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ျမန္မာနုိင္ငံနွင့္ နိုင္ငံတကာ ဥပေဒမ်ားအရ အက်ဥ္းသားမ်ား၏ ေထာင္ျပင္ပ 

ေလာကနွင့္ ဆက္သြယ္မႈအေပၚ ဥပေဒေရးရာ သံုးသပ္ ေလ့လာျခင္း။ 

အက်ဥ္းသားမ်ား၏ အက်ဥ္းေထာင္ျပင္ပသို႔ ဆက္သြယ္ခြင့္အား ဥပေဒ 

ေလ့လာျခင္း။ 

ျပင္ပေလာကနွင့္ ဆက္သြယ္ျခင္း - ေနရာအမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ ေထာင္၀င္စာ 

ေတြ႕ဆံုျခင္း အေလ့အထ ကြာျခားခ်က္မ်ား 

အက်ဥ္းသားမ်ား၏ ေထာင္ျပင္ပေလာကသို႔ ဆက္သြယ္ခြင့္၊ ေထာင္၀င္စာ 

ေတြ႕ဆံုျခင္းအား မညီမွ်စြာ ခြင့္ျပဳျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေလ့လာခ်က္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ေမ့ေလ်ာ့ခံ အက်ဥ္းသားမ်ား 

မည္သည့္အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ အက်ဥ္းသားမ်ား ေထာင္၀င္စာ မရသနည္း။ 
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ျမန္မာနုိင္ငံနွင့္ နိုင္ငံတကာ ဥပေဒမ်ားအရ အက်ဥ္းသားမ်ား၏ ေထာင္ျပင္ပ 

ေလာကနွင့္ ဆက္သြယ္မႈအေပၚ ဥပေဒေရးရာ သံုးသပ္ ေလ့လာျခင္း။ 

အက်ဥ္းသားမ်ား၏ အက်ဥ္းေထာင္ျပင္ပသို႔ ဆက္သြယ္ခြင့္အား ဥပေဒ 

ေလ့လာျခင္း။ 

ျပင္ပေလာကနွင့္ ဆက္သြယ္ျခင္း - ေနရာအမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ ေထာင္၀င္စာ 

ေတြ႕ဆံုျခင္း အေလ့အထ ကြာျခားခ်က္မ်ား 

အက်ဥ္းသားမ်ား၏ ေထာင္ျပင္ပေလာကသို႔ ဆက္သြယ္ခြင့္၊ ေထာင္၀င္စာ 

ေတြ႕ဆံုျခင္းအား မညီမွ်စြာ ခြင့္ျပဳျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေလ့လာခ်က္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ေမ့ေလ်ာ့ခံ အက်ဥ္းသားမ်ား 

မည္သည့္အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ အက်ဥ္းသားမ်ား ေထာင္၀င္စာ မရသနည္း။ 
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 နိဒါန္း 

သင္တုိ႕၏ လက္ထဲတြင္ ရိွေနသည့္ သုိ႕မဟုတ္ ဖန္သားျပင္ေပၚတြင္ ရိွေနသည့္ 

သုေတသနေပါင္းခ်ဳပ္သည္ Justice for All Law Firm (JFA) ႏွင့္ DIGNITY – 

Danish Institute Against Tortureတုိ႕က ပူးေပါင္းေရးသားထားေသာ သုေတသန 

စာတမ္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ထုိေဆာင္းပါးေပါင္းခ်ဳပ္သည္ အက်ဥ္းသားမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံ 

အတြင္းရွိ ေထာင္ျပင္ပေလာကသုိ႕ ဆက္သြယ္မႈ၏ အေရးပါေသာ အေၾကာင္းအရာကုိ 

ညႊန္ျပထားသည္။ ထုိအေၾကာင္းအရာသည္ အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ ၎တုိ႕ 

မိသားစုဝင္မ်ား၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ ဥပေဒ ျပ႒ာန္းခ်က္တုိ႔မွ ရလာေသာ အေတြ႕အႀကံဳ 

တုိ႕ကုိ အဓိကထားပါသည္။ ၎သည္ နိဒါန္းေဆာင္းပါး၊ အေၾကာင္းအရာအလုိက္ 

သုေတသနစာေစာင္ ေလးေစာင္၊ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ သံုးသပ္ခ်က္တစ္ခုႏွင့္ 

ထုိသုံးသပ္ခ်က္အေပၚ ခ်ထားေသာ မွတ္ခ်က္တုိ႕ ပါဝင္သည္။ Legacies of 

Detention in Myanmar ဟုေခၚေသာ စီမံကိန္၏ (https://legacies-of-

detention.org/) ၏ အစိတ္အပုိင္း တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ယခု နမူနာျဖစ္စဥ္ ေလ့လာခ်က္ 

ကုိ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕က ဂုဏ္ယူစြာျဖင္ ့တင္ဆက္လုိက္ပါသည္။  

ယခုေဆာင္းပါးေပါင္းခ်ဳပ္သည္ အမွန္စင္စစ္အားျဖင့္ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ခ်င္းစီအတြက္ 

တာဝန္ယူထားေသာ အဓိကပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ေပါင္းစည္လုပ္ေဆာင္ထားေသာ အရာတစ္ခု 

ျဖစ္ၿပီး ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ခ်င္းစီ၏ အစတြင္ ၎အခ်က္ကုိ ညႊန္ျပထားပါသည္။ 

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕သည္ အဖြ႕ဲဝင္တစ္ေယာက္ခ်င္းစီအလုိက္ ေဆာင္ရြက္ေပးေသာ 

ေထာက္ပံ့ကူညီမႈမ်ားကုိ အသိအမွတ္ ျပဳပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး 

အျပန္အလွန္ မ်ားစြာ အေတြ႕အႀကံဳမ်ား သင္ယူရရွိခဲ့ပါသည္။ စီမံကိန္းကို 

အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနစဥ္အတြင္း ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕အား ကူညီခဲ့သူ အမ်ားအျပားကုိလည္း 

ေက်းဇူးတင္ပါသည္။ ပထမဦးဆုံးႏွင့္ အေရးအႀကီးဆုံး ေက်းဇူးတင္ရမည့္သူမ်ားမွာ 

အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ၎တုိ႕၏ မိသားစုဝင္မ်ား၊ သုေတသနအဖြဲ႕သုိ႕ ၎တုိ႕၏ 

5tusOf;om;rsm;\ axmifjyifyavmuESifh qufoG,frI



 
 နိဒါန္း 

သင္တုိ႕၏ လက္ထဲတြင္ ရိွေနသည့္ သုိ႕မဟုတ္ ဖန္သားျပင္ေပၚတြင္ ရိွေနသည့္ 

သုေတသနေပါင္းခ်ဳပ္သည္ Justice for All Law Firm (JFA) ႏွင့္ DIGNITY – 

Danish Institute Against Tortureတုိ႕က ပူးေပါင္းေရးသားထားေသာ သုေတသန 

စာတမ္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ထုိေဆာင္းပါးေပါင္းခ်ဳပ္သည္ အက်ဥ္းသားမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံ 

အတြင္းရွိ ေထာင္ျပင္ပေလာကသုိ႕ ဆက္သြယ္မႈ၏ အေရးပါေသာ အေၾကာင္းအရာကုိ 

ညႊန္ျပထားသည္။ ထုိအေၾကာင္းအရာသည္ အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ ၎တုိ႕ 

မိသားစုဝင္မ်ား၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ ဥပေဒ ျပ႒ာန္းခ်က္တုိ႔မွ ရလာေသာ အေတြ႕အႀကံဳ 

တုိ႕ကုိ အဓိကထားပါသည္။ ၎သည္ နိဒါန္းေဆာင္းပါး၊ အေၾကာင္းအရာအလုိက္ 

သုေတသနစာေစာင္ ေလးေစာင္၊ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ သံုးသပ္ခ်က္တစ္ခုႏွင့္ 

ထုိသုံးသပ္ခ်က္အေပၚ ခ်ထားေသာ မွတ္ခ်က္တုိ႕ ပါဝင္သည္။ Legacies of 

Detention in Myanmar ဟုေခၚေသာ စီမံကိန္၏ (https://legacies-of-

detention.org/) ၏ အစိတ္အပုိင္း တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ယခ ုနမူနာျဖစ္စဥ္ ေလ့လာခ်က္ 

ကုိ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕က ဂုဏ္ယူစြာျဖင္ ့တင္ဆက္လုိက္ပါသည္။  

ယခုေဆာင္းပါးေပါင္းခ်ဳပ္သည္ အမွန္စင္စစ္အားျဖင့္ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ခ်င္းစီအတြက္ 

တာဝန္ယူထားေသာ အဓိကပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ေပါင္းစည္လုပ္ေဆာင္ထားေသာ အရာတစ္ခု 

ျဖစ္ၿပီး ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ခ်င္းစီ၏ အစတြင္ ၎အခ်က္ကုိ ညႊန္ျပထားပါသည္။ 

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕သည္ အဖြ႕ဲဝင္တစ္ေယာက္ခ်င္းစီအလုိက္ ေဆာင္ရြက္ေပးေသာ 

ေထာက္ပံ့ကူညီမႈမ်ားကုိ အသိအမွတ္ ျပဳပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး 

အျပန္အလွန္ မ်ားစြာ အေတြ႕အႀကံဳမ်ား သင္ယူရရွိခဲ့ပါသည္။ စီမံကိန္းကို 

အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနစဥ္အတြင္း ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕အား ကူညီခဲ့သူ အမ်ားအျပားကုိလည္း 

ေက်းဇူးတင္ပါသည္။ ပထမဦးဆုံးႏွင့္ အေရးအႀကီးဆုံး ေက်းဇူးတင္ရမည့္သူမ်ားမွာ 

အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ၎တုိ႕၏ မိသားစုဝင္မ်ား၊ သုေတသနအဖြ႕ဲသုိ႕ ၎တုိ႕၏ 
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အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကုိ လိုလုိလားလား မွ်ေဝေပးခဲ့ၾကပါေသာ ႏိုင္ငံဝ့န္ထမ္းအရာရိွမ်ား 

ျဖစ္ၾကပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕ကုိ မွ်ေ၀ေပးၾကပါေသာ ထုိပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ သတိၱႏွင့္ 

အေၾကာင္းမတုိက္ဆုိင္ပါက ဒုကၡေရာက္ႏိုင္ေသာ အေနအထားတုိ႔ရွိေၾကာင္းကုိလည္း 

အသိအမွတ္ျပဳပါသည္။ ကၽြႏ္ု္ပ္တုိ႕အား သက္ဆိုင္ရာစာတမ္းမ်ားကုိ ရယူေလ့လာ 

ႏိုင္ေအာင္ ကူညီေပးသည့္ DIGNITY၏ မွတ္တမ္းစင္တာမွ အန္ဂ်လီနာတာ 

ရစ္ခ္ဖက္တာ၊ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈအတြက္ ေထာက္ပံ့ပုိ႕ေဆာင္ေရးႏွင္ ့ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ 

တုိ႕ကုိ ပံ့ပိုးလုပ္ေဆာင္ေပးသည့္ ဂ်န္နီေတာန္စ္ဘာ့ဂ္ႏွင့္ မြန္မြန္တုိ႕ကုိလည္း 

ေက်းဇူးတင္ပါသည္။ 

Legacies of Detention ဟု ေခၚတြင္ေသာ စီမံကိန္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအနက္ 

တစ္ခုမွာ အရပ္ဘက္ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံ့အာဏာပုိင္မ်ား 

အၾကားတြင္ စကားဝုိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေအာင္ လံႈ႕ေဆာ္ေပးရန္ ျဖစ္သည္။ 

ထုိသုေတသနစာတမ္းေပါင္းခ်ဳပ္အား စကားဝုိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား၏ အဦးအစတစ္ခု 

အေနျဖင့္ သတ္မွတ္ႏိုင္ပါသည္။ ေဆာင္းပါးမ်ားႏွင့္ ေလ့လာခ်က္မ်ားကုိ အတူတကြ 

ေပါင္းစည္းျခင္းအားျဖင့္  လူမႈေရးသိပၸံႏွင္ ့ ကြင္းဆင္းသုေတသနတုိ႕က အတိတ္ကုိ 

နားလည္ရန္ႏွင့္ ပစၥဳပၸန္အား ဖြင့္ဆိုႏုိင္ရန္အတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ႏုိင္ေစရန္ 

ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔မွ ရည္ရြယ္ပါသည္။ ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်မႈကုိ အသုံးျပဳခ့ဲေသာ၊ ေတြ႕ႀကံဳခဲ ့

ရေသာ အတိတ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အၾကားရွိ 

ဆက္ဆံေရး ေျပာင္းလဲေနမႈအေပၚ ၾကည့္ရႈႏုိင္မည့္ ႐ႈေထာင့္တစ္ခုကုိ ေဖာ္ေဆာင္ေပး 

ပါသည္။ ဤအဖြဲ႕၏ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရိွေသာ သုေတသနမွ ထုိအခ်က္ကို 

ထပ္မံစူးစမ္းေလ့လာေနမည္ျဖစ္သည္။ သင့္အေနျဖင့္ သုေတသနစာတမ္းမ်ား 

ေပါင္းခ်ဳပ္အား ဖတ္ရသည္ကုိ ႏွစ္ၿခိဳက္သည္ ျဖစ္ေစ၊ အေတြးမ်ားအား လံႈ႕ေဆာ္ေပးႏုိင္ 

သည္ဟု ရိုးရွင္းစြာ ထင္ျမင္သည္ျဖစ္ေစ သင္၏ မွတ္ခ်က္ကုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ ႀကိဳဆုိပါသည္။ 

 

JFA အဖြ႕ဲ 

 ဦးေက်ာ္မင္းစံ၊ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ႏွင့္ ဥပေဒအတုိင္ပင္ခံ(ဒါ႐ိုက္တာ) 

 ဦးခင္ေမာင္၀င္း၊ သုေတသနအဖြဲ႕ ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးေဟာင္း 

 ဦးသန္းထုိက္၊ သုေတသီ 

 ဦးေက်ာ္လင္းႏိုင္၊ သုေတသီ 

 ေဒၚႏြယ္နီေအာင္၊ ေရွ႕ေနႏွင့္ လက္ေထာက္သုေတသီ 

 ဦးေအာင္လင္းဦး၊ ေရွ႕ေနႏွင့္ လက္ေထာက္သုေတသီ 

DIGNITYအဖြ႕ဲ 

 အန္ဒရူး အမ္ ဂ်က္ဖာဆန္၊ သုေတသနမႉး 

 ေတာမက္ မက္စ ္မာတင္၊ ပါရဂူဘြ႕ဲလြန္ သုေတသီ 

 လစ္ဗ္ အက္စ္ ဂါဘုိရစ္ထ္၊ ပါရဂူတန္း ေက်ာင္းသား 

 အာဂန္ ကပ္ခယ္၊ ဥပေဒအႀကံေပး 

 ဆာရာ ေအာ္နာ၊ လက္ေထာက္ေက်ာင္းသား 

 ကလဲရာ ဗြန ္စေတာ့ကဲန္မူဆြာ့စ္၊ လက္ေထာက္ေက်ာင္းသား 
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အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကုိ လိုလုိလားလား မွ်ေဝေပးခဲ့ၾကပါေသာ ႏိုင္ငံဝ့န္ထမ္းအရာရိွမ်ား 

ျဖစ္ၾကပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕ကုိ မွ်ေ၀ေပးၾကပါေသာ ထုိပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ သတိၱႏွင့္ 

အေၾကာင္းမတုိက္ဆုိင္ပါက ဒုကၡေရာက္ႏိုင္ေသာ အေနအထားတုိ႔ရွိေၾကာင္းကုိလည္း 

အသိအမွတ္ျပဳပါသည္။ ကၽြႏ္ု္ပ္တုိ႕အား သက္ဆိုင္ရာစာတမ္းမ်ားကုိ ရယူေလ့လာ 

ႏိုင္ေအာင္ ကူညီေပးသည့္ DIGNITY၏ မွတ္တမ္းစင္တာမွ အန္ဂ်လီနာတာ 

ရစ္ခ္ဖက္တာ၊ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈအတြက္ ေထာက္ပံ့ပုိ႕ေဆာင္ေရးႏွင္ ့ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ 

တုိ႕ကုိ ပံ့ပိုးလုပ္ေဆာင္ေပးသည့္ ဂ်န္နီေတာန္စ္ဘာ့ဂ္ႏွင့္ မြန္မြန္တုိ႕ကုိလည္း 

ေက်းဇူးတင္ပါသည္။ 

Legacies of Detention ဟု ေခၚတြင္ေသာ စီမံကိန္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအနက္ 

တစ္ခုမွာ အရပ္ဘက္ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံ့အာဏာပုိင္မ်ား 

အၾကားတြင္ စကားဝုိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေအာင္ လံႈ႕ေဆာ္ေပးရန္ ျဖစ္သည္။ 

ထုိသုေတသနစာတမ္းေပါင္းခ်ဳပ္အား စကားဝုိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား၏ အဦးအစတစ္ခု 

အေနျဖင့္ သတ္မွတ္ႏိုင္ပါသည္။ ေဆာင္းပါးမ်ားႏွင့္ ေလ့လာခ်က္မ်ားကုိ အတူတကြ 

ေပါင္းစည္းျခင္းအားျဖင့္  လူမႈေရးသိပၸံႏွင္ ့ ကြင္းဆင္းသုေတသနတုိ႕က အတိတ္ကုိ 

နားလည္ရန္ႏွင့္ ပစၥဳပၸန္အား ဖြင့္ဆိုႏုိင္ရန္အတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ႏုိင္ေစရန္ 

ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔မွ ရည္ရြယ္ပါသည္။ ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်မႈကုိ အသုံးျပဳခ့ဲေသာ၊ ေတြ႕ႀကံဳခဲ ့

ရေသာ အတိတ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အၾကားရွိ 

ဆက္ဆံေရး ေျပာင္းလဲေနမႈအေပၚ ၾကည့္ရႈႏုိင္မည့္ ႐ႈေထာင့္တစ္ခုကုိ ေဖာ္ေဆာင္ေပး 

ပါသည္။ ဤအဖြဲ႕၏ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရိွေသာ သုေတသနမွ ထုိအခ်က္ကို 

ထပ္မံစူးစမ္းေလ့လာေနမည္ျဖစ္သည္။ သင့္အေနျဖင့္ သုေတသနစာတမ္းမ်ား 

ေပါင္းခ်ဳပ္အား ဖတ္ရသည္ကုိ ႏွစ္ၿခိဳက္သည္ ျဖစ္ေစ၊ အေတြးမ်ားအား လံႈ႕ေဆာ္ေပးႏုိင္ 

သည္ဟု ရိုးရွင္းစြာ ထင္ျမင္သည္ျဖစ္ေစ သင္၏ မွတ္ခ်က္ကုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ ႀကိဳဆုိပါသည္။ 

 

JFA အဖြ႕ဲ 

 ဦးေက်ာ္မင္းစံ၊ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ႏွင့္ ဥပေဒအတုိင္ပင္ခံ(ဒါ႐ိုက္တာ) 

 ဦးခင္ေမာင္၀င္း၊ သုေတသနအဖြဲ႕ ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးေဟာင္း 

 ဦးသန္းထုိက္၊ သုေတသီ 

 ဦးေက်ာ္လင္းႏိုင္၊ သုေတသီ 

 ေဒၚႏြယ္နီေအာင္၊ ေရွ႕ေနႏွင့္ လက္ေထာက္သုေတသီ 

 ဦးေအာင္လင္းဦး၊ ေရွ႕ေနႏွင့္ လက္ေထာက္သုေတသီ 

DIGNITYအဖြ႕ဲ 

 အန္ဒရူး အမ္ ဂ်က္ဖာဆန္၊ သုေတသနမႉး 

 ေတာမက္ မက္စ ္မာတင္၊ ပါရဂူဘြ႕ဲလြန္ သုေတသီ 

 လစ္ဗ္ အက္စ္ ဂါဘုိရစ္ထ္၊ ပါရဂူတန္း ေက်ာင္းသား 

 အာဂန္ ကပ္ခယ္၊ ဥပေဒအႀကံေပး 

 ဆာရာ ေအာ္နာ၊ လက္ေထာက္ေက်ာင္းသား 

 ကလဲရာ ဗြန ္စေတာ့ကဲန္မူဆြာ့စ္၊ လက္ေထာက္ေက်ာင္းသား 
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သတင္းက ဟင္းတစ္ခြက္ထက္ပုိအေရးၾကီးပါသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အက်ဥ္းေထာင္ျပင္ပႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ရန္ အားထုတ္သည့္ 

အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ သရုပ္ခြဲ ျဖစ္ရပ္ ေလ့လာမႈႏွင့္မိတ္ဆက္ျခင္း 

“သတင္းက ဟင္းတစ္ခြက္ထက္ပိုအေရးၾကီးပါတယ္။” ဟူသည့္ လက္သုံးစကားသည္ 

ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားေဟာင္းမ်ား သုံးေလ့ရိွသည့္ အသုံးအႏႈန္း 

ျဖစ္ျပီး အက်ဥ္းက်ေနစဥ္အတြင္း ျပင္ပႏွင့္ ဆက္စပ္ ထိေတြ႕ႏုိင္ရန္ အေရးၾကီးသည္ကုိ 

အေလးေပးသည့္ ေဖာ္ျပခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ အက်ဥ္းသားမ်ားထံသုိ႔ လာေရာက္ 

ေတြ႕ဆုံျခင္းႏွင့္ မီဒီယာကုိ ၾကည့္ရွဳျခင္းသည္ လူ႕အဖြ႕ဲအစည္းတြင္ ျဖစ္ပ်က္ေနသည္ ့

အရာမ်ားကုိ သိရွိႏုိင္ျပီး ယင္းတုိ႔၏ လြတ္ေျမာက္မႈအေပၚ သက္ေရာက္ေစမည္ ့

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ သိရွိေစျခင္းဟူသည့္အေၾကာင္းအရာ မ်ား အေပၚ အက်ဥ္းသားမ်ား 

ထားရိွသည့္ တန္ဖိုးကုိ ေဖာ္ျပပါသည္။ မိသားစု၀င္မ်ားႏွင့္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ အဆက္ 

မျပတ္ျခင္းသည္ အသက္ရွင္ရပ္တည္မႈအတြက္ အေရးပါေၾကာင္း အဆုိပါအခ်က္က 

ေဖာ္ျပပါသည္။ ဟင္းတစ္ခြက္ထက္သတင္းကုိ ဦးစားေပးျခင္းအားျဖင့္ အစား 

အေသာက္က့ဲသုိ႔ အေရးပါေသာသတင္းသည္ အက်ဥ္းသား တစ္ဦးအား ျပင္ပႏွင့ ္

မ်ားစြာ အဆက္ျဖတ္ထားႏုိင္ပုံကို ေဖာ္ျပပါသည္။ အဆုိပါ ေဖာ္ျပခ်က္သည္ 

အားေကာင္းသည့္ ေဖာ္ျပခ်က္ျဖစ္ျပီး အဆက္အသြယ္ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ လူသားမ်ား 

အတြက္ အေျခခံက်ေၾကာင္းကုိ အသိေပး ေဖာ္ျပထားျပီး အစားအစားရရွိႏုိင္ခြင့္က့ဲသုိ႔ 

အေရးပါသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ အက်ဥ္းေထာင္စနစ္မ်ားတြင္ ဆင္းရ ဲ

ႏြမ္းပါးမႈေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်သူအမ်ားစုသည္ အစာေရစာလုံေလာက္မႈ မရွိေၾကာင္း 

ကုိလည္း ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အား သတိျပဳမိေစပါသည္။ အမွန္တကယ္အားျဖင့္ ျပင္ပႏွင့္ 

ဆက္သြယ္ေပးသည့္အရာအျဖစ္ၾကည့္လွ်င္  ‘ဟင္းတစ္ခြက္’ ႏွင့ ္ ‘သတင္း’ သည္ 

ရံဖန္ရံခါ ဆက္သြယ္ေနေလ့ရိွျပီး အာဟာရျပည့္၀သည္ ့ အဓိက အစားအစာရင္းျမစ္ 

ျဖစ္ကာ အဆုိပါအစားအစာကုိ အက်ဥ္းသားမ်ား၏ မိသားစု၀င္မ်ားက (ဆား၊ သၾကား၊ 

လက္ဖက္၊ ဆပ္ျပာႏွင့္ အျခားအေျခခံလုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္လဲလွယ္ႏိုင္သည့္သတင္းကုိ 

ျပင္ပမွ အျခားေသာ အရာမ်ားႏွင့္အတူ) အဆုိပါ စာသားအရ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ 

အက်ဥ္းသားမ်ားသည္ ျပီးခဲ့သည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း ျပင္ပႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈကုိ 

ထိန္းထားႏိုင္ရန္ အခက္အခမဲ်ားစြာႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရသည္ဟု အရိပ္အျမြက္ ေဖာ္ျပပါ 

