ိ ုံ ရှိသည့် ကမ
ဘာသာစကားမျုးစ
္ဘာြကီးအတွက်
စလက်(ဇ်)ဘာ
ဘာ(ဂ်
ဂ်) ေြကြငာစာတမ်း

တစ်ေနရာနှင့်တစ်ေနရာ အြပန်
အလှန်ချိတ်ဆက်မ
ှု များ ရှိေနြပီး
ဆက်သွယ်မ
ှု များ ေကာင်းမွန်လှ
သည့် ယေန့က္ဘ
မ ာေပါ်၌
ိ ုံ ကို ေြပာဆို
ဘာသာစကားမျုးစ
နိုင်ြခင်း၊ ကို ယ်နှင့် စကား
မတူသူများနှင့် ဆက်သွယ်နု ိင်
စွမ်းရှိြခင်းသည် အလွန်အေရးပါ
သည့် အရည်အချင်းတစ်ခုြဖစ်
သည်။ ဘာသာစကားတစ်မျုးိ
တည်းကို ေြပာဆို နိုင်ြပီး အြခား
ဘာသာစကားတစ်ခုကို အနည်း
ိ ှိ
အကျဥ်းသိလျှင်ေတာင်မှ အကျုးရ
သည့် အချိန်ြဖစ်သည်။ ယေန့ေခတ်၌
ိ
ဘာသာစကားတစ်မျုးထက်
မက
ကျွမ်းကျင်စွာ ေြပာဆို နိုင်စွမ်းသည်
ကမ
္ဘာ့အဆင့် စာတတ်ေြမာက်မ
ှု
တစ်မျုးိ ြဖစ်ေနပါသည်။ လူြကီး၊
လူငယ် မေရွး လူတိုင်း လူတိုင်းသည်
ဘာသာစကားအသစ်များ
ေြပာဆို နိုင်ေအာင် သင်ယူခွင့်ရှိဖို့
လို ပါသည်။
သို့ ေသာ် ယေန့ ကမ
္ဘာေပါ်၌
သန်းေပါင်းများစွာေသာ လူများ
ိ
သည် ၄င်းတို့ နှင့် ၄င်းတို့ လူမျုး၏
ကို ယ်ပု ိ င်ဝိေသသလက
္ခဏာတစ်
ခုြဖစ်သည့် ၄င်းတို့ ၏ မိခင်
ဘာသာစကားကို ထိန်းသိမ်း
ေစာင့်ေရှာက်ခွင့်၊ အသုံးြုပခွင့်တို့ ကု ိ
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ကျွနု ်ပ်တု ိ့ေနထိုင်ေသာ ကမ
္ဘာေပါ်၌ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အေြခအေနများ
ြဖစ်လျက်ရှိပါသည်။

.
.
.
.
.
.
.

ကုလသမဂ
္ဂ အဖွဲ ့ဝင်နု ိင်ေပါင်း ၁၉၃ နိုင်ငံမှ ကို ယ်စားလှယ်များနှင့်
ိ
လူအများစုသည် ဘာသာစကား တစ်မျုးထက်
မက ေြပာဆို သူများ
ြဖစ်ြကသည်။
ိ ု ေြပာဆိုလျက်
ယေန့ ကမ
္ဘာေပါ်၌ ဘာသာစကားေပါင်း (၇၀၉၇)မျုးကိ
ရှိြကသည်။
ိ
ိ ု ဥ်းေပျာက်ကွယ်မည့်
ထိုဘာသာစကားများထဲမှ (၂၄၆၄)မျုးသည်
မျုးသ
1
အန
္တရာယ်ရှိလျက် ရှိသည်။
ိ ှိြပီ း
ယေန့ ကမ
္ဘာေပါ်၌ လ
ွှမ်းမို းမ
ှု အရှိဆုံး ဘာသာစကား (၂၃)မျုးရ
ိ ု
ကမ
္ဘာ့လူဦးေရ၏ ထက်ဝက်ေကျာ်ခန်က
့ ထိုဘာသာစကား (၂၃)မျုးကိ
ေြပာဆို ြကသည်။
ကမ
္ဘာ့လူဦးေရ၏ (၄၀%)သည် မိမိတု ိ့ နားလည်ေသာ ဘာသာစကားြဖင့်
ပညာသင်ခွင့် မရြကေပ။2
ကေလးနှင့် ဆယ်ေကျာ်သက်အရွယ် လူငယ်ေပါင်း (၆၁၇) သန်း၏
စာဖတ်နု ိင်စွမ်းသည် အနိမ့ ်ဆုံးကျွမ်းကျင်မ
ှု အဆင့်၌ မရှိြကေပ။3
ိ ုးေြကာင်
ိ
အေြကာင်းအမျုးမျ
့ နိုင်ငံတစ်နု ိင်ငံမှ တစ်နု ိင်ငံသို့
