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 သင်တန်းနည်းပြလက်စွဲ (မွမ်းမံ) 

3လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းကွန်ေက် (မမန်မာနိုင်ငံ) 

စဉ်	 																																				အရသကာင်းအော	 စာမျက်နှာစဉ်	 																																				အရသကာင်းအော	 စာမျက်နှာ

၁။		 အမှာစာ	 ၅

၂။	 အခန်း(၁)	ခပစ်မှုရနာက်ခံအရသကာင်းအေင်းများနှင့်	ောဇေတ်မှု၏	အရခခခံအဂဂါေပ်များ	 ၇၂။	 အခန်း(၁)	ခပစ်မှုရနာက်ခံအရသကာင်းအေင်းများနှင့်	ောဇေတ်မှု၏	အရခခခံအဂဂါေပ်များ	 ၇

	 	 အရသကာင်းအောနှင့်	ဆက်စပ်သည့်	ဗဟုသုတရပးခခင်း	၁	 ၈	

	 	 အရသကာင်းအောနှင့်	ဆက်စပ်သည့်	ဗဟုသုတရပးခခင်း	၂	 ၉

	 	 	 	လူသားဒိုင်းအသုံးခပုခခင်း	 ၉

	 	 	 	အစုလိုက်အပပုံလိုက်	သတ်ခေတ်ခခင်း	 ၁၀

	 	 	 	လိင်ပိုင်းဆိုင်ော	အသကမ်းေက်ခခင်း	 ၁၀

	 	 	 	အစအနရေျာက်ပစ်ခခင်း	 ၁၀

	 	 	 	အတင်းအကျပ်	မတေားေမ်းဆီးခခင်း	 ၁၁

	 	 	 	သတ်ခေတ်ခခင်း	 ၁၁

	 	 	 	ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခခင်း	 ၁၁

	 	 	 	ပုဂ္ဂလိက	ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ကိုချ ိုးရောက်ခခင်း	 ၁၂

	 	 လက်ရတွ့ခေစ်ေပ်များနှင့်	နှိုင်းယှဉ်ဆက်စပ်ရပးခခင်း	 ၁၂

	 	 ရလ့လာေသည့်သင်ခန်းစာမှ	မည်ကဲ့သို့လုပ်ရဆာင်နိုင်မလဲဆိုသည်ကို	အရခေေှာခခင်း	 ၁၃

၃။	 အခန်း(၂)	လူ့အခွင့်အရေးချ ိုးရောက်မှုအရပါ်	မူတည်ပပီးရမးခွန်းများခပင်ဆင်ခခင်း	 ၁၄၃။	 အခန်း(၂)	လူ့အခွင့်အရေးချ ိုးရောက်မှုအရပါ်	မူတည်ပပီးရမးခွန်းများခပင်ဆင်ခခင်း	 ၁၄

	 	 အရသကာင်းအောနှင့်	ဆက်စပ်သည့်	ဗဟုသုတရပးခခင်း	 ၁၅

	 	 		 (က)	မတေားေမ်းဆီးချုပ်ရနှာင်ခခင်း	 ၁၅

	 	 		 (ခ)	မတေားသတ်ခေတ်ခခင်း	 ၁၆

	 	 		 (ဂ)	ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခခင်း	 ၁၇

	 	 		 (ဃ)	ပစ္စည်းဥစ္စာ	သိမ်းယူေျက်ဆီးခခင်း	 ၁၈

	 	 လက်ရတွ့ရမးခမန်းမှုလုပ်ရဆာင်ခခင်း	 ၂၀

	 	 လူ့အခွင့်အရေးချ ိုးရောက်မှုရပါ်လွင်ရစေန်	တည်ရဆာက်ထားသည်ရမးခွန်းများကို	ပခုံငုံ

	 	 ရလ့လာသုံးသပ်ခခင်း	 ၁၉



 သင်တန်းနည်းပြလက်စွဲ (မွမ်းမံ) 

4 လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းကွန်ေက် (မမန်မာနိုင်ငံ) 

စဉ်	 																																				အရသကာင်းအော	 စာမျက်နှာစဉ်	 																																				အရသကာင်းအော	 စာမျက်နှာ

	

	 	 ရလရလ့လာေသည့်သင်ခန်းစာမှ	မည်ကဲ့သို့	လုပ်ရဆာင်နိုင်မလဲဆိုသည်ကို	

	 	 အရခေေရခေေှာခခခခင်း၊	 ၂၁

၄။	 အခန်း(၃)	အခမင်ဆိုင်ောအချက်အလက်များ	စုစည်းမှတ်တမ်းတင်ခခင်း	 ၂၂၄။	 အခန်း(၃)	အခမင်ဆိုင်ောအချက်အလက်များ	စုစည်းမှတ်တမ်းတင်ခခင်း	 ၂၂

	 	 အရသကာင်းအောနှင့်	ဆက်စပ်သည့်	ဗဟုသုတရပးခခင်း	 ၂၃

	 	 		 	ကျူးလွန်ခံေသူ	 ၂၃

	 	 		 	ရခမခပင်အရနအထား	 ၂၃

	 	 		 	အခခားသက်ရသအရထာက်အထား	 ၂၃

	 	 		 	သွားရောက်ေန်ခက်ခဲသည့်	ဧေိယာများ	စုံစမ်းခခင်း	 ၂၄

	 	 		 	ရထာက်ခံချက်မှန်ကန်ရသကာင်း	အတည်ခပုေန်	ကကိုးစားေန်	 ၂၄

	 	 		 	ဘယ်လိုလုပ်မှာလည်း	 ၂၄

	 	 		 	အခမင်ဆိုင်ောအချက်အလက်ေယူောတွင်	အရေးပါရသာသက်ရသများ	 ၂၄

	 	 		 	သက်ရသ	ဓါတ်ပုံမှတ်တမ်းေယူခခင်း	 ၂၄

၅။		 အခန်း(၄)	အစီေင်ခံစာရေးသားခခင်း	 ၂၆၅။		 အခန်း(၄)	အစီေင်ခံစာရေးသားခခင်း	 ၂၆

	 	 အရသကာင်းအောနှင့်	ဆက်စပ်သည့်	ဗဟုသုတရပးခခင်း	 ၂၆

	 	 ရလ့လာေသည့်သင်ခန်းစာမှ	မည်ကဲ့သို့လုပ်ရဆာင်နိုင်မလဲဆိုသည်ကို	အရခေေှာခခင်း	 ၂၇

၆။	 အခန်း	(၅)	အသွင်ကူးရခပာင်းရေးဆိုင်ော	တေားမျှတမှု	 ၂၉၆။	 အခန်း	(၅)	အသွင်ကူးရခပာင်းရေးဆိုင်ော	တေားမျှတမှု	 ၂၉

	 	 အရသကာင်းအောနှင့်	ဆက်စပ်သည့်	ဗဟုသုတရပးခခင်း	 ၃၀

	 	 လက်ရတွ့ခေစ်ေပ်များနှင့်	နှိုင်းယှဉ်ဆက်စပ်ရပးခခင်း	 ၃၁

	 	 ရလ့လာေသည့်သင်ခန်းစာမှ	မည်ကဲ့သို့လုပ်ရဆာင်နိုင်မလဲဆိုသည်ကို	အရခေေှာခခင်း	 ၃၂
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5လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းကွန်ေက် (မမန်မာနိုင်ငံ) 

လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းကွန်ေက်	 (ခမန်မာနိုင်ငံ)	 ND-Burma	 အရနခေင့်

	 ခမန်မာနိုင်ငံတွင်း	 လူ့အခွင့်အ	 ရေးချ ိုးရောက်မှုများ	 မှတ်တမ်းတင်သည့်လုပ်ငန်းကို	

ကွန်ေက်စတင်ေွဲ့စည်းခဲ့သည့်	၂၀၀၄	ခုနှစ်မှ	စတင်ရဆာင်ေွက်ခဲ့သည်။	

ကွန်ေက်အေွဲ့ေင်များ	 အရခခစိုက်ောရဒသများသည်	 ခပည်တွင်းစစ်ခေစ်ပွားော

ရဒသများခေစ်ပပီးတိုက်ပွဲများနှင့်	 ရနာက်ဆက်တွဲ	 လူ့အခွင့်အရေးချ ိုးရောက်မှုများကို	

မှတ်တမ်းတင်ရနသကဲ့သို့	တချ ို ့	ကွန်ေက်အေွဲ့ေင်များမှာ	အရသကာင်းအောကို	အရခခခံ

၍	မှတ်တမ်းတင်ရနသည့်	အေွဲ့များေှိသည်။	

ခမန်မာနိုင်ငံ၏	နှစ်ရပါင်း	 ၇၀	ရကျာ်	 ခပည်တွင်းစစ်တရလျှာက်	တိုင်းေင်းသား

ရဒသများေှိ	 ခပည်သူလူ	ထုသည်	စစ်ပွဲများ၏	အနိဌာရုံနှင့်	စစ်တပ်၏	လူ့အခွင့်အရေး

ချ ိုးရောက်မှုကို	 နှစ်ရပါင်းများစွာ	 ခံစားသကေသည်။	 ၂၀၂၁	 ခုနှစ်	 ရေရော်ေါေီလတွင်

	စစ်တပ်မှ	အာဏာသိမ်းပပီးရနာက်	ခမန်မာနိုင်ငံ	တေှမ်းလုံးေှိ	ခပည်သူလူထုအားလုံးမှာ

	 စစ်အာဏာေှင်တို့၏	အခပင်းအထန်	 ေိနှိပ်မှုနှင့်	 လူ့အခွင့်အ	 ရေးချ ိုးရောက်မှုများကို

	ခံစားသကေသည်။

ထိုအရခခအရနတွင်	 စစ်အာဏာေှင်တို့၏	 လူ့အခွင့်အရေးချ ိုးရောက်မှုများကို

	 စနစ်တကျ	 မှတ်တမ်းတင်ခခင်းခေင့်	 နစ်နာခဲ့သူများအတွက်	 အမှန်တေားနှင့်	 တေား

မျှတမှုရော်ရဆာင်နိုင်မည်ခေစ်သည်။ထို့ရသကာင့်	 လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းကွန်ေက်

	 (ခမန်မာနိုင်ငံ)	မှ	နှစ်ရပါင်းများစွာ	ရဆာင်ေွက်ခဲ့သည့်	လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းတင်

ခခင်းသင်တန်းနှင့်	 ရခမခပင်တွင်လက်ရတွ့	 မှတ်တမ်းတင်ခဲ့သည့်	 အရတွ့အကကုံများ

အရပါ်	အရခခခံ၍	လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းတင်ခခင်း	သင်တန်းနည်းခပ	 (အရခခခံ)	ကို	

ရခတ်နှင့်အညီ	မွမ်းမံ၍	၂၀၂၂	ခုနှစ်	ဇွန်လတွင်	ထုတ်ခဲ့ပါသည်။	



 သင်တန်းနည်းပြလက်စွဲ (မွမ်းမံ) 

6 လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းကွန်ေက် (မမန်မာနိုင်ငံ) 

ရနာက်ဆက်တွဲအရနခေင့်	လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းတင်ခခင်း	သင်တန်းနည်းခပ	

(မွမ်းမံ)	ကိုလည်း	ထပ်မံ	ထုတ်ရေလိုက်ပါသည်။	

ယခု	ထုတ်ရေသည့်	မွမ်းမံအဆင့်တွင်	-	နိုင်ငံတကာ	ောဇေတ်မှုများခေစ်သည့်

စစ်ောဇေတ်မှု	 (War	 Crime)	 ၊	 လူသားမျ ိုးနွယ်အရပါ်	 ကျူးလွန်ရသာ	 ောဇေတ်မှု

(Crime	 Against	Humanity၊	လူမျ ိုးတုန်းသတ်ခေတ်မှု	 (Genocide)၊	လူ့အခွင့်အရေး

ချ ိုးရောက်မှုများ၏	အဂဂါေပ်များ	 (Elements	 of	 Crimes)၊	 ရမးခွန်းများခပင်ဆင်ခခင်း၊	

အခမင်ဆိုင်ော			အချက်အလက်များ			စုစည်းမှတ်တမ်းတင်ခခင်း၊			ရခမခပင်မှမှတ်တမ်း

တင်ထားသည့်	အချက်အလက်များအား	ရေးသားရပးပို့	အစီေင်ခံခခင်းနှင့်	အသွင်ကူး

	ရခပာင်း	ရေးဆိုင်ော	တေားမျှတမှုအရသကာင်းတို့ကို	အရလးရပး	ရော်ခပထားပါသည်။	

ယခု	သင်တန်းနည်းခပလက်စွဲ	ထုတ်ရေနိုင်ေန်	ကကိုးပမ်းရပးသကရသာ	သင်တန်း

အေွဲ့နှင့်	ပါေင်ရဆာင်ေွက်သကသူအားလုံးအား	အထူးရကျးဇူးတင်ေှိပါသည်။

	 လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းကွန်ေက်	(ခမန်မာနိုင်ငံ)

