
စာမျက်နှာ ( 1 )လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းကွန်ေက် (မမန်မာနိုင်ငံ)



စာမျက်နှာ ( 2 ) လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းကွန်ေက် (မမန်မာနိုင်ငံ)

မူပိုင်ခွင့် - လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းကွန်ေက် (မမန်မာနိုင်ငံ)

ထုတ်ရေသည့် ရန့ေက် -  ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဇွန်လ။



စာမျက်နှာ ( 3 )လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းကွန်ေက် (မမန်မာနိုင်ငံ)

စဉ်                                အရြကာင်းအော စာမျက်နှာစဉ်                                အရြကာင်းအော စာမျက်နှာ

၁။ အမှာစာ ၁။ အမှာစာ ၄

၂။ အခန်း(၁) လူ့အခွင့်အရေးသင်ခန်းစာ  ၂။ အခန်း(၁) လူ့အခွင့်အရေးသင်ခန်းစာ  ၅  

  လူ့အခွင့်အရေးအဓိပ္ပါယ် ၅

  လူ့အခွင့်အရေးချ ိုးရောက်မှု ၁၀

၃။ အခန်း(၂)မှတ်တမ်းတင်မခင်း ၃။ အခန်း(၂)မှတ်တမ်းတင်မခင်း ၁၂

   မှတ်တမ်းတင်မခင်းဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း ၁၂

   ောဇေတ်မှုရမမာက်ရြကာင်း ရော်မပသည့်အရမခခံအချက်များ ၁၆

   ရမးခွန်းမပင်ဆင်မခင်း ၂၅

   အမမင်ဆိုင်ောအချက်အလက်များ ရကာက်ယူစုရဆာင်းမခင်း ၂၆

   အန္တောယ်မေစ်ရစနိုင်ရသာ အရမခအရနများ ၂၈

၄။ အခန်း(၃) နိုင်ငံတကာဥပရေနှင့် တေားစီေင်ရေး ယန္တေားများ ၄။ အခန်း(၃) နိုင်ငံတကာဥပရေနှင့် တေားစီေင်ရေး ယန္တေားများ ၃၁

   နိုင်ငံတကာဥရပေများ ၃၁

   တေားစီေင်ရေး ယန္တေားများ ၃၂



စာမျက်နှာ ( 4 ) လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းကွန်ေက် (မမန်မာနိုင်ငံ)

 လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းကွန်ေက် (မမန်မာနိုင်ငံ) ND-Burma အရနမေင့် မမန်မာနိုင်ငံတွင်း လူ့အခွင့်အ ရေး

ချ ိုးရောက်မှုများ မှတ်တမ်းတင်သည့်လုပ်ငန်းကို ကွန်ေက်စတင်ေွဲ့စည်းခဲ့သည့် ၂၀၀၄ ခုနှစ်မှ စတင်ရဆာင်ေွက်ခဲ့

သည်။ 

 ကွန်ေက်အေွဲ့ေင်များ အရမခစိုက်ောရေသများသည် မပည်တွင်းစစ်မေစ်ပွားောရေသများမေစ်ပပီး တိုက်ပွဲများ

နှင့် ရနာက်ဆက်တွဲ လူ့အခွင့်အရေးချ ိုးရောက်မှုများကို မှတ်တမ်းတင်ရနသကဲ့သို့ တချ ို ့ ကွန်ေက်အေွဲ့ေင်များမှာ 

အရြကာင်းအောကို အရမခခံ၍ မှတ်တမ်းတင်ရနသည့် အေွဲ့များေှိသည်။ 

 မမန်မာနိုင်ငံ၏ နှစ်ရပါင်း ၇၀ ရကျာ် မပည်တွင်းစစ်တရလှောက် တိုင်းေင်းသားရေသများေှိ မပည်သူလူထု

သည် စစ်ပွဲများ၏ အနိဌာရုံနှင့် စစ်တပ်၏ လူ့အခွင့်အရေးချ ိုးရောက်မှုကို နှစ်ရပါင်းများစွာ ခံစားြကေသည်။ ၂၀၂၁ 

ခုနှစ် ရေရော်ေါေီလတွင် စစ်တပ်မှ အာဏာသိမ်းပပီးရနာက် မမန်မာနိုင်ငံ တေှမ်းလုံးေှိ မပည်သူလူထုအားလုံးမှာ စစ်

အာဏာေှင်တို့၏ အမပင်းအထန် ေိနှိပ်မှုနှင့် လူ့အခွင့်အ ရေးချ ိုးရောက်မှုများကို ခံစားြကေသည်။

 ထိုအရမခအရနတွင် စစ်အာဏာေှင်တို့၏ လူ့အခွင့်အရေးချ ိုးရောက်မှုများကို စနစ်တကျ မှတ်တမ်းတင်

မခင်းမေင့် နစ်နာခဲ့သူများအတွက် အမှန်တေားနှင့် တေားမှေတမှုရော်ရဆာင်နိုင်မည်မေစ်သည်။ ထို့ရြကာင့် လူ့

အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းကွန်ေက် (မမန်မာနိုင်ငံ) မှ နှစ်ရပါင်းများစွာ ရဆာင်ေွက်ခဲ့သည့် လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်း

တင်မခင်းသင်တန်းနှင့် ရမမမပင်တွင်လက်ရတွ့ မှတ်တမ်းတင်ခဲ့သည့် အရတွ့အကကုံများအရပါ် အရမခခံ၍ ယခု 

သင်တန်းနည်းမပလက်စွဲကို ရခတ်နှင့်အညီ မွမ်းမံ ထုတ်ရေမခင်းမေစ်ပါသည်။ 

 ဆက်လက်၍လည်း လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းတင်မခင်း သင်တန်းနည်းမပ (မွမ်းမံ) ကိုလည်း ထပ်မံ ထုတ်

ရေေန်မပင်ဆင်လှေက်ေှိပါသည်။ 

 ယခု သင်တန်းနည်းမပလက်စွဲ ထုတ်ရေနိုင်ေန် ကကိုးပမ်းရပးြကရသာ သင်တန်းအေွဲ့နှင့် ပါေင်ရဆာင် ေွက်

ြကသူအားလုံးအား အထူးရကျးဇူးတင်ေှိပါသည်။

 လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းကွန်ေက် (မမန်မာနိုင်ငံ)

 ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဇွန်လ

trSmpm



စာမျက်နှာ ( 5 )လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းကွန်ေက် (မမန်မာနိုင်ငံ)

 

ေည်ေွယ်ချက် ေည်ေွယ်ချက် 

 လူ့ဂုဏ်သိက္ခာနှင့် လူ့အခွင့်အရေး အဓိပ္ပာယ် ဆက်စပ်ပုံ နားလည်ရစေန်

 လူ့အခွင့်အရေး အရမခခံ အချက် (၄) ချက် သိေှိနားလည်လာရစေန်

 ကုလသမဂ္ဂ၏ လူ့အခွင့်အရေး အဓိပ္ပာယ်ေွင့်ဆိုချက်ကို သိေှိရစေန်

 မှတ်တမ်းတင်မခင်းလုပ်ငန်းများ ရဆာင်ေွက်ောတွင် ပထမဦးစွာ လူ့အခွင့်အရေးအရမခခံ သရဘာတေား

များသိေှိ ရလ့လာေန် လိုအပ်သည်။ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ော အရမခခံအချက်များ၊ အစိုးေမှ ရလးစားလိုက်နာကာ

ကွယ်ရပးေမည့် တာေန်များ၊ မပည်သူလူထုမှ လိုက်နာရဆာင်ေွက်ေန်နှင့် လူ့အခွင့်အရေးချ ိုးရောက်ခံေပါကတုန့်

မပန်ရဆာင်ေွက်ေမည့် နည်းလမ်းများကို သိေှိမှသာလှေင် လူ့အခွင့်အရေးချ ိုးရောက်မှု မှတ်တမ်း ဆိုသည်ကို ကွဲကွဲ 

မပားမပား သိလာမည်မေစ်သည်။ 

လှုပ်ေှားမှု - ၁၊ (၂၀) မိနစ်လှုပ်ေှားမှု - ၁၊ (၂၀) မိနစ်

 လူ့အခွင့်အရေးဆိုတာ ဘာလဲ၊ ဘယ်လိုနားလည်ထားလဲ ဆိုတဲ့ ရမးခွန်းမေင့် အုပ်စုကကီးအတွင်းသာ 

ရဆွးရနွးရစေန်

 သင်တန်းသားများဘက်မှ ရဆွးရနွးချက်များကို ဦးရဆာင်သူမှ မပန်လည် အနှစ်ချုပ်ရဆွးရနွးေန် 

 လူ့အခွင့်အရေးဆိုသည်ကို လွယ်လွယ်နှင့်ရမပာေလှေင် “လူတိုင်း ရမွးောပါဂုဏ်သိက္ခာနှင့်အညီ ရနထိုင်နိုင်

ေန်အတွက် မေှိမမေစ်လိုအပ်ရသာ အရမခခံလိုအပ်ချက်များ” ဟု ဆိုြကသည်။

အရြကာင်းအောနှင့် ဆက်စပ်သည့် ဗဟုသုတရပးမခင်း၊ (၃၀) မိနစ်အရြကာင်းအောနှင့် ဆက်စပ်သည့် ဗဟုသုတရပးမခင်း၊ (၃၀) မိနစ်

 လူ့အခွင့်အရေးဆိုသည်ကို တိတိကျကျရော်မပေန် ခက်ခဲရသာ်လည်း နားလည်နိုင်မည့်နည်းမေင့် ရော်မပေ

လှေင်-

 လူတိုင်း  ရမွးောပါ လူ့ဂုဏ်သိက္ခာနှင့်အညီ ရနထိုင်နိုင်ေန် မေှိမမေစ် လိုအပ်သည့် အရမခခံလိုအပ်ချက်များ 

မေစ်သည်။

 ရြကာက်ေွံ့ေမခင်းမှ ကင်းရေးမခင်း (လုံခခုံမှု)



စာမျက်နှာ ( 6 ) လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းကွန်ေက် (မမန်မာနိုင်ငံ)

 ရတာင့်တမခင်းမှ ကင်းရေးမခင်း (ေူလုံမှု)

လူ့အခွင့်အရေး အရမခခံ အချက် (၄) ချက်လူ့အခွင့်အရေး အရမခခံ အချက် (၄) ချက်

 လူသားတိုင်းအတွက် ရမွးောပါ အခွင့်အရေးမေစ်သည်

 လူသားအားလုံးနှင့် သက်ဆိုင်သည် (လူမျ ိုး၊ ဘာသာ၊ အသားအရောင်၊ လိင်ကွဲမပားမှု အရပါ် ဆက်ဆံ 

ခွဲမခားမခင်း မေှိရစေ)

 မည်သူမှေ ယူရဆာင်သိမ်းပိုက်၍မေ၊ ေယ်ယူ၍ မေ

 တစ်ခုနှင့် တစ်ခု အမပန်အလှန် ဆက်စပ်ရနသည်

ကုလသမဂ္ဂ၏ လူ့အခွင့်အရေးအဓိပ္ပာယ်ေွင့်ဆိုချက်ကုလသမဂ္ဂ၏ လူ့အခွင့်အရေးအဓိပ္ပာယ်ေွင့်ဆိုချက်

 လူသားအားလုံးနှင့်သက်ဆိုင်ပပီး တစ်ဦးချင်းမေစ်ရစ၊ အုပ်စုလိုက်မေစ်ရစ ၎င်းတို့၏အရမခခံ လွတ်လပ်ခွင့်

များနှင့် လူ့ဂုဏ်သိက္ခာများကို မထိခိုက်ရစေန် ကာကွယ်ရပးထားရသာ တေားရေးဆိုင်ော အာမခံချက်။

 အမပည်မပည်ဆိုင်ော လူ့အခွင့်အရေးရြကမငာစာတမ်းကို ၁၉၄၈ ေီဇင်ဘာလ (၁၀) ေက်ရန့တွင် မပဌာန်း

ထားပပီး စုစုရပါင်း အပိုေ်ရပါင်း (၃၀) ပါေင်သည်။ အပိုေ် (၁ နဲ့ ၂) အဓိပ္ပာယ်ေွင့်ဆိုချက်၊ အပိုေ် (၃ မှ ၂၇) အထိ 

လူသားအားလုံးအတွက် အခွင့်အရေး၊ အပိုေ် (၂၈ မှ ၃၀) အထိ အစိုးေအပါအေင် လူတိုင်း ရလးစားလိုက်နာ ေ မည့်

တာေန်ဆိုပပီး ရော်မပထားပါတယ်။

နည်းမပ မှတ်ချက်နည်းမပ မှတ်ချက်

အထက်ပါ လုပ်ရဆာင်ချက်များ လုပ်ရဆာင်ပပီးပါက UDHR အပိုေ် (၃၀) ပါ 

ဗီေီယိုမပသေန်၊ https://www.youtube.com/watch?v=lMS32-xy1SI ဗီေီယို

ပါ အပိုေ်ထဲမှ နားမလည်ရသာ အပိုေ် ရှုပ်ရထွးရနရသာ အပိုေ်ဆွဲထုတ်ပပီး ေှင်း

မပေန်၊ အပိုေ် (၃၀) စလုံး ေှင်းမပေန် မလိုအပ်။

လှုပ်ေှားမှု - ၂၊ (၁၀) မိနစ်လှုပ်ေှားမှု - ၂၊ (၁၀) မိနစ်

သင်တန်းသားများအား ရအာက်ပါရမးခွန်းများကို ရဆွးရနွးရစပါ။

 လူ့အခွင့်အရေးရလးစားလိုက်နာေန်အတွက် အစိုးေ၏ တာေန်များမှာ အဘယ်နည်း? 

 မပည်သူ့တာေန်များမှာ အဘယ်နည်း? 