ေြပာင်းေရ
ွှ ့ေနထို င်ကာ အလုပ်လုပ်ြကသူများနှင့် မိမိေနထို င်ရာ
ေဒသမှ အြခားနိုင်ငံသို့ ထွက်ေြပးလာေသာ ဒုက္ခသည်ဦးေရသည် ယေန့
ကမ
္ဘာေပါ်၌ (၂၄၄) သန်းရှိြပီး ယင်းတို့အနက်မှ သန်း (၂၀) သည် မိမိတု ိ့
ေနထိုင်ရာေဒသမှ ထွက်ေြပးလာေသာ ဒုက
္ခသည်များ ြဖစ်သည်။
သန်း (၂၀)ဆို သည့် ပမာဏသည် (၂၀၀၀)ခုနှစ်ကတည်းက
ေကာက်ယူထားေသာ စာရင်းနှင့်နှုိင်းယှဥ်ြကည့်ပါက (၄၁%)တို းလာ
ွှ ့ေနထို င်ကာ
ြခင်းြဖစ်သည်4။ တစ်နု ိင်ငံမှ တစ်နု ိင်ငံသို့ ေြပာင်းေရ
အလုပ်လုပ်ြကသူများနှင့် မိမိတို့ ေနထို င်ရာေဒသမှ ထွက်ေြပးလာ
ေသာ ဒုက
္ခသည်များအားလုံး နိုင်ငံတစ်နု ိင်ငံထဲ၌ ေနထို င်ြကမည်
္စမေြမာက် လူဦးေရ အများဆုံး
ဆိုပါက ထိုနိုင်ငံသည် ကမ
္ဘာေပါ်၌ ပဥ
နိုင်ငံြဖစ်မည် ြဖစ်သည်။5

ိ
ယေန့ ကမ
္ဘာေပါ်ရှိ လူအများစုသည် ဘာသာစကားတစ်မျုးထက်
မက
ေြပာဆို ြကသူများြဖစ်ြကသည်။ သို့ ေသာ်လည်း နိုင်ငံေတာ်ေတာ်များများ၌
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မရရှိြကေပ။ ထို သို့လုပ်ေဆာင်
ခွင့်တို့ သည် ၄င်းတို့ ၏ ေမွးရာပါ
အခွင့်အေရးတစ်ခုြဖစ်ေသာ်လည်း
သန်းေပါင်းများစွာေသာ လူများ
သည် ထို အခွင့်အေရးကို မရြကေပ။
ဤသို့ ေသာ တရားမျှတမ
ှု မရှိသည့်
အြဖစ်မျုးိ မရှိေအာင် လုပ်ေဆာင်ဖု ိ့
လို သည်။ တို င်းြပည်အသီးသီး၌
ဘာသာစကားအသုံးြုပမ
ှု နှင့်ဆို င်
ေသာ မူဝါဒများသည် “ဘာသာစကား
ိ
တစ်မျုးထက်
မက အသုံးြုပမ
ှု ”ကို
အားေပးသည့် မူဝါဒများ ြဖစ်လာ
ေအာင် အေြပာင်းအလဲများ ြုပလုပ်ဖု ိ့
လို ပါသည်။
(၂၀၁၇) ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ (၁၂)
ေန့မှ (၁၇) ရက်ေန့အထိ ကျင်းပေသာ
“စလက်(ဇ်)ဘာ(ဂ်) ကမ
္ဘာလုံးဆို င်ရာ
နှီးေနှာဖလှယ် ေဆွးေနွးပွဲ ”ရှိ
Springboard for Talent:
Language Learning and
Integration in a Globalized
World အချိန်ကု ိ တက်ေရာက်ခဲ့ြက
ေသာ ကျွနု ်ပ်တု ိ့ သည် လူတို င်း
လူတိုင်း၌ ရှိသည့် ဘာသာစကားနှင့်
ဆို င်ေသာ အခွင့်အေရးကို တန်ဖု ိ း
ထားြပီး “ဘာသာစကားတစ်မျုးိ
ထက်မကအသုံးြုပမ
ှု ”ကို အားေပး
သည့် မူဝါဒများ နိုင်ငံတိုင်း နိုင်ငံတိုင်း၌
ြပဌာန်းရန် ေတာင်းဆို ပါသည်။
အဓိကကျေသာ အေြကာင်း
အရာများနှင့် အချက်အလက်စုံ
လင်စွာ ပါဝင်သည့် စလက်(ဇ်)ဘာ(ဂ်)
