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ဖရီးဒရစ္ေနာမင္း လြတ္လပ္မႈေဖာင္ေဒးရွင္း (FNF) သည္ လစ္ဘရယ္မူဝါဒမ်ား အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ေနသည့္ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံမွ အက်ိဳးအျမတ္မယူေသာ ေဖာင္ေဒးရွင္းျဖစ္ပါသည္။ FNF သည္ လစ္ဘရယ္ 
ဒီမိုကေရစီ၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ ဗဟုဝါဒ၊ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးေလးစားမႈတို႔ကို 
ျမႇင့္တင္အားေပးရန္ သံဓိ႒ာန္ခ်ထားပါသည္။ ယင္းကို ဒုတိယကမၻာစစ္အၿပီး ၁၉၅၈ ခုႏွစ္တြင္ ဖယ္ဒရယ္သမၼတ 
ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုးသမၼတ Theodor Heuss မွ အျခားသူမ်ားႏွင့္အတူ တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ ေဖာင္ေဒးရွင္း 
သည္ ကမၻာအႏွံ႔ ႏိုင္ငံေပါင္း ၇၀ ေက်ာ္တြင္ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ FNF ၏ ႐ံုးခ်ဳပ္သည္ ဂ်ာမနီ 
ႏိုင္ငံ ေပါ့စ္ဒမ္ (Potsdam) ၿမိဳ႕တြင္ တည္ရိွပါသည္။

၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ေႏွာင္းပိုင္းမွစ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ပိုမိုဒီမိုကေရစီက်ေသာစနစ္သို႔ ေရြ႕လ်ားေနပါသည္။ 
ယင္းသည္ လူအမ်ားသိကၡာရိွစြာႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေနႏိုင္ေသာ ပြင့္လင္းသည့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု ဖန္တီးႏိုင္ရန္ 
လိုအပ္သည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္မ်ားစြာကို ေထာက္ပံ့ေပးရန္ FNF အတြက္ အခြင့္အလမ္းကို ေပးပါသည္။ 
ေဖာင္ေဒးရွင္းသည္ ၿငိမ္းခ်မ္း၍ တုိးတက္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ သံဓိ႒ာန္ခ်ထားပါသည္။ ထို 
ရည္မွန္းခ်က္ အေကာင္အထည္ေပၚရန္ FNF သည္ သူ၏ လက္တြဲဖက္မ်ားမွ ႏိုင္ငံသားပညာေပးမႈမ်ားကို 
ျမႇင့္တင္ရန္၊ ဒီမိုကေရစီက်ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ကို ပ်ိဳးေထာင္ေပးရန္၊ အေျခခံလြတ္လပ္မႈ မ်ားကို ကာကြယ္ 
ေပးရန္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးပတ္ဝန္းက်င္ အားေကာင္းေစရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို 
ေထာက္ပံ့ေပးေနပါသည္။

FNF (ျမန္မာ) သည္ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္မ်ား၊ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ သုေတသနအဖြဲ႕အစည္း 
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ေနပါသည္။ FNF သည္ မူဝါဒဆိုင္ရာအၾကံဥာဏ္မ်ား၊ ဥပေဒေရးဆြဲျခင္းဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးအၾကံျပဳခ်က္မ်ားေပး 
ျခင္း၊ အစီရင္ခံစာႏွင့္ သုေတသနေတြ႕ရိွခ်က္မ်ား ထုတ္ေဝျခင္းတို႔ကုိ ေဒသခံလက္တြဲဖက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ 
လက္တြဲ၍ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ ေဖာင္ေဒးရွင္းသည္ ဒီမိုကေရစီ၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈကို 
ခြဲထုတ္ျခင္း၊ စြန္႔ဦးတီထြင္မႈတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သင္တန္းမ်ား၊ အလုပ္ရံု ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ ပညာရွင္ေဟာေျပာမႈ 
မ်ားကို ေပးအပ္ေနပါသည္။ FNF (ျမန္မာ) သည္ တိုင္းျပည္၏ လက္ရိွ သိသာထင္ရွားေသာ ဒီမိုကေရစီေျပာင္း
လဲမႈျဖစ္စဥ္တြင္ အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္ေသာ ပူးေပါင္းထည့္ဝင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ အထူးသျဖင့္ 
သံဓိ႒ာန္ခ်ထားပါသည္။

FNF (ျမန္မာ) ႐ံုး
အမွတ္ ၃၅ ဘီ/ ၁၅၊ တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္းသစ္၊
ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္၊ ျမန္မာ။
၀၉ ၂၆၂၉၈၁၃၅၀၊ fnfmyanmar@fnst.org
www.fnfmyanmar.org
www.facebook.com/fnf.myanmar
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FNF ၏လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား လက္စြဲကို၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ အေျခခံသေဘာတရား 
မ်ားအား ျမန္မာႏိုင္ငံသား အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ားသို႔ မိတ္ဆက္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ျပဳစုျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ 
ေလ့လာဆည္းပူးသူမ်ားအား လူသားမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအျဖစ္ ၎တို႔တြင္ရွိသည့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို 
နားလည္သေဘာေပါက္ေရးတြင္ အေထာက္အကူျပဳရန္ႏွင့္ အျခားသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ေလးစား 
ကာကြယ္ရင္း ၎တို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ေတာင္းဆုိေရးအတြက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အပ္ႏွင္းရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။

ဤလက္စြဲတြင္ပါဝင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား၏ အသိပညာဗဟုသုတ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ 
ေစျခင္း အခြင့္အေရးမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ား  ဓေလ့ထံုးစံတစ္ရပ္ 
ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို  အေထာက္အကူျပဳရန္ လုိအပ္ေသာ တန္ဖိုးမ်ားဟူေသာ ေလ့လာဆည္းပူးနည္းသံုးမ်ိဳးျဖင့္ 
ေလ့လာသင္ယူသူမ်ားအား စိတ္ဝင္စားေအာင္ စီစဥ္ေပးထားပါသည္။ ဤလက္စြဲသည္ တုိက္ရိုက္အေတြ႔အၾကံဳ၊ 
အျပန္အလွန္ဖလွယ္မႈႏွင့္ စဥ္းစားေတြးေခၚမႈတို႔အတြက္ ေလ့လာသင္ယူမႈ အေလးေပးေသာ အခြင့္အလမ္းအား 
လက္ေတြ႔စမ္းသပ္မႈဆိုင္ရာ ခ်ဥ္းကပ္နည္းတစ္ရပ္ကို ခ်မွတ္ထားပါသည္။

ဤလက္စြဲတြင္ ေအာက္ပါတို႔ ပါဝင္သည္။
• ရင္းႏွီးကြ်မ္းဝင္ေစရန္ ဖန္တီးေပးသူမ်ားႏွင့္ စြမ္းအားလႈံ႕ေဆာ္ေပးသူမ်ား ေရြးခ်ယ္ျခင္း၊
• လြယ္ကူေခ်ာေမြ႔ေစရန္ အေထာက္အကူေပးေသာ အတတ္ပညာဆိုင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊
• လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား၊ သင္ၾကားမႈပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အေထာက္အကူျပဳသူ၏မွတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ျဖည့္စြက္ 

ထားေသာ လက္ေတြ႔စမ္းသပ္မႈ သင္ခန္းစာ စီမံခ်က္မ်ား၊
• ၂-ရက္အၾကာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ ေဖာ္ျပခ်က္နမူနာ၊
• ရွင္သန္တက္ၾကြေသာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုကို အေထာက္အကူျပဳရန္လုိအပ္ေသာ အဓိကအရင္း 

အျမစ္မ်ားပါဝင္သည့္ သင္ၾကားေရးပစၥည္းမ်ား စုေဆာင္းမႈ။

လက္စြဲကို မည္သို႔အသံုးျပဳရမည္နည္း။

ဤလက္စြဲကို ၂-ရက္ၾကာျမင့္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုတြင္ အရြယ္ေရာက္ၿပီးေသာ ေလ့လာဆည္းပူးသူ 
အုပ္စုမ်ားအား စိတ္ပါဝင္စားလာေစရန္ ေရးဆြဲျပဳစုထားသည္။ သို႔ရာတြင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အတိုင္းအတာမ်ားႏွင့္ 

အခန္း - ၁
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ေလးနက္မႈမ်ား၏ ဓေလ့ထံုးစံအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကိုဖန္တီးရန္ အခ်ိဳ႔ေသာလုပ္ငန္းမ်ားကို ၄င္းတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ 
အစီအမံျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ တည္ရွိဆဲသင္ရိုးညႊန္းတမ္းႏွင့္ ေပါင္းစပ္၍ျဖစ္ေစအသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ သင့္အုပ္စု၏ လုိအပ္ 
ခ်က္မ်ားကို အေကာင္းဆံုးကိုက္ညီေစမည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ သင္ခန္းစာမ်ားကို ခြဲျခားသတ္မွတ္ျခင္းျဖင့္ 
ေပးထားေသာ ႏွစ္ရက္စာအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲေဖာ္ျပခ်က္ သို႔မဟုတ္ သင္၏ကိုယ္ပိုင္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲပံုစံကို 
အသံုးျပဳပါ။

သင္ႏွင့္သင္၏ အသုိက္အဝန္း၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပိုမိုကိုက္ညီေစရန္ ဤလက္စြဲျပဳစုေရးအတြက္ 
ကြ်ႏ္ုပ္တို႔အား အကူအညီေပးေစလိုပါသည္။ သင့္တြင္ ဤလက္စြဲ၏ ပံုစံႏွင့္ပါဝင္ေသာ သို႔မဟုတ္ အေၾကာင္း 
အရာႏွင့္ပတ္သက္၍ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္တစ္စံုတစ္ရာ သို႔မဟုတ္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားရွိပါက မည္သို႔ တိုးတက္ေစရန္ 
ေဆာင္ရြက္ရမည္ကိုကြ်ႏ္ုပ္တို႔အား fnfmyanmar@fnst.org သို႔ ဆက္သြယ္အေၾကာင္းၾကားေပးေစလုိပါသည္။
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ဤသင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းကုိ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ႏွစ္ရက္ၾကာမိတ္ဆက္ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခု 
အေကာင္ အထည္ေပၚ ျဖစ္ေျမာက္ေရးအေထာက္အကူျဖစ္ရန္ စီစဥ္ေရးဆြဲထားပါသည္။

- သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းတြင္ က႑သံုးခုပါဝင္သည္ -

က႑ ၁

က႑ ၂

က႑ ၃

က႑ ၁ တြင္ ေကာင္းမြန္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရး ပညာေပးသူတစ္ဦး ျဖစ္ေစ 
ေရးဆုိင္ရာ ေနာက္ခံ သတင္းအခ်က္အလက္ ပါဝင္သည္။

က႑ ၂ တြင္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈလုပ္သည့္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခု 
လြယ္ကူျဖစ္ေျမာက္ေရး အကူအညီျဖစ္ေစရန္ အရင္းအျမစ္မ်ား၊ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ 
အသံုးဝင္လုပ္နည္းလုပ္ဟန္မ်ားပါဝင္သလုိ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ သူမ်ားအတြက္ လူ႔အခြင့္ 
အေရး အေရးကိစၥမ်ား ေလ့လာစူးစမ္းရန္ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ျဖစ္ေသာ လႈပ္ရွား 
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ 

က႑ ၃ တြင္ အပုိင္း ၂ ၌ တင္ဆက္ခဲ့သည့္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ 
ေပါင္းစည္းသည့္ အစီအစဥ္ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးသူ၏ မွတ္စုမ်ားပါရွိ 
ေသာ စံျပဳအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခု ပါဝင္သည္။ အစီအစဥ္ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ေဆာင္
ရြက္ေပးသူမ်ားသည္ေရးသားထားသည့္အတုိင္း အတိအက် ဤအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ 
အစီအစဥ္ကုိအသံုးျပဳရန္ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္သလုိ ၎တုိ႔၏ တစ္မူထူးသည့္ ကုိယ္ပုိင္ႏွစ္ရက္ 
ၾကာ အစီအစဥ္တစ္ရပ္ ေဖာ္ေဆာင္ေရးအတြက္ ဤသင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထား 
သည့္ အယူအဆသေဘာတရားမ်ားႏွင့္ အသံုးဝင္နည္းလမ္းမ်ားအေပၚ အေျချပဳ 
ေဆာင္ရြက္မႈလုပ္ရန္လည္း ေရြးခ်ယ္ႏုိင္သည္။ 
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လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈတြင္ ပါဝင္ျခင္းအားျဖင့္ 
သင္ယူျခင္းသည္ သင္ယူသူ၏ ဘဝအေတြ႔အႀကံဳ 
မ်ားႏွင့္ ႏွီးႏြယ္ေသာ သင္ၾကားမႈနည္းလမ္းမ်ားကုိ 
အားေပးျမွင့္တင္ကာ ၄င္းတုိ႔သိၿပီးသည္ကုိ တန္ဖုိး 
တက္ေစသည္။ အေတြ႔အႀကံဳ ဗဟုိခ်က္တြင္ 
ရွိသည္မွာ ဆရာမဟုတ္ဘဲ သင္ယူသူျဖစ္ၿပီး သူ/
သူမ၏ ကုိယ္ပုိင္သင္ယူမႈအတြက္ 'ပုိင္ဆုိင္မႈ' ကုိ 
မွ်ေဝသည္။ ဤပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ ေနာက္ခံ 
အေျခအေနတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူအားလံုးသည္ 
ဘံုတူညီသည့္ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္ တစ္ခုဆီ 
ေရာက္ရွိရန္ အမ်ားစုေပါင္းအားထုတ္မႈ အာရံုစုိက္ 
ေဆာင္ရြက္သည့္ တန္းတူရည္တူလူမ်ား ျဖစ္သင့္ 
ေသာေၾကာင့္ 'အစီအစဥ္ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ 

ရြက္ေပးသူ'ဆုိသည့္ စကားလံုးက 'ဆရာ' ဆုိသည့္ 
စကားလံုးထက္ ပုိသင့္ေလ်ာ္သည္။ ၄င္းတုိ႔သည္ 
၎တုိ႔ကုိယ္ပုိင္ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကုိ အတူတကြ 
ဆန္းစစ္ကာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္း ေကာက္ခ်က္ 
ဆြဲမႈမ်ားျဖစ္ေပၚရန္ ႀကိဳးပမ္းသည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္က 
'အေျဖမွန္' သုိ႔မဟုတ္ ညီညာသည့္ အမ်ားသေဘာ 
ေပၚထြက္ရန္မဟုတ္၊ အေတြးအေခၚအယူ အဆမ်ား 
ႏွင့္ အေရးကိစၥမ်ား ေလ့လာစူးစမ္းရန္ျဖစ္သည္။ 
သုိ႔ေသာ္ အစီအစဥ္ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္မႈ 
အတတ္ပညာ ပုိင္ႏုိင္ကြၽမ္းက်င္ရန္မွာ အေလ့အ 
က်င့္ေရာ သက္ဆုိင္သည့္ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္ 
မ်ားႏွင့္ နည္းလမ္းမ်ားကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း နား 
လည္ သေဘာေပါက္မႈပါ လုိအပ္သည္။ 
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• ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ 
ေသာ ဆက္ဆံေရးတစ္ရပ္ ထူေထာင္သည္။ 
ယင္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ ဆက္ဆံေရး 
တြင္ အစီအစဥ္ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ 
ေပးသူသည္ 'တန္းတူရည္တူမ်ား အၾကား 
ပထမ'ျဖစ္သည္၊ သုိ႔ေသာ္ သင္ယူတတ္ေျမာက္ 
မႈအတြက္ တာဝန္ရွိမႈက တစ္အုပ္စုလံုးႏွင့္ 
သက္ဆုိင္သည္။    

• ရိုးရုိးသားသားေျပာဆုိရန္ လူတုိင္းစိတ္ခ်ေသာ၊ 
မတူျခားနားသည့္ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကုိ ေလး 
စားေသာ ယံုၾကည္မႈႏွင့္ ပြင့္လင္းမႈပတ္ဝန္း 
က်င္တစ္ရပ္ျဖစ္ေပၚေစရန္ႏွင့္ အရွည္တည္တံ့ 
ေစရန္ ကူညီသည္။   

• လူတုိင္းကုိ မိမိလည္း အမ်ားထဲတြင္ပါဝင္ၿပီး 
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရသည္ဟု ခံစားရေစရန္ 
ေသခ်ာ ေအာင္လုပ္သည္။ 

• ေလ့လာသင္ယူမႈအတြက္ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ 
ပံုတစ္ရပ္ ျဖည့္ဆည္းေပးၿပီး ယင္းဖြဲ႔စည္း 
တည္ေဆာက္ပံုတြင္ စည္းေဝးခ်ိန္မ်ားစီစဥ္ျခင္း 
ႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း၊ အပိုင္းက႑မ်ား 
ဖြင့္လွစ္ျခင္းႏွင့္ အဆံုးသတ္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္း 
အစီအစဥ္တစ္ရပ္အတုိင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းတုိ႔ 
ပါဝင္ႏုိင္သည္။ 

• ပစၥည္းပစၥယမ်ား ျပင္ဆင္ျခင္း၊ စည္းေဝးမည့္ 
ေနရာ စီစဥ္ျခင္း၊ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားကုိ 
အေၾကာင္းၾကားျခင္းႏွင့္ လုိအပ္သည့္ျပင္ဆင္ 
မႈမ်ား လုပ္ၿပီးျခင္းရွိမရွိ စစ္ေဆးျခင္းတုိ႔ကဲ့သုိ႔ 
'အိမ္မႈကိစၥ' ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈ ေသခ်ာေစ 
သည္။ 

• 'တာဝန္ခံရသူ' - ေလ့လာသင္ယူမႈအတြက္ 
တစ္အုပ္စုလံုး တာဝန္ရွိသည္။ အစီအစဥ္ 
ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးသူ၏ အခန္း 
က႑မွာ သင္ယူမႈ ပုိ၍အက်ိဳးရွိထိေရာက္ေရး 
ကူညီရန္ျဖစ္သည္။ အစီအစဥ္ ျဖစ္ေျမာက္ 
ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးသူတြင္ လုပ္ငန္းအစီ 
အစဥ္ကုိ တစ္ဦးတည္းထိန္းခ်ဳပ္ရသည့္ အခြင့္ 
အာဏာလည္းမရွိ။ အစီအစဥ္တြင္ အက်ံဳးဝင္ 
သည့္ အေၾကာင္းအရာေခါင္းစဥ္မ်ား ဆံုးျဖတ္ 
မႈတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားကလည္း ၎ 
တုိ႔သေဘာထား ေဖာ္ျပသင့္သည္။                      

• ေဟာေျပာပုိ႔ခ်သူ - အစီအစဥ္ျဖစ္ေျမာက္ 
ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးသူသည္ တြဲဖက္သင္ 
ယူသူ တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္။ တန္းတူရည္တူ 
မိတ္ဖက္ျပဳေဆာင္ရြက္သူ တစ္ေယာက္အျဖစ္ 
ဘာသာရပ္အားလံုးကုိ ေလ့လာစူးစမ္းကာ 
အျခားသူမ်ား၏အေတြ႔အႀကံဳတြင္  ကုိယ္ပုိင္အ 
ေတြ႔အႀကံဳကုိ ပါဝင္ေဝမွ်သည္။ 

• ေသခ်ာေပါက္ပညာရွင္ - အပုိင္းက႑ 
တစ္ခုစီကုိ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရေသာ္လည္း အစီ 
အစဥ္ျဖစ္ ေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးသူ 
သည္ ဘာသာရပ္တစ္ခုကုိ အုပ္စုထဲရွိ အျခား 
အဖြဲ႔ဝင္အခ်ိဳ႕ေလာက္ မသိေကာင္းမသိႏုိင္ေပ။   

• အာရံုစုိက္မႈဗဟုိခ်က္  -  အစီအစဥ္ျဖစ္ေျမာက္ 
ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးသူေကာင္း တစ္ဦး 
သည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အျခားပါဝင္ေဆာင္ 
ရြက္သူမ်ားထက္ စကားနည္းသည္။ ယင္းအစား 
သူ သို႔မဟုတ္ သူမက ၄င္းတုိ႔ကုိ ေဆြးေႏြးမႈသုိ႔ 
ဆြဲေခၚသည္။   

• အဆုံးအျဖတ္လူႀကီး  -   ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ 
သည့္ ေလ့လာသင္ယူမႈတြင္ အစီအစဥ္ျဖစ္ 
ေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးသူကုိယ္တုိင္ 
အပါအဝင္ မည္သူတစ္ေယာက္မွ် အခ်ိဳ႕ေသာ 
ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားက 'မွန္ကန္' သို႔မဟုတ္ 'ပုိ၍ 
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အစီအစဥ္ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးသူမ်ားအတြက္ 
ကုိယ္ေရးကုိယ္တာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္အခ်က္မ်ား

• သင့္အခန္းက႑ကုိ အလြန္ရွင္းရွင္းလင္းလင္းရွိပါေစ - သင့္စကားမ်ားထက္ သင့္အျပဳအမူက 
သင္သည္ ဆရာတစ္ေယာက္မဟုတ္ဘဲ တန္းတူသင္ယူသူတစ္ေယာက္ ျဖစ္သည္ဆုိျခင္းကုိ သိရွိ 
ေစမည္ျဖစ္သည္။ 

• သင့္မ်က္လံုးမ်ားကုိ သတိရွိပါ - ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားႏွင့္ မ်က္လံုးခ်င္းအၿမဲဆံုပါေစ။
• သင့္အသံကုိ သတိရွိပါ - အလြန္အသံက်ယ္စြာ၊ အလြန္တုိးညွင္းစြာ စကားမေျပာပါႏွင့္ သုိ႔မဟုတ္ 

စကားအမ်ားႀကီး မေျပာပါႏွင့္။    
• သင့္ 'ခႏၶာကုိယ္ဘာသာစကား'ကုိ သတိရွိပါ - သင္မည္သည့္ေနရာတြင္ထုိင္သည္ သုိ႔မဟုတ္ 

ရပ္သည္ႏွင့္ သင္ကမျဖစ္သင့္သည့္ ၾသဇာအာဏာ မသိလုိက္မသိဘာသာ  သံုးမိသည့္   အျခား 
ေနထုိင္ျပဳမူပံုမ်ားကုိ ဆင္ျခင္ပါ။  

• သင့္တာဝန္ရွိမႈကုိ သတိရွိပါ - ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူတုိင္း ကုိယ္ေျပာသည့္စကားကုိ ညီတူညီမွ် 
နားေထာင္ေပးမႈရရွိခြင့္ႏွင့္ ညီတူညီမွ် ဆက္ဆံခံရခြင့္ရိွေရး ေသခ်ာေအာင္လုပ္ပါ။ ထင္ျမင္ခ်က္ 
မ်ား မတူျခားနားမႈကုိ အားေပးပါ။ သုိ႔ေသာ္ အျငင္းအခံုျဖစ္ျခင္းကို အားမေပးပါႏွင့္။ ေဆြးေႏြးမႈ 
အား ႀကီးစုိးသူမ်ားကုိ ဟန္႔တားပါ။ ခ်ီတံုခ်တံု ျဖစ္ေနသူမ်ားကုိ စကားဝုိင္းထဲဆြဲေခၚပါ။    

• ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုလုိအပ္ခ်ိန္ကုိ သတိရွိပါ  -  လုိအပ္လွ်င္ ရွင္းျပမႈႏွင့္ အႏွစ္ခ်ဳပ္မႈလုပ္ပါ။ 
ေဆြးေႏြးမႈတစ္ရပ္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ အက်ယ္ခ်ဲ႕ရမည္ဆုိျခင္းႏွင့္ ေနာက္အေၾကာင္းအရာေခါင္း 
စဥ္တစ္ခုသုိ႔ မည္သည့္အခိ်န္တြင္ သြားရမည္ဆုိျခင္းကုိ ဆံုးျဖတ္ပါ။ အေၾကာင္းအရာမွ ေသြဖယ္ 
သြားလွ်င္ အဖြဲ႔ကုိ သတိေပးပါ။ 

• သင့္အခြင့္အာဏာကုိ သတိရွိကာ ၄င္းအားမွ်ေဝပါ - ျဖစ္ႏုိင္သည့္အခါတုိင္း အျခားသူမ်ားကုိ 
တာဝန္မ်ားယူခုိင္းပါ (ဥပမာ မွတ္စုမ်ားေရးျခင္း၊ အခ်ိန္မွတ္သားမႈႏွင့္ အထူးသျဖင့္ ေဆြးေႏြးမႈကုိ 
ဦးေဆာင္ျခင္း)။

ေအာက္ပါတုိ႔မွမွီျငမ္း  -   
The Human Rights Education Handbook: Effective Practices for Learning, Action, and Change

က်ိဳးေၾကာင္းညီညြတ္'သည္ဟု မဆံုးျဖတ္ေပ။   
• အိမ္အကူ - အစီအစဥ္အပုိင္းက႑မ်ား 

ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈတြင္ အစီအစဥ္ျဖစ္ေျမာက္ 
ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးသူက ကနဦးေခါင္း 
ေဆာင္မႈလုပ္ေသာ္လည္း သူ သို႔မဟုတ္ သူမ 
သည္ တာဝန္ယူရသည့္ တစ္ေယာက္တည္း 
ေသာသူ မျဖစ္သင့္။ စစ္မွန္သည့္ ပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္မႈတစ္ရပ္တြင္ မည္သူ႔ကုိမွ် အ႐ႈပ္ 
အပြမ်ား ရွင္းလင္းရန္ သုိ႔မဟုတ္ အခ်ိန္တုိင္း 
အေသးစိတ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား အာ႐ံုစုိက္လုပ္ 
ေဆာင္ရန္ 'တရားေသသတ္မွတ္မထား' ။   
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အေထြေထြ

'လမ္းညႊန္ထုတ္ေဝစာ – လူငယ္လူရြယ္မ်ားအား လူ႔အခြင့္အေရးပညာေပးမႈ လက္စြဲစာအုပ္'၊ Brander, Patricia 
(ed) (2012) ၊  ဟန္ေဂရီ၊ ဥေရာပေကာင္စီ ။     

'စိတ္ဓါတ္ျမွင့္တင္ျခင္း - လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ဘာသာေရး သုိ႔မဟုတ္ ယံုၾကည္မႈ လြတ္လပ္ခြင့္' ၊ University of 
Minnesota - http://www1.umn.edu/humanrts/edumat/hreduseries/TB5/PDFs/lifting_the_spirit.
pdf 

အခြင့္အေရးမ်ားထိပ္တုိက္ေတြ႔မႈ    

'လမ္းညႊန္ထုတ္ေဝစာ – လူငယ္လူရြယ္မ်ားအား လူ႔အခြင့္အေရးပညာေပးမႈ လက္စြဲစာအုပ္'၊ Brander, Patricia 
(ed) (2012) ၊  ဟန္ေဂရီ၊ ဥေရာပေကာင္စီ ။     

ျမန္မာႏုိင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနမ်ား    

ျမန္မာႏုိင္ငံ တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈ ခ်င့္ခ်ိန္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ - http://www.burmalibrary.org/docs15/Myanmar-
Rule-of-Law-Assessment-3-5-13.pdf

ေလးစားရန္၊ ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ ျဖည့္စြမ္းရန္ တာဝန္

IHRP -  www.ichrp.org/files/reports/43/108_report_en.pdf

ကုလသမဂၢလူဦးေရရန္ပံုေငြအဖြဲ႔  -  http://www.unfpa.org/human-rights-based-approach   

ဆီလီယာဒင္ႏွင့္ျပင္သစ္ (Siliadin vs. France)  အမႈ   

ဥေရာပ လူ႔အခြင့္အေရးတရားရံုး  -  http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-
69891#{%22itemid%22:[%22001-69891%22]}

အသြင္ကူးေျပာင္းကာလတရားမွ်တေရး 

အသြင္ကူးေျပာင္းကာလတရားမွ်တေရး ႏုိင္ငံတကာစင္တာ  -  http://www.ictj.org/about/transitional-
justice

ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးတရားဝင္ေၾကညာခ်က္ (UDHR)        

ကုလသမဂၢ - http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Introduction.aspx

UDHR မိတ္ဆက္ - - http://www.humanrights.com/what-are-human-rights/universal-declaration-
of-human-rights.html







က႑ ၂–လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ား

အစီအစဥ္ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအတြက္ 

အသံုးဝင္နည္းလမ္းမ်ား

လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ ၁   -  တုိင္းျပည္သစ္သုိ႔ရြက္လႊင့္ျခင္း

လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ ၂  -  UDHR မိတ္ဆက္

လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ ၃  -  ပံုေျပာသူမ်ား၊ ကဗ်ာဆရာမ်ား၊ ပန္းခ်ီဆရာမ်ား 

လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ ၄  -  အခြင့္အေရးမ်ိဳးဆက္သံုးဆက္

လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ ၅ -  သတင္းမ်ားထဲမွလူ႔အခြင့္အေရး

လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ ၆  -  လူ႔အခြင့္အေရး ျပန္လည္ ေဆြးေႏြးျခင္း 

လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ ၇  -  မွ်ေဝခံစားမႈခရီး

လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ ၈  -  ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ၊ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းခံရသူ၊ 

ေဘးမွရပ္ၾကည့္သူႏွင့္ကုစားသူ

လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ ၉  -  တာ၀န္ယူမႈမ်ားမရွိဘဲ အခြင့္အေရးမ်ားမရွိ

လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ ၉(ခ)  -  အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ရွိမႈမ်ား

လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ ၁၀  -  အခြင့္အေရးမ်ားထိပ္တုိက္ေတြ႔ျခင္း/

လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ဘယ္သုိ႔ဦးတည္

လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ ၁၁ - လူ႕အခြင့္အေရး အဆိုအမိန္႔စကားမ်ား
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အခန္း - ၂

ေပါင္ေပၚထုိင္ျခင္း
လူခ်င္းပူးကပ္၍ စက္ဝုိင္းပံုရပ္ပါ။ လူတုိင္းက 

တူညီသည့္ တူရူရာဖက္ဆီ မ်က္ႏွာမူထားၿပီး လက္ 
မ်ားကုိ မိမိေရွ႕ရိွလူ၏ပခံုးႏွစ္ဖက္ေပၚ တင္ထားပါ။ 
လူတုိင္းက ၎တို႔ေနာက္ရွိလူ၏ဒူးမ်ားေပၚသုိ႔ ျဖည္း 
ျဖည္းခ်င္းထုိင္ခ်သည္။ တစ္စံုတစ္ေယာက္ လဲက် 
သြားလွ်င္ ရယ္ၾကၿပီး ေနာက္တစ္ႀကိမ္ႀကိဳးစားပါ။   

လူတုိင္းအေပၚသုိ႔
ေျမမ်က္ႏွာျပင္အထက္  ခပ္ပါးပါးအျမင့္ရွိသည့္ 

ေသးငယ္ေသာ ကတ္ထူျပားတစ္ခု သုိ႔မဟုတ္ တစ္စံု 
တစ္ခုရွာပါ။ လူအုပ္စုသည္ လူတုိင္းေျမျပင္မွေျခ 
လြတ္ၿပီးေသးငယ္သည့္ ယင္းကတ္ထူျပား သုိ႔မဟုတ္ 
အနည္းငယ္ အထူရွိေသာ အရာဝတၴဳေပၚေရာက္ရွိ 
ေရးႀကိဳးပမ္းရမည္။ ထုိအရာေပၚ ေနရာရေရး ဂရု 
တစုိက္ႀကိဳးပမ္းပါ။ ယင္းသည္ ေျမျပင္မွ ေျခေထာက္ 
လႊတ္၍ေနရာရရန္ ႀကိဳးပမ္းရေသာ ေျပာင္ေျမာက္ 
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လွ်င္ျမန္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။      

ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔အားထုတ္မႈ
လူအုပ္စုသည္ တစ္ေယာက္ပခံုးေပၚ တစ္ 

ေယာက္လက္တင္ၿပီး စက္ဝုိင္းပံု မတ္တပ္ရပ္သည္။ 
၎တုိ႔ တစ္ေနရာမွတစ္ေနရာသုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ရန္ ႀကံဳရာ 
က်ပမ္းျဖစ္ေသာ အရာဝတၴဳမ်ားကုိ ၾကမ္းျပင္ေပၚခ် 
ထားပါ။ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ ၎တုိ႔လက္ 
မ်ား လံုးဝအသံုးမျပဳဘဲ တစ္ဖြဲ႔လံုးအတူတကြ ယင္း 
အရာဝတၴဳမ်ားကုိ ေကာက္ယူကာ ၄င္းတုိ႔အား ေနရာ 
ေရႊ႕ရမည္။  

အျခားနည္းလမ္း 
လူအုပ္စုကေနရာေရႊ႕ေနသည့္ အရာဝတၴဳမ်ား 

ေပၚတြင္ ေခါင္းစီးစာတန္းမ်ားေရးပါ (UDHR အပုိဒ္ 
မ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရးတန္ဖုိးမ်ား၊ ဥပေဒသမ်ားႏွင့္ 
အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား)။ ဤ 
လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈကုိေသြးပူေလ့က်င့္ခန္း တစ္ရပ္ 
အျဖစ္ႏွင့္ ေနာက္လာမည့္ အေၾကာင္းအရာ ေခါင္းစဥ္ 
ကုိမိတ္ဆက္မႈ နည္းလမ္းတစ္ရပ္အျဖစ္ သုိ႔မဟုတ္ 
အစီအစဥ္တြင္ ေလ့လာသင္ယူခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာ တစ္စံု 
တစ္ခုကုိ ျပန္လည္သံုးသပ္မႈ နည္းလမ္းတစ္ရပ္ 
အျဖစ္ အသံုးျပဳပါ။   

ဖိနပ္မ်ား
လူတုိင္းသည္ မ်က္လံုးအဝတ္ စည္းထားၿပီး 

ဖိနပ္မ်ားခြၽတ္ထားကာ ညႊန္ၾကားသူမ်ား (ေဘးမွ 
ေျပာျပသူမ်ား) က ၄င္းတုိ႔ကုိ အလယ္တြင္ထားသည္။ 
လူတုိင္းသည္ ၄င္းတုိ႔ဖိနပ္မ်ား ႀကိဳးစားရွာကာ ျပန္စီး 
ရသည္။  

လူအထံုး
လူအုပ္စုကုိ စက္ဝုိင္းပံုထားသည္။ လူတုိင္း 

သည္ စက္ဝုိင္းထဲရွိ အသီးသီးျဖစ္ေသာ အျခားသူ 
မ်ားႏွင့္ လက္ခ်င္းလွမ္းခ်ိတ္ရသည္ (မိမိေဘးမွ လူ 
ႏွင့္သာမဟုတ္)။ လူမ်ား၏လက္မ်ားျဖင့္ စက္ဝုိင္းပံု 
လုပ္ရန္အတြက္တစ္ေယာက္ကတစ္ေယာက္ကိုလွမ္း 
ခ်ိတ္ရႈပ္ယွက္ေနေသာ လက္မ်ားကုိေျဖ(ျဖည္)ပါ။

အသံတိတ္ျပကၡဒိန္
လူအုပ္စုတစ္ခုလံုး ၄င္းတုိ႔ေမြးသည့္ ရက္ႏွင့္လ 

အစဥ္အတုိင္း တန္းစီရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပပါ။ 
သုိ႔ေသာ္ ဤလုပ္ေဆာင္ခ်က္ၿပီးေျမာက္ရန္ ၎တုိ႔ 
စကားေျပာခြင့္မရွိ။ 

မုန္တုိင္း 
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူအဖြဲ႔ငယ္မ်ားအား မတူျခား 

နားသည့္ အသံမ်ားႏွင့္ လက္ဟန္ေျခဟန္မ်ား 
လုပ္ခုိင္းပါ (ဥပမာ ေလတုိက္ျခင္း၊ မုိးရြာျခင္း၊ လွ်ပ္ 
လက္ျခင္း၊ မုိးႀကိဳးပစ္ျခင္း စသည္)၊ ထုိ႔ေနာက္ 
မုန္တုိင္း၏ ညင္သာသည့္အစပ်ိဳးမႈကုိ အသံ၊ လက္ 
ဟန္ေျခဟန္တုိ႔အသံုးျပဳ၍ ဇာတ္လမ္းေျပာရသည္၊ 
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မုန္တုိင္းၿပီးသည္အထိ သံစံုတီးဝုိင္းတစ္ခုကဲ့သုိ႔ 
အသံအမ်ိဴးမ်ိဴး လုပ္ရသည္ (ဥပမာ 'အဲဒီေနာက္ 
လွ်ပ္လက္ပါတယ္၊ အဲဒီေနာက္ မုိးၿခိမ္းပါတယ္') ။ 

အသက္ကယ္ေလွမ်ားေပၚသုိ႔
ပထမဆံုး 'အသက္ကယ္ေလွကုိ' သရုပ္ျပရ 

သည္ - ေလွသ႑ာန္လုပ္ရန္  လူႏွစ္ေယာက္က 
လက္ခ်င္းခ်ိတ္ရသည္၊ ခရီးသည္မ်ားက ၎တုိ႔လက္ 
ႏွစ္ဖက္ ခ်ိတ္ထားသည့္ အဝုိင္းထဲတြင္ရပ္ရသည္။ 
ထုိေနာက္ လူတိုင္းပင္လယ္ခရီးတစ္ခု ထြက္ရမည္ 
ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပပါ။ 'ပထမတြင္ ပင္လယ္သည္ 
ၿငိမ္သက္ေနၿပီး လူတုိင္းက ခရီးအတြက္ ေပ်ာ္ရႊင္ 
ေနၾကသည္။ ယင္းေနာက္ ရုတ္တရက္ သေဘာၤက 
ေက်ာက္ေဆာင္တစ္ခုကုိ တုိက္မိသည္။ လူတုိင္း 
သံုးေယာက္အဖြဲ႔မ်ားအျဖစ္ (သုိ႔မဟုတ္ တစ္ေယာက္ 
အဖြဲ႔ သုိ႔မဟုတ္ ေလးေယာက္အဖြဲ႔ စသည္)  အသက္ 
ကယ္ေလွတစ္ခု ဆီတက္ရမည္။' ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူ 
မ်ားသည္ ယင္းေနာက္ 'အသက္ကယ္ေလွမ်ား' 
ပံုေဖာ္ရန္ အလုအယက္လုပ္ရသည္။ ျဖစ္ေနက် 
အတုိင္း တစ္စံုတစ္ေယာက္ 'ေရနစ္သည္'။ ယင္း 
ေနာက္ဇာတ္ေၾကာင္းေျပာမႈျပန္လုပ္ပါ။ 'ယခုသေဘာၤ 
မွာ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း ဆက္သြားေနသည္။ သုိ႔ေသာ္ 
ရုတ္တရက္ ဟာရီကိန္းတစ္ခု အစပ်ိဳးလာသည္၊ 
သေဘာၤစနစ္ေနသည္။ လူတုိင္း ႏွစ္ေယာက္တစ္ဖြဲ႔ 
ျဖင့္ အသက္ကယ္ေလွမ်ားဆီ ေျပးသြားသည္။' 
'သေဘာၤပ်က္မႈ' အႀကိမ္ႀကိမ္ျဖစ္ေပၚသည္ဟု ဤ 
နည္းအတုိင္း ဆက္လုပ္ပါ။ 

အုပ္စုလုိက္သက္ၿငိမ္ခင္းက်င္းျပသမႈလက္
ရာ သုိ႔မဟုတ္တပ္ဆင္မႈအႏုပညာလက္ရာ

လူ တစ္ေယာက္စီသည္ ၄င္းတုိ႔အတြက္ 
အေရးပါသည့္ တစ္စံုတစ္ရာကို မိတ္ဆက္ေပးမႈ 
နည္းလမ္းတစ္ရပ္အျဖစ္ အဖြင့္ခင္းက်င္းျပသမႈတြင္ 
ပါဝင္တင္ဆက္ရန္ ၄င္းတုိ႔အတြက္ အဓိပၸာယ္ရွိေသာ 
အရာတစ္ခုကုိ အိမ္မွယူေဆာင္လာရမည္။ 

အသံတိတ္မိတ္ဆက္မႈ
စကားမေျပာဘဲ လူမ်ား တစ္ဦးကုိတစ္ဦးဆက္ 

သြယ္၍ရသည့္ အခ်က္ကုိ ပံုစံထုတ္ျခင္းအတြက္ 
အလြန္ေကာင္းသည္။ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ 
ႏွစ္ေယာက္တစ္တြဲ တြဲရၿပီး လက္ဟန္ ေျခဟန္မ်ားႏွင့္ 
အမူအရာမ်ားသာ အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ၎တုိ႔ကုိယ္ 
၄င္းတုိ႔ မိတ္ဆက္ေပးရန္ မိနစ္အနည္းငယ္အခ်ိန္ရ 
သည္။ မိနစ္အနည္းငယ္ၾကာၿပီးေနာက္ ႏွစ္ေယာက္ 
တစ္တြဲမ်ားက လူစုထံျပန္လာၿပီး ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ 
သူမ်ားသည္ အျခားတစ္ေယာက္အေၾကာင္း သူ/
သူမဘာသိခဲ့ရသည္ကုိ တစ္ေယာက္တစ္လွည့္ ေျပာ 
ျပရမည္။  

ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား
'ပံုတူဆြဲျခင္း' ကဲ့သို႔ျဖစ္သည္၊ သုိ႔ေသာ္ ေရးဆြဲ 

ျခင္းမရွိ။ တစ္ေယာက္စီသည္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး တြဲ 
သည္။ ေမးခြန္းအသီးသီးေမးသည္။ ထုိ႔ေနာက္ 
မိတ္ဖက္တစ္ေယာက္စီက က်န္တစ္ေယာက္ကုိ 
တစ္ဖြဲ႔လံုးႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ 
ဦးေဆာင္ေမးခြန္းမ်ားက ေအာက္ပါ အတုိင္းျဖစ္ႏုိင္ 
သည္ -  
၁) မည္သည့္အရာက သင့္ကုိ အမ်ားႏွင့္မတူ 

တစ္မူထူးေစသနည္း။   
၂) သင့္ဘဝတြင္ မည္သူက ယခုသင္ျဖစ္ေနသည့္ 

ထက္ျမက္ေသာေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ရန္ ကူညီခဲ့ 
သနည္း။  

၃) 'လူ႔အခြင့္အေရး' ဆုိသည့္ စကားကုိၾကားသည့္ 
အခါ သင္ဘာကုိေတြးသနည္း။  

၄) မည္သည့္တိရစၧာန္က သင့္ကို အေကာင္းဆံုး 
ကုိယ္စားျပဳသနည္း။ 

၅) သင့္မိသားစု သုိ႔မဟုတ္ သင့္အသုိက္အဝန္း 
တြင္ မည္သူသည္ အေကာင္းဆံုးပံုေျပာသူ ျဖစ္ 
သနည္း။  

၆) သင့္ဘဝမွ မည္သည့္အျဖစ္အပ်က္က သင္၏ 
ကမၻာ့အျမင္ကုိ အက်ိဳးအသက္ေရာက္ဆံုးျဖစ္ 
သနည္း။ 

၇) မည္သည့္အရာ၏ ေစ့ေဆာ္မႈေၾကာင့္ သင္ ဤ 
ေနရာသုိ႔ ေရာက္ရွိလာသနည္း။ 
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တစ္ေလွတည္းစီး 
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ ၄င္းတုိ႔ႏွင့္ 

ထူးျခားသည့္ပင္ကုိယ္ သြင္ျပင္လကၡဏာရွိေသာ 
အျခားသူမ်ားႏွင့္တြဲရမည္။ ယင္းေနာက္ အခ်ိဳ႕အမ်ိဳး 
အစားက႑မ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ပါ (ဥပမာ တူညီသည့္ 
ဆယ္စုႏွစ္ သုိ႔မဟုတ္ လတြင္ေမြးသူမ်ား၊ ကေလး 
အေရအတြက္ သုိ႔မဟုတ္ ေမြးခ်င္းအေရအတြက္ 
တူညီသူမ်ား၊ အိမ္တြင္ တူညီသည့္ဘာသာ စကား 
ေျပာသူမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ဘာသာစကားအေရအတြက္ 
တူညီသူမ်ား) ။ သင့္ေလ်ာ္သည့္အေျခအေနမ်ားတြင္ 
ပုိ၍ အကဲဆတ္ေသာ အမ်ိဳးအစားက႑မ်ား အသံုးျပဳ 
ႏုိင္သည္ (ဥပမာ အသားအေရာင္တူသူမ်ား၊  အဖမ္းခံ 
ရသည့္အႀကိမ္ အေရအတြက္)။    

နာေပ်ာ္ဖြယ္ထုိင္ခံုမ်ား
ထုိင္ခံုမ်ားကုိ စက္ဝုိင္းပိတ္တစ္ခုပံုစံ ေနရာခ် 

ၿပီးပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား ထုိင္ခုိင္းပါ။ စက္ဝုိင္း 
အလယ္တြင္ရပ္ၿပီး သင္သည္ သင့္နာမည္ကုိေဖာ္ျပ 
မည္ျဖစ္ၿပီး သင့္ကုိယ္သင္ အေၾကာင္းေဖာ္ျပမႈ 
တစ္ရပ္လုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပပါ။ သင္ ယင္းသုိ႔ 
လုပ္ေဆာင္သည့္အခါ ထုိေဖာ္ျပခ်က္က သူ႔အတြက္ 
လည္း မွန္ကန္သူတစ္ေယာက္က ထုိင္ခံုမ်ား 
အေျပာင္းအလဲလုပ္ရမည္။ (ဥပမာ 'ကြၽန္ေတာ့္ 

နာမည္ X ျဖစ္ၿပီး ဘယ္သန္တစ္ေယာက္ျဖစ္ပါတယ္'၊ 
'ကြၽန္ေတာ့နာမည္ X ျဖစ္ၿပီး ကြၽန္ေတာ့္မွာ ကေလး 
သံုးေယာက္ရွိပါတယ္'၊ သုိ႔မဟုတ္ 'ကြၽန္ေတာ့နာမည္ 
X ျဖစ္ၿပီး ကြၽန္ေတာ္ --- စားရတာမႀကိဳက္ပါဘူး')။ 
သင္ထုိင္ႏုိင္ဖုိ႔ ခံုတစ္လံုးလြတ္သည္အထိ ႀကိဳးစား၍ 
ေျပာႏုိင္ရမည္။ ထုိင္ခံုေနရာကုိလႊတ္၍ ထသြားသူက 
ယင္းေနာက္ သူ သုိ႔မဟုတ္ သူမအေၾကာင္း အလား 
တူ ေဖာ္ျပမႈတစ္ခုလုပ္မည္ျဖစ္သည္။ ပါဝင္ေဆာင္ 
ရြက္သူအမ်ားစု ၄င္းတုိ႔ကုိယ္၄င္းတုိ႔ မိတ္ဆက္ခြင့္ 
ရသည္အထိ ဤနည္းလမ္းအတုိင္း ဆက္သြားပါ။      

ပံုတူမ်ား
 ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားကုိ စာရြက္လြတ္ႏွင့္ 

ေဘာပင္တစ္ေခ်ာင္းေပးပါ။ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူ 
မ်ားအား ၄င္းတုိ႔ႏွင့္ မသိသည့္ မိတ္ဖက္တစ္ေယာက္ 
ရွာခုိင္းပါ။ တစ္ဦးစီသည္ က်န္မိတ္ဖက္၏ပံုၾကမ္း 
တစ္ခု အျမန္ဆြဲရမည္ျဖစ္ၿပီး ပံုတူတြင္ထည့္ဆြဲမည့္ 
ေမးခြန္းအခ်ိဳ႕ (ဥပမာ နာမည္၊ ဝါသနာ၊ အံ့အားသင့္ 
စရာအခ်က္) ေမးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပပါ။ ဤ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္အတြက္ အခ်ိန္အနည္းငယ္သာေပး 
ၿပီး လူတုိင္းကုိ ၄င္းတုိ႔ပံုတူမ်ားႏွင့္ နာမည္မ်ားတတ္ 
ႏုိင္သမွ် ႀကီးႀကီးေရးရန္ တုိက္တြန္းပါ။ ထုိေနာက္ 
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူတစ္ဦးစီအား သူ သုိ႔မဟုတ္ 
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သူမဆြဲထားေသာ ပံုတူကုိ အဲဒီလူစုထံ ျပခုိင္းကာ 
'မူရင္း' လူအား မိတ္ဆက္ေပးခုိင္းပါ။ နာမည္မ်ားသိ 
ေအာင္လုပ္ေရးလြယ္ကူေစရန္ လူတုိင္းျမင္ႏုိင္သည့္ 
ေနရာတြင္ ပံုတူမ်ားကုိခ်ိတ္ဆြဲပါ။

အဖြဲ႔လုိက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား အဖြဲ႔ငယ္မ်ားဖြဲ႔ၿပီး 

၎တုိ႔တြင္ တူညီစြာရွိသည့္ ဝိေသသလကၡဏာမ်ား 
(ဥပမာ ယဥ္ေက်းမႈ၊ သြင္ျပင္၊ ကိုယ္ေရးကုိယ္တာ 
ႏွစ္သက္မႈမ်ား၊ ဝါသနာမ်ား) ကို အခ်ိန္ေပး ေဖာ္ 
ထုတ္ခုိင္းပါ။ တစ္ဖြဲ႔စီကုိ သူ႔ကုိယ္သူ အမည္ေပးခုိင္း 
ၿပီး ယင္းအတြက္ ရွင္းျပႏုိင္ရမည္။ ထုိေနာက္ အဖြဲ႔ 
ငယ္မ်ားက အဖြ႔ဲဝင္မ်ား၏နာမည္မ်ား ေဖာ္ျပျခင္းႏွင့္ 
၎တုိ႔အဖြဲ႔အမည္ကုိ ရွင္းျပျခင္းျဖင့္ လူအုပ္စု တစ္ခု 
လံုးထံ ၎တုိ႔ကုိယ္၄င္းတုိ႔ မိတ္ဆက္ရမည္။  

တန္းစီျခင္း
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား ရွစ္ေယာက္မွ 

အေယာက္ ၂ဝ အထိပါသည့္ အဖြဲ႔ႏွစ္ဖြဲ႔ သုိ႔မဟုတ္ 
ယင္းႏွင့္အထက္ စုဖြဲ႔ပါ။ ယခုလုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ 
ယွဥ္ၿပိဳင္မႈတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး ၄င္းတုိ႔က နည္းလမ္းတစ္ခုခု 
ျဖင့္ ၄င္းတုိ႔ကုိယ္၄င္းတုိ႔ တတ္ႏုိင္သမွ် ျမန္ျမန္တန္းစီ 
ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားကုိ ေျပာျပ 
ပါ။ အဖြဲ႔လုိက္တန္းစီၿပီးသည့္အခါ ၎တုိ႔တန္းစီၿပီး 
ေၾကာင္း လက္ခုပ္တီး၍ အခ်က္ျပရမည္။    

ျဖစ္ႏုိင္သည့္ အစေဖၚမႈမ်ား 
ဖိနပ္အရြယ္အစား အစဥ္လုိက္တန္းစီျခင္း၊ 

လက္တစ္လွမ္းမွီႏုိင္မႈ အစဥ္လုိက္ တန္းစီျခင္း၊ ပထမ 
အမည္မ်ား၏ အကၡရာစဥ္အလိုက္ တန္းစီျခင္း၊ 
ဇန္နဝါရီမွ ဒီဇင္ဘာ အထိ ေမြးေန႔အစဥ္လုိက္ တန္းစီ 
ျခင္း၊ မိမိတုိ႔တြင္ရွိသည့္ ညီအစ္ကုိေမာင္ႏွမမ်ား 
အေရအတြက္အလိုက္ တန္းစီျခင္း၊ လက္ရွိမိမိတုိ႔ 
အလုပ္မ်ားမွ အလုပ္ခ်ိန္မ်ားအလိုက္ တန္းစီျခင္း၊ 
မိမိတုိ႔ပုိင္ဆုိင္သည့္ တိရစၧာန္အေရအတြက္ အလုိက္ 
တန္းစီျခင္း စသည္။ 

Animal Scrabble 
ယခုေလ့က်င့္ခန္းအတြက္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ 

မႈလုပ္သည့္အဖြဲ႔မ်ား လုိအပ္သေလာက္ တိရစၧာန္ 
အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ေသာ တိရစၧာန္ကတ္မ်ား ျပဳလုပ္ပါ။ 
တစ္ဖြဲ႔စီတြင္ပါဝင္မည့္ လူအေရအတြက္အတုိင္း 
စလစ္ (စကၠဴအပိုင္းအစ)မ်ား ေရးပါ။ ပါဝင္ေဆာင္ 
ရြက္သူတစ္ေယာက္စီကုိ စလစ္တစ္ခုေပးပါ။ ပါဝင္ 
ေဆာင္ရြက္သူမ်ားက စလစ္မ်ားကုိဖတ္ၾကည့္ၿပီး 
စလစ္တြင္ေရးထားသည့္ စကားလုံးမ်ားကုိ လွ်ိဳ႕ဝွက္ 
ထားရမည္။ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားက က်န္အဖြဲ႔ဝင္ 
မ်ားကုိ ရွာရမည္၊ သုိ႔ေသာ္ စကားေျပာခြင့္မျပဳ။ ယင္း 
အစား ၎တုိ႔က တိရစၧာန္အသံလုပ္ရမည္။ ပါဝင္ 
ေဆာင္ရြက္သူမ်ားတစ္ဦးကုိတစ္ဦး ေတြ႔လွ်င္ေတြ႔ 
ခ်င္း ၎တုိ႔ခ်င္း (စလစ္ခ်င္း) ကပ္ထားရမည္ ျဖစ္ၿပီး 
၄င္းတုိ႔၏ အျခားတိရစၧာန္သူငယ္ခ်င္းမ်ားအားလံုးကုိ 
ေတြ႔သည္အထိ ယင္းအတုိင္းဆက္လုပ္ရမည္။   

႐ုပ္ပံုပေဟဠိ
ရုပ္ပံုပေဟဠိမ်ားလုပ္ပါ (ရုပ္ပံုတစ္ခုယူၿပီး 

ယင္းကုိ အပုိင္းပိုင္းအစစျဖတ္ပါ)၊ လႈပ္ရွား ေဆာင္ 
ရြက္မႈလုပ္သည့္ အဖြဲ႔မ်ားလုိအပ္သေလာက္ ရုပ္ပံု 
ပေဟဠိမ်ားလုပ္ပါ။ ဥပမာ သင္တုိ႔ငါးဖြဲ႔ရွိလွ်င္ ရုပ္ပံု 
ပေဟဠိငါးခု လုိအပ္မည္ျဖစ္သည္။ ပေဟဠိ အပုိင္း 
အစမ်ား စုစုေပါင္းအေရအတြက္က ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ 
သူ စုစုေပါင္းအေရအတြက္ႏွင့္ကုိက္ညီရမည္။ အပုိင္း 
အစအားလံုးကုိ လြယ္အိတ္/ျခင္းေတာင္းတစ္ခုထဲ 
ထည့္ပါ။ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူတစ္ေယာက္စီက လြယ္ 
အိတ္ထဲမွ ပေဟဠိအပုိင္းအစတစ္ခုကုိ တစ္လွည့္စီ 
ႏိႈက္ရမည္။ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ ၎တုိ႔ 
ႏိႈက္မိသည့္ ပေဟဠိအပုိင္းအစႏွင့္ ကုိက္ညီသည့္ 
လူမ်ားကုိ ရွာရမည္။   

ထူးျခားမႈရွိသည့္အေရာင္မ်ား
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားကုိခြဲရန္ အေရာင္ပါ 

ေသာစကၠဴမ်ား၊ အေရာင္အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေသာ သၾကား 
လံုးမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အျခားအရာမ်ား အသံုးျပဳပါ။ 
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အေရာင္ပါသည့္ အရာဝတၴဳမ်ားကုိ သင့္အလုပ္ရံု 
ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေပါင္းစည္းနုိင္မည့္နည္းလမ္းမ်ား
အား ေတြးဆပါ။ ဥပမာ နာမည္ကတ္ျပားမ်ားႏွင့္ 
လက္ကမ္းစာရြက္မ်ားကုိ အေရာင္အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေသာ 
စကၠဴမ်ားေပၚတြင္ ရုိက္ႏွိပ္ၿပီး ထုိ႔ေနာက္ ပါဝင္ 
ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား အေရာင္တူအုပ္စုမ်ားအျဖစ္ 
ျပန္လည္စုစည္းပါ။  

ႏွစ္ေယာက္တစ္တြဲမ်ား
အညႊန္းကတ္ျပားမ်ား ႀကိဳတင္ျပဳလုပ္ပါ။ ပါဝင္ 

ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအေနျဖင့္ ႏွစ္ေယာက္တစ္တြဲတြဲ 
ႏုိင္ရန္နည္းလမ္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ကတ္ျပားတစ္စံုစီ 
ေပၚတြင္ နာမည္ေက်ာ္ အတြဲတစ္တြဲ (လုိက္ဖက္မႈရွိ 
ေသာအရာႏွစ္ခု) ကုိေရးပါ။ ဥပမာ ကတ္ျပား 
တစ္ခုတြင္ 'ဟင္း'  ဟုေရး ၿပီး အျခားတစ္ကတ္တြင္ 
'ထမင္း'ဟုေရးပါ။ အျခားစိတ္ကူးမ်ား - 'ေဒၚေအာင္ 
ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္NLD'၊ 'လူသားႏွင့္အခြင့္အေရးမ်ား'။ 
'ေပါင္းထည့္ျခင္းႏွင့္ ထုတ္ပယ္ျခင္း'ကဲ့သုိ႔ သင့္ 
အေၾကာင္းအရာႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္သည့္ အေၾကာင္းအရာ 
တစ္ခုကုိ သင္ေရြးခ်ယ္ႏုိင္သည္ သုိ႔မဟုတ္ ကတ္ျပား 
တစ္ခုတြင္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္မ်ားေရးၿပီး က်န္ 
ကတ္ျပားတြင္ ေဝါဟာရစကားရပ္မ်ား ေရးခ်င္လွ်င္ 
လည္းရသည္။ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား ႏွစ္ေယာက္ 
တစ္တြဲ တြဲႏုိင္ရန္အတြက္ ၄င္းတုိ႔သည္ အရင္ဆံုး 
အျဖစ္ စကားရပ္ႏွင့္ သူ႔အဓိပၸာယ္ကုိ မွန္မွန္ကန္ကန္ 
ေဖာ္ထုတ္သိရွိရမည္ျဖစ္သည္။   

Role Play 
သင့္အတန္း သုိ႔မဟုတ္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားခ်ိန္ 

၏ အစိတ္အပုိင္းအျဖစ္ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္ေလ့လာခ်က္ 
တစ္ရပ္အသံုးျပဳရန္ သင္ေရြးခ်ယ္လွ်င္ role play ကုိ 
ပုိင္းျခားစိတ္ျဖာမႈတြင္ေပါင္းထည့္ရန္ စဥ္းစားသံုးသပ္ 
ပါ။ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္အေပၚမူတည္၍ ဇာတ္ရုပ္အမ်ိဳးမ်ိဳး 
တာဝန္ေပးပါ။ ထုိ႔ေနာက္ သင္၏ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ 
သူတစ္ေယာက္စီကုိ ၄င္းတုိ႔ဇာတ္ရုပ္ကုိ ေဖာ္ျပထား 
သည့္ ကတ္ျပားတစ္ခုေပးပါ။ ယင္းေနာက္ ၎တုိ႔ 
အား ၎တုိ႔တာဝန္ေပးျခင္းခံရေသာ ဇာတ္ရုပ္အေပၚ 
မူတည္၍ အဖြဲ႔မ်ားဖြဲ႔ခုိင္းပါ။  

အျခားနည္းလမ္း 
ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္တစ္ခုအသံုးျပဳ၍ အေၾကာင္း 

အရာတစ္ခုေခါင္းစဥ္တစ္ခု မိတ္ဆက္ေပးပါ။ ပါဝင္ 
ေဆာင္ရြက္သူမ်ားကုိ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္မွ ဇာတ္ေကာင္ 
မ်ားအေပၚမူတည္၍ အဖြဲ႔မ်ား ဖြဲ႔ခုိင္းပါ။  

ေဘာလံုးပစ္ေပးျခင္း
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားက တစ္ေယာက္မွတစ္ 

ေယာက္ထံ ေဘာလံုးပစ္ေပးသည္။ ေဘာလံုးဖမ္းမိ 
သူ တစ္ေယာက္စီက အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမွ သူ 
သုိ႔မဟုတ္ သူမ ေလ့လာသင္ယူ ရရွိျခင္းသည္ 
သုိ႔မဟုတ္ အသံုးျပဳႏုိင္သည့္ တစ္စံုတစ္ရာကုိ ေဖာ္ျပ 
ေျပာဆုိသည္။  

အျခားနည္းလမ္းမ်ား
• သင္ယူရရွိခဲ့သည့္ အဖုိးတန္ေသာ သင္ခန္းစာ 

မ်ား/သေဘာထားအျမင္မ်ားကုိ မွ်ေဝျခင္း 
• ပထမတစ္ေယာက္က သေဘာထားအျမင္တစ္ 

ရပ္ ေဖာ္ျပေျပာဆုိသည္၊ ေနာက္တစ္ေယာက္ 
က ယင္းသေဘာထားအျမင္အတြက္ နမူနာ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ရပ္ေဖာ္ျပၿပီး ထုိေနာက္ 
အျခား သေဘာထားအျမင္တစ္ခု ေဖာ္ျပသည္၊ 
ထုိအတုိင္း ထပ္ခါထပ္ခါလုပ္သည္။ 

• လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္၊ အထင္ကရအျဖစ္အပ်က္ 
အခ်ိန္ကာလေဖာ္ျပခ်က္ႏွင့္ အစီအစဥ္တုိ႔ကုိ 
သံုးသပ္ျခင္း 

အထင္ကရအျဖစ္အပ်က္ 
အခ်ိန္ကာလေဖာ္ျပခ်က္

အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမွ အဓိကသေဘာထား 
အျမင္မ်ား၊ အေတြ႔အႀကံဳမ်ား၊ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ 
အျခားစိတ္ဝင္စားစရာ အေကာင္းဆံုးအရာမ်ားကုိ 
ကတ္ျပားမ်ားေပၚတြင္ခ်ေရးပါ။ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူ 
တစ္ေယာက္စီအား ကတ္ျပားတစ္ခုစီေပးၿပီး ၎တုိ႔ 
ကုိ သက္ဆုိင္ရာကတ္ျပားမ်ား၏ အခ်ိန္ကာလ အစဥ္ 
လုိက္ တန္းစီခုိင္းပါ။ လူတုိင္း တစ္ေယာက္ကုိ 
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တစ္ေယာက္ ျမင္ႏုိင္ေစရန္ လူတန္း၏အစြန္း ႏွစ္ဖက္ 
(အစြန္ဆံုးမွလူႏွစ္ေယာက္)ကုိ ဟုိဘက္ ဒီဘက္ 
စိလုိက္ပါ။ စက္ဝုိင္းပတ္ပတ္လည္သြားၿပီး ပါဝင္ 
ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား ၄င္းတို႔ တစ္ေယာက္စီ 
အတြက္ စိတ္ဝင္စားစရာအေကာင္းဆံုး အရာမ်ား/
တန္ဖုိးအရွိဆံုးသင္ခန္းစာမ်ားစသည္ကုိမွ်ေဝခုိင္းပါ။     

စုေပါင္းအႏွစ္ခ်ဳပ္
 အႏွစ္ခ်ဳပ္ေမးခြန္းတစ္ခု ထုတ္ပါ (ဥပမာ 

'ယေန႔ သင္ၾကားခဲ့ရသည့္ မည္သည့္ ထင္ျမင္ခ်က္ 
မ်ားကုိ အဓိပၸာယ္ေလးနက္ေသာ စကားမ်ားအျဖစ္ 
သင္အမွတ္ရေနမည္နည္း' သုိ႔မဟုတ္ သင့္အသုိက္ 
အဝန္းတြင္ အသံုးခ်ရန္ မည္သည့္ အေတြးအေခၚ 
အယူအဆကုိ သင္ႏွင့္အတူ သင္သယ္သြားႏုိင္ 
သနည္း။') သုိ႔မဟုတ္ တစ္ဖက္ဖြင့္ေဖာ္ျပခ်က္ 
(ေမးခြန္း) တစ္ခုေမးပါ ('ယေန႔အပုိင္းက႑ အၿပီး 
တြင္ သင့္ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကို အႏွစ္ခ်ဳပ္ကုိယ္ 
စားျပဳသည့္ စကားရပ္ သုိ႔မဟုတ္ စကားစု တစ္ခုကုိ 
စဥ္းစားၾကည့္ပါ' သုိ႔မဟုတ္ 'ကြၽန္ေတာ္တစ္ခုသိခ်င္ 
တာ...')။ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား အျပန္အလွန္ 
တံု႔ျပန္ခုိင္းပါ။

အုပ္စုလုိက္ သက္ၿငိမ္ခင္းက်င္းျပသမႈ 
လက္ရာ သုိ႔မဟုတ္ 
တပ္ဆင္မႈအႏုပညာလက္ရာ

ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္သူ တစ္ဦးစီက အဖြဲ႔လုိက္ခင္း 

က်င္းျပသမႈမွ အရာဝတၱဳမ်ားကုိ တစ္ေယာက္တစ္ 
ျပန္ယူၿပီး အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမွ သူ သုိ႔မဟုတ္ သူမ 
ဘာယူသြားမည္ဆုိသည္ကုိ ရွင္းျပျခင္း။  

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခ်ိဳးငွက္လႊတ္ျခင္း
အစီအစဥ္ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သူ 

က သိသာထင္ရွား သည့္အရာတစ္ခု (ဥပမာ ငွက္၊ 
ေမြးကာစငွက္ကေလး) ကုိ ေျမွာက္ကုိင္ျပကာ ၎ 
ကုိ တစ္ေယာက္လက္မွတစ္ေယာက္ လႊဲေပးရင္း 
ယင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ တစ္စံုတစ္ခုေျပာရန္ ပါဝင္ 
ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား ဖိတ္ေခၚသည္။ 'ထုိအရာ'  
လူတုိင္းလက္ထဲေရာက္ၿပီးေနာက္  ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ 
သူမ်ားက လူခ်င္းပူးကပ္၍ စက္ဝုိင္းပံုရပ္ကာ ငွက္ 
ကေလးကုိ စုေပါင္းလႊတ္ေပးလုိက္ၾကသည္။

Slide Show 
အစီအစဥ္ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သူ 

က ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူတစ္ေယာက္ စီအပါအဝင္ 
အပုိင္းက႑ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဓါတ္ပံုမ်ားရုိက္ထားခဲ့ 
သည္။ လူ႔အခြင့္အေရးအေၾကာင္း ေလ့လာသင္ယူ 
သည့္ အသုိက္အဝန္းတစ္ရပ္ကုိ ထင္ဟပ္မႈအျဖစ္ 
ဓါတ္ပံုမ်ားကုိ တစ္ပံုၿပီးတစ္ပံုျပကာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ 
သူမ်ား စုစည္းညီညြတ္စြာလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ ပါဝင္ 
ေဆာင္ရြက္မႈအေပၚ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ မွတ္ခ်က္တစ္ရပ္ 
ေပးသည္။ 
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လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ - ၁

tcsdef

rdepf - 60

 ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား -
• လူ႔အခြင့္အေရး သေဘာထားအျမင္ကုိ မိတ္ဆက္ေပးရန္ 
• လူသား၏ မရွိမျဖစ္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအၾကား ဆက္စပ္မႈ 

ကုိ မိတ္ဆက္ေပးရန္ 
• လူ႔ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ ယင္းႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ဆက္စပ္မႈကုိ ခ်မွတ္ရန္    

ပစၥည္းပစၥယမ်ား
ရငွ္းလင္းတင္ျပမႈလုပသ္ည္ဘ့တု္ျပား၊ မတွတ္မံ်ားႏငွ္ ့ေကာ ္သုိ႔မဟတ္ု တိပ၊္ ‘မရွမိျဖစလ္ုအိပမ္ႈမ်ားႏငွ္ ့

လုိလားေတာင့္တမႈမ်ား' ကတ္ျပားငယ္မ်ား၊ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူ အဖြဲ႔ တစ္ဖြဲ႕စီအတြက္ စာအိတ္မ်ား။  

• လူအုပ္စုကုိ A အဖြဲ႔ႏွင့္ B အဖြဲ႔အျဖစ္ခြဲၿပီး ပါဝင္ 
ေဆာင္ရြက္သူမ်ား Talking Circle (တစ္ 
ေယာက္စကားေျပာသည္ကုိ ၿပီးဆံုးသည္အထိ 
နားေထာင္ၿပီးမွ တံု႔ျပန္ရေသာ ဝုိင္းဖြဲ႔ေဆြးေႏြး 
ေျပာဆုိမႈ) တစ္ရပ္ဖြဲ႔ခုိင္းပါ။ လူူတစ္ေယာက္စီ 
သည္ အျခားတစ္စံုတစ္ဦးကုိ မ်က္ႏွာမူအေန 
အထားျဖစ္ရန္ A အဖြဲ႔မွလူမ်ားသည္ စက္ဝုိင္း 
တစ္ခုအတြင္း အျပင္ဘက္သုိ႔ မ်က္ႏွာမူ၍ 
ရပ္ေနၿပီး B အဖြဲ႔မွလူမ်ားက စက္ဝုိင္းတစ္ခု 
ထဲတြင္ အတြင္းဘက္သုိ႔မ်က္ႏွာမူ၍ ရပ္ေနပါ။ 
(အေၾကာင္းအရာတစ္ခုႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ) 
အရိပ္ျပေမးခြန္းတစ္ခုဖတ္ျပၿပီး ႏွစ္ေယာက္ 
တစ္တြဲ စံုတြဲမ်ားအား အရိပ္ျပေမးခြန္းအေပၚ 
ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား ဖလွယ္ခုိင္းပါ။ မိနစ္ 
အနည္းငယ္ၾကာၿပီးေနာက္ B အဖြဲ႔မွလူမ်ားကုိ 
ရပ္ၿမဲအတိုင္းရပ္ေနခုိင္းၿပီး A အဖြဲ႔မွလူမ်ားကုိ 

၄င္းတုိ႔ ၏ညာဘက္သုိ႔ လူ ၃ ဦး လွည့္ခုိင္းပါ။ 
ဒုတိယေျမာက္ အရိပ္ျပေမးခြန္းေမးပါ။ ၿပီးဆံုး 
သည္အထိ ျပန္ဖတ္ျပပါ။   

• ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား ေဆြးေႏြးမႈလုပ္ၿပီး 
ေနာက္ အစေဖာ္ေမးခြန္းမ်ားကို အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ 
အေနျဖင့္ ေလ့လာသံုးသပ္ပါ။

• ဤလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈက ယင္းေမးခြန္းသံုးခု 
ကို ေလ့လာစူးစမ္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပပါ။

• အစေဖာ္ေမးခြန္းမ်ားေျပာပါ။
◊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားက အဘယ္နည္း။   
◊ ၄င္းတုိ႔ မည္သည့္ေနရာမွ လာသနည္း။    
◊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအေၾကာင္း နားလည္ 

သေဘာေပါက္ရန္ အေရးႀကီးသည္ဟု 
သင္ အဘယ္ေၾကာင့္ ထင္ျမင္ယူဆပါ 
သနည္း။ 
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အဆင့္ ၁ –
• ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားကို ၄င္းတို႔၏ အေရာင္ 

တူ နာမည္ကတ္ျပားအဖြဲ႔မ်ားအျဖစ္ စုဖြဲ႔ပါ။
• တိုက္ (ပထဝီေနရာ) သစ္တစ္ခုသုိ႔ ရြက္လႊင့္ 

ၾကေတာ့မည္ဟု ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားကုိ 
စိတ္ကူးၾကည့္ခုိင္းပါ။ အဆုိပါ တုိက္တြင္ 
ေနထုိင္သူ တစ္ေယာက္မွမရွိ၊ ယင္းေၾကာင့္ 
ထုိေနရာေဒသသုိ႔ ၎တုိ႔ေရာက္ရွိသည့္အခါ 
၎တုိ႔မွာ ကနဦးအေျခခ်ေနထုိင္သူမ်ားျဖစ္မည္ 
ျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံသစ္တစ္ခု စတင္တည္ေထာင္ရ 
မည္ျဖစ္သည္။ 

• တစ္ဖြဲ႔စီကုိ ‘မရွိမျဖစ္လိုအပ္မႈမ်ားႏွင့္ လုိလား 
ေတာင့္တမႈမ်ား' ကတ္ျပားငယ္အားလံုး ပါရွိ 
သည့္ စာအိတ္တစ္အိတ္စီေပးၿပီး ယင္းတုိ႔မွာ 
ႏုိင္ငံသစ္တြင္ ၎တုိ႔ ရာသက္ပန္ယူေဆာင္ 
သြားမည့္ အရာမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းရွင္းျပပါ။ တစ္ဖြဲ႔ 
စီကုိစာအိတ္ဖြင့္ခုိင္းၿပီး ၄င္းတုိ႔၏ကတ္ျပားမ်ား 
အားလံုးကုိ တစ္ခုစီဆြဲထုတ္စူးစမ္းခုိင္းပါ။   

• ဘာမွေရးမထားေသာ ကတ္ျပားမ်ားကုိၾကည့္ 
ခုိင္းပါ။ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား ၄င္းတုိ႔ 
လုိအပ္ ေကာင္းလုိအပ္ႏုိင္သည္ဟုထင္ေသာ 
သုိ႔မဟုတ္ ၎တုိ႔ရရွိလုိေသာ ေနာက္ထပ္အရာ 
မ်ားကုိ ေပါင္းထည့္ ၾကည့္ခုိင္းပါ။     

အဆင့္ ၂ -
• သေဘာၤမွာ စတင္ရြက္လႊင့္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း 

ရွင္းျပၿပီး ေအာက္ပါျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္ကုိ ဇာတ္ 
ေၾကာင္း ေျပာျပပါ - 
ပထမတြင္ခရီးမွာ အလြန္သာယာၾကည္ႏူးဖြယ္ 

ျဖစ္သည္။ ေနသည္ေတာက္ပေနၿပီး ပင္လယ္သည္ 
ၿငိမ္သက္ ေအးခ်မ္းေနသည္။ သို႔ေသာ္ ႐ုတ္တရက္ 
မုန္တုိင္းၾကမ္းတစ္ခုတုိက္ခတ္ၿပီး သေဘာၤမွာ လႈပ္ 
ခတ္လာသည္။ တကယ္ပင္ သေဘာၤနစ္ေတာ့မည္ 
ျဖစ္သည္။ ေရေပၚတြင္ သေဘာၤဆက္ရွိရန္ သင္သည္ 
သင့္ကတ္ျပားမ်ားအနက္ သံုးခုကိုေရထဲပစ္ခ်ရမည္ 
ျဖစ္သည္။ 

အဖြဲ႔တုိင္းအား မည္သည့္အရာစြန္႔လႊတ္မည္ကုိ 
ဆံုးျဖတ္ခုိင္းပါ။ ယင္းအရာမ်ားကို ေနာက္ပုိင္းတြင္ 
၄င္းတုိ႔ ျပန္လည္ရွိႏုိင္လုိသည္ဟု ေျပာျပပါ။ အဖြဲ႔မ်ား 
အား ၎တုိ႔စြန္႔လႊတ္ေသာ ကတ္ျပားမ်ားအား 
သီးျခားအပံုတစ္ခုထဲ ထားခုိင္းပါ။ 

အဆင့္ ၃ -
• ဇာတ္ေၾကာင္းျပန္ေျပာပါ -

ေနာက္ဆံုးတြင္ မုန္တုိင္းၿပီးဆံုးသြားသည္။ လူ 
တုိင္းသက္သာရာရသြားသည္။ သုိ႔တေစ မုိးေလဝသ 
သတင္းတစ္ရပ္ကဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းတစ္ခု သေဘာၤ 
ဆီ ဦးတည္လာေနသည္ဟုဆုိသည္။ မုန္တုိင္းမွ 
အသက္ရွင္က်န္ရစ္လုိလွ်င္ အျခားကတ္ျပားသံုးခုကုိ 
သင္ေရထဲပစ္ခ်ရမည္ျဖစ္သည္။ သင့္တုိင္းျပည္သစ္
ကုိျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ သင္မရွိမျဖစ္ 
လုိအပ္ႏုိင္သည့္ မည္သည့္အရာကိုမဆုိ မလႊင့္ပစ္ဖုိ႔ 



20

သတိရပါ။ 
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား ၄င္းတို႔စြန္႔ပစ္ 

သည့္ ကတ္ျပားအပံုမ်ားကို သီးျခားစီထားရန္ သတိ 
ေပးပါ။

အဆင့္ ၄ -
•  ဇာတ္ေၾကာင္းျပန္ေျပာပါ -

ပြတ္ကာသီကာ လြတ္ေျမာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 
မည္သုိ႔ဆုိေစ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ တုိက္သစ္သုိ႔ေရာက္လုၿပီ။ 
လူတုိင္း အလြန္စိတ္လႈပ္ရွားေနသည္။ သုိ႔ေသာ္ 
မုိးကုပ္စက္ဝုိင္းေနာက္ခံ၌ ကုန္းေျမကုိ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ 
လွမ္းျမင္ရစဥ္မွာပင္ ဧရာမေဝလငါးႀကီးတစ္ေကာင္ 
ကသေဘာၤကုိခပ္ၾကမ္းၾကမ္းဝင္တုိက္ရာ သေဘာၤနံရံ 
တြင္ အေပါက္တစ္ေပါက္ ျဖစ္သြားပါသည္။ သင္ 
သည္ သေဘာၤကုိ ပုိ၍ပင္ေပါ့ေအာင္ လုပ္ရေတာ့ 
မည္ျဖစ္သည္။ ေနာက္ထပ္ကတ္ျပားသံုးခုကုိ လႊင့္ပစ္ 
ပါ။ 

အဆင့္ ၅ -
ေနာက္ဆံုးတြင္ တုိက္သစ္သုိ႔ ၎တုိ႔ေဘးအႏၱ

ရာယ္ကင္းစြာေရာက္ရွိကာ တုိင္းျပည္သစ္ထူေထာင္ 
ရန္ ၎တုိ႔ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာျပ 
ပါ။ ၎တို႔ကုိ အုပ္စုတစ္ခုအျဖစ္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ေလ့လာ 
သံုးသပ္ႏုငိရ္န ္တစဖ္ြ႔ဲခ်င္းအား ၎တို႔ကတ္ျပားမ်ားကု ိ
ရွင္းလင္းတင္ျပမႈလုပ္သည့္ ဘုတ္ျပားပုိင္းတစ္ခုတြင္ 
တိပ္ျဖင့္ကပ္ခုိင္းပါ သုိ႔မဟုတ္  ႏုိင္ငံသစ္သုိ႔ ၎တုိ႔ 
ယူေဆာင္လာသည့္ မရွိမျဖစ္လုိအပ္မႈမ်ား။ လုိလား 
ေတာင့္တမႈမ်ားကုိ ခ်ေရးခုိင္းပါ။  

အဆင့္ ၆ -
တစ္ဖြဲ႔စီအား ၄င္းတုိ႔စာလႊာခ်ပ္ကုိ အခန္းေရွ႕ 

တြင္ခ်ိတ္ဆြဲခုိင္းၿပီး တုိင္းျပည္သစ္သုိ႔ ၄င္းတုိ႔ ဘာ 
ကုိယူ ေဆာင္လာေၾကာင္းႏွင့္ အဘယ္ေၾကာင့္ 
ယူေဆာင္လာေၾကာင္း ရွင္းျပခုိင္းပါ။ ရွင္းလင္းခ်က္ 
တစ္ခုစီၿပီးေနာက္ “အသက္ရွင္က်န္ရစ္ရန္၊ တုိးတက္ 

ရန္ႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးရန္ ၎တုိ႔မရွိမျဖစ္လိုအပ္မည္ျဖစ္သည့္ 
တစ္စံုတစ္ရာ က်န္ခဲ့ပါသလား”  ဟု တစ္ဖြဲ႔လံုးကုိ 
ေမးျမန္းပါ။                  

အဖြဲ႔ဝင္ အေရအတြက္မ်ားေသာ အဖြဲ႔မ်ား 
အတြက္ စာလႊာခ်ဳပ္အားလံုးကုိ အတန္းေရွ႕တြင္ 
ပံုခုိင္းပါ။ အုပ္စုတစ္ခုအေနျဖင့္ တူညီမႈမ်ားႏွင့္ မတူ 
ကြဲလြဲမႈမ်ားကုိေဖာ္ျပသည့္ စာရင္းမ်ားအားႏိႈင္းယွဥ္ 
ပါ။ ထုိထိုေသာ ကတ္ျပားမ်ားမွာ အေရးႀကီးေၾကာင္း 
၎တုိ႔အားလံုး အဘယ္ေၾကာင့္သေဘာတူရသည္ကုိ 
အုပ္စုမ်ားအား ရွင္းျပခုိင္းပါ။ အမ်ားႏွင့္မတူ တစ္မူ 
ထူးသည့္ကတ္ျပားမ်ားရွိေသာ အုပ္စုမ်ားကုိ ၄င္းတုိ႔ 
၏ အက်ိဳးသင့္အေၾကာင္း သင့္စဥ္းစားမႈအား ရွင္းျပ 
ခုိင္းပါ။ 

အဆင့္ ၇ -
ေအာက္ပါတုိ႔ကဲ့သုိ႔ ေမးခြန္းမ်ားကုိေမး၍ 

လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကုိ ျပန္လည္ 
အစီရင္ ခံခုိင္းပါ - 
• သေဘာၤေပၚရွိစဥ္ မည္သည့္အရာကုိ သိမ္းထား 

ရန္ႏွင့္ မည္သည့္အရာကုိလႊင့္ပစ္ရန္ သင္မည္ 
သုိ႔ ဆံုး ျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့ပါသနည္း။                  

• မည္သည့္ကတ္ျပားမ်ားကုိ သေဘာမက်ဆံုး 
ျဖစ္သနည္း။ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။           

• သင္၏အၿပီးသတ္ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားကုိ သင္မည္သုိ႔ 
ထင္ျမင္ပါသနည္း။ ယင္းသုိ႔အားျဖင့္ လူမ်ား 
သည္ အသက္ရွင္က်န္ရစ္ႏုိင္လိမ့္မည္ ျဖစ္ပါ 
သလား သုိ႔မဟုတ္ ၄င္းတုိ႔ႏုိင္ငံကို ျပန္လည္ 
တည္ေဆာက္ႏုိင္လိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသလား။     

• လူအားလံုးတြင္ တူညီသည့္ မရွိမျဖစ္လုိအပ္မႈ 
မ်ား ရွိပါသလား။ မည္သူမ်ားထံတြင္ မတူညီ 
ေသာ မရွိမျဖစ္လုိအပ္မႈမ်ား ရွိႏုိင္ပါသနည္း။ 

• ‘မရွိမျဖစ္လုိအပ္မႈ' တစ္ရပ္ႏွင့္ ‘လုိလား 
ေတာင့္တမႈ'တစ္ရပ္အၾကား သင္မည္သုိ႔ရွင္းျပ 
မည္နည္း။ 
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အဆင့္ ၁ -
လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ အဓိကက်သည့္ လူ႔ 

အခြင့္အေရးတန္ဖုိးအခ်ိဳ႕ကုိ အနက္အဓိပၸာယ္ဖြင့္ 
သည့္ ၁ဝ မိနစ္မွ ၁၅ မိနစ္ တင္ျပမႈတစ္ရပ္လုပ္ပါ။ 

ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားကုိ ရွင္းလင္းတင္ျပမႈလုပ္ေရး 
သင့္အတြက္ အကူအညီျဖစ္ရန္ ေအာက္ပါေဖာ္ျပခ်က္ 
အား နမူနာအျဖစ္ အသံုးျပဳပါ။

လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားသည္ အဘယ္နည္း။

လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားသည္ လူသား၏ အေျခခံ မရွိမျဖစ္လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ထင္ဟပ္သည္။ ၄င္း 
တုိ႔မရွိလွ်င္ လူမ်ားဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ မေနႏုိင္ေသာ အေျခခံ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားက 
ထူေထာင္ခ်မွတ္သည္။ တစ္စံုတစ္ဦး၏ လူ႔အခြင့္အေရးကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းက ၄င္းအား သူ သုိ႔မဟုတ္ 
သူမသည္ လူသားတစ္ေယာက္မဟုတ္သကဲ့သုိ႔ ဆက္ဆံျခင္းမည္သည္။ လူ႔အခြင့္အေရးကုိ အားေပးျမွင့္ 
တင္ျခင္းက လူသားအားလံုး၏ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာကုိ ေလးစားမႈရွိရန္ ရပ္တည္ေတာင္းဆုိျခင္းမည္သည္။    

• လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကုိ လူသားအားလံုးက ညီတူညီမွ်၊ လူတုိင္းႏွင့္သက္ဆုိင္မႈအျဖစ္ အၿမဲ 
ထာဝစဥ္ လက္ဝယ္ပုိင္ဆုိင္သည္။  

• လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားသည္ လူတကာႏွင့္ဆုိင္သည ္- ၄င္းတုိ႔သည္ ကမၻာေပၚရွိ မည္သည့္ေနရာ 
မဆုိမွ လူသားအားလံုးအတြက္ အၿမဲအတူတူျဖစ္သည္။ သင္သည္ ႏိုင္ငံတစ္ခုခု၏ ႏုိင္ငံသား 
ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ရွိျခင္းမဟုတ္ဘဲ လူ႔မိသားစု၏ အဖြဲ႔ဝင္တစ္ေယာက္ျဖစ္ 
ျခင္းေၾကာင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ရွိျခင္းျဖစ္သည္။          

• လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ဟုိဒီလႊဲေျပာင္း၍မရ - သင္ အသက္ရွင္ေနေသးသမွ် ဤအခြင့္အေရး 
မ်ားကုိ သင္မဆံုရံႈးရႏုိင္။

• လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ခြဲျခမ္းထုတ္ႏႈတ္၍မရ - ‘အေရးပါမႈနည္းသည္' သုိ႔မဟုတ္ ‘မုခ် 
လုိအပ္မႈမဟုတ္' ျဖစ္သည္ဆုိျခင္းေၾကာင့္ အခြင့္အေရးတစ္ခုကုိ မည္သူမွ မဖယ္ထုတ္ႏုိင္။      

• လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားသည္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု အျပန္အလွန္ အမီွျပဳေနသည ္ – လူ႔အခြင့္အေရး 
ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားက အျပန္အလွန္ဆက္စပ္ေနသည္၊ အခြင့္အေရးတစ္ခု ဆံုးရံႈးျခင္းသည္ 
အျခားအခြင့္အေရးမ်ား ထိပါးႏွိမ့္ခ်ခံရျခင္းျဖစ္သည္။ အလားတူ နယ္ပယ္က႑တစ္ခုတြင္ 
လူ႔အခြင့္အေရး အားေပးျမွင့္တင္ျခင္းက အျခားလူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ေထာက္ပံ့အားေပးျခင္း 
ျဖစ္သည္။     

• အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ေတာင္းဆုိရာတြင္ လူတုိင္းသည္ တာဝန္မ်ားကုိလည္း လက္ခံရသည္ - 
အျခားသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ေလးစားရန္ႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ား မေတာ္မတရားျပဳခံရ 
သုိ႔မဟုတ္ ျငင္းပယ္ခံရသူမ်ားကုိ အကာအကြယ္ေပးရန္၊ ေထာက္ပံ့အားေပးရန္ျဖစ္သည္။ 
ယင္းတာဝန္မ်ား ေက်ပြန္ျခင္းက အျခားလူသားအားလံုးႏွင့္ စည္းလံုးညီညြတ္မႈ ရယူႏုိင္ျခင္း 
ျဖစ္သည္။    
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အဆင့္ ၂ -
• လူသားမ်ား၏ အေျခခံအက်ဆံုး မရွိမျဖစ္ 

လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ အခြင့္အေရးမ်ားအျဖစ္ 
တစ္ခါတစ္ရံ ရည္ညႊန္းေၾကာင္းႏွင့္ ေကာင္းစြာ 
အသက္ရွင္က်န္ရစ္ရန္၊ တုိးတက္ရန္ႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳး 
ရန္လူတုိင္းမရွိမျဖစ္ လုိအပ္ေသာ အရာမ်ား 
အေပၚ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကုိ အေျချပဳထား 
ေၾကာင္း ရွင္းျပပါ။

• ရွင္းလင္းတင္ျပမႈလုပ္သည့္ဘုတ္ျပားကုိ ဖတ္ျပ 
ၿပီး ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား လူ႔အခြင့္အေရး 
မ်ား၏ ဤအုတ္ျမစ္ အေျခခံသေဘာတရားမ်ား 

ကုိ မိတ္ဆက္ေျပာျပပါ။   
• ခြဲျခမ္းထုတ္ႏုတ္၍ မရမႈအေၾကာင္းေဆြးေႏြး 

သည့္အခါ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားက ဂုဏ္သိကၡာ 
ရွိသည့္ ဘဝတစ္ခုေနထုိင္ရန္မွာ အသက္ရွင္
သန္ေနထုိင္ျခင္းသက္သက္ထက္ ပုိလြန္သည္ 
ဟု အသိအမွတ္ျပဳသည္ကုိ ထင္ရွားေအာင္ 
ေဖာ္ျပပါ။ ဂုဏ္သိကၡာရွိသည့္ ဘဝတစ္ခုဆုိ 
သည္မွာ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္စီတြင္ သူ၊ သူမ 
ေကာင္းစြာရွင္သန္ေနထုိင္ဖြံ႔ၿဖိဳးရန္ မျဖစ္မေန 
လုိအပ္သည့္အရာရွိေသာ ဘဝတစ္ခုျဖစ္သည္။

tcsdef

2 rdepf

လူသားဘဝႏွင့္ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာ၏ အေျခခံမျဖစ္
မေနလုိအပ္ခ်က္တစ္ရပ္အျဖစ္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား 
က ေဖာ္ျပေသာလြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကို ဤႏွစ္ရက္ၾကာ 

အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲက ေလ့လာစူးစမ္းမည္ ျဖစ္ 
ေၾကာင္း အေလးထားေျပာၾကားရင္း နိဂံုးခ်ဳပ္ပါ ။     

ေအာက္ပါတုိ႔မွ မွီျငမ္း -

Flowers, Nancy (ed) (2007) ‘Compasito: Manual on human rights children’ Strasbourg: Council of  
Europe, Activity 26, 149-156.

Fountain, Susan (1993) ‘It’s Only Rights: A Practical Guide to Learning about the Convention on the 
Rights of  the Child,’ New York: UNICEF.

Flowers, Nancy (1998) ‘Human Rights Here and Now,’ Minnesota: University of  Minnesota, Activity 1, 
38-42.
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လက္ကမ္းစာရြက္ - ‘မရွိမျဖစ္လုိအပ္မႈမ်ားႏွင့္ လုိလားေတာင့္တမႈမ်ား' ကတ္ျပားငယ္မ်ား

ကၽြႏ္ုပ္ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားမွ်ေဝရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား  

ကၽြႏ္ုပ္စိတ္ႀကိဳက္သံုးစြဲရန္ ပုိက္ဆံ    

သန္႔ရွင္းေသာေရ 

ထီး     

ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ အင္တာနက္ ရရွိအသံုးျပဳႏုိင္မႈ       

မွ်တေသာဆက္ဆံမႈႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမရွိျခင္း     

သန္႔ရွင္းသည့္ပတ္ဝန္းက်င္     

မုိဘုိင္းတယ္လီဖုန္း          

အနားယူရန္ႏွင့္ ကစားရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား     

တယ္လီဗြီးရွင္းႏွင့္ သတင္းစာ     

ကၽြႏု္ပ္၏ဘာသာတရားကိုကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား  

ကံုလံုျပည့္စံုေသာေနအိမ္    
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လက္ကမ္းစာရြက္ - ‘မရွိမျဖစ္လုိအပ္မႈမ်ားႏွင့္ လုိလားေတာင့္တမႈမ်ား' ကတ္ျပားငယ္မ်ား

ဖက္ရွင္က်သည့္ အဝတ္အစားမ်ား                 

မိသားစု၊သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ အားလပ္ရက္   

အာဟာရျဖစ္ေသာ အစားအစာမ်ား       

မေတာ္မတရား အလုပ္ခံရျခင္းမွ အကာအကြယ္     

ပညာေရး      

ဆရာဝန္မ်ား           

အခ်ိဳပြဲမ်ား        

မုိဘုိင္းဖုန္း        

လက္ပ္ေတာ့ပ္

စက္ဘီး    

လက္ဝတ္ရတနာ          

ေႏြးေထြးသည့္အဝတ္အထည္မ်ား              
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လက္ကမ္းစာရြက္ - ‘မရွိမျဖစ္လုိအပ္မႈမ်ားႏွင့္ လုိလားေတာင့္တမႈမ်ား' ကတ္ျပားငယ္မ်ား

မိဘမ်ား   

ကစားစရာအရုပ္မ်ားႏွင့္ ဂိမ္းမ်ား           

ေဆးဝါးႏွင့္ေရာဂါဘယ ကာကြယ္ေဆးထုိးျခင္း        

ဒီမုိကေရစီ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား     

လက္ပတ္နာရီ       

ျခင္ေထာင္         

ကၽြႏ္ုပ္၏ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဘာသာစကားကုိ 
က်င့္သံုးရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား 
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လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ - ၂

tcsdef

rdepf - 60

 ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား -
• လက္ေတြ႔ ကမာၻ႔အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္၍ (UDHR) ကုိ မိတ္ဆက္ေပးရန္    
• (UDHR) ျဖစ္ထြန္းေပၚထြက္မႈ၏ သမုိင္းေနာက္ခံကုိ မိတ္ဆက္ေပးရန္     
• လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား၏ အသံုးဝင္မႈႏွင့္ ၄င္းတုိ႔ႏွင့္ မ်က္ေမွာက္ဘဝႏွင့္ ကမၻာ့အေျခ 

အေနႏွင့္ ဆက္စပ္ပတ္သက္မႈအေၾကာင္း အေခ်အတင္ ေဆြးေႏြးေျပာဆုိမႈတခ်ိဳ႕ 
မိတ္ဆက္ေပးရန္    

ပစၥည္းပစၥယမ်ား
ရွင္းလင္းတင္ျပမႈလုပ္သည့္ ဘုတ္ျပားပုိင္း၊ မွတ္တံမ်ား၊ တိပ္၊ လက္ကမ္းစာရြက္ အမွတ္ ၁၊ 

လက္ကမ္းစာရြက္ အမွတ္ ၂။ 
 

• တစ္ဖြဲ႔စီကုိ ေအာက္ပါစကားလံုးမ်ားအနက္ 
တစ္ခုပါရွိေသာ ကတ္ျပားငယ္တစ္ခု ေပးပါ။ 
အဖြဲ႔အလြန္မ်ားပါက တစ္ဖြဲ႔ထက္မကအား 
တူညီေသာစကားလံုးေပးပါသို႔မဟုတ္ ဆက္စပ္ 
စကားရပ္မ်ား ေပါင္းထည့္ပါ။     

• အဖြဲ႔မ်ားအား စကားလံုးတစ္ခုစီႏွင့္ပတ္သက္၍ 
၎တုိ႔ ဘာသိသည္ကုိ မိနစ္အနည္းငယ္ 
ဦးေႏွာက္အလုပ္ လုပ္ခုိင္းပါ။

• တစ္ဖြဲ႔စီကုိ အခန္းေရွ႕ရွိ ရွင္းလင္းတင္ျပမႈ 
ဘုတ္ျပားတစ္ခုေပၚတြင္ ၎တို႔ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား 
မွ်ေဝေရးသားခုိင္းပါ။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ကုိလုိနီ 

အေတြ႔အၾကံဳအေၾကာင္း သတင္းအခ်က္အ 
လက္ကုိ ႀကိဳးစားႏိႈက္ထုတ္ပါ။

• ထို႔ေနာက္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားကုိဤမတူ
ညီေသာျဖစ္ရပ္မ်ား။ အေၾကာင္းအရာမ်ား 
အၾကား ၎တုိ႔အေနျဖင့္ အဆက္အစပ္တစ္စံု 
တစ္ရာ လုပ္ႏုိင္မလုပ္ႏုိင္ ေတြးၾကည့္ခုိင္းပါ။ 
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားက အဆက္အစပ္မ်ားေ
ဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ႏုိင္လွ်င္(အျခားအေရာင္ရွိမွ
တ္တံတစ္ခုျဖင့္)ျဖစ္ရပ္။ အေၾကာင္းအရာႏွစ္ခု 
အၾကား ဆက္သြယ္သည့္ မ်ဥ္းတစ္ေၾကာင္း 
ဆြဲပါ။

ဥပမာ - ကုလသမဂၢ အဖြဲ႔ဝင္ႏုိင္ငံမ်ားက (UDHR) ကုိ 
ေရးဆြဲျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ 
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• (UDHR) စကားလံုးကုိဝုိင္းၿပီး ဤအပုိင္းက႑သည္ ‘လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား မည္သည့္ေနရာက လာသနည္း' 
ဆုိျခင္းကုိ ေလ့လာစူးစမ္းရန္ႏွင့္ (UDHR)  ၏ အေရးပါမႈႏွင့္ ၄င္းတြင္ပါဝင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ 
နားလည္သေဘာေပါက္ေရး ဦးတည္ရည္ရြယ္ေၾကာင္း ရွင္းျပပါ။ 

ဒုတိယကမၻာစစ္
ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး တရားဝင္ေၾကညာခ်က္

ကုိလုိနီဝါဒ
ကုလသမဂၢ

• အျခားနည္းလမ္း - သင္တို႔အခ်ိန္မရလွ်င္ ဤမိတ္ဆက္မႈကိုေက်ာ္ႏုိင္ၿပီး အတုိခ်ဳံး မိတ္ဆက္တင္ျပမႈ 
တစ္ရပ္မလုပ္မီ UDHR ႏွင့္ပတ္သက္၍ အတန္းသားမ်ား၏ ဗဟုသုတကုိသာ ႏိႈက္ထုတ္ပါ။

ဤအပိုင္းက႑ကို လြယ္ကူေခ်ာေမာေစသည့္ 
လူ႔အခြင့္အေရး သမိုင္းေၾကာင္းဆုိင္ရာ ေနာက္ခံ 
ဖတ္ျပမႈ အနည္းငယ္လုပ္ပါ။
• လြယ္ကူရွင္းလင္းေအာင္ လုပ္ထားသည့္ 

(UDHR) မူတစ္ခု ေဝေပးပါ။
• (UDHR) အေၾကာင္း ၁ဝ မိနစ္ မိတ္ဆက္မႈ 

လုပ္ပါ။ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား ရွင္းလင္း 

တင္ျပမႈလုပ ္ေရး သင့္အတြက္အကူအညီျဖစ္ရန္ 
ေအာက္ပါေဖာ္ျပခ်က္ကုိနမူနာအျဖစ္အသုံးျပဳပါ။

• တင္ျပမႈၿပီးေနာက္ ေနာက္လာမည့္ လႈပ္ရွား 
ေဆာင္ရြကမ္ႈကု ိလက္ေတြ႔ဘဝအေျခအေနမ်ား 
ႏွင့္ဆက္ႏြယ္၍ (UDHR)အေၾကာင္း မိတ္ဆက္ 
ေပးမႈတစ္ရပ္လုပ္ရန္ စီစဥ္ေရးဆြဲထားေၾကာင္း 
ရွင္းျပပါ။  

ကမာၻလံုးဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးတရားဝင္ေၾကညာခ်က္ (UDHR) က အဘယ္နည္း။  

• လူ႔အခြင့္အေရး အယူအဆသည္ ရိုးရာအစဥ္အလာ အမ်ားအျပားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအမ်ားအျပား 
တြင္ ဇစ္ျမစ္ရွိသည္။  

• လူ႔အခြင့္အေရးကုိ ကမၻာ့ဇာတ္ခံုေပၚသုိ႔တြန္းပုိ႔ေသာ ၂ဝ ရာစုအလယ္ပုိင္းမွ အဓိက ၾသဇာသက္ 
ေရာက္မႈႏွစ္ရပ္ - ကုိလုိနီဝါဒႏွင့္ ဒုတိယကမာၻစစ္  

• ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး တရားဝင္ေၾကညာခ်က္ (UDHR) ကုိ ကုလသမဂၢက ဒီဇင္ဘာ ၈၊ 
၁၉၄၈ တြင္ သေဘာတူလက္ခံခဲ့သည္။  

• ၎တြင္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ျပည္သူအမ်ား ရပုိင္ခြင့္တုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္ 
ေသာ ျပည္စံုက်ယ္ျပန္႔သည့္ ေဖာ္ျပခ်က္တစ္ရပ္ကုိ စုစည္းျဖစ္ေပၚေစသည့္ အပုိဒ္ေပါင္း ၃ဝ ပါဝင္ 
သည္။ 

• ၎သည္ အေရးအပါဆံုး ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး တရားဝင္သေဘာတူညီခ်က္ သတ္မွတ္ 
ျပဌာန္းမႈတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံအလိုက္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ား၊ ထိုနည္းတူ ႏုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္ 
အေရး အကာအကြယ္ေပးမႈစနစ္တို႔ ျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္မႈကို ေစ့ေဆာ္ခဲ့သည္။ 
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အဆင့္ ၁ -
• အတန္းသားမ်ားကုိ အဖြဲ႔ေလးဖြဲ႔ (A, B, C, D)  

ခြဲပါ။ သင္တန္းသားအေရအတြက္ အလြန္မ်ား 
လွ်င္ သင့္အေနျဖင့္ A အဖြဲ႔အမ်ားအျပား၊ B 
အဖြဲ႔အမ်ားအျပား၊ C အဖြဲ႔အမ်ားအျပားႏွင့္D  

အဖြဲ႔အမ်ားအျပား ဖြဲ႔ႏုိင္သည္။
• လက္ကမ္းစာရြက္အမွတ္ ၁ ကုိ ေဝပါ၊ တစ္ဖြဲ႔စီ 

အား သင့္ေလ်ာ္သည့္ လက္ကမ္းစာရြက္မူ (A, 
B, C  သုိ႔မဟုတ္ D) ေပးပါ။     

ေအာက္ပါညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားေပးပါ (ေအာက္ပါအတုိင္း လုပ္ခုိင္းပါ) - 
တစ္ဦးတည္းလမ္းေလွ်ာက္ရင္း သင့္လက္ကမ္းစာရြက္ေပၚမွ ေဖာ္ျပခ်က္တစ္ခုစီကုိဖတ္ကာ ေဖာ္ျပ 

ခ်က္ကုိ လႈိက္လႈိက္လွဲလွဲသေဘာတူ (SA)၊ သေဘာတူ (A)၊ မေသခ်ာ (U)၊ သေဘာမတူ (D) သုိ႔မဟုတ္ 
ျပင္းျပင္းထန္ထန္ သေဘာမတူ (DA) ေၾကာင္း အမွန္ျခစ္ (√) ျဖင့္ ညႊန္ျပပါ။ သင့္တံု႔ျပန္ခ်က္မ်ားအတြက္ 
က်န္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားကုိ အေၾကာင္းျပခ်က္ ေျပာျပရန္အသင့္ျပင္ပါ။  

အစီအစဥ္ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးသူသုိ႔ - လုိအပ္ပါက ဘုတ္ေပၚတြင္ ဥပမာတစ္ခု ပံုစံထုတ္ 
ေရးဆြဲပါ။         

အဆင့္ ၂ –
အတန္းသားမ်ားကုိ ၄င္းတုိ႔၏တုံ႔ျပန္မႈမ်ားအား 

၄င္းတုိ႔အဖြဲ႔မွအဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးခုိင္းပါ။ အတန္း 
သားမ်ားကုိ ေအာက္ပါတုိ႔လုပ္ခုိင္းပါ (လုိအပ္ပါက 
ဘလက္ဘုတ္ေပၚတြင္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားေရးပါ) - 
• သင့္တံု႔ျပန္မႈမ်ားကုိ သင့္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ ႏိႈင္း 

ယွဥ္ပါ။     
• တုံ႔ျပန္မႈတစ္ခုစီအတြက္ သင့္အေၾကာင္းျပခ်က္ 

ကုိ ရွင္းျပပါ။ 
• ၄င္းတုိ႔၏ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားကုိ သင္နား 

မလည္လွ်င္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားကုိ ေမးခြန္းမ်ားေမးပါ။
 

အဆင့္ ၃ –
လက္ကမ္းစာရြက္အမွတ္ ၂ ကုိေဝပါ၊ တစ္ဖြဲ႔စီ 

အား သင့္ေလ်ာ္သည့္ လက္ကမ္းစာရြက္မူ (A, B, C 
သုိ႔မဟုတ္ D) ကိုေပးပါ။ ေအာက္ပါေဖာ္ျပခ်က္ကုိ 
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ဖတ္ျပၿပီး အတန္းသားမ်ားအား ေဆြးေႏြးခြင့္ေပးပါ။ 
လက္ကမ္းစာရြက္ေပၚရွိ အေျခအေနတစ္ခုစီ 

သည္ UDHR တြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပေသာ အခြင့္ 
အေရးတစ္ခုႏွင့္ လုိက္ဖက္သည္။ လက္ကမ္းစာရြက္ 
အမွတ္ ၁ ေပၚရွိ အေျခအေနတစ္ခုစီကုိ သင့္ေလ်ာ္ 
သည့္ “ကမာၻလံုးဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး တရားဝင္ 
ေၾကညာခ်က္” အပုိဒ္ (မ်ား)ႏွင့္ တြဲဖက္ပါ။

• ပို၍ေရွ႕ေရာက္ တိုးတက္မႈရိွသည့္ အဖြဲ႔မ်ား 
အတြက္ ေစာေစာပိုင္းက ေဝေပးထားေသာ 
UDHR အျပည့္အစံုမူကို ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူ 

မ်ားအား သင့္အေနျဖင့္ အသံုးျပဳခိုင္းႏိုင္သည္။ 

အဆင့္ ၄ –
အဖြဲ႔မ်ားအား ၄င္းတုိ႔အၾကား ေဆြးေႏြးမႈအမ်ား 

ဆံုး (သုိ႔မဟုတ္ အျငင္းပြားဖြယ္အျဖစ္ဆံုး၊ အေခ် 
အတင္ ေျပာဆုိမႈအမ်ားဆံုး၊ စိတ္ဝင္စားမႈအမ်ားဆံုး) 
ျဖစ္ေစသည့္ အေျခအေနႏွင့္ UDHR အပုိဒ္တုိ႔ကုိ 
ေဖာ္ထုတ္ သတ္မွတ္ခုိင္းပါ။ အဖြဲ႔၏ေရြးခ်ယ္မႈႏွင့္ 
(ေရြးခ်ယ္မႈအတြက္အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား)ကိုအတန္း 
ထဲရွိ အျခားအတန္းသားမ်ားအား ရွင္းျပေရးအတြက္ 
အသင့္ျပင္ရန္ အတန္းသားမ်ားကုိ ေျပာပါ။    

အဆင့္ ၁ -
တတ္ႏုိင္သမွ် အျမန္ဆံုးနည္းလမ္းျဖင့္ အတန္း 

သားအဖြဲ႔သစ္မ်ားဖြဲ႔ပါ (တစ္ဖြဲ႔စီတြင္ ၁ မွ ၄ အထိ အ 
မွတ္စဥ္ေပးၿပီး ထို႔ေနာက္ ‘၁' မ်ားကုိတစ္ဖြဲ႔၊ ‘၂' မ်ား 
ကုိတစ္ဖြဲ႔စသည္ျဖစ္ ျပန္ဖြဲ႔ပါ) -  A, B, C, D မူလအဖြဲ႔ 
မ်ားမွ အနည္းဆုံးကုိယ္စားလွယ္ တစ္ေယာက္စီပါ 
လွ်င္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။ 

အဆင့္ ၂ -
အတန္းသားမ်ားကုိ ၄င္းတုိ႔အဖြဲ႔သစ္မ်ားထဲတြင္ 

ေအာက္ပါတုိ႔ လုပ္ေဆာင္ခုိင္းပါ -
• ၄င္းတုိ႔အၾကား ေဆြးေႏြးမႈအမ်ားဆံုး (သုိ႔ 

မဟုတ္ အျငင္းပြားဖြယ္အျဖစ္ဆံုး၊ အေခ်အတင္ 
ေျပာဆုိမႈ အမ်ားဆံုး၊ စိတ္ဝင္စားမႈအမ်ားဆံုး) 
ျဖစ္ေစသည့္ အေျခအေနႏွင့္ UDHR အပုိဒ္ 
တုိ႔ကုိ ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ပါ။ 

• အတန္းေဖာ္မ်ား၏ အမ်ိဳးမ်ိဳးအေထြေထြ ကြဲျပား 
ေသာထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကုိ ရွင္းျပပါ။  

• အဖြဲ႔ဝင္သစ္မ်ားထံမွ ေမးခြန္းမ်ားကုိ ေျဖဆုိပါ။    

အဆင့္ ၁ -
• UDHR ကိုမိတ္ဆက္ေပးရန္ သင္အသံုးျပဳခဲ့ 

သည့္ ရွင္းလင္းတင္ျပမႈ ဘုတ္ျပားအား ျပန္ 
အာရံုစုိက္ခုိင္းၿပီး ‘တရားဝင္ေၾကညာခ်က္' 
(DECLARATION)  ဆုိသည့္ စကားလံုးကုိ 
မ်ဥ္းသားပါ။ 

• UDHR သည္ အာဏာျဖင့္ အသက္ဝင္ အက်ိဳး 
သက္ေရာက္မႈရွိေစေသာဥပေဒတစ္ရပ္ မဟုတ္ 
ေၾကာင္း ရွင္းျပပါ။ 

အဆင့္ ၂ -
• အတန္းသားမ်ားကုိ ေအာက္ပါေမးခြန္းေမးပါ -    

UDHR က အာဏာျဖင့္ အသက္ဝင္ အက်ိဳး 
သက္ေရာက္မႈရွိေစေသာ ဥပေဒတစ္ရပ္ မဟုတ္လွ်င္ 
၎တြင္ တန္ဖုိးတစ္စံုတစ္ရာ ရွိပါသလား။ 

• ျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္ရွိေသာ အေျဖမ်ား - 
◊ ၎သည္ ေဒသအဆင့္၊ ႏုိင္ငံအဆင့္၊ 

ေဒသႀကီးအဆင့္ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္ 
တုိ႔တြင္ လူ႔အခြင့္အေရး ဥပေဒမ်ားႏွင့္ 
လုပ္နည္းလုပ္ဟန္မ်ား ခ်မွတ္ေဖာ္ေဆာင္ 
မႈအပါအဝင္ ႏုိင္ငံ၊ ေဒသႀကီးႏွင့္ ႏုိင္ငံ 
တကာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်မွတ္ေဖာ္ေဆာင္ 
မႈ အမ်ားအျပားအေပၚ ေစ့ေဆာ္မႈႏွင့္ 



30

ၾသဇာလႊမ္းမုိးမႈရွိသည္။ 
◊ ၎သည္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ေနထုိင္လိုသည့္ လူ႔ 

အဖြဲ႔အစည္းအမ်ိဳးအစား ဖန္တီးျဖစ္ေပၚ 
ေစေရးအတြက္ တန္ဖုိးမ်ားစနစ္တစ္ရပ္၊ 
ေျမပံုတစ္ခုတုိ႔ လုိရင္းအခ်ဳပ္ေဖာ္ျပသည္။ 

◊ ၎သည္ လံႈ႕ေဆာ္အားေပးႏုိင္စြမ္း ရွိ 
သည္၊ စိတ္ဆႏၵေစ့ေဆာ္ေပးႏုိင္သည္၊ 
အင္အားေပးႏုိင္သည္။

◊ ၎သည္ ေကာင္းမြန္၍ ႏွစ္လိုဖြယ္ျဖစ္ 
ေသာ စိတ္ကူးအၾကံအစည္တစ္ရပ္ျဖစ္ 
သည္၊ သုိ႔ေသာ္ လက္ေတြ႔မက်။

◊ တကယ့္ဘဝ၏ ျပႆနာမ်ားအေၾကာင္း 
ေျပာဆုိေဆြးေႏြးေရးအတြက္ အသံုးျပဳရန္ 
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ကုိ ဘာသာစကားတစ္ရပ္ေပးပါ။    

◊ ၎သည္ မိမိတုိ႔ကုိယ္တုိင္ႏွင့္ အျခားသူ 
မ်ားအတြက္ အခြင့္အေရးမ်ား ေသခ်ာ 
ေပါက္ရယူေရး အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းလုိသူ 

မ်ားအတြက္ လံႈ႔ေဆာ္အားေပးႏုိင္စြမ္းရွိ 
ေသာ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္တစ္ရပ္ ျဖစ္လာခဲ့ၿပီး 
ႏုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးေတာ္လွန္ေရး 
တစ္ရပ္ စတင္ေပးခဲ့သည္။   

• UDHR သည္ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ လူ႔အခြင့္အေရး 
လႈပ္ရွားမႈကုိ လႈံ႔ေဆာ္ေပးသည့္ ဦးေဆာင္ဦး 
ရြက္ျပဳမႈ ျဖစ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေခတ္သစ္ကမၻာ 
လံုးဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးစနစ္ကုိ သိနားလည္ 
ရန္အတြက္ တစ္စံု တစ္ေယာက္သည္ UDHR 
ကုိ နားလည္သေဘာေပါက္မႈ ရွိရမည္ျဖစ္သည္ 
ဟု ရွင္းျပျခင္းျဖင့္ အျခားသူမ်ားကုိ ေျပာင္းလဲ 
ျခင္း။

• ဤအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲသည္ UDHR ၏အေရးပါ 
မႈႏွင့္ ၄င္းကေစ့ေဆာ္ခဲ့သည့္ အေတြးအေခၚ 
အယူအဆအခ်ိဳ႕ကုိ ပုိ၍ေလးေလးနက္နက္ 
အာရံုစုိက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပပါ။

ေအာက္ပါတို႔မွ မွီျငမ္း - 

Stoller, Fredrika L. ‘Language and Civil Society Civic Education E-Journal,’ accessed from < http://
americanenglish.state.gov/resources/language-and-civil-society-e-journal-civic-education> on 21 December, 
2014.

