်။် ICESCR သည် ်အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�

အုာ� အုေမ်းန်�ု်��ေဖွဲ့ည်််�ည်�်ဝေပ်�ရွာတ့်င််း ကာ�ီ�ထုာ�ဝေသာအုခုက်အုခု�အုတ်ာ�အု�ီ�မ်း�ာ�အုာ� ခု�ကခ်ု�င်း�် 

ဖွဲ့ယရိ်ွာ�ပ်စ်ာရွန် ်နုုိုင်းင််း�မ်း�ာ�အုာ�ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ထုာ�ပ်ါသည်။် အုခ့ုင်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�ကုု အု�င်း််�င်း််တုု်�ေမှ်းင်််း၍ အုဝေကာင််း

 အုထုည််ဝေဖွဲ့ာရ်ွာတ့်င်း ်အုဟိုန််အ်ုတ်ာ�မ်း�ာ�နိုိင်း်် ခု့�ေခုာ��က�်�ေခုင်း�်ေပ်�သည််် အုဝေ�ကာင်း�်အုခု�င်း�်အုရွာမ်း�ာ�

ကုုလည်�်အုေမ်းန်�်ု��ဖွဲ့ယရ်ွိာ�ရွပ်ါမ်းည်။် အုာဏာာပ်ုုင်းမ််း�ာ�အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ်  ၎င်း�်တ်ုု�အုဝေကာင်းအ်ုထုည်ဝ်ေဖွဲ့ာ ်ေဖွဲ့ည်် ်

�ည်�်နိုုုင်းသ်ည်််အုဝေန်အုထုာ�တ့်င်း ်သကမ််းိတ််ထုာ�ဝေသာ လူ်အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�မ်း�ာ��ုုင်းရ်ွာ စာ�ခု�နု်စ်ာ�ညွှှန်�်မ်း�ာ�

ကုု ေပ်ည််မ််းိီဝေအုာင်းေ်ဖွဲ့ည််တ််င်း�်ေခုင်း�်မ်းရိွုပ်ါက ပ်ဋိုဉာာဉ်း်ကုုခု��ု�ဝေဖွဲ့ာကသ်ည်ဟ်ိုု �ုုနိုုုင်းပ််ါသည်။် အုခု့င်း််အုဝေရွ�

မ်း�ာ�အုာ� ပ်ုုမ်းုုေမ်းင်း်မ််းာ�စာ့ာရွရွိုဝေရွ�အုတ့်က ် အုဝေကာင်းအ်ုထုည်ဝ်ေဖွဲ့ာဝ်ေရွ�လုပ်င််းန်�်စာဉ်းတ့််င်း ် အုကန််အ်ုသတ််

မ်း�ာ�ကုု စာဉ်း�်ကမ််းေပ်တ်စ်ာစာဝ်ေ��သင်း်ပ််ါသည်။် 

အုရွင်း�်အုေမ်းစာမ််း�ာ� အုကန််အ်ုသတ််ရွိုခု�နု်တ့််င်း ်    

၎င်း�်တ်ုု�အုာ�သုုမ်းိီ�ေခုင်း�် မ်းလုပ်ရ်ွပ်ါ။  ထုုု�ဝေ�ကာင်း် ်

အု�ုုပ်ါ အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ� အုဝေကာင်းအ်ုထုည်ဝ်ေဖွဲ့ာ်

နိုုုင်းရ်ွန်အ်ုဝေေခုအုဝေန်ကုု စာဉ်း�်ကမ််းေပ်တ် ်ေမ်းှင်း်တ််င်း ်

ရွန်လ်ုုအုပ်ပ်ြီးပ်ီ� အုရွင်း�်အုေမ်းစာမ််း�ာ� အုဝေေခုအုဝေန်

ဝေပ်�သည်န်ိုိင်း််တ်စာပ်ြီးပ်ု�င်း်န်က် ေပ်ည်သ်ူမ်း�ာ� အု�ုုပ်ါ

အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�ရွရွိုရွန် ် အုဝေကာင်းအ်ုထုည််ဝေဖွဲ့ာ် 

ဝေ�ာင်းရ်ွွကရ်ွဝေပ်မ်းည်။်

ICESCR သည် ်စာီမ်း�ခု�ကအ်ုဝေသ�စာာ�ဝေလ�တ်စာခ်ုုက�သ်ုု�သာမ်းဟိုုတ်ဘ်ာ� နိုုုင်း်င်း�တ်စာန်ိုုုင်း်င်း�ခု�င်း�်စာီ၏ 

ဝေရွဝေေမ်းအုဝေန်အုထုာ�မ်း�ာ�၊ တ်ရွာ�ဝေရွ�စီာရွင််းမု်းစာန်စာမ််း�ာ�နိိုင်း်် လကလိ်မ်း�်မီ်းအုသု��ခု�နုုိုင်းဝ်ေသာန်ည်�်လမ််း�မ်း�ာ�၊ 

ရွင်း�်ေမ်းစာမ််း�ာ�ဝေပ်�မ်းူတ်ည်က်ာ ၎င်း�်နိုုုင်း်င်း�၏ဝေခုါင်း�်ဝေ�ာင်းမ််း�ာ�အုဝေန်ေဖွဲ့င်း်် မ်းည်သ်ည်််အုတ်ုုင်း�်အုတ်ာအုထုု 

အုမ်းိန်တ််ကယ ် အုဝေကာင်းအ်ုထုည်ဝ်ေဖွဲ့ာမ််းည်က်ုု �ု��ေဖွဲ့တ်န်ိုုုင်းပ််ါသည်။် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေဝေရွ��့�

သူမ်း�ာ�က လုပ်င််းန်�်စာဉ်း ် (ICESCR) တ့်င်း ် မ်းပ်ါ�င်းသ်ည််် ထုပ်တ််ုု�အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�ကုုလည်�် ခု���ထု့င်း်

ဝေ�ာင်းရ်ွွကန်ိုုုင်းပ််ါသည်။် ဥပ်မ်းာ နီ်ဝေပ်ါနုုိုင်းင််း�၏ �ကာ�ေဖွဲ့တ်ဖ့်ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ့်င််း ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ဝေသာ

သန််ရိ်ွင်း�်သန််စ်ာင်းဝ်ေသာ ဝေသာကသ်ု��ဝေရွ ရွရွိုရွန်အ်ုခု့င်း််အုဝေရွ�။ 

ECOSOC အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�အုာ� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုတ့်င်း�် ထုည်််သ့င်း�်က�င်း်သ်ု��ေခုင်း�်

သည် ်စာီ�ပ့်ာ�ဝေရွ�စာန်စာပ််ု�စာ�တ်စာခ်ုုခုု (လစာဘ်ာရွယ ်သုု�မ်းဟိုုတ် ်ဗဟိုုုမ်းိစာီစာဉ်းထ်ုုန်�်ဝေ�ကာင်း�်ဝေသာ စာီ�ပ့်ာ�ဝေရွ�

မှာ�ကားးချီးင်က်ားးလွှာအတွင်�်ကား ဖွွ��စည်း�်ပ်ံ� 

တည်းက်ျေးဆိုးကားက်ျေးး�လွှာံပ်င််န်း�်စဉ်မ်ှားး�တွင် ်

ဖွွ��စည်း�်ပ်ံ�အကျေးခြချီးချီး�ဥပ်ကျေးေအတွင်�် စ��ပ်ွး�ကျေးး�၊ 

လွှားမှာုကျေးး�နှာင်် ်ယ်ဉ်က်ျေးကားး�မှာုဆိုုံင်း်း အချီးွင်််အကျေးး�

မှားး�အး� ထုံးည်း်သ်ုံးွင်�်ပ်�ဝင် ်ကျေးဖွးခ်ြပ်ခြချီးင်�်သုံးည်း ်

ခြွချီးင်�်ချီးးကားတ်စ်ချီးံဆိုုံသုံးည်းထ်ုံးကား ်

စည်း�်မှားဉ်�်ဥပ်ကျေးေသုံးတစ်ချီးံခြဖွစသ်ုံးည်း။်

၈။ အ
ချီးးုံ�ကျေးသုံး

း တ
ုတ

ုကား
းကား
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စာန်စာ်) က�င်း်သ်ု��ရွန်် လုုအုပ်ခ်ု�က်တ်စာခ်ုု မ်းဝေပ်� 

ထု့န်�်ဝေစာပ်ါ။ သုု�ဝေသာ ်၎င်း�်က (စာီ�ပ့်ာ�ဝေရွ�စာန်စာ)် 

တ်ုုကရ်ိုုုကေ်ဖွဲ့စာဝ်ေစာ၊ သ့ယ�်ုကေ်ဖွဲ့စာဝ်ေစာ သက�်ုုင်း ်

ရွာအုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုပုု်ေမ််း�ာ�ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ရွာန်ည်�်လမ်း�် 

၏ အုက��ု�ရွလေ ်ေဖွဲ့စာဝ်ေန်နိုုုင်းပ််ါသည်။်  ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေဝေရွ��့�သူမ်း�ာ�အုတ့်က်အုဝေေခုခု�က� 

ဝေသာဝေမ်း�ခ့ုန်�်မိ်းာ ကာလလတ် ်သုု�မ်းဟုိုတ် ်ကာလ

ရိွည် ် စာီ�ပ့်ာ�ဝေရွ�ဦး�တ်ည်ခ်ု�က်မ်း�ာ�ကုု ဝေရွာကရ်ွို

ရွန်အ်ုတ့်က ် လူမ်း�ာ�ကုုအုသု��ခု�စာရွာအုေဖွဲ့စာ ် ေပ်� 

က�င်း်ေ်ခုင်း�်ဟိုာ လကသ်င်း််ခု�နိုုုင်းစ်ာရွာရွိုသလာ� �ုု

ေခုင်း�်ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။်   ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေဝေရွ� 

�့�သူအုမ်း�ာ�စာုကဝေတ်ာ ် ဤအုေမ်းင်းက်ုုလကမ််းခု�

ဘာ� ယင်း�်အုတ့်က ် ေပ်ည်သ်ူမ်း�ာ�၏ အုခု့င်း််အုဝေရွ�

မ်း�ာ�နိုိင်း် ်အုက��ု�စာီ�ပ့်ာ�မ်း�ာ�အုဝေပ်� �ုု�က��ု�သက်

 ဝေရွာကဝ်ေစာမ်းုမ်း�ာ�ရွိုပ်ါက စာီ�ပ့်ာ�ဝေရွ�ဦး�တ်ည်ခ်ု�က်

မ်း�ာ�ကုု စာ့န််လ်ှတ်သ်င်း််သည်ဟ်ိုူ၍ အုခုုုင်းအ်ုမ်းာဝေေပ်ာ�ုုခု�ပ််ါသည်။်

အုလာ�တူ်စ့ာာပ်င််း စီာ�ပ့်ာ� ဝေရွ�စာန်စ်ာ သုု�မ်းဟုိုတ် ်ပု်�စာ�တ်စာမ််း��ု�အုာ� လကခ်ု�က�င်််းသု��ေခုင််း�သည် ်မ်းပြီးပီ်� 

ေပ်တ်ဝ်ေသ�ဝေသာ ဝေ�့�ဝေနို့�မ်းုန်ယပ််ယမ််း�ာ��ီသုု� ဦး�တ်ည်န်ိုုုင်း်ဝေသာလ်ည်�် ယင်း�်သည် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေကုု တ်ုက�ဝေသာအုစာုု�ရွ၏အုစာီအုစာဉ်းမ််း�ာ�ကုု ခု�မ်းိတ်ဝ်ေပ်�သည််လ်ုပ်င််းန်�်စာဉ်းတ််စာခ်ုုအုေဖွဲ့စာ ်သတ််မ်းိတ််

ပ်ါက မ်းလ့�မ်းဝေသ့န်ီ�ပ်ါ� ကြုံက��ဝေတ့်�ရွမ်းည််အ်ုရွာတ်စာခ်ုုေဖွဲ့စာပ််ါသည်။်

၈.၃.၂။  သုံးွယ်ဝ်ုကားခ်ြပ်ဋ္ဌားန်း�်ချီးးကားမ်ှားး�မှာားမှာည်းသ်ုံးည်းတ်ုံ� ခြဖွစ�်ကားသုံးန်းည်း�်။

အု�ုုပ်ါ အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�အုဝေပ်� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ ကာက့ယမ််းုမ်း�ာ�အုတ့်က ်

လုုအုပ်ခ်ု�က်မ်း�ာ�၊ အုထုူ�သေဖွဲ့င်း် ်ယင်း�်တ်ုု�အုာ� မ်းည်က်�သ်ုု� အုတ်ည်ေ်ပ်�၍ မ်းည်က်�သ်ုု� အုဝေကာင်းအ်ုထုည်ဝ်ေဖွဲ့ာ်

ဝေ�ာင်းရ်ွမ်းည်ဟ်ိုူဝေသာ အုဝေရွ�ကုစာာမ်း�ာ�ကုု အုပ်ူတ်စာေ်ပ်င်း�်အုေင်းင်း�်ပ့်ာ�မ်းုမ်း�ာ� ေဖွဲ့စာဝ်ေပ်�လ�ကရ်ွိုသည်။်

ဤအုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�ကုု မ်းည်သ်ူမ်း�ာ�က အုမ်းိန်တ််ကယ ်ရွရွိုခု�စာာ��ကမ်းည်န််ည်�်။

ဦး��ု��အုခု�ကမ််းိာ မ်းည််သူ်ကုု ဦး�တ်ည်၍်၊ မ်းည်သ်ူ်ကုုကုုယစ်ာာ�ေပ်�၍ အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�ကုု ရွ 

ရွိုဝေအုာင်း ်အုဝေကာင်းအ်ုထုည်ဝ်ေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်းရ်ွမ်းည်ဟ်ိုူဝေသာ အုဝေ�ကာင်း�်အုရွာကုုစာဉ်း�်စာာ�ေခုင်း�်ပ်င်း ်ေဖွဲ့စာသ်ည်။်

ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေဝေရွ��့�သူမ်း�ာ�က သီ�ေခုာ�အုဝေေခုအုဝေန်မ်း�ာ�အုတ့်က် အုက��ု�အုေမ်းတ်မ််း�ာ�ကုုဝေ�ာင််း 

�ကဉ်း�်ဝေပ်�ရွန် ်ရွည်ရ်ွွယထ်ုာ�ဝေသာ အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�ရွို�ကပ်ါသလာ� ဥပ်မ်းာ အုလ့န်််အုလ့န် ်�င်း�်ရွ�နို့မ်း�်ပ်ါ�

ဝေသာသူမ်း�ာ�နိုိင်း် ်အုုပ််စာုမ်း�ာ�။ ဥပ်မ်းာအုာ�ေဖွဲ့င်း် ်ဘာုုလီ�ဗီ�ယာ�၏ဝေတ်ာင်းတ််န််� ဝေေသမ်း�ာ�တ့်င်း ်ကာလ�ကာ 

စ��ပ်ွး�ကျေးး�၊ လွှားမှာုကျေးး�နှာင််် ယ်ဉ်က်ျေးကားး�မှာုဆိုုံင်း်း

အချီးွင်််အကျေးး�မှားး�သုံးည်း ်စန်းစက်ားးကျေးသုံးး အစုံ�း 

လွှာံပ်င််န်း်�စဉ်က်ားုံလွှာုံအပ်ပ်ြီးပ်�� အကျေးကားးင်အ်ထုံးည်း ်

ကျေးဖွးခ်ြဖွည်း်ဆ်ိုည်း�် ကျေးဆိုးင်း်းကားန်ှုံင််းန်း ်

သုံးယ်�ဇူးးတအးင်�်အခြမှာစ်မှားး�းးာုမှာုကျေးပ််တွင် ်

မှားတည်း်ကျေးန်းပ်�သုံးည်း။် ICESCR ကျေးအးကားတ်ွင််

အဆိုုံပ်�အချီးွင်််အကျေးး�မှားး�ကားုံ လွှာကားလ်ွှာာမှာ်�မှာာ�

သုံးည်း်် အးင်�်အနှာ��န်းည်း်�န်းးမှားး�ကျေးပ််မှားတည်း၍်  

အဆိုင်််ဆိုင််် တုံ�ခြမှာိင််၍် အကျေးကားးင်အ်ထုံးည်းက်ျေးဖွး်

နှုံင်က်ျေးသုံးးလ်ွှာည်း်� နှုံင်င််�မှားး�အကျေးန်းခြဖွင်် ်

အချီးကားအ်ချီး� အတး�အဆို��မှားး�နှာင််် ချီးွ�ခြချီးး�

ဆိုကားဆ်ို�မှာုမှားး�ကားုံအလွှားင်ခ်ြမှာန်း်ဆိုံ��ဖွယ််းား�းန်း ်

တးဝန်းး်ာုပ်�သုံးည်း။်
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ရွိည်စ်ာ့ာ စာ့�ပြီးမ်း�ေဖွဲ့စာဝ်ေပ်�ဝေန်ဝေသာ အုာဟိုာရွခု��ု�တ်�်ေခုင်း�် ေပ်ဿန်ာတ်စာခ်ုုကုု တ်ု��ေပ်န်သ်ည်််အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုသစာတ့််င်း ် အုစာာ�အုစာာရွရွိုခု့င်း်က်ုု ထုည်််သ့င်း�်ခု�ပ််ါသည် ် ေပ်ည်သ်ူဝေတ့်ကုု အုစာာ�အုစာာ

ဝေထုာက်ပ်�်နုုိုင်းရ်ွန် ် ဟုုိုက်ေရုုိုကာဗ့န်ေ်ေပ်ဝ်ေပ်ါင်း�်ကုု အုခ့ုန်လ်ည်ပ််တ်ဝ်ေကာက်ခု�သ့ာ�ဖုုွဲ့�ရွည်ရွ်ွယ်၍ေဖွဲ့စာသ်ည်။် 

သုု�မ်းဟိုုတ် ်လူမ်းုဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�ကုု လူမ်းုဝေရွ�သုု�မ်းဟိုုတ် ်က�ာ�/မ်း တ်န််�တ်ူည်ီမ်း့ဝေရွ�က့ာေခုာ�

မ်းုတ်ုု�ကုုဝေလ�ာပ််ါ�ဝေစာရွန် ် ထုည်််သ့င်း်�စာဉ်း�်စာာ�ည်ှုနိုုင်း�်သည်် ် လူမ်းုဖွဲ့ူလု�ဝေရွ�က့န်ယ်ကမ််း�ာ�အုတ့်က ် လုုအုပ် ်

ခု�ကမ််း�ာ�အုာ� ေဖွဲ့ည်််�ည်�်ဝေပ်�ရွန် ် ရွည်ရ်ွွယန်ိုုုင်း်ပ်ါသလာ�။ အု�ုုပ်ါ အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�ကုု ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုတ့်င်း�် ထုည်််သ့င်း်�ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ရွန် ်ဝေတ်ာင်း�်�ုုဝေန်ဝေသာ အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�က ၎င်း�်ကုု လုုရွာ

ပ်န်�်တ်ုုင်းဝ်ေရွာကဝ်ေစာမ်းည်် ် အုသု��ခု�စာရွာန်ည်�်လမ်း�်မ်း�ာ�အုေဖွဲ့စာ ် မ်း�ကာခုဏာ�ုုသလုု ရိုုေမ်းင်းသ်ု��သပ်�်ကပ်ါ 

သည်။် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ဝေရွ��့�သူမ်း�ာ�အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ်အု�ုုပ်ါအုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�ကုု ညွှှန််��ုုလု�ဝေ�ာ်

ဝေပ်�ရိုု�သာတ်တ်န်ိုုုင်း်ဝေသာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေပ်ါေပ်ဌာန်�်ခု�ကဝ်ေတ့်ကုု တ်ုုကရ်ိုုုကလ်မ်း�်ညွှှန်ခ်ု�က်မ်း�ာ�

ေဖွဲ့င်း် ် အုဝေကာင်းအ်ုထုည်ဝ်ေဖွဲ့ာရ်ွန််လုုအုပ််ဝေသာ စာမ်းိတ််မ်း�ာ�အုေဖွဲ့စာ ် ဝေရွွ�ခု�ယစ်ာဉ်း�်စာာ�နိုုုင်းပ််ါသည်။် ဥပ်မ်းာ

အုာ�ေဖွဲ့င်း် ် ကမ်းာာလု���ုုင်းရ်ွာအုဝေေခုခု�ပ်ည်ာရွရွိုဝေရွ�ပ်န်�်တ်ုုင်းက်ုု ရွည်စ်ာူ�ဝေ�ာင်းရ်ွွကေ်ခုင်း�်အုာ�ေဖွဲ့င်း် ် ပ်ည်ာ 

သင်းခ်ု့င်း််ကုု အုဝေကာင်းအ်ုထုည်ဝ်ေဖွဲ့ာန်ိုုုင်း်ပ်ါသည်။်  ေါက ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ့်င်း ်အုာမ်းခု�ထုာ�ဝေသာ 

အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�နိုိင်း် ်  နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာ၏် ပ်ုုမ်းုုက�ယေ်ပ်န််ဝ်ေသာဖွဲ့့��ပြီးဖွဲ့ု��တ်ုု�တ်ကဝ်ေရွ��ုုင်းရ်ွာနိုိင်း်် အုေခုာ�ဝေသာ

ပ်န်�်တုု်င်းမ််း�ာ�အုေပ်င်း ် နုုိုင်းင််း�ဝေတ်ာ၏် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ့်င်း ် ရွည်ရ်ွွယေ်ဖွဲ့ည််တ််င်း�်ထုာ�ဝေသာ အုဓိုက

ဦး�စာာ�ဝေပ်�မ်း�ာ�အု�ကာ� ဝေပ်ါင်း�်စာည်�်ပ်ု�စာ�ခု�မ်းိတ််မ်းုကုု ဦး�တ်ည်ဝ်ေစာပ်ါသည်။်

အု�ုုပ်ါ အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�ကုု နိုုုင်းင််း�သာ�ေဖွဲ့စာမ််းုနိုိင်း်် တ့်�ခု�တု်ထ်ုာ�သင်း်၊် မ်းသင်း်ဟ်ိုူဝေသာ ဝေမ်း�ခု့န်�်

သည် ် အုလ့ယ်တ်ကူအုဝေေဖွဲ့ထုုတ်မ််းရွပ်ါ။ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�တ့်င်း ် ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ထုာ�ဝေသာ အုခု့င်း််

အု ဝေရွ�မ်း�ာ�သည် ် လူတ်ုုင်း်�အုဝေပ်� ဝေယဘာုယ�ထုမ်း�်ဝေ�ာင်းဝ်ေပ်�ေခုင်း�်ရွိုသင်း််ပြီးပ်ီ� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ

သည် ် တ်စာဥ်ီး�ခု�င်း်�စာီနိုိင်း်် အုုပ််စာုမ်း�ာ�အု�ကာ� ေပ်ည်သ်ူမ်း�ာ�နိုိင်း် ် လူ်အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�အု�ကာ� အုာဏာာရွိင်း်

�န််သည်််အုဝေန်အုထုာ�ေဖွဲ့င်း် ် ခု့�ေခုာ�မ်းုမ်း�ာ�ဝေရွိာင်းရ်ွိာ�ရွန် ် ရွည်ရ်ွွယထ်ုာ�သင်း်ပ််ါသည်။် တ်စာ်ခု�နု်တ််ည်�်မ်းိာ

ပ်င်း ် အုမ်း��ု�မ်း��ု�ဝေသာစာီ�ပ့်ာ� ဝေရွ�နိုိင်း် ်လူမ်းု ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာအုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�ကုု မ်းည်သ်ူမ်း�ာ�က အုမ်းိန်တ််ကယ ်

ရွရွိုခု�စာာ�ပ်ုုင်းခ်ု့င်း်် ရွိုသန်ည်�်ဟိုူဝေသာကုစာာရွပ်သ်ည် ် အုလ့န်အ်ုမ်းင်း�်အုေင်းင််း�ပ့်ာ�ဖွဲ့့ယေ်ဖွဲ့စာပ််ါသည်။် ဥပ်မ်းာ

အုာ�ေဖွဲ့င်း် ် နိုုုင်း်င်း�သာ�မ်းဟိုုတ်သ်ူမ်း�ာ�လည်�် အုလုပ််အုကုုင်းရ်ွပ်ုုင်းခ်ု့င်း််နိုိင်း်် သင်း််ဝေလ့ာမ််း့တ်ဝေသာ အုုု�အုုမ်း်

ဝေန်ရွာကုု ဝေတ်ာင််း��ုုပုု်င်းခ့်ုင်း််ရုိွပ်ါသလာ�။ က�ဝေရွာက်လာမ်းည်််တ်ာ�န်၏် သဝေဘာာသဘာာ�ကုု ခု�င်း််ခု�နု်�်ကည််် 

လ့င်း ်အု�ုုပ်ါလုုအုပ်ခ်ု�ကေ်ပ်ည်််မီ်းနုုိုင်းရ်ွန်မိ််းာ နုုိုင်းင််း�ဝေတ်ာ၏်ပုု်င််း�ုုင်းမု််းမ်း�ာ� အုရွင်း�်အုေမ်းစာမ််း�ာ�အုာ� သင်််းဝေလ�ာ်

မ်း့တ်ဝေသာ ခု့�ဝေ�ခု�ဝေပ်�ေခုင်း�်မ်း��ု�လုုအုပ်ပ်ြီးပ်ီ� အုာဏာာပ်ုုင်းမ််း�ာ�အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ် ရွပ်ုုင်းခ်ု့င်း််မ်း�ာ�ကုု နိုုုင်းင််း�သာ�မ်း�ာ�

အုတ့်ကသ်ာ ကန််သ်တ်ထ်ုာ�ရွိုဖွဲ့ုု� ပ်ုုလုုလာ�မ်းည်ေ်ဖွဲ့စာသ်ည်။် ဤသဝေဘာာကုု အုမ်း��ု�သာ�ဝေရွ�စာုတ်ဓ်ိာတ််ရွို

သူမ်း�ာ�နိိုင်််း�ကစ်ာပ်ဝ်ေန်ဝေသာ အုဖ့ွဲ့��အုစာည်�်မ်း�ာ�က ခုုုင်းမ််းာစ့ာာအုာ�ဝေပ်�ဝေထုာက်ကန်ပ်ြီးပီ်� ယင််း�သည် ် သူစုာမ်း�် 

ဝေ�ကာက်ေခုင်း�်နိိုင်း်် ဝေရ့ွ�ဝေေပ်ာင််း�အုဝေေခုခု�သူမ်း�ာ�ကုု မ်းလုုလာ�ဝေသာသဝေဘာာထုာ�မ်း�ာ�၏ အုဓုိကအုဝေ�ကာင််း� 

တ်ရွာ�တ်စာခ်ုုလည်�် ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် ထုုု�အုေပ်င်း ်ဤအုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ� ထုည်််သ့င်း�်ေခုင်း�်သည်အ်ုခု့န််ထုမ်း�်ေပ်ည််

သူမ်း�ာ�နိိုင်််း ေပ်ည်သူ််�န်ဝ်ေ�ာင်းမု််းမ်း�ာ�ကုု အုခ့ုန်ထ်ုမ်း�်သူမ်း�ာ� ခု�စာာ�ရွဝေအုာင််းဝေ�ာင်းရွ်ွကဝ်ေပ်�ဝေသာ အုစုုာ�ရွ 
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အုရွာရွိုမ်း�ာ��ကာ�ရွို လူမ်းုပ်ဋိုဉာာဉ်းတ််စာခ်ုုအုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ် ပ်ု�ဝေဖွဲ့ာတ််ည်ဝ်ေ�ာကထ်ုာ�ပ်ါသည်။်  နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�အုရွ 

အု�ုုပ်ါစာီမ်း�ဝေ�ာင်းရ်ွွကခ်ု�ကမ််း�ာ�သည် ်အုခု့န််သု��၍�န််ဝေ�ာင်းမ််းုဝေပ်�ဝေသာ အုစာုု�ရွအုဝေပ်�နိုိင်း် ်အုခု့န််ထုမ်း�်

သူမ်း�ာ�အုခု�င်း�်ခု�င်း်��ကာ� ပ်�်ပ်ုု�မ်းုမ်း�ာ�နိုိင်း်် သစာာာဝေစာာင်း်သ်ုမ်းုမ်း�ာ�ကုု ရွရွိုဝေစာရွပ်ါမ်းည်။် သုု�ဝေသာလ်ည်�် ၎င်း�်

ည်ီမ်း့ေခုင်း�်က နိုုုင်း်င်း�သာ�အုေဖွဲ့စာ ် သကဝ်ေသအုဝေထုာကအ်ုထုာ� မ်းေပ်နိုုုင်းဝ်ေသာသူမ်း�ာ� ေုကခသည်မ််း�ာ�နိုိင်း််

အုေခုာ�နိုုုင်းင််း�မ်းိ လာဝေရွာကဝ်ေန်ထုုုင်း်�ကသူမ်း�ာ� စာသည််် နိုုုင်းင််း�သာ�မ်းဟိုုတ်သ်ူမ်း�ာ�ကုု ဖွဲ့ယထ်ုုတ်ထ်ုာ�ပ်ါ 

သည်။်

ထုုု�အုေပ်င်း ်ထုုုက�သ်ုု� အု�ုုပ်ါအုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�ကုု နိုုုင်း်င်း�သာ�ေဖွဲ့စာေ်ခုင်း�်အုဝေပ်� တ်ည်မ််းိီ�ထုာ�ေခုင်း�်

ကုုယ၌်ဝေတ်ာင်းမ််းိ နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ုတ့်င်း�်ရွို က့�ေပ်ာ�ေခုာ�န်ာ�ဝေန်ဝေသာ အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�၏ အုေင်းင်း�်ပ့်ာ�ေခုင်း�်