	 ၂၀၂၂	ခုနှစ်	သသဂုတ်လ
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ေည်ေွယ်ချက်များေည်ေွယ်ချက်များ	

	အရခခခံသင်တန်းတွင်ရလ့လာခဲ့ရသာ	 နိုင်ငံတကာ	 ောဇေတ်မှုများနှင့်	 လူ့အခွင့်အရေးချ ိုး

ရောက်ခံေမှုများ၏	အဂဂါေပ်များကို	ခပန်လည်	မှတ်မိလာရစေန်။

	နိုင်ငံတကာ	ောဇေတ်မှုများကို	ခွဲခခားပပီး	သိေှိလာရစေန်။

လှုပ်ေှားမှု	-	၁၊လှုပ်ေှားမှု	-	၁၊	

လူ့အခွင့်အရေးချ ိုးရောက်မှု	အမျ ိုးအစားများကို	ပိုမိုသိေှိလာနိုင်ရစေန်	အေွဲ့လိုက်လှုပ်ေှားမှုခပုလုပ်ပါ။

နည်းခပမှတ်ချက်	-		လှုပ်ေှားမှုခပုလုပ်ေန်	https://wheelofnames.com/	ကိုသုံးပါ။

သင်တန်းသားများကို	 ရအာက်ပါခပစ်မှုရနာက်ခံအရသကာင်းေင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့်	 စာရသကာင်းတို

များကို	အလှည့်	ကျရမးပပီး	ဘယ်အောက	စစ်ောဇေတ်မှု	(War	Crime)	၊	လူသားမျ ိုးနွယ်အရပါ်	ကျူးလွန်

ရသာ	ောဇေတ်မှု	(Crime	Against	Humanity၊	လူမျ ိုးတုန်း	သတ်ခေတ်မှု	(Genocide)	ရခမာက်လဲဆိုသည့်

အချက်ကို	ရဆွးရနွးခိုင်းပါ။	

	လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခအတွင်း	ချင်းခပည်နယ်က	ေွာတစ်ေွာအား	စစ်တပ်က	မီးေှို့ခဲ့သည်။	

	ရနေပ်စွန့်ခွာသူများရနထိုင်ရသာ	ရနောသို့	ရထာက်ပံ့ရပးေန်လာရသာ	ယဉ်တန်းအား	စစ်ရကာင်စီ

တပ်များက	သကားခေတ်ရနှာက်ယှက်ေျက်ဆီးခဲ့သည်။	

	ရမာ်လပမိုင်ပမို့ေှိ	သပိတ်တိုက်ပွဲများတွင်	ေဲများနှင့်	စစ်သားများက	ဆန္ဒခပခပည်သူများကို	ကျည်အ

စစ်	များခေင့်	ပစ်ခတ်သတ်ခေတ်ခဲ့သည်။	

	ကမ်းရိုးတန်းရဒသတစ်ခုတွင်	 ရနထိုင်ရသာ	 ဘာယာလူမျ ိုးများအား	 ထိုသူတို့ရနထိုင်ောရဒသမှ	

အတင်း	နှင်ထုတ်ပပီး	မထွက်ခွာပါက	သတ်ခေတ်မှုများ	ကျူးလွန်သကသည်။	

3030	မိနစ်	မိနစ်
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	ကယားခပည်နယ်	 ေရူဆိုပမို့နယ်ေှိ	 ကတ်သလစ်ဘုေားရကျာင်းများကို	 စစ်ရကာင်စီတပ်များက	

လက်နက်ကကီးများခေင့်	ပစ်ခတ်	ေျက်ဆီးခဲ့သည်။	

	စစ်ရသကာရေးစခန်းများတွင်	 ခပည်သူများအား	 ေဲများနှင့်	 စစ်သားများက	 ေက်စက်စွာ	 ရိုက်နှက်	

စစ်ရဆးမှုများ	ကျူးလွန်ရနသည်။

	ခပည်နယ်တစ်ခုတွင်	ကရလးရမွးေွားနှုန်းကို	ကန့်သတ်သည့်	ဥပရဒခပဌာန်းပပီး	ချာချာဘာသာေင်

များအား	ကရလးရမွးေွားခွင့်ကို	ဥပရဒခေင့်	ကန့်သတ်ပိတ်ပင်လိုက်သည်။

	ကချင်ခပည်နယ်တွင်	ကချင်တပ်မရတာ်နှင့်	စစ်ရကာင်စီတပ်များတိုက်ပွဲခေစ်ရနသည်၊	ေွာသားများ

ကို	စစ်ရကာင်စီတပ်များက	လူသားဒိုင်းအခေစ်	ေမ်းဆီးရခါ်ရဆာင်မှုများ	ကျူးလွန်ရနသည်။	

	ေှမ်းခပည်နယ်ေှိ	တိုင်းေင်းသား	လက်နက်ကိုင်	အင်အားစုတပ်ေွဲ့တစ်ခုက	ရဒသခံ	 ခပည်သူများကို	

ေမ်းဆီး	ပပီး	ဆတ်ရသကးရကာက်ခခင်း၊	နှိပ်စက်ခခင်းများ	ကျူးလွန်ရနသည်။	

	စစ်ရကာင်စီ၏	ေဲနှင့်	စစ်သားများသည်	တနိုင်ငံလုံးကို	မီးခေတ်၍	လူေမ်းပွဲများကျင်းပရနသည်။	

အရသကာင်းအောနှင့်	ဆက်စပ်သည့်	ဗဟုသုတရပးခခင်း	-	၁၊	အရသကာင်းအောနှင့်	ဆက်စပ်သည့်	ဗဟုသုတရပးခခင်း	-	၁၊	

ကကီးရလးရသာ	ောဇေတ်မှုများခေစ်သည့်	လူမျ ိုးတုန်းသတ်ခေတ်မှု၊	လူသားမျ ိုးနွယ်အရပါ်	ကျူးလွန်

သည့်	ောဇေတ်မှုနှင့်	စစ်ောဇေတ်မှုများ	၏	အဓိပ္ပာယ်ေွင့်ဆိုချက်များကို	ရဆွးရနွးတင်ခပေန်ခေစ်သည်။

	သီးခခားမျ ိုးနွယ်စု၊	လူမျ ိုး၊	ဘာသာရေးအုပ်စု	တစ်ခုခုကို	တစ်စိတ်တပိုင်းခေစ်ရစ	အားလုံးကို	ခေစ်ရစ

တမင်ေည်ေွယ်၍	ရသရသက၊	ထိခိုက်	နစ်နာမှုများ	လုပ်ရဆာင်ပါက	လူမျ ိုးတုန်း	သတ်ခေတ်မှုရခမာက်	

သည်။

	မည်သည့်အေပ်သားလူထုကိုမဆို	ဦးတည်၍	စနစ်တကျ	တိုက်ခိုက်ရသာ	(သို့)	ကျယ်ကျယ်ခပန့်ခပန့်	

တိုက်ခိုက်ရသာ	ကျူးလွန်မှုများသည်	လူသားမျ ိုးနွယ်အရပါ်	ကျူးလွန်သည့်	ောဇေတ်မှု	ခေစ်သည်။

	ခပည်တွင်းစစ်ခေစ်ရစ၊	နိုင်ငံတကာစစ်ပွဲခေစ်ရစ၊	လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခ	ကာလအတွင်း		မူေါဒတစ်ခု

၏	အစိတ်အပိုင်းအရနခေင့်	ကျူးလွန်ရသာောဇေတ်မှုများ	(သို့)	ေည်ေွယ်ချက်ေှိေှိခေင့်	ကျယ်ခပန့်ရသာ	

ပမာဏခေင့်	ကျူးလွန်မှုများသည်	စစ်ောဇေတ်မှု	ခေစ်သည်။

2525	မိနစ်	မိနစ်
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Break	Time	–	Break	Time	–	

လှုပ်ေှားမှု	-	၂၊	လှုပ်ေှားမှု	-	၂၊	

ကမ္ဘာရပါ်တွင်	အခေစ်များသည့်	ကကီးရလးရသာ	နိုင်ငံတကာောဇေတ်မှု	(၃)	ခုအရသကာင်း	ရဆွးရနွး

ပပီးရနာက်၊	 ောဇေတ်မှု	 ချ ိုးရောက်မှုတစ်ခုချင်းတွင်ပါေင်သည့်	 ခပစ်မှုဆိုင်ောအဂဂါေပ်များအရသကာင်းကို	

ဆက်လက်ရဆွးရနွး	ေန်	အတွက်	လှုပ်ေှားမှုခပုလုပ်ေမည်။

နည်းခပမှတ်ချက်	-	ောဇေတ်မှု	ဇာတ်ညွှန်း	 (၈ခု)	 ခပင်ထားပါ။	သင်တန်းသားများကို	အေွဲ့ရလးေွဲ့

ခွဲ၍	ောဇေတ်မှုဇာတ်ညွှန်း	နှစ်ခုစီကို	ရပး၍	ခပစ်မှုရခမာက်ေန်	မည်သည့်အရခခခံအချက်အလက်၊	အဂဂါေပ်

များ	လိုအပ်မည်လဲ	ဆိုသည်ကို	ရဆွးရနွးခိုင်းပါ။	ထို့ရနာက်

	သင်တန်းသားများကို	အေွဲ့လိုက်	ခပန်လည်တင်ခပရစပါ။	

	လိုအပ်ချက်များကို	နည်းခပက	ခေည့်စွက်ေှင်းခပရပးပါ။	

အရသကာင်းအောနှင့်	ဆက်စပ်သည့်	ဗဟုသုတရပးခခင်း	-	၂၊	အရသကာင်းအောနှင့်	ဆက်စပ်သည့်	ဗဟုသုတရပးခခင်း	-	၂၊	

လှုပ်ေှားမှုပပီးသည့်ရနာက်တွင်	 ချ ိုးရောက်မှုတစ်ခုချင်းစီ၏	 ခပစ်မှုရခမာက်ရသကာင်း	 လိုအပ်သည့်	

အဂဂါေပ်များ	အရသကာင်းကို	 ရဆွးရနွးေမည်ခေစ်သည်။	 ချ ိုးရောက်မှုအများအခပားေှိသည့်အထဲမှာ	လက်ေှိ

ခမန်မာနိုင်ငံ၏	အရခခအရနတွင်	အခေစ်အများဆုံး	ချ ိုးရောက်မှု	(၈)	ခုအရသကာင်းကို	ရဆွးရနွးတင်ခပမည်

ခေစ်သည်။	 ရအာက်တွင်	 ောဇေတ်မှုရခမာက်ရသကာင်း	 အဂဂါေပ်များကို	 ောဇေတ်မှုတစ်ခုချင်း	 စီအလိုက်	

ရော်ခပထားပပီး	လိုအပ်ပါက	လူ့အခွင့်	အရေးမှတ်တမ်းကွန်ေက်	(ခမန်မာနိုင်ငံ)	မှ	ထုတ်ရေပပီးခေစ်ရသာ	လူ့

အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းခပုခခင်း	လက်စွဲ	စာစဉ်များ	(၂၀၀၉)	စာအုပ်တွင်	ရလ့လာသကည့်ရှုနိုင်သည်။

	လူသားဒိုင်းအသုံးခပုခခင်း	လူသားဒိုင်းအသုံးခပုခခင်း	

	 အေပ်သားများ၏	ရနောရဒသများကို	ေင်ရောက်ရနောယူခခင်း။

	 စစ်ရေးဆိုင်ောများကို	 တိုက်ခိုက်ခခင်း၊	 အကာအကွယ်ရပးခခင်း၊	တားခမစ်ခခင်းများ	 ခပုလုပ်နိုင်

ရစ	ေန်အလို့ငှာ	ေည်ေွယ်အသုံးချခခင်း။

	လက်နက်ကိုင်	ပဋိပက္ခခေစ်ရပါ်ရနသည့်	အရခခအရနကို	သိေှိလျက်နှင့်	ခပုလုပ်ခခင်း။

3030	မိနစ်	မိနစ်

3030	မိနစ်	မိနစ်

၅၅	မိနစ်	မိနစ်
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	 အစိုးေ၊	အစိုးေကဲ့သို့	အာဏာစွဲကိုင်	လုပ်ရဆာင်ရနရသာ	အေွဲ့အစည်းများက	ပါေင်ပတ်သက်	

ခခင်း။

	 အစုလိုက်အပပုံလိုက်သတ်ခေတ်ခခင်း	 အစုလိုက်အပပုံလိုက်သတ်ခေတ်ခခင်း

	လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးထက်ပို၍	သတ်ခေတ်ခခင်း။

	 အေပ်သားခပည်သူကို	အစုလိုက်	အများအခပားသတ်ခေတ်ခခင်း။

	 အေပ်သားခပည်သူလူထု	ထိခိုက်နစ်နာရအာင်	စနစ်တကျ	ေည်ေွယ်ချက်ေှိေှိခေင့်	ကျူးလွန်ခခင်း။