သင္သည္ ေအာက္ပါ ေဆြးေႏြးမႈေမးခြန္းတစ္ခုခု 
ျဖင့္ ဤအပုိင္းက႑အား ခ်ဲ႕ထြင္ႏုိင္သည္။ အစေဖာ္ 
ေမးခြန္းမ်ားအျဖစ္လည္း ေမးခြန္းမ်ားေပးႏုိင္သည္။ 
၁။ မည္သည့္ UDHR အပုိဒ္မ်ားကုိ သင္ စိတ္အဝင္ 

စားဆံုးျဖစ္ပါသလဲ။ အေရးအပါဆံုး ျဖစ္သလား။ 
အေရးပါမႈ အနည္းဆံုးျဖစ္သလား။ အဘယ္ 
ေၾကာင့္နည္း။

၂။ UDHR တြင္ စာရင္းသြင္းေဖာ္ျပထားသည့္ 
စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကဲ့သုိ႔ ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ စံ 
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားက ယေန႔ကမၻာတြင္ ျဖစ္ႏုိင္ 
ပါသလား။ အဘယ္ေၾကာင့္ျဖစ္နုိင္သနည္း။ 
အဘယ္ေၾကာင့္ မျဖစ္ႏုိင္သနည္း။     

၃။ ကုလသမဂၢအေနျဖင့္ UDHR ကုိ အခြင့္အာဏာ 
ျဖင့္ အသက္ဝင္ အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစသင့္ 
သည္ဟု သင္ထင္ပါသလား။ အဘယ္ေၾကာင့္ 
ထင္ပါသနည္း။ အဘယ္ေၾကာင့္ မထင္ပါ 
သနည္း။  

၄။ လူတုိင္း “ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး 
တရားဝင္ေၾကညာခ်က္” (UDHR) ကုိ လုိက္နာ 
လွ်င္ လူ႔အဖြဲ႔ အစည္း မည္သုိ႔ရွိမည္နည္း။     

၅။ ႏုိင္ငံအေျမာက္အျမားမွာ “ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ လူ႔ 
အခြင့္အေရး တရားဝင္ေၾကညာခ်က္” (UDHR) 
က ေမွ်ာ္လင့္သည့္အတုိင္း မျဖစ္ႏုိင္္ေသးသည္ 
မွာ အဘယ္ေၾကာင့္ဟု သင္ထင္ပါသနည္း။   
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ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား 
• UDHR ကုိ နားလည္သေဘာေပါက္မႈ။ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္မႈ အားျဖည့္ေပးရန္
• ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား စိတ္ခံစားခ်က္အရ ထုိ႔အတူ အသိဥာဏ္ပညာအရ 

လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေရး တြန္းအားေပးရန္ 

ပစၥည္းပစၥယမ်ား - 
ရွင္းလင္းတင္ျပမႈလုပ္သည့္ဘုတ္ျပား၊ မွတ္တံမ်ား၊ တိပ္၊ UDHR အပုိဒ္ ကတ္ျပားငယ္မ်ား     

• အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲအမွတ္ ၁ လိုရင္းအခ်ဳပ္ ေဖာ္ျပခ်က္ကုိ ၾကည့္ပါ    

tcsdef

rdepf - 60

လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ - ၃

အဆင့္ ၁ -
• ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအနည္းငယ္က ၄င္းတုိ႔ အႏွစ္ 

သက္ဆံုး အႏုပညာလက္ရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ 

၍ ေဖာ္ညႊန္းေျပာဆုိမႈလုပ္ၿပီးေနာက္ ပါဝင္ 
ေဆာင္ရြက္သူမ်ားကုိ ၄င္းတုိ႔၏လုပ္ငန္း အဖြဲ႔ 
မ်ား အျဖစ္သုိ႔ျပန္ဖြဲ႔ပါ။ သင္သည္ အေရအတြက္ 
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အလြန္မ်ားေသာလူအုပ္စုတစ္ခုႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ 
ေနသည္ဆုိလွ်င္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား 
ပုိငယ္ေသာအဖြဲ႔မ်ားအျဖစ္ ျပန္လည္ဖြဲ႔ပါ (သံုး 
ေယာက္တစ္ဖြဲ႔ ဆုိပါက အေကာင္းဆံုးျဖစ္)

အဆင့္ ၂ -
• တစ္ဖြဲ႔စီသည္ UDHR တြင္ အေလးအနက္ 

သတ္မွတ္ျပဌာန္းထားေသာ အခြင့္အေရးတစ္ခု 
ကုိ ေရြးခ်ယ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ပန္းခ်ီလက္ရာ၊ 
ဇာတ္လမ္းအျဖစ္အပ်က္ေျပာျပျခင္း၊ ကဗ်ာေရး 
ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ သရုပ္ေဆာင္ျခင္း တုိ႔မွတစ္ဆင့္ 
ယင္းအခြင့္အေရးကို ေလ့လာစူးစမ္းသည့္ တင္ျပ 
မႈတစ္ရပ္ ဖန္တီးတင္ဆက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
ရွင္းျပပါ။ အျခားတစ္နည္းအားျဖင့္ သင္သည္ 
အဖြဲ႔မ်ားကုိ ဦးထုပ္တစ္လံုးထဲမွ UDHR ကတ္ 
ျပားတစ္ခု မဲႏိႈက္ခုိင္းႏုိင္သည္။  

• ၄င္းတုိ႔ အႏုပညာလက္ရာကို ျပင္ဆင္ရာတြင္ 
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား ကူညီလမ္းညႊန္ႏုိင္ 
ရန္ ေအာက္ပါလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကုိ ရွင္းလင္း 
တင္ျပမႈလုပ္သည့္ ဘုတ္ျပားေပၚတြင္ ေရးပါ။    
◊ မည္သည့္အခြင့္အေရးကုိ သင္ ေလ့လာ 

စူးစမ္းရမည္နည္း။   
◊ ဤအခြင့္အေရးအတြက္ အဓိကၿခိမ္း 

ေျခာက္မႈမ်ားက အဘယ္နည္း။   
◊ ဤအခြင့္အေရး ရရွိခံစားရမႈက မည္သုိ႔ရွိ 

သနည္း။ ႏွစ္သက္သေဘာက်ပါသလား။  
◊ သင့္သတင္းစကားက အဘယ္နည္း။         

• အျခားနည္းလမ္း -  ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား 
တစ္ခုစီသတ္သတ္မွတ္မွတ္ျဖစ္သည့္ အခြင့္အ 
ေရးမ်ား ေလ့လာစူးစမ္းခုိင္းသည့္အစား သင့္ 
အေနျဖင့္ ၄င္းတို႔ကုိ တစ္ခုစီ သတ္သတ္မွတ္ 
မွတ္ျဖစ္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရးအေရးကိစၥမ်ား 
ေရြးခ်ယ္ခုိင္းႏုိင္သည္ (ျပည့္တန္ဆာမႈ၊ ကုန္ 
ကူးမႈ၊ တိုင္းရင္းသားဘာသာ စကားမ်ားျဖင့္ 
ေက်ာင္းပညာသင္ၾကားေရး ) 
◊ ဤအေရးကိစၥက မည္သူမ်ားကုိ ထိခုိက္ 

သနည္း။ သင္မည္သူေတြထံ ကမ္းလင့္ 
ေထာက္ကူသနည္း။   

◊ သင္စူးစမ္းစစ္ေဆးရန္ ႀကိဳးပမ္းေနေသာ 
ခက္ခဲသည့္ (စိန္ေခၚမႈရွိသည့္) ေမးခြန္း 
တစ္ရပ္ ရွိပါ သလား။  

◊ မည္သည့္ သတင္းစကားကို ပုိ႔ေဆာင္ရန္ 
သင္ႀကိဳးပမ္းေနသနည္း။     

◊ ဤစီမံကိန္းတြင္ အုပ္စုတစ္ခုလံုး ပါဝင္ 
ေဆာင္ရြက္မႈကုိ သင့္အေနျဖင့္မည္သုိ႔ 
ေသခ်ာေစႏုိင္ သနည္း။ 

အဆင့္ ၃-
• ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား၄င္းတုိ႔၏ ထုိးထြင္း 

ဖန္တီးမႈလက္ရာ ေဖာ္ထုတ္ေရးအလုပ္ လုပ္ရန္ 
အတြက္ မိနစ္ ၃ဝ မွ ၄၅ မိနစ္အထိ  ေပးပါ။ 

• တစ္ဖြဲ႔စီကုိ ၄င္းတုိ႔လက္ရာမ်ား တင္ျပခုိင္းပါ။ 
အဖြဲ႔မ်ားထံမွ ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား 
ဖိတ္ေခၚၿပီး အႏုပညာလက္ရာ တင္ျပသည့္အဖြဲ႔ 
မွ တံု႔ျပန္မႈလုပ္ႏုိင္ေရးအတြက္ အခ်ိန္ေပးပါ။   

• အဖြဲ႔မ်ားကုိ အခန္းေရွ႕ထြက္လာခုိင္းသည့္ 
အစား အဖြဲ႔မ်ားအား စာသင္ခန္းေနရာ ပတ္ 
လည္တြင္ ခင္းက်င္းျပသမႈမ်ားလုပ္ခုိင္းကာ 
အဖြဲ႔မ်ားအား ၄င္းတုိ႔၏ အႏုပညာလက္ရာ 
အေၾကာင္း တစ္ဖြဲ႔စီႏွင့္အလွည့္က် တက္တက္ 
ၾကြၾကြ ေဆြးေႏြးမႈလုပ္ခုိင္းပါ။

အျခားနည္းလမ္းမ်ား - ဤအပုိင္းက႑အား သင့္ 
အဖြဲ႔၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လူတစ္ဦးခ်င္း ပင္ကုိယ္ 
စရုိက္ လကၡဏာမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီေစရန္ ညွိယူျပဳျပင္ 
ပါ။ အခ်ိဳ႕ေသာစိတ္ကူးမ်ားတြင္ ေအာက္ပါတုိ႔ပါဝင္ 
ႏုိင္သည္ -  
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• အကန္႔အသတ္မဲ့ မလုပ္ပါႏွင့္။ အဖြဲ႔အားလံုး 
ကုိကဗ်ာတစ္ပုဒ္ေရးခုိင္း သုိ႔မဟုတ္ ပုိစတာ 
တစ္ခုဆြဲခုိင္းစသည္ျဖင့္လုပ္ေဆာင္ပါ။သင္ 
တုိ႔ရႏုိင္သည့္ ပစၥည္းပစၥယမ်ား သုိ႔မဟုတ္ 
သင္တုိ႔ အခ်ိန္ရရိွမႈ အေပၚမူတည္၍ အႏု 
ပညာထုိးထြင္းဖန္တီးမႈအား ကန္႔သတ္ပါ။      

• အလ်ဥ္းသင့္သလုိျဖစ္ေသာ ပစၥည္းပစၥယ 
မ်ား အတန္းထဲသို႔ယူလာၿပီး အတန္းသား 
မ်ားကုိ အရုပ္မ်ား ပံုေဖာ္ဖန္တီးခုိင္းပါ။   

• ဤအပုိင္းက႑အား အျပင္ဘက္တြင္ 
ေဆာင္ရြက္ၿပီး အတန္းသားမ်ားကို ပစၥည္း 

ပစၥယမ်ား သူ႔အတိုင္းအသံုးျပဳ၍ အရုပ္မ်ား 
ပံုေဖာ္ဖန္တီးခုိင္းပါ။    

• တန္ဆာဆင္ရန္အတြက္ တစ္ဖြဲ႔စီကုိ အႏု 
ပညာလက္ရာဖန္တီးရမည့္ မတူညီသည့္ 
အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုစီေပးျခင္းျဖင့္ 
စုေပါင္း UDHR အႏုပညာလက္ရာတစ္ခု 
ဖန္တီးပါ။ ဖန္တီးမႈလက္ရာမ်ားအားလံုး 
တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု အံဝင္ဂြင္က် ကိုက္ညီမႈ 
ရွိေစရန္ လက္ရာမ်ားကုိ ႀကိဳတင္အခ်ိန္ယူ 
ျပင္ဆင္ပါ။     

ေအာက္ပါတုိ႔မွ မွီျငမ္း -

Flowers, Nancy (2000) ‘The Human Rights Education Handbook: Effective Practices for Learning, 
Action, and Change’ Minnesota: University of  Minnesota.
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ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား 
• အခြင့္အေရး မ်ိဳးဆက္သံုးခုကုိ မိတ္ဆက္ေပးရန္။
• အခြင့္အေရးမ်ား၏ အျမင္ေထာင့္။ မ်ိဳးဆက္သံုးခုကုိ မိတ္ဆက္ေပးရန္။  
• တာဝန္ရွိမႈႏွင့္ ၄င္းႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအၾကား အဆက္အစပ္၏ အေျခခံစည္း 

မ်ဥ္းကုိ ခ်မွတ္ရန္။ 
• လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအား ေလးစားရန္၊ အကာအကြယ္ေပးရန္ႏွင့္ ျဖည့္စြမ္းရန္ 

မည္သူမ်ား တာဝန္ရွိသည္ဆုိေသာေမးခြန္းကုိ ေလ့လာစူးစမ္းရန္။ 

ပစၥည္းပစၥယမ်ား - 
 ရွင္းလင္းတင္ျပမႈလုပ္သည့္ ဘုတ္ျပား၊ မွတ္တံမ်ား၊ တိပ္၊ UDHR အပုိဒ္ ကတ္ျပားငယ္မ်ား၊ 

တိုင္းေလးတိုင္သရုပ္ေဖာ္ပံု။

• ႀကိဳက္ရာေရြးႏုိင္သည့္ လံႈ႔ေဆာ္မႈျဖစ္ေစေသာအရာ

tcsdef
rdepf - 45
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လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ  - ၄

• ေအာက္ပါစံပံုစံကုိ အသံုးျပဳ၍တစ္ခုလွ်င္ အခြင့္ 
အေရးအမ်ိဳးအစား က႑တစ္ခုစီ အတြက္ျဖစ္ 
ေသာ ရွင္းလင္းတင္ျပမႈလုပ္သည့္ ဘုတ္ျပား 
သံုးခု ျပင္ဆင္ပါ။    

• လူ႔အခြင့္အေရးအမ်ိဳးအစား အမ်ိဳးမ်ိဴးရွိေၾကာင္း 
ႏွင့္ UDHR တြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားေသာ 
လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကုိ က်ယ္ျပန္႔သည့္ အမ်ိဳး 
အစားက႑သံုးရပ္အျဖစ္သုိ႔ ခြဲျခမ္းႏုိင္ေၾကာင္း 
ရွင္းျပပါ။  

• အမ်ိဳးအစားက႑တစ္ခုစီကိုရွင္းျပပါ သုိ႔မဟုတ္ 
ေစတနာ့ဝန္ထမ္း တစ္ေယာက္အား အသီးသီး 
ေသာ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္မ်ား ဖတ္ျပခုိင္းပါ။  

ျပည္သူအမ်ားရပုိင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ 
ႏုိင္ငံေရးအခြင့္အေရးမ်ား

ျပည္သူအမ်ားရပုိင္ခြင့္မ်ားက လူတစ္ဦးစီသည္ 
ႏုိင္ငံေရးသာတူညီမွ်မႈ ခံစားခြင့္ရွိရန္ႏွင့္ ခြဲျခား 
ဆက္ဆံမႈမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ရွိရန္ အာမခံသည္။  

ႏုိင္ငံေရးအခြင့္အေရးမ်ားက လူတစ္ဦးစီသည္ 
၄င္းတုိ႔၏ အစုိးရႏွင့္ႏုိင္ငံေရးစနစ္တြင္ ပါဝင္ေဆာင္ 
ရြက္ခြင့္ႏွင့္ကိုယ္စားျပဳခံရခြင့္ရိွသည္ဟု အာမခံသည္။   

စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ 
ယဥ္ေက်းမႈအခြင့္အေရးမ်ား

စီးပြားေရးအခြင့္အေရးမ်ားက လူတစ္ဦးစီသည္ 
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အလုပ္လုပ္ခြင့္၊ ပံုမွန္လုပ္ခလစာတစ္ရပ္ ရရွိခံစားခြင့္၊ 
ကုန္သြယ္ေရးသမဂၢမ်ားသုိ႔ဝင္ေရာက္ခြင့္ႏွင့္ ဘဝအ 
ရည္အေသြးေကာင္းတစ္ရပ္ကုိ ေထာက္ကူအားေပး
သည့္ဝင္ေငြတစ္ရပ္ရရွိခြင့္ရွိသည္ဟု အာမခံသည္။    

လူမႈအခြင့္အေရးမ်ားက လူတစ္ဦးစီသည္ အိမ္ 
ရာ၊ ေဆးကုသမႈ၊ အစားအစာ၊ အဝတ္အထည္ႏွင့္ 
အျခား မျဖစ္မေနလုိအပ္သည့္ လူမႈဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
အားလံုးအပါအဝင္ သင့္တင့္မွ်တေသာ ေနထုိင္မႈ 
အဆင့္အတန္းတစ္ရပ္ရရိွခြင့္ရိွသည္ဟုအာမခံသည္။   

ယဥ္ေက်းမႈအခြင့္အေရးမ်ားက လူတစ္ဦးစီ 
သည္ ဘာသာတရား သုိ႔မဟုတ္ ကုိးကြယ္မႈဆုိင္ရာ 
ယံုၾကည္မႈ ရွိခြင့္ သုိ႔မဟုတ္ မည္သည့္ဘာသာကုိမဆုိ 
လက္မခံမက်င့္သံုးခြင့္ရွိသည္ဟု အာမခံသည္။ ယဥ္ 
ေက်းမႈအခြင့္အေရးမ်ားတြင္ လူမ်ိဳး၊ မ်ိဳးႏြယ္ သုိ႔ 
မဟုတ္ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ ထုတ္ေဖာ္ခြင့္လည္း 
ပါဝင္သည္။             

စုစည္းညီညြတ္မႈ အခြင့္အေရးမ်ား
စုစည္းညီညြတ္မႈအခြင့္အေရးမ်ားက ႏုိင္ငံသား 

မ်ားအား ေဘးကင္းလံုၿခံဳေသာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ၊ 
က်န္းမာေရး ႏွင့္ညီညြတ္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ရပ္ 
တြင္ ေနထုိင္ခြင့္ျပဳသည္။ ၄င္းတုိ႔သည္ စုေပါင္းအခြင့္ 
အေရးမ်ားျဖစ္သည္။ ၄င္းတုိ႔သည္ လူ႔အသုိက္အဝန္း 
မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္အက်ံဳးဝင္ျခင္းျဖစ္ၿပီး တစ္သီးပုဂၢလ 
မ်ားႏွင့္ အက်ံဳးမဝင္ေပ။           

စုစည္းညီညြတ္မႈ အခြင့္အေရးမ်ားတြင္ ေအာက္ပါတုိ႔ 
ပါဝင္သည္ - 

လူတစ္ဦးစီအား သန္႔ရွင္းေသာေလ၊ သန္႔ရွင္း 
ေသာေရႏွင့္ အႏၱရာယ္ရွိသည့္စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားမွ 
အကာအကြယ္အပါအဝင္ ေကာင္းမြန္သည့္ ပတ္ဝန္း 
က်င္အေျခအေနမ်ားရရိွခြင့္ အာမခံေသာ ပတ္ဝန္း 
က်င္ အခြင့္အေရးမ်ား။

လူမ်ားကုိ အျခားႏုိင္ငံမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ေကာ္ပုိ 
ေရးရွင္းမ်ားထံမွ ၾကားဝင္စြက္ဖက္မႈမခံရဘဲ လြတ္ 
လပ္စြာ ဖြံ႔ၿဖိဳးခြင့္ႏွင့္ လူတစ္ဦး၏ ႏုိင္ငံႏွင့္အရင္းအျမစ္ 
မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပုိင္ဆုိင္
ခြင့္တုိ႔ အာမခံ သည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအခြင့္အေရးမ်ား။    
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အဆင့္ ၁ -
• ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားကုိ အႏုပညာ 

ဖန္တီးမႈ အပုိင္းက႑တြင္ ၄င္းတုိ႔တင္ဆက္ 
ခဲ့သည့္ အခြင့္အေရးမ်ားအား ျပန္ၾကည့္ခုိင္း 
ပါ။ ဤအခြင့္အေရးမ်ားက မည္သည့္ 
အမ်ိဳးအစားက႑တြင္ ပါဝင္ပါသနည္း။    

• ေလ့က်င့္ခန္းအားပံုစံထုတ္ရန္ အခြင့္အေရး 
တစ္ခုႏွစ္ခုကုိ အုပ္စုတစ္ခုအျဖစ္ထားပါ။ 

• ‘UDHR’ အပုိဒ္ ကတ္ျပားငယ္မ်ားကုိ အဖြဲ႔ 
မ်ားအၾကား ညီတူညီမွ်ေဝေပးပါ။ ပါဝင္ 
ေဆာင္ရြက္သူမ်ားက ၄င္းတို႔ရရွိသည့္ 
‘UDHR’ အပုိဒ္မ်ား မည္သည့္အမ်ိဳးအစား 
က႑မ်ားေအာက္တြင္ က်ေရာက္ေၾကာင္း 
ကုိ ၄င္းတို႔အဖြဲ႔ငယ္မ်ားအတြင္း ညွိႏိႈင္းဆံုး 
ျဖတ္သည္။ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားကို ဤ 
အလုပ္တာဝန္ၿပီးစီးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ 
အခိ်န္ ၁ဝ မိနစ္ေပးပါ။

အဆင့္ ၂ -
• တစ္ဖြဲ႔စီအား စာသင္ခန္းေရွ႕သုိ႔ ကုိယ္စား 

လွယ္တစ္ေယာက္ ေစလႊတ္ခုိင္းၿပီး ၄င္းတုိ႔ 
၏ အပုိဒ္ (UHDR အပုိဒ္)ကုိ မွန္ကန္သည့္ 
အမ်ိဳးအစားက႑ေအာက္တြင္ ထားခုိင္းပါ။ 
သင့္အေနျဖင့္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား 
အတန္းေရွ႕ထြက္လာစဥ္တြင္ တစ္ေယာက္ 
စီကုိ ၄င္းတုိ႔ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေနာက္ကြယ္မွ 
အက်ိဳးသင့္ အေၾကာင္းသင့္ စဥ္းစားမႈအား 
ရွင္းျပခုိင္းႏုိင္သလုိ အခြင့္အေရးမ်ားအား 
လံုး ေနရာခ်ၿပီးသည္အထိ ေစာင့္ကာ 
တစ္တန္းလံုးအား အမ်ိဳးအစားက႑ခြဲမႈကုိ 
ေလ့လာသံုးသပ္ခုိင္းၿပီး လုိအပ္လွ်င္ အမွား 
ျပင္ဆင္မႈမ်ား လုပ္ခုိင္းျခင္းလည္း ေဆာင္ 
ရြက္ႏုိင္သည္။

• အျခားနည္းလမ္းအားျဖင့္ သင္သည္ ပါဝင္ 
ေဆာင္ရြက္သူမ်ားကုိ UDHR အား ရည္ 
ညႊန္းေဖာ္ျပခုိင္းကာ ႏုိင္ငံသား၊ စီးပြားေရး၊ 
ယဥ္ေက်းမႈ စသည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ညွိႏိႈင္း 
ေဆာင္ရြက္ အလုပ္လုပ္ရန္တစ္ဖြဲ႔စီကုိ မတူ 
ညီသည့္ အမ်ိဳးအစားက႑တစ္ခု တာဝန္ 
ေပးႏုိင္သည္။     

•  UDHR တြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားေသာ (ထုိ႔ 
အတူေနာက္ဆက္တြဲလူ႔အခြင့္အေရး မွတ္တမ္း 
မွတ္ရာမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားေသာ)
အခြင့္အေရးမ်ားကုိ အျခား နည္းလမ္းျဖင့္ 
နားလည္သေဘာေပါက္ရန္ လုပ္ေဆာင္မႈအား 

ျဖင့္ သင္သည္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား 
‘ရီေနးကာစင္း၏ အိမ္ (Rene Cassin’s house)  
တင္စား ေျပာဆုိမႈကုိျပႏိုင္သည္။

ကမာၻလံုးဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး တရားဝင္ 

နမူနာ -  

ျပည္သူအမ်ားရပုိင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအခြင့္အေရးမ်ား ပထမမ်ိဳးဆက္
ျပည္သူအမ်ားရပုိင္ခြင့္မ်ားက လူတစ္ဦးစီသည္ ႏုိင္ငံေရးသာတူညီမွ်မႈ ခံစားခြင့္ရွိရန္ႏွင့္ ခြဲျခား 

ဆက္ဆံမႈမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ရွိရန္ အာမခံသည္။  
ႏုိင္ငံေရးအခြင့္အေရးမ်ားက လူတစ္ဦးစီသည္ ၄င္းတုိ႔၏ အစုိးရႏွင့္ႏုိင္ငံေရးစနစ္တြင္ ပါဝင္ 

ေဆာင္ရြက္ခြင့္ႏွင့္ ကုိယ္စားျပဳခံရခြင့္ရွိသည္ဟု အာမခံသည္။   
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ေၾကညာခ်က္တြင္ အပုိဒ္ေပါင္း ၃ဝ ပါရွိသည္။ ယင္း 
ကုိ ေရးဆြဲေဖာ္ေဆာင္ခဲ့သူမ်ားအနက္ တစ္ေယာက္ 
ျဖစ္သည့္ျပင္သစ္ပညာရွင္ႏွင့္ သံတမန္ ရီေနးကာစင္း 
(Rene’ Cassin) က က်ယ္ျပန္႔ေသာ အိမ္ေခါင္မုိး 
တစ္ခုကုိ ထိန္းပင့္ထားသည့္ အိမ္တုိင္မ်ားကဲ့သုိ႔ 
UDHR ၏ ျပဌာန္းခ်က္ အမ်ားအျပားအား တစ္စုတစ္ 
ေဝးတည္းျမင္ႏုိင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ တုိင္ 
တစ္ခုစီက လူ႔အခြင့္အေရး အမ်ိဳးအစားအသီးသီးကုိ 
သက္ေသထူသည္။  

၁။  ကၽြႏ္ုပ္ျဖစ္ခြင့္
၂။  ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ကုိ ဝင္မစြက္ပါႏွင့္
၃။  ကၽြႏ္ုပ္ကူညီဆံုးျဖတ္ႏုိင္သည္
၄။  ကၽြႏ္ုပ္ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ အလုပ္လုိအပ္ သည္
၅။ အိမ္ေခါင္မုိး - ဤအခြင့္အေရးမ်ားအားလံုးကုိ 

အတူတကြ ဆြဲေဆာင္ထားသည့္ အရာ
• ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား တုိင္တစ္ခုစီ 

ေအာက္တြင္ ထည့္သြင္းထားေသာ အခြင့္ 
အေရးမ်ားကုိ အာရံုစုိက္ခုိင္းၿပီး ၄င္းတုိ႔က 
အဘယ္ေၾကာင့္ ဤအမ်ိဳးအစားက႑မ်ားႏွင့္
ကိုက္ညီေၾကာင္း ထင္ျမင္ခ်က္ေပးခုိင္းပါ။

• မိသားစုအေနျဖင့္ ၄င္းတို႔ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ 

သဟဇာတျဖစ္ေအာင္ ေနႏိုင္ေရးအတြက္ တိုင္ 
ေလးတိုင္က တစ္စုတစ္စည္းအားျဖင့္ လံုၿခံဳ 
စိတ္ခ်ရသည့္ ေနရာတစ္ခုေပးပံုကို ထင္ရွား 
ေအာင္ေဖာ္ျပပါ။ ယင္းသည္ လူ႔အခြင့္အေရး 
မ်ားက ႀကိဳးပမ္းရရွိရန္ ရည္ရြယ္ေသာအရာ 
အတြက္ အင္အားႀကီးမားသည့္ ဥပမာ တင္စား 
မႈတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။

• ဤလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈကို ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ 
မလုပ္ေဆာင္မီ ရီေနးကာစင္းအေၾကာင္း 
ေနာက္ခံဖတ္ျပမႈ အနည္းငယ္လုပ္ပါ။

အဆင့္ ၁ -
ေအာက္ပါစကားရပ္မ်ားကုိ ဘုတ္/ရွင္းလင္း 

တင္ျပမႈလုပ္သည့္ ဘုတ္ျပား (flip chart) ေပၚတြင္ 
ေရးပါ။ အတန္းသားမ်ားကုိ အဓိပၸာယ္အား သံုးသပ္ 
ခုိင္းပါ (လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ အမွတ္ ၁ ကုိ ရည္ 
ညႊန္း)   

လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားသည္ - 
လူတကာႏွင့္ဆုိင္သည္

ဟုိဒီလႊဲေျပာင္း၍မရ
ခြဲျခမ္းထုတ္ႏုတ္၍မရ

အဆင့္ ၂ -
• ျပည္သူအမ်ား ရပုိင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး အခြင့္ 

အေရးမ်ားသည္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ 
ေက်းမႈ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ စုစည္းညီညြတ္မႈ 
အခြင့္အေရးမ်ားထက္ ပုိအေျခခံက်သည္ဟု 
တစ္ခ်ိန္က ရႈျမင္ခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္ ဤအခြင့္ 
အေရး အမ်ိဳးအစားက႑မ်ားကုိ မ်ိဳးဆက္မ်ား 
အျဖစ္ ရည္ညႊန္းေၾကာင္း ရွင္းျပပါ။ လူ႔အခြင့္ 
အေရးမ်ားသည္ ‘တစ္ခုကုိ တစ္ခုအျပန္အလွန္
အမွီျပဳ(ဤစကားရပ္ကုိ အျခားအဓိက စကား 
ရပ္သံုးခုႏွင့္ ကပ္လ်က္ေရးပါ)ေၾကာင္း က်ယ္ 
က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လက္ခံထားေသာေၾကာင့္ ယင္း 
ယုံၾကည္ခ်က္ကိုဆက္လက္မကိုင္စြၾဲကေတာ့ေပ။ 
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အဆင့္ ၁ -
• ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား မတ္တပ္ရပ္ 

အေနအထားျဖင့္ စက္ဝုိင္းပံုရပ္ခုိင္းပါ။ 
• ‘UDHR’ ကတ္ျပားမ်ားကုိ အိတ္တစ္လံုး 

သုိ႔မဟုတ္ ဦးထုပ္တစ္လံုးထဲသုိ႔ထည့္ၿပီး ၄င္း 
တုိ႔ကုိစက္ဝုိင္းပတ္ပတ္လည္လုိက္ေပးပါ။ ပါဝင္ 
ေဆာင္ရြက္သူတစ္ဦးလွ်င္ ကတ္ျပားတစ္ခုေပး 
ပါ။ စက္ဝိုင္းပတ္လည္ရွိ လူတုိင္း ကတ္ျပား 
တစ္ခုရၿပီးသည့္အခါ လူတစ္ဦးစီက ၄င္းတုိ႔ရရွိ 
ေသာ(ကတ္ျပားေပၚတြင္ေရးထားသည့္) အခြင့္ 
အေရးကုိ ဖတ္ျပရမည္။ ထို႔ေနာက္ သူ/သူမ၏ 
အက်ႌတြင္ ကပ္ သို႔မဟုတ္ ခ်ိတ္ရမည္။ 

•  လူတစ္ေယာက္စီကုိ ၄င္းတုိ႔ အခြင့္အေရးအား 
မိနစ္အနည္းငယ္ ဆင္ျခင္ခုိင္းကာ ဤ အခြင့္အ 
ေရးက စက္ဝိုင္းထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ 
(စက္ဝုိင္းပတ္လည္မွ လူမ်ားရရွိေသာ) အျခား 
အခြင့္အေရးမ်ားအား မည္သုိ႔ အေထာက္အပံ့ 
ျပဳသည္ဆုိျခင္းႏွင့္ အျခားအခြင့္အေရးမ်ားက 

ဤအခြင့္အေရးကုိ မည္သုိ႔အေထာက္အပံ့ျပဳ 
သည္ဆုိျခင္းကုိ စဥ္းစားၾကည့္ခုိင္းပါ။

အဆင့္ ၂ -  
•  ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားကုိ စဥ္းစားဆင္ျခင္ရန္ 

အခ်ိန္ေပးၿပီးေနာက္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူတစ္ဦး 
အား ႀကိဳးထံုးတစ္ခုလွမ္းေပးပါ။ ႀကိဳးထံုးအရင္ရ 
သူအား ၄င္း၏အခြင့္ အေရးသည္ စက္ဝိုင္းထဲရွိ 
အျခားအခြင့္အေရးတစ္ခုႏွင့္ မည္သုိ႔အဆက္ 
အစပ္ရွိသည္ကုိ အသံက်ယ္က်ယ္ဖတ္ခုိင္းပါ။ 
အဆုိပါပုဂၢိဳလ္၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ ဆက္စပ္ 
ပတ္သက္မႈရွိသည့္ အခြင့္အေရးကတ္ျပားကုိ 
ကုိင္ေဆာင္ထားသူထံ ႀကိဳးထံုးပစ္ေပးပါ။ မိမိ 
တြင္ ရွိသည့္အခြင့္အေရးႏွင့္ အျခားအခြင့္အေရး 
တစ္ခုအၾကား အဆက္အစပ္ကုိ စက္ဝိုင္းထဲရွိ 
လူအားလံုး ဖတ္ျပၿပီးသည္အထိ ဤနည္း 
အတုိင္းထပ္လုပ္ပါ။ ဖတ္ျပၿပီး သူတစ္ေယာက္ 
ထံလည္း ႀကိဳးထံုးကုိ ထပ္ပစ္ေပးႏုိင္သည္။  

• (သင္ရွိေနသည့္ ေနရာတြင္ ရပ္ၿမဲရပ္ေနရင္း၊ 
ထုိင္ၿမဲထုိင္ေနရင္း သုိ႔မဟုတ္ ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ 
သူမ်ားအား ၄င္းတုိ႔ထုိင္ခံုတြင္ ထုိင္ခုိင္းကာ) 
ဤလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကုိ 
ျပန္လည္အစီရင္ခံေစပါ။       

• လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားသည္ တစ္ခုအေပၚတစ္ခု 

အျပန္အလွန္အမွီျပဳသည္ဟု အမ်ားအားျဖင့္ 
လက္ခံထားေသာ္လည္း UDHR ကုိ ဒုတိယ 
ကမာၻစစ္၏ အျဖစ္အပ်က္မ်ားအား တံု႔ျပန္မႈ 
အျဖစ္ ၁၉၄၈ တြင္ ေရးဆြဲခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းကုိ
လည္း ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ သတိရရမည္ျဖစ္သည္။  

• အတန္းသားမ်ားအား ေအာက္ပါေမးခြန္း ႏွစ္ခု 

• ‘တစ္ခုကုိတစ္ခု အျပန္အလွန္အမွီျပဳဆုိေသာ 
စကားရပ္သည္ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ တစ္ခုမွ 
တစ္ခု သီးျခားခြဲထုတ္၍မရဟု အဓိပၸာယ္ရသည္ 
ကုိ ေလ့လာသံုးသပ္ပါ။ အခြင့္အေရးတစ္ခုကုိ 
ျငင္းပယ္ျခင္းက အျခားအခြင့္အေရးမ်ား ရရွိ 
ခံစားမႈကုိ ထိခုိက္ေၾကာင္းႏွင့္ အေရးပါမႈနည္း 
ေသာေၾကာင့္ သုိ႔မဟုတ္ အေျခခံသိပ္မက် 
ေသာေၾကာင့္ အခြင့္အေရးမ်ားအား မျငင္းပယ္ 

ႏုိင္သည္ကုိ ေလ့လာသံုးသပ္ပါ။ 
• ဥပမာ - ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ အစုိးရတြင္ ပါဝင္ 

ေဆာင္ရြက္ခြင့္အား ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ လံုေလာက္ 
သည့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ရရွိခြင့္ႏွင့္/
သုိ႔မဟုတ္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ပညာသင္ခြင့္တုိ႔ကုိ ျဖည့္ 
စြမ္းေပးျခင္းရွိ/မရွိက အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိ 
ႏုိင္သည္။   
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ကုိ စဥ္းစားသံုးသပ္ခုိင္းပါ – 
 

၁။ အကယ္၍ျဖစ္ခဲ့လွ်င္ မည္သည့္ UDHR 
အပုိဒ္မ်ားသည္ ယေန႔ေခတ္တြင္  မလုိ 
အပ္ေတာ့သနည္း။ ဤအခြင့္အေရးမ်ား 
အားလံုးက သင့္ႏုိင္ငံမွ ျပည္သူမ်ား 
အတြက္ အေရးပါပါသလား။ 

၂။  အခြင့္အေရးမ်ားသည္ ခြဲျခမ္းထုတ္ႏုတ္၍ 
မရႏုိင္ သုိ႔မဟုတ္ တစ္ခုကုိတစ္ခု  အျပန္ 
အလွန္ အမွီျပဳ ေနသည္ဆုိျခင္းမွာမဟုတ္ 
ဟု လက္ခံျခင္း၏ေဘး အႏၲရာယ္က ဘာ 
ျဖစ္မည္နည္း။ 

  
• ျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္ရွိေသာ အေျဖမ်ား - အစုိးရမ်ားသည္ 

၄င္းတုိ႔ျပည္သူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ 
ျဖည့္စြမ္း မေပးျခင္းအတြက္၊ ယင္းႏွင့္အတူ/
သုိ႔မဟုတ္ အခ်ိဳ႕ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ 
အျခားအခြင့္အေရးမ်ား ထက္ ဦးစားေပး 
သတ္မွတ္ျခင္းအတြက္ ဆင္ေျခတစ္ရပ္အျဖစ္ 
ဤအခ်က္ကုိ အသံုးျပဳႏုိင္သည္။  

• လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈကုိ အဆုံးမသတ္မီ ပါဝင္ 
ေဆာင္ရြက္သည့္ လူအုပ္စုထံမွ ထင္ျမင္ယူဆ 
ခ်က္ အနည္းငယ္အား နားေထာင္ၾကည့္ပါ။            
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ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား 
• ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ လူ႔အသိုက္အဝန္းမ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ လူ႔အခြင့္အေရးျဖစ္အင္မ်ားအား သတိမူ 

သိရွိမႈ တိုးျမွင့္ရန္ 
• ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား ၄င္းတို႔ ေလ့လာသင္ယူခဲ့ရေသာ လူ႔အခြင့္အေရး စကားရပ္မ်ားႏွင့္ 

သေဘာထားအျမင္မ်ားကို လက္ေတြ႔အလုပ္တာဝန္တစ္ရပ္ အျဖစ္ အသံုးခ်မႈ 
ေလ့က်င့္ခြင့္ေပးရန္

• လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္မႈ ေလ့က်င့္ရန္ 
• လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္မီဒီယာအၾကား အဆက္အစပ္ကို နားလည္သေဘာေပါက္ရန္

ပစၥည္းပစၥယမ်ား - 
 သတင္းစာမ်ား၊ ဂ်ာနယ္မ်ား၊ ရွင္းလင္းတင္ျပမႈလုပ္သည့္ ဘုတ္ျပား၊ တိပ္အၾကည္၊ ေကာ္၊ 

ကတ္ေၾကးမ်ား၊ ကမာၻလံုးဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး တရားဝင္ ေၾကညာခ်က္ (UDHR) 

tcsdef
rdepf - 60

လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ  - ၅

• ေအာက္ပါ အဆုိအမိန္႔ စကားကို ဘုတ္ေပၚတြင္ ေရးပါ - 

“သတင္းအခ်က္အလက္သည္ ဒီမုိကေရစီ၏ ေအာက္ဆီဂ်င္ျဖစ္သည္။”
- အပုိဒ္ ၁၉ း လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ခြင့္အတြက္ စည္းရံုးလံႈ႔ေဆာ္သည့္ 

အစုိးရ မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္း တစ္ရပ္ 
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ယင္းေဖာ္ျပခ်က္က မည္သုိ႔ အဓိပၸာယ္ရသည္ဟု 
ထင္ေၾကာင္း ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားကုိေမးပါ။ 
• ယင္းေဖာ္ျပခ်က္ကုိ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ပတ္ 

သက္၍ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ယခုထိနားလည္သေဘာ 
ေပါက္ၿပီးသမွ် ႏွင့္ ဆက္စပ္၍ ရႏုိင္ပါသလား။ 

• ဤေဖာ္ျပခ်က္က ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မွန္ကန္မႈရွိ 
ပါသလား။ 

ျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္ရွိသည့္ တံု႔ျပန္ခ်က္မ်ား - 
• လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ခြင့္သည္ လူ႔အခြင့္ 

အေရးတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ 
• လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ခြင့္သည္ ဥပမာအားျဖင့္ 

လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈကဲ့သုိ႔ 
အျခား အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေစ 
သည္။    

အဆင့္ ၁ - 
• လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈလုပ္သည့္ အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔စီကုိ 

သတင္းစာမ်ား။ဂ်ာနယ္မ်ား၊ ကတ္ေၾကးမ်ား၊ 
တိပ္အၾကည္၊ ေကာ္၊ မွတ္တံမ်ားႏွင့္ ရွင္းလင္း 
တင္ျပမႈလုပ္သည့္ ဘုတ္ျပားတုိ႔ေပးပါ။ 

• လုိအပ္လွ်င္ ရွင္းလင္းတင္ျပမႈလုပ္သည့္ ဘုတ္ 
ျပား တစ္ခုေပၚတြင္ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားေရးျခင္း 
ျဖင့္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈကို ရွင္းျပပါ။
(က) တစ္ဖြဲ႔စီသည္ သတင္းစာမ်ားမွ သတင္း 

ေရးသား တင္ျပမႈမ်ားကုိ အသံုးျပဳ၍ 
ပုိစတာတစ္ခု   ဖန္တီးရမည္ ျဖစ္သည္။ 
ေအာက္ပါအမ်ိဳးအစား က႑သံုးခုဆုိင္ရာ  
သတင္းေရးသားတင္ျပမႈမ်ားကုိရွာေဖြပါ-  
၁။ က်င့္သံုးေသာ သုိ႔မဟုတ္ ရရွိခံစား 

ရေသာ အခြင့္အေရးမ်ား 
၂။ ျငင္းပယ္ခံရ သုိ႔မဟုတ္ ခ်ိဳးေဖာက္ခံ 

ရေသာ အခြင့္အေရးမ်ား 
၃။ အကာအကြယ္ရသည့္ အခြင့္အေရး 

မ်ား    
(ခ) သတင္းႏွင့္ သတင္းေဆာင္းပါးမ်ားကုိသာ 

မၾကည့္ဘဲ အားကစား၊ ထုတ္ျပန္ေၾကညာ 
ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေၾကာ္ျငာမ်ားတုိ႔ကဲ့သုိ႔ စာ 
ေစာင္ အခန္းက႑မ်ားကုိလည္းၾကည့္ရန္ 
အဖြဲ႔မ်ားကို ေျပာပါ။ 

(ဂ) လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ဆက္ႏြယ္သည့္ေရး
သားတင္ျပမႈတစ္ခုကုိ ၎တုိ႔ ရွာေတြ႔ 

သည့္အခါ ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ 
ယင္းကုိျဖတ္ထုတ္ကာ ၎တုိ႔ ပုိစတာေပၚ 
တြင္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ အမ်ိဳး အစားက႑၌ 
ကပ္ရမည္ ျဖစ္သည္။   

(ဃ) သတင္းတင္ျပမႈတစ္ခုစီကုိ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ 
ပါ    
၁။ ေရးသားတင္ျပမႈတြင္ မည္သည့္ 

သတ္သတ္မွတ္မွတ္ျဖစ္ေသာအခြင့္ 
အေရးမ်ား ပါဝင္သနည္း။ အခြင့္ 
အေရးတစ္ခုစီႏွင့္ အက်ံဳးဝင္ေသာ 
ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး 
တရားဝင္ေၾကညာခ်က္ (UDHR) 
၏ အပုိဒ္အမွတ္စဥ္မ်ားကုိရွာေဖြၿပီး 
အပုိဒ္အမွတ္စဥ္အား စာေစာင္ပါ 
ေရးသားတင္ျပမႈ၏ ေဘးတြင္ေရးပါ။ 

၂။ ၎တုိ႔သည္ မည္သည့္ အမ်ိဳးအစား 
က႑ သုိ႔မဟုတ္ အခြင့္အေရးမ်ား 
ေအာက္တြင္ က်ေရာက္သနည္း။    

၃။ ဤအခြင့္အေရးမ်ား ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း 
က လူမ်ားကု ိအျခားအခြင္အ့ေရးမ်ား 
ရရွိ ခံစားရျခင္းမွ မည္သုိ႔တားဆီး 
ႏုိင္ဖြယ္ ရွိသနည္း။ သုိ႔မဟုတ္ ဤ 
အခြင့္အေရးမ်ားကုိ အကာအကြယ္ 
ေပးျခင္း။ ရရွိခံစားရျခင္းက လူမ်ား 
ကုိ အျခားအခြင့္အေရးမ်ား မည္သို႔ 
ရရွိ ခံစားႏုိင္ေစသနည္း။ 
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အဆင့္ ၂ -
• တစ္ဖြဲ႔စီမွ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားကုိ ၎တုိ႔ ပုိစတာအား 

တင္ျပခုိင္းပါ။   
• အခ်ိန္ေပၚမူတည္၍ စာေစာင္ပါေရးသားတင္ျပမႈ 

တစ္ခုႏွစ္ခုကုိေရြးခ်ယ္ၿပီး ယင္းေရးသားတင္ျပ 
မႈကုိ UDHR အရ ၎တုိ႔ ခြဲျခမ္း စိတ္ျဖာမႈအား 
ရွင္းျပခုိင္းပါ။ 

ေအာက္ပါတုိ႔ကဲ့သုိ႔ ေမးခြန္းမ်ား ေမးျခင္းျဖင့္ 
လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈကုိ ေဆြးေႏြးပါ -   
• မည္သည့္ အမ်ိဳးအစားက႑မ်ား သုိ႔မဟုတ္ 

အခြင့္အေရးေရးသားတင္ျပမႈမ်ားသည္ ရွာေတြ႔ 
ရ အလြယ္ဆံုးျဖစ္သနည္း။ မည္သည့္ အမ်ိဳး 
အစားက႑မ်ား သုိ႔မဟုတ္ အခြင့္အေရး ေရး 
သား တင္ျပမႈမ်ားသည္ ရွာေတြ႔ရအခက္ဆံုး 
ျဖစ္သနည္း။ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။  

• အခ်ိဳ႕ေသာ UDHR အပုိဒ္မ်ားကုိ အျခားအပုိဒ္ 
မ်ားထက္ ပုိအေတြ႔ရမ်ားပါသလား။ အခ်ိဳ႕ေသာ 
UDHR အပုိဒ္မ်ားကုိ လံုးဝမေတြ႔ရျခင္း ရွိပါ 
သလား။ ယင္းကုိ သင္မည္သုိ႔ ရွင္းျပႏုိင္သနည္း။ 

• ေရးသားတင္ျပမႈ မည္၍မည္မွ်က လူ႔အခြင့္အ 
ေရးမ်ားကုိ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေဖာ္ျပသနည္း။ 

မည္၍ မည္မွ်က လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ သက္ဆုိင္ 
ေသာ္လည္း ယင္းစကားရပ္မ်ားကုိ အသံုးမျပဳ 
သနည္း။ အဘယ္ေၾကာင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား 
ကုိ မေဖာ္ျပဟု သင္ထင္ျမင္သနည္း။  

• ယင္းသတင္း ေရးသားတင္ျပမႈမ်ားအေပၚ အေျခ 
ျပဳ၍ ယေန႔ကမာၻတြင္ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခ 
အေနက မည္သုိ႔ရွိပံုရသနည္း။ အေရွ႕ေတာင္ 
အာရွတြင္ မည္သုိ႔ရွိပံုရသနည္း။ ျမန္မာႏုိင္ငံ 
တြင္ မည္သုိ႔ရွိပံုရသနည္း။ သင္ေနထုိင္သည့္ 
လူ႔အသုိက္အဝန္းတြင္ မည္သုိ႔ရွိပံုရသနည္း။ 

• ဤေရးသားတင္ျပမႈမ်ားတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးကုိ 
ကာကြယ္ရန္ မည္သည္ကုိ လုပ္ေဆာင္ထား 
သနည္း။ မည္သူက အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈ ရွိ 
သနည္း။  

• သင့္အဖြဲ႔၏ အဆင့္အေပၚမူတည္၍ ျပည္တြင္း 
သတင္းစာမ်ားအျပင္ ႏုိင္ငံတကာ သတင္းစာ 
မ်ားကုိလည္း ထည့္သြင္းပါ။ ကမာၻ႔မီဒီယာက 
ျမန္မာကုိမည္သုိ႔ ေဖာ္ျပသည္ကုိ ေတြ႔ရျခင္းက 
စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္းမည္ ျဖစ္သည္။ 

• ပုိ၍ ေရွ႕ေရွာက္တုိးတက္မႈရိွသည့္ အဖြဲ႔မ်ား 
အတြက္  -  ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္တစ္ခုအား သတင္းစာ 
အသီးသီးတြင္ေရးသားတင္ျပပံုကုိ ပါဝင္ေဆာင္ 
ရြက္သူမ်ားအား ႏိႈင္းယွဥ္ခုိင္းပါ။ ေရးသားတင္ျပ 

မႈအသီးသီး၌ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္တစ္ခုအတြက္ 
ေဖာ္ျပေသာ အေရးပါမႈတြင္ မည္သည့္ကြဲလြဲမႈ 
မ်ားကုိ ၎တုိ႔ ေလ့လာသတိျပဳမိႏုိင္သနည္း။ 
ေရးသားတင္ျပမႈအသီးသီး၌ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္၏ 
မတူျခားနားသည့္ သြင္ျပင္အဂၤါရပ္မ်ားအတြက္  
အသားေပးမႈတြင္ မည္သည့္မတူ ကြဲလြဲမႈမ်ားကုိ 
၎တုိ႔ေလ့လာသတိျပဳမိႏုိင္သနည္း။ ဤမတူ 
ကြဲလြဲမႈမ်ားအား၎တုိ႔ မည္သုိ႔ထင္ျမင္ သံုးသပ္ 
သနည္း။      

ေအာက္ပါတုိ႔မွ မွီျငမ္း - 

Flowers, Nancy (ed) (2007) ‘Compasito,’ Strasbourg: Council of  Europe.
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ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား 
• လူအုပ္စုတစ္ခုလံုးအား ေဆြးေႏြးမႈတစ္ခုတြင္ အာရံုစူးစိုက္ေပးရန္
• ေန႔ ၁ မွ သင္ယူရရွိမႈကုိ စုေပါင္းျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ 
• ေန႔ ၂ တြင္ပါဝင္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ႀကိဳၾကည့္ရန္  

ပစၥည္းပစၥယမ်ား - 
 ရွင္းလင္းတင္ျပမႈလုပ္သည့္ ဘုတ္ျပား၊ မွတ္တံမ်ား၊ တိပ္  

ဤလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈက ပါဝင္ေျပာဆုိမႈနည္းသည့္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးမႈတြင္ပါဝင္ရန္ 
မည္သုိ႔တြန္းအားေပးႏုိင္သည္ကုိ စဥ္းစားသံုးသပ္ပါ။ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ အဖြဲ႔တြင္ လူဦးေရပုိနည္းလွ်င္ 
ေဆြးေႏြးမႈတြင္ပါဝင္ရန္ သုိ႔မဟုတ္ အျခားသူမ်ား၏ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားအေပၚ မွတ္ခ်က္ေပးရန္ ပုိ၍ သက္ေသာင့္ 
သက္သာ ရွိႏုိင္သည္။ အစီအစဥ္ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးသူ (facilitator) က ဥကၠဌအျဖစ္ ေဆာင္ 
ရြက္စရာမလုိဘဲ၊ သုိ႔မဟုတ္ လူတစ္ေယာက္ႏွစ္ေယာက္က ေဆြးေႏြးမႈကုိ ႀကီးစုိးထားျခင္းမရွိဘဲ ‘တစ္ဖြဲ႔လံုး' 
ေဆြးေႏြးမႈတစ္ရပ္လုပ္ျခင္းကလည္း နည္းလမ္းေကာင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ လူတုိင္းတြင္ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသည္။ 

• ႀကိဳက္ရာေရြးခ်ယ္ႏုိင္သည့္ လံႈ႔ေဆာ္အားေပးမႈျဖစ္ေစေသာအရာ    

tcsdef
15 rdepfrS

rdepf 30

လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ  - ၆

အဆင့္ ၁ -
သီးျခားစီျဖစ္ေသာ ရွင္းလင္းတင္ျပမႈလုပ္သည့္ 

ဘုတ္ျပားမ်ားေပၚတြင္ ေအာက္ပါ ေမးခြန္းေလးခု ကုိ 
ေရးပါ။  
• ဘုတ္ျပား ၁ - ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔တြင္ရွိသည့္ အခြင့္ 

အေရးမ်ား     
• ဘုတ္ျပား ၂ - အခြင့္အေရးမ်ား ေလးစားခံရမႈ 

မရွိသည့္အခါ ျဖစ္ေပၚသည့္ အက်ိဳးဆက္မ်ား 

• ဘုတ္ျပား ၃ - အခြင့္အေရးမ်ားေလးစားမႈ 
အားေပးျမငွ္တ့ငရ္န ္ကၽြႏ္ပု ္ဘာလုပ္ႏုငိသ္နည္း။ 

• ဘုတ္ျပား ၄ - အခြင့္အေရးမ်ားေလးစားမႈ 
အားေပးျမွင့္တင္ရန္ အစုိးရက ဘာလုပ္ႏုိင္ 
သနည္း။   

အဆင့္ ၂ -
လူအုပ္စုကုိ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈလုပ္ေသာ 

အဖြဲ႔မ်ားဖြဲ႔ပါ။ တစ္ဖြဲ႔စီကုိ မတူညီသည့္အေရာင္ရွိေသာ 
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မွတ္တံတစ္ခုႏွင့္ အေၾကာင္းအရာတစ္ခု (အထက္ပါ 
ေမးခြန္းတစ္ခု) ေဖာ္ျပထားေသာ ရွင္းလင္းတင္ျပမႈ 
လုပ္သည့္ ဘုတ္ျပားတစ္ခုေပးပါ။ ရွင္းလင္းတင္ျပမႈ 
လုပ္သည့္ ဘုတ္ျပားေပၚမွ ေမးခြန္းအတြက္ ၄င္းတုိ႔ 
အေျဖမ်ားကုိေရးရန္ အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ကို မိနစ္အနည္းငယ္ 
ေပးပါ။ အခ်ိန္ေစ့သည့္အခါ ထုိအဖြဲ႔ကုိ ေနာက္ဘုတ္ 
ျပားဆီ နာရီလက္တံအတုိင္း လွည့္ခုိင္းပါ။ 

ေနာက္ဘုတ္ျပားဆီေရာက္လွ်င္ ထုိအဖြဲ႔သည္ 
ေရွ႕အဖြဲ႔ကေရးသြားေသာ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကုိ 
ဖတ္ကာ ၄င္းတုိ႔သေဘာတူသည့္ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ 
မ်ားကုိ [√] ျခစ္ၿပီး ၄င္းတုိ႔သေဘာမတူသည့္ ထင္ျမင္ 
ယူဆခ်က္မ်ားကုိ [x] ျခစ္၍ ၄င္းတုိ႔ အေသအခ်ာ 
မေျပာႏုိင္သည့္ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားေဘးတြင္ 
ေမးခြန္းအမွတ္အသား (?)တစ္ခုေရးရမည္ျဖစ္ကာ 
အျခားထင္ျမင္ ယူဆခ်က္မ်ားကုိ ျဖည့္စြက္ေရးသား 

သုိ႔မဟုတ္ ျပင္ဆင္ေရးသားရမည္ ျဖစ္သည္။ 
မိနစ္အနည္းငယ္ၾကာၿပီးေနာက္ ထုိအဖြဲ႔ကုိ 

ေနာက္ဘုတ္ျပားသုိ႔ နာရီလက္တံအတုိင္း ထပ္လွည့္ 
ခုိင္းပါ။ ရွင္းလင္းတင္ျပမႈလုပ္သည့္ ဘုတ္ျပားမ်ား 
မူလေနရာအတုိင္း ျပန္ေရာက္သည္အထိ ယင္းသုိ႔ 
လွည့္သြားရမည္။ ရွင္းလင္းတင္ျပမႈလုပ္သည့္ ဘုတ္ 
ျပားမ်ားဆီ လူမ်ားလွည့္ရန္ သင္တို႔တြင္ေနရာမရွိပါက 
ထုိအစား ဘုတ္ျပားမ်ားကုိသာ လွည့္ပါ။   

အဆင့္ ၃ -
တစ္ဖြဲ႔စီသည္ အသီးသီးထံမွထြက္ေပၚေသာ 

ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား၊ သေဘာတူညီမႈအပုိင္းမ်ားႏွင့္ 
သေဘာမတူညီမႈအပုိင္းမ်ား စသည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ 
တံု႔ျပန္ခ်က္ (feedback)ေပးရမည္။ သေဘာတူညီမႈ 
ႏွင့္ သေဘာကြဲလြဲမႈအပုိင္းမ်ားကုိ ေရးမွတ္ပါ။ 
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လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ 
ပုဂၢလိကအေတြ႔အႀကံဳ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအား 
ေပးျမွင့္တင္ေရးအတြက္ မည္သူေတြတာဝန္ရွိ 
သနည္း (ကၽြႏ္ုပ္တို႔၊ အစုိးရ၊ အျခား) ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ 

လူ႔အသုိက္အဝန္းမ်ားတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအား 
မည္သုိ႔ေတြ႔ျမင္ႏုိင္ေၾကာင္းတုိ႔ကုိ ပုိ၍နီးနီး ကပ္ကပ္ 
အာရံုစုိက္ျခင္းျဖင့္ - လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈကုိ ယေန႔ 
အတြက္ အစီအစဥ္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ပါ။ 

• သင္လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ အတူလုပ္သူမ်ားႏွင့္ 
အဆီေလ်ာ္ဆံုးျဖစ္သည္ဟု သင္ ယူဆသည့္ 

ေမးခြန္းမ်ား အေပၚမူတည္၍ ေမးခြန္းမ်ားကုိ 
ညွိယူျပဳျပင္ပါ။ 

ေအာက္ပါတုိ႔မွမွီျငမ္း -

Northern Ireland Human Rights Commission (2008) ‘Inspiring Practices’ Ireland: Northern Ireland 
Human Rights Commission.
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ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား 
• ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားကုိ ဘဝတြင္ ၄င္းတုိ႔၏ ကုိယ္ပုိင္အေနအထားအေပၚ ဆင္ျခင္ၾကည့္ခုိင္းရန္ 

ႏွင့္ မတူကြဲလြဲသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား ရင္ဆုိင္ေနရသူမ်ားႏွင့္ မွ်ေဝခံစားၾကည့္ခုိင္းရန္  
• လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း အထူးအခြင့္အေရးေပးမႈႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈတုိ႔က 

သာတူညီမွ်မႈဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခခံသေဘာတရားကုိ မည္သုိ႔ ဆုတ္ 
ယုတ္ေလ်ာ့ပါးေစေၾကာင္း သိရွိနားလည္မႈတစ္ရပ္ ေဖာ္ေဆာင္ရန္           

• လူ႔ဂုဏ္သိကၡာအေၾကာင္း သိရွိနားလည္မႈတစ္ရပ္ ေဖာ္ေဆာင္ရန္ 

ပစၥည္းပစၥယမ်ား - 
UDHR မိတၱဴမ်ား၊ မွ်ေဝခံစားမႈ အစေဖာ္ေမးခြန္းမ်ား၊ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား အလယ္တြင္ရပ္ရန္ႏွင့္ 
ေနာက္သုိ႔ ေျခ ၁၂ လွမ္းဆုတ္ရန္ သို႔မဟုတ္ ေရွ႕သုိ႔ ေျခ ၁၂ လွမ္းတက္ရန္ လံုေလာက္သည့္ေနရာလြတ္
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လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ - ၇

• ယခုလုပ္မည့္ ဤလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ 
အတြက္ ေနရာက်ယ္တစ္ခုလုိအပ္ေၾကာင္း 
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားကုိ ေျပာျပကာ ၄င္း 
တုိ႔ကုိ စာသင္ခန္းကူရွင္းခုိင္းပါ။ စာသင္ခန္း 
ရွင္းလင္းသြားသည့္အခါလူတိုင္းကို အလယ္ 
တြင္စုေဝးခုိင္းပါ။

• သင္က ေဖာ္ျပခ်က္အခ်ိဳ႕ ဖတ္ျပမည္ျဖစ္ 

ေၾကာင္း ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားကို ေျပာျပ 
ပါ။ ေဖာ္ျပခ်က္ကို သေဘာတူပါက စာသင္
ခန္းတစ္ဖက္တြင္ရပ္ခုိင္းၿပီး ေဖာ္ျပခ်က္ကုိ 
သေဘာမတူပါက စာသင္ခန္း အျခားတစ္ 
ဖက္တြင္ရပ္ခုိင္းပါ။ သာတူညီမွ်မႈဆုိင္ရာ 
အဆုိအမိန္႔စကားကုိ ေနာက္ဆံုးဖတ္ျပပါ။ 

လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားသည္ စိတ္ကူးယဥ္မႈမ်ားသာျဖစ္သည္။ ၄င္းတုိ႔သည္ လက္ေတြ႔မက်။

ကေလးမ်ား လူ႔အခြင့္အေရးအေၾကာင္း ၾကားဖူးစရာမလုိ။

အမ်ိဳးသားမ်ားက အမ်ိဳးသမီးမ်ားထက္ အခြင့္အေရးမ်ားပုိရွိသည္။

လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားသည္ ခ်မ္းသာသည့္ႏုိင္ငံမ်ားသာတတ္ႏုိင္ေသာ ဇိမ္ခံပစၥည္း တစ္ရပ္ျဖစ္ သည္။

သင္ စားဖုိ႔ေသာက္ဖုိ႔ လံုလံုေလာက္ေလာက္မရွိလွ်င္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ရရွိမခံစားရႏုိင္။

သာတူညီမွ်မႈသည္ ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔ ဘယ္ေတာ့မွ အမွန္တကယ္ရရွိမည္မဟုတ္ေသာ အခြင့္အေရးတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။
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အဆင့္ ၁ -
• စာသင္ခန္းၾကမ္းျပင္ေပၚတြင္ သုိ႔မဟုတ္ အျပင္ 

ဘက္ေျမျပင္တြင္ ေျမျဖဴျဖင့္ မ်ဥ္းတစ္ေၾကာင္း 
ဆြဲပါ သုိ႔မဟုတ္ အမွတ္အသားလုပ္ပါ။ ဤမ်ဥ္း 
သည္တာထြက္မ်ဥ္းျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ကစားနည္း 
၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ၄င္းတုိ႔ထဲမွမည္သူမ်ား ပန္း 
ဝင္မ်ဥ္းသုိ႔ အရင္ဆံုးေရာက္ရွိမည္ကုိ ေစာင့္ 
ၾကည့္ရန္ျဖစ္ေၾကာင္းရွင္းျပပါ။ ပန္းဝင္မ်ဥ္းကုိ 
ေရွ႕ဆယ့္ႏွစ္လမ္းအကြာတြင္ ေရးဆြဲပါ။ ပါဝင္ 
ေဆာင္ ရြက္သူတုိင္းအား သူ သို႔မဟုတ္ သူမ 
တုိ႔၏ေျခေခ်ာင္းမ်ားကုိ တာထြက္မ်ဥ္းေပၚတင္ 
ခုိင္းပါ။ လူတုိင္း အလယ္စမွတ္ေနရာတြင္ 
ေနရာယူၿပီးသည့္အခါ ေျခလွမ္းေရွ႕တုိးေနာက္ 
ဆုတ္ အႀကိမ္ေရအမ်ားအျပား ျဖစ္ေပၚေစမည့္ 

သက္ဆုိင္ရာေမးခြန္းမ်ား အစဥ္တဆက္ေမးပါ။ 
(ေအာက္တြင္ တြဲလ်က္ပါရွိသည့္ ေဖာ္ျပခ်က္ 
မ်ား ကုိၾကည့္ပါ)။      

• တတ္ႏုိင္သမွ် ရုိးရုိးသားသား တံု႔ျပန္မႈလုပ္ရန္ 
ႏွင့္ ဤေနရာသည္ စိတ္ခ်ရသည့္ေနရာတစ္ခု 
ျဖစ္ေၾကာင္း လူတုိင္းကုိသတိေပးပါ။       

အဆင့္ ၂ -
• စာရင္းတြင္ပါရွိေသာ အေရးသာမႈမ်ားႏွင့္ 

ခ်ိဳ႕တဲ့အားနည္းခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဤနည္း 
အတုိင္း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ပါ။ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ 
သူမ်ားအၾကား ႀကီးမားသည့္ကြက္လပ္တစ္ခု ျဖစ္ေပၚ 
ေသာအခါ ၄င္းတုိ႔အား ကုိယ္လွည့္၍ တစ္ဦးကုိတစ္ဦး 
မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ခုိင္းပါ။ 

• တစ္ဖက္စီမွ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း တစ္ေယာက္ႏွစ္ 
ေယာက္အား ၄င္းတုိ႔၏ ဟုိဘက္ဒီဘက္ ေရြးခ်ယ္ 
ျခင္းေနာက္ကြယ္မွ အက်ိဳးသင့္အေၾကာင္းသင့္ 
စဥ္းစားမႈကုိ မွ်ေဝခုိင္းပါ။    

• ဤလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈသည္ သာတူညီမွ်မႈဆုိင္ 
ရာ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးတန္ဖိုးကုိ ဆန္းစစ္ 
ေဝဖန္ အာရံုစုိက္ရန္ျဖစ္သည္ဟု ရွင္းျပပါ။  

• ေအာက္ပါတုိ႔ကဲ့သုိ႔ ေမးခြန္းမ်ားေမးၿပီး လႈပ္ရွား 
ေဆာင္ရြက္မႈ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကုိ ျပန္လည္ 
အစီရင္ ခံခုိင္းပါ -  
၁။ တာထြက္မ်ဥ္းႏွင့္ ပန္းဝင္မ်ဥ္းတုိ႔က မည္ 

သည္ကုိကုိယ္စားျပဳပါသနည္း။ 
၂။ ယခု သင္ဘယ္ေနရာတြင္ ရပ္ေနသည္ကုိ 

သင္သိသည္၊ သင္မည္သုိ႔ ခံစားရပါ 

သနည္း။ အဘယ္ေၾကာင့္ ေကာင္းမြန္ 
သည့္ခံစားခ်က္ျဖစ္ေပၚသနည္း။ အဘယ္ 
ေၾကာင့္ မေကာင္းမြန္သည့္ ခံစားခ်က္ျဖစ္ 
ေပၚပါသနည္း။ အျခားသူမ်ားႏွင့္ပတ္ 
သက္၍ သင္မည္သုိ႔ ခံစားရသနည္း။ 
ေနာက္တြင္ရွိရသည္မွာ အဆင္ေျပပါ 
သလား။   
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၃။ အဘယ္ေၾကာင့္အခ်ိဳ႕မွာ တာထြက္မ်ဥ္း၏ 
ေရွ႕သုိ႔ေရာက္ေနၿပီး အခ်ိဳ႕မွာ ေနာက္တြင္ 
က်န္ခဲ့သည္ဟု သင္ထင္ပါသနည္း။ ယင္း 
အတြက္သင္မည္သို႔အေၾကာင္းျပသနည္း။ 

၄။ အခ်ိဳ႕က ေရွ႕ေရာက္ေနၿပီး အခ်ိဳ႕က 
ေနာက္တြင္ရွိေနျခင္းမွာ ျဖစ္သင့္ၿပီး လူ႔ 
သဘာဝအရ ျဖစ္သည္ဟု သင္ထင္ပါ 
သလား။   

၅။ အဘယ္ေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕အေျခအေနမ်ားက 
သင့္ကုိေျခလွမ္းေနာက္သုိ႔မဆုတ္ဘဲ ေရွ႕ 
သုိ႔တက္ရန္ႏွင့္ အခ်ိဳ႕အေျခအေနမ်ားက 
သင့္ကုိေျခလွမ္းေရွ႕သုိ႔မတက္ဘဲ ေနာက္ 
သုိ႔ဆုတ္ရန္ ခုိင္းေစသည္ဟု သင္ထင္ပါ 
သနည္း။  

၆။ ပန္းဝင္မ်ဥ္းသုိ႔ မေရာက္သူမ်ား၏ လုိအပ္ 
ခ်က္မ်ားမွာ ဘာျဖစ္သည္ဟု သင္ထင္ပါ 
သနည္း။

အဆင့္ ၃ -
တာထြက္မ်ဥ္းသည္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔လူသားမ်ား 

ပင္ကုိအားျဖင့္ပုိင္ဆုိင္ေသာ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာကုိ ကုိယ္ 
စားျပဳသည္ဟု ရွင္းလင္းကာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား 
၏ အေျဖမ်ားကိုေပါင္းစပ္ပါ။ UDHR အဆုိအရ 
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အားလံုးသည္ ‘ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္အခြင့္အေရး 
လြတ္လြတ္လပ္လပ္ႏွင့္ ညီတူညီမွ် ေမြးဖြားလာျခင္း 
ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ကံမေကာင္းစြာပင္ လူအခ်ိဳ႕မွာ 
အမွန္တကယ္ ‘အခြင့္အေရးႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာတြင္ 
ညီမွ်မႈမရွိၾကေပ။ ဘဝကုိေနထုိင္ ျဖတ္သန္းရာ၌ 
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို အျပည့္အဝရရွိ 
ခံစားရျခင္းမွ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ကုိတားဆီးသည့္ အမ်ိဳးမ်ိဳး 
အေထြေထြျဖစ္ေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားရွိၿပီး ယင္း 
ေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အၾကား မတူျခားနားေသာ ကြာဟ 
မႈမ်ားျဖစ္ေပၚရျခင္း ျဖစ္သည္။ 

ပန္းဝင္မ်ဥ္းသည္ လူသားျဖစ္ျခင္း၏ျပည့္ဝမႈကုိ 
ကုိယ္စားျပဳေၾကာင္း ရွင္းျပပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ လူ႔ဂုဏ္ 
သိကၡာသည္ အကာအကြယ္ရကာ အေလးစားခံရ 
သည္။ ၄င္းသည္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အားလံုး လုိလားေတာင့္တ 
ေသာအရာျဖစ္သည္။ တာထြက္မ်ဥ္းႏွင့္ ပန္းဝင္မ်ဥ္း 

အၾကား အကြာအေဝးက ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အေနျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္ 
တုိ႔၏ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာကုိကာကြယ္ႏုိင္ရန္ တစ္စံုတစ္ 
ရာေသာ ေနထုိင္မႈအဆင့္အတန္းတစ္ရပ္ မျဖစ္မေန 
လုိအပ္ေၾကာင္း ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အား ေျပာျပသည္။ ယင္း 
သုိ႔ေသာ ေနထုိင္မႈအဆင့္အတန္းမ်ား ဖြဲ႔စည္းျဖစ္ေပၚ 
ေစသည္မွာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔က လူ႔အခြင့္အေရးဟုေခၚေသာ 
အရာ ျဖစ္သည္။ UDHR ၏ အပုိဒ္ ၂၅ ကုိ အာရံု 
စုိက္ခုိင္းပါ။ 

ခြဲျခားဆက္ဆံမႈႏွင့္ ကာလရွည္ၾကာရင္ဆုိင္ 
ေနရၿပီး ၄င္းတုိ႔အား စာသင္ခန္းေရွ႕သုိ႔ ေရာက္ရွိေရး 
ကူညီရန္ - ဆုိလိုသည္မွာ ၄င္းတို႔ဘဝမ်ားကုိ ဂုဏ္ 
သိကၡာျဖင့္ေနႏုိင္ေရး ကူညီရန္အတြက္ အထူးစီမံ 
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား လုိအပ္ေသာ လူအုပ္စုမ်ားအား 
အကာအကြယ္ေပးရန္ႏွင့္ ေထာက္ပံ့အားေပးရန္ 
ခ်မွတ္ေဖာ္ေဆာင္ထားသည့္ အထူး လူ႔အခြင့္အေရး 
မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားရွိသည္ကုိ ေနာက္ထပ္ရွင္းျပပါ။ 

ဥပမာမ်ား
* ေခတၱနားခ်ိန္ႏွင့္ ေန႔လည္စာစားခ်ိန္တြင္ 

ေလ့လာရန္ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံက ပါဝင္ 
လက္မွတ္ေရးထုိးေသာ ႏုိင္ငံတကာသေဘာတူ 
စာခ်ဳပ္မ်ား အပါအဝင္ျဖစ္သည့္ ႏုိင္ငံတကာ 
သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား၏ မိတၱဴမ်ားထားရွိပါ။  
• လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားမႈ ပေပ်ာက္ေရးဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံ 

တကာသေဘာတူညီခ်က္ (၁၉၆၅)  
• အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ပံုစံမ်ိဳးစုံျဖင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံ 

မႈ ပေပ်ာက္ေရးဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ 
(CEDAW ၊ ၁၉၇၉)   

• ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ သေဘာ 
တူညီခ်က္ (၁၉၈၉)  

• ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားႏွင့္ ၄င္းတုိ႔၏မိသားစု 
ဝင္မ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား အကာအကြယ္ေပး 
ေရးဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ (၁၉၉ဝ)

• မသန္မစြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားဆုိင္ရာ 
သေဘာတူညီခ်က္ (၂ဝဝ၆)  
* ျမန္မာသည္ ယင္းႏုိင္ငံတကာ သေဘာတူ 

စာခ်ဳပ္မ်ား ပါဝင္အတည္ျပဳ လက္မွတ္ေရးထုိးသည့္ 
ႏုိင္ငံတစ္ခု ျဖစ္သည္။  
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အဆင့္ ၄ - 
• ေနာက္ဆံုးတြင္ ေရာက္ေနသူမ်ားအား ေရွ႕သုိ႔ 

ေရာက္ရွိရန္ ၄င္းတုိ႔ဘာလုပ္ႏုိင္သည္ကုိေမး 

ျမန္းပါ။ ပန္းဝင္မ်ဥ္းေပၚ ေရာက္ရွိသူမ်ားအား 
ေနာက္တြင္က်န္ခဲ့သူအခ်ိဳ႕ကုိကူညီရန္ ၄င္းတုိ႔ 
ဘာလုပ္ႏုိင္သည္ကုိ ေမးျမန္းပါ။   

• ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူတစ္ေယာက္ မည္သည့္ 
ေနရာတြင္ ေရာက္ရွိေနသည္ျဖစ္ေစ ၄င္းတုိ႔ 
ဂုဏ္သိကၡာမွာ ညီတူညီမွ်ေလးစားခံရရန္ႏွင့္ 
အကာအကြယ္ရရွိရန္ ထုိက္တန္ေၾကာင္းႏွင့္ 
၄င္းတုိ႔၏ လူ႔အခြင့္အေရးကုိ အားေပးျမွင့္တင္ခံ 
ရရန္ ထုိက္တန္ေၾကာင္း အေတြးအေခၚ အယူ 
အဆတစ္ရပ္ ေဆြးေႏြးမႈျဖင့္ နိဂံုးခ်ဳပ္ပါ။  

• ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားကုိ ၄င္းတုိ႔ထုိင္ခံုမ်ားတြ
င္ထုိင္ခုိင္းပါ သုိ႔မဟုတ္ ၄င္းတုိ႔ ေရာက္ရွိေန 
သည့္ေနရာတြင္ ထုိင္ခုိင္းပါ။ ေအာက္ပါေမးခြန္း
မ်ားေမးျခင္းျဖင့္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈကုိ နိဂံုး 
ခ်ဳပ္ပါ။ 

လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားသည္ အဘယ္ေၾကာင့္ အေရးႀကီး 
သနည္း။
လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအေၾကာင္း အဘယ္ေၾကာင့္ သင္ 
ယူသနည္း။
• ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားကုိ အခြင့္အေရးေပးၿပီး 

ေနာက္ လူ႔အခြင့္အေရးသည္ လူမႈအေျပာင္း 
အလဲအတြက္ အဘယ္ေၾကာင့္ အင္အားႀကီး 
သည့္ အသံုးဝင္နည္းလမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္ 
ဆုိျခင္းအတြက္ အေၾကာင္းျပခ်က္အခ်ိဳ႕ တင္ျပ 
ပါ။ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား ရွင္းလင္းတင္ 
ျပမႈလုပ္ေရး သင့္ကုိ အကူအညီျဖစ္ေစရန္ 
ေအာက္ပါေဖာ္ျပခ်က္ကုိ နမူနာအျဖစ္သံုးပါ။

လူ႔အခြင့္အေရး - လူမႈေျပာင္းလဲမႈအတြက္
အင္အားႀကီးမားေသာ အသံုးဝင္နည္းလမ္းတစ္ရပ္  

လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားသည္ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္တုိင္း ဂုဏ္သိကၡာရွိသည့္ ဘဝတစ္ခုေနထုိင္ႏုိင္ 
ေသာ ကမၻာတစ္ခုဆီေရာက္ရွိေရး လူသားမိသားစုတစ္ရပ္အျဖစ္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ဦးတည္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္ 
ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္တစ္ခုကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္သည္။   

လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားသည္ အဆုိပါ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္ ရရွိေအာင္ျမင္ေရးမွ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ကုိ တားဆီး 
သည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ေရး အကူအညီျဖစ္ေစရန္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အား ဘာသာစကားႏွင့္ 
သေဘာထားအျမင္မ်ား ေပးသည္။ 

အခြင့္အေရးမ်ားကုိ တာဝန္ရွိမႈမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားသည္ ယင္းစိန္ေခၚမႈ 
မ်ားကုိ ေက်ာ္လႊားေရးအတြက္ လမ္းျပေျမပံု။ အစီအစဥ္တစ္ရပ္ႏွင့္ အသံုးဝင္နည္းလမ္းမ်ား ကူညီေဖာ္ 
ထုတ္သတ္မွတ္ေပးသည္။     
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မွ်ေဝခံစားမႈခရီး - ေစ့ေဆာ္ေမးခြန္းမ်ား

• သင့္မိဘမ်ားက သင့္ကုိ သားသမီးတစ္ေယာက္အျဖစ္ ေကၽြးေမြးေထာက္ပ့ံရန္ ေငြေၾကး လံုလံုေလာက္ 
ေလာက္ ရွိခဲ့သည္ဆုိလွ်င္ ေရွ႕သုိ႔ေျခတစ္လွမ္းတုိးပါ။  

• သင္သည္ ေမြးကတည္းက ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ မသန္မစြမ္းျဖစ္ခဲ့သည္ သုိ႔မဟုတ္ ေနာက္ပုိင္းတြင္ မသန္မစြမ္း 
ျဖစ္လာသည္ဆုိလွ်င္ ေနာက္သုိ႔ေျခႏွစ္လွမ္းဆုတ္ပါ။      

• သင္သည္ သင္ပုိင္သည့္ ေနအိမ္ သို႔မဟုတ္ တုိက္ခန္းတစ္ခုတြင္ ေနထုိင္သည္ဆုိလွ်င္ ေရွ႕သုိ႔ ေျခႏွစ္လွမ္း 
တုိးပါ။ 

• သင့္မိသားစု လုိအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ လံုေလာက္သည္ဟု သင္ထင္ေသာ လစဥ္ဝင္ေငြတစ္ရပ္ သင့္တြင္ 
ရွိသည္ဆုိလွ်င္ ေရွ႕သုိ႔ေျခႏွစ္လွမ္းတုိးပါ။  

• သင္၏ လသူားမ်ိဳးႏြယ၊္ က်ား၊မ ျဖစ္မႈ၊ သုိ႔မဟတု ္လမူ်ိဳးအေၾကာင္းေၾကာင့္ သင္သည္ လပု္ခလစာေလ်ာန့ည္း၍ 
ရသည္ဟု ယူဆယံုၾကည္လွ်င္ ေနာက္သုိ႔ေျခတစ္လွမ္းဆုတ္ပါ။    

• ျမန္မာစာမဟုတ္သည့္ ဘာသာစကားတစ္ခုေျပာဆုိမႈျဖင့္ သင္ေက်ာင္းတက္ေနသည္ဆုိလွ်င္ ေနာက္သုိ႔ 
ေျခတစ္လွမ္းဆုတ္ပါ။      

• သင့္မိသားစုအတြက္ လံုေလာက္သည့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ သန္႔ရွင္းေသာေရ သင္ရရွိသည္ဆုိ 
လွ်င္ ေရွ႕သုိ႔ေျခသံုးလွမ္းတုိးပါ။       

• သင္သည္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ျဖစ္လွ်င္ ေနာက္သုိ႔ေျခသံုးလွမ္းဆုတ္ပါ။     
• သင္သည္ အလုပ္မရွိပါက ေနာက္သုိ႔ေျခႏွစ္လွမ္းဆုတ္ပါ။     
• သင္၏ လူသားမ်ိဳးႏြယ္၊ အဆင့္အတန္း၊ လူမ်ိဳး၊ က်ား၊မ ျဖစ္မႈ၊ သုိ႔မဟုတ္ လိင္မႈတိမ္းညႊတ္မႈ အေၾကာင္း 

ေၾကာင့္ သင္သည္အၿမဲလုိလုိ ဖရုသဝါစာ ေျပာဆုိျခင္းခံရသည္ဆုိလွ်င္ ေနာက္သုိ႔ ေျခတစ္လွမ္းဆုတ္ပါ။   
• မူလတန္းေက်ာင္းတြင္ သင့္ဘုိးေဘးဘီဘင္မ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈအေၾကာင္း ေလ့လာသင္ယူခဲ့ရသည္ဆုိလွ်င္ 

ေရွ႕သုိ႔ေျခတစ္လွမ္းတုိးပါ။  
• သင္ အရြယ္ေရာက္ႀကီးျပင္းစဥ္အတြင္း အစားအစာဝယ္ယူရန္ ပုိက္ဆံမလံုေလာက္ေသာေၾကာင့္ ထမင္း 

တစ္နပ္ မစားဘဲေနခဲ့ရသည့္ သုိ႔မဟုတ္ ဆာေလာင္ခဲ့ရသည့္အခါမ်ား ႀကံဳခဲ့ဖူးသည္ဆုိလွ်င္ ေနာက္သုိ႔ေျခ 
တစ္လွမ္းဆုတ္ပါ။     

• သင္ႏွင့္ လူသားမ်ိဳးႏြယ္၊ လူမ်ိဳး၊ က်ား၊ မ ျဖစ္မႈ၊ သုိ႔မဟုတ္ လိင္မႈတိမ္းညႊတ္မႈတူညီသူမ်ားကုိ ရုပ္ျမင္သံၾကား 
တြင္ ေလွာင္ေျပာင္ႏွိမ့္ခ်ေသာ ဇာတ္ရုပ္မ်ားျဖင့္ တင္ဆက္မႈကုိ ေတြ႔ျမင္ရသည္ဆုိ လွ်င္ ေနာက္သုိ႔ေျခတစ္ 
လွမ္းဆုတ္ပါ။ 

• သင္၏ ဘာသာေရး အားလပ္ရက္မ်ားအတြက္ အားလပ္ခ်ိန္ရသည္ဆုိလွ်င္ ေရွ႕သုိ႔ေျခတစ္လွမ္းတုိးပါ။     
• လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေသာ ေနရာေဒသတစ္ခုတြင္ သင္အရြယ္ေရာက္ႀကီးျပင္းခဲ့ရသည္ဆုိလွ်င္ 

ေနာက္သုိ႔ ေျခႏွစ္လမ္းဆုတ္ပါ။      
• သင္၏ ကိုယ္က်င့္စရုိက္လကၡဏာအေပၚ အေဝဖန္ခံရမည္ကိုေၾကာက္ရြံ႕စရာမလုိဘဲ သင္ႏွစ္သက္သည့္ 

မည္သည့္အဝတ္အစားမ်ားကုိမဆုိ ဝတ္ဆင္ႏုိင္သည္ဆုိလွ်င္ ေရွ႕သုိ႔ေျခႏွစ္လွမ္းတုိးပါ။  
• သင္အရြယ္ေရာက္ႀကီးျပင္းရာၿမိဳ႕တြင္ အထက္တန္းေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း ရွိသည္ဆုိလွ်င္ ေရွ႕သုိ႔ ေျခႏွစ္ 

လွမ္း တုိးပါ။     
• သင္လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈအတူလုပ္ေသာ လူအုပ္စု၏ ဖြဲ႔စည္းပံုေပၚမူတည္၍ ဤေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကုိ ျဖည့္ 

စြက္၊ ညွိယူျပဳျပင္မႈလုပ္ပါ။              
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ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား 
• ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားကုိ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ၄င္းတုိ႔သင္ယူရမႈႏွင့္ ၄င္းတုိ႔ကုိယ္ 
ပုိင္အေတြ႔အႀကံဳမ်ားအား ဆက္စပ္ၾကည့္ေရး တြန္းအားေပးရန္    
• လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအားေပးျမွင့္တင္မႈတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏အခန္းက႑ႏွင့္ သက္ 
ဆုိင္ေသာ သတိမူသိရွိမႈ ျဖစ္ေပၚေစရန္ 

ပစၥည္းပစၥယမ်ား - 
ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ၊ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းခံရသူ၊ ေဘးမွရပ္ၾကည့္သူ၊ ကုစားသူ၊ လက္ကမ္း 
စာရြက္၊ ေဘာပင္  

• ကဗ်ာတစ္ပုဒ္ဖတ္ျခင္း (အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ အမွတ္ ၁ ကုိၾကည့္ပါ - အစီအစဥ္ျဖစ္ ေျမာက္ေအာင္ 
ေဆာင္ရြက္ေပးသူမွတ္စုမ်ား) 

tcsdef
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လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ  - ၈
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အဆင့္ ၁-
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားကုိ အဖြဲ႔ငယ္မ်ားဖြဲ႔ၿပီး တစ္ဖြဲ႔စီ 
ကုိ “ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ”၊ “ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းခံရသူ”၊ 
“ေဘးမွရပ္ၾကည့္သူ” ႏွင့္ “ကုစားသူ” ဆုိသည့္ 
ေခါင္းစဥ္မ်ားအျဖစ္ အပုိင္းေလး ပုိင္းခြဲထားသည့္ 
စာရြက္တစ္ရြက္ေပးပါ။  

အဆင့္ ၂-
• ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား ကုိယ့္ေနရာကုိယ္ 

ရွာခုိင္းကာ အဆုိပါဇာတ္ရုပ္တစ္ခုစီ ၄င္းတုိ႔ 
ကုိယ္စားျပဳခဲ့သည့္ အခုိက္တန္႔တစ္ခု၏ ဥပမာ 
တစ္ခုကုိ အျဖစ္အပ်က္ျပန္လည္ေရးသားခုိင္း
ပါ။ အျခားတစ္နည္း ဆုိပါက - 
၁။ ၄င္းတုိ႔အေနျဖင့္ေဘးတြင္ရပ္ေနၿပီး ဘာမွ 

မလုပ္ခဲ့သည့္ အခုိက္တန္႔ 
၂။ တစ္စံုတစ္ေယာက္၏ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ 

၄င္းတုိ႔ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့သည့္ အခုိက္တန္႔   
၃။ ၄င္းတုိ႔အခြင့္အေရးမ်ား ခ်ိဳးေဖာက္ခံခဲ့ရ 

သည့္ အခုိက္တန္႔     
၄။ တစ္စံုတစ္ေယာက္၏ အခြင့္အေရးမ်ား 

ခ်ိဳးေဖာက္ခံရမႈကုိ ၄င္းတုိ႔ကုိယ္တုိင္ကုိယ္ 
က်ေတြ႔ရွိၿပီး အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈလုပ္ခဲ့ 
ေသာ အခုိက္တန္႔တုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 
ဥပမာတစ္ရပ္ ေရးခုိင္းပါ။

• ေလးနက္မႈရွိသည့္ ဝန္းက်င္တစ္ရပ္ျဖစ္ေပၚေစ 
ရန္ သက္ေသာင့္သက္သာရွိေစေသာ ဂီတ၊ 
မီးေရာင္မွိန္မွိန္ စသည္ကုိဖြင့္ထားပါ။ (အေလး 
အနက္စဥ္းစားရန္ ၄င္းတုိ႔ကုိ တြန္းအားေပး 
ေသာ္လည္း) ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္သူမ်ားက အဆုိ
ပါဇာတ္ရုပ္မ်ားအနက္မွတစ္ခုကို ၄င္းတုိ႔ကုိယ္ 
စားျပဳခဲ့သည့္ အခုိက္တန္႔တစ္ခုအေၾကာင္း 
မေတြးႏုိင္သည့္အခါ အျခားသူတစ္စံုတစ္ 
ေယာက္ အဆုိပါအေျခအေနမ်ားအတြင္း က် 
ေရာက္ေနမႈကုိ ၄င္းတုိ႔ေတြ႔ျမင္ရသည့္ အခုိက္ 
တန္႔တစ္ခုကို စဥ္းစားခုိင္းပါ။  

• က်န္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ မွ်ေဝမႈလုပ္ရန္ အသင့္ျပင္ 
ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတိေပးကာ ဤလုပ္ငန္း 
တာဝန္ ၿပီးစီးေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္ ပါဝင္ 
ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား ၁၅ မိနစ္မွ မိနစ္ ၂ဝ 
အခ်ိန္ေပးပါ။     

အဆင့္ ၁-
• ေခါင္းေလာင္းႏွိပ္ၿပီး ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား 

ကုိ ၄င္းတုိ႔၏ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈလုပ္သည့္ 
အဖြ႔ဲမ်ား ျပနဖ္ြ႔ဲခုငိ္းပါ။ ပါဝင္ေဆာငရ္ြကသ္မူ်ားကု ိ
၄င္းတုိ႔၏ အျဖစ္အပ်က္ျပန္လည္ေရးသားမႈမ်ား 
အျပန္အလွန္မွ်ေဝခုိင္းပါ။ ၄င္းတုိ႔သည္ ဥပမာ 
ေလးခုစလံုးကုိ တစ္ၿပိဳင္တည္းမွ်ေဝႏုိင္သလုိ 
တစ္ေယာက္က အမ်ိဳးအစားက႑တစ္ခု မွ်ေဝ 

ၿပီးေနာက္ေနာက္ အမ်ိဳးအစားက႑သုိ႔မသြားမီ 
အျခားတစ္ေယာက္က အလားတူအမ်ိဳးအစား 
က႑ကုိ မွ်ေဝမႈလည္း လုပ္ႏုိင္သည္။ ဤမွ်ေဝ 
မႈႏွင့္ နားေထာင္မႈအေတြ႔အႀကံဳအား အသြင္ 
ကူးေျပာင္းကာလတရားမွ်တေရး (transitional 
justice) ႏွင့္ သက္ေသထြက္ဆုိျခင္း အေတြး 
အျမင္ႏွင့္ ဆက္စပ္ပါ (ရည္ညႊန္းမႈကုိ xxxxx   
ၾကည့္)
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• တစ္အုပ္စုလံုးႏွင့္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈလုပ္ 
ေဆာင္ခ်က္ ျပန္လည္အစီရင္ခံပါ။ ေစတနာ့ 
ဝန္ထမ္းမ်ားကုိ ဥပမာအနည္းငယ္ေပးခုိင္းပါ။ 
ယခုလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈေၾကာင့္ မည္သည့္ 
အယူအဆမ်ားႏွင့္ နားလည္သေဘာေပါက္မႈတုိ႔ 
ထြက္ေပၚလာသည္ကုိေမးပါ။ လူတုိင္း တစ္ခ်ိန္ 
မဟုတ္တစ္ခ်ိန္ ဤဇာတ္ရုပ္အားလံုးကုိ ကုိယ္ 
စားျပဳတတ္ေၾကာင္း နိဂံုးခ်ဳပ္တြင္ အေလး 
ထားေျပာျပပါ။ ၄င္းတုိ႔၏ ေန႔စဥ္ဘဝမ်ားတြင္ 
လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား အားေပးျမွင့္တင္ရန္ လူ 
တစ္ဦးလုိအပ္ေသာ အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ သိရွိ 
နားလည္မႈတုိ႔ကုိ ေမးျမန္းပါ။ 

• တစ္သီးပုဂၢလမ်ားအေနျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔တြင္ လူ႔ 
အခြင့္အေရးမ်ား အားေပးျမွင့္တင္ရန္ တာဝန္ရွိ 
မရွိႏွင့္ ရွိလွ်င္ ယင္းက မည္သည္ႏွင့္ အေကာင္း 
ဆံုးတူသည္ကုိ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား 
ေမးျခင္းျဖင့္ နိဂံုးခ်ဳပ္ပါ။     

* လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ေလးစားရန္၊ ျဖည့္စြမ္းရန္ႏွင့္ 
အကာအကြယ္ေပးရန္ မည္သူမ်ား တာဝန္ရွိသည္ကုိ 
အာရံုစုိက္သည့္ ေနာက္လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈသုိ႔ 
အကူးအေျပာင္းအျဖစ္ ဤလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈအား 
စီစဥ္ ေရးဆြဲထားပါသည္။    

ေအာက္ပါတုိ႔မွမွီျငမ္း -  

Flowers, Nancy (2000) ‘The Human Rights Education Handbook: Effective Practices for Learning, 
Action, and Change’ Minnesota: University of  Minnesota.
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 လက္ကမ္းစာရြက္ - ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ၊ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းခံရသူ၊ 
ေဘးမွရပ္ၾကည့္သူႏွင့္ ကုစားသူ

 ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းခံရသူ

 ေဘးမွရပ္ၾကည့္သူ ကုစားသူ
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ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား 
• အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ တာဝန္ယူမႈမ်ားအၾကား အဆက္အစပ္ကုိ နားလည္သေဘာ ေပါက္ရန္   
• အခြင့္အေရးမ်ားအား ေလးစားျခင္း၊ အကာအကြယ္ေပးျခင္းႏွင့္ ျဖည့္စြမ္းျခင္းမွာ 

မည္ သုိ႔အဓိပၸာယ္ရေၾကာင္း နားလည္သေဘာေပါက္ရန္    
• လူ႔အခြင္အ့ေရးမ်ား အားေပးျမငွ္တ့ငမ္ႈတြင ္အစုိးရ၊ အရပဘ္က္လူ႔အဖြ႔ဲအစည္းႏငွ္ ့

တစ္သီးပုဂၢလမ်ား၏ အခန္းက႑ကုိ အေလးအနက္စဥ္းစားရန္    

ပစၥည္းပစၥယမ်ား - 
ရွီဝါ၏ ဇာတ္လမ္းမိတၱဴမ်ား၊ ရွင္းလင္းတင္ျပမႈလုပ္သည့္ဘုတ္ျပား၊ မွတ္တံမ်ား၊ ရွီဝါ၏ ရုပ္ပံုကတ္ျပားမ်ား 
(စိတ္ႀကိဳက္ေရြးခ်ယ္ႏုိင္)

tcsdef
rdepf - 60

aoG;ylavUusif;cef;

ryg

လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ  - ၉

• ရွင္းလင္းတင္ျပမႈလုပ္သည့္ ဘုတ္ျပားေပၚတြင္ 
‘အခြင့္အေရးမ်ား' ႏွင့္ ‘တာဝန္ရွိမႈ မ်ား' ဆုိသည့္ 
စကားရပ္မ်ားေရးပါ။    

• ယင္းစကားရပ္ႏွစ္ခုအၾကား ကြဲျပားျခားနားခ်က္ 
ကမည္သည္ဆုိျခင္းႏွင့္၄င္းတုိ႔မည္သုိ႔ ဆက္စပ္ 
ေၾကာင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအားေမးျမန္းပါ။
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• ‘အခြင့္အေရးမ်ား' ႏွင့္ ‘တာဝန္ရွိမႈမ်ား' ႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ ၁ဝ မိနစ္ၾကာ ရွင္းလင္းတင္ျပမႈ 
လုပ္ပါ။ ဤအပိုင္းက႑ကုိျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ 
မေဆာင္ရြက္မီ ေနာက္ခံဖတ္ျပမႈ လုပ္ပါ။ 

• သင္၏ အဓိကအခ်က္မ်ားကို ထင္ရွားေအာင္ 
ေဖာ္ျပရန္ ေအာက္ပါနမူနာကဲ့သုိ႔ ရွင္းလင္း 
တင္ျပမႈလုပ္သည့္ ဘုတ္ျပားတစ္ခု ျပင္ဆင္ပါ။     

တာဝန္ယူမႈမ်ားမရွိဘဲ အခြင့္အေရးမ်ားမရွိ

• အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ တာဝန္ရိွမႈမ်ားသည္ တစ္ခုမရွိဘဲ တစ္ခုမရွိႏုိင္။    
• တစ္စံုတစ္ေယာက္တြင္ အခြင့္အေရးတစ္ခုရွိလွ်င္ ၄င္းတုိ႔တြင္ အျခားသူမ်ား၏ အခြင့္အေရး မ်ားကုိ 

မေတာ္မတရားမလုပ္ရန္ သက္ဆုိင္သည့္ တာဝန္ရွိမႈတစ္ရပ္ရွိသည္။ 
ဥပမာ - သင္၏ လြတ္လပ္စြာေျပာဆုိခြင့္ကုိ အျခားတစ္ေယာက္အား နိမ့္က်ေစသည့္ သုိ႔မဟုတ္ ၄င္းအား 
ခြဲျခားဆက္ဆံမႈျဖစ္ေစသည့္ မဟုတ္မမွန္စကားမ်ား မေျပာဆုိရန္ သင္၏တာဝန္ရွိမႈက ကန္႔သတ္ထား 
သည္။
• ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ လူ႔အခြင့္အေရး တာဝန္ရွိမႈမ်ားကုိ အစိတ္အပုိင္းသံုးရပ္ ခြဲႏုိင္သည္။ ‘ေလးစား' ရန္ 

တာဝန္၊ ‘ကာကြယ္္' ရန္တာဝန္ႏွင့္ ‘ျဖည့္စြမ္း' ရန္တာဝန္တုိ႔ ျဖစ္သည္။ 
• ပညာသင္ၾကားခြင့္ကုိ နမူနာအျဖစ္ယူပါ။ အစုိးရသည္ ေအာက္ပါတာဝန္မ်ားရွိသည္ - 

◊ ေလးစားမႈ - ၄င္းတုိ႔သည္ အခ်ိဳ႕ေသာလူအုပ္စုမ်ား (အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ လူနည္းစုမ်ား၊ မသန္ 
မစြမ္းမ်ား) ကုိ ေက်ာင္းတက္ျခင္းမွ မမွ်မတ တားဆီးေသာ ဥပေဒမ်ားကုိ ျပင္ဆင္ (ဖ်က္သိမ္း) 
ရမည္။ 

◊ ကာကြယ္မႈ -  ၄င္းတုိ႔သည္ စာသင္ေက်ာင္းအႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ ဆရာမ်ားက အခ်ိဳ႕ေသာ 
ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ မိသားစုမ်ားကုိ မမွ်မတခြဲျခားဆက္ဆံမႈမရွိေစရန္ ေသခ်ာေစရမည္။ 

◊ ျဖည့္စြမ္းမႈ - ၄င္းတုိ႔သည္ ေဝးလံေခါင္ဖ်ားေဒသမ်ားတြင္ ေနထုိင္သည့္ လူ႔အသုိက္ အဝန္း 
မ်ားတြင္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားေဆာက္လုပ္ကာ လံုေလာက္သည့္ အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ဆရာ 
မ်ား ေထာက္ပံ့ေပးရမည္။    

• တစ္ဖြဲ႔စီကုိ ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး 
တရားဝင္ ေၾကညာခ်က္ (UDHR) မွ လူ႔အခြင့္ 
အေရးတစ္ခု တာဝန္ေပး သုိ႔မဟုတ္ ေရြးခ်ယ္ 
ခုိင္းၿပီး ေအာက္ပါေဖာ္ျပခ်က္ကုိ ေဆြးေႏြးပါ - 

ဤအခြင့္အေရးကုိ ေလးစားရန္၊ ကာကြယ္ရန္ 

ႏွင့္ျဖည့္စြမ္းရန္ အစုိးရအေနျဖင့္ ဘာလုပ္ရႏုိင္ 
သနည္း။   
• အထက္ပါနမူနာကုိစံပံုစံတစ္ရပ္အျဖစ္ အသံုးျပဳ 

၍ ေဆြးေႏြးမႈလုပ္ရန္ အဖြဲ႔မ်ားကုိ အခ်ိန္ ၅ 
မိနစ္မွ ၁ဝ မိနစ္ ေပးပါ။

• အဖြဲ႔မ်ားကုိ ၄င္းတုိ႔အေျဖမ်ား မွ်ေဝခုိင္းပါ။
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အဆင့္ ၁-
• ဇာတ္လမ္းမိတၱဴမ်ား ေဝေပးပါ         
• အဖြဲ႔မ်ားကုိ ဇာတ္လမ္းအတူ ဖတ္ခုိင္းၿပီး 

ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားေျဖခုိင္းပါ -   
(က) မည္သည့္အခြင့္အေရးမ်ား ခ်ိဳးေဖာက္ခံရၿပီး 

မည္သည့္အခြင့္အေရးမ်ား အကာအကြယ္ 
ရသနည္း။

(ခ) မည္သူေတြ ခ်ိဳးေဖာက္မႈလုပ္သနည္း။ ၄င္း 
တုိ႔ ဘာလုပ္သနည္း။ 

(ဂ) မည္သူေတြ ကာကြယ္မႈလုပ္သနည္း။ ၄င္း 
တုိ႔ ဘာလုပ္သနည္း။

ျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္ရွိသည့္ တံု႔ျပန္ခ်က္မ်ား -
(က) UDHR  အပုိဒ္ ၁၊ ၃၊ ၄   
(ခ) Mrs. X and Mrs. Y  – ရွီဝါကုိ နစ္နာေၾကး 

မေပးဘဲ အဓမၼအလုပ္လုပ္ခုိင္း   
(ဂ) အိမ္နီးခ်င္းမ်ား၊ ဥပေဒေရးရာ အေထာက္ 

အပံ့ - သူမ၏ လြတ္လပ္မႈရွိခြင့္ကုိ ရွီဝါ 
ေတာင္းဆုိရရွိရန္ ကူညီ (အပုိဒ္ ၁၊ ၃) ၊ 
ကၽြန္ျပဳျခင္းမခံရခြင့္ (အပုိဒ္ ၄)   

အဆင့္ ၂-
• အဖြဲ႔မ်ားကုိ ၄င္းတုိ႔အေျဖမ်ား မွ်ေဝခုိင္းပါ        
• ဤဇာတ္လမ္းကုိ အေျချပဳထားသည့္ တကယ့္ 

ျဖစ္ရပ္မွ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ 

မွ်ေဝေျပာျပပါ (လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ဥေရာပ 
တရားရံုး -  European Court on Human 
Rights -  အမႈ ဆီလီယာဒင္ႏွင့္ ျပင္သစ္၊ 
နံပါတ္ ၇၃၃၁၆။ဝ၁)    

• ေအာက္ပါတုိ႔ကဲ့သုိ႔ ေမးခြန္းမ်ားေမးျခင္းျဖင့္လႈ
ပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈလုပ္ေဆာင္ခ်က္ကုိ အစီရင္ 
ခံခုိင္းပါ။  

◊ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဤကိစၥ ျဖစ္ပ်က္ႏုိင္ပါ 
သလား။ အလားတူျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္မ်ိဳး သင္ 
ၾကားဖူးပါသလား။ 

◊ ရွီဝါ၏အိမ္နီးခ်င္းက သူမကုိကူညီခဲ့သလုိမ်ိဳး 
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လူမ်ားက တစ္ေယာက္ကုိ 
တစ္ေယာက္ ကူညီပါသလား။  

◊ ယခုလုိ အျဖစ္အပ်က္ႀကံဳေတြ႔ေနရေသာ 
ျမန္မာႏုိင္ငံမွလူမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ျပည္ပ 
ေရာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ မည္ 
သည့္အရင္းအျမစ္မ်ား ရရွိႏုိင္သနည္း။

အျခားနည္းလမ္း - ဇာတ္လမ္းမွ အဓိက 
အခုိက္တန္႔မ်ား ေရးသားထားေသာ ကတ္ျပားမ်ား 
သုိ႔မဟုတ္ ဇာတ္လမ္းမွ ရုပ္ပံုမ်ားပါရွိေသာ ကတ္ျပား 
မ်ားျပင္ဆင္ပါ။အဖြဲ႔မွတစ္ေယာက္ေယာက္ကုိ အခန္း 
ေရွ႕ထြက္လာခုိင္းၿပီး ရုပ္ပံုမ်ားအားစဥ္ခုိင္းကာ ဇာတ္ 
လမ္းကုိ အႏွစ္ခ်ဳပ္ေျပာျပခုိင္းပါ။ ယင္းက အဖြဲ႔အား 
ေဆြးေႏြးမႈအတြက္ အေျခခံအျဖစ္အျမင္တစ္ရပ္ ေပး 
လိမ့္မည္။   

• UDHR သည္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ လုိက္နာ 
ေဆာင္ရြက္ေစျခင္းမရွိေသာ္လည္း ၄င္းသည္ 
ေဒသအဆင့္၊ ႏုိင္ငံအဆင့္၊ ေဒသႀကီးအဆင့္ႏွင့္ 
ႏုိင္ငံတကာအဆင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ဥပေဒမ်ား 
ေရးဆြဲေဖာ္ေဆာင္မႈကုိ ေစ့ေဆာ္မႈေပးခဲ့သည္။ 

• UDHR ကုိ ၁၉၄၈ တြင္ ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ 
ေၾကာင့္ ၄င္းသည္ ႏုိင္ငံအလုိက္ ဖြဲ႔စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒ (ႏုိင္ငံအမ်ားအျပား၏ ဥပေဒ 

ေရးရာ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံု) အမ်ားအျပား 
အတြက္ စံပံုစံတစ္ရပ္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ 

• လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ႏုိင္ငံေတာ္ဥပေဒတြင္ 
ထည့္သြင္းျပဌာန္းေသာအခါ ၄င္းတုိ႔အား ေလး 
စားရန္၊ ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ ျဖည့္စြမ္းရန္မွာ အစုိးရ 
၏ အဓိကတာဝန္ျဖစ္သည္။  

• ရွီဝါ၏ ဇာတ္လမ္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေျပာပါက 
ျပင္သစ္၏ ဥပေဒစနစ္ႏွင့္အတူ ဥေရာပလူ႔အ 
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ခြင့္အေရးအက္ ဥပေဒ (European Human 
Rights Act) တြင္ ကၽြန္ျပဳမႈကုိ တားျမစ္ပိတ္ပင္ 
သည့္ ဥပေဒမ်ားရိွသည္ (ယင္းဥပေဒမ်ားသည္ 
UDHR ေနာက္တြင္ စံျပဳခံရသည္)