အစီရင်ခံစာနှင့် ဘေလာ့ဂ်များကို
ဤေြကြငာစာတမ်းပါ အေြကာင်း
အရာများကို ေထာက်ခံရန်အတွက်
(၂၀၁၈)နှစ်အတွင်း အင်တာနက်
ေပါ်၌ တင်ထားေပးမည် ြဖစ်သည်။

ပညာေရးကဏ္ဍ၊ စီးပွားေရးကဏ္ဍ၊ နိုင်ငံသားြဖစ်ရန်အတွက် လုပ်ေဆာင်ရမည့်
အရာများနှင့် စီမံအုပ်ချုပ်ေရးကဏ္ဍ စသည့် ကဏ္ဍများတွင် ဘာသာစကားတစ်
ိ
ခုတည်းကိုသာ အသုံးြုပြကသည်။ အကျုးဆက်
အေနနှင့် ထိုဘာသာစကားကို
ေြပာဆို နိုင်စွမ်း၊ ေရးသားဖတ်ရ
ှု နိုင်စွမ်းမရှိေသာ သန်းေပါင်းများစွာေသာ
ြပည်သူြပည်သားများသည် အြခားြပည်သူြပည်သားများနည်းတူ အခွင့ ်အေရး
တန်းတူ မခံစားရ ေတာ့ေပ။ ကျွနု ်ပ်တု ိ့အေနနှင့် ဤြပဿနာကို ကိုင်တွယ်
ေြဖရှင်းရမည်ြဖစ်သည်။ သို့မှသာ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၌ “ဆင်းရဲမွဲေတမှု ပေပျာက်ေစရန်၊
ကမ
္ဘာြကီးကို ကာကွယ်ရန်နှင့် လူသားတို င်း ချမ်းသာြွကယ်ဝမ
ှု ရှိေစရန်”
အတွက် နိုင်ငံေပါင်း ၁၉၃ နိုင်ငံက သေဘာတူလက်ခံခဲ့ ြကသည့် “ေရရှည်
တည်တံ့ခို င်ြမဲသည့် ဖွံ ့ ြုဖိးေရးပန်းတို င်များ6”သို့ ေရာက်ရှိမည် ြဖစ်သည်။
ဖွံ ့ ြုဖိးတိုးတက်သည့်ြဖစ်စဥ်၌ လူတိုင်းပါဝင်နု ိင်ရန်အတွက် ခို င်မာြပီ း
တရားမျှတမှုရှိသည့် ဘာသာစကားအသုံးြုပမှုဆိုင်ရာ မူဝါဒများအေပါ်၌
အေြခခံထားသည့် “တရားမျှတေသာပညာေရးစနစ်”သည် အေြခခံကျေသာ
လို အပ်ချက်တစ်ခု ြဖစ်သည်။
အေြခခံမူမ
မျာ
ျား
ိ
“ဘာသာစကားတစ်မျုးထက်
မကအသုံးြုပမှု”ဆို သည်မှာ ေနရာေဒသ
အသီးသီး၌ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ေန့စဥ် ေြပာဆို ဆက်ဆံေသာ အခါ၌
ိ ုံ အသုံးြုပြခင်းကို ရည်ည
ဘာသာစကားမျုးစ
ွှန်းသည့်အြပင် ဘာသာ
ိ ုံ ကို ဘာသာရပ်များ အေနနှင့် သင်ြကားြခင်းကို လည်း
စကားမျုးစ
ရည်ည
ွှန်းသည်။
ိ ုံ ေြပာဆိုနိုင်စွမ်း”ဆိုသည်မှာ လူတစ်ဦးတစ် ေယာက်က
“ဘာသာစကားမျုးစ
ဘာသာစကားများစွာကို ေြပာဆို တတ်ြခင်းကို ရည်ည
ွှန်းသည်။
တို င်းြပည်တစ်ြပည်၏ သမို င်း၊ တည်ေနရာနှင့် လူမ
ှု စီးပွ ားေရးနှင့်
ဆိုင်ေသာ အေြခအေနအရပ်ရပ်တု ိ့ ေြကာင့် ေနရာအနှံ့၌
ိ
ိ ုံ ြဖင့်
“ဘာသာစကားတစ်မျုးထက်
မကအသုံးြုပမ
ှု ”ကို ပုံစံမျုးစ
ကျင့်သုံးလျက်ရှိသည်။
တို င်းြပည်အသီးသီးရှိ အစို းရနှင့် နိုင်ငံတကာအဖွဲ ့အစည်းများက
ိ ုးကိ
ိ ု ေြပာဆို ြကေသာ
တို င်းြပည်တွင်းရှိ ဘာသာစကားအမျုးမျ
