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သငခ္နိ္ုး္ြာ (၁) 

လြတ္လပ္္ ြြာယံု ၾကည္ကု္ိုးကြယ္ခြင့္ 

အခ န္ ္(၃ နြာရီ) 

ရညရ္ြယခ္ က ္

 လြတ္လပ္္ ြြာ ယုံၾကညက္္ုိုးကြယ္ခြင့္အးရိုးၾကိီုးပုကံ္ ုသ္ရ ္နြာိုးလညလ္ြား္ရန။္  
 လြတ္လပ္္ ြြာ ယုံၾကညက္္ုိုးကြယ္ခြင္ ့အဓ္ပၸါယက္္ ုသ္ရ ္ နြာိုးလညလ္ြား္ရန။္ 
 လြတ္လပ္္ ြြာ ယုံၾကညက္္ုိုးကြယ္ခြင့္န င္ ့ပတသ္ကး္သြာ န္ုင္ငံတကြာ “ ္ ံ ” သတ္မ တ္ခ က္န င့္ ျပဌြာန္ိုး 

ခ က္မ ြာိုးက္ ုသ္ရ လ္ြား္ရန္။ 
 ျမန္မြာနု္င္ငံ၏ ယုံၾကညက္္ုိုးကြယ္ခြင့္န င့္ပတသ္က္းသြာ ျပဌြာန္ိုးခ ကမ္ ြာိုးက္ ုယ ဥ္တြြဲ းလလ့ြာ သ္ရ ္ 

န္ုင္း္ရန္။ 

လႈပရ္ ြာိုးမႈ (Activity) - Barometer Line          (၂၅ မ္န္္) 

လြတ္လပ္္ ြြာ ယုံၾကညက္္ုိုးကြယ္မႈအးပၚ ဗဟသုုတ၊ အယအူဆ ဆန္ိုး္္္ျခင္ိုး  

- သငတ္န္ိုးသြာိုးမ ြာိုးက္ ုခမ္ိုးမအလညတ္ြင္ ရပ္ခု္င္ိုးပါ။ 
- ခမ္ိုးမ၏ တဖက္အ္ြန္ိုးတြင္ (၁၀၀) ရြာခု္င္ႏႈန္ိုး တျခြာိုးတဖက္အ္ြန္ိုးတြင္ (၀) ရြာခု္င္ႏႈန္ိုး အလညတ္ြင္ 

(၅၀) ရြာခု္င္ႏႈန္ိုး အျဖ္ ္သတ္မ တ္္ြာိုးပါ။ (္္ုးနရြာသည ္သငတ္န္ိုးသြာိုးမ ြာိုး သြြာိုးလြာႏု္င္းသြာ 
းနရြာျဖ္္ရန္လ္အုပ္ျပီိုး တတန္ိုးတညိ္ုးျဖ္္ရမည)္ 

- သငတ္န္ိုးနညိ္ုးျပမ  အးၾကြာင္ိုးအရြာ တ္္ခကု္ ု ဖတ္ျပမည္ျဖ္္းၾကြာင္ိုး ္္ုအးၾကြာင္ိုးအရြာက္ ု မ္မ္ 
အးနျဖင္ ့ လက္ခံႏု္င္မႈ အတ္ုင္ိုးအတြာအရ (၁၀၀ ရြာခု္င္ႏႈန္ိုးး္ြာကခံ္တယ၊္ ၅၀ ရြာခု္င္ႏႈန္ိုး 
း္ြာက္ခတံယ ္၃၀ ရြာခု္င္ႏႈန္ိုးး္ြာင္ခံတယ)္ သကဆ္္ကု္ရြာ ရြာခု္င္ႏႈန္ိုးအတ္င္ုိုးအတြာတြင္ ရပ္းန 
း္ပါ။ 

- သငတ္န္ိုးနညိ္ုးျပက အးၾကြာင္ိုးအရြာမ ြာိုးက္ ု တ္္ခုျခင္ိုးဖတ္ျပပါ။ (သင္တန္ိုးသြာိုးမ ြာိုးက္ ု တ္္ဥိီုး 
ခ င္ိုး္ ီလြတလ္ပ္္ြြာ ္ဥ္ိုး္ြာိုးဆံုိုးျဖတ္ရန ္တ္ုကတ္ြန္ိုးးပိုးပါ) 

- ဘြားၾကြာင့္္္ုးနရြာတြင ္ရပ္သလြဲဆ္တုြဲ ့အယူအဆက္ု းမိုးျမန္ိုးးဆြိုးးႏြိုးးပိုးပါ။ 
 

ဖတျ္ပရမည့္အးၾကြာငိ္ုးအရြာမ ြာိုး 

o လြတ္လပ္္ ြြာက္ုိုးကြယယ္ံုၾကည္မႈသည ္လူ႕အခြင့္အးရိုးတ္္ခုျဖ္္သည။္ 
o လြတ္လပ္္ ြြာက္ုိုးကြယယ္ံုၾကည္မႈသည ္အးနြာကတ္္ုငိ္ုး အယအူဆျဖ္သ္ည္။ 
o လြတ္လပ္္ ြြာက္ုိုးကြယယ္ံုၾကည္မႈသည ္ ခရ္္ယန္အယအူဆ (သ္ု႔မဟတု)္ အ္ၥလြာမအ္ယအူဆ 

ျဖ္္သည။္ 
o လြတ္လပ္္ ြြာက္ုိုးကြယခ္ြင့္က္ု လ္ုအပ္ပါက ကန္႔သတ္ႏု္င္သည္။ 
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o လြတ္လပ္္ ြြာ က္ုိုးကြယယ္ံုၾကည္မႈသည ္ မ္မ္တ္ု႔က္ုိုးကြယ္ရြာ ဘြာသြားရရ ည္တညတ္ံမႈက္ု 
အကြာအကြယ္ ျဖ္း္္သည။္ 

o ျမန္မြာႏု္င္ငံတြင္ လြတလ္ပ္္ြြာ က္ိုုးကြယယ္ံုၾကည္ခြင့္ အျပည့္ရ ္သည္။ 
o လြတ္လပ္္ ြြာ က္ုိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈဆ္တုြာ လူးတြအတြက ္မရ မ္ျဖ္္ အးရိုးၾကီိုးသည။္ 

 
- းဆြာင္ရြက္ျပိီုးပါက 

Conjunction; လြတလ္ပ္္ြြာ က္ုိုးကြယယ္ံုၾကည္မႈႏ င့္ ပတသ္က္ျပီိုး သင္တန္ိုးသ ူသင္တန္ိုးသြာိုးမ ြာိုး အးန 
ျဖင္ ့မတကူြြဲျပြာိုး္ြြာ နြာိုးလည ္လက္ခံ္ ြာိုးတယဆ္္တုြာက္ ုးတြ႔ရးၾကြာငိ္ုး။  ယခ ုသငတ္န္ိုး၊ းဆြိုးးႏြိုးပြြဲတြင္ 
မရ င္ိုးလင္ိုးသည့္ အခ က္မ ြာိုးက္လုည္ိုး ္ည့္သြင္ိုးးဆြိုးးႏြိုးသြြာိုးမ ြာျဖ္း္ၾကြာင္ိုး၊ လြတလ္ပ္္ြြာ က္ုိုးကြယ ္
ယံုုၾကည္မႈက ဘြာ့းၾကြာင့္အးရိုးၾကီိုးလြဲ ဆ္တုြာက္ ုဆကလ္က္းဆြိုးးႏြိုးသြြာိုးၾကမယ ္ျဖ္္းၾကြာင္ိုး းျပြာဆ္ုျပိီုး 
းအြာက္ပါ အခ က္မ ြာိုးက္ု းဆြိုးးႏြိုးရ င္ိုးျပးပိုးပါ 

ဗဟသုတုးပိုးျခငိ္ုး (Input)         (၁၀ မ္န္္) 

FoRB လြတလ္ပ္္ ြြာ ယံုၾကညက္္ိုုးကြယခ္ြင့္သည ္ဘြားၾကြာင့္အးရိုးၾကိီုးသလြဲ ဆ္လု င ္

 တ္္ဦိုးခ င္ိုးအတြက ္အးရိုးၾကီိုးျခင္ိုး  
 အျခြာိုးအခြင့္အးရိုးမ ြာိုးန င့္ ဆက္ႏြယ္းနျခင္ိုး 
 ကန္႔သတ ္ဆကႏ္ြယ္မႈ (လူမႈ္ ီိုးပြြာိုးဖြ႔ံျဖ္ ိုးတု္ိုးတက္မႈက္ု္္ခ္ကု္း္ျခင္ိုး၊ လူမႈအဖြြဲ႕အ္ည္ိုးက္ ု

အြာိုးနည္ိုးး္ျခငိ္ုး၊ အၾကမ္ိုးဖက္မႈမ ြာိုးကု္ျမင့္တကး္္ျခင္္ိုး) 

FoRB သည ္ဘြား့ၾကြာင့္ အးရိုးႀကိီုးပါသလြဲ။ 

အးမရက္နသ္မၼတ Franklin D. Roosevelt သည ္တႏ္ုင္ငံႏ င့္တႏု္င္ငံအၾကြာိုး ၿင္မ္ိုးခ မ္ိုး္ြြာအတူ 
ယဥတ္ြြဲးန္္ုင္ႏု္င္ရန္အတြက ္ အးျခခံလြတလ္ပ္ခြင့္ (၄)ခ က္က္ ု အးလိုး္ြာိုးလုပ္းဆြာငခ္ြဲ့သည္။ 
၄င္ိုးတ္ု႔မ ြာ လြတလ္ြပ္္ြြားျပြာဆ္ုခြင့္၊ လြတလ္ပ္္ြြာယံုၾကညက္္ုိုးကြယ္ခြင့္၊ းတြာင့္တျခင္ိုးမ  ကင္ိုးး၀ျခင္ိုးႏ င့္ 
းၾကြာက္ရြ႔ံ ျခင္ိုးမ  ကင္ိုးး၀ိုးျခင္ိုးတ္ု႔ျဖ္္သည္။ 

လတူ္ုင္ိုးမ ြာ လြတ္လပ္္ြြားတြိုးးခၚပ္ုငခ္ြင့္၊ ဆင္ျခငတ္ံု တရြာိုးရ ္ခြင့္ႏ င့္ ယံုၾကညက္္ုိုးကြယ္ခြင့္တ္ု႔က္ု 
ရံဖန္ရံခါ FoRB အျဖ္ ္ရည္ညြန္ိုး္ြာိုးၿပီိုး ကနဦိုး လြတလ္ပ္ခြင့္၊ အလြန္အးရိုးႀကီိုးးသြာ၊ အးျခခ ံအက  
ဆံုိုးးသြာ လူ႔အခြင့္အးရိုး တ္္ခုအျဖ္္္လညိ္ုးးကြာင္ိုး၊ ဒီမ္ကုးရ္လီူ႔းဘြာငအ္ဖြြဲ႔အ္ညိ္ုး၏ အတု္ျမ္တ္ခ ု
အျဖ္လ္ည္ိုးးကြာင္ိုး  မ တ္ယူ္ ြာိုးၾကသည္။ 

ဘြာသြားရိုးဆ္ုငရ္ြာ လုပ္းဆြာင္မႈအးပၚ  ဥပးဒႏ င့္ ဆန္႔က င္းသြာ ကန္႔သတ္ခ  ပ္ခ ယမ္ႈမ ြာိုးႏ င့္ 
းအြာက္းျခရ  ္ဘြာသြားရိုးႏ င့္ က္ုိုးကြယ ္ယံုၾကည္မႈမ ြာိုးက္ ုဖ္ႏ ပ္္ျခင္ိုးသည္ ဘုရြာိုးမြဲ့၀ါဒီမ ြာိုးႏ င့္ မယံုၾကည ္
သမူ ြာိုးအပါအ၀င ္ဘြာသြားရိုးအုပ္္မု ြာိုး အြာိုးလံုိုးအပၚ အက ္ ိုးသက္းရြာက္မႈ ျဖ္္း္ျခင္ိုးႏ င့္ ္္ုအျဖ္ ္
အပ ကသ္ည ္ကမၻြာအႏ ံ႔တြင္ ျဖ္္းပၚးနလ က္ရ ္သည။္ 
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ဘြာသြားရိုးလြတလ္ပ္ခြင့္သည္ လတူဦိုးခ င္ိုး္၏ီ က္ုယ္ပ္ုင္၀္းသသရ ္ခြင့္၊ က္ယုပ္္ုင္ယံုၾကည္မႈ 
တည္းဆြာက္ခြင့္ႏ င့္ ျမငသ္ြာ္ငသ္ြာ ္တု္းဖြ္ာခြင့္မ ြာိုး းပိုး္ြမိ္ုးႏု္င္ျခင္ိုးးၾကြာင့္ အးရိုးႀကီိုးပါသည္။ 
FoRB က္ ုခ ္ ိုးးဖြာက္ျခင္ိုးသည္ အသက္ရ င္ရပ္တညခ္ြင့္၊ ပုဂ ၢလက္လြတလ္ပခ္ြင့္၊ ္ုး၀ိုးခြင့္၊ ္တု္းဖြ္ာခြင့္ 
အ္ရ ္းသြာ ႏု္င္ငံသြာိုး၊ ႏု္င္ငံးရိုးအခြင့္အးရိုးမ ြာိုးႏ င့္ အျခြာိုးလမူႈးရိုး၊ ္ီိုးပြြာိုးးရိုးႏ င္ ့ယဥ္းက ိုးမႈ အခြင္ ့
အးရိုးက္ ုဆက္ႏြယ္ၿပီိုး ၿခ္မ္ိုးးျခြာကမ္ႈမ ြာိုးျဖ္လ္ြား္သည္။ 

ဘြာသြာအးပၚအးျခခံၿပီိုးခြြဲျခြာိုးဆကဆ္ံျခင္ိုးသည ္ လူနည္ိုး္ုဘြာသြာ၀င္မ ြာိုးအြာိုး လူမႈးရိုးႏ င့္ 
္ီိုးပြြာိုးးရိုး နယ္ပယအ္တြင္ိုးသ္ု႔ ၀င္းရြာက္ခြင့္က္ ု္္ခ္ကုး္္ႏု္င္ၿပီိုး ခ ည့္နြဲ႔းသြာ လူ႔အသ္ုင္ိုးအ၀္ုငိ္ုး ျဖ္လ္ြာ 
း္ဖ္ု႔ ပံ့ပ္ုိုးးပိုးးနသည္။ အ္ူိုးသျဖင့္ အမ  ္ိုးသမီိုး၊ ကးလိုး၊ းရႊ႔းျပြာင္ိုးအလုပသ္မြာိုးမ ြာိုးႏ င့္ ဒုကၡသည ္
မ ြာိုးက္ ုအကြာအကြယ္မြဲ႔း္သည္။ 

FoRB သည ္အြာိုးလံုိုးက္အုက ္ ိုးအျမတ္ရရ း္္သည့္ အရြာျဖ္္ၿပီိုး ဘြာသြားရိုးအုပ္္ ုမ ြာိုး၊ ဒီမ္ုကးရ္ီ 
္ြန္ိုးကြာိုးးရိုး၊ ဖြံ႔ၿဖ္ ိုးတ္ုိုးတက္းရိုးႏ င့္ အျခြာိုးလူ႔အခြင့္အးရိုးမ ြာိုးအၾကြာိုး ၿင္မ္ိုးခ မိ္ုး္ြြာအတ ူ ယဥတ္ြြဲ 
းန္္ုင ္ႏ္ုင္မည့္ အးျခအးနက္လုည္ိုး ဖန္တိီုးးပိုးပါသည္။ ္္ု႔းၾကြာင့္ လြတလ္ပ္္ ြြာ က္ိုုးကြယ ္ယံုၾကည ္
ခြင့္ရရ ရ္န္ လုပ္းဆြာင္းနျခင္ိုးသည ္ းယဘုယ အြာိုးျဖင္ ့ လူ႔အခြင့္အးရိုးက္ ု ျမ င့္တငျ္ခင္ိုး ျဖ္္သည္ဟ ု
ဆ္ုႏု္င္ပါသည။္ 

FoRB က္အုျပငိ္ုးအ္န ္ကန္႔သတခ္  ပခ္ ယျ္ခငိ္ုး၏ အက  ္ိုးဆကမ္ ြာိုး 

 ္ီိုးပြြာိုးးရိုး။  
 အမ ္ ိုးသမိီုးမ ြာိုး၏ လူမႈ္ိီုးပြြာိုးးရိုးအဆင့္အတန္ိုး။  
 က န္ိုးမြားရိုး။  
 အရပဘ္က္လူ႔အဖြြဲ႔အ္ည္ိုးႏ င့္ ဒီမ္ုကးရ္ီ္ ြန္ိုးကြာိုးးရိုး။  
 ဆ္ုိုးရြြာိုးးသြာပဋပ္ကၡႏ င့္ ္္အ္သံု္ရတ္္ျမင့္မြာိုးျခင္ိုး။  
 ္ူိုးျခြာိုးဆန္ိုးက ယ္းသြာအရြာမ ြာိုးျဖ္း္္ႏု္င္းသြာ ္္တ္အ္ြမ္ိုးတန္ခ္ုိုး။  

္္ု႔းၾကြာင့္ FoRB သည္ လသူြာိုးတဦိုးခ င္ိုး္၏ီ အးျခခအံခြင့္အးရိုးျဖ္္ရံုသြာမက ႏု္င္ငံ၏ ဒီမ္ကုးရ္ ီ
းရိုးႏ င္ ့္ီိုးပြြာိုးးရိုး၊ ႏ္ုင္ငသံြာိုးမ ြာိုး၏ သြာယြာ၀းျပြားရိုးႏ င့္ တ္ုင္ိုးသူျပညသ္ြာိုးမ ြာိုး၏ တည္ၿင္မ္ းအိုးခ မိ္ုး 
းရိုးအတြက္ပါ မရ မ္ျဖ္္လ္အုပ္သည္။ FoRB သည ္ မ္မ္က္ယု္မ္မ ္ဘြာသြာတရြာိုးက္ ုယံုၾကည္သအူျဖ္ ္
လက္ခံသႏူ င့္ မယံုၾကညသ္အူျဖ္လ္က္ခံ္ ြာိုးသ ူ - မည္သူမဆ္ ု (လူတ္ုငိ္ုး) အတြက ္အလြန္အးရိုးႀကီိုး 
ပါသည္။ 

 

 

 

 

Trainer Noteိုး 

လတူ္ငုိ္ုးအတြက ္ဘြာသြားရိုးလြတလ္ပခ္ြင့္ (သ္ု႔မဟတု)္ လြတလ္ပ္္ ြြာ 
ယံုၾကညက္္ိုုးကြယခ္ြင့္ ္ြာအုပ္၊ ္ြာမ က္ႏ ြာ (၇) မ  (၁၀) ္္ 
ဖတ္ရႈးလ့လြာရန။္ 



လြတ္လပ္္ြြာ ယံုၾကည္က္ုိုးကြယ္ခြင့္ သင္တန္ိုးနည္ိုးျပ လက္္ြြဲ 
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လႈပရ္ ြာိုးမႈ (Activity)          (၁၅ မ္န္္) 

 
- ဘြာသြာတရြာိုးမ ြာိုး၏ သးကၤတပံုမ ြာိုးက္ ုရ င္ိုးျပျပီိုး နံရံ (သ္ု႔မဟတု)္ သင္ပုနိ္ုးးပၚတြင္ ကပ္္ ြာိုး းပိုးပါ။  
- ္္ုးနြာက ္သငတ္နိ္ုးသြာိုးမ ြာိုးက္ု းအြာက္ပါးမိုးခြန္ိုးးမိုးျပိီုး းဆြိုးးႏြိုးမႈ ျပ လပု္ပါ။ 

းမိုးခြနိ္ုး - လြတ္လပ္္ြြာကု္ိုးကြယ္ယုံၾကည္မႈက ဘယဘ္ြာသြာတရြာိုးကု္ ကြာကြယ္းပိုး္ြာိုး သလြဲ။   
- သငတ္န္ိုးသြာိုးမ ြာိုးတင္ျပခ က္အးပၚနည္ိုးျပမ  ဘြာသြာမ ြာိုးအလု္က ္သးက ၤတရုပပ္ုံမ ြာိုးကု္ မြဲးပိုး 

္န္္ျဖင့္ မြဲးပိုးခ္ငု္ိုးပါ။ 
- ္္ုးနြာက္ းအြာက္ပါတ္ု႔က္ ုရ င္ိုးျပးဆြိုးးႏြိုးရန္။ 

ဗဟသုတုးပိုးျခငိ္ုး (Input)           (၂၀ မ္န္္) 

FoRB is not protect religion. It protect people who belief religion 

 လြတ္လပ္္ ြြာယံုၾကည္က္ိုုးကြယ္ခြင့္ဆ္တုြာ ဘြာသြာတရြာိုးးတြက္ ုအကြာအကြယ္းပိုးတြာ မဟတုဘ္ြဲ၊ 
ဘြာသြာတရြာိုးအးပၚ ယံုၾကည္သက္၀ငသ္ူးတြက္ ုအကြာအကြယ္းပိုးတြာျဖ္္ပါတယ။္ 

 ဘြာသြားရိုးးတြက္ ုကြာကြယ္းပိုးတြာမဟတု္ပါ လူးတြက္ ုအကြာအကြယ္းပိုးတြာျဖ္္ပါတယ။္ 
 လူးတြဆ္တုြဲအ့္ြဲမ ြာ က္ုိုးကြယတ္ြဲ့သူးတြပါသလ္ ုဘယဘ္ြာသြာမ  မက္ုိုးကြယ္တြဲသ့ူးတြလည္ိုး ပါ၀င္ 

ပါတယ္။ 

 

 

X (not FoRB) 
FoRB 

 



လြတ္လပ္္ြြာ ယံုၾကည္က္ုိုးကြယ္ခြင့္ သင္တန္ိုးနည္ိုးျပ လက္္ြြဲ 
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လႈပရ္ ြာိုးမႈ - Activity                                                                                   (၁၅ မ္န္္) 

- သငတ္န္ိုးသြာိုးမ ြာိုးအြာိုး းအြာက္ပါ းမိုးခြန္ိုးမ ြာိုးးမိုးျပီိုး းဆြိုးးႏြိုးခ္ုင္ိုးပါ။ 
းမိုးခြနိ္ုး - ဘြာသြာတရြာိုးးတြကု္ း၀ဖနဆ္န္ိုး္္ခ္ြင္ျပ သင့္သလြာိုး၊  

  - ဘြာသြာတရြာိုးးတြအးပၚ မ္မ္အယအူဆအတု္င္ိုး ္ုတ္းဖြ္ားျပြာဆု္ခြင့္းပိုးသင့္သလြာိုး၊  

ဗဟသုတုးပိုးျခငိ္ုး (Input)           (၂၅ မ္န္္) 

နည္ိုးျပမ ရ ငိ္ုးျပရန ္ - ဘြာသြာတရြာိုးတ္္ခနုြဲ႔ပတ္သက္ျပီိုးးလ ြာင္းျပြာင္တြဲ႔လူးတြက သတူု္႔အးနျဖင့္ 
လြတ္လပ္္ ြြာ းျပြာဆု္း၀ဖနခ္ြင့္ရ ္တယ္။ ဒီလု္းျပြာတြဲ႔အးပၚန င့္ းျပြာသကူု္ အၾကမ္ိုးဖကတ္ု္က္ခု္ကတ္ြာ၊ 
း္ြာင္္ ြဲသြင္ိုးတြားတြကု္ လုပ္ပ္ုင္ခြင္ ့ မးပိုး္ြာိုးပါဘူိုး။ ကု္ယ့္ယုံၾကည္မႈ္ တု္းဖြာ္းျပြာဆု္တြဲ႔လကူု္ 
ကြာကြယး္ပိုးတြဲ႔ ဟြာက FoRB ျဖ္္ျပီိုး ဘြာသြာတရြာိုးကု္ အကြာအကြယ္းပိုး္ြာိုးတြာမဟတု္ပါ။ 
ဒါးပမယ့္ းျပြာလု္က္တြဲ႔အတြက္ ျဖ္လ္ြာတြဲ႔ သက္းရြာက္မႈးတြရ ္းနတြာကု္ းျပြာသင့္၊ မးျပြာသင့္ကု္ 
းျပြာဆု္သူးတြက ၾက္ တင္္ဥ္ိုး္ြာိုးျပိီုးမ  ကု္ယ့္ရြဲ႕လြတလ္ပ္္ ြြားျပြာဆု္ခြင့္ကု္ က င့္သုံိုးဖု္႔လု္ပါတယ္။  

 FoRB က ဘြာသြာတရြာိုးးတြက္ုး၀ဖန္မႈအတြက္ခြင့္ျပ ္ြာိုးတယ္။  
 ဘြာသြာတရြာိုးအလုံိုး တ္္ခု္ ြဲ တူညီဖ္ု႔ မဟုတဘ္ြဲ၊ ဘြာသြာတရြာိုးအြာိုးလုံိုး တည္ရ မ္ႈ အသ ္

အမ တ္ျပ တယ္။  
 ဘြာသြားရိုးန င့္ န္ုင္ငံးရိုး းရြာယ က္မႈ မျဖ္္း္ဖ္ု႔အတြက္ း္ြာက္ခ ံအြာိုးးပိုး္ြာိုးတယ္။ 
 ယုံၾကည္သ၊ူ ကု္ိုးကြယသ္ူးတြကု္ ကင္ိုးမြဲ႔းအြာင ္လုပ္းဆြာင္းပိုးျခင္ိုးမဟတု္ပါ။  

Trainer Note: အ္ကပ္ါက္္ ၥႏ င့္ ပတသ္ကျ္ပိီုး ဥပမြားပိုးရမည့္အခ ကမ္ ြာိုး 
းျပြာဆ္ု္ုသင့္တြဲ့္ ကြာိုး မးျပြာဆ္သုင့္းသြာ္ကြာိုး 

- ဘြာသြာတရြာိုး အယူအဆ 
အခ က္အလတ္က္ု အးျချပ ျပီိုး 
းျပြာဆ္ုျခင္ိုး 
- း၀ဖန္ိုး္မ္ိုး္္္မႈျပ လုပ္သည့္ 
သးဘြားဆြာင္ျခင္ိုး 

- က္ုိုးကြယ္သူမ ြာိုးက္ု အးျချပ ျပိီုး 
းျပြာဆ္ုျခင္ိုး 
- အမ ြာိုးနြာမ္္ြာိုး (းတြ) ္ည့္ျပီိုး 
မးကြာင္ိုးးျပြာျခင္ိုး 
- ပုတ္ခက္းျပြာဆ္ုမႈ အသြင္ျဖ္္ျခင္ိုး 

 
FoRB က္ ုးယဘယု  အ္ငအ္ျမငလ္ြြဲမ ြာိုးမႈမ ြာိုး 

 
 ဘြာသြာတရြာိုးမ ြာိုးက္သုြာ ကြာကြယျ္ခငိ္ုး၊ း၀ဖနျ္ခငိ္ုးႏ င့္ သးယြ္ာျခငိ္ုးမ လြားသြာ အယအူဆမ ြာိုးႏ င့္ 
ၾသ၀ါဒမ ြာိုးက္ ုကြာကြယရ္နမ္ဟတု။္ 

အျခြာိုးလူ႔အခြင့္အးရိုးမ ြာိုးကြဲသ့္ု႔ FoRB သည ္း၀ဖနျ္ခင္ိုးမ လြားသြာ အယူအဆမ ြာိုးႏ င့္ ၾသ၀ါဒမ ြာိုး 
က္ ုကြာကြယ္းပိုးျခင္ိုးမဟတုပ္ြဲ ္္ုအယအူဆ၊ ၾသ၀ါဒအျမင္က္ ုဆုပက္္ုင္္ြာိုးးသြာ လသူြာိုးမ ြာိုးက္ုသြာ 
အကြာ အကြယ္းပိုးျခင္ိုးျဖ္သ္ည္။  

 



လြတ္လပ္္ြြာ ယံုၾကည္က္ုိုးကြယ္ခြင့္ သင္တန္ိုးနည္ိုးျပ လက္္ြြဲ 
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 ကြြဲျပြာိုးးသြာဘြာသြာမ ြာိုးအၾကြာိုး သဟဇြာတျဖ္း္္ရနႏ္ င့္ တခတုညိ္ုးျဖ္း္္ရန ္ အတငိ္ုးအၾကပ ္
လပုး္ဆြာငျ္ခငိ္ုး။ 

FoRB သည ္ မတူကြြဲျပြာိုးးသြာဘြာသြာ၀င ္ အုပ္္ုမ ြာိုးအတတူကြ ယ ဥ္တြြဲးန္္ငု္ၿပီိုး အခ ငိ္ုးခ င္ိုး 
အၾကြာိုး အျပန္အလ နး္လိုး္ြာိုးမႈက္ု ျဖ္္း္းသြာ ဘြာသြာမ  ္ိုး္ံုးပါင္ိုး္ံုျခင္ိုးႏ င့္ ဘြာသြာတရြာမ ြာိုး 
္ံုလင္္ြြာ တည္ရ ္မႈက္သုြာ ျဖ္္း္သည။္ 

 
 အးနြာကတ္္ငုိ္ုး/ခရ္ယ္ြာန ္အယအူဆ သကသ္ကျ္ဖ္ျ္ခငိ္ုး။  

FoRB ႏ င္ ့ FoRB အးပၚကန္႔သတ္ခ ကမ္ ြာိုးက္ ု ကမၻြာ့တ္ကု္ႀကိီုးတ္ုင္ိုးတြင္ ျမင္းတြ႔ရသည။္ 
ဘြာသြားရိုး ဆ္ုင္ရြာ အဖြြဲ႔ အြာိုးလံုိုးသည ္တနည္ိုးမဟတုတ္နည္ိုး ပ္္မ တ္္ ြာိုးကြာ ကန္႔သတ္ခ  ပ္ျခယ္ 
ျခင္ိုးမ ြာိုး ႀကံ းနရသည္။ ကမၻြာ့အဓက္ဘြာဘြာႀကိီုးမ ြာိုးမ  းခါငိ္ုးးဆြာင္မ ြာိုးသည ္ ဘြာသြားရိုးဆ္ုငရ္ြာ 
္္တ္ရ ည္သည္ိုးခံမႈႏ င့္ FoRB ၏ အႏ ္္သြာရမ ြာိုးက္ု းခတသ္္ ္ လူ႔အခြင့္အးရိုး္ြာခ  ပ္္ြာတမိ္ုးမ ြာိုး 
မးပၚးသိုးမ ီကပင္လ င္ းဟြားျပြာသြန္သင္မႈ ျပ ခြဲ့ၿပီိုးျဖ္သ္ည္။ 