• သို႔ေသာ္ အထူးသျဖင့္ ေကာင္းစြာဖြံ႔ၿဖိဳးသည့္ 
ဥပေဒေရးရာ အေျခခံအေဆာက္အအံုမရွိ 

ေသာ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ တစ္သီးပုဂၢလမ်ား၊ အစုိးရ 
မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္ 
လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ အျခားအဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ 
လည္း လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအားေပးျမွင့္တင္မႈ
တြင္ အေရးပါေသာ အခန္းက႑တစ္ရပ္မွ 
ပါဝင္သည္။  

• ျပည္တြင္းတြင္ လူ႔အခြင့္အေရး အားေပးျမွင့္တင္ 
လွ်က္ရွိေသာ အစုိးရအဖြဲ႔အစည္း သုိ႔မဟုတ္ 
အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုခုကုိ 
၄င္းတုိ႔စဥ္းစားၾကည့္ႏုိင္သလားဟု ပါဝင္ေဆာင္ 
ရြက္သူမ်ားကုိေမးပါ။ 

• လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား အားေပးျမွင့္တင္မႈတြင္ 

တစ္သီးပုဂၢလမ်ား ပါဝင္ႏုိင္သည့္ အခန္းက႑ 
ကုိ ျပန္လည္အမွတ္ရေစေရးအတြက္ ပါဝင္ 
ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား ‘ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ၊ 
ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းခံရသူ၊ ေဘးမွရပ္ၾကည့္သူ 
ႏွင့္ ကုစားသူ' လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈကုိ ျပန္ 
စဥ္းစားခုိင္းပါ။  
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 လက္ကမ္းစာရြက္ - ရွီဝါ၏ ဇာတ္လမ္း

ရွီဝါကုိ အာဖရိကတုိက္ တုိဂုိႏုိင္ငံတြင္ ၁၉၇၈ 
ခုႏွစ္၌ ေမြးခဲ့သည္။ သူမကေလးဘဝက မိဘမ်ား 
ဆံုးပါးခဲ့ေသာေၾကာင့္ ရွီဝါသည္ ဦးေလးႏွင့္အတူ 
ေနခဲ့ရသည္။

သူမအသက္ႀကီးလာေသာအခါ ကမၻာႀကီးသည္ 
သူမႏုိင္ငံထက္ မ်ားစြာပုိႀကီးေၾကာင္း သိနားလည္ခဲ့ၿပီး 
အလည္အပတ္သြားရန္ အျခားစိတ္ဝင္စားစရာ 
ေနရာမ်ားရွိေၾကာင္းလည္း ရွီဝါ နားလည္သေဘာ 
ေပါက္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ သူမႏုိင္ငံမွလူအမ်ားစုလုိပင္ 
ရွီဝါမွာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးၿပီး ခရီးသြားဖုိ႔ ပုိက္ဆံမရွိခဲ့ေပ။  

ရွီဝါ အသက္ ၁၅ ႏွစ္ေရာက္ေသာအခါ 
သူမဦးေလးက အႀကံတစ္ခုရလာခဲ့သည္။ သူ႔အသိအ 
ကၽြမ္းျဖစ္သည့္ Mrs X ႏွင့္ေနထုိင္ရန္ ရွီဝါကုိ 
ခ်မ္းသာသည့္ ႏုိင္ငံတစ္ခုသုိ႔ပုိ႔မည္ဟု ဦးေလးက 
ရွီဝါအားေျပာခဲ့သည္။ ရွီဝါမွာ ခရီးသြားရမည္ဆုိေသာ 
စိတ္ကူးျဖင့္ စိတ္လႈပ္ရွားရင္ခုန္ခဲ့ၿပီး ယင္းႏုိင္ငံသုိ႔ 
သြားရန္ စိတ္အားထက္သန္ခဲ့သည္။ Mrs X က ရွီဝါ
ကုိသူမဇာတိႏုိင္ငံျပင္သစ္သုိ႔ ေလယာဥ္လက္မွတ္ 
ဝယ္ေပးၿပီး ရွီဝါက သူမအိမ္တြင္ေနကာ သူမ (ရွီဝါ) 
၏ ေလယာဥ္လက္မွတ္ခရသည္အထိ Mrs X 
မိသားစုအား အိမ္အလုပ္ကူလုပ္မည္ဟု ရွီဝါ၏ 
ဦးေလးက Mrs X  ႏွင့္ သေဘာတူခဲ့သည္။ ယင္းသုိ႔ 
အားျဖင့္ ရွီဝါသည္ သူမပတ္စ္ပုိ႔ႏွင့္ ခရီးသြားဗီဇာျဖင့္ 
ေလယာဥ္ေပၚ တက္ကာ ျပင္သစ္သုိ႔ ထြက္ခြာခဲ့သည္။ 
ျပင္သစ္တြင္ေတြ႔ႀကံဳရမည့္ အခ်င္းအရာသစ္မ်ား 
အားလံုးကုိ သူမ ေမွ်ာ္လင့္ေစာင့္စားေနခဲ့သည္။ 
ျပင္သစ္တြင္ သူမကုိေက်ာင္းထားေပးမည္ျဖစ္ၿပီး 
ႏုိင္ငံသစ္တြင္ သူမလြတ္လြတ္လပ္လပ္ ခရီးသြား 
ႏုိင္ရန္ႏွင့္ ေလ့လာစူးစမ္းႏုိင္ရန္ သူမ၏ အေထာက္ 
အထားစာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ ဂရုစုိက္ ေစာင့္ေရွာက္ 
ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း Mrs X  က ရွီဝါအား ကတိေပး 
ထားခဲ့သည္။  

သုိ႔ေသာ္ Mrs X ၏ ေနအိမ္သုိ႔  ရွီဝါေရာက္သည္ 
ႏွင့္ အေျခအေနမ်ား စတင္မွားယြင္းေတာ့သည္။ Mrs 
X  မွာ သူမစိတ္ကူးထားခဲ့သလို ေဖာ္ေရြမႈမရွိေပ။ 

ရွီဝါအား သူမကေလးမ်ားကုိ ေစာင့္ေရွာက္ရန္ႏွင့္ 
သူမဘာသာသူမ အိမ္အလုပ္အားလံုးလုပ္ရန္ Mrs X 
က ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့သည္။ ရွီဝါက ေက်ာင္းကိစၥေမး 
သည့္အခါ ယင္းမွာ ေစာင့္ရႏုိင္ေၾကာင္း Mrs X က 
ေျပာခဲ့သည္။  

အတန္ငယ္ၾကာၿပီးေနာက္ Mrs X  က ရွီဝါကုိ 
သူမသည္ Mrs Y  ၏ ကေလးမ်ားကုိ ေစာင့္ေရွာက္ 
ရန္ Mrs Y ႏွင့္အတူေနရမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 
ရွီဝါမွာ ယခုေနာက္ဆံုးတြင္ သူမေက်ာင္းစတက္ႏုိင္ၿပီး 
ႏုိင္ငံသစ္တြင္ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ေနရႏုိင္ေတာ့မည္ဟု 
ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ စိတ္မေကာင္းစရာပင္ 
Mrs Y  မွာMrs X ထက္ ပုိဆုိးခဲ့သည္။ ဘဝသည္ 
ရွီဝါအတြက္ ပုိ၍ပင္ခက္ခဲလာခဲ့သည္။ ယခုအခါသူမ 
သည္ မနက္ပုိင္းတြင္ ေစာေစာကတည္းက အလုပ္ 
စလုပ္ရၿပီး ညဥ့္နက္သည္အထိ အိပ္ရာဝင္ခြင့္မရေပ။ 
သူမသည္ ကေလးမ်ားအိပ္သည့္ အခန္းထဲတြင္ 
ၾကမ္းျပင္ေပၚ၌အိပ္ရၿပီး ညဘက္သူမအိပ္ေပ်ာ္ခ်ိန္၌ 
အႀကိမ္ႀကိမ္ငုိ၍ ႏုိးေသာကေလးမ်ားကုိ ေစာင့္ 
ေရွာက္ရေသာေၾကာင့္ ရွီဝါမွာ အိပ္ေရးပင္ေကာင္း 
ေကာင္းမဝေပ။ သန္႔ရွင္းေရးအလုပ္၊ ထမင္းဟင္း 
ခ်က္ႏွင့္ ကေလးမ်ားကုိ ေစာင့္ေရွာက္ရသည့္ အလုပ္ 
အျပင္ ၿမိဳ႕ထဲလမ္းေလွ်ာက္ထြက္ရန္ပင္ သူမကုိ 
အိမ္မွထြက္ခြင့္မျပဳေပ။ ဘဝက စိတ္ပ်က္ဖြယ္ရာျဖစ္ 
သည္။ ရွီဝါသည္ တုိဂုိမွထြက္မိခဲ့သည္ကုိ ေနာင္တရ 
သည္။     

တစ္မနက္တြင္ ရွီဝါသည္ ဘုရားဝတ္ျပဳသြားရန္ 
ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူႏုိင္ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ဘုရားဝတ္ျပဳ 
သြား သည့္အစား ရွီဝါသည္ သတၱိေမြးကာ အိမ္နီးခ်င္း 
တစ္ဦး၏အိမ္ကုိ တံခါးသြားေခါက္သည္။ ထုိအိမ္တြင္ 
ေနသည့္ ငယ္ရြယ္သူစံုတြဲကုိ အကူအညီေတာင္းကာ 
သူမျဖစ္အင္ကုိ ေျပာျပသည္။ စံုတြဲမွာ အံ့အားတသင့္ 
ျဖစ္ခဲ့သည္။ ေခတ္သစ္တြင္ တစ္စံုတစ္ဦးကုိ ကၽြန္ 
တစ္ေယာက္ကဲ့သုိ႔ ျပမူဆက္ဆံျခင္းအား သူတုိ႔ေတြးၾ
ကည့္၍မရႏုိင္ျဖစ္ခဲ့သည္။     

စံုတြဲက ရွီဝါကုိ သူတုိ႔အိမ္ထဲေခၚထားၿပီး သူမ 
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ျဖစ္စဥ္အား ရဲကုိတုိင္သည္။ ရဲတပ္ဖြဲ႔က စံုစမ္းစစ္ 
ေဆးမႈလုပ္ သည့္အခါ Mrs X ႏွင့္ Mrs Y တုိ႔ကုိ သူတုိ႔ 
စြဲခ်က္တင္ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ရွီဝါက ဤလူမ်ား 
ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ ခံရရံုျဖင့္ ေက်နပ္မႈမရခဲ့ေပ။ သူမ 
ကဲ့သုိ႔ အျခားမည္သည့္ ကေလးတစ္ေယာက္မွ 
အလားတူအေျခအေနတစ္ရပ္ မႀကံဳရေရး ေသခ်ာ 
ေအာင္လုပ္လုိခဲ့သည္။ သူမကုိအကူ အညီေပးရန္ 
အတြက္ ေရွ႕ေနတစ္ေယာက္ရရန္ သူမႀကိဳးပမ္းခဲ့ 
သည္။ သို႔ေသာ္ အက်ိဳးေဆာင္ခကို သူမ မတတ္ႏုိင္ 
ခဲ့ေပ။ ကံေကာင္းေထာက္မစြာ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား 
မ်ားႏွင့္ဒုကၡသည္မ်ား၏အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ေထာက္ 
ပံ့အားေပးသည့္ ျပည္တြင္းဥပေဒေရးရာ အကူအညီ 
ေပးေရး အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုက သူမကုိကူညီရန္ႏွင့္ 
သူမ၏ တရားေရးစရိတ္မ်ား အကုန္က်ခံေပးရန္ 
ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။  

ထုိသုိ႔ျဖင့္ ဥပေဒေရးရာ အကူအညီေပးသည့္ 
အဖြဲ႔အစည္း၏ အကူအညီျဖင့္ ရွီဝါသည္ သူမႀကံဳ 
ေတြ႔ခဲ့ရေသာ ကၽြန္ျပဳမႈမ်ိဳးမွ ကေလးမ်ားကုိ အကာ 
အကြယ္ေပးေရးအတြက္ သူ႔ဥပေဒမ်ားအား ေျပာင္း 

လဲရန္ Mrs X ေနထုိင္သည့္တုိင္းျပည္ ျပင္သစ္ကုိ 
ေတာင္းဆုိေသာ တရားစြဲဆုိေဆာင္ ရြက္မႈတစ္ရပ္ 
အား လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ဥေရာပတရားရံုး 
(European Court of Human Rights) တြင္ 
အမႈဖြင့္ခဲ့သည္။ တရားရံုးက ရွီဝါ၏ ေတာင္းဆုိခ်က္ 
ကုိ သေဘာတူခဲ့ၿပီး ေနာင္အနာဂတ္တြင္ အလားတူ 
အဓမၼေစခုိင္းမႈမ်ား တားဆီးကာကြယ္ေရး ဂရုျပဳ 
ေဆာင္ရြက္ရန္ ျပင္သစ္ကုိ အမိန္႔ခ်ခဲ့သည္။ ေနာက္ 
ဆံုးတြင္ ရွီဝါသည္ ေပ်ာ္ရႊင္ခဲ့သည္။ ရွီဝါသည္ Mrs Y 
၏အိမ္တြင္အက်ဥ္းခ်ခံရျခင္းမွ လြတ္ေျမာက္ႏုိင္ခဲ့ 
သည္ သာမက ယင္းႏုိင္ငံ၌ အျခားမည္သည့္ကေလးမွ 
သူမ ရင္ဆုိင္ခဲ့ရေသာ အေတြ႔အႀကံဳကုိ မခံစားရ 
ေစေရး ေသခ်ာရန္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့သည္။    

အရင္းအျမစ္  -  လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ 
ဥေရာပတရားရံုး (European Court of Human 
Rights) အမႈ  Silidian ႏွင့္ ျပင္သစ္၊ နံပါတ္ 
၇၃၃၁၆။ဝ၁။
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ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား 
• အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ တာဝန္ယူမႈမ်ားအၾကား အဆက္အစပ္ကုိ နားလည္သေဘာေပါက္ရန္   
• အခြင့္အေရးမ်ားအား ေလးစားျခင္း၊ အကာအကြယ္ေပးျခင္းႏွင့္ ျဖည့္စြမ္းျခင္းမွာ 

မည္ သုိ႔အဓိပၸာယ္ရေၾကာင္း နားလည္သေဘာေပါက္ရန္    
• လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအားေပးျမွင့္တင္မႈတြင္ အစုိးရ၊ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ 

တစ္သီးပုဂၢလမ်ား၏အခန္းက႑ကုိ အေလးအနက္စဥ္းစားရန္    

ပစၥည္းပစၥယမ်ား - 
ရွီဝါ၏ဇာတ္လမ္းမိတၱဴမ်ား၊ ရွင္းလင္းတင္ျပမႈလုပ္သည့္ဘုတ္ျပား၊ မွတ္တံမ်ား၊ ရွီဝါ၏ရုပ္ပံုကတ္ျပားမ်ား 
(စိတ္ႀကိဳက္ေရြးခ်ယ္ႏုိင္)

tcsdef
rdepf - 115

aoG;ylavUusif;cef;

ryg

လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ - ၉ (ခ)

RIGHTS
RESPONSIBILITIES

• ရွင္းလင္းတင္ျပမႈလုပ္သည့္ဘုတ္ျပားေပၚတြင္ 
‘အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ‘တာဝန္ရွိမႈမ်ား ဆုိသည့္ 
စကားရပ္မ်ား ေရးပါ။    

• ယင္းစကားရပ္ႏွစ္ခုအၾကား ကြဲျပားျခားနားခ်က္ 
က မည္သည္ဆုိျခင္းႏွင့္ ၄င္းတုိ႔ မည္သုိ႔ဆက္စပ္ 

ေၾကာင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား ေမးျမန္းပါ။
• ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား၏တုံ႔ျပန္မႈမ်ားကုိ ရွင္း 

လင္းတင္ျပမႈလုပ္သည့္ ဘုတ္ျပားေပၚတြင္ ေရး 
မွတ္ပါ။
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• ‘အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ‘တာဝန္ရွိမႈမ်ား ႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ ၁ဝ မိနစ္ၾကာ ရွင္းလင္းတင္ျပမႈ 
လုပ္ပါ။ ဤအပုိင္းက႑ကုိ ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ 
မေဆာင္ရြက္မီ ေနာက္ခံဖတ္ျပမႈလုပ္ပါ။

• ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား ရွင္းလင္းတင္ျပ 
ေရး သင့္ကုိအကူအညီျဖစ္ေစရန္ ေအာက္ပါ 
ေဖာ္ျပခ်က္ကုိ နမူနာအျဖစ္သံုးပါ။  

တာဝန္ယူမႈမ်ားမရွိဘဲ အခြင့္အေရးမ်ားမရွိ

• အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ တာဝန္ရိွမႈမ်ားသည္ တစ္ခုမရွိဘဲ တစ္ခုမရွိႏုိင္။    
• တစ္စံုတစ္ေယာက္တြင္ အခြင့္အေရးတစ္ခုရွိလွ်င္ ၄င္းတုိ႔တြင္ အျခားသူမ်ား၏ အခြင့္အေရး မ်ားကုိ 

မေတာ္မတရားမလုပ္ရန္ သက္ဆုိင္သည့္ တာဝန္ရွိမႈတစ္ရပ္ရွိသည္။
ဥပမာ - သင္၏ လြတ္လပ္စြာေျပာဆုိခြင့္ကုိ အျခားတစ္ေယာက္အား နိမ့္က်ေစသည့္ သုိ႔မဟုတ္ ၄င္းအား 
ခြဲျခားဆက္ဆံမႈျဖစ္ေစသည့္ မဟုတ္မမွန္စကားမ်ားမေျပာဆုိရန္ သင္၏တာဝန္ရွိမႈက ကန္႔သတ္ထား 
သည္။
• ကßြႏ္ုပ္တုိ႔၏ လူ႔အခြင့္အေရးတာဝန္ရွိမႈမ်ားကုိ အစိတ္အပုိင္းသံုးရပ္ခြဲႏုိင္သည္။ ‘ေလးစား'ရန္ 

တာဝန္၊ ‘ကာကြယ္' ရန္တာဝန္ႏွင့္ ‘ျဖည့္စြမ္း'ရန္တာဝန္တုိ႔ ျဖစ္သည္။ 
• ပညာသင္ၾကားခြင့္ကုိ နမူနာအျဖစ္ယူပါ။ အစုိးရသည္ ေအာက္ပါတာဝန္မ်ားရွိသည္ -

◊ ေလးစားမႈ- ၄င္းတုိ႔သည္ အခ်ိဳ႕ေသာလူအုပ္စုမ်ား (အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ လူနည္းစုမ်ား၊ 
မသန္မစြမ္းမ်ား) ကုိ ေက်ာင္းတက္ျခင္းမွမမွ်မတတားဆီးေသာ ဥပေဒမ်ားကုိ ျပင္ ဆင္ 
(ဖ်က္သိမ္း) ရမည္။ 

◊ ကာကြယ္မႈ- ၄င္းတုိ႔သည္ စာသင္ေက်ာင္းအႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ ဆရာမ်ားက အခ်ိဳ႕ေသာ 
ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္မိသားစုမ်ားကုိမမွ်မတခြဲျခားဆက္ဆံမႈမရွိေစရန္ ေသခ်ာေစရမည္။ 

◊ ျဖည့္စြမ္းမႈ- ၄င္းတုိ႔သည္ ေဝးလံေခါင္ဖ်ားေဒသမ်ားတြင္ေနထုိင္သည့္ လူ႔အသုိက္ 
အဝန္းမ်ားတြင္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားေဆာက္လုပ္ကာ လံုေလာက္သည့္ အရင္းအျမစ္ မ်ားႏွင့္ 
ဆရာမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးရမည္။

• တစ္ဖြဲ႔စီကုိ ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး 
တရားဝင္ေၾကညာခ်က္ (UHDR)မွ လူ႔အခြင့္ 
အေရးတစ္ခု တာဝန္ေပး သုိ႔မဟုတ္ ေရြးခ်ယ္ 
ခုိင္းၿပီးေအာက္ပါေဖာ္ျပခ်က္ ကုိေဆြးေႏြးပါ -

ဤအခြင့္အေရးကုိေလးစားရန္၊ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ ျဖည့္ 

စြမ္းရန္ အစုိးရအေနျဖင့္ ဘာလုပ္ႏုိင္သနည္း။    
• အထက္ပါနမူနာကုိ စံပံုစံတစ္ရပ္အျဖစ္ အသံုး 

ျပဳ၍ ေဆြးေႏြးမႈလုပ္ရန္ အဖြဲ႔မ်ားကုိ အခ်ိန္ ၅ 
မိနစ္မွ ၁ဝ မိနစ္ ေပးပါ။

• အဖြဲ႔မ်ားကုိ ၄င္းတုိ႔အေျဖမ်ား မွ်ေဝခုိင္းပါ။

အဆင့္ ၁ -
• ရွီဝါ၏ ဇာတ္လမ္းဓါတ္ပံုမ်ားကို စာသင္ခန္းေရွ႕ 

တြင္ခ်ိတ္ဆြဲပါ။ဤရုပ္ပံုမ်ားကဇာတ္လမ္းတစ္ခု 
ကုိကုိယ္စားျပဳေၾကာင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား 
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အားရွင္းျပပါ။ဇာတ္လမ္းကမည္သည့္ အေၾကာင္း 
ျဖစ္သည္ကုိ ၄င္းတုိ႔အား ခန္႔မွန္းခုိင္းပါ။  

အျခားနည္းလမ္းမ်ား -
• လူတစ္ဦးလွ်င္ ဓါတ္ပံုတစ္ပံုေပးၿပီး ၄င္းတုိ႔ကုိ 

အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔အေနျဖင့္ ဇာတ္လမ္းအား တစ္စစီ 
ေပါင္းစပ္ခုိင္းကာ ယင္းကုိ ျပန္လည္ေျပာျပ 
ခုိင္းပါ။

• ဓါတ္ပံုမ်ား၏ ရုပ္ျပ (ကာတြန္း) လက္ရာမူမ်ား 
ေဝေပးၿပီး ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားကုိ ဇာတ္ 
လမ္း ျပန္ေျပာျပၾကည့္ခုိင္းပါ။ 

• ဓါတ္ပံုမ်ားကုိ ေရာေထြးထားပါ -ပါဝင္ေဆာင္ 
ရြက္သူမ်ားအား ဓါတ္ပံုမ်ားျပန္စဥ္ခုိင္းၿပီး 
ထုိ႔ေနာက္ ဇာတ္လမ္းေျပာျပခုိင္းပါ။ 

• အခ်ိန္မမွီလွ်င္ ဤလႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္မႈကုိ 
ပလပ္ပါ။

အဆင့္ ၂ -
• ရွီဝါ၏ဇာတ္လမ္းမိတၱဴမ်ား ေဝေပးပါ။  
• အဖြဲ႔မ်ားကုိ ဇာတ္လမ္းအတူ ဖတ္ခုိင္းၿပီး 

ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားေျဖခုိင္းပါ -
(က) မည္သည့္အခြင့္အေရးမ်ားခ်ိဳးေဖာက္ခံရ 

ၿပီး မည္သည့္အခြင့္အေရးမ်ား အကာ 
အကြယ္ရသနည္း။ 

(ခ) မည္သူေတြ ခ်ိဳးေဖာက္မႈလုပ္သနည္း။ 
၄င္းတုိ႔ ဘာလုပ္သနည္း။ 

(ဂ) မည္သူေတြကာကြယ္မႈလုပ္သနည္း။ ၄င္း 
တုိ႔ ဘာလုပ္သနည္း။   

ျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္ရွိသည့္ တံု႔ျပန္ခ်က္မ်ား -
(က) UHDR အပုိဒ္ ၁၊ ၃၊ ၄   
(ခ) Mrs. X  ႏွင့္ Mrs. Y -ရွီဝါကို နစ္နာေၾကးမေပး 

ဘဲ အဓမၼအလုပ္လုပ္ခုိင္း   
(ဂ) အိမ္နီးခ်င္းမ်ား၊ ဥပေဒေရးရာအေထာက္ 

အပံ့ - သူမ၏ လြတ္လပ္မႈရွိခြင့္ကုိ ရွီဝါ 
ေတာင္းဆုိရရွိရန္ ကူညီ (အပုိဒ္ ၁၊ ၃) ၊ 
ကၽြန္ျပဳျခင္းမခံရခြင့္ (အပုိဒ္ ၄)   

အဆင့္ ၃ -
• အဖြဲ႔မ်ားကုိ ၄င္းတုိ႔အေျဖမ်ား မွ်ေဝခုိင္းပါ        
• ဤဇာတ္လမ္းကုိအေျချပဳထားသည့္ တကယ့္ 

ျဖစ္ရပ္မွ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ           
မွ်ေဝေျပာျပပါ (လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာဥေရာပ
တရားရံုး - European Court on Human 
Rights - အမႈ ဆီလီယာဒင္ႏွင့္ ျပင္သစ္၊ နံပါတ္ 
၇၃၃၁၆။ ဝ၁)    

• ေအာက္ပါတုိ႔ကဲ့သုိ႔ ေမးခြန္းမ်ားေမးျခင္းျဖင့္ 
လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကုိ ျပန္ 
လည္အစီရင္ ခံခုိင္းပါ -
◊ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဤကိစၥ ျဖစ္ပ်က္ႏုိင္ပါ 

သလား။ အလားတူျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္မ်ိဳး 
သင္ၾကားဖူးပါ သလား။ 

◊ ရွီဝါ၏အိမ္နီးခ်င္းက သူမကိုကူညီခဲ့သလုိ 
မ်ိဳ းျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လူမ်ားက တစ္ေယာက္ 
ကုိ တစ္ေယာက္ ကူညီပါသလား။  

အဆင့္ ၁ -
• ရွီဝါ၏ဇာတ္လမ္းကုိအသံုးျပဳကာ ႏုိင္ငံတကာ 

လူ႔အခြင့္အေရးအကာအကြယ္ေပးမႈ လုပ္နည္း 
လုပ္ဟန္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ၁ဝ မိနစ္မွ ၁၅ 
မိနစ္ တင္ျပမႈတစ္ရပ္လုပ္ပါ။ 

• ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား ရွင္းလင္းတင္ျပ 
ေရး သင့္ကုိအကူအညီျဖစ္ေစရန္ ေအာက္ပါ 
ေဖာ္ျပခ်က္ ကုိ နမူနာအျဖစ္သံုးပါ။   

• ရွီဝါ၏ဇာတ္လမ္းကုိရည္ညႊန္းကုိးကား၍ အစုိးရ 
မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အခန္းက႑ 
အေၾကာင္း အက်ဥ္းေဆြးေႏြးပါ။

• ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားကုိ ျပည္တြင္းတြင္ လူ႔ 
အခြင့္အေရးမ်ားအား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ 
သည့္ သုိ႔မဟုတ္ အားေပးျမွင့္တင္သည့္ အစုိးရ 
သုိ႔မဟုတ္ အစုိးရမဟုတ္သည့္ အဖြဲ႔အစည္း 
တစ္ခုခုအား စဥ္းစားၾကည့္ခုိင္းပါ။
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လူ႔အခြင့္အေရး အကာအကြယ္ေပးမႈယႏၲရားမ်ား 

ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးတရားဝင္ေၾကညာခ်က္ (၁၉၄၈) 
• ႏုိင္ငံမ်ားအေပၚ မည္သည့္ဥပေဒေရးရာတာဝန္ဝတၱရားမွ မခ်မွတ္။ 

ျပည္သူအမ်ားရပုိင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအခြင့္အေရးမ်ားဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံတကာသေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ 
စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအခြင့္အေရးမ်ားဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံတကာသေဘာတူညီခ်က္၊ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ 
ရွိသည့္ စာခ်ဳပ္သေဘာမတူမီ ညွိႏိႈင္းခ်က္မွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ (၁၉၇၆)
• UDHR တြင္ပါရွိေသာအခြင့္အေရးမ်ားကုိ ဥပေဒေရးရာ အာဏာသက္ေရာက္မႈေပးသည္။ 
• ဤႏုိင္ငံတကာသေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား အတည္ျပဳလက္မွတ္ေရးထုိးေသာႏုိင္ငံမ်ားသည္ ယင္း 

မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းပါရွိသည့္ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ေထာက္ခံအားေပးေသာ 
မိမိႏုိင္ငံအလုိက္ ဥပေဒမ်ား ခ်မွတ္ျပဌာန္းရန္ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ က်င့္သံုးရန္ ကတိ 
ျပဳသည္။   

• ထိန္းသိမ္းကာကြယ္မႈမ်ားကို တင္ျပႏုိင္သည္။ 
•  UDHR + ICCPR + ICESCR =ႏုိင္ငံတကာ အမ်ားျပည္သူ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ား 
• ICCPR ႏွင့္ ICESCRs တုိ႔အပါအဝင္ ဥပေဒေၾကာင္းအရလုိက္နာေဆာင္ရြက္ေစသည့္ အဓိက 

က်ေသာ ႏုိင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ ကုိးခုရွိသည္။ 

ICERD လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားဆက္ဆံမႈပုံစံအားလံုးပေပ်ာက္ေရးဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံတကာသေဘာတူညီခ်က္ ၁၉၆၅

ICCPR ျပည္သူအမ်ားရပုိင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအခြင့္အေရးမ်ားဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံတကာသေဘာတူညီခ်က္  ၁၉၆၆ 

ICESCR စီးပြါးေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအခြင့္အေရးမ်ားဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံတကာသေဘာတူညီခ်က္  ၁၉၆၆

CEDAW အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ပံုစံမ်ိဳးစံုျဖင့္ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ပေပ်ာက္ေရးဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္  ၁၉၇၉

CAT ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈႏွင့္ အျခားရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ၊ လူမဆန္ေသာ သုိ႔မဟုတ္ 

 အရွက္ရေစေသာ ဆက္ဆံမႈ သုိ႔မဟုတ္ အျပစ္ေပးမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး သေဘာတူညီခ်က္  ၁၉၈၄ 

CRC ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္  ၁၉၈၉ 

ICMW ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအားလံုးႏွင့္ ၄င္းတုိ႔မိသားစုဝင္မ်ား၏အခြင့္အေရးမ်ား 

 အကာအကြယ္ေပးေရးဆိုင္ရာ ႏုိင္ငံတကာသေဘာတူညီခ်က္ ၁၉၉ဝ 

CPED အဓမၼပယ္ေဖ်ာက္မႈမွ လူအားလံုးကုိအကာအကြယ္ေပးေရးဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံတကာ 

 သေဘာတူညီခ်က္  ၂ဝဝ၆ 

CRPD မသန္မစြမ္းသူမ်ား၏အခြင့္အေရးမ်ားဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္  ၂ဝဝ၆

ယင္းစာခ်ဳပ္မ်ား ပါဝင္အတည္ျပဳလက္မွတ္ေရးထုိးၿပီးေနာက္ ႏုိင္ငံမ်ားသည္ ေအာက္ပါတုိ႔လုပ္ေဆာင္ 
ရန္ တာဝန္ရွိသည္ -

• ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီမ်ားထံ အစီရင္ခံစာမ်ားတင္သြင္းျခင္း 
• အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ရွဲဒုိးအစီရင္ခံစာမ်ား တင္သြင္းႏုိင္သည္  
• ဥပမာ ႏုိင္ငံတကာအလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္း (ILO) ကဲ့သုိ႔ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ျဖစ္ေသာ 

အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ႀကီးၾကပ္သည့္ အထူးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားရွိသည္
• ႏုိင္ငံမ်ား၏စြမ္းေဆာင္ခ်က္ကိုလည္း ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေသာ ေဒသတြင္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ား
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မေက်နပ္မႈတုိင္တန္းခ်က္တစ္ရပ္ မည္သုိ႔တင္သြင္းရမည္နည္း။  
၁။ ျပည္တြင္းလမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ကုန္စင္ေအာင္အသံုးျပဳပါ။ 
၂။ ေဒသတြင္း/ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားထံ မေက်နပ္မႈတုိင္တန္းခ်က္ တင္သြင္းပါ။  
၃။ မေက်နပ္မႈတုိင္တန္းခ်က္သည္ ႏုိင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးတစ္ရပ္ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္မႈရွိရမည္ 

ျဖစ္ၿပီး တုိင္တန္းသူသည္ ျပင္းထန္ဆုိးဝါးသည့္ထိခုိက္နစ္နာမႈတစ္ရပ္ ခံစားရျခင္း ရွိရမည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ - လူ႔အခြင့္အေရး အေျခခံမူေဘာင္
• ကုလသမဂၢအဖြဲ႔ဝင္ - ၁၉၄၈ 
• အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ပံုစံမ်ိဳးစုံျဖင့္ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ပေပ်ာက္ေရးဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ 

(CEDAW)
• ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္
• ျမန္မာႏုိင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္

• လူ႔အခြင့္အေရးအကာအကြယ္ေပးမႈ ယႏၲရား 
မ်ားအေၾကာင္း လက္ကမ္းစာရြက္မ်ားေဝပါ။ 

• ႏုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရး အကာအကြယ္ 
ေပးမႈစနစ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းတင္ျပမႈ 
တစ္ရပ္ဖန္တီးရန္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား 
၄င္းတုိ႔အဖြဲ႔မ်ားအတြင္း ညွိႏိႈင္းပူးေပါင္းေဆာင္
ရြက္ခုိင္းပါ။ တစ္ဖြဲ႔စီ သည္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား 
ထည့္သြင္းရမည္ျဖစ္ကာ ၄င္းတုိ႔အၾကား ဆက္ 
စပ္မႈကုိ ထင္ရွားေအာင္ျပရ မည္။
◊ UDHR
◊ ႏုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရး သေဘာတူ 

စာခ်ဳပ္မ်ား 
◊ ေဒသတြင္းလူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား    
◊ ႏုိင္ငံမ်ား    

• ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား ၄င္းတုိ႔ ပုိစတာ 
မ်ားဖန္တီးရန္ မိနစ္ ၃ဝ အခ်ိန္ေပးပါ။ ေခတၱနား 
ၿပီးေနာက္ ျပန္လည္စုေဝးကာ ပုိစတာမ်ား 
တင္ျပခုိင္းပါ။ အတန္းသားမ်ားကုိ စာသင္ခန္း 
ေရွ႕ထြက္လာရန္ သုိ႔မဟုတ္ ဖန္တီးမႈမ်ားအေပၚ 
အားတက္သေရာ ပါဝင္ေဆြးေႏြးမႈလုပ္ရန္ ဖိတ္ 
ေခၚပါ။

• FNF အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ ၂ သည္ လူအခြင့္ 
အေရး အကာအကြယ္ေပးမႈ ယႏၲရားမ်ားတြင္ 
ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔ (ႏုိင္ငံသားမ်ား) မည္သုိ႔ ပါဝင္ပတ္ 

သက္မႈလုပ္ႏုိင္သည္ကုိ ပုိ၍အနီးကပ္ အာရံု 
စုိက္ေၾကာင္း ရွင္းျပရင္း ဤအပုိင္းက႑ကုိ 
အဆံုးသတ္ပါ။
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လက္ကမ္းစာရြက္ -ရွီဝါ၏ ဇာတ္လမ္း

ရွီဝါကုိ အာဖရိကတုိက္ တုိဂုိႏုိင္ငံတြင္ ၁၉၇၈ 
ခုႏွစ္၌ ေမြးခဲ့သည္။ သူမကေလးဘဝက မိဘမ်ား 
ဆံုးပါးခဲ့ေသာေၾကာင့္ ရွီဝါသည္ ဦးေလးႏွင့္အတူ 
ေနခဲ့ရသည္။

သူမအသက္ႀကီးလာေသာအခါ ကမၻာႀကီးသည္ 
သူမႏုိင္ငံထက္ မ်ားစြာပုိႀကီးေၾကာင္း သိနားလည္ခဲ့ၿပီး 
အလည္အပတ္သြားရန္ အျခားစိတ္ဝင္စားစရာ 
ေနရာမ်ားရွိေၾကာင္းလည္း ရွီဝါ နားလည္သေဘာ 
ေပါက္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ သူမႏုိင္ငံမွလူအမ်ားစုလုိပင္ 
ရွီဝါမွာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးၿပီး ခရီးသြားဖုိ႔ပုိက္ဆံမရွိခဲ့ေပ။  

ရွီဝါ အသက္ ၁၅ ႏွစ္ေရာက္ေသာအခါ သူမ 
ဦးေလးကအႀကံတစ္ခုရလာခဲ့သည္။သူ႔အသိအကၽြမ္း 
ျဖစ္သည့္ Mrs X ႏွင့္ေနထုိင္ရန္ ရွီဝါကုိ ခ်မ္းသာသည့္ 
ႏုိင္ငံတစ္ခုသုိ႔ပုိ႔မည္ဟု ဦးေလးက ရွီဝါအားေျပာခဲ့ 
သည္။ ရွီဝါမွာ ခရီးသြားရမည္ဆိုေသာစိတ္ကူးျဖင့္ 
စိတ္လႈပ္ရွားရင္ခုန္ခဲ့ၿပီး ယင္း ႏုိင္ငံသုိ႔သြားရန္ စိတ္ 
အားထက္သန္ခဲ့သည္။ Mrs X က ရွီဝါကုိ သူမ 
ဇာတိႏုိင္ငံျပင္သစ္သုိ႔ ေလယာဥ္လက္မွတ္ဝယ္ေပး 
ၿပီး ရွီဝါက သူမအိမ္တြင္ေနကာ သူမ (ရွီဝါ) ၏ 
ေလယာဥ္လက္မွတ္ခရသည္အထိ Mrs X မိသားစု 
အား အိမ္အလုပ္ကူလုပ္မည္ဟု ရွီဝါ၏ ဦးေလးက 
Mrs X  ႏွင့္ သေဘာတူခဲ့သည္။ ယင္းသုိ႔အားျဖင့္ 
ရွီဝါသည္သူမပတ္စ္ပုိ႔ႏွင့္ ခရီးသြားဗီဇာျဖင့္ ေလယာဥ္ 
ေပၚတက္ကာ ျပင္သစ္သုိ႔ထြက္ခြာခဲ့သည္။ ျပင္သစ္ 
တြင္ေတြ႔ႀကံဳရမည့္ အခ်င္းအရာသစ္မ်ားအားလံုးကုိ 
သူမ ေမွ်ာ္လင့္ေစာင့္စားေနခဲ့သည္။ ျပင္သစ္တြင္ 
သူမကုိေက်ာင္းထားေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံသစ္တြင္ 
သူမလြတ္လြတ္ လပ္လပ္ခရီးသြားႏုိင္ရန္ႏွင့္ ေလ့လာ 
စူးစမ္းႏုိင္ရန္ သူမ၏အေထာက္ အထားစာရြက္ 
စာတမ္းမ်ားကုိ ဂရုစုိက္ ေစာင့္ေရွာက္ေပးမည္ ျဖစ္ 
ေၾကာင္း Mrs X  က ရွီဝါအား ကတိေပးထားခဲ့သည္။  

သုိ႔ေသာ္ Mrs X ၏ ေနအိမ္သုိ႔  ရွီဝါေရာက္ 
သည္ႏွင့္ အေျခအေနမ်ား စတင္မွားယြင္းေတာ့သည္။ 
Mrs X  မွာ သူမစိတ္ကူးထားခဲ့သလုိ ေဖာ္ေရြမႈမရွိေပ။ 
ရွီဝါအား သူမကေလးမ်ားကုိ ေစာင့္ေရွာက္ရန္ႏွင့္ 

သူမဘာသာသူမ အိမ္အလုပ္အားလံုးလုပ္ရန္ Mrs X 
က ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့သည္။ ရွီဝါက ေက်ာင္းကိစၥေမးသည့္ 
အခါ ယင္းမွာ ေစာင့္ရႏုိင္ေၾကာင္း Mrs X က ေျပာ 
ခဲ့သည္။  

အတန္ငယ္ၾကာၿပီးေနာက္ Mrs X  က ရွီဝါကုိ 
သူမသည္ Mrs Y  ၏ ကေလးမ်ားကုိ ေစာင့္ ေရွာက္ 
ရန္ Mrs Y ႏွင့္အတူေနရမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 
ရွီဝါမွာ ယခုေနာက္ဆံုးတြင္ သူမေက်ာင္းစတက္ႏုိင္ၿပီး 
ႏုိင္ငံသစ္တြင္ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ေနရႏုိင္ေတာ့မည္ဟု 
ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ စိတ္မေကာင္းစရာပင္ 
Mrs Y  မွာMrs X ထက္ ပုိဆုိးခဲ့သည္။ ဘဝသည္ 
ရွီဝါအတြက္ ပုိ၍ပင္ ခက္ခဲလာခဲ့သည္။ ယခုအခါ 
သူမသည္ မနက္ပုိင္းတြင္ ေစာေစာကတည္းက 
အလုပ္စလုပ္ရၿပီး ညဥ့္နက္သည္အထိ အိပ္ရာဝင္ခြင့္ 
မရေပ။ သူမသည္ ကေလးမ်ားအိပ္သည့္ အခန္းထဲ 
တြင္ ၾကမ္းျပင္ေပၚ၌အိပ္ရၿပီး ညဘက္သူမအိပ္ေပ်ာ္ 
ခ်ိန္၌ အႀကိမ္ႀကိမ္ငုိ၍ ႏုိးေသာကေလးမ်ားကုိ 
ေစာင့္ေရွာက္ရေသာေၾကာင့္ ရွီဝါမွာ အိပ္ေရးပင္ 
ေကာင္းေကာင္းမဝေပ။ သန္႔ရွင္းေရးအလုပ္၊ ထမင္း 
ဟင္းခ်က္ႏွင့္ ကေလးမ်ားကုိ ေစာင့္ေရွာက္ရသည့္ 
အလုပ္အျပင္ ၿမိဳ႕ထဲလမ္းေလွ်ာက္ထြက္ရန္ပင္ သူမ 
ကုိ အိမ္မွထြက္ခြင့္မျပဳေပ။ ဘဝက စိတ္ပ်က္ဖြယ္ 
ရာျဖစ္သည္။ ရွီဝါသည္ တုိဂုိမွ ထြက္မိခဲ့သည္ကုိ 
ေနာင္တရသည္။     

တစ္မနက္တြင္ ရွီဝါသည္ ဘုရားဝတ္ျပဳသြားရန္ 
ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူႏုိင္ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ဘုရားဝတ္ျပဳ 
သြားသည့္အစား ရွီဝါသည္သတၱိေမြးကာ အိမ္နီးခ်င္း 
တစ္ဦး၏အိမ္ကုိ တံခါးသြားေခါက္သည္။ ထုိအိမ္တြင္ 
ေနသည့္ ငယ္ရြယ္သူစံုတြဲကုိ အကူအညီေတာင္းကာ 
သူမျဖစ္အင္ကုိ ေျပာျပသည္။ စံုတြဲမွာ အံ့အား 
တသင့္ျဖစ္ခဲ့သည္။ ေခတ္သစ္တြင္ တစ္စံုတစ္ဦးကုိ 
ကၽြန္တစ္ေယာက္ကဲ့သုိ႔ ျပမူဆက္ဆံျခင္းအား သူတုိ႔ 
ေတြးၾကည့္၍မရႏုိင္ျဖစ္ခဲ့သည္။     

စံုတြဲက ရွီဝါကုိ သူတုိ႔အိမ္ထဲေခၚထားၿပီး သူမ 
ျဖစ္စဥ္အား ရဲကုိတိုင္သည္။ ရဲတပ္ဖြဲ႔က စံုစမ္းစစ္ေဆး 
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မႈလုပ္သည့္အခါ Mrs X ႏွင့္ Mrs Y တုိ႔ကုိ သူတုိ႔ 
စြဲခ်က္တင္ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ရွီဝါက ဤလူမ်ား 
ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရရံုျဖင့္ ေက်နပ္မႈမရခဲ့ေပ။ သူမကဲ့သုိ႔ 
အျခားမည္သည့္ ကေလးတစ္ေယာက္မွ အလားတူ 
အေျခအေနတစ္ရပ္ မႀကံဳရေရး ေသခ်ာေအာင္လုပ္ 
လုိခဲ့သည္။ သူမကုိအကူ အညီေပးရန္အတြက္ 
ေရွ႕ေနတစ္ေယာက္ရရန္ သူမ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ 
သုိ႔ေသာ္ အက်ိဳးေဆာင္ခကုိ သူမမတတ္ႏုိင္ခဲ့ေပ။ 
ကံေကာင္းေထာက္မစြာ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား မ်ားႏွင့္ 
ဒုကၡသည္မ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ေထာက္ပံ့ 
အားေပးသည့္ ျပည္တြင္းဥပေဒေရးရာ အကူအညီ 
ေပးေရး အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုက သူမကုိကူညီရန္ႏွင့္ 
သူမ၏ တရားေရးစရိတ္မ်ား အကုန္က်ခံေပးရန္ 
ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။  

ထုိသုိ႔ျဖင့္ ဥပေဒေရးရာ အကူအညီေပးသည့္ 
အဖြဲ႔အစည္း၏ အကူအညီျဖင့္ ရွီဝါသည္ သူမႀကံဳ 
ေတြ႔ခဲ့ရေသာ ကၽြန္ျပဳမႈမ်ိဳးမွ ကေလးမ်ားကုိ အကာ 
အကြယ္ေပးေရးအတြက္ သူ႔ဥပေဒမ်ားအား ေျပာင္း 

လဲရန္ Mrs X ေနထုိင္သည့္တုိင္းျပည္ ျပင္သစ္ကုိ 
ေတာင္းဆုိေသာ တရားစြဲဆုိေဆာင္ ရြက္မႈတစ္ရပ္ 
အား လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ဥေရာပတရားရံုး 
(European Court of Human Rights) တြင္ အမႈဖြင့္ 
ခဲ့သည္။ တရားရံုးက ရွီဝါ၏ ေတာင္းဆုိခ်က္ကုိ 
သေဘာတူခဲ့ၿပီး ေနာင္အနာဂတ္တြင္ အလားတူ 
အဓမၼေစခုိင္းမႈမ်ား တားဆီးကာကြယ္ေရး ဂရုျပဳ 
ေဆာင္ရြက္ရန္ ျပင္သစ္ကုိ အမိန္႔ခ်ခဲ့သည္။ 
ေနာက္ဆံုးတြင္ ရွီဝါသည္ ေပ်ာ္ရႊင္ခဲ့သည္။ ရွီဝါသည္ 
Mrs Y ၏ အိမ္တြင္အက်ဥ္းခ်ခံရျခင္းမွ လြတ္ေျမာက္ 
ႏုိင္ခဲ့သည္သာမက ယင္းႏုိင္ငံ၌ အျခားမည္သည့္ 
ကေလးမွ သူမရင္ဆုိင္ခဲ့ရေသာ အေတြ႔အႀကံဳကုိ 
မခံစားရေစေရး ေသခ်ာရန္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့သည္။    

အရင္းအျမစ္  -  လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ဥေရာပ 
တရားရံုး (European Court of Human Rights) 
အမႈ  Silidian ႏွင့္ ျပင္သစ္၊ နံပါတ္ ၇၃၃၁၆။ဝ၁။



68

ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား 
• လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားသည္ တစ္ခါတစ္ရံ ထိပ္တုိက္ေတြ႔ႏုိင္ေၾကာင္း သာဓကျပရန္   
• ယင္းထိပ္တုိက္ေတြ႔မႈမ်ားကို ေျပလည္ေအာင္ေျဖရွင္းေရးအတြက္ လူ႔အခြင့္အ 

ေရး လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအား  မည္သုိ႔ အသံုးျပဳႏုိင္ေၾကာင္း သာဓက ျပရန္     
• အခြင့္အေရးမ်ား ကန္႔သတ္ခံရႏုိင္ေၾကာင္း သိရွိနားလည္ရန္  

ပစၥည္းပစၥယမ်ား - 
အခြင့္အေရးမ်ား ထိပ္တုိက္ေတြ႔ျခင္း လက္ကမ္းစာရြက္၊ ရွင္းလင္းတင္ျပမႈလုပ္သည့္ 
ဘုတ္ျပား၊ မွတ္တံမ်ား  

tcsdef
45 rdepf 

လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ - ၁၀

• ဤအပုိင္းက႑ကုိ ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ မေဆာင္ 
ရြက္မီ ေနာက္ခံဖတ္ျပမႈ လုပ္ပါ။   

• ရွင္းလင္းတင္ျပမႈ လုပ္သည့္ဘုတ္ျပား၊ ဘုတ္ 
တစ္ခုေပၚတြင္ ‘အခြင့္အေရးမ်ား ထိပ္တုိက္ 
ေတြ႔မႈမ်ားဟုေရးၿပီး ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား 

အား ယင္းမွာမည္သုိ႔ အဓိပၸါယ္ရသည္ဟု 
ထင္ေၾကာင္းေမးပါ။

• အဓိပၸာယ္ရွင္းလင္းခ်က္ – ‘အခြင့္အေရးမ်ား 
ထိပ္တုိက္ေတြ႔မႈသည္ မတူျခားနားသည့္ လူ႔ 
အခြင့္အေရးမ်ားအၾကား သုိ႔မဟုတ္ မတူသည့္ 
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လူပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ တူညီသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား 
အၾကား ျဖစ္ေပၚႏုိင္ေသာ ပဋိပကၡမ်ားကုိ 
ရည္ၫႊန္းသည္။      
◊ တူညီေသာ အခြင့္အေရးမ်ား၊ မတူညီ 

ေသာလူမ်ား - အသက္ရွင္က်န္ရစ္ရန္ 
ႏွလံုးအသစ္ တစ္ခုလုိအပ္သည့္ လူနာ 
ႏွစ္ဦး၊ သို႔ေသာ္ အစားထုိးကုသမႈလုပ္ရန္ 
ႏွလံုးတစ္ခုသာ ရရွိႏုိင္  

◊ မတူညီေသာ အခြင့္အေရးမ်ား၊ တူညီ 
ေသာလူ - Euthanasia (ကရုဏာျဖင့္ 
သတ္ျဖတ္ျခင္း)  -  သူ/သူမ၏ အသက္ 
ေသဆံုးခြင့္ သုိ႔မဟုတ္ အရွက္ရေစေသာ 
ဆက္ဆံမႈမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ႏွင့္ လူတစ္ 
ေယာက္၏အခြင့္အေရး ထိပ္တုိက္ေတြ႔ 
သည့္အခါ     

◊ မတူညီေသာလူမ်ား၏ မတူညီသည့္လူ႔ 
အခြင့္အေရးမ်ား ထိပ္တုိက္ေတြ႔မႈ - 
ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ား အဓိက ေနထုိင္သည့္ 

အရပ္ေဒသတစ္ခုတြင္ နာဇီ လုိလား 
ေထာက္ခံေသာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈတစ္ရပ္။ 
ဂ်ဴး လူ႔အသုိက္အဝန္း၏ ခြဲျခားဆက္ဆံမခံ 
ရခြင့္။ 

• ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားက အျခားဥပမာမ်ား 
ေတြးၾကည့္ႏုိင္ပါသလား။ 

• အခြင့္အေရးမ်ား မည္သည့္အခါႏွင့္ အဘယ္ 
ေၾကာင့္ ကန္႔သတ္ခံရႏုိင္ေၾကာင္း တင္ျပပါ။  

• အျခားသူမ်ားအားေျပာင္းလဲျခင္း - လူ႔အခြင့္ 
အေရး အကာအကြယ္ေပးမႈ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း 
မ်ားသည္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ရင္ 
ဆုိင္ႀကံဳေတြ႔ရသူမ်ားကုိ အေထာက္အကူျပဳရန္ 
နည္းလမ္းတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္သာမဟုတ္ဘဲ 
အခြင့္အေရးမ်ား ထိပ္တုိက္ေတြ႔မႈမ်ားကုိ ေျပ 
လည္မႈရေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ႏွင့္ အခြင့္ 
အေရးမ်ားအား ကန္႔သတ္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ေပးရန္လည္း ေနရာတက် ရွိ 
ေၾကာင္း ရွင္းျပပါ။ 

• အခြင့္အေရးမ်ား ထိပ္တုိက္ေတြ႔မႈမ်ား လက္ 
ကမ္းစာရြက္မ်ားေဝပါ။ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား 
သည္ လက္ကမ္းစာရြက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ 
ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္ ဇာတ္ေၾကာင္းမ်ားကုိ ဖတ္ၿပီး 
ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ား ေျဖဆုိရမည္။ 
◊ မည္သည့္အခြင့္အေရး ကန္႔သတ္ခံရ 

သနည္း။ သင့္အျမင္တြင္ ယင္းသည္ 
အက်ိဳးသင့္အေၾကာင္းသင့္ ျဖစ္ေသာ 
ကန္႔သတ္မႈျဖစ္ပါသလား။ သင္၏ ရပ္ 
တည္ခ်က္ သေဘာထားအတြက္ အ 
ေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား ေပးပါ။

◊ မည္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ား ထိပ္တုိက္ 
ေတြ႔သနည္း။ ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္ 
အေရးတရားဝင္ ေၾကညာခ်က္ (UDHR) 
ကုိ ရည္ညႊန္းကုိးကားပါ။   

◊ ဤပဋိပကၡကုိေျပလည္ေအာင္ ေျဖရွင္းႏုိင္ 
မည့္နည္းလမ္းအခ်ိဳ႕က အဘယ္နည္း။  

◊ မည္သည့္ ေျပလည္ေအာင္ေျဖရွင္းမႈအ
မ်ိဳးအစားမ်ားက ပုိ၍သင့္ေလ်ာ္ေကာင္း 
မြန္သည္ဟု သင္ထင္ သနည္း။     

◊ မည္သည့္ေျပလည္ေအာင္ေျဖရွင္းမႈအမ်ိဳး
အစားမ်ားက အမွန္တကယ္ျဖစ္ေပၚရန္ 
ျဖစ္ႏုိင္ေခ်အမ်ားဆံုးျဖစ္သည္ဟုသင္ထ
င္ ပါသနည္း။ 

◊ ပါဝင္သက္ဆုိင္သည့္ ႏွစ္ဖက္စလံုးကုိ 
၄င္းတုိ႔လုိအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္စြမ္းေပးႏုိင္ 
မည့္ ေျပလည္ေအာင္ ေျဖရွင္းမႈမ်ား ရွိပါ 
သလား။ 

• ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေရာေထြးေန 
သည့္ သို႔မဟုတ္ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္ဇာတ္ေၾကာင္းႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ ျဖစ္သင့္သည့္ ေျပလည္ေအာင္ 
ေျဖရွင္းမႈက မည္သည္ႏွင့္တူမည္ကုိ မေသခ်ာ 
လွ်င္ ကိစၥမရွိေၾကာင္း အေလးထား ေျပာၾကား 
ပါ။   
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• ဤျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္မ်ားမွ ထြက္ေပၚသည့္ ေမးခြန္း 
မ်ားအတြက္ ရွင္းလင္းတိက်ေသာ အေျဖမ်ား 
မရွိေၾကာင္း၊ ေရွ႕ဆက္၍ယင္းတုိ႔ကုိ အပူတျပင္း 
အေခ်အတင္ ေဆြးေႏြးေျပာဆုိရမည္ ျဖစ္ 
ေၾကာင္း အေလးထားေျပာၾကားပါ။

• အေခ်အတင္ ေဆြးေႏြးေျပာဆုိျခင္းက ေကာင္း 
သည္  -  လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားသည္ အစဥ္သျဖင့္ 
ေျပာင္းလဲေနၿပီး အဆင့္ဆင့္ေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚ
မႈရွိေၾကာင္း သိရွိေအာင္ေျပာၾကားပါ။ လူ႔အခြင့္ 
အေရးသည္ အယူဝါဒစနစ္ တစ္ရပ္မဟုတ္ဘဲ 
တုိးတက္ေျပာင္းလဲမႈရွိသည့္ ဒႆနအျမင္ 
တစ္ရပ္ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ကမၻာကုိ နားလည္ 
သေဘာေပါက္မႈ နည္းလမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ 
ဥပေဒမ်ားသည္ လူ႔အခြင့္အေရးအေတြးအေခၚ 
အယူအဆမ်ားအေပၚ အေျချပဳသည့္ စည္းမ်ဥ္း 
စည္းကမ္းမ်ားျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ဤအေတြး 

အေခၚ အယူအဆမ်ားႏွင့္ ဥပေဒမ်ားသည္ 
အေျပာင္းအလဲ ရွိႏုိင္သည္။    

• ကၽြန္ျပဳမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ယခင္က အေခ်အတင္ 
ေျပာဆုိေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ ကၽြန္ျပဳမႈ 
ကုိ ယခုအခါ တစ္ကမၻာလံုးက လူ႔အခြင့္အေရး
ခ်ိဳးေဖါက္မႈတစ္ရပ္အျဖစ္ လက္ခံထားသည္။ 

• ရွင္းလင္းမႈမရွိျခင္းအတြက္ မခ်င့္မရဲ မျဖစ္ပါႏွင့္။ 
သာတူညီမွ်မႈႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္ 
အေရး တန္ဖုိးမ်ားကုိ ျပန္လည္ရည္ညႊန္းကုိး
ကားျခင္းျဖင့္ ဤအေရးကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ သင့္ 
ကုိယ္ပုိင္ထင္ျမင္ အကဲျဖတ္ခ်က္မ်ားေပးျခင္း 
ျဖင့္ အေခ်အတင္ ေျပာဆုိေဆြးေႏြးေျပလည္ 
ေအာင္ ေျဖရွင္းမႈတြင္ ပါဝင္ပါ။ တစ္စံုတစ္ဦး 
သည္ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ သာတူညီမွ်မႈမရွိလွ်င္ 
လူ႔အခြင့္အေရးအႏွစ္သာရ ခ်ိဳးေဖာက္ခံရ ျခင္း 
ျဖစ္သည္။
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 လက္ကမ္းစာရြက္ - အခြင့္အေရးမ်ား ထိပ္တုိက္ေတြ႔မႈမ်ား     

အတူတကြေဆာင္ရြက္သူတစ္ေယာက္ႏွင့္အ
တူ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္ဇာတ္ေၾကာင္းမ်ားဖတ္ၿပီး ၄င္းတုိ႔ 
သည္ အခြင့္အေရးတစ္ခု ကန္႔သတ္ခံရျခင္းကုိ 
ေဖာ္ျပသလား သုိ႔မဟုတ္ အခြင့္အေရးမ်ား ထိပ္ 
တုိက္ေတြ႔မႈတစ္ရပ္ကုိ ေဖာ္ျပသလားဆံုးျဖတ္ပါ။ 
ထုိ႔ေနာက္ ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားကုိေျဖပါ - 

● မည္သည့္အခြင့္အေရး ကန္႔သတ္ခံရ 
သနည္း။ သင့္အျမင္တြင္ ယင္းသည္ 
အက်ိဳးသင့္အေၾကာင္းသင့္ ျဖစ္ေသာ 
ကန္႔သတ္မႈျဖစ္ပါသလား။ သင္၏ရပ္တည္ 
ခ်က္သေဘာထားအတြက္ အေၾကာင္း 
ျပခ်က္မ်ားေပးပါ။

● မည္သည့္အခြင့္အေရးမ်ား ထိပ္တုိက္ေတြ႔ 
သနည္း။ ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး 
တရားဝင္ ေၾကညာခ်က္ (UDHR) ကုိ 
ရည္ညႊန္းကုိးကားပါ။   

● ဤပဋိပကၡကုိ ေျပလည္ေအာင္ ေျဖရွင္းႏုိင္ 
မည့္နည္းလမ္းအခ်ိဳ႕က အဘယ္နည္း။ 
မည္သည့္ ေျပလည္ေအာင္ ေျဖရွင္းမႈ 
အမ်ိဳးအစားမ်ားက ပုိ၍သင့္ေလ်ာ္ေကာင္း 
မြန္သည္ဟု သင္ထင္သနည္း။     

● မည္သည့္ ေျပလည္ေအာင္ ေျဖရွင္းမႈ 
အမ်ိဳးအစားမ်ားက အမွန္တကယ္ျဖစ္ 
ေပၚရန္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်အရွိဆံုး ျဖစ္သည္ဟု 
သင္ထင္ပါသနည္း။ 

● ပါဝင္သက္ဆုိင္သည့္ ႏွစ္ဖက္စလံုးကုိ 
၄င္းတုိ႔ လုိအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္စြမ္းေပးႏုိင္ 
မည့္ ေျပလည္ေအာင္ ေျဖရွင္းမႈမ်ား ရွိပါ 
သလား။ 

က) လိင္တူစံုတြဲတစ္တြဲက လက္ထပ္လုိသည္။ 
၄င္းတုိ႔သည္ သူတို႔ငွားရမ္းလုိသည့္ လွပေသာ 
မဂၤလာခန္းမ တစ္ခုကုိေတြ႔သည္။ သုိ႔ေသာ္ 
လိင္တူစံုတြဲမ်ားကုိ လက္ထပ္ခြင့္မျပဳသင့္ 
သည္ဆုိသည္မွာ သူ၏ဘာသာေရးယံုၾကည္
ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကားၿပီး ခန္းမပုိင္ရွင္က 

ထုိစံုတြဲအား ခန္းမငွားရန္ ျငင္းဆုိသည္။   
ခ) မ်က္စိမျမင္သူတစ္ေယာက္သည္ လူကုိအကူ 

အညီေပးႏုိင္သည့္ ေခြးတစ္ေကာင္ကုိအသံုး 
ျပဳ၍ ေဒသခံစာသင္ေက်ာင္းတစ္ခု၌ ဆရာ 
တစ္ေယာက္အျဖစ္ သူ႔တာဝန္မ်ားကုိ ထမ္း 
ေဆာင္သည္။ စာသင္ေက်ာင္းရွိ ေက်ာင္းသား 
တစ္ေယာက္သည္ ေခြးမ်ားႏွင့္ ဆိုးဆုိးရြားရြား 
ဓာတ္မတည့္မႈရွိၿပီး ဆရာ၏ေခြးအား ေက်ာင္း 
အေဆာက္အအံုအနီးလာေရာက္မႈမွ တားျမစ္ 
ပိတ္ပင္ေပးေစလုိသည္။   

ဂ) လူႀကိဳက္မ်ားေသာ သတင္းစာတစ္ေစာင္က 
မူးယစ္ေဆးျဖတ္ဌာနတစ္ခုမွ ျပန္ထြက္လာ 
ေသာ ႏုိင္ငံေရးသမားတစ္ေယာက္၏ဓါတ္ပံု 
မ်ားကို မၾကာေသးမကီ အမ်ားသိေအာင္ေဖာ္ျပ 
ခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံေရးသမားမွာ အလြန္အရွက္ရၿပီး 
သတင္းစာကုိသူ႔အား ေတာင္းပန္ေစလုိကာ 
ဓာတ္ပံုမ်ားကို ၄င္းတုိ႔ဝက္ဘ္ဆုိက္မွ ဖယ္ရွား 
ေပးေစလုိသည္။    

ဃ) ျမန္မာစစ္ဘက္သည္ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံတစ္ခုရွိ 
ပဋိပကၡတစ္ရပ္တြင္ မၾကာေသးမီကပါဝင္ခဲ့ 
သည္။ ပဋိပကၡ၌ စစ္ဘက္၏ပါဝင္မႈကုိ ဆန္႔ 
က်င္ဆႏၵျပမႈအျဖစ္ အထက္တန္းေက်ာင္း 
သားတစ္စုက အနက္ေရာင္ လက္ပတ္မ်ား 
ဝတ္၍ ေက်ာင္းတက္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ 
ေက်ာင္းက ၄င္းတုိ႔ကုိ ေက်ာင္းတက္ျခင္းမွ 
ဆုိင္းငံ့လုိက္ၿပီး လက္ပတ္မ်ားမဝတ္ေတာ့ရန္ 
ေက်ာင္းသားမ်ားသေဘာတူမွ ဆိုင္းငံ့မႈပယ္ 
ဖ်က္ေပးမည္ဟု ေျပာၾကားကာ ေက်ာင္းသား 
မ်ားကုိ အိမ္ျပန္ပုိ႔ခဲ့သည္။  

င) မိသားစုတစ္ခုရွိ မိဘအစရွိသည့္ လူႀကီးမ်ား 
စီစဥ္ေသာ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းမ်ားသည္ 
ယဥ္ေက်းမႈအမ်ားအျပားတြင္ အေတြ႔ရမ်ား 
သည့္ အေလ့အထတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ 
အေလ့အထတြင္ အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ား- ထုိ 
နည္းတူ အမ်ိဳးသားမ်ား - သည္ အမ်ားအားျဖင့္ 
၄င္းတုိ႔ အလြန္ငယ္ေသးသည့္ အခ်ိန္တြင္ 
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၄င္းတုိ႔ မိသားစုေရြးခ်ယ္ေသာ တစ္စံုတစ္ 
ေယာက္ႏွင့္အိမ္ေထာင္ခ်ေပးျခင္းခံရရန္ ေမွ်ာ္ 
လင့္ရသည္၊ အိမ္ေထာင္ျပဳရသည္။ ႏုိင္ငံ 
တကာအစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု 
က ဤအႏၲရာယ္ရိွႏုိင္ေသာ ယဥ္ေက်းမႈအေလ့ 
အထကုိရပ္တန္႔ရန္ စည္းရံုးလံႈ႔ေဆာ္မႈတစ္ရပ္ 
ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိသည္။  

စ) ဆံပင္ၫွပ္ဆုိင္သစ္တစ္ခုက ၄င္းသည္ အမ်ိဳး 
သမီးသီးသန္႔ျဖစ္ၿပီး ဝန္ေဆာင္မႈရယူလုိသူ 
အမ်ိဳးသားမ်ားကုိ လက္မခံေၾကာင္း ေၾကာ္ျငာ 
သည္။ ေခါင္းေလွ်ာ္လုိသည့္ အမ်ိဳးသား 
တစ္ေယာက္က ထုိဆံပင္ညွပ္ဆုိင္သုိ႔ ေရာက္ 
လာၿပီး ေစာဒကတက္သည့္အခါ ဆံပင္ညွပ္ 
ဆုိင္က ၄င္းတုိ႔၏ အမ်ိဳးသမီးခ်ည္းျဖစ္ေသာ 
ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားအတြက္ 
ဝန္ေဆာင္မႈေပးရန္ အဆင္မေျပေၾကာင္း ရွင္း 
ျပ သည္။    

ဆ) ဘာသာေရးအေျချပဳ ပုဂၢလိက စာသင္ 
ေက်ာင္း တစ္ခုက လိင္တူဆက္ဆံေသာအျပဳ 
အမူကုိတားျမစ္ပိတ္ပင္သည့္ အပုိဒ္ငယ္ 
တစ္ရပ္ပါရွိေသာ ‘လူ႔အသုိက္အဝန္း စံသတ္ 
မွတ္ခ်က္မ်ား မွတ္တမ္းမွတ္ရာတစ္ခုကုိ 
ေက်ာင္းသားသစ္မ်ားအား လက္မွတ္ထုိးခုိင္း 
သည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားက ေစာဒကတက္ 
သည့္အခါ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ၄င္းတုိ႔ 
၏စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိ သေဘာမက် 
လွ်င္ အျခားေက်ာင္းတစ္ခု ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ 
ေၾကာင္းေျပာကာ အေလွ်ာ့မေပးဘဲေနသည္။  

ဇ) လူျပည့္ေနသည့္ ရုပ္ရွင္ရံုတစ္ခုထဲတြင္ ဆယ္ 
ေက်ာ္သက္ေကာင္ေလးတစ္ေယာက္က ‘မီး . 
. . မီး ဟု ထေအာ္သည္။ သူ႔အျပဳအမူေၾကာင့္ 
ရုပ္ရွင္ရံုထဲတြင္ အလြန္ရုတ္ရုတ္သဲသဲျဖစ္ 
သြားၿပီး လူအခ်ိဳ႕ ဒဏ္ရာအနည္းငယ္ရခဲ့ကာ 
ပစၥည္းအခ်ိဳ႕ ထိခုိက္ပ်က္စီးခဲ့သည္။ 
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လက္ကမ္းစာရြက္ - အခြင့္အေရးမ်ား ထိပ္တုိက္ေတြ႔မႈမ်ား - အေျဖေသာ့ခ်က္

အတူေဆာင္ရြက္သူ တစ္ေယာက္ႏွင့္အတူ 
ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္ ဇာတ္ေၾကာင္းမ်ားဖတ္ျပၿပီး ၄င္းတုိ႔ 
သည္ အခြင့္အေရးတစ္ခု ကန္႔သတ္ခံရျခင္းကုိ 
ေဖာ္ျပသလား သုိ႔မဟုတ္ အခြင့္အေရးမ်ား ထိပ္ 
တုိက္ေတြ႔မႈတစ္ရပ္ကုိ ေဖာ္ျပသလား ဆံုးျဖတ္ပါ။ 
ထုိ႔ေနာက္ ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားကုိေျဖပါ -  

● မည္သည့္ အခြင့္အေရး ကန္႔သတ္ခံရ 
သနည္း။ သင့္အျမင္တြင္ ယင္းသည္ 
အက်ိဳးသင့္အေၾကာင္းသင့္ ျဖစ္ေသာကန္႔ 
သတ္မႈျဖစ္ပါသလား။ သင္၏ ရပ္တည္ 
ခ်က္သေဘာထားအတြက္ အေၾကာင္းျပ 
ခ်က္မ်ား ေပးပါ။

● မည္သည့္အခြင့္အေရးမ်ား ထိပ္တုိက္ေတြ႔ 
သနည္း။ ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး 
တရားဝင္ ေၾကညာခ်က္ (UDHR) ကုိ 
ရည္ညႊန္းကုိးကားပါ။   

● ဤပဋိပကၡကုိ ေျပလည္ေအာင္ ေျဖရွင္းႏုိင္ 
မည့္နည္းလမ္းအခ်ိဳ႕က အဘယ္နည္း။ 
မည္သည့္ ေျပလည္ေအာင္ ေျဖရွင္းမႈ 
အမ်ိဳးအစားမ်ားက ပုိ၍သင့္ေလ်ာ္ေကာင္း 
မြန္သည္ဟု သင္ထင္သနည္း။     

● မည္သည့္ ေျပလည္ေအာင္ေျဖရွင္းမႈအမ်ိဳး
အစားမ်ားက အမွန္တကယ္ျဖစ္ေပၚရန္ 
ျဖစ္ႏုိင္ေခ် အရွိဆံုးျဖစ္သည္ဟု သင္ထင္ပါ 
သနည္း။ 

● ပါဝင္သက္ဆုိင္သည့္ႏွစ္ဖက္စလံုးကုိ ၄င္း 
တုိ႔လုိအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္စြမ္းေပးႏုိင္မည့္ 
ေျပလည္ေအာင္ေျဖရွင္းမႈမ်ား ရွိပါသလား။ 

က) လိင္တူစံုတြဲတစ္တြဲက လက္ထပ္လုိသည္။ 
၄င္းတုိ႔သည္ သူတို႔ငွားရမ္းလုိသည့္လွပေသာ 
မဂၤလာခန္းမ တစ္ခုကုိေတြ႔သည္။ သုိ႔ေသာ္ 
လိင္တူစံုတြဲမ်ားကုိ လက္ထပ္ခြင့္မျပဳသင့္ဆုိ 
သည္မွာ သူ၏ဘာသာေရး ယံုၾကည္ခ်က္ ျဖစ္ 
ေၾကာင္းေျပာၾကားၿပီး ခန္းမပုိင္ရွင္က ထုိစံုတြဲ 
အား ခန္းမငွားရန္ ျငင္းဆုိသည္။    

• ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမွကင္းလြတ္ခြင့္၊အပုိဒ္ ၂ 
• လက္ထပ္ခြင့္ ၊ အပုိဒ္ ၁၆ 
• ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ ၊ အပုိဒ္ ၁၈ 
• ၄င္းတုိ႔၏ႏွစ္ပတ္လည္ကုိ လာေရာက္ 

ဆင္ႏႊဲေသာ လိင္တူစံုတြဲတစ္တြဲအား 
စားေသာက္ဆုိင္ပုိင္ရွင္ တစ္ေယာက္က 
စားပြဲဝိုင္းတစ္ခုေပးရန္ ျငင္းဆန္ျခင္းျဖစ္ 
လွ်င္ အတန္းသားမ်ားမတူေသာ ယူဆ 
ခ်က္ ျဖစ္ေပၚမည္လား။  

ခ) လူႀကိဳက္မ်ားေသာ သတင္းစာတစ္ေစာင္က 
မူးယစ္ေဆးျဖတ္ဌာနတစ္ခုမွ ျပန္ထြက္လာ 
ေသာ ႏုိင္ငံေရးသမားတစ္ေယာက္၏ ဓာတ္ပံု 
မ်ားကုိ မၾကာေသးမီက အမ်ားသိေအာင္ 
ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံေရးသမားမွာ အလြန္ 
အရွက္ရၿပီး သတင္းစာကုိ သူ႔အားေတာင္းပန္ 
ေစလုကိာ ဓာတပ္ံမု်ားကုိ ၄င္းတုိ႔ဝကဘ္ဆ္ုက္ိမ ွ
ဖယ္ရွားေပးေစလုိ သည္။    
• ပုဂၢလသီးသန္႔ျဖစ္ခြင့္ ၊ အပုိဒ္ ၁၂ 
• လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ခြင့္ ၊ အပိုဒ္ ၁၉ 

ဂ) ျမန္မာစစ္ဘက္သည္ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံတစ္ခုရွိ 
ပဋိပကၡတစ္ရပ္တြင္ မၾကာေသးမီက ပါဝင္ခဲ့ 
သည္။ ပဋိပကၡ၌ စစ္ဘက္၏ပါဝင္မႈကုိ ဆန္႔ 
က်င္ဆႏၵျပမႈအျဖစ္ အထက္တန္းေက်ာင္း 
သားတစ္စုက အနက္ေရာင္လက္ပတ္မ်ား 
ဝတ္၍ ေက်ာင္းတက္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ 
ေက်ာင္းက ၄င္းတုိ႔ကုိ ေက်ာင္းတက္ျခင္းမွ 
ဆုိင္းငံ့လုိက္ၿပီး လက္ပတ္မ်ား မဝတ္ေတာ့ရန္ 
ေက်ာင္းသားမ်ား သေဘာတူမွ ဆိုင္းငံ့မႈပယ္ 
ဖ်က္ေပးမည္ဟု ေျပာၾကားကာ ေက်ာင္းသား 
မ်ားကုိ အိမ္ျပန္ပုိ႔ခဲ့သည္။  
• လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ခြင့္အား ကန္႔ 

သတ္ျခင္း၊ အပုိဒ္ ၁၉
• ဗီယက္နမ္စစ္ပြဲကာလအတြင္း အေမ 

ရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွ တကယ့္အျဖစ္ 
အပ်က္။ လက္ပတ္မ်ားသည္ အေႏွာင့္ 
အယွက္ျဖစ္ေစျခင္းမရွိဘဲ ‘စစ္မွန္သည့္ 
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ထုတ္ေဖာ္မႈကုိ ကုိယ္စားျပဳေၾကာင္း 
ေျပာၾကားကာ တရားရံုးက ေက်ာင္းသား 
မ်ားဘက္မွ ရပ္တည္ခဲ့သည္။

ဃ) မိသားစုတစ္ခုရွိ မိဘအစရွိသည့္ လူႀကီးမ်ား 
စီစဥ္ေသာ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းမ်ားသည္ 
ယဥ္ေက်းမႈ အမ်ားအျပားတြင္ အေတြ႔ရမ်ား 
သည့္ အေလ့အထတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ 
အေလ့အထတြင္ အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ား- ထုိ 
နည္းတူ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ 
၄င္းတုိ႔ အလြန္ငယ္ေသးသည့္အခ်ိန္မွာပင္ 
၄င္းတုိ႔ မိသားစုေရြးခ်ယ္ေသာ တစ္စံု 
တစ္ေယာက္ႏွင့္ အိမ္ေထာင္ခ်ေပးျခင္းခံရရန္ 
ေမွ်ာ္လင့္ရသည္၊ အိမ္ေထာင္ျပဳရသည္။ 
ႏုိင္ငံတကာ အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္း 
တစ္ခုက ဤအႏၲရာယ္ရွိႏုိင္ေသာ ယဥ္ေက်းမႈ 
အေလ့အထကုိ ရပ္တန္႔ရန္ စည္းရံုးလံႈ႔ေဆာ္မႈ 
တစ္ရပ္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိသည္။ 
• လက္ထပ္ခြင့္ ၊ အပုိဒ္ ၁၆
• ယဥ္ေက်းမႈက်င့္သံုးခြင့္ ၊ အပုိဒ္ ၂၇

င) ဆံပင္ၫွပ္ဆုိင္သစ္တစ္ခုက ၄င္းသည္ အမ်ိဳး 
သမီးသီးသန္႔ျဖစ္ၿပီး ဝန္ေဆာင္မႈရယူလုိသူ 
အမ်ိဳးသားမ်ားကုိ လက္မခံေၾကာင္း ေၾကာ္ျငာ 
သည္။ ေခါင္းေလွ်ာ္လုိသည့္ အမ်ိဳးသား 
တစ္ေယာက္က ထုိဆံပင္ညွပ္ဆုိင္သုိ႔ ေရာက္ 
လာၿပီး ေစာဒကတက္သည့္အခါ ဆံပင္ညွပ္ 
ဆုိင္က ၄င္းတုိ႔၏ အမ်ိဳးသမီးခ်ည္းျဖစ္ေသာ 
ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားအတြက္ 
ဝန္ေဆာင္မႈေပးရန္ အဆင္မေျပေၾကာင္း 
ရွင္းျပသည္။
• ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမွ ကင္းလြတ္မႈရွိခြင့္ ၊ 

အပုိဒ္ ၂
• ႏုိင္ငံအခ်ိဳ႕မွ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္ အေျချပဳ 

ဥပေဒက ဤကြဲျပားျခားနားခ်က္မ်ိဳး 
သည္ တရားဝင္လက္ခံႏုိင္သည္ဟု ဆုိ 
သည္။ အမ်ိဳးသမီးသီးသန္႔စီးပြားေရးလုပ္ 
ငန္းတစ္ခုသည္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ၏ 
အေျခခံျဖစ္ေသာ သူသူငါငါသတိျပဳမွတ္ 

ယူသည့္ ကြဲျပားျခားနားခ်က္တစ္ရပ္ 
ထက္ အမွန္တကယ္ ကြဲျပားျခားနားမႈ 
တစ္ရပ္အေပၚ အေျချပဳျခင္းျဖစ္သည္။    

စ) ဘာသာေရးအေျချပဳပုဂၢလိကစာသင္ေက်ာင္း 
တစ္ခုက လိင္တူဆက္ဆံေသာအျပဳအမူကုိ 
တားျမစ္ပိတ္ပင္သည့္ အပုိဒ္ငယ္တစ္ရပ္ 
ပါရွိေသာ ‘လူ႔အသုိက္အဝန္း စံသတ္မွတ္ခ်က္ 
မ်ား မွတ္တမ္းမွတ္ရာတစ္ခုကုိ ေက်ာင္းသား 
သစ္မ်ားအား လက္မွတ္ထုိးခုိင္းသည္။ 
ေက်ာင္းသားမ်ားက ေစာဒကတက္သည့္အခါ 
ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ၄င္းတို႔၏ စည္း 
မ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိ သေဘာမက်လွ်င္ 
အျခားေက်ာင္းတစ္ခု ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ေၾကာင္း 
ေျပာကာ အေလွ်ာ့မေပးဘဲေနသည္။  
• ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ ၊ အပုိဒ္ ၁၈ 

ဆ) လူျပည့္ေနသည့္ ရုပ္ရွင္ရံုတစ္ခုထဲတြင္ ဆယ္ 
ေက်ာ္သက္ေကာင္ေလး တစ္ေယာက္က ‘မီး 
. . . မီး ဟု ထ ေအာ္သည္။ သူ႔အျပဳအမူေၾကာင့္ 
ရုပ္ရွင္ရံုထဲတြင္ အလြန္ရုတ္ရုတ္သဲသဲျဖစ္ 
သြားၿပီး လူအခ်ိဳ႕ ဒဏ္ရာ အနည္းငယ္ရခဲ့ကာ 
ပစၥည္းအခ်ိဳ႕ ထိခုိက္ပ်က္စီးခဲ့သည္။
• လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ခြင့္အား ကန္႔ 

သတ္ျခင္း ၊ အပုိဒ္ ၁၉
• အမ်ားျပည္သူ ၿငိမ္ဝပ္မႈထိန္းသိမ္းရန္ႏွင့္ 

အမ်ားျပည္သူ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းေရး 
အကာအကြယ္ ေပးရန္ တရားဝင္မႈရွိ

ဇ) ေရနံႏွင့္ ဆန္ေစ်းျမင့္တက္မႈေၾကာင့္ လမ္းမ 
မ်ားေပၚ အဓိကရုဏ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာသည္။ 
အစုိးရက ႏုိင္ငံသားအားလံုး ည ၉  နာရီ 
ေနာက္ပုိင္း အျပင္မထြက္ရသည့္ သတ္မွတ္ 
ခ်ိန္အတြင္း အျပင္မထြက္ရအမိန္႔ ထုတ္ျပန္ 
သည္။   
• လြတ္လပ္စြာ လႈပ္ရွားခြင့္ကုိ ကန္႔သတ္ 

ျခင္း ၊ အပုိဒ္ ၁၃
• ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းမႈ အကာအကြယ္ 

ေပးရန္ဆုိပါက တရားဝင္မႈရွိ
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ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား 
• ထိုးထြင္းဖန္တီးသည့္နည္းလမ္းတစ္ရပ္ျဖင့္ သင္ယူမႈကုိ ေပါင္းစပ္ရန္ 
• အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ၏ ဆုိလိုရင္းအေၾကာင္းအရာႏွင့္ဆက္ႏႊယ္ေသာ အဓိက 

ေဝါဟာရ၊ သေဘာထားအျမင္မ်ားႏွင့္ ရႈျမင္ခ်က္မ်ားကုိ အားျဖည့္ေပးရန္  
• ၄င္းတုိ႔ႏွင့္တစ္ပါတည္း ယူေဆာင္သြားရန္အတြက္ ေစ့ေဆာ္အားေပးမႈျဖစ္ေစ 

သည့္စကားအခ်ိဳ႕ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားကုိ ေပးရန္ 

ပစၥည္းပစၥယမ်ား - 
ရွင္းလင္းတင္ျပမႈလုပ္သည့္ဘုတ္ျပား၊ လူ႔အခြင့္အေရးအဆုိအမိန္႔စကား ကတ္ျပားမ်ား 

tcsdef
rdepf 30rS rdepf 60

လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ - ၁၁

• ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားက ၄င္းတုိ႔ေျမပံုမ်ား 
မွ်ေဝမႈလုပ္ၿပီးသည့္အခါဤေနာက္ဆံုး လႈပ္ရွား 
ေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔က အဖြဲ႔သစ္ 

မ်ားဖြဲ႔မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပပါ။   
• အဆိုအမိန္႔စကားကတ္ျပားမ်ား ေဝေပးကာ 

ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား ၄င္းတုိ႔ႏွင့္ တူညီ 
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သည့္ အဆုိအမိန္႔စကားတစ္ခု ကုိင္ေဆာင္ 
ထားသူမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔သစ္တစ္ခုဖြဲ႔ခုိင္းပါ။ ၄င္းတုိ႔ 
ကုိယ္၄င္းတုိ႔ေျပာင္းလဲ စီစဥ္ရန္ ပါဝင္ေဆာင္ 
ရြက္သူမ်ားကုိ မိနစ္အနည္းငယ္အခ်ိန္ေပးပါ။   

အျခားနည္းလမ္း - ရွင္းလင္းတင္ျပမႈလုပ္သည့္ 
ဘုတ္ျပားတစ္ခုေပၚတြင္ အဆုိအမိန္႔ စကားတစ္ခုေရး 
ကာ အဖြဲ႔မ်ားကုိ ၄င္းတုိ႔ မည္သို႔အနက္အဓိပၸာယ္ 
ေကာက္ေၾကာင္းေမးျခင္းျဖင့္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ 
ကုိ ပံုစံထုတ္ပါ။

• လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအေၾကာင္း တုိက္ရုိက္ 
သုိ႔မဟုတ္ သြယ္ဝုိက္ေဖၚျပသည့္ ပါဝင္ေဆာင္ 
ရြက္သူမ်ားရရွိထားေသာ အဆုိအမိန္႔စကား 
တစ္ခုစီ၏ ရပ္တည္ခ်က္သေဘာထားကုိ ဆံုး 
ျဖတ္ႏုိင္ရန္ ယင္းအဆုိ အမိန္႔စကားႏွင့္ ပတ္ 
သက္၍ အတန္းသားအဖြဲ႔မ်ားကုိ ေဆြးေႏြးမႈ 
လုပ္ခုိင္းပါ။  

• အတန္းသားမ်ားအား ေဆြးေႏြးမႈအတြက္လမ္း 
ညႊန္ႏုိင္ရန္ ရွင္းလင္းတင္ျပမႈလုပ္သည့္ ဘုတ္ 
ျပားေပၚတြင္ ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားေရးပါ -  
၁. ဤအဆိုအမိန္႔စကားကိုေရးသူကလူ႔ အခြင့္ 

အေရးမ်ားအေၾကာင္း ဘာေတြးသနည္း။  
၂. ဤအဆုိအမိန္႔စကားကုိ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ 

ရက္အတြင္း ကြၽႏု္ပ္တုိ႔သင္ယူခဲ့ရသမွ်ႏွင့္ 
သင္ ဆက္စပ္ႏုိင္ ပါသလား။       

• ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူတုိင္းႏွင့္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ 
သူ တစ္ေယာက္စီသည္ အုပ္စုလုိက္စဥ္းစား 
ဆင္ျခင္ ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား/ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား 
အေပၚ အစီရင္ခံရန္ျပင္ဆင္ရမည္ျဖစ္သည္ဟု 
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား သတိေပးပါ။     

• အခန္းပတ္လည္ေလွ်ာက္သြားၿပီး အျပန္အလွန္ 
ေဆြးေႏြးေျပာဆုိမႈမ်ားကုိ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့ 
လာပါ။ လုိအပ္လွ်င္ ကူညီေထာက္ပံ့ပါ (သင့္ 
အေနျဖင့္ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားကုိ သင့္ေလ်ာ္ 
စြာ လမ္းညႊန္ႏုိင္ရန္ အဆုိအမိန္႔စကားမ်ားကုိ 
မစခင္ကတည္းက ေလ့လာသံုးသပ္ပါ) ။

အဆင့္ ၁ -
• အတန္းသားမ်ားကုိ အဖြဲ႔သစ္မ်ားထဲထည့္ပါ၊ 

အဖြဲ႔သစ္မ်ားအား အမ်ိဳးမ်ိဳးအေထြေထြ ျဖစ္ 
ေသာ အဆုိအမိန္႔စကားမ်ားကုိ ျပန္လည္ေျပာျပ 
ႏုိင္သည့္ အတန္းသားမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းသင့္သည္ 
(တစ္ဖြဲ႔စီကုိ ၁ မွ ၄ အထိ အမွတ္စဥ္ေပးၿပီး 
ထုိေနာက္ ၁ မ်ားကုိတစ္ဖြဲ႔၊ ၂ မ်ားကုိတစ္ဖြဲ႔     
စသည္ ျပန္ဖြဲ႔ပါ)။ အဖြဲ႔ဝင္သစ္မ်ားထံ ၄င္းတုိ႔ 
ရရွိသည့္ အဆုိအမိန္႔စကားမ်ား ဖတ္ျပျခင္းႏွင့္ 
မူလအဖြဲ႔တြင္ ၄င္းတုိ႔ေဖၚထုတ္ခဲ့သည့္ ထုိးထြင္း
သိျမင္မႈမ်ားကုိမွ်ေဝမႈတြင္ အလွည့္က်လုပ္ 
ေဆာင္ရန္ အတန္းသားမ်ားအား ေျပာပါ။    

• အဖြဲ႔မ်ားအား ၄င္းတုိ႔အဖြဲ႔ဝင္မ်ားရရွိသည့္ အဆုိ 
အမိန္႔စကားမ်ားထဲမွတစ္ခုကုိ ၄င္းတုိ႔ အႏွစ္ 

သက္ဆံုးအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခုိင္းပါ။ အဖြဲ႔မ်ားသည္ 
၄င္းတို႔ေရြးခ်ယ္မႈကိုခုခံကာကြယ္ႏိုင္သင့္သည္။  

အဆင့္ ၂  
• အဖြဲ႔မ်ားအား လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအေၾကာင္း 

၄င္းတုိ႔အႏွစ္သက္ဆံုး အဆုိအမိန္႔စကားကုိ 
ျပန္လည္ေျပာျပခုိင္းပါ။ ယင္းအဆုိအမိန္႔ စကား 
ကုိ ၄င္းတို႔အႏွစ္သက္ဆံုး အျဖစ္ေရြးခ်ယ္ျခင္း 
အတြက္ ၄င္းတုိ႔အဖြဲ႔မ်ား၏ အေၾကာင္းျပခ်က္ 
(မ်ား)ကုိ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားအား ရွင္းျပခုိင္း 
ပါ။  

• ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား ၄င္းတုိ႔ကုိလံႈ႔ေဆာ္ 
သည့္ အျခားအဓိပၸာယ္ျပည့္ဝေသာ အဆုိ 
အမိန္႔စကား မ်ားမွ်ေဝရန္ ဖိတ္ေခၚပါ။ 



77

• ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သည့္အတြက္ ေက်းဇူးတင္ 
ေၾကာင္းလူတုိင္းကုိေျပာပါ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား 
အေၾကာင္း ပုိမုိသိရွိနားလည္ရန္ ယခုဦးေဆာင္ 
ဦးရြက္ျပဳမႈ လုပ္ေဆာင္ျခင္းအတြက္ ဂုဏ္ယူ 
ဝမ္းေျမာက္ေၾကာင္း လူတုိင္းကုိေျပာပါ။   

• ေအာက္ပါတုိ႔ကဲ့သုိ႔ မွတ္ခ်က္အခ်ိဳ႕ျဖင့္ လႈပ္ရွား 
ေဆာင္ရြက္မႈကုိ အဆံုးသတ္ပါ -  
◊ UDHR ေရးဆြဲျခင္းျဖင့္ စတင္ခဲ့ေသာ 

ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးလႈပ္ရွား 
မႈကုိ ေခတ္သစ္ (the modern era) ၏ 
အေရးအပါဆံုး အသစ္တုိးတက္မႈမ်ား 
အနက္ တစ္ခုအျဖစ္ ေဖာ္ျပၾကသည္။  

◊ မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် ၄င္းသည္ ျပည့္စံု 

ေသာစနစ္တစ္ရပ္ မဟုတ္ေသာ္လည္း 
ဤအဆုိအမိန္႔ စကားမ်ားက သာဓက 
ေဆာင္သကဲ့သုိ႔ ၄င္းသည္ မည္သည့္လူ႔ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ိဳးတြင္ ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔ ေနထုိင္လုိ 
သည္ဆုိေသာ ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ 
သည့္ အေရးႀကီးသည့္ေဆြးေႏြးမႈႏွင့္ 
အျပန္အလွန္ေျပာဆုိႏွီးေႏွာမႈကုိ ထြက္ 
ေပၚေစခဲ့ၿပီး ဤလူ႔အဖြဲ႔အစည္း၌ ကြၽႏ္ုပ္ 
တုိ႔ရွင္သန္ေနထုိင္မႈကုိ ေထာက္ကူေသာ 
အသံုးဝင္နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ လုပ္နည္း 
လုပ္ဟန္ အသစ္မ်ားေပၚထြက္မႈဆီ ဦး 
တည္ေစခဲ့သည္။  

အစီအစဥ္ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးသူ၏ မွတ္စုမ်ား
လူ႔အခြင့္အေရးအဆုိအမိန္႔ စကားမ်ား 

က) တန္ဘုိးမ်ားသည္ တုိက္ေလကဲ့သုိ႔ပင္ မျမင္ 
ႏုိင္ေပ။ သစ္ရြက္မ်ားလႈပ္ခတ္ရာမွ တုိက္ေလ့ 
ရွိေၾကာင္း သင္သိသည္။ လူမ်ား၏လုပ္ရပ္မ်ား 
မွတစ္ဆင့္ တန္ဘုိးမ်ားကုိ သင္သေဘာ 
ေပါက္နားလည္ရသည္။ 

 Eva Ancsel

ခ)  ဥပေဒက လူ႔ႏွလံုးသားကုိ မေျပာင္းလဲေပ၊ 
သုိ႔ေသာ္ ၄င္းက ႏွလံုးသားမဲ့သူမ်ားကုိ ထိန္း 
ကြပ္သည္။  

 Martin Luther King

ဂ) လူ႔ယဥ္ေက်းမႈအား လူနည္းစုမ်ားအေပၚ ၄င္း 
၏ဆက္ဆံပံုကိုၾကည့္၍ အကဲျဖတ္သင့္သည္။ 

 Mahatma Gandhi

ဃ) ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔အမႈမထားသူမ်ားအတြက္ လြတ္ 
လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ခြင့္တြင္ ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔မယံုၾကည္ 
လွ်င္ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ခြင့္ကို ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔ 
အလံုးစံု မယံုၾကည္ျခင္းျဖစ္သည္။  

 Noam Chomsky

“သင္ေျပာသည္ကုိ ကြၽႏ္ုပ္ အလြန္မုန္းတီးႏုိင္သည္၊ 
သုိ႔တေစ သင္၏ေျပာပုိင္ခြင့္ကုိ အဆံုးထိ ကြၽႏ္ုပ္ 
ကာကြယ္သြားမည္ျဖစ္သည္။”

Voltaire (၁၆၉၄-၁၇၇၈)

Ubuntu (လူစိတ္ရွိျခင္း) – လူတစ္ေယာက္သည္ 
အျခားလူမ်ားမွတဆင့္ လူတစ္ေယာက္အျဖစ္ မွတ္ 
ေက်ာက္ တင္ခံရသည္။ 

အာဖရိကအယူအဆ – ဘဝကိုၾကည့္ျမင္ပံု။ 
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င) သင္က ကြၽႏ္ုပ္ကုိကူညီရန္လာခဲ့လွ်င္ သင္ 
သည္ သင့္အခ်ိန္ကုိ ျဖဳန္းျခင္းျဖစ္သည္။ 
သုိ႔ေသာ္ သင့္လြတ္ေျမာက္မႈက ကြၽႏ္ုပ္လြတ္ 
ေျမာက္မႈႏွင့္ နီးနီးကပ္ကပ္ဆက္ႏႊယ္လွ်က္
ရွိေသာေၾကာင့္ သင္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္လွ်င္ ကြၽႏ္ုပ္ 
တုိ႔ အလုပ္အတူလုပ္ၾကပါစုိ႔။  

 Lilla Watson း ၾသစေၾတးလ်
ေရွးတိုင္းရင္းသားအျမင္အထူးျပဳလုပ္ခ်က္ပန္းခ်ီဆရာ                     

စ)  ခြၽတ္ၿခံဳက် ဆင္းရဲမႈသည္ လြတ္ေျမာက္ရန္ 
ေစာင့္ဆုိင္းရင္း ေထာင္က်ေနသကဲ့သုိ႔ျဖစ္ 
သည္၊ ကြၽန္ဘဝ ေရာက္ေနသကဲ့သုိ႔ျဖစ္သည္။

 အလြန္ဆင္းရဲစြာေနရသည့္ ဂ်ေမကာမွ 
လူတစ္ေယာက္     

ဆ) ခြၽတ္ၿခံဳက် ဆင္းရဲမႈက နာက်င္ဖြယ္ရာျဖစ္ 
သည္၊ ၄င္းသည္ ေရာဂါဘယတစ္ခုလုိျဖစ္ 
သည္။ ၄င္းသည္ လူတစ္ေယာက္ကုိ ရုပ္ဝတၳဳ 
ပုိင္ဆုိင္မႈအားျဖင့္သာမက ကုိယ္က်င့္တရား 
အားျဖင့္လည္း ထုိးႏွက္သည္။ ယင္းသည္ လူ 
တစ္ဦး၏ဂုဏ္သိကၡာကုိ တုိက္စားဖ်က္ဆီး 
ပစ္ကာ တစ္စံုတစ္ေယာက္ကုိ လံုးလံုးလ်ား
လ်ားေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ပ်က္သုန္းျခင္းသုိ႔ တြန္းပုိ႔ 
သည္။   

 အလြန္ဆင္းရဲစြာေနရသည့္ 
ေမာ္ဒုိဗာမွ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္       

ဇ) လြတ္လပ္မႈ(liberty)၊ လြတ္လပ္ခြင့္ (freedom) 
ႏွင့္ ဒီမုိကေရစီတုိ႔သည္ အလြန္မရွင္း မရွင္းျဖစ္ 
သည့္ စကားရပ္မ်ားျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ လူ႔ 
အခြင့္အေရးမ်ားသည္ အလြန္တိတိက်က် 
သတ္သတ္မွတ္မွတ္ျဖစ္သည္။ 

 Joichi Ito

လူ႔အခြင့္အေရး အဆုိအမိန္႔စကားမ်ား  -  ျဖစ္ႏုိင္သည့္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္မ်ား

က) တန္ဘုိးမ်ားသည္ တုိက္ေလကဲ့သုိ႔ပင္ မျမင္ႏုိင္ 
ေပ။ သစ္ရြက္မ်ားလႈပ္ခတ္ရာမွ တုိက္ေလရွိ 
ေၾကာင္း သင္သိသည္။ လူမ်ား၏ လုပ္ရပ္မ်ားမွ 
တဆင့္ တန္ဘုိးမ်ားကုိ သင္သေဘာေပါက္နား 
လည္ရသည္။ 

 Éva Ancsel

အျခားသူမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔ျပဳမူ 
ပံုႏွင့္ အျခားသူမ်ားအား ကြၽႏု္ပ္တုိ႔ဆက္ဆံပံုတြင္ 
ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔၏ တန္ဖုိးမ်ား ထင္ဟပ္ေပၚလြင္သည္။ လူ႔ 
အခြင့္အေရးတန္ဖုိးမ်ားတြင္ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔ယံုၾကည္ပါက 
ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔၏ ေန႔စဥ္အျပန္အလွန္တံု႔ျပန္မႈမ်ားတြင္ 
ယင္းတန္ဖုိးမ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈဆီ 
ဦးတည္လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ တန္ဖုိးမ်ားသည္ 
အင္အားလည္းႀကီးသည္။ တုိက္ေလကဲ့သုိ႔ပင္ ၄င္း 

တုိ႔ကို သငမ္ျမင္ႏုငိ္ေသာလ္ည္း လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင ္
ခ်က္အျဖစ္သုိ႔ အေကာင္အထည္ေပၚသည့္အခါ ၄င္း 
တုိ႔သည္ အေျပာင္းအလဲအတြက္အင္ အားႀကီးသည့္ 
အားတစ္ရပ္ ျဖစ္ႏုိင္သည္။  
- ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ၊ ေဘးမွရပ္ၾကည့္သူ၊ ျပစ္မႈ 

က်ဴးလြန္ျခင္းခံရသူႏွင့္ ကုစားသူ 
- အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ တာဝန္ရိွမႈမ်ား     

ခ)  ဥပေဒကလူ႔ႏွလုံးသားကိုမေျပာင္းလဲေပ၊သို႔ေသာ္ 
၄င္းကႏွလံုးသားမဲ့သူမ်ားကုိထိန္းကြပ္သည္။  

 Martin Luther King

လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားတြင္ ယံုၾကည္သူမ်ားသည္ 
ဤတန္ဖိုးမ်ားျဖင့္ေနထိုင္ရန္ဥပေဒက၄င္းတို႔ကိုအတင္း 
အၾကပ္ျပဳရန္မလုိေပ။ သုိ႔ေသာ္ ဥပေဒမ်ားသည္ လူ႔
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အခြင့္အေရးမ်ားခ်ိဳးေဖါက္သူမ်ားအား ၄င္းတုိ႔လုပ္ရပ္ 
မ်ားအတြက္ တာဝန္ခံခုိင္းမႈတြင္ အသံုးဝင္ႏုိင္သည္။

- UDHR မိတ္ဆက္                        

ဂ) လူ႔ယဥ္ေက်းမႈအား လူနည္းစုမ်ားအေပၚ ၄င္း 
၏ဆက္ဆံပံုကိုၾကည့္၍ အကဲျဖတ္သင့္သည္။

 Mahatma Gandhi

လူ႔ဘဝေနထုိင္ရာတြင္ ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔၏ အခြင့္အ 
ေရးမ်ားကုိညီတူညီမွ်ရရွိခံစားရျခင္းမွ ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔ကုိ 
တားဆီးႏုိင္သည့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးအေထြေထြ ျဖစ္ေသာ 
အေၾကာင္းရင္းမ်ားရွိသည္။ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားက 
သာတူညီမွ်မႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဤမမွ်တမႈကုိ 
အမ်ားအာရံုေရာက္ေစၿပီး ၄င္းအားကုစားေရး အကူ 
အညီျဖစ္ရန္ ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔ကုိ မဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ေပး 
သည္။ လူ႔အခြင့္အေရးတန္ဖုိးမ်ားက ျပဌာန္းေသာ 
လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္တြင္ ကြၽႏ္ုပ္ တုိ႔ေနထုိင္လုိလွ်င္ 
ဂုဏ္သိကၡာရွိသည့္ဘဝမ်ား ေနထိုင္ေရးလူတုိင္းကုိ 
ေထာက္ပ့ံအားေပးရန္မွာကြၽႏု္ပ္တို႔၏တာဝန္ျဖစ္သည္။  

- မွ်ေဝခံစားမႈ ကစားနည္း 
- အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိမႈမ်ား        

ဃ) ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔အမႈမထားသူမ်ားအတြက္ လြတ္လပ္ 
စြာထုတ္ေဖၚခြင့္တြင္ ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔မယံုၾကည္လွ်င္ 
လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖၚခြင့္ကုိ ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔ အလံုး 
စံုမယံုၾကည္ျခင္းျဖစ္သည္။  

 Noam Chomsky

 “သင္ေျပာသည္ကုိ ကြၽႏ္ုပ္အလြန္မုန္းတီးႏုိင္ 
သည္၊ သို႔တေစ သင္၏ေျပာပုိင္ခြင့္ကုိ အဆံုးထိ 
ကြၽႏ္ုပ္ ကာကြယ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။”

 Voltaire  (၁၆၉၄-၁၇၇၈)
 

 Ubuntu (လူစိတ္ရွိျခင္း) – လူတစ္ေယာက္သည္ 
အျခားလူမ်ားမွတဆင့္ လူတစ္ေယာက္အျဖစ္ 
မွတ္ေက်ာက္တင္ခံရသည္။ 

 အာဖရိကအယူအဆ – ဘဝကုိၾကည့္ျမင္ပံု။ 

လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ရရွိခံစားရျခင္းက အျခား 

သူမ်ား၏အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ေလးစားျခင္း၊ ကာကြယ္ 
ျခင္းႏွင့္ တတ္ႏုိင္ေစျခင္းဟု အဓိပၸာယ္ရသည္။
- အခြင့္အေရးမ်ား၊တာဝန္မ်ားႏွင့္တာဝန္ယူရမႈမ်ား 
- ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားလုပ္ျခင္း

င)  သင္က ကြၽႏု္ပ္ကုိကူညီရန္လာခဲ့လွ်င္ သင္သည္ 
သင့္အခ်ိန္ကုိ ျဖဳန္းျခင္းျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ 
သင္လ့ြတ ္ေျမာကမ္ႈက ကြၽႏ္ပုလ္ြတ္ေျမာကမ္ႈႏငွ္ ့
နီးနီးကပ္ကပ္ ဆက္ႏႊယ္လွ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ 
သင္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္လွ်င္ ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔ အလုပ္အတူ 
လုပ္ၾကပါစုိ႔။  

 Lilla Watson , ၾသစေၾတးလ် 
ေရွးတိုင္းရင္းသား အျမင္အထူးျပဳလုပ္ခ်က္ပန္းခ်ီဆရာ  

လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားသည္ ပင္ကုိသဘာဝအရ 
တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုခ်ိတ္ဆက္ေနၿပီး တစ္ခုမွတစ္ခု သီး 
ျခားခြဲျမင္၍မရေပ။ အခြင့္အေရးတစ္ခုရရွိခံရစားျခင္း 
က အျခားအခြင့္အေရး အမ်ားအျပားရရွိခံစားရျခင္း 
အေပၚ တည္မွီေနၿပီး မည္သည့္အခြင့္အေရးတစ္ခုမွ 
က်န္အခြင့္အေရးမ်ားထက္ ပုိ၍အေရးမပါေပ။    
- လူ႔အခြင့္အေရးမ်ိဳးဆက္သံုးဆက္       
- တစ္ခုကုိတစ္ခုအျပန္အလွန္ အမွီျပဳေသာ ႀကိဳး 

ကစားနည္း   

စ) ခြၽတ္ၿခံဳက် ဆင္းရဲမႈသည္ လြတ္ေျမာက္ရန္ 
ေစာင့္ဆိုင္းရင္းေထာင္က်ေနသက့ဲသို႔ျဖစ္သည္။ 
ကြၽန္ဘဝေရာက္ေနသကဲ့သုိ႔ျဖစ္သည္။     

 အလြန္ဆင္းရဲစြာေနရသည့္ ဂ်ေမကာမွ
လူတစ္ေယာက္     

ခြၽတ္ၿခံဳက် ဆင္းရဲမႈက နာက်င္ဖြယ္ရာျဖစ္သည္၊ 
၄င္းသည္ ေရာဂါဘယတစ္ခုလုိ ျဖစ္သည္။ ၄င္းသည္ 
လူ တစ္ေယာက္ကုိ ရုပ္ဝတၳဳပုိင္ဆိုင္မႈအားျဖင့္သာမ
က ကုိယ္က်င့္တရားအားျဖင့္လည္း ထုိးႏွက္သည္။ 
ယင္းသည္ လူတစ္ဦး၏ ဂုဏ္သိကၡာကုိ တုိက္စား 
ဖ်က္ဆီးပစ္ကာ တစ္စံုတစ္ေယာက္ကုိ လံုးလံုးလ်ား 
လ်ား ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ပ်က္သုန္းျခင္းသုိ႔ တြန္းပုိ႔သည္။   

အလြန္ဆင္းရဲစြာေနရသည့္ ေမာ္ဒုိဗာမွ
အမ်ိဳး သမီးတစ္ေယာက္       
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လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားသည္ ပင္ကုိသဘာဝအရ 
တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုခ်ိတ္ဆက္ေနၿပီး တစ္ခုမွတစ္ခု သီး 
ျခားခြဲျမင္၍မရေပ။ အခြင့္အေရးအခ်ိဳ႕ (ျပည္သူအမ်ား 
ရပုိင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအခြင့္အေရးမ်ား) က အျခား 
အခြင့္အေရးမ်ား (စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ 
အခြင့္အေရးမ်ား) ထက္ပုိအေရးပါသည္ဆုိေသာ 
ေျပာဆုိခ်က္မွာ အေျခအျမစ္မရွိေပ။  
- လူ႔အခြင့္အေရးမ်ိဳးဆက္သံုးဆက္       
- တစ္ခုကုိတစ္ခု အျပန္အလွန္အမွီျပဳေသာ ႀကိဳး 

ကစားနည္း   

ဆ) လြတ္လပ္မႈ(liberty)၊ လြတ္လပ္ခြင့္ (freedom) 
ႏွင့္ ဒီမုိကေရစီတုိ႔သည္ အလြန္မရွင္းမရွင္းျဖစ္
သည့္စကားရပ္မ်ားျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ လူ႔ 
အခြင့္အေရးမ်ားသည္ အလြန္တိတိက်က် 
သတ္သတ္မွတ္မွတ္ ျဖစ္သည္။

 Joichi Ito

လူမႈအေျပာင္းအလဲအတြက္ အသံုးဝင္နည္း 
လမ္းတစ္ရပ္အျဖစ္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား၏ အင္အား 
တစ္ရပ္မွာ ယင္းသည္ အေျပာင္းအလဲလုပ္သူမ်ားကုိ 
မဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ လူတစ္ဦး 
တစ္ေယာက္ခ်င္းအား အခြင့္အေရးလက္ကုိင္ရွိသူ
မ်ားအျဖစ္ အင္အားေပးျခင္းႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ား 
ေတာင္းဆုိရရွိေရး နည္းလမ္းမ်ား ေဖာ္ထုတ္သတ္ 
မွတ္ေပးျခင္းျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရးတစ္ရပ္သည္ မမွ်တ 
မႈကုိေဖာ္ျပရန္ ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔အားရွင္းလင္းသည့္ ဘာသာ 
စကားတစ္ရပ္ေပးၿပီး ယင္းအေျခအေနမ်ားကုိ အမွန္ 
ျပဳျပင္ေရးအတြက္ ေရြးခ်ယ္ခြင့္မ်ားေပးသည္။ လူ႔ 
အခြင့္အေရးမ်ားသည္ အေျခအေနတစ္ရပ္ကုိသာ 
ေဖာ္ျပျခင္းမဟုတ္ဘဲ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ကုိလည္း 
ေဖာ္ျပသည္။  
- လူမႈအေျပာင္းအလဲအတြက္ အသံုးဝင္နည္း 

လမ္းတစ္ရပ္အျဖစ္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား
- ဥပေဒတစ္ရပ္အျဖစ္ လူ႔အခြင့္အေရး     
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ေနာက္ထပ္ အဆုိအမိန္႔စကားမ်ား   

သင့္အတြက္ သင္မေရြးခ်ယ္မည့္အရာကုိ အျခားသူမ်ားအတြက္ ဘယ္ေတာ့မွ မသတ္မွတ္ပါႏွင့္။    
-Confucius

သင့္အေနျဖင့္ လူအမ်ားအား သင့္အေပၚလုပ္ေစခ်င္သည့္အရာကုိ လူအမ်ားအေပၚလုပ္ပါ၊ သင့္အေပၚ မလုပ္ 
ေစခ်င္သည့္အရာကုိ ၄င္းတုိ႔အေပၚ မလုပ္ပါႏွင့္။      
-Prophet Mohammed

ကမၻာႀကီးသည္ အႏၱရာယ္ရွိေသာေနရာတစ္ခု ျဖစ္သည္၊ မေကာင္းမႈလုပ္သူမ်ားေၾကာင့္ အႏၱရာယ္ရွိျခင္း 
မဟုတ္ဘဲ ေဘးမွရပ္ၾကည့္ၿပီး ဘာမွမလုပ္သူမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။    
-Albert Einstein

အင္အားႀကီးမားသူမ်ားႏွင့္ အင္အားမဲ့သူမ်ားအၾကားျဖစ္ေပၚသည့္ ပဋိပကၡကုိလက္ေရွာင္ျခင္းက ၾကားေန ျခင္း 
မဟုတ္ဘဲ အင္အားႀကီးသူမ်ားဘက္မွေနျခင္း မည္သည္။ 
-Paulo Freire