 သင်တန်းသားများ၏ ရဆွးရနွးချက်များကို နည်းမပမှ အနှစ်ချုပ်မပန်လည်ရဆွးရနွးရစေန်။



စာမျက်နှာ ( 7 )လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းကွန်ေက် (မမန်မာနိုင်ငံ)

အရြကာင်းအောနှင့် ဆက်စပ်သည့် ဗဟုသုတရပးမခင်း၊ (၁၀) မိနစ်အရြကာင်းအောနှင့် ဆက်စပ်သည့် ဗဟုသုတရပးမခင်း၊ (၁၀) မိနစ်

 လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ော အရြကာင်းအောများ  ရလ့လာောတွင် အစိုးေအရနမေင့် လုပ်ရဆာင်ရပးေမည့်

တာေန်များေှိပပီး မပည်သူလူထုအရနမေင့်လည်း လုပ်ရဆာင်ေမည့် အပိုင်းများေှိသည်။ အဆိုပါအပိုင်းများနှင့် ပတ် 

သက်ပပီး ဆက်လက်ရလ့လာောတွင် ရအာက်ပါအတိုင်းမေစ်သည်။  

အစိုးေအရနမေင့် လူ့အခွင့်အရေးနှင့် ပတ်သက်ပပီး လုပ်ရဆာင်ရပးောတွင် အစိုးေအရနမေင့် လူ့အခွင့်အရေးနှင့် ပတ်သက်ပပီး လုပ်ရဆာင်ရပးောတွင် 

 ရလးစားမခင်း

 ကာကွယ်မခင်း

 မေည့်ဆည်းရပးမခင်း ဆိုသည့် တာေန်ေှိသည်။

 ထိုနည်းတူစွာ အစိုးေမှ လုပ်ရဆာင်ရပးေမည့် တာေန်ေှိသကဲ့သို့ တချ ို ့ လုပ်ငန်းများနှင့် ပတ်သက်ပပီး မပည်

သူလူ ထု အရနနှင့်လည်း လုပ်ရဆာင်နိုင်သည့် လုပ်ငန်းများေှိသည်။ 

 ပညာရပးမခင်း 

 မှတ်တမ်းတင်မခင်း

 စည်းရုံးလှုံ့ရဆာ်မခင်း ဆိုသည့် လုပ်ငန်းများမေစ်သည်။

မှတ်ချက်မှတ်ချက်

ဦးရဆာင်သူ ေှင်းမပပပီးရနာက် အထက်ပါ UDHR အရြကာင်းေှင်းမပထားသည့် 

ဗီေီယို https://www.youtube.com/watch?v=lMS32-xy1SI ကိုမပန်လည်မပသ

ေန်။ 

 လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ော အရြကာင်းအောရတွနှင့် ပတ်သက်၍ ရလ့လာပပီးသည့်ရနာက်တွင် လူ့အခွင့်အရေး 

ရပါ်ရပါက်လာသည့် သမိုင်းရြကာင်းများကိုလည်း ဆက်လက် ရလ့လာေန် လိုအပ်သည်။ 

Break time ရပးေန် (၅) မိနစ်Break time ရပးေန် (၅) မိနစ်

လူ့အခွင့်အရေးသမိုင်းရြကာင်း

ေည်ေွယ်ချက်

လူ့အခွင့်အရေးသမိုင်းရြကာင်း-UDHR ရပါ်ရပါက်လာပုံ သိေှိနားလည်ရစေန် 



စာမျက်နှာ ( 8 ) လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းကွန်ေက် (မမန်မာနိုင်ငံ)

လှုပ်ေှားမှု - ၁၊ (၁၅) မိနစ်လှုပ်ေှားမှု - ၁၊ (၁၅) မိနစ်

 မိမိကိုးကွယ်သည့် ဘာသာရသာ်လည်းရကာင်း၊ ဓရလ့ထုံးတမ်း၊ အယူအဆတွင် လူ့အခွင့်အရေးဆို

သည့် စကားလုံးတိုက်ရိုက် မပါရသာ်လည်း ထိုနည်းတူစွာ ကျင့်သုံးရနသည့် ဆုံးမချက်များ၊ စကားပုံ

များ၊ ကဗျာများစသမေင့် ရဆွးရနွးေလှယ်ရစေန်

 ဦးရဆာင်သူမှ ရဆွးရနွးချက်များအရပါ် အနှစ်ချုပ်ရဆွးရနွးေန်

အရြကာင်းအောနှင့် ဆက်စပ်သည့် ဗဟုသုတရပးမခင်း - ၁၊ (၂၀) မိနစ်အရြကာင်းအောနှင့် ဆက်စပ်သည့် ဗဟုသုတရပးမခင်း - ၁၊ (၂၀) မိနစ်

 လူ့အခွင့်အရေးသမိုင်းရြကာင်းကို ရလ့လာြကည့်ောတွင် နိုင်ငံတကာအဆင့်အရနမေင့် ရေှးယခင် က 

တည်းက လူ့အခွင့်အရေးဆိုသည့်  စကားလုံး  မသုံးနှုန်းခဲ့ရသာ်လည်း  ေိနှိပ်မှုရလျာ့နည်းရစေန်နှင့် ခွဲမခားမှုမေှိရစ

ေန် အရမခခံ၍ တိုက်ပွဲေင် ရတာ်လှန်လာခဲ့သည့် သာဓကများေှိခဲ့သည်။

 ဟဘ္မူောဘီကိုဓဥပရေ (မျက်လုံးတစ်လုံးဆိုလှေင် မျက်လုံးတစ်လုံးမခင်း မပန်ရလျာ်ေမည်)

 ၁၂၁၅ အဂဂလန်နိုင်ငံတွင် ရပါ်ရပါက်ခဲ့ရသာ မဂ္ဂကာတာစာချုပ်သည် ဘုေင်ကို သက်ဦးဆံပိုင် ဘုေင်စနစ် 

မှ အာဏာကို ရလျာ့ချပစ်သည့် လူ့အခွင့်အရေးနှင့် ပတ်သက်သည့် ပထမဆုံး စာချုပ်

 ၁၆၈၉ တွင် အဂဂလန်နိုင်ငံတွင် ေိနှိပ်ချုပ်ချယ်ရသာ ဘုေင်စနစ် ထပ်မံရပါ်ရပါက်လာော၊ လူထုမှ ရတာ်

လှန်ခဲ့ပပီးရနာက်၊ အဂဂလိပ် လူ့အခွင့်အရေးဥပရေ ရပါ်ရပါက်လာ (England Bill of Rights)

 ၁၇၈၉ ခုနှစ်တွင် မပင်သစ်ရတာ်လှန်ရေးမေစ်ရပါ်၊ မပင်သစ် နိုင်ငံသားနှင့်လူသားအခွင့်အရေး ရြကမငာ စာ 

တမ်း ရပါ်လာ၊ 

မှတ်ချက်မှတ်ချက်

လူ့အခွင့်အရေးရပါ်ရပါက်လာပုံ သမိုင်းရြကာင်းေှင်းမပပပီးရနာက် UDHR ပါ

အချက်များသည် စာတမ်းသာမေစ်သည့်အတွက် စည်းကမ်းသရဘာမျ ိုးသားမေစ်

 သည်။ စည်းရနှာင်အားမေှိ၊ မလိုက်နာပါက ချ ိုးရောက်ပါက အရေးယူရဆာင် 

ေွက်၍ မေသည့်အတွက် လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ော ရနာက်ဆက်တွဲ စာချုပ် ICCPR, 

ICESCR များ ရပါ်ရပါက်လာသည်။ ထို့အမပင် လူ့အခွင့်အရေးနှင့် ဆက်စပ်ပပီး 

နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေးဥပရေ (International Human Rights Law) များ

လည်း ရပါ်ရပါက်လာသည်။

အရြကာင်းအောနှင့် ဆက်စပ်သည့် ဗဟုသုတရပးမခင်း - ၂၊ (၁၀) မိနစ်အရြကာင်းအောနှင့် ဆက်စပ်သည့် ဗဟုသုတရပးမခင်း - ၂၊ (၁၀) မိနစ်

၁။ စီးပွားရေး လူမှုရေး ယဉ်ရကျးမှုဆိုင်ော နိုင်ငံတကာ သရဘာတူစာချုပ် (International Covenant of 

Economic, Social and Culture Rights) 



စာမျက်နှာ ( 9 )လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းကွန်ေက် (မမန်မာနိုင်ငံ)

၂။ နိုင်ငံတကာ နိုင်ငံသားနှင့် နိုင်ငံရေးအခွင့်အရေးဆိုင်ောစာချုပ် (International Covenant on Civil and 

Political Rights) 

၃။ အမျ ိုးသမီးများအရပါ် နည်းရပါင်းစုံမေင့် ခွဲမခားဆန့်ကျင်မခင်း ပရပျာက်ရစရေး သရဘာတူစာချုပ် 

(Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women-CEDAW)

၄။  နည်းမျ ိုးစုံမေင့် လူမျ ိုးရေးအေ ခွဲမခားဆက်ဆံမှုများ ပရပျာက်ရေး သဘာတူစာချုပ် (Convention on the 

Elimination of All Forms of Racial Discrimination)

၅။ ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှု ပရပျာက်ရေး သရဘာတူစာချုပ် (Convention Against Torture) 

၆။ ကရလးသူငယ်များ၏ အခွင့်အရေးများဆိုင်ော စာချုပ် (Convention on the Rights of the Child) 

၇။ လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခများတွင် ကရလးသူငယ်များပါေင်မှုဆိုင်ော သရဘာတူစာချုပ် (Optional Protocol 

to the Convention on the rights of the Child on the involvement of children in armed conflict)

၈။ ရေှေ့ရမပာင်းလုပ်သားများနှင့် ၎င်းတို့၏မိသားစုများ၏ အခွင့်အရေးများ ကာကွယ်ရေးဆိုင်ော အမပည်မပည်

ဆိုင် ော သရဘာတူစာချုပ် (International Convention on the Protection of the Rights of All 

Migrant Workers and Members of their Families) 

၉။ မသန်စွမ်းသူများ၏ အခွင့်အရေးများဆိုင်ော သရဘာတူစာချုပ် (Convention on the Rights of Persons 

with Disabilities) 

မမန်မာနိုင်ငံက လက်မှတ်ထိုးထားသည့် စာချုပ် ဘယ်နှစ်ခုေှိသနည်း? မည်သည့်စာချုပ်များ မေစ်သနည်း? မမန်မာနိုင်ငံက လက်မှတ်ထိုးထားသည့် စာချုပ် ဘယ်နှစ်ခုေှိသနည်း? မည်သည့်စာချုပ်များ မေစ်သနည်း? 

 မမန်မာနိုင်ငံ က စာချုပ် ၄ ခု လက်မှတ်ထိုးထားသည် (ICESCR, CEDAW, CRC, CRPD) 

 အမပည်မပည်ဆိုင်ော လူ့အခွင့်အရေးရြကမငာစာတမ်းအေ လူတိုင်းသည် လူ့အခွင့်အရေးနှင့် အရမခခံ

လွတ်လပ်ခွင်များကို ခံစားပိုင်ခွင့်ေှိရသာ်လည်း လက်ရတွ့တွင် လူ့အခွင့်အရေးချ ိုးရောက်မှုများစွာ ေှိသည်ကိုရတွ့

ရနေသည်။ သို့ရသာ်လည်း လူ့အခွင့်အရေးချ ိုးရောက်ခံရနေရသာ်လည်း ချ ိုးရောက်မှန်းမသိသည့်အခါမျ ိုးတွင်

 ေဋ်ရြကးေှိ၍၊ အတိတ်ကမပုခဲ့သမှေ မပန်ခံေသည်ဆိုသည့် အရတွးမေင့် ကကိတ်မှိတ်ရမေရေျာက်ေန် ကကိုးစားရလ့ေှိြက

သည်။ ထို့ ရြကာင့် လူ့အခွင့်အရေးချ ိုးရောက်မှုဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း၊ ချ ိုးရောက်မှုများ မရတွ့ကကုံရစေန်နှင့် 

အကယ်၍ ချ ိုးရောက်ခံေပါကလည်း မည်သို့တိုင်ြကား ရမေေှင်းမည်တို့ကို သိထားေန် လိုအပ်သည်။

Break time ရပးေန် (၅) မိနစ်Break time ရပးေန် (၅) မိနစ်



စာမျက်နှာ ( 10 ) လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းကွန်ေက် (မမန်မာနိုင်ငံ)

လူ့အခွင့်အရေးချ ိုးရောက်မှုလူ့အခွင့်အရေးချ ိုးရောက်မှု
ေည်ေွယ်ချက် ေည်ေွယ်ချက် 

 လူ့အခွင့်အရေးချ ိုးရောက်မှုနှင့် သာမာန်ောဇေတ်မှုကို ကွဲမပားစွာ သိေှိနားလည်လာရစေန်။

 အစိုးေ၏ ပါေင်ပတ်သက်မှု (State Actor)၊ အစိုးေမဟုတ်သည့် အေွဲ့အစည်းများ၏ ပါေင်ပတ်

 သက်မှု (Non State Actor) နှင့် သာမန်အေပ်သားတို့၏ ကျူးလွန်မှုများကို ခွဲမခားတတ်ရစေန် 

မေစ်သည်။

လှုပ်ေှားမှု - ၁၊ (၂၀) မိနစ်လှုပ်ေှားမှု - ၁၊ (၂၀) မိနစ်

သင်တန်းသားများကို အေွဲ့ ၂ ခု ခွဲပါ။ ထို့ရနာက်

 အေွဲ့ (၁) လူ့အခွင့်အရေးချ ိုးရောက်မှုဆိုတာဘာလဲ၊ ဘယ်လိုနားလည်လဲ

 အေွဲ့ (၂) သာမန်ောဇေတ်မှုဆိုတာဘာလဲ၊ ဘယ်လိုနားလည်လဲ

 ေေှိလာသည့် ရဆွးရနွးချက်များကို အေွဲ့လိုက် မပန်လည်တင်မပရစပပီး ဦးရဆာင်သူမှ ရဆွးရနွးအနှစ်ချုပ် 

ရပးေန်။

 လူ့အခွင့်အရေးချ ိုးရောက်မှုဆိုောတွင် သာမာန်ောဇေတ်မှုနှင့် ရောရနှာရလ့ေှိသည်။ လူ့အခွင့်အရေးချ ိုး

ရောက်မှု ဆိုသည်မှာ ချ ိုးရောက်ခံေရသာ်လည်း အမှန်တေားနှင့် တေားမှေတမှု ေှာရေွေန် ခက်ခဲသည့် အရမခအရန

မျ ိုးတွင် မေစ်ရလ့ေှိသည် ဥပမာ-တေားဥပရေ စိုးမိုးမှု မေှိမခင်းနှင့် တေားစီေင်ရေးစနစ် ပျက်စီးပပိုလဲရနမခင်း၊

 မပစ်ေဏ်ကင်းလွတ်ခွင့်ဓရလ့တို့ရြကာင့် ောဇေတ်မှုကျူးလွန်သူ (လူ့အခွင့်အရေးချ ိုးရောက်သူ)အား တေားစွဲ၍မ

ေမခင်း၊ တာေန်ယူ တာေန်ခံေန် ရဆာင်ေွက်မေမခင်းတို့ရြကာင့်မေစ်သည်။ 

 သာမန် ောဇေတ်မှုသည် အေပ်ထဲတွင် အေပ်သားအချင်းချင်းမေစ်ပွားသည့် ောဇေတ်မှုမေစ်ပပီး သက်ဆိုင်ော 

ောဇေတ်ဥပရေအေ တေားေင်ဆိုင် ရမေေှင်းြကသည် ဥပမာ- လူသတ်မှု၊ ခိုးမှု၊ ဓားမပမှု စသမေင့်။

အရြကာင်းအောနှင့် ဆက်စပ်သည့် ဗဟုသုတရပးမခင်း၊ (၁၀) မိနစ်အရြကာင်းအောနှင့် ဆက်စပ်သည့် ဗဟုသုတရပးမခင်း၊ (၁၀) မိနစ်