မ်း�ာ�ကုု ဝေေဖွဲ့ရွိင်း�်ဝေပ်�နိုုုင်းေ်ခုင်း�်မ်းရွိုပ်ါ။ နိုုုင်း်င်း�်အုာဏာာပ်ုုင်းမ််း�ာ�သည် ် ေပ်ည်သ်ူ်�န်ဝ်ေ�ာင်းမ််းုလုပ်င််းန်�်မ်း�ာ�နိုိင်း်် 

စာစာတ််ပ် ် အုဖွဲ့့���င်းမ််း�ာ�အုဝေန်ေဖွဲ့င်း်် �နိုဒထုုတ််ဝေဖွဲ့ာခ်ု့င်း််ကုု အုမ်းိန်တ််ကယ်ရွရွိုနိုုုင်းရ်ွန်် ဝေတ်ာင်း�်�ုုမ်းုမ်း�ာ�ကုု 

ေင်းင်း�်�ုုလ�ကရ်ွို�ကသည်။် အုခု��ု�ဝေသာနုုိုင်းင််း�မ်း�ာ�တ့်င်း ်ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေဝေရွ��့�သူမ်း�ာ�သည် ်အု�ုုပ်ါ

အုခ့ုင်း််အုဝေရွ�မ်း��ု�ကုု မ်းည်သူ်ရွရွိုသင်း်အ်ုဝေ�ကာင်း�် သကမ််းိတ််တ်ုုင်း�်တ်ာရွန် ် ICESCR ၏အုဖွဲ့့င်း််ကုု သု��ဝေလရ်ွို

သည်။် က့�ေပ်ာ�ေခုာ�န်ာ�ဝေသာန်ည်�်လမ်း�်မ်း�ာ�စာ့ာရွိုပ်ါသည်။် ဝေတ်ာင်းအ်ုာဖွဲ့ရွုကတ့်င်း ်ကာက့ယဝ်ေရွ�တ်ပ်ဖ်ွဲ့့��

မ်း�ာ�မ်းိ အုဖွဲ့့���င်းမ််း�ာ�သည် ်�နိုဒေပ်ခု့င်း််ရွိုသည်ဟ်ိုု တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�အုဖွဲ့့��က ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ခု�ပ််ါသည်။် အုေခုာ�ဝေသာ

နိုုုင်းင််း�မ်း�ာ�တ့်င်းမ််းူ ယင်း�်ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�က်ကုု တ်ုက�ေပ်တ်သ်ာ�စာ့ာပ်ယဖ်ွဲ့�ကခ်ု�ပ််ါသည်။် ပ်ဋိုပ်ကခမ်း�ာ�၏သက ်

ဝေရွာကေ်ခုင်း�်ကုုခု�ရွဝေသာအုဝေန်အုထုာ�မ်း��ု�တ့်င်း ်စာစာတ််ပ်အ်ုဖွဲ့့���င်းမ််း�ာ�က �နိုဒေပ်ခု့င်း််ရွိုသည်ဟ်ိုူဝေသာအုယူ 

အု�သည် ် အုလ့န်အ်ု�်အုာ�သင်း််စာရွာဝေကာင်း�်သည်ဟ်ိုု ထုင်းရ်ွပ်ါသည်။် အုထုူ�သေဖွဲ့င်း်် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာကသ်ူမ်း�ာ�အုဝေန်ေဖွဲ့င်း်် အုမ်း��ု�သာ�ဝေရွ�လုပ်င််းန်�်စာဉ်းမ််း�ာ� (ဥပ်မ်းာ စာစာမ််းုထုမ်း�်ေခုင်း�်) ကုု 

နိုုုင်းင််း�သာ�တ်ုုင်း�်၏ တ်ာ�န််အုေဖွဲ့စာသ်တ်မ််းိတ််ရွန်် စာဉ်း�်စာာ�ဝေန်ခု�နု်မ််း��ု�တ့်င်း ် ပ်ုုမ်းုုအု�်အုာ�သင်း််ဖွဲ့့ယ်ဝေကာင်း�်

ပ်ါသည်။်

အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�ကုု မ်းည်သ်ုု�မ်းည်ပ််ု� အုဝေကာင်းအ်ုထုည််ဝေဖွဲ့ာမ််းည်န််ည်�်။

ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာကသူ်မ်း�ာ�သည် ်အု�ုုပ်ါအုခ့ုင်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�အုာ� (က) တ်ရွာ�

ဥပ်ဝေေအုရွ (ခု) နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�အုရွဝေ�ာင်းရ်ွွကခ်ု�ကမ််း�ာ�ေဖွဲ့င်း် ်အုဝေကာင်းအ်ုထုည်ဝ်ေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်းဝ်ေရွ�နိုိင်း် ်အုတ်ည် ်

ေပ်�ဝေရွ�န်ည်�်လမ်း�်မ်း�ာ�ကုု စာဉ်း�်စာာ�ထုာ�ပ်ါသည်။်

စီာ�ပ့်ာ�ဝေရွ�နိိုင်််း လူမု်းဝေရွ�အုခ့ုင်််းအုဝေရွ�မ်း�ာ�အုာ�  ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ့်င််း ထုည်််သ့င်း�်ေပ်ဋ္ဌာာန်�် 

ေခုင်း�်အုဝေပ်�ဘာု�ဝေ�ဖွဲ့န်ခ်ု�ကမ််း�ာ�ကုု ဝေအုာကပ််ါအုတ်ုုင်း်�အုတ်ုုခု��ပ်ဝ်ေဖွဲ့ာေ်ပ်နိုုုင်းပ််ါသည်။် ပ်ထုမ်းဦး�စာ့ာ အု�ုုပ်ါ 

အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�သည် ်စာန်စာ်က�ဝေသာ အုစာုု�ရွပ်ုုင်း�်�ုုင်း်ရွာလုပ်င််းန်�်စာဉ်းက်ုု လုုအုပ်ဝ်ေသာဝေ�ကာင်း် ်ယင်း�်တ်ုု�

ကုု အုဝေကာင်းအ်ုထုည််ဝေဖွဲ့ာေ်ဖွဲ့ည်််�ည်�်ရွာတ့်င်း ်အုရွင်း�်အုနိုိီ�၊ သယ�ဇိုာတ်မ်း�ာ�အုဝေပ်� မ်းူတ်ည်ဝ်ေန်ဝေ�ကာင်း�်

မ်းိာရွိင်း�်ပ်ါသည်။် အုရွင်း�်အုေမ်းစာမ််း�ာ�သည်ရ်ွိာ�ပ်ါ�ဝေန်နိုုုင်းပ််ါသည်။် ပ်ဋိုပ်ကခမ်း�ာ�သည် ်ဖွဲ့့��ပြီးဖွဲ့ု��တ်ုု�တ်ကမ််းုကုု 

၁၀ နိုိစာမ််းိ ၁၅ နိုိစာထ်ုု ဝေနိုိာင်း််ဝေနိုိ��ကန််�်ကာဝေအုာင်း ် ဝေန်ာက်ေပ်န်�့်�ထုာ�သည်ဟ်ိုူသည်် ် ကမ်းာာဘ်ာဏာ၏်

�န််�စာစာခ်ု�ကက်ုု ဝေထုာကခ်ု�င်း််ရွဝေသာ ် ပ်ဋိုပ်ကခမ်း�ာ�၏သကဝ်ေရွာကေ်ခုင်း�်ကုုခု�ရွဝေသာ နုုိုင်းင််း�မ်း�ာ�တ့်င်း ်
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ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေဝေရွ��့�ေခုင််း�သည် ် ပ်ဋုိပ်ကခမ်း�ာ�ဝေ�ကာင်််း ပုု်၍ရိွာ�ပ်ါ�ဝေစာဝေသာ အုရွင်း�်အုေမ်းစာမ််း�ာ�

အုာ� ကုုင်းတ့််ယဝ်ေေဖွဲ့ရွိင်း�်ရွဖွဲ့့ယရ်ွိုသည်ဟ်ိုု ယူ�နိုုုင်း်ပ်ါသည်။် ေုတ်ုယအုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ်ရွိာ�ပ်ါ�ဝေသာ အုရွင်း�်အုေမ်းစာ်

မ်း�ာ�အုာ� အုသု��ေပ်�ေခုင်း�်နိုိင်း်် ခု့�ဝေ�ဝေပ်�ေခုင်း�်ကုု�ု��ေဖွဲ့တ်ရ်ွေခုင်း�်သည် ်နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�လုပ်င််းန်�်စာဉ်းတ််စာခ်ုုေဖွဲ့စာသ်ည်််

အုာ�ဝေလ�ာစ်ာ့ာ ဝေကာင်း�်မ်း့န််ဝေသာဘာ�ဝေန်ထုုုင်းမ််းုကုု အုဓိုပ်ါါယ်ဖွဲ့့င်း််�ုုခု�ကမ််း�ာ�သည် ် မ်းတ်ူည်ီ�ကဝေသာ 

နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�အုေမ်းင်းမ််း�ာ�ဝေပ်� မ်းူတ်ည်ဝ်ေန်ပ်ါသည်။် ဥပ်မ်းာအုာ�ေဖွဲ့င်း်�်ုုရွလ့င်း ်အုခု��ု�သူမ်း�ာ�သည် ်ရွိာ�ပ်ါ�ဝေသာ 

ရွင်း�်ေမ်းစာမ််း�ာ�ကုုမ်းသု��ယူဘာ� ကမ်းာာကြိုးကီ�ကုုကာက့ယလ်ုု�ကဝေသာလ်ည်�် အုခု��ု�သူမ်း�ာ�မ်းိာမ်းူ ရွင်း�်ေမ်းစာမ််း�ာ�

ကုု လူသာ�မ်း�ာ�၏ဝေကာင်း�်မ်း့န််ဝေသာဘာ�အုတ့်က ် သု��စာ့�လုု�ကမ်းည်ေ်ဖွဲ့စာသ်ည်။် တ်တ်ုယအုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ်

နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာပ််ုုင်းပ််စာာည်�်ဥစာာာမ်း�ာ�နိုိင်း် ်အုရွင်း�်အုေမ်းစာမ််း�ာ�ကုု အုခု့င်း််အုဝေရွ�အုဝေေခုေပ်�သည််န််ည်�်လမ်း�်မ်း�ာ�အုရွ

အုသု��ေပ်�သင်း်သ်ည်ဟ်ိုု သဝေဘာာတ်ူလကခ်ု�မ်းည်�်ုုလ့င်း်ဝေသာမ််းိ အုခု့င်း််အုဝေရွ�ကုုအုဝေေခုေပ်�သည််် ဝေတ်ာင်း�် 

�ုုခု�ကမ််း�ာ�သည် ်ေင်းင််း�ခုု�ဝေန်ဝေသာအုဖ့ွဲ့��အုစာည်�်မ်း�ာ�အု�ကာ� အုပြီးပု်�င်းေ်ဖွဲ့စာလ်�က်ရွိုဝေန်မ်းည််ေဖွဲ့စာပ်ြီးပ်ီ� ဖွဲ့့��စာည််�ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေသည် ်မ်းည်သ်ူတ်စာ်ဦး�တ်စာဝ်ေယာကက်ုုမ်းိ အုထုူ�ခု�စာာ�ခု့င်း််မ်း�ာ�ကုုတ်ုု�ေမ်းှင်း်ဝ်ေပ်�ေခုင်း�် မ်းရွိုသင်း််

ပ်ါ။ စာတ်ုထုထအုခု�ကအ်ုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ် ဝေပ်�ဝေပ်ါကလ်ာသည်် ်အုမ်း��ု�မ်း��ု�ဝေသာအုေင်းင်း�်ပ့်ာ�မ်းုမ်း�ာ�ကုု �ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�က်

ခု�ရွာတ့်င်း ် ဝေရွွ�ဝေကာကတ််င်းဝ်ေေမ်းှာကထ်ုာ�ေခုင်း�်  

မ်းရုိွဝေသာတ်ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�၏ လုပ်ပုု််င််းခ့ုင်း််အုာဏာာ

အုတ့်င်း�် မ်းေဖွဲ့စာန်ိုုုင်းပ််ါ။ ထုုု�အုေပ်င်း ် ယင်း�်တ်ုု�သည် ်

ကွမ်း�်က�င်းပ််ါ�န်ပ်ဝ်ေသာ �ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�ကမ််း�ာ� ခု�မိ်းတ် ်

နိုုုင်းရ်ွန်အ်ုလုု�င်းိာ �ီဝေလ�ာဝ်ေသာသတ်င်း�်အုခု�က ်

အုလကမ််း�ာ� (ဥပ်မ်းာ ကုန်�်ဂဏာန်�်�ုုင်း်ရွာ 

အုခု�ကအ်ုလကမ််း�ာ�) လု�ဝေလာက်စ့ာာမ်းရွရုိွဝေန်ပ်ါ။

အု�ုုပ်ါ ဝေ�ဖွဲ့န်မ််းုမ်း�ာ� ရွိုဝေန်ဝေသာလ်ည်�် နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�ဝေ�ာင်းရ်ွွကခ်ု�က်မ်း�ာ�ကုု ၎င်း�်တ်ုု�အုလုုဝေဖွဲ့ာ်

ဝေ�ာင်းရ်ွန်် ၎င်း�်တ်ုု�၏နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�နိုိင်း််ထုုဝေတ့်�နိုုုင်းမ််းု ပ်ါ�င်းန်ိုုုင်း်မ်းုက အုကန််အ်ုသတ််ရွိုဝေန်သည်် ် အုာ�န်ည်�်

ဝေသာ တ်စာဥ်ီး�ေခုင်း�်နိုိင်း်် အုုပ််စာုမ်း�ာ�ဟိုာ အု�ုုပ်ါအုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�အုာ� ဥပ်ဝေေလမ်း�်ဝေ�ကာင်း�်မ်းိ အုတ်ည်ေ်ပ်� 

ေပ်ဋ္ဌာာန်�်နိုုုင်းရ်ွန်် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်းိာထုည််သ့်င်း်�ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ဖွဲ့ုု� အုာ�ထုုတ်ဝ်ေလရ်ွိုပ်ါသည်။် ၄င်း�်တ်ုု�နိုိင်း််    

�န်််က�င်းဝ်ေန်သည်မ််းိာ အုခု�င်း�်မ်း�ာ�မ်းုမ်း�ာ�ရွိုလာခု�ပ််ါက ဝေရွွ�ဝေကာကတ််င်းဝ်ေေမ်းှာကထ်ုာ�ဝေသာ အုဖွဲ့့��အုစာည်�်

မ်း�ာ�အုာ�  အု�ု��အုေဖွဲ့တ်ဝ်ေပ်�ဝေစာခု�င်းဝ်ေသာ အုဖွဲ့့��မ်း�ာ�ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေဝေရွ��့�သူမ်း�ာ�

သည် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေေပ်�ေခုင်း�်ကုုယ၌်က ဤအုခု�င်း�်မ်း�ာ�မ်းုမ်း�ာ�ကုု အု�ု��မ်းသတ်န်ိုုုင်း်ဝေ�ကာင်း�် 

သုရွိုန်ာ�လည်သ်င်း််ပ်ါသည်။် သုု�ရွာတ့်င်း ်ဝေယဘာုယ�အုာ�ေဖွဲ့င်း် ်ICESCR အုရွ နိုုုင်းင််း�တ်ကာဥပ်ဝေေ၏ အုက��ု�

သကဝ်ေရွာကမ််းုကုု အုသုအုမ်းိတ််ေပ်�ေခုင်း�်အုေဖွဲ့စာ ် အုခု��ု�ဝေသာအုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�ကုု ဥပ်ဝေေအုရွ ေပ်ဋ္ဌာာန်�်

အုဝေကာင်းအ်ုထုည််ဝေဖွဲ့ာ်နိုုုင်း်ဝေအုာင်း ်ဝေ�ာင်းရ်ွွကပ််ါသည်။် အုလုပ်သ်မ်းာ��က�်�ဝေရွ�နိုိင်း် ်�ကစ်ာပ်လ်�က်

ရွိုဝေသာ အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ� (�နိုဒေပ်ခု့င်း်၊် အုလုပ်သ်မ်းာ�သမ်းဂဂနိုိင်း်် အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�ဖွဲ့့��စာည်�်တ်ည်ဝ်ေထုာင်း်

ခု့င်း််၊ အုတ်င်း�်အု�ကပ်ဝ်ေစာခုုုင်း�်ေခုင်း�်မ်း�ာ�မ်းရွိုရွန်၊် လုပ််င်းန်�်ခု့င်းန်ိုိင်း်် �ကစ်ာပ်ဝ်ေန်ဝေသာ ထုုခုုုကန််ာက�င်းမ််းုမ်း�ာ�

အုာ�ကာက့ယရ်ွန််) သည်ဝ်ေယဘာုယ�အုာ�ေဖွဲ့င်း် ် တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေအုရွ ေပ်ဋ္ဌာာန်�်အုဝေကာင်းအ်ုထုည်ဝ်ေဖွဲ့ာန်ိုုုင်း်

ပ်ါသည်။်

စ��ပ်ွး�ကျေးး�၊ လွှားမှာုကျေးး�နှာင််် ယ်ဉ်က်ျေးကားး�မှာုဆိုုံင်း်း 

အချီးွင်််အကျေးး�မှားး�ကားုံ မှာည်းက်ား�သ်ုံးုံ� အကျေးကားးင် ်

အထုံးည်းက်ျေးဖွးမ်ှာည်းန််းည်း�်။ ဖွွ��စည်း�်ပ်ံ�အကျေးခြချီးချီး�

ဥပ်ကျေးေအတွင်�် ယ်င်�်တုံ�ပ်�ဝင်ခ်ြချီးင်�်သုံးည်း ်

ပ်င်က်ားုံယ်အ်း�ခြဖွင်် ်အပြီးပ်ုံင်အ်ဆိုုံင် ်ကျေးတးင်�်ဆိုုံမှာု

မှားး�မှာာအချီးးင်�်မှားး�မုှာမှားး�ကံုားအဆံို��မှာသုံးတက်ျေးစပ်�။

၈။ အ
ချီးးုံ�ကျေးသုံး

း တ
ုတ

ုကား
းကား

းးာုလွှာ
ာသုံး

ည်း
်အ်

ချီးွင်််အ
ကျေးး�မှားး�နှာင််် ဆို

ကား
စ်ပ်ကျေးန်းကျေးသုံး

း တ
င်�်မှားမှာုမှားး�
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တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေအုရွ အုတ်ည်ေ်ပ်�ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ေခုင်း�်

တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေအုရွ အုတ်ည််ေပ်� ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု့င်း််ေပ်�ေခုင်း�်၏ တ်ုုကရ်ိုုုကအ်ုက��ု�သကဝ်ေရွာကမ််းုမ်းိာ အုမ်းု

ေဖွဲ့စ်ာဝေန်သူမ်း�ာ�အု�ကာ�တ့်င််း ECOSOC အုခ့ုင်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�နိိုင်််းပ်တ်သ်က်ဝေသာ အုေင်းင််း�ပ့်ာ�မု်းမ်း�ာ� ဝေပ်�ဝေပ်ါက ်

လာပ်ါက တ်ရွာ�သူကြိုးကီ�မ်း�ာ�သည် ် ECOSOCအုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�မ်း�ာ�နိုိင်း်ပ််တ်သ်ကဝ်ေသာ ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကမ််း�ာ�ကုု 

လုုကန််ာရွန်် လုုအုပ်ေ်ခုင်း�်ပ်င်းေ်ဖွဲ့စာသ်ည်။် ယင်း�်ကုု ပ်ုု၍လ့ယက်ူစာ့ာဝေ�ာင်းရ်ွွကန်ိုုုင်းရ်ွန်် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာကသူ်မ်း�ာ�သည် ်ဝေယဘုာယ�အုာ�ေဖွဲ့င်််း ဝေအုာက်ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ပ်ါအုဝေ�ကာင််း�အုရွာမ်း�ာ�ကုု စာဉ်း�်စာာ�

ဝေလရ်ွိုပ်ါသည်။်

• ECOSOC အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�ကုု အုခု့င်း််အုဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ ဥပ်ဝေေမ်းူ�ကမ်း�်မ်း�ာ�တ့်င်း ် က့�ေပ်ာ�မ်းုမ်း�ာ�    

မ်းရွိုဝေစာဘာ� နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�အုရွ လကခ်ု�နိုုုင်း်ရိုု� ကန််သ်တ်ခ်ု�က်မ်း�ာ�ေဖွဲ့င်း်သ်ာ တ်ုက�ရွိင်း�်လင်း�်စာ့ာ စာာရွင်း�်

သ့င်း�် ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ေခုင်း�်။

• ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ၏ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကမ််း�ာ�နိုိင်း်သ်က်�ုုင်းဝ်ေသာ အုေင်းင်း�်ပ့်ာ�မ်းုမ်း�ာ�ကုု�ု��ေဖွဲ့တ် ်

ဝေပ်�သည်် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာခုု�ရိုု�� အုစာရွိုသည်် ်တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�

၏ လုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််အုာဏာာကုု အုသုအုမ်းိတ်ေ်ပ်�ဝေပ်�ေခုင်း�်။

• ေပ်ည်သူ်မ်း�ာ�အုဝေန်ေဖွဲ့င်း်် ECOSOC အုခ့ုင်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�ကုု ရွရုိွခု�စာာ�ရွာတ့်င််း ခ့ု�ေခုာ��က�်�ခု�ရွေခုင််း� 

လု���မ်းရွိုဝေစာရွန် ် ဖွဲ့န်တ််ီ�ဝေပ်�ေခုင်း�်။ ECOSOC အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�ကုု ခု့�ေခုာ��က�်�ခု�ရွမ်းုမ်းရွိုဘာ� 

ရွရွိုခု�စာာ�မ်းုသည် ်ICESCR၏ သဝေဘာာအုရွ ခု�ကခ်ု�င်း�်အုဝေကာင်းအ်ုထုည်ဝ်ေဖွဲ့ာရ်ွန်် ေဖွဲ့စာသ်ည်။်

• ECOSOC ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကမ််း�ာ�ကုု လကဝ်ေတ့်�က�င်း်သ်ု��ဝေ�ာင်းရ်ွွကရ်ွန်အ်ုတ့်က ်ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�ဝေရွ��့�

ရွန်် ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာမ််း�ာ�အုာ� တ်ုုကရ်ိုုုကခ်ု့င်း််ေပ်�ေခုင်း�်နိုိင်း်် လုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််အုာဏာာခု�ဝေပ်�ေခုင်း�်။ 

ယင်း�်သုု�ဝေ�ာင်းရ်ွွကရ်ွာ၌ အုခု��ု�ဝေသာအုဝေေခုအုဝေန်မ်း�ာ�တ့်င်း ်အုခု�နု်က်ုုကပ််ု�စာ�ခု�မ်းိတ််မ်းုကုုလည်�်

အုသု��ေပ်�ပ်ါသည်။်

• ECOSOC အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�နိုိင်််းပ်ကသ်က၍် တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ��ုုင်းရ်ွာ �န််�စာစာခ်ု�က်မ်း�ာ� ခုုုင်းမ််းာ

ဝေစာရွန်ရ်ွည်ရ်ွွယက်ာ စာည််�မ်း�ဉ်း�်မ်း�ာ�နိုိင်း်် စာ�သတ််မ်းိတ်ခ်ု�က်မ်း�ာ�ကုု ရွိင်း�်လင်း�်ေပ်တ်သ်ာ�စာ့ာ ဝေရွ� 

သာ�ေခုင်း�်။

• လူအုဖွဲ့့��အုစာည်�်၏ အုက��ု�စာီ�ပ့်ာ�ကုု ဝေရွိ�ရိုုဝေသာအုဖွဲ့့��မ်း�ာ�ကုု တ်ုက�ေပ်တ်သ်ာ�စာ့ာ ပ်�်ပ်ုု�ေမ်းှင်း််

တ်င်းေ်ခုင်း�်အုာ�ေဖွဲ့င်း်် ၄င်း�်တ်ုု�မ်းိ အုမ်းုကုစာာရွပ်မ််း�ာ�ကုု စာတ်င်းစ်ာ့�ခု�က်တ်င်းေ်ခုင်း�်၊ အုမ်းုဖွဲ့့င်း်် တ်ရွာ�စာ့��ုု 

ေခုင်း�် အုစာရွိုသည်တ််ုု�ကုုလုပ်ဝ်ေ�ာင်းန်ိုုုင်း်ကာ ဥပ်ဝေေဝေ�ကာင်း�်အုရွ ခုုုင်းမ််းာစာ့ာရွပ်တ််ည်န်ိုုုင်း်ဝေစာ

ေခုင်း�်။

• ေပ်ည်တ့််င်း�်ဥပ်ဝေေကုု ဖွဲ့့��ပြီးဖွဲ့ု��တ်ုု�တ်ကဝ်ေစာရွန်အ်ုတ့်က ်နိုုုင်းင််း�တ်ကာဥပ်ဝေေနိုိင်း်် �ကန်ို့ယဝ်ေဖွဲ့ာေ်ပ်

ဝေပ်�ေခုင်း�်။ 
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တ်ရွာ��င်းေ်ဖွဲ့စာဝ်ေစာရွန် ်အုဝေကာင်းအ်ုထုည်ဝ်ေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကေ်ခုင်း�်

နုုိုင်းင််း�တ်ကာဥပ်ဝေေအုရွ �ကည်််မ်းည်�ုု်လ့င်း ်စီာ�ပ့်ာ�ဝေရွ�၊ လူမု်းဝေရွ�နိိုင်း်် ယဉ်းဝ်ေက��မု်း�ုုင််းရွာ အုခ့ုင်း်် 

အုဝေရွ�မ်း�ာ�အုာ� တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေဝေ�ကာင်း�်အုရွ အုဝေကာင်းအ်ုထုည်ဝ်ေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကရ်ွန်မ််းိာ 'အုဓိုကက�ဝေသာ

အုဝေ�ကာင်း�်အုရွာမ်း�ာ�' ၏ အုဝေေခုခု�အုက��ု��၊ အုရိုုု�ရွိင်း�်�ု�� စာ�နိုုန််�ပ်င်းေ်ဖွဲ့စာဝ်ေပ်သည်။် အုဓိုက ရွည်ရ်ွွယ ်

ခု�ကတ််စာခ်ုုမ်းိာ တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေစာန်စာအ်ုသီ�သီ�ရွိုဝေသာ နိုုုင်းင််း�အုသီ�သီ�က အု�ုုပ်ါအုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�အုဝေပ်� 

ဝေကာကယ်ူသု��စာ့�နိုုုင်းသ်ည််် နိုုုင်းင််း�တ်ကာစာ�သတ်မ််းိတ်န်ိုုုင်း်ရွန်် ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် အုဓိုက အုဝေ�ကာင်း�်အုရွာမ်း�ာ� 

�ုုသည်မိ််းာ အုန်ာဂတ်တ့််င်း ်အုခ့ုင်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�အုာ�လု��ကုု အု�င်း််�င်း််အုသုအုမိ်းတ်ေ်ပ်� အုဝေကာင််းအုထုည် ်

ဝေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကေ်ခုင်း�်၏ အုဝေေခုခု�အုုတ်ေ်မ်းစာေ်ဖွဲ့စာပ််ါသည်။် ICESCR သည် ်သဝေဘာာတ်ူည်ီခု�ကတ့််င်း ်ပ်ါ�င်း်

ဝေသာ အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�ကုု နိုုုင်း်င်း� တ်စာန်ိုုုင်း်င်း�နိုိင်း််တ်စာန်ိုုုင်း်င်း� က့�ေပ်ာ�ဝေသာအုရွိုန်အ်ုဟိုုန်ေ်ဖွဲ့င်း် ် ဝေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်း်

ေခုင်း�်ကုု ခု့င်း််ေပ်�ထုာ�ပ်ါသည်။် သုု�ဝေသာလ်ည်�် ထုုု�သုု�လုပ်ဝ်ေ�ာင်းရ်ွန်အ်ုလုု�င်းိာ ရွင်း�်ေမ်းစာမ််း�ာ�ရွိုဝေန်မ်းု၊ မ်းရွိုဝေန်

မ်းုအုဝေပ်� မ်းမ်းူတ်ည်ဘ်ာ� မ်းဝေနိုိာင်း််မ်းဝေနိုိ� အုေပ်ည်််အု� ခု�ကခ်ု�င်း�်လကင််းင်း�် အုဝေကာင်းအ်ုထုည်ဝ်ေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်းရ်ွ

မ်းည်ေ်ဖွဲ့စာဝ်ေသာ အုခု့င်း််အုဝေရွ�နိုိစာခ်ုု ရွိုပ်ါသည်။် ၄င်း�်တ်ုု�မ်းိာ ခု့�ေခုာ��က�်�မ်းုမ်းရွိုဝေစာရွန် ်ဝေ�ာင်းရ်ွွကေ်ခုင်း�်နိုိင်း်် 

အု�ုုပ်ါ အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ� အုမ်းိန််တ်ကယအ်ုသုအုမ်းိတ််ေပ်� အုဝေကာင်းအ်ုထုည်ဝ်ေပ်�လာရွန် ် လကဝ်ေတ့်�

ဝေ�ာင်းရ်ွွကရ်ွန်် အုစာီအုစာဉ်းမ််း�ာ�ခု�မ်းိတ်ေ်ခုင်း�်တ်ုု� ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် 

အုတ်ည်ေ်ပ်�ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ရွာတ့်င်း ် ဥပ်ဝေေေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကအ်ုသစာမ််း�ာ�စာ့ာ လုုအုပ်န်ိုုုင်းသ်ည်။် လကဝ်ေတ့်�

ဝေ�ာင်းရ်ွွကသ်ူမ်း�ာ�သည် ်လုုအုပ်သ်ည်််ဥပ်ေကုု အုတ်ည််ေပ်�ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ရွာ၌ အုခု�နု်အ်ုကန််အ်ုသတ််မ်းရွိုဝေသာ

