
ဘာသာစကားမျ ိုးစံုရိှသည့် ကမ္ဘာြကီးအတွက် ဘာသာစကားမျ ိုးစံုရိှသည့် ကမ္ဘာြကီးအတွက်  

စလက်စလက်(ဇ်ဇ်)ဘာဘာ(ဂ်ဂ်) ေြကြငာစာတမ်း  ေြကြငာစာတမ်း 

ကျွန်ု ပ်တ့ုိေနထုိင်ေသာ ကျွန်ု ပ်တ့ုိေနထုိင်ေသာ ကမ္ဘာေပါ်၌ကမ္ဘာေပါ်၌ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အေြခအေနများ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အေြခအေနများ   

ြဖစ်လျက်ရိှပါသည်။ြဖစ်လျက်ရိှပါသည်။  
. ကုလသမဂ္ဂအဖဲွဝ့င်နုိင်ေပါင်း ၁၉၃ နုိင်ငံမှ  ကုိယ်စားလှယ်များနှင့်

လူအများစုသည် ဘာသာစကား တစ်မျ ိုးထက်မက ေြပာဆုိသူများ  
ြဖစ်ြကသည်။ 

. ယေန ့ကမ္ဘာေပါ်၌ ဘာသာစကားေပါင်း (၇၀၉၇)မျ ိုးကုိ ေြပာဆုိလျက်
ရိှြကသည်။ 

. ထုိဘာသာစကားများထဲမှ (၂၄၆၄)မျ ိုးသည် မျ ိုးသုဥ်းေပျာက်ကွယ်မည့်
အန္တရာယ်ရိှလျက် ရိှသည်။1 

. ယေန ့ကမ္ဘာေပါ်၌ လွှမ်းမုိးမှုအရိှဆံုး ဘာသာစကား (၂၃)မျ ိုးရိှြပီး
ကမ္ဘာ့လူဦးေရ၏ ထက်ဝက်ေကျာ်ခန့်က ထုိဘာသာစကား (၂၃)မျ ိုးကုိ  
ေြပာဆုိြကသည်။ 

. ကမ္ဘာ့လူဦးေရ၏ (၄၀%)သည် မိမိတ့ုိ နားလည်ေသာ ဘာသာစကားြဖင့်
ပညာသင်ခွင့်  မရြကေပ။2 

. ကေလးနှင့်  ဆယ်ေကျာ်သက်အရွယ် လူငယ်ေပါင်း (၆၁၇) သန်း၏
စာဖတ်နုိင်စွမ်းသည် အနိမ့်ဆံုးကျွမ်းကျင်မှုအဆင့် ၌ မရိှြကေပ။3 

. အေြကာင်းအမျ ိုးမျ ိုးေြကာင့်  နုိင်ငံတစ်နုိင်ငံမှ တစ်နုိင်ငံသ့ုိ
ေြပာင်းေရွှေ့နထုိင်ကာ အလုပ်လုပ်ြကသူများနှင့်  မိမိေနထုိင်ရာ  
ေဒသမှ အြခားနုိင်ငံသ့ုိ ထွက်ေြပးလာေသာ ဒုက္ခသည်ဦးေရသည် ယေန ့ 
ကမ္ဘာေပါ်၌ (၂၄၄) သန်းရိှြပီး ယင်းတ့ုိအနက်မှ သန်း (၂၀) သည် မိမိတ့ုိ
ေနထုိင်ရာေဒသမှ  ထွက်ေြပးလာေသာ ဒုက္ခသည်များ ြဖစ်သည်။ 
သန်း (၂၀)ဆုိသည့် ပမာဏသည် (၂၀၀၀)ခုနှစ်ကတည်းက 
ေကာက်ယူထားေသာ စာရင်းနှင့် နှုိင်းယှဥ်ြကည့်ပါက (၄၁%)တုိးလာ  
ြခင်းြဖစ်သည်4။ တစ်နုိင်ငံမှ တစ်နုိင်ငံသ့ုိ ေြပာင်းေရွှေ့နထုိင်ကာ  
အလုပ်လုပ်ြကသူများနှင့်  မိမိတ့ုိေနထုိင်ရာေဒသမှ ထွက်ေြပးလာ 
ေသာ ဒုက္ခသည်များအားလံုး နုိင်ငံတစ်နုိင်ငံထဲ၌ ေနထုိင်ြကမည်  
ဆုိပါက ထုိနုိင်ငံသည် ကမ္ဘာေပါ်၌ ပဥ္စမေြမာက် လူဦးေရ အများဆံုး 
နုိင်ငံြဖစ်မည် ြဖစ်သည်။5

ယေန ့ကမ္ဘာေပါ်ရိှ လူအများစုသည် ဘာသာစကားတစ်မျ ိုးထက်မက  
ေြပာဆုိြကသူများြဖစ်ြကသည်။ သ့ုိေသာ်လည်း နုိင်ငံေတာ်ေတာ်များများ၌  

