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�
မည််သည့််�
ဘာာသာာစကားး�(များ��း)ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုမည််နည်းး�၊ တရား�းစီီရင််ရေး�း၌ တရား�းစွဲဲ�ဆိုု�ရာာနှှင့်�် စီီရင််ရာာတို့့��
တွွင်် မည််သည့််�ဘာာသာာစကားး�(များ��း)ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုမည််နည်းး�၊ ပုုဂ္ဂိုု��လ််များ��း၊ လူူနည်းး�စုုအုုပ််စုုများ��း၊
ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�များ��းတို့့��အတွွက်် တန်းး�တူူညီီမျှှရှိစေ���ေရန််နှှင့််� အကာာအကွွယ််ပေး�း၊ နေ�ရာာပေး�း
နိုုင််စေ�ရ
�
န်် ဘာာသာာစကားး�ဆိုုင််ရာ
� ာ (သို့့�)� ဘာာသာာဗေ�ဒဆိုုင််ရာ
� ာအခွွင့််အရေး
� �း�များ��းကိုု� မည််သို့့�ရေး�းဆွဲ
�
�ဲ
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သင့််�သနည်းး� အစရှိိ�သည့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေရေး�းဆွဲဲ�ရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��း၌ ဘာာသာာစကားး�
နှှင့်စပ််လျ
်�
ျဉ်းး�၍ ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာနိုု�င််သော�ာ အဓိိကမေး�း�ခွွန်းး�အချို့့���ကိုု�လည်းး� ဖြေ�ေရှှင်းး�ထားး�ပါါသည််။

ဤစာာတမ်းး�၌ ‘ရုံးး��သုံးး��’ဘာာသာာစကားး�ဟူူသည််ကိုု� အစိုးး��ရတစ််ရပ််အနေ�ေဖြ�င့််� ရုံးး��လုုပ််ငန်းး�များ��း
နိိစ္စစဓူူဝဆော��ာင််ရွွက််ရာာ၌ အသုံးး��ပြု�ုသည့််�ဘာာသာာစကားး�(များ��း) ဟူူ၍ အနက််ဖွွင့််�ဆိုု�ပါါသည််။
ဆန့််�ကျျင််ဘက််အားး�ဖြ�င့််� ‘နိုု�င််ငံတော်�်
ံ
’� ဘာာသာာစကားး�ဟူူသည််ကိုု� နိုု�င််ငံံတော်�်ရှိိ�
� ပြ�ည််သူူ(များ��း)
ဘုံံ�အသုံးး��ပြု�ုကြ�သည့််� ဘာာသာာစကားး�ဟူူ၍ အနက််ဖွွင့််�ဆိုု�ထားး�ပြီး�း� ထိုု�ဘာာသာာစကားး�၏ ဥပဒေ�ေ
အဆင့််�နှှင့််စပ််လျ
�
ျဉ်းး�၍ သွွယ််ဝိုု�က််ညွှှန်းး�ဆိုု�ထားး�ခြ�င်းး�မရှိိ�ပါါ။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအချို့့���ကမူူ
ရုံးး��သုံးး��ဘာာသာာစကားး�တစ််ခုုကိုု� ရည််ညွှှန်းး�ရာာတွွင်် ‘နိုုင််ငံ
� တော်�်
ံ
’� ဘာာသာာစကားး�ဟူူသည့််� ဝေါ�ါဟာာရ
ကိုုအ
� သုံးး��ပြု�ုသော်�်�လည်းး� ထိုုဝေါ
� �ါဟာာရနှှစ််ရပ််သည်် အမြဲ�ဲထပ််တူူမကျျပါါ။ ဤစာာတမ်းး�တွွင်် ကျွွန်ုု�ပ််
တို့့�သ
� ည်် တရား�းဝင််အခေါ်�်�အဝေါ်�်�များ��းအစား�း အကြော��ာ�င်းး�အရာာအပေါ်�်� အလေး�း�ပေး�းမည််ဖြ�စ််သဖြ�င့််�
ရုံးး��သုံးး��ဘာာသာာစကားး�များ��းကိုု�သာာ ရည််ညွှှန်းး�ပြော��ာဆိုု�ပါါမည််။
ဘာာသာာစကားး�တစ််ခုုသည်် နိုုင််ငံ
� တော်�်
ံ
ဘာ
� ာသာာစကားး�သာာမက ရုံးး��သုံးး��အဆင့််ရှိနေ��
� �ေခြ�င်းး�မျိုး�း��
ဖြ�စ််နိုု�င််သော်�်လ
� ည်းး� ရုံးး��သုံးး��ဘာာသာာစကားး�နှှင့်�် နိုု�င််ငံံတော်�်ဘာ
� ာသာာစကားး�တို့့�� မတူူညီီနေ�ခြ�င်းး�မှာာ�
ဖြ�စ််ကော�ာင်းး�ဖြ�စ််နိုု�င််သည််။ ဘာာသာာစကားး� ကွဲဲ�ပြား�း�စုံံ�လင််သော�ာ နိုု�င််ငံံများ��းတွွင်် နိုု�င််ငံအ
ံ တွွင်းး�ရှိိ�
လူူအုုပ််စုုအချို့့��� (သို့့��) လူူပုုဂ္ဂိုု��လ််အချို့့��� အသုံးး��ပြု�ုကြ�သည့််� နိုု�င််ငံံတော်�်�ဘာာသာာစကားး�များ��းသည််
ဒေ�သအရစုုစည်းး�နေ�သည််မျိုး�း�� (သို့့�)� ပြ�န့််ကျဲဲ
� နေ�
� သည််မျိုး�း��ရှိနေ���ေနိုုင််ပါ
� ါသည််။ ဘာာသာာစကားး�စုံံ�သည့််�
နိုု�င််ငံတ
ံ စ််နိုု�င််ငံသ
ံ ည်် ရုံးး��သုံးး��ဘာာသာာစကားး� တစ််ခုုထက််ပိုု�၍ သတ််မှှတ််အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င််ပါါသည််။
ထို့့��အပြ�င်် ဗဟိုု�ဦးးစီးး�နိုု�င််ငံနှ
ံ ှင့််� ဖက််ဒရယ််နိုု�င််ငံတို့့
ံ � နှှစ််မျိုး�း��စလုံးး��တွွင်် ရုံးး��သုံးး��ဘာာသာာစကားး�အဆင့််�
သည်် ဒေ�သအပေါ်�်�မူူတည််၍ ကွဲဲ�ပြား�း�နိုု�င််ပါါသည််။ ရုံးး��သုံးး��ဘာာသာာစကားး�များ��း၏ ဥပဒေ�ေအဆင့််�
သည််လည်းး� အဖွဲ့့��အစည်းး�၊ အသုံးး��ဝင််မှုု၊ တရား�းစီီရင််ပိုု�င််ခွွင့််တို့့
� �အပေါ်�်�မူူတည််၍ ကွဲဲ�ပြား�း�နိုု�င််ပါါ
သည််။ (အခန်းး� (၄) ၌ ဤအကြော��ာ�င်းး� အကျျယ််ရှှင်းး�ထားး�သည််)

နိုု�င််ငံဟူ
ံ ူသည်် အစိုးး��ရ၏ နိိစ္စစဓူူဝလုုပ််ငန်းး�ကိိစ္စစများ��းနှှင့်�် ဝန််ဆော�ာင််မှုုပေး�းခြ�င်းး�တို့့�� ဆော�ာင််ရွွက််
ရာာ၌ ဘာာသာာစကားး�တစ််ခုု (သို့့��) အချို့့���ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�ဖြ�င့််�သာာ လည််ပတ််လုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််ပါါ
သည််။ ရုံးး��သုံးး��ဘာာသာာစကားး�တစ််ခုုကိုု� (သို့့�)� တစ််ခုုမကကိုု� ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဖြ�င့််� သတ််မှှတ််
အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�သည်် နိုု�င််ငံ၏
ံ ဝိသေ��ေသလက္ခခဏာာနှှင့်�် ပြ�ည််သူူအများ��း၏ ယဉ််ကျေး�း�မှုုလက္ခခဏာာ
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တို့့��ကိုု� သတ််မှှတ််ရာာတွွင်် အထော��ာက််အကူူဖြ�စ််နိုု�င််သည့််အ
� ပြ�င်် ကွဲဲ�ပြား�း�စုံံ�လင််သော�ာ ပြ�ည််သူူများ��း
အကြား�း� အသိုုက််
� အဝန်းး�စိိတ််ဓာာတ််တည််ဆော�ာက််ရာာ၌လည်းး� ပံ့့�ပိုးး��ပေး�းနိုုင််ပါ
� ါသည််။
သို့့��ရာာတွွင်် ဘာာသာာစကားး�(များ��း)ကိုု� ရုံးး��သုံးး��ဘာာသာာစကားး�အဖြ�စ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
ဖြ�င့််သ
� တ််မှှတ််အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�သည်် လူူအုုပ််စုုအချို့့���ကိုု� နိုုင််ငံ
� အ
ံ တွွင်းး� အာာဏာာစိုးး�� မိုးး�� သူူများ��းအဖြ�စ််သို့့�
ရော�ာက််စေ�နိုုင််
� သည့််ပြ�င််
�
ဘာာသာာစကားး�အသိိအမှှတ််ပြု�ု မခံံရသော��ာသူူများ��းကိုသော်�်
�ု
လ
� ည်းး�ကော�ာင်းး�၊
ဝန််ဆော�ာင််မှုုရယူူရာာ၊ တရား�းစီီရင််ခံံရာာ၊ ကိုု�ယ််ပိုု�င််စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ကိုု�င််ရာာ စသည််တို့့��၌ ဘာာသာာ
စကားး�ရွေး�း�ချျယ််ပိုု�င််ခွွင့််�အတွွက်် အကာာအကွွယ််လုံံ�လော�ာက််စွာာ�မရရှိိ�ကြ�သူူများ��းကိုု� သော်�်�လည်းး�
ကော�ာင်းး� ဖယ််ကြ�ဉ််မိိနိုုင််ပါ
� ါသည််။ ထို့့�အ
� ပြ�င်် ဘာာသာာစကားး�(များ��း)ကိုု� ရုံးး��သုံးး��ဘာာသာာစကားး�အဖြ�စ််
ရွေး�း�ချျယ််ခြ�င်းး�သည်် နိုုင််ငံ
� ၏
ံ ယဉ််ကျေး�း�မှုုလက္ခခဏာာ၌ သင်္ကေ�ေ�တပိုုင်းး
� �ဆိုုင််ရာ
� ာဂယက်် ရိုု�က််ခတ််မှုု
များ��း နက််ရှိုုင်းး�စွာာ�ဖြ�စ််စေ�ပါါသည််။ ထိုု�ရိုု�က််ခတ််မှုုမှှတစ််ဆင့််� ဆူူပူူအုံံ�ကြွ�မှုုသော်�်လ
� ည်းး�ကော�ာင်းး�၊
အကြ�မ်းး�ဖက််သော�ာပဋိိပက္ခခပင််သော်�်လ
� ည်းး�ကော�ာင်းး� ဖြ�စ််လာာနိုုင််ပါ
� ါသည််။ ရုံးး��သုံးး��ဘာာသာာစကားး�
များ��းကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဖြ�င့််� သတ််မှှတ််အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�အားး� ဆန့််�ကျျင််ကန့််ကွွက််
�
သည့််�
အဆိုုများ��း
� သည််သော်�်�လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ ရုံးး��သုံးး��ဘာာသာာစကားး�ရွေး�း�ချျယ််ရသည့််ကိိစ္စ
�
ကို
စ �ု နေ�ရာာ(ပထဝီီ
အရ) နှှင့််� အသုံးး��ဝင််မှုုအလိုုက််ပို
�
င်းး
�ု �ခြား��းပြီး�း� လူူနည်းး�စုုအုုပ််စုုများ��း၏ဘာာသာာ စကားး�ဆိုု�င််ရာာ အခွွင့််�
အရေး�း�နှှင့်ပေါ�
်� ါင်းး�စည်းး�လိုုသ
� ည့််� အဆိုုများ��း
� သည််သော်�်�လည်းး�ကော�ာင်းး� ဤအရေး�း�ကိိစ္စစများ��းကြော��ာင့််�
ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာနိုု�င််ပါါသည််။

ဘာာသာာစကားး�ပေါ�ါင်းး�စုံံ� ရော�ာနှော�ာ�အသုံးး��ပြု�ုနေ�ကြ�သည့််� မည််သည့််�နိုု�င််ငံမ
ံ ဆိုု� (အထူးး�သဖြ�င့််�
ဘာာသာာစကားး� ကွာာ�ခြား��းမှုုများ��းက နိုု�င််ငံရေး�း
ံ အကွဲဲ�အပြဲ�ဲများ��း၊ ရှိိ�နှှင့်�ပြီး် �း�သားး� ပဋိိပက္ခခများ��းတို့့�နှှင့်�်
ဆက််စပ််နေ�ကြ�သည့််� နိုု�င််ငံံများ��း) တွွင်် ဘာာသာာစကားး�သည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ
အရေး�း�ကိိစ္စစမျိုး�း�� ဖြ�စ််ပါါသည််။
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နိုုင််ငံ
� ဟူ
ံ သ
ူ ည်် နိိစ္စစဓူဝလုုပ််ငန်းး
ူ
�ကိိစ္စစများ��းအတွွက်် ဘာာသာာစကားး�တစ််ခုု သို့့�မ
� ဟုုတ်် အချို့့���ကိုု�
အသုံးး��ပြု�ုလည််ပတ််ရပါါသည််။ သို့့��ဖြ�စ််ရာာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေရေး�းဆွဲဲ�သူူများ��းအနေ�ေဖြ�င့််� နိုု�င််ငံံ
ရှိိ� ဘာာသာာစကားး�(များ��း)ကိုု� ရုံးး��သုံးး��အဖြ�စ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဖြ�င့််� မည််သို့့��မည််ပုံံ� သတ််မှှတ််
အသုံးး��ပြု�ုသင့််ကြော
� ��ာင်းး�ဖြ�စ််စေ�၊ ထိုုသို့့
� သ
� တ််မှှတ််အသုံးး��ပြု�ုရန်် သင့််မ
� သင့််တို့့
� ကို
� �ု ထည့််သွွင်းး
�
�စဉ်းး�စား�း
ရပါါမည််။ ဤသို့့��ထည့်�သွွင်းး
်
�စဉ်းး�စား�းခြ�င်းး�သည်် လူူနည်းး�စုုသာာ အသုံးး��ပြု�ုသော�ာ ဘာာသာာစကားး�
များ��းကိုု� မည််သို့့��မည််ပုံံ�အသိိအမှှတ််ပြု�ုရမည််၊ ကာာကွွယ််ပေး�းရမည််၊ နေ�ရာာပေး�းရမည််ဟူူသည့််�
အရေး�း�ကိိစ္စစနှှင့်�ကွာာ�ခြား��းသော်�်
်
လ
� ည်းး� ဆက််စပ််နေ�ပါါသည််။ အချို့့���သော�ာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
တို့့��တွွင်် ရုံးး��သုံးး��ဘာာသာာစကားး� ရွေး�း�ချျယ််သတ််မှှတ််ထားး�ခြ�င်းး�မရှိိ�သည့််�ပြ�င်် အထူးး�သဖြ�င့််� ထိုု�
အချျက််ကိုု� သက််တမ်းး�ကြာ�ာရှှည််သည့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေများ��း အသုံးး��ပြု�ုသော�ာနိုု�င််ငံံများ��း
(ဥပမာာအားး�ဖြ�င့််� ဩစတြေး��း�လျျ၊ အမေ�ေရိိကန််ပြ�ည််ထော�ာင််စုု)တွွင်် တွေ့�့�ရပါါသည််။ ၎င်းး�နိုု�င််ငံံများ��း
တွွင်် ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေရေး�းဆွဲဲသူ
� များ��း
ူ အသုံးး��ပြု�ုသည့််� ဘာာသာာစကားး�ကိုု� မြေ�ေပြ�င််၌လက််တွေ့�့�
သုံးး��သော�ာဘာာသာာစကားး�အဖြ�စ်် မှှတ််ယူူခဲ့့�သည််။ သို့့��သော်�်� ခေ�တ််ပြို�ု�င််ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
များ��းသည်် ပွွင့််�လင်းး�မြ�င််သာာရေး�းနှှင့်�် ရှှင်းး�လင်းး�တိိကျရေး��း�တို့့��အတွွက််သာာမက စီးး�ပွား��းရေး�းအခွွင့််�
အလမ်းး�များ��း၊ နိုုင််ငံ
� ရေး�းအာ
ံ
ာဏာာနှှင့််� ယဉ််ကျေး�း�မှုုလက္ခခဏာာတို့့�အပေါ်
� �်� ရုံးး��သုံးး��ဘာာသာာစကားး�ဆိုုင််ရာ
� ာ
မူူဝါါဒ၏ ဂယက််ရိုု�က််ခတ််မှုုကြော��ာင့််�လည်းး� ရုံးး��သုံးး��ဘာာသာာစကားး�ကိိစ္စစကိုု� အစဉ််သဖြ�င့််� ဖြေ�ေရှှင်းး�
ထားး�ကြ�ပါါသည််။
လာာမည့််�အခန်းး�တွွင်် ရှှင်းး�ပြ�ပေး�းမည့််� အကြော��ာ�င်းး�ရင်းး�များ��းကြော��ာင့််� နိုု�င််ငံံများ��းသည်် နိုု�င််ငံံ
အတွွင်းး�နေ�ထိုုင််ကြ�သူ
�
များ��း
ူ
ပြော��ာဆိုုကြ�
� သည့််� ဘာာသာာစကားး�တိုုင်းး
� �ဖြ�င့််� မလည််ပတ််မလုုပ််ဆော�ာင််
နိုု�င််ကြ�ပါါ။ ဘာာသာာစကားး�ပေါ�ါင်းး�စုံံ�ရှိိ�ရာာ နိုု�င််ငံံများ��းတွွင်် ဘာာသာာစကားး�တစ််ခုုကိုု� မိိခင််ဘာာသာာ
စကားး�အဖြ�စ်် ပြော��ာဆိုု�အသုံးး��ပြု�ုကြ�သည့််� အုုပ််စုုများ��းတစ််စုုမကသည်် အကြော��ာ�င်းး�ရင်် တစ််ခုု
ထက််မနည်းး�ကြော��ာင့််�ဖြ�စ််စေ�၊ ဒေ�သတစ််ခုုထက််မနည်းး�တွွင််ဖြ�စ််စေ� ၎င်းး�တို့့��၏ မိိခင််ဘာာသာာ
စကားး�အတွွက်် ရုံးး��သုံးး��ဘာာသာာစကားး�အဆင့််� သတ််မှှတ််ပေး�းရန်် တော�ာင်းး�ဆိုု�လာာနိုု�င််ပါါသည််။
ထိုု�သို့့�သတ််မှှတ််ပေး�းသည့််� ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ��းသည်် နိုု�င််ငံရေး�း
ံ အရအငြ�င်းး�ပွား��းဖွွယ််ကိိစ္စစများ��း ဖြ�စ််
လေ့�့ရှိိ�ပါါသည််။ ဥပမာာအားး�ဖြ�င့််� အီီသီီယိုု�ပီးး�ယားး�နိုု�င််ငံ၌
ံ အမ််ဟာာရစ်် ဘာာသာာစကားး�သည််
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လက််ရှိိ�တွွင်် ဖက််ဒရယ််အစိုးး��ရ၏ တစ််ခုုတည်းး�သော�ာ ရုံးး��သုံးး��ဘာာသာာစကားး� ဖြ�စ််သော်�်လ
� ည်းး�
အာာဖရိိကန််ဘာာသာာစကားး� နော�ာက််တစ််ခုုကိုု�လည်းး� ရုံးး��သုံးး��ဘာာသာာစကားး�အဖြ�စ်် ထည့််�သွွင်းး�
သတ််မှှတ််ရန်် သင့််�မသင့််�၊ သတ််မှှတ််မည််ဆိုု�ပါါက မည််သည့််�ဘာာသာာစကားး�ကိုု� ဖြ�စ််သင့််�သည််
ဟူူ၍ ဆွေး�း�နွေး�း�ငြ�င်းး�ခုံံ�နေ�ပါါသည််။ ထိုု�ဒုုတိိယမြော�ာ��က်် ရုံးး��သုံးး��ဘာာသာာစကားး�ကိုု� ဥပဒေ�ေပြ�ဋ္ဌာာန်းး�
ရေး�း၊ ဝန််ဆော�ာင််မှုုပေး�းရေး�းတို့့�၌ အသုံးး��ပြု�ုမည််ဖြ�စ််ပါါသည််။ ကင််မရွွန်းး�နိုု�င််ငံ၌
ံ ဆိုု�လျှှင်် တရား�း
စီီရင််ရေး�း၌ ကိုု�လိုု�နီီခေ�တ််တွွင်် စတင််ရော�ာက််ရှိိ�လာာခဲ့့�သော�ာ ပြ�င််သစ််ဘာာသာာစကားး�နှှင့်�် အင်္ဂဂ�လိိပ််
ဘာာသာာစကားး�တို့့��အနက််မှှ မည််သည််ကိုု�သာာအသုံးး��ပြု�ုမည််နှှင့််စပ််လျ
�
ျဉ်းး�၍ သဘော�ာ�ထားး�ကွဲဲလွဲ
� �ဲ
နေ�ပါါသည််။ နီီပေါ�ါနိုုင််ငံ
� ၌
ံ မူူ အိိန္ဒိိ�ယနှှင့်ထိိစပ််နေ�သော�
်�
ာ အရှေ့�့��တော�ာင််ပိုုင်းး
� �ရှိိ� မဒ္ဒဒဟက််ရှ််�ဒေ�သတွွင််
ဟင််ဒီီဘာာသာာစကားး�ကိုု� နီီပါါလီီဘာာသာာစကားး�နှှင့်�တ
် န်းး�တူူ ရုံးး��သုံးး��ဘာာသာာစကားး�အဖြ�စ််အသုံးး��
ပြု�ုနိုု�င််မည်် မပြု�ုနိုု�င််မည််ဆိုု�သော�ာကိိစ္စစသည်် အဓိိကအရေး�း�ကိိစ္စစတစ််ခုု ဖြ�စ််နေ�ပါါ သည််။
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ၌ ဘာာသာာစကားး�ကိိစ္စစ ကိုု�င််တွွယ််ထားး�ပုံံ�သည်် ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�း၊ ဒီီမိုု�
ကရေ�စီီအရေး�း�နှှင့်�် လူ့့�အခွွင့််အရေး
� �း�တို့့��ပေါ်�် အကျိုးး���ဆက််များ��း ကြီး�း�မား�းစွာာ� သက််ရော�ာက််ပါါသည််။
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ၌ ဘာာသာာစကားး�ကိိစ္စစ ပြု�ုမူူကိုု�င််တွွယ််ခြ�င်းး�သည်် အကျိုးး���များ��းနိုု�င််သော်�်�
လည်းး� အန္တတရာာယ််ကြီး�း�သည့််� အရေး�း�ကိိစ္စစမျိုး�း��ဖြ�စ််ပြီး�း� စီီမံခန့်
ံ ်�ခွဲဲ�ပုံံ�လွဲဲ�မှား��းပါါက နိုု�င််ငံရေး�းအုံံ�
ံ
ကြွ�မှုုနှှင့်�်
အကြ�မ်းး�ဖက််မှုုတို့့�သာာမက ပြ�ည််တွွင်းး�စစ််ပါါ ဖြ�စ််လာာနိုု�င််ပါါသည််။ ဘာာသာာစကားး�ကိိစ္စစအပေါ်�်�
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ၏ ကိုု�င််တွွယ််ပုံံ�သည်် နိုု�င််ငံံရေး�းအာာဏာာ လက််လှှမ်းး�မီီနိုု�င််မှုု၊ စီးး�ပွား��းရေး�း
အခွွင့််�အလမ်းး�နှှင့်�် ယဉ််ကျေး�း�မှုုလက္ခခဏာာတို့့��ပေါ်�် ဂယက််ရိုု�က််ခတ််ပါါသည််။ ဘာာသာာစကားး�
တစ််ခုုတည်းး�ကိုု� ရုံးး��သုံးး��ဘာာသာာစကားး�အဆင့််� သတ််မှှတ််ပေး�းသည့််� ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််သည်် ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေနှှင့်�ညီ
် ီသော�ာ ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီနိုု�င််ငံ၏
ံ ‘ပြ�ည််သူူများ��း’ ဟုုဆိုု�လျှှင်် မည််သူူတို့့�ကိုု� ဆိုု�လိုု�
ကြော��ာင်းး� အများ��းနား�းလည််ထားး�မှုုကိုု� ပုံံ�သွွင်းး�နိုု�င််ပါါသည််။ ဘာာသာာစကားး�သည်် အချို့့���နယ််ပယ််
များ��းတွွင်် ဖက််ဒရယ််စနစ််/ဗဟိုု�ချုု�ပ််ကိုု�င််မှုုလျှော့�့��ချရေး��း�၊ ဒေ�သန္တတရအစိုးး��ရ၊ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�
အခွွင့််အရေး
� �း�များ��း၊ လွွတ််လပ််စွာာ�ပြော��ာဆိုုခွွ
� င့််နှ
� င့်
ှ ်� သတင်းး�မီီဒီယာ
ီ ာ၊ ပညာာသင််ယူူခွွင့််တို့့
� � ကဲ့့�သို့့�သော�
�
ာ
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ အခြား��းအရေး�း�ကိိစ္စစများ��းနှှင့်�် အထူးး�ဆက််စပ််နေ�ပြီး�း� သီးး�ခြား��း
အဖြ�စ်် ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�း၍ မရနိုု�င််ပါါ။
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စဉ်းး�စား�းစရာာ အချျက်် (၁)
အငြ�င်းး�ပွား��းဖွွယ််ကိိစ္စစတွွင်် ကြား�း�နေ�ဝါါဒကျျင့််�သုံးး��သော�ာနည်းး�ဖြ�င့််� ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန်် ကြိုး�း��ပမ်းး�နိုု�င််သည့််�
ကိုးး��ကွွယ််ယုံံ�ကြ�ည််မှုု၊ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�ဖြ�စ််မှုု၊ လိိင််ဖြ�စ််တည််မှုု အစရှိသော����ာ နိုု�င််ငံရေး�း
ံ အကွဲဲ�အပြဲ�ဲ
ပေါ်�်ပေါ�ါက််စရာာ အကြော��ာ�င်းး�ခံံမျိုး�း�� ဖြ�စ််လာာနိုု�င််သည့််� ကိုု�ယ််ပိုု�င််လက္ခခဏာာဆိုု�င််ရာာ အခြား��းအရာာများ��းနှှင့်�်
မတူူသည့််�အချျက််မှာာ� ဘာာသာာစကားး�အရေး�း�တွွင်် ကြား�း�နေ�အဖြ�စ်် ရွေး�း�ချျယ််မရနိုု�င််ခြ�င်းး�ပင််ဖြ�စ််သည််
(ချော�ာ�င််ဒရီီ၊ ၂၀၀၉ ခုုနှစ််
ှ )။ နိုုင််ငံ
� တော်�်
ံ
ဘာ
� ာသာာ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�မှုုကို�ု ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဖြ�င့််� တားး�မြ�စ််နိုုင််
�
သော်�်�လည်းး� နိုု�င််ငံတ
ံ စ််နိုု�င််ငံအနေ
ံ �ေဖြ�င့််� ဘာာသာာစကားး�တစ််ခုု (သို့့��) အချို့့���ကိုု�အသုံးး��ပြု�ု၍ လည််ပတ််
လုုပ််ဆော�ာင််ရန်် ရွေး�း�ချျယ််ရပါါမည််။ နိုု�င််ငံံသားး�များ��းပြော��ာဆိုု�ကြ�သည့််� ဘာာသာာစကားး�တိုု�င်းး�ကိုု� အသုံးး��
ပြု�ု၍ လည််ပတ််လုုပ််ဆော�ာင််ရန််မှာာ�မူူ မဖြ�စ််နိုု�င််ပါါ။ ထိုု�အချျက််သည်် ပိုု�နွွမ်းး�ပါးး�သော�ာ နိုု�င််ငံများ��း
ံ
၌သာာ
မက ချျမ်းး�သာာသော�ာနိုု�င််ငံများ��းတွွင််
ံ
လည်းး� မှှန််ကန််နေ�ပါါသည််။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ရေး�းဆွဲဲ�သူူ
များ��းအနေ�ေဖြ�င့််� ဘာာသာာစကားး� တစ််စုံံ�တစ််ရာာ (သို့့��) အချို့့���ကိုု� ရုံးး��သုံးး��ဘာာသာာစကားး�အဆင့််� သတ််မှှတ််
ပေး�းသင့််� မပေး�း�သင့််� မည််သို့့��ဆုံးး��ဖြ�တ််သင့််�သနည်းး�။ သတ််မှှတ််ပေး�းသင့််�သော်�်� မည််သို့့��ရွေး�း�ချျယ််သင့််�
သနည်းး�။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် လူူနည်းး�စုုဘာာသာာစကားး�များ��း ပြော��ာဆိုု�အသုံးး��ပြု�ုကြ�သူူများ��း
ကိုု� မည််သို့့��မည််ပုံံ� အသိိအမှှတ််ပြု�ုပေး�း၊ ကာာကွွယ််ပေး�း၊ နေ�ရာာပေး�းသင့််�သနည်းး�။
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သမိုု�င်းး�အတွေ့�့��အကြုံ�ံ�များ��း၊ နိုု�င််ငံံရေး�းအရွေ့�့��များ��း၊ ကိုု�ယ််ပိုု�င််လက္ခခဏာာများ��း၊ ယဉ််ကျေး�း�မှုု
များ��းသည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေရေး�းဆွဲဲ�ရေး�း လုုပ််ငန်းး�စဉ််တိုု�င်းး�ကိုု� ပုံံ�သွွင်းး�ပါါသည််။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ရေး�းဆွဲဲသူ
� များ��းအနေ
ူ
�ေဖြ�င့််� ဤနော�ာက််ခံံအကြော��ာ�င်းး�အရာာ၊ လူ့့�အဖွဲ့့�� အစည်းး�အတွွင်းး�
ဘာာသာာစကားး�ဆိုု�င််ရာာ ကိုု�ယ််ပိုု�င််လက္ခခဏာာများ��းနှှင့်�် ဘာာသာာစကားး�ဆိုု�င််ရာာ နိုု�င််ငံံရေး�းများ��းတို့့�၏
ပြု�ုမူူလုုပ််ဆော�ာင််ပုံံ�များ��း၊ နိုု�င််ငံအ
ံ တွွင်းး� ဘာာသာာစကားး�အသိုု�က််အဝန်းး�အမျိုး�း��မျိုး�း��၏ လိုု�အပ််ချျက််
များ��းနှှင့်�် ဆန္ဒဒများ��းတို့့��အကြော��ာ�င်းး� သိိရှိိ�နား�းလည််ထားး�ရန်် လိုု�အပ််ပါါသည််။

ဘာာသာာစကားး�တစ််ခုုတည်းး�ကိုု� ရုံးး��သုံးး��ဘာာသာာစကားး�အဖြ�စ်် သတ််မှှတ််အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�အားး�
ကျျယ််ပြ�န့််သော�
�
ာ ပန်းး�တိုု�င််သုံးး��ရပ််ကိုု� မြှ�ှင့်�တ
် င််ပေး�းခြ�င်းး�အဖြ�စ်် ရှုုမြ�င််ပါါသည််။ ပထမပန်းး�တိုု�င််မှာာ�
နိုု�င််ငံသားး
ံ �တိုု�င်းး� မဲဲပေး�းပိုု�င််ခွွင့််�နှှင့််� အလှှည့်�ကျ
် ျပုံံ�မှှန််ကျျင်းး�ပသည့််� မဲဲဆန္ဒဒပေး�းပွဲဲ�များ��းတို့့�၏ သဘာာဝ
အကျိုးး���ဆက််အဖြ�စ််လူထု
ူ ုပါါဝင််သော�ာ ဒီီမိုကရက််
�ု
တစ််နိုုင််ငံ
� ရေး�းကိိစ္စ
ံ
များ��း
စ အတွွက်် ဘုံံ�ပလက််ဖော�ာင်းး�
တစ််ခုုဖန််တီးး�ပေး�းရန််ဖြ�စ််ပါါသည််။ ဒုုတိိယမှာာ� လူူမှုုရေး�းနှှင့်�စီးး
် �ပွား��းရေး�း၌ ရွေ့�့�လျားး��နိုု�င််မှုုကိုု� မြှ�ှင့်�်
တင််ရာာ၊ ဂုုဏ််ဒြ�ပ််အဆင့််�ဆင့််�ရှိနေ���ေမှုုကိုု� ဖြို�ု�ဖျျက််ရာာတို့့��တွွင်် အထော��ာက််အကူူပေး�းနိုု�င််ရန်် ဖြ�စ််ပါါ
သည််။ အဘယ််ကြော��ာင့််�ဆိုု�သော်�်� အများ��းသုံးး��ဘာာသာာစကားး�တစ််ခုုဖြ�င့််� စာာတတ််မြော��ာက််မှုုကိုု�
မြှ�ှင့်တ
်� င််ပေး�းလျှှင်် စီးး�ပွား��းရေး�းအခွွင့််အ
� လမ်းး�များ��းကိုု� ထိုုဘာ
� ာသာာစကားး�အသုံးး��ပြု�ုသူူ အသိုုက််
� အဝန်းး�
ထက််ကျော်�်��လွွန််၍ တစ််နိုု�င််ငံလုံးး�
ံ �သို့့��ချဲ့့��ထွွင််ပေး�းရာာရော�ာက််သော�ာကြော��ာင့််�ဖြ�စ််သည််။ တတိိယမှာာ�
လူူမှုုစီးး�ပွား��းရေး�းဆိုု�င််ရာာ နေ့�့စဉ််ဘဝထက်် ကျော်�်��လွွန််သော�ာဆော�ာင််ရွွက််ချျက််များ��း လုုပ််ကိုု�င််နေ�
ကြ�သည့််� နိုု�င််ငံသားး
ံ �များ��းနှှင့်�် အစိုးး��ရစီီမံအုုပ််ချုု
ံ
�ပ််ရေး�းပိုု�င်းး�တို့့��အကြား�း�၌ ခေ�တ််မီီနိုု�င််ငံအ
ံ ဖြ�စ််သို့့�
တိုးး��တက််ရေး�းအတွွက်် လိုု�အပ််သည့််�တိုု�က််ရိုု�က််ဆက််သွွယ််နိုု�င််မှုုအတွွက်် အခြေ�ေ�ခံံတစ််ရပ််ပေး�း
စွွမ်းး�ရန်် ဖြ�စ််ပါါသည််။
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ဘာာသာာစကားး� အုုပ််စုုတစ််စုုက ကြီး�း�စိုးး��နေ�သော�ာ၊ ထိုု�ဘာာသာာစကားး�က အမျိုး�း��သားး�ရေး�း
လက္ခခဏာာနှှင့်ဆက််စပ််နေ�သော�
�်
ာ၊ ဘာာသာာစကားး�လူူနည်းး�စုု အသိုု�က််အဝန်းး�များ��း သိိသိိသာာသာာ
မရှိသော����ာနိုု�င််ငံများ��း
ံ
၌ ဘာာသာာစကားး�တစ််ခုုတည်းး�ကိုု� ရုံးး��သုံးး��အဖြ�စ်် ရွေး�း�ချျယ််သတ််မှှတ််လျှှင််
အငြ�င်းး�ပွား��းဖွွယ််ရာာ မရှိကော����ာင်းး� မရှိိ�နိုု�င််ပါါ။ ထိုု�ဘာာသာာစကားး�သည်် အမြဲ�ဲမဟုုတ််သော်�်�ငြား��း
များ��းသော�ာအားး�ဖြ�င့််� နိုု�င််ငံံရေး�းအာာဏာာရှိိ�သူူ နိုု�င််ငံံသားး�အများ��းစုု၏ ဘာာသာာစကားး� ဖြ�စ််လေ့�့ရှိိ�
ပါါသည််။ ဆန့််�ကျျင််ဘက််အားး�ဖြ�င့််� ဘယ််လ််ဂျီီ�ယံံနိုု�င််ငံတွွင််မူ
ံ
ူ မူူလရုံးး��သုံးး��ဘာာသာာစကားး�သည််
ပြ�င််သစ််ဘာာသာာစကားး�ဖြ�စ််ခဲ့့�ပြီး�း� သမိုု�င်းး�တွွင်် စီးး�ပွား��းရေး�းနှှင့်�် နိုု�င််ငံရေး�း
ံ ၌ ပြ�င််သစ််နိုု�င််ငံံသားး�
လူူနည်းး�စုု၏ကြီး�း�စိုးး��မှုုကိုု� ထင််ဟပ််၊ ထိိန်းး�သိိမ်းး�ထားး�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််ပါါသည််။
နိုု�င််ငံအ
ံ များ��းအပြား�း�၌မူူ ကိုု�ယ့့်�ကြ�မ္မာာ�ကိုု�ယ််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ပိုု�င််ခွွင့််� တော�ာင်းး�ဆိုု�နေ�သူူများ��းဖြ�စ််စေ�၊
ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� အသိုု�က််အဝန်းး�များ��းဖြ�စ််စေ�၊ နှှစ််မျိုး�း��လုံးး��ဖြ�စ််စေ� အပါါအဝင်် ကော�ာင်းး�စွာာ�
သတ််မှှတ််ပြီး�း�ဖြ�စ််သည့််� ဘာာသာာစကားး�လူူနည်းး�စုု အသိုု�က််အဝန်းး�များ��းရှိိ�ကြ�ပြီး�း� ဘာာသာာစကားး�
တစ််ခုုတည်းး�ကိုု� ရုံးး��သုံးး��အဖြ�စ်် ရွေး�း�ချျယ််သတ််မှှတ််သော်�်� ထိုု�သူူတို့့�အတွွက်် နိုု�င််ငံံရေး�းအရ
သဘော�ာ�ထားး�ကွဲဲ�လွဲဲ�စေ�ရာာ ရော�ာက််ပါါသည််။ ဤအုုပ််စုုများ��းအဖို့့�� ဘာာသာာစကားး�ဆိုု�င််ရာာ အခွွင့််�
အရေး�း�များ��း၊ အသိိအမှှတ််ပြု�ုခံံရမှုု၊ ဥပဒေ�ေအဆင့််တို့့
� �သည်် ယဉ််ကျေး�း�မှုုလက္ခခဏာာ၊ နိုု�င််ငံရေး�း
ံ
အာာဏာာ၊ စီးး�ပွား��းရေး�းအခွွင့််�အလမ်းး�များ��းတို့့��နှှင့်�် သက််ဆိုု�င််သဖြ�င့််� လွွန််စွာာ�အရေး�း�ကြီး�း�ပါါသည််
(အော�ာက််တွွင်် အသေး�း�စိိတ််ရှှင်းး�လင်းး�ထားး�သည််)။
ထို့့��ပြ�င်် ဘာာသာာစကားး�အသုံးး��ပြု�ုမှုု၌ မျိုး�း��ဆက််အရကွာာ�ခြား��းနေ�ခြ�င်းး�လည်းး� ဖြ�စ််ကော�ာင်းး�ဖြ�စ််
နိုုင််
� သည််။ ဥပမာာအားး�ဖြ�င့််� အရှေ့�့��တီီမော�ာနိုုင််ငံ
� ၌
ံ မျိုး�း��ဆက််သစ််များ��းသည်် ဘဟာာဆာာအင််ဒိုုနီးး
� �ရှား��း
(မလေး��းဒေ�သိိယစကားး�တစ််မျိုး�း��) ဘာာသာာစကားး� ပြော��ာဆိုု�လေ့�့ရှိိ�ပြီး�း� မျိုး�း��ဆက််ဟော�ာင်းး�များ��းကမူူ
ပေါ်�်တူူဂီီဘာာသာာစကားး� ပြော��ာဆိုု�ခဲ့့�ကြ�သည််။ စာာမရှိိ�၊ စကားး�သာာရှိသော����ာ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�
ဘာာသာာစကားး�အများ��းအပြား�း�ကိုု�လည်းး� ပြော��ာဆိုု�အသုံးး��ပြု�ုကြ�သည််။
ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတစ််ခုု၌ ဘာာသာာစကားး�ကိိစ္စစကို�ု ကိုုင််တွွယ််ထားး
�
�ပုံံ�သည်် ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�း
အတွွက်် သိိသာာထင််ရှား��းသော�ာ အကျိုးး���ဆက််များ��းရှိိ�နိုု�င််ပါါသည််။ ဘာာသာာစကားး�သည်် ပဋိိပက္ခခ
ဖြ�စ််စေ�သော�ာအရာာဖြ�စ််နေ�ပါါက ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းတည််ဆော�ာက််ရေး�းနှှင့်�် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
ရေး�းဆွဲဲ�ရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းစီီစဉ််ရေး�းဆွဲဲ�ကြ�သူူများ��းသည်် ၎င်းး�တို့့��၏အစီီအစဉ််များ��းတွွင်် ဘာာသာာ
စကားး�အရေး�း�ကိိစ္စစကိုု� ထည့််�သွွင်းး�ကြ�ရမည််ဖြ�စ််ပြီး�း� ပျျက််ကွွက််ပါါက အန္တတရာာယ််ကြီး�း�မား�းပါါသည််။
ယင်းး�အချျက််သည်် ဘာာသာာစကားး�လူူနည်းး�စုုအုုပ််စုုများ��း စုုဝေး�းနေ�ထိုုင််ကြ�
�
သည့််� နိုုင််ငံ
� များ��း
ံ ၌ အထူးး�
မှှန််ကန််နေ�ပြီး�း� ဘာာသာာစကားး�တစ််ခုုတည်းး�ကိုု� ရုံးး��သုံးး��အဖြ�စ််သတ််မှှတ််လိုု�က််ပါါက နိုု�င််ငံရေး�း
ံ
ဖယ််ကြ�ဉ််မှုုနှင့်
ှ ်� အကြ�မ်းး�ဖက််မှုုတို့့သာ
� ာမက ပြ�ည််တွွင်းး�စစ််ပင််ဖြ�စ််လာာနိုုင််ပါ
� ါသည််။ ဥပမာာအားး�ဖြ�င့််�
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သီီရိိလင်္ကာ�ာ�နိုု�င််ငံတွွင််
ံ
လွွတ််လပ််ရေး�းရပြီး�း�နော�ာက်် ဆင််ဟာာလာာဘာာသာာစကားး�ကိုု� တစ််ခုုတည်းး�
သော�ာ ရုံးး��သုံးး��ဘာာသာာစကားး�အဖြ�စ်် သတ််မှှတ််ခဲ့့�ကြ�သည််။ ယင်းး�သို့့��သတ််မှှတ််ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််�
တမီးး�လ််ဘာာသာာစကားး� ပြော��ာဆိုု�သူူများ��းမှာာ� ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံခံ
ံ ံရပြီး�း� ဆန္ဒဒမဲဲပေး�းပိုု�င််ခွွင့််�ပါါ ရုုတ််သိိမ်းး�
ခံံရသည််။ ထိုု�သူူများ��းသည််လည်းး� မူူလအစတွွင်် ဗဟိုု�အစိုးး��ရအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း၌ ဘာာသာာစကားး�
နှှစ််ခုုစလုံးး��အသုံးး��ပြု�ုရန်် တော�ာင်းး�ဆိုုခဲ့့�ကြ�ရာ
�
ာ နော�ာက််ပိုုင်းး
� �တွွင်် တမီးး�လ််လူူမျိုး�း��အများ��းစုုနေ�ထိုုင််ရာ
� ာ
ပြ�ည််နယ််တစ််ခုုသတ််မှှတ််ပေး�းမည့်�် ဖက််ဒရယ််စနစ််မှှသည်် ခွဲဲ�ထွွက််ရေး�းအထိိပါါ တိုးး��၍တော�ာင်းး�
ဆိုု�လာာကြ�သည််။ ဤသို့့��ဖြ�င့််� နိုု�င််ငံတွွင်းး
ံ
� ဆယ််စုုနှှစ််များ��းကြာ�ာအော�ာင်် ပြ�ည််တွွင်းး�စစ််ဖြ�စ််ခဲ့့�ပြီး�း�
သွေး�း�ချော�ာ�င်းး�စီးး�ခဲ့့�သည််။ ယင်းး�နှှင့်�်နှိုုင်းး�ယှှဉ််၍ဆိုု�ရသော်��်� အင််ဒိုု�နီးး�ရှား��းနိုု�င််ငံတွွင််
ံ
တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�
လူူမျိုး�း��စုုအမျိုး�း��မျိုး�း�� ပြော��ာဆိုု�ကြ�သည့့်� ဘာာသာာစကားး�ပေါ�ါင်းး� ၇၀၀ ကျော်�်��ရှိိ�ရာာ လူူဦးးရေ�၏ ၅
ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�အော�ာက််သာာပြော��ာဆိုု�သော�ာ ဘဟာာဆာာအင််ဒိုု�နီးး�ရှား��း ဘာာသာာစကားး�ကိုု� ရုံးး��သုံးး��ဘာာသာာ
စကားး�အဖြ�စ်် သမ္မမတဆူူကာာနိုုက
� လွွတ််လပ််ရေး�းရချိိ�န််၌ ရွေး�း�ချျယ််သတ််မှှတ််ခဲ့့�သည်် (အင််ဒိုုနီးး
� �ရှား��း
နိုု�င််ငံံ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပုုဒ််မ (၃၆))။ မလေး��းဘာာသာာစကားး�ကိုု� လူူမျိုး�း��ရေး�းအရ ကြား�း�နေ�
အဖြ�စ်် ရှုုမြ�င််ခဲ့့�ကြ�ရာာ ၎င်းး�ကိုု� ရုံးး��သုံးး��ဘာာသာာစကားး�အဖြ�စ်် ရွေး�း�ချျယ််ခြ�င်းး�သည်် လူူတိုု�င်းး�အကျုံးး���
ဝင််သော�ာ အမျိုး�း��သားး�ရေး�းလက္ခခဏာာရပ််တစ််ခုု တည််ဆော�ာက််ရာာ၌ အဓိိကအဆင့််�တစ််ခုု ဖြ�စ််ခဲ့့�
သည််။1
ကိုု�လိုု�နီီအဖြ�စ််မှှ လွွတ််လပ််ရေး�းရလာာခဲ့့�သော�ာ နိုု�င််ငံံများ��းတွွင်် ကိုု�လိုု�နီီပြု�ုသူူနိုု�င််ငံများ��း
ံ
၏
ဘာာသာာစကားး�သည်် နိုု�င််ငံံရှိိ� ဘာာသာာစကားး�အသိုု�က််အဝန်းး� အမျိုး�း��မျိုး�း��အကြား�း� အနိိမ့််�ဆုံးး��အားး�
ဖြ�င့််� နိုု�င််ငံရေး�း
ံ နှှင့်စီးး
�် �ပွား��းရေး�းအထက််တန်းး�လွှာာ�၌ အသုံးး��ပြု�ုသည့််� ဘုံံ�ဘာာသာာစကားး�မျိုး�း��အဖြ�စ််
ရှိနေ���ေနိုု�င််သည််။ ၎င်းး�တို့့��တွွင်် ရုံးး��သုံးး��ဘာာသာာစကားး�(များ��း) ရွေး�း�ချျယ််ကြ�ရာာ၌ သမိုု�င်းး�အတွေ့�့��အကြုံ�ံ�
များ��းကြော��ာင့််� ဝိရော��ာ�ဓိပေါ်��်�ပေါ�ါက််နိုု�င််ပါါသည််။ ကိုု�လိုု�နီီပြု�ုသူူနိုု�င််ငံများ��းသော်�်
ံ
လ
� ည်းး�ကော�ာင်းး�၊ လူူ
အများ��းစုုသော်�်�လည်းး�ကော�ာင်းး� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခဲ့့�ကြ�သည့််�ဘာာသာာစကားး�ကိုု� အသုံးး��မပြု�ုတော့�့�ခြ�င်းး�သည််
အတိိတ််ကိုု� ပြ�ည််ဖုံးး��ကားး�ချျပြီး�း� အမျိုး�း��သားး�ရေး�းလက္ခခဏာာနှှင့်�် ယဉ််ကျေး�း�မှုုဗဟုုဝါါဒတို့့��ကိုု� (ပြ�န််
လည််) အသိိအမှှတ််ပြု�ုစေ�ရာာရော�ာက််ပါါသည််။ အခြား��းတစ််ဖက််တွွင််မူူ အစိုးး��ရအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း
နှှင့််� အစိုးး��ရလုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းတို့့��၌အသားး�ကျျပြီး�း�သားး� ဘာာသာာစကားး�တစ််ခုုဖြ�င့််� လုုပ််ကိုု�င််ဆော�ာင််
ရွွက််လျှှင်် ထော�ာက််ပံ့့�ပို့့��ဆော�ာင််ရေး�းနှှင့်�် ဘဏ္ဍာာရေး�းတို့့��၌ ထိရော��ာ�က််မြ�န််ဆန််စေ�နိုု�င််သည့််အ
� ပြ�င််
နိုု�င််ငံရှိိ�
ံ ဘာာသာာစကားး�များ��းအနက်် ကိုု�လိုု�နီီဘာာသာာစကားး�ကိုု� ဘက််မလိုု�က််သော�ာ ရွေး�း�ချျယ််စရာာ
အဖြ�စ်် ရှုုမြ�င််နိုု�င််သည််။
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ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ လုုပ််ငန်းး�စဉ််၌ ဘာာသာာစကားး�ကိိစ္စစကိုု� ရှေ့�့�တန်းး�တင််လာာနိုု�င််သည့််�
ဘာာသာာစကားး�လူူနည်းး�စုု သုံးး��မျိုး�း��အကြော��ာ�င်းး�ခွဲဲခြား��းသိိရှိိ�ထားး
�
�လျှှင်် အထော��ာက််အကူူဖြ�စ််ပါါသည််။
(က) ကိုု�ယ််ပိုု�င််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခွွင့််�တော�ာင်းး�ဆိုု�ကြ�သည့််� ဘာာသာာစကားး�လူူနည်းး�စုုများ��း၊ (ခ) ကိုု�ယ််ပိုု�င််
ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခွွင့််�မတော��ာင်းး�ဆိုု�သည့််� ဘာာသာာစကားး�လူူနည်းး�စုုများ��း နှှင့််� (ဂ) ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�များ��း
(Kymlicka 2007) ဟူူ၍ ဖြ�စ််သည််။ ၎င်းး�တို့့��၏ တော�ာင်းး�ဆိုု�ချျက််များ��း ထပ််တူူကျသော်��်��လည်းး�
ထိုု�ထူးး�ခြား��းချျက််များ��းကိုု� သိိရှိိ�ထားး�လျှှင်် တော�ာင်းး�ဆိုု�ချျက််များ��း၏ အကြော��ာ�င်းး�အရာာနှှင့်�် ကိုု�င််တွွယ််
ဖြေ�ေရှှင်းး�ရာာ၌ အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င််သော�ာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေရေး�းဆွဲဲ�ရေး�း ရွေး�း�ချျယ််စရာာများ��းတို့့��
အကြော��ာ�င်းး� နား�းလည််သိိရှိိ�ရာာ၌ အထော��ာက််အကူူဖြ�စ််ပါါသည််။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည််
ရုံးး��သုံးး��ဘာာသာာစကားး�နှှင့်ဆို
်� င််သော�
�ု
ာ ယှှဉ််ပြို�ု�င််တော�ာင်းး�ဆိုုချ
� ျက််များ��းကိုု� ကိုုင််တွွယ််ဖြေ�ေရှ
�
င်းး
ှ �ပေး�းနိုုင််
�
သည့််�အရာာ ဖြ�စ််ပါါသည်် (Kymlicka and Patten 2003)။

