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ဥေယျာဇဥ ်

က"လသမဂ'အေထေွထအွတငွး်ေရးမ1း

ချ4ပ် 

လ"အ့ခငွ့အ်ေရး,-င့ ်

အြပညြ်ပညဆ်ိ4ငရ်ာလ"သားချငး်စာနာ 

ေထာကထ်ားေသာဥပေဒများအေပ? ဆိ4းရွားေသာ 

ချိ@းေဖာကမ်Bများအား တားဆးီကာကယွရ်န ်

ကF,်4ပ်တိ4၏့ပျကက်ကွမ်BများေHကာင့ ်

ဝမ်နညး်ဖွယေ်ကာငး်ေသာ ေနာကဆ်ကတ်ွမဲျားကိ4 

ကF,်4ပ်တိ4အ့ားလံ4းြမငေ်တွL ခဲရ့ပါသည။် 

အဆိ4းရွားဆံ4းကစိOရပ်များမ-ာ ရကစ်ကယ်4တမ်ာ 

ေသာရာဇဝတမ်Bများ ြဖစပ်ါသည။် 

၎ငး်ရာဇဝတမ်Bများသည ်Rကးီမားေသာဒ4ကSများကိ4 

ြဖစေ်ပ?ေစပါသည။် Tငမ်ိးချမ်းေရး,-င့ ်

ဖံွL Tဖိ@းတိ4းတကေ်ရးအလားအလာများကိ4 

လBကိစ်ားပျကစ်းီေစပါသည။် ရပ်ရွာ,-င့ ်

လ"အ့ဖဲွLအစညး်များအေပ? ေနာကမ်ျိ@းဆကအ်ထ ိ

က4သရမည့ ် အမာရွတမ်ျားအား 

ချနထ်ားခဲပ့ါသည။်  

ရကစ်ကယ်4တမ်ာေသာရာဇဝတမ်Bများသည ်

ေယဘ4ယျအားြဖင့ ် V4တတ်ရကခ်ျကခ်ျငး် 

ေကာကက်ာငငက်ာ ြဖစေ်ပ?ေလW့-ိသည ်

မဟ4တပ်ါ။ 

၎ငး်တိ4အ့ားြဖစေ်ပ?ေစသည့ြ်ဖစစ်ဥ်များသည ်

ြဖစေ်ပ?လာရန ်အချိနယ်"ပါ သည။်  ၎ငး်အချိနမ်-ာ 

သတေိပးလကSဏာများအေပ? လ4ပ်ေဆာငရ်န ်

ကF,်4ပ်တိ4အ့သံ4းြပ@သင့သ်ည့ ်အချိနြ်ဖစပ်ါ သည။် 

အေတွLရအများဆံ4းလကSဏာရပ်များအနကတ်ခ4

မ-ာ အမ4နး်စကားများပျံL ,-ံလ့ာြခငး်ြဖစပ်ါသည။်  

အမ4နး်စကား ဆိ4သညမ်-ာ ရနလိ်4မBများပျံL ,-ံလ့ာTပီး 

ရပ်ရွာလ"အ့ဖဲွLအစညး်တခ4ခ4အား ၎ငး်တိ4၏့ 

ကိ4ယပိ်4ငသ်ငွြ်ပငလ်ကSဏာ အေပ?အေြခြပ@၍ 

အHကမ်းဖကမ်Bများကျ[းလနွလ်ာေစရန ်

ြပညသ်"လ"ထ4အား တနွး်အားေပးသည့ ် ဆိ4W-ယ ်

မီဒယီာအပါအဝင ် အများြပညသ်"Hကားထ,ဲ-င့ ်

သတငး်မီဒယီာများတငွ ် ေရးသားေဖာ်ြပသည့ ်

သတငး် စကားများြဖစပ်ါသည။် 

သပ်ိမHကာခင,်-စမ်ျားအတငွး် 

အမ4နး်စကားများ,-င့ ် ေသးွထိ4းလBံLေဆာ်မBများ 

တိ4းပာွး လာပါသည။် 

လွတလ်ပ်စာွထ4တေ်ဖာ်ေြပာဆိ4ခငွ့အ်ား 

အြပညြ်ပညဆ်ိ4ငရ်ာဥပေဒများြဖင့ ်

ကာကယွထ်ားေသာ် လညး် 

အHကမ်းဖကမ်Bများြဖစပ်ာွးေစရန ်

ေသးွထိ4းလBံLေဆာ်သည့စ်ကားများအား 

တားြမစထ်ားပါသည။် ြပညသ်"လ"ထ4အား 

ေသးွထိ4းလBံLေဆာ်မBများမ- တားဆးီရန,်-င့ ်

ရကစ်ကယ်4တမ်ာေသာရာဇဝတမ်Bများမ- 

ကာကယွေ်စာင့ေ်W-ာကရ်နမ်-ာ ,ိ4ငင်မံျား၏ 

အဓိကတာဝနြ်ဖစပ်ါသည။် သိ4ေ့သာ် 

အHကမ်းဖကမ်Bများအား ြဖစေ်ပ?ေစေသာ၊ 

တနွး်အားေပးေသာ အမ4နး်စကားများ 

ရပ်တန ့ရ်နအ်တကွ ် ကF,်4ပ်တိ4အ့ားလံ4း 

ပိ4မိ4လ4ပ်ေဆာင ်ရပါမည။် 

ယံ4Hကညသ်ကဝ်ငမ်Bများအား မ^ေဝသ"များ၏ 

အြပ@အမ"များအေပ?လ_မ်းမိ4းရာတငွ ်

ဘာသာေရးေခါငး်ေဆာင ် များသည ်

အေရးRကးီေသာအခနး်က`မ- ပါဝငေ်နပါသည။် 
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သိ4ေ့သာ်ကဆံိ4းစာွြဖင့ ် ဘာသာေရးသည ်

တခါတရံတငွ ်  လိ4ရာဆွေဲတးွTပီး 

သ"တပါးအားအြပစြ်မငေ်စကာ အHကမ်းဖကမ်B,-င့ ်

ခွြဲခားဆကဆ်မံBများအား လBံLေဆာ်ေပးပါသည။် 

ထိ4ေ့Hကာင့ ် ဘာသာအားလံ4းမ- ဘာသာေရး 

ေခါငး်ေဆာငမ်ျားသည ်

၎ငး်တိ4၏့ေခါငး်ေဆာငမ်Bကိ4 ြပသရနမ်-ာ 

အလနွအ်နမ်တနမ်- အေရးRကးီပါသည။် 

ကမaာတဝနး်W-ိ ယံ4Hကညမ်Bေပါငး်စံ4 

ဘာသာေပါငး်စံ4မ-ေခါငး်ေဆာငမ်ျားြဖင့ ်

,-စ,်-စအ်Hကာေဆးွေ,းွတိ4ငပ်င ် Tပီးေနာက ်

ရW-ိလာသည့ရ်လာဒြ်ဖစသ်ည့ ်

ယခ4လ4ပ်ေဆာငရ်နအ်စအီစဥ်တငွ ်

ဘာသာေရးေခါငး်ေဆာငမ်ျား,-င့ ်

အဓိကလ4ပ်ေဆာငေ်နသ"များအေနြဖင့ ်

အHကမ်းဖကရ်နလ်BံLေဆာ်မBများအား 

တားဆးီကာကယွ,်ိ4ငမ်ည့၊် Tငမ်ိးချမ်းေရး,-င့ ်

တညT်ငမ်ိမBတငွ ် တတပ်တအားြဖစေ်စမည့ ်

နညး်လမ်းများအတကွ ် များြပားကျယြ်ပန ့လ်- 

ေသာအHကြံပ@ချကမ်ျား ပါဝငပ်ါသည။် 

ဘာသာအားလံ4းသည ် လ"အ့သကမ်ျားအား 

တနဖိ်4းထားေလးစားေစရန ် သငH်ကားေပး၍ 

လ"သားများသည ် အေြခခအံားြဖင့ ်

တနး်တ"ညမီ^မBW-ိသညက်ိ4 အသအိမ-တြ်ပ@ပါသည။် 

၎ငး်ဥပေဒသများသည ် ကF,်4ပ်တိ4အ့ား 

လ"သားအားလံ4းကိ4 အကယ၍်၎ငး်တိ4သ့ည ်

ကF,်4ပ်တိ4,့ -င့ ် အRကးီအကျယက်ွလဲွဲလျကW်-ိသ" 

သိ4မ့ဟ4တ ် ၎ငး်တိ4၏့ယဥ်ေကျးမBများသည ်

ကF,်4ပ်တိ4,့ -င့စ်မ်ိးေနလ^ငေ်တာငမ်- 

ေလးစားေစပါသည။်  

လ"အ့သကေ်ပါငး်များစာွကိ4 ကယတ်င,်ိ4ငမ်ည့၊် 

ဒ4ကSဆငး်ရဲများအားေလျာခ့ျ,ိ4ငမ်ည့၊် 

စံ4လငက်ွြဲပာမBများအား တနဖိ်4းထား၍ 

လ"သားတိ4ငး်၏အခငွ့အ်ေရးများအား 

ကာကယွေ်စာင့ေ်W-ာကေ်ပးေသာ Tငမ်ိးချမ်း၊ မ^တ၊ 

အားလံ4းပါဝငသ်ည့လ်"အ့ဖဲွLအစညး်သိ4ဆ့ိ4သည့ ်

ဘံ4ေမ^ာ်မ-နး်ချကက်ိ4 သြိမငေ်စ,ိ4ငမ်ည့ ်

ယခ4လ4ပ်ေဆာငရ်န ် အစအီစဥ်အား 

တတ,်ိ4ငသ်မ^ြဖန ့ေ်ဝရန,်-င့ ်

အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ရန ် ကF,်4ပ်အေနြဖင့ ်

တိ4ကတ်နွး်လိ4ပါသည။် 

ရကစ်ကယ်4တမ်ာေသာရာဇဝတမ်Bများ၊ 

လ"အ့ခငွ့အ်ေရး,-င့ ်

လ"ဂ့4ဏသ်ကိSာအေပ?ေစာ်ကားမBများအား တားဆးီ 

ကာကယွအ်ဆံ4းသတရ်န ်

အတ"တကလွ4ပ်ေဆာငH်ကပါစိ4။့ 

 

Antonio Guterres 

က4လသမဂmအေထေွထအွတငွး်ေရးမnးချ@ပ် 

ဇ"လိ4င ်၂၀၁၇  
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အ"#စခ်ျ(ပ် 

ကိ4ယပိ်4ငသ်ငွြ်ပငလ်ကSဏာအေပ?အေြခခ၍ံ ရပ်ရွာလ"အ့ဖဲွLအစညး် သိ4မ့ဟ4တ ် လ"တဦးတေယာကအ်ား 

ပစမ်-တထ်ားကာ အHကမ်းဖကရ်နေ်သးွထိ4းလBံLေဆာ်မBသည ် ရကစ်ကယ်4တမ်ာေသာရာဇဝတမ်Bများ 

(လ"မျိ@းတ4နး်သတြ်ဖတမ်B၊ စစရ်ာဇဝတမ်B၊ လ"သားမျိ@း,ယွအ်ေပ?ကျ[းလွနေ်သာရာဇဝတမ်B)များ ြဖစေ်ပ?ေစ 

သိ4မ့ဟ4တ ် ြပငဆ်ငေ်စ၍ ၎ငး်သည ် ယငး်သိ4ေ့သာ ရာဇဝတမ်Bများြဖစေ်ပ?ေစ,ိ4ငေ်Hကာငး်  သတေိပးသည့ ်

လကSဏာတရပ်,-င့ ် ကနဦးေဖာ်ြပေသာ�_နး်ကနိး်တခ4ပင ် ြဖစပ်ါသည။် အထ"းသြဖင့ ် ကိ4ယပိ်4ငသ်ငွြ်ပင ်

လကSဏာများြဖင့ ် စညး်ြခားထားသည့ ်လ"အ့ဖဲွLအစညး်များ၊ တငး်မာမBများြမင့တ်ကေ်နသည့အ်ေြခအေနများ 

တငွ ် အHကမ်းဖကေ်စရနေ်သးွထိ4းလBံLေဆာ်မBများအား ေစာင့H်ကည့H်ကပ်မတြ်ခငး်၊ တားဆးီကာကယွြ်ခငး်၊ 

တနြ်ပနလ်4ပ်ေဆာငြ်ခငး်များသည ်ကာကယွတ်ားဆးီေရးRက@ိးပမ်းအားထ4တမ်Bများပင ်ြဖစပ်ါသည။် 
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ြပညသ်"များအား ရကစ်ကယ်4တမ်ာေသာ ရာဇဝတမ်Bများ၊ ေသးွထိ4းလBံLေဆာ်မBများမ- ကာကယွေ်စာင့ေ်W-ာကရ်န ်

မ-ာ ,ိ4ငင်မံျား၏ အဓိကတာဝနဝ်တ� ရားြဖစေ်သာ်လညး် အြခားအဓိကလ4ပ်ေဆာငေ်နသ"များသညလ်ညး် က` 

တရပ်အေနြဖင့ ် ပါဝငေ်နပါသည။် ဘာသာေရးေခါငး်ေဆာငမ်ျား၊ အဓိကလ4ပ်ေဆာငေ်နသ"များသည ်

၎ငး်တိ4အားကိ4းကယွသ်"များ၊ ယံ4Hကညသ်ကဝ်ငမ်Bများအား မ^ေဝသ"များ၏ အြပ@အမ"များအေပ? လ_မ်းမိ4းထား 

ေသာေHကာင့ ် ၎ငး်တိ4သ့ည ် လ_မ်းမိ4း,ိ4ငေ်သာအခနး်က`မ- ပါဝငေ်နပါသည။် ဘာသာေရးသည ် လိ4ရာဆွ ဲ

ေတးွTပီး သ"တပါးအားအြပစြ်မငေ်စကာ အHကမ်းဖကမ်Bများအား လBံLေဆာ်ေပးရန ် အလဲွသံ4းစား 

ြပ@လ4ပ်,ိ4ငေ်သာေHကာင့ ် ဘာသာအားလံ4းမ- ဘာသာေရးေခါငး်ေဆာငမ်ျားသည ် ၎ငး်တိ4၏့ေခါငး်ေဆာငမ်Bကိ4 

ြပသရနမ်-ာ အလနွအ်နမ်တနမ်- အေရးRကးီပါသည။် 

ရကစ်ကယ်4တမ်ာေသာရာဇဝတမ်Bများြဖစေ်ပ?ေစ,ိ4ငသ်ည့ ် ေသးွထိ4းလBံLေဆာ်မBများအား တားဆးီကာကယွရ်န ်

ဘာသာေရးေခါငး်ေဆာငမ်ျား,-င့ ် အဓိကလ4ပ်ေဆာငေ်နသ"များအတကွ ် လBပ်W-ားလ4ပ်ေဆာငရ်နအ်စအီစဥ်ကိ4 

ချမ-တသ်ည့ြ်ဖစစ်ဥ် (Fez လ4ပ်ငနး်စဥ်ဟ4 လ"သသိည့)် သည ် ဘာသာေရးေခါငး်ေဆာငမ်ျားအေနြဖင့ ်

လBံLေဆာ်မB,-င့ ်ြဖစေ်ပ?လာ,ိ4ငေ်သာ အHကမ်းဖကမ်Bများအား တားဆးီကာကယွရ်နအ်တကွ ်ပိ4မိ4နားလညေ်စရန၊် 

ပိ4မိ4W-ငး်လငး်ေြပာြပ,ိ4ငရ်န၊် ပိ4မိ4တိ4ကတ်နွး်ရန,်-င့ ် ရကစ်ကယ်4တမ်ာေသာရာဇဝတမ်Bများအား တားဆးီ 

ကာကယွရ်န ် ပိ4မိ4ကျယြ်ပန ့ေ်သာအားထ4တမ်Bများလ4ပ်ေဆာငရ်ာတငွ ် ဘာသာေရးေခါငး်ေဆာငမ်ျား၏ 

လ4ပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျား,-င့ ်တသားတညး်ေပါငး်စပ်ေစရန ်လိ4အပ်ချကမ်- ေပ?ေပါကလ်ာခဲြ့ခငး်ြဖစပ်ါသည။် 

“Fez လ4ပ်ငနး်စဥ်” ဆိ4သညမ်-ာ က4လသမဂmလ"မျိ@းတ4နး်သတြ်ဖတမ်Bတားဆးီေရး,-င့ ်ကာကယွေ်စာင့ေ်W-ာကေ်ရး 

ဆိ4ငရ်ာVံ4းမ-Rကးီမnး၍ ၂၀၁၅ ဧပရယလ်မ- ၂၀၁၆ ဒဇီငဘ်ာလအတငွး် ကမaာတဝနး်W-ိ ဘာသာေရး 

ေခါငး်ေဆာငမ်ျား၊ ယံ4Hကညမ်Bအေြခြပ@ေလာက ီ(ဘာသာေရးအဖဲွLမဟ4တသ်ည့)် အဖဲွLအစညး်များ၊ ေဒသတငွး် 

အဖဲွLအစညး်များ၊ ဘာသာရပ်ဆိ4ငရ်ာကFမ်းကျငသ်"များြဖင့ ် ေဆးွေ,းွတိ4ငပ်ငသ်ည့ ် ြဖစစ်ဥ်စးီရီးတခ4ကိ4 

ရည�်_နး်ပါသည။် လ4ပ်ေဆာငရ်နအ်စအီစဥ်တငွပ်ါဝငေ်သာ အHကြံပ@ချကမ်ျားအား ၎ငး်ေဆးွေ,းွတိ4ငပ်င ်

သည့လ်4ပ်ငနး်စဥ်တငွပ်ါဝငေ်သာ ဘာသာေရးေခါငး်ေဆာငမ်ျား,-င့ ် အဓိကလ4ပ်ေဆာငေ်နသ"များမ- ေပးထား 

ြခငး်ြဖစပ်ါသည။် ၎ငး်အHကြံပ@ချကမ်ျားသည ် ရကစ်ကယ်4တမ်ာေသာရာဇဝတမ်Bများ ြဖစပ်ာွး,ိ4ငေ်ြခW-ိသည့ ်

အေြခအေနများတငွသ်ာမက လ"အ့ခငွ့အ်ေရးကိ4 ကာကယွေ်စာင့ေ်W-ာကြ်ခငး်၊  အHကမ်းဖကအ်စနွး်ေရာကဝ်ါဒ 

အား တားဆးီကာကယွြ်ခငး်၊ ပဋပိကSများအား တားဆးီကာကယွမ်ျားအပါအဝင ် တြခားအခငး်အကျငး်တငွ ်

လညး် အသံ4းြပ@,ိ4ငပ်ါသည။် 

ရကစ်ကယ်4တမ်ာေသာရာဇဝတမ်Bများ၊ ေသးွထိ4းလBံLေဆာ်မBများအား တားဆးီကာကယွရ်န ်Rက@ိးပမ်းအားထ4တ ်

မBများသည ်မတ"ညေီသာအဓိကလ4ပ်ေဆာငေ်နသ"များမ- ပ"းေပါငး်လ4ပ်ေဆာငလ်^င ်ေအာငြ်မင,်ိ4ငေ်သာေHကာင့ ်

လ4ပ်ေဆာငရ်နအ်စအီစဥ်တငွ ် ,ိ4ငင်မံျား၊ ,ိ4ငင်ေံတာ်အငစ်တကီျ[များ၊ အရပ်ဖကလ်"အ့ဖဲွLအစညး်များ၊ 

မီဒယီာအသစမ်ျား၊ Vိ4 းရာအစဥ်အလာမီဒယီာများအပါအဝင ် တြခားအဓိကလ4ပ်ေဆာငေ်နသ"များအတကွ ်

အHကြံပ@ချကမ်ျားလညး် ပါဝငပ်ါသည။် လ4ပ်ေဆာငရ်နအ်စအီစဥ်အား လ"အ့ခငွ့အ်ေရးဥပေဒသများ 

အထ"းသြဖင့ ် လွတလ်ပ်စာွထ4တေ်ဖာ်ေြပာဆိ4ခငွ့၊် ထငြ်မငယ်"ဆခငွ့၊် ယံ4Hကညက်ိ4းကယွခ်ငွ့၊် Tငမ်ိးချမ်းစာွ 

စတီနး်လ-ည့လ်ညခ်ငွ့မ်ျားအေပ?တငွမ်"တည၍် ေရးဆွထဲားပါသည။် 
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လ4ပ်ေဆာငရ်နအ်စအီစဥ်တငွ ် တားဆးီကာကယွရ်န်၊ ြမOင့တ်ငရ်န်၊ တညေ်ဆာကရ်န် ရညရွ်ယ၍် အဓိက 

အHကြံပ@ချက ်(၃) မျိ@းပါဝငပ်ါသည။် 

က4လသမဂmလ"မျိ@းတ4နး်သတြ်ဖတမ်Bတားဆးီေရး,-င့ ် ကာကယွေ်စာင့ေ်W-ာကေ်ရးဆိ4ငရ်ာVံ4း၏ စမံီခန ့ခ်ွမဲB 

ေအာကတ်ငွ ် ယခ4လ4ပ်ေဆာငရ်နအ်စအီစဥ်အား ေဒသတငွး်အဆင့၊် ,ိ4ငင်ေံတာ်အဆင့၊် ေဒသ,�ရအဆင့ ်

အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ရနအ်တကွ ် အHကြံပ@ပါသည။် လ4ပ်ေဆာငရ်နအ်စအီစဥ်အား ကျယက်ျယြ်ပန ့ြ်ပန ့ ်

အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ရနအ်တကွ ်,ိ4ငင်ေံတာ်,-င့ ်ဘာသာေရးအငစ်တကီျ[းW-ငး်များ၊ ေလာက,ီ-င့ ်ဘာသာေရး 

အရပ်ဖကလ်"မBအဖဲွLအစညး်များ၊ မီဒယီာသစမ်ျား၊ Vိ4 းရာအစဥ်အလာမီဒယီာများ၊ ပညာေရး,-င့ ် ပညာေရး 

အသိ4ငး်အဝိ4ငး်အငစ်တကီျ[းW-ငး်များ၊ ေဒသတငွး်,-င့ ် ,ိ4ငင်တံကာအဖဲွLအစညး်များအပါအဝင ် သကဆ်ိ4ငရ်ာ 

ပတသ်ကဆ်က,်ယွသ်"များမ- ဝိ4ငး်ဝနး်လ4ပ်ေဆာငရ်န ်အHကြံပ@ပါသည။် 

ယခ4လ4ပ်ေဆာငရ်နအ်စအီစဥ်အားအေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ြခငး်သည ် ကမaာတဝနး်တငွ ် အထ"းသြဖင့ ်

ဘာသာေရး,-င့ ်ဘာသာေရးဂိ4ဏး်ခွမဲျားအHကား တငး်မာမBများ၊ အHကမ်းဖကမ်Bများြဖစပ်ာွးေနေသာ ေဒသများ 

တငွ ် ရကစ်ကယ်4တမ်ာေသာရာဇဝတမ်Bများအား တားဆးီကာကယွရ်နအ်တကွ ် အေထာကအ်ပံြ့ဖစပ်ါသည။် 

၎ငး်အားအေကာငအ်ထညေ်ဖာ်မBသည ် လ"အ့ခငွ့အ်ေရးများအား ေလးစားမB၊ ကာကယွေ်စာင့ေ်W-ာကမ်B,-င့ ်

ြမxင့တ်ငမ်Bများအား တိ4းပာွးေစပါသည။်  

  

နိဒါန်း  

,ိ4ငင်ေံရး၊ လံ4ြခ@ံေရး သိ4မ့ဟ4တ ်မတညT်ငမ်ိမBတြခားပံ4သ`ာနမ်ျားေHကာင့ ်ဖိအားများW-ိေနသည့လ်"အ့ဖဲွLအစညး် 

များတငွ ်လ"မျိ@းတ4နး်သတြ်ဖတမ်B၊ စစရ်ာဇဝတ၊် လ"သားမျိ@း,ယွအ်ေပ?ကျ[းလွနေ်သာရာဇဝတမ်B (“ရကစ်က ်

ယ4တမ်ာေသာ ရာဇဝတမ်B”) များအား ြဖစေ်ပ?ေစ,ိ4ငသ်ည့ ် အHကမ်းဖကမ်BသတေိပးလကSဏာ,-င့ ်

အားြပငး်ေသာမီးပာွးတခ4မ-ာ ရနလိ်4မB,-င့အ်မ4နး်တရားများပျံL ,-ံလ့ာ၍ ရပ်ရွာလ"အ့ဖဲွLအစညး်တခ4ခ4အား 

၎ငး်တိ4၏့ဘာသာေရး သိ4မ့ဟ4တ ် တိ4ငး်ရငး်သားသငွြ်ပငလ်ကSဏာအေပ?အေြခြပ@ကာ အHကမ်းဖကမ်Bများ 

ကျ[းလွနရ်နတ်ိ4ကတ်နွး်သည့ ်သိ4မ့ဟ4တ ်ေသးွထိ4းလBံLေဆာ်သည့ ်သတငး်စကားများ အများြပညသ်"Hကားထ,ဲ-င့ ်

သတငး်မီဒယီာများတငွပ်ျံL ,-ံေ့နြခငး်ြဖစပ်ါသည။် သပ်ိမHကာခင,်-စမ်ျားအတငွး် ပဋပိကS,-င့ ် Tငမ်ိးချမ်းေသာ 

အေြခအေနများတငွ ်အွနလိ်4ငး်,-င့အွ်နလိ်4ငး်ြပငပ်အမ4နး်စကား၊ ေသးွထိ4းလBံLေဆာ်မBများကိ4 သတေိပးဆ"းေြငာင့ ်

တခ4အြဖစေ်တွL W-ိရပါသည။် 

အHကမ်းဖကရ်နေ်သးွထိ4းလBံLေဆာ်မBများပျံL ,-ံ ့ြခငး်၊ ဦးတညလ်"အ4ပ်စ4ဆသီိ4 ့ မေရာကW်-ိေစရနတ်ားဆးီကာကယွ ်

ြခငး်အတကွ ် နညး်လမ်းများW-ာေဖွြခငး်၊  လ"အ4ပ်စ4အား ေသးွထိ4းလBံLေဆာ်ခရံသည့သ်ကေ်ရာကမ်Bမ- “ခ4ခ ံ

တနြ်ပန,်ိ4ငေ်အာငြ်ပ@လ4ပ်ြခငး်”၊ မ"ကွသဲတငး်စကားများတငြ်ပြခငး်သည ် ရကစ်ကယ်4တမ်ာေသာရာဇဝတမ်B 

ြဖစေ်ပ?ေစ,ိ4ငသ်ည့ ် အHကမ်းဖကမ်Bများအား တားဆးီကာကယွရ်န၊် ထနိး်ချ@ပ်ရနအ်တကွ ် အေထာကအ်က" 

ြဖစပ်ါသည။်  
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အPကမ်းဖကေ်စရန် ေသးွထိ<းလCံKေဆာ်မCဆိ<သညမ်#ာ အဘယန်ညး်? 

“အHကမ်းဖကေ်စရန ်ေသးွထိ4းလBံLေဆာ်မB” ဆိ4သည့ ်စကားရပ်သည ်အြပညြ်ပညဆ်ိ4ငရ်ာ ,ိ4ငင်သံား,-င့,်ိ4ငင်ေံရး 

အခငွ့အ်ေရးဆိ4ငရ်ာ သေဘာတ"စာချ@ပ်တငွ ်ပါဝငပ်ါသည။် ၎ငး်၏အပိ4ဒ ်၂၀(၂) တငွ ်“ခွြဲခားဆကဆ်မံB၊ ရနလိ်4မB 

သိ4မ့ဟ4တ ် အHကမ်းဖကမ်Bများြဖစပ်ာွးေစရန ် ေသးွထိ4းလBံLေဆာ်မBများပါဝငသ်ည့ ် အမျိ@းသားေရး၊ လ"မျိ@းေရး 

သိ4မ့ဟ4တ ် ဘာသာေရးဆိ4ငရ်ာအမ4နး်စကားများအား ြပ@လ4ပ်ရနလ်BံLေဆာ်ြခငး်” အားတားြမစသ်ညဟ်4 

ေဖာ်ြပထားပါသည။် အHကမ်းဖကမ်Bြဖစေ်စရနလ်BံLေဆာ်သည့ ် လ4ပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျားတငွ ် လ"တဦးတေယာက ်

သိ4မ့ဟ4တ ် အ4ပ်စ4တစ4အား အHကမ်းဖကေ်စရနတ်ိ4ကတ်နွး်သည့ ် ဆကသ်ယွေ်ြပာဆိ4မBများအားလံ4း ပါဝငပ်ါ 

သည။် ေသးွထိ4းလBံLေဆာ်မBသည ် ,ိ4ငင်ေံရးမိန ့ခ်နွး်များ၊ လကက်မ်းစာေစာငမ်ျား၊ သတငး်ေဆာငး်ပါးများ၊ 

ဆိ4W-ယမီ်ဒယီာမ-ေြပာဆိ4ဆကသ်ယွခ်ျကမ်ျား၊ V4ပ်ပံ4ြဖင့ေ်ဖာ်ြပသည့အ်,4ပညာထ4တက်4နမ်ျားအပါအဝင ်

ပံ4သ`ာနမ်ျိ@းစံ4ြဖင့ ်W-ိ,ိ4ငပ်ါသည။် 

အHကမ်းဖကမ်Bကိ4ြဖစပ်ာွးေစေသာလBံLေဆာ်သည့လ်4ပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျားအတကွ ် အHကမ်းဖကမ်Bကိ4ြဖစေ်ပ?ေစ 

သည့ ် အခငး်အကျငး်၊ လ_မ်းမိ4း,ိ4ငသ်ည့ေ်ဟာေြပာသ"၊ ကျယက်ျယြ်ပန ့ြ်ပန ့ပ်ျံL ,-ံေ့စသည့ ် ေဟာေြပာချက၊် 

လကခ်သံည့ပ်ရိတသ်တ,်-င့ ်ပစမ်-တတ်ိ4က့ဲသ့ိ4ေ့သာ သးီြခားအချကအ်လကမ်ျား တညW်-ိေနရနလိ်4အပ်ပါသည။် 

ပစမ်-တသ်ည ် များေသာအားြဖင့ ် တိ4ငး်ရငး်သား၊ လ"မျိ@း၊ ဘာသာေရး၊ ,ိ4ငင်ေံရး၊ လိငစ်တိခ်ယံ"မB,-င့ ်

ကျား−မကိ4ယပိ်4ငသ်ငွြ်ပငလ်ကSဏာများW-ိသည့ ်တဦးချငး်ေသာ်လညး်ေကာငး်၊ အ4ပ်စ4များေသာ်လညး်ေကာငး် 

အြဖစမ်ျားပါသည။်1  အHကမ်းဖကမ်Bကိ4 ေသးွထိ4းလBံLေဆာ်မBြဖစပ်ာွးေစရနအ်တကွ ် အHကမ်းဖကမ်Bေပ?ေပါက ်

ေစရနလ်BံLေဆာ်ြခငး်တငွ ် ပါဝငပ်တသ်ကလ်4ပ်ေဆာငေ်စရန ် ေဟာေြပာသ"ဖကမ်-ရညရွ်ယခ်ျက် 2  W-ိရပါမည။် 

အHကမ်းဖကမ်Bြဖစပ်ာွးေစသည့လ်4ပ်ေဆာငခ်ျကအ်တကွ ် ြဖစပ်ာွး,ိ4ငေ်ြခသည ် ဒဂီရီ (အဆင့)် တခ4အထ ိ

W-ိရနလ်ညး်လိ4အပ်ပါသည။်  

အHကမ်းဖကရ်နေ်သးွထိ4းလBံLေဆာ်မBသည ် “အမ4နး်စကား” ,-င့မ်တ"ပါ။ “အမ4နး်စကား” အတကွ ် ဥပေဒဆိ4ငရ်ာ 

အဓိပ~ာယဖွ်င့ဆ်ိ4ချကမ်W-ိကာ မညသ်ည့အ်ရာက “အမ4နး်တရားများ,-င့ြ်ပည့,်-ကေ်နသည”် ဆိ4သညမ်-ာ 

အြငငး်ပာွးဖွယရ်ာြဖစပ်ါသည။် သိ4ေ့သာ် အမ4နး်စကားဆိ4သညက်ိ4 လ"ပ4ဂmိ@လ်တဦးတေယာက ် သိ4မ့ဟ4တ ်

လ"အ4ပ်စ4တစ4အား ၎ငး်တိ4မ့ညသ်"ြဖစသ်ညဆ်ိ4သည့အ်ေပ? တြခားစကားလံ4းြဖင့ေ်ဖာ်ြပရလ^င ် ၎ငး်တိ4၏့ 

ဘာသာေရး၊ တိ4ငး်ရငး်သား၊ ,ိ4ငင်သံား၊ လ"မျိ@း သိ4မ့ဟ4တ ်တြခားဝိေသသသငွြ်ပငလ်ကSများအေပ?အေြခခ၍ံ 

၎ငး်တိ4အ့ား ဂ4ဏသ်ေရဖျကသ်ကိSာကျေစသည့ ် ေြပာဆိ4မB၊ ေရးသားမB၊ ြပ@မBမBပံ4စမံျား ြဖစသ်ညဟ်4 

ေယဘ4ယျသတမ်-တ,်ိ4ငပ်ါသည။် အမ4နး်စကားသည ် လ"ပ4ဂmိ@လ်တဦးတေယာက ် သိ4မ့ဟ4တ ် လ"အ4ပ်စ4တစ4_ 

 
1 Prohibiting Incitement to Discrimination, Hostility and Violence, 
https://www.article19.org/data/files/medialibrary/3572/12-12-01-PO-incitement-WEB.pdf, and Rabat Plan of 
Action on the prohibition of advocacy of national, racial or religious hatred that constitutes incitement to 
discrimination, hostility or violence, A/HRC/22/17/Add.4, appendix, para. 29.  
2 “A person has intent where : (a) In relation to conduct, that person means to engage in the conduct; (b) In 
relation to a consequence, that person means to cause that consequence or is aware that it will occur in the 
ordinary course of events.”, The Rome Statute of the International Criminal Court, art. 30(2,a,b), 
https://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/ea9aeff7-5752-4f84-be94-0a655eb30e16/0/rome_statute_english.pdf.  
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များေသာအားြဖင့ ်လ"အ4ပ်စ4များ ြဖစတ်တသ်ည_် အား ဥပမာ ၎ငး်တိ4၏့ပညာသငH်ကားခငွ့၊် အလ4ပ်လ4ပ်ပိ4ငခ်ငွ့၊် 

,ိ4ငင်ေံရးရာထ"းရပိ4ငခ်ငွ့မ်ျားကိ4 ကန ့သ်တ၍် ၎ငး်တိ4သ့ည ်နမိ့်ကျသည၊် ၎ငး်တိ4အ့ား ဖယထ်4တထ်ားသင့သ်ည ်

သိ4မ့ဟ4တ ်ခွြဲခားဆကဆ်သံင့သ်ညဟ်"ေသာအချကက်ိ4 ြပ@လ4ပ်ပါသည။် ခွြဲခားဆကဆ်ရံန၊် ရနလိ်4ရန ်သိ4မ့ဟ4တ ်

အHကမ်းဖကရ်န ် ေသးွထိ4းလBံLေဆာ်မBများအားလံ4းသည ် အမ4နး်စကားများြဖစေ်သာ်လညး် အမ4နး်စကား 

အားလံ4းသည ်ေသးွထိ4းလBံLေဆာ်မBမဟ4တေ်ပ။  

 

အPကမ်းဖကရ်န်လCံKေဆာ်မCကိ< တားြမစြ်ခငး်အတကွ ်ဥပေဒမ=ေဘာငဆ်ိ<သညမ်#ာ အဘယ့န်ညး်?  