လူ့အခွင့်အရေးချ ိုးရောက်မှုဆိုသည်မှာ-

 သာမန်အေပ်သားအချင်းချင်း ကျူးလွန်သည့် မပစ်မှုမျ ိုးကို မဆိုလိုပါ။ 

 မပည်သူလူထုအား အကာအကွယ်ရပးေမည့် အာဏာပိုင်အေွဲ့အစည်း အဆင့်ဆင့် (အစိုးေ၊ တေားရေး၊

 ေဲ၊ စစ်တပ်)မှ ကျူးလွန်ပပီးတာေန်ခံ၊ တာေန်ယူမှု မေှိသည့် မပစ်မှုများမေစ်သည်။ ရေသတွင်း လှုပ်ေှားရန 

သည့် အစိုးေမဟုတ်သည့် လက်နက်ကိုင်အေွဲ့အစည်းများမှလည်း ကျူးလွန်နိုင်သည်။

သာမာန်ောဇေတ်မှုဆိုသည်မှာ-



စာမျက်နှာ ( 11 )လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းကွန်ေက် (မမန်မာနိုင်ငံ)

 အေပ်သားမပည်သူ အချင်းချင်းြကား မေစ်ပွားသည့် ပဋိပက္ခမပသနာများ မေစ်သည်။ 

 သက်ဆိုင်ော ဥပရေအေ တေားရုံးတွင် တေားစွဲဆိုနိုင်ရသာ အမှုကိစ္စေပ်များမေစ်သည်။

လှုပ်ေှားမှု - ၂၊ (၁၅) မိနစ်လှုပ်ေှားမှု - ၂၊ (၁၅) မိနစ်

 သင်တန်းသားများအား လူ့အခွင့်အရေးချ ိုးရောက်မှုနှင့် သာမန်ောဇေတ်မှုကိစ္စများကို စာရြကာင်းတိုများ 

ရေးသားပပီး မည်သည်က လူ့အခွင့်အရေးချ ိုးရောက်မှု၊ မည်သည်က သာမာန်ောဇေတ်မှု ဆိုသည်ကို ခွဲမခား ခိုင်းပါ။

 ေွာသား နှစ်ဦး စကားများေန်မေစ်ပပီး ဓားခုတ်မှုမေစ်ပွား

 စစ်သားများမှ ရကျးေွာအတွင်းေှိ မိန်းကရလးအား အဓမ္မမပုကျင့်

 ရမာင်ရမာင်သည် သူ၏ ဦးရလးအိမ်ကို မီးေှို့ေျက်ဆီးခဲ့သည်

 ရထာက်လှမ်းရေးအေွဲ့မှ အိမ်တစ်အိမ်ေင်ပပီး ပစ္စည်းများ ရမှေရနှာက်ေျက်ဆီး 

 ေဲတပ်ေွဲ့ေင်များသည် မခင်၏ အီးရမးလ်ကို ြကားမေတ်ေင်ရောက်ေတ်ရှုခဲ့သည်။

မှတ်ချက်မှတ်ချက်

အထက်ပါ အရြကာင်းအောနှင့် ပတ်သက်၍ မိမိထည့်လိုရသာ စာရြကာင်း ထပ်မံ

မေည့်စွက် ရေးသားနိုင်သည်။ နည်းမပအရနမေင့် လူမှုအသိုင်းအေန်းအတွင်းမေစ်ပွား

ရလ့ေှိသည့် ကိစ္စေပ်များအရပါ် အရမခမပု ၍ ဥပမာရပးကာ ေှင်းလင်းရမပာဆိုေန်။

အရြကာင်းအောနှင့် ဆက်စပ်သည့် ဗဟုသုတရပးမခင်း၊ (၁၀) မိနစ်အရြကာင်းအောနှင့် ဆက်စပ်သည့် ဗဟုသုတရပးမခင်း၊ (၁၀) မိနစ်

 လူ့အခွင့်အရေးချ ိုးရောက်မှုနှင့် သာမန်ောဇေတ်မှု၏ မခားနားမှု

 လူ့အခွင့်အရေးချ ိုးရောက်မှုများအတွက် တာေန်ေှိမှုအဆင့်ဆင့်

ရလ့လာေသည့်သင်ခန်းစာမှ မည်ကဲ့သို့လုပ်ရဆာင်နိုင်မည်လဲဆိုသည်ကို အရမေေှာမခင်း၊ (၅) မိနစ်ရလ့လာေသည့်သင်ခန်းစာမှ မည်ကဲ့သို့လုပ်ရဆာင်နိုင်မည်လဲဆိုသည်ကို အရမေေှာမခင်း၊ (၅) မိနစ်

 ဘာရတွမှတ်မိလဲ?။

 ေီအရြကာင်းအောရတွကို ဘယ်လိုအသုံးချနိုင်မလဲ?။

 လူ့အခွင့်အရေးသည် လူသားအားလုံးနှင့်သက်ဆိုင်သည့် အခွင့်အရေးများမေစ်သည့်အတွက် မိမိတို့၏

ေပိုင်ခွင့် များကို ရသချာစွာသိေှိေန်လိုအပ်သလို လူ့အခွင့်အရေးချ ိုးရောက်ခံေပါကလည်း ကျူးလွန်သူများ ချ ိုး

ရောက်ရလ့ေှိသည့် ောဇေတ်မှုများနှင့်၊ မှတ်တမ်းမပုစုောတွင် လူ့အခွင့်အရေး ကျူးလွန်ချ ိုးရောက်သူများသည် 

မည်သည့် ောဇေတ်မှုများကို မည်သို့ ချ ိုးရောက်ရနသည် ဆိုသည်ကို သိေှိေန်လိုအပ်သည်။

စုစုရပါင်း မိနစ် (၁၈၀) စုစုရပါင်း မိနစ် (၁၈၀) 



စာမျက်နှာ ( 12 ) လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းကွန်ေက် (မမန်မာနိုင်ငံ)

ေည်ေွယ်ချက် ေည်ေွယ်ချက် 

 သတင်းနှင့် မှတ်တမ်းတင်မခင်းေဲ့သရဘာသဘာေကို နားလည်သရဘာရပါက်ေန် 

 မှတ်တမ်းတင်မခင်း၏ ေည်ေွယ်ချက်ကိုသိေန်

 သတင်းအေင်းအမမစ်များေေှိနိုင်ရသာ ရနောများကိုသိေှိေန်

 ရစာင့်ြကည့်ရလ့လာမခင်းနှင့် သတင်း အချက်အလက်ေှာရေွမခင်းအရြကာင်းကို သိေှိေန်

 သက်ရသအရထာက်အထား ေေှိနိုင်ရသာ ရနောများ ကိုသိေှိေန်

 မှတ်တမ်းတင်ပုံ အဆင့်ဆင့်ကိုသိေှိေန်။

လှုပ်ေှားမှု - ၁၊ (၂၀) မိနစ်လှုပ်ေှားမှု - ၁၊ (၂၀) မိနစ်

 သင်တန်းသားများကို မှတ်တမ်းတင်မခင်းဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။ မှတ်တမ်းတင် စုရဆာင်းေူးသူများ ေှိ

ပါသလား။ မည်ကဲ့သို့ မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါသလဲ။ အရတွ့အကကုံများကို ရမပာမပရပးပါ။ စသမေင့် ရမးခွန်းရမးမခင်း မှ 

စတင်ရဆွးရနွးရစပါ။

အမပန်အလှန်ရဆွးရနွးမခင်း၊ (၃၀) မိနစ်အမပန်အလှန်ရဆွးရနွးမခင်း၊ (၃၀) မိနစ်

သင်တန်းသားများအား သတင်းနှင့် မှတ်တမ်း ကွာမခားပုံကို အေွဲ့ ၂ ေွဲ့ ခွဲပပီး ရဆွးရနွးရစပါ။ 

အေွဲ့ ၁- သတင်း၏ လုပ်ငန်းစဉ်၊ သရဘာတေားများကဘာလဲ

အေွဲ့ ၂ - မှတ်တမ်းတင်မခင်း၏ လုပ်ငန်းစဉ်၊  သရဘာတေားများက ဘာရတွလဲ 

ေေှိလာရသာ ရဆွးရနွးချက်များကို မပန်လည်တင်မပရစပပီး နည်းမပမှ မေည့်စွက်ရဆွးရနွးချက်များမပုလုပ်ေန်။

အရြကာင်းအောနှင့်ဆက်စပ်၍ ဗဟုသုတရပးမခင်း၊ (၂၀) မိနစ်အရြကာင်းအောနှင့်ဆက်စပ်၍ ဗဟုသုတရပးမခင်း၊ (၂၀) မိနစ်

မှတ်တမ်းတင်မခင်းနှင့် သတင်း၏ သရဘာသဘာေများအရြကာင်း သင်တန်းဆောမှ ေှင်းမပပါ။

 မှတ်တမ်းတင်မခင်းဆိုသည်မှာ မှန်ကန်ရသာ အမေစ်အပျက် သတင်းအချက်အလက်များကို ခိုင်မာသည့်

 သက်ရသ အရထာက်အထားများမေင့် မပန်လည်အသုံးမပုနိုင်ေန် ေည်ေွယ်ချက်မေင့် (ဥပမာ- တေားမှေတမှု 

ေှာရေွေန်၊ စည်းရုံးလှုံ့ရဆာ်ေန်၊ မပုမပင်ရမပာင်းလဲေန်) စုစည်းထား မခင်းမေစ်သည်။



စာမျက်နှာ ( 13 )လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းကွန်ေက် (မမန်မာနိုင်ငံ)

 ေည်ေွယ်ချက်၊ ဦးတည်ချက်ေှိသည်

 မှတ်တမ်းက ရဟာင်းသွားမခင်းမေှိပါ

  မှတ်တမ်းကို ချဲ့ကား၍မေ၊ တိတိကျကျမေစ်ေမည်

 မှတ်တမ်းက အနာဂတ် မျ ိုးဆက်သစ်များပါ ေတ်ရှုရလ့လာ သုရတသနမပုနိုင်သည်။ 

 သတင်းဆိုသည်မှာ ရန့စဉ်မေစ်ပျက်ရနရသာ မေစ်ရိုးမေစ်စဉ်မဟုတ်ပဲ ထူးမခားရသာ၊ လူအများစိတ်ေင်စား 

ရသာ အရြကာင်းအောများ မေစ်သည်။

သတင်းတွင် ကာလသုံးပါးမေင့် ရော်မပရလ့ေှိသည်။

 ကကိုတင်သတင်း၊ အချနိ်နှင့် တစ်ရမပးညီ၊ မေစ်ပပီးမှရော်မပမခင်း။

 သတင်းက ရဟာင်းသွားေင် စိတ်ေင်စားမှု မေှိရတာ့ရပ။ 

 သတင်းမှာ အရြကာင်းအောစုံကို ရော်မပလို့ေတယ်၊ လူအများသိရအာင်ရော်မပြကတယ်

 သတင်းက ချဲ့ကားလို့ေတယ်။ (ဥပမာ ၁ - ကိုဗစ်မျ ိုးကွဲများသည် ယခင်ေှိပပီးသား မျ ိုးစိတ်များထက်ပိုမို

၍ လူ့အသက်အန္တောယ်ကို ထိခိုက်ရစသည်။ ဥပမာ ၂ - ရကျးေွာအတွင်း စစ်သား အင်အားအများအမပား 

ေင်လာပပီး ေွာေှိ ကရလးငယ်များကို သတ်ပစ်လိုက်ြကသည်) 

 သတင်းက အချနိ်ကာလ သတ်မှတ်ချက်ေှိတယ်။

 သတင်းက ဘ ၄ လုံးရလာက်ပါရုံနှင့် တစ်ခါတေံ မပည့်စုံသည်။

Break time ရပးေန် (၅) မိနစ်Break time ရပးေန် (၅) မိနစ်

အမပန်အလှန်ရဆွးရနွးမခင်း၊ (၂၀) မိနစ်အမပန်အလှန်ရဆွးရနွးမခင်း၊ (၂၀) မိနစ်

 ဘာရြကာင့်မှတ်တမ်းတင်ေန် အရေးကကီးပုံကို သင်တန်းသားများအား အေွဲ့ (၂) ေွဲ့ ခွဲပပီး ရဆွးရနွးရစပါ။

အေွဲ့ (၁) - ဘာရြကာင့်မှတ်တမ်းတင်ေန်အရေးကကီးသလဲ။

အေွဲ့ (၂) - အချက်အလက်ရတွကို ဘယ်ရနောမှာ ေှာရေွလို့ ေနိုင်သလဲ။

အေွဲ့များကို ရဆွးရနွးရစပပီး မပန်လည်တင်မပကာ သင်တန်း ဆောမှ လိုအပ်သည်များကို မပန်လည်မေည့်ရပးပါ။

4 အမှန်တေားေှာရေွေန်

4 တေားမှေတမှုေေှိေန်

4 မပန်လည်ကုစားနိုင်ေန်

4 သမိုင်းမှတ်တမ်းေှိေန်

4 ချ ိုးရောက်မှု ရလှော့နည်းလာရစေန်

4 သက်ရသအမေစ် အသုံးမပုနိုင်ေန်

4 မပည်သူလူထုကို အသိပညာရပးေန်



စာမျက်နှာ ( 14 ) လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းကွန်ေက် (မမန်မာနိုင်ငံ)

အရြကာင်းအောနှင့်ဆက်စပ်၍ ဗဟုသုတရပးမခင်း၊ (၁၅) မိနစ်အရြကာင်းအောနှင့်ဆက်စပ်၍ ဗဟုသုတရပးမခင်း၊ (၁၅) မိနစ်

 အချက်အလက်ရကာက်ယူောတွင် အဓိကေယူေန်လိုအပ်သည့် အေင်းအမမစ်များအရြကာင်းကို သင်တန်း 

နည်းမပမှ ေှင်းလင်းတင်မပေန်။

 တိုက်ရိုက်ေေှိနိုင်သည့် အေင်းအမမစ် (Primary Sources) 

 ကျူးလွန်ခံေသူ၊ ကျူးလွန်သူ၊ မျက်မမင်သက်ရသ၊ ဓာတ်ပုံ၊ ဗီေီယို၊ ပဂိုလ်တုသတင်း၊ အစိုးေရုံး မှတ်တမ်း

စာေွက်များ၊ အမိန့်စာများ၊ email၊ ေဲစခန်း၊ အကျဉ်းရထာင်၊ တေားရုံးမှတ်တမ်း၊ ရဆးရုံမှတ်တမ်း၊ ရဆး

စစ်ချက်

 တဆင့်ခံေနိုင်သည့် အေင်းအမမစ် (Secondary Sources)  

 ကျူးလွန်ခံေသူ၏ မိသားစု၊ ေွာသူကကီး၊ တဆင့်ြကားသူ၊ မီေီယာသတင်းများ  

 တမခားအေင်းအမမစ်များအမေစ် အစိုးေမဟုတ်ရသာ အေွဲ့အစည်းများ၊ လူ့အခွင့်အရေးအေွဲ့အစည်းများမှ

ထုတ်ရေသည့် အစီေင်ခံစာများ၊ ဘာသာရေး ရခါင်းရဆာင်များ၊ ယဥ်ရကျးမှုအေွဲ့အစည်းများ၊ သက်ဆိုင် 