ဘာာသာာစကားး�စုံံ�နိုု�င််ငံအ
ံ များ��းအပြား�း� (ဥပမာာအားး�ဖြ�င့််� ဘယ််လ််ဂျီီ�ယံံ၊ ကင််မရွွန်းး�၊ ကနေ�ေဒါါ၊
အီီသီီယိုု�ပီးး�ယားး�၊ သီီရိိလင်္ကာ�ာ�နှှင့်�် တူူရကီီ) တွွင်် လူူအများ��းစုုမဟုုတ််သည့််� ဘာာသာာစကားး�
လူူနည်းး�စုုများ��းသည်် ကိုု�ယ််ပိုု�င််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခွွင့််� သို့့��မဟုုတ်် ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့််� တော�ာင်းး�ဆိုု�ကြ�ပါါ
သည််။2 ထိုု�အုုပ််စုုများ��းသည်် သီးး�ခြား��းဒေ�သတွွင်် စုုစည်းး�နေ�ထိုု�င််လေ့�့ရှိိ�ကြ�ပြီး�း� ၎င်းး�တို့့��ဆန္ဒဒ
အလျော��ာ�က််ဖြ�စ််စေ�၊ တိုု�က််ခိုု�က််သိိမ်းး�ယူူခံံရခြ�င်းး�ကြော��ာင့််�ဖြ�စ််စေ� နိုု�င််ငံအ
ံ တွွင်းး� သွွတ််သွွင်းး�မခံံရ
မီီ၌ ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့််�၊ ကိုု�ယ််ပိုု�င််အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း၊ ဥပဒေ�ေများ��းတို့့�� ရှိိ�ခဲ့့�ကြ�သည််။
ယခင််ကတည်းး�က လူူအများ��းစုုပြော��ာဆိုု�ခဲ့့�ကြ�သည့််� ဘာာသာာစကားး�ကိုု� တစ််ခုုတည်းး�သော�ာ
ရုံးး��သုံးး��ဘာာသာာစကားး�အဖြ�စ်် သတ််မှှတ််ခဲ့့�သည့််� နိုု�င််ငံများ��းတွွင််
ံ
အဆိုု�ပါါနိုု�င််ငံရေး�းလှု
ံ
ုပ််ရှား��းမှုုများ��း
ပေါ်�်ပေါ�ါက််တတ််ပါါသည််။ အဘယ််ကြော��ာင့််�ဆိုု�သော်�်� ဘာာသာာစကားး�ဆိုု�င််ရာာ မူူဝါါဒများ��းသည််
ရုံးး��သုံးး��အဖြ�စ််သတ််မှှတ််မခံံရသော��ာ ဘာာသာာစကားး�များ��းကိုု� ပြော��ာဆိုု�ကြ�သူူများ��းအားး� နိုု�င််ငံရေး�း
ံ
အာာဏာာ၊ စီးး�ပွား��းရေး�းအခွွင့််�အလမ်းး�များ��း၊ ယဉ််ကျေး�း�မှုုဆိုု�င််ရာာ အလေး�း�ပေး�းခံံရမှုုတို့့�နှှင့်�်ကင်းး�ကွာာ�
စေ�သော်�်�လည်းး� ရုံးး��သုံးး��ဘာာသာာစကားး� ပြော��ာဆိုု�ကြ�သူူများ��းအဖို့့��မူူ ထိုု�အခွွင့််�ထူးး�များ��းရရှိစေ���ေသော�ာ
ကြော��ာင့််� ဖြ�စ််သည််။ သို့့��ဖြ�စ််ရာာ ဒေ�သအလိုု�က််စုုစည်းး�နေ�ထိုု�င််ကြ�သည့််� ဘာာသာာစကားး�လူူနည်းး�စုု
များ��းသည်် ၎င်းး�တို့့��၏ ဘာာသာာစကားး�များ��းကိုု� ရုံးး��သုံးး��အဖြ�စ််ထားး�ရှိိ�မည့််� ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရအဖွဲ့့��
စည်းး�များ��းတည််ထော�ာင််ရန်် ရှေး�း�ရှုုလာာနိုုင််
� သည််။ ဖက််ဒရယ််စနစ််၊ ဗဟိုုအာ
� ာဏာာလျှော့�့��ချရေး��း�၊ အထူးး�
ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့််�တို့့�အနက််မှှ မည််သည််(တို့့��)မဆိုု�ဖြ�င့််�ဖြ�စ််စေ� (ဥပမာာအားး�ဖြ�င့််� ကနေ�ေဒါါ)၊
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နိုု�င််ငံအ
ံ ဆင့််� ရုံးး��သုံးး��ဘာာသာာစကားး�နှှင့်�တ
် န်းး�တူူ အခွွင့််အရေး
� �း�ရရန််ဖြ�စ််စေ� (ဥပမာာအားး�ဖြ�င့််� အီီသီီ
ယိုု�ပီးး�ယားး�နှှင့်�် စပိိန််) ကြိုး�း��ပမ်းး�ခြ�င်းး�မျိုး�း��ဖြ�စ််သည််။ ပြ�ည််သူ့့�ဝန််ထမ်းး�များ��းနှှင့်ဆက််သွွယ််ဆော�
�်
ာင််
ရွွက််ခြ�င်းး� (မြော��ာက််မက််ဆီီဒိုု�နီးး�ယားး�မှာာ�ကဲ့့�သို့့��) အစရှိိ�သည့််� လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုုဆိုု�င််ရာာ
အကြော��ာ�င်းး�ရင်းး�များ��းနှှင့်�် ဥပမာာအားး�ဖြ�င့််� ဘာာသာာစကားး�ပေါ�ါင်းး�စုံံ� စုုဝေး�းနေ�ထိုု�င််သည့််� နိုု�င််ငံ့့�
ဝိသေ��ေသလက္ခခဏာာ အသိိအမှှတ််ပြု�ုခံရရေး
ံ �း� (ယင်းး�သည်် တော�ာင််အာာဖရိိကနိုု�င််ငံအ
ံ တွွက်် အထူးး�
အရေး�း�ကြီး�း�သည််) ကဲ့့�သို့့��သော�ာ သင်္ကေ�ေ�တပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ အကြော��ာ�င်းး�ရင်းး�များ��းကြော��ာင့််� ၎င်းး�တို့့��၏
ဘာာသာာစကားး�ကိုု�

ဗဟိုု�အစိုးး��ရအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း၌

ရုံးး��သုံးး��အဖြ�စ််

သတ််မှှတ််ပေး�းရန််လည်းး�

တော�ာင်းး�ဆိုု�လာာနိုု�င််သည််။
ဤတော�ာင်းး�ဆိုု�ချျက််များ��းသည်် ဘာာသာာစကားး� အသိုု�က််အဝန်းး�များ��းမှှ အစုုအဖွဲ့့��အလိုု�က််
(ဥပမာာအားး�ဖြ�င့််� ဖက််ဒရယ််ပြ�ည််နယ််အဖြ�စ််) ကျျင့််သုံးး�
� �ကြ�သည့််� အခွွင့််အရေး
� �း�များ��းဖြ�စ််သဖြ�င့််�
၎င်းး�တို့့��ကိုု� အများ��းဆိုု�င််အခွွင့််�အရေး�း�များ��းဟုု ခေါ်�်ဝေါ်�်လေ့�့ရှိိ�သည်် (Choudhry 2012)။ ဘာာသာာ
စကားး�အရ အများ��းစုုဖြ�စ််သူူများ��းကမူူ ထိုု�တော�ာင်းး�ဆိုု�ချျက််များ��းသည်် ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီ၊ အစိုးး��ရအုုပ််ချုု�ပ််
ရေး�းနှှင့်�် စီးး�ပွား��းရေး�းရွေ့�့�လျားး��နိုု�င််မှုုတို့့�အပေါ်�်� ခြိ�ိမ်းး�ခြော��ာက််ရာာရော�ာက််ပြီး�း� နိုု�င််ငံံသားး�ဖြ�စ််မှုုကိုု�
ယုုတ််လျော့�့��စေ�သည််၊ နိုု�င််ငံတ
ံ ည််တံ့့�ရေး�းအပေါ်�်� အန္တတရာာယ််ရှိစေ���ေသည််၊ ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံရာ
ံ ာရော�ာက််
စေ�သည်် (ဥပမာာ - တူူရကီီနိုု�င််ငံမှာာ�ကဲ့့�သို့့
ံ
�) အစရှိိ�သည့််� အကြော��ာ�င်းး�ပြ�ချျက််များ��းဖြ�င့််� ဆန့််ကျ
� ျင််
လာာနိုု�င််ပါါသည််။ ထို့့��အပြ�င်် ဖက််ဒရယ််လုုပ််ထုံးး��အသစ််များ��းသည်် ဖက််ဒရယ််ပြ�ည််နယ််များ��းထံံမှှ
ဘာာသာာစကားး�ဆိုု�င််ရာာ အများ��းဆိုု�င််အခွွင့််�အရေး�း�များ��း အလားး�တူူတော�ာင်းး�ဆိုု�လာာမည့််� ဘာာသာာ
စကားး�လူူနည်းး�စုု နှှစ််ထပ််ကွွမ်းး�များ��း (‘လူူနည်းး�စုုအတွွင်းး�မှှ လူူနည်းး�စုုများ��း’ ဟုု ခေါ်�်ဝေါ်�်လေ့�့ရှိိ�)
အသစ််ပေါ်�်ပေါ�ါက််စေ�နိုု�င််ပါါသည််။ အင်္ဂဂ�လိိပ််ဘာာသာာစကားး�ပြော��ာသူူများ��းက လူူနည်းး�စုုဖြ�စ််နေ�
သည့််� ကွီးး��ဘက််ပြ�ည််နယ််နှှင့််� ပြ�င််သစ််ဘာာသာာစကားး�ပြော��ာသူူများ��းက လူူနည်းး�စုုဖြ�စ််နေ�သည့််�
အင်္ဂဂ�လိိပ််စကားး�ပြော��ာပြ�ည််နယ််ကိုးး��ခုုတို့့�ရှိနေ��
� �ေသည့််� ကနေ�ေဒါါနိုုင််ငံ
� ၌
ံ ဆိုုလျှှင််
�
၎င်းး�သည််အရေး�း�ကြီး�း�
သည့််�ကိိစ္စစ ဖြ�စ််ပါါသည််။
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ဇယားး�ကွွက်် (၃.၁) အိိန္ဒိိ�ယနိုု�င််ငံတွ
ံ ွင်် ဘာာသာာစကားး�အလိုု�က်် ပြ�ည််နယ််သတ််မှှတ််သော�ာ
ဖက််ဒရယ််စနစ်် ဆင့််�ကဲဲပြော��ာင်းး�လဲဲလာာပုံံ�
အိိန္ဒိိ�ယနိုု�င််ငံတွွင််
ံ
ဘာာသာာစကားး�အလိုု�က်် ပြ�ည််နယ််သတ််မှှတ််ရန်် တင််သွွင်းး�လာာသည့််� အဆိုု�ပြု�ု
ချျက််ကိုု� တိုုင်းး
� �ပြု�ုပြ�ည််ပြု�ုလွှှတ််တော်�်� (၁၉၄၆-၁၉၄၈) က ပယ််ချျခဲ့့�သည််။ ပါါကစ္စစတန််-အိိန္ဒိိ�ယ ခွဲဲထွွက််
�
ရေး�းကိိစ္စစ ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာအပြီး�း�နှှင့်�် လွွတ််လပ််ရေး�းမရမီီတွွင်် ကွွန််ဂရက််ပါါတီီသည်် ဘာာသာာစကားး�
အလိုု�က်် ပြ�ည််နယ််များ��းသတ််မှှတ််ရန်် ကတိိကဝတ််ထားး� ဆော�ာင််ရွွက််ခဲ့့�သော်�်�ငြား��း ခွဲဲ�ထွွက််မှုုများ��း
ဆက််လက််ပေါ်�်ပေါ�ါက်် မလာာစေ�ရန််အလို့့��ငှာာ� ဘာာသာာစကားး�အလိုု�က်် ပြ�ည််နယ််သတ််မှှတ််သော�ာ
ဖက််ဒရယ််စနစ််ကိုု� ပယ််ချျခဲ့့�သည််။ ထို့့��ပြ�င်် ဤသို့့��ပယ််ချျခြ�င်းး�သည်် ဟင််ဒီီဘာာသာာစကားး�ကိုု�
ပြ�ည််ထော�ာင််စုု၏ ရုံးး��သုံးး��ဘာာသာာစကားး�အဖြ�စ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဖြ�င့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�ခြ�င်းး�နှှင့်�်
လည်းး� ကိုု�က််ညီီနေ�သည််။ ယင်းး�ရပ််တည််ချျက်် နှှစ််ရပ််လုံးး��သည်် ဘာာသာာစကားး�နှှင့်�ဒေ�
် သ ကွာာ�ခြား��း
ချျက််များ��းကိုု� ကျော်�်��လွွန််သည့််၊� နိုု�င််ငံံရေး�း၌ ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််မှုု၊ စီးး�ပွား��းရေး�းအခွွင့််�အလမ်းး�များ��းနှှင့်�်
အမျိုး�း��သားး�ရေး�းလက္ခခဏာာတို့့��ကိုု� မြှ�ှင့်�တ
် င််ပေး�းနိုု�င််သည့််� အိိန္ဒိိ�ယတစ််တိုု�င်းး�လုံးး�� နိုု�င််ငံသားး
ံ �ဖြ�စ််ရေး�း
အယူူအဆတွွင်် မြ�စ််ဖျား��းခံံပါါသည််။
သို့့��သော်�်� ဘာာသာာစကားး�အလိုု�က်် ပြ�ည််နယ််သတ််မှှတ််ရေး�းကိိစ္စစ ပယ််ချျမှုုများ��းသည်် နိုု�င််ငံအ
ံ တွွင်းး�
ဟင််ဒီီမဟုုတ််သော�ာ ဘာာသာာစကားး�များ��းပြော��ာဆိုု�ကြ�သည့််ဒေ�
� သများ��း၌ လွွတ််လပ််ရေး�းမရမီီတုုန်းး�က
ပျျက််ပြား�း�ခဲ့့�ပါါသည််။ ၁၉၅၃ ခုုနှစ််တွွင််
ှ
မဒရပ််ပြ�ည််နယ််၌ တမီးး�လ််လူူမျိုး�း��အများ��းစုုနေ�ထိုုင််
� ပြီး�း� တေ�လဂူူ
ဘာာသာာစကားး�ပြော��ာဆိုု�သည့််� ဒေ�သများ��းစုုပေါ�ါင်းး�၍ အန််ဒရာာပြ�ည််နယ်် (နော�ာင််တွွင်် အန််ဒါါရာာပရာာဒ
က််ရှ််�ဟုု ခေါ်�်သည််) ကိုု� သတ််မှှတ််တည််ထော�ာင််ခဲ့့�သည််။ ယင်းး�သို့့��တည််ထော�ာင််ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� ပြ�ည််နယ််
ပြ�န််လည််ဖွဲ့့��စည်းး�ရေး�းကော်�်�မရှှင်် (States Reorganization Commission) ကိုု� ဖွဲ့့�� စည်းး�ပြီး�း�လေ့�့လာာ
ခဲ့့�ရာာ ပြ�ည််နယ််နယ််နိိမိိတ််သတ််မှှတ််ရာာတွွင်် ဘာာသာာစကားး�ကိုုထည့်
�
သွွင်းး
်�
�စဉ်းး�စား�းသင့််�သည််ဟူူ၍ ထိုု�
ကော်�်�မရှင််ကကော
ှ
�ာ�က််ချျက််ချျခဲ့့�သည််။ ကော်�်�မရှင််
ှ ၏အကြံ�ံပြု�ုချျက််အရ အိိန္ဒိိ�ယပါါလီီမန််သည်် အာာသံံ၊
ဗီီဟာာ၊ ဘုံံ�ဘေ�ပြ�ည််နယ််၊ ဂျျမ််မူူနှင့်
ှ ကက််ရှ််
်�
မီးး
� �ယားး�၊ ကီီရာာလာာ၊ မဇ္ဈဈဒေ�သ၊ မဒရပ်် (နော�ာင််တွွင်် တမီးး�လ််
နာာဒူူ ဟုု ခေါ်�်ဝေါ်�်)၊ မိုု�င််စူူရူူ (နော�ာင််တွွင်် ကာာနတက ဟုု ခေါ်�်ဝေါ်�်)၊ ဩရိိဿ (နော�ာင််တွွင်် အိုု�ဒိိသျှှ ဟုု
ခေါ်�်ဝေါ်�်) နှှင့််� ပန််ဂျျပ််ပြ�ည််နယ််များ��းကိုု� ၁၉၅၆ ခုုနှှစ််တွွင်် သတ််မှှတ််ပေး�းခဲ့့�သည််။ ဘာာသာာစကားး�
စုံံ�လင််သည့့်� ဘုံံ�ဘေ�ပြ�ည််နယ််ကိုု� ၁၉၆၀ ခုုနှှစ််တွွင်် ဂူူဂျျရတ််နှှင့််� မဟာာရဋ္ဌအဖြ�စ််လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ ပန််
ဂျျပ််ပြ�ည််နယ််ကိုု�လည်းး� ၁၉၆၆ ခုုနှှစ််တွွင်် ပန််ဂျျပ််နှှင့််� ဟာာရိိယနအဖြ�စ််လည်းး�ကော�ာင်းး� ဆက််လက််
ပိုု�င်းး�ခြား��းခဲ့့�သည််။ ယင်းး�သည်် ၂၀ ရာာစုုနှှစ််အတွွင်းး� ပြ�ည််တွွင်းး�နိုု�င််ငံံရေး�းနယ််နိိမိိတ််များ��းကိုု� ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�
စွာာ� ပြ�န််လည််ဖွဲ့့��စည်းး�ခဲ့့�မှုုများ��းအနက်် အကြီး�း�ကျျယ််ဆုံးး��သော�ာဖြ�စ််ရပ််ဖြ�စ််လော�ာက််ပါါသည်် (Choudhry
2016)။
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ဘာာသာာစကားး�နှှင့််� ကိုုယ််ပို
�
င််ပြ�
�ု ဋ္ဌာာန်းး�ခွွင့််တော�
�
ာင်းး�ဆိုုချ
� ျက််တို့့�� ပူးး�တွဲဲမနေ
� �ေသည့််� လူ့့�အဖွဲ့့�� အစည်းး�
များ��း၌လည်းး� ဘာာသာာစကားး�သည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာအရေး�း�ကိိစ္စစ ဖြ�စ််ပါါသည််။
နိုု�င််ငံအ
ံ များ��းအပြား�း� (ဥပမာာအားး�ဖြ�င့််� ဩစတြေး��း�လျျ၊ ဂျာ�ာမနီီနှှင့်�် အာာရပ််စော်�်�ဘွားး��များ��းနိုု�င််ငံ)ံ ၌
လူူဝင််မှုုကြော��ာင့််� ဘာာသာာစကားး�လူူနည်းး�စုုဖြ�စ််သည့််� ကာာလရှှည််နေ�ထိုု�င််သူူများ��း များ��းစွာာ�ရှိိ�ပါါ
သည််။ ထို့့��ပြ�င်် အထူးး�သဖြ�င့််� အာာဖရိိကတိုု�က်် (ဥပမာာအားး�ဖြ�င့််� နိုု�င််ဂျီးး��ရီးး�ယားး�) နှှင့််� အာာရှှတိုု�က််
(ဥပမာာအားး�ဖြ�င့််� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံ)ံ တို့့��၌ နိုု�င််ငံတ
ံ စ််ခုုအတွွင်းး� နယ််နိိမိိတ််အရ ရော�ာထွေး�း�ယှှက််နွွယ််
နေ�သော�ာ ကွဲဲ�ပြား�း�စုံံ�လင််သည့််� ဘာာသာာစကားး�အသိုု�က််အဝန်းး�များ��းအနေ�ေဖြ�င့််� ကိုု�လိုု�နီီဘဝမှှ
လွွတ််လပ််ရေး�းရခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� စုုစည်းး�မိိသွားး��သော�ာဘာာသာာစကားး�ပေါ�ါင်းး�စုံံ� စုုဝေး�းနေ�ထိုုင််ကြ�
�
သည့််�
နိုု�င််ငံများ��း
ံ
လည်းး� အများ��းအပြား�း� ရှိိ�ပါါသည််။
ဘာာသာာစကားး�အရ လူူနည်းး�စုုများ��းသည်် နေ�အိိမ််၊ အသိုု�က််အဝန်းး�နှှင့်�် ဘာာသာာရေး�းအဖွဲ့့��
အစည်းး�တို့့��အတွွင်းး�၌ ၎င်းး�တို့့��၏ဘာာသာာစကားး�ဖြ�င့််� ပြော��ာဆိုု�ပါါသည််။ သို့့��သော်�်� ဥပမာာအားး�ဖြ�င့််�
အလုုပ််ခွွင််၊ ဝယ််သူူများ��းထံဝ
ံ န််ဆော�ာင််မှုုပေး�းခြ�င်းး�၊ ကြော်��်�ငြာ�ာခြ�င်းး�တို့့��ကဲ့့�သို့့�သော�ာ စီးး�ပွား��းရေး�းကိိစ္စစ
များ��း၌ ၎င်းး�တို့့��၏ဘာာသာာစကားး�ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုလိုု�ကြ�နိုု�င််ပါါသည််။ ထို့့��ပြ�င်် လူူနည်းး�စုုဘာာသာာ
စကားး�နှှင့်�် နိုု�င််ငံ့့�ရုံးး��သုံးး��ဘာာသာာစကားး� နှှစ််မျိုး�း��လုံးး��ဖြ�င့််� သင််ကြား�း�ပေး�းပြီး�း� အော�ာင််လက််မှှတ််ကိုု�
လည်းး� အစိုးး��ရက တရား�းဝင််အသိိအမှှတ််ပြု�ုသော�ာ အစိုးး��ရကျော��ာ�င်းး�နှှင့်�် ပုုဂ္ဂဂလိိကကျော��ာ�င်းး�များ��း၌
ပါါ ၎င်းး�တို့့��ဘာာသာာစကားး�ဖြ�င့််� သင််ကြား�း�ပေး�းစေ�လိုု�နိုု�င််ပါါသည််။ ၎င်းး�တို့့��အသိုု�က််အဝန်းး�အတွွက််
ကိုု�ယ််ပိုု�င််ဘာာသာာစကားး�ဖြ�င့််� ပုံံ�နှိိ�ပ််ထုုတ််ဝေ�ရန််၊ ရုုပ််မြ�င််သံံကြား�း�ထုုတ််လွှှင့်ရ
�် န်် ဆန္ဒဒရှိိ�နိုု�င််သည််။
ဘာာသာာစကားး�အရ လူူနည်းး�စုုဖြ�စ််သည့််� အသိုု�က််အဝန်းး�များ��းသည်် အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း၌လည်းး� ၎င်းး�
တို့့��ဘာာသာာစကားး�ဖြ�င့််� အစိုးး��ရဝန််ဆော�ာင််မှုုများ��း ရရှိိ�လိုု�နိုု�င််ပါါသည််။ အန္တိိ�မအားး�ဖြ�င့့်� ရာာဇဝတ််မှုု
ဆိုု�င််ရာာ တရား�းစီီရင််ရေး�း၌ စွွပ််စွဲဲ�ခံံရသူူများ��း၊ တရား�းခံံများ��း၊ သက််သေ�များ��းတို့့��အတွွက်် ဘာာသာာ
ပြ�န််ရရှိိ�ပိုု�င််ခွွင့််ရလို
�
ု�နိုု�င််ပါါသည််။ ၎င်းး�တို့့��ပန်းး�တိုု�င််မှာာ� စီီမံခန့်
ံ ်�ခွဲဲ�ရေး�းနှှင့်�် တရား�းစီီရင််ရေး�းတို့့�၌ အဖွဲ့့��
အစည်းး�များ��း စင််ပြို�ု�င်် (သို့့��) သီးး�ခြား��း တည််ထော�ာင််ရန််မဟုုတ််ဘဲဲ လက််ရှိိ�ဘုံံ�အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းနှှင့်�်
ထိတွေ့��့��ဆော�ာင််ရွွက််ရာာ၌ စည်းး�ကမ်းး�ချျက််များ��း သတ််မှှတ််ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� တန်းး�တူူညီီမျှှ ဆက််ဆံံခံံရ
ရန််နှှင့််� အခွွင့််�အရေး�း�များ��းအတွွက်် အကာာအကွွယ််ရစေ�ေရန်် ဖြ�စ််ပါါသည််။
အထက််ပါါ တော�ာင်းး�ဆိုု�ချျက််အများ��းအပြား�း�သည်် ပုုဂ္ဂဂလ (တစ််ဦးးချျင်းး�) အခွွင့််အရေး
� �း�များ��း
အတွွက််ဖြ�စ််ပါါသည််။ ယင်းး�တို့့��သည််လွွတ််လပ််စွာာ�ထုုတ််ဖော်�်�ပြော��ာဆိုု�ခွွင့််�၊ လွွတ််လပ််စွာာ�အသင်းး�
အပင်းး�ဖွဲ့့��စည်းး�ခွွင့််�၊ တူူညီီသော�ာဥပဒေ�ေကျျင့််သုံးး�
� �ခံံရခွွင့််�၊ ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံမှု
ံ ုကင်းး�စွာာ� တန်းး�တူူညီီမျှှ
ဆက််ဆံံခံရခွွ
ံ င့််တို့့
� ကဲ့့�သို့့
�
သော�
�
ာ၊ ဘာာသာာစကားး�လူူနည်းး�စုုများ��း အားး�လုံးး��အကျုံးး���ဝင််သည့််� တော�ာင်းး�
ဆိုုချ
� ျက််များ��းအဖြ�စ်် အဓိိပ္ပါါ�ယ််ကော�ာက််နိုု�င််သော�ာ အခြေ�ေ�ခံံလူ့့�အခွွင့််အရေး
� �း�များ��းနှှင့်�် ထပ််တူူကျျ
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လေ့�့ရှိိ�ပါါသည််။ ကိုုယ််ပို
�
င််ပြ�
�ု ဋ္ဌာာန်းး�ခွွင့််တော�
�
ာင်းး�ဆိုုကြ�
� သည့််� ဘာာသာာစကားး�လူူနည်းး�စုုများ��းကလည်းး�
လူ့့�အခွွင့််အရေး
� �း�အခြေ�ေ�ခံံသော�ာ ထိုု�တော�ာင်းး�ဆိုု�ချျက််များ��းကိုု� တော�ာင်းး�ဆိုု�လာာနိုု�င််သည််။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေများ��းသည်် ထိုု�သို့့�သော�ာအခွွင့််အရေး
� �း�များ��း (အထူးး�သဖြ�င့််� ရာာဇဝတ််မှုုဆိုု�င််ရာာ ဥပဒေ�ေ
လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းနှှင့်စပ််လျ
�်
ျဉ်းး�၍) အတွွက်် အသေ�ေအချာ�ာအာာမခံံပေး�းနိုု�င််ပါါသည်် (အခန်းး� (၄) ကိုု�
ရှုု)။

ဘာာသာာစကားး�သည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�များ��းအတွွက်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ
အရေး�း�ကိိစ္စစမျိုး�း�� ဖြ�စ််ပါါသည််။ အပြ�ည််ပြ�ည််ဆိုု�င််ရာာ အလုုပ််သမား�းအဖွဲ့့�� (ILO) ၏ ဌာာနေ�
တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�နှှင့်�် မျိုး�း��နွွယ််စုုများ��းဆိုု�င််ရာာ သဘော�ာ�တူူညီီချျက်် (အမှှတ်် (၁၆၉)) တွွင်် ဌာာနေ�
တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� ဟူူသည််ကိုု� အော�ာက််ပါါအတိုု�င်းး� အနက််ဖွွင့််�ဆိုု�ထားး�သည််။
“… တိုု�က််ခိုု�က််သိိမ်းး�ယူူခံံရချိိ�န်် သို့့��မဟုုတ်် ကိုု�လိုု�နီီပြု�ုခံံရချိိ�န််၌လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ မျျက််မှော�ာ�က််
ခေ�တ်် နိုု�င််ငံ့့�နယ််နိိမိိတ််များ��း သတ််မှှတ််တည််ထော�ာင််ချိိ�န််၌လည်းး�ကော�ာင်းး� နိုု�င််ငံအ
ံ တွွင်းး�ဖြ�စ််စေ�၊
နိုု�င််ငံ၏
ံ ပထဝီီဒေ�သတစ််ခုုအတွွင်းး�ဖြ�စ််စေ� မှီီ�တင်းး�နေ�ထိုု�င််ခဲ့့�ကြ�သူူများ��းထံမှ
ံ ှ မျိုး�း��ရိုးး��သက််ဆင်းး�
လာာပြီး�း� လူူမှုုရေး�း၊ စီးး�ပွား��းရေး�း၊ ယဉ််ကျေး�း�မှုုနှှင့်�် နိုု�င််ငံရေး�းတို့့
ံ
�၌ ဥပဒေ�ေအဆင့််�မည််မျှှပင််ဖြ�စ််စေ�
ကိုု�ယ််ပိုု�င််အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းအချို့့��� သို့့��မဟုုတ်် အစုံံ�အလင််ရှိိ�ကြ�သူူများ��း။” (ILO ၁၉၈၉ ခုုနှှစ််၊
အပိုု�ဒ်် ၁(၁-ခ))

နိုု�င််ငံတ
ံ ကာာဥပဒေ�ေအရ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�အခွွင့််အရေး
� �း�များ��းနှှင့်�စပ််လျ
်
ျဉ်းး�၍ အခိုု�င််မာာ
ဆုံးး��သော�ာ ထုုတ််ပြ�န််ချျက််မှာာ� ကုုလသမဂ္ဂဂ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�အခွွင့််အရေး
� �း� ကြေ��ညာာစာာတမ်းး�
(UNDRIP ၊ UN ၂၀၀၇ ခုုနှှစ််) ဖြ�စ််ပြီး�း� ယင်းး�တွွင်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�တို့့��၏ တော�ာင်းး�ဆိုု�ချျက််
အများ��းအပြား�း� ထင််ဟပ််နေ�ပါါသည််။ ယင်းး�၌ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််အချို့့���သည်် ဘာာသာာစကားး�အတွွက််
အထူးး�ရည််ညွှှန်းး�ထားး�ပြီး�း� ၎င်းး�တို့့��တွွင်် မိိမိိတို့့��ဘာာသာာစကားး�ကိုု� ပြ�န််လည််ဖော်�်�ထုုတ််၊ ပြော��ာဆိုု�၊
ချဲ့့��ထွွင််၊ သားး�စဉ််မြေး��းဆက်် လက််ဆင့််�ကမ်းး�ခွွင့််� (UN 2007 အပိုု�ဒ်် (၁၄-၃)၊ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�
များ��းအဖို့့�� မိိမိိတို့့��ဘာာသာာစကားး�ဖြ�င့််� ပညာာသင််ယူူနိုု�င််စေ�ရန်် ထိရော��ာ�က််သော�ာ အစီီအမံံများ��း ထားး�
ရှိပေး���း�ရမည့််� အစိုးး��ရဝတ္တတရား�း (UN ၂၀၀၇ ခုုနှှစ်် အပိုု�ဒ်် (၁၄-၃)) နှှင့််� မိိမိိတို့့��ဘာာသာာစကားး�
သတင်းး�မီီဒီီယာာ တည််ထော�ာင််လုုပ််ကိုု�င််ခွွင့််� (UN ၂၀၀၇ ခုုနှှစ်် အပိုု�ဒ်် (၁၆-၁)) တို့့��ပါါဝင််သည််။
ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� ဘာာသာာစကားး�များ��းဖြ�င့််� ကျျင့််သုံးး�
� �ဆော�ာင််ရွွက််သည့််� အလေ့�့�အထများ��း
အားး�ဖြ�စ််စေ�၊ အာာဏာာအားး�ဖြ�စ််စေ� ကာာကွွယ််ထိိန်းး�သိိမ်းး�ခွွင့််�ကိုု�လည်းး� ကုုလသမဂ္ဂဂ ဌာာနေ�
တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�အခွွင့််အရေး
� �း� ကြေ��ညာာစာာတမ်းး�က အကာာအကွွယ််ပေး�းပါါသည််။ ဥပမာာအားး�ဖြ�င့််�
အသိုု�က််အဝန်းး�တွွင်းး� သို့့��မဟုုတ်် ဒေ�သတွွင်းး� အရေး�း�ကိိစ္စစများ��းနှှင့်�ဆို
် ု�င််သော�ာ ကိိစ္စစရပ််များ��း၌
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ကိုုယ််ပို
�
င််အုုပ််ချုု
�ု
�ပ််ပိုုင််ခွွ
� င့််� (UN ၂၀၀၇ ခုုနှစ််
ှ အပိုုဒ််
� (၄))၊ နိုုင််ငံ
� ရေး�း
ံ ၊ ဥပဒေ�ေ၊ စီးး�ပွား��းရေး�း၊ လူူမှုရေး�း
ု ၊
ယဉ််ကျေး�း�မှုုတို့့�၌ သီးး�ခြား��းအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း ထားး�ရှိိ�၍ အင််အားး�ဖြ�ည့်�တ
် င်းး�ခွွင့််� (UN ၂၀၀၇ ခုုနှှစ််
အပိုု�ဒ်် (၅))၊ ယဉ််ကျေး�း�မှုုဓလေ့�့�များ��း ပြ�န််လည််ဖော်�်�ထုုတ််ကျျင့််သုံးး�
� �ခွွင့််� (UN ၂၀၀၇ ခုုနှှစ်် အပိုု�ဒ််
(၁၁)) နှှင့်�် ကိုးး��ကွွယ််ယုံံ�ကြ�ည််မှုုဆိုု�င််ရာာ ထုံးး��တမ်းး�စဉ််လာာများ��း ကျျင့််သုံးး�
� �ခွွင့််� (UN ၂၀၀၇ ခုုနှှစ််
အပိုု�ဒ်် (၁၁)) တို့့�� ပါါဝင််သည််။ ထိုု�အခွွင့််�အရေး�း�များ��း၌ ကိုု�ယ််ပိုု�င််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခွွင့််�တော�ာင်းး�ဆိုု�ကြ�သော�ာ
ဘာာသာာစကားး�လူူနည်းး�စုုများ��း (နယ််ပယ််အရမူူ ပိုု�ကျျဉ်းး�မြော��ာင်းး�) နှှင့််� မတော��ာင်းး�ဆိုု�ကြ�သော�ာ
ဘာာသာာစကားး�လူူနည်းး�စုုများ��း နှှစ််ရပ််စလုံးး��မှှ အသိိအမှှတ််ပြု�ုခံံရလိုု�သည့််� အခွွင့််အရေး
� �း�များ��း
ပါါဝင််နေ�ပါါသည််။
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေများ��း၌ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�များ��းနှှင့်�ဆို
် ု�င််သည့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��း
ထည့််�သွွင်းး�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�မှုု များ��းပြား�း�လာာနေ�ပါါသည််။ ၎င်းး�တို့့��သည်် များ��းသော�ာအားး�ဖြ�င့််� အများ��း