ကမၻာတြင္ သင္ေတြ႔ျမင္လုိေသာအေျပာင္းအလဲအတုိင္း သင့္ကုိယ္သင္ေျပာင္းလဲပါ။  
-Gandhi

အမွန္ကုိျမင္ၿပီး ယင္းအားမလုပ္ျခင္းမွာ သတၱိမရွိျခင္းျဖစ္သည္။    
-Confucius

လက္ေတြ႔က်င့္သံုးမႈမရွိေသာ စာနာရုိင္းပင္းမႈလုပ္ရပ္ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္စကားမ်ားႏွင့္ အေတြးမ်ားသည္ 
အေရာင္အေသြး စံုလင္ေသာ္လည္း ေမႊးရနံ႔မရွိသည့္ လွပေသာပန္းမ်ားကဲ့သုိ႔ ျဖစ္သည္။ 
-Thich Nhat Hanh

ေနာက္ဆံုးတြင္ ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔ပါးစပ္ကေျပာသည့္အရာအားျဖင့္ မဟုတ္ဘဲ ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔လုပ္သည့္အရာအားျဖင့္ 
သမုိင္းက ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔ကုိ စီရင္ဆံုးျဖတ္လိမ့္သည္။ 
-Kofi Annan

တန္ဘုိးမ်ားသည္ ဒႆနဆရာမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ဘာသာေရးပညာရွင္မ်ားအား အလုပ္အေကြၽးျပဳရန္ ရွိေန ျခင္း 
မဟုတ္ဘဲ လူမ်ားကုိ ၄င္းတုိ႔ ဘဝမ်ားေနထုိင္ေရးႏွင့္ ၄င္းတုိ႔ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားစုစည္းေရး ကူညီရန္ရွိေနျခင္း 
ျဖစ္သည္ ။  
-Kofi Annan

မတူျခားနားမႈက ကြၽႏ္ုပ္ကုိ နိမ့္က်ေသးသိမ္ေစသည့္အခါ ကြၽႏ္ုပ္တြင္ အမ်ားႏွင့္သာတူညီမွ် ျဖစ္ခြင့္ရွိၿပီး 
ကြၽႏ္ုပ္ကုိအဓိပၸာယ္သတ္မွတ္သည့္ ဝိေသသလကၡဏာမ်ားကုိသာတူညီမွ်မႈကမသိက်ိဳးကြၽန္ျပဳသည့္အခါ ကြၽႏ္ုပ္ 
သည္ မတူကြဲလြဲခြင့္ရွိသည္။ 
-Boaventura Sousa Santos

လူတုိင္းရည္မွန္းခ်က္မ်ားထားခြင့္ရွိၿပီး ယင္းရည္မွန္းခ်က္မ်ား ရရွိေအာင္ျမင္ေရး ၄င္းတုိ႔ တတ္ႏုိင္သေလာက္ 
ႀကိဳးပမ္းရန္ တာဝန္ရွိသည္။   
-Simon Stevens
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အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ - ၁

အခ်ိန္ ၾကာခ်ိန္  လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ   ရည္ရြယ္ခ်က္  

9-9:15am ၃ဝ မိနစ္ စိတ္ထက္သန္ေစမႈ – နာမည္ကတ္ျပား တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္
  မိတ္ဆက္  ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ျဖစ္ေစျခင္း 
9:15-10am ၃ဝ မိနစ္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္၊ မိတ္ဆက္မႈမ်ား၊  စိတ္ခ်ရသည့္ေနရာ စီစဥ္ျခင္း
  ရည္မွန္းခ်က္ခ်ျခင္း  
10-11:00am ၆ဝ မိနစ္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ ၁ – တုိင္းျပည္သစ္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားက
  သုိ႔ရြက္လႊင့္ျခင္း   အဘယ္နည္း။ 
11-11:15an ၁၅ မိနစ္ ေခတၱနားခ်ိန္    
11:15-12:30pm ၇၅ မိနစ္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ ၂ –UDHR လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား မည္သည့္
  မိတ္ဆက္မႈႏွင့္ တင္ျပမႈ  ေနရာကလာသနည္း။ 
   မည္သည့္အခြင့္အေရးအမ်ိဳး
   အစားမ်ား ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔တြင္ရွိ
   သနည္း။ 
12:30-1:30pm ၆ဝ မိနစ္ ေန႔လယ္စာစားခ်ိန္    
1:30-1:45pm ၁၅ မိနစ္ အားတက္သေရာဝုိင္းဖြဲ႔ေဆြးေႏြးမႈ  ေစ့ေဆာ္အားေပးျခင္း 
1:45-2:45pm ၆ဝ မိနစ္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ ၃ – ပံုေျပာသူမ်ား၊  လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ စိတ္ခံစား
  ကဗ်ာဆရာမ်ား၊ ပန္းခ်ီဆရာမ်ား  မႈအရ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း
2:45-3:30pm ၄၅ မိနစ္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ ၄ – လူ႔အခြင့္အေရး တစ္ခုကုိတစ္ခု အျပန္အလွန္
  မ်ိဳးဆက္သံုးခု   အမွီျပဳမႈက အဘယ္နည္း။ 
3:30-3:45pm ၁၅ မိနစ္ ေခတၱနားခ်ိန္    
3:45-4:45pm ၆ဝ မိနစ္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ ၅ – သတင္းမ်ား ကြၽႏ္ုပ္ပတ္ဝန္းက်င္တြင္
  ထဲမွလူ႔အခြင့္အေရး  လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ကြၽႏ္ုပ္
   မည္သုိ႔ သိႏုိင္သနည္း။ 
4:45-5pm ၁၅ မိနစ္ ျပန္လည္သံုးသပ္မႈလုပ္ျခင္း/အဆံုးသတ္  သင္ယူၿပီးသမွ်အား ျပန္လည္
  – တစ္ခြန္းတည္းေဆာ္ၾသခ်က္၊ အလြယ္ သံုးသပ္ျခင္း၊
  တကူဖယ္၍ရသည့္ မွတ္စုစာရြက္ပုိင္းမ်ား  ဒုတိယေန႔ကုိ ႀကိဳၾကည့္ျခင္း
  (post-its) ပါေသာ အခ်က္အလက္
  စာလႊာမ်ား   
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အခ်ိန္ ၾကာခ်ိန္  လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ   ရည္ရြယ္ခ်က္  

9-9:15am ၁၅ မိနစ္ လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္မႈမ်ားႏွင့္ မီးေမာင္းထုိး ေသြးပူေလ့က်င့္ခန္းႏွင့္
  မႈမ်ား    ျပန္လည္သံုးသပ္မႈ  
9:15-9:45am ၃ဝ မိနစ္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ ၆ – လူ႔အခြင့္အေရး ျပန္လည္သံုးသပ္မႈႏွင့္
  'ပတ္လည္' ေဆြးေႏြးျခင္း  ႀကိဳၾကည့္မႈ 
9:45-10:30am ၄၅ မိနစ္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ ၇ – မွ်ေဝခံစားမႈ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားက
  ကစားနည္း  အဘယ္ေၾကာင့္အေရးပါ
   သနည္း။ သာ-တူညီမွ်မႈႏွင့္ 
   လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားရရွိခံစား
   ရန္ အဆီးအတားမ်ား 
10:30-10:45am ၁၅ မိနစ္ ေခတၱနားခ်ိန္   ေလ့လာသင္ယူမႈကုိ ကုိယ္ပုိင္
10:45-12:00pm ၇၅ မိနစ္ စိတ္အားထက္သန္ေစမႈ အေတြ႔အႀကံဳႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္
  အစေဖာ္ေမးခြန္းမ်ား  ျခင္းလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈကုိ
  အပုိင္းက႑ ၈ – ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ား၊  နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္း
  ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းခံရသူမ်ား၊ ေဘးမွ 
  ရပ္ၾကည့္သူ၊ ကုစားသူ     
12:00-1pm ၆ဝ မိနစ္ ေန႔လယ္စာစားခ်ိန္   
1-3pm ၁၂ဝ မိနစ္ အပုိင္းက႑ ၉ – တာဝန္ရွိမႈ – တင္ျပမႈ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကုိ မည္သူ
  အခြင့္အေရး လက္ကုိင္ရွိသူမ်ားႏွင့္ တာဝန္ မ်ားေစာင့္ေရွာက္သနည္း။
  ရွိသူမ်ား (အစုိးရမ်ား၊ တစ္သီး ပုဂၢလမ်ား၊  ကြၽႏ္ုပ္အတြက္မည္သည့္
  အဖြဲ႔အစည္းမ်ား) အရင္းအျမစ္မ်ားရရွိႏုိင္ 
   သနည္း။ ကြၽႏ္ုပ္၏အခန္း
   က႑က အဘယ္နည္း။ 
3-3:15pm ၁၅ မိနစ္ ေခတၱနားခ်ိန္   
3:15-3:45pm ၃ဝ မိနစ္ အပုိင္းက႑ ၁ဝ – အခြင့္အေရးမ်ား လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားသည္
  ထိတ္တုိက္ေတြ႔မႈ  အဘယ္ေၾကာင့္ အလြန္
   အျငင္း ပြားဖြယ္ျဖစ္သနည္း။ 
3:45pm-4:30pm ၄၅ မိနစ္ အပုိင္းက႑ ၁၁ – လူ႔အခြင့္အေရး  သင္ယူမႈအား ေပါင္းစပ္ျခင္း  
  အဆုိအမိန္႔စကားမ်ား  
4:30-5pm ၃ဝ မိနစ္ အဆံုးသတ္လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ–အခမ္း သင္ယူမႈကုိ ျပန္လည္သံုးသပ္
  အနား/စက္ဝုိင္း လႈပ္ရွားေဆာင္ ရြက္မႈ  ျခင္း/ေရွ႕သုိ႔ ေမွ်ာ္ၾကည့္ျခင္း 
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အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ - ၁

၁။ စိတ္ထက္သန္ေစမႈႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးမႈမ်ား (၁၅ မိနစ္မွ မိနစ္ ၃ဝ)

ရည္ရြယ္ခ်က္ -
• ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား တစ္ေယာက္ကုိတစ္ေယာက္ရင္းႏွီးေရး တြန္းအားေပးရန္ 
• ေႏြးေထြးၿပီး စိတ္ခ်ရသည့္ သင္ယူမႈဝန္းက်င္တစ္ရပ္ ဖန္တီးရန္   
• ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား၏ ေနာက္ခံမ်ားႏွင့္ မူလေနရာမ်ားကုိ သိရွိနားလည္ရန္  

လုပ္ထံုးလုပ္နည္း
• လူတစ္ဦးလွ်င္ နာမည္ကတ္ျပားႏွစ္ခုျပင္ဆင္ပါ။ တစ္ခုက ၄င္းတုိ႔ကုိယ္ေပၚတြင္ ခ်ိတ္/ကပ္ရန္ႏွင့္ က်န္ 

တစ္ခုက ၄င္းတုိ႔ကုိင္ထားရန္ျဖစ္သည္။
• ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲအတြင္း ၄င္းတုိ႔ကုိေခၚေစလုိသည့္ နာမည္မ်ားကုိ 

နာမည္ကတ္ ျပားႏွစ္ခုစလံုးေပၚတြင္ ေရးခုိင္းပါ။ 
• ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားကုိ အခန္းအႏွံ႔ေလွ်ာက္သြား၍ ဟုိလူဒီလူႏွင့္ ေရာေရာေႏွာေႏွာလုပ္ခုိင္းပါ။ 

တစ္စံုတစ္ေယာက္ႏွင့္ ၄င္းတုိ႔ေတြ႔သည့္အခါ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္မိတ္ဆက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ဒုတိယနာမည္ 
ကတ္ျပားခ်င္း  ဖလွယ္ရမည္။ ယင္းေနာက္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ ေနာက္ထပ္မိတ္ဖက္တစ္ 
ေယာက္ရွာေဖြရမည္ျဖစ္ကာ ဤတစ္ႀကိမ္တြင္ ၄င္းတုိ႔သည္ ပထမမိတ္ဖက္ (သူ/သူမ အနီးနားတြင္ 
မရွိေကာင္းမရွိႏုိင္)ကုိ ဒုတိယယမိတ္ဖက္အား အရင္ဆံုးညႊန္ျပကာ ၄င္းႏွင့္မိတ္ဆက္ေပးရမည္ျဖစ္ 
သည္။ ထုိေနာက္ ပထမမိတ္ဖက္မွ်ေဝခဲ့ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ကုိ ဒုတိယမိတ္ဖက္ထံ 
လက္ဆင့္ကမ္းရမည္။ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ နာမည္ကတ္ျပားမ်ား ေနာက္တစ္ဖန္ဖလွယ္ကာ 
တတိယမိတ္ဖက္ထံ ဆက္သြားရမည္။  

• အျခား ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူ အေတာ္မ်ားမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ခြင့္ရသည္အထိ လူတုိင္းသည္ ဤနည္းအတုိင္း 
ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္သြားရမည္။ ဝန္းက်င္အေျခအေနသည္ အသက္ဝင္ကာ က်ယ္က်ယ္ေလာင္ 
ေလာင္ရွိသင့္သည္။  

• အျခားသူမ်ားႏွင့္ ၄င္းတုိ႔ဘာသာ၄င္းတုိ႔ လုိက္လံမိတ္ဆက္ရန္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား 
မဖိတ္ေခၚမီ ဤလႈပ္ ရွားေဆာင္ရြက္မႈ မည္သုိ႔လုပ္ေဆာင္ရမည္ကုိ ပံုစံထုတ္ပါ။ 

• အဆုံးသတ္ – ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားကုိ စက္ဝုိင္းပံုျပန္ရပ္ခုိင္းပါ။ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းေဆာင္ရြက္ 
သူမ်ားအားအဖြဲ႔ထဲရွိ အျခားသူမ်ားကုိ မိတ္ဆက္ေပးခုိင္းပါ။ အဖြဲ႔ဝင္အေရအတြက္နည္းသည့္ အဖြဲ႔မ်ား 
တြင္ လူတုိင္း ကိုယ့္ကုိယ္ကုိယ္မိတ္ဆက္ရန္ အလွည့္က်သည္အထိ သင္ကစက္ဝုိင္းပတ္ပတ္လည္ 
သြားႏုိင္သည္။ သင့္ကုိသင္မိတ္ဆက္ၿပီးေနာက္ သင္က သင္ကုိင္ေဆာင္ထားသည့္ နာမည္ကတ္ျပား 
ေပၚရွိလူကုိ မိတ္ဆက္ရမည္။ 

မိတ္ဆက္မႈမ်ားအတြက္ ျဖစ္ႏုိင္သည့္လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား - 
• နာမည္ကတ္ျပားမိတ္ဆက္မႈမ်ား    
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• သင့္ကိုယ္သင္မိတ္ဆက္ျခင္း (ဆက္စပ္ပတ္သက္မႈရွိလွ်င္ နာမည္ႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္း) 
• သူ/သူမ အဘယ္ေၾကာင့္ ဤေနရာသုိ႔ေရာက္ေနသနည္း။ 
• သင့္အေၾကာင္း စိတ္ဝင္စားစရာအခ်က္   
• သင္တန္ဖုိးထားသည့္တစ္စံုတစ္ခု (ရိုးသားမႈ၊ ေျဖာင့္မတ္မႈ စသည္။) သုိ႔မဟုတ္ မုိက္မဲသည္ဟုထင္ေသာ 

တစ္စံုတစ္ခု 
* သင့္လူအုပ္စုအေပၚမူတည္၍ အစေဖာ္မႈမ်ား ညွိယူျပဳျပင္ပါ    

အျခားသူမ်ားကုိေျပာင္းလဲျခင္း - မိတ္ဆက္မႈမ်ားလုပ္ၿပီးေနာက္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား ၄င္းတုိ႔နာမည္ 
ကတ္ျပားမ်ား၏ အေရာင္မ်ားကုိၾကည့္ခုိင္းပါ။ ၄င္းတုိ႔ႏွင့္ နာမည္ကတ္ျပားခ်င္း အေရာင္တူသူမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔ဖြဲ႔ကာ 
ထုိသူမ်ားႏွင့္ အတူထုိင္ခိုင္းပါ။  

* အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမစတင္မီ သင္အလုိရွိသည့္ အဖြဲ႔အေရအတြက္အတုိင္း အေရာင္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ နာမည္ 
ကတ္ျပားမ်ား ျပင္ဆင္ပါ။ နာမည္ကတ္ျပားစုစုေပါင္း အေရအတြက္သည္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူ စုစုေပါင္းအေရ 
အတြက္ႏွင့္ ကုိက္ညီရ မည္။ 

၂။ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈအစီအစဥ္၊ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ားႏွင့္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား 
   (မိနစ္ ၃ဝ) 

• လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ အစီအစဥ္ကုိတင္ျပပါ (ရွင္းလင္းတင္ျပမႈလုပ္သည့္ ဘုတ္ျပားေပၚတြင္ ျပင္ဆင္ 
ပါ)။ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားကုိ ေမးခြန္းမ်ားေမးရန္ ဖိတ္ေခၚပါ။  

• စိတ္ခ်ရၿပီး အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းသည့္ ေလ့လာသင္ယူမႈဝန္းက်င္တစ္ရပ္ ျဖစ္ေပၚေစေရး အေျခခံဥပေဒသ 
မ်ား၏ အေရးပါမႈကုိမိတ္ဆက္ပါ။ ၄င္းတုိ႔ကုိယ္ပုိင္ ဥပေဒသမ်ားခ်မွတ္ေရး အကူအညီျဖစ္ရန္ ပါဝင္ 
ေဆာင္ရြက္သူမ်ားကုိ ႏွစ္ေယာက္တစ္တြဲ သုိ႔မဟုတ္ ၄င္းတုိ႔နာမည္ကတ္ျပား အေရာင္တူအဖြဲ႔လုိက္ 
ေဆာင္ရြက္ခုိင္းပါ။ သုိ႔မဟုတ္ အေျခခံဥပေဒသအခ်ိဳ႕ခ်မွတ္ၿပီး ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားကုိ ၄င္းတုိ႔ထဲ 
တြင္ ေပါင္းတည့္မႈလုပ္ခုိင္းပါ။

၃။ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ ၁ – တုိင္းျပည္သစ္သုိ႔ရြက္လႊင့္ျခင္း – လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား၊ လူသား၏ 
မရွိမျဖစ္လုိ အပ္မႈမ်ားႏွင့္ လုိလားေတာင့္တမႈမ်ားကုိ ဖြင့္ဆုိသတ္မွတ္ျခင္း (မိနစ္ ၆ဝ) 

ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား - 
• လူသား၏ မရွိမျဖစ္လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လူ၏လုိလားေတာင့္တမႈမ်ားကုိ အာရံုစုိက္ျခင္းအားျဖင့္ လူ႔ 

အခြင့္အေရးမ်ားအား အနက္အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိရန္။     
• လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား = ဘဝကို ဂုဏ္သိကၡာျဖင့္ေနထုိင္ရန္အတြက္ အေျခခံအက်ဆံုး မျဖစ္မေနလုိအပ္မႈ 

မ်ား
• အဓိကအခ်က္အခ်ာ လူ႔အခြင့္အေရးတန္ဖုိးမ်ားအား မိတ္ဆက္ေပးရန္ – လူတကာႏွင့္ဆုိင္မႈ၊ သာတူ 

ညီမွ်မႈ၊ ဟုိဒီမလႊဲေျပာင္းႏုိင္မႈ၊ ခြဲျခမ္း ထုတ္ႏုတ္၍မရမႈ၊ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုအျပန္အလွန္အမွီျပဳမႈ    

လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ - 
• တစ္အုပ္စုလံုးကုိ A အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ B အဖြဲ႔မ်ားအျဖစ္ ခြဲပါ။ 
• ေသြးပူေလ့က်င့္ခန္းအေနျဖင့္ တစ္ေယာက္စကားေျပာသည္ကုိ ၿပီးဆံုးသည္အထိ နားေထာင္ၿပီးမွ 
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ပါဝင္ေျပာဆုိမႈ လုပ္ရေသာ စက္ဝုိင္းဖြဲ႔ေဆြးေႏြးေျပာဆုိမႈ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္ ေရွ႕ဆက္ပါ။ 
• လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈအစီအစဥ္အတုိင္း လုပ္ေဆာင္ပါ – သင္ခန္းစာအစီအစဥ္ကုိၾကည့္ပါ    

ေခတၱနားခ်ိန္ (၁၅ မိနစ္)    

အျခားသူမ်ားကုိေျပာင္းလဲျခင္း (၁၅ မိနစ္) 

Animal Scrabble ကုိအသံုးျပဳ၍ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားကုိ စိတ္ထက္သန္ရန္ ေစ့ေဆာ္မႈလုပ္ကာ အဖြဲ႔ 
သစ္မ်ားအျဖစ္ဖြဲ႔ပါ။ ယင္းအဖြဲ႕မ်ားသည္ က်န္အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲနာရီမ်ားအတြင္း ၄င္းတုိ႔၏ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ 
လုပ္သည့္ အဖြဲ႔မ်ားျဖစ္မည္ဟု ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားကုိ ရွင္းျပပါ။ ယခု ၄င္းတုိ႔၏တာဝန္မွာ အဖြဲ႔နာမည္ 
စဥ္းစားရန္ျဖစ္သည္။ အဖြဲ႔ နာမည္စဥ္းစားရန္အဖြဲ႔မ်ားကုိ အခ်ိန္ ၅ မိနစ္ေပးၿပီး ယင္းအတြက္ ၄င္းတုိ႔ကုိ မ်က္ႏွာ 
စံုညီအႀကံျပဳခုိင္းပါ။ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားကုိ ၄င္းတုိ႔အဖြဲ႔မ်ားထဲတြင္ ထုိင္ခုိင္းပါ။ အျခားနည္းလမ္းအေနျဖင့္ 
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား နာမည္ကတ္ ျပားအေရာင္တူ အဖြဲ႔မ်ားထဲဆက္ထားၿပီး အျခားစိတ္ထက္သန္ေအာင္ 
လံႈ႔ေဆာ္ေပးမႈနည္းလမ္းတစ္ရပ္ အစားထုိးပါ။   

၄။ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ ၂ – UDHR ကုိမိတ္ဆက္ေပးမႈ ( မိနစ္ ၆ဝ မွ ၇၅ မိနစ္)

ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား - 
• လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား မည္သည့္ေနရာမွလာေၾကာင္း ရွင္းျပရန္    
• ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား UDHR ႏွင့္မိတ္ဆက္ေပးရန္  
• UDHR ကုိ တကယ့္ဘဝ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ၾကည့္ေရး ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား ကူညီရန္

လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ - 
• ရွင္းလင္းတင္ျပမႈလုပ္သည့္ ဘုတ္ျပားေပၚတြင္ UDHR ကုိေရးပါ၊ ဤမွတ္တမ္းမွတ္ရာႏွင့္ပတ္သက္၍ 

အတန္းသားမ်ား ဘာသိသည္ကုိ ႏိႈက္ထုတ္ပါ     
• 'အခြင့္အေရးမ်ား' ဆုိသည့္စကားလံုးကုိ ထင္ရွားေအာင္ေဖာ္ျပၿပီး UDHR က ထည့္သြင္းေကာင္းထည့္ 

သြင္းႏုိင္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ား၏ နမူနာမ်ားကုိ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားထံမွ ႏိႈက္ထုတ္ပါ    
• UDHR ႏွင့္ ၄င္းတြင္ပါဝင္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ပုိ၍အနီးကပ္အာရံုစုိက္ရန္ ဤအပုိင္းက႑ကုိ 

သီးသန္႔ရည္ရြယ္ေၾကာင္း အတန္းသားမ်ားအား ရွင္းျပပါ။
• လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈအစီအစဥ္အတုိင္း လုပ္ေဆာင္ပါ – သင္ခန္းစာအစီအစဥ္ကုိၾကည့္ပါ    

ေန႔လည္စာစားခ်ိန ္(မိနစ္ ၆ဝ)

အျခားသူမ်ားအား ေျပာင္းလဲျခင္း (၁၅ မိနစ္) 

အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမစတင္မီ သုိ႔မဟုတ္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား ေန႔လယ္စာစားခ်ိန္အတြင္း အစီအစဥ္တြင္ 
ထည့္သြင္းထားသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးအႏုပညာလက္ရာမ်ားကုိ အခန္းပတ္လည္တြင္ ခ်ိတ္ဆြဲပါ (သုိ႔မဟုတ္ 
သင့္ဟာသင္ေရြးခ်ယ္ပါ)။ လုိက္ဖက္သည့္ စိတ္အေျခအေနျဖစ္ေပၚေစေသာ ဂီတတစ္စံုတစ္ရာ သုိ႔မဟုတ္ 
သင့္ေဒသမွ လူ႔အခြင့္အေရး/ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေၾကာင္းအရာ ဂီတစ္ခုခုဖြင့္ထားလွ်င္ပုိေကာင္းသည္။ ေန႔လယ္စာ 
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စားၿပီးခ်ိန္တြင္ ဂီတကုိပိတ္ၿပီး ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား ၄င္းတုိ႔ထုိင္ခံုမ်ားတြင္ထုိင္ခုိင္းပါ။ ေအာက္ပါေဖာ္ျပ 
ခ်က္ကုိ ေၾကညာပါ - 

ယခုေန႔လယ္အပုိင္းက႑ကုိစတင္ရန္ သင္တုိ႔အားလံုးကုိ ကြၽႏ္ုပ္က အခန္းထဲတြင္ ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔ခင္းက်င္းျပသ 
ထားေသာ လွပသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးအေၾကာင္းအရာ အႏုပညာလက္ရာအခ်ိဳ႕ကုိ အရသာခံစားရန္ အခြင့္အေရး 
ေပးလုိသည္။ (ေနရာအရြယ္အစားအေပၚမူတည္၍) ကမၻာတစ္ဝန္းမွ ဤအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ေသာ အႏုပညာလက္ရာ 
မ်ားကုိ ၁ဝ မိနစ္မွ ၁၅ မိနစ္အၾကာခံစားပါ။ ၄င္းတုိ႔ကုိ သင္အရသာခံစားေနစဥ္ ေက်းဇူးျပဳၿပီး ေအာက္ပါ 
ေမးခြန္းမ်ားကုိ စဥ္းစားဆင္ျခင္ၾကည့္ပါ -  

• အႏုပညာရွင္ ေပးလုိေသာ သတင္းစကားမွာ အဘယ္နည္း။  
• အကယ္၍ရွိလွ်င္ မည္သည့္သတ္သတ္မွတ္မွတ္ျဖစ္ေသာ အခြင့္အေရး (မ်ား) ကုိ တင္ျပထားသနည္း။ 
• အႏုပညာလက္ရာေၾကာင့္ သင္မည္သုိ႔ခံစားရသနည္း။      

ကြၽႏ္ုပ္က ေခါင္းေလာင္းတီးသည့္အခါ သင္အႏွစ္သက္ဆံုး အႏုပညာလက္ရာေဘးတြင္ ရပ္ေနပါ။ 
ေစတနာ့ဝန္ထမ္း ေဆာင္ရြက္သူအခ်ိဳ႕ကုိ ၄င္းတုိ႔အႏွစ္သက္ဆံုး အႏုပညာလက္ရာႏွင့္ပတ္သက္၍ မွ်ေဝမႈ 

လုပ္ခုိင္းျခင္းျဖင့္ ယခုအပုိင္းက႑ေဆာင္ရြက္ခ်က္ကုိ ျပန္လည္အစီရင္ခံပါေစ။

လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ ၃ – ပံုေျပာသူမ်ား၊ ကဗ်ာဆရာမ်ားႏွင့္ ပန္းခ်ီဆရာမ်ား (မိနစ္ ၆ဝ)

ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား -
• UDHR ႏွင့္ပတ္သက္၍ သိရွိနားလည္မႈ/ရင္းႏွီးကြၽမ္းဝင္မႈ အားျဖည့္ေပးရန္  
• ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားကုိ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ စိတ္ခံစားမႈအရ၊ ထုိနည္းတူ အသိဥာဏ္ပညာအရ 

ခ်ိတ္ဆက္ ေရး တြန္းအားေပးရန္

လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ - 
• အထက္တြင္ၾကည့္ပါ  
• လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈအစီအစဥ္အတုိင္း လုပ္ေဆာင္ပါ – သင္ခန္းစာအစီအစဥ္ကုိၾကည့္ပါ

အျခားသူမ်ားအား ေျပာင္းလဲျခင္း (၅ မိနစ္) – တစ္ဖြဲ႔စီက ၄င္းတုိ႔အႏုပညာလက္ရာကုိ တင္ျပၿပီးသည့္အခါ 
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားကုိ ၄င္းတုိ႔၏လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈလုပ္သည့္ အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္အတူ ျပန္ထုိင္ခုိင္းပါ။ အႏုပညာ 
လက္ရာကုိ အေပၚဘက္ ျမင္သာသည့္ေနရာတစ္ခုတြင္ထားပါ။ 

၅။ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ ၄ – အခြင့္အေရးမ်ိဳးဆက္သံုးဆက္ႏွင့္ တစ္ခုကုိတစ္ခု အျပန္အလွန္
    အမွီျပဳမႈတန္ဖုိး (၄၅ မိနစ္) 

ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား - 
• ကြၽႏု္ပ္တုိ႔တြင္ရွိသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးအမ်ိဳးအစားမ်ားအေၾကာင္း စဥ္းစားပံုအမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ မိတ္ဆက္ေပး 

ရန္ 
• ခြဲျခမ္းထုတ္ႏႈတ္၍မရႏုိင္မႈႏွင့္ တစ္ခုကုိတစ္ခုအျပန္အလွန္အမွီျပဳမႈ လူ႔အခြင့္အေရးတန္ဖုိးမ်ား၏ 

အေရးပါမႈကုိ မိတ္ဆက္ေပးရန္ႏွင့္ အေလးထားေျပာျပရန္  
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လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ - 
• 'ျပည္သူအမ်ားရပုိင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအခြင့္အေရးမ်ား'၊ 'စီးပြါးေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအခြင့္ 

အေရးမ်ား' ႏွင့္ 'စုစည္းညီညြတ္မႈ အခြင့္အေရးမ်ား' ဟုေခါင္းစဥ္တပ္ထားသည့္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထား 
ေသာ ရွင္းလင္းတင္ျပမႈလုပ္သည့္ ဘုတ္ျပားမ်ားကုိ ခ်ိတ္ဆြဲပါ - 

• ၄င္းတို႔အပါအဝင္  UDHR တြင္ ေတြ႔ရသည့္၊ မေတြ႔ရသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကုိ အမ်ိဳးအစားက႑ 
သံုးရပ္အျဖစ္ အမ်ားအားျဖင့္ စုစည္းေၾကာင္း ရွင္းျပပါ။  

• လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈအစီအစဥ္အတုိင္း လုပ္ေဆာင္ပါ – သင္ခန္းစာအစီအစဥ္ကုိၾကည့္ပါ

ေခတၱနားခ်ိန ္(၁၅ မိနစ္)

အျခားသူမ်ားအား ေျပာင္းလဲျခင္း - လူတုိင္းကုိ အားလံုးျပန္စုေဝးရန္ ေခါင္းေလာင္းတီးပါ။ ပါဝင္ 
ေဆာင္ရြက္သူမ်ားကုိ ၄င္းတုိ႔အဖြဲ႔မ်ားတြင္ ထုိင္ခုိင္းပါ။ ဤအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲေနာက္ကြယ္မွ စိတ္လံႈ႔ေဆာ္ခ်က္မွာ 
လူအုပ္စုကုိ လူ႔အခြင့္အေရး ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္သည့္ အေျခခံသေဘာထားအျမင္မ်ားႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးရန္သာမက 
လက္ေတြ႔ကမၻာ၏ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္မႈႏွင့္ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာမႈလုပ္ႏုိင္ေရး 
၄င္းတုိ႔ကုိ လိမၼာမႈအရည္အေသြးမ်ားေပးရန္ျဖစ္ ေၾကာင္း ရွင္းျပပါ။

၆။ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ ၅ – သတင္းမ်ားထဲမွ လူ႔အခြင့္အေရး (မိနစ္ ၆ဝ)   

ရည္ရြယ္ခ်က္ - 
• ကြၽႏု္ပ္တုိ႔လူ႔အသုိက္အဝန္းမ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးျဖစ္အင္မ်ားကုိ သတိမူသိရွိမႈ ျမွင့္ 

တင္ရန္  
• ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားကုိ ၄င္းတုိ႔သင္ယူခဲ့ရသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးေဝါဟာရမ်ားႏွင့္ သေဘာထားအျမင္ 

မ်ားအား လက္ေတြ႔အလုပ္တာဝန္တစ္ရပ္အျဖစ္အသံုးခ်မႈ ေလ့က်င့္ခြင့္ေပးရန္ 
• လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္မႈေလ့က်င့္ရန္ 
• လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ မီဒီယာအၾကား အဆက္အစပ္ကုိ နားလည္သေဘာေပါက္ရန္

လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ - 
• မီဒီယာႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး အဆုိအမိန္႔စကားကုိ ရွင္းလင္းတင္ျပမႈလုပ္သည့္ ဘုတ္ျပားေပၚတြင္ေရးပါ။ 

အတန္း သားမ်ားအား ၄င္း၏ ဆုိလုိရင္းအဓိပၸါယ္ကုိ အေလးအနက္စဥ္းစားခုိင္းပါ။   
• ဂ်ာနယ္/သတင္းစာအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ေကာ္၊ ရွင္းလင္းတင္ျပမႈလုပ္သည့္ဘုတ္ျပားပုိင္းႏွင့္ မွတ္တံမ်ား ေဝေပးပါ
• လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈအစီအစဥ္အတုိင္း လုပ္ေဆာင္ပါ – သင္ခန္းစာအစီအစဥ္ကုိၾကည့္ပါ

၇။ အဆံုးသတ္ (၁၅ မိနစ္မွ မိနစ္ ၃ဝ)    

• ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားကုိ စက္ဝုိင္းတစ္ခုအတြင္းရပ္ခုိင္းကာ တစ္ေယာက္ခ်င္းကုိ ယခုအခုိက္တန္႔တြင္ 
၄င္းတုိ႔ မည္သုိ႔ခံစားခ်က္ျဖစ္ေနေၾကာင္းေဖာ္ျပသည့္ စကားလံုးတစ္ခု စဥ္းစားခုိင္းပါ။ စက္ဝုိင္းပတ္လည္ 
တြင္ စကားလံုးတစ္ခုေျပာျပေသာ လူတစ္ေယာက္စီႏွင့္ 'စကားတစ္လံုး' ေစ့ေဆာ္ခ်က္လုပ္ပါ။ သင္တုိ႔ 
တြင္ အခ်ိန္ပုိရပါက အစေဖာ္ေမးခြန္းတစ္ခုေပးပါ သုိ႔မဟုတ္ လူတစ္ေယာက္စီကုိ မွ်ေဝမႈလုပ္ရန္ 
သတ္မွတ္အခိ်န္တစ္ခုေပးပါ။  
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• အလြယ္တကူ ဖယ္ရွား၍ရသည့္ မွတ္စုစာရြက္ပုိင္းမ်ား (post-its)/မွတ္စုစလစ္မ်ား ေဝေပးပါ။ ပါဝင္ 
ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား ယေန႔အစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ၄င္းတုိ႔အတြက္ ႏွစ္သက္ဖြယ္ျဖစ္ေသာ တစ္စံု 
တစ္ရာကုိေဖာ္ျပသည့္ အေပါင္းလကၡဏာတစ္ခုႏွင့္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ စီစဥ္ျပဳလုပ္ပံုႏွင့္ပတ္သက္၍ 
တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္လုပ္ႏုိင္ေသာ သုိ႔မဟုတ္ ၄င္းတုိ႔ ပုိ၍သင္ယူလုိသည့္ တစ္စံုတစ္ရာကုိေဖာ္ျပ 
သည့္ ဂရိအကၡရာ delta (ဒယ္တာ) တစ္ခုေရးခုိင္းကာ ၄င္းတုိ႔အား အေပါင္းလကၡဏာႏွင့္ ဒယ္တာ 
အကၡရာကုိ အခန္းတစ္ေနရာတြင္ သင္အသင့္ျပင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာ ရွင္းလင္းတင္ျပမႈလုပ္သည့္ ဘုတ္ျပား 
ႏွစ္ခုေပၚတြင္ေရးခုိင္းပါ။ ဤမွတ္ခ်က္မ်ားကုိ အသံုးျပဳ၍ ေနာက္ရက္အစီအစဥ္အတြက္ အလုိက္သင့္ 
ကုိက္ညွိျပဳျပင္မႈလုပ္ပါ။

၁။ ေသြးပူေလ့က်င့္ခန္း (၁၅ မိနစ္)  

ရည္ရြယ္ခ်က္ - 
• ယေန႔အတြက္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ထၾကြလံု႔လတည္ေဆာက္ရန္ 
• ယမန္ေန႔မွ သင္ယူရမႈကုိ ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္     

လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ - 
• ထုိးထြင္းဖန္တီးႏုိင္စြမ္းရွိေသာ တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္မႈတစ္ရပ္ စတင္ေပးပါ။ 

လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္မႈက စိတ္ဝင္စားဖြယ္ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္တစ္စံုတစ္ရာႏွင့္ ဆက္စပ္ေနလွ်င္ ပုိ၍အလုပ္ 
ျဖစ္သည္။    

• ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား အခန္းပတ္လည္ေလွ်ာက္သြားကာ မိတ္ဖက္တစ္ေယာက္ရွာၿပီး ပထမ 
အစေဖာ္ေမးခြန္းကုိ ေဆြးေႏြးခုိင္းပါ။ ဒုတိယလက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္မႈ မစတင္ေပးမီ  ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူ 
မိတ္ဖက္မ်ားကုိ မိနစ္အနည္းငယ္ မွ်ေဝမႈလုပ္ခုိင္းပါ။  

• ဒုတိယအစေဖာ္ေမးခြန္း မွ်ေဝမႈကုိ ထပ္မံလုပ္ေဆာင္ပါ။ 
• ေစတနာ့ဝန္ထမ္းေဆာင္ရြက္သူအခ်ိဳ႕အား ၄င္းတုိ႔လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္မႈမ်ား သရုပ္ျပခုိင္းကာ ၄င္းတုိ႔ 

ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ တစ္စံုတစ္ရာကုိ မွ်ေဝခုိင္းပါ။ 

အစေဖာ္မႈမ်ား -
• သင့္ကိုယ္သင္မိတ္ဆက္ပါ၊ ထိုေနာက္ -

၁။ ယမန္ေန႔က သင္ သင္ယူခဲ့ရသည့္ တစ္စံုတစ္ရာကုိ မွ်ေဝပါ 
၂။ ယေန႔ သင္ ေနာက္ထပ္ေလ့လာစူးစမ္းလုိေသာ တစ္စံုတစ္ရာကုိ မွ်ေဝပါ 
၃။ ကေလးကလားဆန္သည့္ေမးခြန္း (ဤစာရင္းမွတစ္ခုေရြးခ်ယ္ပါ သုိ႔မဟုတ္ သင့္ဘာသာသင္ 

ေမးခြန္း ထုတ္ပါ)  
◊ သင္ တက္တူးတစ္ခုထုိးမည္ဆိုပါက ယင္းက မည္သုိ႔ေသာတက္တူးျဖစ္ကာ မည္သည့္ေနရာ 

တြင္ သင္ထုိးမည္နည္း။ 
◊ သင္၏ ေပ်ာ္စရာအေကာင္းဆုံး ကေလးဘဝအမွတ္ရစရာအျဖစ္အပ်က္ 
◊ မည္သည့္တန္ခုိးစြမ္းအင္ သင္ရလုိသနည္း၊ အဘယ္ေၾကာင့္ ယင္းတန္ခုိးစြမ္းအင္ ရလုိသနည္း။ 
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အက်ယ္ခ်ဲ႕ျခင္း - ေနာက္ဆံုးအလွည့္တြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားကို ၄င္းတုိ႔ကုိယ္ပုိင္လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္
မႈ စီစဥ္ေရးဆြဲ ခုိင္းပါ။ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲအတြင္း ေမးခြန္းတစ္ခု သုိ႔မဟုတ္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈတစ္ရပ္ႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အေသးစိတ္ေျပာျပခုိင္းရန္ လုိအပ္လွ်င္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား  ၄င္းတုိ႔ 
လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္မႈလုပ္ရမည့္ မိတ္ဖက္ကုိရွာခုိင္းပါ။ လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္မႈလုပ္ခုိင္းပါ။ ထုိေနာက္ အစေဖာ္ခ်က္ 
ကုိ ေဆြးေႏြးခုိင္းပါ။  

အျခားနည္းလမ္း - ဤေဆာင္ရြက္ခ်က္အား Talking Circle (တစ္ေယာက္စကားေျပာသည္ကုိ ၿပီးဆံုးသည္ 
အထိ နားေထာင္ၿပီးမွ ပါဝင္ေျပာဆုိမႈလုပ္ရေသာ စက္ဝုိင္းဖြဲ႔ေဆြးေႏြးေျပာဆုိမႈ) တစ္ခုအျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ပါ – 
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား အုပ္စုႏွစ္ခုခြဲပါ။ တစ္ေယာက္ကတစ္ေယာက္ကုိ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္မိေစရန္ တစ္ဖြဲ႔က 
စက္ဝုိင္းထဲတြင္ အျပင္ဘက္သုိ႔ မ်က္ႏွာမူ၍ရပ္ကာ က်န္တစ္ဖြဲ႔က အတြင္းဘက္သုိ႔ မ်က္ႏွာမူ၍ရပ္ရမည္။ 
တစ္ေယာက္ကုိတစ္ေယာက္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ျဖစ္သည့္ ႏွစ္ေယာက္တစ္တြဲမ်ားက ပထမအစေဖာ္ခ်က္အေပၚ 
၄င္းတုိ႔အျမင္မ်ားဖလွယ္ရမည္။ အစေဖာ္ခ်က္ ဖလွယ္မႈတစ္ခုၿပီးေနာက္ စက္ဝုိင္းထဲမွ လူတုိင္းကုိ ၄င္းတုိ႔ညာ 
ဘက္သုိ႔ ၁ ေယာက္မွ ၃ ေယာက္အထိလွည့္ခုိင္းကာ  ဒုတိယအစေဖာ္ခ်က္ကုိ ဖတ္ခုိင္းပါ။ ယင္းနည္းအတုိင္း 
ထပ္လုပ္ပါ။

၂။ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ ၆ – လူ႔အခြင့္အေရး 'ပတ္လည္' ေဆြးေႏြးျခင္း 
   (မိနစ္ ၃ဝ) – ယေန႔အတြက္ မိတ္ ဆက္လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ 

* သင္တုိ႔ အခ်ိန္မရပါက ဤလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈကုိေက်ာ္ပါ။ ယေန႔အတြက္အစီအစဥ္ကုိ ရွင္းလင္းတင္ျပမႈ 
လုပ္သည့္ ဘုတ္ျပားတစ္ခုေပၚတြင္ေရးၿပီး ၄င္းအား လူအုပ္စုထံတင္ျပကာ 'မွ်ေဝခံစားမႈခရီး' အပုိင္းက႑သုိ႔ 
တုိက္ရုိက္သြားပါ။ 

ရည္ရြယ္ခ်က္ - 
• လူအုပ္စုတစ္ခုလံုးကုိ ေဆြးေႏြးမႈတြင္ အာရံုစူးစုိက္ေပးရန္ 
• ယမန္ေန႔က ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔သင္ယူခ့ဲရသည္ကုိ ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ 
• ယေန႔ ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔ ေလ့လာစူးစမ္းရမည့္အရာကုိ ႀကိဳၾကည့္ရန္ 

လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ - 
• ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈမစတင္မီ မတူညီေသာ မွတ္တုိင္ေလးခုဖန္တီးပါ။ အဖြဲ႔ဝင္အေရအတြက္မ်ားေသာ 

အဖြဲ႔မ်ားအတြက္ အခန္း၏ အျခားတစ္ဖက္တြင္ ဒုတိယေျမာက္ မွတ္တုိင္ေလးခုဖန္တီးပါ။ အဖြဲ႔ကုိ 
ႏွစ္ဖြဲ႔ခြဲၿပီး တစ္ဖြဲ႔စီအား မွတ္တိုင္ေလးခုတစ္ေလွ်ာက္ လွည့္လည္ခုိင္းပါ။ ယခုအပုိင္းက႑အဆံုးတြင္ 
မ်က္ႏွာတစ္ဖက္တစ္ခ်က္စီ၌ တူညီ သည့္ေမးခြန္းပါရွိေသာ မွတ္စုစာလႊာမ်ားကုိ ျပန္လည္သံံုးသပ္ပါ။   

• လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈအစီအစဥ္အတုိင္း လုပ္ေဆာင္ပါ – သင္ခန္းစာအစီအစဥ္ကုိၾကည့္ပါ

အျခားသူမ်ားအား ေျပာင္းလဲျခင္း - 'လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ မည္သူမ်ား တာဝန္ရွိသနည္း' ဆုိသည့္ 
ေမးခြန္းကုိ ယေန႔ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔ ပုိ၍နီးနီးကပ္ကပ္ အာရံုစုိက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပပါ။ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား 
အားေပးျမွင့္တင္ေရးအတြက္ ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔၏ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းတာဝန္မ်ားေရာ အစုိးရႏွင့္ အျခားပါဝင္ 
သက္ဆုိင္သူမ်ား၏ တာဝန္မ်ားကုိပါ ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔ဆန္းစစ္သြားမည္ျဖစ္သည္။  
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၃။ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ ၇ – မွ်ေဝခံစားမႈခရီး (၄၅ မိနစ္မွ မိနစ္ ၆ဝ) 

ရည္ရြယ္ခ်က္ - 
• ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား ဘဝတြင္ ၄င္းတုိ႔၏ကုိယ္ပုိင္အေနအထားကုိ ဆင္ျခင္ခုိင္းရန္ႏွင့္ မတူ 

ျခားနားသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား ရင္ဆုိင္ေနရသူမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ မွ်ေဝခံစားၾကည့္ခုိင္းရန္။ 
• လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း အထူးအခြင့္အေရးေပးမႈႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈတုိ႔က သာတူညီမွ်မႈဆုိင္ရာ လူ႔ 

အခြင့္အေရး အေျခခံသေဘာတရားကုိ မည္သုိ႔တုိက္စားယုတ္ေလ်ာ့ေစႏုိင္ေၾကာင္း သိရွိနားလည္မႈ 
တစ္ရပ္ ေဖာ္ေဆာင္ရန္။ 

• လူ႔ဂုဏ္သိကၡာအေၾကာင္း သိရိွနားလည္မႈတစ္ရပ္ ေဖာ္ေဆာင္ရန္ 

လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ - 
• လူတိုင္း ေဘးခ်င္းယွဥ္ရပ္ကာ ေရွ႕သုိ႔ ၁၂ လွမ္းတက္မႈ သုိ႔မဟုတ္ ေနာက္သုိ႔ ၁၂ လွမ္းဆုတ္မႈ လုပ္ 

ႏုိင္ရန္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား ေနရာလြတ္ရွင္းလင္းခုိင္းပါ။ လိုအပ္လွ်င္ လူအုပ္စုကုိ အျပင္သုိ႔ 
ေနရာေရႊ႕ခုိင္းပါ။  

• လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈအစီအစဥ္အတုိင္း လုပ္ေဆာင္ပါ – သင္ခန္းစာအစီအစဥ္ကုိၾကည့္ပါ

ေခတၱနားခ်ိန္ (၁၅ မိနစ္)

အျခားသူမ်ားအား ေျပာင္းလဲျခင္း (၅ မိနစ္) – လူတုိင္းကုိ အားလံုးျပန္စုေဝးရန္ ေခါင္းေလာင္းတီးပါ။ 
စကားလံုးမ်ား၏အင္အား၊ အေလးအနက္စဥ္းစားမႈ၊ ႀကံစည္ေတြးေတာမႈ၊ လူ႔အခြင့္အေရးအစရွိေသာ အေၾကာင္း 
အရာႏွင့္ဆုိင္သည့္ ကဗ်ာတစ္ပုဒ္ျပင္ဆင္ပါ။ သင့္ေဒသမွျဖစ္လွ်င္ ပုိမုိသင့္ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္ၿပီး အဖြဲ႔ဝင္မ်ား 
အၾကား ခြဲေဝေပးႏုိင္ေလာက္သည့္ စာရြက္မ်ားေပၚတြင္ ကဗ်ာကုိတစ္ေၾကာင္းစီခ်ေရးပါ။ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား 
ကုိ ကဗ်ာစာေၾကာင္းတစ္ခုစီ အစဥ္ အ တုိင္းဖတ္ခုိင္းပါ။ ကဗ်ာႏွင့္ဆုိင္သည့္ ေနာက္ခံအနည္းငယ္ေျပာျပၿပီးေနာက္ 
လာမည့္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈသည္ စာေရးသားမႈ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈတစ္ရပ္ႏွင့္ စတင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
ရွင္းျပပါ။  ပညာေပးအစီအစဥ္ျပင္ဆင္မႈတြင္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ကဗ်ာအနည္းငယ္ ထည့္သြင္းပါ။

၄။ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ ၈–ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ၊ ေဘးမွရပ္ၾကည့္သူ၊ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းခံရသူ၊   
    ကုစားသ ူ(၇၅ မိနစ္) 

ရည္ရြယ္ခ်က္ -
• ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား လူ႔အခြင့္အေရးအေၾကာင္း ၄င္းတုိ႔သင္ယူရမႈႏွင့္ ၄င္းတုိ႔ကုိယ္ပုိင္အေတြ႔ 

အႀကံဳကုိ ဆက္စပ္ၾကည့္ခုိင္းရန္
• လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအားေပးျမွင့္တင္မႈတြင္ ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔၏ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာ အခန္းက႑ႏွင့္ပတ္သက္ 

ေသာ သတိမူသိရွိမႈ ပုိမိုနက္ရိႈင္းေစရန္

လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ - 
• ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား စက္ဝိုင္းတစ္ခုအတြင္းရပ္ေနဆဲတြင္ ၄င္းတုိ႔အား မတူညီသည့္ အေတြ႔အႀကံဳ 

ေလးရပ္အေပၚ အျဖစ္အပ်က္ ျပန္လည္ေရးသားတင္ျပမႈလုပ္ရန္ အခ်ိန္ ၁၅ မိနစ္မွ မိနစ္ ၂ဝ ေပးမည္ 
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ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပပါ။ ၄င္းတုိ႔ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူတစ္ေယာက္ျဖစ္ခဲ့ခ်ိန္၊ ေဘးမွရပ္ၾကည့္သူတစ္ေယာ
က္ျဖစ္ခဲ့ခ်ိန္၊ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းခံရသူတစ္ေယာက္ျဖစ္ခဲ့ခ်ိန္ႏွင့္ ကုစားသူတစ္ေယာက္ျဖစ္ခဲ့ခ်ိန္တုိ႔ႏွင့္
ဆုိင္သည့္ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားျဖစ္သည္။ 

• လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈအစီအစဥ္အတုိင္း လုပ္ေဆာင္ပါ – သင္ခန္းစာအစီအစဥ္ကုိၾကည့္ပါ

ေန႔လည္စာစားခ်ိန္ (၆ဝ မိနစ္)  

အျခားသူမ်ားအား ေျပာင္းလဲျခင္း - စိတ္ထက္သန္ေစရန္ ေစ့ေဆာ္မႈတစ္ခု ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ပါ။ 
စိတ္ကူးအ ႀကံအစည္တစ္ခုမွာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားကုိ မိမိတုိ႔ခ်င္းသာသိသည့္ လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္မႈ 
မိတ္ဖက္မ်ား ျပန္ျဖစ္ေစျခင္း ျဖစ္ကာ ၄င္းတုိ႔ခ်င္း လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္မႈမ်ားကုိ ေလ့လာသံုးသပ္ခုိင္းၿပီး ထုိေနာက္ 
လူတုိင္းအား မ်က္လံုးမ်ားပိတ္ခုိင္းပါ။ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား အခန္းအႏွံ႔သြားခုိင္းၿပီး မ်က္လံုးပိတ္ထား 
လ်က္ျဖင့္ ၄င္းတုိ႔မိတ္ဖက္ကုိရွာခုိင္းပါ။ ၄င္းတုိ႔ မွတ္မိေနသည့္ လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္မႈတစ္ခု ရွာေတြ႔သည္အထိ 
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားက ၄င္းတုိ႔အနီးပတ္လည္မွလူမ်ား ႏွင့္ လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္ရမည္ျဖစ္သည္။   

၅။ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ ၉ – တာဝန္ယူမႈမ်ားမရွိဘဲ အခြင့္အေရးမ်ားမရွိ (၁၂ဝ မိနစ္)

ရည္ရြယ္ခ်က္ –
• လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိမႈမ်ားအၾကား အဆက္အစပ္ကုိ နားလည္သေဘာေပါက္ရန္ 
• အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ေလးစားျခင္း၊ ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ ျဖည့္စြမ္းျခင္းတုိ႔က မည္သုိ႔အဓိပၸာယ္ရသည္ကုိ 

နားလည္သ ေဘာေပါက္ရန္ 
• လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား အားေပးျမွင့္တင္မႈတြင္ အစုိးရ၊ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႔စည္းႏွင့္ တစ္သီးပုဂၢလမ်ား၏ 

အခန္းက႑ ကုိ အေလးအနက္စဥ္းစားရန္  

လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ - 
• 'အခြင့္အေရးမ်ား' ႏွင့္ 'တာဝန္ရွိမႈမ်ား' ဆုိသည့္ စကားရပ္မ်ားေရးထားေသာ ရွင္းလင္းတင္ျပမႈလုပ္သည့္ 

ဘုတ္ ျပားတစ္ခုကုိ ခ်ိတ္ဆြဲပါ  
• ယင္းစကားရပ္ႏွစ္ခုအၾကား ကြဲျပားျခားနားခ်က္ႏွင့္ ၄င္းတုိ႔မည္သုိ႔ အဆက္အစပ္ရွိေၾကာင္း ပါဝင္ 

ေဆာင္ရြက္သူမ်ားကုိေမးပါ။ 
• လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈအစီအစဥ္အတုိင္း လုပ္ေဆာင္ပါ – သင္ခန္းစာအစီအစဥ္ကုိၾကည့္ပါ

** ဤလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ သင္ပုိ၍ အခ်ိန္လုိအပ္လွ်င္ ေနာက္တြင္ပါရွိေသာ 'သင္ မည္သည့္ 
ေနရာတြင္ ရပ္သနည္း' လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈကုိ ဖယ္ထုတ္ပါ။

၆။ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ ၁ဝ – အခြင့္အေရးမ်ား ထိပ္တုိက္ေတြ႔မႈ (မိနစ္ ၃ဝ မွ ၄၅ မိနစ္)  

ရည္ရြယ္ခ်က္ -
• တစ္ခါတစ္ရံ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ထိပ္တုိက္ေတြ႔မႈကုိ သာဓကေဆာင္ရန္ 
• ယင္းထိပ္တုိက္ေတြ႔မႈမ်ားအား ေျပလည္ေအာင္ေျဖရွင္းရန္ လူ႔အခြင့္အေရး လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကုိ 

မည္သုိ႔အသံုးျပဳႏုိင္သည္ကုိ သာဓကေဆာင္ရန္ 
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• အခြင့္အေရးမ်ား ကန္႔သတ္ခံရႏုိင္သည္ကုိ သိရွိနားလည္ရန္ 

လုပ္နည္းလုပ္ဟန္
• 'အခြင့္အေရးမ်ားထိပ္တုိက္ေတြ႔မႈ' ဆုိသည့္စကားရပ္ကုိ ရွင္းလင္းတင္ျပမႈလုပ္သည့္ ဘုတ္ျပားေပၚတြင္ 

ေရးၿပီး ၄င္းကုိ အခန္းေရွ႕တြင္ ခ်ိတ္ဆြဲပါ။ 
• အခြင့္အေရးမ်ား ထိပ္တုိက္ေတြ႔မႈတစ္ခုမွာ မည္သုိ႔ျဖစ္သည္ဟု ၄င္းတုိ႔ထင္ေၾကာင္း ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ 

သူမ်ားကုိ ေမးပါ။ 
• လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈအစီအစဥ္အတုိင္း လုပ္ေဆာင္ပါ – သင္ခန္းစာအစီအစဥ္ကုိၾကည့္ပါ   

၇။ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ ၁၂ – လူ႔အခြင့္အေရး အဆုိအမိန္႔စကားမ်ား (မိနစ္ ၃ဝ မွ မိနစ္ ၆ဝ) 

ရည္ရြယ္ခ်က္ - 
• ေလ့လာသင္ယူမႈအား ထုိးထြင္းဖန္တီးႏုိင္စြမ္းရွိသည့္ နည္းလမ္းတစ္ရပ္ျဖင့္ ေပါင္းစပ္ရန္ 
• အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ၏ ဆုိလုိရင္းအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ဆက္ႏြယ္သည့္ အဓိကေဝါဟာရ၊ သေဘာထား 

အျမင္မ်ားႏွင့္ ရႈျမင္ခ်က္မ်ားကုိ အားျဖည့္ေပးရန္ 
• ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားကုိ ၄င္းတုိ႔ႏွင့္ တစ္ပါတည္းယူေဆာင္သြားရန္အတြက္ ေစ့ေဆာ္မႈျဖစ္ေစသည့္ 

စကားအခ်ိဳ႕ေပးရန္ 

လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ - 
• အဆိုအမိန္႔စကားကတ္ျပားမ်ားကုိ က်ပန္းေဝေပးၿပီး ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား ၄င္းတုိ႔အဖြဲ႔မ်ား 

ရွာခုိင္းပါ။ 
• ဒုတိယအလွည့္အတြက္ အဖြဲ႔မ်ားကုိျပန္လည္မဖြဲ႔စည္းမီ ေဆြးေႏြးမႈတစ္ရပ္လုပ္ပါ။  
• လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈအစီအစဥ္အတုိင္း လုပ္ေဆာင္ပါ – သင္ခန္းစာအစီအစဥ္ကုိၾကည့္ပါ

၈။ အဆံုးသတ္ (မိနစ္ ၃ဝ)  

ရည္ရြယ္ခ်က္ - 
• ေလ့လာသင္ယူမႈကုိ ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ႏွင့္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ရန္ 
• လူ႔အသုိက္အဝန္း အာရံုအသိတစ္ရပ္ ဖန္တီးရန္

လုပ္နည္းလုပ္ဟန္- 
• အခန္းကုိရွင္းလင္းပါ    
• ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားကုိ စက္ဝုိင္းတစ္ခုထဲတြင္ ရပ္ခုိင္းပါ။ လူတုိင္းအား မ်က္စိမွိတ္ခုိင္းၿပီး ၄င္းတုိ႔ 

အေနျဖင့္ မိမိအိမ္သုိ႔ မိမိႏွင့္အတူယူေဆာင္သြားမည့္ အဓိကသင္ယူရရွိမႈျဖစ္ေသာ ဤအလုပ္ရံုေဆြး 
ေႏြးပြဲမွ စိတ္ဝင္စားဖြယ္အေကာင္းဆံုးအရာတစ္ခုကုိ စဥ္းစားၾကည့္ခုိင္းပါ။ စဥ္းစားၾကည့္ရန္ လူတုိင္းကုိ 
အခ်ိန္ေပးၿပီးလွ်င္ေပးၿပီးခ်င္း ၄င္းတုိ႔အားမ်က္လံုးဖြင့္ခုိင္းပါ။ 

• ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား ၄င္းတုိ႔၏ စိတ္ဝင္စားဖြယ္အေကာင္းဆံုး အခုိက္တန္႔/အဓိကသင္ယူရရွိမႈ 
ႏွင့္အညီ အစဥ္အတုိင္း အတန္းလုိက္စီခုိင္းပါ။ 

• ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား ၄င္းတုိ႔၏ အခုိက္တန္႔/သင္ယူရရွိမႈအေၾကာင္း ဝါက်တစ္ေၾကာင္း 
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ႏွစ္ေၾကာင္း မွ်ေဝခုိင္းပါ။ 
• စိတ္ႀကိဳက္ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိ – ကဗ်ာတစ္ပုဒ္ သုိ႔မဟုတ္ စာဖတ္ျပမႈတစ္ရပ္ျဖင့္ အဆံုးသတ္ပါ။ လူ႔အခြင့္ 

အေရး အေၾကာင္းေရးထားေသာ ေက်ာ္ၾကားသည့္ သီခ်င္းတစ္ပုဒ္မွ စာသားတစ္ခုကုိဖတ္ျပႏုိင္ကာ 
ထုိေနာက္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ေပါင္းၿပီး အိမ္ျပန္ရန္အသင့္ျဖစ္ခ်ိန္၌ 
သီခ်င္းကုိဖြင့္ပါ။ 

** စိတ္အေျခအေန သင့္ေလ်ာ္လွ်င္ သင့္အေနျဖင့္ မီးပံုပြဲတစ္ခု စီစဥ္ႏုိင္သည္။ အလယ္တြင္ သုိ႔မဟုတ္ 
အျခားေနရာတြင္ မီး သုိ႔မဟုတ္ ဖေယာင္းတုိင္ထြန္းပါ။ တစ္ကမၻာလံုးအတုိင္းအတာ လူ႔အခြင့္အေရးတက္ၾကြ 
လႈပ္ရွားမႈ (Amnesty international) အတြက္ ဖေယာင္းတုိင္၏ အေရးပါမႈကုိ ရွင္းျပပါ။ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ 
သူတစ္ဦးစီအား ဖေယာင္းတုိင္မ်ားေဝေပးပါ။ တစ္ဦးစီကုိ တစ္ေယာက္ဖေယာင္းတုိင္တစ္ေယာက္ အျပန္အလွန္ 
ထြန္းညွိခုိင္းၿပီး ယခုအေတြ႔အႀကံဳမွ ၄င္းတုိ႔ ဘာကုိယူေဆာင္သြားမည့္အေၾကာင္း အက်ဥ္းမွ်ေျပာခုိင္းပါ။ 
ထုိေနာက္ ဖေယာင္းတုိင္းကုိ သူ႔အတုိင္းထြန္းထားခဲ့၍ရႏုိင္သည့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေနရာတစ္ခုတြင္ ဖေယာင္း 
တုိင္မ်ားျပန္ထားခုိင္းပါ။   

ေရြးခ်ယ္ခြင့္မ်ား - 
• လူတိုင္း မွ်ေဝမႈလုပ္ၿပီးေနာက္ လုိအပ္သည့္ စာရြက္စာတမ္းဟူသမွ်ကုိ ဂရုစုိက္ပါ။ အရင္းအျမစ္ 

(ရည္ညႊန္းခ်က္) စာရင္းမ်ားေဝေပးပါ သုိ႔မဟုတ္ ဆက္သြယ္ရမည့္ စာရင္းတစ္ခုေဝေပးပါ။ 
• အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲဒုတိယေန႔မွ အေပါင္းလကၡဏာမ်ားႏွင့္ ဒယ္တာအကၡရာမ်ား။ အျခားခ်င့္တြက္မႈ 

ပံုစံမ်ား။
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အခ်ိန္ ၾကာခ်ိန္  လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ   ရည္ရြယ္ခ်က္  

9-9:15am ၃ဝ မိနစ္ စိတ္ထက္သန္ေစမႈ – နာမည္ကတ္ျပား တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္
  မိတ္ဆက္  ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ျဖစ္ေစျခင္း 
9:15-10am ၃ဝ မိနစ္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္၊ မိတ္ဆက္မႈမ်ား၊  စိတ္ခ်ရသည့္ေနရာ စီစဥ္ျခင္း
  ရည္မွန္းခ်က္ခ်ျခင္း  
10-11:00am ၆ဝ မိနစ္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ ၁ – တုိင္းျပည္သစ္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားက
  သုိ႔ရြက္လႊင့္ျခင္း   အဘယ္နည္း။ 
11-11:15an ၁၅ မိနစ္ ေခတၱနားခ်ိန္    
11:15-12:30pm ၇၅ မိနစ္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ ၂ –UDHR လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား မည္သည့္
  မိတ္ဆက္မႈႏွင့္ တင္ျပမႈ  ေနရာကလာသနည္း။ 
   မည္သည့္အခြင့္အေရးအမ်ိဳး
   အစားမ်ား ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔တြင္ရွိ
   သနည္း။ 
12:30-1:30pm ၆ဝ မိနစ္ ေန႔လယ္စာစားခ်ိန္    
1:30-1:45pm ၁၅ မိနစ္ အားတက္သေရာဝုိင္းဖြဲ႔ေဆြးေႏြးမႈ  ေစ့ေဆာ္အားေပးျခင္း 
1:45-2:45pm ၆ဝ မိနစ္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ ၃ – ပံုေျပာသူမ်ား၊  လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ စိတ္ခံစား
  ကဗ်ာဆရာမ်ား၊ ပန္းခ်ီဆရာမ်ား  မႈအရ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း
2:45-3:30pm ၄၅ မိနစ္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ ၄ – လူ႔အခြင့္အေရး တစ္ခုကုိတစ္ခု အျပန္အလွန္
  မ်ိဳးဆက္သံုးခု   အမွီျပဳမႈက အဘယ္နည္း။ 
3:30-3:45pm ၁၅ မိနစ္ ေခတၱနားခ်ိန္    
3:45-4:45pm ၆ဝ မိနစ္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ ၅ – သတင္းမ်ား ကြၽႏ္ုပ္ပတ္ဝန္းက်င္တြင္
  ထဲမွလူ႔အခြင့္အေရး  လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ကြၽႏ္ုပ္
   မည္သုိ႔ သိႏုိင္သနည္း။ 
4:45-5pm ၁၅ မိနစ္ ျပန္လည္သံုးသပ္မႈလုပ္ျခင္း/အဆံုးသတ္  သင္ယူၿပီးသမွ်အား ျပန္လည္
  – တစ္ခြန္းတည္းေဆာ္ၾသခ်က္၊ အလြယ္ သံုးသပ္ျခင္း၊
  တကူဖယ္၍ရသည့္ မွတ္စုစာရြက္ပုိင္းမ်ား  ဒုတိယေန႔ကုိ ႀကိဳၾကည့္ျခင္း
  (post-its) ပါေသာ အခ်က္အလက္
  စာလႊာမ်ား   
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9-9:15am ၁၅ မိနစ္ လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္မႈမ်ားႏွင့္ မီးေမာင္းထုိး ေသြးပူေလ့က်င့္ခန္းႏွင့္
  မႈမ်ား    ျပန္လည္သံုးသပ္မႈ  
9:15-9:45am ၃ဝ မိနစ္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ ၆ – လူ႔အခြင့္အေရး ျပန္လည္သံုးသပ္မႈႏွင့္
  'ပတ္လည္' ေဆြးေႏြးျခင္း  ႀကိဳၾကည့္မႈ 
9:45-10:30am ၄၅ မိနစ္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ ၇ – မွ်ေဝခံစားမႈ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားက
  ကစားနည္း  အဘယ္ေၾကာင့္အေရးပါ
   သနည္း။ သာ-တူညီမွ်မႈႏွင့္ 
   လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားရရွိခံစား
   ရန္ အဆီးအတားမ်ား 
10:30-10:45am ၁၅ မိနစ္ ေခတၱနားခ်ိန္   ေလ့လာသင္ယူမႈကုိ ကုိယ္ပုိင္
10:45-12:00pm ၇၅ မိနစ္ စိတ္အားထက္သန္ေစမႈ အေတြ႔အႀကံဳႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္
  အစေဖာ္ေမးခြန္းမ်ား  ျခင္းလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈကုိ
  အပုိင္းက႑ ၈ – ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ား၊  နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္း
  ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းခံရသူမ်ား၊ ေဘးမွ 
  ရပ္ၾကည့္သူ၊ ကုစားသူ     
12:00-1pm ၆ဝ မိနစ္ ေန႔လယ္စာစားခ်ိန္   
1-3pm ၁၂ဝ မိနစ္ အပုိင္းက႑ ၉ – တာဝန္ရွိမႈ – တင္ျပမႈ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကုိ မည္သူ
  အခြင့္အေရး လက္ကုိင္ရွိသူမ်ားႏွင့္ တာဝန္ မ်ားေစာင့္ေရွာက္သနည္း။
  ရွိသူမ်ား (အစုိးရမ်ား၊ တစ္သီး ပုဂၢလမ်ား၊  ကြၽႏ္ုပ္အတြက္မည္သည့္
  အဖြဲ႔အစည္းမ်ား) အရင္းအျမစ္မ်ားရရွိႏုိင္ 
   သနည္း။ ကြၽႏ္ုပ္၏အခန္း
   က႑က အဘယ္နည္း။ 
3-3:15pm ၁၅ မိနစ္ ေခတၱနားခ်ိန္   
3:15-3:45pm ၃ဝ မိနစ္ အပုိင္းက႑ ၁ဝ – အခြင့္အေရးမ်ား လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားသည္
  ထိတ္တုိက္ေတြ႔မႈ  အဘယ္ေၾကာင့္ အလြန္
   အျငင္း ပြားဖြယ္ျဖစ္သနည္း။ 
3:45pm-4:30pm ၄၅ မိနစ္ အပုိင္းက႑ ၁၁ – လူ႔အခြင့္အေရး  သင္ယူမႈအား ေပါင္းစပ္ျခင္း  
  အဆုိအမိန္႔စကားမ်ား  
4:30-5pm ၃ဝ မိနစ္ အဆံုးသတ္လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ–အခမ္း သင္ယူမႈကုိ ျပန္လည္သံုးသပ္
  အနား/စက္ဝုိင္း လႈပ္ရွားေဆာင္ ရြက္မႈ  ျခင္း/ေရွ႕သုိ႔ ေမွ်ာ္ၾကည့္ျခင္း 
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၁။ စိတ္ထက္သန္ေစမႈႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးမႈမ်ား (၁၅ မိနစ္မွ မိနစ္ ၃ဝ)

ရည္ရြယ္ခ်က္ -
• ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား တစ္ေယာက္ကုိတစ္ေယာက္ရင္းႏွီးေရး တြန္းအားေပးရန္ 
• ေႏြးေထြးၿပီး စိတ္ခ်ရသည့္ သင္ယူမႈဝန္းက်င္တစ္ရပ္ ဖန္တီးရန္   
• ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား၏ ေနာက္ခံမ်ားႏွင့္ မူလေနရာမ်ားကုိ သိရွိနားလည္ရန္  

လုပ္ထံုးလုပ္နည္း
• လူတစ္ဦးလွ်င္ နာမည္ကတ္ျပားႏွစ္ခုျပင္ဆင္ပါ။ တစ္ခုက ၄င္းတုိ႔ကုိယ္ေပၚတြင္ ခ်ိတ္/ကပ္ရန္ႏွင့္ က်န္ 

တစ္ခုက ၄င္းတုိ႔ကုိင္ထားရန္ျဖစ္သည္။
• ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲအတြင္း ၄င္းတုိ႔ကုိေခၚေစလုိသည့္ နာမည္မ်ားကုိ 

နာမည္ကတ္ ျပားႏွစ္ခုစလံုးေပၚတြင္ ေရးခုိင္းပါ။ 
• ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားကုိ အခန္းအႏွံ႔ေလွ်ာက္သြား၍ ဟုိလူဒီလူႏွင့္ ေရာေရာေႏွာေႏွာလုပ္ခုိင္းပါ။ 

တစ္စံုတစ္ေယာက္ႏွင့္ ၄င္းတုိ႔ေတြ႔သည့္အခါ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္မိတ္ဆက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ဒုတိယနာမည္ 
ကတ္ျပားခ်င္း  ဖလွယ္ရမည္။ ယင္းေနာက္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ ေနာက္ထပ္မိတ္ဖက္တစ္ 
ေယာက္ရွာေဖြရမည္ျဖစ္ကာ ဤတစ္ႀကိမ္တြင္ ၄င္းတုိ႔သည္ ပထမမိတ္ဖက္ (သူ/သူမ အနီးနားတြင္ 
မရွိေကာင္းမရွိႏုိင္)ကုိ ဒုတိယယမိတ္ဖက္အား အရင္ဆံုးညႊန္ျပကာ ၄င္းႏွင့္မိတ္ဆက္ေပးရမည္ျဖစ္ 
သည္။ ထုိေနာက္ ပထမမိတ္ဖက္မွ်ေဝခဲ့ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ကုိ ဒုတိယမိတ္ဖက္ထံ 
လက္ဆင့္ကမ္းရမည္။ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ နာမည္ကတ္ျပားမ်ား ေနာက္တစ္ဖန္ဖလွယ္ကာ 
တတိယမိတ္ဖက္ထံ ဆက္သြားရမည္။  

• အျခား ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူ အေတာ္မ်ားမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ခြင့္ရသည္အထိ လူတုိင္းသည္ ဤနည္းအတုိင္း 
ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္သြားရမည္။ ဝန္းက်င္အေျခအေနသည္ အသက္ဝင္ကာ က်ယ္က်ယ္ေလာင္ 
ေလာင္ရွိသင့္သည္။  

• အျခားသူမ်ားႏွင့္ ၄င္းတုိ႔ဘာသာ၄င္းတုိ႔ လုိက္လံမိတ္ဆက္ရန္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား 
မဖိတ္ေခၚမီ ဤလႈပ္ ရွားေဆာင္ရြက္မႈ မည္သုိ႔လုပ္ေဆာင္ရမည္ကုိ ပံုစံထုတ္ပါ။ 

• အဆုံးသတ္ – ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားကုိ စက္ဝုိင္းပံုျပန္ရပ္ခုိင္းပါ။ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းေဆာင္ရြက္ 
သူမ်ားအားအဖြဲ႔ထဲရွိ အျခားသူမ်ားကုိ မိတ္ဆက္ေပးခုိင္းပါ။ အဖြဲ႔ဝင္အေရအတြက္နည္းသည့္ အဖြဲ႔မ်ား 
တြင္ လူတုိင္း ကိုယ့္ကုိယ္ကုိယ္မိတ္ဆက္ရန္ အလွည့္က်သည္အထိ သင္ကစက္ဝုိင္းပတ္ပတ္လည္ 
သြားႏုိင္သည္။ သင့္ကုိသင္မိတ္ဆက္ၿပီးေနာက္ သင္က သင္ကုိင္ေဆာင္ထားသည့္ နာမည္ကတ္ျပား 
ေပၚရွိလူကုိ မိတ္ဆက္ရမည္။ 

မိတ္ဆက္မႈမ်ားအတြက္ ျဖစ္ႏုိင္သည့္လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား - 
• နာမည္ကတ္ျပားမိတ္ဆက္မႈမ်ား    
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• သင့္ကိုယ္သင္မိတ္ဆက္ျခင္း (ဆက္စပ္ပတ္သက္မႈရွိလွ်င္ နာမည္ႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္း) 
• သူ/သူမ အဘယ္ေၾကာင့္ ဤေနရာသုိ႔ေရာက္ေနသနည္း။ 
• သင့္အေၾကာင္း စိတ္ဝင္စားစရာအခ်က္   
• သင္တန္ဖုိးထားသည့္တစ္စံုတစ္ခု (ရိုးသားမႈ၊ ေျဖာင့္မတ္မႈ စသည္) သုိ႔မဟုတ္ မုိက္မဲသည္ဟုထင္ေသာ 

တစ္စံုတစ္ခု 
* သင့္လူအုပ္စုအေပၚမူတည္၍ အစေဖာ္မႈမ်ား ညွိယူျပဳျပင္ပါ    

အျခားသူမ်ားကုိေျပာင္းလဲျခင္း - မိတ္ဆက္မႈမ်ားလုပ္ၿပီးေနာက္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား ၄င္းတုိ႔နာမည္ 
ကတ္ျပားမ်ား၏ အေရာင္မ်ားကုိၾကည့္ခုိင္းပါ။ ၄င္းတုိ႔ႏွင့္ နာမည္ကတ္ျပားခ်င္း အေရာင္တူသူမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔ဖြဲ႔ကာ 
ထုိသူမ်ားႏွင့္ အတူထုိင္ခိုင္းပါ။  

* အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမစတင္မီ သင္အလုိရွိသည့္ အဖြဲ႔အေရအတြက္အတုိင္း အေရာင္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ နာမည္ 
ကတ္ျပားမ်ား ျပင္ဆင္ပါ။ နာမည္ကတ္ျပားစုစုေပါင္း အေရအတြက္သည္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူ စုစုေပါင္းအေရ 
အတြက္ႏွင့္ ကုိက္ညီရ မည္။ 

၂။ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈအစီအစဥ္၊ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ားႏွင့္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား 
   (မိနစ္ ၃ဝ) 

• လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ အစီအစဥ္ကုိတင္ျပပါ (ရွင္းလင္းတင္ျပမႈလုပ္သည့္ ဘုတ္ျပားေပၚတြင္ ျပင္ဆင္ 
ပါ)။ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားကုိ ေမးခြန္းမ်ားေမးရန္ ဖိတ္ေခၚပါ။  

• စိတ္ခ်ရၿပီး အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းသည့္ ေလ့လာသင္ယူမႈဝန္းက်င္တစ္ရပ္ ျဖစ္ေပၚေစေရး အေျခခံဥပေဒသ 
မ်ား၏ အေရးပါမႈကုိမိတ္ဆက္ပါ။ ၄င္းတုိ႔ကုိယ္ပုိင္ ဥပေဒသမ်ားခ်မွတ္ေရး အကူအညီျဖစ္ရန္ ပါဝင္ 
ေဆာင္ရြက္သူမ်ားကုိ ႏွစ္ေယာက္တစ္တြဲ သုိ႔မဟုတ္ ၄င္းတုိ႔နာမည္ကတ္ျပား အေရာင္တူအဖြဲ႔လုိက္ 
ေဆာင္ရြက္ခုိင္းပါ။ သုိ႔မဟုတ္ အေျခခံဥပေဒသအခ်ိဳ႕ခ်မွတ္ၿပီး ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားကုိ ၄င္းတုိ႔ထဲ 
တြင္ ေပါင္းတည့္မႈလုပ္ခုိင္းပါ။

၃။ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ ၁ – တုိင္းျပည္သစ္သုိ႔ရြက္လႊင့္ျခင္း – လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား၊ လူသား၏ 
မရွိမျဖစ္လုိ အပ္မႈမ်ားႏွင့္ လုိလားေတာင့္တမႈမ်ားကုိ ဖြင့္ဆုိသတ္မွတ္ျခင္း (မိနစ္ ၆ဝ) 

ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား - 
• လူသား၏ မရွိမျဖစ္လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လူ၏လုိလားေတာင့္တမႈမ်ားကုိ အာရံုစုိက္ျခင္းအားျဖင့္ လူ႔ 

အခြင့္အေရးမ်ားအား အနက္အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိရန္။     
• လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား = ဘဝကို ဂုဏ္သိကၡာျဖင့္ေနထုိင္ရန္အတြက္ အေျခခံအက်ဆံုး မျဖစ္မေနလုိအပ္မႈ 

မ်ား
• အဓိကအခ်က္အခ်ာ လူ႔အခြင့္အေရးတန္ဖုိးမ်ားအား မိတ္ဆက္ေပးရန္ – လူတကာႏွင့္ဆုိင္မႈ၊ သာတူ 

ညီမွ်မႈ၊ ဟုိဒီမလႊဲေျပာင္းႏုိင္မႈ၊ ခြဲျခမ္း ထုတ္ႏုတ္၍မရမႈ၊ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုအျပန္အလွန္အမွီျပဳမႈ    

လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ - 
• တစ္အုပ္စုလံုးကုိ A အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ B အဖြဲ႔မ်ားအျဖစ္ ခြဲပါ။ 
• ေသြးပူေလ့က်င့္ခန္းအေနျဖင့္ တစ္ေယာက္စကားေျပာသည္ကုိ ၿပီးဆံုးသည္အထိ နားေထာင္ၿပီးမွ 
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ပါဝင္ေျပာဆုိမႈ လုပ္ရေသာ စက္ဝုိင္းဖြဲ႔ေဆြးေႏြးေျပာဆုိမႈ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္ ေရွ႕ဆက္ပါ။ 
• လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈအစီအစဥ္အတုိင္း လုပ္ေဆာင္ပါ – သင္ခန္းစာအစီအစဥ္ကုိၾကည့္ပါ    

ေခတၱနားခ်ိန္ (၁၅ မိနစ္)    

အျခားသူမ်ားကုိေျပာင္းလဲျခင္း (၁၅ မိနစ္) 

Animal Scrabble ကုိအသံုးျပဳ၍ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားကုိ စိတ္ထက္သန္ရန္ ေစ့ေဆာ္မႈလုပ္ကာ အဖြဲ႔ 
သစ္မ်ားအျဖစ္ဖြဲ႔ပါ။ ယင္းအဖြဲ႕မ်ားသည္ က်န္အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲနာရီမ်ားအတြင္း ၄င္းတုိ႔၏ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ 
လုပ္သည့္ အဖြဲ႔မ်ားျဖစ္မည္ဟု ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားကုိ ရွင္းျပပါ။ ယခု ၄င္းတုိ႔၏တာဝန္မွာ အဖြဲ႔နာမည္ 
စဥ္းစားရန္ျဖစ္သည္။ အဖြဲ႔ နာမည္စဥ္းစားရန္အဖြဲ႔မ်ားကုိ အခ်ိန္ ၅ မိနစ္ေပးၿပီး ယင္းအတြက္ ၄င္းတုိ႔ကုိ မ်က္ႏွာ 
စံုညီအႀကံျပဳခုိင္းပါ။ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားကုိ ၄င္းတုိ႔အဖြဲ႔မ်ားထဲတြင္ ထုိင္ခုိင္းပါ။ အျခားနည္းလမ္းအေနျဖင့္ 
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား နာမည္ကတ္ ျပားအေရာင္တူ အဖြဲ႔မ်ားထဲဆက္ထားၿပီး အျခားစိတ္ထက္သန္ေအာင္ 
လံႈ႔ေဆာ္ေပးမႈနည္းလမ္းတစ္ရပ္ အစားထုိးပါ။   

၄။ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ ၂ – UDHR ကုိမိတ္ဆက္ေပးမႈ ( မိနစ္ ၆ဝ မွ ၇၅ မိနစ္)

ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား - 
• လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား မည္သည့္ေနရာမွလာေၾကာင္း ရွင္းျပရန္    
• ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား UDHR ႏွင့္မိတ္ဆက္ေပးရန္  
• UDHR ကုိ တကယ့္ဘဝ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ၾကည့္ေရး ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား ကူညီရန္

လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ - 
• ရွင္းလင္းတင္ျပမႈလုပ္သည့္ ဘုတ္ျပားေပၚတြင္ UDHR ကုိေရးပါ၊ ဤမွတ္တမ္းမွတ္ရာႏွင့္ပတ္သက္၍ 

အတန္းသားမ်ား ဘာသိသည္ကုိ ႏိႈက္ထုတ္ပါ     
• 'အခြင့္အေရးမ်ား' ဆုိသည့္စကားလံုးကုိ ထင္ရွားေအာင္ေဖာ္ျပၿပီး UDHR က ထည့္သြင္းေကာင္းထည့္ 

သြင္းႏုိင္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ား၏ နမူနာမ်ားကုိ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားထံမွ ႏိႈက္ထုတ္ပါ    
• UDHR ႏွင့္ ၄င္းတြင္ပါဝင္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ပုိ၍အနီးကပ္အာရံုစုိက္ရန္ ဤအပုိင္းက႑ကုိ 

သီးသန္႔ရည္ရြယ္ေၾကာင္း အတန္းသားမ်ားအား ရွင္းျပပါ။
• လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈအစီအစဥ္အတုိင္း လုပ္ေဆာင္ပါ – သင္ခန္းစာအစီအစဥ္ကုိၾကည့္ပါ    

ေန႔လည္စာစားခ်ိန ္(မိနစ္ ၆ဝ)

အျခားသူမ်ားအား ေျပာင္းလဲျခင္း (၁၅ မိနစ္) 

အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမစတင္မီ သုိ႔မဟုတ္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား ေန႔လယ္စာစားခ်ိန္အတြင္း အစီအစဥ္တြင္ 
ထည့္သြင္းထားသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးအႏုပညာလက္ရာမ်ားကုိ အခန္းပတ္လည္တြင္ ခ်ိတ္ဆြဲပါ (သုိ႔မဟုတ္ 
သင့္ဟာသင္ေရြးခ်ယ္ပါ)။ လုိက္ဖက္သည့္ စိတ္အေျခအေနျဖစ္ေပၚေစေသာ ဂီတတစ္စံုတစ္ရာ သုိ႔မဟုတ္ 
သင့္ေဒသမွ လူ႔အခြင့္အေရး/ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေၾကာင္းအရာ ဂီတစ္ခုခုဖြင့္ထားလွ်င္ပုိေကာင္းသည္။ ေန႔လယ္စာ 
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စားၿပီးခ်ိန္တြင္ ဂီတကုိပိတ္ၿပီး ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား ၄င္းတုိ႔ထုိင္ခံုမ်ားတြင္ထုိင္ခုိင္းပါ။ ေအာက္ပါေဖာ္ျပ 
ခ်က္ကုိ ေၾကညာပါ - 

ယခုေန႔လယ္အပုိင္းက႑ကုိစတင္ရန္ သင္တုိ႔အားလံုးကုိ ကြၽႏ္ုပ္က အခန္းထဲတြင္ ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔ခင္းက်င္းျပသ 
ထားေသာ လွပသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးအေၾကာင္းအရာ အႏုပညာလက္ရာအခ်ိဳ႕ကုိ အရသာခံစားရန္ အခြင့္အေရး 
ေပးလုိသည္။ (ေနရာအရြယ္အစားအေပၚမူတည္၍) ကမၻာတစ္ဝန္းမွ ဤအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ေသာ အႏုပညာလက္ရာ 
မ်ားကုိ ၁ဝ မိနစ္မွ ၁၅ မိနစ္အၾကာခံစားပါ။ ၄င္းတုိ႔ကုိ သင္အရသာခံစားေနစဥ္ ေက်းဇူးျပဳၿပီး ေအာက္ပါ 
ေမးခြန္းမ်ားကုိ စဥ္းစားဆင္ျခင္ၾကည့္ပါ -  

• အႏုပညာရွင္ ေပးလုိေသာ သတင္းစကားမွာ အဘယ္နည္း။  
• အကယ္၍ရွိလွ်င္ မည္သည့္သတ္သတ္မွတ္မွတ္ျဖစ္ေသာ အခြင့္အေရး (မ်ား) ကုိ တင္ျပထားသနည္း။ 
• အႏုပညာလက္ရာေၾကာင့္ သင္မည္သုိ႔ခံစားရသနည္း။      

ကြၽႏ္ုပ္က ေခါင္းေလာင္းတီးသည့္အခါ သင္အႏွစ္သက္ဆံုး အႏုပညာလက္ရာေဘးတြင္ ရပ္ေနပါ။ 
ေစတနာ့ဝန္ထမ္း ေဆာင္ရြက္သူအခ်ိဳ႕ကုိ ၄င္းတုိ႔အႏွစ္သက္ဆံုး အႏုပညာလက္ရာႏွင့္ပတ္သက္၍ မွ်ေဝမႈ 

လုပ္ခုိင္းျခင္းျဖင့္ ယခုအပုိင္းက႑ေဆာင္ရြက္ခ်က္ကုိ ျပန္လည္အစီရင္ခံပါေစ။

လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ ၃ – ပံုေျပာသူမ်ား၊ ကဗ်ာဆရာမ်ားႏွင့္ ပန္းခ်ီဆရာမ်ား (မိနစ္ ၆ဝ)

ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား -
• UDHR ႏွင့္ပတ္သက္၍ သိရွိနားလည္မႈ/ရင္းႏွီးကြၽမ္းဝင္မႈ အားျဖည့္ေပးရန္  
• ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားကုိ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ စိတ္ခံစားမႈအရ၊ ထုိနည္းတူ အသိဥာဏ္ပညာအရ 

ခ်ိတ္ဆက္ ေရး တြန္းအားေပးရန္

လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ - 
• အထက္တြင္ၾကည့္ပါ  
• လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈအစီအစဥ္အတုိင္း လုပ္ေဆာင္ပါ – သင္ခန္းစာအစီအစဥ္ကုိၾကည့္ပါ

အျခားသူမ်ားအား ေျပာင္းလဲျခင္း (၅ မိနစ္) – တစ္ဖြဲ႔စီက ၄င္းတုိ႔အႏုပညာလက္ရာကုိ တင္ျပၿပီးသည့္အခါ 
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားကုိ ၄င္းတုိ႔၏လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈလုပ္သည့္ အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္အတူ ျပန္ထုိင္ခုိင္းပါ။ အႏုပညာ 
လက္ရာကုိ အေပၚဘက္ ျမင္သာသည့္ေနရာတစ္ခုတြင္ထားပါ။ 

၅။ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ ၄ – အခြင့္အေရးမ်ိဳးဆက္သံုးဆက္ႏွင့္ တစ္ခုကုိတစ္ခု အျပန္အလွန္
    အမွီျပဳမႈတန္ဖုိး (၄၅ မိနစ္) 

ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား - 
• ကြၽႏု္ပ္တုိ႔တြင္ရွိသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးအမ်ိဳးအစားမ်ားအေၾကာင္း စဥ္းစားပံုအမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ မိတ္ဆက္ေပး 

ရန္ 
• ခြဲျခမ္းထုတ္ႏႈတ္၍မရႏုိင္မႈႏွင့္ တစ္ခုကုိတစ္ခုအျပန္အလွန္အမွီျပဳမႈ လူ႔အခြင့္အေရးတန္ဖုိးမ်ား၏ 

အေရးပါမႈကုိ မိတ္ဆက္ေပးရန္ႏွင့္ အေလးထားေျပာျပရန္  
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လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ - 
• 'ျပည္သူအမ်ားရပုိင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအခြင့္အေရးမ်ား'၊ 'စီးပြါးေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအခြင့္ 

အေရးမ်ား' ႏွင့္ 'စုစည္းညီညြတ္မႈ အခြင့္အေရးမ်ား' ဟုေခါင္းစဥ္တပ္ထားသည့္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထား 
ေသာ ရွင္းလင္းတင္ျပမႈလုပ္သည့္ ဘုတ္ျပားမ်ားကုိ ခ်ိတ္ဆြဲပါ - 

• ၄င္းတို႔အပါအဝင္  UDHR တြင္ ေတြ႔ရသည့္၊ မေတြ႔ရသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကုိ အမ်ိဳးအစားက႑ 
သံုးရပ္အျဖစ္ အမ်ားအားျဖင့္ စုစည္းေၾကာင္း ရွင္းျပပါ။  

• လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈအစီအစဥ္အတုိင္း လုပ္ေဆာင္ပါ – သင္ခန္းစာအစီအစဥ္ကုိၾကည့္ပါ

ေခတၱနားခ်ိန ္(၁၅ မိနစ္)

အျခားသူမ်ားအား ေျပာင္းလဲျခင္း - လူတုိင္းကုိ အားလံုးျပန္စုေဝးရန္ ေခါင္းေလာင္းတီးပါ။ ပါဝင္ 
ေဆာင္ရြက္သူမ်ားကုိ ၄င္းတုိ႔အဖြဲ႔မ်ားတြင္ ထုိင္ခုိင္းပါ။ ဤအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲေနာက္ကြယ္မွ စိတ္လံႈ႔ေဆာ္ခ်က္မွာ 
လူအုပ္စုကုိ လူ႔အခြင့္အေရး ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္သည့္ အေျခခံသေဘာထားအျမင္မ်ားႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးရန္သာမက 
လက္ေတြ႔ကမၻာ၏ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္မႈႏွင့္ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာမႈလုပ္ႏုိင္ေရး 
၄င္းတုိ႔ကုိ လိမၼာမႈအရည္အေသြးမ်ားေပးရန္ျဖစ္ ေၾကာင္း ရွင္းျပပါ။

၆။ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ ၅ – သတင္းမ်ားထဲမွ လူ႔အခြင့္အေရး (မိနစ္ ၆ဝ)   

ရည္ရြယ္ခ်က္ - 
• ကြၽႏု္ပ္တုိ႔လူ႔အသုိက္အဝန္းမ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးျဖစ္အင္မ်ားကုိ သတိမူသိရွိမႈ ျမွင့္ 

တင္ရန္  
• ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားကုိ ၄င္းတုိ႔သင္ယူခဲ့ရသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးေဝါဟာရမ်ားႏွင့္ သေဘာထားအျမင္ 

မ်ားအား လက္ေတြ႔အလုပ္တာဝန္တစ္ရပ္အျဖစ္အသံုးခ်မႈ ေလ့က်င့္ခြင့္ေပးရန္ 
• လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္မႈေလ့က်င့္ရန္ 
• လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ မီဒီယာအၾကား အဆက္အစပ္ကုိ နားလည္သေဘာေပါက္ရန္

လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ - 
• မီဒီယာႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး အဆုိအမိန္႔စကားကုိ ရွင္းလင္းတင္ျပမႈလုပ္သည့္ ဘုတ္ျပားေပၚတြင္ေရးပါ။ 

အတန္း သားမ်ားအား ၄င္း၏ ဆုိလုိရင္းအဓိပၸါယ္ကုိ အေလးအနက္စဥ္းစားခုိင္းပါ။   
• ဂ်ာနယ္/သတင္းစာအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ေကာ္၊ ရွင္းလင္းတင္ျပမႈလုပ္သည့္ဘုတ္ျပားပုိင္းႏွင့္ မွတ္တံမ်ား ေဝေပးပါ
• လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈအစီအစဥ္အတုိင္း လုပ္ေဆာင္ပါ – သင္ခန္းစာအစီအစဥ္ကုိၾကည့္ပါ

၇။ အဆံုးသတ္ (၁၅ မိနစ္မွ မိနစ္ ၃ဝ)    

• ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားကုိ စက္ဝုိင္းတစ္ခုအတြင္းရပ္ခုိင္းကာ တစ္ေယာက္ခ်င္းကုိ ယခုအခုိက္တန္႔တြင္ 
၄င္းတုိ႔ မည္သုိ႔ခံစားခ်က္ျဖစ္ေနေၾကာင္းေဖာ္ျပသည့္ စကားလံုးတစ္ခု စဥ္းစားခုိင္းပါ။ စက္ဝုိင္းပတ္လည္ 
တြင္ စကားလံုးတစ္ခုေျပာျပေသာ လူတစ္ေယာက္စီႏွင့္ 'စကားတစ္လံုး' ေစ့ေဆာ္ခ်က္လုပ္ပါ။ သင္တုိ႔ 
တြင္ အခ်ိန္ပုိရပါက အစေဖာ္ေမးခြန္းတစ္ခုေပးပါ သုိ႔မဟုတ္ လူတစ္ေယာက္စီကုိ မွ်ေဝမႈလုပ္ရန္ 
သတ္မွတ္အခိ်န္တစ္ခုေပးပါ။  
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• အလြယ္တကူ ဖယ္ရွား၍ရသည့္ မွတ္စုစာရြက္ပုိင္းမ်ား (post-its)/မွတ္စုစလစ္မ်ား ေဝေပးပါ။ ပါဝင္ 
ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား ယေန႔အစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ၄င္းတုိ႔အတြက္ ႏွစ္သက္ဖြယ္ျဖစ္ေသာ တစ္စံု 
တစ္ရာကုိေဖာ္ျပသည့္ အေပါင္းလကၡဏာတစ္ခုႏွင့္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ စီစဥ္ျပဳလုပ္ပံုႏွင့္ပတ္သက္၍ 
တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္လုပ္ႏုိင္ေသာ သုိ႔မဟုတ္ ၄င္းတုိ႔ ပုိ၍သင္ယူလုိသည့္ တစ္စံုတစ္ရာကုိေဖာ္ျပ 
သည့္ ဂရိအကၡရာ delta (ဒယ္တာ) တစ္ခုေရးခုိင္းကာ ၄င္းတုိ႔အား အေပါင္းလကၡဏာႏွင့္ ဒယ္တာ 
အကၡရာကုိ အခန္းတစ္ေနရာတြင္ သင္အသင့္ျပင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာ ရွင္းလင္းတင္ျပမႈလုပ္သည့္ ဘုတ္ျပား 
ႏွစ္ခုေပၚတြင္ေရးခုိင္းပါ။ ဤမွတ္ခ်က္မ်ားကုိ အသံုးျပဳ၍ ေနာက္ရက္အစီအစဥ္အတြက္ အလုိက္သင့္ 
ကုိက္ညွိျပဳျပင္မႈလုပ္ပါ။

၁။ ေသြးပူေလ့က်င့္ခန္း (၁၅ မိနစ္)  

ရည္ရြယ္ခ်က္ - 
• ယေန႔အတြက္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ထၾကြလံု႔လတည္ေဆာက္ရန္ 
• ယမန္ေန႔မွ သင္ယူရမႈကုိ ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္     

လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ - 
• ထုိးထြင္းဖန္တီးႏုိင္စြမ္းရွိေသာ တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္မႈတစ္ရပ္ စတင္ေပးပါ။ 

လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္မႈက စိတ္ဝင္စားဖြယ္ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္တစ္စံုတစ္ရာႏွင့္ ဆက္စပ္ေနလွ်င္ ပုိ၍အလုပ္ 
ျဖစ္သည္။    

• ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား အခန္းပတ္လည္ေလွ်ာက္သြားကာ မိတ္ဖက္တစ္ေယာက္ရွာၿပီး ပထမ 
အစေဖာ္ေမးခြန္းကုိ ေဆြးေႏြးခုိင္းပါ။ ဒုတိယလက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္မႈ မစတင္ေပးမီ  ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူ 
မိတ္ဖက္မ်ားကုိ မိနစ္အနည္းငယ္ မွ်ေဝမႈလုပ္ခုိင္းပါ။  

• ဒုတိယအစေဖာ္ေမးခြန္း မွ်ေဝမႈကုိ ထပ္မံလုပ္ေဆာင္ပါ။ 
• ေစတနာ့ဝန္ထမ္းေဆာင္ရြက္သူအခ်ိဳ႕အား ၄င္းတုိ႔လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္မႈမ်ား သရုပ္ျပခုိင္းကာ ၄င္းတုိ႔ 

ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ တစ္စံုတစ္ရာကုိ မွ်ေဝခုိင္းပါ။ 

အစေဖာ္မႈမ်ား -
• သင့္ကိုယ္သင္မိတ္ဆက္ပါ၊ ထိုေနာက္ -

၁။ ယမန္ေန႔က သင္ သင္ယူခဲ့ရသည့္ တစ္စံုတစ္ရာကုိ မွ်ေဝပါ 
၂။ ယေန႔ သင္ ေနာက္ထပ္ေလ့လာစူးစမ္းလုိေသာ တစ္စံုတစ္ရာကုိ မွ်ေဝပါ 
၃။ ကေလးကလားဆန္သည့္ေမးခြန္း (ဤစာရင္းမွတစ္ခုေရြးခ်ယ္ပါ သုိ႔မဟုတ္ သင့္ဘာသာသင္ 

ေမးခြန္း ထုတ္ပါ)  
◊ သင္ တက္တူးတစ္ခုထုိးမည္ဆိုပါက ယင္းက မည္သုိ႔ေသာတက္တူးျဖစ္ကာ မည္သည့္ေနရာ 

တြင္ သင္ထုိးမည္နည္း။ 
◊ သင္၏ ေပ်ာ္စရာအေကာင္းဆုံး ကေလးဘဝအမွတ္ရစရာအျဖစ္အပ်က္ 
◊ မည္သည့္တန္ခုိးစြမ္းအင္ သင္ရလုိသနည္း၊ အဘယ္ေၾကာင့္ ယင္းတန္ခုိးစြမ္းအင္ ရလုိသနည္း။ 
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အက်ယ္ခ်ဲ႕ျခင္း - ေနာက္ဆံုးအလွည့္တြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားကို ၄င္းတုိ႔ကုိယ္ပုိင္လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္
မႈ စီစဥ္ေရးဆြဲ ခုိင္းပါ။ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲအတြင္း ေမးခြန္းတစ္ခု သုိ႔မဟုတ္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈတစ္ရပ္ႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အေသးစိတ္ေျပာျပခုိင္းရန္ လုိအပ္လွ်င္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား  ၄င္းတုိ႔ 
လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္မႈလုပ္ရမည့္ မိတ္ဖက္ကုိရွာခုိင္းပါ။ လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္မႈလုပ္ခုိင္းပါ။ ထုိေနာက္ အစေဖာ္ခ်က္ 
ကုိ ေဆြးေႏြးခုိင္းပါ။  

အျခားနည္းလမ္း - ဤေဆာင္ရြက္ခ်က္အား Talking Circle (တစ္ေယာက္စကားေျပာသည္ကုိ ၿပီးဆံုးသည္ 
အထိ နားေထာင္ၿပီးမွ ပါဝင္ေျပာဆုိမႈလုပ္ရေသာ စက္ဝုိင္းဖြဲ႔ေဆြးေႏြးေျပာဆုိမႈ) တစ္ခုအျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ပါ – 
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား အုပ္စုႏွစ္ခုခြဲပါ။ တစ္ေယာက္ကတစ္ေယာက္ကုိ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္မိေစရန္ တစ္ဖြဲ႔က 
စက္ဝုိင္းထဲတြင္ အျပင္ဘက္သုိ႔ မ်က္ႏွာမူ၍ရပ္ကာ က်န္တစ္ဖြဲ႔က အတြင္းဘက္သုိ႔ မ်က္ႏွာမူ၍ရပ္ရမည္။ 
တစ္ေယာက္ကုိတစ္ေယာက္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ျဖစ္သည့္ ႏွစ္ေယာက္တစ္တြဲမ်ားက ပထမအစေဖာ္ခ်က္အေပၚ 
၄င္းတုိ႔အျမင္မ်ားဖလွယ္ရမည္။ အစေဖာ္ခ်က္ ဖလွယ္မႈတစ္ခုၿပီးေနာက္ စက္ဝုိင္းထဲမွ လူတုိင္းကုိ ၄င္းတုိ႔ညာ 
ဘက္သုိ႔ ၁ ေယာက္မွ ၃ ေယာက္အထိလွည့္ခုိင္းကာ  ဒုတိယအစေဖာ္ခ်က္ကုိ ဖတ္ခုိင္းပါ။ ယင္းနည္းအတုိင္း 
ထပ္လုပ္ပါ။

၂။ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ ၆ – လူ႔အခြင့္အေရး 'ပတ္လည္' ေဆြးေႏြးျခင္း 
   (မိနစ္ ၃ဝ) – ယေန႔အတြက္ မိတ္ ဆက္လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ 

* သင္တုိ႔ အခ်ိန္မရပါက ဤလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈကုိေက်ာ္ပါ။ ယေန႔အတြက္အစီအစဥ္ကုိ ရွင္းလင္းတင္ျပမႈ 
လုပ္သည့္ ဘုတ္ျပားတစ္ခုေပၚတြင္ေရးၿပီး ၄င္းအား လူအုပ္စုထံတင္ျပကာ 'မွ်ေဝခံစားမႈခရီး' အပုိင္းက႑သုိ႔ 
တုိက္ရုိက္သြားပါ။ 

ရည္ရြယ္ခ်က္ - 
• လူအုပ္စုတစ္ခုလံုးကုိ ေဆြးေႏြးမႈတြင္ အာရံုစူးစုိက္ေပးရန္ 
• ယမန္ေန႔က ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔သင္ယူခ့ဲရသည္ကုိ ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ 
• ယေန႔ ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔ ေလ့လာစူးစမ္းရမည့္အရာကုိ ႀကိဳၾကည့္ရန္ 

လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ - 
• ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈမစတင္မီ မတူညီေသာ မွတ္တုိင္ေလးခုဖန္တီးပါ။ အဖြဲ႔ဝင္အေရအတြက္မ်ားေသာ 

အဖြဲ႔မ်ားအတြက္ အခန္း၏ အျခားတစ္ဖက္တြင္ ဒုတိယေျမာက္ မွတ္တုိင္ေလးခုဖန္တီးပါ။ အဖြဲ႔ကုိ 
ႏွစ္ဖြဲ႔ခြဲၿပီး တစ္ဖြဲ႔စီအား မွတ္တိုင္ေလးခုတစ္ေလွ်ာက္ လွည့္လည္ခုိင္းပါ။ ယခုအပုိင္းက႑အဆံုးတြင္ 
မ်က္ႏွာတစ္ဖက္တစ္ခ်က္စီ၌ တူညီ သည့္ေမးခြန္းပါရွိေသာ မွတ္စုစာလႊာမ်ားကုိ ျပန္လည္သံံုးသပ္ပါ။   

• လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈအစီအစဥ္အတုိင္း လုပ္ေဆာင္ပါ – သင္ခန္းစာအစီအစဥ္ကုိၾကည့္ပါ

အျခားသူမ်ားအား ေျပာင္းလဲျခင္း - 'လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ မည္သူမ်ား တာဝန္ရွိသနည္း' ဆုိသည့္ 
ေမးခြန္းကုိ ယေန႔ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔ ပုိ၍နီးနီးကပ္ကပ္ အာရံုစုိက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပပါ။ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား 
အားေပးျမွင့္တင္ေရးအတြက္ ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔၏ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းတာဝန္မ်ားေရာ အစုိးရႏွင့္ အျခားပါဝင္ 
သက္ဆုိင္သူမ်ား၏ တာဝန္မ်ားကုိပါ ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔ဆန္းစစ္သြားမည္ျဖစ္သည္။  
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၃။ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ ၇ – မွ်ေဝခံစားမႈခရီး (၄၅ မိနစ္မွ မိနစ္ ၆ဝ) 

ရည္ရြယ္ခ်က္ - 
• ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား ဘဝတြင္ ၄င္းတုိ႔၏ကုိယ္ပုိင္အေနအထားကုိ ဆင္ျခင္ခုိင္းရန္ႏွင့္ မတူ 

ျခားနားသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား ရင္ဆုိင္ေနရသူမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ မွ်ေဝခံစားၾကည့္ခုိင္းရန္။ 
• လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း အထူးအခြင့္အေရးေပးမႈႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈတုိ႔က သာတူညီမွ်မႈဆုိင္ရာ လူ႔ 

အခြင့္အေရး အေျခခံသေဘာတရားကုိ မည္သုိ႔တုိက္စားယုတ္ေလ်ာ့ေစႏုိင္ေၾကာင္း သိရွိနားလည္မႈ 
တစ္ရပ္ ေဖာ္ေဆာင္ရန္။ 

• လူ႔ဂုဏ္သိကၡာအေၾကာင္း သိရိွနားလည္မႈတစ္ရပ္ ေဖာ္ေဆာင္ရန္ 

လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ - 
• လူတိုင္း ေဘးခ်င္းယွဥ္ရပ္ကာ ေရွ႕သုိ႔ ၁၂ လွမ္းတက္မႈ သုိ႔မဟုတ္ ေနာက္သုိ႔ ၁၂ လွမ္းဆုတ္မႈ လုပ္ 

ႏုိင္ရန္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား ေနရာလြတ္ရွင္းလင္းခုိင္းပါ။ လိုအပ္လွ်င္ လူအုပ္စုကုိ အျပင္သုိ႔ 
ေနရာေရႊ႕ခုိင္းပါ။  

• လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈအစီအစဥ္အတုိင္း လုပ္ေဆာင္ပါ – သင္ခန္းစာအစီအစဥ္ကုိၾကည့္ပါ

ေခတၱနားခ်ိန္ (၁၅ မိနစ္)

အျခားသူမ်ားအား ေျပာင္းလဲျခင္း (၅ မိနစ္) – လူတုိင္းကုိ အားလံုးျပန္စုေဝးရန္ ေခါင္းေလာင္းတီးပါ။ 
စကားလံုးမ်ား၏အင္အား၊ အေလးအနက္စဥ္းစားမႈ၊ ႀကံစည္ေတြးေတာမႈ၊ လူ႔အခြင့္အေရးအစရွိေသာ အေၾကာင္း 
အရာႏွင့္ဆုိင္သည့္ ကဗ်ာတစ္ပုဒ္ျပင္ဆင္ပါ။ သင့္ေဒသမွျဖစ္လွ်င္ ပုိမုိသင့္ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္ၿပီး အဖြဲ႔ဝင္မ်ား 
အၾကား ခြဲေဝေပးႏုိင္ေလာက္သည့္ စာရြက္မ်ားေပၚတြင္ ကဗ်ာကုိတစ္ေၾကာင္းစီခ်ေရးပါ။ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား 
ကုိ ကဗ်ာစာေၾကာင္းတစ္ခုစီ အစဥ္ အ တုိင္းဖတ္ခုိင္းပါ။ ကဗ်ာႏွင့္ဆုိင္သည့္ ေနာက္ခံအနည္းငယ္ေျပာျပၿပီးေနာက္ 
လာမည့္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈသည္ စာေရးသားမႈ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈတစ္ရပ္ႏွင့္ စတင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
ရွင္းျပပါ။  ပညာေပးအစီအစဥ္ျပင္ဆင္မႈတြင္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ကဗ်ာအနည္းငယ္ ထည့္သြင္းပါ။

၄။ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ ၈–ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ၊ ေဘးမွရပ္ၾကည့္သူ၊ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းခံရသူ၊   
    ကုစားသ ူ(၇၅ မိနစ္) 

ရည္ရြယ္ခ်က္ -
• ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား လူ႔အခြင့္အေရးအေၾကာင္း ၄င္းတုိ႔သင္ယူရမႈႏွင့္ ၄င္းတုိ႔ကုိယ္ပုိင္အေတြ႔ 

အႀကံဳကုိ ဆက္စပ္ၾကည့္ခုိင္းရန္
• လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအားေပးျမွင့္တင္မႈတြင္ ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔၏ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာ အခန္းက႑ႏွင့္ပတ္သက္ 

ေသာ သတိမူသိရွိမႈ ပုိမိုနက္ရိႈင္းေစရန္

လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ - 
• ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား စက္ဝိုင္းတစ္ခုအတြင္းရပ္ေနဆဲတြင္ ၄င္းတုိ႔အား မတူညီသည့္ အေတြ႔အႀကံဳ 

ေလးရပ္အေပၚ အျဖစ္အပ်က္ ျပန္လည္ေရးသားတင္ျပမႈလုပ္ရန္ အခ်ိန္ ၁၅ မိနစ္မွ မိနစ္ ၂ဝ ေပးမည္ 



106

ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပပါ။ ၄င္းတုိ႔ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူတစ္ေယာက္ျဖစ္ခဲ့ခ်ိန္၊ ေဘးမွရပ္ၾကည့္သူတစ္ေယာ
က္ျဖစ္ခဲ့ခ်ိန္၊ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းခံရသူတစ္ေယာက္ျဖစ္ခဲ့ခ်ိန္ႏွင့္ ကုစားသူတစ္ေယာက္ျဖစ္ခဲ့ခ်ိန္တုိ႔ႏွင့္
ဆုိင္သည့္ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားျဖစ္သည္။ 

• လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈအစီအစဥ္အတုိင္း လုပ္ေဆာင္ပါ – သင္ခန္းစာအစီအစဥ္ကုိၾကည့္ပါ

ေန႔လည္စာစားခ်ိန္ (၆ဝ မိနစ္)  

အျခားသူမ်ားအား ေျပာင္းလဲျခင္း - စိတ္ထက္သန္ေစရန္ ေစ့ေဆာ္မႈတစ္ခု ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ပါ။ 
စိတ္ကူးအႀကံအစည္တစ္ခုမွာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားကုိ မိမိတုိ႔ခ်င္းသာသိသည့္ လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္မႈ မိတ္ဖက္ 
မ်ား ျပန္ျဖစ္ေစျခင္း ျဖစ္ကာ ၄င္းတုိ႔ခ်င္း လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္မႈမ်ားကို ေလ့လာသံုးသပ္ခုိင္းၿပီး ထုိေနာက္ လူတုိင္း 
အား မ်က္လံုးမ်ားပိတ္ခုိင္းပါ။ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား အခန္းအႏွံ႔သြားခုိင္းၿပီး မ်က္လံုးပိတ္ထားလ်က္ျဖင့္ 
၄င္းတုိ႔မိတ္ဖက္ကုိရွာခုိင္းပါ။ ၄င္းတုိ႔မွတ္မိေနသည့္ လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္မႈတစ္ခု ရွာေတြ႔သည္အထိ ပါဝင္ေဆာင္ 
ရြက္သူမ်ားက ၄င္းတုိ႔အနီးပတ္လည္မွလူမ်ားႏွင့္ လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္ရမည္ျဖစ္သည္။   

၅။ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ ၉ – တာဝန္ယူမႈမ်ားမရွိဘဲ အခြင့္အေရးမ်ားမရွိ (၁၂ဝ မိနစ္)

ရည္ရြယ္ခ်က္ –
• လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိမႈမ်ားအၾကား အဆက္အစပ္ကုိ နားလည္သေဘာေပါက္ရန္ 
• အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ေလးစားျခင္း၊ ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ ျဖည့္စြမ္းျခင္းတုိ႔က မည္သုိ႔အဓိပၸာယ္ရသည္ကုိ 

နားလည္သ ေဘာေပါက္ရန္ 
• လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား အားေပးျမွင့္တင္မႈတြင္ အစုိးရ၊ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႔စည္းႏွင့္ တစ္သီးပုဂၢလမ်ား၏ 

အခန္းက႑ ကုိ အေလးအနက္စဥ္းစားရန္  

လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ - 
• 'အခြင့္အေရးမ်ား' ႏွင့္ 'တာဝန္ရွိမႈမ်ား' ဆုိသည့္ စကားရပ္မ်ားေရးထားေသာ ရွင္းလင္းတင္ျပမႈလုပ္သည့္ 

ဘုတ္ ျပားတစ္ခုကုိ ခ်ိတ္ဆြဲပါ  
• ယင္းစကားရပ္ႏွစ္ခုအၾကား ကြဲျပားျခားနားခ်က္ႏွင့္ ၄င္းတုိ႔မည္သုိ႔ အဆက္အစပ္ရွိေၾကာင္း ပါဝင္ 

ေဆာင္ရြက္သူမ်ားကုိေမးပါ။ 
• လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈအစီအစဥ္အတုိင္း လုပ္ေဆာင္ပါ – သင္ခန္းစာအစီအစဥ္ကုိၾကည့္ပါ

** ဤလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ သင္ပုိ၍ အခ်ိန္လုိအပ္လွ်င္ ေနာက္တြင္ပါရွိေသာ 'သင္ မည္သည့္ 
ေနရာတြင္ ရပ္သနည္း' လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈကုိ ဖယ္ထုတ္ပါ။

၆။ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ ၁ဝ – အခြင့္အေရးမ်ား ထိပ္တုိက္ေတြ႔မႈ (မိနစ္ ၃ဝ မွ ၄၅ မိနစ္)  

ရည္ရြယ္ခ်က္ -
• တစ္ခါတစ္ရံ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ထိပ္တုိက္ေတြ႔မႈကုိ သာဓကေဆာင္ရန္ 
• ယင္းထိပ္တုိက္ေတြ႔မႈမ်ားအား ေျပလည္ေအာင္ေျဖရွင္းရန္ လူ႔အခြင့္အေရး လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကုိ 

မည္သုိ႔အသံုးျပဳႏုိင္သည္ကုိ သာဓကေဆာင္ရန္ 
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• အခြင့္အေရးမ်ား ကန္႔သတ္ခံရႏုိင္သည္ကုိ သိရွိနားလည္ရန္ 

လုပ္နည္းလုပ္ဟန္
• 'အခြင့္အေရးမ်ားထိပ္တုိက္ေတြ႔မႈ' ဆုိသည့္စကားရပ္ကုိ ရွင္းလင္းတင္ျပမႈလုပ္သည့္ ဘုတ္ျပားေပၚတြင္ 

ေရးၿပီး ၄င္းကုိ အခန္းေရွ႕တြင္ ခ်ိတ္ဆြဲပါ။ 
• အခြင့္အေရးမ်ား ထိပ္တုိက္ေတြ႔မႈတစ္ခုမွာ မည္သုိ႔ျဖစ္သည္ဟု ၄င္းတုိ႔ထင္ေၾကာင္း ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ 

သူမ်ားကုိ ေမးပါ။ 
• လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈအစီအစဥ္အတုိင္း လုပ္ေဆာင္ပါ – သင္ခန္းစာအစီအစဥ္ကုိၾကည့္ပါ   

၇။ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ ၁၂ – လူ႔အခြင့္အေရး အဆုိအမိန္႔စကားမ်ား (မိနစ္ ၃ဝ မွ မိနစ္ ၆ဝ) 

ရည္ရြယ္ခ်က္ - 
• ေလ့လာသင္ယူမႈအား ထုိးထြင္းဖန္တီးႏုိင္စြမ္းရွိသည့္ နည္းလမ္းတစ္ရပ္ျဖင့္ ေပါင္းစပ္ရန္ 
• အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ၏ ဆုိလုိရင္းအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ဆက္ႏြယ္သည့္ အဓိကေဝါဟာရ၊ သေဘာထား 

အျမင္မ်ားႏွင့္ ရႈျမင္ခ်က္မ်ားကုိ အားျဖည့္ေပးရန္ 
• ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားကုိ ၄င္းတုိ႔ႏွင့္ တစ္ပါတည္းယူေဆာင္သြားရန္အတြက္ ေစ့ေဆာ္မႈျဖစ္ေစသည့္ 

စကားအခ်ိဳ႕ေပးရန္ 

လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ - 
• အဆိုအမိန္႔စကားကတ္ျပားမ်ားကုိ က်ပန္းေဝေပးၿပီး ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား ၄င္းတုိ႔အဖြဲ႔မ်ား 

ရွာခုိင္းပါ။ 
• ဒုတိယအလွည့္အတြက္ အဖြဲ႔မ်ားကုိျပန္လည္မဖြဲ႔စည္းမီ ေဆြးေႏြးမႈတစ္ရပ္လုပ္ပါ။  
• လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈအစီအစဥ္အတုိင္း လုပ္ေဆာင္ပါ – သင္ခန္းစာအစီအစဥ္ကုိၾကည့္ပါ

၈။ အဆံုးသတ္ (မိနစ္ ၃ဝ)  

ရည္ရြယ္ခ်က္ - 
• ေလ့လာသင္ယူမႈကုိ ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ႏွင့္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ရန္ 
• လူ႔အသုိက္အဝန္း အာရံုအသိတစ္ရပ္ ဖန္တီးရန္

လုပ္နည္းလုပ္ဟန္- 
• အခန္းကုိရွင္းလင္းပါ    
• ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားကုိ စက္ဝုိင္းတစ္ခုထဲတြင္ ရပ္ခုိင္းပါ။ လူတုိင္းအား မ်က္စိမွိတ္ခုိင္းၿပီး ၄င္းတုိ႔ 

အေနျဖင့္ မိမိအိမ္သုိ႔ မိမိႏွင့္အတူယူေဆာင္သြားမည့္ အဓိကသင္ယူရရွိမႈျဖစ္ေသာ ဤအလုပ္ရံုေဆြး 
ေႏြးပြဲမွ စိတ္ဝင္စားဖြယ္အေကာင္းဆံုးအရာတစ္ခုကုိ စဥ္းစားၾကည့္ခုိင္းပါ။ စဥ္းစားၾကည့္ရန္ လူတုိင္းကုိ 
အခ်ိန္ေပးၿပီးလွ်င္ေပးၿပီးခ်င္း ၄င္းတုိ႔အားမ်က္လံုးဖြင့္ခုိင္းပါ။ 

• ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား ၄င္းတုိ႔၏ စိတ္ဝင္စားဖြယ္အေကာင္းဆံုး အခုိက္တန္႔/အဓိကသင္ယူရရွိမႈ 
ႏွင့္အညီ အစဥ္အတုိင္း အတန္းလုိက္စီခုိင္းပါ။ 

• ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား ၄င္းတုိ႔၏ အခုိက္တန္႔/သင္ယူရရွိမႈအေၾကာင္း ဝါက်တစ္ေၾကာင္း 
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ႏွစ္ေၾကာင္း မွ်ေဝခုိင္းပါ။ 
• စိတ္ႀကိဳက္ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိ – ကဗ်ာတစ္ပုဒ္ သုိ႔မဟုတ္ စာဖတ္ျပမႈတစ္ရပ္ျဖင့္ အဆံုးသတ္ပါ။ လူ႔အခြင့္ 

အေရး အေၾကာင္းေရးထားေသာ ေက်ာ္ၾကားသည့္ သီခ်င္းတစ္ပုဒ္မွ စာသားတစ္ခုကုိဖတ္ျပႏုိင္ကာ 
ထုိေနာက္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ေပါင္းၿပီး အိမ္ျပန္ရန္အသင့္ျဖစ္ခ်ိန္၌ 
သီခ်င္းကုိဖြင့္ပါ။ 

** စိတ္အေျခအေန သင့္ေလ်ာ္လွ်င္ သင့္အေနျဖင့္ မီးပံုပြဲတစ္ခု စီစဥ္ႏုိင္သည္။ အလယ္တြင္ သုိ႔မဟုတ္ 
အျခားေနရာတြင္ မီး သုိ႔မဟုတ္ ဖေယာင္းတုိင္ထြန္းပါ။ တစ္ကမၻာလံုးအတုိင္းအတာ လူ႔အခြင့္အေရးတက္ၾကြ 
လႈပ္ရွားမႈ (Amnesty international) အတြက္ ဖေယာင္းတုိင္၏ အေရးပါမႈကုိ ရွင္းျပပါ။ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ 
သူတစ္ဦးစီအား ဖေယာင္းတုိင္မ်ားေဝေပးပါ။ တစ္ဦးစီကုိ တစ္ေယာက္ဖေယာင္းတုိင္တစ္ေယာက္ အျပန္အလွန္ 
ထြန္းညွိခုိင္းၿပီး ယခုအေတြ႔အႀကံဳမွ ၄င္းတုိ႔ ဘာကုိယူေဆာင္သြားမည့္အေၾကာင္း အက်ဥ္းမွ်ေျပာခုိင္းပါ။ 
ထုိေနာက္ ဖေယာင္းတုိင္းကုိ သူ႔အတုိင္းထြန္းထားခဲ့၍ရႏုိင္သည့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေနရာတစ္ခုတြင္ ဖေယာင္း 
တုိင္မ်ားျပန္ထားခုိင္းပါ။   

ေရြးခ်ယ္ခြင့္မ်ား - 
• လူတိုင္း မွ်ေဝမႈလုပ္ၿပီးေနာက္ လုိအပ္သည့္ စာရြက္စာတမ္းဟူသမွ်ကုိ ဂရုစုိက္ပါ။ အရင္းအျမစ္ 

(ရည္ညႊန္းခ်က္) စာရင္းမ်ားေဝေပးပါ သုိ႔မဟုတ္ ဆက္သြယ္ရမည့္ စာရင္းတစ္ခုေဝေပးပါ။ 
• အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲဒုတိယေန႔မွ အေပါင္းလကၡဏာမ်ားႏွင့္ ဒယ္တာအကၡရာမ်ား။ အျခားခ်င့္တြက္မႈ 

ပံုစံမ်ား။





က႑ ၄ – လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ား   

အစီအစဥ္ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးသူမ်ားအတြက္ 

အသံုးဝင္နည္းလမ္းမ်ား

လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ ၁  - လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္မႈ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္

လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ ၂  - အခြင့္အေရးမ်ား ထိပ္တုိက္ေတြ႔ျခင္း

လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ ၃  - တရားစီရင္ေရးအဖြဲ႕၏ အခန္းက႑

လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ ၄  - ျပည္တြင္းႏွင့္ေဒသတြင္း တရားစီရင္ေရးအဖြဲ႕၏ 

အခန္းက႑

လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ ၅ – လူ႕အခြင့္အေရးမေတာ္မတရားျပဳမႈတစ္ရပ္ကို 

အစီရင္ခံတင္ျပျခင္း

လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ ၆  - အန္ဂ်ီအုိအဝုိင္း (လမ္းဆံု)

လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ ၇  - လုပ္ငန္းစဥ္ စီစဥ္ေရးဆြဲမႈ

တည္ဆဲလူ႔အခြင့္အေရးမ်ား

လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ ၈  - လူ႕အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍

သင္ မည္သည့္ေနရာတြင္ ရပ္သနည္း။
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အခန္း - ၄

ေပါင္ေပၚထုိင္ျခင္း
လူခ်င္းပူးကပ္၍ စက္ဝုိင္းပံုရပ္ပါ။ လူတုိင္းက 

တူညီသည့္ တူ႐ႈရာဖက္ဆီ မ်က္ႏွာမူထားၿပီး လက္ 
မ်ားကုိ မိမိေရွ႕ရိွလူ၏ ပခံုးႏွစ္ဖက္ေပၚ တင္ထားပါ။ 
လူတုိင္းက ၄င္းတုိ႔ေနာက္ရွိလူ၏ ဒူးမ်ားေပၚသုိ႔ 
ျဖည္းျဖည္းခ်င္း ထုိင္ခ်သည္။ တစ္စံုတစ္ေယာက္ 
လဲက်သြားလွ်င္ရယ္ၾကၿပီး ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ႀကိဳးစား 
ပါ။   

လူတုိင္းအေပၚသုိ႔
ေျမမ်က္ႏွာျပင္အထက္  ခပ္ပါးပါးအျမင့္ရွိသည့္ 

ေသးငယ္ေသာ ကတ္ထူျပားတစ္ခု သုိ႔မဟုတ္ တစ္ 
စံုတစ္ခုရွာပါ။ လူအုပ္စုသည္ လူတုိင္းေျမျပင္မွ 
ေျခလြတ္ၿပီး ေသးငယ္သည့္ ယင္းကတ္ထူျပား 
သုိ႔မဟုတ္ အနည္းငယ္အထူရွိေသာ အရာဝတၴဳေပၚ 
ေရာက္ရွိေရးႀကိဳးပမ္းရမည္။ ထုိအရာေပၚေနရာရေရး 
ဂရုတစိုက္ႀကိဳးပမ္းပါ။ ယင္းသည္ေျမျပင္မွေျခေထာက္ 
လႊတ္၍ ေနရာရရန္ႀကိဳးပမ္းရေသာ ေျပာင္ေျမာက္ 
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လွ်င္ျမန္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ ရပ္ျဖစ္သည္။      

ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔အားထုတ္မႈ
လူအုပ္စုသည္ တစ္ေယာက္ပခံုးေပၚ တစ္ 

ေယာက္လက္တင္ၿပီး စက္ဝုိင္းပုံမတ္တပ္ရပ္သည္။ 
၄င္းတုိ႔ တစ္ေနရာမွ တစ္ေနရာသုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ရန္ 
ႀကံဳရာက်ပမ္းျဖစ္ေသာ အရာဝတၴဳမ်ားကို ၾကမ္းျပင္ 
ေပၚခ်ထားပါ။ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားသည္ ၄င္းတုိ႔ 
လက္မ်ား လံုးဝအသံုးမျပဳဘဲ တစ္ဖြဲ႔လံုးအတူတကြ 
ယင္းအရာဝတၴဳမ်ားကုိ ေကာက္ယူကာ ၄င္းတုိ႔အား 
ေနရာေရႊ႕ရမည္။  

အျခားနည္းလမ္း
လူအုပ္စုကေနရာေရႊ႕ေနသည့္ အရာဝတၴဳမ်ား 

ေပၚတြင္ ေခါင္းစီးစာတန္းမ်ားေရးပါ (UDHR အပုိဒ္ 
မ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရးတန္ဖုိးမ်ား၊ ဥပေဒသမ်ားႏွင့္ 
အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား)။ ဤ 
လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈကုိ ေသြးပူေလ့က်င့္ခန္းတစ္ရပ္ 
အျဖစ္ႏွင့္ ေနာက္လာမည့္ အေၾကာင္းအရာေခါင္းစဥ္ 
ကုိ မိတ္ဆက္မႈနည္းလမ္းတစ္ရပ္အျဖစ္ သုိ႔မဟုတ္ 
အစီအစဥ္တြင္ ေလ့လာသင္ယူခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာ တစ္စံု 
တစ္ခုကုိ ျပန္လည္သံုးသပ္မႈနည္းလမ္း တစ္ရပ္အျဖစ္ 
အသံုးျပဳပါ။    

ဖိနပ္မ်ား
လူတုိင္းသည္ မ်က္လံုးအဝတ္စည္းထားၿပီး 

ဖိနပ္မ်ားခြၽတ္ထားကာ ညႊန္ၾကားသူမ်ား (ေဘးမွ 
ေျပာျပသူမ်ား) က ၄င္းတုိ႔ကုိ အလယ္တြင္ထားသည္။ 
လူတုိင္းသည္ ၄င္းတုိ႔ဖိနပ္မ်ား ႀကိဳးစားရွာကာ ျပန္စီး 
ရသည္။  

လူအထံုး
လူအုပ္စုကုိ စက္ဝုိင္းပံုထားပါ။ လူတုိင္းသည္ 

စက္ဝုိင္းထဲရွိ အသီးသီးျဖစ္ေသာ အျခားသူမ်ားႏွင့္ 
လက္ခ်င္း လွမ္းခ်ိတ္ရသည္ (မိမိေဘးမွလူႏွင့္သာ 
မဟုတ္)။ လူမ်ား၏ လက္မ်ားျဖင့္ စက္ဝုိင္းပံုလုပ္ရန္ 
အတြက္ တစ္ေယာက္ကတစ္ ေယာက္ကုိ လွမ္းခ်ိတ္ 
႐ႈပ္ယွက္ေနေသာ လက္မ်ားကုိ ေျဖ(ျဖည္)ပါ။

အသံတိတ္ျပကၡဒိန္
လူအုပ္စုတစ္ခုလံုး ၄င္းတုိ႔ေမြးသည့္ ရက္ႏွင့္လ 

အစဥ္အတုိင္း တန္းစီရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပပါ။ 
သုိ႔ေသာ္ ဤလုပ္ေဆာင္ခ်က္ၿပီးေျမာက္ရန္ ၄င္းတုိ႔ 
စကားေျပာခြင့္မရွိ။ 

မုန္တုိင္း
ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူအဖြဲ႔ငယ္မ်ားအား မတူျခား 

နားသည့္အသံမ်ားႏွင့္ လက္ဟန္ေျခဟန္မ်ား လုပ္ 
ခုိင္းပါ (ဥပမာ ေလတုိက္ျခင္း၊ မုိး႐ြာျခင္း၊ လွ်ပ္လက္ 
ျခင္း၊ မုိးႀကိဳးပစ္ျခင္း စသည္)၊ ထိုေနာက္ မုန္တုိင္း၏ 
ညင္သာသည့္ အစပ်ိဳးမႈကုိ အသံ၊ လက္ဟန္ေျခ 
ဟန္တုိ႔အသံုးျပဳ၍ ဇာတ္လမ္းေျပာရသည္၊ မုန္တုိင္း 
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ၿပီးသည္အထိ သံစံုတီးဝုိင္းတစ္ခုကဲ့သုိ႔ အသံအမ်ိဴး 
မ်ိဴးလုပ္ရသည္ (ဥပမာ 'အဲဒီေေနာက္ လွ်ပ္လက္ပါ 
တယ္! အဲဒီေနာက္ မုိးၿခိမ္းပါတယ္')။ 

အသက္ကယ္ေလွမ်ားေပၚသုိ႔
ပထမဆံုး 'အသက္ကယ္ေလွကုိ' သရုပ္ျပရ 

သည္ - ေလွသ႑ာန္လုပ္ရန္  လူႏွစ္ေယာက္က 
လက္ခ်င္းခ်ိတ္ရသည္၊ ခရီးသည္မ်ားက ၄င္းတုိ႔လက္ 
ႏွစ္ဖက္ခ်ိတ္ထားသည့္ အဝုိင္းထဲတြင္ ရပ္ရသည္။ 
ထုိေနာက္ လူတိုင္းပင္လယ္ခရီးတစ္ခု ထြက္ရမည္ 
ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပပါ။ 'ပထမတြင္ ပင္လယ္သည္ 
ၿငိမ္သက္ေနၿပီး လူတုိင္းက ခရီးအတြက္ ေပ်ာ္ရႊင္ 
ေနၾကသည္။ ယင္းေနာက္ ရုတ္တရက္ သေဘာၤက 
ေက်ာက္ေဆာင္တစ္ခုကုိ တုိက္မိသည္။ လူတုိင္း 
သံုးေယာက္အဖြဲ႔မ်ားအျဖစ္ (သုိ႔မဟုတ္ တစ္ေယာက္ 
အဖြဲ႔ သုိ႔မဟုတ္ ေလးေယာက္အဖြဲ႔ စသည္)  အသက္ 
ကယ္ေလွတစ္ခုဆီ တက္ရမည္။' ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ 
သူမ်ားသည္ ယင္းေနာက္ 'အသက္ကယ္ေလွမ်ား' 
ပံုေဖာ္ရန္ အလုအယက္လုပ္ရသည္။ ျဖစ္ေနက် 
အတိုင္းတစ္စုံတစ္ေယာက္'ေရနစ္သည္'။ ယင္းေနာက္ 
ဇာတ္ေၾကာင္းေျပာမႈျပန္လုပ္ပါ။ 'ယခုသေဘာၤမွာ 
ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း ဆက္သြားေနသည္။ သုိ႔ေသာ္ 
ရုတ္တရက္ ဟာရီကိန္းတစ္ခု အစပ်ိဳးလာသည္၊ 
သေဘာၤစနစ္ေနသည္။ လူတိုင္း ႏွစ္ေယာက္တစ္ဖြ႔ဲျဖင့္ 
အသက္ကယ္ေလွမ်ားဆီ ေျပးသြားသည္။' 'သေဘာၤ 
ပ်က္မႈ' အႀကိမ္ႀကိမ္ျဖစ္ေပၚသည္ဟု ဤနည္းအတုိင္း 
ဆက္လုပ္ပါ။ 

အုပ္စုလုိက္သက္ၿငိမ္ခင္းက်င္းျပသမႈလက္
ရာ သုိ႔မဟုတ္တပ္ဆင္မႈအႏုပညာလက္ရာ

လူတစ္ေယာက္စီသည္ ၄င္းတုိ႔အတြက္ အေရး 
ပါသည့္ တစ္စံုတစ္ရာကုိ မိတ္ဆက္ေပးမႈ နည္းလမ္း 
တစ္ရပ္အျဖစ္ အဖြင့္ခင္းက်င္းျပသမႈတြင္ ပါဝင္တင္ 
ဆက္ရန္ ၄င္းတုိ႔အတြက္ အဓိပၸာယ္ရွိေသာ အရာ 
တစ္ခုကုိ အိမ္မွယူေဆာင္လာရမည္။ 

အသံတိတ္မိတ္ဆက္မႈ
စကားမေျပာဘဲ လူမ်ားတစ္ဦးကုိတစ္ဦး ဆက္ 

သြယ္၍ရသည့္အခ်က္ကုိ ပံုစံထုတ္ျခင္းအတြက္ 
အလြန္ေကာင္းသည္။ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ 
ႏွစ္ေယာက္တစ္တြဲတြဲရၿပီး လက္ဟန္ေျခဟန္မ်ားႏွင့္ 
အမူအရာမ်ားသာ အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ၄င္းတုိ႔ကုိယ္ 
၄င္းတုိ႔ မိတ္ဆက္ေပးရန္ မိနစ္အနည္းငယ္အခ်ိန္ရ 
သည္။ မိနစ္အနည္းငယ္ၾကာၿပီးေနာက္ ႏွစ္ေယာက္ 
တစ္တြဲမ်ားက လူစုထံျပန္လာၿပီး ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူ 
မ်ားသည္ အျခားတစ္ေယာက္အေၾကာင္း သူ/သူမ 
ဘာသိခဲ့ရသည္ကုိ တစ္ေယာက္တစ္လွည့္ေျပာျပရ 
မည္။  

ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား
'ပံုတူဆြဲျခင္း' ကဲ့သို႔ျဖစ္သည္၊ သုိ႔ေသာ္ ေရးဆြဲ 

ျခင္းမရွိ။ တစ္ေယာက္စီသည္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးတြဲ 
သည္။ ေမးခြန္းအသီးသီးေမးသည္။ ထုိေနာက္ မိတ္ 
ဖက္တစ္ေယာက္စီက က်န္တစ္ေယာက္ကုိ တစ္ဖြဲ႔ 
လံုးႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ဦးေဆာင္ 
ေမးခြန္းမ်ားက ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္ႏုိင္သည္ -  
၁။ မည္သည့္အရာကသင့္ကုိအမ်ားႏွင့္မတူ တစ္မူ 

ထူးေစသနည္း။   
၂။ သင့္ဘဝတြင္ မည္သူက ယခုသင္ျဖစ္ေနသည့္ 

ထက္ျမက္ေသာ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ရန္ ကူညီခဲ့ 
သနည္း။  

၃။ 'လူ႔အခြင့္အေရး' ဆုိသည့္စကားကုိ ၾကားသည့္ 
အခါ သင္ဘာကုိေတြးသနည္း။  

၄။ မည္သည့္တိရစၧာန္က သင့္ကို အေကာင္းဆံုး 
ကုိယ္စားျပဳသနည္း။ 

၅။ သင့္မိသားစု သုိ႔မဟုတ္ သင့္အသုိက္အဝန္း 
တြင္ မည္သူသည္ အေကာင္းဆံုးပံုေျပာသူ ျဖစ္ 
သနည္း။  

၆။ သင့္ဘဝမွ မည္သည့္အျဖစ္အပ်က္က သင္၏ 
ကမၻာ့အျမင္ကုိ အက်ိဳးအသက္ေရာက္ဆံုး ျဖစ္ 
သနည္း။ 

၇။ မည္သည့္အရာ၏ ေစ့ေဆာ္မႈေၾကာင့္ သင္ဤ 
ေနရာသုိ႔ ေရာက္ရွိလာသနည္း။ 
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တစ္ေလွတည္းစီး
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္၄င္းတုိ႔ႏွင့္ တူညီ 

သည့္ ပင္ကုိသြင္ျပင္လကၡဏာရွိေသာ အျခားသူမ်ား 
ႏွင့္တြဲရမည္။ ယင္းေနာက္ အခ်ိဳ႕အမ်ိဳးအစားက႑ 
မ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ပါ (ဥပမာ တူညီသည့္ ဆယ္စုႏွစ္ 
သုိ႔မဟုတ္ လတြင္ ေမြးသူမ်ား၊ ကေလးအေရအတြက္ 
သုိ႔မဟုတ္ ေမြးခ်င္းအေရအတြက္ တူညီသူမ်ား၊ အိမ္ 
တြင္တူညီသည့္ဘာသာစကားေျပာသူမ်ား သုိ႔မဟုတ္ 
ဘာသာစကားအေရအတြက္ တူညီသူမ်ား)။ သင့္ 
ေလ်ာ္သည့္ အေျခအေနမ်ားတြင္ ပုိ၍အကဲဆတ္ 
ေသာ အမ်ိဳးအစားက႑မ်ား အသံုးျပဳႏုိင္သည္ 
(ဥပမာ အသားအေရာင္တူသူမ်ား၊  အဖမ္းခံရသည့္ 
အႀကိမ္အေရအတြက္)။    

နာေပ်ာ္ဖြယ္ထုိင္ခံုမ်ား
ထုိင္ခံုမ်ားကုိ စက္ဝုိင္းပိတ္တစ္ခုပံုစံ ေနရာခ် 

ၿပီး ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအားထိုင္ခုိင္းပါ။ စက္ဝုိင္း 
အလယ္တြင္ရပ္ၿပီး သင္သည္သင့္နာမည္ကုိ ေဖာ္ျပ 
မည္ျဖစ္ၿပီး သင့္ကုိယ္သင္အေၾကာင္း ေဖာ္ျပမႈတစ္ 
ရပ္ လုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပပါ။ သင္ယင္းသုိ႔ 
လုပ္ေဆာင္သည့္အခါ ထုိေဖာ္ျပခ်က္က သူ႔အတြက္ 
လည္းမွန္ကန္သူတစ္ေယာက္ကထုိင္ခံုမ်ားအေျပာင္း 
အလဲလုပ္ရမည္။ (ဥပမာ 'ကြၽတ္ေတာ့္နာမည္ X ျဖစ္ 
ၿပီး ဘယ္သန္တစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါတယ္'၊ 'ကြၽန္ေတာ့ 
နာမည္ X ျဖစ္ၿပီး ကြၽန္ေတာ့္မွာ ကေလးသံုးေယာက္ 

ရွိပါတယ္'၊ သုိ႔မဟုတ္ 'ကြၽန္ေတာ့္နာမည္ X ျဖစ္ၿပီး 
ကြၽန္ေတာ္ --- စားရတာ မႀကိဳက္ပါဘူး')။ သင္ထုိင္ 
ႏုိင္ဖုိ႔ ခံုတစ္လံုးလြတ္သည္အထိႀကိဳးစား၍ ေျပာႏုိင္ရ 
မည္။ ထုိင္ခံုေနရာကုိလႊတ္၍ ထသြားသူက ယင္း 
ေနာက္ သူ သုိ႔မဟုတ္ သူမအေၾကာင္း အလားတူ 
ေဖာ္ျပမႈတစ္ခု လုပ္မည္ျဖစ္သည္။ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ 
သူအမ်ားစု ၄င္းတုိ႔ကုိယ္ ၄င္းတုိ႔ မိတ္ဆက္ခြင့္ရ 
သည္အထိ ဤနည္းလမ္းအတုိင္း ဆက္သြားပါ။      

ပံုတူမ်ား
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားကုိ စာရြက္လြတ္ႏွင့္ 

ေဘာပင္တစ္ေခ်ာင္းေပးပါ။ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား 
အား ၄င္းတုိ႔ႏွင့္မသိသည့္ မိတ္ဖက္တစ္ေယာက္ရွာ 
ခုိင္းပါ။ တစ္ဦးစီသည္ က်န္မိတ္ဖက္၏ ပံုၾကမ္းတစ္ခု 
အျမန္ဆြဲရမည္ျဖစ္ၿပီး ပံုတူတြင္ ထည့္ဆြဲမည့္ေမးခြန္း 
အခ်ိဳ႕ (ဥပမာ နာမည္၊ ဝါသနာ၊ အံ့အားသင့္စရာ 
အခ်က္) ေမးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပပါ။ ဤ လုပ္ 
ေဆာင္ခ်က္အတြက္ အခ်ိန္အနည္းငယ္သာေပးၿပီး 
လူတုိင္းကုိ ၄င္းတို႔ပံုတူမ်ားႏွင့္ နာမည္မ်ားတတ္ႏုိင္ 
သမွ် ႀကီးႀကီးေရးရန္တုိက္တြန္းပါ။ ထုိ႔ေနာက္ ပါဝင္ 
ေဆာင္ရြက္သူတစ္ဦးစီအား သူ သုိ႔မဟုတ္ သူမဆြဲ 
ထားေသာ ပံုတူကုိ လူစုထံျပခုိင္းကာ 'မူရင္း'လူအား 
မိတ္ဆက္ေပးခုိင္းပါ။ နာမည္မ်ား သိေအာင္လုပ္ေရး 
လြယ္ကူေစရန္ လူတုိင္းျမင္ႏုိင္သည့္ေနရာတြင္ ပံုတူ 
မ်ားကုိ ခ်ိတ္ဆြဲပါ။
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အဖြဲ႔လုိက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား အဖြဲ႔ငယ္မ်ားဖြဲ႔ၿပီး 

၄င္းတုိ႔တြင္ တူညီစြာရွိသည့္ ဝိေသသလကၡဏာမ်ား 
(ဥပမာ ယဥ္ေက်းမႈ၊ သြင္ျပင္၊ ကိုယ္ေရးကုိယ္တာ 
ႏွစ္သက္မႈမ်ား၊ ဝါသနာမ်ား)ကုိ အခ်ိန္ေပးေဖာ္ထုတ္ 
ခုိင္းပါ။ တစ္ဖြဲ႔စီကုိ သူ႔ကုိယ္သူ အမည္ေပးခုိင္းၿပီး 
ယင္းအတြက္ရွင္းျပႏုိင္ရမည္။ ထိုေနာက္ အဖြဲ႔ငယ္ 
မ်ားက အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၏ နာမည္မ်ားေဖာ္ျပျခင္းႏွင့္ ၄င္း 
တုိ႔အဖြဲ႔အမည္ကုိ ရွင္းျပျခင္းျဖင့္ လူအုပ္စုတစ္ခုလံုး 
ထံ ၄င္းတုိ႔ကုိယ္၄င္းတုိ႔ မိတ္ဆက္ရမည္။  

တန္းစီျခင္း
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား ရွစ္ေယာက္မွ 

အေယာက္ ၂ဝ အထိပါသည့္ အဖြဲ႔ႏွစ္ဖြဲ႔ သုိ႔မဟုတ္ 
ယင္းႏွင့္အထက္ စုဖြဲ႔ပါ။ ယခုလုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ 
ယွဥ္ၿပိဳင္မႈတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး ၄င္းတုိ႔က နည္းလမ္းတစ္ 
ခုခုျဖင့္ ၄င္းတုိ႔ကိုယ္၄င္းတုိ႔ တတ္ႏုိင္သမွ် ျမန္ျမန္ 
တန္းစီရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားကုိ 
ေျပာျပပါ။ အဖြဲ႔လုိက္တန္းစီၿပီးသည့္အခါ ၄င္းတုိ႔ 
တန္းစီၿပီးေၾကာင္း လက္ခုပ္တီး၍ အခ်က္ျပရမည္။    

ျဖစ္ႏုိင္သည့္ အစေဖာ္မႈမ်ား
ဖိနပ္အရြယ္အစား အစဥ္လုိက္ တန္းစီျခင္း၊ 

လက္တစ္လွမ္းမွီႏုိင္မႈအစဥ္လုိက္တန္းစီျခင္း၊ ပထမ 
အမည္မ်ား၏ အကၡရာစဥ္အလိုက္ တန္းစီျခင္း၊ 
ဇန္နဝါရီမွ ဒီဇင္ဘာအထိ ေမြးေန႔အစဥ္လုိက္ တန္းစီ 
ျခင္း၊ မိမိတုိ႔တြင္ရွိသည့္ ညီအစ္ကုိေမာင္ႏွမမ်ား 
အေရအတြက္အလိုက္ တန္းစီျခင္း၊ လက္ရွိ မိမိတုိ႔ 
အလုပ္မ်ားမွ အလုပ္ခ်ိန္မ်ားအလိုက္ တန္းစီျခင္း၊ 
မိမိတုိ႔ပုိင္ဆုိင္သည့္ တိရစၧာန္အေရအတြက္အလုိက္ 
တန္းစီျခင္း စသည္။ 

Animal Scrabble 
ယခုေလ့က်င့္ခန္းအတြက္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ 

မႈလုပ္သည့္အဖြဲ႔မ်ား လုိအပ္သေလာက္ တိရစၧာန္ 
အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ေသာတိရစၧာန္ကတ္မ်ားျပဳလုပ္ပါ။တစ္ဖြဲ႔ 
စီတြင္ ပါဝင္မည့္ လူအေရအတြက္အတုိင္း စလစ္ 

(စကၠဴအပုိင္းအစ)မ်ားေရးပါ။ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူ 
တစ္ေယာက္စီကုိ စလစ္တစ္ခုေပးပါ။ ပါဝင္ ေဆာင္ 
ရြက္သူမ်ားက စလစ္မ်ားကုိဖတ္ၾကည့္ၿပီး စလစ္ 
တြင္ေရးထားသည့္ စကားလံုးမ်ားကုိ လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားရ 
မည္။ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားက က်န္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားကုိ 
ရွာရမည္၊ သုိ႔ေသာ္ စကားေျပာခြင့္မျပဳ။ ယင္းအစား 
၄င္းတုိ႔က တိရစၧာန္အသံလုပ္ရမည္။ ပါဝင္ေဆာင္ 
ရြက္သူမ်ား တစ္ဦးကုိတစ္ဦးေတြ႔လွ်င္ ေတြ႔ခ်င္း 
၄င္းတုိ႔ခ်င္း (စလစ္ခ်င္း) ကပ္ထားရမည္ ျဖစ္ၿပီး ၄င္း 
တုိ႔၏ အျခားတိရစၧာန္သူငယ္ခ်င္းမ်ား အားလံုးကုိ 
ေတြ႔သည္အထိ ယင္းအတုိင္း ဆက္လုပ္ရမည္။   

ရုပ္ပံုပေဟဠိ
ရုပ္ပံုပေဟဠိမ်ားလုပ္ပါ (ရုပ္ပံုတစ္ခုယူၿပီး ယင္း 

ကုိ အပိုင္းပုိင္းအစစျဖတ္ပါ)၊ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ 
လုပ္သည့္အဖြဲ႔မ်ား လုိအပ္သေလာက္ ရုပ္ပံုပေဟဠိ 
မ်ားလုပ္ပါ။ ဥပမာ သင္တုိ႔ငါးဖြဲ႔ရွိလွ်င္ ရုပ္ပံု ပေဟဠိ 
ငါးခု လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ ပေဟဠိအပုိင္းအစမ်ား 
စုစုေပါင္းအေရအတြက္က ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူ 
စုစုေပါင္းအေရအတြက္ႏွင့္ ကုိက္ညီရမည္။ အပုိင္း 
အစအားလံုးကုိ လြယ္အိတ္/ျခင္းေတာင္း တစ္ခုထဲ 
ထည့္ပါ။ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူတစ္ေယာက္စီက လြယ္ 
အိတ္ထဲမွ ပေဟဠိအပုိင္းအစတစ္ခုကုိ တစ္လွည့္စီ 
ႏိႈက္ရမည္။ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ ၄င္းတုိ႔ 
ႏိႈက္မိသည့္ ပေဟဠိ အပုိင္းအစႏွင့္ကုိက္ညီသည့္လူ 
မ်ားကုိ ရွာရမည္။   

အျခားနည္းလမ္း
အေၾကာင္းအရာေခါင္းစဥ္တစ္ခုကုိ မိတ္ဆက္ 

ေပးရန္ သုိ႔မဟုတ္ ေလ့လာသံုးသပ္ရန္အတြက္ သင့္ 
အေနျဖင့္အသံုးျပဳႏုိင္ရန္ ဓာတ္ပံုမ်ားကုိရည္ရြယ္ခ်က္ 
ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ပါ။

ထူးျခားမႈရွိသည့္ အေရာင္မ်ား
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားကုိခြဲရန္ အေရာင္ပါ 

ေသာစကၠဴမ်ား၊ အေရာင္အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေသာ သၾကား 
လံုးမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အျခားအရာမ်ား အသံုးျပဳပါ။ 
အေရာင္ပါသည့္ အရာဝတၴဳမ်ားကုိ သင့္အလုပ္ရံု 
ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေပါင္းစည္းနုိင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား 
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အားေတြးဆပါ။ ဥပမာနာမည္ကတ္ျပားမ်ားႏွင့္ လက္ 
ကမ္းစာရြက္မ်ားကုိ အေရာင္အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေသာ စကၠဴ 
မ်ားေပၚတြင္ ရုိက္ႏွိပ္ၿပီး ထုိေနာက္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ 
သူမ်ားအား အေရာင္တူအုပ္စုမ်ားအျဖစ္ ျပန္လည္ 
စုစည္းပါ။  

ႏွစ္ေယာက္တစ္တြဲမ်ား
အညႊန္းကတ္ျပားမ်ား ႀကိဳတင္ျပဳလုပ္ပါ။ ပါဝင္ 

ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအေနျဖင့္ ႏွစ္ေယာက္တစ္တြဲ တြဲ 
ႏုိင္ရန္ နည္းလမ္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ကတ္ျပားတစ္စံုစီ 
ေပၚတြင္ နာမည္ေက်ာ္အတြဲတစ္တြဲ (လုိက္ဖက္မႈရွိ 
ေသာ အရာႏွစ္ခု) ကုိေရးပါ။ ဥပမာ ကတ္ျပားတစ္ခု 
တြင္ 'ဟင္း' ဟုေရးၿပီး အျခားတစ္ကတ္တြင္ 'ထမင္း' 
ဟုေရးပါ။ အျခားစိတ္ကူးမ်ား - 'ေဒၚေအာင္ဆန္းစု 
ၾကည္ႏွင့္ NLD'၊ 'လူသားႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ား'။ 
'ေပါင္းထည့္ျခင္းႏွင့္ ထုတ္ပယ္ျခင္း' ကဲ့သုိ႔ သင့္ 
အေၾကာင္းအရာႏွင့္ ဆက္ႏြယ္သည့္ အေၾကာင္း 
အရာတစ္ခုကုိ သင္ေရြးခ်ယ္ႏုိင္သည္ သုိ႔မဟုတ္ 
ကတ္ျပား တစ္ခုတြင္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္မ်ားေရးၿပီး 
က်န္ကတ္ျပားတြင္ ေဝါဟာရစကားရပ္မ်ား ေရးခ်င္ 
လွ်င္လည္း ရသည္။ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား ႏွစ္ 
ေယာက္တစ္တြဲ တြဲႏုိင္ရန္အတြက္ ၄င္းတုိ႔သည္ 
အရင္ဆံုးအျဖစ္ စကားရပ္ႏွင့္ သူ႔အဓိပၸာယ္ကုိ မွန္မွန္ 
ကန္ကန္ ေဖာ္ထုတ္သိရွိရမည္ျဖစ္သည္။   

Role Play 
သင့္အတန္း သုိ႔မဟုတ္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားခ်ိန္ 

၏ အစိတ္အပုိင္းအျဖစ္ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္ ေလ့လာခ်က္ 
တစ္ရပ္အသံုးျပဳရန္ သင္ေရြးခ်ယ္လွ်င္ Role Play  
ကုိ ပုိင္းျခားစိတ္ျဖာမႈတြင္ ေပါင္းထည့္ရန္ စဥ္းစားသံုး 
သပ္ပါ။ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္အေပၚမူတည္၍ ဇာတ္ရုပ္ 
အမ်ိဳးမ်ိဳး တာဝန္ေပးပါ။ ထုိေနာက္ သင္၏ ပါဝင္ 
ေဆာင္ရြက္သူတစ္ေယာက္စီကုိ ၄င္းတုိ႔ဇာတ္ရုပ္ကုိ 
ေဖာ္ျပထားသည့္ ကတ္ျပားတစ္ခုေပးပါ။ ယင္း 
ေနာက္ ၄င္းတုိ႔အား ၄င္းတုိ႔တာဝန္ေပးျခင္းခံရေသာ 
ဇာတ္ရုပ္အေပၚမူတည္၍ အဖြဲ႔မ်ားဖြဲ႔ခုိင္းပါ။  

အျခားနည္းလမ္း
ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္တစ္ခုအသုံးျပဳ၍အေၾကာင္းအရာ 

တစ္ခုေခါင္းစဥ္တစ္ခု မိတ္ဆက္ေပးပါ။ ပါဝင္ ေဆာင္ 
ရြက္သူမ်ားကုိျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္မွ ဇာတ္ေကာင္မ်ားအ 
ေပၚမူတည္၍ အဖြဲ႔မ်ားဖြဲ႔ခုိင္းပါ။  

ေဘာလံုးပစ္ေပးျခင္း
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားက တစ္ေယာက္မွတစ္ 

ေယာက္ထံ ေဘာလံုးပစ္ေပးသည္။ ေဘာလံုးဖမ္းမိ 
သူတစ္ေယာက္စီက အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမွ သူ 
သုိ႔မဟုတ္ သူမ ေလ့လာသင္ယူရရွိသည့္ သုိ႔မဟုတ္ 
အသံုးျပဳႏုိင္သည့္ တစ္စံုတစ္ရာကို ေဖာ္ျပေျပာဆုိ 
သည္။  

အျခားနည္းလမ္းမ်ား 
• သင္ယူရရွိခဲ့သည့္ အဖုိးတန္ေသာ သင္ခန္း 

စာမ်ား/သေဘာထားအျမင္မ်ားကုိ မွ်ေဝျခင္း 
• ပထမတစ္ေယာက္က သေဘာထားအျမင္ 

တစ္ရပ္ ေဖာ္ျပေျပာဆုိသည္၊ ေနာက္တစ္ 
ေယာက္က ယင္းသေဘာ ထားအျမင္ အတြက္ 
နမူနာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ရပ္ ေဖာ္ျပၿပီး 
ထုိေနာက္ အျခားသေဘာထား အျမင္တစ္ခု 
ေဖာ္ျပသည္၊ ထုိအတုိင္း ထပ္ခါထပ္ခါ လုပ္ 
သည္။ 

• လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္၊ အထင္ကရအျဖစ္အပ်က္ 
အခ်ိန္ကာလေဖာ္ျပခ်က္ႏွင့္ အစီအစဥ္တုိ႔ကုိ 
သံုးသပ္ျခင္း 

အထင္ကရအျဖစ္အပ်က္ 
အခ်ိန္ကာလေဖာ္ျပခ်က္

အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမွ အဓိကသေဘာထား 
အျမင္မ်ား၊ သင္ခန္းစာမ်ား၊ အေတြ႔အႀကံဳမ်ား၊ ေဆြး 
ေႏြးမႈမ်ားႏွင့္အျခားစိတ္ဝင္စားစရာ အေကာင္းဆံုး 
အရာမ်ားကုိ ကတ္ျပားမ်ားေပၚတြင္ ခ်ေရးပါ။ ပါဝင္ 
ေဆာင္ရြက္သူတစ္ေယာက္စီအား ကတ္ျပားတစ္ခုစီ 
ေပးၿပီး ၄င္းတို႔ကုိ သက္ဆုိင္ရာကတ္ျပားမ်ား၏ 
အခ်ိန္ကာလအစဥ္လုိက္ တန္းစီခုိင္းပါ။ လူတုိင္း 
တစ္ေယာက္ကုိတစ္ေယာက္ ျမင္ႏုိင္ေစရန္ လူတန္း 
၏ အစြန္းႏွစ္ဖက္ (အစြန္ဆံုးမွလူႏွစ္ေယာက္)ကုိ 
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ဟုိဘက္ဒီဘက္ စိလုိက္ပါ။ စက္ဝုိင္းပတ္ပတ္လည္ 
သြားၿပီး ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား ၄င္းတုိ႔ တစ္ 
ေယာက္စီအတြက္ စိတ္ဝင္စားစရာ အေကာင္းဆံုး 
အရာမ်ား/တန္ဖုိးအရွိဆံုး သင္ခန္းစာမ်ား စသည္ကုိ 
မွ်ေဝခုိင္းပါ။     

စုေပါင္းအႏွစ္ခ်ဳပ္
အႏွစ္ခ်ဳပ္ေမးခြန္းတစ္ခု ထုတ္ပါ (ဥပမာ 'ယေန႔ 

သင္ၾကားခဲ့ရသည့္ မည္သည့္ထင္ျမင္ခ်က္ မ်ားကုိ 
အဓိပၸာယ္ေလးနက္ေသာ စကားမ်ားအျဖစ္ သင္ 
အမွတ္ရေနမည္နည္း' သုိ႔မဟုတ္ 'သင့္အသုိက္ 
အဝန္းတြင္ အသံုးခ်ရန္ မည္သည့္ အေတြးအေခၚ 
အယူအဆကုိ သင္ႏွင့္အတူ သင္သယ္သြားႏုိင္ 
သနည္း။') သုိ႔မဟုတ္ တစ္ဖက္ဖြင့္ေဖာ္ျပခ်က္ (ေမး 
ခြန္း) တစ္ခုေမးပါ (ဥပမာ 'ယေန႔အပုိင္းက႑အၿပီး 
တြင္ သင့္ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကို အႏွစ္ခ်ဳပ္ကုိယ္ 
စားျပဳသည့္ စကားရပ္ သုိ႔မဟုတ္ စကားစုတစ္ခုကုိ 
စဥ္းစားၾကည့္ပါ' သုိ႔မဟုတ္ 'ကြၽန္ေတာ္တစ္ခု သိခ်င္ 
တာ...')။ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား အျပန္အလွန္ 
တံု႔ျပန္ခုိင္းပါ။

အုပ္စုလိုက္သက္ၿငိမ္ခင္းက်င္းျပသမႈလက္
ရာ သို႔မဟုတ္ တပ္ဆင္မႈအႏုပညာလက္ရာ

ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူ တစ္ဦးစီက အဖြဲ႔လုိက္ခင္း 
က်င္းျပသမႈမွ အရာဝတၱဳမ်ားကို တစ္ေယာက္ 

တစ္ျပန္ယူၿပီး အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမွ သူ သုိ႔မဟုတ္ 
သူမ ဘာယူသြားမည္ဆုိသည္ကုိ ရွင္းျပျခင္း။  

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ခ်ိဳးငွက္လႊတ္ျခင္း
အစီအစဥ္ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သူ 

က သိသာထင္ရွားသည့္ အရာတစ္ခု (ဥပမာ ငွက္၊ 
ေမြးကာစငွက္ကေလး)ကုိေျမွာက္ကုိင္ျပကာ ၄င္းကုိ 
တစ္ေယာက္လက္မွတစ္ေယာက္လႊဲေပးရင္းယင္းႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ တစ္စံုတစ္ခုေျပာရန္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ 
သူမ်ားအား ဖိတ္ေခၚသည္။ 'ထိုအရာ'  လူတုိင္း 
လက္ထဲေရာက္ ၿပီးေနာက္  ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား 
က လူခ်င္းပူးကပ္၍ စက္ဝုိင္းပံုရပ္ကာ ငွက္ကေလးကုိ 
စုေပါင္းလႊတ္ေပးလုိက္ၾကသည္။

Slide Show 
အစီအစဥ္ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သူ 

က ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူတစ္ေယာက္စီ အပါအဝင္ 
အပုိင္းက႑ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဓါတ္ပံုမ်ားရုိက္ထားခဲ့ 
သည္။ လူ႔အခြင့္အေရးအေၾကာင္း ေလ့လာသင္ယူ 
သည့္ အသုိက္အဝန္းတစ္ရပ္ကုိ ထင္ဟပ္မႈအျဖစ္ 
ဓါတ္ပံုမ်ားကုိ တစ္ပံုၿပီးတစ္ပံုျပကာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ 
သူမ်ား စုစည္းညီညြတ္စြာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ ပါဝင္ 
ေဆာင္ရြက္မႈအေပၚ အက်ဥ္းခ်ဳပ္မွတ္ခ်က္တစ္ရပ္ 
ေပးသည္။ 
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ညႊန္ၾကားခ်က္ - လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈတြင္ ပါဝင္သူမ်ားအား သတင္းအခ်က္အလက္ရင္းျမစ္မ်ားအျဖစ္ 
အသံုးျပဳကာ သင္လုပ္ႏုိင္သေလာက္ စတုရန္းကြက္မ်ားအတြက္ အေျဖတစ္ခုေတာင္းၿပီး ၄င္းကုိစတုရန္းထဲတြင္ 
ခ်ေရးပါ။ လူတစ္ေယာက္စီထံမွ အေျဖတစ္ခုစီေတာင္းသင့္ၿပီး ၄င္းက ထုိေလးေထာင့္ကြက္ကုိ သင့္အတြက္ 
အတုိေကာက္လက္မွတ္ထုိး ေပးရမည္။ အခ်ိန္ေစ့သြားလွ်င္ ရပ္လုိက္ပါ။  

မတူျခားနားသည့္ လူ႔အခြင့္အေရး 

အမ်ိဳးအစားက႑မ်ားက အဘယ္ 

နည္း။ 

လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ခုခံကာ 

ကြယ္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု၏ 

အမည္။ 

လူအမ်ား၏ ေလးစားမႈခံရေသာ 

သင္၏ အခြင့္အေရးတစ္ရပ္။ 

လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား အေၾကာင္း 

သီဆုိသည့္ အဆုိေတာ္ 

သင့္ႏုိင္ငံတြင္ မၾကာမၾကာ ျငင္း 

ပယ္ခံရသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား။ 

လူ႔အခြင့္အေရး ဥပမာသံုးခု။ 

လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ရပ္တည္ 

ေတာင္းဆုိေသာ မွတ္တမ္းမွတ္ 

ရာ တစ္ခု၏ အမည္။ 

သင့္ကုိ စိတ္အေႏွာက္ အယွက္အ 

ေပးဆံုးျဖစ္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရး 

မေတာ္မတရားျပဳမႈ အမ်ိဳးအစား။

 

၄င္းတုိ႔ကုိယ္ပုိင္ ႏုိင္ငံ/အမိျပည္ 

ကုိ တည္ေထာင္ခြင့္ ျငင္းပယ္ခံရ 

သူမ်ား။ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ား တစ္ခါတစ္ရံ ျငင္း 

ပယ္ခံရသည့္ အခြင့္အေရး။ 

သင့္တြင္မရွိသည့္ သင့္မိဘမ်ား 

ထံတြင္ ရွိ/ရွိခဲ့ေသာ အခြင့္အေရး 

တစ္ခု။

လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ခုခံကာ 

ကြယ္/ခုခံကာကြယ္ခဲ့သူ တစ္ဦး။

လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ခုခံကာ 

ကြယ္ေသာ အေျခခံ သေဘာ 

တရားအခ်ိဳ႕က အဘယ္နည္း။ 

လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား အေၾကာင္း 

ရုပ္ရွင္/ဗီဒီယုိ။ 

လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား အေၾကာင္း 

စာအုပ္။ 
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ညႊန္ၾကားခ်က္ - လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈတြင္ပါဝင္သူမ်ားအား သတင္းအခ်က္အလက္ရင္းျမစ္မ်ားအျဖစ္ 
အသံုးျပဳကာ သင္လုပ္ႏုိင္သေလာက္စတုရန္းကြက္မ်ားအတြက္ အေျဖတစ္ခုေတာင္းၿပီး ၄င္းကုိ စတုရန္းထဲတြင္ 
ခ်ေရးပါ။ လူတစ္ ေယာက္စီထံမွ အေျဖတစ္ခုစီေတာင္းသင့္ၿပီး ၄င္းက ထုိေလးေထာင့္ကြက္ကုိ သင့္အတြက္ 
အတုိေကာက္လက္မွတ္ထုိးေပးရမည္။ အခ်ိန္ေစ့သြားလွ်င္ ရပ္လုိက္ပါ။  

မတူျခားနားသည့္ လူ႔အခြင့္အေရး အ 
မ်ိဳးအစားက႑မ်ားကအဘယ္ နည္း။ 
• ျပည္သူအမ်ား ရပုိင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ 

ႏုိင္ငံေရးအခြင့္အေရးမ်ား
• စီးပြားေရး၊ လူမႈႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ 

အခြင့္အေရးမ်ား 
• စုစည္းညီညြတ္မႈအခြင့္အေရးမ်ား 

လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ခုခံကာကြယ္ 
သည့္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု၏ အမည္။ 
• အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္း 

သာခြင့္(Amnesty International)
• လူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္အဖြဲ႔ 

(Human Rights Watch)
• ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔ (Karen 

Human Rights Group)

လူအမ်ား၏ေလးစားမႈခံရေသာ သင္ 
၏ အခြင့္အေရးတစ္ရပ္။ 

လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအေၾကာင္း သီဆုိ 
သည့္ အဆုိေတာ္ 
• ေဘာ့ဘ္မာလီ 
• ဂြၽန္လန္ႏြန္ 
• အာနီးဒီဖရန္ကုိ 
• ေဘာ့ဘ္ဒီလန္ 
• နီနာဆိုင္မြန္ 

သင့္ႏုိင္ငံတြင္ မၾကာမၾကာ ျငင္းပယ္ခံ 
ရသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား။ 

လူ႔အခြင့္အေရး ဥပမာသံုးခု။ 

လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ရပ္တည္ 
ေတာင္းဆုိေသာ မွတ္တမ္းမွတ္ရာ 
တစ္ခု၏ အမည္။ 
• ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး 

တရားဝင္ေၾကညာခ်က္
• ျပည္သူအမ်ားရပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံ 

ေရးအခြင့္အေရးမ်ားဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံ 
တကာသေဘာတူညီခ်က္

သင့္ကုိ စိတ္အေႏွာက္အယွက္အေပး 
ဆံုးျဖစ္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရးမေတာ္ 
မတရားျပဳမႈ အမ်ိဳးအစား။ 

၄င္းတုိ႔ကုိယ္ပုိင္ ႏုိင္ငံ/အမိျပည္ကုိ 
တည္ေထာင္ခြင့္ ျငင္းပယ္ခံရသူမ်ား။ 
• ကာ့ဒ္မ်ား
• ကခ်င္ 
• ကရင္ 
• ပါလက္စတုိင္းမ်ား 

အမ်ိဳးသမီးမ်ား တစ္ခါတစ္ရံ ျငင္းပယ္ 
ခံရသည့္ အခြင့္အေရး။ 
• လြတ္လပ္စြာ လႈပ္ရွားခြင့္
• လက္ထပ္ခြင့္ 
• ပုဂၢလိကလံုၿခံဳခြင့္ 

သင့္တြင္မရွိသည့္ သင့္မိဘမ်ားထံ 
တြင္ရွိ/ရွိခဲ့ေသာ အခြင့္အေရးတစ္ခု။

လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ခုခံကာ ကြယ္/
ခုခံကာကြယ္ခဲ့သူတစ္ဦး။
• ဂႏၵီ
• နယ္ဆင္မန္ဒဲလား
• ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
• မာတင္လူသာကင္း

လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ခုခံကာကြယ္ 
ေသာ အေျခခံသေဘာတရားအခ်ိဳ႕က 
အဘယ္နည္း။ 
• သာတူညီမွ်မႈ
• လူတကာႏွင့္ဆုိင္မႈ 
• လႊဲေျပာင္းမရမႈ 
• ခြဲျခမ္းထုတ္ပယ္၍မရမႈ 
• တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု အျပန္အလွန္ 

အမီွျပဳမႈ 

လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား အေၾကာင္း 
ရုပ္ရွင္/ဗီဒီယုိ။ 
• Hotel Rwanda
• Blood Diamond
• Killing Fields
• Gandhi

လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား အေၾကာင္း 
စာအုပ္။ 
• Freedom from Fear 
• Kite Runner
• Hunger Games



120

လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ - ၁

tcsdef

75 rdepf

 ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား -
• အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲအမွတ္ ၁ မွ သင္ယူရရွိသည္ကုိ ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ 
• လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား အားေပးျမွင့္တင္မႈႏွင့္ အကာအကြယ္ေပးမႈတြင္ အစုိးရ၊ 

အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ တစ္သီးပုဂၢလမ်ား၏ အခန္းက႑ကို အေလး 
အနက္ ဆင္ျခင္ရန္ 

ပစၥည္းပစၥယမ်ား
ရွီဝါ၏အျဖစ္အပ်က္ကတ္ျပားမ်ား၊ တစ္ဖြဲ႔စီအတြက္ ရွင္းလင္းတင္ျပမႈလုပ္ေသာ ဘုတ္ျပား၊ မွတ္တံ 

မ်ား၊ တိပ္
 

• ဤအပုိင္းက႑ကုိ ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ မေဆာင္ 
ရြက္မီ ေနာက္ခံဖတ္ျပမႈလုပ္ပါ။

• အခန္းေရွ႕တြင္ ရွီဝါ၏ အျဖစ္အပ်က္ရုပ္ပံုမ်ားကုိ 
အေပၚဘက္ျမင္သာသည့္ေနရာတြင္ ခ်ိတ္ဆြဲ 
ပါ။ 

• အဖြဲ႔ငယ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား 
ရွီဝါ၏ အျဖစ္အပ်က္ကုိ ျပန္လည္ေတြးေတာခုိင္း 
ပါ။ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအား ၄င္းတုိ႔မွတ္မိသေလာက္ 
အေသးစိတ္ကုိ မွတ္စုမ်ား ခ်ေရးခုိင္းပါ။  

• ေစတနာ့ဝန္ထမ္းတစ္ေယာက္ကုိ အခန္းေရွ႕သုိ႔ 
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ဖိတ္ေခၚၿပီး ရုပ္ပံုမ်ားကုိ ျပန္စဥ္ခုိင္းကာ ျဖစ္စဥ္ 
ဇာတ္ေၾကာင္းအား အေသးစိတ္ ျပန္လည္ေျပာ 
ျပခုိင္းပါ။ 

• သူ/သူမ ျပန္လည္ေျပာျပၿပီးသည့္အခါ က်န္ 
အဖြဲ႔ဝင္မ်ားကုိ ေနာက္ထပ္အေသးစိတ္ ျဖည့္ 
စြက္ခုိင္းပါ။  

• အျခားနည္းလမ္း - ရုပ္ပံုမ်ားရွိသေလာက္ 
ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားအား အခန္းေရွ႕သုိ႔ဖိတ္ 
ေခၚပါ။ ေစတနာ့ ဝန္ထမ္းတစ္ေယာက္စီက ရုပ္

ပံုတစ္ခုေရြးခ်ယ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ထုိေနာက္ ျဖစ္စဥ္ 
ဇာတ္ေၾကာင္းအား မွန္မွန္ကန္ကန္ ကုိယ္စားျပဳ 
ေဖာ္ျပႏုိင္ရန္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားက ၄င္းတုိ႔ 
ဘာသာ ၄င္းတုိ႔ ေရွ႕ေနာက္စဥ္ရမည္။ ၄င္းတုိ႔ 
တစ္ဦးစီသည္ မိမိရရွိေသာဓာတ္ပံုက ကုိယ္စား 
ျပဳေဖာ္ျပသည့္ ရွီဝါ၏အျဖစ္အပ်က္မွ အစိတ္ 
အပုိင္းကုိ အေသးစိတ္ျပန္လည္ ေျပာျပရမည္ 
ျဖစ္သည္။   

အဆင့္ ၁ - 
• ရွီဝါ၏ အျဖစ္အပ်က္ကုိ အသုံးျပဳ၍ ႏုိင္ငံတကာ 

လူ႔အခြင့္အေရး အကာအကြယ္ေပးမႈယႏၲရား 
မ်ား - တရားစီရင္ေရးအဖြဲ႔အသီးသီး (ျပည္တြင္း၊ 
ေဒသတြင္းႏွင့္နုိင္ငံတကာ)ႏွင့္၄င္းတုိ႔က တစ္ခု 
ႏွင့္တစ္ခု အျပန္အလွန္အက်ိဳးျပဳပံု၊ အစုိးရ 
မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္ 
လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၊ တစ္သီးပုဂၢလႏုိင္ငံသားမ်ား၏ 
အခန္းက႑တုိ႔ဆုိင္ရာ ၁ဝ မိနစ္မွ ၁၅ မိနစ္ 
တင္ျပမႈတစ္ရပ္လုပ္ပါ။   

• ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား ရွင္းလင္းတင္ျပ 
ေရး သင့္ကုိအကူအညီျဖစ္ေစရန္ ေအာက္ပါ 
ေဖာ္ျပခ်က္ကုိ နမူနာအျဖစ္သံုးပါ။   

အဆင့္ ၂ - 
• ေအာက္ပါတုိ႔ကဲ့သုိ႔  ေမးခြန္းမ်ားေမးျခင္းျဖင့္ 

လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကုိ 
ျပန္လည္အစီရင္ ခံခုိင္းပါ-
◊ လူတုိင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္ 

မရွင္ကုိ ၾကားဖူးပါသလား။ ထုိေကာ္မရွင္ 
အေၾကာင္း သင္တုိ႔ဘာသိသနည္း။ 

◊ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ကေလးသူငယ္အခြင့္ 

အေရးမ်ားကုိ လံုလံုေလာက္ေလာက္ 
အကာအကြယ္ေပးသည္ဟု သင္ထင္ျမင္ 
ယူဆပါသလား။ အဘယ္ေၾကာင့္ ထင္ျမင္ 
သနည္း၊ အဘယ္ေၾကာင့္ မထင္ျမင္ 
သနည္း။ 

◊ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခြင့္ 
အေရးမ်ားကုိ လံုလံုေလာက္ေလာက္ 
အကာအကြယ္ေပးသည္ဟု သင္ထင္ျမင္ 
ယူဆပါသလား။ အဘယ္ေၾကာင့္ ထင္ျမင္ 
သနည္း၊ အဘယ္ေၾကာင့္ မထင္ျမင္ 
သနည္း။ 

◊ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ရရွိ 
ခံစားခြင့္အတြက္ အဆီးအတားအခ်ိဳ႕က 
မည္သည့္အရာမ်ားျဖစ္သည္ဟု သင္ထင္ 
ျမင္သနည္း။ 

• တရားစီရင္ေရးအဖြဲ႔မ်ား၏ အခန္းက႑ဆုိင္ရာ 
ေဆြးေႏြးမႈကုိ ေစာေစာပုိင္းအဆင့္မွာပင္ 
အက်ိဳးရရွိေအာင္လုပ္သည့္ နည္းလမ္းတစ္ရပ္ 
အျဖစ္ လူ႔အခြင့္အေရးယႏၲရားမ်ားအေၾကာင္း 
ဗဟုသုတမရွိမႈႏွင့္ အယံုအၾကည္ကင္းမဲ့မႈတုိ႔ကုိ 
ႀကိဳးစားႏိႈက္ထုတ္ပါ။

• အစီအစဥ္အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားသည့္ 
လူ႔အခြင့္အေရးအကာအကြယ္ေပးမႈ ယႏၲရား  

ပုိစတာကုိပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအားျပသပါ။ 
• လက္ေတြ႔က်င့္သံုးမႈရွိေသာ လူ႔အခြင့္အေရး 
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အကာအကြယ္ေပးမႈ ယႏၱရားဆုိင္ရာ မတူျခား 
နားသည့္ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္ ေလ့လာခ်က္မ်ားကုိ 
အသြင္အျပင္အားျဖင့္ကုိယ္စားျပဳသည့္ ပုိစတာ 
မ်ားဖန္တီးရန္ အဖြဲ႔ငယ္မ်ားအျဖစ္ လႈပ္ရွား 
ေဆာင္ရြက္မႈလုပ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အတန္း 
သားမ်ားအား ရွင္းျပပါ။  

• အျခားေရြးခ်ယ္စရာ – အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔သည္ ကမၻာ 
လံုးဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးတရားဝင္ေၾကညာ 
ခ်က္ (UDHR)၊ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံ 
တကာသေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား၊ ေဒသတြင္း လူ႔ 
အခြင့္အေရးအဖြဲ႔ အစည္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာ 
သေဘာတူညီခ်က္ပါ လက္မွတ္ေရးထုိးသည့္ 
ႏုိင္ငံမ်ားအပါအဝင္ ႏုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရး 
အကာအကြယ္ေပးမႈစနစ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ၄င္း 
တုိ႔ကုိယ္ပုိင္ရွင္းလင္းတင္ျပမႈ ဖန္တီးႏုိင္သည္။   

• ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား ၄င္းတုိ႔ရရွိေသာ 
ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္ေလ့လာခ်က္မ်ား ဖတ္ရန္ႏွင့္ ၄င္း 
တုိ႔ပုိစတာ မ်ားဖန္တီးရန္ အခ်ိန္ မိနစ္ ၂ဝ မွ 

၃ဝ ေပးပါ။ အတန္းသားမ်ားကုိ အခန္းေရွ႕သုိ႔ 
လာရန္ ဖိတ္ေခၚၿပီး ၄င္းတုိ႔ပုိစတာမ်ားတင္ျပ 
ခုိင္းပါ သို႔မဟုတ္ ဖန္တီးမႈမ်ားအေပၚ အားတက္ 
သေရာ ပါဝင္ေဆြးေႏြးမႈလုပ္ခုိင္းပါ။   

• သင္သည္ အေရအတြက္မ်ားျပားေသာ လူ 
အုပ္စုတစ္ခုႏွင့္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲလုပ္ေဆာင္ 
ေနျခင္းျဖစ္လွ်င္ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္ေလ့လာခ်က္ 
တစ္ခုစီအတြက္ အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ထက္ပုိ၍ (အဖြဲ႔ 
တစ္ဖြဲ႔မက)ကုိ ပုိစတာ ဖန္တီးခုိင္းပါ။

• အရင္းအျမစ္တစ္ရပ္အျဖစ္အသံုးျပဳရန္ ပါဝင္ 
ေဆာင္ရြက္သူမ်ားကုိ လူ႔အခြင့္အေရးအကာ 
အကြယ္ေပးမႈ ယႏၲရားမ်ားဆုိင္ရာ လက္ကမ္း 
စာရြက္ ေဝေပးပါ။

* ေရြးပုိင္ခြင့္ – သင္တုိ႔ အခ်ိန္မေလာက္လွ်င္ 
ေခတၱနားၿပီး ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား လႈပ္ရွား 
ေဆာင္ ရြက္မႈအမွတ္ ၂ မစမီ ၄င္းတုိ႔ပုိစတာမ်ားကုိ 
မိတ္ဆက္ေပးခုိင္းပါ။ 

• အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ၏ က်န္သည့္အပုိင္းသည္ 
ဤအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ေသာ ပါဝင္သက္ဆုိင္ သူမ်ား/
လူအခြင့္အေရး အကာအကြယ္ေပးမႈယႏၲရား 

မ်ားႏွင့္ ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔မည္သုိ႔ ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈ 
လုပ္ႏုိင္သည္ကုိ အာရံုစုိက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းရွင္း 
ျပရင္း ဤအပုိင္းက႑အား အဆံုးသတ္ပါ။     

လူ႔အခြင့္အေရးအကာအကြယ္ေပးမႈ ယႏၲရားမ်ား 

ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးတရားဝင္ေၾကညာခ်က္ (၁၉၄၈) 
• ႏုိင္ငံမ်ားအေပၚ မည္သည့္ဥပေဒေရးရာ တာဝန္ဝတၱရားမွ မခ်မွတ္။ 

ျပည္သူအမ်ားရပုိင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအခြင့္အေရးမ်ားဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံတကာသေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ စီးပြား 
ေရး၊ လူမႈႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈအခြင့္အေရးမ်ားဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံတကာသေဘာတူညီခ်က္ (၁၉၇၆) - ေရြးခ်ယ္ခြင့္ 
ရွိသည့္ စာခ်ဳပ္သေဘာမတူမီ ညွိႏိႈင္းခ်က္မွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ 

• UDHR တြင္ပါရွိေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ဥပေဒေရးရာ အာဏာသက္ေရာက္မႈေပးသည္။ 
• ဤႏုိင္ငံတကာသေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား အတည္ျပဳလက္မွတ္ေရးထုိးေသာ ႏုိင္ငံမ်ားသည္ ယင္း 

မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းပါရွိသည့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို ေထာက္ခံအားေပးေသာ မိမိ 
ႏုိင္ငံအလုိက္ ဥပေဒမ်ား ခ်မွတ္ ျပဌာန္းရန္ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္က်င့္သံုးရန္ ကတိျပဳသည္။   
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• ထိန္းသိမ္းကာကြယ္မႈမ်ားကို တင္ျပႏုိင္သည္။ 
• UDHR + ICCPR + ICESCR  = ႏုိင္ငံတကာ အမ်ားျပည္သူ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ား 
• ICCPR ႏွင့္ ICESCRs တုိ႔အပါအဝင္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ေစသည့္ အဓိက 

က်ေသာ ႏုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ကုိးခုရွိသည္။ 

ICERD လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ပံုစံအားလံုး ပေပ်ာက္ေရးဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံတကာ သေဘာတူညီခ်က္ ၁၉၆၅

ICCPR ျပည္သူအမ်ားရပုိင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအခြင့္အေရးမ်ားဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံတကာသေဘာတူညီခ်က္    ၁၉၆၆ 

ICESCR စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအခြင့္အေရးမ်ားဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံတကာ သေဘာတူညီခ်က္  ၁၉၆၆

CEDAW အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ပံုစံမ်ိဳးစံုျဖင့္ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ပေပ်ာက္ေရးဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ ၁၉၇၉

CAT ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈႏွင့္ အျခားရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ၊ လူမဆန္ေသာ သုိ႔မဟုတ္ 

 အရွက္ရေစေသာ ဆက္ဆံမႈ သုိ႔မဟုတ္ အျပစ္ေပးမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး သေဘာတူညီခ်က္  ၁၉၈၄ 

CRC ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးမ်ားဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္  ၁၉၈၉ 

ICMW ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအားလံုးႏွင့္ ၄င္းတုိ႔မိသားစုဝင္မ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား 

 အကာအကြယ္ေပးေရးဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံတကာသေဘာတူညီခ်က္  ၁၉၉ဝ 

CPED အဓမၼပယ္ေဖ်ာက္မႈမွ လူအားလံုးကုိ အကာအကြယ္ေပးေရးဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံတကာ 

 သေဘာတူညီခ်က္  ၂ဝဝ၆ 

CRPD မသန္မစြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္  ၂ဝဝ၆

ယင္းစာခ်ဳပ္မ်ား ပါဝင္အတည္ျပဳလက္မွတ္ေရးထုိးၿပီးေနာက္ ႏုိင္ငံမ်ားသည္ ေအာက္ပါတုိ႔လုပ္ေဆာင္ရန္ 
တာဝန္ရွိ သည္ - 
• ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီမ်ားထံ အစီရင္ခံစာမ်ား တင္သြင္းျခင္း 
• အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ရွဲဒုိးအစီရင္ခံစာမ်ား တင္သြင္းႏုိင္သည္  
• ဥပမာ ႏုိင္ငံတကာ အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္း (ILO) ကဲ့သုိ႔ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ျဖစ္ေသာ အခြင့္ 

အေရးမ်ားကုိ ႀကီးၾကပ္သည့္ အထူးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားရွိသည္၊ (CEDAW) ေကာ္မတီ (အခြင့္အေရးမ်ား 
ကာကြယ္ေစာင့္ ေရွာက္ေရး သေဘာတူညီခ်က္)

• ႏုိင္ငံမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ခ်က္ကိုလည္း ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေသာ ေဒသတြင္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ား

မေက်နပ္မႈတုိင္တန္းခ်က္တစ္ရပ္ မည္သုိ႔တင္သြင္းမည္နည္း။  
၁။ ျပည္တြင္းလမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ကုန္စင္ေအာင္ အသံုးျပဳပါ။ 
၂။ ေဒသတြင္း/ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားထံ မေက်နပ္မႈတုိင္တန္းခ်က္ တင္သြင္းပါ။  
၃။ မေက်နပ္မႈ တုိင္တန္းခ်က္သည္ ႏုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးတစ္ရပ္ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္မႈရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး 

တုိင္တန္းသူ သည္ ျပင္းထန္ဆုိးဝါးသည့္ ထိခုိက္နစ္နာမႈတစ္ရပ္ ခံစားရျခင္းရွိရမည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ – လူ႔အခြင့္အေရး အေျခခံမူေဘာင္
• ကုလသမဂၢအဖြဲ႔ဝင္ – ၁၉၄၈ 
• အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ပံုစံမ်ိဳးစုံျဖင့္ခြဲျခားဆက္ဆံမႈပေပ်ာက္ေရးဆိုင္ရာသေဘာတူညီခ်က္ (CEDAW)
• ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးမ်ားဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္
• ျမန္မာႏုိင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္
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ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္ေလ့လာခ်က္မ်ား - လက္ေတြ႔က်င့္သံုးမႈရွိသည့္
ႏုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရး အကာအကြယ္ေပးမႈစနစ္ 

ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္ေလ့လာခ်က္ – မက္ဆီကုိ၊ 
ေျမာက္အေမရိက 

၂ဝဝ၄ ခုႏွစ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ပံုစံမ်ိဳးစံု 
ျဖင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈပေပ်ာက္ေရး ေကာ္မတီ 
(CEDAW) က မက္ဆီကုိႏုိင္ငံ ခ်ီဟြာဟြာျပည္နယ္  
Ciudad Juarez ေဒသရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား မုဒိမ္း 
က်င့္မႈ၊ အဓမၼေသြးေဆာင္မႈႏွင့္ သတ္ျဖတ္မႈတုိ႔ႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္း၍ စံုစမ္းေမးျမန္းမႈတစ္ရပ္ ၿပီးစီးျဖစ္ေျမာက္ 
ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ မက္ဆီကုိႏုိင္ငံသည္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အေျခခံအက်ဆုံး အခြင့္အေရးမ်ား 
ခ်ိဳးေဖာက္သည့္ က်ား၊ မ အေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈမွ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိ အကာအကြယ္မေပးႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း 
ေကာ္မတီက ေကာက္ခ်က္ဆြဲနိဂုံးခ်ဳပ္ခဲ့သည္။ ၄င္း 
သည္သက္ဆုိင္ရာအာဏာပုိင္မ်ား အေရးယူေဆာင္ 
ရြက္မႈလုပ္ရန္ရွင္းလင္းသည့္ ေထာက္ခံအႀကံျပဳခ်က္ 
အမ်ားအျပားေပးခဲ့သည္။ အက်ိဳးဆက္အျဖစ္ -    

• အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအၾကား 
တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ 'အၾကမ္းဖက္မႈမွ အမ်ိဳး 
သမီးမ်ား ရာသက္ပန္ လြတ္ေျမာက္ႏုိင္ခြင့္' 
တို႔ဆိုင္ရာဥပေဒသစ္မ်ားအတည္ျပဳခ့ဲသည္၊

• အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အင္အားသံုး တမင္ 
တကာသတ္ျဖတ္မႈကုိ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆး 
ရန္ အထူးေရွ႕ေနရံုးတစ္ခု ဖြဲ႔စည္းတည္ 
ေထာင္ခဲ့သည္၊  

• ဥပေဒကုိ သင့္ေလ်ာ္စြာ က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္ 
မႈေသခ်ာေစရန္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား 
ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးမႈႏွင့္ ေဖာ္ေဆာင္ ခ် 
မွတ္မႈတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ပါဝင္လႈပ္ရွား 
မႈကုိ တရားဝင္အခန္းက႑တစ္ရပ္ ေပးခဲ့ 
သည္။  

ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္ေလ့လာခ်က္ – ၾသစႀတီးယား၊ ဥေရာပ 
၂ဝဝ၄ ခုႏွစ္တြင္ ၾသစႀတီးယားအမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔

အစည္းႏွစ္ခုသည္ Sahide ႏွင့္ Fatma ဆုိသည့္ 
အမ်ိဳးသမီးႏွစ္ဦးကုိယ္စား အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ပံုစံမ်ိဳး 
စံုျဖင့္ခြဲျခားဆက္ဆံမႈပေပ်ာက္ေရးဆုိင္ရာ သေဘာ 

တူညီခ်က္ (CEDAW) ေအာက္တြင္ မေက်နပ္မႈ 
တုိင္တန္းခ်က္မ်ား တင္သြင္းခဲ့သည္။ ယင္းအမ်ိဳးသမီး 
ႏွစ္ဦးသည္ ၄င္းတို႔လင္ေယာက်ၤားမ်ား၏ အႀကိမ္ႀကိမ္ 
အႏုိင္က်င့္ႏွိပ္စက္မႈခံရၿပီးေနာက္ အသတ္ခံခဲ့ရသူ 
မ်ားျဖစ္သည္။ ၄င္းတုိ႔ႏွစ္ဦးစလုံးႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
ၾသစႀတီးယားအာဏာပုိင္မ်ားမွာ အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္သည့္ 
အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္ရပ္မ်ားအေပၚ အာရံုေရာက္ခဲ့ရ 
ေသာ္လည္း အမ်ိဳးသမီးႏွစ္ဦးမွာ အာဏာပုိင္မ်ား၏ 
လံုေလာက္သည့္ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈမရရွိခဲ့ဘဲ ေနာက္ 
ဆံုးတြင္ အသတ္ခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ ၾသစႀတီးယား 
သည္ ယင္းအမ်ိဳးသမီးႏွစ္ဦး၏ ဘဝမ်ားကုိအကာ 
အကြယ္ေပးရန္ လံုလံုေလာက္ေလာက္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ 
ျခင္းမရွိဘဲ ယင္းအခ်က္က CEDAW ေအာက္တြင္ 
အာမခံထားေသာ ၄င္းတုိ႔အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ခ်ိဳး 
ေဖာက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု အမ်ိဳးသမီးအုပ္စုမ်ားက 
မေက်မနပ္ေျပာဆုိခဲ့ၾက သည္။      

CEDAW ေကာ္မတီက အမ်ိဳးသမီးအုပ္စုမ်ားႏွင့္ 
သေဘာထားတူညီခဲ့သည္။ ၾသစႀတီးယားသည္ 
အမ်ိဳးသမီးႏွစ္ဦး၏ ဘဝမ်ားကုိ အကာအကြယ္ေပး 
ရန္ပ်က္ကြက္ခဲ့ေၾကာင္း ၾသဂုတ္ ၂ဝဝ၇ ၌ ေကာ္မတီ 
က စစ္ေဆးေတြ႔ရိွဆံုးျဖတ္ခဲ့ၿပီး ေနာင္အနာဂတ္တြင္ 
အလားတူအမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားအား 
ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားမွ ေရွာင္ရွားရန္ ၾသစႀတီးယားအေန 
ျဖင့္ ဘာလုပ္သင့္သည္ကုိ ရွင္းလင္းသည့္ေထာက္ခံ 
အႀကံျပဳခ်က္မ်ားေပးခဲ့ သည္။   

အက်ိဳးဆက္ရလဒ္အျဖစ္ မူဝါဒအသစ္ စီမံ 
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား အစဥ္တဆက္ခ်မွတ္ခဲ့ၿပီး ၾသစႀတီး 
ယားအမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အၾကမ္းဖက္မႈမွ အကာ 
အကြယ္ေပးေရး ဥပေဒေရးရာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလုပ္
ငန္းစဥ္က အမွန္တကယ္ အရွိန္အဟုန္ရခဲ့သည္။

ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္ေလ့လာခ်က္ – အီေကြေဒါ၊ 
ေတာင္အေမရိက 

၂ဝဝ၁ ခုႏွစ္တြင္ Mr. Diogenes Monserrate 
Mendoza Bravo သည္ သူ႔ကုိယ္စားႏွင့္ အီေကြေဒါ 
အမ်ိဳးသား ရဲတပ္ဖြဲ႔၏ရက္ရက္စက္စက္ ရုိက္ႏွက္ 
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သတ္ျဖတ္ျခင္းခံခဲ့ရေသာ အသက္ ၁၆ ႏွစ္အရြယ္ 
သူ႔သား FaustoFabricio Mendoza Giler အစား 
လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာေျမာက္၊ လယ္၊ ေတာင္ အေမ 
ရိကေကာ္မရွင္ (Inter-American Commission on 
Human Rights) ထံ မေက်နပ္မႈ တုိင္တန္းခ်က္ 
တစ္ရပ္တင္သြင္းခဲ့သည္။ Fausto Fabricio Mendoza 
Giler ရက္ရက္စက္စက္ ရုိက္ႏွက္သတ္ျဖတ္ခံရမႈ 
အတြက္ တာဝန္ရွိေသာ ရဲအရာရွိမ်ားကုိ ရွင္းရွင္း 
လင္းလင္း ေဖာ္ထုတ္သတ္ မွတ္ႏုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း 
၄င္းတုိ႔အနက္ မည္သူတစ္ေယာက္မွ် ျပစ္မႈအတြက္ 
တရားစြဲဆုိ ေဆာင္ရြက္ျခင္း မခံခဲ့ရေပ။ ေကာ္မရွင္
သည္ဆက္သြယ္ေျပာဆုိမႈမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈ

မ်ားမွတဆင့္ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္ျခင္းခံရသူမ်ားႏွင့္ အစုိးရ 
အၾကား သဟဇာတျဖစ္ေသာ သေဘာတူညီခ်က္ 
တစ္ရပ္ရရွိေရး ေျပလည္ေအာင္ ေစ့စပ္ေဆာင္ရြက္ 
ေပးခဲ့သည္။ 

အက်ိဳးဆက္ထြက္ေပၚမႈအျဖစ္ အီေကြေဒါသည္ 
ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းခံရသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားအား 
(ရဲအရာရွိမ်ားက) ခ်ိဳးေဖာက္မႈအတြက္ တာဝန္ရွိမႈကုိ 
လက္ခံခဲ့ၿပီး ၄င္းတို႔ခံစားခဲ့ရသည့္ ထိခုိက္နစ္နာမႈမ်ား 
အတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးခဲ့ကာ (တရားစြဲဆုိေဆာင္ 
ရြက္မႈမ်ား ယခုခ်ိန္ထိ မျဖစ္ေပၚေသးေသာ္လည္း) 
ျပစ္မႈအတြက္ တာဝန္ရွိသူမ်ားအား တရားစြဲဆုိ 
ေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာတူညီခဲ့သည္။ 
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Conflicts of 
Rights

လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ - ၂

tcsdef

rdepf 60 rS

75 rdepf

 ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား -
• လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားသည္ တစ္ခါတစ္ရံ ထိပ္တုိက္ေတြ႔ႏုိင္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းေဖာ္ျပရန္ 
• ယင္းသုိ႔ေသာ ထိပ္တုိက္ေတြ႔မႈမ်ားကုိ ေျပလည္ေအာင္ေျဖရွင္းေရးအတြက္ 

လူ႔အခြင့္အေရးယႏၲရား မ်ားအား မည္သုိ႔ အသံုးျပဳႏုိင္သည္ကုိ သာဓကျပရန္ 
• အခြင့္အေရးမ်ား ကန္႔သတ္ခံရႏုိင္ေၾကာင္း နားလည္သေဘာေပါက္ရန္ 

ပစၥည္းပစၥယမ်ား
အခြင့္အေရးမ်ား ထိပ္တုိက္ေတြ႔ျခင္း လက္ကမ္းစာရြက္၊ ရွင္းလင္းတင္ျပမႈလုပ္သည့္ ဘုတ္ျပား၊ 

မွတ္တံမ်ား
 

• ဤအပုိင္းက႑ကုိ ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ မေဆာင္ 
ရြက္မီ ေနာက္ခံဖတ္ျပမႈလုပ္ပါ။ 

• ရွင္းလင္းတင္ျပမႈလုပ္သည့္ ဘုတ္ျပား/ဘုတ္ 
တစ္ခုေပၚတြင္ 'အခြင့္အေရးမ်ား ထိပ္တုိက္ေတြ႔ 
မႈမ်ား'ဟုေရးကာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားကုိ 

ယင္းက မည္သုိ႔အဓိပၸာယ္ရသည္ဟု ၄င္းတုိ႔ 
ထင္ေၾကာင္းေမးပါ။ ၄င္းတုိ႔၏ ထင္ျမင္ 
ယူဆခ်က္မ်ားအား ရွင္းလင္းတင္ျပမႈလုပ္သည့္ 
ဘုတ္ျပားေပၚတြင္ ခ်ေရးပါ။ 
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အဆင့္ ၁ - 
• အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ႏွင့္ဥပမာမ်ားအား သီးျခား 

ရွင္းလင္းတင္ျပမႈလုပ္သည့္ ဘုတ္ျပားတစ္ခု 
ေပၚတြင္ တင္ျပပါ (ယခုအပုိင္းက႑ မလုပ္ 
ေဆာင္မီ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ပါ)

• သင့္ကုိယ္ပုိင္ ရွင္းလင္းတင္ျပမႈေဖာ္ေဆာင္ေရး 
သင့္အတြက္ အကူအညီျဖစ္ရန္ အစီအစဥ္ 
အတြက္ေပးထားေသာ ဥပမာကုိ အသံုးျပဳပါ။ 

အဆင့္ ၂ - 
• ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားက အျခားဥပမာမ်ား 

ေတြးေတာစဥ္းစားႏုိင္ပါသလား။ 
• မည္သည့္အခါတြင္၊ အဘယ္ေၾကာင့္အခြင့္ 

အေရးမ်ား ကန္႔သတ္ခံရႏုိင္သည္ကုိ ရွင္းလင္း 
တင္ျပပါ။ ဥပမာအားျဖင့္ သင္၏လြတ္လပ္စြာ 
လႈပ္ရွားခြင့္သည္ ပဋိပကၡျဖစ္ေနခ်ိန္မ်ားတြင္ 
အမ်ားျပည္သူၿငိမ္ဝပ္မႈႏွင့္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈ 

ထိန္းသိမ္းရန္နည္းလမ္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ကန္႔ 
သတ္ထိန္းခ်ဳပ္ခံရႏုိင္သည္။ ယင္း ကန္႔သတ္ 
ထိန္းခ်ဳပ္မႈသည္ တစ္ခါတစ္ရံ သတ္မွတ္ခ်ိန္ 
အတြင္း အျပင္မထြက္ရအမိန္႔တစ္ခု ထုတ္ျပန္ 
ျခင္းမ်ိဳးျဖစ္သည္။  

• အျခားသူမ်ားအားေျပာင္းလဲျခင္း - လူ႔အခြင့္ 
အေရးအကာအကြယ္ေပးမႈ ယႏၲရားမ်ားသည္ 
လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ေတြ႔ႀကံဳခံစား 
ရသူမ်ားကုိ ေထာက္ပံ့ကူညီရန္ နည္းလမ္း 
တစ္ရပ္ျဖစ္သည္သာမက အခြင့္အေရးမ်ားထိပ္
တုိက္ေတြ႔မႈမ်ားအား ေျပလည္ေအာင္ ေစ့စပ္ 
ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားအေပၚ 
ကန္႔သတ္မႈမ်ားႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားအေပၚ 
ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားဆုိင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ 
ေရး အကူအညီျဖစ္ရန္လည္း ေနရာတက်ရွိ 
ေၾကာင္း ရွင္းျပပါ။ 

အဆင့္ ၁ - 
• အခြင့္အေရးမ်ား ထိပ္တုိက္ေတြ႔ျခင္း လက္ကမ္း 

စာရြက္မ်ားေဝေပးပါ။ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား 
သည္ မိတ္ဖက္ျပဳေဆာင္ရြက္သူမ်ားအျဖစ္ 
လက္ကမ္းစာရြက္၌ေဖာ္ျပထားေသာ ျဖစ္စဥ္ ျဖ
စ္ရပ္ဇာတ္ေၾကာင္းမ်ားကုိဖတ္ၿပီး ေအာက္ပါ 
ေမးခြန္းမ်ား ေျဖဆုိရမည္ - 
◊ မည္သည့္အခြင့္အေရး ကန္႔သတ္ခံရ 

သနည္း။ ယင္းသည္ အက်ိဳးသင့္ 
အေၾကာင္းသင့္ျဖစ္သည့္ ကန္႔သတ္မႈ 
တစ္ခု ျဖစ္သည္ဟု သင္ထင္ျမင္ပါသလား။ 
သင္၏ရပ္တည္ခ်က္သေဘာထား အတြက္ 
အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားေပးပါ။ 

◊ မည္သည့္အခြင့္အေရးမ်ား ထိပ္တုိက္ 
ေတြ႔သနည္း။ ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္ 

အေရးတရား ဝင္ေၾကညာခ်က္ (UDHR) 
ကုိ ရည္ညႊန္းကုိးကားပါ။   

◊ ဤထိပ္တုိက္ေတြ႔မႈကုိ ေျပလည္ေအာင္ 
ေျဖရွင္းႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းအခ်ိဳ႕က 
အဘယ္နည္း။ 

◊ မည္သည့္ ေျပလည္ေအာင္ေျဖရွင္းမႈပံုစံ 
မ်ားက ပုိမုိသင့္ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္သည္ဟု 
သင္ထင္သနည္း။ 

◊ မည္သည့္ ေျပလည္ေအာင္ေျဖရွင္းမႈပံုစံ 
မ်ားက လက္ေတြ႔ျဖစ္ေပၚရန္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ် 
အမ်ားဆံုးျဖစ္သည္ဟု သင္ထင္သနည္း။  

◊ ပါဝင္သက္ဆုိင္သည့္ အစုအဖြဲ႔ႏွစ္ခုစလံုး 
၄င္းတုိ႔လုိအပ္မႈမ်ားရရွိႏုိင္မည့္ ေျပလည္ 
ေအာင္ ေျဖရွင္းမႈတစ္စံုတစ္ရာ ရွိပါ 
သလား။ 
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• ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေခါင္းထဲတြင္ 
ရႈပ္ေထြးေနသည္၊ သုိ႔မဟုတ္ ျဖစ္ပ်က္ပံုအျခင္း 
အရာႏွင့္ပတ္သက္၍ ျဖစ္သင့္သည္ေျပလည္ 
ေအာင္ေျဖရွင္းမႈကမည္သုိ႔ရွိရမည္ကုိ မေသခ်ာ 
လွ်င္ ကိစၥမရွိ ေၾကာင္း အေလးထားေျပာၾကားပါ။ 
အခြင့္အေရးမ်ား ထိပ္တုိက္ေတြ႔မႈမ်ားသည္ 
အလြန္အမင္းရႈပ္ေထြးႏုိင္ရာ ယင္းအတြက္ 
ေၾကာင့္ ၄င္းတုိ႔အား ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ လုပ္ 
နည္းလုပ္ဟန္မ်ား ေနရာတက်ထားရွိျခင္းျဖစ္ 
သည္။  

အဆင့္ ၂ - 
• လက္ကမ္းစာရြက္ကုိ ေလ့လာသံုးသပ္ပါ၊ အဖြဲ႔ 

တစ္ဖြဲ႔အျဖစ္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား၏ တံု႔ျပန္ 
မႈမ်ားကုိ ေလ့လာသံုးသပ္ပါ။ 

• ပုိ၍ ေလးေလးနက္နက္ စဥ္းစားဆင္ျခင္ေရး 
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား ေစ့ေဆာ္ရန္အစီ 

အစဥ္အတြက္ ေပးထားသည့္ အေျဖေသာ့ခ်က္ 
ကုိ အသံုးျပဳပါ။ 

• အထူးသျဖင့္ ျဖစ္ရပ္မွန္မ်ားအပါအဝင္ျဖစ္ေသာ 
အခ်ိဳ႕ေသာအျဖစ္အပ်က္မ်ားအတြက္ ေနာက္ခံ 
အေၾကာင္းအရာေပးျခင္းျဖင့္ အေသးစိတ္ခ်ဲ႕ 
ထြင္ပါ။ 

• ေအာက္ပါတုိ႔ကဲ့သုိ႔ ေမးခြန္းမ်ားေမးျခင္းျဖင့္ 
ေဆြးေႏြးမႈကုိ တြန္းအားေပးပါ - 
◊ မည္သည့္အျဖစ္အပ်က္က ေဆြးေႏြးမႈ 

အမ်ားဆံုး ျဖစ္ေပၚေစသနည္း။ အဘယ္ 
ေၾကာင့္နည္း။

◊ မည္သည့္ထိပ္တိုက္ေတြ႔မႈသည္ ေျပလည္ 
ေအာင္ေျဖရွင္းရန္ အခက္ဆံုးျဖစ္လိမ့္မည္ 
ဟု သင္ေတြးမိသနည္း။ အဘယ္ေၾကာင့္ 
နည္း။ 

◊ အျခားအခြင့္အေရးမ်ား ထိပ္တုိက္ေတြ႔မႈ 
တစ္စံုတစ္ရာကုိ သင္ေတြးမိပါသလား။ 

• ဤျဖစ္ရပ္မ်ားမွထြက္ေပၚသည့္ ေမးခြန္းမ်ား 
အတြက္ ရွင္းလင္းျပတ္သားသည့္ အေျဖတစ္စံု 
တစ္ရာမရွိေၾကာင္း၊ ၄င္းတုိ႔သည္ အပူတျပင္း 
အေခ်အတင္ေဆြးေႏြး ေျပာဆုိမႈလုပ္ရမည့္ 
အေၾကာင္းအရာအျဖစ္ ဆက္ရွိေနေၾကာင္း 
အေလးထားေျပာၾကားပါ။  

• အေခ်အတင္ေဆြးေႏြးေျပာဆိုျခင္းက ေကာင္း 
သည္ -  လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားသည္ အစဥ္ 
ေျပာင္းလဲေနၿပီး ဆင့္ကဲေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚေန 
ေၾကာင္း သိရွိေအာင္ေျပာၾကားပါ။ လူ႔အခြင့္ 
အေရးသည္ အယူဝါဒစနစ္ တစ္ရပ္မဟုတ္ဘဲ 
တုိးတက္ေျပာင္းလဲမႈရွိသည့္ ဒႆနအျမင္တစ္ 
ရပ္ႏွင့္ ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔ကမၻာအား နားလည္သေဘာ 
ေပါက္မႈနည္းလမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ဥပေဒမ်ား 
သည္လူ႔အခြင့္အေရးအေတြးအေခၚအယူအဆ 
မ်ားတြင္ အေျချပဳသည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား 
ျဖစ္သည္၊ သုိ႔ေသာ္ ယင္းအေတြးအေခၚ အယူ 

အဆမ်ားႏွင့္ ဥပေဒမ်ားက အေျပာင္းအလဲရွိ 
ႏုိင္သည္။     

• ကြၽန္ျပဳမႈကုိ ယခင္က အေခ်အတင္ ေဆြးေႏြး 
ေျပာဆုိ ျငင္းခံုခဲ့ၾကရသည္၊ သုိ႔ေသာ္ ကြၽန္ျပဳမႈ 
ကုိ ယခုအခါ တစ္ကမၻာလံုးက လူ႔အခြင့္အေရး 
ခ်ိဳးေဖာ္က္မႈတစ္ရပ္အျဖစ္ လက္ခံထားသည္။ 

• ရွင္းလင္းတိက်မႈ မရွိျခင္းအတြက္ စိတ္မပ်က္ 
ပါႏွင့္။ သာတူညီမွ်မႈႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာဆုိင္ရာ 
လူ႔အခြင့္အေရးတန္ဖုိးမ်ားကုိ ျပန္လည္ရည္ 
ညႊန္းကုိးကားျခင္းျဖင့္ ဤအေရးကိစၥမ်ားအေပၚ 
သင့္ကုိယ္ပုိင္ ထင္ ျမင္အကဲျဖတ္ခ်က္မ်ားလုပ္ 
ျခင္းျဖင့္ အေခ်အတင္ ေျပာဆုိေဆြးေႏြး ေျပ 
လည္ေအာင္ ေျဖရွင္းမႈတြင္တစ္တပ္တစ္အား 
ပါဝင္ပါ။ လူတစ္ဦးသည္ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္သာ 
တူညီမွ်မႈမရွိလွ်င္ လူ႔အခြင့္အေရးအႏွစ္သာရ 
ခ်ိဳးေဖာက္ခံရျခင္းမည္သည္။  
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နမူနာ ရွင္းလင္းတင္ျပမႈဘုတ္ျပားမ်ား 

 လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကုိ က်ယ္ျပန္႔သည့္ အုပ္စုသံုးခုအျဖစ္ စီစဥ္စုဖြဲ႔ႏုိင္သည္။ 

ပကတိအခြင့္အေရးမ်ား - ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ သုိ႔မဟုတ္ လူမဆန္သည့္၊ အရွက္ရသိမ္ငယ္ေစသည့္ 
ဆက္ဆံမႈ သုိ႔မဟုတ္ အျပစ္ေပးမႈမခံရခြင့္ (UDHR အပုိဒ္ ၅) ကဲ့သို႔ ဤအခြင့္အေရးမ်ားကုိ မည္သည့္ 
အခါမွမေပးဘဲ မထိမ္ခ်န္ႏုိင္ သုိ႔မဟုတ္ မဖယ္ထုတ္ႏုိင္။   

ကန္႔သတ္အခြင့္အေရးမ်ား - ဤအခြင့္အေရးမ်ားကုိ အခ်ိဳ႕ေသာ အေျခအေနမ်ားေအာက္တြင္ ကန္႔သတ္ 
ႏုိင္သည္။ ဥပမာ အားျဖင့္ လြတ္လပ္စြာလႈပ္ရွားခြင့္၊ အမ်ားျပည္သူၿငိမ္ဝပ္မႈႏွင့္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈထိန္း 
သိမ္းရန္ သတ္မွတ္ခ်ိန္အတြင္း အျပင္မထြက္ရအမိန္႔မ်ား ထုတ္ျပန္က်င့္သံုးႏုိင္သည္။     

ထိန္းခ်ဳပ္အခြင့္အေရးမ်ား - ဤအခြင့္အေရးမ်ားသည္ တစ္သီးပုဂၢလအျဖစ္ သင့္အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ပုိမုိ 
က်ယ္ျပန္႔ေသာ လူ႔အသုိက္အဝန္း၏ လုိအပ္မႈမ်ားအၾကား ခ်ိန္ညွိမႈတစ္ရပ္လုိအပ္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ား 
ျဖစ္သည္။ လံုးဝလိုအပ္လွ်င္၊ မျဖစ္မေန ဟုိဘက္ဒီဘက္ ခ်ိန္ညွိရမည္ဆုိလွ်င္ ဤအခြင့္အေရးမ်ားကုိ 
ကန္႔သတ္ႏုိင္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ သင္သည္ လူမ်ိဳးေရးမုန္းတီးမႈကုိ လံႈ႔ေဆာ္မည္ဆုိပါက သင္၏ 
လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ခြင့္ကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ကန္႔သတ္ႏုိင္သည္။   

Mrs. Eleanor Roosevelt of  the United 
States holding a Declaration of  Human 
Rights poster in Spanish {November 1949}
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အခြင့္အေရးမ်ား ထိပ္တုိက္ေတြ႔မႈ 

• အခြင့္အေရးမ်ား ထိပ္တုိက္ေတြ႔ျခင္းသည္ ကန္႔သတ္အခြင့္အေရးမ်ား ႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္အခြင့္အေရး 
မ်ားကို ဆက္ႏြယ္ေနသည္။   

• အခြင့္အေရးမ်ား ထိပ္တုိက္ေတြ႔မႈ တစ္ခုသည္ မတူျခားနားသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအၾကား သုိ႔ 
မဟုတ္ မတူညီေသာလူမ်ား၏ တူညီေသာ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအၾကား ျဖစ္ေပၚႏုိင္သည့္ ထိပ္ 
တုိက္ေတြ႔မႈမ်ားကုိ ရည္ညႊန္းသည္။ 
◊ တူညီသည့္အခြင့္အေရးမ်ား၊ မတူညီေသာလူမ်ား - အသက္ရွင္က်န္ရစ္ရန္ ႏွလံုးအသစ္တစ္ခု 

လုိအပ္ေသာ လူနာႏွစ္ဦး၊ သုိ႔ေသာ္ အစားထုိးကုသမႈလုပ္ရန္အတြက္ ႏွလံုးတစ္ခုသာရရွိႏုိင္။
◊ မတူညီေသာ အခြင့္အေရးမ်ား၊ လူတစ္ဦးတည္း -  euthanasia (ကရုဏာျဖင့္သတ္ျဖတ္ 

ျခင္း)၊ သူ/သူမ ၏ အသက္ေသဆံုးခြင့္ သုိ႔မဟုတ္ အရွက္ရေစေသာ ဆက္ဆံမႈမွလြတ္ကင္းခြင့္ 
ႏွင့္ လူတစ္ေယာက္၏ အခြင့္အေရး ထိပ္တုိက္ေတြ႔သည့္အခါ။   

မတူညီေသာလူမ်ား၏ မတူညီေသာအခြင့္အေရးမ်ား - ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ား အဓိကေနထုိင္သည့္ အရပ္ေဒသ 
တစ္ခုတြင္ နာဇီလိုလားေထာက္ခံေသာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈတစ္ရပ္။ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ခြင့္ႏွင့္ 
ဂ်ဴးလူ႔အသုိက္အဝန္း၏ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမခံရခြင့္အၾကား ထိပ္တုိက္ေတြ႔မႈ။  

လက္ကမ္းစာရြက္ – အခြင့္အေရးမ်ား ထိပ္တုိက္ေတြ႔မႈမ်ား 

အတူေဆာင္ရြက္သူတစ္ေယာက္ႏွင့္အတူ ျဖစ္စဥ္ဇာတ္ေၾကာင္းမ်ားဖတ္ျပၿပီး ယင္းတုိ႔မွာ အခြင့္အေရး 
တစ္ခု ကန္႔သတ္ခံရျခင္းကုိေဖာ္ျပသလား သုိ႔မဟုတ္ အခြင့္အေရးမ်ား ထိပ္တုိက္ေတြ႔မႈတစ္ရပ္ကုိ 
ေဖာ္ျပသလား ဆံုးျဖတ္ပါ။ ထုိေနာက္ ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားကုိ ေျဖပါ - 

◊ မည္သည့္အခြင့္အေရး ကန္႔သတ္ခံရသနည္း။ သင့္အျမင္တြင္ ယင္းသည္ အက်ိဳးသင့္အ 
ေၾကာင္းသင့္ျဖစ္သည့္ ကန္႔သတ္မႈ ျဖစ္ပါသလား။ သင့္ရပ္တည္ခ်က္သေဘာထားအတြက္ 
အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားေပးပါ။ 

◊ မည္သည့္အခြင့္အေရးမ်ား ထိပ္တုိက္ေတြ႔သနည္း။ ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးတရား 
ဝင္ေၾကညာခ်က္ (UDHR) ကုိ ရည္ညႊန္းကုိးကားပါ။

◊ ဤထိပ္တုိက္ေတြ႔မႈကုိ ေျပလည္ေအာင္ေျဖရွင္းႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းအခ်ိဳ႕က အဘယ္နည္း။ 
◊ ပါဝင္သက္ဆုိင္သည့္ အစုအဖြဲ႔ႏွစ္ခုစလံုး ၄င္းတုိ႔လုိအပ္မႈမ်ား ရရွိႏုိင္မည့္ ေျပလည္ေအာင္ 

ေျဖရွင္းမႈတစ္စံုတစ္ရာ ရွိပါသလား။ 
◊ မည္သည့္ ေျပလည္ေအာင္ေျဖရွင္းမႈပံုစံမ်ားက လက္ေတြ႔ျဖစ္ေပၚရန္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်အမ်ားဆံုး 

ျဖစ္သည္ဟု သင္ထင္သနည္း။  

(က) လိင္တူစံုတြဲတစ္တြဲက လက္ထပ္လုိသည္။ သူတုိ႔ငွားရမ္းလုိသည့္ လွပေသာမဂၤလာခန္းမတစ္ခုကုိ 
၄င္းတုိ႔ေတြ႔သည္။ သုိ႔ေသာ္ လိင္တူစံုတြဲမ်ားကုိ လက္ထပ္ခြင့္မျပဳသင့္ဆုိသည္က သူ၏ ဘာသာေရး 
ယံုၾကည္ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားၿပီး ခန္းမပုိင္ရွင္က ထုိစံုတြဲကုိ ခန္းမငွားရန္ ျငင္းဆုိသည္။ 

(ခ) မ်က္စိမျမင္သူတစ္ေယာက္သည္ လူကုိအကူအညီေပးႏုိင္သည့္ ေခြးတစ္ေကာင္အသံုးျပဳ၍ ေဒသ 
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ရွိ စာသင္ေက်ာင္းတစ္ခု၌ ဆရာတစ္ေယာက္အျဖစ္ သူ႔တာဝန္မ်ားကုိ ထမ္းေဆာင္သည္။ စာသင္ 
ေက်ာင္းရွိေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္သည္ ေခြးမ်ားႏွင့္ ဆိုးဆိုးဝါးဝါးဓာတ္မတည့္မႈရွိၿပီး ဆရာ၏ေခြး 
ကုိ ေက်ာင္းအေဆာက္အအံုႏွင့္ ယင္း၏ ဥပစာအနီး လာေရာက္မႈမွ တားျမစ္ပိတ္ပင္ေပးေစလုိသည္။ 

(ဂ) လူႀကိဳက္မ်ားသတင္းစာတစ္ေစာင္က မူးယစ္ေဆးျဖတ္ဌာနတစ္ခုမွ ျပန္ထြက္လာေသာ ႏုိင္ငံေရး 
သမားတစ္ေယာက္၏ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာဓာတ္ပံုမ်ားကုိ မၾကာေသးမီကအမ်ားသိေအာင္ ေဖာ္ျပခဲ့ 
သည္။ ႏုိင္ငံေရးသမားသည္ အလြန္အရွက္ရၿပီး သတင္းစာကုိ သူ႔အားေတာင္းပန္ေစလုိကာ 
ဓာတ္ပံုမ်ားအား ၄င္းတုိ႔ဝက္ဘ္ဆုိက္မွ ဖယ္ရွားေပးေစလုိသည္။   

(ဃ) ျမန္မာစစ္ဘက္သည္ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံတစ္ခုရွိ ပဋိပကၡတစ္ခုတြင္ မၾကာေသးမီက ပါဝင္ခဲ့သည္။ 
ဤ ပဋိပကၡ၌စစ္ဘက္၏ ပါဝင္မႈကုိ ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပမႈအျဖစ္ အထက္တန္းေက်ာင္းသားတစ္စုက 
အနက္ေရာင္လက္ပတ္မ်ားဝတ္၍ ေက်ာင္းတက္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ ေက်ာင္းက ၄င္းတုိ႔ကုိ 
ေက်ာင္းတက္ျခင္းမွ ဆုုိင္းငံ့လုိက္ၿပီး လက္ပတ္မ်ားမဝတ္ေတာ့ရန္ ေက်ာင္းသားမ်ားသေဘာတူမွ 
ဆုိင္းငံ့မႈပယ္ဖ်က္ေပးမည္ဟု ေျပာၾကားကာ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ အိမ္ျပန္ပုိ႔ခဲ့သည္။ 

