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စာဖတ္သူမ်ား ခင္ဗ်ား 

ႏိုင္ငံသားတိုင္း မိမိအခြင့္အေရးႏွင့္ လြတ္လပ္ခြင့္အေၾကာင္းသိထားသင့္ပါတယ္။ သို႔မွသာ 
ထိုအခြင့္အေရးမ်ားကို လက္ေတြ႕က်င့္သံုးႏိုင္ရံုမက ကာကြယ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ မဆံုးရံႈးသြား 
ေအာင္ ထိန္းသိမ္းထားရေပမည္။ သင္ဟာ လူ႔အခြင့္အေရးကို ခံစားရန္ ထိုက္တန္သည့္  
လြတ္လပ္ေသာ လူသားတစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း သိထားသင့္ေပသည္။ 

ဤစာအုပ္တြင္ လူ႔အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒးရွင္း (Human Rights Foundation) ႏွင့္ 
ယူေကႏိုင္ငံ အေျခစိုက္  ျမန္မာ့အေရးလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈအဖြဲ႕(Burma Campaign 
UK) တို႔ပူးေပါင္း၍ အၿမဲေလးစားလိုက္နာရမည့္ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအေၾကာင္းကို 
စုစည္းတင္ျပထားသည္။ လူ႕အခြင့္အေရး တစ္ခ်က္ျခင္းစီကို မိမိတို႔ေန႔စဥ္ဘ၀တြင္ မည္သို႔ 
အဓိပၸါယ္ သက္ေရာက္ပံုအေၾကာင္း ရွင္းျပထားၿပီး၊ ျမန္မာျပည္တြင္ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ေသာ လူ႔ 
အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရမႈ ဥပမာမ်ားႏွင့္ တြဲဖက္ေဖာ္ျပထားသည္။ 

တစ္ခ်ိဳ႕အခြင့္အေရးမ်ားမွာ  ရရွိခံစားႏိုင္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္သည့္ စည္းစိမ္ပစၥည္းအျဖစ္ ထင္မွတ္ 
ႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းအခြင့္အေရးမ်ားသည္ သင္ေမြးဖြားစဥ္ကတည္းက ရရွိသင့္ေသာ 
အခြင့္အေရးမ်ားသာျဖစ္သည္။ ထိုအခြင့္အေရးမ်ားကို ကမၻာတစ္၀န္းတြင္ အသိအမွတ္ျပဳ 
ထားၿပီးျဖစ္သည္။ လြတ္လပ္ၿပီး ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို လက္ခံေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ 
ယင္းအခြင့္အေရးမ်ားကို မရွိမျဖစ္ လုိအပ္ေသာ အရာအျဖစ္လက္ခံမွသာ အဓိပၸါယ္ 
ျပည့္၀ေသာ ဒီမိုကေရစီျဖစ္မည္ဟု ခံယူထားၾကသည္။ သင့္အခြင့္အေရးမ်ားကို ပိုမို 
နားလည္လာေစရန္ ၁၉၄၈ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကၿငာစာတမ္းက 
အေထာက္အကူျပဳပါလိမ့္မည္။ ယင္းအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေၾကၿငာစာတမ္းႏွင့္အတူ 
လူမ်ဳိး  (သို႔မဟုတ္) တိုင္းရင္းသား၊ ဘာသာေရးႏွင္႔ ဘာသာစကားလူနည္းစုအျဖစ္ 
အက်ံဳး၀င္သူမ်ား၏ အခြင္႔အေရးဆိုင္ရာ ေၾကညာစာတမ္း(The Rights of Persons 
Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities) ကို 
ေနာက္ဆက္တြဲ အျဖစ္ထည့္သြင္းထားပါသည္။ စစ္မွန္ေသာ လြတ္လပ္မႈအတြက္ ရုန္းကန္ 
တိုက္ပြဲ၀င္သူအားလံုး ဤလမ္းညႊန္စာအုပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကို 
ေသခ်ာသေဘာေပါက္ နားလည္ထားဖို႔လိုပါသည္။ ဤစာအုပ္ကို ဂရုတစိုက္ဖတ္ရန္ 
တိုက္တြန္းလိုပါသည္။ 

လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာကို ေလးစားေသာအားျဖင့္

Anna Roberts,    Thor Halvorssen,
Burma Campaign UK  Human Rights Foundation
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ယေန႔ ျမန္မာျပည္၏ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအေျခအေန

ျမန္မာျပည္သည္ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ရက္စက္ေသာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ႏွင့္ ၎ေက်ာ 
ေထာက္ေနာက္ခံျပဳထားေသာ အစိုးရေအာက္ ဒုကၡဆင္းရဲခံခဲ့ရသည္။ ကမၻာေပၚရွိ လူ႔အခြင့္အေရး 
ခ်ိဳးေဖာက္မႈအဆိုးဆံုးႏိုင္ငံမ်ားထဲမွ တစ္ႏိုင္ငံအျဖစ္ ကာလအတန္ၾကာ သတ္မွတ္ထားခဲ့ၾကသည္။ 

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အႏိုင္ရခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က 
ႏိုင္ငံေရးအာဏာကို နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ဆက္လက္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားဆဲျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္က 
လြတ္ေတာ္ေနရာ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ရယူထားၿပီး အေရးႀကီးသည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ရန္ 
ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို ပယ္ခ်ႏိုင္သည့္ အထူးအာဏာ ရယူထားသည္။ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး၊ 
နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးႏွင့္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးမ်ားကို တပ္မေတာ္က ခန္႔အပ္ႏိုင္ၿပီး အေရးႀကီးသည့္ 
ဌာနမ်ားကို ၎တို႔ လက္ေအာက္ထိန္းခ်ဳပ္ထားဆဲ ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္းျဖင့္ တိုင္းရင္း
သားလူမ်ိဳးစုမ်ားအေရးကို ၎တို႔သာ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရန္ စီစဥ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ 
အစိုးရႏွင့္ လြတ္ေတာ္ထက္ပို၍ အာဏာရွိေသာ အမ်ိဳးသား လံုျခံဳေရး ႏွင့္ ကာကြယ္ေရးေကာင္စီ 
(National Defence and Security Council) ကိုလည္း ဆက္လက္ လႊမ္းမိုးထားဆဲျဖစ္သည္။ 
ယင္းအခြင့္ထူးခံ အာဏာအားလံုးကို စစ္အာဏာရွင္ အစိုးရလက္ထက္တြင္ ေရးဆြဲထားေသာ ၂၀၀၈ 
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္း ထားၿပီးျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို 
ေျပာင္းလဲႏိုင္မွသာ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔သြားမည့္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ 
ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 

နိဒါန္း
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အစိုးရ၏ အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို ကန္႔ကြက္ျခင္း၊ မမွ်တေသာလုပ္ခလစာကို ဆန္႔က်င္ျခင္း၊ 
မိမိတို႔၏ လယ္ယာေျမအခြင့္အေရးအတြက္ ေတာင္းဆိုတိုက္ပြဲ၀င္ျခင္း ေၾကာင့္ ျမန္မာလူထုသည္ အစိုးရ၏ 
ဖမ္းဆီးအက်ဥ္းခ်ျခင္းကို  ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ခံစားခဲ့ၾကရသည္။ ထို႔အျပင္ လူနည္းစု တိုင္းရင္းသားျဖစ္ေနျခင္း
အတြက္လည္း ဖမ္းဆီး ခံၾကရသည္။ လူနည္းစု တိုင္းရင္းသားအမ်ိဳးသမီးမ်ားလည္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ 
အဓမၼျပဳက်င့္ျခင္းႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးခံစားၾကရသည္။ သတင္းစာ ဆရာမ်ားလည္း 
သူတို႔၏ ထုတ္ေဖာ္ေရးသားမႈေၾကာင့္ အက်ဥ္းခ်ခံရျခင္း၊ ႏွိပ္စက္ခံရျခင္း အျပင္ သတ္ျဖတ္္ခံရသည္အထိ 
ျဖစ္ၾကရသည္။ ယင္းအခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားသည္ အတိတ္ကာလက အျဖစ္အပ်က္မ်ားသာမဟုတ္။ 
ယေန႔ထိတိုင္ဆက္လက္ ျဖစ္ေနေသးေသာ အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားျဖစ္သည္။ 

ဤလမ္းညႊန္စာအုပ္တြင္ သင္၏ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးအေၾကာင္းမ်ားကို မိတ္ဆက္ အျဖစ္ရွင္းျပထားၿပီး၊ 
ထိုအခြင့္အေရးမ်ားကို အစိုးရအဆက္ဆက္ ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့ပံုမ်ားကို တင္ျပထားသည္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ 
လူ႔အခြင့္အေရးေၾကျငာစာတမ္းပါ သင့္အခြင့္အေရး အျပည့္အစံုကိုလည္း ပိုမိုေလ့လာႏိုင္ရန္ 
ေနာက္ဆက္တြဲတြင္ ပူးတြဲေဖာ္ျပထားေပးသည္။ လူ႔အခြင့္အေရးသည္ တစ္ကမၻာလံုးအတိုင္းအတာအထိ 
အက်ံဳး၀င္ၿပီး၊ လူသားတစ္ဦး အျဖစ္ သင္ပိုင္ဆိုင္ထားေသာ အရာျဖစ္သည္။ သင့္ထင္ျမင္ခ်က္ကို 
လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုႏိုင္သည္။ အစိုးရသာမက မည္သူမွ သင့္အယူအဆ အျမင္အတြက္ 
ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္း၊ တားဆီးေႏွာက္ယွက္ျခင္း မလုပ္သင့္။ လူတိုင္းတြင္ ထိုအခြင့္အေရး ပိုင္ဆိုင္ထားသည္။ 
သင့္မိတ္ေဆြ၏ အျမင္သေဘာထားကို သေဘာမတူေသာ္လည္း၊ သူ႔၏ ကိုယ္ပိုင္အျမင္ထားရွိပိုင္ခြင့္
ကို သင့္အေနျဖင့္ ေလးစားရေပမည္။ လူတစ္ဦး၏ လူမ်ိဳး၊ဘာသာစကား၊ ကိုးကြယ္ရာ၊ လိင္စိတ္ခံယူမႈ 
ႏွင့္ ဆင္းရဲခ်မ္းသာမႈ ကြဲျပား ေသာ္လည္း လူ႔အခြင့္အေရးသည္ လူသားတိုင္းအတြက္ျဖစ္သည္။ 
လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား အားလံုးကို ခြဲျခားမရႏိုင္ပါ။ အခြင့္အေရးတစ္ခုက အျခားအခြင့္အေရးမ်ားထက္ 
ပိုအေရးႀကီးသည္ဟုမဆိုႏိုင္။ အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရးႏွင့္ လူမ်ိဳးစုအခြင့္အေရးမ်ားကို 
သိပ္အေရးမႀကီးဟုဆို၍ ေနာက္ခ်န္ထား၍ မရပါ။ 
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၁။ လြတ္လပ္စြာ စဥ္းစားေတြးေခၚခြင့ ္
က်ေနာ္တို႔အားလံုး လြတ္လပ္စြာ စဥ္းစားေတြးေခၚပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ မိမိတို႔ ယံုၾကည္ရာ၊ ကိုးကြယ္ရာကို ခံယူပိုင္ခြင့္ႏွင့္ 
ထုတ္ေဖၚခြင့္ရွိသည္။ လူတစ္ဦး၏ က်င့္၀တ္ဆိုင္ရာ ခံယူခ်က္ တန္ဖိုးကို အစိုးရက စြက္္ဖက္ခြင့္မရွိပါ။ 

ဆိုလိုသည္မွာ 
သင့တ္ြင္္ သင့္ကိုယ္ပိုင္ အေတြးအေခၚထားရွိႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရးရွိသည္။ ထုိ အယူအဆက 
အစိုးရ၏ အယူအဆႏွင့္ ကြဲျပားေနပါေစ။ စိုးရႊံစရာမလိုပါ။ သင္ယံုၾကည္ လိုေသာ ဘာသာတရားကို 
ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိသည္၊ သင္ေရြးခ်ယ္ေသာ ဘုရားကို ကိုးကြယ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ဘုရားေက်ာင္းသို႔ သြားေရာက္ 
ခြင့္ရွိသည္။သင္ကသာလွ်င္ သင့္အေတြးအေခၚႏွင့္ ယံုၾကည္ခ်က္၏ အရွင္သခင္ျဖစ္သည္။ သင့္ 
စိတ္ကူးေတြးေခၚခ်က္မ်ား အေရးႀကီးပါသည္။ သင့္ေတြးေခၚယူဆခ်က္ကို စြဲကိုင္ပိုင္ခြင့္သည္ 
သင့္အခြင့္အေရးျဖစ္သျဖင့္ ထုိအခြင့္အေရး ကို ေလးစားေပးရမည္။ 

သင့္ကိုယ္သင္ ေမးၾကည့္ဖူးပါသလား။ 
•  မိမိယံုၾကည္ရာ အယူအဆအတြက္ အက်ဥ္းခ်ခံရႏိ ုင္ပါသလား။ 
• ဆႏၵျပလိုပါက အမ်ားျပည္သူေရွ႕တြင္ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ႏိ ုင္သလား။ 
• ဖိႏွ ိမ့ ္ထားေသာ ဥပေဒမ်ားကို ကန္႔ကြက္္ႏိ ုင္ပါသလား။ 
• မိမိေရြးခ်ယ္ေသာ ဘာသာတရားကို ကိုးကြယ္ပိ ုင္ခြင့ ္ရွ ိပါသလား - သို ႔မဟုတ္ ဘာသာမဲ့ 

အျဖစ္ေကာ ေရြးခ်ယ္ခြင့ ္ရွ ိပါသလား။  
• မိမိ၏ ကိုးကြယ္ရာဘာသာကို လြတ္လပ္စြာေျပာင္းလဲခြင့ ္ရွ ိပါသလား။ 
• ဘာသာတရားကို အေျခမခံပဲ ျမန္မာျပည္ရွ ိ ျပည္သူတိုင္းကို တန္းတူညီမွ် 

ဆက္ဆံၾကပါသလား။

Credit: My Friend Campaign
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အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ သာဓကမ်ား  
ခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္းႏွင့္ မြတ္ဆလင္တို႔၏ ဗလီေက်ာင္းေဆာက္ခြင့္ ပါမစ္မ်ား ျငင္းပယ္သည္။ 

၂၀၁၅ တြင္ ျမန္မာလြတ္ေတာ္က “ မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒေခၚ အမ်ိဳးဘာသာ ဥပေဒ” ေလးရပ္ကို 
အတည္ျပဳေထာက္ခံကာ သမၼတ ဦး သိန္းစိန္က သေဘာတူလက္မွတ္ထိုး  ျပဌာန္းခဲ့သည္။ 
အမ်ိဳးဘာသာ ဥပေဒအရ ဘာသာေျပာင္းရန္ တင္းက်ပ္ထားၿပီး၊ ဗုဒၶဘာသာအမ်ိဳးသမီးမ်ား 
လက္ထပ္္္ထိန္းျမႇားျခင္းကိုလည္း ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္။ တစ္လင္တစ္မယားစနစ္ျဖင့္ လူဦးေရထိန္းခ်ဳပ္
ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ဥပမာ - ဘာသာေျပာင္းလဲျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ (Religious Conversion Bill) 
အရ ဘာသာေျပာင္းရန္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ဘုတ္အဖြဲ႕၏ ေထာက္ခံခ်က္ရယူရန္ တင္ျပရၿပီး၊ သေဘာတူညီမႈ 
ရရွိၿပီးမွသာ ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္။ ထိုသုိ႔ တင္းက်ပ္ေသာစည္းမ်ဥ္းသည္ လူတစ္ဦး၏ ကိုယ္ပိုင္ယံုၾကည္ရာ 
ဘာသာတရားကို ေရြးခ်ယ္ကိုးကြယ္ခြင့္ကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းျဖစ္သည္။ 

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကျငာစာတမ္း၊ အပိုဒ္ ၁၈။

ျဖစ္ရပ္ေလ့လာခ်က္ 
ဘာသာေရးအစြန္းေရာက္၀ါဒကို ေ၀ဖန္ေသာေၾကာင့္ ေထာင္ခ်ခံရ ေသာ ဦး ထင္လင္းဦး

ဇြန္လ ၂၀၁၅ တြင္ ျမန္မာစစ္တပ္ေနာက္ခံ အစိုးရက စာေရးဆရာ ဦး ထင္လင္းဦးအား 
ဘာသာေရးအစြန္းေရာက္မႈကို ေ၀ဖန္သည္ဟု ဆိုကာ အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ ေထာင္ဒါဏ္ ၂ ႏွစ္ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ 
ဦး ထင္လင္းဦးသည္ စာေရးဆရာတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး၊ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ျပန္ၾကားေရးဌာနတြင္ 
တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးသူ တစ္ဦးျဖစ္သည္။ ၂၃ ရက္ ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၄ တြင္ ေခ်ာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္ 
စာေပေဟာေျပာပြဲတြင္ တက္ေရာက္ ေဟာေျပာခဲ့သည္။ သူ႔ေဟာေျပာခ်က္တြင္ ဗုဒၶဘာသာကိုအသံုးခ်၍ 
ျမန္မာျပည္တြင္း ဘာသာေရးခြဲျခားဆက္ဆံမႈအရွိန္ျမွင့္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကေၾကာင္း ထည့္သြင္း 
ေျပာဆုိခဲ့သည္။  