အHကမ်းဖကရ်နလ်BံLေဆာ်မBအား တားဆးီကာကယွြ်ခငး်သည ် ၁၉၄၈ လ"မျိ@းတ4နး်သတြ်ဖတမ်Bရာဇဝတမ်B 

များအား တားဆးီကာကယွေ်ရး,-င့ ် အြပစေ်ပးအေရးယ"ြခငး်ဆိ4ငရ်ာ သေဘာတ"စာချ@ပ်၊ ၁၉၆၅ လ"မျိ@းေရး 

ခွြဲခားဆကဆ်မံBများအားလံ4းပေပျာကေ်ရးဆိ4ငရ်ာ အြပညြ်ပညဆ်ိ4ငရ်ာသေဘာတ"စာချ@ပ် (ICERD)၊ ၁၉၆၆ 

အြပညြ်ပညဆ်ိ4ငရ်ာ ,ိ4ငင်သံား,-င့,်ိ4ငင်ေံရးအခငွ့အ်ေရးဆိ4ငရ်ာသေဘာတ"စာချ@ပ် (ICCPR) များအပါအဝင ်

အြပညြ်ပညဆ်ိ4ငရ်ာ လ"အ့ခငွ့အ်ေရးစ,ံBနး်များတငွ ်အြမစတ်ယွေ်နပါသည။် 

လ"မျိ@းတ4နး်သတြ်ဖတမ်Bဆိ4ငရ်ာသေဘာတ"စာချ@ပ်၏ အပိ4ဒ ် ၃ တငွ ် “လ"မျိ@းတ4နး်သတြ်ဖတမ်Bကိ4ကျ[းလွနရ်န ်

အများြပညသ်"သိ4တ့ိ4ကVိ်4ကလ်BံLေဆာ်မB” အား ဤသေဘာတ"စာချ@ပ်အရ အြပစေ်ပး,ိ4ငေ်သာ လ4ပ်ေဆာငမ်Bတခ4 

ေဖာ်ြပထားပါသည။် ၎ငး်စာချ@ပ်၏ အပိ4ဒ ် ၄ အရ အဖဲွLဝင,်ိ4ငင်မံျားသည ် “လ"မျိ@းတမျိ@း သိ4မ့ဟ4တ ် တြခား 

အသားအေရာငW်-ိသည့ ် လ"အ4ပ်စ4တစ4 သိ4မ့ဟ4တ ် တိ4ငး်ရငး်သားြဖစမ်Bအေပ? လ"မျိ@းေရးအရသာလွန ်

Rကးီြမတမ်B သိ4မ့ဟ4တ ်အမ4နး်တရား၊ လ"မျိ@းေရးအရ ခွြဲခားဆကဆ်ရံနလ်BံLေဆာ်မB၊ အHကမ်းဖက ်လ4ပ်ေဆာငရ်န ်

သိ4မ့ဟ4တ ် ထိ4ကဲသ့ိ4လ့4ပ်ေဆာငရ်နလ်BံLေဆာ်မBများအေပ?အေြခခသံည့ ် အယ"အဆများပျံL ,-ံေ့စြခငး်အတကွ ်

ဥပေဒအရအြပစေ်ပးအေရးယ",ိ4ငမ်Bကိ4ေHကညာရန,်-င့ ် ဘ`ာေရးဆိ4ငရ်ာများအပါအဝင ် လ"မျိ@းေရးခွြဲခားမB 

ကိ4ဆန ့က်ျငသ်ည့ ် လ4ပ်ေဆာငမ်Bများအား ေထာကပံ်ေ့ပးရန”် လိ4အပ်ပါသည။် ထိ4အ့ြပင ် အေစာပိ4ငး်တငွ ်

ေဖာ်ြပထားသကဲသ့ိ4 ့ ,ိ4ငင်သံား,-င့,်ိ4ငင်ေံရးအခငွ့အ်ေရးများဆိ4ငရ်ာသေဘာတ"စာချ@ပ်၏ အပိ4ဒ ် ၂၀(၂) အရ 

အဖဲွLဝင,်ိ4ငင်မံျားသည ် “ခွြဲခားဆကဆ်မံB၊ ရနလိ်4မB သိ4မ့ဟ4တ ် အHကမ်းဖကမ်Bများြဖစပ်ာွးေစရန ် ေသးွထိ4း 

လBံLေဆာ်မBများပါဝငသ်ည့ ် အမျိ@းသားေရး၊ လ"မျိ@းေရး သိ4မ့ဟ4တ ် ဘာသာေရးဆိ4ငရ်ာအမ4နး်စကားများအား 

ြပ@လ4ပ်ရနေ်သးွထိ4းလBံLေဆာ်ြခငး်” အားတားြမစရ်ပါမည။် 

 ယခငယ်"ဂိ4ဆလားဗီးယား,ိ4ငင်အံတကွ ် ,ိ4ငင်တံကာရာဇဝတမ်Bခံ4Vံ4 း၊ ရဝမ်ဒါ,ိ4ငင်အံတကွ ် ,ိ4ငင်တံကာ 

ရာဇဝတမ်Bခံ4Vံ4 းတိ4က့ဲသ့ိ4ေ့သာ အြပညြ်ပညဆ်ိ4ငရ်ာ အထ"းကစိOအတကွဖဲွ်Lစညး်ထားေသာခံ4Vံ4 းများ၏ ဥပေဒ 

အတတပ်ညာတငွ ် လ"မျိ@းတ4နး်သတြ်ဖတမ်B,-င့ ် တြခားရကစ်ကယ်4တမ်ာေသာရာဇဝတမ်Bများြဖစပ်ာွးေစရန ်

လBံLေဆာ်မBအတကွ ်အဓိပ~ာယဖွ်င့ဆ်ိ4ချကမ်ျား ပါဝငပ်ါသည။် 

၂၀၀၅ ကမaာထ့ပ်ိသးီညလီာခ၏ံ ရလာဒစ်ာတမ်းသည ် ရကစ်ကယ်4တမ်ာေသာရာဇဝတမ်Bများအား တားဆးီ 

ကာကယွရ်နအ်တကွ ် အHကမ်းဖကေ်စရနလ်BံLေဆာ်မBအား တားဆးီကာကယွြ်ခငး်,-င့ ် ချိတဆ်ကလ်ျက ်

W-ိပါသည။် စာပိ4ဒ ်၁၃၈ ,-င့ ်၁၃၉ တငွ ်,ိ4ငင်ေံခါငး်ေဆာငမ်ျား,-င့ ်အစိ4းရေခါငး်ေဆာငမ်ျားသည ်“ြပညသ်"လ"ထ4 

အား လ"မျိ@းတ4နး်သတြ်ဖတမ်B၊ စစရ်ာဇဝတမ်B၊ လ"မျိ@းစ4လိ4ကW်-ငး်လငး်မB၊ လ"သားမျိ@း,ယွအ်ေပ?ကျ[းလွနေ်သာ 
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ရာဇဝတမ်Bများမ- ကာကယွေ်စာင့ေ်W-ာကရ်န”် အတကွ ် ကတကိဝတြ်ပ@ခဲH့ကကာ ၎ငး်တာဝနဝ်တ� ရားသည ်

“ေသးွထိ4းလBံLေဆာ်မBအပါအဝင ်ယငး်ကဲသ့ိ4ေ့သာ ရာဇဝတမ်Bများမ- တားဆးီကာကယွြ်ခငး်လညး် ပါဝငသ်ည”် 

ဟ4 သေဘာတ"ညခီဲH့ကပါသည။်3 

အPကမ်းဖကေ်စရန်လCံKေဆာ်မCအား တားဆးီကာကယွြ်ခငး်သည ်ရကစ်ကယ်<တမ်ာေသာရာဇဝတမ်Cများအား 

တားဆးီကာကယွရ်ာတငွ ်အဘယ့ေ်Pကာင့ ်အေရးRကးီေသာအချကတ်ချက ်ြဖစသ်နညး်?  

ခွြဲခားဆကဆ်ေံစရန၊် ရနလိ်4ေစရန၊် အHကမ်းဖကေ်စရန ် ေသးွထိ4းလBံLေဆာ်မBသည ် ကနဦးသတေိပးသည့ ်

�_နက်နိး်,-င့ ် ရကစ်ကယ်4တမ်ာေသာရာဇဝတမ်Bများြဖစပ်ာွးေစသည့ ် မီးပာွးတခ4ြဖစပ်ါသည။် အကယ၍် 

အားလံ4းမဟ4တခ်ဲလ့^ငေ်တာငအ်များစ4သည ်အယငြ်ဖစေ်ပ?၍ ၎ငး်ြဖစစ်ဥ်သည ်ေနာကမ်-ဆကပ်ါလာပါသည။် 

ရပ်ရွာလ"အ့ဖဲွLအစညး်သည ် ဖိအားများေအာကW်-ိေန၍ တငး်မာမBများြမင့တ်ကေ်နသည့ ် အေြခအေနများတငွ ်

ေသးွထိ4းလBံLေဆာ်မBသည ်သသံယ၊ မယံ4Hကညမ်B၊ သညး်မခ,ံိ4ငမ်Bမျိ@းေစမ့ျား ချေနပါသည။် ၎ငး်တိ4၏့ကိ4ယပိ်4င ်

သငွြ်ပငလ်ကSဏာအေပ?အေြခခ၍ံ ရပ်ရွာလ"အ့ဖဲွLအစညး် သိ4မ့ဟ4တ ်တဦးတေယာကခ်ျငး်အား ပစမ်-တထ်ား 

ေသာအမ4နး်စကားများတိ4းပာွးလာြခငး်သည ် ရကစ်ကယ်4တမ်ာေသာရာဇဝတမ်Bများြဖစေ်ပ?ေစရန ် သိ4မ့ဟ4တ ်

ြပငဆ်ငေ်စရနတ်နွး်အားေပး၍ ၎ငး်ကဲသ့ိ4ေ့သာရာဇဝတမ်Bများကျ[းလွန,်ိ4ငသ်ညဟ်"ေသာ �_နက်နိး်တခ4ြဖစပ်ါ 

သည။် 4  ရကစ်ကယ်4တမ်ာေသာ ရာဇဝတမ်Bများ အထ"းသြဖင့ ် လ"မျိ@းတ4နး်သတြ်ဖတမ်Bများ၊ လ"သားမျိ@း,ယွ ်

အေပ?ကျ[းလွနေ်သာရာဇဝတမ်Bများသည ်အစအီစဥ်ဆွရဲန၊် ညx,ိ Bငိး်လ4ပ်ေဆာငရ်န၊် အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ရန ်

အချိနေ်ပးရသည့ ် ြဖစစ်ဥ်တခ4ြဖစပ်ါသည။် ၎ငး်တိ4သ့ည ် သးီြခား သိ4မ့ဟ4တ ် အလိ4အေလျာကြ်ဖစေ်ပ?လာ 

ေသာြဖစရ်ပ်များမဟ4တပ်ါ။ ကိ4ယပိ်4ငသ်ငွြ်ပငလ်ကSဏာများြဖင့ ် စညး်ြခားထားသည့ ် လ"အ့ဖဲွLအစညး်များ၊ 

တငး်မာမBများြမင့တ်ကေ်နသည့အ်ေြခအေနများတငွ ်အမ4နး်စကား,-င့ ်အHကမ်းဖကေ်စရနေ်သးွထိ4းလBံLေဆာ်မB 

များတညW်-ိေနြခငး်အား အေလးထားြခငး်သည ် ကနဦးသတေိပးချက,်-င့ ် ကာကယွတ်ားဆးီေရးRက@ိးပမ်း 

အားထ4တမ်Bများပင ်ြဖစပ်ါသည။် 

အPကမ်းဖကေ်စရန်လCံKေဆာ်မCအား တားဆးီကာကယွရ်ာတငွ ် ဘာသာေရးေခါငး်ေဆာငမ်ျား"#င့ ် အဓိက 

လ<ပ်ေဆာငေ်နသ=များ၏ အခန်းကT 

အHကမ်းဖကေ်စရနလ်BံLေဆာ်မBကိ4 တားဆးီကာကယွရ်ာတငွ ်မညသ်ည့အ်ဓိကလ4ပ်ေဆာငေ်နသ"သည ်လ_မ်းမိ4းမB 

အW-ိဆံ4းြဖစသ်ညဆ်ိ4သညက်ိ4 စဥ်းစားရနမ်-ာ အေရးRကးီပါသည။် ,ိ4ငင်ေံတာ်သည ်ြပညသ်"လ"ထ4အား ကာကယွ ်

ေစာင့ေ်W-ာကရ်န ် အဓိကတာဝနW်-ိပါသည။် သိ4ေ့သာ် တြခားအဓိကလ4ပ်ေဆာငေ်နသ"အများအြပားသည ်

အေရးRကးီေသာအခနး်က`မ- ပါဝငေ်နပါသည။် အထ"းသြဖင့ဘ်ာသာေရးေခါငး်ေဆာငမ်ျားသည ်၎ငး်တိ4အား 

ကိ4းကယွသ်"များ၊ ယံ4Hကညသ်ကဝ်ငမ်Bများအားမ^ေဝသ"များ၏ အြပ@အမ",-င့ဘ်ဝများအေပ? လ_မ်းမိ4းရန ်

 
3  2005 World Summit Outcome document, para. 138 and 139, A/RES? G 60/1, https://documents-
ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/487/60/PDF/N0548760.pdf?OpenElement. 
4 Framework of Analysis for Atrocity Crimes, United Nations Office on Genocide Prevention and the 
Responsibility to Protect:   
http://www.un.org/en/preventgenocide/adviser/pdf/framework%20of%20analysis%20for%20atrocity%20cri 
mes_en.pdf. 
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အားေကာငး်သည့ ် အလားအလာW-ိပါသည။် ၎ငး်တိ4ေ့ဟာေြပာသည့အ်ခါ ၎ငး်တိ4၏့သတငး်စကားများသည ်

ြပငး်ထန၍် ကျယက်ျယြ်ပန ့ြ်ပန ့သ်ကေ်ရာကေ်စပါသည။် 

ဘာသာေရးေခါငး်ေဆာငမ်ျားသည ်အေပါငး်လကSဏာေဆာငသ်ည့န်ညး်လမ်းြဖင့ေ်သာ်လညး်ေကာငး်၊ အ,4တ ်

လကSဏာေဆာငသ်ည့န်ညး်လမ်းြဖင့ေ်သာ်လညး်ေကာငး် ၎ငး်တိ4၏့လ_မ်းမိ4းမBများအား အသံ4းြပ@,ိ4ငပ်ါသည။် 

တချိ@Lဘာသာေရးေခါငး်ေဆာငမ်ျားသည ် အHကမ်းဖကေ်စရနလ်BံLေဆာ်သည့ ် အမ4နး်စကားများ,-င့ ် ရနလိ်4မB 

သတငး်စကားများပျံL ,-ံေ့စရန ်၎ငး်တိ4၏့အေနအထားအား အသံ4းြပ@ခဲH့ကပါသည။် သိ4ေ့သာ် တြခားဘာသာေရး 

ေခါငး်ေဆာငမ်ျားသည ် Tငမ်ိးချမ်းေရး၊ သညး်ခမံB၊ လကခ်မံB၊ အြပနအ်လ-နေ်လးစားမBသတငး်စကားများ 

ပျံL ,-ံေ့စြခငး်အားြဖင်ေ့သာ်လညး်ေကာငး် လ"အ့ဖဲွLအစညး်များအHကားတငး်မာမBများကိ4 ေလျာကျရန ်

လ4ပ်ေဆာငြ်ခငး်အားြဖင့ေ်သာ်လညး်ေကာငး် အHကမ်းဖကမ်B,-င့ ် ေသးွထိ4းလBံLေဆာ်မBများအား တားဆးီရန ်

တာဝနယ်"ခဲH့ကပါသည။် 

ခွြဲခားဆကဆ်မံB၊ ရနလိ်4မB သိ4မ့ဟ4တ ် အHကမ်းဖကမ်Bများြဖစပ်ာွးေစရန ် ေသးွထိ4းလBံLေဆာ်မBများပါဝငသ်ည့ ်

အမျိ@းသားေရး၊ လ"မျိ@းေရး သိ4မ့ဟ4တ ် ဘာသာေရးဆိ4ငရ်ာအမ4နး်စကားများအား ြပ@လ4ပ်ရနေ်သးွထိ4း 

လBံLေဆာ်ြခငး်အားတားြမစသ်ည် ့ Rabat လ4ပ်ေဆာငမ်Bအစအီစဥ် 5  တငွ ် ”ဘာသာေရးေခါငး်ေဆာငမ်ျားအား 

အHကမ်းဖကေ်စရန၊် ရနလိ်4ေစရန ် သိ4မ့ဟ4တ ် ခွြဲခားဆကဆ်ေံစရန ် ေသးွထိ4းလBံLေဆာ်သည့ ် သညး်မခမံBများ၊ 

ေဖာ်ြပချကသ်တငး်စကားများအား အသံ4းြပ@ြခငး်မ- ေW-ာငH်ကဥ်ရန”် အHကြံပ@ထားပါသည။် သိ4ေ့သာ်၎ငး်တိ4 ့ 

သည ်သညး်မခမံB၊ ခွြဲခားဆကဆ်ေံသာတရားေသဆ4ပ်ကိ4ငမ်B၊ အမ4နး်စကားြဖစစ်ဥ်များကိ4ဆန ့က်ျင၍် ခိ4ငမ်ာစာွ 

ချကခ်ျငး်ေဟာေြပာေပးရမည့ ် အေရးRကးီေသာအခနး်က`မ- ပါဝငေ်နပါသည။် အမ4နး်တရားများအား 

ပာွးများရနလ်BံLေဆာ်မBကိ4 တံ4 ့ြပနမ်Bအြဖစ ် အHကမ်းဖကမ်Bအား မညသ်ည့အ်ခါမ^သညး်ခလိံမ့်မည ် မဟ4တ ်

ေHကာငး်ကိ4 W-ငး်လငး်ေအာငြ်ပ@လ4ပ်ထားရပါမည။် 

ဘာသာေရးေခါငး်ေဆာငမ်ျား,-င့ ် အဓိကလ4ပ်ေဆာငသ်"များသည ် ရကစ်ကယ်4တမ်ာေသာရာဇဝတမ်Bများ,-င့ ်

ေသးွထိ4းလBံLေဆာ်မBများကိ4 တားဆးီကာကယွရ်ာတငွ ် ခိ4ငမ်ာအားေကာငး်ေသာမိတဖ်ကမ်ျားြဖစ,်ိ4ငေ်သာ 

ေHကာင့ ် ,ိ4ငင်ေံတာ်အဆင့၊် ေဒသတငွး်အဆင့၊် ,ိ4ငင်တံကာအဆင့အ်ငစ်တကီျ[းW-ငး်များ၊ အရပ်ဖကလ်" ့ 

အဖဲွLအစညး်များ၊ သတငး်မီဒယီာများသည ်ရကစ်ကယ်4တမ်ာေသာရာဇဝတမ်Bများအား တားဆးီကာကယွေ်ရး 

အတကွ ် Rက@ိးပမ်းလ4ပ်ေဆာငရ်ာတငွ ် ဘာသာေရးေခါငး်ေဆာငမ်ျား,-င့ ် ပ"းေပါငး်ပါဝငလ်4ပ်ေဆာငသ်င့ပ်ါ 

သည။် 

 

Fez လ<ပ်ငန်းစဥ ်

Fez လ4ပ်ငနး်စဥ်ဆိ4သညမ်-ာ အတ4မW-ိ၊ သတငး်အချကအ်လကစ်ံ4လင၍် အချိန,်-င့တ်ေြပးညြီပ@လ4ပ်ေသာ 

ေဆးွေ,းွတိ4ငပ်ငမ်Bြဖစစ်ဥ်စးီရီးတခ4ြဖစပ်ါသည။် ၎ငး်တငွအ်ဓိကအားြဖင့ ် ဘာသာေရးေခါငး်ေဆာငမ်ျား,-င့ ်

 
5 A/HRC/22/17/Add.4, appendix, para. 29,  
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Opinion/SeminarRabat/Rabat_draft_outcome.pdf  



 

12  
  

အဓိကလ4ပ်ေဆာငေ်နသ"များသာမက အစိ4းရအရာW-ိများ၊ သးီြခားရပ်တညေ်နေသာ က4လသမဂmအဖဲွLများ၊ 

အရပ်ဖကလ်"မBအဖဲွLအစညး်များ၊ ပဋပိကSတားဆးီကာကယွေ်ရး၊ Tငမ်ိးချမ်းေရးတညေ်ဆာကေ်ရး၊ 

လ"အခငွ့အ်ေရး,-င့ ် ဖံွL Tဖိ@းတိ4းတကမ်Bတငွ ်အလ4ပ်လ4ပ်ေနHကေသာ ဘာသာရပ်ဆိ4ငရ်ာကFမ်းကျငသ်"များလညး် 

ပါဝငပ်ါသည။် ၎ငး်သည ် ရကစ်ကယ်4တမ်ာေသာရာဇဝတမ်Bများြဖစပ်ာွးေစ,ိ4ငသ်ည့ ် ေသးွထိ4းလBံLေဆာ်မBများ 

အား တားဆးီကာကယွရ်န ်မဟာဗျ[ဟာေရးဆွရဲနအ်တကွ ်ဘာသာေရးေခါငး်ေဆာငမ်ျား၊ အဓိကလ4ပ်ေဆာင ်

ေနသ"များ,-င့ ်ပ"းေပါငး်လ4ပ်ေဆာငသ်ည့ ်ပထမဆံ4းေသာ လ4ပ်ငနး်စဥ်ြဖစပ်ါသည။် 

၎ငး်အHကြံပ@ေဆးွေ,းွတိ4ငပ်ငမ်Bများအား ၂၀၁၅ ဧပရယလ််,-င့ ် ၂၀၁၆ ဒဇီငဘ်ာလအတငွး်တငွ ် ကျငး်ပခဲက့ာ 

က4လသမဂmလ"မျိ@းတ4နး်သတြ်ဖတမ်Bတားဆးီေရး,-င့ ် ကာကယွေ်စာင့ေ်W-ာကေ်ရးဆိ4ငရ်ာVံ4းမ- ဦးေဆာငက်ျငး်ပ 

ခဲပ့ါသည။် KAICIID၊ World Council of Churches၊ Network for Religious and Traditional 

Peacemakers အပါအဝင ် အဖဲွLအစညး်များသည ် Fez လ4ပ်ငနး်စဥ်အား ပံပိ့4းက"ညခီဲH့ကပါသည။် ထိ4အ့ြပင ်

အသီယီိ4းပီးယား၊ ေမာ်Vိ4ကိ4၊ အတီလီ၊ ေဂျာ်ဒန၊် ထိ4ငး်၊ အေမရိကနအ်စိ4းရများမ-လညး် ၎ငး်အHကြံပ@ 

ေဆးွေ,းွတိ4ငပ်ငပ်ွဲများအား လကခ်ကံျငး်ပေပးြခငး်အားြဖင့ ်လ4ပ်ငနး်စဥ်အား က"ညပံီပိ့4းေပးခဲH့ကပါသည။် 

ယခ4လ4ပ်ငနး်စဥ်တငွ ် ‘ဘာသာေရးေခါငး်ေဆာငမ်ျား’ ဆိ4သညမ်-ာ ၎ငး်တိ4၏့သကဆ်ိ4ငရ်ာဘာသာေရး 

အငစ်တကီျ[းW-ငး်များ သိ4မ့ဟ4တ ် လ"အ့ဖဲွLအစညး်များမ- ေခါငး်ေဆာငဆ်ိ4သည့အ်ခနး်က`ကိ4 တရားဝင ်

အပ်,-ငး်ထား၍ ,-င့/်သိ4မ့ဟ4တ ် တရားဝငဘ်ာသာေရးဆိ4ငရ်ာအရညအ်ချငး်သတမ်-တခ်ျကမ်ျားW-ိTပီးသ"များကိ4 

ဆိ4လိ4ပါသည။် ‘ဘာသာေရးအဓိကလ4ပ်ေဆာငေ်နသ"များ’ တငွ ် ဘာသာအချငး်ချငး်HကားအေရးကစိOရပ် 

သိ4မ့ဟ4တ ် ဘာသာေရးဆိ4ငရ်ာဖံွL Tဖိ@းတိ4းတကမ်B,-င့ ် လ"သားချငး်စာနာမBကစိOရပ်များ လ4ပ်ကိ4ငေ်ဆာငရွ်ကေ်န 

Hကသ"များ၊ ဘာသာေရးအား ပညာေရးေနာကခ်ြံဖင့ ်သငH်ကားြပသေနသ"များ ပါဝငပ်ါသည။် 

Rabat လ4ပ်ေဆာငရ်နအ်စအီစဥ်အားချမ-တT်ပီးေနာက ် Fez လ4ပ်ငနး်စဥ်အား ရကစ်ကယ်4တမ်ာေသာ 

ရာဇဝတမ်Bများြဖစပ်ာွးေစ,ိ4ငသ်ည့ ် အHကမ်းဖကရ်နေ်သးွထိ4းလBံLေဆာ်များ တားဆးီကာကယွရ်ာတငွ ်

ဘာသာေရးေခါငး်ေဆာငမ်ျား,-င့ ် အဓိကလ4ပ်ေဆာငေ်နသ"များပါဝငမ်ည့ ် သးီြခားအခနး်က`အား 

နကန်ကV်B ိငး်VB ိငး် သV4ပ်ခွဆဲနး်စစ ် ေဆးွေ,းွခဲH့ကပါသည။် ၎ငး်အေြခအေနတငွ ် Fez လ4ပ်ငနး်စဥ်သည ်

ဥပေဒေရးရာအရ ြပနလ်ညတ်ံ4 ့ြပနမ်Bအလွနသ်ိ4သ့ာွးရန,်-င့ ်  အမ4နး်စကားများအား တားဆးီကာကယွြ်ခငး်,-င့ ်

တနြ်ပနြ်ခငး်တငွ ် ထငW်-ားမBနညး်ေသာ်လညး် Hသဇာလ_မ်းမိ4း,ိ4ငသ်ည့ ် အဓိကလ4ပ်ေဆာငေ်နသ"များအေပ? 