သည္။ အဆုိပါ အခက္အခဲမ်ားသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ လြတ္လပ္မႈဆုံးရံွဳးသည့္အခါ 

မ်ားစြာေတြ႕ၾကံဳရေလ့ရိွေသာ္လည္း ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ ‘သတင္း’ မရျခင္းသည ္

အျခားေနရာမ်ားထက္ ပိုဆုိးျပီး ပိုမိုဆုိးရြားသည့္ ဒုကၡကို ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ 

အထူးသျဖင့္ တင္းၾကပ္သည္ ့စနစ္ေအာက္တြင္ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံရသည့္၊ တိုက္ပိတ္ခံရသည့္ 

ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္း သား မ်ားအတြက္ပိုဆုိးျပီး ႏြမ္းပါးသည့္အက်ဥ္းသားမ်ား၏ 

မိသားစု၀င္မ်ားသည္ အဆုိပါ အက်ဥ္းသားမ်ားကုိ ေစာင္ ့ ေရွာက္ႏိုင္ရန္ (သို႔) 

ေထာင္၀င္စာလာေတြ႕ႏုိင္ရန္ ေငြေၾကးအခက္အခဲကုိ ၾကိဳးစားေျဖရွင္းရုန္းကန္ေနၾကရ 

ကာ ပိတ္ထားသည့္၊ ျခိမ္းေျခာက္သည့္၊ မၾကိဳဆုိသည့္ အက်ဥ္းစနစ္ကုိ ခ်ဥ္းကပ္ရာတြင္ 

စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ ေတြ႕ၾကံဳရလွ်က္ရိွပါသည္။ အက်ဥ္းသားမ်ားအေနျဖင့္ 

ျပင္ပႏွင့္ဆက္သြယ္ျခင္း၏ အေရးပါမႈကုိ သုေတသနစာေပ၊ လူ႔အခြင့္အေရး 
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သတင္းက ဟင္းတစ္ခြက္ထက္ပုိအေရးၾကီးပါသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အက်ဥ္းေထာင္ျပင္ပႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ရန္ အားထုတ္သည့္ 

အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ သရုပ္ခြဲ ျဖစ္ရပ္ ေလ့လာမႈႏွင့္မိတ္ဆက္ျခင္း 

“သတင္းက ဟင္းတစ္ခြက္ထက္ပိုအေရးၾကီးပါတယ္။” ဟူသည့္ လက္သုံးစကားသည္ 

ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားေဟာင္းမ်ား သုံးေလ့ရိွသည့္ အသုံးအႏႈန္း 

ျဖစ္ျပီး အက်ဥ္းက်ေနစဥ္အတြင္း ျပင္ပႏွင့္ ဆက္စပ္ ထိေတြ႕ႏုိင္ရန္ အေရးၾကီးသည္ကုိ 

အေလးေပးသည့္ ေဖာ္ျပခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ အက်ဥ္းသားမ်ားထံသုိ႔ လာေရာက္ 

ေတြ႕ဆုံျခင္းႏွင့္ မီဒီယာကုိ ၾကည့္ရွဳျခင္းသည္ လူ႕အဖြ႕ဲအစည္းတြင္ ျဖစ္ပ်က္ေနသည္ ့

အရာမ်ားကုိ သိရွိႏုိင္ျပီး ယင္းတုိ႔၏ လြတ္ေျမာက္မႈအေပၚ သက္ေရာက္ေစမည္ ့

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ သိရွိေစျခင္းဟူသည့္အေၾကာင္းအရာ မ်ား အေပၚ အက်ဥ္းသားမ်ား 

ထားရိွသည့္ တန္ဖိုးကုိ ေဖာ္ျပပါသည္။ မိသားစု၀င္မ်ားႏွင့္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ အဆက္ 

မျပတ္ျခင္းသည္ အသက္ရွင္ရပ္တည္မႈအတြက္ အေရးပါေၾကာင္း အဆုိပါအခ်က္က 

ေဖာ္ျပပါသည္။ ဟင္းတစ္ခြက္ထက္သတင္းကုိ ဦးစားေပးျခင္းအားျဖင့္ အစား 

အေသာက္က့ဲသုိ႔ အေရးပါေသာသတင္းသည္ အက်ဥ္းသား တစ္ဦးအား ျပင္ပႏွင့ ္

မ်ားစြာ အဆက္ျဖတ္ထားႏုိင္ပုံကို ေဖာ္ျပပါသည္။ အဆုိပါ ေဖာ္ျပခ်က္သည္ 

အားေကာင္းသည့္ ေဖာ္ျပခ်က္ျဖစ္ျပီး အဆက္အသြယ္ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ လူသားမ်ား 

အတြက္ အေျခခံက်ေၾကာင္းကုိ အသိေပး ေဖာ္ျပထားျပီး အစားအစားရရွိႏုိင္ခြင့္က့ဲသုိ႔ 

အေရးပါသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ အက်ဥ္းေထာင္စနစ္မ်ားတြင္ ဆင္းရ ဲ

ႏြမ္းပါးမႈေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်သူအမ်ားစုသည္ အစာေရစာလုံေလာက္မႈ မရွိေၾကာင္း 

ကုိလည္း ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အား သတိျပဳမိေစပါသည္။ အမွန္တကယ္အားျဖင့္ ျပင္ပႏွင့္ 

ဆက္သြယ္ေပးသည့္အရာအျဖစ္ၾကည့္လွ်င္  ‘ဟင္းတစ္ခြက္’ ႏွင့ ္ ‘သတင္း’ သည္ 

ရံဖန္ရံခါ ဆက္သြယ္ေနေလ့ရိွျပီး အာဟာရျပည့္၀သည္ ့ အဓိက အစားအစာရင္းျမစ္ 

ျဖစ္ကာ အဆုိပါအစားအစာကုိ အက်ဥ္းသားမ်ား၏ မိသားစု၀င္မ်ားက (ဆား၊ သၾကား၊ 

လက္ဖက္၊ ဆပ္ျပာႏွင့္ အျခားအေျခခံလုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္လဲလွယ္ႏိုင္သည့္သတင္းကုိ 

ျပင္ပမွ အျခားေသာ အရာမ်ားႏွင့္အတူ) အဆုိပါ စာသားအရ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ 

အက်ဥ္းသားမ်ားသည္ ျပီးခဲ့သည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း ျပင္ပႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈကုိ 

ထိန္းထားႏိုင္ရန္ အခက္အခမဲ်ားစြာႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရသည္ဟု အရိပ္အျမြက္ ေဖာ္ျပပါ 

သည္။ အဆုိပါ အခက္အခဲမ်ားသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ လြတ္လပ္မႈဆုံးရံွဳးသည့္အခါ 

မ်ားစြာေတြ႕ၾကံဳရေလ့ရိွေသာ္လည္း ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ ‘သတင္း’ မရျခင္းသည ္

အျခားေနရာမ်ားထက္ ပိုဆုိးျပီး ပိုမိုဆုိးရြားသည့္ ဒုကၡကို ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ 

အထူးသျဖင့္ တင္းၾကပ္သည္ ့စနစ္ေအာက္တြင္ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံရသည့္၊ တိုက္ပိတ္ခံရသည့္ 

ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္း သား မ်ားအတြက္ပိုဆုိးျပီး ႏြမ္းပါးသည့္အက်ဥ္းသားမ်ား၏ 

မိသားစု၀င္မ်ားသည္ အဆုိပါ အက်ဥ္းသားမ်ားကုိ ေစာင္ ့ ေရွာက္ႏိုင္ရန္ (သို႔) 

ေထာင္၀င္စာလာေတြ႕ႏုိင္ရန္ ေငြေၾကးအခက္အခဲကုိ ၾကိဳးစားေျဖရွင္းရုန္းကန္ေနၾကရ 

ကာ ပိတ္ထားသည့္၊ ျခိမ္းေျခာက္သည့္၊ မၾကိဳဆုိသည့္ အက်ဥ္းစနစ္ကုိ ခ်ဥ္းကပ္ရာတြင္ 

စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ ေတြ႕ၾကံဳရလွ်က္ရိွပါသည္။ အက်ဥ္းသားမ်ားအေနျဖင့္ 

ျပင္ပႏွင့္ဆက္သြယ္ျခင္း၏ အေရးပါမႈကုိ သုေတသနစာေပ၊ လူ႔အခြင့္အေရး 
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စံသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ အက်ဥ္းေထာင္စီမံခန္႔ခြဲမႈအတြက္ အေကာင္းဆုံးလုပ္ထံုးလုပ္နည္း 

တုိ႔တြင္လည္း ထင္ဟပ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အဆုိပါ 

အေၾကာင္းအရာအတြက္ မ်ားစြာစိတ္ပါ၀င္စားမႈ မရိွပါ။ ယခုျဖစ္ရပ္ေလ့လာမႈသည ္

အက်ဥ္းေထာင္နံရံမ်ားကုိ ေဖာက္ထြင္းကာ အဓိပ ၸါယ္ျပည္၀့သည့္ ဆက္သြယ္မႈမ်ားကုိ 

ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းရန္အား ထုတ္ေနသည့္ အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ မိသားစု၀င္ 

မ်ား၏ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကုိ ေဖာ္ျပျခင္းႏွင့္ သိနားလည္ျခင္းအေပၚ အထူးအေလး 

ေပးကာ ကုစားရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။  

 

မိတ္ဆက္ 

တင္ျပထားသည့္ေဆာင္းပါးေလးခုသည္ အက်ဥ္းသားမ်ား၏ အက်ဥ္းေထာင္ျပင္ပႏွင့္ 

ဆက္သြယ္မႈကုိ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ထားသည့္ျဖစ္ရပ္ေလ့လာမႈရလဒ္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ 

ေလ့လာမႈသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အက်ဥ္း က်ျခင္း၏အေမြအႏွစ္မ်ား1 ဟု အမည္ေပး 

ထားသည့္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔သည္ ့သုေတသန အစီအစဥ္၏ တစ္စိတ္ တစ္ပုိင္းျဖစ္ပါသည္။ 

အဆုိပါအစီအစဥ္သည ္အက်ဥ္းက်မႈအေတြ႕အၾကံဳ၊ နည္းပညာမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ခံယူ 

ခ်က္တုိ႔ကုိ ေဖာ္ျပသည့္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ မွန္ဘီလူးအျဖစ္ အသုံးျပဳရန္ ထုိမွ 

တစ္ဆင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပုိမုိ က်ယ္ျပန္႔သည့္ လူမႈေရးႏွင့ ္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာ 

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ေလ့လာရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ အဆုိပါ ျဖစ္ရပ္ ေလ့လာမႈက 

အက်ဥ္းက်ေနသူမ်ားႏွင့္ ေထာင္နံရံျပင္ပမွ ကမ ၻာ တုိ႔ၾကားရွိ ဆက္သြယ္ဆက္ဆံမႈ 

ဟူသည့္ ဆက္ဆံေရးတြင္ ပါ၀င္ေနၾကသူမ်ား၊ သက္ေရာက္ခံမ်ား၏ အမွန္တကယ္ 

ျဖစ္ေပၚသည့္ အေျခအေနတစ္ခုကုိ စစ္ေဆးျခင္းအားျဖင့္ အက်ဥ္းက်ျခင္း၏ အေမြ 

အႏွစ္မ်ား စီမံကိနး္၏ ရည္မွန္းခ်က္က္ို ျခံဳငံုေဖာ္ျပထားပါသည္။  

ထုိသုိ႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းက အက်ဥ္းက်ျခင္း၏ ေန႔စဥ္သက္ေရာက္မႈႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြ ဲ

မ်ားႏွင့္ အက်ဥ္းက် စဥ္ကာလအတြင္းတြင္ ေထာင္ျပင္ပႏွင့ ္ ဆက္ဆံေရးသည္ 

အက်ဥ္းသားမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈရိွပံုကုိ ပိုမိုနားလည္လာေစရန္ ကူညီေပးပါ 

သည္။ ျဖစ္ရပ္ေလ့လာမႈတြင္ အဓိကရည္မွန္းခ်က္ ေလးခုရိွပါသည္။ 

                                           
1 Read more at https://legacies-of-detention.org/  
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စံသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ အက်ဥ္းေထာင္စီမံခန္႔ခြဲမႈအတြက္ အေကာင္းဆုံးလုပ္ထံုးလုပ္နည္း 

တုိ႔တြင္လည္း ထင္ဟပ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အဆုိပါ 

အေၾကာင္းအရာအတြက္ မ်ားစြာစိတ္ပါ၀င္စားမႈ မရိွပါ။ ယခုျဖစ္ရပ္ေလ့လာမႈသည ္

အက်ဥ္းေထာင္နံရံမ်ားကုိ ေဖာက္ထြင္းကာ အဓိပ ၸါယ္ျပည္၀့သည့္ ဆက္သြယ္မႈမ်ားကုိ 

ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းရန္အား ထုတ္ေနသည့္ အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ မိသားစု၀င္ 

မ်ား၏ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကုိ ေဖာ္ျပျခင္းႏွင့္ သိနားလည္ျခင္းအေပၚ အထူးအေလး 

ေပးကာ ကုစားရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။  

 

မိတ္ဆက္ 

တင္ျပထားသည့္ေဆာင္းပါးေလးခုသည္ အက်ဥ္းသားမ်ား၏ အက်ဥ္းေထာင္ျပင္ပႏွင့္ 

ဆက္သြယ္မႈကုိ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ထားသည့္ျဖစ္ရပ္ေလ့လာမႈရလဒ္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ 

ေလ့လာမႈသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အက်ဥ္း က်ျခင္း၏အေမြအႏွစ္မ်ား1 ဟု အမည္ေပး 

ထားသည့္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔သည္ ့သုေတသန အစီအစဥ္၏ တစ္စိတ္ တစ္ပုိင္းျဖစ္ပါသည္။ 

အဆုိပါအစီအစဥ္သည ္အက်ဥ္းက်မႈအေတြ႕အၾကံဳ၊ နည္းပညာမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ခံယူ 

ခ်က္တုိ႔ကုိ ေဖာ္ျပသည့္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ မွန္ဘီလူးအျဖစ္ အသုံးျပဳရန္ ထုိမွ 

တစ္ဆင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပုိမုိ က်ယ္ျပန္႔သည့္ လူမႈေရးႏွင့ ္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာ 

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ေလ့လာရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ အဆုိပါ ျဖစ္ရပ္ ေလ့လာမႈက 

အက်ဥ္းက်ေနသူမ်ားႏွင့္ ေထာင္နံရံျပင္ပမွ ကမ ၻာ တုိ႔ၾကားရွိ ဆက္သြယ္ဆက္ဆံမႈ 

ဟူသည့္ ဆက္ဆံေရးတြင္ ပါ၀င္ေနၾကသူမ်ား၊ သက္ေရာက္ခံမ်ား၏ အမွန္တကယ္ 

ျဖစ္ေပၚသည့္ အေျခအေနတစ္ခုကုိ စစ္ေဆးျခင္းအားျဖင့္ အက်ဥ္းက်ျခင္း၏ အေမြ 

အႏွစ္မ်ား စီမံကိနး္၏ ရည္မွန္းခ်က္က္ို ျခံဳငံုေဖာ္ျပထားပါသည္။  

ထုိသုိ႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းက အက်ဥ္းက်ျခင္း၏ ေန႔စဥ္သက္ေရာက္မႈႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြ ဲ

မ်ားႏွင့္ အက်ဥ္းက် စဥ္ကာလအတြင္းတြင္ ေထာင္ျပင္ပႏွင့ ္ ဆက္ဆံေရးသည္ 

အက်ဥ္းသားမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈရိွပံုကုိ ပိုမိုနားလည္လာေစရန္ ကူညီေပးပါ 

သည္။ ျဖစ္ရပ္ေလ့လာမႈတြင္ အဓိကရည္မွန္းခ်က္ ေလးခုရိွပါသည္။ 

                                           
1 Read more at https://legacies-of-detention.org/  
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1. လက္ေတြ႕ကြင္းဆင္းမႈကုိအေျချပဳသည့္သုေတသနကုိ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ 

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ သုေတသီမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ျမွင့္တင္ရန္။  

2. လူမႈသိပံ ၸသီအုိရီက ေဖာ္ျပသည့္၊ 

လက္ေတြ႕မ်က္ျမင္ကုိ္အေျခခံသည့္ေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားအေပၚ အေျချပဳ ထားသည့္ 

အက်ဥ္းက်မႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ အခ်က္အလက္သစ္ကုိ ေဖာ္ျပရန္။ 

3. အက်ဥ္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေထာင္ျပင္ပႏွင့္ ဆက္ဆံမႈႏွင့ ္စပ္လ်ဥ္းသည့္ 

ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ ဥပေဒ မူေဘာင္ကို 

ျပန္လည္သုံးသပ္ေဆာင္ရြက္ရန္။  

4. အဆုိပါအသိပညာကုိ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သည့္ 

သက္ဆ္ိုင္သူမ်ားအားမွ်ေ၀ေပးရန္ႏွင့ ္အက်ဥ္းေထာင္ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးတြင္ 

အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္၊ လူထုအေပၚအေျချပဳသည့္ေဆြးေႏြးမႈကုိ 

ေဆာင္ရြက္ရန္။ 

ျပင္ပကမၻာႏွင့္ထိေတြ႕ဆက္ဆံျခင္းအေပၚ သုေတသနျပဳထားသည့္ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ား 

မွ သုေတသနသည္ အက်ဥ္းသားမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတုိ႔၏ အက်ဥ္းစံဘ၀ကုုိ စီမံႏိုင္မည့္ 

စြမ္းရည္အတြက္ မ်ားစြာအေရးပါသည္ကို ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ သိနားလည္ပါသည္။ (Duwe and 

Clark 2013, De Claire and Dixon 2017) ျပင္ပႏွင့္ ထိေတြ႕ျခင္း (မိသားစု၊ သတင္း၊ 

စာအုပ္၊ ေရွ႕ေန၊ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား စသည္) သည ္

ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႏွင့္  အာဟာရျဖည့္တင္းမႈရင္းျမစ္ျဖစ္သကဲ့သုိ႔ ေႏွာင့္ယွက္မႈႏွင့္ ဖ်က္လုိ 

ဖ်က္ဆီးလုပ္မႈ၏ ရင္းျမစ္လည္းျဖစ္ပါသည္။  အဆုိပါ အေၾကာင္းအရာအတြက္ 

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သုေတသနအေျချပဳ အသိပညာရိွမေနပါ။ သုိ႔ရာတြင္ အစီရင္ခံ 

စာမ်ားႏွင့ ္ အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား၏ ကိုယ္တုိင္ေရးအတၳဳပၸတိ မ်ားထံမွ 

အက်ဥ္းသားမ်ားအတြက္ မ်ားစြာစိုးရိမ္ ပူပန္ရသည့္ေခါင္းစဥ္တစ္ခုျဖစ္သည္ကုိ 

သိနားလည္ပါသည္။  (e.g. AAPP 2016). ျဖစ္ရပ္ေလ့လာမႈတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ 

အက်ဥ္းသားအေနျဖင့္ ယခုႏွင့္ ယခင္က ျပင္ပႏွင့္ထိေတြ႕ ဆက္ဆံႏုိင္သည့္ 

ေနရာအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ ေဖာ္ျပထားျပီး ယင္းတုိ႔၏ ထူးျခားမႈကို ေဖာ္ထုတ္ 

ထားပါသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ေနာက္ပိုင္း တြင္ေဆာင္ရြက္မည့္ အနာဂတ္ 

ေလ့လာမႈမ်ားအတြက္ အခ်က္အလက္မ်ား ထုတ္လုပ္ရန္ ရွဳေထာင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ 

စူးစမ္းေဖာ္ထုတ္သည့္ နည္းလမ္း၏ တန္ဖုိးကုိ အကဲျဖတ္ႏိုင္သည့္ ျဖစ္ရပ္ေလ့လာမႈ 

နည္းလမ္းကုိလည္း စမ္းသပ္လုိပါသည္။  ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ ယခုက့ဲသို႔ သုုံးသပ္ထား 

သည့္ အခ်က္အလက္က ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အက်ဥ္းေထာင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ 

စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုိ နည္းလမ္းသစ္မ်ားႏွင့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားသည့္ 

နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ မည္သုိ႔မည္ပံု ေထာက္ပံ့ေပးသည္ ႏွင့/္သုိ႔ ေဆြးေႏြးမႈကို စတင္ျဖစ္ 

ေပၚေစသည္ကုိ ျမင္ေတြ႕ လုိပါသည္။  

ယခုမိတ္ဆက္စာတမ္းကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း ဖြဲ႕စည္းထားပါသည္။ ပထမဦးစြာ 

မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေထာင္ျပင္ပႏွင့္ ထိေတြ႔ 

ဆက္ဆံျခင္းသည္ စိိတ္၀င္စားစရာရန္ထုိက္တန္သည့္ အေၾကာင္းအရာျဖစ္သည္ကုိ 

စဥ္းစားပါသည္။ ထုိ႔ေနာက္ လက္ေတြ႕မ်က္ျမင္က္ိုအေျခခံသည့္ေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားအေပၚ 
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1. လက္ေတြ႕ကြင္းဆင္းမႈကုိအေျချပဳသည့္သုေတသနကုိ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ 

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ သုေတသီမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ျမွင့္တင္ရန္။  

2. လူမႈသိပံ ၸသီအုိရီက ေဖာ္ျပသည့္၊ 

လက္ေတြ႕မ်က္ျမင္ကုိ္အေျခခံသည့္ေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားအေပၚ အေျချပဳ ထားသည့္ 

အက်ဥ္းက်မႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ အခ်က္အလက္သစ္ကုိ ေဖာ္ျပရန္။ 

3. အက်ဥ္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေထာင္ျပင္ပႏွင့္ ဆက္ဆံမႈႏွင့ ္စပ္လ်ဥ္းသည့္ 

ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ ဥပေဒ မူေဘာင္ကို 

ျပန္လည္သုံးသပ္ေဆာင္ရြက္ရန္။  

4. အဆုိပါအသိပညာကုိ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သည့္ 

သက္ဆ္ိုင္သူမ်ားအားမွ်ေ၀ေပးရန္ႏွင့ ္အက်ဥ္းေထာင္ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးတြင္ 

အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္၊ လူထုအေပၚအေျချပဳသည့္ေဆြးေႏြးမႈကုိ 

ေဆာင္ရြက္ရန္။ 

ျပင္ပကမၻာႏွင့္ထိေတြ႕ဆက္ဆံျခင္းအေပၚ သုေတသနျပဳထားသည့္ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ား 

မွ သုေတသနသည္ အက်ဥ္းသားမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတုိ႔၏ အက်ဥ္းစံဘ၀ကုုိ စီမံႏိုင္မည့္ 

စြမ္းရည္အတြက္ မ်ားစြာအေရးပါသည္ကို ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ သိနားလည္ပါသည္။ (Duwe and 

Clark 2013, De Claire and Dixon 2017) ျပင္ပႏွင့္ ထိေတြ႕ျခင္း (မိသားစု၊ သတင္း၊ 

စာအုပ္၊ ေရွ႕ေန၊ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား စသည္) သည ္

ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႏွင့္  အာဟာရျဖည့္တင္းမႈရင္းျမစ္ျဖစ္သကဲ့သုိ႔ ေႏွာင့္ယွက္မႈႏွင့္ ဖ်က္လုိ 

ဖ်က္ဆီးလုပ္မႈ၏ ရင္းျမစ္လည္းျဖစ္ပါသည္။  အဆုိပါ အေၾကာင္းအရာအတြက္ 

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သုေတသနအေျချပဳ အသိပညာရိွမေနပါ။ သုိ႔ရာတြင္ အစီရင္ခံ 

စာမ်ားႏွင့ ္ အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား၏ ကိုယ္တုိင္ေရးအတၳဳပၸတိ မ်ားထံမွ 

အက်ဥ္းသားမ်ားအတြက္ မ်ားစြာစိုးရိမ္ ပူပန္ရသည့္ေခါင္းစဥ္တစ္ခုျဖစ္သည္ကုိ 

သိနားလည္ပါသည္။  (e.g. AAPP 2016). ျဖစ္ရပ္ေလ့လာမႈတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ 

အက်ဥ္းသားအေနျဖင့္ ယခုႏွင့္ ယခင္က ျပင္ပႏွင့္ထိေတြ႕ ဆက္ဆံႏုိင္သည့္ 

ေနရာအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ ေဖာ္ျပထားျပီး ယင္းတုိ႔၏ ထူးျခားမႈကို ေဖာ္ထုတ္ 

ထားပါသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ေနာက္ပိုင္း တြင္ေဆာင္ရြက္မည့္ အနာဂတ္ 

ေလ့လာမႈမ်ားအတြက္ အခ်က္အလက္မ်ား ထုတ္လုပ္ရန္ ရွဳေထာင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ 