ိ
ြပည်သူများတွက် ေဒသအလို က် “ဘာသာစကားတစ်မျုးထက်
မက
အသုံးြုပသည့် ပညာေရးစနစ်”ကို အားေပးြခင်း၊ ေဒသအလို က်
ိ
ဘာသာစကားတစ်မျုးထက်
မက အသုံးြုပမှုကို အားေပးသည့် မူဝါဒများ
ချမှတ်ေပးြခင်းတို့ သည် အသိပညာနှင့် ဗဟုသုတများ ဖလှယ်ြခင်း၊
ြပည်သူြပည်သားများ မိမိတို့ ၏ယဥ်ေကျးမ
ှု ကို သာမက အြခား
ယဥ်ေကျးမ
ှု များကို လည်း နားလည်လာြခင်း၊ တို င်းြပည်တစ်ြပည်နှင့်
တစ်ြပည်အြကား ဆက်ဆံေရး ပို မို ေကာင်းမွန်လာေစေရးတို့ ကု ိ
ြဖစ်ေစပါသည်။
ပညာေရးစနစ်၌ တို င်းြပည်၏ ရုံးသုံးဘာသာစကားကို သာမက အြခား
ဘာသာစကားများကို လည်း အသုံးြုပရန် ပ့ံ ပို းအားေပးသည့် ပညာေရး
မူဝါဒများသည် တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီညွတ်မှုကို ပိုမိုခိုင်မာေစသည့်အြပင်
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ပညာေရးကဏ္ဍ၌ ရလဒ်များ ပို မို ေကာင်းမွန်လာေစသည်။ တို င်းြပည်၏
စီးပွ ားေရးကို လည်း ပို မို ဖွံ ့ြုဖိးတို းတက်ေစပါသည်။ “မိ ခင်ဘာသာစကားကို
သာမက တို င်းြပည်၏ ရုံးဘာသာစကားနှင့် အြခားဘာသာစကားများကို

ပါတွဲ သင်ေပးသည့် ပညာေရးစနစ်”သည် ေအာက်ပါတို့ ကု ိ ြဖစ်ေပါ်ေစပါသည်။
ကေလးသူငယ်များ အကျွမ်းကျင်ဆုံးေြပာဆို နိုင်သည့် ၄င်းတို့၏ မိ ခင်ဘာသာစကားကို ကျွမ်းကျင်စွာ
ေရးတတ်၊ ဖတ်တတ်နု ိင်စွမ်းရှိေစရန် အခွင့်အေရးေပးသည်။
ိ ယ်အသီးသီး၏ ကိုယ်ပု ိ င်ဝိေသသလက္ခဏာတစ်ခုြဖစ်သည့် ဘာသာစကားကိုသာမက
တိုင်းရင်းသားမျုးနွ
အဆက်ဆက် လက်ဆင့်ကမ်းလာေသာ ဗဟုသုတနှင့် ယုံြကည်မ
ှု တို့ ကု ိ ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းနိုင်
ေစရန် အားေပးသည်။
ိ ှိေစရန်၊ အပန်းေြပေလ့လာရန်၊ မိမိတို့ ၏ ရို းရာယဥ်ေကျးမ
ထို အြပင် မိမိအတွက် အကျုးရ
ှု အတွက်
ိ ေစရန် (သို့ မဟုတ်) ဝင်ေငွ ရရှိေစသည့် အကျုးေကျးဇ
ိ
အကျုးြဖစ်
ူ းများ ရရှိေစရန်အတွက်
ေကျာင်းသူ/သားများ ဘာသာစကား အသစ်များကို ထပ်မံသင်ယူနိုင်ေစရန်အတွက် အခွင့ ်အေရးများကို
ဖန်တီးေပးသည်။
ိ
“ဘာသာစကားတစ်မျုးထက်
မကအသုံးြုပမ
ှု ”ကို အားေပးသည့် မူဝါဒများသည် တို င်းြပည်တစ်ြပည်အတွ က်
ိ ုံ ရှိြခင်း”ကို ထိ န်းသိ မ်းနိုင်သည့်
ထူးြခားြပီ း အေရးပါသည့် အရင်းအြမစ် တစ်ခုြဖစ်သည့် “ဘာသာစကားမျုးစ

.