အဓိကထားရန ် Rabat လ4ပ်ေဆာငရ်နအ်စအီစဥ်တငွ ် ေပးထားေသာအHကြံပ@ချကမ်ျားအေပ? တံ4 ့ြပနထ်ားမB 

ြဖစပ်ါသည။် 

Fez လ4ပ်ငနး်စဥ်၏ ပထမဆံ4းအHကြံပ@ေဆးွေ,းွပွဲအား KAICIID ,-င့ ် ေမာ်Vိ4ကိ4အစိ4းရ၏ေထာကပံ်မ့Bြဖင့ ်

ေမာ်Vိ4ကိ4တငွ ် ၂၀၁၅ ဧပရယလ််လတငွ ် ကျငး်ပြပ@လ4ပ်ခဲက့ာ ကမaာတဝနး်မ-ဘာသာေရးေခါငး်ေဆာင ်

အRကးီအကမဲျား တကေ်ရာကခ်ဲH့ကပါသည။် အစညး်အေဝးတငွ ် ေဆးွေ,းွခဲH့ကသည့ ် အြပ@သေဘာေဆာင ်

သည့ ် ေဆးွေ,းွချကမ်ျားမ- (“Fez ေHကညာစာတမ်း” ဟ4လညး်ေခ?ဆိ4သည့)် ဥပေဒသဆိ4ငရ်ာ ေHကညာချက ်

မ"Hကမ်း,-င့ ် ဘာသာေရးေခါငး်ေဆာငမ်ျား၊ အဓိကလ4ပ်ေဆာငေ်နသ"များအတကွ ် ရကစ်ကယ်4တမ်ာေသာ 

ရာဇဝတမ်Bများြဖစေ်ပ?ေစ,ိ4ငသ်ည့ ်ေသးွထိ4းလBံLေဆာ်မBများအား တားဆးီကာကယွရ်န ် (“Fez” လ4ပ်ေဆာငရ်န ်
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အစအီစဥ်ဟ4လညး်ေခ?ဆိ4သည့)် လ4ပ်ေဆာငရ်နအ်စအီစဥ်မ"Hကမ်း ထကွေ်ပ?လာခဲပ့ါသည။် ေဒသတငွး် 

အHက@ံြပ@ေဆးွေ,းွမBများမ-6  အHကမ်းဖကေ်စရနေ်သးွထိ4းလBံLေဆာ်မBများကိ4 တားဆးီကာကယွရ်န ် ဘာသာေရး 

ေခါငး်ေဆာငမ်ျား,-င့ ် အဓိကလ4ပ်ေဆာငေ်နသ"များအတကွ ် ေဒသဆိ4ငရ်ာမဟာဗျ[ဟာများ ေရးဆွ,ဲိ4ငခ်ဲက့ာ 

(၎ငး်အား ေဒသဆိ4ငရ်ာလ4ပ်ေဆာငရ်နအ်စအီစဥ်များဟ4လညး်ေခ?ဆိ4ပါသည)် Fez လ4ပ်ေဆာငရ်နအ်စအီစဥ် 

ကိ4လညး် ြပနလ်ညမ် _မ်းမံ,ိ4ငခ်ဲပ့ါသည။် 

၎ငး်အHကြံပ@ေဆးွေ,းွပွဲများသိ4 ့ ,ိ4ငင်ေံပါငး် ၇၇ ,ိ4ငင်မံ-7ဘာသာေရးေခါငး်ေဆာငမ်ျား,-င့ ် အဓိကလ4ပ်ေဆာင ်

ေနသ"ေပါငး် ၂၃၂ ေယာက ် တကေ်ရာကခ်ဲH့ကပါသည။် တကေ်ရာကလ်ာသ"များမ-ာ မတ"ညေီသာအ4ပ်စ4များ၊ 

ဘာသာေရးဂိ4ဏး်ခွမဲျားမ- ဗ4ဒ£ဘာသာ၊ ခရစယ်ာန၊် မတွစ်လင၊် ဟိ,¤[၊ ဂျ[း၊ ဆစခ်မ်ျားအြပင ်Baha’i, Kakai, 

Yazidi, Candomblé ,-င့ ်လ"သားပဓါနဝါဒအီပါအဝင ်လ"နညး်စ4ဘာသာေရးအ4ပ်စ4များမ- ကိ4ယစ်ားလ-ယမ်ျား 

လညး် တကေ်ရာကခ်ဲH့ကပါသည။် အစညး်အေဝးသိ4 ့ တကေ်ရာကလ်ာသ"များ၏ အနညး်ဆံ4း ၃၀ ရာခိ4င,်Bနး်မ-ာ 

အမျိ@းသမီးများြဖစH်ကပါသည။် 

 

ဘာသာေရးေခါငး်ေဆာငမ်ျား၊ အဓိကလ<ပ်ေဆာငေ်နသ=များအတကွ ် ရကစ်ကယ်<တမ်ာေသာရာဇဝတမ်Cများ 

ြဖစေ်ပFေစ"ိ<ငသ်ည့ ်ေသးွထိ<းလCံKေဆာ်မCများအား တားဆးီကာကယွေ်ရး လ<ပ်ေဆာငရ်န်အစအီစဥ ် 

ဘာသာေရးေခါငး်ေဆာငမ်ျား၊ အဓိကလ4ပ်ေဆာငေ်နသ"အတကွ ် ရကစ်ကယ်4တမ်ာေသာရာဇဝတမ်Bများ 

ြဖစေ်ပ?ေစ,ိ4ငသ်ည့ ် ေသးွထိ4းလBံLေဆာ်မBများအား တားဆးီကာကယွေ်ရးလ4ပ်ေဆာငရ်နအ်စအီစဥ် 

(“လ4ပ်ေဆာငရ်နအ်စအီစဥ်”) သည ်Fez လ4ပ်ငနး်စဥ်အတငွး် ရW-ိခဲေ့သာ ေဒသဆိ4ငရ်ာအHကြံပ@ေဆးွေ,းွပွဲများ 

အားလံ4း၏ အHကြံပ@ချကမ်ျားမ- ေပ?ေပါကခ်ဲြ့ခငး်ြဖစပ်ါသည။် ေဒသဆိ4ငရ်ာလ4ပ်ေဆာငရ်နအ်စအီစဥ် 

ပံ4သ`ာနြ်ဖင့W်-ိေနေသာ ၎ငး်အHကြံပ@ချကမ်ျားအား ေနာကဆ်ကတ်ွတဲငွ ်ေဖာ်ြပထားပါသည။် 

၎ငး်လ4ပ်ေဆာငရ်နအ်စအီစဥ်သည ် ,ိ4ငင်တံကာလ"အ့ခငွ့အ်ေရးစ,ံBနး်များ အထ"းသြဖင့ ် လွတလ်ပ်စာွ 

ထ4တေ်ဖာ်ေြပာဆိ4ခငွ့၊် ထငြ်မငယ်"ဆခငွ့၊် ယံ4Hကညက်ိ4းကယွခ်ငွ့၊် Tငမ်ိးချမ်းစာွစတီနး်လ-ည့လ်ညခ်ငွ့မ်ျားအား 

ြမxင့တ်ငေ်လးစားြခငး်များြဖင့ ် ေပါငး်စပ်ထားပါသည။် လ4ပ်ေဆာငရ်နအ်စအီစဥ်တငွပ်ါဝငေ်သာ 

၎ငး်အHကြံပ@ချကမ်ျားသည ် အေြခအေနအမျိ@းမျိ@း,-င့သ်င့ေ်လျာ်၍ လ"အ့ခငွ့အ်ေရးချိ@းေဖာကမ်Bများအား 

 
6 Fez (Morocco), April 2015; Treviso (Italy), September 2015; Amman (Jordan), November 2015; Washington D.C. 
(United States of America), February-March 2016; Addis Ababa (Ethiopia), May 2016; Bangkok (Thailand), 
December 2016. 
7 Argentina, Australia, Austria, Bahrain, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Brazil, Burundi, Cambodia, Canada,  
Central African Republic, Chad, Chile, China, Colombia, Cote d’Ivoire, Democratic Republic of the Congo,  
Denmark, Egypt, El Salvador, Eritrea, Ethiopia, Finland, France, Germany, Guatemala, Guyana, Haiti, India, 
Indonesia, Iraq, Ireland, Israel, Italy, Jordan, Kenya, Lebanon, Liberia, Libya, Malawi, Malaysia, Maldives, 
Mongolia, Morocco, Mozambique, Myanmar, Nepal, The Netherlands, New Zealand, Nicaragua, Nigeria, 
Pakistan, Palestine, Peru, Philippines, Poland, Romania, Rwanda, Saudi Arabia, Senegal, Sierra Leone, Singapore, 
South Africa, South Sudan, Spain, Sri Lanka, Sudan, Sweden, Switzerland, Syria, Thailand, Tunisia, Turkey, 
Uganda, United Kingdom, United States, Zimbabwe. 
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ကာကယွေ်စာင့ေ်W-ာကြ်ခငး်၊  အHကမ်းဖကအ်စနွး်ေရာကဝ်ါဒအား တားဆးီကာကယွြ်ခငး်၊ ပဋပိကSများအား 

တားဆးီကာကယွမ်ျားအပါအဝင ်တြခားအခငး်အကျငး်တငွလ်ညး် အသံ4းြပ@,ိ4ငပ်ါသည။် 

လ4ပ်ေဆာငရ်နအ်စအီစဥ်သည ် အဓိကအားြဖင့ ် ဘာသာေရးေခါငး်ေဆာငမ်ျား၊ အဓိကလ4ပ်ေဆာငေ်နသ"များ 

အတကွရ်ညရွ်ယေ်သာ်လညး် ၎ငး်တငွ ်,ိ4ငင်မံျား,-င့ ် ,ိ4ငင်ေံတာ်အငစ်တကီျ[းW-ငး်များ၊ ေလာက ီ (ဘာသာေရး 

,-င့မ်ဆိ4ငေ်သာ) အရပ်ဖကလ်"မBအဖဲွLအစညး်များ၊ မီဒယီာသစမ်ျား၊ Vိ4 းရာအစဥ်အလာမီဒယီာများအပါအဝင ်

တြခားအဓိကလ4ပ်ေဆာငေ်နသ"များအတကွလ်ညး် အHကြံပ@ချကမ်ျားအေသးစတိပ်ါဝငပ်ါသည။် ရကစ်က ်

ယ4တမ်ာေသာရာဇဝတမ်Bများ,-င့ ် ေသးွထိ4းလBံLေဆာ်မBများအား တားဆးီကာကယွြ်ခငး်သည ် မတ"ညေီသာ 

အဓိကလ4ပ်ေဆာငေ်နသ"များသည ် တ"ညေီသာရညမ်-နး်ချကအ်တကွ ် ပ"းေပါငး်ေဆာငရွ်ကမ်-သာလ^င ်

ေအာငြ်မင,်ိ4ငမ်ည့ ်အလ_ာအထပ်ထပ်ပါဝငသ်ည့ ်Rက@ိးပမ်းအားထ4တမ်Bပငြ်ဖစပ်ါသည။် 

လ4ပ်ေဆာငရ်နအ်စအီစဥ်အား ပVိ4ဂရမ်ဆိ4ငရ်ာကရိိယာတခ4အြဖစရ်ညရွ်ယထ်ားပါသည။် ၎ငး်သည ်

ဘာသာေရးေခါငး်ေဆာငမ်ျား၊ အဓိကလ4ပ်ေဆာငေ်နသ"များ၊ တြခားသကဆ်ိ4ငရ်ာလ4ပ်ေဆာငပ်ါဝငသ်"များ၏ 

အလ4ပ်များအား သတငး်ေပးရန၊် အHကြံပ@ရန,်-င့ ်အHကမ်းဖကရ်နလ်BံLေဆာ်မBကိ4 တားဆးီကာကယွရ်န ်၎ငး်တိ4 ့ 

လ4ပ်ေဆာင,်ိ4ငမ်ည့န်ညး်လမ်းများအတကွ ် အြမငသ်ေဘာထားများ,-င့ ် အHကြံပ@ချကမ်ျားအား ပံပိ့4းေပးရန ်

ရညရွ်ယပ်ါသည။် 

လ4ပ်ေဆာငရ်နအ်စအီစဥ်တငွ ်အ4ပ်စ4Rကးီ (၃) စ4ထ၌ဲ အဓိကအHကြံပ@ချက ်(၉) အ4ပ်စ4 ပါဝငပ်ါသည။်   

 

တားဆးီကာကယွြ်ခငး် 

၁။အHကမ်းဖကေ်စရနေ်သးွထိ4းလBံLေဆာ်မBများအား တားဆးီကာကယွတ်နြ်ပနရ်န ်သးီြခားလ4ပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျား၊ 

၂။ အHကမ်းဖကအ်စနွး်ေရာကဝ်ါဒြဖစေ်ပ?ေစရန ်ေသးွထိ4းလBံLေဆာ်မBများအား တားဆးီကာကယွြ်ခငး်၊ 

၃။ ကျား−မအေြခြပ@အHကမ်းဖကမ်Bြဖစေ်ပ?ေစရန ်ေသးွထိ4းလBံLေဆာ်မBများအား တားဆးီကာကယွြ်ခငး်၊ 

 

ြမOင့တ်ငြ်ခငး် 

၄။ ပညာေရး,-င့ ်စမ်ွးရညတ်ညေ်ဆာကမ်B ြမxင့တ်ငေ်ပးြခငး်၊ 

၅။ ဘာသာအချငး်ချငး်Hကား၊ ဘာသာဝငအ်ချငး်ချငး်HကားေတွLဆံ4ေဆးွေ,းွမBကိ4ြမxင့တ်ငြ်ခငး်၊ 

၆။ Vိ4းရာအစဥ်အလာမီဒယီာများ,-င့ ်မီဒယီာအသစမ်ျားအHကား ပ"းေပါငး်ေဆာငရွ်ကမ်Bကိ4 ြမxင့တ်ငြ်ခငး်၊ 

၇။ ေဒသတငွး်,-င့ ်,ိ4ငင်တံကာမိတဖ်ကမ်ျားြဖင့ ်ပ"းေပါငး်ပါဝငေ်ဆာငရွ်ကြ်ခငး်ကိ4 ြမxင့တ်ငြ်ခငး်၊ 
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တညေ်ဆာကြ်ခငး် 

၈။ လ"အ့ခငွ့အ်ေရးများအား ေလးစားြခငး်၊ ကာကယွေ်စာင့ေ်W-ာကြ်ခငး်၊ ြမxင့တ်ငြ်ခငး်မ-တဆင့ ် Tငမ်ိးချမ်း၊ 

မ^တ၊ အားလံ4းပါဝငမ်BW-ိသည့ ်လ"အ့ဖဲွLအစညး်များ တညေ်ဆာကြ်ခငး်၊ 

၉။ ဘာသာေရးေခါငး်ေဆာငမ်ျားအတကွ ်ကနွယ်ကမ်ျားတညေ်ဆာကြ်ခငး်။ 

 

အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ြခငး် 

Fez လ4ပ်ငနး်စဥ်အတငွး် ကျငး်ပခဲသ့ည့အ်စညး်အေဝးများတငွ ် တကေ်ရာကခ်ဲသ့"များအပါအဝင ် Fez 

လ4ပ်ငနး်စဥ်တငွ ် ပ"းေပါငး်ပါဝငသ်" ရပ်ရွာလ"အ့ဖဲွLအစညး်မ- အဓိကလ4ပ်ေဆာငေ်နသ"များသည ် ေဒသတငွး် 

အဆင့၊် ,ိ4ငင်ေံတာ်အဆင့,်-င့ ်ေဒသ,�ာရအဆင့မ်ျားတငွ ်အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်မည့ ်လ4ပ်ေဆာငရ်နအ်စအီစဥ် 

အတကွ ် မြဖစမ်ေနလိ4အပ်သ"များြဖစပ်ါသည။် လ4ပ်ေဆာငရ်နအ်စအီစဥ်အား ြပည့ြ်ပည့စ်ံ4စံ4၊ ကျယက်ျယ ်

ြပန ့ြ်ပန ့အ်ေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ရနအ်တကွ ် ,ိ4ငင်ေံတာ်,-င့ဘ်ာသာေရးအငစ်တကီျ[းW-ငး်များ၊ ေလာက,ီ-င့ ်

ဘာသာေရးအရပ်ဖကလ်"မBအဖဲွLအစညး်များ၊ မီဒယီာသစမ်ျား၊ Vိ4 းရာအစဥ်အလာမီဒယီာများ၊ ပညာေရး,-င့ ်

ပညာေရးအသိ4ငး်အဝိ4ငး်အငစ်တကီျ[းW-ငး်များ၊ ေဒသတငွး်,-င့ ် ,ိ4ငင်တံကာအဖဲွLအစညး်များအပါအဝင ်

သကဆ်ိ4ငရ်ာပတသ်ကဆ်က,်ယွသ်"များမ- ဝိ4ငး်ဝနး်လ4ပ်ေဆာငရ်န ် အHကြံပ@ပါသည။် ယခ4လ4ပ်ငနး်စဥ်တငွ ်

ကတကိဝတြ်ပ@ထားသည့ ် က4လသမဂm၊ အဓိကအရပ်ဖကလ်"အ့ဖဲွLအစညး် မိတဖ်ကမ်ျား၊ ယံ4Hကညမ်Bအေြခြပ@ 

အဓိကလ4ပ်ေဆာငေ်နသ"များ,-င့အ်တ" က4လသမဂmလ"မျိ@းတ4နး်သတြ်ဖတမ်Bတားဆးီေရး,-င့ ် ကာကယွ ်

ေစာင့ေ်W-ာကေ်ရးဆိ4ငရ်ာVံ4းသည ်လ4ပ်ေဆာငရ်နအ်စအီစဥ်အားအေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ြခငး်၊ ၎ငး်လ4ပ်ေဆာငမ်B 

များအား အကြဲဖတဆ်နး်စစြ်ခငး်၊ ၎ငး်တိ4မ့-ရW-ိေသာ ေကာငး်မနွေ်သာအေလအ့ထများ,-င့ ်သငခ်နး်စာများအား 

ြဖန ့ေ်ဝေပးြခငး်များ,-င့ဆ်ကစ်ပ်ေသာ လ4ပ်ေဆာငမ်Bများအား ဆကလ်ကစ်မံီခန ့ခ်ွသဲာွးပါမည။်  

လ4ပ်ေဆာငရ်နအ်စအီစဥ်အားအေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ြခငး်သည ် ရကစ်ကယ်4တမ်ာေသာရာဇဝတမ်Bများအား 

တားဆးီကာကယွရ်န ် အထ"းသြဖင့ဘ်ာသာေရး,-င့ ် ဘာသာေရးဂိ4ဏး်ခွမဲျားအHကား တငး်မာမBများ၊ 

အHကမ်းဖကမ်Bများြဖစပ်ာွးေနေသာ ေဒသများတငွ ် အေထာကအ်ပံြ့ဖစေ်စ,ိ4ငပ်ါသည။် ၎ငး်အား 

အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်မBသည ် လွတလ်ပ်စာွထ4တေ်ဖာ်ေြပာဆိ4ခငွ့၊် ထငြ်မငယ်"ဆခငွ့၊် ယံ4Hကညက်ိ4းကယွခ်ငွ့၊် 

Tငမ်ိးချမ်းစာွစတီနး်လ-ည့လ်ညခ်ငွ့မ်ျားအပါအဝင ် လ"အ့ခငွ့အ်ေရးအား ေလးစားြခငး်၊ ကာကယွေ်စာင့ေ်W-ာက ်

ြခငး်၊ ြမxင့တ်ငြ်ခငး်များကိ4လညး် တိ4းတကေ်စပါသည။်  
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ဘာသာေရးေခါငး်ေဆာငမ်ျား၊ အဓိကလ<ပ်ေဆာငေ်နသ=များအတကွ ်ရကစ်ကယ်<တမ်ာေသာရာဇဝတမ်Cများ 

ြဖစေ်ပFေစ"ိ<ငသ်ည့ ်ေသးွထိ<းလCံKေဆာ်မCများအား တားဆးီကာကယွေ်ရး လ<ပ်ေဆာငရ်န်အစအီစဥ ် 
 

တားဆးီကာကယွြ်ခငး်  

၁။ အPကမ်းဖကေ်စရန်လCံKေဆာ်မCများအား တားဆးီကာကယွတ်န်ြပန်ရန် သးီြခားလ<ပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျား 

ရညရွ်ယခ်ျကမ်ျား − (က) အHကမ်းဖကေ်စရနလ်BံLေဆာ်ေပးသည့ ် အမ4နး်စကား သိ4မ့ဟ4တ ် ရနလိ်4မBသတငး် 

စကားများအား ပျံL ,-ံေ့စြခငး်၊ ြဖန ့ေ်ဝြခငး်မ- ေW-ာငH်ကဥ်ရန၊် (ခ) တြခားလ"အ့ဖဲွLအစညး်အား ပစမ်-တထ်ားေနချိန ်

တငွ ်အသတံတိမ်ေနရန၊် (ဂ) အHကမ်းဖကေ်စရနလ်BံLေဆာ်မBများအား ေစာင့H်ကည့ထ်နိး်ချ@ပ်ရန၊် လ"သWိ-ငH်ကား 

VB ံ Lချတံ4 ့ြပနရ်န၊် (ဃ) မတ"ကွြဲပားသည့သ်တငး်စကားများ ပံပိ့4းေပးရန၊် (င) ယံ4တမ်း (ဒ`ာရီ) များအား ဖွင့ခ်ျ၍ 

မ-ားယငွး်ေသာေကာလဟလာများကိ4 ြပနလ်ညေ်ချပရန၊် (စ)  ေသးွထိ4းလBံLေဆာ်မBတငွ ် တာဝနW်-ိသည့ ်

ေဟာေြပာသ" ,-င့/်သိ4မ့ဟ4တ ် ရကစ်ကယ်4တမ်ာေသာရာဇဝတမ်Bများ ြဖစေ်ပ?ေစ,ိ4ငသ်ည့ ် အHကမ်းဖကရ်န ်

ေတာငး်ဆိ4မBအားတံ4 ့ြပနရ်န ် ြဖားေယာငး်ခထံားရသည့ ် လ"ပ4ဂmိ@လ်ပရိတသ်တမ်ျား,-င့ ် ေတွLဆံ4ေဆးွေ,းွရာတငွ ်

ပါဝငရ်န၊် (ဆ) ယံ4Hကညသ်ည့ရ်ပ်ရွာလ"အ့ဖဲွLအစညး်များအေပ? အြပ@သေဘာေဆာငလ်_မ်းမိ4း၍ ၎ငး်တိ4၏့ 

တားဆးီကာကယွရ်နလ်4ပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျားအား ေထာကပံ်ေ့ပးရန၊် (ဇ) အHကမ်းဖကရ်နလ်BံLေဆာ်ခရံသ"အား 

စညး်လံ4းည�ီ_တမ်Bအား ြပသရန။် 

 

ဦးတညသ်= (ပစမ်#တ)် ၁။ ဘာသာေရးေခါငး်ေဆာငမ်ျား"#င့ ်အဓိကလ<ပ်ေဆာငေ်နသ=များ 

Ø တငး်မာမBများြမင့တ်ကလ်ာြခငး်မ- ကာကယွတ်ားဆးီရန ် ေသးွထိ4းလBံLေဆာ်မBများ ေပ?ေပါကလ်^င ်

ေပ?ေပါကခ်ျငး် တံ4 ့ြပနေ်ဆာငရွ်ကပ်ါ။ 

Ø သာမနရ်ာဇဝတမ်Bများသာလ^င ် ြဖစေ်ပ?ေစသည့ ် ေဟာေြပာမB,-င့ ် အHကမ်းဖကေ်စရနလ်BံLေဆာ်ေပးသည့ ်

ေဟာေြပာမBအHကား ြခားနားချကက်ိ4 ေလလ့ာထားပါ။ 

Ø အHကမ်းဖကေ်စရနလ်BံLေဆာ်ေပးသည့ ် အမ4နး်စကားများအား စဥ်ဆကမ်ြပတသ်တမ်-တေ်ဖာ်ထ4တရ်န,်-င့ ်

ရငဆ်ိ4ငတ်ံ4 ့ြပနရ်နအ်တကွ ်ဆိ4W-ယမီ်ဒယီာအပါအဝင ်သတငး်မီဒယီာများအား ေစာင့H်ကည့ထ်နိး်ချ@ပ်ပါ။ 

Ø ယံ4Hကညမ်BအေHကာငး် ေကာငး်မနွေ်သာပံ4ရိပ်များ,-င့ ်ဇာတလ်မ်းများ ြဖန ့ေ်ဝေပးပါ။ 

Ø မိမိ၏ ရပ်ရွာလ"အ့ဖဲွLအစညး်အား ပစမ်-တအ်ထားခေံနရစဥ်သာမက ဘာသာမတ"ေသာလ"အ့ဖဲွLအစညး်တခ4 

အား ပစမ်-တအ်ထားခေံနရပါက ၎ငး်ကိ4လ"သWိ-ငH်ကားရပ်တညေ်ြပာဆိ4ပါ။ 

Ø လ"အ့ခငွ့အ်ေရး,-င့ ် တရားမ^တမB၊ အဖိ,-ပ်ိခသံ"များဖကမ်- ေထာကပံ်က့"ညေီနသ" တြခားဘာသာေရး 

ေခါငး်ေဆာငမ်ျား၊ အဓိကလ4ပ်ေဆာငေ်နသ"များ၏ ဦးေဆာငလ်Bပ်W-ားေနမBများကိ4 ေထာကခ်ပံါ။ 

Ø အမ4နး်တရား,-င့ ် အHကမ်းဖကမ်Bကိ4လBံLေဆာ်ေပးသည့ ် ဘာသာေရးေခါငး်ေဆာငမ်ျား၊ အာဏာပိ4ငမ်ျားမ- 

ထ4တြ်ပနေ်သာ ဘာသာေရးထ4တြ်ပနခ်ျကမ်ျား၊ ဒကီရီများအား  ေစာင့H်ကည့ပ်ါ။ စ4ေဆာငး်ပါ။ ြဖန ့ေ်ဝပါ။ 
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Ø ေသးွထိ4းလBံLေဆာ်မBများအား VB ံ Lချေသာ ,-င့/်သိ4မ့ဟ4တ ် တြခားမ"ကွသဲတငး်စကားများအား ေြပာHကား 

ေနေသာ ဘာသာေရးေခါငး်ေဆာငမ်ျား၊ အာဏာပိ4ငမ်ျား၏ ဘာသာေရးဆိ4ငရ်ာထ4တြ်ပနခ်ျက ်

အစရီငခ်စံာများ၊ ဒကီရီများအား ထ4တေ်ဝြဖန ့ြ်ဖ[းပါ။ 

Ø ဇာတလ်မ်းများအား ပံ4စြံပနခ်ျရန ် မီဒယီာအသစ,်-င့ ် Vိ4 းရာအစဥ်အလာမီဒယီာမဟာဗျ[ဟာများအား 

တညေ်ဆာကမ်^ေဝပါ။ ထိ4သိ4ေ့ဆာငရွ်ကရ်ာတငွ ် သတငး်စကားများသည ် မ-နက်နေ်သာလ"ထ4ဆသီိ4 ့ 

ေရာကW်-ိြခငး်ကိ4 ေသချာေစရန ်ကFမ်းကျငပ်ညာW-ငမ်ျားြဖင့တ်ိ4ငပ်ငပ်ါ။ 

Ø အွနလိ်4ငး်,-င့ ်အွနလိ်4ငး်ြပငပ်တငွ ်အြပ@သေဘာေဆာငေ်သာ တြခားမ"ကွေဲဟာေြပာမBများ ြဖန ့ေ်ဝပါ။ 

Ø ေသးွထိ4းလBံLေဆာ်မBများအား တားဆးီကာကယွတ်နြ်ပနြ်ခငး်,-င့ပ်တသ်ကသ်ည့ ် ေအာငြ်မငေ်သာ 

ဇာတလ်မ်းများအား ြဖန ့ေ်ဝပါ။ 

Ø တနြ်ပနမ်"ကွသဲတငး်စကားများအား ေဒသယိစကားများအပါအဝင ် ေဒသခဘံာသာစကားများအား 

အသံ4းြပ@၍ ြဖန ့ေ်ဝပါ။ 

Ø မီဒယီာအသစ၊် Vိ4းရာအစဥ်အလာမီဒယီာများမ-တဆင့ ်ချစြ်ခငး်ေမတ� ာ၊ ေသးွစညး်ည�ီ_တမ်Bများေဖာ်ြပ၍ 

အမ4နး်တရားများအား တံ4 ့ြပနေ်သာဘာသာေရးေခါငး်ေဆာငမ်ျား၊ ရပ်ရွာလ"အ့ဖဲွLအစညး်များ၏ 

ဇာတလ်မ်းများကိ4 W-ငး်ြပပါ။ 

Ø ရနလိ်4သ"များ သိ4မ့ဟ4တ ် ခွြဲခားဆကဆ်မံB သိ4မ့ဟ4တ ် အစနွး်ေရာကအ်ေတးွအြမင ် (အိ4ငဒ်ေီယာ်ေလာ်ဂျီ) 

W-ိသ"များအပါအဝင ် ရပ်ရွာလ"အ့ဖဲွLအစညး်များ၊ လ"ထ4ပရိတသ်တမ်ျားအားလံ4း,-င့ ် ေတွLဆံ4ေဆးွေ,းွမBများ 

တငွ ်ပ"းေပါငး်ပါဝငေ်ဆာငရွ်ကပ်ါ။ 

Ø “ေသးွထိ4းလBံLေဆာ်ခရံသ" (သားေကာင)် များ” ကိ4နားေထာင၍် ၎ငး်တိ4၏့VB Lေဒါင့အ်ြမငမ်ျားအား 

တသားတညး်ြဖစေ်အာငေ်ပါငး်စပ်ပါ။ 

Ø တငး်မာမBများြမင့တ်ကေ်နသည့အ်ေြခအေနများတငွ ်တနြ်ပနမ်"ကွသဲတငး်စကားများအား ြဖန ့ြ်ဖ[းေပးရန ်

တာဝနေ်ပး,ိ4ငသ်ည့ ် လ_မ်းမိ4းမBW-ိ၍ စ"းစိ4ကလ်4ပ်ကိ4ငေ်ဆာငရွ်က,်ိ4ငမ်ည့ ် ဘာသာေရးေခါငး်ေဆာငမ်ျား၊ 

အဓိကလ4ပ်ေဆာငေ်နသ"များအား သတမ်-တေ်ဖာ်ထ4တပ်ါ။ 

Ø သင့ေ်လျာ်သည့အ်ခါ အHကမ်းဖကေ်စရနလ်BံLေဆာ်မBL၊ အမ4နး်စကားများ၏ အေHကာငး်ရငး်,-င့မ်"လဇစြ်မစ ်

များအားတားဆးီရန ် ,ိ4ငင်ေံတာ်အဆင့ဘ်ာသာအချငး်ချငး်Hကားေလလ့ာမBများ တညေ်ထာငပ်ါ။ 

အHကမ်းဖကမ်Bများ၏ ေတွLရေလW့-ိေသာ၊ ဖဲွLစညး်တညေ်ဆာကထ်ားေသာ၊ ယဥ်ေကျးမBဆိ4ငရ်ာဇစြ်မစမ်ျား 

အား သတမ်-တေ်ဖာ်ထ4တ၍် သV4ပ်ခွဆဲနး်စစပ်ါ။ 

Ø အHကမ်းဖကရ်နလ်BံLေဆာ်မBများအား တားဆးီကာကယွတ်နြ်ပနရ်န ် လကW်-ိတညW်-ိေနေသာ ဦးေဆာင ်

လ4ပ်W-ားမBများအား  ြမxင့တ်င၊် ပံပိ့4းေပး,ိ4ငရ်နအ်လိ4င့-ာ ေအာကေ်ဖာ်ြပပါတိ4အ့ပါအဝင ်ေြမပံ4ေရးဆွပဲါ။ 

- ဘာသာေရးအဓိကလ4ပ်ေဆာငေ်နသ"များအတကွ ်ပညာေပးေနေသာ၊ သငတ်နး်များေပးေနေသာ 

ပညာေရးအငစ်တကီျ[းW-ငး်များ၊ 
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- ဆိ4W-ယ၊် ပံ4,-ပ်ိ၊ V4ပ်ြမငသ်Hံကား,-င့ ်တြခားမီဒယီာက4မ~ဏမီျား၊ 

- ရပ်ရွာအေြခြပ@ဦးေဆာငလ်Bပ်W-ားမBများအတကွတ်ာဝနW်-ိေသာ အဖဲွLအစညး်များ၊ 

- ဘာသာေရး,-င့ ်ေလာကအီငစ်တကီျ[းW-ငး်များ၊ အဖဲွLအစညး်များ၊ 

- ဘာသာအချငး်ချငး်Hကား၊ ဘာသာဝငအ်ချငး်ချငး်HကားေတွLဆံ4ေဆးွေ,းွမBများ၊ ပညာေပးမBများ၊ 

သငတ်နး်ေပးမBများေဆာငရွ်ကေ်နHကေသာအငစ်တကီျ[းW-ငး်များ၊  

ဦးတညသ်= (ပစမ်#တ)် ၂။ ေဒသခံရပ်ရွာလ=အ့ဖဲွKအစညး်များ 

Ø မညသ်ည့ယ်ံ4Hကညမ်Bကိ4 ကိ4ယစ်ားြပ@သည့ ် ဘာသာေရးေခါငး်ေဆာငမ်ျား၊ အဓိကလ4ပ်ေဆာငသ်"များမဆိ4 

အHကမ်းဖကရ်နလ်BံLေဆာ်မBများအား တားဆးီကာကယွြ်ခငး်,-င့ပ်တသ်က၍် လ"သWိ-ငH်ကားရပ်တည ်

ေြပာဆိ4မBများြပ@လ4ပ်သည့အ်ခါတငွ ်၎ငး်တိ4အ့ားေထာကခ်ပံါ။ 

Ø အHကမ်းဖကရ်နလ်BံLေဆာ်မBများကိ4 တားဆးီကာကယွဟ်န ့တ်ားထနိး်ချ@ပ်ရန ် ခိ4ငမ်ာအားေကာငး်ေသာ 

ဘာသာစံ4လ"မBေရးဆိ4ငရ်ာ လ4ပ်ေဆာငခ်ျကက်မ်ပိနး်များအား ေဆာငရွ်ကပ်ါ။ ကမ်းပိနး်ေခါငး်ေဆာငမ်ျား 

သည ် စံ4လငက်ွြဲပားသည့ယ်ံ4Hကညမ်Bေနာကခ်Wံ-ိေသာ လ4ပ်ေဆာငသ်"များ (အမျိ@းသမီး၊ လ"ငယ၊် 

မတ"ညေီသာအသကေ်မးွအလ4ပ်အကိ4ငW်-ိသ"များ) ြဖစေ်နပါေစ။ 

Ø “လ"အများအြပားစ4ေဝးမB” ကဲသ့ိ4ေ့သာ ရပ်ရွာအဆင့ဦ်းေဆာငလ်4ပ်W-ားမBများကိ4 လ4ပ်ေဆာင၍် လျငြ်မနစ်ာွ 

တံ4 ့ြပန,်ိ4ငေ်သာကနွယ်ကမ်ျားအား တညေ်ဆာကပ်ါ။ သတငး်စာW-ငး်လငး်ပွဲများ၊ သတငး်ထ4တြ်ပနခ်ျက ်

များ၊ ဘေလာဂ့်များ၊ သတငး်စာဂျာနယမ်ျား၊ ဗီွဒယီိ4များ၊ V4ပ်W-ငမ်ျား၊ ေတးဂီတများ၊ V4ပ်ပံ4ြဖင့ေ်ဖာ်ြပသည့ ်

အ,4ပညာများမ-တဆင့ ်သတငး်စကားများအား ပံ4သ`ာနမ်ျိ@းစံ4ြဖင့ြ်ဖန ့ေ်ဝပါ။ 

Ø နာမညေ်ကျာ်Hကားသ"များအား ေြပာေရးဆိ4ခငွ့W်-ိသ"များ၊ သတံမနမ်ျားအြဖစ ်ခန ့အ်ပ်ပါ။ 

Ø ေဒသ,�ရအဆင့အ်ရာW-ိများ၊ စာနယဇ်ငး်သမားများ (ဂျာနယလ်စမ်ျား) အပါအဝင ် အစိ4းရအရာW-ိများ,-င့ ်

မိတဖ်ကဖဲွ်L၍ ေရW-ညလ်4ပ်ေဆာငပ်ါ။ 

Ø ယံ4Hကညမ်Bအေြခြပ@ကမ်းပိနး်များတငွ ် လ"ငယက်ိ4ယစ်ားလ-ယမ်ျား (အသက ် ၁၁ ,-စမ်- ၁၅ ,-စW်-ိေသာ 

လ"ငယမ်ျား,-င့ ်ေကာလိပ်၊ တက« သိ4လ်ေကျာငး်သားများ) ပါဝငေ်စပါ။ 

Ø ကာလW-ညယ်ဥ်ေကျးမBဆိ4ငရ်ာေြပာငး်လဲမBများအြပင ် တကိျေသချာ၍လ4ပ်ေဆာင,်ိ4ငေ်သာ မ"ဝါဒ 

ေြပာငး်လဲမBများရW-ိေအာင ်စ"းစိ4ကလ်4ပ်ေဆာငပ်ါ။ 

Ø အမ4နး်တရားများြဖင့ြ်ပည့,်-ကေ်နေသာ သတငး်စကားသယေ်ဆာငသ်"များ,-င့ ် ေဒသခရံပ်ရွာ 

လ"အ့ဖဲွLအစညး်၏ မဟာမိတြ်ပ@ပ"းေပါငး်ေဆာငရွ်ကမ်BများအHကား ဘ`ာေရးဆိ4ငရ်ာကာွဟချကက်ိ4 

ေြဖW-ငး်ရန ်ဘ`ာေရးဆိ4ငရ်ာဇစြ်မစမ်ျားကိ4 W-ာေဖွပါ။ 

Ø အHကမ်းဖကေ်စရနလ်BံLေဆာ်မBများအား တိ4ကဖ်ျကေ်သာ အြပ@သေဘာေဆာငသ်ည့ ် နမ"နာများကိ4 

ထ4တေ်ဖာ်ြပသ,ိ4ငသ်ည့ ်တညW်-ိေနေသာ ပံ4စမံျား,-င့ ်ြဖစရ်ပ်အလိ4ကေ်လလ့ာမBများအား ရည�်_နး်ပါ။  
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ဦးတညသ်= (ပစမ်#တ)် ၃။ ပညာေရးဆိ<ငရ်ာအငစ်တကီျ`းa#ငး်များ"#င့ ်အရပ်ဖကလ်=မCအဖဲွKအစညး်များ 