ဝေနိုိာင်း််ဝေနိုိ�ေခုင်း�်ကုု ေဖွဲ့စာဝ်ေစာနိုုုင်းသ်ည််် ဘာာသာစာကာ�အုသု��အုနိုုန််�အုာ� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ့်င်း ်

အုသု��ေပ်�ေခုင်း�်မ်းိ ဝေရွိာင်း�်ကဉ်းန်ိုုုင်း်သည်။် နိုုုင်းင််း�တ်စာန်ိုုုင်း်င်း�သည် ် ယင်း�်၏လုပ်ဝ်ေ�ာင်းန်ိုုုင်း်မ်းု အုတ်ုုင်း�်အုတ်ာ

အုတ့်င်း�်တ့်င််းရုိွသည််် ကုစာာရွပ်တ််စာခု်ုကုုမ်းဝေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်းပ််ါက အု�င်း််�င်း််အုဝေကာင််းအုထုည်ဝ်ေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်းရွ်ွက်

မ်းု ရွိုဝေန်ဝေစာကာမ်းူ ICESCRကုု ခု��ု�ဝေဖွဲ့ာကမ််းု ဟိုုဝေခု��ုုနိုုုင်းသ်ည်။် ICESCR အုရွ နိုုုင်း်င်း�မ်း�ာ�ရွိုတ်ာ�န်မ််း�ာ�၏

သဝေဘာာသဘာာ�မ်း�ာ�ကုု ရွိင်း�်လင်း�်ေခုင်း�်ေဖွဲ့င်း် ် နိုုုင်းင််း�တ်ကာအု�င်း်် ပ်ုုမ်းုုကြိုးကီ�မ်းာ�က�ယေ်ပ်န််ဝ်ေသာ စာ�သတ် ်

မ်းိတ်န်ိုုုင်း်ရွန်် ရွည်ရ်ွွယထ်ုာ�ပ်ါသည်။် နိုုုင်းင််း�မ်း�ာ�တ့်င်း ်အု�ုုပ်ါအုခု့င်း််အု ဝေရွ�မ်း�ာ�အုာ� ေဖွဲ့ည််�်ည်�်ဝေပ်�နိုုုင်းရ်ွန််

အုတ့်က ်ပ်�်ပ်ုု�ဝေပ်�မ်းည်််န်ည််�လမ်း�်မ်း�ာ�ကုု အုက�ေဖွဲ့တ်ခ်ု�နု်�်ေခုင်း�်ေပ်�ရွန်န်ိုိင်း်် ခု�မ်းိတ််ဖွဲ့န်တ််ီ�ဝေပ်�ရွန်တ််ာ�န်် 

ရွိုပ်ါသည်။် ဥပ်မ်းာ - လုုအုပ််ဝေသာဥပ်ဝေေမ်း�ာ�ကုု  ခု�မ်းိတ်ဝ်ေပ်�ေခုင်း�်။ ယင်း�်သည် ် လုပ်ဝ်ေ�ာင်းမ််းုအုဝေပ်� 

တ်ာ�န်ယ်ူေခုင်း�် ေဖွဲ့စာသ်ည်။် ထုုု�အုေပ်င်း ်အု�ုုပ်ါအုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�အုာ� ေဖွဲ့ည်််�ည်�်နိုုုင်းေ်ခုင်း�်ကုု အုခု��ု�ဝေသာ 

ကုစာာရွပ်မ််း�ာ�၏ ရွလေမ််း�ာ�တ့်င်းေ်မ်းင်းဝ်ေတ့်�နိုုုင်းသ်ည်။် ယင်း�်ကုစာာရွပ်မ််း�ာ�တ့်င်း ် နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�

က အုစာီအုရွင်းခ်ု�စာာမ်း�ာ�ကုု ဝေလလ်ာစာစာဝ်ေ��ဝေသာအုခုါ ICESCR ဝေကာမ််းတ်ီအုာ� လုုအုပ်သ်ည်််ကုစာာရွပ််

မ်း�ာ�လည်�် ပ်ါ�င်းသ်ည်။် ယင်း�်သည် ် ရွလေအ်ုဝေပ်�တ်ာ�န််ယူေခုင်း�် ေဖွဲ့စာသ်ည်။် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ

အုတ့်င်း�် ICESCR ကုု ပ်ု�ဝေဖွဲ့ာေ်ခုင်း�်မ်းိာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာကသ်ူမ်း�ာ�အုတ့်က ်ICESCRက 

ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ထုာ�ဝေသာ တ်ာ�န််သတ်မ််းိတ််ခု�ကမ််း�ာ�၏ သဝေဘာာသဘာာ�ကုု အုက�ေဖွဲ့တ်ရ်ွာတ့်င်း ် အုသု���င်း်
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အုဝေကာင််းအုထုည်ဝ်ေဖွဲ့ာေ်ခုင်း�် လုပ်င််းန်�်စာဉ်းမ််း�ာ�ကုု နုုိုင််းင်း�ဝေတ်ာဖ့်ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�အုတ့်င််း� 

အုတ်ည်ေ်ပ်�ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ေခုင်း�်သည် ်တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�အုဖွဲ့့��မ်း�ာ�အုာ� တ်ုု�တ်ကဝ်ေန်ဝေသာ နိုုုင်းင််း�တ်ကာဥပ်ဝေေနိုိင်း််

အုည်ီဝေ�ာင်းရ်ွွကရ်ွန်် သုု�မ်းဟိုုတ် ် ယင်း�်တ်ုု�၏ဝေ�ာင်းရ်ွွကခ်ု�ကမ််း�ာ�ကုု ေပ်ည်တ့််င်း�်၌ တ်ရွာ��င်းမ််းုရွရွိုဝေစာ

ဝေရွ�အုတ့်က ် ကုုယပ််ုုင်းလ်ုပ််င်းန်�်စာဉ်းလ်မ်း်�ဝေ�ကာင်း�်မ်း�ာ�ကုု ခု�မ်းိတ်ရ်ွန်ခ်ု့င်း််ေပ်�နိုုုင်းပ််ါသည်။် နိုုုင်း်င်း�အုသီ�သီ�

တ့်င်း ်လကရုိ်ွတ်ရွာ�ဥပ်ဝေေ�ုုင််းရွာစာန်စာမ််း�ာ�နိိုင်််း ထုု��တ်မ်း�်စာဉ်းလ်ာမ်း�ာ�ကုု လုုက်န်ာရွဝေသာဝေ�ကာင်််း တ်ရွာ�

ဥပ်ဝေေအုရွ အုတ်ည်ေ်ပ်�ခု�ကအ်ုတ့်င်း်� က့�ေပ်ာ�ေခုာ�န်ာ�မ်းုမ်း�ာ�ကုုဝေတ့်� ေမ်းင်းန်ိုုုင်း်သည်။်

တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေအုရွ ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ေခုင်း�်၏ အုက��ု�သက်ဝေရွာကမ််းုကုု ဝေတ်ာင်းအ်ုာဖွဲ့ရွုကက မ်းီ�ဝေမ်းာင်း�်

ထုုု�ေပ်လ�ကရ်ွိုပ်ါသည်။် ၁၉၉၆ ဖွဲ့့��စာည််�ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေသည် ် စာီ�ပ့်ာ�ဝေရွ�၊ လူမ်းုဝေရွ�နိုိင်း် ် ယဉ်းဝ်ေက��မ်းု

�ုုင်း်ရွာအုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�ကုု အုသုအုမ်းိတ််ေပ်�ဝေပ်�ထုာ�ရိုု�မ်း့မ်းက တ်ရွာ��င်းစ်ာည်�်�ကပ်န်ိုုုင်း်သည််် အုခု့င်း်် 

အုဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ ဥပ်ဝေေမ်းူ�ကမ်း�်တ့်င်းလ်ည်�် ထုည်််သ့င်း်�ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�သည််။ ထုုု�အုေပ်င်း ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာတ်ရွာ�ရိုု��ကုုလည်�်  အုခု့င်း််အုဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ ဥပ်ဝေေမ်းူ�ကမ်း�်အုာ� ထုုန်�်သုမ်း�်ဝေစာာင်း်ဝ်ေရွိာကန်ိုုုင်း်

သည််် အုဖွဲ့့��အုစာည်�်အုေဖွဲ့စာသ်တ်မ််းိတ််ထုာ�ခု�ပ််ါသည်။် ၁၉၉၆ ခုုနိုိစာ်မ်းိစာ၍ တ်ရွာ�ရိုု��သည်လ်ု�ဝေလာကမ််း့တ်

ဝေသာ ဝေန်ထုုုင်းမု််းစာန်စာ၊် HIV ဝေ���ါ�တုု်�ကုု ရွရုိွခု�စာာ�ပုု်င််းခ့ုင်း််၊ သန်််ရိွင်း�်ဝေသာဝေသာကသု်��ဝေရွရွရုိွခ့ုင်််း စာသည် ်

တ်ုု�နိုိင်း်် စာပ်လ်�ဉ်း�်ဝေသာ အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�အုာ� အုဝေကာင်းအ်ုထုည်ဝ်ေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်းန်ိုုုင်းသ်ည််် အုမ်းုန််ည်ွှှန်�်ကာ� 

ခု�ကမ််း�ာ�ကုု ထုုတ်ေ်ပ်န်ခ်ု�သ်ည်။် ကုစာာတ်စာခ်ုုတ့်င်း ်လူတ်စာ်ဦး�ခု�င်း�်စာီအုတ့်က ်ဝေန််စာဉ်းဝ်ေသာကသ်ု��ဝေရွ ရွပ်ုုင်း ်

ခု့င်း််လီတ်ာ သတ််မ်းိတ်ခ်ု�ကက်ုုပ်ါ ခု�မ်းိတ်န်ိုုုင်း်ခု�သ်ည်။် ယင်း�်၏ အုဝေစာာ�ု��ခု�မ်းိတ်သ်ည််် �ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�က်တ်စာ်

ခုုတ့်င်း်တ်ရွာ�ရိုု��သည် ်‘အုန်ည်�်�ု�� ရွပ်ုုင်းခ်ု့င်း််ပ်မ်းာဏာ’ စာည်�်မ်း�ဉ်း�်မ်းိဝေသ့ဖွဲ့ီကာ  ‘မ်း့တ်၍က��ု�ဝေ�ကာင်း�်သင်း် ်

ဝေလ�ာမ််းု’ တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ� စာ�ခု�နု်စ်ာ�ညွှှန််�အုသစာ်ကုု ခု�မ်းိတ်က်�င်း်သ်ု��ခု�ပ််ါသည်။် အုခု့င်း််အုဝေရွ�တ်စာခ်ုုခုုနိုိင်း်် 

စာပ်လ်�ဉ်း�်၍ အုစာုု�ရွ၏ဝေ�ာင်းရ်ွွကခ်ု�ကအ်ုဝေပ်� �ု��ေဖွဲ့တ်ရ်ွာတ့်င်း ် ပ်တ််�န််�က�င်းအ်ုဝေန်အုထုာ�မ်း�ာ�အုရွ 

ယင်း�်လုပ်ဝ်ေ�ာင်းခ်ု�ကသ်ည် ် အုက��ု�အုဝေ�ကာင်း�်သင်း်ဝ်ေလ့ာမ််း့တ်မ်းု ရွို၊မ်းရွို တ်ရွာ�ရိုု��က စာဉ်း�်စာာ�ခု�င်း်ခ်ု�နု််

သည််် ပ်ု�စာ�ပ်င်းေ်ဖွဲ့စာသ်ည်။် မ်း့တ်၍ က��ု�ဝေ�ကာင်း�်သင်း်ဝ်ေလ�ာမ််းုစာ�ညွှှန်�်သည် ် အုမ်းိန်စ်ာင်းစ်ာစာ ် ရိုုု�ရွာဥပ်ဝေေကုု 

က�င်း်သ်ု��ဝေသာ နိုုုင်းင််း�မ်း�ာ�တ့်င်း ် မ်း�ာ�စာ့ာဝေတ့်�ရွဝေလရ်ွိုဝေသာ တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�န်ည်�်လမ်း�်တ်စာခ်ုုေဖွဲ့စာသ်ည်။် 

ယင်း�်သည် ်အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�တ့်င်း ်‘အုန်ည်�်�ု�� ရွပ်ုုင်းခ်ု့င်း််ပ်မ်းာဏာ’ သတ်မ််းိတ်ခ်ု�က ်မ်းရွိုဟိုူဝေသာ သဝေဘာာ 

တ်ရွာ�ကုု လကခ်ု�ထုာ�ပ်ါသည်။် ဝေတ်ာင်းအ်ုာဖွဲ့ရွုက၏ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေကုု ထုုတ်ေ်ပ်န်ဝ်ေ�ကေင်းာမ်းုမ်း

ေပ်�မ်းီကပ်င်း ် ည်ှုနိုုင်း�်ဝေ�ာင်းရ်ွွကဝ်ေရွ�လုပ်င််းန်�်စာဉ်း၏် တ်စာစ်ာုတ်တ််စာ်ပ်ုုင်း�်အုေဖွဲ့စာ ် ယင်း�်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�

ဥပ် ဝေေ�ုုင်းရ်ွာခုု�ရိုု��ကပ်င်း ်အုတ်ည််ေပ်�ခု�်သည်။် ထုုု�ဝေ�ကာင်း် ်ECOSOC အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�အုဝေပ်� စာည်�်�ကပ််

နိုုုင်းမ််းုအုတ့်ကခ်ု�နု်�်ရွန်် ခုု�ရိုု��တ့်င်းဝ်ေကာင်း�်မ်း့န််ဝေသာအုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�ရွိုခု�သ်ည်။် ယင်း�်မ်းိာ ထုုုအုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�

အုဝေပ်� တ်ရွာ��င်းစ်ာည်�်�ကပ်န်ိုုုင်း်မ်းုရွရိွုခု�်သည််် အုဝေ�ကာင်း�်အုရွင်း�်တ်စာ်ရွပ််ပ်င်းေ်ဖွဲ့စာသ်ည်။် ခုု�ရိုု��၏ အုဝေေခုခု� 

ဥပ်ဝေေ အုတ်ည်ေ်ပ်�လုပ််င်းန်�်စာဉ်းအ်ုတ့်င်း်� ရိုုေမ်းင်းမ််းုအုရွ အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�သည် ်နိုုုင်းင််း�သာ�မ်း�ာ�က အုသု��ခု�မ်းိ

သာ ဖွဲ့့�ပြီးဖွဲ့ု��လာနိုုုင််းပြီးပ်ီ� ထုုုအုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�ပ်ါ အုဝေ�ကာင်း�်အုရွာမ်း�ာ�သည် ် တ်ရွာ�စာီရွင်းမ််းု�ုုင်းရ်ွာ ဖွဲ့့င်း််�ုု

ခု�ကမ််း�ာ�အုရွ �င်း််က�ဝေေပ်ာင်း�်လ�နိုုုင်းသ်ည်။် ခုု�ရိုု��သည် ်လ့တ်လ်ပ််စာ့ာဝေရွ�သာ�ထုုတ်ဝ်ေဖွဲ့ာ ်ဝေေပ်ာ�ုုခု့င်း်က်ုု 

တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ��ုုင်းရ်ွာ ဖွဲ့့င်း််�ုုခု�ကမ််း�ာ�ေဖွဲ့င်း် ်ဖွဲ့့�ပြီးဖွဲ့ု��လာခု�သ်ည််် အုခု့င်း််အုဝေရွ�တ်စာရ်ွပ်အ်ုေဖွဲ့စာ ်ဥပ်မ်းာဝေပ်�ခု�်
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သည်။် အုန်ည််��ု��အုဝေန်ေဖွဲ့င်း်် ဝေတ်ာင်းအ်ုာဖွဲ့ရွုက၌ အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�အုဝေပ်� စာစာဝ်ေ���ု��ေဖွဲ့တ်ဝ်ေသာ 

တ်ရွာ�ရိုု��မ်း�ာ�သည် ် အုေင်းင်း�်ပ့်ာ�မ်းုတ့်င်း ် အုမ်းိန််တ်ကယလ်ုုအုပ်သ်ည်ထ်ုကပ််ုု၍ �ု��ေဖွဲ့တ်ေ်ခုင်း�်မ်းေပ်�ရွန််ဟိုူ

သည််် အုဝေေခုခု�က��ု��စာည်�်မ်း�ဉ်း�်ကုု လုုကန််ာ�ကသည်ဟ်ိုုလည်�် ယင်း�်ကဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ခု�ပ််ါသည်။် ထုုု�ဝေ�ကာင်း် ်

တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�အုဖွဲ့့��မ်း�ာ�၏ လုပ််ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််အုတ်ုုင်း်�အုတ်ာကုု ဥပ်ဝေေဝေ�ကာင်း�်အုရွ�ကည််လ့်င်း ် နိုုုင်းင််း�တ့်င်း�် 

တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေအုရွ ၎င်း�်တ်ုု�၏ တ်ရွာ��င်းတ််ည်ရ်ွိုမ်းုဝေပ်� မ်းူတ်ည််ဝေန်မ်းည်ေ်ဖွဲ့စာသ်ည်။် နိုုုင်းင််း�တ်ကာစာ�နိုုန််�မ်း�ာ�

နိုိင်း််လုုကည််ှုကာ ထုုုအုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�ကုု မ်းည််သုု�ဝေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်းရ်ွမ်းည်�်ုုသည်ထ်ုက ် ေပ်ည်တ့််င်း�် ဥပ်ဝေေ

ဝေ�ကာင်း�်အုရွ တ်ရွာ��င်းအ်ုသုအုမ်းိတ််ေပ်�မ်းုကုု ထုည််သ့်င်း�်စာဉ်း�်စာာ�ရွန် ်လ့န်စ်ာ့ာအုဝေရွ�ကြိုးကီ�ဝေပ်သည်။် 

အုုနိုဒုယနိုုုင်းင််း�တ့်င်း ် ေပ်ည်သ်ူ်အုက��ု�စာီ�ပ့်ာ�အုလုု�င်းိာ တ်ရွာ�စာ့��ုုေခုင်း�်မ်း�ာ�မိ်း ထု့ကဝ်ေပ်�လာသည်် ်

လူ်အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�မ်း�ာ�ကုု ဥပ်ဝေေအုေဖွဲ့စာ်ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ဝေပ်�ေခုင်း�် အုဝေလအ်ုထုသည် ် နိုုုင်း်င်း�၏အုေမ်းင်း်�်ု�� တ်ရွာ�ရိုု�� 

ေဖွဲ့စာသ်ည််် အုုနိုဒုယ ဗဟိုုုတ်ရွာ�ရိုု��ခု��ပ််အုာ� အုုနိုဒုယန်ည််�ဟိုန်ေ်ဖွဲ့င်း် ်စာည်�်�ကပ်ေ်ခုင်း�်ကုု ဖွဲ့့�ပြီးဖွဲ့ု��လာဝေစာသည်။် 

ICESCR ထုက ်အုရွင်းေ်ပ်ဋ္ဌာာန်�်ဝေသာ ၁၉၄၉ခုုနိုိစာ ်အုုနိုဒုယနိုုုင်းင််း� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေသည် ်စာီ�ပ့်ာ�ဝေရွ�၊ 

လူမ်းုဝေရွ�နိုိင်း် ် ယဉ်းဝ်ေက��မ်းု�ုုင်းရ်ွာ အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�ကုု ထုည်််သ့င်း�်ဝေရွ�သာ�ထုာ�ေခုင်း�်မ်းရွိုပ်ါ။ သုု�ဝေသာ ်

တုု်င်း�်ေပ်�ေပ်ည်ေ်ပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာက် နုုိုင်းင််း�ဝေတ်ာသ်စာ၏် �ုုရိွယလ်စာအ်ုသ့င်းကူ်�ဝေေပ်ာင််း�ဝေရွ�ကုု ပ်�်ပုု်�ရွန် ်ေပ်ဋ္ဌာာန်�် 

ထုာ�ဝေသာ မ်းူ�ါေလမ်း�်ညွှှန််ခု�ကမ််း�ာ�ေဖွဲ့င်း် ် မ်းူ�ါေဝေရွ��့�သူမ်း�ာ�အုာ� လှမ်း�်မ်းုု�ရွန်အ်ုတ့်က ် ခု့င်း််ေပ်�ထုာ�ပ်ါ 

သည်။် သုု�ရွာတ့်င််း အု�ုုပ်ါအုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�သည် ်ေပ်ည်သ်ူတ်ုုင်း�်၏ အုဝေေခုခု�လုုအုပ်ခ်ု�က်မ်း�ာ�တ့်င်း ်ပ်ါ�င်း်

ပြီးပ်ီ� ဥပ်ဝေေအုရွေပ်ဋ္ဌာာန်�်စာည်�်�ကပ်န်ိုုုင်းသ်ည််် အုသက်ရွိင်းသ်န််ပ်ုုင်းခ်ု့င်း်် အုခု့င်း််အုဝေရွ�၏ အုဓိုကက�သည်် ်

အုစာုတ််အုပ်ုုင်း�်ေဖွဲ့စာဝ်ေ�ကာင်း�် ဗဟိုုုတ်ရွာ�ရိုု��ခု��ပ််က �ု��ေဖွဲ့တ်န်ိုုုင်းခ်ု�်ပ်ါသည်။် ဗဟိုုုတ်ရွာ�ရိုု��ခု��ပ််၏ အုခုန််�

ကဏ္ဍာအုဝေပ်� တ်ရွာ�ရိုု��ခု��ပ်၏် ကုုယတ််ုုင်း်ယူ�ခု�ကသ်ည်လ်ည်�် အုေင်းင်း�်ပ့်ာ�မ်းုမ်း�ာ�မ်းိ မ်းလ့တ်န်ိုုုင်း်ပ်ါ။ 

အုမ်းိန်စ်ာင်း်စာစာ ် လူ်အုခု့င်း််အုဝေရွ�လုပ်င််းန်�်စာဉ်းမ််း�ာ�နိုိင်း်ပ််တ်သ်က၍် အုုနိုဒုယနိုုုင်းင််း�၏ ဗဟိုုုတ်ရွာ�ရိုု��ခု��ပ််နိုိင်း်် 

ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာတ််ုု�အု�ကာ� အုင်းစ်ာတ်ီက���ရွိင်း�်�ုုင်းရ်ွာပ်ဋိုပ်ကခမ်း�ာ�သည် ် အုသစာအ်ု�န််�မ်းဟိုုတ််

ဝေခု�။ ဗဟိုုုတ်ရွာ�ရုို��ခု��ပ််က ပ်ုုင်း�်ုုင်း်မ်းုခု့�ဝေ�ဝေရွ� ဥပ်ဝေေတ်စာရ်ွပ်က်ုုေဖွဲ့�တ်ခ်ု�ရွန်် ဥပ်ဝေေဝေ�ကာင်း�်အုရွ ကြိုးကု�� 

ပ်မ်း�်ခု�စ်ာဉ်း်က ဗဟိုုုတ်ရွာ�ရိုု��ခု��ပ်န်ိုိင်း်် ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာတ််ုု�အု�ကာ� ပ်ဋိုပ်ကခမ်း�ာ�ဝေပ်�ဝေပ်ါကခ်ု�်ရွသည်။် 

အုခု�နု်�်ကာဝေအုာင်း ် အုီဝေလ��့�ဝေန်ခု�ဝ်ေသာ အုဝေခု�အုတ်င်းဝ်ေ�့�ဝေနို့�အုေင်းင််း�ပ့်ာ�မ်းုမ်း�ာ�ဝေ�ကာင်း် ် အုုနိုဒုယ၏

တ်ုုင်း�်ေပ်�ေပ်ည်ေ်ပ်�လှတ််ဝေတ်ာသ်ည် ် တ်ရွာ��င်းဝ်ေေမ်းယာပ်ုုင်း�်ုုင်းခ်ု့င်း််ကုု စာည်�်�ကပ်န်ိုုုင်း်သည််် အုခု့င်း််အုဝေရွ�

�ုုင်းရ်ွာ ဥပ်ဝေေမူ်း�ကမ််း�ထုက် ‘လုုက်န်ာရွမ်းည််် ညှွှန်�်ကာ�ထုာ�ဝေသာ အုဝေေခုခု�မူ်းမ်း�ာ�’ နိိုင်း်် စာပ်လ်�ဉ်း�်ဝေသာ 

အုပုု်ေခ့်ု�မ်း�ာ�တ့်င်း ် ထုည်််သ့င်း�်ခု�်ပ်ါသည်။် �န်က်ာရွီပ်ရွာ�ပ်�်င်း�်နိုိင်း်် အုုနိုဒုယေပ်ည်ဝ်ေထုာင်းစ်ာုတ်ုု�အု�ကာ� 

အုမ်းုရွိုစာီရွင်းထ်ုု��ပ်ါ ‘အုုနိုဒုယနိုုုင်းင််း�၏ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေသည် ် ပ်ုဂဂလုက ဥစာာာပ်ုုင်း�်ုုင်းမ််းုမ်း�ာ�ကုု ကာ

က့ယမ််းုမ်းရွို’ဟိုု ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ခု�ကက်ုု ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာက်�န််က်�င်းက်ာ နို့မ်း�်ပ်ါ�ဝေသာအုုနိုဒုယလူမ်း��ု�အုမ်း�ာ�

စာုအုာ� ဝေေမ်းယာ၊ ပ်ုုင်း�်ုုင်း်ခု့င်း််တ်ရွာ�မ်း့တ်ဝေသာပ်ု�စာ�ေဖွဲ့င်း် ်ခု့င်း််ေပ်�ဝေပ်�ရွန်ဝ်ေထုာကခ်ု�အုာ�ဝေပ်�ခု�သ်ည်။် လယ၊် 

ယာ၊ ဥယ�ာဉ်း်ပြုံခု�ဝေေမ်း�ုုင်းရ်ွာ ေပ်�ေပ်င်းဝ်ေေပ်ာင်း�်လ�မ်းုကုု တ်ရွာ�ရိုု��၏စာ့ကဖ်ွဲ့ကမ််းုမ်း�ာ�မ်းိ ကာက့ယဝ်ေရွ�အုတ့်က ်

ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာသ်ည် ် ယင်း�်ကဏ္ဍာနိုိင်း်် အုေခုာ�ဝေသာကဏ္ဍာမ်း�ာ�တ့်င််း တ်ရွာ�ရိုု��မ်း�ာ�၏ တ်ရွာ�စာီရွင်း်

ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််ကုု ဝေလ့ာခ်ု�သည််် အုုနိုဒုယနိုုုင်း်င်း� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုာ�ကုု�ကြိုးကုမ်းဝ်ေေမ်းာက ် လုပ်င််းန်�်စာဉ်း်

ေပ်င်း�်င်း်ခု�က ်(၁၉၅၁) ကုု အုတ်ည်ေ်ပ်�ခု�ပ််ါသည်။်

၈။ အ
ချီးးုံ�ကျေးသုံး
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တ်ရွာ��င်းေ်ပ်ဋ္ဌာာန်�်ရွာတ့်င်း ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာက်သူမ်း�ာ�သည် ်အု�ုုပ်ါအုခု့င်း်် 

အုဝေရွ�မ်း�ာ�နိုိင်း် ်စာပ်လ်�ဉ်း�်သည်် ်လကခ်ု�နိုုုင်း်ဝေသာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ် ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ ကန််သ်တ်ခ်ု�က်မ်း�ာ�၏ 

အုက��ု�သကဝ်ေရွာကမ််းုကုု စာဉ်း�်စာာ�ခု�င်း်ခ်ု�နု်ရ်ွန်လ်ုုအုပ််မ်းည်ေ်ဖွဲ့စာပ််ါသည်။် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ 

အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�ကုု မ်းဝေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်းန်ိုုုင်း်ေခုင်း�်ကုု အုဝေ�ကာင်း�်ဝေလ�ာည််ီစာ့ာ ရွိင်း�်ေပ်နိုုုင်းသ်ည်။် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�တ့်င်း ်မ်းည်သ်ည်််စာ�နိုုန််�မ်း�ာ�ကုု မ်းကုုကည််ီသည်န်ိုိင်း်် ၎င်း�်တ်ုု�ကုုမ်းဝေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်းန်ိုုုင်းရ်ွေခုင်း�်

အုဝေ�ကာင်း�်မ်း�ာ�ကုု ရွိင်း�်ေပ်ဝေသာ စာာဝေ�ကာင်း�်/အုပ်ုုေခ်ု့� ပ်ါ�င်းဝ်ေရွ�ထုာ�ဝေလရ်ွို�ကသည်။် အုခု��ု�ဝေသာစာ�နိုုန််�

မ်း�ာ�သည် ် သတ်သ်တ််မ်းိတ်မ််းိတ််ထုာ�ရွိုဝေသာ အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ� သုု�မ်းဟုိုတ် ် မ်းဝေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်းန်ိုုုင်း်ရွဝေသာ 

အုဝေ�ကာင်း�်မ်း�ာ�နိုိင်း်် �ကစ်ာပ််ဝေန်ဝေလရ်ွို�ကသည်။်

အုဝေလ�ထုာ�စာရွာ တ်စာခ်ုုမ်းိာ စာီ�ပ့်ာ�ဝေရွ�၊ လူမ်းုဝေရွ�နိုိင်း် ်ယဉ်းဝ်ေက��မ်းု�ုုင်းရ်ွာ အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�ကုု

 တ်ရွာ��င်းေ်ပ်ဋ္ဌာာန်�်ေခုင်း�်သည် ် တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�အုဖွဲ့့��အုာ� တ်ရွာ�စာ့��ုုမ်းုမ်း�ာ�ေဖွဲ့င်း် ် �န််ပ်ုဝေစာနိုုုင်းပ််ါသည်။် 

အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�ကုု တ်ရွာ��င်းစ်ာည်�်�ကပ်န်ိုုုင်း်သည််် ဝေတ်ာင်းအ်ုာဖွဲ့ရွုကတ့်င်း ် ၁၉၉၆ ခုုနိုိစာ်မ်းိ စာတ်င်းက်ာ 

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေခုု�ရိုု��၏ �ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�က်မ်း�ာ�ကုု ဝေရွ 

တ့်က်မ်းုအုရွ ခုု�ရိုု��၏အုမ်းုအုမ်း�ာ�စာုသည် ် ေပ်ည်သ်ူ်

ဝေရွ�ရွာနိုိင်း် ် နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�

နိိုင်း််ရွာဇို�တ်မု််းလုပ်င််းန်�်စာဉ်းအ်ုတ့်င်း�်ရုိွ အုခု��ု�အုခ့ုင်း်် 

အုဝေရွ�မ်း�ာ�ေဖွဲ့င်း် ် သက�်ုုင်းဝ်ေန်ဝေ�ကာင်း�် ဝေတ့်�ရွိုရွ

သည်။် သုု�ရွာတ့်င်းဖ်ွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည် ်

ဝေ�ာက်သူမ်း�ာ�သည် ်တ်ရွာ��င်းေ်ပ်ဋ္ဌာာန်�်ေခုင်း�်က 

ကုစာာရွပ်မ််း�ာ�အုာ�လု��ကုု တ်ရွာ�ရိုု��မ်း�ာ�တ့်င်း ်ဝေေဖွဲ့

ရွိင်း�်နိုုုင်းဝ်ေအုာင်း ် မ်းေပ်�လုပ်န်ိုုုင်းဝ်ေ�ကာင်း�်ကုု သုရွို

န်ာ�လည်သ်င်း််ပ်ါသည်။် ထုုု�ဝေ�ကာင်််း ယင်း�်တ်ုု� 

သည် ်ECOSOC အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�ကုု ကုုင်းတ့််ယ်

ဝေ�ာင်းရ်ွွကရ်ွန်အ်ုတ့်က ် နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�တ့်င်း ် ပ်ါ�င်း်

သူမ်း�ာ�ကုု မ်းိီခုုုအုာ�ထုာ�ဝေန်ရွပ်ါသည်။်

နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ ဝေရွွ�ခု�ယမ််းုမ်း�ာ�

စာီ�ပ့်ာ�ဝေရွ�၊ လူမ်းုဝေရွ�နိုိင်း်၊် ယဉ်းဝ်ေက��မ်းု�ုုင်းရ်ွာ အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�အုတ့်က် အုေင်းင်း�်ပ့်ာ�မ်းုမ်း�ာ�မ်းိ 

ဝေပ်�ဝေပ်ါကလ်ာသည််် အုဝေ�ကာင််း�ကုစာာမ်း�ာ�စ့ာာတုု်�သည် ် ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင််းရွာ အုဝေေခုခု�မူ်းဝေဘာာင််း 

မ်း�ာ�ထုကပ််ုုလ့န်၍်�ကန်ို့ယ်ပ်တ်သ်ကလ်�ကရ်ွိုပ်ါသည်။် အုထုူ�သေဖွဲ့င်း် ်၁၉၉၀ ခုုနိုိစာ်ကတ်ည်�်က စာတ်င်း်

ေဖွဲ့စာဝ်ေပ်�လာခု�ဝ်ေသာ စာီ�ပ့်ာ�ဝေရွ�ဖွဲ့့��ပြီးဖွဲ့ု��တ်ုု�တ်ကမ််းုနိုိင်း်် ဂလုုဘာယလ်ုုက်ဝေဇို�ရွိင်း�်၏ အုခုန််�ကဏ္ဍာနိုိင်း် ်

အုက��ု�သကဝ်ေရွာကမ််းုကုု လ�စာလ်��ရိုုထုာ�၍ မ်းရွဝေပ်။ တ်စာဘ်ာကက်�ကည််လ့်င်း ်ပ်ဋိုပ်ကခေဏာခ်ု�စာာ�ဝေန်ရွ

ဝေသာနိုုုင်းင််း�မ်း�ာ�က မ်းိီခုုုအုာ�ထုာ�ဝေန်ရွသည််် နိုုုင်းင််း�တ်ကာ ရွင်း�်ေမ်းစာအ်ုခု��ု�မ်းိာ စာီ�ပ့်ာ�ဝေရွ�၊ လူမ်းုဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ 

တးး�ရှုံ��မှားး�သုံးည်း ်စ��ပ်ွး�ကျေးး�၊ လွှားမှာုကျေးး�နှာင်် ်
ယ်ဉ်က်ျေးကားး�မှာုဆိုုံင်း်း အချီးွင််် အလွှာမှာ်�မှားး�အး� 
အတည်းခ်ြပ်ံးးတွင် ်ကျေးပ််ကျေးပ်�ကားလ်ွှားကျေးသုံးး 
အကျေး�ကားးင်�်အးးအး�လွှာံ��ကားုံ းင်ဆ်ိုုံင်က်ျေးခြဖွးာင်�်
းန်း ်အကျေးန်းအထုံးး�တွင််းာုသုံးည်း။် ဖွွ��စည်း�်ပ်ံ�
အကျေးခြချီးချီး�ဥပ်ကျေးေ တည်းက်ျေးဆိုးကားသ်ုံးးမှားး�သုံးည်း ်
အဆိုုံပ်� အချီးွင်််အကျေးး�မှားး�အး�ကားုံင်တ်ွယ််
ကျေးဆိုးင််းးကားး်န်း ်နှုံင််င်�ကျေးး�ဇူးးတက်ျေးကားးင်မ်ှားး�
အကျေးပ််လွှာည်း�် မှာာ�ချီးုံအး�ထုံးး�နှုံင််သုံးည်း။် 
သုံးုံ�ကျေးသုံးး ်ယ်င်�်တုံ�သုံးည်း ်အကျေးကားးင်အ်ထုံးည်း ်
ကျေးဖွးက်ျေးဆိုးင်က်ျေးး�လွှာံပ််င်န်း�်စဉ်မ်ှားး�ကားုံ 
လွှာုံအပ်က်ျေးန်းဆို�ပ်င်ခ်ြဖွစပ််�သုံးည်း။်



83လူ့့�အခွွင့်�်အ�း�ဆိုု�င့်�းာ ဓလေ့�လူ့ထ်ုံး���တမ်း��ကိုု� တည်��ဆိုာကို�ခြခွင့်��

အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�ကုု ပ်ုုမ်းုုပ်� ��ပ့်ာ�လာဝေစာရွန််ရွည်ရ်ွွယေ်ခုင်း�်ေဖွဲ့စာပ်ြီးပ်ီ� ယခုုအုခုါတ့်င်း ် အုဝေေမ်းာကအ်ုေမ်းာ�ဝေလ�ာ ်

ပ်ါ�လ�ကရ်ွိုပ်ါသည်။် အုေခုာ�တ်စာဘ်ာကတ့််င်းမ််းူ နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�လှမ်း�်မ်းုု�မ်းုမ်း�ာ�သည် ် နိုုုင်းင််း�မ်း�ာ�အုာ� လ့တ်လ်ပ််

ဝေသာ စာီ�ပ့်ာ�ဝေစာ��က့ကမ််း�ာ�ေဖွဲ့စာဝ်ေပ်�ဝေစာရွန် ် တ့်န်�်အုာ�ဝေပ်�ဝေန်သည်။် လ့တ်လ်ပ််ဝေသာ ဝေစာ��က့ကမ််း�ာ�

ေဖွဲ့စာဝ်ေပ်�လာလ့င်း ်ထုုုအုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�မ်းိ ဝေ�ာင်း်က�ဉ်း�်လာနိုုုင်းဝ်ေသာ �န််ဝေ�ာင်းမ််းုမ်း�ာ�ရွရွိုဝေစာရွန် ်တ်ာ�န််

မ်းိာ နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာထ်ုက ် ပ်ုဂဂလုကလုပ်င််းန်�်မ်း�ာ�အုဝေပ်�တ့်င်း ် ပ်ုုမ်းုုမ်းိီတ်ည်ဝ်ေန်သည်။် စာီ�ပ့်ာ�ဝေရွ�လုပ်င််းန်�်တ့်င်း ်

ကန််သ်တ်ထ်ုုန်�်ခု��ပ်ေ်ခုင်း�်မ်း�ာ�အုာ� ပ်ယဖ်ွဲ့�ကဝ်ေပ်�ေခုင်း�်၊ နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာပ််ုုင်းပ််စာာည်�်ဥစာာာမ်း�ာ�ကုု ပ်ုဂဂလုကပ်ုုင်း ်

ေပ်�လုပ်ေ်ခုင်း�်၊ ရွင်း�်နိုိီ�ေမ်းှ�ပ်န်ိုိ�သူမ်း�ာ�အုာ� အုက��ု�ေပ်�သည််် အုခု့န််ဝေကာကခ်ု�ဝေရွ�စာန်စာမ််း�ာ�၊ စာည်�်ကမ်း�်တ်င်း�်

�ကပ်ဝ်ေသာ ေပ်ည်သ်ူ်အုသု��စာာ�ရွုတ်�်ုုင်း်ရွာ ရွသု��မ်းိန်�်ဝေေခုဝေင်း့စာာရွင်း�်မ်း�ာ�နိုိင်း်် ပ်ု�ဝေသမ်းဟိုုတ်သ်ည််် ဝေေပ်ာင်း�်

လ့ယေ်ပ်င်းလ့်ယ ်အုလုပ်သ်မ်းာ�အုသုုင်း်�အု�ုုင်း�်ဟိုူဝေသာ အုဝေေခုအုဝေန်တ်စာ်မ်း��ု�မ်း��ု� နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ုတ့်င်း�် ေဖွဲ့စာ်

ဝေပ်�လာပ်ါက ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာကသူ်မ်း�ာ�အုဝေန်ေဖွဲ့င်််း ECOSOC အုခ့ုင်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�ကုု မ်းည််

သည်််အုတုု်င်း�်အုတ်ာေဖွဲ့င်း် ်ဝေ�ာင်းရ်ွွကဝ်ေပ်�နိုုုင်းမ််းည််န်ည််�။ ပ်ည်ာရွပ်ထ်ုုပ်တ််န််�ကွမ်း�်က�င်းသ်ူမ်း�ာ�နိုိင်း် ်နိုုုင်း်င်း� 

တ်ကာကုုလှမ်း�်မ်းုု�ဝေသာ အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�က စာီ�ပ့်ာ�ဝေရွ�အုဝေပ်� နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာ၏်အုခု��ပ််အုေခုာအုာဏာာကုု 

ခု့�ဝေ�ရွယူထုာ�ပ်ါက စာီ�ပ့်ာ�ဝေရွ�မ်းူ�ါေဝေရွွ�ခု�ယေ်ခုင်း�်အုပ်ါအု�င်း ် နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာ၏် စာီ�ပ့်ာ�ဝေရွ�အုဝေေခုအုဝေန်

တ့်င်း ် အုေပ်ည်််အု� ပ်ါ�င်းဝ်ေ�ာင်းရွ်ွက်ဝေရွ�အုတ့်က် လူ်အုဖ့ွဲ့��အုစာည်�်၏ အုစုာတ်အ်ုပုု်င်း�်အုာ�လု��ကုုပ်�်ပုု်�ရွန် ်

ေပ်ည်သူ််အုခ့ုင်း််အုဝေရွ� မ်းည်မ််း့ရွိုသန်ည်�်။ အု�ုုပ်ါဝေမ်း�ခု့န််�မ်း�ာ�သည် ် အုလ့န်အ်ုဝေရွ�ပ်ါပ်ါသည်။် ယင်း�်တ်ုု� 

သည် ် အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ အုထုင်းက်ရွလုပ်ဝ်ေ�ာင်း်မ်းုမ်း�ာ�ကုု မ်းေဖွဲ့စာလ်ာဝေစာနိုုုင်းဝ်ေသာလ်ည်�် ယင်း�်တ်ုု� 

သည် ်အု�ုုပ်ါအုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�အုဝေကာင်းအ်ုထုည်ဝ်ေဖွဲ့ာေ်ခုင်း�်ကုု နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�ဇိုာတ််ဝေကာင်းမ််း�ာ�အုာ� တ်ာ�န််

ဝေပ်�ရွန်န်ိုိင်း်် လုပ်ဝ်ေ�ာင်းန်ိုုုင်းသ်ည််် ဝေန်ရွာအုဝေန်အုထုာ�အုတ့်ကည််ှုနိုုင်း�်ရွန်က်ုု နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�အုတ့်က ်ခု�န််ထုာ�

သင်း််သည််် အုဝေ�ကာင်း�်ေပ်ခု�ကမ််း�ာ� ေဖွဲ့စာဝ်ေစာနိုုုင်းသ်ည်။်

ECOSOC အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�အုာ� အုဓိုကအုာ�ေဖွဲ့င်း် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ၏ တ်ရွာ�ဝေရွ�

�ုုင်းရ်ွာထုက် နုုိုင်းင််း�ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာအုဝေေခုခု�အုုတ်ေ်မ်းစ်ာ၏ အုစုာတ်အ်ုပုု်င်း�်တ်စာရ်ွပ်အ်ုေဖွဲ့စာ ်သဝေဘာာထုာ�ေခုင််း�သည််

အုဝေကာင်းအ်ုထုည််ဝေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကဝ်ေရွ� လုပ််ထုု��လုပ်န််ည်�်မ်း�ာ�ကုု လုုအုပ်ဝ်ေန်��ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာက်�ကသူမ်း�ာ�သည် ် တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�နိုိင်း်မ််း�ုုင်းဝ်ေသာ အုာဏာာတ်ည်ဝ်ေစာဝေရွ� 

လုပ်င််းန်�်စာဉ်းမ််း�ာ�ကုုလည်�်စာဉ်း�်စာာ��ကပ်ါသည်။် န်ည်�်လမ််း�မ်း�ာ�တ့်င််းဝေအုာကပ််ါအုခု�ကမ််း�ာ�ပ်ါ�င််းပ်ါသည်။်

• ECOSOC အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�ကုု အုခု့င်း််အုဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ ဥပ်ဝေေမ်းူ�ကမ်း�်တ်စာခ်ုုတ့်င်း ်ထုည်််သ့င်း�်ကာ

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ့်င်း ်ထုည်််သ့င်း်�ထုာ�သည်။် ယင်း�်သုု�လုပ်ဝ်ေ�ာင်းေ်ခုင်း�်သည် ်တ်ရွာ�စာီ 

ရွင်းဝ်ေရွ�ေဖွဲ့င်း် ်စာည်�်�ကပ်ေ်ခုင်း�်အုဝေပ်� ကန််သ်တ််ခု�က်မ်း�ာ� ခု�မ်းိတ်န်ိုုုင်း်သည်။်

• နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�ဇိုာတ်ဝ်ေကာင်းမ််း�ာ�နိုိင်း် ် မ်းူ�ါေခု�မ်းိတ်သ်ူမ်း�ာ�ကုု ရွည်ရ်ွွယထ်ုာ�သည်် ် ‘လုုကန််ာရွမ်းည််် 

ညွှှန်�်ကာ�ထုာ�ဝေသာ အုဝေေခုခု�မ်းူမ်း�ာ�’တ့်င်း ်ယင်း�်အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�ကုုထုည််သ့်င်း�်ထုာ�သည်။်

• ECOSOC အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�ကုု အုေခုာ�ဝေသာ စာည်�်�ကပ်န်ိုုုင်း်သည််် အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�ေဖွဲ့င်း် ်အုာ� 

ေဖွဲ့ည််ဝ်ေပ်�နိုုုင်းပ််ါသည်။် အု�ုုပ်ါ အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�ကုု ရွရွိုခု�စာာ�ခု့င်း််သည် ် မ်းူ�ါေမ်း�ာ�နိုိင်း် ် အုခု့န်် 
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ဘာဏ္ဍာာဝေင်း့မ်း�ာ�ကုု အုသု��ခု�မ်းုအုဝေပ်�တ့်င်း ် အုဝေေခုခု�လ�ကရ်ွိုဝေသာဝေ�ကာင်း်် ဥပ်ဝေေအုရွာရွိုမ်း�ာ� 

အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ်အုစာုု�ရွ၏ မ်းူ�ါေမ်း�ာ�၊ စာာ�ရွုတ်သ်ု��စာ့�မ်းုမ်း�ာ�နိုိင်း် ်ယင်း�်တ်ုု�၏ ECOSOC အုခု့င်း််အုဝေရွ�

မ်း�ာ�အုတ့်က ်အုဝေကာင််းအုထုည်ဝ်ေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်းနုု်ိုင်းမု််းအုဝေပ်� ေပ်ည်သူ်မ်း�ာ�ဝေစာစ်ာပ်ဝ်ေသခု�ာစ့ာာ ဝေလလ်ာ

စာစာ်ဝေ��နိုုုင်းရ်ွန်် အုဝေထုာကအ်ုကူေပ်�နိုုုင်းသ်ည်။် တ်ရွာ��င်းသ်တ်င်း�်အုခု�က်အုလကမ််း�ာ� ရွရွိုနိုုုင်း်

ခု့င်း််ကုု အုသုအုမ်းိတ််ေပ်�လကခ်ု�ရွန်် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ သတ်မ််းိတ်ခ်ု�က်မ်း�ာ�ေဖွဲ့င်း််

ဝေသာလ်ည််�ဝေကာင်း�်၊ တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေအုာ� ယင်း�်၏လုပ်င််းန်�်စာဉ်း�်ုုင်းရ်ွာ အုက��ု�သကဝ်ေရွာကမ််းု

ကုု လုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််ဝေပ်�ေခုင်း�်ေဖွဲ့င်း်လ်ည််�ဝေကာင်း�် လုပ်ဝ်ေ�ာင်းန်ိုုုင်း်ပ်ါသည်။်

• အုဝေကာင်းအ်ုထုည််ဝေဖွဲ့ာေ်ခုင်း�် လုပ််င်းန်�်စာဉ်း၏် အုေခုာ�ဝေသာလုပ်ဝ်ေ�ာင်းတ််စာခ်ုုမ်းိာ သာမ်းန်ေ်ပ်ည််

သူမ်း�ာ�ကုု အုကူအုည်ီအုဝေထုာကအ်ုပ်�်ဝေပ်�နိုုုင်းမ််းည််် အုဖွဲ့့��အုစာည်�်တ်စာခ်ုုကုု တ်ည်ဝ်ေထုာင်းထ်ုာ�

ေခုင်း�်ပ်င်း ် ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် အု�ုုပ်ါ အုဖွဲ့့��အုစာည်�်သည် ် ရွသု��မ်းိန်�်ဝေေခုဝေင်း့စာာရွင်း�်အုာ� �ု��ေဖွဲ့တ််

အုတ်ည်ေ်ပ်�ရွသည်် ်နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ုုပ််ခု��ပ်မ််းုကဏ္ဍာမ်းိ မ်းူ�ါေခု�မ်းိတ််သူမ်း�ာ�နိုိင်း် ် ဥပ်ဝေေေပ်�သူမ်း�ာ�၏ 

ဝေလာင်း�်ရွုပ်မ််းိ ကင်း�်လ့တ််ရွန်် အုသင်း််ဝေလ�ာ�်ု��ပ်င်းေ်ဖွဲ့စာသ်ည်။် ယင်း�်၏ ထုူ�ေခုာ�မ်းုမ်းိာ တ်ရွာ� 

စာီရွင်းဝ်ေရွ� သဝေဘာာသကဝ်ေရွာကမ််းုမ်းရိွုေခုင်း�်ပ်င်း ်ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် အုစာုု�ရွဌာာန်မ်း�ာ�အုဝေပ်� မ်းဝေက�န်ပ််

ခု�ကမ််း�ာ�အုာ� စာု�စာမ်း်�တ်င်းေ်ပ်ရွန် ်အုစာုု�ရွကခုန််ထ်ုာ�ဝေသာ အုရွာရွိုမ်း�ာ�သည် ်ယင်း�်က�သ်ုု� ေပ်ည််

သူ်ကာက့ယဝ်ေရွ�အုတ့်က ်ဝေ�ာင်းရ်ွွကဝ်ေန်သူမ်း�ာ� ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် နိုုုင်းင််း�မ်း�ာ�စာ့ာတ်ုု�တ့်င်း ်အု�ုုပ်ါ

အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�သည် ်ECOSOC အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�အုာ� ခု��ု�ဝေဖွဲ့ာကေ်ခုင်း�်မ်း�ာ�ကုု ရွိာဝေဖွဲ့့ဝေဖွဲ့ာ ်

ထုုတ်၍်တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ�နိုိင်း် ်နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ုုပ််ခု��ပ်ဝ်ေရွ��ုုင်းရ်ွာ ေပ်�ေပ်င်းဝ်ေေပ်ာင်း�်လ�မ်းုမ်း�ာ�ကုု အုကြုံက�

 ေပ်�ဝေလရ်ွိုသည်။်

ECOSOC အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ� ဝေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်းန်ိုုုင်းေ်ခုင်း�်မ်းရွိုပ်ါက မ်းည်သ်ူ်တ့်င်း ်တ်ာ�န််ရွိုသည်က်ုု ဤ

န်ည်�်လမ်း�်မ်း�ာ�ေဖွဲ့င်း် ် ရွိင်း�်လင်း�်ေပ်တ်သ်ာ�စာ့ာ သုေမ်းင်းန်ိုုုင်း်သည်။် လုုကန််ာရွမ်းည််် ညွှှန််�ကာ�ထုာ�ဝေသာ 

အုဝေေခုခု�မ်းူမ်း�ာ�တ့်င်းမ််းည်သ်ူက တ်ာ�န််ရွိုသည်က်ုု ရွိင်း�်လင်း�်ေပ်တ်သ်ာ�စာ့ာ ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�နိုုုင်းသ်ည်။် တ်ရွာ�

ဥပ်ဝေေအုရွ တု်က�ေပ်တ်သ်ာ�စ့ာာေပ်ဋ္ဌာာန်�်ရွန်လုု်အုပ်ပ််ါက လှတ်ဝ်ေတ်ာမ််း�ာ�အုဝေပ်� လှမ်း�်မုု်း�ရွန်နိ်ိုင်း််လှတ်ဝ်ေတ်ာ်

ကုုယ်စာာ�လိယ်မ်း�ာ�၏ မိ်းတ်တ််မ်း�်မိ်းတ်ရ်ွာမ်း�ာ�အုာ� ဝေစာာင်််း�ကည်််ကြိုးကီ��ကပ်ရ်ွန် ်ဤသတ်င််း�အုခု�ကအ်ုလက်

မ်း�ာ�ကုု အုသု��ေပ်�နိုုုင်း်ပ်ါသည်။် လကတ််င်းအ်ုဝေမ်းရွုကတ့်င်း ်အုဓိုပ်ါါယေ်ပ်ည််�်သည်် ်‘စာီ�ပ့်ာ�ဝေရွ�အုရွ အုက��ု� 

အုေမ်းတ်ရ်ွိုဝေသာ နိုုုင်းင််း�သာ�ေဖွဲ့စာတ််ည်မ််းု’ အုတ့်က ် တ်ုုင်း်�ရွင်း�်သာ�လူမ်း��ု�စာုမ်း�ာ�နိုိင်း်် အုေခုာ�ဝေသာထုုခုုုက်

လ့ယသ်ည်််အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�၏ကုုယစ်ာာ� တ့်န်�်အုာ�ဝေပ်�ဝေန်သည်် ် လူမ်းုအုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�သည် ် အုစာုု�ရွ

၏ ဖွဲ့့��ပြီးဖွဲ့ု��တ်ုု�တ်ကဝ်ေရွ�စာီမ်း�ကုန််�မ်း�ာ�၏ လူ်အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�အုာ� အုက��ု�သကဝ်ေရွာကမ််းုအုဝေပ်� �န််�စာစာ်

ခု�ကမ််း�ာ�ကုုဝေတ်ာင်း�်�ုုရွာတ့်င်း ် ညွှှန််�ကာ�ခု�ကစ်ာည််�မ်း�ဉ်း�်မ်း�ာ�ရွို ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကမ််း�ာ�ကုု အုသု��ေပ်�ခု��်က

သည်။် တ်ုုင်း�်ရွင်း�်သာ�လူမ်း��ု�မ်း�ာ�မ်းိ အုဝေေပ်ာင်း�်အုလ�လုုလာ�လု�်ဝေ�ာသ်ူမ်း�ာ�အုတ့်ကမ််းူ ECOSOC သည် ်

အုမ်းိန်တ််ကယ ် ခု့�ေခုာ��က�်�ခု�ရွေခုင်း�်နိုိင်း်် ခု့�ေခုာ��က�်�ခု�ရွသည်ဟ်ိုု ထုင်းေ်မ်းင်းေ်ခုင်း�်ကုု က့�ေပ်ာ�ဝေအုာင်း ်

သတ်မ််းိတ်ဝ်ေပ်�နိုုုင်းရ်ွာ ခု့�ေခုာ��က�်�ခု�ရွေခုင်း�်နိုိင်း်် စာပ်လ်�ဉ်း�်သည််် စာ့ပ်စ်ာ့�မ်းုမ်း�ာ�ကုုစာစာဝ်ေ��ရွာတ့်င်း ် တ်ုတ်ု 

က�က� အုဝေေဖွဲ့ဝေပ်�နိုုုင်းသ်ည်။် 
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တ်ည်ပ်ြီးင်းုမ်းက်ာ လုုကဝ်ေလ�ာည်ီဝေထု့ရွိုသည်် ် လူ်အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ� ဓိဝေလထ်ုု��တ်မ်း�်သည် ် တ်ရွာ�

ဥပ်ဝေေနိုိင်း်် နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ ကာက့ယမ််းုမ်း�ာ�အု�ကာ� ဟိုန်ခ်ု�က်ည်ီည်ီထုုန်�်ဝေက�ာင်း�်ဝေပ်�နိုုုင်းရ်ွန်် တ်ရွာ�ရိုု��

မ်း�ာ�နိုိင်း် ် ဥပ်ဝေေေပ်�လှတ်ဝ်ေတ်ာမ််း�ာ�ကုုလည််� လုုအုပ်သ်ည်။် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာကသ်ူ

မ်း�ာ�အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ်ဖွဲ့့��ပြီးဖုွဲ့��တ်ုု�တ်ကဝ်ေရွ��ုုင်းရ်ွာ ပ်န်�်တ်ုုင်းမ််း�ာ�ကုု ECOSOC အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�ေဖွဲ့င်း် ်ခု�တု်�်က်

ကာ အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�ဝေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်းမ််းု အုပ်ါအု�င်း ် စာီ�ပ့်ာ�ဝေရွ�မ်းူ�ါေမ်း�ာ�အုဝေပ်� နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာအ်ုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ�

မ်းဏ္ဍာု�င်း ် သုု�မ်းဟိုုတ် ် အုာ�လု��ဝေသာ အုစာုု�ရွအုာဏာာပ်ုုင်းမ််း�ာ�အုာ� အုကြုံက�ေပ်�ခု�ကမ််း�ာ�ဝေပ်�နိုုုင်းသ်ည််် 

စာီ�ပ့်ာ�ဝေရွ�ဝေကာင်းစ်ာီတ်စာ်ရွပ်က်ုု ဖွဲ့န််တ်ီ�ဝေပ်�နိုုုင်းပ််ါသည်။် 

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေသည် ်အုခု့င်း််အုဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ ကုစာာရွပ်မ််း�ာ�အုာ� အုတ်ုအုက�ဝေေဖွဲ့ရွိင်း�်ဝေပ်� 

နိုုုင်းေ်ခုင်း�်မ်းရွိုဝေသာလ်ည််� �ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�ကခ်ု�မ်းိတ်သ်ူမ်း�ာ�အုာ� လမ်း်�ညွှှန်ရ်ွန် ်စာည်�်မ်း�ဉ်း�်မ်း�ာ�ကုုမ်းူ ခု�မ်းိတ်န်ိုုုင်း်

ပ်ါသည်။် ထုုုစာည်�်မ်း�ဉ်း�်မ်း�ာ�သည်အ်ုဓိုပ်ါါယ်နိုိင်း်် အုက��ု�သကဝ်ေရွာကမ််းုမ်း�ာ�အုဝေပ်�  အုေပ်င်း�်အုထုန်အ်ုေင်းင်း�် 

ပ့်ာ�မ်းုမ်း�ာ� ေဖွဲ့စာဝ်ေပ်�ဝေစာပ်ါက ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်စာခ်ုုအုတ့်င်း�် ECOSOC အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�ကုု 

ထုည်််သ့င်း�်ထုုန်�်သုမ်း�်ေခုင်း�်သည် ် ေဖွဲ့စာဝ်ေစာခု�င်းသ်ည်််အုရွာမ်း�ာ�နိုိင်း် ် ဝေေပ်ာင်း�်ေပ်န်ရ်ွလေသ်ာေဖွဲ့စာလ်ာဝေစာနိုုုင်း ်

သည်။် �င်း�်ရွ�သာ�မ်း�ာ�အုတ့်က ် စာီ�ပ့်ာ�ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာနိုိင်း်် ရိုုပ်ပ််ုုင်း�်�ုုင်းရ်ွာအုဝေန်အုထုာ�မ်း�ာ�ကုု ေမ်းှင်း်တ််င်း်

ဝေပ်�နိုုုင်းေ်ခုင်း�်မ်းရွိုသဝေရွွ� ဤသဝေဘာာထုာ�က့�လ့�မ်းု

မ်း�ာ�သည် ် �ကလ်က�်ကာရွိည်ဝ်ေန်ဦး�မ်းည်ေ်ဖွဲ့စာ ်

သည်။် ယင်း�်သည် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေက 

လကလ်ိမ်း�်မ်းမ်းိီနိုုုင်းဝ်ေသာ အုဝေေခုအုဝေန်တ်စာခ်ုုပ်င်း်

ေဖွဲ့စာသ်ည်။် အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုတ့်င်း�် ထုည်််သ့င်း်�

ေခုင်း�်သည် ် နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာအ်ုုပ််ခု��ပ်ဝ်ေရွ�မ်းဏ္ဍာု�င်းန်ိုိင်း်် 

တ်ရွာ�စာီရွင်း ်ဝေရွ�မ်းဏ္ဍာု�င်းတ််ုု�အု�ကာ� သုု�မ်းဟိုုတ် ်

တ်ရွာ�ရို�ု�မ်း�ာ�နိုိင်််း လှတ််ဝေတ်ာ်မ်း�ာ�အု�ကာ�     

အုင်း်စာတ်ီက���ရွိင်း�်�ုုင်း်ရွာသဝေဘာာထုာ�က့�လ့�မ်းု

မ်း�ာ�ကုုလည်�်ပ်ုု၍ေဖွဲ့စာဝ်ေပ်�ဝေစာပ်ါသည်။် ECOSOC 

အုခ့ုင်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�ကုုအုေပ်ည်််အု�အုဝေကာင်းအ်ုထုည် ်

ဝေဖွဲ့ာရ်ွန် ် ရုုို�ရိွင်း�်သည်််န်ည်�်လမ်း�်ဟိုူ၍ မ်းရွိုပ်ါ။ 

ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေပု်�စာ�အုမ်း��ု�မ်း��ု�တ့်င်း ် ဝေအုာင််း 

ေမ်းင်းမ််းုနိုိင်း်် က�ရိုု��မ်းုအုမ်း�ာ�အုေပ်ာ� ဝေတ့်�ေမ်းင်းန်ိုုုင်း်ပ်ါ 

သည်။်

ဖွွ��စည်း�်ပ်ံ�အကျေးခြချီးချီး�ဥပ်ကျေးေသုံးည်း ်စ��ပ်ွး�ကျေးး�၊ 

လွှားမှာုကျေးး�နှာင်် ်ယ်ဉ်က်ျေးကားး�မှာုစသုံးည်း် ်အချီးွင်််အကျေးး�

ဆိုုံင်း်းကားုစစးပ်မ်ှားး�အး� အတုအကားးကျေးခြဖွးာင်�်

ကျေးပ်�နှုံင်ခ်ြချီးင်�်မှားာုကျေးသုံးးလ်ွှာည်း�် ဆိုံ��ခြဖွတခ်ျီးးကား်

ချီးးမှာာတသ်ုံးးမှားး�အး�လွှာမှာ�်ညွာန်း်းန်း ်စည်း�်မှားဉ်�်

မှားး�ကားုံမှား ချီးးမှာာတန်ှုံင်ပ််�သုံးည်း။် ထုံးုံစည်း�်မှားဉ်�်

မှားး�သုံးည်းအ်ဓလေ့ုပ်ါ�ယ်န်ှာင်် ်အကားး ုံ �သုံးကားက်ျေးးးကားမ်ှာု

မှားး�အကျေးပ်် အခြပ်င်�်အထုံးန်း ်အခြင်င်�်ပ်ွး�မှာုမှားး�

ခြဖွစက်ျေးပ််ကျေးစပ်�ကား ဖွွ��စည်း�်ပ်ံ�အကျေးခြချီးချီး�ဥပ်ကျေးေတစ်

ချီးံအတွင်�် အဆိုုံပ်�အချီးွင်််အကျေးး�မှားး�ကားုံ 

ထုံးည်း််သုံးွင်�်ထုံးုန်း�်သုံးုမှာ�်ခြချီးင်�်သုံးည်း ်ခြဖွစက်ျေးစချီးးင််

သုံးည်း််အးးမှားး�နှာင်် ်ကျေးခြပ်းင်�်ခြပ်န်းး်လွှာေ်

ခြဖွစလ်ွှားကျေးစနှုံင်သ်ုံးည်း။်

၈။ အ
ချီးးုံ�ကျေးသုံး

း တ
ုတ

ုကား
းကား

းးာုလွှာ
ာသုံး

ည်း
်အ်

ချီးွင်််အ
ကျေးး�မှားး�နှာင််် ဆို

ကား
စ်ပ်ကျေးန်းကျေးသုံး

း တ
င်�်မှားမှာုမှားး�
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87လူ့့�အခွွင့်�်အ�း�ဆိုု�င့်�းာ ဓလေ့�လူ့ထ်ုံး���တမ်း��ကိုု� တည်��ဆိုာကို�ခြခွင့်��

လူ်အုဖွဲ့့��အုစာည်�်�ုုင်း်ရွာက့�ေပ်ာ�မ်းုမ်း�ာ�နိုိင်း် ်ပ်ဋိုပ်ကခမ်း�ာ�တ့်င်း ်အုခု့င်း််အုဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ ဝေတ်ာင်း�်�ုုမ်းု

မ်း�ာ�နိုိင်း် ် ယိဥ�ပ်ြီးပ်ု�င်းမ််းုမ်း�ာ�သည် ် အုဓိုကက�သည်န်ိုိင်း််အုည်ီ လူ်အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�ရွရွိုခု�စာာ�ခု့င်း််နိုိင်း်် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည််ဝေ�ာကဝ်ေရွ�အု�ကာ�ရုိွ �ကန့်ိုယမု််းသည် ် ရုိုပ်ဝ်ေထ့ု�လိပ်ါသည်။် လူ်အုခ့ုင်း််အုဝေရွ�

မ်း�ာ�သည် ် အုဖ့ွဲ့��အုစာည်�်မ်း�ာ�အု�ကာ�ေဖွဲ့စာဝ်ေပ်�ဝေန်သည်် ် ပ်ဋိုပ်ကခမ်း�ာ�အုာ� ဝေေဖွဲ့ရွိင်း�်ခု�ကထ်ုုတ်ရ်ွာတ့်င်း ်

အုဓိုကက�ဝေသာကဏ္ဍာမ်းိ ပ်ါ�င်းလ်ုပ််ရွိာ�လ�ကရုိ်ွဝေသာလ်ည်�် ပ်ဋုိပ်ကခမ်း�ာ�ေဖွဲ့စာဝ်ေပ်�ဝေန်သည််် နုုိုင်းင််း�၏ 

ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုတ့်င်း�် ယင်း�်တုု်�အုာ�ထုည်််သ့င်း်�ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ပ်ါက တ်င်း�်မ်းာမ်းုမ်း�ာ�ဧကန်ရ်ွိုဝေန်ဝေပ်လုမ်း် ်

မ်းည်။် အုခု�နု်န်ိုိင်း််အုမ်း့ လူ်အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�မ်း�ာ�၏ အုတ်ုုင်း်�အုတ်ာနိုိင်း်် အုဝေရွ�ပ်ါမ်းုမ်းိာ ကြိုးကီ�ထု့ာ�လာဝေန်သည်။် 

လူ်အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�သည် ်လ့တ်လ်ပ််ဝေသာ လူမ်းုအုဖွဲ့့��အုစာည်�်တ်စာခ်ုုအုတ့်င်း်�ရွို လူတ်စာဥ်ီး�တ်စာဝ်ေယာကခ်ု�င်း�်စာီ

နိုိင်း််စာပ်လ်�ဉ်း�်၍ အုစာုု�ရွ၏အုာဏာာကုု ကန််သ်တ််ဝေပ်�ပ်ါသည်။် ထုုုမ်း့မ်းက ဖွဲ့ယ�်ကဉ်းေ်ခုင်း�်ခု�ရွဝေသာ နိုုုင်းင််း� 

သာ�မ်း�ာ�နိုိင်း် ် အုစာုအုဖွဲ့့��မ်း�ာ�သည် ် အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�ကုု နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�နိုိင်း်် စာီ�ပ့်ာ�ဝေရွ�စာီမ်း�အုုပ်ခ်ု��ပ်မ််းုတ့်င်း ်        

စာဉ်း�်ကမ််းေပ်တ်ပ််ါ�င်းရ်ွမ်းည်် ် ယနိုတရွာ�မ်း�ာ�အုေဖွဲ့စာ ် ဝေတ်ာင်း�်�ုု�ကသည်။်  လူမ်းုဝေရွ�အုရွမ်းတ်ူက့�ေပ်ာ�ပြီးပ်ီ� 

န်ကရ်ိုုင်း်�စာ့ာက့�ေပ်ာ�ကာ ပ်ဋိုပ်ကခမ်း�ာ�ဝေပ်�ဝေပ်ါကဝ်ေန်သည််် နိုုုင်း်င်း�မ်း�ာ�တ့်င်း ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေသည် ်

နိုုုင်းင််း�သာ�မ်း�ာ�နိုိင်း်် အုစာုအုဖွဲ့့��မ်း�ာ�၏ ရွိင်းသ်န််ဝေန်ထုုုင်း်မ်းုပ်ု�စာ�အုတ့်က်အုဝေေခုခု�မ်းူဝေဘာာင်းတ််စာခ်ုုသဖွဲ့့ယ ် ေဖွဲ့စာ ်

လာပ်ါသည်။် ယင်း�်၏ရွည်ရ်ွွယခ်ု�ကမ််းိာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုာ� သာမ်းန်ဥ်ပ်ဝေေစာည်�်မ်း�ဉ်း�်တ်စာခ်ုု

အုေဖွဲ့စာ ် က�ဉ်း�်ဝေေမ်းာင်း�်စာ့ာရိုုေမ်းင်းေ်ခုင်း�်သကသ်က ် မ်းကဝေပ်။ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�သည် ် သူ်ခု�ည်�်

သကသ်ကေ်ဖွဲ့င်း်က်ာက့ယမ််းုကုု အုာမ်းခု�ဝေပ်�နိုုုင်းေ်ခုင်း�်မ်းရွိုဘာ� ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ� အုသက�်င်းရ်ွန်် 

နိုုုင်းင််း�ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာသဝေဘာာထုာ�နိုိင်း် ် တ်ကက်ြွကလုပ်ရ်ွိာ�သည်် ် အုင်းစ်ာတ်ီက���ရွိင်း�်မ်း�ာ�ကုု လုုအုပ်ဝ်ေသာ 

ဝေ�ကာင်း် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာကသ်ူမ်း�ာ�အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ် အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�ကုု အုခု့င်း််အုဝေရွ�

�ုုင်းရ်ွာဥပ်ဝေေမ်းူ�ကမ်း�်တ့်င်း ် ထုည်််သ့င်း်�ေပ်ဋ္ဌာာန်�်သည်ထ်ုကပ််ုုလ့န်၍် အုဝေလ�ထုာ�ရွန်လ်ုုအုပ်ပ််ါသည်။် 

လကရုိ်ွအုာဏာာခ့ု�ဝေ�မု်းစာန်စာမိ််း ခ့ု�ထ့ုကေ်ခုင််း�ထုက် ယင်း�်ပု်�စာ�အုတ့်င်း�်၌ပ်င််း အုခ့ုင်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�ကုု အုဝေထုာက် 
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အုကူေပ်�မ်းည်် ်သင်း််ဝေလ�ာဝ်ေသာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာဝေ�ာင်းရ်ွွကခ်ု�က်မ်း�ာ� သတ်မ််းိတ်ဝ်ေရွ�ကုု 

ပ်ုု၍အုဝေလ�ထုာ�ရွန်် ေဖွဲ့စ်ာနိုုုင်း်ပ်ါသည််။  ဖွဲ့့��စာည််�ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည််ဝေ�ာက်�ကသူမ်း�ာ�အုဝေန်ေဖွဲ့င်််း  

အုင်း်စာတ်ီက���ရွိင်း�်ေီဇိုုုင်း�်ပ်ု�စာ�မ်း�ာ�သည် ် နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�အုာဏာာအုာ� မ်းည်က်�သ်ုု� အုသီ�သီ�တ်ာ�န်ဝ်ေပ်�အုပ် ်

သည်၊် ဖွဲ့့��စာည််�ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ က့�ေပ်ာ�ေခုာ�န်ာ�ဝေသာအုေမ်းင်းမ််း�ာ�က လူ်အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�မ်း�ာ�ရွရွိုမ်းုကုု

ပ်ု�ဝေဖွဲ့ာရ်ွာတ့်င်း ် မ်းည်က်�သ်ုု�ပ်�်ပ်ုု�ဝေပ်�သည်က်ုု စာဉ်း�်စာာ�ရွဝေပ်မ်းည်။် ဤန်ည်�်အုာ�ေဖွဲ့င်း် ် အု�ုုပ်ါအုခု့င်း််အုဝေရွ�

မ်း�ာ�ကုု ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေစာန်စာ၏် သီ�သန််မ််း�ဉ်း�်ပြီးပု်�င််းအုဝေန်ေဖွဲ့င်း်် ဝေ�ာင်းရွ်ွကဝ်ေစာမ်းည်််အုစာာ� ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်� 

အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေစာန်စာ၏် ဥပ်ဝေေဝေရွ�ရွာနိုိင်း် ် နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာအုဝေေခုခု�အုုတ်ေ်မ်းစာမ််း�ာ�အုတ့်က ် ကုုယက်�င်း် ်

တ်ရွာ��ုုင်းရ်ွာလကတ််�အုေဖွဲ့စာ ်တ်စာဝ်ေပ်ါင်း�်တ်စာစ်ာည််�ဝေ�ာင်းရ်ွွကဝ်ေပ်�နိုုုင်းဝ်ေစာသည်။် 

ခုုုင်းပ်ြီးမ်း�ဝေသာဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်စာခု်ု၏ဝေအုာက်၌ လူ်အုခ့ုင်််းအုဝေရွ��ုုင်းရ်ွာသတ်မိ််းတ်ခ်ု�က ်

တ်စာခ်ုုတ်ည််ဝေ�ာကရ်ွာတ့်င်း ်သဝေဘာာထုာ�က့�လ့�မ်းုမ်း�ာ�နိုိင်း် ်က့�ေပ်ာ�မ်းုကြိုးကီ�မ်းာ�ေခုင်း�်သည်ေ်ပ်ဿန်ာရွပ်မ််း�ာ�

ကုု ပ်ုုမ်းုု�ုု�ရွွာ�ဝေစာသည်မ််းိာ အုမ်းိန််ပ်င်းေ်ဖွဲ့စာပ််ါသည်။် အုာဏာာရွိင်းစ်ာန်စာ်၏ အုဝေတ့်�အုကြုံက��မ်း�ာ�၊ တ်ုုင်း�်ရွင်း�် 

သာ�လူမ်း��ု�စုာမ်း�ာ�၏ ပြီးပု်�က့�မု်းမ်း�ာ�၊ အု�ကမ််း�ဖွဲ့က်မု်းမ်း�ာ�၊ အုခ့ုင်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�အုာ� ကာလ�ကာရိွည်စ့်ာာ �ုုင်း�်င်း�် 

ထုာ�ရွဝေသာ �ကာေမ်းင်း်သ်ည်််အုဝေရွ�ဝေပ်�အုဝေေခုအုဝေန်မ်း�ာ�၊ အုာ�န်ည်�်ဝေသာတ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ� ကြိုးကီ��ကပ်မ််းုနိုိင်း််

သာမ်းန်ေ်ပ်ည်သ်ူမ်း�ာ�၏ ဥပ်ဝေေဝေရွ�ရွာတ်တ်ဝ်ေေမ်းာကမ််းု မ်းရွိုေခုင်း�်၊ အုသုအုမ်းိတ်ေ်ပ်�အုာ�ဝေပ်�ေခုင်း�်မ်းခု�ရွလ့င်း ်

အုစာုု�ရွကုုန်ည်�်အုမ်း��ု�မ်း��ု�ေဖွဲ့င်း် ် ဖွဲ့ုအုာ�ဝေပ်�ဝေတ်ာင်း�်�ုုနိုုုင်း်ဝေသာ အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�မ်းရွိုေခုင်း�်၊ အုဖ့ွဲ့��အုစာည်�်

မ်း�ာ�က မု်းမု်းကုုယ်ပုု်င်းန််ယဝ်ေေမ်းနိိုင်််း သက�ုု်င်းမိ််းသာ အုခ့ုင်း််အုဝေရွ��ုုင််းရွာလုပ်ဝ်ေ�ာင်းမု််းမ်း�ာ�ကုု ဝေ�ာင်းရ်ွွက်

ေခုင်း�် အုစာရွိုဝေသာ အုဝေ�ကာင်း�်အုရွာမ်း�ာ�သည် ်

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေဝေရွ��့�ရွာ၌ နိုုုင်း်င်း�မ်း�ာ�

အုဝေန်ေဖွဲ့င်််း န်ဖူွဲ့�ဝေတ့်�ေူ�ဝေတ့်�ရွင််း�ုုင်းဝ်ေန်�ကရွဝေသာ 

အုခုကအ်ုခု�မ်း�ာ�ပ်င်းေ်ဖွဲ့စာသ်ည်။် ဥပ်ဝေေကွမ်း�်က�င်း်

သူမ်း�ာ�သည် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�၏ 

ကန််သ်တ်ခ်ု�က်မ်း�ာ�နိုိင်း် ် လူ်အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�မ်း�ာ�၏ 

အုဝေေခုခု�သဝေဘာာတ်ရွာ�မ်း�ာ�ကုု သုရွိုန်ာ�လည််

ေခုင်း�်ေဖွဲ့င်း် ် ဟိုန်ခ်ု�က်ည်ီဝေအုာင်းဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကဝ်ေပ်�ရွ

မ်းည်််အုေပ်င်း ်ယခုင်းက်မ်းရုိွခု�ဘူ်ာ�ဝေသာ အုခ့ုင်း််အုဝေရွ� 

မ်း�ာ�ကုု ဖွဲ့န်တ််ီ�ဝေပ်�ရွန်န်ိုိင်း်် ယခုင်းက်မ်းေဖွဲ့စာနုု်ိုင်းခ်ု�်

ဝေသာ ေပ်ည်သူ််ဝေရွ�ရွာ ကုစာာရွပ်မ််း�ာ�တ့်င််း အုဖ့ွဲ့�� 

အုစာည်�်မ်း�ာ�၏ ဝေ�ာဩ်စာည်�်ရိုု��မ်းုကုု ခု့င်း််ေပ်�ဝေပ်�

ရွန်် ေဖွဲ့စာန်ိုုုင်းဝ်ေေခုမ်း�ာ�ကုု ေမ်းင်းန်ိုုုင်း်ရွမ်းည်ေ်ဖွဲ့စာသ်ည်။်

လွှား�အချီးွင််အ်ကျေးး�မှားး�သုံးည်းအ်ဖွွ��အစည်း�်မှားး�

အ�ကားး�ခြဖွစက်ျေးပ််ကျေးန်းသုံးည်း်် ပ်ဋိုပ်ကားခမှားး�အး� 

ကျေးခြဖွးာင်�်ချီးးကား်ထုံးံတး်းတွင် ်အဓလေ့ုကားကားးကျေးသုံးး

ကားဏ္ဍိုမှာာ ပ်�ဝင်လ်ွှာုပ်း်ား�လွှားကားး်ာုကျေးသုံးးလ်ွှာည်း�်

ပ်ဋိုပ်ကားခမှားး� ခြဖွစက်ျေးပ််ကျေးန်းသုံးည်း်် နှုံင််င်�၏

ဖွွ��စည်း�်ပ်ံ� အကျေးခြချီးချီး�ဥပ်ကျေးေအတွင်�် ယ်င်�်တုံ�အး�

ထုံးည်း််သုံးွင်�်ကျေးဖွးခ်ြပ်ပ်�ကား တင်�်မှားမှာုမှားး�ဧကားန်း်

းာုကျေးန်းကျေးပ်လွှာုမှာ််မှာည်း။် လွှားမှာုကျေးး�အး မှာတးကားွ�ခြပ်း�

ပြီးပ်�� န်းကားရ်ှုုင််�စွး ကားွ�ခြပ်း�ကားး ပ်ဋိုပ်ကားခမှားး�

ကျေးပ််ကျေးပ်�ကားက်ျေးန်းသုံးည်း်် နှုံင််င်�မှားး�တွင် ်ဖွွ��စည်း�်ပ်ံ�

အကျေးခြချီးချီး�ဥပ်ကျေးေသုံးည်း ်နှုံင််င်�သုံးး�မှားး�နှာင်် ်အစံ

အဖွွ��မှားး�၏ းာင်သ်ုံးန်းက်ျေးန်းထုံးုံင််မှာုပ်ံ�စ�အတွကား ်

အကျေးခြချီးချီး�မှားကျေး�းင်တ်စ်ချီးံသုံးဖွွယ် ်ခြဖွစလ်ွှား

ပ်�သုံးည်း။် 
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ဇူးယ်း� ၁။ ဤအချီးန်း်�တွင် ်အကျေးလွှာ�ကျေးပ်�ကျေးဖွး်ခြပ်ထုံးး�ကျေးသုံးး အကျေးး�ကားုစစးပ်မ်ှားး�

အကျေး�ကားးင်�်အးး ကျေးမှာ�ချီးွန်း်�မှားး�

၁။ လွှား�အချီးွင််အ်ကျေးး� ဓလေ့ကျေးလွှာ်
ထုံးံ��တမှာ�်ကားုံ
 အဓလေ့ုပ်ါ�ယ်သ်ုံးတမ်ှာာတခ်ြချီးင်�်

• ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်စာခု်ုတ့်င်း ်လူ်အုခ့ုင်််းအုဝေရွ�မ်း�ာ�သည် ်အုဘာယဝ်ေ�ကာင်််း 
ပ်ါ�င်းသ်င်း််သန်ည်�်။

• ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်စာခ်ုုတ့်င်း ် မ်းည်သ်ည်််အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ� ပ်ါ�င်းသ်င်း််
သန်ည််�။

• ပ်ဋိုပ်ကခမ်း�ာ�နိုိင်း် ် ယင်း�်တ်ုု�ေဖွဲ့င်း် ် စာပ််�ကဝ်ေန်သည်််အုဝေန်အုထုာ�မ်း�ာ�၏ အုဝေတ့်� 
အုကြုံက��သည် ်ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုတ့်င််း� မ်းည်သ်ည်််အုခ့ုင်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ� ပ်ါ�င်း်
သင်း််သည်၊် မ်းည်သ်ည််် အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�ကုု မ်းထုည််သ်င်း််ပ်ါဟိုူ၍ မ်းည်က်�သ်ုု�
�ု��ေဖွဲ့တ် ်အုဝေေဖွဲ့ထုုတ်န်ိုုုင်း်သန်ည်�်။

• ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�တ့်င်း ် လူ်အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ ဝေရွွ�ခု�ယမ််းုမ်း�ာ�ကုု
သာ အုဝေလ�ဝေပ်�ထုာ�ေခုင်း�်ထုက ်လူ်အုခု့င်း််အုဝေရွ�သတ်မ််းိတ်ခ်ု�ကမ််း�ာ�ကုု စာဉ်း်� 
စာာ�ေခုင်း�်သည် ် ဖွဲ့့��စာည််�ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာကသ်ူမ်း�ာ�အုာ� အုခု့င်း်် 
အုဝေရွ�မ်း�ာ�ကုုတ်စာခ်ုုလု�� ပြုံခု��င်းု�လ�က ် သုု�မ်းဟိုုတ်ပ်ြီးပ်ီ�ေပ်ည််စ်ာု�မ်းုရွိုစာ့ာ ခု�ဉ်း�်ကပ်န်ိုုုင်း်
ရွန်် မ်းည်သ်ုု�အုဝေထုာကအ်ုကူ ေပ်�နိုုုင်းသ်န်ည််�။

၂။ ဖွွ��စည်း�်ပ်ံ�အကျေးခြချီးချီး�ဥပ်ကျေးေ
တည်းက်ျေးဆိုးကားက်ျေးး�
လွှာံပ်င််န်း�်စဉ််နှာင််် လွှား�
အချီးွင်််အကျေးး� ဓလေ့ကျေးလွှာထ်ုံးံ��တမှာ်�

• ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်စာခု်ုအုာ� ပု်�စာ�ခု�မိ်းတ်ဝ်ေသာ လုပ်င််းန်�်စာဉ်းသ်ည်ဖ့်ွဲ့��စာည်�်ပု်� 
အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ့်င်း ် လူ်အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�နိုိင်််း စာပ််လ�ဉ်း�်၍ ပ်ါ�င်းဝ်ေသာအုဝေ�ကာင်း�် 
အုရွာမ်း�ာ�နိုိင်း် ်မ်းည်က်�သ်ုု��ကစ်ာပ််ဝေန်သန်ည်�်။

• ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်စာခ်ုု၏ အုဝေေခုခု�သဝေဘာာတ်ရွာ�နိုိင်း် ်ယင်း�်က ခု�မ်းိတ််
ထုာ�သည်် ် နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�စာန်စာ ် အုမ်း��ု�အုစာာ�သည် ် လူ်အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�၏ အုတ်ုုင်း�် 
အုတ်ာကုု ပ်ု�ဝေဖွဲ့ာရ်ွန််အုတ့်က ်အုဝေေခုခု�မ်းူဝေဘာာင်းက်ုု မ်းည်က်�သ်ုု� ဖွဲ့န််တ်ီ�ဝေပ်�မ်းည််
န်ည်�်။

၃။ ပ်ဋိုပ်ကားခ ခြဖွစက်ျေးပ််ကျေးန်းကျေးသုံးး
အကျေးန်းအထုံးး�တွင််
လွှား�အချီးွင််အ်ကျေးး� ဓလေ့ကျေးလွှာ်
ထုံးံ��တမှာ်�

• ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာက�်ကသူမ်း�ာ�အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�
ဥပ်ဝေေ�ုုင််းရွာ လူ်အုခ့ုင်််းအုဝေရွ�သတ်မိ််းတ်ခ်ု�ကကုု်တ်ည်ဝ်ေ�ာက ်နုုိုင်းရ်ွန်အ်ုတ့်က်
ယခုင်းက် ေဖွဲ့စာဝ်ေပ်�ခု�သ်ည်််�ုု�ရွွာ�ဝေသာ လူ်အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ� ခု��ု�ဝေဖွဲ့ာကေ်ခုင်း�်မ်း�ာ�
ကုု မ်းည်သ်ုု�ရွင်း�်ုုင်းဝ်ေေဖွဲ့ရွိင်း�်မ်းည်န််ည််�။

• လူ်အုဖွဲ့့��စာည်�်�ုုင်းရ်ွာ ပ်ဋိုပ်ကခမ်း�ာ�ကုု ထုည်််သ့င်း�်စာဉ်း်�စာာ�ဝေသာ အုာဏာာခု့�ဝေ�
သတ််မ်းိတ်ဝ်ေပ်�ေခုင်း�်စာန်စာသ်ည် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု� အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုရွ လူ်အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ� 
သတ််မ်းိတ်ခ်ု�ကက်ုု မ်းည်က်�သ်ုု� ပ်ု�ဝေဖွဲ့ာမ််းည်န််ည််�။

• ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု� အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေသည် ်နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�ဝေ�့�ဝေနို့�မ်းုမ်း�ာ�ကုု ေမ်းှင်း်တ််င်းဝ်ေပ်�ပ်ါက 
သုု�မ်းဟိုုတ် ်(တ်စာန််ည်�်အုာ�ေဖွဲ့င်း်)် ေပ်င်း�်ထုန််ဝေသာလူမ်းုဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ အုေင်းင်း�်ပ့်ာ�မ်းု
မ်း�ာ�အုာ� အုဝေေဖွဲ့ထုုတ်ေ်ခုင်း�်အုတ့်က ်တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ� သုု�မ်းဟိုုတ် ်တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေ
�ုုင်းရ်ွာ ဝေ�ာင်းရ်ွွကခ်ု�ကမ််း�ာ�ကုု ဝေရွွ�ခု�ယထ်ုာ�ဝေသာ လုပ်င််းန်�်စာဉ်း်မ်း�ာ�အုေဖွဲ့စာ ်
သဝေဘာာထုာ�ေခုင်း�်သည်လ်ူ်အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�အုာ� အုဝေကာင်းအ်ုထုည်ဝ်ေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်း ်
ရွွကေ်ခုင်း�်အုတ့်ကအ်ုဝေရွ�ကြိုးကီ�ပ်ါသလာ�။

• ေပ်ည်တ့််င်း�် ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�နိုိင်း် ် နိုုုင်းင််း�တ်ကာ လူ်အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ� ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�အု�ကာ� 
သဝေဘာာထုာ� က့�လ့�မ်းုမ်း�ာ�သည် ်လူ်အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�သတ်မ််းိတ်ခ်ု�ကက်ုု မ်းည်က်�သ်ုု�
အုက��ု�သကဝ်ေရွာကမ််းု ရွိုသန်ည်�်။

၉။ န်းုဂုံးံ��



90 ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီနှှင့့်� �ေး��ကရောကရေပ့ွဲဲ�ဆိုု�င့်ေ့ာအကရေူအညီီ�ပွဲ��ေ� နှု�င့်င့့်တံကရောအဖွဲ့ဲ��အစီညီ�့ (International IDEA)

၄။ ဖွွ��စည်း�်ပ်ံ�အကျေးခြချီးချီး� ဥပ်ကျေးေ
မှားး�တွင် ်လွှား�အချီးွင်််အကျေးး�
ဆိုုံင််းးန်းည်း�်လွှာမှာ�်ကျေးဆိုးင််းးကား်
ချီးးကားမ်ှားး�ကားုံ ဆိုံ��ခြဖွတခ်ြချီးင်�်

• ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်စာခ်ုုအုတ့်င်း�် မ်းည်သ်ည်််လူ်အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ� န်ည််�လမ််း� 
မ်း�ာ�အုာ� ထုည်််သ့င်း�်ခု�မ်းိတ်ရ်ွမ်းည်က်ုု �ု��ေဖွဲ့တ်ေ်ခုင်း�်မ်းေပ်�မ်းီ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�
ဥပ်ဝေေ တ်ည််ဝေ�ာကသ်ူမ်း�ာ�အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ်ဝေယဘာုယ�အုာ�ေဖွဲ့င်း် ်မ်းည်သ်ည််် စာ�မ်းိတ် ်
ဝေက�ာကမ််း�ာ�ကုု စာဉ်း�်စာာ��ကသန်ည်�်။

• နိုုုင်းင််း�သာ�မ်း�ာ�၊ လူ်အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�နိုိင်း်် ေပ်ည်သ်ူလူထုုမ်း�ာ�အု�ကာ� က့�ေပ်ာ�မ်းု
မ်း�ာ�သည် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်စာခ်ုုအုတ့်င်း�် လူ်အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ 
အုဝေ�ကာင်း�်အုရွာအုတ့်က ်မ်းည်သ်ုု�အုက��ု�သကဝ်ေရွာကသ်န်ည်�်။

၅။ လွှား�အချီးွင််အ်ကျေးး�မှားး�အး�
အတည်းခ်ြပ်ံခြပ်ဋ္ဌားန်း�်ခြချီးင်�်

• ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်စာခ်ုုတ့်င်း ်လူ်အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ န်ည််�လမ်း�်မ်း�ာ�ကုု 
ပ်ု�စာ�ခု�မ်းိတ််ဝေသာအုခုါ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာကသ်ူမ်း�ာ�အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ်
အုတ်ည်ေ်ပ်�ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ခု�ကအ်ုာ�ကြိုးကု�တ်င်း၍် အုဝေလ�အုန်ကထ်ုာ� စာဉ်း်�စာာ�ခု�င်း်ခ်ု�နု််
ေခုင်း�်သည် ်အုဘာယဝ်ေ�ကာင်း်ဝ်ေသဝေရွ�ရွိင်းဝ်ေရွ�တ်မ်း့ အုဝေရွ�ပ်ါသန်ည်�်။

• အုတ်ည်ေ်ပ်� ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ေခုင်း�်နိုိင်း်် ပ်တ်သ်က၍် မ်းည်သ်ည်််အုဝေရွ�ကုစာာမ်း�ာ�သည် ်
ဝေယဘာုယ�အုာ�ေဖွဲ့င်း် ်ဝေပ်�ဝေပ်ါကလ်ာနိုုုင်းသ်န်ည််�။

၆။ လွှား�အဖွွ��အစည်း�်အတွင်�်
တင်�်မှားမှာု၏အကျေး�ကားးင်�်အးး
အခြဖွစ ်လွှား�အချီးွင်််အကျေးး�အး� 
ကျေးဖွးခ်ြပ်ခြချီးင်�်

• လူ်အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�မ်း�ာ�အုတ့်က ် ဖွဲ့့��စာည််�ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုရွ အုာမ်းခု�ခု�က်မ်း�ာ� 
သည် ် လူ်အုဖွဲ့့��အုစာည််�မ်း�ာ�အုတ့်င်း�် ပ်ဋိုပ်ကခမ်း�ာ� ဝေလ�ာပ််ါ�လာဝေစာေခုင်း�်ထုက်
စာာလ့င်း ်ပ်ုုမ်းုုတ်ုု�ပ့်ာ�လာဝေစာနိုုုင်းပ််ါသလာ�။

• ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေရွ�အုတ့်င်း�် လူ်အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�မ်း�ာ�ကုု 
ဝေ�့�ဝေန့ို�ရွာတ့်င််းမ်းည်က်�သုု်�ဝေသာတ်င်း�်မ်းာမု်းမ်း�ာ�ဝေပ်�ဝေပ်ါက်လာနုုိုင်းပ််ါသန်ည်�်။

• က့�ေပ်ာ�ေခုာ�န်ာ�မ်းုမ်း�ာ� ရွိုဝေန်သည်် ် အုဝေန်အုထုာ�၌ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ 
တ်ည််ဝေ�ာကရ်ွာတ့်င်း ် မ်းည်သ်ည််် အုဝေ�ကာင်း�်ကုစာာမ်း�ာ�သည် ် ပ်ုုမ်းုုကြိုးကီ�က�ယ်
သည််် တ်င်း�်မ်းာမ်းုမ်း�ာ� ေဖွဲ့စာဝ်ေပ်�ဝေစာနိုုုင်းသ်န်ည်�်။

• အုလ့န်အ်ုမ်းင်း�် အုေင်းင်း�်ပ့်ာ�ဖွဲ့့ယမ််း�ာ�ရိွုသည််် အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�အုတ့်ကအ်ုာမ်းခု� 
ဝေပ်�ဝေသာ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုာ� အုဝေကာင်းအ်ုထုည်ဝ်ေဖွဲ့ာရ်ွာတ့်င်း ် မ်းည််
သည််် ေပ်ဿန်ာရွပ်မ််း�ာ� ပ်ူ�တ့်�ေဖွဲ့စာဝ်ေပ်�လာတ်တ်သ်န်ည်�်။ အု�ုုပ်ါေပ်ဿန်ာရွပ််
မ်း�ာ�အုာ� ဝေလ�ာပ််ါ�ဝေစာရွန် ်မ်းည်သ်ုု�ဝေ�ာင်းရ်ွွကရ်ွမ်းည်န််ည််�။

၇။ အထုံးး�သုံးတမ်ှာာတထ်ုံးး�သုံးည်း်် 
အချီးွင်််အကျေးး�မှားး�အး� 
သုံးကျေး�းထုံးး�ကားွ�ကျေးစခြချီးင်�်မှားး�
အ�ကားး�တွင် ်လွှား�အချီးွင််အ်ကျေးး�
ဓလေ့ကျေးလွှာထ်ုံးံ��တမှာ်�အကျေးပ်် အမှားး�
၏သုံးကျေး�းတးည်း�မှာုဆိုနှဒ

• အုေခုာ�အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�မ်း�ာ�ထုက ် ပ်ုု၍သဝေဘာာထုာ�က့�ေခုင်း�်ကုု ေဖွဲ့စာဝ်ေပ်�ဝေစာသည််် 
အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ� ရွိုပ်ါသလာ�။

• လူန်ည်�်စာု လူ်အုဖွဲ့့��အုစာည်�်၏ အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�ကုု အုာမ်းခု�ဝေပ်�ေခုင်း�်ဝေ�ကာင်း် ်
မ်းည်သ်ည််် တ်င်း်�မ်းာမ်းုမ်း�ာ�ကုု ဝေပ်�ဝေပ်ါက်လာဝေစာသန်ည်�်။ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�
ဥပ်ဝေေ တ်ည််ဝေ�ာကသ်ူမ်း�ာ�သည် ်အု�ုုပ်ါ အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�အုဝေပ်� အုမ်း�ာ�၏
 သဝေဘာာတ်ူည်ီမ်းု�နိုဒကုု မ်းည်သ်ုု� ရွယူနိုုုင်းမ််းည်န််ည််�။

• အုမ်း��ု�သမ်းီ�ထုု၏ အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�ကုု အုာမ်းခု�ဝေပ်�ေခုင်း�်ဝေ�ကာင်း် ် မ်းည်သ်ည််် 
တ်င်း်�မ်းာမ်းုမ်း�ာ�ကုု ဝေပ်�ဝေပ်ါကလ်ာဝေစာသန်ည််�။ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည် ်
ဝေ�ာက်သူမ်း�ာ�သည် ် အု�ုုပ်ါ အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�အုဝေပ်�အုမ်း�ာ�၏ သဝေဘာာတ်ူ
ည်ီမ်းု�နိုဒကုု မ်းည်သ်ုု�ရွယူနိုုုင်းမ််းည်န််ည််�။

• စာီ�ပ့်ာ�ဝေရွ�၊ လူမ်းုဝေရွ�နိုိင်း်် ယဉ်းဝ်ေက��မု်း�ုုင်းရ်ွာ အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�ကုုအုာမ်းခု�ဝေပ်�
ေခုင်း�်ဝေ�ကာင်််း မ်းည်သ်ည်််တ်င်း�်မ်းာမု်းမ်း�ာ�ကုု ဝေပ်�ဝေပ်ါကလ်ာဝေစာသန်ည်�်။ ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်� 
အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည််ဝေ�ာကသ်ူမ်း�ာ�သည် ် အု�ုုပ်ါအုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�အုဝေပ်� 
အုမ်း�ာ�၏သဝေဘာာတ်ူည်ီမ်းု�နိုဒကုု မ်းည်သ်ုု�ရွယူနိုုုင်းမ််းည်န််ည််�။
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၈။ န်းုဂုံးံ�� • လူ်အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ သတ််မ်းိတ်ခ်ု�ကမ််း�ာ�ကုု ခု�မ်းိတ်တ််ည်ဝ်ေ�ာကရ်ွန်် 
ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေရွ�လုပ်င််းန်�်စာဉ်း်အုာ� အုသု��ေပ်�မ်းည်�်ုု
ပ်ါလ့င်း ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု� အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ်မ်းည်သ်ည်််အုခု�ကက်ုု န်ာ�လည််
သဝေဘာာဝေပ်ါကရ်ွန်အ်ုဝေရွ�ကြိုးကီ�ပ်ါသန်ည်�်။

၉။ န်းုဂုံးံ��
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မှာာတစ်ံမှားး�

1 Glenny, Misha, The Balkans 1804–1999: Nationalism, War and the Great Powers (Lon-

don: Granta, 2000), paraphrasing from pp. 32–38. ဝေဘာာလ်ကန်သ်ာ�မ်း�ာ� ၁၈၀၄-၁၉၉၉။ 

အုမ်း��ု�သာ�ဝေရွ�စုာတ်ဓ်ိာတ်၊် စာစာနိ်ိုင်း်် ကြိုးကီ�မ်းာ�ဝေသာအုင််းအုာ�မ်း�ာ�

2 International IDEA, Electoral System Design: The New International IDEA Handbook 

(Stockholm: International IDEA, 2005). ဝေရွွ�ဝေကာက်ပ့်�စာန်စာေီ်ဇုုိုင်း�် 

အဓလေ့ုကား စးလွှာံ��မှားး�

လူ်အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ� (Human rights)၊ အုဝေေခုခု�အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ� Fundamental rights)၊ ေပ်ည််

သူ်လ့တ်လ်ပ်ဝ်ေရွ� (Civil liberties)၊ နိုုုင်းင််း�တ်ကာ စာ�ခု�နု်စ်ာ�ညွှှန်�်မ်း�ာ� (International standards)၊ လူ်

အုခု့င်း််အုဝေရွ�ရွရွိုခု�စာာ�မ်းု (Human rights culture)၊ ေပ်ည်သ်ူ်အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�မ်း�ာ� (Civil rights)၊ နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�

�ုုင်း်ရွာ အုခု့င်း််အု ဝေရွ�မ်း�ာ� (Political rights)၊ ယဉ်းဝ်ေက��မ်းု�ုုင်းရ်ွာ အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ� (Cultural rights)၊ 

စာီ�ပ့်ာ�ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ� (Economic rights)၊ လူမ်းုဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ� (Social 

rights)၊ ECOSOC အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ� (ECOSOC rights)၊ နိုုုင်းင််း�သာ�ေဖွဲ့စာေ်ခုင်း�် (Citizenship)၊ လူမ်း��ု�

အုသာ�အုဝေရွာင်းအ်ုရွ ခု့�ေခုာ��က�်�ေခုင်း�်အုဝေပ်� ကာက့ယေ်ခုင်း�် (Affirmative action)၊ လူမ်း��ု�ဝေရွ�အုရွ

အုနိုိုမ်း်အုခု�ရွသူမ်း�ာ�အုဝေပ်� ခု့�ေခုာ�အုသာ�ဝေပ်�ေခုင်း�် (Positive discrimination)၊ အုမ်း��ု�သမ်းီ�ထုု၏ 

အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ� (Women’s rights)၊ ဘာာသာဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ� (Religious rights)၊ 

လူန်ည််�စာု၏ အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ� (Minority rights)၊ အုဝေရွ�ဝေပ်�အုဝေေခုအုဝေန် (State of emergency)၊ 

အုစာုု�ရွအုဝေပ်� မ်းဝေက�န်ပ်ခ်ု�ကမ််း�ာ�ကုု ေပ်န်လ်ည်တ််င်းေ်ပ်ရွန် ် အုစာုု�ရွကခုန်််အုပ်ထ်ုာ�သည်် ် အုရွာရွိုမ်း�ာ� 

(Ombudsman)၊ လူ်အုခ့ုင်း််အုဝေရွ��ုုင််းရွာအုထူု�တ်ာ�န်အ်ုဖ့ွဲ့��အုစာည်�်မ်း�ာ� (Human rights commission)၊ 

ထုုခုုုက်လ့ယဝ်ေသာ အုုပ်စ်ာုမ်း�ာ� (Vulnerable groups)၊ ဖွဲ့ယ�်ကဉ်းပ််ထုုတ်ေ်ခုင်း�်ခု�ရွဝေသာ လူမ်းုအုဖွဲ့့��

အုစာည်�်မ်း�ာ� (Marginalized community)၊ �ုု�ရွွာ�ဝေသာ ခု��ု�ဝေဖွဲ့ာက်မ်းုမ်း�ာ� (Gross violations)၊ 

လ့တ်ပ်ြီးငု်းမ််း�ခု�မ်း�်သာခ့ုင်််း (Amnesty)၊ ကင််း�လ့တ်ခ့်ုင်း်် (Immunity)၊ အုသ့င်းကူ်�ဝေေပ်ာင််း�ဝေရွ�ကာလ တ်ရွာ� 

မ်း့တ်မ်းု (Transitional Justice)။
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အခြချီးး�ကျေးသုံးး းင်�်ခြမှာစမ်ှားး�

•  United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights 

 <https://www.ohchr.org/EN/pages/home.aspx> 

 ဤအုထုူ�တ်ာ�န် ်ဝေပ်�အုပ်ေ်ခုင််း�ခု�ရွသူသည် ်ကုလသမ်းဂဂ၏ အုဝေေခုခု�လူ်အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ အုရွာ 

ရွိုေဖွဲ့စာပ်ြီးပ်ီ� သုဝေတ်သန်၊ ပ်ည်ာဝေရွ�နိုိင်း် ်ေပ်ည်သ်ူ်ေပ်န်�်ကာ�ဝေရွ�၏ �ါေေဖွဲ့န််ေ်ဖွဲ့��ဝေရွ�မ်း�ာ�ကုု ဝေ�ာင်းရ်ွွက်

ေခုင်း�်ေဖွဲ့င်း် ် ယင်း�်၏လူ်အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ��ုုင်း်ရွာ ကြိုးကု��ပ်မ်း�်ဝေ�ာင်းရ်ွွကခ်ု�က်မ်း�ာ�ကုု ဦး�တ်ည်ဝ်ေ�ာင်းရ်ွွက်

ပ်ါသည်။် ဤ�ကဘ်ာ�်ုုေ်တ့်င်း ် လူ်အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�မ်း�ာ� အုဝေကာင်းအ်ုထုည်ဝ်ေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကရ်ွန်် အုစာီ 

အုစာဉ်း်မ်း�ာ�နိုိင်း် ် လူ်အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�နိုိင်း် ် စာပ််လ�ဉ်း�်သည်် ် အုရွင်း�်အုေမ်းစာမ််း�ာ�ကုု ဝေလက်�င်း််သင်း�်ကာ�ဝေရွ�

ပ်စာာည်�်မ်း�ာ�နိုိင်း် ်လကရ်ွိုလူ်အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ��ုုင်းရ်ွာစာုန်ဝ်ေခု�မ်းုမ်း�ာ�အုဝေပ်�ေပ်�လုပ်သ်ည်််ဖွဲ့ုုရွမ်းတ််စာခ်ုုလည််� 

ပ်ါရွိုပ်ါသည်။်

•  UN Human Rights Council 

 <https://www.ohchr.org/en/hrbodies/hrc/pages/home.aspx>

 လူ်အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�ဝေကာင်းစ်ာီသည် ် ကမ်းာာတ်စာ�်ိမ်း်�လု��တ့်င်း ် လူ်အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�ကုု ေမ်းှင်း်တ််င်းရ်ွန်န်ိုိင်း်် ကာ

က့ယဝ်ေပ်�ရွန် ် တ်ာ�န််ရွိုသည်။် ယင်း�်သည် ် ကုလသမ်းဂဂစာန်စာအ်ုတ့်င်း�်ရွို နိုုုင်းင််း�ဝေပ်ါင်း�် ၄၇ နိုုုင်း်င်း�ေဖွဲ့င်း်် 

ဖွဲ့့��စာည်�်ထုာ�ဝေသာ အုစာုု�ရွအုခု�င်း�်ခု�င်း�်�ကာ� အုဖွဲ့့��အုစာည်�်တ်စာခ်ုုေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် ဝေကာင်းစ်ာီအုာ� လူ်

အုခု့င်း််အုဝေရွ�ခု��ု�ဝေဖွဲ့ာကမ််းု အုဝေေခုအုဝေန်မ်း�ာ�ကုု ရွင်း�်ုုင်းဝ်ေေဖွဲ့ရွိင်း�်ရွန်န်ိုိင်း်် ယင်း�်တ်ုု�အုာ� အုကြုံက�ေပ်�ဝေပ်�

ရွန်ဟ်ိုူသည်် ် ရွည်ရ်ွွယခ်ု�ကေ်ဖွဲ့င်း် ် ၂၀၀၆ခုုနိုိစာ်၊ မ်းတ်လ် ၁၅ ရွကဝ်ေန််တ့်င်း ် ကုလသမ်းဂဂအုဝေထု့ဝေထု့

ည်ီလာခု�က တ်ည်ဝ်ေထုာင်းခ်ု�်ပ်ါသည်။်

•  United Nations Development Programme Democratic Gvernance focus on Human 

Rights 

 <http://www.undp.org/governance/focus_human_rights.shtml> 

 ကုလသမ်းဂဂ ဖွဲ့့��ပြီးဖွဲ့ု��တ်ုု�တ်ကဝ်ေရွ� အုစာီအုစာဉ်း် (UNDP) သည် ် လူ်အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�စာန်စာမ််း�ာ�နိုိင်း် ် အုဖွဲ့့��

အုစာည််�မ်း�ာ�၏ စာ့မ်း်�ဝေ�ာင်းရ်ွည်က်ုုတ်ည်ဝ်ေ�ာကေ်ခုင်း�်၊ နိုုုင်း်င်း�တ်ကာ အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�နိုိင်း် ်ပ်ူ�ဝေပ်ါင်း�်

ဝေ�ာင်းရ်ွွကပ်ြီးပ်ီ� နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာ၏် တ်ရွာ�ဝေရွ�စာန်စာမ််း�ာ�ကုု ေမ်းှင်း်တ််င်းေ်ခုင်း�်ေဖွဲ့င်း်် လူ်အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ� ဖွဲ့့��ပြီးဖွဲ့ု��

တ်ုု�တ်ကမ််းုအုဝေပ်� ပ်�်ပ်ုု�ဝေပ်�ပ်ါသည်။် UNDP ၏ �ကဘ်ာ�်ုုေ်သည် ်ရွင်း�်ေမ်းစာမ််း�ာ�ကုု ဖွဲ့န်တ််ီ�ဝေပ်�ပြီးပ်ီ� 

လူ်အုခ့ုင်း််အုဝေရွ�အုတ့်က် ဝေ�ာင််းရွွက်ဝေန်�ကသူမ်း�ာ�အုတ့်က် ပ်�်ပုု်�ဝေရွ�အုစီာအုစာဉ်းမ််း�ာ�လည်�်ရုိွပ်ါသည်။်

• African Commission on Human and People’s Rights 

 <http://www.achpr.org/> 

 လူ်အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�နိုိင်း် ်ေပ်ည်သ်ူမ်း�ာ�၏ အုခု့င်း််အုဝေရွ�အုဝေပ်� အုာဖွဲ့ရွုကပ်ဋိုည်ာဉ်းအ်ုရွ အုဖွဲ့့���င်းန်ိုုုင်းင််း�မ်း�ာ�

က ယင်း�်ပ်ဋိုည်ာဉ်း်ကုု ဝေလ�စာာ�လုုကန််ာမ်းုရွိုဝေစာရွန် ်ဤအုထုူ�တ်ာ�န်က်ုု ဖွဲ့့��စာည်�်တ်ည်ဝ်ေထုာင်းထ်ုာ�

ပ်ါသည်။်
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•  Charter of Fundamental Rights of the European Union 

 <cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/eu-charter-fundamental-rights_

en>  

 ဥဝေရွာပ်သမ်းဂဂ (EU) ၏အုဖွဲ့့���င်းန်ိုုုင်း်င်း�မ်း�ာ�အုာ�လု��တ်ုု�သည် ်၂၀၀၇ ခုုနိုိစာ်မ်းိစာ၍ အုာဏာာတ်ည်သ်ည််် 

အုဝေေခုခု� အုခု့င်း််အုဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ ပ်ဋိုည်ာဉ်း်စာာတ်မ်း�်ကုု ဥပ်ဝေေအုရွလုုကန််ာရွပ်ါသည်။် EU ၏အုဓိုက စာ�

သတ်မ််းိတ်ခ်ု�ကမ််း�ာ�ကုု လစာာဘာ့န်�် သဝေဘာာတ်ူည်ီမ်းုစာာခု��ပ်တ့််င်း ် ခု�မ်းိတ််ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�ပြီးပ်ီ� လူသာ�၏ 

သုကခာတ်ရွာ�၊ လ့တ်လ်ပ််မ်းု၊ ေီမ်းုုကဝေရွစာီ၊ သာတ်ူည်ီမ်း့ေဖွဲ့စာဝ်ေရွ�၊ တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေစာုု�မ်းုု�ဝေရွ�နိုိင်း် ်လူ်အုခု့င်း် ်

အုဝေရွ�ကုု ဝေလ�စာာ�လုုကန််ာဝေရွ� စာသည်တ််ုု� ပ်ါ�င်း်ပ်ါသည်။်

•  Arab Human Rights Index 

 <http://www.arabhumanright.org/en/>  

 အုာရွပ်ဝ်ေေသအုတ့်င်း�် အုုပ်ခ်ု��ပ်ဝ်ေရွ�အုဝေပ်� ကုလသမ်းဂဂဖွဲ့့��ပြီးဖွဲ့ု��တ်ုု�တ်ကဝ်ေရွ� အုစာီအုစာဉ်း် (UNDP-

POGAR)က ကမ်းကထုေပ်�သည််် အုာရွပ်နုု်ိုင်းင််း�မ်း�ာ�အုတ့်က ်လူ်အုခ့ုင်််းအုဝေရွ�အုညှွှန်�်ကုန်�်သည် ်နုုိုင်းင််း� 

တ်ကာ လူ်အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ� သဝေဘာာတ်ူည်ီမ်းုစာာခု��ပ်မ််း�ာ�ကုု ဝေစာာင်း်�်ကည််က်ြိုးကီ��ကပ်ဝ်ေသာ ဝေကာမ််းတ်ီ

မ်း�ာ�သုု� အုာရွပ်အ်ုဖွဲ့့���င်းန်ိုုုင်း်င်း�မ်း�ာ�က ဝေပ်�ပ်ုု�သည်် ်လူ်အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�၊ တ်ု��ေပ်န်ခ်ု�က်မ်း�ာ�နိုိင်း် ်�ကစ်ာပ်ဝ်ေန်

ဝေသာ ကုလသမ်းဂဂမ်းိတ်တ််မ်း�်အုာ�လု��၏ ဘာဏာတ််ုုက်ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။်

•  Inter-American Commission of Human Rights 

 <http://www.cidh.oas.org/what.htm>  

 လူ်အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ အုဝေမ်းရွုကန် ်အုခု�င်း�်ခု�င်း�်�ကာ� အုထုူ�အုဖွဲ့့��အုစာည်�် (IACHR) သည် ်အုဝေမ်း

ရွုကန်န်ိုုုင်း်င်း�မ်း�ာ� အုဖွဲ့့��အုစာည်�်၏ ဝေလာင်း�်ရွုပ်ဝ်ေအုာကတ့််င်းရ်ွိုဝေသာ လူ်အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�ကုု ေမ်းှင်း်တ််င်းဝ်ေရွ�

နိုိင်း်် ကာက့ယဝ်ေရွ�အုတ့်က ်အုဝေမ်းရွုကန်အ်ုခု�င်း�်ခု�င်း�်�ကာ�စာန်စာအ်ုတ့်င်း�်ရွို အုဖွဲ့့��အုစာည်�်နိုိစာခ်ုုအုန်က်

မ်းိ တ်စာခ်ုု ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် (<http://www.oas.org> တ့်င်း�်ကည်် ်ပ်ါ။) ဤအုဖွဲ့့��အုစာည်�်၏ ရိုု��ခု��ပ််မ်းိာ 

�ါရွိင်းတ််န်ေ်ီစာီတ့်င်းရ်ွိုပ်ါသည်။် အုေခုာ�ဝေသာ လူ်အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ��ုုင်းရ်ွာအုဖွဲ့့��အုစာည်�်တ်စာခ်ုုမ်းိာ ကုုစာတ်ာ

ရီွကာနုုိုင််းင်း� �န်ဟုု်ို�ဝေစာ�ရုိွ လူ်အုခ့ုင်််းအုဝေရွ��ုုင််းရွာ အုဝေမ်းရုွကန်အ်ုခု�င်း�်ခု�င်း�်�ကာ� အုထူု�အုဖ့ွဲ့��အုစာည်�် 

ပ်င်း ်ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။်

• Inter-Parlimentary Union 

 <http://www.ipu.org/english/whatipu.htm> 

 လှတ််ဝေတ်ာမ််း�ာ� သမ်းဂဂ (IPU) သည် ်ကမ်းာာအုနိုိ��ရွို လှတ််ဝေတ်ာအ်ုစာည်�်အုဝေ��မ်း�ာ�နိုိင်း် ်ပြီးင်းုမ်း�်ခု�မ်း်�ဝေရွ�

လုပ်င််းန််�မ်း�ာ�တ်ုု�အုတ့်က ် ဗဟိုုုခု�ကတ််စာခ်ုုေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် ထုုု�အုေပ်င်း ် ဝေရွွ�ဝေကာကတ််င်းဝ်ေေမ်းှာကထ်ုာ�

ဝေသာ ကုုယစ်ာာ�လိယတ််ုု�ေဖွဲ့င်း် ် ပ်ါ�င်းဖ်ွဲ့့��စာည်�်အုပ််ဝေသာ ေီမ်းုုကဝေရွစာီစာန်စာက်ုု တ်ည်ဝ်ေ�ာက်ေခုင်း�်

အုတ့်က ် နိုုုင်း်င်း�ဝေပ်ါင်း�်စာု�မ်းိ ေပ်ည်သ်ူလူထုုမ်း�ာ�အု�ကာ� ပ်ူ�ဝေပ်ါင်း�်ဝေ�ာင်းရ်ွွကလ်ုပ်ရ်ွိာ�ရွာ ဗဟိုုုခု�က်

တ်စာခ်ုုလည််� ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် IPU သည် ်အုဝေ�ကာင်း�်အုရွာအုလုုက ်လူ်အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ ကုစာာရွပ််

မ်း�ာ�အုဝေပ်� လုပ်င််းန်�်စာဉ်းမ််း�ာ�ကုု ဝေ�ာင်းရ်ွွကပ််ါသည်။်
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• World Legal Information Institute 

 <http://www.worldlii.org/> 

 ကမ်းာာတ််ရွာ�ဥပ်ဝေေဝေရွ�ရွာ ေပ်န််�ကာ�ဝေရွ�ဌာာန်သည် ်နိုုုင်းင််း�အုသီ�သီ�မ်းိ ဥပ်ဝေေမ်း�ာ�နိုိင်း်် အုဓိုက တ်ရွာ�

ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ �ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�ကမ််း�ာ�ကုု အုဝေေမ်းာကအ်ုမ်း�ာ�ထုုန်�်သုမ်း�်ထုာ�ရွိုပ်ါသည်။် ဤမ်းိတ်တ််မ်း်�တ့်င်း ်

နိုုုင်းင််း�အုလုုက ်အုဝေ�ကာင်း�်အုရွာကုစာာရွပ်အ်ုလုုက ်ရွိာဝေဖွဲ့့နိုုုင်းပ််ါသည်။်

•  Government Legal Information Network 

 <https://www.glinf.org/>

 အုဝေမ်းရုွကန် ်က့န်ဂ်ရွက်လှတ်ဝ်ေတ်ာ၏် ဥပ်ဝေေဝေရွ�ရွာစာာ�ကည်််တုု်ကတ့််င်း ်ကမ်းာာနုု်ိုင်းင််း�အုခု��ု�မိ်း တ်ရွာ� 

ဥပ်ဝေေ�ုုင်းရ်ွာ သတ်င်း�်အုခု�ကအ်ုလကမ််း�ာ�ကုု စာုစာည်�်ထုာ�သည်် ်ဤအု့န််လုုင်း�်က့န်ယ်ကက်ုု ထုာ�

ရွိုပ်ါသည်၊် ယင်း�်က့န်ယ်ကတ့််င်း ်အုဝေ�ကာင်း�်အုရွာအုလုုက ်ရွိာဝေဖွဲ့့နိုုုင်းပ််ါသည်။် 

• International Network for Economic, Social and Cultural Rights 

 <https://www.escr-net.org/>

 လူ်အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�နိုိင်း် ်စာီ�ပ့်ာ�ဝေရွ�၊ လူမ်းုဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ တ်ရွာ�မ်း့တ်မ်းုမ်း�ာ�အု�ကာ�ရွို ကုစာာရွပ်မ််း�ာ�ကုု ရွင်း ်