	 အစိုးေ၊	အစိုးေကဲ့သို့	အာဏာစွဲကိုင်	လုပ်ရဆာင်ရနရသာ	အေွဲ့အစည်းများက	ပါေင်ပတ်သက်	

ခခင်း။

	လိင်ပိုင်းဆိုင်ော	အသကမ်းေက်ခခင်း		လိင်ပိုင်းဆိုင်ော	အသကမ်းေက်ခခင်း	

	 ကျူးလွန်သူမှ	 လူတစ်ဦးတစ်ရယာက်၏	 သရဘာတူညီချက်မေှိဘဲ	 သို့မဟုတ်	 စစ်မှန်ရသာ

	သရဘာတူညီချက်ရပးေန်	 မတတ်နိုင်သည့်	အရခခအရနတွင်	လိင်သရဘာတေား	ကျူးလွန်

ေန်	ကကိုးစားခခင်း။

ကျူးလွန်သူမှ	 ၎င်းကိုယ်တိုင်	 ပါေင်ပတ်သက်မှု	 မေှိဘဲ	 အခခားသူကျူးလွန်ရစေန်	 ခိုင်းရစလုပ်

	ရဆာင်ခခင်း။

အစိုးေ၊	အစိုးေကဲ့သို့	အာဏာစွဲကိုင်	လုပ်ရဆာင်ရနရသာ	အေွဲ့အစည်းများက	ပါေင်ပတ်သက်

	ခခင်း။

	 အစအနရေျာက်ပစ်ခခင်း	အစအနရေျာက်ပစ်ခခင်း	

	လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်စုံတစ်ရယာက်ကို	 တေားမေင်ချုပ်ရနှာင်ထားခခင်း	 သို့မဟုတ်	 အခခားတပါးသို့	

ရခါ်	ရဆာင်သွားခခင်း။	

	 ခံေသူ၏	သရဘာဆန္ဒမပါေှိခခင်း။	

	 အစိုးေ၊	အစိုးေကဲ့သို့	အာဏာစွဲကိုင်	လုပ်ရဆာင်ရနရသာ	အေွဲ့အစည်းများက	ပါေင်ပတ်သက်	

ခခင်း။	



 သင်တန်းနည်းပြလက်စွဲ (မွမ်းမံ) 

11လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းကွန်ေက် (မမန်မာနိုင်ငံ) 

	 အစအရနရေျာက်ပစ်ခခင်းနှင့်	ပတ်သက်၍	အာဏာပိုင်များ၏	ခငင်းကွယ်မှု။

	 အတင်းအကျပ်	မတေားေမ်းဆီးခခင်း	အတင်းအကျပ်	မတေားေမ်းဆီးခခင်း	

တစ်စုံတစ်ရယာက်အား	 ေမ်းဆီးခခင်း၊	 ချုပ်ရနှာင်ခခင်းနှင့်	 ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်မှုကို	 ကင်းမဲ့ရစ

	ခခင်း။

ဥပရဒမဲ့	အကျဉ်းချထားခခင်းနှင့်	စိုးေိမ်ေွယ်ရကာင်းရသာ	ရနောသို့	ရခါ်ရဆာင်သွားခခင်း။

တေားဥပရဒမဲ့	လုပ်ရဆာင်ခခင်း။

အစိုးေ၊	အစိုးေကဲ့သို့	အာဏာစွဲကိုင်	လုပ်ရဆာင်ရနရသာ	အေွဲ့အစည်းများက	ပါေင်ပတ်သက်

	ခခင်း။

	သတ်ခေတ်ခခင်း		သတ်ခေတ်ခခင်း	

လူ့အသက်ကို	ရသရစခခင်း။	

တေားဥပရဒမဲ့	သတ်ခေတ်ခခင်း။

အစိုးေ၊	အစိုးေကဲ့သို့	အာဏာစွဲကိုင်	လုပ်ရဆာင်ရနရသာ	အေွဲ့အစည်းများက	ပါေင်ပတ်သက်

	ခခင်း။

	ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခခင်းညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခခင်း

	 ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ောအေရသာ်လည်းရကာင်း၊	စိတ်ပိုင်းဆိုင်ောအေရသာ်လည်းရကာင်း	 ခပင်းထန်စွာ	

နာကျင်ရစခခင်း၊	သို့မဟုတ်	ခံစားေရစခခင်း။

	သတင်းအချက်အလက်ေယူလိုခခင်း၊	ေန်ခံရစခခင်း၊	အပစ်ရပးလိုခခင်း၊	 ပခိမ်းရခခာက်ခခင်း	အစေှိ	

သည့်	ေည်ေွယ်ချက်	အရသကာင်းတစ်ခုခုေှိခခင်း။

	 အစိုးေ၊	အစိုးေကဲ့သို့	အာဏာစွဲကိုင်	လုပ်ရဆာင်ရနရသာ	အေွဲ့အစည်းများက	ပါေင်ပတ်သက်	

ခခင်း။	
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12 လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းကွန်ေက် (မမန်မာနိုင်ငံ) 

	 ပုဂ္ဂလိက	ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ကို	ချ ိုးရောက်ခခင်း	ပုဂ္ဂလိက	ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ကို	ချ ိုးရောက်ခခင်း	

	 ပုဂ္ဂလိက	ပိုင်ဆိုင်မှုများကို	ထိပါးရနှာင့်ယှက်ခခင်း။

	တေားမေင်ခပုလုပ်ရဆာင်ေွက်ခခင်း။

	 အစိုးေ၊	အစိုးေကဲ့သို့	အာဏာစွဲကိုင်	လုပ်ရဆာင်ရနရသာ	အေွဲ့အစည်းများက	ပါေင်ပတ်သက်	

ခခင်း။

Break	Time	-		Break	Time	-		

လက်ရတွ့ခေစ်ေပ်များနှင့်	နှိုင်းယှဉ်ဆက်စပ်ရပးခခင်း၊		လက်ရတွ့ခေစ်ေပ်များနှင့်	နှိုင်းယှဉ်ဆက်စပ်ရပးခခင်း၊		

ောဇေတ်မှုချ ိုးရောက်မှုရခမာက်ရသကာင်း	 အရခခခံအချက်များ၊	 အဂဂါေပ်များနှင့်	 ပတ်သက်၍	

အရသးစိတ်	ရဆွးရနွးမှုများ	ခပုလုပ်ပပီးရနာက်		ဆန်းစစ်မှု	ခပုလုပ်ေန်အတွက်	သင်တန်းသားများကို	အေွဲ့

(၄)ေွဲ့ခွဲပါ၊	

အေွဲ့များကို	 ရအာက်ပါခေစ်ေပ်တစ်ခုချင်းအလိုက်	 ရမးခွန်းတစ်စုံစီရပး၍	 ောဇေတ်မှုချ ိုးရောက်မှု	

ရခမာက်ရသကာင်း	အရခခခံအချက်များ၊	အဂဂါေပ်များနှင့်	ကိုက်ညီသည်အထိ	ရမးခွန်းများရမးခမန်း	ထားခခင်း

	ေှိ၊	မေှိ	စိစစ်ခိုင်းပါ။	

ရဆွးရနွးေန်အတွက်	ခပင်ဆင်ထားေမည့်	ခေစ်ေပ်များရဆွးရနွးေန်အတွက်	ခပင်ဆင်ထားေမည့်	ခေစ်ေပ်များ

	 အစုလိုက်အပပုံလိုက်	သတ်ခေတ်ခခင်း

	လိင်ပိုင်းဆိုင်ော	အသကမ်းေက်ခခင်း

	 အစအန	ရပျာက်ဆုံးခခင်း

	 အဓမ္မလုပ်အားရပးရစခိုင်းခခင်း၊	လူသားဒိုင်းလုပ်ခိုင်းခခင်း၊	ရပါ်တာဆွဲခခင်း၊

သင်တန်းသားများကို	 နမူနာရပးထားသည့်	 ခေစ်ေပ်များနှင့်သက်ဆိုင်ရသာ	 ရမးခွန်းများအရပါ်	

ဆန်းစစ်ချက်များကို	ခပန်ရဆွးရနွးတင်ခပခိုင်းပါ။	

55	မိနစ်	မိနစ်

၄၀၄၀	မိနစ်	မိနစ်
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13လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းကွန်ေက် (မမန်မာနိုင်ငံ) 

ရလ့လာေသည့်သင်ခန်းစာမှ	မည်ကဲ့သို့လုပ်ရဆာင်နိုင်မလဲဆိုသည်ကို	အရခေေှာခခင်း၊		ရလ့လာေသည့်သင်ခန်းစာမှ	မည်ကဲ့သို့လုပ်ရဆာင်နိုင်မလဲဆိုသည်ကို	အရခေေှာခခင်း၊		

ရလ့လာခဲ့ေသည့်	သင်ခန်းစာများမှ	မည်သည့်အောများကို	ပိုမိုသတိခပုမိသလဲ။	မှတ်တမ်းတင်သူ	

တစ်ဦးအရနခေင့်	ချ ိုးရောက်မှုများနှင့်	ပတ်သက်၍	မည်ကဲ့သို့ဆင်ခခင်သုံးသပ်ေမည်လဲ။

လိုအပ်သည့်	ပစ္စည်းများ

	ရနာက်ခံအရသကာင်းေင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့်	စာရသကာင်းတို	၁၀	ခု

	ောဇေတ်မှုဇာတ်ညွှန်း	၈	ခု	

	ရမးခွန်းတို	ရလးစုံ

	အစုလိုက်အပပုံလိုက်	သတ်ခေတ်ခခင်း

	လိင်ပိုင်းဆိုင်ော	အသကမ်းေက်ခခင်း

	အစအန	ရပျာက်ဆုံးခခင်း

	အဓမ္မလုပ်အားရပးရစခိုင်းခခင်း၊	လူသားဒိုင်းလုပ်ခိုင်းခခင်း၊	ရပါ်တာဆွဲခခင်း၊

စုစုရပါင်း	မိနစ်		စုစုရပါင်း	မိနစ်		

	

180180	မိနစ်	မိနစ်

၁5၁5	မိနစ်	မိနစ်
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ေည်ေွယ်ချက်ေည်ေွယ်ချက်

	ေေှိသည့်	အချက်အလက်အရပါ်	အရခခခံ၍	ရမးခွန်းများ	တည်ရဆာက်နိုင်ရစေန်

	ရကာင်းမွန်ခပည့်စုံသည့်	မှတ်တမ်းများေေှိေို့	လိုအပ်သည့်	အချက်အလက်များ	သိေှိရစေန်		

လှုပ်ေှားမှု	၊	လှုပ်ေှားမှု	၊	

		 နည်းခပမှတ်ချက်	-နည်းခပမှတ်ချက်	-

	 ရဒသအလိုက်ရပါ်မူတည်ပပီး	 ခမန်မာနိုင်ငံအနှံ့တွင်	 မတူညီ 	

ကွဲခပားသည့်	 လူ့အခွင့်အရေးချ ိုးရောက်မှုများစွာေှိရနသည်ကို	 ခမင် 	

ရတွ့	ရနေသည်။	သို့ရသာ်	ရအာက်ပါ	ရခါင်းစဉ်	(၄)	ခုသည်	မည်သည့် 	

ရဒသတွင်မဆို	အပမဲတမ်း	လိုလို	ချ ိုးရောက်ခံရနေသည့် 	

အတွက်ရသကာင့်	 အချက်အလက်	 ရကာက်ယူ	 မှတ်တမ်း 	

တင်ောတွင်	 အရေးကကီးသည့်အပိုင်း	 ပါေင်ရစေန်အတွက် 	

ရခါင်းစဉ်တစ်ခုချင်းစီအတွက်	ရမးခွန်းတည်ရဆာက်မှု	များကို	ရလ့ 	

လာသွားမည်	ခေစ်ပါသည်။	

မည်သည့်လူ့အခွင့်အရေးချ ိုးရောက်မှုမဆို	 ရမးခွန်းများ	 စတင်ရမးခမန်း

ရတာ့မည်ဆိုေင်	 ပထမဦးဆုံး	 ဘာရမးသင့်လဲ၊	 ဘာရတွသိချင်လို့	 ဘယ်လို

ရမးခွန်းရတွရမးမလဲ၊	 	 ရခါင်းစဉ်နဲ့	 ပတ်သက်ပပီး	 မိမိ၏	 ေည်ေွယ်ချက်က	ဘာ

လဲ၊	 ဘာရသကာင့်	 ဒီလိုရမးခွန်းရတွရမးေို့	 လိုအပ်လဲ	 စသခေင့်	 မိမိဦးတည်ချက်

5555	မိနစ်	မိနစ်
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15လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းကွန်ေက် (မမန်မာနိုင်ငံ) 

ကို	 ေှင်းလင်းေန်	လိုအပ်သည်။	ထို့ရသကာင့်	လှုပ်ေှားမှုအရနခေင့်	သင်တန်းသားများကို	အေွဲ့	 (၄)	 ေွဲ့ခွဲပါ။

