
ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ     အေျခခံဥပေဒႏွင့္     ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ     သင္ခန္းစာ  

ေမာ္က်ဴးသင္ခန္းစာ (၁)

ေခါင္းစဥ္။ ။ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၊

ရည္ရြယ္ခ်က္ ။   ။  ႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ  ဆုိတာဘာလည္းဆုိတာကုိ

သိေစရန္။

-  ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခံဥပေဒသည္  လူတိုင္းအတြက္ျဖစ္ျပီး

အေရးၾကီးေၾကာင္းသိရိွေစရန္။

- ဖြဲ႔စည္းပုံေပၚေပါက္ေရးအတြက္ မိမိတြင္ မည္ကဲ့သုိ႔ တာဝန္ရိွေၾကာင္း

စဥ္းစားေဖၚ ထုတ္ လာေစရန္။

လႈပ္ရွားမႈ

- မိမိသိရိွထားေသာ ဥပေဒအမ်ဳိးအစားေတြ ဘာေတြရိွသလဲ၊

- တခုနဲ႔တခု ဘယ္လုိသေဘာသဘာဝေတြ ကြာျခားသလဲ၊ 

ေဆြးေႏြးျခင္း

- ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကုိ မွတ္တမ္းတင္ထားပါ။

ဗဟုသုတေပးျခင္း

၁။ ဥပေဒဆုိတာဘာလဲ။

- လူေတြႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာရႈေထာင့္မွ ခ်ဥ္းကပ္လ်ွင္ ဥပေဒ ႏွစ္မ်ဳိးရိွသည္။

(က) တသီးပုဂၢလဆိုင္ရာဥပေဒ

( ခ ) အမ်ားျပည္သူဆုိင္္ရာဥပေဒ ေတြ႔ရိွရတယ္။



(က) တသီးပုဂၢလဆိုင္ရာဥပေဒ (Private Law)

- လူတဦးခ်င္းအၾကား၊ အဖြ႔ဲအစည္း အခ်င္းခ်င္းအၾကား၊ အဖြ႔ဲတစ္ခုႏွင့္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ

အၾကားသာ သက္ဆိုင္သည္။

-     အမႈျဖစ္သူ  အခ်င္းခ်င္းၾကားသာ  သက္ဆို္င္ေသာေၾကာင့္  တသီးပုဂၢလဆိုင္ရာ

ဥပေဒဟု ေခၚသည္၊၊

ဥပမာ   - ဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒ ။

       -  တရားမနစ္နာမႈဥပေဒမ်ား ။  

( ခ ) အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာဥပေဒ (Public Law)

-  လူ႔အဖြဲ႔အစည္း  အားလုံးအေပၚတြင္  လႊမ္းၿခံဳမႈရိွေနၿပီး  အားလုံးႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ

ဥပေဒျဖစ္သည္။

-  လူတုိင္း  ေလးစားလုိက္နာရမည့္  တာဝန္၊  ရယူကာကြယ္ႏိုင္ေသာ  အခြင့္အေရးတုိ႔

အက်ဳံးဝင္သည္၊၊ 

ဥပမာ - အခြန္ဥပေဒ (Law Of Taxation) ။

- ရာဇဝတ္ဥပေဒ (Criminal Law) ။

- လူမႈဖူလုံေရးဥပေဒ (Law of Social Welfare) ။

- အထင္အရွားဆုံးႏွင့္အေရးအႀကီးဆုံးေသာ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာဥပေဒတရပ္မွာ -

ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒ (Constitutional Law) ပင္ျဖစ္သည္။

၂။ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆုိသည္မွာ

(က) ႏုိင္ငံသားတုိ႔ တည္ေဆာက္ခ်င္ေသာ ႏုိင္ငံပံုစံကုိ ပံုေဖာ္ေပးျခင္း၊၊

( ခ ) ႏိုင္ငံသားတို႔ ေမွ်ာ္မွန္းေသာ လူ႔အဖြ႔ဲအစည္း၏ ပံုသ႑ာန္ကုိ ထင္ဟပ္ေစျခင္း၊၊



( ဂ ) ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ လုိခ်င္ေသာအခြင့္အေရးကိုကာကြယ္ျပဌာန္းေပးျခင္း ။

( ဃ ) အစုိးရ၏ ပံုသ႑ာန္ကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးျခင္း။

(င) အစုိးရအေနျဖင့္ အာဏာအလြဲသုံးစားမႈမ်ား မျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ ကာကြယ္ျပဌာန္းေပးျခင္း။

( စ ) ႏိုင္ငံတႏုိင္ငံအတြင္းရိွ ဥပေဒအားလုံး၏ ပင္မဥပေဒျဖစ္ျခင္း။

(ဆ) အတိတ္ကျဖစ္ရပ္ေတြကုိ ျပန္လည္သံုးသပ္၊ လက္ရွိ ရင္ဆုိင္ေနရတဲ့

ျပႆနာေတြကုိ ဘာေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားရတယ္ဆုိတဲ့ အေၾကာင္းအရင္းကုိရွာေဖြ၊ အနာဂတ္မွာ

အေကာင္းဘက္ကို ဦးတည္ ေျပာင္းလဲႏုိင္ဖို႔ ေရးဆြဲျပဌာန္းရျခင္း။

၃။ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံပညာရွင္မ်ား၏ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအား အနက္အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆုိခ်က္မ်ား။

(က) ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အေျခခံအခြင့္အေရးကို ျပဌာန္းေပးၿပီး

အစုိးရလုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာမ်ားကုိ သတ္မွတ္ျပဌာန္းေပးေသာ အစုိးရႏွင့္ ႏိုင္ငံသားတုိ္႔၏

ပဋိညာဥ္တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။

(ခ)  ႏုိင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအတြက္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္

လြတ္လပ္ခြင့္ မ်ားအား အကာအကြယ္ေပးမႈ စသည္တုိ႔ကုိ ဥပေဒေဝၚဟာရမ်ား၊ စာပုိဒ္မ်ား၊

ပုဒ္မမ်ားျဖင့္ က်စ္လစ္စြာျဖင့္ ေရးသားထားေသာ အေထာက္အထားစာတမ္း ျဖစ္သည္။

(ဂ)  သမုိင္းအရ ရႈျမင္သုံးသပ္လ်ွင္ အေျခခံဥပေဒသည္ အစုိးရကုိထိန္းခ်ဳပ္ၿပီး

ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အခြင့္  အေရးကုိ ကာကြယ္ေပးသည့္ ကိရိယာပင္ ျဖစ္သည္။

(ဃ) အစုိးရအာဏာမ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထု၏ ခံစားပုိင္ခြင့္မ်ားကုိ စုစည္းေဖာ္ျပထားေသာ

အစုိးရႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအၾကား ဆက္ဆံေရး ေျပျပစ္ေခ်ာေမာေစရန္ ညွိႏိႈင္းသတ္မွတ္ထားေသာ

မူမ်ားျဖစ္သည္။

၄ ။ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ႏွင့္ ဥပေဒကြာျခားခ်က္ 



- ဥပေဒ  သည္  လူသားတို႔အား  အစီအစဥ္တက်  ျငိမ္းခ်မ္းစြာေနထုိင္ႏိုင္ရန္  ျပဌာန္းျခင္း

ျဖစ္သည္။

 - Do & Don't

- ဥပေဒျပဌာန္းထားလွ်င္ ထုိဥပေဒကုိ လူတုိင္း လုိက္နာရမည္။

ဖြဲ႔စည္းပံုအျခခံဥပေဒဆုိတာ

- အစုိးရအခ်င္းခ်င္းၾကား၊ အစုိးရႏွင့္ျပည္သူမ်ားအၾကား ျဖစ္ပြားေသာျပႆနာမ်ားကုိ

ေျဖရွင္းေပး သည္၊၊

-  အစုိးရႏွင့္ျပည္သူတုိ႔အၾကား ဆက္ဆံေရးေခ်ာေမာေစရန္ ျပဌာန္းသည္။

Deepening 

သင္တန္းသားမ်ားအား အုပ္စုဖြဲ႔၍ ေအာက္ပါေခါင္းစဥ္မ်ားျဖင့္ ေဆြးေႏြးခုိင္းပါ။

- ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒသည့္ ဘာေၾကာင့္ အေရးၾကီးပါသလဲ ။

- ဘာ့ေၾကာင့္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို ေလ့လာဖုိ႔ လုိအပ္သလဲ ။

ဗဟုသုတေပးျခင္း

- ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒသည္ ဘာ့ေၾကာင့္ အေရးႀကီးသလဲ။

( က ) အထြတ္အထိပ္ျဖစ္ျခင္း /ႏုိင္ငံေတာ္၏ အျမင့္ဆံုးဥပေဒျဖစ္ျခင္း။

(ခ) အစုိးရအာဏာပုိင္မ်ားက ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးအေပၚ

ခ်ဳပ္ခ်ယ္ကန္႔သတ္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္လာလ်င္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကုိ ကိုင္စြဲ၍ ႏုိင္ငံသားမ်ားက

ခုခံကာကြယ္ႏုိင္ျခင္း။

(  ဂ ) ဥပေဒစုိးမုိးေရး အေျခခံကုိ အုတ္ျမစ္ခ်ေပးျခင္း။

- ဘာ့ေၾကာင့္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကုိ ေလ့လာဖုိ႔လုိအပ္သလဲ။

( က ) လူတုိင္းႏွင့္သက္ဆုိင္သည္။ 



(  ခ ) မိမိအခြင့္အေရးကုိ သိရိွနားလည္ရန္။  

(  ဂ ) အစုိးရရဲ႕ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္မႈကုိ သိရိွရန္။

( ဃ) ဒီဖြဲ႔စည္းပံုက လူထုကုိ အဓိကကာကြယ္ေပးထားသလား၊ အစုိးရကုိ အဓိကကာကြယ္ေပး

      ထားသလား။

Synthesis

- ယၡဳလုိ႔ေလ့လာျပီး မိမိတြင္ ဘယ္လုိတာဝန္ေတြရိွသည္ဟု ယူဆပါသလည္း 

- ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ ဘယ္လို ပုံေဖၚမလဲ

----------------------------------------------------------------------------------------------

ေမာ္က်ဴးသင္ခန္းစာ (၂)

ေခါင္းစဥ္။ ။ လူထုပါဝင္ပါတ္သတ္ႏုိင္ေသာ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ

ရည္ရြယ္ခ်က္

- ႏိူင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲရာတြင္  လူထု၏ပါဝင္မႈ အေရးႀကီးေၾကာင္းကုိ

ေဆြးေႏြးစဥ္းစား လာေစရန္၊

-  ၂ဝဝ၈ခုႏွစ္၊  ႏုိငငံ္ေတာ္ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ  ေရးဆြဲရာတြင္  စစ္မွန္ေသာ

လူထုကုိယ္စားလွယ္မ်ား မပါဝင္ႏိုင္ခ့ဲမႈအေျခအေနကုိ မွတ္မိ သတိျပဳမိေစရန္။

လႈပ္ရွားမႈ

- သင္တန္းသားမ်ားကို တဦးလ်င္ စာရြက္ တရြက္စီေပးပါ။

- မိမိဘဝအသက္ရွင္ရပ္တည္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ လုိအပ္ခ်က္ တခုစီကုိ

ခ်ေရးခုိင္းပါ။

- ေရးထားေသာအခ်က္မ်ားကုိ တဦးစီဖတ္ၾကား တင္သြင္းရွင္းျပခိုင္းပါ ။



(ဤေနရာတြင္ ပါဝင္သူအားလုံး၏ သေဘာထားကုိ ရယူ၍ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သလုိ၊

သင္တန္း ေစ့စပ္ ေဆာ္ၾသသူမွ တခ်ဳိ႕သူမ်ားကုိ အခ်ိန္ေသာ္လည္းေကာင္း၊

အျခားအေၾကာင္းျပခ်က္ တခုခုကုိေသာ္လည္း ေကာင္း ျပ၍ မရယူဘဲလည္း လုပ္ႏုိင္သည္)။

- သင္တန္းသားမ်ားအတြင္းမွ လူတခ်ဳိ႕ (သြက္လက္မႈရိွသူ သုံးေလးဦး) ကုိ

ဦးစားေပးေခၚယူ၍ သင္ တန္းသားမ်ား၏ တင္ျပခ်က္မ်ားအနက္ တူသည့္အခ်က္မ်ားကုိ စုၿပီး

စာရင္းျပဳစုခိုင္းပါ။

(ဤေနရာတြင္ နည္းျပမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ မိမိကုိယ္တုိင္ အမည္တပ္ျပီး

ေရြးခ်ယ္ေခၚယူပါ။ ဥပမာ - အမ်ဳိးသမီးကုိယ္စားလွယ္၊ အလုပ္သမားကုိယ္စားလွယ္၊

တုိင္းရင္းသားကုိယ္စားလွယ္)။

- ၄င္းတုိ႔ အုပ္စုဖြဲ႔ေပးထားေသာ အခ်က္မ်ားကုိ ၾကည့္ၿပီး သင္တန္းဦးေဆာင္သူမွ

ဘာေတြလုပ္ေပးမည္၊ ဘာေတြျဖစ္ဖုိ႔လိုအပ္သည္။ အဲဒီအတြက္ ပါဝင္သူမ်ားအေနျဖင့္ ဘယ္လို

တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ရမည္ ဆုိသည္ ကုိ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ပါ။ 

(ဤေနရာတြင္ သင္တန္းဦးေဆာင္သူ၏ သေဘာထားျဖင့္သာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္

ခ်သြားသည္ဆုိတာကို ေပၚလြင္မႈ ရိွပါေစ)။

- ကုိယ္စားလွယ္မ်ားမွ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ သင္တန္းသားမ်ားသိေအာင္

ဖတ္ၾကားျပခုိင္းပါ၊ ၿပီးလ်င္ သင္ပုန္းေပၚတြင္ ကပ္ထားပါ။

- သင္တန္းသားမ်ားအားလုံးကုိ စာရြက္မ်ားေပးျပီး အခုဆုံးျဖတ္ထားေသာ အခ်က္မ်ားကို

ေထာက္ခံ လွ်င္ ၾကက္ေျခခတ္ၿပီး၊ ကန္႔ကြက္လ်င္ အမွန္ျခစ္ခုိင္းပါ။

- သင္တန္းနည္းျပမွ ရရိွေသာမဲမ်ားကုိ အားလုံးနီးပါး ၾကက္ေျခလုိက္ခတ္ျပီး၊ အမ်ားစုမွ

ေထာက္ခံ ေၾကာင္း ေၾကညာၿပီး အတည္ျပဳပါ။

ေဆြးေႏြးမႈ

(၁) ဘယ္လုိမ်ဳိး စိတ္ခံစားမႈ ျဖစ္ေပၚပါသလဲ။

- မိမိဆႏၵကုိ ေဖၚထုတ္ခြင့္မရလုိက္သူ (မေရးရသူ၊ ေရးထားၿပီးမွ မေျပာရသူ)။

- ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ခြင့္မရသူ၊--ပါဝင္ခြင့္ရသူ

(သင္တန္းနည္းျပမွေခၚယူသူ)။

- ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္အခါ မိမိဆႏၵမပါလိုက္ရသူ။



- မိမိတုိ႔အေပၚဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ေပးတဲ႔အတြက္ ဘယ္လုိခံစားရသလဲ။

(ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ေပးသူအေပၚ)။

(၂) ဘယ္လုိေတြျဖစ္ခဲ့သလဲ။ ဘာေတြကုိ ပိတ္ပင္ကန္႔သတ္ခံရသလဲ။

(၃) လက္ေတြ႔မွာ ဘယ္လုိ အရာေတြနဲ့ ဆက္စပ္ေနလဲ။

ဗဟုသုတေပးျခင္း (အပိုင္း - ၁)

မိမိတို႔အေနျဖင့္ ပါဝင္မႈရရန္ လုိအပ္ေၾကာင္းႏွင့္ ပါဝင္မႈရဖုိ႔အတြက္ဆုိ ေအာက္ပါအတိုင္း

ရရိွရန္လုိ အပ္ေၾကာင္းကို ရွင္းျပပါ။

(၁) ပါဝင္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေအာက္ပါတုိ႔ကုိေဆြးေႏြးရွင္းျပပါ။ 

 (က) စဥ္းစားေတြးေခၚႏုိင္ခြင့္။

(ခ) ထုတ္ေဖၚတင္ျပခြင့္။

(ဂ) ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ပုိင္ခြင္႔။

(ဃ) ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္။

(င) ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ခြင့္။

(စ) ျပန္လည္ဆန္းစစ္၊ သုံးသပ္ခြင့္။

ပုိမုိနက္ရိႈင္းစြာေဆြးေႏြးေစျခင္း

(၁) သင္တန္းသားမ်ားအားအုပ္စုခြဲ၍ မိမိလက္ေတြ႔ဘဝတြင္ ထုတ္ေဖၚခြင့္မရခဲ့ျခင္း၊

ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာ တြင္ ပါဝင္မႈမရိွခ့ဲျခင္း အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို ေဆြးေႏြးဖလွယ္ခုိင္းပါ။

(၂) ပါဝင္ခြင့္ရိွျခင္း၏ အက်ဳိးဆက္ႏွင့္ ပါဝင္ခြင့္မရတဲ့အတြက္ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည့္

အက်ဳိးဆက္မ်ားကုိ ေဆြးေႏြး ေဖၚထုတ္ခုိင္းပါ။

ပါဝင္ခြင့္ ေပးျခင္းျဖင့္ -- ေၾကနပ္ႏွစ္သိမ့္မႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈႏွင့္ ဖြံၿဖိဳးတုိးတက္မႈကုိ ဦးတည္။

ပါဝင္ခြင့္ မေပးျခင္းသည္ -- စိတ္မေက်နပ္မႈ၊ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ဆုံးရံႈးနစ္နာမႈမ်ားကုိ

ဦးတည္။



ပါဝင္ခြင့္ကို ပိတ္ပင္ျခင္းသည္ လူ႔အခြင့္အေရးကုိ မေလးစားျခင္း၊

ခ်ဳိးေဖါက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

(၃) ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္၍ မိမိအေနျဖင့္ မည္ကဲ့သို႔ ပါဝင္ခြင့္

ရခဲ့သလဲ။   (ဆႏၵမဲ မေပးမီ၊ ဆႏၵမဲေပးခ်ိန္)။

ပါဝင္ခြင့္ရွိမရိွ ေအာက္ပါနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ႏုိင္သည္။

- လူထုဆီကေန သေဘာထား ဆႏၵေကာက္ယူျခင္း တႀကိမ္တစ္ခါမွ်မရိွ။

 - သတင္းစာတြင္တင္ျပခြင့္မရိွ။

 - လူထုအသင္းအဖြဲ႔ကေန တင္ျပတယ္ဆိုတာမရိွ။

- ပညာရွင္ေတြရဲ့ သုေတသနျပဳခ်က္ေတြကုိ အေလးထားေဆြးေႏြးၿပီး

ဥပေဒျပဳခဲ့တာမ်ဳိးလည္း မရိွ။

- တကၠသုိလ္ေတြမွာ ေဆြးေႏြးျငင္းခံုမႈေတြလည္း မရိွ။

- ေပၚလာတဲ့ဥပေဒေၾကာင့္ နစ္နာသြားႏိုင္သူ သက္ဆိုင္သူေတြကုိ

ဖိတ္ေခၚတင္ျပခြင့္ျပဳျခင္း မရိွ။

- အမ်ဳိးသားညီလာခံအတြင္း ေဆြးေႏြးေနစဥ္မွာ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ တက္ေရာက္

နားေထာင္ခြင့္မျပဳ။

- အမ်ဳိးသားညီလာခံအတြင္း ေဆြးေႏြးပြမဲ်ားကုိလည္း ရုပ္ျမင္သံၾကားမ်ားရိုက္ကူး၍

ျဖန္႔ခ်ီခြင့္ မျပဳခဲ့။

- ညီလာခံေဆြးေႏြးပြဲမွ မွတ္တမ္းမ်ားကုိ ပံုမွန္စနစ္တက် ထုတ္ေဝျဖန္႔ခ်ီျခင္း မရိွ။

ေလ့လာဖတ္ရႈခြင့္ 

မျပဳခဲ့။ 

ဗဟုသုတေပးျခင္း (အပုိင္း - ၂)

နအဖ ၏ ပါဝင္ခြင့္ကုိ ပိတ္ပင္ထားေသာ အခ်က္၊ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ရွာေဖြၿပီး

ေဆြးေႏြးရွင္းျပပါ။



- ဦးတည္ခ်က္ (၆) ခ်က္ ခ်မွတ္ရာတြင္ နအဖ တဖြဲ႔တည္းသာ ေဆာင္ရြက္မႈ။

- ကုိယ္စားျပဳမႈ (အမ်ဳိးသားညီလာခံတြင္ပါဝင္ခဲ့သည့္ ကုိယ္စားလွယ္ကိစၥ)။

- လုပ္ပုိင္ခြင့္ျပဳသည့္ ဥပေဒ (၁၊၉ဝ) ႏွင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ကို ပိတ္ပင္သည့္ ဥပေဒ (၅၊၉၆)။

- အမ်ဳိးသားညီလာခံအတြင္း ပိတ္ပင္ကန္႔သတ္မႈမ်ား။

- လူထုကုိ ပါဝင္ခြင့္ျပဳႏုိင္သည့္နည္းလမ္းမ်ားကုိ အသုံးမျပဳျခင္း။

- ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒေရးဆြဲျခင္းတြင္ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ မကုိက္ညီျခင္း၊ ဆႏၵသေဘာထားမ်ားကုိ

ထုတ္ေဖၚ ေဆြးေႏြးခြင့္ မရခ့ဲသျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား မတက္ေရာက္ေတာ့ျခင္း။

နက္ရွဳိင္းစြာေဆြးေႏြးျခင္း

- လူထုဆႏၵ၊ လူထုပါဝင္ခြင့္ မရခဲ့ေသာ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္၊ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံစည္းမ်ဥ္းအား

သင္ဘယ္လုိ သေဘာရလဲ

- ဘယ္လုိအႏၱရာယ္ရိွသလဲ

Synthesis 

- အထက္ပါတုိ႔ကုိ ေလ့လာၿပီး မိမိအေနျဖင့္ ဘာလုပ္သင့္သလဲ။

-----------------------------------------------------------------------

ဦးတည္ခ်က္ (၆) ခ်က္ခ်မွတ္ရာတြင္ နအဖ တဖြဲ႔တည္းသာ ေဆာင္ရြက္မႈ

- နအဖညီလာခံ ဦးတည္ခ်က္ (၆)ခ်က္ 

          ၁။ ျပည္ေထာင္စုမၿပဳိကြဲေရး။

          ၂။ တိုင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္မႈ မျပဳိကြဲေရး။

          ၃။ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တ့ံခိုင္ၿမဲေရး။

          ၄။ စစ္မွန္ေသာပါတီစုံ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ထြန္းကားေရး။



          ၅။ ႏိုင္ငံေတာ္၌တရားမွ်တျခင္း၊ လြတ္လပ္ျခင္းႏွင့္ ညီမွ်ျခင္းတည္းဟူေသာ

ေလာကပါလတရားမ်ား ပိုမိုထြန္းကားေရး။

          ၆။ အနာဂတ္ႏုိင္ငံေတာ္ အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္မႈအခန္းက႑တြင္ တပ္မေတာ္က

ပါဝင္ထမ္း ေဆာင္ႏိုင္ေရးတို႔ ျဖစ္ပါသည္။ (မွတ္ခ်က္။ ။ “အနာဂတ္ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႔

အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရး ဦးေဆာင္မႈ အခန္းက႑မွာ တပ္မေတာ္က ပါဝင္ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ေရးဆိုတဲ့မူကို

အမ်ဳိးသားညီလာခံက ခ်မွတ္ခဲ့တာ မဟုတ္ ဘူးဆိုတာကို သတိျပဳပါ။ နဝတ/နအဖရဲ႕အမိန္႔အမွတ္-

၁၃/၉၂ နဲ႔ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ေအာက္တိုဘာလ ၂ ရက္ေန႔မွာ ခ်မွတ္ခဲ့တာ ျဖစ္တယ္။