တစ်ေနရာနှင့် တစ်ေနရာ အြပန်
အလှန်ချိတ်ဆက်မှုများ ရိှေနြပီး 
ဆက်သွယ်မှုများ ေကာင်းမွန်လှ 
သည့် ယေနက့မ္ဘာေပါ်၌ 
ဘာသာစကားမျ ိုးစံုကုိ ေြပာဆုိ
နုိင်ြခင်း၊ ကုိယ်နှင့်  စကား  
မတူသူများနှင့်  ဆက်သွယ်နုိင် 
စွမ်းရိှြခင်းသည် အလွန်အေရးပါ
သည့် အရည်အချင်းတစ်ခုြဖစ်
သည်။ ဘာသာစကားတစ်မျ ိုး  
တည်းကုိ ေြပာဆုိနုိင်ြပီး အြခား
ဘာသာစကားတစ်ခုကုိ အနည်း
အကျဥ်းသိလျှင်ေတာင်မှ အကျ ိုးရိှ 
သည့် အချနိြ်ဖစ်သည်။ ယေနေ့ခတ်၌ 
ဘာသာစကားတစ်မျ ိုးထက်မက  
ကျွမ်းကျင်စွာ ေြပာဆုိနုိင်စွမ်းသည် 
ကမ္ဘာ့အဆင့်  စာတတ်ေြမာက်မှု 
တစ်မျ ိုး ြဖစ်ေနပါသည်။ လူြကီး၊ 
လူငယ် မေရွး လူတုိင်း လူတုိင်းသည် 
ဘာသာစကားအသစ်များ  
ေြပာဆုိနုိင်ေအာင် သင်ယူခွင့် ရိှဖ့ုိ 
လုိပါသည်။ 

သ့ုိေသာ် ယေန ့ကမ္ဘာေပါ်၌  
သန်းေပါင်းများစွာေသာ လူများ
သည် ၄င်းတ့ုိနှင့်  ၄င်းတ့ုိလူမျ ိုး၏  
ကုိယ်ပုိင်ဝိေသသလက္ခဏာတစ် 
ခုြဖစ်သည့် ၄င်းတ့ုိ၏ မိခင် 
ဘာသာစကားကုိ ထိန်းသိမ်း 
ေစာင့် ေရှာက်ခွင့် ၊ အသံုးြုပခွင့် တ့ုိကုိ 
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ပညာေရးကဏ္ဍ၊ စီးပွားေရးကဏ္ဍ၊ နုိင်ငံသားြဖစ်ရန်အတွက် လုပ်ေဆာင်ရမည့်  
အရာများနှင့်  စီမံအုပ်ချု ပ်ေရးကဏ္ဍ စသည့် ကဏ္ဍများတွင် ဘာသာစကားတစ် 
ခုတည်းကုိသာ အသံုးြုပြကသည်။ အကျ ိုးဆက်အေနနှင့်  ထုိဘာသာစကားကုိ  
ေြပာဆုိနုိင်စွမ်း၊ ေရးသားဖတ်ရှုနုိင်စွမ်းမရိှေသာ သန်းေပါင်းများစွာေသာ  
ြပည်သူြပည်သားများသည် အြခားြပည်သူြပည်သားများနည်းတူ အခွင့် အေရး  
တန်းတူ မခံစားရ ေတာ့ေပ။ ကျွန်ု ပ်တ့ုိအေနနှင့်  ဤြပဿနာကုိ ကုိင်တွယ်  
ေြဖရှင်းရမည်ြဖစ်သည်။ သ့ုိမှသာ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၌ “ဆင်းရဲမဲွေတမှု ပေပျာက်ေစရန၊်  
ကမ္ဘာြကီးကုိ ကာကွယ်ရန်နှင့်  လူသားတုိင်း ချမ်းသာြွကယ်ဝမှုရိှေစရန်”
အတွက် နုိင်ငံေပါင်း ၁၉၃ နုိင်ငံက သေဘာတူလက်ခံခ့ဲြကသည့် “ေရရှည်  
တည်တ့ံခုိင်ြမဲသည့် ဖံွ  ့ြုဖိးေရးပန်းတုိင်များ6”သ့ုိ ေရာက်ရိှမည် ြဖစ်သည်။     
ဖံွ  ့ြုဖိးတုိးတက်သည့်ြဖစ်စဥ်၌ လူတုိင်းပါဝင်နုိင်ရန်အတွက် ခုိင်မာြပီး   
တရားမျှတမှုရိှသည့် ဘာသာစကားအသံုးြုပမှုဆုိင်ရာ မူဝါဒများအေပါ်၌ 
အေြခခံထားသည့် “တရားမျှတေသာပညာေရးစနစ်”သည် အေြခခံကျေသာ 
လုိအပ်ချက်တစ်ခု ြဖစ်သည်။ 

အေြခခံမူမအေြခခံမူမျာျား 
. “ဘာသာစကားတစ်မျ ိုးထက်မကအသံုးြုပမှု”ဆုိသည်မှာ ေနရာေဒသ

အသီးသီး၌ တစ်ဦးနှင့် တစ်ဦး ေနစ့ဥ် ေြပာဆုိဆက်ဆံေသာ အခါ၌ 
ဘာသာစကားမျ ိုးစံု အသံုးြုပြခင်းကုိ ရည်ညွှန်းသည့်အြပင် ဘာသာ
စကားမျ ိုးစံုကုိ ဘာသာရပ်များ အေနနှင့်  သင်ြကားြခင်းကုိလည်း  
ရည်ညွှန်းသည်။ 