 
လြတလ္ပ္္ ြြာက္ိုုးကြယယ္ံုၾကညခ္ြင့္ဆ္တုြာဘြာလြဲ 

လႈပရ္ ြာိုးမႈ (Activity)           (၂၅ မ္န္္) 

- သငတ္န္ိုးသြာိုးမ ြာိုးက္ ု အဖြြဲ႔ငယ္ဖြြဲ႔ျပီိုး လြတလ္ပ္္ြြာက္ုိုးကြယ္ယံုၾကည္ခြင့္ ဆ္တုြာဘြာလြဲ ဆ္တုြာက္ု 
းဆြိုးးႏြိုးျပီိုး ္ြာရြက္ၾကီိုးးပၚတြင္ ခ းရိုးခ္ုင္ိုးပါ။ 

- သငတ္န္ိုးသြာိုးမ ြာိုးက္ ုအုပ္္ုၾကီိုးအတြင္ိုး ျပန္လည ္းဆြိုးးႏြိုးတင္ျပ ခ္ုင္ိုးပါ။ 
- ္္ု႔းနြာက ္သငတ္နိ္ုးနည္ိုးျပမ  းအြာက္ပါ က္ ၥ္မ ြာိုးက္ ုဆက္္ပ္ းဆြိုးးႏြိုးရ င္ိုးျပပါ။ 
 
ဗဟသုတုးပိုးျခငိ္ုး - Input          (၃၀ မ္န္္) 

လြတလ္ပ္္ ြြာယုၾံကညက္္ိုုးကြယမ္ႈ ဆု္တြာဘြာလြဲ 
FoRB ဆ္ုသညမ္ ြာ လတူ္ုင္ိုးအတြက ္-  

 ဘြာသြာတရြာိုး (သ္ု႔) ယံုၾကည္က္ုိုးကြယ္မႈ ရ ပု္္င္ခြင့္၊ 
 ဘြာသြာတရြာိုး (သ္ု႔) ယံုၾကည္က္ုိုးကြယ္မႈ းျပြာင္ိုးလြဲပု္ငခ္ြင့္၊ 
 မ္မ္၏ ဘြာသြာတရြာိုး (သ္ု႔) ယံုၾကည္က္ိုုးကြယ္မႈက္ ုလူသရ္ င္ၾကြာိုး းဖြ္ာျပခြင့္။ 
 မယံုၾကည္ပါက မက္ိုုးကြယ္ခြင့္၊ 

ဘြာသြားရိုးလြတလ္ပ္ခြင့္ (သ္ု႔) လြတ္လပ္္ြြာယံုၾကည္က္ုိုးကြယ္ခြင့္ဆ္သုည္မ ြာ မတူညီးသြာ 
ဘြာသြာတရြာိုးမ ြာိုးက္ ု က င့္သံုိုးသူႏ င့္ ခံယူ္ ြာိုးသ ူ တ္ံုတဦိုးအြာိုးကြာကြယ္းပိုးရန ္ ျဖ္သ္ည္။ အ္ဥ္ 
အလြာအရ၊ အ္ဥ္အလြာမဟတု္းသြာႏ င့္ ဘြာသြာတရြာိုးအသ္္၊ ဘြာသြာမြဲ့ႏ င့္ မယံုၾကညသ္ူမ ြာိုး။ ၀န္ခံ 
းျဖြာင့္ခ က္းပိုး ပ္ုင္ခြင့္က္လုည္ိုး အၿမြဲကြာကြယ္းပိုး္ြာိုးသည္။ အခ  ပ္အြာိုးျဖင္ ့ FoRB သည ္
ဘြာသြာတရြာိုး (သ္ု႔) ယံုၾကညက္္ုိုးကြယခ္ြင့္၊ းျပြာင္ိုးလြဲပု္င္ခြင့္ႏ င့္ ဆႏၵရ ္ပါက အမ ြာိုးသ္း္ရန္္ ုတ ္
းဖြာ္ခြင့္မ ြာိုးက္ ုတဦခ င္ိုး္ီအြာိုး းပိုး္ြာိုးသည။္   

န္ုင္ငံတကြာမ  FoRB နြဲ႔ပတသ္က္ျပီိုး ျပဌြာနိ္ုးခ က္မ ြာိုးကု္းလလ့ြာၾကည့္ရးအြာင ္



လြတ္လပ္္ြြာ ယံုၾကည္က္ုိုးကြယ္ခြင့္ သင္တန္ိုးနည္ိုးျပ လက္္ြြဲ 

   

 
7 

 

အျပညျ္ပညဆ္္ငုရ္ြာ လူ႔အခြင့္အးရိုး းၾကညြာ္ြာတမိ္ုး တြငျ္ပဌြာနိ္ုးခ ကမ္ ြာိုး 

အပ္ဒု ္ (၂) လတူ္ငုိ္ုးသည ္ လူ႔အခြင့္အးရိုးးၾကညြာ္ြာတမိ္ုးတြင ္ းဖြ္ာျပ္ြာိုးသည့္ အခြင့္အးရိုးအြာိုးလံုိုး၊ 
လြတလ္ပခ္ြင့္ အြာိုးလံုိုးတ္ု႔က္ ု ပ္ငုဆ္္ငု ္ ခံ္ ြာိုးခြင့္ရ သ္ည။္ လူမ  ိ္ုးႏြယ္အြာိုးျဖင့္ ျဖ္္း္၊ အသြာိုးအးရြာင္ 
အြာိုးျဖင္ ့ ျဖ္္း္၊ က ြာိုး မ သဘြာ၀အြာိုးျဖင့္ ျဖ္္း္၊ ဘြာသြာ္ကြာိုးအြာိုးျဖင့္ ျဖ္္း္၊ က္ိုုးကြယသ္ည့္ 
ဘြာသြာအြာိုးျဖင့္ ျဖ္း္္၊ ႏု္င္ငံးရိုးယဆူခ က၊္ သ္ု႔တည္ိုးမဟတု ္ အျခြာိုးယူဆခ က္အြာိုးျဖင့္ ျဖ္္း္၊ 
ႏု္င္ငံႏ င္ ့ဆ္ုင္းသြာ၊ သ္ု႔တညိ္ုး မဟတု ္လူမႈ အဆင့္အတနိ္ုးႏ င့္ ဆ္ုင္းသြာ ဇ္္ျမ္အ္ြာိုးျဖင့္ျဖ့္္း္၊ ပ္ၥည္ိုး 
ဥ ၥ္ြာ ဂုဏ္အြာိုးျဖင့္ ျဖ္္း္၊ မ  ္ိုးရ္ုိုးဇြာတ္အြာိုးျဖင့္ ျဖ္္း္၊ အျခြာိုး အဆင့္အတနိ္ုးအြာိုးျဖင့္ ျဖ္္း္ ခြြဲျခြာိုးျခငိ္ုး 
မရ း္္ရ။ 

အပ္ဒု ္ (၁၈) လူတ္ုငိ္ုးမ ြာ လြတလ္ပ္္ြြားတြိုးးခၚပ္ငု္ခြင့္၊ ဆင္ျခင္တံုတရြာိုးရ ္ခြင့့္ႏ င့္ က္ုိုးကြယ္ခြင့့္္္ရ ္သည္။ 
္္ုအခြင့္အးရိုးမ ြာိုးတြင္ မ္မက္္ုိုးကြယ္သည့္ဘြာသြာ သ္ု႔မဟတု ္ သက္၀ငယ္ံုၾကည္မႈက္ ု လြတလ္ပ္္ြြာ 
ကူိုးးျပြာင္ိုးခြင့္ႏ င္ ့ လြတလ္ပ္ခြင့္မ ြာိုးပါ၀ငသ္ည္။ ္္ု႔အျပင္ မ္မက္္ုိုးကြယသ္ည့္ဘြာသြာ သ္ု႔မဟုတ ္
သက္၀ငယ္ံုၾကည္မႈက္ ု တ္္ဦိုးခ င္ိုးျဖ္္း္၊ အမ ြာိုးႏ င့္ျဖ္္း္၊  အမ ြာိုးျပညသ္ူးရ ႕းမ ြာကတ္ြင္ျဖ္္း္၊ 
သီိုးျခြာိုးျဖ္္း္ လြတလ္ပ္္ ြြာ သြန္သင္ခြင့္၊ က င့္သံုိုးခြင့္၊ ၀တ္ျပ က္ုိုးကြယ္ခြင့္ႏ င့္ းဆြာကတ္ည္ခြင့္ရ ္သည္။ 

ႏု္ငင္တံကြာ ႏု္ငင္သံြာိုးႏ င္ ့ႏု္ငင္းံရိုးအခြင့္အးရိုးဆ္ငုရ္ြာ သးဘြာတူ္ ြာခ  ပ ္အပ္ု္ဒ ္(၁၈) 

၁။ လတူ္ုင္ိုးသည ္လြတလ္ပ္္ြြားတြိုးးခၚပ္ုင္ခြင့္၊ ဆင္ျခင္တံုတရြာိုးရ ္ခြင့့္ႏ င့္ က္ုိုးကြယ္ခြင့့္္္ရ ္သည္။ ္္ုအခြင့္ 
အးရိုးမ ြာိုးတြင္ လြတလ္ပ္္ြြာ ဘြာသြားရိုး သ္ု႔မဟုတ ္ယံုၾကည္က္ိုုးကြယ္မႈရရ ္ခြင့္ သ္ု႔မဟုတ ္ းရြိုးခ ယ္ 
က င့္သံုိုးခြင့္ႏ င့္ မ္မက္္ုိုးကြယသ္ည့္ဘြာသြာ သ္ု႔မဟတု ္ သက္၀ငယ္ံုၾကည္မႈက္ ု တ္္ဦိုးခ င္ိုး သ္ု႔မဟုတ ္
အမ ြာိုးႏ င့္ျဖ္္း္ႏ င္ ့  အမ ြာိုးျပည္သူးရ ႕းမ ြာကတ္ြင္ျဖ္္း္၊ သီိုးျခြာိုးျဖ္္း္ လြတ္လပ္္ ြြာ သြန္သင္ခြင့္၊ 
က င့္သံုိုးခြင့္၊ ၀တ္ျပ က္ိုုးကြယခ္ြင့္ႏ င့္ းဆြာကတ္ည္ခြင့္ရ ္သည္။ 

၂။ မည္သူမ   လြတလ္ပ္္ြြာ ဘြာသြားရိုး သ္ု႔မဟုတ ္ ယံုၾကည္က္ိုုးကြယ္မႈရရ ္ခြင့္ သ္ု႔မဟုတ ္ းရြိုးခ ယ္ 
က င့္သံုိုးခြင့္းၾကြာင့္ အတင္ိုးအဓမၼျပ ခံရျခငိ္ုး မရ း္္ရ။  

၃။ တဦိုးတးယြာက္၏ဘြာသြားရိုး သ္ု႔မဟုတ ္ ယံုၾကညက္္ုိုးကြယမ္ႈက္ ု လြတလ္ပ္္ြြားဖြ္ာျပခြင့္က္ ု
ဥပးဒႏ င့္အညီႏ င္ ့ အမ ြာိုးျပည္သူ၏လံုၿခံ းရိုး၊ တရြာိုးဥပးဒ္္ုိုးမ္ုိုးးရိုး၊ က န္ိုးမြားရိုး သ္ု႔မဟုတ ္ အက င့္ 
္ြာရ္တ ၱသ္ု႔မဟုတ ္အးျခခအံခြင့္အးရိုးႏ င့္ အျခြာိုးသူမ ြာိုး၏လြတလ္ပ္ခြင့္မ ြာိုးက္ ုကြာကြယ္ရန ္အလ္ု႔င ြာ 
သြာလ င ္ကန္႔သတ္မႈျပ ႏု္င္သည္။ 

၄။ လက္ရ ္္ြာခ  ပတ္ြင္ အ္္ုိုးရမ ြာိုးအးနျဖင့္ မ္ဘမ ြာိုး၏ လုပ္ပ္ုင္ခြင့္မ ြာိုးက္ု းလိုး္ြာိုးးပိုးရန္ႏ င့္ လ္အုပ ္
ပါက တရြာိုး၀ငအ္ုပ္္ ္န္ိုးသမူ ြာိုးမ  ကးလိုးမ ြာိုးအြာိုး ဘြာသြားရိုးႏ င့္ ျပည္သနူီတက္္ ု သြန္သင္ရြာတြင္ 
သတူ္ု႔၏ က္ယု္ပ္ုင ္အ္ဥအ္လြာယံုၾကည္မႈ္သံတ္မ တခ္ က္မ ြာိုးအတ္ုင္ိုး  သြန္သင္ခြင့္ရ ္သညဟ္ ုကတ္ျပ  
္ြာိုးပါသည။္  
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Declaration On The Elimination Of All Forms Of Intolerance And Of Discrimination 

Based On Religion Or Belief ၁၉၈၁ းၾကညြာ္ြာတမိ္ုး 

အပ္ဒု ္(၁) 
၁။ လတူ္ုင္ိုးသည ္လြတလ္ပ္္ြြားတြိုးးခၚပ္ုင္ခြင့္၊ ဆင္ျခင္တံုတရြာိုးရ ္ခြင့့္ႏ င့္ က္ုိုးကြယ္ခြင့့္္္ရ ္သည္။ ္္ုအခြင့္ 

အးရိုးမ ြာိုးတြင္ လြတ္လပ္္ ြြာ ဘြာသြားရိုး သ္ု႔မဟတု ္ယံုၾကညက္္ုိုးကြယမ္ႈရရ ္ခြင့္ သ္ု႔မဟတု ္ဘယ ္
ယံုၾကည္မႈက္ုမဆ္ ု မ္မ္ဆႏၵျဖင့္းရြိုးခ ယ္ပ္ုငခ္ြင့္ႏ င့္ လြတလ္ပ္ခြင့္က္တုဦိုးခ င္ိုး သ္ု႔မဟတု ္ အမ ြာိုးႏ င့္ 
ျဖ္္း္ႏ င္ ့ အမ ြာိုးျပညသ္ူးရ ႔းမ ြာကတ္ြင္ျဖ္္း္၊ သီိုးျခြာိုးျဖ္္း္ လြတလ္ပ္္ြြာသြန္သငခ္ြင့္၊ က င့္သံုိုး 
ခြင့္၊ ၀တ္ျပ က္ိုုးကြယ္ခြင့္ႏ င့္ းဆြာကတ္ည္ခြင့္ရ ္သည္။ 

၂။ မ္မ္ဆႏၵျဖင့္ းရြိုးခ ယ္္ ြာိုးသည့္ လြတ္လပ္္ ြြာဘြာသြားရိုး သ္ု႔မဟုတ ္ယံုၾကညက္္ုိုးကြယ္မႈရရ ္ခြင့္က္ု 
္္ခ္ကု္ပ က္္ီိုးး္ရန ္အတငိ္ုးအဓမၼျပ ခံရျခင္ိုး မရ း္္ရ။  

၃။ တဦိုးတးယြာက္၏ဘြာသြားရိုး သ္ု႔မဟုတ ္ ယံုၾကညက္္ုိုးကြယမ္ႈက္ ု လြတလ္ပ္္ြြားဖြ္ာျပခြင့္က္ ု
ဥပးဒႏ င္ ့ အညီႏ င္ ့ အမ ြာိုးျပည္သူ၏လံုၿခံ းရိုး၊ တရြာိုးဥပးဒ္္ုိုးမ္ုိုးးရိုး၊ က န္ိုးမြားရိုး သ္ု႔မဟတု ္
အက င့္္ြာရ္တ ၱ သ္ု႔မဟတု ္ အးျခခအံခြင့္အးရိုးႏ င့္ အျခြာိုးသူမ ြာိုး၏လြတလ္ပ္ခြင့္မ ြာိုးက္ ု
ကြာကြယရ္န္အလ္ု႔င ြာသြာလ င္ ကန္႔သတ္မႈျပ ႏု္င္သည္။ 

အပ္ဒု ္(၈) 
အျပည္ျပညဆ္္ုငရ္ြာ လူ႔အခြင့္အးရိုးးၾကျငြာ္ြာတမ္ိုးႏ င့္ အျပည္ျပညဆ္္ုငရ္ြာ လူ႔အခြင့္အးရိုး္ြာခ  ပ္တြင္ 
းဖြာ္ျပ္ြာိုးးသြာမည္သည့္အခြင့္အးရိုးကမ  ယခုးၾကျငြာ္ြာတမိ္ုးက္ ု ကန္႔သတ္ရန ္ သ္ု႔မဟတု ္
ရုပ္သ္မိ္ုးရန ္အလ္ု႔င ြာ အနကအ္ဓ္ပၸါယ္ဖြင့္ျခင္ိုး မျပ ရ။ 

General Commend - 22 
အပ္ဒု ္(၁၈) လြတလ္ပ္္ ြြာ းတြိုးးခၚခြင့္၊ ယံုၾကညခ္ြင့္ႏ င့္ က္ိုုးကြယခ္ြင့္ 

လြတ္လပ္္ ြြာ းတြိုးးခၚခြင့္ႏ င့္ ယံုၾကည္ခြင့့္တ္ု႔က္ ုလြတလ္ပ္္ ြြာက္ုိုးကြယ္ခြင့္နည္ိုးတ ူကြာကြယ္းပိုးရန္ 
လ္ုအပ္သည။္ ္္ုအခြင့္အးရိုးမ ြာိုးက္ ုအးရိုးးပၚအးျခအးနမ ္ ိုးတြင္ပင ္ဆ္ုင္ိုးင့ံ၍ မရႏု္င္းပ။ 

က္ုိုးကြယ္မႈဆ္ုရြာတြင္ မ္ရ္ုိုးဖလြာက္ုိုးကြယမ္ႈမ ြာိုးသြာမက အသ္္းပၚးပါကလ္ြားသြာ က္ိုုးကြယ္မႈ 
မ ြာိုးႏ င္ ့လူနည္ိုး္ုမ ြာိုး၏ က္ုိုးကြယ္မႈမ ြာိုးပါ အႀကံ ိုး၀င္သည္။ 

ယံုၾကည္က္ိုုးကြယ္မႈက္ ု လတူဦိုးခ င္ိုးျဖ္္း္ အျခြာိုးသူမ ြာိုးႏ င့္္ုးပါင္ိုး၍ျဖ္္း္ တက္ယု္ခ င္ိုး 
သ္ု႔မဟုတ ္ လအူမ ြာိုးးရ ႔တြင္ျဖ္္း္ လုပ္းဆြာင္ျခငိ္ုးဟ ု ဆ္ု္ ြာိုးသည္။ လြတ္လပ္္ ြြာက္ုိုးကြယ္ခြင့္တြင္ 
၀တ္ျပ ခြင့္၊ က္ုိုးကြယ္ခြင့္၊ က င့္သံုိုးခြင့္ႏ င့္ သင္ၾကြာိုးပ္ု႔ခ ခြင့္မ ြာိုး အမ ြာိုးအျပြာိုးပါ၀ငသ္ည္။ ယံုၾကည္မႈက္ု 
တ္ကု္ရ္ုက ္္တု္းဖြ္ာသည့္ အခမ္ိုးအနြာိုးမ ြာိုး၊ အ္ီအ္ဥမ္ ြာိုးက င္ိုးပျခင္ိုး၊ ၀တ္ျပ သည့္းနရြာ အးဆြာက ္
အဦိုးမ ြာိုး းဆြာကလ္ုပ္ျခင္ိုး၊ ရြတဖ္တသ္ယီဇယ္ျခငိ္ုးႏ င့္ အသံုိုးအးဆြာင္မ ြာိုးက္ ု ္ီရင္အသံုိုးျပ ျခင္ိုး၊ 
သးကၤတမ ြာိုးက္ု းဖြ္ာျပျခင္ိုး၊ အနြာိုးယရူကအ္ျဖ္ ္သတ္မ တ္းပိုးျခင္ိုးတ္ု႔ပါ၀င္သည္။ 

က င့္သံုိုးခြင့္ဆ္ုရြာတြင ္အခမ္ိုးအနြာိုးမ ြာိုးက င္ိုးပခြင့္သြာမက ဥပုဒ္း္ြာင့္ျခင္ိုး၊ သြာသနြာအ၀တ္အ္ြာိုး 
မ ြာိုးႏ င္ ့ းခါငိ္ုး္ည္ိုးမ ြာိုး၀တဆ္င္ျခငိ္ုး၊ အလ ွဴအတန္ိုးမ ြာိုးတြင္ ပါ၀င္ျခင္ိုး၊ အလ ွဴအခမ္ိုးအနြာိုးမ ြာိုးတြင္ 
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၀တ္ျပ သဆီ္ု ျခင္ိုးတ္ု႔ပါ၀င္သည္။ ဘြာသြားရိုးအြာိုးက င့္သံုိုးခြင့္ႏ င့္ သင္ၾကြာိုးခြင့္တြင္ အဖြဲြ႔မ ြာိုး၏ လုပင္န္ိုး 
းဆြာငတ္ြာမ ြာိုးက္ ု လုပ္းဆြာင္ခြင့္ျပ ျခင္ိုး၊ ဘြာသြားရိုးးခါင္ိုးးဆြာင္မ ြာိုး၊ ဘုန္ိုးးတြ္ာၾကီိုးမ ြာိုးႏ င့္ ဆရြာ 
မ ြာိုးက္ု းရြိုးခ ယႏု္္င္ျခင္ိုး၊ ဘြာသြားရိုးဆ္ငု္ရြာ းက ြာငိ္ုးမ ြာိုးတည္းဆြာက္ႏု္င္ျခင္ိုး၊ ဘြာသြားရိုး္ြားပႏ င့္ 
္ြား္ြာင္မ ြာိုးက္ ု္ုတး္ပိုး  ႏု္င္ျခင္ိုးတ္ု႔ပါ၀င္သည။္ 

ဘြာသြားရိုးလြတလ္ပ္ခြင့္တြင္ ဘြာသြားရိုးက္ ုးရြိုးခ ယ္ခြင့္၊ လက္ရ က္္ုိုးကြယ္းနသည့္ ဘြာသြားရိုး 
က္ ုတျခြာိုးဘြာသြာျဖင့္အ္ြာိုး္္ုိုးျခင္ိုး သ္ု႔မဟတု ္အယူအဆးျပြာင္ိုးလြဲႏု္င္ခြင့္မ ြာိုး ပါ၀င္သည္။ ္္ု႔ျပင ္မ္မ္ 
က္ုိုးကြယ္သည့္ ဘြာသြားရိုးက္ ုဆကလ္ကက္ င့္သံုိုးခြင့္မ ြာိုးလြဲ ပါ၀င္သည။္ သ္ု႔းသြ္ာ ဘြာသြာက္ုိုးကြယ ္
သမူ ြာိုး သ္ု႔မဟုတ ္ မက္ုိုးကြယ္သူမ ြာိုးက္ ု ၿခ္မ္ိုးးျခြာက္ျခငိ္ုး၊ ရုပ္ပု္င္ိုးဆ္င္ုရြာအင္အြာိုးသံိုုးျခင္ိုး၊ တရြာိုး 
္ီရင္ျခင္ိုးမ ြာိုးျဖင့္ အၾကပက္္ငု္လုပ္းဆြာင္ၿပီိုး ဘြာသြာက္ိုုးကြယ္း္ျခင္ိုးမ ြာိုးႏ င့္ ဘြာသြားျပြာင္ိုးး္ျခင္ိုး 
မ ြာိုးက္ ုတြာိုးျမ္သ္ည္။ ္္ု႔ျပင္ ္္ုသ္ု႔ ျဖ္း္္ရနအ္တြက ္ပညြားရိုး၊ းဆိုး၀ါိုးး္ြာင့္းရ ြာက္မႈမ ြာိုး၊ အလုပ ္
အက္ုင္အခြင့္အလမ္ိုးမ ြာိုးႏ င့္ ္ြာခ ုပ္ပါ အျခြာိုးအခြင့္အးရိုးမ ြာိုးက္ ု ကန္႔သတ္ျခငိ္ုးမ ြာိုးက္လုြဲ းရ ြာင္ရ ြာိုး 
ရမည္။ 

ကးလိုးမ ြာိုးအြာိုး မ္ဘအုပ္္ ္မ္ိုးသူမ ြာိုးက ဘြာသြားရိုးႏ င့္ ္ြာရ္တပၱညြာမ ြာိုးသင္ၾကြာိုးးပိုးျခငိ္ုးက္ ု
ဘြာသြားရိုး သင္ၾကြာိုးျခင္ိုးဆ္သုည့္အခ ကႏ္ င့္အႀကံ ိုး၀င္သညဟ္ု ယဆူသည္။ းက ြာင္ိုးမ ြာိုးတြင္ ဘြာသြာ 
တရြာိုးမ ြာိုး၏ သမ္ုင္ိုးးၾကြာငိ္ုးႏ င္ ့ ၀္နည္ိုးမ ြာိုးက္ ု ဘက္မလ္ကု္ဘြဲ ဓမၼဓ္ဌြာနက္ က သင္ၾကြာိုးျခင္ိုးအြာိုး 
ခြင့္ျပ သည္။  

အပ္ုဒ ္ (၂၀) အရ ဘြာသြားရိုးႏ င့္ ယံုၾကည္ခ က္မ ြာိုးက္ ု လူမ ္ ိုးးရိုး၊ တ္ုင္ိုးရငိ္ုးသြာိုးျဖ္္မႈႏ င့္ 
ဘြာသြားရိုးအရ မုန္ိုးတီိုးမႈမ ြာိုးအးျခခသံည့္ ခြဲြျခြာိုးဖ္ႏ ္ပ္မႈမ ြာိုး၊ တ္ုက္ခ္ကု္မႈမ ြာိုးႏ င့္ အၾကမ္ိုးဖက္မ ြာိုး 
က ွဴိုးလြန္း္ရနအ္တြက ္ ၀ါဒျဖန္႔းသြိုး္္ုိုးလႈံ႔းဆြ္ာမႈအျဖ္္ အသံုိုးျပ ျခင္ိုးမရ ္း္ရ၊ ္ု္သ္ု႔မျဖ္္း္ရန ္
အတြက ္အ္္ုိုးရက ဥပးဒမ ြာိုး သတ္မ တ္ျပဌြာန္ိုးရမည္ဟ ုးယဘူယ သတ္မ တ္ခ က ္ (၁၁) တြင္ းဖြ္ာျပ 
္ြာိုးသည္။ 

အပ္ုဒ ္ (၁၈) ခြဲြ (၃) တြင္ လြတ္လပ္္ ြြာ က္ုိုးကြယ္ခြင့္ႏ င့္ ယံုၾကည္ခြင့္ကန္႔သတ္ရြာတြင္ ဥပးဒတြင္ 
းဖြာ္ျပ္ြာိုးသည့္ အတ္ငု္ိုးျဖ္္ရမည္သြာမက အမ ြာိုးျပညသ္ ူ လံုၿခံ းရိုး၊ ဥပးဒ တည္ၿင္မ္းအိုးခ မ္ိုးးရိုး၊  
က န္ိုးမြားရိုးႏ င့္ အက င့္္ြာရတ္ၱ၊ အျခြာိုးသူမ ြာိုး၏ အခြင့္အးရိုးႏ င့္ လြတလ္ပ္ခြင့္က္ု ကြာကြယ္ရနအ္တြက္ 
ကန္႔သတရ္မည္။ 

္္ကုန္႔သတ္ခ ကမ္ ြာိုးက္ ု အးျခအျမ္္မခ္ုင္မြာဘြဲ က င့္သံုိုးျခင္ိုးမျပ ရ၊ လ္ုအပသ္ည့္အခ က္းၾကြာင့္ 
ကန္႔သတျ္ခင္ိုးမ ြာိုးျဖ္ရ္မည္။ ကန္႔သတ္ရြာတြင္ ခြဲြျခြာိုးမႈက္ုအးျခခံၿပိီုး ကန္႔သတ္မႈမ ္ ိုးမျဖ္္း္ရ၊ အက င့္ 
္ြာရ္တၱပ္ငု္ိုး လ္ုအပ္ခ ကဟ္ ု သံုိုးသပမ္ည္ဆ္ပုါက ္ံုိုး္မ္ိုး္ဥလ္ြာတခု္ ြဲအးပၚတြင္မူတည္၍ 
ဆံုိုးျဖတ္ျခင္ိုးမ ္ ိုးမဟုတဘ္ြဲ  အျခြာိုးလူမႈ၊ အးတြိုးအးခၚႏ င့္ ဘြာသြားရိုး္ံုိုး္မ္ိုး္ဥလ္ြာ အမ ္ ိုးမ ္ ိုးတ္ု႔ 
အးပၚမတူည္ဆံုိုးျဖတ္ရမည္။ အက ဥ္ိုးသြာိုးမ ြာိုးကြဲ့သု္႔ ဥပးဒအရ တြာိုးျမ္္ခသံူမ ြာိုးလြဲ ္္ုအးျခအးန 
မ ္ ိုး္ြဲတြင ္အးကြာင္ိုးဆံုိုး က င့္သံုိုး ႏ္ုင္ခြင့္မ ြာိုးရ ္ရမည္။  
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ဘြာသြာတရြာိုးတခကု္ ု ႏု္င္ငံ၏ တရြာိုး၀ငဘ္ြာသြာအျဖ္သ္တ္မ တျ္ခင္ိုး၊ လအူမ ြာိုး္ကု က္ုိုးကြယ ္
သည္ ့ ဘြာသြာအျဖ္္သတ္မ တ္ျခငိ္ုးသည ္ အျခြာိုးဘြာသြာမ ြာိုးအြာိုး က္ုိုးကြယမ္ႈအးပၚ ္္ခ္ကု္ျခင္ိုး မရ  ္
း္ရ။ အျခြာိုး ဘြာသြာက္ုိုးကြယသ္ူမ ြာိုး၊ ဘယဘ္ြာသြာမ မက္ုိုးကြယ္သမူ ြာိုးအးပၚ ခြဲြျခြာိုးဖ္ႏ ္ပ္ျခင္ိုးမရ ္း္ရ၊ 
အပ္ုဒ ္(၂၀) တြင္ ဘြာသြားရိုးဆ္ုငရ္ြာလနူည္ိုး္ုမ ြာိုးႏ င့္ အျခြာိုးဘြာသြာက္ုိုးကြယ္သမူ ြာိုးအးပၚ အျပ္္းပိုး 
အးရိုးယူျခင္ိုးႏ င့္ အၾကမ္ိုးဖက္ျခငိ္ုးမ ြာိုးမရ ္းအြာင ္ကြာကြယ္းပိုးျခင္ိုးမ ြာိုးလုပ္းဆြာင္ရန ္အ္္ုိုးရမ ြာိုးတြင္ 
တြာ၀န္ရ သ္ည။္ 