ထို့ရနာက်	အေွဲ့တစ်ခုစီကို

		ခေစ်ေပ်တစ်ခုစီရပး၍	ေတ်ရှုရစပပီး	ထိုခေစ်ေပ်အရပါ်	မူတည်၍	ရမးခမန်းေမည့်	ရမးခွန်းပုံစံများကို

	တည်	ရဆာက်ခိုင်းပါ။

ရဆွးရနွးခခင်း၊		ရဆွးရနွးခခင်း၊		

ေေှိလာရသာ	အချက်အလက်များကို	 ခပန်လည်တင်ခပရစပပီး	 နည်းခပမှ	တစ်ေွဲ့ချင်းရဆွးရနွးမှုများ

အရပါ်	ရဆွးရနွးေှင်းခပပါ။	

Break	Time	-			Break	Time	-			

အရသကာင်းအောနှင့်	ဆက်စပ်သည့်	ဗဟုသုတရပးခခင်း၊		အရသကာင်းအောနှင့်	ဆက်စပ်သည့်	ဗဟုသုတရပးခခင်း၊		

လက်ေှိခမန်မာနိုင်ငံ၏	 အရခခအရနနှင့်	 အကိုက်ညီဆုံးရသာ	 ောဇေတ်မှု	 ၄	 ခုအရသကာင်းကို

အရသးစိတ်ရဆွးရနွး၍	 ရမးခွန်းတည်ရဆာက်မှုပုံစံများကို	 ရလ့လာသကမည်ခေစ်ပပီး	 လိုအပ်ပါက	 လူ့

အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းကွန်ေက်	 (ခမန်မာနိုင်ငံ)	 မှ	ထုတ်ရေပပီးခေစ်ရသာ	လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းခပုခခင်း	

လက်စွဲ	စာစဉ်များ	(၂၀၀၉)	စာအုပ်တွင်	ရလ့လာသကည့်ရှုနိုင်သည်။

(က)	မတေားေမ်းဆီးချုပ်ရနှာင်ခခင်း(က)	မတေားေမ်းဆီးချုပ်ရနှာင်ခခင်း

မတေားေမ်းဆီးခခင်းဆိုောတွင်	လူတစ်ဦး၏	လွတ်လပ်မှုကို	ထိခိုက်ရစပပီး	တေားဥပရဒမဲ့စွာ	လက်	

လွတ်စပယ်	ေမ်းဆီးခခင်း၊	အကျဉ်းချခခင်း၊	အရေးသို့	ပို့ရဆာင်ခခင်း	စသခေင့်	ခပုလုပ်ရလ့ေှိပါသည်။	သို့ခေစ်ပါ

၍	မတေား	ေမ်းဆီးခခင်း	အရသကာင်းကို	မှတ်တမ်းတင်ရတာ့မည်ဆိုလျှင်	ရအာက်ပါရမးခွန်းများပါရအာင်

	ရပးေမည်ခေစ်	ပါသည်။

၁)	အချနိ်	(ေက်၊	လ၊	ခုနှစ်)

၂)	ေမ်းဆီးသွားသည့်	အေွဲ့အစည်း၊	ခန့်မှန်းရခခအင်အား

၃)	 ေမ်းဆီးရခါ်ရဆာင်သွားသည့်ပုံစံ	 (အိမ်မှာ၊	 လမ်းမှာ၊	 ေပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး	 ပါ-မပါ၊	 အတင်း	

အသကပ်၊	ကကိုးတုတ်	စသခေင့်၊	ယူနီရောင်း	ေတ်ဆင်မှု	ေှိ-မေှိ)

၄)	ေမ်းဆီးသွားသည့်	အရသကာင်းအေင်း/	ဘာရသကာင့်ေမ်းဆီးတာလဲ

3030	မိနစ်	မိနစ်

55	မိနစ်	မိနစ်

5555	မိနစ်	မိနစ်
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16 လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းကွန်ေက် (မမန်မာနိုင်ငံ) 

၅)	အခင်းမခေစ်ပွားမှီ	(လက်နက်ကိုင်၊	စစ်တပ်	လှုပ်ေှားမှု	အရခခအရန)

၆)	ခေစ်ရနစဉ်	အတွင်း	အခခားကျူးလွန်မှု	ေှိ-မေှိ	(နှိပ်စက်၊	အိမ်ေျက်ဆီး..)/	ခေစ်ပွားပပီးရနာက်	လက်ေှိ	

ရကျးေွာ	အရခခအရန၊	ေမ်းခံေသူများ၏	လက်ေှိ	အရခခအရန

၇)	ခပန်လွတ်လာသည့်	ပုံစံ	(ခံေန်ကတိ၊	အာမခံချက်	စသခေင့်)	

မှတ်ချက်	မှတ်ချက်	 -	 မှတ်တမ်းရကာက်ယူောတွင်	 ရခေဆိုသူများ၏	အရခေရပါ်မူတည်ပပီး	သက်ဆိုင်ော

အရသကာင်းအောအလိုက်	 ရနာက်ဆက်တွဲရမးခွန်း၊	 ဆက်စပ်ရမးခွန်းများ	 ဆက်ရမးေန်လိုအပ်

သလို	မျက်ခမင်သက်ရသ၊	ပတ်ေန်းကျင်၊	ကာယကံေှင်စသခေင့်	ဘက်ရပါင်းစံုရမးေန်လိုအပ်ပါသည်။	

(ခ)	မတေားသတ်ခေတ်ခခင်း(ခ)	မတေားသတ်ခေတ်ခခင်း

မတေားသတ်ခေတ်ခခင်းတွင်	 လူတစ်ဦး	 (သို့မဟုတ်)	 လူတစ်စု၏	 အသက်ကို	 နည်းလမ်းမျ ိုးစုံ

	အသုံးခပုပပီး	ေည်ေွယ်	ချက်ေှိေှိ	ရသရစခခင်း	ခေစ်သည်။	မိမိ၏	ေန်သူ	(စစ်သုံ့ပန်း)	ခေစ်ရစ	ေမ်းဆီးမိပါက

	သတ်ခေတ်ခခင်း	 မခပုလုပ်ေန်	တား	 ခမစ်ထားသည့်အခပင်	ကျန်းမာရေးရစာင့်ရေှာက်မှု၊	 ရဘးကင်းလုံပခုံမှု

အတွက်ပါ	တာေန်ယူရပးေမည်။	သို့	 ရသာ်	 ခမန်မာနိုင်ငံတွင်	အခပစ်မဲ့ခပည်သူများ၏	အသက်ကိုပါ	 နည်း

မျ ိုးစုံခေင့်	သတ်ခေတ်ခခင်းမျ ိုး	 ခပုလုပ်ရနပါသည်။	သို့ခေစ်ပါ၍	 မတေားသတ်ခေတ်မှု	 မှတ်တမ်းတင်ောတွင်	

ရအာက်ပါရမးခွန်းများ	ထည့်သွင်းရမးခမန်းေန်	လိုအပ်ပါသည်။

၁)	အချနိ်	(ေက်၊	လ၊	ခုနှစ်၊	နာေီ)

၂)	ရနော	(မည်သည့်ရနောတွင်	အသတ်ခံေတာလဲ၊)

၃)	အသတ်မခံေမီ	အရခခအရန	(ချက်ချင်းပစ်သတ်ခခင်း၊	ေမ်းဆီးနှိပ်စက်ပပီးမှ	သတ်ခေတ်ခခင်း)

၄)	သတ်ခေတ်သည့်	အရသကာင်းေင်း	(ဘာရသကာင့်သတ်တာလဲ၊	ဘာရတွရမးခမန်းတာလဲ)

၅)	ကျူးလွန်သူအုပ်စု	ရပါ်လွင်ေို့	(ဘယ်သူကျူးလွန်၊	အောေှိ၊	လက်ရအာက်ငယ်၊	တပ်ေင်း)

၆)	တိုက်ပွဲကာလ	(သို့)	စစ်ရေးလှုပ်ေှားရနစဉ်	

၇)	သတ်ခံေခခင်းနဲ့	 ပတ်သက်ပပီး	 သကားသိေသည့်	 ပုံစံ	 (ကျူးလွန်သူမှ	အရသကာင်းသကား	 (သို့)	တဆင့်

သကားသိေခခင်း

၈)	ရုပ်အရလာင်း	ခပန်ေမှု	ေှိ-မေှိ



 သင်တန်းနည်းပြလက်စွဲ (မွမ်းမံ) 

17လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းကွန်ေက် (မမန်မာနိုင်ငံ) 

၉)	ေမ်းထားသည့်/	သတ်ခေတ်သည့်	တပ်ေွဲ့မှ	တုံ့ခပန်ချက်များ

မှတ်ချက်	မှတ်ချက်	 -	 မှတ်တမ်းရကာက်ယူောတွင်	 ရခေဆိုသူများ၏	 အရခေရပါ်မူတည်ပပီး	 သက်ဆိုင်ော

	အရသကာင်းအော	အလိုက်	 ရနာက်ဆက်တွဲရမးခွန်း၊	ဆက်စပ်ရမးခွန်းများ	ဆက်ရမးေန်	လိုအပ်

သလို	 မျက်ခမင်သက်ရသ၊	 ပတ်ေန်း	 ကျင်၊	 ကာယကံေှင်	 စသခေင့်	 ဘက်ရပါင်းစုံရမးေန်	 လိုအပ်

ပါသည်။	

(ဂ)	ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခခင်း(ဂ)	ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခခင်း

ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခခင်းတွင်	 လူတစ်ဉီးထံမှ	 ေည်ေွယ်ချက်ေှိေှိ	 သိေှိလိုရသာ/	 စစ်ရဆးလိုရသာ

	အရသကာင်းအော	ရပါ်	အရခခခံပပီး	ေမ်းဆီးနှိပ်စက်ခခင်း၊	ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ောနှင့်	စိတ်ပိုင်းဆိုင်ောအား	ခပင်းထန်

စွာ	နာကျင်ရစခခင်းမျ ိုး	ခပုလုပ်	ခခင်းခေစ်သည်။	သို့ခေစ်ပါ၍	ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခခင်းအား	မှတ်တမ်းရကာက်ယူ	

ခပုစုောတွင်	ရအာက်ပါရမးခွန်းများ	ထည့်သွင်း	ရမးခမန်းေန်လိုအပ်ပါသည်။

၁)	အချနိ်	(ေက်၊	လ၊	ခုနှစ်)

၂)	ေမ်းဆီးရခါ်ရဆာင်ခံေသည့်	ပုံစံ၊	ဘာရသကာင့်	ေမ်းခံေတာလဲ

၃)	ဘယ်လို	ပုံစံ	နှိပ်စက်ခံေတာလဲ	(တိုက်ပိတ်ခခင်း၊	ကကိုးတုတ်ခခင်း၊	ရခခာက်ရပါက်ထည့်ခခင်း၊		ရသနတ်

ခေင့်	ထု	ခခင်း	စသခေင့်	)

၄)	ရိုက်နှက်ခံေရနစဉ်	ဘာရတွရမးခမန်းတာလဲ၊	ဘာရတွရခပာတာလဲ

၅)	နှိပ်စက်သည့်အေွဲ့အစည်း၊	အမှတ်အသား၊	ပုံစံ

၆)	ရုပ်ပိုင်း၊	စိတ်ပိုင်းဆိုင်ော	ထိခိုက်နာကျင်မှု	အရခခအရန

၇)	လက်ေှိ	ကျန်းမာရေး	အရခခအရန	(ရုပ်ပိုင်း၊	စိတ်ပိုင်း)	

မှတ်ချက်	မှတ်ချက်	 -	 မှတ်တမ်းရကာက်ယူောတွင်	 ရခေဆိုသူများ၏	 အရခေရပါ်မူတည်ပပီး	 သက်ဆိုင်ော

	အရသကာင်းအော	အလိုက်	 ရနာက်ဆက်တွဲရမးခွန်း၊	ဆက်စပ်ရမးခွန်းများ	ဆက်ရမးေန်	လိုအပ်

သလို	 မျက်ခမင်သက်ရသ၊	 ပတ်ေန်းကျင်၊	 ကာယကံေှင်	 စသခေင့်	 ဘက်ရပါင်းစုံရမးေန်	 လိုအပ်ပါ

	သည်။	
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(ဃ)	ပစ္စည်းဥစ္စာ	သိမ်းယူေျက်ဆီးခခင်း	(ဃ)	ပစ္စည်းဥစ္စာ	သိမ်းယူေျက်ဆီးခခင်း	

ပစ္စည်းဥစ္စာ	 သိမ်းယူေျက်ဆီးခခင်းတွင်	 ခပည်သူလူထု၏	 ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းများ	 သိမ်းယူေျက်ဆီး

ခခင်း၊	 အိမ်ထဲ	 ေင်ရောက်ရမွှရနှာက်ခခင်း၊	 	 မီးရိူ့ေျက်ဆီးခခင်း၊	 	 မူလရနောမှ	 အတင်းအသကပ်	 ရေှေ့ရခပာင်း