စူးစမ္းေဖာ္ထုတ္သည့္ နည္းလမ္း၏ တန္ဖုိးကုိ အကဲျဖတ္ႏိုင္သည့္ ျဖစ္ရပ္ေလ့လာမႈ 

နည္းလမ္းကုိလည္း စမ္းသပ္လုိပါသည္။  ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ ယခုက့ဲသို႔ သုုံးသပ္ထား 

သည့္ အခ်က္အလက္က ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အက်ဥ္းေထာင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ 

စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုိ နည္းလမ္းသစ္မ်ားႏွင့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားသည့္ 

နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ မည္သုိ႔မည္ပံု ေထာက္ပံ့ေပးသည္ ႏွင့/္သုိ႔ ေဆြးေႏြးမႈကို စတင္ျဖစ္ 

ေပၚေစသည္ကုိ ျမင္ေတြ႕ လုိပါသည္။  

ယခုမိတ္ဆက္စာတမ္းကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း ဖြဲ႕စည္းထားပါသည္။ ပထမဦးစြာ 

မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေထာင္ျပင္ပႏွင့္ ထိေတြ႔ 

ဆက္ဆံျခင္းသည္ စိိတ္၀င္စားစရာရန္ထုိက္တန္သည့္ အေၾကာင္းအရာျဖစ္သည္ကုိ 

စဥ္းစားပါသည္။ ထုိ႔ေနာက္ လက္ေတြ႕မ်က္ျမင္က္ိုအေျခခံသည့္ေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားအေပၚ 
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အေျချပဳထားမႈ တန္ဖိုးကုိ ထင္ဟပ္ေဖာ္ျပျခင္းအပါအ၀င္ ျဖစ္ရပ္ေလ့လာမႈ နည္းလမ္း 

ကုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔က မိတ္ ဆက္ထားပါသည္။ ထို႔ေနာက္ စာတမ္းေလးခု၏ေခါင္းစဥ္မ်ားကုိ 

အက်ဥ္းခ်ဳပ္မိတ္မဆက္မီ က်ယ္ျပန္႔သည့္ စုတ္ခ်က္မ်ားသုံးကာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ 

ျပစ္မႈဆိုင္ရာေနာက္ခံအေျခအေနႏွင့္ လက္ရိွတြင္ ျမင္ေတြ႕ရႏုိင္သည့္ အေျပာင္းအလဲ 

မ်ားကုိ ေဖာ္ျပပါမည္။ ေလ့လာသင္ယူရရိွသည့္ သင္ခန္းစာမ်ားႏွင့္ သြယ္၀ိုက္ေဖာ္ျပမႈ 

မ်ားကုိ ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ခ်ဥ္းကပ္စည္းရုံးရမည့္အေျခအေနမ်ားစြာကုိ အဆုိျပဳျခင္း 

အားျဖင့္ အဆုံးသပ္ပါမည္။ 

 

မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေထာင္ျပင္ပႏွင့္ 

ထိေတြ႔ဆက္ဆံျခင္းသည္ စိိတ္၀င္စားစရာရန္ထုိက္တန္သည့္ 

အေၾကာင္းအရာျဖစ္သနည္း။  

အက်ဥ္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေထာင္ျပင္ပႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံႏုိင္သည့္ ေယဘုယ် 

စဥ္းစားသည့္ နည္းလမ္းသုံးခုရိွပါသည္။ ပထမစိတ္ကူးမွာ အက်ဥ္းသား၏ 

ရုပ္အေျခအေန၊စိတ္အေျခအေနေကာင္းမြန္ျခင္းနွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ျဖစ္ပါသည္။ 

အက်ဥ္းသားမ်ားသည္ ျပင္ပကမာႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံႏုိင္သည့္ အခြင့္အေရး 

လုိအပ္ပါသည္၊ ထုိအခြင့္အေရး ရိွပါသည္။ ေထာင္တြင္းႏွင့္ ေထာင္ျပင္ပႏွင့္ ထိေတြ႕ 

ဆက္ဆံမႈပုံစံတစ္ခုခုကုိ ျငင္းဆုိျခင္းသည္ လူသားခ်င္းစာနာမႈမရိွဘဲ အက်ဥ္းေထာင္ 

မ်ားသည္ အျပစ္ေပးသည့္နည္းတူ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလည္း ေဆာင္ရြက္ရမည္ 

ဟူသည့္ အခ်က္ကုိ ဆန္႔က်င္ရာေရာက္ပါသည္။ လြတ္လပ္မႈ ဆုံးရံွဳးျခင္းသည္ပင္ 

ျပစ္ဒဏ္ေပး ျခင္းျဖစ္ျပီး အက်ဥ္းက်ျခင္းအတြက္ ထပ္မံျဖည့္စြက္ျခင္း မျပဳရပါ။ ထိုက့ဲသို႔ 

စဥ္းစားျခင္းသည္ ‘ေထာင္က်ေနသျဖင့္’ ဟူသည့္အခ်က္တစ္ခုတည္းေၾကာင့္ 

က်ယ္ျပန္႔သည့္ လူ႔အဖြ႕ဲအစည္း၏ အဖြ႕ဲ၀င္မ်ားျဖစ္သည့္ ေထာင္သားမ်ားကုိ 

ယင္းတုိ႔၏အခြင့္အေရးမ်ားမဆုံးရွံဳးေစရပါ။ (UN 2016, rule 58, 61) ယင္းတုိ႔သည္ 

ျပစ္ဒဏ္ေထာင္ခ်ခံရျပီး ယာယီအားျဖင့္ လူ႔အဖြ႕ဲအစည္းထံမ ွ ဖယ္ထုတ္ခံ 

လုိက္ရပါသည္။ သို႔ရာတြင္ အမ်ားစုသည္ မိသားစု၀င္မ်ားႏွင့ ္ လူ႔အဖြ႕ဲအစည္းထံ 

သုိ႔ျပန္သြားကာ အလုပ္သမား ေစ်းကြက္ထဲျပန္လည္၀င္ေရာက္လိုျပီး ျပစ္မႈမက်ဴး 
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အေျချပဳထားမႈ တန္ဖိုးကုိ ထင္ဟပ္ေဖာ္ျပျခင္းအပါအ၀င္ ျဖစ္ရပ္ေလ့လာမႈ နည္းလမ္း 

ကုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔က မိတ္ ဆက္ထားပါသည္။ ထို႔ေနာက္ စာတမ္းေလးခု၏ေခါင္းစဥ္မ်ားကုိ 

အက်ဥ္းခ်ဳပ္မိတ္မဆက္မီ က်ယ္ျပန္႔သည့္ စုတ္ခ်က္မ်ားသုံးကာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ 

ျပစ္မႈဆိုင္ရာေနာက္ခံအေျခအေနႏွင့္ လက္ရိွတြင္ ျမင္ေတြ႕ရႏုိင္သည့္ အေျပာင္းအလဲ 

မ်ားကုိ ေဖာ္ျပပါမည္။ ေလ့လာသင္ယူရရိွသည့္ သင္ခန္းစာမ်ားႏွင့္ သြယ္၀ိုက္ေဖာ္ျပမႈ 

မ်ားကုိ ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ခ်ဥ္းကပ္စည္းရုံးရမည့္အေျခအေနမ်ားစြာကုိ အဆုိျပဳျခင္း 

အားျဖင့္ အဆုံးသပ္ပါမည္။ 

 

မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေထာင္ျပင္ပႏွင့္ 

ထိေတြ႔ဆက္ဆံျခင္းသည္ စိိတ္၀င္စားစရာရန္ထုိက္တန္သည့္ 

အေၾကာင္းအရာျဖစ္သနည္း။  

အက်ဥ္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေထာင္ျပင္ပႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံႏုိင္သည့္ ေယဘုယ် 

စဥ္းစားသည့္ နည္းလမ္းသုံးခုရိွပါသည္။ ပထမစိတ္ကူးမွာ အက်ဥ္းသား၏ 

ရုပ္အေျခအေန၊စိတ္အေျခအေနေကာင္းမြန္ျခင္းနွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ျဖစ္ပါသည္။ 

အက်ဥ္းသားမ်ားသည္ ျပင္ပကမာႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံႏုိင္သည့္ အခြင့္အေရး 

လုိအပ္ပါသည္၊ ထုိအခြင့္အေရး ရိွပါသည္။ ေထာင္တြင္းႏွင့္ ေထာင္ျပင္ပႏွင့္ ထိေတြ႕ 

ဆက္ဆံမႈပုံစံတစ္ခုခုကုိ ျငင္းဆုိျခင္းသည္ လူသားခ်င္းစာနာမႈမရိွဘဲ အက်ဥ္းေထာင္ 

မ်ားသည္ အျပစ္ေပးသည့္နည္းတူ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလည္း ေဆာင္ရြက္ရမည္ 

ဟူသည့္ အခ်က္ကုိ ဆန္႔က်င္ရာေရာက္ပါသည္။ လြတ္လပ္မႈ ဆုံးရံွဳးျခင္းသည္ပင္ 

ျပစ္ဒဏ္ေပး ျခင္းျဖစ္ျပီး အက်ဥ္းက်ျခင္းအတြက္ ထပ္မံျဖည့္စြက္ျခင္း မျပဳရပါ။ ထိုက့ဲသို႔ 

စဥ္းစားျခင္းသည္ ‘ေထာင္က်ေနသျဖင့္’ ဟူသည့္အခ်က္တစ္ခုတည္းေၾကာင့္ 

က်ယ္ျပန္႔သည့္ လူ႔အဖြ႕ဲအစည္း၏ အဖြ႕ဲ၀င္မ်ားျဖစ္သည့္ ေထာင္သားမ်ားကုိ 

ယင္းတုိ႔၏အခြင့္အေရးမ်ားမဆုံးရွံဳးေစရပါ။ (UN 2016, rule 58, 61) ယင္းတုိ႔သည္ 

ျပစ္ဒဏ္ေထာင္ခ်ခံရျပီး ယာယီအားျဖင့္ လူ႔အဖြ႕ဲအစည္းထံမ ွ ဖယ္ထုတ္ခံ 

လုိက္ရပါသည္။ သို႔ရာတြင္ အမ်ားစုသည္ မိသားစု၀င္မ်ားႏွင့ ္ လူ႔အဖြ႕ဲအစည္းထံ 

သုိ႔ျပန္သြားကာ အလုပ္သမား ေစ်းကြက္ထဲျပန္လည္၀င္ေရာက္လိုျပီး ျပစ္မႈမက်ဴး 
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လြန္သည့္ ဘ၀ျဖင့္ ေနထုိင္လုိပါသည္။ အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ ယင္းတုိ႔၏ မိသားစုမ်ား 

ၾကားရွိ ဆက္ဆံေရးကုိ ထိန္းသိမ္းျခင္းသည္ အက်ဥ္းစံဘ၀ကုိ ခံႏုိင္ရည္ရိ ွ

ေစယုံသာမက လူ႔အဖြ႕ဲအစည္းထံသုိ႔ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ျပန္လည္ ၀င္ဆန္႔ ႏုိင္ရန္ 

အလုိ႔ငွာ အေရးပါပါသည္။    

ထုိအခ်က္ကို စိတ္တြင္ရည္မွတ္ျပီး ႏိုင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒအရ အက်ဥ္းသား 

မ်ားက ျပင္ပႏွင့္ ဆက္သြယ္ျခင္းသည္ အက်ဥ္းသား၏အခြင့္အေရးကုိ ကာကြယ္ရာတြင္ 

အဓိကက်သည္ဟု အဓိပ ၸါယ္ဖြင့္ဆုိ္ထား ပါသည္။ ေထာင္ျပင္ပႏွင့္ ဆက္သြယ္ျခင္းသည ္

မိသားစုဆက္ဆံေရးႏွင့္ လူမႈကြန္ယက္မ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းႏိုင္ရန ္ အလုိ႔ငွာ 

အက်ဥ္းသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးျဖစ္ျပီး ယင္းတုိ႔အေနျဖင့္ အက်ဥ္းမက်မီ 

အဓိပ ၸါယ္ျပည္၀့သည့္ ဥပေဒအရ ကုိယ္စားျပဳမႈရိွႏိုင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္ (သုိ႔) အယူခံ 

၀င္လုိလွ်င္ ထိုသုိ႔ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျပီး အက်ဥ္းစံဘ၀ကုိ ႏွိပ္စက္ ညွဥ္းပန္းျခင္းမွ 

ကာကြယ္ေပးျခင္းအျဖစ္ ျပင္ပမ ွ ရွဳျမင္ႏိုင္ေစရပါမည္။ မိသားစု၀င္မ်ားႏွင့ ္ သူငယ္ခ်င္း 

မ်ား၊ ဥပေဒအက်ိဳးေဆာင္မ်ားႏွင့္ အက်ဥ္းေထာင္စစ္ေဆးသူမ်ား (သုိ႔) ေစာင့္ၾကည့္ 

ေလ့လာသူမ်ား။ ထုိသူမ်ားသည္ အက်ဥ္းေထာင္ႏွင့္ လူထုၾကားခ်ိတ္ဆက္ေပးရာတြင္ 

ပါ၀င္သူမ်ားျဖစ္ျပီး အျခားေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖစ္သည့္ စာျဖင့္ ဆက္သြယ္ျခင္း၊ 

ရုပ္ျမင္သံၾကား၊ ေရဒီယုိ၊ အင္တာနက္အေျချပဳမီဒီယာႏွင့္ ပံုႏွိပ္မီဒီယာတုိ႔လည္း 

ရိွပါသည္။ 

 

အက်ဥ္းသား၏ ေကာင္းရာေကာင္းေၾကာင္းအတြက္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံသည့္ပံုစံတြင္ 

အျခားပါ၀င္သူမ်ားမွာ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ကူညီေစာင္မမႈႏွင့ ္ ရုပ္၀တၳဳပုိင္းဆုိ္င္ရာ ပံ့ပိုး 

ေထာက္ပံ့မႈ မ်ားျပဳလုပ္သည္ ့ဘာသာေရး အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားပါ၀င္ျပီး စာတတ္ေျမာက္မႈ 

အဆင့္မ်ား (သို႔) ပညာေရးကုိ ျမွင့္တင္ေပးရန္ လုိအပ္ခ်က္ က့ဲသုိ႔ေသာ အက်ဥ္းသား 

မ်ား၏ အျခားေသာ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ ရည္ရြယ္ျပီး အက်ဥ္းေထာင္ 

အတြင္း ၀င္ေရာက္ကာ ရုပ္၀တ ၳဳပိုင္းဆုိ္င္ရာ ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း (သုိ႔) အစီအစဥ္မ်ား 

ေဆာင္ရြက္သည့္ အျခားေသာ အစိုုးရမဟုတ္သည့္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ 

လူ႔အခြင့္အေရး ရွဳေထာင့္အရ အဆုိပါ လုပ္ေဆာင္သူအားလုံး၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့ ္

ဥပေဒမ်ားသည္ အက်ဥ္းသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ကာကြယ္ေပးသည့္ 

အလြန္အေရး ပါသည့္ အခန္းက႑မွ ပါ၀င္ပါသည္။ အေျခခံက်သည့္ယုံၾကည္မႈအရ 

အက်ဥ္းက်ျခင္းဟူသည္ ့ ျပစ္ဒဏ္သည္ မရည္ရြယ္သည္ ့ ဆုိးက်ိဳးေနာက္္ဆက္တြဲကုိ 

ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည့္ ဆုံးရွံဳးႏိုင္ေျခရွိပါသည္။ သင့္အေနျဖင့္ လူအမ်ား ကုိ 

ခ်ဳပ္ေႏွာင္လုိက္သည့္အခါ ထုိသူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိကိုယ္ကုိယ္ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေပးႏုိင္မႈ 

မရိွေတာ့ပဲ အျခားသူမ်ားက ယင္းတုိ႔၏ ဘ၀မ်ားကုိ အနည္းျဖစ္ေစ (သုိ႔) အမ်ားျဖစ္ေစ 

ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏိုင္လာပါသည္။ မတရားမႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ျပီး အဆုိပါ ေနာက္ဆက္တြ ဲ

ဆုိးက်ိဳးမ်ားကုိ ေလ်ာ့ပါးသက္သာေစရန္ ေထာင္တြင္းႏွင့္ ေထာင္ျပင္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈ 

သည္ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ဒုတိယ နည္းလမ္းတစ္ခုမွာ အက်ဥ္းသားမ်ား 

အေနျဖင့္ ေထာင္ျပင္ပႏွင့္ ထိေတြ႕ေနျခင္းသည္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားကုိမည္သုိ႔ 

လည္ပတ္သင့္သည္၊ စိတ္လွဳပ္ရွား ဖြယ္ေကာင္းသည့္၊ စည္းကမ္းမရွိသည့္၊ စနစ္္က်နမႈ 

17tusOf;om;rsm;\ axmifjyifyavmuESifh qufoG,frI



 
လြန္သည့္ ဘ၀ျဖင့္ ေနထုိင္လုိပါသည္။ အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ ယင္းတုိ႔၏ မိသားစုမ်ား 

ၾကားရွိ ဆက္ဆံေရးကုိ ထိန္းသိမ္းျခင္းသည္ အက်ဥ္းစံဘ၀ကုိ ခံႏုိင္ရည္ရိ ွ

ေစယုံသာမက လူ႔အဖြ႕ဲအစည္းထံသုိ႔ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ျပန္လည္ ၀င္ဆန္႔ ႏုိင္ရန္ 

အလုိ႔ငွာ အေရးပါပါသည္။    

ထုိအခ်က္ကို စိတ္တြင္ရည္မွတ္ျပီး ႏိုင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒအရ အက်ဥ္းသား 

မ်ားက ျပင္ပႏွင့္ ဆက္သြယ္ျခင္းသည္ အက်ဥ္းသား၏အခြင့္အေရးကုိ ကာကြယ္ရာတြင္ 

အဓိကက်သည္ဟု အဓိပ ၸါယ္ဖြင့္ဆုိ္ထား ပါသည္။ ေထာင္ျပင္ပႏွင့္ ဆက္သြယ္ျခင္းသည ္

မိသားစုဆက္ဆံေရးႏွင့္ လူမႈကြန္ယက္မ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းႏိုင္ရန ္ အလုိ႔ငွာ 

အက်ဥ္းသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးျဖစ္ျပီး ယင္းတုိ႔အေနျဖင့္ အက်ဥ္းမက်မီ 

အဓိပ ၸါယ္ျပည္၀့သည့္ ဥပေဒအရ ကုိယ္စားျပဳမႈရိွႏိုင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္ (သုိ႔) အယူခံ 

၀င္လုိလွ်င္ ထိုသုိ႔ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျပီး အက်ဥ္းစံဘ၀ကုိ ႏွိပ္စက္ ညွဥ္းပန္းျခင္းမွ 

ကာကြယ္ေပးျခင္းအျဖစ္ ျပင္ပမ ွ ရွဳျမင္ႏိုင္ေစရပါမည္။ မိသားစု၀င္မ်ားႏွင့ ္ သူငယ္ခ်င္း 

မ်ား၊ ဥပေဒအက်ိဳးေဆာင္မ်ားႏွင့္ အက်ဥ္းေထာင္စစ္ေဆးသူမ်ား (သုိ႔) ေစာင့္ၾကည့္ 

ေလ့လာသူမ်ား။ ထုိသူမ်ားသည္ အက်ဥ္းေထာင္ႏွင့္ လူထုၾကားခ်ိတ္ဆက္ေပးရာတြင္ 

ပါ၀င္သူမ်ားျဖစ္ျပီး အျခားေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖစ္သည့္ စာျဖင့္ ဆက္သြယ္ျခင္း၊ 

ရုပ္ျမင္သံၾကား၊ ေရဒီယုိ၊ အင္တာနက္အေျချပဳမီဒီယာႏွင့္ ပံုႏွိပ္မီဒီယာတုိ႔လည္း 

ရိွပါသည္။ 

 

အက်ဥ္းသား၏ ေကာင္းရာေကာင္းေၾကာင္းအတြက္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံသည့္ပံုစံတြင္ 

အျခားပါ၀င္သူမ်ားမွာ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ကူညီေစာင္မမႈႏွင့ ္ ရုပ္၀တၳဳပုိင္းဆုိ္င္ရာ ပံ့ပိုး 

ေထာက္ပံ့မႈ မ်ားျပဳလုပ္သည္ ့ဘာသာေရး အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားပါ၀င္ျပီး စာတတ္ေျမာက္မႈ 

အဆင့္မ်ား (သို႔) ပညာေရးကုိ ျမွင့္တင္ေပးရန္ လုိအပ္ခ်က္ က့ဲသုိ႔ေသာ အက်ဥ္းသား 

မ်ား၏ အျခားေသာ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ ရည္ရြယ္ျပီး အက်ဥ္းေထာင္ 

အတြင္း ၀င္ေရာက္ကာ ရုပ္၀တ ၳဳပိုင္းဆုိ္င္ရာ ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း (သုိ႔) အစီအစဥ္မ်ား 

ေဆာင္ရြက္သည့္ အျခားေသာ အစိုုးရမဟုတ္သည့္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ 

လူ႔အခြင့္အေရး ရွဳေထာင့္အရ အဆုိပါ လုပ္ေဆာင္သူအားလုံး၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့ ္

ဥပေဒမ်ားသည္ အက်ဥ္းသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ကာကြယ္ေပးသည့္ 

အလြန္အေရး ပါသည့္ အခန္းက႑မွ ပါ၀င္ပါသည္။ အေျခခံက်သည့္ယုံၾကည္မႈအရ 

အက်ဥ္းက်ျခင္းဟူသည္ ့ ျပစ္ဒဏ္သည္ မရည္ရြယ္သည္ ့ ဆုိးက်ိဳးေနာက္္ဆက္တြဲကုိ 

ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည့္ ဆုံးရွံဳးႏိုင္ေျခရွိပါသည္။ သင့္အေနျဖင့္ လူအမ်ား ကုိ 

ခ်ဳပ္ေႏွာင္လုိက္သည့္အခါ ထုိသူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိကိုယ္ကုိယ္ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေပးႏုိင္မႈ 

မရိွေတာ့ပဲ အျခားသူမ်ားက ယင္းတုိ႔၏ ဘ၀မ်ားကုိ အနည္းျဖစ္ေစ (သုိ႔) အမ်ားျဖစ္ေစ 

ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏိုင္လာပါသည္။ မတရားမႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ျပီး အဆုိပါ ေနာက္ဆက္တြ ဲ

ဆုိးက်ိဳးမ်ားကုိ ေလ်ာ့ပါးသက္သာေစရန္ ေထာင္တြင္းႏွင့္ ေထာင္ျပင္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈ 

သည္ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ဒုတိယ နည္းလမ္းတစ္ခုမွာ အက်ဥ္းသားမ်ား 

အေနျဖင့္ ေထာင္ျပင္ပႏွင့္ ထိေတြ႕ေနျခင္းသည္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားကုိမည္သုိ႔ 

လည္ပတ္သင့္သည္၊ စိတ္လွဳပ္ရွား ဖြယ္ေကာင္းသည့္၊ စည္းကမ္းမရွိသည့္၊ စနစ္္က်နမႈ 
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မရိွသည့္လူမ်ားဟု ထင္ျမင္ယူဆသည့္အက်ဥ္းသားမ်ားကုိ စီမံခန္႔ခြဲရန ္ လုိအပ္သည့္ 

အရာႏွင့ ္စပ္လ်ဥ္းျပီး စိတ္ကူးစိတ္သန္းမ်ား ရရွိလာေစပါသည္။ ပထမစဥ္းစားေတြးေခၚ 

မႈကုိ စည္းမ်ဥ္းအျဖစ္သတ္မွတ္ႏုိင္ျပီး ဥပေဒ၊ ရပိုင္ခြင့္မ်ားနွင့ ္တန္ဖိုးမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ 

ေနျပီး အျခားေသာ စဥ္းစားေတြးေခၚမႈပံုစံသည္ ပိုမိုအေရးပါပါသည္။ (Coyle 2009, 

Mitchell, Spooner et al. 2016) အက်ဥ္းသူႏွင့္ သူမ၏မိသားစု၏ ေမြးရာပါ 

ဂုဏ္သိကၡာကုိ ထိန္းသိမ္းျခင္းသာမက အက်ဥ္းေထာင္ကုိ မည္သုိ႔ ေခ်ာေခ်ာေမြ႕ေမြ႕ 

လည္ပတ္မည္ကုိ ေသခ်ာေစျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ စဥ္းစားသည့္ ပံုစံကုိ ျပစ္မႈ 