အကယ၍္ အယအူဆတရပသ္ည ္ ဖြဲြ႔္ည္ိုးပံုအးျခခံဥပးဒတြင္းဖြ္ာျပ္ြာိုးသည့္ တရြာိုး၀င ္ အယ ူ
အဆျဖ္္ပါက သ္ု႔မဟတု ္ အြာဏြာရယူ္ ြာိုးသည့္ပါတ၏ီ မူ၀ါဒလုပ္ငန္ိုး္ဥ္ျဖ္္းနပါက ္္ုမူ၀ါဒက္ ု
လက္မခံးသြာ သူအးပၚ အပ္ုဒ ္ (၁၈) ႏ င္ ့ ္ြာခ  ပ္ပါ အျခြာိုးအပ္ဒု္မ ြာိုးခံ္ြာိုးခြင့္မျပ သည့္ ခြဲြြဲျခြာိုးမႈမ ္ ိုး 
မရ း္္ရ။ 

္္္မႈမ္မ္ိုးမးနရဥပးဒရ ္းသြာႏု္င္ငံမ ္ ိုးတြင္ ္္္တ္ကု္ျခငိ္ုးအြာိုးတြာိုးျမ္သ္ည့္ ဘြာသြားရိုးက္ ု
က င့္သံုိုးသည့္ သူမ ြာိုးက္ ု ္္္တပအ္တြင္ိုး တ္ကု္ခ္ကု္းရိုးတြာ၀န္က္ ု မျဖ္္မးန တြာ၀န္္ မ္ိုးး္ျခငိ္ုး 
မဟတု္ဘြဲ တျခြာိုး းရြိုးခ ယ္္ ရြာ အလုပ္မ ြာိုးအြာိုး း္ခု္င္ိုးႏု္င္သည္။  
 
အြာဆယီ ံလူ႔အခြင့္အးရိုးးၾကျငြာ္ြာတမိ္ုး 
 
၂၂။ လတူ္ုင္ိုးတြင္ လြတလ္ပ္္ြြာ းတြိုးးခၚပ္ုငခ္ြင့္၊ ယံုၾကည္ပု္င္ခြင့္ႏ င့္ က္ုိုးကြယ္ပ္ုင္ခြင့္ရ ္သည္။ 
က္ုိုးကြယ္သည့္ ဘြာသြာ သ္ု႔မဟတု ္ ယံုၾကညျ္ခင္ိုးးပၚအးျခခံ၍ လက္မခံျခင္ိုး၊ ခြြဲျခြာိုးဆကဆ္ံျခင္ိုးႏ င့္ 
အမုန္ိုးပြြာိုးးအြာင္ းဆြာင္ရြက္ျခငိ္ုး ပုံ္ံ အြာိုးလံုိုးက္ ုတ္ကု္ဖ က္ရမည္။  

 
CRC ကးလိုးသငူယအ္ခြင့္အးရိုးဆ္ငုရ္ြာ သးဘြာတ ူ္ြာခ  ပ ္အပ္ဒု ္(၁၄) 

 
ဤအပ္ုဒတ္ြင္ ကးလိုးသူငယ္မ ြာိုး၏ လြတလ္ပ္္ြြာ းတြိုးးခၚခြင့္၊ ယံုၾကညသ္က္၀ငခ္ြင့္ႏ င့္ က္ုိုးကြယ္ခြင့္ 
တ္ု႔ အတြက ္ အြာမခံခ က္းပိုးရန္ းဖြ္ာျပ္ြာိုးသည္။ မဘ္မ ြာိုးကလည္ိုး ကးလိုးငယ္မ ြာိုးအြာိုး မ န္ကန ္
းသြာ လမ္ိုးညႊနမ္ႈမ ြာိုးပံ့ပ္ုိုးႏု္င္ရန္အတြက ္ႏု္င္ငံးတြ္ာကလည္ိုး မ္ဘမ ြာိုး၏ အခြင့္အးရိုးႏ င္ ့တြာ၀နမ္ ြာိုးက္ ု
းလိုး္ြာိုး သးဘြားပါကသ္င့္းၾကြာငိ္ုး ဆ္ု္ြာိုးသည္။ သ္ု႔ရြာတြင ္ႏု္င္ငံးတြ္ာလံၿုခံးရိုးႏ င့္ ဥပးဒ္္ိုုးမ္ုိုးးရိုး၊ 
ျပည္သူ႔က နိ္ုးမြားရိုး၊ ္္တ္ဓြာတ္းရိုးရြာႏ င့္ အခြင့္အးရိုးတ္ု႔က္ ု ကြာကြယ္ရနအ္တြက ္ လ္အုပ္ပါက 
ကန္႔သတမ္ႈမ ြာိုး လုပ္းဆြာငရ္မည္ဟ ုဆ္ုသည။္ (းနြာက္ပ္ငု္ိုးတြင္ အးသိုး္္တ္္ပ္မံးဆြိုးးႏြိုးရန္ရ ္ပါသည္) 

 
၂၀၀၈ ဖြြဲ႕္ညိ္ုးပုအံးျခခဥံပးဒ ျပဌြာနိ္ုးခ က ္ 

 
၃၅၄။ ႏု္င္ငံသြာိုးတ္င္ုိုးသည္ ႏု္င္ငံးတြ္ာလံျုခံ းရိုး၊ တရြာိုးဥပးဒ ္္ုိုးမ္ုိုးးရိုး၊ ရပ္ရြြားအိုးခ မ္ိုးသြာယြားရိုး 
သ္ု႔မဟုတ ္ ျပညသ္တူု္ု႔၏ က္ယု္က င့္တရြာိုးအက ္ ိုးင ြာ ျပ႒ြာန္ိုး္ြာိုးသည့္ဥပးဒမ ြာိုးႏ င့္ မဆန္႔က ငလ္  င ္
းအြာက္ပါ အခြင့္အးရိုးမ ြာိုးက္ ုလြတ္လပ္္ြြာ သံုိုး္ြြဲးဆြာင္ရြက္ခြင့္ရ ္သည ္- 



လြတ္လပ္္ြြာ ယံုၾကည္က္ုိုးကြယ္ခြင့္ သင္တန္ိုးနည္ိုးျပ လက္္ြြဲ 

   

 
11 

 

(က) မ္မ္၏ ယံုၾကညခ္ က္၊ ္င္ျမငယ္ဆူခ က္မ ြာိုးက္ ုလြတလ္ပ္္ြြာ ္ုတ္းဖြ္ားျပြာဆု္ခြင့္၊ းရိုးသြာိုး 
ျဖန္႔းဝခြင့္၊ 

(ဃ) တု္င္ိုးရင္ိုးသြာိုးလမူ  ္ိုး တ္္မ  ္ိုးႏ င့္တ္္မ  ္ိုး သ္ု႔မဟတု ္ တု္င္ိုးရင္ိုးသြာိုး လူမ  ္ိုးအခ င္ိုးခ င္ိုးကု္ 
လည္ိုးးကြာငိ္ုး၊ အျခြာိုးဘြာသြာ သြာသနြာကု္ လည္ိုးးကြာင္ိုး ္္ခ္ုကန္္္နြာမႈမရ ္း္ဘြဲ မ္မ္ 
ခ ္္ခင္ျမတ္ႏု္ိုးသည့္ ္ကြာိုး၊ ္ြားပ၊ ယဥ္းက ိုးမႈ၊ က္ုိုးကြယသ္ည့္ဘြာသြာသြာသနြာႏ င့္ ဓးလ ့
္ံုိုးတမ္ိုးမ ြာိုးက္ ုလြတ္လပ္္ြြာ းဆြာင္ရြက္ပ္ုင္ခြင့္။ 

၃၆ဝ။ (က) ဘြာသြာသြာသနြားရိုးဆု္င္ရြာ က္ုိုးကြယ ္ းဆြာက္တညမ္ႈသည ္ ္ီိုးပြြာိုးးရိုး၊ ဘ႑ြားရိုး၊ 
ႏု္င္ငံးရိုး၊ အျခြာိုး းလြာကီးရိုးရြာ းဆြာင္ရြက္မႈ တ္္ခခုႏု င့္ ဆက္္ပ္းနပါက ပုဒ္မ ၃၄ ပါ ဘြာသြာ 
သြာသနြားရိုး ဆ္ုင္ရြာ လြတလ္ပ္ခြင့္ မ ြာိုးတြင္ မပါဝင္း္ရ၊ 

(ခ) ္ု္သ္ု႔ ဘြာသြာသြာသနြားရိုးႏ င့္္ပ္လ ဥ္ိုး၍ လြတလ္ပ္းသြာ အခြင့္အးရိုးမ ြာိုးက္ ု းပိုး္ြာိုး 
းသြ္ာလည္ိုး အမ ြာိုးျပညသ္အူက  ္ိုးက္ ၥ္ႏ င့္ ျပ ျပင္းရိုး က္ ၥ္တု္႔အတြက ္ ႏု္င္ငံးတြ္ာ၏ ဥပးဒျပ  
ျခင္ိုးက္ ုမတြာိုးျမ္္ရ။ 

၃၆၁။ ႏု္င္ငံးတြ္ာသည္ ဗုဒၶဘြာသြာသြာသနြားတြ္ာက္ ု ႏု္င္ငံးတြ္ာ၏ ႏု္င္ငံသြာိုး အမ ြာိုးဆံုိုး က္ုိုးကြယ္ရြာ 
ျဖ္္းသြာ ဂုဏ္္ိူုး ဝ္းသသႏ င့္ျပည့္္ံုသည့္ ဘြာသြာ သြာသနြာျဖ္္သည္ဟုႏု္င္ငံးတြာ္က အသအ္မ တ ္
ျပ သည။္ 
၃၆၂။ ႏ္ုင္ငံးတြ္ာသည္ ခရ္္ယြာနဘ္ြာသြာသြာသနြာ၊ အ ၥ္လြာမဘ္ြာသြာ သြာသနြာ၊ ဟ္ႏၵွဴဘြာသြာ 
သြာသနြာႏ င့္ နတ ္ က္ုိုးကြယ္းသြာဘြာသြာတ္ု႔က္ ု ဤဖြြဲ႕္ည္ိုးပံုအးျခခံဥပးဒအြာဏြာတည္းသြားန႔၌ 
ႏု္င္ငံ းတြ္ာတြင္ ရ း္န ၾကးသြာ က္ုိုးကြယ္ရြာဘြာသြာမ ြာိုးဟူ၍ အသအ္မ တ္ျပ သည္။ 
၃၆၃။ ႏု္င္ငံးတြ္ာသည္ အသ္အမ တ္ျပ ္ြာိုးးသြာ ဘြာသြာ သြာသနြာမ ြာိုးက္ ုတတႏ္္ုင္သမ   ကူညီး္ြာင့္ 
းရ ြာက္မည္။ 
၃၆၄။ ႏု္င္ငံးရိုးက္္ ၥအလ္ု႔င ြာ ဘြာသြာသြာသနြာက္ ုအလြြဲသံုိုး္ြာိုး မျပ ရ။ ္္ု႔ျပင ္လူမ  ္ိုးးရိုးးၾကြာင့္းသြ္ာ 
လည္ိုးးကြာငိ္ုး၊ ဘြာသြားရိုး းၾကြာင့္းသြ္ာလညိ္ုးးကြာင္ိုး တ္္ဖက္ႏ င့္တ္္ဖက္၊ တ္္ဂ္ဏ္ုိုးႏ င့္ တ္္ဂ္ုဏ္ိုး 
မုန္ိုးတိီုးျခင္ိုး၊ ရန္မူျခင္ိုး၊ ္္တ္ဝမ္ိုး ကြြဲျခငိ္ုးတ္္မ  ္ိုးမ  ္ိုး းပၚးပါကလ္ြား္ရန္ရည္ရြယ္းသြာ သ္ု႔မဟတု ္
းပၚးပါက ္လြာရန ္အးၾကြာင္ိုးရ ္းသြာ အျပ အမသူည ္ဤဖြြဲ႕္ည္ိုးပံုအးျခခဥံပးဒႏ င္ ့ဆန္႔က င္သည္။ 
္္ုအျပ အမူမ  ိ္ုး အတြက္ ျပ္ဒ္ဏ္းပိုးႏု္င္ရန ္ဥပးဒ ျပ႒ြာန္ိုး ႏ္ုင္သည္။ 

 
နဂ္ံုိုးခ  ပ ္အႏ ္ခ္  ပ ္းဆြိုးးႏြိုးျခငိ္ုး - Synthesis         (၁၅ မ္န္္) 

- သငတ္န္ိုးသြာိုးမ ြာိုးက္ ုအုပ္္ ုၾကီိုးတြင္ ၀္ုင္ိုး္္ုင္ျပီိုး းအြာက္ပါးမိုးခြန္ိုးးမိုး၍ းဆြိုးးႏြိုးပါ 
းမိုးခြန္ိုး - သင္ခန္ိုး္ြာမ ြာိုးးလလ့ြာျပီိုး လြတလ္ပ္္ြြာ ကုု္ိုးကြယ္ယုံၾကည္မႈန င့္ ပတသ္က္ျပီိုး ဘြားတြ 

သတ္္ြာိုး းလလ့ြာမလ္ု္က္ပါလြဲ။  
 
 

------ 
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သငခ္နိ္ုး္ြာ (၂) 

လြတ္လပ္္ ြြာ ယံုၾကည္ကု္ိုးကြယ္ခြင့္ဆု္ငရ္ြာ ္တံနဖ္ု္ိုးသတ္မ တ္ခ က္ ၈ ခ က္ 

အခ န္ ္(၅ နြာရီ) 

ရညရ္ြယခ္ က ္

 လြတ္လပ္္ ြြာယံုၾကည္က္ိုုးကြယ္ခြင့္ ္ံတန္ဖု္ိုးသတ္မ တ္ခ က ္၈ ခ က ္သ္ရ ္နြာိုးလည္း္ရန္။ 
 ္ံ တန္ဖ္ုိုးႏ င့္ ဆက္္ပ္းသြာ အခြင့္အးရိုးျပဌြာန္ိုးခ က္မ ြာိုးက္ ုသ္ရ ္နြာိုးလည္း္ရန္။ 
 ခြြဲျခြာိုးဆကဆ္ံမႈျဖ္္းပၚပံုက္ ုသ္ရ ္နြာိုးလညး္္ရန္။ 

္ံ တနဖ္္ိုုး (၁ - ၂) 

လႈပရ္ ြာိုးမႈ (Activity) - ၁           (၂၀ မ္န္္) 

- သငတ္န္ိုးသြာိုးမ ြာိုးက္ ု္ြာရြကအ္ပ္ုင္ိုးမ ြာိုးးပိုးး၀ပါ။ 
- လြတလ္ပ္္ ြြာကု္ိုးကြယယ္ုၾံကညမ္ႈဆ္တုြဲ ့အးၾကြာငိ္ုးအရြာမ ြာ ဘယလ္္အုခ ကး္တြပါ၀ငသ္လြဲ းမိုးခြန္ိုး 

းမိုးၿပီိုး ္ြာရြက္ပ္ုင္ိုးတြင္ တ္ရ္ြက္းပၚတြင္ တ္္ခုခ င္ိုး္ီ းရိုးသြာိုးခု္င္ိုးပါ။ 
- သငတ္န္ိုးသြာိုးမ ြာိုးအြာိုးတ္္ဥိီုးခ င္ိုး္ ီးျပြာခ္ငု္ိုးပါ။  
- ္ြက္ရ ္လြားသြာအခ ကမ္ ြာိုးကု္ နည္ိုးျပမ  အတြင္ိုးပ္ုင္ိုးလြတလ္ပ္ခြင့္ဆ္ုင္ရြာႏ င္ ့အျပငပ္္ုင္ိုး လြတ္လပ္ 

ခြင့္ဆ္ုင္ရြာမ ြာိုးက္ ု တူရြာအလ္ကု္ခြြဲျခြာိုး ္ု္ည္ိုးးပိုးပါ။  
 

အတြငိ္ုးပု္ငိ္ုးလြတလ္ပခ္ြင့္  အျပငပ္ု္ငိ္ုးလြတလ္ပခ္ြင့္ 

ဥပမြာ - 
- လြတ္လပ္္ြြာယံုၾကည္က္ုိုးကြယ္မႈ 
- မယံုၾကည္ဘြဲးနခြင့္ 

ဥပမြာ - 
- ၀တ္ျပ ဆုးတြာင္ိုးျခင္ိုး 
- အလ ွဴအတန္ိုးျပ လုပ္ျခင္ိုး 

 

- တူရြာအုပ္္တုူမ ြာိုးတြင္ကပ္းပိုးျပီိုး းအြာက္ပါ လြတလ္ပ္္ြြာ က္ိုုးကြယယ္ံုၾကည္မႈ ္ံတနဖ္္ုိုး (၁) ႏ င္ ့
(၂) တ္ု႔က္ ုရ င္ိုးျပးဆြိုးးႏြိုးးပိုးပါ။ 

ဗဟသုတုးပိုးျခငိ္ုး (Input)           (၁၅ မ္န္္) 

လြတလ္ပ္္ ြြာ က္ိုုးကြယယ္ံုၾကညခ္ြင့္၏ အဓက္က းသြာ ္ံ တနဖ္္ိုုး (၈) ခ ကမ္  ္ံ တနဖ္္ိုုး (၁-၂) တ္ု႔က္ ုရ ငိ္ုးလငိ္ုး 
းဆြိုးးႏြိုးးပိုးရန ္ 
 

၁။ အတြငိ္ုးပ္ငုိ္ုးလြတလ္ပခ္ြင့္ - လူတ္ုငိ္ုးတြင္ မည္သည့္အရြာက္ ုလကခ္ံယံုၾကညသ္ည/္ မယံုၾကည္သည ္
က္ ု က္ယု္ပ္ုငဆ္ံုိုးျဖတခ္ ကခ္ ပ္ုင္ခြင့္ရ ္သည္။ ဤအခ ကတ္ြင္ ယံုၾကည္မႈတခကု္ ု းျပြာငိ္ုးလြဲျခင္ိုးႏ င့္ 
္ြန္႔ပါယ္ျခင္ိုး တ္ု႔လညိ္ုး အႀက ံိုး၀ငသ္ည္။  
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၂။ အျပငပ္္ငုိ္ုးလြတလ္ပခ္ြင့္ - လူတ္ုငိ္ုးတြင္ မ္မ္၏က္ုိုးကြယယ္ံုၾကည္မႈက္ ု တသီိုးပုဂၢလ အးနျဖင့္းသြ္ာ 
လည္ိုးးကြာငိ္ုး လသူ္ရ င္ၾကြာိုးအးနျဖင့္ းသြ္ာလည္ိုးးကြာင္ိုး၊ ္တု္းဖြ္ာျပသခြင့္ရ ္သည။္ 

----------------------------------------- 
္ံ တနဖ္္ိုုး (၃) 

 
လႈပရ္ ြာိုးမႈ (Activity) ၂ (ကြာတြနိ္ုး ဗဒီယီ္)ု           (၅ မ္န္္) 

 
- ကးလိုးပနိ္ုးခ ဆီြြဲသည့္ ကြာတြန္ိုး ဗီဒီယ္ကု္ု 

ျပသပါ။ (မျပသမ ီးသခ ြာၾကည့္္ြာိုးရန ္
မ ြာၾကြာိုးပါ) 
 

 
းဆြိုးးႏြိုးမႈ (Discussion)           (၁၀ မ္န္္) 

- သငတ္န္ိုးသြာိုးမ ြာိုးက္ ုကြာတြန္ိုးဗြီဒယီ္ ုၾကည့္ျပီိုးပါက းအြာက္ပါးမိုးခြန္ိုးမ ြာိုး းမိုးၿပီိုး းဆြိုးးႏြိုးပါ။ 
းမိုးခြန္ိုး - ဘယလ္္ုပံု္ံမ ္ ိုးလပု္းဆြာငတ္ြားတြးတြ႔ရသလြဲ။ 

o ဒီဗြဒီယီ္ုက အဓ္က ဘြာက္းုျပြာျပးနသလြဲ။ 
o ကးလိုးက္ ုဘယ္လ္မု ္ ိုး လုပး္ဆြာငသ္လြဲ။ 
o က္ယု္သြာ ကးလိုးဆ္ုရင ္ဘယလ္္ုခံ္ြာိုးရမလြဲ။  
o ဘယ္လ္အုက ္ ိုးဆက္းတြ ျဖ္္လြာႏု္င္သလြဲ။ 

 
ဗဟသုတုးပိုးျခငိ္ုး (Input)           (၁၀ မ္န္္) 

လြတလ္ပ္္ ြြာ က္ိုုးကြယယ္ံုၾကညခ္ြင့္၏ အဓက္က းသြာ ္ံ တနဖ္္ိုုး (၈) ခ ကမ္  ္ံ တနဖ္္ိုုး (၃) က္ ု ရ ငိ္ုးလငိ္ုး 
းဆြိုးးႏြိုးးပိုးရန ္ 
 

၃။ းဖ ြာငိ္ုးျဖ သမ္ိ္ုးသြငိ္ုးျခငိ္ုး (သ္ု႔) အတငိ္ုးအၾကပမ္ျပ လပုျ္ခငိ္ုး - မညသ္မူ   တဥိီုးတးယြာကအ္ြာိုး ဘြာသြာ 
တရြာိုးရ ရ္န၊္ ဘြာသြာကိူုးးျပြာငိ္ုးရန ္(သ္ု႔) ္န္ိ္ုးသမ္ိ္ုးရန ္အတငိ္ုးအၾကပး္္ခ္ငုိ္ုး ပ္ငုခ္ြင့္မရ ။္  

 
လႈပရ္ ြာိုးမႈ - ၃ Role Play             (၃၀  မ္န္္) 

- သငတ္န္ိုးသြာိုးမ ြာိုးက္ ုအဖြြဲ႔ (၄) ဖြြဲပါ။  
- ပတ္၀နိ္ုးက င္တြင ္ ႀကံ းတြရတတ္သည့္ ဘြာသြာတရြာိုး တ္္ခု အးပၚ သြပ္သြင္ိုးမႈပံု္ံမ ြာိုးက္ု 

းလလ့ြာ္ဥ္ိုး္ြာိုးခ္ုငိ္ုးပါ။ 
- ္္ုအခ က္မ ြာိုးက္ ု္ုးပါငိ္ုးၿပီိုး ျပဇြာတတ္ငဆ္က္ရန္ ျပငဆ္င္ခ္ုင္ိုးပါ။ 
- အဖြြဲ႔မ ြာိုးအြာိုး ျပဇြာတမ္ ြာိုးက္ ုတင္ျပး္ပါ။ 
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- သရုပ္းဆြာငတ္ငဆ္က္မႈမ ြာိုးၿပီိုးပါက းအြာက္ပါးမိုးခြနိ္ုးမ ြာိုးးမိုးျမနိ္ုးျပီိုး အုပ္္ုၾကိီုးအတြင္ိုးတြင္ 
းဆြိုးးႏြိုးမႈ ျပ လပု္ပါ။ 

းဆြိုးးႏြိုးမႈ -             (၁၅ မ္န္္) 

းမိုးခြန္ိုး - ဘြာအးၾကြာင္ိုးအရြားတြးဖၚျပသြြာိုးသလြဲ၊ 
o ဘယ္လ္ုပံု္ံမ ္ ိုးးတြျဖ္သ္လြဲ၊ 
o သြပ္သြင္ိုးခရံသည့္သအူးပၚသက္းရြာက္မႈ ဘယလ္္ုရ သ္ြြာိုးႏု္င္သလြဲ  

 
နကရ္္ႈ္ိုး္ြြားဆြိုးးႏြိုးျခငိ္ုး (Deepening)          (၃၀ မ္န္္) 

- အဖြဲြ႔မ ြာိုးးရ ႕တြင္ တငဆ္ကခ္ြဲသ့ည့္ လြတလ္ပ္္ ြြာယံုၾကညက္္ုိုးကြယ္ခြင့္ႏ င့္ ပတသ္က္ျပီိုး သြတ္သြင္ိုး 
သည့္ပုံ္ံ သရုပ္းဆြာငတ္ငဆ္က္မႈမ ြာိုး က္အုးျခခ၍ံ - လြတလ္ပ္္ ြြာ ယံုၾကညက္္ိုုးကြယခ္ြင့္ႏ င့္ 
ပတသ္ကျ္ပိီုး ဘယလ္္းုလိုး္ြာိုးလု္ကန္ြာသင့္းၾကြာငိ္ုးက္ ုအပု္္ လု္ကုျ္ပနလ္ညး္ဆြိုးးႏြိုးခ္ငုိ္ုးပါ။  

- ္္ုအခ က္မ ြာိုးက္ ုအးျချပ ျပိီုး ပ္မ ဇြာတလ္မ္ိုးက္ု ျပန္လည ္ျပငဆ္ငတ္ငဆ္ကခ္္ုင္ိုးပါ။  
- းအြာက္ပါးမိုးခြန္ိုးမ ြာိုးျဖင့္ းဆြိုးးႏြိုးပါ။ ္ြက္းပၚလြာသည့္ အခ က္မ ြာိုးက္ ုမ တတ္မ္ိုးတင္ပါ။ 

o ဘြားတြးဖၚျပသြြာိုးလြဲ 

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

္ံ တနဖ္္ိုုး (၄) 
 

လႈပရ္ ြာိုးမႈ (Activity) - ၄- ကြာတြနိ္ုးဗဒီ္ယု္ ု         (၅ မ္န္္) 

 
- Diversity Cartoon Animation 
ဗီဒီယ္ကု္ုျပသပါ။ (မျပသမ ီ
းသခ ြာၾကည့္္ြာိုးရန ္မ ြာၾကြာိုးပါ) 

 
 
 
းဆြိုးးႏြိုးမႈ - Discussion           (၁၀ မ္န္္) 

- ဗြီဒီယ္တုြင္ းဖၚျပသြြာိုးမႈႏ င့္ ပတသ္က္ျပီိုး းအြာက္ပါးမိုးခြန္ိုးမ ြာိုး းမိုးျမန္ိုးးဆြိုးးႏြိုးပါ။ 
းမိုးခြန္ိုး - ဘြားတြက္ ုးတြ႔ရသလြဲ။ 

o ဘယ္သူးတြက ခြဲြျခြာိုးခံခြဲရ့လြဲ။ 
o ဘြားတြးၾကြာင့္ ခြဲြျခြာိုးခံရတယလ္္ု႔ ္ငလ္ြဲ။  
o လက္းတြ႔ဘ၀မ ြာ ဘယ္လ္သုူးတြက ခြဲြြဲျခြာိုးခံရးလရ့ ္လြဲ။ (ဘြာသြားရိုးအးပၚ 

ခြဲြျခြာိုးမႈမ ြာိုးးဆြိုးးႏြိုးလြာသည့္အ္ ္ဆြဲြးခၚပါ) 
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ဗဟသုတုးပိုးျခငိ္ုး (Input)           (၁၅ မ္န္္) 

Discrimination Input (သငတ္နိ္ုးသြာိုးမ ြာိုးက္ ုးမိုးခြနိ္ုးးမိုးရငိ္ုး းအြာကပ္ါတ္ု႔က္ရု ငိ္ုးျပပါ) 

 ရြာ္ူိုး                   
 းငြးၾကိုး 
 အဆင့္အတန္ိုး 
 အခြင့္အလမ္ိုး 
 ခြန္အြာိုး 
 ္ြမ္ိုးအြာိုး 
 ဥပးဒ 
 ဘြာသြာၾကီိုး 
 အဆက္အသြယ္ 
 လူဦိုးးရ 

 ပံု္ံခြက ္

 သြန္သင္မႈ 

 မုန္ိုးတီိုးမႈ  

 သြပ္သြင္ိုးမႈ 

 အ္င္းသိုးမႈ 

 ယဥ္းက ိုးမႈ ဓးလ့္ံုိုးတမ္ိုး 

 ဘြာသြားရိုး အယူအဆ 

 မီဒီယြာမ  မ ြာိုးယြင္ိုး္ြြာ 

သတင္ိုးးပိုးးနမႈးတြ 

 အသ္အမ တ္မျပ ျခင္ိုး  

 ဖယ္က ဥ္ျခင္ိုး 

 းလ ြာင္းျပြာင္ျခင္ိုး 

 က္ုယ္္္ လက္းရြာက္ 

အၾကမ္ိုးဖက္ျခင္ိုး 

 

 

 

 
လြတလ္ပ္္ ြြာ က္ိုုးကြယယ္ံုၾကညခ္ြင့္၏ အဓက္က းသြာ ္ံ တနဖ္္ိုုး (၈) ခ ကမ္  ္ံ တနဖ္္ိုုး (၄) က္ ု ရ ငိ္ုးလငိ္ုး 
းဆြိုးးႏြိုးးပိုးရန ္ 
 

၄။ ခြြဲျခြာိုးဆကဆ္မံႈမရ ျ္ခငိ္ုး - ဘြာသြားရိုးႏ င့္ ယံုၾကညက္္ုိုးကြယမ္ႈအးပၚအးျခခံၿပီိုး မည္သည့္ 
နည္ိုးႏ င့္မ   ခြြဲျခြာိုးဆကဆ္ံမႈမျပ ရန ္တြာိုးျမ္္္ ြာိုးသည္။ 

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

္ံ တနဖ္္ိုုး (၅) 

လႈပရ္ ြာိုးမႈ- (၅) ရပုပ္ံုအသံုိုးျပ ျခငိ္ုး         (၁၀ မ္န္္) 

 

ပါ၀ါ အစ ြဲ ခြဲျခ ားမ ႈ
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- သငတ္န္ိုးသြာိုးမ ြာိုးအြာိုး အ္က္ပါ ပံ ု(၂) ပံုက္ု ျပသၿပီိုးးအြာက္ပါးမိုးခြန္ိုးမ ြာိုးျဖင့္ းဆြိုးးႏြိုးး္ပါ 
းမိုးခြန္ိုး - ဘြားတြးဖၚျပးနလြဲ။ 

- ဘယ္လ္ုျမငလ္ြဲ။ 
- ဘယ္ပံုက္ ုသးဘြာက လြဲ ဘြားၾကြာင့္လြဲ။ 

ဗဟသုတုးပိုးျခငိ္ုး (Input)          ( ၂၀ မ္န္္) 

လြတလ္ပ္္ ြြာ က္ိုုးကြယယ္ံုၾကညခ္ြင့္၏ အဓက္က းသြာ ္ံ တနဖ္္ိုုး (၈) ခ ကမ္  ္ံ တနဖ္္ိုုး (၅) က္ ု ရ ငိ္ုးလငိ္ုး 
းဆြိုးးႏြိုးးပိုးရန ္ 
 