 ကုိယ္စားျပဳမႈ (အမ်ဳိးသားညီလာခံတြင္ပါဝင္ခ့ဲသည့္ ကုိယ္စားလွယ္ကိစၥ) 

- လုပ္ပုိင္ခြင့္ျပဳသည့္ ဥပေဒ (၁၊၉ဝ) ႏွင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ကို ပိတ္ပင္သည့္ ဥပေဒ (၅၊၉၆) ႏွင့္

- အမ်ဳိးသားညီလာခံအတြင္း ပိတ္ပင္ကန္႔သတ္မႈမ်ား၊

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ အမ်ဳးိသားညီလာခံအေပၚသေဘာထားစာတမ္းမွ

အာဏာပုိင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္

၇။ (ခ) ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔သည္ ၂၇-၇-၉ဝ ရက္ေန႔တြင္

ေၾကညာခ်က္အမွတ္ (၁/၉ဝ) ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ယင္းေၾကညာခ်က္တြင္ “

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒ ပုဒ္မ (၃) တြင္ လႊတ္ေတာ္ကုိ မဲဆႏၵနယ္မ်ားမွ

ဤဥပေဒႏွင့္အညီ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္လိုက္ေသာ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္

ဖြဲ႔စည္းရမည္ ” ဟူ၍ျပဌာန္းပါရိွသည္။ ယင္းျပဌာန္းခ်က္ႏွင့္အညီ လႊတ္ေတာ္ေခၚယူ ဖြဲ႔စည္းျခင္းကုိ

ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔က ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ ဟုလည္းေကာင္း၊ “

ယေန႔အေျခအေနတြင္ ျပည္သူမ်ားကေရြးေကာက္ တင္ေျမွာက္လိုက္ေသာ

ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ အနာဂတ္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကုိ

ေရးဆြဲၾကရန္တာဝန္ရိွသၫ့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖစ္သည္ ” ဟုလည္း ေကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ေပသည္။

၇။ (ဂ) ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔ အတြင္းေရးမႈး (၁) က ၁၈-၁ဝ-၉၁

ရက္ေန႔တြင္ ကြၽန္း ေခ်ာင္း ဓါတ္ေျမၾသဇာစက္႐ံု၌ “ အာဏာလြဲေျပာင္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္

အစီအစဥ္ကို နဝတ၏ ေၾကညာခ်က္ (၁/၉ဝ) တြင္ အတိအလင္း ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း၊ ခိုင္မာသည့္

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတရပ္ ေပၚေပါက္ရန္ ေရွးဦး စြာ အမ်ိဳးသားညီလာခံတရပ္



ေခၚယူရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ခုိင္မာသည့္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒတရပ္ကုိ တုိင္ပင္ ေရးဆြဲၾက၍

ျပည္သူကို တင္ျပအတည္ျပဳခ်က္ ရယူရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အမိ်ဳးသားညီလာခံေခၚယူေရးမွာ ႏိုင္ငံ

ေရးပါတီမ်ား၊ ေရြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ တာဝန္ျဖစ္သည္။ နဝတက

လိုအပ္သည္မ်ားကုိ ပံ့ပုိး မွာျဖစ္ေၾကာင္း။ ”ထပ္မံအတည္ျပဳ ေျပာၾကားခဲ့ေပေသးသည္။

၁ဝ။ ဤသို႔ျဖင့္ အမ်ိဳးသားညီလာခံက်င္းပေရးအတြက္ အမိ်ဳးသားညီလာခံက်င္းပေရး

ၫိုႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲကို

(၂၃-၆-၉၂)ရက္ေန႔မွ (၁ဝ-၇-၉၂)ရက္ေန႔မ်ားအတြင္း က်င္းပခဲ့သည္ကုိ ေဆြးေႏြးပြဲ၌

ဦးေဆာင္က်င္းပေရး ေကာ္မတီဥကၠ႒က “ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တိုင္းရင္းသားလူမိ်ဳးမ်ား

ေနထုိင္လ်က္ရိွေသာေၾကာင့္ ၎တို႔ရဲ႕ဆႏၵ သေဘာထားမ်ားကုိ ညွိႏိႈင္းရယူၿပီး

ခိုင္မာတဲ့ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတစ္ရပ္ ေရးဆြဲျပဌာန္းရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း၊ ယေန႔အေျခအေနမွာ

ျပည္သူမ်ားက ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္လိုက္တဲ့ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားဟာ အနာဂတ္

ဒီမုိကေရစီႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ေရးဆြဲၾကရန္ တာဝန္ရိွတဲ့ပုဂၢိဳလ္မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ”

ဟုလည္း ေကာင္း၊ “ အမ်ိဳးသားညီလာခံက်င္းပတဲ့အခါ ညီလာခံကိုယ္စားလွယ္မ်ားရဲ႕

ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအေပၚ ဘယ္ပုံ ဘယ္နည္းနဲ႔ ဆုံးျဖတ္ရယူမယ္ဆိုတဲ့ ကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး

ေျပာၾကားရမယ္ဆိုရင္ ဒီမုိကေရစီနည္းလမ္းနဲ႔အညီပဲ ျဖစ္လိမ့္မယ္လို႔ေျပာလိုပါတယ္”

ဟုလည္းေကာင္း ေျပာၾကားခ့ဲေပသည္။

အမ်ဳိးသားညီလာခံအတြင္းျဖစ္ေပၚခ့ဲသည့္ ပကတိအေျခအေနမ်ား

၁၄။ အမ်ိဳးသားညီလာခံတြင္ျဖစ္ေပၚခဲ့သၫ့္

ပကတိအေျခအေနမ်ားကုိေစ့ငံုစြာသံုးသပ္မည္ဆိုပါက မူလရည္ ရြယ္ခ်က္မ်ားမွ

တစတစကြဲလြဲလာခ့ဲသည္ကုိ အထင္အရွား ေတြ႔ရိွရေပသည္။ အမိ်ဳးသားညီလာခံ ေအာင္ျမင္

ေရးအတြက္ မျဖစ္သင့္မျဖစ္ထိုက္ေသာ ကိစၥတရပ္ျဖစ္သည္။ ပံုစံမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္း

ျဖစ္ေပသည္။

(က) ညီလာခံ၏ ဦးတည္ခ်က္မ်ားႏွင့္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကုိ

အမိ်ဳးသားညီလာခံက်င္းပေရး ၫိွႏိႈင္း ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ လည္းေကာင္း၊ ညီလာခံတြင္လည္းေကာင္း၊

ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ၫွိႏိႈင္းၿပီးမွ ျပစုျခင္းမရိွေပ။



(ခ) ညီလာခံကုိယ္စားလွယ္ အခ်ိဳးအစားကုိ ၾကၫ့္ျပန္ေသာအခါ ျပည္သူက ေရြးေကာက္

တင္ေျမွာက္ လိုက္သၫ့္ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ညီလာခံကုိယ္စားလွယ္အားလံုး၏ (၁၅

ဒသမ ၂၄)ရာခိုင္ႏႈန္းသာ

ပါရွိေသာေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားညီလာခံတြင္အၿမဲထာဝစဥ္ “အနည္းစု”သာျဖစ္ေနသည္။

(ဂ) စာတမ္းမ်ားကုိ ျပစုတင္ျပရာ၌လြတ္လပ္မူမရိွဘဲ အာဏာပိုင္မ်ားက စီစစ္ၿပီး

ျပင္ဆင္ေပးေစလို သည္မ်ားကုိ ျပင္ဆင္ေပးရသည္။

(ဃ) ညီလာခံအတြင္း ေဆြးေႏြးရာ၌ အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ဖလွယ္ခြင့္(မရိွေခ်)။

တင္ျပခ်က္မ်ား အေပၚ စီစစ္သံုးသပ္လွ်က္ အသင့္ျမတ္ဆုံးကုိ ၫွိႏိႈင္းေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ မရိွေခ်။

(င) ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ စီစစ္တင္ျပခ်က္ အမ်ားအျပားကုိ ဥေပကၡာျပဳခဲ့သည္။

(စ) ေဆြးေႏြးခ်မွတ္ရာ၌ အေျခခံမူမ်ားသာမက အေသးစိတ္မ်ားပါ ပါဝင္ေနသည္။

(ဆ) အလွၫ့္က်သဘာပတိအဖြ႔ဲ စာတမ္းမ်ားကုိ ၿခံဳငံုသံုးသပ္ၿပီး

ေထာက္ခံတင္ျပေပးရသည္။

(ဇ) ဘာသာရပ္တခုအေပၚ အျပၫ့္အစံုေဆြးေႏြးျခင္း မျပဳရေသးသည္မ်ားကုိပါ

တပါတည္း ဆံုးျဖတ္ ခ်က္ ခ်မွတ္သည္မ်ားကုိ ေတြ႔ရိွရသည္။

(စ်) ညီလာခံက်င္းပရာ၌ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒမ်ားေရးဆြဲစဥ္ကက့ဲသို႔  အခ်ိန္ဇယား

သတ္မွတ္ ခ်က္ မရိွေပ။

၁၉။ အမ်ိဳးသားညီလာခံကုိ ယခုအတုိင္း ဆက္လက္က်င္းပသြားမည္ဆုိပါက . . .

(က) အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး၊

(ခ) စစ္မွန္ေသာ ပါတီစုံဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံေတာ္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေရး၊

(ဂ) အမ်ားျပည္သူတုိ႔ ယုံၾကည္လက္ခံႏုိင္ေသာ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတရပ္

ေပၚထြန္းေရးမ်ားကုိ အေထာက္အကူျပဳႏုိင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။

ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔၊ အမ်ိဳ းသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊

ရန္ကုန္ၿမိဳ႔။ ၁၃၅၇ ခုႏွစ္၊ နတ္ေတာ္လဆန္း (၁)ရက္။ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလ (၂၂)ရက္။



----------------------------------

ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒေရးဆြဲျခင္းတြင္ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ မကုိက္ညီျခင္း၊

ဆႏၵသေဘာထားမ်ားကုိ ထုတ္ေဖၚေဆြးေႏြးခြင့္ မရခဲ့သျဖင့္ -

-အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္တုိမွ

အမ်ဳိးသားညီလာခံသုိ႔ ဆက္လက္တက္ေရာက္ျခင္း မျပဳလုပ္ေတာ့ဘဲ ထြက္ခြာခဲ့ၾကသည္။

အပစ္အခက္ရပ္စဲထားေသာ တုိင္းရင္းသားအဖြ႔ဲအစည္းတစ္ခုျဖစ္သည့္

မြန္ျပည္သစ္ပါတီမွလည္း ညီလာခံသို႔ ေလ့လာသူအဆင့္အျဖစ္ အဆင့္ေလ်ာ့ခ်ျပီး

တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

--------------------------------------------------------------

ႏုိင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔

ႏိုင္ငံေတာ္တာဝန္ကုိ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းစြာ စနစ္တက် လႊဲေျပာင္းေပးေရးႏွင့္

အမ်ဳိးသားညီလာခံလုပ္ငန္းမ်ား

ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ရြက္ေရးတို႔ကို ေႏွာက္ယွက္ဆန္႔က်င္ျခင္းမွ ကာကြယ္သည့္ ဥပေဒ။

(ႏုိင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔ ဥပေဒအမွတ္ ၅/၉၆)

၁၃၅၈ ခုႏွစ္ ၊ နယုန္လျပည့္ေက်ာ္ ၇ ရက္

(၁၉၉၆ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၇ ရက္)

အခန္း (၂)

တားျမစ္ခ်က္မ်ား

၃။ မည္သူမဆုိ သို႔မဟုတ္ မည္သည့္အဖြဲ႔အစည္းမဆုိ ေအာက္ပါတားျမစ္ခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္ကုိ

တုိက္ရိုက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝုိက္၍ျဖစ္ေစ ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ျခင္းမျပဳရ—

(က)ႏိုင္ငံေတာ္တည္ၿငိမ္ေရး၊ ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ တရားဥပေဒ စိုးမုိးေရးတို႔ကုိ

ထိခုိက္ ပ်က္ျပားေစရန္ လႈံ႔ေဆာ္ျခင္း၊ ဆႏၵျပျခင္း၊ ေဟာေျပာျခင္း၊ ေျပာဆုိျခင္း သို႔မဟုတ္

ေရးသားျဖန္႔ေဝျခင္း၊



(ခ)အမ်ဳိးသား ျပန္လည္စည္းလံုးညီညြတ္ေရးကုိ ထိခုိက္ပ်က္ျပားေစရန္ လႈံေဆာ္ျခင္း၊

ေဟာေျပာျခင္း၊ ေျပာဆုိျခင္း သို႔မဟုတ္ ေရးသားျဖန္႔ေဝျခင္း၊

(ဂ) ခုိင္မာသည့္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျဖစ္ေပၚလာေရးကို ေရွးရႈ၍ အမ်ဳိးသားညီလာခံက

ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိေသာလုပ္ငန္းမ်ားကို ထိခုိက္ပ်က္ျပားေစရန္ျဖစ္ေစ၊ ေသးသိမ္ေစရန္ျဖစ္ေစ၊

ျပည္သူမ်ား အထင္အျမင္ လြဲမွားေစရန္ျဖစ္ေစ ေႏွာက္ယွက္ျခင္း၊ ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ ဟန္႔တားျခင္း၊

လႈံ႔ေဆာ္ျခင္း၊ ေဟာေျပာျခင္း၊ ေျပာဆိုျခင္း သို႔မဟုတ္ ေရးသားျဖန္႔ေဝျခင္း၊

(ဃ)တရားဝင္ေဆာင္ရြက္ပိုင္ခြင့္မရိွဘဲ အမ်ဳိးသားညီလာခံ၏ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ျခင္း

သို႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံ ေတာ္ ဖြ႔ဲစည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို ေရးဆြဲျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေရးဆြဲျဖန္႔ေဝျခင္း၊

(င ) အထက္ပါ တားျမစ္ခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ကို ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ရန္ အားထုတ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္

အားေပးကူညီ ျခင္း။

အခန္း(၃)

ျပစ္ဒဏ္မ်ား

၄။ မည္သူမဆုိပုဒ္မ ၃ ပါ တားျမစ္ခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ကို ေဖာက္ဖ်ကက္်ဴးလြန္ေၾကာင္း

ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ျခင္း ခံရ လွ်င္ ထုိသူကို ေထာင္ဒဏ္အနည္းဆုံး (၅)ႏွစ္မွ

အမ်ားဆုံး(၂ဝ)ႏွစ္အထိ ခ်မွတ္ရမည့္အျပင္ ေငြဒဏ္လည္း ခ်မွတ္ႏိုင္သည္။

၅။ ပုဒ္မ ၃ ပါ တားျမစ္ခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ကုိ အဖြဲ႔စည္းတစ္ခုခုက ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္လွ်င္ ျဖစ္ေစ၊

အဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုခု၏ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ အားေပးကူညီမႈျဖင့္ေသာ္

လည္းေကာင္း မည္သူမဆုိ ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္လွ်င္ျဖစ္ေစ ယင္းအဖြဲ႔အစည္းကို—

(က) ကာလသတ္မွတ္၍ ရပ္ဆိုင္းထားႏိုင္သည္။

(ခ) ဖ်က္သိမ္းႏိုင္သည္ သို႔မဟုတ္

(ဂ) မတရားအသင္းမ်ား ဥပေဒအရ မတရားအသင္းအျဖစ္ေၾကညာႏုိင္သည္။

၆။ ပုဒ္မ ၅ အရ အေရးယူျခင္းခံရသည့္ အဖြ႔ဲအစည္းပိုင္ ေငြေၾကးႏွင့္ ပစၥည္းအရပ္ရပ္ကုိလည္း

ႏိုင္ငံေတာ္ ဘ႑ာအျဖစ္ သိမ္းဆည္းႏိုင္သည္။

-------------------------------------------------

ရွာေဖြဖတ္ရႈရမည့္ အရာ ။   ။



- အမ်ဳိးသားညီလာခံက်င္းပေရးလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား။

- အမ်ဳိးသားညီလာခံ ကုိယ္စားလွယ္ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္မႈ။

- အမ်ဳိးသားညီလာခံကုိယ္စားလွယ္ေရြးခ်ယ္မႈ။

- အမ်ဳိးသားညီလာခံမွ ေဆြးေႏြးခ်မွတ္ထားေသာ အေျခခံမူမ်ားမွ အခ်က္မ်ား။

- နအဖ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ (၁/၉ဝ)၊ (၅/၉၆)။

- အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ အမ်ဳိးသားညီလာခံအေပၚသေဘာထား ။

အျခားႏုိင္ငံမ်ားမွအေတြ႔အႀကံဳ

- အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ဖြဲ႔စည္းပုံမူၾကမ္း ေရးဆြဲခဲ့ပံုအဆင့္ဆင့္။

- ထုိင္းႏုိင္ငံ၏ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲပုံအဆင့္ဆင့္။

- အျခားႏုိင္ငံမ်ား။

ေမာ္က်ဴးသင္ခန္းစာ (၃)

ေခါင္းစဥ္။ ။ ႏုိင္ငံသား၊ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ မူလအခြင့္အေရး

ရည္ရြယ္ခ်က္

- ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္၊ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ ျပဌာန္းထားေသာ ႏိုင္ငံသား၊ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏

မူလအခြင့္ အေရးႏွင့္တာဝန္မ်ား ဆုိသည္ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ

လူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္းတြင္ ပါဝင္ေသာ လူ႔ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ႏိွဳင္းယွဥ္ေလ့လာႏုိင္ရန္။

- လက္ရိွ ဥပေဒမ်ားတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ကန္႔သတ္ထားမႈမ်ား၊ တားဆီးထားမႈမ်ား

ေဖၚျပထား သည္ကုိ သတိျပဳမိေစရန္။



- အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္းႏွင့္ ၄င္းစာတမ္းတြင္ပါဝင္ေသာ

အခ်က္မ်ားကုိ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲ

ျပဌာန္းေလ့ရိွသည္ဟု နိဒါန္းေျပာေပးရန္။

လႈပ္ရွားမႈ

- သင္တန္းသားမ်ားအား အုပ္စု (၄) စုဖြဲ႔ပါ။

- အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္းႏွင့္ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္၊

ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ 

ျပဌာန္းထားေသာ ႏုိင္ငံသား၊ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ မူလအခြင့္အေရးႏွင့္ တာဝန္မ်ားကို

သင္တန္းသားမ်ားအား မွ်ေဝေပးပါ။

- ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားကို ေမး၍ ေဆြးေႏြးေစပါ။

- တူညီေနတာ ဘာေတြရိွလဲ၊ မတူညီတဲ့အခ်က္ ဘာေတြရိွလဲ။ 

- (အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္းတြင္လည္းပါ၊

ဖြဲ႔စည္းပုံတြင္လည္းပါဝင္ျခင္း)။

- (အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္းတြင္မပါဘဲ၊

ဖြဲ႔စည္းပုံတြင္သာပါဝင္ျခင္း)။

- (အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္းတြင္ပါဝင္ၿပီး၊

ဖြဲ႔စည္းပုံတြင္မပါဝင္ျခင္း)။

- အဲဒီအေပၚ ဘယ္လုိေလ့လာမိသလဲ၊ 

(ဘာေတြအေရးႀကီးလဲ၊ ဘယ္လုိျခြင္းခ်က္ေတြပါဝင္ေနလဲ)။

ေဆြးေႏြးျခင္း 

- အစုအဖြ႔ဲမ်ားမွ ျပန္လည္ေဆြးေနြးျခင္း။

ဗဟုသုတေပးျခင္း



- ျခြင္းခ်က္မ်ားျဖင့္ ေဖၚျပထားျခင္း

- ျပဌာန္းထားသည့္ဥပေဒႏွင့္ မဆန္႔က်င္လ်င္- 

- တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ၊

- ဥပေဒႏွင့္အညီ၊

- တည္ဆဲဥပေဒမ်ားတြင္ မတရားသည့္ဥပေဒမ်ား ရိွေနသည္။ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကုိ

ပိတ္ပင္သည့္၊ ကန္႔သတ္ႏုိင္သည့္ ဥပေဒမ်ားရိွေနသည္။ (ဥပေဒမ်ားကုိ ေလ့လာျပီး

ေဆြးေႏြးရွင္းျပရန္)။

- လူ႔အခြင့္အေရးကုိ ခ်ဳိးေဖါက္ခံရပါက တုိင္ၾကားရမည့္ေနရာ၊

အေရးယူေဆာင္ရြက္မည့္အဖြဲ႔ကုိ ဖြဲ႔ စည္း တည္ေထာင္ထားျခင္းမရိွေပ။ (ဥပမာ -

လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မတီ)၊

ပုိမုိေလးနက္စြာေဆြးေႏြးေစျခင္း

- ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒသည္ မိမိအတြက္ ဘယ္လုိ အာမခံခ်က္ေတြ ရိွသလဲ။

နိဂုံးခ်ဳပ္ခ်က္

- ဤအခ်က္မ်ားကုိ ေလ့လာျပီး ဘာသင္ခန္းစာရသလဲ

-------------------------------------------------------------

လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖၚေျပာဆုိခြင့္၊ စည္းရုံးခြင့္၊ စုေဝးခြင့္ကုိ အဓိကအားျဖင့္

ကန္႔သတ္ထားေသာ လက္ရိွတည္ဆဲဥပေဒမ်ား

(Restrictions by Abusive Laws that Deny the Freedom of Expression, Association and

Assembly)

(၁) ၁၉၅ဝ  အေရးေပၚစီမံမွဳ ဥပေဒ (The Emergency Provisions Act 1950)၊

(၂) ၁၉၇၅ နုိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးဥပေဒ (The 1975 State Protection Law)၊



(၃) ၁၉၈၈ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားဖြဲ႔စည္းခြင့္ဆိုင္ရာဥပေဒ (1988 Law Relating to Forming

of Organizations)၊

 (၄) ၁၉၉၆ အမ်ဳိးသားညီလာခံအား ဆန္႔က်င္ေႏွာင့္ယွက္ျခင္းအႏၱရာယ္မွ

ကာကြယ္သည့္ဥပေဒ 

(1996 Law Protecting the Peaceful and Systematic Transfer of State Responsibility

and the Successful Performance of the Functions of the National Convention against

Disturbance and Oppositions)၊

 (၅) ၁၉၆၂ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝခြင့္ဥပေဒ (The Printers and Publishers Registration Law 1962)၊

(၆) ၁၉၈၅ ဗြီဒီယိုဥပေဒ (The Television and Video Law 1985)၊ 

(၇) ၁၉၉၆ ကြန္ျပဴတာနည္းပညာဥပေဒ (The Computer Science Development Law 1996)၊

(၈) ၁၉၉၆ ရုပ္ရွင္ဥပေဒ (The Motion Picture Law 1996)၊

- ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားျပဳေကာ္မတီ၏ မတရာသည့္ ဥပေဒဆုိင္ရာ

ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္မ်ားမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္

အမ်ားျပည္သူ သေဘာမတူတဲ့ အမိန္႔အာဏာဟူသမွ် တာဝန္အရ ဖီဆန္ၾက။

-----------------------------------------------------------------

ဖတ္ထားရန္လုိအပ္ေသာစာအုပ္မ်ား

- အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္း၊ (အႏွစ္ခ်ဳပ္ေဖၚျပခ်က္မ်ား)၊

- ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္၊ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ အခန္း (၈)၊

- ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားျပဳေကာ္မတီ၏ မတရာသည့္ ဥပေဒဆုိင္ရာ

ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္မ်ား 

ေမာ္က်ဴးသင္ခန္းစာ (၄)



ေခါင္းစဥ္။ ။ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာအခြင့္အေရး

ရည္ရြယ္ခ်က္ ။ ။ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာအခြင့္အေရးကုိသိရိွျပီး

အေရးႀကီး ေၾကာင္း သိရိွလာေစရန္၊

- လက္ရိွခံစားေနရေသာ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ

အခြင္အေရးမ်ားကို ေလ့လာသုံးသပ္မိေစရန္

- တုိင္းရင္းသားမ်ား၏

ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာအခြင့္အေရးမ်ားရရိွခံစားႏုိင္ရန္အတြက္ လုိအပ္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားကုိ

စဥ္းစားေဖၚထုတ္လာေစရန္၊

လႈပ္ရွားမႈ (ဗခအငလငအပ)