ဆိုု�င််အခွွင့််အရေး
� �း�အသွွင််ရှိိ�ကြ�ပြီး�း� မြေ�ေယာာနှှင့့်� ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့််�ကဲ့့�သို့့�သော�ာ အရေး�း�ကိိစ္စစများ��း
ပေါ်�် အလေး�း�ပေး�းသည််။ ၎င်းး�တို့့��သည်် ဘာာသာာစကားး�နှှင့်�ဆို
် ု�င််သည့််� အရေး�း�ကိိစ္စစများ��း (အထူးး�
သဖြ�င့််� ပညာာရေး�းနှှင့်�စပ််လျ
်
ျဉ်းး�၍) ကိုု�လည်းး� ဖြေ�ေရှှင်းး�ထားး�သည်် (အခန်းး� (၅) ကိုု� ရှုု)။ အထူးး�
သဖြ�င့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ ထိုု�အရေး�း�ကိိစ္စစများ��းသည်် လက််တင််အမေ�ေရိိကတိုု�က််
(ဥပမာာအားး�ဖြ�င့််� ဘိုု�လီီဗီးး�ယားး�နိုု�င််ငံ)ံ တွွင်် အနှံ့့��အပြား�း� ရှိနေ���ေပါါသည််။
စဉ်းး�စား�းစရာာ အချျက်် (၂)
သင့််နို
� င််ငံ
�ု ၌
ံ မည််သည့််အ
� သိုုက််
� အဝန်းး�များ��းသည်် ဘာာသာာစကားး�နှှင့်စပ််လျ
်�
ျဉ်းး�၍ ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာတော�ာင်းး�ဆိုု�ချျက််များ��း တော�ာင်းး�ဆိုု�လာာနိုု�င််သနည်းး�။ ထိုု�အသိုု�က််အဝန်းး�များ��းသည်် ဒေ�သ
အားး�ဖြ�င့််� စုုစည်းး�လျျက််(သို့့�)� ပြ�န့််ကျဲဲ
� လျ
� ျက််နေ�ထိုုင််ကြ�ပါ
�
ါသလားး�။ အချို့့���အသိုုက််
� အဝန်းး�များ��း၌ ဘာာသာာ
စကားး�အတွွက်် တော�ာင်းး�ဆိုု�ချျက််များ��းသည်် ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့််� တော�ာင်းး�ဆိုု�ချျက််နှှင့််� ဆက််စပ််နေ�ပါါ
သလားး�။ ၎င်းး�တို့့�သ
� ည်် ဌာာနေ�တိုုင်းး
� �ရင်းး�သားး�အဆင့််နှ
� င့်
ှ ဆက််စပ််ပါ
်�
ါသလားး�။ ဘာာသာာစကားး�လူူနည်းး�စုု
များ��းထံံမှှ ပုုဂ္ဂဂလအခွွင့််အရေး
� �း�ဆိုု�င််ရာာ တော�ာင်းး�ဆိုု�ချျက််များ��းရှိိ�ပါါသလားး�။ ထိုု�တော�ာင်းး�ဆိုု�ချျက််များ��းကိုု�
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဖြ�င့််� မည််သို့့��မည််ပုံံ�အသိိအမှှတ််ပြု�ု၊ ဖြေ�ေရှှင်းး�နိုု�င််သနည်းး�။

ရုံးး��သုံးး��ဘာာသာာစကားး� ရွေး�း�ချျယ််မှုုသည်် အာာဏာာခွဲဲ�ဝေ�ပုံံ�၊ စီးး�ပွား��းရေး�းအခွွင့််�အလမ်းး�များ��း
လက််လှှမ်းး�မီီရရှိိ�မှုုနှှင့်�် ယဉ််ကျေး�း�မှုုလက္ခခဏာာ ထိိန်းး�သိိမ်းး�စော�ာင့််ရှော�ာ�က််ရေး�းတို့့
�
�ပေါ်�် ဂယက််ရိုု�က််
ခတ််ပါါသည််။ သို့့��ဖြ�စ််ရာာ ရုံးး��သုံးး��ဘာာသာာစကားး� ရွေး�း�ချျယ််သတ််မှှတ််မှုုကိုု�သာာမက နိုု�င််ငံတော်�်
ံ
�
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ဘာာသာာစကားး�များ��း၊ ၎င်းး�တို့့��နှှင့်�်ဆက််စပ််နေ�သော�ာ အခွွင့််အရေး
� �း�များ��းနှှင့််� တာာဝန််များ��းတို့့��အားး�
အသိိအမှှတ််ပြု�ုခြ�င်းး�ကိုု�လည်းး� ပြ�င်းး�ပြ�င်းး�ထန််ထန်် ဆန့််ကျ
� ျင််ကန့််ကွွက််ခံ
�
ရနို
ံ ု�င််ပါါသည််။

ရုံးး��သုံးး��ဘာာသာာစကားး�ဆိုု�င််ရာာ မူူဝါါဒများ��းသည်် နိုု�င််ငံံရေး�းအာာဏာာ ခွဲဲ�ဝေ�ပေး�းပါါသည််။ ထိုု�
ဘာာသာာစကားး�ကိုု� ပြော��ာဆိုု�သူူများ��းသည်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�၌၊ နိုု�င််ငံရေး�းပါ
ံ
ါတီီတွွင်းး� ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််
ရာာထူးး�ဆက််ခံံရာာ၌၊ နိုု�င််ငံံရေး�းလော�ာကတွွင်် ပါါဝင််လှုုပ််ရှား��းရာာ၌ ပိုု�မိုု�အားး�သာာချျက််ရှိိ�ပါါသည််။
နိုု�င််ငံရေး�းအာ
ံ
ာဏာာအတွွက်် အခြား��းဇာာစ််မြ�စ််တစ််ခုုမှာာ� နိုု�င််ငံ၏
ံ ဗျူူ�ရိုု�ကရေ�ေစီီစနစ််ပင််ဖြ�စ််ပါါသည််။
ရုံးး��သုံးး��ဘာာသာာစကားး�ကိုု� နိုု�င််ငံ့့�ဝန််ထမ်းး�များ��း ခေါ်�်ယူူခန့််�ထားး�ရာာနှှင့်�် အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းပိုု�င်းး�တို့့��တွွင််
အသုံးး��ပြု�ုပါါက ထိုု�ဘာာသာာစကားး�ကိုု� ပြော��ာဆိုု�သူူများ��းအဖို့့�� အလေး�း�သာာစေ�သည််။ ရုံးး��သုံးး��ဘာာသာာ
စကားး�ဆိုု�င််ရာာ မူူဝါါဒများ��းသည်် ၎င်းး�တို့့��ကိုု� နိုု�င််ငံံရေး�းအာာဏာာရရှိိ�မှုုနည်းး�ပါးး�သည့််� ဒုုတိိယတန်းး�
စား�း နိုုင််ငံ
� သားး
ံ �ဘဝသို့့�� ရော�ာက််စေ�သည််ဟူူ၍ ဘာာသာာစကားး�လူူနည်းး�စုုများ��းက ဆိုုလာ
� ာနိုုင််
� သည််။
ရုံးး��သုံးး��ဘာာသာာစကားး�မူူဝါါဒများ��းသည်် နိုု�င််ငံံရေး�း၌ အားး�လုံးး��အကျုံးး���ဝင််နိုု�င််မှုုကိုု� ဆော�ာင််ကြ�ဉ်းး�ပေး�း
ရမည့််� အခြေ�ေ�ခံံသဘော�ာ�တရား�းများ��း ဖြ�စ််ရမည့်�အ
် စား�း ဖယ််ကြ�ဉ််မိစေ��ေသည့််� သဘော�ာ�တရား�းများ��း
ဖြ�စ််လာာနိုု�င််သည််။

ရုံးး��သုံးး��ဘာာသာာစကားး� မူူဝါါဒများ��းသည်် စီးး�ပွား��းရေး�းအခွွင့််�အလမ်းး�များ��းထံံ လက််လှှမ်းး�မီီနိုု�င််မှုု
ကိုု�လည်းး� ပုံံ�ဖော်�်�ပါါသည််။ နိုု�င််ငံ့့�ဝန််ထမ်းး� ခန့််�အပ််မှုုသည်် နိုု�င််ငံံရေး�းအရအပြ�င်် စီးး�ပွား��းရေး�းအရ
လည်းး� အရေး�း�ပါါသည််။ ရုံးး��သုံးး��ဘာာသာာစကားး�ဆိုု�င််ရာာ မူူဝါါဒများ��းကြော��ာင့််�ဖြ�စ််လာာသော�ာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုုင််ရာ
� ာပဋိိပက္ခခများ��းသည်် အစိုးး��ရကဏ္ဍ၌ အလုုပ််ရရှိရေး���း�နှှင့်စပ််လျ
်�
ျဉ်းး�၍ ဘာာသာာ
စကားး�အသိုု�က််အဝန်းး�များ��းအကြား�း� စီးး�ပွား��းရေး�းအရ ယှှဉ််ပြို�ု�င််ကြ�မှုု၌ မြ�စ််ဖျား��းခံံပါါသည််။ ထို့့��ပြ�င််
စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ��းအဖို့့�� အစိုးး��ရနှှင့်ဘာ
်� ာသာာစကားး�တူူဆော�ာင််ရွွက််ရန်် စီးး�ပွား��းရေး�းအရ မက််လုံးး��
များ��းရှိိ�သဖြ�င့််�

အစိုးး��ရကဏ္ဍရှိိ�

ရုံးး��သုံးး��ဘာာသာာစကားး�ကြော��ာင့််�

ပုုဂ္ဂဂလိိကကဏ္ဍပေါ်�်�

ပြ�င််ပ

သက််ရော�ာက််မှုုများ��း ရှိိ�ပါါသည််။ ဥပမာာအားး�ဖြ�င့််� ကွီးး��ဘတ််ပြ�ည််နယ််၌ ပြ�င််သစ််ကိုု� စီးး�ပွား��းရေး�း
ဘာာသာာစကားး�အဖြ�စ်် အသုံးး��ပြု�ုရခြ�င်းး�၏ အခြေ�ေ�ခံံအကြော��ာ�င်းး�မှာာ� ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရ၏ ရုံးး��သုံးး��
ဘာာသာာစကားး�ဖြ�စ််နေ�ခြ�င်းး�ပင််ဖြ�စ််ပါါသည််။ မိိမိိတို့့�ဘာ
� ာသာာစကားး�ဖြ�င့််� စီးး�ပွား��းဆော�ာင််ရွွက််ပိုုင််ခွွ
� င့််�
တော�ာင်းး�ဆိုု�ခြ�င်းး�သည်် ဘာာသာာစကားး�လူူနည်းး�စုုများ��းအဖို့့�� စီးး�ပွား��းရေး�းတွွင်် ရုံးး��သုံးး��ဘာာသာာစကားး�
ဖြ�င့််� ဆော�ာင််ရွွက််ကြ�ရသည််၌ကြုံ�ံ�ရနိုင််သော�
�ု
ာ အခွွင့််မသာ
�
ာမှုုဟူသ
ူ မျှှကိုု� လျော့�့��ပါးး�သက််သာာစေ�နိုု�င််
ပါါသည််။
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ဘာာသာာစကားး�သည်် ဘုံံ�လက္ခခဏာာရပ််ကိုု� ဆော�ာင််ကြ�ဉ်းး�ပေး�းသော�ာအရာာ ဖြ�စ််ပါါသည််။ ၎င်းး�
သည်် အုုပ််စုုတစ််ခုု၏ ဘုံံ�အမှှတ််သညာာများ��း သိုု�လှော�ာ�င််ထားး�ရာာဖြ�စ််ပြီး�း� ယဉ််ကျေး�း�မှုုကိုု� မျိုး�း��ရိုးး��
စဉ််ဆက်် လက််ဆင့််ကမ်းး
�
�ရာာ နည်းး�လမ်းး�လည်းး�ဖြ�စ််သည််။ အနုုပညာာနှှင့်စာ
်� ာပေ�ကဲ့့�သို့့�� ယဉ််ကျေး�း�မှုု
ဆိုု�င််ရာာ ဘုံံ�ဆော�ာင််ရွွက််ချျက််များ��းကိုု�လည်းး� လမ်းး�ဖွွင့််ပေး�း
� သည််။ ယင်းး�သည်် ဘာာသာာရေး�းဓလေ့�့�
များ��းနှှင့်�လ
် ည်းး� နီးး�ကပ််စွာာ�ဆက််စပ််နေ�ပါါသည််။ ရုံးး��သုံးး��ဘာာသာာစကားး� မူူဝါါဒများ��းသည်် လူူနည်းး�စုု
တို့့��၏ ကိုု�ယ််ပိုု�င််လက္ခခဏာာအတွွက်် ဘာာသာာစကားး�၏အရေး�း�ပါါပုံံ�ကိုု� အသိိအမှှတ််မပြု�ုသည့််�
အပြ�င်် ယဉ််ကျေး�း�မှုုဝါးး�မြို�ု�ခြ�င်းး�ကိုု�ပံ့့�ပိုးး��ရန်် ရေး�းဆွဲဲ�ထားး�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််ဟူူသည့််� အကြော��ာ�င်းး�များ��း
ကြော��ာင့််� ကန့််ကွွက််ခံ
�
ရလေ့
ံ �့� ရှိိ�ပါါသည််။
ယဉ််ကျေး�း�မှုုလက္ခခဏာာ၊

စီးး�ပွား��းရေး�းအခွွင့််�အလမ်းး�များ��းနှှင့်�်

နိုု�င််ငံံရေး�းအာာဏာာတို့့��အပေါ်�်�

ရုံးး��သုံးး��ဘာာသာာစကားး� မူူဝါါဒ၏ သက််ရော�ာက််မှုုများ��းသည်် ထပ််တူူကျလေ့��့�ရှိိ�ပါါသည််။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအဆင့််�၌ ဘာာသာာစကားး�ဆိုု�င််ရာာ တော�ာင်းး�ဆိုု�ချျက််များ��းကိုု� ကျျကျျနန ကိုု�င််တွွယ််
ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန််ပျျက််ကွွက််ပါါက နိုု�င််ငံံရေး�းနှှင့်�် စီးး�ပွား��းရေး�းတို့့��၌ ဖယ််ကြ�ဉ််ချျန််လှှပ််မှုုကိုု� ဖြ�စ််စေ�နိုု�င််
သည့််�ပြ�င်် ယဉ််ကျေး�း�မှုုလက္ခခဏာာပျော�ာ�က််ကွွယ််စေ�ရန်် တွွန်းး�ပို့့��ရာာရော�ာက််နိုု�င််ပါါသည််။

ဥပမာာ

အားး�ဖြ�င့််� လူူနည်းး�စုုဘာာသာာစကားး�ဖြ�င့််� ထုုတ််လွှှင့်သော�
�်
ာသတင်းး�မီီဒီီယာာသည်် သတင်းး�အချျက််
အလက််ပေး�းခြ�င်းး�နှှင့််� ဆွေး�း�နွေး�း�ရာာအရပ််အဖြ�စ််ဆော�ာင််ရွွက််ပေး�းခြ�င်းး� နည်းး�လမ်းး�များ��းဖြ�င့််� နိုုင််ငံ
� ရေး�း
ံ
၌ လူူအများ��းပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််မှုုကိုု� ပံ့့�ပိုးး��ပေး�းနိုု�င််သည််ဖြ�စ််ရာာ ယဉ််ကျေး�း�မှုုလက္ခခဏာာကိုု� ထိိန်းး�
သိိမ်းး�ရုံံ�သာာမက ဒီီမိုကရေ
�ု �ေစီီကိုလ
�ု ည်းး�တိုးး��တက််စေ�ပါါသည််။ အလားး�တူူပင်် မိိခင််ဘာာသာာစကားး�
ဖြ�င့််� ပညာာသင််ယူူခွွင့််�သည်် လက််တင််အမေ�ေရိိကတိုု�က််အနှံ့့�� (ဥပမာာအားး�ဖြ�င့််� ဘိုု�လီီဗီးး�ယားး�၊
ဘရာာဇီးး�၊ ကိုု�လမ််ဘီီယာာ၊ ဗင််နီီဇွဲဲ�လားး�) ရှိိ� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�များ��းအတွွက််နှှင့််� စကင််ဒီီနေး�း
ဗီးး�ယားး� (ဖင််လန််၊ နော်�်�ဝေ�၊ ဆွီီ�ဒင််) ရှိိ� ဆာာမီီလူူမျိုး�း��များ��းတို့့��အတွွက်် ကာာလရှှည််မပြေ�ေ�လည််နိုု�င််
သေး�းသည့််� အရေး�း�ကိိစ္စစဖြ�စ််သည််။ ဌာာနေ�တိုုင်းး
� �ရင်းး�သားး�ဘာာသာာစကားး�ဖြ�င့််� ပညာာသင််ကြား�း�ခြ�င်းး�
သည်် ယဉ််ကျေး�း�မှုုမတိိမ််ကော�ာရေး�းကိုု� မြှ�ှင့်�တ
် င််ပေး�းနိုု�င််ရုံံ�သာာမက နိုု�င််ငံတော်�်
ံ
/� ရုံးး��သုံးး��ဘာာသာာ
စကားး�ဖြ�င့််� စာာတတ််မြော��ာက််စေ�သော�ာကြော��ာင့််� စီးး�ပွား��းရေး�းဆိုု�င််ရာာ အခွွင့််�အလမ်းး�များ��းကိုု�လည်းး�
ချဲ့့��ထွွင််ပေး�းသည််။ ယဉ််ကျေး�း�မှုုလက္ခခဏာာနှှင့််� လူူနည်းး�စုုပိုု�င််စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ��း အော�ာင််မြ�င််
စေ�ရေး�းတို့့��ကိုု� မြှ�ှင့််�တင််ပေး�းရန််အလို့့��ငှာာ� လူူဝင််နှုုန်းး�မြ�င့််သော�
�
ာယဉ််ကျေး�း�မှုုပေါ�ါင်းး�စုံံ�သည့််� လူ့့�အဖွဲ့့��
အစည်းး�များ��း (ဥပမာာအားး�ဖြ�င့််� ကနေ�ေဒါါနိုု�င််ငံ)ံ ၏ စီးး�ပွား��းကူးး�သန်းး�ရေး�း၌ အစိုးး��ရနှှင့်�မ
် ဆိုု�င််သော�ာ
အသိုု�က််အဝန်းး�များ��းအတွွင်းး� လူူနည်းး�စုုဘာာသာာစကားး�များ��းကိုု� အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�သည်် အရေး�း�ကြီး�း�
ပါါသည််။
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စဉ်းး�စား�းစရာာ အချျက်် (၃)
သင့််�နိုု�င််ငံ၌
ံ နေ�ထိုု�င််ကြ�သော�ာ အသိုု�က််အဝန်းး�များ��းသည်် ဘာာသာာစကားး�နှှင့်စပ််လျ
�်
ျဉ်းး�၍ မည််
သည့််�တော�ာင်းး�ဆိုု�ချျက််များ��း တော�ာင်းး�ဆိုု�ကြ�သနည်းး�။ ထိုု�တော�ာင်းး�ဆိုု�ချျက််များ��းသည်် နိုု�င််ငံရေး�းအာ
ံ
ာဏာာ၊
စီးး�ပွား��းရေး�းအခွွင့််အ
� လမ်းး�၊ ယဉ််ကျေး�း�မှုုလက္ခခဏာာတို့့�အ
� နက်် မည််သည််(တို့့�)� မဆိုုအပေါ်
� �်� ရုံးး��သုံးး��ဘာာသာာ
စကားး�ဆိုု�င််ရာာ မူူဝါါဒများ��း၏ သက််ရော�ာက််မှုုများ��းကြော��ာင့််� ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာသလားး�။ ဘာာသာာစကားး�
လူူနည်းး�စုုအုုပ််စုုများ��း၏ စိုးး��ရိိမ််ပူူပန််မှုုများ��း ကွဲဲ�ပြား�း�ကြ�ပါါသလားး�။ ထိုု�အရေး�း�ကိိစ္စစများ��းကိုု� ကိုု�င််တွွယ််
ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန်် ဘာာသာာစကားး�လူူနည်းး�စုုများ��းအနေ�ေဖြ�င့််� မည််သည့််�မူူဝါါဒများ��းနှှင့်�် မည််သည့််အ
� ခွွင့််�အရေး�း�
များ��း ရရှိိ�လိုု�ကြ�သနည်းး�။ နိုု�င််ငံရေး�းအာ
ံ
ာဏာာ၊ စီးး�ပွား��းရေး�းအခွွင့််�အလမ်းး�၊ ယဉ််ကျေး�း�မှုုလက္ခခဏာာတို့့��နှှင့်�်
စပ််လျျဉ်းး�၍ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအနေ�ေဖြ�င့််� ရုံးး��သုံးး��ဘာာသာာစကားး�ဆိုု�င််ရာာ မူူဝါါဒနှှင့်�် ဘာာသာာစကားး�
လူူနည်းး�စုုများ��း၏ စိုးး��ရိိမ််ပူူပန််မှုုတို့့�ကိုု� မည််သို့့��ဟန််ချျက််မျှပေး��း�သင့််�သနည်းး�။

1	မလေး��းရှား��းနိုု�င််ငံတွွင််မူ
ံ
ူ

မလေး��းဘာာသာာစကားး�ကိုု�

လူူများ��းစုုက

ပြော��ာဆိုု�သော်�်လ
� ည်းး�

အင်္ဂဂ�လိိပ််၊ တရုုတ််နှှင့််� ဟင််ဒီီ ပြော��ာဆိုု�သူူများ��း၏ မိိခင််ဘာာသာာစကားး�မဟုုတ််သဖြ�င့််� တစ််ခုု
တည်းး�သော�ာ ရုံးး��သုံးး��ဘာာသာာစကားး�အဖြ�စ်် ရွေး�း�ချျယ််သတ််မှှတ််ရာာတွွင်် ဆန့််�ကျျင််ဘက််
အကျိုးး���ဆက််ရခဲ့့�သည််။
2	ကိုု�ယ့်ကြ�မ္မာ
�်
ာ�ကိုု�ယ််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခွွင့််� တော�ာင်းး�ဆိုု�မှုုများ��းကိုု� ခွဲဲ�ထွွက််ရေး�းဟုု မှား��းယွွင်းး�မှှတ််ယူူမိလေ့��့�
ရှိိ�သည်် (Cats-Baril 2018 ကိုု�ရှုု)။
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အချို့့���နိုု�င််ငံများ��းတွွင််
ံ
မည််သည့််�ဘာာသာာစကားး�(များ��း)ကိုု�မဆိုု� ‘ရုံးး��သုံးး��’အဖြ�စ်် ဥပဒေ�ေအရ
ရွေး�း�ချျယ််သတ််မှှတ််ထားး�ခြ�င်းး� မရှိိ�ပါါ။ ထို့့��အစား�း သမိုု�င်းး�နှှင့်�်ဓလေ့�့�တို့့��အရ လက််တွေ့�့�အသုံးး��ပြု�ု
နေ�သော�ာ ဘာာသာာစကားး�ကိုု� ရွေး�း�ချျယ််ကြ�သော်�်�လည်းး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဖြ�င့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�မ
ထားး�ပါါ။ ယင်းး�အတွွက်် အထင််ရှား��းဆုံးး��ဥပမာာမှာာ� အမေ�ေရိိကန််နိုု�င််ငံဖြံ �စ််ပြီး�း� ၎င်းး�၌ ဖယ််ဒရယ််
အစိုးး��ရသည်် အင်္ဂဂ�လိိပ််ဘာာသာာစကားး�ဖြ�င့််� ဆော�ာင််ရွွက််သော်�်�ငြား��း အင်္ဂဂ�လိိပ််သည်် တရား�းဝင််
ရုံးး��သုံးး��ဘာာသာာစကားး�မဟုုတ််ပါါ။ သို့့��သော်�်လ
� ည်းး� အထက််၌ ရှှင်းး�လင်းး�ခဲ့့�သည့််�အတိုု�င်းး�ပင်် ခေ�တ််
ပြို�ု�င်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေများ��းသည်် ရုံးး��သုံးး��ဘာာသာာစကားး�ကိိစ္စစကိုု� မုုချျကိုု�င််တွွယ််ရသည််။
ထိုု�သို့့�သော�ာ ရွေး�း�ချျယ််မှုုမျိုး�း��ကိုု� နိုု�င််ငံံပေါ�ါင်းး� ၁၅၆ နိုု�င််ငံံတွွင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဖြ�င့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�
ထားး�ပြီး�း� အခြား��းနိုု�င််ငံံများ��းတွွင််မူူ ရုံးး��သုံးး��ဘာာသာာစကားး� အဆင့််�အတွွက်် ဥပဒေ�ေများ��းရှိိ�ပါါသည််။
ရုံးး��သုံးး��ဘာာသာာစကားး� မသတ််မှှတ််ထားး�သော�ာနိုု�င််ငံမျိုး�း
ံ �� အနည်းး�အကျျဉ်းး�သာာ ရှိိ�ပါါသည််။

အစိုးး��ရအဖွဲ့့�� အစည်းး�များ��း၌ ဘာာသာာစကားး�အသုံးး��ပြု�ုမှုုနှင့်
ှ ဆို
်� င််သော�
�ု
ာ ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််အတွွက်် အရေး�း�ပါါသော�ာအခြေ�ေ�ခံံမူူမှာာ� ပိုု�င်းး�ခြား��းခြ�င်းး�ပင်် ဖြ�စ််သည််။ ဘာာသာာစကားး�
တစ််ခုုကိုု� ရုံးး��သုံးး��အဆင့််�သတ််မှှတ််လိုု�က််ပါါက ၎င်းး�ကိုု� အစိုးး��ရ၏လုုပ််ဆော�ာင််မှုု နယ််ပယ််တိုု�င်းး�
တွွင်် အသုံးး��ပြု�ုရမည််ဟုု မှှတ််ယူူကြ�လေ့�့ရှိိ�သည််။ သို့့��သော်�်� ရုံးး��သုံးး��အဖြ�စ်် သတ််မှှတ််ခြ�င်းး�သည််
နယ််ပယ််တိုု�င်းး�၊ အစိုးး��ရအဆင့််�တိုု�င်းး�၌ ထိုု�ဘာာသာာစကားး�ကိုု� တူူညီီသော�ာနည်းး�ဖြ�င့််� အသုံးး��ပြု�ုရ
မည််ဟုု အဓိိပ္ပါါ�ယ််မသက််ရော�ာက််ပါါ။ ထို့့��အစား�း ရုံးး��သုံးး��ဘာာသာာစကားး� ရွေး�း�ချျယ််ရာာ၌ ရွေး�း�ချျယ််မှုု
နယ််ပယ််နှှင့််� အကျိုးး���ဆက််များ��းအရကွဲဲ�ပြား�း�ကော�ာင်းး� ကွဲဲ�ပြား�း�နေ�နိုု�င််သော�ာ အဖွဲ့့��အစည်းး�အလိုု�က််
သီးး�ခြား��းရွေး�း�ချျယ််မှုုများ��းအဖြ�စ်် လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််တာာအရနှှင့်�် နေ�ရာာအရပိုု�င်းး�ခြား��းနိုု�င််ပါါသည််။

လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််တာာအရဆိုု�ရသော်��်� စီီမံအုုပ််ချုု
ံ
�ပ််ရေး�း၊ ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�း၊ တရား�းစီီရင််ရေး�းတို့့�
အတွွက်် ရုံးး��သုံးး��ဘာာသာာစကားး�မူူဝါါဒများ��း သီးး�ခြား��းချျမှှတ််နိုု�င််ပါါသည််။ စီီမံအုုပ််ချုု
ံ
�ပ််ရေး�း၌ အစိုးး��ရ
အတွွင်းး� အသုံးး��ပြု�ုမည့််� ရုံးး��တွွင်းး�ဘာာသာာစကားး�နှှင့်�် အစိုးး��ရဝန််ဆော�ာင််မှုုများ��း၌ အသုံးး��ပြု�ုမည့််� ရုံးး��
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ပြ�င််ပဘာာသာာစကားး�ဟုု ထပ််မံံပိုင်းး
�ု �ခြား��းနိုုင််
� သည််။ အစိုးး��ရ၏ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ��း၌မူူ ပညာာရေး�းကိုု�
သီးး�ခြား��းကိုု�င််တွွယ််ရလေ့�့�ရှိိ�ပြီး�း� မူူလတန်းး�နှှင့်�် အလယ််တန်းး�ပညာာရေး�း၊ အထက််တန်းး�ပညာာရေး�း
ဟူူ၍ထပ််မံံပိုု�င်းး�ခြား��းသည််။ ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�းနှှင့်�် တရား�းစီီရင််ရေး�းတို့့�၌မူူ လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းနှှင့်�တ
် ရား�း
စွဲဲ�ဆိုု�မှုုများ��း၌ ဆွေး�း�နွေး�း�ချျင့််ချိိ�
� န််ခြ�င်းး� (ဥပဒေ�ေပြု�ုဆွေး�း�နွေး�း�ပွဲဲ�များ��းနှှင့်�် တရား�းရုံးး��ကြား�း�နာာမှုုများ��း) နှှင့်�်
၎င်းး�၏ရလဒ််များ��း (ဥပဒေ�ေပြု�ုခြ�င်းး�နှှင့််� စီီရင််ချျက််ချျခြ�င်းး�) ဟုုပိုုင်းး
� �ခြား��းနိုုင််
� သည််။ လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််တာာ
အရ ပိုု�င်းး�ခြား��းမှုုအတွွက်် အော�ာက််တွွင််ဥပမာာများ��းပေး�းထားး�သည််။

နေ�ရာာအရဆိုု�ရသော်��်� ဗဟိုု�ဦးးစီးး�နိုု�င််ငံံနှှင့််� ဖက််ဒရယ််နိုု�င််ငံနှ
ံ ှစ််မျိုး�း��စလုံးး��၌ အစိုးး��ရများ��းအနေ�ေ
ဖြ�င့််� အဖွဲ့့��အစည်းး�ဆိုု�င််ရာာ ဤရွေး�း�ချျယ််မှုုများ��း ပြု�ုနိုု�င််ကြ�ပါါသည််။ ရုံးး��သုံးး��ဘာာသာာစကားး�တစ််ခုု
မက ထားး�ရှိိ�ခြ�င်းး�သည်် အလွှာာ�စုံံ�အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းနှှင့်�် နီးး�ကပ််စွာာ�ဆက််နွှှယ််နေ�သော်�်�လည်းး� ထိုု�နိုု�င််ငံံ
၌ ဖက််ဒရယ််စနစ််သော်�်�လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ ဗဟိုု�ချုု�ပ််ကိုု�င််မှုုလျှော့�့��ချျခြ�င်းး�သော်�်�လည်းး�ကော�ာင်းး� ရှိိ�ရ
မည််ဟုု အဓိိပ္ပါါ�ယ််မသက််ရော�ာက််ပါါ။ ဥပမာာအားး�ဖြ�င့််� ဗဟိုု�ဦးးစီးး�နိုု�င််ငံံအနေ�ေဖြ�င့််� နိုု�င််ငံအ
ံ နှံ့့��၌ ဒေ�သ
လူူထု၏
ု ဘာာသာာစကားး�အချိုး�း��အစား�းနှှင့်အ
်� ညီီ ဘာာသာာစကားး�အမျိုး�း��မျိုး�း��ဖြ�င့််� အစိုးး��ရဝန််ဆော�ာင််မှုု
များ��းပေး�းရန်် ရွေး�း�ချျယ််နိုု�င််ပါါသည််။ ထိုု�နည်းး�တူူ ဖက််ဒရယ််နိုု�င််ငံတွွင််
ံ
လည်းး� ဗဟိုု�အစိုးး��ရသည််
ဒေ�သအသီးး�သီးး�တွွင်် ဘာာသာာစကားး�အမျိုး�း��မျိုး�း�� လုုပ််ကိုု�င််ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််ပါါသည််။
အခြေ�ေ�ခံံသဘော�ာ�တရား�းအရ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းအဆင့််တို
� င်းး
�ု �၌ လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််တာာဆိုုင််ရာ
� ာ တူူညီီ
သော�ာအရေး�း�ကိိစ္စစများ��းရှိနေ���ေနိုု�င််ပြီး�း� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေမူူဘော�ာင််ဖြ�င့််� ခွွင့််�ပြု�ုထားး�ပါါက ၎င်းး�
တို့့��အတွွက်် ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််အမျိုး�း��မျိုး�း�� ချျမှှတ််နိုု�င််ပါါသည််။

ရုံးး��သုံးး��ဘာာသာာစကားး�မူူဝါါဒကိုု� မည််သို့့��ရေး�းဆွဲဲ�သင့််�သည််ဟူူသည့််ကိိစ္စ
�
စသည်် ရုံးး��သုံးး��အဖြ�စ််
သတ််မှှတ််ရန်် သင့််တော်�်
�
သ
� ည့််ဘာ
� ာသာာစကားး�အရေ�ေအတွွက််၊ ထိုုဘာ
� ာသာာစကားး�များ��း၏ ဝေါ�ါဟာာရ
ကြွ�ယ််ဝမှုု၊ ဘဏ္ဍာာရေး�းနှှင့်�် ထော�ာက််ပံ့့�ပို့့��ဆော�ာင််ရေး�းအဟန့််အ
� တားး�များ��း၊ အရန််သင့််�ဘာာသာာပြ�န််
ဆိုုနို
� င််မှု
�ု တို့့
ု အ
� ပါါအဝင််ဖြ�စ််သော�ာ အချျက််များ��းပေါ်�်မူူတည််၍ နော�ာက််ခံံအကြော��ာ�င်းး�အရာာကိုု� လွွန််စွာာ�
ချျင့််�ချိိ�န််ရသော��ာဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််မျိုး�း�� ဖြ�စ််ပါါသည််။
နိုု�င််ငံအ
ံ တွွင်းး� မှီီ�တင်းး�နေ�ထိုု�င််သူူများ��း ပြော��ာဆိုု�ကြ�သည့််� ဘာာသာာစကားး�များ��းကိုု� ရုံးး��လုုပ််ငန်းး�
များ��း၌ တတ််နိုု�င််သမျှှ စုံံ�လင််စွာာ�အသုံးး��ပြု�ု၍ လည််ပတ််လုုပ််ဆော�ာင််ပါါက စံံသတ််မှှတ််မှုုအရ
အစိုးး��ရအတွွက်် လိုု�လားး�ဖွွယ််ဖြ�စ််သော်�်လ
� ည်းး� ဘဏ္ဍာာရေး�းဆိုု�င််ရာာနှှင့်�် ထော�ာက််ပံ့့�ပို့့��ဆော�ာင််ရေး�း
ဆိုု�င််ရာာ ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းစရာာအချျက််များ��းကြော��ာင့််� မဖြ�စ််နိုု�င််ပါါ။ ယင်းး�အချျက််သည်် နွွမ်းး�ပါးး�
သော�ာနိုု�င််ငံများ��း
ံ
၌သာာမက ချျမ်းး�သာာသော�ာနိုု�င််ငံများ��း
ံ
၌လည်းး� မှှန််ကန််သည််။ ဥပမာာအားး�ဖြ�င့််�
အစိုးး��ရအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း၌ အသုံးး��ပြု�ုမည့််� ဘာာသာာစကားး�များ��းနှှင့်စပ််လျ
�်
ျဉ်းး�၍ မေး�းခွွန်းး�ထုုတ််
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သော်�်� ဘဏ္ဍာာရေး�းဆိုု�င််ရာာနှှင့်�် ထော�ာက််ပံ့့�ပို့့��ဆော�ာင််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ အရေး�း�ပြ�ဿနာာများ��းကိုု� အလွွယ််
တကူူပင််မြ�င််တွေ့�့�နိုု�င််ပါါသည််။ ဗျူူ�ရိုု�ကရေ�ေစီီစနစ််တစ််ခုု၌ ဘာာသာာစကားး�ပေါ�ါင်းး�စုံံ�လင််သည့််�ပြ�င််
ဘာာသာာစကားး�ပေါ�ါင်းး�စုံံ�ဖြ�င့််� ဝန််ဆော�ာင််မှုုပေး�းနိုု�င််သည်် ဆိုု�ကြ�ပါါစို့့��။ လူူတွေ့�့�ဝန််ဆော�ာင််မှုုပေး�းရာာ
နှှင့််� ဖုုန်းး�ဖြ�င့််�ဝန််ဆော�ာင််မှုုပေး�းရာာတို့့��၌ ဘာာသာာစကားး�တစ််ခုုမက အသုံးး��ပြု�ုရန်် ဖြ�စ််နိုု�င််သည််ဆိုု�
ပါါက ထိုု�ဘာာသာာစကားး�များ��းဖြ�င့််� စာာအုုပ််များ��း၊ စာာရွွက််စာာတမ်းး�များ��း ပြု�ုစုုရေး�းသားး�ရန််လည်းး� ဖြ�စ််
နိုု�င််ပါါသလားး�။ နိုု�င််ငံ့့�ဝန််ထမ်းး�အချျင်းး�ချျင်းး� ဆက််သွွယ််ပြော��ာဆိုု�ရာာ၌သုံးး��သည့််� ရုံးး��တွွင်းး�ဘာာသာာ
စကားး�များ��းအဖြ�စ်် ၎င်းး�တို့့��အားး�လုံးး��ကိုု� လက််တွေ့�့�ကျျကျျအသုံးး��ပြု�ုနိုု�င််မည််လားး�။ ထိုု�အရေး�း�ကိိစ္စစ
များ��းအတွွက််အပြ�င်် ဘာာသာာစကားး�များ��းကိုု� မည််သည့််�နေ�ရာာတွွင်် မည််သို့့��အသုံးး��ပြု�ုမည််နှှင့််�
စပ််လျျဉ်းး�သော�ာ အခြား��းအရေး�း�ကိိစ္စစများ��းအတွွက််လည်းး� အဖြေ�ေ�ရှာာ�ရာာ၌ ကုုန််ကျျနိုု�င််သည့််� အဖိုးး��
အခနှှင့််� ထော�ာက််ပံ့့�ပို့့��ဆော�ာင််ရေး�းအရ ဖြ�စ််မြော��ာက််နိုု�င််ခြေ�ေရှိိ�မှုုတို့့�သည်် ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းရမည့််�
အဓိိကအရေး�း�ကိိစ္စစများ��း ဖြ�စ််ပါါသည််။