Ø လ"အ့ခငွ့အ်ေရးေစာင့H်ကည့ေ်လလာမB၊ အစရီငခ်တံိ4ငH်ကားမBများအေHကာငး်၊ ရကစ်ကယ်4တမ်ာေသာ 

ရာဇဝတမ်Bများ၊ ေသးွထိ4းလBံLေဆာ်မBများတားဆးီကာကယွေ်ရးအေHကာငး်၊ အHကမ်းဖကေ်စရန ်လBံLေဆာ်မB 

များအား အHကမ်းမဖကေ်သာနညး်လမ်းြဖင့ ် ြပနလ်ညတ်ိ4ကခ်ိ4ကမ်BများအေHကာငး်၊ ေသးွထိ4းလBံLေဆာ်မB 

များအား ဟန ့တ်ားထနိး်ချ@ပ်ရန ် ထေိရာကေ်သာဆကသ်ယွေ်ရးမဟာဗျ[ဟာချမ-တြ်ခငး်အေHကာငး်ကိ4 

ဘာသာေရးေခါငး်ေဆာငမ်ျား,-င့ ်အဓိကလ4ပ်ေဆာငသ်"များအား သငတ်နး်ေပးပါ။ 

Ø ဘာသာေရးေခါငး်ေဆာငမ်ျား,-င့ ် အဓိကလ4ပ်ေဆာငသ်"များအတကွ ် တိ4ငး်ရငး်သား၊ ဘာသာေရး,-င့ ်

ကျား−မေရးရာ စံ4လငက်ွြဲပားမBများအေHကာငး် V4ပ်ဝတ¬ @ပစOညး်များအား ဖနတ်းီြပ@လ4ပ်ပါ။ 

Ø အHကမ်းဖကေ်စရနေ်သးွထိ4းလBံLေဆာ်မB၊ မ"ရငး်ဇစြ်မစအ်ေHကာငး်ရငး်များ၊ ၎ငး်တိ4အ့ားပျံL ,-ံေ့စသည့ ်

သတငး်မီဒယီာများ၏အခနး်က`များအေHကာငး် ြပ@လ4ပ်ထားေသာသ4ေတသနများကိ4 အားေပးြမxင့တ်င ်

ပါ။ အHကမ်းဖကေ်စရနလ်BံLေဆာ်မBကိ4 တားဆးီကာကယွတ်နြ်ပနရ်နန်ညး်လမ်းများအတကွ ် အHကြံပ@ချက ်

များေပးပါ။ 

Ø ဘာသာေရးအ4ပ်စ4များမ- ြဖန ့ေ်ဝေသာ မ"ကွသဲတငး်စကားများအား အများြပညသ်"ထသံိ4 ့ ေရာကW်-ိေစရန ်

အေကာငး်ဆံ4းနညး်လမ်းများအေHကာငး် ြပ@လ4ပ်ထားေသာ သ4ေတသနများကိ4 အားေပးြမxင့တ်ငပ်ါ။ 

ဦးတညသ်= (ပစမ်#တ)် ၄။ အစိ<းရအငစ်တကီျ`းa#ငး်များ 

Ø ဘာသာေရးကိ4ေစာ်ကားေြပာဆိ4မBများအတကွ ် ဥပေဒများW-ိသည့ ် ,ိ4ငင်မံျားသည ် ၎ငး်ဥပေဒများအား 

ပယဖ်ျကသ်င့ပ်ါသည။် အဘယ့ေ်Hကာင့ဆ်ိ4ေသာ် ၎ငး်ကဲသ့ိ4ေ့သာဥပေဒများသည ် လွတလ်ပ်စာွ 

ယံ4Hကညက်ိ4းကယွပိ်4ငခ်ငွ့၊် ဘာသာေရး,-င့ပ်တသ်ကသ်ည့ ် ခိ4ငမ်ာေသာေတွLဆံ4ေဆးွေ,းွပွဲများ၊ 

စကားရညလ်4ပွဲများအေပ?  ဆိ4းရွားေသာသကေ်ရာကမ်Bများ W-ိေသာေHကာင့ြ်ဖစပ်ါသည။်8    

Ø အြပညြ်ပညဆ်ိ4ငရ်ာ ,ိ4ငင်သံား,-င့,်ိ4ငင်ေံရးအခငွ့အ်ေရးဆိ4ငရ်ာ သေဘာတ"စာချ@ပ်၏ အပိ4ဒ ်၁၉ ,-င့ ်၂၀ အရ 

ဘာသာေရးဆိ4ငရ်ာအမ4နး်တရားများြဖစပ်ာွးေစရန ်လBံLေဆာ်မBကိ4 တားဆးီကာကယွရ်ာတငွ ်လွတလ်ပ်စာွ 

ထငြ်မငယ်"ဆပိ4ငခ်ငွ့၊် ထ4တေ်ဖာ်ေြပာဆိ4ခငွ့မ်ျားအား ေလးစားေစပါ။ 

Ø တဦးတေယာကခ်ျငး် သိ4မ့ဟ4တ ်အငစ်တကီျ[းW-ငး်ဆိ4ငရ်ာသတ� မိျားကိ4 အသအိမ-တြ်ပ@ ေထာကခ်ပံါ။ 

Ø ဘာသာေရးေခါငး်ေဆာငမ်ျားအေနြဖင့ ် အHကမ်းဖကအ်စနွး်ေရာကဝ်ါဒ၊ လ"ငယမ်ျားအားသမ်ိးသငွး်ြခငး်၊ 

“အမ4နး်စကားများ”ကိ4 တံ4 ့ြပနြ်ခငး်၊ ,ိ4ငင်ြံခားသားေHကာကြ်ခငး်၊ လ"မျိ@းခွြဲခားေရးဝါဒ သိ4မ့ဟ4တ ်

အHကမ်းဖကေ်စရနလ်BံLေဆာ်မBများအားဆန ့က်ျင၍် ရပ်တညေ်ြပာHကားချိန ် သိ4မ့ဟ4တ ် ေဆာငရွ်ကေ်နချိန ်

တငွ ် ၎ငး်တိ4ရ့ငဆ်ိ4ငရ်,ိ4ငသ်ည့ ် ေဘးအ,�ရာယမ်ျားအတကွ ် လံ4ြခ@ံေရးဆိ4ငရ်ာအရာW-ိများအား အချိန,်-င့ ်

တေြပးညအီေHကာငး်Hကားေပးပါ။ 

 
8 A/HRC/22/17/Add.4, appendix, para. 25.  
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Ø အကယ၍်လိ4အပ်ပါက လကစ်ားေချတိ4ကခ်ိ4ကမ်Bခရံ,ိ4ငေ်ြခW-ိေသာ ဘာသာေရးေခါငး်ေဆာငမ်ျားအတကွ ်

ကာကယွေ်စာင့ေ်W-ာကမ်Bများ ပံပိ့4းေပးပါ။ 

Ø မ"ကွဇဲာတလ်မ်းများြမxင့တ်ငေ်ရးကိ4 ရညရွ်ယသ်ည့လ်Bပ်W-ားေဆာငရွ်ကမ်ျားအေHကာငး် သတငး်အချက ်

အလကမ်ျား ြဖန ့ေ်ဝပါ။ 

Ø အHကမ်းဖကရ်နေ်သးွထိ4းလBံLေဆာ်မBများအား VB ံ Lချေသာဘာသာေရးဆိ4ငရ်ာ သတငး်စကားများ၊ 

ထ4တြ်ပနခ်ျကမ်ျား၊ ဒကီရီများအား ထ4တေ်ဝြဖန ့ြ်ဖ[းြခငး်ကိ4 ေထာကပံ်က့"ညပီါ။  

  

၂။ အPကမ်းဖကအ်စွန်းေရာကဝ်ါဒြဖစေ်စရန် လCံKေဆာ်မCများအား တားဆးီကာကယွပ်ါ။ 

ရညရွ်ယခ်ျကမ်ျား − (က) အHကမ်းဖကအ်စနွး်ေရာကဝ်ါဒ,-င့ ် အHကမ်းဖကဝ်ါဒအား ြမxင့တ်ငသ်ည့အ်ေတးွ 

အြမငမ်ျားကိ4 ရငဆ်ိ4ငရ်န၊် (ခ) တကိျ၍ မသမိသာကွြဲပားေသာအြမငမ်ျားမ-တဆင့အ်ပါအဝင ် ဘာသာေရး 

အစနွး်ေရာကမ်ျား၏ လကဝ်ါးRကးီအ4ပ်မBများအား ကိ4ငတ်ယွေ်ြဖW-ငး်ရန၊် (ဂ) အHကမ်းဖကအ်စနွး်ေရာကမ်ျား 

,-င့ ် အHကမ်းဖကအ်4ပ်စ4များ၏အစတိအ်ပိ4ငး် သိ4မ့ဟ4တ ် ဆွေဲဆာငခ်ထံားရသ"များအတကွ ် တနြ်ပန ်

ဇာတလ်မ်းများ ေပးအပ်ရန၊် (ဃ) အHကမ်းဖကဝ်ါဒများတငွ ်ရပ်ရွာလ"အ့ဖဲွLအစညး် အထ"းသြဖင့ ်လ"ငယမ်ျား၏ 

Hကံ့Hကံ့ခတံနွး်လ-န,်ိ4ငမ်Bအား တညေ်ဆာကရ်န ် (င) မ"ကွလဲ"ငယဆ်ိ4သည့က်ိ4ယပိ်4ငသ်ငွြ်ပငလ်ကSဏာ,-င့ ်

ပိ4ငဆ်ိ4ငမ်BW-ိသညဟ်4 ခစံားရစတိမ်ျားဖနတ်းီြခငး်တငွ ် တတပ်တအားြဖစေ်စရန၊် နစန်ာချကမ်ျားအား 

ကိ4ငတ်ယွေ်ြဖW-ငး်ရန။် 

ဦးတညသ်= (ပစမ်#တ)် ၁။ ဘာသာေရးေခါငး်ေဆာငမ်ျား"#င့ ်အဓိကလ<ပ်ေဆာငေ်နသ=များ 

Ø ဘာသာေရးဆိ4ငရ်ာ၊ ယဥ်ေကျးမBဆိ4ငရ်ာစံ4လငက်ွြဲပားမB၊ ဘာသာတခ4ခ4၏ယံ4Hကညမ်Bအား Tငမ်ိးချမ်းသည့ ်

ပံ4သ`ာနြ်ဖင့ ်အဓိပ~ာယဖွ်င့ဆ်ိ4ြခငး်များအတကွ ်ေလးစားမBကိ4 ြမxင့တ်ငအ်ားေပးပါ။ 

Ø အHကမ်းဖကအ်စနွး်ေရာကမ်ျား၏ မBိငး်တိ4ကခ်ထံားရသ"များအတကွ ် မ"ကွဇဲာတလ်မ်းများအား 

အသံ4းြပ@ြခငး်အားြဖင့ ်ဖိ,-ပ်ိခ၊ံ ေမ^ာ်လင့ခ်ျကမဲ်ခ့စံားမBကဲသ့ိ4ေ့သာ သမ်ိးသငွး်သ"များအား တနြ်ပနပ်ါ။ 

Ø တရားမမ^တမBကိ4 အြပ@သေဘာေဆာငသ်ည့န်ညး်လမ်းြဖင့က်ိ4ငတ်ယွရ်ာတငွ ် ဘာသာအချငး်ချငး်Hကား 

တရားမ^တမBအေြခြပ@ဦးေဆာငလ်4ပ်W-ားမBများမ-တဆင့အ်ပါအဝင ် လ"ငယမ်ျားအားပ"းေပါငး်ပါဝင ်

လ4ပ်ေဆာငေ်စပါ။ 

Ø လ"ငယမ်ျား၏ နစန်ာမBများအား ၎ငး်တိ4ေ့ြပာHကားေနမBများသည ် ထတိလ်န ့တ်4နလ်Bပ်ဖွယ ် သိ4မ့ဟ4တ ်

အြငငး်ပာွးဖွယြ်ဖစေ်နလ^ငေ်တာငမ်- နားေထာင၍် ကိ4ငတ်ယွေ်ြဖW-ငး်ေပးပါ။ 

Ø တရားေဟာေြပာြခငး်အြပင ်လ"ငယမ်ျားအား စကားေြပာဆိ4ရာတငွ ်တမ"ကွြဲပား၍ ထိ4းထငွး်ဥာဏW်-ိေသာ 

နညး်လမ်းများအား ဖနတ်းီအသံ4းြပ@ပါ။ ဥပမာ။     ။ လ"ငယမ်ျားအတကွ ်ဝတြ်ပ@ရန ်ပငွ့လ်ငး်ေသာေနရာ 

ြဖစ၍် လ"ငယမ်ျားအား ရပ်ရွာ၊ အားကစား၊ ယဥ်ေကျးမBဆိ4ငရ်ာ၊ ဘာသာအချငး်ချငး်Hကားအလ4ပ်များတငွ ်
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ပါဝငေ်စပါ။ မျိ@းဆကမ်ျားအHကားနားလညမ်Bများတိ4းတကေ်စရန ် ေကျာငး်သားများ၊ ေကျာငး်သား 

ေကာငစ်မီျား,-င့ ်ေတွLဆံ4ေဆးွေ,းွပွဲများအား ြမxင့တ်ငပ်ါ။ 

Ø ၎ငး်တိ4၏့ ကျား−မေရးရာအြမငမ်ျားအပါအဝင ် လ"ငယမ်ျားအား သမ်ိးသငွး်ြခငး်၊ သမ်ိးသငွး်မB 

မြပ@ြခငး်ြဖစစ်ဥ်များအား သတြိပ@နားလညမ်Bများ တိ4းပာွးလာပါေစ။ 

Ø အHကမ်းဖကအ်စနွး်ေရာကြ်ငငး်ခံ4မBများအား သတမ်-တေ်ဖာ်ထ4တ၍် ဘာသာေရးအဆံ4းအမများ၊ ဥပေဒသ 

များအေပ?အေြခခ၍ံ တနြ်ပန/်မ"ကွသဲတငး်စကားေပါငး်ချ@ပ်များအား ဖနတ်းီြပ@လ4ပ်ပါ။ 

Ø ,ိ4ငင်ေံရး သိ4မ့ဟ4တ ်ဘာသာေရးအစနွး်ေရာကအ်ြမငW်-ိသ"များ,-င့ ် အွနလိ်4ငး်အပါအဝင ်ေတွLဆံ4ေဆးွေ,းွပွဲ 

များတငွ ် ပါဝငပ်ါ။ ဘာသာေရးအဆံ4းအမများ၊ သတငး်စကားများအားအသံ4းြပ@၍ ၎ငး်တိ4၏့အြငငး်အခံ4 

များအား နားလညေ်အာငြ်ပ@လ4ပ်ပါ။ စနစတ်ကျဖျကသ်မ်ိးပါ။ တနြ်ပနလ်4ပ်ေဆာငပ်ါ။ ေမးခနွး်အများဆံ4း 

W-ိသ"များ၊ ဘာသာေရးအဆံ4းအမများ၊ အမ-ာစကားများအား မ-နက်နစ်ာွသWိ-ိချငသ်ည့အ်တကွ ် အဓိပ~ာယ ်

ဖွင့ဆ်ိ4ေပးရနေ်တာငး်ဆိ4သ"များအား ပစမ်-တထ်ားပါ။ 

Ø အေပါငး်လကSဏာ,-င့ ် အ,4တလ်ကSဏာေဆာငေ်သာအမ-ာစကား,-စခ်4စလံ4းအား သတမ်-တေ်ဖာ်ထ4တ ်

တံ4 ့ြပန,်ိ4ငရ်နအ်လိ4င့-ာ ဘာသာေရးအမ-ာစကားများ,-င့ ် အဆံ4းအမများအားနားလညေ်စရန၊် အဓိပ~ာယ ်

ဖွင့ဆ်ိ4,ိ4ငေ်စရန ်လ"ငယမ်ျားအား ပညာေပးပါ။ 

Ø ရပ်ရွာလ"အ့ဖဲွLအစညး်တခ4အတငွး် ဖယက်ျဥ်ခလံ"ငယမ်ျားအပါအဝင ် အHကမ်းဖကအ်စနွး်ေရာက ်

အ4ပ်စ4များ၏ တပ်သားသစစ်4ေဆာငး်ခရံ,ိ4ငေ်ြခW-ိေသာသ"များထ ံေရာကW်-ိေအာငေ်ဆာငရွ်ကပ်ါ။ 

Ø အသမ်ိးသငွး်ခရံ,ိ4ငေ်ြခW-ိသည့ ် သိ4မ့ဟ4တ ် အHကမ်းဖကအ်စနွး်ေရာကအ်4ပ်စ4ထဝဲငသ်ာွးသည့သ်"များ 

အတကွ ်စတိဝိ်ညာဥ်ေရးရာအHကေံပးေဆးွေ,းွမBများ ြပ@လ4ပ်ပါ။ 

Ø ပဋပိကSေဒသများမ-ြပနလ်ညေ်ရာကW်-ိလာသ" လ"ငယမ်ျားအား ကFမ်းကျငေ်သာေထာကပံ်မ့B,-င့ ်

စတိဝိ်ညာဥ်ေရးရာအHကေံပးေဆးွေ,းွမBများြပ@လ4ပ်ပါ။ ပညာေရး,-င့အ်လ4ပ်အကိ4ငမ်ျားအတကွ ်

အHကေံပးြခငး်များကဲသ့ိ4ေ့သာ စတိပိ်4ငး်ဆိ4ငရ်ာ−လ"မBေရးအက"အညမီျား၊ လ"မBေရးဆိ4ငရ်ာဝနေ်ဆာငမ်B 

များေပးအပ်ြခငး်အပါအဝင ် လ"ငယမ်ျားအား ဖယခ်ာွြခငး်၊ သမ်ိးသငွး်မBေလျာခ့ျြခငး်များအားပံပိ့4း 

က"ညပီါ။ 

Ø “အHကမ်းဖကသ်မားများအြဖစ”် ယ"ဆခရံသ"များအပါအဝင ် ပဋပိကSဇ4နတ်ငွ ် ကယွလွ်နသ်ာွးေသာ 

မိသားစ4ဝငမ်ျား၏ ေသြခငး်တရားများအား အမ-တအ်သားြပ@ရန ် ဘာသာေရးဆိ4ငရ်ာအခမ်းအနားများ၊ 

တာဝနဝ်တ� ရားများအား ေဆာငရွ်ကရ်န၊် ဝမ်းနညး်ပ"ေဆးွရန ် မိသားစ4များ၏ အခငွ့အ်ေရးများအား 

ေလးစားပါ။ 

Ø သးီြခားဘာသာေရးဝတြ်ပ@ဆ4ေတာငး်ရနေ်နရာများ,-င့တ်ွဖဲကလ်ျက ်မိဘများကနွယ်ကက်ိ4 ထ"ေထာငပ်ါ။ 
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Ø လ"ငယမ်ျားအေပ?လ4ပ်ေဆာငေ်သာ သိ4မ့ဟ4တ ် လ"ငယမ်ျားမ-လ4ပ်ေဆာငေ်သာအHကမ်းဖကမ်Bများ,-င့ ်

စပ်လျဥ်းသည့က်စိOရပ်များအားေြဖW-ငး်ရန ် လ"အ့ဖဲွLအစညး်၏မတ"ညေီသာက`များ,-င့ ် ေတွLဆံ4ေဆးွေ,းွ 

မBများအား ြမxင့တ်ငပ်ါ။ 

Ø လ"ငယမ်ျားအား စးီပာွးေရးဆိ4ငရ်ာအခငွ့အ်လမ်းများ,-င့ ် အသကေ်မးွဝမ်းေHကာငး်သငတ်နး်များ 

ေထာကပံ်ေ့ပးြခငး်၏ အေရးRကးီမBအေHကာငး် ,ိ4ငင်ေံတာ်အငစ်တကီျ[းW-ငး်များ,-င့ ်ပ4ဂmလိကအခနး်က` 

အား အသေိပးတိ4ကတ်နွး်စညး်Vံ4းေြပာဆိ4ပါ (အကဒ်ဗိ4ေကစလီ4ပ်ပါ)။ 

ဦးတညသ်= (ပစမ်#တ)် ၂။ အစိ<းရ"#င့ ်အစိ<းရအငစ်တကီျ`းa#ငး်များ 

Ø အHကမ်းဖကအ်စနွး်ေရာကဝ်ါဒအား တားဆးီကာကယွရ်န ် လံ4ြခ@ံေရးအေြခြပ@နညး်လမ်းထက ် တခ4လံ4း 

အေြခြပ@နညး်လမ်းအား အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ပါ။ 

Ø ,ိ4ငင်ေံတာ်မ-ြပာနး်ထားေသာဥပေဒများအားေလးစား၍  ဘာသာေရးဆိ4ငရ်ာအခမ်းအနားများ၊ 

Vိ4 းရာဓေလမ့ျားအား ကျငး်ပ,ိ4ငရ်န ်ဘာသာေရးဆိ4ငရ်ာရပ်ရွာလ"အ့ဖဲွLအစညး်များ၏ အခငွ့အ်ေရးများအား 

ေလးစားပါ။ 

Ø အHကမ်းဖကအ်စနွး်ေရာကဝ်ါဒ,-င့ ် အHကမ်းဖကေ်စရနလ်BံLေဆာ်မBများအား တက®်ကစာွတားဆးီကာကယွ ်

တနြ်ပနေ်နေသာ ဘာသာေရးေခါငး်ေဆာငမ်ျား၊ အဓိကလ4ပ်ေဆာငသ်"များ၊ အငစ်တကီျ[းW-ငး်များအား 

ဘ`ာေရးဆိ4ငရ်ာနညး်လမ်းများအပါအဝင ်က"ညေီထာကပံ်ေ့ပးပါ။ 

Ø ယံ4Hကညမ်B,-င့ ် ပ"းေပါငး်ေဆာငရွ်ကမ်Bများအားတညေ်ဆာကရ်နအ်တကွ ် ဘာသာေရးေခါငး်ေဆာငမ်ျား 

အား ေဒသ,�ရရဲတပ်ဖဲွL ြဖင့ ်ချိတဆ်ကေ်ပးပါ။ 

Ø အသမ်ိးသငွး်ခထံားရသ"များ ,-င့/်သိ4မ့ဟ4တ ် အသမ်ိးသငွး်ခရံ,ိ4ငေ်ြခW-ိသည့သ်"များ,-င့ ် ချိတဆ်က ်

ပ"းေပါငး်လ4ပ်ေဆာငေ်နေသာ ဘာသာေရးေခါငး်ေဆာငမ်ျားအေပ? ကာကယွေ်စာင့ေ်W-ာကမ်Bကိ4 ြမxင့တ်င ်

ေပးပါ။ 

Ø အHကမ်းဖကအ်စနွး်ေရာကV်4ပ်ဝတ¬ @ပစOညး်များသိ4ေလ-ာငမ်Bကိ4 တားြမစထ်ားသည့ ် ,ိ4ငင်တံငွး်မ-ဥပေဒများ 

သည ် ေသးွထိ4းလBံLေဆာ်မBအမ-ာစကားများအား တနြ်ပနရ်နရ်ညရွ်ယခ်ျကြ်ဖင့ ် အHကမ်းဖကအ်စနွး်ေရာက ်

V4ပ်ဝတ¬ @ပစOညး်များအား စ4ေဆာငး်ေနသည့ ် ဘာသာေရးေခါငး်ေဆာငမ်ျား,-င့ ် တြခားသ"များအား 

အြပစမ်ေပးမိေစရန ်ြပ@လ4ပ်ထားရမည။် 

 

ဦးတညသ်= (ပစမ်#တ)် ၃။ အရပ်ဖကလ်=မCအဖဲွKအစညး် 

Ø အသမ်ိးသငွး်ခရံ,ိ4ငေ်ြခW-ိေနသည့ ် လ"ငယမ်ျား,-င့ခ်ျိတဆ်ကပ်"းေပါငး်လ4ပ်ေဆာငေ်နသည့ ် ဘာသာေရး 

ေခါငး်ေဆာငမ်ျား၏စမ်ွးရညမ်ျားအား ြမxင့တ်ငေ်ပးပါ။ 
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Ø (ယံ4Hကညမ်Bအေြခြပ@ပညာေပးသ"များအပါအဝင)် ပညာေရး,-င့ပ်တသ်ကဆ်က,်ယွေ်နသ"များအတကွ ်

ကမaာလံ4းဆိ4ငရ်ာ,ိ4ငင်သံားပညာေရး၊ သတငး်မီဒယီာ,-င့ ်သတငး်အချကအ်လကတ်တေ်ြမာကမ်B (Global 

Citizenship Education and Media and Information Literacy) ၏ ပိ4မိ4ကျယြ်ပန ့ေ်သာ မ"ေဘာင ်

အတငွး် လ"ငယမ်ျားအားသမ်ိးသငွး်ြခငး်,-င့ ် အHကမ်းဖကအ်စနွး်ေရာကဝ်ါဒအားတားဆးီကာကယွရ်န ်

ထေိရာကေ်သာလ4ပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျားအား မညသ်ိ4လ့4ပ်ေဆာငရ်မညဆ်ိ4သည့ ် ကျယြ်ပန ့ေ်သာ 

လမ်း�_နခ်ျကမ်ျား ချမ-တပ်ါ။ 

Ø အHကမ်းဖကအ်စနွး်ေရာကလ်_မ်းမိ4းမBများအား သတြိပ@တနြ်ပန,်ိ4ငရ်နအ်လားအလာများြဖင့ ် မိသားစ4များ၊ 

မိခငမ်ျား၊ ဖခငမ်ျားအား အထ"းသြဖင့ ် ၎ငး်တိ4အ့ားက"ည၍ီ သတငး်အချကအ်လကမ်ျားရW-ိေစရန ် ပံပိ့4း 

ေပးပါ။ ၎ငး်တိ4၏့ကေလးများအား သမ်ိးသငွး်ခရံ,ိ4ငသ်ည့ ်လကSဏာရပ်များအား အြပ@သေဘာေဆာငစ်ာွ 

အသအိမ-တြ်ပ@ြပနလ်ညတ်ံ4 ့ြပနပ်ါ။ သမ်ိးသငွး်သည့အ်4ပ်စ4များထသဲိ4 ့ ၎ငး်တိ4၏့ကေလးငယမ်ျား 

မဝငေ်ရာကေ်စရနေ်ဖျာငး်ဖျတားြမစပ်ါ။ ၎ငး်တိ4၏့ကေလးငယမ်ျားကိ4ယတ်ိ4င ်ယငး်သိ4ေ့သာအ4ပ်စ4များ,-င့ ်

မပတသ်ကပဲ်ေနထိ4ငရ်န ်စညး်Vံ4းေြပာဆိ4ပါ။ 

 

ဦးတညသ်= (ပစမ်#တ)် ၄။ အားလံ<း 

Ø အHကမ်းဖကအ်စနွး်ေရာကြ်ငငး်ခံ4မBများ ေလျာန့ညး်ပေပျာကသ်ာွးေစမည့ ် သတငး်အချကအ်လကမ်ျား 

ပျံL ,-ံေ့စြခငး်ကိ4 ပံပိ့4းေပးပါ။ ယငး်ကဲသ့ိ4ေ့သာသတငး်အချကအ်လကမ်ျားအား ေဒသ,�ရမ"ဝါဒများ ချမ-တ ်

တိ4းတကေ်စရန ်အလွယတ်က"ရW-ိ,ိ4ငေ်စ၍ ကျယက်ျယြ်ပန ့ြ်ပန ့ပ်ျံL ,-ံက့ာ လ"ငယမ်ျား၊ ပတသ်ကဆ်က,်ယွ ်

သ"လ"ငယမ်ျားမ- အသံ4းြပ@,ိ4ငရ်န ်ြပ@လ4ပ်ပါ။ 

Ø ၎ငး်တိ4၏့အြမငမ်ျား၊ အြပ@အမ"များများ ၎ငး်တိ4က့ိ4ယတ်ိ4ငြ်ပ@ြပငေ်ြပာငး်လဲသာွးေသာ အHကမ်းဖက ်

အစနွး်ေရာကမ်ျားအား သတမ်-တေ်ဖာ်ထ4တ၍် အွနလိ်4ငး်,-င့ ် အွနလိ်4ငး်ြပငပ်မီဒယီာများမ-တဆင့အ်ပါ 

အဝင ်၎ငး်အေHကာငး်အရာများအား အများြပညသ်"သWိ-ိေစရန ်ေဆာငရွ်ကပ်ါ။ 

Ø ပဋပိကSဇ4နမ်ျားအပါအဝင ် အမ်ိမ-စနွ ့ခ်ာွ၍ အHကမ်းဖကအ်စနွး်ေရာကအ်4ပ်စ4များထသဲိ4 ့ ဝငေ်ရာကသ်ာွးသ" 

လ"ငယမ်ျား၏ မိသားစ4များအား ေဝဖနV်B ံ Lချြခငး်မြပ@ပဲ က"ညပီါ။ 

Ø သမ်ိးသငွး်ြခငး်,-င့ ် အHကမ်းဖကအ်စနွး်ေရာကဝ်ါဒအား တနြ်ပနတ်ိ4ကခ်ိ4ကမ်Bတငွ ် ,-စြ်မxပ်ြပ@လ4ပ်ေသာ 

အဓိကလ4ပ်ေဆာငသ်"များ၊ ရွယတ်"ပညာေပးသ"များြဖစလ်ာေစရန ် “လ"ငယသ်တံမန”် များအား 

သတမ်-တေ်ဖာ်ထ4တ၍် သငတ်နး်ေပးပါ။ 

Ø အ,4ပညာ,-င့အ်ားကစားမ-တဆင့ ် ဘာသာေရးဆိ4ငရ်ာ၊ ယဥ်ေကျးမBဆိ4ငရ်ာစံ4လငက်ွြဲပားမBများအား 

ြမxင့တ်ငေ်ပးမည့ ်လBပ်W-ားလ4ပ်ေဆာငမ်Bများမ-တဆင့အ်ပါအဝင ်အေြခခလံ"တနး်စားအဆင့တ်ငွ ်ကမaာလံ4း 
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ဆိ4ငရ်ာ,ိ4ငင်သံားပညာေရး,-င့ ် ထိ4းထငွး်စဥ်းစားမBများအား ြမင့တ်ကေ်စမည့ ် လ4ပ်ေဆာငမ်Bများအား 

အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ေဆာငရွ်ကပ်ါ။  

၃။ ကျား−မအေြခြပ(အPကမ်းဖကေ်စရန် လCံKေဆာ်မCကိ< တားဆးီကာကယွြ်ခငး် 

ရညရွ်ယခ်ျကမ်ျား − (က) လိငပိ်4ငး်ဆိ4ငရ်ာအHကမ်းဖကမ်B၊ အမညး်စက၊် ၎ငး်,-င့ယ်-ဥ်တွပဲါလာသည့ ်W-ကရံွ်L မB 

များအား ေကျာေထာကေ်နာကခ်ြံပ@ထားေသာ ယဥ်ေကျးမBဆိ4ငရ်ာ စတိေ်နသေဘာထားများအား ကိ4ငတ်ယွ ်

ေြဖW-ငး်ရန၊် (ခ) ေသးွထိ4းလBံLေဆာ်မBများအပါအဝင ် ကျား−မအေြခြပ@ခွြဲခားဆကဆ်ြံခငး်,-င့ ် အHကမ်းဖကမ်B 

များအား ဟန ့တ်ားထနိး်ချ@ပ်ရန၊် (ဂ) အမျိ@းသမီးများအား ခွြဲခားဆကဆ်မံB၊ ဖယထ်4တထ်ားမBများကိ4 တံ4 ့ြပနရ်န ်

လမ်းေHကာငး်များ သိ4မ့ဟ4တ ် ေနရာလွတမ်ျား ဖနတ်းီေပး၍ ဘာသာေရးေခါငး်ေဆာငမ်Bများတငွ ်

တက®်ကေသာ ပ"းေပါငး်ချိတဆ်ကလ်4ပ်ေဆာငမ်Bများ ပါဝငလ်ာေစရန။် 

ဦးတညသ်= (ပစမ်#တ)် ၁။ ဘာသာေရးေခါငး်ေဆာငမ်ျား"#င့ ်အဓိကလ<ပ်ေဆာငေ်နသ=များ 

Ø အမျိ@းသမီးများ၊ လိငပိ်4ငး်ဆိ4ငရ်ာလ"နညး်စ4များ,-င့ဆ်ကစ်ပ်၍ ခွြဲခားဆကဆ်ေံသာ လ"မBေရးစ,ံBနး်များ၊ 

အေတးွအေခ?များအား ေြပာငး်လရဲန ်လ4ပ်ေဆာငပ်ါ။ 

Ø စစပ်ွဲ၏လကန်ကအ်ြဖစ ်သားမယားြပ@ကျင့မ်Bကိ4အသံ4းြပ@ြခငး်အပါအဝင ် ပံ4သ`ာနအ်ားလံ4းြဖင့ ်တညW်-ိ 