(၁) သင္တန္းသားမ်ားကို တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးအလုိက္ အုပ္စုငယ္ဖြဲ႔ရန္။

(၂) မိမိတုိ႔ လူမ်ဳိးကုိ ကုိယ္စားျပဳသည့္ အခ်က္မ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာအခ်က္မ်ားကုိ

စဥ္းစားေဖၚထုတ္ပါ။ 

(၃) ထုိ႔ေနာက္ ၄င္းတုိ႔ အတြက္ သေကၤတျဖင့္ ပုံေဖၚပါ (သေကၤတျဖင့္ ပုံေဖၚရာတြင္ မိမိတုိ႔

စိတ္တုိင္းက် ပုံေဖၚႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာျပေပးပါ။ အခ်က္တစ္ခုလ်င္ စာရြက္တစ္ခုကို အသံုးျပဳပါ)။

ဥပမာ - ဗမာလူမ်ဳိးျဖစ္ပါက

- စာေပ (စာအုပ္ပုံႏွင့္ စာအုပ္ထဲတြင္ က ခ ဂ ေရးထားသည့္ပုံ)

- စကား (လူတဦးႏွင့္ တဦး စကားေျပာေနပုံ)

- တူရိယာ (ျမန္မာ့ေစာင္း)၊

- အႏုပညာ - အဆုိ၊ အက၊ အတီး (ဆိုင္းဝုိင္းတြင္ သီခ်င္းဆိုေနပုံႏွင့္ ကေနပုံ)၊

- အဝတ္အစား - တုိက္ပုံအကၤ်ီ၊ ပုဆုိး၊ ေခါင္းေပါင္း၊ ဆံထုံး၊ ထမိန္၊ ရင္ဖုံးအကၤ် ီ၊

- အမွတ္အသား - ေဒါင္း၊ သူငယ္ေတာ္ရုပ္၊

- အစားအစာ - မုန္႔ဟင္းခါး၊



- ပြဲေတာ္ -

- ကစားနည္း -

- ဓေလ့ -

- ေန႔ထူးေန႔ျမတ္

- စကားပုံ၊ အဆုိအမိန္႔

 (၄) အုပ္စုအလိုက္တင္ျပမႈမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ခုိင္းပါ။ (ဤေနရာတြင္ နည္းျပမွ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ

ျဖည့္စြတ္ႏိုင္ရန္ လမ္းဖြင့္ေဆာင္ရြက္ေပးပါ)

(ဤေနရာတြင္ အဖြ႔ဲတုိင္းအား မိမိတို႔၏ တိုင္းရင္းသား ေတးသီခ်င္းတစ္ပုဒ္စီကုိ သီဆိုေစျပီး

ကေစျခင္းျဖင့္ အုပ္စု၏ တင္ျပမႈကုိ စတင္ႏုိင္ပါသည္)

 

ေဆြးေႏြးမႈ(Discussion) 

(၁) မိမိတုိ႔လူမ်ဳိး၏ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ျပန္လည္စဥ္းစား ေဖၚထုတ္ရာတြင္ စိတ္ထဲ၌

မည္ကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေပၚ သနည္း၊ ဘာ့ေၾကာင့္လဲ။

(၂) အားရေက်နပ္မႈရွိတ့ဲ အခ်က္ေတြက ဘာေတြလဲ၊ အားရေက်နပ္မႈမရွိတဲ့

အခ်က္ေတြက ဘာ ေတြလဲ။

(နည္းျပမွ ေအာက္ပါဇယားပုံစံျဖင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုိ မွတ္တမ္းတင္ေပးပါ၊

ေဆြးေႏြးမႈျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ပါ)

အားရေက်နပ္မႈရွိေသာအခ်က္မ်ား အားရေက်နပ္မႈမရိွတဲ့အခ်က္မ်ား

- အဝတ္အစားကုိ လြတ္လပ္စြာဝတ္ဆင္ခြင့္ရိွ

- ျပည္နယ္၏  အမည္တြင္  မိမိတို႔လူမ်ဳိးအမည္

အသံုး ျပဳႏုိင္ျခင္း

- စာေပသင္ၾကားခြင့္မရိွ 

- မိမိတို႔စာေပအား ရုံးသံုးဘာသာအျဖစ္

အသံုးျပဳခြင့္

- ေက်ာင္းတြင္ မိမိစာေပျဖင့္သင္ၾကားခြင့္



- အမ်ဳိးသားေန႔က်င္းပခြင့္မရိွ

 

(၃) ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ပါတ္သက္၍ ဘယ္လုိမ်ဳိးျဖစ္သင့္သလဲ။

ဗဟုသုတေပးျခင္း (Input)

အထက္ပါ သင္တန္းသားမ်ား၏ ေဆြးေႏြးခ်က္ႏွင့္ဆက္စပ္၍ ေအာက္ပါတို႔ကုိ

ေဆြးေႏြးရွင္းျပပါ။

- အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလူ႔အခြင့္အေရးၾကညာစာတမ္း - အပုိဒ္ (၂၇) တြင္ “လူတုိင္း

မိမိပတ္ဝန္းက်င္၏ ယဥ္ေက်းမႈဘဝတြင္ ပါဝင္ပုိင္ခြင့္ရိွသည္”။

စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အပုိဒ္(၁)တြင္

ႏုိင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ပါ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္

ယဥ္ေက်းမႈအခြင့္အေရးဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ႏွစ္ခုစလံုး၏ ပထမဦးဆံုးေသာအပုိဒ္တြင္

လူတုိင္းတြင္ ကုိယ္ပုိင္ဆုံးျဖတ္ပုိင္ခြင့္ရိွသည္။ ယခု စာခ်ဳပ္တြင္ လူတုိင္းသည္

ႏုိင္ငံေရးအဆင့္အတန္းအပါအဝင္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ မႈမ်ားကုိ

လြတ္လပ္စြာ ဆုံးျဖတ္ပုိင္ခြင့္ ရွိသည္။

အပုိဒ္ (၆ )တြင္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ

သေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ အခြင့္ အေရးမ်ားကုိ မည္သည့္ လူတဦးကျဖစ္ေစ၊ အုပ္စုတစုကျဖစ္ေစ၊

အစုိးရကျဖစ္ေစ စာခ်ဳပ္ပါအခြင့္အေရးမ်ားကို ပ်က္စီးေစလုိေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ဤစာခ်ဳပ္ကုိ

တလြဲအသုံးမခ်ရ။

အပုိဒ္ (၁၅) ယဥ္ေက်းမႈဘဝထဲတြင္ လူတိုင္းပါဝင္ပုိင္ခြင့္သာမက ေခတ္မီွသိပၸံပညာ၏

တုိးတက္မႈ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားတြင္ ပါဝင္ခံစားပုိင္ခြင့္တုိ႔ရွိသည္။ လူတဦးတေယာက္၏ သိပၸံပညာ၊

စာေပ၊ အႏုပညာ ထူး ခြၽန္မႈအေပၚ စိတ္ပိုင္းႏွင့္ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ အကာအကြယ္ေပးမႈတို႔ကုိလည္း

လုပ္ေဆာင္ေပးရမည္။

အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ နည္းမ်ဳိးစုံျဖင့္ ခြဲျခားထားမႈအားလုံး ဖ်က္သိမ္းေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္

(CEDAW)     တြင္ စာခ်ဳပ္၏ -အပုိဒ္ (၁) တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ဖိႏိွပ္ခ်ိဳးႏွိမ္မႈဟုဆုိရာ၌ ႏုိင္ငံေရး၊



လူမႈေရး၊ယဥ္ေက်းမႈ၊ ႏုိင္ငံသား အခြင့္အေရးႏွင့္ အျခားေသာက႑မ်ိဳးစုံတုိ႔တြင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား

လိင္အရ ကြဲျပားမႈအေပၚ အေျခခံ ၍ခြဲျခားျခင္း၊ သီးသန္႔ျဖစ္ေစျခင္း၊ ကန္႕သတ္ျခင္း စသည္တုိ႔ကုိ

ဆုိလုိသည္ဟု အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆုိထားပါသည္။

ကေလးအခြင့္အေရးဆုိင္ရာသေဘာတူစာခ်ဳပ္  အပုိဒ္ (၁၇) တြင္ “ကေလးမ်ား၏ လူမႈေရး၊

ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ စာရိတၲဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ လူထုသင္တန္းလုပ္ငန္းမ်ားက

လုပ္ေဆာင္ေပးရန္”။

အပုိဒ္ (၃ဝ) တြင္ “တုိင္းရင္းသားႏွင့္ မူရင္းဌာေန လူမ်ဳိးစုဝင္ ကေလးမ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈ၊

ဘာသာ စကားကုိ ကာကြယ္ေပးရန္”။

ပုိမုိေလးနက္စြာေဆြးေႏြးျခင္း (Deepening) 

(၁) သင္တန္းသားမ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း အုပ္စု (၃) ဖြဲ႔ခြဲ၍ ေဆြးေႏြးခုိင္းပါ။

(က) ဘာ့ေ့ၾကာင့္ အထက္ပါအခြင့္အေရးမ်ားကုိ မခံစားၾကရတာလည္း၊

ေႏွာက္ယွက္၊ ဟန္႔ တား ေနတာ ဘယ္သူေတြလဲ၊ 

(ခ)  အထက္ပါအခြင့္အေရးမ်ားမရရိွပါက အနာဂတ္တြင္ မည္ကဲ့သုိ႔ေသာ္

အက်ဳိးဆက္ေတြ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သလဲ။

(ဂ) အထက္ပါအခြင့္အေရးမ်ားကုိ ရရိွခံစားႏုိင္ရန္အတြက္ ဘာေတြလုိအပ္သလဲ။

(၂) အဖြ႔ဲမ်ားအားတဖြဲ႔စီ ျပန္လည္တင္ျပေစျပီး ေဆြးေႏြးခ်က္၊ ျဖည္႔စြတ္ခ်က္မ်ား

ျပဳလုပ္ႏိုင္ေအာင္ ေဆာ္ၾသေပးပါ။

(ျဖစ္ႏုိင္ပါက ႏုိင္ငံေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ က႑မ်ားကုိ

ခြဲျခားျပႏုိင္ပါက ပုိ၍ ေကာင္းပါသည္)။

ပုဒ္မ (၃၆၅) ႏုိင္ငံသားတုိင္းသည္ ဥပေဒႏွင့္အညီ မိမိတုိ႔အျမတ္တႏိုး တန္ဖုိးထားရိွေသာ

စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ အႏုပညာႏွင့္ ဓေလ့ထုံးတမ္းတုိ႔ကုိ လြတ္လပ္စြာ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္

ေဆာင္ရြက္ပုိင္ခြင့္ရိွသည္။ ယင္း သုိ႔ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္ေရးကို

ထိပါးမႈမရိွေစရန္ ေရွာင္က်ဥ္ရမည္။ ထုိ႔အျပင္ မိမိတုိ႔၏ ေဆာင္ရြက္မႈသည္ အျခားတိုင္းရင္းသား



လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးကုိျဖစ္ေစ၊ လူမ်ဳိးမ်ားကိုျဖစ္ေစ ထိခုိက္နစ္နာ ေစႏုိင္လ်င္ သက္ဆုိင္သူမ်ား

အခ်င္းခ်င္းညိွႏိႈင္း၍ ေျပလည္မႈရရိွၿပီးမွသာ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိသည္။

အဆုံးသတ္ေဆြးေႏြးမႈ၊ (Synthesis)

- မိမိတုိ႔ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား ရရိွခံစားႏုိင္ရန္အတြက္

မိမိတို႔အေနျဖင့္ မည္ကဲ့ သို႔ ျပဳလုပ္သြားမလဲ။ (နည္းလမ္းတခုခုသုံး၍ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါသည္။

ကတိသစၥာျပဳျခင္းသေဘာ)။

(သုိ႔မဟုတ္)

- သင္တန္းသားမ်ားကို (၂) ဖြဲ႔ခြဲျပီး ေအာက္ပါေခါင္းစဥ္ျဖင့္ Debate ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါသည္။

“တုိင္းရင္းသားမ်ားအား ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္ ေပးလုိက္လ်င္ ခြဲထြက္ကုန္ၿပီး တိုင္းျပည္

ၿပိဳကြဲသြားလိမ့္မည္။

ေမာ္က်ဴးသင္ခန္းစာ (၅)

ေခါင္းစဥ္။ ။ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ တန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္ 

ရည္ရြယ္ခ်က္ ။ ။ - တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ တန္းတူေရးႏွင့္

ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္အေရးႀကီးေၾကာင္း သိရိွေစရန္။

တန္းတူေရးနဲ႔ ကုိယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္အတြက္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကုိ

ေလ့လာရန္။

- နအဖ၏ႏိူင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏

ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္ အေပၚ၊ အာမခံခ်က္ရိွ၊ မရွိ ေလ့လာသုံးသပ္ႏုိင္ရန္။ 

- တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးအတြက္ အာမခံခ်က္ရရိွရန္

ဘယ္လုိလုပ္မလဲ။



လႈပ္ရွားမႈ (Activity)

(၁) - သင္တန္းသားမ်ားကုိ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးအလိုက္ အုပ္စုခြဲပါ (ျပည္နယ္အလုိက္)။

(၂) အုပ္စုတဖြဲ႔စီအား စာရြက္ႀကီးတရြက္စီေပး၍ ၄င္းစာရြက္မ်ားကုိ မိမိတုိ႔၏

နယ္ေျမအျဖစ္ သေဘာ ထားျပီး၊ မိမိတုိ႔တည္ေဆာက္လုိေသာ မိမိတို႔နယ္ေျမ၏ပုံကုိ ပုံေဖၚခုိင္းပါ။ 

(စာရြက္ႀကီးမရႏုိင္သည့္ေနရာမ်ဳိးတြင္ ေျမၾကီးေပၚတြင္ ပုံေဖၚျခင္း၊ အရာဝတၳဳမ်ားျဖင့္

ပုံေဖၚျခင္းတို႔ကုိ လည္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါသည္)

(၃) အုပ္စုမ်ားမွ ျပန္လည္တင္ျပခိုင္းပါ။

                      

ေဆြးေႏြးမႈ (Discussion)

(၁) မိမိတုိ႔ နယ္ေျမကုိ မိမိတုိ႔ကုိယ္တုိင္ ပုံေဖၚရတဲ့အတြက္ ဘယ္လုိခံစားရသလဲ။ 

(၂) အဲ့ဒီ အခ်က္ေတြကို ဖ်က္ဆီးမယ္ (သို႔မဟုတ္) လုပ္ခြင့္မေပးဘူးဆုိလ်င္ မည္ကဲ့သုိ႔

ခံစားရမလဲ။

(၃) မိမိတုိ႔ လုိခ်င္တ့ဲ ပုံစံျဖစ္ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ ဘာေတြလုိအပ္ပါသလဲ။

(ျဖစ္ႏုိင္ပါက ႏုိင္ငံေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈတုိ႔အေပၚ

အေျချပဳၿပီးစဥ္းစားမႈ ႏွင့္ က႑မ်ားကုိ ခြဲျခားျပႏုိင္ပါက ပုိ၍ေကာင္းပါသည္)။

(၄) တဖြ႔ဲႏွင့္တဖြဲ႔ (လူမ်ဳိးတမ်ဳိးႏွင့္တမ်ဳိး) ပဋိပကၡမျဖစ္ေစေရး၊ အျပန္အလွန္

အေထာက္အကူျပဳႏုိင္ေရး တုိ႔အတြက္ ဘာေတြလုိအပ္ပါသလဲ။

- တုိင္းရင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ သူတုိ႔ေျမွာ္မွန္းတဲ့၊ သူတို႔ျဖစ္ခ်င္တဲ့အရာေတြကုိ

သူတုိ႔ကုိယ္တိုင္ အေႏွာက္အယွက္မရိွ၊ အကန္႔အသတ္မရိွ လုပ္ႏုိင္ဖို႔ဆုိရင္ တုိင္းရင္းသားမ်ား

အခ်င္းခ်င္းအၾကားတြင္ အာမခံ ခ်က္ေတြ၊ သေဘာတူညီခ်က္ေတြ ရိွဖို႔လုိပါတယ္။ (နည္းျပမွ

ေဆြးေႏြးခ်က္ႏွင့္ ဗဟုသုတေပးမည့္ အခ်က္တုိ႔ကုိ ဆက္စပ္ေပးရန္ျဖစ္သည္)။

ဗဟုသုတေပးျခင္း (Input)

(၁) ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီအေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသားအေရးေဆာင္ရြက္ေနၾကေသာ

အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ တိုင္းရင္းသားအေရးႏွင့္ ပတ္သတ္သည့္ အျမင္သေဘာထားမ်ား၊

- ပင္လုံညီလာခံ



- ၄၇ ဖြဲ႔စည္းပံု

    

(က) ဗုိလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္း ပူးတြဲေၾကညာခ်က္၊

(ခ) မာနယ္ပေလာစာခ်ဳပ္၊

(ဂ) မယ္သေရာထာ သေဘာတူညီခ်က္၊

(ဃ) အနာဂတ္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ဖဲြ႔စည္းပံုဆုိင္ရာ အေျခခံမူမ်ား ခ်မွတ္ေရး၊

ႏီွးေႏွာဖလွယ္ပြဲ သေဘာတူဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား၊

ဗုိလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္း ပူးတဲြ ေၾကညာခ်က္အမွတ္ (၁)

ျပည္ေထာင္စု တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳ းမ်ား ဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ (UNLD) ႏွင့္

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ (NLD) တုိ႔၏ ၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၂၉) ရက္ေန႔

တြင္ပူးတြဲထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

 ၄။ (ဂ) တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားသည္ လူမ်ဳိးေရးတန္းတူညီမွ်မႈ၊ ႏုိင္ငံေရးတန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္

ကုိယ္ပုိင္ ျပဌာန္းခြင့္ အျပည့္အဝ ရွိေစရမည့္အျပင္၊ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကုိ

အာမခံခ်က္ရွိေသာ ျပည္ ေထာင္စုကုိ တုိင္းရင္းသားအားလုံး ေသြးစည္းညီၫြတ္စြာ ထူေထာင္ရန္

လုိအပ္ေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စု တုိင္း ရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္တုိ႔ တညီတၫြတ္တည္း သေဘာတူ ၾကသည္။” 

-------------------

မာနယ္ပေလာစာခ်ဳပ္

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံတည္ေဆာက္ေရးသေဘာတူညီခ်က္

(၁) ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံအမ်ိဳးသားၫြန္႔ေပါင္းအစိုးရ 

(၂) အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ)



(၃) ျမန္မာျပည္ဒီမုိကရက္တစ္မဟာမိတ္အဖြ႔ဲခ်ဳပ္ 

(၄) အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီတပ္ေပါင္းစု

အဖြဲ႔အစည္း (၄) ဖြဲ႔တုိ႔သည္ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ (၃၁) ရက္ေန႔တြင္ မာနယ္ပေလာ ဌာနခ်ဳပ္၌

သေဘာ တူညီခ်က္။

၃။ စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၏ ႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒကုိ

တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးအားလုံး၊ ျပည္သူလူထုတရပ္လုံး၏ ဆႏၵညီၫြတ္မႈကုိ အေျခခံ၍

ေရးဆြဲျပဌာန္းသြားမည္။

၄။ မည္သည့္လူမ်ိဳးကုိမွ် အခြင့္ထူးမေပးေရးႏွင့္ လူမ်ိဳးစု၊ မ်ိဳးႏြယ္စုအားလုံး၏

အေျခခံအမ်ိဳးသား အခြင့္ အေရးမ်ားကုိ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ကန္႔သတ္မႈ မျပဳေရးမူကုိ က်င့္သုံးသြားမည္။

၅။ တုိငး္ရင္းသားလူမ်ိဳးအားလုံး အမ်ိဳးသားတန္းတူေရးႏွင့္ ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္ရိွသည့္

ဒီမိုကေရစီႏွင့္ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရး အျပည့္အဝရိွသည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကုိ

တည္ေဆာက္သြားမည္။

--------------------

မယ္သေရာထာ

တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ႏီွးေႏွာဖလွယ္ပြဲ

တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ရခုိင္၊ ခ်င္း၊ ကခ်င္၊ ကရင္၊ ကရင္နီ၊ ကယန္း၊ မြန္၊

ပအုိဝ္း၊ ပေလာင္၊ လားဟူ၊ ရွမ္းႏွင့္ “ဝ”တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္

လူမ်ိဳးအသီးသီးကုိ ကုိယ္ စားျပဳၾကလ်က္ ေကာ္သူးေလ ျပည္နယ္၊ မယ္သေရာထာ၌ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္

ဇန္နဝါရီလ (၇) ရက္ေန႔မွ (၁၄) ရက္ ေန႔အထိ က်င္းပေသာ ႏီွးေႏွာဖလွယ္ပြဲႀကီးမွ

သေဘာတူညီခ်က္။

၄။ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သေဘာတူညီခ်က္

အမ်ိဳးသားတန္းတူေရးႏွင့္ ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္ အခြင့္အေရး အျပည့္အဝရိွၿပီး

အမ်ိဳးသားျပည္နယ္မ်ား စုေပါင္းပါဝင္ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု

တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ တုိင္း ရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ႏီွးေႏွာဖလွယ္ပြဲႀကီးက

တညီတၫြတ္တည္း သေဘာတူၾကပါသည္။

-------------------



အနာဂတ္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ဖဲြ႔စည္းပုံဆုိင္ရာ အေျခခံမူမ်ား ခ်မွတ္ေရး

ႏီွးေႏွာဖလွယ္ပြဲ

သေဘာတူဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား (Resolution on Basic Principles Seminar)

၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚဝါရီလ ( ၉ ) ရက္ ေန႔မွ ( ၁၂ ) ရက္ေန႔အထိ နယ္စပ္တေနရာတြင္

ျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီ အဖြ႔ဲအစည္းအသီးသီးတို႔မွ

ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္တကြ အမ်ိဳးသမီး အဖဲြ႔ အစည္းမ်ား၊ လူငယ္အဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင့္

လူထုအေျချပဳအဖဲြ႔အစည္းမ်ားတို႔မွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား စုစုေပါင္း ( ၁ဝ၆ ) ဦး

တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည့္ ႏီွးေႏွာဖလွယ္ပြဲမွ သေဘာတူအတည္ျပဳခဲ့ေသာအေျခခံမူမ်ားမွာ-

( ၂ ) တန္းတူေရး (Equality)

တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးတုိင္းသည္ႏုိင္ငံေရးအရျဖစ္ေစ၊

လူမ်ိဳးေရးအရျဖစ္ေစတန္းတူရည္တူအခြင့္အေရး ရိွေစရမည္။

( ၃ ) ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္ (Self-Determination)

တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးတုိင္းသည္ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ စသည့္

က႑အသီးသီး တြင္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ အျပည့္အဝ ရိွေစရမည္။

( ၄ ) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုမူမ်ား (Federal Principles)

ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္ အျပည့္အဝရွိေသာ ျပည္နယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းသည့္

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ျဖစ္ရ မည္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ ထားရိွရမည္။

( ၅ ) လူနည္းစုမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား (Minority Rights)

ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႔ဝင္ ျပည္နယ္မ်ားအတြင္း ေနထုိင္ၾကေသာ တုိင္းရင္းသား

လူနည္းစုမ်ား၏ အခြင့္ အေရးမ်ားအား ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒတြင္ အတိအလင္း

ကာကြယ္ျပဌာန္းေပးရမည္။

အထက္ပါ အေျခခံမူမ်ားအျပင္ —

( ၁ ) Civilian Supremacy အရပ္ဘက္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္

ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ထားရိွေရး၊

( ၂ ) ျပည္နယ္သစ္မ်ားဖဲြ႔စည္းေရး၊



ဗဟုသုတေပးသည့္အေပၚတြင္ နားလည္သေဘာေပါက္မႈျဖစ္ေစရန္ ေဆြးေႏြးေစျခင္း။

(၁) အထက္ပါ ေခါင္းစဥ္ေလးခုအား အဖြ႔ဲေလးခုစီခြဲျပီး တစ္ဖြဲ႔လ်င္ တစ္ခုစီအား

အုပ္စုအတြင္း ျပန္လည္ ေဆြးေႏြးခုိင္းပါ 

(က) မည္ကဲ့သုိ႔ နားလည္သေဘာေပါက္သလဲ။

(ခ) အဲဒီအေပၚတြင္ မိမိတုိ႔အေနျဖင့္ ဘာမ်ား ေဆြးေႏြးစရာရိွပါေသးလဲ။

(၂) အုပ္စုႀကီးတြင္ ျပန္လည္ေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ပါ။

