ဇာတ္ညန
ႊ း္ : လြတလ
္ ပ္္ာြ ကးကြယျ္ ခင္း (သ႔) သက္၀င္ယၾံ
ကည္္မအ
ႈ ေၾကာင္း မတ္ဆက္ျခင္း
ဒါကေတာာ့ လူ႔အခြငာ့အ
္ ေရးးႏွငာ့္ ပတ္သက္တတာ့ အခ်က္(၈) ခ်က္ထတက ပထမဆံးတ္္ခ ျဖ္္ပါတယ္။ အဓကကေတာာ့
လြတ္လပ္္ြာ ေတြးေခၚခြငာ့၊္ အမွားအမွန္ ေ၀ဖန္ပင္းျခားခြငာ့၊္ ကးကြယ္ခြင္ာ့
(သ႔) သက္၀င္ယံၾကည္ခြင္ာ့ းႏွင္ာ့ ဘယ္လကန္႔သတ္ခ်က္ေတြ ဘယ္အခ်န္မွာရွေနလတဆတာ အေျဖရွာသြားဖ႔ ျဖ္္ပါ
တယ္။ ဒီအက်ဥ္းခ််ဳပ္မတ္ ဆက္ခ်က္မွာေတာာ့ လူ႔အခြင္ာ့အေရးဟာ ဘယ္သူေတြ၊ ဒါမွမဟတ္ ဘာေတြက အကာ
အကြယ္ေပးထားလတ၊ လြတ္လပ္္ြာ ကးကြယ္ခြင္ာ့ (သ႔) သက္၀င္ယံၾကည္ခြင္ာ့က ကြ်န္ေတာ္တ႔က ဘာေတြေပးအ
ပ္ထားလတဆတာနတ႔ အ္ျပ်ဳသြားမွာ ျဖ္္ပါတယ္။
အရင္ဆံး ေမးခြန္းတ္္ခ ေမးပါရေ္။ လြတ္လပ္္ြာ ကးကြယ္ျခင္း (သ႔) သက္၀င္ယံၾကည္ျခင္းက ဘယ္ဘာသာေ
တြက အကာအကြယ္ေပးထားပါသလတ။ အတဒီဘာသာက ကမၻာေပၚမွာ လူအမ်ား္ ကးကြယ္ၾကတတာ့ ဘာသာ ျဖ္္မ
ယ္လ႔ သင္ထင္ပါသလား။
ဒါမွမဟတ္ လူနည္း္ နွငာ့္ သမရးက်မဟတ္ဘတကးကြယ္တတာ့ ဘာသာေရးတ႔ ပါ၀င္တတာ့ ဘာသာတရား အားလံးျဖ္္မ
ယ္ ထင္လား။
ဒါမွမဟတ္ ကးကြယ္မႈ းႏွင္ာ့ သက္၀င္ယံၾကည္မႈအားလံး ျဖ္္မယ္ထင္သလား။
အမွန္ေတာာ့ ဒါဟာ ေသြးတး္မ္းတတာ့ေမးခြန္း ျဖ္္ပါတယ္။ ဘယ္ဘာသာေတြက အကာအကြယ္ေပးထားလတလ႕ကၽြးႏ္
ပ္ ေမးလက္တယ္ေနာ္။ လြတ္လပ္္ြာ ကးကြယ္ခြင္ာ့ (သ႔)
သက္၀င္ယံၾကည္ခြင္ာ့ေတြက ဘာသာတရားမ်ားနတ႔ သက္၀င္ယံၾကည္ခ်က္မ်ားက အကာအကြယ္ေပးထားတယ္လ႔
မ်ားေသာအားျဖင္ာ့ မွတ္ယူထားၾကတယ္။ တကယ္ေတာာ့ မဟတ္ပါဘူး။ လြတ္လပ္္ြာ ကးကြယ္ခြင္ာ့ (ဒါမွမဟတ္)
သက္၀င္ယံၾကည္ခြင္ာ့ေတြက အျခားလူ႔အခြင္ာ့အေရးေတြလပတ လူေတြက အကာအကြယ္ေပးထားပါတယ္။ ဘာသာ
တရားမ်ားးႏွင္ာ့ သက္၀င္ယံၾကည္ခ်က္ေတြက အကာအကြယ္ေပးတာ မဟတ္ပါဘူး။
လြတ္လပ္္ြာကးကြယ္ခြင္ာ့ (သ႔) သက္၀င္ယံၾကည္ခြင္ာ့ဟာ ေရွးေဟာင္းဘာသာတရားမ်ား၊ ဘာသာအသ္္မ်ား၊ န
င္ငံတ္္နင္ငမ
ံ ွာရွတတာ့ မရးဖလာဘာသာမ်ားးႏွငာ့္ မရးဖလာမဟတ္တတာ့ဘာသာေတြအေပၚ ရပ္တည္၊ ယံၾကည္၊ ကးကြ
ယ္ တတာ့ သူေတြက အကာအကြယ္ေပးထားျခင္းျဖ္္ပါတယ္။ အတဒီအျပင္ ဘာသာတရားေတြက အေျခခံက်က် ေမး
ခြန္းေတြထတ္ျပီး၊ ဘာသာတရားေတြအေပၚ အေျခမခံတ႔တ သေဘာတရားေတြက လက္ခံၾကတတာ့ ဘာသာမတာ့ေတြ၊ ဇီ
ဝယတ လက္ခံသူေတြ၊ အၾကမ္းမဖက္မူဝါဒကင္္သ
ြတ ူေတြကလည္း အကာအကြယ္ေပးထားပါတယ္။ ဘယ္းႏင္ငံမွာ
ေနထင္တတ႔သူျဖ္္ေ္ အကာအကြယ္ေပးထားပါတယ္။
လြတ္လပ္္ြာကးကြယ္ခြင္ာ့ (သ႔) သက္၀င္ယံၾကည္ခြင္ာ့ဟာ ဘာသာေရးးႏွင္ာ့ယံၾကည္သက္၀င္မႈေတြက အေရးမ္
က္တတ႔ သူအားလံး အေပၚလည္း အကာအကြယ္ေပးပါတယ္။
ေနာက္တနည္းနတ႔ေျပာရရင္ လြတ္လပ္္ြာကးကြယ္ခြင္ာ့ (သ႔) သက္၀င္ယံၾကည္ခြငာ့ဟ
္ ာ လူတင္းက အကာအကြယ္
ေပးထားတာျဖ္္ပါတယ္။ ဒါဆ ကြ်န္ေတာ္တ႕မွာ ဘယ္လအကာအကြယ္ေတြ၊ အခြင္ာ့အေရးေတြ ရွေနပါသလတ။ ဒါ