ဘာာသာာစကားး�တစ််ခုုကိုု� ရုံးး��သုံးး��အဖြ�စ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဖြ�င့််� ရွေး�း�ချျယ််သတ််မှှတ််
ခြ�င်းး�၌ ဥပဒေ�ေအရ ခိုု�င််မာာသော�ာအကျိုးး���သက််ရော�ာက််မှုုများ��း အမြဲ�ဲမရှိိ�ပါါ။ ဥပမာာအားး�ဖြ�င့််� အိိန္ဒိိ�ယ
နိုု�င််ငံ၏
ံ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ အဋ္ဌမဇယားး� (၁၉၄၉) ၌ ရုံးး��သုံးး��ဘာာသာာစကားး�အဖြ�စ်် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�
ချျက််သည်် နိုုင််ငံ
� အ
ံ ဆင့််� (ပြ�ည််ထော�ာင််စုု) နှှင့််� ပြ�ည််နယ််အဆင့််� (တိုုင်းး
� �ဒေ�သ) ရှိိ� စီီမံအုုပ််ချုု
ံ
�ပ််ရေး�း၊
ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�း၊ တရား�းစီီရင််ရေး�းတို့့�တွွင်် အသုံးး��ပြု�ုရမည််ဟူူသော�ာ ဥပဒေ�ေအကျိုးး���သက််ရော�ာက််မှုု
မရှိိ�ပါါ။ ထိုု�သို့့� ရုံးး��သုံးး��အဖြ�စ််သတ််မှှတ််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခြ�င်းး�သည်် သင်္ကေ�ေ�တမျှှသာာ ဖြ�စ််ပါါသည််။ မည််သို့့��
ပင််ဆိုု�စေ�ကာာမူူ အဋ္ဌမဇယားး�နှှင့်စပ််လျ
�်
ျဉ်းး�၍ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ နိုု�င််ငံံရေး�းကိိစ္စစများ��း
ရှိိ�ပါါသည််။ ၎င်းး�၌ အိိန္ဒိိ�ယတွွင််အသုံးး��အများ��းဆုံးး��သော�ာ သက္ကကတနွွယ်် ဘာာသာာစကားး�များ��းကိုု�
ထည့််�သွွင်းး�ထားး�သော်�်�ငြား��း အနှံ့့��အပြား�း�ပြော��ာဆိုု�ကြ�သည့််� အူူရဒူူနှှင့်�် အင်္ဂဂ�လိိပ််ဘာာသာာစကားး�များ��း
ကိုု�မူူ ချျန််လှှပ််ထားး�သည််။ အဋ္ဌမအခန်းး�၌ အူူရဒူူဘာာသာာစကားး�ကိုု� ချျန််လှှပ််ထားး�ခြ�င်းး�သည််
အိိန္ဒိိ�ယ-ပါါကစ္စစတန်် ခွဲဲ�ထွွက််ရေး�း၏ သမိုု�င်းး�အမွေ�ေ�ဖြ�စ််သည့််�အပြ�င်် လူူနည်းး�စုုဖြ�စ််သူူမွွတ််စလင််
များ��းအပေါ်�်� စနစ််အားး�ဖြ�င့််ခွဲ
� ခြား��းဆက််ဆံ
�ဲ
ခြ�င်းး
ံ �လည်းး�ဖြ�စ််သည််။ အဋ္ဌမအခန်းး�၌ အင်္ဂဂ�လိိပ််ဘာာသာာ
စကားး�ကိုု�ချျန််လှှပ််ထားး�ခြ�င်းး�သည်် အိိန္ဒိိ�ယဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေရေး�းဆွဲဲ�ရေး�းတွွင်် ကိုု�လိုု�နီီဆန့််�
ကျျင််ရေး�း သဘော�ာ�တရား�းများ��းမှှ ပါါရှိနေ���ေခဲ့့�ခြ�င်းး�ကိုု� ထင််ဟပ််နေ�ပါါသည််။ အင်္ဂဂ�လိိပ််ဘာာသာာစကားး�
ကိုု� ရုံးး��သုံးး��အဖြ�စ်် အဋ္ဌမအခန်းး�၌ ရွေး�း�ချျယ််သတ််မှှတ််ထားး�ခြ�င်းး�မရှိသော်����်�ငြား��း ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�း၊
တရား�းစီီရင််ရေး�းနှှင့်�် စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းတို့့��တွွင်် အသုံးး��ပြု�ုသော�ာဘာာသာာစကားး�အဖြ�စ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ၌ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�ပါါသည်် (ပုုဒ််မ ၁၂၀၊ ၂၁၀၊ ၃၄၃၊ ၃၄၄ နှှင့်�် ၃၄၈)။
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ဆန့််ကျ
� ျင််ဘက််အားး�ဖြ�င့််�မူူ အီီရတ််နိုု�င််ငံ၏
ံ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ (၂၀၀၅) တွွင်် အာာရဗီီ
နှှင့််� ကာ့့�ဒစ််ရှ််� ဘာာသာာစကားး�များ��းကိုု� ရုံးး��သုံးး��အဖြ�စ််ရွေး��း ချျယ််သတ််မှှတ််ထားး�ပြီး�း� အစိုးး��ရပြ�န််တမ်းး�၊
ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�း၊ အစိုးး��ရအဖွဲ့့��၊ တရား�းရုံးး��များ��းနှှင့်�် စာာချုု�ပ််စာာတမ်းး�များ��းတို့့��တွွင်် အစိုးး��ရ၏ဆုံးး��ဖြ�တ််
ချျက််များ��းကိုု� ထုုတ််ပြ�န််ရာာ၌အသုံးး��ပြု�ုရမည််ဟူူ၍ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�သည််။ အသေး�း�စိိတ််ကိုု�မူူ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�
ဥပဒေ�ေဖြ�င့််�သတ််မှှတ််ထားး�ပြီး�း� ယင်းး�၌ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ၏ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက်် (ပုုဒ််မ ၄) အပေါ်�်�
အခြေ�ေ�ခံံ၍ အသုံးး��ပြု�ုမှုုအတိုု�င်းး�အတာာများ��းကိုု� ချဲ့့��ထွွင််နိုု�င််သည််။ အီီရတ််နိုု�င််ငံ၏
ံ ချျဉ်းး�ကပ််နည်းး�
သည်် ခိုု�င််မာာစွာာ�အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�နှှင့်�် သင်္ကေ�ေ�တဆိုု�င််ရာာ အသိိအမှှတ််ပြု�ုခြ�င်းး�တို့့��ကိုု� ရော�ာနှော�ာ�ထားး�
သည််။
ခိုု�င််မာာစွာာ�အသုံးး��ပြု�ုရေး�းအတွွက်် ဘဏ္ဍာာရေး�းဆိုု�င််ရာာနှှင့်�် ထော�ာက််ပံ့့�ပို့့��ဆော�ာင််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ
အတားး�အဆီးး�များ��းရှိနေ���ေသည့််� တော�ာင််အာာဖရိိကနိုု�င််ငံနှ
ံ ှင့်စပ််လျ
်�
ျဉ်းး�၍ ဇယားး�ကွွက်် (၄.၁) တွွင််
ရှှင်းး�လင်းး�ထားး�သည့််�အတိုု�င်းး�ပင်် အချို့့���သော�ာနိုု�င််ငံံရေး�းအကြော��ာ�င်းး�အရာာများ��း၌ သင်္ကေ�ေ�တပိုု�င်းး�
ဆိုု�င််ရာာ အသိိအမှှတ််ပြု�ုခြ�င်းး�ကိုု� အစား�းထိုးး��အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င််သည််။
ဇယားး�ကွွက်် (၄.၁) တော�ာင််အာာဖရိိကနိုု�င််ငံ၏
ံ ရုံးး��သုံးး��ဘာာသာာစကားး� မူူဝါါဒ
ရုံးး��သုံးး��ဘာာသာာစကားး� မူူဝါါဒသည်် တော�ာင််အာာဖရိိကနိုု�င််ငံ၏
ံ
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ အကူးး�
အ ပြော��ာင်းး�၌ အချေ�ေ�အတင််ငြ�င်းး�ခုံံ�ရသည့််� အရေး�း�ကိိစ္စစမျိုး�း��ဖြ�စ််ခဲ့့�ပါါသည််။ လူူမျိုး�း��ရေး�းခွဲဲ�ခြား��းသော�ာ ယခင််
အစိုးး��ရစနစ််အော�ာက််တွွင်် အင်္ဂဂ�လိိပ််နှှင့််� အာာဖရိိကန်် ဘာာသာာစကားး�များ��းကိုု� ရုံးး��သုံးး��အဖြ�စ််သတ််မှှတ််ခဲ့့�
ပြီး�း� လွှှတ််တော်�်�၊ တရား�းစီီရင််ရေး�းနှှင့်�် စီီမံအုုပ််ချုု
ံ
�ပ််ရေး�းတို့့��၌ အသုံးး��ပြု�ုခဲ့့�သည််။ အခြား��းသော�ာ အာာဖရိိက
ဘာာသာာစကားး�များ��းကိုု� ရုံးး��သုံးး��အဆင့့်� သတ််မှှတ််မပေး�း�ခဲ့့�ပါါ။
လူူမျိုး�း��ရေး�းခွဲဲ�ခြား��းသော�ာ ထိုု�အတိိတ််ကိုု� တော�ာင််အာာဖရိိကနိုု�င််ငံံ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ (၁၉၉၆)
၌ တရား�းသဖြ�င့််�ဖြ�စ််စေ�ထားး�သည့််�ပြ�င်် ၎င်းး�တွွင်် လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််တာာအရနှှင့်�် နေ�ရာာအရ ပိုု�င်းး�ခြား��းမှုု၊
သင်္ကေ�ေ�တပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ အသိိအမှှတ််ပြု�ုမှုု၊ ဘဏ္ဍာာရေး�းနှှင့်�် ထော�ာက််ပံ့့�ပို့့��ဆော�ာင််ရေး�း အတားး�အဆီးး�များ��း
ပေါ်�် ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းခြ�င်းး�တို့့��ကိုု� ရော�ာနှော�ာ�ထားး�ပါါသည််။ အပိုု�ဒ်် (၆-၁) ၌ “ဆီီပီီဒီီ၊ ဆီီဆိုု�သိုု�၊ ဆက််
ဆွာာ�နာာ၊ ဆီီဆွာာ�တီီ၊ ရှီီ�ဗန််ဒါါ၊ ဆွွန််ဂါါ၊ အာာဖရိိကန််၊ အင်္ဂဂ�လိိပ််၊ အန််ဒယ််ဘဲဲလီီ၊ ဇိုု�ဆာာ နှှင့််� ဇူးး�လူးး�’ တို့့��ကိုု�
တော�ာင််အာာဖရိိကနိုု�င််ငံ၏
ံ ရုံးး��သုံးး��ဘာာသာာစကားး�များ��းအဖြ�စ်် ကြေ��ညာာထားး�သည််။ သို့့��ရာာတွွင်် ရုံးး��သုံးး��
ဘာာသာာစကားး�အဖြ�စ်် ရွေး�း�ချျယ််သတ််မှှတ််သော်�်ငြား��း
�
ခိုု�င််မာာသော�ာအကျိုးး���သက််ရော�ာက််မှုုများ��း အလိုု�
အလျော��ာ�က််ရမလာာပါါ။ သင်္ကေ�ေ�တပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ အသိိအမှှတ််ပြု�ုမှုုနှှင့်�် ရုံးး��လုုပ််ငန်းး�ကိိစ္စစများ��းတွွင်် အစိုးး��ရ
အနေ�ေဖြ�င့််� အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င််သည့််� ဘာာသာာစကားး�များ��း စာာရင်းး�ပြု�ုစုုပေး�းခြ�င်းး�တို့့��ဟူူသည့််� အသုံးး��ဝင််မှုုနှှစ််ခုု
သာာ ရှိိ�ပါါသည််။
သင်္ကေ�ေ�တပိုု�င်းး�အရ ‘ရုံးး��သုံးး��ဘာာသာာစကားး� အားး�လုံးး��ကိုု� တန်းး�တူူရည််တူူ လေး�းစား�းရမည််ဖြ�စ််ပြီး�း�
သာာတူူညီီမျှှဆက််ဆံရမည််
ံ
’ ဟုု ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�သည်် (အပိုု�ဒ်် (၆-၄))။ ဤပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််သည်် ရုံးး��သုံးး��
ဘာာသာာစကားး�များ��း၏ တန်းး�တူူညီမျှှမှု
ီ အရေး
ု �း�ပါါပုံံ�ကိုုအ
� တည််ပြု�ုပေး�းသော်�်�လည်းး� ပြု�ုမူူဆက််ဆံရေး�း
ံ ၌မူူ
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တန်းး�တူူညီီမျှှမဟုုတ််ဘဲဲ ‘သာာတူူညီီမျှှ’ ဟုုသာာ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�သည််ဖြ�စ််ရာာ အကျိုးး���သက််ရော�ာက််မှုုရှိစေ���ေ
မည့််� ဥပဒေ�ေရေး�းရာာတာာဝန််များ��းရှိိ�ခဲ့့�လျှှင််ပင်် နည်းး�ပါးး�လှှမည့်�လျော့�့��ရဲဲသော�
်
ာစံံချိိ�န််မျိုး�း�� ဖြ�စ််နေ�ပါါသည််။
အပိုု�ဒ်် (၆-၃) သည်် ခိုု�င််မာာသော�ာ အကျိုးး���သက််ရော�ာက််မှုုများ��းနှှင့်�် ဆက််စပ််ပါါသည််။ ဗဟိုု�အစိုးး��ရ
နှှင့််� ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရအနေ�ေဖြ�င့််� ‘စီီမံအုုပ််ချုု
ံ
�ပ််ရေး�း၌’ ရုံးး��သုံးး��ဘာာသာာစကားး�များ��း သီးး�ခြား��းအသုံးး��ပြု�ုနိုု�င််
ကြော��ာင်းး� ၎င်းး�အပိုုဒ််က
�
အခွွင့််အာ
� ာဏာာပေး�းထားး�သည််။ ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရအားး�လုံးး��နှှင့််� ဗဟိုုအ
� စိုးး��ရတို့့�က
�
ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ��း သီးး�ခြား��းချျမှှတ််နိုု�င််သည််ဖြ�စ််ရာာ နေ�ရာာအလိုု�က်် ပိုု�င်းး�ခြား��းမှုုကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေဖြ�င့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ပေး�းထားး�ကြော��ာင်းး� အဓိိပ္ပါါ�ယ််သက််ရော�ာက််သည််။ ထို့့��ပြ�င်် အစိုးး��ရတိုု�င်းး�အနေ�ေဖြ�င့််� ‘
ရုံးး��သုံးး��ဘာာသာာစကားး� နှှစ််ခုုထက််မနည်းး� အသုံးး��ပြု�ုရမည််’ ဟုု ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�ရာာ လက််တွေ့�့�အားး�ဖြ�င့််�
အင်္ဂဂ�လိိပ််ဘာာသာာစကားး�နှှင့်�် အာာဖရိိကဘာာသာာစကားး� တစ််မျိုး�း��မျိုး�း��ကိုု� ရည််ရွွယ််ပါါသည််။ သို့့��သော်�်�
လည်းး� စီီမံအုုပ််ချုု
ံ
�ပ််ရေး�း၌ ထိုု�ရုံးး��သုံးး��ဘာာသာာစကားး�နှှစ််မျိုး�း��ကိုု� တန်းး�တူူညီီမျှှ အသုံးး��ပြု�ုရမည််ဟူူ၍
အတိိအကျျ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�ခြ�င်းး� မရှိိ�သည််ဖြ�စ််ရာာ လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််တာာအလိုု�က်် ပိုု�င်းး�ခြား��းမှုုကိုု� ခွွင့််�ပြု�ု
ကြော��ာင်းး� အဓိိပ္ပါါ�ယ််ရော�ာက််သည််။ အန္တိိ�မအားး�ဖြ�င့််� စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းအတွွက်် ရုံးး��သုံးး��ဘာာသာာစကားး�
များ��းနှှင့််� အသုံးး��ပြု�ုသင့််သ
� ည့််� အဆင််အပြ�င််တို့့�ကို
� ဆုံးး�
�ု �ဖြ�တ််ရာာ၌ ဘဏ္ဍာာရေး�းနှှင့််� ထော�ာက််ပံ့့�ပို့့�ဆော�
�
ာင််ရေး�း
ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းစရာာ အချျက််များ��းဖြ�စ််ကြ�သည့််� အသုံးး��ပြု�ုမှုု၊ လက််တွေ့�့�ကျျမှုု၊ စရိိတ််စက၊ ဒေ�သ
တွွင်းး� အခြေ�ေ�အနေ�ေများ��းတို့့��အပြ�င်် တစ််နိုု�င််ငံလုံးး�
ံ � (သို့့��) သက််ဆိုု�င််ရာာ ပြ�ည််နယ််တစ််ခုုလုံးး��၏ လိုု�အပ််
ချျက််များ��းနှှင့်�် လိုု�လားး�ချျက််များ��း ဟန််ချျက််မျှရေး��း�ကိုု�လည်းး� အစိုးး��ရများ��းအနေ�ေဖြ�င့််� ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�း
သင့််�ပါါသည််။

စဉ်းး�စား�းစရာာ အချျက်် (၄)
သင့််�နိုု�င််ငံရှိိ�
ံ

ဘာာသာာစကားး�လူူနည်းး�စုုများ��းသည််

၎င်းး�တို့့��၏ဘာာသာာစကားး�ကိုု�

ရုံးး��သုံးး��အဖြ�စ််

သတ််မှှတ််ပေး�းရန်် အဖွဲ့့��အစည်းး�ဆိုု�င််ရာာ မည််သည့််�နော�ာက််ခံံအကြော��ာ�င်းး�အရာာ၌ တော�ာင်းး�ဆိုု�သနည်းး�။
၎င်းး�တို့့��၏

တော�ာင်းး�ဆိုု�ချျက််များ��းသည််

သင်္ကေ�ေ�တဆိုု�င််ရာာ

အသိိအမှှတ််ပြု�ုခံရရေး
ံ �း�အတွွက််သော်�်�

လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ နိုု�င််ငံ့့�ကိိစ္စစရပ််များ��း အသုံးး��ပြု�ုခံံရရေး�း�အတွွက််သော်�်�လည်းး�ကော�ာင်းး� ဖြ�စ််ပါါသလားး�။
အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းနှှင့်�ဆို
် ု�င််သည့််� ကိိစ္စစရပ််ဟူူသမျှှ၌ ၎င်းး�တို့့��ဘာာသာာစကားး�ကိုု� ရုံးး��ပြ�င််ပဆက််ဆံံပြော��ာ
ဆိုု�ရေး�းကိိစ္စစရပ််များ��း၌ဖြ�စ််စေ�၊ ရုံးး��တွွင်းး�ဆွေး�း�နွေး�း�ချျင့််�ချိိ�န််ရေး�း ကိိစ္စစရပ််များ��း၌ဖြ�စ််စေ�၊ နှှစ််မျိုး�း��စလုံးး��၌
ဖြ�စ််စေ� အသုံးး��ပြု�ုစေ�လိုုပါ
� ါသလားး�။ ဘဏ္ဍာာရေး�းဆိုုင််ရာ
� ာနှှင့််� ထော�ာက််ပံ့့�ပို့့�ဆော�
�
ာင််ရေး�းဆိုုင််ရာ
� ာ မည််သည့််�
အရေး�း�ကိိစ္စစများ��း ပါါဝင််ပတ််သက််နေ�သနည်းး�။ ရုံးး��သုံးး��ဘာာသာာစကားး�အဆင့််�သည်် အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း
အကြား�း�၊ စီီမံအုုပ််ချုု
ံ
�ပ််ရေး�းအလွှာာ�များ��းအကြား�း� ကွဲဲ�ပြား�း�နေ�နိုု�င််ပါါသလားး�။
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နိုု�င််ငံ၌
ံ ဗဟိုု�ဦးးစီးး�သော�ာစနစ််ဖြ�စ််စေ�၊ ဖက််ဒရယ််စနစ်် သို့့��မဟုုတ်် ဗဟိုု�ချုု�ပ််ကိုု�င််မှုုလျှော့�့��ချျ
ထားး�သော�ာစနစ််ဖြ�စ််စေ� ကျျင့််သုံးး�
� �သည််ဆိုု�သော�ာ အချျက််သည်် ရုံးး��သုံးး��ဘာာသာာစကားး� ရွေး�း�ချျယ််
သတ််မှှတ််ရေး�းအတွွက်် ဥပဒေ�ေရေး�းဆွဲဲ�ရေး�းဆိုု�င််ရာာ ရွေး�း�ချျယ််စရာာများ��းအပေါ်�်� လွှှမ်းး�မိုးး��ပါါသည််။
အလွှာာ�စုံံ�စီီမံအုုပ််ချုု
ံ
�ပ််ရေး�းစနစ််များ��း၌ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းအလွှာာ�များ��းသည်် ဥပမာာအားး�ဖြ�င့််� ၎င်းး�တို့့��၏
စီီရင််ပိုု�င််ခွွင့််�နယ််နိိမိိတ််အတွွင်းး� ဘာာသာာစကားး�အဆင့််� သတ််မှှတ််ပေး�းရန်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေအရ အာာဏာာအပ််နှှင်းး�ခံံရနိုု�င််သည််။ တစ််နည်းး�အားး�ဖြ�င့််�လည်းး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
သည်် ဒေ�သများ��း၌ ဘာာသာာစကားး�အဆင့််� အမျိုး�း��မျိုး�း��ကိုု�ဆုံးး��ဖြ�တ််ပေး�းရန််အလို့့��ငှာာ� နေ�ရာာအပိုု�င်းး�
အခြား��းများ��းကိုု�ဖြ�စ််စေ�၊ ဆက််စပ််နေ�သည့််� ယန္တတရား�းများ��းကိုု�ဖြ�စ််စေ� သတ််မှှတ််တည််ထော�ာင််ပေး�း
နိုု�င််သည််။
ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုုင််ရာ
� ာ နည်းး�လမ်းး�များ��းအနက်် ဖက််ဒရယ််စနစ််ကျျင့််သုံးး�
� �ခြ�င်းး�သည််
ကိုု�ယ့်ကြ�မ္မာ
�်
ာ�ကိုု�ယ်် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ရေး�းတော�ာင်းး�ဆိုု�ချျက််များ��း အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ရာာ၌ အထော��ာက််
အကူူပေး�းနိုု�င််သော�ာ နည်းး�လမ်းး�တစ််ခုုဖြ�စ််သော�ာကြော��ာင့််� အကျိုးး���ဆက််အားး�ဖြ�င့််� ဘာာသာာစကားး�
နှှင့်စပ််လျ
်�
ျဉ်းး�သော�ာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ တော�ာင်းး�ဆိုု�ချျက််များ��းသည်် ဖက််ဒရယ််စနစ််
ကျျင့််သုံးး�
� �ရေး�း (သို့့��) ဗဟိုု�ချုု�ပ််ကိုု�င််မှုုလျှော့�့��ချရေး��း� တော�ာင်းး�ဆိုု�ချျက််များ��းနှှင့််� ဆက််စပ််နေ�နိုု�င််ပါါ
သည်် (Bulmer 2015)။ ထို့့��ပြ�င်် ဘာာသာာစကားး�ကွဲဲ�ပြား�း�မှုုအပေါ်�်�အခြေ�ေ�ခံံ၍ ဘေး�းဖယ််ခဲ့့�၊ ခွဲဲ�ခြား��း
ဆက််ဆံံခဲ့့�၊ ဖဲဲကြ�ဉ််ချျန််လှှပ််ခဲ့့�သော�ာ နိုု�င််ငံများ��းတွွင််
ံ
ဘာာသာာစကားး�အလိုု�က်် နယ််နိိမိိတ််များ��း
သတ််မှှတ််၍ ဖက််ဒရယ််ပြ�ည််နယ်် (ပြ�န််လည််) ဖွဲ့့��စည်းး�ပေး�းရန််တော�ာင်းး�ဆိုု�ကြ�မှုုများ��း ထင််ရှား��း
နိုု�င််ပြီး�း� ခွဲဲ�ထွွက််ရေး�းခြိ�ိမ်းး�ခြော��ာက််မှုုပါါ ပါါရှိိ�နိုု�င််ပါါသည််။ ထိုု�သို့့�ဖြ�စ််ပွား��းခဲ့့�သည့််� နိုု�င််ငံများ��းမှာာ�
ံ
ဥပမာာ
အားး�ဖြ�င့််� လွွတ််လပ််ရေး�းရပြီး�း�စ အိိန္ဒိိ�ယနိုု�င််ငံံ (၁၉၅၀ ခုုနှှစ််များ��းနှှင့်�် ၁၉၆၀ ခုုနှှစ််များ��း၌လည်းး�
ပြ�ည််နယ််နယ််နိိမိိတ််များ��း ပြ�န််လည််သတ််မှှတ််ရေး�းအတွွက််ထပ််ကြုံ�ံ�တွေ့�့�ရ)၊ သီီရိိလင်္ကာ�ာ�(အထူးး�
သဖြ�င့််� တမီးး�လ််ဘာာသာာစကားး�ပြော��ာ အသိုု�က််အဝန်းး�အတွွင်းး�)၊ ပါါကစ္စစတန်် (အရှေ့�့��ပါါကစ္စစတန််
ခွဲဲ�ထွွက််ရေး�း ဆက််လက််ဖြ�စ််ပွား��းပြီး�း� ဘင်္ဂဂ�လားး�ဒေ့�့ရှ််�နိုု�င််ငံံ တည််ထော�ာင််) နှှင့်�် နီီပေါ�ါ (အထူးး�သဖြ�င့််�
အိိန္ဒိိ�ယနယ််စပ်် မဒ္ဒဒဟက််ရှ််�ဒေ�သရှိိ� ဟင််ဒီီဘာာသာာစကားး� ပြော��ာဆိုု�သူူများ��းအကြား�း�) တို့့�� ဖြ�စ််ကြ�
သည်် (Choudhry 2009)။
သို့့��ရာာတွွင်် ဗဟိုု�ဦးးစီးး�နိုု�င််ငံံများ��း၌လည်းး� ဘာာသာာစကားး�အတွွက်် ဒေ�သအလိုု�က်် မူူဝါါဒ
အမျိုး�း��မျိုး�း�� ကျျင့််သုံးး�
� �နိုု�င််ကြော��ာင်းး� သိိရှိိ�ရပါါသည််။ ၎င်းး�တို့့��တွွင်် ဗဟိုု�အစိုးး��ရများ��းသည်် နိုု�င််ငံ၏
ံ
ဒေ�သအသီးး�သီးး�၌ ဘာာသာာစကားး�အမျိုး�း��မျိုး�း��ဖြ�င့််� လည််ပတ််လုုပ််ကိုုင််နို
� င််ကြ�
�ု
သည််။ ကွာာ�ခြား��းချျက််
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မှာာ� ဗဟိုု�ဦးးစီးး�နိုု�င််ငံံရှိိ� ပြ�ည််နယ််အဆင့််�အစိုးး��ရများ��းတွွင်် ရုံးး��သုံးး��ဘာာသာာစကားး�မူူဝါါဒကိုု� ရေး�းဆွဲဲ�နိုု�င််
သည့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေလာာ အခွွင့််အာ
� ာဏာာမျိုး�း��မရှိိ�နိုု�င််ပေ�။ အက််စတိုးး��နီးး�ယားး�နိုု�င််ငံကမူ
ံ
ူ
ချွွင်းး�ချျက််ဖြ�စ််သည််။ အက််စတိုးး��နီးး�ယန်းး�ဘာာသာာစကားး�ပြော��ာဆိုုသူ
� များ��းက
ူ
လူူနည်းး�စုုဖြ�စ််နေ�သည့််�
ဒေ�သများ��းတွွင်် ‘ဒေ�သန္တတရအစိုးး��ရများ��းသည်် ဒေ�သ၌အမြဲ�ဲနေ�ထိုု�င််ကြ�သူူအများ��းစုု၏ ဘာာသာာ
စကားး�ကိုု� ဥပဒေ�ေ၌ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�သော�ာ လုုပ််ထုံးး��နှှင့်�အ
် ညီီ ရုံးး��သုံးး��ဘာာသာာစကားး�အဖြ�စ်် အသုံးး��ပြု�ု
နိုု�င််သည််’ (အက််စတိုးး��နီးး�ယားး�နိုု�င််ငံံ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ (၁၉၉၂)၊ ပုုဒ််မ ၅၂))။

အလွှာာ�စုံံ�စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းစနစ်် ပါါရှိသော����ာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေများ��း၌ နိုု�င််ငံအ
ံ တွွင်းး�
လူူနည်းး�စုုဖြ�စ််သော်�်လ
� ည်းး� ပြ�ည််နယ်် (သို့့��) ဒေ�သ၌မူူ လူူများ��းစုုဖြ�စ််နေ�သည့််�၊ ဒေ�သအားး�ဖြ�င့််�
စုုဝေး�းနေ�ထိုု�င််ကြ�သည့််� ဘာာသာာစကားး�အုုပ််စုုများ��းကိုု�နေ�ရာာပေး�းမည့််� ယန္တတရား�းအဖြ�စ်် ပြ�ည််နယ််
အဆင့််�နှှင့််� ဒေ�သန္တတရအဆင့််� အစိုးး��ရများ��းအတွွက်် သီးး�ခြား��းပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��း ပါါရှိိ�နိုု�င််ပါါသည််။
ဥပမာာအားး�ဖြ�င့််� ဘယ််လ််ဂျီီ�ယံံနိုု�င််ငံံ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ (၁၈၃၁) တွွင်် ဘာာသာာစကားး�
အပေါ်�်�အခြေ�ေ�ခံံ၍ ဒတ််ချ််�ဘာာသာာစကားး�ပြော��ာဒေ�သ၊ ပြ�င််သစ််ဘာာသာာစကားး�ပြော��ာဒေ�သ၊ ဂျာ�ာမန််
ဘာာသာာစကားး�ပြော��ာဒေ�သနှှင့်�် ဘာာသာာစကားး�နှှစ််မျိုး�း��ပြော��ာ (ဒတ််ချ််�နှှင့််� ပြ�င််သစ််) မြို့�့��တော်�်�ဘ
ရပ််ဆဲဲလ််ဒေ�သဟူူ၍ ဒေ�သလေး�း�ခုုအဖြ�စ်် နိုု�င််ငံံကိုု�ပိုု�င်းး�ခြား��းထားး�သည်် (အပိုု�ဒ်် (၄))။
ဇယားး�ကွွက်် (၄.၂) ဘယ််လ််ဂျီီ�ယံံနိုု�င််ငံတွ
ံ ွင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဖြ�င့််� ဘာာသာာစကားး�
ရွေး�း�ချျယ််၊ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခြ�င်းး�
ပြ�င််သစ််နှှင့််� ဖလင်းး�မစ််ရှ််� ဘာာသာာစကားး�တို့့��၏ ရုံးး��သုံးး��အဆင့််�နှှင့််�စပ််လျျဉ်းး�၍ နှှစ််တစ််ရာာကြာ�ာ
အချေ�ေ�အတင််ဖြ�စ််ခဲ့့�ရာာမှှ ဘယ််လ််ဂျီီ�ယံံနိုု�င််ငံံ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ၏ ဖွဲ့့��စည်းး�တည််ဆော�ာက််ပုံံ�ကိုု�
ပြော��ာင်းး�လဲဲဖြ�စ််ခဲ့့�ပါါသည််။ နိုု�င််ငံ၌
ံ ဒေ�သအားး�ဖြ�င့််� စုုစည်းး�နေ�ထိုု�င််ကြ�သော�ာ ဘာာသာာစကားး�အသိုု�က််
အဝန်းး�များ��း သီးး�ခြား��းရှိိ�ကြ�လေ�ရာာ ၎င်းး�တို့့��အကြား�း� အငြ�င်းး�ပွား��းမှုုများ��းကိုု� စီီမံကို
ံ ု�င််တွွယ််၍ နိုု�င််ငံမပြို�
ံ ု�ကွဲဲ�
အော�ာင််ထိိန်းး�သိိမ်းး�ထားး�ရန်် ဘာာသာာစကားး�အလိုု�က်် ပြ�ည််နယ််များ��း ပြ�န််လည််သတ််မှှတ််ခဲ့့�ပါါသည််။
ဘယ််လ််ဂျီီ�ယံံသည်် ဘာာသာာစကားး�တစ််ခုုတည်းး�သာာအသုံးး��ပြု�ုသော�ာ ဗဟိုုဦး
� းစီးး�နိုုင််ငံ
� အ
ံ ဖြ�စ််မှသ
ှ ည််
နယ််မြေ�ေအချို့့��� ဘုံံ�တူူနေ�သော�ာ ဒေ�သအစိုးး��ရများ��း (နှှစ််ခုု) နှှင့််� ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့််ရ
� ဘာာသာာစကားး�
အသိုု�က််အဝန်းး�များ��း (သုံးး��ခုု) တို့့�� ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ထားး�သော�ာ ရှုုပ််ထွေး�း�လှှသည့််� ဖက််ဒရယ််နိုု�င််ငံအ
ံ ဖြ�စ််သို့့�
ဆင့််�ကဲဲပြော��ာင်းး�လဲဲလာာခဲ့့�သည််။ ၎င်းး�တွွင်် အစိုးး��ရ၏ ရုံးး��သုံးး��ဘာာသာာစကားး�၊ ဘာာသာာစကားး�အလိုု�က််
သီးး�ခြား��းနယ််မြေ�ေများ��းရှိိ� နိုု�င််ငံရေး�းလော�
ံ
ာကနှှင့််� စီးး�ပွား��းရေး�းလော�ာက၊ အာာဏာာခွဲဲ�ဝေ�မှုုတို့့�အတွွက်် ဒေ�သ
အလွွန််အခြေ�ေ�ပြု�ုသော�ာ ချျဉ်းး�ကပ််နည်းး�ကိုု� အဓိိကအသုံးး��ပြု�ုပါါသည််။
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ဘယ််လ််ဂျီီ�ယံံ၌ အကြ�မ်းး�ဖက််သည့််�နည်းး�ကိုု� မည််သည့််�အခါါကမျှှ အသုံးး��မပြု�ုခဲ့့�သော်�်�လည်းး�
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ၌ ဘာာသာာစကားး�အရေး�း�ကိိစ္စစကိုု� ကိုု�င််တွွယ််ဖြေ�ေရှှင်းး�သည့််� အစီီအမံံများ��းသာာ
မရှိိ�ခဲ့့�ပါါက ဖလင်းး�မစ််ရှ််�ဘာာသာာစကားး�ပြော��ာ လူူများ��းစုုတို့့� ခွဲဲ�ထွွက််ရေး�း တော�ာင်းး�ဆိုု�လာာကြ�မည််မှာာ�
အသေ�ေအချာ�ာပင််ဖြ�စ််ပါါသည််။ ဘာာသာာစကားး�များ��းကိုု� နေ�ရာာပေး�းခြ�င်းး�နှှင့်�် အာာဏာာခွဲဲ�ဝေ�ရေး�း ယန္တတရား�း
တို့့�� ထိုု�သို့့�ရှုုပ််ထွေး�း�စွာာ� ရှိသော်����်�လည်းး� နိုု�င််ငံံရေး�းလော�ာကတွွင်် ဘာာသာာစကားး�ဆိုု�င််ရာာ နိုု�င််ငံရေး�းကိိစ္စ
ံ
စ
များ��း ရှိနေ���ေဆဲဲဖြ�စ််ပါါသည််။ ဘယ််လ််ဂျီီ�ယံံနိုု�င််ငံံ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် ဘာာသာာစကားး�ဆိုု�င််ရာာ
ပဋိိပက္ခခများ��းကိုု� စီီမံကို
ံ ု�င််တွွယ််ရန်် မူူဘော�ာင််ချျမှှတ််ပေး�းထားး�သော်�်�လည်းး� ဖြေ�ေရှှင်းး�မပြီး�း�သေး�းပါါ။

ဒုုတိိယချျဉ်းး�ကပ််နည်းး�မှာာ� ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရထံံ ရုံးး��သုံးး��ဘာာသာာစကားး� ရွေး�း�ချျယ််ဆုံးး��ဖြ�တ််နိုု�င််
သည့််� အခွွင့််အာ
� ာဏာာအပ််နှှင်းး�ခြ�င်းး�ပင်် ဖြ�စ််ပါါသည််။ နီီပေါ�ါနိုုင််ငံ
� ံ ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ (၂၀၁၅)
၌ဆိုု�လျှှင်် ‘နိုု�င််ငံတော်�်
ံ
�ဘာာသာာစကားး�’ တစ််ခုုကိုု� သို့့��မဟုုတ်် တစ််ခုုမကကိုု� ရုံးး��သုံးး��ဘာာသာာ
စကားး�အဖြ�စ််ရွေး�း�ချျယ််နိုု�င််စေ�ရန်် ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရများ��းထံံ အခွွင့််ပေး�းထားး
�
�သည််။ ‘နိုု�င််ငံတော်�်
ံ
’�
ဘာာသာာစကားး�ဟူူသည်် အငြ�င်းး�ပွား��းဖွွယ််ကိိစ္စစဖြ�စ််လေ�ရာာ ‘နီီပေါ�ါနိုု�င််ငံအ
ံ တွွင်းး� ပြော��ာဆိုု�ကြ�သည့််�
မိိခင််ဘာာသာာစကားး�အားး�လုံးး��’ ဟူူ၍ အနက််ဖွွင့််ဆို
� ခြ�င်းး
�ု �ဖြ�င့််ရှော�ာ�င််လွှဲဲ
�
ထားး
�
�သည်် (ပုုဒ််မ ၆ နှှင့််� ၇) ။
ဆွွစ််ဇာာလန််နိုု�င််ငံံ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ (၁၉၉၉) ကမူူ ရုံးး��သုံးး��ဘာာသာာစကားး�များ��း ရွေး�း�ချျယ််
နိုု�င််သည့််� အခွွင့််�အာာဏာာကိုု� ဒေ�သအစိုးး��ရများ��းထံံ ပေး�းထားး�သော်�်�ငြား��း ‘ဘာာသာာစကားး�များ��း၏
နယ််မြေ�ေဖြ�န့််ကျ
� ျက််ပုံံ�ကိုု� အလေး�း�ထားး�ရမည််ဖြ�စ််ပြီး�း� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� ဘာာသာာစကားး�လူူ
နည်းး�စုုများ��းကိုု� ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းပေး�းရမည််’ ဟုု ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�သည့််နည်းး
�
�ဖြ�င့််� ပြ�ည််နယ််အဆင့််�
ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့််ကို
� ု� ကန့််သ
� တ််ထားး�သည်် (ပုုဒ််မ ၇၀ (၂))။

ပြ�ည််နယ််များ��းအဖို့့�� တတိိယချျဉ်းး�ကပ််နည်းး�မှာာ� နိုု�င််ငံအ
ံ နှံ့့��အသုံးး��ပြု�ုသော�ာ ရုံးး��သုံးး��ဘာာသာာ
စကားး�ဖြ�င့််သာ
� ာမက ဒေ�သတွွင်းး�အသုံးး��ပြု�ုသော�ာ ရုံးး��သုံးး��ဘာာသာာစကားး�တစ််ခုုဖြ�င့််လ
� ည်းး� လည််ပတ််
လုုပ််ကိုု�င််ရန််ဖြ�စ််ပါါသည််။ ဥပမာာအားး�ဖြ�င့််� စပိိန််နိုု�င််ငံံ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ (၁၉၇၈) ၌ စပိိန််
ဘာာသာာစကားး�ကိုု� ‘နိုု�င််ငံတော်�်
ံ
� ရုံးး��သုံးး��ဘာာသာာစကားး�’ (ပုုဒ််မ ၃ (၁)) အဖြ�စ်် လည်းး�ကော�ာင်းး�၊
ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ဥပဒေ�ေများ��းအရ ရွေး�း�ချျယ််ဆုံးး��ဖြ�တ််သည့််�အတိုု�င်းး� ‘အခြား��း
သော�ာ စပိိန််နွွယ််ဘာာသာာစကားး�များ��း’ ကိုု� ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့််ရဒေ
� �ေသများ��း၌ ရုံးး��သုံးး��ဘာာသာာ
စကားး�အဖြ�စ်် (ပုုဒ််မ ၃ (၂)) လည်းး�ကော�ာင်းး� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�သည််။
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စတုုတ္ထထမှာာ�မူူ ဖက််ဒရယ််နိုု�င််ငံမ
ံ ဟုုတ််သည့််� ခရိုု�အေး�းရှား��း၏ ချျဉ်းး�ကပ််နည်းး�မျိုး�း��ဖြ�စ််ပါါသည််။
၎င်းး�တွွင်် ဒေ�သန္တတရအစိုးး��ရများ��းအနေ�ေဖြ�င့််� ခရိုု�အေး�းရှှန်းး�ဘာာသာာစကားး�အပြ�င်် အခြား��းဘာာသာာ
စကားး�တစ််ခုုကိုု� ရုံးး��သုံးး��အဖြ�စ်် ရွေး�း�ချျယ််နိုုင််သော်�်
�
လ
� ည်းး� ဥပဒေ�ေတွွင််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�သည့််� စည်းး�ကမ်းး�
ချျက််များ��းနှှင့်�အ
် ညီီ ဖြ�စ််ရမည််ဟူူ၍ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ (၁၉၉၁၊ ပုုဒ််မ ၁၂))၌ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�
သည််။
အဆိုု�ပါါဖြ�စ််ရပ််များ��းအားး�လုံးး��တွွင်် ရုံးး��သုံးး��ဘာာသာာစကားး�များ��းသည်် ပြ�ည််နယ််အဆင့််� အစိုးး��ရ
အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း၌ ဌာာနတွွင်းး�အသုံးး��ပြု�ုသော�ာ ဘာာသာာစကားး�များ��း ဖြ�စ််နိုု�င််ပါါသည််။

ရုံးး��သုံးး��ဘာာသာာစကားး�တစ််ခုုမက အသုံးး��ပြု�ုသည့််� အလွှာာ�စုံံ�အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းစနစ််များ��း၌ ပေါ်�်ပေါ�ါက််
နိုု�င််သော�ာအရေး�း�ကိိစ္စစမှာာ� အစိုးး��ရများ��းအကြား�း� ဆက််သွွယ််နိုု�င််စေ�မည့်�် ‘ပေါ�ါင်းး�ကူးး�’ဘာာသာာစကားး�
တစ််ခုုကိုု�လိုု�အပ််ခြ�င်းး�ပင်် ဖြ�စ််ပါါသည််။ ဘာာသာာစကားး� အလွွန််ကွဲဲ�ပြား�း�စုံံ�လင််သော�ာ လူ့့�အဖွဲ့့��
အစည်းး�များ��း၌ ပေါ�ါင်းး�ကူးး�ဘာာသာာစကားး�သည်် ကိုု�လိုု�နီီခေ�တ််၏ သမိုု�င်းး�အမွေ�ေ�မျိုး�း�� ဖြ�စ််နေ�တတ််
ပါါသည််။ ဘိုု�လီီဗီးး�ယားး�နိုု�င််ငံ၏
ံ ချျဉ်းး�ကပ််နည်းး�မှာာ�မူူ အစိုးး��ရနှှင့်�် ဦးးစီးး�ဌာာနများ��း၌ ရုံးး��သုံးး��ဘာာသာာ
စကားး� နှှစ််ခုုထက််မနည်းး� အသုံးး��ပြု�ုရသည််တွွင်် စပိိန််ဘာာသာာစကားး�ကိုု� မဖြ�စ််မနေ�ေသုံးး��ရသဖြ�င့််�
ယင်းး�သည်် ပေါ�ါင်းး�ကူးး�ဘာာသာာစကားး�ဖြ�စ််သည်် (ဘိုု�လီီဗီးး�ယားး�နိုု�င််ငံံ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
ပုုဒ််မ ၅ (၂))။ အိိန္ဒိိ�ယနိုု�င််ငံတွွင််
ံ
လည်းး� ဗဟိုု�အစိုးး��ရနှှင့်�် ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရများ��းတို့့��အကြား�း� ဆက််
သွွယ််ရေး�း၌ အင်္ဂဂ�လိိပ််နှှင့််� ဟင််ဒီီဟူူ၍ ပေါ�ါင်းး�ကူးး�ဘာာသာာစကားး�နှှစ််ခုုရှိိ�သည််။
ဗဟိုု�ဦးးစီးး�နိုု�င််ငံံများ��းသည််လည်းး� ပေါ�ါင်းး�ကူးး�ဘာာသာာစကားး�များ��း အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င််ကြ�ပါါသည််။
ယူူဂန််ဒါါ၌ အင်္ဂဂ�လိိပ််သည်် ရုံးး��သုံးး��ဘာာသာာစကားး�ဖြ�စ််ပြီး�း� ဆွာာ�ဟီီလီဘာ
ီ ာသာာစကားး�ကမူူ ‘လွှှတ််တော်�်�
က ဥပဒေ�ေဖြ�င့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�သတ််မှှတ််ပေး�းနိုု�င််သည့််� အခြေ�ေ�အနေ�ေများ��း၌ အသုံးး��ပြု�ုရသည့််�’ ဒုုတိိယ
ရုံးး��သုံးး��ဘာာသာာစကားး�ဖြ�စ််သည်် (ယူူဂန််ဒါါနိုုင််ငံ
� ံ ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ (၁၉၉၅၊ ပုုဒ််မ ၆)။ ပြ�င််သစ််
စကားး�ပြော��ာ အာာဖရိိကနိုု�င််ငံများ��း
ံ
၌မူူ တတိိယချျဉ်းး�ကပ််နည်းး�ကိုု�အသုံးး��ပြု�ုကြ�ရာာ ပြ�င််သစ််ကိုု�
တစ််ခုုတည်းး�သော�ာ ရုံးး��သုံးး��ဘာာသာာစကားး�အဖြ�စ်် ရွေး�း�ချျယ််သတ််မှှတ််ပြီး�း� အာာဖရိိကဘာာသာာ
စကားး�များ��းကိုု�မူူ ရုံးး��သုံးး��မဟုုတ််သည့််� ‘နိုု�င််ငံံတော်�်�ဘာာသာာစကားး�များ��း’ ဟူူ၍လည်းး�ကော�ာင်းး�
(ကွွန််ဂိုု�ဒီီမိုု�ကရက််တစ််သမ္မမတနိုု�င််ငံံ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ (၂၀၀၅ ၊ ပုုဒ််မ (၁))၊ ‘ပေါ�ါင်းး�ကူးး�
ဘာာသာာစကားး� (langues véhiculaires)’ ဟူူ၍လည်းး�ကော�ာင်းး� (ကွွန််ဂိုု�သမ္မမတနိုု�င််ငံံ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ (၂၀၁၅၊ ပုုဒ််မ (၄)) ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခဲ့့�သည််။ ဆီီနီီဂေါ�ါနိုု�င််ငံတွွင််
ံ
ပြ�င််သစ််သည်် ရုံးး��သုံးး��
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ဘာာသာာစကားး�ဖြ�စ််သော်�်လ
� ည်းး� ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေက နိုုင််ငံ
� တော်�်
ံ
ဘာ
� ာသာာစကားး�ခြော��ာက််ခုု
ကိုု� အသိိအမှှတ််ပြု�ုထားး�ပြီး�း� ‘အခြား��းနိုု�င််ငံတော်�်
ံ
�ဘာာသာာစကားး� မည််သည််မဆိုု�ကိုု�လည်းး� ဥပဒေ�ေ
ဖြ�င့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ရမည််’ ဟူူ၍ ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည်် (ပုုဒ််မ (၁))။ အခြား��းချျဉ်းး�ကပ််နည်းး�မှာာ�မူူ ဘာာသာာ
စကားး�ကွဲဲ�ပြား�း�စုံံ�လင််သည့််� နိုု�င််ငံမျိုး�း
ံ ��တွွင်် လက််တွေ့�့�အသုံးး��ပြု�ုနေ�သည့််� တစ််ခုုတည်းး�သော�ာ
ရုံးး��သုံးး��ဘာာသာာစကားး�ကိုု�

ပေါ�ါင်းး�ကူးး�အဖြ�စ််

အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�ပင််ဖြ�စ််ပါါသည််။

ဥပမာာအားး�ဖြ�င့််�

တန််ဇန််နီးး�ယားး�နိုု�င််ငံ၌
ံ ဆွာာ�ဟီီလီီသည်် ပေါ�ါင်းး�ကူးး�ဘာာသာာစကားး�ဖြ�စ််သော်�်လ
� ည်းး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ၌ ထိုု�သို့့�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�ခြ�င်းး� မရှိိ�ပါါ။
ဇယားး�ကွွက်် (၄.၃) အိိန္ဒိ�ယ
ိ နိုုင််ငံ
� တွ
ံ င််
ွ ရုံးး��သုံးး��ဘာာသာာစကားး�မူူဝါါဒအရေး�း�ဆွေး�း�နွေး�း�ညှိိ�နှိုင်း
ု �း ခြ�င်းး�
အိိန္ဒိိ�ယနိုု�င််ငံတွွင််
ံ
ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရအတွွက်် ရုံးး��သုံးး��ဘာာသာာစကားး� ရွေး�း�ချျယ််ခြ�င်းး�သည်် တိုု�င်းး�
ပြု�ုပြ�ည််ပြု�ုလွှှတ််တော်�်� (၁၉၄၆-၁၉၄၈) အတွွင်းး� သဘော�ာ�ထားး�ကွဲဲ�လွဲဲ�စေ�ခဲ့့�ဆုံးး��သော�ာ အရေး�း�ကိိစ္စစ ဖြ�စ််
ပါါသည်် (Choudhry 2016)။ အင်္ဂဂ�လိိပ််ဘာာသာာစကားး�သည်် ဗြိ�ိတိိသျှှကိုု�လိုု�နီီလက််ထက််တွွင်် ရုံးး��သုံးး��
ဘာာသာာစကားး�ဖြ�စ််ခဲ့့�ရာာ လွွတ််လပ််ရေး�းရချိိ�န််၌ လူူဦးးရေ�၏ ၁ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�အော�ာက််သာာ ပြော��ာဆိုု�ကြ�
ပါါသည််။ လူူဦးးရေ� ၄၀ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�ခန့််က
� ဟင််ဒီီဘာာသာာစကားး�ပြော��ာဆိုု�သော်�်လ
� ည်းး� အခြား��းဘာာသာာ
စကားး�ပြော��ာသူူများ��း၌ ဟင််ဒီီဘာာသာာစကားး� ပြော��ာဆိုု�သူူအလွွန််နည်းး�ပါးး�ပါါသည််။
ယင်းး�တွွင်် အင်္ဂဂ�လိိပ််အစား�း ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�ဘာာသာာစကားး� တစ််ခုုကိုု� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရ
၏ ရုံးး��သုံးး��ဘာာသာာစကားး�အဖြ�စ်် အသုံးး��ပြု�ုမည််၊ မပြု�ုမည််ဟူူသော�ာ ကိိစ္စစသည်် အဓိိကဖြ�စ််သည််။ ဟင််
ဒီီဘာာသာာစကားး�ကိုု� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအစိုးး��ရနှှင့်�် ဥပဒေ�ေစနစ််တို့့��၌ တစ််ခုုတည်းး�သော�ာ ရုံးး��သုံးး��ဘာာသာာ
စကားး�အဖြ�စ််အသုံးး��ပြု�ုရန်် ထော�ာက််ခံံခဲ့့�သူူများ��းရှိိ�ခဲ့့�ရာာ အခြား��းတစ််ဘက််ကလည်းး� အင်္ဂဂ�လိိပ််နှှင့််� ဟင််ဒီီ
နှှစ််ခုုစလုံးး��ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုသင့််�သည််ဟုု ဆိုု�ခဲ့့�ကြ�သည််။ ရလဒ််အားး�ဖြ�င့််� ဟင််ဒီီဘာာသာာစကားး�ကိုု� ရုံးး��သုံးး��
ဘာာသာာစကားး�အဖြ�စ်် ကြေ��ညာာခဲ့့�သော်�်�လည်းး� သာာမန််ဥပဒေ�ေဖြ�င့််� အကန့််အ
� သတ််မရှိိ� သက််တမ်းး�တိုးး��
နိုု�င််မည့်�် ၁၅ နှှစ်် ဆိုု�င်းး�ငံ့့�ကာာလ သတ််မှှတ််ထားး�ရန်် ညှိိ�နှိုုင်းး�နိုု�င််ခဲ့့�သည််။ အင်္ဂဂ�လိိပ််ဘာာသာာစကားး�မှှ
ဟင််ဒီီဘာာသာာစကားး�သို့့�� ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�းအတွွက်် အစီီအစဉ််ရေး�းဆွဲဲ�ရန်် လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််ရထားး
�
�သည့််�
အစိုးး��ရကော်��်�မရှှင််က ထိုု� ၁၅ နှှစ်် ဆိုု�င်းး�ငံ့့�ကာာလကိုု� ထပ််တိုးး��ရန်် မလိုု�အပ််ဟုု ဆုံးး��ဖြ�တ််ခဲ့့�သည််။
သဘော�ာ�ထားး�ကွဲဲ�လွဲဲ�မှုုသည််ပြ�င်းး�ထန််ခဲ့့�ရာာ ဟင််ဒီီဆန့််�ကျျင််ရေး�းဆန္ဒဒပြ�ပွဲဲ�များ��း၌ အကြ�မ်းး�ဖက််ကုုန််
ကြ�သည််အထိိ ဖြ�စ််ခဲ့့�သည််။ အထူးး�သဖြ�င့််� အိိန္ဒိိ�ယနိုု�င််ငံ့့�ဝန််ထမ်းး� ဝင််ခွွင့််စာ
� ာမေး�းပွဲဲ�အပေါ်�်� ဂယက််ရိုု�က််
ခတ််လာာနိုု�င််ခြ�င်းး�နှှင့်�်စပ််လျျဉ်းး�၍ ဆန့််�ကျျင််ကန့််ကွွက််ခဲ့့�ခြ�င်းး
�
�ဖြ�စ််သည််။ ထိုု�စာာမေး�းပွဲဲ�သည်် ဗဟိုု�အစိုးး��ရ
နှှင့််� ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရများ��းတို့့��၏ ဗျူူ�ရိုု�ကရေ�ေစီီယန္တတရား�း၌ အကြီး�း�တန်းး�ရာာထူးး�အများ��းစုုအတွွက်် ဝင််ခွွင့််�
ဖြ�စ််နေ�လေ�ရာာ နိုု�င််ငံရေး�းအာ
ံ
ာဏာာနှှင့်�် စီးး�ပွား��းရေး�းအခွွင့််�အလမ်းး�များ��း လက််လှှမ်းး�မီီနိုု�င််မှုုနှှင့်�် အလွွန််
ဆက််စပ််နေ�ပါါသည််။ ဟင််ဒီီဘာာသာာစကားး�ကိုု� ရွေး�း�ချျယ််ခြ�င်းး�သည်် မိိမိိတို့့��ပြ�ည််နယ််များ��းအပေါ်�်�
ခေ�တ််သစ််ကိုု�လိုု�နီီပြု�ုရာာရော�ာက််သည််ဟူူ၍ ဟင််ဒီီဘာာသာာစကားး�မပြော��ာ�ဆိုု�သူူများ��းကဆိုု�ခဲ့့�ကြ�သည််။
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ညှိိ�နှိုုင်းး�ခဲ့့�ရာာတွွင်် ဟင််ဒီီဘာာသာာစကားး�ပြော��ာမဟုုတ််သည့််� ပြ�ည််နယ််တိုု�င်းး�၌ အင်္ဂဂ�လိိပ််ဘာာသာာစကားး�
ကိုု� ဆက််လက််အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င််စေ�ရန်် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ဥပဒေ�ေအရ ဗီီတိုု�အာာဏာာပေး�းခြ�င်းး�အားး�ဖြ�င့််� အင်္ဂဂ�လိိပ််
ဘာာသာာစကားး�၏ ရုံးး��သုံးး��အဆင့််�ကိုု� အကန့််အ
� သတ််မရှိိ� ထိိန်းး�သိိမ်းး�နိုု�င််စေ�ခဲ့့�သည််။

စဉ်းး�စား�းစရာာ အချျက်် (၅)
သင့််နို
� င််ငံ
�ု တွွင််
ံ
အလွှာာ�စုံံ�အုုပ််ချုု�ပ််သည့််� စနစ််မျိုး�း��ရှိိ�ပါါသလားး�။ ဘာာသာာစကားး�လူူနည်းး�စုုများ��းသည််
ဒေ�သအရ စုုစည်းး�နေ�ထိုု�င််ပါါသလားး� ပြ�ည််နယ််တစ််ခုုခုုတွွင်် လူူများ��းစုုဖြ�စ််နေ�ပါါသလားး�။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် ပြ�ည််နယ််များ��းအဖို့့�� ရုံးး��သုံးး��ဘာာသာာစကားး�(များ��း) ရွေး�း�ချျယ််သတ််မှှတ််ပေး�းသင့််�ပါါ
သလားး�။ ရုံးး��သုံးး��ဘာာသာာစကားး�အတွွက်် ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရများ��းထံံ အခွွင့််�အာာဏာာ အပ််နှှင်းး�သင့််ပါ
� ါ
သလားး�။ ပြ�ည််နယ််များ��း၌ ရုံးး��သုံးး��ဘာာသာာစကားး�နှှစ််ခုု ရွေး�း�ချျယ််သတ််မှှတ််သင့််�ပါါသလားး�။ ရုံးး��သုံးး��
ဘာာသာာစကားး�(များ��း) နှှင့်စပ််လျ
်�
ျဉ်းး�၍ ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရများ��းထံံ နည်းး�ပါးး�သော�ာ သို့့��မဟုုတ်် အခြေ�ေ�အနေ�ေ
ပေါ်�်မူူတည််သော�ာ အခွွင့််�အာာဏာာမျိုး�း�� အပ််နှှင်းး�သင့််ပါ
� ါသလားး�။ ပေါ�ါင်းး�ကူးး�ဘာာသာာစကားး�တစ််ခုု အသုံးး��
ပြု�ုရေး�းကိုု� ထည့််သွွင်းး
�
�စဉ်းး�စား�းသင့််�ပါါသလားး�။

ဘာာသာာစကားး�အရ လူူနည်းး�စုုများ��းအတွွက်် ၎င်းး�တို့့�၏
� မိိခင််ဘာာသာာစကားး�ဖြ�င့််� ဝန််ဆော�ာင််မှုု
ရယူူနိုု�င််သည့််� အခွွင့််အရေး
� �း�ကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ၌ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ပေး�းနိုု�င််ပါါသည််။ ဘာာသာာ
စကားး�ဆိုု�င််ရာာ ထိုု�အခွွင့််အရေး
� �း�များ��းကိုု� မည််သည့််အ
� စိုးး��ရအဆင့််�၌မဆိုု� အာာမခံံပေး�းနိုု�င််ပါါသည််။

နိုု�င််ငံ့့�အစိုးး��ရများ��းအဖို့့��

ချျဉ်းး�ကပ််နည်းး�တစ််ရပ််မှာာ�

ရုံးး��သုံးး��ဘာာသာာစကားး�

ပြော��ာဆိုု�သူူ

လူူနည်းး�စုုများ��းအတွွက်် အစိုးး��ရ၏ ပင််မရုံးး��များ��း၌ ဆက််သွွယ််ပြော��ာဆိုု�၊ ဝန််ဆော�ာင််မှုုရယူူနိုု�င််သည့််�
အကြွ�င်းး�မဲ့့�အခွွင့််�အရေး�း�နှှင့်�် ဒေ�သန္တတရရုံးး��များ��း၌လည်းး� ထိုု�သို့့�ပြု�ုနိုု�င််သည့််� ခြွ�င်းး�ချျက််ရှိသော����ာအခွွင့််�
အရေး�း�ဟူူ၍ အခွွင့််�အရေး�း�နှှစ််မျိုး�း��တွဲဲ�ပေး�းခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ ဥပမာာအားး�ဖြ�င့််� ကနေ�ေဒါါနိုု�င််ငံံ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ (၁၉၈၂) အရ အင်္ဂဂ�လိိပ််နှှင့််� ပြ�င််သစ််တို့့��သည်် ဖက််ဒရယ််အစိုးး��ရ၏ ရုံးး��သုံးး��ဘာာသာာ
စကားး�များ��းဖြ�စ််ကြ�ပြီး�း� ပြ�ည််သူူများ��းအနေ�ေဖြ�င့််� ဖက််ဒရယ််အစိုးး��ရလက််အော�ာက််ရှိိ� အဖွဲ့့��အစည်းး�
များ��း၏ မည််သည့််ဗဟို
�
ရုံး
�ု �း� ၌မဆိုု� အင်္ဂဂ�လိိပ်် (သို့့�)� ပြ�င််သစ််ဘာာသာာစကားး�ဖြ�င့််� ဆက််သွွယ််ပြော��ာဆိုု၊�
ဝန််ဆော�ာင််မှုုရယူူနိုု�င််သည့််� အခွွင့််အရေး
� �း�ရှိိ�ပါါသည််။ ထို့့��ပြ�င်် ‘အဆိုု�ပါါရုံးး��၌ ယင်းး�ဘာာသာာစကားး�
International IDEA 33

ဖြ�င့််� ဆက််သွွယ််ပြော��ာဆိုု�၊ ဝန််ဆော�ာင််မှုုရယူူရန်် တော�ာင်းး�ဆိုု�ချျက်် အလုံံ�အလော��ာက််ရှိိ�ပါါက’ ယင်းး�
ဘာာသာာစကားး�နှှင့်�် ပြော��ာဆိုု�ဆက််ဆံံနိုု�င််သည့််� တူူညီီသော�ာအခွွင့််အရေး
� �း�များ��းလည်းး� ရှိိ�ပါါသည််
(ပုုဒ််မ ၁၆ နှှင့််� ၂၀)။ ၎င်းး�သည်် ဖက််ဒရယ််အစိုးး��ရက လူူများ��းစုုဘာာသာာစကားး� (အင်္ဂဂ�လိိပ််
သို့့��မဟုုတ်် ပြ�င််သစ််) ဖြ�င့််� လည််ပတ််လုုပ််ကိုု�င််နေ�သော�ာဒေ�သများ��းရှိိ� ဘာာသာာစကားး�လူူနည်းး�စုု
များ��းအတွွက်် လက််တွေ့�့�အသုံးး��ဝင််မှုုနှှင့့်� သက််ဆိုု�င််သည််။ ‘တော�ာင်းး�ဆိုု�ချျက်် အလုံံ�အလော��ာက််’
ဟူူသည့့်� အသုံးး��အနှုုန်းး�ကမူူ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ အဓိိပ္ပါါ�ယ််ကော�ာက််ယူူချျက််အပေါ်�်� မူူတည််
ပါါသည််။
ဗဟိုု�ဦးးစီးး�နိုု�င််ငံဖြံ �စ််သော�ာ မြော��ာက််မက််ဆီီဒိုးး��နီးး�ယားး�တွွင််လည်းး� ရုံးး��သုံးး��ဘာာသာာစကားး�ကိုု�
ပြော��ာဆိုု�သူူများ��းအတွွက်် အလားး�တူူအခွွင့််အရေး
� �း�များ��း ပေး�းထားး�သော်�်�လည်းး� အခွွင့််�အရေး�း�၏
နယ််ပယ််အတိုု�င်းး�အတာာကိုု� သတ််မှှတ််ရာာ၌ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�ဖြ�င့််တွွက််ချ
�
ျက််သည််။ ယင်းး�၌ မက််ဆီီဒိုးး��
နီးး�ယန်းး�ဘာာသာာစကားး�နှှင့်�် လူူဦးးရေ� ၂၀ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�ထက််မနည်းး� ပြော��ာဆိုု�သည့််� အခြား��းသော�ာ
မည််သည့််�ဘာာသာာစကားး�မဆိုု� (လက််တွေ့�့�၌မူူ အယ််လ််ဘေး�းနီးး�ယန်းး�ဘာာသာာစကားး�)ကိုု� ရုံးး��သုံးး��
ဘာာသာာစကားး�များ��းအဖြ�စ်် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�သည််။ ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းဒေ�သတစ််ခုု၌ အယ််လ််
ဘေး�းနီးး�ယန်းး� ဘာာသာာစကားး�ပြော��ာဆိုု�သူူများ��းသည်် ၂၀ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�ထက််မနည်းး� ရှိိ�သည််ဖြ�စ််ရာာ
နိုု�င််ငံ့့�အစိုးး��ရ၏ ဒေ�သရုံးး��များ��း၌ ၎င်းး�တို့့��၏ဘာာသာာစကားး�ဖြ�င့််� ဆက််သွွယ််ပြော��ာဆိုု�ရန်် အခွွင့််�
အရေး�း�ရှိိ�ပါါသည််။ ထို့့��ပြ�င်် အယ််လ််ဘေး�းနီးး�ယန်းး� ဘာာသာာစကားး�ပြော��ာဆိုု�သူူတိုု�င်းး�သည်် နိုု�င််ငံ့့�
အစိုးး��ရလက််အော�ာက််ရှိိ�ဗဟိုုရုံး
� �း� များ��း၌ ၎င်းး�ဘာာသာာစကားး�ဖြ�င့််� ဆက််သွွယ််ပြော��ာဆိုုနို
� င််
�ု သည့့်� အခွွင့််�
အရေး�း�ရှိိ�ပါါသည်် (မြော��ာက််မက််ဆီီဒိုးး��နီးး�ယားး�နိုု�င််ငံံ ၁၉၉၁ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပြ�င််ဆင််ချျက််
(၅))။

အထက််၌ ဆွေး�း�နွေး�း�ခဲ့့�သည့််အ
� တိုု�င်းး�ပင်် ဘာာသာာစကားး�စုံံ�သည့််� ပြ�ည််နယ််များ��းရှိိ� အလွှာာ�စုံံ�
အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းအဖို့့�� သဘော�ာ�တရား�းတစ််ခုုမှာာ� ဒေ�သအားး�ဖြ�င့််� စုုစည်းး�နေ�ထိုု�င််ကြ�သည့််� ဘာာသာာ
စကားး�လူူနည်းး�စုုများ��းကိုု� ပြ�ည််နယ််များ��း၌ လူူများ��းစုုအဖြ�စ််ပြော��ာင်းး�လဲဲပေး�းရန်် ဖြ�စ််ပါါသည််။ ယင်းး�
အတွွက်် ဘယ််လ််ဂျီီ�ယံံ၊ ကနေ�ေဒါါ၊ အီီသီီယိုု�ပီးး�ယားး�၊ အိိန္ဒိိ�ယနှှင့််� စပိိန််တို့့��မှာာ� ဥပမာာနိုု�င််ငံများ��း
ံ
ဖြ�စ််သည််။ ပြ�ည််နယ််များ��းအနေ�ေဖြ�င့််� ဗဟိုု�အစိုးး��ရ၏ ရုံးး��သုံးး��ဘာာသာာစကားး� (အထက််၌ ရှုု) မဟုုတ််
သော�ာ အခြား��းဘာာသာာစကားး�တစ််ခုုကိုု� ရုံးး��သုံးး��အဖြ�စ််သတ််မှှတ််ရန်် အခွွင့််�အာာဏာာရှိိ�သည်် ဆိုု�
ပါါက ထိုု�ဘာာသာာစကားး�ဖြ�င့််� အစိုးး��ရဝန််ဆော�ာင််မှုုများ��းပေး�းရန်် အခွွင့််အာ
� ာဏာာရှိိ�သည််ဟူူ၍ သွွယ််
ဝိုုက််သော�
�
ာအားး�ဖြ�င့််� အဓိိပ္ပါါ�ယ််သက််ရော�ာက််ပါါသည််။ ဘာာသာာစကားး�ဆိုုင််ရာ
� ာ အခွွင့််အရေး
� �း�တစ််ရပ််
ဟူူ၍ တရား�းဝင််စည်းး�ကမ်းး�များ��း၌ရေး�းဆွဲဲမထားး
�
�သော်�်�ငြား��း လက််တွေ့�့�အသုံးး��ပြု�ုနေ�သော�ာ ဘာာသာာ
စကားး�ပေါ်�် မူူတည််၍ စီီရင််ပိုု�င််ခွွင့််နယ််နိိမိိတ််များ��း
�
ခွဲဲ�ဝေ�သတ််မှှတ််ပေး�းခြ�င်းး�သည်် ဘာာသာာစကားး�
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လူူနည်းး�စုုများ��းအတွွက်် အစုုအဖွဲ့့��အခွွင့််�အရေး�း�တစ််မျိုး�း��ပင််ဖြ�စ််ပြီး�း� ဖက််ဒရယ််စနစ််၊ ဗဟိုု�အာာဏာာ
လျှော့�့��ချရေး��း�၊ အထူးး�ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့််�ဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ထုံးး��များ��းတို့့��နှှင့််�ဆိုု�င််သော�ာ ကိုု�ယ််ပိုု�င််
အုုပ််ချုု�ပ််မှုုအတိုု�င်းး�အတာာကိုု� ဆုံးး��ဖြ�တ််ရာာ၌ ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းရမည့််� အရေး�း�ကြီး�း�ကိိစ္စစ ဖြ�စ််ပါါ
သည််။
သို့့��သော်�်လ
� ည်းး� ဘာာသာာစကားး�ပေါ်�် မူူတည််၍ ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရများ��းအတွွက်် နယ််နိိမိိတ််
များ��း သတ််မှှတ််ပေး�းခြ�င်းး�သည်် နှှစ််ထပ််ကွွမ်းး�ဘာာသာာစကားး�လူူနည်းး�စုုများ��းနှှင့်ဆို
်� င််
�ု သည့််� ပြ�ဿနာာ
ကိုု� ဖန််တီးး�လာာနိုု�င််ပါါသည််။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအချို့့���ကမူူ ထိုု�အုုပ််စုုများ��းကိုု� ပြ�ည််နယ််
အစိုးး��ရများ��းထံံမှှ ဘာာသာာစကားး�အခွွင့််�အရေး�း�များ��း ရရှိစေ���ေသည့််�နည်းး�ဖြ�င့််� ၎င်းး�အရေး�း�ကိိစ္စစကိုု�
ကိုု�င််တွွယ််ဖြေ�ေရှှင်းး�ပါါသည််။ စပိိန််နိုု�င််ငံ၌
ံ ဆိုု�လျှှင်် ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့််�ရဒေ�ေသများ��းတွွင်် စပိိန််
နှှင့််� ဒေ�သဘာာသာာစကားး�တို့့�� နှှစ််မျိုး�း��လုံးး��ကိုု� ရုံးး��သုံးး��အဖြ�စ််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�သည့််�အပြ�င်် နိုု�င််ငံ့့�ဝန််ထမ်းး�
ရွေး�း�ချျယ််ရာာတွွင်် ဘာာသာာစကားး�နှှစ််မျိုး�း��စလုံးး��၌ အရေး�း�အပြော�ာ��ကျွွမ်းး�ကျျင််မှုုကိုု� လိုု�အပ််ချျက််
အဖြ�စ်် သတ််မှှတ််သည့််� နည်းး�လမ်းး�မျိုး�း��ဖြ�င့််� ၎င်းး�ပြ�ဿနာာကိုု�ဖြေ�ေရှှင်းး�ထားး�ပါါသည််။ အကျိုးး���ဆက််
အားး�ဖြ�င့််� စပိိန််နိုု�င််ငံတွွင််
ံ
နှှစ််ထပ််ကွွမ်းး� ဘာာသာာစကားး�လူူနည်းး�စုုများ��း (ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့််�ရ
ဒေ�သအချို့့���၌ စပိိန််ဘာာသာာစကားး�ပြော��ာသူူများ��းလည်းး� လူူနည်းး�စုုဖြ�စ််နေ�နိုု�င််) သည်် ၎င်းး�တို့့��၏
မိိခင််ဘာာသာာစကားး�ဖြ�င့််� အစိုးး��ရဝန််ဆော�ာင််မှုုများ��း ရရှိိ�နိုု�င််ပါါသည််။
တစ််ပြ�ည််ထော�ာင််နိုု�င််ငံများ��း
ံ
၌လည်းး� အလားး�တူူလုုပ််ထုံးး��များ��း ရှိိ�ကြ�ပါါသည််။ ကိုု�ဆိုု�ဗိုု�နိုု�င််ငံံ
တွွင်် ဘာာသာာစကားး�လူူနည်းး�စုု တစ််စုုသည်် ‘ဥပဒေ�ေအရ လူူဦးးရေ�၏ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�တစ််ခုုကိုု� ပြ�ည့််မီ
� ီ
ပါါက’ ထိုု�အခွွင့််�အရေး�း�ကိုု� ရရှိိ�နိုု�င််ပြီး�း� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ဥပဒေ�ေ၌ ကိုု�ယ််ပိုု�င််ဆုံးး��ဖြ�တ််နိုု�င််စေ�ရန်် လမ်းး�ဖွွင့််ပေး�း
�
ထားး�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််ပါါသည်် (ကိုု�ဆိုု�ဗိုု�နိုု�င််ငံံ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ၂၀၀၈၊ ပုုဒ််မ ၅၉)။

အစိုးး��ရကျော��ာ�င်းး�ပညာာရေး�း၌ အသုံးး��ပြု�ုမည့််� ဘာာသာာစကားး�အတွွက်် ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုများ��းမှာာ�
နိုု�င််ငံအ
ံ များ��းအပြား�း�တွွင်် အထူးး�အရေး�း�ကိိစ္စစဖြ�စ််ပါါသည််။ ဤကိိစ္စစသည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
အရ မူူလတန်းး�နှှင့်�် အလယ််တန်းး�ပညာာရေး�းနှှင့်�် အထူးး�သက််ဆိုု�င််ပါါသည််။ ဘာာသာာစကားး�
လူူနည်းး�စုုများ��းသည်် အဓိိကအားး�ဖြ�င့််� ယဉ််ကျေး�း�မှုုမတိိမ််ကော�ာရေး�းအတွွက်် လူူနည်းး�စုုဘာာသာာ
စကားး�ဖြ�င့််� ပညာာသင််ခွွင့််�ကိုု�တော�ာင်းး�ဆိုု�လေ့�့ရှိိ�ကြ�သည််။ အလွှာာ�စုံံ�အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း စနစ််များ��းတွွင််
မူူလတန်းး�နှှင့်�် အလယ််တန်းး�ပညာာရေး�းသည်် အခြေ�ေ�ခံံမူူအားး�ဖြ�င့််� ပြ�ည််နယ််အရေး�း�ကိိစ္စစသာာ ဖြ�စ််
သော�ာကြော��ာင့််� ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရ၌ သင််ကြား�း�ရေး�းသုံးး��ဘာာသာာစကားး� အပါါအဝင်် သင််ရိုးး��ညွှှန်းး�တမ်းး�
ကိုုရေး�းဆွဲ
�
နို
�ဲ င််
�ု သည့််� အခွွင့််အာ
� ာဏာာမျိုး�း��ရှိကြော�����ာင်းး� အဓိိပ္ပါါ�ယ််သက််ရော�ာက််ပါါသည််။ ယင်းး�အတွွက််
ဘယ််လ််ဂျီီ�ယံံ၊ ကနေ�ေဒါါ၊ အိိန္ဒိိ�ယနှှင့််� စပိိန််တို့့��မှာာ� ဥပမာာနိုု�င််ငံများ��း
ံ
ဖြ�စ််သည််။ ၎င်းး�တို့့��တွွင်် ဒေ�သ
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အားး�ဖြ�င့််� စုုစည်းး�နေ�ထိုု�င််ကြ�သော�ာ၊ ပြ�ည််နယ််အတွွင်းး� လူူများ��းစုုဖြ�စ််သော�ာ ဘာာသာာစကားး�
လူူနည်းး�စုုများ��း၌ အစုုအဖွဲ့့��အခွွင့််�အရေး�း�တစ််ခုုအဖြ�စ်် လူူနည်းး�စုုဘာာသာာစကားး�ဖြ�င့််� ပညာာသင််
ခွွင့််� ရှိိ�ကြ�ပါါသည််။ အထက််တန်းး�ပညာာကိုု�မူူ တက္ကကသိုု�လ််များ��းအားး� ဗဟိုု�အစိုးး��ရလက််အော�ာက််၌
ထားး�ရှိိ�သည့််� စပိိန််နိုု�င််ငံံမှာာ�ကဲ့့�သို့့� သီးး�ခြား��းကိုု�င််တွွယ််နိုု�င််ပါါသည််။
သို့့��သော်�်လ
� ည်းး� ယေ�ဘုုယျျအားး�ဖြ�င့််� အစိုးး��ရဝန််ဆော�ာင််မှုုများ��း၌ နှှစ််ထပ််ကွွမ်းး� ဘာာသာာ
စကားး�လူူနည်းး�စုုများ��း (သို့့��) ‘လူူနည်းး�စုုအတွွင်းး�မှှ လူူနည်းး�စုုများ��း’ အရေး�း�ပြ�ဿနာာ ရှိိ�ပါါသည််။
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် အဆိုု�ပါါအုုပ််စုုများ��းနှှင့်�် ပြ�ည််သူူများ��းအတွွက်် လူူနည်းး�စုုဘာာသာာ
စကားး�ဖြ�င့််� ပညာာသင််ခွွင့််� ကိုု� ဖန််တီးး�ပေး�းနိုု�င််ပါါသည််။
ဇယားး�ကွွက်် (၄.၄) ‘နှှစ််ထပ််ကွွမ်း�း ဘာာသာာစကားး�လူူနည်းး�စုုများ��း’ အတွွက်် အစိုးး��ရ
ကျော�ာ�င်းး�ပညာာရေး�း
‘နှှစ််ထပ််ကွွမ်းး� ဘာာသာာစကားး�လူူနည်းး�စုုများ��း’အတွွက်် အစိုးး��ရကျော��ာ�င်းး�ပညာာရေး�း ပုံံ�စံံသုံးး��မျိုး�း��ကိုု�
က နေ�ဒါါ၊ အိိန္ဒိိ�ယနှှင့််� ဆလိုု�ဗေး�းနီးး�ယားး�တို့့��၌ တွေ့�့�နိုု�င််ပါါသည််။ ဤနိုု�င််ငံများ��း
ံ
သည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေလာာပညာာသင််ခွွင့််ကို
� အ
�ု ပြ�င်် ထိုုအ
� ခွွင့််အရေး
� �း�နှှင့်ဆက််စပ််သော�
်�
ာ အစိုးး��ရဝတ္တတရား�းများ��း၏သဘော�ာ�
သဘာာဝကိုု�လည်းး� ရေး�းဆွဲဲ�သတ််မှှတ််ရာာ၌ မတူူညီီသော�ာချျဉ်းး�ကပ််နည်းး�များ��း အသုံးး��ပြု�ုကြ�သည််။ လူ့့�
အခွွင့််�အရေး�း�အားး�လုံးး��နှှင့်�်စပ််လျျဉ်းး�၍မူူ လွွတ််လပ််ပိုု�င််ခွွင့််�သည်် တစ််စုံံ�တစ််ရာာမပြု�ုနိုု�င််စေ�ရန်် တားး�မြ�စ််
ရာာရော�ာက််နိုု�င််သည့််�နည်းး�မျိုး�း��အားး� လူူပုုဂ္ဂိုု��လ််များ��းအပေါ်�်� မပြု�ုနိုု�င််လေ�အော�ာင်် အစိုးး��ရကိုု�တားး�မြ�စ််ပေး�း
ပါါသည််။ ဥပမာာအားး�ဖြ�င့််� ဘာာသာာစကားး�လူူနည်းး�စုုများ��းအဖို့့�� ၎င်းး�တို့့��ဘာာသာာစကားး�ဖြ�င့််� သင််ကြား�း�
သင််ယူူမည့်�် ပုုဂ္ဂဂလိိကကျော��ာ�င်းး�များ��း တည််ထော�ာင််ပိုု�င််ခွွင့််�သည်် ပညာာရေး�းလွွတ််လပ််ပိုု�င််ခွွင့််�၌ အကျုံးး���
ဝင််ပါါသည််။ ရရှိိ�ပိုု�င််ခွွင့််�ကမူူလူူနည်းး�စုုဘာာသာာစကားး�ဖြ�င့််� သင််ကြား�း�မည့််စာ
� ာသင််ကျော�ာ�င်းး�များ��း တည််
ထော�ာင််ပေး�းပြီး�း� ငွေထော���ာ�က််ပံ့့�ပေး�းရခြ�င်းး�ကဲ့့�သို့့��သော�ာ အစိုးး��ရအနေ�ေဖြ�င့််ပြု�ုပေး�းရမည့်
�
�် တာာဝန််များ��းကိုု�
သတ််မှှတ််ပေး�းသည််။
အိိန္ဒိိ�ယနိုု�င််ငံသ
ံ ည်် ပညာာသင််ခွွင့််နှ
� ှင့််�စပ််လျျဉ်းး�၍ ၎င်းး�၏ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ (၁၉၄၉ ခုုနှှစ််၊
အပိုုဒ််
� (၃၀)) ၌ လွွတ််လပ််ပိုုင််ခွွ
� င့််နှ
� င့်
ှ ်� ရရှိိ�ပိုုင််ခွွ
� င့််နှ
� စ််မျိုး�း
ှ ��ရော�ာ၍ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�ပါါသည််။ ၎င်းး�တွွင်် ဘာာသာာ
ရေး�းလူူနည်းး�စုုများ��းနှှင့်�် ဘာာသာာစကားး�လူူနည်းး�စုုများ��းတို့့��၏ ပညာာရေး�းအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း တည််ထော�ာင််
လုုပ််ကိုု�င််ခွွင့််� (လွွတ််လပ််ပိုု�င််ခွွင့််�) နှှင့််� ထိုု�လူူနည်းး�စုုများ��း၏ အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းကိုု� ထော�ာက််ပံ့့�ပေး�းရာာ၌
ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံမှု
ံ ုမပြု�ုရန်် အစိုးး��ရအပေါ်�်� တားး�မြ�စ််ချျက်် (ရရှိိ�ပိုု�င််ခွွင့််�) တို့့�� ပါါဝင််သည််။ ထိုု�အခွွင့််�အရေး�း�
သည်် မူူအားး�ဖြ�င့််� ဘာာသာာစကားး�လူူနည်းး�စုုတိုု�င်းး�နှှင့်�် သက််ဆိုု�င််ပါါသည််။ လူူနည်းး�စုုများ��း၏ ဘာာသာာ
စကားး� အခွွင့််�အရေး�း�များ��းနှှင့်စပ််လျ
�်
ျဉ်းး�သော�ာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ သဘော�ာ�ထားး�ကွဲဲ�လွဲဲ�မှုု
များ��းသည်် ထိုု�အခွွင့််�အရေး�း�များ��း၏ လွွတ််လပ််ပိုု�င််ခွွင့််�ရှုုထော�ာင့််မှ
� ှ ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာခဲ့့�ပါါသည််။ အထူးး�
သဖြ�င့််� ပြ�ည််နယ််များ��းတွွင်် ကိုု�ယ််ပိုု�င််ရုံးး��သုံးး��ဘာာသာာစကားး�ဖြ�င့််� ပညာာသင််ကြား�း�ခြ�င်းး� နှှင့််�စပ််လျျဉ်းး�၍
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ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအရ ခွွင့််�ပြု�ုထားး�သည့််� လွွတ််လပ််ခွွင့််�အတိုု�င်းး�အတာာအပေါ်�်� သဘော�ာ�ထားး�
ကွဲဲ�လွဲဲ�ကြ�ပါါသည််။
ကနေ�ေဒါါနိုု�င််ငံကမူ
ံ
ူ ဆန့််�ကျျင််ဘက််ဖြ�စ််ပြီး�း� လူူနည်းး�စုုများ��း၏ ဘာာသာာစကားး�အခွွင့််�အရေး�း�နှှင့်�်
စပ််လျျဉ်းး�သော�ာရရှိိ�ပိုု�င််ခွွင့််�များ��းကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ (၁၉၈၂) ၌ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�ပါါသည််။ သို့့��သော်�်�
လည်းး� အင်္ဂဂ�လိိပ််နှှင့််� ပြ�င််သစ််ဘာာသာာစကားး�ပြော��ာဆိုု�သူူများ��းက လူူနည်းး�စုုဖြ�စ််နေ�ပြီး�း� ‘အရေ�ေအတွွက််
အားး�ဖြ�င့််� အကြော��ာ�င်းး�ခိုုင််လုံံ�သော�
�
ာ’ ပြ�ည််နယ််များ��းအတွွက််သာာဖြ�စ််ပါါသည်် (ပုုဒ််မ ၂၃)။ ထိုုသ
� တ််မှှတ််
လူူဦးးရေ� ပြ�ည့််မီ
� ီချိိ�န််ကိုု�စိိစစ််မည့်�် စစ််ဆေး�းနည်းး�တစ််နည်းး�ကိုု� ကနေ�ေဒါါတရား�းရုံးး��များ��း ရေး�းဆွဲဲ�ကျျင့််�သုံးး��
ထားး�ပြီး�း� ဖြ�စ််ပါါသည််။
ဆလိုု�ဗေး�းနီးး�ယားး�နိုု�င််ငံံ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ (၁၉၉၁) ကမူူ အီီတာာလျံံ�နှှင့််� ဟန််ဂေ�ရီီယန််
ဘာာသာာစကားး�ပြော��ာ အသိုု�က််အဝန်းး�များ��းအတွွက်် ‘ဥပဒေ�ေအညီီ’ ကိုု�ယ််ပိုု�င််ဘာာသာာစကားး�ဖြ�င့််� ပညာာ
သင််ခွွင့််� ကိုု� အာာမခံံပေး�းထားး�ပါါသည်် (ပုုဒ််မ ၆၄)။ ဤချျဉ်းး�ကပ််နည်းး�၌မူူ အခွွင့််�အရေး�း�၏ နယ််ပယ််
အတိုု�င်းး�အတာာသည်် ဥပဒေ�ေပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််အပေါ်�်� မူူတည််နေ�ပါါသည််။ ဆလိုု�ဗက််ကီးး�ယားး�သည််လည်းး�
‘နိုု�င််ငံရှိိ�
ံ လူူနည်းး�စုုများ��း’အတွွက်် အလားး�တူူချျဉ်းး�ကပ််နည်းး�ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုပါါသည်် (ဆလိုု�ဗက််ကီးး�ယားး�
နိုု�င််ငံံ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ၁၉၉၂၊ ပုုဒ််မ ၃၄)။

ဘာာသာာစကားး�လူူနည်းး�စုုများ��းသည်် တရား�းစီီရင််ရေး�း၌ အသုံးး��ပြု�ုသော�ာ ဘာာသာာစကားး�ကိုု�
မ ပြော��ာဆိုု�ပါါက တရား�းရေး�း၊ တူူညီီသော�ာဥပဒေ�ေ ကျျင့််သုံးး�
� �ရေး�း၊ တရား�းဥပဒေ�ေစိုးး��မိုးး��ရေး�းတို့့��နှှင့်�်
စပ််လျျဉ်းး�၍ စိုးး��ရိိမ််စရာာဖြ�စ််ပါါသည််။ ယင်းး�အချျက််သည်် ရာာဇဝတ််မှုုဆိုု�င််ရာာ တရား�းစွဲဲ�မှုုများ��း၌
အထူးး�မှှန််ကန််နေ�ပြီး�း� အကျျဉ်းး�ချျခံံရခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� လွွတ််လပ််ခွွင့််ဆုံးး�
� �ရှုံးး��ရမှုုမျိုး�း�� ဖြ�စ််လာာနိုု�င််ပါါ
သည််။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေများ��းသည်် ဤအရေး�း�ကိိစ္စစကိုု� နည်းး�နှှစ််နည်းး�ဖြ�င့််� ဖြေ�ေရှှင်းး�ကြ�ပါါ
သည််။ ပထမနည်းး�မှာာ� တူူညီီသော�ာဥပဒေ�ေကျျင့််သုံးး�
� �ရေး�း၏ တစ််စိိတ််တစ််ပိုု�င်းး�အဖြ�စ်် ဘာာသာာ
စကားး�ဆိုု�င််ရာာ ချျဉ်းး�ကပ််နည်းး�များ��း အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပြီး�း� ဒုုတိိယနည်းး�မှာာ�မူူ တရား�းစွဲဲ�ရာာနှှင့်�် စီီရင််
ရာာတို့့��၌သုံးး��ရမည့််� ဘာာသာာစကားး�အတွွက်် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းဖြ�စ််ပါါသည််။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေများ��းသည်် ထိုု�ချျဉ်းး�ကပ််နည်းး� နှှစ််နည်းး�စလုံးး��ကိုု�ရော�ာနှော�ာ�၍ အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င််ပါါသည််။

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေများ��းသည်် ရာာဇဝတ််မှုုနှှင့်�် တရား�းမမှုုတို့့�နှှင့်စပ််လျ
�်
ျဉ်းး�၍ တူူညီီသော�ာ
ဥပဒေ�ေကျျင့််�သုံးး��ခံံရခွွင့််� အမျိုး�း��မျိုး�း��ကိုု�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ပေး�းပါါသည််။ ဤအခွွင့််အရေး
� �း�များ��းသည်် မည််သည့််�
ဘာာသာာစကားး�မဆိုု� ပြော��ာဆိုု�သူူများ��းနှှင့်�သ
် က််ဆိုု�င််ပါါသည််။ ဆိုု�လိုု�သည််မှာာ� ကိုု�ယ််ပိုု�င််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခွွင့််�
International IDEA 37

တော�ာင်းး�ဆိုု�ကြ�သူူများ��းနှှင့်�် မတော��ာင်းး�ဆိုု�ကြ�သူူများ��း၊ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� စသဖြ�င့််� ဘာာသာာ
စကားး�အုုပ််စုုအားး�လုံးး��က လက််တွေ့�့�ကျျင့််�သုံးး��ကြ�ပါါသည််။
ရာာဇဝတ််မှုုဆိုု�င််ရာာ တရား�းစွဲဲ�မှုုများ��းနှှင့်စပ််လျ
�်
ျဉ်းး�၍ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ အများ��းအပြား�း�
သည်် အပြ�ည််ပြ�ည််ဆိုု�င််ရာာ နိုု�င််ငံသားး
ံ �နှှင့်�်နိုု�င််ငံံရေး�း အခွွင့််အရေး
� �း�များ��းဆိုု�င််ရာာပဋိိညာာဉ်် (ICCPR ၊
OHCHR (၁၉၉၆)) နှှင့််� လူ့့�အခွွင့််အရေး
� �း�ဆိုု�င််ရာာ ဥရော�ာပသဘော�ာ�တူူစာာချုု�ပ်် (ECHR ၊ ဥရော�ာပ
ကော�ာင််စီီ (၁၉၅၀)) တို့့�ကဲ့့�သို့့
�
သော�
�
ာ အပြ�ည််ပြ�ည််ဆိုုင််ရာ
� ာနှှင့််� ဒေ�သတွွင်းး�လူ့့�အခွွင့််အရေး
� �း�စာာချုု�ပ််
စာာတမ်းး�များ��း၌ပါါရှိသော����ာ အကာာအကွွယ််များ��းအတိုု�င်းး� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ပါါသည််။ အဆိုု�ပါါ သဘော�ာ�တူူ
စာာချုု�ပ််များ��းသည််