. “ဘာသာစကားမျ ိုးစံုေြပာဆုိနုိင်စွမ်း”ဆုိသည်မှာ လူတစ်ဦးတစ် ေယာက်က
ဘာသာစကားများစွာကုိ ေြပာဆုိတတ်ြခင်းကုိ ရည်ညွှန်းသည်။

. တုိင်းြပည်တစ်ြပည်၏ သမုိင်း၊ တည်ေနရာနှင့်  လူမှုစီးပွားေရးနှင့်
ဆုိင်ေသာ အေြခအေနအရပ်ရပ်တ့ုိေြကာင့်  ေနရာအန့ံှ၌ 
“ဘာသာစကားတစ်မျ ိုးထက်မကအသံုးြုပမှု”ကုိ ပံုစံမျ ိုးစံုြဖင့်    
ကျင့် သံုးလျက်ရိှသည်။ 

. တုိင်းြပည်အသီးသီးရိှ အစုိးရနှင့်  နုိင်ငံတကာအဖဲွအ့စည်းများက
တုိင်းြပည်တွင်းရိှ ဘာသာစကားအမျ ိုးမျ ိုးကုိ ေြပာဆုိြကေသာ  
ြပည်သူများတွက် ေဒသအလုိက် “ဘာသာစကားတစ်မျ ိုးထက်မက 
အသံုးြုပသည့် ပညာေရးစနစ်”ကုိ အားေပးြခင်း၊ ေဒသအလုိက်  
ဘာသာစကားတစ်မျ ိုးထက်မက အသံုးြုပမှုကုိ အားေပးသည့် မူဝါဒများ 
ချမှတ်ေပးြခင်းတ့ုိသည် အသိပညာနှင့်  ဗဟုသုတများ ဖလှယ်ြခင်း၊ 
ြပည်သူြပည်သားများ မိမိတ့ုိ၏ယဥ်ေကျးမှုကုိသာမက အြခား
ယဥ်ေကျးမှုများကုိလည်း နားလည်လာြခင်း၊ တုိင်းြပည်တစ်ြပည်နှင့်  
တစ်ြပည်အြကား ဆက်ဆံေရး ပုိမုိေကာင်းမွန်လာေစေရးတ့ုိကုိ  
ြဖစ်ေစပါသည်။ 

ပညာေရးစနစ်၌ တုိင်းြပည်၏ ရံုးသံုးဘာသာစကားကုိသာမက အြခား  
ဘာသာစကားများကုိလည်း အသံုးြုပရန် ပ့ံပုိးအားေပးသည့် ပညာေရး   
မူဝါဒများသည် တုိင်းရင်းသား စည်းလံုးညီညွတ်မှုကုိ ပုိမုိခုိင်မာေစသည့်အြပင် 
ပညာေရးကဏ္ဍ၌ ရလဒ်များ ပုိမုိေကာင်းမွန်လာေစသည်။ တုိင်းြပည်၏ 
စီးပွားေရးကုိလည်း ပုိမုိဖံွြ့ုဖိးတုိးတက်ေစပါသည်။ “မိခင်ဘာသာစကားကုိ 
သာမက တုိင်းြပည်၏ ရံုးဘာသာစကားနှင့်  အြခားဘာသာစကားများကုိ  

မရရိှြကေပ။ ထုိသ့ုိလုပ်ေဆာင်  
ခွင့် တ့ုိသည် ၄င်းတ့ုိ၏ ေမွးရာပါ  
အခွင့် အေရးတစ်ခုြဖစ်ေသာ်လည်း 
သန်းေပါင်းများစွာေသာ လူများ 
သည် ထုိအခွင့် အေရးကုိ မရြကေပ။ 
ဤသ့ုိေသာ တရားမျှတမှု မရိှသည့် 
အြဖစ်မျ ိုး မရိှေအာင် လုပ်ေဆာင်ဖ့ုိ 
လုိသည်။ တုိင်းြပည်အသီးသီး၌ 
ဘာသာစကားအသံုးြုပမှုနှင့် ဆုိင် 
ေသာ မူဝါဒများသည် “ဘာသာစကား  
တစ်မျ ိုးထက်မက အသံုးြုပမှု”ကုိ 
အားေပးသည့် မူဝါဒများ ြဖစ်လာ 
ေအာင် အေြပာင်းအလဲများ ြုပလုပ်ဖ့ုိ 
လုိပါသည်။ 

(၂၀၁၇) ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ (၁၂) 
ေနမှ့ (၁၇) ရက်ေနအ့ထိ ကျင်းပေသာ 
“စလက်(ဇ်)ဘာ(ဂ်) ကမ္ဘာလံုးဆုိင်ရာ  
နီှးေနှာဖလှယ် ေဆွးေနွးပဲွ”ရိှ  
Springboard for Talent:  
Language Learning and  
Integration in a Globalized  
World အချိန်ကုိ တက်ေရာက်ခ့ဲြက
ေသာ ကျွန်ု ပ်တ့ုိသည် လူတုိင်း   
လူတုိင်း၌ ရိှသည့် ဘာသာစကားနှင့်   
ဆုိင်ေသာ အခွင့် အေရးကုိ တန်ဖုိး
ထားြပီး “ဘာသာစကားတစ်မျ ိုး
ထက်မကအသံုးြုပမှု”ကုိ အားေပး 
သည့် မူဝါဒများ နုိင်ငံတုိင်း နုိင်ငံတုိင်း၌ 
ြပဌာန်းရန် ေတာင်းဆုိပါသည်။ 