၅။ မဘ္ႏ င္ ့အပု္္ န္ိ္ုးသမူ ြာိုးအခြင့္အးရိုးႏ င့္ ကးလိုးအခြင့္အးရိုး။  

မ္ဘႏ င့္ အုပ္္န္္ိုးသူမ ြာိုးတြင္ ကးလိုး မ ြာိုးက မ္မ္ယုံၾကည့္က္ုိုးကြယ္းသြာ ဘြာသြာ သ္႕ုမဟတု ္မ္မ္၏ 
ဘ၀အးပၚ ယုံၾကည္ခ က္မ ြာိုးအရ ျပ ္ ုပ  ္ိုးး္ြာငပ္္ုင္ခြင့္ ရ ္သည္။ ္ ္သုု္႕ျပ ရြာတြင္ ကးလိုး၏ ရင့္က က္မႈ 
းပၚမတူည္ၿပိီုး ခ င့္ခ ္န္လပု္းဆြာင ္ သင့္သည္။ ကးလိုးမ ြာိုး တးျဖိုးးျဖိုး အရြယး္ရြာက ္ လြာသညႏ္ င့္ 
သတူ္ု႕က္ုယပ္္ုင ္ယုံၾကညက္္ုိုးကြယ္မႈအတြက ္က္ယု္တ္ငုဆ္ုံိုးျဖတ္ခ က္ခ ပ္ုင္ခြင့္က္ ုခြင့္ျပ းပိုး ရမည္။ 

အ္္ုိုးရအးနျဖင့္လည္ိုး မ္ဘမ ြာိုး၏ က္ုိုးကြယသ္ည့္ဘြာသြာက္ ု ကးလိုးမ ြာိုးအြာိုးလကဆ္င့္ကမ္ိုး 
သင့္သညဟ္ ု ဆုံိုးျဖတ္းပိုး၍ မသင့္ပါ။ က္ုိုးကြယသ္ည့္ဘြာသြာ သု္႕မဟတု ္ ယုၾံကညက္္ုိုးကြယ္မႈ၏ 
က င့္္ဥ္မ ြာိုးသည ္ကးလိုးမ ြာိုး၏ ရုပ္ပု္င္ိုးဆ္င္ုရြာ က န္ိုးမြားရိုး သ္ု႕မဟတု ္ဖြံ႕ၿဖ္ ိုးတ္ုိုးတက္မႈက္ ု္္ခ္ကု္မႈ 
မရ း္္ရးပ။ ကးလိုးမ ြာိုးသည္ ဘြာသြားရိုးဆ္ုင္ရြာ ပညြားပိုးမႈမ ြာိုးက္ ုမ္ဘ သ္ု႕မဟတု ္အုပ္္ ္န္ိုးသူမ ြာိုး 
၏ ခြင့္ျပ ခ က္ျဖင့္ းလ့လြာဆည္ိုးပိူုးခြင့္ရ ္ သည္။ းက ြာင္ိုးမ ြာိုးတြင္ သင္ၾကြာိုးးသြာ ဘြာသြားရိုးဆ္ုငရ္ြာ 
ပညြားပိုးမႈ အ္အီ္ဥ္မ ြာိုးသည ္ ရည္ရြယ္ခ က္ရ ္ရ ႏ္ င့္ ဘကလ္္ကု္မႈမရ ပ္ါက ကးလိုးမ ြာိုးဆႏၵအတ္ုငိ္ုး 
တက္းရြာက္ း္ျခင္ိုးႏ င္ ့မတက္မးနရအတန္ိုးမ ြာိုးမျဖ္း္္ရန ္အ္္ုိုး ရမ တြာ၀နယ္ူးဆြာင္ရြက္ရမည္။ 

ဤသင္ခနိ္ုး္ြာက္ ုသန္ိုးႏ င့္ခ းီသြာ လူနည္ိုး္ ုကးလိုးငယမ္ ြာိုးသည ္လူမ ြာိုး္မု ြာိုး ၏ က္ုိုးကြယ္သည့္ 
ဘြာသြာႏ င့္ ယုံၾကညက္္ုိုးကြယ္မႈမ ြာိုးက္ ုမ က္ႏ ြာသြားပိုးမႈးၾကြာင့္ ဘကလ္္ကု္းသြာ ပညြားရိုးက္ ုအဓမၼ 
သင္ၾကြာိုးးပိုးျခငိ္ုးက္ ုခံးနရသည္။ 

 

CRC ကးလိုးသငူယအ္ခြင့္အးရိုးဆ္ငုရ္ြာ သးဘြာတ ူ္ြာခ  ပပ္ါ ပါ၀ငခ္ြင့္ႏ င္ ့ဆ္ငုး္သြာ အပ္ဒုမ္ ြာိုး 
 

အပ္ဒု ္(၅) မ္ဘမ ြာိုး၏ ္္မ္ိုးသ္မ္ိုးလမ္ိုးညႊန္ခြင့္က္ ုအ္္ုိုးရက းလိုး္ြာိုးျခငိ္ုး 
အပ္ဒု ္(၉-၂) ကးလိုးမ ြာိုးအတြက ္အးကြာင္ိုးဆံုိုး အက  ္ိုးျဖ္္ပါက မ္ဘမ ြာိုးန င့္ ခြြဲခြြာ္ြာိုးနု္င္ျခင္ိုး၊ ္္သု္ု႔ 
ဆံုိုးျဖတလ္ုပက္္ုင္းဆြာင္ရြကရ္းတြာ့မည္ဆ္လု  င္ ္္ုအမႈက္ ၥ္တြင္ ပါ၀င္းသြာ သူမ ြာိုးအြာိုးလံုိုးသည ္
္္လုုပ္္ံုိုးလုပ္နည္ိုးမ ြာိုး္ြဲတြင္ ပါ၀င္ခြင့္ရ ္ရမည္ျဖ္္ျပိီုး ၄င္ိုးတ္ု႔၏ အယအူဆမ ြာိုးက္ ုအမ ြာိုးသ္း္းအြာင္ 
္တု္းဖၚးျပြာခြင့္ရ ္ရမည္။ 
အပု္ဒ ္ (၁၂ - ၁) ္ြာခ  ပ္အဖြြဲ႕၀င္ႏု္င္ငံမ ြာိုးသည ္က္ယု္ပ္ငု္အးတြိုးအျမင္မ ြာိုး းတြိုးးခၚတတ္ၿပျီဖ္္းသြာ 
ကးလိုးမ ြာိုးအြာိုး ္္ုကးလိုးအးပၚသကး္ရြာက္မႈရ ္း္မည့္ အးရိုးက္ ၥ္မ ြာိုးအြာိုးလံုိုးႏ င့္ ပတသ္က္၍ 
္္ကုးလိုး၏အျမင္မ ြာိုးက္ ု ္တု္းဖၚခြင့္ျပ ရမည္။ ္ု္သ္ု႔တင္ျပခ ကအ္ြာိုး ္္ုကးလိုး၏ အသက္ႏ င့္ 
ရင့္က က္မႈအးပၚမတူည၍္ လက္ခံရမည္။ 
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အပ္ဒု ္(၁၃-၁) ကးလိုးတ္ု႔တြင္ လြတလ္ပ္္ြြာ ္ုတ္းဖၚတင္ျပခြင့္ရ ္သည္။ ္္သု္ု႔္ုတး္ဖြာ္တင္ျပရြာတြင္ 
နယ္ျခြာိုးသတ္မ တ္ျခင္ိုးမရ ဘ္ြဲ သတင္ိုးမ ြာိုးႏ င့္ အယူအဆ အမ  ္ိုးမ  ္ိုးတ္ု႔က္ ု ႏႈတ္ျဖင့္ျဖ္္း္၊ းရိုးသြာိုး 
၍ျဖ္္း္၊ ပုံႏ ပ္္၍ျဖ္္း္၊ အႏုပညြာျဖင့္ျဖ္္း္ သ္ု႔မဟတု ္ကးလိုးမ ြာိုးးရြိုးခ ယ္္ြာိုးးသြာ အျခြာိုးသတင္ိုး 
ပံု္ံမ ြာိုးျဖင္ ့ျဖ္္း္ ရ ြားဖြ၊ လက္ခံ၊ ျဖန္႔ျဖွဴိုးျခငိ္ုးတ္ု႔ ပါ၀င္သည္။ 
အပ္ဒု ္(၁၄) လြတ္လပ္္ြြားတြိုးးခၚခြင့္၊ ယံုၾကညက္္ုိုးကြယ္ခြင့္၊  

(၁) ္ြာခ  ပ္အဖြြဲ႔၀င္ႏု္င္ငံမ ြာိုးသည ္ ကးလိုးမ ြာိုး၏ လြတလ္ပ္္ြြာ းတြိုးးခၚခြင့္၊ ယံုၾကညသ္က ္
၀င္ခြင့္ႏ င္ ့ဘြာသြာက္ုိုးကြယခ္ြင့္တ္ု႕က္ ုးလိုး္ြာိုးရမည္။ 

(၂) ္ြာခ  ပအ္ဖြြဲ႔၀င္ႏု္င္ငံမ ြာိုးသည ္ ယခအုပ္ုဒ္ပါ အခြင့္အးရိုးမ ြာိုးက္ ု ကးလိုးမ ြာိုး က င့္သံုိုး 
ႏု္င္း္းရိုးအတြက ္ ကးလိုး၏ ၾကီိုးျပငိ္ုးဖြံ႕ၿဖ္ ိုးလြာမႈႏ င့္အည ီ လ္အုပ္းသြာလမ္ိုးညႊန္မႈမ ြာိုး 
ျပ လုပး္ပိုးႏု္င္သည့္ မ္ဘမ ြာိုး သ္ု႔မဟုတ ္ တရြာိုး၀င္အပု္္္မ္ိုးသူမ ြာိုး၏ အခြင့္အးရိုးႏ င့္ 
တြာ၀န္၀တၱရြာိုးမ ြာိုးက္ ုးလိုး္ြာိုးရမည္။ 

(၃) ဘြာသြာတ္္ခအုြာိုး က္ုိုးကြယ္မႈ၊ ယံုၾကည္မႈတ္ု႕သည ္ အမ ြာိုးျပည္သ ူ က နိ္ုးမြားရိုး၊ ၿင္မ္၀ပ္ 
ပ္ျပြာိုးးရိုး၊ လူ္ ု၏ ္္တ္ဓါတ္္ြာရတ္ၱ၊ လံုၿခံ းရိုးႏ င့္ အျခြာိုးသတူ္္ဥိီုးတ္္းယြာက္၏ အခြင့္ 
အးရိုးႏ င့္ လြတလ္ပ္မႈတ္ု႔က္ ု ္္ခ္ကုအ္းႏ ြာကအ္ယ က္ျဖ္္း္ပါက ဥပးဒတြင္ းဖြ္ာျပ 
တြာိုးျမ္္္ြာိုးၿပီိုး လ္ုအပမ္ သြာ ကန္႔သတ္မႈ ျပ လုပ္ႏု္င္သည္။ 

အပ္ဒု ္ (၁၅ -၁) ္ြာခ  ပ္အဖြြဲ႔၀င္ႏု္င္ငံမ ြာိုးသည ္ ကးလိုးမ ြာိုး၏ လြတလ္ပ္္ ြြာ အဖြြဲ႔အ္ည္ိုးဖြြဲ႔္ည္ိုးခြင့္ႏ င့္ 
ၿင္မ္ိုးခ မိ္ုး္ြြာ ္ုး၀ိုးခြင့္တ္႕ုက္ ုအသအ္မ တ္ျပ ရမည္။ 
အပ္ဒု ္(၁၆ - ၁) မည္သည့္ကးလိုး၏ က္ုယး္ရိုးက္ယုတ္ြာ၊ မ္သြာိုး္၊ု းနအမ္္ႏ င္ ့္ြားပိုး္ြာယ ူက္ုယ္ပ္ုင ္
လြတ္လပခ္ြင့္က္ုမ  ္္တ္္ ငတ္္ုင္ိုး သ္ု႔မဟတု ္ တရြာိုးဥပးဒမြဲ ့ ၀င္းရြာက္္ြက္ဖက္ျခင္ိုးမျပ ရ။ ္္ု႔ျပင္ 
္္ကုးလိုးငယ္၏ ဂုဏ္သက္ၡြာအြာိုး တရြာိုးဥပးဒမြဲ ့တ္ကု္ခ္ကု္ျခငိ္ုးမျပ ရ။ 
အပ္ဒု ္ (၁၆ - ၂) ္္ုသ္ု႔၀င္းရြာက္္ြက္ဖက္မႈမ ြာိုး သ္ု႔မဟတု ္တ္ကု္ခ္ကု္မႈမ ြာိုးအြာိုး ဥပးဒအရ ကြာကြယ ္
းပိုးမႈက္ ုခံ္ြာိုးန္ုင္ခြင့္ ကးလိုးတြင္ရ သ္ည္။ 
အပ္ဒု ္ (၁၇) ကးလိုးမ ြာိုးဖြံ႔ျဖ္ ိုးတ္ုိုးတက္းရိုးအတြက ္လူ္ သုတင္ိုးလုပ္ငနိ္ုးမ ြာိုးက လုပး္ဆြာင္းပိုးျခငိ္ုး၊ 
္ြာခ  ပအ္ဖြြဲ႕၀င္ႏု္င္ငံမ ြာိုးသည ္ လူ္သုတင္ိုးျဖန္႔ခ ္းရိုး လုပ္ငနိ္ုးမ ြာိုး၏ အးရိုးပါပံုက္ ု အသအ္မ တ္ျပ ၍ 
ႏု္င္ငံ တြင္ိုးႏ င့္ ႏု္င္ငံတကြာ သတင္ိုးရငိ္ုးျမ္္မ ြာိုးမ  သတငိ္ုးမ ြာိုးႏ င့္ အျခြာိုးးသြာ အး္ြာကအ္က ူအခ က ္
အလက္မ ြာိုးက္ ု ကးလိုးမ ြာိုးရရ ္း္ႏု္င္ရန္အတြက ္ အြာမခံးပိုးရမည။္ အ္ိူုးသျဖင့္ ကးလိုးျဖ္သ္ူ၏ 
လူမႈးရိုး၊ သ္လပ္ုငိ္ုးႏ င့္ ္္တ္ဓြာတ္ပ္ုင္ိုးဆ္ုငရ္ြာ းကြာငိ္ုးမြန္း္ရန္အျပင ္ ရုပ္ပု္င္ိုးႏ င့္ ္္တ္ပ္ုင္ိုးဆ္ုင္ရြာ 
က န္ိုးမြားရိုးတ္ု႔ တ္ုိုးတက္း္ရန္အတြက ္ ရည္ရြယ္းသြာ သတင္ိုးမ ြာိုးက္ ု ပ္ုမ္ုအးလိုး္ြာိုး လုပ္းဆြာင ္
းပိုးရမည္။ 
အပ္ဒု ္(၂၁) ကးလိုးမ ြာိုး၏ အးကြာင္ိုးဆံုိုး းကြာင္ိုးက ္ ိုးအတြက္ျဖ္္ပါက းမြိုး္ြာိုးမ ကု္ ုခြင့္ျပ ျခငိ္ုး၊ 
အပ္ဒု ္(၂၂) ဒုကၡသည္ကးလိုးမ ြာိုးအြာိုး လ္အုပ္းသြာ အကူအညကီြာကြယ္းပိုးမ ုမ ြာိုးးပိုးျခင္ိုး၊ 
အပ္ဒု ္ (၂၃) ရုပ္ပု္င္ိုးန င့္ ္္တ္ပ္ုငိ္ုး ကူညီမ  ု အ္ူိုးလ္ုအပ္းသြာ ကးလိုးမ ြာိုးက္ ုကြာကြယ္း္ြာင့္းရ ြာက ္
းပိုးျခင္ိုး၊  
အပ္ဒု ္ (၂၉-၁) ကးလိုးမ ြာိုး၏ က္ုယ္ရည္က္ယု္းသြိုးန င့္ ဗလ ငါိုးတန ္ တ္ုိုးတက္း္းသြာ ပညြားရိုး 
ျဖ္္ျခငိ္ုး၊ 

--------------------------------------- 
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္ံ တနဖ္္ိုုး (၆) 

လႈပရ္ ြာိုးမႈ – (၆) ရပုပ္ံု           (၂၅ မ္န္္) 

- သငတ္န္ိုးသြာိုးမ ြာိုးက္ ုအဖြြဲ႔ (၂) ဖြြဲ႔ ခြြဲျပီိုး းအြာက္ပါပံုမ ြာိုးက္ု းပိုးပါ 
- သငတ္န္ိုးသြာိုးမ ြာိုးက္ု းအြာက္ပါ းမိုးခြန္ိုးမ ြာိုးးမိုးျပီိုး းဆြိုးးႏြိုးခ္ုင္ိုးပါ 

o ္္ုပံုမ ြာိုးက္ ုဘယလ္္ုနြာိုးလည္သလြဲ 
o လက္းတြ႔မ ြာ ဘြာသြားရိုးအဖြဲြ႔အ္ည္ိုးးတြအးပၚ ဘယလ္္ ုကန္႔သတ္တြာမ ္ ိုးးတြရ သ္လြဲ။ 

 

- အဖြြဲ႔ငယ္မ ြာိုး ျပနလ္ည္းဆြိုးးႏြိုးမႈျပ လုပ္း္ျပီိုးးနြာက ္းအြာက္ပါ ္ံ (၆) က္ု းဆြိုးးႏြိုးရ င္ိုးျပးပိုးပါ။ 

ဗဟသုတုးပိုးျခငိ္ုး - Input           (၁၀ မ္န္္) 

လြတလ္ပ္္ ြြာ က္ိုုးကြယယ္ံုၾကညခ္ြင့္၏ အဓက္က းသြာ ္ံ တနဖ္္ိုုး (၈) ခ ကမ္  ္ံ တနဖ္္ိုုး (၆) က္ ု ရ ငိ္ုးလငိ္ုး 
းဆြိုးးႏြိုးးပိုးရန ္ 
 

၆။ အ္အုဖြြဲ႕လ္ကု ္ လြတလ္ပျ္ခငိ္ုးႏ င့္ ဥပးဒအဆင့္အတနိ္ုး။ က္ုိုးကြယသ္ည့္ဘြာသြာႏ င့္ ယုံၾကည ္
က္ုိုးကြယ္မႈရ ္းသြာ အုပ္္ုမ ြာိုးက္ ု အသ္ုကအ္၀နိ္ုးတခကုြဲသ့္ု႕ တရြာိုး၀ငအ္သအ္မ တ္ျပ ခြင့္က္ ု ရရ ္္္ုက ္
သည္။ ၄င္ိုးတ္ု႕၏ အက  ္ိုးးက ိုးဇိူုး အတြက ္တရြာိုး၀ငအ္ဖြြဲ႕အးနျဖင့္ က္ုယ္္ြာိုးျပ မႈရရ ္း္ရန္ႏ င့္ ဥပးဒ 
ဆ္ုင္ရြာ တ္ုတံရြာ အဆင့္အတန္ိုးပ္ုငိ္ုးဆ္ုငလ္္ ုသူမ ြာိုးအတြက ္အသ္ကု္အၿမ တံခကုြဲသ့ု္က အခြင့္အးရိုး 
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ရရ ္ခြင့္ရ ္သည္။ တရြာိုးမ၀င္မ တ္ပုတံင္ျခငိ္ုး သ္ု႕မဟုတ ္ ဥပးဒဆ္ငု္ရြာ အဆင့္အတန္ိုးသည ္ က္ုိုးကြယ ္
သည့္ဘြာသြာႏ င့္ ယုံၾကညက္္ုိုးကြယ္မႈရ ္းသြာ အုပ္္မု ြာိုးအတြက ္FoRB က္ု က င့္သုံိုးရန္ သ္ု႕မဟုတ ္အဖြြဲ႕ 
အ္ည္ိုးက္ယု္းရိုးက္ယုတ္ြာက္ ၥ္အးပၚ သတ္႕ု၏က္ယု္ပ္ငု္ျပဌြာန္ိုးရန ္ အတြက ္ မရ မ္ျဖ္္လ္အုပ္ခ ကမ္  ္ိုး 
မျဖ္္သင့္းပ။ အဓ္က အခြင့္အးရိုးရရ ္ပ္ုငသ္ူမ ြာ လူတဥိီုးတးယြာက္္ီအတြက ္သြာျဖ္္သညဟ္ ုဆ္ု္ ြာိုး 
းသြ္ာျငြာိုးလည္ိုး ရ ္းနးသြာ ္ံခ ္န္္ံညြန္ိုးမ ြာိုးသည ္ FoRB အခြင့္အးရိုး၏ အုပ္္အုလ္ကု္ ျဖ္တ္ည္မႈ 
အးရိုးအႀကီိုးပုကံ္ ု္ုဖြြဲ႕္ြာိုးျခင္ိုးးၾကြာင့္သည္။ 

းနရြာအးတြ္ာမ ြာိုးမ ြာိုးတြင္ တင္ိုးၾကပ္းသြာ မ တ္ပုတံငဆ္္ုရြာဥပးဒက္ ုဘြာသြားရိုးအးပၚ ယုံၾကည ္
သက္၀င္းသြာ အသ္ုကအ္ၿမ ံမ ြာိုးက္ ု ခြြဲျခြာိုးဆက္ဆရံန၊္ းႏ ြာကယ္ ကရ္န္ႏ င့္ ဖ္ႏ ပ္္ရန္ အသုိံုးျပ  
းနၾကသညက္္ ု၀မ္ိုးနည္ိုး္ြြားတြ႕ျမင္ရသည္။ 

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

္ံ တနဖ္္ိုုး (၇) 

လႈပရ္ ြာိုးမႈ - (၇) ရပုပ္ံုအသံုိုးျပ ျခငိ္ုး           (၅ မ္န္္) 

- သငတ္န္ိုးသြာိုးမ ြာိုးက္ ုအ္က္ပါ ပံ ု(၂) ပံုအြာိုး ျပသျပိီုး းအြာက္ပါးမိုးခြန္ိုးမ ြာိုးးမိုးျပီိုး းဆြိုးးႏြိုးပါ 
o ဘြားတြးဖၚျပးနလြဲ၊  
o ဘယ္လ္ ုသးဘြားပါက ္နြာိုးလညသ္လြဲ၊   
o ဘယ္လ္ုျဖ္သ္င့္သလြဲဆ္တုြာ းမိုးျမနိ္ုးးဆြိုးးႏြိုးပါ။ 

- သငတ္န္ိုးသြာိုးမ ြာိုးးဆြိုးးႏြိုးျပီိုး းအြာက္ပါ ္ံ (၇) ခ ကက္္ ုးဆြိုးးႏြိုးရ င္ိုးျပးပိုးပါ 

ဗဟသုတုးပိုးျခငိ္ုး (Input)          (၁၀  မ္န္္) 

လြတလ္ပ္္ ြြာ က္ိုုးကြယယ္ံုၾကညခ္ြင့္၏ အဓက္က းသြာ ္ံ တနဖ္္ိုုး (၈) ခ ကမ္  ္ံ တနဖ္္ိုုး (၇) က္ ု ရ ငိ္ုးလငိ္ုး 
းဆြိုးးႏြိုးးပိုးရန ္ 
 

၇။ ရပုသ္မ္ိ္ုး၍မရးသြာ အခြင့္အးရိုး။  အ္ူိုးအးျခအးနမ ြာိုးျဖ္္းသြာ ္္္ပြြဲ သ္ု႕မဟတု ္ ႏု္င္ငံအတြက ္
အးရိုး းပၚအးျခအးနမ  ္ိုးတြင္ အ္္ုိုးရမ  အခ  ္႕းသြာ အခြင့္အးရိုးမ ြာိုးက္ု ျခြင္ိုးခ က္အးနျဖင့္ ဆ္ုင္ိုးင့့့ံ 
္ြာိုးပု္င္ခြင့္ရ ္သည္။ ICCPR အပ္ဒု-္ ၄ အရ - အျခြာိုးႏ္ုင္ငံတကြာဥပးဒႏ င့္ တြာ၀န္၀တၱရြာိုးမ ြာိုးႏ င့္ 
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ဆန္႕က ငမ္ႈမရ ္ျခငိ္ုးႏ င့္ က္ုိုးကြယ ္ သည့္ဘြာသြာ၊ ဘြာသြာ္ကြာိုး၊ လ္င္၊ လူမ  ိ္ုး၊ အသြာိုးအးရြာင ္
သ္ု႕မဟတု ္လူမႈးရိုးးနြာကခ္ံ သ္ု႕မဟတု ္အသြာိုး အးရြာင္းပၚအးျခခံၿပီိုး ခြြဲျခြာိုးဆကဆ္ံျခင္ိုးမရ ္ပါက 
ျခြင္ိုးခ က္္ ြာိုး ရုပ္သ္မ္ိုး၍ရးသြာ အခြင့္အးရိုးမ ြာိုး အးၾကြာင္ိုး းဖြ္ာျပ္ြာိုးပါသည္။ သ္ု႕းသြ္ာလည္ိုး 
မည္သ္ု႕းသြာ အးျခအးနမ  ိ္ုးတြင္ ျဖ္္းနပါး္ လ ္လ္ ွဴရ ႈျခင္ိုး သ္ု႕မဟုတု္ ျငငိ္ုးဆန္ျခင္ိုးမ ြာိုး ျပ လုပ၍္ 
မရးသြာ အခြင့္အးရိုးမ ြာိုးက္ ု ရုပ္သ္မ္ိုး၍မရးသြာ အခြင့္အးရိုး ဟုးခၚၿပိီုး FoRB ၏ အတြင္ိုး္တ္ ္
လြတ္လပျ္ခင္ိုးသညလ္ည္ိုး တခအုပါအ၀င္ျဖ္သ္ည္။ ပု္င္ဆ္ုင္ခြင့္၊ သးဘြာတလူကခ္ခံြင့္၊ းျပြာင္ိုးလြဲခြင့္ 
ႏ င့္ က္ုိုးကြယသည့္ဘြာသြာႏ င့္ ယုံၾကညက္္ုိုးကြယခ္ြင့္က္ ု ္္န္ိုးသ္မ္ိုးျခင္ိုး္သည့္ အခြင့္အးရိုးတ္႕ုအြာိုး 
ရရ ခံ္္ြာိုးခြင့္က္ု မည္သူမ  ၊ မည့္သည့္အးၾကြာင္ိုးးၾကြာင့္မ   ျငငိ္ုးပယ္ပ္ုင္ခြင့္မရ ္းပ။ အတင္ိုးအၾကပ ္
ျပ လုပခ္ြင့္မရ ္ျခင္ိုး၊ ခြြဲျခြာိုးမႈ မျပ ျခင္ိုးႏ င့္ မ္ဘမ ြာိုး၏အခြင့္အးရိုးသညလ္ည္ိုး ရုပ္သ္မိ္ုး၍မရးသြာ အခြင ္
အးရိုး၏ အးရိုးႀကီိုးသည့္ အ္တ္္အပ္ငု္ိုး မ ြာိုးျဖ္သ္ည္။ အျခြာိုးရပု္သမ္္ိုး၍မရးသြာ အခြင့္အးရိုးမ ြာိုးမ ြာ 
အသက္ရ င္ခြင့္၊ ည င္ိုးပန္ိုးႏ ္ပ္္က္ျခငိ္ုးႏ င့္ ကၽြန္ျပ ျခင္ိုးမ ကင္ိုးလြတ္ခြင့္ႏ င့္ ဥပးဒႏ င္ ့ ရြာဇ၀တလ္ုပ္္ုိံုး 
လုပ္နည္ိုးဥပးဒမ ြာိုးႏ င္ ့ဆက္ႏြယ္းသြာ သီိုးျခြာိုးအခြင့္အးရိုးမ ြာိုးတ္ု႕ျဖ္္သည္။ 

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

္ံ တနဖ္္ိုုး (၈) 

လႈပရ္ ြာိုးမႈ Activity - ၃ - ရပုပ္ံုအသံုိုးျပ ျခငိ္ုး       (၁၀ - မ္န္္) 

 
- သငတ္န္ိုးသြာိုးမ ြာိုးအြာိုး အ္က္ပါပံုအြာိုး ျပသျပီိုး းအြာက္ပါ းမိုးခြန္ိုးမ ြာိုးျဖင္ ့းမိုးျမနိ္ုးးဆြိုးးႏြိုးပါ - 

- ဘြားတြးဖၚျပးနလြဲ 
- ဘယ္လ္လုုပသ္င့္သလြဲ 
- လက္းတြ႔အးျခအးနတြင္ ဘယ္လ္ ု ဘြာသြားရိုးလႈပ္းဆြာင္မႈးတြက္ ု အကန္႔အသတ္ျဖင့္ 

းဆြာင္ရြက ္သင့္သလြဲ 
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ဗဟသုတုးပိုးျခငိ္ုး (Input)           (၁၀ မ္န္္) 

လြတလ္ပ္္ ြြာ က္ိုုးကြယယ္ံုၾကညခ္ြင့္၏ အဓက္က းသြာ ္ံ တနဖ္္ိုုး (၈) ခ ကမ္  ္ံ တနဖ္္ိုုး (၇) က္ ု ရ ငိ္ုးလငိ္ုး 
းဆြိုးးႏြိုးးပိုးရန ္

၈။ တရြာိုး၀ငမ္ႈဆ္ငုရ္ြာ ကန႕္သတခ္ ကမ္ ြာိုး။ အျခြာိုးလူ႕အခြင့္အးရိုးမ ြာိုးကြဲသ့္ု႕ပင ္ FoRB သည္လညိ္ုး 
ဥပးဒႏ င့္အည ီကန္႕သတ္မႈမ ြာိုးျပ လုပ္ႏု္င္သည့္ အးျခအးနျဖ္္းပၚႏု္င္ပါသည။္ ္ု္ကန္႕သတ္ခ က္မ ြာိုး 
က္ ု ဘြာသြားရိုးႏ င့္ ယုံၾကည္က္ုိုးကြယ္မႈက္ု ျမငသ္ြာ္င္သြားအြာင ္ ္ုတ္းဖြ္ာခြင့္အတြကသ္ြာ အသုံိုး 
ျပ ႏု္င္သည္။ ္္ုကန႕္သတ္ခ ကက္္ ု ခြြဲျခြာိုးဆက္ဆရံန ္ ရည္ရြယ္ခ က္ျဖင့္ အသုံိုးမျပ သင့္းပ။ မည္သည္ ့
ကန္႕သတ္ခ  ပ္ခ ယ္မႈမဆ္ု းအြာက္ပါအခ က ္အလက္မ ြာိုးႏ င့္ က္ကု္ညီးနရမည္။ 