ေနေသာ ကျား−မအေြခြပ@အHကမ်းဖကမ်Bများအား VB ံ Lချြပစတ်င၍် အသေိပးတိ4ကတ်နွး်စညး်Vံ4း 

ေြပာဆိ4ပါ။ 

Ø ရကစ်ကယ်4တမ်ာေသာ ရာဇဝတမ်Bများအား တားဆးီကာကယွေ်နေသာ၊ အHကမ်းဖကအ်စနွး်ေရာကဝ်ါဒ 

အား တနြ်ပနတ်ိ4ကခ်ိ4ကေ်နေသာ ဘာသာေရး,-င့ ်ဘာသာေရး,-င့မ်သကဆ်ိ4ငေ်သာအမျိ@းသမီးများ၏ ပံ4ရိပ် 

များအား ြမxင့တ်ငေ်ပးပါ။ ၎ငး်ကစိOရပ်များတငွ ် အမျိ@းသမီးများကတကိဝတြ်ပ@ ြမxပ်,-လံ4ပ်ကိ4င,်ိ4ငေ်စရန ်

အမျိ@းသမီးဘာသာေရးေခါငး်ေဆာငအ်4ပ်စ4ခွမဲျားအား တညေ်ထာငပ်ါ။ 

Ø ကျား−မေရးရာအေြခြပ@အHကမ်းဖကမ်Bအတကွ ် “မ-တဥ်ာဏမ်ျားအား က4စားြခငး်” ချဥ်းကပ်နညး်အား 

ြမxင့တ်ငပ်ါ။ ကျား−မအေြခြပ@အHကမ်းဖကမ်Bမ- ြပနလ်ညလွ်တေ်ြမာကလ်ာသ"များအား ရပ်ရွာ 

လ"အ့ဖဲွLအစညး်များမ-Rက@ိဆိ4ကာ ၎ငး်တိ4အ့ား ဖယက်ျဥ်၍ စတိဒ်ဏရ်ာမြဖစေ်စပဲ လ"အ့ဖဲွLအစညး်အတငွး် 

ြပနလ်ညေ်ပါငး်စညး်,ိ4ငေ်စရန ်အားေပးပါ။ 

Ø ကျား−မတနး်တ"ညမီ^ေရးအေHကာငး် ဘာသာေရးအဖဲွLအစညး်များအHကားစကားရညလ်4ပွဲများြမxင့တ်င၍် 

လ"အ့ဖဲွLအစညး်ထ ံကျယက်ျယြ်ပနြ်ပန ့ ်ေရာကW်-ိေစပါ။ 

Ø ကျား−မတနး်တ"ညမီ^ေရးကိ4ြမxင့တ်ငရ်နအ်တကွ ် အသေိပးတိ4ကတ်နွး်စညး်Vံ4းေြပာဆိ4ရန ် က4လသမဂm 

အပါအဝင ်,ိ4ငင်ေံတာ်အစိ4းရများ၊ ,ိ4ငင်တံကာအဖဲွLအစညး်များ,-င့ ်မိတဖ်ကြ်ပ@ေဆာငရွ်ကပ်ါ။ 
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ဦးတညသ်= (ပစမ်#တ)် ၂။ ဘာသာေရးအငစ်တကီျ`းa#ငး်များ 

Ø အမျိ@းသမီးများအား ဘာသာေရးေခါငး်ေဆာငမ်ျားအြဖစ ် ရဟနး်ခေံပးြခငး်၊ ခန ့အ်ပ်ြခငး်များကိ4 

ေထာကခ်ကံ"ညပီါ။ 

Ø ကျား−မအေြခြပ@အHကမ်းဖကမ်Bများမ- လွတေ်ြမာကလ်ာသ"များအား ယံ4Hကညမ်Bအေြခြပ@အHကေံပး 

ေဆးွေ,းွရာတငွ ် ဘာသာေရးေခါငး်ေဆာငမ်ျား,-င့ ် အဓိကလ4ပ်ေဆာငသ်"များ အထ"းသြဖင့ ် အမျိ@းသမီး 

များအား သငတ်နး်ေပးပါ။ 

 

ဦးတညသ်= (ပစမ်#တ)် ၃။ "ိ<ငင်ေံတာ်အငစ်တကီျ`းa#ငး်များ 

Ø ကျား−မအေြခြပ@အHကမ်းဖကမ်Bများအား တားဆးီကာကယွရ်နအ်တကွ ် ,ိ4ငင်တံကာ,-င့,်ိ4ငင်ေံတာ် 

ဥပေဒြပ@မBများအား အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ပါ။ 

Ø ကျား−မအေြခြပ@အHကမ်းဖကမ်Bများအတကွ ်ြပစဒ်ဏမ်- ကငး်လ_တခ်ငွ့မ်ျားအား ပယဖ်ျကပ်ါ။  

 

ြမOင့တ်ငြ်ခငး်  

၄။ အPကမ်းဖကေ်စရန်လCံKေဆာ်မCများအား တားဆးီကာကယွရ်န် ပညာေရး"#င့ ် စွမ်းရညတ်ညေ်ဆာကမ်Cများ 

ကိ< ြမOင့တ်ငေ်ပးပါ။ 

ရညရွ်ယခ်ျကမ်ျား −(က) ခွြဲခားဆကဆ်မံBမW-ိြခငး်၊ တနး်တ",ိ4ငင်သံားြဖစမ်B,-င့ ် လ"အ့ခငွ့အ်ေရးများအေပ? 

ေလးစားသည့ယ်ံ4Hကညမ်B,-င့ ် အသပိညာဗဟ4သ4တများအား သတွသ်ငွး်ေမးွြမ[ေပးရန၊် (ခ) 

ယဥ်ေကျးမB/ဘာသာေရး သိ4မ့ဟ4တ ်ယံ4Hကညမ်Bများအား တနဖိ်4းထားြခငး်,-င့ ်,ိ4ငင်သံားများယ-ဥ်တွေဲနထိ4ငမ်B၏ 

အေရးRကးီမBများ အတ"စးီေမျာေစရန၊် (ဂ) ခိ4ငမ်ာေသာ/ပညာ,-င့ယ်-ဥ်ေသာ ဘာသာေရးဗဟ4သ4တများ၊ 

နားလညမ်Bများအား ပံပိ့4းေပးရန၊် (ဃ) “Hကားမ-ဆကသ်ယွေ်ဆာငရွ်ကေ်ပးသ"များ” ,-င့ ် အမျိ@းမျိ@းေသာ 

ဘာသာေရးလ"မBအဖဲွLအစညး်များအတငွး် အသဥိာဏဖွ်င့ေ်ပးသ"များ၏ ဘာသာေရးဗဟ4သ4များကိ4 

ြမxင့တ်ငေ်ပးရန၊် (င) အHကမ်းဖကမ်Bကိ4ေကျာေထာကေ်နာကခ်ြံပ@ထားေသာ ယဥ်ေကျးမBဆိ4ငရ်ာ စတိေ်န 

သေဘာထားများအား ကိ4ငတ်ယွေ်ြဖW-ငး်ရန။် 

ဦးတညသ်= (ပစမ်#တ)် ၁။ ဘာသာေရးေခါငး်ေဆာငမ်ျား"#င့ ်အဓိကလ<ပ်ေဆာငေ်နသ=များ 

Ø ဘာသာအချငး်ချငး်Hကားဗဟ4သ4တ,-င့ ် ေတွLဆံ4ေဆးွေ,းွမBများ၊ ဆိ4W-ယမီ်ဒယီာ,-င့ ် လ"ငယမ်ျားပ"းေပါငး် 

ပါဝငေ်ဆာငရွ်ကမ်Bများအပါအဝင ်ကိ4ယပိ်4ငက်Fမ်းကျငမ်Bများကိ4 ြမxင့တ်ငရ်န ်အခငွ့အ်လမ်းများ W-ာေဖွပါ။ 
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Ø မတ"ညေီသာဘာသာများ၊ ယဥ်ေကျးမBများ၊ လွတလ်ပ်စာွ ယံ4Hကညက်ိ4းကယွခ်ငွ့မ်ျား,-င့ပ်တသ်ကသ်ည့ ်

သတငး်အချကအ်လကမ်ျားကိ4 ကိ4းကယွဆ်ညး်ကပ်သ"များအား သWိ-ိေစြခငး်အားြဖင့ ် ဘာသာေရး 

အေြခခအံသ,ိ-င့ ်ဘာသာေရးလွတလ်ပ်မBအေြခခအံသမိျား ေခါငး်ပါးြခငး်ကိ4 ကိ4ငတ်ယွေ်ြဖW-ငး်ပါ။ 

Ø အြပနအ်လ-နေ်လးစားြခငး်,-င့ ် နားလညြ်ခငး်ကိ4 ြမxင့တ်ငရ်ာတငွ ် အသံ4းြပ@,ိ4ငသ်ည့ ် ဘာသာေရး 

အဆံ4းအမများ၊ လ_မ်းမိ4း,ိ4ငေ်သာ သအီိ4ေလာ်ဂျီ (ဘာသာေရးဆိ4ငရ်ာ) အေရးအသားများ၊ သငH်ကားနညး် 

,-င့ဆ်ိ4ငေ်သာပစOညး်များအား သတမ်-တေ်ဖာ်ထ4တ ်မ^ေဝေပးပါ။ 

Ø အေပါငး်လကSဏာ,-င့ ် အ,4တလ်ကSဏာေဆာငေ်သာသတငး်စကားများအား သတမ်-တေ်ဖာ်ထ4တ ်

တံ4 ့ြပန,်ိ4ငရ်နအ်လိ4င့-ာ ဘာသာေရးသတငး်စကားများ,-င့ ် သငH်ကားဆံ4းမမBများကိ4 သWိ-ိနားလညေ်စရန ်

မိမိရပ်ရွာလ"အ့ဖဲွLအစညး်မ-လ"များအား ပညာေပးပါ။ 

 

ဦးတညသ်= (ပစမ်#တ)် ၂။ ဘာသာေရးအငစ်တကီျ`းa#ငး်များ 

Ø တြခားဘာသာများ၊ ယံ4Hကညမ်Bများအား နားလညမ်Bတိ4းပာွးလာေစရန,်-င့ ် ဘာသာေရးဆိ4ငရ်ာကိ4ယပိ်4င ်

သငွြ်ပငလ်ကSဏာများသည ် ခွြဲခားမB၊ တငး်မာမB၊ အHကမ်းဖကမ်Bများ၏ ဇစြ်မစတ်ခ4ြဖစမ်လာေစရန ်

,ိ4ငင်တံကာလ"အ့ခငွ့အ်ေရးစ,ံBနး်များ၊ “တြခားသ"များ” ,-င့ပ်တသ်ကသ်ည့ဗ်ဟ4သ4တများရလာေစရန ်

ထိ4းထငွး်စဥ်းစားြခငး်အား ြမxင့တ်ငေ်ပးပါ။ 

Ø ဘာသာေရးေခါငး်ေဆာငမ်ျား၊ အဓိကလ4ပ်ေဆာငေ်နသ"များအတကွ ် ပညာေရးသငVိ်4း�_နး်တမ်းတငွ ်

ေအာကေ်ဖာ်ြပပါအေHကာငး်အရားများအား ထည့သ်ငွး်ပါ။ 

- မတ"ညေီသာဘာသာများ၊ ယံ4Hကညမ်Bများ၊ 

- ယဥ်ေကျးမBအချငး်ချငး်၊ ဘာသာအချငး်ချငး်ဆကဆ်ေံရး၊ 

- လွတလ်ပ်စာွယံ4Hကညက်ိ4းကယွခ်ငွ့,် -င့ပ်တသ်က၍် ,ိ4ငင်တံကာစ,ံBနး်သတမ်-တခ်ျကမ်ျား၊ 

- ကမaာ,့ိ4ငင်သံားြဖစမ်B၊ 

- Tငမ်ိးချမ်းေသာပဋပိကSေြဖW-ငး်မB,-င့ ်စမံီခန ့ခ်ွမဲB၊ 

- အHကမ်းဖကမ်Bများအား တိ4းပာွးေစြခငး် သိ4မ့ဟ4တ ်ေလျာခ့ျြခငး်တငွ ်ဘာသာေရး၏အခနး်က`၊ 

- အHကမ်းဖကမ်B,-င့ ် ေသးွထိ4းလBံLေဆာ်မBအတကွ ် ြဖစ,်ိ4ငေ်ြခများအား နားလညြ်ခငး်၊ ၎ငး်တိ4၏့ 

အကျိ@းဆကမ်ျား,-င့ ် သကေ်ရာကမ်Bများ၊ အHကမ်းဖကမ်Bကိ4 တားဆးီကာကယွရ်န,်-င့/်သိ4မ့ဟ4တ ်

တနြ်ပနတ်ိ4ကခ်ိ4ကရ်န ် ြဖစ,်ိ4ငေ်ချW-ိေသာလ4ပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျား,-င့ ် မဟာဗျ[ဟာများအပါအဝင ်

ရကစ်ကယ်4တမ်ာေသာရာဇဝတမ်Bများအား တားဆးီကာကယွြ်ခငး်,-င့ ်သမိ4ငး်ေHကာငး်များ၊ 

Ø ဘာသာေရးေခါငး်ေဆာငမ်ျား,-င့ ် အဓိကလ4ပ်ေဆာငသ်"များအတကွ ် ပံ4ရိပ် (သိ4မ့ဟ4တ ် အနမိ့်ဆံ4း 

အရညအ်ချငး်သတမ်-တခ်ျကမ်ျား) ချမ-တမ်B။ 
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Ø စာသငေ်ကျာငး်များ,-င့ ် သငVိ်4း�_နး်တမ်းများတငွ ် စံ4လငက်ွြဲပားမB,-င့တ်နး်တ"ညမီ^မBအား ြမxင့တ်ငရ်န ်

,ိ4ငင်ေံတာ်ပညာေရးဝနR်ကးီဌာနများအား ေလာ်ဘလီ4ပ်ပါ။ 

Ø ြပညပ်မ-ဘာသာေရးသငတ်နး်များရW-ိထားေသာ ဘာသာေရးေခါငး်ေဆာငမ်ျား,-င့ ် အဓိကလ4ပ်ေဆာငသ်" 

များ တသားတညး်ေပါငး်စညး်ေစရနအ်ားေပး၍ ေဒသ,�ရပညာေရးပVိ4ဂရမ်များ၊ သငခ်နး်စာများ၊ 

သငVိ်4း�_နး်တမ်းများေရးဆွမဲBကိ4 ေထာကပံ်က့"ညပီါ။ 

Ø ဘာသာေရးေခါငး်ေဆာငမ်ျားအား ေဒသ,�ရအဆင့တ်ငွ ် သငတ်နး်ေပးရနအ်တကွ ် ပညာသငထ်"းခFနဆ်4 

များေထာကပံ်ရ့န ်ဘာသာေရးအငစ်တကီျ[းW-ငး်များအား အားေပးပါ။ 

Ø ေကျာငး်သားများအတကွ ် တြခားယံ4Hကညမ်B (ဘာသာ) များမ- ဘာသာေရးေခါငး်ေဆာငမ်ျား၊ လကေ်တွL 

လ4ပ်ေဆာငေ်နသ"များအား ဖိတH်ကား၍ ေဟာေြပာပွဲများကျငး်ပအားေပးပါ။ 

ဦးတညသ်= (ပစမ်#တ)် ၃။ "ိ<ငင်ေံတာ်"#င့ ်"ိ<ငင်ေံတာ်အငစ်တကီျ`းa#ငး်များ 

Ø ပညာေရးတငွ ်လ"အ့ခငွ့အ်ေရးအေြခြပ@ချဥ်းကပ်နညး်လမ်းအား ြမxင့တ်ငပ်ါ။ 

Ø လ"ငယပ်ညာေရးတငွ ်ထိ4းထငွး်စဥ်းစားြခငး်ကိ4 ထည့သ်ငွး်ပါ။ 

Ø အစိ4းရေကျာငး်များအတကွ ် မတ"ညေီသာဓေလထ့ံ4းတမ်းများ၏ အလ_ာစံ4ပါဝငသ်ည့၊် စံ4လငက်ွြဲပားမB 

အေပ? ေလးစားမBကိ4ြမxင့တ်ငသ်ည့၊် မတ"ညေီသာယံ4Hကညမ်Bမ-လ"များသငH်ကားေပးသည့ ် ဘာသာရပ်တခ4 

အြဖစ ်ဘာသာေရး,-င့ယ်ံ4Hကညမ်BများအေHကာငး် သငH်ကားမBပါဝငသ်ည့ ်သငVိ်4း�_နး်တမ်းများ ေရးဆွပဲါ။  

Ø ကေလးဘဝအေစာပိ4ငး်မ- တက« သိ4လ်အဆင့ပ်ညာေရးအထ ိ ေလာကနတီ,ိ-င့ ် Tငမ်ိးချမ်းေရး၊ 

ရကစ်ကယ်4တမ်ာေသာရာဇဝတမ်Bများသမိ4ငး်ေHကာငး်,-င့ ် ၎ငး်တိ4အ့ားအနာဂတက်ာလတငွ ်

ထပ်မံမေပ?ေပါကေ်စရနအ်တကွ ် မညသ်ိ4တ့ားဆးီကာကယွရ်မညဆ်ိ4သညမ်ျားအား ေကျာငး်သငVိ်4း 

�_နး်တမ်းတငွ ်ထည့သ်ငွး်ေရးဆွပဲါ။ 

Ø စာသငေ်ကျာငး်များတငွ ် သငH်ကားမBပစOညး်များထမဲ- အ,4တသ်ေဘာေဆာငသ်ည့ ် တရားေသ 

ဆ4ပ်ကိ4ငသ်ည့အ်ြမငမ်ျားအား ဖယW်-ားပါ။ 

Ø အရပ်သား,-င့ ် ယ"နေီဖာငး်ဝတအ်စိ4းရဝနထ်မ်းများသည ် ဘာသာေရး,-င့ ် လ"အ့ခငွ့အ်ေရးစ,ံBနး်များ 

အေHကာငး် အေြခခဗံဟ4သ4တW-ိေစရပါမည။် ၎ငး်တိ4အ့ား မျကစ်မိ-ိတဘ်ကလိ်4ကြ်ခငး်၊ ခွြဲခားဆကဆ်ြံခငး် 

များအေHကာငး် သငတ်နး်ေပးရမညြ်ဖစက်ာ ကိ4ယခ်ျငး်စာတရားများြဖင့ ် ဘာသာေရး သိ4မ့ဟ4တ ်

ယံ4Hကညမ်Bလ"အ့ဖဲွLအစညး်များ,-င့ ်ပ"းေပါငး်ချိတဆ်ကလ်4ပ်ေဆာငေ်စပါ။ 

Ø အကယ၍် ,ိ4ငင်ေံတာ်သည ် ဘာသာေရးေကျာငး်များအား အများြပညသ်"ရံပံ4ေငေွထာကပံ်ပ့ါက 

၎ငး်ရံပံ4ေငမွျားအား ခွြဲခားဆကဆ်မံBမW-ိေစပဲ ရW-ိေအာင ်ေဆာငရွ်ကရ်ပါမည။် 

Ø မတ"ညေီသာ ဘာသာေရး၊ ယံ4Hကညမ်B၊ ယဥ်ေကျးမBများမ- ကေလးသ"ငယ,်-င့လ်"ငယမ်ျားေတွLဆံ4၍ 

အြပနအ်လ-နဆ်ကဆ်,ံိ4ငေ်စရန ်ေနရာများဖနတ်းီေပးပါ။ 
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ဦးတညသ်= (ပစမ်#တ)် ၄။ အရပ်ဖကလ်=မCအဖဲွKအစညး် 

Ø ဘာသာေရးေခါငး်ေဆာငမ်ျား၊ အဓိကလ4ပ်ေဆာငသ်"များ၊ လ"ငယမ်ျားအတကွ ် လ4ပ်ေဆာငမ်Bများ 

ထပ်မေနေစရန ် တညW်-ိေနေသာပညာေရးအရငး်အြမစမ်ျားအား ေြမပံ4ဆွပဲါ။ ၎ငး်ေြမပံ4အား တြခား 

ပတသ်ကဆ်က,်ယွသ်"များမ-လညး် အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်,ိ4ငပ်ါေစ။	 

 

၅။ အPကမ်းဖကေ်စရန်လCံKေဆာ်မCများအား တားဆးီကာကယွရ်န်အတကွ ် ဘာသာဝငအ်ချငး်ချငး်Pကား၊ 

ဘာသာအချငး်ချငး်Pကား ေတွKဆံ<ေဆးွေ"းွမCများအား ြမOင့တ်ငပ်ါ။  

ရညရွ်ယခ်ျကမ်ျား − (က) ေတွLဆံ4ေဆးွေ,းွေရးယဥ်ေကျးမBတခ4 ြဖစေ်ပ?ေစရန၊် (ခ) ဘာသာဝင ်

အချငး်ချငး်Hကား၊ ဘာသာအချငး်ချငး်Hကား ေတွLဆံ4ေဆးွေ,းွမB၊ အြပနအ်လ-နန်ားလညမ်B၊ ေလးစားမBများအား 

ြမxင့တ်ငရ်န၊် (ဂ) ဘာသာဝငအ်ချငး်ချငး်Hကား၊ ဘာသာအချငး်ချငး်Hကား မီဒယီာသေဘာတရားများ 

နားလညမ်Bအား ဖံွL Tဖိ@းလာေစရန၊် (ဃ) အHကမ်းဖကေ်စရနလ်BံLေဆာ်မBအား တားဆးီကာကယွရ်ာတငွ ်

ဘာသာအချငး်ချငး်Hကားချဥ်းကပ်မB ဖံွL Tဖိ@းတိ4းတကလ်ာေစရန။် 

ဦးတညသ်= (ပစမ်#တ)် ၁။ ဘာသာေရးေခါငး်ေဆာငမ်ျား"#င့ ်အဓိကလ<ပ်ေဆာငေ်နသ=များ 

Ø မတ"ညေီသာယံ4Hကညမ်BများအHကား ,-းီေ,-ာဖလ-ယသ်ည့အ်စအီစဥ်များ အထ"းသြဖင့ဘ်ာသာေရး 

ပွဲများတငွ ်ပါဝငြ်ခငး်အားြဖင့ ်မတ"ညသီည့ ်ဘာသာများ၊ ယံ4Hကညမ်BများအေHကာငး် ေလလ့ာပါ။ 

Ø မိမိဘာသာဝငအ်ချငး်ချငး်,-င့ေ်သာ်လညး်ေကာငး်၊ တြခားဘာသာဝငမ်ျား,-င့ေ်သာ်လညး်ေကာငး်၊ 

ဘာသာမဲမ့ျား,-င့ေ်သာ်လညး်ေကာငး်၊ လ"သားဝါဒမီျား,-င့ေ်သာ်လညး်ေကာငး် မဟာမိတြ်ပ@ 

လ4ပ်ေဆာငြ်ခငး်များ တညေ်ဆာကပ်ါ။ 

Ø ရပ်ရွာအတငွး်ေပါငး်စညး်ည�ီ_တမ်Bကိ4ြမxင့တ်ငရ်န၊် ဘာသာအချငး်ချငး်Hကားပ"းေပါငး်ေဆာငရွ်ကမ်B,-င့ ်

စညး်လံ4းည�ီ_တမ်B၏ စမ်ွးအားြပငး်ေသာသတငး်စကားများသယေ်ဆာငလ်ာရနအ်တကွ ် ရပ်ရွာ,-င့ ်

သကဆ်ိ4ငေ်သာ လ"မBေရးဆိ4ငရ်ာကစိOရပ်များတငွ ် အထ"းသြဖင့ ် ပ"းေပါငး်လ4ပ်ေဆာငမ်Bများမ-တဆင့ ်

ဘာသာအချငး်ချငး်Hကား၊ ယံ4Hကညခ်ျကအ်ချငး်ချငး်Hကား ပ"းေပါငး်ေဆာငရွ်ကမ်Bများအား ြမxင့တ်ငပ်ါ။ 

Ø ဝတြ်ပ@ရန ် ပငွ့လ်ငး်ေသာေနရာများတညေ်ဆာကပ်ါ။ မိမိကိ4ယပိ်4ငဝ်တြ်ပ@ရာေနရာတငွ ် မိမိဘာသာဝင ်

များအတကွ ်တြခားဘာသာမ- ဘာသာေရးေခါငး်ေဆာငမ်ျား၊ အဓိကလ4ပ်ေဆာငသ်"များကိ4 ဖိတH်ကားပါ။ 

Ø ဘာသာအချငး်ချငး်Hကား (ဘာဝနာစြီဖနး်ြခငး်)၊ ပွဲလမ်းသဘငမ်ျားကျငး်ပြခငး်ကိ4 ြမxင့တ်ငပ်ါ။ 

Ø ဘာသာအချငး်ချငး်Hကား သဟဇာတြဖစမ်Bေနမ့ျား/ရကသ်တ� ပတမ်ျားအား စစီဥ်ကျငး်ပပါ။ 

Ø လ"အ့ခငွ့အ်ေရးဥပေဒသများအေပ?အေြခခ၍ံ တရားေဟာရာတငွ ် အHကမ်းဖကေ်စရနလ်BံLေဆာ်မBကိ4 

တားဆးီကာကယွသ်ည့အ်ေနြဖင့ ် ဘာသာအချငး်ချငး်Hကား ေစာင့ထ်နိး်ရမည့က်ျင့ဝ်တစ်ညး်မျဥ်းများ 

ေရးဆွြဲခငး်ကိ4 အားေပးပါ။ 

Ø တြခားဘာသာဝငမ်ျားမ- မ^ေဝထားသည့ ်မ"ကွ၊ဲ အြပ@သေဘာေဆာငသ်ည့ဇ်ာတလ်မ်းများအား ဖနတ်းီပါ။ 
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Ø ဘာသာအချငး်ချငး်ပ"းေပါငး်၍ သတငး်ထ4တြ်ပနေ်Hကညာချကမ်ျား ထ4တြ်ပနပ်ါ။ 

Ø ဘာသာအချငး်ချငး်Hကား ပ"းတွလဲ4ပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျား၊ ပ"းေပါငး်/တစညး်တလံ4းတညး်လ4ပ်ေဆာငခ်ျက ်

များအား အများြပညသ်"ထမံျားများေရာကW်-ိေစရန ်ထ4တြ်ပနပ်ါ။ 

Ø အသအံားလံ4းကိ4 Hကားေစရနအ်တကွ ် ဘာသာဝငအ်ချငး်ချငး်HကားေတွLဆံ4ေဆးွေ,းွမBကိ4 ြမxင့တ်ငရ်န ်

ပလကေ်ဖာငး်တခ4အေနြဖင့ ်အသံ4းြပ@ပါ။ 

Ø မိမိဘာသာဝငထ်တဲငွ ် အစနွး်ေရာကအ်ြမငဆ်ွကဲိ4ငထ်ားသ"များအပါအဝင ် ဘာသာေရးအ4ပ်စ4များ,-င့ ်

ေတွLဆံ4ေဆးွေ,းွမBများ မHကာခဏြပ@လ4ပ်ြခငး်တငွ ်ပါဝငပ်ါ။ 

Ø ဘာသာအချငး်ချငး်ပ"းေပါငး်ေဆာငရွ်ကမ်Bကိ4 ြမxင့တ်ငရ်န ် လ"ငယဘ်ာသာေရးေခါငး်ေဆာငမ်ျား၊ အဓိက 

လ4ပ်ေဆာငသ်"များအား အားေပးပါ။ 

Ø ဘာသာအချငး်ချငး်Hကား သတ� Wိ-ိမB၊ ပ"းေပါငး်ေဆာငရွ်ကမ်B၊ လ"မBဆိ4ငရ်ာေြပာငး်လဲမBများ,-င့ပ်တသ်က၍် 

အေပါငး်လကSဏာေဆာငသ်ည့ ်ဇာတလ်မ်းများအား စ4ေဆာငး်မ^ေဝပါ။ 

Ø လ"မBဆိ4ငရ်ာတေပါငး်တစညး်တညး်ြဖစမ်Bအားတညေ်ဆာကြ်ခငး်၊ အHကမ်းဖကရ်နလ်BံLေဆာ်မBကိ4 တားဆးီ 

ကာကယွြ်ခငး်အတကွ ် အေတွLအHက@ံများ၊ ေကာငး်မနွေ်သာအေလအ့ထများအား ,-းီေ,-ာဖလ-ယရ်န ်

ဘာသာဝငအ်ချငး်ချငး်Hကား၊ ဘာသာအချငး်ချငး်HကားေတွLဆံ4ေဆးွေ,းွမBများြပ@လ4ပ်ပါ။ 

Ø စာသငေ်ကျာငး်များတငွ ်ဘာသာအချငး်ချငး်HကားသငVိ်4း�_နး်တမ်းများေရးဆွရဲန ်တိ4ကတ်နွး်ပါ။ 

Ø ဘာသာအချငး်ချငး်Hကားေဟာေြပာပွဲများ ြပ@လ4ပ်ရန ်တိ4ကတ်နွး်ပါ။ 

 

ဦးတညသ်= (ပစမ်#တ)် ၂။ ဘာသာေရးအငစ်တကီျ`းa#ငး်များ 

Ø ဘ`ာေရး,-င့ ် လ"စ့မ်ွးအားအရငး်အြမစမ်ျားအား ပိ4မိ4ေထာကပံ်ေ့ပးြခငး်အားြဖင့ ် ဘာသာအချငး်ချငး် 

Hကားနားလညမ်Bတိ4းတကလ်ာေစမည့ ်ဘာသာေရးအကယဒ်မီများအား ြမxင့တ်ငပ်ါ။ 

Ø ဘာသာအချငး်ချငး်Hကား မိတဖ်ကြ်ပ@ေဆာငရွ်ကမ်Bကိ4ြမxင့တ်ငေ်ပးမည့၊် အွနလိ်4ငး်အပါအဝင ် ဆကစ်ပ် 

ကရိိယာများ၊ အရငး်အြမစမ်ျားအလွယတ်က"ရW-ိေစရန ်ြပ@လ4ပ်ြဖန ့ေ်ဝမည့ ်ဘာသာေရးေခါငး်ေဆာငမ်ျား 

အတကွ ်သငတ်နး်များြပ@လ4ပ်ပါ။ 

Ø ဘာသာအချငး်ချငး်HကားေတွLဆံ4ေဆးွေ,းွမB,-င့ ်မိတဖ်ကြ်ပ@မBကိ4အထ"းြပ@ထားေသာ သငတ်နး်ဆရာများ၏ 

သငတ်နး်ဆရာများအပါအဝင ် အရငး်အြမစ®်ကယဝ်ေသာလ"ပ4ဂmိ@လမ်ျား (resource persons) များအား 

သငတ်နး်ေပး၍ ဘာသာအချငး်ချငး်Hကား အရငး်အြမစ®်ကယဝ်သ"များကနွယ်က ်တညေ်ဆာကပ်ါ။ 
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ဦးတညသ်= (ပစမ်#တ)် ၃။ "ိ<ငင်ေံတာ်"#င့ ်"ိ<ငင်ေံတာ် အငစ်တကီျ`းa#ငး်များ 

Ø ဘာသာအချငး်ချငး်Hကား ေတွLဆံ4ေဆးွေ,းွေရးလBပ်W-ားမBများ အထ"းသြဖင့ ် အHကမ်းဖကေ်စရန ်

လBံLေဆာ်မBကိ4 ေစာင့H်ကပ်Hကည့V်B ြခငး်၊ တားဆးီကာကယွြ်ခငး်၊ တနြ်ပနတ်ိ4ကခ်ိ4ကြ်ခငး်များအတကွ ်

ရညရွ်ယ၍် ဦးေဆာငလ်Bပ်W-ားမBများအား တိ4ကတ်နွး်ပံပိ့4းပါ။  

 

၆။ အPကမ်းဖကေ်စရန်လCံKေဆာ်မCကိ< တားဆးီကာကယွ ်တန်ြပန်တိ<ကခိ်<ကရ်န် eိ< းရာအစဥအ်လာမီဒယီာများ၊ 

မီဒယီာအသစမ်ျား"#င့ ်ပ=းေပါငး်ေဆာငရွ်ကမ်Cကိ< ြမOင့တ်ငြ်ခငး်  

ရညရွ်ယခ်ျကမ်ျား − (က) မ"ကွတဲနြ်ပနေ်ဟာေြပာမBများ၏ အေပါငး်လကSဏာေဆာငေ်သာသကေ်ရာကမ်Bများ 

ကိ4 ချဲLထငွရ်န၊် (ခ) စာနယဇ်ငး် (ဂျာနယလ်စဇ်င)် ကျင့ဝ်တစ်,ံBနး်များကိ4 တိ4းတကြ်မxင့တ်ငရ်န။် 

ဦးတညသ်= (ပစမ်#တ)် ၁။ ဘာသာေရးေခါငး်ေဆာငမ်ျား"#င့ ်အဓိကလ<ပ်ေဆာငေ်နသ=များ 

Ø Vိ4းရာအစဥ်အလာမီဒယီာများ,-င့ ် မီဒယီာအသစမ်ျား၏ လကင်ငး်ရလဒ ် (outputs) များကိ4 ေစာင့H်ကပ် 

Hကည့V်B၍ ၎ငး်တိ4အ့ား စာနယဇ်ငး်ကျင့ဝ်တစ်,ံBနး်များကိ4 ေလးစားလိ4ကန်ာရန ်တိ4ကတ်နွး်ပါ။ 