အဓိကကျေသာ အေြကာင်း
အရာများနှင့်  အချက်အလက်စံု 
လင်စွာ ပါဝင်သည့် စလက်(ဇ်)ဘာ(ဂ်) 
အစီရင်ခံစာနှင့်  ဘေလာ့ဂ်များကုိ  
ဤေြကြငာစာတမ်းပါ အေြကာင်း
အရာများကုိ ေထာက်ခံရန်အတွက် 
(၂၀၁၈)နှစ်အတွင်း အင်တာနက်
ေပါ်၌ တင်ထားေပးမည် ြဖစ်သည်။ 



ပါတဲွသင်ေပးသည့် ပညာေရးစနစ်”သည် ေအာက်ပါတ့ုိကုိ ြဖစ်ေပါ်ေစပါသည်။ 
. ကေလးသူငယ်များ အကျွမ်းကျင်ဆံုးေြပာဆုိနုိင်သည့် ၄င်းတ့ုိ၏ မိခင်ဘာသာစကားကုိ ကျွမ်းကျင်စွာ

ေရးတတ်၊ ဖတ်တတ်နုိင်စွမ်းရိှေစရန် အခွင့် အေရးေပးသည်။ 
. တုိင်းရင်းသားမျ ိုးနွယ်အသီးသီး၏ ကုိယ်ပုိင်ဝိေသသလက္ခဏာတစ်ခုြဖစ်သည့် ဘာသာစကားကုိသာမက

အဆက်ဆက် လက်ဆင့် ကမ်းလာေသာ ဗဟုသုတနှင့်  ယံုြကည်မှုတ့ုိကုိ ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းနုိင်
ေစရန် အားေပးသည်။ 

. ထုိအြပင် မိမိအတွက် အကျ ိုးရိှေစရန်၊ အပန်းေြပေလ့လာရန်၊ မိမိတ့ုိ၏ ရုိးရာယဥ်ေကျးမှုအတွက်
အကျ ိုးြဖစ်ေစရန် (သ့ုိမဟုတ်) ဝင်ေငွရရိှေစသည့် အကျ ိုးေကျးဇူးများ ရရိှေစရန်အတွက်  
ေကျာင်းသူ/သားများ ဘာသာစကား အသစ်များကုိ ထပ်မံသင်ယူနုိင်ေစရန်အတွက် အခွင့် အေရးများကုိ  
ဖန်တီးေပးသည်။ 

“ဘာသာစကားတစ်မျ ိုးထက်မကအသံုးြုပမှု”ကုိ အားေပးသည့် မူဝါဒများသည် တုိင်းြပည်တစ်ြပည်အတွက်  
ထူးြခားြပီး အေရးပါသည့် အရင်းအြမစ် တစ်ခုြဖစ်သည့် “ဘာသာစကားမျ ိုးစံုရိှြခင်း”ကုိ ထိန်းသိမ်းနုိင်သည့်  
အြပင် တစ်ကမ္ဘာလံုး၏ စီးပွားေရး၊ လူမှုေရးနှင့်  နုိင်ငံေရးကဏ္ဍများ၌ ေကာင်းမွန်ေသာ ေြပာင်းလဲမှုများကုိ  
ြဖစ်ေပါ်ေစနုိင်ပါသည်။ 

ဘာသာစကားမျ ိုးစံုရိှြခင်းကုိ ဂုဏ်ယူစရာအြဖစ်သေဘာထားြပီး အားေပးြခင်းသည် တစ်ကမ္ဘာလံုးက  ဘာသာစကားမျ ိုးစံုရိှြခင်းကုိ ဂုဏ်ယူစရာအြဖစ်သေဘာထားြပီး အားေပးြခင်းသည် တစ်ကမ္ဘာလံုးက  
လက်ခံထားေသာ စံနှုန်းတစ်ခုအေနနှလက်ခံထားေသာ စံနှုန်းတစ်ခုအေနနှင်င့့်  သတ်မှတ်ြပီး “ဘာသာစကားတစ်မျ ိုးထက်မကအသံုြုပမှု”ကုိ   သတ်မှတ်ြပီး “ဘာသာစကားတစ်မျ ိုးထက်မကအသံုြုပမှု”ကုိ  
လက်ခံရန်၊ ဘာသာစကားတစ်ခုကုိ ေြပာနုိင်ြခင်း၊ မေြပာနုိင်ြခင်းဟူသည့် အချက်အေပါ် အေြခခံသည့်  လက်ခံရန်၊ ဘာသာစကားတစ်ခုကုိ ေြပာနုိင်ြခင်း၊ မေြပာနုိင်ြခင်းဟူသည့် အချက်အေပါ် အေြခခံသည့်  
ခဲွြခားဆက်ဆံမှုများ ပေပျာက်ေအာင် ေဆာင်ရွက်ရန်၊ ေနရာေဒသအလုိက် ဘာသာစကားတစ်မျ ိုးထက်မကခဲွြခားဆက်ဆံမှုများ ပေပျာက်ေအာင် ေဆာင်ရွက်ရန်၊ ေနရာေဒသအလုိက် ဘာသာစကားတစ်မျ ိုးထက်မက 
အသံုးြုပြခင်းကုိ အားေပးသည့် မူဝါဒများ ရိှေစဖ့ုိ ေဆာင်ရွက်ရန်အတွက် ကမ္ဘာေပါ်ရိှ လူအေယာက်  အသံုးြုပြခင်းကုိ အားေပးသည့် မူဝါဒများ ရိှေစဖ့ုိ ေဆာင်ရွက်ရန်အတွက် ကမ္ဘာေပါ်ရိှ လူအေယာက်  
စီတုိငး်ကုိသာမက စီးပွားေရးေကာ်ပုိေရးရှငး်များ၊ တက္ကသုိလ်နှင့်  အြခားအဖဲွအ့စည်းများနှင့်စီတုိငး်ကုိသာမက စီးပွားေရးေကာ်ပုိေရးရှငး်များ၊ တက္ကသုိလ်နှင့်  အြခားအဖဲွအ့စည်းများနှင့်  နုိင်ငံအသီးသီးမှ   နုိင်ငံအသီးသီးမှ  
အုပ်ချုပ်သူအစုိးရများကုိ ကျွန်ု ပ်တ့ုိက တုိက်တွန်းပါသည်။အုပ်ချုပ်သူအစုိးရများကုိ ကျွန်ု ပ်တ့ုိက တုိက်တွန်းပါသည်။ 