(င) မိသားစုတစ္ခုရွိ မိဘအစရွိေသာလူႀကီးမ်ားစီစဥ္သည့္ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းမ်ားသည္ ယဥ္ေက်း 
မႈအမ်ားအျပားတြင္ အေတြ႔ရမ်ားသည့္ အေလ့အထတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ အဆုိပါအေလ့အထတြင္ 
အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ား၊ ထုိနည္းတူ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ ၄င္းတုိ႔အလြန္ငယ္ေသးသည့္ 
အခ်ိန္တြင္ ၄င္းတုိ႔မိသားစုေရြးခ်ယ္သည့္ တစ္စံုတစ္ေယာက္ႏွင့္ အိမ္ေထာင္ခ်ေပးျခင္းခံရရန္ ေမွ်ာ္ 
လင့္ရသည္၊ ယင္းသုိ႔လုပ္ေဆာင္ရသည္။ ႏုိင္ငံတကာ အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုက 
ဤအႏၲရာယ္ရွိႏုိင္သည့္ ယဥ္ေက်းမႈအေလ့အထကုိရပ္တန္႔ရန္ ဦးေဆာင္စည္းရံုးလံႈ႔ေဆာ္မႈတစ္ 
ရပ္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိသည္။   

(စ) ဆံပင္ညွပ္ဆိုင္သစ္တစ္ခုက၄င္းသည္အမ်ိဳးသမီးသီးသန္႔ျဖစ္ၿပီးဝန္ေဆာင္မႈရယူလိုသူအမ်ိဳးသားမ်ား 
ကိုလက္မခံေၾကာင္း ေၾကာျငာသည္။ ေခါင္းေလွ်ာ္လိုသည့္ အမ်ိဳးသားတစ္ေယာက္က ထိုဆံပင္ညွပ္ 
ဆိုင္သို႔ေရာက္လာၿပီး ေစာဒကတက္သည့္အခါ ဆံပင္ညွပ္ဆိုင္က ၄င္းတို႔၏အမ်ိဳးသမီးခ်ည္း ျဖစ္ 
ေသာဝန္ထမ္းမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားအတြက္ဝန္ေဆာင္မႈေပးရန္အဆင္မေျပေၾကာင္းရွင္းျပသည္။   

(ဆ) ဘာသာေရးအေျချပဳ ပုဂၢလိကစာသင္ေက်ာင္းသစ္တစ္ခုက လိင္တူဆက္ဆံသည့္ အျပဳအမူကုိ 
တားျမစ္ပိတ္ပင္သည့္ အပုိဒ္ငယ္တစ္ရပ္ပါရွိေသာ 'လူ႔အသုိက္အဝန္းစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား'ကုိ အႏွစ္ခ်ဳပ္ 
ေဖာ္ျပသည့္ မွတ္တမ္းမွတ္ရာတစ္ခုကုိ ေက်ာင္းသားသစ္မ်ားအား လက္မွတ္ထုိးခုိင္းသည္။ 
ေက်ာင္းသားမ်ားက ေစာဒကတက္သည့္အခါ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ၄င္းတုိ႔၏ စည္းမ်ဥ္းစည္း 
ကမ္းမ်ားကုိ သေဘာမက်လွ်င္ အျခားေက်ာင္းတစ္ခု ေရြးခ်ယ္တက္ေရာက္ႏုိင္ေၾကာင္းေျပာကာ 
အေလွ်ာ့မေပးဘဲေနသည္။

(ဇ) လူျပည့္ေနေသာ ရုပ္ရွင္ရံုထဲတြင္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ေကာင္ေလးတစ္ေယာက္က 'မီး...မီး' ဟု 
ထယေအာ္သည္။ သူ႔အျပဳအမူေၾကာင့္ ရုပ္ရွင္ရံုထဲတြင္ အလြန္ရုတ္ရုတ္သဲသဲျဖစ္သြားၿပီး လူအခ်ိဳ႕ 
ဒဏ္ရာအနည္းငယ္ရခဲ့ကာ ပစၥည္းအခ်ိဳ႕ထိခုိက္ပ်က္စီးခဲ့သည္။   
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လက္ကမ္းစာရြက္ – အခြင့္အေရးမ်ား ထိပ္တုိက္ေတြ႔မႈမ်ား - အေျဖေသာ့ခ်က္ 

အတူေဆာင္ရြက္သူ တစ္ေယာက္ႏွင့္အတူ 
ျဖစ္စဥ္ဇာတ္ေၾကာင္းမ်ားဖတ္ျပၿပီး ယင္းတုိ႔မွာ အခြင့္ 
အေရးတစ္ခု ကန္႔သတ္ခံရျခင္းကို ေဖာ္ျပသလား 
သုိ႔မဟုတ္ အခြင့္အေရးမ်ား ထိပ္တိုက္ေတြ႔မႈတစ္ရပ္ 
ကုိ ေဖာ္ျပသလားဆံုးျဖတ္ပါ။ ထုိေနာက္ ေအာက္ပါ 
ေမးခြန္းမ်ားကုိ ေျဖပါ - 

◊ မည္သည့္အခြင့္အေရး ကန္႔သတ္ခံရ 
သနည္း။ သင့္အျမင္တြင္ ယင္းသည္ 
အက်ိဳးသင့္အေၾကာင္း သင့္ျဖစ္သည့္ 
ကန္႔သတ္မႈျဖစ္ပါသလား။ သင့္ရပ္တည္ 
ခ်က္သေဘာထားအတြက္ အေၾကာင္း 
ျပခ်က္မ်ားေပးပါ။ 

◊ မည္သည့္အခြင့္အေရးမ်ား ထိပ္တုိက္ 
ေတြ႔သနည္း။ ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္ 
အေရးတရားဝင္ ေၾကညာခ်က္ (UDHR) 
ကုိ ရည္ညႊန္းကုိးကားပါ။

◊ ဤထိပ္တုိက္ေတြ႔မႈကုိ ေျပလည္ေအာင္ 
ေျဖရွင္းႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းအခ်ိဳ႕က 
အဘယ္နည္း။ 

◊ ပါဝင္သက္ဆုိင္သည့္ အစုအဖြဲ႔ႏွစ္ခုစလံုး 
၄င္းတုိ႔လုိအပ္မႈမ်ား ရရွိႏုိင္မည့္ေျပလည္ 
ေအာင္ေျဖရွင္းမႈတစ္စုံတစ္ရာရိွပါသလား။ 

◊ မည္သည့္ ေျပလည္ေအာင္ေျဖရွင္းမႈပံုစံ 
မ်ားက လက္ေတြ႔ျဖစ္ေပၚရန္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ် 
အမ်ားဆံုးျဖစ္သည္ဟု သင္ထင္သနည္း။  

(က) လိင္တူစံုတြဲတစ္တြဲက လက္ထပ္လုိသည္။ 
သူတုိ႔ငွားရမ္းလုိသည့္ လွပေသာမဂၤလာခန္းမ 
တစ္ခုကုိ ၄င္းတုိ႔ေတြ႔သည္။ သုိ႔ေသာ္ လိင္တူ 
စံုတြဲမ်ားကုိ လက္ထပ္ခြင့္မျပဳသင့္ဆုိသည္က 
သူ၏ဘာသာေရး ယံုၾကည္ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း 
ေျပာၾကားၿပီး ခန္းမပုိင္ရွင္က ထုိစံုတြဲကုိ ခန္းမ 
ငွားရန္ ျငင္းဆုိသည္။ 
• ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမွ လြတ္ကင္းခြင့္၊ အပုိဒ္ ၂ 
• လက္ထပ္ခြင့္၊ အပုိဒ္ ၁၆ 
• လြတ္လပ္စြာ ယုံၾကည္ကုိးကြယ္ခြင့္၊ အပုိဒ္ 

၁၈ 

• ၄င္းတို႔၏ ႏွစ္ပတ္လည္ကို လာေရာက္ဆင္ႏႊဲ 
ေသာ လိင္တူစံုတြဲတစ္တြဲအား စားေသာက္ 
ဆိုင္ပုိင္ရွင္တစ္ေယာက္က စားပြဲဝုိင္းတစ္ခု 
ေပးရန္ ျငင္းဆန္ျခင္းျဖစ္လွ်င္ အတန္းသား 
မ်ားမတူေသာထင္ျမင္ခ်က္ ျဖစ္ေပၚမည္လား။  

(ခ) လူႀကိဳက္မ်ားသတင္းစာတစ္ေစာင္က မူးယစ္ 
ေဆးျဖတ္ဌာနတစ္ခုမွ ျပန္ထြက္လာေသာ 
ႏုိင္ငံေရးသမား တစ္ေယာက္၏ကုိယ္ေရးကုိယ္
တာဓာတ္ပံုမ်ားကုိ မၾကာေသးမီကအမ်ားသိ 
ေအာင္ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံေရးသမားသည္ 
အလြန္အရွက္ရၿပီး သတင္းစာကုိ သူ႔အား 
ေတာင္းပန္ေစလုိကာ ဓာတ္ပံုမ်ားအား ၄င္းတုိ႔ 
ဝက္ဘ္ဆုိက္မွ ဖယ္ရွားေပးေစလုိသည္။   
• ပုဂၢလလိကလြတ္လပ္ခြင့္၊ အပုိဒ္ ၁၂ 
• လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ခြင့္၊ အပုိဒ္ ၁၉ 

(ဂ) ျမန္မာစစ္ဘက္သည္ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံတစ္ခုရွိ 
ပဋိပကၡတစ္ခုတြင္မၾကာေသးမီကပါဝင္ခ့ဲသည္။ 
ဤ ပဋိပကၡ၌ စစ္ဘက္၏ပါဝင္မႈကုိ ဆန္႔က်င္ 
ဆႏၵျပမႈအျဖစ္ အထက္တန္းေက်ာင္းသား 
တစ္စုက အနက္ေရာင္ လက္ပတ္မ်ားဝတ္၍ 
ေက်ာင္းတက္ရန္ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ ေက်ာင္းက 
၄င္းတုိ႔ကုိ ေက်ာင္းတက္ျခင္းမွ ဆုုိင္းငံ့လုိက္ၿပီး 
လက္ပတ္မ်ားမဝတ္ေတာ့ရန္ ေက်ာင္းသားမ်ား 
သေဘာတူမွဆုိင္းငံ့မႈပယ္ဖ်က္ေပးမည္ဟုေျပာ 
ၾကားကာေက်ာင္းသားမ်ားကုိအိမ္ျပန္ပုိ႔ခဲ့သည္။ 
• လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ခြင့္အား ကန္႔သတ္ 

ျခင္း၊ အပုိဒ္ ၁၉ 
• ဗီယက္နမ္စစ္ပြဲကာလအတြင္း အေမရိကန္ 

ျပည္ေထာင္စုမွ တကယ့္အျဖစ္အပ်က္။ 
လက္ပတ္မ်ားသည္ အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ 
ေစသည့္ သေဘာသဘာဝမရွိဘဲ 'စစ္မွန္ 
သည့္ထုတ္ေဖာ္မႈ' ကို ကိုယ္စားျပဳ ေၾကာင္း 
ေျပာၾကားကာ တရားရံုးက ေက်ာင္းသား 
မ်ားဘက္မွ ရပ္တည္ခဲ့သည္။
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(ဃ) မိသားစုတစ္ခုရွိ မိဘအစရွိေသာ လူႀကီးမ်ား 
စီစဥ္သည့္ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းမ်ားသည္ 
ယဥ္ေက်းမႈအမ်ားအျပားတြင္ အေတြ႔ရမ်ား 
သည့္ အေလ့အထတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ 
အေလ့အထတြင္ အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ား၊ ထုိနည္း 
တူအမ်ိဳးသားမ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ ၄င္းတုိ႔
အလြန္ငယ္ေသးသည့္အခ်ိန္တြင္ ၄င္းတုိ႔ 
မိသားစုေရြးခ်ယ္သည့္ တစ္စံုတစ္ေယာက္ႏွင့္ 
အိမ္ေထာင္ခ်ေပးျခင္းခံရရန္ ေမွ်ာ္လင့္ရသည္၊ 
ယင္းသုိ႔လုပ္ ေဆာင္ရသည္။ ႏုိင္ငံတကာ 
အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုက ဤ 
အႏၲရာယ္ရွိႏုိင္သည့္ ယဥ္ေက်းမႈ အေလ့အထ 
ကုိရပ္တန္႔ရန္ ဦးေဆာင္စည္းရံုးလံႈ႔ေဆာ္မႈတစ္
ရပ္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိသည္။   
• လက္ထပ္ခြင့္၊ အပုိဒ္ ၁၆ 
• ယဥ္ေက်းမႈက်င့္သံုးခြင့္၊ အပုိဒ္ ၂၇ 

(င) ဆံပင္ညွပ္ဆုိင္သစ္တစ္ခုက ၄င္းသည္ အမ်ိဳး 
သမီးသီးသန္႔ျဖစ္ၿပီး ဝန္ေဆာင္မႈရယူလုိသူ 
အမ်ိဳးသားမ်ားကုိ လက္မခံေၾကာင္းေၾကာ္ျငာ 
သည္။ ေခါင္းေလွ်ာ္လုိသည့္ အမ်ိဳးသားတစ္ 
ေယာက္က ထုိဆံပင္ညွပ္ဆုိင္ သုိ႔ေရာက္လာၿပီး 
ေစာဒကတက္သည့္အခါ ဆံပင္ညွပ္ဆုိင္က 
၄င္းတုိ႔၏ အမ်ိဳးသမီးခ်ည္းျဖစ္ေသာ ဝန္ထမ္း 
မ်ားသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈ 
ေပးရန္ အဆင္မေျပေၾကာင္း ရွင္းျပသည္။   
• ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမွလြတ္ကင္းခြင့္၊ အပုိဒ္ ၂
• ႏုိင္ငံအခ်ိဳ႕မွ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္အေျချပဳ ဥပေဒ 

က ဤကြဲျပားျခားနားခ်က္မ်ိဳးသည္ တရား 
ဝင္ လက္ခံႏုိင္သည့္ ကြဲျပားျခားနားခ်က္ျဖ
စ္သည္ဟုဆုိသည္။ အမ်ိဳးသမီးသီးသန္႔ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုသည္ ခြဲျခားဆက္ 
ဆံမႈ၏ အေျခခံျဖစ္ေသာ သူသူငါငါသတိျပဳ 
မွတ္ယူသည့္ ကြဲျပားျခားနားခ်က္တစ္ရပ္ 
ထက္ အမွန္တကယ္ ကြဲျပားျခားနားမႈတစ္ 
ရပ္အေပၚ အေျချပဳျခင္းျဖစ္သည္။ 

(စ) ဘာသာေရးအေျချပဳ ပုဂၢလိကစာသင္ေက်ာင္း 
သစ္တစ္ခုက လိင္တူဆက္ဆံသည့္ အျပဳအမူ 
ကုိ တားျမစ္ပိတ္ပင္သည့္ အပုိဒ္ငယ္တစ္ရပ္ပါရွိ 
ေသာ 'လူ႔အသုိက္အဝန္းစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား' ကုိ 
အႏွစ္ခ်ဳပ္ေဖာ္ျပသည့္ မွတ္တမ္းမွတ္ရာ တစ္ခု 
ကုိေက်ာင္းသားသစ္မ်ားအား လက္မွတ္ထုိးခုိင္း 
သည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားက ေစာဒကတက္ 
သည့္အခါ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ၄င္းတုိ႔၏ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိသ ေဘာမက် လွ်င္ 
အျခားေက်ာင္းတစ္ခု ေရြးခ်ယ္တက္ေရာက္ႏုိ
င္ေၾကာင္းေျပာကာ အေလွ်ာ့မေပးဘဲေနသည္။
• လြတ္လပ္စြာယုံၾကည္ကုိးကြယ္ခြင့္၊ အပုိဒ္ 

၁၈

(ဆ) လူျပည့္ေနေသာ ရုပ္ရွင္ရံုထဲတြင္ ဆယ္ေက်ာ္ 
သက္ေကာင္ေလးတစ္ေယာက္က 'မီး...မီး' ဟု 
ထယေအာ္သည္။ သူ႔အျပဳအမူေၾကာင့္ ရုပ္ရွင္ 
ရံုထဲတြင္ အလြန္ရုတ္ရုတ္သဲသဲျဖစ္သြားၿပီး လူ 
အခ်ိဳ႕ဒဏ္ရာအနည္း ငယ္ရခဲ့ကာ ပစၥည္းအခ်ိဳ႕ 
ထိခုိက္ပ်က္စီးခဲ့သည္။  
• လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ခြင့္အားကန္႔သတ္ 

ျခင္း၊ အပုိဒ္ ၁၉ 
• အမ်ားျပည္သူ ၿငိမ္ဝပ္မႈထိန္းသိမ္းရန္ႏွင့္ 

အမ်ားျပည္သူေဘးကင္းလုံၿခံဳမႈကာကြယ္ရ
န္ တရားဝင္မႈရွိ 

(ဇ) ေရနံႏွင့္ဆန္ေစ်းျမင့္တက္မႈေၾကာင့္ လမ္းမမ်ား 
ေပၚအဓိကရုဏ္းမ်ားျဖစ္ေပၚလာသည္။ အစုိးရ 
က ႏုိင္ငံသားအားလံုး ည ၉ နာရီေနာက္ပုိင္း 
အျပင္မထြက္ရသည့္ သတ္မွတ္ခ်ိန္အတြင္း 
အျပင္မထြက္ရ အမိန္႔ထုတ္ ျပန္သည္။ 
• လြတ္လပ္စြာလႈပ္ရွားခြင့္ကို ကန္႔သတ္ျခင္း၊ 

အပုိဒ္ ၁၃ 
• ေဘးကင္းလုံၿခံဳမႈ အကာအကြယ္ေပးရန္ 

ဆိုပါက တရားဝင္မႈရွိ 
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ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား 
• လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား အကာအကြယ္ေပးမႈ/အားေပးျမွင့္တင္မႈတြင္ ျပည္တြင္း တရားစီရင္ေရးအဖြဲ႔မ်ား 

၏ အခန္းက႑ကုိ ေလ့လာသံုးသပ္ရန္ 
• ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအားတရားစီရင္ေရးအဖြဲ႔တစ္ခုက မည္သုိ႔အလုပ္တာဝန္ 

လုပ္ေဆာင္ေၾကာင္း မိတ္ဆက္ေပးရန္  
• အခြင့္အေရးမ်ား ထိပ္တုိက္ေတြ႔မႈႏွင့္ ယင္းထိပ္တုိက္ေတြ႔မႈမ်ားကုိ ေျပလည္ 

ေအာင္ေျဖရွင္းမႈႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ သင္ယူမႈအား အားျဖည့္ေပးရန္

ပစၥည္းပစၥယမ်ား - 
-Tinker ဥာဏ္စမ္းရုပ္ပံုမ်ား၊ လက္ကမ္းစာရြက္မ်ား၊ ရွင္းလင္းတင္ျပမႈလုပ္သည့္ ဘုတ္ျပား၊ မွတ္တံမ်ား 

tcsdef

rdepf - 120 rS

135 rdepf

လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ - ၃

Students with black arm bands

Vietnam war

War Protesters

• သင္ခန္းစာတြင္ ထည့္သြင္းထားေသာ ရုပ္ပံုမ်ား 
ကုိ အသံုးျပဳ၍ ရုပ္ပံုဥာဏ္စမ္းသံုးခု ဖန္တီးပါ။ 
◊ ဗီယက္နမ္စစ္ပြဲ 

◊ စစ္ကုိ ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပသူမ်ား 
◊ အနက္ေရာင္လက္ပတ္မ်ားႏွင့္ ေက်ာင္း 

သားမ်ား 



135

• ဥာဏ္စမ္းရုပ္ပံုမ်ားေဝေပးၿပီး ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ 
သူမ်ားကုိ ၄င္းတုိ႔အဖြဲ႔၏ အျခားအဖြဲ႔ဝင္မ်ားအား 
ရွာခုိင္းပါ။ 

• အတန္းသားမ်ားကုိ ရုပ္ပံုႏွင့္ပတ္သက္၍ အ 
ေလးအနက္စဥ္းစားခုိင္းပါ။ 
◊ ရုပ္ပံုထဲတြင္ ဘာျဖစ္ေနသနည္း။
◊ အကယ္၍ရွိခဲ့လွ်င္ မည္သည့္အခြင့္အေရး 

မ်ားကုိ သရုပ္ေဖာ္ထားသနည္း။ 
• ရုပ္ပံုတစ္ခုစီ၏ မိတၱဴမ်ားကုိ အခန္းေရွ႕တြင္ 

ခ်ိတ္ဆြဲၿပီး အဖြဲ႔မ်ားအား ၄င္းတုိ႔ဥာဏ္စမ္းက 
သရုပ္ေဖာ္ထားသည့္ ရုပ္ပံုႏွင့္ပတ္သက္၍ ၄င္း 
တုိ႔၏ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား မွ်ေဝခုိင္းပါ။ 

• ဤဓါတ္ပံုမ်ားသည္ ၁၉၆၅ ခုႏွစ္တြင္ အေမ 
ရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ျဖစ္ရပ္ 
မွန္လူ႔အခြင့္အေရး အမႈကိစၥတစ္ခုကုိ ကုိယ္စား 
ျပဳသည့္ ဓာတ္ပံုမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း အတန္းသား 
မ်ားအား ရွင္းျပပါ။ ႐ုပ္ပံုမ်ား၏ေနာက္ကြယ္မွ 
ျဖစ္ရပ္မွန္ကို သိလိုသလားဟု အတန္းသားမ်ား 
ကို ေမးပါ။ 
* အျခားေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္း - သင္သည္ 

အေရအတြက္မ်ားျပားေသာ လူအုပ္စုတစ္ခုႏွင့္ အစီ 
အစဥ္လုပ္ ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္လွ်င္ ရုပ္ပံုသံုးခုလံုး၏ 
မိတၱဴအေျမာက္အျမားျပဳလုပ္ၿပီး လူအုပ္စုအား ပုိ၍ 
ပင္ ငယ္ေသာလုပ္ငန္းအဖြဲ႔မ်ားအျဖစ္ ခြဲျခမ္းပါ။ 

အဆင့္ ၁ - 
• Tinker ႏွင့္ Des Moines ကုိယ္ပုိင္ေက်ာင္းအုပ္ 

ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔အမႈအေၾကာင္း အတုိခ်ဳပ္ မိတ္ 
ဆက္ ေျပာျပပါ

• လက္ကမ္းစာရြက္ေဝေပးၿပီး ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ 
သူမ်ားအား အျဖစ္အပ်က္ကုိ ဖတ္ခုိင္းကာ 
ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ား ေဆြးေႏြးခုိင္းပါ - 
၁။ တရားရံုးခ်ဳပ္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ သင္ 

သေဘာတူသလား၊ သေဘာမတူပါ 
သလား။ 

၂။ (အကယ္၍ရွိခဲ့လွ်င္) ဤအမႈတြင္ မည္ 
သည့္အခြင့္အေရးမ်ား ထိပ္တုိက္ေတြ႔ 
သနည္း။ 

၃။ ဘာတစ္ခုမွ် က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ 
ထုတ္မေျပာေသာ္လည္း လက္ပတ္တစ္ခု 
ဝတ္ဆင္ျခင္းမွာ 'သေဘာထားထုတ္ေဖာ္ 
မႈ' ျဖစ္ေၾကာင္း တရားရံုးက လြယ္လင့္တ
ကူေတြ႔ရွိဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္ – စကားအရာ 
ျဖင့္တစ္စံုတစ္ရာမေျပာဘဲ လူမ်ား 'စကား 
ေျပာ' ႏုိင္သည့္ အျခားနည္းလမ္းအခ်ိဳ႕က 
အဘယ္နည္း။   

၄။ ပံုမွန္ စာသင္ေက်ာင္းလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္
မႈမ်ားအား သိသာထိေရာက္သည့္ အ 
ေႏွာက္အယွက္ေပးမႈ ျဖစ္ေစလိမ့္မည္ဟု 

ရွင္းရွင္းလင္းလင္းမထင္ရွားလွ်င္ စာသင္ 
ေက်ာင္းတာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ ေက်ာင္း 
သားမ်ား၏ ထင္ျမင္ခ်က္ထုတ္ေဖာ္မႈကုိ  
ျပစ္ဒဏ္မေပးႏုိင္။ 'သိသာထိေရာက္သည့္ 
အေႏွာက္အယွက္ေပးမႈ' တစ္ခုက 
အဘယ္နည္း။ ေက်ာင္းကန္တင္းတြင္ အ 
ျငင္းအခံုျဖစ္ပြားလွ်င္ဘာျဖစ္မည္နည္း။ 
လူအသြားအလာမ်ားေသာ ေကာ္ရစ္ဒါ 
တစ္ခုတြင္ ခုိက္ရန္ျဖစ္ပြားလွ်င္ ဘာျဖစ္ 
မည္နည္း။   

၅။ သင့္ထင္ျမင္ခ်က္တြင္ စာသင္ေက်ာင္း 
တာဝန္ရွိ အႀကီးအကဲမ်ားက ေက်ာင္း 
သားမ်ား၏ သေဘာထားထုတ္ေဖာ္မႈကုိ 
မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္သင့္ 
သနည္း။ အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္မႈ တစ္ခု 
ရွိေကာင္းရွိလာႏုိင္သည္ကုိ စုိးရိမ္သင့္ပါ 
သလား။

အဆင့္ ၂ - 
• ၄င္းတုိ႔ေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ 

အေကာင္းဆံုးအခ်က္မ်ားကုိမွ်ေဝရန္ ေစတနာ့ 
ဝန္ထမ္းအခ်ိဳ႕အား ဖိတ္ေခၚျခင္းျဖင့္ ေဆြးေႏြးမႈ 
ကုိ အဆံုးသတ္ပါ။ 

• ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား ယခုေဆြးေႏြးမႈကုိ 
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ျမန္မာႏုိင္ငံမွ၄င္းတုိ႔အေတြ႔အႀကံဳမ်ားႏွင့္ ဆက္ 
စပ္ခုိင္းပါ – ျမန္မာႏုိင္ငံမွလူမ်ားသည္ စကား 
ျဖင့္ တစ္စံုတစ္ရာထုတ္မေျပာဘဲ မည္သည့္ 
နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ 'စကားေျပာ'သနည္း။ ျမန္မာ 
ႏုိင္ငံမွ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ ၄င္းတုိ႔ထင္ျမင္ခ်က္ 

မ်ား လြတ္လြတ္လပ္လပ္ထုတ္ေဖာ္ခြင့္ ျပဳထား 
ပါသလား။ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ခြင့္ကုိ ကန္႔ 
သတ္ရန္ အသံုးျပဳ၍ရႏုိင္သည့္ ဥပမာတစ္ခု 
၄င္းတုိ႔ စဥ္းစားၾကည့္ႏုိင္ပါသလား။ ဥပမာအား 
ျဖင့္ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းမႈႏွင့္ လံုၿခံဳေရး။  

အဆင့္ ၁ – ဇာတ္ေၾကာင္းဖြဲ႔ျခင္း 
• ဇာတ္ေၾကာင္းဖြဲ႔ပါ။ အလားတူအမႈတစ္ခု ျမန္မာ 

ႏုိင္ငံတြင္ မၾကာေသးမီက ေပၚေပါက္ခဲ့ေၾကာင္း 
ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား ရွင္းျပပါ။ 

သိဂႌထြန္းသည္ လိင္တူစံုတြဲမ်ားအား တရားဝင္ 
လက္ထပ္ႏုိင္ေစမည့္ ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္သစ္တစ္ရပ္ 
ျဖစ္ေသာ 'လြတ္လပ္စြာ လက္ထပ္ခြင့္ဥပေဒ' ကုိ 
ေထာက္ခံအားေပးသည့္ အထက္တန္းေက်ာင္းသူ 
တစ္ဦးျဖစ္သည္။ သိဂႌထြန္းသည္ 'လြတ္လပ္စြာ 
လက္ထပ္ခြင့္ ဥပေဒအတြက္ ေထာက္ခံမဲေပးပါ' 
အမည္ရွိ ဦးေဆာင္စည္းရံုးလံႈ႔ေဆာ္မႈတစ္ခုမွ ခ်ိတ္ 
တြယ္တံဆိပ္အခ်ိဳ႕ရရွိၿပီး ၄င္းတုိ႔ကို သူမ၏ေက်ာင္း 
လြယ္အိတ္ႏွင့္ အဝတ္အစားမ်ားတြင္ ငါးရက္ဆက္ 
တုိက္ ခ်ိတ္တြယ္ထားသည္။ ခ်ိတ္တြယ္တံဆိပ္မ်ားကုိ 
ျမင္သည့္အခါ ေက်ာင္းသားအသီးသီးက သိဂႌထြန္း 
အေပၚ အဆုိးျမင္သည့္ မွတ္ခ်က္မ်ားေပးသည္၊ 
သုိ႔ေသာ္ ငါးရက္ေျမာက္ေန႔မတိုင္ခင္အထိ တစ္စံု 
တစ္ခုျဖစ္ျခင္းမရွိ၊ ထုိေန႔တြင္သိဂႌထြန္းႏွင့္ ေက်ာ္ဝင္း 
ဆုိသည့္ အျခားေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္တုိ႔သည္ 
ေက်ာင္းဝင္းအတြင္းေလွ်ာက္လာရင္း အျပင္းအထန္ 
အေခ်အတင္ျငင္းခံုလာၾကသည္။ ဆရာတစ္ေယာက္ 
သည္ ေက်ာ္ဝင္းက သူ႔လက္ေျမွာက္လုိက္သည္ကုိ 
ေတြ႔ျမင္ၿပီး သိဂႌထြန္းကုိ ရိုက္ေတာ့မည္ဟုထင္ကာ 
၄င္းတုိ႔အနီး ေျပးလာၿပီးလွ်င္ အျငင္းအခံုျဖစ္မႈကုိ 
အဆံုးသတ္ခဲ့သည္။ ေနာက္ပုိင္းတြင္ ေက်ာင္းအုပ္ 
ဆရာက သိဂႌထြန္းအား သူမကုိ ေက်ာင္းတက္ခြင့္ 
ဆုိင္းငံ့လုိက္ေၾကာင္းႏွင့္ခ်ိတ္တြယ္တံဆိပ္မ်ား မဝတ္ 
ေတာ့သည့္အခါ သူမအေနျဖင့္ ေက်ာင္းျပန္တက္ 
ႏုိင္ေၾကာင္းေျပာၾကားသည္။ ေက်ာင္းသုိ႔ ခ်ိတ္တြယ္ 
တံဆိပ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ဆံထုိး၊ ရင္ထုိးမ်ား ဝတ္ဆင္ 

လာျခင္းသည္ ေက်ာင္း၏ အဝတ္အစားစည္းကမ္း 
မူဝါဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေၾကာင္း ေက်ာင္းအုပ္ဆရာက 
သိဂႌထြန္းကုိ သတိေပးသည္။ ဆံထုိး၊ ရင္ထုိးမ်ား၏ 
ခြၽန္ထက္သည့္ အစြန္းမ်ားကုိ လက္နက္တစ္ခုအျဖစ္ 
အသံုးျပဳႏုိင္သည္ဟု ဆုိသည္။          

သိဂႌထြန္း၏ ႏုိင္ငံေရးအျမင္မ်ားအေပၚ အေျခ 
ျပဳ၍ စာသင္ေက်ာင္းက သူမအားျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္း 
သည္ မမွ်တဟု သိဂႌထြန္းႏွင့္ သူမမိသားစုက 
ထင္ျမင္ယူဆကာ စာသင္ေက်ာင္းကုိ တရားရံုးတုိင္ 
ရန္ ဆံုးျဖတ္သည္။ 

အဆင့္ ၂ – တရားရံုးစစ္ေဆးစီရင္မႈ 
• အစမ္းလုပ္ တရားခြင္စစ္ေဆးဆံုးျဖတ္မႈတစ္ခု 

လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ 
သူမ်ားအား ရွင္းျပပါ။
• အဖြဲ႔ ၁ - သိဂႌထြန္း၏ ေရွ႕ေနမ်ားအျဖစ္ 

ကုိယ္စားျပဳကာ သူမဘက္မွ ေရွ႔ေနလုိက္ 
မည္ ျဖစ္သည္။ 

• အဖြဲ႔ ၂ – စာသင္ေက်ာင္းကို ကုိယ္စားျပဳ 
ကာ စာသင္ေက်ာင္းဘက္မွ ေရွ႕ေနလုိက္ 
မည္ ျဖစ္ သည္။ 

• အဖြဲ႔ ၃ – ၄င္းတုိ႔က တရားသူႀကီး 
မ်ားျဖစက္ာ ဥပေဒက်င္သ့ံုးေဆာငရ္ြကရ္န ္
ႏွင့္ ေနာက္ဆံုး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရန္ 
တာဝန္ရွိမည္ျဖစ္သည္။  

• ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားတြင္ ရွိထားခဲ့သည့္ 
မူရင္းဥာဏ္စမ္းရုပ္ပံုမ်ားကုိ အဖြဲ႔မ်ားအား ျပန္ 
ၾကည့္ခုိင္းပါ။ ဗီယက္နမ္အလံ ရုပ္ပံုတစ္ခု 
ရွိေသာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ အဖြဲ႔ ၁ 
ျဖစ္ၿပီး၊ စစ္ကုိဆန္႔က်င္ ဆႏၵျပသူမ်ား၏ ရုပ္ပံု 
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တစ္ခုရွိေသာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ 
အဖြဲ႔ ၂ ျဖစ္သည္ စသည္ျဖင့္။ 

• ၄င္းတုိ႔အခန္းက႑ကုိ ေဆြးေႏြးရန္ႏွင့္ ေမးခြန္း 
မ်ားအား ေလ့လာသံုးသပ္ရန္ တစ္ဖြဲ႔စီကုိ အခ်ိန္ 
၁ဝ မိနစ္မွ ၁၅ မိနစ္ ေပးပါ။ 

• တစ္ဖြဲ႔စီသည္ ၄င္းတုိ႔အဖြဲ႔ကုိကုိယ္စားျပဳသည့္ 
ေျပာခြင့္ရလူတစ္ေယာက္ႏွင့္ တရားစစ္ေဆး 
ဆံုးျဖတ္မႈအတြင္း ေျပာခြင့္ရလူအား ေထာက္ခံ 
ရန္ႏွင့္ ေမးခြန္းမ်ားကုိေျဖဆုိရာ၌ အကူအညီျပဳ 
ရန္ အားကုိးအား ထားျပဳစရာလူႏွစ္ေယာက္ 
ေရြးခ်ယ္ရမည္ျဖစ္သည္။  

• တစ္ဖြဲ႔စီက အသင့္ျဖစ္သည့္အခါ ပါဝင္ေဆာင္ 
ရြက္သူမ်ားအား မ်က္ႏွာစံုညီ ျပန္လည္စုေဝး 
ခုိင္းပါ။ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ ၄င္းတုိ႔ 
အဖြဲ႔သံုးဖြဲ႔ႏွင့္အတူ ဆက္ရွိရမည္။ 

• ၄င္းတုိ႔၏ ရပ္တည္ခ်က္သေဘာထားမ်ား 
တင္ျပရန္ႏွင့္ ေမးခြန္းမ်ားထုတ္ရန္ သိဂႌထြန္း၏ 
ေရွ႔ေနမ်ား ႏွင့္ စာသင္ေက်ာင္း၏ ေရွ႕ေနမ်ားကုိ 
အခ်ိန္ ၅ မိနစ္စီေပးပါ။ တရားသူႀကီးမ်ားသည္ 
တစ္ဖြဲ႔စီကုိ မိတ္ဆက္ေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး ၄င္းတုိ႔ 
အား အမႈအတြက္ ေလွ်ာက္လဲခြင့္ေပးရမည္။ 

• ႏွစ္ဖက္ေရွ႔ေနမ်ား ေလွ်ာက္လဲၿပီးသည့္အခါ 
တရားသူႀကီးမ်ားသည္ ၄င္းတုိ႔အခ်င္းခ်င္း 
ေဆြးေႏြးရန္ အခ်ိန္ ၅ မိနစ္ရၿပီး ေဆြးေႏြး 
ျငင္းခံုမႈအသီးသီးကုိ အႏွစ္ခ်ဳပ္ရန္၊ ၄င္းတုိ႔၏ 
အၿပီးသတ္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ ေဖာ္ျပေျပာဆုိရန္ 
ႏွင့္ ထုိဆုံးျဖတ္ခ်က္ေနာက္ကြယ္မွ အက်ိဳးသင့္
အေၾကာင္းသင့္စဥ္းစားမႈကုိ တင္ျပရန္ အခ်ိန္ ၅ 
မိနစ္ ထပ္ရသည္။ 

• ႏွစ္ဖက္ေရွ႕ေနမ်ား ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈလုပ္ေန 
စဥ္ တရားသူႀကီးမ်ားကုိ ၄င္းတုိ႔၏ အခန္းက႑ 
ႏွင့္ပတ္သက္၍ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေျပာျပပါ။ 

အဆင့္ ၃ – လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ျပန္လည္ 
အစီရင္ခံျခင္း 
• ေအာက္ပါတုိ႔ကဲ့သုိ႔ေမးခြန္းမ်ားေမးျခင္းျဖင့္အမႈ 

စစ္ေဆးစီရင္မႈကုိ ျပန္လည္အစီရင္ခံခုိင္းပါ -  
◊ လူတုိင္း တရားခြင္တစ္ခုသုိ႔ ေရာက္ရွိဖူးပါ 

သလား။ 

◊ ေရာက္ဖူးလွ်င္ ဤအေတြ႔အႀကံဳႏွင့္ မည္ 
သုိ႔အလားသ႑ာန္တူသနည္း၊ ကြဲျပား 
ျခားနားသ နည္း။ 

◊ မေရာက္ဖူးလွ်င္ ယခုအျဖစ္အပ်က္သည္ 
တရားခြင္တစ္ခုက မည္သုိ႔ရွိလိမ့္ဟု သင္ 
စိတ္ကူး ၾကည့္ဖူးသည္ႏွင့္ တူညီပါ 
သလား။  

◊ တရားသူႀကီးမ်ား၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ သင္ 
သေဘာတူပါသလား။ အဘယ္ေၾကာင့္ 
သေဘာတူသနည္း သုိ႔မဟုတ္ အဘယ္ 
ေၾကာင့္ သေဘာမတူသနည္း။ 

• ေအာက္ပါတုိ႔ကဲ့သုိ႔ ေမးခြန္းမ်ားေမးျခင္းျဖင့္ 
တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈႏွင့္တရားရုံး၏အလုပ္တာဝန္ 
မ်ားအေပၚပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား၏အယူအဆ 
မ်ားႏွင့္ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားအား ႏိႈက္ထုတ္ပါ - 
◊ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ခြင့္

ဥပေဒမ်ားကုိတရားသူႀကီးမ်ားအား ရွင္း 
ျပခုိင္းပါ။ ၄င္းတုိ႔ ပုိင္ပုိင္ႏုိင္ႏုိင္ မေျဖႏုိင္ 
သည့္အခါ 'တရားသူႀကီးမ်ားက ဥပေဒကုိ 
မသိလွ်င္ ဘာျဖစ္သနည္း'။ 'ေရွ႕ေနမ်ား 
က ဥပေဒကုိမသိလွ်င္ ဘာျဖစ္သနည္း'၊ 
'ျပည္သူလူထုကဥပေဒကုိမသိလွ်င္ ဘာ 
ျဖစ္သနည္း' ဟုေမးျမန္းပါ။ 

◊ ေရွ႕ေနမ်ား၏ အလုပ္အတြက္ ၄င္းတုိ႔ကုိ 
မည္သူက ပုိက္ဆံေပးသနည္း။ သင့္တြင္ 
ပုိက္ဆံမရွိလွ်င္ ဘာျဖစ္သနည္း။ 

◊ စိတ္ကူးၾကည့္ပါ - သိဂႌထြန္း၏ ဖခင္သည္ 
စစ္ဘက္တြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္တစ္ေယာက္ျဖစ္ 
သည္။ဤအခ်က္ကအမႈစစ္ေဆးဆုံးျဖတ္ 
မႈ၏ ရလဒ္ကုိ လႊမ္းမုိးနုိင္သည္ဟု သင္ 
ထင္ပါသလား။  

◊ စိတ္ကူးၾကည့္ပါ - သိဂႌထြန္းသည္ ဗုဒၶ 
ဘာသာဝင္ျဖစ္ၿပီး ေက်ာ္ဝင္းက မြတ္ 
ဆလင္ျဖစ္သည္။ ဤအခ်က္က အမႈစစ္ 
ေဆး ဆံုးျဖတ္မႈ၏ ရလဒ္ကုိ လႊမ္းမုိးနုိင္ 
သည္ဟု သင္ထင္ပါသလား။    

◊ ျမန္မာႏုိင္ငံတရားရံုးစနစ္ ရင္ဆုိင္ေနရ 
သည့္ အျခားစိန္ေခၚမႈအခ်ိဳ႕က အဘယ္ 
နည္း။ 
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ေခတၱနားခ်ိန္ -  ေခတၱနားၿပီး ထုိေနာက္ေရွ႔ဆက္ပါ။ လုိအပ္လွ်င္ ေခတၱနားခ်ိန္ၿပီးသည္အထိ အစမ္းလုပ္ 
တရားစစ္ေဆးစီရင္မႈ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ျပန္လည္အစီရင္ခံမႈ အနည္းငယ္ထပ္လုပ္ပါ။

• ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား ၄င္းတုိ႔၏ မွတ္စု 
စာအုပ္မ်ားထုတ္ခုိင္းၿပီး စာမ်က္ႏွာအလြတ္ 
တစ္ခုသုိ႔ လွန္ခုိင္းပါ။  

• တရားစီရင္ေရးအဖြဲ႔၏ အခန္းက႑ႏွင့္  အလုပ္ 
တာဝန္ကုိ ၄င္းတုိ႔ကုိယ္ပုိင္စကားလံုးမ်ားျဖင့္ 
ေဖာ္ျပ ရန္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားကုိ အခ်ိန္ ၅ 
မိနစ္ေပးပါ။  

• ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားကုိ ႏွစ္ေယာက္တစ္တြဲ 

မွ်ေဝမႈလုပ္ခုိင္းၿပီး ထုိေနာက္ ေအာက္ပါရွင္းျပ 
ခ်က္ကုိ မိတ္ဆက္မေပးမီ ၄င္းတို႔၏ ထင္ျမင္ 
ယူဆခ်က္မ်ားမွ်ေဝရန္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအခ်ိဳ႕ 
ကုိ ဖိတ္ေခၚပါ။ 

• ရွင္းလင္းတင္ျပမႈလုပ္သည့္ဘုတ္ျပား သို႔မဟုတ္ 
ရွင္းလင္းတင္ျပမႈ အေထာက္အကူပစၥည္းတစ္ခု 
စီစဥ္ျပင္ဆင္ေရး သင့္အတြက္ အကူအညီ 
ျဖစ္ရန္ ေအာက္ပါပံုစံျပားကုိ သံုးပါ။ 

• လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ ၁ ကို ျပန္လည္ခ်ိတ္ 
ဆက္ပါ။ အမ်ိဳးသားခံုရံုးမ်ားသည္ လူ႔အခြင့္ 
အေရးမ်ားကုိ လက္ကုိင္ျပဳေရးအတြက္ ကြၽႏ္ုပ္ 
တုိ႔၏ ပထမဆံုးစစ္မ်က္ႏွာျဖစ္ေၾကာင္း ပါဝင္ 
ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား သတိေပးပါ။ လူ႔အခြင့္ 
အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈတစ္ရပ္ ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔ရင္ဆုိင္ 
ႀကံဳေတြ႔ရၿပီး တရားမွ်တမႈရရွိေရး ႀကိဳးပမ္းလွ်င္ 
ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔သည္ ထိုအမႈကုိအမ်ိဳးသားခံုရံုးတစ္ခု 
ေရွ႕ေမွာက္တင္ျပရန္ ပထမဆံုးႀကိဳး ပမ္းရမည္။ 

• ျပည္တြင္းလမ္းေၾကာင္းမ်ားအားလံုး ကုန္စင္ 
ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းၾကည့္ၿပီးသည့္အခါ ေဒသတြင္း 

အသင္း အဖြဲ႔မ်ား (ခံုရံုးမ်ား၊ ေကာ္မရွင္မ်ား) 
သည္ ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔၏ ဒုတိယေျမာက္ စစ္မ်က္ႏွာ 
ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက 
တတိယေျမာက္ စစ္မ်က္ႏွာျဖစ္သည္။

• ေနာက္လာမည့္ အပုိင္းက႑သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ 
ႏွင့္ အေရွ႔ေတာင္အာရွတြင္ အသင့္ရရွိအသံုးျပဳ 
ႏုိင္ေသာ ပထမႏွင့္ဒုတိယ စစ္မ်က္ႏွာအရင္း 
အျမစ္မ်ားကုိ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ အာရံုစုိက္ 
သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပရင္း ပါဝင္ေဆာင္ 
ရြက္သူမ်ားအား သင္ခန္းစာအတြက္ ဆြဲေဆာင္ 
ပါ။ 
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 နမူနာ ရွင္းလင္းတင္ျပမႈလုပ္သည့္ ဘုတ္ျပား 

တရားစီရင္ေရးအဖြဲ႔/တရားေရးအာဏာပုိင္၏ အခန္းက႑ 

ဥပေဒ 
ဥပေဒမ်ားသည္ လူ႔အသုိက္အဝန္းတစ္ခုတြင္ ေနထုိင္သူလူအားလံုးကိုေႏွာင္ဖြဲ႔ထားသည့္ စည္းမ်ဥ္း 

စည္းကမ္းမ်ားျဖစ္သည္။ ဥပေဒမ်ားသည္ ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔၏ အေထြေထြေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈကုိ အကာအကြယ္ 
ေပးၿပီး အျခားသူမ်ား၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အစုိးရကုိယ္တုိင္၏ မေတာ္မတရားလုပ္မႈမ်ားမွ အကာ 
အကြယ္ယူရန္ ႏုိင္ငံသားမ်ားအျဖစ္ ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ေသခ်ာေစသည္ (ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔ကုိ 
ႏုိင္ငံသားအခြင့္အေရးမ်ား ရရွိေစသည္)။ ႏုိင္ငံတုိင္းတြင္ ထုိႏုိင္ငံအတြက္ အထူးျဖစ္ေသာ သူ႔ကုိယ္ပုိင္ 
အစု သို႔မဟုတ္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း သုိ႔မဟုတ္ ဥပေဒမ်ားရွိသည္။ ႏုိင္ငံတစ္ခုစီမွ ျပည္သူမ်ားသည္ 
၄င္းတုိ႔ ၿငမိ္းၿငမိ္းခ်မ္းခ်မ္း ေနႏုငိ္ေရးအတြက္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား လိုကန္ာရန ္သေဘာတူလကခ္သံည။္ 

လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ကာကြယ္ရန္ အစုိးရမ်ားက မိမိႏုိင္ငံဥပေဒမ်ား ခ်မွတ္သည့္အခါ လူ႔အခြင့္ 
အေရးမ်ား သည္ ႏုိင္ငံသားမ်ားအေပၚ 'တရားဝင္ခ်ည္ေႏွာင္မႈ' ရွိလာသည္။ 

တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈ 
တန္းတူညီမွ်ရွိကာ မွ်တသည့္ နည္းလမ္းတစ္ရပ္ျဖင့္ က်င့္သံုးေသာ တူညီသည့္ ဥပေဒမ်ားျဖင့္ 

ႏုိင္ငံသားတုိင္း အုပ္ခ်ဳပ္ခံရျခင္းက တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈျဖစ္သည္။

တရားစီရင္ေရးအဖြဲ႔ 
ေဘာလံုးသမားတစ္ေယာက္ႏွင့္ ဒုိင္လူႀကီးတစ္ဦးတုိ႔၏ ရုပ္ပံုတစ္ခု ေရးဆြဲပါ။

ရွင္းျပပါ – တရားစီရင္ေရးအဖြဲ႔စနစ္သည္ ေဘာလံုးပြဲတစ္ခုမွ ဒုိင္လူႀကီးတစ္ေယာက္ကဲ့သုိ႔ ျဖစ္သည္။  
ကစားပြဲကုိ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား (ဥပေဒမ်ား)ျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္သည္။ တစ္ခါတစ္ရံ သေဘာကြဲလြဲမႈ 

မ်ား ျဖစ္ေပၚသည္။ ဒုိင္လူႀကီး၏အလုပ္မွာ သေဘာကြဲလြဲမႈတစ္ခုကုိ ေျပလည္ေအာင္ေျဖရွင္းေရးအတြက္ 
မွ်တ၍ သာတူညီမွ်ရွိသည့္ နည္းလမ္းတစ္ရပ္ျဖင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား က်င့္သံုးရန္ျဖစ္သည္။ သူ/
သူမအလုပ္ကုိ ေကာင္းစြာေဆာင္ရြက္ရန္ ဒုိင္လူႀကီးသည္ ကစားပြဲႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း 
မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ဥပေဒမ်ားကုိ နက္နက္နဲနဲ နားလည္သေဘာေပါက္မႈ ရွိရမည္ျဖစ္သည္။     

တရားစီရင္ေရးအဖြ႔ဲ သို႔မဟုတ္ တရားေရးအာဏာပိုင္အဖြ႔ဲစနစ္သည္ မွ်တ၍ တန္းတူရည္တူျဖစ္ေသာ 
နည္း လမ္းတစ္ရပ္ျဖင့္ ဥပေဒကုိက်င့္သံုးရန္ တာဝန္ရွိသည္။  

ဤသုိ႔ေဆာင္ရြက္ရန္ တရားစီရင္ေရးအဖြဲ႔သည္ ေအာက္ပါတုိ႔လုပ္ေဆာင္ရမည္ - 
• မွ်တ၍ သာတူညီမွ်ရွိသည့္ နည္းလမ္းတစ္ရပ္ျဖင့္ ဥပေဒကုိ အနက္ျပန္ဆိုက်င့္သံုးျခင္း 
• တစ္စံုတစ္ေယာက္ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္သည့္အခါ ၄င္းတုိ႔က သင့္ေလ်ာ္သည့္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္မႈကုိ ဆံုး 

ျဖတ္ျခင္း 
• အခြင့္အေရးမ်ား ထိပ္တုိက္ေတြ႔မႈ ျဖစ္ေပၚသည့္အခါ တရားစီရင္ေရးအဖြဲ႔က ဟုိဘက္ဒီဘက္ညီမွ် 

သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္ ထြက္ေပၚေစျခင္း 
• (အကယ္၍ ဥပေဒတစ္ခုက မမွ်တလွ်င္) ျပည္သူလူထုကုိ အစုိးရရန္မွ အကာအကြယ္ေပးျခင္း 
• လိုအပ္သည့္အခါ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ကန္႔သတ္ျခင္း (အမ်ားျပည္သူ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး အကာ 

အကြယ္ေပးရန္ကဲ့သုိ႔)



140

လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ ၃ – လက္ကမ္းစာရြက္ A  
၁၉၆၉ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု တရားရံုးခ်ဳပ္က စီရင္ဆံုးျဖတ္သည့္

Tinker ႏွင့္ Des Moinesကုိယ္ပုိင္ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔ အမႈအႏွစ္ခ်ဳပ္

အျဖစ္အပ်က္ - 
၁၉၆ဝ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ေျမာက္ဗီယက္နမ္တုိ႔ စစ္ျဖစ္ေနစဥ္ John Tinker၊ 

Mary Beth Tinker ႏွင့္ Chris Eckhardt ဆုိသည့္ အုိင္အုိဝါရွိ ကုိယ္ပုိင္ေက်ာင္းတစ္ခုမွ ေက်ာင္းသားသံုးဦးသည္  
လက္ပတ္အနက္မ်ားဝတ္၍ ေက်ာင္းတက္ျခင္းျဖင့္ စစ္ပြဲရပ္တန္႔ေရး ၄င္းတုိ႔၏ ေထာက္ခံအားေပးမႈကုိ ထုတ္ေဖာ္ 
ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ စာသင္ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔သည္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အစီအစဥ္ကုိ ေတြ႔ရွိကာ 
၄င္းတုိ႔ကုိရပ္တန္႔ရန္ လက္ပတ္မဝတ္ရစည္းကမ္းတစ္ခုထုတ္ျပန္ခဲ့သည္ – သုိ႔ေသာ္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ 
ေက်ာင္းစည္းကမ္းမ်ား ခ်ိဳးေဖာက္မႈအတြက္ ၄င္းတုိ႔အေရးယူခံရႏုိင္ေၾကာင္း သိနားလည္ေသာ္လည္း လက္ပတ္ 
အနက္မ်ားဝတ္ကာ ေက်ာင္းဆက္တက္ခဲ့သည္။ ၄င္းတုိ႔အဘယ္ေၾကာင့္ လက္ပတ္မ်ားဝတ္ေၾကာင္း အျခား 
ေက်ာင္းသားအခ်ိဳ႕က John Tinker ႏွင့္အဖြဲ႔ကုိေမးသည္။ ထုိေက်ာင္းသားမ်ားအနက္ အခ်ိဳ႕က စစ္ဆန္႔က်င္မႈ 
ထင္ျမင္ခ်က္ကုိ သေဘာမတူေပ၊ သုိ႔ေသာ္ ယင္းအတြက္ မည္သူမွ် ခုိက္ရန္ျဖစ္ပြားမႈမရွိခဲ့။ လက္ပတ္မ်ားခြၽတ္ရန္ 
သေဘာမတူမခ်င္း ေက်ာင္းသုိ႔မလာရန္ John Tinker ၊ Mary Beth Tinker  ႏွင့္ Chris Eckhardt တုိ႔ကုိ 
ေက်ာင္းကေျပာခဲ့ၿပီး ၄င္းတုိ႔ သီတင္းပတ္အမ်ားအျပား ေက်ာင္းတက္ျခင္းမွ ဆုိင္းငံ့ခံခဲ့ရသည္။     

ထက္သန္သည့္ ႏုိင္ငံေရးအျမင္မ်ားရွိျခင္းအတြက္ လူမ်ားကုိ ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းမွာ မွားယြင္းသည္ဟု 
ေက်ာင္းသားမ်ား၏ မိသားစုမ်ားကထင္ျမင္ခဲ့ကာ ထုိေၾကာင့္ ၄င္းတုိ႔က ရံုးေတာ္သုိ႔တုိင္တန္းခဲ့သည္။ အမႈသည္ 
တရားရံုး အဆင့္ဆင့္ ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီးေနာက္ ေနာက္ဆံုးတြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတရားရံုးခ်ဳပ္သုိ႔ေရာက္ရွိ
သြားသည္။ ေဖေဖၚဝါရီ ၂၄ ၊ ၁၉၆၉ ၌ တရားရံုးခ်ဳပ္က John၊ Mary ႏွင့္ Chris တုိ႔ မမွားခဲ့ဟု စီရင္ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္- 
၄င္းတုိ႔လုပ္ခဲ့သမွ်မွာ ၄င္းတုိ႔ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာထုတ္ေဖာ္ျခင္းျဖစ္ကာ အေႏွာက္ အယွက္မျပဳသည့္ 
နည္းလမ္းတစ္ရပ္ျဖင့္ မိမိကုိယ္ကုိယ္ထုတ္ေဖာ္ရန္ ၄င္းတုိ႔အခြင့္အေရးအား အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႔စည္းပံု 
အေျခခံဥပဒ (United States Constitution) ၏ ပထမဆံုးျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ခ်က္က အကာအကြယ္ေပးထား 
ေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားမွာ ေက်ာင္းမွဆုိင္းငံ့ျခင္းမခံရသင့္ဟု တရားရံုးက ဆုိသည္။   

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ခြင့္ -  
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ခြင့္ကုိ ပထမျပင္ဆင္ခ်က္ (First Amendment) ဆုိ 

သည့္ ဥပေဒတစ္ရပ္ျဖင့္ တရားဝင္အကာအကြယ္ေပးထားသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ဆရာမ်ားသည္ စာသင္ 
ေက်ာင္းတြင္ ရွိေနလွ်င္ပင္ First Amendment အခြင့္အေရးမ်ားရွိသည္။ ေက်ာင္းေပါက္ဝကုိ ျဖတ္ေက်ာ္လာ 
သည့္အခါ (ေက်ာင္းထဲသုိ႔ဝင္လာသည့္အခါ) ၄င္းတုိ႔၏ လြတ္လပ္စြာေျပာဆုိခြင့္ သုိ႔မဟုတ္ လြတ္လပ္စြာ 
ထုတ္ေဖာ္ခြင့္သည္ ေနာက္တြင္က်န္မေနခဲ့။ ထုိသုိ႔ျဖစ္ေသာ္လည္း ဆရာမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းအုပ္မ်ားသည္ ေက်ာင္း 
သားမ်ား၏ ပညာသင္ယူမႈျဖစ္ေျမာက္ေစရန္ စာသင္ေက်ာင္း၌ ၿငိမ္ဝပ္မႈထိန္းသိမ္းရမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းေၾကာင့္ 
စာသင္ေက်ာင္းေနာက္ခံဝန္းက်င္တြင္ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္မႈ အကာအကြယ္ေပးရန္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္တည္းတြင္ 
ၿငိမ္ဝပ္မႈထိန္းသိမ္းရန္ ပထမျပင္ဆင္ခ်က္ (First Amendment) ကုိ အထူးနည္းလမ္းတစ္ရပ္ျဖင့္ က်င့္သံုး 
ရမည္ျဖစ္သည္။  

စာသင္ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္သည္ 'စစ္' ကဲ့သုိ႔ အျငင္းပြားဖြယ္ရာ အေၾကာင္းကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္ 
သက္လွ်င္ပင္ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား ထုတ္ေဖာ္ႏုိင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ထင္ျမင္ခ်က္ထုတ္ေဖာ္သည့္ ေက်ာင္းသားသည္ 
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ပညာသင္ယူမႈကုိ အေႏွာက္အယွက္မျပဳႏုိင္ သုိ႔မဟုတ္ အျခားသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ မစြက္ဖက္ႏုိင္။ 
First Amendment  သည္ အတန္းကုိ အေႏွာက္အယွက္ျပဳသည့္ သုိ႔မဟုတ္ အတန္းမ်ားအၾကား ျပႆနာမ်ား 
ျဖစ္ေစသည့္ ေက်ာင္းသားသေဘာထားထုတ္ေဖာ္မႈကုိ အကာအကြယ္မေပး။ ထုတ္ေဖာ္မႈသည္ အေႏွာက္ 
အယွက္ ျဖစ္ေစလိမ့္မည္ဆုိျခင္းအတြက္ ၄င္းတုိ႔တြင္ သက္ေသအေထာက္အထား ေကာင္းေကာင္းရွိလွ်င္ 
စာသင္ေက်ာင္းမ်ားသည္ ထုတ္ေဖာ္မႈကုိ တားျမစ္ပိတ္ပင္ႏုိင္သည္။ လူႀကိဳက္မမ်ားေသာ ထင္ျမင္ခ်က္တစ္ရပ္ကုိ 
ထုတ္ေဖာ္သည့္ တစ္စံုတစ္ေယာက္ေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚေသာ ကသိကေအာက္ျဖစ္ေစသည့္ အေျခအေနကုိ ေရွာင္လႊဲ 
ရန္သက္သက္ျဖင့္ ၄င္းတုိ႔သည္ ထုတ္ေဖာ္မႈအား တားျမစ္ပိတ္ပင္မႈမလုပ္ႏုိင္။     

ေအာက္ပါတုိ႔မွမွီျငမ္း - 

American Constitution Society
http://www.acslaw.org/fi les/CITC%20Spring%202009%20-%20Tinker%20
Curriculum%20-%20High%20School.pdf  

 
လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ ၃ – လက္ကမ္းစာရြက္ B

သိဂႌထြန္းႏွင့္ မႏၱေလးကုိယ္ပုိင္ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔ အမႈ

သိဂႌထြန္းသည္ လိင္တူစံုတြဲမ်ားအား တရားဝင္လက္ထပ္ႏုိင္ေစမည့္ ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္သစ္တစ္ရပ္ျဖစ္ 
ေသာ 'လြတ္လပ္စြာ လက္ထပ္ခြင့္ဥပေဒ' ကုိ ေထာက္ခံအားေပးသည့္ အထက္တန္းေက်ာင္းသူတစ္ဦးျဖစ္သည္။ 
သိဂႌထြန္းသည္ 'လြတ္လပ္စြာလက္ထပ္ခြင့္ဥပေဒအတြက္ ေထာက္ခံမဲေပးပါ' အမည္ရွိ ဦးေဆာင္စည္းရံုးလံႈ႔ 
ေဆာ္မႈတစ္ခုမွ ခ်ိတ္တြယ္တံဆိပ္အခ်ိဳ႕ရရွိၿပီး ၄င္းတုိ႔ကုိ သူမ၏ေက်ာင္းလြယ္အိတ္ႏွင့္ အဝတ္အစားမ်ားတြင္ 
ငါးရက္ဆက္တုိက္ ခ်ိတ္တြယ္ထားသည္။ ခ်ိတ္တြယ္တံဆိပ္မ်ားကုိျမင္သည့္အခါ ေက်ာင္းသားအသီးသီးက 
သိဂႌထြန္းအေပၚ အဆုိးျမင္သည့္ မွတ္ခ်က္မ်ားေပးသည္၊ သုိ႔ေသာ္ ငါးရက္ေျမာက္ေန႔မတုိင္ခင္အထိ တစ္စံုတစ္ 
ခုျဖစ္ျခင္းမရွိ၊ ထုိေန႔တြင္ သိဂႌထြန္းႏွင့္ ေက်ာ္ဝင္းဆုိသည့္ အျခားေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္တုိ႔သည္ ေက်ာင္း 
ဝင္းအတြင္းေလွ်ာက္လာရင္း အျပင္းအထန္အေခ်အတင္ ျငင္းခံုလာၾကသည္။ ဆရာတစ္ေယာက္သည္ ေက်ာ္ 
ဝင္းက သူ႔လက္ေျမွာက္လုိက္သည္ကုိေတြ႔ျမင္ၿပီး သိဂႌထြန္းကုိ ရိုက္ေတာ့မည္ဟုထင္ကာ ၄င္းတုိ႔အနီးသို႔ ေျပး 
လာၿပီးလွ်င္ အျငင္းအခံုျဖစ္မႈကုိ အဆံုးသတ္ခဲ့သည္။ ေနာက္ပုိင္းတြင္ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာက သိဂႌထြန္းအား 
သူမကုိ ေက်ာင္းတက္ခြင့္ဆုိင္းငံ့လုိက္ေၾကာင္းႏွင့္ ခ်ိတ္တြယ္တံဆိပ္မ်ား မဝတ္ေတာ့သည့္အခါ သူမအေနျဖင့္ 
ေက်ာင္းျပန္တက္ႏုိင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။ ေက်ာင္းသုိ႔ခ်ိတ္တြယ္တံဆိပ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ဆံထုိး၊ ရင္ထုိး 
မ်ားဝတ္ဆင္လာျခင္းသည္ ေက်ာင္း၏ အဝတ္အစားစည္းကမ္းမူဝါဒႏွင့္ဆန္႔က်င္ေၾကာင္း ေက်ာင္းအုပ္ဆရာ က 
သိဂႌထြန္းကုိ သတိေပးသည္။ ဆံထိုး၊ ရင္ထုိးမ်ား၏ ခြၽန္ထက္သည့္အစြန္းမ်ားကုိ လက္နက္တစ္ခုအျဖစ္ အသံုး 
ျပဳႏုိင္သည္ဟု ဆုိသည္။          

ေမးခြန္းမ်ား - 
• လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ခြင့္က ဤအမႈႏွင့္ သက္ဆုိင္ပါသလား။ 
• သိဂႌထြန္းသည္ လမ်ားစြာအၾကာ အျခားခ်ိတ္တြယ္တံဆိပ္မ်ားဝတ္ဆင္၍ ေက်ာင္းတက္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး 

ေက်ာင္းအုပ္က စာသင္ေက်ာင္းအဝတ္အစားစည္းကမ္းမူဝါဒကုိ ယခုမွ စတင္အာဏာတည္အက်ိဳးသက္ 
ေရာက္ေစျခင္းျဖစ္လွ်င္ ေျပာစရာရွိပါသလား။  
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• ခ်ိတ္တြယ္တံဆိပ္မ်ားအေပၚ လူတစ္ေယာက္၏ ေဒါသတႀကီးတံု႔ျပန္မႈေၾကာင့္ သိဂႌထြန္းအေနျဖင့္ သူမ 
ေျပာလုိသည့္ သတင္းစကားအား သူမအလုိရွိသလုိ မထုတ္ေဖာ္ႏုိင္ျဖစ္ရလွ်င္ မွ်တပါသလား။

• စာသင္က်ာင္းဝင္းအတြင္းမွ အျငင္းအခံုတစ္ရပ္က 'ပံုမွန္ စာသင္ေက်ာင္းလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား 
သိသာထိေရာက္သည့္ အေႏွာက္အယွက္ေပးမႈ' ျဖစ္ေစပါသလား။ 

• ေက်ာ္ဝင္းက သိဂႌထြန္းကုိ အမွန္တကယ္မရုိက္လွ်င္ ေျပာစရာရွိပါသလား။ ပထမလက္သီးတစ္ခ်က္ 
ထုိးသည္အထိ ဆရာက ေစာင့္ရမည္ျဖစ္ပါသလား။  

• ေက်ာင္းခ်ိန္အတြင္း ေကာ္ရစ္ဒါတစ္ခုတြင္ သိဂႌထြန္းႏွင့္ ေက်ာ္ဝင္းအျငင္းအခံုျဖစ္ျခင္းျဖစ္လွ်င္ အ ေျခ 
အေနက တစ္မ်ိဳးတစ္မည္ ျဖစ္မည္လား။  

• ေက်ာ္ဝင္းက ေယာက်ၤားေလးျဖစ္ၿပီး သိဂႌထြန္းက မိန္းကေလးျဖစ္ျခင္းက ကိစၥရွိပါသလား။  

ေအာက္ပါတုိ႔မွမွီျငမ္း - 

American Constitution Society
http://www.acslaw.org/fi les/CITC%20Spring%202009%20-%20Tinker%20
Curriculum%20-%20High%20School.pdf  
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ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား 
• ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွရွိ ေဒသတြင္းလူ႔အခြင့္အေရး 

ယႏၲရားမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးကြၽမ္းဝင္ေစရန္ 
• ဤယႏၲရားမ်ားက မည္သုိ႔အေကာင္းဆံုး တာဝန္ယူလုပ္ေဆာင္သည္ကုိ ရွင္း 

လင္းေဖာ္ျပေရးအတြက္ အ ျခားေဒသတြင္း စံပံုစံမ်ား အသံုးျပဳရန္ 

ပစၥည္းပစၥယမ်ား - 
ရွင္းလင္းတင္ျပမႈလုပ္သည့္ ဘုတ္ျပား၊ မွတ္တံမ်ား  

tcsdef
rdepf 30rS rdepf 40

လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ - ၄

• ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားကုိ အဖြဲ႔ႏွစ္ဖြဲ႔ခြဲပါ။ 
တစ္ဖြဲ႔စီအား ႏုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးအကာ 
အကြယ္ေပးမႈစနစ္ကုိ ကုိယ္စားျပဳသည့္ လည္ 
ပတ္လႈပ္ရွားေနေသာစက္ယႏၲရားတစ္ခုဖန္တီး 
ခုိင္းပါ၊ လူ႔႔အခြင့္အေရး အကာအကြယ္ေပးမႈ 

စနစ္၏ လူသားစက္ယႏၲရား (UDHR၊ ႏုိင္ငံ 
တကာ လူ႔အခြင့္အေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား၊ 
ေဒသတြင္း လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ 
ႏုိင္ငံတကာ သေဘာတူညီခ်က္ ပါဝင္လက္မွတ္ 
ေရးထုိးသည့္ ႏုိင္ငံမ်ား)။ 
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အျခားေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္း A 
 အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔အျဖစ္ ႀကီးမားေသာ စက္ယႏၲရားႀကီး 

တစ္ခု ဖန္တီးပါ သုိ႔မဟုတ္ ပုိငယ္သည့္ အဖြဲ႔မ်ား 
အျဖစ္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ လုပ္ေဆာင္ပါ။   

အျခားေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္း B
 သင္တုိ႔အခ်ိန္မရလွ်င္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ ၁ 

မွ ပုိစတာအခ်ိဳ႕ကုိ အခန္းေရွ႔တြင္ အေပၚဘက္ 
ျမင္သာသည့္ေနရာ၌ထားပါ။ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ 
သူမ်ားအား ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔သင္ယူၿပီးျဖစ္ေသာ လူ႔ 
အခြင့္အေရးအကာအကြယ္ေပးမႈ ယႏၲရား 

အမ်ိဳးမ်ိဳးအေၾကာင္း ျပန္လည္ေတြးေတာခုိင္းပါ။  

အျခားသူမ်ားအား ေျပာင္းလဲျခင္း
 ဤအပုိင္းက႑သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ အေရွ႕ 

ေတာင္အာရွတြင္ ႏုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရး
အကာအကြယ္ေပးမႈစနစ္ကုိ ေထာက္ပံ့ကူညီ/ 
ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သည့္ 
သတ္သတ္မွတ္မွတ္ျဖစ္ေသာအုပ္စုအခ်ိဳ႕/အဖြဲ႔ 
အစည္းအခ်ိဳ႕/အသင္းအဖြဲ႔ အခ်ိဳ႕ကုိ အာရံုစုိက္ 
သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပပါ။ 

• ဤအပုိင္းက႑ကုိ ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ မေဆာင္ 
ရြက္မီ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ 
ဥပေဒေရးရာ အေျခခံမူေဘာင္ အေျခအေနႏွင့္ 
အေရွ႔ေတာင္အာရွရွိ ေဒသတြင္းယႏၲရားမ်ား 
အေၾကာင္း ေနာက္ခံဖတ္ျပမႈအခ်ိဳ႕လုပ္ပါ။  

• သင္ခန္းစာအတြက္ ေပးထားသည့္ နမူနာ 
အေပၚ အေျချပဳ၍ ရွင္းလင္းတင္ျပမႈလုပ္သည့္ 
ဘုတ္ျပားတစ္ခု စီစဥ္ျပင္ဆင္ပါ။ 

• အာဖရိကႏွင့္ ဥေရာပ စံပံုစံမ်ားကုိ နမူနာမ်ား 
အျဖစ္အသံုးျပဳၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္ 
အာရွတြင္ ရရွိႏုိင္ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ 
မိတ္ဆက္ေဖာ္ျပၿပီး ဟာကြက္မ်ားအား ထင္ရွား 
ေအာင္ ေဖာ္ျပပါ။ 

• ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားကုိ ေလ့လာသံုးသပ္ပါ - 
◊ ေဒသတြင္းယႏၲရားမ်ား အဘယ္ေၾကာင့္ 

ရွိသနည္း။
 ၄င္းတုိ႔သည္ ေဒသတြင္းအာရံုစုိက္ 

ရသည့္ အမႈထားစရာကိစၥမ်ားကို 
ပစ္မွတ္ထားႏုိင္သည္။ ဥပမာအား 
ျဖင့္ အာဖရိကမွ ျပည္တြင္းေနရပ္ 
စြန္႔ခြာ ေရႊ႔ေျပာင္းရသူမ်ားဆုိင္ရာ 
အေရးကိစၥမွာ ကုလသမဂၢအေလး 
ထားရေသာ အမႈကိစၥတစ္ရပ္အျဖစ္ 
မေပၚထြက္လာမီ ၄င္းကုိအာဖရိက 
ေဒသတြင္း အမႈထားစရာ ကိစၥရပ္ 

တစ္ခုအျဖစ္ အရင္ဦးေဆာင္ဦးရြက္ 
ျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။  

 ၄င္းတုိ႔သည္ ပုိမုိနီးကပ္ေသာ ပထဝီ 
ေဒသဆိုင္ရာ၊သမိုင္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ၊ 
ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ၊ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ 
ႏွင့္ လူမႈဆုိင္ရာ ႏွီးႏြယ္မႈအေပၚ 
အေျခခံျဖင့္ စီစဥ္ေဖာ္ထုတ္ထားျခင္း 
ျဖစ္ႏုိင္သည္။ သူတို႔သည္ “အိမ္” 
ႏွင့္ ပိုမိုနီးကပ္ၿပီး ပိုမိုႀကီးမားသည့္ 
အေထာက္အပံ့ ရရွိခံစား ရႏိုင္ေခ် 
ပိုရွိသည္။

◊ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္တစ္ခု၏ အခန္း 
က႑က အဘယ္နည္း။ 
 လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္မ်ား၏ 

နယ္ပယ္အတုိင္းအတာႏွင့္ အခြင့္ 
အာဏာမွာ ေကာ္မရွင္တစ္ခုခ်င္း 
အလုိက္ အေျပာင္းအလဲရွိေသာ္ 
လည္း ၄င္းတုိ႔တြင္ ေအာက္ပါတို႔ 
ပါဝင္ႏုိင္သည္ – ပညာေပးေရးႏွင့္ 
အမ်ားျပည္သူ သတိမူသိရွိမႈ၊ ခြဲျခား 
ဆက္ဆံမႈႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ 
ရာ မေက်နပ္မႈ တုိင္တန္းခ်က္မ်ား၊ 
လူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ထန္းလုိက္နာ 
မႈ၊ မူဝါဒႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ။ 
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•   ထင္ရွားေအာင္ေဖာ္ျပရန္ အဓိကအခ်က္မ်ား - 
◊ အာရွတုိက္အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးေသာ ေဒသတြင္း တရားစီရင္ေရးအဖြဲ႔မရွိ။ 
◊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဥပေဒစနစ္သည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲအဆင့္ပင္ ရွိေသးသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္တြင္းဥပေဒျပ 

ဌာန္းခ်က္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံတကာဥပေဒေအာက္တြင္ သူ႔တာဝန္ဝတၱရားမ်ားအား ျပည့္မီျခင္းမရွိ။  
◊ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အစုိးရဆုိင္ရာ အသင္းအဖြဲ႔မ်ား (အစုိးရအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား)သည္ ယခုထိ မခုိင္ခံ့ 

ေသး။ ကြၽမ္းက်င္လိမၼာေသာ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္မ်ားခ်ိဳ႕တဲ့။  
◊ လူ႔႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အာဆီယံတရားဝင္ေၾကညာခ်က္ (ASEAN Declaration on Human Rights) 

ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္တုိ႔အေပၚ ေဝဖန္မႈအခ်ိဳ႕အား မွ်ေဝပါ။  
◊ ေဒသတြင္း တရားစီရင္ေရးအဖြဲ႔ မရွိသလုိ အာဆီယံလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ (ASEAN Human 

Rights Commission)ကလည္း သက္တမ္းအေတာ္ႏုေသးေသာ္လည္း အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ ဒီမုိ 
ကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကုိ ေထာက္ခံအားေပးသည့္ေကာင္းစြာအေျခက်ၿပီးျဖစ္ေသာ အစုိးရမဟုတ္ 
သည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ႀကီးမားသည့္ ကြန္ရက္တစ္ခုရွိသည္။ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားကုိ ေအာက္ပါ 
စာရင္းမွ ဥပမာအနည္းငယ္ေပးၿပီး ၄င္းတုိ႔ ေနာက္ထပ္စဥ္းစားၾကည့္ႏုိင္သလား ေစာင့္ၾကည့္ပါ။   

အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ ဒီမုိကေရစီႏွင့္
လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား  

အာရွ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ ဒီမုိကေရစီဆုိင္ရာ မဟာမိတ္အဖြဲ႔ 
(Alliance for Reform and Democracy in Asia -  ARDA)
အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ားဆုိင္ရာ အာဆီယံေကာ္မရွင္ 
(ASEAN Commission on Women and Children -  ACWC)
လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အာဆီယံ ႏုိင္ငံစံုေကာ္မရွင္ 
(ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights -AICHR)
ျမန္မာႏုိင္ငံအေရး အာဆီယံပါလီမန္မ်ား ညီလာခံ 
(ASEAN Inter-Parliamentary Myanmar Caucus - AIPMC)
အာဆီယံ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္း ကြန္ဖရင့္ / အာဆီယံ ျပည္သူ႔ညီလာခံ 
(ASEAN Civil Society Conference / ASEAN People’s Assembly - ACSC/APA)
အာရွပစိဖိတ္ ဒီမုိကေရစီ မိတ္ဖက္ျပဳမႈ (Asia Pacific Democracy Partnership - APDP)
ႏုိင္ငံအလုိက္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားဆုိင္ရာ အာရွပစိဖိတ္ဖုိရမ္ 
(Asia Pacific Forum for National Human Rights - APF)
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ဥပေဒႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈဆုိင္ရာ အာရွပစိဖိတ္ဖုိရမ္ 
(Asia Pacific Forum on Women, Law and Development - APWLD)
လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈဆုိင္ရာ အာရွဖုိရမ္ 
(Asian Forum for Human Rights and Development - FORUM-ASIA)
လြတ္လပ္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအတြက္ အာရွကြန္ရက္ 
(Asian Network for Free Elections - ANFREL)
ႏုိင္ငံအလုိက္ လူ႔အခြင့္အေရးအသင္းအဖြဲ႔မ်ားဆုိင္ရာ အာရွအန္ဂ်ီအုိကြန္ရက္ 
(Asian NGO Network on National Human Rights Institutions – ANNI)
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ဘာလီ ဒီမုိကေရစီဖုိရမ္ (Bali Democracy Forum - BDF)
အာရွ လစ္ဘရယ္မ်ားႏွင့္ ဒီမုိကရက္မ်ားေကာင္စီ 
(Council of Asian Liberals and Democrats - CALD)
အလယ္အလတ္သမားမ်ား၏ ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ လႈပ္ရွားမႈ (Global Movement of Moderates - GMM)
အာဆီယံအတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး အရင္းအျမစ္စင္တာ 
(Human Rights Resource Center for ASEAN - HRRCA)
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဒီမုိကေရစီ အင္စတီက်ဳ (Institute for Peace and Democracy - IPD)
အာရွျပည္သူမ်ား၏ ျပည္သူ႔ေထာက္ခံသေဘာတူမႈ သမဂၢ 
(Solidarity for Asian People’s Advocacy – SAPA)
အေရွ႔ေတာင္အာရွ-အေမရိကန္ မိတ္ဖက္ျပဳမႈ  -  အတူတကြ ဆန္းသစ္ေျပာင္းလဲေသာ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႔ 
အစည္းမ်ား  (Southeast Asia-US Partnership: Civil Societies Innovating Together - IKAT-US)
လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ေတာင္အာရွဖုိရမ္ (South Asia Forum for Human Rights – SAFHR)
အာရွ ဒီမုိကေရစီျပဳမႈဆုိင္ရာ ကမၻာ့ဖုိရမ္ (World Forum for Democratization in Asia – WFDA)

• အျခားသူမ်ားအား ေျပာင္းလဲျခင္း - မနက္ျဖန္ 
အစီအစဥ္သည္ တစ္သီးပုဂၢလမ်ားအျဖစ္ 
ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔က ဤစနစ္ႏွင့္ မည္သုိ႔ဆက္သြယ္ 
ခ်ိတ္ဆက္ႏုိင္သည္ကုိ အာရံုစုိက္မည္ျဖစ္ 
ေၾကာင္း ရွင္းျပပါ။ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ 
မႈတစ္ရပ္မ်က္ျမင္ႀကံဳေတြ႔သည့္အခါ သုိ႔မဟုတ္ 

ပါဝင္ပတ္သက္သည့္အခါ သင္လုပ္ရမည့္အရာ။ 
စုေဆာင္းရန္အတြက္ မည္သည့္ သတင္း 
အခ်က္အလက္က သက္ဆုိင္ဆီေလ်ာ္သနည္း။ 
သင္အသင့္ရရွိ အသံုးျပဳႏုိင္သည့္ လူ႔အခြင့္ 
အေရး အကာအကြယ္ေပးမႈ အသံုးဝင္နည္း 
လမ္းမ်ားႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားက အဘယ္နည္း။    
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* ဤအသီးသီးေသာ အသင္းအဖြဲ႔မ်ားက တစ္ဖြဲ႔ႏွင့္တစ္ဖြဲ႔ အျပန္အလွန္ တံု႔ျပန္အက်ိဳးျပဳပံုကုိ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပရန္ 
လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ ၁ အတြင္း ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား ဖန္တီးခဲ့သည့္ ပုိစတာမ်ားကုိ ရည္ညႊန္းကုိးကားပါ။ 

နမူနာ ရွင္းလင္းတင္ျပမႈလုပ္သည့္ဘုတ္ျပား 
ေဒသတြင္း လူ႔အခြင့္အေရးအသင္းအဖြဲ႔မ်ား အဘယ္ေၾကာင့္ရွိသနည္း။ 
လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္တစ္ခု၏ အခန္းက႑က အဘယ္နည္း။ 
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ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား 
• လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈတစ္ရပ္ သုိ႔မဟုတ္ မေတာ္မတရားလုပ္မႈတစ္ခုကုိ အစီရင္ခံတင္ျပပံု 

အား ေလ့လာသံုးသပ္ရန္ 
• တကယ့္ဘဝ အျဖစ္အပ်က္မ်ားတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးအစီရင္ခံတင္ျပမႈ အသံုးဝင္ 

နည္းလမ္းမ်ား အသံုးျပဳမႈအား ေလ့က်င့္ရန္ 

ပစၥည္းပစၥယမ်ား - 
လူ႔အခြင့္အေရးဥာဏ္စမ္းမ်ား၊ ရွင္းလင္းတင္ျပမႈလုပ္သည့္ဘုတ္ျပား၊ မွတ္တံ 

မ်ား၊ ကတ္ေၾကး၊ တိပ္၊ လက္ကမ္းစာ႐ြက္မ်ား 

tcsdef
rdepf - 120

လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ - ၅

စီစဥ္ျပင္ဆင္မႈ 
• စာရြက္တစ္ခုစီေပၚတြင္ အစီရင္ခံတင္ျပမႈ လုပ္ 

ထံုးလုပ္နည္း အဆင့္တစ္ခုစီ၏ အတုိခ်ံဳးထား 
သည့္ မူမ်ားကုိ ေရးပါ။ 

• စာရြက္မ်ားအား အခန္း၏ အျခားတစ္ဖက္တြင္ 
သုိ႔မဟုတ္ အခန္းအဝင္လမ္းတြင္ ခ်ိတ္ဆြဲပါ။ 
၄င္းတုိ႔ကုိ ထုိင္ခုိင္းသည့္ေနရာမွ ပါဝင္ေဆာင္ 
ရြက္သူမ်ား ျမင္ရရန္ခက္ခဲေသာ သုိ႔မဟုတ္ 
မျမင္ႏုိင္ေသာ ေနရာတစ္ခုျဖစ္ရမည္။ အျခား 
နည္းလမ္းအားျဖင့္ စာရြက္မ်ားကုိ အခန္း၏ 
ေနရာအႏွံ႔၌ ခ်ိတ္ဆြဲပါ။  

အပုိင္းက႑ေဆာင္႐ြက္စဥ္ 
• လူအုပ္စုအား ၃ ေယာက္မွ ၄ ေယာက္ပါသည့္ 

အဖြဲ႔မ်ားဖြဲ႔ပါ။ 

• တစဖ္ြ႔ဲစကီု ိအတြင္းေရးမႈးအျဖစ္ေဆာငရ္ြကမ္ည္ ့
လူတစ္ဦး ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ခုိင္းပါ။ 

• အဖြဲ႔မ်ားသည္ အခန္းပတ္လည္တြင္ ခ်ိတ္ဆြဲ 
ထားေသာ စာသားမ်ားကုိ အလြတ္ရရန္ အတူ 
တကြ အလုပ္လုပ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပပါ။ 
တစ္ဖြဲ႔စီ၏ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ စာသားရွိရာသုိ႔ 
လမ္းေလွ်ာက္/ ေျပးသြားကာ ၄င္းကုိဖတ္ၿပီး 
ထုိ႔ေနာက္ အဖြဲ႔အတြင္းေရးမႈးထံ ျပန္ေျပးလာ 
ကာ ၄င္းတုိ႔ဖတ္ရသည္ကုိ ေျပာျပရမည္။ ပါဝင္ 
ေဆာင္ရြက္သူမ်ားကုိ မွတ္စုမ်ားေရးခြင့္မျပဳဘဲ 
တစ္ေယာက္ၿပီးတစ္ေယာက္ စာသားမ်ားဆီ 
သြားရမည္။အျခားနည္းလမ္းအားျဖင့္ လူတစ္ဦး 
က စာသားတစ္ခုထံသြားၿပီး ယင္းကုိဖတ္ကာ 
ထုိလူျပန္လာၿပီးမွ ေနာက္လူတစ္ေယာက္က 
ထြက္ခြာရမည္။  
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• စိတ္လႈပ္ရွားမႈျဖစ္ေပၚေစရန္ ဤလႈပ္ရွားေဆာင္ 
ရြက္မႈကုိ ၿပိဳင္ပြဲတစ္ခုအျဖစ္ တင္ဆက္ပါ။ 
ပထမဆံုး ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးသည့္ အဖြဲ႔သည္ 

ဆုတစ္ဆုရရွိမည္ (ဆုရအဖြဲ႔အတြက္ တစ္စံု 
တစ္ရာ စီစဥ္ျပင္ဆင္ပါ)

အဆင့္ ၁ - 
• ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား လူ႔အခြင့္အေရး

ခ်ိဳးေဖာက္မႈတစ္ရပ္ကုိ ၄င္းတုိ႔ မ်က္ျမင္ေတြ႔ႀကံဳ 
ဖူးသလား ေမးျမန္းပါ 

• ေတြ႔ႀကံဳဖူးလွ်င္ ၄င္းတုိ႔စိတ္သက္ေသာင့္သက္
သာရွိခဲ့ျခင္းရွိမရွိ မွ်ေဝရန္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ား 
ဖိတ္ ေခၚပါ 

• ထိုေနာက္ ၄င္းတုိ႔ကုိ ေအာက္ပါတုိ႔ေမးပါ - 
◊ သင္ ဘာလုပ္ခဲ့သနည္း။ 
◊ သင့္အနီးအနားမွလူမ်ား ဘာလုပ္ခဲ့ 

သနည္း။ 
◊ ယင္းသည္ အေကာင္းဆုံးတုံ႔ျပန္မႈဟု 

သင္ထင္ပါသလား။ အဘယ္ေၾကာင့္ 
ထင္သနည္း၊ အဘယ္ေၾကာင့္ မထင္ 
သနည္း။ 

◊ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈတစ္ရပ္ကုိ 
ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔ေတြ႔ျမင္သည့္အခါ ယင္းအေပၚ 
တံု႔ျပန္မႈလုပ္ရန္ ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔တြင္ တာဝန္ရွိ 
ပါသလား။ 

• 'အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိမႈမ်ား' အပုိင္း 
က႑ကုိ ျပန္လည္ရည္ညႊန္းကုိးကားပါ 

• ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားအား ရရွိခံစားျခင္း 
သည္ အျခားသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ 
ေလးစားရန္၊ ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ ျဖစ္ႏုိင္သည့္အခါ 
ျဖည့္စြမ္းရန္တာဝန္ရိွမႈႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေနေၾကာင္း 
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအားအမွတ္ရရန္ သတိ 
ေပးပါ။   

အဆင့္ ၂ - 
• ၄င္းတုိ႔အလြတ္ဖတ္ခဲ့သည့္ စာသားမ်ားသည္ 

လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈတစ္ရပ္ကုိ ၄င္းတုိ႔ 
မ်က္ျမင္ ကုိယ္ေတြ႔ႀကံဳသည့္အခါ လုပ္ေဆာင္ရ 
မည့္ အႀကံျပဳအဆင့္ေျခလွမ္းမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း 
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား ရွင္းျပပါ။ 

• ဆီေလ်ာ္သက္ဆုိင္မႈအရွိဆံုး သတင္းအခ်က္ 
အလက္ စုေဆာင္းရန္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္တည္းတြင္ 
ခ်ိဳးေဖာက္မႈအား အစီရင္ခံတင္ျပသူ၊ လူ႔အခြင့္ 
အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ က်ဴးလြန္ခံရသူႏွင့္ အနီး 
အနားရွိ မည္သည့္ေဘးမွရပ္ၾကည့္သူမဆုိ၏ 
ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈ ေသခ်ာေစရန္ ယင္းတုိ႔ကုိ 
စီစဥ္ေရးဆြဲထားျခင္းျဖစ္ သည္။   

• အဆင့္ေျခလွမ္းမ်ားကုိ မွန္ကန္သည့္အစဥ္ 
အတုိင္းထားရန္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား 
၄င္းတုိ႔အဖြဲ႔မ်ားအတြင္း လုပ္ေဆာင္ခုိင္းပါ။  

• ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားက ယင္းသုိ႔လုပ္ေဆာင္ 
ေနစဥ္ အခန္းပတ္လည္တြင္ ခ်ိတ္ဆြဲထားေသာ 
စာရြက္မ်ားကုိ လုိက္ျဖဳတ္ကာ ယင္းတုိ႔အား 
အခန္းေရွ႕သုိ႔ ေနရာေရႊ႕ပါ။ 

• ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား အဆင္သင့္ျဖစ္သည့္ 
အခါ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းတစ္ေယာက္ကုိ အခန္း 
ေရွ႕သုိ႔ဖိတ္ေခၚၿပီး အဆင့္ေျခလွမ္းမ်ားအား မွန္ 
ကန္သည့္အစဥ္အတုိင္း ျပန္စဥ္ခုိင္းပါ။   

• အစီရင္ခံတင္ျပမႈ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအျပည့္အစံု 
ပါရွိေသာ လက္ကမ္းစာရြက္ေဝေပးပါ။ ၄င္းတုိ႔ 
အစဥ္ လုိက္ထားၿပီးကာစ အဆင့္ေျခလွမ္းမ်ား 
ကုိ ေျပာင္းလဲမႈတစ္စံုတစ္ရာ လုပ္လုိျခင္းရွိမရွိ 
ပါဝင္ေဆာင္ ရြက္သူမ်ားအား ေမးပါ။

• အဆင့္ေျခလွမ္းမ်ားကုိ အုပ္စုတစ္ခုလံုးအျဖစ္ 
ဖတ္သြားၿပီး နားလည္သေဘာေပါက္မႈအား စစ္ 
ေဆးပါ။
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အဆင့္ ၁ - 
• ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားကုိ ေခတၱနားဖုိ႔ေျပာပါ။ 

စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္သည့္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူ 
တစ္ေယာက္ကုိ ေနာက္လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ၌ 
သင့္အားကူညီရန္ ေရြးခ်ယ္ပါ။  

• သင္ႏွင့္သူအတူတူ အစီရင္ခံတင္ျပမႈလုပ္ထံုး 
လုပ္နည္းပံုစံထုတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုိေစတနာ့ 
ဝန္ထမ္းအား ရွင္းျပပါ။ သင္ခန္းစာအတြက္ 
ေပးထားသည့္ ျဖစ္စဥ္ဇာတ္ေၾကာင္းတစ္ခုကုိ 
ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအားေပးၿပီး သူ/သူမအား 
အခန္းမွ ထြက္သြားခုိင္းပါ။ က်န္အဖြဲ႔ဝင္မ်ား 
အတူတကြ ျပန္လာသည့္အခါ ျဖစ္စဥ္ဇာတ္ 
ေၾကာင္းကုိ ၄င္းတုိ႔အား ရွင္းျပပါ။ သင္ႏွင့္ 
ေစတနာ့ဝန္ထမ္းတုိ႔ အျဖစ္အပ်က္ကုိ သရုပ္ 
ေဆာင္ေနစဥ္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ 
ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔သည္ အစီရင္ခံတင္ျပမႈ လုပ္ထံုးလုပ္ 
နည္းအတြက္အဆင့္ေျခလွမ္းအသီးသီး အကုန္ 
အစင္ကုိ ေပါင္းစည္းျခင္းရွိမရွိ မ်က္ေျခမျပတ္ 
ေစာင့္ၾကည့္ရ မည္။   

• ေစတနာ့ဝန္ထမ္းကုိေရာ က်န္သည့္ ပါဝင္ 
ေဆာငရ္ြကသ္မူ်ားကုပိါ ေမးခြန္းမ်ားေမးျခင္းျဖင္ ့
အေတြ႕အႀကံဳအား ျပန္လည္အစီရင္ခံတင္ျပမႈ 
လုပ္ပါ။ 

ေစတနာ့ဝန္ထမ္း
• ...သည့္အခါ မည္သုိ႔ ထင္မွတ္ယူဆသနည္း။ 
• သင့္ကုိ ပုိ၍သက္ေသာင့္သက္သာ ရွိေစရန္ 

ကြၽႏ္ုပ္ ဘာလုပ္ခဲ့ႏုိင္သနည္း။ 
က်န္သူမ်ား 
• သင္စကားေျပာေနသည့္လူမ်ားကုိ သက္ 

ေသာင့္ သက္သာရွိေစရန္ အဘယ္ေၾကာင့္ 
အေရးႀကီးသနည္း။ 

• ကြၽႏ္ုပ္ စုေဆာင္းခဲ့သင့္ေသာ ေနာက္ထပ္ 
သတင္းအခ်က္အလက္ တစ္စံုတစ္ရာရွိပါ 
သလား။ 

• ... ဟု ကြၽႏ္ုပ္ကေမးသည္ဟု သင္အဘယ္ 
ေၾကာင့္ ထင္သနည္း။ 

အဆင့္ ၂ - 
• ေနာက္လာမည့္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈသည္ 

အစီရင္ခံတင္ျပမႈလုပ္ထံုးလုပ္နည္း က်င့္သံုးရန္ 
ႏွင့္ ျဖစ္စဥ္ဇာတ္ေၾကာင္းတစ္ခု သရုပ္ေဆာင္ 
ရန္  လူတုိင္းကို အခြင့္အလမ္းရေစမည္ျဖစ္ 
ေၾကာင္း ရွင္းျပပါ။ 

• သရုပ္ေဆာင္သူမ်ားသည္ ၄င္းတုိ႔ကုိ သရုပ္ 
ေဆာင္ရန္ေပးသည့္ ျဖစ္စဥ္ဇာတ္ေၾကာင္း 
အေပၚ အေျချပဳခ်ဲ႕ထြင္မႈလုပ္ခြင့္ ရွိသည္။ ၄င္း 
တုိ႔ကုိ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းသူက ၄င္းတုိ႔တြင္မရွိ 
သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ကုိ ေမးျမန္းသည့္ 
အခါ ၄င္းတုိ႔သည္ အခ်က္အလက္ကုိ အျခား 
အရာ အစားထုိးေျပာျပခြင့္ သုိ႔မဟုတ္ ၄င္းတုိ႔ 
မသိေၾကာင္း ေျပာၾကားခြင့္ရွိသည္။ ဤလႈပ္ရွား 
ေဆာင္ရြက္မႈ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္က သတင္းအ  
ခ်က္အလက္စုေဆာင္းမႈေလ့က်င့္ရန္ျဖစ္သည္။ 

• ေလ့က်င့္မႈမစတင္မီ  ျဖစ္စဥ္ဇာတ္ေၾကာင္းမ်ား 
သည္ျဖစ္ရပ္မွန္မ်ားအေပၚအေျချပဳေသာ္လည္း 
စိတ္ကူးယဥ္မႈမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း အေလးထား 
ေျပာၾကားရန္ အမွတ္ရပါ။ 

အဆင့္ ၃ - 
• ပါဝင္ေဆာငရ္ြကသူ္မ်ားကု ိသုံးေယာကအ္ဖြ႔ဲမ်ား 

ဖြ႔ဲပါ။ 
• တစ္ဖြဲ႔စီကုိ လူတစ္ဦးလွ်င္ တစ္ပုဒ္ႏႈန္းျဖင့္ မတူ 

ညီသည့္ ျဖစ္စဥ္ဇာတ္ေၾကာင္းသံုးခု ေပးပါ။  
• ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူ တစ္ဦးစီသည္ ျဖစ္စဥ္ 

ဇာတ္ေၾကာင္းတစ္ခုယူၿပီး တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ 
ေယာက္ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္မႈႏွင့္ တစ္ေယာက္ 
ထံမွတစ္ေယာက္ သတင္းအခ်က္အလက္ 
စုေဆာင္းမႈ ျပဳလုပ္ရမည္။  

• ေလ့လာအကဲခတ္မႈလုပ္သူက မွတ္စုမ်ား 
လုိက္ေရးရမည္ျဖစ္ၿပီး ျဖစ္စဥ္ဇာတ္ေၾကာင္းကုိ 
သရုပ္ေဆာင္သည့္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားထံ 
တံု႔ျပန္ခ်က္ေပးရမည္။ 'ခ်ိဳးေဖာက္မႈက်ဴးလြန္ခံ 
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ရသူ'သည္လည္း သတင္းအခ်က္အလက္စု 
ေဆာင္းသည့္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားထံ 
တံု႔ျပန္ခ်က္ေပးရမည္။ ဥပမာအား ျဖင့္ - 
◊ သူ/သူမက သင့္ကုိ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေစခဲ့ပါ 

သလား။
◊ ဆက္စပ္ပတ္သက္မႈရွိသည့္ သတင္း အ 

ခ်က္အလက္အားလံုးကုိ ၄င္းတုိ႔စုေဆာင္း 
ခဲ့ပါသ လား။ 

• ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား အဖြဲ႔ျပန္ဖြဲ႔ရန္ ဖိတ္ 
ေခၚပါ။ 

• ေအာက္ပါတုိ႔ကဲ့သုိ႔ ေမးခြန္းမ်ားေမးျခင္းျဖင့္ 
လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈကုိ ျပန္လည္အစီရင္ခံ 
တင္ျပမႈ လုပ္ပါ - 
◊ လူတုိင္းတြင္ မွ်ေဝမည့္အခ်က္ ရွိပါ 

သလား။
◊ ယင္းကုိ မည္သုိ႔ ထင္မွတ္ယူဆသနည္း။  
◊ တကယ့္ျဖစ္ရပ္မွန္ အေျခအေနတစ္ရပ္ 

တြင္ ဤကြၽမ္းက်င္လိမၼာမႈမ်ားကုိ သင္ 
အသံုးျပဳႏုိင္လိမ့္မည္ဟု ထင္ပါသလား။  

• လူ႔အခြင့္အေရး မေတာ္မတရားလုပ္မႈမ်ားကုိ 
အစီရင္ခံတင္ျပရန္ အၿမဲမျဖစ္ႏုိင္ – လူ႔အခြင့္ 
အေရး အကာအကြယ္ေပးမႈ ယႏၲရားမ်ားမရွိ 
ျခင္း၊ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ၊ လံုၿခံဳေရး စသည္။  

• သို႔ေသာ္ ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔ အေရးယူေဆာင္ရြက္ႏုိင္ၿပီး 
ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားအား အသံုးျပဳႏုိင္ 
ေသာ အျခားနည္းလမ္းမ်ားရွိသည္။ 

• ေနာက္လာမည့္ အပုိင္းက႑က လူ႔အခြင့္အ 
ေရးမ်ား ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ အားေပးျမွင့္တင္ရန္ 
ျပည္တြင္း၊ ေဒသတြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ အစုိးရ 
မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အသံုးျပဳသည့္ 
မဟာဗ်ဴဟာအခ်ိဳ႕ကုိ ၄င္းတုိ႔အား မိတ္ဆက္ 
ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား 
အား ရွင္းျပပါ။ 
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အစီအစဥ္ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးသူ၏ မွတ္စုမ်ား - 

ေသြးပူေလ့က်င့္ခန္း - ေအာက္ပါ ထင္ရွားေအာင္ေဖာ္ျပထားေသာ စာသားမ်ားကုိ စာရြက္အသီးသီးေပၚတြင္ 
ေရးပါ။ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားက မွန္ကန္သည့္ အစဥ္အတုိင္းထားရန္ အတူတကြ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမည္ 
ျဖစ္ရာ နံပါတ္မ်ားကုိ ခ်န္လွပ္ခဲ့ပါ။  

လက္ကမ္းစာရြက္ – လူ႔အခြင့္အေရး မေတာ္မတရားျပဳမႈတစ္ရပ္ကုိ အစီရင္ခံတင္ျပျခင္း 

၁။ စိတ္ေအးေအးထားပါ
လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈတစ္ရပ္ ကုိယ္တုိင္ 

မ်က္ျမင္ ေတြ႔ႀကံဳရျခင္းႏွင့္ ၾကားသိရျခင္းပင္လွ်င္ 
အလြန္အမင္း စိတ္ထိခုိက္လႈပ္ရွားႏုိင္သည္။ အသက္ 
ဝဝ႐ႈၿပီး စိတ္ေအးေအးေနပါ။ သင္၏ စိတ္ခံစားမႈမ်ား 
က သင့္အနီးဝန္းက်င္မွ လူမ်ားအားထိခုိက္ႏုိင္သည္ 
ကုိ အမွတ္ရပါ။    

၂။ လံုၿခံဳေရးသည္ ပထမ 
အျခားအရာတစ္ခုခုမလုပ္မီ သင္ကုိယ္တုိင္၏ 

လံုၿခံဳမႈကုိေရာ သင္ႏွင့္ စကားေျပာေနေသာလူမ်ား၏ 
လံုၿခံဳမႈကုိပါ အလြန္ဂရုျပဳသတိထားပါ။ ျဖစ္ရပ္အခ်ိဳ႕ 
တြင္ ဓာတ္ပံုရုိက္ျခင္းကဲ့သုိ႔ ရုိးရွင္းသည့္ အျပဳအမူ 
တစ္ခုအပါအဝင္ သင့္လုပ္ရပ္မ်ားသည္ ၄င္းတုိ႔ကုိ 
အႏၲရာယ္ေတြ႔ႀကံဳရေစႏုိင္သည္။ လုံၿခံဳၿပီး ေဘးကင္း 
ေသာေနရာတစ္ခုတြင္ သင္ရွိေနျခင္းႏွင့္ သင့္အနီး 
နားတြင္ အႏၲရာယ္ရွိႏုိင္ေသာ တစ္စံုတစ္ရာရွိမရွိ 
ေသခ်ာေအာင္ ေလ့လာစိစစ္ပါ။ မလံုမၿခံဳခံစားရလွ်င္ 
ေရွ႕ဆက္မတုိးပါႏွင့္။    

၃။ သက္ေသာင့္သက္သာရွိပါေစ 
အခြင့္အေရးမ်ားမွာ သင္ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းသည့္ 

မ်က္ျမင္သက္ေသကုိ အခ်ိန္အတုိင္းအတာတစ္ခု 
စကားေျပာႏုိင္ ျခင္းျဖစ္သည္။ သင္ကုိယ္တုိင္ႏွင့္ 
သင္ႏွင့္စကားေျပာေနသူမ်ား သက္ေသာင့္သက္ 
သာရွိမႈ ေသခ်ာပါေစ။ လက္ဖက္ရည္ သုိ႔မဟုတ္ ေရ 
ေသာက္ခ်င္သလားဟု ၄င္းတုိ႔ကိုေမးပါ။ ၄င္းတုိ႔ကုိ 
ေနရာတစ္ခုတြင္ ထုိင္ခိုင္းပါ။  

၄။ ျဖစ္ရပ္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္းပါ
မည္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားက ဆက္စပ္ 

ပတ္သက္မႈ အရွိဆံုးျဖစ္မည္ကုိ သိရွိရန္ ခက္ခဲႏုိင္ 
သည္၊ ယင္းေၾကာင့္ သံသယရိွသည့္အခါ သင္ 
တတ္ႏုိင္သေလာက္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား 
ရယူပါ။ ေအာက္ပါတုိ႔သည္ သင္ႀကိဳးပမ္းစုေဆာင္း 
သင့္ေသာ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား စာရင္း 
တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ 
• မေတာ္မတရားျပဳမႈက မည္သည့္အခ်ိန္၊ မည္ 

သည့္ေနရာတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သနည္း။ 
• အတိအက်အားျဖင့္ မည္သူမ်ား ပါဝင္ပတ္ 

သက္ခဲ့သနည္း - နာမည္မ်ား၊ ပံုပန္းသြင္ျပင္ 
ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား၊ ရာထူးအဆင့္မ်ား/အခန္း 
က႑မ်ား 

• တစ္စံုတစ္ေယာက္ အရုိက္ခံရသည္ကုိ သင္ျမင္ 
ခဲ့လွ်င္ အတိအက်အားျဖင့္ ၄င္းတုိ႔ ဘယ္ႏွႀကိမ္ 
အရုိက္ခံခဲ့ရသနည္း၊ မည္သည့္ေနရာတြင္ 
အရုိက္ခံခဲ့ရသနည္း။ 

• ဆက္စပ္ပတ္သက္မႈရွိေသာ မွတ္ခ်က္မ်ား 
သုိ႔မဟုတ္ စကားမ်ား အျပန္အလွန္ဖလွယ္ 
ခဲ့လွ်င္ ၄င္းတုိ႔က အဘယ္နည္း။ အဓိကစကား 
ရပ္မ်ားႏွင့္ စကားစုမ်ားကုိ ႀကိဳးစား၍ ျပန္လည္ 
ေတြးေတာပါ (အထူးသျဖင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ 
ဆုိင္ရာ အစီရင္ခံတင္ျပမႈမ်ား)။ 

• ဤျဖစ္ရပ္သည္တစ္ခုတည္းေသာျဖစ္ရပ္ ျဖစ္ပါ 
သလား၊ ပုိမုိႀကီးမားသည့္ ျပႆနာတစ္ရပ္၏ 
အစိတ္အပုိင္းျဖစ္ေသာ ျဖစ္ရပ္အစဥ္အတန္း 
တစ္ခု ျဖစ္ပါသလား။  

• မေတာ္မတရားျပဳမႈ ပံုစံတစ္ခုရွိလွ်င္ ဆီေလ်ာ္ 
သက္ဆုိင္မႈရွိပါက ရက္စြဲမ်ားႏွင့္ အခ်ိန္မ်ဥ္း 
တစ္ခု ႀကိဳးပမ္းတည္ေဆာက္ပါ။  

• ျဖစ္ရပ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ပတ္သက္ေသာ ေနာက္ခံ 
သတင္းအခ်က္အလက္ သုိ႔မဟုတ္ ေနာက္ခံ 
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အေၾကာင္းအရာ တစ္စံုတစ္ရာ ရွိပါသလား။ 

၅။ အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည့္ သက္ေသ
အေထာက္အထား စုေဆာင္းပါ 

အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည့္ မည္သုိ႔ေသာ 
သက္ေသအေထာက္အထားကုိမဆုိ စုေဆာင္းပါ။ 
ယင္းတြင္ အျခားမ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားထံမွ သက္ 
ေသထြက္ဆုိခ်က္မ်ား၊ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ထိခုိက္ 
ဒဏ္ရာရရွိမႈ ဓာတ္ပံုမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ျဖစ္ရပ္/ခ်ိဳး 
ေဖာက္မႈျဖစ္ပြားစဥ္ ရုိက္ယူခဲ့သည့္ ဓာတ္ပံုမ်ား၊ 
ေဆးစာမ်ား၊ ဗီဒီယုိ  သုိ႔မဟုတ္ အသံမွတ္တမ္း 
တင္ထားမႈမ်ား၊ ရဲတပ္ဖြဲ႔ သုိ႔မဟုတ္ စစ္ဘက္စသည္ 
က ပါဝင္ပတ္သက္လွ်င္ သက္ေသခံနံပါတ္မ်ားသုိ႔ 
မဟုတ္ ကုိယ္ပုိင္အမွတ္မ်ား ပါဝင္ႏုိင္သည္။  

၆။ လွ်ိဳ႕ဝွက္သတင္းအခ်က္အလက္ကုိ 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ပါ 

အစီရင္ခံစာတစ္ရပ္တြင္ သင့္နာမည္ သုိ႔မဟုတ္ 
မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ား/ျပစ္မႈက်ဳးလြန္ျခင္း ခံရသူမ်ား 

၏ နာမည္ကုိ ထည့္သြင္းရန္ အစဥ္သျဖင့္ မျဖစ္ႏုိင္။ 
အမွန္တြင္ အခ်ိဳ႕ေသာျဖစ္ရပ္မ်ား၌ အစီရင္ခံစာမ်ား 
တြင္ ကိုယ္ပုိင္အမည္မ်ား ထည့္သြင္းေဖာ္ျပျခင္းက 
သင္ကုိယ္တုိင္ႏွင့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းခံရသူမ်ား/
မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားအား အႏၲရာယ္ေတြ႔ႀကံဳရေစ 
ႏိုင္သည္။ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု သို႔မဟုတ္ 
ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သည့္ အကာအကြယ္ေပးေရး 
အစုအဖြဲ႔တစ္ခုထံ အစီရင္ခံစာတစ္ရပ္တင္ျပရန္ သင္ 
စီစဥ္ေနလွ်င္သင္မည္သူမည္ဝါျဖစ္သည္ကုိ လွ်ိဳ႕ဝွက္ 
ထားေပးရန္ ၄င္းတုိ႔အား ေမတၱာရပ္ခံႏုိင္သည္။  

၇။ အစီရင္ခံတင္ျပပါ  
အစီရင္ခံတင္ျပရန္ သင့္အတြက္ ေဘးကင္းလံု 

ၿခံဳမႈရွိလွ်င္ရွိခ်င္း သင္ရရွိထားေသာ သတင္းအခ်က္ 
အလက္ကုိ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္ထံ 
အစီရင္ခံတင္ျပပါ။ အခ်ိန္မီျဖစ္မႈက အလြန္အေရးပါ 
သည္၊ ျဖစ္ရပ္ေပၚေပါက္မႈႏွင့္ အစီရင္ခံစာတင္ျပမႈ 
တုိ႔အၾကား အခ်ိန္အနည္းငယ္သာယူလွ်င္ အေရးယူ 
ေဆာင္ရြက္မႈလုပ္ရန္အမ်ားအားျဖင့္ပုိလြယ္ကူသည္။  
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လက္ကမ္းစာရြက္ ၂ – လူ႔အခြင့္အေရးမေတာ္မတရားမႈတစ္ရပ္ အစီရင္ခံတင္ျပျခင္း 

ေစတနာ့ဝန္ထမ္း ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူတစ္ေယာက္ႏွင့္အတူ လူအုပ္စုေရွ႕တြင္ သရုပ္ေဆာင္ရန္ ျဖစ္စဥ္ 
ဇာတ္ေၾကာင္းတစ္ခု ေရြးခ်ယ္ပါ။ ယခုအပုိင္းက႑ မေဆာင္ရြက္မီ အျခားျဖစ္စဥ္ဇာတ္ေၾကာင္းသံုးခုကုိ ကူးယူပါ။ 
က်န္ရွိ အျခားျဖစ္စဥ္ဇာတ္ေၾကာင္းသံုးခု၏ မိတၱဴတစ္ခုအား တစ္ဖြဲ႔စီကုိေပးပါ။     