Ø အHကမ်းဖကအ်စနွး်ေရာကဇ်ာတေ်Hကာငး်များအား တံ4 ့ြပနတ်ိ4ကခ်ိ4ကသ်" ဘာသာေရး,-င့ ် ေလာကေီရးရာ 

အဓိကလ4ပ်ေဆာငသ်"များ၏ အေပါငး်လကSဏာေဆာငေ်သာဇာတလ်မ်းများ၊ ေလးစားမB၊ Tငမ်ိးချမ်းစာွ 

ပ"းတွေဲနထိ4ငမ်Bကိ4ြမxင့တ်ငရ်န ်ရညရွ်ယသ်ည့သ်တငး်များ၊ သတငး်အချကအ်လကမ်ျားအား အများြပညသ်" 

သိ4ထ့4တြ်ပနရ်န ်သတငး်မီဒယီာများအား အားေပးပါ။ 

Ø မျကစ်မိ-ိတဘ်ကလိ်4ကသ်ည့အ်ရာများ၊ ေကာလဟလအမ-ားများအား တံ4 ့ြပနရ်န ် Vိ4 းရာအစဥ်အလာ 

မီဒယီာများ၊ မီဒယီာအသစမ်ျား,-င့ ်ပ"းေပါငး်ေဆာငရွ်ကပ်ါ။ 

Ø သတငး်မီဒယီာများအချငး်ချငး်မ^ေဝ,ိ4ငသ်ည့ ်မီဒယီာတငွပ်ါဝငသ်ည့အ်ရာများကိ4 ဖနတ်းီြပ@လ4ပ်ပါ။ 

Ø တနြ်ပနေ်ဟာေြပာမB,-င့ ် မ"ကွဇဲာတလ်မ်းကမ်ပိနမ်ျားအား ေထာကပံ်က့"ညရီန ် အသေိပးတိ4ကတ်နွး် 

စညး်Vံ4းေြပာဆိ4ရာတငွ ် တက®်ကေသာမိတဖ်တမ်ျားအေနြဖင့ ် Facebook ,-င့ ် Tweeter အပါအဝင ်

နာမညေ်ကျာ်လ"Rက@ိကမ်ျားေသာဆိ4W-ယမီ်ဒယီာအဖဲွLအစညး်များ,-င့ ်ပ"းေပါငး်ေဆာငရွ်ကပ်ါ။ 

Ø အမ4နး်တရားများပျံL ,-ရံန၊် အHကမ်းဖကမ်Bကိ4 လBံLေဆာ်ရနရ်ညရွ်ယသ်ည့ ် အေHကာငး်အရာများ,-င့ ်

ပတသ်က၍် အြပ@သေဘာေဆာငေ်သာေHကြငာများအားဖနတ်းီရန ်ဆိ4W-ယမီ်ဒယီာများ,-င့ ်ေဆးွေ,းွပါ။ 

Ø မျကေ်မ-ာကေ်ခတ,်-င့ေ်လျာ်ညေီသာ ြပဿနာရပ်များအတကွ ် ဘာသာေရးဆိ4ငရ်ာ၊ စတိဝိ်ညာဥ်ဆိ4ငရ်ာ 

အHကြံပ@ချကမ်ျားကိ4 ေဖာ်ြပသည့ ်ဝဘဆ်ိ4ဒမ်ျားကိ4 ဖနတ်းီပါ သိ4မ့ဟ4တ ်ြမxင့တ်ငပ်ါ။ 

Ø လ"အများကိ4စ4Vံ4 းရန၊် လ4ပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျားကိ4 ညx,ိ Bငိး်သည့ ် ကနွယ်ကက်ိ4 ဖနတ်းီရနအ်တကွ ် သးီြခား 

အHကပ်အတညး် သိ4မ့ဟ4တ ်ြပဿနာရပ်များအေHကာငး် Facebook pages များ ဖနတ်းီပါ။ 

Ø တစွတ်ာပိ4စ့မ်ျား၊ ဖိဒမ်ျားအား အပတစ်ဥ်အတိ4ချ@ပ်ြဖန ့ေ်ဝပါ။ 
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Ø အလ_ာစံ4ပါဝငမ်B,-င့ ် လ"မBဆိ4ငရ်ာတေပါငး်တစညး်တညး်ြဖစမ်Bအား ြမxင့တ်ငသ်ည့သ်တငး်စကားများ 

ထ4တလ်_င့ေ်နေသာ ဘာသာအချငး်ချငး်Hကားေဆာငရွ်ကေ်ပးသည့ ် ေရဒယီိ4ဌာနများ,-င့ ် ပ"းေပါငး် 

ေဆာငရွ်ကမ်Bအား ြမxင့တ်ငပ်ါ။ 

 

ဦးတညသ်= (ပစမ်#တ)် ၂။ eိ< းရာအစဥအ်လာမီဒယီာများ"#င့ ်မီဒယီာအသစမ်ျား 

Ø လွတလ်ပ်စာွထငြ်မငယ်"ခငွ့ ် ေြပာဆိ4ခငွ့မ်ျားကိ4 မထပိါးေစပဲ၊ အြပညြ်ပညဆ်ိ4ငရ်ာ,ိ4ငင်သံား,-င့ ် ,ိ4ငင်ေံရး 

အခငွ့အ်ေရးဆိ4ငရ်ာသေဘာတ"စာချ@ပ်၏ အပိ4ဒ ် ၁၉ ,-င့ ် ၂၀ များအား အြပည့အ်ဝေလးစားလျက ်

အHကမ်းဖကရ်နေ်သးွထိ4းလBံLေဆာ်မBကိ4 တားဆးီကာကယွ၊် တနြ်ပနတ်ိ4ကခ်ိ4ကရ်န ် စာနယဇ်ငး်ကျင့ဝ်တ ်

စ,ံBနး်များအား ေလးစားလိ4ကန်ာပါ။ 

Ø စာနယဇ်ငး်သမားများ၏ လ"မBေရးဆိ4ငရ်ာတာဝနယ်"မBကိ4 ခဝံနက်တြိပ@ခိ4ငး်ကာ စာနယဇ်ငး်ကျင့ဝ်တစ်,ံBနး် 

များ,-င့ပ်တသ်က၍် သငတ်နး်အခငွ့အ်လမ်းများအား ေပးအပ်ပါ။ 

Ø ရကစ်ကယ်4တမ်ာေသာရာဇဝတမ်Bများေပ?ေပါကေ်စ,ိ4ငသ်ည့ ်ေသးွထိ4းလBံLေဆာ်မBများကိ4 မညသ်ိ4က့ိ4ငတ်ယွ ်

ေြဖW-ငး်ရမညဆ်ိ4သညက်ိ4 ဘာသာေရးစာနယဇ်ငး်သမားများ/ဘာသာေရးမီဒယီာများအတကွ ် ကျင့ဝ်တ ်

သကိSာစညး်မျဥ်းများအား ေရးဆွပဲါ။ 

Ø ဘာသာေရးေခါငး်ေဆာငမ်ျား,-င့ ် အဓိကလ4ပ်ကိ4ငေ်နသ"များအတကွ ် ဆိ4W-ယမီ်ဒယီာအား မညသ်ိ4 ့ 

အသံ4းြပ@ရမည၊် ဆိ4W-ယမီ်ဒယီာပတဝ်နး်ကျငတ်ငွ ် မညသ်ိ4က့ျငလ်ညရ်မညဆ်ိ4သည့ ် သငတ်နး် 

အခငွ့အ်လမ်းများေပးပါ။ 

 

ဦးတညသ်= (ပစမ်#တ)် ၃။ "ိ<ငင်ေံတာ်"#င့ ်"ိ<ငင်ေံတာ်အငစ်တကီျ`းa#ငး်များ 

Ø ,ိ4ငင်သံား၊ လ"မျိ@း၊ ဘာသာ,-င့ ် တိ4ငး်ရငး်သားလ"နညး်စ4များ၏ ၎ငး်တိ4က့ိ4ယပိ်4ငအ်ေHကာငး်အရာများ 

ထ4တလ်4ပ်ြဖန ့ြ်ဖ[းရနအ်တကွလ်ညး်ေကာငး်၊ တြခားသ"များမ-ထ4တလ်4ပ်ထားေသာအေHကာငး်အရာများကိ4 

လကခ်ရံယ"ရနအ်တကွလ်ညး်ေကာငး် သတငး်မီဒယီာ၊ သတငး်အချကအ်လက၊် ဆကသ်ယွေ်ရး 

နညး်ပညာများကိ4 လွတလ်ပ်စာွရယ"သံ4းစွခဲငွ့အ်ခငွ့အ်ေရးများအပါအဝင ်မီဒယီာဗဟ4ဝ်ဝါဒကိ4 ြမxင့တ်ငပ်ါ။ 

Ø အြပညြ်ပညဆ်ိ4ငရ်ာ,ိ4ငင်သံား,-င့ ် ,ိ4ငင်ေံရးအခငွ့အ်ေရးဆိ4ငရ်ာသေဘာတ"စာချ@ပ်၏ အပိ4ဒ ် ၁၉ ,-င့ ် ၂၀ 

ကိ4အြပည့အ်ဝေလးစားလျက ်ခွြဲခားဆကဆ်မံB၊ ရနလိ်4မB သိ4မ့ဟ4တ ်အHကမ်းဖကမ်Bကိ4 လBံLေဆာ်ေပးသည့ ်

,ိ4ငင်သံား၊ လ"မျိ@းေရး၊ ဘာသာေရးအမ4နး်တရားများအတကွ ် စညး်Vံ4းေြပာဆိ4ေနေသာ အွနလိ်4ငး်မီဒယီာ၊ 

အွနလိ်4ငး်မဟ4တသ်ည့မီ်ဒယီာများအား ဘ`ာေငေွထာကပံ်ေ့ပးြခငး်မ- ရပ်တန ့ေ်W-ာငH်ကဥ်ပါ။ 
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Ø အHကမ်းဖကမ်Bကိ4 ြဖစေ်ပ?ေစ,ိ4ငသ်ည့ ်လBံLေဆာ်မBစကားများအား သတမ်-တေ်ဖာ်ထ4တရ်န ်(အခငး်အကျငး်၊ 

ေဟာေြပာသ"၊ ရညရွ်ယခ်ျက၊် အေHကာငး်အရာ၊ ပံ4သ`ာန၊် ေဟာေြပာမBအနညး်အများ၊ ြဖစ,်ိ4ငေ်ချ၊ 

တစံ4တရာြဖစေ်ပ?ရနန်းီကပ်ြခငး်အပါအဝငတ်ိ4အ့ား ထည့သ်ငွး်စဥ်းစားလျက)် အစတိအ်ပိ4ငး် ၆ ခ4ပါ 

စသံတမ်-တခ်ျကအ်ဆင့စ်စေ်ဆးချက9် ကိ4 အသံ4းြပ@ပါ။ 

 

ဦးတညသ်= (ပစမ်#တ)် ၄။ အရပ်ဖကလ်=မCအဖဲွKအစညး် 

Ø မ"ကွဇဲာတလ်မ်းများြဖင့ ် အHကမ်းဖကေ်စရနလ်BံLေဆာ်မBကိ4 တားဆးီကာကယွ၊် တနြ်ပနတ်ိ4ကခ်ိ4ကရ်န ်

ရညရွ်ယခ်ျကြ်ဖင့ ် ဘာသာေရးအ4ပ်စ4များ၏ သာမနေ်ခါငး်ေဆာငမ်ျားအတကွ ် မဟာဗျ[ဟာေြမာက ်

ဆကသ်ယွေ်ရးအေHကာငး် သငတ်နး်အခငွ့အ်လမ်းများေပးအပ်ပါ။ 

Ø အHကမ်းဖကရ်နလ်BံLေဆာ်မBကိ4တိ4ကဖ်ျကရ်ာတငွ ်က"ည,ီိ4ငသ်ည့ ်အလယအ်လတဘ်ာသာေရးေခါငး်ေဆာင ်

များ (“ဆိ4ကဘ်ာတပ်ဖဲွL”) အတကွ ်အွနလိ်4ငး်ပလကေ်ဖာငး်တခ4တညေ်ဆာကရ်န ်က"ညပီါ။ 

  

၇။ ယခ<လ<ပ်ေဆာငရ်န်အစအီစဥအ်ား အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ရန် ေဒသတငွး်"#င့ ်"ိ<ငင်တံကာမိတဖ်ကမ်ျားြဖင့ ်

ချိတဆ်ကပ်ါဝငမ်Cကိ< ြမOင့တ်ငြ်ခငး် 

ရညရွ်ယခ်ျကမ်ျား − (က) ရကစ်ကယ်4တမ်ာေသာရာဇဝတမ်Bများကိ4ြဖစေ်ပ?ေစ,ိ4ငေ်သာ အHကမ်းဖကေ်စရန ်

လBံLေဆာ်မBများကိ4 တားဆးီကာကယွြ်ခငး်,-င့ပ်တသ်က၍် က4လသမဂmအပါအဝင ် ,ိ4ငင်တံကာ,-င့ ် မိတဖ်ကြ်ပ@ 

လ4ပ်ေဆာငရ်န၊် (ခ) ,ိ4ငင်မံျား၊ ဘာသာေရးေခါငး်ေဆာငမ်ျား၊ အငစ်တကီျ[းW-ငး်များ၊ အရပ်ဖကလ်"မB 

အဖဲွLအစညး်များ၊ အစိ4းရအချငး်ချငး်HကားဖဲွLစညး်ထားသည့အ်ဖဲွLအစညး်များအပါအဝင ် အHကမ်းဖကေ်စရန ်

လBံLေဆာ်မBကိ4 တားဆးီကာကယွရ်ာတငွပ်ါဝငသ်ည့ ် ပတသ်ကဆ်က,်ယွသ်"များအားလံ4း,-င့ ် ပ"းေပါငး် 

ေဆာငရွ်ကြ်ခငး်ကိ4 ြမxင့တ်ငရ်န၊် (ဂ) ရကစ်ကယ်4တမ်ာေသာရာဇဝတမ်Bများကိ4ြဖစေ်ပ?ေစ,ိ4ငေ်သာ 

အHကမ်းဖကေ်စရနလ်BံLေဆာ်မBများကိ4 တားဆးီကာကယွြ်ခငး်,-င့ပ်တသ်က၍် ဘာသာေရးေခါငး်ေဆာငမ်ျား၊ 

အဓိကလ4ပ်ေဆာငသ်"များအား ေဒသတငွး်,-င့ ်,ိ4ငင်တံကာအဖဲွLအစညး်များြဖင့ ်ချိတဆ်ကေ်ပးရန။် 

 

ဦးတညသ်= (ပစမ်#တ)် ၁။ ဘာသာေရးေခါငး်ေဆာငမ်ျား"#င့ ်အဓိကလ<ပ်ေဆာငေ်နသ=များ 

Ø က4လသမဂm၏ “,ိ4ငင်မဲံမ့Bဆယစ်4,-စ”် အပါအဝင ် Tငမ်ိးချမ်းမ^တ၍ အလ_ာစံ4ပါဝငေ်သာ လ"အ့ဖဲွL 

အစညး်များြမxင့တ်ငရ်နရ်ညရွ်ယေ်သာ ,ိ4ငင်တံကာလBပ်W-ားမBများအား ေထာကခ်ပံါ။ 

 
9 See footnote 7 
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ဦးတညသ်= (ပစမ်#တ)် ၂။ ေဒသတငွး်"#င့ ်"ိ<ငင်တံကာအဖဲွKအစညး်များ 

အေထေွထ ွ

Ø ဘ`ာေရး,-င့ ် လ"စ့မ်ွးအားအရငး်အြမစမ်ျားအား ေထာကပံ်ေ့ပးြခငး်အားြဖင့ ် ဘာသာအချငး်ချငး်Hကား 

နားလညမ်Bတိ4းတကလ်ာေစမည့ ်ဘာသာေရးအကယဒ်မီများအား ပံပိ့4းေပးပါ။ 

Ø လ4ပ်ေဆာငေ်နဆြဲဖစသ်ည့ ် ဘာသာေပါငး်စံ4ပVိ4ဂရမ်များအား ပိ4မိ4ခိ4ငမ်ာေတာင့တ်ငး်အားေကာငး်လာ 

ေစရန ်က"ညပီါ။ 

Ø သငVိ်4း�_နး်တမ်းြပငပ်လ4ပ်ေဆာငမ်Bများမ-တဆင့ ် ေလာကနတီ,ိ-င့ ် ထိ4းထငွး်စဥ်းစားြခငး်ပညာေရးများကိ4 

ရပ်ရွာအဆင့တ်ငွ ်မိတဆ်ကလ်4ပ်ေဆာငေ်ပးေနသည့ ်အစိ4းရမဟ4တသ်ည့အ်ဖဲွLအစညး် (NGOs) များအား 

ေထာကပံ်ပ့ါ။ 

က4လသမဂm 

Ø ,ိ4ငင်တံကာလ"အ့ခငွ့အ်ေရးစ,ံBနး်များချိ@းေဖာကမ်Bအတကွ ် အဖဲွLဝင,်ိ4ငင်အံားလံ4းအား တနး်တ"ညမီ^ 

တာဝနခ်ခံိ4ငး်ပါ။ 

Ø ခွြဲခားဆကဆ်မံB၊ ရနလိ်4မB၊ အHကမ်းဖကမ်B၊ အHကမ်းဖကအ်စနွး်ေရာကဝ်ါဒများြဖစေ်ပ?ရန ် လBံLေဆာ်မBများ 

ကိ4 တားဆးီကာကယွရ်န ် ဘာသာေရးေခါငး်ေဆာငမ်ျား၊ ဘာသာအချငး်ချငး်Hကား၊ ဘာသာဝင ်

အချငး်ချငး်Hကားအ4ပ်စ4များ၏ အလ4ပ်များကိ4 ပံပိ့4းရာတငွ ်ပိ4မိ4ထငW်-ားေသာအခနး်က`ကိ4 ယ"ေဆာငပ်ါ။ 

Ø ကမaာေ့ဒသအသးီသးီမ- ဘာသာေရးေခါငး်ေဆာငမ်ျား၊ အဓိကလ4ပ်ေဆာငသ်"များ၊ မ"ဝါဒချမ-တသ်"များ၊ 

ပညာေပးသ"များ၊ သတငး်မီဒယီာမ-ပ4ဂmိ@လ်များမ- တ"ညေီသာကိ4ယစ်ားြပ@မBြဖင့ ် တကေ်ရာကသ်ည့ ်

ဘာသာေရး,-င့ယ်ံ4Hကညမ်Bကမaာဖိ့4ရမ်တရပ်ကိ4 ကျငး်ပရမည။် ၎ငး်ဖိ4ရမ်တငွ ် Tငမ်ိးချမ်းမ^တ၊ အလ_ာစံ4 

ပါဝငသ်ည့ ် လ"အ့ဖဲွLအစညး်များြမxငတ်ငရ်ာတငွ ် ဘာသာေရး၏အခနး်က`အား ေသချာထည့သ်ငွး် 

စဥ်းစားရပါမည။် ဖိ4ရမ်သည ်ေဒသတငွး်အချကအ်ချာြဖစရ်ပါမည။် 

Ø ဘာသာေရးဗဟ4ဝ်ဝါဒ၊ ဘာသာေရးဆိ4ငရ်ာ သညး်ခ,ံိ4ငမ်B၊ လကခ်,ံိ4ငမ်B၊ အြပနအ်လ-နေ်လးစားမB 

,ိ4ငင်တံကာစ,ံBနး်သတမ်-တခ်ျကမ်ျားြမxင့တ်ငရ်န ် ဖိ4ရမ်များအြဖစ ် Tငမ်ိးချမ်းေရးအတကွ ် ဘာသာေပါငး်စံ4 

ပ"းေပါငး်ေဆာငရွ်ကမ်B,-င့ ်လ"ယ့ဥ်ေကျးမBအတကွ ်မဟာမိတသ်ံ4းပငွ့ဆ်ိ4ငဖိ်4ရမ်ကိ4 ြမxင့တ်ငေ်ပးရပါမည။်   
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တညေ်ဆာကြ်ခငး်  

၈။ လ=အ့ခွင့အ်ေရးများအား ေလးစားြခငး်၊ တားဆးီကာကယွြ်ခငး်၊ ြမOင့တ်ငြ်ခငး်များမ#တဆင့ ်hငမ်ိးချမ်းမiတ 

အလjာစံ<ပါဝငေ်သာ လ=အ့ဖဲွKအစညး်များ တညေ်ဆာကြ်ခငး် 

ရညရွ်ယခ်ျကမ်ျား − (က) လ"အ့ခငွ့အ်ေရးဥပေဒသများသည ် ဘာသာေရးဆိ4ငရ်ာကျမ်းစာများ၊ အဆံ4းအမ 

များအားလံ4းတငွ ် စမိ့်ဝငေ်နေစြခငး်အား အသအိမ-တြ်ပ@ရန၊် (ခ) လ"အ့ခငွ့အ်ေရးကိ4 ကာကယွ ်

ေစာင့ေ်W-ာကြ်ခငး်၊ ဘာသာေရး သိ4မ့ဟ4တ ် ယံ4Hကညမ်Bအေပ?အေြခခ၍ံ ခွြဲခားဆကဆ်မံBများအား တားဆးီ 

ကာကယွြ်ခငး်၊ တဦးတေယာက၏်ဘာသာေရး သိ4မ့ဟ4တ ် ယံ4Hကညမ်Bကိ4 W-ငး်W-ငး်လငး်လငး်ြပသ,ိ4ငသ်ည့ ်

လွတလ်ပ်ခငွ့က်ိ4 ြမxငတ်ငြ်ခငး်များမ-တဆင့ ် အHကမ်းဖကမ်Bများ၊ စစပ်ွဲများြဖစပ်ာွးေစရန ် ဘာသာေရးကိ4 

အလဲွသံ4းစားလ4ပ်မBအား ရပ်တန ့ေ်စရန၊် (ဂ) ဘာသာေရးအရလBံLေဆာ်,ိ4ငေ်သာ အHကမ်းဖကမ်BများW-ိသညဟ်4 

သတမ်-တထ်ားသည့ ်ေဒသများအပါအဝင ်Tငမ်ိးချမ်းေရး,-င့ ်ြပနလ်ညသ်င့ြ်မတေ်ရးကိ4 ြမxင့တ်ငေ်ပးရန။် 

ဦးတညသ်= (ပစမ်#တ)် ၁။ ဘာသာေရးေခါငး်ေဆာငမ်ျား"#င့ ်အဓိကလ<ပ်ေဆာငေ်နသ=များ 

Ø အြပညြ်ပညဆ်ိ4ငရ်ာလ"အ့ခငွ့အ်ေရးေHကညာစာတမ်း၏ ဥပေဒသများ၊ တနဖိ်4းထားမBများ,-င့က်ိ4ကည်သီည့ ်

ဘာသာေရးအစဥ်အလာ၊ သငH်ကားမBများထတဲငွ ် အြမစတ်ယွေ်နသည့ ် အကျင့စ်ာရိတ� ပိ4ငး်ဆိ4ငရ်ာ,-င့ ်

ဘာသာေရးဆိ4ငရ်ာဘံ4တ"ညမီBနယပ်ယအ်ား W-ာေဖွပါ။ 

Ø မိမိရပ်ရွာအဖဲွLအစညး်အတငွး်,-င့ ်ြပငပ်တငွ ်စြံပလ"သားြဖစေ်စ၍ သညး်ခ,ံိ4ငသ်ညထ်က ်ပိ4သညး်ခပံါ။ 

Ø Rကးီြမတမ်B,-င့ ် ဖယထ်4တမ်Bအေတးွအေခ?များအား စနွ ့ပ်စ၍် တြခားဘာသာေရးေခါငး်ေဆာငမ်ျားကိ4 

လညး် ထိ4ကဲသ့ိ4 ့ြပ@လ4ပ်ရန ်တိ4ကတ်နွး်ပါ။ 

Ø တကမaာလံ4း,-င့ဆ်ိ4ငေ်သာ Tငမ်ိးချမ်းေရးသတငး်စကားများအားေဟာHကား၍ အြပညြ်ပညဆ်ိ4ငရ်ာ 

လ"အ့ခငွ့အ်ေရးစ,ံBနး်များ,-င့က်ိ4ကည်သီည့အ်ရာများကိ4 ေလးစားပါ။ 

Ø အြပညြ်ပညဆ်ိ4ငရ်ာ,ိ4ငင်သံား,-င့,်ိ4ငင်ေံရးအခငွ့အ်ေရးဆိ4ငရ်ာသေဘာတ"စာချ@ပ်၏ အပိ4ဒ ် (၁၈) တငွ ်

ေဖာ်ြပထားသကဲသ့ိ4 ့ မညသ်ည့ဘ်ာသာေရး သိ4မ့ဟ4တ ် ယံ4Hကညမ်Bေနာကခ်Wံ-ိသညြ်ဖစေ်စ Tငမ်ိးချမ်းေရး၊ 

လ"မBဆိ4ငရ်ာတေပါငး်တစညး်တညး်ြဖစမ်B၊ “တြခားသ"များ” အားလကခ်မံB,-င့ပ်တသ်က၍် ယံ4Hကညသ်"များ 

အား ပညာေပးရာတငွပ်ါဝငပ်ါ။ 

Ø လ"တနး်စား၊ ဇာတအ်နမိ့်အြမင့၊် လ"မျိ@း၊ တိ4ငး်ရငး်သား၊ ဘာသာေရး သိ4မ့ဟ4တ ် ယံ4Hကညမ်Bအေပ? 

အေြခခသံည့ ်ခွြဲခားမBမျိ@းများအပါအဝင ်ခွြဲခားဆကဆ်မံBပံ4သ`ာနအ်ားလံ4းအား တိ4ကခ်ိ4ကရ်ာတငွ ်က"ည ီ

ပါ။ 

Ø တစံ4တဦး၏ ဘာသာေရး သိ4မ့ဟ4တ ် ယံ4Hကညမ်Bများကိ4 မ^ေဝသည့သ်"များအပါအဝင−် လ"သားအားလံ4း 

အား ခွြဲခားဆကဆ်ြံခငး်,-င့ ်အHကမ်းဖကြ်ခငး်မ- ေလးေလးစားစားြဖင့ ်ကာကယွေ်စာင့ေ်W-ာကပ်ါ။ 

Ø မညသ်ည့ဘ်ာသာဝင ်သိ4မ့ဟ4တ ်ယံ4Hကညသ်"ြဖစပ်ါေစ လ"သားအားလံ4း,-င့သ်ကဆ်ိ4ငေ်သာ အများြပညသ်" 

အတကွ ်ေနရာများအား လကခ်ပံါ။ 
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Ø ဘာသာေရးအ4ပ်စ4များအား ေထာကခ်ရံာတငွ ် တစံ4တေယာကထ်က ် အများြပညသ်"၏ ရပ်တညခ်ျကက်ိ4 

ယ"ပါ။ 

Ø ရပ်ရွာလ"အ့ဖဲွLအစညး်များအHကား နရံံများကိ4 တြဖညး်ြဖညး်Tဖိ@ဖျကT်ပီး တတံာများတညေ်ဆာကပ်ါ။ 

Ø လ"အ့ခငွ့အ်ေရးများ၊ အေြခခလွံတလ်ပ်ခငွ့မ်ျား,-င့ခ်ျိတဆ်ကT်ပီး ၎ငး်တိ4အ့ားြမxင့တ်ငေ်ပးေသာ 

အထဋွအ်ြမတထ်ားသည့စ်ာသားများအပါအဝင ်ဘာသာေရးဆိ4ငရ်ာသတငး်စကားများအား ြဖန ့ေ်ဝပါ။ 

Ø အေပါငး်လကSဏာေဆာငသ်ည့ ် တနဖိ်4းထားမBများ၊ လ"အ့ခငွ့အ်ေရးများခိ4ငမ်ာအားေကာငး်ေစရန၊် 

ခွြဲခားဆကဆ်မံB,-င့ ် အHကမ်းဖကမ်Bကိ4တားဆးီကာကယွရ်န ် ဘာသာေရးဆိ4ငရ်ာေHကညာချကမ်ျားအား 

အသံ4းြပ@ပါ။ 

Ø ခွြဲခားဆကဆ်သံည့အ်ေHကာငး်အရာများအတကွ ် ဖဲွLစညး်ပံ4အေြခခဥံပေဒများ၊ ဥပေဒများ၊ ဥပေဒဆိ4ငရ်ာ 

ြပ@ြပငေ်ြပာငး်လဲမBများကိ4 ေစာင့H်ကည့ေ်လလ့ာ၍ ၎ငး်တိ4အ့ားပယဖ်ျကရ်န ် အသေိပးတိ4ကတ်နွး် 

စညး်Vံ4းေြပာဆိ4ပါ။ 

Ø အေြခခလံ"အ့ခငွ့အ်ေရးအြဖစ ် ,ိ4ငင်သံားြဖစပိ်4ငခ်ငွ့က်ိ4 ကာကယွေ်ထာကခ်ြံခငး်,-င့ ် ၎ငး်အခငွ့အ်ေရးအား 

,ိ4ငင်ေံတာ်ဖဲွLစညး်ပံ4အေြခခဥံပေဒတငွပ်ါဝငေ်စရန ် ,ိ4ငင်ေံတာ်အာဏာပိ4ငမ်ျားအား အသေိပးတိ4ကတ်နွး် 

စညး်Vံ4းေြပာဆိ4ြခငး်များအေHကာငး် အသအိြမငဖွ်င့ေ်ပးပါ။ 

Ø ြဖစ,်ိ4ငလ်^င ်ခွြဲခားဆကဆ်မံBများ၊ အHကမ်းဖကမ်Bများကိ4 လ-စဟ်ြပရန၊် စနိေ်ခ?ရန၊် အြမစြ်ပတဖ်ယW်-ားရန ်

Tငမ်ိးချမ်းေသာ ကန ့က်ကွပ်ွဲများ၊ လ"စ4လ"ေဝးြဖင့စ်4ေဝးမBများ၊ ဆ,¤ြပပွဲများတငွ ်ပါဝငပ်ါ။ 

Ø Hကားဝငေ်စစ့ပ်ေပးြခငး်၊ ပဋပိကSတားဆးီကာကယွြ်ခငး်၊ ပဋပိကSအသငွေ်ြပာငး်လဲြခငး်ြဖစစ်ဥ်များတငွ ်

ပါဝငပ်ါ။ ခွြဲခားဆကဆ်မံBများ၊ အHကမ်းဖကမ်Bများသည ် စညး်မျဥ်းဥပေဒတရပ်၊ အစဥ်အလာတရပ် 

မြဖစပ်ာွးမ-ီ တငး်မာမBများအားေြဖW-ငး်ရန ်ေစာလျငစ်ာွေဆာငရွ်က၍် ခွြဲခားဆကဆ်မံBများ၊ ဖယက်ျဥ်မBများ 

ြဖစေ်ပ?ေစ,ိ4ငသ်ည့ ်မညသ်ည့လ်4ပ်ေဆာငခ်ျကက်ိ4မဆိ4 က4စားရန ်အဆင့လိ်4ကလ်4ပ်ေဆာငပ်ါ။ 

Ø ဘာသာေရး,-င့ ် ယဥ်ေကျးမBဆိ4ငရ်ာအယ"ဝါဒများတငွ ် Hကားဝငေ်စစ့ပ်ေပးသ"အြဖစ ် ေဆာငရွ်ကရ်နေ်နရာ 

ေပးခထံားရေသာ ေဒသ,�ရဘာသာေရးေခါငး်ေဆာငမ်ျား,-င့ ်ရပ်ရွာလ"အ့ဖဲွLအစညး်များ၏ အခနး်က`ကိ4 

ေထာကပံ်ပ့ါ။ 

Ø Tငမ်ိးချမ်းစာွအတ"ယ-ဥ်တွေဲနထိ4ငေ်ရး,-င့ ် ဘာသာအချငး်ချငး်Hကာသဟဇာတြဖစေ်ရးကိ4 ြမxင့တ်ငေ်ပးရန ်

ခိ4ငမ်ာေသာအမ-တလ်ကSဏာW-ိသည့ ်လBပ်W-ားမBများတငွ ်ပ"းေပါငး်ပါဝငပ်ါ။ 

Ø ကာလW-ညW်-ိေနေသာ ဝမ်းနညး်ပ"ေဆးွမB၊ သညး်မခ,ံိ4ငမ်B၊ Hကားဝငခ်ရံမBများအား ကိ4ငတ်ယွေ်ြဖW-ငး်ရန ်

ရပ်ရွာလ"အ့ဖဲွLအစညး်,-င့ ်ပ"းေပါငး်ေဆာငရွ်ကပ်ါ။ “အေမခ့လံ"နညး်စ4များ” ၏အခငွ့အ်ေရးကိ4 အသအိမ-တ ်

ြပ@၍ ၎ငး်တိ4၏့ စိ4းရိမ်ပ"ပနမ်Bများ/အခငွ့အ်ေရးများအား ,ိ4ငင်ေံတာ်အာဏာပိ4ငမ်ျားထ ံြမxင့တ်ငေ်ပးပါ။ 

Ø “Walk of Hope” ကဲသ့ိ4ေ့သာ တရားမ^တမB၊ Tငမ်ိးချမ်းေရး၊ ည�ီ_တမ်B၊ အြပနအ်လ-နေ်လးစားမB၊ 