ထို႔ေနာက္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရာရွိမ်ားက အမႈဖြင့္ကာ ဒီဇင္ဘာ ၄ ရက္ ၂၀၁၄ တြင္ 
သူ႔ကိုဖမ္းဆီးခဲ့ရသည္။ ထိုသို႔ သူ႔ကို ရာဇ၀တ္မႈျဖင့္ တရားစြဲခံရၿပီးေနာက္ အန္အယ္ဒီက သူ႔ရာထူးမွ 
ထုတ္ပယ္ခဲ့သည္။ ေျခာက္လခန္႔ ထိန္းသိမ္းခံရၿပီးေနာက္ သူ႔ကို မံုရြာေထာင္တြင္ အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ 
ေထာင္ဒါဏ္ ၂ ႏွစ္ က်ခံေစရန္ ခ်မွတ္လုိက္သည္။ ဇန္န၀ါရီ ၂၀၁၆ တြင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား အခ်ဳိ႕ကို 
လြတ္ေပးခဲ့သည္။ ဦး ထင္လင္းဦးသည္ ဧျပီ ၂၀၁၆တြင္ အက်ဥ္းေထာင္မွလြတ္ေျမာက္ခဲ့သည္။

သူအဖမ္းခံရခ်ိန္တြင္ အမ်ိဳးဘာသာသာသနာ ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕ (မဘသ)ႏွင့္ အစြန္း 
ေရာက္ဘုန္းႀကီး ၀ီရသူတို႔ ဦးေဆာင္ေသာ အစြန္းေရာက္ ဗုဒၶဘာသာ အမ်ိဳးသားလႈပ္ရွားမႈ
အရွိန္ျမွင့္တက္ေနခ်ိန္ျဖစ္သည္။ မဘသကို မြတ္ဆလင္ႏွင့္ အထူးသျဖင့္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား အား 
ဆန္႔က်င္သည့္ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ မုန္းတီးမႈျဖစ္ေပၚေစရန္ ေဟာေျပာ လႈပ္ရွားခြင့္ျပဳ ထားသည္။ 
ထိုသို႔ခြင့္ျပဳထားျခင္းျဖင့္ သမၼတဦးသိန္းစိန္က အန္အယ္ဒီ ဆန္႔က်င္ေရး စိတ္ဓာတ္မ်ားျဖစ္ေပၚလာက 
စစ္တပ္က ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳထားေသာ ၾကံ႕ခိုင္  ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအသင္း (Union Solidarity 
and Development Party) အား လူထုေထာက္ခံ ကာ ၂၀၁၅ ႏို၀င္ဘာေရြးေကာက္ပြဲတြင္ 
အႏိုင္ရရန္ အသံုးခ်ခဲ့သည္။ ယင္းအၾကံ အစည္က်ရံႈးခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အမုန္းစကားေျပာဆိုခြင့္ႏွင့္ 
အစြန္းေရာက္ အမ်ိဳးသား၀ါဒကို ခြင့္ျပဳျခင္း၊ လူနည္းစုမ်ားကို တိုက္ခိုက္ခံရျခင္းမ်ားသည္ ျမန္မာျပည္၏ 
စိုးရိမ္စရာေကာင္းေသာ အနာဂတ္ကိုဦးတည္ေနပါသည္။

Credit: My Friend Campaign
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ဆိုလိုသည္မွာ 
အေၾကာက္တရားမရွိဘဲ သင့္ထင္ျမင္ခ်က္ကို ကိုယ္တိုင္ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ခြင့္ ရွိသည္။ 
အင္တာနက္ႏွင့္ မီဒီယာကို အသံုးျပဳ၍ ကမၻာ တစ္၀န္းလံုးက အေၾကာင္းအရာ ေတြကို သိခြင့္ရွိသည္။ 
သင့္ဆႏၵအတိုင္း လြတ္လပ္စြာ  ေရးသားထုတ္ေ၀ခြင့္ရွိသည္။ ကိုယ္ႏွစ္သက္ရာ ရုပ္ျမင္သံၾကား၊ 
ေရဒီယိုအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ သတင္းစာမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားကို 
ႏိုင္ငံေတာ္က အျပစ္ေပးမည္ကို ေၾကာက္စရာမလိုပဲ   ရယူပိုင္ခြင့္ႏွင့္ လူအမ်ားသိရွိေစရန္ 
ေရးသားထုတ္ေ၀ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ သင့္ကိုယ္ပိုင္ အျမင္၊ ေရးသားခ်က္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ထုတ္ေ၀ 
ျဖန္႔ျဖဴးပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ သတင္းစာ ဆရာမ်ားအေနျဖင့္ အစိုးရအရာရွိမ်ားႏွင့္ ဥပေဒမ်ားအေၾကာင္းက
ေထာင္ခ်ခံရ မည့္အေရး စိုးရိမ္စရာမလုိပဲ အေႏွာင့္အယွက္္ကင္းစြာ ေရးသားေဖာ္ထုတ္ခြင့္ရွိသည္။ 

သင့္ကိုယ္သင္ ေမးၾကည့္ဖူးပါသလား။ 
• အစိုးရပိုင္ႏွင့္ ပုဂၢလိကပိုင္ သတင္းစာ၊ ရုပ္ျမင္သံၾကားအစီအစဥ္၊ ေရဒီယိုကိုမ်ားကို္၊ ဖတ္ရႈရန္ 

ၾကည့္ရႈရန္္ႏွင့္ နားေထာင္ရန္ သင့္ထံတြင္ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိပါသလား။ 
• မိမိလိုခ်င္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ မည္သည့္အေၾကာင္းအရာကိုမဆို သိရွိရန္ 

၂။ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့ ္ 
ႏွင့ ္ သတင္းအခ်က္အလက္ ရယူပိ ုင္ခြင့ ္

က်ေနာ္တို႔အားလံုးတြင္ မိမိအေတြးအေခၚႏွင့္ စိတ္ကူးစိတ္သန္းမ်ားကို အျခားသူမ်ားအား 
ေျပာျပမွ်ေ၀ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ သတင္းအခ်က္အလက္၊ စိတ္ကူးအေတြးအေခၚမ်ားကို ႏႈတ္ျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ 
စာအေရးအသားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀၍ျဖစ္ေစ လြတ္လပ္စြာ ရွာေဖြခြင့္၊ ရယူပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ျဖန္႔ေ၀ခြင့္ရွိသည္။ 
မိမိ၏ ကိုယ္ပိုင္အျမင္ထုတ္ေဖာ္ျခင္းအတြက္ မည္သူ႔ကိုမွ မတရားႏွိမ္ခ်ဆက္ဆံျခင္း၊ အႏၲရာယ္ျပဳျခင္းႏွင့္ 
ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္း မျပဳရပါ။ 

Credit: DVB
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၂။ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့ ္ 
ႏွင့ ္ သတင္းအခ်က္အလက္ ရယူပိ ုင္ခြင့ ္

လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ သာဓကမ်ား 
စာနယ္ဇင္းသမားမ်ားအား ထိပါးေႏွာင့ ္ယွက္ျခင္းႏွင့ ္ အက်ဥ္းခ်ျခင္းျဖစ္သည္။
၂၀၁၆တြင္ ၿခိမ္းခ်မ္းေရးလႈပ္ရွားသူ ကခ်င္အမ်ိဳးသား ကြန္ဂ်ဲလီက ျမန္မာစစ္တပ္အား 
ေလွာင္ေျပာင္ထားေသာပံုကို ေဖ့စ္ဘုတ္တြင္ ျဖန္ ႔ေ၀ခဲ့သည္ဟု စြပ္စြ ဲခံရကာ 
ဖမ္းဆီးအက်ဥ္းခ်ခံခဲ ့ရသည္။ 

ျမန္မာျပည္တြင္ မီဒီယာမ်ားအား ကန္႔သတ္ထားေသာ ဥပေဒ အမ်ားအျပား ရွ ိေနေသး 
သည္။ ရုပ္ျမင္သံၾကားအစီအစဥ္မ်ား၊ ေရဒီယိုအစီအစဥ္မ်ားႏွင့ ္ ျပည္သူမ်ား၏ သတင္း 
အရင္းအျမစ္မ်ားကို စစ္တပ္က တိုက္ရု ိက္ထိန္းခ်ဳပ္ထားဆဲျဖစ္သည္။ 

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့ ္အေရး ေၾကျငာစာတမ္း၊ အပိုဒ္ ၁၉။ 

ကုိပါႀကီးအသတ္ခံရျခင္း
ကုိပါႀကီးသည္ အလြတ္သတင္းေထာက္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး 
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအက်ိဳးျပဳ 
ကရင္အမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္ (Democratic Karen 
Benevolent Army-DKBA) တို႔ၾကားျဖစ္ပ်က္ေနေသာ 
ပဠိပကၡအေၾကာင္းကုိ ေရးသားတင္ျပေနစဥ္ ၂၀၁၄ တြင္ 
ျမန္မာစစ္တပ္စခန္းသုိ႔ ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္း ခံခဲ့ရသည္။ ထုိ႔ေနာက္ 
ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရကာ ေနာက္္ဆုံးတြင္ ပစ္သတ္ခံခဲ့ ရသည္။ သူ႔ 
ခႏၶာကုိယ္ကုိ ၾကည့္ခြင့္ရခဲ့ေသာ သူ႔အမ်ိဳးသမီး မသႏၵာက  ႏွိပ္စက္ 
ထားသည့္ ဒါဏ္ရာမ်ားကုိ ထင္ထင္ရွားရွားေတြ႕ျမင္ခဲ့ရသည္။ 
သူ႕အား သတ္ၿဖတ္မႈအတြက္ တရားမွ်တမႈရရွိရန္ တရားရံုးတြင္ 
အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ ေပးခဲ့ျခင္းမရွိပါ။  ျမန္မာစစ္တပ္က 
ေက်ာေထာက္ခံမႈႏွင့္ ယခင္ အစိုးရက လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္ 
မ်က္ႏွာပန္းလွရန္ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ျမန္မာ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္
(Myanmar National Human Rights Commission) 
က ကုိပါႀကီးအမႈကုိ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ 
လည္း ယင္းအဖြဲ႕သည္ ျမန္မာစစ္တပ္၏ အက်ိဳးကုိသာ ကာကြယ္ 
ေပးခဲ့သည္။ 

အင္တာနက္ကို လြတ္လပ္စြာသံုးခြင့္ရွိပါသလား။ 
• မိမိအျမင္ကို လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ရွိပါသလား။
• ျပည္တြင္းႏွင့္ ျပည္ပ စာနယ္ဇင္းသမားမ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ ဆက္သြယ္ခြင့္ ရွိပါသလား။ 
• စာနယ္ဇင္းသမားမ်ားႏွင့္ သတင္းစာမ်ားက သူတို႔ထုတ္ေ၀လိုသည့္ အေၾကာင္း အရာမ်ားကို 

ထုတ္ေ၀ရန္ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ရွိပါသလား။ 
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၃။ လြတ္လပ္စြာ အသင္းဖြဲ႕ စည္းခြင့္ႏွင့္  

စုေ၀းခြင့္

ဆိုလိုသည္မွာ 
အမ်ားျပည္သူေရွ႕ေမွာက္တြင္ျဖစ္ေစ သို႔မဟုတ္ ျပည္သူေရွ႕ေမွာက္၌မဟုတ္လွ်င္ျဖစ္ေစ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေ၀းခြင့္သည္ 
သင့္အခြင့္အေရးျဖစ္သည္။ အစိုးရ၏ လႊမ္းမိုးမႈမွကင္းသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ 
ပါ၀င္လႈပ္ရွားခြင့္ႏွင့္ ထိုကဲ့သို႔ ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားဖြဲ႕စည္းခြင့္ ရွိရမည္။ အစိုးရ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ သို႔မဟုတ္ ၾကည့္ၾကပ္မႈ 
ရယူစရာမလိုပဲ လူမႈဆုိင္ရာႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ စုေ၀းရန္ စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။ 
အျခားသူမ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ စုေ၀းတိုင္ပင္ခြင့္သည္ သင့္ အခြင့္အေရးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သင့္ စိုးရိမ္ခ်က္မ်ား၊ 
လုပ္ေဆာင္ေနသည့္အရာမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို အမ်ားျပည္သူကို အသိေပးမွ်ေ၀ခြင့္ရွိသည္။ 

သင့္ကိုယ္သင္ ဤေမးခြန္းမ်ား ေမးၾကည့္ဖူးပါသလား။  
• ႏိုင္ငံေရးအေၾကာင္းေဆြးေႏြးရန္ မည္သူ႔ကိုမဆို 

သင္ေတြ႕ခြင့္ရွိပါသလား။ 
• သင္ကိုယ္တုိင္ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းဖြဲ႕စည္းခြင့္၊ 

မွတ္ပံုတင္ခြင့္ရွိပါသလား။ 
• အစိုးရက အမွားမ်ားလုပ္ေဆာင္ေနသည္ဟု သင္ထင္ျမင္ယူဆ၍ 

အမ်ားႏွင့္အတူ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲမ်ားတြင္ပါ၀င္ခြင့္ရွိပါသလား။ 
• သင္ကိုယ္တိုင္ လူထုစုေ၀းပြဲမ်ားႏွင့္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲမ်ား 

လုပ္ေဆာင္ခြင့္ရွိပါ သလား။ 
• လြတ္လပ္၍ ဘက္မလိုက္ေသာ ျပည္တြင္းအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ 

ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္း မ်ားတြင္ ပါ၀င္ခြင့္ရွိပါသလား။ ။

က်ေနာ္တို႔အားလံုးတြင္ လြတ္လပ္စြာစုေ၀းခြင့္ႏွင့္ 
အမ်ားျပည္သူေရွ႕တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ 
စုေ၀းခြင့္ရွိသည္။ 

Credit: Karen Rivers Watch 
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လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈ သာဓကမ်ား 
၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ျပဌာန္းခဲ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းခြင့္ႏွင့္ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၈ ကို အသံုးျပဳ၍ 
လူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားအား ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ၿငင္းပယ္ၿပီး၊ 
ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူျခင္းမရွိပဲ လုပ္ေဆာင္သူမ်ားကို ဖမ္းဆီး အက်ဥ္းခ်မႈမ်ား ျပဳလုပ္သည္။ 
လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ား ထိပါးေႏွာက္ယွက္ခံၾကရၿပီး၊ အမ်ိဳးသမီး အေရးလႈပ္ရွားသူမ်ား 
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအရ ထိပါး ေႏွာင့္္ယွက္ခံၾကရသည္။ လူထု အေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ား မွတ္ပံုတင္ခြင့္ဆုိင္ရာ 
စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို တင္းၾကပ္စြာ ခ်မွတ္ ထားသည္။ ထိုစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္မိပါက ေထာင္ခ်ခံရႏိုင္သည့္ 
အႏၲရာယ္ျဖင့္ ႀကံဳရမည့္အေၾကာင္း ၿခိမ္းေျခာက္ထားသည္။ 
ျမန္မာျပည္တြင္ အလုပ္သမားသမဂၢကို မွတ္ပံုတင္ရန္ အခက္အခဲမ်ားစြာရွိေနေသးသည္။ အလုပ္သမား 
အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ ဆႏၵျပသည့္ အလုပ္သမားမ်ားသည္ မၾကာခဏဖမ္းဆီးခံၾကရသည္။ 
စစ္ေထာက္လွမ္းေရးႏွင့္ အထူးရဲတပ္ဖြဲ႕(Special Branch Police) မ်ားက လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ 
လႈပ္ရွားသူမ်ားအား ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊ ေနာက္လိုက္ျခင္းႏွင့္ စစ္ေၾကာ ေမးျမန္းျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ေလ့ရွိသည္။ 

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးေၾကျငာစာတမ္း အပိုဒ္ ၂၀ ႏွင့္ ၂၃။

ျဖစ္ရပ္ေလ့လာခ်က္ - ၂၀၁၅ ေက်ာင္းသားဆႏၵျပပြဲ
ျမန္မာျပည္ လြတ္ေတာ္က စက္တင္ဘာလ ၂၀၁၄ တြင္ အတည္ျပဳလုိက္ေသာ အမ်ိဳးသား ပညာေရး ဥပေဒကို 
မလိုလားသျဖင့္ ထိုဥပေဒကိုေျပာင္းလဲရန္ ေက်ာင္းသားမ်ားက ၂၀၁၅ အေစာပိုင္းမွ စတင္ကာ မႏၲေလးမွ 
ရန္ကုန္သို႔ခ်ီတက္ ဆႏၵျပပြဲမ်ား လုပ္ေဆာင္လာခဲ့ သည္။ ဥပေဒေျပာင္းရန္ ေက်ာင္းသားမ်ားေတာင္းဆိုေသာ 
အခ်က္ ၁၁ ခ်က္တြင္ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား လြတ္လပ္စြာ ဖြဲ႕စည္းခြင့္ျပဳရန္၊ လူမ်ိဳးစု တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ား တြင္ 
သူတို႔ မိခင္ဘာသာစကားျဖင့္ ပညာသင္ၾကားခြင့္ျပဳရန္၊ တကၠသိုလ္္မ်ားကို ပိုၿပီး ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ေပးရန္ႏွင့္ 
ႏိုင္ငံေတာ္၀င္ေငြ၏ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ပညာေရးတြင္ အသံုးျပဳရန္ အခ်က္မ်ားပါ၀င္သည္။ 