ခခင်းမျ ိုးစသခေင့်	ကျူးလွန်ခခင်းခေစ်သည်။	စစ်ပွဲခေစ်ပွားရနသည့်ရနော၊	ခပည်သူလူထုအရပါ်	သဘာေရဘး

အအသက်	အန္တောယ်	ကျရောက်မည့်	အချနိ်ဆိုလျှင်	မူလရနောမှ	ရေှေ့ရခပာင်းရစေန်	စီစဉ်ရဆာင်ေွက်နိုင်

ပါသည်။	သို့ရသာ်	ခမန်မာနိုင်ငံတွင်	ခပည်သူလူထု၏	ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းအား	နည်းမျ ိုးစုံခေင့်	ေျက်ဆီးမှု	ခပုလုပ်

ရနသည်ခေစ်၍	မှတ်တမ်းရကာက်ယူ	စုရဆာင်းောတွင်	ရအာက်ပါရမးခွန်းများ	ထည့်သွင်းရမးခမန်းေန်လို

အပ်ပါသည်။

၁)	အချနိ်	(ေက်၊	လ၊	ခုနှစ်)

၂)	သိမ်းယူေျက်ဆီးသည့်	ပုံစံ(ရနအိမ်	တံခါးများေျက်ဆီးခခင်း၊	မီးေှို့ခခင်း၊	အတင်းအဓမ္မသိမ်းပိုက်ခခင်း)	

၃)	ပျက်ဆီး	ဆုံးရှုံးသွားသည့်	ပစ္စည်းအမျ ိုးအစားနှင့်	တန်ေိုးများ

၄)	သိမ်းယူေျက်ဆီးသည့်	အရသကာင်းအေင်း

၅)	သိမ်းယူေျက်ဆီးသည့်	အေွဲ့အစည်း

၆)	ေျက်ဆီး	မီးေှို့ခံေသည့်	အိမ်ရခခနှင့်	အရခခအရနများ

၇)	လက်ေှိ	မိသားစု	စားေတ်ရနရေးနှင့်	ရနထိုင်မှု	အရခခအရနများ	

မှတ်ချက်	မှတ်ချက်	 -	 မှတ်တမ်းရကာက်ယူောတွင်	 ရခေဆိုသူများ၏	 အရခေရပါ်မူတည်ပပီး	 သက်ဆိုင်ော	

အရသကာင်းအော	အလိုက်	ရနာက်ဆက်တွဲရမးခွန်း၊	ဆက်စပ်ရမးခွန်းများ	ဆက်ရမးေန်လိုအပ်သလို	

မျက်ခမင်သက်ရသ၊	ပတ်ေန်းကျင်၊	ကာယကံေှင်	စသခေင့်	ဘက်ရပါင်းစုံရမးေန်	လိုအပ်ပါသည်။	

Break	Time	-		Break	Time	-		 55	မိနစ်	မိနစ်
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လူ့အခွင့်အရေးချ ိုးရောက်မှု	ရပါ်လွန်ရစေန်	တည်ရဆာက်ထားသည့်	ရမးခွန်းများကို	ပခုံငုံရလ့လာသုံးသပ်လူ့အခွင့်အရေးချ ိုးရောက်မှု	ရပါ်လွန်ရစေန်	တည်ရဆာက်ထားသည့်	ရမးခွန်းများကို	ပခုံငုံရလ့လာသုံးသပ်

ခခင်း၊ခခင်း၊				

နည်းခပမှတ်ချက်-နည်းခပမှတ်ချက်-	

မည်သည့်	 လူ့အခွင့်အရေးချ ိုးရောက်မှုမဆို	 မှတ်တမ်း

ရကာက်ယူောတွင်	 ကျူးလွန်ခံေသူ၊	 ကျူးလွန်သူများ၏	

ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ	ရကာက်ေန်လိုအပ်သလို	ဘ

	 ( ၆)	လုံးပါ	ရမးခွန်းများ၊	ရနာက်	ဆက်တွဲ	ရမးခွန်း

များ	ရမးေန်	လိုအပ်ပါသည်။	ထို့အခပင်	ခပည့်စုံ

သည့်မှတ်တမ်းများ	 ေေှိရစေန်	 ရအာက်ပါရမးခွန်း

များကိုလည်း	 လူ့အခွင့်အရေးချ ိုးရောက်မှု	 ရခါင်းစဉ်

တိုင်းတွင်	ထည့်သွင်းရမးခမန်းေန်	လိုအပ်ပါသည်။	

ဆက်စပ်ရမးခွန်းများ	ဆက်စပ်ရမးခွန်းများ	

	အာဏာပိုင်များမှ	တိုက်ရိုက်	(သို့)	သွယ်ေိုက်	ကျူးလွန်မှု	အရခခအရန၊	ရခါင်းရဆာင်	ပါေင်မှု	ေှိ-မေှိ

	အခင်းခေစ်ရနစဉ်	(တိုက်ပွဲအတွင်း၊	တိုက်ပွဲမဟုတ်သည့်အချနိ်)	

	ယခင်က	ထိုနည်းတူ	ခေစ်စဉ်မျ ိုး	ေှိ-မေှိ

	အခင်း	မခေစ်ပွားမှီ၊	ခေစ်ရနစဉ်၊	ခေစ်ပွားပပီးရနာက်	အရခခအရန-အချတိ်အဆက်

	ရနာက်ဆက်တွဲ	ခေစ်စဉ်အရခခအရန	

	ကျူးလွန်ခံေသူများ၏	သရဘာဆန္ဒ	(အမှန်တေား၊	တေားမျှတမှုပိုင်း)	

	ခေစ်ေပ်နှင့်	ဆက်နွယ်သည့်	သက်ရသ	အရထာက်အထားများ	(မျက်ခမင်၊	ပစ္စည်း၊	စာေွက်စာတမ်း)
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နည်းခပမှတ်ချက်	-နည်းခပမှတ်ချက်	-	

ရမးခွန်းများ	 ရမးခမန်းောတွင်	 ရမးသင့်ရမးထိုက်သည့်	 ရမးခွန်းနှင့်

	 ရမးေန်	 မသင့်ရတာ်သည့်	 ရမးခွန်းများ	 ခွဲခခားသိေှိေန်	လိုအပ်သလို 	

ရခေဆိုမည့်သူများ၏	 လုံပခုံမှု၊	 ဂုဏ်သိက္ခာများကို

လည်း	ထည့်သွင်းစဉ်း	စားေန်	လိုအပ်ပါသည်။	

စုစုရပါင်း	မိနစ်	(၁၈၀)စုစုရပါင်း	မိနစ်	(၁၈၀)

လက်ရတွ့ရမးခမန်းမှုလုပ်ရဆာင်ခခင်းလက်ရတွ့ရမးခမန်းမှုလုပ်ရဆာင်ခခင်း

ေည်ေွယ်ချကေည်ေွယ်ချက်

လူ့အခွင့်အရေး	ချ ိုးရောက်မှု	မှတ်တမ်းအား	လက်ရတွ့လုပ်ရဆာင်ပပီး	ရတွ့ကကုံေသည့်	အခက်	

အခဲများ	ရကျာ်လွှားတတ်ရစေန်။

လှုပ်ေှားမှု	-	၁၊		လှုပ်ေှားမှု	-	၁၊		

သင်တန်းသားများမှ	 သက်ဆိုင်ော	 ခေစ်စဉ်အလိုက်	 ရမးခွန်းရမးခမန်းမည့်	 ပုံစံများကို	 ယခင်ရန့

က	ရဆွးရနွးခဲ့သကပပီး	 ခေစ်၍	သင်တန်းသားများမှ	 ရခမခပင်တွင်	လက်ရတွ့ဆင်းသကဲ့သို့	 မိမိအေွဲ့ငယ်ခေင့်

	တာေန်ခွဲပပီး	လုပ်ရဆာင်သက	မည်။	ပပီးခဲ့သည့်ေက်မှ	ရလ့လာထားသည့်အတိုင်း	ရဆာင်ေန်၊	ရေှာင်ေန်များ

ကို	သတိခပုပပီး	လက်ရတွ့လုပ်ရဆာင်	သကမည်။

အေွဲ့	(၄)ေွဲ့ခွဲပပီး	မတေားေမ်းဆီးချုပ်ရနှာင်ခခင်း၊	သတ်ခေတ်ခခင်း၊	ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခခင်း၊	ပစ္စည်းဥစ္စာ

များကို	 သိမ်းဆည်းခခင်း	 ခေစ်စဉ်(၄)ခုအရပါ်	 အရခခခံ၍	 ခပင်ဆင်ထားခဲ့သည့်	 ရမးခွန်းခေင့်	 လက်ရတွ့	

အခပန်အလှန်ရမးခမန်းမှု	ခပလုပ်မည်ခေစ်သည်။	

180180	မိနစ်	မိနစ်

3030	မိနစ်	မိနစ်
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လက်ရတွ့မလုပ်ရဆာင်မီ	အေွဲ့တစ်ခုစီအလိုက်	ရမးခွန်းများခပန်လည်	စစ်ရဆးခခင်း၊	တာေန်ခွဲရေ

ပပီး	လက်ရတွ့	လုပ်ောတွင်	ရမးခမန်းသူ၊	ရခေသကားသူ၊	မှတ်တမ်းယူသူနှင့်	ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းယူသူ	စသခေင့်	

ကကိုတင်ခပင်ဆင်ေန်	အချနိ်	၁၅	မိနစ်	ရပး၍	ခပင်ဆင်ရစပါ။	

လှုပ်ေှားမှု	-	၂၊		လှုပ်ေှားမှု	-	၂၊		

ထို့ရနာက်	 လက်ရတွ့ရတွ့ဆုံရမးခမန်းမှုအတွက်	 ခပင်ဆင်ထားသည့်	 ရမးခွန်းပုံစံကို	 အသုံးခပု၍	

ခေစ်ေပ်တစ်ခု	ချင်းစီကို	ရမးခမန်းမှု	ခပုလုပ်ပါ။	

Break	Time	-			Break	Time	-			

ရဆွးရနွးခခင်း၊		ရဆွးရနွးခခင်း၊		

လက်ရတွ့လုပ်ရဆာင်ပပီးပပီးရနာက်	 ရဆာင်ေွက်ခဲ့သည့်	 ရမးခမန်းရဆွးရနွးမှုနှင့်	 ပတ်သက်၍

သင်တန်းသားများမှ	 အားသာချက်၊	 အားနည်းချက်များကို	 ရော်ထုတ်ရဆွးရနွး၍	 ပိုမိုရကာင်းမွန်ရသာ

ရတွ့ဆုံရမးခမန်းမှု	 ခေစ်လာရစေန်	 အကကံခပုချက်များကို	 ရဆွးရနွးရစပါ။	 ထို့ရနာက်သင်တန်းဆောမှ

လက်ရတွ့လုပ်ရဆာင်မှုတွင်	 ခပည့်စုံသည့်	 မှတ်တမ်းခေစ်မခေစ်ကိုလည်းရကာင်း၊	 သတ်မှတ်ထားသည့်

ရဆာင်ေန်၊	ရေှာင်ေန်များကို	လိုက်နာကျင့်သုံးမှု	ေှိမေှိကိုလည်းရကာင်း၊	 ခေစ်စဉ်တခုခခင်းအလိုက်	ပါေင်ေ

မည့်	အဓိက	အချက်အလက်များ	 ခပည့်စုံမှု	ေှိ၊	မေှိကို	 ရခပာခပရပးပပီး	သင်တန်းသားများ	 ကကုံရတွ့ေသည့်	

အခက်အခဲများကိုလည်း	ခေည့်စွက်ရပးေမည်	ခေစ်သည်။

ရလ့လာေသည့်သင်ခန်းစာမှ	မည်ကဲ့သို့	လုပ်ရဆာင်နိုင်မလဲဆိုသည်ကို	အရခေေှာခခင်း၊	ရလ့လာေသည့်သင်ခန်းစာမှ	မည်ကဲ့သို့	လုပ်ရဆာင်နိုင်မလဲဆိုသည်ကို	အရခေေှာခခင်း၊	

ရလ့လာခဲ့ေသည့်	သင်ခန်းစာများမှ	မည်သည့်အောများကို	သတိခပုမိသလဲ။	မှတ်တမ်းတင်သူတစ်

ဦးအရနခေင့်	 ချ ိုးရောက်မှုများနှင့်ပတ်သက်၍	 ရမးခွန်းခပင်ဆင်ောတွင်လည်းရကာင်း၊	 ရတွ့ဆုံရမးခမန်း

ောတွင်လည်းရကာင်း	 ရကာင်းမွန်ခပည့်စုံရသာ	 အချက်အလက်များ	 ေေှိမှတ်တမ်းတင်နိုင်ေန်	 အရခေေှာ