ကျွန်ု ပ်တ့ုိ၏ အြကံြုပချက်များကျွန်ု ပ်တ့ုိ၏ အြကံြုပချက်များ 

တုိင်းြပည်၏ ပညာေရးမူဝါဒချမှတ်ြခင်း -တုိင်းြပည်၏ ပညာေရးမူဝါဒချမှတ်ြခင်း -  တုိင်းြပည်တစ်ြပည်အတွက် ေအာင်ြမင်ေသာ ပညာေရးမူဝါ
ဒကုိ ချမှတ်နုိင်ဖ့ုိအတွက် ပညာရှင်များ၏ အြကံဉာဏ်၊ ေဒသခံြပည်သူများကုိယ်တုိင် တင်ြပေသာ  
အြကံြုပချက်နှင့် ေဒသခံများကုိယ်တုိင် ပါဝင်လုပ်ေဆာင်မှုတ့ုိ လုိအပ်ပါသည်။ အကျ ိုးအေြကာင်း  
ဆီေလျာ််မှုရိှေသာ၊ ရှင်းလင်းေသာ ဘာသာစကားအသံုးြုပမှုဆုိင်ရာ မူဝါဒများ ချမှတ်ြခင်းဆုိသည်မှာ - 
. လက်ေတွက့ျြပီး အမှန်တကယ် အေရာက်လှမ်းနုိင်မည့် ရှင်းလင်းသည့် ပန်းတုိင်များ

ချမှတ်နုိင်ေအာင် ေဆွးေနွး ညိှနှုိင်းြခင်း၊ 
. ချမှတ်မည့် မူဝါဒတစ်ခု၏ အကျ ိုးသက်ေရာက်မှုကုိ ခံစားရမည့် သူတုိင်း မူဝါဒချမှတ်သည့်

အဆင့် တုိင်းတွင် ပါဝင်နုိင်ေအာင် လုပ်ေဆာင်ေပးြခင်း၊ အထူးသြဖင့်  အဆင့် တုိင်းတွင် ဆရာ၊ဆရာမများ  
ပါဝင်နုိင်ေအာင် လုပ်ေဆာင်ေပးြခင်း၊ 

. မူြုကိအဆင့် မှ အစြုပြပီး အထက်တန်းနှင့်  ေကျာင်းြပီးသည့် အဆင့် အထိ သာမက ေကျာင်းြပင်ပ
ပညာသင်ြကားမှုနှင့်  တစ်သက်လံုး ပညာသင်ယူနုိင်ဖ့ုိအတွက်ပါ အဆင့် တုိင်း၊ အဆင့် တုိင်းအတွက်  
ပညာေရးမူဝါဒများ အစဥ်လုိက် ထားရိှြခင်း၊ 

. ဘာသာစကားများကုိ ထိန်းသိမ်းြခင်း၊ လူနည်းစု တုိင်းရင်းသားများ၏ မိခင်ဘာသာစကားကုိ သင်
ယူခွင့် ေပးြခင်း၊ အသံုးြုပြခင်းတ့ုိ အပါအဝင် ဘာသာစကားနှင့် ဆုိင်ေသာ အရင်းအြမစ်များနှင့်    
လုိအပ်ချက်များအားလံုးကုိ ဦးစားေပးလုပ်ေဆာင်ြခင်း၊ 



. တတ်သိနားလည်မှုကဏ္ဍနှင့် ဆုိင်ေသာ ဦးေနှာက်၏လုပ်ေဆာင်ချက်ကုိ ေလ့လာသည့် သုေတသနများနှင့်
ပညာေရးကဏ္ဍနှင့် ဆုိင်ေသာ သုေတသနများမှ ရရိှလာေသာ ေတွရိှ့ချက်များကုိ မိခင်ဘာသာစကား 
နှင့်  အြခားဘာသာစကားများ သင်ယူသည့် ကဏ္ဍအတွက် အသံုးြုပြခင်း၊ 