�ုုင်းဝ်ေေဖွဲ့ရွိင်း�်ရွန် ်စာည််�မ်း�ဉ်း�်အုသစာ်မ်း�ာ�၊ န်ည်�်လမ်း�်အုသစာမ််း�ာ�နိုိင်း် ်ကမ်းာာအုနိုိ��အုေပ်ာ�ထုုလကလ်ိမ်း�်

မ်းမ်းီေဖွဲ့စာဝ်ေန်�ကဝေသာ ေပ်ည်တ့််င်း်�လုပ် ်ဝေ�ာင်း်သူမ်း�ာ�အုာ� အုရွင်း�်အုေမ်းစာတ််စာခ်ုုကုု ဖွဲ့န်တ််ီ�ဝေပ်�ေခုင်း�်

ေဖွဲ့င်း် ်�င်း်�ရွ�နို့မ်း�်ပ်ါ�ေခုင်း�်နိုိင်း်် မ်းည်ီမ်း့ေခုင်း�်ကုု ဝေလ�ာန််ည််�ပ်ဝေပ်�ာကဝ်ေစာရွန် ်ESCR သည် ်ခု�တု်�်က်မ်းု

တ်စာခ်ုုကုု ပ်�်ပ်ုု�ထုာ�ပ်ါသည်။် ယင်း�်သည် ် အုက��ု�အုေမ်းတ််ရွရွိုဝေရွ�အုတ့်က ် မ်းဟိုုတ်ဝ်ေသာ၊ အုစာုု�ရွ

မ်းဟိုုတ်ဝ်ေသာ အုဖွဲ့့��အုစာည်�်တ်စာခ်ုုေဖွဲ့စာပ်ြီးပ်ီ� ကမ်းာာတ်စာလ်ှာ�ရွို စာီ�ပ့်ာ� ဝေရွ�၊လူမ်းုဝေရွ�နိုိင်း် ် ယဉ်း်ဝေက��မ်းု

�ုုင်းရ်ွာအုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�၏ ဖွဲ့့��ပြီးဖွဲ့ု��တ်ုု�တ်ကမ််းုအုတ့်က ်ပ်�်ပ်ုု�ရွန်လ်ုပ်ဝ်ေ�ာင်းဝ်ေန်�ကဝေသာ ကွမ်း�်က�င်း်

သူမ်း�ာ�နိုိင်း် ်ဥပ်ဝေေပ်ည်ာရွိင်းမ််း�ာ�၏ အုေပ်န််အုလိန််အုက��ု�သကဝ်ေရွာကဝ်ေန်ဝေသာ က့န်ယ်က်ကုု ယင်း�်

၏ �ကဘ်ာ�်ုုေဝ်ေပ်�တ့်င်း ်စာီစာဉ်းဝ်ေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�ပ်ါသည်။်

•  Council of Europe

 <http://www.coe.int> 

 ဥဝေရွာပ်ဝေကာင်းစ်ာီသည် ် လူ်အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ ဥဝေရွာပ်ပ်ဋိုည်ာဉ််းစာာတ်မ်း�်နိုိင်း်် ေပ်ည်သ်ူမ်း�ာ�အုာ� 

ကာက့ယဝ်ေရွ�ေဖွဲ့င်း် ်စာပ်လ်�ဉ်း�်၍ အုေခုာ�ဝေသာ ကုု�ကာ�ခု�ကစ်ာာတ်မ်း�်မ်း�ာ�စာသည်တ််ုု�ကုု အုဝေေခုခု�၍ ဥ

ဝေရွာပ်တ်စာလ်ှာ�၌ ေီမ်းုုကဝေရွစာီစာန်စာက်ုု အုဝေေခုခု�သည်််စာည်�်မ်း�ဉ်း�်မ်း�ာ�အုာ� ဝေရွ��့�ခု�မ်းိတ်ရ်ွန်အ်ုတ့်က ်

ကြိုးကု��ပ်မ်း�်အုာ�ထုုတ်လ်�က ် ရွိုပ်ါသည်။် ဤ�ကဘ်ာ�်ုုေတ့််င်း ် လူ်အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ� အုတ်ည်ေ်ပ်�ေပ်ဋ္ဌာာန်�်မ်းု

ကုုခုုုင်းမ််းာဝေစာရွန် ် ပ်ု�စာ�ခု�မ်းိတ််ဝေသာရွင််း�ေမ်းစာမ််း�ာ�၊ ထုုတ်ဝ်ေ�မ်းုမ်း�ာ�နိုိင်း် ် ဝေလက်�င်း််သင်း�်ကာ�ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ 

ပ်စာာည်�်မ်း�ာ� ပ်ါ�င်းပ််ါသည်။်
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• HUDOC: The Case Law of the European Court of Human Rights 

 <http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Case-Law/HUDOC/HUDOC+database> 

 HUDOC သည် ်လူ်အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ ဥဝေရွာပ်တ်ရွာ�ရိုု��နိုိင်း်် ယခုင်းလ်ူ်အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ ဥဝေရွာ

ပ်ဝေကာမ််းရွိင်းဝ်ေဟိုာင်း�်တ်ုု�က ခု�မ်းိတ်သ်ည်််အုမ်းုမ်း�ာ�နိုိင်း် ် စာီရွင်းခ်ု�က်မ်း�ာ�အုာ� ထုုန်�်သုမ်း�်ထုာ�ဝေသာ 

အုခု�ကအ်ုလကဘ်ာဏာတ််ုုက ်ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။်

•  Asian Legal Resource Center

 <https://alrc.asia/>

 အုစုုာ�ရွမ်းဟုိုတ်ဝ်ေသာ အုဖ့ွဲ့��အုစာည်�်ေဖွဲ့စ်ာသည််် အုာရိွတ်ရွာ�ဥပ်ဝေေဝေရွ�ရွာရွင််း�ေမ်းစာမ််း�ာ� စာင်းတ််ာ (ALRC) 

သည် ် ေပ်ည်တ့််င်း�်နိုိင်း်် နိုုုင်းင််း�တ်ကာနိုုုင်းင််း�ဝေရွ�လုပ်ဝ်ေ�ာင်းသ်ူမ်း�ာ�နိုိင်း် ် န်ီ�ကပ်စ်ာ့ာဝေ�ာင်းရ်ွွက�်ကပြီးပ်ီ� 

နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာ၏်  လုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််ကုု အုဝေလ�ထုာ�ေခုင်း�်ေဖွဲ့င်း် ်ယဉ်းဝ်ေက��မ်းု၊ စာီ�ပ့်ာ�ဝေရွ�နိုိင်း် ်လူမ်းုဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ 

အုခ့ုင်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�ကုု ေမှ်းင်််းတ်င်းဝ်ေပ်�ပ်ါသည်။် ဤ�ကဘ်ာ�ုု်ေသ်ည် ်လူ်အုခ့ုင်််းအုဝေရွ�အုတ်ည်ေ်ပ်�ေပ်ဋ္ဌာာန်�် 

ေခုင်း�်မ်း�ာ�နိုိင်း် ် တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေစာုု�မ်းုု�ဝေရွ�ကုု ခုုုင်း်မ်းာဝေစာရွန်တ််ရွာ�ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ ပ်ည်ာရွိင်းမ််း�ာ�အုတ့်က ်

အုရွင်း�်အုေမ်းစာမ််း�ာ�နိုိင်း် ်ဝေလက်�င်း််သင်း်�ကာ�မ်းုမ်း�ာ�ကုု ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ဝေပ်�ထုာ�ပ်ါသည်။်

•  International Centre for Transitional Justice

 <http://www.ictj.org> 

 အုသ့င်းက်ူ�ဝေေပ်ာင်း�်ဝေရွ�ကာလ တ်ရွာ�မ်း့တ်မ်းုအုတ့်က ် နိုုုင်း်င်း�တ်ကာဌာာန်သည် ် ေပ်ည်တ့််င်း�်အုဖွဲ့့��

အုစာည််�မ်း�ာ�အုာ� လူ်အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�ကာက့ယဝ်ေစာာကဝ်ေရွိာကသ်ူမ်း�ာ�အုေဖွဲ့စာ ်အုာ�ထုာ�ယု��ကည်မ််းုကုု 

တ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေပ်�ေခုင်း�်ေဖွဲ့င်း် ်လူ်အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�တ့်င်း ်လူ်အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�ခု��ု�ဝေဖွဲ့ာကမ််းုမ်း�ာ�ကုု ရွင်း�်ုုင်း်

ဝေေဖွဲ့ရွိင်း�်ဝေရွ�ကုု အုကူအုည်ီဝေပ်�ရွန် ် လုပ််ဝေ�ာင်းဝ်ေပ်�သည်် ် အုက��ု�အုေမ်းတ််ကုု ဝေရွိ�ရိုုေခုင်း�်မ်းရွိုဝေသာ 

နိုုုင်းင််း�တ်ကာ အုဖွဲ့့��အုစာည်�်တ်စာခ်ုုေဖွဲ့စာပ််ါသည်။် ဤ�ကဘ်ာ�်ုုေ်သည် ် နိုုုင်း်င်း�မ်း�ာ�နိုိင်း်် မ်းူ�ါေခု�မ်းိတ််သူ 

မ်း�ာ�အုာ�  အုသ့င်းက်ူ�ဝေေပ်ာင်း�်ဝေရွ�ကာလ တ်ရွာ�မ်း့တ်မ်းုနိုိင်း် ်လူ်အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ��ုုင်းရ်ွာကုစာာရွပ်မ််း�ာ�ကုု 

အုကြုံက�ဝေပ်�ပြီးပ်ီ� အု�ုုပ်ါကုစာာရွပ်မ််း�ာ�အုဝေပ်� သုဝေတ်သန်ေပ်�လုပ်ရ်ွန်အ်ုတ့်က ် ထုုတ်ဝ်ေ�မ်းုမ်း�ာ�ရွိုသည်် ်

စာာ�ကည််တ််ုုကတ််စာခ်ုုလည််�ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။်

•  United for Human Rights

 <http://www.humanrights.com/home.html> 

 လူ်အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�အုတ့်က ်ဝေပ်ါင်း�်စာည်�်ည်ီညွှ့တ်ဝ်ေရွ� အုဖွဲ့့��အုစာည်�် (UHR) သည် ်အုေပ်ည်ေ်ပ်ည်�်ုုင်းရ်ွာ

 လူ်အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�ဝေ�ကေင်းာစာာတ်မ်း�်ကုု ဝေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်းရ်ွန်် နိုုုင်းင််း�တ်ကာအု�င်း််၊ အုမ်း��ု�သာ�အု�င်း််နိုိင်း်် 

ဝေေသနိုတရွအု�င်း််မ်း�ာ�တ့်င်း ်လုပ််ဝေ�ာင်း်ဝေန်ပ်ါသည်။် လူ်အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�သမု်းုင်း�်ဝေ�ကာင်း�်၊ ကြိုးကု��ပ်မ်း�်ခု�က်

မ်း�ာ�နိိုင်း်် ဝေ�ါဟိုာရွမ်း�ာ�အုတ့်က် အုခု�ကအ်ုလကမ််း�ာ�ဝေထုာကပ််�်ေခုင်း�်အုေပ်င်း ်လူ်အုခ့ုင်််းအုဝေရွ�အုတ့်က ်

ရွည်စ်ာူ�သည်် ်အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�၏ အုခု�ကအ်ုလကမ််း�ာ�ကုုလည်�် ထုာ�ရွိုပ်ါသည်။်  
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ကားးမှာ�်ကားုံ�စးးင်�် 

Abdullah, F., ‘Affirmative Action Policy in Malaysia: To Restructure Society, to Eradicate 

Poverty’, 1997, available at <http://www.ices.lk/publications/esr/articles_jul97/

Esr-Abdullah.PDF>

Andolina, R., ‘The Sovereign and Its Shadow: Constituent Assembly and Indigenous 

Movement in Ecuador’, Journal of Latin American Studies, 35 (2003), pp. 721–50, 

downloaded from Cambridge Journals on 18 November 2009, discussing the 

legitimization of the 1997–8 constitutional process among indigenous people

Austin, Granville, Working a Democratic Constitution (Oxford and New Delhi: Oxford 

University Press, 1999), pp. 99–122, on conflict between Parliament and the 

Judiciary in India over fundamental rights

Bajpai, R., ‘Constituent Assembly Debates and Minority Rights’, Economic and Political 

Weekly, 35 (21/22 May 2000), pp. 1836–45, accessed at JSTOR on 18 November 

2009, on the formulation of special measures for historically disadvantaged castes 

in India

Canadian Charter of Rights and Freedoms, available at <http://www.charterofrights.ca/

en/26_00_01>

Carter Center, ‘Final Report on Ecuador’s September 30, 2007, Constituent Assembly 

Elections’, 2007, p. 2, available at <http://aceproject.org/regions-en/countriesand-

territories/EC/reports/ecuadors-constituent-assembly-elections-2007-final>

Dower, J. W., Embracing Defeat: Japan in the Wake of World War II (New York: Norton & 

Co., 2000), pp. 364–73, illustrating the impact of the process of drafting on the 

content of the constitutional Bill of Rights

Glenny, M., The Balkans 1804–1999: Nationalism, War and the Great Powers 

(London:Granta, 2000), pp. 32–38

Hart H. L. A., The Concept of Law, Clarendon Law Series (Oxford: Oxford University 

Press, 1961), pp. 195–207, on natural law, legal validity and morals
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Hunt, Lynn, Inventing Human Rights: A History (New York: Norton & Co., 1997), pp. 26–

34, on how rights became ‘self-evident’

Kennedy, David, The Dark Sides of Virtue: Reassessing International Humanitarianism 

(Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2004), pp. 3–35, on narratives of 

human rights as part of the problem

Steiner, J. and Alston, P., International Human Rights in Context: Law, Politics, Morals, 

2nd edn (Oxford: Oxford University Press, 2000), pp. 243–319, on economic and 

social rights, and 324–402 on rights and cultural relativism

Hart, V., Democratic Constitution Making, Special Report 107 (Washington, DC: United 

States Institute of Peace, 2003), pp. 4–11, downloaded from <http://www.usip.

org>, on a rights-based approach to constitution making

McWhinney, E., Constitution-making: Principles, Process, Practice (Toronto: University 

of Toronto Press, 1981), pp. 67–125, on designs for constitutional institutions and 

processes

Mahmoudi, S., ‘The Shari’a in the New Afghan Constitution: Contradiction or 

Compliment?’, Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht 

(Heidelberg Journal of International Law, Max Planck Institute for Comparative 

Public Law and International Law), 64 (2004), pp. 867–80 (PDF version in the 

author’s possession)

Tully, J., Strange Multiplicity: Constitutionalism in an Age of Diversity (Cambridge: 

Cambridge University Press, 1995), pp. 183–212, for an overview of arguments in 

favour of and against constitutional recognition of cultural diversity

ဖွွ��စည်း�်ပ်ံ�အကျေးခြချီးချီး�ဥပ်ကျေးေမှားး� 

(အုဂ�လုပ်ဘ်ာာသာေဖွဲ့င်း် ် ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ခု�ကမ််း�ာ�ကုု <http://confinder.richmond.edu>  �က်ဘာ�်ုုေတ့််င်း ်

�ကည််ရ်ိုုနိုုုင်းပ််ါသည်။်)

ဘာရွာဇိုီ�နိုုုင်းင််း�၏ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ၊ ၁၉၈၈

ကုုလ�ဘာီယာနိုုုင်းင််း�၏ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ၊ ၁၉၉၁
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ဗင်းန််ီဇို့�လာ� ဝေဘာာလ်ီ�ဝေဗ�ရွီ�ယန်�် သမ်းမတ်နိုုုင်းင််း�၏ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ၊ ၁၉၉၉

အုကဝ်ေက့ဝေေါနိုုုင်းင််း�၏ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ၊ ၂၀၀၈

ဝေဘာာလ်ီ�ဗီ�ယာ�နိုုုင်းင််း�၏ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ၊ ၂၀၀၉

အုုနိုဒုယနိုုုင်းင််း�၏ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ၊ ၁၉၄၉

မ်းဝေလ�ရွိာ�နိုုုင်းင််း�၏ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ၊ ၁၉၅၇

အုဝေရွိ�တ်ီဝေမ်းာနိုုုင်းင််း�၏ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ၊ ၂၀၀၂

အုာဖွဲ့ဂန် ်န်စာာတ်န််နိုုုင်းင််း�၏ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ၊၂၀၀၄

န်ီဝေပ်ါနိုုုင်းင််း�၏ �ကာ�ေဖွဲ့တ်ဖ်ွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ၊ ၂၀၀၇

အုီရွတ်န်ိုုုင်း်င်း�၏ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ၊ ၂၀၀၅၊ အုပ်ုုေ်ခု့� ၂၀၊၃၀၊ ၃၇

ဟိုန်ဝ်ေဂရွီနိုုုင်းင််း�၏ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ၁၉၄၉၊ ၁၉၈၉ ခုုနိုိစာ်တ့်င်းေ်ပ်င််း�င်းမ််း့မ်း�်မ်း�ထုာ�ဝေသာ ပ်ု�စာ�အုာ� 

ဝေဖွဲ့ာေ်ပ်ထုာ�သည်။် 

ဂ�ာမ်းန်ီနိုုုင်းင််း�၏ အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ၊ ၁၉၄၉

ဂရွုနိုုုင်းင််း�၏ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ၊ ၁၉၇၅

စာပ်ုန်န်ိုုုင်းင််း�၏ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ၊ ၁၉၇၈

အုီဂ�စာန်ိုုုင်း်င်း�၏ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ၊ ၁၉၇၁

အုီသီယုု�ပ်ီ�ယာ�နိုုုင်းင််း�၏ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ၊ ၁၉၉၄

ဝေတ်ာင်းအ်ုာဖွဲ့ရွုကနိုုုင်းင််း�၏ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ၊ ၁၉၉၆

နိုုုင်းဂ်��ီယီ�ယာ�နိုုုင်းင််း�၏ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ၊ ၁၉၉၆

ရွ�မ်းေ်ါနိုုုင်းင််း�၏ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ၊ ၂၀၀၃

�့စာဇ်ိုာလန််နိုုုင်းင််း�၏ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ၊ ၂၀၀၅

ကင်းည််ာနိုုုင်းင််း�၏ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ၊ ၂၀၁၀
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အဓလေ့ုပ်ါ�ယ်ဖ်ွွင်််ဆိုုံချီးးကားမ်ှားး�

လူမ်း��ု� ၊ အုသာ�အုဝေရွာင်း်

အုရွ ခု့�ေခုာ��က�်�ခု�ရွမ်းု

ကုု ကာက့ယဝ်ေပ်�ေခုင်း�် 

(Affirmative action) 

သတ််မ်းိတ််ထုာ�သည်် ်လူပ်ုဂဂု�လမ််း�ာ� သုု�မ်းဟိုုတ် ်အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�အုာ� 

အုေခုာ�ဝေသာအုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�နိုိင်း် ် အု�င်း််တ်ူည်ီနိုုုင်းဝ်ေစာရွန် ် အုေခုာ�သူ 

မ်း�ာ�ကုု ထုုခုုုက်န်စာ်န်ာဝေစာေခုင်း�်မ်းရွိုဘာ� ဦး�စာာ�ဝေပ်��က�်�ရွန်အ်ုတ့်က ်

ကန််သ်တ်အ်ုခု�နု်က်ာလတ်စာခ်ုုအုတ့်က ်တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေသုု�မ်းဟိုုတ် ်တ်ရွာ�

 �င်းမ််းူ�ါေက စာည််�မ်း�ဉ်း�်စာည်�်ကမ်း�်မ်း�ာ�ေဖွဲ့င်း် ်ေပ်ဋ္ဌာာန်�်ထုာ�သည်် ်စာန်စာက်�

ဝေသာ ဝေ�ာင်းရ်ွွကခ်ု�ကမ််း�ာ�။

နိုုုင်းင််း�သာ�တ်ုု�၏ 

အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ� 

(Citizen rights)

နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာတ််စာခ်ုုအုတ့်င်း�် မ်းိီတ်င်း်�ဝေန်ထုုုင်း�်ကသည်် ်နိုုုင်း်င်း�သာ�တ်ုုင်း�် ရွရွို

ရွမ်းည်် ်အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�။

နိုုုင်းင််း�သာ�ေဖွဲ့စာေ်ခုင်း�် 

(Citizenship) 

နုုိုင်းင််း�တ်စာနုု်ိုင်းင််း�၏ နုုိုင်းင််း�သာ�မ်း�ာ�မိ်း ဝေမ့်း�ဖ့ွဲ့ာ�၍ေဖွဲ့စ်ာဝေစာ၊ န်ည်�်လမ်း�်က�ဝေသာ 

လုပ်ထု်ု��လုပ်န််ည်�်မ်း�ာ�အုရွ နုုိုင််းင်း�သာ�အုေဖွဲ့စာ ် တ်ရွာ��င််းဝေေပ်ာင််း�လ�ခု�ယူ၍

ေဖွဲ့စ်ာဝေစာ နုုိုင်းင််း�တ်စာခု်ုနိိုင်း်် တ်ရွာ��င််းသက�ုု်င်းဝ်ေန်သည််် အုဝေန်အုထုာ�။ 

ေပ်ည်သ်ူလူထုု၏ 

အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ� 

(Civil rights) 

လ့တ်လ်ပ််ပ့်င်း််လင်း�်သည်် ် လူ်အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�နိုိင်း် ် �ကစ်ာပ်ဝ်ေန်ဝေသာ 

အုခု့င်း်် အုဝေရွ�မ်း�ာ�။ ဥပ်မ်းာ - ခု့�ေခုာ��က�်�မ်းခု�ရွဝေရွ�၊ ဥပ်ဝေေဝေရွိ�ဝေမ်းိာက်

တ့်င်း ်သာတ်ူည်ီမ်း့�က�်�ခု�ရွဝေရွ�၊ ပ်ုဂဂလုကလ့တ်လ်ပ်ခ်ု့င်း််နိုိင်း်် ပ်ုဂဂလုက

ဂုဏာ်သုကခာ၊ ကုုယ်ပ်ုုင်းလ့်တ်လ်ပ််ခု့င်း််၊ ဥစာာာပ်စာာည်�်ပ်ုုင်း�်ုုင်းခ်ု့င်း််၊ မ်း့တ်

ဝေသာ တ်ရွာ�စာီရွင််းမ်းုနိုိင်း်် တ်ရွာ�မ်း့တ်စာ့ာ အုုပ်ခ်ု��ပ််ဝေရွ�တ်ုု�ကုု ရွရွိုခု�စာာ�

ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််၊ ကွန််ဘာ�၊ ခုုုင်း်�ဖွဲ့ကဘ်ာ�နိုိင်း်် အုတ်င်း�်အု�ကပ်ဝ်ေစာခုုုင်း�်ခု�ရွေခုင်း�်မ်း��ု�

မ်းိ ကာက့ယေ်ခုင်း�်၊ ည်ှင်း�်ပ်န်�်နိုိုပ်စ်ာကမ််းုမ်းိ ကာက့ယေ်ခုင်း�်၊တ်ရွာ�စာီရွင်းမ််းု 

အုမ်းုန်််မ်းခု�မ်းီအုထုု အုေပ်စာက်င်း�်ဝေ�ကာင်း�် ယူ�ခု�ကန်ိုိင်း်် အုဝေန်အုထုာ�

အုာ�လု��တ့်င်း ် ေပ်ည်သ်ူမ်း�ာ�၏အုခု့င်း််အုဝေရွ�အုဝေပ်� သကဝ်ေရွာကမ််းုရွိုဝေန်

သည််် သင်း််ဝေလ�ာဝ်ေသာ ဝေ�ာင်းရ်ွွကခ်ု�က်အုာ�လု��ကုု ရွရွိုပ်ုုင်းခ်ု့င်း််။ 

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ 

တ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေရွ� 

(Constitution building) 

ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု� အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေအုာ� ည်ှုနိုုင်း�်ဝေ�ာင်းရ်ွွကေ်ခုင်း�်၊ �ကလ်က်

ဝေ�့�ဝေနို့�တ်ုုင်းပ််င်း်ေခုင်း�်၊ မ်းူ�ကမ်း�်ဝေရွ��့�ေခုင်း�် သုု�မ်းဟိုုတ် ် အုဝေေခုခု�ပ်ု�စာ�ခု� 

မ်းိတ််ေခုင်း�်၊ အုဝေကာင်းအ်ုထုည်ဝ်ေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကေ်ခုင်း�်နိုိင်း်် ေပ်င်း�်င်းမ််း့မ်း�်မ်း�

ေခုင်း�်တ်ုု�အုာ� ဝေ�ာင်းရ်ွွကသ်ည််် လုပ်င််းန်�်စာဉ်း။် 
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ထုု��တ်မ်း�်စာဉ်းလ်ာနိုိင်း်် 

ည်ီညွှ့တ်ဝ်ေသာ 

နိုုုင်းင််း�တ်ကာဥပ်ဝေေ 

(Customary 

international law) 

ကမ်းာာတ်စာ�်ိမ်း်�လု��က လကခ်ု�ထုာ�ပြီးပ်ီ� အုဝေန်အုထုာ�အုာ�လု��တ်ုု�တ့်င်း ်

အုပြီးမ်း�တ်မ်း�် တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေအုရွ တ်ာ�န််ယူနိုုုင်းသ်ည်ဟ်ိုု ယူ�ထုာ�သည်် ်

နိုုုင်း်င်း�တ်ကာ လူ်အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ��ုုင်းရ်ွာ စာည်�်မ်း�ဉ်း�်မ်း�ာ�နိုိင်း် ် လူသာ�

ေခုင်း�် စာာန်ာဝေထုာကထ်ုာ�ဝေရွ� ဥပ်ဝေေ (ဥပ်မ်းာ - ကွန်စ်ာန်စာက်ုု တ်ာ��ီ�

ကာက့ယေ်ခုင်း�်)။ 

ေီမ်းုုကဝေရွစာီစာန်စာ ်

(Democracy) 

ေပ်ည်သ်ူမ်း�ာ�ဝေ�ကာင်း် ်ေဖွဲ့စာဝ်ေပ်�လာဝေသာ၊ ေပ်ည်သ်ူမ်း�ာ�အုတ့်ကေ်ဖွဲ့စာဝ်ေသာ 

အုစာုု�ရွစာန်စာ။် ‘ေပ်ည်သ်ူမ်း�ာ�က အုုပ််ခု��ပ််သည်’် ဟိုု တ်ုုကရ်ိုုုက ်အုဓိုပ်ါါယ်

ရွသည်။် အုန်ည််��ု��အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ် ေီမ်းုုကဝေရွစာီစာန်စာတ့််င်း ် (က) ကမ်းာာတ်စာ်

�ိမ်း�်လု��ရုိွ အုရွွယဝ်ေရွာက်သူ တုု်င်း�် မ်း�ဝေပ်�ပုု်င်းခ့်ုင်း််၊ (ခု) အုဖွဲ့န်တ််လ�လ� ေပ်� 

လုပ််ဝေန်ကာ လ့ပ်လ်ပ်ပ်ြီးပ်ီ�တ်ရွာ�မ်း့တ်ဝေသာ ပြီးပ်ု�င်း�်ုုင်းမ််းုေပ်င်း�်ထုန်သ်ည််် 

ဝေရွွ�ဝေကာကပ့််�မ်း�ာ�၊ (ဂ) စာစာမ််းိန််သည််် နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�ပ်ါတ်ီတ်စာခ်ုုထုက ် ပ်ုု၍

ပ်ါ�င်းေ်ခုင်း�်။ (ဃ) သတ်င်း�်အုခု�က်အုလကမ််း�ာ�၏ အုေခုာ�ဝေသာရွင်း�်ေမ်းစာ ်

မ်း�ာ�ရွိုနိုုုင်းေ်ခုင်း�်တ်ုု� လုုအုပ််ပ်ါသည်။် ယင်း�်သည် ်နိုုုင်း်င်း�သာ�မ်း�ာ�အုဝေန်ေဖွဲ့င်း် ်

နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာအ်ုာဏာာကုု ထုုန်�်သုမ်း�်နိုုုင်းဝ်ေသာစာန်စာ ် သုု�မ်းဟိုုတ် ် အုစာုု�ရွ၏ 

ပ်ု�စာ� ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။်

ေီမ်းုုကဝေရွစာီစာန်စာက်ုု 

ဝေဖွဲ့ာဝ်ေ�ာင်းေ်ခုင်း�် 

(Democratization) 

ေီမ်းုုကဝေရွစာီစာန်စာက်ုု ေပ်�လုပ်ေ်ခုင်း�်နိုိင်း်် တ်ုု�တ်ကဝ်ေစာေခုင်း�်။ ယင်း�်ကုု ေပ်ည််

သူ လူထုုအုာ� ကြိုးကီ��ကပ်ဝ်ေရွ�၊ နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�အုရွ သာတ်ူည်ီမ်း့ေဖွဲ့စာဝ်ေရွ�နိုိင်း် ်လူ်

အုခု့င်း််အုဝေရွ�စာသည်တ််ုု�ကုု စာ့�ပြီးမ်း�စာ့ာဝေ�ာင်းရ်ွွကသ်ည်််အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�

နိုိင်း််လုပ််င်းန်�်စာဉ်းမ််း�ာ�အုာ� ပ်ု�စာ�ခု�မ်းိတ််ေခုင်း�်ေဖွဲ့င်း် ် ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ် ဝေေ 

က ကူည်ီပ်�ပ််ုု�ဝေပ်�နိုုုင်းသ်ည်။်

ECOSOC အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�

မ်း�ာ�

စာီ�ပ့်ာ�ဝေရွ�၊ လူမ်းု ဝေရွ�နိုိင်း်် ယဉ်းဝ်ေက��မ်းု�ုုင်းရ်ွာအုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�အုတ့်က ်