ော အရြကာင်းအောအလိုက် ကျွမ်းကျင်သူများ စသမေင့်  

ရစာင့်ြကည့်ရလ့လာမခင်းနှင့် အချက်အလက်ေှာရေွမခင်းရစာင့်ြကည့်ရလ့လာမခင်းနှင့် အချက်အလက်ေှာရေွမခင်း

လှုပ်ေှားမှု - ၁၊ (၂၀) မိနစ်လှုပ်ေှားမှု - ၁၊ (၂၀) မိနစ်

 ရနေယ်၊ လေယ်၊ အမှန်တေားေယ် ဇာတ်ကား သို့မဟုတ် သင့်ရတာ်ော ဗီေီယို၊ ရုပ်ေှင်မှ ဇာတ်ေင်ခန်းကို

မပသ၍ (ဥပမာ- George Floyd ၏ လည်ရပါင်းရပါ် ေဲအောေှိမှ မှ အသက်ရသဆုံးသည်အထိ ေူးရထာက်ေိထား

သည့် ဗီေီယို၊ Spotlight ရုပ်ေှင် စသမေင့်) အေွဲ့ (၃) ခု ေွဲ့ပါ။ ထို့ရနာက် ဘာမေစ်တာလဲ၊ ဘယ်သူရတွပါေင်ပတ် 

သက်သလဲ၊ စုံစမ်းစစ်ရဆးမယ်ဆိုေင် ဘယ်ကိုအေင်ဆုံး သွားမလဲ၊ ဘာ့ရြကာင့်လဲဆိုသည့်ရမးခွန်းများကို အေွဲ့သုံး

ေွဲ့စလုံးအား ရဆွးရနွး အရမေေှာရစပါ။

သတင်းအချက်အလက်စုရဆာင်းမခင်းမှာ လိုက်နာေမယ့်အချက် ၃ ချက်

 Assume nothing  - အောအားလုံးကို ကကိုတင်ခန့်မှန်းလို့မေဘူး။

 Believe nothing - အောအားလုံးကို ကကိုတင်ယုံြကည်လို့မေဘူး။

 Corroborate everything - အောအားလုံးကို အချက်အလက်ရကာက်ခံပပီးမှ အတည်မပုေမယ်။

Break time ရပးေန် (၅) မိနစ်Break time ရပးေန် (၅) မိနစ်

အမပန်အလှန်ရဆွးရနွးမခင်း၊ (၁၅) မိနစ်အမပန်အလှန်ရဆွးရနွးမခင်း၊ (၁၅) မိနစ်

 သင်တန်းသားများကို သက်ရသအရထာက်အထား ေေှိနိုင်ရသာ ရနောများနှင့် သက်ရသအရထာက်အထား

က ဘာ ရြကာင့်အရေးကကီးလဲကို အေွဲ့ ၂ စုခွဲပပီးရဆွးရနွးရစပါ။



စာမျက်နှာ ( 15 )လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းကွန်ေက် (မမန်မာနိုင်ငံ)

အေွဲ့ ၁ - သက်ရသအရထာက်အထားကို     ဘယ်ရနောမှ ေေှိနိုင်သလဲ။ 

အေွဲ့ ၂  - သက်ရသအရထာက်အထားက ဘာရြကာင့်အရေးကကီးသလဲ။

အေွဲ့လိုက်ရဆွးရနွးပပီးမပန်လည်တင်မပရစပါ။

အရြကာင်းအောနှင့်ဆက်စပ်၍ ဗဟုသုတရပးမခင်း၊ (၁၅) မိနစ်အရြကာင်းအောနှင့်ဆက်စပ်၍ ဗဟုသုတရပးမခင်း၊ (၁၅) မိနစ်

အချက်အလက်ေှာရေွမခင်းဆိုသည်မှာ_

 လူ့အခွင့်အရေးချ ိုးရောက်မှုနှင့် လူသားချင်းစာနာရထာက်ထားမှုအခွင့်အရေး ချ ိုးရောက်မှု အချက်အ 

လက်များကို ေှာရေွစုရဆာင်းမခင်း

 မေစ်စဉ်အချက်အလက်များကို အရသးစိတ်ေှာရေွ ရလ့လာစုံစမ်းမခင်း

 ထင်မမင်ချက်ရတွမဟုတ်ဘဲ မှန်ကန်ရြကာင်း ောနုန်းမပည့် အရထာက်အကူမေစ်ရစသည့် သက်ရသအ 

ရထာက်အထားများကို ေှာရေွစုရဆာင်းမခင်း

သက်ရသေေှိနိုင်မည့် ရနောများအရြကာင်း ဗဟုသုတရပးမခင်း။

 ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ောသက်ရသ 

 လူရသအရလာင်းမှ ေေှိရသာသက်ရသ 

 အစိုးေ စာေွက်စာတမ်းေိုင်များ

 အသံ၊ ဗီေီယို၊ ဓာတ်ပုံ

 အခင်းမေစ်သည့်ရနော

 ရမမပုံ၊ ပစ္စည်းသက်ရသ

အမပန်အလှန်ရဆွးရနွးမခင်း၊ (၁၀) မိနစ်အမပန်အလှန်ရဆွးရနွးမခင်း၊ (၁၀) မိနစ်

 မှတ်တမ်းတင်ပုံ အဆင့်ဆင့်ကို ရအာက်ပါအတိုင်း စီစဉ်ထားပပီး မည်သည့်အဆင့်က အေင်မေစ်သလဲ

ဆိုသည်ကို သင်တန်းသားများအား စဉ်းစား၍ စဉ်ခိုင်းပါ။

က။ သတင်းအချက်အလက်ေှာရေွမခင်း

 ခ။ သတင်းအချက်အလက်ကို အသုံးမပုမခင်း

 ဂ။ အမေစ်အပျက်

ဃ။ သတင်းအချက်အလက်ကို ပိုင်းမခားစိတ်မောမခင်း

 င။ သတင်းအချက်အလက်ကို မှတ်တမ်းမပုစုမခင်းနှင့် သိမ်းဆည်းမခင်း

ရဆွးရနွးချက်များကို မှတ်သားထားပပီး နည်းမပမှ အစီအစဉ်အဆင့်အမှန်ကို ရဆွးရနွးပါ။



စာမျက်နှာ ( 16 ) လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းကွန်ေက် (မမန်မာနိုင်ငံ)

ရလ့လာေသည့်သင်ခန်းစာမှ မည်ကဲ့သို့လုပ်ရဆာင်နိုင်မလဲ အရမေေှာမခင်း၊ (၅) မိနစ်ရလ့လာေသည့်သင်ခန်းစာမှ မည်ကဲ့သို့လုပ်ရဆာင်နိုင်မလဲ အရမေေှာမခင်း၊ (၅) မိနစ်

 ရလ့လာခဲ့ေသည်များမှ မည်သည့်ကဏ္ဍကို ပိုမိုသတိမပုမိသလဲ။

 လက်ရတွ့တွင် မည်ကဲ့သို့ မပန်လည်အသုံးချနိုင်မလဲ။

 တေက်တာသင်ခန်းစာများကို မပန်လည်အနှစ်ချုပ်ရဆွးရနွးရပးမခင်း။ 

စုစုရပါင်း မိနစ် (၁၈၀) စုစုရပါင်း မိနစ် (၁၈၀) 

ောဇေတ်မှုရမမာက်ရြကာင်း ရော်မပသည့် အရမခခံအချက်များောဇေတ်မှုရမမာက်ရြကာင်း ရော်မပသည့် အရမခခံအချက်များ
ေည်ေွယ်ချက်ေည်ေွယ်ချက်

 ောဇေတ်မှုရမမာက်ရသာ အရမခခံ လက္ခဏာေပ်များကို သိေှိနားလည်သိေှိေန်။

 လူရတွ့ရမးမမန်းောတွင် ရဆာင်ေန် ရေှာင်ေန် စည်းကမ်းချက်များနှင့်အရမခခံ မှတ်တမ်းရေးမခင်းကို သိေှိ

ေန်။

အမပန်အလှန်ရဆွးရနွးမခင်း၊ (၂၀) မိနစ်အမပန်အလှန်ရဆွးရနွးမခင်း၊ (၂၀) မိနစ်

 သင်တန်းသားများ၏ ရေသများတွင် မေစ်ပွားရနသည့် လူ့အခွင့်အရေးချ ိုးရောက်မှုများနှင့်ပတ်သက်၍မည်

ကဲ့သို့ရသာ ချ ိုးရောက်မှုများ ေှိရနသလဲ၊ ဘယ်သူရတွက ကျူးလွန်ရနသလဲဆိုသည်ကို ရဆွးရနွးရစပါ။ ရဆွး ရနွး

ချက်များကို သင်တန်းနည်းမပက စုစည်း၍ မပန်လည်၍ မေည့်စွက်ရဆွးရနွးပါ။

အရြကာင်းအောနှင့်ဆက်စပ်၍ ဗဟုသုတရပးမခင်း၊ (၂၀) မိနစ်အရြကာင်းအောနှင့်ဆက်စပ်၍ ဗဟုသုတရပးမခင်း၊ (၂၀) မိနစ်

 ND-Burma မှ ရကာက်ယူရနသည့် လူ့အခွင့်အရေးချ ိုးရောက်မှု (၁၇) ခု၏ ရခါင်းစဉ်များကို ေှင်းမပပါ။ 

(Top 17 list အရသးစိတ်ကို ရနာက်ဆက်တွဲအရနမေင့် ထည့်သွင်းထားပါသည်)

(၁) သတ်မေတ်မခင်း (Killing)  

(၂) အစအနရေျာက်မခင်း (Disappearances)

(၃) မတေားေမ်းဆီးမှုများ ထိန်းသိမ်းချုပ်ရနှာင်မှုများ (Arbitrary ikkegal arrest detention)

(၄) ကရလးစစ်သားများ အသုံးမပုမှု (Use Child Soldiers)

(၅) အတင်းအဓမ္မရေှေ့ရမပာင်းခံေမခင်း (Forced Relocation)

(၆) မုေိမ်းမပုကျင့်မှု (Rape)

(၇) အမခားရသာ လိင်ပိုင်းဆိုင်ော အြကမ်းေက်မှု (Other Sexual Violence)

(၈) ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မခင်း (Torture)



စာမျက်နှာ ( 17 )လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းကွန်ေက် (မမန်မာနိုင်ငံ)

(၉) အဓမ္မလုပ်အားရစခိုင်းမှု (Forced Labour)

(၁၀) လွတ်လပ်စွာ လှုပ်ေှားသွားလာခွင့်ကို ပိတ်ပင်မခင်း (Obstruction Freedom of Movement)

(၁၁) ပစ္စည်းဥစ္စာများကို သိမ်းဆည်းမခင်းနှင့် ေျက်ဆီးမခင်း (Confiscation Destruction of Property)

(၁၂) အတင်းအဓမ္မ လက်ထပ်ရစမခင်း (Forced Marriage) 

(၁၃) အတင်းအဓမ္မ မပည့်တန်ဆာအမေစ် ရစခိုင်းမခင်း (Forced Prostitution) 

(၁၄) လူကုန်ကူးရောင်းေယ်ရေး (Human Trafficking)

(၁၅) လွတ်လပ်စွာ ရမပာဆိုခွင့်၊ လွတ်လပ်စွာ စုရေးခွင့် ထိပါးရနှာက်ယှက်မှု (Obstruction of Freedom of 

Espression Assembly)

(၁၆) အတင်းအဓမ္မ အခွန်ရကာက်ခံမခင်း (Taxation, Extortion)

မှတ်ချက် မှတ်ချက် 

သင်တန်းသားများ၏ ရေသများတွင် အမေစ်အများဆုံးရသာ လူ့အခွင့်အရေး

ချ ိုးရောက်မှုရခါင်း စဉ်များကို အဓိကထား၍ သက်ဆိုင်ော ောဇေတ်မှုအမေစ် 

သတ်မှတ်နိုင်သည့် အဂဂါေပ်များ (Elements of Crime) ကို အရသးစိတ်ရဆွးရနွး

ရပးေန်။

၁) သတ်မေတ်မခင်း (Killings)၁) သတ်မေတ်မခင်း (Killings)

 လူ့အသက်ကို ရသရစမခင်း။ 

 တေားဥပရေမဲ့ သတ်မေတ်မခင်း။

 အစိုးေ၊ အစိုးေကဲ့သို့ အာဏာစွဲကိုင် လုပ်ရဆာင်ရန

ရသာ အေွဲ့အစည်းများက ပါေင်ပတ်သက်မခင်း။

၂) အစအနရပျာက်ဆုံးမခင်း (Disappearances)၂) အစအနရပျာက်ဆုံးမခင်း (Disappearances)

 တစ်စုံတစ်ရယာက်ကို တေားမေင်ချုပ်ရနှာင်မခင်း (သို့) အမခား တ

ပါးသို့ ရခါ်ရဆာင်သွားမခင်း

 သရဘာဆန္ဒမပါဘဲ ရခါ်ရဆာင်သွားခံေမခင်း

 အစအနရေျာက်မခင်းနှင့် ပတ်သတ်ပပီး အစိုးေ၏မငင်းပယ်မခင်း

 အစိုးေ၊ အစိုးေကဲ့သို့ အာဏာစွဲကိုင် လုပ်ရဆာင်ရနရသာ အေွဲ့

အစည်းများက ပါေင်ပတ်သက်မခင်း။

  



စာမျက်နှာ ( 18 ) လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းကွန်ေက် (မမန်မာနိုင်ငံ)

၃) ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မခင်း၊ လူမဆန်စွာ မပုမူမခင်း (Torture Inhumane Degrading Treatment)၃) ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မခင်း၊ လူမဆန်စွာ မပုမူမခင်း (Torture Inhumane Degrading Treatment)

 ရုပ်ပိုင်း၊ စိတ်ပိုင်းအေ မပင်းထန်စွာနာကျင်ရစမခင်း။

 လူမဆန်စွာ ရိုက်နှက်မခင်း၊ နှိပ်စက်မခင်း။

 ေည်ေွယ်ချက်ေှိေှိမေင့် နာကျင်ရစမခင်း။

 အစိုးေ၊ အစိုးေကဲ့သို့ အာဏာစွဲကိုင်လုပ်ရဆာင်ရန

ရသာ အေွဲ့အစည်းများက ပါေင်ပတ်သက်မခင်း။

၄) အတင်းအဓမ္မ လုပ်အားရပးခိုင်းရစမခင်း  (Forced labour)၄) အတင်းအဓမ္မ လုပ်အားရပးခိုင်းရစမခင်း  (Forced labour)