 ဥပးဒအးပၚအးျခခံျခငိ္ုး 
 အမ ြာိုးျပညသ္ူအက ွဴ္ိုးအလ္႕ုင ြာ ခ မ တ္္ ြာိုးးသြာ းအြာက္ပါအခ က္မ ြာိုးက္ ုမ္္ခ္ကုး္္ရ။ 

- အမ ြာိုးျပညသ္ ူလုံၿခံ းရိုး 
- အမ ြာိုးျပညသ္ ူတည္ၿင္မ္းရိုး 
- အမ ြာိုးျပညသ္ ူက န္ိုးမြားရိုး 
- အမ ြာိုးျပညသ္ ူက္ုယက္ င့္္ြာရ္တ ၱ(အမ ြာိုးျပညသ္ ူက္ုယက္ င့္္ရ္တကၱ္ု းတြာငိ္ုးဆ္ုရြာတြင္ 

ဘြာသြာ တရြာိုးတခတုညိ္ုး၏ က င့္၀တအ္းပၚ အးျခခံျခငိ္ုး မျပ သင့္းပ။) 
- အးျခခလံူ႕အခြင့္အးရိုးႏ င့္ အျခြာိုးသူမ ြာိုး၏ လြတလ္ပ္ခြင့္မ ြာိုး 

 

နကရ္္ႈငိ္ုး္ြြားဆြိုးးႏြိုးျခငိ္ုး (Deepening)         (၂၀ မ္န္္) 

- သငတ္န္ိုးသြာိုးမ ြာိုးက္ ုအဖြြဲ႕ (၃) ဖြြဲ႕ခြြဲျပီိုး းအြာက္ပါအးၾကြာင္ိုးအရြာမ ြာိုးက္ ုတ္္ဖြြဲ႔လ င္ တ္္ခု္ီးပိုးး၀ပါ 
အဖြြဲ႔ (၁) ဘြာသြားရိုးအဖြြဲ႕အ္ည္ိုးမ ြာိုးမ  န္ုင္ငံးတြ္ာ္တံြင္ မ တ္ပုတံငန္ု္င္ရန္အတြက ္ဥပးဒ 

တ္္ခုရ သ္ည့္သည္။ မ တ္ပုတံင္္ ြာိုးမႈမရ ္းသြာ ဘြာသြားရိုးအဖြြဲ႕အ္ည္ိုးသည ္တရြာိုး 
၀င္မႈမရ း္္ရ။  

အဖြြဲ႔ (၂) ဘြာသြာကူိုးးျပြာင္ိုးခြင့္ ဥပးဒအရ ကူိုးးျပြာင္ိုးလု္သသူည ္ဘြာသြာကူိုးးျပြာင္ိုး အခမ္ိုး 
အနြာိုးအတြက ္ရက ္၃၀ အတြင္ိုးခြင့္ျပ  ခ က္တင္ျပးတြာင္ိုးခံရနလ္္ုအပ္သည။္  

အဖြြဲ႔ (၃) းက ြာင္ိုး္ြာသင္ခန္ိုးတြင္ သင္ၾကြာိုးပု္႔ခ သဆူရြာမမ ြာိုးအးနျဖင္ ့မ က္န ြာဖုိံုး (မ ကလ္ုံိုး 
းဖြ္ာရံုမ  ) ၀တဆ္င္ိုးျခင္ိုးက္ ုခြင့္မျပ သင့္။ 

- လြတ္လပ္္ြြာ ယံုၾကညက္္ုိုးကြယ္ခြင့္ဆ္ုင္ရြာ  အဓ္က္ ံသတ္မ တခ္ က ္(၈) ခ က ္က္ ုလတူ္ုင္ိုးက္ု းပိုးး၀ပါ။ 
- အဖြြဲ႔အတြင္ိုးတြင ္အဖြြဲ႔မ  ရရ ္္ ြာိုးးသြာ အးၾကြာင္ိုးအရြာႏ င္ ့- ္ံတန္ဖ္ုိုးမ ြာိုးက္ ုႏ္ႈင္ိုးယ ဥ္းလလ့ြာ းဆြိုးးႏြိုး 
း္ပါ။ (ဘယ္္တံန္ဖ္ုိုးႏ င့္ ဆက္္ပ္မႈရ သ္လြဲ၊ က္ုက္ညမီႈ ရ ၊္ မရ ္ ႏ္ႈင္ိုးယ ဥ္းဆြိုးးႏြိုးပါ)  
- အဖြြဲ႔မ ြာိုး ျပနလ္ည ္တင္ျပမႈျပ လုပး္္ပါ 
 
အဖြြဲ႔မ  းဆြိုးးႏြိုးတငျ္ပျပိီုးပါက နညိ္ုးျပမ  းအြာကပ္ါ အခ ကမ္ ြာိုးက္ ုျဖည့္္ြတရ္ ငိ္ုးလငိ္ုးးပိုးပါ 

- အဖြြဲ႔မ ြာိုး၏ တင္ျပခ က္းပၚအးျခခံျပီိုး ္ံတနဖ္ု္ိုးသတမ္ တ္ခ က ္၈ ခ က္န င့္ နည္ိုးျပမ ျပန္လည္ခ ္တဆ္က္ျပီိုး 
ျဖည့္ ြ္ကး္ဆြိုးးႏြိုးရန္။  
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- ္ံတန္ဖ္ိုုး (၁) (၃) (၄) ႏ င့္ (၅) တ္ု႔သည ္အတြင္ိုးပု္င္ိုးလြတလ္ပ္ခြင့္ႏ င့္ ဆက္္ပ္မႈရ ္ျပိီုး အကြာ 
အကြယ္ းပိုး္ြာိုးသည့္ သးဘြာျဖ္သ္ည္။ 
- ္ံတန္ဖ္ိုုး (၇) က ္ံတန္ဖ္ုိုး (၁) က္ ုကြာကြယ္းပိုး္ြာိုးသည့္သးဘြာျဖ္ျ္ပီိုး 
- ္ံတန္ဖ္ိုုး (၂) (၃) (၄) ႏ င့္ (၅) တ္ု႔ ပါအခ က္မ ြာိုးက္ ု္ံတန္ဖ္ုိုး (၆) က ကြာကြယ္းပိုး္ြာိုးသည့္ 
သးဘြာျဖ္သ္ည္။ 
- ္ံတန္ဖ္ိုုး (၈) က ္ည့္သြင္ိုး္ြာိုးးပမယ့္ ္ံတန္ဖ္ိုုး ဆ္သုည္္က္ ျခြငိ္ုးခ ကသ္းဘြာျဖ္္ 
းနးၾကြာင္ိုး ရ င္ိုးျပရန ္
 

အႏ ္ခ္  ပျ္ခငိ္ုး (Synthesis)           (၁၅ မ္န္္) 

- သငတ္န္ိုးသြာိုးမ ြာိုးက္ ုအဖြြဲ႔ (၈) ဖြြဲ႔ခြြဲပါ 
- ္ံတန္ဖ္ိုုး (၈) ခ ကက္္ ုတ္္ဖြြဲ႔ တ္္ခု္ ီမြဲႏ္ႈက္း္ပါ 
- မ္မ္ ္ံတန္ဖု္ိုးသတ္မ တ္ခ ကက္္ ုမ္မ္နြာိုးလညသ္လု္ ရုပ္ပံုးဖြ္ာခ္ုင္ိုးျပီိုး ရ င္ိုးျပး္ရန္။ 

နညိ္ုးျပမ  ။   ။ လတူ္ုင္ိုးအတြက ္ဘြာသြားရိုး လြတလ္ပ္ခြင့္ (သ္ု႔မဟုတ)္ လြတ္လပ္္ြြာ ယံုၾကည္က္ိုုးကြယ္ခြင့္ 
္ြာအုပ္ပါ ္ြာမ ကႏ္ ြာ (၁၂) မ  (၁၇) ္ ္ းဖၚျပ္ြာိုးးသြာ ၃.၂။ အဓက္္ ံ သတမ္ တခ္ က ္ (၈) ခ က ္ က္ ု
းလလ့ြာ္ြာိုးရန။္ 

- ကးလိုးသူငယ္အခြင့္အးရိုး္ြာခ  ပ္ပါ အပ္ုဒ္မ ြာိုးက္ ုအးသိုး္တ္္းလလ့ြာ္ြာိုးရန။္ 

 

------ 
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(သငတ္န္ိုးသြာိုးမ ြာိုးက္ု း၀င ရန္) 

လြတလ္ပ္္ ြြာ ယုၾံကညက္္ိုုးကြယခ္ြင့္ဆ္ငုရ္ြာ ္တံနဖ္ု္ိုးသတမ္ တခ္ က ္၈ ခ က ္

၁။ အတြငိ္ုးပ္ငုိ္ုးလြတလ္ပခ္ြင့္  
 လတူ္ုင္ိုးတြင္ မည္သည့္အရြာက္ ုလကခ္ံယံုၾကညသ္ည/္ မယံုၾကညသ္ညက္္ ုက္ယု္ပ္ုငဆ္ံုိုးျဖတ္ခ က ္

ခ ပ္ုင္ခြင့္ရ ္သည္။ ဤအခ ကတ္ြင္ ယံုၾကည္မႈတခကု္ု းျပြာင္ိုးလြဲျခင္ိုးႏ င့္ ္ြန္႔ပါယ္ျခငိ္ုး တ္ု႔လည္ိုး အႀကံ ိုး 
၀င္သည္။  
၂။ အျပငပ္္ငုိ္ုးလြတလ္ပခ္ြင့္  

လတူ္ုင္ိုးတြင္ မ္မ္၏က္ုိုးကြယယ္ံုၾကည္မႈက္ ုတသီိုးပဂုၢလ အးနျဖင့္းသြ္ာလည္ိုးးကြာငိ္ုး လသူ္ရ င္ၾကြာိုး 
အးနျဖင္ ့းသြ္ာလည္ိုးးကြာင္ိုး၊ ္တု္းဖြ္ာျပသခြင့္ရ ္သည။္ 
၃။ းဖ ြာငိ္ုးျဖ သမ္ိ္ုးသြငိ္ုးျခငိ္ုး (သ္ု႔) အတငိ္ုးအၾကပမ္ျပ လပုျ္ခငိ္ုး  

မည္သူမ   တဦိုးတးယြာကအ္ြာိုး ဘြာသြာ တရြာိုးရ ္ရန္၊ ဘြာသြာကူိုးးျပြာင္ိုးရန ္ (သ္ု႔) ္္န္ိုးသ္မိ္ုးရန ္
အတင္ိုးအၾကပ္း္ခ္ုငိ္ုး ပ္ုင္ခြင့္မရ ္။ 
၄။ ခြြဲျခြာိုးဆကဆ္မံႈမရ ျ္ခငိ္ုး  

ဘြာသြားရိုးႏ င့္ ယံုၾကညက္္ုိုးကြယ္မႈအးပၚအးျခခံၿပီိုး မည္သည့္နည္ိုးႏ င့္မ   ခြြဲျခြာိုးဆကဆ္ံမႈမျပ ရန္ 
တြာိုးျမ္္္ြာိုးသည္။ 
၅။ မဘ္ႏ င္ ့အပု္္ န္ိ္ုးသမူ ြာိုးအခြင့္အးရိုးႏ င့္ ကးလိုးအခြင့္အးရိုး။   

မ္ဘႏ င့္ အုပ္္ ္န္ိုးသူမ ြာိုးတြင ္ကးလိုးမ ြာိုးက မ္မ္ယုံၾကည့္က္ုိုးကြယ္းသြာ ဘြာသြာ သ္ု႕မဟတု ္မ္မ္၏ 
ဘ၀အးပၚ ယုံၾကည္ခ က္မ ြာိုးအရ ျပ ္ုပ  ္ိုးး္ြာင္ပ္ုင္ခြင္ ့ ရ ္သည္။ ္္ုသု္႕ျပ ရြာတြင္ ကးလိုး၏ ရင့္က က္မႈ 
းပၚမတူည္ၿပိီုး ခ င့္ခ ္န္လုပ္းဆြာင ္သင့္သည။္ ကးလိုးမ ြာိုး တးျဖိုးးျဖိုး အရြယ္းရြာကလ္ြာသည္ႏ င့္ သတူ္ု႕ 
က္ယု္ပ္ုင ္ယုံၾကညက္္ုိုးကြယမ္ႈ အတြက ္က္ယု္တ္ုငဆ္ုိံုးျဖတ္ခ က္ခ ပ္ငု္ခြင့္က္ ုခြင့္ျပ းပိုးရမည္။ 

အ္္ုိုးရအးနျဖင့္လည္ိုး မ္ဘမ ြာိုး၏ က္ုိုးကြယ ္ သည့္ဘြာသြာက္ ု ကးလိုးမ ြာိုးအြာိုးလက္ဆင့္ကမိ္ုး 
သင့္သညဟ္ ုဆုံိုးျဖတ္းပိုး၍ မသင့္ပါ။ က္ုိုးကြယသ္ည့္ ဘြာသြာ သု္႕မဟတု ္ယုံၾကည္က္ုိုးကြယ္မႈ၏ က င့္္ဥ ္
မ ြာိုးသည ္ကးလိုးမ ြာိုး၏ ရုပပ္္ုင္ိုးဆ္ငု္ရြာ က နိ္ုးမြားရိုး သ္ု႕မဟတု ္ဖြံ႕ၿဖ္ ိုးတ္ုိုးတက္မႈက္ ု္္ခ္ကု္မႈမရ ္း္ရးပ။ 
ကးလိုးမ ြာိုးသည ္ဘြာသြားရိုးဆ္ုငရ္ြာ ပညြားပိုးမႈမ ြာိုး က္ ုမ္ဘ သ္ု႕မဟတု ္အုပ္္္နိ္ုးသူမ ြာိုး၏ ခြင့္ျပ ခ ကျ္ဖင့္ 
းလလ့ြာဆည္ိုးပူိုးခြင့္ရ ္ သည္။ းက ြာင္ိုးမ ြာိုးတြင္ သငၾ္ကြာိုးးသြာ ဘြာသြားရိုးဆ္ငု္ရြာ ပညြားပိုးမႈ အ္ီ 
အ္ဥ္မ ြာိုးသည ္ရည္ရြယ္ခ က္ရ ္ရ ္ႏ င့္ ဘကလ္္ကု္မႈမရ  ္ပါက ကးလိုးမ ြာိုးဆႏၵအတ္ုင္ိုးတက္းရြာက္း္ျခင္ိုးႏ င့္ 
မတက္မးနရ အတန္ိုးမ ြာိုးမျဖ္္း္ရန ္ အ္္ုိုးရမ  တြာ၀နယ္ူးဆြာင္ရြက္ရမည္။ ဤသင္ခန္ိုး္ြာက္ ု သန္ိုးႏ င့္ 
ခ ီးသြာ လူနည္ိုး္ ုကးလိုးငယ္မ ြာိုးသည ္လူမ ြာိုး ္ုမ ြာိုး၏ က္ုိုးကြယသ္ည့္ ဘြာသြာႏ င့္ ယုံၾကညက္္ုိုးကြယ္မႈ 
မ ြာိုးက္ ုမ က္ႏ ြာသြားပိုးမႈးၾကြာင့္ ဘကလ္္ုကး္သြာ ပညြားရိုးက္ ုအဓမၼသင္ၾကြာိုးးပိုးျခင္ိုးက္ ုခံးနရသည။္ 
၆။ အ္အုဖြြဲ႕လ္ကု ္လြတလ္ပျ္ခငိ္ုးႏ င့္ ဥပးဒအဆင့္အတနိ္ုး။  

က္ုိုးကြယ္သည့္ဘြာသြာႏ င့္ ယုံၾကည္က္ိုုးကြယ္မႈ ရ ္းသြာ အုပ္္ုမ ြာိုးက္ ု အသ္ကု္အ၀န္ိုးတခကုြဲသ့္ု႕ 
တရြာိုး၀င္အသအ္မ တ္ျပ ခြင့္က္ ုရရ ္္္ကုသ္ည္။ ၄င္ိုးတ္႕ု၏ အက  ္ိုးးက ိုးဇိူုး အတြက ္တရြာိုး၀င္အဖြြဲ႕အးနျဖင့္ 
က္ယု္္ြာိုးျပ မႈရရ ္း္ရန္ႏ င့္ ဥပးဒဆ္ငု္ရြာ တ္ုံတရြာ အဆင့္အတန္ိုးပ္ုငိ္ုးဆ္ငု္လ္ ုသူမ ြာိုးအတြက ္အသ္ကု္အၿမ  ံ
တခကုြဲ့သု္က အခြင့္အးရိုးရရ ္ခြင့္ရ ္သည္။ တရြာိုးမ၀င္မ တ္ပုတံင္ျခငိ္ုး သ္ု႕မဟုတ ္ ဥပးဒဆ္ုင္ရြာ အဆင္ ့
အတန္ိုးသည ္က္ုိုးကြယသ္ည့္ဘြာသြာႏ င့္ ယုံၾကည္က္ိုုး ကြယ္မႈရ ္းသြာ အုပ္္ုမ ြာိုးအတြက ္FoRB က္ ုက င့္သုံိုး 
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ရန္ သ္ု႕မဟတု ္အဖြြဲ႕အ္ည္ိုး က္ယု္းရိုး က္ုယတ္ြာ က္ ၥ္အးပၚ သတ္ု႕၏က္ယု္ပ္ငု္ျပဌြာနိ္ုးရန ္အတြက ္မရ မ္ျဖ္္ 
လ္ုအပ္ခ က္မ  ိ္ုး မျဖ္္သင့္းပ။ အဓ္က အခြင့္ အးရိုးရရ ္ပ္ုင္သူမ ြာ လတူဦိုးတးယြာက္္အီတြက ္ သြာျဖ္္ 
သည္ဟ ု ဆ္ု္ ြာိုးးသြ္ာျငြာိုးလည္ိုး ရ ္းနးသြာ ္ံခ ္န္္ံညြန္ိုးမ ြာိုးသည ္ FoRB အခြင့္အးရိုး၏ အုပ္္အုလ္ုက ္
ျဖ္္တညမ္ႈ အးရိုးအႀကီိုးပုကံ္ ု္ုဖြြဲ႕္ြာိုးျခင္ိုး းၾကြာင့္သည္။ 

းနရြာအးတြ္ာမ ြာိုးမ ြာိုးတြင္ တင္ိုးၾကပ္းသြာ မ တ္ပုတံငဆ္္ုရြာဥပးဒက္ ုဘြာသြားရိုးအးပၚ ယုံၾကည ္
သက္၀င္းသြာ အသ္ကုအ္ၿမ မံ ြာိုးက္ ုခြြဲျခြာိုးဆကဆ္ ံရန္၊ းႏ ြာကယ္ က္ရန္ႏ င့္ ဖ္ႏ ္ပ္ရန ္အသုိံုးျပ  းနၾကသညက္္ ု
၀မ္ိုးနည္ိုး္ြြားတြ႕ျမငရ္သည။္ 
၇။ ရပုသ္မ္ိ္ုး၍မရးသြာ အခြင့္အးရိုး   

အ္ိူုးအးျခအးနမ ြာိုးျဖ္္းသြာ ္္္ပြြဲ သ္ု႕မဟတု ္ ႏ္ုငင္ံအတြက ္ အးရိုး းပၚအးျခအးနမ  ္ိုးတြင္ 
အ္္ုိုးရမ  အခ  ္႕းသြာ အခြင့္အးရိုးမ ြာိုးက္ု ျခြငိ္ုးခ ကအ္းနျဖင္ ့ဆ္ုင္ိုးင့့့ံ ္ြာိုးပု္င္ခြင့္ရ ္သည္။ ICCPR အပ္ုဒ-္ ၄ 
အရ - အျခြာိုးႏု္င္ငံတကြာဥပးဒႏ င့္ တြာ၀န္၀တၱရြာိုးမ ြာိုးႏ င့္ ဆန္႕က င္မႈ မရ ျ္ခင္ိုးႏ င့္ က္ုိုးကြယ ္သည့္ဘြာသြာ၊ 
ဘြာသြာ္ကြာိုး၊ လ္င္၊ လူမ  ္ိုး၊ အသြာိုးအးရြာင ္ သ္ု႕မဟတု ္ လူမႈးရိုး းနြာက္ခ ံ သ္ု႕မဟတု ္ အသြာိုး 
အးရြာင္းပၚအးျခခံၿပီိုး ခြြဲျခြာိုးဆကဆ္ံျခင္ိုးမရ ္ပါက ျခြင္ိုးခ က္္ ြာိုး ရုပ္သ္မိ္ုး၍ ရးသြာ အခြင့္အးရိုးမ ြာိုး 
အးၾကြာင္ိုး းဖြ္ာျပ္ြာိုးပါသည္။ သ္ု႕းသြ္ာလည္ိုး မည္သ္ု႕းသြာ အးျခ အးနမ  ္ိုးတြင္ ျဖ္္းနပါး္ 
လ ္လ္ ွဴရ ႈျခင္ိုး သ္ု႕မဟုတု ္ ျငင္ိုးဆန္ျခင္ိုးမ ြာိုး ျပ လုပ၍္မရးသြာ အခြင့္အးရိုးမ ြာိုးက္ ု ရုပ္သ္မ္ိုး၍ မရးသြာ 
အခြင့္အးရိုး ဟုးခၚၿပီိုး FoRB၏ အတြင္ိုး္တ္လ္ြတလ္ပ္ျခင္ိုးသညလ္ည္ိုး တခအုပါအ၀င္ျဖ္သ္ည္။ 
ပ္င္ဆ္ုင္ခြင့္၊ သးဘြာတလူက္ခံခြင့္၊ းျပြာင္ိုးလြဲခြင့္ ႏ င္ ့ က္ုိုးကြယသည့္ဘြာသြာႏ င့္ ယုံၾကည္က္ိုုးကြယ္ခြင့္က္ု 
္္န္ိုးသ္မ္ိုးျခင္ိုး္သည့္ အခြင့္အးရိုးတ္႕ုအြာိုး ရရ ခံ္္ြာိုးခြင့္ က္ ု မည္သူမ  ၊ မည့္သည့္အးၾကြာင္ိုးးၾကြာင့္မ   
ျငင္ိုးပယ္ပ္ုင္ခြင့္မရ ္းပ။ အတင္ိုးအၾကပ္ျပ လုပခ္ြင့္မရ ္ျခင္ိုး၊ ခြြဲျခြာိုးမႈ မျပ ျခငိ္ုးႏ င္ ့ မ္ဘမ ြာိုး၏ အခြင့္အးရိုး 
သညလ္ည္ိုး ရုပ္သ္မိ္ုး၍မရးသြာ အခြငအ္းရိုး၏ အးရိုးႀကီိုးသည့္ အ္တ္္အပ္ုင္ိုး မ ြာိုးျဖ္သ္ည္။ အျခြာိုး 
ရုပ္သ္မိ္ုး၍မရးသြာ အခြင့္အးရိုးမ ြာိုးမ ြာ အသက္ရ င္ခြင့္၊ ည င္ိုးပန္ိုးႏ ္ပ္္က္ျခင္ိုးႏ င့္ ကၽြန္ျပ ျခင္ိုး မ ကင္ိုး 
လြတ္ခြင့္ႏ င့္ ဥပးဒႏ င္ ့ ရြာဇ၀တလ္ုပ္္ ုံိုးလုပ္နည္ိုးဥပးဒမ ြာိုးႏ င့္ ဆက္ႏြယ္းသြာ သီိုးျခြာိုးအခြင့္အးရိုးမ ြာိုး 
တ္ု႕ျဖ္္သည။္ 
၈။ တရြာိုး၀ငမ္ႈဆ္ငုရ္ြာ ကန႕္သတခ္ ကမ္ ြာိုး။  

အျခြာိုးလူ႕အခြင့္အးရိုးမ ြာိုးကြဲသ့္ု႕ပင ္ FoRBသည္လည္ိုး ဥပးဒႏ င့္အည ီ ကန္႕သတ္မႈမ ြာိုးျပ လုပ ္
ႏ္ုင္သည့္ အးျခအးနျဖ္္းပၚႏု္င္ပါသည္။ ္ု္ကန္႕သတခ္ က္မ ြာိုးက္ ုဘြာသြားရိုးႏ င့္ ယုံၾကည္က္ိုုးကြယ္မႈက္ ု
ျမင္သြာ္ငသ္ြားအြာင ္္တု္းဖြ္ာခြင့္အတြကသ္ြာ အသုံိုးျပ ႏု္င္သည္။ ္္ုကန႕္သတ္ခ ကက္္ ုခြြဲျခြာိုးဆက္ဆ ံ
ရန္ ရည္ရြယ္ခ က္ျဖင့္ အသုံိုးမျပ သင့္းပ။ မည္သည့္ကန္႕သတ ္ ခ  ပ္ခ ယ္မႈမဆ္ ု းအြာက္ပါအခ က ္
အလက္မ ြာိုးႏ င့္ က္ုက္ညီးနရမည္။ 

 ဥပးဒအးပၚအးျခခံျခငိ္ုး 
 အမ ြာိုးျပညသ္ူအက ွဴ္ိုးအလ္႕ုင ြာ ခ မ တ္္ ြာိုးးသြာ းအြာက္ပါအခ က္မ ြာိုးက္ ုမ္္ခ္ကုး္္ရ။ 

- အမ ြာိုးျပည္သ ူလုံၿခံ းရိုး 
- အမ ြာိုးျပညသ္ ူတည္ၿင္မ္းရိုး 
- အမ ြာိုးျပညသ္ ူက န္ိုးမြားရိုး 
- အမ ြာိုးျပညသ္ ူက္ုယက္ င့္္ြာရ္တ ၱ(အမ ြာိုးျပညသ္ ူက္ုယက္ င့္္ရ္တကၱ္ု းတြာငိ္ုးဆ္ုရြာတြင္ 

ဘြာသြာ တရြာိုးတခတုညိ္ုး၏ က င့္၀တအ္းပၚ အးျခခံျခငိ္ုး မျပ သင့္းပ။) 
------ 
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သငခ္နိ္ုး္ြာ (၃)  

လြတ္လပ္္ ြြာ ယုံၾကည္ကု္ိုးကြယ္ခြင့္ ခ  ိ္ုးးဖြာက္ျခငိ္ုး 

အခ န္ ္(၂ိုး၃၀ နြာရီ) 

ရညရ္ြယခ္ က ္

 လြတ္လပ္္ ြြာက္ုိုးကြယ ္ ယံုၾကည္ခြင္႔အးပၚ ခ ္ ိုးးဖြာကခ္ံရမႈ အးျခအးနမ ြာိုးန င္႔ ျဖ္္းပၚး္းသြာ 
အးၾကြာင္ိုးအရငိ္ုးမ ြာိုး က္ုးလ႔လြာသရ္ ္း္ရန။္ 

 လြတ္လပ္္ ြြာကု္ိုးကြယယ္ံုၾကည္ခြင္႔က္ ု ခ  ္ိုးးဖြာက္မႈတြင္ ပါ၀င္ပတသ္က္သမူ ြာိုးက္ ု းဆြိုးးႏြိုး 
းဖြာ္္တု ္လြား္ရန္။ 

 ႏု္င္ငံတကြာတြင္ လြတ္လပ္္ြြာက္ုိုးကြယ္ယံုၾကညခ္ြင့္ႏ င့္ ပတသ္က္ျပီိုး  အ္္ုိုးရ၏ ကန္႔သတ္ခ  ပ္ျခယမ္ႈ 
မ ြာိုးႏ င္ ့လူ႕အဖြြဲ႔ အ္ည္ိုးအတြင္ိုး ရန္လ္ုမႈ အ္္ကရုန္ိုးမ ြာိုး အးျခအးနက္ု းလလ့ြာသ္ရ ္း္ရန္။ 

လႈပရ္ ြာိုးမႈ (Activity) – Role Play         (၃၀ မ္န္္) 

 နည္ိုးျပမ  မြာမြာ၊ ခ ြာခ ြာႏ င့္ တြာတြာ ဆ္ုးသြာ ဘြာသြာတရြာိုးးတြက္ ု ္ြာရြကတ္္္ရြကတ္ြင္ တမ  ္ိုး 
းရိုးသြာိုးျပီိုး အသင့္ျပင္္ြာိုးပါ၊ ပါ၀င္းသြာ သင္တန္ိုးသြာိုးအးရအတြက ္ရ ္သးလြာက ္ဘြာသြာ (၃) 
မ  ္ိုးက မ  တ္ြြားရိုး္ြာိုးျပီိုး  မြဲလ္ပ္မ ြာိုးျပ လုပ္ပါ။ 

 သငတ္န္ိုးသြာိုးမ ြာိုးက္ ုတ္္ဥိီုးလ  င ္တ္ရ္ြက္္ ီးပိုး္ြာိုးျပီိုး မ္မ္တ္ု႔၏ ဘြာသြာက္ုမ တသ္ြာိုး္ြာိုးး္ပါ။ 
 ္္ု႔းနြာက ္ ၄င္ိုးဘြာသြာ၀ငမ္ ြာိုး၏ ဘြာသြားရိုးဆ္ငု္ရြာ လ  ပ္ရ ြာိုးးဆြာင္ရြက္မႈမ ြာိုးက္ ု ႀက္ တင ္
းျပြာျပ္ြာိုးပါ။  

o မြာမြာ၊ ခ ြာခ ြာႏ င့္ တြာတြာ ဘြာသြာ၀ငတ္္ုင္ိုးက မ္မ္တ္ု႔ဘြာသြားရိုးက္ ုအလြန္ပင ္က္ု္င္ိုးရ္ႈင္ိုး 
ၾကးၾကြာငိ္ုး 

o မြာမြာတ္ု႔ကးတြာ ့ တနလၤြားန႔တြင္ ပုံမ န္ ဘုရြာိုးရ ္ခ္ု္ိုးးလ့ရ ္ျပိီုး၊ ခ ြာခ ြာႏ င့္ တြာတြာ 
တ္ု႔ကးတြာ ့အဂၤါးန႔တြင္ ဘုရြာိုးရ ္ခ္ုိုးးလ့ရ း္ၾကြာင္ိုး 

o လ္ဥ ္ လျပည့္းန႔တ္ုင္ိုးတြင္ ဘြာသြာ (၃) ခု္လံုိုးက ပြြဲးတြ္ာမ ြာိုး တ္္မ  ္ိုးျပီိုး တ္္မ  ္ိုး 
က င္ိုးပးလ့ရ ္းၾကြာင္ိုး 