ပညာေရးဥပေဒကို ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၂၈ ရက္ေနာက္ဆံုးထား၍ ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္မႈျပဳလုပ္ရန္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ 
ေတာင္းဆိုခ်က္ကို အစိုးရဘက္က မလုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့။ ထို႔ေၾကာင့္ ဆႏၵျပပြဲမ်ား ဆက္လုပ္ခဲ့ၾကသည္။ 
လက္ပံေတာင္းႏွင့္ ပဲခူးတိုင္းမွ ဆႏၵျပေက်ာင္းသားမ်ားကို ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတြင္ တားဆီးထားၿပီး ရန္ကုန္သို႔ 
မခ်ီတက္ႏိုင္ေအာင္ တားခဲ့ၾကသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ေသြးစည္းညီညြတ္မႈကိုျပသရန္ ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခားၿမိဳ႕မ်ားတြင္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပပြဲမ်ားကို မတ္လ အစပိုင္းတြင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ 

မတ္လ ၅ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမေရွ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပေနေသာ ေက်ာင္း သားမ်ားကို 
ရဲက အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္နင္းသျဖင့္ အမ်ားအျပား ဒါဏ္ရာရွိက ၈ ဦး အဖမ္းခံ ခဲ့ရသည္။   မတ္လ ၆ ရက္ 
နံနက္ပိုင္းအေရာက္တြင္ လက္ပံေတာင္းရွိ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္းေဘးတြင္က်င္းပေနေသာ 
ဆႏၵျပေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ၎တို႔ကို ေထာက္ခံ သူမ်ားအား လူစုခြဲႏွိမ္နင္းခဲ့ျပန္သည္။ ေက်ာင္းသား ၅ ေယာက္ကို 
ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။

မတ္လ ၁၀ ရက္တြင္ လက္ပံေတာင္းက ဆႏၵျပသူမ်ားအား ရန္ကုန္သို႔ခ်ီတက္ခြင့္ျပဳမည္ဟု အာဏာပိုင္မ်ားက 
အေစာပိုင္းသေဘာတူခဲ့ေသာ္လည္း ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ စြမ္းအားရွင္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားက ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းေနေသာ 
လက္နက္မဲ့ ဆႏၵျပသူမ်ားအား ၀ိုင္းရံထား ၾကၿပီး ရက္စက္စြာတုိက္ခိုက္ခဲ့ၾကသည္။ ဒါဏ္ရာရ ဆႏၵျပေက်ာင္းသားမ်ား၊ 
ဘုန္းႀကီးမ်ား ႏွင့္ ဆႏၵျပပြဲကို လာေရာက္အားေပးသူမ်ားအား ရဲမ်ားက ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားၾကသည္။ ေက်ာင္းသား 
တစ္ရာေက်ာ္ ဖမ္းဆီးခံရၿပီး အမ်ားအျပားဒါဏ္ရာ ရရွိၾကသည္။  

ထိုသို႔ျဖစ္ၿပီး တစ္ႏွစ္အၾကာ မတ္လ ၂၀၁၆ တြင္ ေက်ာင္းသားအမ်ားအျပား ေထာင္ခ်ခံ ၾကရၿပီး၊ တစ္ခ်ိဳ႕မွာ စီရင္ခ်က္ 
ေစာင့္ဆိုင္းေနရဆဲျဖစ္သည္။ ဧျပီလ ၂၀၁၆တြင္ ဆဒၵျပ ေက်ာင္းသားမ်ား ေထာင္မွလြတ္ေျမာက္ခဲ့သည္။
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၄။ လြတ္လပ္မႈႏွင့ ္ လူ႔ ဂုဏ္သိကၡာ 
က်င့ ္၀တ္ျဖင့ ္ေနႏိုင္ခြင့ ္ 

ဆိုလိုသည္မွာ 
အစိုးရ၀န္ထမ္းႏွင့ ္ ျဖစ္ေစ၊ စစ္တပ္ႏွင့ ္ ျဖစ္ေစ သို ႔မဟုတ္ ရဲတပ္ဖြ ဲ႕ႏွင့ ္ ျဖစ္ေစ မည္သူ 
တစ္ဦးတစ္ေယာက္ႏွင့ ္ ျဖစ္ေစဆက္ဆံလွ်င္ သင့္အား လူသားတစ္ဦးအေနျဖင့္ ေလးစားမႈ 
အျပည့္ျဖင့ ္ ဆက္ဆံရမည္။ မည္သူမွ သင့္ကို ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ ထိခိ ုက္နစ္နာေစျခင္း မျပဳရ။ 
လူသားဆန္စြာႏွင့ ္ ဂုဏ္သိကၡာကို ေလးစားစြာ ဆက္ဆံခံရမည့္ အခြင့ ္အေရး သင့္တြင္ရွ ိသည္။ 
သင့္ကို ေခါင္းပံ ုဖ်က္အျမတ္ထုတ္ျခင္း မျပဳရ။ အလုပ္ႏွင့ ္ ပတ္သက္၍ လည္း အလုပ္ရွင္ႏွင့ ္ 
အလုပ္သမား သေဘာတူထားခ်က္ေပၚ အေျခခံကာ ထိုက္သင့္သည့္ လုပ္ခလစာကို 
မွ်တစြာေပးရမည္။ လူတိုင္းတြင္ အလုပ္မွအနားယူခြင့ ္၊ က်ိဳးေၾကာင္း ညီညႊတ္ေသာ 
အလုပ္ခ်ိန္ရွ ိခြင့ ္ အပါအ၀င္ လစာမျဖတ္ေသာ အားလပ္ရက္မ်ားယူခြင့ ္  ရွ ိသည္။   

သင့္ကိုယ္သင္ ေမးၾကည့္ဖူးပါသလား။ 
• အစိုးရ၊ စစ္တပ္ သို ႔မဟုတ္ ရဲအဖြဲ႕၏ မတရားဆက္ဆံခံရသူ တစ္ဦး တစ္ေယာက္ကို 

သိပါသလား။
• သင့္မိသားစု၀င္ သို ႔မဟုတ္ သင့္အသိတစ္ဦးထဲမွ ရဲ၏ ရိ ုက္ႏွက္ခံရသူ သို ႔မဟုတ္ 

အက်ဥ္းေထာင္တြင္ ညွဥ္းပန္းႏွ ိပ္စက္ခံရသူ ရွ ိပါသလား။
• မိမိေကာ စစ္တပ္ သို ႔မဟုတ္ ရဲကို ေၾကာက္ပါသလား။ 
• သင့္အသိတစ္ဦး သို ႔မဟုတ္ မိမိကိုယ္တိုင္ အတင္းအဓမၼ 

လုပ္အားေပးေစခိုင္းခံရဖူးပါသလား။
• ျမန္မာျပည္က အလုပ္သမားမ်ား မွ်တေသာ လုပ္ခလစာ ရရွိၾကပါသလား။ 
• မိမိကို အလုပ္ခ်ိန္သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့ ္ စေန၊တနဂၤေႏြတြင္ အနားယူခြင့ ္၊ လုပ္ခလစာ မဖ်က္ပဲ 

အားလပ္ရက္ခံစားခြင့ ္ ရရွ ိပါသလား။ 

က်ေနာ္တို႔အားလံုးသည္ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း၊ ကြ်န္ျပဳခံရျခင္း၊ ရက္စက္ခံရျခင္း၊ လူမဆန္စြာ 
ႏွိမ္ခ်ဆက္ဆံခံရျခင္းမွကင္းလြတ္၍ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ က်င့္၀တ္ျဖင့္ သမာသမတ္ က်စြာ ေနထိုင္ ရပ္တည္ခြင့္ရွိသည္။  

Credit: AAPPB
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အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ သာဓကမ်ား 
• ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ႏွိပ္စက္ညွဥ္းပန္းခံရသည္။ ျမန္မာစစ္တပ္က သူတို႔ စခန္းခ်ရာ 

တပ္စခန္းမ်ားအတြက္ ေဒသခံရြာသားမ်ားအား ေပၚတာထမ္းခိုင္းျခင္း၊ လမ္းျပလုပ္ခိုင္း 
ျခင္း၊ ေရသယ္ခိုင္းျခင္းႏွင့္ နယ္ေျမရွင္းခိုင္းျခင္းစေသာ အတင္းအဓမၼ လုပ္အားေပး ခိုင္းေစ 
မႈျပဳလုပ္သည္။ 

• အစိုးရ၏ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ အရာရွိမ်ားက ျပည္သူကို သူတို႔၏ ႏိုင္ငံေရးခံယူခ်က္ ေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ 
ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈတြင္ ပါ၀င္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ သို႔မဟုတ္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုအဖြဲ႕၀င္ 
သို႔မဟုတ္ ဘာသာေရးအဖြဲ႕၀င္ ျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ မတရားခြဲျခား ဆက္ဆံၾကသည္။ 

• ၂၀၁၅တြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား တိုက္ခိုက္ရန္ အစိုးရက စြမ္းအားရွင္ကဲ့သို႔ေသာ တပ္ဖြဲ႕ကို 
အသံုးျပဳသည္။ 

• ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ပထမဦးဆံုးအေနျဖင့္ အနည္းဆံုးလုပ္ခလစာ သတ္မွတ္ခဲ့ေသာ္လည္း 
၎လုပ္ခလစာသည္ အလုပ္သမားတစ္ဦး၏ အေျခခံစား၀တ္ေနေရးကို ျဖည့္ဆည္းရန္ 
မလံုေလာက္ပါ။

• ျမန္မာျပည္က အလုပ္သမားမ်ားသည္ အပတ္တိုင္း အခ်ိန္ပိုလုပ္ရန္ အတင္းဖိအားေပး ခံရကာ၊ 
မ်ားေသာအားျဖင့္ အခ်ိန္ပိုလုပ္အားခ မရရွိၾကပါ။ လုပ္ခမျဖတ္ေတာက္ပဲ အနားယူခြင့္လည္း 
မခံစားၾကရေပ။ 

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးေၾကျငာစာတမ္း အပိုဒ္ ၄၊ ၅၊ ၂၃ ႏွင့္ ၂၄။ 

Credit: AAPPB
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၅။ ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့ ္

ဆိုလိုသည္မွာ 
ပုဂၢလိက ကုမၸဏီ သို႔မဟုတ္ တပ္မေတာ္က သင္ေနထိုင္ေနေသာ ေျမကို သိမ္းပိုင္ခြင့္မရွိပါ။ 
သင့္ကို ထုိေျမမွ အတင္းေမာင္းထုတ္ခြင့္မရွိပါ။ သတၱၱဳတူးေဖာ္ေရး သို႔မဟုတ္ ဆည္ေျမာင္း 
တည္ေဆာက္ေရးကဲ့သို႔ေသာ  စီမံကိန္းအႀကီးစားမ်ားကို သင့္ေနရာတစ္၀ိုက္တြင္ အစိုးရ သို႔မဟုတ္ 
ပုဂၢလိက ကုမၸဏီက ျပဳလုပ္လိုလွ်င္ သင္ႏွင့္ ေကာင္းမြန္စြာ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြး ရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ သူတို႔ 
သင့္ေျမကို ရယူရန္လုိအပ္ပါက ေလွ်ာ္ေၾကး ေပးရန္လိုသည္။ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ထိခုိက္ခံရႏိုင္သည့္ 
ေဒသခံလူထုအားလံုးႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ 
လူမႈဆိုင္ရာ အက်ိဳးဆက္ျဖစ္ဆိုင္ရာမ်ား စံုစမ္းေလ့လာခ်က္ လုပ္ေဆာင္ရမည္။ 
  

သင့္ကိုယ္သင္ ေမးၾကည့္ဖူးပါသလား။ 
• မိမိေနထိုင္ေနေသာ ေျမကို အစိုးရက သိမ္းပိုက္ခြင့္ ရွိပါသလား။ 
• ေဒသတစ္ခုတြင္ ဆည္ေျမာင္းတည္ေဆာက္ေရးကဲ့သို႔ေသာ စီမံကိန္းမ်ား မစတင္ခင္ 

ေဒသခံလူထုႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ိဳးရွိပါသလား။ 
• ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ကုမၸဏီက ေဒသတစ္ခုခုတြင္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရး 

သို႔မဟုတ္ ဆည္တည္ေဆာက္သည့္ စီမံကိန္းလုပ္ေဆာင္လာလွ်င္ ထိုေဒသတြင္း 
လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါသလား။  

• မိမိေဒသတြင္ ထိုကဲ့သို႔ေသာ စီမံကိန္းသစ္ လုပ္ေဆာင္လာလွ်င္ ဆန္႔က်င္ ဆႏၵျပခြင့္ ရွိပါသလား။  

သင့္ပိုင္ဆိုင္မႈကို သင္ပိုင္ဆိုင္ဖို႔ 
အခြင့္အေရးရွိသည္။ သင့္ကိုယ္ပိုင္ေျမကို 
မည္သူမွ သင္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရပဲ သိမ္းပိုင္ခြင့္မရွိ။ 
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အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈ သာဓကမ်ား  
• ႏိုင္ငံေတာ္က ေျမအားလံုးကို ပိုင္ဆိုင္ထားၿပီး၊ 

အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားအတြက္ စီမံကိန္း ဟူေသာ 
အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ သိမ္းပိုက္ခြင့္ရွိသည္။ 

• အစိုးရသည္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးႏွင့္ 
သယံဇာတတူးေဖာ္ေရး၊ ေရကာတာ တည္ေဆာက္ 
ေရးစသည့္ စီမံကိန္းမ်ားကို အေၾကာင္းျပဳ၍ 
လံုေလာက္ေသာ ေလ်ာ္ေၾကးမေပးပဲ ေျမမ်ား 
သိမ္းပိုက္သည္။ ဥပမာ- ဟတ္ႀကီးႏွင့္ 
ျမစ္ဆံုေရကာတာ။ 

• ျမန္မာျပည္တစ္၀န္းရွိ လယ္သမားမ်ားႏွင့္ 
ေျမယာဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားသည္ 
ထိပါးေႏွာက္ယွက္ခံ၊ ဖမ္းဆီးခံၾကရသည္။ 

• အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးေၾကျငာစာတမ္း 
အပိုဒ္ ၄၊ ၅၊ ၂၃ ႏွင့္ ၂၄။

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးေၾကျငာစာတမ္း အပိုဒ္ ၁၇။
 

ျဖစ္ရပ္ေလ့လာခ်က္
လက္ပံေတာင္း ေၾကးနီသတၱဳတြင္းတြင္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားအား ထိပါးေႏွာင့္ရွက္ျခင္း၊ 
ဖမ္းဆီးျခင္းႏွင့္ သတ္ျဖတ္ျခင္း

စစ္ကုိင္းတိုင္းရွိ လက္ပံေတာင္း ေၾကးနီစီမံကိန္းသည္ တရုတ္၀န္ေပါင္ ကုမၸဏီ၊ 
ျမန္မာဦးပိုင္ ကုမၸဏီႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရတ္ုိ႔ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ေနေသာ လုပ္ငန္းျဖစ္သည္။ 
ထုိစီမံကိန္းေၾကာင့္ ေျမသိမ္းမႈ၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ပ်က္စီးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာသည္ႏွင့္ 
အတူ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပသူမ်ားအား ဖမ္းဆီးႏွိပ္ကြပ္သည့္ မူ၀ါဒမ်ားကုိလည္း အေကာင္ 
အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္လာသည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ လက္ပံေတာင္းစီမံကိန္းကုိ ကန္႔ကြက္သူ ေဒၚခင္၀င္းသည္ 
အပစ္သတ္ခံခဲ့ရသည္။ေျမယာပိုင္ဆုိင္ အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားက တရုတ္သံရံုးေရွ႕တြင္ 
ဆန္႔က်င္ ဆႏၵျပကာ၊ ေဒၚခင္၀င္းအမႈကုိ စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ ျမန္မာအစုိးရအား တုိက္တြန္း 
ရာတြင္ တခ်ိဳ႕အဖမ္းခံရသည္။ ဖမ္းဆီးခံရသူမ်ားတြင္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကြန္ယွက္၏ ဦးေဆာင္အဖြဲ႔၀င္ ေဒၚေနာ္အုန္းလွလည္း ပါ၀င္သည္။ 
သူသည္ အရင္ကလည္း အႀကိမ္ႀကိမ္ ေထာင္ခ်ခံခဲ့ရဖူးသည္။ သူ႔ကုိ အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ 
ေထာင္ဒဏ္ ေျခာက္ႏွစ္ ခ်မွတ္လိုက္သည္။ဧျပီလ၂၀၁၆တြင္ ေဒၚေနာ္အုန္းလွ 
ေထာင္မွလြတ္ေျမာက္ခဲ့သည္။ လက္ပံေတာင္းအေရးေၾကာင့္ လႈပ္ရွားသူ အမ်ားအျပား 
ဖမ္းဆီးအက်ဥ္းခ်ခံခဲ့ၾကရသည္။