ဆုိင္ရာ မူ၀ါဒခ်မွတ္သူမ်ားႏွင့္ အက်ဥ္းေထာင္စီမံခန္႔ခြဲသူမ်ားက ေထာက္ခံအားေပးျပီး 

ျပစ္မႈဆိုင္ရာသုေတသီမ်ားကလည္း ေလ့လာေရးသားၾကပါသည္။ အဆုိပါ 

ရွဳေထာင့္မွၾကည့္လွ်င္ အက်ဥ္းသားကုိ ေထာင္ျပင္ပကမၻာႏွင့္ ထိေတြ႕ ဆက္ဆံခြင့္ 

ေပးျခင္းသည္ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း တည္ျငိမ္မႈႏွင့္ စနစ္က်မႈကုိ ထိန္းသိမ္းႏုိင္သည္ ့

နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ - ေထာင္၀င္စာေတြ႕ျခင္းကုိ အက်င့္ပ်က္သည္ ့

အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ရုတ္သိမ္းႏုိင္ျပီး အမူအက်င့္ေကာင္းျခင္းအတြက္ ဆုအျဖစ္ 

ခြင့္ျပဳေပးႏိုင္ပါသည္။ အလားတူ ပညာေရး (သို႔) ယဥ္ေက်းမႈအစီအစဥ္မ်ား (သုိ႔) 

အသက္ေမြး၀မ္း ေက်ာင္းမႈအတြက္ သင္ၾကားပုိ႔ခ်ေပးျခင္း (သုိ႔) မူးယစ္ေဆး၀ါး/အရက္ 

ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး (တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ‘ျပင္ပမွသူမ်ား’က ကိုင္တြယ္ပါသည)္ 

တုိ႕ကုိလည္း လက္လွမ္းမီေစႏိုင္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ အဆုိပါ ရွဳေထာင့္သည ္

အက်ဥ္းသားမ်ားကုိ မိသားစု၀င္မ်ားႏွင့ ္ အျခားသူမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံခြင့္ 

ေပးျခင္းသည္ ရိွရင္းစြအဲျပဳသေဘာ ေဆာင္သည့္တန္ဖိုးတစ္ခုျဖစ္သည္ကုိလည္း 

အသိအမွတ္ျပဳထားပါသည္။ ထုိသုိ႔ခြင့္ျပဳေပးျခင္းသည္  ၎တုိ႔အား ေရွ႕တြင္ေမွ်ာ္လင့္ 

စရာတစ္ခု ရိွလာေစပါသည္။ ထုိသို႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ အက်ဥ္းေထာင္ဘ၀၏ 

ေန႔စဥ္လုပ္ ေဆာင္မႈကို က်ိဳးပ်က္ေစပါသည္။ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္တစ္စံုတစ္ရာေပးသည့္ 

ရင္းျမစ္တစ္ခုျဖစ္လာျပီး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ မဲ့မႈအတြက္ ေျဖသိမ့္စရာတစ္ခုျဖစ္လာႏိုင္ပါ 

သည္။ အနာဂတ္တြင္ အက်ဥ္းသားအေနျဖင့္ ျပစ္မႈကုိ ေရွာင္ၾကဥ္ျပီး လူ႔အဖြ႕ဲအစည္း 

အတြင္းသုိ႔ ေအာင္ျမင္စြာျပန္လည္၀င္ဆန္႔ႏိုင္ေရးကုိ အားေပးသည္ အျပဳသေဘာ 

ေဆာင္သည့္ အခန္းက႑တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ဆင္းရဲႏြမး္ပါးသည့္ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ (သုိ႔) 

ဘတ္ဂ်က္အကန္႔အသတ္ရွိသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အက်ဥ္းေထာင္စီမံခန္႔ခြဲသူမ်ားက 

ေထာင္ျပင္ပႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈကို ပ့ံပိုးေပးျပီး ထုိသုိ႔ျဖစ္ျခင္း သည္ လက္ေတြ႕ 

ဆန္ပါသည္။ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားသည္ ျပင္ပမွသူမ်ားျဖစ္သည့္ အစားအေသာက္ႏွင့္ 

ေဆး၀ါး ပံ့ပိုးေပးသည့္  မိသားစု၀င္မ်ား၊ ရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့ေပးသည့္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးအဖြဲ႕ 

အစည္းမ်ားႏွင့္ ခ်ဳိ႕ငဲ့သူမ်ားကုိ ကူညီ သည့္ အသင္းအဖြ႕ဲမ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအေပၚ 

မမွီခုိဘဲ ဆီေလ်ာ္စြာမလည္ပတ္ႏုိင္ပါ။ ထိုက့ဲသုိ႔ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ 

အက်ဥ္းသားမ်ားနွင့္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားသည္ ျပင္ပမွသူမ်ားအေပၚ မီွခိုေနသည့္ ၊ 

လိုအပ္သည္ ့ ဆက္ဆံေရး ရွိပါသည္။ (ယင္းသည္ အဓိက အဂတိလုိက္စားမႈ 

ရင္းျမစ္ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။) အဆုိပါ စဥ္းစားသည့္ နည္းလမ္း ႏွစ္ခုစလုံးက ေဖာ္ျပသည္မွာ 

အျပည့္အ၀ အလုံပိတ္ထားျခင္းႏွင့္ သီးျခားခြျဲခားထားျခင္းသည္ အႏၱရာယ္ 

မ်ားသည္ဟူသည့္အခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းသည္ အဖ်က္ဘက္သုိ႔ဦးတည္သည္ ့

လူ႔ဂုဏ္သိကၡာကင္းမဲ့ေစျခင္း၊ အဖြ႕ဲအစည္းပိုင္းဆုိ္င္ရာ လုပ္ငန္းအၾကံအစည္ 
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မရိွသည့္လူမ်ားဟု ထင္ျမင္ယူဆသည့္အက်ဥ္းသားမ်ားကုိ စီမံခန္႔ခြဲရန ္ လုိအပ္သည့္ 

အရာႏွင့ ္စပ္လ်ဥ္းျပီး စိတ္ကူးစိတ္သန္းမ်ား ရရွိလာေစပါသည္။ ပထမစဥ္းစားေတြးေခၚ 

မႈကုိ စည္းမ်ဥ္းအျဖစ္သတ္မွတ္ႏုိင္ျပီး ဥပေဒ၊ ရပိုင္ခြင့္မ်ားနွင့ ္တန္ဖိုးမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ 

ေနျပီး အျခားေသာ စဥ္းစားေတြးေခၚမႈပံုစံသည္ ပိုမိုအေရးပါပါသည္။ (Coyle 2009, 

Mitchell, Spooner et al. 2016) အက်ဥ္းသူႏွင့္ သူမ၏မိသားစု၏ ေမြးရာပါ 

ဂုဏ္သိကၡာကုိ ထိန္းသိမ္းျခင္းသာမက အက်ဥ္းေထာင္ကုိ မည္သုိ႔ ေခ်ာေခ်ာေမြ႕ေမြ႕ 

လည္ပတ္မည္ကုိ ေသခ်ာေစျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ စဥ္းစားသည့္ ပံုစံကုိ ျပစ္မႈ 

ဆုိင္ရာ မူ၀ါဒခ်မွတ္သူမ်ားႏွင့္ အက်ဥ္းေထာင္စီမံခန္႔ခြဲသူမ်ားက ေထာက္ခံအားေပးျပီး 

ျပစ္မႈဆိုင္ရာသုေတသီမ်ားကလည္း ေလ့လာေရးသားၾကပါသည္။ အဆုိပါ 

ရွဳေထာင့္မွၾကည့္လွ်င္ အက်ဥ္းသားကုိ ေထာင္ျပင္ပကမၻာႏွင့္ ထိေတြ႕ ဆက္ဆံခြင့္ 

ေပးျခင္းသည္ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း တည္ျငိမ္မႈႏွင့္ စနစ္က်မႈကုိ ထိန္းသိမ္းႏုိင္သည္ ့

နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ - ေထာင္၀င္စာေတြ႕ျခင္းကုိ အက်င့္ပ်က္သည္ ့

အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ရုတ္သိမ္းႏုိင္ျပီး အမူအက်င့္ေကာင္းျခင္းအတြက္ ဆုအျဖစ္ 

ခြင့္ျပဳေပးႏိုင္ပါသည္။ အလားတူ ပညာေရး (သို႔) ယဥ္ေက်းမႈအစီအစဥ္မ်ား (သုိ႔) 

အသက္ေမြး၀မ္း ေက်ာင္းမႈအတြက္ သင္ၾကားပုိ႔ခ်ေပးျခင္း (သုိ႔) မူးယစ္ေဆး၀ါး/အရက္ 

ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး (တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ‘ျပင္ပမွသူမ်ား’က ကိုင္တြယ္ပါသည)္ 

တုိ႕ကုိလည္း လက္လွမ္းမီေစႏိုင္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ အဆုိပါ ရွဳေထာင့္သည ္

အက်ဥ္းသားမ်ားကုိ မိသားစု၀င္မ်ားႏွင့ ္ အျခားသူမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံခြင့္ 

ေပးျခင္းသည္ ရိွရင္းစြအဲျပဳသေဘာ ေဆာင္သည့္တန္ဖိုးတစ္ခုျဖစ္သည္ကုိလည္း 

အသိအမွတ္ျပဳထားပါသည္။ ထုိသုိ႔ခြင့္ျပဳေပးျခင္းသည္  ၎တုိ႔အား ေရွ႕တြင္ေမွ်ာ္လင့္ 

စရာတစ္ခု ရိွလာေစပါသည္။ ထုိသို႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ အက်ဥ္းေထာင္ဘ၀၏ 

ေန႔စဥ္လုပ္ ေဆာင္မႈကို က်ိဳးပ်က္ေစပါသည္။ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္တစ္စံုတစ္ရာေပးသည့္ 

ရင္းျမစ္တစ္ခုျဖစ္လာျပီး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ မဲ့မႈအတြက္ ေျဖသိမ့္စရာတစ္ခုျဖစ္လာႏိုင္ပါ 

သည္။ အနာဂတ္တြင္ အက်ဥ္းသားအေနျဖင့္ ျပစ္မႈကုိ ေရွာင္ၾကဥ္ျပီး လူ႔အဖြ႕ဲအစည္း 

အတြင္းသုိ႔ ေအာင္ျမင္စြာျပန္လည္၀င္ဆန္႔ႏိုင္ေရးကုိ အားေပးသည္ အျပဳသေဘာ 

ေဆာင္သည့္ အခန္းက႑တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ဆင္းရဲႏြမး္ပါးသည့္ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ (သုိ႔) 

ဘတ္ဂ်က္အကန္႔အသတ္ရွိသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အက်ဥ္းေထာင္စီမံခန္႔ခြဲသူမ်ားက 

ေထာင္ျပင္ပႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈကို ပ့ံပိုးေပးျပီး ထုိသုိ႔ျဖစ္ျခင္း သည္ လက္ေတြ႕ 

ဆန္ပါသည္။ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားသည္ ျပင္ပမွသူမ်ားျဖစ္သည့္ အစားအေသာက္ႏွင့္ 

ေဆး၀ါး ပံ့ပိုးေပးသည့္  မိသားစု၀င္မ်ား၊ ရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့ေပးသည့္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးအဖြဲ႕ 

အစည္းမ်ားႏွင့္ ခ်ဳိ႕ငဲ့သူမ်ားကုိ ကူညီ သည့္ အသင္းအဖြ႕ဲမ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအေပၚ 

မမွီခုိဘဲ ဆီေလ်ာ္စြာမလည္ပတ္ႏုိင္ပါ။ ထိုက့ဲသုိ႔ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ 

အက်ဥ္းသားမ်ားနွင့္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားသည္ ျပင္ပမွသူမ်ားအေပၚ မီွခိုေနသည့္ ၊ 

လိုအပ္သည္ ့ ဆက္ဆံေရး ရွိပါသည္။ (ယင္းသည္ အဓိက အဂတိလုိက္စားမႈ 

ရင္းျမစ္ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။) အဆုိပါ စဥ္းစားသည့္ နည္းလမ္း ႏွစ္ခုစလုံးက ေဖာ္ျပသည္မွာ 

အျပည့္အ၀ အလုံပိတ္ထားျခင္းႏွင့္ သီးျခားခြျဲခားထားျခင္းသည္ အႏၱရာယ္ 

မ်ားသည္ဟူသည့္အခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းသည္ အဖ်က္ဘက္သုိ႔ဦးတည္သည္ ့

လူ႔ဂုဏ္သိကၡာကင္းမဲ့ေစျခင္း၊ အဖြ႕ဲအစည္းပိုင္းဆုိ္င္ရာ လုပ္ငန္းအၾကံအစည္ 
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ပ်က္စီးျခင္းႏွင့္ ကမၻာ့ေနရာမ်ားစြာတြင္ ေသေၾကပ်က္စီးမႈ ေနာက္ဆက္တြဲ မ်ားကုိ 

ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။2  

ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္ အက်ဥ္းသားမ်ားျပင္ပႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံျခင္း ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ 

တတိယႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘ ဘက္နည္းလမ္းတစ္ခုမွာ ဒဏ္ခတ္သည့္၊ အာဏာရွင္ဆန္ 

သည့္ နည္းလမ္းျဖစ္ပါသည္။ အဆုိပါ နည္းလမ္းသည္ ေထာင္၀င္စာေတြ႕ျခင္းကုိ 

ခြင့္မျပဳျခင္း၊ ထိေတြ႕ဆက္ဆံျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳျခင္း (တစ္ခါတစ္ရံတြင္ 

လုံျခံဳေရးအေၾကာင္း ျပခ်က္ဟု ခ်ဲ႕ကားေျပာဆုိတတ္ပါသည္) (သို႔)  စည္းမ်ဥ္း 

စည္းကမ္းမ်ားကုိ အသုံးမျပဳသည့္ ၊ ႏိုင္ငံတကာစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ 

သည့္၊ ျပစ္ဒဏ္ေပးသည့္ပံုစံ (သုိ႔) ညွဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္မႈ (သုိ႔) ေယဘုယ် ဖိႏိွပ္မႈမ်ား 

ျပဳသည့္  ‘black site’ (သုိ႔) စစ္ေၾကာေရးစခန္းမ်ားဟု ေခၚသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ 

အျခားသူမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ ဆက္ဆံမႈ မျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ သီးျခား ခြဲထားျပီး ေထာင္သား 

မ်ားကုိ ျပင္ပႏွင့္ ထိေတြ႕ ဆက္ဆံမႈမရွိေစရန္ ရည္ရြယ္ကာ ေဆာင္ရြက္သည့္ 

နည္းလမ္း ျဖစ္ပါသည္။(Simon 2007, Gregory 2009) ထုိကဲ့သုိ႔ေသာနည္းလမ္း 

မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မၾကာေသးမီအတိတ္ကာလတြင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ 

နည္းလမ္းမ်ားအတုိင္းျဖစ္ျပီး ယခု အခ်ိန္အထိ စိတ္တေစၦ ေျခာက္လွန္႔ေနဆဲ 

အက်ဥ္းေထာင္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ယခုေလ့လာမႈအတြက္ စုေဆာင္း 

ထားသည့္ အခ်က္အလက္အရ ျပင္ပႏွင့ ္ ထိေတြ႕မႈႏွင့ ္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အဆုိပါ 

                                           
2 The rise and spread of supermax prisons must thereby be informed by an alternative 
way of thinking than the two we identify here. 

စဥ္းစားေတြး ေခၚသည့္ပံုစံမ်ားသည္ ျဖစ္ရပ္အျပည့္အစံုကုိ ပံုေဖာ္ႏုိင္ရန္မျဖစ္ႏုိင္ပါ။ 

အဆုိပါအခ်က္အလက္မ်ားသည္ အက်ဥ္း သားမ်ားႏွင့္ ေထာင္၀င္စာလာေတြ႕သူမ်ား၏ 

ေထာင္ျပင္ပ ႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံသည့္ အေတြ႕အၾကံဳႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ရသည့္ ထူးျခားမႈကုိ 

ထည့္သြင္း စဥ္းစားထားျခင္းမရိွပါ။   ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈအတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တ္ို႔ သံသယ 

ရိွသည္မွာ ခြင့္ျပဳထားသည္ထက္ ပိုမိုရွဳပ္ေထြးျပီး သိမ္ေမြ႕နက္နသဲည့္ ကြျဲပားခ်က္မ်ား 

ရိွႏုိင္ပါသည္။ ေထာင္တြင္း၊ ေထာင္ျပင္ ႏွစ္ခု စလုံး၏ ရွဳပ္ေထြး မႈကုိ နားလည္သည့္ 

ကုိယ္ေတြ႕ ၾကံဳဖူး သည့္သူမ်ားက ေဖာ္ျပသည့္ ျဖစ္ရပ္အျပည့္ အစုံကုိ လုိအပ္ပါသည္။ 

အဆုိပါအျမင္အရ  အက်ဥ္းေထာင္ႏွင့္ လူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္းကုိ ၾကားခံ ဆက္သြယ္ေပးမႈ 

ကုိ အက်ဥ္း ေထာင္ကေပးသည့္ (သုိ႔) မေပးသည္ ့ ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈဟူသည့္ 

အေျခအေနမ်ားျဖင့္သာ မေဖာ္ျပသင့္ပါ။ အက်ဥ္းေထာင္မွ ပုဂိ ၢဳလ္မ်ားက ခ်မွတ္သည့္ 

ယာယီနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ခက္ခက္ခခဲအဲားထုတ္ရမႈတုိ႔မွတစ္ဆင့္ ထိေတြ႕ခ်ိတ္ဆက္ 

သည့္လုပ္ထုံး လုပ္နည္းမ်ားကုိလည္း ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပသင့္ပါသည္။ ယခုေလ့လာမႈ 

တြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ သိလုိသည္မွာ အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ ျပင္ပ ပတ္၀န္းက်င္ၾကား 

ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈသည္ မည္မွ် အဓိပၸါယ္ ရိွသည္ဟူသည့္အခ်က္ျဖစ္သည္။ လူအမ်ား 

အတြက္ မည္သုိ႔အေရးပါျပီး လူအမ်ားက အဆုိပါအေၾကာင္းအရာကုိ မည္သုိ႔ေျပာဆုိ္ 

ၾကသည္ကို သိရိွလုိပါသည္။ စိတ္၀င္စားစရာ ေကာင္းသည္မွာ အထက္တြင္ 

ေဖာ္ျပထားသည့္ ပထမစဥ္းစားမႈပံုစံႏွင့္ ခ်ိတ္လုိက္သည့္အခါ ‘အဓိပ ၸါယ္ျပည္၀့သည့္ 

လူသားခ်င္းေတြ႕ဆုံမႈ’ ဟူသည္ ့အသုံးအႏႈန္း သည္ လူအမ်ား၏ အေျခခံသိနားလည္မႈ 

(soft law) တြင္ ပါရွိေသာ္လည္း (တုိက္ပိတ္ျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းျပီး) ထုိအသုံးအႏႈန္း၏ 
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ပ်က္စီးျခင္းႏွင့္ ကမၻာ့ေနရာမ်ားစြာတြင္ ေသေၾကပ်က္စီးမႈ ေနာက္ဆက္တြဲ မ်ားကုိ 

ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။2  

ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္ အက်ဥ္းသားမ်ားျပင္ပႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံျခင္း ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ 

တတိယႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘ ဘက္နည္းလမ္းတစ္ခုမွာ ဒဏ္ခတ္သည့္၊ အာဏာရွင္ဆန္ 

သည့္ နည္းလမ္းျဖစ္ပါသည္။ အဆုိပါ နည္းလမ္းသည္ ေထာင္၀င္စာေတြ႕ျခင္းကုိ 

ခြင့္မျပဳျခင္း၊ ထိေတြ႕ဆက္ဆံျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳျခင္း (တစ္ခါတစ္ရံတြင္ 

လုံျခံဳေရးအေၾကာင္း ျပခ်က္ဟု ခ်ဲ႕ကားေျပာဆုိတတ္ပါသည္) (သို႔)  စည္းမ်ဥ္း 

စည္းကမ္းမ်ားကုိ အသုံးမျပဳသည့္ ၊ ႏိုင္ငံတကာစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ 

သည့္၊ ျပစ္ဒဏ္ေပးသည့္ပံုစံ (သုိ႔) ညွဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္မႈ (သုိ႔) ေယဘုယ် ဖိႏိွပ္မႈမ်ား 

ျပဳသည့္  ‘black site’ (သုိ႔) စစ္ေၾကာေရးစခန္းမ်ားဟု ေခၚသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ 

အျခားသူမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ ဆက္ဆံမႈ မျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ သီးျခား ခြဲထားျပီး ေထာင္သား 

မ်ားကုိ ျပင္ပႏွင့္ ထိေတြ႕ ဆက္ဆံမႈမရွိေစရန္ ရည္ရြယ္ကာ ေဆာင္ရြက္သည့္ 

နည္းလမ္း ျဖစ္ပါသည္။(Simon 2007, Gregory 2009) ထုိကဲ့သုိ႔ေသာနည္းလမ္း 

မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မၾကာေသးမီအတိတ္ကာလတြင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ 

နည္းလမ္းမ်ားအတုိင္းျဖစ္ျပီး ယခု အခ်ိန္အထိ စိတ္တေစၦ ေျခာက္လွန္႔ေနဆဲ 

အက်ဥ္းေထာင္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ယခုေလ့လာမႈအတြက္ စုေဆာင္း 

ထားသည့္ အခ်က္အလက္အရ ျပင္ပႏွင့ ္ ထိေတြ႕မႈႏွင့ ္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အဆုိပါ 

                                           
2 The rise and spread of supermax prisons must thereby be informed by an alternative 
way of thinking than the two we identify here. 