နိုုုင်း်င်း�တ်ကာသဝေဘာာတ်ူည်ီမ်းုအုေပ်င်း ် အုေခုာ�ဝေသာ အုလာ�တ်ူနိုုုင်းင််း� 

တ်ကာလူ် အုခု့င်း််အုဝေရွ�ဝေ�ာင်းရ်ွွကခ်ု�က်မ်း�ာ�အုတ့်က ်ဖွဲ့န်တ််ီ�ဝေပ်�ထုာ�

သည််် အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�စာသေဖွဲ့င်း် ် စာီ�ပ့်ာ� ဝေရွ�၊ လူမ်းုဝေရွ�နိုိင်း် ် ယဉ်း်ဝေက��မ်းု

�ုုင်း်ရွာ အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�ကုု ရွည်ည်ွှှန််�သည််အ်ုတ်ုုဝေကာကစ်ာကာ�လု��။ 

ယင်း�်အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�ကုု စာီ�ပ့်ာ�ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာအုက��ု�စာီ�ပ့်ာ�၊ လူမ်းုဖွဲ့ူလု�  

ဝေရွ�နိုိင်း် ် ယဉ်း်ဝေက��မ်းုကုု ထုုန်�်သုမ်း�်ဝေရွ�တ်ုု�အုာ� �က်စာပ်ဝ်ေပ်�သည်ဟ်ိုု 

ယူ�နိုုုင်း်ပ်ါသည်။်

�ုု�ရွွာ�ဝေသာ ခု��ု�ဝေဖွဲ့ာကမ််းု

မ်း�ာ� (Gross violations) 

သာမ်းန်ေ်ပ်ည်သူ်မ်း�ာ�အုဝေပ်�  နုုိုင််းင်း�ဝေတ်ာ၏် ဖုွဲ့နုိိုပ်ေ်ခုင််း�နိိုင်း်် အု�ကမ်း�်ဖွဲ့က်

ေခုင််း�တုု်�ပ်ါ�င််းသည််် ကြိုးကီ�မ်းာ�ဝေသာ က�ယ်ေပ်န် ််ဝေသာ လူ်အုခ့ုင်််းအုဝေရွ��ုုင်း ်

ရွာ မ်းတ်ရွာ�မု်းမ်း�ာ�။ 
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လူ်အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ� 

(Human Rights)

လူသာ��န််မ်းု သုု�မ်းဟိုုတ် ် လူ်ဂုဏာသ်ုကခာနိုိင်း်် တ်စာဥ်ီး�ခု�င်း�်လ့တ်လ်ပ်မ််းု

�ုုင်း်ရွာအုဝေေခုခု�မ်းုအုဝေပ်� လူတ်စာဥ်ီး�ခု�င်း�်စာီ ခု�စာာ�ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််နိုိင်း််ရွပ်ုုင်းခ်ု့င်း််။ 

လူ်အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ� 

ဓိဝေလထ်ုု��တ်မ်း�် 

(Human rights culture)

သာမ်းန် ်ေပ်ည်သ်ူလူထုုသည် ်ပ်ု�မ်းိန်အ်ုာ�ေဖွဲ့င်း် ်နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာအ်ုာဏာာပ်ုုင်းမ််း�ာ�

ကုု စာုန််ဝေခု�နိုုုင်းပ်ြီးပ်ီ� လကဝ်ေတ့်�တ့်င်းလ်ည်�် အုာဏာာပ်ုုင်းမ််း�ာ�က လူ်အုခု့င်း် ်

အုဝေရွ�အုဝေပ်� ဝေလ�စာာ�သည်် ်အုဝေန်အုထုာ�။ 

လူန်ည််�စာု အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ� 

(Minority rights) 

မ်း��ု�နို့ယ်စာုမ်း�ာ�၊ တ်ုုင်း်�ရွင်း�်သာ� လူမ်း��ု�စာုမ်း�ာ�၊ လူတ်န်�်စာာ�၊ ဘာာသာ 

တ်ရွာ�၊ ဘာာသာစာကာ� သုု�မ်းဟိုုတ် ် က�ာ�/မ်း ရွပ်တ််ည်ခ်ု�က်အုရွ လူ 

န်ည်�်စာုမ်း�ာ�အုတ့်က ် သတ်မ််းိတ်ထ်ုာ�ဝေသာ လူသာ�တ်ုုင်း�်၏ အုခု့င်း်် 

အုဝေရွ�၊ လူန်ည််�စာုအုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�အုတ့်က ်စာုဝေပ်ါင်း�်ထုာ�သည်် ်အုခု့င်း်် 

အုဝေရွ�မ်း�ာ�။

မ်းတ်ရွာ�မ်းု ကာက့ယသ်ည််် 

အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ� 

(Negative rights) 

အုစာုု�ရွ အုာဏာာပ်ုုင်းမ််း�ာ�၏ ဝေလ�ာက်န်ေ်ခုင်း�်မ်းရွိုဝေသာ ဝေ�ာင်းရ်ွွကခ်ု�က်

နိုိင်း်် �ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�ကမ််း�ာ�ကုု ကာက့ယထ်ုာ�ပ်ုုင်းခ်ု့င်း်် အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�။

လုပ််ဝေ�ာင်းမ််းုအုဝေပ်� 

တ်ာ�န်ယ်ူေခုင်း�် 

(Obligation of conduct) 

ECOSOC အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�အုာ� အုေပ်ည််အ်ု�ရွရွိုဝေရွ�အုတ့်က ် ေဖွဲ့ည်် ်

�ည်�်ပ်�်ပ်ုု�သည််် န်ည််�လမ်း�်မ်း�ာ�ကုုဖွဲ့န်တ််ီ�ရွန် ်နိုုုင်းင််း�ဝေတ်ာက် တ်ာ�န််ရွို

ေခုင်း�်။

ရွလေအ်ုဝေပ်� တ်ာ�န််ယူ

ေခုင်း�် (Obligation of 

outcome) 

ECOSOC အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�အုာ� ေဖွဲ့ည််�်ည်�်ဝေ�ာင်းရ်ွွကသ်ည်််ဝေ�ာင်း ်

ရွွကခ်ု�ကမ််း�ာ�သည် ်လုုလာ�ဝေသာရွလေမ််း�ာ�ရွရွိုရွန် ်နိုုုင်း်င်း�ဝေတ်ာ၌် တ်ာ 

�န်ရ်ွိုေခုင်း�်။ 

အုစာုု�ရွဌာာန်မ်း�ာ�အုဝေပ်� 

မ်းဝေက�န်ပ်ခ်ု�ကမ််း�ာ�ကုု 

စာု�စာမ်း�်တ်င်းေ်ပ်ရွန် ်အုစာုု�ရွက 

ခုန်််ထုာ�ဝေသာ အုရွာရွိုမ်း�ာ� 

(Ombudsman)

အုရွာရွိုမ်း�ာ�၏ ေပ်�မ်းူဝေ�ာင်းရ်ွွကခ်ု�က်မ်း�ာ�နိုိင်း် ် စာပ်လ်�ဉ်း�်သည်် ် ေပ်ည်သ်ူ 

မ်း�ာ�ထု�မ်းိ တ်ုုင်း်�ကာ�ခု�ကမ််း�ာ�ကုုလကခ်ု�ရွန်် လုပ်ပ််ုုင်းခ်ု့င်း််အုာဏာာအုပ် ်

နိုိင်း်�ထုာ�ပြီးပ်ီ� ယင်း�်တ်ုု�အုာ� စာု�စာမ်း�်စာစာဝ်ေ��ခု့င်း်ရ်ွိုဝေသာ အုစာုု�ရွအုရွာရွို။ 
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နိုုုင်းင််း�ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ 

အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ� 

(Political rights) 

�နိုဒမ်း�ဝေပ်�ရွန်၊် ဝေရွွ�ဝေကာက်ပ့်�တ့်င်း ်ပ်ါ�င်းကုု်ယ်စာာ�ေပ်�ရွန်နိ်ိုင်း်် ဝေရွွ�ဝေကာက် 

တ်င်းဝ်ေေမ်းှာကခ်ု�ရွန််၊ နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ� အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ� လ့တ်လ်ပ််စာ့ာ ဖွဲ့့��စာည်�်

တ်ည်ဝ်ေ�ာကန်ိုုုင်း်ရွန််၊ အုဖွဲ့့���င်းအ်ုေဖွဲ့စာ ်ပ်ါ�င်း်ဝေ�ာင်းရ်ွွကရ်ွန််၊ လ့တ်လ်ပ််

စာ့ာ ဝေရွ�သာ�ထုုတ််ဝေဖွဲ့ာ ် ဝေေပ်ာ�ုုမ်းုေပ်�နိုုုင်း်ရွန်၊် လ့တ်လ်ပ််ဝေသာ မ်းီေီယာ

ေဖွဲ့စာဝ်ေပ်�နိုုုင်းရ်ွန်အ်ုတ့်က ်အုဖွဲ့့��အုစာည်�်�ုုင်းရ်ွာ အုာမ်းခု�ခု�က်မ်း�ာ�ရွရွိုရွန် ်စာ

သေဖွဲ့င်း် ် နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�အုရွ ပ်ါ�င်းဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကဝ်ေရွ�နိုိင်း် ် စာပ်လ်�ဉ်း�်သည်် ် အုခု့င်း်် 

အုဝေရွ�မ်း�ာ�။

အုနိုိုမ်းခ်ု�ရွသူမ်း�ာ�ကုု 

ခု့�ေခုာ�အုဝေရွ�ဝေပ်�မ်းု 

(Positive 

discrimination) 

လူမ်း��ု�၊ အုသာ�အုဝေရွာင်းစ်ာသေဖွဲ့င်း် ်ခု့�ေခုာ��က�်�ဝေရွ�ကုု ကာက့ယဝ်ေပ်�

သည်််ဝေ�ာင်းရ်ွွကခ်ု�ကမ််း�ာ�ကုု ခု့င်း််ေပ်�လ�က ် သတ်မ််းိတ်ထ်ုာ�ဝေသာ လူ် 

အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�အုာ� အုက��ု�စာီ�ပ့်ာ�ကုုဖွဲ့န်တ််ီ�ဝေပ်�ရွန် ် သီ�ေခုာ�ခု့င်း်ေ်ပ်�

ဝေပ်�ေခုင်း�်။ အုေခုာ�ဝေသာ အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�အုာ� ထုုခုုုကဝ်ေစာဝေသာလ်ည်�် 

ပ်ု�မ်းိန််အုာ�ေဖွဲ့င်း် ် တ်ရွာ�ဥပ်ဝေေနိုိင်း်မ််းည်ီညွှ့တ််သည်် ် သာတ်ူည်ီမ်း့မ်းရွိုေခုင်း�်

ကုု ဖွဲ့ယရ်ွိာ�ရွန်န်ိုိင်း်် ဝေေပ်ာင်း�်လ�ရွန် ်လုုအုပ်ခ်ု�က်အုရွ ည်ှုနိုုင်း�်ဝေ�ာင်းရ်ွွက်

ပ်ါသည်။်

အုေပ်�သဝေဘာာဝေ�ာင်းဝ်ေသာ 

အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ� 

(Positive rights) 

ဥပ်ဝေေ သုု�မ်းဟိုုတ် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေက ခု့င်း််ေပ်�ထုာ�သည်် ်လ့တ် ်

လပ််ခု့င်း််မ်း�ာ�အုာ� ထုမ်း်�ဝေ�ာင်းဝ်ေရွ�ကုု ပ်�်ပ်ုု�ရွန်အ်ုတ့်က ် သင်း်ဝ်ေလ�ာ်

ဝေသာ ဝေ�ာင်းရ်ွွကခ်ု�ကမ််း�ာ�လုပ်ဝ်ေ�ာင်းရ်ွန်် အုစာုု�ရွ၏ အုာဏာာပ်ုုင်းမ််း�ာ�

အုာ� သတ်မ််းိတ််ထုာ�ဝေသာ အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ�မ်း�ာ�။ 

မ်းုမ်းုတ်ုု�ဘာာသာ 

ေပ်ဋ္ဌာာန်�်စာီရွင်းပ််ုုင်းခ်ု့င်း်် 

(Self-determination) 

မ်းုမ်းုတ်ုု�ဘာာသာ အုုပ််ခု��ပ်ရ်ွန်န်ိုိင်း်် မ်းုမ်းုတ်ုု�၏ အုက��ု�စာီ�ပ့်ာ�နိုိင်း် ် နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�

က��ကမ်းမာနိုိင်း််စာပ်လ်�ဉ်း�်၍ ကုုယပ််ုုင်း�်ု��ေဖွဲ့တ်ခ်ု�က်မ်း�ာ� လ့တ်လ်ပ််စာ့ာ ခု� 

မ်းိတ်န်ိုုုင်း်မ်းည််် အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ�ကုုဝေတ်ာင်း�်�ုုရွန် ်အုဖွဲ့့��အုစာည်�်တ်စာခ်ုု၏ 

တ်ရွာ� �င်းလ်ုပ််ပ်ုုင်းခ်ု့င်း််။ 

အုဖွဲ့့��အုစာည်�်အုတ့်င်း�် 

အုခု့င်း််အုဝေရွ� 

(Solidarity rights) 

အုဖွဲ့့��အုစာည်�်မ်း�ာ�တ့်င်း ် ပ်ါ�င်း်ေခုင်း�်၊ အုဖွဲ့့��မ်း�ာ�နိုိင်း် ် အုစာည်�်အုရိုု��မ်း�ာ�၏ 

အုဖွဲ့့���င်းေ်ဖွဲ့စာေ်ခုင်း�် သုု�မ်းဟိုုတ် ်လူမ်း�ာ�စာုစာည်�်ကာ ရွရွိုခု�စာာ�ရွမ်းည်် ်အုခု့င်း်် 

အုဝေရွ�မ်း�ာ�။

အုသ့င်းက်ူ�ဝေေပ်ာင်း�်ဝေရွ�

ကာလ တ်ရွာ�မ်း့တ်မ်းု

ရွရွိုဝေရွ� ဝေ�ာင်းရ်ွွကခ်ု�က ်

(Transitional justice) 

အုဓုိကနုုိုင်းင််း�ဝေရွ� ဝေေပ်ာင််း�လ�မု်းအုခု�နု်မ််း�ာ�တ့်င််း ယခုင်းက်က���လ့န်ခ်ု�ဝ်ေသာ 

အုက�င်း်ပ််�ကမ််းုမ်း�ာ�၊ လူ်အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ� ခု��ု�ဝေဖွဲ့ာကမ််းုမ်း�ာ�ရွို န်စာန််ာမ်းုမ်း�ာ�၊ မ်း

ဝေက�န်ပ်ခ်ု�ကမ််း�ာ�ကုု ေပ်န်လ်ည်က်ုစာာ�ရွန် ်အုသု��ေပ်�သည်် ် ဝေ�ာင်းရ်ွွက်

ခု�ကမ််း�ာ�။
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အုမ်း��ု�သမ်းီ�ထုု၏ 

အုခု့င်း််အုဝေရွ�မ်း�ာ� 

(Women’s rights) 

နုုိုင်းင််း�ဝေရွ�နိိုင်း်် ေပ်ည်သူ််ဝေရွ�ရွာတုု်�တ့်င််း သာတူ်ညီ်မ်း့ရုိွဝေရွ�၊ လုပ်င််းန်�်တ်ာ�န််

ထုမ်း်�ဝေ�ာင်းဝ်ေရွ�တ့်င်း ် သာတ်ူည်ီမ်း့ရွိုဝေရွ�၊ ဥပ်ဝေေအုရွ တ်ရွာ�မ်း့တ်မ်းု

ရွိုဝေရွ�နိုိင်း် ် ထုုမ်း်�ေမ်းာ�လကထ်ုပ်ေ်ခုင်း�်နိုိင်း်် မ်းုသာ�စာုဝေရွ�ရွာမ်း�ာ�၌ သာတ်ူ 

ည်ီမ်း့ရွိုဝေရွ�တ်ုု�အုတ့်က ် အုမ်း��ု�သမ်းီ�မ်း�ာ�နိုိင်း်် �က်စာပ်ဝ်ေန်သည််် အုခု့င်း်် 

အုဝေရွ�မ်း�ာ�။ 
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စးကျေးး�သုံးးအကျေး�ကားးင်�် 

Winluck Wahiu သည် ် International IDEA ကုု ၂၀၀၆ ခုုနိုိစာ်တ့်င်း ် �င်းဝ်ေရွာကလ်ုပ်က်ုုင်းခ်ု�်

ပ်ါသည်။် ၂၀၀၈ ခုုနိုိစာ်တ့်င်း ် န်ီဝေပ်ါနိုုုင်း်င်း�ရွို IDEA ရိုု��အုဖွဲ့့��၏ အုကြိုးကီ�အုက�အုေဖွဲ့စာ ်တ်ာ�န််ထုမ်း�်ဝေ�ာင်းခ်ု�ပ်ြီးပ်ီ�

နိုုုင်းင််း�အုတ့်င်း်� ဖွဲ့့��စာည််�ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေရွ�တ့်င်း ် အုမ်း�ာ�ပ်ါ�င်းမ််းုလုပ်င််းန်�်စာဉ်းက်ုု ပ်�်ပ်ုု�ဝေပ်�

သည်််စီာမ်း�ခု�ကအ်ုာ� ခု�မိ်းတ်ဝ်ေ�ာင်းရွ်ွက်ရွာတ့်င်းကူ်ညီ်ခု�ပ််ါသည်။် ကင််းည်ာနုုိုင်းင််း�၏ ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ 

အုသစာက်ုု ၂၀၀၄-၂၀၀၅ ခုုနိုိစာ် တ့်င်း ်ပ်ု�စာ�ခု�မ်းိတ်သ်ည််် လုပ်င််းန်�်စာဉ်းတ့််င်းလ်ည်�် ပ်ါ�င်း်ဝေ�ာင်းရ်ွွကခ်ု�သ်ည်််

အုေပ်င်း ်အုဓိုကအုာ�ေဖွဲ့င်း် ်ဤလုပ်င််းန်�်စာဉ်းအ်ုတ့်က ်တ်ာ�န်ရ်ွိုဝေသာ တ်ရွာ�စာီရွင်းဝ်ေရွ��န်က်ြိုးကီ�ဌာာန်နိုိင်း်် လှတ် ်

ဝေတ်ာ�်ုုင်း်ရွာ ဝေရွွ�ခု�ယဝ်ေရွ�ဝေကာမ််းတ်ီတ်ုု�၏ တ်ရွာ�ဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ အုကြုံက�ဝေပ်�အုေဖွဲ့စာလ်ည်�် ဝေ�ာင်းရ်ွွကခ်ု�်

ပ်ါသည်။် ယူဂန်ေ်ါတ့်င်း ် (၂၀၀၄) လူ်အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ� အုဖွဲ့့��အုစာည်�်နိုိင်း်် �့စာဇ်ိုာလန်တ့််င်း ် (၂၀၀၄) ဥပ်ဝေေ

အုဖွဲ့့��အုစာည်�်တ်ုု�အုာ� အု�ုုပ်ါနိုုုင်း်င်း�မ်း�ာ�၏ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ ဝေေပ်ာင်း�်လ�မ်းုလုပ်င််းန်�်စာဉ်းက်ုု အုကြုံက�ေပ်�

ခု�်ပ်ါသည်။် ၂၀၀၁ ခုုနိုိစာ်မ်းိ ၂၀၀၅ ခုုနိုိစာ်အုတ့်င်း်� Winluck သည် ်ကင်းည််ာနိုိင်း်် �့ီေင်းတ််ုု�၏ ဥပ်ဝေေပ်ည်ာရွိင်း်

မ်း�ာ��ုုင်းရ်ွာ နိုုုင်း်င်း�တ်ကာဝေကာမ််းရွိင်း ် အုဖွဲ့့��ခု့�မ်း�ာ�၏ ပ်ူ�ဝေပ်ါင်း�်ဝေ�ာင်းရ်ွွကခ်ု�က်ေဖွဲ့စာဝ်ေသာ အုာဖွဲ့ရွုကလူ်

အုခု့င်း််အုဝေရွ�နိုိင်း် ် တ်ရွာ�မ်း့တ်မ်းုရွရွိုဝေရွ�စာီမ်း�ခု�ကက်ုု ဂ�န်ီဗာရွို အုဝေထု့ဝေထု့အုတ့်င်း�်ဝေရွ�မ်းိ��ဌာာန်နိုိင်း်တ််က့ 

ပ်ူ�ဝေပ်ါင်း�်ဝေ�ာင်းရ်ွွကခ်ု�ပ်ြီးပ်ီ� �ာဟိုာရွဝေေသတ့်င်းပ််ါ�င်းဝ်ေသာ နိုုုင်း်င်း� ၁၆ နိုုုင်းင််း�တ့်င်း ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ

အုရွ တ်ရွာ��င်းေ်ဖွဲ့စာဝ်ေသာ လူ်အုခု့င်း်အ်ုဝေရွ��ုုင်းရ်ွာ စာ�သတ်မ််းိတ်ခ်ု�က်မ်း�ာ�အုဝေပ်� နိုုုင်းင််း�မ်း�ာ�၏ ဝေ�ာင်းရ်ွွက်

ခု�ကက်ုု  ပ်�်ပ်ုု�ဝေပ်�ခု�ပ််ါသည်။် Winluck သည် ်ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေတ့်င်း ်လကဝ်ေတ့်�ပ်ါ�င်းဝ်ေ�ာင်းရ်ွွက်

သူေဖွဲ့စာပ်ြီးပ်ီ� န်ာအုီရိုုုဘာီ တ်ကကသုုလ်မ်းိ ဘာ့��ရွထုာ�သူလည်�် ေဖွဲ့စာသ်ည်။် နိုုုင်းင််း�၏ ဖွဲ့့��စာည်�်ပ်ု�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ

�ုုင်းရ်ွာလုပ်င််းန်�်စာဉ်း်တ့်င်း ်ထုမ်း်�ဝေ�ာင်းခ်ု�်ဝေသာတ်ာ�န်မ််း�ာ�အုတ့်က ်ယင်း�်အုာ� ကင်းည််ာနိုုုင်းင််း�ဥပ်ဝေေအုဖွဲ့့��

အုစာည််�မ်းိ ဂုဏာေ်ပ်��ုုကုု ခု��ီေမ်းှင်း်ခ်ု�သ်ည် ်(၂၀၀၅)။
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International IDEA အကျေး�ကားးင်�် 

ေီမ်းုုကဝေရွစာီနိုိင်း် ် ဝေရွွ�ဝေကာကပ့််�အုကူအုည်ီဝေပ်�ဝေရွ�နိုုုင်းင််း�တ်ကာအုဖွဲ့့�� (International 

IDEA) သည် ် အုစာုု�ရွအုမ်း�ာ� ပ်ါ�င်းဝ်ေသာအုဖွဲ့့��အုစာည်�်တ်စာရ်ွပ်ေ်ဖွဲ့စာပ်ြီးပ်ီ� ကမ်းာာတ်စာ�်န််� ေီမ်းုုကဝေရွစာီ 

ဝေရွရွိည်တ််ည်တ််�်နိုုုင်းဝ်ေရွ�ပ်�ပ််ုု�မ်းုဝေပ်�ပ်ါသည်။် International IDEA ၏ လုပ်င််းန်�်တ်ာ�န််မ်းိာ နိုုင်း�်ယိဉ်း်

ဝေလလ်ာလ�က ်အုသုပ်ည်ာ ေဖွဲ့ည််�်ည်�်ဝေပ်�ေခုင်း�်၊ ေီမ်းုုကဝေရွစာီ ေပ်�ေပ်င်းဝ်ေေပ်ာင်း�်လ�ဝေရွ�ကုု အုကူအုည်ီ

ဝေပ်�ေခုင်း�်၊ မ်းူ�ါေမ်း�ာ�နိုိင်း် ်နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�အုဝေပ်� �သဇိုာသကဝ်ေရွာကေ်ခုင်း�်တ်ုု�ေဖွဲ့င်း် ်ဝေရွရွိည်တ််ည်တ််�်နိုုုင်းမ််းည််် 

ေီမ်းုုကဝေရွစာီအုဝေေပ်ာင်း�်အုလ�ကုု ပ်�ပ််ုု�မ်းုဝေပ်�ရွန် ်ေဖွဲ့စာပ််ါသည်။်

International IDEA သုံးည်း ်မှာည်းသ်ုံးည်း်် လွှာံပ်င််န်း�်မှားး�ကားုံ လွှာံပ်က်ျေးဆိုးင်ပ််�သုံးန်းည်း�်။

ဝေရွွ�ဝေကာက်ပ့်�မ်း�ာ��ုုင်းရ်ွာ၊ ဖ့ွဲ့��စာည်�်ပု်�အုဝေေခုခု�ဥပ်ဝေေ တ်ည်ဝ်ေ�ာကေ်ခုင််း��ုုင်းရ်ွာ၊ နုုိုင်းင််း�ဝေရွ� 

ပ်ါတ်ီမ်း�ာ��ုုင်းရ်ွာ၊ ေီမ်းုုကဝေရွစာီစာန်စာတ့််င်း ်က�ာ�-မ်း အုခုန််�ကဏ္ဍာ�ုုင်းရ်ွာ၊ အုမ်း��ု�သမ်းီ�မ်း�ာ� နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�

ပ်ုုင်း�် စာ့မ်း�်ဝေ�ာင်းန်ိုုုင်းဝ်ေစာေခုင်း�်�ုုင်း်ရွာနိုိင်း်် ေီမ်းုုကဝေရွစာီ ကုုယတ််ုုင်းအ်ုက�ေဖွဲ့တ်ေ်ခုင်း�်�ုုင်းရ်ွာ န်ယပ််ယ်

မ်း�ာ�တ့်င်း ်လုပ်င််းန်�်မ်း�ာ�ကုု သု��ပ်ုုင်း�်ခု့�ေခုာ�လ�က ်လုပ်င််းန်�်ဝေ�ာင်းရ်ွွကပ််ါသည်။်

၁။ ကမ်းာာတ်စာ�်န်�် မ်းတူ်က့�ေပ်ာ�ဝေသာ ပ်ကတု်အုဝေေခုအုဝေန်အုသီ�သီ�မိ်း ေီမုု်းကဝေရွစီာ တ်ည်ဝ်ေထုာင််း

သည််် လုပ်င််းန်�်စာဉ်းမ််း�ာ��ုုင်းရ်ွာ လကဝ်ေတ့်�အုဝေတ့်�အုကြုံက��မ်းိရွရွိုသည်် ် နိုုင်း�်ယိဉ်းဝ်ေလလ်ာ

ထုာ�ဝေသာ အုသုပ်ည်ာဗဟိုုသုတ်မ်း�ာ� ေဖွဲ့ည််�်ည်�်ဝေပ်�ေခုင်း�်

၂။ ေီမ်းုုကဝေရွစာီ အုင်းစ်ာတ်ီက���ရွိင်း�်မ်း�ာ�နိုိင်း်လ်ုပ််င်းန်�်စာဉ်းမ််း�ာ�ကုု ေပ်�ေပ်င်းဝ်ေေပ်ာင်း�်လ�ရွာတ့်င်း ်

နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�ပ်ါ�င်းဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကဝ်ေန်သူမ်း�ာ�ကုု အုကူအုည်ီဝေပ်�ေခုင်း�်နိုိင်း်် ဖွဲ့ုတ်�်ကာ�လာပ်ါက 

နိုုုင်းင််း�ဝေရွ�လုပ်င််းန်�်စာဉ်းမ််း�ာ�တ့်င်း ်ထုုဝေတ့်�ပ်ါ�င်းဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကေ်ခုင်း�်

၃။ နိုုင်း်�ယိဉ်းဝ်ေလလ်ာထုာ�သည််် အုသုပ်ည်ာဗဟိုုသုတ် အုရွင်း�်အုေမ်းစာမ််း�ာ�ကုု ေဖွဲ့ည််�်ည်�်

ဝေပ်�ေခုင်း�်၊နိုုုင်း်င်း�ဝေရွ�ပ်ါ�င်းဝ်ေ�ာင်းရ်ွွကဝ်ေန်သူမ်း�ာ�ကုု အုကူအုည်ီဝေပ်�ေခုင်း�်ေဖွဲ့င်း် ် ေီမ်းုုကဝေရွစာီ

တ်ည်ဝ်ေ�ာကဝ်ေရွ� မ်းူ�ါေမ်း�ာ�အုဝေပ်� �သဇိုာသကဝ်ေရွာကေ်ခုင်း�်

International IDEA သုံးည်း ်မှာည်းသ်ုံးည်း််ကျေးန်းးးကျေးေသုံးမှားး�တွင် ်
လွှာံပ်င််န်း်�ကျေးဆိုးင်း်းကားပ််�သုံးန်းည်း�်။

International IDEA သည် ်ကမ်းာာတ်စာ�်န်�်တ့်င်း ်လုပ်င််းန်�်ဝေ�ာင်းရ်ွွကပ််ါသည်။် စာဝေတ်ာ်

ဟိုုမ်း�်ပြီးမ်းု��တ့်င်း ် ရိုု��စာုုကပ်ြီးပ်ီ� အုာဖွဲ့ရွုက၊ အုာရွိ-ပ်စာုဖွဲ့ုတ်၊် လက်တ်င်းအ်ုဝေမ်းရွုကနိုိင်း် ် ကယရ်ွစာဘ်ာီယန််

ဝေေသမ်း�ာ�တ့်င်းရ်ိုု��မ်း�ာ� ဖွဲ့့င်း််လိစာ်ထုာ�ရွိုပ်ါသည်။် International IDEA သည် ် ကုလသမ်းဂဂတ့်င်း ်

အုပြီးမ်း�တ်မ်း�် ဝေလလ်ာသူေဖွဲ့စာပ််ါသည်။်

ဝကား�်ဆ်ိုုံကား ်- <http://www.idea.int>
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