--------------------

ဗဟုသုတေပးျခင္း (Input) (၂)

- နအဖ၏ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအား ေဆြးေႏြးရွင္းျပေပးျခင္း။

- နအဖ၏ ႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပုံ၊

- လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္၊

- အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑ႏွင့္ သမၼတ ေရြးခ်ယ္ပုံ၊

- ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ကုိယ္စားလွယ္ပါဝင္မႈ၊

- တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ား၏ လႊတ္ေတာ္ဖြဲ႔စည္းျခင္း၊

- ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေရြးခ်ယ္မႈ၊

- ဥပေဒျပဳေရးဆုိင္ရာ အာဏာခြဲေဝမႈ၊

နအဖ၏ ႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပုံ

- ႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပုံ တုိင္း (၇) ခုႏွင့္ ျပည္နယ္ (၇) ခုကိစၥ၊

ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမမ်ား



နအဖ ၏ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္

၁။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ (ေအာက္လႊတ္ေတာ္) 

- လူဦးေရအေပၚအေျခခံေသာစနစ္ ျဖစ္ၿပီး ဦးေရစုစုေပါင္း (၄၄ဝ) ဦးျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းျခင္း။

သို႔ေသာ္- ဦးေရ (၃၃ဝ) ထက္မပုိေသာ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ရမည္။ (အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ

တက္လာေသာ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ား)။

- တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ဥပေဒႏွင့္အညီ အမည္စာရင္းတင္သြင္းသည့္

(၁၁ဝ) ဦးထက္ မပုိေသာ တပ္မေတာ္သားျပည္သူလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား။

(ေရြးေကာက္ပြဲဝင္စရာမလုိ)။

၂။ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္

- အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ (အထက္လႊတ္ေတာ္)သည္ ျပည္နယ္ (သုိ႔) တုိင္းတို႔အေပၚ

အေျခခံ၍ အမ်ဳိး သားလႊတ္ေတာ္ကို ဖြဲ႔စည္းထားသည္။ ထိုလႊတ္ေတာ္သည္

အခ်ဳိးညီ(တူ)ေသာစနစ္ျဖင့္ က်င့္သံုးသည္။ ကိုယ္           စားလွယ္ စုစုေပါင္း (၂၂၄) ဦးျဖင့္

ဖြဲ႔စည္းသည္။ 

- အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ အမည္စာရင္း

တင္သြင္းထားေသာ တပ္မ ေတာ္သားမ်ားသည္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား

ျဖစ္သည္။ 

မွတ္ခ်က္။ ။ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊

လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီ ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ကာကြယ္ေရး၊ လုံျခဳံေရးဆိုင္ရာကိစၥမ်ားႏွင့္

တပ္မေတာ္ဆုိင္ရာကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ လာလွ်င္ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီ ဖြဲ႔စည္းတဲ့အခါမွာ

လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ထဲမွာ ရိွေနေသာ စစ္သားကိုယ္စားလွယ္ မ်ားျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီကုိ

ဖြဲ႔စည္းရမည္။ က်န္ရွိေနေသာ အျခားလႊတ္ေတာ္မ်ားကုိ ထိုေကာ္မတီ၏ အဖြဲ႔ ဝင္ျဖင့္

ပါဝင္ခြင့္မရွိႏိုင္ေပ။ 

 



    

                                                                            

                                                                     

(ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ရန္ မလို)

             

(ခ) အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑ (The Role of Executive Body)၊

(က) နအဖညီလာခံမူထဲမွာ သမၼတစနစ္ကို က်င့္သံုးျခင္း။ သမၼတေရြးခ်ယ္ပံုစနစ္သည္

တိုက္ရုိက္ မေရြးခ်ယ္ဘဲ (No Direct Vote)၊ ေရြးေကာက္ေရးအစု (Creative Electoral System)

အစု(၃)စုရွိသည္။ ၄င္းမွာ— 

                 ၁။ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္မွ ေရြးေကာက္ခံကုိယ္စားလွယ္ အစုတစ္စု။

                 ၂။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွ ေရြးေကာက္ခံကုိယ္စားလွယ္ အစုတစ္စု။ 

 �
    

    

( )
      (  )

    



                 ၃။ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္မွ ခန္႔အပ္ေစလႊတ္ထားေသာ စစ္ဗိုလ္မ်ား အစုတစ္စု။ 

သမၼတေရြးခ်ယ္မႈပုံစံ

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ကိုယ္စားလွယ္ပါဝင္မႈ

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္

ျပည္သူမ်ားမွ ေရြးေကာက္

တင္ေျမွာက္သူ

၃၃ဝ ၁၆၈ (တုိင္းႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားမွ

အခ်ဳိးက်ေစလႊတ္သူ)  

တပ္မေတာ္မွ စုစုေပါင္း ၁၁ဝ ၅၆

စုစုေပါင္း ၄၄၀ ၂၂၄

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ပါဝင္ေသာ တုိင္းႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားမွ အခ်ဳိးက်ေစလႊတ္သူ

(၁၆၈) ဦးတြင္

- လူမ်ုိးကုိအေျခခံေသာ ျပည္နယ္မ်ားမွ (၈၄) ဦး

- ဗမာအမ်ားစုရိွေသာ တုိင္းၾကီးမ်ားမွ (၈၄) ဦး

� 

  �   �       

�



-------------------

တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ား၏လႊတ္ေတာ္ဖြဲ႔စည္းျခင္း

          - တုိင္း (သို႔)ျပည္နယ္မ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္စနစ္ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည္။ 

          - ျမဳိ႔နယ္တစ္ျမဳိ႕နယ္လွ်င္ ႏွစ္ဦးက်စီ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ေသာ

ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ တိုင္း (သို႔) ျပည္နယ္မ်ား လႊတ္ေတာ္မ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ 

          - တုိင္း (သို႔) ျပည္နယ္မ်ားထဲမွာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ စီရင္စုမွအပ

က်န္တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားကို လူဦးေရစုစုေပါင္း (ဝ.၁) ရွိလွ်င္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးျဖင့္

ေစလႊတ္ခြင့္ရွိသည္။ 

     - တိုင္း (သို႔) ျပည္နယ္မ်ား၏လႊတ္ေတာ္မ်ားထဲမွာ သုံးပံုတစ္ပံု (၁/၃)ျဖင့္

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္က ဥပေဒႏွင့္အညီ အမည္စာရင္းတင္သြင္းသည့္

တပ္မေတာ္သားမ်ားသည္ တုိင္း (သို႔) ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ 

----------------

ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေရြးခ်ယ္ခန္႔ထားမႈ

အခန္း (၅) အုပ္ခ်ဳပ္ေရး --

တုိင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႔ -- အပုိဒ္ (၂၁) အပုိဒ္ခြဲ (င)

တြင္ေဖၚျပခ်က္၊

အခန္း (၅) အုပ္ခ်ဳပ္ေရး -- တုိင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႔ -- အပုိဒ္ (၂၄)

အပုိဒ္ခြဲ (ခ-ဂ) တြင္ေဖၚျပခ်က္၊

ဥပေဒျပဳေရးဆုိင္ရာ အာဏာခြဲေဝမႈ က႑။

အစဥ္ က႑မ်ား ျပည္ေထာင္စုဥပေဒျပဳစာရင္

း

တိုင္းေဒသႀကီး (သုိ႔)

ျပည္နယ္

ဥပေဒျပဳစာရင္း။



၁ ႏုိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးႏွင့္

လံုျခံဳေရးက႑ 

၇ - ခ်က္ မရိွ

၂ ႏုိင္ငံျခားေရးက႑ ၇ - ခ်က္ မရိွ

၃ ဘ႑ာေရးႏွင့္ စီမံကိန္းက႑ ၂၅ - ခ်က္ ၁၁ - ခ်က္

၄ စီးပြားေရးက႑ ၇ - ခ်က္ ၃ - ခ်က္

၅ စုိက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္

ေမြးျမဴေရးက႑ 

၁၂ - ခ်က္ ၇ - ခ်က္

၆ စြမ္းအင္၊ လွ်ပ္စစ္၊ သတၱဳႏွင့္

သစ္ေတာက႑ 

၇ - ခ်က္ ၅ - ခ်က္

၇ စက္မႈ လက္မႈ က႑ ၆ - ခ်က္ ၂ - ခ်က္

၈ ပုိ႔ေဆာင္ေရး၊

ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္

ေဆာက္လုပ္ေရးက႑ 

၁၅ - ခ်က္ ၃ - ခ်က္

၉ လူမႈေရးက႑ ၂၁ - ခ်က္ ၇ - ခ်က္

၁၀ စီမံခန္႔ခြဲေရးက႑ ၁၁ - ခ်က္ ၃ - ခ်က္

၁၁ တရားစီရင္ေရးက႑ ၁၁ - ခ်က္ မရိွ

၁၂ ၾကြင္းက်န္အာဏာ ရိွ မရိွ

၁၃ စုစုေပါင္း ၁၃ဝ - ခ်က္ ၄၁ - ခ်က္

 အထက္ပါ ဥပေဒျပဳေရး အာဏာခြဲေဝမႈကုိ ၾကည့္မည္ဆုိလ်င္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္

ျပည္နယ္မ်ား၏ အာ ဏာ ခြဲေဝထားမႈကုိ ေလ့လာႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 

- ဤေနရာတြင္ အခ်က္အလတ္ကုိသာ ပထမ ၾကည့္ျခင္းျဖစ္ျပီး၊ ဥပေဒျပဳမည့္

အခ်က္မ်ား၏ အေရးပါ မႈ၊ အေရးမပါမႈကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားျခင္း မရိွေသးေခ်။

ပုိမုိနက္ရိႈင္းစြာေဆြးေႏြးျခင္း (Deepening)



(၁) နအဖ ၏ ဖြဲ႔စည္းပုံအတုိင္း အတည္ျဖစ္သြားပါက မိမိတို႔ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား

အတြက္ မည္ကဲ့ သုိ႔ေသာ အက်ဳိးဆက္မ်ားကုိ ျဖစ္ေပၚလာေစႏုိင္သနည္း။ 

(သုိ႔မဟုတ္)

“နအဖ၏ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒသည္ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးအတြက္

လုံေလာက္ေသာ အာမခံမႈ ေပးသည္” ဆုိသည့္ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ စကားရည္လုျခင္း Debate

ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။

(၂)  တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ အာမခံမႈရရိွႏုိင္ရန္ မည္ကဲ့သို႔

ေဆာင္ရြက္ ႏုိင္မလဲ။

 (ဤေနရာ၌ အထက္တြင္ေဆြးေႏြးထားခဲ့သည့္ -- ေဆြးေႏြးမႈ (၃) ႏွင့္ (၄)

ကုိျပန္လည္ဆက္စပ္၍ ေဆြးေႏြးႏုိင္ပါသည္)။

- မိမိတုိ႔ ယခင္ေဆြးေႏြးထားမႈႏွင့္ ဘယ္လုိႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာမိသလဲ။

- ဘာေတြ လုိအပ္ေနေသးသလဲ။

နိဂုံးခ်ဳပ္ေဆြးေႏြးျခင္း (Synthesis)

- မိမိတုိ႔အေနျဖင့္ ဘာေတြကုိ ေလ့လာလုိက္ရသလဲ (သုိ႔) မိမိတို႔အေနျဖင့္ မည္ကဲ့သုိ႔

သုံးသပ္ေလ့လာ မိသလဲ ။

----------------------

ေလ့လာဖတ္ရႈထားသင့္သည့္အခ်က္မ်ား ။   

-နအဖ၏ -- ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲရာတြင္ အေျခခံရန္

အမ်ဳိးသားညီလာခံက ခ် မွတ္သည့္ အေျခခံမူမ်ားႏွင့္ အေသးစိတ္အေျခခံရမည့္ မူမ်ား၊

- ႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္းျပဌာန္းေစလုိေသာ

အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကခ်င္အထူးေဒသ (၂)၊ ေကအုိင္အုိ ဗဟုိေကာ္မတီမွ

အမ်ဳိးသားညီလာခံက်င္းပေရး ေကာ္မရွင္ ဥကၠဌႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲမ်ားထံသုိ႔

ထပ္မံျဖည့္စြက္တင္ျပေတာင္းဆုိထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ား၊

- ၂ဝဝ၄ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၁၁) ရက္ေန႔စြဲျဖင့္ အမ်ိဳးသားညီလာခံ က်င္းပေရးေကာ္မရွင္ ဥကၠဌ

ထံသုိ႔ ေပးပုိ႔ ေသာ “အပစ္အခတ္ရပ္စဲကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူထားသည့္



တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အမ်ိဳးသားညီလာခံႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ

သေဘာထားအျမင္ကုိ တင္ျပျခင္း” ဟူေသာ ေပးစာ၊

- ႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒေရးဆြဲရာတြင္ ပါဝင္မည့္ ဥပေဒျပဳေရး။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္

တရားစီရင္ ေရးဆုိင္ရာ အာဏာခြဲေဝမႈ အပုိင္းမ်ားအတြက္ ဥပေဒျပဳေရးဆုိင္ရာ

အာဏာခြဲေဝမႈအပုိင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အျခား ဖိတ္ၾကားသင့္သည့္ ပုဂိၢဳလ္မ်ားအစုအဖြ႔ဲတြင္ ပါဝင္ေသာ

(ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔) (၁၃) ဖြဲ႔တုိ႔မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေဆြးေႏြး အႀကံျပဳခ်က္စာတမ္း - ၂ဝဝ၄ ခုႏွစ္၊

ဇြန္လ (၉) ရက္၊

-----------------------

- ျပည္ေထာင္စု တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ (UNLD) သည္ ျပည္နယ္ (၇)

ခုႏွင့္တကြ၊ တုိင္းအခ်ဳိ႕မွ ပါတီစံု ဒီမုိကေရစီ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္တြင္

တရားဝင္မွတ္ပံုတင္ ဖြဲ႔စည္းထား ေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ႏုိင္ငံေရး အဖြဲ႔အစည္းပါတီမ်ားကုိ

စုစည္းတည္ေထာင္ထားေသာ တပ္ေပါင္းစု တရပ္ျဖစ္ၿပီး ေအာက္ပါ အဖဲြ႔အစည္း၊ ပါတီမ်ား

ပါဝင္သည္။

(၁) ရခုိင္ဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္

(၂) မြန္အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္

(၃) တေအာင္း (ပေလာင္) အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္

(၄) ကရင္ျပည္နယ္ အမ်ဳိးသားမ်ား ဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္

(၅) ခ်င္းအမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္

(၆) ကယားျပည္နယ္လူမ်ဳိးေပါင္းစုံ ဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္

(၇) ရွမ္းျပည္တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္

(၈) ဇုိမီးအမ်ဳိးသားကြန္ဂရက္

(၉) ေတာင္သူလယ္သမား၊ ကဒူး၊ ကနန္းႏွင့္ ရွမ္းအမ်ဳိးသား

ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရးဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္

(၁ဝ) ကခ်င္အမ်ဳိးသားလုံးဆုိင္ရာကြန္ဂရက္

(၁၁) ò မိ (ေခၚ ) ခမီ အမ်ဳိးသားညီၫြတ္ေရးအဖြဲ႔



(၁၂) ကယန္းအမ်ဳိးသား စည္းလုံးညီၫြတ္ေရး ဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔

(၁၃) ကခ်င္ျပည္နယ္ အမ်ဳိးသားမ်ား ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ

(၁၄) အင္းအမ်ဳိးသားအဖဲြ႔ခ်ဳပ္

(၁၅) ရခုိင္အမ်ဳိးသားလူမႈဘဝ ျမ‡င့္တင္ေရးအဖြဲ႔ (မရမာႀကီး)

(၁၆) ျပည္ေထာင္စု ပအုိ႔ဝ္း အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္

(၁၇) ကရင္အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ ကြန္ဂရက္

(၁၈) မရာျပည္သူ႔ပါတီ

(၁၉) လီဆူးအမ်ဳိးသား ေသြးစည္းခုိင္မာေရးအဖဲြ႔

(၂ဝ) “ဝ” အမ်ဳိးသားဖြံ႔ ò ဖိးတိုးတက္ေရးပါတီ

(၂၁) လားဟူ အမ်ဳိးသားဖြ႔ံò ဖိးတုိးတက္ေရးပါတီ

ျပည္ေထာင္စု တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္တြင္ အဖဲြ႔ဝင္အျဖစ္

မပါဝင္ေသးေသာ္လည္း မူဝါဒေရးရာ မ်ားႏွင့္ အက်ဳိးတူလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပူေပါင္းလက္တြဲ

ပါဝင္လွ်က္ရွိေသာ တုိင္းရင္းသား ႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္။

(၁) ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္

(၂) ကခ်င္ျပည္နယ္အမ်ဳိးသားမ်ား ဒီမုိကေရစီကြန္ကရက္

(၃) နာဂေတာင္တန္းေဒသ တုိးတက္ေရးပါတီ

ထုိ႔ျပင္ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ဟားခါးၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္ တသီးပုဂၢလအမတ္ ဦးလ်န္အုပ္ႏွင့္ ထန္တလန္

ၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္ တသီးပုဂၢလအမတ္ ေဒါက္တာမူထန္တို႔လည္း ပူးတြဲပါဝင္လွ်က္ရွိသည္။ 

ျပည္ေထာင္စု တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ အထက္ေဖၚျပပါ ႏုိင္ငံေရး

အဖဲြ႔ အစည္းမ်ားႏွင့္ တသီးပုဂၢလမ်ားကုိ ကုိယ္စားျပဳပါသည္။

------------------------------------------------------

ေမာ္က်ဴးသင္ခန္းစာ (၆)

ေခါင္းစဥ္။ ။ ေရြးေကာက္ပဲြ



ရည္ရြယ္ခ်က္

- လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္ရန္ လုိအပ္ေသာ စံမ်ားကို သိရိွေစရန္။

- ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ မည္ကဲ့သုိ႔ ျပင္ဆင္မလဲ၊

ဘာေတြသိထားသင့္သလဆဲိုသည့္ အခ်က္မ်ားကုိ ေဆြးေႏြးရန္။

Role Play (ပန္းျမိဳင္လည္က ဥယ်ဥ္မွဴး)။

(၁) သင္းတန္းသားမ်ားကို အုပ္စု (၄) စုခြဲပါ။

(၂) ထုိ႔ေနာက္ ေအာက္ပါတုိ႔ကိုရွင္းျပပါ။

 မိမိတုိ႔အေနျဖင့္ မ်ားစြာတန္ဖုိးရိွေသာ ပန္းဥယ်ာဥ္တခုကုိ တည္ေဆာက္ထားၿပီး

ျဖစ္သည္။ မိမိတုိ႔ ပန္းဥယ်ာဥ္သို႔လည္း ဧည့္သည္မ်ား ေျမာက္မ်ားစြာ လာေရာက္လည္ပတ္သျဖင့္

ဝင္ေငြမ်ားလည္း မ်ားစြာရရိွ သည္။

ထိုဥယ်ာဥ္တြင္ ထိန္းသိမ္းရန္၊ ေစာင့္ေရွာက္ရန္၊ လွပေအာင္မြမ္းမံရန္၊

ႀကီးၾကပ္ရန္တုိ႔အတြက္ ဥယ်ာဥ္ မႈးတစ္ဦး လိုအပ္ေနသည္။ ထုိဥယ်ာဥ္မွဴးကို ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္

သြားမွာျဖစ္သည္။

- အဖြ႔ဲမ်ားမွ ပထဦးစြာ ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးေရြးခ်ယ္ရမယ္။ 

- ကုိယ္စားလွယ္က ပန္းဥယ်ာဥ္ကုိ ဘယ္လို ထိန္းသိမ္း၊ ျပဳစု၊ ပ်ဳိးေထာင္မလဲ ဆိုတာကို

ေဟာေျပာ စည္းရုံး ရမယ္။

(၃) အဖြ႔ဲဝင္မ်ားထံမွ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းကုိ ေရြးခ်ယ္ခုိင္းပါ။

(၄) ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ စည္းရုံးေဟာေျပာခြင့္ေပးပါ။

နည္းျပမွ ေအာက္ပါတုိ႔ကုိေဆာင္ရြက္ပါ။ 

 ကိုယ္စားလွယ္အားလုံးကုိ ေျပာခြင့္မေပးပဲ အခ်ိန္အကန္႔အသတ္ေၾကာင့္ဟု

အေၾကာင္းျပ၍ တခ်ဳိ႕ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေျပာခြင့္ကုိ ရပ္နားလုိက္ပါ။

ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးဦးအား ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ရန္ မျဖစ္ႏုိင္ဟု အေၾကာင္းျပၿပီး

ပယ္ထုတ္ပါ။



 နည္းျပမွ မိမိလည္း ဝင္ၿပိဳင္မယ္ဆိုျပီး ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းစာရင္းတြင္ ထည့္သြင္းပါ။

(၅) ေရြးေကာက္ပြဲကုိ စတင္ပါ။ မဲစာရြက္တြင္ မိမိေရြးခ်ယ္လုိသည့္

ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း၏ အမည္ ကုိ ေရးခ်ခုိင္းပါ။

-

 နည္းျပမွ ေဆာင္ရြက္ရန္ –

သင္တန္းသား ထက္ဝက္ေက်ာ္ဦးေရရိွ မဲျပားအပုိ ျပဳလုပ္ထားျပီး မိမိနာမည္ကုိ

ႀကိဳတင္ေရးထားပါ။ 

(၆) မဲျပားမ်ားကုိ နည္းျပကုိယ္တုိင္ လုိက္လံသိမ္းဆည္းၿပီး၊ ႀကိဳတင္ျပဳလုပ္ထားေသာ

မဲျပားမ်ားျဖင့္ ေပါင္းထည့္လုိက္ပါ။

(၇) နည္းျပမွ ႀကီးၾကပ္ျပီး (အျခားကိုယ္စားလွယ္မ်ားကုိ ပါဝင္ခြင့္မေပးဘဲ)

အျခားသင္တန္းသား ၃ ဦးခန္႔ကုိ မဲရုံးမႈးမ်ားဟု ေခၚယူျပီး သင္တန္းသားမ်ားကုိ ေက်ာခုိင္းၿပီး

မဲမ်ားကုိေရတြက္ပါ။

(၈) မဲပုိေနမႈမ်ားကုိ သိသြားပါက ကိစၥမရိွဘူး။ ဒီအတုိင္းထားလုိက္ရန္ ေျပာဆုိျပီး မဲရသည့္

အေရ အတြက္ကုိ စာရင္းျပဳစုခိုင္းပါ။

(၉) သင္တန္းနည္းျပမွ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလာဒ္ကုိ ေၾကညာၿပီး၊ မဲေပးသူမ်ားကုိ

ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ႏႈတ္ခြန္းဆက္ စကားေျပာၾကားၿပီး မိမိအေနျဖင့္ မေသမခ်င္း

သားစဥ္မ်ဳိးဆက္ ဒီတာဝန္ကုိ ယူသြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ေျပာပါ။

ေမးခြန္းမ်ားေမးျခင္း

- ဘာေတြျဖစ္ခဲ့ၾကသလဲ၊

- မဲေပးသူအေနျဖင့္-

- ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းအေနျဖင့္-

- ေကာ္မရွင္အေပၚအျမင္္-

- ဒီေရြးေကာက္ပြဲကို ဘယ္လိုျမင္လဲ



- ဘယ္လုိခံစားရလဲ၊

- ဘာလုိေတြ ျဖစ္ခဲ့လဲ ဆုိသည့္အခ်က္မ်ားကုိ ေအာက္ပါပုံစံျဖင့္ အပုိင္း (၃) ပုိင္းခြဲျပီး

မွတ္တမ္းတင္ပါ။ ျပီးလ်င္ ဗဟုသုတေပးျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေပးရန္။