ကသရွဖ႔ အျပည္ျပည္ဆင္ရာ လူ႔အခြင္ာ့အေရးေၾကညာ္ာတမ္းနတ႔ သေဘာတူစာခပ္်ဳ ေတြက ေလာ့လာဖ႕လအပ္ပါတ
ယ္။ အေရးအၾကီးဆံး အပင္း (၂) ပင္းကေတာာ့ ကမၻာာ့ကလသမဂၢ အျပည္ျပည္ဆင္ရာ လူ႔အခြငာ့အ
္ ေရးေၾကညာ္ာတမ္းပါ အပဒ္ (၁၈) းႏွင္ာ့
ကမၻာာ့ကလသမဂၢ းႏင္ငံတကာ းႏင္ငံသားနွငာ့္ းႏင္ငံေရးဆင္ရာ သေဘာတူစာခပ္်ဳ ပါ အပဒ္ (၁၈) တ႕ျဖ္္ပါတယ္။
ကလသမဂၢထတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္မ်ားဟာ နင္ငံေရးရာရည္ညန
ႊ း္ ခ်က္မ်ားကေဖာ္ျပျပီး၊ ကလသမဂၢရတ႕ သေဘာတူ
စာခပ္်ဳ းႏွင္ာ့ သေဘာတူညီခ်က္ေတြဟာ တရားဥပေဒ္ည္းေးႏွာင္မႈရွပါတယ္။ ဒါဆ နင္ငံသားနွငာ့န
္ င္ငံေရးအခြင္ာ့အေ
ရးဆင္ရာ သေဘာတူစာခပ္်ဳ ပါ ျပဌာန္းခ်က္ေတြက ေလာ့ၾကည္ာ့ရေအာင္။