လုပ်ရဆာင်နိုင်မည့်	နည်းလမ်းများကို	ရဆွးရနွးရစပါ။

လိုအပ်သည့်	ပစ္စည်းများလိုအပ်သည့်	ပစ္စည်းများ

	 ဒုတိယရန့တွင်	တည်ရဆာက်ထားသည့်	ရမးခွန်းပုံစံများ။

စုစုရပါင်း		စုစုရပါင်း		

	

180180	မိနစ်	မိနစ်

6060	မိနစ်	မိနစ်

6060	မိနစ်	မိနစ်

1010	မိနစ်	မိနစ်

2020	မိနစ်	မိနစ်



 သင်တန်းနည်းပြလက်စွဲ (မွမ်းမံ) 

22 လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းကွန်ေက် (မမန်မာနိုင်ငံ) 

ေည်ေွယ်ချက်ေည်ေွယ်ချက်

	မှတ်တမ်းတင်ခခင်း	 လုပ်ရဆာင်ောတွင်	 ခိုင်လုံသည့်သက်ရသ	 အချက်အလက်များ	 ေယူေန်	

လိုအပ်သည့်	အချက်အလက်များကို	သိေှိနားလည်လာရစေန်။

	အခမင်ဆိုင်ော	မှတ်တမ်းတင်ခခင်း	အဆင့်အား	လက်ရတွ့တွင်	လုပ်ရဆာင်သည့်	နည်းနာများ	

သိေှိလာ	ရစေန်။

လှုပ်ေှားမှု	-၁၊	လှုပ်ေှားမှု	-၁၊	

မှတ်တမ်းတင်ောတွင်	 အခေစ်အပျက်	 ခေစ်စဉ်၊	 အင်တာဗျူး	 ရမးခမန်းခခင်း၊	 သက်ရသပစ္စည်းများ

	စုရဆာင်းခခင်းတို့သည်	အရေးပါသည်။	အချက်အလက်	မည်မျှပင်	 ခပည့်စုံကာမူ	ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းသည်	

မိမိေေှိသည့်	အချက်အ	လက်အတွက်	ပင်မအရေးပါဆုံးခေစ်သည်။

အခမင်ဆိုင်ော	အချက်အလက်များ	စုစည်းခခင်းဆိုသည်မှာ	မှတ်တမ်းရကာက်ယူခခင်း	မလုပ်ရဆာင်

မီ	အခင်းခေစ်	ပွားောတွင်	မခေစ်ပွားခင်၊	ခေစ်ရနစဉ်၊	ခေစ်ပပီး	စသည့်	ကာလသုံးပါးအား	ခမင်နိုင်သည့်အချက်	

အလက်၊		အရနအထားများကို		ဓာတ်ပုံ၊		ဗွီဒီယို	သက်ရသ		မှတ်တမ်းများ		ေယူထားခခင်းကို		ဆိုလိုသည်။	

အခမင်ဆိုင်ော	အချက်အလက်ကို	အွန်လိုင်း	သို့မဟုတ်	ရခမခပင်အထိ	သွားရောက်	မှတ်တမ်းယူောတွင်	လုံ	

ပခုံမှုေှိေန်	အရေးကကီးလှပါသည်။	

ထို့ရသကာင့်	သင်တန်းသားများကို	အေွဲ့	၃	ေွဲ့ခွဲ၍	ရအာက်ပါရမးခွန်းများကို	အေွဲ့လိုက်ရဆွးရနွးရစ

ပါ။

	ဘာရသကာင့်အခမင်ဆိုင်ော	အချက်အလက်များကို	ရကာက်ယူေန်လိုအပ်သလဲ။

	မည်သည့်	အချက်အလက်များကို	ရကာက်ယူမည်လဲ။

	မည်သည့်ရနောများတွင်	အခမင်ဆိုင်ောအချက်အလက်များကို	ေေှိနိုင်မလဲ။

3030	မိနစ်	မိနစ်



 သင်တန်းနည်းပြလက်စွဲ (မွမ်းမံ) 

23လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းကွန်ေက် (မမန်မာနိုင်ငံ) 

အေွဲ့ငယ်များအတွင်း	ရဆွးရနွးမှုများကို	ခပန်လည်တင်ခပ၍	လိုအပ်သည်များကို	နည်းခပမှ	ခေည့်စွက်

ရဆွးရနွးပါ။

လှုပ်ေှားမှု	-	၂၊		လှုပ်ေှားမှု	-	၂၊		

သင်တန်းနည်းခပမှ	 ပငိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒထုတ်ရော်မှုကို	 ပေိုခွင်းရနမှုများ၊	 သတ်ခေတ်မှုများ၊	 မီးေှို့မှု

များနှင့်	 သက်ဆိုင်	 ရသာ	 ဓာတ်ပုံ/ဗီဒီယိုများကို	 ခပင်ဆင်ထား၍	 သင်တန်းသားများကို	 အဆိုပါဓာတ်ပုံ	

သို့မဟုတ်	ဗီဒီယိုေိုင်ကို	 ခပသကာ		မည်သည့်ရော်ခပချက်များကို	ရတွ့ခမင်ေသလဲဆိုသည်ကို	ရဆွးရနွးရစ

၍	အခမင်ဆိုင်ောအချက်အလက်များ	၏	အရေးပါမှုနှင့်	အဓိကကျရသာ	သက်ရသအရထာက်အထားတို့ကို

ရဆွးရနွးပါ။

အရသကာင်းအောနှင့်	ဆက်စပ်သည့်	ဗဟုသုတရပးခခင်း၊	အရသကာင်းအောနှင့်	ဆက်စပ်သည့်	ဗဟုသုတရပးခခင်း၊			

အခမင်ဆိုင်ော	အချက်အလက်များ	 ေယူနိုင်သည့်	လူပုဂ္ဂိုလ်များ၊	အခင်းခေစ်ေပ်များနှင့်	သက်ရသ

များတွင်	ရအာက်ပါ	တို့ပါေင်သည်။

ကျူးလွန်ခံေသူကျူးလွန်ခံေသူ

ကျူးလွန်သူမှ	 ကျူးလွန်ချ ိုးရောက်ရနစဉ်	 ကာလသုံးပါးအတွင်း	 ကျူးလွန်ခံေသူ၏	 	 ကိုယ်ရေး

အကျဉ်း၊	အလုပ်အကိုင်၊	ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းများ	ေယူခခင်းခေင့်	ခေစ်စဉ်တွင်	ပါေင်ပတ်သက်သည့်	အရခခအရန

ကို	ရလ့လာသိေှိနိုင်မည်။

ရခမခပင်အရနအထားရခမခပင်အရနအထား

ခေစ်စဉ်	မခေစ်ပွားခင်၊	ခေစ်ရနစဉ်၊	ခေစ်ပပီးကာလအတွင်း	အခင်းခေစ်ပွားသည့်	ရနောနှင့်	အနီးအနား

တွင်	ရခပာင်းလဲ	မှု	ေှိ၊	မေှိကို	ရလ့လာ	အကဲခတ်ေမည်။

အခခားသက်ရသ	အရထာက်အထားများအခခားသက်ရသ	အရထာက်အထားများ

မှတ်တမ်းတင်ခခင်း	 လုပ်ရဆာင်ောတွင်	 မိမိရတွ့ေှိသည့်	 ပစ္စည်း၊	 လူနှင့်အခခားရသာ	 သက်ရသ

	 အရထာက်အထား	 များခေစ်သည်	 (ဥပမာ-	 ကျည်ခွံ၊	 ရသဆုံးသွားသူ၏	 ရုပ်ကကင်း၊	 မီးေှို့ခံထားေသည့်	

အိုးအိမ်၊	ပစ္စည်းများ	စသခေင့်)။

1515	မိနစ်	မိနစ်

3030	မိနစ်	မိနစ်



 သင်တန်းနည်းပြလက်စွဲ (မွမ်းမံ) 

24 လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းကွန်ေက် (မမန်မာနိုင်ငံ) 

သွားရောက်ေန်ခက်ခဲရသာ	ဧေိယာများ	စုံစမ်းခခင်းသွားရောက်ေန်ခက်ခဲရသာ	ဧေိယာများ	စုံစမ်းခခင်း

အရေးရပါ်သွားေန်	မခေစ်နိုင်ရသာ	ရနောများ၊	တိုက်ပွဲခေစ်ပွားသည့်	အရခခအရနနှင့်	လက်နက်ကိုင်

များ	ရပါများပပီး	အချက်အလက်	ရကာက်ခံသူ၏	လုံပခုံရေးကိုထိခိုက်ရစသည့်	အရခခအရနများကို	ရသချာ

စွာစုံစမ်းပပီး	သွားေမည်။

ရထာက်ခံချက်မှန်ကန်ရသကာင်း	အတည်ခပုေန်	ကကိုးစားေန်ရထာက်ခံချက်မှန်ကန်ရသကာင်း	အတည်ခပုေန်	ကကိုးစားေန်

မိမိထံရောက်ေှိလာသည့်	 အချက်အလက်မှန်သမျှကို	 စုံစမ်းခခင်းမခပုလုပ်ဘဲ	 မှန်ကန်သည်ဟု	 မ

ယူဆပါနှင့်။	အခင်းခေစ်ပွားသည့်	 ရနော၊	အချနိ်၊	 ပါေင်သည့်	သူများနှင့်	သက်ရသအချက်အလက်များကို	

အွန်လိုင်းခေင့်ခေစ်ရစ၊	လူရတွ့	အတည်ခပုခခင်းခေင့်ခေစ်ရစ	လုပ်ရဆာင်ေပါမည်။

ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲ?	(ဇာတ်ညွှန်း၊	အရထာက်အကူနှင့်	စပ်ဆက်ပစ္စည်းများ)ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲ?	(ဇာတ်ညွှန်း၊	အရထာက်အကူနှင့်	စပ်ဆက်ပစ္စည်းများ)

ကကိုတင်ခပင်ဆင်ခခင်း၊	 ရတွ့ဆုံမည့်သူများနှင့်	 ကကိုတင်ညှိနှိုင်းခခင်း၊	 မှတ်တမ်းတင်ောတွင်	 မိမိ

အသုံးခပုမည့်	ကင်မော၊	အသံေမ်းစက်၊	စာအုပ်	ရဘာပင်နှင့်	အခခားပစ္စည်းများ	ခပင်ဆင်ခခင်းနှင့်	ခေစ်စဉ်နှင့်	

ဆက်စပ်သည့်	သက်ရသများကို	ခပင်ဆင်လုပ်ရဆာင်ခခင်း	ခေစ်သည်။

အခမင်ဆိုင်ော	အချက်အလက်ယူောတွင်	အရေးပါရသာ	သက်ရသများအခမင်ဆိုင်ော	အချက်အလက်ယူောတွင်	အရေးပါရသာ	သက်ရသများ

သက်ရသ	အမျ ိုးအစားတွင်	 စကားရခပာသည့်	 သက်ရသ	 (လူသက်ရသ)	 နှင့်	 စကားမရခပာသည့်

သက်ရသ	(ပစ္စည်းသက်ရသ)	ခေစ်ပပီး။	လူသက်ရသတွင်	အခေစ်အပျက်တွင်	ပါေင်ရသာ	ကျူးလွန်သူ၊	ခံေ

သူနှင့်	မျက်ခမင်သက်ရသများ	ပါေင်သည်။	ပစ္စည်း	သက်ရသမှာ	အခင်းခေစ်ောတွင်	ေေှိသည့်	ရခမခပင်အရန

	အထား	အချက်အလက်များ၊	ဓာတ်ပုံများ၊	ရဆးစစ်ချက်၊	ေဲမှတ်တမ်းနှင့်	အခခားရသာ	သက်ရသများစွာပါ

	ေင်သည်။

သက်ရသ	ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်း	ေယူခခင်းသက်ရသ	ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်း	ေယူခခင်း

ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်း	သက်ရသများ	ယူောတွင်	ခမင်ကွင်းကျယ်၊	အနီးခမင်ကွင်းနှင့်	အရနရတာ်ခမင်ကွင်း

များအတိုင်း	ေယူေမည်။

Break	Time	–		Break	Time	–		

လှုပ်ေှားမှု	-	၃၊		လှုပ်ေှားမှု	-	၃၊		

1010	မိနစ်	မိနစ်

2525	မိနစ်	မိနစ်



 သင်တန်းနည်းပြလက်စွဲ (မွမ်းမံ) 

25လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းကွန်ေက် (မမန်မာနိုင်ငံ) 

အခမင်ဆိုင်ော	အချက်အလက်စုစည်း	မှတ်တမ်းတင်မှုကို	လက်ရတွ့အားခေင့်	လုပ်ရဆာင်တတ်ရစ

ေန်	သင်တန်း	သားများအား	လှုပ်ေှားမှု	(၂)ခုကို	လုပ်ရဆာင်ခိုင်းပါ။

သင်တန်းသားများမှ	မိမိတို့	အနီးအနားေှိ	အောေတ္ထုကို	အနီး၊	အရေး၊	အလယ်အလတ်	ခမင်ကွင်း

ဆိုင်ော	အရနအထားခေင့်	ဓာတ်ပုံရိုက်ရစပပီး	ေိုင်အမည်ကို	မည်ကဲ့သို့	ရပးသင့်သလဲဆိုသည်ကို	သင်တန်း