ျဖစ္စဥ္ဇာတ္ေၾကာင္း ၁ – နီလာ 
နီလာသည္ မႏၱေလးတြင္ေနထုိင္ေသာ မြတ္ဆလင္တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါသည္ 

သူမ၏ ျဖစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ 

“အဝတ္အထည္ဆုိင္တစ္ခု (၇၃ လမ္း ႏွင့္ ၁၂ 
လမ္းေထာင့္ရွိ Modern Girl) ရဲ႕ ျပတင္းေပါက္မွာ 
အေရာင္းအကူဝန္ထမ္း အလုပ္ေၾကာ္ျငာတစ္ခု 
ကြၽန္မ ေတြ႔ခဲ့ရပါတယ္။ သူတုိ႔က ၁၈ ႏွစ္နဲ႔ ၂၃ 
ႏွစ္ၾကား မိန္းကေလး ကိုလိုခ်င္တာျဖစ္ၿပီးကြၽန္မက 
အသက္ ၁၉ ႏွစ္ ျဖစ္တာေၾကာင့္ ဆုိင္ထဲဝင္သြားၿပီး 
အလုပ္နဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ေမးပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတုိ႔ 
လုိခ်င္သေလာက္ အလုပ္ေလွ်ာက္တဲ့လူ မရေသး 
တာေၾကာင့္ ႏွစ္ရက္ၾကာရင္ျပန္လာဖုိ႔ အမ်ိဳးသမီး 
မန္ေနဂ်ာက ကြၽန္မကုိေျပာပါတယ္။ ကြၽန္မ အဲဒီ 
ဆုိင္ကုိ ႏွစ္ႀကိမ္တိတိ ျပန္သြားခဲ့ေပမယ့္ ႏွစ္ႀကိမ္လံုး 
သူတုိ႔က အဲဒီလုိပဲေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ တစ္ပတ္ 
ေလာက္ၾကာၿပီးေနာက္ အဝတ္အထည္ဆုိင္ကုိ 
ကြၽန္မ ျပန္ေရာက္သြားပါတယ္။ အလုပ္ေခၚစာ က 
ျပတင္းေပါက္မွာ ရွိေနဆဲပါပဲ။ အမ်ိဳးသမီး မန္ေနဂ်ာ 
က အလုပ္အရမ္းမ်ားေနတာ ေၾကာင့္ ကြၽန္မကုိမျမင္ 
ခဲ့ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ အလုပ္ေနရာအတြက္ လူေခၚၿပီး 
သြားၿပီျဖစ္တယ္လုိ႔ သူတုိ႔ကကြၽန္မကုိေျပာပါတယ္။

ဆုိင္ကေန ျပန္ထြက္လာၿပီးေနာက္ ကြၽန္မ 
အရမ္းစိတ္မေကာင္းျဖစ္တာေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ 
သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ကုိ ဆုိင္ထဲဝင္ၿပီး အလုပ္ 
အေၾကာင္းေမးၾကည့္ဖုိ႔ ကြၽန္မေျပာခဲ့ပါတယ္။ သူမ 
ျပန္ထြက္လာတဲ့အခါ လာမယ့္တနလာၤေန႔မွာ အင္ 
တာဗ်ဴးလာ ေျဖဖုိ႔သူ႔ကုိဆုိင္ကေျပာလုိက္ေၾကာင္း 
သူငယ္ခ်င္းက ျပန္ေျပာျပပါတယ္။

ကြၽန္မက မြတ္ဆလင္ျဖစ္တာေၾကာင့္ အဝတ္ 
အထည္ဆုိင္က ကြၽန္မကုိခြဲျခားဆက္ ဆံခဲ့တာျဖစ္ 

တယ္လုိ႔ ကြၽန္မယံုၾကည္ပါတယ္”

ေအာက္ပါတို႔သည္(လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ 
မႈ အစီရင္ခံတင္ျပမႈအတြက္) သင့္ကုိ ေတြ႔ဆံုေမး 
ျမန္းသူက သင့္အားေမးႏုိင္သည့္ ေမးခြန္းအခ်ိဳ႕ျဖစ္ 
သည္ - 

• သင့္နာမည္ အျပည့္အစံုက ဘာပါလဲ။ 
• ဆိုင္ရဲ႕နာမည္က ဘာပါလဲ။ ဘယ္ေနရာမွာ 

ရွိပါသလဲ။  
• အမ်ိဳးသမီးမန္ေနဂ်ာရဲ႕ နာမည္က ဘာပါလဲ။ 

သူမနာမည္မသိလွ်င္ သူမ၏ ပံုပန္းသ႑ာန္က 
မည္သုိ႔ ရွိပါသလဲ။  

• အမ်ိဳးသမီးမန္ေနဂ်ာႏွင့္ စကားေျပာသည့္အခါ 
သင္တစ္ေယာက္တည္း ျဖစ္ပါသလား။ အျခား 
ဘယ္သူ ရွိခဲ့ပါသလဲ။  

• သင့္အဝတ္အစား သုိ႔မဟုတ္ သင္တင္ျပခဲ့ 
ေသာ အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ အခ်က္အလက္ 
တစ္စံုတစ္ရာက သင့္ဘာသာတရားမွာ မည္ 
သည္မည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္းသိသာေစခ့ဲပါသလား။ 

• ထိုျဖစ္ရပ္မ်ား၏ ရက္စြဲမ်ားကုိ သင္မွတ္မိ 
ပါသလား။ သင္သည္ ထုိအလုပ္အတြက္ 
မည္သည့္အခ်ိန္က ပထမဆံုး အလုပ္ေလွ်ာက္ 
ခဲ့ပါသလဲ။ သင္ေနာက္တစ္ႀကိမ္ အလုပ္သြား 
ေလွ်ာက္သည့္ ေန႔ရက္။ သင့္သူငယ္ခ်င္းက 
ထုိအလုပ္ကုိ စံုစမ္းေမးျမန္းခဲ့သည့္ ေန႔ရက္။ 
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ျဖစ္စဥ္ဇာတ္ေၾကာင္း ၂ – ဘရန္ဆုိင္း

ဘရန္ဆုိင္းသည္ ျမစ္ႀကီးနားတြင္ ေနထုိင္ေသာ ကခ်င္လူမ်ိဳးတစ္ေယာက္ ျဖစ္သည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပ 
ပါသည္ သူ၏ျဖစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ 

“ကြၽန္ေတာ့္သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္က 
စာေမးပြဲေတြၿပီးတဲ့အထိမ္းအမွတ္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈအျဖစ္ 
တကၠသုိလ္မွာလူစုၿပီး ေပ်ာ္ၾကပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ 
တုိ႔ မုန္႔ေတြစားရင္း ဂစ္တာတီးေနတုန္း တကၠသုိလ္ 
ပရဝုဏ္ရဲ႕ ဟုိဘက္ျခမ္းမွာရွိေနတဲ့ ကြၽန္ေတာ့္ 
သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္က အနီးနားတစ္ဝုိက္မွာ 
လွည့္ကင္းလွည္ေနတဲ့ ရဲအရာရွိတစ္ေယာက္ကုိ 
ေအာ္ဟစ္လုိက္တာ သတိျပဳမိခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ 
ဆက္ျဖစ္တာကုိ ကြၽန္ေတာ္ေသခ်ာ မသိခဲ့ေပမယ့္ 
ရန္ပြဲက အရွိန္ျမင့္လာခဲ့ၿပီး ေနာက္မၾကာခင္မွာ 
လူအမ်ားအျပားက ေအာ္ဟစ္ၾကပါတယ္။ ငါးမိနစ္ 
ၾကာၿပီးတဲ့ေနာက္ ရဲအရာရွိေလးဦး တကၠသုိလ္ 
ပရဝုဏ္ထဲကုိ ေျပးဝင္လာၿပီး ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကုိ သူ 
တုိ႔ရဲ႕ လက္ကုိင္တုတ္ေတြနဲ႔ စရုိက္ခဲ့ပါတယ္။ ကြၽ
န္ေတာ့္သူငယ္ခ်င္းေအာင္မုိင္းက ျပန္လည္တုိက္ 
ခုိက္ၿပီး ရဲအရာရွိတစ္ေယာက္ရဲ႕ေခါင္းကုိ သူ႔ဂစ္တာ 
နဲ႔ရုိက္ပါတယ္။ ဒီလုပ္ရပ္ေၾကာင့္ ရဲအရာရွိ ေဒါသ 
ထြက္ၿပီး သူက ကြၽန္ေတာ့္သူငယ္ခ်င္းကုိ တြန္းလွဲၿပီး 
ဝမ္းဗုိက္ကုိ ေျခေထာက္နဲ႔စကန္ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္ 
မွာ က်န္တဲ့ကြၽန္ေတာ့္သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္ 
က ထြက္ေျပးခဲ့ပါတယ္။ အနီးအနားက ၿခံတစ္ခုထဲ 
မွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ပုန္းခဲ့ေပမယ့္ ရဲအရာရွိေတြ 
ေအာ္ဟစ္ေနတာနဲ႔ ကြၽန္ေတာ့္သူငယ္ခ်င္းက ငုိယုိ 
အကူအညီေတာင္းေနတာကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ၾကား 
ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ တစ္ခုခုလုပ္ခ်င္ခဲ့ေပ 
မယ့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အားလံုးအရမ္း ေၾကာက္လန္႔ေန 
ခဲ့ပါတယ္။ ဆူညံသံေတြ ၿငိမ္က်သြားၿပီးေနာက္ 

သူငယ္ခ်င္းကုိကူညီဖုိ႔ ေက်ာင္းပရဝုဏ္ထဲကုိ 
ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ျပန္သြားခဲ့ပါတယ္။ သူကသတိလစ္ 
ေနၿပီး ေသြးေတြေပက်ံေနပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ 
သူ႕ကုိခ်က္ခ်င္းေဆးရံုေခၚသြားေပမယ့္ အခု ႏွစ္ 
ရက္ ၾကာတဲ့အထိ သူသတိမရေသးပါဘူး။”         

ေအာက္ပါတုိ႔သည္ (လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳး 
ေဖာက္မႈ အစီရင္ခံတင္ျပမႈအတြက္)သင့္ကုိ ေတြ႔ဆံု 
ေမးျမန္းသူက သင့္အားေမးႏုိင္သည့္ ေမးခြန္းအခ်ိဳ႕ 
ျဖစ္သည္ - 

• သင့္နာမည္ အျပည့္အစံုက ဘာပါလဲ။ 
• ဤအျဖစ္အပ်က္ ဘယ္အခ်ိန္က ျဖစ္ပြားခဲ့ပါ 

သလဲ။ 
• သင္တုိ႔ အတိအက် မည္သည့္ေနရာတြင္ 

ရွိခဲ့ပါသလဲ။ 
• ထိုေနရာတြင္ သူငယ္ခ်င္းဘယ္ႏွေယာက္ 

ရွိခဲ့ပါသလဲ။ ၄င္းတုိ႔ရဲ႕နာမည္က ဘာပါလဲ။
• ရဲအရာရွိတစ္ေယာက္ေယာက္၏ နာမည္ 

သုိ႔မဟုတ္ ၄င္းတုိ႔အလုပ္လုပ္သည့္ ေနရာကုိ 
သင္သိပါ သလား။ ၄င္းတုိ႔ကုိ သင္ထပ္ေတြ႔ 
ပါသလား။   

• သင့္သူငယ္ခ်င္းကုိ သင္တို႔ ဘယ္ေဆးရံုကုိ 
ေခၚသြားခဲ့ပါသလဲ။ 

• သင္တုိ႔တြင္ ေဆးမွတ္တမ္းမိတၱဴမ်ား ရွိပါ 
သလား။ 
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ေနာ္မူမူသည္ ရန္ကုန္ရွိ လႈိင္သာယာတြင္ ေနထုိင္ေသာ ကရင္လူမ်ိဳးတစ္ေယာက္ ျဖစ္သည္။ 
ေအာက္ေဖာ္ ျပပါသည္ သူ၏ ျဖစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ 

“ကြၽန္မမိသားစုနဲ႔ ကြၽန္မက လႈိင္သာယာမွာရွိ 
တဲ့ အိမ္အေသးေလးတစ္ခုမွာ ေနပါတယ္။ ဆုိင္ 
ကလုန္းမုန္ တုိင္းနာဂစ္တုိက္ခတ္စဥ္က ကြၽန္မတုိ႔ 
မိသားစုေနအိမ္ ပ်က္ဆီးခဲ့ၿပီးေနာက္ ၂ဝဝ၈ မွာ 
အဲဒီကုိ ကြၽန္မတုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေရႊေရာင္အနာဂတ္မ်ား ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံ
ကိန္းသစ္တစ္ခုအတြက္ ေနရာေပးဖုိ႔ ကြၽန္မတုိ႔အရပ္ 
မွာေနတဲ့ လူအားလံုး (ဥပေဒအရ) ႏွင္ထုတ္ခံရလိမ့္ 
မယ္လုိ႔ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ပတ္ေလာက္ကစၿပီး ေကာလ 
ဟလေတြ ထြက္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တကယ္တမ္း 
တရားဝင္ႏွင္ထုတ္မႈေၾကာျငာစာ ထုတ္ျပန္ခဲ့တာမရွိ 
ဘဲ စကားေတြသာ ၾကားေနရတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလုိနဲ႔ ၿပီးခဲ့တဲ့အပတ္က ကြၽန္မနဲ႔ ကြၽန္မ 
မိသားစု အိမ္ထဲမွာအိပ္ေနတုန္း ၿပိဳလဲတဲ့အသံႀကီး 
တစ္ခု ကြၽန္မတုိ႔ ၾကားလုိက္ပါတယ္။ ကြၽန္မတုိ႔ အိမ္
အျပင္ထြက္လုိက္ႏုိင္တဲ့အခါမွာပဲ ထြန္စက္တစ္ခုက 
အရာရာကုိ ၿဖိဳခ်ခဲ့ပါၿပီ။ ကြၽန္မတုိ႔ရဲ႕ပစၥည္းအခ်ိဳ႕ကုိ 
လုိက္သိမ္းဖုိ႔ ကြၽန္မတုိ႔ႀကိဳးပမ္းခ့ဲေပမယ့္ အျဖစ္ 
အပ်က္က အလြန္ပဲလ်င္ျမန္ခဲ့ပါတယ္။ ကြၽန္မတုိ႔ 
အဝတ္အစားေတြနဲ႔ အိပ္ရာကုိေတာင္ ဆံုးရံႈးခဲ့ရပါ 
တယ္။ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္စီမွာ ခဏေနဖုိ႔ 
ကြၽန္မတုိ႔စီစဥ္ႏုိင္ခဲ့ေပမယ့္ သူမက ကြၽန္မတုိ႔ကုိ 
ရက္သတၱတစ္ပတ္ပဲ ေခၚထားႏိုင္ပါတယ္။ အဲဒီ 
ေနာက္ ကြၽန္မတုိ႔ ဘာလုပ္ရမယ္ဆုိတာ ကြၽန္မ 
မသိပါဘူး။ ကြၽန္မတုိ႔မွာ သြားစရာေနရာ မရွိပါဘူး။ 
အိမ္အဖ်က္ခံရတုန္းက ကြၽန္မဖခင္လည္း ဒဏ္ရာရ 
ခဲ့ပါတယ္။ အိမ္ထဲကထြက္ေျပးစဥ္မွာ ခလုတ္ 

တုိက္လဲၿပီး သူ႔လက္ေကာက္ဝတ္ ကိ်ဳးခဲ့ပါတယ္။ 
သူက ဖိနပ္ခ်ဳပ္သမားတစ္ေယာက္ျဖစ္ၿပီး သူ႔လက္ 
ႏွစ္ဖက္စလံုး အသံုးမျပဳဘဲ အလုပ္မလုပ္ႏုိင္ပါဘူး။ 
ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးရံုးကုိ ဒီအေၾကာင္းေျပာျပဖုိ႔ 
ကြၽန္မတုိ႔ ႀကိဳးစားခဲ့ေပမယ့္ သူတုိ႔က ကြၽန္မတုိ႔ကုိ 
တစ္စံုတစ္ရာျပန္ေျပာႏုိင္တာမရွိပါဘူး။”     

ေအာက္ပါတို႔သည္(လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ 
မႈအစီရင္ခံတင္ျပမႈအတြက္)သင့္ကုိေတြ႔ဆံု ေမးျမန္း 
သူက သင့္အားေမးႏုိင္သည့္ ေမးခြန္းအခ်ိဳ႕ျဖစ္ 
သည္ - 

• သင့္နာမည္အျပည့္အစံုက ဘာပါလဲ။ 
• ဤအျဖစ္အပ်က္ ဘယ္အခ်ိန္က ျဖစ္ပြားခဲ့ပါ 

သလဲ။ ဘယ္ရက္ကျဖစ္ပြားခဲ့ပါသလဲ။ ျဖစ္ပြား 
သည့္ ေန႔၏ အခ်ိန္။ 

• လူဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ားကုိ အက်ိဳးသက္ 
ေရာက္ ထိခုိက္ခဲ့ပါသလဲ။ 

• သင္တုိ႔အိမ္ကုိဖ်က္ခဲ့သည့္ ထြန္စက္မ်ားေပၚ 
တြင္ ကုိယ္ပုိင္အမွတ္တံဆိပ္ သုိ႔မဟုတ္ 
သေကၤတ တစ္ခုရွိပါသလား။ 

• ထြန္စက္ေမာင္းသူမ်ားက ဘယ္လုိရွိပါသလဲ၊ 
၄င္းတုိ႔ ယူနီေဖာင္းဝတ္ထားပါသလား။

• သင့္ဖခင္ကုိ ဘယ္ေဆးရံုသို႔ သင္တုိ႔ ေခၚသြား 
ခဲ့ပါသလဲ။ 

• သင့္ဖခင္၏ ေဆးမွတ္တမ္းမ်ား သင္တုိ႔တြင္ 
ရွိပါသလား။
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ေက်ာ္က်ာ္သည္ ေမာ္လၿမိဳင္တြင္ ေနထုိင္ေသာ ဗမာလူမ်ိဳးတစ္ေယာက္ ျဖစ္သည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ 
သည္ သူ၏ ျဖစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ 

“ေရႊခြက္ လက္ဖက္ရည္ဆုိင္မွာ အလုပ္လုပ္ဖုိ႔ 
လြန္ခဲ့တဲ့ေလးႏွစ္က ကြၽန္ေတာ္ ဒီဆုိင္ကုိေရာက္ခဲ့ပါ 
တယ္။ မတုိင္မီတစ္ႏွစ္က ကြၽန္ေတာ့္ဖခင္ဟာ 
ငွက္ဖ်ားနဲ႔ဆံုးခဲ့ၿပီး ကြၽန္ေတာ့္အေမက ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ 
အားလံုးကုိ ေကြၽးေမြးေထာက္ပံ့ႏိုင္ေအာင္ အလုပ္ 
မလုပ္ႏုိင္ပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ့္မွာ ေမြးခ်င္းအငယ္ 
ငါးေယာက္ရွိပါတယ္။ လက္ဖက္ရည္ဆုိင္မွာ လုပ္တဲ့ 
အတြက္ ကြၽန္ေတာ္လုပ္ခမရပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ 
အိပ္ဖုိ႔ေနရာနဲ႔ စားဖုိ႔အစာရပါတယ္။ ဆုိင္ကစားပြဲဝုိင္း 
ေတြေပၚမွာ ကြၽန္ေတာ္အိပ္ပါတယ္။ ျခင္ေထာင္တစ္ 
လံုးရွိၿပီး အျခားလက္ဖက္ ရည္ဆုိင္ဝန္ထမ္းသံုး 
ေယာက္နဲ႔ မွ်သံုးရပါတယ္။ တစ္ေန႔တာေစ်းေရာင္းဖုိ႔ 
ဆုိင္ကုိ အဆင္သင့္ျဖစ္ေအာင္လုပ္ဖုိ႔ ကြၽန္ေတာ္ 
ေန႔တုိင္း မနက္ ၄ နာရီခြဲမွာ အိပ္ရာထရပါတယ္။ 
အျခားေကာင္ေလးေတြနဲ႔အတူ ကြၽန္ေတာ္ ဆုိင္ 
ၾကမ္းျပင္ကုိ တံျမက္စီးလွည္းၿပီး စားပြဲဝုိင္းေတြနဲ႔ 
ကုလားထုိင္ေတြခင္းကာ ေရေႏြးအသင့္ျပင္ရပါ 
တယ္။ တစ္ေန႔တာအတြင္းမွာ စားသံုးသူေတြ 
အတြက္ ကြၽန္ေတာ္ စားပြဲထုိးရၿပီး သန္႔ရွင္းေရး 
လုပ္ရပါတယ္။ ည ၁၁ နာရီမွာ ဆုိင္ပိတ္တဲ့အခါ 
ကြၽန္ေတာ့္အလုပ္က ၾကမ္းတုိက္ရၿပီး အမိႈက္အကုန္ 
လံုးကုိ မီးရိႈ႕ရပါတယ္။ မနက္ ၁၂ နာရီခြဲတဲ့အထိ 
ကြၽန္ေတာ္ အိပ္ရာမဝင္ႏုိင္တာက မ်ားပါတယ္။

လက္ဖက္ရည္ဆုိင္ပုိင္ရွင္ေတြက ကြၽန္ေတာ့္ 
ကုိ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ ဆက္ဆံၾကပါတယ္။ 
သူတုိ႔ကြၽန္ေတာ့္ကုိ မရိုက္ပါဘူး၊ သူတုိ႔ကြၽန္ေတာ့္ကုိ 
ေအာ္ခဲပါတယ္။ အားလပ္တဲ့အခ်ိန္မွာ ကြၽန္ေတာ္ 

လုပ္လုိတာ လုပ္လုိ႔ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း 
ကြၽန္ေတာ္အဲဒီမွာ အလုပ္ဆက္မလုပ္ခ်င္ေတာ့ပါ 
ဘူး။ ကြၽန္ေတာ္ေက်ာင္းတက္ခ်င္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္ 
အိပ္မက္က စီးပြားေရးသမားတစ္ေယာက္ ျဖစ္လာ 
ဖုိ႔ျဖစ္ၿပီး အဲဒီလုိျဖစ္ေအာင္လုပ္ဖုိ႔ ကြၽန္ေတာ္ စာသင္ 
ဖုိ႔၊ စာဖတ္တတ္ဖုိ႔၊ စာေရးတတ္ဖုိ႔လုိပါတယ္။

ဒီအလုပ္ကေနကြၽန္ေတာ္ထြက္မွာပါ၊ ဒါေပမယ့္ 
ကြၽန္ေတာ့္မွာ သြားစရာေနရာ မရွိပါဘူး။”

ေအာက္ပါတို႔သည္(လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ 
မႈ အစီရင္ခံတင္ျပမႈအတြက္) သင့္ကုိ ေတြ႔ဆံု 
ေမးျမန္းသူက သင့္အားေမးႏုိင္သည့္ ေမးခြန္းအခ်ိဳ႕ 
ျဖစ္သည္ - 

• သင့္နာမည္ အျပည့္အစံုက ဘာပါလဲ။ 
• သင့္အသက္ ဘယ္ေလာက္ရိွၿပီလဲ။ 
• သင့္မိခင္ ဘယ္ေနရာမွာ ေနပါသလဲ။ သင္ 

သူမႏွင့္ အဆက္အသြယ္ရွိဆဲ ျဖစ္ပါသလား။ 
• သင့္တစ္ေန႔တာအေၾကာင္း ကြၽႏ္ုပ္ကုိေျပာျပ 

ပါ။ သင္ဘာလုပ္ပါသလဲ။ 
• ေရႊခြက္ လက္ဖက္ရည္ဆုိင္က ဘယ္ေနရာမွာ 

ပါလဲ။ သင့္မွာ လိပ္စာရွိပါသလား။ 
• ေရႊခြက္လက္ဖက္ရည္ဆုိင္တြင္ သင္အလုပ္ 

စလုပ္ခဲ့သည့္ အခ်ိန္ကုိ မွတ္မိပါသလား။ ႏွစ္ 
ကုိမွတ္မိ ပါသလား။ လကုိမွတ္မိပါသလား။ 

• သင္ႏွစ္သက္သလုိ သြားလာခြင့္ ရွိပါသလား။ 
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ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား 
• ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား   အက်ယ္အျပန္႔ျဖစ္သည့္  လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔  

အစည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ အခြင့္အေရးလက္ဝယ္ရွိသူမ်ားကုိ 
ေထာက္ပံ့ကူညီရန္ႏွင့္ အားေပးျမွင့္တင္ရန္ ၄င္းတုိ႔အသံုးျပဳသည့္ မဟာဗ်ဴဟာ 
အမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ မိတ္ဆက္ေပးရန္   

ပစၥည္းပစၥယမ်ား - 
-NGO အဝုိင္းလက္ကမ္းစာရြက္မ်ား၊ လက္ပ္ေတာ့ပ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ media player  မ်ား၊ အခ်ိန္မွတ္ 

tcsdef

rdepf 120

လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ - ၆

• ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူလူအုပ္စုကုိ အဖြဲ႔ေလးဖြဲ႔ 
ခြဲရန္အတြက္ နည္းလမ္းတစ္ရပ္ ေရြးခ်ယ္ပါ။ 
သင္ႏွင့္အတူ အစီအစဥ္ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ေသာ 
လူအုပ္စုႏွင့္ မည္သည့္နည္းလမ္းက အသင့္ 

ေတာ္ဆံုးျဖစ္သည္ကုိ ဆံုးျဖတ္ေရြးခ်ယ္ပါ။ အစီ 
အစဥ္တြင္ အဖြဲ႔အစည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး သုိ႔မဟုတ္ 
လူ႔အသုိက္အဝန္းအသီးသီးကုိ ကုိယ္စားျပဳသူ 
မ်ားပါဝင္လွ်င္ ယင္းမွာ လူအုပ္စုအား အဆုိပါ 
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ကြဲျပားမႈမ်ားအတုိင္း ခြဲျခမ္းရန္အသံုး ဝင္ႏုိင္ 
သည္။ အစီအစဥ္ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ေသာ လူ 
အုပ္စုမွ လူမ်ားသည္ ကြဲလြဲေထြျပားမႈရွိလွ်င္ 
ေပ်ာ္စရာေကာင္းသည့္၊ တက္ၾကြသည့္ နည္း 
လမ္းတစ္ရပ္ျဖင့္ လူတုိင္းကုိ အဖြဲ႔အသီးသီး 
အျဖစ္ ခြဲျခမ္းပါ။       

စိတ္ကူးစိတ္သန္းမ်ား - 
• ရုပ္ပံုဥာဏ္စမ္းမ်ား- NGO အဝုိင္းတြင္ ထည့္ 

သြင္းထားသည့္ အဖြဲ႔အစည္းေလးခု၏ ကုိယ္ပုိင္ 
အမွတ္တံဆိပ္မ်ားမွ ရုပ္ပံုဥာဏ္စမ္းမ်ား ဖန္တီး 
ပါ။ 

• Animal Scrabble  – တိရစၧာန္အမည္မ်ား 
ေရးသားထားေသာ စာရြက္မ်ား ေဝေပးပါ။ 

ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားကုိ စကားေျပာခြင့္ မျပဳ 
ဘဲ ၄င္းတို႔အဖြဲ႔၏အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအား ၄င္းတုိ႔တာဝန္ 
က်သည့္ တိရစၧာန္အသံျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ရွာေဖြရ 
သည္။  

• ၁ မွ ၁ဝ – လူအုပ္စုတစ္ခုလုံးကုိ ေရာေႏွာပါ။ 
သင္က နံပါတ္တစ္ခု ေခၚသည့္အခါ ၄င္းတုိ႔က 
ထုိနံပါတ္ႏွင့္ညီေသာ အဖြဲ႔မ်ားဖြဲ႔ရမည္။ မွန္ကန္ 
သည့္ အဖြဲ႔အေရအတြက္ ရရွိသည့္အခါ ကစား 
နည္းကုိ အဆံုးသတ္ပါ။  

• သၾကားလံုး - အထဲတြင္ အေရာင္စံုသၾကားလံုး 
မ်ားပါရွိသည့္ အိတ္တစ္လံုး စီစဥ္ျပင္ဆင္ပါ။ 
လူတုိင္း ကုိ သၾကားလံုးတစ္လံုး ႏိႈက္ယူခုိင္းပါ။ 
၄င္းတုိ႔ရရွိေသာ သၾကားလံုးအေရာင္မ်ားအေပၚ 
မူတည္၍ အဖြဲ႔မ်ားဖြဲ႔ပါ။  

• ယခုအပုိင္းက႑ကုိ မစတင္မီ အခန္းပတ္လည္ 
တြင္ 'မွတ္တုိင္'ေလးခု ဖန္တီးပါ။ မွတ္တိုင္ 
တစ္ခုစီက အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္ 
အေရးမ်ား အားေပးျမွင့္တင္ရန္ ထိုအဖြဲ႔အစည္း 
အသံုးျပဳသည့္ တစ္မူထူးမဟာဗ်ဴဟာကုိ ခင္း 
က်င္းေဖာ္ျပမည္ျဖစ္သည္။  

• ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ ၄င္းတုိ႔အဖြဲ႔မ်ား 
တြင္ မွတ္တိုင္မ်ားအားလံုး လွည့္လည္ရမည္၊ 
ခင္းက်င္းျပသထားေသာ နည္းလမ္း(မဟာဗ်ဴ 
ဟာ)ကုိ ေလ့လာသံုးသပ္ကာ ေဆြးေႏြးမႈေမး 
ခြန္းအခ်ိဳ႕ကုိ ေလ့လာသံုးသပ္ရမည္။ မွတ္တုိင္ 

တစ္ခုလွ်င္ အခ်ိန္ ၁၅ မိနစ္မွ မိနစ္ ၂ဝ။  

မွတ္တုိင္မ်ား - 
(က) WITNESS – ဗီဒီယုိႏွင့္ရုပ္ရွင္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားမႈ
(ခ) Amnesty International – ေပးစာေရးသားမႈ 
(ဂ) Namati  – ဥပေဒေရးရာအင္အားေပးမႈတြင္ 

ဆန္းသစ္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား - ဥပေဒေရးရာအကူ 
အညီ  

(ဃ)Cultural Survival and MAP Foundation  – 
အရပ္ေဒသ လူ႔အသုိက္အဝန္းေရဒီယုိ 

• ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားကုိ အတူတကြ ျပန္ 
လည္ ေခၚယူပါ။ 

• ေအာက္ပါတုိ႔ကဲ့သုိ႔ေမးခြန္းမ်ားေမးျခင္းျဖင့္လႈပ္ 
ရွားေဆာင္ရြက္မႈကုိ ျပန္လည္အစီရင္ခံခုိင္းပါ - 
◊ မည္သည့္အဖြဲ႔အစည္းကုိ သင္စိတ္အဝင္ 

စားဆံုးျဖစ္သနည္း။ 
◊ မည္သည့္အသံုးဝင္နည္းလမ္းမ်ားကသင္ 

တို႔၏လူ႔အသိုက္အဝန္းမ်ားႏွင့္သဟဇာတ 

အျဖစ္ဆုံးျဖစ္သနည္း။အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။ 
◊ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာ 

အတြက္ ဤအသံုးဝင္နည္းလမ္းတစ္စံု 
တစ္ရာက သဟဇာတမျဖစ္မႈ ရွိပါသလား။ 
အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။  

◊ သင္တုိ႔ထဲတြင္ သင္တုိ႔၏ လက္ရွိအလုပ္၌ 
ဤအသံုးဝင္နည္းလမ္းမ်ားကုိေလာေလာ 
ဆယ္ အသံုးျပဳသူရွိပါသလား။
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• ေနာက္လာမည့္ အပုိင္းက႑သည္ ၄င္းတုိ႔ 
ကုိယ္ပုိင္ လူ႔အသုိက္အဝန္းမ်ားတြင္ ဤ 
အသံုးဝင္နည္းလမ္းမ်ားကုိ ၄င္းတုိ႔ မည္သုိ႔ 

စတင္အသံုးခ်ႏုိင္သည္ကုိ ထုိးထြင္းတီထြင္ 
စဥ္းစားရန္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား ေနရာ 
ႏွင့္ အခ်ိန္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပပါ။

4/ tqHk;owf  >> 2 rdepf
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အဆင့္အတန္း - ၁
WITNESS - ၾကည့္႐ႈေလ့လာပါ၊ ႐ိုက္ကူးပါ၊ ေျပာင္းလဲပါ။

ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား - 
၁။ နိဒါန္းကို ဖတ္ပါ။
၂။ ေအာက္ပါ ဗီဒီယိုကလစ္မ်ားအနက္ 

ၾကည့္ရႈရန္ တစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
 (က) WITNESS - ၾကည့္ရႈေလ့လာပါ၊ 

ရိုက္ကူးပါ၊ ေျပာင္းလဲပါ။(အဂၤလိပ္-၂း၁ဝ)
(ခ) အမွန္တရားကို ထုတ္ေဖာ္ျခင္း၊ တစ္ႀကိမ္ 

လွ်င္ ဗီဒီယိုတစ္ခု။ (ဘာသာစကားမပါ- 
၂း၁၁)

၃။ ကေမၻာဒီးယားရွိ အဓမၼႏွင္ထုတ္မႈမ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္ေသာ ျဖစ္ရပ္ေလ့လာမႈ မႈကို 
ဖတ္၍ ဗီဒီယိုကလစ္ကို ေစာင့္ၾကည့္ပါ။ 

 “ကေမၻာဒီးယားရွိ အဓမၼႏွင္ထုတ္မႈမ်ား 
ရပ္တန္႔ေစရန္ WITNESS ႏွင့္ မိတ္ဘက္ 
LICADHO လုပ္ငန္း” 

၄။ ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးပါ။
(က) WITNESS ကို ျပႆနာတစ္ခုအေၾကာင္း 

မဟုတ္ဘဲ ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုအတြက္ 

ရိုက္ကူးေသာ ဗီဒီယိုကဲ့သို႔၊ ဗီဒီယို 
ေလွ်ာက္လွဲမႈဟု အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုသည္။ 
ယင္းသည္ မည္သုိ႔ဆိုလိုသနည္း။

(ခ) လူ႔အခြင့္အေရး အေထာက္အထားျပဳမႈႏွင့္ 
ေလွ်ာက္လဲွမႈတုိ႔တုိ႔အတြက္ ကိရိယာတစ္ခု 
အျဖစ္ ဗီဒီယိုေလွ်ာက္လွဲမႈ၏ ခြန္အားမ်ား 
ႏွင့္ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကားအဘယ္နည္း။

(ဂ) ဗီဒီယိုေလွ်ာက္လွဲမႈ-ယင္းသည္ သင္ႏွင့္ 
သင္လုပ္ကုိင္ေသာလုပ္ငန္းအတြက္ အသုံး 
ဝင္ေသာႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ဆီေလ်ာ္ေသာ 
ကိရိယာျဖစ္ပါသလား။

(ဃ) သင္၏ ရပ္ရြာအသိုက္အဝန္းမ်ားတြင္ရွိေန 
ေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ျပႆနာမ်ား ၂-၃ 
ကိုစဥ္းစားၾကည့္ပါ။ အဆိုပါ ျပႆနာ 
မ်ားကို အေထာက္အကူျပဳေစရန္ ဗီဒီယို 
ေလွ်ာက္လွဲမႈအား သင္မည္သို႔ စည္းရံုး 
ႏိုင္မည္နည္း။

 

အဆင့္အတန္း - ၂
WITNESS - ၾကည့္႐ႈေလ့လာပါ၊ ႐ိုက္ကူးပါ၊ ေျပာင္းလဲပါ။

နိဒါန္း

 WITNESS သည္ ဗီဒီယိုကို ေဘးကင္း 
လံုျခံဳစြာက်င့္ဝတ္ႏွင့္အညီ အသံုးျပဳေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္ 
အေရးမ်ား အလြဲသံုးမႈကို ထိေရာက္စြာ ထုတ္ေဖာ္ 
တင္ျပေရးအျပင္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ေျပာင္းလဲမႈကို 
တုိက္ခိုက္ေရးတို႔အတြက္ ကမၻာအဝွမ္း၌ လႈပ္ရွားသူ 
မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံသားမ်ားအား ေလ့က်င့္သင္ၾကားကာ 
အေထာက္အကူေပးလ်က္ရွိသည္။

စိန္ေခၚမႈ
 ယခုအခါ ကမၻာ႔လူဦးေရအမ်ားစုတြင္ ၄င္း 
တို႔၏ အိတ္ကပ္ထဲ၌ ကင္မရာတစ္လံုးစီ ရွိၾကပါသည္။ 
ေနရာတကာရွိလူမ်ားသည္ အလြဲသံုးမႈကို မွတ္တမ္း 
တင္ရန္ႏွင့္ ထုိျဖစ္ရပ္မ်ားကို ျပန္လည္အသံုးျပဳရန္ 

ဗီဒီယိုရိုက္ကူးမႈ စတင္ေဆာင္ရြက္ေနၾကၿပီျဖစ္သည္။ 
သို႔ရာတြင္ ၄င္းတို႔သည္ မၾကာခဏဆိုသလုိပင္ ေဘး 
ကင္းလံုျခံဳစြာ သို႔မဟုတ္ ထိေရာက္စြာ ရိုက္ကူး 
ႏိုင္ျခင္းမရွိ၍  ၄င္းတို႔၏ ဗီဒီယိုမ်ားသည္ ထူးျခားစြာ 
စြမ္းေဆာင္မႈ မျပဳႏုိင္ၾကပါ။

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ ခ်ဥ္းကပ္မႈ
 ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ အေရးႀကီးေသာ အေျခ 
အေနမ်ားကို ခြဲျခားသတ္မွတ္ကာ ထိုအေျခအေန 
မ်ားေၾကာင့္ ထိခုိက္ခံရသူမ်ားအား ဗီဒီယိုထုတ္လုပ္မႈ 
အေျခခံမ်ား၊ ေဘးကင္းလံုျခံဳ၍ က်င့္ဝတ္ႏွင့္ ညီညြတ္ 
ေသာ  ရိုက္ကူးေရးနည္းစနစ္မ်ားႏွင့္ ေလွ်ာက္လွဲမႈ 
မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို သင္ၾကားေပးပါသည္။
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• လူမ်ားပိုမိုေဘးကင္း လံုးျခံဳေရးကို ထိန္း 
သိမ္းေသာ ဆုရပစၥည္းကိရိယာမ်ားကို 
ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ တီထြင္ဖန္တီးလ်က္ရွိသည္။

• ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ စနစ္အဆင့္တြင္ ေျပာင္း 
လဲမႈဖန္တီးေရးအတြက္ နည္းပညာ 
ကုမၸဏီမ်ားအား ေလွ်ာက္လွဲေတာင္းဆို 
သည္။

• ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔သည္ လူမသိ သူမသိေသာ 
အေၾကာင္းအရာမ်ား၏ ရိုက္ကူးမႈကို အ 
ေလးထားလာေစရန္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအား 
အေထာက္အကူေပးလ်က္ရွိသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ
 WITNESS  သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေရွ႔ပိုင္းရွိ 
လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ၂ဝဝ၇-ခုႏွစ္အတြင္း 
ျဖစ္ပြား ခဲ့ေသာ အဝါေရာင္ေတာ္လွန္ေရး၏ရက္စက္
မႈမ်ားကို သိရွိလာေစရန္အတြက္ မိတ္ဘက္အဖြဲ႔ 
အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ဗီဒီယုိေလွ်ာက္လွဲမႈကို 
ထုတ္လုပ္လွ်က္ရွိသည္။

www.witness.org
  

WITNESS – ၾကည့္ရႈေလ့လာပါ၊ ရိုက္ကူးပါ၊ ေျပာင္းလဲပါ။
ကေမၻာဒီးယားလူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ျမွင့္တင္ေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္

ကေမၻာဒီးယားရွိ အဓမၼႏွင္ထုတ္မႈမ်ား တုိက္ဖ်က္ေရး

အေၾကာင္းအရာ
 အဓမၼႏွင္ထုတ္ျခင္းသည္ မ်က္ေမွာက္ 
ကာလတြင္ ကေမၻာဒီးယားႏွင့္ ျဖစ္ပြားလွ်က္ရွိေသာ 
က်ယ္ျပန္႔ဆံုးႏွင့္ စနစ္က်ဆံုးေသာ လူ႔အခြင့္အေရး 
မ်ား ခ်ိဳးေဖာက္မႈတစ္ခုျဖစ္သည္။ တရားဝင္အကာ 
အကြယ္ေပးမႈမ်ားၾကားမွပင္ ၿမိဳ႕ေတာ္ဖႏြမ္းပင္တြင္ 
ေနထိုင္ၾကသူ အနည္းဆံုး ၃ဝဝဝဝ ခန္႔သည္ အဓမၼ 
ႏွင္ထုတ္ခံခဲ့ၾကရၿပီး ႏုိင္ငံအဝွမ္းရွိ ကေမၻာဒီးယား 
လူမ်ိဳး ၁၅ဝဝဝဝ ခန္႔သည္ အဓမၼႏွင္ထုတ္ခံရသည့္ 
ေဘးကို စိုးရိမ္ထိတ္လန္႔ေနၾကရသည္။
 လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၄ဝ ေက်ာ္က ကေမၻာ 
ဒီးယားသည္ အဓမၼႏွင္ထုတ္မႈႏွင့္ အဓမၼေနရာ   ေရြ႕ 
ေျပာင္းမႈတို႔ကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ရသည္။ 
၁၉၇ဝ ျပည့္ႏွစ္အေစာပိုင္းကာလမ်ားအတြင္း ကေမၻာ 
ဒီးယား ေက်းလက္ျပည္သူမ်ားသည္ အေမရိကန္-
ဗီယက္နမ္ စစ္မီးျပန္႔ပြားကူးစက္မႈမွ လြတ္ေျမာက္ရန္ 
ေမွ်ာ္လင့္ကာ ဖႏြမ္းပင္သို႔ အံုႏွင့္က်င္းႏွင့္ ေရႊ႔ေျပာင္း 
လာခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ ၁၉၇ဝ ျပည့္ႏွစ္ေနာက္ 
ပိုင္းတြင္ ခမာနီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးလက္ေအာက္ရွိ ျမိဳ႕ျပ 
လူထုမ်ားက ေက်းလက္ေဒသမ်ားသို႔ ထြက္ေျပးခဲ့ၾက 
သည္။ အဆိုပါကာလအတြင္း ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံ 
သား ၂ သန္းခန္႔ ေသးဆံုးခဲ့ၾကရၿပီး ေျမပံုမ်ားႏွင့္ 
ေျမယာမွတ္ပံုတင္ အေထာက္အထားမ်ားအပါအဝင္ 

ႏိုင္ငံ၏ အေျခခံအေဆာက္အဦးမ်ား  ဖ်က္ဆီးခံရျခင္း 
ကိုလည္း ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ၾကရသည္။
 ခမာနီလက္ေအာက္တြင္ၿမိဳ႔ေတာ္၌ အသက္ 
ရွင္က်န္ရစ္သူမ်ားစြာ မရွိခဲ့ေပ။ ၁၉၈ဝ ျပည့္လြန္ 
ကာလမ်ားတြင္ ဖႏြမ္ပင္သည္ လူဦးေရ ျပန္လည္ 
မ်ားျပားလာခဲ့ရာ အဓိကအားျဖင့္ ေက်းလက္ျပည္သူ 
မ်ားသည္ ေနအိမ္မ်ား၊ ေျမယာမ်ားသို႔ စည္းမဲ့ကမ္းမဲ့ 
ေရႊ႔ေျပာင္းလာခဲ့ၾကသည္။ ပုဂၢလိကပိုင္ဆိုင္ခြင့္ကို 
အသိအမွတ္ မျပဳေသာ္လည္း ပစၥည္းပိုင္ဆိုင္ခြင့္မ်ား 
ကမႈ အက်ိဳးစီးပြားအဆက္မျပတ္ ျဖစ္ထြန္းခဲ့သည္။
 ၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ ကေမၻာဒီးယားအစိုးရက 
ေက်းလက္ႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပေဒသမ်ားအတြက္ ပစၥည္းပိုင္ 
ဆိုင္ခြင့္ကို ျပဌာန္းခဲ့ၿပီး ထိုႏွစ္တြင္ပင္ ပစၥည္းပိုင္ဆိုင္ 
ခြင့္ကို ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၌ ထည့္သြင္းခဲ့သည္။
 မ်က္ေမွာက္ကာလတြင္ အထူးသျဖင့္ ၿမိဳ႔ျပ 
ေဒသမ်ား၌ သာယာလွပေရး အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳး 
တိုးတက္ေရး စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ အေျခခ်ေနထိုင္ 
မႈမ်ားကို ရွင္းလင္းခဲ့ရာ ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းမႈမ်ားလည္း 
ေပၚေပါက္လာရသည္။ ေက်းလက္ျပည္သူမ်ား မွီခို 
အားထားေနရေသာ ေျမယာႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ား ျမင့္တက္လာေသာ 
ေၾကာင့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ား၌ အဓမၼႏွင္ထုတ္မႈမ်ား 
ႏွင့္ ေျမယာသိမ္းယူျပႆနာမ်ား ႀကီးထြားလာခဲ့ 
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သည္။ အဓမၼႏွင္ထုတ္မႈသည္ ႏိုင္ငံအဝွမ္းအမ်ား 
အျပား ေတြ႔ႀကံဳေနရေသာ ျပႆနာအစစ္ျဖစ္သည္။
 ေျမယာႏွင့္ အုိးအိမ္အခြင့္အေရးမ်ား၏ အလြဲ 
သံုးမႈ အႏွံ႔အျပားျမင့္တက္ေနျခင္းကို အဆံုးသတ္ရန္ 
ရည္ရြယ္၍ အဓမၼႏွင္ထုတ္မႈမ်ားအား ဆန္႔က်င္တိုက္ 
ခိုက္ေရးတြင္  ဗီဒီယိုအသံုးျပဳရန္ ကာကြယ္မႈမ်ားႏွင့္ 
လူထုစည္းရံုးေဆာင္ရြက္သူမ်ားက လူ႔အခြင့္အေရး 
မ်ား ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးေရးအတြက္ WITNESS 
သည္ LICADHO ႏွင့္ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္တြင္ မိတ္ဆက္ 
ျပဳခဲ့သည္။
 တရားမဝင္ ထုတ္လုပ္မႈမ်ားစြာတို႔အနက္ 
သာဓကတစ္ရပ္မွာ ဖႏြမ္ပင္တြင္ ေနထိုင္ေသာ 
မိသားစု ၄ဝဝ အား ႏွင္ထုတ္မႈသည္ DeyKrahorm 
တြင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ၂ဝဝ၉-ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၂၄ 
ရက္ေန႔ တြင္  ၿဖိဳခ်ဖ်က္ဆီးေရး အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ 
ရဲတပ္ဖြဲ႔က ဆင္းရဲေသာ မိသားစုမ်ား၏ ေနအိမ္မ်ား 
ႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို မ်က္ရည္ယုိဗံုးမ်ားႏွင့္ ေျမတူး 
စက္မ်ားသံုးကာ ဖ်က္ဆီးခဲ့ေသာ ပဋိပကၡက ေဖာ္ျပ 
ေနေပသည္။ ေနထုိင္သူတစ္ဦးက “သူတုိ႔က ကြ်န္ေတာ့္ 
ကို အမိုးအကာမရွိ၊ ေသာက္ေရမရွိ၊ ဘာမွ်မရွိတဲ့ 
ေနပူက်ဲက်ဲ ကြင္းျပင္ထဲမွာ စြန္႔ပစ္ထားခဲ့ၾကသည္”ဟု
ထြက္ဆိုခဲ့သည္။
 အဓမၼႏွင္ထုတ္မႈမ်ားႏွင့္ ထုိသုိ႔ေသာႏွင္ထုတ္ 
မႈမ်ားအေပၚ ရပ္ရြာကတံု႔ျပန္ပံုကို အေထာက္အထား 
ျပဳ မွတ္တမ္းျပဳရန္ ဗီဒီယိုအသံုးျပဳနည္းအား ႏိုင္ငံ 
အဝွမ္းရွိ တစ္ဦးခ်င္းပုဂၢိဳလ္မ်ားသို႔ LICADHO က 
ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးခဲ့သည္။ ေသးငယ္ေသာ 
ဒီဂ်စ္တယ္ဗီဒီယိုကင္မရာမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ 
ကေမၻာဒီးယားရွိ လူထုစည္းရံုးေရးမွဴးမ်ားသည္ ၄င္း 
တုိ႔၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ အသံုးျပဳေရးအတြက္ အဓမၼ 
ႏွင္ထုတ္မႈမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ရိုက္ကူးၾကသည္။ 
ထို႔ျပင္ နားလည္သေဘာေပါက္မႈႏွင့္စည္းလံုးမႈ တည္ 
ေဆာက္ရန္ ၄င္းတို႔သည္ ဗီဒီယုိမွတ္တမ္းမ်ားကို 
ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ အျခားေသာ လူထုစည္းရံုးေရးမႈမ်ား 
ႏွင့္ မွ်ေဝလ်က္ရိွၾကသည္။ LICADHO သည္  အဓမၼ 
ႏွင္ထုတ္မႈမ်ား ရပ္တန္႔ေရးႏွင့္ အဓမၼႏွင္ထုတ္မႈဒဏ္ 

ခံစားရသူမ်ားကို အေထာက္အကူျပဳမ်ား လႈပ္ရွားမႈ 
အတြက္ လူထုစည္းရံုးေရးမွဴးမ်ား ရယူထားေသာ 
ေနာင္လာမည့္ ဗီဒီယိုကို စုစည္းမည္ျဖစ္သည္။

ကေမၻာဒီးယားရွိ အဓမၼႏွင္ထုတ္မႈမ်ား ရပ္တန္႔ေရး 
အတြက္ WITNESS  ႏွင့္ မိတ္ဆက္ LICADHO  
လုပ္ငန္း။
Video: https://www.youtube.com/
watch?v=ak0mi1jR5TU  (3:50)

၁။ လုပ္ငန္း ၁၁ ။ ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား 
မည္သည့္ေနရာမွ စတင္သနည္း။ (မိနစ္-၉ဝ)

ရည္ရြယ္ခ်က္
• အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လူမ်ား 

တြင္ရွိၾကေသာ အျမင္မ်ားႏွင့္ ခံစားမႈတို႔ 
ေဆြးေႏြးေရးကို လႈံ႔ေဆာ္တိုက္တြန္းရန္။

• ေန႔စဥ္ဘဝရွိ ေနရာမ်ားႏွင့္အတူ လူ႔ 
အခြင့္အေရးမ်ား အဖြဲ႔အစည္းထူေထာင္ 
ရန္။

• လူထုအတြင္းရွိ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခ 
အေန အကဲျဖတ္မႈကို အားေပးရန္။

လုပ္ထံုးလုပ္နည္း
• သေဘာတူ/သေဘာမတူ လကၡဏာမ်ား 

ကို ဆိုင္းငံ့ရန္။
• ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကိုဖတ္ရႈ၍ ပါဝင္ေဆာင္ 

ရြက္သူမ်ားက အလားတူအစီအစဥ္ျဖင့္ 
ဖြဲ႔စည္းရန္၊ 

   သို႔မဟုတ္
• Eleanor Roosevelt ကုိးကားခ်က္ကို 

ဆုိင္းငံ့ရန္ႏွင့္ “သင္ဘယ္ေနရာမွာ ရပ္ 
တည္သနည္း” လုပ္ငန္းကို ေက်ာ္လႊား 
သြားရန္၊

• လုပ္ေဆာင္ခ်က္မွ တစ္ဆင့္လုပ္ငန္း - 
သင္ခန္းစာအစီအစဥ္ကို ၾကည့္ပါ။
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ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား - 
၁။ မိတ္ဆက္မႈကုိဖတ္ပါ 
၂။ Amnesty International  ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ 

တာ၏ ဗဟုိခ်က္တြင္အၿမဲရွိေသာ ေပးစာေရး 
သားမႈ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ Write 
for Rights ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္ေလ့လာခ်က္ကုိ ဖတ္ 
ပါ။

၃။ Media player  တစ္ခု သင္ရရွိအသံုးျပဳႏုိင္လွ်င္ 
‘Write for Rights 2013 Thank you!” 
(English,2:10)ဆုိသည့္ ဗီဒီယုိဖုိင္ကုိ ၾကည့္ပါ။  

၄။ Write for Rights လုပ္ငန္းစဥ္ အရင္းအျမစ္ 
စီစဥ္စုဖြဲ႔မႈ၏ ပံုႏွိပ္ထားေသာ မိတၱဴတစ္ခု သင့္ 
တြင္ရွိလွ်င္ ၄င္းကုိဖတ္ၾကည့္ပါ။   

၅။ ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးပါ - 
(က) ေပးစာေရးသားမႈ – ၄င္းသည္ သင္ႏွင့္ 

သင္လုပ္သည့္အလုပ္အတြက္ ထိေရာက္ 
အသံုးက်ေသာ အသံုးဝင္နည္းလမ္းတစ္ခု 
ျဖစ္ပါသလား။ 

(ခ) လူ႔အခြင့္အေရး ေထာက္ခံအားေပးမႈ အ 

တြက္ အသံုးဝင္နည္းလမ္းတစ္ရပ္အျဖစ္ 
ေပးစာေရးသားမႈ၏ စြမ္းပကားမ်ားႏွင့္ 
အားနည္းခ်က္မ်ားက အဘယ္နည္း။  

(ဂ) လက္ေရးျဖင့္ေရးထားေသာ ေပးစာမ်ား 
သည္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားတြင္ရွိသည့္ 
'အင္အားအႀကီးဆုံးလက္နက္မ်ား' အနက္ 
တစ္ခုျဖစ္ေနဆဲျဖစ္သည္ဟု Amnesty 
International က အခုိင္အမာဆုိသည္။ 
လက္ေရးျဖင့္ေရးထားသည့္ ေပးစာတစ္ 
ေစာင္သည္ အျခားဆက္သြယ္ဆက္ဆံမႈ 
ပံုစံမ်ားထက္ အလြန္အမင္းပုိ၍ ၾသဇာ 
သက္ေရာက္မႈရွိသည္ဟု သင္အဘယ္ 
ေၾကာင့္ ေတြးထင္သနည္း။  

(ဃ) သင္တုိ႔၏ လူ႔အသုိက္အဝန္းမ်ားတြင္ ရင္ 
ဆုိင္ရေသာ လူ႔အခြင့္အေရး အေရးကိစၥ 
ႏွစ္ခုသံုးခုကုိ ေတြးၾကည့္ပါ။ ယင္းအေရး 
ကိစၥမ်ားကုိ ေထာက္ပံ့ကူညီရန္ ေပးစာ 
ေရးသားမႈအား သင္မည္သုိ႔ စတင္အသံုး 
ခ်ႏုိင္သနည္း။ 

 အေျခစုိက္ေနရာ အမွတ္ ၂
Amnesty International

အေျခစုိက္ေနရာ အမွတ္ ၂
Amnesty International

မိတ္ဆက္

ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔၏ လုပ္ငန္းတာဝန္ 
 ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မွာ မ်ိဳးႏြယ္၊ ကုိး 
ကြယ္ရာဘာသာ၊ လူမ်ိဳး၊ လိင္မႈတိမ္းညႊတ္မႈ 
သုိ႔မဟုတ္ က်ား၊ မ အမွတ္သရုပ္ကို အေၾကာင္းမခံဘဲ 
ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးတရားဝင္ေၾကညာ 
ခ်က္ (Universal Declaration of Human Rights 
- UDHR)ႏွင့္ အျခားႏုိင္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳ 
လူ႔အခြင့္အေရး စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားတြင္ ေလးေလးနက္ 
နက္ျပဌာန္ထားေသာ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအားလံုးကုိ 
လူတုိင္းရရွိခံစားရသည့္ ကမၻာတစ္ခုျဖစ္ေပၚေရး ျဖစ္ 
သည္။လူအားလံုး၏ 'ေမြးရာပါဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ သာတူ 
ညီမွ်ျဖစ္ၿပီးလႊဲေျပာင္း၍မရႏုိင္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ား 

ကုိအသိအမွတ္ျပဳမႈ' သည္ 'ကမၻာေလာကတြင္ လြတ္ 
လပ္ခြင့္၊ တရားမွ်တမႈႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတုိ႔၏ အေျခခံ 
အုတ္ျမစ္ျဖစ္သည္။'ဟု UDHR က ေဖာ္ျပသည္။   

ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔အလုပ္လုပ္ပံု 
 Amnesty International သည္ ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔ 
၏ ကုိယ္ပုိင္လကၡဏာ လုပ္နည္းကုိင္နည္းမ်ားကုိ 
အသံုးျပဳကာ ကမၻာ့ေနရာအႏွံ႔အျပားမွ လူမ်ားအား 
လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္ တုိက္ပြဲဝင္ရန္ စုစည္းသည္။  

သုေတသနျပဳမႈ 
 Amnesty International သည္ ကမၻာ 
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တစ္ဝန္းမွလူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ သတိဝီရိယ 
ျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္ကာ ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔၏ လံု႔လစုိက္ထုတ္မႈ 
အျပည့္ရွိေသာ သုေတသနျပဳမႈအေပၚ အေျချပဳ၍ 
ေကာ္ပုိရိတ္ႏွင့္ အစုိးရလႊမ္းမုိးမႈ ကင္းလြတ္စြာျဖင့္ 
ေလာင္းရိပ္ကင္းလြတလ္ပ္ေသာ အစီရင္ခံတင္ျပခ်က္ 
အရာမ်ားစြာ ထုတ္ျပန္ေဖာ္ျပသည္။ 

တက္တက္ၾကြၾကြလႈပ္ရွားမႈ
 ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔၏ တက္တက္ၾကြၾကြရွိေသာ လႈပ္
ရွားေဆာင္ရြက္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ေရရွည္ေဆာင္ 
ရြက္သည့္ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္း၏ လူမႈဘဝ 
အေပၚ တုိက္ရုိက္ေလ့လာခ်က္မွတဆင့္ Amnesty 
International အဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ လူ႔အခြင့္အေရး 
ဆုိင္ရာ အဓိကက်ေသာ အမႈထားစရာကိစၥမ်ားႏွင့္ 
အႏၱရာယ္ေတြ႔ႀကံဳရသည့္ တစ္သီးပုဂၢလမ်ား၏ ျဖစ္ 
စဥ္ဇာတ္ေၾကာင္းမ်ားကုိ ႏုိင္ငံတကာမီဒီယာ၏ ေတာ
က္ပစူးရွသည့္အလင္းေရာင္ေအာက္သုိ႔ တြန္းပုိ႔ကာ 
အစုိးရအရာရွိမ်ား၊ ေကာ္ပုိေရးရွင္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာ 
အသင္းအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ား၏ ဂရုျပဳအ 
ေလးထားမႈကုိ ေတာင္းဆုိသည္။   

ေထာက္ခံအႀကံျပဳမႈ 
 လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားျမွင့္တင္ရန္၊ တစ္သီး 
ပုဂၢလမ်ားကုိ အကာအကြယ္ေပးရန္ႏွင့္ ခံယူခ်က္ 

ေၾကာင့္ အက်ဥ္းခ်ခံရသူမ်ားအား လြတ္ေျမာက္ေစရန္ 
ဥပေဒျပဌာန္းမႈႏွင့္ မူဝါဒမ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ 
ေရးႏွင့္ အားေပးျမွင့္တင္ေရးအတြက္ ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔သည္ 
အဆင့္ျမင့္ဥပေဒျပဳမႈဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာ၊ 
မီဒီယာကမ္းလင့္ေထာက္ကူမႈႏွင့္ လူ႔အသုိက္အဝန္းမွ 
တစ္သီးပုဂၢလမ်ား မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ ပါဝင္လႈပ္ရွား 
မႈစည္းရံုးေရးတုိ႔ တစ္ၿပိဳင္တည္းလုပ္ေဆာင္သည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံ
 ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ Amnesty International  
ရံုးမရွိ။ သုိ႔ေသာ္ ဤႏုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရး 
အဖြဲ႔အစည္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံကို ခပ္လွမ္းလွမ္းမွ 
ကူညီေထာက္ပံ့သည္။ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္ Amnesty 
International ၏ Write for Rights လႈပ္ရွား 
ေဆာင္ရြက္မႈလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ထည့္သြင္းရန္ ျဖစ္စဥ္ 
ျဖစ္ရပ္ ၁ဝ ခုအနက္ တစ္ခုအျဖစ္ ေဒါက္တာထြန္း 
ေအာင္ကုိေရြးခ်ယ္ခဲ့ၿပီး လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ လုပ္ 
ငန္းစဥ္အတြင္း ေဒါက္တာထြန္းေအာင္အတြက္ 
ကမၻာတစ္ဝန္း ႏုိင္ငံေပါင္း ၉၈ ႏုိင္ငံတြင္ တက္တက္ 
ၾကြၾကြ ပါဝင္လႈပ္ရွားမႈ (ေပးစာေရးမႈ လုပ္ေဆာင္ 
ခ်က္)ေပါင္း အနည္းဆံုး ၁၂၂၁၄၄ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 
ေပးစာေပါင္း အနည္းဆံုး ၁၂ဝ၃၆၅ ကုိ ျမန္မာ 
အာဏာပုိင္မ်ားထံ ေပးပုိ႔ခဲ့သည္။  

ေပးစာေရးသားမႈ မွတ္တမ္း  
 ႏွစ္စဥ္ ဒီဇင္ဘာ ၁ဝ ရက္ လူ႔အခြင့္အေရးေန႔ 
(Human Rights Day) ဝန္းက်င္တြင္ ကမၻာ့ေနရာ 
အႏွံ႔အျပားမွ လူေထာင္ေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာသည္ 
၄င္းတုိ႔တစ္ခါမွမေတြ႔ဆံုဖူးသည့္ တစ္စံုတစ္ေယာက္ 
ထံ သတင္းစကားတစ္ခုေပးပုိ႔သည္။ ေပးစာေရးသား 
မႈသည္ Amnesty International ၏ လုပ္ငန္း 
ေဆာင္တာ၏ ဗဟိုခ်က္တြင္ အၿမဲရိွၿပီးအဖြဲ႔၏  ၅၃ ႏွစ္ 
ၾကာ လူ႔အခြင့္အေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားမႈက စကားလံုး 
မ်ားသည္ ဘဝမ်ားကုိေျပာင္းလဲႏိုင္သည့္ စြမ္းအား 
အမွန္တကယ္ရိွေၾကာင္းကြၽႏု္ပ္တို႔ကိုထင္ရွားေစသည္။   

 ယမန္ႏွစ္က ကမၻာတစ္ဝန္းရွိ ႏုိင္ငံေပါင္း 
၁၄၃ ႏုိင္ငံမွ ေထာင္ေသာင္းခ်ီေသာ လူမ်ားက 
ေပးစာေရးသားမႈ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈေပါင္း 
၂၃၇၃၄၂၂ စံခ်ိန္တင္လုပ္ေဆာင္ခ့ဲသည္။ Write for 
Rights 2013 လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ 
ရည္စူးလုပ္ေဆာင္ေပးေသာခံယူခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္း 
က်သူသံုးဦးျဖစ္သည့္ Yorm Bopha၊ Vladimir 
Akimenkov ႏွင့္ Mikhail Kosenko တုိ႔ ေထာင္မွ 
လြတ္ခဲ့သည္၊ မိမိတုိ႔အတြက္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ 
လုပ္ငန္းစဥ္ လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းခံရသည့္ တစ္သီး 
ပုဂၢလတုိင္းနီးပါးက ဤလုပ္ငန္းစဥ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚ 

Amnesty International
Write For Rights
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ေသာ တက္ၾကြလႈပ္ရွားမႈအရွိန္က တရားမွ်တမႈ 
အတြက္ ၄င္းတို႔ဆက္လက္ရုန္းကန္ တုိက္ပြဲဝင္ရာ 
တြင္လံႈ႔ေဆာ္မႈႏွင့္ တုိက္တြန္းအားေပးမႈ ျဖစ္ေပၚေစ 
ေၾကာင္း ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔ကုိ ေျပာျပခဲ့သည္။  

အလုပ္လုပ္ပံုကုိ ေဖာ္ျပခ်က္ 
• တစ္ႏွစ္စီ၏ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈလုပ္ငန္းစဥ္

တြင္ မည္သူ႔အတြက္ ရည္စူးလုပ္ေဆာင္ရမည္ 
ကုိ ဆံုးျဖတ္ရန္ Amnesty သည္ ခံယူခ်က္ 
အက်ဥ္းသားမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရး ခုခံကာကြယ္ 
သူမ်ား၊ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမွ အသက္ရွင္သန္ 
က်န္ရစ္သူမ်ားႏွင့္ အႏၱရာယ္ေတြ႔ႀကံဳေနရေသာ 
လူ႔အသုိက္အဝန္းမ်ားအပါအဝင္ ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔မွတ္ 
တမ္းျပဳထားသည့္ တစ္ကမၻာလံုးအတုိင္းအတာ 
အေၾကာင္းကိစၥအခ်က္အလက္စုကုိ ေလ့လာ 
သံုးသပ္အသံုးျပဳသည္။ 

• လတ္တေလာတြင္ တစ္ကမၻာလံုးအတုိင္း 
အတာတက္ၾကြလႈပ္ရွားမႈက ထိေရာက္သည့္ 
အက်ိဳးသက ္ေရာက္မႈ ႀကီးႀကီးမားမားရွိႏုငိသ္ည္ ့
အေၾကာင္းကိစၥ (ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္) ၁ဝ ခုကုိ 
ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔ ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ကာ ယင္းတုိ႔ကုိ 
Amnesty တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ မွ်ေဝ 
သည္။ 

• အေၾကာင္းကိစၥ ၁ဝ ခု၏ အက်ိဳးအလုိ႔ငွာ 
Amnesty ၏ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈလုပ္ငန္းစဥ္
အတြက္ လူ႔အသုိက္အဝန္းမွ တစ္သီးပုဂၢလမ်ား 
မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ ပါဝင္လႈပ္ရွားမႈ စည္းရံုး 
ေဆာ္ၾသေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ေဆာင္ 
ရြက္လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္းတက္တက္ 
ၾကြၾကြ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား စီစဥ္ျပဳလုပ္ 
ရန္ – သုိ႔မဟုတ္ ၄င္းတုိ႔ ကုိယ္ပုိင္ေပးစာမ်ား 
ေရးသားရန္ ဒီဇင္ဘာ ၁ မွ ၁၇ အထိ အခ်ိန္ 
ယူသည္။   

• ေပးစာမ်ား၊ လူမႈမီဒီယာပုိ႔စ္တ္မ်ား၊ အီးေမးမ်ား၊ 
ဖက္စ္မ်ား၊ စာသားမက္ေဆ့ခ်္မ်ားႏွင့္ လူအမ်ား 
က လက္မွတ္ဝုိင္းထုိးထားေသာ ေမတၱာရပ္ခံ 
ခ်က္မ်ားသည္ ကမၻာ့ေနရာအႏွံ႔အျပားမွ အစုိးရ 
ရံုးမ်ား၊ အက်ဥ္းခန္းမ်ားႏွင့္ မိသားစုမ်ားထံ 
ေရာက္ရွိလာသည္။  

• အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေပၚသည္။ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ရွင္ 
သန္လာသည္။ မက္ေဆ့ခ်္မ်ားက စာပံုးမ်ားသုိ႔ 
ဒရ ေဟာဝင္ေရာက္လာသည့္အခါ အက်ဥ္း 
သားမ်ားသည္ ပုိမုိေကာင္းမြန္သည့္ အေျခအ 
ေနမ်ားရရွိသည္ သုိ႔မဟုတ္ လႊတ္ေပးခံရသည္။ 
လူ႔အခြင့္အေရး ခုခံကာကြယ္သူမ်ားက ပုိ၍ 
အကာအကြယ္ရရွိသည္။ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမွ 
အသက္ရွင္သန္က်န္ရစ္သူမ်ားသည္ ၄င္းတုိ႔ 
ေဆးကုသရန္ လိုအပ္ေသာေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ား 
ရရွိသည္။ ကမၻာတစ္ဝန္းမွ အျခားသူမ်ားသည္ 
၄င္းတုိ႔၏ တရားမမွ်တမႈကုိ ကုိယ္တုိင္ကုိယ္က် 
တာဝန္ယူရေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း လူမ်ားနား 
လည္သေဘာေပါက္ၾကသည္။   

• Amnesty  သည္ လူမ်ားလုပ္ေဆာင္ေနသည့္ 
တက္တက္ၾကြၾကြ ပါဝင္လႈပ္ရွားမႈပံုစံမ်ားႏွင့္ 
သိသာထင္ရွားသည့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈျဖစ္ 
ေစမည့္ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေခတ္ 
စနစ္ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီေအာင္ ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈမ်ားကုိ 
လက္ခံစဥ္းစားေပးသည္။ Write for Rights 
က ဘဝမ်ားအား မည္သုိ႔မည္ပံု ေျပာင္းလဲေစ 
ေၾကာင္း ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ႏွစ္စဥ္ပုိမုိနားလည္သေဘာ 
ေပါက္ရလွ်က္ရွိသည္။    

 Writeathon ဟုလည္းသိၾကသည့္ Write 
for Rights လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈလုပ္ငန္းစဥ္သည္ 
ကမၻာတြင္ အႀကီးမားအက်ယ္ျပန္႔ဆုံး လူ႔အခြင့္အေရး 
ေဆာင္ရြက္လႈပ္ရွားမႈျဖစ္သည္၊ သို႔ေသာ္ ၄င္းတြင္ 
အထင္ကရမဟုတ္ေသာ အစျပဳမႈရွိသည္။ လြန္ခဲ့ 
သည့္ ဆယ့္ႏွစ္ႏွစ္က Witek အမည္ရွိ လူငယ္တစ္ 
ေယာက္သည္ ပုိလန္ႏုိင္ငံ ဝါေဆာၿမိဳ႕တြင္ျပဳလုပ္ 
သည့္ ပြဲေတာ္တစ္ခု၌ Joanna အမည္ရွိ အမ်ိဳးသမီး 
ငယ္တစ္ေယာက္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။ Joanna သည္ 
အာဖရိကတုိက္အႏွံ႕ ခရီးလွည့္လည္ၿပီး ျပန္ေရာက္ 
ကာစျဖစ္သည္။ အာဖရိကတြင္ သူမသည္အစုိးရမ်ား 
ထံ ဆန္႔က်င္ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ေသာ ေပးစာမ်ား ေရး 
သားေပးပုိ႔သည့္ ၂၄ နာရီေဆာင္ရြက္လႈပ္ရွားမႈမ်ား စီ
စဥ္ျပဳလုပ္ေသာတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားကုိ ေတြ႔ျမင္ 
ခဲ့ရသည္။  
 Witek သည္ အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္ သူပါဝင္သည့္ 
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ေဒသဆုိင္ရာ Amnesty အဖြဲ႔၏ အစည္းအေဝး 
တစ္ခုသုိ႔ တက္ေရာက္ရန္ Joanna ကုိ ဖိတ္ေခၚခဲ့ 
သည္။ ၄င္းတုိ႔သည္ စေနေန႔ ေန႔လည္မွစ၍ အေရး 
ေပၚတက္တက္ၾကြၾကြ လႈပ္ရွားမႈေမတၱာရပ္ခံစာမ်ား 
ကုိ ၂၄ နာရီပတ္လံုးေရးသားရန္ အတူတကြ 
ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ ပုိလန္ရွိ အျခားအဖြဲ႔အားလံုးထံ 
သူတုိ႔၏ စိတ္ကူးစိတ္သန္းအား အီးေမးပုိ႔လုိက္သည့္ 
အခါ ႏုိင္ငံတစ္နံတစ္လ်ားမွ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား 
ခ်ိတ္ဆက္စုစည္းမိၿပီး ယင္းသည္ ပုိမုိႀကီးမားက်ယ္ 
ျပန္႔လာခဲ့သည္။ ထုိေနာက္ ၄င္းတို႔၏ စိတ္ကူး စိတ္ 
သန္းက ေနရာအႏွံ႔အျပားကူးစက္ျပန္႔ႏွ႔ံသြားခဲ့သည္။ 
 “သူတို႔က ပိုလန္မွာရိွတဲ့ အျခားအဖြဲ႕ 
အားလံုးဆီ သူတုိ႔ရဲ႕စိတ္ကူးစိတ္သန္းကို အီးေမးလ္ပို႔ 
ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒါက ႏိုင္ငံတစ္နံတစ္လ်ားက တက္ၾကြ 
လႈပ္ရွားသူေတြကို ခ်ိတ္ဆက္စုစည္းမိေစၿပီး မ်ားစြာ 
ပိုၿပီးႀကီးမားတဲ့ျဖစ္ရပ္ တစ္ခုအျဖစ္ ေျပာင္းလဲေရာက္ 
ရွိခဲ့ပါတယ္” ဟု Amnesty Poland မွ Grzegorz 
Zukowski က ရွင္းျပသည္။ ထို႔ေနာက္ ၄င္းတို႔၏ 
စိတ္ကူးစိတ္သန္းက ေနရာအႏွံ႔အျပားသို႔ ကူးစက္ 
ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားခဲ့သည္။ 
 Witek ႏွင့္ Joanna သည္ ကမၻာ့တစ္နံ 
တစ္လ်ားမွ Amnesty ရံုးမ်ားထံ အီးေမးပုိ႔ခဲ့ၿပီး လူမ်ား 
က နီယာဂါရာေရတံခြန္ေဘးတြင္၊ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္၊ 
မြန္ဂုိလီးယားတြင္ ေပးစာမ်ားေရးသားေနသည့္ ၄င္း 
တုိ႔ကုိယ္တုိင္၏ ဓာတ္ပံုမ်ားကုိ ျပန္လည္ေပးပုိ႔ခဲ့သည္။ 
ယင္းသည္ လူမ်ား၏ မိမိစိတ္သေဘာအရျဖစ္ေသာ၊ 
လူ႔အသုိက္အဝန္းမွ တစ္သီးပုဂၢလမ်ား မိမိဆႏၵ 
အေလ်ာက္ ပါဝင္လႈပ္ရွားေသာ ပို၍ပုိ၍ႀကီးထြား 
လာသည့္ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳမႈတစ္ရပ္ ျဖစ္ခဲ့သည္။   
 ထုိမွစ၍ ႏွစ္စဥ္ဒီဇင္ဘာလတုိင္းတြင္ Write 
for Rightsသည္ မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံျပင္ပ ရပ္ေဝေျမျခား 
တုိင္းျပည္မ်ားမွ အစုိးရမ်ားထံ ေပးစာမ်ားေရးသားရန္ 
ကမၻာ့ေနရာအႏွံ႔အျပားမွ လူမ်ားကို လံႈ႔ေဆာ္ခဲ့သည္။ 
အခ်ိဳ႕က ယင္းကို ပုိလန္စတုိင္ျပဳမူလုပ္ေဆာင္ဆဲျဖစ္

သည္ – ၂၄ နာရီပတ္လံုး မအိပ္မေန ျပဳမူလုပ္ေဆာင္ 
ျခင္းျဖစ္သည္။  Write for Rights လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ 
မႈလုပ္ငန္းစဥ္ မည္သည့္ေနရာတြင္ ျပဳလုပ္သည္ျဖစ္ 
ေစ ယင္းကုိ Amnesty ၏ လူ႔အသုိက္အဝန္းမွ 
တစ္သီးပုဂၢလမ်ား မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ ပါဝင္လႈပ္ရွားမႈ 
ဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အ ေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားက 
ေစ့ေဆာ္ၿပီး ေရရွည္တည္တံ့ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ 
သည္။ 
 ဆက္ရလွ်င္ ဤလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈလုပ္
ငန္းစဥ္တြင္ ယခုအခ်ိန္ထိ လူ႔အသုိက္အဝန္းမွ 
တစ္သီးပုဂၢလမ်ား မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ ပါဝင္လႈပ္ရွား 
သည့္ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္ အမွန္စင္စစ္ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္ 
- 'ဒီမာရသြန္လုပ္ငန္းစဥ္ရဲ႕ ေနာက္ကြယ္က အဓိက 
အင္အားဟာ ေဒသအလုိက္ လူ႔အသုိက္အဝန္းမ်ားနဲ႔ 
လူအုပ္စုမ်ား ျဖစ္ပါတယ္' ဟု Amnesty Poland မွ 
Grzegorz Zukowski ကေျပာၾကားသည္။ 'စာသင္ 
ေက်ာင္းအုပ္စုေတြ (စာသင္ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ သက္ 
ဆုိင္သူမ်ား)ကအျခားဘယ္သူေတြထက္မဆုိ ေပးစာ 
ပုိေရးၾကပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ စံခ်ိန္မွတ္တမ္းကုိ 
ၿမိဳ႔ေနလူဦးေရ ၁ဝဝဝ သာရွိတဲ့ ၿမိဳ႕ငယ္ေလးတစ္ခု 
ျဖစ္တဲ့ Bircza က လက္ရွိ ရရွိထားပါတယ္။ ၂ဝ၁၁ 
မွာ သူတုိ႔က ေပးစာေပါင္း ၁၃ဝဝဝ ေရးသားခဲ့ပါတယ္' 
ဟု ၄င္းကဆုိသည္။ ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔၏ ဤ လႈပ္ရွားမႈကုိ 
စတင္ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ေသာ လူအမ်ား တက္တက္ၾကြၾကြ 
ပါဝင္လႈပ္ရွားမႈအတြက္ ပထမဆုံးတုိက္ တြန္းေဆာ္ 
ၾသမႈအၿပီး ႏွစ္ ၅ဝ ေက်ာ္အထိ လက္ေရးျဖင့္ 
ေရးထားေသာ ေပးစာတစ္ေစာင္က တက္ၾကြလႈပ္ရွား 
သူမ်ားအျဖစ္ ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔တြင္ရွိသည့္ အင္အားအႀကီး 
မားဆံုး အသံုးဝင္နည္းလမ္းမ်ားအနက္ တစ္ခ ျဖစ္ေန 
ဆဲျဖစ္သည္။ ေပးစာတစ္ေစာင္တည္း (အေၾကာင္း 
အရာတစ္ခုတည္း) အား လူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာက 
ေရးသားသည့္အခါ စုစည္းညီညြတ္သည့္ ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔၏ 
သေဘာထားမ်ားကုိ (ကမၻာ့ႏုိင္ငံအသီးသီးမွ အာဏာ 
ပုိင္မ်ား) မသိက်ိဴးကြၽန္ မျပဳႏုိင္ေတာ့ေပ။
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ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား - 
၁။ မိတ္ဆက္မႈကုိဖတ္ပါ။
၂။ Amnesty International ၏ လုပ္ငန္း 

ေဆာင္တာ၏ဗဟုိခ်က္တြင္အၿမဲရွိေသာ ေပးစာ 
ေရးသားမႈ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ 
Write for Rights ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္ေလ့လာခ်က္ 
ကုိ ဖတ္ပါ။

၃။ Media player  တစ္ခု သင္ရရွိအသံုးျပဳႏုိင္လွ်င္ 
‘Write for Rights 2013 Thank you!” 
(English, 2:10)ဆုိသည့္ ဗီဒီယုိဖုိင္ကုိၾကည့္ပါ။  

၄။ Write for Rights လုပ္ငန္းစဥ္ အရင္းအျမစ္ 
စီစဥ္စုဖြဲ႔မႈ၏ ပံုႏွိပ္ထားေသာ မိတၱဴတစ္ခု သင့္ 
တြင္ရွိလွ်င္ ၄င္းကုိဖတ္ၾကည့္ပါ။   

၅။ ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးပါ - 
(က) ေပးစာေရးသားမႈ – ၄င္းသည္ သင္ႏွင့္ 

သင္လုပ္သည့္ အလုပ္အတြက္ ထိေရာက္ 
အသံုးက် ေသာ အသံုးဝင္နည္းလမ္းတစ္ခု 
ျဖစ္ပါသလား။ 

(ခ) လူ႔အခြင့္အေရး ေထာက္ခံအားေပးမႈ 
အတြက္ အသုံးဝင္နည္းလမ္းတစ္ရပ္ 
အျဖစ္ ေပးစာေရးသားမႈ၏ စြမ္းပကားမ်ား 
ႏွင့္ အားနည္းခ်က္မ်ားက အဘယ္နည္း။  

(ဂ) လက္ေရးျဖင့္ေရးထားေသာ ေပးစာမ်ား 
သည္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားတြင္ရွိသည့္ 
'အင္အားအႀကီးဆုံးလက္နက္မ်ား' အနက္ 
တစ္ခုျဖစ္ေနဆဲျဖစ္သည္ဟု Amnesty 
International က အခုိင္အမာဆုိသည္။ 
လက္ေရးျဖင့္ေရးထားသည့္ ေပးစာတစ္ 
ေစာင္သည္ အျခားဆက္သြယ္ဆက္ဆံမႈ 
ပံုစံမ်ားထက္ အလြန္အမင္းပုိ၍ ၾသဇာ 
သက္ေရာက္မႈရွိသည္ဟု သင္အဘယ္ 
ေၾကာင့္ ေတြးထင္သနည္း။  

(ဃ) သင္တုိ႔၏ လူ႔အသုိက္အဝန္းမ်ားတြင္ ရင္ 
ဆုိင္ရေသာ လူ႔အခြင့္အေရးအေရးကိစၥ 
ႏွစ္ခုသံုးခုကုိ ေတြးၾကည့္ပါ။ ယင္းအေရး 
ကိစၥမ်ားကုိ ေထာက္ပံ့ကူညီရန္ ေပးစာ 

ေရးသားမႈအား သင္မည္သုိ႔ စတင္အသံုး 
ခ်ႏုိင္သနည္း။ 

ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္မႈ အမွတ္ ၂
Amnesty International

မိတ္ဆက္
ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔၏ လုပ္ငန္းတာဝန္ 
 ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မွာ မ်ိဳးႏြယ္၊ 
ကုိးကြယ္ရာဘာသာ၊ လူမ်ိဳး၊ လိင္မႈတိမ္းညႊတ္မႈ 
သုိ႔မဟုတ္ က်ား၊ မ အမွတ္သရုပ္ကို အေၾကာင္းမခံဘဲ 
ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး တရားဝင္ေၾကညာ 
ခ်က္ (Universal Declaration of Human Rights 
- UDHR)ႏွင့္ အျခား ႏုိင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳ လူ႔ 
အခြင့္အေရးစံခ်ိန္ စံညႊန္းမ်ားတြင္ ေလးေလးနက္နက္ 
ျပဌာန္ထားေသာ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအားလံုးကုိ 
လူတုိင္းရရွိခံစားရသည့္ ကမၻာတစ္ခု ျဖစ္ေပၚေရးျဖစ္ 
သည္။လူအားလံုး၏ 'ေမြးရာပါဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ သာတူ 
ညီမွ်ျဖစ္ၿပီးလႊဲေျပာင္း၍မရႏုိင္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ား 
ကုိအသိအမွတ္ျပဳမႈ' သည္ 'ကမၻာေလာကတြင္ လြတ္ 
လပ္ခြင့္၊ တရားမွ်တမႈႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတုိ႔၏ အေျခခံ 
အုတ္ျမစ္ျဖစ္သည္။' ဟု UDHR က ေဖာ္ျပသည္။   

ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔အလုပ္လုပ္ပံု 
 Amnesty International သည္ ကြၽႏ္ုပ္ 
တုိ႔၏ ကိုယ္ပုိင္လကၡဏာလုပ္နည္းကုိင္နည္းမ်ားကုိ 
အသံုးျပဳကာ ကမၻာ့ေနရာအႏွံ႔အျပားမွ လူမ်ားအား 
လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္ တုိက္ပြဲဝင္ရန္ စုစည္းသည္။  

သုေတသနျပဳမႈ 
 Amnesty International သည္ ကမၻာ 
တစ္ဝန္းမွလူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ သတိဝီရိယ 
ျဖင့္ေစာင့္ၾကည့္ကာ ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔၏ လံု႔လစုိက္ထုတ္မႈ 
အျပည့္ရွိေသာ သုေတသနျပဳမႈအေပၚ အေျချပဳ၍ 
ေကာ္ပုိရိတ္ႏွင့္ အစုိးရလႊမ္းမုိးမႈ ကင္းလြတ္စြာျဖင့္ 
ေလာင္းရိပ္ကင္းလြတလ္ပ္ေသာ အစီရင္ခံတင္ျပခ်က္ 
ယရာမ်ားစြာ ထုတ္ျပန္ေဖာ္ျပသည္။ 

ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္မႈ အမွတ္ ၂
Amnesty International
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တက္တက္ၾကြၾကြလႈပ္ရွားမႈ
 ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔၏ တက္တက္ၾကြၾကြရွိေသာ လႈပ္
ရွားေဆာင္ရြက္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ေရရွည္ေဆာင္ 
ရြက္သည့္ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္း၏ လူမႈဘဝ 
အေပၚ တုိက္ရုိက္ေလ့လာခ်က္မွတဆင့္ Amnesty 
International  အဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ လူ႔အခြင့္အေရး 
ဆုိင္ရာ အဓိကက်ေသာ အမႈထားစရာကိစၥမ်ားႏွင့္ 
အႏၱရာယ္ေတြ႔ႀကံဳရသည့္ တစ္သီးပုဂၢလမ်ား၏ ျဖစ္ 
စဥ္ဇာတ္ေၾကာင္းမ်ားကုိ ႏုိင္ငံတကာမီဒီယာ၏ 
ေတာက္ပစူးရွသည့္ အလင္းေရာင္ေအာက္သုိ တြန္း 
ပုိ႔ကာ အစုိးရအရာရွိမ်ား၊ ေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံ 
တကာအသင္းအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ား၏ဂရုျပဳ 
အေလးထားမႈကုိ ေတာင္းဆုိသည္။   

ေထာက္ခံအႀကံျပဳမႈ 
 လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားျမွင့္တင္ရန္၊ တစ္သီး 
ပုဂၢလမ်ားကုိ အကာအကြယ္ေပးရန္ႏွင့္ ခံယူခ်က္ 
ေၾကာင့္ အက်ဥ္းခ်ခံရသူမ်ားအား လြတ္ေျမာက္ေစရန္ 
ဥပေဒျပဌာန္းမႈႏွင့္ မူဝါဒမ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ 
ေရးႏွင့္ အားေပးျမွင့္တင္ေရးအတြက္ ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔သည္ 

အဆင့္ျမင့္ဥပေဒျပဳမႈဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာ၊ 
မီဒီယာကမ္းလင့္ေထာက္ကူမႈႏွင့္ လူ႔အသုိက္အဝန္းမွ 
တစ္သီးပုဂၢလမ်ား မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ ပါဝင္လႈပ္ရွားမႈ 
စည္းရံုးေရးတုိ႔ တစ္ၿပိဳင္တည္းလုပ္ေဆာင္သည္။ 
 Amnesty International ၏ သုေတ 
သနဌာနတြင္ တစ္ခါကအလုပ္လုပ္ခဲ့သည့္ စာေရး 
ဆရာ ေဂ်ေကရုိးလင္း (ဟယ္ရီေပၚတာစာအုပ္စီးရီး) 
က ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာကုိ ယခုကဲ့သုိ႔ 
ပံပုန္းသြင္ျပင္ေျပာျပသည ္- 'ပဂုၢလကိခ်မ္းသာသခုႏငွ္ ့
လံုၿခံဳမႈအာမယခံခ်က္ရွိေသာ သာမန္လူမ်ားက ၄င္း 
တုိ႔မသိေသာလူမ်ားအား ကူညီကယ္ဆယ္ရန္ အေရ 
အတြက္အေျမာက္အျမား ပါဝင္ေပါင္းစည္းလုပ္ 
ေဆာင္သည္၊ ၄င္းတုိ႔ဘယ္ေတာ့မွ ေတြ႔ဆံုၾကမည္ 
မဟုတ္။ ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ကြၽႏ္ုပ္၏ ေသးငယ္ 
သည့္ တစ္တပ္တစ္အား ပါဝင္ကူညီမႈက ကြၽန္ုပ္ဘဝ 
၏ မိမိကုိယ္ကုိယ္ အထင္ႀကီးမာန္တက္မႈ အညြန္႔က်ိဳး 
ေစေသာ၊ ပုိမုိေကာင္းမြန္သည့္ ဘဝေနထုိင္မႈအတြက္ 
လံႈ႔ေဆာ္မႈျဖစ္ေစေသာ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားအနက္ 
တစ္ခုျဖစ္သည္။' 

Amnesty International
Write For Rights

ေပးစာေရးသားမႈ မွတ္တမ္း  
 ႏွစ္စဥ္ ဒီဇင္ဘာ ၁ဝ ရက္ လူ႔အခြင့္အေရးေန႔ 
(Human Rights Day) ဝန္းက်င္တြင္ ကမၻာ့ေနရာ 
အႏွံ႔အျပားမွ လူေထာင္ေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာသည္ 
၄င္းတုိ႔တစ္ခါမွမေတြ႔ဆံုဖူးသည့္ တစ္စံုတစ္ေယာက္ 
ထံ သတင္းစကားတစ္ခုေပးပုိ႔သည္။ ေပးစာေရးသား 
မႈသည္ Amnesty International ၏ လုပ္ငန္း 
ေဆာင္တာ၏ ဗဟုိခ်က္တြင္ အၿမဲရွိၿပီးအဖြဲ႔၏ ၅၃ 
ႏွစ္ၾကာ လူ႔အခြင့္အေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားမႈက စကား 
လံုးမ်ားသည္ ဘဝမ်ားကုိ ေျပာင္းလဲႏုိင္သည့္စြမ္းအား 
အမွန္တကယ္ရွိေၾကာင္း ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကုိ ထင္ရွားေစ 
သည္။   
 ယမန္ႏွစ္က ကမၻာတစ္ဝန္းရွိ ႏုိင္ငံေပါင္း 
၁၄၃ ႏုိင္ငံမွေထာင္ေသာင္းခ်ီေသာ လူမ်ားက ေပးစာ 
ေရးသားမႈ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈေပါင္း ၂၃၇၃၄၄၂ 

စံခ်ိန္တင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။Write for Rights 
2013 လႈပ္ရွားေဆာင္ ရြက္မႈလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ရည္စူး 
လုပ္ေဆာင္ေပးေသာ ခံယူခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက် 
သူသံုးဦးျဖစ္သည့္ Yorm Bopha၊ Vladimir 
Akimenkov ႏွင့္ Mikhail Kosenko တုိ႔ ေထာင္မွ 
လြတ္ခဲ့သည္၊ မိမိတုိ႔အတြက္လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ 
လုပ္ငန္းစဥ္ လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းခံရသည့္ တစ္သီး 
ပုဂၢလတုိင္းနီးပါးက ဤလုပ္ငန္းစဥ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚ 
ေသာ တက္ၾကြလႈပ္ရွားမႈအရွိန္က တရားမွ်တမႈ 
အတြက္ ၄င္းတို႔ ဆက္လက္ရုန္းကန္တုိက္ပြဲဝင္ရာ 
တြင္ လံႈ႔ေဆာ္မႈႏွင့္ တုိက္တြန္းအားေပးမႈ ျဖစ္ေပၚေစ 
ေၾကာင္း ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔ကုိ ေျပာျပခဲ့သည္။  

အလုပ္လုပ္ပံုကုိ ေဖာ္ျပခ်က္ 
• တစ္ႏွစ္စီ၏ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈလုပ္ငန္းစဥ္
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တြင္ မည္သူ႔အတြက္ ရည္စူးလုပ္ေဆာင္ရမည္ 
ကုိ ဆံုးျဖတ္ရန္ Amnesty သည္ ခံယူခ်က္ 
အက်ဥ္းသားမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရးခုခံကာကြယ္ 
သူမ်ား၊ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမွ အသက္ရွင္သန္ 
က်န္ရစ္သူမ်ားႏွင့္ အႏၱရာယ္ေတြ႔ႀကံဳေနရေသာ 
လူ႔အသုိက္အဝန္းမ်ား အပါအဝင္ ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔ 
မွတ္တမ္းျပဳထားသည့္ တစ္ကမၻာလံုးအတုိင္း 
အတာ အေၾကာင္းကိစၥအခ်က္အလက္စုကုိ 
ေလ့လာသံုးသပ္ အသံုးျပဳသည္။ 

• လတ္တေလာတြင္ တစ္ကမၻာလံုးအတုိင္း 
အတာ တက္ၾကြလႈပ္ရွားမႈက ထိေရာက္သည့္ 
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈႀကီးႀကီးမားမားရွိႏုိင္သည့္ 
အေၾကာင္းကိစၥ (ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္) ၁ဝ ခုကုိ 
ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔ ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ကာ ယင္းတုိ႔ကုိ 
Amnesty တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ မွ်ေဝ 
သည္။ 

• အေၾကာင္းကိစၥ ၁ဝ ခု၏ အက်ိဳးအလုိ႔ငွာ 
Amnesty ၏လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈလုပ္ငန္းစဥ္
အတြက္ လူ႔အသုိက္အဝန္းမွ တစ္သီးပုဂၢလမ်ား 
မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ ပါဝင္လႈပ္ရွားမႈ စည္းရံုး 
ေဆာ္ၾသေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ေဆာင္ 
ရြက္လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္းတက္တက္ 
ၾကြၾကြ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား စီစဥ္ျပဳလုပ္ 
ရန္ – သုိ႔မဟုတ္ ၄င္းတုိ႔ကုိယ္ပုိင္ေပးစာမ်ား 
ေရးသားရန္ ဒီဇင္ဘာ ၁ မွ ၁၇ အထိ အခ်ိန္ 
ယူသည္။   

• ေပးစာမ်ား၊ လူမႈမီဒီယာပုိ႔စ္တ္မ်ား၊ အီးေမးမ်ား၊ 
ဖက္စ္မ်ား၊ စာသားမက္ေဆ့ခ်္မ်ားႏွင့္ လူအမ်ား 
က လက္မွတ္ဝုိင္းထုိးထားေသာ ေမတၱာရပ္ခံ 
ခ်က္မ်ားသည္ ကမၻာ့ေနရာအႏွံ႔အျပားမွ အစုိးရ 
ရံုးမ်ား၊ အက်ဥ္းခန္းမ်ားႏွင့္ မိသားစုမ်ားထံ 
ေရာက္ရွိလာသည္။  

• အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေပၚသည္။ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ရွင္ 
သန္လာသည္။ မက္ေဆ့ခ်္မ်ားက စာပံုးမ်ားသုိ႔ 
ဒရ ေဟာဝင္ေရာက္လာသည့္အခါ အက်ဥ္း 
သားမ်ားသည္ပုိမုိေကာင္းမြန္သည့္ အေျခအေန 
မ်ားရရွိသည္ သုိ႔မဟုတ္ လႊတ္ေပးခံရသည္။ 
လူ႔အခြင့္အေရး ခုခံကာကြယ္သူမ်ားက ပုိ၍ 
အကာအကြယ္ရရွိသည္။ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမွ 

အသက္ရွင္သန္က်န္ရစ္သူမ်ားသည္ ၄င္းတုိ႔ 
ေဆးကုသရန္ လုိအပ္ေသာ ေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ား 
ရရွိသည္။ ကမၻာတစ္ဝန္းမွ အျခားသူမ်ားသည္ 
၄င္းတုိ႔၏ တရားမမွ်တမႈကုိ ကုိယ္တုိင္ကုိယ္က် 
တာဝန္ယူရေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း လူမ်ား နား 
လည္သေဘာေပါက္ၾကသည္။   

• Amnesty သည္ လူမ်ားလုပ္ေဆာင္ေနသည့္ 
တက္တက္ၾကၾြကြ ပါဝင္လႈပ္ရွားမႈပံုစံမ်ားႏွင့္ 
သိသာထင္ရွားသည့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ 
ျဖစ္ေစမည့္ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ 
ေခတ္စနစ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီေအာင္ ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈ 
မ်ားကုိ လက္ခံစဥ္းစားေပးသည္။Write for 
Rights က ဘဝမ်ားအား မည္သုိ႔မည္ပံုေျပာင္း 
လဲေစေၾကာင္း ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔ ႏွစ္စဥ္ပုိမုိနားလည္ 
သေဘာေပါက္ရလွ်က္ ရွိသည္။   

 Writeathon ဟုလည္းသိၾကသည့္ Write 
for Rights  လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈလုပ္ငန္းစဥ္သည္ 
ကမၻာတြင္ အႀကီးမားအက်ယ္ျပန္႔ဆံုး လူ႔အခြင့္အ 
ေရးေဆာင္ရြက္လႈပ္ရွားမႈျဖစ္သည္၊ သုိ႔ေသာ္ ၄င္း 
တြင္အထင္ကရမဟုတ္ေသာ အစျပဳမႈရွိသည္။ လြန္ခဲ့ 
သည့္ ဆယ့္ႏွစ္ႏွစ္က Witek အမည္ရွိ လူငယ္တစ္ 
ေယာက္သည္ ပုိလန္ႏုိင္ငံ ဝါေဆာၿမိဳ႕တြင္ျပဳလုပ္ 
သည့္ ပြဲေတာ္တစ္ခု၌ Joanna အမည္ရွိ အမ်ိဳးသမီး 
ငယ္တစ္ေယာက္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။ Joanna သည္ 
အာဖရိကတုိက္အႏွံ႕ ခရီးလွည့္လည္ၿပီး ျပန္ေရာက္ 
ကာစျဖစ္သည္။ အာဖရိကတြင္ သူမသည္ အစုိးရမ်ား 
ထံ ဆန္႔က်င္ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ေသာ ေပးစာမ်ား ေရး 
သားေပးပုိ႔သည့္ ၂၄ နာရီ ေဆာင္ရြက္လႈပ္ရွားမႈမ်ား 
စီစဥ္ျပဳလုပ္ေသာတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားကုိ ေတြ႔ျမင္ 
ခဲ့ရသည္။  
 Witek သည္ အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္ သူပါဝင္သည့္ 
ေဒသဆုိင္ရာ Amnesty အဖြဲ႔၏ အစည္းအေဝး 
တစ္ခုသုိ႔ တက္ေရာက္ရန္ Joanna ကုိ ဖိတ္ေခၚခဲ့ 
သည္။ ၄င္းတုိ႔သည္စေနေန႔ေန႔လည္မွစ၍ အေရးေပၚ 
တက္တက္ၾကြၾကြလႈပ္ရွားမႈ ေမတၱာရပ္ခံစာမ်ားကုိ 
၂၄ နာရီပတ္လံုးေရးသားရန္ အတူတကြ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ 
သည္။ ပုိလန္ရိွ အျခားအဖြဲ႔အားလံုးထံ သူတုိ႔၏ 
စိတ္ကူးစိတ္သန္းအား အီးေမးပုိ႔လုိက္သည့္အခါ 
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ႏုိင္ငံတစ္နံတစ္လ်ားမွ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား ခ်ိတ္ 
ဆက္စုစည္းမိၿပီး ယင္းသည္ ပုိမုိႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔လာ 
ခဲ့သည္။ ထုိေနာက္ ၄င္းတုိ႔၏ စိတ္ကူးစိတ္သန္းက 
ေနရာအႏွံ႔အျပား ကူးစက္ျပန္႔ႏွ႔ံသြားခဲ့သည္။ 
 “သူတို႔က ပိုလန္မွာရွိတဲ့ အျခားအဖြဲ႕ အား 
လံုးဆီ သူတို႔ရဲ႕စိတ္ကူးစိတ္သန္းကုိ အီးေမးလ္ပို႔ခဲ့ပါ 
တယ္။ အဲဒါက ႏိုင္ငံတစ္နံတစ္လ်ားက တက္ၾကြ 
လႈပ္ရွားသူေတြကို ခ်ိတ္ဆက္စုစည္းမိေစၿပီး မ်ားစြာ 
ပိုၿပီးႀကီးမားတဲ့ျဖစ္ရပ္ တစ္ခုအျဖစ္ ေျပာင္းလဲေရာက္ 
ရွိခဲ့ပါတယ္” ဟု Amnesty Poland မွ Grzegorz 
Zukowski  က ရွင္းျပသည္။ ထို႔ေနာက္ ၄င္းတို႔၏ 
စိတ္ကူးစိတ္သန္းက ေနရာအႏွံ႔အျပားသို႔ ကူးစက္ 
ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားခဲ့သည္။
 Witek ႏွင့္ Joanna သည္ ကမၻာ့တစ္နံ 
တစ္လ်ားမွ Amnesty ရံုးမ်ားထံ အီးေမးပုိ႔ခဲ့ၿပီး လူမ်ား 
က နီယာဂါရာ ေရတံခြန္ေဘးတြင္၊ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္၊ 
မြန္ဂုိလီးယားတြင္ ေပးစာမ်ားေရးသားေနသည့္ ၄င္း 
တုိ႔ကုိယ္တုိင္၏ ဓာတ္ပံုမ်ားကုိ ျပန္လည္ေပးပုိ႔ခဲ့သည္။ 
ယင္းသည္ လူမ်ား၏ မိမိစိတ္သေဘာအရျဖစ္ေသာ၊ 
လူ႔အသုိက္အဝန္းမွ တစ္သီးပုဂၢလမ်ား မိမိဆႏၵ 
အေလ်ာက္ ပါဝင္လႈပ္ရွားေသာ ပုိ၍ပုိ၍ ႀကီးထြားလာ 
သည့္ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳမႈတစ္ရပ္ ျဖစ္ခဲ့သည္။  
 ထုိမွစ၍ ႏွစ္စဥ္ ဒီဇင္ဘာလတုိင္းတြင္ 
Write for Rights သည္ မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံျပင္ပ ရပ္ေဝေျမ 
ျခားတုိင္းျပည္မ်ားမွ အစုိးရမ်ားထံ ေပးစာမ်ားေရးသား 
ရန္ ကမၻာ့ေနရာအႏွံ႔အျပားမွလူမ်ားကုိ လံႈ႔ေဆာ္ခဲ့ 
သည္။ အခ်ိဳ႕က ယင္းကုိ ပုိလန္စတိုင္ ျပဳမူလုပ္ေဆာင္ 
ဆဲျဖစ္သည္ – ၂၄ နာရီပတ္လံုး မအိပ္မေန ျပဳမူလုပ္ 
ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္။  Write for Rights လႈပ္ရွား 
ေဆာင္ရြက္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ မည္သည့္ေနရာတြင္ 
ျပဳလုပ္သည္ျဖစ္ေစ ယင္းကုိ Amnesty ၏ လူ႔ 

အသုိက္အဝန္းမွ တစ္သီးပုဂၢလမ်ား မိမိဆႏၵအ 
ေလ်ာက္ ပါဝင္လႈပ္ရွားမႈဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး 
တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားက ေစ့ေဆာ္ၿပီး ေရရွည္တည္ 
တံ့ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သည္။ 
 ဆက္ရလွ်င္ ဤလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈလုပ္
ငန္းစဥ္တြင္ ယခုအခ်ိန္ထိ လူ႔အသုိက္အဝန္းမွ 
တစ္သီးပုဂၢလမ်ား မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ ပါဝင္လႈပ္ရွား 
သည့္ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္ အမွန္စင္စစ္ရွိေနဆဲျဖစ္သည္ 
- 'ဒီမာရသြန္လုပ္ငန္းစဥ္ ရဲ႕ေနာက္ကြယ္က အဓိက 
အင္အားဟာ ေဒသအလုိက္လူ႔အသုိက္အဝန္းမ်ားနဲ႔ 
လူအုပ္စုမ်ားျဖစ္ပါတယ္' ဟု Amnesty Poland မွ 
Grzegorz Zukowski က ေျပာၾကားသည္။ 'စာသင္ 
ေက်ာင္းအုပ္စုေတြ (စာသင္ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ သက္ 
ဆုိင္သူမ်ား)ကအျခားဘယ္သူေတြထက္မဆုိ ေပးစာ 
ပုိေရးၾကပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ စံခ်ိန္မွတ္တမ္းကုိ 
ၿမိဳ႔ေနလူဦးေရ ၁ဝဝဝ သာရွိတဲ့ ၿမိဳ႕ငယ္ေလး 
တစ္ခုျဖစ္တဲ့ Bircza က လက္ရွိရရွိထားပါတယ္။ 
၂ဝ၁၁ မွာ သူတုိ႔က ေပးစာေပါင္း ၁၃ဝဝဝ ေရးသား 
ခဲ့ပါတယ္'ဟု ၄င္းကဆုိသည္။ ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔၏ ဤ 
လႈပ္ရွားမႈကုိ စတင္ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ေသာ လူအမ်ား 
တက္တက္ၾကြၾကြ ပါဝင္လႈပ္ရွားမႈအတြက္ ပထမဆံုး 
တုိက္တြန္းေဆာ္ၾသမႈအၿပီး ႏွစ္ ၅ဝ ေက်ာ္အထိ 
လက္ေရးျဖင့္ေရးထားေသာ ေပးစာတစ္ေစာင္က 
တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားအျဖစ္ ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔တြင္ရွိသည့္ 
အင္အားအႀကီးမားဆံုး အသုံးဝင္နည္းလမ္းမ်ား 
အနက္ တစ္ခုျဖစ္ေနဆဲျဖစ္သည္။ ေပးစာတစ္ေစာင္ 
တည္း(အေၾကာင္းအရာတစ္ခုတည္း)အားလူေထာင္ 
ေပါင္းမ်ားစြာက ေရးသားသည့္အခါ စုစည္းညီညြတ္ 
သည့္ ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔၏ သေဘာထားမ်ားကုိ (ကမၻာ့ႏုိင္ငံ 
အသီးသီးမွ အာဏာပုိင္မ်ား) မသိက်ိဴးကြၽန္ မျပဳႏုိင္ 
ေတာ့ေပ။
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ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား - 
၁။ မိတ္ဆက္မႈကုိဖတ္ပါ။ Media player တစ္ခု 

သင္ရရွိအသံုးျပဳႏုိင္လွ်င္ ‘Building the filed 
of legal empowerment: Ashoka Fellow 
Vivek.’ (English, 3:20) ကုိ ၾကည့္ပါ။  

၂။ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပခ်က္  ‘Who is Namati?’ 
တြင္ Namati ၏ တစ္ကမၻာလံုးအတုိင္းအတာ 
ထိေရာက္ေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ အ 
ေၾကာင္း ဖတ္ပါ။  

၃။ ‘Who is Namati လက္ကမ္းစာရြက္ ပံုႏွိပ္ 
မိတၱဴကုိ အေပၚယံဖတ္ၾကည့္ပါ။   

(က) ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ ရည္ညႊန္းခ်က္ 
ဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ား သင္ရွာေတြ႔ႏုိင္ပါသ 
နည္း။ 

(ခ) လက္ကမ္းစာရြက္တြင္ Namati က လုပ္ေဆာင္ 
ေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာ၏ ထိေရာက္သည့္ 
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈခံရသည့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ 
လူမ်ား/လူ႔အသုိက္အဝန္းမ်ား၏ ဓာတ္ပံုမ်ား 
ပါဝင္သည္။ မည္သည့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ လူမ်ား၏ 
အႏွစ္ခ်ဳပ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားက သင့္အာရံုကုိ ဆြဲ 
ေဆာင္သနည္း။ ၄င္းတုိ႔၏ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္က 
သင့္ကုိ ဘယ္လုိဆြဲေဆာင္သနည္း။ 

၄။ ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားကုိေဆြးေႏြးပါ - 
(က) ဥပေဒေရးရာ အင္အားေပးမႈႏွင့္ လူ႔အ 

သုိက္အဝန္း ဥပေဒေရးရာ ကူညီသူမ်ား 
(community paralegal) - ၄င္းတုိ႔သည္ 
သင္ႏွင့္ သင္လုပ္သည့္အလုပ္အတြက္ 
ထိေရာက္အသံုးက်ေသာ အသံုးဝင္နည္း 
လမ္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသလား။ 

(ခ) လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ 
အားေပးျမွင့္တင္ရန္ လူ႔အသုိက္အဝန္း 
ဥပေဒေရးရာ ကူညီမႈမ်ား  အသံုးျပဳျခင္း၏ 
စြမ္းပကားမ်ားႏွင့္ အားနည္းခ်က္မ်ားက 
အဘယ္နည္း။  

(ဂ) သင္တုိ႔၏ လူ႔အသုိက္အဝန္းမ်ားတြင္ ရင္ 
ဆုိင္ရေသာ လူ႔အခြင့္အေရး အေရးကိစၥ 
ႏွစ္ခုသံုးခုကုိ ေတြးၾကည့္ပါ။ ဥပေဒေရးရာ 
ကူညီသူတစ္ဦးက မည္သည့္နည္းလမ္း 
ျဖင့္ လုိအပ္သည့္ ကူညီေထာက္ပံ့မႈ ေပး 
ႏုိင္ကာ အျပဳသေဘာေဆာင္ ေျပာင္းလဲ 
မႈကုိ အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစႏိုင္သနည္း။   

(ဃ) ျမန္မာႏုိင္ငံမွ တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈအေပၚ 
မၾကာေသးမီက ခ်င့္ခ်ိန္အကဲျဖတ္မႈတစ္ 
ရပ္က ဥပေဒစနစ္အား အယံုအၾကည္ 
ကင္းမဲ့မႈသည္ ဥပေဒေရးရာ ျပဳျပင္ေျပာင္း 
လဲမႈအတြက္ အဓိကအက်ပ္အတည္း 
တစ္ရပ္ျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ 
ခဲ့သည္ - 'စစ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ႏွစ္ 
၅ဝ နီးပါး ေနၿပီးေနာက္ ျမန္မာျပည္သူ 
မ်ားသည္ ဥပေဒအား၄င္းတုိ႔၏ အေျခခံ 
အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ား 
အတြက္ ေဘးရန္ဆီးကာတစ္ခုအျဖစ္ 
ရႈျမင္ျခင္းထက္ ဖိႏွိပ္မႈ နည္းလမ္းတစ္ရပ္ 
အျဖစ္ ရႈျမင္လာၾကသည္'။ ဥပေဒစနစ္ 
အေပၚ အယံုအၾကည္ကင္းမဲ့သည့္ ႏုိင္ငံ 
တစ္ခုတြင္ Namati ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ 
တာက ဆီေလ်ာ္သက္ဆုိင္မႈ ရွိပါသလား။  

ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္မႈ အမွတ္ ၃
Namati

ဥပေဒေရးရာ အင္အားေပးမႈတြင္ ဆန္းသစ္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား 
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ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္မႈ အမွတ္ ၃
Namati

ဥပေဒေရးရာ အင္အားေပးမႈတြင္ ဆန္းသစ္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား 

* ျမန္မာႏုိင္ငံ တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈ ခ်င့္ခ်ိန္အကဲျဖတ္ခ်က္ -  
ttp://www.burmalibrary.org/docs15/Myanmar-Rule-of-Law-Assessment-3-5-13.pdf