တရား�းစွဲဲ�ဆိုု�ခံသူ
ံ ူအဖို့့��

စွဲဲ�ချျက််၏သဘော�ာ�သဘာာဝနှှင့်�်

အကြော��ာ�င်းး�ရင်းး�တို့့��

အကြော��ာ�င်းး� ထိုု�သူူနား�းလည််သော�ာ ဘာာသာာစကားး�ဖြ�င့််� အသေး�း�စိိတ််ကျျကျျ လက််ငင်းး�အသိပေး��း�မှုု
ရရှိိ�ပိုု�င််ခွွင့််�၊ တရား�းရုံးး��၌အသုံးး��ပြု�ုမည့််� ဘာာသာာစကားး�ကိုု� နား�းမလည််နိုု�င်် (သို့့��) မပြော��ာ�ဆိုု�နိုု�င််ပါါက
စကားး�ပြ�န််အကူူအညီီ အခမဲ့့�ရရှိိ�ပိုုင််ခွွ
� င့််� (ICCPR အပိုုဒ််
� (၁၄)၊ ECHR အပိုုဒ််
� (၆-၃)(က) နှှင့််� (င))
တို့့��ကိုု�အာာမခံံပေး�းပါါသည််။ အလားး�တူူသော�ာ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းကိုု� အင််တီီဂွာာ�နှှင့်�် ဘာာဘူူဒါါနိုု�င််ငံံ
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ (၁၉၈၁ ခုုနှှစ််၊ ပုုဒ််မ ၁၅)၊ ဂမ််ဘီီယာာနိုု�င််ငံံ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
(၁၉၉၆ ခုုနှှစ််၊ ပုုဒ််မ ၁၉ (၃) (ခ) နှှင့်�် (စ))၊ ဂါါနာာနိုု�င််ငံံ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ (၁၉၉၂ ခုုနှှစ််၊
ပုုဒ််မ (၁၉) (၂) (ဃ) နှှင့််� (ဇ))၊ နော်�်�ရူးး�နိုုင််ငံ
� ံ ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ (၁၉၆၈ ခုုနှစ််
ှ ၊ ပုုဒ််မ ၁၀ (၃)
(ခ) နှှင့််� (ဃ)) စသည််တို့့�� ဖြ�စ််ကြ�သည််။
ဒုုတိိယချျဉ်းး�ကပ််နည်းး�မှာာ�မူူ စကားး�ပြ�န််အကူူအညီီရရှိိ�ပိုင််ခွွ
�ု င့််ကို
� �ု ရာာဇဝတ််မှုုများ��းအတွွက််သာာ
ဟူူ၍ကန့််သ
� တ််ပြီး�း� ဦးးတိုု�က််လျှော�ာ�က််ထားး�ချျက််များ��း၌ အသုံးး��မပြု�ုခြ�င်းး�ပင််ဖြ�စ််သည််။ သို့့��ဖြ�စ််ရာာ
နိုု�င််ငံတ
ံ ကာာလူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�ဥပဒေ�ေ၌ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�သည့််� အကာာအကွွယ််ထက်် ပိုု�မိုု�ကျျဉ်းး�မြော��ာင်းး�
ပါါသည််။ သက််ဆိုု�င််ရာာ နိုု�င််ငံတ
ံ ကာာလူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�ဥပဒေ�ေသဘော�ာ�တူူစာာချုု�ပ််များ��းထက်် စော�ာ၍
ရေး�းဆွဲဲ�ခဲ့့�သော�ာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေများ��း (ဥပမာာအားး�ဖြ�င့််� အီီတလီီနိုု�င််ငံံ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေ (၁၉၄၇) ပုုဒ််မ (၁၁၁)) နှှင့််� မကြာ�ာသေး�းမီီကမှှ ရေး�းဆွဲဲ�ခဲ့့�သည့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
များ��း (ဥပမာာအားး�ဖြ�င့််� ဆလိုု�ဗက််ကီးး�ယားး�နိုု�င််ငံံ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ (၁၉၉၂၊ ပုုဒ််မ ၄၇) တို့့��
သာာမက ကနေ�ေဒါါနိုု�င််ငံံ (၁၉၈၂၊ ပုုဒ််မ ၁၄)၊ နယူးး�ဇီီလန််နိုု�င််ငံံ (၁၉၉၀၊ ပုုဒ််မ ၂၄ (ဆ))၊ တော�ာင််
အာာဖရိိကနိုု�င််ငံံ (၁၉၉၆၊ ပုုဒ််မ ၃၅ (၃) (ဋ)) ဟူူသည့််� ဓနဿဟာာယနိုု�င််ငံံ သုံးး��နိုု�င််ငံံကလည်းး�
ဤချျဉ်းး�ကပ််နည်းး�ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုပါါသည််။ ၎င်းး�သည်် လူ့့�အခွွင့််အရေး
� �း�ဆိုုင််ရာ
� ာ အမေ�ေရိိကန််သဘော�ာ�
တူူစာာချုု�ပ်် (ACHR ၊ OAS (၁၉၆၉) အပိုု�ဒ်် (၈-၂) (က)) ၌လည်းး� အသုံးး��ပြု�ုပါါသည််။
တတိိယချျဉ်းး�ကပ််နည်းး�ကမူူ ဖမ်းး�ဆီးး�ရခြ�င်းး�အကြော��ာ�င်းး�ရင်းး�နှှင့်�်စပ််လျျဉ်းး�၍ စွဲဲ�ချျက််မတင််မီီ
၌ ဘာာသာာပြ�န််ဆိုပေး�းစေ�ရ
�ု
န်် နိုုင််ငံ
� တ
ံ ကာာလူ့့�အခွွင့််အရေး
� �း�ဥပဒေ�ေတွွင်် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�သည့််� အကာာ
အကွွယ််များ��းကိုု� ချဲ့့��ထွွင််ခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပါါသည််။ ယင်းး�အတွွက်် ဥပမာာနိုု�င််ငံများ��း
ံ
အဖြ�စ်် ဥရော�ာပတိုု�က််ရှိိ�
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အာာမေး�းနီးး�ယားး� (၁၉၉၅၊ ပုုဒ််မ ၂၇ (၂) နှှင့််� ၆၇ (၁))၊ အက််စတိုးး��နီးး�ယားး� (၁၉၉၂၊ ပုုဒ််မ ၂၁) နှှင့််�
မွွန််တီီနီီဂရိုးး�� (၂၀၀၇၊ ပုုဒ််မ ၂၉ နှှင့််� ၃၇)၊ အာာဖရိိကတိုု�က််ရှိိ� ကို့့��တ််ဒီီဗွာာ� (၂၀၁၆၊ ပုုဒ််မ ၇)၊ အီီရီီ
ထရီးး�ယားး� (၁၉၉၇၊ ပုုဒ််မ ၁၇)၊ အီီသီီယိုု�ပီးး�ယားး� (၁၉၉၄၊ ပုုဒ််မ ၁၉ နှှင့်�် ၂၀)၊ မော�ာရစ််သျှှနိုုင််ငံ
� ံ
(၁၉၆၈၊ ပုုဒ််မ ၅ (၂)၊ ၅ (၄)(က)၊ ၁၀ (၂)(ခ) နှှင့််� ၁၀ (၂)(စ)) နိုု�င််ဂျီးး��ရီးး�ယားး� (၁၉၉၉၊ ပုုဒ််မ ၃၅
(၃)၊ ၃၅ (၆) (က) နှှင့််� ၃၅ (၆)(င))၊ ဆေး�းရှဲဲ� (၁၉၉၃၊ ပုုဒ််မ ၁၈ (၃)၊ ၁၉ (၂)(ခ) နှှင့်�် ၁၉ (၂)(စ))
နှှင့်�် ဆီီယာာရာာလီီယွွန်းး� (၁၉၉၁၊ ပုုဒ််မ ၁၉ (၂)(က) နှှင့််� ၂၃ (၅)(က)) တို့့�� ရှိိ�ကြ�သည််။ ကင််ညာာ
နိုု�င််ငံ၌
ံ မူူ ထိုု�အကာာအကွွယ််များ��းကိုု� ထပ််ဆင့််�တိုးး��မြှ�ှင့်�ထားး
်
�ရာာ အဖမ်းး�ခံံရသူူတွွင်် နှုုတ််ဆိိတ််နေ�
ပိုု�င််ခွွင့််ရှိကြော��
� ���ာင်းး�၊ ပြော��ာကြား�း�ချျက််တိုု�င်းး�ကိုု�တရား�းရုံးး��ထံံတင််ပြ�မည််ဖြ�စ််ကြော��ာင်းး� ထိုု�သူူနား�းလည််
သည့််�ဘာာသာာစကားး�ဖြ�င့််� အသိပေး��း�ရန််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�သည်် (၂၀၁၀၊ ပုုဒ််မ ၄၉ (၁)(က))။
စတုုတ္ထထချျဉ်းး�ကပ််နည်းး�ကမူူ ရာာဇဝတ််မှုုအတွွက်် တရား�းစွဲဲ�ဆိုု�ရာာတွွင်် တရား�းလိုု�တရား�းခံံ
မဟုုတ််သော်�်�ငြား��း အကျိုးး���စီးး�ပွား��းအပေါ်�်� အန္တတရာာယ််ကြုံ�ံ�ရနိုု�င််သည့့်� သက််သေ�ထွွက််ဆိုု�သူူများ��း
လည်းး� အကျုံးး���ဝင််နိုု�င််စေ�ရန််အလို့့��ငှာာ� စကားး�ပြ�န််အကူူအညီီရရှိိ�ပိုု�င််ခွွင့််ကို
� ု� ချဲ့့��ထွွင််ပေး�းခြ�င်းး�ဖြ�စ််
သည််။ ယင်းး�အတွွက်် ဥပမာာနိုုင််ငံ
� များ��း
ံ
အဖြ�စ်် ကနေ�ေဒါါ (၁၉၈၂၊ ပုုဒ််မ ၁၄)၊ ဖီီဂျီီ� (၂၀၁၃၊ ပုုဒ််မ ၁၅
(၆) နှှင့််� ၁၅ (၇)) ၊ ထရီီနီဒတ််
ီ
နှှင့်တို
်� ဘတ််ဂို
�ု
�ု (၁၉၆၇၊ ပုုဒ််မ ၅ (၂) (ဆ)) တို့့�� ရှိိ�သည််။

ရာာဇဝတ််မှုုဆိုု�င််ရာာ တရား�းစီီရင််မှုုများ��း၌ စွဲဲ�ဆိုု�ခံံရသူူအတွွက််ဖြ�စ််စေ�၊ သက််သေ�ထွွက််ဆိုု�
သူူများ��းအတွွက််ဖြ�စ််စေ� ဘာာသာာပြ�န််အကူူအညီီ ရရှိိ�ပိုု�င််ခွွင့််�သည်် ရုံးး��သုံးး��ဘာာသာာစကားး�ဖြ�င့််�
ဆော�ာင််ရွွက််သည့််� တရား�းစွဲဲ�ဆိုု�မှုု၌ ယေ�ဘုုယျျအသုံးး��ပြု�ုရမည့််� ဘာာသာာစကားး�ကိုု� မပြော��ာ�င်းး�လဲဲ
စေ�ပါါ။ ထို့့��ပြ�င်် အထက််၌ဖော်�်�ပြ�ခဲ့့�သည့််� တူူညီီသော�ာဥပဒေ�ေကျျင့််သုံးး�
� �ခံံရခွွင့််�သည်် တရား�းသူူကြီး�း�
ရှေ့�့�မှော�ာ�က်် ရော�ာက််ရှိိ�လာာကြ�သည့််� တရား�းတပေါ�ါ�င််များ��းအနက်် အများ��းစုုဖြ�စ််သည့််� ရာာဇဝတ််မှုု
မဟုုတ််သော�ာ တရား�းစွဲဲ�ဆိုု�မှုုများ��းနှှင့််� များ��းသော�ာအားး�ဖြ�င့််� မသက််ဆိုု�င််ပါါ။ တရား�းစွဲဲ�ဆိုု�မှုုနှှင့်�်
စပ််လျျဉ်းး�၍ ဘာာသာာစကားး�တစ််ခုုကိုု� ရုံးး��သုံးး��အဆင့််� သတ််မှှတ််ထားး�သည့််� ဘာာသာာစကားး�စုံံ� လူ့့�
အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း၌ ဥပဒေ�ေအကြံ�ံပေး�းများ��းနှှင့်�် တရား�းသူူကြီး�း�များ��းတို့့�� အပါါအဝင်် တရား�းစွဲဲ�ဆိုု�မှုု
ဖြ�စ််စဉ််တစ််ခုုလုံးး��တွွင်် ထိုု�ဘာာသာာစကားး�ဖြ�င့််� ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််ပါါသည််။ ဘာာသာာစကားး�တစ််ခုုကိုု�
ဥပဒေ�ေစနစ််၏ ရုံးး��သုံးး��ဘာာသာာစကားး�အဖြ�စ်် သတ််မှှတ််ထားး�ရန််လိုု�အပ််သည််ဖြ�စ််ရာာ ၎င်းး�ကိုု�
ဖော်�်�ဆော�ာင််ရာာ၌ အလွွန််ပင််ရှုုပ််ထွေး�း�ပြီး�း� အကုုန််အကျျများ��းနိုု�င််ပါါသည််။ သို့့��သော်�်လ
� ည်းး� ဥပမာာ
အားး�ဖြ�င့််� တရား�းစွဲဲ�ဆိုု�ရာာနှှင့်�် စီီရင််ချျက််ချျရာာတို့့��၌ ဘာာသာာစကားး�ခွဲဲ�ခြား��းထားး�ခြ�င်းး� ကဲ့့�သို့့��သော�ာ
အခြား��းရွေး�း�ချျယ််စရာာများ��း ရှိိ�ပါါသည််။
ဘာာသာာစကားး�စုံံ�နိုု�င််ငံံများ��း၏ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေများ��းသည်် ဤအရေး�း�ကိိစ္စစအတွွက််
အော�ာက််ပါါချျဉ်းး�ကပ််နည်းး� သုံးး��ခုုအနက််မှှတစ််ခုုကိုု� အသုံးး��ပြု�ုပါါသည််။
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ပထမချျဉ်းး�ကပ််နည်းး�၌ ရုံးး��သုံးး��ဘာာသာာစကားး�နှှစ််မျိုး�း��ဖြ�င့််� ဆော�ာင််ရွွက််နိုုင််ကြော
� ��ာင်းး� ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေက တရား�းရုံးး��များ��းကိုု� လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�ပေး�းသည််။ ဥပမာာအားး�ဖြ�င့််� ကနေ�ေဒါါတွွင်် မည််
သည့််� ဖက််ဒရယ််တရား�းရုံးး��၌မဆိုု�ဖြ�စ််စေ�၊ ကွီးး��ဘတ််ပြ�ည််နယ််၏ မည််သည့််�တရား�းရုံးး��၌မဆိုု�
ဖြ�စ််စေ�

တင််သွွင်းး�သည့််တို
� ု�င််ကြား�း�စာာတွွင််

အင်္ဂဂ�လိိပ််ဘာာသာာစကားး�ကိုု�သော်�်လ
� ည်းး�ကော�ာင်းး�၊

ပြ�င််သစ််ဘာာသာာစကားး�ကိုု�သော်�်လ
� ည်းး�ကော�ာင်းး� အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င််ကြော��ာင်းး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
ဖြ�င့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခဲ့့�သည်် (၁၈၆၇၊ ပုုဒ််မ ၁၃၃)။ ထို့့��နော�ာက်် ဖက််ဒရယ််တရား�းရုံးး��များ��းနှှင့်�် နယူးး�ဘရမ်းး�
ဝှှစ််ခ််ပြ�ည််နယ်် တရား�းရုံးး��များ��းတို့့��တွွင်် တရား�းစွဲဲ�ဆိုု�ရာာ၌ မည််သည့််�ကဏ္ဍအတွွက််မဆိုု� အင်္ဂဂ�လိိပ််
ဘာာသာာစကားး� သို့့��မဟုုတ်် ပြ�င််သစ််ဘာာသာာစကားး� အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င််ခွွင့််�ကိုု�ခြုံ�ံ�ငုံံ�မိစေ��ေရန်် ထိုု�အခွွင့််�
အရေး�း�ကိုု� ချဲ့့��ထွွင််ခဲ့့�ကြ�သည်် (၁၉၈၂၊ ပုုဒ််မ ၁၉ နှှင့်�် ၁၉.၁)။
ဒုုတိိယချျဉ်းး�ကပ််နည်းး�အဖြ�စ်် အလွှာာ�စုံံ�အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းစနစ််များ��း၌ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
သည်် ဘာာသာာစကားး� လူူနည်းး�စုုများ��းက လူူများ��းစုုဖြ�စ််နေ�သည့််� ပြ�ည််နယ််များ��းကိုု� တရား�းခွွင််သုံးး��
ဘာာသာာစကားး� ရွေး�း�ချျယ််နိုု�င််သော�ာ အခွွင့််အာ
� ာဏာာမျိုး�း�� ပေး�းနိုု�င််သည််။ အိိန္ဒိိ�ယနိုု�င််ငံံတွွင်် ပြ�ည််နယ််
တရား�းချုု�ပ််ရုံးး��များ��း၌ တရား�းစွဲဲ�ဆိုု�ရာာတွွင်် အသုံးး��ပြု�ုသော�ာ ဘာာသာာစကားး�သည်် အင်္ဂဂ�လိိပ်် (တရား�း
လွှှတ််တော်�်�ချုု�ပ််၌လည်းး�သုံးး��သည််) ဖြ�စ််သည််။ တရား�းရုံးး��ချုု�ပ််၌ တရား�းစွဲဲ�ဆိုု�ရာာတွွင်် ဟင််ဒီီကိုု�
ဖြ�စ််စေ�၊ နိုု�င််ငံ၏
ံ ရုံးး��သုံးး��ဘာာသာာစကားး�ကိုု�ဖြ�စ််စေ� အသုံးး��ပြု�ုခွွင့််ပေး�း
� ပြီး�း� မူူအားး�ဖြ�င့််�လည်းး� အင်္ဂဂ�လိိပ််
ဘာာသာာစကားး� အသုံးး��ပြု�ုမှုုကိုု�ပယ််ဖျျက််မည့််� (သို့့��သော်�်လ
� ည်းး� မည််သည့််�ပြ�ည််နယ််ကမျှှ မပယ််
ဖျျက််သေး�း) ဥပဒေ�ေမျိုး�း��ရေး�းဆွဲဲ�ရန်် ပြ�ည််နယ််များ��း၌ အခွွင့််�အာာဏာာရှိိ�သည််။ သို့့��သော်�်� အင်္ဂဂ�လိိပ််
ဘာာသာာစကားး�သာာအသုံးး��ပြု�ုသော�ာ တရား�းလွှှတ််တော်�်ချုု
� �ပ််ထံံ အယူူခံတ
ံ င််မှုုများ��းကိုု� ပံ့့�ပိုးး��နိုု�င််စေ�
ရန််အလို့့��ငှာာ� စီီရင််ချျက််များ��း၌ အင်္ဂဂ�လိိပ််ဘာာသာာစကားး�သာာ အသုံးး��ပြု�ုရမည််ဆိုု�သော�ာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက်် (၁၉၄၉၊ ပုုဒ််မ ၃၄၈) ကိုု�မူူ မပြော��ာ�င်းး�လဲဲနိုု�င််ပါါ။
တတိိယချျဉ်းး�ကပ််နည်းး�၌ အစိုးး��ရအနေ�ေဖြ�င့််� အလွှာာ�စုံံ�အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း ဟုုတ််သည််ဖြ�စ််စေ�၊
မဟုုတ််သည််ဖြ�စ််စေ� တရား�းခွွင််သုံးး��ဘာာသာာစကားး� သတ််မှှတ််နိုု�င််သော�ာ အခွွင့််အာ
� ာဏာာမျိုး�း��ကိုု�
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေက အပ််နှှင်းး�နိုု�င််သည််။ ဘယ််လ််ဂျီီ�ယံံနိုု�င််ငံ၌
ံ ဒေ�သအလိုု�က်် ခွဲဲ�ခြား��းစီီစဉ််
ထားး�သော�ာတရား�းရုံးး��များ��းသည်် ဖက််ဒရယ််မူူအရ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�အာာဏာာရှိိ�သည့််�အပြ�င်် တရား�းစွဲဲ�ဆိုု�
မှုု၌ အသုံးး��ပြု�ုသော�ာဘာာသာာစကားး�ကိုု� တရား�းရုံးး��ရှိိ�ရာာဒေ�သ၏ ဘာာသာာစကားး�ပေါ်�် မူူတည််၍
ရွေး�း�ချျယ််ဆုံးး��ဖြ�တ််သည််။
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ဘာာသာာစကားး�စုံံ� နိုု�င််ငံံများ��းတွွင်် ဘာာသာာစကားး�တစ််ခုုသည်် ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�း၌ ရုံးး��သုံးး��ဘာာသာာ
စကားး� ဖြ�စ််နေ�ပါါက မည််သည့််�ကဏ္ဍများ��းအတွွက်် ဖြ�စ််သနည်းး�ဟူူ၍ မေး�းခွွန်းး�ထုုတ််ရပါါမည််။
ဥပမာာအားး�ဖြ�င့််� မူူကြ�မ်းး�များ��း၊ ပြ�င််ဆင််ချျက််များ��း၊ ဥပဒေ�ေများ��းကဲ့့�သို့့��သော�ာ ဥပဒေ�ေပြ�ဋ္ဌာာန်းး�စာာများ��း၌
အသုံးး��ပြု�ုပါါသလားး�။ အဖွဲ့့��ဝင််များ��းအနေ�ေဖြ�င့််�လည်းး� ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�းနှှင့်�် ကော်�်�မတီီတို့့�၏ အစီီအစဉ််
များ��း၌ အသုံးး��ပြု�ုပါါသလားး�။ တရား�းစီီရင််ရေး�းမှာာ�ကဲ့့�သို့့�ပင်် ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�း၌လည်းး� လူူနည်းး�စုု
ဘာာသာာစကားး�တစ််ခုုကိုု� ရုံးး��သုံးး��အဖြ�စ်် ရွေး�း�ချျယ််သတ််မှှတ််ခြ�င်းး�သည်် လူူနည်းး�စုုဘာာသာာစကားး�
ဖြ�င့််� မှှတ််ချျက််ပေး�းလာာသော�ာ ဥပဒေ�ေပြု�ုအမတ််အတွွက်် လက််တန်းး�စကားး�ပြ�န်် ထားး�ရှိပေး���း�ခြ�င်းး�
ထက်် ပိုု�မိုု�၍ရှုုပ််ထွေး�း�၊ အကုုန််အကျျများ��း၊ ကျျယ််ပြ�န့််ပါ
� ါသည််။ တရား�းစီီရင််ရေး�းမှာာ�ကဲ့့�သို့့�ပင််
ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�း ဆွေး�း�နွေး�း�ချျင့််ချိိ�
� န််မှုုနှှင့်�် ဥပဒေ�ေပြ�ဋ္ဌာာန်းး�မှုုတို့့�၌ ရုံးး��သုံးး��ဘာာသာာစကားး�များ��း ပိုု�င်းး�ခြား��း
အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င််ပါါသည််။

ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�း ဆွေး�း�နွေး�း�ချျင့််ချိိ�
� န််မှုုများ��းတွွင်် ဘာာသာာစကားး�တစ််ခုုမက အသုံးး��ပြု�ုရန်် ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအချို့့���၌ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�ပါါသည််။ ဥပမာာအားး�ဖြ�င့််� ကင််ညာာနိုု�င််ငံ၏
ံ
ဥပဒေ�ေပြု�ု
လွှှတ််တော်�်�ဆွေး�း�နွေး�း�ခန်းး�များ��းတွွင်် ဆွာာ�ဟီီလီီ၊ အင်္ဂဂ�လိိပ််နှှင့််� ကင််ညာာသင်္ကေ�ေ�တဘာာသာာစကားး�
တို့့��ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င််သည််။ ကင််ညာာ သင်္ကေ�ေ�တဘာာသာာစကားး�ကိုု� ထည့််�သွွင်းး�ထားး�ခြ�င်းး�သည််
မသန််စွွမ်းး�သူူများ��းအရေး�း�ကိုု� ရုံးး��သုံးး��ဘာာသာာစကားး� မူူဝါါဒ၌ထည့််သွွင်းး
�
�စဉ်းး�စား�းပေး�းရန်် လိုု�အပ််
ကြော��ာင်းး� မီးး�မော�ာင်းး�ထိုးး��ပြ�ခြ�င်းး�ပင််ဖြ�စ််သည််။ အီီရတ််နိုု�င််ငံ၏
ံ လွှှတ််တော်�်၌
� ကာ့့�ဒစ််ရှ််�ဘာာသာာ
စကားး�ကိုု�ဖြ�စ််စေ�၊ အာာရဗီီဘာာသာာစကားး�ကိုု�ဖြ�စ််စေ� အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င််သည်် (အီီရတ််နိုု�င််ငံံ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ၂၀၀၅၊ ပုုဒ််မ ၄)။ ဗဟိုုဦး
� းစီးး�စနစ််အတွွက်် ဥပမာာနိုုင််ငံ
� မှာာ�
ံ စင်္ကာ�ာ�ပူူဖြ�စ််ပြီး�း� ၎င်းး�တွွင််
မ လေး�း၊ အင်္ဂဂ�လိိပ််၊ တရုုတ််နှှင့််� တမီးး�လ််ဟူူ၍ ရုံးး��သုံးး��ဘာာသာာစကားး�လေး�းခုုကိုု� အသုံးး��ပြု�ုသည််။
ဥပဒေ�ေ၌တစ််မျိုး�း��တစ််ဖုံံ�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�ခြ�င်းး�မရှိိ�ပါါက ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�းတွွင်် ၎င်းး�တို့့��အားး�လုံးး��ကိုု� အသုံးး��
ပြု�ုနိုု�င််သည််ဖြ�စ််ရာာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအရ ပယ််ဖျျက််ပြော��ာင်းး�လဲဲနိုု�င််သော�ာကိိစ္စစဖြ�စ််သည််
(၁၉၆၃၊ ပုုဒ််မ ၅၃ နှှင့်�် ၁၅၃ က)။
အင်္ဂဂ�လိိပ််ဘာာသာာစကားး� အဓိိကပြော�ာ��ဆိုု�သော�ာ အာာဖရိိကဒေ�ေသများ��းရှိိ� ဘာာသာာစကားး�စုံံ�
နိုု�င််ငံအ
ံ ချို့့���တွွင်် အင်္ဂဂ�လိိပ််ကိုု� ပယ််ဖျျက််ပြော��ာင်းး�လဲဲနိုု�င််သော�ာ မူူလရုံးး��သုံးး��ဘာာသာာစကားး�အဖြ�စ််
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ၌

ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�သော်�်�လည်းး�

အခြား��းဘာာသာာစကားး�များ��းကိုု�

ထပ််

ဆော�ာင်းး�သတ််မှှတ််နိုု�င််စေ�ရန််လည်းး� လမ်းး�ဖွွင့််ပေး�းထားး
�
�သည််။ ဥပမာာအားး�ဖြ�င့််� လိုု�က််ဘေး�းရီးး�
ယားး�နိုု�င််ငံ၏
ံ ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�း၌ အင်္ဂဂ�လိိပ််သည်် ရုံးး��သုံးး��ဘာာသာာစကားး�ဖြ�စ််သော်�်�လည်းး� ‘လွှှတ််တော်�်�
၏ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ဖြ�င့််� အတည််ပြု�ုသည့််�အတိုု�င်းး�’ နှှင့််� ‘လုံံ�လော�ာက််စွာာ� ကြို�ု�တင််ပြ�င််ဆင််ထားး�ပြီး�း�
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ဖြ�စ််ပါါက’ ဟူူသည့််� အခြေ�ေ�အနေ�ေနှှစ််ရပ််နှှင့််� ပြ�ည့််စုံံ�သော်�်
�
� အခြား��းဘာာသာာစကားး�တစ််ခုုကိုုဖြ� �စ််စေ�၊
တစ််ခုုမကကိုု�ဖြ�စ််စေ�အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င််သည်် (လိုု�က််ဘေး�းရီးး�ယားး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ (၁၉၈၆၊
ပုုဒ််မ ၄၁)။
အခြား��းချျဉ်းး�ကပ််နည်းး�ကိုု�မူူ ဂမ််ဘီီယာာနိုု�င််ငံံ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေမူူကြ�မ်းး� (၂၀၂၀) ၌
တွေ့�့�နိုု�င််သည််။ ၎င်းး�တွွင်် အမျိုး�း��သားး�လွှှတ််တော်�်သ
� ည်် အင်္ဂဂ�လိိပ််ဘာာသာာစကားး�ဖြ�င့််�အပြ�င်် ‘ဂမ််
ဘီီယာာနိုု�င််ငံ၏
ံ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� အခြား��းမည််သည့််�ဘာာသာာစကားး�မဆိုု�’ဖြ�င့််�လည်းး� လုုပ််ကိုု�င််
ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််ကြော��ာင်းး�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�သည််။ သို့့��ဖြ�စ််ရာာ လွှှတ််တော်�်�ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��းအတွွက််
အပြု�ုသဘော�ာ�ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််မျိုး�း�� (ဥပမာာ - ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ဖြ�င့််� သို့့��မဟုုတ်် ဥပဒေ�ေပြု�ုခြ�င်းး�ဖြ�င့််�)
မလိုု�အပ််ဘဲဲ အခွွင့််အရေး
� �း�ပေး�းထားး�သည်် (ပုုဒ််မ ၁၅၇ (၁))။ ထို့့��ပြ�င်် ဘာာသာာပြ�န််ဆိုု�မှုု ဖြ�ည့်�ဆည်းး
်
�
ပေး�းသော်�်�လည်းး� လွှှတ််တော်�်�ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််အားး�လုံးး�� လက််တွေ့�့�အသုံးး��ပြု�ုရမည့််� အင်္ဂဂ�လိိပ််နှှင့်�်
ဂမ််ဘီီယန််သင်္ကေ�ေ�တဘာာသာာစကားး�တို့့�အ
� တွွက််သာာဖြ�စ််သည်် (ပုုဒ််မ ၁၅၇ (၂))။
ဇယားး�ကွွက်် (၄.၅) နိုု�င််ဂျီးး��ရီးး�ယားး�နိုု�င််ငံံ အမျိုး�း��သားး�လွှှတ််တော်�်�အတွွက်် ရုံးး��သုံးး��ဘာာသာာ
စကားး�များ��း
နိုု�င််ဂျီးး��ရီးး�ယားး�သည်် ဘာာသာာစကားး�အရ အလွွန််ကွဲဲ�ပြား�း�စုံံ�လင််ပြီး�း� နိုု�င််ငံအ
ံ တွွင်းး� ဘာာသာာစကားး�
ပေါ�ါင်းး� ၅၀၀ ကျော်�်�� ပြော��ာဆိုု�သည််။ အသုံးး��များ��းဆုံးး�� အာာဖရိိကဘာာသာာစကားး�များ��းအနက်် သုံးး��မျိုး�း��မှာာ�
ဟော�ာင််ဆာာ၊ အီီဘိုု�နှှင့်�် ယော်�်�ရူူဘာာတို့့�� ဖြ�စ််ပြီး�း� နိုု�င််ငံံရှိိ� လူူဦးးရေ�အများ��းဆုံးး�� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�သုံးး��မျိုး�း��၏
ဘာာသာာစကားး�များ��း ဖြ�စ််သည််။ ထိုု�ဘာာသာာစကားး�များ��းကိုု� နိုု�င််ငံသားး
ံ �အများ��းစုုက မပြော��ာ�ဆိုု�ကြ�ပေ�။
နိုုင််ဂျီးး�
� �ရီးး�ယားး�သည်် ဗြိ�ိတိိသျှှကိုုလို
� နီ
�ု ဖြီ �စ််ခဲ့့�ဖူးး�ရာာ အင်္ဂဂ�လိိပ််သည််လက််တွေ့�့�အားး�ဖြ�င့််� ပေါ�ါင်းး�ကူးး�ဘာာသာာ
စကားး�ဖြ�စ််နေ�သည််။ ဤသို့့��ဖြ�င့််� အင်္ဂဂ�လိိပ််သည်် အမျိုး�း��သားး�အဆင့််� နိုု�င််ငံရေး�းကိိစ္စ
ံ
စများ��းတွွင်် အဓိိက
အသုံးး��ပြု�ုသော�ာ ဘာာသာာစကားး� ဖြ�စ််သည််။
နိုု�င််ဂျီးး��ရီးး�ယားး�နိုု�င််ငံံ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ (၁၉၉၉) ၌ ‘အမျိုး�း��သားး�လွှှတ််တော်�်၏
� လုုပ််ငန်းး�
ကိိစ္စစများ��းကိုု� အင်္ဂဂ�လိိပ််ဘာာသာာစကားး�ဖြ�င့််�အပြ�င်် ဟော�ာင််ဆာာ၊ အီီဘိုု�နှှင့််� ယော်�်�ရူူဘာာ ဘာာသာာစကားး�
တို့့��အတွွက်် ပြ�ည့််စုံံ�လုံံ�လော�
�
ာက််စွာာ� စီီစဉ််ပြ�င််ဆင််ထားး�ပြီး�း�ပါါကလည်းး� ထိုု�ဘာာသာာစကားး�များ��းဖြ�င့််�
လုုပ််ကိုု�င််ဆော�ာင််ရွွက််ရမည််’ ဟူူ၍ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�သည်် (ပုုဒ််မ ၅၅)။ ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�းအစီီအစဉ််များ��း
အတွွက်် အင်္ဂဂ�လိိပ််သည်် ရုံးး��သုံးး��ဘာာသာာစကားး�ဖြ�စ််ပြီး�း� ဟော�ာင််ဆာာ၊ အီီဘိုု�နှှင့််� ယော်�်�ရူူဘာာတို့့��လည်းး�
ရုံးး��သုံးး��ဖြ�စ််လာာနိုု�င််သော်�်ငြား��း
�
လုံံ�လော�ာက််စွာာ�စီီစဉ််ပြ�င််ဆင််ထားး�ရမည်် ဟူူ၍ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ၌
ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�သဖြ�င့််� လက််တွေ့�့�အသုံးး��ပြု�ုရေး�း၌ ကြ�န့််ကြာ�
� ာနေ�သည််။ ဤအချျက််သည်် ဘဏ္ဍာာရေး�းနှှင့်�်
ထော�ာက််ပံ့့�ပို့့��ဆော�ာင််ရေး�းတို့့��၌ အခက််အခဲဲများ��း ရှိကြော�����ာင်းး�ကိုု� သွွယ််ဝိုု�က််၍ အသိိအမှှတ််ပြု�ုထားး�ခြ�င်းး�
ပင်် ဖြ�စ််ပါါသည််။ အဆိုု�ပါါဘာာသာာစကားး�သုံးး��မျိုး�း��ကိုု� အမျိုး�း��သားး�လွှှတ််တော်�်အ
� တွွက်် ရုံးး��သုံးး��အဖြ�စ််
သတ််မှှတ််ခြ�င်းး�အားး�ဖြ�င့််� ဤပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််သည်် လူူတိုု�င်းး�အကျုံးး���ဝင််ရေး�း သင်္ကေ�ေ�တသတင်းး�စကားး�
လည်းး� ပါးး�ပါါသည််။
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ဖွဲ့့��စည်းး�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအချို့့���သည်် ရုံးး��သုံးး��ဘာာသာာစကားး�တစ််ခုုမကဖြ�င့််� ဥပဒေ�ေပြု�ုနိုု�င််စေ�
ရန်် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ပေး�းထားး�ပါါသည််။ ဤအတွွက်် ချျဉ်းး�ကပ််နည်းး�တစ််ခုုမှာာ� ဆွေး�း�နွေး�း�ချျင့််ချိိ�
� န််ရေး�း၌
အသုံးး�� ပြု�ုသော�ာဘာာသာာစကားး�ကိုု� ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�း၌လည်းး� အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ ကနေ�ေဒါါ
နိုု�င််ငံ၌
ံ ဆိုု�လျှှင်် ဖက််ဒရယ််ဥပဒေ�ေများ��းကိုု� အင်္ဂဂ�လိိပ််နှှင့််ပြ�င််
� သစ်် နှှစ််ဘာာသာာစလုံးး��ဖြ�င့််� ထုုတ််ပြ�န််
ရသည်် (၁၈၆၇၊ ပုုဒ််မ ၁၃၃၊ ၁၉၈၂၊ ပုုဒ််မ၁၈ (၁))။ ကွီးး��ဘတ််ပြ�ည််နယ်် (၁၈၆၇၊ ပုုဒ််မ ၁၃၃)
နှှင့််� နယူးး�ဘရမ်းး�ဝှှစ််ခ််ပြ�ည််နယ််(၁၉၈၂၊ ပုုဒ််မ ၁၈ (၂)) တို့့��တွွင််လည်းး� ထိုု�နည်းး�လည်းး�ကော�ာင်းး�
ပင််ဖြ�စ််သည််။ ကနေ�ေဒါါနိုု�င််ငံ၌
ံ ရုံးး��သုံးး��ဘာာသာာစကားး� နှှစ််ခုုတည်းး�သာာရှိိ�သဖြ�င့််� ဤချျဉ်းး�ကပ််
နည်းး�ကိုု�အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င််ခြ�င်းး� ဖြ�စ််ပါါသည််။
ပြ�ည််နယ််အသီးး�သီးး�၌ အင်္ဂဂ�လိိပ််နှှင့််� ဟင််ဒီီတို့့�အပြ�င်် လက််တွေ့�့�အသုံးး��ပြု�ုနေ�သော�ာ ရုံးး��သုံးး��
ဘာာသာာစကားး�ပေါ�ါင်းး� တစ််ဒါါဇင််ကျော်�်��ရှိသော����ာ အိိန္ဒိိ�ယကဲ့့�သို့့�နိုု�င််ငံမျိုး�း
ံ ��၌မူူ ကနေ�ေဒါါ၏ချျဉ်းး�ကပ််
နည်းး�ကိုု�အသုံးး��ပြု�ုရန်် ခက််ခဲဲနိုု�င််ပါါသည််။ သို့့��ဖြ�စ််ရာာ လွှှတ််တော်�်�ကတစ််မျိုး�း��တစ််ဖုံံ� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�
သော်�်� ဥပဒေ�ေအားး�လုံးး��၌ အင်္ဂဂ�လိိပ််ဘာာသာာစကားး�ကိုု�သာာ အသုံးး��ပြု�ုရမည််ဟူူ၍ အိိန္ဒိိ�ယနိုု�င််ငံံ
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေက ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�ပါါသည်် (၁၉၄၉၊ ပုုဒ််မ ၃၄၈ (၁))။ ယင်းး�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််
သည်် ဥပဒေ�ေတစ််ခုု၏အင်္ဂဂ�လိိပ််မူူကွဲဲ�နှှင့်�် အခြား��းဘာာသာာစကားး�ဖြ�င့််� ပြု�ုစုုထားး�သော�ာ မူူကွဲဲ�တို့့�
အကြား�း�ကွဲဲ�လွဲဲ�နေ�ခဲ့့�သော်�်� အင်္ဂဂ�လိိပ််မူူကွဲဲ�ကိုု�သာာအတည််ဟုု မှှတ််ရမည််ဟူူ၍ အဓိိပ္ပါါ�ယ််သက််
ရော�ာက််ပေ�သည််။ လက််တွေ့�့�၌ ယင်းး�သည်် ဥပဒေ�ေစနစ််၌ အင်္ဂဂ�လိိပ််ဘာာသာာစကားး�၏ အခရာာ
ကျျမှုုကိုု� အားး�ဖြ�ည့်�ပေး�းရ
်
န််ဖြ�စ််နေ�ပါါသည််။ ထို့့��အပြ�င်် ပြ�ည််နယ််ဥပဒေ�ေများ��းသည်် ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�း
၌ အင်္ဂဂ�လိိပ််မဟုုတ််သော�ာအခြား��းဘာာသာာစကားး�များ��းကိုု� အသုံးး��ပြု�ုရန််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ပေး�းနိုု�င််သော်�်လ
� ည်းး�
အင်္ဂဂ�လိိပ််မူူကွဲဲ�သည််သာာလျှှင်် အတည်် (၁၉၄၉၊ ပုုဒ််မ ၃၄၈ (၂)) ဖြ�စ််သဖြ�င့််� လက််တွေ့�့�အားး�ဖြ�င့််�
မူူ အင်္ဂဂ�လိိပ််ဘာာသာာစကားး�၏ အခရာာကျျမှုုကိုု�အားး�ဖြ�ည့်ပေး�းရာ
�်
ာ ရော�ာက််နေ�ပါါသည််။
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ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအချို့့���သည်် ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�ဘာာသာာစကားး� ပြော��ာဆိုု�သူူများ��း
အတွွက်် အထူးး�သဖြ�င့််� ပညာာရေး�းနှှင့်�စပ််လျ
်
ျဉ်းး�၍ အခွွင့််အရေး
� �း�များ��းပေး�းပါါသည််။ ထိုု�အခွွင့််�အရေး�း�
များ��းသည်် အဆင််အပြ�င််အရ ကွဲဲ�ပြား�း�သည််။ ဥပမာာအားး�ဖြ�င့််� ကိုု�လမ််ဘီီယာာနိုု�င််ငံတွွင််
ံ
ဘာာသာာ
စကားး�နှှစ််မျိုး�း��ဖြ�င့််� သင််ကြား�း�ရန်် (၁၉၉၁၊ ပုုဒ််မ ၁၀) ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�သော်�်�လည်းး� ဘရာာဇီးး�နိုု�င််ငံ၌
ံ
ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�များ��းအတွွက်် အစိုးး��ရ၏ ပေါ်�်တူူဂီီဘာာသာာစကားး�သုံးး��ပညာာရေး�းနှှင့်�တ
် န်းး�တူူ
တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� ဘာာသာာစကားး�ဖြ�င့််�သင််ကြား�း�ခွွင့််� (၁၉၈၈၊ ပုုဒ််မ ၂၁)၊ ဗင််နီီဇွဲဲ�လားး�၌မူူ ဌာာနေ�
တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�များ��းအတွွက်် ကိုု�ယ််ပိုု�င််ပညာာရေး�းစနစ််ရရှိိ�ပိုု�င််ခွွင့််� (၁၉၉၉၊ ပုုဒ််မ ၁၂၁) ပေး�းထားး�
သည််။ ဘိုု�လီီဗီးး�ယားး�၏ ချျဉ်းး�ကပ််နည်းး�၌မူူ အထက််တန်းး�နှှင့်�် အဆင့််မြ�င့့်�ပညာ
�
ာရေး�းအဆင့််�များ��း
အပါါအဝင်် ပညာာရေး�းစနစ််တစ််ခုုလုံးး��၌ ဘာာသာာစကားး�စုံံ�ဖြ�စ််စေ�ရန်် ကတိိကဝတ််ထားး�ရှိကြော�����ာင်းး�
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဖြ�င့််� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ပါါသည်် (၂၀၀၉၊ ပုုဒ််မ ၇၈ (၂)၊ ၈၀ (၂)၊ ၉၁ (၂) နှှင့််� ၉၅
(၂))။

ဘာာသာာစကားး�အခြေ�ေ�ခံံသော�ာ ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံမှု
ံ ုကိုု� တားး�မြ�စ််သည့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
လာာ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းသည်် နယ််ပယ််စုံံ�သက််ရော�ာက််ပါါသည််။ လူူမျိုး�း��၊ လိိင််ဖြ�စ််တည််မှုု၊ ကိုးး��ကွွယ််
ယုံံ�ကြ�ည််မှုု၊ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�ဖြ�စ််မှုု၊ လိိင််စိိတ််တိိမ်းး�ညွှှတ််မှုု အစရှိိ�သည့််� အကြော��ာ�င်းး�ရင်းး�များ��းပေါ်�်
အခြေ�ေ�ခံံ၍ ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံမှု
ံ ုမပြု�ုရန်် တားး�မြ�စ််သော�ာပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််၌ ဘာာသာာစကားး�ကိုု�လည်းး�
ထည့််�သွွင်းး�ထားး�လေ့�့ ရှိိ�ကြ�သည််။ ဤတွွင်် အဓိိကကျသော��ာ�မေး�းခွွန်းး�မှာာ� ဘာာသာာစကားး�အခြေ�ေ�ခံံ
သော�ာ ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံမှု
ံ ုအားး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဖြ�င့််� တားး�မြ�စ််ထားး�ခြ�င်းး�ကိုု� ဘာာသာာစကားး�
အနည်းး�ငယ််အားး� ရုံးး��သုံးး��အဖြ�စ်် ရွေး�း�ချျယ််သတ််မှှတ််ခြ�င်းး�၊ ထိုု�ဘာာသာာစကားး�များ��းအကြား�း� ဆက််
လက််ပိုုင်းး
� �ခြား��းခြ�င်းး�တို့့�နှ
� င့်
ှ ်� မည််သို့့�ချိိ�
� န််ညှိိ�မည််နည်းး�ဟူူ၍ဖြ�စ််သည််။ ယင်းး�သည်် ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေအပေါ်�်� အဓိိပ္ပါါ�ယ််ကော�ာက််ယူူမှုနှ
ု င့်
ှ ဆို
်� င််သော�
�ု
ာ ကိိစ္စစမျိုး�း��ဖြ�စ််သည််။ မည််သည့််ရုံး
� �း� သုံးး��ဘာာသာာ
စကားး�မဆိုု�အားး� ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံမှု
ံ ုမပြု�ုရေး�းအပိုု�ဒ််၏ချွွင်းး�ချျက််အဖြ�စ််လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ ၎င်းး�မှှကင်းး�
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လွွတ််ခွွင့််ပေး�းရ
�
န််လည်းး�ကော�ာင်းး� ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ၌ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�ချျက််ကိုု� ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ တရား�းရုံးး��များ��းက စိိစစ််နိုု�င််သည််။

ပေါ�ါင်းး�ကူးး�ဘာာသာာစကားး� (သို့့��) လူူများ��းစုုဘာာသာာစကားး�အပြ�င်် လူူနည်းး�စုုများ��းဘာာသာာ
စကားး�များ��းသည်် ရုံးး��သုံးး��အဆင့််� ရှိိ�ပါါက လူူနည်းး�စုုများ��းအတွွက်် ၎င်းး�တို့့��၏ဘာာသာာစကားး�များ��း
အားး� အစိုးး��ရအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း၏ပြ�င််ပ၌ အသုံးး��ပြု�ုပိုု�င််ခွွင့််�ကိုု�လည်းး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဖြ�င့််�
ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ပေး�းရပါါမည််။ ဤသို့့��သော�ာ ပုုဂ္ဂဂလအဆင့််ပြော��
� ာဆိုု�ဆက််သွွယ််မှုုများ��းဟူူသည််၌ ဝန်းး�ကျျင််
အခြေ�ေ�အနေ�ေအမျိုး�း��မျိုး�း�� အကျုံးး���ဝင််ပါါသည််။ အနိိမ့််�ဆုံးး��အားး�ဖြ�င့််� ၎င်းး�တို့့��သည်် နေ�အိိမ််တွွင်းး�နှှင့်�်
မိိသားး�စုုတွွင်းး� ပြော��ာဆိုု�ဆက််သွွယ််ခြ�င်းး� နှှင့််�သက််ဆိုု�င််ပါါသည််။ အလယ််အလတ််အဆင့််�အားး�
ဖြ�င့််� အသိုုက််
� အဝန်းး�ထဲဲရှိိ� အဖွဲ့့�� အစည်းး�များ��း၊ ယဉ််ကျေး�း�မှုုဆိုင််ရာ
�ု ာ ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ��း၊ ဘာာသာာရေး�း
အဖွဲ့့�� အစည်းး�များ��းတို့့�နှ
� င့်
ှ ဆို
်� င််သော�
�ု
ာသင်းး�ပင်းး�ဖွဲ့့�� စည်းး�မှုုများ��းဖြ�စ််သည််။ အမြ�င့််ဆုံးး�
� �အားး�ဖြ�င့််မူ
� ူ ဆိုုင်းး
� �
ဘုုတ််များ��း၊ စား�းသုံးး��သူူဝန််ဆော�ာင််မှုုနှှင့်�် လုုပ််ငန်းး�ခွွင််တို့့��၌အသုံးး��ပြု�ုသည့််� ဘာာသာာစကားး�လည်းး�
အကျုံးး���ဝင််သော�ာ စီးး�ပွား��းကူးး�သန်းး�ရေး�းဖြ�စ််သည််။ တူူညီီသော�ာဥပဒေ�ေကျျင့််သုံးး�
� �ခံံရခွွင့််�နှှင့််�အလားး�
တူူပင်် ဤအခွွင့််�အရေး�း�များ��းသည်် ဘာာသာာစကားး�လူူနည်းး�စုု သုံးး��မျိုး�း��စလုံးး�� (ကိုု�ယ့်�ကြ�မ္မာ
်
ာ�ကိုယ််
�ု
ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခွွင့််တော�
�
ာင်းး�ဆိုုသူ
� များ��း
ူ နှှင့််� မတော��ာင်းး�ဆိုုသူ
� များ��း
ူ ၊ ဌာာနေ�တိုုင်းး
� �ရင်းး�သားး�များ��း)အတွွက်် လက််
တွေ့�့�ကျျကျျ အရေး�း�ပါါပါါသည််။
လွွတ််လပ််စွာာ� စုုဝေး�းခွွင့််�၊ သင်းး�ပင်းး�ဖွဲ့့��စည်းး�ခွွင့််�၊ ထုုတ််ဖော်�်�ပြော��ာဆိုု�ခွွင့််�၊ ကိုးး��ကွွယ််ယုံံ�ကြ�ည််
ခွွင့််� အစရှိိ�သည့််� လူ့့�အခွွင့််အရေး
� �း�များ��းသည်် ထိုု�လုုပ််ဆော�ာင််မှုုများ��း၌ အသုံးး��ပြု�ုမည့််� ဘာာသာာစကားး�
အားး� ရွေး�း�ချျယ််ခြ�င်းး�နှှင့်�လ
် ည်းး� သက််ဆိုု�င််ပါါသည််။ ထိုု�အခွွင့််�အရေး�း�များ��းသည်် နိုု�င််ငံံသားး�တို့့��၏
အခြေ�ေ�ခံံအခွွင့််�အရေး�း�များ��း၌ ပါါဝင််နေ�လေ့�့ရှိိ�ပါါသည််။ သို့့��သော်�်လ
� ည်းး� ပုုဂ္ဂဂလအဆင့််� ဘာာသာာ
စကားး�အသုံးး��ပြု�ုမှုုဆိုု�င််ရာာ အခွွင့််အရေး
� �း�အားး� ကာာကွွယ််ပေး�းသည့််� သီးး�ခြား��းပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းကိုု�
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအများ��းအပြား�း�၌ ထည့််�သွွင်းး�ရေး�းဆွဲဲ�ထားး�ပါါသည််။