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ှု များကို
အြပင် တစ်က္ဘ
မ ာလုံး၏ စီ းပွားေရး၊ လူမ
ှု ေရးနှင့် နိုင်ငံေရးကဏ္ဍများ၌ ေကာင်းမွန်ေသာ ေြပာင်းလဲမ
ြဖစ်ေပါ်ေစနိုင်ပါသည်။
ိ ုံ ရှိြခင်းကို ဂုဏ်ယူစရာအြဖစ်သေဘာထားြပီး အားေပးြခင်းသည် တစ်က္ဘ
ဘာသာစကားမျုးစ
မ ာလုံးက
ိ
လက်ခံ ထားေသာ စံ နှုန်းတစ်ခုအေနနှင့် သတ်မှတ်ြပီး “ဘာသာစကားတစ်မျုးထက်
မကအသုံ ြုပမ
ှု ”ကို
လက်ခံ ရန်၊ ဘာသာစကားတစ်ခုကို ေြပာနိုင်ြခင်း၊ မေြပာနို င်ြခင်းဟူ သည့် အချက်အေပါ် အေြခခံသည့်
ိ
ခွဲြခားဆက်ဆံ မ
ှု များ ပေပျာက်ေအာင် ေဆာင်ရွက်ရန်၊ ေနရာေဒသအလိုက် ဘာသာစကားတစ်မျုးထက်
မက
အသုံ းြုပြခင်းကို အားေပးသည့် မူဝါဒများ ရှိေစဖို့ ေဆာင်ရွက်ရန်အတွက် ကမ
္ဘာေပါ်ရှိ လူအေယာက်
စီတု ိင်းကိုသာမက စီးပွားေရးေကာ်ပု ိေရးရှင်းများ၊ တက
္ကသိုလ်နှင့် အြခားအဖွဲ ့အစည်းများနှင့် နို င်ငံအသီးသီးမှ
အု ပ်ချုပ်သူ အစို းရများကို ကျွနု ်ပ်တု ိ့ က တို က်တွန်းပါသည်။
ကျွနု ်ပ်တု ိ့ ၏ အြကံ ြုပချက်များ
တို င်းြပည်၏ ပညာေရးမူဝါဒချမှတ်ြခင်း - တို င်းြပည်တစ်ြပည်အတွက် ေအာင်ြမင်ေသာ ပညာေရးမူဝါ
ဒကို ချမှတ်နု ိင်ဖု ိ့ အတွက် ပညာရှင်များ၏ အြကံဉာဏ်၊ ေဒသခံြပည်သူများကို ယ်တု ိ င် တင်ြပေသာ
ိ
အြကံြုပချက်နှင့်ေဒသခံများကို ယ်တု ိ င် ပါဝင်လုပ်ေဆာင်မ
ှု တို့ လို အပ်ပါသည်။ အကျုးအေြကာင်
း
ဆီေလျာ််မှုရှိေသာ၊ ရှင်းလင်းေသာ ဘာသာစကားအသုံးြုပမ
ှု ဆို င်ရာ မူဝါဒများ ချမှတ်ြခင်းဆို သည်မှာ လက်ေတွ ့ကျြပီး အမှန်တကယ် အေရာက်လှမ်းနိုင်မည့် ရှင်းလင်းသည့် ပန်းတို င်များ
ချမှတ်နု ိင်ေအာင် ေဆွးေနွး ညှိနှုိင်းြခင်း၊
ိ
ချမှတ်မည့် မူဝါဒတစ်ခု၏ အကျုးသက်
ေရာက်မ
ှု ကို ခံစားရမည့် သူတို င်း မူဝါဒချမှတ်သည့်
အဆင့်တိုင်းတွင် ပါဝင်နု ိင်ေအာင် လုပ်ေဆာင်ေပးြခင်း၊ အထူးသြဖင့် အဆင့်တိုင်းတွင် ဆရာ၊ဆရာမများ
ပါဝင်နု ိင်ေအာင် လုပ်ေဆာင်ေပးြခင်း၊
မူြုကိအဆင့်မှ အစြုပြပီး အထက်တန်းနှင့် ေကျာင်းြပီးသည့် အဆင့်အထိ သာမက ေကျာင်းြပင်ပ
ပညာသင်ြကားမ
ှု နှင့် တစ်သက်လုံး ပညာသင်ယူနိုင်ဖု ိ့ အတွ က်ပါ အဆင့်တို င်း၊ အဆင့်တို င်းအတွ က်
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ပညာေရးမူဝါဒများ အစဥ်လု ိ က် ထားရှိြခင်း၊
ဘာသာစကားများကို ထိန်းသိမ်းြခင်း၊ လူနည်းစု တို င်းရင်းသားများ၏ မိခင်ဘာသာစကားကို သင်
ယူခွင့်ေပးြခင်း၊ အသုံးြုပြခင်းတို့ အပါအဝင် ဘာသာစကားနှင့်ဆို င်ေသာ အရင်းအြမစ်များနှင့်
လို အပ်ချက်များအားလုံးကို ဦးစားေပးလုပ်ေဆာင်ြခင်း၊