1514

၆။ လူနည္းစု အခြင့ ္အေရး 

ဆိုလုိသည္မွာ 
သင္သည္ မည္သည့္ လူမ်ိဳးျဖစ္ေနပါေစ သင့္လူမ်ိဳး၏ ဘာသာစကားကို ေျပာဆိုခြင့္ ရွိသလို၊ 
သင့္လူမ်ိဳးသမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့အေၾကာင္း ေလ့လာခြင့္ရွိသည္။ စစ္တပ္၊ 
ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ကဲ့သို႔ေသာ အာဏာပိုင္မ်ားက သင့္ကို လူမ်ိဳးေပၚ အေျခခံ၍ 
ထိပါးေႏွာက္ယွက္ခြင့္မရွိပါ။  သင္ယံုၾကည္ရာ ဘာသာကို ကိုးကြယ္ခြင့္လည္း ရွိသည္။ 
အစိုးရအေနျဖင့္ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး အမုန္းတရားျဖန္႔ေ၀ ေျပာဆိုျခင္း မလုပ္သင့္ေပ။ အမုန္းတရား 
ေျပာၾကားသူမ်ားအား အားေပးအားေျမွာက္မျပဳသင့္။  

သင့္ကိုယ္သင္ ေမးၾကည့္ဖူးပါသလား။ 
• ျမန္မာျပည္သူတိုင္း သူတို႔၏ ဘာသာစကားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့မ်ားကို အသံုးျပဳခြင့္ရၾကပါရဲ႕လား။ 
• ဗမာမဟုတ္ေသာ လူမ်ိဳးစုမ်ားက ေက်ာင္းပညာကို သူတို႔ဘာသာစကားျဖင့္ သင္ၾကားခြင့္ 

ရၾကပါသလား။ 
• တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ား၏ အခြင့္အေရးကို ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ 

ေရးဆြဲျပဠာန္းေပးထားပါသလား။ 
• ျမန္မာျပည္သူတိုင္း သူတို႔ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္ရာ ဘာသာတရားကို လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ခြင့္ႏွင့္ 

ထုတ္ေဖာ္ခြင့္ရွိၾကပါသလား။ 
• တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ား ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ရၾကပါသလား။ 

Credit: Fortify Rights

လူမ်ိဳး၊ ကိုးကြယ္ရာႏွင့္ ဘာသာစကားဆိုင္ရာအရ လူနည္းစုမ်ားကလည္း သူတို႔ႏွင့္ အတူေနထိုင္သည့္ မတူညီေသာ 
အျခားလူမ်ိဳးစုမ်ားကဲ့သို႕ သူတို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈအခြင့္အေရး၊ ဘာသာစကား အသံုးျပဳခြင့္ႏွင့္ သူတို႔ယံုၾကည္ရာကို 
ကိုးကြယ္ႏိုင္ခြင့္ ရွိသည္။ 
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အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈ သာဓကမ်ား  
• ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒက လူနည္းစုလူမ်ိဳးမ်ား၏ အခြင့္အေရးကို အကာအကြယ္ 

ေပးမထားပါ။
• ဘာသာေရးအရ လူနည္းစုမ်ားကို မုန္းတီးေအာင္လႈံ႕ေဆာ္သည့္ အမုန္းစကား ျပန္႔ပြားမႈကို 

အစိုးရက ခြင့္ျပဳထားၿပီး၊ ဗုဒၶဘာသာကို ေစာ္ကားသည္ဟုဆိုသူမ်ားကို ဖမ္းဆီး အေရးယူမႈ 
လုပ္သည္။

• ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ ျပည္တြင္းလူမ်ိဳးစုအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ စစ္ပြဲမ်ား 
ဆင္ႏႊဲလာခဲ့သည္မွာ ယခု ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အခ်ိန္ထိျဖစ္သည္။ 

• လြတ္လပ္ေရးရၿပီးခ်ိန္မွစ၍ ဗမာအစိုးရအဆက္ဆက္သည္ ဗမာလူမ်ိဳးႀကီး၀ါဒႏွင့္ 
တိုင္းရင္းသားမ်ားအား ဗမာမႈျပဳေရး၀ါဒကို ၾကမ္းတမ္းစြာ လုပ္ေဆာင္လာခဲ့သည္။

• ကိုလုိနီကာလတြင္ ျပဠာန္းခဲ့ေသာ မတရားအသင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ 
၁၇(၁) ကို အသံုးျပဳ၍ ႏုိင္ငံေရးအတိုက္အခံမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ လူနည္းစုတိုင္းရင္းသား 
ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕မ်ားကို ဖိႏွိပ္ေလ့ရွိသည္။ ထိုပုဒ္မျဖင့္ သမၼတက တရားမ၀င္အဖြဲ႕ 
အျဖစ္သတ္မွတ္ထားေသာ မည္သည့္အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္မဆို ဆက္ဆံမိလွ်င္ ေထာင္ဒါဏ္ ႏွစ္ႏွစ္မွ 
သံုးႏွစ္ထိႏွင့္ ဒဏ္ေငြလည္း ခ်မွတ္ႏိုင္သည္။

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးေၾကျငာစာတမ္း အပိုဒ္ ၁၈၊ ၂၂ ႏွင့္ ၂၇။ 

လူမ်ဳိး  (သို႔မဟုတ္) တုိင္းရင္းသား၊ ဘာသာေရးႏွင္႔ ဘာသာစကားလူနည္းစုအျဖစ္ 
အက်ံဳး၀င္သူမ်ား၏ အခြင္႔အေရးဆိုင္ရာ ေၾကညာစာတမ္း အပိုဒ္ ၁၊ ၂၊ ၄ ႏွင့္ ၅။ 

ျဖစ္ရပ္ေလ့လာခ်က္
ကခ်င္ဆရာမႏွစ္ဦးအား မုဒိမ္းက်င့္သတ္ျဖတ္ခဲ့ျခင္း 

ကခ်င္ခရစ္ယာန္ႏွစ္ျခင္းအသင္းခ်ဳပ္မွ ဆရာမႏွစ္ဦးျဖစ္သည့္ မရန္လုရာ(အသက္ ၂၀) 
ႏွင့္ တန္ေဘာင္ေခါန္နန္စင္(၂၁ ႏွစ္)တုိ႔ကို ဇန္န၀ါရီလ ၂၀၁၅တြင္ ဗမာ့တပ္မေတာ္က 
ရက္စက္စြာမုဒိမ္းက်င့္ၿပီး သတ္ျဖတ္္လုိက္ၾကသည္။ ထုိအျဖစ္အပ်က္  ရွမ္းျပည္နယ္ 
ေျမာက္ပိုင္း ေကာင္းခါးေက်းရြာတြင္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ထုိအရပ္တြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က 
ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ (Kachin Independence Army) ႏွင့္ ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ 
၁၇ ႏွစ္္အၾကာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို ခ်ိဳးေဖာက္ၿပီးေနာက္ ႏွစ္ဘက္တပ္မ်ားၾကား 
တုိက္ခိုက္မႈ အရွိန္ျမင့္လာခဲ့သည္။ ဆရာမႏွစ္ဦးအမႈအတြက္ မည္သူကုိမွ် တရားစြဲဆုိ 
အေရးယူျခင္းမျပဳလုပ္ခဲ့ပါ။

မုဒိမ္းမႈႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈက်ဴးလြန္ေသာ ျမန္မာစစ္သားမ်ားသည္ 
အေရးယူမခံရပဲ ဆက္ၿပီးက်ဴးလြန္ႏိုင္ၾကသည္မွာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒက 
သူတုိ႔ကို အကာအကြယ္ေပးထားေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က လူမ်ိဳးစု 
ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕မ်ားအား ေျခမႈန္းသည့္စစ္တြင္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား 
ပစ္မွတ္ထားကာ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခဲ့သည့္အေၾကာင္းမ်ားကုိ ျမန္မာျပည္ရွိ 
အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕မ်ားက မွတ္တမ္းတင္ကာ အစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္ခဲ့ၾကသည္မွာ ဆယ္စုႏွစ္ 
ႏွင့္ခ်ီေနၿပီျဖစ္သည္။ ထုိအစီရင္ခံစာပါ သက္ေသမ်ားသည္ စစ္ရာဇ၀တ္မႈႏွင့္ လူသားမ်ိဳး 
ႏြယ္္ကိုဆန္႔က်င္သည့္ျပစ္မႈ ေျမာက္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနသည္။ မွတ္တမ္းတင္ ႏိုင္ခဲ့ေသာ 
အမႈမ်ားမွာ အနည္းအက်ဥ္းမွ်သာ ရွိေသးသည္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္ လက္ထက္ တြင္ 
ထုိသုိ႔ေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ား ဆက္လက္ ျဖစ္ေနဆဲျဖစ္သည္။
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၇။ ပညာသင္ၾကားႏိ ုင္ခြင့ ္

ဆိုလိုသည္မွာ 
မႈလတန္းအဆင့္ အေျခခံပညာေရးသည္ အားလံုးအတြက္ အခမဲ့ျဖစ္သင့္သည္။ 
ကေလးတိုင္း ပညာသင္ၾကားခြင့္ရွိသင့္သည္။ ကေလးမ်ားအတြက္ေပးလိုေသာ ပညာေရး 
ကို မိဘမ်ားကေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိရမည္။ ပညာေရးျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကို ျမွင့္တင္ကာ 
မတူကြဲျပားေသာ ႏိုင္ငံသား၊ လူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ကိုးကြယ္ရာဘာသာ၀င္ အုပ္စုမ်ားၾကား နားလည္မႈႏွင့္ 
သည္းခံခြင့္လႊတ္္တတ္မႈကို အားေကာင္းေအာင္ ျမွင့္တင္ေပးသင့္သည္။   

သင့္ကိုယ္သင္ ေမးၾကည့္ဖူးပါသလား။ 
• ျမန္မာျပည္ရွိ ကေလးတိုင္း ပညာသင္ၾကားခြင့္ ရၾကပါသလား။ 
• ျမန္မာျပည္ပညာေရးသည္ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ အခမဲ့ျဖစ္ပါသလား။ 
• တကၠသိုလ္ပညာေရးကို လူတိုင္းသင္ၾကားခြင့္ရွိပါသလား။ သင္ၾကားခြင့္ရဖို႔ ေက်ာင္းသား၏ 

ထူးခႊ်န္မႈကိုအေျခခံ၍ ေရြးခ်ယ္ပါသလား။ 
• ႏိုင္ငံေတာ္၏ အျခားေသာက႑ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ အစိုးရက ပညာေရးအတြက္ 

ေငြေၾကးမည္မွ်သံုးစြဲပါသလဲ။   

အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ သာဓကမ်ား 
• မူလတန္းအဆင့္တြင္သာ မသင္မေနရပညာေရးအတြက္ အခမဲ့သင္ခြင့္ရသည္။ 

မူလတန္းအတြက္ အခမဲ့ဟုဆိုေသာ္လည္း ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားက ေက်ာင္းအေဆာက္ 

လူတိုင္း ပညာသင္ၾကားႏိုင္ခြင့္ရွိရမည္။ အေျခခံအဆင့္ပညာေရးမွာ အခမဲျ့ဖစ္သင့္သည္။ ထူးခႊ်န္မႈေပၚအေျခခံ၍ 
အဆင့္ျမင့္ပညာေရးကို လူတိုင္းတက္ေရာက္ခြင့္ရွိသင့္သည္။
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• ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ေက်ာင္းအနည္းငယ္သာရွိသည္။ 
ေက်ာင္းအေဆာက္အအံု ထိန္းသိမ္းမႈအားနည္းၿပီး၊ 
သင္ၾကားမႈလည္းမေကာင္းပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ မိဘမ်ားက 
သူတို႔ ကေလးမ်ားကို ေက်ာင္းတက္ခိုင္းရန္ 
ပို၍အခက္အခဲၾကံဳၾကရသည္္။ ေက်ာင္းသြားတက္ရန္ 
သြားရသည့္ခရီးစရိတ္ကလည္း ျမင့္မားလြန္းသည္။

• လူမ်ိဳးစုတိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ ပညာေရးကို 
သူတို႔ဘာသာစကားျဖင့္ ေလ့လာခြင့္ မရရွိၾကေသာေၾကာင့္ 
ေက်ာင္းတက္ရန္ အခက္အခဲ ရင္ဆိုင္ၾကရသည္။ 

• ကုလသမဂၢ၏ အဆိုအရ ျမန္မာျပည္တြင္ 
ကေလးမ်ား၏ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ အလယ္တန္း အဆင့္ 
ပညာသင္ၾကားခြင့္ရရွိၾကသည္။ 

• အရင္စစ္အစိုးရက ေက်ာင္းသားသပိတ္ျဖစ္မည္ကို 
စိုးရိမ္ေသာေၾကာင့္ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းမ်ားကို 
ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ပိတ္ထားခဲ့သည္။ 
တကၠသိုလ္တက္မည့္အရြယ္ေရာက္ လူဦးေရ၏ 
၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သာ တကၠသိုလ္ဘာသာရပ္မ်ား 
ေလ့လာခြင့္ရၾကသည္။ 

• အရင္ အစိုးရအဆက္ဆက္က ပညာေရး၊ 
က်န္းမာေရးႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရး က႑အားလံုး ေပါင္းတြင္ 
အသံုးျပဳေသာေငြထက္ စစ္တပ္အတြက္ ပိုၿပီးသံုးစြဲခဲ့သည္။ 
အန္အယ္ဒီ ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရလက္ထက္၌ပင္  
ျမန္မာ့စစ္တပ္က ၎သံုးစြဲေငြကို ကိုယ္တိုင္ 
သတ္မွတ္ဆံုးျဖတ္သည္။

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးေၾကျငာစာတမ္း အပိုဒ္ ၂၆။ 
 

Credit: Burma Campaign UK 

အအံုေၾကး၊ စာအုပ္ေၾကးႏွင့္ ပရိေဘာဂေၾကးမ်ားထည့္ၾကရသည္။ အမွန္မွာ ထိုသို႔ေသာ 
ထည့္၀င္ေၾကးမ်ားသည္ ေက်ာင္းစရိတ္ျဖစ္ၿပီး၊ မိဘမ်ားအေနျဖင့္ သူတို႔ ကေလးမ်ားကို ေက်ာင္းထားရန္ 
ပို၍အခက္အခဲၾကံဳသည္။ 
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၈။ ဥပေဒေရွ႕ေမွာက္တြင္ တန္းတူခြင့ ္ႏွင့ ္ 
ဥပေဒေၾကာင္းအရ ခုခံကာကြယ္ပိ ုင္ခြင့ ္ 

ဆိုလိုသည္မွာ 
သင့္ကို ဥပေဒတိုင္းမဟုတ္ဘဲ ဖမ္းဆီးျခင္းႏွင့္ ေထာင္ခ်ျခင္းမျပဳရ။ သင့္ကို ဖမ္းဆီးပါက၊ 
ဖမ္းဆီးသူ အစိုးရ အာဏာပိုင္က ဖမ္းဆီးရသည့္ အေၾကာင္းအရင္းကို ေျပာျပရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ 
သင့္ကိုယ္သင္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ကာကြယ္ခြင့္ရွိသည္။ တရားရံုးတြင္ ခုခံကာကြယ္ခြင့္ အတြက္ 
ေရွ႕ေနေခၚယူခြင့္ရွိသည္။ သင့္ကို လြတ္လပ္ၿပီး၊ ဘက္လိုက္မႈမရွိဘဲ စြမ္းရည္ ရွိသည့္ တရားရံုးတြင္သာ 
ၾကားနာဆံုးျဖတ္ေပးရန္ အခြင့္ရွိသည္။ 

သင့္ကိုယ္သင္ ေမးၾကည့္ဖူးပါသလား။ 
• လူမ်ားအဖမ္းခံရပါက သူတို႔အား ဖမ္းရသည့္ အေၾကာင္းကို ေျပာပါသလား။ 
• အဖမ္းခံရစဥ္ သူတို႔အား ဥပေဒအရ ခုခံပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ထိခုိက္နစ္နာမႈမျပဳေၾကာင္း 

အာမခံခ်က္ေပးပါသလား။
• တရားစီရင္မည့္ ရက္စြဲကို ခ်က္ခ်င္း အသိေပးပါသလား။ 
• ဥပေဒေရွ႕ေမွာက္ သို႔မဟုတ္ တရားစီရင္ရာတြင္ လူတိုင္းကို တန္းတူ ဆက္ဆံပါသလား။ 
• တရားမွ်တမႈႏွင့္ ဥပေဒအတိုင္း မည္သူ႔လြမ္းမိုးမႈမွမခံရပဲ လြတ္လပ္ၿပီး ဘက္မလိုက္သည့္ 