လူူပုုဂ္ဂိုု��လ််များ��း၏ ကိုု�ယ််ပိုု�င််ဘာာသာာစကားး�အသုံးး��ပြု�ုမှုုနှှင့်�်စပ််လျျဉ်းး�ပြီး�း� အစိုးး��ရအဖွဲ့့��အစည်းး�
များ��းပြ�င််ပ၌ ပုုဂ္ဂဂလအဆင့််� အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�အတွွက််ဟူူ၍ အတိိအကျသော်��်��လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ သွွယ််
ဝိုု�က််၍သော်�်�လည်းး�ကော�ာင်းး� ကန့််သ
� တ််ထားး�သည့််� အားး�လုံးး��အတွွက််အကျုံးး���ဝင််သော�ာ အခွွင့််�
အရေး�း�များ��းကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအချို့့���၌ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�ပါါသည််။ ထိုု�သို့့�သော�ာ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််
များ��းကိုု� ဥပမာာအားး�ဖြ�င့််� ဂမ််ဘီီယာာ (၁၉၉၆၊ ပုုဒ််မ ၃၂)၊ ဂျော်�်��ဂျီီ�ယာာ (၁၉၉၅၊ ပုုဒ််မ ၁၁)၊ အိိန္ဒိိ�ယ
International IDEA 45

(၁၉၅၀၊ ပုုဒ််မ ၂၉)၊ မာာလာာဝီီ (၁၉၉၄၊ ပုုဒ််မ ၂၆)၊ မလေး��းရှား��း (၁၉၅၇၊ ပုုဒ််မ ၁၅၂)၊ မြ�န််မာာ
(၂၀၀၈၊ ပုုဒ််မ ၃၅၄)၊ နယူးး�ဇီီလန်် (၁၉၉၀၊ ပုုဒ််မ ၂၀)၊ နိုု�င််ဂျာ�ာ (၂၀၁၀၊ ပုုဒ််မ ၅)၊ ပါါကစ္စစတန််
(၁၉၇၃၊ ပုုဒ််မ ၂၈) ၊ ပိုု�လန်် (၁၉၉၇၊ ပုုဒ််မ ၃၅) ၊ ရိုု�မေး�းနီးး�ယားး� (၁၉၉၁၊ ပုုဒ််မ ၃၂) နှှင့််� ဆူူဒန််
(၂၀၁၉၊ ပုုဒ််မ ၆၆) တို့့�တွွင််
�
အနှံ့့�အ
� ပြား�း�တွေ့�့�နိုုင််ပါ
� ါသည််။ ဘိုုလီ
� ဗီးး
ီ �ယားး� (၂၀၀၉၊ ပုုဒ််မ ၃၀ (၂)(၉))၊
ဘရာာဇီးး�(၁၉၈၈၊ ပုုဒ််မ ၂၁၀ (၂))၊ ကိုုလ
� မ််ဘီီယာာ (၁၉၉၁၊ ပုုဒ််မ ၁၀)၊ ကို့့�စ််တာ
�
ာရီီကာာ (၁၉၄၉၊
ပုုဒ််မ ၇၆)၊ အီီကွေဒေါ�ါ��� (၂၀၀၈၊ ပုုဒ််မ ၂)၊ အယ််လ််ဆာာဗေး�းဒိုးး�� (၁၉၈၃၊ ပုုဒ််မ ၆၂)၊ မက္ကကဆီီကိုု�
(၁၉၁၇၊ ပုုဒ််မ ၂ (က)(၄))၊ နီီကာာရာာဂွာာ� (၁၉၈၇၊ ပုုဒ််မ ၉၀) နှှင့််� ပါါရာာဂွေး�း� (၁၉၉၂၊ ပုုဒ််မ ၁၄၀)
ဟူူသည့််� လက််တင််အမေ�ရိိကနိုု�င််ငံံများ��း၌ ပုုဂ္ဂဂလိိကအဆင့််� ဘာာသာာစကားး�အသုံးး��ပြု�ုမှုုကိုု� ဌာာနေ�
တိုုင်းး
� �ရင်းး�သားး�များ��းအတွွက််ဟူူ၍ ကန့််သ
� တ််ထားး�သည််တွွင်် ဌာာနေ�တိုုင်းး
� �ရင်းး�သားး�ဘာာသာာစကားး�
များ��းကိုု� အသိိအမှှတ််ပြု�ု၊ အလေး�း�ထားး�ရမည့််� အစိုးး��ရတာာဝန််၏ တစ််စိိတ််တစ််ပိုု�င်းး�အဖြ�စ်် အတိိ
အကျသော်��်��လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ သွွယ််ဝိုု�က််၍သော်�်�လည်းး�ကော�ာင်းး� ကန့််သ
� တ််ထားး�ပါါသည််။
ဤအခွွင့််�အရေး�း�များ��းသည််

ယဉ််ကျေး�း�မှုုထုံးး��တမ်းး�ဓလေ့�့�များ��း၌

ပါါဝင််လုုပ််ဆော�ာင််ခွွင့််�နှှင့််�

ဆိုု�င််သော�ာ ပိုု�မိုု�ကျျယ််ပြ�န့််သ
� ည့့်� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းတွွင််လည်းး� ပါါဝင််နေ�လေ့�့ရှိိ�ပါါသည််။

အစိုးး��ရမှှ ဖွွင့််�လှှစ််ထားး�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််စေ�၊ ငွေထော���ာ�က််ပံ့့�ထားး�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််စေ�၊ နှှစ််မျိုး�း��လုံးး��ဖြ�စ််စေ�
ပြု�ုထားး�သည့််� လူူနည်းး�စုုဘာာသာာစကားး�ပြော��ာ စာာသင််ကျော�ာ�င်းး�များ��းနှှင့်မ
်� ဆိုု�င််သော�ာ ကိိစ္စစမှာာ�မူူ
ဘာာသာာစကားး�လူူနည်းး�စုုများ��းအဖို့့��

ကိုု�ယ််ပိုု�င််ဘာာသာာစကားး�ဖြ�င့််�

သင််ကြား�း�မည့််�

ပုုဂ္ဂဂလိိက

ကျော�ာ�င်းး�များ��း တည််ထော�ာင််လုုပ််ကိုု�င််ခွွင့််�ပင်် ဖြ�စ််ပါါသည််။ ဤအခွွင့််�အရေး�း�ကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေ၌ အတိိအကျျပြ�ဋ္ဌာာန်းး�နိုု�င််ပါါသည််။ ဥပမာာအားး�ဖြ�င့််� ယူူကရိိန်းး�နိုု�င််ငံံ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေ (၁၉၉၄) တွွင်် လူူနည်းး�စုုများ��းအတွွက်် ၎င်းး�တို့့��၏စာာသင််ကျော�ာ�င်းး�များ��းနှှင့်�် နိုု�င််ငံအ
ံ တွွင်းး�ရှိိ�
ယဉ််ကျေး�း�မှုုဆိုု�င််ရာာအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းတို့့��၌ ကိုု�ယ််ပိုု�င််ဘာာသာာစကားး�များ��းဖြ�င့််� သင််ယူူလေ့�့လာာ
ခွွင့််�ကိုု� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�သည်် (ပုုဒ််မ ၅၃)။ ဘူူဂေး�းရီးး�ယားး�နိုု�င််ငံံတွွင်် ဘာာသာာစကားး�လူူနည်းး�စုုများ��း
သည်် မသင််မနေ�ေရသင််ယူူရမည့်�် ဘူူဂေး�းရီးး�ယန်းး�ဘာာသာာစကားး�အပြ�င်် ၎င်းး�တို့့��၏ကိုု�ယ််ပိုု�င််
ဘာာသာာစကားး�များ��းကိုု�လည်းး� သင််ယူူရန််အခွွင့််�အရေး�း�ရှိိ�သည်် (ဘူူဂေး�းရီးး�ယားး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေ ၁၉၉၁၊ ပုုဒ််မ ၃၆)။။ တူူရကီီနိုု�င််ငံ၌
ံ မူူ မည််သည့််�အစိုးး��ရကျော��ာ�င်းး�၌မဆိုု�ဖြ�စ််စေ�၊ မည််သည့််�
ပုုဂ္ဂဂလိိကကျော��ာ�င်းး�၌မဆိုုဖြ� �စ််စေ� တိုုင်းး
� �တပါးး�ဘာာသာာစကားး�များ��းကိုု� ဒုုတိိယဘာာသာာစကားး�အဖြ�စ််
သင််ကြား�း�နိုုင််သော်�်
�
ငြား��း
�
တူူရကီမ
ီ ဟုုတ််သော�ာ အခြား��းဘာာသာာစကားး�များ��းကိုု� မိိခင််ဘာာသာာစကားး�
အဖြ�စ်် သင််ကြား�း�ခြ�င်းး�မပြု�ုရန်် တားး�မြ�စ််ထားး�သည်် (ပုုဒ််မ ၄၂)။
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နိုု�င််ငံ့့�အစိုးး��ရများ��းသည်် ယဉ််ကျေး�း�မှုုဆိုု�င််ရာာ ဘုံံ�လက္ခခဏာာကိုု� မြှ�ှင့်�တ
် င််ရန််အလို့့��ငှာာ� ပုုဂ္ဂဂလ
အဆင့််� ဘာာသာာစကားး�အသုံးး��ပြု�ုမှုုပေါ်�် စည်းး�ကမ်းး�ကြ�ပ််မတ််လာာနိုု�င််သည််။ ပုုဂ္ဂဂလိိကအဆင့််�
ဘာာသာာစကားး�အသုံးး��ပြု�ုမှုုဆိုု�င််ရာာ အားး�လုံးး��အကျုံးး���ဝင််သော�ာ အခွွင့််�အရေး�း�ကိုု�ဖြ�စ််စေ�၊ လစ််ဘ
ရယ််မူူ တစ််ခုုခုုကိုု�ဖြ�စ််စေ� အခြေ�ေ�ခံံလျျက်် ထိုု�ဥပဒေ�ေများ��းကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအရ စိိန််ခေါ်�်
ကန့််ကွွက််လာ
�
ာနိုု�င််သည််။ ဥပမာာအားး�ဖြ�င့််� ကနေ�ေဒါါနိုု�င််ငံတွွင််
ံ
ပြ�င််သစ််စကားး�ပြော��ာ ကွီးး��ဘတ််
ပြ�ည််နယ််သည်် ဆိုု�င်းး�ဘုုတ််များ��း၊ ပိုု�စတာာများ��း၊ ကြော်��်�ငြာ�ာများ��း၌ ပြ�င််သစ််ဘာာသာာစကားး�ကိုု�သာာ
အသုံးး��ပြု�ုရန်် သတ််မှှတ််သည့််� ဥပဒေ�ေကိုု�ရေး�းဆွဲဲ�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခဲ့့�သည််။ ယင်းး�ဥပဒေ�ေသည်် ပြ�င််သစ််
ဘာာသာာစကားး� အသုံးး��ပြု�ုမှုုကိုု�မြှ�ှင့်�တ
် င််ရန််ဟူူသည့််� ဥပဒေ�ေနှှင့်�ညီ
် ီသော�ာ ရည််ရွွယ််ချျက််အတိုု�င်းး�
ဖြ�စ််သော်�်လ
� ည်းး� လွွတ််လပ််စွာာ�ထုုတ််ဖော်�်�ပြော��ာဆိုု�ခွွင့််�ကိုု� ချိုး�း��ဖော�ာက််နေ�ပြီး�း� မျှှတခြ�င်းး�မရှိိ�ဟူူ၍
တရား�းရုံးး��များ��းက စီီရင််ချျက််ချျခဲ့့�သည််။ သို့့��ဖြ�စ််ရာာ ပြ�င််သစ််ဘာာသာာစကားး�အားး� အဓိိကအသုံးး��ပြု�ု
ရန်် သတ််မှှတ််သည့််� ဥပဒေ�ေပြ�င််ဆင််ချျက််ကိုု� ကွီးး��ဘတ််ပြ�ည််နယ််က ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခဲ့့�သည််။
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နိုု�င််ငံတ
ံ ကာာဥပဒေ�ေသည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ ဤရွေး�း�ချျယ််မှုုများ��း ပြု�ုလုုပ််ကြ�
သည့််� ဥပဒေ�ေဝန်းး�ကျျင််၏ တစ််စိိတ််တစ််ဒေ�သဖြ�စ််ပြီး�း� စံံပြု�ုစရာာအဖြ�စ်် လွှှမ်းး�မိုးး��ပါါသည််။
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ ရေး�းဆွဲဲ�သူူများ��းအနေ�ေဖြ�င့််� ဘာာသာာစကားး�ဆိုု�င််ရာာ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းကိုု�
ရေး�းဆွဲဲ�ရာာ၌ အဆိုု�ပါါဥပဒေ�ေများ��းကိုု� လိုု�က််နာာရနိုု�င််ပါါသည််။
ECHR (ဥရော�ာပကော��ာင််စီီ၊ ၁၉၅၀ ခုုနှှစ််)၊ ICCPR (OHCHR ၊ ၁၉၆၆ ခုုနှှစ််)၊ ACHR (OAS ၊
၁၉၆၉ ခုုနှှစ််) နှှင့််� အာာဖရိိကတိုု�က်် လူ့့�အခွွင့််အရေး
� �း�ပဋိိညာာဉ်် (ACHPR ၊ OAU ၊ ၁၉၈၁ ခုုနှှစ််)
တို့့�� ကဲ့့�သို့့��သော�ာ အပြ�ည််ပြ�ည််ဆိုု�င််ရာာနှှင့်�် ဒေ�သတွွင်းး� လူ့့�အခွွင့််အရေး
� �း�သဘော�ာ�တူူစာာချုု�ပ််များ��း၌
လွွတ််လပ််စွာာ� စုုဝေး�းခွွင့််�၊ သင်းး�ပင်းး�ဖွဲ့့��စည်းး�ခွွင့််�၊ ထုုတ််ဖော်�်�ပြော��ာဆိုု�ခွွင့််�၊ ကိုးး��ကွွယ််ယုံံ�ကြ�ည့််�ခွွင့််�
အစရှိိ�သည့််� လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� ထည့််�သွွင်းး�ရေး�းဆွဲဲ�ထားး�ပါါသည််။ ထိုု�အခွွင့််�အရေး�း�များ��းသည််
ပုုဂ္ဂဂလအဆင့််� ဘာာသာာစကားး�အသုံးး��ပြု�ုခွွင့််ကို
� ု� အကာာအကွွယ််ပေး�းပါါသည််။ ထို့့��ပြ�င်် ECHR၊
ICCPR နှှင့်�် ACHR တို့့��သည်် ရာာဇဝတ််မှုုဆိုု�င််ရာာ တရား�းစီီရင််ရေး�းစနစ််၌ စွဲဲ�ချျက််တင််၊ တရား�းစွဲဲ�ဆိုု�
ခံံရသူူများ��းအတွွက်် ဘာာသာာပြ�န််အကူူအညီီရပိုု�င််ခွွင့််�ကိုု�အာာမခံံပေး�းပါါသည်် (အခန်းး� (၄) ကိုု� ရှုု)။
အဆိုု�ပါါဥပဒေ�ေများ��းအားး�လုံးး��သည်် ဘာာသာာစကားး�အခြေ�ေ�ခံံသော�ာ ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံမှု
ံ ုကိုု� တားး�မြ�စ််
ပါါသည််။ အရေး�း�ကြီး�း�သော�ာ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််အဖြ�စ်် ဗျူူ�ရိုု�ကရက််အရာာရှိိ�များ��းအနေ�ေဖြ�င့််� ဘာာသာာ
စကားး�လူူနည်းး�စုု အသိုု�က််အဝန်းး�တစ််ခုုထံံ ဝန််ဆော�ာင််မှုုပေး�းရာာတွွင်် ထိုု�လူူနည်းး�စုု၏ဘာာသာာ
စကားး�ဖြ�င့််� ဝန််ဆော�ာင််မှုုပေး�းစေ�ရမည််ကိုု� နိုု�င််ငံ့့�အစိုးး��ရကငြ�င်းး�ပယ််ပါါက ဘာာသာာစကားး�အခြေ�ေ�ခံံ
သော�ာ ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံမှု
ံ ုမြော��ာက််ကြော��ာင်းး� ကုုလသမဂ္ဂဂ လူ့့�အခွွင့််အရေး
� �း�ကော်�်�မတီီ (၁၉၉၆) က
ဆုံးး��ဖြ�တ််ခဲ့့�သည်် (ဒီီယာာဂါ့့�ဒ်် နှှင့််� နမီးး�ဘီးး�ယားး�နိုု�င််ငံ)ံ ။ ကွဲဲ�လွဲဲ�နေ�သော�ာ သဘော�ာ�ထားး�များ��းကိုု�
မီးး�မော�ာင်းး�ထိုးး��ပြ�သော်�်�ငြား��း အစိုးး��ရအနေ�ေဖြ�င့််� ရုံးး��သုံးး��ဘာာသာာစကားး�ကိုုဖြ� �စ််စေ�၊ နိုုင််ငံ
� တော်�်
ံ
ဘာ
� ာသာာ
စကားး�ကိုု�ဖြ�စ််စေ� ရွေး�း�ချျယ််သတ််မှှတ််သည့််�ပေါ်�် ကန့််သ
� တ််မထားး�သော�ာ ကျျဉ်းး�မြော��ာင်းး�သည့််�
အဆိုု�မျှှသာာ ဖြ�စ််ပါါသည််။
ရုံးး��သုံးး��ဘာာသာာစကားး�မူူဝါါဒနှှင့်�စပ််လျ
်
ျဉ်းး�၍ ဥပမာာအားး�ဖြ�င့််� တရား�းစီီရင််ရေး�း၊ ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�း
နှှင့််� အစိုးး��ရ၏ ဌာာနတွွင်းး�ဘာာသာာစကားး�တို့့��ကဲ့့�သို့့�သော�ာ အထက််ပါါအရေး�း�ကိိစ္စစများ��းသည်် လူ့့�
အခွွင့််�အရေး�း�သဘော�ာ�တူူစာာချုု�ပ််များ��းနှှင့်�် အလွွန််ပင််အလှှမ်းး�ဝေး�းပါါသည််။
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၁။ သင့််�ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ၌ ရုံးး��သုံးး��ဘာာသာာစကားး� တစ််ခုုကိုု�ဖြ�စ််စေ�၊ တစ််ခုုမကဖြ�စ််စေ�
ရွေး�း�ချျယ််သတ််မှှတ််သင့််�ပါါသလားး�။ ရွေး�း�ချျယ််သတ််မှှတ််ခြ�င်းး� ပြု�ုမည််ဆိုု�ပါါက မည််သည့််�
အကျိုးး���ကျေး�း�ဇူးး�များ��း ရမည််နည်းး�။ မပြု�ုပါါက မည််သည့််�ဆိုးး��ကျိုးး���များ��း ရမည််နည်းး�။
၂။ သင့််�နိုု�င််ငံ၌
ံ ရုံးး��သုံးး��ဘာာသာာစကားး�မူူဝါါဒ၏ သမိုု�င်းး�ကြော��ာင်းး�မှာာ� အဘယ််နည်းး�။ ၎င်းး�သည််
ယခင််၌ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ အရေး�း�ကိိစ္စစ ဖြ�စ််ခဲ့့�ပါါသလားး�။ သင့််နို
� ု�င််ငံသ
ံ ည််
ကိုု�လိုု�နီီပြု�ုခံရဖူးး
ံ �သည့််� သမိုု�င်းး�ကြော��ာင်းး�ရှိိ�ခဲ့့�ပါါသလားး�။ ရှိိ�ခဲ့့�ပါါက ထိုု�အချျက််သည်် ရုံးး��သုံးး��
ဘာာသာာစကားး�မူူဝါါဒအရေး�း� ခေ�တ််ပြို�ု�င််ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုများ��းကိုု� ပုံံ�သွွင်းး�ခဲ့့�ပါါသလားး�။
၃။ သင့််�နိုု�င််ငံတွွင််
ံ
ဘာာသာာစကားး�လူူနည်းး�စုု မည််သည့််�အမျိုး�း��အစား�းများ��း ရှိိ�ကြ�သနည်းး�။ ၎င်းး�
တို့့��သည်် ကိုု�ယ််ပိုု�င််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခွွင့််� တော�ာင်းး�ဆိုု�ပါါသလားး�။ ဒေ�သအရ စုုစည်းး�လျျက််ဖြ�စ််စေ�၊
ပြ�န့််ကျဲဲ
� �လျျက််ဖြ�စ််စေ� နေ�ထိုု�င််ကြ�ပါါသလားး�။ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�များ��း ဖြ�စ််ပါါသလားး�။
ရုံးး��သုံးး��ဘာာသာာစကားး�မူူဝါါဒနှှင့်�စပ််လျ
်
ျဉ်းး�၍ မည််သည့််�အချျက််များ��း တော�ာင်းး�ဆိုု�ကြ�သနည်းး�။
တော�ာင်းး�ဆိုု�ချျက််အမျိုး�း��အစား�းများ��း ကွဲဲ�ပြား�း�နေ� (သို့့��) ထပ််တူူကျနေ�ေ�ပါါသလားး�။
၄။ သင့််�နိုု�င််ငံ၌
ံ ရုံးး��သုံးး��ဘာာသာာစကားး�မူူဝါါဒသည်် အာာဏာာခွဲဲ�ဝေ�ပုံံ�နှှင့််� ဆက််စပ််နေ�ပါါသလားး�။
ရုံးး��သုံးး��ဘာာသာာစကားး�မူူဝါါဒသည်် စီးး�ပွား��းရေး�းအခွွင့််အ
� လမ်းး�များ��းထံံ လက််လှှမ်းး�မီီမှုကို
ု �ု ဖန််တီးး�
ပေး�းပါါသလားး�။ ယဉ််ကျေး�း�မှုုလက္ခခဏာာသည်် ဘာာသာာစကားး�အရေး�း� ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုများ��း၌
မည််သို့့��ပါါဝင််သက််ဆိုု�င််နေ�သနည်းး�။ ဘာာသာာစကားး�လူူနည်းး�စုုများ��း၏တော�ာင်းး�ဆိုု�ချျက််များ��း
သည်် ယဉ််ကျေး�း�မှုု၊ စီးး�ပွား��းရေး�း၊ နိုု�င််ငံတို့့
ံ �၌ သီးး�ခြား��းစီီသော်�်လ
� ည်းး�ကော�ာင်းး�၊ စုုပေါ�ါင်းး�၍သော်�်�
လည်းး�ကော�ာင်းး� အခွွင့််�မသာာမှုုများ��းအတွွက်် ဖြ�စ််ပါါသလားး�။
၅။	ကုုလသမဂ္ဂဂ ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�အခွွင့််အရေး
� �း� ကြေ��ညာာစာာတမ်းး�သည်် သင့််�နိုု�င််ငံ၌
ံ ဥပဒေ�ေ
အဆင့််� မည််မျှှရှိိ�သနည်းး�။ အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င််သော�ာ ဘာာသာာစကားး�နှှင့်�စပ််လျ
်
ျဉ်းး�၍ ကြေ��ညာာ
စာာတမ်းး�၌ ဘာာသာာစကားး�နှှင့်�ဆို
် ု�င််သော�ာ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��းဖြ�စ််စေ�၊ အရေး�း�ကိိစ္စစများ��းဖြ�စ််စေ�
ရှိိ�ပါါသလားး�။
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၆။ သင့််�နိုု�င််ငံတွွင််
ံ
ရုံးး��သုံးး��ဘာာသာာစကားး�မူူဝါါဒနှှင့်�ဆို
် ု�င််သော�ာ တော�ာင်းး�ဆိုု�ချျက််များ��းကိုု� လုုပ််ငန်းး�
ဆော�ာင််တာာအရ ပိုုင်းး
� �ခြား��းထားး�ပါါသလားး�။ ဥပမာာအားး�ဖြ�င့််� အစိုးး��ရ၏ မဏ္ဍိုု�င််အမျိုး�း��မျိုး�း�� (စီီမံံ
အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း၊ ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�းနှှင့်�် တရား�းစီီရင််ရေး�း) အလိုု�က််နှှင့််� ထိုု�အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း၏
လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုု ရှုုထော�ာင့််�အမျိုး�း��မျိုး�း�� (ရုံးး��ပြ�င််ပဆက််သွွယ််မှုုများ��း၊ ရုံးး��တွွင်းး�ဆွေး�း�နွေး�း�
ချျင့််�ချိိ�န််မှုုများ��း၊ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ထုုတ််ပြ�န််စာာများ��း) အလိုု�က််ဟူူ၍ ပိုု�င်းး�ခြား��းပါါသလားး�။
၇။ ရုံးး��သုံးး��ဘာာသာာစကားး� တစ််ခုုမကကိုု� ရွေး�း�ချျယ််သတ််မှှတ််ရာာ၌ ထော�ာက််ပံ့့�ပို့့��ဆော�ာင််ရေး�းနှှင့်�်
ဘဏ္ဍာာရေး�းနှှစ််ရပ််စလုံးး��ရှိိ� လက််တွေ့�့�ကျသော��ာ� အရေး�း�ကိိစ္စစများ��းမှာာ�အဘယ််နည်းး�။ ဤအရေး�း�
ကိိစ္စစများ��း၏ အတိုု�င်းး�အတာာသည်် နော�ာက််ခံံအခြေ�ေ�အနေ�ေအလိုု�က််ကွဲဲ�ပြား�း�ပါါသလားး�။ ဥပမာာ
အားး�ဖြ�င့််�ဆိုု�လျှှင်် အစိုးး��ရ၏ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ��း၌ ဘာာသာာစကားး�တစ််ခုုမကဖြ�င့််� ဝန််ဆော�ာင််မှုု
ပေး�းခြ�င်းး�သည်် အလားး�တူူနည်းး�ဖြ�င့််� ဥပဒေ�ေပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခြ�င်းး�ထက််ဖြ�စ််စေ�၊ တရား�းစွဲဲ�ဆိုု�မှုု၌ စီီရင််
ဆုံးး��ဖြ�တ််ခြ�င်းး�ထက််ဖြ�စ််စေ� ပိုု�မိုု�လွွယ််ကူူနေ�ပါါသည််။
၈။	နိုု�င််ငံရှိိ�
ံ ဘာာသာာစကားး�များ��းကိုု� ရုံံ�သုံးး��အဖြ�စ်် ရွေး�း�ချျယ််သတ််မှှတ််ရာာတွွင်် ခိုု�င််မာာသော�ာသက််
ရော�ာက််မှုုများ��းမပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ဘဲဲ သတ််မှှတ််ခြ�င်းး�သည်် သင်္ကေ�ေ�တဆိုုင််ရာ
� ာအသိိအမှှတ််ပြု�ုမှုအ
ု တွွက််
တန််ဖိုးး��တစ််စုံံ�တစ််ရာာ ရှိိ�ပါါသလားး�။ နိုု�င််ငံံရှိိ� ဘာာသာာစကားး�များ��းကိုု� ရုံးး��သုံးး��အဖြ�စ််ရွေး�း�ချျယ််
သတ််မှှတ််ခြ�င်းး�အတွွက်် စံံမှှတ််ကျော�ာ�က််များ��းမှာာ� မည််သည််တို့့��ဖြ�စ််မည််နည်းး�။ အကန့််�
အသတ််ရှိိ�သည့််� သို့့��မဟုုတ်် အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�မှုုအားး� ရွေ့�့�ဆိုု�င်းး�ထားး�နိုု�င််သည့််� ခိုု�င််မာာ
သော�ာ သက််ရော�ာက််မှုုများ��းနှှင့်�် သင်္ကေ�ေ�တဆိုု�င််ရာာအသိိအမှှတ််ပြု�ုမှုုတို့့�ကိုု� ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ရန််
ဖြ�စ််နိုု�င််မည််လားး�။
၉။ သင့််�နိုု�င််ငံ၌
ံ ရုံးး��သုံးး��ဘာာသာာစကားး�အဆင့််� သတ််မှှတ််ပေး�းရေး�း တော�ာင်းး�ဆိုု�ချျက််များ��းသည််
အလွှာာ�စုံံ�အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း ဖော်�်�ဆော�ာင််ရန််အတွွက််ဖြ�စ််စေ�၊ ဘာာသာာစကားး�အလိုု�က်် ပြ�ည််နယ််
သတ််မှှတ််စေ�ရန််အတွွက််ဖြ�စ််စေ� အလွှာာ�စုံံ�အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းနှှင့်�် ဆက််စပ််ပါါသလားး�။ ပြ�ည််နယ််
အစိုးး��ရ၏ အခွွင့််အာ
� ာဏာာနှှင့််� ရုံးး��သုံးး��ဘာာသာာစကားး� မူူဝါါဒတို့့��အတွွက်် မည််သည့််�ရွေး�း�ချျယ််
စရာာများ��းကိုု� ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းသင့််�သနည်းး�။ ပေါ�ါင်းး�ကူးး�ဘာာသာာစကားး�တစ််ခုု ရွေး�း�ချျယ််
သတ််မှှတ််သင့််�ပါါသလားး�။ သတ််မှှတ််မည််ဆိုု�ပါါက မည််သည့််�ဘာာသာာစကားး� ဖြ�စ််မည််
နည်းး�။
၁၀။ သင့််�နိုု�င််ငံ၌
ံ
အစိုးး��ရဝန််ဆော�ာင််မှုု မည််သည့််�အမျိုး�း��အစား�းများ��းကိုု� ရုံးး��သုံးး��ဘာာသာာစကားး�
တစ််ခုုမကဖြ�င့််� ဖြ�ည့််�ဆည်းး�ပေး�းနိုု�င််မည််နည်းး�။ ဘာာသာာစကားး�တစ််ခုုမကဖြ�င့််� ဝန််ဆော�ာင််မှုု
ပေး�းရန်် တော�ာင်းး�ဆိုု�ချျက််သည်် နိုု�င််ငံအ
ံ နှံ့့��တွွင်် ဒေ�သအလိုု�က်် ကွဲဲ�ပြား�း�ကြ�ပါါသလားး�။
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၁၁။	ဘာာသာာစကားး�လူူနည်းး�စုုများ��းသည်် ကိုု�ယ််ပိုု�င််ဘာာသာာစကားး�ဖြ�င့််�ပညာာသင််ခွွင့််� ရရှိရေး���း�
တော�ာင်းး�ဆိုု�ပါါသလားး�။ မူူလတန်းး�၊ အလယ််တန်းး�၊ အထက််တန်းး�တို့့��အနက်် မည််သည့််�
အဆင့််(� များ��း)အတွွက််ဖြ�စ််သနည်းး�။ ၎င်းး�သည်် အစိုးး��ရကျော��ာ�င်းး�ပညာာရေး�းအတွွက်် သို့့�မ
� ဟုုတ််
ပုုဂ္ဂဂလိိကကျော��ာ�င်းး�ပညာာရေး�းအတွွက်် ဖြ�စ််ပါါသလားး�။ လူူနည်းး�စုုဘာာသာာစကားး�နှှင့်�် ရုံးး��သုံးး��
ဘာာသာာစကားး�တို့့��နှှစ််မျိုး�း��လုံးး��ဖြ�င့််� သင််ကြား�း�သင််ယူူသည့််ပညာ
�
ာရေး�းမျိုး�း��ဖြ�စ််နိုု�င််ပါါသလားး�။
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ချျဉ်းး�ကပ််နည်းး�

ပုုဒ််မ

ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််

ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရ၏

ဘယ််လ််ဂျီီ�ယံံ

‘ဘယ််လ််ဂျီီ�ယံံနိုု�င််ငံ၌
ံ ဒတ််ချ််�ဘာာသာာစကားး�ပြော��ာ

ရုံးး��သုံးး��ဘာာသာာစကားး�

(၁၈၃၁၊ ပုုဒ််မ ၄)

ဒေ�သ၊ ပြ�င််သစ််ဘာာသာာစကားး�ပြော��ာ ဒေ�သ၊ ထိုု�

အတွွက်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

ဘာာသာာစကားး� နှှစ််မျိုး�း��လုံးး�� ပြော��ာဆိုု�သော�ာ မြို့�့��တော်�်�

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဖြ�င့််�

ဘရပ််ဆဲဲလ််ဒေ�သ နှှင့်�် ဂျာ�ာမန််ဘာာသာာစကားး�ပြော��ာ

ရွေး�း�ချျယ််သတ််မှှတ််

ဒေ�သ ဟူူ၍ ဘာာသာာစကားး�အရ ဒေ�သလေး�း�ခုု

ခြ�င်းး�

ဖွဲ့့��စည်းး�ပါါဝင််သည််။’

ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရများ��း

နီီပေါ�ါ

ထံံ အခွွင့််�အာာဏာာ

(၂၀၁၅၊ ပုုဒ််မ ၇)

အပ််နှှင်းး�ခြ�င်းး�

‘၁။	ဒေ�ဝါါဏဂီီရိိစာာဖြ�င့််� ရေး�းသော�ာ နီီပါါလီီဘာာသာာ
စကားး�ကိုု� နီီပေါ�ါနိုု�င််ငံ၏
ံ ရုံးး��သုံးး��ဘာာသာာစကားး�
ဟုု သတ််မှှတ််သည််။’
‘၂။	ပြ�ည််နယ််တစ််ခုုသည်် နီီပါါလီီဘာာသာာစကားး�
အပြ�င်် ၎င်းး�ရှိိ� လူူများ��းစုုပြော��ာဆိုု�သည့််� နိုု�င််ငံတော်�်
ံ
�
ဘာာသာာစကားး� တစ််ခုုကိုု�ဖြ�စ််စေ�၊ တစ််ခုုမကကိုု�
ဖြ�စ််စေ� ရုံးး��သုံးး��ဘာာသာာစကားး�အဖြ�စ်် ပြ�ည််နယ််
ဥပဒေ�ေနှှင့်�အ
် ညီီ ရွေး�း�ချျယ််ရမည််။’

ရုံးး��သုံးး��ဘာာသာာစကားး�

စပိိန််

နှှစ််ခုု ရွေး�း�ချျယ််

(၁၉၇၈၊ ပုုဒ််မ ၃)

သတ််မှှတ််ခြ�င်းး�

‘၁။	ကတ််စတေး��းလီီယန်းး�သည်် နိုု�င််ငံံတော်�်၏
� ရုံးး��သုံးး��
စပိိန််ဘာာသာာစကားး� ဖြ�စ််သည််။ နိုု�င််ငံံသားး�တိုု�င်းး�
သည်် ထိုု�ဘာာသာာစကားး�ကိုု� သင််ယူူရန််
တာာဝန််ရှိိ�ပြီး�း� အသုံးး��ပြု�ုရန်် အခွွင့််�အရေး�း�ရှိိ�သည််။’
‘၂။ အခြား��းသော�ာ စပိိန််နွွယ််ဘာာသာာစကားး�များ��းသည််
သက််ဆိုု�င််ရာာ ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့််ရပြ�ည််နယ််
�
များ��း၌ ထိုု�ပြ�ည််နယ််၏ ဥပဒေ�ေနှှင့်အ
�် ညီီ ရုံးး��သုံးး��
ဘာာသာာစကားး� ဖြ�စ််စေ�ရမည််။’
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ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရများ��း

ခရိုု�အေး�းရှား��း

‘ခရိုု�အေး�းရှှန်းး�ဘာာသာာစကားး�နှှင့်�် လက််တင််စာာတို့့��ကိုု�

ထံံ နည်းး�ပါးး�သော�ာ (သို့့��) (၁၉၉၁၊ ပုုဒ််မ ၁၂)

ခရိုု�အေး�းရှား��းသမ္မမတနိုု�င််ငံ၏
ံ ရုံးး��သုံးး��အဖြ�စ်် သတ််မှှတ််

အခြေ�ေ�အနေ�ေပေါ်�်

သည််။ ပြ�ည််နယ််များ��း၌ အခြား��းဘာာသာာစကားး�တစ််ခုု

မူူတည််သော�ာ အခွွင့််�

အပြ�င်် ဆီီရီီလစ််စာာ (သို့့��) အခြား��းစာာတစ််မျိုး�း�� ကိုု�

အာာဏာာမျိုး�း�� အပ််နှှင်းး�

လည်းး� ခရိုု�အေး�းရှှန်းး�ဘာာသာာစကားး�နှှင့်�် လက််တင််စာာ

ခြ�င်းး�

တို့့�� နှှင့််�အတူူ ဥပဒေ�ေတွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့််�
အခြေ�ေ�အနေ�ေများ��းနှှင့်�အ
် ညီီ ရုံးး��သုံးး��အဖြ�စ်် အသုံးး��ပြု�ု
နိုု�င််သည််။’

ပေါ�ါင်းး�ကူးး�

ဆီီနီီဂေါ�ါ

‘ဆီီနီီဂေါ�ါသမ္မမတနိုု�င််ငံ၏
ံ ရုံးး��သုံးး��ဘာာသာာစကားး�သည််

ဘာာသာာစကားး�များ��း

(၂၀၀၁၊ ပုုဒ််မ ၁)

ပြ�င််သစ််ဘာာသာာစကားး� ဖြ�စ််သည််။ ဒီီယိုု�လာာ၊ မလင််
ကီီ၊ ပူူလာာ၊ ဆဲဲရေ�ရီီ၊ ဆော�ာန််နင််ကီီနှှင့်�် ဝိုု�လော့�့�ဖ််တို့့�
အပြ�င်် နိုု�င််ငံတွွင်းး
ံ
�အသုံးး��ပြု�ုပြီး�း� ဥပဒေ�ေ၌ ထည့််�သွွင်းး�
ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�နိုု�င််သော�ာ အခြား��းဘာာသာာစကားး� ဟူူသမျှှကိုု�
လည်းး� နိုု�င််ငံတော်�်
ံ
ဘာ
� ာသာာစကားး�များ��းအဖြ�စ််
သတ််မှှတ််သည််။’
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ချျဉ်းး�ကပ််နည်းး�

နိုု�င််ငံံ

ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််

နိုု�င််ငံ့့�အစိုးး��ရနှှင့်�် ထိိ

မြော��ာက််မက််ဆီီဒိုးး��နီးး�

‘မက််ဆီီဒိုးး��နီးး�ယန်းး�မဟုုတ််သော�ာ ရုံးး��သုံးး��ဘာာသာာ

တွေ့�့�ဆက််ဆံံရေး�း၌

ယားး�

စကားး� အခြား��းတစ််မျိုး�း��မျိုး�း��ကိုု� ပြော��ာဆိုု�သူူများ��းက

ရုံးး��သုံးး��ဘာာသာာစကားး�

(၂၀၁၁၊ ပြ�င််ဆင််

ဒေ�သလူူဦးးရေ�၏ ၂၀ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�ထက််မနည်းး� ရှိနေ���ေ

များ��း ပြော��ာဆိုု�သူူ

ချျက်် (၅))

သည့််� ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့််�ရ ဒေ�သများ��း၌ နေ�ထိုု�င််

လူူနည်းး�စုုများ��းအတွွက််

ကြ�သူူတိုု�င်းး�သည်် ဗဟိုု�အစိုးး��ရ၏ သက််ဆိုု�င််ရာာ

အခွွင့််�အရေး�း�နှှစ််မျိုး�း��တွဲဲ�

ဒေ�သန္တတရနှှင့်�် ဆက််ဆံံပြော��ာဆိုု�ရာာတွွင်် အဆိုု�ပါါ

ပေး�းခြ�င်းး�

ဘာာသာာစကားး�ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င််ပြီး�း� ထိုု�ရုံးး��သည််လည်းး�
မက််ဆီီဒိုးး��နီးး�ယန်းး�ဖြ�င့််�သာာမက ယင်းး�ဘာာသာာစကားး�
ဖြ�င့််ပါ
� ါ အကြော��ာ�င်းး�ပြ�န််ရမည််။ မည််သူူ မဆိုု�သည််
ဗဟိုု�အစိုးး��ရ၏ ပင််မရုံးး��များ��းနှှင့်ဆက််သွွယ််ပြော��
�်
ာဆိုု�ရာာ
၌ မည််သည့့်�ရုံးး��သုံးး��ဘာာသာာစကားး�မဆိုု�ကိုု� အသုံးး��ပြု�ု
နိုု�င််ပြီး�း� ထိုု�ရုံး�း� သည််လည်းး� မက််ဆီီဒိုးး��နီးး�ယန်းး�ဖြ�င့််�သာာ
မက ယင်းး�ဘာာသာာစကားး�ဖြ�င့််�ပါါ အကြော��ာ�င်းး�ပြ�န််ရ
မည််။’

ဘာာသာာစကားး�

ကိုု�ဆိုု�ဗိုု�

‘ပြ�ည််နယ််သားး�များ��းသည်် … ရန််အလို့့��ငှာာ� တစ််ဦးး

လူူနည်းး�စုုများ��းအတွွက််

(၂၀၀၈၊ ပုုဒ််မ ၅၉)

ချျင်းး�ဖြ�စ််စေ�၊ ပြ�ည််နယ််အလိုု�က််ဖြ�စ််စေ� အခွွင့််�အရေး�း�

မြူ�ူနီီစီီပယ်် အာာဏာာ

ရှိိ�သည််။ (၆) ဥပဒေ�ေအရ လူူဦးးရေ�ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�တစ််ရပ််

ပိုု�င််အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း

ကိုု� ပြ�ည့််�မီီသော�ာဒေ�သများ��း၌ မြူ�ူနီီစီီပယ််အာာဏာာပိုု�င််

နှှင့်ထိတွေ့�
်� �့��ဆက််ဆံံခွွင့််�

အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းနှှင့်�ဖြ် �စ််စေ�၊ ဗဟိုု�အာာဏာာပိုု�င််အဖွဲ့့��

ပေး�းခြ�င်းး�

အစည်းး�များ��း၏ ဒေ�သန္တတရရုံးး��များ��းနှှင့်�ဖြ် �စ််စေ� ဆက််ဆံံ
ရာာတွွင်် မိိမိိတို့့��၏ ဘာာသာာစကားး�နှှင့်�် စာာတို့့��ကိုု�
အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င််သည််။ စကားး�ပြ�န််သော်�်�လည်းး�ကော�ာင်းး�၊
ဘာာသာာပြ�န််သော်�်�လည်းး�ကော�ာင်းး� အသုံးး��ပြု�ုရခြ�င်းး�
အတွွက်် ကုုန််ကျျသည့််စရိိတ််ကို
�
ု� သက််ဆိုု�င််ရာာ
တာာဝန််ရှိသော����ာ အာာဏာာပိုု�င််အဖွဲ့့��အစည်းး�က ကျျခံံရ
မည််။’
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ဘာာသာာစကားး�ဆိုု�င််ရာာ တူူညီီသော�ာဥပဒေ�ေကျျင့််�သုံးး��ခံံရခွွင့်�်
ချျဉ်းး�ကပ််နည်းး�

နိုု�င််ငံံ

စွွပ််စွဲဲ�ခံံရသူူအတွွက််

အန််တီီဂွာာ�နှှင့်�်

‘ရာာဇဝတ််မှုုဖြ�င့််� စွဲဲ�ချျက််တင််ခံံရသူူတိုု�င်းး�ကိုု� …

စွဲဲ�ချျက််၏ သဘော�ာ�

ဘာာဘူူဒါါ

စွဲဲ�ချျက််၏ သဘော�ာ�သဘာာဝအကြော��ာ�င်းး� ၎င်းး�

သဘာာဝနှှင့်အကြော
်� ��ာ�င်းး�

(၁၉၈၁၊ ပုုဒ််မ ၁၅)

နား�းလည််သော�ာ ဘာာသာာစကားး�ဖြ�င့််�တတ််နိုု�င််သမျှှ

ရင်းး�တို့့��အကြော��ာ�င်းး�

ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််

ဆော�ာလျျင််စွာာ� နှုုတ််ဖြ�င့််�၊ စာာဖြ�င့််� အသိပေး��း�ရမည််။’

ဘာာသာာပြ�န််ဆိုု�ချျက််
အပြ�င်် တရား�းရုံးး��၌
အခမဲ့့�စကားး�ပြ�န််အကူူ
အညီီ ရရှိိ�ပိုု�င််ခွွင့််�
စွွပ််စွဲဲ�ခံံရသူူအဖို့့��

အီီတလီီ

‘တရား�းစွဲဲ�ဆိုု�ရာာ၌ တရား�းခွွင််၌ အသုံးး��ပြု�ုသော�ာ

တရား�းရုံးး��၌ စကားး�ပြ�န််

(၁၉၄၇၊ ပုုဒ််မ ၁၁၁)

ဘာာသာာစကားး�ကိုု� တရား�းခံံအနေ�ေဖြ�င့််� ပြော��ာဆိုု�ခြ�င်းး�

အကူူအညီီ အခမဲ့့�ရရှိိ�

ဖြ�စ််စေ�၊ နား�းလည််ခြ�င်းး�ဖြ�စ််စေ� မရှိိ�ပါါက ထိုု�သူူ၌

ပိုု�င််ခွွင့််�

စကားး�ပြ�န််အကူူအညီီရပိုု�င််ခွွင့််� ရှိိ�သည််။’

စွွပ််စွဲဲ�ခံံရသူူအတွွက််

ကို့့��တ်် ဒီီဗွာာ�

‘ဖမ်းး�ဆီးး�ရသူူဖြ�စ််စေ�၊ ချုု�ပ််နှော�ာ�င််ခံံရသူူဖြ�စ််စေ�

စွဲဲ�ချျက််၏ သဘော�ာ�

(၂၀၁၆၊ ပုုဒ််မ ၇)

မည််သူူမဆိုု�အားး� … ဖမ်းး�ဆီးး�ရခြ�င်းး� (သို့့��) ချုု�ပ််နှော�ာ�င််

သဘာာဝနှှင့်အကြော
်� ��ာ�င်းး�

ရခြ�င်းး� အကြော��ာ�င်းး�ရင်းး�နှှင့်�် ၎င်းး�၏အခွွင့််အရေး
� �း�များ��း

ရင်းး�တို့့��အကြော��ာ�င်းး�

တို့့��အကြော��ာ�င်းး� ၎င်းး�နား�းလည််သော�ာ ဘာာသာာစကားး�

ဘာာသာာပြ�န််ဆိုု�ချျက််

ဖြ�င့််� လက််ငင်းး�အသိပေး��း�ရမည််။

အပြ�င်် တရား�းရုံးး��၌
အခမဲ့့�စကားး�ပြ�န််
အကူူအညီီ ရရှိိ�ပိုု�င််ခွွင့််�
+
ဖမ်းး�ဆီးး�ရခြ�င်းး�
အကြော��ာ�င်းး�ရင်းး�
အတွွက်် ဘာာသာာ
ပြ�န််ဆိုု�ချျက််ရရှိိ�ပိုု�င််ခွွင့််�
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စွွပ််စွဲဲ�ခံံရသူူအတွွက််

ဖီီဂျီီ�

စွဲဲ�ချျက််၏ သဘော�ာ�

(၂၀၁၃၊ ပုုဒ််မ ၁၃)

‘၆။	ပြ�စ််မှုုတစ််ခုုဖြ�င့််� စွဲဲ�ချျက််တင််ခံံရသူူတိုု�င်းး�၊
တရား�းမမှုု၌ ပါါဝင််ပတ််သက််သူူတိုု�င်းး�နှှင့်�်

သဘာာဝနှှင့်အကြော
်� ��ာ�င်းး�

ရာာဇဝတ််မှုုတွွင််ဖြ�စ််စေ�၊ တရား�းမမှုုတွွင််ဖြ�စ််စေ�

ရင်းး�တို့့��အကြော��ာ�င်းး�

မျျက််မြ�င််သက််သေ�အဖြ�စ်် ထွွက််ဆိုု�သူူတိုု�င်းး�

ဘာာသာာပြ�န််ဆိုု�ချျက််

သည်် ၎င်းး�တို့့��နား�းလည််သော�ာ ဘာာသာာစကားး�

အပြ�င်် တရား�းရုံးး��၌

ဖြ�င့််� ထွွက််ဆိုု�ရန််သော်�်�လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ စစ််မေး�းခံံ

အခမဲ့့�စကားး�ပြ�န််

ရရန်် သော်�်�လည်းး�ကော�ာင်းး� အခွွင့််�အရေး�း�ရှိိ�သည််။’

အကူူအညီီ ရရှိိ�ပိုု�င််ခွွင့််�

‘၇။	ပြ�စ််မှုုတစ််ခုုဖြ�င့််� စွဲဲ�ချျက််တင််ခံံရသူူတိုု�င်းး�နှှင့်�်

+

တရား�းမမှုု၌ ပါါဝင််ပတ််သက််သူူတိုု�င်းး�သည်် ၎င်းး�

သက််သေ�ထွွက််ဆိုု�သူူ

နား�းလည််သော�ာ ဘာာသာာစကားး�ဖြ�င့့်� တရား�းခွွင််၌

အတွွက်် ဘာာသာာ

ဆော�ာင််ရွွက််ပိုု�င််ခွွင့််� ရှိိ�သည််။’

ပြ�န််ဆိုု�ချျက်် ရရှိိ�ပိုု�င််ခွွင့််�
တရား�းစွဲဲ�ဆိုု�မှုုများ��းနှှင့််� စီီရင််မှုုများ��းတို့့��အတွွက်် ဘာာသာာစကားး�အခွွင့်�အရေး
် �း�များ��း
ချျဉ်းး�ကပ််နည်းး�

နိုု�င််ငံံ

ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််

တရား�းစွဲဲ�ဆိုု�မှုုများ��း၌

ကနေ�ေဒါါ

‘လွှှတ််တော်�်က
� သတ််မှှတ််တည််ထော�ာင််ပေး�းထားး�

ဘာာသာာစကားး�

(၁၉၈၂၊ ပုုဒ််မ ၁၉)

သော�ာ မည််သည့််တ
� ရား�းရုံးး��မဆိုု�၌ အင်္ဂဂ�လိိပ််

ရွေး�း�ချျယ််မှုု

သို့့��မဟုုတ်် ပြ�င််သစ်် ဘာာသာာစကားး�ကိုု� မည််သူူမဆိုု�
ကဖြ�စ််စေ�၊ မည််သည့််�လျှော�ာ�က််လဲဲချျက််မဆိုု�တွွင််ဖြ�စ််
စေ�၊ တရား�းရုံးး��ကချျမှှတ််သော�ာ မည််သည့််�လုုပ််ငန်းး�စဉ််
မဆိုု�တွွင််ဖြ�စ််စေ� အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င််သည််။’
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ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�း ဆွေး�း�နွေး�း�ချျင့််�ချိိ�န််မှုုများ��း
ချျဉ်းး�ကပ််နည်းး�

နိုု�င််ငံံ

ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််

ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�း

စင်္ကာ�ာ�ပူူ

‘လွှှတ််တော်�်တွွင်းး
�
� ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုများ��း နှှင့်စပ််လျ
�်
ျဉ်းး�၍

ဆွေး�း�နွေး�း�ချျင့််ချိိ�
� န််မှုုများ��း

(၁၉၆၃၊ ပုုဒ််မ ၅၃)

ဥပဒေ�ေ၌ တစ််မျိုး�း��တစ််ဖုံံ� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�ခြ�င်းး� မရှိိ�သမျှှ

၌ ဘာာသာာစကားး�တစ််

ကာာလပတ််လုံးး�� မလေး��း၊ အင်္ဂဂ�လိိပ််၊ တရုုတ််နှှင့််�

ခုုမက အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�

တမီးး�လ်် ဘာာသာာစကားး�များ��းကိုု� အသုံးး��ပြု�ုရမည််။’

ဘာာသာာစကားး�တစ််ခုု

လိုု�က််ဘေး�းရီးး�ယားး�

‘ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�းကိိစ္စစကိုု� အင်္ဂဂ�လိိပ််ဘာာသာာစကားး�ဖြ�င့််�

ကိုု� ပယ််ဖျျက််

(၁၉၈၆၊ ပုုဒ််မ ၄၁)

သော်�်�လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ နိုု�င််ငံရှိိ�
ံ ဘာာသာာစကားး�များ��း

ပြော��ာင်းး�လဲဲနိုု�င််သော�ာ

အနက်် လွှှတ််တော်�်၏
� ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ဖြ�င့််� အတည််ပြု�ု

ရုံးး��သုံးး��ဘာာသာာစကားး�

ထားး�သည့််� ဘာာသာာစကားး�တစ််ခုု သို့့��မဟုုတ်် တစ််ခုု

အဖြ�စ်် ရွေး�း�ချျယ််

မကအတွွက်် လုံံ�လော�ာက််စွာာ� ကြို�ု�တင််ပြ�င််ဆင််ပြီး�း�

သတ််မှှတ််ပြီး�း� အခြား��း

ပါါက ထိုု�ဘာာသာာစကားး�များ��းဖြ�င့််�သော်�်လ
� ည်းး�ကော�ာင်းး�

ဘာာသာာစကားး�များ��းကိုု�

နိိဂုံးး��ချုု�ပ််ရမည််။’

ထည့််�သွွင်းး�သတ််မှှတ််
နိုု�င််ခြ�င်းး�
အင်္ဂဂ�လိိပ််ကိုု�ဖြ�စ််စေ�၊

ဂမ််ဘီီယာာနိုု�င််ငံံ

အခြား��းဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ

အတွွက်် အင်္ဂဂ�လိိပ််ဘာာသာာစကားး�ဖြ�င့််�ဖြ�စ််စေ�၊

သားး� မည််သည့််�

ဥပဒေ�ေ မူူကြ�မ်းး�

ဂမ််ဘီီယာာနိုု�င််ငံရှိိ�
ံ အခြား��းသော�ာ ဌာာနေ�

ဘာာသာာစကားး�မဆိုု�

(၂၀၂၀၊ ပုုဒ််မ ၁၅၇)

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�ဘာာသာာစကားး� မည််သည််မဆိုု�ကိုု�

ဖြ�စ််စေ� အသုံးး��ပြု�ုခွွင့််�

‘၁။ အမျိုး�း��သားး�လွှှတ််တော်�်၏
� လုုပ််ငန်းး�ကိိစ္စစများ��း

ဖြ�စ််စေ�အသုံးး��ပြု�ု၍ ဆော�ာင််ရွွက််ရမည််။’
‘၂။	လွှှတ််တော်�်ကို
� ု�ယ််စား�းလှှယ််တစ််ဦးးသည််
လွှှတ််တော်�်�လုုပ််ငန်းး�ကိိစ္စစများ��းကိုု� ဆော�ာင််ရွွက််ရာာ
၌ နိုု�င််ငံံရှိိ� ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�ဘာာသာာစကားး�
တစ််ခုုကိုု� အသုံးး��ပြု�ုပါါက ယင်းး�အတွွက််
အင်္ဂဂ�လိိပ််ဘာာသာာစကားး�နှှင့်�် ဂမ််ဘီီယာာသုံးး��
သင်္ကေ�ေ�တဘာာသာာစကားး�သို့့��သာာ ဘာာသာာပြ�န််ဆိုု�
ပေး�းနိုု�င််သည််။
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ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ

အားး�လုံးး��အကျုံးး���ဝင််သော�ာ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််

ဘရာာဇီးး�

‘အင်းး�ဒီးး�ယန်းး�တို့့��၏ လူူမှုုဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�၊ ထုံးး��တမ်းး�များ��း၊ ဘာာသာာစကားး�များ��း၊

(၁၉၉၈၊ ပုုဒ််မ ၂၃၁)

ကိုးး��ကွွယ််ယုံံ�ကြ�ည််မှုုများ��းနှှင့်�် ဓလေ့�့�များ��းတို့့��ကိုု� အသိိအမှှတ််ပြု�ုသည််။’

ဂျော်�်��ဂျီီ�ယာာ

‘မည််သည့််�လူူမျိုး�း��မဆိုု�ဖြ�စ််စေ�၊ မည််သည့််�ဘာာသာာတရား�းမဆိုု�ကိုု� ကိုးး��ကွွယ််

(၁၉၉၅၊ ပုုဒ််မ ၁၁)

ယုံံ�ကြ�ည််သည််ဖြ�စ််စေ�၊ မည််သည့််�ဘာာသာာစကားး�မဆိုု� ပြော��ာဆိုု�သည််ဖြ�စ််
စေ� နိုု�င််ငံသားး
ံ �တိုု�င်းး�သည်် ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံခံ
ံ ရခြ�င်းး
ံ
�အလျျဉ်းး�မရှိိ�ဘဲဲ မိိမိိတို့့��၏
ယဉ််ကျေး�း�မှုုကိုု� ထိိန်းး�သိိမ်းး�တိုးး��တက််စေ�ခွွင့််�၊ မိိခင််ဘာာသာာစကားး�ဖြ�င့််�
ပြော��ာဆိုု�ခွွင့််� ရှိိ�သည််။’

အိိန္ဒိိ�ယ

‘အိိန္ဒိိ�ယနိုု�င််ငံ၏
ံ ပိုု�င််နက််အတွွင်းး�၌ဖြ�စ််စေ�၊ နိုု�င််ငံအ
ံ တွွင်းး�ကိုု�ယ််ပိုု�င််ဘာာသာာ

(၁၉၄၉၊ ပုုဒ််မ ၂၉)

စကားး� သို့့��မဟုုတ်် ကိုု�ယ််ပိုု�င််စာာ သို့့��မဟုုတ်် ကိုု�ယ််ပိုု�င််ယဉ််ကျေး�း�မှုုရှိိ�သည့််�
မည််သည့််�ဒေ�သမဆိုု�၌ဖြ�စ််စေ� နေ�ထိုု�င််ကြ�သော�ာ နိုု�င််ငံံသားး�များ��းသည််
အဆိုု�ပါါ ဘာာသာာစကားး�၊ စာာနှှင့်�် ယဉ််ကျေး�း�မှုုတို့့�ကိုု� ထိိန်းး�သိိမ်းး�ပိုု�င််ခွွင့််� ရှိိ�
သည််။’

မြ�န််မာာ

‘နိုု�င််ငံသားး
ံ �တိုု�င်းး�သည်် နိုု�င််ငံံတော်�်လုံံ�
� ခြုံ�ံ�ရေး�း၊ တရား�းဥပဒေ�ေစိုးး��မိုးး��ရေး�း၊

(၂၀၀၈၊ ပုုဒ််မ ၃၅၄)

ရပ််ရွာာ�အေး�းချျမ်းး�သာာယာာရေး�း သို့့��မဟုုတ်် ပြ�ည််သူူတို့့�၏ကိုု�ယ််ကျျင့််�တရား�း
အကျိုးး���ငှာာ� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�သည့််� ဥပဒေ�ေများ��းနှှင့်�် မဆန့််�ကျျင််လျှှင်် အော�ာက််ပါါ
အခွွင့််�အရေး�း�များ��းကိုု� လွွတ််လပ််စွာာ�သုံးး��စွဲဲ�ဆော�ာင််ရွွက််ခွွင့််ရှိိ�
� သည်် …
တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း�� တစ််မျိုး�း��နှှင့််�တစ််မျိုး�း�� သို့့��မဟုုတ်် တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�
လူူမျိုး�း��အချျင်းး�ချျင်းး�ကိုု�လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ အခြား��းဘာာသာာသာာသနာာကိုု�
လည်းး�ကော�ာင်းး� ထိိခိုု�က််နစ််နာာစေ�မှုုမရှိိ�ဘဲဲ မိိမိိချျစ််ခင််မြ�တ််နိုးး��သည့််� စကားး�၊
စာာပေ�၊ ယဉ််ကျေး�း�မှုု၊ ကိုးး��ကွွယ််သည့််� ဘာာသာာသာာသနာာနှှင့်�် ဓလေ့�့�
ထုံးး��တမ်းး�များ��းကိုု� လွွတ််လပ််စွာာ�ဆော�ာင််ရွွက််ပိုု�င််ခွွင့််�။’

နီီကာာရာာဂွာာ�

‘အတ္တတလန််တစ််ကမ်းး�ရိုးး��တန်းး�ရှိိ� အသိုု�က််အဝန်းး�များ��းသည်် ၎င်းး�တို့့��၏

(၁၉၈၈၊ ပုုဒ််မ ၉၀)

ဘာာသာာစကားး�၊ အနုုပညာာနှှင့်�် ယဉ််ကျေး�း�မှုုတို့့�ကိုု� လွွတ််လပ််စွာာ�ဖော်�်�ထုုတ််
ထိိန်းး�သိိမ်းး�ရန်် အခွွင့််�အရေး�း�ရှိိ�သည််။

နိုု�င််ဂျာ�ာ

‘နိုု�င််ဂျာ�ာနိုု�င််ငံ၌
ံ ဖွဲ့့��စည်းး�ပါါဝင််နေ�သော�ာ အသိုု�က််အဝန်းး�အားး�လုံးး��သည််

(၂၀၁၀၊ ပုုဒ််မ ၅)

တစ််ဦးးနှှင့်�တ
် စ််ဦးး အလေး�း�ထားး�လျျက်် ကိုု�ယ််ပိုု�င််ဘာာသာာစကားး�များ��း
ကျျင့််သုံးး�
� �ရန်် အခွွင့််�အရေး�း�ရှိိ�သည််။’
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ပိုု�လန််

‘ပိုု�လန််သမ္မမတနိုု�င််ငံသ
ံ ည်် နိုု�င််ငံ၌
ံ လူူနည်းး�စုုဖြ�စ််သော�ာ သို့့��မဟုုတ််

(၁၉၉၇၊ ပုုဒ််မ ၃၅)

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူနည်းး�စုုဖြ�စ််သော�ာ နိုု�င််ငံသားး
ံ �များ��းအတွွက်် ကိုု�ယ််ပိုု�င််
ဘာာသာာစကားး�ကိုု� ထိိန်းး�သိိမ်းး�တိုးး��တက််စေ�ခွွင့််�၊ ဓလေ့�့�ထုံးး��တမ်းး�များ��းကိုု�
ထိိန်းး�သိိမ်းး�ခွွင့််�၊ ကိုု�ယ််ပိုု�င််ယဉ််ကျေး�း�မှုုကိုု� ဖွံ့့��ဖြိုး�း��စေ�ခွွင့််�တို့့� ဆော�ာင််ကြ�ဉ်းး�
ပေး�းရမည််။’

ဆူူဒန််နိုု�င််ငံံ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

‘တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၊ ယဉ််ကျေး�း�မှုုအုုပ််စုုများ��း အားး�လုံးး��သည််

အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ

ကိုု�ယ််ပိုု�င််ယဉ််ကျေး�း�မှုုကိုု� လွွတ််လပ််စွာာ�ခံံစား�း၍ ဖွံ့့��ဖြိုး�း��စေ�ရန်် အခွွင့််�အရေး�း�

ကြေ��ညာာစာာတမ်းး�

ရှိိ�သည််။ ထိုု�အုုပ််စုုများ��းမှှ ပုုဂ္ဂိုု��လ််များ��းသည််လည်းး� ကိုု�ယ််ပိုု�င််ဘာာသာာတရား�း

(၂၀၁၉၊ ပုုဒ််မ ၆၆)

ကိုု� ကိုးး��ကွွယ််ရန််၊ ကိုု�ယ််ပိုု�င််ဘာာသာာစကားး�ကိုု�အသုံးး��ပြု�ုရန််၊ ကိုု�ယ််ပိုု�င််
ဘာာသာာတရား�းနှှင့်�် ဓလေ့�့�များ��းအတိုု�င်းး� ကျျင့််ကြံ�
� ံနေ�ထိုု�င််ရန််၊ မိိမိိတို့့��၏
သားး�သမီးး�များ��းကိုု� ထိုု�ဓလေ့�့�ထုံးး��တမ်းး�များ��းနှှင့်�အ
် ညီီ ပျိုး�း��ထော�ာင််ရန််
အခွွင့််�အရေး�း�ရှိိ�သည််။’
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ဤစာာတမ်းး�တွွင်် ကိုးး��ကားး�ထားး�သော�ာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေများ��းကိုု� ရှာာ�ဖွေ�ေရန််
ကိုးး��ကားး�ထားး�သော�ာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအားး�လုံးး��ကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
စီီမံကိိန်းး
ံ
� ဝက််ဘ််ဆိုု�က်် <https://www.constituteproject.org > ၌ ဖတ််ရှုုလေ့�့လာာ
နိုု�င််သည််။

Bulmer, E. W., Federalism, International IDEA Constitution-Building Primer 12
(Stockholm: International IDEA, 2015), https://www.idea.int/publications/
catalogue/federalism?lang=en , accessed 16 March 2021 “ဖက််ဒရယ််စနစ််”
Cats-Baril, A., Self-Determination, International IDEA Constitution Brief (Stockholm: International IDEA, 2018), https://www.idea.int/es/publications/catallogue/self-determination, accessed 16 March 2021 “ကိုု�ယ််ပိုု�င််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခွွင့််�”
Choudhry, S., ‘Managing linguistic nationalism through constitutional design:
Lessons from South Asia’, International Journal of Constitutional Law, 7/4
(2009), pp. 577–618, https://doi.org/10.1093/icon/mop026 “ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေဒီီဇိုု�င်းး�ဖြ�င့််� ဘာာသာာစကားး�အခြေ�ေ�ပြု�ု အမျိုး�း��သားး�ဝါါဒကိုု� စီီမံကို
ံ ု�င််တွွယ််ခြ�င်းး� - တော�ာင််
အာာရှှမှှ သင််ခန်းး�စာာများ��း”
‘Group rights in comparative constitutional law: culture, economics, or political
power?’, in M. Rosenfeld and A. Sajo (eds), Oxford Handbook of Comparative

Constitutional Law (Oxford: Oxford University Press, 2012, pp. 1100–23)
“ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုုင််ရာ
� ာ နှိုုင်းး�ယှှဉ််လေ့�့လာာမှုုပညာာရပ််၌အစုုအဖွဲ့့�� အခွွင့််အရေး
� �း�များ��း ယဉ််ကျေး�း�မှုုလော�ာ၊ စီးး�ပွား��းရေး�းလော�ာ၊ နိုု�င််ငံရေး�းအာ
ံ
ာဏာာလော�ာ”
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‘Language’, in S. Choudhry, M. Khosla and P. B. Mehta (eds), Oxford Handbook

of the Indian Constitution (Oxford: Oxford University Press, 2016, pp. 180–95)
“ဘာာသာာစကားး�”
Council of Europe, European Convention on Human Rights, 1950, amended up to
2010, https://www.echr.coe.int/documents/convention_eng.pdf, accessed
17 March 2021 “လူ့့�အခွွင့််အရေး
� �း�ဆိုု�င််ရာာ ဥရော�ာပသဘော�ာ�တူူစာာချုု�ပ််”
International Labour Organization (ILO), Indigenous and Tribal Peoples
Convention (No.169), 1989, https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NOR
MLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C169 , accessed 16 March 2021
“ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�နှှင့်�် မျိုး�း��နွွယ််စုုများ��းဆိုု�င််ရာာ သဘော�ာ�တူူစာာချုု�ပ််”
Kymlicka, W., Multicultural Odysseys: Navigating the New International Politics of

Diversity (Oxford: Oxford University Press, 2007) “ဗဟုုယဉ််ကျေး�း�မှုု ခရီးး�ရှှည််များ��း
- နိုု�င််ငံတ
ံ ကာာ နိုု�င််ငံရေး�း
ံ နှှင့်�် ကွဲဲ�ပြား�း�စုံံ�လင််မှုု အခင်းး�အကျျင်းး�သစ််ကိုု� ကူးး�ဖြ�တ််ခြ�င်းး�”
Kymlicka, W. and Patten, A. (eds), Language Rights and Political Theory (Oxford:
Oxford University Press, 2003), https://doi.org/10.1017/S0267190503000163 “
ဘာာသာာစကားး�အခွွင့််�အရေး�း�များ��းနှှင့်�် နိုု�င််ငံရေး�းသီ
ံ
ီအိုု�ရီီ”
Organization of African Unity (OAU), African Charter on Human and Peoples’
Rights, 1981, https://www.achpr.org/legalinstruments/detail?id=49, accessed
17 March 2021 “အာာဖရိိကတိုု�က်် လူ့့�အခွွင့််အရေး
� �း�ပဋိိညာာဉ််”
Organization of American States (OAS), American Convention on Human Rights,
1969, http://oas.org/dil/treaties_b-32_american_convention_on_human_rights.
pdf, accessed 17 March 2021 “လူ့့�အခွွင့််အရေး
� �း�ဆိုုင််ရာ
� ာ အမေ�ေရိိကန််သဘော�ာ�တူူစာာချုု�ပ််”
United Nations, Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, 13 September
2007, https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/wp-content/
uploads/sites/19/2018/11/UNDRIP_E_web.pdf, accessed 16 March 2021 “လူ့့�
အခွွင့််�အရေး�း�ကြေ��ညာာစာာတမ်းး�”
United Nations Human Rights Committee, Diergaardt v. Namibia Communication
No. 760/1996, UN document CCPR/C/69/D/760/1996, 17 November 1996,
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https://juris.ohchr.org/Search/Details/881, accessed 16 March 2021 “ဒီီယာာဂါ့့�တ််
နှှင့််� နမီးး�ဘီးး�ယားး�နိုု�င််ငံံ အမှုု”
United Nations Office of the High Commissioner of Human Rights (OHCHR),
International Covenant on Civil and Political Rights, 1966, https://www.
ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx, accessed 16 March 2021
“အပြ�ည််ပြ�ည််ဆိုု�င််ရာာ နိုု�င််ငံသားး
ံ �နှှင့်�်နိုု�င််ငံရေး�း
ံ
အခွွင့််�အရေး�း�များ��းဆိုု�င််ရာာ ပဋိိညာာဉ််”
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Sujit Choudhry သည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ နှိုုင်းး�ယှှဉ််လေ့�့လာာမှုုပညာာရပ််၌
နိုု�င််ငံတ
ံ ကာာအသိိအမှှတ််ပြု�ု ကျွွမ်းး�ကျျင််ပညာာရှှင််ဖြ�စ််ပြီး�း� အီီဂျျစ််၊ အီီသီီယိုု�ပီးး�ယားး�၊ ဂျော်�်��ဒန််၊
လစ််ဗျား��း၊ မြ�န််မာာ၊ နီီပေါ�ါ၊ တော�ာင််အာာဖရိိက၊ သီီရိိလင်္ကာ�ာ�၊ တူူနီးး�ရှား��း၊ ယူူကရိိန်းး�၊ ယီီမင််နှှင့််�
ဇင်် ဘာာဘွေ�ေတို့့��တွွင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေရေး�းဆွဲဲ�ရေး�း၊ ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီမြှ�ှင့််�တင််ရေး�းနှှင့်�် ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�
ရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းအတွွက်် အကြံ�ံပေး�းပုုဂ္ဂိုု��လ််အဖြ�စ်် နှှစ်် ၂၀ ကျော်�်��လုုပ််ကိုင််ခဲ့့�
�ု ပြီး�း� ဖြ�စ််ပါါသည််။
Center for Constitutional Transitions ကိုုလ
� ည်းး�တည််ထော�ာင််ခဲ့့�ပြီး�း� စီီမံအုုပ််ချုု
ံ
�ပ််နေ�ပါါသည််။
ဆော�ာင်းး�ပါးး� ၁၀၀ ကျော်�်��၊ စာာပေ�အခန်းး�ကြီး�း�များ��း၊ မူူဝါါဒရေး�း�ရာာလက််စွဲဲ�များ��း၊ အစီီရင််ခံံစာာများ��း၊
သုုတေ�သနစာာတမ်းး�များ��း ၁၀၀ ကျော်�်��ကိုု�ထုုတ််ဝေ�ခဲ့့�ပြီး�း� ဖြ�စ််ပါါသည််။ တည်းး�ဖြ�တ််ထုုတ််ဝေ�ပြီး�း�
သော�ာစာာအုုပ််များ��း၌ Security Sector Reform in Constitutional Transititions (အော�ာက််
စဖို့့��တက္ကကသိုု�လ်် ပုံံ�နှိိ�ပ််တိုု�က််၊ ၂၀၁၉ ခုုနှှစ််)၊ Territory and Power in Constitutional Transsitions (အော�ာက််စဖို့့��တက္ကကသိုု�လ်် ပုံံ�နှိိ�ပ််တိုု�က််၊ ၂၀၁၉ ခုုနှှစ််)၊ The Oxford Handbook of the
Indian Constitution (အော�ာက််စဖို့့��တက္ကကသိုု�လ်် ပုံံ�နှိိ�ပ််တိုု�က််၊ ၂၀၁၆ ခုုနှှစ််)၊ Constitution
Making (အက််ဒဝပ်် အယ််လ််ဂါါ၊ ၂၀၁၆ ခုုနှှစ််)၊ Constitutional Design for Divided Socieeties (အော�ာက််စဖို့့��တက္ကကသိုု�လ်် ပုံံ�နှိိ�ပ််တိုု�က််၊ ၂၀၀၈ ခုုနှှစ််) နှှင့််� The Migration of Constituttional Ideas (အော�ာက််စဖို့့��တက္ကကသိုု�လ်် ပုံံ�နှိိ�ပ််တိုု�က််၊ ၂၀၀၅ ခုုနှှစ််) တို့့�� အပါါအဝင်် ဖြ�စ််ပါါသည််။
ပါါမော�ာက္ခခ Choudhry သည်် တော်�်�ရွွန််တိုု�တက္ကကသိုု�လ််၊ နယူးး�ယော�ာက််တက္ကကသိုု�လ််နှှင့််� ဘာ့့�ကလီီ
ကယ််လီီဖိုးး��နီးး�ယားး�တက္ကကသိုု�လ်် (ဘာ့့�ကလီီ ဥပဒေ�ေဌာာန၌ ဌာာနမှူး��းအဖြ�စ်် တာာဝန််ထမ်းး�ဆော�ာင််ခဲ့့�
စဉ််) တို့့��၌ အချိိ�န််ပြ�ည့််� မဟာာဌာာနအဖွဲ့့��ဝင််ဆရာာလည်းး�ဖြ�စ််ပြီး�း� လက််ရှိိ�တွွင်် WZB ဘာာလင််လူူမှုု
ရေး�းသိိပ္ပံံ�ကျော�ာ�င်းး�၌ ဧည့််သုုတေ�သီ
�
ီအဖြ�စ်် တာာဝန််ထမ်းး�ဆော�ာင််နေ�ပါါသည််။
Erin Colleen Houlihan သည်် International IDEA ၏ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေရေး�းဆွဲဲ�
မှုုဆိုု�င််ရာာ အစီီအစဉ််၏ အရာာရှိိ�တစ််ဦးးဖြ�စ််ပါါသည််။ သူူမ၏ သုုတေ�သနနှှင့််� အကြံ�ံပေး�းမှုုတို့့�
သည်် အဓိိကအားး�ဖြ�င့််� ကမ္ဘာာ�တစ််ဝန်းး�ရှိိ� ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီနှှင့်ပ
�် ဋိိပက္ခခ ကူးး�ပြော��ာင်းး�မှုုများ��းအတွွက်် ဖြ�စ််
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ပါါသည််။ နိုု�င််ငံအ
ံ တွွင်းး� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းအစီီအစဉ််များ��း၌
အကြော��ာ�င်းး�အရာာအချို့့���အတွွက်် နည်းး�ပညာာပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ အကူူအညီီပေး�းခြ�င်းး�၊ ကမ္ဘာာ�အဆင့််�
နှိုုင်းး�ယှှဉ််လေ့�့လာာမှုုပညာာရပ််၊ မူူဝါါဒရေး�း�ရာာနှှင့်�် စည်းး�ရုံးး��လှုံ့့��ဆော်�်�ရေး�းစာာပေ�များ��း ရေး�းသားး�ပြု�ုစုု
ခြ�င်းး�၊ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေရေး�းဆွဲဲ�ရေး�း လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းနှှင့်�် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအဆင််
အပြ�င််တို့့�� နှှစ််ရပ််စလုံးး��နှှင့်�ဆို
် ု�င််သော�ာ နည်းး�ကိိရိိယာာများ��းနှှင့်�် ဒေ�တာာဘေ့�့စ််များ��း စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�ခြ�င်းး�တို့့��
လုုပ််ဆော�ာင််ပါါသည််။ သူူမသည်် အထူးး�သဖြ�င့််� ပဋိိပက္ခခသင့််� နိုု�င််ငံံများ��းတွွင်် နိုု�င််ငံအခြေ
ံ �ေ�ပြု�ုသော�ာ
တရား�းဥပဒေ�ေစိုးး��မိုးး��မှုု၊ လူ့့�အခွွင့််အရေး
� �း�နှှင့်�် ကော�ာင်းး�မွွန််သော�ာစီီမံအုုပ််ချုု
ံ
�ပ််မှုုတို့့� ထွွန်းး�ကားး�ရေး�း
အထော��ာက််အကူူအစီီအစဉ််များ��း၌ အကြီး�း�တန်းး�အကြံ�ံပေး�းတာာဝန််အမျိုး�း��မျိုး�း�� ထမ်းး�ဆော�ာင််ခဲ့့�ပြီး�း�
ဖြ�စ််ပါါသည််။ ဗာာဂျျင်းး�နီးး�ယားး�တက္ကကသိုု�လ််မှှ ဥပဒေ�ေဒေါ�ါက််တာာဘွဲ့့��နှှင့်�် နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�း မဟာာဝိိဇ္ဇာာ�
ဘွဲ့့��၊ လိုု�ယိုု�လာာ မေ�ရီီမော�ာင့််� တက္ကကသိုု�လ််မှှ အထူးး�ပညာာရေး�း မဟာာဝိိဇ္ဇာာ�ဘွဲ့့��တို့့�� ရရှိိ�ထားး�ပါါသည််။

ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီနှှင့်�်

ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ဆိုု�င််ရာာအကူူအအညီီပေး�းရေး�း

နိုု�င််ငံတ
ံ ကာာအဖွဲ့့��အစည်းး�

(International IDEA) သည်် ဒီီမိုကရေ
�ု �ေစီီကို�ု လူူသားး�ထုုတစ််ရပ််လုံးး��၏ဆန္ဒဒနှှင့််� ရေ�ရှှည််တည််တံ့့�
ခိုု�င််မြဲ�ဲသော�ာ ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််မှုုအတွွက်် လမ်းး�ဖွွင့််ပေး�း
� သည့််�အရာာတို့့��အဖြ�စ်် ကမ္ဘာာ�တစ််ဝန်းး�၌ တိုးး��
တက််ထွွန်းး�ကားး�စေ�ရန််ဟူူသည့််တာ
� ာဝန််ဖြ�င့့်� အစိုးး��ရများ��းအကြား�း� ဖွဲ့့�� စည်းး�ထားး�သော�ာအဖွဲ့့�� အစည်းး�
တစ််ခုု ဖြ�စ််ပါါသည််။ အဆင့််�အားး�လုံးး��၌ ဒီီမိုု�ကရက််တစ်် နိုု�င််ငံရေး�း
ံ အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းနှှင့်�် ဖြ�စ််စဉ််
များ��းတို့့��ကိုု�တည််ဆော�ာက််၊ အားး�ဖြ�ည့်�၊် ကာာကွွယ််ပေး�းသည့််နည်းး
�
�ဖြ�င့််� ဤတာာဝန််ကိုု� ထမ်းး�ရွွက််
ပါါသည််။ အားး�လုံးး��အကျုံးး���ဝင််သော�ာ၊ တာာဝန််ခံံမှုုရှိသော����ာ၊ ရေ�ရှှည််တည််တံ့့�ခိုု�င််မြဲ�ဲသည့််� ဖွံ့့��ဖြိုး�း��
တိုးး��တက််မှုုကိုု� လူူသားး�အားး�လုံးး��အတွွက်် ဆော�ာင််ကြ�ဉ်းး�ပေး�းသော�ာ ဒီီမိုု�ကရက််တစ်် ဖြ�စ််စဉ််များ��း၊
ပါါဝင််သူူများ��းနှှင့်�် အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းဖြ�င့််� ပြ�ည့််စုံံ�
� သည့််�ကမ္ဘာ�မျိုး�း
ာ �� ဖြ�စ််ပေါ်�်ရေး�းသည်် ကျွွန်ုု�ပ််တို့့�၏
ရည််မှှန်းး�ချျက််ပင်် ဖြ�စ််ပါါသည််။

International IDEA ၏ MyConstitution Programme သည်် လုုပ််ဖော်�်�ဆော�ာင််ဖက််
သက််ဆိုုင််သူ
�
များ��း
ူ ၏ ဖွဲ့့�� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတည််ဆော�ာက််ခြ�င်းး�ဆိုုင််ရာ
� ာ အသိိပညာာများ��းကိုု� မြှ�ှင့့်�
တင််ပေး�းခြ�င်းး�ဖြ�င့့်� အလုံးး��စုံံ�ခြုံ�ံ�ငုံံ�စဉ်းး�စား�းဆုံးး��ဖြ�တ််နိုု�င််သော�ာ၊ အများ��းပါါဝင််မှုုရှိသော����ာ၊ ပြ�ည််တွွင်းး�ဖြ�စ််
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ ယဉ််ကျေး�း�မှုုတစ််ရပ််ဖော်�်�ဆော�ာင််နိုု�င််ရန်် ရည််ရွွယ််ပါါသည််။
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International IDEA မှှ ထုုတ််ဝေ�လျျက််ရှိသော����ာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ တည််ဆော�ာက််
ခြ�င်းး�စာာတမ်းး�များ��းသည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ ရှုုပ််ထွေး�း�ပွေ�ေလီီလှသော��ာ� အရေး�း�ကိိစ္စစ
များ��းကိုု� လွွယ််ကူူမြ�န််ဆန််သော�ာနည်းး�မျိုး�း��ဖြ�င့််ရှ
� ှင်းး�ပြ�ရန်် ရည််ရွွယ််ပါါသည််။
၁။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�သည််မှာာ� အဘယ််နည်းး�။ အခြေ�ေ�ခံံသဘော�ာ�တရား�းများ��းနှှင့်�် အယူူ
အဆများ��း *
၂။ ဥပဒေ�ေပြု�ုလွှှတ််နှှစ််ရပ်် ထားး�ရှိိ�ခြ�င်းး� *
၃။	တိုု�က််ရိုု�က််ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီစနစ်် *
၄။ တရား�းသူူကြီး�း�များ��း ရွေး�း�ချျယ််ခန့််�အပ််ခြ�င်းး� *
၅။ တရား�းရေး�းဆိုု�င််ရာာ ရာာထူးး�များ��း၏ တည််မြဲ�ဲပိုု�င််ခွွင့််�၊ ထုုတ််ပယ််ခြ�င်းး�၊ ကင်းး�လွွတ််ခွွင့််များ��း
�
နှှင့်�်
တာာဝန််ခံံမှုု *
၆။	ပါါလီီမန််ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီစနစ််၏ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းတွွင်် မပါါဝင််သော�ာ သမ္မမတများ��း *
၇။	ပါါလီီမန််ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီစနစ််များ��းရှိိ� စည်းး�မျျဉ်းး�ခံံဘုုရင််များ��း
၈။	သာာသနာာ-နိုု�င််ငံတော်�်
ံ
� ဆက််နွှှယ််မှုုများ��း
၉။	လူူမှုုရေး�းနှှင့်�စီးး
် �ပွား��းရေး�းဆိုု�င််ရာာ အခွွင့််�အရေး�း�များ��း *
၁၀။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပြ�င််ဆင််မှုု လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ��း *
၁၁။	ကန့််သ
� တ််မှုုဆိုု�င််ရာာ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ��း *
၁၂။	ဖက််ဒရယ််စနစ်် *
၁၃။	ဒေ�သန္တတရ ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီစနစ်် *
၁၄။ သမ္မမတ၏ ဗီီတိုု�အာာဏာာများ��း
၁၅။ သမ္မမတ၏ ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�းအာာဏာာများ��း
၁၆။	ပါါလီီမန််ဖျျက််သိိမ်းး�ခြ�င်းး�
၁၇။ အစိုးး��ရဖွဲ့့��စည်းး�ခြ�င်းး�နှှင့်�်ဖယ််ရှား��းခြ�င်းး� ယန္တတရား�းများ��း *
၁၈။	အရေး�း�ပေါ်�်အခြေ�ေ�အနေ�ေဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�အာာဏာာများ��း *
၁၉။	ထိိန်းး�ညှိိ�ခြ�င်းး�နှှင့််� ကြီး�း�ကြ�ပ််ကွွပ််ကဲဲခြ�င်းး�ဆိုုင််ရာ
� ာ လွွတ််လပ််သော�ာ (စတုုတ္ထထမဏ္ဍို�ု င််) အင််စတီီ
ကျူးး��ရှှင်းး�များ��း *
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၂၀။ ရုံးး��သုံးး��ဘာာသာာစကားး� ရွေး�း�ချျယ််သတ််မှှတ််ခြ�င်းး� *
၂၁။ သမ္မမတစနစ််နှှင့််� တစ််စိိတ််တစ််ပိုု�င်းး�သမ္မမတစနစ်် ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီများ��း၌ သမ္မမတရွေး�း��ကော�ာက််
တင််မြှော��ာ�က််ခြ�င်းး�
*	မြ�န််မာာဘာာသာာစကားး�ဖြ�င့််� ဖတ််ရှုုနိုု�င််သည််။
စာာတမ်းး�များ��း ဒေါ�ါင်းး�လုုတ််ရယူူရန်် - <https://www.idea.int/publications/categories/
primers>
ConstitutionNet သို့့�� ဝင််ရော�ာက််လေ့�့လာာရန်် - <https://constitutionnet.org/primers>

ယခု စာတမ္းအား ဘာသာျပန္ဆိုျခင္းနွင့္ ပံုနွိပ္ျခင္းကို ေနာ္ေဝးနိုင္ငံ၏ နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊
လူဇင္ဘာ့ခ္နိုင္ငံ အစိုးရ၊ ဖင္လန္နိုင္ငံႏွင့္ ဆြီဒင္နိုင္ငံတို႔မွ ေထာက္ပံ့ကူညီသည္။
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