စဥ္းစားေတြး ေခၚသည့္ပံုစံမ်ားသည္ ျဖစ္ရပ္အျပည့္အစံုကုိ ပံုေဖာ္ႏုိင္ရန္မျဖစ္ႏုိင္ပါ။ 

အဆုိပါအခ်က္အလက္မ်ားသည္ အက်ဥ္း သားမ်ားႏွင့္ ေထာင္၀င္စာလာေတြ႕သူမ်ား၏ 

ေထာင္ျပင္ပ ႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံသည့္ အေတြ႕အၾကံဳႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ရသည့္ ထူးျခားမႈကုိ 

ထည့္သြင္း စဥ္းစားထားျခင္းမရိွပါ။   ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈအတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တ္ို႔ သံသယ 

ရိွသည္မွာ ခြင့္ျပဳထားသည္ထက္ ပိုမိုရွဳပ္ေထြးျပီး သိမ္ေမြ႕နက္နသဲည့္ ကြျဲပားခ်က္မ်ား 

ရိွႏုိင္ပါသည္။ ေထာင္တြင္း၊ ေထာင္ျပင္ ႏွစ္ခု စလုံး၏ ရွဳပ္ေထြး မႈကုိ နားလည္သည့္ 

ကုိယ္ေတြ႕ ၾကံဳဖူး သည့္သူမ်ားက ေဖာ္ျပသည့္ ျဖစ္ရပ္အျပည့္ အစုံကုိ လုိအပ္ပါသည္။ 

အဆုိပါအျမင္အရ  အက်ဥ္းေထာင္ႏွင့္ လူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္းကုိ ၾကားခံ ဆက္သြယ္ေပးမႈ 

ကုိ အက်ဥ္း ေထာင္ကေပးသည့္ (သုိ႔) မေပးသည္ ့ ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈဟူသည့္ 

အေျခအေနမ်ားျဖင့္သာ မေဖာ္ျပသင့္ပါ။ အက်ဥ္းေထာင္မွ ပုဂိ ၢဳလ္မ်ားက ခ်မွတ္သည့္ 

ယာယီနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ခက္ခက္ခခဲအဲားထုတ္ရမႈတုိ႔မွတစ္ဆင့္ ထိေတြ႕ခ်ိတ္ဆက္ 

သည့္လုပ္ထုံး လုပ္နည္းမ်ားကုိလည္း ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပသင့္ပါသည္။ ယခုေလ့လာမႈ 

တြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ သိလုိသည္မွာ အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ ျပင္ပ ပတ္၀န္းက်င္ၾကား 

ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈသည္ မည္မွ် အဓိပၸါယ္ ရိွသည္ဟူသည့္အခ်က္ျဖစ္သည္။ လူအမ်ား 

အတြက္ မည္သုိ႔အေရးပါျပီး လူအမ်ားက အဆုိပါအေၾကာင္းအရာကုိ မည္သုိ႔ေျပာဆုိ္ 

ၾကသည္ကို သိရိွလုိပါသည္။ စိတ္၀င္စားစရာ ေကာင္းသည္မွာ အထက္တြင္ 

ေဖာ္ျပထားသည့္ ပထမစဥ္းစားမႈပံုစံႏွင့္ ခ်ိတ္လုိက္သည့္အခါ ‘အဓိပ ၸါယ္ျပည္၀့သည့္ 

လူသားခ်င္းေတြ႕ဆုံမႈ’ ဟူသည္ ့အသုံးအႏႈန္း သည္ လူအမ်ား၏ အေျခခံသိနားလည္မႈ 

(soft law) တြင္ ပါရွိေသာ္လည္း (တုိက္ပိတ္ျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းျပီး) ထုိအသုံးအႏႈန္း၏ 
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ဆန္႔က်င္ဘက္ကိုသာ အဓိပ ၸါယ္ဖြင့္ဆုိထားပါသည္။  ဥပမာ - ေထာင္အရာရွိက 

အစားအစာ ေ၀ေပးျခင္း (သုိ႔) အက်ဥ္းသားမ်ားက နံရံမ်ားၾကားမွ (သုိ႔) ေလ၀င္ေပါက္မ ွ

တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ေအာ္ေျပာေနျခင္းကုိ ဆိုလုိျခင္းမဟုတ္ပါ။ ဥပေဒျပဳသူမ်ားႏွင့္ 

ကၽြမ္းက်င္မႈလမ္းညႊန္ခ်က္ျပဳစုသူမ်ား၏ စိတ္တြင္ အဓိပၸါယ္ ျပည့္၀သည့္  

ထိေတြ႕ဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းျပီး၊ တုိက္ပိတ္ခံရျခင္း၏ နာက်င္မႈကုိ 

ေျဖေလ်ာ့ရန္လုိအပ္သည့္ ေတြးဆသည့္ ထုိ႔ထက္ပိုေကာင္းသည့္ အရာရွိ 

ေနေသာေၾကာင့္ ထိုသုိ႔ အဓိပ ၸါယ္ဖြင့္ဆုိျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ယင္းတုိ႔က အဓိပၸါယ္ျပည္၀့ 

သည့္ဟူသည့္အသုံးအႏႈန္းကုိ အျပဳသေဘာေဆာင္ကာ ေဖာ္ျပျပီး “ထိေတြ႕ဆက္ဆံ 

ျခင္းက လူသားမ်ား၏ ေကာင္းရာေကာင္းက်ိဳး အတြက္ လုိအပ္သည့္လွံဳ႕ေဆာ္မႈ 

ေပးႏုိင္ရန္လုိအပ္ျပီး ထုိအခ်က္သည္ ကုိယ္ခ်င္းစာသည့္ ဖလွယ္မႈႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ 

သည့္လူမႈအျပန္အလွန္အက်ိဳးရွိမႈကုိ သြယ္၀ိုက္ညႊနး္ဆုိပါသည္။ အဓိပ ၸါယ္ျပည္၀့ သည္ ့

လူသားထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈသည ္ ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖျခင္းထက္ တုိက္ရိုက္ဆန္ျပီး၊ 

ရုတ္တရက္ျဖစ္ျခင္းထက္ အဆက္မျပတ္လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ကာ စစ္မွန္သည့္ 

ေဆြးေႏြးမႈပါ၀င္ရပါမည္။” (PRI 2017) ‘ေကာင္းရာ ေကာင္းက်ိဳး’ ၊ ‘ကုိယ္ခ်င္းစာျခင္း’ 

ႏွင့ ္ ‘စစ္မွန္ျခင္း’ ဟူသည္ ့ အသုံးအႏႈန္းမ်ားသည္ ဥပေဒရွဳေထာင့္မွ အဓိပၸါယ္ 

ျပည္၀့ျခင္းကုိ ရွာေဖြျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ျဖစ္ရပ္ေလ့လာမႈတြင္ 

ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈကုိ အဓိပၸါယ္ ျပည့္၀သည့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈမ်ိဳးျဖစ္ေစရန္ 

ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔သည့္၊  သတ္မွတ္ထားသည့္နားလည္သေဘာေပါက္မႈမ်ိဳးျဖစ္ေစရန္ 

ကၽြႏု္ပ္တုိ္႔က ေဆြးေႏြးသြားပါမည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ဆုိလုိသည္မွာ လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္မႈ 

အေပၚတြင္မူတည္ကာ အဓိပၸါယ္ ျပည့္၀မႈကုိ ဖြင့္ဆုိသြားမည္ျဖစ္ျပီး ထုိအခ်က္သည္ 

မျပတ္မသားႏွင့္ ၾကိဳတင္ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိဘဲ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် ေျပာင္းလဲေနႏိုင္ျပီး 

လူတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးတြင္လည္းေျပာင္းလဲေနႏုိင္ပါသည္။  

အက်ဥ္းခ်ဳပ္အားျဖင့္ အက်ဥ္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ျပင္ပကမ ၻာႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံျခင္းကုိ 

အက်ဥ္းသားမ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ ေထာင္မွလြတ္ျပီးသည့္ 

ေနာက္ ၎တုိ႔၏ ေကာင္းရာေကာင္းက်ိဳး ႏွင့ ္အခြင့္အလမ္းမ်ား၊ အက်ဥ္းသားဘ၀ႏွင့္ 

စပ္လ်ဥ္းသည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား (သုိ႔) အျပန္အလွန္အားျဖင့္ ဖိႏိွ္ပ္မႈႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္ေပးမႈ 

နည္းလမ္းတုိ႔အတြက္ အေရးပါသည္ဟု ေယဘုယ် နားလည္သေဘာေပါက္ပါသည္။ 

ကၽြႏု္ပ္တုိ္႔၏ ရည္မွန္းခ်က္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမ ွ အေတြ႕အၾကံဳအေပၚအေျချပဳထားသည့္ 

အျမင္မ်ားျဖင့္ အဆုိပါ နားလည္သေဘာေပါက္မႈမ်ားကုိ ျဖည့္စြက္ေပးရန္ျဖစ္ပါသည္။ 

ကၽြႏု္ပ္တုိ္႔၏ သုေတသနကုိ အေၾကာင္းျပခ်က္အမ်ိဳး မ်ိဳးျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ 

လုပ္ေဆာင္ျပီး အဆုိပါအေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားကုိ ေအာက္ပါအပုိင္းတြင္ ေဖာ္ျပထား 

ပါသည္။   

 

အက်ဥ္းေထာင္ႏွင့္ျမန္မာ 

ျမန္မာ့သမုိင္းတြင္ အက်ဥ္းေထာင္သည္ ဖိႏိွပ္မႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ 

သမုိင္းေၾကာင္းျမင့္မားသည့္ ေနရာတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရိွေခါင္းေဆာင္ 

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေနအိမ ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ က်ခံခဲ့ရျပီး 
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ဆန္႔က်င္ဘက္ကိုသာ အဓိပ ၸါယ္ဖြင့္ဆုိထားပါသည္။  ဥပမာ - ေထာင္အရာရွိက 

အစားအစာ ေ၀ေပးျခင္း (သုိ႔) အက်ဥ္းသားမ်ားက နံရံမ်ားၾကားမွ (သုိ႔) ေလ၀င္ေပါက္မ ွ

တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ေအာ္ေျပာေနျခင္းကုိ ဆိုလုိျခင္းမဟုတ္ပါ။ ဥပေဒျပဳသူမ်ားႏွင့္ 

ကၽြမ္းက်င္မႈလမ္းညႊန္ခ်က္ျပဳစုသူမ်ား၏ စိတ္တြင္ အဓိပၸါယ္ ျပည့္၀သည့္  

ထိေတြ႕ဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းျပီး၊ တုိက္ပိတ္ခံရျခင္း၏ နာက်င္မႈကုိ 

ေျဖေလ်ာ့ရန္လုိအပ္သည့္ ေတြးဆသည့္ ထုိ႔ထက္ပိုေကာင္းသည့္ အရာရွိ 

ေနေသာေၾကာင့္ ထိုသုိ႔ အဓိပ ၸါယ္ဖြင့္ဆုိျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ယင္းတုိ႔က အဓိပၸါယ္ျပည္၀့ 

သည့္ဟူသည့္အသုံးအႏႈန္းကုိ အျပဳသေဘာေဆာင္ကာ ေဖာ္ျပျပီး “ထိေတြ႕ဆက္ဆံ 

ျခင္းက လူသားမ်ား၏ ေကာင္းရာေကာင္းက်ိဳး အတြက္ လုိအပ္သည့္လွံဳ႕ေဆာ္မႈ 

ေပးႏုိင္ရန္လုိအပ္ျပီး ထုိအခ်က္သည္ ကုိယ္ခ်င္းစာသည့္ ဖလွယ္မႈႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ 

သည့္လူမႈအျပန္အလွန္အက်ိဳးရွိမႈကုိ သြယ္၀ိုက္ညႊနး္ဆုိပါသည္။ အဓိပ ၸါယ္ျပည္၀့ သည္ ့

လူသားထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈသည ္ ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖျခင္းထက္ တုိက္ရိုက္ဆန္ျပီး၊ 

ရုတ္တရက္ျဖစ္ျခင္းထက္ အဆက္မျပတ္လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ကာ စစ္မွန္သည့္ 

ေဆြးေႏြးမႈပါ၀င္ရပါမည္။” (PRI 2017) ‘ေကာင္းရာ ေကာင္းက်ိဳး’ ၊ ‘ကုိယ္ခ်င္းစာျခင္း’ 

ႏွင့ ္ ‘စစ္မွန္ျခင္း’ ဟူသည္ ့ အသုံးအႏႈန္းမ်ားသည္ ဥပေဒရွဳေထာင့္မွ အဓိပၸါယ္ 

ျပည္၀့ျခင္းကုိ ရွာေဖြျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ျဖစ္ရပ္ေလ့လာမႈတြင္ 

ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈကုိ အဓိပၸါယ္ ျပည့္၀သည့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈမ်ိဳးျဖစ္ေစရန္ 

ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔သည့္၊  သတ္မွတ္ထားသည့္နားလည္သေဘာေပါက္မႈမ်ိဳးျဖစ္ေစရန္ 

ကၽြႏု္ပ္တုိ္႔က ေဆြးေႏြးသြားပါမည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ဆုိလုိသည္မွာ လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္မႈ 

အေပၚတြင္မူတည္ကာ အဓိပၸါယ္ ျပည့္၀မႈကုိ ဖြင့္ဆုိသြားမည္ျဖစ္ျပီး ထုိအခ်က္သည္ 

မျပတ္မသားႏွင့္ ၾကိဳတင္ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိဘဲ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် ေျပာင္းလဲေနႏိုင္ျပီး 

လူတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးတြင္လည္းေျပာင္းလဲေနႏုိင္ပါသည္။  

အက်ဥ္းခ်ဳပ္အားျဖင့္ အက်ဥ္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ျပင္ပကမ ၻာႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံျခင္းကုိ 

အက်ဥ္းသားမ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ ေထာင္မွလြတ္ျပီးသည့္ 

ေနာက္ ၎တုိ႔၏ ေကာင္းရာေကာင္းက်ိဳး ႏွင့ ္အခြင့္အလမ္းမ်ား၊ အက်ဥ္းသားဘ၀ႏွင့္ 

စပ္လ်ဥ္းသည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား (သုိ႔) အျပန္အလွန္အားျဖင့္ ဖိႏိွ္ပ္မႈႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္ေပးမႈ 

နည္းလမ္းတုိ႔အတြက္ အေရးပါသည္ဟု ေယဘုယ် နားလည္သေဘာေပါက္ပါသည္။ 

ကၽြႏု္ပ္တုိ္႔၏ ရည္မွန္းခ်က္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမ ွ အေတြ႕အၾကံဳအေပၚအေျချပဳထားသည့္ 

အျမင္မ်ားျဖင့္ အဆုိပါ နားလည္သေဘာေပါက္မႈမ်ားကုိ ျဖည့္စြက္ေပးရန္ျဖစ္ပါသည္။ 

ကၽြႏု္ပ္တုိ္႔၏ သုေတသနကုိ အေၾကာင္းျပခ်က္အမ်ိဳး မ်ိဳးျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ 

လုပ္ေဆာင္ျပီး အဆုိပါအေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားကုိ ေအာက္ပါအပုိင္းတြင္ ေဖာ္ျပထား 

ပါသည္။   

 

အက်ဥ္းေထာင္ႏွင့္ျမန္မာ 

ျမန္မာ့သမုိင္းတြင္ အက်ဥ္းေထာင္သည္ ဖိႏိွပ္မႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ 

သမုိင္းေၾကာင္းျမင့္မားသည့္ ေနရာတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရိွေခါင္းေဆာင္ 

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေနအိမ ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ က်ခံခဲ့ရျပီး 
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သူမ၏အက်ဥ္းက်မႈသည္ ႏုိင္ငံတကာ၏ အာရုံကုိ ဖမ္းစားခဲ့ပါသည္။(Popham 2011) 

ဒီမုိကေရစီ လုိလားသူျပည္ေျပးမ်ားသည္ အက်ဥ္းက်ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အေျခ 

အေနမ်ားႏွင့္ မညီမွ်မႈမ်ားအေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့ၾကပါသည္။ ယခင္ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္း 

သားမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကုိ ကုိယ္စားျပဳသည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္   ျပဳျပင္ 

ေျပာင္းလဲမႈမ်ား မၾကာေသးမီက ေဖာ္ေဆာင္လာသည့္ ျပည္တြင္း ျပစ္မႈဆိုင္ရာ 

အခငး္အက်င္းတြင္ ပိုမုိသိသာထင္ရွားစြာပါ၀င္လာပါသည္။ အဆုိပါလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ 

ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား (UNODC ၊ ICRC စသည္) ႏွင့္ အရပ္ဘက္ 

လူမႈအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားသည္ စတင္ေဆာင္ရြက္ရမည့္အမွတ္မ်ားကုိ ရွာေဖြလွ်က္ရွိၾကျပီး 

ထုိမွတစ္ဆင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကုိ ျမွင့္တင္ရန္၊ ဥပေဒအရႏွင့္ အဖြ႕ဲအစည္းပုိင္းဆုိင္ရာ 

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို ျမွင့္တင္ရန္ႏွင့္ ညွင္းပန္းမႈကုိ တားဆီးရန္လုပ္ေဆာင္ပါသည္။  

ဥပမာ - အက်ဥ္းေထာင္အက္ဥပေဒသစ္ကုိ ျပန္လည္သုံးသပ္ကာ NLD အစုိးရက 

ႏုိင္ငံေရးအရအက်ဥ္းခ်ျခင္းကုိ ရပ္တန္႔ရန္ ဆႏ ၵရိွေၾကာင္းေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။  

အက်ဥ္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ျပင္ပကမၻာႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည္ ့

ပံုမွန္အေျခအေနမ်ားသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ ၾကား၀င္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအတြက္ 

အေၾကာင္းအရာမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အၾကီးဆုံးေထာင္ျဖစ္သည့္ ၊ 

ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ တည္ရိွသည္ ့ အင္းစိန္ေထာင္သည္ ေထာင္၀င္စာေတြ႕သည့္အခိ်န္ကုိ  

၁၅ မိနစ္မွ မိနစ္ ၃၀ သုိ႔ တိုးျမွင့္လိုက္ျပီး အက်ဥ္းသားအေနျဖင့္ ေထာင္၀င္စာ 

လက္ခံနုိင္မႈ တစ္လလွ်င္ နွစ္ၾကိမ္ဟူ သည့္ စည္းမ်ဥ္းကုိ ဖယ္ရွားခဲ့ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ 

ေထာင္၀င္စာေတြ႕သည့္ အခန္းမ်ားကုိ ျပန္လည္ျပဳျပင္ထားျပီး ရုပ္ျမင္သံၾကား 

ၾကည့္ရွဳႏိုင္မႈႏွင့္၊ စာအုပ္ႏွင့ ္အျခားေသာေရးသားထားသည့္စာမ်ားဖတ္ရွဳႏုိင္မႈအတြက္ 

ရုပ္ျမင္သံ ၾကားႏွင့္စာအုပ္စာတမး္မ်ား ျဖန္႔ေ၀ေနရာခ်ထားမႈသည္ သာတူညီမွ်မႈ 

မရိွေသးေသာ္လည္း၊ အေကာင္အထည္ ေဖာ္မႈသည ္ မညီမွ်ေသးေသာ္လည္း 

ျပီးခဲ့သည့္ဆယ္စုႏွစ္အတြင္းတြင္ ရုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ စာအုပ္စာတမ္းမ်ားကုိ လက္လွမ္း 

မီမႈသည္ ျဖည္းျဖည္းခ်င္းျမင့္တက္လာခဲ့ပါသည္။ 

အာဏာရွင္ဆန္သည့္အတိတ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ အေမြအႏွစ္မ်ားသည္ မ်ားျပားကာ 

ေနရာတကာသက္ေရာက္သည ္မွာ ရွင္းလင္းျပီး ယခင္အက်ဥ္းသားမ်ား၏ဘ၀မ်ားတြင္  

ရုန္းကန္ၾကိဳးစားမႈကုိ သက္ေသအေထာက္အထားအျဖစ္  ေတြ႕ရနည္းပါသည္။ ႏႈတ္ 

ဆိတ္ျခင္း၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိျခင္းႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ၏အသံကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္း 

ႏွင့ ္ စပ္လ်ဥ္းသည့္သမုိင္းေၾကာင္းသည္ ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းႏွင့္ အက်ဥ္းခ်ျခင္းႏွင့္ 

သက္ဆိုင္သည့္ ေဆြးေႏြးေျပာၾကား ခ်က္မ်ားအေပၚ ဆက္လက္ သက္ေရာက္မႈ 

ရိွပါသည္။ မွ်တသည့္တရားခြင္ဆုိင္ရာအခြင့္အေရးႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္း အခြင့္အေရးမ်ား 

ပ်ံ႕ႏံွ႕ျခင္းႏွင့္ တန္ဖိုး ေလ်ာ့က်ျခင္းတုိ႔ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ 

တရားေရးတြင္ ‘ဥပေဒစုိးမိုးေရး(rule of law)’ ကုိ ‘တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈအျဖစ္(law and 

order)’ ေဖာ္ျပကာ အက်ဥ္းေထာင္အာဏာပုိင္မ်ားအပါအ၀င္ တရား စီရင္ေရး 

က႑တြင္ လုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ား၏ အေလ့အက်င့္မ်ား တြင္ ထုိသုိ႔ ဆက္လက္ျဖစ္ 

ေပၚေနပါသည္။  (Cheesman 2015)  အစုိးရအေပၚ ေ၀ဖန္သည့္သူမ်ား၊ မ်ားေသာ 

အားျဖင့္ သတင္းႏွင့္စာနယ္ဇင္းသမားမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းရန ္ ၾကမ္းတမ္းျပင္းထန္သည့္ 
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သူမ၏အက်ဥ္းက်မႈသည္ ႏုိင္ငံတကာ၏ အာရုံကုိ ဖမ္းစားခဲ့ပါသည္။(Popham 2011) 

ဒီမုိကေရစီ လုိလားသူျပည္ေျပးမ်ားသည္ အက်ဥ္းက်ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အေျခ 

အေနမ်ားႏွင့္ မညီမွ်မႈမ်ားအေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့ၾကပါသည္။ ယခင္ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္း 

သားမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကုိ ကုိယ္စားျပဳသည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္   ျပဳျပင္ 

ေျပာင္းလဲမႈမ်ား မၾကာေသးမီက ေဖာ္ေဆာင္လာသည့္ ျပည္တြင္း ျပစ္မႈဆိုင္ရာ 

အခငး္အက်င္းတြင္ ပိုမုိသိသာထင္ရွားစြာပါ၀င္လာပါသည္။ အဆုိပါလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ 

ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား (UNODC ၊ ICRC စသည္) ႏွင့္ အရပ္ဘက္ 

လူမႈအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားသည္ စတင္ေဆာင္ရြက္ရမည့္အမွတ္မ်ားကုိ ရွာေဖြလွ်က္ရွိၾကျပီး 

ထုိမွတစ္ဆင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကုိ ျမွင့္တင္ရန္၊ ဥပေဒအရႏွင့္ အဖြ႕ဲအစည္းပုိင္းဆုိင္ရာ 

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို ျမွင့္တင္ရန္ႏွင့္ ညွင္းပန္းမႈကုိ တားဆီးရန္လုပ္ေဆာင္ပါသည္။  

ဥပမာ - အက်ဥ္းေထာင္အက္ဥပေဒသစ္ကုိ ျပန္လည္သုံးသပ္ကာ NLD အစုိးရက 

ႏုိင္ငံေရးအရအက်ဥ္းခ်ျခင္းကုိ ရပ္တန္႔ရန္ ဆႏ ၵရိွေၾကာင္းေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။  

အက်ဥ္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ျပင္ပကမၻာႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည္ ့

ပံုမွန္အေျခအေနမ်ားသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ ၾကား၀င္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအတြက္ 

အေၾကာင္းအရာမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အၾကီးဆုံးေထာင္ျဖစ္သည့္ ၊ 

ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ တည္ရိွသည္ ့ အင္းစိန္ေထာင္သည္ ေထာင္၀င္စာေတြ႕သည့္အခိ်န္ကုိ  

၁၅ မိနစ္မွ မိနစ္ ၃၀ သုိ႔ တိုးျမွင့္လိုက္ျပီး အက်ဥ္းသားအေနျဖင့္ ေထာင္၀င္စာ 

လက္ခံနုိင္မႈ တစ္လလွ်င္ နွစ္ၾကိမ္ဟူ သည့္ စည္းမ်ဥ္းကုိ ဖယ္ရွားခဲ့ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ 

ေထာင္၀င္စာေတြ႕သည့္ အခန္းမ်ားကုိ ျပန္လည္ျပဳျပင္ထားျပီး ရုပ္ျမင္သံၾကား 

ၾကည့္ရွဳႏိုင္မႈႏွင့္၊ စာအုပ္ႏွင့ ္အျခားေသာေရးသားထားသည့္စာမ်ားဖတ္ရွဳႏုိင္မႈအတြက္ 

ရုပ္ျမင္သံ ၾကားႏွင့္စာအုပ္စာတမး္မ်ား ျဖန္႔ေ၀ေနရာခ်ထားမႈသည္ သာတူညီမွ်မႈ 

မရိွေသးေသာ္လည္း၊ အေကာင္အထည္ ေဖာ္မႈသည ္ မညီမွ်ေသးေသာ္လည္း 

ျပီးခဲ့သည့္ဆယ္စုႏွစ္အတြင္းတြင္ ရုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ စာအုပ္စာတမ္းမ်ားကုိ လက္လွမ္း 

မီမႈသည္ ျဖည္းျဖည္းခ်င္းျမင့္တက္လာခဲ့ပါသည္။ 

အာဏာရွင္ဆန္သည့္အတိတ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ အေမြအႏွစ္မ်ားသည္ မ်ားျပားကာ 

ေနရာတကာသက္ေရာက္သည ္မွာ ရွင္းလင္းျပီး ယခင္အက်ဥ္းသားမ်ား၏ဘ၀မ်ားတြင္  

ရုန္းကန္ၾကိဳးစားမႈကုိ သက္ေသအေထာက္အထားအျဖစ္  ေတြ႕ရနည္းပါသည္။ ႏႈတ္ 

ဆိတ္ျခင္း၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိျခင္းႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ၏အသံကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္း 

ႏွင့ ္ စပ္လ်ဥ္းသည့္သမုိင္းေၾကာင္းသည္ ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းႏွင့္ အက်ဥ္းခ်ျခင္းႏွင့္ 

သက္ဆိုင္သည့္ ေဆြးေႏြးေျပာၾကား ခ်က္မ်ားအေပၚ ဆက္လက္ သက္ေရာက္မႈ 

ရိွပါသည္။ မွ်တသည့္တရားခြင္ဆုိင္ရာအခြင့္အေရးႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္း အခြင့္အေရးမ်ား 

ပ်ံ႕ႏံွ႕ျခင္းႏွင့္ တန္ဖိုး ေလ်ာ့က်ျခင္းတုိ႔ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ 

တရားေရးတြင္ ‘ဥပေဒစုိးမိုးေရး(rule of law)’ ကုိ ‘တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈအျဖစ္(law and 

order)’ ေဖာ္ျပကာ အက်ဥ္းေထာင္အာဏာပုိင္မ်ားအပါအ၀င္ တရား စီရင္ေရး 

က႑တြင္ လုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ား၏ အေလ့အက်င့္မ်ား တြင္ ထုိသုိ႔ ဆက္လက္ျဖစ္ 

ေပၚေနပါသည္။  (Cheesman 2015)  အစုိးရအေပၚ ေ၀ဖန္သည့္သူမ်ား၊ မ်ားေသာ 

အားျဖင့္ သတင္းႏွင့္စာနယ္ဇင္းသမားမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းရန ္ ၾကမ္းတမ္းျပင္းထန္သည့္ 
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ကုိလုိနီေခတ္ဥပေဒကုိ အသုံးျပဳျခင္းသည္ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚလွ်က္ ရိွေနဆဲ 

ျဖစ္ပါသည္။  (Frontier 2017).  