တရားရံုးရွိပါသလား။    

 
ကြၽန္ေတာ္တို႔အားလံုးသည္ ဥပေဒေရွ႕ေမွာက္တြင္ တန္းတူျဖစ္သည္။ မိမိကို ျပစ္မႈတစ္ခု အတြက္ စြပ္စြဲခံရပါက၊ 
လူမ်ိဳး၊ အသားအေရာင္၊ လိင္ကြဲျပားမႈ၊ လိင္စိတ္ခံယူမႈ၊ ဘာသာစကား၊ ကိုးကြယ္ရာဘာသာ၊ ႏိုင္ငံေရးခံယူခ်က္၊ 
ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈ သို႔မဟုတ္ မိမိဆင္းသက္လာရာ လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္း၊ ဥစၥာပိုင္ဆိုင္မႈ၊ ေမြးဖြားရာႏွင့္ အျခားေသာ 
လူမႈအဆင့္အတန္းေပၚ အေျခခံသည့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ မရွိဘဲ ဥပေဒအရ 
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ႏွင့္ လြတ္လပ္ကာ ဘက္မလိုက္ဘဲ လူတိုင္းကို တန္းတူဆက္ဆံသည့္ တရားစီရင္ေရး စနစ္တြင္ 
ဥပေဒေၾကာင္းအရ မိမိကိုယ္ကို ခုခံကာကြယ္ခြင့္ရွိရမည္။ 

Credit: HRW
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အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈ သာဓကမ်ား 

• ဥပေဒအတိုင္းမဟုတ္သည့္ ဖမ္းဆီးမႈမ်ားႏွင့္ မမွန္ကန္ေသာ 
စြဲဆိုခ်က္မ်ားျဖင့္ တရားစီရင္ခံရေသာသူမ်ားရွိသည္။ 

• တရားစီရင္ျခင္းမျပဳဘဲ ေထာင္ခ်ခံရသူမ်ားရွိသကဲ့သို႔ 
တစ္ခ်ိဳ႕မွာ သူတို႔တရားစီရင္ေရး မဆံုးခင္ 
အမႈတစ္ခုၿပီး တစ္ခုထပ္တိုးစြဲဆိုခံၾကရသည္။ ထို႔ျပင္ 
ေထာင္သြင္းေရာက္ေနစဥ္ အရင္အတိတ္ကာလက 
အမႈမ်ားျဖင့္လည္း ျပန္စြဲဆိုမႈမ်ားရွိသည္။

• ဖမ္းဆီးခံရသည့္ အမႈအမ်ားအျပားတြင္ 
ႏိုင္ငံေရးအရ မရိုးမသား ၾကံရြယ္ခ်က္ပါရွိေနၿပီး၊ 
အစိုးရကို ေထာက္ခံသူမ်ားက ဖမ္းဆီးခံရျခင္းမွ 
လြတ္ေျမာက္ခြင့္ရၾကသည္။ ဥပမာ - မြတ္ဆလင္မုန္းတီးေရး 
ေျပာဆိုျဖန္႔ေ၀သူမ်ား အဖမ္းမခံရေသာ္လည္း ဗုဒၶဘာသာကို 
ေ၀ဖန္သူအျဖစ္ စြပ္စြဲခံရသူမ်ား ဖမ္းခံၾကရသည္။ 

• တပ္မေတာ္အဖြဲ႕၀င္မ်ား ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ေသာ္လည္း ျပစ္ဒါဏ္မွ 
လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ရရန္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒက 
အာမခံခ်က္ေပးထားသည္။ သူတို႔ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္စဥ္ 
က်ဴးလြန္ေသာ ျပစ္မႈမ်ားအတြက္ တာ၀န္ခံမႈမွ 
ကင္းလြတ္ခြင့္ရရွိထားၾကသည္။ 

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးေၾကျငာစာတမ္း အပိုဒ္ ၆၊ ၇၊ ၈၊ ၉၊ ၁၀၊ ၁၁ ႏွင့္ ၁၂။ 

Credit: Burma Campaign UK 
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၉။ က်ား၊မ တန္းတူခြင့ ္

ဆိုလုိသည္မွာ 
ဥပေဒေရွ႕ေမွာက္တြင္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ အမ်ိဳးသားကို တန္းတူဆက္ဆံရမည္။ အမ်ိဳးသားမ်ားကဲ့သို႔ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားလည္း လူမႈလုပ္ငန္းႏွင့္ ႏိုင္ငံ့တာ၀န္ကို တန္းတူ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ခြင့္ရွိသည္။ 
သူတို႔ လက္ထပ္လိုသူႏွင့္ လက္ထပ္ခြင့္ရွိသလို၊ လက္မထပ္ပဲလည္း ေနခြင့္ရွိသည္။ 
ကေလးဘယ္ႏွစ္ေယာက္ယူမည္ကိုလည္း သူတို႔ ဆံုးျဖတ္ခြင့္ရွိသည္။ 

သင့္ကိုယ္သငေ္မးၾကည့္ဖူးပါသလား။ 
• ျမန္မာျပည္တြင္းက ႏိုင္ငံေရးရာထူးမ်ားကို အမ်ိဳးသမီးတိုင္း ရယူခြင့္ရွိပါသလား။ 
• အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ လက္ထပ္ခြင့္ႏွင့္ဆိုင္၍ တင္းၾကပ္ထားေသာ ဥပေဒမ်ား ရွိပါသလား။ 

ရယူႏိုင္သည့္ ကေလးအေရအတြက္ကို ကန္႔သတ္ထားမႈရွိသလား။ 
• လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈခံရေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား တရားမွ်တမႈ ရရွိၾကပါသလား။ သူတို႔ကို 

ကူညီပံ့ပိုးမႈ ရွိသလား။

အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ သာဓကမ်ား
• ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ တစ္ခ်ိဳ႕ ႏိုင္ငံေရးရာထူးမ်ားကို အမ်ိဳးသမီးမ်ား 

ရယူခြင့္မရွိပါ။ “ႏုိင္ငံေတာ္သည္ အလုပ္အကိုင္ခန္႔ထားရာတြင္ျဖစ္ေစ၊ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္း ေရြးခ်ယ္ 
တာ၀န္ေပးရာတြင္ျဖစ္ေစ သတ္မွတ္ေသာ အရည္အခ်င္းႏွင့္ျပည့္စံုပါက ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္
မာႏိုင္ငံေတာ္၏ မည္သည့္ႏိုင္ငံသားကိုမွ် လူမ်ိဳး၊ ဇာတိ၊ ကိုးကြယ္ရာဘာသာ သာသနာ၊ အမ်ိဳးသား၊ 
အမ်ိဳးသမီးကို အေၾကာင္းျပဳလ်က္ ရာထူးေရြးခ်ယ္ခန္႔ထားျခင္းကို ခြဲျခားမႈမျပဳရ။ သို႔ရာတြင္ 
အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္သာ ေလ်ာ္ကန္သင့္ျမတ္သည့္ ရာထူးတာ၀န္မ်ားအတြက္ အမ်ိဳးသားမ်ားအား 
ေရြးခ်ယ္ခန္႔ထားျခင္းကို ဤပုဒ္မအရ အဟန္႔အတားမျဖစ္ေစရ။”(အခန္း ၈၊ အပိုဒ္ ၃၅၂) 

• လူမ်ိဳးစုတိုင္းရင္းသားႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕မ်ားအား တိုက္ခိုက္သည့္စစ္ပြဲအျဖစ္ လူနည္းစု 
တိုင္းရင္းသားအမ်ိဳးသမီးမ်ားကို မုဒိမ္းမႈျဖင့္ တိုက္ခိုက္က်ဴးလြန္ေသာ္လည္း အေရးယူခံရျခင္းမရွိပါ။ 

• ဧျပီလ ၂၀၁၆အခ်ိန္ထိ လင္မယားၾကား အလိုမတူလိင္ဆက္ဆံျခင္း သို႔မဟုတ္ မုဒိမ္းမႈကို 
တရား၀င္ခြင့္ျပဳထားဆဲျဖစ္သည္။

• တန္းတူအခြင့္အေရးအတြက္ လႈပ္ရွားတက္ၾကြသူအမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းႏွင့္ 
မေတာ္မတရား စာမ်ားျဖင့္ ေစာ္ကားျခင္းမ်ားရွိေနဆဲျဖစ္သည္။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးေၾကျငာစာတမ္း အပိုဒ္ ၂ ႏွင့္ ၁၆။ 

အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ 
လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ လြတ္လပ္မႈကို 
တန္းတူခံစားခြင့္ ရွိသည္။ ဥပေဒအရ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ဖိႏွိပ္ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း
မျပဳလုပ္ရ။ သူတို႔၏ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးကို 
ရုတ္ေလ်ာ့သြားေအာင္ မလုပ္သင့္ပါ။ 
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ဗုဒၶဘာသာ၀င္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ 
အထူးထိမ္းျမွားျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ 

၂၀၁၅ တြင္ ျပဌာန္းေသာ အမ်ိဳးဘာသာဆိုင္ရာ ဥပေဒေလးခုတြင္ တစ္ခု 
အပါအ၀င္ျဖစ္ေသာ ဗုဒၶဘာသာအမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ အထူးထိမ္းျမွားလက္ထပ 
ျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒသည္ ဗုဒၶဘာသာအမ်ိဳးသမီးမ်ားကို သီးသန္႔ဦးတည္၍ သူတို႔၏ 
လက္ထပ္ထိန္းျမွားျခင္းကိစၥကို  တင္းၾကပ္ေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား ခ်မွတ္ထားသည္။ 
အသက္ ၂၀ ေအာက္အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး ဘာသာျခားတစ္ေယာက္ႏွင့္ လက္ထပ္လိုပါက 
သူ႔မိဘမ်ား၏ သေဘာတူညီခ်က္ ရယူရန္လိုသည္။ အျခားမည္သည့္ 
အသက္အရြယ္၀င္မဆို ဗုဒၶဘာသာ၀င္မဟုတ္ေသာ အမ်ိဳးသားႏွင့္ လက္ထပ္လိုပါက 
ခြင့္ျပဳခ်က္ ေလွ်ာက္လႊာတင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ကန္႔ကြက္သူမရွိမွသာ လက္ထပ္ခြင့္ 
ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ ကန္႔ကြက္သူရွိပါက ထိုကိစၥကို တရားရံုးတြင္ ေျဖရွင္း ရမည္ျဖစ္သည္။ 
ဤစည္းမ်ဥ္းသည္ ဗုဒၶဘာသာအမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ မိမိလက္ထပ္လိုသူကို ေရြးခ်ယ္ခြင့္ကို 
သိသိသာသာခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ဘာသာေရးအရ လူနည္းစုအမ်ိဳးသားမ်ား၏ 
လက္ထပ္ရန္ၾကင္ေဖာ္ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ အခြင့္အေရးကိုလည္း ခ်ိဳးေဖာက္လုိက္ရာၾကသည္။ 
အထက္ပါ ဥပေဒ၏ ျပဌာန္းခ်က္ ေနာက္တစ္ခုအရလည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို သံုးႏွစ္ 
ကုိယ္၀န္ဆက္ျခားရန္ အၾကံျပဳတိုက္တြန္းခ်က္သည္ အမ်ိဳးသမီး၏ မ်ိဳးပြားခြင့္ 
အခြင့္အေရးကို ခ်ိဳးေဖာက္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ 
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၁၀။ ႏိ ုင္ငံေရးတြင္ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ခြင့ ္

ဆိုလိုသည္မွာ 
သင့္တြင္ အမ်ိဳးသားလြတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္နယ္လြတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္စလံုးအတြက္ ပါ၀င္ 
အေရြးခ်ယ္ခံပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ သင္ကိုယ္တိုင္ အျခားပါတီႏွင့္ မတူေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္း 
ဖြဲ႕စည္းခြင့္ရွိသည္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီအမ်ားအျပားရွိရာမွ သင္ႏွစ္သက္ရာ ကိုယ္စားလွယ္ကို 
ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိသည္။ ျမန္မာျပည္သူအားလံုးႏွင့္ သက္ဆိုင္မႈရွိႏိုင္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်ရာတြင္ 
သင္လည္း ပါ၀င္ခြင့္ရွိသည္။ လူထုဆႏၵျပပြဲမ်ားတြင္ သင္ကိုယ္တုိင္ ပါ၀င္ခြင့္ရွိသည္၊ 
ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ အစိုးရထံသို႔ အသနားခံ တင္ျပခြင့္ရွိသည္။ 
ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ အစိုးရထံသို႔ အသနားခံ တင္ျပခြင့္ရွိသည္။

သင့္ကိုယ္သင္ ေမးၾကည့္ဖူးပါသလား။ 
• အမ်ိဳးသားႏွင့္ ျပည္နယ္လြတ္ေတာ္ထဲက လြတ္ေတာ္အမတ္အားလံုးသည္ ျပည္သူက 

ေရြးေကာက္ခံထားရသူမ်ား ျဖစ္ပါသလား။ 
• ျမန္မာျပည္သူတိုင္း မဲေပးခြင့္ရွိပါသလား။ 
• ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မွတ္ပံုတင္ရန္ လြယ္ကူပါသလား။ 
• ရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို ကြပ္ကဲသည့္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ
• ေကာ္မရွင္သည္ လြတ္လပ္ၿပီး ဘက္မလိုက္သည့္ အဖြဲ႕ျဖစ္ပါသလား။
• လူတိုင္း သမၼတရာထူးအတြက္ ေရြခ်ယ္ခံပိုင္ခြင့္ရွိပါသလား။

က်ေနာ္တို႔အားလံုးသည္ မိမိႏိုင္ငံအစိုးရဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ပါ၀င္ခြင့္ရွိသည္။ လြတ္လပ္ၿပီး 
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိသည့္၊ တရားမွ်တသည့္၊ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု၊ ပါတီေပါင္းစံုႏွင့္ ဒီမိုကရက္တစ္ဆန္သည့္ 
ေရြးေကာက္ပြဲေတြမွာ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ေပးဖို႔ ပါတီ၊ပုဂိၢဳလ္ႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္း ကို ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိသည္။ မိမိကိုယ္တိုင္လည္း 
အစိုးရေနရာအတြက္ ၀င္ေရာက္အေရြးခံခြင့္ရွိပါတယ္။ 
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အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈ သာဓကမ်ား 
အမ်ိဳးသားလႊတ္္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္္ေတာ္က လႊတ္္ေတာ္အမတ္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို တပ္မေတာ္က 
တိုက္ရိုက္ေရြးခ်ယ္ထားသည္။ 

တပ္မေတာ္က ကာကြယ္ေရး၊ နယ္စပ္ေရးရာႏွင့္ ျပည္ထဲေရးဌာန ၀န္ႀကီးမ်ားကို 
ခန္႔အပ္ခြင့္ရရွိထားျခင္းျဖင့္ မည္သည့္အဖြဲ႕မဆို အစိုးဖြဲ႕ႏိုင္ပါေစ အေရးႀကီးေသာ ဌာန 
မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားဆဲျဖစ္သည္။ ဒုတိယသမၼတတစ္ဦး ခန္႔ပိုင္ခြင့္ကိုလည္း တပ္မေတာ္ က 
ရယူထားဆဲျဖစ္သည္။ 

ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ လႊတ္္ေတာ္ႏွင့္ အစိုးရအထက္တြင္ရွိေသာ အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံု 
ၿခဳံေရးေကာင္စီအဖြဲ႕၀င္အမ်ားစုကို တပ္မေတာ္က ေရြးခ်ယ္သည္။ ထိုေကာင္စီက တိုင္းျပည္အာဏာကို 
အခ်ိန္မေရြး သိမ္းပိုက္ႏိုင္သည္။ 

ေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအတြင္း လူထုေထာက္ခံမႈ အမ်ားဆံုးပါတီ၏ ေခါင္းေဆာင္ 
ျဖစ္ေသာ္လည္း သူ႔သားမ်ားက  ႏိုင္ငံျခားသားျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ တပ္မေတာ္ေရးဆြဲထားေသာ 
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အရ သူမ၏ သမၼတျဖစ္ခြင့္ကို ပိတ္ပင္ထားသည္။  

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ျပည္သူအမ်ားအျပားကို ေရြးေကာက္ခံကိုယ္
စားလွယ္ျဖစ္ခြင့္ ပိတ္ပင္ခဲ့ၿပီး၊ မမွန္ကန္ေသာ မဲေပးသူမ်ား စာရင္းတင္ျပခဲ့သည္။ ထိုေကာ္မရွင္၏ 
ကို္ယ္စားလွယ္မ်ားက တပ္မေတာ္ ေနာက္ခံျပဳထားေသာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီကို ေထာက္ခံေၾကာင္း အမ်ားသိိ 
ေအာင္ ေၾကျငာခဲ့သည္။ 

ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးစု အပါအ၀င္ ပဋိပကၡျဖစ္ရာေဒသမွ ဒုကၡသည္မ်ား၊ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ 
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲေပးခြင့္ မရခဲ့ၾကပါ။ 

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးေၾကျငာစာတမ္း အပိုဒ္ ၆၊ ၇၊ ၈၊ ၉၊ ၁၀၊ ၁၁ ႏွင့္ ၁၂။ 
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• မိမိအခြင့္အေရးအေၾကာင္းေလ့လာႏုိင္သည္။

• လူ႔အခြင့္အေရး စံႏႈန္းေတြကို လိုက္နာက်င့္သုံးပါ။ တစ္ျခားသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးကုိ 
မခ်ိဳးေဖာက္မိပါေစနဲ႔။

• ကုိယ့္မိသားစု၀င္ႏွင့္ အသိမိတ္ေဆြေတြကုိ သူတုိ႔၏ အခြင့္အေရးအေၾကာင္းကုိ ေျပာျပပါ။
 
• အိမ္နီးခ်င္းမိတ္ေဆြမ်ားကုိဖိတ္ၿပီး ျမန္မာျပည္က လူ႔အခြင့္အေရးအေၾကာင္းေဆြးေႏြး 
ေျပာျပႏိုင္သည္။  