အတွင်း	 ခပန်လည်မျှရေ	 ရစေမည်။	ထို့ရနာက်	 သင်တန်းဆောမှ	 သင်တန်းသားများ	တင်ခပသည့်အရပါ်

ခပန်လည်	ခေည့်စွက်ရဆွးရနွးမည်။

နည်းခပမှတ်ချက်	-နည်းခပမှတ်ချက်	-

	 ဓာတ်ပုံများေယူောတွင်	 မိမိတို့	 ရတွ့ဆုံရမးခမန်းသူ၏

	 လုံပခုံရေးအတွက်	 ထည့်သွင်းစဉ်းစားေမည်	 ခေစ်သလို	 မိမိေေှိ 	

သည့်	 ဓာတ်ပုံ	 အချက်အလက်များကိုလည်း	 လုံပခုံ 	

စွာသိမ်းဆည်းပပီး	 ကာယကံေှင်၏	 ခွင့်ခပုချက်	 ယူေန် 	

အပမဲ	သတိရပးေပါမည်။

	



 သင်တန်းနည်းပြလက်စွဲ (မွမ်းမံ) 

26 လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းကွန်ေက် (မမန်မာနိုင်ငံ) 

ေည်ေွယ်ချက်ေည်ေွယ်ချက်

	 လူ့အခွင့်အရေးချ ိုးရောက်မှု	အရခခအရနများကို	ထိရောက်စွာ	အစီေင်ခံနိုင်ရစေန်

လှုပ်ေှားမှု၊		လှုပ်ေှားမှု၊		

သင်တန်းသားများအား	ထိရောက်ရကာင်းမွန်သည့်	အစီေင်ခံစာခေစ်ရစေန်	အဘယ်ရသကာင့်လိုအပ်

သလဲဆိုသည်ကို	ရဆွးရနွးခိုင်းပါ။

အရသကာင်းအောနှင့်	ဆက်စပ်သည့်	ဗဟုသုတရပးခခင်း၊		အရသကာင်းအောနှင့်	ဆက်စပ်သည့်	ဗဟုသုတရပးခခင်း၊		

ထို့ရသကာင့်	 အစီေင်ခံစာရေးသားောတွင်	 ရအာက်ပါအဂဂါေပ်များကို	 ထည့်သွင်းစဉ်းစားေမည်ခေစ်

	သည်။

	သင့်ရတာ်သည့်	စကားလုံးအသုံးနှုန်းခေင့်	အသုံးခပုေန်။

	ေတ်ရှုသူ	နားလည်ေန်အတွက်	ပုံစံပါေှိေန်။

	အစီေင်ခံစာ၏	အရခခခံဦးတည်ချက်နှင့်	တသမတ်တည်းခေစ်ေန်။

	ရိုးေှင်းပပီး	ကျစ်လျစ်ခပည့်စုံေန်။

	အေှင်းလင်းဆုံး	ပုံစံနှင့်	အချက်အလက်များကို	ရော်ခပေန်။

	တိကျသည့်အချက်အလက်များကို	တိကျသည့်	နည်းလမ်းခေင့်	တင်ခပေန်။

	အချက်အလက်များကို	ခွဲခခားစိစစ်ေန်နှင့်	သရဘာထားများကို	တင်ခပေန်။

	အရခခအရနများနှင့်	ထင်ေှားသည့်	ခေစ်ရပါ်မှုများကို	နှိုင်းယှဉ်ခပေန်။

	ရနာက်ဆက်တွဲ	ရဆာင်ေွက်ချက်များနှင့်	အကကံခပုမှတ်ချက်များ	အဆိုခပုေန်။

3030	မိနစ်	မိနစ်

1515	မိနစ်	မိနစ်



 သင်တန်းနည်းပြလက်စွဲ (မွမ်းမံ) 

27လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းကွန်ေက် (မမန်မာနိုင်ငံ) 

ထို့အခပင်	အစီေင်ခံစာရေးသားော၌	သတိခပုေမည့်အချက်များအရနခေင့်	

	ေက်စဲွများရေးောတွင်	ပံုရသ	သတ်မှတ်ချက်ထားေန်။	(ဥပမာ	-	ေက်၊	လ၊	ခုနှစ်	(သ့ုိ)	လ၊	ေက်၊	ခုနှစ်)

	ရနောရဒသများ	ရေးသားောတွင်	စနစ်တကျ	စီစဉ်ေန်။	(ဥပမာ	-	ေပ်ကွက်၊	ရကျးေွာ၊	ပမို့၊	ပမို့နယ်၊	

ခပည်နယ်နှင့်	တိုင်းရဒသကကီး)

	ရနော	ရဒသအမည်များကို	တေားေင်	အမည်များခေင့်ခေင့်	ရေးသားေန်။

	အေွဲ့အစည်းအမည်များ၊	ကုမ္ပဏီ	အမည်များကို	အစပိုင်းတွင်	မူေင်းအမည်အတိုင်း	ရေးပပီး	ရနာက်မှ	

အမည်	အတိုရကာက်ကို	ရေးေန်။

	မရသချာသည့်အောများကို	ထည့်သွင်းရေးသားခခင်း	မခပုေန်။

	ောထူး၊	တာေန်များကို	တိကျစွာရေးသားေန်	လိုအပ်သည်။

ထိရောက်ရကာင်းမွန်သည့်	အစီေင်ခံစာခေစ်ရစေန်အတွက်	ထိရောက်ရကာင်းမွန်သည့်	အစီေင်ခံစာခေစ်ရစေန်အတွက်	

	ေှင်းလင်း	လွယ်ကူပပီး	စာေတ်သူ	နားလည်နိုင်ခခင်း

	ကျစ်လျစ်မှုေှိပပီး	လိုေင်း	တိုေှင်းခေစ်ခခင်း

	အချက်အလက်	ခပည့်စုံမှုေှိခခင်း

	အစီေင်ခံစာပါ	အစိတ်အပိုင်းတိုင်း	မှန်ကန်မှုေှိခခင်းတို့	ခေစ်ရစေမည်။

ရဆွးရနွးခခင်း၊		ရဆွးရနွးခခင်း၊		

	သင်တန်းသားများအား	အစီေင်ခံစာရေးသားောတွင်	ေှင်းလင်းတိကျစွာ	 ခေည့်သွင်းနိုင်ေန်အတွက်

	လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းကွန်ေက်	 (ခမန်မာနိုင်ငံ)	မှ	အသုံးခပုလျှက်ေှိသည့်	မှတ်တမ်းရကာက်ယူ

သည့်	နမူ	နာပုံစံကိုခပ၍	လိုအပ်သည့်အချက်အလက်များအရသကာင်းကို	ရဆွးရနွးေှင်းခပပါ။

ရလ့လာေသည့်သင်ခန်းစာမှ	မည်ကဲ့သို့လုပ်ရဆာင်နိုင်မလဲဆိုသည်ကို	အရခေေှာခခင်း၊		ရလ့လာေသည့်သင်ခန်းစာမှ	မည်ကဲ့သို့လုပ်ရဆာင်နိုင်မလဲဆိုသည်ကို	အရခေေှာခခင်း၊		

ရလ့လာခဲ့ေသည့်	သင်ခန်းစာများမှ	မည်သည့်အောများကို	ပိုမိုသတိခပုမိသလဲ။	မှတ်တမ်းတင်သူ	

တစ်ဦးအရနခေင့်	ချ ိုးရောက်မှုများနှင့်	ပတ်သက်၍	မည်ကဲ့သို့ဆင်ခခင်သုံးသပ်ေမည်လဲ။

1515	မိနစ်	မိနစ်

1010	မိနစ်	မိနစ်



 သင်တန်းနည်းပြလက်စွဲ (မွမ်းမံ) 

28 လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းကွန်ေက် (မမန်မာနိုင်ငံ) 

လိုအပ်သည့်	ပစ္စည်းများ

	 ပငိမ်းချမ်းစွာ	ဆန္ဒထုတ်ရော်မှုကို	ပေိုခွင်းရနမှုများ၊	သတ်ခေတ်မှုများ၊	မီးေှို့မှုများနှင့်သက်ဆိုင်	ရသာ	

ဓာတ်ပုံ/ဗီဒီယိုများ										

	လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းကွန်ေက်	 (ခမန်မာနိုင်ငံ)	 မှ	အသုံးခပုလျက်ေှိသည့်	 မှတ်တမ်းရကာက်ယူ

သည့်	နမူနာပုံစံ								

စုစုရပါင်း	မိနစ်		စုစုရပါင်း	မိနစ်		

	

	

180180	မိနစ်	မိနစ်



 သင်တန်းနည်းပြလက်စွဲ (မွမ်းမံ) 

29လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းကွန်ေက် (မမန်မာနိုင်ငံ) 

ေည်ေွယ်ချက်ေည်ေွယ်ချက်

	လူ့အခွင့်အရေးချ ိုးရေါက်မှုများ	နှင့်ပတ်သက်၍	နစ်နာခံစားခဲ့ေသူများကို	တေားမျှတမှုတစ်စုံ

တော	 ခပန်လည်ေေှိနိုင်ေန်အတွက်	 ရဆာင်ေွက်ပုံနည်းလမ်းများကို	 နားလည်သရဘာရပါက်

ရစေန်။

	အာဏာေှင်စနစ်မှ	 ဒီမိုကရေစီစနစ်သို့၊	 အသားအရောင်ခွဲခခားမှုမှ	 တန်းတူညီမျှသည့်

	လူ့ရဘာင်သို့၊	ခပည်တွင်းစစ်	ခေစ်ပွားရနောမှ	ပငိမ်းချမ်းရေးေှိသည့်	အရခခအရနသို့	ကူးရခပာင်း

ောတွင်	အသွင်ကူးရခပာင်း	မှုဆိုင်ော	တေားမျှတမှု၏	အရခခခံသရဘာတေားများကို	သိေှိလာ

ရစေန်။

	အသွင်ကူးရခပာင်းမှုဆိုင်ော	တေားမျှတမှု၏	လုပ်ငန်းယန္တေားများအရသကာင်း	သိေှိလာရစေန်။

လှုပ်ေှားမှု	-	၁၊		လှုပ်ေှားမှု	-	၁၊		

မှတ်တမ်းတင်ခခင်း၏	 ေည်ေွယ်ချက်တစ်ခုမှာ	 ဆိုးေွားသည့်	 လူ့အခွင့်အရေးချ ိုးရောက်မှုခေစ်ေပ်

များ	 အမှန်တကယ်	 ခေစ်ပွားခဲ့ခခင်းကို	 သက်ရသအရထာက်အထား	 ခိုင်လုံစွာခေင့်	 ရော်ထုတ်	 တင်ခပနိုင်

ေန်၊	ကျူးလွန်သူများ		ခပစ်ဒဏ်မှကင်းလွတ်ခွင့်ေရနသည့်		ဓရလ့ဆိုးကို		တိုက်ေျက်ေန်၊		အတိတ်ကာလ

တွင်နစ်နာ	ခံစားခဲ့ေသူများအတွက်	တ	ေားမျှတမှုနှင့်	ခပန်လည်ကုစားရပးရလျာ်ရပးနိုင်ေန်	ခေစ်သည်။	ထို့

အတွက်ရသကာင့်	 မှတ်တမ်းရကာက်ယူထားသည့်	 အချက်အလက်များကို	 အသုံးခပု၍	 အနာဂတ်ကာလ

တွင်	ဆက်လက်လုပ်ရဆာင်ေမည့်	လုပ်ငန်းစဉ်ခေစ်သည့်	အသွင်ကူးရခပာင်းရေးကာလ	တေားမျှတမှုဆိုင်	

ော	သင်ခန်းစာကို	ရဆွးရနွးမည်ခေစ်သည်။	

ထို့ရသကာင့်	လှုပ်ေှားမှုတစ်ခုခေင့်	စတင်ပါ။

4545	မိနစ်	မိနစ်



 သင်တန်းနည်းပြလက်စွဲ (မွမ်းမံ) 

30 လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းကွန်ေက် (မမန်မာနိုင်ငံ) 