 ္္ု႔းနြာက ္မ္မ္တ္ု႔၏ သက္ဆ္ငု္ရြာ က္ုိုးကြယမ္ႈမ ြာိုးက္ ုလုပ္းဆြာင္း္ပါ။ 
o တနလၤြားန႔ းရြာက္ျပီျဖ္္လ္ု႔ မြာမြာဘြာသြာ၀င္မ ြာိုး ္ုး၀ိုးျပီိုး ဘုရြာိုးရ ခ္္ုိုးၾကပါ။ 
o အဂၤါးန႔ းရြာက္ျပီျဖ္္လ္ု႔ ခ ြာခ ြာႏ င့္ တြာတြာတ္ု႔ မ္မ္အဖြြဲ႔ႏ င္ ့မ္မ္တ္ု႔ဘုရြာိုးရ ္ခ္ိုုးၾကပါ။ 
o လျပည့္းန႔းရြာက္ျပီိုး ္ုးပါင္ိုးျပီိုး ဘြာသြားရိုးပြြဲးတြ္ာ ျပ လပု္ၾကပါ၊ 
o းနြာကတ္ပတ ္တနလၤးန႔တြင္ မြာမြာတ္ု႔အြာိုး ၀တ္ျပ ဆုးတြာင္ိုးပြြဲျပ လုပ္ခ္ုငိ္ုးပါ 

 ္္ု႔းနြာက ္ အဂၤးန႔းရြာက္ျပ ီ သကဆ္္ုငရ္ြာဘြာသြာ၀ငတ္္ု႔က ၀တျ္ပ ဆုးတြာင္ိုးၾကရန္ သ္ု႔းသြ္ာ 
တြာတြာ ဘြာသြာ က္ုိုးကြယသ္လူူမ ြာိုးသည ္လသူြာိုး္ြာိုးျခင္ိုး (သ္ု႔) အၾကမိ္ုးဖက္မႈအးၾကြာင္ိုးအရြာက္ ု
းဆြိုးးႏြိုးမညဟ္ ု ၾကြာိုးသ္္ ြာိုးရသျဖင့္ ယးန႔ ဘုရြာိုး၀တ္ျပ ဆုးတြာငိ္ုးခ ္နတ္ြင္ ဘရုြာိုးးက ြာင္ိုးသု္႔ 
သြြာိုးးရြာကျ္ခင္ိုးက္ ုကန္႔သတလ္္ုက္းၾကြာင္ိုးးျပြာျပီိုး ကန္႔သတ္လ္ကု္ပါ။ (Misinformation) 
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 းနြာကတ္္္ႀက္မတ္ြင္ လျပည့္းန႔းရြာက္ျပီိုး ဘြာသြားရိုးပြြဲးတြ္ာမ ြာိုး ျပ လပု္ၾကရးအြာင္ ဘြာသြားရိုး 
အုပ္္ု၀ငမ္ ြာိုးက္ ု ရပ္ရြြာအတြင္ိုး ပြြဲးတြ္ာက င္ိုးပခြင့္ႏ င့္ ပါ၀င္ခြင့္ရ ္ပါတယ္။ တြာတြာအဖြြဲ႔ 
မတတ္တရ္ပ္ပါ။ သ္ု႔းသြ္ာ တြာတြာ အဖြြဲ႔၀င္မ ြာိုးသညလ္သူြာိုး္ြာိုးသူမ ြာိုးဟ ု ရပ္ရြြာအတြင္ိုးနြာမည္ 
ၾကီိုးးနးသြားၾကြာင္႔ ပြြဲးတြ္ာရကအ္တြင္ိုး ပါ၀င္ခြင့္မျပ ႏ္ုငသ္ည့္အတြက ္ရြြာအျပငတ္ြင္ ္ြက္းနရန္ 
းျပြာၾကြာိုးပါ။ (Discrimination) 

 ္္ု႔းနြာက ္ တြာတြာအဖြြဲ႔၀င္မ ြာိုးသည ္ ရြြာအျပငသ္္ု႔္ြက္ခ္ငု္ိုးးသြ္ာလည္ိုး ခ္ုိုး၀င္သညဟ္ ု တ္ုင္ၾကြာိုး 
ခံရသျဖင့္ ္ြပ္္ြြဲခံရသဟူ ု ဆ္ုျပီိုး တြာတြာဘြာသြာ၀င္ႏ ္္ဦိုးက္ ု မတရြာိုးအျပ္္းပိုးပါ၊ ္္ု႔အျပင ္
တြာတြာဘြာသြာက္ ုက္ုိုးကြယသ္ ူအုပ္္ု၀ငမ္ ြာိုးအြာိုး ရြြာ၀န္ိုးက ငတ္ြင္ းန္္ငု္ခြင့္မျပ းတြာဘ့ြဲ ရြြာမ  
ႏ င္္တုလ္္ုကပ္ါ။ 

 ္္ု႔းနြာက ္လႈပ္ရ ြာိုးမႈက္ ုအဆံုိုးသတ္လ္ကု္ပါ။ 

းဆြိုးးႏြိုးမႈ - Discussion           (၁၀ မ္န္္) 

 လႈပ္ရ ြာိုးမႈအြာိုး ျပိီုးဆံုိုးျပီျဖ္္းၾကြာင္ိုးးျပြာျပိီုး းဆြိုးးႏြိုးပြြဲက္ု္ တင္ပါ 
 ဘယ္လ္ုခံ္ ြာိုးရလြဲ။ ဘြာ့းၾကြာင့္လြဲ 

o တြာတြာဘြာသြာ၀င္မ ြာိုး 
o ခ ြာခ ြာဘြာသြာ၀င္မ ြာိုး 
o မြာမြာဘြာသြာ၀င္မ ြာိုး 

 ဘြားတြျဖ္သ္ြြာိုးလြဲ 
 ဘြားၾကြာင္႔းျပြာႏ္ုင္တြာလြဲ ? 

 

 

 

ဗဟသုတုးပိုးျခငိ္ုး (Input)           (၂၅ မ္န္္) 

Candelin ၏ ဖႏ္ ္ပျ္ခငိ္ုးဆ္ငုရ္ြာ အဆင့္ (၃) ဆင့္ 
 

ႏု္င္ငံတကြာတြင္ ဖ္ႏ ္ပ္ျခင္ိုးႏ င့္ ပတသ္က္ၿပီိုး အြာိုးလုိံုးသးဘြာတသူည့္ အဓ္ပၸြာယ္ဖြင့္ဆ္ုခ က ္ (သ္ု႔) 
တု္င္ိုးတြာရမည့္ ္ံမ ြာိုး မရ ္းသိုးးပ။ ္္ု႔းၾကြာင့္ ယုံၾကည္မႈးၾကြာင့္ ဖ္ႏ ပ္္ခံရသမူ ြာိုး အးရအတြကႏ္ င့္ 
အခ က ္အလက္မ ြာိုးက္ ုရရ ္းအြာင ္လုပ္းဆြာင္ရန္ မလြယက္ူႏု္င္ပါ။ မည္သ္ု႔ပင္ဆ္ုး္ ဖႏ္ ္ပ္ျခင္ိုး၏ အသြင္ 
လကၡဏြာ တ္္ခအုးနျဖင့္ ္ဥ္ဆက္မျပတ္ျဖ္္ပြြာိုးးနျခငိ္ုး၊ အၾကမ္ိုးဖက္မႈးျမြာက္ျခင္ိုး (သ္ု႔) အၾကမိ္ုး 
ဖက္ရန ္ ၿခ္မ္ိုးးျခြာက္ျခငိ္ုးတ္ု႔ ျဖ္္းပၚးနသည္။ တ္္နည္ိုးအြာိုးျဖင့္ အၾကမ္ိုးဖက္ျခင္ိုး ျဖ္္ဖ္ု႔ရန္ အၾကမ္ိုး 
ဖက္ျခငိ္ုး/ ၿခ္မ္ိုးးျခြာက္ျခငိ္ုးဘက္သ္ု႔ ဦိုးတည္း္သည့္ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈရ ္သည့္ ္န္္ (ယႏၱရြာိုး) ပုံ္ံက္ ု
Candelin ၏ ဖ္ႏ ပ္္ျခင္ိုးဆ္င္ုရြာ အဆင့္ (၃) ဆင့္ဟု းခၚသည္။ ဤပုံ္ံတြင ္အဆင့္မ ြာိုးက္ ုတ္ကု္ရ္ကု္ႏ င့္ 
သြယ္၀္ုက ္အဆင့္ ဟူ၍ ခြြဲျခြာိုး္ြာိုးသည။္ ဖ္ႏ ပ္္မႈတြင္ အ္္ုိုးရမ  ပါ၀င္ပတသ္က္မႈ ရ ္ပါက တ္ကု္ရ္ုကအ္ဆင့္ 
ျဖ္္ၿပီိုး ဖ္ႏ ပ္္မႈက္ ု တ္္ဦိုးတ္္းယြာက္၊ အရပဘ္ကအ္ဖြြဲ႔အ္ည္ိုးမ  က ွဴိုးလြန္ၿပီိုး ဖ္ႏ ပ္္မႈမ ြာိုးက္ ု တြာိုးဆိီုး 

Conjunction: အ္က္ပါးဆြိုးးႏြိုးမႈတြင္ သတင္ိုးအမ ြာိုးက္္ၥ၊ ခြြဲျခြာိုး 
ဆက္ဆံမႈက္္ၥႏ င့္ မတရြာိုးအျပ္္ းပိုးျခင္ိုးက္ ၥ္တ္ု႔က္ု းပၚ္ြက္လြားအြာင္ 
းဆြိုးးႏြိုးျပီိုး းအြာက္ပါ ဗဟုသုတးပိုးသည့္အခ က္ျဖင့္ ဆက္္ပ္ းဆြိုးးႏြိုးပါ။ 
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ရန္ႏ င္ ့ က ွဴိုးလြန္ ခံရသူမ ြာိုးက္ ု အကြာအကြယ္းပိုးရန ္ အ္္ုိုးရမ  ပ ကက္ြက္ျခင္ိုးက္ ု သြယ္၀္ကု္သည့္ 
အဆင္ဟ့ ုးခၚသည္။ ၄င္ိုးအဆင့္ (၃) ဆင့္လုံိုးသည ္တ္ခ္ ္န္တညိ္ုးမ ြာပင ္ျဖ္း္ပၚႏု္ငသ္လ္ ုဆက္ယ က ္
းနတတသ္ည္။ 

 မမ နမ္ကနသ္တငိ္ုးမ ြာိုးဖနတ္ိီုးျခငိ္ုး - မီဒီယြာ၊ ပညြားရိုးဆ္ုင္ရြာ သင္း္ြာကက္ူမ ြာိုးႏ င့္ ႏု္င္ငံးရိုး 
သမြာိုးမ ြာိုးႏ င့္ အရြာရ ္မ ြာိုးမ  ဘြာသြားရိုးလူနည္ိုး္ုႏ င့္ ္ပလ္ ဥ္ိုးၿပီိုး လ္မ္ညြားျပြာဆ္ုျခငိ္ုးႏ င့္ ပုံ္ံခြက ္
သတ္မ က ္ အ္ြြဲမ ြာိုးန င့္ ရန္း္ြာင္မႈမ ြာိုးမ  လူ႔အသ္ုငိ္ုးအ၀္ုင္ိုးတြင္ိုး ခြြဲျခြာိုးဆက္ဆံျခငိ္ုးလုပ္ရပ္မ ြာိုး 
ျဖ္္လြား္သည့္ အးၾကြာင္ိုးအရင္ိုးျဖ္္း္သည္။ 

 ခြြဲျခြာိုးဆကဆ္ျံခငိ္ုး - ဥပးဒျပ ျခင္ိုး၊ ဥပးဒ္္ုိုးမ္ိုုးးရိုး အးကြာင္အ္ည္းဖြ္ားဆြာင္ရြကျ္ခင္ိုးႏ င့္ လူ္ ု
၀န္းဆြာင္မႈမ ြာိုး၊ အလုပအ္က္ုင္၊ ပညြားရိုးႏ င္ ့ မ္သြာိုး္းုရိုးရြာမ ြာိုးႏ င့္ ္ပ္လ ဥိ္ုးးသြာ က္ ၥ္ရပ္မ ြာိုး 
တြင္ ခြြဲျခြာိုးဆက္ဆျံခင္ိုး။ 

 အၾကမိ္ုးဖကႏ္ ္ပက္ြပျ္ခငိ္ုး - တ္္ဦိုးတ္း္ယြာကအ္ြာိုး (သ္ု႔) တ္္ဥိီုးတ္း္ယြာက္မ  ဘြာသြာတ္္ခုခု၏ 
ဘြာသြာ၀င္မ ြာိုးျဖ္း္နျခငိ္ုးအးပၚ ၿခ္မ္ိုးးျခြာကမ္ႈ (သ္ု႔) အးရိုးယူမႈမ ြာိုး။ (ဥပမြာ - း္ြာင္ခ ျခင္ိုး၊ 
ည င္ိုးပမ္ိုးႏ ္ပ္္က္ျခင္ိုး၊ ရုပ္ပု္င္ိုးဆ္င္ုရြာ းႏ ြာင့္ယ က္း္ြ္ာကြာိုးျခင္ိုး၊ အးျပြာင္ိုးအးရႊ႕ျပ လုပ္ခံရျခင္ိုးႏ င့္ 
အၾကမ္ိုးဖကတ္္ုကခ္္ုက္ျခင္ိုး) 

(Prejudice, Discrimination & Violence က္ ုဥပမြာ တ္္ခုခ င္ိုး္ျီဖင့္သြြာိုးရန။္) 

 

နညိ္ုးျပဖတရ္ႈရန။္ လူတ္ငု္ိုးအတြက ္ဘြာသြားရိုးလြတ္လပခ္ြင့္ (သ္ု႔မဟတု)္ လြတ္လပ္္ြာ ယံုၾကည ္
က္ုိုးကြယ္ခြင့္ ္ြာမ က္ႏ ြာ (၁၉-၂၀)  

Candelin’s three phases: (ဖန္ ပ္ျ္ခငိ္ုးဆု္ငရ္ြာ အဆင္႔ ၃ ဆင္႔) 

 

(၁) မမ နက္နး္သြာသတငိ္ုးမ ြာိုးဖနတ္ိီုးျခငိ္ုး (Prejudice, rumors, disinformation) 

 

(၂) ခြြဲျခြာိုးဆကဆ္ျံခငိ္ုး (Discrimination) 

 

(၃) အၾကမိ္ုးဖကႏ္ ္ပက္ြကျ္ခငိ္ုး (Violent persecution) 

ဥပမြာ - - ္ြန္ိုး္ြန္ိုးႏ္ုင္သည္ ကခ င္လူမ ္ ိုးျဖ္္သည္။  
- ္ြန္ိုး္ြန္ိုးႏ္ုင္သည္ အရက္းသြာက္သည္။ ္္ု႔းၾကြာင့္ 

ကခ င္လူမ ္ ိုးတ္ုင္ိုးသည္ အရက္သမြာိုးမ ြာိုးျဖ္္ၾကသည္။   
- ္ု္႔းၾကြာင္႔ ကခ င္လူမ  ္ိုးမ ြာိုးက္ု အးပါင္ိုးအသင္ိုးမလုပ္သင္႔ပါ 
- ကခ င္လူမ ္ ိုး မ ြာိုးအြာိုး းပါင္ိုးသင္ိုးခြဲ႔ပါက ္္းရြာက္တြဲ႔ 

ျပ္္ဒဏ္က ခံး္ရမည(္ၾကီိုးးလိုးးသြာ) 
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နကရ္္ႈငိ္ုး္ြြာ းဆြိုးးႏြိုးျခငိ္ုး (Deepening)        (၁၅ မ္န္္) 

- သငတ္န္ိုးသြာိုးမ ြာိုးက္ ုအဖြြဲ႔ငယ ္(၃) ဖြြဲ႔ခြြဲျပီိုး းအြာကပ္ါအတ္ုင္ိုး တြာ၀န္းပိုး းဆြိုးးႏြိုးး္ပါ။ 
o အဖြဲြ႔ (၁) လက္းတြ႔ ပတ္၀န္ိုးက င္မ ြာ မမ န္မကနသ္တင္ိုးမ ြာိုးက္ ု ဘယလ္္ုပံု္ံမ ြာိုးျဖင့္ 

ဖန္တီိုးတြာက္ု းတြ႔ရသလြဲ 
o အဖြဲြ႔ (၂) လကး္တြ႔ ပတ၀္နိ္ုးက ငမ္ ြာ ခြြဲျခြာိုးဆကဆ္ံျခင္ိုးက္ ုဘယလ္္ုပံု္ံျဖင္ ့လုပ္းလ့ 

ရ ္သလြဲ 
o အဖြဲြ႔ (၃) လက္းတြ႔ ပတ္၀န္ိုးက င္မ ြာ ဘယလ္္ုပံု္ံျဖင့္ အၾကမ္ိုးဖက္ျခင္ိုးႏ င့္ ႏ ္ပ္ကြပ္ျခငိ္ုး 

တ္ု႔က္ု းဆြာင္ရြက္းလ့ရ သ္လြဲ 
- အဖြြဲ႔မ ြာိုးက္ ုျပနလ္ညတ္င္ျပး္ျပီိုး လ္ုအပ္ခ က္မ ြာိုးက္ ု္ပမ္ံျဖည့္္ြက္း္ပါ၊ 

 
မမ န္ကနး္သြာသတငိ္ုးမ ြာိုးဖန္တီိုးျခင္ိုးပုံ္ ံ ခြြဲျခြာိုးဆကဆ္ံျခင္ိုးပုံ္ ံ အၾကမ္ိုးဖက္ႏ ္ပ္ကြပ္ျခင္ိုးပုံ္ ံ
   

 

 
လႈပရ္ ြာိုးမႈ (Activity) – Video Documentary        (၁၀ မ္န္္)  

God In China – Video Documentation ျပသရန ္(မျပသမီ းသခ ြာၾကည့္္ြာိုးရန ္းျပြာ္ြာိုးးပိုးပါ) 

 
းဆြိုးးႏြိုးမႈ (Discussion)         (၁၀  မ္န္္)  

- ဗြီဒီယ္ုမ တတ္မ္ိုးးခြၾကည့္ျပီိုးပါက းအြာက္ပါးမိုးခြနိ္ုးမ ြာိုးျဖင့္ းမိုးျမန္ိုးးဆြိုးးႏြိုးးပိုးပါ။ 
o ဘြားတြးဖၚျပသြြာိုးသလြဲ 
o ဘယ္သူးတြက က ွဴိုးလြန္ခြဲတ့ြာလြဲ။  
o က္ယု့္ပတ္၀န္ိုးက င္မ ြားရြာ ဘယ္သူးတြက အခြင့္အးရိုးခ ္ ိုးးဖြာက္းနတြာရ ္သလြဲ။ 

Conjunction; ႏ္ုင္ငံတကြာမ ြာျဖ္္တြားတြရ ္သလ္ု၊ ျမန္မြာႏု္င္ငတံြင္ျဖ္္ႏု္င္သကြဲ့သ္ု႔ အျခြာိုးအ္မ္နီိုးခ င္ိုး 
ႏ္ုင္ငံမ ြာိုးတြင္လည္ိုး ျဖ္္းနတြားတြရ ္ပါတယ္၊ အ္မ္နီိုးခ င္ိုးႏ္ုင္ငံတ္္ခုျဖ္္တြဲ့ တရုပ္ႏ္ုင္ငံက 
အးၾကြာင္ိုးအရြာ က္ုးလ့လြာၾကည့္ရးအြာင ္ဆ္ုျပီိုး းအြာက္ပါ မ တ္တမ္ိုးးခြအြာိုးျပသရန္ 
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ဗဟသုတုးပိုးျခငိ္ုး - Input          (၃၅ မ္န္္) 

Government Restriction & Social hostilities 

- Governmental restrictions ႏ င္ ့ Social hostilities အးၾကြာင္ိုးက္ု းဖၚျပပါရ း္သြာ Types of 
Restrictions (ကန္႔သတ္ခ  ပခ္ ယ္မႈပံု္ံမ ြာိုး) ပုံႏ င့္ အရင္ရ င္ိုးျပပါ။ 

 

ႏ္ုင္ငံတကြာ FoRB န င္႔ပတသ္က္သည္႔ ခြြဲျခြာိုးမ  ၊ ဖ္န ပ္္ခံရမ   အးျခအးနျပးျမပံုႏ င့္ မ တတ္မ္ိုးမ ြာိုး 

Conjunction; ယခု းဆြိုးးႏြိုးခြဲ့သလ္ု မ္မ္တ္ု႔ႏု္င္ငံ၊ အ္မ္နီိုးခ င္ိုးႏ္ုင္ငံနြဲ႔ 
အျခြာိုးႏု္င္ငံးတြမ ြာ ဘယ္လ္ု အးျခ အးနရ ္လြဲဆ္ုတြာ ဆက္လက္ 
းလ့လြာၾကည့္ၾကရးအြာင္။ 
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(Number of Countries Where Religious Groups Were Harassed, Any time between June 2006 
and December 2013) 
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အႏ ္ခ္  ပျ္ခငိ္ုး - Synthesis (အႏ ္ခ္  ပး္ဆြိုးးႏြိုးျခငိ္ုး)           (၁၅ မ္န္္) 

- သငတ္န္ိုးသြာိုးမ ြာိုး၏ ယခုသင္ခန္ိုး္ြာအတြင္ိုးးလ႔လြာလ္ကု္မသ္ည္႔အးျခအးနမ ြာိုးက္ု းမိုးျမနိ္ုးပါ။ 
 

အျခြာိုးနညိ္ုးလမိ္ုး ။ မြာမြာ တြာတြာ ခ ြာခ ြာ ဇြာတလ္မ္ိုးက္ု (Cartoon Animation VDO) ျဖင့္လည္ိုး ျပသျပီိုး 
းဆြာင္ရြက ္ႏ္ုင္ပါသည္။ 

------ 
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သငခ္နိ္ုး္ြာ (၄) 

လြတ္လပ္္ ြြာ ယုံၾကည္ကု္ိုးကြယ္ခြင့္ ႏ င့္ ျမနမ္ြာႏု္ငင္ ံ

အခ န္ ္(၃ နြာရီ) 

ရညရ္ြယခ္ က ္ 

 ျမန္မြာႏု္င္ငံတြင္ ျဖ္္းပၚးနးသြာ လြတလ္ပ္္ြြာကု္ိုးကြယယ္ံုၾကည္မႈက္ ု ခ  ္ိုးးဖြာကသ္ည့္ ပုံ္ံ 
အမ ္ ိုး အ္ြာိုးန င္႔ အးၾကြာင္ိုးအရင္ိုးမ ြာိုးက္ ုရ ြားဖြးဖၚ္တုတ္တလ္ြား္ရန္။ 

 ၄င္ိုး အးျခအးနမ ြာိုးးၾကြာင္႔ ျဖ္း္ပၚလြာသည္႔ သက္းရြာက္မ  မ ြာိုးက္ ု းဆြိုးးႏြိုးးဖၚ္တု ္
းလလ့ြာ ရန္။ 

 

လႈပရ္ ြာိုးမႈ (Activity) Case Study         (၁၅ မ္န္္) 

- သငတ္န္ိုးသြာိုးမ ြာိုးက္ ုအဖြြဲ႔ငယ ္(၃) ဖြြဲ႔ခြြဲျပီိုး းအြာကပ္ါ ဇြာတလ္မ္ိုးမ ြာိုးက္ု းပိုးး၀ပါ။  
o အဖြြဲ႔ (၁) အ္ႏၵ္ယႏု္င္ငံဇြာတလ္မ္ိုး 
o အဖြြဲ႔ (၂) သီရ္လကၤြာႏု္င္ငံဇြာတလ္မ္ိုး 
o အဖြြဲ႔ (၃) အီရန္ႏု္င္ငံဇြာတလ္မ္ိုး 

- ္္ုဇတ္လမ္ိုးမ ြာိုးက္ ု လြတလ္ပ္္ြြာယံုၾကညက္္ုိုးကြယ္ခြင့္ႏ င့္ ႏ္ႈင္ိုးယ ဥ္းလလ့ြာျပီိုး းအြာက္ပါ 
းမိုးခြန္ိုးမ ြာိုး ျဖင့္းဆြိုးးႏြိုးအးျဖရ ြာခ္ုင္ိုးပါ 

o ဘယ္လ္အုးၾကြာငိ္ုးအရြားတြျဖ္္းနသလြဲ ? 
o ဘယ္သူးတြက ဖ္န ပ္္ခံရသးူတြျဖ္္လြဲ? 
o ဘယ္သူးတြက ဖ္န ပ္္မ  ျပ လပ္ုတြာလြဲ? 
o အ္ု္ိုးရ အးနန င္႔ ဘယလ္္ုပါ၀င္ ပတ္သက္းနလြဲ? 

 
းဆြိုးးႏြိုးမႈ (Discussion)        (၁၅  မ္န္္) 

- အဖြြဲ႔မ ြာိုး းဆြိုးးႏြိုးျပီိုးပါက ၄င္ိုးတ္ု႔ရရ ္္ ြာိုးးသြာ ဇြာတလ္မ္ိုးမ ြာိုးက္ ု အျခြာိုးအဖြြဲ႔မ ြာိုးက္ ု တ္္းခါက္ 
ဖတ္ျပျပီိုး၊ းဆြိုးးႏြိုး္ြာိုးးသြာ အခ က္မ ြာိုးက္ု ျပန္လည္းဆြိုးးႏြိုး တင္ျပခ္ုငိ္ုးပါ။ 

o ဘယ္လ္အုးၾကြာငိ္ုးအရြားတြျဖ္္းနသလြဲ ? 
o ဘယ္သူးတြက ဖ္န ပ္္ခံရသးူတြျဖ္္လြဲ? 
o ဘယ္သူးတြက ဖ္န ပ္္မ  ျပ လပ္ုတြာလြဲ? 
o အ္ု္ိုးရ အးနန င္႔ ဘယလ္္ုပါ၀င္ ပတ္သက္းနလြဲ? 
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ဗဟသုတုးပိုးျခငိ္ုး (Input)         (၄၅ မ္န္္) 

- ယခင ္သင္ခန္ိုး္ြာမ  Government restrictions (အ္ု္ိုးရ၏ ဖ္န ္ပ္ခ  ပ္ခ ယ္မ   အးျခအးနမ ြာိုး) ႏ င့္ 
Social hostility  (လူမ  အဓက္ရုဏ္ိုး) မ ြာိုးအးၾကြာငိ္ုးက္ ုျပန္လည ္းဆြိုးးႏြိုးးပိုးပါ။ 

 

 

နကရ္္ႈငိ္ုး္ြြာ းဆြိုးးႏြိုးျခငိ္ုး - ၁ (Deepening)        (၃၀  မ္န္္) 
 

- သငတ္န္ိုးသြာိုးမ ြာိုးက္ ုအဖြြဲ႔ (၄) ဖြြဲ႔ခြြဲပါ။ 
- အဖြြဲ႔မ ြာိုးက္ု ျမန္မြာႏု္င္ငံအတြင္ိုး လြတလ္ပ္္ြြာယံုၾကည ္က္ုိုးကြယ္ခြင့္ႏ င့္ ပတသ္က္ျပီိုး ဖ္ႏ ပ္္ခ  ပ္ျခယ္မႈ 

ကန္႔သတမ္ႈႏ င့္ အ္က္ရုဏ္ိုးမ ြာိုးႏ င့္ ပတသ္က္ျပီိုး းအြာက္ပါအတ္ုင္ိုး က႑ခြြဲျပီိုး းဆြိုးးႏြိုးခ္ုင္ိုးပါ။ 
o အဖြြဲ႔ (၁) အ္္ုိုးရအးနျဖင့္ တ္ကု္ရ္ုကး္ရြာ၊ သြယ္၀္ကု္းရြာ ဘယလ္္ ု ပံု္ံမ  ိ္ုးးတြျဖင့္ ပါ၀င ္

ပတသ္က ္းနတယ္လ္ု႔ သံုိုးသပ္ပါသလြဲ။ 
o အဖြြဲ႔ (၂) မီဒီယြာအးနျဖင့္းရြာ ဘယလ္္ုနည္ိုးလမိ္ုးမ ြာိုးျဖင့္ ပါ၀င္ပတ္သက္းနသလြဲ 
o အဖြြဲ႔ (၃) အဖြြဲ႔အ္ည္ိုးမ ြာိုး (ဘြာသြားရိုး၊ CSOs) အးနျဖင္ ့ဘယလ္္ုပါ၀င ္ ပတသ္က္းန 

သလြဲ 
o အဖြြဲ႔ (၄) ႏု္င္ငံးရိုးပါတမီ ြာိုး အးနျဖင္ ့ဘယလ္္ုပါ၀င ္ပတသ္က္မႈ ရ ္းနသလြဲ 

 
Government 

Direct/Indirect 
Media Organization 

(Religious, CSOs)  
Political 
Parties 

    

Conjunction - ႏ္ုင္ငံတကြာမ  ျဖ္္းနတြဲ ့အးျခအးနးတြက္ုးတြာ့ းလ့လြာခြဲ့ျပီိုးျပ ီက းနြ္ာတ္ု႔ ႏ္ုငင္ံမ ြားရြာ 
လြတ္လပ္္ြြာ ယံုၾကည္က္ုိုးကြယ္ခြင့္ႏ င့္ ပတ္သက္ျပီိုး ဘယ္လ္ုအးျခအးနးတြရ း္နသလြဲဆ္ုတြာက္ု 
ဆက္လက္ းဆြိုးးႏြိုးးလ့လြာ ၾကည့္ရးအြာင ္ဟုးျပြာျပီိုး းအြာက္ပါအတ္ုင္ိုး ဆက္လက္းဆြာင္ရြက္ပါ။ 
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- အဖြြဲ႔မ ြာိုး းဆြိုးးႏြိုးျပီိုးပါက ျပန္လညတ္င္ျပမႈ ျပ လုပ္း္ျပီိုး လ္အုပ္ခ က္မ ြာိုးက္ ု ျဖည့္္ြတ္ျခငိ္ုးတ္ု႔က္ ု

ျပ လုပပ္ါ 

နကရ္္ႈငိ္ုး္ြြာ းဆြိုးးႏြိုးျခငိ္ုး - ၂ (Deepening)         (၃၀ မ္န္္) 

- အဖြြဲ႔မ ြာိုးက္ ုးအြာကပ္ါးမိုးခြနိ္ုးျဖင့္ ္ပ္မ ံးဆြိုးးႏြိုးခ္ုင္ိုးပါ။ 
o ဘယ္လ္အုးၾကြာငိ္ုးအရင္ိုးမ ြာိုးးၾကြာင့္ ဒီလ္ုမ ္ ိုး လုပး္ဆြာင္မႈးတြ ျဖ္္းပၚရသလြဲ 