• မည္သ႔ူလႊမ္းမိုးမႈမွ မရွိဘဲ လြတ္လပ္တဲ့ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းအေၾကာင္းေလ့လာ 
ႏိုင္ျပီး ကုိယ္တိုင္ ပါ၀င္လႈပ္ရွားႏိုင္သည္။

• ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္တြင္းမီဒီယာမ်ားတြင္ ထုတ္ေဖာ္တင္ျပထားသည့္ ျမန္မာျပည္တြင္းက 
လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြကုိ ေလ့လာၿပီး ရႈံ႕ခ်ႏိုင္ပါတယ္။ သုိ႔မဟုတ္ 
သတင္းေထာက္ေတြကုိ ဆက္သြယ္ၿပီး မိမိပတ္၀န္းက်င္တြင္ ျဖစ္ေနေသာ လူ႔အခြင့္အေရး
ခ်ိဳးေဖာက္မႈအေၾကာင္းမ်ားကုိ ေရးသားေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ပါတယ္။ 

• ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္တြင္း လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကုိ စုံစမ္းဆက္သြယ္ၿပီး၊ 
သိထားေသာ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအေၾကာင္း အသိေပးႏိုင္သည္။ 

• မိမိေဒသက လႊတ္္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ထံ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈအေၾကာင္း 

မိမိ ဘာလုပ္ႏိုင္မလဲ။ 
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စာေရးအေၾကာင္းၾကား ႏုိင္သည္။ မိမိျဖစ္လုိေသာ အေျခအေနကုိလည္း တင္ျပႏိုင္သည္။ 

• လူ႔အခြင့္အေရးအေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာျပည္က လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနအေၾကာင္းမ်ား
ကုိ ေအာက္ပါ ဌာနမ်ားတြင္ သြားေရာက္ေလ့လာႏုိင္သည္ - 
ရန္ကုန္က British Council စာၾကည့္တုိက္
ရန္ကုန္ အေမရိကန္သံရံုးတြင္ ဖြင့္ထားေသာ အေမရိကန္စင္တာ စာၾကည့္တုိက္

• ထို ႔အျပင္ ေအာက္ပါ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ားမွလည္း 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရယူႏိ ုင္ပါသည္ - 
ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့ ္အေရး မဟာမင္းႀကီးရံ ုးအင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ -
http://www.ohchr.org/EN/Countries/AsiaRegion/Pages/MMIndex.aspx
ျမန္မာ့အေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ားအဖြဲ႕(http://www.burmapartnership.
org/)

ယူေကႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ ျမန္မာအေရးလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႕ (http://
burmacampaign.org.uk/) 
လူ႔အခြင့ ္အေရးေဖာင္ေဒးရွင္း (hrf.org)

သင့္ဘ၀ႏွင့ ္ လြတ္လပ္မႈအတြက္သာမက သင့္မိသားစုအတြက္လည္း 
လူ႔အခြင့ ္အေရးဟာ မရွိမျဖစ္အရာျဖစ္ပါတယ္။ ေျပာင္းလဲမႈေတြျဖစ္လာဖို ႔ 
ဖန္တီးလုပ္ေဆာင္ႏိ ုင္ပါတယ္။ လူ႔အခြင့ ္အေရးအတြက္တိုက္ပြ ဲ၀င္ျခင္းဆိုတာ 
သင့္ဘ၀ တိုက္ပြ ဲပဲဆုိတာ မွတ္ထားပါ။ 
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အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့ ္အေရး ေၾကျငာစာတမ္း 
အပိုဒ္ ၁
လူတိုင္းသည္ တူညီ လြတ္လပ္ေသာ ဂုဏ္သိကၡာျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ တူညီလြတ္လပ္ေသာ အခြင့္အေရး မ်ားျဖင့္ 
လည္းေကာင္း၊ ေမြးဖြားလာသူမ်ား ျဖစ္သည္။ ထိုသူတို႔၌ ပိုင္းျခား ေ၀ဖန္တတ္ေသာ ဥာဏ္ႏွင့္ က်င့္၀တ္ သိတတ္ေသာ 
စိတ္တို႔ရွိၾက၍ ထိုသူတို႔သည္ အခ်င္းခ်င္း ေမတၱာထား၍ ဆက္ဆံက်င့္သံုး၏။ 

အပိုဒ္ ၂ 
လူတိုင္းသည္ လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အခြင့္အေရး အားလံုး၊ 
လြတ္လပ္ခြင့္အားလံုးတို႔ကို ပိုင္ဆိုင္ ခံစားခြင့္ရွိသည္။ လူမ်ိဳးႏြယ္အားျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ အသားအေရာင္အားျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ 
က်ား၊ မ၊ သဘာ၀အားျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ ဘာသာစကားအားျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ ကိုးကြယ္သည့္ ဘာသာအားျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ 
ႏိုင္ငံေရးယူဆခ်က္ ၊ သို႔တည္းမဟုတ္ အျခားယူဆခ်က္အားျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ ႏိုင္ငံႏွင့္ ဆိုင္ေသာ၊ သို႔တည္းမဟုတ္ 
လူမႈအဆင့္အတန္းႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ဇစ္ျမစ္အားျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ ပစၥည္းဥစၥာ ဂုဏ္အားျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ မ်ိဳးရိုးဇာတိအားျဖင့္ 
ျဖစ္ေစ၊ အျခား အဆင့္အတန္းအားျဖင့္ ျဖစ္ေစ ခြဲျခားျခင္း မရွိေစရ။ ထို႔ျပင္ လူတစ္ဦး တစ္ေယာက္ ေနထုိင္ရာ 
ႏိုင္ငံ၏ သို႔တည္းမဟုတ္ နယ္ေျမေဒသ၏ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ျဖစ္ေစ စီရင္ ပိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာ ျဖစ္ေစ တိုင္းျပည္ အခ်င္းခ်င္း 
ဆိုင္ရာျဖစ္ေစ၊ အဆင့္အတန္း တစ္ခုခုကို အေျချပဳ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေဒသနယ္ေျမတစ္ခုသည္ အခ်ဳပ္အျခာ 
အာဏာပိုင္ လြတ္လပ္သည့္ နယ္ေျမ၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ကုလသမဂၢ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ထားရသည့္ နယ္ေျမ၊ 
သို႔တည္းမဟုတ္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ အာဏာတို႔ တစိတ္တေဒသေလာက္သာ ရရွိသည့္ နယ္ေျမစသျဖင့္ 
ယင္းသို႔ေသာ နယ္ေျမမ်ားျဖစ္သည္ဟူေသာ အေၾကာင္းကို အေထာက္အထားျပဳ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း ခြဲျခားျခင္း 
လံုး၀မရွိရ။ 

အပိုဒ္ ၃ 
လူတိုင္း၌ အသက္ရွင္ရန္ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ လံုျခံဳစိတ္ခ်ခြင့္ ရွိသည္။ 

အပိုဒ္ ၄ 
မည္သူကိုမွ် ေက်းကြ်န္အျဖစ္၊ သို႔တည္းမဟုတ္ အေစအပါးအျဖစ္၊ ႏိုင္ထက္စီးနင္း ေစခုိင္းျခင္း မျပဳရ၊ လူကို 
ေက်းကြ်န္သဖြယ္ အဓမၼေစခုိင္းျခင္း၊ အေရာင္းအ၀ယ္ ျပဳျခင္းႏွင့္ ထုိသေဘာ သက္ေရာက္ေသာ လုပ္ငန္းလူသမွ်ကို 
ပိတ္ပင္ တားျမစ္ရမည္။ 

အပိုဒ္ ၅
မည္သူကိုမွ် ညွဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္ျခင္း၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္စြာ လူမဆန္စြာ ဂုဏ္ငယ္ေစေသာ ဆက္ဆံမႈ 
မျပဳရ၊ သို႔တည္းမဟုတ္ အျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္း မျပဳရ။ 

အပိုဒ္ ၆ 
လူတိုင္းတြင္ ဥပေဒအရာ၌ လူပုဂိၢဳလ္တစ္ဦး အျဖစ္ျဖင့္ အရာခပ္သိမ္းတြင္ အသိအမွတ္ ျပဳျခင္းကို ခံယူပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ 
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အပိုဒ္ ၇ 
လူအားလံုးတို႔သည္ ဥပေဒအရာ၌ တူညီၾကသည့္အျပင္၊ ဥပေဒ၏ အကာအကြယ္ကို ျခားနားျခင္း မခံရေစဘဲ 
တူညီစြာ ခံစားပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ ဤ ေၾကျငာစာတမ္းပါ သေဘာတရားမ်ားကို ဖီဆန္၍ ခြဲျခားျခင္းမွ လည္းေကာင္း၊ 
ထိုသုိ႔ခြဲျခားျခင္းကို လံႈ႕ေဆာ္ျခင္းမွွ လည္းေကာင္း၊ ကင္းလြတ္ေစရန္ အကာအကြယ္ကို တူညီစြာ ခံစားပိုင္ခြင့္ ရွိသည္။ 

အပိုဒ္ ၈ 
ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒက ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျခား ဥပေဒ ေသာ္လည္းေကာင္း လူတိုင္းအတြက္ ေပးထားသည့္ 
အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားသည္ ခ်ိဳးေဖာက္ဖ်က္ဆီးျခင္းခံခဲ့ရလွ်င္ ထိုသုိ႔ ခ်ိဳးေဖာက္ဖ်က္ဆီးေသာ ျပဳလုပ္မႈေၾကာင့္ 
ျဖစ္ေပၚလာေသာ နစ္နာခ်က္အတြက္ ထိုသူတို႔သည္ ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္တရားရံုးတြင္ ထိေရာက္စြာ 
သက္သာခြင့္ရႏိုင္ေစရမည္။ 

အပိုဒ္ ၉
မည္သူမွ် ဥပေဒအရ မဟုတ္ေသာ ဖမ္းဆီးျခင္းကို ျဖစ္ေစ၊ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းကို ျဖစ္ေစ၊ ျပည္ႏွင္ျခင္းကိုျဖစ္ေစ မခံေစရ။
 
အပိုဒ္ ၁၀ 
အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ ၀တၱရားမ်ားကို အဆံုးအျဖတ္ခံရာတြင္ လည္းေကာင္း၊ ျပစ္မႈေၾကာင့္ တရားစြဲ 
ဆိုစီရင္ဆံုးျဖတ္ခံရာတြင္ လည္းေကာင္း၊ လူတိုင္းသည္ လြတ္လပ္၍ ဘက္မလိုက္ေသာ တရားရံုးေတာ္၏ လူအမ်ား 
ေရွ႕ေမွာက္တြင္ မွ်တစြာ ၾကားနာစစ္ေဆးျခင္းကို တူညီစြာ ခံစားပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ 

အပိုဒ္ ၁၁ 
(၁) လူအမ်ား ေရွ႕ေမွာက္၌ ဥပေဒအတိုင္းစစ္ေဆး၍ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သည္ဟု ထင္ရွားစီရင္ျခင္းခံရသည့္ အခ်ိန္အထိ 
ျပစ္မႈႏွင့္ တရားစြဲဆိုျခင္း ခံရသူတိုင္းသည္ အျပစ္မဲ့သူဟူ၍ ယူဆျခင္းခံထိုက္သည့္ အခြင့္အေရးရွိသည္။ ထိုအမႈကို 
ၾကားနာစစ္ေဆးရာ၀ယ္ စြပ္စြဲခံရသည့္ ျပစ္မႈအတြက္ ခုခံေခ်ပႏိုင္ရန္ လုိအပ္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကို ထုိသူအား 
ေပးၿပီး ျဖစ္ေစရမည္။ 
(၂) လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္အား ႏိုင္ငံဥပေဒအရျဖစ္ေစ၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဥပေဒအရ ျဖစ္ေစ၊ ျပစ္မႈမေျမာက္ေသာ 
လုပ္ရပ္ သို႔မဟုတ္ မ်ပ္ကြက္မႈအရ စြဲဆ အ ိုျပစ္ေပးျခင္း မျပဳရ။ ထို႔အျပင္ ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္စဥ္အခါက 
ထိုက္သင့္ေစႏိုင္ေသာ အျပစ္ဒဏ္ထက္ ပိုမိုႀကီးေလးေသာ အျပစ္ဒဏ္ကို ထိုက္သင့္ျခင္းမရွိေစရ။ 

အပိုဒ္ ၁၂ 
မည္သူမွ် မိမိသေဘာအတိုင္း ေအးခ်မ္းလြတ္လပ္စြာ ေနထိုင္ျခင္းကို ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိ၏ မိသားစုကို 
ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိ၏ ေနအိမ္ အသိုက္အ၀န္းကို ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စာေပးစာယူကို ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
ဥပေဒအရ မဟုတ္ေသာ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္း မခံေစရ။ ထို႔ျပင္ မိမိ၏ ဂုဏ္သိကၡာကိုလည္း အထက္ပါအတိုင္း 
ပုတ္ခတ္ျခင္း မခံေစရ။ လူတိုင္းတြင္ ထိုသို႔ ၀င္ေရာက္ စြက္ဖက္ျခင္းမွ ေသာ္လည္းေကာာင္း ပုတ္ခတ္ျခင္းမွ 
ေသာ္လည္းေကာင္း ဥပေဒအရ ကာကြယ္ ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ 

အပိုဒ္ ၁၃
(၁) လူတိုင္းတြင္ မိမိ၏ႏိုင္ငံ နယ္နမိတ္အတြင္း၌ လြတ္လပ္စြာ သြားလာ ေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္ခြင့္၊ ေနထိုင္ခြင့္ရွိသည္။ 
(၂) လူတိုင္းတြင္ မိမိေနထိုင္ရာ တိုင္းျပည္မွ လည္းေကာင္း၊ အျခားတိုင္းျပည္မွလည္းေကာင္း ထြက္ခြာ 
သြားပိုင္ခြင့္ရွိသည့္အျပင္၊ မိမိ၏ တိုင္းျပည္သို႔ ျပန္လာ ပိုင္ခြင့္လည္းရွိသည္။ 

အပိုဒ္ ၁၄ 
(၁) လူတိုင္းသည္ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ခံေနရျခင္းမွ လြတ္ကင္းရန္ အျခားတိုင္းျပည္မ်ား၌ ေအးခ်မ္းစြာ 
ခိုလႈံေနႏိုင္ခြင့္ရွိသည္။ 
(၂) ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ မပတ္သက္သည့္ ျပစ္မႈမ်ားမွ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကုလသမဂၢ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ 
သေဘာတရားမႈမ်ားကို ဖီဆန္ေသာ အမႈမ်ားမွ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အမွန္ ေပၚေပါက္လာေသာ ျပစ္မႈေၾကာင့္ 
တရားစြဲဆိုျခင္း ခံရသည့္ အမႈအခင္းမ်ားတြင္ အထက္ပါ အခြင့္အေရးကို အသံုးမျပဳႏိုင္ေစရ။ 

အပိုဒ္ ၁၅
(၁) လူတိုင္းသည္၊ ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ ခံယူခြင့္ရွိသည္။ 
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(၂) ဥပေဒအရ မဟုတ္လွ်င္ မည္သူမွ် မိမိ၏ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ကို စြန္႕လြတ္ျခင္း မခံေစရ၊ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ 
ေျပာင္းလဲႏိုင္ေသာ အခြင့္အေရးကိုလည္း ျငင္းပယ္ျခင္း မခံေစရ။

အပိုဒ္ ၁၆ 
(၁) အရြယ္ေရာက္ၿပီးေသာ ေယာက္်ားႏွင့္ မိန္းမတို႔တြင္ လူမ်ိဳးကို ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ကို 
ေသာ္လည္းေကာင္း ကိုးကြယ္သည့္ သာသာကို ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အေၾကာင္းျပဳ၍ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ကန္႔သတ္ျခင္း မရွိဘဲ၊ 
ထိမ္းျမားႏိုင္ခြင့္ ႏွင့္ မိသားစုထူေထာင္ႏိုင္ခြင့္ရွိသည္။ အဆိုပါ ေယာက္်ားႏွင့္ မိန္းမ တို႔သည္ လင္မယားအျဖစ္ 
ေပါင္းသင္းေနစဥ္ အခ်ိန္အတြင္း၌ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အိမ္ေထာင္ကို ဖ်က္သိမ္း၍ ကြာရွင္းၾကသည့္ 
အခါ၌လည္းေကာင္း၊ လက္ထပ္ ေပါင္းသင္း အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ တူညီသည့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို 
ရရွိထိုက္သည္။ 
(၂) သတို႔သား ႏွင့္ သတို႔သမီး ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္၏ လြတ္လပ္ေသာ သေဘာဆႏၵရွိမွသာလွ်င္ ထိမ္းျမားျခင္းကို ျပဳရမည္။ 
(၃) မိသားစု တစ္ခုသည္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ သဘာ၀က်ေသာ အေျခခံအဖြဲ႕တစ္ရပ္ျဖစ္သည္၊ ထိုမိသားစုသည္ 
လူ႕အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ အစိုးရတို႔၏ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းကို ခံယူခြင့္ရွိသည္။ 