. ဆက်သွယ်ေရးနည်းပညာကုိ ပညာေရးမူဝါဒများ ချမှတ်သည့် လုပ်ငန်းအဆင့် ဆင့် အတွက် အသံုးြုပြခင်း

. ချမှတ်လုိက်ေသာ ပညာေရးမူဝါဒများကုိ အြပည့်အဝ လက်ေတွအ့ေကာင်အထည် ေဖာ်နုိင်ဖ့ုိအတွက်
လုိအပ်ေသာ အရင်းအြမစ်များ အသင့် ရိှေနေစရန် စီစဥ်ြခင်း၊ 

. ချမှတ်လုိက်ေသာ ပညာေရးမူဝါဒများကုိ လက်ေတွအ့ေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်းနှင့်  လုပ်ငန်း
အေြခအေနတုိးတက်မှုကုိ ေစာင့် ြကည့်စစ်ေဆးြခင်းစသည်တ့ုိကုိ ဆုိလုိသည်။ 

သင်ြကားမှုနှသင်ြကားမှုနှင်င့့်  သင်ယူမှုကဏ္ဍ -  သင်ယူမှုကဏ္ဍ - 
ဘာသာစကားအသံုးြုပမှုနှင့် ဆုိင်ေသာ မူဝါဒများဆုိသည်မှာ တုိင်းြပည်တစ်ြပည်၏ လူမှုေရး၊ စီးပွားေရး၊ 
ယဥ်ေကျးမှုနှင့်  ပညာေရးကဏ္ဍများ၌ မည်သည့် ဘာသာစကားများကုိ အသံုးြုပမည်ြဖစ်ေြကာင်းကုိ  
ေဖာ်ြပသည့် မူဝါဒများြဖစ်သည်။ ေဒသအသီးသီး၌ “ဘာသာစကားတစ်မျ ိုးထက်မကအသံုးြုပမှု”ကုိ  
ထိန်းသိမ်းရန်နှင့်  ဘာသာစကားတစ်မျ ိုးထက်မကအသံုးြုပြခင်းအားြဖင့်  ရရိှလာေသာ အကျ ိုးေကျးဇူးများကုိ  
ခံစားနုိင်ရန်အတွက် လူတုိင်းသည် ၄င်းတ့ုိ၏ ဘဝတစ်ေလျှာက်လံုးလံုး ဘာသာစကားအသစ်များကုိ  
သင်ယူခွင့် ရရိှဖ့ုိ လုိပါသည်။ ပညာေရးစနစ်၊ ကျွမ်းကျင်မှုဆုိင်ရာမူဝါဒနှင့်  အလုပ်သမားေရးရာ မူဝါဒများသည်  
တုိင်းြပည်အတွင်း၌ ဘာသာစကားအများအြပားရိှြခင်းကုိ ေကာင်းသည့်အရာတစ်ခုအြဖစ်ရှုြမင်ြပီး လူတုိင်း  
ဘာသာစကားတစ်ခုထက်မက သင်ယူခွင့် ရိှဖ့ုိလုိေြကာင်းကုိ အသိအမှတ်ြုပကာ အားေပးသည့် မူဝါဒများ 
ြဖစ်သင့် သည်။ ကေလးသူငယ်များသာမက အရွယ်ေရာက်သူများအားလံုးသည် ေကျာင်းတွင်းပညာေရးနှင့်   
ေကျာင်းြပင်ပ ပညာေရးနှစ်မျ ိုးစလံုး၌ ၄င်းတ့ုိ၏ ဘာသာစကားစွမ်းရည်ကုိ တုိးတက်ေအာင် လုပ်နုိင်ေသာ  
အခွင့် အေရးနှင့်  ဘာသာစကားအသစ်များ သင်ယူနုိင်ေသာ အခွင့် အေရး ဘဝတစ်ေလျှာက်လံုးလံုး၌ အြမဲ   
ရရိှသင့် သည်။ 

ရုိးရာဗဟုသုတများကုိသာမက အြခားဗဟုသုတမျ ိုးစံုကုိလည်း ဆည်းပူးနုိင်သည့် အြပင် ေခတ်မီှနည်းပ
ညာများကုိလည်း ထိထိေရာက်ေရာက်အသံုးြုပသည့် ပညာေရးစနစ်သစ်မျ ိုး တုိင်းြပည်အသီးသီး၌ 
ေပါ်ေပါက်လာေစရန် လုိအပ်လျက် ရိှသည်။ အြခားဘာသာစကားများကုိ ေကျာင်း၊ တက္ကသုိလ်၊ 
ေကာလိပ်တ့ုိ၌သာမက ြပင်ပ၌လည်း သင်ယူနုိင်ပါသည်။ လမ်းေပါ်၌ သာမက အိမ်၌၊ မိတ်ေဆွ  
အေပါင်းအသင်းများနှင့်  ေြပာဆုိဆက်ဆံေသာ အခါ၌၊ အင်တာနက်ေပါ်နှင့်  ဒုက္ခသည်များကုိ  
လူသားချင်းစာနာသည့် အေထာက်အပ့ံများေပးသည့် ေနရာများ၌လည်း ဘာသာစကားများကုိ သင်ယူ 
နုိင်ေအာင်၊ ဘာသာစကားမျ ိုးစံုရိှြခင်းကုိ လူတုိင်း အသိအမှတ်ြုပတတ်ေအာင် တက်တက်ြွကြွက  
အားေပးနုိင်ပါသည်။ 