- အဖြြဲ႔လ္ုက ္းဆြိုးးႏြိုးခ ကမ္ ြာိုးက္ု ျပန္လညတ္င္ျပျခင္ိုး းဆြိုးးႏြိုးျခင္ိုးတ္ု႔က္ု းဆြာင္ရြက္ပါ 
 

နကရ္္ႈငိ္ုး္ြြာ းဆြိုးးႏြိုးျခငိ္ုး - ၃ (Deepening)        (၃၀ မ္န္္) 

- သငတ္န္ိုးသြာိုးမ ြာိုးက္ ုအဖြြဲ႔ (၃) ဖြြဲ႔ ျပနလ္ည္္ုဖြြဲ႔ၿပီိုး းအြာက္ပါးမိုးခြန္ိုးမ ြာိုးျဖင့္ အဖြြဲ႔လ္ကု ္ းဆြိုးးႏြိုး 
း္ရန္။ 
 ္္သု္ု႔းသြာ အးျခအးနမ ြာိုးးၾကြာင့္ တ္္ဦိုးခ င္ိုးအးပၚ မည္သ္ု႔းသြာ သက္းရြာက္မႈမ ြာိုး ရ ပ္ါ 

သလြဲ။(းရတ္ုအက  ္ိုးသကး္ရြာက္မႈ၊ ဥပမြာ-အးပါင္ိုးအသင္ိုးမ ြာိုးၾကြာိုး မလုံၿခ မံႈ၊ မယုံၾကည္မႈ …) 
 မတကူြြဲျပြာိုးမႈမ ြာိုးးသြာ လူမႈပတ္၀နိ္ုးက င္အတြက ္မည္သ္ု႔းသြာ သကး္ရြာက္မႈျဖ္း္္ပါသလြဲ။ 

(အလယအ္လတအ္က ္ ိုးသက္းရြာက္မႈ (ဥပမြာ. မတကူြြဲျပြာိုးးသြာ အုပ္္ုမ ြာိုးၾကြာိုး ယ ဥတ္ြြဲ 
းန္္ုင္ရန ္ခက္ခြဲျခင္ိုး.. ) 

 ဒီမ္ုကးရ္ီးဖြ္ားဆြာင္းရိုးလမ္ိုးးၾကြာင္ိုးတြင္ မည္သ္ု႔းသြာ သကး္ရြာက္မႈျဖ္္း္ပါသလြဲ။ 
(းရရ ည္အက ္ ိုးသက္းရြာကမ္ႈ (ဥပမြာ. Rule of law,…) 

 
နဂ္ံုိုးခ  ပ ္အႏ ္ခ္  ပျ္ခငိ္ုး (Synthesis)        (၁၅ မ္န္္) 

- နည္ိုးျပမ  ္ြာရြက္ၾကီိုး းပၚတြင္ အဆင္ ့(၃) ဆင့္က္ ုအသင့္းရိုးသြာိုး္ြာိုးျပိီုး နံရံတြင္ ကပ္္ ြာိုးးပိုးပါ။ 

 
သြာမန ္အးျခအးန ဆ္ိုုးရြြာိုးးသြာ အးျခအးန ္္ိုုးရမ္္္ ရြာ အးျခအးန 

  
 
 

 

- သငတ္န္ိုးသ ူသငတ္န္ိုးသြာိုးမ ြာိုးက္ ုးရြာင္္ ုံ္က ွဴ (၁) ရြက္္ ီ း၀းပိုးပါ။  
- ္္ု႔းနြာက ္ ျမန္မြာျပည္တြင္ လြတ္လပ္္ ြြာ ယံုၾကညက္္ုိုးကြယ္ခြင့္ႏ င့္ ပတသ္ကျ္ပီိုး ခ  ္ိုးးဖြာက္မႈမ ြာိုး 

ျဖ္္းပၚးနသည့္ အးျခအးနက္ ုတ္္ဥိီုးျခင္ိုး ္ဥ္ိုး္ြာိုးသံုိုးသပ္ရန။္ 
- ္္ု႔းနြာက ္ မ္မ္ရရ ္္ ြာိုးးသြာ ္ြာရြက ္ (တ္ပ)္ မ ြာိုးက္ ုသကဆ္္ုင္ရြာ (သြာမနအ္ဆင့္၊ ဆ္ုိုးရြြာိုးးသြာ 

အဆင့္ႏ င္ ့္္ုိုးရ္မ္္ရြာ အဆင့္တ္ု႔တြင္ သြြာိုးးရြာက ္ကပ္း္ပါ။ 
- သငတ္န္ိုးနညိ္ုးျပမ  တ္္ခုခ ငိ္ုး္ီအလ္ကု ္သံုိုးသပ္မႈ းပါငိ္ုး က္ုးရတြက္ျပီိုး န္ဂံုိုးခ  ပ္းပိုးပါ။ 

 

------ 
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(သင္တန္ိုးသြာိုးမ ြာိုးက္ု းပိုးရန္) 

Case Study (1)  

အႏ္ၵယ န္ငုင္တံြင ္မြတဆ္လငမ္ ြာိုးက္ ုဖႏ္ ္ပျ္ခငိ္ုး။ 

  ၂၀၁၂ ခုန ္ ္ းဖးဖၚ၀ါရီလန င္႔ မတလ္အတြင္ိုး အႏၵ္ယႏု္င္ငံ။ Gujarat  ျပည္နယတ္ြင္ 
မြတဆ္လင ္ ဆန္႔က င္းရိုး ဟ္ႏၵွဴအ္ြနိ္ုးးရြာက္၏ တု္ကခ္္ုက္မ  းၾကြာင္႔ လူဦိုးးရ ၂၀၀၀ ခန္႔ 
ရ ္းသြာ မြတ္ဆလငမ္ ြာိုး အသတ္ခံလု္က္ရသည္။ ္ ု္လူမဆန္္ြြာ အၾကမိ္ုးဖက္သတ္ျဖတ္မ  သည ္
(၃) ရကဆ္က္တ္ကု္ျဖ္္ပြြာိုးခြဲ႔ျပီိုး ရတသ္တၱပတ ္ အးတြ္ာၾကြာ ရံဖန္ရံခါ ဆကလ္က္ျဖ္္ပြြာိုး 
းနခြဲ႔သည္။  

အဓက္ရုဏ္အတြင္ိုး အုပ္္လု္ကု ္တ္ကု္ခ္ကု္မႈ၊ မြတဆ္လငဘ္ုရြာိုး၀တ္ျပ းက ြာငိ္ုးမ ြာိုးန င္႔ 
အ္မ္အးျမြာက္အမ ြာိုး လယု က္ျခငိ္ုးန င္႔ မီိုးရ္ႈ႔ဖ က္္ီိုးမ  မ ြာိုးခံခြဲ႔ရသည။္ း္ြာင္နြဲ႔ခ ီးသြာ လူမ ြာိုးမ ြာ 
အ္မ္မြဲ႔ယြာမြဲ႔မ ြာိုးလြာျခငိ္ုးန င္႔  းသြာင္ိုးနြဲ႔ခ ီတြဲ႔လူမ ြာိုးဟြာလည္ိုး းဒါသ္ြက္းနသြာလူ္ုးၾကြာင္႔ 
မ္မ္းဒသမ  ္ြန္ခြါ္ြကး္ျပိုးသြြာိုးရသည္။ ္ု္႔သ္ု႔ ျဖ္္း္သည္႔ အးၾကြာငိ္ုးအရင္ိုးမ ြာ ခု္င္မြာသည္႔ 
အး္ြာကအ္္ြာိုးမရ ္းသြ္ာလည္ိုး မြတဆ္လင္ဘြာသြာ၀င္ လတူ္္ဦိုးမ  လုပ္ၾကမံီိုးရ ္ ႔ သညဟ္ု 
္ြတ္္ြြဲခ က္ျဖင္႔ ္ န္္တက  လက္္ြာိုးးခ မ  ၏ ရလြာဒ္ျဖ္သ္ည္။ းဒသတြင္ိုး ္ ု္အၾကမ္ိုးဖကမ္  က္ ု
တြာိုးဆီိုးရန ္ ၾက္ ိုးပမိ္ုးမ  မ ြာိုးရ ္ခြဲ႔းသြ္ာလညိ္ုး ဟ္ႏၵွဴအ္ြန္ိုးးရြာက ္ ၀ါဒီမ ြာိုးက္ု း္ြာက္ခံးသြာ 
းခါင္ိုးးဆြာင္မ ြာိုး၏ ဘကလ္ု္က္မ  မ ြာိုးရ ္းနခြဲ႔သည္။  

မ က္ျမင္သက္းသမ ြာိုး၏ အဆု္အရ းဒသခ ံလံုျခံ းရိုး ရြဲတပ္ဖြြဲ႔မ  တု္က္ခ္ကု္ခံရးသြာ 
လူမ ြာိုးက္ ု ကူညီမည္႔အ္ြာိုး းဒါသ္ြကး္နသည္႔ လအူုပက္္ုအြာိုးးပိုးအြာိုးးျမ ြာက ္ ျပ လုပ္ 
ခြဲ႔သည္။ Gujarat ၀န္ၾကိီုးခ  ပအ္းပၚ ခ္ုင္လံုးသြာ ဟ္ႏၵွဴမ ြာိုး၏ မြတဆ္လင္မ ြာိုးအးပၚ 
တု္က္ခ္ုကမ္  မ ြာိုးက္ ု ဟန္႔တြာိုးျခင္ိုးမျပ ရန ္ ရြဲအရြာရ မ္ ြာိုးအြာိုး ညြန္ၾကြာိုးခြဲ႔သည္ဟုခု္င္လံုးသြာ 
္ြပ္္ြြဲခ က္မ ြာိုးရ ္ခြဲ႔သည္။ 

 

- းဆြိုးးႏြိုးရမည့္ းမိုးခြနိ္ုးမ ြာိုး - 
o ဘယ္လ္အုးၾကြာငိ္ုးအရြားတြျဖ္္းနသလြဲ ? 
o ဘယ္သူးတြက ဖ္န ပ္္ခံရသးူတြျဖ္္လြဲ? 
o ဘယ္သူးတြက ဖ္န ပ္္မ  ျပ လပ္ုတြာလြဲ? 
o အ္ု္ိုးရ အးနန င္႔ ဘယလ္္ုပါ၀င္ ပတ္သက္းနလြဲ? 
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(သင္တန္ိုးသြာိုးမ ြာိုးက္ု းပိုးရန္) 

Case Study (2)  
သရီလ္ကၤြာႏု္ငင္ ံဇြာတလ္မိ္ုး 

 
ဇူလ္ုငလ္ (၇) ရက္းန႔က္ု အနက္းရြာင္ဇလူ္ုငဟ္ု သရီ္လကၤြာႏု္င္ငံတြင္ ဆ္ု္ မ တျ္ပ ၾက 

သည္။ ၁၉၈၃ ဇူလ္ငု္လ (၇) ရက္းန႔တြင္ သီရ္လကၤြာႏု္င္ငံ၏ ၿမ္ ႕းတြ္ာ Colombo ၿမ္ ႕တြင္ 
လူနည္ိုး္ု တမီိုးလလ္ူမ ္ ိုးမ ြာိုး အၾကမ္ိုးဖကတ္္ုကခ္္ုကခ္ံခြဲ့ရျခင္ိုးႏ င့္ ရြားပါင္ိုးမ ြာိုး္ြြားသြာ တမိီုးလ ္
လမူ ္ ိုးမ ြာိုး းန႔ခင္ိုးအခ ္နတ္ြင္ လမ္ိုးမႀကီိုးမ ြာိုးးပၚတြင္ မိီုးရ ္ ႕သတ္ျဖတ္ခံခြဲရ့းသြားၾကြာင့္ 
ျဖ္္သည။္ 

ယခအုခါ သရီ္လကၤြာႏု္င္ငတံြင္ အနက္းရြာင္ဇလူ္ုငက္ြဲသ့္ု႔းသြာ ျဖ္္ရပဆ္္ုိုးမ ြာိုး 
ျပန္လည ္ ျဖ္း္ပၚလြာမညက္္ု ္္ုိုးရ္မလ္ က္ရ ္ၾကသည္။ ယခုအခါတြင္မူ ႏု္င္ငံ၏ လူနည္ိုး္ု 
က္ုိုးကြယ္ရြာ ဘြာသြာမ ြာိုးျဖ္္သည့္ ခရ္ယ္ြာန္ ဘြာသြာႏ င့္ အ ၥ္လြာမ္ဘြာသြာမ ြာိုးဘက္သ္ု႔ 
ဦိုးတညတ္္ကု္ခ္ကုလ္ြာသညက္္ု းတြ႔ရ ္ရသည္။   

ယခကုြဲ့သ္ု႔ ္ ္ုိုးရ္မ္ဖြယ္ရြာ တငိ္ုးမြာမႈမ ြာိုး ျဖ္္းပၚလြာရျခင္ိုး၏ အးၾကြာငိ္ုးတ္ရ္ပ္မ ြာ BBS 
(Bodu Bala Sena) ဟ ု လသူ္မ ြာိုးးသြာ အ္ြန္ိုးးရြာက္ ဗုဒၶဘြာသြာအဖြြဲ႔အ္ည္ိုးတ္ခ္ု 
းပၚးပါကလ္ြာခြဲ့ျခင္ိုးးၾကြာင့္ ျဖ္္သည။္ Buddhist Strength Force (ခ္ုင္မြားသြာဗဒုၶဘြာသြာ 
တပ္းပါင္ိုး္ု) ဟ ုအဓပ္ၸြာယ္ရးသြာ BBS အဖြြဲ႔က္ ုလြန္ခြဲ့းသြာ (၂) ႏ ္ ခ္န္႔က ္တင္ခြ့ဲၿပီိုး အဖြြဲ႔၏ 
အဓက္ ရည္ရြယ္ခ က္မ ြာ ဗဒုၶဘြာသြာက္ ု ကြာကြယ္ရန္ႏ င့္ ျမ င့္တငရ္န ္ ျဖ္သ္ညဟ္ဆု္သုည္။ 
၄င္ိုးတ္ု႔သည ္ ဗုဒၶဘြာသြာသည္သြာ သီရလ္ကၤြာႏု္င္ငံတြင္ က င့္သုံိုးသည့္ တ္္ခတုည္ိုးးသြာ 
ဘြာသြာျဖ္သ္င့္သညဟ္ု ဆ္သုည္။ ္္အုဖြြဲ႔သည္ အမုန္ိုးတရြာိုး းဟြားျပြာျခင္ိုးမ ြာိုးႏ င့္ 
ခရ္္ယြာန္ဘြာသြာႏ င့္ အ ၥ္လြာမဘ္ြာသြာ၀င္မ ြာိုး၏ က္ိုုးကြယ္ရြာ ၀တ္းက ြာင္ိုးးတြာ္မ ြာိုးႏ င့္ 
္ီိုးပြြာိုးးရိုး လုပ္ငနိ္ုးမ ြာိုးက္ ုပ္္မ တ္္ ြာိုး တ္ကု္ခ္ကု္ခြဲသ့ည။္  

၄င္ိုးအဖြြဲ႔က္ု လက္ရ အ္္္ုိုးရမ လည္ိုး းကြာငိ္ုးမြန္္ြြာ း္ြာက္ပံ့းနးၾကြာင္ိုး လူမ ြာိုး္ုမ  
္ြပ္္ြြဲ းျပြာဆ္လု က္ရ  ္သည။္ ္္အုဖြြဲ႔၏ လ  ပရ္ ြာိုးမႈမ ြာိုးသည္ ဆငဟ္ြာလီဗုဒၶဘြာသြာ၀င္မ ြာိုး၏ 
အမ ္ ိုးသြာိုးးရိုး္္တ္ဓြာတက္္ ု တက္ၾကြ လြား္ျခင္ိုးျဖင့္ လက္ရ ္ ဆငဟ္ြာလအီ္္ုိုးရအတြက ္
း္ြာက္ခံမႈ အြာိုးးကြာင္ိုးလြား္းၾကြာင္ိုး းတြ႔ရ ္ရသည္။  

တခ ္ ႔းသြာ လူမ ြာိုးက ၄င္ိုးအဖြြဲ႔၏ လ  ပ္ရ ြာိုးမႈမ ြာိုးက္ု ရ ံ ႕ခ းျပြာဆ္ုမႈမ ြာိုးလည္ိုး ရ း္န 
ပါသည္။ သ္ု႔းသြ္ာ သရီ ္လကၤြာႏု္င္ငံ၏ ႏု္င္ငံပ္ုင္မီဒယီြာမ ြာိုးသည ္ဘြာသြားရိုး ပဋ္ပကၡမ ြာိုးႏ င့္ 
ပတသ္ကလ္ြာလ  င ္ မည္သည့္အခါမ  တရြာိုးနညိ္ုးလမိ္ုးက  တုံ႔ျပန္ခြဲ့ျခင္ိုး မရ ္းခ ။ ယခကုြဲ့သ္ု႔ 
္္ုအဖြြဲ႔၏ ဥပးဒခ ္ ိုးးဖြာကမ္ႈမ ြာိုး အတြက ္ ျပ္္ဒဏ္ းပိုးခံရမညက္္ုပင ္ ္္ိုုးရ္မ္္ရြာမရ ္သည့္ 
အးျခအးနမ  ္ိုးက္ု းတြ႔ရသည္။ 

- းဆြိုးးႏြိုးရမည့္ းမိုးခြနိ္ုးမ ြာိုး - 
o ဘယ္လ္အုးၾကြာငိ္ုးအရြားတြျဖ္္းနသလြဲ ? 
o ဘယ္သူးတြက ဖ္န ပ္္ခံရသးူတြျဖ္္လြဲ? 
o ဘယ္သူးတြက ဖ္န ပ္္မ  ျပ လပ္ုတြာလြဲ? 
o အ္ု္ိုးရ အးနန င္႔ ဘယလ္္ုပါ၀င္ ပတ္သက္းနလြဲ? 
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- (သင္တန္ိုးသြာိုးမ ြာိုးက္ု းပိုးရန္) 

Case Study (3) 

အရီနႏု္္ငင္တံြင ္ခရ္ယ္ြာနဘ္ြာသြာ၀ငမ္ ြာိုးက္ ုဖန္ ပ္ျ္ခငိ္ုး။ 

အီရန္န္ုငင္ံတြင္ ဘြာသြားရိုးဆရြာျဖ္္းသြာ Youcer Nadarkhani သည ္ သူ၏ 
က္ုိုးကြယ ္ ယံုၾကည္မႈးၾကြာင္႔ း္ြာင ္ (၃) န ္္က ခရံျပီိုးးနြာက ္ ၾက္ ိုးမန္္႔းပိုးျခင္ိုးခရံသည္။ 
းက ြာငိ္ုးတြင္ သ၏ူသြာိုး (၂) းယြာက ္သင္ယရူးသြာ မြတ္္လငဘ္ြာသြားရိုး အဆံုိုးအမမ ြာိုး 
အးပၚ းခိုးခြနိ္ုး္တု္မ  းၾကြာင္႔ Youcer Nadarkhani   သည ္၂၀၀၉ ခုန ္တ္ြင္ အဖမ္ိုးခရံသည္။ 

 
္္ုအမ  အတြက ္္ြြဲခ က္တင္္္္းဆိုးျခင္ိုးတြင္ ရပတ္ည္ခ ကတ္ု္႔က္ု ္ြန္႔ပယ္ျခငိ္ုး တနည္ိုး 

အြာိုးျဖင္႔ အ ၥ္လြာမ ္ဘြာသြာကု္ ္ြန္႔ခြြာျခင္ိုးအမ အုျဖ္သ္္ု႔ းျပြာင္ိုးလြဲ ္ြြဲဆ္ုျခင္ိုးခံခြဲ႔ရသည္။ ၂၀၁၀ 
ခုန ္္တြင္ းဒသ တရြာိုးရံုိုးန င္႔ အျမင္႔ဆံုိုးတရြာိုးရံုိုးမ  ခုခံးခ ပးပိုးသည္႔တု္င္ Youcer Nadarkhani  
သည ္ အ္ၥလြာမဘ္ြာသြာကု္ ္ြန္ခြြာျပိီုး ခရ္္ယြာနအ္ျဖ္သ္ု္႔ းျပြာငိ္ုးလြဲသြြာိုးးသြားၾကြာင္႔ 
းသဒဏခ္ မ တ္ျခငိ္ုးခံခြဲ႔ရသည္။ အမႈ ၾကြာိုးနြာ္ဥ ္ တလ ြာကလ္ံုိုးတြင္ Youcer Nadarkhani  
အြာိုး ခရ္္ယြာန္ယံုၾကည္မ  က္ ု္ြန္႔လြတျ္ပီိုး အ ၥ္လြာမဘ္ြာသြာသု္႔ ျပနလ္ည ္ကူိုးးျပြာငိ္ုးလြာမည္ 
ဆ္ပုါက အမ  က္ုရုပသ္္မိ္ုးးပိုးမည္ဟ ုကမိ္ုးလ မ္ိုးမ  မ ြာိုးရ ္ခြဲ႔သည္။ 

 
Youcer Nadarkhani သည ္ ္ု္ကမ္ိုးလ မ္ိုးခ က္မ ြာိုးက္ ု လက္ခရံန ္ ျငင္ိုးဆ္ုခြဲ႔သည္။ 

၂၀၁၂ ္ ကတ္ငဘ္ြာလ တရြာိုးရံုိုးၾကြာိုးနြာမ  တြင္ Youcer Nadarkhaniသည ္ရပ္တည္ခ ကတ္္ု႔က္ု 
္ြန္႔ပယ္ျခင္ိုး အမ  ျဖင္႔ အျပ္္မရ ္းၾကြာင္ိုးန င့္ းသဒဏ္မ  ကင္ိုးလႊတ္ခြင္႔ရရ ္ခြဲ႔သည္။ းသဒဏ ္
အ္ြာိုး မြတ္္လင္မ ြာိုးအၾကြာိုး ခရ္္ယြာနဘ္ြာသြာသု္႔ ၀င္ရန္ ္ည္ိုးရံုိုးသ္မိ္ုးသြင္ိုးမ  ျဖင္႔ 
း္ြာငဒ္ဏ ္(၃) ႏ ္  ္ခ လ္ကုသ္ည္။ အမႈ ္္္းဆိုး းန္ဥ္ကြာလအတြင္ိုး း္ြာငတ္ြင္ (၃) ႏ ္ ္ 
က ခံခြဲ႔ျပီိုးျဖ္သ္ျဖင္႔ အမႈ္ီရငခ္ က္ခ အျပိီုး း္ြာငမ္  လႊတး္ျမြာကလ္ြာခြဲသ့ည။္ 

 
- းဆြိုးးႏြိုးရမည့္ းမိုးခြနိ္ုးမ ြာိုး - 

o ဘယ္လ္အုးၾကြာငိ္ုးအရြားတြျဖ္္းနသလြဲ ? 
o ဘယ္သူးတြက ဖ္န ပ္္ခံရသးူတြျဖ္္လြဲ? 
o ဘယ္သူးတြက ဖ္န ပ္္မ  ျပ လပ္ုတြာလြဲ? 
o အ္ု္ိုးရ အးနန င္႔ ဘယလ္္ုပါ၀င္ ပတ္သက္းနလြဲ? 
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သငခ္နိ္ုး္ြာ (၅) 

လြတ္လပ္္ ြြာ ယုံၾကည္ကု္ိုးကြယ္ခြင့္  
ခ  ိ္ုးးဖြာက္မႈႏ င့္ အ္္ိုုးရတြာ၀န ္

အခ န္ ္(၁ိုး၃၀ နြာရီ) 

ရညရ္ြယခ္ က ္ 

 လြတ္လပ္္ ြြာ ယံုၾကညက္္ုိုးကြယ္ခြင့္အးပၚ ကန္႔သတခ္  ပ္ခ ယ္မႈမ ြာိုးက္ ု သးဘြားပါကလ္ြား္ၿပီိုး 
အ္္ုိုးရ၏တြာ၀န္ရ ္မႈမ ြာိုးက္ ုသ္ရ  ္လြား္ရန္၊ 

 လြတ္လပ္္ ြြာ ယံုၾကည္က္ိုုးကြယ္ခြင့္ႏ င့္ ပတ္သက္ျပိီုး အ္္ုိုးရးဆြာငရ္ြကး္နမႈလုပ္ငနိ္ုးမ ြာိုးက္ ုသံုိုးသပ္ 
သ္ျမင္ႏု္င္း္ရန္ႏ င့္ းဆြာင္ရြကသ္င့္းသြာ လုပ္ငနိ္ုးမ ြာိုးက္ ုးဆြိုးးႏြိုးးဖၚ္ုတလ္ြား္ရန္၊ 
 

လႈပရ္ ြာိုးမႈ (Activity) - ဗြဒီ္ယု္ ု          (၁၀ မ္န္္) 

 

- လြတ္လပ္္ ြြာ က္ုိုးကြယ္ခြင့္ 
ကန္႔သတ ္ဖ္ႏ ပ္္မႈ ဗီဒီယ္ုျပပါ 
(လူ႔အခြင့္အးရိုး ္ကြာိုးအသ ံ
အပ္ုင္ိုး ၇၄ မ ) 

 
 

- နညိ္ုးျပမ တတ္မိ္ုး။  ။ ဗီြဒီယ္မု တတ္မ္ိုးမျပသမ ီ သငတ္န္ိုးသူ၊ သငတ္နိ္ုးသြာိုးမ ြာိုးအြာိုး လြတ္လပ္္ ြြာ 
ယံုၾကည္က္ိုုး ကြယ္ခြင့္ႏ င့္ ပတသ္ကျ္ပီိုး ဘယ္လ္ ု ခ  ပ္ခ ယက္န္႔သတ္မႈးတြလုပသ္လြဲဆ္တုြာက္ု 
ၾကည့္္ြာိုးရန ္သတး္ပိုး းျပြာျပ ္ြာိုးပါ။ 

 

းဆြိုးးႏြိုးျခငိ္ုး (Discussion)         (၂၀ မ္န္္) 

- သငတ္န္ိုးသြာိုးမ ြာိုးအြာိုး အုပ္္ ုၾကီိုးအတြင္ိုးတြင္ ျပနလ္ည ္၀္ုင္ိုး္္ုင္း္ျပိီုး းအြာက္ပါးမိုးခြန္ိုးမ ြာိုးျဖင့္ 
းဆြိုးးႏြိုးပါ၊ နည္ိုးျပမ  သင္ပနု္ိုးးပၚတြင္ မ တ္တမ္ိုးတင္းပိုးပါ 

o ဘယ္ဘြာသြာ၀င္းတြအးပၚ ကန္႔သတ ္ခ  ္ိုးးဖြာကတ္ြာလြဲ၊ 
o ဘယ္လ္ ုကန္႔သတ ္ခ  ္ိုးးဖြာကတ္ြာက္ ုးတြ႔လ္ုက္ရလြဲ  
o အ္က္ပါ ကန္႔သတ္မ၊ူ ဖ္ႏ္ ပ္မႈ းတြကးန းက ြ္ာလြန္သြြာိုးး္ရန ္အ္္ုိုးရအးနျဖင့္ ဘြားတြ 

းဆြာင ္ရြက္သင့္သလြဲ၊ 
- သငတ္န္ိုးသြာိုးမ ြာိုး အဖြြဲ႔ငယ္အတြင္ိုး းဆြိုးးႏြိုးခ ကမ္ ြာိုးက္ု ျပနလ္ညတ္င္ျပခ္ုငိ္ုးပါ၊ နည္ိုးျပမ  

ဘြားၾကြာင့္လြဲ ဆ္ုးသြ္ာ းမိုးခြန္ိုးျဖင္ ့ းဆြိုးးႏြိုးျပီိုး သင္ပုန္ိုးးပၚတြင္ မ တတ္မ္ိုးတင္းပိုး္ြာိုးပါ။ 
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(းလိုး္ြာိုးရန္တြာ၀န္၊ ကြာကြယ္ းပိုးရန္တြာ၀န္ႏ င့္ ျဖည့္ဆည္ိုးးပိုးရန္ တြာ၀န္မ ြာိုးက္ု အုပ္္ုခြြဲျပီိုး မ တ္တမ္ိုး 
တင္္ြာိုးပါ) 
 

ဗဟသုတုးပိုးျခငိ္ုး (Input)           (၁၅ မ္န္္) 

- အ္က္ပါ သင္တန္ိုးသြာိုးမ ြာိုး းျပြာဆ္ုခ ကက္္ု း္ြာက္ျပျပိီုး းအြာက္္ပါ အ္္ုိုးရတြာ၀န္မ ြာိုးက္ ု
းဆြိုးးႏြိုးရ င္ိုးျပးပိုးပါ 
 

လူ႔အခြင့္အးရိုးးလိုး္ြာိုးးသြာ အ္္ိုုးရ တြာ၀န ္

 းလိုး္ြာိုးျခငိ္ုး (Respect) 
လူ႔အခြင့္အးရိုး းလိုး္ြာိုးျခငိ္ုး ဆ္သုည္မ  မ္မ္ႏု္င္ငံအတြင္ိုးရ ္ လတူ္ုင္ိုးတြင္ ရ း္နၿပီိုးျဖ္္းသြာ 

ႏု္င္ငံတကြာ လူ႔အခြင့္အးရိုး ္ံခ ္န္္ံညႊန္ိုးမ ြာိုး္ြဲတြင္ အသအ္မ တ္ျပ ္ြာိုးသည့္ လူ႔အခြင့္အးရိုး 
မ ြာိုးက္ ု ္္ပါိုး းႏ ြာကယ္ ကျ္ခင္ိုး မျပ ျခငိ္ုး သ္ု႔မဟုတ ္ ္္ုအခြင့္အးရိုးအတ္ငု္ိုး လပု္းဆြာငမ္ႈက္ ု
ခြင့္ျပ ျခငိ္ုးျဖ္သ္ည္။ (အ္္ုိုးရ က င္႔၀တ္၊ ႏု္င္ငံ၀န္္မိ္ုးမ ြာိုး၏ က င္႔၀တမ္ ြာိုးက္ုျပဌြာန္ိုး္ြာိုးျခင္ိုး၊ အခြင္႔ 
အးရိုးမ ြာိုးက္ ုဖြြဲ႕္ည္ိုးပံု အးျခခံ ဥပးဒမ ြာ အတ္အက ျပဌြာန္ိုး္ြာိုးျခင္ိုး၊ ျပဌြာန္ိုး္ြာိုးသည့္အတ္ုငိ္ုး 
ျပည္သူမ ြာိုးက္ ု က င့္သံုိုးခြင့္ျပ ျခင္ိုး၊ ဖမ္ိုးဆီိုး အးရိုးယမူႈမျပ ျခငိ္ုး၊ ႏု္င္ငံတကြာ ္ြာခ  ပ္းတြမ ြာ 
လက္မ တး္ရိုး္္ုိုးျခင္ိုးႏ င္႔၊ အ္ီရင္ခံ္ြာမ ြာိုးက္ ုအမ နအ္တ္င္ုိုး းရိုးသြာိုးတင္ျပျခငိ္ုး) 