 လုပ်အား(သို့) ေန်ရဆာင်မှုကို ေယူမခင်း။

 ကာယကံေှင်၏ ဆန္ဒမပါဘဲ အတင်းအဓမ္မ လုပ် 

ရဆာင်မခင်း။

 အမပစ်ရပးေဏ်ခတ်ခံေမည်ဟု ပခိမ်းရမခာက်မခင်း။

 အစိုးေ၊ အစိုးေကဲ့သို့ အာဏာစွဲကိုင် လုပ်ရဆာင်

ရနရသာ အေွဲ့အစည်းများက ပါေင်ပတ်သက်မခင်း။

၅) ကရလးစစ်သားအသုံးမပုမှု (Use of Child Soldiers)၅) ကရလးစစ်သားအသုံးမပုမှု (Use of Child Soldiers)

 တပ်သားအမေစ် စုရဆာင်းမခင်း(သို့) စစ်တပ်

အတွင်း တာေန်ထမ်းရဆာင်ရစမခင်း။

 အသက် (၁၈)နှစ်ရအာက် မေစ်မခင်း။

 တပ်မရတာ်၊ လက်နက်ကိုင်တပ်ေွဲ့တစ်ေွဲ့ေွဲ့တွင် 

ပါေင်ရစမခင်း (သို့) စစ်ပွဲတွင် ပါေင်ရစမခင်း။

 အစိုးေ၊ အစိုးေကဲ့သို့ အာဏာစွဲကိုင် လုပ်ရဆာင်

ရနရသာ အေွဲ့အစည်းများက ပါေင်ပတ်သက်မခင်း။



စာမျက်နှာ ( 19 )လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းကွန်ေက် (မမန်မာနိုင်ငံ)

၆) အတင်းအဓမ္မ ရနေပ်မှ ရေှေ့ရမပာင်းမခင်း (Forced relocation)၆) အတင်းအဓမ္မ ရနေပ်မှ ရေှေ့ရမပာင်းမခင်း (Forced relocation)

 တစ်စုံ တစ်ဦးအား ၎င်း၏ရနအိမ်(သို့) ရမမရနောမှ 

ေယ်ေှားခံေမခင်း။

 အရြကာင်းမဲ့ အတင်းအကျပ် ေယ်ရစမခင်း။

 နိုင်ထက်စီးနှင်းမပုမခင်း(သို့) ကာယကံေှင် သရဘာ 

ဆန္ဒမပါေှိဘဲ လုပ်ရဆာင်မခင်း။

 အစိုးေ၊ အစိုးေကဲ့သို့ အာဏာစွဲကိုင်လုပ်ရဆာင်ရန 

ရသာ အေွဲ့အစည်းများက ပါေင်ပတ်သက်မခင်း။

၇) ပစ္စည်းဥစ္စာများကို သိမ်းဆည်းမခင်းနှင့် ေျက်ဆီးမခင်း ၇) ပစ္စည်းဥစ္စာများကို သိမ်းဆည်းမခင်းနှင့် ေျက်ဆီးမခင်း 

(Confiscation destruction of property)(Confiscation destruction of property)

 ပုဂ္ဂလိကပစ္စည်း ဥစ္စာပိုင်ဆိုင်ခွင့်ကို ချ ိုးရောက်မခင်း။

 တေားဥပရေမဲ့ လုပ်ရဆာင်မခင်း။

 အစိုးေ၊ အစိုးေကဲ့သို့ အာဏာစွဲကိုင်လုပ်ရဆာင်ရနရသာ 

အေွဲ့အစည်းများက ပါေင်ပတ်သက်မခင်း။

၈) မုေိမ်းကျင့်မခင်း (Rape)၈) မုေိမ်းကျင့်မခင်း (Rape)

 လိင်မှု သရဘာသဘာေအေ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ော ကျူး လွန်ခံေ

မခင်း/ လိင်အဂဂါအတွင်း ထိုးသွင်းခံေမခင်း။

 အတင်းအဓမ္မမပုမခင်း (သို့) ကာယကံေှင် ဆန္ဒမပါမခင်း။

 အစိုးေ၊ အစိုးေကဲ့သို့ အာဏာစွဲကိုင်လုပ်ရဆာင်ရန ရသာ 

အေွဲ့အစည်းများက ပါေင်ပတ်သက်မခင်း။

၉) အမခား လိင်ပိုင်းဆိုင်ော အြကမ်းေက်မခင်းများ (Other sexual ၉) အမခား လိင်ပိုင်းဆိုင်ော အြကမ်းေက်မခင်းများ (Other sexual 

violence)violence)

 လိင်မှုသရဘာသဘာေအေ ရဆာင်ေွက်မခင်း။

 နုိင်ထက်စီးနှင်းမပုမှု (သ့ုိ) ကာယကံေှင် သရဘာ ဆန္ဒမပါမခင်း။

 အစိုးေ၊ အစိုးေကဲ့သို့ အာဏာစွဲကိုင် လုပ်ရဆာင်ရနရသာ 

အေွဲ့အစည်းများက ပါေင်ပတ်သက်မခင်း။



စာမျက်နှာ ( 20 ) လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းကွန်ေက် (မမန်မာနိုင်ငံ)

၁၀) အတင်းအဓမ္မ မပည့်တန်ဆာအမေစ် ရစခိုင်းမခင်း (Forced prostitution)၁၀) အတင်းအဓမ္မ မပည့်တန်ဆာအမေစ် ရစခိုင်းမခင်း (Forced prostitution)

 လိင်ပိုင်းဆိုင်ော လုပ်ရဆာင်မှုတခုခု လုပ်ရဆာင်ရစမခင်း။

 နိုင်ထက်စီးနှင်းမပုမှု (သို့) ကာယကံေှင်၏သရဘာဆန္ဒမပါေှိ

မှု။

 ရငွရြကး(သို့) တစုံတောရပးမခင်း။

 အစိုးေ၊ အစိုးေကဲ့သို့ အာဏာစွဲကိုင် လုပ်ရဆာင်ရနရသာ 

အေွဲ့အစည်းများက ပါေင်ပတ်သက်မခင်း။

၁၁) အတင်းအြကပ် လက်ထပ်ရစခိုင်းမခင်း (Forced marriage)၁၁) အတင်းအြကပ် လက်ထပ်ရစခိုင်းမခင်း (Forced marriage)

 နှစ်ဦးနှစ်ေက် တေားေင်ရပါင်းေက်ရစမခင်း။

 နိုင်ထက်စီးနင်းမပုမခင်း (သို့) အနည်းဆုံး ကာယကံေှင်၏

သရဘာဆန္ဒမပါေှိမခင်း။

 အစိုးေ၊ အစိုးေကဲ့သို့ အာဏာစွဲကိုင် လုပ်ရဆာင်ရနရသာ 

အေွဲ့အစည်းများက ပါေင်ပတ်သက်မခင်း။

၁၂) စိတ်ထင်တိုင်း မတေားေမ်းဆီးချုပ်ရနှာင်မခင်းနှင့် ထိန်းသိမ်းမခင်း (Arbitrary illegal arrest detention)၁၂) စိတ်ထင်တိုင်း မတေားေမ်းဆီးချုပ်ရနှာင်မခင်းနှင့် ထိန်းသိမ်းမခင်း (Arbitrary illegal arrest detention)

 တစုံတရယာက်အား ေမ်းဆီးမခင်း (သို့) ချုပ်ရနှာင်မခင်း။

 တေားဥပရေမဲ့ လုပ်ရဆာင်မခင်း။

 ပုဂ္ဂိုလ်ရေး လွတ်လပ်မှုကို ထိခိုက်ရစမခင်း။

 အစိုးေ၊ အစိုးေကဲ့သို့ အာဏာစွဲကိုင် လုပ်ရဆာင်ရနရသာ အေွဲ့

အစည်းများက ပါေင်ပတ်သက်မခင်း။

၁၃) လူကုန်ကူးမခင်း (Human trafficking)၁၃) လူကုန်ကူးမခင်း (Human trafficking)

 လူတစ်ဦး (သို့) လူအများကိုရောင်းေယ်မခင်း။

 နိုင်ထက်စီးနင်းမပုမခင်း (သို့) ကာယကံေှင် သရဘာဆန္ဒမ

ပါေှိမခင်း။

 ရခါင်းပုံမေတ် အမမတ်ထုတ်လိုသည့် ေည်ေွယ်ချက်ေှိမခင်း။

 အစိုးေ၊ အစိုးေကဲ့သို့ အာဏာစွဲကိုင် လုပ်ရဆာင်ရနရသာ 

အေွဲ့အစည်းများက ပါေင်ပတ်သက်မခင်း။



စာမျက်နှာ ( 21 )လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းကွန်ေက် (မမန်မာနိုင်ငံ)

၁၄) လွတ်လပ်စွာ လှုပ်ေှားသွားလာမှုကို ကန့်သတ်မခင်း၊ ပိတ်ပင်မခင်း (Obstruction freedom of movement)၁၄) လွတ်လပ်စွာ လှုပ်ေှားသွားလာမှုကို ကန့်သတ်မခင်း၊ ပိတ်ပင်မခင်း (Obstruction freedom of movement)

 လွတ်လပ်စွာ သွားလာလှုပ်ေှားမှုကို ထိပါးရနှာက်ယှက်မခင်း။

 တေားဥပရေမဲ့လုပ်ရဆာင်မခင်း။

 အစိုးေ၊ အစိုးေကဲ့သို့ အာဏာစွဲကိုင် လုပ်ရဆာင်ရနရသာ အေွဲ့

အစည်းများက ပါေင်ပတ်သက်မခင်း။

၁၅) လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ရော်ရမပာဆိုမှုများကို ကန့်သတ်မခင်း၊ ပိတ်ပင်တားဆီးမခင်း (Obstruction of freedom of ၁၅) လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ရော်ရမပာဆိုမှုများကို ကန့်သတ်မခင်း၊ ပိတ်ပင်တားဆီးမခင်း (Obstruction of freedom of 

expression assembly)expression assembly)

 လွတ်လပ်စွာထုတ်ရော်ရမပာဆိုခွင့်နှင့် လွတ်လပ်စွာ စုရေး

ခွင့်တို့ကို  ထိပါးရနှာက်ယှက်မခင်း။

 တေားဥပရေမဲ့ လုပ်ရဆာင်မခင်း။

 အစိုးေ၊ အစိုးေကဲ့သို့ အာဏာစွဲကိုင် လုပ်ရဆာင်ရနရသာ 

အေွဲ့အစည်းများက ပါေင်ပတ်သက်မခင်း။

၁၆) စိတ်ထင်တိုင်း အခွန်ရကာက်ခံမခင်း (Taxation/ Extortion)၁၆) စိတ်ထင်တိုင်း အခွန်ရကာက်ခံမခင်း (Taxation/ Extortion)

 တစ်ဦး (သို့) ေွာလုံးကျွတ်အား မတေား ဆက်ရြကး

ရကာက်ခံမခင်း။

 နိုင်ထက်စီးနင်းမပုမခင်း။

 ပခိမ်းရမခာက်မခင်း။

 အစိုးေ၊ အစိုးေကဲ့သို့ အာဏာစွဲကိုင် လုပ်ရဆာင်ရနရသာ 

အေွဲ့အစည်းများက ပါေင်ပတ်သက်မခင်း။

Break time ရပးေန် (၅) မိနစ်Break time ရပးေန် (၅) မိနစ်

လှုပ်ေှားမှု - ၁၊ (၂၀) မိနစ်လှုပ်ေှားမှု - ၁၊ (၂၀) မိနစ်

 သင်တန်းသားများအား အင်တာဗျူးလုပ်ောတွင် မည်သည့်အောများကို မလုပ်သင့်သလဲ၊ မည်သည့်အော

များကို ရဆာင်ေွက်သင့်သလဲဆိုသည်ကို ရဆွးရနွးခိုင်းပါ။ 

ထို့ရနာက် နည်းမပက ရဆွးရနွးချက်များအရပါ် မေည့်စွက်ေှင်းလင်း ရဆွးရနွးပါ။



စာမျက်နှာ ( 22 ) လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းကွန်ေက် (မမန်မာနိုင်ငံ)

အရြကာင်းအောနှင့်ဆက်စပ်၍ ဗဟုသုတရပးမခင်း၊ (၄၀) မိနစ်အရြကာင်းအောနှင့်ဆက်စပ်၍ ဗဟုသုတရပးမခင်း၊ (၄၀) မိနစ်

အင်တာဗျူးလုပ်သူ သတိထားေမည့်အချက်များအင်တာဗျူးလုပ်သူ သတိထားေမည့်အချက်များ

 မည်သူ့ကိုမှေ မထိခိုက်ရစေ (DO NO HARM)

 ကရလးများ အပါအေင် စိတ်ေဏ်ောခံစားရနေသူများ၏ တုန့်မပန်မှုကို  သတိမေင့်ရေှာင်ြကဉ်မခင်း (Avoid 

interaction with traumatized individuals including children)

 ရတွ့ဆုံရမးမမန်းခံမည့်သူနှင့် သရဘာတူညီချက်များေယူမခင်း (Always Obtain Informed consent) 

 ရတွ့ဆုံရမးမမန်းခံမည့်သူ၏ ရမှော်မှန်းချက်ကို ထိန်းသိမ်းကိုင်တွယ်မခင်း (Manage expectation)

 မိမိ၏ အခန်းကဏ္ဍကို ေှင်းမပမခင်း (Explain Your Role)

  မလုပ်ရပးနိုင်သည့် အောများကို ကတိမရပးမခင်း (Do not make promises you can’t keep)

အင်တာဗျူးမခင်း နည်းလမ်းများအင်တာဗျူးမခင်း နည်းလမ်းများ

အင်တာဗျူး အဆင့်(၅)ဆင့်အင်တာဗျူး အဆင့်(၅)ဆင့်

 ကကိုတင်မပင်ဆင်မခင်း (Planning and Preparation)

 အင်တာဗျူးခံေသူနှင့် တိုင်ပင်ရဆွးရနွးမခင်း (Engaging with the Victim/Witness)

 ရတွ့ဆုံရမးမမန်းခံေသူ၏ ရမပာဆိုချက်များကို ေယူမခင်း (Obtaining the account)

 ရတွ့ဆုံရမးမမန်းမှု ပပီးဆုံးမခင်း (Closing the interview)

 အချက်အလက်ရပါ် သုံးသပ်မခင်း (Conducting an Evaluation)

အင်တာဗျူးတွင် အသုံးမပုမည့် ကိေိယာများ မပင်ဆင်မခင်းအင်တာဗျူးတွင် အသုံးမပုမည့် ကိေိယာများ မပင်ဆင်မခင်း

 စာအုပ်၊ ရဘာပင်

 အသံေမ်းစက်၊ ဓာတ်ပုံ/ ဗီေီယို ကင်မော (Recorder, Camera)

 ဦးရနှာက် မှတ်ဉာဏ်မေင့် မှတ်မခင်း

အားနည်းချက်၊ အားသာချက်များ အားနည်းချက်၊ အားသာချက်များ 

a ရမးခွန်းပုံစံ၊ စာအုပ်၊ ရဘာပင် (မှတ်တမ်းရကာင်းေေိှမခင်း၊ အချက်အလက်ရပးသူကို အရလးမထား ော 