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တတ်သိနားလည်မှုကဏ္ဍနှင့်ဆိုင်ေသာ ဦးေနှာက်၏လုပ်ေဆာင်ချက်ကု ိ ေလ့ လာသည့် သုေတသနများနှင့်
ပညာေရးကဏ္ဍနှင့်ဆို င်ေသာ သုေတသနများမှ ရရှိလာေသာ ေတွ ့ရှိချက်များကို မိခင်ဘာသာစကား
နှင့် အြခားဘာသာစကားများ သင်ယူသည့် ကဏ္ဍအတွက် အသုံးြုပြခင်း၊
ဆက်သွယ်ေရးနည်းပညာကို ပညာေရးမူဝါဒများ ချမှတ်သည့် လုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့်အတွက် အသုံးြုပြခင်း
ချမှတ်လု ိက်ေသာ ပညာေရးမူဝါဒများကို အြပည့်အဝ လက်ေတွ ့အေကာင်အထည် ေဖာ်နု ိင်ဖု ိ့အတွက်
လို အပ်ေသာ အရင်းအြမစ်များ အသင့်ရှိေနေစရန် စီစဥ်ြခင်း၊
ချမှတ်လု ိ က်ေသာ ပညာေရးမူဝါဒများကို လက်ေတွ ့အေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်းနှင့် လုပ်ငန်း
အေြခအေနတို းတက်မ
ှု ကို ေစာင့်ြကည့်စစ်ေဆးြခင်းစသည်တု ိ့ ကု ိ ဆို လို သည်။

သင်ြကားမ
ှု နှင့် သင်ယူမ
ှု ကဏ္ဍ ဘာသာစကားအသုံးြုပမ
ှု နှင့်ဆို င်ေသာ မူဝါဒများဆို သည်မှာ တို င်းြပည်တစ်ြပည်၏ လူမ
ှု ေရး၊ စီးပွားေရး၊
ယဥ်ေကျးမ
ှု နှင့် ပညာေရးကဏ္ဍများ၌ မည်သည့် ဘာသာစကားများကို အသုံးြုပမည်ြဖစ်ေြကာင်းကို
ိ
ေဖာ်ြပသည့် မူဝါဒများြဖစ်သည်။ ေဒသအသီးသီး၌ “ဘာသာစကားတစ်မျုးထက်
မကအသုံးြုပမ
ှု ”ကို
ိ
ိ
မကအသုံးြုပြခင်းအားြဖင့် ရရှိလာေသာ အကျုးေကျးဇ
ူ းများကို
ထိ န်းသိ မ်းရန်နှင့် ဘာသာစကားတစ်မျုးထက်
ခံစားနိုင်ရန်အတွက် လူတို င်းသည် ၄င်းတို့ ၏ ဘဝတစ်ေလျှာက်လုံးလုံး ဘာသာစကားအသစ်များကို
သင်ယူခွင့ ်ရရှိဖု ိ့ လိုပါသည်။ ပညာေရးစနစ်၊ ကျွမ်းကျင်မ
ှု ဆိုင်ရာမူဝါဒနှင့် အလုပ်သမားေရးရာ မူဝါဒများသည်
တို င်းြပည်အတွ င်း၌ ဘာသာစကားအများအြပားရှိြခင်းကို ေကာင်းသည့်အရာတစ်ခုအြဖစ်ရ
ှု ြမင်ြပီ း လူတို င်း
ဘာသာစကားတစ်ခုထက်မက သင်ယူခွင့်ရှိဖို့ လု ိ ေြကာင်းကို အသိအမှတ်ြုပကာ အားေပးသည့် မူဝါဒများ
ြဖစ်သင့်သည်။ ကေလးသူငယ်များသာမက အရွယ်ေရာက်သူများအားလုံးသည် ေကျာင်းတွ င်းပညာေရးနှင့်
ိ ုံ း၌ ၄င်းတို့ ၏ ဘာသာစကားစွ မ်းရည်ကု ိ တို းတက်ေအာင် လုပ်နု ိင်ေသာ
ေကျာင်းြပင်ပ ပညာေရးနှစ်မျုးစလ
အခွင့်အေရးနှင့် ဘာသာစကားအသစ်များ သင်ယူနိုင်ေသာ အခွင့်အေရး ဘဝတစ်ေလျှာက်လုံးလုံး၌ အြမဲ
ရရှိသင့်သည်။
ိ ုံ ကို လည်း ဆည်းပူးနိုင်သည့် အြပင် ေခတ်မှီနည်းပ
ရို းရာဗဟုသုတများကို သာမက အြခားဗဟုသုတမျုးစ
ညာများကို လည်း ထိထိေရာက်ေရာက်အသုံးြုပသည့် ပညာေရးစနစ်သစ်မျုးိ တို င်းြပည်အသီးသီး၌