ဘာသာြပန်သည့် လုပ်ငန်းများ၊ စကားြပန်လုပ်ငန်းများ -ဘာသာြပန်သည့် လုပ်ငန်းများ၊ စကားြပန်လုပ်ငန်းများ - ဘာသာစကား တစ်မျ ိုးထက်မက အသံုးြုပလျက်ရိှသည့်  
လူအဖဲွအ့စည်းများ၌ တုိင်းသူြပည်သားများအတွက် ဝန်ေဆာင်မှုများ ေပးရန်နှင့်  သတင်းအချက်အလက်များ  
ြဖန့်ေဝြခင်း၊ ဖလှယ်ြခင်းတ့ုိကုိ လုပ်ေဆာင်ရန်အတွက် အစီအစဥ်များ ေရးဆဲွြခင်း၊ လက်ေတွအ့ေကာင်  
အထည်ေဖာ်ြခင်းတ့ုိကုိ လုပ်ေဆာင်ေသာအခါ၌ ဘာသာြပန်သည့် လုပ်ငန်းနှင့်  စကားြပန်လုပ်ငန်းတ့ုိသည်  
မရိှမြဖစ်လုိအပ်ေသာ လုပ်ငန်းများြဖစ်သည်။ 

ကျန်းမာေရးကဏ္ဍ၊ ပညာေရးကဏ္ဍ၊ စီးပွားေရးကဏ္ဍနှင့်  တရားဥပေဒနှင့် ဆုိင်ေသာ ကဏ္ဍများ၌ 



တုိင်းသူြပည်သားများအားလံုး တန်းတူညီမျှ ပါဝင်နုိင်ေစရန်အတွက် ဘာသာြပန်သည့်ကဏ္ဍ၌ 
ကျွမ်းကျင်ေသာ အသိပညာရှင်များ၊ အတတ်ပညာရှင်များ၏ ဝန်ေဆာင်မှုကုိ တုိင်းသူြပည်သားများ  
အားလံုး အခမ့ဲ ရရိှရန်လုိအပ်ပါသည်။ ထုိသ့ုိေသာ ဝန်ေဆာင်မှုမျ ိုးကုိ တုိင်းသူြပည်သားများအားလံုး  
အခမ့ဲရရိှနုိင်ေစရန် သက်ဆုိင်ရာ အစုိးရက လုပ်ေဆာင်ေပးသင့် ပါသည်။ 

ေတာင်းဆုိချက်များေတာင်းဆုိချက်များ 
အေြပာင်းအလဲများ ြဖစ်ေစရန်အတွက် လုပ်ေဆာင်နုိင်သူများမှာ သုေတသနပညာရှင်များ၊ ဆရာ၊ ဆရာမများ၊  
ဖံွ ့ ြုဖိးေရးလုပ်ငန်းများကုိ ေဒသခံများအြကား၌ လုပ်ေဆာင်ေနသူများ၊ လူထုအေြခြုပလူအ့ဖဲွအ့စည်းများ၊ 
အစုိးရမဟုတ်ေသာ အဖဲွအ့စည်းများ၊ မိမိတ့ုိ၏ ရုိးရာယဥ်ေကျးမှုအေြကာင်းကုိ ထုတ်ေဖာ်ေြပာဆုိသူများ၊ 
မီဒီယာများ၊ အစုိးရများ၊ အစုိးရအရာရိှများ၊ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ၊ လူသားချင်းစာနာမှု အေထာက်အထား  
ေပးသည့် အဖဲွအ့စည်းများ၊ ဖံွ  ့ြုဖိးေရးလုပ်ငန်းများလုပ်ကုိင်သည့် အဖဲွအ့စည်းများ၊ အြခားသူ၏ ပုိင်ဆုိင်မှုကုိ 
ထိန်းသိမ်းေပးသူများနှင့်  ေဖာင်ေဒးရှင်းများ ြဖစ်ြကသည်။ ဤအဖဲွအ့စည်းများနှင့်  အေယာက်စီတုိင်း  
ေအာက်တွင်ေဖာ်ြပထားေသာ အရာများကုိ ကူညီလုပ်ေဆာင်ြကရန် ကျွန်ု ပ်တ့ုိ ေတာင်းဆုိပါသည်။ 
. “ဘာသာစကားတစ်မျ ိုးထက်မကအသံုးြုပမှု”နှင့်  “ဘာသာစကားမျ ိုးစံုတတ်ြခင်း”တ့ုိအေပါ်

အေကာင်းြမင်ြပီး စည်းလံုးသည့် လူအ့ဖဲွအ့စည်းများ ေပါ်ေပါက်လာေစရန်အတွက် အားေပးသည့် 
ဘာသာစကားအသံုးြုပမှုဆုိင်ရာ မူဝါဒများ၊ ထံုးစံများ၊ နည်းပညာများ ေပါ်ေပါက်လာေစရန်    
လုပ်ေဆာင်ရန်၊ 