လြတ္လပ္မႈမရိွတာ ဘာေတြလဲ၊

 တန္းတူမႈမရိွတာ ဘာေတြလဲ၊ 

မသန္႔ရွင္းတာ ဘာေတြလဲ

ဗဟုသုတေပးျခင္း

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလူ႔အခြင့္အေရးေၾကာညာစာတမ္း အပုိဒ္ ( ) အရ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္

ပတ္သက္ျပီး 

အခြင့္အေရး တစ္ခုရိွတယ္။

- မိမိအစုိးရကုိ မိမိဆႏၵမဲျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ခြင့္။

- မိမိကုိယ္တုိင္ အေရြးခ်ယ္ခံခြင့္။

- ေရြးေကာက္ပြဲသည္ သန္႔ရွင္းေသာ၊ တရားမွ်တေသာ၊ လြတ္လပ္ေသာ

ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ရမည္။

- ေရြးေကာက္ပြဲရလာဒ္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖၚေပးရမည္။

- ပုံမွန္က်င္းပရမည္။

ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ခုလုပ္မယ္ဆုိလ်င္ ဘာေတြရသင့္လဲ၊ ဘယ္လုိျဖစ္သင့္လဲ။

အစုအဖြဲ႔ ေလးဖြဲ႔ခြဲၿပီး ေအာက္ပါတုိ ့ကို က႑ခြဲျပီး ေဆြးေႏြးခုိင္းပါ။

မဲေပးသူ

ေရြးခ်ယ္ခံမည့္ သူ

ပါတ္ဝန္းက်င္

အေျခအေန

ေရြးေကာက္ပြဲပုံစံႏွ

င့္

ေကာ္မရွင္



ေရြးေကာက္ပြဲ

မျပဳလုပ္မီ

ေရြးေကာက္ပြဲ

ျပဳလုပ္ေနခ်ိန္

ေရြးေကာက္ပြဲျပီ

း

- အစုအဖြဲ႔မ်ားမွ ျပန္လည္တင္ျပျခင္း။

ဗဟုသုတေပးျခင္း 

စစ္မွန္၍ လြတ္လပ္မွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပဲြျဖစ္ရန္ လိုအပ္ေသာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား။

၁။ ေရြးေကာက္ပဲြက်င္းပေသာ ႏိုင္ငံတြင္ ဤအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုေစရမည္။ 

(က) အစိုးရ အာဏာပိုင္ေနရာအတြက္ အေရြးခံပုိင္ခြင့္ႏွင့္ လွ်ဳ္ိ႕ဝွက္မဲေပးမႈ၊ အခြင့္အေရး

အပါအဝင္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္ဆင့္တြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္

ေဆာင္ရြက္ခြင့္အေပၚ ကန္႔သတ္ တားျမစ္ ခ်က္မ်ား မထားရ။

(ခ) ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ အေရြးခံရမည့္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားႏွင့္

ေရြးေကာက္ပဲြအစီအစဥ္မ်ားကို ႏိုင္ငံသားမ်ားအား အသိေပးတင္ျပျခင္း၊ ႏိုင္ငံေရးစည္းရုံးမႈႏွင့္

လႈံ႔ေဆာ္မႈတို႔ ျပဳလုပ္ျခင္းတို႔ကို လြတ္လြတ္ လပ္ လပ္ က်င့္သုံးခြင့္ရရွိေစရန္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုမႈ

လြတ္လပ္ခြင့္ ၊အသင္းအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းျခင္း လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ လြတ္ လပ္စြာစည္းရံုးႏိုင္ခြင့္တို႔ ရိွရမည္။

၂။ ႏိုင္ငံေရးပါတီ (သုိ႔) ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၊ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ရွိေသာ

ေထာက္ခံဆႏၵမဲမ်ား အလိုက္ ရာထူးဆက္ခံခြင့္ႏွင့္ အာဏာ လဲႊေျပာင္းရယူခြင့္ အပါအဝင္

ေရြးေကာက္ပဲြရလဒ္ကို ေလးစား လိုက္နာ ရမည္။



စစ္မွန္၍ လြတ္လပ္မွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ရန္အတြက္ ႏုိင္ငံေရးသိပၸံပညာရွင္မ်ား၏

စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

မဲေပးခြင့္ရိွသူမ်ားအားလုံး မဲေပးခြင့္ရသည့္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ျခင္း၊

တုိက္ရုိက္မဲေပး ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ျခင္း၊

လွ်ဳိ႕ဝွက္မဲေပးစနစ္ကုိ က်င့္သုံးျခင္း၊

လြတ္လပ္ေသာ ဆႏၵမဲေပးျခင္း၊

မဲေပးခြင့္ရိွသူမ်ားအၾကား အခြင့္အေရးတန္းတူညီျခင္း၊

၁၉၉ဝ ခုႏွစ္၊ ေရြးေကာက္ပြဲအေတြ႔အၾကံဳအားရွင္းျပေပးျခင္း

(Resource Person ရွာရန္၊ အခ်က္အလတ္မ်ားကုိ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားရန္)။

နက္ရွဳိင္းစြာေဆြးေႏြးျခင္း

- ၁၉၉ဝ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လြတ္လပ္မႈ၊ တရားမွ်တမႈ၊ သန္႔ရွင္းမႈ၊ ရိွတာ

ဘာေတြလဲ၊ မရိွတာ ဘာေတြလဲ။

နိဂုံးခ်ဳပ္ျခင္း

- ေရြးေကာက္ပြဲစံ ရိွ၊ မရိွကုိ သင့္အေနနဲ ့ ဘယ္လုိ တုိင္းတာမလဲ၊ ဘယ္အခ်က္ေတြနဲ႔

သက္ေသျပမ လဲ။

ေမာ္က်ဴးသင္ခန္းစာ (၇)

ေခါင္းစဥ္။ ။ တပ္မေတာ္၏ အခန္းက႑

ရည္ရြယ္ခ်က္

- တပ္မေတာ္၏အခန္းက႑ကုိ ထုတ္ေဖၚေဆြးေႏြးလာေစဖို႔။



- လက္ရိွစစ္တပ္၏ အေျခအေနကုိ ေလ့လာသံုးသပ္ႏိူင္ေစဖုိ႔။

- နအဖ၏ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ပါဝင္ေသာ တပ္မေတာ္၏ အခန္းက႑ကုိ

ျပည္သူလူထုမွ ေလ့လာသုံးသပ္ေဆြးေႏြးႏုိင္ဖုိ႔။

- ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ဖြဲ႔စည္းပုံကုိ အတည္ျပဳမည့္ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲအျပီး စစ္တပ္မွ

တရားဝင္အာဏာ 

ရယူၿပီး ျဖစ္လာႏုိင္ေခ်ရိွသည့္ အနာဂတ္ႏုိင္ငံအေျခအေနကုိ စဥ္းစားလာေစရန္။

လႈပ္ရွားမႈ (ပုံျပင္ေျပာျခင္း)

- ပါဝင္သူမ်ားကုိ ေအာက္ပါ ပုံျပင္ေလးကုိ ဂရုစုိက္နားေထာင္ရန္ ေျပာျပပါ။

ပုံျပင္

ရထားတစီးေပၚတြင္ျဖစ္သည္ ခရီးသြားေနသူတဦးမွ သူ၏ေဘးတြင္ရိွေသာ

ခရီးသြားတဦးအား ေမး၏။

- အကုိ! အကုိက စစ္တပ္က အရာရိွႀကီးလားဟင္။

- ခရီးသြား--- မဟုတ္ပါဘူး။

ဒါဆုိ အကုိက စစ္တပ္ကလားဟင္။ 

ခရီးသြား --- မဟုတ္ပါဘူး ။ 

အကုိ႔မိသားစုထဲမွာေရာ စစ္တပ္က အရာရိွႀကီးေတြ၊ ရဲေဘာ္ေတြရိွလား။

ခရီးသြား --- မရိွပါဘူး။

ဒါဆုိ အကုိ႔ သူငယ္ခ်င္း အေပါင္းအသင္းေတြထဲမွာေရာ စစ္တပ္က အရာရိွႀကီးေတြ၊

ရဲေဘာ္ေတြရိွ လား။

ခရီးသြားမွ --- မရိွပါဘူး၊ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲ။ 

ဒါဆုိရင္ က်ေနာ္ေျပာပါေတာ့မယ္။ အစ္ကုိ က်ေနာ့ေျခေထာက္ေလး တက္နင္းထားလုိ႔ပါ။

ေဆြးေႏြးမႈ



ပုံျပင္ၿပီးဆုံးသြားပါက ေအာက္ပါ ေမးခြန္းမ်ားျဖင့္ ေဆြးေႏြးမႈကုိစတင္ပါ။

(၁) ပုံျပင္က ဘာကို ေဖၚျပေနသလဲ၊

(၂) ေျခေထာက္အနင္းခံထားရသူက ဘာေၾကာင့္ ခ်က္ျခင္းမေျပာရဲတာလဲ၊

(၃) မိမိလက္ေတြ႔တြင္ မည္ကဲ့သုိ႔  အေတြ႔အႀကံဳရိွပါသလဲ။ (မိမိကုိယ္တုိင္ၾကံဳဖူး၊ ၾကားဖူး၊

ျမင္ဖူးတာ) ဤေနရာတြင္ အုပ္စုငယ္ခြဲ၍ ေဆြးေႏြးႏုိင္ပါသည္။

(၄) အုပ္စုႀကီးအတြင္း ျပန္လည္ေဆြးေႏြးမႈ တခ်ဳိ႕ျပဳလုပ္ၿပီး ဘယ္လုိျဖစ္သင့္သလဲ။

(၅) အုပ္စုငယ္ခြဲ၍ ေအာက္ပါေခါင္းစဥ္တခုစီျဖင့္ ေဆြးေႏြးခိုင္းပါ။

(က) စစ္တပ္၏ တာဝန္ေတြက ဘာေတြလဲ။ (မိမိယူဆခ်က္၊ ျဖစ္သင့္တဲ့အခ်က္)။

(ခ) စစ္တပ္ႏွင့္ ပတ္သက္တဲ့ အယူအဆ၊ အဆုိအမိန္႔ေတြဘာေတြရိွသလဲ။

(၆) အုပ္စုမ်ားမွ ျပန္လည္တင္ျပေစရန္ (ဤေနရာတြင္ သေဘာတူညီႏုိင္မႈ ရိွ မရိွ

ေဆြးေႏြးႏုိင္ပါသည္)။

ဗဟုသုတေပးျခင္း (အပုိင္း - ၁)

စစ္တပ္၏အခန္းက႑

 “စစ္တပ္ဟာ ႏုိင္ငံသူ၊ ႏုိင္ငံသားေတြကုိ ညွင္းဆဲဖုိ႔မဟုတ္၊ လက္နက္အားကုိး

တန္ခုိးျပဖုိ႔မဟုတ္။ စစ္တပ္ဟာ ႏုိင္ငံရဲ႕အေစခံ ျဖစ္ရမယ္၊ ႏုိင္ငံဟာ စစ္တပ္ရဲ႕အေစခံ မျဖစ္ရဘူး။

ငါတို႔သာ ႏုိင္ငံခ်စ္တယ္ဆိုတဲ့ စိတ္မထားၾကဖုိ႔ပဲ။ ဒိအျပင္ႏုိင္ငံေတြမွာျဖစ္ျဖစ္ စစ္သားေတြခ်ည္း

ႏုိင္ငံခ်စ္တဲ့ လူရိွတာ မဟုတ္ဘူး၊ တျခား စစ္သားမဟုတ္ေပမယ့္ ႏုိင္ငံအတြက္ အမ်ဳိးမ်ဳိး

အနစ္နာခံ၊ အမ်ဳိးမ်ဳိး စြန္႔စားလုပ္ၾကတ့ဲ လူေတြလည္း ရိွတာပဲ။ ဒါေၾကာင့္ စစ္သားမွစစ္သားဆုိတဲ့

စိတ္ဓါတ္သေဘာကုိ ေျပာင္းၾကရမယ္”။ -----

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း (၁၃-၃-၄၄ ေန႔ ဗုိလ္သင္တန္း ဘြဲ႔ႏွင့္ အခမ္းအနား မိန္႔ခြန္းမွ)

အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားအဖြ႔ဲမ်ားမွ ကုိယ္စားျပဳတဲ့

ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ “ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကို ကုိယ္စားျပဳသည့္ ေကာ္မတီ”

၏ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ပါတ္သတ္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္။

“ႏုိင္ငံတႏုိင္ငံတြင္ တပ္မေတာ္သည္ မရိွမျဖစ္လုိအပ္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည္။

တပ္မေတာ္၏ တာဝန္သည္ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ႏွင့္



ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒကို ကာကြယ္ရန္ ျဖစ္သည္။ ျပည္သူလူထုက

ယုံၾကည္ကိုးစားခ်စ္ခင္သည့္ ေခတ္မီၿပီး ကာကြယ္ေရးတာဝန္ကုိ သန္႔ သန္႔ထမ္းေဆာင္သည့္

တပ္မေတာ္ ျဖစ္ရပါမည္။ အဆင့္အတန္းျမင့္မားၿပီး ျပည္သူျပည္သားမ်ားႏွင့္ တသား တည္း

ျဖစ္ၾကရပါမည္။ ျပည္သူတုိ႔၏ဆႏၵကုိ ဦးထပ္ိပန္ကာ အစဥ္ေလးစားရပါမည္။”

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ျမန္မာႏုိင္ငံျပည္သူသုိ႔ပန္ၾကားခ်က္ (စက္တင္ဘာလ - ၁၉ -

၁၉၉၈)။

ေဆြးေႏြးမႈ

သင္တန္းသားမ်ားအား အုပ္စုငယ္ဖြဲ႔၍ ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားျဖင့္ေဆြးေႏြးေစရန္။

(၁) အထက္ပါ ဆိုလုိခ်က္မ်ားကို မည္ကဲ့သုိ႔ သေဘာေပါက္ နားလည္ပါသလဲ။

(၂) လက္ေတြ႔တြင္ စစ္တပ္မွ ဘာေတြ ေဆာင္ရြက္ေနသလဲ။ (အေကာင္း၊ အဆုိး)။

(၃) ဘာ့ေၾကာင့္စစ္တပ္မွ ယခုလုိ လုပ္ႏိုင္ေနသလဲ။ (ဤေနရာမွ မထည့္ပဲ နက္ရိႈင္းစြာ

ေဆြးေႏြးျခင္း 

တြင္ထည့္သြင္းရန္)။

(၄) လက္ရိွအတုိင္း ဆက္လက္သြားပါက မည္ကဲ့သုိ႔ေသာ

အက်ဳိးဆက္ေတြျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သလဲ။

(အထက္ပါ ေမးခြန္း -၂၊ ၃၊ ၄- တို႔အား ျပန္လည္ေဆြးေႏြး တင္ျပႏုိင္ရန္အတြက္

အဖြဲ႔မ်ားအား စာရြက္ 

ႀကီးတြင္ ေရး၍ ျပင္ဆင္ခုိင္းပါ)။

(၅) အုပ္စုမ်ားမွ ျပန္လည္တင္ျပ ေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ပါ။

(သေဘာတူႏုိင္မႈ ရိွ၊ မရိွ ေမး၍လည္းေဆြးေႏြးပြဲကုိ ပုိမုိ၍

တက္ၾကြေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါသည္)။

ဗဟုသုတေပးျခင္း (အပုိင္း - ၂)

နအဖမွ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွေသာ စစ္တပ္၏ အခန္းက႑၊



- နအဖညီလာခံဦတည္ခ်က္ (၆)ခ်က္ 

          ၁။ ျပည္ေထာင္စုမျပဳိကြဲေရး၊

          ၂။ တိုင္းရင္းသား စည္းလုံးညီညြတ္မႈ မျပဳိကြဲေရး၊

          ၃။ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တ့ံခိုင္ၿမဲေရး၊

          ၄။ စစ္မွန္ေသာ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ္ ထြန္းကားေရး၊

          ၅။ ႏိုင္ငံေတာ္၌ တရားမွ်တျခင္း၊ လြတ္လပ္ျခင္းႏွင့္ ညီမွ်ျခင္းတည္းဟူေသာ

ေလာကပါလတရားမ်ား ပုိမိုထြန္းကားေရး၊

          ၆။ အနာဂတ္ႏုိင္ငံေတာ္ အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရး ဦးေဆာင္မႈအခန္းက႑တြင္ တပ္မေတာ္က

ပါဝင္ထမ္း ေဆာင္ႏိုင္ေရးတို႔ျဖစ္ပါသည္။ 

(မွတ္ခ်က္။ ။ “အနာဂတ္ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရး ဦးေဆာင္မႈအခန္းက႑မွာ

တပ္မေတာ္က ပါဝင္ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ေရးဆိုတဲ့မူကို အမ်ဳိးသားညီလာခံက

ခ်မွတ္ခဲ့တာမဟုတ္ဘူးဆိုတာကို သတိျပဳပါ။ နဝတ/ နအဖရဲ႕ အမိန္႔အမွတ္-၁၃/၉၂ နဲ႔ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္

ေအာက္တိုဘာလ (၂) ရက္ေန႔မွာ ခ်မွတ္ခ့ဲတာ ျဖစ္တယ္။

၁။ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ဦးတည္ခ်က္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အေျခခံရမည့္မူမ်ား -

၆။ (စ) ႏုိင္ငံေတာ္၏ အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရး ဦးေဆာင္မႈအခန္းက႑တြင္ တပ္မေတာ္က

ပါဝင္ထမ္း ေဆာင္ႏုိင္ေရးတုိ႔ကုိ အစဥ္တစုိက္ ဦးတည္သည္။

၂။ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အေျခခံရမည့္မူမ်ား-

(၁၄)။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ႏွင့္

ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအျဖစ္

ႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ သတ္မွတ္သည့္ ဦးေရအတိုင္း တပ္မေတာ္

ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က အမည္စာရင္းတင္သြင္းသည့္ တပ္မေတာ္သားမ်ားပါဝင္သည္။

၃။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အေျခခံရမည့္မူမ်ား-



၁၇။ (ခ) ျပည္ေထာင္စု၊ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္၊ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ စီရင္စုႏွင့္

ခရုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး တုိ႔တြင္ ကာကြယ္ေရး၊ လုံၿခံဳေရး၊ နယ္စပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စသည့္တာဝန္မ်ား

ထမ္းေဆာင္ရန္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္က အမည္စာရင္းတင္သြင္းသည့္

တပ္မေတာ္သားမ်ားပါဝင္သည္။

၄။ အေရးေပၚကာလႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အေျခခံရမည့္မူမ်ား -

၄ဝ။ (ဂ) ႏိုင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ဆူပူေသာင္းက်န္းမႈ၊ အၾကမ္းဖက္မႈစေသာ

အဓမၼနည္း ျဖင့္ ရယူရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ျခင္းေၾကာင့္

ျပည္ေထာင္စုၿပိဳကြဲေစမည့္ တုိင္းရင္း သား စည္းလုံးညီညြတ္မႈ ၿပိဳကြဲေစမည့္ သုိ႔မဟုတ္

အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ လက္လြတ္ဆုံးရံႈးေစမည့္ အေရးေပၚ အေျခအေနေပၚေပါက္လွ်င္

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္သည္ ႏုိင္ငံေတာ္အာဏာကို ႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပုံ

အေျခခံဥပေဒတြင္ သတ္မွတ္ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ရယူသုံးစြဲခြင့္ရွိသည္။

-----------------------------------------

နအဖညီလာခံခ်မွတ္ထားေသာမူၾကမ္းသည္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္စနစ္ (Bicameral

system)ကို က်င့္သံုးသည္။ 

၁။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ (ေအာက္လႊတ္ေတာ္)။

- လူဦးေရအေပၚ အေျခခံေသာစနစ္ ျဖစ္ၿပီး ဦးေရစုစုေပါင္း (၄၄ဝ)ဦးျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းျခင္း။

သို႔ေသာ္- ဦးေရ(၃၃ဝ) ထက္မပုိေသာ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ရမည္။ (အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ

တက္လာေသာ ကိုယ္ စားလွယ္မ်ား) ။

- တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ဥပေဒႏွင့္အညီ အမည္စာရင္းတင္သြင္းသည့္

(၁၁ဝ)ဦး ထက္ မပုိေသာ တပ္မေတာ္သား ျပည္သူလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား။

(ေရြးေကာက္ပြဲဝင္စရာမလုိ)။

၂။ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္

- အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္(အထက္လႊတ္ေတာ္)သည္ ျပည္နယ္(သုိ႔)တိုင္းတို႔အေပၚအေျခခံ၍

အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ကို ဖြဲ႔စည္းထားသည္။ ထုိလႊတ္ေတာ္သည္ အခ်ဳိးညီ(တ)ူေသာစနစ္ျဖင့္

က်င့္သုံးသည္။ ကိုယ္           စားလွယ္ စုစုေပါင္း (၂၂၄)ဦးျဖင့္ဖြဲ႔စည္းသည္။ 



- အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၏ သက္တမ္းသည္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းကုန္လွ်င္

အမ်ဳိးသားလႊတ္ ေတာ္၏ သက္တမ္းသည္ ကုန္ဆုံးမည္။ 

- အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အေနျဖင့္

အမည္စာရင္းတင္သြင္းထားေသာ တပ္မ ေတာ္သားမ်ားသည္

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ျဖစ္သည္။ 

မွတ္ခ်က္။ ။ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊

လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီ ဖြဲ႔ စည္းမႈႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ကာကြယ္ေရး၊ လုံၿခဳံေရးဆုိင္ရာကိစၥမ်ားႏွင့္

တပ္မေတာ္ဆုိင္ရာကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ လာလွ်င္ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီဖြဲ႔စည္းတဲ့အခါမွာ

လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ထဲတြင္ ရွိေနေသာ စစ္သားကိုယ္စားလွယ္ မ်ားကို

လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီဖြဲ႔စည္းရမည္။ က်န္ရွိေနေသာ အျခားလႊတ္ေတာ္မ်ားကို

ထိုေကာ္မတီ၏အဖြ႔ဲဝင္ျဖင့္ ပါဝင္ခြင့္ မရွိႏိုင္္ေပ။ 

      

၃။ တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ား၏လႊတ္ေတာ္ဖြဲ႔စည္းျခင္း

          - တုိင္း (သို႔)ျပည္နယ္မ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္စနစ္ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည္။ 

          - ျမဳိ႔နယ္တစ္ျမဳိ႕နယ္လွ်င္ ႏွစ္ဦးက်စီ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ေသာ

ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ တိုင္း (သို႔) ျပည္နယ္မ်ား လႊတ္ေတာ္မ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ 

          - တုိင္း (သို႔) ျပည္နယ္မ်ားထဲမွာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခြင့္ရ စီရင္စုမွအပ

က်န္တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားကို လူဦးေရ စုစုေပါင္း (ဝ.၁) ရွိလွ်င္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးျဖင့္

ေစလႊတ္ခြင့္ရွိသည္။ 

          - တုိင္း (သို႔) ျပည္နယ္မ်ား၏ လႊတ္ေတာ္မ်ားထဲမွာ သံုးပုံတစ္ပုံ (၁/၃)ျဖင့္ တပ္မေတာ္

ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္က ဥပေဒႏွင့္အညီ အမည္စာရင္းတင္သြင္းသည့္

တပ္မေတာ္သားမ်ားသည္ တုိင္း (သို႔) ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ 

 



    

                                                                            

                                                                     

(ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ရန္ မလို)

(က) နအဖညီလာခံမူထဲမွာ သမၼတစနစ္ကို က်င့္သံုးျခင္း။ သမၼတေရြးခ်ယ္ပံုစနစ္သည္

တိုက္ရုိက္ မေရြးခ်ယ္ဘဲ (No Direct Vote)၊ ေရြးေကာက္ေရးအစု (Creative Electoral System)

အစု(၃)စုရွိသည္။ ၄င္းမွာ— 

                 ၁။ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္မွ ေရြးေကာက္ခံကုိယ္စားလွယ္ အစုတစ္စု။

                 ၂။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွ ေရြးေကာက္ခံကုိယ္စားလွယ္ အစုတစ္စု။ 