ေပါ်ေပါက်လာေစရန် လို အပ်လျက် ရှိသည်။ အြခားဘာသာစကားများကို ေကျာင်း၊ တက
္ကသို လ်၊
ေကာလိ ပ်တု ိ့ ၌သာမက ြပင်ပ၌လည်း သင်ယူနိုင်ပါသည်။ လမ်းေပါ်၌ သာမက အိမ်၌၊ မိတ်ေဆွ
အေပါင်းအသင်းများနှင့် ေြပာဆို ဆက်ဆံေသာ အခါ၌၊ အင်တာနက်ေပါ်နှင့် ဒုက
္ခသည်များကို
လူသားချင်းစာနာသည့် အေထာက်အပ့ံ များေပးသည့် ေနရာများ၌လည်း ဘာသာစကားများကို သင်ယူ
ိ ုံ ရှိြခင်းကို လူတို င်း အသိအမှတ်ြုပတတ်ေအာင် တက်တက်ြွကြွက
နိုင်ေအာင်၊ ဘာသာစကားမျုးစ
အားေပးနိုင်ပါသည်။
ိ
ဘာသာြပန်သည့် လု ပ်ငန်းများ၊ စကားြပန်လု ပ်ငန်းများ - ဘာသာစကား တစ်မျုးထက်
မက အသုံးြုပလျက်ရှိသည့်
လူအဖွဲ ့အစည်းများ၌ တိုင်းသူြပည်သားများအတွက် ဝန်ေဆာင်မ
ှု များ ေပးရန်နှင့် သတင်းအချက်အလက်များ
ြဖန့်ေဝြခင်း၊ ဖလှယ်ြခင်းတို့ ကု ိ လုပ်ေဆာင်ရန်အတွက် အစီအစဥ်များ ေရးဆွဲ ြခင်း၊ လက်ေတွ ့အေကာင်
အထည်ေဖာ်ြခင်းတို့ ကု ိ လုပ်ေဆာင်ေသာအခါ၌ ဘာသာြပန်သည့် လုပ်ငန်းနှင့် စကားြပန်လုပ်ငန်းတို့ သည်
မရှိမြဖစ်လု ိ အပ်ေသာ လုပ်ငန်းများြဖစ်သည်။
ကျန်းမာေရးကဏ္ဍ၊ ပညာေရးကဏ္ဍ၊ စီးပွားေရးကဏ္ဍနှင့် တရားဥပေဒနှင့်ဆို င်ေသာ ကဏ္ဍများ၌

တို င်းသူြပည်သားများအားလုံး တန်းတူညီမျှ ပါဝင်နု ိင်ေစရန်အတွက် ဘာသာြပန်သည့်ကဏ္ဍ၌
ကျွမ်းကျင်ေသာ အသိပညာရှင်များ၊ အတတ်ပညာရှင်များ၏ ဝန်ေဆာင်မ
ှု ကို တို င်းသူြပည်သားများ
ိ ု တို င်းသူြပည်သားများအားလုံး
အားလုံး အခမဲ့ ရရှိရန်လု ိ အပ်ပါသည်။ ထို သို့ ေသာ ဝန်ေဆာင်မ
ှု မျုးကိ
အခမဲ့ ရရှိနိုင်ေစရန် သက်ဆု ိ င်ရာ အစို းရက လုပ်ေဆာင်ေပးသင့်ပါသည်။
ေတာင်းဆို ချက်များ
အေြပာင်းအလဲများ ြဖစ်ေစရန်အတွ က် လုပ်ေဆာင်နု ိင်သူများမှာ သုေတသနပညာရှင်များ၊ ဆရာ၊ ဆရာမများ၊
ဖွံ ့ ြုဖိးေရးလုပ်ငန်းများကို ေဒသခံများအြကား၌ လုပ်ေဆာင်ေနသူများ၊ လူထုအေြခြုပလူအ
့ ဖွဲ ့အစည်းများ၊
အစို းရမဟုတ်ေသာ အဖွဲ ့အစည်းများ၊ မိမိတို့ ၏ ရို းရာယဥ်ေကျးမ
ှု အေြကာင်းကို ထုတ်ေဖာ်ေြပာဆို သူများ၊
မီ ဒီယာများ၊ အစို းရများ၊ အစို းရအရာရှိများ၊ စီ းပွားေရးလုပ်ငန်းများ၊ လူသားချင်းစာနာမ
ှု အေထာက်အထား
ေပးသည့် အဖွဲ ့အစည်းများ၊ ဖွံ ့ြုဖိးေရးလုပ်ငန်းများလုပ်ကု ိ င်သည့် အဖွဲ ့အစည်းများ၊ အြခားသူ၏ ပို င်ဆု ိ င်မ
ှု ကို
ထိန်းသိမ်းေပးသူများနှင့် ေဖာင်ေဒးရှင်းများ ြဖစ်ြကသည်။ ဤအဖွဲ ့အစည်းများနှင့် အေယာက်စီတို င်း
ေအာက်တွင်ေဖာ်ြပထားေသာ အရာများကို ကူညီလုပ်ေဆာင်ြကရန် ကျွနု ်ပ်တု ိ့ ေတာင်းဆို ပါသည်။
ိ
ိ ုံ တတ်ြခင်း”တို့ အေပါ်
“ဘာသာစကားတစ်မျုးထက်
မကအသုံးြုပမ
ှု ”နှင့် “ဘာသာစကားမျုးစ

.