သဟဇာတြဖစမ်Bများအား ြမxင့တ်ငသ်ည့ ်ဆနး်သစေ်သာဦးေဆာငလ်Bပ်W-ားမBများအား ေထာကခ်ပံါ။ 
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Ø “အားလံ4း,-င့ ် ကတွတ်”ိ ြဖစသ်ည့ ် ေြဖW-ငး်နညး်မျိ@းများမW-ိပါ။ အေြခအေနတိ4ငး်သည ် ကွြဲပားမBW-ိသည ်

ဆိ4သည်အ့ချကက်ိ4 မ-တသ်ားထား၍ Tငမ်ိးချမ်းစာွအတ"ယ-ဥ်တွေဲနထိ4ငမ်B၏ ေကာငး်မနွေ်သာအေလအ့ထ 

များ,-င့ ်သငခ်နး်စာများအား ြမxင့တ်ငြ်ဖန ့ေ်ဝေပးပါ။ 

ဦးတညသ်= (ပစမ်#တ)် ၂။ ဘာသာေရးအငစ်တကီျ`းa#ငး်များ 

Ø ဘာသာက"းေြပာငး်သည့ ်မ"ဝါဒများအား ြပနလ်ညသ်ံ4းသပ်ပါ။ သာသနာြပ@လ4ပ်ေဆာငမ်Bများ,-င့ ်လ"ပ4ဂmိ@လ် 

တေယာက၏် ဘာသာတခ4မ-တခ4သိ4က့"းေြပာငး်ရနအ်ခငွ့အ်ေရးအား (အကယ၍် ၎ငး်မ-က"းေြပာငး်ရန ်

ေရွးချယလိ်4ကပ်ါက) ကာကယွေ်စာင့ေ်W-ာကထ်ားရမညြ်ဖစသ်ကဲသ့ိ4 ့ အြပညြ်ပညဆ်ိ4ငရ်ာ,ိ4ငင်သံား,-င့ ်

,ိ4ငင်ေံရးအခငွ့အ်ေရးများဆိ4ငရ်ာသေဘာတ"စာချ@ပ်၏ အပိ4ဒ ် ၁၈(၂) တငွေ်ဖာ်ြပထားသကဲသ့ိ4 ့ 

၎ငး်လ"ပ4ဂmိ@လ်များသည ် ၎ငး်တိ4ေ့ရွးချယထ်ားသည့ ် ဘာသာတခ4 သိ4မ့ဟ4တ ် ယံ4Hကညမ်Bတခ4သိ4 ့ 

က"းေြပာငး်ရန ်၎ငး်တိ4၏့လွတလ်ပ်ခငွ့မ်ျားအား အားနညး်ေစမည့ ်အကျပ်ကိ4ငခ်ရံမBမျိ@း မW-ိေစရပါ။ 

Ø လ"ပ4ဂmိ@လ်တေယာကခ်ျငး်စ၏ီ ၎ငး်တိ4၏့ဘာသာအား ကိ4းကယွရ်နအ်ခငွ့အ်ေရးအား ေလးစားပါ။ 

Ø ဘာသာေရးေခါငး်ေဆာငမ်ျား,-င့ ် အဓိကလ4ပ်ေဆာငသ်"များ၏ ပညာေရးသငVိ်4း�_နး်တမ်းတငွ ်

အြပညြ်ပညဆ်ိ4ငရ်ာလ"သားချငး်စာနာေထာကထ်ားမBဥပေဒ,-င့ ် လ"အ့ခငွ့အ်ေရးစ,ံBနး်များအား ထည့သ်ငွး် 

ြပာနး်ပါ။  

 

ဦးတညသ်= (ပစမ်#တ)် ၃။ "ိ<ငင်ေံတာ်"#င့ ်"ိ<ငင်ေံတာ်အငစ်တကီျ`းa#ငး်များ 

Ø လွတလ်ပ်စာွထ4တေ်ဖာ်ေြပာဆိ4ခငွ့၊် ထငြ်မငယ်"ဆခငွ့၊် လွတလ်ပ်စာွကိ4းကယွခ်ငွ့၊် ယံ4Hကညခ်ငွ့၊် 

Tငမ်ိးချမ်းစာွစတီနး်လ-ည့လ်ညခ်ငွ့၊် လွတလ်ပ်စာွ အသငး်အဖဲွL ဖဲွL ပိ4ငခ်ငွ့မ်ျား၊ ဘာသာေရး၊ တိ4ငး်ရငး်သား,-င့ ်

ဘာသာစကားလ"နညး်စ4များတငွ ် ပါဝငေ်နသည့အ်ရာများအပါအဝင ် သကဆ်ိ4ငေ်သာအြပညြ်ပညဆ်ိ4ငရ်ာ 

လ"အ့ခငွ့အ်ေရးစခံျိနစ်�ံ_နး်များအား ,ိ4ငင်တံငွး်တငွ ် ြပာနး်ကျင့သ်ံ4းပါ။ ၎ငး်စခံျိနစ်�ံ_နး်များ,-င့ ်

သကဆ်ိ4ငဆ်ေီလျာ်မBကိ4အြမငဖွ်င့ေ်ပးTပီး ,ိ4ငင်ေံတာ်အဆင့တ်ငွ ်အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်မBအား ေသချာေစ 

ပါ။ 

Ø လွတလ်ပ်စာွထ4တေ်ဖာ်ေြပာဆိ4ခငွ့၊် ထငြ်မငယ်"ဆခငွ့၊် လွတလ်ပ်စာွကိ4းကယွခ်ငွ့၊် ယံ4Hကညခ်ငွ့၊် 

Tငမ်ိးချမ်းစာွစတီနး်လ-ည့လ်ညခ်ငွ့၊် လွတလ်ပ်စာွ အသငး်အဖဲွL ဖဲွL ပိ4ငခ်ငွ့မ်ျားအပါအဝင ် လ"အ့ခငွ့အ်ေရး 

များအား လွနလွ်နက်ကဲ ဲကန ့သ်တထ်ားေသာ ,ိ4ငင်ေံတာ် ဥပေဒများ၊ မ"ဝါဒများအား ပယဖ်ျကပ်ါ။ 

Ø ဘာသာေရး၊ လ"မျိ@းေရး သိ4မ့ဟ4တ ်တြခားကိ4ယပိ်4ငသ်ငွြ်ပငလ်ကSဏာပံ4သ`နတ်မျိ@းမျိ@းအေပ?အေြခခ၍ံ 

ခွြဲခားဆကဆ်ြံခငး်၊ အHကမ်းဖကေ်စရနလ်BံLေဆာ်ြခငး်များအား တားြမစသ်ည့ ်တညW်-ိေနေသာ ဥပေဒများ 

အား ေလးစားလိ4ကန်ာေစပါ။ 

Ø ,ိ4ငင်သံားြဖစပိ်4ငခ်ငွ့အ်ားေလးစား၍ ,ိ4ငင်သံားမဲမ့Bကိ4တားဆးီကာကယွရ်န ်အဆင့လိ်4ကလ်4ပ်ေဆာငပ်ါ။ 
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Ø ပဋပိကSများကိ4 တားဆးီကာကယွရ်န၊် စမံီခန ့ခ်ွရဲန၊် ကိ4ငတ်ယွေ်ြဖW-ငး်ရန ် လကန်ကက်ရိိယာတခ4အြဖစ ်

ဘာသာေရးအရ သတံမနဆ်နစ်ာွပ"းေပါငး်ေဆာငရွ်ကမ်Bကိ4 အားေပးေထာကခ်ပံါ။ 

Ø သမိ4ငး်,-င့သ်ကဆ်ိ4ငေ်သာ အမ-တတ်ရများ၊ အမ-နတ်ရားW-ာေဖွသည့ယ်,�ရားများကဲသ့ိ4ေ့သာ Vိ4းရာအစဥ် 

အလာတရားမ^တမBယ,�ရားများအား အတတိမ်-ြဖစခ်ဲသ့ည့အ်Hကမ်းဖကမ်Bများကိ4 စစေ်ဆးရန,်-င့ ်

အနာဂတတ်ငွြ်ဖစလ်ာ,ိ4ငမ်ည့ပ်ဋပိကSများအား တားဆးီကာကယွရ်န ် နညး်လမ်းတခ4အေနြဖင့ ် အသံ4းြပ@ 

ပါ။ 

Ø အြပနအ်လ-နေ်လးစားသည့အ်ထမ်ိးအမ-တေ်န ့ သိ4မ့ဟ4တ ် ရကသ်တ� ပတအ်ား ,-စစ်ဥ်,ိ4ငင်ေံတာ်အဆင့ ်

ကျငး်ပရန ်,ိ4ငင်ေံရးေခါငး်ေဆာငမ်ျား,-င့ ်ပ"းေပါငး်ေဆာငရွ်ကပ်ါ။ 

    

၉။ အPကမ်းဖကေ်စရန်လCေံဆာ်မCကိ< တားဆးီကာကယွ ်တန်ြပန်တိ<ကခိ်<ကရ်န် ဘာသာေရးေခါငး်ေဆာငမ်ျား 

ြဖင့ ်ကန်ွယကမ်ျားတညေ်ဆာကပ်ါ။ 

ရညရွ်ယခ်ျကမ်ျား − (က) ေဒသအသးီသးီတငွ ်အHကမ်းဖကေ်စရနလ်BံLေဆာ်မBကိ4 တားဆးီကာကယွေ်နေသာ 

ဘာသာေရးေခါငး်ေဆာငမ်ျား၊ အဓိကလ4ပ်ေဆာငေ်နသ"များ,-င့ ်ချိတဆ်ကရ်န၊် (ခ) တနြ်ပနသ်တငး်စကားများ 

,-င့မ်"ကွဇဲာတလ်မ်းများအား ကျယြ်ပန ့လ်ာေစရန၊် (ဂ) ေကာငး်မနွေ်သာအေလအ့ကျင့မ်ျား,-င့ ်သငခ်နး်စာများ 

အား မ^ေဝရန။် 

ဦးတညသ်= (ပစမ်#တ)် ၁။ ဘာသာေရးေခါငး်ေဆာငမ်ျား"#င့ ်အဓိကလ<ပ်ေဆာငေ်နသ=များ 

Ø အHကမ်းဖကေ်စရန ် လBံLေဆာ်မBကိ4 တားဆးီကာကယွရ်န ် အဓိကရညရွ်ယခ်ျကW်-ိသည့ ် ေဒသအသးီသးီမ- 

ဘာသာေရးေခါငး်ေဆာငမ်ျား၊ အဓိကလ4ပ်ေဆာငသ်"များအချငး်ချငး် ကနွယ်ကမ်ျား/�_န ့ေ်ပါငး်များ 

တညေ်ထာငပ်ါ။ ၎ငး်ကနွယ်ကမ်ျား/�_န ့ေ်ပါငး်များသည ် အမ်ိေထာငြ်ပ@ေစာြခငး် (ငယင်ယရွ်ယရွ်ယြ်ဖင့ ်

အမ်ိေထာငြ်ပ@ရြခငး်) သိ4မ့ဟ4တ ်အတငး်အHကပ်လကထ်ပ်ရြခငး်၊ လိငေ်ကျးကFနအ်ြပ@ခရံြခငး်များကဲသ့ိ4 ့ 

ေသာ ဘာသာေရးကိ4အမညခ်၍ံ ချိ@းေဖာကသ်ည့ ် တြခားလ"အ့ခငွ့အ်ေရးများအား ကိ4ငတ်ယွေ်ြဖW-ငး်ရန ်

ဖိ4ရမ်အေနြဖင့ ် ထမ်းေဆာင,်ိ4ငပ်ါသည။် ကနွယ်က/်�_န ့ေ်ပါငး်အဖဲွLဝငမ်ျားသည ် ေသးွထိ4းလBံLေဆာ်မBပံ4စ ံ

များအား တားဆးီကာကယွရ်န၊် တနြ်ပနတ်ိ4ကခ်ိ4ကရ်န၊် ြပနလ်ညတ်ံ4 ့ြပနရ်န ် လ4ပ်ေဆာငေ်သာ 

လ4ပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျားအား အချငး်ချငး်သတငး်ေပးပိ4ရ့န၊် ပ"းတွေဲHကညာချကမ်ျား/တံ4 ့ြပနမ်Bများ ထ4တြ်ပန ်

ေဆာငရွ်ကရ်န၊် ဆိ4W-ယမီ်ဒယီာမ-တဆင့အ်ပါအဝင ် ညx,ိBငိး်ေဆာငရွ်ကမ်Bများ လ4ပ်ေဆာငရ်နတ်ိ4က့ိ4 

ေဆာငရွ်က,်ိ4ငပ်ါသည။် 
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ေနာကဆ်ကတ်ွမဲျား  

ရကစ်ကယ်<တမ်ာေသာ ရာဇဝတမ်Cများ အဓိပlာယဖွ်င့ဆ်ိ<ချက ် 

“ရကစ်ကယ်4တမ်ာေသာရာဇဝတမ်Bများ” ဆိ4သည့စ်ကားလံ4းသည ်ဥပေဒအရသတမ်-တထ်ားေသာ ,ိ4ငင်တံကာ 

ရာဇဝတမ်B (၃) ခ4ကိ4 ရည�်_နး်ပါသည ် − လ"မျိ@းတ4နး်သတြ်ဖတမ်B၊ လ"သားမျိ@း,ယွမ်ျာအေပ?ကျ[းလွနေ်သာ 

ရာဇဝတမ်B,-င့ ် စစရ်ာဇဝတမ်Bတိ4 ့ ြဖစပ်ါသည။် ၎ငး်ရာဇဝတမ်Bများ၏ အဓိပ~ာယဖွ်င့ဆ်ိ4ချကအ်ား ၁၉၄၈ 

လ"မျိ@းတ4နး်သတြ်ဖတမ်Bရာဇဝတမ်Bများအတကွ ် တားဆးီကာကယွေ်ရး,-င့ ် အြပစေ်ပးအေရးယ"ြခငး်ဆိ4ငရ်ာ 

သေဘာတ"စာချ@ပ်ထတဲငွလ်ညး်ေကာငး်၊ ၁၉၄၉ ဂျီနဗီာကနွး်ဗနး်W-ငး်,-င့ ်၁၉၇၇ ေနာကဆ်ကတ်ွစဲာချ@ပ်ထတဲငွ ်

လညး်ေကာငး်၊ ၁၉၈၈ ,ိ4ငင်တံကာရာဇဝတမ်Bခံ4Vံ4 း၏ ေရာမဥပေဒထတဲငွလ်ညး်ေကာငး် ေတွL W-ိ,ိ4ငပ်ါသည။် 

၂၀၀၅ ခ4,-စ ် ကမaာထ့ပ်ိသးီညလီာခရံလဒစ်ာတမ်း (အပိ4ဒ ် ၁၃၈ ,-င့ ် ၁၃၉) တငွ ် က4လသမဂm 

အဖဲွLဝင,်ိ4ငင်မံျားသည ် “ကာကယွေ်စာင့ေ်W-ာကရ်နတ်ာဝန”် အြဖစရ်ည�်_နး်သည့ ် ဥပေဒသတခ4ြဖစေ်သာ 

ြပညသ်"လ"ထ4အား လ"မျိ@းတ4နး်သတြ်ဖတခ်ရံမB၊ စစရ်ာဇဝတမ်B၊ လ"မျိ@းစ4လိ4ကW်-ငး်လငး်ခရံမB၊ 

လ"သားမျိ@း,ယွအ်ေပ?ကျ[းလွနေ်သာရာဇတတမ်Bများမ- ကာကယွေ်စာင့ေ်W-ာကရ်န ်ကတကိဝတြ်ပ@ထားHကပါ 

သည။် ထိ4ကဲသ့ိ4ေ့သာအေနအထားတငွ ် “ရကစ်ကယ်4တမ်ာေသာ ရာဇဝတမ်Bများ” ဆိ4သည့စ်ကားလံ4းအား 

,ိ4ငင်တံကာဥပေဒေအာကတ်ငွ ် သးီြခားရာဇဝတမ်Bအြဖစ ် အဓိပ~ာယဖွ်င့ဆ်ိ4ထားြခငး်မW-ိသည် ့ လ"မျိ@းစ4လိ4က ်

W-ငး်လငး်မBဆိ4သည့စ်ကားလံ4းအထ ိ ထည့သ်ငွး်ရန ် ချဲLထငွခ်ဲပ့ါသည။် ၎ငး်လ"မျိ@းစ4လိ4ကW်-ငး်လငး်မBတငွ ်

ရကစ်ကယ်4တမ်ာေသာရာဇဝတမ်Bများဟ4သတမ်-တထ်ားေသာ ရာဇဝတမ်Bများ အထ"းသြဖင့ ်လ"သားမျိ@း,ယွစ်4 

အေပ?ကျ[းလနွေ်သာရာဇဝတမ်Bများထသဲိ4 ့ ထပ်မံထည့သ်ငွး်,ိ4ငသ်ည့ ် ,ိ4ငင်တံကာလ"အ့ခငွ့အ်ေရး,-င့ ်

လ"သားချငး်စာနာေထာကထ်ားမBဥပေဒများအား ဆိ4းဆိ4းရွားရွားချိ@းေဖာကေ်သာလ4ပ်ေဆာငမ်Bများ ပါဝငပ်ါ 

သည။် 

အြပညြ်ပညဆ်ိ4ငရ်ာ ,ိ4ငင်သံား,-င့,်ိ4ငင်ေံရးအခငွ့အ်ေရးဆိ4ငရ်ာသေဘာတ"စာချ@ပ် (ICCPR) အရ အဖဲွLဝင ်

,ိ4ငင်မံျားသည ် “ခွြဲခားဆကဆ်မံB၊ ရနလိ်4မB သိ4မ့ဟ4တ ် အHကမ်းဖကမ်Bြဖစေ်စရနလ်BံLေဆာ်သည့ ် ,ိ4ငင်သံား၊ 

လ"မျိ@းေရး သိ4မ့ဟ4တ ် ဘာသာေရးအမ4နး်တရားများြဖစေ်စသည့ ် စညး်Vံ4းတိ4ကတ်နွး်လBံLေဆာ်ြခငး်များအား” 

ဥပေဒြဖင့တ်ားြမစရ်န ် လိ4အပ်ပါသည။် “ေသးွထိ4းလBံLေဆာ်မB” ဆိ4သညမ်-ာ ,ိ4ငင်သံား၊ လ"မျိ@း၊ ဘာသာေရး 

အ4ပ်စ4များ,-င့သ်ကဆ်ိ4ငသ်ည့ ် လ"ပ4ဂmိ@လ်များအေပ? ခွြဲခားဆကဆ်မံB၊ ရနလိ်4မB သိ4မ့ဟ4တ ် အHကမ်းဖကမ်B 

ေဘးအ,�ရာယမ်ျားကျေရာကေ်စရန ် ဖနတ်းီသည့ ် ၎ငး်အ4ပ်စ4များ,-င့ ် ပတသ်ကသ်ည့ ် ထ4တြ်ပန ်

ေHကညာချကမ်ျားကိ4 ရည�်_နး်ပါသည။် ထိ4ေ့Hကာင့ ်ေသးွထိ4းလBံLေဆာ်မBဆိ4သညမ်-ာ အHကမ်းဖကမ်Bများ တချိ@L 

အေြခအေနများတငွ ်ရကစ်ကယ်4တမ်ာေသာရာဇဝတမ်Bများြဖစေ်ပ?ေစ,ိ4ငေ်သာေHကာင့ ်အလွနအ်,�ရာယမ်ျား 

ေသာ အမ4နး်စကားပံ4သ`ာနတ်ခ4ြဖစပ်ါသည။်  

……………………………………………………………..  
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Fez ေPကညာစာတမ်း  

ေမာ်eိ<ကိ<၊ ဧပရာယ ်၂၀၊ ၂၀၁၅ 

ကF,်4ပ်တိ4 ့ ဘာသာအသးီသးီ၊ ယံ4Hကညမ်Bအသးီသးီမ- ကိ4ယစ်ားလ-ယမ်ျားသည ် “ရကစ်ကယ်4တမ်ာေသာ 

ရာဇဝတမ်Bများြဖစေ်ပ?ေစ,ိ4ငသ်ည့ ် အHကမ်းဖကေ်စရနလ်BံLေဆာ်မBကိ4 တားဆးီကာကယွြ်ခငး်ဆိ4ငရ်ာ 

ဘာသာေရးေခါငး်ေဆာငမ်ျား,-င့ ်ဖိ4ရမ်” ကိ4တကေ်ရာကရ်နအ်တကွ ်ေမာ်Vိ4ကိ4,ိ4ငင် ံFez (ဖဲဇ်) တငွ ်၂၀၁၅ ခ4,-စ ်

ဧပရယ ်၂၃ ရကမ်- ၂၄ ထ ိစ4ေဝးခဲH့ကပါသည။် 

လ"မျိ@းတ4နး်သတြ်ဖတမ်Bများ၊ စစရ်ာဇဝတမ်Bများ၊ လ"သားမျိ@း,ယွမ်ျားအေပ?ကျ[းလွနေ်သာရာဇဝတမ်Bများ 

(ယခ4ေနရာမ-စ၍ “ရကစ်ကယ်4တမ်ာေသာရာဇဝတမ်Bများ” ဟ4�_နး်ဆိ4သည)်၊ ၎ငး်တိ4 ့ြဖစေ်ပ?ေစရန ် ေသးွထိ4း 

လBံLေဆာ်မBများ၊ ဘာသာေရးတငး်မာမBများကိ4အေHကာငး်ြပ@၍ကျ[းလွနမ်Bများ၊ ဘာသာေရးကိ4အမညခ်၍ံ 

ကျ[းလွနေ်သာအHကမ်းဖကမ်Bများ၊ ၎ငး်ရာဇဝတမ်Bများ,-င့ေ်သးွထိ4းလBံLေဆာ်မBများအား တိ4ကခ်ိ4ကရ်န ်ြပငး်ထန ်

လာသည့လိ်4အပ်ချကမ်ျား ေဒသ,�ရအဆင့၊် ,ိ4ငင်ေံတာ်အဆင့၊် ေဒသတငွး်အဆင့,်-င့ ် ,ိ4ငင်တံကာအဆင့ ်

များတငွ ်တိ4းပာွးလာသည့အ်ေHကာငး်များကိ4 ေဆးွေ,းွခဲ့Tပီးေနာကလ်ညး်ေကာငး်၊  

လ"မျိ@းစ4လိ4ကW်-ငး်လငး်ြခငး်၊ သတြ်ဖတြ်ခငး်၊ လိငပိ်4ငး်ဆိ4ငရ်ာအHကမ်းဖကမ်B၊ အစ4လိ4ကအ်ြပံ@လိ4ကေ်နရာ 

ေရွLေြပာငး်မB အစW-ိသညမ်ျားပါဝငေ်သာ ရကစ်ကယ်4တမ်ာေသာရာဇဝတမ်Bများ၊ ဘာသာေရးဆိ4ငရ်ာ 

ကိ4ယပိ်4ငသ်ငွြ်ပငလ်ကSဏာများအပါအဝင ် ကိ4ယပိ်4ငသ်ငွြ်ပငလ်ကSဏာေပ?အေြခခ၍ံ အရပ်သားများအေပ? 

ကျ[းလွနေ်သာ အHကမ်းဖကမ်B,-င့ပ်တသ်က၍် လကမ်ခ,ံိ4ငေ်သာအဆင့မ်ျားကျ[းလွနြ်ခငး်,-င့ပ်တသ်က၍် 

ကF,်4ပ်တိ4၏့ စကဆ်4ပ်ရံွW-ာမBကိ4 ေဖာ်ြပ၍လညး်ေကာငး်၊ 

Tငမ်ိးချမ်းေရး၊ လံ4ြခ@ံေရး၊ လ"မBေရး,-င့စ်းီပာွးေရးဖံွL Tဖိ@းတိ4းတကမ်Bအေပ?၌လညး်ေကာငး်၊ ခွြဲခားဆကဆ်မံBမW-ိပဲ 

လ"သားအားလံ4းေပျာ်ရ_ငခ်စံားရမည့ ် လ"အ့ခငွ့အ်ေရးများအေပ?၌လညး်ေကာငး် ေHကာကမ်ကဖွ်ယေ်ကာငး် 

ေသာTခမ်ိးေြခာကမ်Bတခ4ြဖစ၍် ကမaာအ့ေရးေပ?အေြခအေနကိ4ြဖစေ်ပ?ေစသည့ ် ရကစ်ကယ်4တမ်ာေသာ 

ရာဇဝတမ်Bများအေပ? အေလးထားြခငး်ြဖင့ေ်သာ်လညး်ေကာငး်၊ 

သးီြခားယံ4Hကညမ်Bအစဥ်အလာ၊ ယံ4Hကညမ်B၊ သိ4မ့ဟ4တ ်ယမ်ိးယိ4ငမ်B၏ အစတိအ်ပိ4ငး်တခ4အြဖစ ်သတမ်-တရ်န ်

ေတာငး်ဆိ4သည့ ် သိ4မ့ဟ4တ ် ဘာသာတခ4၏ တစတိတ်ပိ4ငး်အားြဖင့ေ်သာ်လညး်ေကာငး်၊ တခ4လံ4းေသာ် 

လညး်ေကာငး် ကိ4ယစ်ားြပ@၍ေြပာဆိ4ရနေ်တာငး်ဆိ4သည့ ် အစနွး်ေရာက၊် အHကမ်းဖကအ်ေတးွအြမငမ်ျား 

ြမင့တ်ကလ်ာမB,-င့ပ်တသ်က၍် နကV်B ိငး်စာွစိ4းရိမ်ပ"ပနေ်သာေHကာင့လ်ညး်ေကာငး်၊ 

 လ"တဦးတေယာက ်သိ4မ့ဟ4တ ်အ4ပ်စ4တစ4၏ဘာသာေရး သိ4မ့ဟ4တ ်ယံ4Hကညမ်Bအေပ?အေြခခ၍ံ ၎ငး်တိ4အ့ား 

ပစမ်-တထ်ားကာ အHကမ်းဖက၊် အစနွး်ေရာကအ်4ပ်စ4များမ- ကျ[းလွနသ်ည့ ် ဘာသာေရးအေြခြပ@အစ4လိ4က ်

အြပံ@လိ4ကရ်ကစ်ကယ်4တမ်ာမBများ,-င့ပ်တသ်က၍်လညး် နကV်B ိငး်စာွစိ4းရိမ်ပ"ပနေ်သာေHကာင့လ်ညး်ေကာငး်၊ 

ကမaာ,-င့တ်ဝ-မ်း အထ"းသြဖင့ ် ဘာသာေရးတငး်မာမB,-င့အ်Hကမ်းဖကမ်Bများ ြမင့မ်ားေနေသာေဒသများတငွ ်

ခွြဲခားဆကဆ်မံB၊ ရနလိ်4မB၊ အHကမ်းဖကမ်Bများြဖစေ်ပ?ေစရန ်လBံLေဆာ်မBများ၊ “အမ4နး်စကားများ” ,-င့ပ်တသ်က ်

သည့ ်အစရီငခ်တံိ4ငH်ကားမBအေရအတကွတ်ိ4းပာွးလာသညက်ိ4 သတြိပ@မိေသာေHကာင့လ်ညး်ေကာငး်၊ 



 

40  
  

ခွြဲခားဆကဆ်မံB၊ ရနလိ်4မB၊ အHကမ်းဖကမ်Bများြဖစေ်ပ?ေစရန ်လBံLေဆာ်ရာတငွလ်ညး်ေကာငး်၊ ဝတြ်ပ@ဆ4ေတာငး် 

ရာေနရာများ,-င့ ် ပညာေရးဝနး်ကျငမ်ျားတငွအ်ပါအဝင ် “အမ4နး်စကားများ” ြဖန ့ေ်ဝရာတငွလ်ညး်ေကာငး် 

ဘာသာေရးေခါငး်ေဆာငအ်ချိ@L မ-ပါဝငေ်နသည့အ်ခနး်က`ကိ4 သတထိားမိေသာေHကာင့လ်ညး်ေကာငး်၊ 

“အမ4နး်စကားများ”၊ အHကမ်းဖကရ်နလ်BံLေဆာ်မBများ၊ ဘာသာေရး,-င့ယ်ံ4Hကညခ်ျကအ်ေပ?အေြခခ၍ံအပါအဝင ်

အHကမ်းဖကအ်ေတးွအြမငမ်ျားသည ် ဆိ4W-ယမီ်ဒယီာ၊ အငတ်ာနကအ်ပါအဝင ် သတငး်မီဒယီာများမ-တဆင့ ်

ပျံL ,-ံေ့နေHကာငး်ကိ4လညး် သတထိားမိေသာေHကာင့လ်ညး်ေကာငး်၊  

ကျား−မေရးရာအေပ? ကိ4ယခ်ျငး်စာနားလညရ်န၊် အစ4လိ4ကအ်ြပံ@လိ4ကရ်ကစ်ကမ်B,-င့ ် အHကမ်းဖကရ်န ်

လBံLေဆာ်မBများအား ချဥ်းကပ်လ4ပ်ေဆာငရ်နလိ်4အပ်မBများအေပ? အေလးေပး၍ေသာ်လညး်ေကာငး်၊ 

တငး်မာမBများြမင့တ်ကT်ပီး ြပညသ်"လ"ထ4မ-ာ ကိ4ယပိ်4ငသ်ငွြ်ပငလ်ကSဏာ သိ4မ့ဟ4တ ်ဘာသာေရးဂိ4ဏး်ဂဏများ 

ြဖင့ ် စညး်ြခားခထံားရသည့အ်ေြခအေနများတငွ ် ဘာသာေရးအငစ်တကီျ[းW-ငး်များ,-င့ ် ေခါငး်ေဆာငမ်ျား 

သည ် ရကစ်ကယ်4တမ်ာေသာရာဇဝတမ်Bများအား တားဆးီကာကယွတ်ံ4 ့ြပနရ်ာတငွ ် ပဓာနကျသည့အ်ခနး် 

က`မ- ပါဝင,်ိ4ငသ်ညက်ိ4 အသအိမ-တြ်ပ@၍ေသာ်လညး်ေကာငး်၊  

ရကစ်ကယ်4တမ်ာေသာရာဇဝတမ်Bများြဖစေ်ပ?ေစ,ိ4ငသ်ည့ ် တငး်မာမB၊ ရနလိ်4မB၊ အHကမ်းဖကမ်Bများ 

အဆံ4းသတရ်န ် ေတာငး်ဆိ4ရာတငွလ်ညး်ေကာငး်၊ တနး်တ"ညမီ^မB၊ အြပနအ်လ-နေ်လးစားမB၊ ခွြဲခားဆကဆ်မံB 

မW-ိမBများအေပ?အေြခခ၍ံ Tငမ်ိးချမ်းစာွယ-ဥ်တွေဲနထိ4ငေ်ရးကိ4 ြမxင့တ်ငရ်ာတငွလ်ညး်ေကာငး် ဘာသာေရး 

ေခါငး်ေဆာငမ်ျား၏ အေရးRကးီေသာအခနး်က`,-င့ ်သသိာေသာအကျိ@းသကေ်ရာကမ်Bတိ4က့ိ4 အေလးေပး၍ 

ေသာ်လညး်ေကာငး်၊ 

အစိ4းရမဟ4တေ်သာ ယံ4Hကညမ်Bအေြခြပ@အဖဲွLအစညး်များသည ် ခွြဲခားဆကဆ်မံB၊ ရနလိ်4မB၊ အHကမ်းဖကမ်B 

များကိ4 ေစာင့H်ကပ်Hကည့V်B၍တံ4 ့ြပနရ်ာတငွလ်ညး်ေကာငး်၊ ခွြဲခားဆကဆ်မံB၊ ရနလိ်4မB၊ အHကမ်းဖကမ်B၊ 

ရကစ်ကယ်4တမ်ာေသာရာဇဝတမ်Bများကိ4 ခစံားရေသာသားေကာငမ်ျားကိ4ယစ်ား အသေိပးတိ4ကတ်နွး်စညး်Vံ4း 

ေြပာဆိ4ရာတငွလ်ညး်ေကာငး်၊ Tငမ်ိးချမ်းစာွအတ"ယ-ဥ်တွေဲနထိ4ငြ်ခငး်,-င့ ် အြပနအ်လ-နေ်လးစားြခငး်တိ4အ့ေပ? 