ထုိကဲ့သုိ႔ေသာအေျခအေနမ်ိဳးတြင္ အက်ဥ္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ျပင္ပကမၻာႏွင့္ ထိေတြ႕ 

ဆက္ဆံျခင္း ဟူသည္ ့ အက်ဥ္းေထာင္ႏွင့္ လူထုကုိ ၾကားခံဆက္သြယ္ေပးသည့္ 

ထင္သာျမင္သာရွိသည့္ အေျခအေနႏွင့္ အေလ့ အက်င့္တုိ႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းျပီး ပထမျဖစ္ 

ရပ္ေလ့လာမႈတြင္ အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီျဖစ္မႈႏွင့္ ဆက္စပ္အက်ံဳး၀င္မႈကုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ္႔က 

ထည့္သြင္းစဥ္းစားခ့ဲပါသည္။  

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ သုေတသနဆုိင္ရာမူလေမးခြန္းမ်ားမွာေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္ပါသည္။  

 ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အက်ဥ္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ျပင္ပကမၻာႏွင့္ ထိေတြ႕ ဆက္ဆံရာ 

တြင္ မည္သည့္ အခြင္ ့ အလမ္းမ်ား ရရွိခဲ့ပါသည္။ အက်ဥ္းသားမ်ားအတြက္ 

မည္မွ်အေရးပါပါသနည္း။ 

 အက်ဥ္းသားမ်ား ျပင္ပကမၻာႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံရာတြင္ စီမံသည့္ စည္းမ်ဥ္း 

ဥပေဒမ်ားနွင့္ ပါ၀င္သူမ်ားမွာ အဘယ္နည္း။  

 ျပင္ပကမၻာႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံရာတြင္ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် မည္သို႔ေျပာင္းလဲ 

လာပါသနည္း။  

ေဆာင္းပါးမ်ားတြင္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အေနျဖင့္ အထက္ပါေမးခြန္းမ်ားကုိ ျပည့္ျပည့္စံုစုုံ 

ေျဖဆုိႏုိင္ျခင္းမရွိပါ။ အထူးသျဖင့္ တတိယေမးခြန္းနွင့္ စပ္လ်ဥ္းျပီးျဖစ္ပါသည္။ 

သုိ႔ရာတြင္ အဆုိပါအေရးပါသည့္အပုိင္းအတြက္ ပိုမိုအေထာက္အပံ့ ျဖစ္ေစရန္ 

ကၽြႏု္ပ္တုိ္႔အေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ထားျပီး လက္ေတြ႕မ်က္ျမင္ကုိအေျခခံသည့္ အခ်က္ 

အလက္ေကာက္ယူမႈ ႏွင့ ္ သုံးသပ္မႈတန္ဖ္ိုးကုိ ေဖာ္ျပရန္ႏွင့္  အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ 

ယင္းတုိ္႔၏မိသားစု၀င္မ်ား၏ကုိယ္ေတြ႕ အေတြ႕ အၾကံဳကုိ ရည္ညႊန္းထားပါသည္။ 

ပထမဦးစြာ လုပ္ေဆာင္မႈနည္းနာအတြက္ ေဖာ္ျပခ်င္ပါသည္။ 
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ကုိလုိနီေခတ္ဥပေဒကုိ အသုံးျပဳျခင္းသည္ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚလွ်က္ ရိွေနဆဲ 

ျဖစ္ပါသည္။  (Frontier 2017).  

ထုိကဲ့သုိ႔ေသာအေျခအေနမ်ိဳးတြင္ အက်ဥ္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ျပင္ပကမၻာႏွင့္ ထိေတြ႕ 

ဆက္ဆံျခင္း ဟူသည္ ့ အက်ဥ္းေထာင္ႏွင့္ လူထုကုိ ၾကားခံဆက္သြယ္ေပးသည့္ 

ထင္သာျမင္သာရွိသည့္ အေျခအေနႏွင့္ အေလ့ အက်င့္တုိ႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းျပီး ပထမျဖစ္ 

ရပ္ေလ့လာမႈတြင္ အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီျဖစ္မႈႏွင့္ ဆက္စပ္အက်ံဳး၀င္မႈကုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ္႔က 

ထည့္သြင္းစဥ္းစားခ့ဲပါသည္။  

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ သုေတသနဆုိင္ရာမူလေမးခြန္းမ်ားမွာေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္ပါသည္။  

 ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အက်ဥ္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ျပင္ပကမၻာႏွင့္ ထိေတြ႕ ဆက္ဆံရာ 

တြင္ မည္သည့္ အခြင္ ့ အလမ္းမ်ား ရရွိခဲ့ပါသည္။ အက်ဥ္းသားမ်ားအတြက္ 

မည္မွ်အေရးပါပါသနည္း။ 

 အက်ဥ္းသားမ်ား ျပင္ပကမၻာႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံရာတြင္ စီမံသည့္ စည္းမ်ဥ္း 

ဥပေဒမ်ားနွင့္ ပါ၀င္သူမ်ားမွာ အဘယ္နည္း။  

 ျပင္ပကမၻာႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံရာတြင္ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် မည္သို႔ေျပာင္းလဲ 

လာပါသနည္း။  

ေဆာင္းပါးမ်ားတြင္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အေနျဖင့္ အထက္ပါေမးခြန္းမ်ားကုိ ျပည့္ျပည့္စံုစုုံ 

ေျဖဆုိႏုိင္ျခင္းမရွိပါ။ အထူးသျဖင့္ တတိယေမးခြန္းနွင့္ စပ္လ်ဥ္းျပီးျဖစ္ပါသည္။ 

သုိ႔ရာတြင္ အဆုိပါအေရးပါသည့္အပုိင္းအတြက္ ပိုမိုအေထာက္အပံ့ ျဖစ္ေစရန္ 

ကၽြႏု္ပ္တုိ္႔အေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ထားျပီး လက္ေတြ႕မ်က္ျမင္ကုိအေျခခံသည့္ အခ်က္ 

အလက္ေကာက္ယူမႈ ႏွင့ ္ သုံးသပ္မႈတန္ဖ္ိုးကုိ ေဖာ္ျပရန္ႏွင့္  အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ 

ယင္းတုိ္႔၏မိသားစု၀င္မ်ား၏ကုိယ္ေတြ႕ အေတြ႕ အၾကံဳကုိ ရည္ညႊန္းထားပါသည္။ 

ပထမဦးစြာ လုပ္ေဆာင္မႈနည္းနာအတြက္ ေဖာ္ျပခ်င္ပါသည္။ 
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နည္းလမ္း 

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ယခုေဆာင္ရြက္မႈသည္ အခ်က္အလက္ေဖာ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ 

အသိပညာေဖာ္ထုတ္ျခင္း ေလ့က်င့္ခန္းျဖစ္ရာ ပူးတြဒဲီဇိုင္းေရးဆြသဲည္ ့ ပူးေပါင္း 

ေလ့လာမႈမွတစ္ဆင့္ ျပည္တြင္းသုေတသနလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ စြမး္ကိုတည္ေဆာက္ 

ေပးသည့္ ပထမအဆင့္လည္းျဖစ္ပါသည္။   

စီမံကိန္း၏ ပထမအဆင့္ကုိ ၂၀၁၇ ခုနွစ ္ ေမလမွ ဒီဇင္ဘာလအထိ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျပီး 

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ သုေတသန၀န္ထမ္းမ်ား စုေဆာင္းျခင္း၊ သုေတသနဒိီဇိုင္းႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား 

အားသင္တန္းပို႔ခ်ျခင္း၊ လက္ရိွစာေပကုိ သံုးသပ္ျခင္း ႏွင့္ (ေျမျပင္ေပၚတြင္ 

လက္ေတြ႕)အခ်က္အလက္ ေကာက္ယူျခင္း ႏွင့္ ေကာက္ယူျပီး ရရွိလာသည့္ 

အခ်က္အလက္မ်ားအား ျပန္လည္ေရးသားေဖာ္ျပမႈကုိ ေခါင္းစဥ္အေၾကာင္းအရာ 

အလုိက္သုံးသပ္ျခင္းတုိ႔ပါ၀င္ပါသည္။ ျမန္မာ သုေတသီအဖြဲ႕တြင္ သုေတသီႏွစ္ဦး 

ျဖစ္သည့္ ဦးသန္းထုိက္နွင့္ ဦးေက်ာ္လင္းႏုိင္၊ သုေတသီလက္ေထာက္ ဦးေအာင္လင္းဦး 

ႏွင့ ္ ေဒၚႏြယ္နီႏွင့္ ၾကီးၾကပ္သူ ဦးခင္ေမာင၀္င္း3 တုိ႔ပါ၀င္ပါသည္။ ေလ့လာမႈအတြက္ 

အခ်က္ အလက္မ်ားကုိ အက်ဥ္းခ်ထိန္းသိမ္းျခင္းဆုိင္ရာ အေမြအႏွစ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည္ ့

ဒိန္းမတ္အေျချပဳ သုေတသီအဖြ႕ဲ၀င္မ်ားမွာ Andrew M. Jefferson (အဓိက 

စံုစမ္းစစ္ေဆးသူႏွင့္ စီမံကိန္းဦးေဆာင္သူ) ၊ Tomas Max Martin (post doc) ၊ Liv S 

                                           
3 The supervisor role was taken over by Kyaw Min San 1 January 2019. 

Gaborit (PhD fellow) ႏွင့ ္ Ergun Cakal (ဥပေဒအၾကံေပး) ႏွင့ ္ စီမံကိန္း အကူ 

Sarah Auener ႏွင့္ Clara von Stöcken တုိ႔ျဖစ္ပါသည္။ 

ဥပေဒမ်ားႏွင့္ စံသတ္္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ တစ္ဆင့္ခံေနရာမွရယူ ထားသည့္ 

ရင္းျမစ္မ်ား (မွတ္တမ္းမ်ား၊ အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ ကုိယ္ေရး အတၴဳပတိ 

မ်ားအပါအ၀င္)ကို သံုးသပ္ျခင္းအားျဖင့္ ၊ သက္ဆုိင္သူ မ်ားႏွင့္ အဆိုပါဆီေလ်ာ္သည့္ 

အေၾကာင္းအရာကုိ သိနားလည္သူမ်ားအား ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္းအားျဖင့္ အခ်က္အ 

လက္မ်ားကုိ စုေဆာင္းပါသည္။ အဖြ႕ဲသည္ ခ်ိတ္ဆက္ျပီးျဖစ္သည့္ေနရာမ်ားသုိ႔ 

ေလးၾကိမ္သြားေရာက္ခဲ့ျပီး အဆုိပါ အေၾကာင္းအရာကုိ ေျပာဆုိႏုိင္သည့္သူမ်ားအား 

လက္လွမ္းမီႏိုင္ခြင့္ရရွိခဲ့ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ္႔၏ သုေတသနသည္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး အတုိင္း 

အတာ (သုိ႔) အုပ္စုအားလုံးအတြက္ နမူနာကုိယ္စားျပဳမႈကုိ မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ 

ေသာ္လည္း သြားေရာက္ေလ့လာမႈခရီးစဥ္ မ်ားတြင္ အခ်က္အလက္ကုိ ျမိဳ႕ျပ (သုိ႔) 

ဗမာဟူသည့္ အခ်က္မ်ားကုိ ေစာင္းမေပးဘဲ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အာမခံ 

ရပါသည္။  

ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ားကုိ ပ်မ္းမွ်တစ္နာရီ သတ္မွတ္ကာ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ေတြ႕ဆုံ 

ေမးျမန္းသူႏွစ္ဦးက ေတြ႕ဆုံျပီး (ဥပမာ - ေရွ႕ေနအုပ္စုမ်ား (သို႔) အက်ဥ္းသားေဟာင္း 

မ်ားႏွင့္ ယင္းတုိ္႔၏ မိသားစု၀င္မ်ားႏွင့္) တစ္ဦးခ်င္းႏွင့္ အုပ္စုလုိက္ေတြ႕ ဆုံေမးျမန္း 

မႈပံုစံႏွစ္ခုစလုံးပါ၀င္ပါသည္။ ေမးခြန္းမ်ားသည္ အဖြင့္ေမးခြန္းမ်ားျဖစ္ျပီး 

ေထာင္၀င္စာေတြ႕သည့္ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား၊  ေကာင္းရာ 
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နည္းလမ္း 

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ယခုေဆာင္ရြက္မႈသည္ အခ်က္အလက္ေဖာ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ 

အသိပညာေဖာ္ထုတ္ျခင္း ေလ့က်င့္ခန္းျဖစ္ရာ ပူးတြဒဲီဇိုင္းေရးဆြသဲည္ ့ ပူးေပါင္း 

ေလ့လာမႈမွတစ္ဆင့္ ျပည္တြင္းသုေတသနလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ စြမး္ကိုတည္ေဆာက္ 

ေပးသည့္ ပထမအဆင့္လည္းျဖစ္ပါသည္။   

စီမံကိန္း၏ ပထမအဆင့္ကုိ ၂၀၁၇ ခုနွစ ္ ေမလမွ ဒီဇင္ဘာလအထိ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျပီး 

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ သုေတသန၀န္ထမ္းမ်ား စုေဆာင္းျခင္း၊ သုေတသနဒိီဇိုင္းႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား 

အားသင္တန္းပို႔ခ်ျခင္း၊ လက္ရိွစာေပကုိ သံုးသပ္ျခင္း ႏွင့္ (ေျမျပင္ေပၚတြင္ 

လက္ေတြ႕)အခ်က္အလက္ ေကာက္ယူျခင္း ႏွင့္ ေကာက္ယူျပီး ရရွိလာသည့္ 

အခ်က္အလက္မ်ားအား ျပန္လည္ေရးသားေဖာ္ျပမႈကုိ ေခါင္းစဥ္အေၾကာင္းအရာ 

အလုိက္သုံးသပ္ျခင္းတုိ႔ပါ၀င္ပါသည္။ ျမန္မာ သုေတသီအဖြဲ႕တြင္ သုေတသီႏွစ္ဦး 

ျဖစ္သည့္ ဦးသန္းထုိက္နွင့္ ဦးေက်ာ္လင္းႏုိင္၊ သုေတသီလက္ေထာက္ ဦးေအာင္လင္းဦး 

ႏွင့ ္ ေဒၚႏြယ္နီႏွင့္ ၾကီးၾကပ္သူ ဦးခင္ေမာင၀္င္း3 တုိ႔ပါ၀င္ပါသည္။ ေလ့လာမႈအတြက္ 

အခ်က္ အလက္မ်ားကုိ အက်ဥ္းခ်ထိန္းသိမ္းျခင္းဆုိင္ရာ အေမြအႏွစ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည္ ့

ဒိန္းမတ္အေျချပဳ သုေတသီအဖြ႕ဲ၀င္မ်ားမွာ Andrew M. Jefferson (အဓိက 

စံုစမ္းစစ္ေဆးသူႏွင့္ စီမံကိန္းဦးေဆာင္သူ) ၊ Tomas Max Martin (post doc) ၊ Liv S 

                                           
3 The supervisor role was taken over by Kyaw Min San 1 January 2019. 

Gaborit (PhD fellow) ႏွင့ ္ Ergun Cakal (ဥပေဒအၾကံေပး) ႏွင့ ္ စီမံကိန္း အကူ 

Sarah Auener ႏွင့္ Clara von Stöcken တုိ႔ျဖစ္ပါသည္။ 

ဥပေဒမ်ားႏွင့္ စံသတ္္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ တစ္ဆင့္ခံေနရာမွရယူ ထားသည့္ 

ရင္းျမစ္မ်ား (မွတ္တမ္းမ်ား၊ အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ ကုိယ္ေရး အတၴဳပတိ 

မ်ားအပါအ၀င္)ကို သံုးသပ္ျခင္းအားျဖင့္ ၊ သက္ဆုိင္သူ မ်ားႏွင့္ အဆိုပါဆီေလ်ာ္သည့္ 

အေၾကာင္းအရာကုိ သိနားလည္သူမ်ားအား ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္းအားျဖင့္ အခ်က္အ 

လက္မ်ားကုိ စုေဆာင္းပါသည္။ အဖြ႕ဲသည္ ခ်ိတ္ဆက္ျပီးျဖစ္သည့္ေနရာမ်ားသုိ႔ 

ေလးၾကိမ္သြားေရာက္ခဲ့ျပီး အဆုိပါ အေၾကာင္းအရာကုိ ေျပာဆုိႏုိင္သည့္သူမ်ားအား 

လက္လွမ္းမီႏိုင္ခြင့္ရရွိခဲ့ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ္႔၏ သုေတသနသည္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး အတုိင္း 

အတာ (သုိ႔) အုပ္စုအားလုံးအတြက္ နမူနာကုိယ္စားျပဳမႈကုိ မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ 

ေသာ္လည္း သြားေရာက္ေလ့လာမႈခရီးစဥ္ မ်ားတြင္ အခ်က္အလက္ကုိ ျမိဳ႕ျပ (သုိ႔) 

ဗမာဟူသည့္ အခ်က္မ်ားကုိ ေစာင္းမေပးဘဲ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အာမခံ 

ရပါသည္။  

ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ားကုိ ပ်မ္းမွ်တစ္နာရီ သတ္မွတ္ကာ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ေတြ႕ဆုံ 

ေမးျမန္းသူႏွစ္ဦးက ေတြ႕ဆုံျပီး (ဥပမာ - ေရွ႕ေနအုပ္စုမ်ား (သို႔) အက်ဥ္းသားေဟာင္း 

မ်ားႏွင့္ ယင္းတုိ္႔၏ မိသားစု၀င္မ်ားႏွင့္) တစ္ဦးခ်င္းႏွင့္ အုပ္စုလုိက္ေတြ႕ ဆုံေမးျမန္း 

မႈပံုစံႏွစ္ခုစလုံးပါ၀င္ပါသည္။ ေမးခြန္းမ်ားသည္ အဖြင့္ေမးခြန္းမ်ားျဖစ္ျပီး 

ေထာင္၀င္စာေတြ႕သည့္ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား၊  ေကာင္းရာ 
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ေကာင္းက်ိဳး၊ မိသားစုႏွင့္ ေထာင္တြင္းဘ၀အေပၚ သက္ေရာက္မႈရိွျခင္းတုိ႔ကုိ 

သိနားလည္ေစရန္ ေမးျမန္းထားပါသည္။ စုစုေပါင္း ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈ ၇၅ ခု 

ျပဳလုပ္ခဲ့ျပီး အမ်ိဳးသားအက်ဥ္းသားေဟာင္းႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးအက်ဥ္းသူေဟာင္းမ်ားႏွင့္ 

ယင္းတုိ႔၏ မိသားစု၀င္မ်ား၊ ယခင္က ျပစ္ခ်က္ေဟာင္းရွိသည့္အက်ဥ္းသားမ်ား၊ 

ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားပါ၀င္ခဲ့ပါသည္။ တရား၀င္ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ားႏွင့္ မွတ္တမ္းယူ 

သည့္ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ားကုိ ျပစ္မႈဆုိင္ရာေရွ႕ေနမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆာင္ရြက္ခဲ့ျပီး 

အက်ဥ္းေထာင္ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္လည္း အလြတ္သေဘာႏွင့္ သင့္သလုိေတြ႕ 

ဆုံခဲ့ပါသည္။ သုေတသနအဖြဲ႕သည္ ေထာင္၀င္စာ ေတြ႕ျခင္းလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့ ္

ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းသည့္ေနရာမ်ားကုိလည္း သြားေရာက္ေလ့လာခ့ဲျပီး မ်ားေသာ 

အားျဖင့္ တရားရုံးႏွင့ ္ ရဲအခ်ဳပ္ကုိ သြားေရာက္ေလ့လာခ့ဲျပီး ေထာင္အခ်ိဳ႕ႏွင္ ့

အလုပ္စခန္းအခ်ိဳ႕ကုိလည္း သြားေရာက္ခဲ့ပါသည္။ (ဥပမာ - လွဴဒါန္းမႈမ်ား (သုိ႔) 

အလြတ္သေဘာသြားေရာက္မႈမ်ား) 

ေျမျပင္တြင္ေလ့လာမႈမ်ားႏွင့္အတူ ဦးသန္းထုိက္ႏွင့္ ေဒၚႏြယ္နီတုိ႔က ဥပေဒဆုိင္ရာ 

သုံးသပ္မႈကုိ Ergun Cakal ၏ ပံ့ပိုးေထာက္ကူမႈျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ အဆုိပါ 

သုံးသပ္မႈသည္ ဆက္စပ္ေနသည့္ ျပည္တြင္းဥပေဒမ်ား၊ နည္း ဥပေဒမ်ားႏွင့္ 

လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့ ္ မူမ်ားအရ လိုေနသည္ ့

ကြာဟခ်က္မ်ား ကုိ ေဖာ္ျပျခင္းအပါအ၀င္ ဥပေဒမူေဘာင္၏ အရည္အေသြးႏွင့္ 

ကုိက္ညီမႈတုိ႔ကို အကဲ ျဖတ္ထားပါသည္။ စီမံကိန္း ၏ ဒုတိယအဆင့္တြင္ ထပ္မံေလ့ 

လာဖတ္ရွဳျခင္း၊ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ားကုိ ေရးသားထားျခင္း၊ သုံးသပ္မႈအတြက္ 

အေၾကာင္းအရာေခါင္းစဥ္မ်ားကုိေဖာ္ျပျခင္း၊ အုပ္စုလုိက္ သင္တန္းေပးျခင္း၊ တစ္ဦးခ်င္း 

လမ္းညႊန္ေပးျခင္းႏွင့္ ယခု မိတ္ဆက္မႈတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္းပင္ စာတမ္း 

ေလးခုကုိ ေရးသားျခင္းတုိ႔ပါ၀င္ပါသည္။ 

သရုပ္ခြဲျခင္းသုေတသနကုိ ေဆာင္ရြက္ရန္ ပထမဆုံးအခ်က္မွာ တကယ့္လက္ေတြ႕ 

ဘ၀တြင္ လူအမ်ားစု လုပ္ေဆာင္ေနသည့္အရာ၊ ၎တုိ႔ လုပ္ေဆာင္ေနမႈအတြက္ 

၎တုိ႔၏ေျပာၾကားမႈကုိ အာရံုစိုက္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ (Dewalt and Dewalt 2011) 

ယင္းသည္ ကုိယ္တိုင္ေတြ႕ျမင္မႈႏွင့္ ကုိယ္ေတြ႕အေတြ႕အၾကံဳမ်ားက ေဖာ္ျပသည္ ့

အရည္အေသြးဆုိင္ရာသုေတသန (qualitative research) ပံုစံတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ 

သရုပ္ခြဲကာသုေတသန လုပ္ေဆာင္သူ၏ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ၎တုိ႔ျမင္ေတြ႕မႈ၊ 

ၾကားမႈ (ႏွင့ ္တစ္ခါတစ္ရံ တစ္ဆင့္ခံရင္းျမစ္မ်ား ျဖစ္သည့္ ကိုယ္တုိင္ေရးအတၴဳပတိမ်ား၊ 

မူ၀ါဒဆုိင္ရာ စာတမ္းမ်ား (သုိ႔) မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားမွ ဖတ္ရွဳထားမႈ) တို႔ အေပၚ 

အေျချပဳထားပါသည္။ အဆုိပါျဖစ္ရပ္ေလ့လာမႈအတြက္ မတူညီသည့္ ခ်ဥ္းကပ္မႈ 

နည္းလမ္းတစ္ခုမွာ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ အမ်ားျပည္သူ၏စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကုိ 

ေဖာ္ျပျပီး လက္ေတြ႕လုပ္ထုံးလုပ္နည္းတြင္ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ အေျပာင္း 

အလဲကုိ နားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္၊ ခ်မွတ္ရန္ႏွင့္ ထိန္းသိမ္းရန္ အေရးပါ သည္ ့

လက္ေတြ႕ျဖစ္ပ်က္ေနသည့္ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားေသာေၾကာင့္  

လက္ေတြ႕မ်က္ျမင္ကုိ အေျခခံ သည့္၊ လက္ေတြ႕ကြင္းဆင္းထားမႈအေပၚ အေျခ 
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ေကာင္းက်ိဳး၊ မိသားစုႏွင့္ ေထာင္တြင္းဘ၀အေပၚ သက္ေရာက္မႈရိွျခင္းတုိ႔ကုိ 

သိနားလည္ေစရန္ ေမးျမန္းထားပါသည္။ စုစုေပါင္း ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈ ၇၅ ခု 

ျပဳလုပ္ခဲ့ျပီး အမ်ိဳးသားအက်ဥ္းသားေဟာင္းႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးအက်ဥ္းသူေဟာင္းမ်ားႏွင့္ 

ယင္းတုိ႔၏ မိသားစု၀င္မ်ား၊ ယခင္က ျပစ္ခ်က္ေဟာင္းရွိသည့္အက်ဥ္းသားမ်ား၊ 

ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားပါ၀င္ခဲ့ပါသည္။ တရား၀င္ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ားႏွင့္ မွတ္တမ္းယူ 

သည့္ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ားကုိ ျပစ္မႈဆုိင္ရာေရွ႕ေနမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆာင္ရြက္ခဲ့ျပီး 