                 ၃။ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္မွ ခန္႔အပ္ေစလႊတ္ထားေသာ စစ္ဗိုလ္မ်ား အစုတစ္စု။ 

သမၼတေရြးခ်ယ္မႈပုံစံ

 
� 

      ( )       (  )

    



ေဆြးေႏြးျခင္း

- သင္တန္းသားမ်ားအား သမၼတေရြးခ်ယ္ပုံကို ေလ့လာၿပီး မိမိအေနျဖင့္ ဘယ္လို

သုံးသပ္မိသလဲ။

- အုပ္စုငယ္မ်ားမွ ျပန္လည္တင္ျပျခင္း၊ ေဆြးေႏြးျခင္း။

နည္းျပမွ ျဖည့္စြက္္ေပးရန္

(ခ) သမၼတသည္ လူထုကုိ တာဝန္မခံေတာ့ဘဲ့ လူထု၏ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္

မရွိေတာ့ေပ။ 

(ဂ) သမၼတဦးေဆာင္ အုပ္ခ်ဳပ္ပုံစနစ္စစ္စစ္ကုိ က်င့္သံုးေသာ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္

တရားရုံးခ်ဳပ္သည္ သမၼတ၏လုပ္ေဆာင္မႈအေပၚ ၾကပ္မတ္ရန္ အခြင့္အာဏာရွိေသာ္လည္း

“နအဖ”၏ သမၼတစနစ္တြင္ ေျပာင္းျပန္ ျဖစ္ေနျခင္း။ 

     “နအဖ”၏သမၼတသည္ တရားရုံးခ်ဳပ္ကို ျပန္လည္ႀကီးၾကပ္သြားမည္။ 

(ဃ) သမၼတေရြးေကာက္ပြဲ လုပတို္င္းတြင္ စစ္ဗိုလ္တစ္ဦးဦးသည္ သမၼတျဖစ္ႏိုင္ေျခ

အၿမဲတမ္း ရွိေန ျခင္း။ 

� 

  �   �       

�



(င)  စစ္ဗုိလ္သမၼတသာ အၿမဲတမ္း ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ရွိေနေႀကာင္း။ သမၼတမျဖစ္လွ်င္

ဒုတိယသမၼတ ျဖစ္ သြားမည္။ 

(စ) ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ဒု-သမၼတ (ႏွစ္ဦး) သည္ စစ္ဗိုလ္မ်ားအေနျဖင့္ သမၼတကုိ

ထိန္္းေက်ာင္း (သြားမည့္ အေျခအေန ျဖစ္သည္။) ခံရမည္။ 

(ဆ)  လႊတ္ေတာ္မ်ားထဲတြင္ ေလးပုံတစ္ပုံ(၁/၄)မွာ စစ္ဗိုလ္မ်ား ျဖစ္ေနေတာ့မည္

ျဖစ္သျဖင့္ အစု အစည္းျဖင့္ အခိုင္အမာ မဲမ်ားကို ရေနေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ သမၼတမ်ားက

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာကုိ ထင္သလို ကိုင္တြယ္ က်င့္သုံးၾကေတာ့မည့္အေပၚ လႊတ္ေတာ္က

လက္ပိုက္ႀကည့္ေနရုံသာ ရွိေတာ့မည္။ 

(ဇ)  ကာကြယေ္ရးဦးစီးခ်ဳပ္၏အထက္တြင္ သမၼတသာ ရွိေတာ့သျဖင့္ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးသည္

ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္၏ ေအာက္တြင္ ေရာက္ေနေတာ့သည္။ 

(ဈ) စစ္ဗုိလ္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုအစုိးရႏွင့္ ျပည္နယ္အစုိးရမ်ားတြင္ အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္မ်ားအျဖစ္

ခန္႔အပ္မည္။ 

(ည)  ဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္၏ဥကၠဌမွာ သမၼတျဖစ္ျပီး တိုင္းျပည္၏ဘ႑ာေငြသုံးစြဲမႈကုိ

ထိန္းခ်ဳပ္သြားမည္။ 

 ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ား ခန္႔အပ္ျခင္း

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးမ်ားကို ခန္႔အပ္ႏိုင္သည္။ 

    ၁။ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ထဲကျဖစ္ေစ (သို႔) ကိုယ္စားလွယ္မဟုတ္သည္ျဖစ္ေစ

သတ္မွတ္ထားေသာ အရည္အခ်င္းႏွင့္ ျပည့္စံုေသာပုဂၢဳိလ္မ်ားကို သမၼတက ေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည္။ 

    ၂။ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၊ လံုၿခဳံေရး/ျပည္ထဲေရး၊ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအတြက္

တပ္မေတာ္က ကာ ကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ထံမွ တပ္မေတာ္သားမ်ား၏ အမည္စာရင္းကို ရယူသည္။ 

    ၃။ ကာကြယ္ေရး၊ လုံၿခဳံေရး/ျပည္ထဲေရး၊ နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွအပ

အျခားဝန္ႀကီးဌာနမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္သားအား ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးအျဖစ္

ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးလိုလွ်င္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီး ခ်ဳပ္ႏွင့္ ညိွႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ရမည္။

ထိုမွတစ္ဆင့္-------

“ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၏ အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ မျပည့္စုံေၾကာင္း အထင္းအရွားမျပႏိုင္ပါက

ျပည္ေထာင္ စုလႊတ္ေတာ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက အမည္စာရင္းတို႔ကို စုစည္း၍ ျပည္ေထာင္စု

လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္သြင္း လ်က္ သေဘာတူညီခ်က္ ရယူရမည္။”



     ၄။  ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအား တာဝန္ခံရမည္။ 

   

 ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးတစ္ဦးဦးအေပၚ စြပ္စြဲျပစ္တင္ျခင္း

၁။ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး တစ္ဦးဦးအား ႏိုင္ငံေတာ္၏ေက်းဇူးသစၥာကို ေဖာက္ဖ်က္လွ်င္

သမၼတက ထိုျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးအား စြပ္စြဲႏုိင္သည္။ 

၂။ တပ္မေတာ္သား မဟုတ္ေသာ ဝန္ႀကီးမ်ားကို ေပးထားေသာတာဝန္မ်ားကို

မေက်ပြန္လွ်င္ သမၼတ ကိုယ္တိုင္က ထိုဝန္ႀကီးအား တာဝန္ရုပ္သိမ္းႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္-

ထိုဝန္ၾကီးႏွင့္ ဒု-သမၼတအား တပ္မေတာ္သား မ်ားျဖစ္လွ်င္ သမၼတသည္

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ညိွႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

၃။ ကာကြယ္ေရး၊ လံုျခဳံေရး/ျပည္ထဲေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအတြက္

ျပည္ေထာင္စု ဝန္ ႀကီးမ်ားႏွင့္ ဒု-ဝန္ႀကီးမ်ားအျဖစ္ ခန္႔အပ္ထားျခင္းခံရေသာ

တပ္မေတာ္သားမ်ားသည္ တပ္မေတာ္မွ အၿငိမ္းစား ယူရန္ (သို႔) ႏႈတ္ထြက္ရန္ မလို။ 

အခန္း(၇)

တပ္မေတာ္

၂။ တပ္မေတာ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္

အဓိက တာဝန္ရိွ သည္။

၃။ ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳကြဲေရး၊ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီၫြတ္မႈ မၿပိဳကြဲေရးႏွင့္

အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တ့ံခိုင္ ၿမဲေရးတို႔ကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ တပ္မေတာ္တြင္

အဓိကတာဝန္ရိွသည္။

၆။ ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္းရိွ လက္နက္ကုိင္အဖြ႔ဲအစည္း အားလံုးသည္ တပ္မေတာ္၏

ကြပ္ကဲမႈေအာက္တြင္ ရိွရမည္။

၈။ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဴပ္၏ အဆင့္သတ္မွတ္ရာတြင္ မီွျငမ္းျပဳႏိုင္ေရးအတြက္

တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကုိ ဒုတိယသမၼတ အဆင့္သတ္မွတ္သည္။

၉။ ႏိူင္ငံေတာ္သမၼတသည္ အမ်ဳိးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ၏

အဆုိျပဳေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကို ခန္႔အပ္ တာဝန္ေပးရမည္။



၁ဝ။ တပ္မေတာ္သည္ တပ္ပုိင္းဆိုင္ရာ ကိစၥအားလံုးကုိ လြတ္လပ္စြာ စီမံခန္႔ခြဲ

စီရင္ေဆာင္ရြက္ပုိင္ခြင့္ ရိွသည္။

၁၁။ တပ္မေတာ္သားမ်ားအတြက္ စစ္ဘက္တရားစီရင္ရာတြင္ အဖြဲ႔ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊

တဦးတည္းျဖစ္ေစ၊ ဥပ ေဒႏွင့္ အညီစီရင္ႏူိင္သည္။

အမ်ဳိးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုံျခံဳေရးေကာင္စီ

National Defence and Security Council

ပုဒ္မ (၂ဝ၁) အမ်ဳိးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီကုိ ေအာက္ပါ ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖင့္

ဖြဲ႔စည္းထား သည္။

(၁) ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၊

(၂) ဒုတိယ သမၼတ၊

(၃) ဒုတိယ သမၼတ၊

(၄) ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ၊

(၅) အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ၊

(၆) တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၊

(၇) ဒုတိယ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္၊

(၈) ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနဝန္ႀကီး - ပုဒ္မ(၂၃၂)အရ ဤဝန္ႀကီးဌာနကုိ စစ္တပ္မွ

တာဝန္ယူမည္ ျဖစ္သည္။

(၉) ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး၊

(၁ဝ) ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး - ပုဒ္မ(၂၃၂)အရ ဤဝန္ႀကီးဌာနကို စစ္တပ္မွ

တာဝန္ယူမည္ ျဖစ္သည္။

(၁၁) နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး-ပုဒ္မ(၂၃၂)အရ ဤဝန္ႀကီးဌာနကို စစ္တပ္က

တာဝန္ယူမည္ ျဖစ္သည္။



- အမ်ဳိးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုံျခံဳေရးေကာ္စီတြင္ အဖြဲ႔ဝင္ (၁၁) ဦးရိွရာ စစ္တပ္မွ (၆) ဦး

ယူထား သျဖင့္ အျမဲတမ္းစစ္တပ္မွ ေဆာင္ရြက္လိုေသာကိစၥမ်ားကို လႊမ္းမုိး

ေဆာင္ရြက္သြားႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

- ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတသည္ အမ်ဳိးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုံၿခံဳေရးေကာင္စီႏွင့္ ညိွႏိႈင္းၿပီး

ဥပေဒကဲ့သုိ႔ အာဏာတည္သည့္ အမိန္႔ထုတ္ျပန္၍ အေရးေပၚအေျခအေန ေၾကညာႏုိင္သည္။

(ပုဒ္မ - ၄၁ဝ)။

- ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတသည္ အမ်ဳိးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုံျခံဳေရးေကာင္စီႏွင့္ ညိွႏိႈင္းရာတြင္

အဖြဲ႔ဝင္မ်ား စုံညီစြာ တက္ေရာက္ျခင္းမရွိပါက အဖြဲ႔ဝင္မ်ားျဖစ္ေသာ

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၊ ဒုတိယ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၊

ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနဝန္ႀကီး၊ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနဝန္ႀကီးတုိ႔ႏွင့္ ညိွႏိႈင္းၿပီး အေရး

ေပၚအေျခအေနကုိ အခ်ိန္မွီ ထုတ္ျပန္ေၾကညာႏုိင္သည္ (ပုဒ္မ - ၄၁၂-ခ)၊

- စစ္တပ္မွ အာဏာသိမ္းထားၿပီး ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ကာလအတြင္း စစ္တပ္ႏွင့္

အရပ္ဖက္အားလံုးမွ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ကိစၥမ်ားကုိ ျပန္လည္တရားစြဲဆုိခြင့္ မရိွေစရ။ (ပုဒ္မ -

၄၃၂)၊

နက္ရိႈင္းစြာေဆြးေႏြးျခင္း

(၁) စစ္တပ္၏အခန္းက႑ကုိ အထက္ပါအတုိင္း ရယူထားေသာ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္၊

ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ အား ဘယ္လုိထင္ျမင္သလဲ။ 

(၂) ဘာေၾကာင့္စစ္တပ္မွ ယခုလုိ လုပ္ႏိုင္ေနသလဲ။

(၃) ထုိကဲ့သုိ႔သြားပါက လူထုႏွင့္ စစ္တပ္အတြင္း ဘာေတြျဖစ္လာႏုိင္လဲ။

နိဂုံးခ်ုဳပ္ျခင္း

- အနာဂတ္တုိင္းျပည္မွာ ဘာေတြျဖစ္လာႏုိင္လဲ။

---------------------------------------------------------------------



ဖတ္ရႈေလ့လာရန္

- ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ လမ္းညႊန္ခ်က္ႏွင့္ အဆုိအမိန္႔၊

- ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အဆုိအမိန္႔၊

- စီအာပီပီ၏ သေဘာထား၊

- အဲန္အယ္ဒီ၏ သေဘာထား၊

- ၁၉၄၇ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမွျပဌာန္းခ်က္၊

- အတုိက္အခံမ်ား၏  ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမွ ျပဌာန္းခ်က္၊



ရက္စြဲ။ ။ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၈၊ ၂၀၁၀

သင္တန္းဆရာ။ ။ မနီလာသိန္း (IRC)၊

မိတ္ဆက္ျခင္း။

သင္တန္းဆရာႏွင့္ တက္ေရာက္လာေသာ သင္တန္းသူ၊ သင္တန္းသားမ်ားအၾကား

အျပန္အလွန္ မိတ္ဆက္ျခင္းကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

ေရွးဦးစြာ သင္တန္းျပဆရာမက မိမိလက္တြင္ မျမင္ေအာင္ထည့္ထားသည့္

အရာဝတၳဳတခုကုိ သင္တန္းသူ၊ သင္တန္းသားဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအား ခန္႔မွန္းခိုင္းျခင္းႏွင့္

မွန္းဆခ်က္ မွန္၊ မမွန္ဆိုသည္ကုိ သင္တန္းဆရာမက ဟုတ္၊ မဟုတ္အားျဖင့္ ေျပာဆိုကာ

အုပ္စုခြဲျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ထို႔ေနာက္ Social Research ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မိမိတုိ႔၏ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္တြင္

ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရိွသည့္ အေၾကာင္းအရာျဖစ္သည္ကုိ လြယ္ကူေသာ ဥပမာျဖင့္ ရွင္းလင္းျပခဲ့ပါသည္။

ဥပမာ-



ေစ်းဝယ္ျခင္း၊

ေန႔စဥ္လူမႈဘဝ၌ ေစ်းဝယ္ျခင္းကိစၥရပ္မ်ားတြင္ပင္ ဆန္းစစ္မႈ၊ သုံးသပ္အကဲျဖတ္မႈမွာ

ထုံးစံက်ကိစၥရပ္ တခုအေနနဲ႔ ျဖစ္သည္ကုိ Social Research ႏွင့္ တြဲစပ္ရွင္းလင္းျပခဲ့ပါသည္။

ထို႔ေနာက္ Questioning Skills ႏွင့္ပတ္သက္၍ အုပ္စု (၃)စုခြဲကာ ေလ့က်င့္ခဲ့သည္။

အေၾကာင္းအရာ မွာ သတ္မွတ္ခ်က္မရိွဘဲ့ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာအလုိက္ ေမးခြန္းမ်ားျဖစ္၍

အနည္းဆံုး အေရအတြက္မွာ (၂)ခု ျဖစ္ပါသည္။ သတ္မွတ္ခ်ိန္အျဖစ္ (၁၀)မီနစ္ သတ္မွတ္၍

ရရိွလာသည့္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ျပန္လည္တင္ ျပရမည္ ျဖစ္သည္။ 

ျပန္လည္၍ တင္ျပေဆြးေႏြးျခင္း။

သတ္မွတ္ခ်ိန္ ၿပီးသည့္ေနာက္ သင္တန္းဆရာက ဦးေဆာင္၍ ေအာက္ပါအတိုင္း

ေမးခြန္းေမးရာတြင္ ေမးခြန္းေမးသူအေနျဖင့္ ခံစားခဲ့ရသည့္အခ်က္မ်ား၊ လုိအပ္သည္မ်ား၊

လက္ေတြ႔အေနအထားတြင္ ျဖစ္ေလ့ ျဖစ္ထ ရိွသည္မ်ားႏွင့္ ေရွာင္ရန္၊ ေရွာင္ရန္မ်ားကုိ

ေအာက္ပါအတုိင္း စာရြက္ေပၚတြင္ ခ်ေရးကာ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါ သည္။

ကုိယ္ေမးတာကုိ ေကာင္းမြန္စြာ ေျဖၾကားသည့္အတြက္ ေပ်ာတ္ယ္။ 

သိခ်င္တာ သိရလို႔ ေပ်ာ္တယ္။

ကိုယ္ေမးတာကို မေျဖမွာကုိ စိုးရိမ္တယ္။

ကိုယ္ေမးတဲ့လူက မေျဖဘဲ့ တျခားဝင္ေရာက္ေျဖဆိုေနတဲ့အတြက္ စိတ္ပ်က္တယ္။

ေမးရင္းနဲ႔ ကိုယ္ေမးခ်င္တဲ့ ေမးခြန္းေတြ ေပ်ာက္သြားတယ္။

ေမးခြန္းအကန္႔အသတ္ရိွတယ္။

ေမးခြန္းမ်ားကုိ လြယ္ရာကေန ခက္တဲ့အပိုင္းအထိ စီစဥ္ရတာ မလြယ္ဘူး။

သက္ေတာင့္သက္သာ မရိွဘူး။ 

အဟန္႔အတား ျဖစ္ေနတယ္လု႔ိ ခံစားရရင္ ေမးရတာ မေကာင္းဘူး။

ေမးခြန္းကုိ ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ျပန္လည္ကာ ျပင္ဆင္ဘို႔လိုတယ္။

ခ်ဥ္းကပ္ဘို႔လိုမယ္အရာမ်ားကုိ ရွာဘို႔လိုတယ္။

ဘူးခံကာ အၿမဲျငင္းေနတဲ့သူမ်ား၊

မသိလိုက္ မသိဘာသာအေနအထားမ်ိဳးျဖင့္ ေမးျမန္းျခင္းမ်ိဳး။ (the ethic of researcher)



ထို႔ေနာက္ ေမးခြန္းေမးေနစဥ္အေတာအတြင္း ေမးခြန္းေမးသူ လူမႈေရးသုေတသနသမား

တေယာက္

အေနျဖင့္ လုပ္ေဆာင္သင့္သည္မ်ားကုိ ေအာက္ပါအတိုင္း စာရြက္ေပၚတြင္ ခ်ေရးကာ

အားလုံးပါဝင္ေဆြးေႏြး ခဲ့ပါသည္။ 

ပထမဦးဆုံး ယုံၾကည္မႈကုိ တည္ေဆာက္ရမယ္။

သူေရာကိုယ္ေရာ အဆင္ေျပေစႏိုင္မည့္ ေမးခြန္းမ်ိဳးနဲ႔ စသင့္တယ္။

အေမးခံရသူ၏ ဆႏၵပါဝင္မႈကို ရရိွေအာင္ ႀကိဳးစားသင့္တယ္။

အေမးရခက္မဲ့သူအတြက္ ထိုသူႏွင့္ အထူးကၽြမ္းဝင္သူမွတဆင့္ ဝင္ကာ ေမးျမန္းျခင္းျဖင့္

ႀကိဳး စားသင့္တယ္။

ခ်ဥ္းကပ္ဘို႔လြယ္မယ့္သူကို ေရြးခ်ယ္သင့္တယ္။

အရမ္းအကဲဆတ္တ့ဲေမးခြနု္းမ်ားကုိ ေမးရာတြင္ လက္ခံႏိုင္ေသာ စကားလံုးမ်ားျဖင့္

အသုံးျပဳဘို႔ လိုအပ္တယ္။

ေမးတာက တေယာက္၊ ေျဖတာက တေယာက္ျဖစ္ေနသည့္အခါမ်ိဳးနဲ႔ ေမးသမွ်ကုိ

ဒုိင္ခံေျပာေနသည့္ သူပါရိွပါက ပါးနပ္စြာကိုင္တြယ္တတ္ဘို႔ လိုအပ္တယ္။ ဥပမာ- လူခြဲၿပီး

ေမးတာမ်ိဳး၊ အားလုံးပါဝင္ေျဖဆိုခြင့္ ရေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးတာမ်ိဳး စသည္မ်ား လုိအပ္တယ္။

မ်က္လုံးခ်င္းဆိုင္၊ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ ေမးဘို႔ လုိအပ္တယ္။

တေယာက္တည္းသြားၿပီး ေမးခြန္းေမးတာမ်ိဳးကုိ ေရွာင္ၾကဥ္သင့္တယ္။ 

တေယာက္ကေမး၊ က်န္တဲ့ လူႏွစ္ေယာက္ေလာက္ လိုက္လံမွတ္သားေပးတာမ်ိဳးကုိ

လိုအပ္တယ္။

မေမးခင္ ေမးမည့္ေမးခြန္းမ်ားကုိ မွတ္မိေနေအာင္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားသင့္တယ္။

ကိုယ္ေမးမည့္ေမးခြန္းမ်ားကုိ စာရြက္ေပၚမွာ ေရးထားတာမ်ိဳး လုပ္ထားသင့္တယ္။

ေမးခြန္းမ်ားကုိ ျပင္ဆင္သည့္အခါတြင္ Sensitive ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရိွသည့္ ေမးခြန္းမ်ားကုိ

သတိျပဳကာ ေရြးခ်ယ္စဥ္းစားသင့္တယ္။

ဆူညံသည့္ပတ္ဝန္းက်င္မ်ိဳးတြင္ သင့္ေတာ္သည့္ေနရာကုိ ႀကိဳတင္ေလ့လာထားၿပီး

ျပင္ဆင္သင့္တယ္။



မသိလိုက္မသိဘာသာေမးၿပီးမွ ရလာတ့ဲေမးခြန္းမ်ိဳးကုိ Social Researcher

တေယာက္အေနနဲ႔ က်င့္ဝတ္အေနအထားအရ ေရွာင္ၾကဥ္သင့္တယ္။

ထို႔ေနာက္ ေမးခြန္းေမးရာတြင္ ေမးခြန္းအေမးခံရသူအေနျဖင့္ ခံစားခ့ဲရသည့္အခ်က္မ်ား၊

လိုအပ္သည္ မ်ား၊ လက္ေတြ႔အေနအထားတြင္ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထ ရိွသည္မ်ား ႏွင့္ ေရွာင္ရန္၊

ေရွာင္ရန္မ်ားကုိ ေအာက္ပါအတိုင္း စာရြက္ေပၚတြင္ ခ်ေရးကာ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

ေမးတဲ့ေမးခြန္းက ရွည္လြန္းတယ္။

မရွင္းလင္းဘူး။

ေမးခြန္းက ရွည္လြန္းတယ္။

မေျပာခ်င္ဘူး

လူေရွ႕မွာ မေျပာခ်င္ဘူး။

ကိုယ့္အက်ိဳးစီးပြားကို ပ်က္ျပားေစမယ့္ေမးခြန္းမ်ားကို မေျဖခ်င္ဘူး။

အပိတ္ေမးခြန္းမ်ားကုိ ေမးသည့္အတြက္ မေျဖခ်င္ေတာ့ဘူး။ စိတ္ပ်က္တယ္။

အတင္းအၾကပ္ပုံစံမ်ိဳးနဲ႔ ေမးတာကုိ စိတ္မသက္မသာျဖစ္မိတယ္။

မ်က္ႏွာအေနအထားကုိ သတိထားသင့္တယ္။

မဟပ္စပ္တဲ့အေၾကာင္းအရာကုိ ေမးျခင္းမ်ိဳးကုိ ေရွာင္ၾကဥ္သင့္တယ္။

ကိုယ္အေနနဲ႔ အကၽြမ္းမဝင္တဲ့၊ မသိတဲ့အေၾကာင္းအရာကို ေရွာင္ၾကဥ္သင့္တယ္။

ထပ္ခါတလဲလဲေမးျခင္းမ်ိဳးကုိ ေရွာင္ၾကဥ္သင့္တယ္။

ေမးခြန္းတခုနဲ႔တခု မဆက္စပ္တာမ်ိဳးကုိ ေရွာင္ၾကဥ္သင့္တယ္။

အစ္ေအာင့္ေမးတာမ်ိဳး ေရွာင္ၾကဥ္သင့္တယ္။၊

ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းမႈမ်ိဳးကို ေရွာင္ႀကဥ္သင့္တယ္။