. ဘာသာစကားနှင့် ဆုိင်ေသာ အခွင့် အေရးများ လူတုိင်းရရိှေစရန် လုပ်ေဆာင်ြခင်း၊ ဘာသာစကားနှင့်
ရုိးရာယဥ်ေကျးမှုမျ ိုးစံုရိှြခင်းကုိ တန်ဖုိးထား အသိအမှတ်ြုပြခင်း၊ လူတုိင်း နုိင်ငံသားြဖစ်ခွင့် ကုိ  
တန်းတူခံစားနုိင်ရန် လုပ်ေဆာင်ြခင်းနှင့်  အုပ်ချုပ်သူ အစုိးရက တုိင်းသူြပည်သားများထံ သတင်း
အချက်အလက်များ ြဖန့်ေဝေသာအခါ၌ ေဒသအလုိက် အသံုးြုပသည့် ဘာသာစကားများြဖင့်   
ြဖန့်ေဝေပးြခင်းတ့ုိကုိ တက်တက်ြွကြွက အားေပးရန်၊ 

. ဘာသာစကားနှင့်  စာေပကဏ္ဍ၌ တန်းတူအခွင့် အေရးမေပးဘဲ ခဲွြခားဆက်ဆံြခင်း၊ အေြခအြမစ်
မရိှေသာ အစဲွအလမ်းများထားြခင်း၊ ဘက်လုိက်မှုများရိှြခင်း စသည့် ြပဿနာမှန်သမျှကုိ ေြဖရှင်းရန်၊ 

. လူနည်းစုများ၊ အေြကာင်းအမျ ိုးမျ ိုးေြကာင့်  နုိင်ငံတစ်နုိင်ငံမှ တစ်နုိင်ငံသ့ုိ ေြပာင်းေရွှေ့နထုိင်ကာ
အလုပ်လုပ်ြကသူများနှင့်  ဒုက္ခသည်များသည် ယေန ့ကမ္ဘာြကီးအတွက်သာမက အနာဂတ်  
မျ ိုးဆက်များအတွက် တန်ဖုိးအလွန်ရိှေသာ ဘာသာစကားနှင့် ဆုိင်သည့် အရင်းအြမစ်များစွာကုိ  
ပုိင်ဆုိင်ထားြကသူများြဖစ်ေြကာင်းကုိ အသိအမှတ်ြုပရန်။ ။ 

အေြပာင်းအလဲများ ြဖစ်ေစရန်အတွက် လုပ်ေဆာင်နုိင်သူများြဖစ်သည့် အထက်တွင် ေဖာ်ြပထားသူများအေြပာင်းအလဲများ ြဖစ်ေစရန်အတွက် လုပ်ေဆာင်နုိင်သူများြဖစ်သည့် အထက်တွင် ေဖာ်ြပထားသူများ
အားလံုးသည် မိမိတ့ုိ တုိင်းြပည်၏လူမှုေရးကဏ္ဍ တုိးတက်ေစရန်၊ တရားမျှတမှုရိှေစရန်၊ တုိင်းြပည်  အားလံုးသည် မိမိတ့ုိ တုိင်းြပည်၏လူမှုေရးကဏ္ဍ တုိးတက်ေစရန်၊ တရားမျှတမှုရိှေစရန်၊ တုိင်းြပည်  
အကျ ိုးအတွက် ကုိယ်တုိင်ပါဝင်ေဆာင်ရွက်သူများ ြဖစ်ေစရန်အတွက် မိမိနည်း မိမိဟန်ြဖအကျ ိုးအတွက် ကုိယ်တုိင်ပါဝင်ေဆာင်ရွက်သူများ ြဖစ်ေစရန်အတွက် မိမိနည်း မိမိဟန်ြဖင်င့့်           
“ဘာသာစကားတစ်မျ ိုးထက်မကအသံုးြုပမှု”ကုိ လက်ခံအားေပးနုိင်ပါသည်။ ဘာသာစကား တစ်မျ ိုးထက်မက “ဘာသာစကားတစ်မျ ိုးထက်မကအသံုးြုပမှု”ကုိ လက်ခံအားေပးနုိင်ပါသည်။ ဘာသာစကား တစ်မျ ိုးထက်မက 
အသံုးြုပြခင်းအားြဖင့်  အဖုိးတန်လှသည့် ယဥ်ေကျးမှု အေမွအနှစ်များ၊ ဗဟုသုတများ မေပျာက်ပျက်ေအာင်အသံုးြုပြခင်းအားြဖင့်  အဖုိးတန်လှသည့် ယဥ်ေကျးမှု အေမွအနှစ်များ၊ ဗဟုသုတများ မေပျာက်ပျက်ေအာင်    
ထိန်းသိမ်းရန် ထုိအေမွအနှစ်များ အနာဂတ်မျ ိုးဆက်သစ်တ့ုိအတွက် ဆက်လက်တည်ရိှေနေစရန်  ထိန်းသိမ်းရန် ထုိအေမွအနှစ်များ အနာဂတ်မျ ိုးဆက်သစ်တ့ုိအတွက် ဆက်လက်တည်ရိှေနေစရန်  
ကျွန်ု ပ်တ့ုိ အတူတကွ လုပ်ေဆာင်နုိင်ပါသည်။ကျွန်ု ပ်တ့ုိ အတူတကွ လုပ်ေဆာင်နုိင်ပါသည်။ 
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