အက်ဥ္းေထာင္ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္လည္း အလြတ္သေဘာႏွင့္ သင့္သလုိေတြ႕ 

ဆုံခဲ့ပါသည္။ သုေတသနအဖြဲ႕သည္ ေထာင္၀င္စာ ေတြ႕ျခင္းလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့ ္

ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းသည့္ေနရာမ်ားကုိလည္း သြားေရာက္ေလ့လာခ့ဲျပီး မ်ားေသာ 

အားျဖင့္ တရားရုံးႏွင့ ္ ရဲအခ်ဳပ္ကုိ သြားေရာက္ေလ့လာခ့ဲျပီး ေထာင္အခ်ိဳ႕ႏွင္ ့

အလုပ္စခန္းအခ်ိဳ႕ကုိလည္း သြားေရာက္ခဲ့ပါသည္။ (ဥပမာ - လွဴဒါန္းမႈမ်ား (သုိ႔) 

အလြတ္သေဘာသြားေရာက္မႈမ်ား) 

ေျမျပင္တြင္ေလ့လာမႈမ်ားႏွင့္အတူ ဦးသန္းထုိက္ႏွင့္ ေဒၚႏြယ္နီတုိ႔က ဥပေဒဆုိင္ရာ 

သုံးသပ္မႈကုိ Ergun Cakal ၏ ပံ့ပိုးေထာက္ကူမႈျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ အဆုိပါ 

သုံးသပ္မႈသည္ ဆက္စပ္ေနသည့္ ျပည္တြင္းဥပေဒမ်ား၊ နည္း ဥပေဒမ်ားႏွင့္ 

လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့ ္ မူမ်ားအရ လိုေနသည္ ့

ကြာဟခ်က္မ်ား ကုိ ေဖာ္ျပျခင္းအပါအ၀င္ ဥပေဒမူေဘာင္၏ အရည္အေသြးႏွင့္ 

ကုိက္ညီမႈတုိ႔ကို အကဲ ျဖတ္ထားပါသည္။ စီမံကိန္း ၏ ဒုတိယအဆင့္တြင္ ထပ္မံေလ့ 

လာဖတ္ရွဳျခင္း၊ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ားကုိ ေရးသားထားျခင္း၊ သုံးသပ္မႈအတြက္ 

အေၾကာင္းအရာေခါင္းစဥ္မ်ားကုိေဖာ္ျပျခင္း၊ အုပ္စုလုိက္ သင္တန္းေပးျခင္း၊ တစ္ဦးခ်င္း 

လမ္းညႊန္ေပးျခင္းႏွင့္ ယခု မိတ္ဆက္မႈတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္းပင္ စာတမ္း 

ေလးခုကုိ ေရးသားျခင္းတုိ႔ပါ၀င္ပါသည္။ 

သရုပ္ခြဲျခင္းသုေတသနကုိ ေဆာင္ရြက္ရန္ ပထမဆုံးအခ်က္မွာ တကယ့္လက္ေတြ႕ 

ဘ၀တြင္ လူအမ်ားစု လုပ္ေဆာင္ေနသည့္အရာ၊ ၎တုိ႔ လုပ္ေဆာင္ေနမႈအတြက္ 

၎တုိ႔၏ေျပာၾကားမႈကုိ အာရံုစိုက္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ (Dewalt and Dewalt 2011) 

ယင္းသည္ ကုိယ္တိုင္ေတြ႕ျမင္မႈႏွင့္ ကုိယ္ေတြ႕အေတြ႕အၾကံဳမ်ားက ေဖာ္ျပသည္ ့

အရည္အေသြးဆုိင္ရာသုေတသန (qualitative research) ပံုစံတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ 

သရုပ္ခြဲကာသုေတသန လုပ္ေဆာင္သူ၏ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ၎တုိ႔ျမင္ေတြ႕မႈ၊ 

ၾကားမႈ (ႏွင့ ္တစ္ခါတစ္ရံ တစ္ဆင့္ခံရင္းျမစ္မ်ား ျဖစ္သည့္ ကိုယ္တုိင္ေရးအတၴဳပတိမ်ား၊ 

မူ၀ါဒဆုိင္ရာ စာတမ္းမ်ား (သုိ႔) မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားမွ ဖတ္ရွဳထားမႈ) တို႔ အေပၚ 

အေျချပဳထားပါသည္။ အဆုိပါျဖစ္ရပ္ေလ့လာမႈအတြက္ မတူညီသည့္ ခ်ဥ္းကပ္မႈ 

နည္းလမ္းတစ္ခုမွာ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ အမ်ားျပည္သူ၏စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကုိ 

ေဖာ္ျပျပီး လက္ေတြ႕လုပ္ထုံးလုပ္နည္းတြင္ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ အေျပာင္း 

အလဲကုိ နားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္၊ ခ်မွတ္ရန္ႏွင့္ ထိန္းသိမ္းရန္ အေရးပါ သည္ ့

လက္ေတြ႕ျဖစ္ပ်က္ေနသည့္ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားေသာေၾကာင့္  

လက္ေတြ႕မ်က္ျမင္ကုိ အေျခခံ သည့္၊ လက္ေတြ႕ကြင္းဆင္းထားမႈအေပၚ အေျခ 
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ျပဳသည့္ အခ်က္အလက္သည္ မူ၀ါဒ၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္ အမ်ား ျပည္သူ၏ 

သေဘာထားမ်ားခ်မွတ္ရာတြင္ မ်ားစြာတန္ဖိုးရွိပါသည္။(Merry 2009) အဆုိပါ 

အသိရွိမႈကုိ မၾကာခဏ ဆုိသလုိ အင္အားရွိသည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်သူမ်ားက 

အသံမထြက္ေစရန္ျဖစ္ေစ(သုိ႔)ဥပေဒကုိေက်ာ္လြန္ကာျဖစ္ေစ ေဆာင္ရြက္ထားပါသည္။ 

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အဆုိပါသိနားလည္မႈကုိ မၾကိဳဆုိပါ (သုိ႔) အေရးမၾကီးဟု 

မွတ္ယူ ထားပါသည္။  ထုိက့ဲသုိ႔ေသာသိနားလည္မႈမ်ားကုိသီအိုရီအရျဖစ္ေစ၊ 

ႏုိင္ငံတကာသုေတသန စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား အရ ျဖစ္ေစ ရရွိလာႏ္ုိင္ပါသည္။   

 

စာတမ္းေလးခုႏွင့္မိတ္ဆက္ျခင္း  

ယခုအခ်က္အလက္ေကာက္ယူမႈတြင္ ေဖာ္ျပသည့္ေဆာင္းပါးတစ္ခုစီကို သီးျခားစီ 

ဖတ္ရွဳႏိုင္ျပီး အေထာက္အကူျပဳ သည့္ အေၾကာင္းအခ်က္အလက္မ်ားပါ၀င္ပါသည္။ 

သုိ႔ရာတြင္ ယင္းတုိ႔သည္ တစ္ခုနွင့္္တစ္ခု အျပန္အလွန္ အေထာက္အကူ ျပဳပါသည္။ 

ယင္းတုိ႔သည္ ေအာက္ပါအေၾကာငး္အရာမ်ားျဖင့္ ဆက္စပ္ေနပါသည္။  

မတူညီသည့္ေနရာအမ်ိဳးမိ်ဳးရိွ ေထာင္၀င္စာေတြ႕မႈအေလ့အက်င့္မ်ား - 

ယခုစာတမ္းသည္ ရအဲခ်ဳပ္၊ တရားရုံး အခ်ဳပ္၊ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားႏွင့္ အလုပ္ 

စခန္းမ်ားတြင္ သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံမႈမ်ားကုိ ႏိႈင္းယွဥ္ထားပါသည္။ ေနရာ အမ်ိဳးမ်ိဳး 

အေပၚမူတည္ကာ သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံသည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား ကြလဲြသဲည္ကို 

ေဖာ္ထုတ္ထားသည့္ အဆုိပါေဆာင္းပါးသည္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုေ၀းကြာသည့္ 

အဆုိပါေနရာမ်ား၏ အေသးစိတ္ကုိ စာဖတ္သူအားတင္ျပ ထားသျဖင့္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ 

ထားသည့္ေနရာမ်ားကုိ ႏိႈင္းယွဥ္သုံးသပ္ထားျခင္းအားျဖင့္ လက္ရိွ စာေပဆုိင္ရာ 

သုံးသပ္မႈကုိ အေထာက္အပ့ံျဖစ္ေစပါသည္။ ေဒၚႏြယ္နီက အဆုိပါ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားသည့္ 

ေနရာမ်ား၏လုပ္ေဆာင္မႈတာ၀န္သည္ တစ္သတ္မတ္တည္းမဟုတ္သျဖင့္ ရရွိသည္ ့

အေတြ႕အၾကံဳမ်ားသည္ မတူညီေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။  
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ျပဳသည့္ အခ်က္အလက္သည္ မူ၀ါဒ၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္ အမ်ား ျပည္သူ၏ 

သေဘာထားမ်ားခ်မွတ္ရာတြင္ မ်ားစြာတန္ဖိုးရွိပါသည္။(Merry 2009) အဆုိပါ 

အသိရွိမႈကုိ မၾကာခဏ ဆုိသလုိ အင္အားရွိသည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်သူမ်ားက 

အသံမထြက္ေစရန္ျဖစ္ေစ(သုိ႔)ဥပေဒကုိေက်ာ္လြန္ကာျဖစ္ေစ ေဆာင္ရြက္ထားပါသည္။ 

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အဆုိပါသိနားလည္မႈကုိ မၾကိဳဆုိပါ (သုိ႔) အေရးမၾကီးဟု 

မွတ္ယူ ထားပါသည္။  ထုိက့ဲသုိ႔ေသာသိနားလည္မႈမ်ားကုိသီအိုရီအရျဖစ္ေစ၊ 

ႏုိင္ငံတကာသုေတသန စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား အရ ျဖစ္ေစ ရရွိလာႏ္ုိင္ပါသည္။   

 

စာတမ္းေလးခုႏွင့္မိတ္ဆက္ျခင္း  

ယခုအခ်က္အလက္ေကာက္ယူမႈတြင္ ေဖာ္ျပသည့္ေဆာင္းပါးတစ္ခုစီကို သီးျခားစီ 

ဖတ္ရွဳႏိုင္ျပီး အေထာက္အကူျပဳ သည့္ အေၾကာင္းအခ်က္အလက္မ်ားပါ၀င္ပါသည္။ 

သုိ႔ရာတြင္ ယင္းတုိ႔သည္ တစ္ခုနွင့္္တစ္ခု အျပန္အလွန္ အေထာက္အကူ ျပဳပါသည္။ 

ယင္းတုိ႔သည္ ေအာက္ပါအေၾကာငး္အရာမ်ားျဖင့္ ဆက္စပ္ေနပါသည္။  

မတူညီသည့္ေနရာအမ်ိဳးမိ်ဳးရိွ ေထာင္၀င္စာေတြ႕မႈအေလ့အက်င့္မ်ား - 

ယခုစာတမ္းသည္ ရအဲခ်ဳပ္၊ တရားရုံး အခ်ဳပ္၊ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားႏွင့္ အလုပ္ 

စခန္းမ်ားတြင္ သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံမႈမ်ားကုိ ႏိႈင္းယွဥ္ထားပါသည္။ ေနရာ အမ်ိဳးမ်ိဳး 

အေပၚမူတည္ကာ သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံသည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား ကြလဲြသဲည္ကို 

ေဖာ္ထုတ္ထားသည့္ အဆုိပါေဆာင္းပါးသည္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုေ၀းကြာသည့္ 

အဆုိပါေနရာမ်ား၏ အေသးစိတ္ကုိ စာဖတ္သူအားတင္ျပ ထားသျဖင့္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ 

ထားသည့္ေနရာမ်ားကုိ ႏိႈင္းယွဥ္သုံးသပ္ထားျခင္းအားျဖင့္ လက္ရိွ စာေပဆုိင္ရာ 

သုံးသပ္မႈကုိ အေထာက္အပ့ံျဖစ္ေစပါသည္။ ေဒၚႏြယ္နီက အဆုိပါ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားသည့္ 

ေနရာမ်ား၏လုပ္ေဆာင္မႈတာ၀န္သည္ တစ္သတ္မတ္တည္းမဟုတ္သျဖင့္ ရရွိသည္ ့

အေတြ႕အၾကံဳမ်ားသည္ မတူညီေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။  
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သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံျခင္း၏တန္ဖုိး - အက်ဥ္းေထာင္မ်ားကုိ သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံျခင္း၏ 

အရည္အေသြးအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိေစသည့္ အခ်က္မ်ားကုိ စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္း  

အဆုိပါစာတမ္းက အက်ဥ္းေထာင္သုိ႕သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံမႈပံုစံမ်ားကုိ ဖြဲ႕စည္းထားရိွပံု၊ 

စီစဥ္ပံုႏွင့ ္အေတြ႕အၾကံဳ ရရိွပံုကုိ ဆန္းစစ္ထားပါသည္။  စေကာ့တလန္၊ ယူေကႏွင့္ 

ရုရွားသုိ႔သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့သည့္ အေတြ႕အၾကံဳကုိ ေဖာ္ျပထားသည့္ စာေပဆုိင္ရာ 

သုံးသပ္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းျပီး မိသားစု၀င္မ်ားႏွင့ ္ အက်ဥ္းသားမ်ား၏ ရွဳေထာင့္အျမင္မွ 

ၾကည့္လွ်င္ ေနရာ၊ အခ်ိန္ႏွင့ ္ ပုဂ ၢလိကလြတ္လပ္မႈတို႔၏ အေရးပါမႈက သြားေရာက္ 

ေတြ႕ဆုံမႈ၏ အရည္အေသြး အေပၚသက္ေရာက္မႈ ရိွေစသည့္ အခ်က္မ်ားျဖစ္သည္ဟု  

ဦးေအာင္လင္းဦးက ေဆြးေႏြးထားပါသည္။ အက်ဥး္ ေထာင္မ်ားႏွင့ ္အက်ဥ္းေထာင္သုိ႔ 

လာေရာက္ေတြ႕ဆုံသူမ်ား၏ လူမ်ားျပည့္က်ပ္ေနသည့္၊ ခဏတာေတြ႕ဆုံရ သည့္၊ 

သီးသန္႔ေတြ႕ဆုံမႈမဟုတ္သည္ ့အေတြ႕အၾကံဳမ်ားအေပၚအေျချပဳကာ လာေရာက္ေတြ႕ 

ဆုံမႈ၏ အရည္အေသြးကုိ တုိးတက္ေစရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ဦးေအာင္လင္းဦးက 

ေထာက္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ျပီး လာေရာက္ေတြ႕ဆုံမႈမ်ားကုိ ဆႏၵရွိသည့္ အျပဳသေဘာ 

သက္ေရာက္မႈမ်ားရရွိေစလုိလွ်င္ ေဖာ္ျပပါ အခ်က္မ်ားကုိ အေလးေပးသင့္ေၾကာင္း 

ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ပါသည္။    

 

လာေရာက္ေတြ႕ဆုံမႈမရရွိသည့္ အက်ဥ္းသားမ်ား၏ အေျခအေနမ်ား - 

ယခုစာတမ္းသည္ က်ယ္ျပန္႔သည့္ စာေပ ဆုိင္ရာသုံးသပ္မႈတြင္ လ်စ္လ်ဴျပဳထားသည့္ 

ေတြ႕ဆုံမႈမ်ားကုိ အေလးေပးေဖာ္ျပထားပါသည္။ အေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ 

လာေရာက္ေတြ႕ဆုံမႈ မရရိွသည့္သူမ်ားအေပၚ အာရုံစုိက္ထားပါသည္။ ယခု စာတမ္း၏ 

ထူးျခား သည့္အခ်က္မွာ ျမန္မာနိုင္ငံရွိ လာေရာက္တြ႕ဆုံမႈ ကုိလက္မခံႏုိင္သည့္ 

အေျခအေနမ်ား ((သုိ႔) အတိတ္တြင္ မရိွခဲ့သည့္အေျခအေနမ်ားကုိ  ေဖာ္ျပရန္ျဖစ္ပါ 

သည္။ ထိခိုက္နစ္နာလြယ္သည့္  အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းျပီး ယခင္ကတည္းက 

ရိွသည့္ စာေပသုံးသပ္မႈကုိ တင္ျပမႈနွင့္ အဆုိပါ အေျခအေနမ်ားကုိ သုံးသပ္မႈကုိ 

ဦးသန္းထုိက္က ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ယင္းတုိ႔မည္သူမည္၀ါျဖစ္သည္ဟူသည့္ 

အခ်က္ေပၚတြင္ အေလး ေပးျခင္းမဟုတ္ဘဲ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္းတြင္ မည္သူ႔ကုိ 

မဆုိ ထိခိုက္အားနည္း လြယ္ေစသည့္ အေျခအေနမ်ားကုိ အေလးထားေဖာ္ျပပါသည္။ 

အက်ဥ္းေထာင္သုိ႔လာေရာက္ေတြ႕ဆုံမႈကုိ မမွ်မတခြင့္ျပဳေပးျခင္းအား ဆန္းစစ္ျခင္း - 

အဆုိပါစာတမ္းသည္ အက်ဥ္းသားအားလုံးကုိ အက်ဥ္းေထာင္ ေထာင္၀င္စာ 

ေတြ႕ျခင္းကုိ လက္လွမ္းမီေစရန္ တူညီစြာ ခြင့္ျပဳေပး ထားျခင္းမရိွပ ဲ မည္သူက 

ေထာင္၀င္စာလက္ခံႏုိင္ျပီး မည္သူက ေထာင္၀င္စာလက္မခံႏုိင္ဟူသည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ 

ကုိ ခ်မွတ္သည့္ အခ်က္မ်ားကုိ ေလ့လာဆန္းစစ္ပါသည္။     ျပစ္ဒဏ္ကာလ ၾကာျမင့္ 

မႈ၏ သက္ေရာက္မႈႏွင့္ လႊမ္းမုိးမႈ၊ အက်ဥ္းသား/ေထာင္၀င္စာလာေတြ႕သူ၏ 

ေစ့စပ္ညိွႏိႈင္းသည့္ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္ အက်ဥ္းေထာင္၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး 

အရည္အေသြးတုိ႔သည္ ေထာင္၀င္စာေတြ႕ျခင္းအား လက္လွမ္းမီ ႏိုင္မႈ ႏွင့ ္ စပ္လ်ဥ္း 

သည့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးအဖုံဖုံျဖစ္ေနသည့္ အေျခအေနကုိ သိနားလည္ေစရန္ ဦးေက်ာ္လင္းႏိုင္ 

က သုံးသပ္ပါသည္။ 

35tusOf;om;rsm;\ axmifjyifyavmuESifh qufoG,frI



 
သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံျခင္း၏တန္ဖုိး - အက်ဥ္းေထာင္မ်ားကုိ သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံျခင္း၏ 

အရည္အေသြးအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိေစသည့္ အခ်က္မ်ားကုိ စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္း  

အဆုိပါစာတမ္းက အက်ဥ္းေထာင္သုိ႕သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံမႈပံုစံမ်ားကုိ ဖြဲ႕စည္းထားရိွပံု၊ 

စီစဥ္ပံုႏွင့ ္အေတြ႕အၾကံဳ ရရိွပံုကုိ ဆန္းစစ္ထားပါသည္။  စေကာ့တလန္၊ ယူေကႏွင့္ 

ရုရွားသုိ႔သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့သည့္ အေတြ႕အၾကံဳကုိ ေဖာ္ျပထားသည့္ စာေပဆုိင္ရာ 

သုံးသပ္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းျပီး မိသားစု၀င္မ်ားႏွင့ ္ အက်ဥ္းသားမ်ား၏ ရွဳေထာင့္အျမင္မွ 

ၾကည့္လွ်င္ ေနရာ၊ အခ်ိန္ႏွင့ ္ ပုဂ ၢလိကလြတ္လပ္မႈတို႔၏ အေရးပါမႈက သြားေရာက္ 

ေတြ႕ဆုံမႈ၏ အရည္အေသြး အေပၚသက္ေရာက္မႈ ရိွေစသည့္ အခ်က္မ်ားျဖစ္သည္ဟု  

ဦးေအာင္လင္းဦးက ေဆြးေႏြးထားပါသည္။ အက်ဥး္ ေထာင္မ်ားႏွင့ ္အက်ဥ္းေထာင္သုိ႔ 

လာေရာက္ေတြ႕ဆုံသူမ်ား၏ လူမ်ားျပည့္က်ပ္ေနသည့္၊ ခဏတာေတြ႕ဆုံရ သည့္၊ 

သီးသန္႔ေတြ႕ဆုံမႈမဟုတ္သည္ ့အေတြ႕အၾကံဳမ်ားအေပၚအေျချပဳကာ လာေရာက္ေတြ႕ 

ဆုံမႈ၏ အရည္အေသြးကုိ တုိးတက္ေစရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ဦးေအာင္လင္းဦးက 

ေထာက္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ျပီး လာေရာက္ေတြ႕ဆုံမႈမ်ားကုိ ဆႏၵရွိသည့္ အျပဳသေဘာ 

သက္ေရာက္မႈမ်ားရရွိေစလုိလွ်င္ ေဖာ္ျပပါ အခ်က္မ်ားကုိ အေလးေပးသင့္ေၾကာင္း 

ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ပါသည္။    

 

လာေရာက္ေတြ႕ဆုံမႈမရရွိသည့္ အက်ဥ္းသားမ်ား၏ အေျခအေနမ်ား - 

ယခုစာတမ္းသည္ က်ယ္ျပန္႔သည့္ စာေပ ဆုိင္ရာသုံးသပ္မႈတြင္ လ်စ္လ်ဴျပဳထားသည့္ 

ေတြ႕ဆုံမႈမ်ားကုိ အေလးေပးေဖာ္ျပထားပါသည္။ အေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ 

လာေရာက္ေတြ႕ဆုံမႈ မရရိွသည့္သူမ်ားအေပၚ အာရုံစုိက္ထားပါသည္။ ယခု စာတမ္း၏ 

ထူးျခား သည့္အခ်က္မွာ ျမန္မာနိုင္ငံရွိ လာေရာက္တြ႕ဆုံမႈ ကုိလက္မခံႏုိင္သည့္ 

အေျခအေနမ်ား ((သုိ႔) အတိတ္တြင္ မရိွခဲ့သည့္အေျခအေနမ်ားကုိ  ေဖာ္ျပရန္ျဖစ္ပါ 

သည္။ ထိခိုက္နစ္နာလြယ္သည့္  အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းျပီး ယခင္ကတည္းက 

ရိွသည့္ စာေပသုံးသပ္မႈကုိ တင္ျပမႈနွင့္ အဆုိပါ အေျခအေနမ်ားကုိ သုံးသပ္မႈကုိ 

ဦးသန္းထုိက္က ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ယင္းတုိ႔မည္သူမည္၀ါျဖစ္သည္ဟူသည့္ 

အခ်က္ေပၚတြင္ အေလး ေပးျခင္းမဟုတ္ဘဲ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္းတြင္ မည္သူ႔ကုိ 

မဆုိ ထိခိုက္အားနည္း လြယ္ေစသည့္ အေျခအေနမ်ားကုိ အေလးထားေဖာ္ျပပါသည္။ 

အက်ဥ္းေထာင္သုိ႔လာေရာက္ေတြ႕ဆုံမႈကုိ မမွ်မတခြင့္ျပဳေပးျခင္းအား ဆန္းစစ္ျခင္း - 

အဆုိပါစာတမ္းသည္ အက်ဥ္းသားအားလုံးကုိ အက်ဥ္းေထာင္ ေထာင္၀င္စာ 

ေတြ႕ျခင္းကုိ လက္လွမ္းမီေစရန္ တူညီစြာ ခြင့္ျပဳေပး ထားျခင္းမရိွပ ဲ မည္သူက 

ေထာင္၀င္စာလက္ခံႏုိင္ျပီး မည္သူက ေထာင္၀င္စာလက္မခံႏုိင္ဟူသည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ 

ကုိ ခ်မွတ္သည့္ အခ်က္မ်ားကုိ ေလ့လာဆန္းစစ္ပါသည္။     ျပစ္ဒဏ္ကာလ ၾကာျမင့္ 

မႈ၏ သက္ေရာက္မႈႏွင့္ လႊမ္းမုိးမႈ၊ အက်ဥ္းသား/ေထာင္၀င္စာလာေတြ႕သူ၏ 

ေစ့စပ္ညိွႏိႈင္းသည့္ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္ အက်ဥ္းေထာင္၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး 

အရည္အေသြးတုိ႔သည္ ေထာင္၀င္စာေတြ႕ျခင္းအား လက္လွမ္းမီ ႏိုင္မႈ ႏွင့ ္ စပ္လ်ဥ္း 

သည့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးအဖုံဖုံျဖစ္ေနသည့္ အေျခအေနကုိ သိနားလည္ေစရန္ ဦးေက်ာ္လင္းႏိုင္ 