အပိုဒ္ ၁၇ 
လူတိုင္းတြင္ မိမိတစ္ဦးခ်င္း ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျခားသူမ်ားႏွင့္ ဖက္စပ္၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပစၥည္းဥစၥာ တို႔ကို 
ပိုင္ဆိုင္ရန္ အခြင့္အေရးရွိရမည္။ ဥပေဒအရ မဟုတ္လွ်င္၊ မည္သူမွ် မိမိ၏ ပစၥည္းဥစၥာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ကို စြန္႕လႊတ္္ျခင္း 
မခံေစရ။ 

အပိုဒ္ ၁၈ 
လူတိုင္းတြင္ လြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚ ၾကံဆႏိုင္ခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ ခံယူရပ္တည္ႏိုင္ခြင့္ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ သက္၀င္ 
ကိုးကြယ္ခြင့္ရွိသည္။ အဆိုပါ အခြင့္အေရးႏွင့္ မိမိကိုးကြယ္သည့္ ဘာသာကို သို႔တည္းမဟုတ္ သက္၀င္ယံုၾကည္ခ်က္ကို 
လြတ္လပ္စြာ ေျပာင္းလဲႏိုင္ခြင့္ ပါ၀င္သည့္အျပင္ မိမိတစ္ေယာက္ခ်င္း ျဖစ္ေစ၊ အျခားသူမ်ားႏွင့္ စုေပါင္း၍ 
ျဖစ္ေစ၊ ျပည္သူအမ်ား ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ မဟုတ္ဘဲ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိ 
ကိုးကြယ္ေသာ ဘာသာကို သို႔တည္းမဟုတ္ သက္၀င္ ယံုၾကည္ခ်က္ကို လြတ္လပ္စြာ သင္ျပႏိုင္ခြင့္၊ က်င့္သံုးႏိုင္ခြင့္၊ 
၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ႏိုင္ခြင့္ ႏွင့္ ေဆာက္တည္ႏိုင္ခြင့္တို႔လည္း ပါ၀င္သည္။ 

အပိုဒ္ ၁၉ 
လူတိုင္းတြင္ လြတ္လပ္စြာ ထင္ျမင္ ယူဆႏိုင္ခြင့္ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ ဖြင့္ဟ ေဖာ္ျပႏိုင္ခြင့္ရွိသည္။ အဆိုပါ အခြင့္အေရးမ်ား၌ 
အေႏွာင့္အယွက္မရွိဘဲ လြတ္လပ္စြာ ထင္ျမင္ယူဆႏိုင္ခြင့္ ပါ၀င္သည့္အျပင္၊ ႏိုင္ငံနယ္နိမိတ္မ်ားကို ေထာက္ထားရန္ 
မလိုဘဲ သတင္းအေၾကာင္းအရာႏွင့္ သေဘာတရားမ်ားကို တနည္းနည္းျဖင့္ လြတ္လပ္စြာ ရွာယူဆည္းပူးႏိုင္ခြင့္၊ 
လက္ခံႏိုင္ခြင့္ႏွင့္ ေ၀ငွျဖန္႔ခ်ီခြင့္တို႕လည္း ပါ၀င္သည္။ 

အပိုဒ္ ၂၀ 
(၁) လူတိုင္းတြင္ လြတ္လပ္ေအးခ်မ္းစြာ စုေ၀ႏိုင္ခြင့္ႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ခြင့္ တို႔ရွိသည္။ 
(၂) မည္သူကိုမွ် အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုသို႔ ၀င္ေစရန္ အတင္းအက်ပ္မျပဳရ။ 

အပိုဒ္ ၂၁ 
(၁) လူတိုင္းတြင္ မိမိႏိုင္ငံ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၌ ကိုယ္တိုင္ျဖစ္ေစ၊ လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္လိုက္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ 
တစ္ဆင့္ျဖစ္ေစ ပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရွိသည္။ 
(၂) လူတိုင္းတြင္ မိမိ၏ ႏိုင္ငံရွိ ျပည္သူ႔ ၀န္ထမ္းအဖြဲ႕၌ ၀င္ေရာက္ႏိုင္ရန္ တူညီသည့္ အခြင့္အေရး ရွိသည္။ 
(၃) ျပည္သူျပည္သားတို႔၏ ဆႏၵသည္ အုပ္ခ်ဳပ္အာဏာ၏ အေျခခံျဖစ္ရမည္၊ အဆိုပါ ဆႏၵကို အခ်ိန္ကာလ ပိုင္းျခားလ်က္ 
စစ္မွန္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားျဖင့္ ထင္ရွားေစရမည္။ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္လည္း လူတိုင္းအညီအမွ် ဆႏၵမဲ ေပးႏိုင္ခြင့္ 
ရွိရမည့္အျပင္၊ ထိုေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို လွ်ိဳ႕၀ွက္မဲေပးစနစ္ျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ အလားတူ လြတ္လပ္ေသာ မဲေပးစနစ္ျဖင့္ ျဖစ္ေစ 
က်င္းပရမည္။ 

အပိုဒ္ ၂၂ 
လူတိုင္းတြင္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ အဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးအေနႏွင့္ လူမႈေရးလံုျခံဳခြင့္ရယူပိုင္ခြင့္ရွိသည့္အျပင္ 
ႏိုင္ငံေရးႀကိဳးပမ္းမႈျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ ႏိုင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ႏိုင္ငံအသီးသီး၏ ဖြဲ႕စည္းပံုႏွင့္ 
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လည္းေကာင္း၊ သယံဇာတအင္အားႏွင့္ လည္းေကာင္း ထိုလူ၏ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ စရိုက္လကၡဏာ လြတ္လပ္စြာ 
တိုးတက္ျမင့္မားေရးအတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အခြင့္အေရးမ်ားကို 
သံုးစြဲပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ 

အပိုဒ္ ၂၃ 
(၁) လူတိုင္းတြင္ အလုပ္လုပ္ရန္လည္းေကာင္း၊ မိမိႏွစ္သက္ရာ အသက္ေမြးမႈ အလုပ္အကိုင္ကို လြတ္လပ္စြာေရြးခ်ယ္ရန္ 
လည္းေကာင္း၊ တရားမွ်တ၍ လုပ္ေပ်ာ္ေသာ အလုပ္ခြင္၏ အေျခအေနကို ရရွိရန္ လည္းေကာင္း၊ အလုပ္လက္မဲ့ 
ျဖစ္ရျခင္းမွ အကာအကြယ္ ရရွိရန္ လည္းေကာင္း အခြင့္အေရးရွိသည္။ 
(၂) လူတိုင္းတြင္ ခြဲျခားျခင္းမခံရေစဘဲ၊ တူညီေသာ အလုပ္အတြက္ တူညီေသာ အခေၾကးေငြ ရႏိုင္ခြင့္ရွိသည္။ 
(၃) အလုပ္လုပ္ကိုင္သည့္ လူတိုင္းတြင္၊ မိမိႏွင့္ မိမိ၏ မိသားစုအတြက္ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ ညီေအာင္ 
ေနထိုင္စားေသာက္ႏိုင္ရန္၊ စိတ္ခ်ေလာက္သည့္ျပင္၊ တရားမွ်တ၍ လုပ္ေပ်ာ္သည့္ လစာေၾကးေငြ ရပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ 

လိုအပ္ခဲ့လွ်င္အျခား နည္းလမ္းမ်ားမွ လူမႈေရး အေထာက္အပံ့ကိုလည္း ထပ္မံ၍ ရႏိုင္ခြင့္ရွိသည္။ 
(၄) လူတိုင္းတြင္ မိမိအက်ိဳး ခံစားခြင့္ကို ကာကြယ္ရန္ အလုပ္သမား အစည္းအရံုးမ်ား ဖြဲ႕စည္းခြင့္၊ ပါ၀င္ 
ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိသည္။ 

အပိုဒ္ ၂၄ 
လူတိုင္းတြင္ သင့္ျမတ္ေလ်ာ္ကန္စြာ ကန္႔သတ္ထားသည့္ အလုပ္လုပ္ခ်ိန္ အျပင္၊ လစာႏွင့္တကြ 
အခါကာလအားေလ်ာ္စြာ သတ္မွတ္ထားသည့္ အလုပ္အားလပ္ရက္မ်ားပါ၀င္သည့္ အနားယူခြင့္ႏွင့္ အားလပ္ခြင့္ 
ခံစားပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ 

အပိုဒ္ ၂၅ 
(၁) လူတိုင္းတြင္ မိမိႏွင့္တကြ မိမိ၏ မိသားစု က်န္းမာေရးႏွင့္ တကြ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ ေအးခ်မ္းစြာ 
ေနထိုင္ႏိုင္ေရးအတြက္ အစာအဟာရ၊ အ၀တ္အထည္ ေနအိမ္၊ ေဆး၀ါး အကူအညီႏွင့္ လုိအပ္သည့္ လူမႈ 
အေထာက္အပံ့မ်ား  ပါ၀င္ေသာ သင့္ေတာ္ေလွ်ာက္ပတ္သည့္ လူမႈ အဆင့္အတန္းကို ရယူခံစားခြင့္ ရွိသည္။ ထို႔ျပင္ 
အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ေသာ အခါ၌ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မက်န္းမမာျဖစ္ေသာ အခါ၌ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကိုယ္အဂၤါ မစြမ္း 
မသန္ျဖစ္ေသာ အခါ၌ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မုဆိုးမျဖစ္ေသာအခါ၌ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အသက္အရြယ္အိုမင္းေသာ 
အခါ၌ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိကိုယ္တိုင္က မတတ္ႏိုင္ေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ၀မ္းစာ ရွာမွီးႏိုင္ေသာ နည္းလမ္း 
မရွိေသာ အခါ၌ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေနထိုင္စားေသာက္ေရးအတြက္ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈ အခြင့္အေရးရွိသည္။ 
(၂) သားသည္ မိခင္မ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ားသည္ အထူးေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ အကူအညီေပးျခင္းကို ရခြင့္ရွိသည္။ 
ဥပေဒအရ ထိမ္းျမားျခင္းျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ အျခားနည္းျဖင့္ ျဖစ္ေစ ေမြးဖြားေသာ ကေလးအားလံုးသည္ တူညီေသာ 
လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးကို ရယူ ခံစားၾကရမည္။ 

အပိုဒ္ ၂၆ 
(၁) လူတိုင္းသည္ ပညာသင္ ယူႏိုင္ခြင့္ရွိသည္။ အနည္းဆံုးမႈလတန္းႏွင့္ အေျခခံ အဆင့္အတန္းမ်ားတြင္ 
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ပညာသင္ၾကားေရးသည္ အခမဲ့ျဖစ္ရမည္။ မႈလတန္းသည္ မသင္မေနရ ပညာျဖစ္ရမည္။ စက္မႈလက္မႈပညာႏွင့္ 
အသက္ေမြးမႈပညာမ်ားကို ေယဘုယ်အားျဖင့္ သင္ၾကားရယူႏိုင္ေစရမည္။ ထို႔ျပင္ အထက္တန္းပညာအတြက္ 
အရည္အခ်င္းကို အေျခခံျပဳ၍ တူညီေသာ အခြင့္အေရး ရရွိေစရမည္။ 
(၂) ပညာသင္ၾကားေရးကို လူသားတို႔၏ စရိုက္လကၡဏာအျပည့္အ၀တိုးတက္မႈ အျပင္၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ 
အေျခခံလြတ္လပ္ခြင့္ ရိုေသ ေလးစားမႈတို႔ကို ရွင္သန္ဖံြ႕ၿဖိဳးလာေစရန္ ရည္ရြယ္၍ သင္ၾကားေစရမည္။ 
ပညာသင္ၾကားေရးသည္ ႏိုင္ငံ အားလံုးတို႔တြင္ လည္းေကာင္း၊ လူမ်ိဳးစုမ်ား တြင္လည္းေကာင္း၊ 
ဘာသာေရးအသင္းအဖြဲ႕မ်ားတြင္ လည္းေကာင္း၊ အခ်င္းခ်င္းနားလည္မႈ၊ သည္းခံမႈႏွင့္ ခင္မင္ရင္းႏွီးမႈတို႔ကို 
အားေပးရမည္။ 
ထို႔ျပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္တံ့ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ အလို႔ငွါ၊ ကုလသမဂၢ၏ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကိုလည္း 
ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ အားေပးရမည္။ 
(၃) မိဘတို႔တြင္၊ မိမိတို႔၏ ကေလးမ်ား သင္ယူရမည့္ ပညာ အမ်ိဳးအစားကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ေသာ လက္ဦး 
အခြင့္အေရးရွိသည္။ 

အပိုဒ္ ၂၇ 
(၁) လူတိုင္းတြင္ သက္ဆိုင္ရာ ယဥ္ေက်းမႈ ေလာက၌ လြတ္လပ္စြာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခြင့္ သုခုမပညာရပ္ မ်ားကို 
လြတ္လပ္စြာလိုက္စား ေမႊ႕ေလ်ာ္ႏိုင္ခြင့္၊ သိပၸံ ပညာထြန္းကားေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လြတ္လပ္စြာ ၀င္ေရာက္ 
လုပ္ကိုင္ႏိုင္ခြင့္ႏွင့္ ထိုပညာ၏ အက်ိဳး အာနိသင္မ်ားကို လြတ္လပ္စြာ ခံစားသံုးစြဲႏိုင္ခြင့္ ရွိသည္။ 
(၂) လူတိုင္းတြင္ သိပၸံမွ ျဖစ္ေစ၊ စာေပမွျဖစ္ေစ၊ သုခုမပညာမွ ျဖစ္ေစ၊ မိမိကိုယ္ပိုင္ဥာဏ္ျဖင့္ ၾကံစည္ဖန္တီးမႈမွ 
ျဖစ္ထြန္းလာသည့္ ဂုဏ္ႏွင့္ ေငြေၾကး အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကို ခံစားရယူႏိုင္ရန္ အခြင့္အေရးအတြက္ ကာကြယ္မႈကို ရရွိရန္ 
အခြင့္အေရး ရွိသည္။ 

အပိုဒ္ ၂၈ 
လူတိုင္းသည္ ဤေၾကညာ စာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကို အျပည့္အစံု 
ရယူႏိုင္ေသာ လူမႈဆက္ဆံေရး အေျခအေနႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဆက္ဆံေရး အေျခအေနတို႔၏ အက်ိဳးေက်းဇူးကို 
ခံစားႏိုင္ခြင့္ ရွိသည္။ 

အပိုဒ္ ၂၉ 
(၁) မိမိ၏ စရိုက္လကၡဏာ လြတ္လပ္စြာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ႏိုင္သည့္ တစ္ခုတည္းေသာ လူ႔အသိုက္အ၀န္း အတြက္လူတိုင္း၌ 
တာ၀န္ရွိသည္။ 
(၂) မိမိ၏ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကို သံုးစြဲရာတြင္ လူတိုင္းသည္၊ အျခားသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ 
လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳ၍ ရိုေသေလးစားေစရန္ အလုိ႔ငွာ လည္းေကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီက်င့္သံုးေသာ 
လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတြင္ ကိုယ္က်င့္တရားအျပင္၊ ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ အက်ိဳးစီးပြား 
ျဖစ္ထြန္းေရးတို႔အတြက္၊ တရားမွ်တစြာက်င့္ေဆာင္ရန္ အလုိ႔ငွာ လည္းေကာင္း၊ ဥပေဒက ျပဌာန္းထားသည့္ 
ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ားျဖင့္သာ ကန္႔သတ္ျခင္းခံရမည္။ 
(၃) အဆိုပါ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကို မည္သည့္ အမႈကိစၥတြင္မွ် ကုလသမဂၢ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
လည္းေကာင္း၊ အေျခခံမႈမ်ားႏွင့္ လည္းေကာင္း ဆန္႔က်င္၍ မသံုးစြဲရ။ 

အပိုဒ္ ၃၀ 
ဤေၾကညာစာတမ္းပါ အခြင့္အေရးႏွင့္တကြ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ား ပ်က္စီးရာပ်က္စီးေၾကာင္းတို႔ကို ရည္ရြယ္၍၊ ႏိုင္ငံ 
တစ္ႏိုင္ငံအတြက္ ျဖစ္ေစ၊ လူတစ္စု အတြက္ျဖစ္ေစ၊ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္အတြက္ ျဖစ္ေစ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရန္ 
အခြင့္ရွိသည္ဟု ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကိုယ္တိုင္ေဆာင္ရြက္ရန္ အခြင့္ရွိသည္ဟု ေသာ္လည္းေကာင္း အဓိပၸါယ္ 
ပိုင္းျခားေကာက္ယူျခင္း မရွိေစရ။ 
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လူမ်ဳ ိး  (သို ႔မဟုတ္) တိုင္းရင္းသား၊ ဘာသာေရးႏွင္ ႔ 
ဘာသာစကားလူနည္းစုအျဖစ္ အက်ံဳး၀င္သူမ်ား၏ 

အခြင္ ႔အေရးဆိုင္ရာ ေၾကညာစာတမ္း

၁၉၉၂ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံမွဆံုးျဖတ္ခ်က္ အမွတ္ ၄၇/၁၃၅ ျဖင္္႔ 
အတည္ျပဳသည္။ 