ရောက်တတ်မခင်း၊ အချနိ်ရနှာင့်ရနှးမှုေှိမခင်း)

a အသံေမ်းစက်၊ ဓာတ်ပုံ/ ဗီေီယို ကင်မော (Recorder၊ Camera) (မှတ်တမ်းရကာင်း ေေှိမခင်း၊ လုံခခုံရေး

အတွက် စိုးေိမ်ေမခင်း၊ ကာယကံေှင်မှ ခွင့်မပုချက်မေနိုင်မခင်း)



စာမျက်နှာ ( 23 )လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းကွန်ေက် (မမန်မာနိုင်ငံ)

a ဦးရနှာက်မှတ်ဉာဏ်မေင့် မှတ်သားမခင်း (လုံခခုံရဘးကင်းမခင်း၊ မှန်ကန်တိကျမှု အားနည်းနိုင်မခင်း၊ ချက်ချင်း 

မချရေးနိုင်ပါက ရမ့တတ်မခင်း)

မှတ်ချက် မှတ်ချက် 

အွန်လိုင်း/ေုန်းတို့မေင့် မှတ်တမ်းတင်ောတွင် လိုက်နာရဆာင်ေွက်ေမည့် အောများ

ကိုပါ ထည့်သွင်း ရဆွးရနွးေန်။ VPN ခံေန်၊ ဆင်းကေ်ကို အလဲအလှယ်လုပ်ေန်။ လုံခခုံ 

ရေးရကာင်းသည့် Signal စသည့် application များ သုံးမခင်း။ 

မှတ်တမ်းမပုစုရေးသားောတွင် ပါေင်ေမည့် အရမခခံအချက်များမှတ်တမ်းမပုစုရေးသားောတွင် ပါေင်ေမည့် အရမခခံအချက်များ

4 မေစ်စဉ်များကို မပုစုရေးသားမခင်း

4 သက်ရသထွက်ဆိုချက်များ

4 ပါေင်သူများ၏ ကိုယ်ရေး အကျဉ်း (ကျူးလွန်သူ၊ ကျူးလွန်ခံေသူ၊ မျက်မမင်သက်ရသ)

4 ဗွီေီယို၊ ဓာတ်ပုံ၊ အသံေိုင်၊ ရဆးမှတ်တမ်း၊ ကျွမ်းကျင်သူများ၏ မှတ်ချက် 

ဘယ်သူ့ကို အင်တာဗျူးမလဲ?ဘယ်သူ့ကို အင်တာဗျူးမလဲ?

 ေှင်သန်လွတ်ရမမာက်လာသူ (Survivor/Victim)

 မျက်မမင်သက်ရသ (Eye-Witnesses)

 အရမခအရန သိကျွမ်းနားလည်သူများ (Others with Knowledge of the facts)

 အစိုးေဌာနများမှ တာေန်ေှိသူများ (Government Official)

 ကျူးလွန်သည်ဟု စွပ်စွဲခံေသူများ (Alleged Perpetrator)

 တဆင့်ြကားသိသူများ (Secondary Sources)

လူရတွ့ရမးမမန်းောတွင် အရလးထားသတိမပုေမည့်သူများ လူရတွ့ရမးမမန်းောတွင် အရလးထားသတိမပုေမည့်သူများ 

သီးသန့်ရတွ့ဆုံေမည့် သူများသီးသန့်ရတွ့ဆုံေမည့် သူများ

 အထက်ပါ လူအုပ်စုများသည် မိမိတို့သွားရောက်ရမးမမန်းသူများမှ အထူးဂရုစိုက် ရမးမမန်းေမည့်သူများ မေစ်

ပပီး ၎င်းတို့ လုံခခုံရေး(သို့) စိတ်ပိုင်းဆိုင်ော၊ ရုပ်ပိုင်းစော ထိခိုက်မှုမေှိရစေန် ေည်ေွယ်ထားေသည်။

 အမျ ိုးသမီးများ - ကျူးလွန်ခံေသူ အမျ ိုးသမီးများ (အထူးသမေင့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ော အြကမ်းေက်မှု ကျူးလွန်ခံ

ေသူ) သည် ထိလွယ်ေှလွယ်မေစ်ပပီး အမခားအုပ်စုများနှင့် မတူညီရသာ အရနအထားတွင်ေှိရန ရသာရြကာင့်

 သွားရောက်ရတွ့ဆုံရမးမမန်းသူများကို အထူးရေွးချယ်ေန် လိုအပ်ပါသည်။ (လိင်ပိုင်းဆိုင်ောနှင့် ညှဉ်းပန်း



စာမျက်နှာ ( 24 ) လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းကွန်ေက် (မမန်မာနိုင်ငံ)

နှိပ်စက်ခံေသည့်အမျ ိုးသမီးများအတွက် အထူး ရေွးချယ်ေန်လိုသည်)

 ကရလး သူငယ်များ- ကရလးသူငယ်များကို ရမးမမန်းသူများသည် ကရလး သရဘာသဘာေ ကို နား လည်

သူများ မေစ်ေန် လိုအပ်သည်။

 ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံေသူများ- ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံေသူများသည် လုံခခုံမှုမေှိရြကာင်း ခံစားရနေသူမေစ်ပပီး 

စိုးေိမ်စိတ် အပမဲေှိရနသူများမေစ်ရသာရြကာင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ော ကျွမ်းကျင်သူများ ရမးမမန်းေန် လိုအပ်သည်။

 မသန်စွမ်းများ-မသန်စွမ်းသူများကို ရမးမမန်းရမပာဆိုောတွင် ၎င်းတို့ ၏ အားနည်းချက်များကို ထည့်သွင်း 

ရမပာဆိုမခင်းမှ ရေှာင်ြကဥ်ေန်လိုအပ်သည်။ မသန်စွမ်းအရေး နားလည်သည့် သူများမှ ရမးမမန်းေန် လို အပ်

သည်။

 စစ်ရေှာင်မပည်သူများ- စစ်ရေှာင်များကို ရမးမမန်းောတွင် ၎င်းတို့၏ ရနထိုင်မှု၊ စားေတ်ရနရေးနှင့် လုံခခုံမှု

 ဆိုင်ော အရမခအရနကို နားလည်သိေှိေန် လိုအပ်သည်။ ၎င်းတို့ကို ထိခိုက်ရစမည့် အရမပာအဆို အမူအ ော

များကို အထူးဂရုစိုက်ေန်လိုအပ်သည်။

 ကျူးလွန်သူအမေစ် စွပ်စွဲခံေသူများ- ရမးမမန်းသူသည် ရမေဆိုသူ၏ အချက်အလက်များ လှေ ိူ ့ေှက်သိမ်းဆည်း

မှုကို အရလးထားေန်လိုအပ်ပပီး ရမးမမန်းခံေသူအြကား ယုံြကည်မှုတည်ရဆာက်ေန် လိုအပ်သည်။ ရမးမမန်း

သူသည် လိုအပ်သည့် အချက်အလက်များကို မပင်ဆင်ေန် လိုအပ်ပပီး ဘက်လိုက်မှုမေှိရစေန် လုပ်ရဆာင်

သင့်သည်။ 

မှတ်ချက်မှတ်ချက်

တေားဥပရေအေ အမှုထင်ေှားရြကာင်း တေားရုံးမှ စီေင်ချက် မချမ မခင်း ကျူးလွန်

သူဟု စွပ်စွဲခံေသူများအား တေားခံဟု သတ်မှတ်မခင်း၊ တေားခံကဲ့သို့ မပုမူ ဆက်ဆံ

မခင်းမျ ိုး မမပုလုပ်ေရပ။ 

Break time ရပးေန် (၅) မိနစ်Break time ရပးေန် (၅) မိနစ်



စာမျက်နှာ ( 25 )လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းကွန်ေက် (မမန်မာနိုင်ငံ)

ရမးခွန်းမပင်ဆင်မခင်းရမးခွန်းမပင်ဆင်မခင်း

ေည်ေွယ်ချက် ေည်ေွယ်ချက် 

 အချက်အလက်ရကာက်ယူောတွင် အဓိကကျသည့် ရမးခွန်းများကို စနစ်တကျ မပင်ဆင်တတ်ရစေန်

လှုပ်ေှားမှု - ၁၊ (၃၀) မိနစ်လှုပ်ေှားမှု - ၁၊ (၃၀) မိနစ်

 လက်ေှိ အရမခအရနတွင် မပည်နယ်နှင့်တိုင်း ရေသအတွင်း မေစ်ပွားရလ့ေှိရသာ လူ့အခွင့်အရေး ချ ိုးရောက်

မှုများ ကို ရော်ထုတ်ပပီး မှတ်တမ်းတင်မခင်းကို အေွဲ့လိုက်လုပ်ရဆာင်သွားေန်။

 သင်တန်းသားများအား Top 17 list တွင် ပါေင်သည့် မတူညီရသာ မေစ်ေပ် (၃) ခုကို ရေွးချယ်ပပီး အေွဲ့ (၃) 

ခု ေွဲ့၍ ရမးခွန်းတစ်စုံစီ မပင်ဆင်ရစပါ။ ရဆွးရနွးချက်များကို မပန်လည်တင်မပရစပပီး လိုအပ်သည်များကို နည်းမပက 

မေည့်စွက်ပါ။

အရြကာင်းအောနှင့်ဆက်စပ်၍ ဗဟုသုတရပးမခင်း၊ (၂၀) မိနစ်အရြကာင်းအောနှင့်ဆက်စပ်၍ ဗဟုသုတရပးမခင်း၊ (၂၀) မိနစ်

 အင်တာဗျူးစဉ် ရမးခွန်းရမးမမန်းောတွင် အထက်ပါ သတိမပုေမည့် အချက်များ အမပင် အပိတ်ရမးခွန်း၊

 ဦးရဆာင်ရမးခွန်းများ ရမးမခင်း၊ နိမိတ်မပရမးခွန်းများရမးမခင်း မမပုလုပ်ဘဲ  အေွင့်ရမးခွန်း/ ဘ (၆)လုံးမေင့် စတင်

ရမးမမန်းပပီး ဆက်စပ်ရမးခွန်းများ ဆက်လက်ရမးမမန်းေပါမည်။

 ဘယ်လိုချ ိုးရောက်မှု အမျ ိုးအစားလဲ? (Top-17,Crimes) (What?)

 ဘယ်သူက ချ ိုးရောက်တာလဲ? (အမည်၊ ောထူး၊ တပ်) (Who?)

 ဘယ်သူ့ကို ကျူးလွန်တာလဲ? (to Whom?)

 ဘယ်ချနိ်မှာ ကျူးလွန်တာလဲ? (When?)

 ဘယ်ရနောမှာ ကျူးလွန်တာလဲ? (Where?)

 ဘယ်လိုပုံစံ ချ ိုးရောက်သွားလဲ? (How?)

 ဘယ်လို လက်နက်မျ ိုးနဲ့ လူအင်အား ဘယ်ရလာက် အသုံးမပုလဲ? 

 မေစ်စဉ်မှာ မျက်မမင်သက်ရသေှိလား? 

 ဆက်စပ်ရမးမမန်းမခင်း.........

လက်ရတွ့အမေစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ဆက်စပ်ရပးမခင်း၊ (၁၅) မိနစ်လက်ရတွ့အမေစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ဆက်စပ်ရပးမခင်း၊ (၁၅) မိနစ်

4 မပင်ဆင်လိုက်သည့် ရမးခွန်းရတွက လက်ရတွ့ အင်တာဗျူးေို့အတွက် ဘယ်အချက်ရတွ ထပ်မေည့်ေို့ 

လိုအပ်ဦးမလဲ။



စာမျက်နှာ ( 26 ) လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းကွန်ေက် (မမန်မာနိုင်ငံ)

4 လက်ရတွ့အင်တာဗျူးတဲ့အခါမှာ ဘယ်လိုရမးခွန်းရတွကို အဓိကထားပပီး ရမးသင့်သလဲ။ ဘာရြကာင့်လဲ။

 ထို့ရနာက် သင်တန်းသားများေဲ့ ရမးခွန်းများကို ရမးခွန်းတစ်စုံ ထွက်လာသည်အထိ မပင်ပပီး သင်ခန်းစာ

များနှင့် အင်တာဗျူးလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် ချတိ်ဆက်ရဆွးရနွးပပီး အနှစ်ချုပ်ရပးပါ။ 

ရလ့လာေသည့်သင်ခန်းစာမှ မည်ကဲ့သို့လုပ်ရဆာင်နိုင်မလဲ အရမေေှာမခင်း၊ (၅) မိနစ်

4 သင်တန်းသားများ၏ လက်ေှိပတ်ေန်းကျင်အရမခအရနတွင် မည်ကဲ့သို့ရသာ လူ့အခွင့်အရေး ချ ိုး ရောက်ခံ

ရနေသူများ ေှိပါသလဲ။

4 ထိုသူတို့ဆီက အချက်အလက်ရကာက်ယူေို့ ဘာရတွ ရဆာင်ေွက်သင့်သလဲ။ 

စုစုရပါင်း မိနစ် (၁၈၀) စုစုရပါင်း မိနစ် (၁၈၀) 

အမမင်ဆိုင်ော အချက်အလက်များရကာက်ယူစုရဆာင်းမခင်းအမမင်ဆိုင်ော အချက်အလက်များရကာက်ယူစုရဆာင်းမခင်း

ေည်ေွယ်ချက် ေည်ေွယ်ချက် 

 အမမင်ဆိုင်ော အချက်အလက်များရကာက်ယူစုရဆာင်းမည့် နည်းလမ်းများ သိေှိနားလည်ရစေန်

 အချက်အလက်များ အရေးကကီးသည့်အရြကာင်း သိေှိနားလည်လာရစေန်

 ကျူးလွန်သူများ၏ အချက်အလက်ရကာက်ယူမခင်းဆိုင်ော အရြကာင်း သိေှိနားလည်ရစေန် 

  

 လူ့အခွင့်အရေးချ ိုးရောက်မှု မှတ်တမ်းနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်ရနသည့် အချက်အလက်များ ရကာက်ယူ

မပုစုမခင်းသည် အရေးကကီးသည့် အောတစ်ခုမေစ်သည်။ နစ်နာဆုံးရှုံးသူများအတွက် အမှန်တေားနှင့် တေားမှေတမှု 

ေေှိရစေန် ရော်ရဆာင်ောတွင် တိကျမှန်ကန်မှုေှိပပီး သက်ရသအရထာက်အထားများ ခိုင်လုံသည့် မှတ်တမ်းမေစ်ေန် 