အပဒ္(၁၈)
၁။ လူသားတင္းတြင္ လြတ္လပ္္ြာ ေတြးေခၚခြငာ့၊္
အမွားအမွန္ေ၀ဖန္ပင္းျခား ခြငာ့းႏ
္ ွင္ာ့ ကးကြယ္ခြင္ာ့ရွသည္။ အဆပါအခြငာ့အ
္ ေရးမ်ားတြင္ မမကးကြယ္သည္ာ့ဘာသာ (
သ႔)
သက္၀င္ယံၾကည္မႈက လြတ္လပ္္ြာ ေျပာင္းလတခြငာ့အ
္ ျပင္ တ္္ဥးီ ခ်င္းျဖ္္ေ္၊ အမ်ားးႏွင္ာ့္ေပါင္း၍ျဖ္္ေ္၊ မမကးကြ
ယ္သည္ာ့ဘာသာ (သ႔)
သက္၀င္ယံၾကည္မႈက အမ်ားျပည္သူေရွ႕ေမွာက္၌ျဖ္္ေ္၊ သီးျခားျဖ္္ေ္၊ လြတ္လပ္္ြာသင္ျပခြင္ာ့၊ က်င္ာ့သံးခြင္ာ့၊
၀တ္ျပ်ဳကးကြယ္ခြင္ာ့းႏွင္ာ့ ေဆာက္တည္ခြင္ာ့တ႔လည္းပါ၀င္သည္။
၂။ မည္သူ႔ကမွ် ၎းႏွ္္သက္ရာဘာသာ (သ႔)
သက္၀င္ယံၾကည္မႈအား လြတ္လပ္္ြာ ကးကြယ္ခံယူခြင္ာ့က ထခက္ေ္သည္ာ့ အတင္းအဓမၼျပ်ဳျခင္း မရွေ္ရ။
၃။ အမ်ားျပည္သူလံျခ်ဳံေရး၊
ျပည္သူလူထအတြင္း သဟဇာတရွေရး၊ လူထက်န္းမာေရး၊ လူထ္ာရတ္ံးႏႈန္းနွငာ့္ အျခားပဂၢ်ဳလ္တ႔၏ လြတ္လပ္ခြ
င္ာ့မ်ားးႏွင္ာ့ အျခားအခြငာ့အ
္ ေရးမ်ားက တရားဥပေဒျပဌာန္းခ်က္အရ ကာကြယ္ရန္ အလ႔ငွာသာလွ်င္ တ္္ဦးတ္္ေ
ယာက္၏ ဘာသာေရး (သ႔) သက္၀င္ယံၾကည္မႈအား လြတ္လပ္္ြာေဖာ္ျပခြငာ့က
္ ကန္႔သတ္မႈျပ်ဳးႏင္သည္။
၄။ ဤသေဘာတူစာခပ္်ဳ တြင္ အ္းရမ်ားအေနျဖင္ာ့ မဘမ်ား၏ လပ္ပင္ခြငာ့မ
္ ်ားက ေလး္ားေပးရန္းႏွင္ာ့ လအပ္ပါက
တရား၀င္အပ္ထန္းသူမ်ားမွ ကေလးမ်ားအား ဘာသာေရးးႏွင္ာ့
ျပည္သူ႕နီတက သြန္သင္ရာတြင္ သူတ႔၏ ကယ္ပင္အ္ဥ္အလာယံၾကည္မႈ ္ံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအတင္း သြန္သ
င္ခြငာ့္ ရွသည္ဟ ကတျပ်ဳပါသည္။
ဒါဆ အကာအကြယ္ေပးခံရသူေတြအတြက္ လက္ေတြ႔မွာ ဘယ္လအဓပၸါယ္ရွေနလတ။ ကြ်းႏ္ပ္ တ႔မွာ ဘာအခြငာ့အ
္ ေ
ရးေတြရွေနလတ။ နင္ငံတကာ ဥပေဒက ကးကြယ္မႈနတ႕ သက္ဝင္ယံၾကည္မႈက အေထာက္အကူျပ်ဳ၊ မီးေမာင္းထး ေ
ဖာ္ျပထားတတာ့ ရပင္ခြငာ့္ (၇) ခ အေၾကာင္းက ကြ်န္ေတာ္ မတ္ဆက္ေပးခ်င္ပါတယ္။
ပထမ နွ္္ခကေတာာ့ လြတ္လပ္္ြာကးကြယ္ခြင္ာ့ (သ႔) သက္၀င္ယံၾကည္ခြင္ာ့ရ႕တ အဓကအခ်က္ျဖ္္ပါတယ္။
•