နည်းခပမှတ်ချက်	-နည်းခပမှတ်ချက်	-

	 သင်တန်းသားများကို	 အခန်း	 (၃)	 ခန်းခပင်ထား

ပါ။	 နံပါတ်	 (၃)	 ရမးခွန်းသည်	 ောဇေတ်	 တေား

မျှတမှု၊			လူမှုတေားမျှတမှုနှင့်	အသွင်ကူးရခပာင်းရေး

ဆိုင်ော	 တေားမျှတမှုကို	 ချတိ်ဆက်နိုင်ေန်အတွက် 	

ရမးေန်	ခေစ်သည်။

	 ရကာက်ယူခပုစုထားတဲ့	မှတ်တမ်းရတွ	မှားသွားေင်	ဘာခေစ်နိုင်သလဲ။

	 ရကာက်ယူစုရဆာင်းထားတဲ့	မှတ်တမ်းများကို	ဘယ်ရနောမှာ	အသုံးခပု

နိုင်မလဲ။	

	တေားမျှတမှုကို	ေှာရေွတဲ့အခါမှာ	ဘယ်လိုနည်းလမ်းရတွနဲ့	ေှာရေွနိုင်မလဲ။	ဆိုတဲ့	ရမးခွန်း	(၃)	ခု

ကို	အေွဲ့လိုက်	ရဆွးရနွးခိုင်းပါ။	

ထို့ရနာက်	သင်တန်းသားများကို	အေွဲ့လိုက်	 ခပန်လည်တင်ခပရစ၍	လိုအပ်သည်များကို	နည်းခပမှ

	ခေည့်စွက်ပါ။

အရသကာင်းအောနှင့်	ဆက်စပ်သည့်	ဗဟုသုတရပးခခင်း၊		အရသကာင်းအောနှင့်	ဆက်စပ်သည့်	ဗဟုသုတရပးခခင်း၊		

အသွင်ကူးရခပာင်းရေးကာလ	 တေားမျှတမှုတွင်ပါေင်သည့်	 စကားေပ်နှစ်ခုခေစ်သည့်	 “အကူးအ	

ရခပာင်း”	နှင့်	“တေားမျှတမှု”	၏	အဓိပ္ပာယ်ကို	ေှင်းလင်းရဆွးရနွးေမည်ခေစ်သည်။

	“အကူးအရခပာင်း”	ဆိုသည်မှာ	လှုပ်ေှားမှုတစ်ခု၊	အရခခအရနတစ်ခု၊	စနစ်တစ်ခု	တစ်ခုမှတစ်ခုသို့	

ရခပာင်းခခင်း	ခေစ်သည်။

	“တေားမျှတမှု”	 ဆိုသည်မှာ	 ကျင့်ေတ်အေ၊	 ဆင်ခခင်တုံတေားအေ၊	 ဥပရဒအေ၊	 ဘာသာရေးအေ၊	

တန်းတူညီမျှရေးအေနှင့်	သင့်ရတာ်မျှတမှုအေ	ကိုယ်ကျင့်တေားဆိုင်ော	သရဘာတေားများအရပါ်

4545	မိနစ်	မိနစ်



 သင်တန်းနည်းပြလက်စွဲ (မွမ်းမံ) 

31လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းကွန်ေက် (မမန်မာနိုင်ငံ) 

အရခခခံလျှက်	 မှန်ကန်သည်ဟု	 လူ့အေွဲ့အစည်းတစ်ေပ်က	 သတ်မှတ်ထားသည့်	 အောကိုတေား	

မျှတမှုဟု	ရခါ်ဆိုသည်။

အသွင်ကူးရခပာင်းရေးဆိုင်ောတေားမျှတမှု၏	အဓိပ္ပာယ်ေွင့်ဆိုချက်မှာ-

“အသွင်ကူးရခပာင်းရေး	 ဆိုင်ောတေားမျှတမှုဆိုသည်မှာ	 အာဏာေှင်စနစ်မှ	 ဒီမိုကရေစီသို့

ကူးရခပာင်းောတွင်လည်းရကာင်း၊	 	 ခပည်တွင်းစစ်	 ပဋိပက္ခများ	 ချုပ်ပငိမ်း၍	 ပငိမ်းချမ်းရေးခေစ်စဉ်သို့ကူး	

ရခပာင်းောတွင်လည်းရကာင်း၊		အတိတ်ကာလအတွင်းက	ရနောအနှံ့၌	စနစ်တကျ	ေည်ေွယ်ချက်ေှိေှိ	ကျူး

	လွန်ခဲ့ရသာလူ့အခွင့်အရေး		ချ ိုးရေါက်မှုများကို		တေားစွဲဆို			အခပစ်ရပးခခင်းနည်းလမ်းများ၊		တေားစွဲဆို

အခပစ်ရပးခခင်းမျ ိုး	 မဟုတ်ရသာ	 နည်းလမ်းများခေင့်	 ခပန်လည်ကိုင်တွယ်ရခေေှင်းသည့်	 လုပ်ငန်းစဉ်ခေစ်

	သည်။”	

အသွင်ကူးရခပာင်းရေးကာလ	တေားမျှတမှု၏	ယန္တေား	(၄)	ခုမှာ	အမှုမှန်	(အမှန်တေား)	ရပါ်ရပါက်

ရေးလုပ်ငန်းစဉ်၊	 တေားစွဲဆိုအခပစ်ရပးရေးလုပ်ငန်းစဉ်၊	 ခပန်လည်ကုစားရပးရလျာ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်၊	 ချ ိုး	

ရေါက်မှုများ	ထပ်မံ	မခေစ်ပွါးရေး	လုပ်ငန်းစဉ်ဟူ၍	ေှိသည်။

လိုအပ်ပါက	လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းကွန်ေက်	 (ခမန်မာနိုင်ငံ)	 မှ	ထုတ်ရေပပီးခေစ်ရသာ	လူ့အခွင့်	

အရေး	မှတ်တမ်း	ခပုခခင်း	သင်တန်းဆောလက်စွဲ	(၂၀၁၄)	စာအုပ်တွင်	ရလ့လာသကည့်ရှုနိုင်သည်။

Break	Time	-		Break	Time	-		

လှုပ်ေှားမှု	-	၂၊		လှုပ်ေှားမှု	-	၂၊		

ခမန်မာနိုင်ငံအတွင်း	 အတိတ်ကာလ၌	လူ့အခွင့်အရေးချ ိုးရောက်မှု	 အများအခပားေှိော	ထိုအထဲမှ

ချ ိုးရောက်မှုတချ ို ့ကိုရဆွးရနွးေန်အတွက်	လှုပ်ေှားမှုအခေစ်	လူ့အခွင့်အရေးချ ိုးရောက်မှုများကို	မှတ်တမ်း

တင်ထားသည့်	 ဗီဒီယိုေိုင်တစ်ခုကိုခပ၍	အဆိုပါ	 ဗီဒီယိုေိုင်ထဲမှ	 ခေစ်ေပ်များနှင့်	လက်ေှိအချနိ်ခေစ်	 ပွားရန

ရသာ	အရခခအရနများကို	ချတိ်ဆက်၍	မည်ကဲ့သို့	ရခေေှင်းရဆာင်ေွက်သင့်သလဲ	ဆိုသည်ကို	သင်	တန်းသား

များအား	ရဆွးရနွးရစပါ။

လက်ရတွ့ခေစ်ေပ်များနှင့်	နှိုင်းယှဉ်ဆက်စပ်ရပးခခင်း၊		လက်ရတွ့ခေစ်ေပ်များနှင့်	နှိုင်းယှဉ်ဆက်စပ်ရပးခခင်း၊		

55	မိနစ်	မိနစ်

4040	မိနစ်	မိနစ်

4040	မိနစ်	မိနစ်



 သင်တန်းနည်းပြလက်စွဲ (မွမ်းမံ) 

32 လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းကွန်ေက် (မမန်မာနိုင်ငံ) 

သင်တန်းသားများကို	အခန်း	(၄)	ခန်းခွဲပါ။	ရအာက်ပါ	ရမးခွန်းများအား	ရဆွးရနွးရစပါ။သင်တန်းသားများကို	အခန်း	(၄)	ခန်းခွဲပါ။	ရအာက်ပါ	ရမးခွန်းများအား	ရဆွးရနွးရစပါ။

	လူ့အခွင့်အရေးချ ိုးရေါက်ခံေသူ(နစ်နာသူ)များ	 စိတ်ရကျနပ်မှုေေှိရစေန်	 ဘယ်လိုအောရတွ	 လုပ်	

ရဆာင်ရပးေို့	လိုအပ်သလဲ။

	လူ့အခွင့်အရေးချ ိုးရေါက်မှုများ	ထပ်မံမခေစ်ပွါးေန်	ဘာရတွ	လုပ်ရဆာင်ေို့	လိုသလဲ။

	တေားမျှတမှုေေှိရစေန်	 ကျူးလွန်သူများကို	 မည်သည့်နည်းလမ်းရတွနဲ့	 ရခေေှင်းလုပ်ရဆာင်သင့်

သလဲ။

	အတိတ်ကာလက	 လူ့အခွင့်အရေးချ ိုးရေါက်မှုများမှ	 ရနာက်မျ ိုးဆက်သစ်များ	 သင်ခန်းစာယူနိုင်

ေန်	ဘာရတွလုပ်ရဆာင်သင့်သလဲ။

အေွဲ့လိုက်ရဆွးရနွးမှုပပီးရနာက်	သင်တန်းသားများကို	အေွဲ့လိုက်	 ခပန်လည်တင်ခပရစပါ။	အသွင်

ကူးရခပာင်းမှု	ဆိုင်ော	တေားမျှတမှု	ယန္တေားများထဲတွင်	ပါေင်ရသာ	အမှန်တေားေှာရေွရေးလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်	

တေားစွဲဆိုအခပစ်	ရပးရေးလုပ်ငန်းစဉ်နှစ်ခုကို	ရတာင်အာေေိကနှင့်	ကရမ္ဘာဒီးယားနိုင်ငံတို့၏	ခေစ်ေပ်များ

နှင့်ချတိ်ဆက်၍	နည်းခပက	ခေည့်စွက်ရဆွးရနွးပါ။

ရလ့လာေသည့်သင်ခန်းစာမှ	မည်ကဲ့သို့လုပ်ရဆာင်နိုင်မလဲဆိုသည်ကို	အရခေေှာခခင်း၊		ရလ့လာေသည့်သင်ခန်းစာမှ	မည်ကဲ့သို့လုပ်ရဆာင်နိုင်မလဲဆိုသည်ကို	အရခေေှာခခင်း၊		

လိုအပ်သည့်	ပစ္စည်းများလိုအပ်သည့်	ပစ္စည်းများ

	Victims’	Voices	ဗီဒီယိုေိုင်

	ရတာင်အာေေိကနှင့်	ကရမ္ဘာဒီးယားနိုင်ငံတို့၏	Case	Study	နှစ်ခု

စုစုရပါင်း	မိနစ်		စုစုရပါင်း	မိနစ်		

1515	မိနစ်	မိနစ်

180180	မိနစ်	မိနစ်



 သင်တန်းနည်းပြလက်စွဲ (မွမ်းမံ) 

33လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းကွန်ေက် (မမန်မာနိုင်ငံ) 



 သင်တန်းနည်းပြလက်စွဲ (မွမ်းမံ) 

34 လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းကွန်ေက် (မမန်မာနိုင်ငံ) 

ခမန်မာနိုင်ငံ	လူ့အခွင့်အရေး	အေွဲ့များ	လူ့အခွင့်အရေး
မှတ်တမ်းခပု	ခခင်းလုပ်ငန်းတွင်	ပူးရပါင်းရဆာင်ေွက်ရေး
အတွက်	နည်းလမ်းတေပ်	ခေည့်ဆည်းရပးရသာ	အားခေင့်	
(၂၀ေ၄)	ခုနှစ်တွင်	လူ့အခွင့်အရေး	မှတ်တမ်းကွန်ေက်	ကို	
ေွဲ့စည်းခဲ့ခခင်း	ခေစ်ပါသည်။

ကွန်ေက်၏အေွဲ့ေင်	တို့သည်	ခမန်မာနိုင်ငံေှိ	လူမှုအသိုင်း
	အေိုင်းများတွင်	မည်သို့ရသာ	ဒုက္ခရေဒနာများ	ခံစားရနေ
ပုံ	အရသကာင်း	အခေစ်မှန်	အမှန်တေားကို	စုရပါင်းအသုံးခပု
ကာ၊	ရလာရလာဆယ်	စည်းရုံးတိုက်တွန်း	တင်ခပခခင်း
နည်းလမ်းခေင့်	စစ်အစိုးေ၏	အာဏာကို	စုရပါင်းစိန်ရခါ်
ေန်	ကကိုးစားရန	သကပါသည်။	ထို့အခပင်	နိုင်ငံရေး	အသွင်
ကူးရခပာင်း	ရေးကာလတွင်	တေားမျှတမှုနှင့်	တာေန်သိမှု
ေှိရသာ	လုပ်ရဆာင်ချက်	အစီအစဉ်များ	အတွက်	လည်း	
ကကိုတင်	ခပင်ဆင်ထားေန်	ကကိုးစားရနပါသည်။

လူ့အခွင့်အရေး	မှတ်တမ်း	ကွန်ေက်	သည်	ကွင်းဆင်း
အချက်အလက်	စုရဆာင်းရေး	လုပ်ငန်းများအတွက်	
သင်တန်းများလည်း	ရပးပါသည်။

www.nd-burma.org