မိတ္ဆက္ 
Namati က အဘယ္နည္း။ ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔ဘာလုပ္ရန္ 
ရည္ရြယ္သနည္း။ 
 ကမၻာတစ္ဝန္း၌ လူေပါင္းသန္းေလးေထာင္ 
သည္ ဥပေဒအကာအကြယ္ျပင္ပတြင္ ေနထုိင္သည္ 
ဟု ကုလသမဂၢက တြက္ခ်က္ခန္႔မွန္းသည္။ ဤ 
လူမ်ားအတြက္ ဥပေဒဆုိသည္မွာ စိတ္ကူးစိတ္သန္း 
တစ္ခု သုိ႔မဟုတ္ အႏၲရာယ္တစ္ရပ္ျဖစ္သည္၊ ၄င္း 
တုိ႔၏ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားအား က်င့္သံုးခံစားရန္ 
၄င္းတုိ႔အသံုးျပဳႏုိင္သည့္ တစ္စံုတစ္ရာမဟုတ္။ 
တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ေရွ႕ေနမ်ားမွာ အက်ိဳးေဆာင္ 
စရိတ္ႀကီးျမင့္ၿပီး အမ်ားအားျဖင့္ လူအမ်ားစုအတြက္ 
သဟဇာတမျဖစ္ေသာ ပံုမွန္တရားဝင္ တရားရံုးလမ္း 
ေၾကာင္းမ်ားအေပၚသာ အာရံုစုိက္သူမ်ားျဖစ္သည္။  
 Namati က ဥပေဒႏွင့္ လက္ေတြ႔ဘဝ 
အၾကား ကြာဟခ်က္ကုိ ေပါင္းကူးေပးရန္အတြက္ – 
လူ႔အသုိက္အဝန္းမွ တစ္သီးပုဂၢလမ်ား ပါဝင္လႈပ္ရွား 
သည့္ ဥပေဒေရးရာ ေထာက္ခံအားေပးသူမ်ား၊ 
သုိ႔မဟုတ္ 'လူ႔အသုိက္အဝန္း ဥပေဒေရးရာကူညီသူ 
မ်ား' (community paralegal) – ဆုိသည့္ နည္းလမ္း 
တစ္ရပ္ ရပ္တည္ကာကြယ္ေပးသည္။ ဤဥပေဒေရး 
ရာကူညီသူမ်ားကုိ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ေစ့စပ္ဖ်န္ေျဖ 
ေပးမႈ၊ စည္းရံုးမႈႏွင့္ ေထာက္ခံအႀကံျပဳမႈတုိ႔ကဲ့သုိ႔ 
ကြၽမ္းက်င္လိမၼာမႈမ်ားတြင္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပး 
သည္။ ၄င္းတို႔သည္တရားဝင္ႏွင့္ အစဥ္အလာ 
အသင္းအဖြဲ႔ (အင္စတီက်ဴးရွင္း)မ်ားႏွင့္ ထပ္တူထပ္ 
မွ် ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ေသာ တက္ၾကြသည့္၊ ထုိးထြင္း 
ဖန္တီးမႈရွိသည့္ တုိက္ပြဲဝင္ေရွ႕တန္းတစ္ရပ္ ဖြဲ႔စည္း 
ျဖစ္ေပၚသည္။   
 ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္၏ ဝန္ေဆာင္မႈ လုိအပ္ 
ေနသည့္ ေဘးဒုကၡခံရသူမ်ားကဲ့သို႔ ၄င္းတုိ႔၏ အမႈ 

သည္မ်ားကုိ ဆက္ဆံျခင္းအစား - 'ဒီျပႆနာကုိ 
ကြၽန္ေတာ္ ခင္ဗ်ားအတြက္ ေျပလည္ေအာင္ ေျဖရွင္း 
ေပးပါမယ္'ဆုိသည့္ – လူ႔အသုိက္အဝန္း ဥပေဒေရး 
ရာကူညီသူမ်ားသည္ ဥပေဒေရးရာ အင္အားေပးမႈ 
အေပၚ အာရံုစုိက္ႏုိင္သည္။ 'ေနာင္ အနာဂတ္မွာ 
အခုလုိအခက္အခဲျပႆနာေတြကုိ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္း 
ရာမွာ ခင္ဗ်ားအေနနဲ႔ ပုိအားေကာင္းတဲ့အေနအထား 
တစ္ခုမွာရွိဖုိ႔ ဒီျပႆနာကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အတူတူ 
ေျပလည္ေအာင္ေျဖရွင္းၾကပါမယ္။' အေျခခံက်န္းမာ 
ေရးလုပ္သားမ်ားကုိ ဆရာဝန္မ်ား၊ ေဆးရံုမ်ားႏွင့္ 
ခ်ိတ္ဆက္ထားသလုိပင္ လူ႔အသိုက္အဝန္း ဥပေဒ 
ေရးရာကူညီသူမ်ားကုိ ေရွ႔ေနမ်ားႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ထား 
ရမည္ျဖစ္ၿပီး တုိက္ပြဲဝင္ေရွ႕တန္းနည္းလမ္း မေအာင္ 
ျမင္ပါက တရားစြဲဆုိခံရႏုိင္မႈ သုိ႔မဟုတ္ အဆင့္ျမင့္ 
ေရွ႕ေနအက်ိဳးေဆာင္မႈႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားရမည္ျဖစ္ 
သည္။   

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ Namati  
 Namati  သည္ လက္ရွိတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအပါ 
အဝင္ တစ္ကမၻာလံုးအတုိင္းအတာ ရွစ္ႏိုင္ငံတြင္ 
လုပ္ငန္းလည္ ပတ္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိသည္။ ျမန္မာ 
ႏုိင္ငံဆုိင္ရာရံုးကုိ ရန္ကုန္တြင္ အေျခစုိက္သည္။ 
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေဆာင္ရြက္ေသာ 
တုိေတာင္းသည့္ ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း Namati 
Myanmar  ၏ ဥပေဒေရးရာ ကူညီသူမ်ားအဖြဲ႔သည္ 
မွတ္ပံုတင္မႈလုပ္ငန္းစဥ္အသစ္ေအာက္တြင္ ေတာင္ 
သူလယ္သမား ၆ဝဝဝ အား ၄င္းတုိ႔လယ္ယာေျမ 
မ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကာကြယ္ရန္ ေထာက္ပံ့ကူညီ 
ခဲ့သည္။   
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ေအာက္ပါတုိ႔သည္ Namati ၏ လက္ကမ္းစာရြက္ 
‘Who is Namati?’  မွ စိတ္ဝင္စားစရာအေကာင္းဆံုး 
အခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။     

တုိက္ပြဲဝင္ေရွ႕တန္း တရားေရး
 ဆုိးဝါးျပင္းထန္သည့္ ျပည္တြင္းစစ္၏ 
အက်ိဳးဆက္ဒဏ္ခံ ဆီရာလီယြန္တြင္ Namati ႏွင့္ 
သူ႔မိတ္ဖက္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံ၏ ၄ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ 
သက္ေရာက္လႊမ္းၿခံဳသည့္ လူ႔အသိုက္အဝန္း ဥပေဒ 
ေရးရာကူညီသူ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ 
ဤဥပေဒေရးရာကူညီသူမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ 
ကေလးမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား၊ ေျမယာႏွင့္သဘာဝ 
အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ဧကန္မုခ်လိုအပ္ေသာ ဝန္ 
ေဆာင္မႈမ်ား ရရွိအသံုးျပဳႏုိင္မႈတုိ႔ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ 
အျငင္းအခံုျဖစ္မႈမ်ားႏွင့္ နစ္နာမႈေထာင္ခ်ီကုိ – 
၂ဝ၁၃ တစ္ႏွစ္တည္းမွာပင္ အမႈကိစၥ ၄၁ဝဝ ခု – 
ေျပလည္ေအာင္ ေျဖရွင္းေပးခဲ့သည္။ Namati ႏွင့္ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႔တစ္ခုတုိ႔သည္ လူ႔ 
အသုိက္အဝန္း ဥပေဒေရးရာကူညီသူမ်ား လက္ကုိင္ 
ျပဳသည့္ အခန္းက႑ကုိ အသိအမွတ္ျပဳေသာ ဥပေဒ 
ေရးရာေထာက္ပံ့ကူညီမႈဥပေဒတစ္ခုအတြက္ ေအာင္ 
ေအာင္ျမင္ျမင္ ေထာက္ခံအႀကံျပဳခ့ဲၿပီး အသုိက္အဝန္း 
တုိင္း၌ လူ႔အသိုက္အဝန္း ဥပေဒေရးရာကူညီသူ 
တစ္ဦးရွိရန္ တုိက္တြန္းေဆာ္ၾသသည္။    

ႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈ 
 ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂ဝ၁၃ မွစ၍ ကင္ညာႏုိင္ငံႏွင့္ 
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံတြင္ ဥပေဒေရးရာကူညီသူ ၁၇ 
ဦးသည္ သမုိင္းေၾကာင္းအရ ႏုိင္ငံမဲ့လူ႔အသုိက္အဝန္း 
မ်ားမွ လူ ၂၆ဝဝ ေက်ာ္အား ၄င္းတုိ႔၏ ပထမဆံုးအ 
ႀကိမ္တရားဝင္မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း အေထာက္ 
အထားစာရြက္စာတမ္းမ်ား ေလွ်ာက္ထားမႈတြင္ 
ခြဲျခားဆက္ဆံမႈခံရျခင္းမွ ေက်ာ္လႊားရန္ အေထာက္ 
အကူျပဳခဲ့သည္။ ၄င္းတုိ႔အနက္ လူ ၁၈ဝဝ ေက်ာ္က 
အေထာက္အထား စာရြက္စာတမ္းမ်ား ရခဲ့ၿပီးျဖစ္ 
သည္။ မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း တရားဝင္အ 

ေထာက္အထားသည္ ဘဝကုိ ေျပာင္းလဲေစႏုိင္သည္ 
– ၄င္းသည္ အျခားအရာမ်ားထဲတြင္ က်န္းမာေရး 
ေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ ပညာေရးႏွင့္ ဘဏ္ဝန္ေဆာင္မႈတုိ႔ 
ရရွိအသံုးျပဳႏုိင္မႈကုိ လမ္းဖြင့္ေပးသည္။  

လူ႔အသုိက္အဝန္း ေျမယာအကာအကြယ္ေပးမႈ 
 မုိဇမ္ဘစ္၊ ယူဂန္ဒါႏွင့္ လိုက္ေဘးရီးယားတုိ႔ 
တြင္ Namati ႏွင့္ သူ႔မိတ္ဖက္မ်ားသည္ ဓေလ့ထံုး 
တမ္းႏွင့္အညီ ရသင့္ရထုိက္သည့္ ေျမယာပုိင္ဆုိင္မႈ 
ေတာင္းဆုိမႈမ်ားကုိ အေထာက္အထား စာရြက္စာ 
တမ္းတင္ျပမႈႏွင့္ အကာအကြယ္ေပးမႈလုပ္ရန္ စံပံုစံ 
တစ္ရပ္ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။ ယင္းစံပံုစံသည္ အမ်ိဳး 
သမီးမ်ား၏ ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ အကာ 
အကြယ္ေပးမႈမ်ား၊ ပုိမုိေကာင္းမြန္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ 
ပုိ၍ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ေျမယာႏွင့္ သဘာဝအရင္း 
အျမစ္မ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ေျမယာပဋိပကၡမ်ား ေျပလည္ 
ေအာင္ေျဖရွင္းမႈတုိ႔ ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။    

က်န္းမာေရး 
 မုိဇမ္ဘစ္တြင္ က်န္းမာေရးစနစ္အေပၚ 
အာရံုစုိက္ေသာ ဥပေဒေရးရာကူညီသူမ်ားသည္ 
ေဆးဝါးထုတ္လုပ္မႈ ေျခကုန္လက္ပမ္းက်မႈ (ဝယ္လုိ 
အားကုိထုတ္လုပ္ႏုိင္စြမ္းက လိုက္မမီျခင္း)၊ ေရ 
ေထာက္ပံ့မႈခ်ိဳ႕တဲ့မႈ၊ သူနာျပဳအလုပ္ပ်က္ကြက္မႈႏွင့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္လွ်ိဳ႕ဝွက္မႈ စည္းမ်ဥ္းစည္း 
ကမ္းမ်ား ခ်ိဳးေဖာက္မႈတုိ႔အပါအဝင္ ဝန္ေဆာင္မႈ 
ေထာက္ပံ့ျဖည့္ဆည္းမႈ ပ်က္ကြက္မႈေပါင္း ၂ဝဝ 
ေက်ာ္ကုိ ေျပလည္ေအာင္ ေျဖရွင္းေပးခဲ့သည္။  

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ 
 ဥပေဒေရးရာကူညီသူမ်ားသည္ အိႏိၵယရွိ 
ကမ္းရိုးတန္းမ်ားတြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဥပေဒကုိ 
ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား အား ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ ငါးဖမ္းႏွင့္ 
လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးမႈလုပ္သည့္ လူ႔အသုိက္အဝန္းမ်ား 
ႏွင့္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ 
တြင္ ဥပေဒေရးရာကူညီသူမ်ားသည္ ေတာင္သူလယ္ 
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သမား ၆ဝဝဝ အား မွတ္ပံုတင္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္ 
အသစ္ေအာက္တြင္ ၄င္းတုိ႔၏ ေျမယာအခြင့္အေရး 
မ်ားကုိ ကာကြယ္ရန္ေထာက္ပံ့ကူညီခဲ့ၿပီး အျငင္းအခံု 

ျဖစ္မႈမ်ားကုိ ေက်ေအးၿပီးျပတ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ 
ေပးကာ အတိတ္မွ ေျမပမာဏအမ်ားအျပားရယူမႈ 
မ်ားကုိလည္း ေျပလည္ေအာင္ေျဖရွင္းေပးခဲ့သည္။      

ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္မႈ အမွတ္ ၄
Cultural Survival

ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား - 
၁။ မိတ္ဆက္မႈကုိဖတ္ပါ။ Media player တစ္ခု 

သင္ရရွိအသံုးျပဳႏုိင္လွ်င္ ‘Cultural Survival 
PSA.’ ကုိၾကည့္ပါ။  

(က) မည္သည့္အခြင့္အေရးမ်ားကို အကာအကြယ္ 
ေပးရန္ Cultural Survival က အာရံုစုိက္သ 
နည္း။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဤအခြင့္အေရးမ်ား 
အႏၲရာယ္ေတြ႔ႀကံဳရပါသလား။ 

၂။ Indigenous Rights Radio  အက်ဥ္းခ်ဳပ္ 
ေဖာ္ျပခ်က္ကုိဖတ္ပါ – အရပ္ေဒသလူ႔အသုိက္ 
အဝန္း ေရဒီယုိအစီအစဥ္မ်ားသည္ Cultural 
Survival ၏ အခရာ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳမႈတစ္ 
ရပ္ျဖစ္သည္။ သင့္တြင္ Media player တစ္ခုရွိ 
လွ်င္ Cultural Survival က ေထာက္ပံ့ 
ကူညီသည့္ အရပ္ေဒသ လူ႔အသုိက္အဝန္း 
ေရဒီယုိဌာနမ်ားအနက္ တစ္ခုကုိ ခင္းက်င္းေဖာ္ 
ျပသည့္ ‘Radio Project-Radio Ixcehl, 
Sumpango,’ အား ၾကည့္ပါ။ 

၃။ Radio and Rights ကုိဖတ္ပါ – ျမန္မာႏုိင္ငံမွ 
ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအတြက္ အဓိက 

ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ ထုိင္းႏုိင္ငံ ခ်င္းမုိင္ 
အေျခစုိက္ စီမံကိန္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ Migrant 
Action Programme Radio အေၾကာင္း 
အစီရင္ခံတင္ျပမႈတစ္ရပ္။  

၄။ ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားကုိေဆြးေႏြးပါ – 
(က) ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အရပ္ေဒသ မူလေဒသခံ 

လူမ်ိဳးမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ 
အဓိကအႏၲ ရာယ္အခ်ိဳ႕က အဘယ္နည္း။  

(ခ) ဤအႏၲရာယ္အခ်ိဳ႕ကုိ တံု႔ျပန္ရန္ အရပ္ 
ေဒသလူ႔အသုိက္အဝန္းေရဒီယုိ၏ အ 
လားအလာႏွင့္ ကန္႕သတ္ခ်က္မ်ားက 
အဘယ္နည္း။  

(ဂ) အရပ္ေဒသ လူ႔အသုိက္အဝန္းေရဒီယုိ၏ 
အကူအညီျဖင့္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏုိင္မည္ 
ျဖစ္ေသာ အျခားလူ႔အခြင့္အေရး အေရး 
ကိစၥတစ္စံုတစ္ရာကုိ သင္ေတြးၾကည့္ႏုိင္ 
ပါသလား။ 

(ဃ) ဤအေရးကိစၥမ်ားကုိ တံု႔ျပန္ရန္ အရပ္ 
ေဒသလူ႔အသုိက္အဝန္းေရဒီယုိအား သင္ 
မည္သုိ႔ စတင္အသံုးခ်ႏုိင္သနည္း။ 

ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္မႈ အမွတ္ ၄
Cultural Survival/MAP Foundation

မိတ္ဆက္ 

ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ - 
 Cultural Survival သည္ ကုိယ္ပုိင္ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္ အျမစ္တြယ္ 
ေသာ နယ္ေျမမ်ား၊ ဘာသာစကားမ်ား၊ ယံုၾကည္ 
သက္ဝင္မႈဆုိင္ရာ ဓေလ့ရိုးရာမ်ားႏွင့္ ကြၽမ္းက်င္လွပ 
စြာ အႏုပညာဖန္တီးထုတ္ေဖာ္မႈတုိ႔အားျဖင့္ နက္ 
နက္ရိႈင္းရိႈင္း ၾကြယ္ၾကြယ္ဝဝယွက္ဖြဲ႔ထားသည့္ အရပ္ 

ေဒသ မူလေဒသခံလူမ်ိဳးမ်ား၏ ရွိရင္းစြဲအခြင့္အေရး 
မ်ားႏွင့္ တက္ၾကြသည့္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကုိ ေလးစား 
ကာ လုိက္နာေစာင့္ထိန္းေသာ အနာဂတ္တစ္ခုအား 
ေမွ်ာ္မွန္းသည္။     

ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔၏ လုပ္ငန္းတာဝန္ - 
 Cultural Survival သည္ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္မွစ၍ 
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အရပ္ေဒသ မူလေဒသခံလူမ်ိဳးမ်ား၏ အခြင့္အေရး 
မ်ားအတြက္ ေထာက္ခံအႀကံျပဳၿပီး အရပ္ေဒသ မူလ 
ေဒသခံလူ႔အသုိက္အဝန္းမ်ား၏ ကိုယ္ပုိင္ဆံုးျဖတ္မႈ၊ 
ယဥ္ေက်းမႈမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးဒဏ္ခံႏုိင္မႈတုိ႔ကုိ 
ေထာက္ပံ့ကူညီသည္။     

ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာ - 
 Cultural Survival ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ရန္ 
ျပင္းျပေသာစိတ္ဆႏၵမွာေတာင္အေမရိကမွ အေမဇုန္ 
ေဒသမ်ားႏွင့္ အျခားေနရာမ်ားမွ အျခားေဝးလံေခါင္ 
ဖ်ားေဒသမ်ား 'ပြင့္လင္းလာမႈ'ႏွင့္အတူ ၁၉၆ဝ 
ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ကမၻာ့ေနရာအႏွံ႔ 
အျပားမွ အစုိးရမ်ားသည္ ယခင္က တစ္ႀကိမ္တစ္ခါမွ် 
မေဖာ္ထုတ္ခဲ့ဖူးေသာ ေနရာေဒသမ်ားမွ အရင္းအျမစ္ 
မ်ားကုိ ထုတ္ယူရန္ ႀကိဳးပမ္းလာသည့္အခါ အရပ္ 
ေဒသ မူလေဒသခံလူမ်ိဳးမ်ားအ ေပၚသက္ေရာက္ 
သည့္ ယင္းျဖစ္စဥ္၏ ထိေရာက္ေသာ အက်ိဳးသက္ 
ေရာက္မႈမ်ားက အဆုိပါ 'တုိးတက္မႈေၾကာင့္ အထိနာ 
သူမ်ား' ၏ အခြင့္အေရးမ်ားအား ခုခံကာကြယ္ရန္ 
အေရးေပၚလုိအပ္မႈကုိ မီးေမာင္းထုိးထင္ရွားေစခဲ့ 
သည္။   
 ယေန႔တြင္ Cultural Survival သည္ ကမၻာ 
တစ္ဝန္းမွ အရပ္ေဒသ မူလေဒသခံ လူ႔အသုိက္အဝန္း 
မ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ အားေပးျမွင့္တင္ 
လွ်က္ရွိသည္။ လုပ္ငန္းေဆာင္တာအလံုးစံုကုိ အရပ္ 
ေဒသ မူလေဒသခံလူ မ်ိဳးမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား 
ဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢတရားဝင္ေၾကညာခ်က္ (United 
Nations Declaration on the Rights of 
Indigenous Peoples) အေပၚ အေျချပဳတည္ေဆာက္ 
သည္။ Cultural Survival သည္ ကုလသမဂၢ 
အသင္းအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ အျခားႏုိင္ငံစံုအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ 
ကမၻာတစ္ဝန္းမွ အရပ္ေဒသ မူလေဒသခံလူမ်ိဳးမ်ား 
ဆုိင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး အဖြဲ႔အ 
စည္းမ်ားႏွင့္ မိတ္ဖက္ျပဳေဆာင္ရြက္သည္။ Cultural 
Survival သည္ ကုလသမဂၢအတြက္ အတုိင္ပင္ခံ 
အဆင့္အေျခအေန ပုိင္ဆုိင္ထားသည္။         

 Cultural Survival သည္ အရပ္ေဒသ 
မူလေဒသခံလူ႔အသုိက္အဝန္းမ်ား၏ နယ္ေျမမ်ား၊ 

ဘာသာစကားမ်ားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား ခုခံကာကြယ္ 
ရန္၄င္းတုိ႔ႏွင့္မိတ္ဖက္ျပဳေဆာင္ရြက္သည္။ ၄င္းတုိ႔၏ 
အခြင့္အေရးမ်ားကာကြယ္ရန္ ၄င္းတုိ႔လုိအပ္ေသာ 
အသိပညာ ဗဟုသုတ၊ ေထာက္ခံအႀကံျပဳမႈ အသံုး 
ဝင္နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ မိတ္ဖက္ 
ျပဳေဆာင္ရြက္မႈမ်ားရယူမႈတြင္ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔က ၄င္းတုိ႔ကုိ 
အေထာက္အကူျပဳသည္။ ၄င္းတို႔၏ အစုိးရမ်ားက 
တံု႔ျပန္မႈမလုပ္သည့္အခါ ၄င္းတုိ႔၏ အမႈကိစၥမ်ားအား 
ႏုိင္ငံတကာေကာ္မရွင္မ်ားႏွင့္ ခံုရံုမ်ား သုိ႔တင္သြင္း 
ရန္ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔က ၄င္းတုိ႔ႏွင့္မိတ္ဖက္ျပဳေဆာင္ရြက္ၿပီး 
၄င္းတုိ႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ ေထာက္ခံအႀကံ 
ျပဳမႈတြင္ ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔သည္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ မူဝါဒခ် 
မွတ္သူမ်ားႏွင့္ ပါဝင္ပတ္သက္သည္။ ထုိ႔အျပင္ 
Cultural Survival သည္ ကမၻာေပၚတြင္ အရပ္ေဒသ 
မူလေဒသခံလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ျပည့္စံု 
က်ယ္ျပန္႔မႈအရွိဆံုး သတင္းအခ်က္အလက္ကုိ ျဖည့္ 
ဆည္းေပးအပ္သည္။ ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔၏ ဆုရမဂၢဇင္း The 
Cultural Survival Quarterlyကုိ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝ 
လာသည္မွာ ၃၇ ႏွစ္ေက်ာ္ၿပီျဖစ္သည္။  
 ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္ ၄ဝ အတြင္း ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔သည္ 
အေမဇုန္မုိးသစ္ေတာမ်ားထဲမွ မ်ိဳးႏြယ္စုလူမ်ိဳးမ်ား၊ 
တိဘက္မွ လွည့္လည္သြားလာေနထုိင္သူမ်ား၊ မြန္ဂုိ 
လီးယားမွ ဦးခ်ိဳႀကီး ေရခဲျပင္က်က္စားသမင္ ေမြးျမဴ 
လုပ္ကုိင္သူ လူမ်ိဳးမ်ား၊ အာဖရိကမွ သုိး၊ ႏြား 
တိရစၧာန္ ေမြးျမဴလုပ္ကုိင္သူႏွင့္ အမဲလုိက္၊ ငါးမွ်ား၊ 
သစ္ေတာအသီးအႏွံ ခူးယူစားေသာက္ေနထုိင္သည့္ 
လူမ်ိဳးမ်ား၊ ၾသစေၾတးလ်မွ ေရွးတုိင္းရင္းသားမ်ား၊ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွမူလေဒသခံမ်ားႏွင့္ ယင္း 
သုိ႔ေသာ အျခားအရပ္ေဒသ မူလေဒသခံလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ 
မိတ္ဖက္ျပဳေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။  

ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔၏ လက္ရွိအစီအစဥ္မ်ား - 
 ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔၏ အစီအစဥ္တြင္ သဘာဝပတ္ 
ဝန္းက်င္ဖ်က္ဆီးမႈႏွင့္မူလေဒသခံလူမ်ိဳးမ်ား၏ အခြင့္ 
အေရးမ်ားအား မေတာ္မတရားလုပ္မႈမ်ားကုိ တား 
ဆီးရပ္တန္႔ရန္ ေပးစာေရးသားမႈ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္
မႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ အျခားေထာက္ခံအႀကံျပဳမႈ 
အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား စည္းရံုးက်င္းပျခင္းႏွင့္ 
အရပ္ေဒသ မူလေဒသခံ လူ႔အသိုက္အဝန္းမ်ားတြင္ 
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အၿမဲ ၄င္းတုိ႔၏ ဖိတ္ေခၚမႈျဖင့္ လက္ေတြ႔ကြင္းဆင္း 
ေဆာင္ရြက္ျခင္းတုိ႔ ပါဝင္သည္။ အစီအစဥ္တြင္ မူလ 
ေဒသခံတုိ႔ ပုိင္ဆိုင္လုပ္ကုိင္သည့္ လူ႔အသုိက္အဝန္း 
ေရဒီယုိကုိ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈႏွင့္ ခ်ဲ႕ထြင္မႈ၊ အရပ္ 
ေဒသ လူ႔အသုိက္အဝန္းအေျချပဳဘာသာစကား ရွင္ 
သန္တုိးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္မႈ အစီအစဥ္မ်ား 

အတြက္ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈႏွင့္ ေထာက္ခံအႀကံျပဳမႈ 
တုိ႔လည္း ပါဝင္သည္။ Cultural Survival သည္ 
အင္တာနက္ႏွင့္ ပံုႏွိပ္ဗားရွင္းအျဖစ္ ရရွိႏုိင္ေသာ  
Cultural Survival Quarterly မဂၢဇင္းမွတဆင့္ 
အရပ္ေဒသ မူလေဒသခံလူမ်ိဳးမ်ား၏ အေရးကိစၥမ်ား 
ကုိလည္း အမ်ားသိေအာင္ ေဖာ္ျပသည္။     

Cultural Survival
Indigenous Rights Radio

 Cultural Survival ၏ Indigenous Rights 
Radio Program (အရပ္ေဒသ မူလေဒသခံလူမ်ိဳး 
မ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား ေရဒီယုိအစီအစဥ္) သည္ 
အရပ္ေဒသလူ႔အသုိက္အဝန္းမီဒီယာႏွင့္ လူ႔အသုိက္ 
အဝန္းအတံု႔အလွည့္မ်ားမွတဆင့္ ႏုိင္ငံတကာလူ႔အ
ခြင့္အေရးယႏၲရားမ်ားအေၾကာင္း သတိျပဳႏုိးၾကားမႈ 
ႏွင့္ နားလည္သေဘာေပါက္မႈ ျမွင့္တင္ျခင္းျဖင့္ ၄င္း 
တုိ႔၏ ရသင့္ရထိုက္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားေတာင္း 
ဆုိရန္ အရပ္ေဒသ မူလေဒသခံ လူမ်ိဳးမ်ား၏ လုပ္ႏုိင္ 
စြမ္းကုိ အားေကာင္းေအာင္လုပ္လွ်က္ရွိသည္။   
 ဂြါတီမာလာတြင္ ေအာင္ျမင္မႈရေသာ 
Cultural Survival  ၏ အရပ္ေဒသလူ႔အသုိက္အဝန္း 
ေရဒီယုိအစီအစဥ္အေပၚ အေျချပဳတည္ေဆာက္ကာ 
ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔သည္ ၄င္းတုိ႔၏ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားႏွင့္ပတ္ 
သက္၍ မူလေဒသခံလူမ်ိဳးမ်ားကုိ အသိေပးေျပာျပရန္ 
အရပ္ေဒသ မူလေဒသခံလူမ်ိဳးမ်ား၏ အခြင့္အေရး 
မ်ားဆုိင္ရာအေၾကာင္းအ ရာေခါင္းစဥ္မ်ားႏွင့္သက္ 
ဆုိင္ေသာ အစဥ္တဆက္ျဖစ္သည့္ ေရဒီယုိအစီ 
အစဥ္မ်ား ကမၻာတစ္ဝန္းထုတ္လုပ္ျဖန္႔ ခ်ိလွ်က္ရွိ 
သည္။ ဤေရဒီယိုအစီအစဥ္မ်ားသည္ အရပ္ေဒသ 
မူလေဒသခံလူမ်ိဳးမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား ခုခံကာ 
ကြယ္မႈတြင္ ၄င္းတုိ႔၏ တစ္မူထူးသည့္ အေတြ႔အႀကံဳ 
မ်ားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈရႈျမင္ခ်က္မ်ားအေပၚ အေျချပဳ၍ 
စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ရန္၊ ကုိယ္ပုိင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္အားျဖည့္ 
ေပးရန္ႏွင့္ လုိခ်င္သည့္အေျခအေနကုိ ဖန္တီးယူ 
သည့္ လူ႔အသိုက္အဝန္း အာရုံစုိက္လုပ္ေဆာင္မႈ 
လြယ္ကူျဖစ္ေျမာက္ေစရန္ ၄င္းတို႔ကုိယ္ပုိင္လမ္းညႊန္
ခ်က္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ေရးတြင္လည္း အရပ္ေဒသ လူ႔ 
အသုိက္အဝန္းမ်ားအား အေထာက္အကူျပဳသည္။ 

ကမၻာ့တစ္နံတစ္လ်ားမွေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အကူ 
အညီျဖင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ နီေပါႏုိင္ငံမွ Rai၊ Magar၊ 
Tharu၊ Napal Bhasa၊ Limbu၊ Tamang ႏွင့္ 
Gurung ဆုိသည့္ အရပ္ေဒသ မူလေဒသခံလူမ်ိဳး 
မ်ား၏ ဘာသာစကားမ်ား၊ နီေပါဘာသာစကား၊ 
Belizean Q'eqchi'၊  ဂြါတီမာလာနုိင္ငံမွ Kaqchikel၊ 
Q'anjobal၊ K'iche ႏွင့္ Mam ဆုိသည့္ အရပ္ေဒသ 
မူလေဒသခံလူမ်ိဳးမ်ား၏ ဘာသာစကားမ်ား၊ Olelo 
Hawai’i၊ ျပင္သစ္ႏွင့္ အီတလီတုိ႔ အပါအဝင္ ဘာသာ 
စကား ၁၈ မ်ိဳးျဖင့္ အစီအစဥ္ေပါင္း ၂၁၃ ခုကုိ 
ဘာသာျပန္ခဲ့ကာ အသံသြင္းယူခဲ့သည္။        
 
ဤဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳမႈက မည္သုိ႔သိသာထင္ရွား 
သည့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိလိမ့္မည္နည္း။ 
 ယေန႕အခ်ိန္ထိ အရပ္ေဒသ မူလေဒသခံ 
လူမ်ိဳးမ်ားဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢ တရားဝင္ေၾကညာခ်က္ 
0ifaMunmcsuf (United Nations Declaration on 
the Rights of Indigenous Peoples) ကဲ့သုိ႔ 
တရားဝင္မွတ္တမ္းမွတ္ရာ အမ်ားအျပားကုိ အရပ္ 
ေဒသ မူလေဒသခံ လူ႔အသုိက္အဝန္းအမ်ားအျပား 
တြင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္ျပန္႔မသိၾက သုိ႔မဟုတ္ ေကာင္း 
စြာ နားလည္သေဘာမေပါက္ၾကေပ။ ကမၻာတစ္ဝန္းမွ 
မူလေဒသခံ လူမ်ိဳးေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ၄င္းတုိ႔ 
ရသင့္ရထုိက္သည့္ ထုိအခြင့္အေရးမ်ား ေတာင္းဆုိ 
ေရး ၄င္းတုိ႔အေနျဖင့္ အေကာင္းဆုံးျဖည့္ဆည္းပံ့ပုိးမႈ 
ရွိရန္အတြက္ ဤအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ မိမိ 
တုိ႔ကုိယ္မိမိတုိ႔ သင္ၾကားေလ့က်င့္ေပးရန္ အေရးႀကီး 
မႈအား အေလးထားသည္။ အရပ္ေဒသ မူလေဒသခံ 
လူ႔အသုိက္အဝန္းမ်ားအား ၄င္းတုိ႔၏ အခြင့္အေရးမ်ား 
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အေၾကာင္း အသိေပးေျပာျပရန္ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းမႈ 
တစ္ရပ္အျဖစ္ ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔သည္ ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔၏အစီအစဥ္ 
ကုိအရပ္ေဒသ မူလေဒသခံလူမ်ိဳးမ်ား၏ သေဘာ 
ထားမ်ားျဖင့္ တည္ေဆာက္ထူေထာင္ခဲ့သည္။    
 အက်ိဳးရွိသတင္းအခ်က္အလက္ရရွိေသာ 
အရပ္ေဒသ မူလေဒသခံလူ႔အသိုက္အဝန္းမ်ားသည္ 
၄င္းတုိ႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားအေၾကာင္း အသိပညာ 
ဗဟုသုတသာမက ပုိ၍သတ္သတ္မွတ္မွတ္အားျဖင့္ 
ယင္းသတင္းအခ်က္အလက္ကုိ တိက်မွန္ကန္စြာ 
ခ်င့္တြက္အကဲျဖတ္ရန္အတြက္ သတၱဳတြင္းမ်ား၊ 
ေရနံေဖာ္ထုတ္မႈႏွင့္ စုိက္ပ်ိဳးစက္မႈလုပ္ငန္းတုိ႔ကဲ့သုိ႔ 
ျပင္ပအဆုိျပဳဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
၄င္းတုိ႔ေလ့လာသင္ယူရန္လိုအပ္သည့္ အရာအား 
၄င္းတုိ႔သိရွိနားလည္ၾကသည္။ ယင္းအခ်က္က 
အလြန္အေရးႀကီးသည္၊ အရပ္ေဒသ မူလေဒသခံလူ႔ 

အသုိက္အဝန္းမ်ားအေနျဖင့္ ထုိသတင္းအခ်က္ 
အလက္ဗဟုသုတကုိအသံုးခ်ကာ ပဋိပကၡတစ္ရပ္ 
မေပၚေပါက္မီ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား၏ ေစာေစာပုိင္း 
အဆင့္မ်ား၌ ယင္းတုိ႔အားစိန္ေခၚရန္ လုပ္ထံုးလုပ္ 
နည္းမ်ား တည္ေဆာက္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 
ယင္းလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားေဖာ္ထုတ္ရန္ အရပ္ေဒသ 
မူလေဒသခံလူ႔အသုိက္အဝန္းမ်ားအတြက္ အေရးပါ 
ၿပီး ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ နည္းလမ္းတစ္ခုက ၄င္း 
တုိ႔၏အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားအား မည္သုိ႔အေကာင္း 
ဆံုးက်င့္သံုးမည္ကုိ တစ္ဦးထံမွတစ္ဦး သင္ယူရန္ႏွင့္ 
၄င္းတုိ႔ကုိယ္ပုိင္ လူမႈ-ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ယဥ္ 
ေက်းမႈအေျခခံမူေဘာင္မ်ား၏ ေနာက္ခံအေၾကာင္း 
အရာႏွင့္ အခင္းအက်င္းတြင္ ဤသင္ခန္းစာမ်ားအား 
အသံုးခ်ရန္ျဖစ္သည္။      
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ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား 
• NGO အဝုိင္း (လမ္းဆံု)တြင္ မိတ္ဆက္ေဖာ္ျပသည့္ အသံုးဝင္နည္းလမ္းမ်ားကုိ ၄င္းတုိ႔ စတင္ 

အသံုးျပဳႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားအား ေတြးေခၚစဥ္းစားေရး ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူ 
မ်ားအတြက္ အခြင့္ အလမ္းေဖာ္ေဆာင္ရန္  

• ဤအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲအတြင္း ၄င္းတုိ႔သင္ယူရရွိသည္အား ၄င္းတုိ႔ေနထုိင္ရာ 
လူ႔အသုိက္အဝန္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေရးပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား ေစ့ေဆာ္ရန္ 

ပစၥည္းပစၥယမ်ား - 
 - မွတ္တံမ်ား၊ ရွင္းလင္းတင္ျပမႈလုပ္သည့္ ဘုတ္ျပား  

tcsdef
60 rdepf

လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ - ၇

• တစ္ဖြဲ႔စီကုိရွင္းလင္းတင္ျပမႈလုပ္သည့္ ဘုတ္ 
ျပားႏွင့္ မွတ္တံမ်ားေဝေပးပါ 

• NGO အဝုိင္း(လမ္းဆံု) တြင္ မိတ္ဆက္ေဖာ္ျပ 
သည့္ အသံုးဝင္နည္းလမ္းတစ္ခုစီကုိ စဥ္းစား 
သံုးသပ္ရန္ အဖြဲ႔မ်ားအား ဖိတ္ေခၚပါ။  

• တစ္ဖြဲ႔စီကုိ အသံုးဝင္နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးအား 
အက်ိဳးရွိရွိ ေပါင္းစပ္အသံုးခ်ကာ စီမံကိန္း 
တစ္ရပ္ စီစဥ္ေရးဆြဲခုိင္းပါ။ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ 
သူမ်ားကုိ ႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္ စဥ္းစားခုိင္းပါ။ 
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ ၄င္းတုိ႔အဖြဲ႔ 
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အစည္းမ်ား (လူ႔အသုိက္အဝန္းမ်ား)ထံ ျပန္ 
လည္သြားေရာက္ရေတာ့မည္ျဖစ္ရာ ဤလႈပ္ 
ရွားေဆာင္ရြက္မႈသည္ထုိးထြင္းဖန္တီးမႈ၊ လံု႔လ 

စုိက္ထုတ္မႈႏွင့္ စိတ္လႈပ္ရွားမႈတုိ႔ ပုိ၍ျဖစ္ေစ 
မည့္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈျဖစ္သည္။    

• တြဲထားသည့္ လက္ကမ္းစာရြက္ကုိ ေဝေပးပါ။ 

• ၄င္းတုိ႔စီမံကန္းအား တင္ျပရန္ တစ္ဖြဲ႔စီကုိ ေရြး 
ခ်ယ္သတ္မွတ္ထားသည့္ အခ်ိန္အတုိင္းအတာ 
တစ္ခုေပးပါ။ တင္ျပမႈလုပ္သည့္ အဖြဲ႔အေရ 
အတြက္ေပၚမူတည္၍ ေပးသည့္အခ်ိန္ကုိကုိက္
ညွိျပင္ဆင္ပါ။

• တင္ျပမႈတစ္ခုစီၿပီးေနာက္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ 
သူမ်ား မ်က္ႏွာစံုညီစည္းေဝးရန္ႏွင့္ အစီအစဥ္ 
ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးသူက ေမးခြန္း 
မ်ားေမးရန္ အခ်ိန္ခြဲေဝသတ္မွတ္ပါ။ 

• ၄င္းတုိ႔၏ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ 
အဖြဲ႔အားလံုးကုိ ဂုဏ္ယူခ်ီးက်ဴးစကားေျပာပါ။ 

• ၄င္းတုိ႔၏ လူ႔အသုိက္အဝန္းမ်ားတြင္ အေရး 
ထားျပဳမူလုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ထုိးထြင္းဖန္ 

တီးမႈႏွင့္စိတ္လံႈ႔ေဆာ္ခ်က္ေစ့ေဆာ္သည့္ နည္း 
လမ္းမ်ားအျဖစ္ ဤအေတြးအေခၚအယူအဆ 
မ်ားကို အသံုးျပဳရန ္ပါဝင္ေဆာငရ္ြက္သမူ်ားအား 
တုိက္တြန္းအားေပးပါ။ 

လက္ကမ္းစာရြက္ – လူ႔အခြင့္အေရးစီမံကိန္းတစ္ရပ္ စီစဥ္ေရးဆြဲျခင္း 
 တစ္စံုတစ္ရာေသာ လူ႔အသိုက္အဝန္းတစ္ခု၌ သင္တုိ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျဖစ္ေျမာက္ေစမည့္ 
လူ႔အခြင့္အေရး စီမံကိန္းတစ္ရပ္ကုိ သင့္အဖြဲ႔ႏွင့္အတူတကြ အလုပ္လုပ္ကာစီစဥ္ေရးဆြဲပါ။ ျဖစ္ႏုိင္သည့္ 
အခါ အန္ဂ်ီအုိအဝုိင္း(လမ္းဆံု)တြင္ မိတ္ဆက္ေဖာ္ျပထားသည့္ အသုံးဝင္နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာ 
မ်ားအသံုးျပဳပါ။  
သင္တုိ႔၏ စီမံကိန္းကုိ တင္ျပရန္  အသင့္စီစဥ္ျပင္ဆင္ပါ။ 
• သင္တုိ႔၏ တင္ျပမႈကုိ နားေထာင္သည့္လူစုအား အာရံုဆြဲေဆာင္ရန္ ရွင္းလင္းတင္ျပခ်က္တစ္ခု 

ဖန္ တီးကာ သင္တုိ႔၏ စီမံကိန္းကုိ မိတ္ဆက္ပါ၊ အားေပးျမွင့္တင္ပါ
• ေအာက္ပါတုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေျပာၾကားရန္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ပါ -  

◊ သင္တုိ႔စီမံကိန္း၏ အမည္။
◊ သင္တုိ႔စီမံကိန္းက မည္သည့္အေရးကိစၥကုိ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းသနည္း။
◊ ပစ္မွတ္လူစုက မည္သူနည္း။ 
◊ ဤစီမံကိန္းကုိ မည္သည့္အခ်ိန္ မည္သည့္ေနရာတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္နည္း။
◊ မည္သည့္အရင္းအျမစ္မ်ား သင္တုိ႔လုိအပ္မည္နည္း။ - တတ္ႏုိင္သေလာက္ သတ္သတ္မွတ္ 

မွတ္ရွိပါေစ။ သင္တုိ႔ ေငြေၾကးလုိအပ္လွ်င္ မည္သုိ႔ ရန္ပံုေငြရွာေဖြမည္နည္း။ 
◊ မည္သည့္အသံုးဝင္နည္းလမ္းမ်ား သင္တုိ႔ အသံုးျပဳမည္နည္း။ 
◊ ယင္းအသံုးဝင္နည္းလမ္းမ်ားကုိ အဘယ္ေၾကာင့္ သင္တုိ႔ေရြးခ်ယ္သနည္း။ 
◊ သင္တုိ႔ႀကိဳျမင္သည့္ စိန္ေခၚမႈအခ်ိဳ႕က အဘယ္နည္း။ 
◊ ဤစီမံကိန္း အမွန္တကယ္ ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ျမင္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္ သင္တုိ႔လုိအပ္မည့္ 

အရာမ်ားကုိ လုိရင္းအခ်ဳပ္ေဖာ္ျပေသာ အခ်ိန္မ်ဥ္းတစ္ခု တင္ျပပါ။
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ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား 
• လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ လူမ်ားတြင္ရွိသည့္ အျမင္မ်ားႏွင့္ ယူဆခ်က္မ်ားအေၾကာင္း 

ေဆြးေႏြးမႈကုိ လံႈ႔ေဆာ္ႏိႈးဆြရန္
• လူ႔အခြင့္အေရးအယူအဆႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အယံုအၾကည္ကင္းမဲ့မႈထုတ္ေဖာ္ရန္ 

ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအတြက္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳသည့္ေနရာတစ္ခု ဖန္တီးေပး 
ရန္ 

ပစၥည္းပစၥယမ်ား - 
'သေဘာတူပါသည္' ႏွင့္ 'သေဘာမတူပါ' ဟုေရးထားေသာပုိစတာမ်ား၊ တိပ္၊ လူ႔အခြင့္အေရးေဖာ္ျပ 
ခ်က္မ်ား (လက္ကမ္းစာရြက္)  

tcsdef
rdepf 20 rS rdepf 30

လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ - ၈

• အခန္းက်ယ္တစ္ခု၏ တစ္ဖက္တစ္ခ်က္တြင္ 
ပုိစတာမ်ားခ်ိတ္ဆြဲပါ။ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား 
အတြက္ လႈပ္ရွားမႈလုပ္ရန္ ေနရာလြတ္အမ်ား 
အျပားေပးပါ။  

• သင္က ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား ဖတ္ျပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
ေျပာၾကားကာ သင္ခန္းစာကုိစတင္ၿပီး ေဖာ္ျပ 

ခ်က္မ်ားအေပၚ လိႈက္လိႈက္လွဲလွဲသေဘာတူမႈ 
သုိ႔မဟုတ္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ သေဘာမတူမႈ 
ႏွင့္အညီ အခန္း၏ ဟုိဘက္ဒီဘက္တြင္ ေနရာ 
ယူရန္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားကုိေျပာပါ။ ဤ 
ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားသည္ ျပင္းထန္သည့္ စိတ္ခံစား 
မႈမ်ားထြက္ေပၚေစရန္ ရည္ရြယ္ေသာ ေဖာ္ျပ 
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ခ်က္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ၄င္း 
တုိ႔ကုိယ္ပုိင္အျမင္မ်ားကုိ ရႈျမင္သံုးသပ္ရန္ႏွင့္ 
အျခားသူမ်ား၏ အျမင္မ်ားအား နားေထာင္ရန္ 
ျဖစ္သည္ဟု ၄င္းတုိ႔ကုိေျပာျပပါ။ သေဘာတူညီ 
မႈရရန္က လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ၏ ရည္ ရြယ္ 

ခ်က္မဟုတ္။   
• လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ အေထာက္အကူ 

ျပဳသည့္စိတ္အေျခအေနျဖစ္ေပၚေစရန္ ေနာက္ 
ခံတြင္ ညင္သာသည့္ ဂီတတစ္ခုခု ဖြင့္ထားပါ။ 

• ေဖာ္ျပခ်က္တစ္ခုဖတ္ျပၿပီး လူမ်ားအား ၄င္းတုိ႔ 
ျပင္းျပင္းထန္ထန္ စိတ္ခံစားခ်က္ျဖစ္ေပၚမႈ 
အေပၚမူတည္၍ 'သေဘာတူပါသည္' သုိ႔မဟုတ္ 
'သေဘာမတူပါ'ႏွင့္ ပုိနီးေသာ ဂဏန္းစဥ္မ်ဥ္း 
ေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ရပ္ခုိင္းပါ။ ဂဏန္းစဥ္မ်ဥ္း 
ေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္၌ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူ 
တုိင္းေနရာယူၿပီးသည့္အခါ ၄င္းတုိ႔ရပ္ေနသည့္ 
ေနရာတြင္ ၄င္းတုိ႔အဘယ္ေၾကာင့္ ေရြးခ်ယ္ 
ေနရာယူေၾကာင္း ရွင္းျပလုိသည့္ တစ္စံုတစ္ 
ေယာက္ရွိလားဟု ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားကုိ 

ေမးပါ၊ ထိုုေနာက္ အျခားတစ္ဖက္မွ ရွင္းျပမႈ 
တစ္ခုကုိ ဖိတ္ေခၚပါ။    

• အခ်ိန္အနည္းငယ္ၾကာၿပီးေနာက္ ပါဝင္ေဆာင္ 
ရြက္သူမ်ားအား ရွင္းျပခ်က္ၾကားၿပီးေနာက္ 
ေနရာမ်ား ေျပာင္းလုိသူရွိမရွိေမးပါ။ အကယ္၍ 
ရွိခဲ့လွ်င္ ေနရာသစ္မ်ားကုိ ေရးမွတ္ၿပီးေနာက္ 
သတ္မွတ္ထားေသာ လႈပ္ရွားမႈအစဥ္အတုိင္း 
ေနာက္ထပ္ေဖာ္ျပခ်က္ကုိ ဆက္သြားပါ၊ အရွိန္ 
အဟုန္ မပ်က္ပါေစႏွင့္။

အဆင့္ ၁ - 
လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ လုပ္ေဆာင္ၿပီးစီးသည့္ 

အခါ ၄င္းတုိ႔မည္သုိ႔ စိတ္ခံစားခ်က္ျဖစ္ေပၚေၾကာင္း 
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားကုိ သင္ေမးေကာင္း ေမးလုိ 
ႏုိင္ၿပီး က်န္ရွိေနေသးေသာ မည္သည့္အေၾကာင္း 
ကိစၥကုိမဆုိ ေျပလည္ေအာင္ေျဖရွင္းရန္ ေနရာေပးပါ။ 

ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား ေရွ႔ဆက္ေျပာဆုိေဆြးေႏြး 
ခ်င္ေအာင္ ေဖာ္ျပခ်က္တစ္ခုခုက အလြန္အမင္း 
အျငင္းပြားဖြယ္ရာျဖစ္ေနလွ်င္ ယင္းကုိေရးမွတ္ထား 
ကာ သင့္အေနျဖင့္ ဤအပုိင္းက႑၏ က်န္ရွိေသာ 
အပုိင္းတြင္ ထုိအေၾကာင္းကိစၥကုိ ျပန္သြားႏုိင္သည္။ 
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အဆင့္ ၂ - 
လူအုပ္စုအား ေအာက္ပါအတုိင္းေမးျခင္းျဖင့္ 

လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈအတြင္း သင္ယူရရွိမႈကုိ ေလ့ 
လာသံုးသပ္ပါ။ 
၁။ မည္သည့္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားက သေဘာတူရန္ 

လြယ္ကူခဲ့သနည္း၊ မည္သည့္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားက 
သေဘာ တူရန္ ခက္ခဲ့သနည္း။ 

၂။ ေဖာ္ျပခ်က္အခ်ိဳ႕အေပၚ သေဘာတူညီရန္ 
အဘယ္ေၾကာင့္ အလြန္ခက္ခဲခဲ့သနည္း။ 

၃။ ယင္းသုိ႔ျဖစ္ရန္ အျခားသူမ်ားအတြက္ အဘယ္ 
ေၾကာင့္ ပုိလြယ္ကူခဲ့သနည္း။ 

၄။ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ အခ်ိဳ႕အေၾကာင္း
ကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အျခားအေၾကာင္းကိစၥ 
မ်ားထက္ စိတ္ခံစားခ်က္ ပုိမုိျပင္းျပင္းထန္ထန္ 
ျဖစ္ေပၚပါသလား။ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။ 

၅။ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအေနျဖင့္ ထင္ျမင္ 
ယူဆခ်က္မ်ား ပုိမုိအခ်ိန္ယူဖလွယ္လုိသည့္ 
အေၾကာင္းကိစၥမ်ား ရွိပါသလား။ 

*  အခ်ိန္ရရွိႏုိင္မႈအေပၚမူတည္၍ ကုိက္ညွိျပဳျပင္မႈမ်ား လုပ္ပါ။ 

• လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားသည္ ရႈပ္ေထြးေၾကာင္း 
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား အမွတ္ရေအာင္ 
သတိေပးပါ။ ေကာင္းမြန္သည့္ သက္ေသ 
အေထာက္အထားႏွင့္အတူ အက်ိဳးအေၾကာင္း 
သင့္လွ်င္ လူမ်ားလက္ခံမႈကြဲျပားႏုိင္ေသာ လူ႔ 
အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ နယ္ပယ္က႑မ်ားရွိသည္။   

• ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား လူ႔အခြင့္အေရး 
အယူအဆႏွင့္ ၄င္းတုိ႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ 
၄င္းတုိ႔အသံုးျပဳနုိင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ား မိတ္ 
ဆက္ေပးရန္ ဤအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲႏွစ္ခုကုိ 
စီစဥ္ေရးဆြဲထားျခင္း ျဖစ္သည္။  

• လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားသည္ ၄င္းတုိ႔ႏွင့္ ၄င္းတုိ႔ေန 
ထုိင္ရာ လူ႔အသုိက္အဝန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ပတ္ 
သက္မႈ ရွိမရွိ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား မရွင္း 

လွ်င္ကိစၥမရွိ။ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားသည္ အလြန္ 
အမင္း အျငင္းပြားဖြယ္ျဖစ္သည္။ 

• လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအေၾကာင္း ေနာက္ထပ္ေ
လ့လာသင္ယူမႈလုပ္ရန္ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား 
က ၄င္းတို႔၏ လူ႔အသုိက္အဝန္းမ်ားကုိ အက်ိဳး 
ေက်းဇူးျပဳႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား စဥ္းစား 
သံုးသပ္ရန္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား ဤ 
အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားက စိတ္လံႈ႔ေဆာ္ခ်က္ 
ျဖစ္ေစသည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရ သည္။  

• လိုအပ္လွ်င္ ဤအျပန္အလွန္ေျပာဆုိေဆြးေႏြး 
မႈကုိ ေနာက္ဆံုးအခမ္းအနားအထိ ခ်ဲ႕ထြင္ပါ။ 
လူအုပ္စု၏ စိတ္အေျခအေနအတုိင္း လုိက္ပါ 
ခံစားပါ။ 
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လူ႔အခြင့္အေရးေဖာ္ျပခ်က္မ်ား 

• ဂဏန္းစဥ္မ်ဥ္းေၾကာင္း လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ ေအာက္ပါေဖာ္ျပခ်က္မ်ား အသံုးျပဳပါ 
သုိ႔မဟုတ္ သင့္ကုိယ္ပုိင္ကုိဖန္တီးပါ။ 

• လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားသည္ စိတ္ကူးအယူအဆမ်ားျဖစ္သည္။ ၄င္းတုိ႔သည္ လက္ေတြ႔ႏွင့္မကုိက္ညီ။ 
• လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားသည္ ဆင့္ကဲေျပာင္းလဲတုိးတက္ေနသည္။ ယင္းက ၄င္းတုိ႔မွာ ဘယ္ေတာ့မွ 

တည္ၿမဲမႈမရွိႏုိင္ဟု အဓိပၸာယ္ထြက္သည္။ 
• လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားသည္ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားမွလာၿပီး ၄င္းတုိ႔သည္အာရွတြင္ ဆီေလ်ာ္သက္ဆုိင္မႈ 

မရွိ။ 
• လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအေၾကာင္း ကေလးမ်ားၾကားဖူးစရာမလုိ။ 
• အမ်ိဳးသားမ်ားက အမ်ိဳးသမီးမ်ားထက္ အခြင့္အေရးမ်ား ပုိရွိသည္။  
• လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားသည္ ခ်မ္းသာသည့္ႏုိင္ငံမ်ားသာ တတ္ႏုိင္ေသာ ကုုန္က်စရိတ္ႀကီးျမင့္သည့္ 

အထက္တန္းစား ပစၥည္းပစၥယတစ္ခု ျဖစ္သည္။
• လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားသည္ အခ်ိန္ျဖဳန္းျခင္းျဖစ္သည္။ 
• သင္သည္ စားဖုိ႔ေသာက္ဖုိ႔ မလံုေလာက္လွ်င္ သင္၏ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ရရွိမခံစားႏုိင္။ 
• သင္တုိ႔၏ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ကြၽႏ္ုပ္က အားေပးျမွင့္တင္စရာမလုိ။ ယင္းသည္ အစုိးရ၏ အလုပ္ 

ျဖစ္သည္။ 
• လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားသည္ အေနာက္တုိင္းအယူအဆျဖစ္သည္၊ ၄င္းတုိ႔က အာရွလူ႔အသုိက္အဝန္းမ်ား 

ႏွင့္ မပတ္သက္။
• ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားသည္ ဥပေဒကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ေသာေၾကာင့္ ၄င္းတုိ႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားအား 

ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔ အကာအကြယ္မေပးသင့္။ 
• အစုိးရမ်ားသည္ ၄င္းတုိ႔ႏုိင္ငံထက္ အျခားႏုိင္ငံမ်ားတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား အာဏာတည္အက်ိဳး 

သက္ေရာက္မႈ ရွိရန္ ၾကားဝင္သင့္သည္။ 
• ျပည္သူအမ်ား ရပုိင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအခြင့္အေရးမ်ားသည္ စီးပြားေရး၊ လူမႈႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ 

အခြင့္အေရးမ်ားထက္ ပုိ၍ အေရးႀကီးသည္။ 
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အခ်ိန္ ၾကာခ်ိန္  လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ   ရည္ရြယ္ခ်က္  

9-9:30am ၃၀ မိနစ္ လူ႔အခြင့္အေရး ေလးေထာင့္ကြက္မ်ား  တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္  
   ရင္းရင္းႏွီးႏွီးျဖစ္ေစရန္၊ ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔
   သိၿပီးသည္ကုိ ျပန္လည္သံုးသပ္ 
   ရန္
9-9:30am ၁၅ မိနစ္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္၊ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား  လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ႏွင့္ ေမွ်ာ္မွန္း
   ခ်က္မ်ား ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္၊  
   လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရသည့္ ေနရာတစ္ခု  
   ဖန္တီးရန္  
9:45-11am ၇၅ မိနစ္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ ၁ – လူ႔အခြင့္ ႏုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရး
  အေရး အကာအကြယ္ေပးမႈ ယႏၲရားမ်ား  အကာအကြယ္ေပးမႈစနစ္က
   မည္သို႔ အလုပ္လုပ္သနည္း။ 
   -ရွီဝါ၏ဇာတ္ေၾကာင္း ေလ့လာ
    သံုးသပ္မႈ
11-11:15am ၁၅ မိနစ္ ေခတၱနားခ်ိန္    
11:15-12:30am ၇၅ မိနစ္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ ၂ –အခြင့္အေရးမ်ား အခြင့္အေရးမ်ား ထိပ္တုိက္ေတြ႔မႈ
  ထိပ္တုိက္ေတြ႔မႈ တစ္ခုကအဘယ္နည္း။ ၄င္းတုိ႔
   ကုိမည္သုိ႔ေျပလည္ေအာင္ 
   ေျဖရွင္းသနည္း။ 
12:30-1:30pm ၁၅ မိနစ္ ေန႔လယ္စာစားခ်ိန္    
3:15-3:30pm ၁ဝ၅ မိနစ္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ ၃ – တရားစီရင္ေရး တရားစီရင္ေရးအဖြဲ႔၏ အခန္း
  အဖြဲ႔ထံရွိ အခြင့္အေရးမ်ား  က႑မ်ားႏွင့္ အလုပ္တာဝန္
   မ်ားက အဘယ္နည္း။ - အစမ္း
   လုပ္ စစ္ေဆးစီရင္မႈ 
3:15-3:30pm ၁၅ မိနစ္ ေခတၱနားခ်ိန္    
3:30-4pm ၃ဝ မိနစ္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ ၃ ေရွ႕ဆက္ တရားစီရင္ေရးအဖြဲ႔၏ အခန္း
   က႑မ်ားႏွင့္ အလုပ္တာဝန္မ်ား
   က အဘယ္နည္း။ - တင္ျပမႈ 
4-4:30pm ၃ဝ မိနစ္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ ၄ – ျမန္မာႏွင့္  ျပည္တြင္းႏွင့္ေဒသတြင္း လူ႔အခြင့္
  အေရွ႕ေတာင္အာရွ အေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကုိ စူးစမ္း
   ေလ့လာျခင္း 
4:30-5pm ၃ဝ မိနစ္ အဆံုးသတ္/ျပန္လည္သံုးသပ္မႈ 
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အခ်ိန္ ၾကာခ်ိန္  လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ   ရည္ရြယ္ခ်က္  

9-9:15am ၁၅ မိနစ္ တစ္ေယာက္စကားေျပာသည္ကုိၿပီးဆံုး စိတ္ထက္သန္ေစမႈ/ျပန္လည္
  ေအာင္နားေထာင္ၿပီးမွ ပါဝင္ေျပာဆုိမႈလုပ္ သံုးသပ္မႈ
  ရေသာ စက္ဝုိင္းဖြဲ႔ေဆြးေႏြးမႈ  
9:15-11:15am ၁၂ဝ မိနစ္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ ၅ – လူ႔အခြင့္အေရး လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈ
  မေတာ္မတရားျပဳမႈတစ္ရပ္ကုိ အစီရင္ခံ တစ္ရပ္ကုိ သင္ေစာင့္ၾကည့္
  တင္ျပျခင္း  ေလ့လာလွ်င္လုပ္ရမည့္အရာ။ 
11:15-11:30am ၁၅ မိနစ္ ေခတၱနားခ်ိန္    
11:30-12:30pm ၆ဝ မိနစ္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ ၆ - လူ႔အခြင့္အေရး စာျဖင့္ ဦးေဆာင္စည္းရံုး
  NGOအဝိုင္း (လမ္းဆုံ)  လံႈ႔ေဆာ္မႈ(Amnesty),  ရုပ္ရွင္
   (YFS, Witness),  အခ်က္
   အလက္စုေဆာင္းမႈ(Earth  
   Rights),မီဒီယာသစ္ႏွင့္ အမ်ား
   လက္မွတ္ထိုးေလွ်ာက္တင္စာ  
   (Avaaz),  ရွဲဒုိးအစီရင္ခံစာ
   မ်ား(HRIEB), Legal Aid,   
   ေရဒီယုိအစီအစဥ္မ်ား 
12:30-1:30pm ၆ဝ မိနစ္ ေန႔လယ္စာစားခ်ိန္    
1:30-2:30pm ၆ဝ မိနစ္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ ၆ ေရွ႕ဆက္ 
2:30-3:15pm ၄၅ မိနစ္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ ၇(က) – ဦးေဆာင္ နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးအား  
  စည္းရံုးလံႈ႔ေဆာ္မႈ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား   ခ်င္တ့ြကအ္ကဲျဖတၿ္ပီး ၄င္းတုိ႔  
   လူ႔အသိုက္အဝန္းမ်ားအတြင္း  
   အေကာင္အထည္ေဖာ္က်င့္  
   သံုးရန္ နည္းလမ္းအနည္းငယ္
   ေရြးခ်ယ္ျခင္း 
3:15-3:30pm  ၁၅ မိနစ္ ေခတၱနားခ်ိန္    
3:30-4pm ၃ဝ မိနစ္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ ၇(ခ) – ဦးေဆာင္ နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးအား
  စည္းရံုးလံႈ႔ေဆာ္မႈ တင္ျပမႈမ်ား  ခ်င့္တြက္အကဲျဖတ္ၿပီး ၄င္းတုိ႔ 
   လူ႔အသိုက္အဝန္းမ်ားအတြင္း  
   အေကာင္အထည္ေဖာ္က်င့္  
   သံုးရန္ နည္းလမ္းအနည္းငယ္
   ေရြးခ်ယ္ျခင္း 
4-4:30pm ၃ဝ မိနစ္ လူ႔အခြင့္အေရး အေခ်အတင္ေဆြးေႏြး အယံုအၾကည္ကင္းမဲ့မႈႏွင့္
  ေျပာဆုိမႈ/ သင္ မည္ သည့္ေနရာတြင္  တံု႔ျပန္မႈမ်ားထုတ္ေဖာ္ရန္  
  ရပ္သနည္း။ ေနရာေပးျခင္း
4:30-5pm ၃ဝ မိနစ္ အဆံုးသတ္/ျပန္လည္သံုးသပ္မႈ 
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၁။ မိတ္ဆက္ေပးမႈမ်ားႏွင့္ ေလ့လာသံုးသပ္မႈ – လူ႔အခြင့္အေရးေလးေထာင့္ကြက္မ်ား 
   (မိနစ္ ၂ဝ မွ ၃ဝ) 

ရည္ရြယ္ခ်က္ - 
• ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ အျပန္အလွန္အက်ိဳးျပဳရန္ႏွင့္ တစ္ေယာက္ကုိ 

တစ္ေယာက္ ရင္းႏွီးေရး တြန္းအားေပးရန္ 
• ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား၏ လက္ရွိ လူ႔အခြင့္အေရးဗဟုသုတကုိ ေလ့လာသံုးသပ္ရန္ 
• ေႏြးေထြးၿပီး စိတ္ခ်ရသည့္ သင္ယူမႈဝန္းက်င္တစ္ရပ္ ဖန္တီးရန္   

လုပ္ထံုးလုပ္နည္း - 
• အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ ေရာက္ရွိလာမည့္သူမ်ားကုိ ေစာင့္ဆိုင္းရင္း ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား ဟုိဟုိဒီဒီ 

ဥဒဟုိသြားလာေနစဥ္ နာ မည္ကတ္ျပားမ်ား လုိက္ေဝပါ။ 
• ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားကုိ ႀကိဳဆုိႏႈတ္ခြန္းဆက္ပါ။ 
• ဤေန႔၏ ပထမဆံုး လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈသည္ လူတုိင္းကုိအျခားသူမ်ားႏွင့္ တစ္ဦးကုိတစ္ဦး ရင္းႏွီးမႈရေစ 

ရန္ႏွင့္ ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔၏ ပထမအႀကိမ္အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ သင္ယူရရွိခဲ့သည္မ်ားအား ျပန္လည္ 
သံုးသပ္မႈအတြက္ အကူအညီျပဳရန္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပပါ။   

• 'လူ႔အခြင့္အေရးေလးေထာင့္ကြက္မ်ား' မိတၱဴမ်ား ေဝေပးပါ။ 
• ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ အျခားသူမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးမႈရယူရန္ႏွင့္ ေမးခြန္းတစ္ခုစီကုိ ေျဖဆုိႏုိင္မည့္ 

လူတစ္ဦးစီ ရွာေဖြေတြ႔ရွိရန္ အခ်ိန္ ၁၅ မိနစ္ရေၾကာင္း ရွင္းျပပါ။ 
• ၄င္းတုိ႔သည္ အေျဖႏွင့္ ထုိအေျဖကုိ ေျဖဆုိႏုိင္သူ၏အမည္ကုိ ေမးခြန္းႏွင့္ကပ္လ်က္တြင္ ေရးရမည္။ 
• သတ္မွတ္ခ်ိန္ျပည့္သြားသည့္အခါ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား စက္ဝုိင္းပံုမတ္တတ္ရပ္ခုိင္းပါ။ ေအာက္ပါ 

တုိ႔ကဲ့သုိ႔ေမးခြန္းမ်ား ေမးျခင္းျဖင့္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈအား ျပန္လည္အစီရင္ခံခုိင္းပါ - 
◊ မည္သူမ်ားက အေျဖအမ်ားဆုံး ရရွိသနည္း။ 
◊ ......အေျဖကုိ သင္ ကြၽႏ္ုပ္ကိုေျပာျပႏုိင္ပါသလား။  
◊ မည္သည့္ ေမးခြန္းမ်ားသည္ အေျဖရခက္ဆံုးျဖစ္သနည္း။ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ကုိ တင္ျပမႈႏွင့္ ဤ 

အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ၏ အဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ားအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးမႈအျဖစ္ေျပာင္းလဲရန္ ဤ 
ေမးခြန္းမ်ားအား အသံုးျပဳပါ။ 

၂။ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္၊ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္မ်ားႏွင့္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား (၁၅ မိနစ္) 

ရည္ရြယ္ခ်က္ - 
• အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ၿခံဳငံုသံုးသပ္ခ်က္တစ္ရပ္ေပးရန္ 
• ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအတြက္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈကုိ ခ်င့္တြက္အကဲျဖတ္ရန္ 
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လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ - 
• ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား ေနာက္လာမည့္ႏွစ္ရက္အတြက္ ၄င္းတုိ႔ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားက မည္သုိ႔ရွိေၾကာင္း 

ေမးျမန္းပါ။ ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ မိတ္ေဆြသစ္ဖြဲ႔ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ သင္ယူေရးရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကဲ့သုိ႔ 
ကုိယ္ေရးကုိယ္တာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပႏုိင္သည္။ ျပန္လည္တုံ႔ျပန္ေျဖဆုိမႈတုိင္းကုိ ရွင္းလင္းတင္ျပမႈ 
လုပ္သည့္ ဘုတ္ျပားေပၚတြင္ခ်ေရးၿပီး ေနာက္ပုိင္းတြင္ ျပန္လည္အသုံးျပဳရန္ ယင္းမွတ္တမ္းအား  နံရံတြင္ 
ခ်ိတ္ဆြဲထားပါ။ 

• လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ကုိ တင္ျပပါ။ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခဲ့ေသာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားသုိ႔ 
ျပန္လည္ရည္ညႊန္းၿပီး မည္သုိ႔ေသာတစ္စိတ္တစ္ပုိင္း ထပ္တူက်မႈကုိမဆုိ ထင္ရွားေအာင္ ေဖာ္ျပပါ။     

* တစ္ဦးကုိတစ္ဦး အျပန္အလွန္ တံု႔ျပန္အက်ိဳးျပဳမႈရွိရန္အတြက္ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ား ခ်မွတ္ရန္ သင့္ 
အေနျဖင့္ အခ်ိန္ယူႏုိင္သည္ သုိ႔မဟုတ္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ အမွတ္ ၁ ၌ သင္တုိ႔ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား 
ကုိ သင္ထိန္းသိမ္းထားလွ်င္ ၄င္းတို႔ကုိ ဆြဲထုတ္ၿပီး ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား ယင္းစည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ ျပန္လည္ 
သေဘာတူခုိင္း၊ ထုိနည္းတူ/သုိ႔မဟုတ္ တည္းျဖတ္ျပင္ဆင္ခုိင္းပါ။  

အျခားသူမ်ားအားေျပာင္းလဲျခင္း - ၃ ေယာက္၊ ၄ ေယာက္ပါဝင္သည့္ အဖြဲ႔ငယ္မ်ားဖြဲ႔ရန္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ  

၃။ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ  ၁  –  လူ႔အခြင့္အေရးယႏၲရား၊ လူ႔အခြင့္အေရး အကာအကြယ္
    ေပးမႈမိတ္ဆက ္(၇၅ မိနစ္) 

ရည္ရြယ္ခ်က္ - 
• အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲအမွတ္ ၁ မွ သင္ယူရရွိသည္မ်ားကုိ ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ 
• လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား အားေပးျမွင့္တင္မႈႏွင့္ အကာအကြယ္ေပးမႈတြင္ အစုိးရ၊ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ 

တစ္သီးပုဂၢလမ်ား၏ အခန္းက႑ကုိ အေလးအနက္ စဥ္းစားဆင္ျခင္ရန္ 

လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ -
• အခန္းေရွ႕တြင္ ရွီဝါ၏ အျဖစ္အပ်က္ရုပ္ပံုမ်ားကုိ အေပၚဘက္ ျမင္သာသည့္ေနရာတြင္ ခ်ိတ္ဆြဲပါ။ 
• အဖြဲ႔ငယ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား ရွီဝါ၏ အျဖစ္အပ်က္ကုိ ျပန္လည္ေတြးေတာခုိင္းပါ။ အဖြဲ႔ဝင္ 

မ်ားအား ၄င္းတုိ႔ မွတ္မိသေလာက္ အေသးစိတ္ကုိ မွတ္စုမ်ားခ်ေရးခုိင္းပါ။  
• ေစတနာ့ဝန္ထမ္းတစ္ေယာက္ကုိ အခန္းေရွ႕သုိ႔ဖိတ္ေခၚၿပီး ရုပ္ပံုမ်ားကုိ ျပန္စဥ္ခုိင္းကာ ျဖစ္စဥ္ဇာတ္ 

ေၾကာင္းအား အေသးစိတ္ ျပန္လည္ေျပာျပခုိင္းပါ။ 
• သူ/သူမ ျပန္လည္ေျပာျပၿပီးသည့္အခါ က်န္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားကုိ ေနာက္ထပ္အေသးစိတ္ ျဖည့္စြက္ခုိင္းပါ။  
• လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈအစီအစဥ္အတုိင္း လုပ္ေဆာင္ပါ – သင္ခန္းစာအစီအစဥ္ကုိ ၾကည့္ပါ 

ေခတၱနားခ်ိန္ (၁၅ မိနစ္)

အျခားသူမ်ားအားေျပာင္းလဲျခင္း - သင့္စိတ္ႀကိဳက္ျဖစ္သည့္ အလ်င္အျမန္ စိတ္ထက္သန္ေစမႈ
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၄။ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ ၂ – အခြင့္အေရးမ်ားထိပ္တုိက္ေတြ႔ျခင္း (မိနစ္ ၆ဝ မွ ၇၅)

ရည္ရြယ္ခ်က္ - 
• လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားသည္ တစ္ခါတစ္ရံ ထိပ္တုိက္ေတြ႔ႏုိင္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းေဖာ္ျပရန္ 
• ယင္းသုိ႔ေသာ ထိပ္တုိက္ေတြ႔မႈမ်ားကုိ ေျပလည္ေအာင္ ေျဖရွင္းေရးအတြက္ လူ႔အခြင့္အေရးယႏၲရားမ်ားအား 

မည္သုိ႔ အသံုးျပဳႏုိင္ သည္ကုိ သာဓကျပရန္ 
• အခြင့္အေရးမ်ား ကန္႔သတ္ခံရႏုိင္ေၾကာင္း နားလည္သေဘာေပါက္ရန္ 

လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ -
• ရွင္းလင္းတင္ျပမႈလုပ္သည့္ ဘုတ္ျပား/ဘုတ္တစ္ခုေပၚတြင္ 'အခြင့္အေရးမ်ား ထိပ္တုိက္ေတြ႔မႈမ်ား' ဟု 

ေရးပါ 
• ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားကုိ ယင္းက မည္သုိ႔အဓိပၸာယ္ရႏုိင္ေၾကာင္း ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ဦးေႏွာက္သံုးအေျဖရွာ 

ခုိင္းပါ  
• လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈအစီအစဥ္အတုိင္း လုပ္ေဆာင္ပါ – သင္ခန္းစာအစီအစဥ္ကုိ ၾကည့္ပါ 

ေန႔လည္စာစားခ်ိန ္(မိနစ္ ၆ဝ)

အျခားသူမ်ားအားေျပာင္းလဲျခင္း - သင့္စိတ္ႀကိဳက္ျဖစ္သည့္ အလ်င္အျမန္ စိတ္ထက္သန္ေစမႈ

၅။ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ  ၃ – တရားစီရင္ေရးအဖြဲ႔မ်ား၏ အခန္းက႑ (မိနစ္ ၁၂ဝ) 

ရည္ရြယ္ခ်က္ - 
• လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား အကာအကြယ္ေပးမႈ/အားေပးျမွင့္တင္မႈတြင္ ျပည္တြင္း တရားစီရင္ေရးအဖြဲ႔မ်ား၏ 

အခန္းက႑ကုိ ေလ့လာသံုးသပ္ရန္ 
• တရားစီရင္ေရးအဖြဲ႔တစ္ခုက မည္သုိ႔ အလုပ္တာဝန္မ်ား ေဆာင္ရြက္သည္ကုိ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား 

မိတ္ဆက္ေပးရန္  
• အခြင့္အေရးမ်ား ထိပ္တုိက္ေတြ႔ရာ၌ ယင္းထိပ္တုိက္ေတြ႔မႈမ်ားကုိ ေျပလည္ေအာင္ေျဖရွင္းမႈႏွင့္ သက္ဆုိင္ 

ေသာ သင္ယူမႈအား အားျဖည့္ေပးရန္

လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ -
• သင္ခန္းစာတြင္ ထည့္သြင္းထားေသာ ရုပ္ပံုမ်ားကုိ အသံုးျပဳ၍ ရုပ္ပံုပေဟဠိသံုးခု ဖန္တီးပါ။ 

◊ ဗီယက္နမ္စစ္ပြဲ 
◊ စစ္ကုိ ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပသူမ်ား 
◊ အနက္ေရာင္လက္ပတ္မ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား 

• ရုပ္ပံုပေဟဠိမ်ားအားေဝေပးၿပီး ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားကုိ ၄င္းတုိ႔အဖြဲ႔၏ အျခားအဖြဲ႔ဝင္မ်ားအားရွာခုိင္းပါ။ 
• လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈအစီအစဥ္အတုိင္း လုပ္ေဆာင္ပါ – သင္ခန္းစာအစီအစဥ္ကုိ ၾကည့္ပါ

ေခတၱနားခ်ိန္ (၁၅ မိနစ္)
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၆။ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ ၄ – ျပည္တြင္းႏွင့္ ေဒသတြင္း လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား 
    (မိနစ္ ၁၅ မွ ၃၀)

ရည္ရြယ္ခ်က္ - 
• ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွရွိ ေဒသတြင္း လူ႔အခြင့္အေရးယႏၲရားမ်ား 

ႏွင့္ ရင္းႏွီးကြၽမ္းဝင္ေစရန္ 
• ဤယႏၲရားမ်ားက မည္သုိ႔အေကာင္းဆံုး တာဝန္ယူလုပ္ေဆာင္သည္ကုိ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပေရးအတြက္ 

အျခားေဒသတြင္း စံပံုစံမ်ား အသံုးျပဳရန္ 

လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ - 
• ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားကုိ အဖြဲ႔ႏွစ္ဖြဲ႔ပါ။ တစ္ဖြဲ႔စီအား ႏုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးအကာအကြယ္ေပးမႈစနစ္ 

ကုိ ကိုယ္စားျပဳသည့္ လည္ပတ္လႈပ္ရွားေနေသာ စက္ယႏၲရားတစ္ခု ဖန္တီးခုိင္းပါ၊ လူ႔႔အခြင့္အေရးအကာ
အကြယ္ေပးမႈစနစ္၏ လူသားစက္ယႏၲရား (UDHR၊ ႏုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား၊ 
ေဒသတြင္း လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာ သေဘာ တူညီခ်က္ ပါဝင္လက္မွတ္ေရးထုိးသည့္ 
ႏုိင္ငံမ်ား)။ 

• လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈအစီအစဥ္အတုိင္း လုပ္ေဆာင္ပါ – သင္ခန္းစာအစီအစဥ္ကုိ ၾကည့္ပါ

၇။ အဆံုးသတ္ (၁၅ မိနစ္မွ မိနစ္ ၃ဝ)    

ေအာက္ပါလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအနက္ တစ္ခုသုိ႔မဟုတ္ သင္အႏွစ္သက္ဆံုး လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ 
တစ္ခုကုိအသံုးျပဳ၍ တစ္မူထူးသည့္ အဆံုးသတ္တစ္ခု စီစဥ္ေရးဆြဲပါ။ 

စကားတစ္လံုး ေစ့ေဆာ္ခ်က္ 
• ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား စက္ဝုိင္းတစ္ခုအတြင္းရပ္ခုိင္းၿပီး တစ္ေယာက္စီကုိ ယခုအခုိက္တန္႔တြင္ 

၄င္းတုိ႔ မည္သုိ႔ခံစားေနရသည္ကို ေဖာ္ျပသည့္ စကားလံုးတစ္ခုေတြးခုိင္းပါ။ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈတြင္ 
ပါဝင္သူတုိင္း စကားလံုးတစ္လံုး ထုတ္ေဖာ္မွ်ေဝသည့္ 'စကားတစ္လံုး' ေစ့ေဆာ္ခ်က္လုပ္ပါ။ သင္တုိ႔ 
အခ်ိန္ပုိရပါက အစေဖာ္ေမးခြန္းတစ္ခုေပးပါ သုိ႔မဟုတ္ မွ်ေဝမႈလုပ္ရန္ လူတစ္ေယာက္စီကုိ အခ်ိန္သတ္ 
မွတ္ေပးပါ။ 

လက္ဆင့္ကမ္းျပန္လည္သံုးသပ္မႈ 
• ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားကုိ ၄ ေယာက္မွ ၆ ေယာက္ပါဝင္သည့္အဖြဲ႔မ်ား ဖြဲ႔ပါ။ ၄င္းတုိ႔ကုိ အခန္း၏ အစြန္း 

တစ္ဖက္တြင္ ၄င္းတုိ႔အဖြဲ႔မ်ားအတြင္းတန္းစီခုိင္းၿပီး အခန္း၏အျခားအစြန္းတစ္ဖက္၌ ရွင္းလင္းတင္ျပမႈလုပ္ 
သည့္ ဘုတ္ျပားမ်ားကုိ တိပ္ျဖင့္ကပ္ပါ။ အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔စီမွ လူတစ္ေယာက္သည္ အခန္း၏အျခားတစ္ဖက္သုိ႔ 
ေျပးသြားရမည္ျဖစ္ၿပီး ထုိေန႔အတြင္း အစီအစဥ္ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈမွ ၄င္းတုိ႔မွတ္မိသည့္ အေတြးအေခၚအယူ 
အဆ၊ သဘာထားအျမင္ႏွင့္ သင္ယူရရွိမႈတစ္စံုတစ္ရာကုိ ရွင္းလင္းတင္ျပမႈလုပ္သည့္ ဘုတ္ျပားေပၚတြင္ 
ေရးရမည္။ ေရးၿပီးသည့္အခါ ၄င္းတို႔အဖြဲ႔ထံ ျပန္ေျပးလာရမည္ျဖစ္ၿပီး မွတ္တံ (marker) ကုိ လူတန္းထဲရွိ 
အျခားတစ္ေယာက္ထံေပးရမည္။ ရွင္းလင္းတင္ျပမႈလုပ္သည့္ ဘုတ္ျပားျပည့့္သြားသည္အထိ လက္ဆင့္ 
ကမ္းမႈဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ခုိင္းပါ။ ၄င္းတုိ႔၏ ေရးသားမႈမ်ားကုိ ခ်င့္တြက္မႈမလုပ္မီ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူ 
မ်ားအား ျပန္ထုိင္ခုိင္းၿပီး ရွင္းလင္းတင္ျပမႈလုပ္သည့္ ဘုတ္ျပားမ်ားကုိ အာရံုစုိက္ၾကည့္ရႈခုိင္းပါ။    
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ျပန္လည္အသံုးျပဳသည့္ ျပန္လည္သံုးသပ္မႈ 
• ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားေရးသားထားေသာ ရွင္းလင္းတင္ျပမႈလုပ္သည့္ ဘုတ္ျပားကုိ 

ယူပါ။ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားအား ေလ့လာၿပီး ၄င္းတုိ႔ထဲမွ ဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ားကုိ ျဖည္စြမ္းၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း 
ၾကည့္ရႈပါ။ ေနာက္ရက္အတြက္ ေစာေစာပုိင္းတြက္ဆျပင္ဆင္မႈ လုပ္ေဆာင္ပါ။

ခ်င့္တြက္မႈ 
• Post its/sticky notes  (အလြယ္တကူ ျဖဳတ္ဖယ္၍ရေသာ မွတ္စုစာရြက္မ်ား) ေဝေပးပါ။ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ 

သူမ်ားအား ယေန႔အစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ၄င္းတုိ႔အတြက္ ႏွစ္သက္ဖြယ္ျဖစ္ေသာ တစ္စံုတစ္ရာကုိ 
ေဖာ္ျပသည့္ အေပါင္းလကၡဏာတစ္ခုႏွင့္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ စီစဥ္ျပဳလုပ္ပံုႏွင့္ပတ္သက္၍ တုိးတက္ 
ေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္ႏုိင္ေသာ သုိ႔မဟုတ္ ၄င္းတုိ႔ ပုိ၍သင္ယူလုိသည့္ တစ္စံုတစ္ရာကုိေဖာ္ျပေသာ 
ဂရိအကၡရာ delta (ဒယ္တာ) တစ္ခု ေရးခုိင္းကာ ၄င္းတုိ႔အား အခန္းတစ္ေနရာတြင္ သင္ အသင့္ျပင္ 
ဆင္ထားရွိၿပီးျဖစ္ေသာ ရွင္းလင္းတင္ျပမႈလုပ္သည့္ဘုတ္ျပားႏွစ္ခုေပၚတြင္ ကပ္ခုိင္းပါ။ ဤမွတ္ခ်က္မ်ားကုိ 
အသံုးျပဳ၍ ေနာက္ရက္အစီအစဥ္အတြက္ အလုိက္သင့္ကုိက္ညွိျပဳျပင္မႈ လုပ္ပါ။   
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၁။ ေသြးပူေလ့က်င့္ခန္း (၁၅ မိနစ္)

ရည္ရြယ္ခ်က္ - 
• ယခုေန႔အစီအစဥ္အတြက္ အျပဳသေဘာေဆာင္ လံု႔လစုိက္ထုတ္မႈ တည္ေဆာက္ရန္ 
• ယမန္ေန႔မွ သင္ယူရရွိမႈကုိ ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ 

လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ - 
• ဤအပုိင္းက႑ကုိ မစတင္မီ အစဥ္တဆက္ျဖစ္သည့္ အစေဖာ္မႈမ်ား ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ပါ။  
• ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားကုိ အဖြဲ႔ႏွစ္ဖြဲ႔ခြဲပါ။ လူတစ္ေယာက္စီက အျခားတစ္ေယာက္ႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ျဖစ္ 

ရန္ တစ္ဖြဲ႔သည္ အျပင္ဘက္သုိ႔ မ်က္ႏွာမူၿပီး စက္ဝုိင္းတစ္ခုအတြင္း ရပ္ေနရမည္ျဖစ္ကာ က်န္တစ္ဖြဲ႔က 
အတြင္းဘက္သုိ႔ မ်က္ႏွာမူၿပီးရပ္ရမည္။ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ ႏွစ္ေယာက္တစ္တြဲမ်ားသည္ ပထမအစေဖာ္မႈ 
(အစေဖာ္ေမးခြန္း) အေပၚ ၄င္းတုိ႔အျမင္မ်ား ဖလွယ္ရမည္။ သတ္မွတ္အခ်ိန္ အပုိင္းအျခားတစ္ခုၿပီးေနာက္ 
စက္ဝုိင္းအတြင္းမွ လူတုိင္းကုိ ၄င္းတုိ႔ညာဘက္သုိ႔ လူတစ္ေယာက္မွ သံုးေယာက္ေရႊ႕ခုိင္းၿပီး ဒုတိယ 
အစေဖာ္ေမးခြန္း ဖတ္ပါ။ ထုိနည္းအတုိင္း ထပ္လုပ္ပါ။   

အစေဖာ္မႈမ်ား
သင့္ဘာသာသင္ စိတ္ႀကိဳက္ စီစဥ္ေရးဆြဲႏုိင္သည္ - 
• သင့္ကုိယ္သင္မိတ္ဆက္ပါ၊ ထုိေနာက္ - 

၁။ ႏွင္းဆီပန္း - ယမန္ေန႔မွ စိတ္ဝင္စားစရာအေကာင္းဆံုး အခ်က္တစ္ခု မွ်ေဝပါ 
၂။ ႏွင္းဆီဆူး - သင့္အေနျဖင့္ စိန္ေခၚမႈအျဖစ္ျမင္ေသာ ယမန္ေန႔အစီအစဥ္မွ တစ္စံုတစ္ရာကုိ မွ်ေဝပါ 
၃။ ႏွင္းဆီဖူး - သင္ ယေန႔ေလ့လာစူးစမ္းရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေရွးရႈေသာ တစ္စံုတစ္ရာကုိ မွ်ေဝပါ 
၄။ ကေလးကလားဆန္သည့္ ေမးခြန္း (စာရင္းထဲမွ တစ္ခုေရြးခ်ယ္ပါ သုိ႔မဟုတ္ သင့္ဘာသာသင္ 

ေမးခြန္းထုတ္ပါ)
◊ သင္ တက္တူးတစ္ခုထုိးမည္ဆုိလွ်င္ မည္သုိ႔ေသာ တက္တူးထုိးမည္ျဖစ္ကာ မည္သည့္ေနရာ 

တြင္ ထုိးမည္နည္း။
◊ သင္၏ ေပ်ာ္စရာအေကာင္းဆုံး ကေလးဘဝ အမွတ္ရစရာ အျဖစ္အပ်က္ 
◊ မည္သည့္ တန္ခုိးစြမ္းအင္ သင္ရလုိသနည္း၊ အဘယ္ေၾကာင့္ ယင္းတန္ခုိးစြမ္းအင္ရလုိသနည္း။ 

၂။ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ ၅ – လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈတစ္ရပ္ကို အစီရင္ခံျခင္း (၁၂ဝ မိနစ္) 

ရည္ရြယ္ခ်က္ - 
• လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈတစ္ရပ္ သုိ႔မဟုတ္ မေတာ္မတရားလုပ္မႈတစ္ခုကုိ အစီရင္ခံတင္ျပပံုအား 

ေလ့လာသံုးသပ္ရန္ 
• တကယ့္ဘဝအျဖစ္အပ်က္မ်ားတြင္ လူ႔အခြင့္အေရး အစီရင္ခံတင္ျပမႈ အသံုးဝင္နည္းလမ္းမ်ား အသံုးျပဳမႈ 

အား ေလ့က်င့္ရန္ 

'kwd,aeh



194

လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ - 
• စာရြက္တစ္ခုစီေပၚတြင္ အစီရင္ခံတင္ျပမႈ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအဆင့္တစ္ခုစီ၏ တုိေအာင္လုပ္ထားေသာ မူ 

(ဗားရွင္း) မ်ား ခ်ေရးပါ။ 
• စာရြက္မ်ားအားအခန္း၏ အျခားတစ္ဖက္တြင္ သုိ႔မဟုတ္ အခန္းအဝင္လမ္းတြင္ ခ်ိတ္ဆြဲပါ။ ၄င္းတုိ႔ကုိ 

ထုိင္ခုိင္းသည့္ေနရာမွ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား ျမင္ရရန္ခက္ခဲသည့္ သုိ႔မဟုတ္ မျမင္ႏုိင္သည့္ ေနရာတစ္ခု 
ျဖစ္ရမည္။ အျခားနည္းလမ္းအားျဖင့္ စာရြက္မ်ားကုိ အခန္း၏ေနရာအနွံ႔၌ ခ်ိတ္ဆြဲပါ။  

• လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈအစီအစဥ္အတုိင္း လုပ္ေဆာင္ပါ – သင္ခန္းစာအစီအစဥ္ကုိ ၾကည့္ပါ

၃။ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ ၆ – လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ NGO အဝုိင္း (လမ္းဆံု) – ၁၂ဝ မိနစ္  

ရည္ရြယ္ခ်က္ - 
• ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအားအက်ယ္အျပန္႔ျဖစ္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔အစည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ အခြင့္အေရး 

မ်ား၊ အခြင့္အေရးလက္ဝယ္ရွိသူမ်ားကုိ ေထာက္ပံ့ကူညီရန္ႏွင့္ အားေပးျမွင့္တင္ရန္ ၄င္းတုိ႔အသံုးျပဳသည့္ 
မဟာဗ်ဴဟာအမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ မိတ္ဆက္ေပးရန္   

လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ - 
• ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူလူအုပ္စုကုိ အဖြဲ႔ေလးဖြဲ႔ခြဲရန္အတြက္ နည္းလမ္းတစ္ရပ္ ေရြးခ်ယ္ပါ။ သင္ႏွင့္အတူ 

အစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ေသာ လူအုပ္စုႏွင့္ မည္သည့္နည္းလမ္းက အသင့္ေတာ္ဆံုးျဖစ္သည္ကုိ 
ဆံုးျဖတ္ေရြးခ်ယ္ပါ။ အစီအစဥ္တြင္ အဖြဲ႔အစည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး သုိ႔မဟုတ္ လူ႔အသုိက္အဝန္းအသီးသီးကုိ 
ကုိယ္စားျပဳသူမ်ား ပါဝင္လွ်င္ ယင္းမွာ လူအုပ္စုအား အဆုိပါကြဲျပားမႈမ်ားအတုိင္း ခြဲျခမ္းရန္ အသံုးဝင္ႏုိင္ 
သည္။ အစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ေသာ လူအုပ္စုမွလူမ်ားသည္ ကြဲလြဲေထြျပားမႈရွိလွ်င္ ေပ်ာ္စရာ 
ေကာင္းသည့္၊ တက္ၾကြသည့္ နည္းလမ္းတစ္ရပ္ျဖင့္ လူတုိင္းကုိ အဖြဲ႔အသီးသီးအျဖစ္ ခြဲျခမ္းပါ။       

• အစီအစဥ္အတြက္ အခ်ိန္မက်မီ အခန္းကုိ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ပါ။ 
• လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈအစီအစဥ္အတုိင္း လုပ္ေဆာင္ပါ – သင္ခန္းစာအစီအစဥ္ကုိ ၾကည့္ပါ

၄။ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ ၇ – ဦးေဆာင္စည္းရံုးလံႈ႔ေဆာ္မႈႏွင့္ တင္ျပမႈ (၇၅ မိနစ္) 

ရည္ရြယ္ခ်က္ - 
• NGO အဝုိင္း(လမ္းဆံု)တြင္ မိတ္ဆက္ေဖာ္ျပသည့္ အသံုးဝင္နည္းလမ္းမ်ားကုိ ၄င္းတုိ႔ စတင္အသံုးျပဳႏုိင္မည့္ 

နည္းလမ္းမ်ားအား ေတြးေခၚစဥ္းစားေရး ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအတြက္ အခြင့္အလမ္းေဖာ္ေဆာင္ရန္  
• ဤအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲအတြင္း ၄င္းတုိ႔သင္ယူရရွိသည္အား ၄င္းတုိ႔ေနထုိင္ရာ လူ႔အသုိက္အဝန္းႏွင့္ ခ်ိတ္ 

ဆက္ေရး ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား ေစ့ေဆာ္ရန္ 

လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ - 
• တစ္ဖြဲ႔စီကုိ ရွင္းလင္းတင္ျပမႈလုပ္သည့္ ဘုတ္ျပားႏွင့္မွတ္တံမ်ား ေဝေပးပါ 
• NGO အဝုိင္း (လမ္းဆံု) တြင္ မိတ္ဆက္ေဖာ္ျပသည့္ အသံုးဝင္နည္းလမ္းတစ္ခုစီကုိ စဥ္းစားသံုးသပ္ရန္ 

အဖြဲ႔မ်ားအားဖိတ္ေခၚပါ။  
• လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈအစီအစဥ္အတုိင္း လုပ္ေဆာင္ပါ – သင္ခန္းစာအစီအစဥ္ကုိ ၾကည့္ပါ
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၅။ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ ၈ – လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သင္မည္သည့္ေနရာတြင္
    ရပ္သနည္း။ (၃၀ မိနစ္)

ရည္ရြယ္ခ်က္ - 
• လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လူမ်ားတြင္ရွိသည့္ အျမင္မ်ားႏွင့္ ယူဆခ်က္မ်ားအေၾကာင္း 

ေဆြးေႏြးမႈကုိ လံႈ႔ေဆာ္ႏိႈးဆြရန္
• လူ႔အခြင့္အေရးအယူအဆႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အယံုအၾကည္ကင္းမဲ့မႈ ထုတ္ေဖာ္ရန္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား 

အတြက္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳသည့္ ေနရာတစ္ခု ဖန္တီးေပးရန္ 

လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ - 
• အခန္းက်ယ္တစ္ခု၏ တစ္ဖက္တစ္ခ်က္တြင္ ပုိစတာမ်ားခ်ိတ္ဆြဲပါ။ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအတြက္ 

လႈပ္ရွားမႈလုပ္ရန္ ေနရာလြတ္အမ်ားအျပားေပးပါ။  
• သင္က ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား ဖတ္ျပမည္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကားကာ သင္ခန္းစာအားစတင္ၿပီး ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား 

အေပၚ လိႈက္လိႈက္လွဲလွဲသေဘာတူမႈ သုိ႔မဟုတ္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ သေဘာမတူမႈႏွင့္အညီ အခန္း၏ 
ဟုိဘက္ဒီဘက္တြင္ေနရာယူရန္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားကုိေျပာပါ။ ဤေဖာ္ျပခ်က္မ်ားသည္ ျပင္းထန္ 
သည့္ စိတ္ခံစားမႈမ်ားထြက္ေပၚေစရန္ ရည္ရြယ္ေသာ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ 
၄င္းတုိ႔ကုိယ္ပုိင္အျမင္မ်ားကုိ ရႈျမင္သံုးသပ္ရန္ႏွင့္ အျခားသူမ်ား၏အျမင္မ်ားအား နားေထာင္ ရန္ျဖစ္သည္ 
ဟု ၄င္းတုိ႔ကုိ ေျပာျပပါ။ သေဘာတူညီမႈရရန္က လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မဟုတ္။   

• လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈအစီအစဥ္အတုိင္း လုပ္ေဆာင္ပါ – သင္ခန္းစာအစီအစဥ္ကုိ ၾကည့္ပါ

၆။ အဆံုးသတ္ (မိနစ္ ၃ဝ)

ရည္ရြယ္ခ်က္ - 
• သင္ယူရရွိမႈအား ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ႏွင့္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ရန္ 
• အသိုက္အဝန္း ခံစားမႈတစ္ရပ္ ျဖစ္ေပၚေစရန္ 

လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ - 
• အခန္းကုိ ရွင္းလင္းပါ 
• ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား စက္ဝုိင္းတစ္ခုထဲတြင္ရပ္ခုိင္းပါ။ လူတုိင္းအား မ်က္စိမွိခုိင္းၿပီး ၄င္းတုိ႔အေနျဖင့္ 

မိမိအိမ္သုိ႔ မိမိႏွင့္ အတူယူေဆာင္သြားမည့္ အဓိကသင္ယူရရွိမႈျဖစ္ေသာ ဤအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမွ စိတ္ဝင္ 
စားဖြယ္အေကာင္းဆံုး အရာတစ္ခုကုိ စဥ္းစားၾကည့္ခုိင္းပါ။ စဥ္းစားၾကည့္ရန္ လူတုိင္းကုိ အခ်ိန္ေပးၿပီးလွ်င္ 
ေပးၿပီးခ်င္း ၄င္းတုိ႔အား မ်က္လံုးဖြင့္ခုိင္းပါ။   

• ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား ၄င္းတုိ႔၏ စိတ္ဝင္စားဖြယ္အေကာင္းဆံုး အခုိက္တန္႔/အဓိကသင္ယူရရွိမႈႏွင့္ 
အညီ အစဥ္အတုိင္း အတန္းလုိက္စီခုိင္းပါ။ 

• ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား ၄င္းတုိ႔၏ အခုိက္တန္႔/သင္ယူရရွိမႈအေၾကာင္း ဝါက်တစ္ေၾကာင္းႏွစ္ေၾကာင္း 
မွ်ေဝခုိင္းပါ။ 

• အစီအစဥ္တက္ေရာက္ပါဝင္ျခင္းအတြက္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား ေက်းဇူးတင္စကားေျပာပါ။  
• လူတုိင္း မွ်ေဝမႈလုပ္ၿပီးေနာက္ လုိအပ္သည့္ စာရြက္စာတမ္းဟူသမွ်ကုိ ဂရုစုိက္ပါ။ အရင္းအျမစ္ (ရည္ညႊန္း 

ခ်က္) စာရင္းမ်ားေဝေပးပါ သုိ႔မဟုတ္ ဆက္သြယ္ရမည့္ စာရင္းတစ္ခု ေဝေပးပါ။ 
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• အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲဒုတိယေန႔မွ အေပါင္းလကၡဏာမ်ားႏွင့္ ဒယ္တာအကၡရာမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အျခားခ်င့္ 
တြက္မႈပံုစံတစ္ခု။

ေရြးပုိင္ခြင့္ A
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအတြက္ ၄င္းတုိ႔ႏွင့္ အတူယူေဆာင္သြားရန္ လက္ေကာက္၊ သင္ၾကားမႈအစီအစဥ္ 

အတြင္း ရုိက္ထားသည့္ ဓာတ္ပံု၊ ေက်ာက္စရစ္ခဲငယ္၊ ပန္းစည္းတစ္ခု အစရွိသျဖင့္ အမွတ္တရပစၥည္းငယ္မ်ား 
ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ပါ။ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားကုိ စက္ဝုိင္းပံုရပ္ခုိင္းၿပီးေနာက္ ၄င္းတုိ႔၏ စိတ္ဝင္စားစရာအေကာင္း
ဆံုးအခ်က္ကုိ မွ်ေဝမႈမလုပ္မီ ၄င္းတုိ႔အား အလယ္မွ အမွတ္တရပစၥည္းတစ္ခု ေရြးခ်ယ္ခုိင္းပါ။     

ေရြးပုိင္ခြင့္ B
ကဗ်ာတစ္ပုဒ္ သုိ႔မဟုတ္ စာဖတ္ျပမႈတစ္ရပ္ျဖင့္ အဆံုးသတ္ပါ။ လူ႔အခြင့္အေရးအေၾကာင္း ေရးထားေသာ 

ေက်ာ္ၾကားသည့္သီခ်င္းတစ္ပုဒ္မွစာသားတစ္ခုကုိဖတ္ျပႏုိင္ကာထုိေနာက္ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား တစ္ေယာက္ 
ႏွင့္တစ္ေယာက္ေပါင္းၿပီး အိမ္ျပန္ရန္ အသင့္ျဖစ္ခ်ိန္၌ သီခ်င္းကုိဖြင့္ပါ။ 

ေရြးပုိင္ခြင့္ C
စိတ္အေျခအေန သင့္ေလ်ာ္လွ်င္ သင့္အေနျဖင့္ မီးပံုပြဲတစ္ခုစီစဥ္ႏုိင္သည္။ အလယ္တြင္ သုိ႔မဟုတ္ အျခား 

ေနရာတြင္ မီး သုိ႔မဟုတ္ ဖေယာင္းတုိင္ထြန္းပါ။ တစ္ကမၻာလံုးအတုိင္းအတာ လူ႔အခြင့္အေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားမႈ
အတြက္ ဖေယာင္းတုိင္၏ အေရးပါမႈကုိရွင္းျပပါ (Amnesty international)။ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူတစ္ဦးစီအား 
ဖေယာင္းတုိင္မ်ား ေဝေပးပါ။ တစ္ဦးစီကုိ တစ္ေယာက္ဖ ေယာင္းတုိင္တစ္ေယာက္ အျပန္အလွန္ထြန္းညွိခုိင္းၿပီး 
ယခုအေတြ႔အႀကံဳမွ ၄င္းတို႔ဘာကိုယူေဆာင္သြားမည့္အေၾကာင္း အက်ဥ္းမွ်ေျပာခိုင္းပါ၊ ထိုေနာက္ ဖေယာင္းတိုင္းကို 
သူ႔အတုိင္းထြန္းထားခဲ့၍ ရႏုိင္သည့္သင့္ေလ်ာ္ေသာေနရာတစ္ခုတြင္ ဖေယာင္းတုိင္မ်ားထားခုိင္းပါ။    
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'လမ္းညႊန္ထုတ္ေဝစာ – လူငယ္လူရြယ္မ်ားအား လူ႔အခြင့္အေရးပညာေပးမႈ လက္စြဲစာအုပ္'၊ Brander, 
Patricia (ed) (2012) ၊  ဟန္ေဂရီ၊ ဥေရာပေကာင္စီ ။     

'Compasito – ကေလးသူငယ္လူ႔အခြင့္အေရးလက္စြဲစာအုပ္ '၊Flowers, Nancy (ed) (2007)၊ စထရာ 
ေဘာ့၊ ဥေရာပေကာင္စီ။ 

'Compasito– ကေလးသူငယ္လူ႔အခြင့္အေရးလက္စြဲစာအုပ္'၊ Flowers, Nancy (ed) (2007)၊ စထရာ 
ေဘာ့၊ ဥေရာပေကာင္စီ၊ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ ၂၆၊ ၁၄၉-၁၅၆။

'လူ႔အခြင့္အေရးပညာေပးလက္စြဲစာအုပ္ – သင္ယူမႈ၊ လုပ္ရပ္ႏွင့္ အေျပာင္းအလဲအတြက္ အက်ိဳးရွိေသာ 
အေလ့ အထမ်ား' Flowers, Nancy (2000) ၊ University of Minnesota၊ မင္နီဆုိတာ။ 

'ဤ၌ ယခု လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား'၊ Flowers, Nancy (1998)၊ University of Minnesota၊ မင္နီဆုိတာ၊ 
လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ မႈ ၁၊ ၃၈-၄၂

'It’s Only Rights: A Practical Guide to Learning about the Convention on the Rights of the 
Child }? Fountain, Susan (1993)၊ နယူးေယာက္၊ ယူနီဆက္။

ေျမာက္အုိင္ယာလန္လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္(၂ဝဝ၈) 'ေစ့ေဆာ္မႈျပဳသည့္အေလ့အထမ်ား' အိုင္ယာလန္၊ 
ေျမာက္အုိင္ယာလန္လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္

'ဘာသာစကားႏွင့္ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္း ကုိယ္ပုိင္ပညာေရး အီလက္ထေရာနစ္ဂ်ာနယ္' Stoller, 
Fredrika L၊ <http://americanenglish.state.gov/resources/language-and-civil-society-e-journal-
civic-education>on 21 December,2014 မွဝင္ေရာက္ရယူ
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အပုိဒ္ ၁
သာတူညီမွ်ျဖစ္ခြင့္
အပုိဒ္ ၂
ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမွလြတ္လပ္ခြင့္
အပုိဒ္ ၃
ရွင္သန္ခြင့္၊ လြတ္လပ္မႈရွိခြင့္၊ ပုဂၢလိကလံုၿခံဳမႈရွိခြင့္
အပုိဒ္ ၄
ကြၽန္ျပဳျခင္းမွလြတ္လပ္ခြင့္
အပုိဒ္ ၅
ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈႏွင့္ အရွက္ရေစသည့္ဆက္ဆံမႈမွ 
လြတ္လပ္ခြင့္
အပုိဒ္ ၆
ဥပေဒေရွ႕ေမွာက္တြင္ လူတစ္ေယာက္အျဖစ္ အသိ 
အမွတ္ ျပဳခံရခြင့္
အပုိဒ္ ၇
ဥပေဒေရွ႕ေမွာက္တြင္ သာတူညီမွ်ျဖစ္ခြင့္
အပုိဒ္ ၈
အခြင့္အာဏာရွိ ခံုသမာဓိအဖြဲ႔ေရွ႕ေမွာက္ တရား 
စစ္ေဆး စီရင္မႈခံယူပုိင္ခြင့္
အပုိဒ္ ၉
စိတ္ႀကိဳက္ဆံုးျဖတ္သည့္ ဖမ္းဆီးမႈႏွင့္ ျပည္ႏွင္ဒဏ္ 
ေပးျခင္းမွ လြတ္လပ္ခြင့္
အပုိဒ္ ၁ဝ
မွ်တသည့္ ၾကားနာစစ္ေဆးမႈခံယူပုိင္ခြင့္
အပုိဒ္ ၁၁
အျပစ္ရွိေၾကာင္း မဆံုးျဖတ္မခ်င္း အျပစ္မရွိဟု 
သံုးသပ္ခံရခြင့္
အပုိဒ္ ၁၂
ပုဂၢလသီးသန္႔ျဖစ္မႈ၊ မိသားစု၊ ေနအိမ္ႏွင့္ စာေပး 
စာယူတြင္ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈမွ လြတ္လြပ္ခြင့္
အပုိဒ္ ၁၃
ျပည္တြင္းႏွင့္ျပည္ပတြင္ လြတ္လပ္စြာလႈပ္ရွားခြင့္
အပုိဒ္ ၁၄
ဖိႏွိပ္ညွင္းဆဲမႈမွ ထြက္ေျပး၍ အျခားႏုိင္ငံမ်ားတြင္ 

ႏုိင္ငံေရးခုိလံႈခြင့္
အပုိဒ္ ၁၅
ႏုိင္ငံသားခံယူခြင့္ႏွင့္ ႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈေျပာင္းလဲခြင့္
အပုိဒ္ ၁၆
လက္ထပ္ခြင့္ႏွင့္ မိသားစုဘဝတည္ေထာင္ခြင့္
အပုိဒ္ ၁၇
ပုိင္ဆုိင္မႈ ပုိင္ဆုိင္ခြင့္
အပုိဒ္ ၁၈
ယံုၾကည္မႈႏွင့္ ဘာသာေရး လြတ္လပ္ခြင့္
အပုိဒ္ ၁၉
ထင္ျမင္ခ်က္ႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ လြတ္လပ္ 
ခြင့္ 
အပုိဒ္ ၂ဝ
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးခြင့္ႏွင့္ အသင္းအပင္းဖြဲ႔ခြင့္
အပုိဒ္ ၂၁
အစုိးရႏွင့္ လြတ္လပ္သည့္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ 
ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္
အပုိဒ္ ၂၂
လူမႈလံုၿခံဳမႈခံစားခြင့္
အပုိဒ္ ၂၃
ဆႏၵရွိသည့္အလုပ္အကုိင္လုပ္ခြင့္ႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရး 
သမဂၢမ်ား ဝင္ေရာက္ခြင့္
အပုိဒ္ ၂၄
အနားယူ အပမ္းေျဖခြင့္
အပုိဒ္ ၂၅
လံုေလာက္သည့္ ေနထုိင္မႈအဆင့္အတန္းရွိခြင့္
အပုိဒ္ ၂၆
ပညာသင္ၾကားခြင့္
အပုိဒ္ ၂၇
လူ႔အသုိက္အဝန္း၏ ယဥ္ေက်းမႈဘဝတြင္ ပါဝင္ 
ေဆာင္ရြက္ခြင့္ 
အပုိဒ္ ၂၈
ဤမွတ္တမ္းမွတ္ရာကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေဖၚျပ 
သည့္ လူမႈအစီအစဥ္ က်င့္သံုးခြင့္

(လြယ္ကူရွင္းလင္းေအာင္ လုပ္ထားသည့္မူ)
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အပုိဒ္ ၂၉
လြတ္လပ္၍ ျပည့္ျပည့္ဝဝ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ရန္ ဧကန္ 
မုခ် လုိအပ္ေသာ လူ႔အသုိက္အဝန္းတာဝန္မ်ား

အပုိဒ္ ၃ဝ
အထက္ပါ အခြင့္အေရးမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ 
သုိ႔မဟုတ္ တစ္စံုတစ္ေယာက္က ဝင္စြက္မႈမွ 
လြတ္လပ္ခြင့္ 

Copyright © 1999 Human Rights Resource Center, University of Minnesota. Reproduced with 
permission 
.
** Include a full version as well?


	HR myanmar copy - The Final
	HR (myan) - The Final