လိုအပ်သည်။ 

လှုပ်ေှားမှု - ၁၊ (၂၀) မိနစ်လှုပ်ေှားမှု - ၁၊ (၂၀) မိနစ်

သင်တန်းသားများကို အေွဲ့နှစ်ေွဲ့ခွဲ၍ ရအာက်ပါရမးခွန်းတစ်ခုစီကို ရဆွးရနွးရစပါ။

 အေွဲ့ (၁) - အမမင်ဆိုင်ော အချက်အလက်များ ရကာက်ယူမပုစုေန် ဘာရြကာင့်အရေးကကီးတာလဲ။ 

 အေွဲ့ (၂) - ဘယ်လိုအချက်အလက်ရတွကို ရကာက်ယူမပုစုထားေို့ လိုအပ်သလဲ။

အေွဲ့လိုက်မပန်လည်တင်ဆက်ရစပပီး ဦးရဆာင်သူမှ မပန်လည် အနှစ်ချုပ်ရဆွးရနွးရပးပါ။

အရြကာင်းအောနှင့် ဆက်စပ်သည့် ဗဟုသုတရပးမခင်း၊ (၃၀) မိနစ်အရြကာင်းအောနှင့် ဆက်စပ်သည့် ဗဟုသုတရပးမခင်း၊ (၃၀) မိနစ်



စာမျက်နှာ ( 27 )လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းကွန်ေက် (မမန်မာနိုင်ငံ)

အချက်အလက်များရကာက်ယူောတွင် - မူလသတင်းေင်းမမစ်မေစ်သည့်

4 ကျူးလွန်ခံေသူ

4 မျက်မမင်သက်ရသ

4 ကျူးလွန်ခဲ့သူ

4 ဓါတ်ပုံ နှင့် ရုပ်သံမှတ်တမ်းများ

4 အခင်းမေစ်ပွားောရမမပုံမှတ်တမ်း

4 ရဆးမှတ်တမ်းနှင့် တေားေင် (ဥပရေဆိုင်ော)မှတ်တမ်းများ

4 ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ော သက်ရသခံအရထာက်အထားများ

Break time ရပးေန် (၅) မိနစ်Break time ရပးေန် (၅) မိနစ်

လှုပ်ေှားမှု - ၂၊ (၁၅) မိနစ်လှုပ်ေှားမှု - ၂၊ (၁၅) မိနစ်

 ကျူးလွန်သူများ အချက်အလက် ေှာရေွ စုရဆာင်းောတွင် ကကုံရတွ့နိုင်သည့် စိန်ရခါ်မှု အခက်အခဲများ ဘာ

ရတွေှိနိုင်မလဲ။

 သင်တန်းသားများ၏ ရဆွးရနွးမှုအရပါ် ဦးရဆာင်သူမှ မပန်လည်အနှစ်ချုပ် မေည့်စွက်ရပးပါ။

အရြကာင်းအောနှင့် ဆက်စပ်သည့် ဗဟုသုတရပးမခင်း၊ (၃၀) မိနစ်အရြကာင်းအောနှင့် ဆက်စပ်သည့် ဗဟုသုတရပးမခင်း၊ (၃၀) မိနစ်

ကျူးလွန်သူများ၏ အချက်အလက်များကို ရကာက်ယူမခင်းကျူးလွန်သူများ၏ အချက်အလက်များကို ရကာက်ယူမခင်း

 လူ့အခွင့်အရေးချ ိုးရောက်ခံေသည့် အေပ်သားများ၊ နစ်နာဆုံးရှုံးသူများအတွက် အမှန်တေားနှင့် တေား

မှေတမှု ရော်ရဆာင်ောတွင် အချက်အလက် မှန်ကန်တိကျေန် လိုအပ်သည့်အမပင် ကျူးလွန်သူများ၏ အချက် 

အလက်များကိုလည်း မပုစုေန်အရေးကကီးသည်။ ကျူးလွန်သူများ၏ အချက်အလက်များ ရကာက်ယူမပုစုမခင်းသည် 

တာေန်ယူမှု၊ တာေန်ခံမှုေှိရစေန်ရသာ်လည်းရကာင်း၊ အမပစ်ရပးအရေးယူမခင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ေရနသည့် ဓရလ့အ 

ဆုံးသတ် တိုက်ေျက်ေန်အတွက်လည်း အရထာက်အကူမေစ်ရစသည်။ 

 ကျူးလွန်သူများ၏ အချက်အလက်ကို ေေှိရစေန်အတွက် သက်ဆိုင်ောနယ်ရမမအတွင်း လှုပ်ေှားရနသည့်

စစ်ရြကာင်းများ၊ တပ်ေင်း၊ (ခလေ၊ ခမေ)၊ တပ်မ၊ ဗျူဟာ၊ နယ်ရမမခံတပ် (ဥပမာ- ေမခ၊ ကတိဂံတိုင်း) စသမေင့် သိ

ထားေန် လိုအပ်ပပီး စစ်တပ်စစ်အဂဂါစဥ်များ မပုစုထုတ်ရေသည့် အေွဲ့အစည်းများမှ ထုတ်ရေသည့် စာအုပ် စာတန်း

များအားလည်း ရလ့လာေန်လိုအပ်သည်။ စစ်တပ်တွင် နယ်ရမမခံ တပ်ေင်း၊ တပ်မအလိုက်၊ ကျွမ်းကျင်မှု  အလိုက် 

(ဆက်သွယ်ရေး၊ ရဆး၊ အရမမာက် စသမေင့်) အသုံးမပုသည့် လက်ရမာင်းတံဆိပ်များ၊ ောထူး အဆင့်အတန်းများကို

လည်း ရလ့လာသိေှိထားလှေင် ရတွ့ဆုံရမးမမန်းသည့်အခါ ကျူးလွန်သူများထံမှ ေေှိသည့် အချက်အလက်များနှင့် 

ရပါင်းစပ်ပပီး အနီးစပ်ဆုံး ခန့်မှန်းနိုင်သည်။ ထို့အမပင် Social media များတွင် တင်ထား သည့် ဗီေီယို၊ ဓာတ်ပုံများ



စာမျက်နှာ ( 28 ) လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းကွန်ေက် (မမန်မာနိုင်ငံ)

ကိုြကည့်၍လည်း ကျူးလွန်သူများ၏ အချက်အလက်ကို ခန့်မှန်းနိုင်သည် (လက်ရမာင်း တံဆိပ်၊ ကိုင်ရဆာင်သည့် 

လက်နက်၊ ရမပာဆိုသည့် စကား)

Break time ရပးေန် (၅) မိနစ်Break time ရပးေန် (၅) မိနစ်

အန္တောယ်မေစ်ရစနိုင်ရသာ အရမခအရနများအန္တောယ်မေစ်ရစနိုင်ရသာ အရမခအရနများ

ေည်ေွယ်ချက်ေည်ေွယ်ချက ်

 အချက်အလက်မှတ်တမ်းယူောတွင် ကကုံရတွ့ေနိုင်သည့် အခက်အခဲနှင့် အန္တောယ်များကို ကကိုတင် 

အကဲ မေတ်နိုင်ေန်။

 ထိုကဲ့သို့ အန္တောယ်များကကုံလာေပါက မည်ကဲ့သို့ အရမေေှာရဆာင်ေွက်သင့်သည်ကို စီမံရဆာင်ေွက် 

နိုင်ေန်။

 ကျူးလွန်သူများ၏ အချက်အလက်များ မပုစုောတွင် မိမိအတွက်ရသာ်လည်းရကာင်း အေွဲ့အစည်းအတွက်

ရသာ်လည်းရကာင်း အန္တောယ်ကျရောက်နိုင်သည်။ ထို့ရြကာင့် ကျရောက်လာမည့် အန္တောယ်ရလျာ့နည်းလာ ရစ

ေန် အချက်အလက်ဆိုင်ော အဓိကအချက်များ၊ အချက်အလက်လုံခခုံမှုနှင့် ခေီးသွားမခင်းဆိုင်ော လုံခခုံမှု များလည်း 

သိထားေန် လိုအပ်သည်။ 

လှုပ်ေှားမှု - ၁၊ (၂၀) မိနစ်လှုပ်ေှားမှု - ၁၊ (၂၀) မိနစ်

သင်တန်းသားများကို အေွဲ့နှစ်ေွဲ့ခွဲ၍ ရအာက်ပါရမးခွန်းများကို အေွဲ့ငယ်အတွင်း ရဆွးရနွးအရမေေှာရစပါ။

အေွဲ့ (၁) - အချက်အလက်များ ရကာက်ယူစုရဆာင်းောတွင် မည်သည့်အန္တောယ်များ ေင်ဆိုင်ကကုံရတွ့ေနိုင်သလဲ။

အေွဲ့ (၂) - အန္တောယ်များ ေင်ဆိုင်ကကုံရတွ့ေပါက ရမေေှင်းရဆာင်ေွက်ေန် မည်သည့်အစီအစဉ်များကို ကကိုတင်

ချမှတ်ထားသင့်သလဲ။

အရြကာင်းအောနှင့် ဆက်စပ်သည့် ဗဟုသုတရပးမခင်း၊ (၃၀) မိနစ်အရြကာင်းအောနှင့် ဆက်စပ်သည့် ဗဟုသုတရပးမခင်း၊ (၃၀) မိနစ်

 တိုက်ခိုက်ခံေနိုင်/ အပငိုးထားခံေနိုင်၊

 မတေားေမ်းဆီးထိန်းသိမ်းမခင်း/ ညှင်းပန်းနှိပ်စက်မခင်း/

 မတေားသည့် မပစ်မှုဆိုင်ော ဥပရေများနှင့်တေားစွဲဆိုမခင်း/ ရထာင်ချမခင်း နှင့် အသတ်ခံေနိုင်မခင်း

 လူမျ ိုးစု ပဋိပက္ခမေစ်လာနိုင်

 အမုန်းတေားတိုးလာနိုင်



စာမျက်နှာ ( 29 )လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းကွန်ေက် (မမန်မာနိုင်ငံ)

အဓိကကျသည့်အချက်/စည်းမျဉ်းများအဓိကကျသည့်အချက်/စည်းမျဉ်းများ

 ောနှုန်းမပည့်လုံခခုံမည်ဟု အာမခံချက်မေှိ။

 လုံခခုံရေးအေ တာေန်ယူမှုကို မှေရေမခင်း

 သတင်းမရပါက်ြကားရစရေး။

အရမခခံသတင်းအချက်အလက်လုံခခုံမှုအရမခခံသတင်းအချက်အလက်လုံခခုံမှု

4 အရေးကကီးသည့် သတင်းအချက်အလက်များကို ရသချာစွာသိမ်းဆည်းထားေန် (အလွယ်မထားေန်)၊ မေစ်

 နိုင်ပါက အချက်အလက်များ ထည့်သွင်းေန် တည်ရဆာက်ထားသည့် Database များအတွင်း ထည့်သွင်း

ေန် (ဥပမာ-Tella, Uwazi စသမေင့်)

4 အရမခအရနရပါ်မူတည်၍ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်နှင့် မေစ်စဉ်များကို သီးသန့်ခွဲမခားသိမ်းဆည်းေန်။

4 အသုံးမပုပပီးသား စာေွက်စာတမ်းများအား ေျက်ဆီး / မီးေှို့ပစ်ေန်။ (အလွယ်မပစ်မိရစေန်)

ခေီးသွားမခင်းနှင့် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်လုံခခုံရေး ဂရုမပုေန်ခေီးသွားမခင်းနှင့် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်လုံခခုံရေး ဂရုမပုေန်

4 ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များနှင့် သတင်းအချက်အလက်များအား သီးမခားစီ လှေ ို ့ေှက်ကုေ်မေင့် 

သိမ်းဆည်းေန်။

4 မည်သည်က လုံခခုံရေးဆိုင်ောလှေ ို့ေှက်ချက်မေစ်သည် မည်သည်က လုံခခုံရေးဆိုင်ော သတင်းအချက်အ 

လက်မေစ်သည်တို့ကို ဆုံးမေတ်ခွဲမခားေန်။

4 သတင်းအချက်အလက်များကို စကားေှက်မေင့် ကာကွယ်ေန်၊ အသုံးမပုသည့်စကားေှက်များကို ရသချာ 

မှတ်ထားပပီးသိမ်းဆည်းေန်၊ စကားေှက်များ မရမ့ရလျာ့ရစေန်။

4 မိမိ၏ေုန်း၊ လက်ဆွဲကွန်ပျူတာ (laptop), အသံေမ်းစက်များအား ရသချာစွာ ဂရုစိုက်ေန်။

4 ေုန်း၊ လက်ဆွဲကွန်ပျူတာ (laptop) များအား လုံခခုံမှုအားရကာင်းသည့် စကားေှက်များ ထားေှိေန်။

4 ေုန်း၊ လက်ဆွဲကွန်ပျူတာ (laptop) များေှိ အရေးကကီးအချက်အလက်များအား လုံခခုံစိတ်ချေသည့် ရန ော

သို့ ရပးပို့သိမ်းဆည်းပပီးပါက ချက်မခင်းေျက်ပစ်ေန်။

သတင်းအချက်အလက်များအားရသချာစွာ စီမံခန့်ခွဲမခင်းသတင်းအချက်အလက်များအားရသချာစွာ စီမံခန့်ခွဲမခင်း

4 စုရဆာင်းမခင်း

4 ေိုင်ခွဲမခင်း

4 သိမ်းဆည်းမခင်း

4 မိမိသွားရောက်မည့်ရေသ၏ ပထေီအရမခအရန၊ သမိုင်းရြကာင်းများအား ကကိုတင်ရလ့လာဆန်းစစ်မခင်း



စာမျက်နှာ ( 30 ) လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းကွန်ေက် (မမန်မာနိုင်ငံ)

4 မိမိအေွဲ့အစည်းနှင့် အမခားစိတ်ချေရသာသူများအား အသိရပးထားမခင်း

4 စိတ်ပိုင်းဆိုင်ောအတွက် မပင်ဆင်ထားမခင်း

4 အလုပ်အေင်းအမမစ်များအား ကကိုတင်စီစဉ်ထားမခင်း

4 မပည်တွင်းမပည်ပ အေွဲ့အစည်းများနှင့်သတင်းမီေီယာများအား ချတိ်ဆက်ထားမခင်း

လက်ရတွ့မေစ်ေပ်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ဆက်စပ်ရပးမခင်း၊ (၂၀) မိနစ်လက်ရတွ့မေစ်ေပ်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ဆက်စပ်ရပးမခင်း၊ (၂၀) မိနစ်

သင်တန်းသားများကို အေွဲ့နှစ်ေွဲ့ခွဲ၍ ရအာက်ပါ ရမးခွန်းများကို ရဆွးရနွးအရမေေှာရစပါ။

အေွဲ့ ၁- အမမင်ဆိုင်ော အချက်အလက်များကို မည်သည့်ရနောများတွင် ေှာရေွရတွ့ေှိ ရကာက်ယူနိုင်မည်လဲ။

အေွဲ့ ၂ - ရကာက်ယူေေှိသည့် အချက်အလက်များကို မည်ကဲ့သို့ စနစ်တကျ သိမ်းဆည်းမည်လဲ။

ရဆွးရနွးချက်များကို တစ်ေွဲ့ချင်းစီမပန်လည်တင်မပရစပပီး လိုအပ်သည်များကို နည်းမပမှ မေည့်စွက်ရဆွးရနွးပါ။

ရလ့လာေသည့်သင်ခန်းစာမှ မည်ကဲ့သို့လုပ်ရဆာင်နိုင်မလဲ အရမေေှာမခင်း၊ (၅) မိနစ်ရလ့လာေသည့်သင်ခန်းစာမှ မည်ကဲ့သို့လုပ်ရဆာင်နိုင်မလဲ အရမေေှာမခင်း၊ (၅) မိနစ်