ႀကိဳတင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေပးတာမ်ိဳးကုိ ေရွာင္ၾကဥ္သင့္တယ္။

ကုိယ္ထက္သာတဲ့အေနအထားမ်ိဳး၊ ကိုယ့္ထက္ အရိွန္အဝါ နားလည္မႈသာတဲ့ သူမ်ိဳးန႔ဲ

လုပ္တဲ့ Key Informant Interview ပံုစံမ်ိဳးမွာ ေလးစားမႈကို ျပသင့္တယ္။



ေမးတဲ့သူနဲ႔ အေမးခံရသူအၾကား ပါဝါအရိွန္အဝါကြာဟမႈကုိ နည္းေအာင္

ႀကိဳးစားသင့္တယ္။

ေမးခြန္းေမးတဲ့သူအေနနဲ႔ လုပ္ငန္းစဥ္မၿပီးခင္အတြင္း အရမ္းကိုယ္ခ်င္းစာတဲ့ပုံစံမ်ိဳး၊

သနားတဲ့ပုံစံမ်ိဳးကုိ မလုပ္သင့္ဘူး။

နားေထာင္မႈအရည္အေသြးကုိ အားေကာင္းေအာင္ ေလ့က်င့္ထားသင့္တယ္။

အထက္ပါအခ်က္မ်ားကုိ စုေပါင္းေဆြးေႏြးၿပီးသည့္ေနာက္ တက္ေရာက္လာၾကသည့္

သင္တန္းသား၊သူ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားက မိမိတို႔လက္ေတြ႔

ေလ့က်င့္ထားေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကို အဖြဲ႔တခုခ်င္းစီအလုိက္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက

တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

တင္ျပသည့္အဖြဲ႔အမည္ႏွင့္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊

၁။ No Group - ကိုယ္စားလွယ္ မျမတ္ႏိုးျဖဴ၊

၂။ Colorful Group - ကိုယ္စားလွယ္ မပန္စြန္၊

၃။ Four and One - ကိုယ္စားလွယ္ မဆိုင္းမိုင္ႏွင့္ ကိုေအာင္ေဇာ္ေထြး၊

ထို႔ေနာက္ အထက္ပါ တင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚတြင္ အေျခခံ၍ လက္ေတြ႔ဘဝတြင္

ႀကံဳရႏိုင္သည့္ အေနအထားမ်ားကို ႏႈိင္းယွဥ္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

မွတ္ခ်က္။ ။ Input အျဖစ္ Data Collection ကုိ power point ျဖင့္ တင္ျပသြားခ့ဲပါသည္။

အဆိုပါ Presentation ကို ေနာက္ပိုင္းသီးသန္႔ တင္ျပသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ေန႔လည္ပိုင္းအစီအစဥ္၊

မနက္ပိုင္းတြင္ အထက္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးၿပီးသည့္ေနာက္

လက္ေတြ႔အင္တာဗ်ဴးမႈ အစီအစဥ္ကုိ အုပ္စု သံုးစုခြဲ၍ ေအာက္ပါအတုိင္း အေၾကာင္းအရာအလိုက္

လက္ေတြ႔ေလ့က်င့္ခဲ့ပါသည္။

အင္တာဗ်ဴးမည့္ အဖြဲ႔မ်ား။ ။ ၁။ Colorful Group

 ၂။ No Group

 ၃။ Four and One Group



အင္တာဗ်ဴးခံမည့္ပုဂၢိဳလ္။ ။ ဆရာဦးေအာင္မ်ိဳးမင္း၊

အင္တာဗ်ဴးမည့္ ေခါင္းစဥ္မ်ား။ ။ (၁) ဆရာဦးေအာင္မ်ိဳးမင္း၏

ႏိုင္ငံေရးေနာက္ခံဘဝ၊

  (၂) လူမႈေရးေနာက္ခံဘဝ၊

  (၃) လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ

တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူဘဝ

အင္တာဗ်ဴးအတြက္ ေမးခြန္းျပင္ဆင္ခ်ိန္။ ။ (၁၅) မီနစ္၊

ေမးခြန္းေမးရန္ သတ္မွတ္ခ်ိန္။ ။ (၁၀)မီနစ္၊

ေမးခြန္းမေမးခင္ ႀကိဳတင္ႏႈတ္ဆက္စကားေျပာခ်ိန္။ ။ (၂) မီနစ္၊

အင္တာဗ်ဴးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းခံသူ ဆရာဦးေအာင္မ်ိဳးမင္းအေနျဖင့္

ေမးျမန္းခဲ့သည့္အုပ္စုမ်ား၏ အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေအာက္ပါအတိုင္း

သုံးသပ္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

သုံးဖြဲ႕စလံုးေကာင္းတယ္။ မိတ္ဆက္ျခင္း၊ စကားပလႅင္ခံျခင္း၊ အေမးခံရသူအေနျဖင့္

ပုိမုိသက္ေတာင့္သက္သာ ျဖစ္ေအာင္ ေမးႏိုင္စြမ္းတယ္။

ဒုတိယအဖြဲ႔အေနျဖင့္ ပိုမိုၿပီးေတာ့ စနစ္က်တယ္။ တခ်ိဳ႕ေတြကုိ ေမးျမန္းသူကို

တည့္မတ္ေပးၿပီး ေမးျမန္လမ္းညႊန္ေပးႏိုင္စြမ္း ရိွခဲ့တယ္။

တတိယအဖြဲ႔အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈနဲ႔ ေမးတဲ့ေနရာမွာ အရမ္းက်ယ္ျပန္႔လြန္းတဲ့

ေမးခြန္းမ်ိဳးကို ေမးျမန္းခဲ့တဲ့အတြက္ အေျဖရခက္ေစတာမ်ိဳး ရိွတယ္။ ဒီအားနည္းခ်က္ကို

ျပင္သင့္တယ္။

သုံးဖြဲ႔စလုံးအတြက္ ေမးေနက်စကားျဖစ္တဲ့ ဘာမွာခ်င္လဲဆုိတဲ့ေမးခြန္းနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔

ကိုယ့္ရဲ႕ေမးခြန္းနယ္ပယ္ကုိ အတတ္ႏုိင္ဆုံး အက်ဥ္းခ်ံဳ႕ၿပီး ေမးသင့္တယ္။ သို႔မဟုတ္က

ဘာကို ေျပာေစခ်င္မွန္း မသိတဲ့အတြက္ ေျဖရခက္ေစတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့

ဘာမွာခ်င္လဲဆုိတဲ့အခ်က္မွာ ေျပာခ်င္စရာ စကားေတြက အမ်ားႀကီးေလ။ ဒီေတာ့

ေမးတဲ့သူအေနနဲ႔ ဘာအတြက္ ဘာကုိ မွာေစခ်င္တာလဲ ဆိုၿပီး ကန္႔သတ္မႈကုိ ေပးၿပီး

ေမးသင့္တယ္။ ဒါမွ လိုခ်င္တဲ့အခ်က္ကုိ ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 



တတိယအဖြဲ႔မွာ တခါတေလ ေမးခြန္းေမးရင္း တျခားတေယာက္ကို လႊဲခ်တာမ်ိဳးေတြ

ရိွေပမယ့္ ေလ့က်င့္ကာလျဖစ္တဲ့အတြက္ အတတ္ႏိုင္ဆုံး ေမးျမန္းသြားတာ

ေကာငး္ပါတယ္။

ထို႔ေနာက္ အင္တာဗ်ဴးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းသူမ်ားအေနနဲ႔ မည္သို႔ခံစားခဲ့ရသည္ကို

သင္တန္း သားမ်ားက ေအာက္ပါအတိုင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ (သင္တန္းသား)

ေနာက္မွ ေမးရတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဆရာစကားကုိ ျပန္သုံးသပ္ၿပီး ေမးျမန္းရတဲ့အတြက္

သက္ ေတာင့္သက္သာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ့္ေမးမည့္ ေမးခြန္းနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔လည္း

ယုံၾကည္မႈေတြ ရိွတယ္။ အရင္ေမးခြန္းေတြနဲ႔ ဆရာေျဖဆုိခဲ့တဲ့အခ်က္ေတြကို သုံးသပ္ၿပီး

အဆင္ေျပေအာင္ ေမးႏိုင္ခ့ဲတယ္။ 

ဘာသာစကား၊ အသုံးအႏႈန္းေရြးခ်ယ္မႈမွာ အခက္အခဲရိွတယ္။

ကုိယ္လိုခ်င္တဲ့အခ်က္ေတြကို နားလည္ႏိုင္မလား၊ နားမလည္ႏုိင္ဘူးလား ဆိုတာနဲ႔

ပတ္သက္လို႔ စုိးရိမ္မႈေတြ ရိွတယ္။

ကိုယ့္ဆရာအေၾကာင္းကို သိၿပီးသားျဖစ္တဲ့အတြက္ ကိုယ့္ေမးမယ့္အေၾကာင္းကို

ဆရာသိၿပီးသား ျဖစ္ေနမွာ ျဖစ္တာေၾကာင့္ ကိုယ့္ေမးမယ့္အေၾကာင္းအရာကို နားလည္၊

မလည္ဆိုတာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ သိပ္ၿပီးေတာ့ မစိုးရိမ္ဘူး။ ကိုယ္ေမးတာ

အဆင္မေျပရင္ေတာင္ ကိုယ့္ဆရာမို႔ ကုိယ္ဘာေမးခ်င္သလဲဆိုတာ

ဆရာတေယာက္အေနနဲ႔ သိၿပီးသား ျပႆနာတစုံတရာ မရိွဘဲ ဆရာဖာသာ ျဖည့္စြက္ၿပီး

ေျဖၾကားသြားႏိုင္မွာ ျဖစ္တယ္။ သုိ႔ေသာ္ တကယ့္လက္ေတြ႔အေနအထားမွာ ဒီလိုမ်ိဳး

ခ်က္ခ်င္းနားလည္တာမ်ိဳး ရိွႏိုင္မယ္မထင္ဘူး။ 

ေမးခြန္းေတြ တခုနဲ႔တခုအၾကား ဆက္စပ္မႈမရိွမွာကုိ စိုးရိမ္တယ္။

တခါတရံ ကိုယ္သြားေမးလိုက္တဲ့သူက ကိုယ္ထက္ပုိသိေနတဲ့သူျဖစ္တဲ့အတြက္ ကုိယ္က

ျပန္ၿပီး သင္ယူခဲ့ရတာမ်ိဳး၊ နားေထာင္ခဲ့ရတာမ်ိဳးလည္း ရိွတယ္။

ရင္းႏီွးမႈတည္ေဆာက္တဲ့ေနရာနဲ႔ က်ယ္ျပန္႔လြန္းတဲ့ ေမးခြန္းမ်ိဳးကုိ စတင္ေမးျမန္းတာမ်ိဳးမွာ

အစေကာင္းဘို႔ဆိုတာ အင္မတန္အေရးႀကီးတယ္။

ကိုယ္ေမးတဲ့သူက အေျပာေကာင္းလြန္းေတာ့ သူ႔ရဲ့စကားေနာက္ကို လိုက္ပါ

ေမ်ာသြားတာမ်ိဳး ျဖစ္ခဲ့တယ္။ 

ေျဖဆိုေနသူရဲ႕စကားေတြကို လိုက္ပါမွတ္သားတဲ့ေနရာမွာ အဓိကက်တဲ့စကားလုံးေတြကို

လိုက္ပါ မွတ္သားထားသင့္တယ္။



ေျဖဆိုေနသူရဲ႕ အမူအယာအေနအထားနဲ႔ စိတ္ခံစားမႈအၾကား ဆက္စပ္ေနမႈမ်ားကုိလည္း

သတိထားဘို႔ လိုအပ္တယ္။

Four and One Group မွ No Group ၏ ေမးျမန္းမႈအေပၚ ဆရာဦးေအာင္မ်ိဳးမင္းက

မည္က့ဲသို႔ ျပန္လည္ေျဖဆိုသြားခ့ဲသည္ ဆိုသည္ကုိ အဖြဲ႔ကိုယ္စားလွယ္မွ သုံးသပ္တင္ျပခ်က္၊

No Group ၏ ေမးျမန္းမႈအေပၚ ဆရာဦးေအာင္မ်ိဳးမင္းက ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကုိ

ေျဖဆိုသြားခဲ့သည္ဟု တင္ျပသြားခဲ့ပါသည္။

အခ်စ္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ပန္းပြင့္ဥပမာ၊

အိမ္ေထာင္ေရးနဲ႔ ပေရာဂ်က္ဥပမာ၊

ရင္ေသြးအေပၚမွာ ထားရိွတဲ့ သေဘာထား၊

အလုပ္နဲ႔ အိမ္ေထာင္ေရး၊ အခ်စ္ေရးအၾကား ဆက္စပ္လုပ္ေဆာင္မႈ၊

လူ႔အခြင့္အေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူဘဝနဲ႔ စစ္ဖက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္စဥ္

ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရသည့္ မတူညီေသာ အခက္အခဲမ်ား။

No Group ၏ ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျခားသူမ်ား၏ သုံးသပ္ခ်က္မ်ား

အခ်စ္ေရးႏွင့္ အိမ္ေထာင္ေရးအေၾကာင္းကုိသာ အဓိက ေမးျမန္းထားခဲ့တယ္။ 

ေနာက္ပိုင္းေမးခြန္းေတြမွာ လူမႈေရးဆုိင္ရာကေန နည္းနည္းလမး္ေၾကာင္း

ေျပာင္းသြားတယ္လို႔ ခံစားရတယ္။

လူမႈေရးေမးခြန္းေတြကုိ ႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာနဲ႔ ပိုမိုၿပီးေတာ့ ပတ္သက္မႈရိွတယ္လို႔

ခံစားရတယ္။

သာေရးနာေရးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ေမးခြန္းမ်ားကုိ ပိုမိုေမးသင့္တယ္။

ဝါသနာအရ လုပ္ေဆာင္မႈေတြကုိ ပိုမိုၿပီးေတာ့ ေမးျမန္းသင့္တယ္။

အိမ္ေထာင္ေရးကုိ ေမးတဲ့ေနရာမွာလည္း ထိထိေရာက္ေရာက္ ေမးႏိုင္မွာ

အားနည္းတာကုိ ေတြ႔ရတယ္။

တခ်ိဳ႕ေမးခြန္းေတြက ခုန္ေက်ာ္သြားတာမ်ိဳးေတြ႔ရတယ္။ ဥပမာ- ဆရာ့မွာ

ကေလးရိွတယ္ဆိုတာကုိ  ၾကားတယ္လုိ႔ စကားမခံဘဲ့ ကေလးအေၾကာင္းကို

တိုက္ရိုက္ေမးတာမ်ိဳး။



Sensitive ျဖစ္တဲ့ေမးခြန္းမ်ိဳးကို ေမးတဲ့အခါမွာ ေမးခြန္းကို တိုက္ရိုက္မေမးခင္

ေျခဆင္းသေဘာမ်ိဳး ျဖစ္တဲ့ ေမးခြန္းမ်ိဳးကို အရင္ေမးျမန္းသင့္တယ္။

မွတ္ခ်က္။ ။အဆုိပါ No Group ၏ အင္တာဗ်ဴးေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍

ဆရာဦးေအာင္

မ်ိဳးမင္းမွ ျဖည့္စြက္ေဆြးေႏြးခ်က္၊

အထက္ပါ အဖြ႔ဲရဲ႕ ေမးျမန္းခ်က္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ စစခ်င္း အခ်စ္ကို ဘယ္လုိအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုသလဲ

ဆိုတာနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ေမးခြန္းမ်ိဳးဟာ အင္မတန္မွ အခက္အခဲ ျဖစ္သြားေစခဲ့တယ္။

အေျဖရခက္တဲ့အတြက္ စိတ္ထဲမွာ ေပၚလာတာကုိ ေျဖလိုက္မိတယ္။

No Group မွ Colorful Group ၏ ေမးျမန္းမႈအေပၚ ဆရာဦးေအာင္မ်ိဳးမင္းက မည္က့ဲသို႔

ျပန္လည္ေျဖဆိုသြားခ့ဲသည္ ဆိုသည္ကုိ အဖြဲ႔ကိုယ္စားလွယ္မွ သုံးသပ္တင္ျပခ်က္၊

No Group မွ Colorful Group ၏ ေမးျမန္းမႈအေပၚ ဆရာဦးေအာင္မ်ိဳးမင္းက မည္ကဲ့သို႔

ျပန္လည္ေျဖဆိုသြားခ့ဲသည္ ဆုိသည္ကို အဖြဲ႔ကိုယ္စားလွယ္မွ ေအာက္ပါအတိုင္း ျပန္လည္ကာ

၎တို႔၏ မွတ္တမ္းတင္မႈမ်ားကုိ တင္ျပခဲ့ပါသည္။

ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈတြင္ ပထမဦးဆုံး ပါဝင္လာခဲသ့ည့္ ေနာက္ခံအေၾကာင္းရင္း၊

ေမာ္လၿမိဳင္ေဒသ စည္းရုံးေရး လုပ္ေဆာင္မႈ၊

၈၈ ကာလ ေမာ္လၿမိဳင္ေဒသရိွ လူထုမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရး အသိ၊

၈၈ ကာလ ႏိုင္ငံေရးတရားပြဲမ်ားတြင္ အဓိက ေျပာေဟာခဲ့သည္မွာ အစိုးရကုိ

မေက်နပ္တာကုိသာ ျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း၊

ဒီမုိကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုသည္မွာ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ မရိွေသးေၾကာင္း၊

ေတာ္ခုိ၍ ေတာ္လွန္ေရးနယ္ကုိ ေရာက္လာမႈ၊

ႏိုင္ငံရပ္ျခားတြင္ ပညာသင္ၾကားၿပီးေနာက္ ျပန္လည္၍ ေတာ္လွန္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ

လုပ္ေဆာင္ခဲ့မႈ၊

ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္မွ ထြက္ျခင္းရဲ့ေနာက္ခံအေၾကာင္းရင္း၊

အထက္ပါ အေၾကာင္းရင္းကုိ Report မွာ ထည့္မသုံးဘို႔ တားျမစ္ခဲ့ပုံ၊



ျမန္မာျပည္အနာဂတ္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ဘုိ႔ရန္ အေရးတႀကီးလုပ္ေဆာင္ဘုိ႔ရန္

လိုအပ္ေနေသးေသာ အခ်က္မ်ားအေၾကာင္း၊ 

စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္ဘို႔ရန္ အင္မတန္မွ လိုအပ္ေနေသးတယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္း၊

Colorful Group ၏ ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျခားသူမ်ား၏ သုံးသပ္ခ်က္မ်ား၊

အထက္ပါအုပ္စုအေနျဖင့္ အင္တာဗ်ဴးခံသူ ဆရာဦးေအာင္မ်ိဳးမင္း၏

ေျပာဆိုမႈေအာက္တြင္ သုံးခါ ေလာက္ ေမးခြန္းေမးရာတြင္ လည္ေနေၾကာင္း၊

Colorful Group မွ Four and One Group ၏ ေမးျမန္းမႈအေပၚ ဆရာဦးေအာင္မ်ိဳးမင္းက

မည္က့ဲသို႔ ျပန္လည္ေျဖဆိုသြားခ့ဲသည္ ဆိုသည္ကုိ အဖြဲ႔ကိုယ္စားလွယ္မွ သုံးသပ္တင္ျပခ်က္၊

Colorful Group မွ Four and One Group ၏ ေမးျမန္းမႈအေပၚ ဆရာဦးေအာင္မ်ိဳးမင္းက

မည္ကဲ့သို႔ ျပန္လည္ေျဖဆိုသြားခဲ့သည္ ဆိုသည္ကုိ အဖြ႔ဲကိုယ္စားလွယ္မွ ေအာက္ပါအတုိင္း

၎တို႔၏ မွတ္တမ္းတင္ထား ခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပသြားခဲ့ပါသည္။

ဆရာ့ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဆိုပါအဖြ႔ဲမွာ စကားစမရဘဲ့ လည္ေနခဲ့ေၾကာင္း၊

၈၈ ကာလ ႏိုင္ငံေရးအသိေရစီးေၾကာင္း၊

တိုင္းရင္းသားေဒသႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈအေၾကာင္း၊

ဘန္ေကာက္တြင္ ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္လက္ေအာက္တြင္ ထုတ္ေဝေသာ

စာေစာင္တြင္ အယ္ဒီတာအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပုံ၊ 

NCGUB တြင္ Human Rights Year စာအုပ္ထုတ္ေဝေရးတြင္

ဒါရိုက္တာအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပုံ၊

လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ မွတ္တမ္းတင္တာထက္ လူထုပညာေပးေရးကုိ

လုပ္ေဆာင္ဘုိ႔ ပိုမိုလုိအပ္လာတယ္ဆိုတာ အလုပ္လုပ္ရင္း သိလာခဲ့ပုံ၊

HREIB ကို ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ပုံႏွင့္ အခက္အခဲမ်ား၊

ေအာင္ျမင္မႈမ်ားႏွင့္ လက္ရိွကာလမွာ ႀကံဳေတြ႔ေနရတဲ့ ျပႆနာမ်ား၊

(ကုိယ္ေရးကုိယ္တာဘဝအပါအဝင္)



အသက္အရြက္အရ ျမန္မာျပည္အတြက္ အလုပ္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈ အားနည္းလာမွာကုိ

စိုးရိမ္လာပုံ၊

ျမန္မာျပည္အတြက္ စုေပါင္းညီညာ အလုပ္လုပ္ေဆာင္ဘုိ႔ လိုအပ္ပုံ၊

HREIB ဆိုတာ ဘယ္အစုိးရတက္တက္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနဘို႔

လိုအပ္ေနဆဲအေၾကာင္းႏွင့္ အနာဂတ္ျမန္မာျပည္အတြက္ ျပင္ဆင္မႈရိွရိွနဲ႔

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ဘုိ႔ လိုအပ္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း၊

Four and One Group ၏ ေမးျမန္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျခားသူမ်ား၏ သုံးသပ္ခ်က္မ်ား၊

အဆိုပါအဖြဲ႔၏ မွတ္တမ္းတင္မႈတြင္ အခ်ိဳ႕အခ်က္မ်ား က်န္ရိွခဲ့ေၾကာင္းကုိ

အျခားက်န္သည့္ အုပ္စုမ်ားက သုံးသပ္တင္ျပသြားခဲ့ပါသည္။

မွတ္ခ်က္။ ။ Input အျဖစ္ Strategic Research Questions ကုိ power point ျဖင့္

တင္ျပသြားခ့ဲပါသည္။ အဆိုပါ Presentation ကို ေနာက္ပိုင္းသီးသန္႔ တင္ျပသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

 

ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၉)ရက္ေန႔၊ ၂၀၁၀

ရက္စြဲ။ ။ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၉)ရက္ ၊ ၂၀၁၀

သင္တန္းဆရာ။ ။ မနီလာသိန္း (IRC)၊

မနက္ခင္းအစီအစဥ္

ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၈) ရက္ေန႔က ပို႔ခ်ထားမႈမ်ားကုိ ျပန္လွန္ေလ့က်င့္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္

Observation ႏွင့္ ပတ္သက္၍  ဝိုင္းဝန္းေဆြးေႏြးခ့ဲပါသည္။

Project- Needs assessment- Objectives- Direct- Indirect



ထို႔ေနာက္ Design Questions ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေလ့လာစရာမ်ားကုိ ပါဝါပြိင့္ျဖင့္

တင္ျပခဲ့ပါသည္။ 

မွတ္ခ်က္။ ။ အဆိုပါ ပါဝါပြင့္ိျဖင့္ တင္ျပခ်က္မ်ားကုိ သီးသန္႔ေဖာ္ျပေပးပါမည္။

အင္တာဗ်ဴးႏွင့္ဆာေဗးအၾကား ကြာဟခ်က္မ်ားကုိ အေရအတြက္ႏွင့္

အရည္အေသြးဟူေသာ အခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံလ်က္ ေဆြးေႏြးရွင္းျပခ့ဲပါသည္။