မမကးကြယ္သည္ာ့ဘာသာ (သ႔) သက္၀င္ယံၾကည္ခ်က္က လြတ္လပ္္ြာ ကးကြယ္ခြင္ာ့၊ ေရြးခ်ယ္ခြင္ာ့၊ ေျ
ပာင္းလတခြင္ာ့ (သ႔) းႏတ္ထြက္ခြင္ာ့

•

မမကးကြယ္သည္ာ့ဘာသာ (သ႔) သက္၀င္ယံၾကည္ခ်က္က လြတ္လပ္္ြာ သင္ျပခြငာ့၊္ က်င္ာ့သံးခြင္ာ့၊
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•

အတဒီအျပင္ အတင္းအဓမၼျပ်ဳျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးတတာ့ အခြင္ာ့အေရး

•

ကးကြယ္မႈ (သ႔) သက္ဝင္ယံၾကည္ျခင္းမွာ ခြျတ ခားဆက္ဆံျခင္းက ကာကြယ္ေပးတတာ့အခြင္ာ့အေရး

•

ကးကြယ္မႈ သ႔မဟတ္ သက္ဝင္ယံၾကည္မႈနတ႔ပတ္သက္ျပီး မဘမ်ား (သ႔) ကေလးအတြက္ အခြင္ာ့အေရး
မ်ား

•

လြတ္လပ္္ြာ ေ၀ဖန္ပင္းျခားျပီး ျငင္းဆခြင္ာ့ရွျခင္း - တ႔ျဖ္္ပါတယ္။

လြတ္လပ္္ြာကးကြယ္ခြင္ာ့ (သ႔) သက္၀င္ယံၾကည္ခြင္ာ့ရ႕တ အျခားအဓကက်တာ့တ အခ်က္ကေတာာ့ အတဒီရပင္ခင
ြ ာ့္ ေပး
ထား တာက ကန္႔သတ္ထားခတာ့ရင္ေကာ၊ ဒါမွမဟတ္ ဘယ္လအခ်န္အခါမွာ ကန္႔သတ္ထားနင္လတ ဆတတာ့ ္ည္းမ်ဥ္း
ေတြ အေၾကာင္းဘတ ျဖ္္ပါတယ္။
ဒီေခါင္း္ဥ္ေတြန႔တ ပတ္သက္ျပီး လက္ေတြ႕ ဘယ္လအဓပၸါယ္ေတြသက္ေရာက္လတ ဆတာက အေသး္တ္ေလာ့လာ
းႏင္မယ္ာ့ ဇာတ္လမ္းေတြက ဝက္ဘ္ဆဒ္မွာ ပမရွာေဖြၾကညာ့္ရႈးႏင္ပါတယ္။
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