အေြခခသံည့ ် လ"အ့ဖဲွLအစညး်များတညေ်ဆာကရ်ာတငွလ်ညး်ေကာငး် ပဓာနကျေသာအခနး်က`မ- 

ပါဝငေ်နသညက်ိ4 အသအိမ-တြ်ပ@၍ေသာ်လညး်ေကာငး်၊ 

လွတလ်ပ်စာွထ4တေ်ဖာ်ေြပာဆိ4ခငွ့,် -င့ ် အသငး်အဖဲွL ဖဲွLစညး်ခငွ့၊် ဆိ4W-ယမီ်ဒယီာအပါအဝင ် အမ-ီအခိ4ကငး်၍ 

ဗဟ4ဝ်ြဖစေ်သာသတငး်မီဒယီာများသည ် လ"မBေရးတငး်မာမBများကိ4ငတ်ယွေ်ြဖW-ငး်ရာတငွလ်ညး်ေကာငး်၊ 

အြပနအ်လ-နေ်လးစားသည့ယ်ဥ်ေကျးမBကိ4 ြမxင့တ်ငရ်ာတငွလ်ညး်ေကာငး်၊ ရကစ်ကယ်4တမ်ာေသာရာဇဝတမ်B 

များ၊ ၎ငး်တိ4၏့ြပဿနာေရေသာကြ်မစမ်ျား၊ ရကစ်ကယ်4တမ်ာေသာရာဇဝတမ်Bများကိ4 တားဆးီကာကယွ ်

သည့ ် Rက@ိးပမ်းအားထ4တမ်Bများ,-င့ဆ်ကစ်ပ်သည့အ်ရာများအပါအဝင ် ြပညသ်"လ"ထ4စိ4းရိမ်သည့ ်

အေHကာငး်အရာအားလံ4းအား ြပညသ်"လ"ထ4သိ4သ့တငး်ေပးရာတငွလ်ညး်ေကာငး် အေရးRကးီ၍ အြပ@သေဘာ 

ေဆာငသ်ည့အ်ခနး်က`မ-ပါဝငေ်နေHကာငး်ကိ4 ထပ်မံအတညြ်ပ@ြခငး်ြဖင့လ်ညး်ေကာငး်၊ 
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လွတလ်ပ်စာွယံ4Hကညက်ိ4းကယွခ်ငွ့အ်ပါအဝင ် ခွြဲခားဆကဆ်မံBမW-ိပဲ လ"အ့ခငွ့အ်ေရးများအား ေလးစား၍ 

ကာကယွေ်စာင့ေ်W-ာကရ်ာတငွလ်ညး်ေကာငး်၊ ဘာသာေရးေခါငး်ေဆာငမ်ျား၊ အရပ်ဖကလ်"အ့ဖဲွLအစညး်များ၊ 

သတငး်မီဒယီာများအတကွ ် တတ,်ိ4ငသ်ည့ဥ်ပေဒ,-င့မ်"ဝါဒပတဝ်နး်ကျင ် တညေ်ဆာကေ်ပးရာတငွ ်

လညး်ေကာငး် ,ိ4ငင်ေံတာ်သည ် အဓိကအခနး်က`မ-ပါဝငေ်နေHကာငး်ကိ4 တိ4ကတ်နွး်ေြပာHကားြခငး်ြဖင့ ်

လညး်ေကာငး်၊ 

လ"ဘ့ဝ၏ ေလးစားမB၊ Tငမ်ိးချမ်းမB၊ ြမင့ြ်မတမ်Bများသည ်ဘာသာအားလံ4း၏အဆံ4းအမများတငွ ်မW-ိမြဖစပ်ါဝင ်

ေနသညက်ိ4 အသအိမ-တြ်ပ@ြခငး်ြဖင့လ်ညး်ေကာငး်၊ 

KAICIID ဗီယငန်ာေHကညာစာတမ်း (၂၀၁၄ ,ိ4ဝငဘ်ာ ၁၉) အပါအဝင ်ဘာသာေရးကိ4အမညခ်၍ံ ကျ[းလွနသ်ည့ ်

အHကမ်းဖကမ်Bများကိ4ဆန ့က်ျငရ်န ် ယခငက်ြပ@ခဲသ့ည့က်တကိဝတမ်ျားအား ြပနလ်ညေ်ခ?ဆိ4၍ ထပ်မံ 

အတညြ်ပ@ြခငး်ြဖင့လ်ညး်ေကာငး် 

အာမနေ်Hကညာစာတမ်း (၂၀၁၃ ,ိ4ဝငဘ်ာ ၁၈) အပါအဝင ်ခွြဲခားဆကဆ်မံB၊ ရနလိ်4မB သိ4မ့ဟ4တ ်အHကမ်းဖကမ်B 

များြဖစေ်ပ?ေစရန ် လBံLေဆာ်မBကိ4 တားဆးီကာကယွတ်ံ4 ့ြပနရ်န ် အရပ်ဖကလ်"အ့ဖဲွLအစညး်,-င့ ် မီဒယီာများမ- 

ယခငက်ြပ@ခဲသ့ည့က်တကိဝတမ်ျားကိ4 ြပနလ်ညေ်ခ?ဆိ4၍ ထပ်မံအတညြ်ပ@ြခငး်ြဖင့လ်ညး်ေကာငး်၊ 

ခွြဲခားဆကဆ်မံB၊ ရနလိ်4မB သိ4မ့ဟ4တ ် အHကမ်းဖကမ်Bများြဖစပ်ာွးေစရန ် ေသးွထိ4းလBံLေဆာ်မBများပါဝငသ်ည့ ်

အမျိ@းသားေရး၊ လ"မျိ@းေရး သိ4မ့ဟ4တ ် ဘာသာေရးဆိ4ငရ်ာအမ4နး်စကားများြပ@လ4ပ်ရန ် လBံLေဆာ်ြခငး်အား 

တားြမစသ်ည် ့ Rabat လ4ပ်ေဆာငမ်Bအစအီစဥ်,-င့ ် အထ"းသြဖင့ ် လွတလ်ပ်စာွထ4တေ်ဖာ်ေြပာဆိ4ခငွ့အ်ေပ? 

ကန ့သ်တခ်ျကမ်ျားအား အဓိပ~ာယဖွ်င့ဆ်ိ4ရနအ်တကွ၊် အမ4နး်တရားကိ4လBံLေဆာ်ြခငး်အား အဓိပ~ာယဖွ်င့ဆ်ိ4ရန ်

အတကွ၊် အြပညြ်ပညဆ်ိ4ငရ်ာ,ိ4ငင်သံား,-င့,်ိ4ငင်ေံရးအခငွ့အ်ေရးဆိ4ငရ်ာသေဘာတ"စာချ@ပ် (ICCPR) ၏ အပိ4ဒ ်

၂၀ အား ကျင့သ်ံ4းြခငး်အတကွ ် ၎ငး်၏အစတိအ်ပိ4ငး် ၆ ခ4ပါ စသံတမ်-တခ်ျကအ်ဆင့စ်စေ်ဆးချကအ်ား 

ြပနလ်ညေ်ခ?ဆိ4ြခငး်၊ အတညြ်ပ@လကမ်-တေ်ရးထိ4းြခငး်ြဖင့ေ်သာ်လညး်ေကာငး်  

အြပညြ်ပညဆ်ိ4ငရ်ာလ"အ့ခငွ့အ်ေရးေHကညာစာတမ်း၊ လ"မျိ@းတံ4းသတြ်ဖတမ်Bရာဇဝတမ်Bများအတကွ ်တားဆးီ 

ကာကယွေ်ရး,-င့အ်ြပစေ်ပးအေရးယ"ြခငး်ဆိ4ငရ်ာသေဘာတ"စာချ@ပ်၊ အြပညြ်ပညဆ်ိ4ငရ်ာ,ိ4ငင်သံား,-င့ ်

,ိ4ငင်ေံရးအခငွ့အ်ေရးဆိ4ငရ်ာ သေဘာတ"စာချ@ပ် (ICCPR)၊ ဂျီနဗီာကနွဗ်နး်W-ငး်,-င့ ် ေနာကဆ်ကတ်ွစဲာချ@ပ်၊ 

လ"ခပ်သမ်ိးအား အတငး်အဓမ·ေပျာကက်ယွြ်ခငး်မ-ကာကယွရ်န ် အြပညြ်ပညဆ်ိ4ငရ်ာသေဘာတ"စာချ@ပ်၊ 

က4လသမဂmလံ4ြခ@ံေရးေကာငစ်ဆီံ4းြဖတခ်ျကအ်မ-တ ် ၁၆၂၄ (၂၀၁၅)၊ လ"အ့ခငွ့အ်ေရးေကာငစ်ဆီံ4းြဖတခ်ျက ်

အမ-တ၁်၆/၁၈၊ လ"မျိ@းေရးခွြဲခားဆကဆ်မံBများအားလံ4း ပေပျာကေ်ရးဆိ4ငရ်ာ အြပညြ်ပညဆ်ိ4ငရ်ာသေဘာတ" 

စာချ@ပ်၊ သညး်ခြံခငး်ဥပေဒသဆိ4ငရ်ာ ယ"နကစ်ကိ4ေHကညာစာတမ်းများအပါအဝင ် သကဆ်ိ4ငရ်ာ,ိ4ငင်တံကာ 

စခံျိနစ်,ံBနး်များကိ4 သWိ-ိTပီးြဖစက်ာ ေအာကေ်ဖာ်ြပပါေHကညာချကအ်ား Fez တငွ ်

အတညြ်ပ@ြပာနး်လိ4ကပ်ါသည−် 
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ေမာ်eိ<ကိ<"ိ<ငင် ံ Fez (ဖဲဇ်) တငွ ် ၂၀၁၅ ခ<"#စ ် ဧပရယ ် ၂၃ ရကမ်# ၂၄ ထ ိ စ<ေဝးခ့ဲPကေသာကo"်<ပ်တိ< ့ ဘာသာ 

အသးီသးီ၊ ယံ<Pကညမ်Cအသးီသးီမ# ကိ<ယစ်ားလ#ယမ်ျားသည ် ေအာကေ်ဖာ်ြပပါတိ<အ့ား ကတကိဝတြ်ပ(ပါ 

သည−် 

အေထေွထမွ"များ 

၁) (မိမိဘာသာြဖစေ်စ တြခားဘာသာြဖစေ်စ) ဘာသာေရး,-င့ ် ယံ4Hကညမ်Bအားအမညခ်၍ံ ကျ[းလွနေ်သာ 

အရာများအပါအဝင ် ရကစ်ကယ်4တမ်ာေသာရာဇဝတမ်Bများ,-င့ ် အHကမ်းဖကလ်4ပ်ေဆာငမ်Bများအားလံ4းကိ4 

လ"သWိ-ငH်ကားထ4တေ်ဖာ်VB ံ Lချပါမည။် 

၂) ဘာသာေရးသဘာဝတရားများအပါအဝင ် ယဥ်ေကျးမBအေမအွ,-စမ်ျား သိ4မ့ဟ4တ ် ပိ4ငဆ်ိ4ငမ်Bများအား 

တမငရ်ညရွ်ယခ်ျကW်-ိW-ိဖျကဆ်းီြခငး် သိ4မ့ဟ4တ ်ပျကစ်းီေစြခငး်များအား လ"သWိ-ငH်ကားVB ံ Lချပါမည။် 

၃) ဘာသာေရးအမညခ်၍ံ ေြပာHကားေသာ၊ ပျံL ,-ံေ့စေသာအရာများအပါအဝင ်အHကမ်းဖကေ်စရန ်လBံLေဆာ်မB 

,-င့ ်“အမ4နး်စကားများ” အား လ"သWိ-ငH်ကားေဝဖနV်B ံ Lချပါမည။် 

၄) ဘာသာေရး သိ4မ့ဟ4တ ် ယံ4Hကညမ်Bအေပ?အေြခခ၍ံ ခွြဲခားဆကဆ်မံBများအားလံ4းကိ4 လ"သWိ-ငH်ကားVB ံ Lချ၍ 

လွတလ်ပ်စာွယံ4Hကညက်ိ4းကယွပိ်4ငခ်ငွ့အ်ပါအဝင ် ခွြဲခားဆကဆ်မံBမW-ိပဲ လ"သားအားလံ4း၏ လ"အ့ခငွ့အ်ေရး 

များ,-င့ ်စံ4လငက်ွြဲပားမBများကိ4 ေလးစားြမxင့တ်ငရ်န ်ကတကိဝတြ်ပ@ပါသည။် 

၅) အမ4နး်တရားများ,-င့ ် ေသးွထိ4းလBံLေဆာ်မBများ ေြပာHကားြခငး် သိ4မ့ဟ4တ ် ပျံL ,-ံေ့စြခငး်များမ- ေW-ာငH်ကဥ်ပါ 

မည။် 

 

ရကစ်ကယ်4တမ်ာေသာရာဇဝတမ်Bများ,-င့ ်ေသးွထိ4းလBံLေဆာ်မBများအား ကာကယွတ်ားဆးီတံ4 ့ြပနမ်B   

၆) ဘာသာေရး သိ4မ့ဟ4တ ်ယံ4Hကညခ်ျကအ်ေပ?အေြခခ၍ံ (သိ4ေ့သာ်၎ငး်တိ4သ့ာလ^ငြ်ဖစသ်ညဟ်4 မမ-တယ်"ရ) 

အပါအဝင ်ခွြဲခားဆကဆ်မံB၊ ရနလိ်4မB သိ4မ့ဟ4တ ်အHကမ်းဖကမ်Bြဖစပ်ာွးေစရန ်အမ4နး်တရားများ၊ လBံLေဆာ်မB 

များြမxင့တ်ငေ်ပးသည့ ် အေတးွအြမငမ်ျားပျံL ,-ံ ့ြခငး်,-င့ပ်တသ်က၍် ေစာင့H်ကပ်Hကည့V်B အစရီငခ်တံိ4ငH်ကား 

ပါမည။် 

၇) ဘာသာေရး သိ4မ့ဟ4တ ်ယံ4Hကညမ်Bအေပ?အေြခခ၍ံ ရကစ်ကယ်4တမ်ာေသာရာဇဝတမ်Bများ ြဖစေ်ပ?ေစရန ်

လBံLေဆာ်သည့အ်ရာများသည ် ဝတြ်ပ@ဆ4ေတာငး်ရာေနရာများ၊ ပညာေရးပတဝ်နး်ကျငမ်ျား သိ4မ့ဟ4တ ်

ဆိ4W-ယမီ်ဒယီာအပါအဝင ် သတငး်မီဒယီာများမ-တဆင့ပ်ျံL ,-ံလ့^င ် ၎ငး်တိ4အ့ား ေစာင့H်ကပ်Hကည့V်B L၊ အစရီငခ် ံ

တိ4ငH်ကားကာတံ4 ့ြပနပ်ါမည။် 

၈) ကF,်4ပ်တိ4ဘ့ာသာဝငမ်ျားမ-ေသာ်လညး်ေကာငး်၊ ကF,်4ပ်တိ4ဘ့ာသာဝငမ်ျားအေပ?ေသာ်လညး်ေကာငး် 

ကျ[းလွနေ်သာ အမ4နး်တရားရာဇဝတမ်Bများအားလံ4းအတကွ ် ေစာင့H်ကပ်Hကည့V်B ၊ အစရီငခ်တံိ4ငH်ကားပါ 

မည။် 
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၉) အြပနအ်လ-နေ်လးစားမBသတငး်စကားများအား ဆ4ေတာငး်ဝတြ်ပ@ရာေနရာများ၊ ပညာေရးပတဝ်နး်ကျင ်

များ၊ ဆိ4W-ယမီ်ဒယီာအပါအဝင ်သတငး်မီဒယီာများမ-တဆင့ ်ပျံL ,-ံေ့စပါမည။် 

၁၀) ဘာသာေရးအေပ?အေြခခ၍ံ အစနွး်ေရာကအ်ေတးွအြမငမ်ျား၊ အHကမ်းဖကလ်4ပ်ေဆာငမ်Bများကိ4 

အသေိပးတိ4ကတ်နွး်စညး်Vံ4းေြပာဆိ4ေနသည့ ် သိ4မ့ဟ4တ ် ပါဝငေ်နသည့ ် သ"များအား ၎ငး်ကဲသ့ိ4ေ့သာ 

အHကမ်းဖကမ်Bကိ4 တားဆးီကာကယွရ်န ်သိ4မ့ဟ4တ ်ကန ့သ်တထ်နိး်ချ@ပ်ရန ်သိ4မ့ဟ4တ ်၎ငး်၏သကေ်ရာကမ်B 

များကိ4ေလျာခ့ျရနဆ်ိ4သည့အ်ြမငြ်ဖင့ ်ေတွLဆံ4ေဆးွေ,းွပွဲများတငွ ်ချိတဆ်ကပ်"းေပါငး်ပါမည။် 

၁၁) ဘာသာဝငအ်ချငး်ချငး်Hကား၊ ဘာသာအချငး်ချငး်HကားေတွLဆံ4ေဆးွေ,းွပွဲများတငွ ်တတပ်တအားပါဝငပ်ါ 

မည။် 

၁၂) ၎ငး်လ4ပ်ေဆာငမ်Bများအားလံ4းအတကွ ် ,ိ4ငင်ေံရးအရေထာကခ်မံBတိ4းပာွးလာေစရန ် အရပ်သား 

ေခါငး်ေဆာငမ်ျား၊ ,ိ4ငင်ေံရးေခါငး်ေဆာငမ်ျား,-င့ ်ချိတဆ်ကပ်"းေပါငး်ပါမည။် 

၁၃) ယခ4လ4ပ်ေဆာငရ်နအ်စအီစဥ်အား တခ4လံ4းေသာ်လညး်ေကာငး် သိ4မ့ဟ4တ ် တစတိတ်ပိ4ငး်ေသာ် 

လညး်ေကာငး် အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ပါမည။် 

၁၄) ယခ4ေHကညာစာတမ်းအားအေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ရာတငွ ် ကျား−မေရးရာအေပ?ကိ4ယခ်ျငး်စာနားလညမ်B 

နညး်လမ်းြဖင့ ်လ4ပ်ေဆာငပ်ါမည။် 

၁၅) ပိ4မိ4ပ"းေပါငး်ေဆာငရွ်ကမ်BW-ိ၍ ပိ4မိ4Tငမ်ိးချမ်းေသာကမaာအားတညေ်ဆာကရ်န၊် ယခ4ကတကိဝတြ်ပ@မBများ 

အား လကခ်ကံျင့သ်ံ4းရန၊် ကF,်4ပ်တိ4ပ့နး်တိ4ငသ်ိ4 ့ ေရာကW်-ိေစရန ် ကF,်4ပ်တိ4,့ -င့အ်တ"တ"Rက@ိးစားမည့ ်

ယံ4Hကညခ်ျကအ်မျိ@းမျိ@း၊ ဘာသာတရားအမျိ@းမျိ@းြဖင့ ် စတိေ်ကာငး်ေစတနာW-ိသ"အားလံ4းကိ4 ကF,်4ပ်တိ4,့ -င့ ်

အတ"တကလွ4ပ်ေဆာငရ်န ်ေမတ� ာရပ်ခအံပ်ပါသည။် 

 

……………………………………………………………..  

ေဒသ"pရဆိ<ငရ်ာ အPကြံပ(ေဆးွေ"းွပဲွများတငွ ်က=ညခ့ဲီသည့ ်အငစ်တကီျ`းa#ငး်များ"#င့ ်

အဓိကလ<ပ်ေဆာငသ်=များ 

အဖဲွKအစညး်များ  

• Al Azhar University, Cairo   

• Al-Wahid Mosque, Milan 

• All African Conference of Churches, 
Kenya 

• All Ceylon Hindu Congress, Sri Lanka  

• All India Imam Organization  

 

• All Myanmar Andhra Hindu 
Religious Society  

• American Jewish Committee  

• Anglican Church of Burundi 

• Anglican Church of Rwanda  

• Armenian Church  

• Armenian Prelacy of Lebanon 
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• Asian Conference of Religions for 
Peace, Japan 

• Association of Muslim Scholars, Iraq 

• Association of Women of the Catholic 
Church, Cote d’Ivoire  

• Assyrian Christian community Iraq   

• Baha’i International Community  

• Bahrain Interfaith Center  

• Beit Emunah in Santiago, Chile  

• Budapest Center for the  
International Prevention of  
Genocide and Mass Atrocities  

• Catholic Comboni Sisters, Palestine  

• Central Islamic Organization of 
Guyana  

• Central Mosque, Bangui, Central  
African Republic  

• Center for World Religions,  
Diplomacy and Conflict Resolution,  
Washington DC  

• Centre for Peacebuilding and  
Reconciliation, Sri Lanka  

• Centro de Diálogo Intercultural  
ALBA, Argentina  

• Century Entrepreneurship 
Development Agency  
International, Uganda  

• Chad Parliament  

• Christian Aid Program Northern  
Iraq  

• Church of Christ in Thailand  

• Columbia University of New York,  
Global Freedom of Expression  

Program  

• Community of Sant’Egidio, Rome  

• COREIS Islamic Religious  
Community ITALY  

• Cultural Affairs at Cultural Mission 
in London 

• Dhamma School Foundation, 
Myanmar 

• Divine Shakti Foundation, India  

• Diversity Development Centre in  
Lagos  

• Duhovnosti Kulture, Croatia  

• Ekta Parishad India  

• Ethiopian Jewish community  

• Ethiopian Orthodox Tewahedo  
Church  

• Ethiopian Peace and Development  
Centre  

• Facebook  

• Family Welfare  

• Finn Church Aid  

• Forum of European Muslim Youth 
and Student Organization, Belgium  

• Foundation for Sustainability and  
Peacemaking in Mesoamerica   

• George Washington University,  
The Bridge Initiative, Washington  
DC  

• Google  

• Global Covenant Partners  

• Global Interfaith WASH Alliance,  
India  
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• Groundswell Movement   

• Grupo Ecuménico de Mujeres  
Constructoras de Paz,  Colombia   

• Hillel International, Meyerhoff Center 
for Jewish Experience,  
Washington DC  

• Holy See to the United Nations  

• Institute for Interfaith Dialogue in 
Indonesia  

• Institute for Strategic Studies and  
Democracy Malta 

• Interfaith Center of New York  
• Interfaith Council, South West  

Connecticut  

• Interfaith Mediation Centre of the  
Muslim-Christian Dialogue in  
Kaduna State, Nigeria  

• International Network of Engaged 
Buddhists, Thailand  

• Inter-Religious Council of Liberia  

• Inter-Religious Council of Thailand  

• Islamic Center of Long Island  

• Islam Relief Worldwide  

• Islamic Community of Italy  

• Islamic Education Trust, Nigeria  

• Islamic University Islamabad - Iqbal 
International Institute for Research 
and Dialogue   

• Islamic University of Uganda   

• Italian Buddhist Union  

• Italian Inter-ministerial Committee for 
Human Rights  

• Jacob Blaustein Institute for the 
Advancement of Human Rights  

• Jacob Soetendorp Institute for 
Human Values  

• Jamiat UIema-e-Islam , Pakistan  

• Jesuit Refugee Service, Cambodia  

• Jewish Community of Fez,  
Morocco 

• Jewish Community Relations  
Council of Greater Washington 

• Kaka’l community Iraq King 
Abdullah International Center for 
Interreligious and Intercultural 
Dialogue 

• Koinonia  

• Liberian Council of Churches 

• Libyan Institute of Advanced 
Studies 

• Lutheran Theological College at  

Philadelphia  

• Lutheran World Federation 

• Mahidol University Thailand - 
Institute for Human Rights and 
Peace Studies  

• Manav Ekta Mission, India  

• Methodist University of Cote 
d’Ivoire  

• Middle East Council of Churches  
Lebanon  

• Minority Rights Group  
International  

• Mongolian Muslim Society  



 

46  
  

• Moravian Church in Nicaragua and 
part of Honduras  

• Moroccan Rabita Mohammadia of  
Ulamas   

• Mosaica Center for Religious  
Conflict Transformation in the  
Middle East  

• Mosquée du Plateau, Abidjan  

• Muslim American Veterans 
Association National  

• Muslim Hands  

• Muslim Public Affairs Council,  
Washington DC 

• National Association for Human Rights 
of Saudi Arabia  National Council of 
Churches of Kenya  

• National Council of Churches in the 
Philippines  

• National Muslim Council of Liberia  

• National Spiritual Assembly of the  
Baha’i 

• Network for Religious and  

Traditional Peacemakers  

• Newseum Institute Washington  
D.C., Religious Freedom Center  

• Office of His Holiness Baba Sheik,  
Iraq  

• Organization of the Islamic  
Cooperation  

• Office for Democratic Institutions and 
Human Rights  

• Parish of Kimpton, Ayot St.  
Lawrence, United Kingdom   

• Paritätischer Wohlfahrtsverband 
Berlin  

• Peace and Development Centre in  
Ethiopia  

• Peacemaker Tanenbaum  

• Permarth Niketan Ashram, India  

• Pontifical Council for Interreligious 
Dialogue  

• Preah Sihanouk Raja Buddish  
University Cambodia 

• Prachakittisuk Church and 
Orphanage in Chiang Rai, Thailand 

• Prince Alwaleed bin Talal Center 
for Muslim-Christian 
Understanding, Georgetown 

• University, Washington DC  

• Princeton University  

• Qorvis MSL Group  

• Reconciliation and Integration  
National Cohesion and Integration  
Commission of Kenya  

• Religions for Peace Belgium  

• Research Center on Values and  
Research Unit on Risky Behaviors,  
Morocco 

• Richard Stockton University of New 
Jersey  

• Robert F. Kennedy Human Rights  
Europe, Italy  

• Roma Community, Romania  

• Roman Catholic Church, Nigeria   

• Roman Melkite Catholics, Jordan  

• Royal Institute for Interfaith 
Studies Jordan   
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• Salvadorian Lutheran Church  

• Save Belgium  

• Serve2Unite  

• Seminari Theoloji Malaysia   

• Shiromani Gurdwara Parbandhak 
Committee, India   

• Shoulder to Shoulder Campaign  

• Sitagu International Buddhist  
Academy of Myanmar 

• Sound Vision Foundation 

• South Sudan Council of Churches  

• Sudan Council of Churches  

• Supreme Council for Islamic Affairs   

• Supreme Islamic Council of  
Myanmar  

• Syrian Islamic scholar and Murshid  

• The Africa University, Zimbabwe   

• The Council of Christians and Jews, 
United Kingdom  

• The Interfaith Mediation Center of the 
Muslim-Christian Dialogue in Kaduna 
State, Nigeria  

• The Nation’s Mosque – Masjid  
Muhammed, Washington DC  

• Union of Islamic Communities and  
Organizations of Italy  

• Union of Rationalist Atheists and 
Agnostics, Italy   

• Union Theological Seminary, New  
York  

• United Jewish Congregation in  
Hong Kong  

• United Kingdom Parliament 

• United Reformed Church in 
Southern Africa  

• United States Holocaust Memorial 
Museum  

• United States Institute for Peace  

• United States Office of Peace and  
Dialogue  

• University Hospital Centre of  
Treichville, Ivory Coast  

• University of Birmingham  

• University of Lapland  

• University of Liverpool  

• University of New Zealand   

• Walk of Hope “For the Oneness of 
Humanity”  

• Walpola Rahula Institute, Sri Lanka  

• Women in Islam  

• Women Without Borders  

• World Bank Group   

• World Council of Arya Samaj in  
• India  

• World Council of Churches  

• Youth Parliament of Jordan 

• Zomba Theological College, 
Malawi
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က<လသမဂr  

• United Nations Assistance Mission for Iraq  
• United Nations Counter Terrorism Implementation Task Force  
• United Nations Department of Political Affairs  
• United Nations Development Fund   
• United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization  
• United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women   
• United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights   
• United Nations Office of the Special Advisor on Sexual Violence in Conflict  
• United Nations Office of the Special Advisor on the Prevention of Genocide and the 

Responsibility to Protect  
• United Nations Office to the African Union  
• United Nations Ombudsman and Head of Ombudsman and Mediation Services  
• United Nations Peace Support Unit  
• United Nations Population Fund  

  

အPကေံပးေကာ်မတအီဖဲွKဝငမ်ျား   

• Mohammed Abu Nimer, Adviser, KAICIID Dialogue Center  
• Maytham Al Salman, Bahrain Center for Human Rights  
• Johnston Barkat,  United Nations Ombudsman and Head of Ombudsman and Mediation 

Services  
• Rudelmar Bueno de Faria, Director, World Council of Churches  
• Agnes Callamard, Director, Global Freedom of Expression, Columbia University and 

Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions   

• Iqtidar Cheema, Director Institute for Leadership and Community Development , United 
Kingdom  

• Mohamed Elsanoussi, Director Secretariat of the Network for Religious and Traditional 
Peacemakers  

• Azza Karam, Senior Advisor on Culture at the United Nations Populations Fund   
• Carol Ritner, Professor of Genocide Studies, Stockton University  
• Ibrahim Salama, Chief of Human Rights Treaties Branch/ OHCHR  
• Ahmed Shaheed, Special Rapporteur on Freedom of Religion or Belief  

• Burton Visotzky, Appleman Professor of Midrash and Interreligious Studies, Jewish 
Theological Seminary of America  
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ထပ်မံဖတe်Cရန်စာအ<ပ်စာတမ်းလင့ခ််များ 

• ရကစ်ကယ်4တမ်ာေသာရာဇဝတမ်Bများအတကွ ် သV4ပ်ခွဆဲနး်စစမ်B မ"ေဘာင_် တားဆးီကာကယွရ်န ်

လကန်ကက်ရိိယာ  

http://www.un.org/en/genocideprevention/documents/publications-
andresources/Framework%20of%20Analysis%20for%20Atrocity%20Crimes_EN.pdf.    

• သညး်မခမံB၊ အ,4တလ်ကSဏာေဆာငသ်ည့တ်ရားေသအြမင၊် အမညး်စကထ်ငေ်စြခငး်၊ 

ခွြဲခားဆကဆ်ြံခငး်၊ အHကမ်းဖကရ်နလ်BံLေဆာ်မB၊ ဘာသာေရး သိ4မ့ဟ4တ ် ယံ4Hကညမ်Bအေပ?မ"တည၍် 

လ"ပ4ဂmိ@လ်တဦးတေယာကအ်ားအHကမ်းဖကမ်Bများအား တိ4ကဖ်ျကြ်ခငး် (A/HRC/RES/16/18)   

• ခွြဲခားဆကဆ်မံB၊ ရနလိ်4မB၊ အHကမ်းဖကမ်Bများအား တားြမစြ်ခငး် 

https://www.article19.org/data/files/medialibrary/3572/12-12-01-PO-
incitementWEB.pdf  

• ခွြဲခားဆကဆ်မံB၊ ရနလိ်4မB သိ4မ့ဟ4တ ်အHကမ်းဖကမ်Bများြဖစပ်ာွးေစရန ်ေသးွထိ4းလBံLေဆာ်မBများပါဝငသ်ည့ ်

အမျိ@းသားေရး၊ လ"မျိ@းေရး သိ4မ့ဟ4တ ် ဘာသာေရးဆိ4ငရ်ာအမ4နး်စကားများအားြပ@လ4ပ်ရန ် ေသးွထိ4း 

လBံLေဆာ်ြခငး်အား တားြမစသ်ည် ့Rabat လ4ပ်ေဆာငမ်Bအစအီစဥ် 

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Opinion/SeminarRabat/Rabat_draft_outcome
.pdf  

• လွတလ်ပ်စာွထ4တေ်ဖာ်ေြပာဆိ4ခငွ့,် -င့ ်တနး်တ"ညမီ^မB Camden ဥပေဒသများ 

https://www.article19.org/data/files/pdfs/standards/the-camden-principles-
onfreedom-of-expression-and-equality.pdf  

• ေသးွထိ4းလBံLေဆာ်မBများအား တားဆးီကာကယွြ်ခငး်− လ4ပ်ေဆာငခ်ျကအ်တကွ ်မ"ဝါဒေရွးချယမ်B 

http://www.un.org/en/genocideprevention/documents/ourwork/Doc.10_of%20incitem
ent.Policy%20options.Nov2013.pdf  

• ဥေရာပအတကွ ်ေဒသဆိ4ငရ်ာ လ4ပ်ေဆာငရ်နအ်စအီစဥ် 

http://www.un.org/en/genocideprevention/documents/ourwork/Doc.13_Europe%20Pl
an%20of%20Action.pdf   

• MENA ေဒသအတကွ ်ေဒသဆိ4ငရ်ာ လ4ပ်ေဆာငရ်နအ်စအီစဥ်  

http://www.un.org/en/genocideprevention/documents/ourwork/Doc.14_MENA%20Pla
n%20of%20Action.FINAL.pdf  

• အေမရိက,ိ4ငင်မံျားအတကွ ်ေဒသဆိ4ငရ်ာ လ4ပ်ေဆာငရ်နအ်စအီစဥ်  

http://www.un.org/en/genocideprevention/documents/ourwork/Doc.15_Plan%20of%2
0Action%20for%20the%20Americas.FINAL.pdf  

• အာဖရိကအတကွ ်ေဒသဆိ4ငရ်ာ လ4ပ်ေဆာငရ်နအ်စအီစဥ်  

http://www.un.org/en/genocideprevention/documents/ourwork/Doc.16_Plan%20of%2
0Action%20for%20Africa.final.pdf  



 

50  
  

• အာW-−ပစဖိိတေ်ဒသအတကွ ်ေဒသဆိ4ငရ်ာ လ4ပ်ေဆာငရ်နအ်စအီစဥ် 

http://www.un.org/en/genocideprevention/documents/Plan%20of%20Action%20for%2
0religio us%20leaders_AsiaPacific.pdf  

• “အခငွ့အ်ေရးအတကွ ်ယံ4Hကညမ်B” Beirut ေHကညာစာတမ်း 

http://www.ohchr.org/Documents/Press/21451/BeirutDeclarationonFaithforRights.pdf  
• “အခငွ့အ်ေရးအတကွ ်ယံ4Hကညမ်B” ကတကိဝတ ်၁၈ ချက ်

http://www.ohchr.org/Documents/Press/21451/18CommitmentsonFaithforRights.pdf   
• World Bank Groups, ၂၁ ရာစ4တငွ ်ပဋပိကS,-င့ ်အHကမ်းဖကမ်B 

http://www.un.org/pga/70/wpcontent/uploads/sites/10/2016/01/Conflict-and-
violence-in-the-21st-century-Current-trends-asobserved-in-empirical-research-and-
statistics-Mr.-Alexandre-Marc-Chief-Specialist-FragilityConflict-and-Violence-World-
Bank-Group.pdf    

  