ထို႔အျပင္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ စုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း

စုေပါင္းေဆြးေႏြးမႈကို ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ 

ထို႔ေနာက္ Focus Group Discussion ႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း အုပ္စု ႏွစ္စု ခြဲ၍

ေဆြးေႏြးခဲ့ၾက ပါသည္။ 

အုပ္စုတခုမွာ ႏွစ္ႏွစ္အထက္ ျမန္မာျပည္ျပင္ပ ႏွစ္ႏွစ္အထက္ ေနထိုင္ေသာသူမ်ားအုပ္စု

ျဖစ္သည္။

အျခားအုပ္စုတစ္ခုမွာ ျမန္မာျပည္ျပင္ပ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း ေနထိုင္က်င္လည္သည့္သူမ်ား

အုပ္စု ျဖစ္ပါသည္။

အုပ္စုႏွစ္ခု အျပန္အလွန္ေမးျမန္းေျပာဆိုေနစဥ္ Moderator အျဖစ္ တေယာက္၊

Recorder အျဖစ္ တေယာက္၊ Co-facilatotor အျဖစ္ တေယာက္အားျဖင့္ အမ်ားသေဘာတူ

ေရြးခ်ယ္မႈအရ ခန္႔အပ္ကာ အသီး သီး ေဆာင္ရြက္သြားရန္ ျဖစ္သည္။

မွတ္ခ်က္။ ။ အဆိုပါ အုပ္စုႏွစ္ခုမွာ တဖြဲ႔ႏွင့္ တဖြဲ႔ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးေမးျမန္းရမည္

ျဖစ္သည္။

-ျမန္မာျပည္ျပင္ပ ႏွစ္ႏွစ္ထက္ အထက္ေနထိုင္ေသာသူမ်ားအုပ္စု အတြက္ ေခါင္းစဥ္မ်ား၊

ေဆြးေႏြးမည့္ေခါင္းစဥ္မ်ား။ ။    ၁။ ထုိင္းကိုေရာက္ရိွလာပုံ၊

၂။ ထိုင္းမွာ က်င္လည္ရတဲ့ဘဝ၊

၃။ အနာဂတ္ရည္မွန္းခ်က္



ျမန္မာျပည္ျပင္ပ ႏွစ္ႏွစ္ကာလအတြင္း ေနထိုင္က်င္လည္သည့္သူမ်ားအုပ္စုအတြက္

ေခါင္းစဥ္မ်ား၊

ေဆြးေႏြးမည့္ေခါင္းစဥ္မ်ား။ ။    ၁။ ေနာက္ခံသမုိင္း၊

၂။ ျမန္မာျပည္တြင္း HR လုပ္ငန္းမ်ား

လုပ္ကိုင္ရသည့္ဘဝ၊

၃။ Issues and Concerns

Focus Group Discussion

အထက္ပါ ေပးထားေသာ ေခါင္းစဥမ္်ားအေပၚ မူတည္လ်က္ Focus

Group Discussion ဆုငိ္ရာ ရႈေထာင့္မွ အဖြဲ႔ႏွစ္ဖြဲ႔၏ ေမးျမန္းထားခ်က္မ်ားအေပၚ

သက္ဆုငိ္ေစာင့္ ၾကည့္၊ ေလ့လာသံးုသပ္သ ူတာဝန္ခံပုဂၢဳလိ္မ်ား က အသီးသီး

သုံးသပ္ေဝဘန္လ်က္ တင္ျပသြားခဲ့ပါသည္။

အထက္ပါ Focus Group Discussion ေခါင္းစဥႏ္ွင့္ပတ္သက္၍

ေလ့လာဖြယ္ရာမ်ားကုိ ပါဝါပြိင့္ျဖင့္ ရငွ္းလင္းတင္ျပခဲ့ပါသည္။ 

မွတ္ခ်က္။ ။အထက္ပါ တင္ျပခ်က္မ်ားကုိ သီးသန္႔ေဖာ္ျပေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

Focus Group Discussion ႏငွ့္ ပတ္သက္၍ အျမင္ယဆူခ်ကမ္်ားကို ဖလွယ္ျခင္း။

Focus Group Discussion ႏငွ့္ ပတ္သက္၍ အျမင္ယဆူခ်ကမ္်ားကို

ဖလွယ္ျခင္းကုိ ေအာက္ပါအတိုင္း ျပဳလုပ္ခ့ဲပါသည္။ အဆုိပါ အျမင္မ်ားမွာ-

လူေတြရဲ႕ အေတြးအေခၚအယူအဆေတြကုိ ေဖာ္ထုတ္ေပးႏိုင္တယ္၊

တခ်ိဳ႕လူေတြရဲ႕အေၾကာင္းကုိ ပိုမုိသိရိွလာႏုိင္ခဲ့တယ္။



ၿခံဳငုံ၊ အႏွစ္ခ်ဳပ္ ယူႏိုင္တယ္။

Facilitator တေယာက္အေနျဖင့္ အေလးအနက္ထားသင့္ေသာ အခ်က္မ်ားကုိလည္း

ေလ့လာေစာင့္ၾကဥ္သံုးသပ္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါအတိုင္း ေဆြးေႏြးတင္ျပသြားခဲ့ပါသည္။

မွားယြင္းတဲ့ ေကာက္ေၾကာင္းကုိ ေပးသလို ျဖစ္ႏိုင္တယ္။

ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ခ်မွတ္ေပးသလုိ ျဖစ္သြားႏိုင္တယ္။

ေလးနက္လြန္းမႈႏွင့္ ေပါ့ပါးလြန္းမႈကုိ ထိန္းညိွစဥ္းစားသင့္တယ္။

အဝတ္အစားႏွင့္ ေျပာပုံ၊ဆိုပုံ အသံုးအႏႈန္းမ်ားကုိလည္း စဥ္းစားထားသင့္တယ္။

ပါးနပ္စြာ ကုိင္တြယ္တတ္ဘို႔ လိုတယ္။

တည္ၿငိမ္စြာ ကိုင္တြယ္တတ္ဘို႔ လုိတယ္။

တက္ေရာက္သူမ်ား၏ လိင္ကြဲျပားမႈအျမင္မ်ားကုိလည္း

အကဲျဖတ္ေလ့လာထားသင့္တယ္။

တက္ေရာက္သူမ်ားအေပၚတြင္ လိင္ကြဲျပားမႈႏွင့္ လိင္စိတ္ခံယူမႈ ကြဲျပားျခင္း အျမင္မ်ား

အေပၚတြင္ အေျခခံေသာ ခြဲျခားမႈမ်ား၊ ေျပာဆုိမႈမ်ားကုိ ေရွာင္ၾကဥ္သင့္တယ္။

ကာယကံရွင္၏ ဆႏၵသေဘာ ထားအေပၚ မူတည္လ်က္ လုပ္ေဆာင္သင့္တယ္။

ၾကားေနသေဘာဆန္ေသာ အသံုးအႏႈန္းမ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ေခၚေဝၚသင့္တယ္။

ယဥ္ေက်းမႈအလုိက္၊ ေဒသအလုိက္ မတူကြဲျပားေသာ အသုံးအႏႈန္းမ်ားကုိ

အရင္စဥ္းစားကာ သုံးစြဲေျပာဆုိသင့္တယ္။

သတ္မွတ္အခ်ိန္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားသင့္တယ္။

ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေကာင္းမြန္စြာ ရွင္းလင္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္ထားသင့္တယ္။

ကိုယ္ေရြးမည့္ Topic ႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျဖစ္ေအာင္ ျပင္ဆင္သင့္တယ္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁၀)ရက္

သင္တန္းဆရာ။ ။ မနီလာၿမိဳင္



အဖြဲ႔အစည္း။ ။ IRC

အရင္တရက္က ေလ့လာခ့ဲေသာ Focus Group Discussion ႏွင့္ ပတ္သက္၍

ျပန္လွန္ေလ့လာမႈကို ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

ထို႔ေနာက္ ေအာက္ပါအတုိင္း အုပ္စုမ်ားဖြဲ႔၍ Wealth Ranking Criteria- Example ကို

စုေပါင္းေဆြး ေႏြးေလ့လာ တင္ျပၾက သည္။

ကခ်င္အုပ္စု

ရန္ကုန္အုပ္စု

ျမန္မာျပည္ေတာင္ပုိင္းအုပ္စု

အိႏၵိယ-ျမန္မာနယ္စပ္

ထားဝယ္ေဒသဆိုင္ရာ

Very Poor Poor Better off Rich
Housing ဓနိမုိး၊ ဓနိကာ ဓနိမုိိး၊ ထရံကာ ပ်ဥ္ေထာင္အိမ္၊

အုပ္ၾကမ္းခင္း
တိုက္အိမ္

Food
Security

ငါးပိေဖ်ာ္၊
တုိ႔စရာ

ငါးပိေဖ်ာ္၊ တို႔စရာ၊
ငါးဟင္း

သားငါး ဖြယ္ဖြယ္ရာရာ

Health ေဆးၿမီးတို ေဆးျမီးတို၊
ေဆးခန္းရံခါသြား

အထူးကုေဆးခန္းကို
ရံဖန္ရံခါ သြားႏိုင္

အထူးကု
ေဆးခန္း၊
ေဆးရုံႏွင့္
မိသားစု
ဆရာဝန္ထား၍
ကုသ

Financial
Status

၁၅၀၀ ႏွင့္
ေအာက္

၁၅၀၀ အထက္ ဥယ်ာဥ္ျခံေျမပိုင္၊
သုံးႏုိင္စြဲႏုိင္

သိန္းေထာင္ဂဏ
န္း

Educatio
n Status

မူလတန္းပညာေ
ရး

အလယ္တန္းပညာ
ေရး

တခ်ိဳ႕ဘြဲ႔ရ၊
တခ်ိဳ႕အထက္တန္းေ
အာင္

ဘြဲ႔ပညာတတ္



ရာခိုင္ႏႈန္း-

ခ်မ္းသာ= ဆယ္ရာခိုင္ႏႈန္း၊

အလယ္အလတ္= ငါးဆယ္ရာခိုင္ႏႈန္း၊

ဆင္းရဲ= သံုးဆယ္ရာခုိင္ႏႈန္း၊

အရမ္းဆင္းရဲ= ဆယ္ရာခိုင္ႏႈန္း၊

ရန္ကနု္ေဒသဆုငိ္ရာ

Very Poor Poor Better off Rich
Housing က်ဴးေက်ာ္တဲ၊

အမုိးအကာ
မျပည့္မစံု၊
လမ္းေဘး
(ဘူတာ၊
အမိႈက္ပုံ)

အိမ္ငွား
(ေျပာင္းေရႊ႕တည္
းခို)

တုိက္ခန္းဌား၊ အိမ္ပိုင္
(၄၀”၊ ၆၀”)

တိုက္အိမ္၊ ကား၊
(ေရကူးကန္ရိွ၊
ပန္းျခံ)

Food
Security

ထမင္းေရေသာ
က္၊
ထမင္းနပ္မမွန္၊ 
ငံျပာရည္၊
ဆန္ျပဳတ္၊
ဆိုင္စြန္႕၊
ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း
စြန္႔
ငါးပိေဖ်ာ္၊
တို႔စရာ၊
အမႈိက္ပုံေကာက္
စား

ဆန္ၾကမ္း၊
အလႈအိမ္လွည့္၊
မိသားစုမေလာက္
၊
ငါးေခါင္းတို၊
ဂ်ပန္ငါးမေကာင္း၊
ငံျပာရည္၊ တိုစရာ

ဆန္ၾကမ္း၊
ဆန္ေကာင္းကုိ
ေရာေႏွာ၍စားေသာက္၊
အလႈအိမ္လွည့္စား၊
လက္ဘက္ရည္ဆိုင္ထုိင္
ႏိုင္၊ မနက္စာစားႏုိင္၊

ဆန္ေခ်ာ၊
ၾကက္၊ ဝက္၊
ဆိတ္၊ ငါး၊
အိမ္မွာ
မနက္စာစား၊
အသီး၊
အရြက္မ်ိဳးစုံ
(ဟင္းေလးခြက္)၊
စားေသာက္ဆိုင္
မွာ စားေသာက္၊

Health ငုတ္တုတ္ခံ၊
အေသခံ၊
ေဆးျမီးတို၊
ျပည့္သူေဆးရုံတြ
င္ အဆဲခံ၍

ေဆးျမီးတို၊
ကြမ္းယာဆိုင္တြင္
ေဆးဝယ္ေသာက္
၊
ျပည့္သူ႕ေဆးရုံတြ

ေဆးဆိုင္၊
က်န္းမာေရးဌာန၊
ရပ္ကြက္ေဆးခန္း၊
ျပည့္သူ႕ေဆးရုံႀကီး၊
နတ္ပင့္၊ နတ္စား

ဆရာဝန္ပင့္
(မိသားစု)၊
အထူးကုေဆးခန္
း၊
ေဆးရုံ၊



တက္ေရာက္ကု
သခံ၊
ပိုက္ဆံမေပးႏိုင္၍
ေဆးရုံေပၚက
ဆင္းေျပး၊

င္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏
အျငိဳအျငင္ခံ၊
အမုန္းခံ၍
ေဆးကုသ၊

ႏိုင္ငံျခားတြင္
ကုသ၊

Financia
l Status

ပုံမွန္ဝင္ေငြမရိွ၊
တျပားမွမရိွ၊
အေၾကြးမရွိ

တေန႔လုပ္တေန႔စ
ား၊
ေန႔စား၊
အေၾကြးမရိွ၊
အေပါင္ဆိုင္သြား၊

လစာသမား၊
ပုံမွန္ဝင္ေငြမရိွ၊
ဆုိင္၊ ေစ်းဆိုင္ရိွ
(ကုိယ္ပိုင္)

ကုမၸဏီ၊
စက္ရုံပိုင္
တည္းခိုခန္းပိုင္၊
ဟိုတယ္ပိုင္
စားေသာက္ဆိုင္
ပိုင္
အေၾကြးမ်ား၊

Educatio
n Status

အိုးေပါက္၊
ခြက္ေပါက္

တီဗြီ၊
ကက္ဆက္ပိုင္
စက္ဘီး

ကားစုတ္၊ ဆိုက္ကား၊
စက္ဘီး၊
ေထာ္လာဂ်ီ၊ ဆိုင္ကယ္၊
ေရႊ၊ ေငြ၊ တီဗြီ

အိမ္၊ ကား
စေလာင္းပိုင္
လက္ဝတ္ရတန
ာ
စိန္
ပတၱျမား

ရာခုိင္ႏႈနး္-

ခ်မ္းသာ= ၆ ရာခုိင္ႏႈနး္၊

အလယ္အလတ္= ၂၄ ရာခိုင္ႏႈန္း၊

ဆင္းရဲ= ၄၀ ရာခုိင္ႏႈနး္၊

အရမ္းဆင္းရဲ= ၃၀ ရာခုိင္ႏႈနး္၊

အိႏၵယိေဒသဆုငိ္ရာ

Very Poor Poor Better off Rich
Housing သြပ္မိုး၊ သြပ္ကာ တိုက္ တိုက္အမ်ားႀကီးပိုင္
Food Security ဖူလုံ ပိုလွ်ံ အေကာင္းလြန္

(ေခြးသားစား)
Health ေကာင္း ျပည္မတြင္ကု ႏိုင္ငံျခားထြက္
Financial အပိုအလွ်ံမရိွ ပုံမွန္ဝင္ေငြရိွ သန္းေက်ာ္ဝင္ေငြရိွ



Status

ရာခုိင္ႏႈနး္အားျဖင့္

ခ်မ္းသာ= ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္း၊

အလယ္အလတ္= ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊

ဆင္းရဲ= ၂၀ ရာခုိင္ႏႈနး္၊

အရမ္းဆင္းရဲ= မရွိ

ကခ်င္ေဒသဆုိင္ရာ

Very Poor Poor Better off Rich
Housing တဲအိမ္၊

ပ်ံက်အိမ္
ဝါးအိမ္၊ ဝါးထရံအိမ္ ပ်ဥ္ေထာင္အိမ္ တုိက္အိမ္

Food
Security

တေန႔လုပ္တေန႔
စား

ငရုတ္သီးေထာင္း၊
ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ိဳ
းစုံ၊
တေန႔လုပ္
တေန႔စား

အသားငါး၊
ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ိဳ
းစုံ၊
လုံေလာက္မႈရိွ၊

အသားဟင္း၊
ဟင္းရြက္မ်ိဴးစုံ၊
ပိုလွ်ံ၊
လံုေလာက္မႈရိွ

Health ခံႏိုင္ရည္ေကာင္း၊
(ရိုးရာ)၊
ေဆးကုသမႈခက္
ခဲ

အသင့္အတင့္ ေကာင္း ေကာင္း
(အခ်ိန္မေရြး
ကုသႏိုင္)

Financial
Status

မရိွ၊ စုေဆာင္းမႈ တႏိုင္တပိုင္စားႏိုင္ သိန္း
(ဆယ္ဂဏန္း)၊
ကုန္စုံေျခာက္ဆိုင္

သိန္းေထာင္၊
ေသာင္း၊ ကုမၸဏီ၊
ဆုိင္၊ တုိက္ခန္း၊
ကန္ထရုိက္တာ

Educatio
n Status

စက္ဘီး၊
ဆိုင္ကယ္၊
ဆိုက္ကား

ဆိုက္ကား၊
ဆိုင္ကယ္၊ ကၽြဲႏြား၊
ၾကက္၊ ဝက္၊ ဘဲ

ဆိုင္ကယ္၊ တီဗြီ၊
စက္ဘီး၊
သုံးဘီးကား၊
စက္ေလွ၊
ရိုးရာပိုင္ဆိုင္မႈ၊
ကၽြဲ၊ႏြား၊ ဆင္၊

ေရႊ၊ ေငြ၊
ေက်ာက္စိမ္း၊
ကား၊ ဆိုင္ကယ္၊
ဖုန္း၊
လယ္ေျမပိုင္ဆိုင္ျခ
င္း၊



ငါးကန္ Sattelite

ရာခိုင္ႏႈန္း-

ခ်မ္းသာ= ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊

အလယ္အလတ္= ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊

ဆင္းရဲ= ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊

အရမ္းဆင္းရဲ= ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊

Venn Diagram Mapping

Venn Diagram ႏွင့္ ပတ္သက္၍  နမူနာေလ့က်င့္မႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕၊ ရပ္ကြက္တခုတြင္ ရိွသည့္ ေအာက္ပါအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္

ပတ္သက္၍ Venn Diagram တခု နမူနာ လုပ္ျပခဲ့ပါသည္။

-ဘုရားရိွခုိးေက်ာင္း၊

-NGOs၊

-ရယက၊

-ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕၊

-ေကအိုင္ေအ၊

-ေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမ၊

-ႀကံ႕ခုိင္ေရး၊ 

-ရပ္ကြက္ေကာင္စီ၊

-မိခင္ႏွင့္ကေလး ေစာင့္ေရွာက္ေရး၊

-မီးသတ္အဖြဲ႔



Needs and Assessment

Needs and Assessment ႏွင့္ ေအာက္ပါ က႑မ်ားအလိုက္ အုပ္စုဖြဲ႔ကာ

ေလ့လာခ့ဲပါသည္။

Child ပေရာဂ်က္၊

Human Rights Education ပေရာဂ်က္၊

Advocacy (Shwe gas) ပေရာဂ်က္၊

အဖြဲ႔အသီးသီး၏ တင္ျပခ်က္မ်ား

Advocacy (Shwe gas) ပေရာဂ်က္ဆိုင္ရာ တင္ျပခ်က္

ရည္ရြယ္ခ်က္။ ။ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ရန္၊

Advocacy လုပ္ငန္းမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ရန္၊

တည္ေနရာ။ ။ အေပါက္ဝရြာ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၊

Methodology။ ။ FGD, 

  Interview, 

  Observation

FGD  ဆုိင္ရာ ေမးခြန္းမ်ား

-မိတ္ဆက္ျခင္း၊

-ဂတ္စ္ပိုက္လုိင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အက်ိဳးဆက္၊

-လယ္ေျမအသိမ္းခံရမႈ၊ (ဘယ္ရြာ၊ ဘယ္ေလာက္အေရအတြက္၊

ဘယ္သူေတြလုပ္သြားတာလဲ စသည္ျဖင့္)

Interview ဆုိင္ရာ ေမးခြန္းမ်ား

- နာမည္၊ မိသားစု အေရအတြက္၊ လုပ္ငန္း၊ ဝင္ေငြ (personal Information)၊

- ဘယ္ႏွစ္ဧကလဲ၊



- ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ၊

- ေလ်ာ္ေၾကး၊ နစ္နာေၾကး ရ၊မရ၊ 

- တန္ရာတန္ေၾကး ရ၊ မရ

- အျခားေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား၊ (ဥပမာ-မုဒိမ္း၊ လုပ္အားေပး၊

စသည္ျဖင့္--)၊

- ဘယ္အခ်ိန္မွာျဖစ္၊ ဘယ္ေနရာ၊ ဘယ္သူခ်ိဳးေဖာက္၊ ဘယ္သူက ခံရသလဲ၊

အျခားေသာ ခ်ိဳ းေဖာက္ခံရသူ ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ေလာက္ ရိွမလဲ၊

- အျခားရြာေတြမွာေရာ ေတြ႔ဘူး၊ ျမင္ဘူး၊ ႀကံဳဘူး၊ ၾကားဘူးလား၊

Data Analysis လုပ္ေဆာင္မည္။

- ရြာအေရအတြက္၊

- လူဦးေရ၊

- က်ဴးလြန္ခံရသူ အေရအတြက္၊ မိသားစု အေရအတြက္၊

- ေကာက္မည့္ Cases အေရအတြက္ႏွင့္ အမ်ိဳးအစား၊

- လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ၊

Advocacy လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

-အစီရင္ခံစာ၊

-သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၊

-အိုင္အယ္အို ပို႔ေဆာင္ျခင္း၊

-သံရုံးအသီးသီး၊ UNDP, Humanitarian Coordination Offices, HR Council, INGOs-

HR and Environment

-Report ႏွင့္ Advocacy Activities ကုိ ဘာသာျပန္ (ေဒသဆိုင္ရာ ဘာသာစကား)၊

-Share to community



-Community ႏွင့္ ဆက္သြယ္ဘို႔ Contact Person (focal Point) လုပ္ထားသူမွတဆင့္

HRV ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တုိးတက္မႈကုိ Monitor လုပ္မည္။

အထက္ပါ တင္ျပခ်က္တြင္ Methodology ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို

အႀကံျပဳခဲ့ပါသည္။ ၎တုိ႔မွာ-

Observation

Interview, FGD ကို community အျဖစ္ Refugees, Migrants, IDP အဆင့္တြင္

လုပ္ေဆာင္ လွ်င္ ျဖစ္သင့္တယ္။

အေထြေထြအႀကံျပဳခ်က္အျဖစ္ ေျမပုံအေနအထား၊(အၾကမ္းဖ်င္း)၊ သက္ေသဆိုင္ရာ

ဓါတ္ပုံ၊ ဗြီဒီယို ျပကြက္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ လုံၿခံဳေရးအေနအထားကုိ အေရးတႀကီး

သုံးသပ္သင့္ေၾကာင့္လည္း အႀကံျပဳပါသည္။

Child ပေရာဂ်က္ဆိုင္ရာ တင္ျပခ်က္။

Human Rights Education ပေရာဂ်က္ဆိုင္ရာ တင္ျပခ်က္

Social Research အမ်ိဳးအစားမ်ားႏွင့္ အဓိပၸါယ္မ်ား

Social Research အမ်ိဳးအစားမ်ားႏွင့္ အဓိပၸါယ္မ်ားကုိ ပါဝါပြိင့္ျဖင့္

ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ Situation Analysis၊ Impact Analysis ႏွင့္

ပတ္သက္၍လည္း ပါဝါပိြင့္ျဖင့္ ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ပါသည္။ အထက္ပါ တင္ျပခ်က္မ်ားကို

ေနာက္ပိုင္းတြင္ သီးသန္႔ေဖာ္ျပေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

 