- ဘာရတွရလ့လာ သိေှိခဲ့ေသလဲ။ 

စုစုရပါင်း မိနစ် (၁၈၀) စုစုရပါင်း မိနစ် (၁၈၀) 



စာမျက်နှာ ( 31 )လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းကွန်ေက် (မမန်မာနိုင်ငံ)

 

ေည်ေွယ်ချက်ေည်ေွယ်ချက်

 လူ့အခွင့်အရေးနှင့်သက်ဆိုင်ရသာ နိုင်ငံတကာဥပရေများကို သိေှိနားလည်လာရစေန်။

 မှတ်တမ်းတင်မခင်းနှင့်ပတ်သက်ပပီး အရသးစိတ်ရလ့လာမှုများ၊ ရလ့ကျင့်မှုများ လုပ်ခဲ့ြကသည်။ မည်သည့်

 အတွက်ဆိုရသာ် လူ့အခွင့်အရေးချ ိုးရောက်မှုများသည်  တကယ်မေစ်ခဲ့သည့် မေစ်ေပ်များဆိုသည်ကို သက်ရသမပ 

နိုင်ေန်၊ ကျူးလွန်သည့်သူများ မပစ်ေဏ် ကင်းလွတ်ခွင့် အရလ့အထကို တိုက်ေျက်၍ တာေန်ယူ တာေန်ခံမှုေှိရစ ေန်၊ 

အတိတ်ကာလမှ နစ်နာခံစားေသူသူများအတွက် အမှန်တေားနှင့် တေားမှေတမှုကို ေှာရေွရပးနိုင်ေန်မေစ် သည်။ လူ့

အခွင့်အရေးချ ိုးရောက်မှုများကို ကိုင်တွယ်ရဆာင်ေွက်ေန်အတွက် နိုင်ငံတကာမှ မပဌာန်းထားသည့် ဥပရေများကို 

ရလ့လာ သိေှိထားေန် လိုအပ်သည်။

လှုပ်ေှားမှု - ၁၊ (၂၀) မိနစ်လှုပ်ေှားမှု - ၁၊ (၂၀) မိနစ်

 သင်တန်းသားများကို နိုင်ငံတကာ လူ့အခွင့်အရေးနှင့်သက်ဆိုင်ရသာ ဥပရေများ၊ မမန်မာနိုင်ငံမှ လက်မှတ် 

ထိုးထားသည့် နိုင်ငံတကာဥပရေများကို ရဆွးရနွးရစပါ။

အမပန်အလှန်ရဆွးရနွးမခင်း၊ (၂၀) မိနစ်အမပန်အလှန်ရဆွးရနွးမခင်း၊ (၂၀) မိနစ်

 သင်တန်းသားများကို အေွဲ့နှစ်ေွဲ့ခွဲပါ။ ထို့ရနာက်ရအာက်ပါ ရမးခွန်းနှစ်ခုကို အေွဲ့လိုက်ရဆွးရနွးရစပါ။

 ေီဥပရေရတွကို ဘယ်ရနောရတွမှာ အသုံးချလို့ေနိုင်မလဲ။

 ေီဥပရေရတွက ဘယ်ရလာက်ထိ မမန်မာနိုင်ငံအတွက် အသုံးတည့်နိုင်သလဲ။

ရဆွးရနွးချက်များကို အေွဲ့လိုက်မပန်လည်တင်မပရစပါ။

အရြကာင်းအောနှင့်ဆက်စပ်၍ ဗဟုသုတရပးမခင်း၊ (၃၀) မိနစ်အရြကာင်းအောနှင့်ဆက်စပ်၍ ဗဟုသုတရပးမခင်း၊ (၃၀) မိနစ်

 လူ့အခွင့်အရေးချ ိုးရောက်မှုရတွ မမပုလုပ်နိုင်ရစေို့ ကကိုတင်တားမမစ်၊ ကာကွယ်ထားတဲ့ နိုင်ငံတကာ ဥပရေ

ရတွ အများအမပားေှိပါတယ်။ အဲ့ေီဥပရေအမျ ိုးအစားများက

 နိုင်ငံတကာ လူ့အခွင့်အရေး ဥပရေ၊ 

 နိုင်ငံတကာ လူသားချင်းစာနာရထာက်ထားမှုဥပရေ

 နိုင်ငံတကာ ောဇေတ်ဥပရေ ဆိုပပီး (၃) မျ ိုးခွဲမခား ထားပါတယ်။ 



စာမျက်နှာ ( 32 ) လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းကွန်ေက် (မမန်မာနိုင်ငံ)

(၁) နိုင်ငံတကာ လူ့အခွင့်အရေးဥပရေက လူ့အခွင့်အရေးအရမခခံမူရပါ်မှာ အဓိကထားပပီး လူ့အခွင့် 

အရေး ဆုံးရှုံးနစ်နာခံစားမှုရတွ မေှိေရအာင် မပဌာန်းထားသည့် ဥပရေများမေစ်သည်။

(၂) နိုင်ငံတကာ လူသားချင်းစာနာရထာက်ထားမှုဥပရေက အဓိကအားမေင့် စစ်မက်မေစ်ပွားရနချနိ်တွင် 

လိုက်နာရစာင့်ထိန်းေမည့် အောများကို မပဌာန်းထားသည့် ဥပရေမေစ်သည်။

(၃) နိုင်ငံတကာ ောဇေတ်ဥပရေက လူသားများအရပါ်  ကကီးရလးသည့် ောဇေတ်မှုများ ကျူးလွန်သူများ

အား နိုင်ငံတကာောဇေတ်ခုံရုံးတွင် တေားစွဲဆို အမပစ်ရပးအရေးယူနိုင်ရစေန် မပဌာန်းထားသည့်

 ဥပရေမေစ်သည်။

Break Time ရပးေန် (၅) မိနစ်Break Time ရပးေန် (၅) မိနစ်

တေားစီေင်ရေးယန္တေားများတေားစီေင်ရေးယန္တေားများ

ေည်ေွယ်ချက်ေည်ေွယ်ချက်

- လူ့အခွင့်အရေးချ ိုးရေါက်မှု ကျူးလွန်ခဲ့သူများကို တေားစွဲဆိုအရေးယူနိုင်သည့် နိုင်ငံတကာ တေား 

စီေင်ရေး ယန္တေားများအရြကာင်း သိေှိလာရစေန်။

အမပန်အလှန်ရဆွးရနွးမခင်း၊ (၂၀) မိနစ်အမပန်အလှန်ရဆွးရနွးမခင်း၊ (၂၀) မိနစ်

 လူ့အခွင့်အရေးချ ိုးရောက်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ တားမမစ်ပိတ်ပင်ထားသည့် နိုင်ငံတကာ ဥပရေများ ေှိရန

ရသာ်လည်း ချ ိုးရောက်မှုများ၊ ကျူးလွန်မှုများ ေှိရနြကသည့်တွက် ကျူးလွန်သူများအား တေားစွဲဆို အမပစ်ရပး

အရေးယူနိုင်ေန် ကုလသမဂ္ဂ၏ ယန္တေားအပါအေင် သီးမခားလွတ်လပ်သည့် နိုင်ငံတကာတေားရုံးများေှိသည်။ 

တေားစွဲဆိုသည့်လုပ်ငန်းစဉ်များ ရဆာင်ေွက်သည့်အခါအကန့်အသတ်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားေန်လည်း အရေး 

ကကီးသည်။

Discussion: Discussion:  သင်တန်းသားများကို ရအာက်ပါရမးခွန်းများရမး၍ ရဆွးရနွးရစပါ။

 ရိုဟင်ဂျာများအရပါ် လူ့အခွင့်အရေးချ ိုးရောက်မှုများအတွက် မမန်မာနိုင်ငံကို ICC က စုံစမ်းစစ်ရဆးမှုများ 

မပုလုပ်ရနပါသလား။

 ICC က ရိုဟင်ဂျာအရေးအရပါ် ရဆာင်ေွက်ရသာ်လည်း မမန်မာနိုင်ငံ တမခားရေသများတွင် မေစ်ပွားရန

ရသာ ောဇေတ်မှုများအတွက် ဘာရြကာင့် တေားစွဲဆို၊ စုံစမ်းစစ်ရဆးမှုရတွ မလုပ်သလဲ။

 အဘယ်ရြကာင့် ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံက မမန်မာနိုင်ငံကို ICJ တွင် တေားစွဲနိုင်ခွင့် ေှိသနည်း။

 အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံတွင် မမန်မာနိုင်ငံနှင့် ပတ်သက်၍ Universal Jurisdiction ရဆာင်ေွက်ရနသည့် အမခ

အရန (လိုအပ်ပါက) 



စာမျက်နှာ ( 33 )လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းကွန်ေက် (မမန်မာနိုင်ငံ)

အရြကာင်းအောနှင့်ဆက်စပ်၍ ဗဟုသုတရပးမခင်း၊ (၃၀) မိနစ်အရြကာင်းအောနှင့်ဆက်စပ်၍ ဗဟုသုတရပးမခင်း၊ (၃၀) မိနစ်

 နိုင်ငံတကာအေွဲ့အစည်းများ၊ အစိုးေ သို့မဟုတ် ကုလသမဂ္ဂထံ အစီေင်ခံတင်မပေန်၊ နိုင်ငံတကာ တေားရုံး

များတွင်  သက်ရသအမေစ် တင်မပေန် စနစ်တကျမေစ်ေန် လိုအပ်သည်။ ကုလသမဂ္ဂနှင့် နိုင်ငံတကာ၏ လူ့အခွင့်အရေး

ချ ိုး ရောက်မှုဆိုင်ော အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ချက်များနှင့် အညီ မေစ်ေမည်။  ထို့ရြကာင့် နိုင်ငံတကာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း

ယန္တေားများနှင့် ချတိ်ဆက်ရဆာင်ေွက်သည့်အခါ ထိရောက် ရကာင်းမွန်မပည့်စုံသည့် အချက်အလက်များ ေေှိေန် 

အပ်သည်။ 

 လူ့အခွင့်အရေးချ ိုးရောက်မှုများ၊ လူသားများအရပါ် ကျူးလွန်သည့် ဆိုးေွားေက်စက်ရသာ ောဇေတ်မှုများ 

အတွက် တေားစွဲဆိုနိုင်သည့် နိုင်ငံတကာတေားရုံးများမှာ-

 နိုင်ငံတကာ တေားရုံး (ICJ)

 နိုင်ငံတကာ ောဇေတ်ခုံရုံး (ICC)

 အမပည်မပည်ဆိုင်ော တေားစီေင်ပိုင်ခွင့်မူ (UJ) နှင့် အမခားရပါင်းစပ်ေွဲ့စည်းနိုင်သည့် တေားရုံးများ ေှိသည်။

 ေါ့အမပင် မမန်မာနိုင်ငံအတွင်း လူ့အခွင့်အရေးချ ိုးရောက်မှုများကို ရစာင့်ြကည့်ရလ့လာ မှတ်တမ်းတင်ေန်

ကုလသမဂ္ဂမှ ေွဲ့စည်းရပးထားသည့် မမန်မာနိုင်ငံဆိုင်ော လွတ်လပ်ရသာ စုံစမ်းစစ်ရဆးမှု ယန္တေား (IIMM) အရန

နှင့်လည်း ကျူးလွန်သူများကို တေားစွဲဆိုနိုင်ရေးအတွက် အမှုတွဲေိုင်များကို မပင်ဆင်ရနသည့် လုပ်ငန်းစဉ် များ ေှိ

သည်။

Break Time ရပးေန် (၅) မိနစ်Break Time ရပးေန် (၅) မိနစ်

လက်ရတွ့မေစ်ေပ်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ဆက်စပ်ရပးမခင်း (Deepening) (၃၀) မိနစ်လက်ရတွ့မေစ်ေပ်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ဆက်စပ်ရပးမခင်း (Deepening) (၃၀) မိနစ်

သင်တန်းသားများကို အုပ်စု ၃ စု ခွဲပါ။ ရအာက်ပါ ရမးခွန်းများအား ရဆွးရနွးရစပါ။

အေွဲ့ ၁ - IIMM က မမန်မာနိုင်ငံအတွက် အကျ ိုးေှိနိုင်မည်ဟု ယူဆပါသလား။ ဘာရြကာင့်ပါလဲ။

အေွဲ့ ၂ - လူ့အခွင့်အရေးချ ိုးရေါက်မှုများ ထပ်မံမမေစ်ပွါးေန် ဘာရတွ လုပ်ရဆာင်ေို့ လိုသလဲ။

အေွဲ့ ၃ - တေားမှေတမှုေေှိရစေန် ကျူးလွန်သူများကို မည်သည့်နည်းလမ်းရတွနဲ့ ရမေေှင်းလုပ်ရဆာင်သင့်

သလဲ။

 သင်တန်းသားများကို အေွဲ့လိုက် မပန်လည်တင်မပရစပါ။ ထို့ရနာက် လိုအပ်သည်များကို နည်းမပက မေည့် 

စွက်ရဆွးရနွးရစပါ။ 

ရလ့လာေသည့်သင်ခန်းစာမှ မည်ကဲ့သို့လုပ်ရဆာင်နိုင်မလဲ အရမေေှာမခင်း၊ (၂၀) မိနစ်ရလ့လာေသည့်သင်ခန်းစာမှ မည်ကဲ့သို့လုပ်ရဆာင်နိုင်မလဲ အရမေေှာမခင်း၊ (၂၀) မိနစ်

မည်ကဲ့သို့ ပါေင်လုပ်ရဆာင်နိုင်မည်လဲဆိုသည်ကို အရမေေှာမခင်း

 မပစ်ေဏ်မှကင်းလွတ်ခွင့်ေရနသည့် ဓရလ့ဆိုးကို တိုက်ေျက်ေန်၊ ကျူးလွန်သူများကို အမပစ်ရပးအရေးယူ 



စာမျက်နှာ ( 34 ) လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းကွန်ေက် (မမန်မာနိုင်ငံ)

နိုင်ေန်၊ တာေန်ယူမှု တာေန်ခံမှု ေှိလာရစေန်အတွက် နိုင်ငံတကာဥပရေများ၏ မပဌာန်းချက်များနှင့်အတူ 

တေားရုံးများတွင် သက်ရသအရထာက် အထား ခိုင်လုံစွာမေင့် သက်ရသတင်သွင်းနိုင်ေမည်။ 

 ကျူးလွန်ခံေသူများကိုလည်း နစ်နာခဲ့ေမှုများအတွက် တစ်စုံတောမပန်လည်ကုစားရပးနိုင်ေမည်။

လိုအပ်သည့် ပစ္စည်းများလိုအပ်သည့် ပစ္စည်းများ

 နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာရထာက်ထားသည့်ဥပရေ (International Humanitarian Law) အတွက် 

ICRC ၏ ဗီေီယို နှစ်ခု။