 
 ကြာကြယး္ပိုးျခငိ္ုး (Protect) 

ကြာကြယး္ပိုးျခင္ိုး ဆ္သုညမ္ ြာ မ္မ္ႏု္င္ငံအတြင္ိုးရ  ္ လသူြာိုးတ္ုင္ိုး အခြင့္အးရိုးအြာိုးလံုိုးက္ု 
တန္ိုးတ ူ ခံ္ြာိုးခြင့္ ရ ္လြားအြာင္ႏ င့္ အ္္ိုုးရအပါအ၀င ္ မည္သကူမ  ္္အုခြင့္အးရိုးမ ြာိုးအးပၚ 
ခ  ္ိုးးဖြာက္မႈမ ြာိုး မရ ္းအြာင ္ လ္အုပသ္လ္ ု ကြာကြယ္းပိုးျခင္ိုးက္ ု ဆ္လု္သုည္။ မ္မ္ႏု္င္ငံအတြင္ိုးရ  ္
ခြြဲျခြာိုးမႈက္ ုရငဆ္ု္င္ၾကံ းတြ႕းနရးသြာ အုပ္္ုမ ြာိုးက္ ုခြြဲျခြာိုးမႈ မခံရးအြာင ္အ္ူိုးဥပးဒမ ြာိုး ျပဌြာနိ္ုး 
္ြာိုးးပိုးျခငိ္ုးျဖင့္ ္္ုအုပ္္ ုမ ြာိုးအးပၚ အျခြာိုးသူမ ြာိုးက အၾကမ္ိုးဖက ္ အႏ္ုင္က င့္ျခင္ိုးမရ ္းအြာင ္
ကြာကြယး္ပိုးျခင္ိုးတ္ု႔ ျဖ္္သည္။ (လူ႔အခြင္႔အးရိုးက္ ု အ္ူိုး ကြာကြယ္းပိုး္ြာိုးးသြာ ဥပးဒမ ြာိုး 
းရိုးဆြြ္ဲ ြာိုးျခင္ိုး၊ တ္ုင္ၾကြာိုးႏု္င္မည္႔ ယႏၱရြာိုးမ ြာိုးက္ ု္ူး္ြာင္းပိုးျခင္ိုး၊ က ွဴိုးလြန္သူမ ြာိုးက္ ုတက္ ္ြြာ 
အးရိုးယူျခင္ိုး) 

 
 ျမ င္႔တငး္ပိုးျခငိ္ုး Fulfill (Fulfill + Promote) 

ျမ င့္တငး္ပိုးျခင္ိုးဆ္ုသညမ္ ြာ အ္္ုိုးရက မ္မ္ႏု္င္ငံ အတြင္ိုးရ  ္လသူြာိုးမ ြာိုးအးနျဖင့္ အသက္ရ င ္
းရိုးႏ င္ ့ ဖြံ႕ၿဖ္ ိုးးရိုးအတြက ္ လူ႔ဂုဏ္သက္ၡြာရ ္ရ ္ းနႏု္င္ရန္အတြက ္ လ္ုအပ္းသြာ အရြာမ ြာိုးက္ ု
ျဖည့္ဆညိ္ုးးပိုးျခင္ိုး ျဖ္သ္ည္။ (တ္ုင္ိုးျပည္၏ ဘ႑ြားငြမ ြာိုးက္ ု လ္ုအပး္သြာ းနရြာမ ြာိုးသ္ု႔ 
္န္္တက ္မီံးပိုးျခင္ိုး၊ းရရ ည္္ီမကံ္န္ိုးမ ြာိုးျဖင္႔ အးကြာငအ္္ည္းပိုးျခင္ိုး၊ လူ႔အခြင္႔အးရိုး 
ပညြားပိုးျခင္ိုးမ ြာိုးက္ ုခြင္႔ျပ လုပ္းဆြာင္ျခင္ိုး၊ အ္္ုိုးရ က္ယုတ္္ုင ္ပညြားပိုးမႈမ ြာိုး ျပ လပု္ျခင္ိုး) 
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နကရ္္ႈငိ္ုး္ြြာ းဆြိုးးႏြိုးျခငိ္ုး (Deepening)       ( ၃၀  မ္န္္) 

- သငတ္န္ိုးသြာိုးမ ြာိုးအြာိုး အဖြြဲ႔ငယ ္(၃) ဖြြဲ႔ျပန္ခြြဲျပီိုး းအြာကပ္ါးမိုးခြနိ္ုးမ ြာိုးျဖင့္ းဆြိုးးႏြိုး 

o အဖြြဲ႔ (၁) လက္ရ အ္ခ ္နအ္္္ ျမန္မြာႏု္င္ငံ အ္္ုိုးရအးနျဖင့္ းလိုး္ြာိုးျခငိ္ုး (Respect) 

တြာ၀နက္္ ုဘယ္အတ္ုငိ္ုးအတြာအ္၊္ ဘယလ္္ ုအးကြာင္အ္ည္းဖြ္ာ းဆြာင္ရြကး္နတြာ 

းတြရ လ္ြဲ၊ ဘြားတြ ္ပ္လပုး္ပိုးဖ္ု႔လ္ုအပမ္လြဲ၊ 

o အဖြြဲ႔ (၂) လက္ရ အ္ခ န္္အ္္ ျမန္မြာႏု္င္င ံ အ္္ုိုးရအးနျဖင့္ ကြာကြယး္ပိုးျခငိ္ုး (Protect) 

တြာ၀နက္္ ုဘယ္အတ္ုငိ္ုးအတြာအ္၊္ ဘယလ္္ ုအးကြာင္အ္ည္းဖြ္ာ းဆြာင္ရြကး္နတြာ 

းတြရ လ္ြဲ၊ ဘြားတြ ္ပ္လပုး္ပိုးဖ္ု႔လ္ုအပမ္လြဲ၊ 

o အဖြြဲ႔ (၃) လကရ္ ္အခ ္န္အ္္ ျမန္မြာႏု္င္င ံအ္္ုိုးရအးနျဖင့္  ျဖည့္ဆညိ္ုးးပိုးျခငိ္ုး (Fulfill) 

တြာ၀နက္္ ုဘယ္အတ္ုငိ္ုးအတြာအ္၊္ ဘယလ္္ ုအးကြာင္အ္ည္းဖြ္ာ းဆြာင္ရြကး္နတြာ 

းတြရ လ္ြဲ၊ ဘြားတြ ္ပ္လပုး္ပိုးဖ္ု႔လ္ုအပမ္လြဲ၊ 

- အဖြြဲ႔မ ြာိုးက္ ုျပနလ္ညတ္င္ျပး္ျပီိုး နည္ိုးျပမ  လ္ုအပ္ခ ကက္္ု ျဖည့္္ြက္းပိုးရန၊္ 

နဂ္ံုိုးခ  ပ ္အႏ ္ခ္  ပျ္ခငိ္ုး (Synthesis)          (၁၅ မ္န္္) 

- ယခသုင္ခနိ္ုး္ြာ းခါင္ိုး္ဥ ္းလလ့ြာျပီိုး သင့္အးနျဖင့္ ဘယလ္္ ုအသ္းတြ အးတြိုးအျမင္သ္္းတြြ 
ရရ ္လု္ကသ္လြဲ ဆ္ုတြာက္ ု္ြာရြက္ျဖတ္ပ္ုငိ္ုးမ ြာိုးးပၚးရိုးး္ျပီိုး တ္္ဦိုးျခင္ိုးးျပြာခ္ုင္ိုးပါ။ 

 

------ 

 

  

အန ္ ခ္  ပျ္ဖည့္္ြကျ္ခငိ္ုး 
လူ႔အခြင့္အးရိုးးလိုး္ြာိုးရန္မ ြာ လူတု္င္ိုး၏တြာ၀န္ျဖ္္းသြာ္လည္ိုး နု္င္ငံတ္္နု္င္ငံ၏ အုပ္ခ  ပသ္ူအ္ု္ိုးရတြင္ အဓ္က 
တြာ၀န္ရ ္းၾကြာင္ိုး၊ ္ြာခ  ပ္္ြာတမ္ိုးမ ြာိုးကု္ လု္က္နြာပါမည္ဟ ု လက္မ တ္းရိုး္ု္ိုး ကတ္က၀တ္ျပ သူမ ြာိုး ကလည္ိုး 
အ္ု္ိုးရ မ ြာိုးျဖ္္းၾကြာင္ိုး ရ င္ိုးလင္ိုးျဖည့္္ြက္ပါ။ 
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သငခ္နိ္ုး္ြာ (၆) 

လြတ္လပ္္ ြြာ ယုံၾကည္ကု္ိုးကြယ္ခြင့္ အတြက္  
လႈပရ္ ြာိုးးဆြာငရ္ြက္မႈ 

အခ န္ ္(၂ိုး၅၀ နြာရ)ီ 

ရညရ္ြယခ္ က ္

 လြတ္လပ္္ ြြာ ယံုၾကည္က္ိုုးကြယ္ခြင့္ႏ င့္ပတသ္က္သည့္ ျဖ္္းပၚလြာသည့္ ပဋ္ပကၡမ ြာိုး းျဖရ င္ိုးမႈ 
အးၾကြာင္ိုး သငခ္န္ိုး္ြာရယူန္ငု္ၿပီိုး ႏု္င္ငံအတြင္ိုး လႈံ႔းဆြ္ာပညြားပိုးမႈနညိ္ုးလမ္ိုးမ ြာိုးက္ ုးလလ့ြာရ ြားဖြ 
လုပက္္ုငတ္တး္္ရန္။ 

 ပညြားပိုးလုပ္ငနိ္ုးႏ င့္ Campaign လုပ္ငန္ိုးမ ြာိုးတြင္ လ္အုပ္းသြာ အခ က္မ ြာိုးက္ ု သ္ရ  ္
းဆြိုးးႏြိုးးလ့လြာႏု္င္ရန္။ 

လႈပရ္ ြာိုးမႈ (Activity) Vedio Documentary       (၁၀ မ္န္္) 

  
- Grassroots Voices ဗြီဒီယ္ ုမ တတ္မ္ိုးးခြ မ  အင္ဒ္ုနိီုးရ ြာိုးႏု္င္ငံတြင္ ျဖ္ပ္ြြာိုးးသြာ ဘြာသြားရိုးပဋ္ပကၡ 

းျဖရ င္ိုးသည့္ မ တတ္မိ္ုးက္ ုျပသရန္။  
 

နညိ္ုးျပမ တတ္မိ္ုး။  ။ ဗီြဒီယ္ုမ တ္တမ္ိုးမျပသမီ သင္တန္ိုးသူ၊ သင္တန္ိုးသြာိုးမ ြာိုးအြာိုး ဘြာသြားရိုး 
ပဋ္ပကၡ ျဖ္္ပြြာိုးခြဲ့သည့္ အငဒ္္ုနီိုးရ ြာိုးႏ္ုင္ငံတြင္ းျဖရ င္ိုးးဆြာင္ရြက္ခြဲ့ၾကပံုက္ု းလ့လြာမည္ျဖ္္းၾကြာင္ိုးႏ င့္ 
မည္ကြဲ့သ္ု႔ းဆြာင္ရြက္ၾကသည္က္ု မ တ္သြာိုး္ြာိုးရန္ ၾက္ တင ္အသ္းပိုးပါ။ 

းဆြိုးးႏြိုးျခငိ္ုး (Discussion)         ( ၂၀ မ္န္္) 

- သငတ္န္ိုးသြာိုးမ ြာိုးအြာိုး းအြာက္ပါးမိုးခြန္ိုးမ ြာိုးျဖင့္ းမိုးျမန္ိုးးဆြိုးးႏြိုးပါ 
o ဘြားတြ ျဖ္္ခြဲလ့ြဲ 
o ဘြားတြ လုပ္ခြဲ့ၾကသလြဲ 
o ဘြာကု္ သးဘြာက မသ္လြဲ၊ ဘြားၾကြာင့္လြဲ 
o ဘြာ့းၾကြာင့္ းအြာင္ျမငသ္လြဲ 
o ျမန္မြာႏ္ုင္ငံအးနျဖင့္ ဘြားတြ လုပ္ႏ္ုင္တြာရ သ္လြဲ (အုပ္္ ုငယ္ဖြြဲ႔ျပီိုး းဆြိုးးႏြိုးႏ္ုင္သည္) 
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ဗဟသုတုးပိုးျခငိ္ုး (Input)         (၁၀ မ္န္္) 

- နည္ိုးျပမ  သငတ္နိ္ုးသြာိုးမ ြာိုးးျပြာဆ္ခု က္္ြဲမ  တူညီးသြာ အခ က္မ ြာိုးက္ု း္ြာက္ျပျပီိုး းအြာက္ပါ 
လုပ္ငနိ္ုး (၄) ခုက္ုျဖည့္္ြတ္ရ င္ိုးလငိ္ုးးပိုးပါ။ 
 

 

 

 
(၁) ၾက္ တငက္ြာကြယ္မႈျပ လပု္ရန ္လ္ုအပ္းၾကြာင္ိုးႏ င့္ အြဲ့ဒအီတြက ္ပညြားပိုးမႈလုပ္ငန္ိုးသည ္အးရိုးၾကိီုး 

းၾကြာငိ္ုး၊ လြတလ္ပ္္ြြာ ယံုၾကညက္္ုိုးကြယခ္ြင့္က္ ုအသပ္ညြားပိုးမႈမ ြာိုး က ယ္က ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျပ လုပ ္
သြြာိုးရန္လ္အုပ္ပါတယ၊္ 

(၂) လြတလ္ပ္္ ြြာ ယံုၾကညက္္ုိုးကြယ္ခြင့္ႏ င့္ ပတသ္က္ျပီိုး လူအမ ြာိုးသလ္ြားအြာင္ႏ င့္ လက္ခံလြားအြာင ္
ဘြာသြာ းပါင္ိုး္ုပံါ၀င္းသြာ Campaign မ ြာိုး၊ အခမ္ိုးအနြာိုး Event မ ြာိုးက္ ု ျပ လုပသ္ြြာိုးရန ္
လ္ုအပ္ပါတယ။္  

(၃) လြတလ္ပ္္ ြြာ ယံုၾကညက္္ုိုးကြယ္ခြင့္ႏ င့္ ပတသ္က္ျပိီုး ဖ္ႏ ္ပ္မႈးတြ။ ကန္႔သတမ္ႈးတြနြဲ႔ ခ  ္ိုးးဖြာက္မႈ 
းတြက္ ုမ္မတ္္ု႔ရပ္ရြြာအတြင္ိုးတြင္ း္ြာင့္ၾကည့္းလလ့ြာသြြာိုးဖ္ု႔လ္ုအပ္ပါတယ္၊ ရပ္ရြြား္ြာင့္ၾကည့္းရိုး 
အဖြြဲ႔းတြက္ုလညိ္ုး ္န္တ္က  ဖြြဲ႔္ည္ိုး္ြာိုးဖ္ု႔လ္ုအပ္ပါတယ္၊ ျပသနြာျဖ္္မ  မဟတုဘ္ြဲ ၾက္ တင္ 
း္ြာင့္ၾကည့္ဖ္ု႔လည္ိုးလ္ုအပ္ပါတယ္။ 

(၄) မီဒီယြာအခနိ္ုးက႑ကလည္ိုး အးရိုးၾကီိုးပါတယ၊္ မီဒီယြာကးနလညိ္ုး လြတလ္ပ္္ြြာယံုၾကည ္
က္ုိုးကြယ္ခြင့္အတြက ္အသံုိုးျပ းဆြာင္ရြက္ဖ္ု႔လ္ုပါတယ၊္ ္္ု႔အတ ူ မီဒီယြာကးနလညိ္ုး ဘြာသြားရိုး 
ပ႗္ပကၡးတြျဖ္္းပၚလြားအြာင္ းသြိုး္္ုိုး လႈံးဆြ္ာတြားတြရ တ္ြဲ့အတြက ္ သတ္နြဲ႔ း္ြာင့္ၾကည့္ဖု္႔ 
လ္ုအပ္ပါတယ။္ 

 
Conjunction: အးပၚက အခ က္ ၄ ခု္ြဲမ  ပညြားပိုးျခင္ိုးႏ င့္ ပတ္သက္ၿပီိုး ဘယ္လု္ းဆြာင္ရန္၊ းရ ြာငရ္န ္ရ ္တယ္၊ 
ဘယ္လု္ ္္းရြာက္းအြာင ္လုပ္းဆြာင္မလြဲဆု္တြာကု္ လႈပ္ရ ြာိုးမႈ တ္္ခုျပ လုပ္ျပီိုး းလ့လြာသြြာိုးၾကမယ္။ 
 

နကရ္္ႈငိ္ုး္ြြာ းဆြိုးးႏြိုးျခငိ္ုး (Deepening) 1 - Role Play      (၃၀ မ္န္္) 

- သငတ္န္ိုးသြာိုးမ ြာိုးအြာိုး အဖြြဲ႔ (၂) ဖြြဲ႔ခြြဲပါ 
- အဖြြဲ႔ (၁) တြင္ ပါ၀င္းသြာ သမူ ြာိုးသည ္လူ႔အခြင့္အးရိုးအးၾကြာငိ္ုး၊ လြတလ္ပ္္ြြာ ယံုၾကညက္္ုိုးကြယ္ 

ခြင့္ FoRB အးၾကြာင္ိုး ပညြားပိုးသူမ ြာိုးျဖ္သ္ည ္ ဆ္ုျပီိုး သငတ္န္ိုးသြာိုးမ ြာိုးက္ု (Role းပိုးပါ) 
းျပြာျပးပိုးပါ။  

o အဖြြဲ႔ (၂) တြင္ပါ၀င္းသြာ သူမ ြာိုး၏ Role က္ုးျပြာျပပါ 
o အဖြြဲ႔ (၂) တြင္ ပါ၀င္းသြာသကူ္ ု လြတလ္ပ္္ြြာ ယံုၾကည္က္ုိုးကြယ္ခြင့္ႏ င့္ ပတသ္တ္ျပီိုး 

းဆြိုးးႏြိုး ပညြားပိုးရမည္ျဖ္္းၾကြာင္ိုး၊ တ္္ဦိုးခ င္ိုး မ က္ႏ ြာခ င္ိုးဆ္ုင္ျပီိုး းဆြိုးးႏြိုးရ င္ိုးျပ 
ရမည္ျဖ္္းၾကြာငိ္ုး 

 Prevention/ 

Education 

Watch Group 
ရပရ္ြြား္ြာင့္ၾကည့္းရိုး

အဖြြဲ႔ 

Campaign/ 
Event 

Media 
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o ပညြားပိုးးဆြိုးးႏြိုးရနအ္တြက ္ သငတ္န္ိုးသြာိုးမ ြာိုးက္ ု တ္္ဦိုးခ င္ိုး္ ီ ္ဥ္ိုး္ြာိုးး္ျပီိုး ၄င္ိုးတ္ု႔ 
အဖြြဲ႔တြင္ိုး းဆြိုးးႏြိုးခ္ုင္ိုးပါ၊ (ဘယ္လ္ ုးဆြိုးးႏြိုး ပညြားပိုးမလြဲ) 

- အဖြြဲ႔ (၂) တြင္ ပါ၀င္းသြာ သူမ ြာိုးသည ္လြတ္လပ္္ြြာ ယံုၾကည္က္ိုုးကြယ္ခြင့္က္ု အျမင္မ ြာိုးးနသူမ ြာိုး၊ 
အယအူဆ လြြဲးနသမူ ြာိုး၊ ဘြာသြားရိုး အ္ြြဲၾကီိုးသူမ ြာိုးျဖ္သ္ည ္ဆ္ုျပီိုး သင္တနိ္ုးသြာိုးမ ြာိုးက္ ု(Role 
းပိုးပါ) းျပြာျပးပိုးပါ။ 

o အဖြြဲ႔ (၁) တြင္ပါ၀င္းသြာ သူမ ြာိုး၏ Role က္ုးျပြာျပးပိုးပါ 
o အဖြြဲ႔ (၁) မ  သူမ ြာိုး မ္မ္အြာိုး လြတ္လပ္္ ြြာ ယံုၾကညက္္ုိုးကြယ္ခြင့္ႏ င့္ ပတသ္က္ျပီိုး တ္ဥ္ီိုးခ င္ိုး 

မ က္ႏ ြာျခင္ိုးဆ္ုင၍္ လြားရြာက္းဆြိုးးႏြိုး လ္မ့္မည္ျဖ္္းၾကြာင္ိုး၊ ္္အုခါ မ္မ္တ္ု႔ အယူအဆ 
က္ု ျပနလ္ည္ းဆြိုးးႏြိုးတံုျပန္ရမည္ျဖ္္းၾကြာင္ိုး၊ ္္သု္ု႔းဆြိုးးႏြိုးရြာတြင ္ မ္မ္အးနျဖင္ ့
လက္ခံလ္ု႔လညိ္ုး ရသလ္၊ု လက္မခဘံြဲ ျပနလ္ည ္ တံုျပန္၍လည္ိုး ရးၾကြာင္ိုး။ တဖကက္ 
းဆြိုးးႏြိုးသ၏ူ အခ က္မ ြာိုးက္ ုသးဘြာက ႏ ္္သက္ပါက လက္ခံလ္ု႔ရျပီိုး။ သးဘြာမက ပါက 
လည္ိုး လက္မခလံ္ု႔ရးၾကြာင္ိုး ရ င္ိုးျပပါ။ 

o မ္မ္အးနျဖင့္ ျပန္လည ္ တံုျပန္းဆြိုးးႏြိုးမည့္ အခ က္မ ြာိုးက္ ု တ္္ဦိုးခ င္ိုး္ ီ ္ဥ္ိုး္ြာိုးး္ျပီိုး 
၄င္ိုးတ္ု႔ အဖြြဲ႔တြင္ိုး းဆြိုးးႏြိုးခ္ငု္ိုးပါ၊ (ဘယလ္္ ုတုန္႔ျပန္ းဆြိုးးႏြိုးမလြဲ) 

- အဖြြဲ႔မ ြာိုး းဆြိုးးႏြိုးျပီိုး အဆငသ္င့္ ျဖ္္ျပဆီ္ုပါက  အဖြြဲ႔ (၁) ႏ င့္ အဖြြဲ႔ (၂) မ  သူမ ြာိုးက္ ုမ က္ႏ ြာခ င္ိုးဆ္ုင္ 
တန္ိုး္ရီပ္း္ျပိီုး ႏ ္္ဦိုး တ္တ္ြြ္ဲ ီျဖ္း္အြာင္ းနရြာခ ္ြာိုးပါ။ တ္တ္ြြဲႏ င့္ တ္တ္ြြဲ းနရြာ ကပ္မးန 
း္ရန္ သတ္ျပ ပါ။ 

- းဆြိုးးႏြိုးတြဲအ့ခါ မ္မ္းဆြိုးးႏြိုးဖက္ရြဲ႔ အြာိုးးကြာင္ိုးးသြာအခ က္၊ အြာိုးနည္ိုးးသြာအခ က္မ ြာိုးက္ ု
သတ္ျပ  မ တသ္ြာိုး္ြာိုးရန ္ၾက္ တင ္မ ြာၾကြာိုးပါ 

- အဖြြဲ႔ (၁) မ သူမ ြာိုးက္ ု္တငး္ဆြိုးးႏြိုးး္ျပီိုး းဆြိုးးႏြိုးမႈက္ ု္တင္း္ပါ၊ 
- သငတ္န္ိုးသြာိုးမ ြာိုး းဆြိုးးႏြိုးမႈက္ ု အခ ္နသ္တ္မ တ္းပိုး္ြာိုးျပီိုး းဆြိုးးႏြိုးမႈက္ ု အဆံုိုးသတ္ျပိီုး 

းအြာက္ပါ းမိုးခြနိ္ုးမ ြာိုးျဖင့္ းဆြိုးးႏြိုးပါ။ 
o ဘယ္လ္ုးနလြဲ 
o းအြာင္ျမင္သလြာိုး၊ ဘြာ့းၾကြာင့္လြဲ 
o မးအြာင္ျမငတ္ြာက ဘြာ့းၾကြာင့္လြဲ 
o းဆြိုးးႏြိုးဖက္ရြဲ႔ အြာိုးးကြာကခ္ က္မ ြာိုးနြဲ႔ သတ္ျပ း၇ ြာင္ရ ြာိုးရမယ့္ အခ က္းတြကဘြားတြလြဲ 

 

အြာိုးးကြာငိ္ုးခ ကမ္ ြာိုး သတျ္ပ ရမည့္အခ ကမ္ ြာိုး 
- အရည္အခ င္ိုး 
- ခ ဥ္ိုးကပ္မႈပံု္ံ 
- အမူအရြာ 
- အခ ္န ္
- အးၾကြာင္ိုးအရြာ 
- ္ကြာိုးလံုိုး 
- ္္တ္းနသးဘြာ္ြာိုး 

- အရည္အခ င္ိုး 
- ခ ဥ္ိုးကပ္မႈပံု္ံ 
- အမူအရြာ 
- အခ ္န ္
- အးၾကြာင္ိုးအရြာ 
- ္ကြာိုးလံုိုး 
- ္္တ္းနသးဘြာ္ြာိုး 

o လြတ္လပ္္ ြြာ ယံုၾကညက္္ုိုးကြယ္ခြင့္က္ ု ပညြားပိုးမညဆ္္ုပါက မ္မ္အတြက ္ ဘယလ္္ု 

သင္ခနိ္ုး္ြားတြ ရရ ္္လ္ကုသ္လြဲ 
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နကရ္္ႈငိ္ုး္ြြာ းဆြိုးးႏြိုးျခငိ္ုး (Deepening 2) - Campaign     (၃၀ မ္န္္) 

- သငတ္န္ိုးသြာိုးမ ြာိုးက္ ုအဖြြဲ႔ငယ ္သင့္းတြ္ာသလ္ုခြြဲပါ 
- အဖြြဲ႔ငယ္မ ြာိုးအးနျဖင့္ လြတလ္ပ္္ြြာ က္ုိုးကြယယ္ံုၾကည္မႈႏ င့္ ပတ္သက္ျပီိုး Event ႏ င့္ Campaign 

မ ြာိုး ျပ လုပ္ရန ္ျပငဆ္ငရ္မည္ျဖ္္းၾကြာင္ိုးးျပြာျပီိုး းအြာကပ္ါ းမိုးခြန္ိုးမ ြာိုးျဖင္ ့းဆြိုးးႏြိုးျပင္ဆင္ခ္ငု္ိုးပါ 
o ဘြာလုပ္ႏု္င္မလြဲ 
o ဘယ္လ္ုပံု္ံလပု္ႏု္င္မလြဲ 
o ဘယ္အခ ္န္မ ြာလုပ္မလြဲ 
o ဘယ္သူးတြက္ ုဖ္တ္ၾကြာိုးမလြဲ 
o ဘြာသတင္ိုး္ကြာိုးးတြ းပိုးမလြဲ 
o ဘယ္လ္ုမဒီယီြားတြ အသံုိုးျပ မလြဲ 

- အဖြြဲ႔မ ြာိုးတင္ျပမႈမ ြာိုးျပ လုပ္ခ္ငု္ိုးပါ 
- အဖြြဲ႔မ ြာိုးတင္ျပျပီိုးပါက နည္ိုးျပမ  Campaign tools နမူနြာမ ြာိုးက္ု ျပသျပိီုး ရ င္ိုးျပးပိုးပါ 

  
ဗဟသုတုးပိုးျခငိ္ုး (Input)           (၄၅ မ္န္္) 

းအြာကပ္ါ Campaign Tools မ ြာိုးက္ ုျပသျပိီုး းလလ့ြားဆြိုးးႏြိုးမႈျပ လပုပ္ါ 
o Poster 

o Songs (ကးလိုး္္သ္ြာိုး၊ းျမျမ ပ္မ္ုငိ္ုး) 

o ကြာတြန္ိုး Animations မ ြာိုး 
 Hate Speech animation 

 Anti – Discrimination  

 Domestic Violence 

 Land Mind animation 

o Leader speech 

 message of ASSK on Anti-Child Trafficking 

Tools မ ြာိုးက္ ုျပသျပိီုးတ္ငုိ္ုး းအြာကပ္ါးမိုးခြနိ္ုးမ ြာိုးျဖင့္ းမိုးျမနိ္ုးးဆြိုးးႏြိုးရ ငိ္ုးျပပါ 

- ဘြာကု္သးဘြာက သလြဲ၊ 

- ဘယ္အခ ္န္မ ္ ိုးမ ြာ သုံိုးႏ္ုင္မလြဲ 

- ဘယ္အခ က္းတြကအြာိုးးကြာင္ိုးခ က္ရ ္တြားတြ႔ရသလြဲ 

နဂ္ံုိုးခ  ပ ္အႏ ္ခ္  ပျ္ခငိ္ုး (Synthesis)        (၂၅ မ္န္္)  

-   လြတလ္ပ္္ြြာ ယံုၾကညက္္ုိုးကြယ္္ခြင့္ႏ င့္ ပတသ္က္ျပီိုး းလလ့ြာမႈးတြ၊ သံုိုးသပမ္ႈးတြ၊ လုပ္ငနိ္ုး 
းတြက္ု းဆြိုးးႏြိုးခြဲ့ၾကျပီိုးျဖ္္သည၊္ က္ယု္တ္ဥ္ီိုးခ ငိ္ုးအးနနြဲ႔ ဘြားတြးလ့လြာသငယ္ူလ္ုက္ 
ရပါသလြဲ၊ သကဆ္္ုင္ရြာ အလ္ကု္ းျဖခ္ုင္ိုးပါ (းအြာက္ပါ ဇယြာိုးးပိုး၍လည္ိုး းျဖဆ္ုခ္ုင္ိုးလ္ု႔ ရပါသည)္ 
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Knowledge အပ္ုင္ိုး Analysis အပ္ုင္ိုး Action အပ္ုင္ိုး 
  အ္္ုိုးရႏ င့္ ပတသ္ကး္သြာ 

အပ္ုင္ိုး 
- 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
လူမႈးရိုးပ္ုင္ိုးႏ င့္ ပတသ္ကး္သြာ 
အပ္ုင္ိုး 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  

 

------ 

 