အပိုဒ္ ၁
(၁) အစိုးရမ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာေဒသအသီးသီးတြင္ေနထုိင္ၾကသည့္ လူနည္းစုမ်ား၏ လူမ်ဳိး (သို႔) တုိင္းရင္းသား၊ 
ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဘာသာေရးႏွင့္ ဘာသာစကားဆုိင္ရာကိုယ္ပုိင္လကၡဏာတည္ရွိေစရန္ ကာကြယ္ေပးရမည္။ ၄င္းကိုယ္ပုိင္
လကၡဏာရပ္ကိုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစမည့္ အေျခအေနမ်ားကိုလည္း အားေပးေဆာင္ရြက္ရမည္။
(၂) အဆိုပါရည္မွန္းခ်က္မ်ားထေျမာက္ေအာင္ျမင္ေစရန္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ဥပေဒျပဳလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အျခားစီမံခ်က္မ်ားကို
ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။

အပိုဒ္ ၂
(၁) လူမ်ဳိး (သို႔) တိုင္းရင္းသား၊ ဘာသာေရးႏွင္႔ ဘာသာစကားလူနည္းစုအျဖစ္ အက်ံဳး၀င္သူမ်ားသည္ (ေရွ႕တြင္ 
“လူနည္းစုအျဖစ္အက်ံဳး၀င္သူမ်ား” ဟု ဆက္လက္သံုးစြဲပါမည္) မိမိကိုယ္ပိုင္ယဥ္ေက်းမႈကို ခံစားပိုင္ခြင္႔ရွိသည္။ 
မိမိသက္၀င္ရာဘာသာေရးကို ယံုၾကည္ကိုးကြယ္ခြင္႔ရွိသည္။ မိမိ၏ဘာသာစကားကို အသံုးျပဳပိုင္ခြင္႔ ရွိသည္။ 
ထိုသို႔က်င့္သံုးရာတြင္ မိမိဘာသာျဖစ္ေစ၊ အမ်ားျပည္သူ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ျဖစ္ေစ လြတ္လပ္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၿပီး၊ 
မည္သည့္၀င္ေရာက္စြက္ဖက္မႈ (သို႔) ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမွ် အလ်ဥ္းမရွိေစရ။ 
(၂) လူနည္းစုအျဖစ္အက်ံဳး၀င္သူမ်ားသည္ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဘာသာေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးႏွင္္႔  အမ်ားျပည္သူႏွင့္ဆုိင္သ
ည့္ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ထိေရာက္စြာပါ၀င္ခြင္႔ ရွိသည္။ 
(၃) လူနည္းစုအျဖစ္အက်ံဳး၀င္သူမ်ားသည္ မိမိတို႔ေနထုိင္ရာေဒသႏၱရႏွင့္ပတ္သက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိ
တို႔အက်ံဳး၀င္သည့္လူနည္းစုႏွင့္ပတ္သက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ႏွင့္ လိုအပ္ပါကေဒသအဆင့္ 
ဆံုုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ရာတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ဥပေဒမ်ားႏွင့္ဆန္႔က်င္ဖီလာမျဖစ္ေစပဲ ထိေရာက္စြာပါ၀င္ခြင့္ရွိသည္။ 
(၄) လူနည္းစုအျဖစ္အက်ံဳး၀င္သူမ်ားသည္ မိမိတို႔ကိုယ္ပိုင္ အသင္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ား တည္ေထာင္ခြင္႔၊ 
ထိန္းသိမ္းခြင႔္ရွိိသည္။ 
(၅) လူနည္းစုအျဖစ္အက်ံဳး၀င္သူမ်ားသည္ မိမိတို႔လူနည္းစုအုပ္စု၀င္မ်ား၊ အျခားလူနည္းစုအုပ္စု၀င္မ်ား၊ မိမိတို႔ႏွင့္ လူမ်ဳိး 
(သို႔) တုိင္းရင္းသား၊ ဘာသာေရး (သို႔) ဘာသာစကားအရ ဆက္ႏြယ္မႈရွိေသာ မိမိႏုိင္ငံနယ္စပ္တေလွ်ာက္ရွိတဖက္နုိင္ငံ
မ်ားမွနိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ထိေတြ႕ဆက္ဆံရာတြင္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈအလ်ဥ္းမရွိေစရပဲ လြတ္လပ္ၿငိမ္းခ်မ္းစြာထိေတြ႕ဆက္ဆံ
ခြင့္ရွိသည္။

အပိုဒ္ ၃
(၁) လူနည္းစုအျဖစ္အက်ံဳး၀င္သူမ်ားသည္ မိမိတဦးထဲျဖစ္ေစ၊ မိမိတို႔လူနည္းစုအုပ္စု၀င္မ်ားျဖင့္ 
တစုတစည္းထဲျဖစ္ေစ၊ ယခုေၾကညာစာတမ္းပါအခြင့္အေရးမ်ားအပါအ၀င္ မိမိတို႔၏လူနည္းစုအခြင့္အေရးမ်ားကို 
ခြဲျခားဆက္ဆံမႈအလ်ဥ္းမရွိေစရပဲ က်င့္သံုးႏုိင္သည္။
(၂) ယခုေၾကညာစာတမ္းတြင္ခ်မွတ္ထားေသာအခြင့္အေရးမ်ားကို က်င့္သံုးျခင္း (သုိ႔) မက်င့္သံုးျခင္း၏အက်ဳိးဆက္
ေၾကာင့့္္ လူနည္းစုအျဖစ္အက်ံဳး၀င္သည့္ မည္သည့္လူပုဂၢိဳလ္မဆို နစ္နာဆံုးရံႈးမႈ မျဖစ္ေစရ။

အပိုဒ္  ၄
(၁) လူနည္းစုအျဖစ္အက်ံဳး၀င္သူမ်ားက မိမိတို႔၏လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အေျခခံလြတ္လပ္ခြင့္မ်ားအားလံုးကို 
ခြဲျခားဆက္ဆံမႈအလ်ဥ္းမရွိေစရပဲ အျပည့္အ၀ထိထိေရာက္ေရာက္က်င့္သံုးႏုိင္ရန္ႏွင့္ တရားဥပေဒေရွ႕ေမွာက္တြင္ 
တန္းတူေရးကိုအျပည့္အ၀ရရွိေစရန္ အစိုးရမ်ားမွ လိုအပ္သည့္စီမံခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။
(၂) လူနည္းစုအျဖစ္အက်ံဳး၀င္သူမ်ားက ႏုိင္ငံေတာ္ဥပေဒႏွင့္ႏုိင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားကိုခ်ဳိးေဖာက္သည့္ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားမွအပ၊ မိမိတို႔၏အမ်ဳိးသားလကၡဏာကိုေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ရန္ႏွင့္၊ မိမိယဥ္ေက်းမႈ၊ ဘာသာစကား၊ 
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ဘာသာေရး၊ ရိုးရာ၊ ဓေလ႔ထံုးတမ္းမ်ားကိုဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ျပဳလုပ္ႏုိင္ေစရန္အတြက္ အေထာက္အပံ့ျပဳသည့္အေျခ
အေနမ်ားကိုဖန္တီးရန္ အစိုးရမ်ားမွေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ 
(၃) လူနည္းစုအျဖစ္အက်ံဳး၀င္သူမ်ားသည္ မိမိတို႔၏မိခင္ဘာသာစကားကိုသင္ယူႏုိင္ရန္ သို႔မဟုတ္ သင္ၾကားရာတြင္အ
သံုးျပဳသည့္ဘာသာစကားအျဖစ္သတ္မွတ္ႏိုင္ရန္ လံုေလာက္ေသာအခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိေစရန္အတြက္ အစိုးရမ်ားမွ
တတ္ႏုိင္သေလာက္ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္သည္။
(၄) အစိုးရမ်ားသည္္ ၄င္းတို႔နယ္နိမိတ္မ်ားအတြင္းရွိလူနည္းစုမ်ား၏ သမိုင္း၊ ရိုးရာဓေလ႔၊ ဘာသာစကား၊ 
ယဥ္ေက်းမႈဆိုုင္ရာအသိပညာမ်ားကို အားေပးရန္အတြက္ ပညာေရးနယ္ပယ္တြင္ သင္႔ေလ်ာ္သလိုေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ 
လူနည္းစုအျဖစ္အက်ံဳး၀င္သူမ်ားသည္ လူအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုလံုးႏွင့္ဆိုင္ေသာ အသိပညာရရွိရန္ 
လံုေလာက္ေသာအခြင့္အလမ္းမ်ားလည္း ရရွိသင္႔သည္။ 
(၅) လူနည္းစုအျဖစ္အက်ံဳး၀င္သူမ်ားသည္ မိမိတို႔၏တိုင္းျပည္စီးပြားေရးတိုးတက္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖဳိးေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ 
အျပည့္အ၀ပါ၀င္္ႏိုင္ေစရန္ အစိုးရမ်ားမွသင့္ေလ်ာ္သည့္စီမံခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည္။

အပိုဒ္္ ၅
(၁) အမ်ဳိးသားေရးမူ၀ါဒမ်ားႏွင္႔ အစီအစဥ္မ်ားကိုခ်မွတ္ရာတြင္ လူနည္းစုအျဖစ္အက်ံဳး၀င္သူမ်ား၏ တရား၀င္အက်ဳိးစီး
ပြားႏွင္႔ဆက္စပ္၍ ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 
(၂) ႏုိင္ငံတႏုိင္ငံႏွင့္တႏုိင္ငံအၾကားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္အစီအစဥ္အမ်ားႏွင့္ အကူအညီေပးေရး အစီအစဥ္မ်ားကို 
လူနည္းစုအျဖစ္အက်ံဳး၀င္သူမ်ား၏  တရား၀င္အက်ဳိးစီးပြားႏွင္႔ဆက္စပ္ၿပီး ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သင့္
သည္။

အပိုဒ္ ၆
အျပန္အလွန္နားလည္မႈႏွင္႔ ယံုၾကည္မႈျမင့္မားလာေစေရးအတြက္ အျခားနည္းလမ္းမ်ားကိုက်င့္သံုးသည့္အျပင္ လူ 
နည္းစုအျဖစ္အက်ံဳး၀င္သူမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္အေရးကိစၥရပ္မ်ားတြင္  သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင္႔  အေတြ႔အႀကံဳမ်ား 
ဖလွယ္ျခင္းအားျဖင့္လည္း အစိုးရမ်ားမွပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သင္႔သည္။ 

အပိုဒ္ ၇ 
ယခုေၾကညာခ်က္တြင္ခ်မွတ္ထားေသာအခြင့္အေရးမ်ားအေပၚေလးစားမႈကိုျမွင့္တင္ရန္အတြက္အစိုးရမ်ားကပူးေပါင္း  
ေဆာင္္ရြက္သင့္သည္။ 

အပိုဒ္ ၈ 
(၁) ယခုေၾကညာခ်က္ပါအခ်က္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံေတာ္က လူနည္းစုအျဖစ္အက်ံဳး၀င္သူမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ 
ႏိုင္ငံတကာတာ၀န္၀တၱရားမ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဟန္႔တားမည္မဟုတ္။ အထူးသျဖင္္႔ အစိုးရမ်ားသည္ 
၄င္းတို႔အဖြဲ႔၀င္အျဖစ္လက္မွတ္ထိုးထားေသာ ႏို္င္ငံတကာစာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားတြင္
ပါ၀င္သည္ဟုမွတ္ယူရမည့္ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားႏွင္႔ကတိက၀တ္မ်ားအေပၚ ေကာင္းမြန္သည့္ကတိသစၥာျဖင့္ 
ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ရမည္။ 
(၂) ယခုေၾကညာခ်က္ပါ အခြင္႔အေရးမ်ားကိုက်င္႔သံုးရာတြင္ လူသားအားလံုး၏ အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာအသိအမွတ္ျပဳလူ႔အ
ခြင့္အေရးမ်ားႏွင္႔ အေျခခံလြတ္လပ္ခြင္႔မ်ားခံစားခြင့္ကို အဂတိသက္ေရာက္ျခင္းအလ်ဥ္းမရွိေစရ။
(၃) ယခုေၾကညာခ်က္္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာအခြင္႔အေရးမ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ရရွိေစရန္ လုပ္ေဆာင္သည့္ 
အစိုးရမ်ား၏ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာလူ႔အခြင္႔အေရး ေၾကညာစာတမ္းတြင္ပါရွိေသာ တန္းတူညီမွ်မႈမူ
၀ါဒႏွင္႔ဆန္႔က်င္သည္ဟု အျခားဆန္႔က်င္ေၾကာင္း အေထာက္အထားတစံုတရာမရွိမျခင္း မမွတ္ယူရ။
(၄) ယခုေၾကညာခ်က္တြင္ပါ၀င္သည့္အခ်က္မ်ားကိုအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုရာတြင္ အစိုးရမ်ား၏ 
အခ်ဳပ္အျခာအာဏာတန္းတူေရး၊ နယ္နိမိတ္ခုိင္မာမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးလြတ္လပ္ခြင့္တို႔အပါအ၀င္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕၏ ရည္ရြယ္
ခ်က္မ်ားႏွင္႔မူ၀ါဒမ်ားကိုဆန္႔က်င္သည့္လႈပ္ရွားမႈမ်ိးကိုခြင့္ျပဳသည့္ အဓိပၸါယ္မ်ဳိးေကာက္ယူျခင္းမျပဳရ။ 

အပိုဒ္ ၉ 
ကုလသမဂၢစနစ္ရွိ အထူးေအဂ်င္စီမ်ားႏွင္႔ အျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏ ကြ်မ္းက်င္မႈဆိုုင္ရာ နယ္ပယ္အလိုက္၊ 
ယခုေၾကညာခ်က္ပါအခြင္႔အေရးမ်ားႏွင္႔မူ၀ါဒမ်ား အျပည့္အ၀ အေကာင္အထည္ေပၚလာ ေစေရးအတြက္ 
ကူညီေဆာင္ရြက္ရမည္။ 
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သင့္ထံတြင္ အေျခခံအခြင့္အေရးျဖစ္သည့္ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ ရွိၿပီးသား 
ျဖစ္သည္။ မည္သည့္ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ကိုမဆို လြတ္လပ္စြာေျပာဆိုေရးသား ထုတ္ေ၀ 
ႏိုင္သည္။ အစိုးရကို ေ၀ဖန္ျခင္းသည္ ျပစ္မႈမဟုတ္ပါ။ ထိုသုိ႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းအတြက္ 
ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္၍မရပါ။ သင္သည္ လြတ္လပ္ေသာလူသားတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး၊ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ 
ေနႏိုင္ခြင့္ရွိသည္။ သင့္အိမ္မက္ႏွင့္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္အျပည့္ျဖင့္ ရွင္သန္ခြင့္ရိွသည္။ ယံုၾကည္ရာ 
ဘာသာကို ကိုးကြယ္ခြင့္ရွိသလို၊ ဘာသာမဲ့အျဖစ္ေနရန္လည္း ေရြးခ်ယ္ခြင့္ ရွိသည္။ 
သင့္ လူမ်ိဳးစုအတြက္ ရပ္တည္ခြင့္ရွိသည္။ သင့္ ဘာသာစကားျဖင့္ ေျပာဆိုခြင့္ ရွိသလို၊ 
သင့္လူမ်ိဳးဆိုင္ရာ ယဥ္ေက်းမႈအေၾကာင္းေတြကိုလည္း ေလ့လာသင္ယူခြင့္ ရွိသည္။ 
အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ တန္းတူျဖစ္သည္။ ဥပေဒအရ တန္းတူ ဆက္ဆံရမည္။

သင့္တြင္ လြတ္လပ္စြာသြားလာခြင့္ရွိသည္။ သင္ေနေနေသာ ေျမကို အစုိးရက သိမ္းပိုင္ခြင့္ 
မရွိ။ မည္သူမွ သင့္ကို  နစ္္္နာေအာင္လုပ္ခြင့္မရွိပါ။ ျပစ္ဒဏ္ေပးခြင့္၊ ႏွိပ္စက္ခြင့္၊ ဖိႏွိပ္ခြင့္ႏွင့္ 
ၿခိမ္းေျခာက္ခြင့္မရွိပါ။ သင့္ကို ျပစ္မႈတစ္ခုခုျဖင့္ စဲြဆိုထားပါက တရားမွ်တၿပီး ပြင့္လင္း 
ျမင္သာမႈရွိေသာ တရားစီရင္မႈတြင္သာ စီရင္ခြင့္ရွိသည္။ သင့္အျမင္ကို ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုျခင္း  
သို႔မဟုတ္ ဆႏၵျပပြဲမ်ားတြင္ ပါ၀င္ျခင္းကို တရားမ၀င္ေသာလႈပ္ရွားမႈအျဖစ္ မသတ္မွတ္သင့္ပါ။ 
ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ သင္ေထာက္ခံသူကုိသာ မဲေပးခြင့္ရွိသလိုဲ၊ မဲမေပးပဲဲလည္း ေနပိုင္္ခြင့္ ရွိသည္။ 

သင္သည္ လြတ္လပ္ေသာ လူသားတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး လူ႔ဂုဏ္သိကၡာ၊ က်င့္၀တ္တရားျဖင့္ 
ေပ်ာ္ရႊင္ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ဘ၀တြင္ ေနႏိုင္ရန္ႀကိဳးပမ္းခြင့္ရွိသည္။ 