.
.
.

အေကာင်းြမင်ြပီး စည်းလုံးသည့် လူအ
့ ဖွဲ ့အစည်းများ ေပါ်ေပါက်လာေစရန်အတွက် အားေပးသည့်
ဘာသာစကားအသုံးြုပမ
ှု ဆို င်ရာ မူဝါဒများ၊ ထုံးစံများ၊ နည်းပညာများ ေပါ်ေပါက်လာေစရန်
လုပ်ေဆာင်ရန်၊
ဘာသာစကားနှင့်ဆို င်ေသာ အခွင့်အေရးများ လူတို င်းရရှိေစရန် လုပ်ေဆာင်ြခင်း၊ ဘာသာစကားနှင့်
ိ ုံ ရှိြခင်းကို တန်ဖု ိ းထား အသိအမှတ်ြုပြခင်း၊ လူတို င်း နိုင်ငံသားြဖစ်ခွင့်ကို
ရို းရာယဥ်ေကျးမ
ှု မျုးစ
တန်းတူခံစားနိုင်ရန် လုပ်ေဆာင်ြခင်းနှင့် အုပ်ချုပ်သူ အစို းရက တို င်းသူြပည်သားများထံ သတင်း
အချက်အလက်များ ြဖန့်ေဝေသာအခါ၌ ေဒသအလို က် အသုံးြုပသည့် ဘာသာစကားများြဖင့်
ြဖန့်ေဝေပးြခင်းတို့ ကု ိ တက်တက်ြွကြွက အားေပးရန်၊
ဘာသာစကားနှင့် စာေပကဏ္ဍ၌ တန်းတူအခွင့်အေရးမေပးဘဲ ခွဲ ြခားဆက်ဆံြခင်း၊ အေြခအြမစ်
မရှိေသာ အစွဲအလမ်းများထားြခင်း၊ ဘက်လု ိက်မ
ှု များရှိြခင်း စသည့် ြပဿနာမှန်သမျှကု ိ ေြဖရှင်းရန်၊
ိ ုးေြကာင်
ိ
လူနည်းစုများ၊ အေြကာင်းအမျုးမျ
့ နိုင်ငံတစ်နု ိင်ငံမှ တစ်နု ိင်ငံသို့ ေြပာင်းေရ
ွှ ့ေနထို င်ကာ
အလုပ်လုပ်ြကသူများနှင့် ဒုက
္ခသည်များသည် ယေန့ ကမ
္ဘာြကီးအတွက်သာမက အနာဂတ်
ိ
မျုးဆက်
များအတွက် တန်ဖု ိ းအလွန်ရှိေသာ ဘာသာစကားနှင့်ဆို င်သည့် အရင်းအြမစ်များစွာကို
ပို င်ဆု ိ င်ထားြကသူများြဖစ်ေြကာင်းကို အသိအမှတ်ြုပရန်။

အေြပာင်းအလဲ များ ြဖစ်ေစရန်အတွက် လု ပ်ေဆာင်နု ိင်သူများြဖစ်သည့် အထက်တွင် ေဖာ်ြပထားသူ များ
အားလုံးသည် မိမိတို ့ တို င်းြပည်၏လူမ
ှု ေရးကဏ္ဍ တို းတက်ေစရန်၊ တရားမျှတမ
ှု ရှိေစရန်၊ တို င်းြပည်
ိ
အကျုးအတွက်
ကို ယ်တု ိ င်ပါဝင်ေဆာင်ရွက်သူများ ြဖစ်ေစရန်အတွက် မိမိနည်း မိမိဟန်ြဖင်
ဖင့်
ိ
ိ
“ဘာသာစကားတစ်မျုးထက်
မကအသုံးြုပမှု”ကို လက်ခံအားေပးနိုင်ပါသည်။ ဘာသာစကား တစ်မျုးထက်
မက
အသုံးြုပြခင်းအားြဖင့် အဖို းတန်လှ သည့် ယဥ်ေကျးမ
ှု အေမွ အနှစ်များ၊ ဗဟု သုတများ မေပျာက်ပျက်ေအာင်
ိ
ထိန်းသိမ်းရန် ထို အေမွအနှ စ်များ အနာဂတ်မျုးဆက်
သစ်တု ိ့ အတွက် ဆက်လက်တည်ရှိေနေစရန်
ကျွနု ်ပ်တု ိ့ အတူတကွ လုပ်ေဆာင်နု ိင်ပါသည်။
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