က သုံးသပ္ပါသည္။ 
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သြယ္၀ုိက္ပါ၀င္ပတ္သတ္မႈမ်ားႏွင့္ ေလ့လာသိရွိရသည့္ သင္ခန္းစာမ်ား  

အဆုိပါမိတ္္ဆက္ျခင္းႏွင့္အတူ ယခုေကာက္ယူထားသည့္အခ်က္အလက္မ်ားက 

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ တရားစီရင္မႈ မူ၀ါဒႏွင့္ လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ 

စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေျပာင္းလဲလာသည့္ သြင္ျပင္အေနအထားကုိ ျဖစ္ေပၚေစသည့္ 

လက္ရိွမ်က္ေမွာက္ေခတ္ႏွင့္ ဆီေလ်ာ္သည့္ ျပႆနာကုိ မီးေမာင္းထုိးေဖာ္ျပပါသည္။ 

ထုိအခ်က္ သည္ အခ်က္အလက္မ်ားတင္ျပသည့္ေဆာင္းပါးမ်ားအား ေဖာ္ျပျခင္းႏွင့ ္

သုံးသပ္ျခင္းမွတစ္ဆင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ အေန ျဖင့္ ပံ့ပုိးကူညီေပးလုိသည့္ အေျပာင္းအလဲ 

ျဖစ္ပါသည္။  

 

မူ၀ါဒနွင့္ လက္ေတြ႕လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအတြက္ ေထာက္ခံအၾကံျပဳခ်က္မ်ား ေပးျခင္း 

သည္ လုပ္ရိုးလုပ္စဥ္ျဖစ္ပါသည္။ အဆုိပါ ေထာက္ခံအၾကံျပဳခ်က္မ်ားသည္ သေဘာ 

သဘာ၀အားျဖင့္ ရံဖန္ရံခါ ေယဘုယ်ဆန္ႏုိင္ျပီး   ကမ႓ာ့ ေနရာအသီးသီးမွ အစီရင္ခံစာ 

မ်ားကုိ ၾကည့္ရွဳသည့္အခါ ယင္းတုိ႔ၾကားရွိ တူညီမႈမ်ားစြာကုိ ေတြ႕ျမင္ႏုိင္ပါသည္။ 

အထူးသျဖင့္ ေလ့လာမႈတြင္ပါ၀င္သည့္ျဖစ္ရပ္သည္ လက္ေတြ႕လုပ္ထံုးလုပ္နည္းကုိ 

စီမံသည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ႏွင့ ္ စံႏႈန္းမ်ားျဖင့္ အဆုိပါလုပ္ထုံးလုပ္နည္းကုိ 

ႏိႈင္းယွဥ္ကာ သီအုိရီႏွင့္ လက္ေတြ႕လုပ္ထံုးလုပ္နည္းၾကားရွိ (ၾကိဳတင္ခန္႔မွန္းႏိုင္သည္ ့

ကြာဟခ်က္ထက္) သမားရုိးက်ကြာဟခ်က္ကုိ ေဖာ္ျပရာ အဆုိပါ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း 

သည္ျဖစ္သင့္သည့္နည္းလမး္ႏွင့္ ျဖစ္ေနသည္နည္း လမ္းၾကား အေနအထားျဖစ္ပါ 

သည္။(Feldman 2009) ယခုျဖစ္ရပ္ ေလ့လာမႈသည ္  သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ 

စံႏႈန္းမ်ားကုိ ေလ့လာျခင္းမဟုတ္ဘဲ အက်ဥ္းက်ေနစဥ္အတြင္း ဆက္ဆံေရးမ်ားကုိ 

ထိန္းသိမ္းသည့္ လူအမ်ား၏ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကုိ ေဖာ္ျပသည့္ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္သူကုိ 

အေလးေပးသည့္ (actor-oriented) ေလ့လာမႈျဖစ္ပါသည္။ ထု႔ိေၾကာင့္ 

အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚအေျချပဳသည့္ ေထာက္ခံအၾကံျပဳခ်က္မ်ား မေဖာ္ျပမီ အဆုိပါ 

ျဖစ္ရပ္ ေလ့လာမႈမွ ရရိွလာသည့္ သင္ခန္းစာမ်ား (သုိ႔) သြယ္၀ိုက္ပတ္သတ္ေနမႈမ်ားကုိ 

ဆြထုဲတ္ေဖာ္ျပလုိပါသည္။  

 

အနည္းဆုံး နည္းလမ္းႏွစ္ခုျဖင့္ အခင္းအက်င္းသစ္ကုိ ထုဆစ္ထားသည္ဟု 

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ယုံၾကည္ပါသည္။ ပထမ တစ္ခုမွာ မ်ားစြာေျပာေလ့မရိွသည့္အာေဘာ္တစ္ခုကုိ 

ေျဖရွင္းျခင္းျဖစ္ျပီး ဒုတိယတစ္ခုမွာ ျပည္တြင္းသုေတသီမ်ား ပါ၀င္သည့္ အဖြဲ႕က 

ကြင္းဆင္းကာ ၾကည့္ရွဳေလ့လာျပီး လူအမ်ားနွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးသည့္ နည္းလမ္း 

တစ္ခုကုိ ခ်မွတ္အသုံးျပဳျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိသုိ႔ျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ ျဖစ္ရပ္ေလ့လာ 

မႈတြင္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ေလ့လာသည္ ့အဆုိပါ အေၾကာင္းအရာကုိ တုိက္ရိုက္ေတြ႕ၾကံဳရသည့္ 

သူမ်ား၏ အသံမ်ားကုိ ၾကားႏိုင္ပါသည္။ အဆိုပါ ေလ့လာမႈ ကုိ နားေထာင္သည့္ 

ေလ့က်င့္ခန္းတစ္ခုအျဖစ္ နားလည္သေဘာေပါက္ႏိုင္ပါသည္။ လူအမ်ားကို  ဆယ္စု 

ႏွစ္မ်ားစြာ ႏႈတ္ဆိတ္ေစသည္ ့သြင္ျပင္လက ၡဏာႏွင့ ္လုံးလုံးလ်ားလ်ား ကြျဲပားပါသည္။  

 

37tusOf;om;rsm;\ axmifjyifyavmuESifh qufoG,frI



 
သြယ္၀ုိက္ပါ၀င္ပတ္သတ္မႈမ်ားႏွင့္ ေလ့လာသိရွိရသည့္ သင္ခန္းစာမ်ား  

အဆုိပါမိတ္္ဆက္ျခင္းႏွင့္အတူ ယခုေကာက္ယူထားသည့္အခ်က္အလက္မ်ားက 

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ တရားစီရင္မႈ မူ၀ါဒႏွင့္ လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ 

စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေျပာင္းလဲလာသည့္ သြင္ျပင္အေနအထားကုိ ျဖစ္ေပၚေစသည့္ 

လက္ရိွမ်က္ေမွာက္ေခတ္ႏွင့္ ဆီေလ်ာ္သည့္ ျပႆနာကုိ မီးေမာင္းထုိးေဖာ္ျပပါသည္။ 

ထုိအခ်က္ သည္ အခ်က္အလက္မ်ားတင္ျပသည့္ေဆာင္းပါးမ်ားအား ေဖာ္ျပျခင္းႏွင့ ္

သုံးသပ္ျခင္းမွတစ္ဆင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ အေန ျဖင့္ ပံ့ပုိးကူညီေပးလုိသည့္ အေျပာင္းအလဲ 

ျဖစ္ပါသည္။  

 

မူ၀ါဒနွင့္ လက္ေတြ႕လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအတြက္ ေထာက္ခံအၾကံျပဳခ်က္မ်ား ေပးျခင္း 

သည္ လုပ္ရိုးလုပ္စဥ္ျဖစ္ပါသည္။ အဆုိပါ ေထာက္ခံအၾကံျပဳခ်က္မ်ားသည္ သေဘာ 

သဘာ၀အားျဖင့္ ရံဖန္ရံခါ ေယဘုယ်ဆန္ႏုိင္ျပီး   ကမ႓ာ့ ေနရာအသီးသီးမွ အစီရင္ခံစာ 

မ်ားကုိ ၾကည့္ရွဳသည့္အခါ ယင္းတုိ႔ၾကားရွိ တူညီမႈမ်ားစြာကုိ ေတြ႕ျမင္ႏုိင္ပါသည္။ 

အထူးသျဖင့္ ေလ့လာမႈတြင္ပါ၀င္သည့္ျဖစ္ရပ္သည္ လက္ေတြ႕လုပ္ထံုးလုပ္နည္းကုိ 

စီမံသည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ႏွင့ ္ စံႏႈန္းမ်ားျဖင့္ အဆုိပါလုပ္ထုံးလုပ္နည္းကုိ 

ႏိႈင္းယွဥ္ကာ သီအုိရီႏွင့္ လက္ေတြ႕လုပ္ထံုးလုပ္နည္းၾကားရွိ (ၾကိဳတင္ခန္႔မွန္းႏိုင္သည္ ့

ကြာဟခ်က္ထက္) သမားရုိးက်ကြာဟခ်က္ကုိ ေဖာ္ျပရာ အဆုိပါ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း 

သည္ျဖစ္သင့္သည့္နည္းလမး္ႏွင့္ ျဖစ္ေနသည္နည္း လမ္းၾကား အေနအထားျဖစ္ပါ 

သည္။(Feldman 2009) ယခုျဖစ္ရပ္ ေလ့လာမႈသည ္  သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ 

စံႏႈန္းမ်ားကုိ ေလ့လာျခင္းမဟုတ္ဘဲ အက်ဥ္းက်ေနစဥ္အတြင္း ဆက္ဆံေရးမ်ားကုိ 

ထိန္းသိမ္းသည့္ လူအမ်ား၏ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကုိ ေဖာ္ျပသည့္ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္သူကုိ 

အေလးေပးသည့္ (actor-oriented) ေလ့လာမႈျဖစ္ပါသည္။ ထု႔ိေၾကာင့္ 

အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚအေျချပဳသည့္ ေထာက္ခံအၾကံျပဳခ်က္မ်ား မေဖာ္ျပမီ အဆုိပါ 

ျဖစ္ရပ္ ေလ့လာမႈမွ ရရိွလာသည့္ သင္ခန္းစာမ်ား (သုိ႔) သြယ္၀ိုက္ပတ္သတ္ေနမႈမ်ားကုိ 

ဆြထုဲတ္ေဖာ္ျပလုိပါသည္။  

 

အနည္းဆုံး နည္းလမ္းႏွစ္ခုျဖင့္ အခင္းအက်င္းသစ္ကုိ ထုဆစ္ထားသည္ဟု 

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ယုံၾကည္ပါသည္။ ပထမ တစ္ခုမွာ မ်ားစြာေျပာေလ့မရိွသည့္အာေဘာ္တစ္ခုကုိ 

ေျဖရွင္းျခင္းျဖစ္ျပီး ဒုတိယတစ္ခုမွာ ျပည္တြင္းသုေတသီမ်ား ပါ၀င္သည့္ အဖြဲ႕က 

ကြင္းဆင္းကာ ၾကည့္ရွဳေလ့လာျပီး လူအမ်ားနွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးသည့္ နည္းလမ္း 

တစ္ခုကုိ ခ်မွတ္အသုံးျပဳျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိသုိ႔ျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ ျဖစ္ရပ္ေလ့လာ 

မႈတြင္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ေလ့လာသည္ ့အဆုိပါ အေၾကာင္းအရာကုိ တုိက္ရိုက္ေတြ႕ၾကံဳရသည့္ 

သူမ်ား၏ အသံမ်ားကုိ ၾကားႏိုင္ပါသည္။ အဆိုပါ ေလ့လာမႈ ကုိ နားေထာင္သည့္ 

ေလ့က်င့္ခန္းတစ္ခုအျဖစ္ နားလည္သေဘာေပါက္ႏိုင္ပါသည္။ လူအမ်ားကို  ဆယ္စု 

ႏွစ္မ်ားစြာ ႏႈတ္ဆိတ္ေစသည္ ့သြင္ျပင္လက ၡဏာႏွင့ ္လုံးလုံးလ်ားလ်ား ကြျဲပားပါသည္။  
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ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ နားေထာင္ရံု၊ ၾကားသမွ်ျပန္ေျပာရုံမဟုတ္ပါ။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အဖြ႕ဲႏွင့္ 

ေတြ႕ဆုံခဲ့သူမ်ား မွ်ေ၀သည္ ့ အေတြးအျမင္မ်ားႏွင့္ ရွဳေထာင့္မ်ားကုိ သုံးသပ္၊ 

အနက္အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုကာ သရုပ္ေပၚေအာင္ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါ သည္။ ယခုတင္ျပသည္ ့

အဆုိပါစာတမ္းတစ္ခုစီ၏ ေခါင္းစဥ္မ်ားကုိ ၾကိဳတင္ ေတြးဆကာ အမည္ေပးထားျခင္း 

မဟုတ္ဘဲ သုေတသနလုပ္ငန္းစဥ္မွ ထြက္ေပၚလာသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား 

ျဖစ္ပါသည္။  အဆုိပါအေၾကာင္းအရာမ်ားက ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အဖြ႕ဲေတြ႕ဆုံေမးျမန္း စကား 

ေျပာဆုိခဲ့သူမ်ား၏ အဓိက အေလးထား ေဖာ္ျပမႈမ်ားမွ ေပၚထြက္လာသည့္ 

ထင္ဟပ္မႈျဖစ္ပါသည္။   

 

သက္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္ ကနဦးခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ရန္ ကူညီရာတြင္ Justice For All  

ကြန္ယက္ကုိ အသုံးျပဳႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ သက္ဆုိင္သည့္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံု 

စကားေျပာႏိုင္ရန္ ေျမျပင္အေျခအေနရွိ ေနရာအမ်ိဳးမ်ိဳးမွ ဆုိင္ရာ တံခါးမွဴး မ်ားႏွင့္ 

ခ်ိတ္ဆက္ရာတြင္ JFA မွ အဖြ႕ဲဝင္မ်ားသည္ အေကာင္းဆုံး ကူညီလုပ္ေဆာင္ 

ေပးခ့ဲပါသည္။ အဆုိပါ အဖြဲ႕သည္ ေတြ႕ဆုံရန္လုိအပ္သည့္သူမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ 

သည့္ အေနအထားႏွင့္ မိတ္ေဆြေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြး ေျပာဆို ျခင္းဟူသည္ ့

ရင္းႏီွးလြန္းသည့္အေနအထားတုိ႔ၾကားတြင္ ညီမွ်သည့္ဟန္ခ်က္ညီမႈကုိ ထိန္းထားႏုိင္ 

သူမ်ား ျဖစ္ပါ သည္။  

 

ယခုေလ့လာမႈကုိ အသိအမွတ္ျပဳေလးစားသည့္ပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ စမ္းသပ္ထားပါသည္။ 

ယခုုေလ့လာမႈသည္ ပါ၀င္သည့္ သုေတသီမ်ားအေနျဖင့္ ၎တုိ႔ႏွင့္မရင္းႏီွးသည္ ့

အေျခအေနတြင္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရိွသည့္ အေနအထားကုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ္႔က စမ္းသပ္ျခင္းျဖစ္ျပီး 

ျမန္မာသုေတသီမ်ားအား နည္းလမ္းသစ္ကို မိတ္ဆက္ေပးပါသည္။ လူမႈေရးသိပံ ၸ 

ဆ္ုိင္ရာသုေတသနနည္းလမ္းကုိ ေရွ႕ေနအဖြ႕ဲႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးျခင္းသည္ စိန္ေခၚမႈမ်ား 

ျပည့္ႏွက္ေနမည္ဟု ထင္ျမင္နုိင္ပါသည္။  ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ျဖစ္ရပ္တြင္ စိန္ေခၚမႈသည ္

ဘာသာစကားအခက္အခဲ၊ အေ၀းမွ ၾကီးၾကပ္ရသည့္ လုိအပ္မႈေၾကာင့္ ပိုမုိဆိုးရြား 

ခက္ခခဲဲ့ေသာ္လည္း အဖြ႕ဲတစ္ခုလုံး၏ စိတ္ပါ၀င္စားမႈ၊ သႏၲိ႒န္ႏွင့ ္ ေလ့လာသင္ယူလုိ 

သည့္စိတ္ဓာတ္တုိ႔ေၾကာင့္ ပိုမုိေကာင္းမြန္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ အဆုိပါ 

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ ေမာ္ဒယ္ပုံစံသည္ ကၽြမ္းက်င္မႈ၊စိတ္ရွည္မႈ၊အားထုတ္မႈစသည္ 

လုိအပ္သည္ ့ေမာ္ဒယ္ပံုစံျဖစ္ျပီး  ႏိုင္ငံတကာ သုေတသီမ်ားက ေရရွည္ေဆာင္ရြက္ျခင္း 

ထက္ ထိေရာက္ျမန္ဆန္သည့္သုံးသပ္မႈ (hit and run) အတြက္ 

ရုတ္တရက္ေရာက္ရိွလာကာ လုပ္ေဆာင္သည့္ မၾကာခဏ အသုံးျပဳသည့္ ေမာ္ဒယ္ 

ကဲ့သုိ႔ အလားအလာရွိသည္ ့ ေမာ္ဒယ္ပံုစံေနာက္တစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ ျပည္တြင္း 

သုေတသီမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာသုေတသိမ်ားၾကား ကာလရွည္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္း 

သည္ အသိပညာ ထုတ္လုပ္မႈအတြက္ မ်ားစြာအလားအလာေကာင္းသည္ဟု 

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔က ခံယူပါသည္။  

စာတမ္းေလးခုသည္ ျပစ္မႈေဗဒပညာရပ္နယ္ပယ္မွ အက်ဥ္းေထာင္သို႔ သြားေရာက္ 

လည္ပတ္မႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ လက္ရိွစာေပႏွင့္ အတုိင္းအတာအကန္႔အသတ္ 
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ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ နားေထာင္ရံု၊ ၾကားသမွ်ျပန္ေျပာရုံမဟုတ္ပါ။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အဖြ႕ဲႏွင့္ 

ေတြ႕ဆုံခဲ့သူမ်ား မွ်ေ၀သည္ ့ အေတြးအျမင္မ်ားႏွင့္ ရွဳေထာင့္မ်ားကုိ သုံးသပ္၊ 

အနက္အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုကာ သရုပ္ေပၚေအာင္ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါ သည္။ ယခုတင္ျပသည္ ့

အဆုိပါစာတမ္းတစ္ခုစီ၏ ေခါင္းစဥ္မ်ားကုိ ၾကိဳတင္ ေတြးဆကာ အမည္ေပးထားျခင္း 

မဟုတ္ဘဲ သုေတသနလုပ္ငန္းစဥ္မွ ထြက္ေပၚလာသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား 

ျဖစ္ပါသည္။  အဆုိပါအေၾကာင္းအရာမ်ားက ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အဖြ႕ဲေတြ႕ဆုံေမးျမန္း စကား 

ေျပာဆုိခဲ့သူမ်ား၏ အဓိက အေလးထား ေဖာ္ျပမႈမ်ားမွ ေပၚထြက္လာသည့္ 

ထင္ဟပ္မႈျဖစ္ပါသည္။   

 

သက္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္ ကနဦးခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ရန္ ကူညီရာတြင္ Justice For All  

ကြန္ယက္ကုိ အသုံးျပဳႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ သက္ဆုိင္သည့္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံု 

စကားေျပာႏိုင္ရန္ ေျမျပင္အေျခအေနရွိ ေနရာအမ်ိဳးမ်ိဳးမွ ဆုိင္ရာ တံခါးမွဴး မ်ားႏွင့္ 

ခ်ိတ္ဆက္ရာတြင္ JFA မွ အဖြ႕ဲဝင္မ်ားသည္ အေကာင္းဆုံး ကူညီလုပ္ေဆာင္ 

ေပးခ့ဲပါသည္။ အဆုိပါ အဖြဲ႕သည္ ေတြ႕ဆုံရန္လုိအပ္သည့္သူမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ 

သည့္ အေနအထားႏွင့္ မိတ္ေဆြေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြး ေျပာဆို ျခင္းဟူသည္ ့

ရင္းႏီွးလြန္းသည့္အေနအထားတုိ႔ၾကားတြင္ ညီမွ်သည့္ဟန္ခ်က္ညီမႈကုိ ထိန္းထားႏုိင္ 

သူမ်ား ျဖစ္ပါ သည္။  

 

ယခုေလ့လာမႈကုိ အသိအမွတ္ျပဳေလးစားသည့္ပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ စမ္းသပ္ထားပါသည္။ 

ယခုုေလ့လာမႈသည္ ပါ၀င္သည့္ သုေတသီမ်ားအေနျဖင့္ ၎တုိ႔ႏွင့္မရင္းႏီွးသည္ ့

အေျခအေနတြင္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရိွသည့္ အေနအထားကုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ္႔က စမ္းသပ္ျခင္းျဖစ္ျပီး 

ျမန္မာသုေတသီမ်ားအား နည္းလမ္းသစ္ကို မိတ္ဆက္ေပးပါသည္။ လူမႈေရးသိပံ ၸ 

ဆ္ုိင္ရာသုေတသနနည္းလမ္းကုိ ေရွ႕ေနအဖြ႕ဲႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးျခင္းသည္ စိန္ေခၚမႈမ်ား 

ျပည့္ႏွက္ေနမည္ဟု ထင္ျမင္နုိင္ပါသည္။  ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ျဖစ္ရပ္တြင္ စိန္ေခၚမႈသည ္

ဘာသာစကားအခက္အခဲ၊ အေ၀းမွ ၾကီးၾကပ္ရသည့္ လုိအပ္မႈေၾကာင့္ ပိုမုိဆိုးရြား 

ခက္ခခဲဲ့ေသာ္လည္း အဖြ႕ဲတစ္ခုလုံး၏ စိတ္ပါ၀င္စားမႈ၊ သႏၲိ႒န္ႏွင့ ္ ေလ့လာသင္ယူလုိ 

သည့္စိတ္ဓာတ္တုိ႔ေၾကာင့္ ပိုမုိေကာင္းမြန္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ အဆုိပါ 

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ ေမာ္ဒယ္ပုံစံသည္ ကၽြမ္းက်င္မႈ၊စိတ္ရွည္မႈ၊အားထုတ္မႈစသည္ 

လုိအပ္သည္ ့ေမာ္ဒယ္ပံုစံျဖစ္ျပီး  ႏိုင္ငံတကာ သုေတသီမ်ားက ေရရွည္ေဆာင္ရြက္ျခင္း 

ထက္ ထိေရာက္ျမန္ဆန္သည့္သုံးသပ္မႈ (hit and run) အတြက္ 

ရုတ္တရက္ေရာက္ရိွလာကာ လုပ္ေဆာင္သည့္ မၾကာခဏ အသုံးျပဳသည့္ ေမာ္ဒယ္ 

ကဲ့သုိ႔ အလားအလာရွိသည္ ့ ေမာ္ဒယ္ပံုစံေနာက္တစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ ျပည္တြင္း 

သုေတသီမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာသုေတသိမ်ားၾကား ကာလရွည္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္း 

သည္ အသိပညာ ထုတ္လုပ္မႈအတြက္ မ်ားစြာအလားအလာေကာင္းသည္ဟု 

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔က ခံယူပါသည္။  

စာတမ္းေလးခုသည္ ျပစ္မႈေဗဒပညာရပ္နယ္ပယ္မွ အက်ဥ္းေထာင္သို႔ သြားေရာက္ 

လည္ပတ္မႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ လက္ရိွစာေပႏွင့္ အတုိင္းအတာအကန္႔အသတ္ 
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တစ္ခုခ်ိတ္ဆက္ထားပါသည္။ ယခုစာေပဆုိင္ရာ ေဖာ္ျပခ်က္တြင္ အျခားေသာ 

ႏုိင္ငံမ်ားမွ မွတ္တမ္းတင္ထားသည့္ ေတြ႕ရွိမႈမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီစြာ ယခုျဖစ္ရပ္ေလ့ 

လာမႈက အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ အက်ဥ္းေထာင္ျပင္ပၾကား ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈ၏ 

ထိေရာက္မႈကုိ ထပ္ေလာင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။  မိသားစု၀င္မ်ားက မိမိတုိ႔ ခ်စ္ခင္ရ 

သည့္ အက်ဥ္းက်ေနသူမ်ားထံ သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံရန္သြားရသည့္ ခရီးအကြာ 

အေ၀းကုိ စဥ္းစားၾကည့္ရုံျဖင့္ပင္ လြန္စြာခက္ခသဲည့္အေျခအေနမ်ားတြင္ ထိေတြ႕ 

ဆက္ဆံမႈကုိ ထိန္းသိမ္းထား ႏိုင္ရန္မည္မွ် ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံထားရသည္ကုိ ေတြ႕ျမင္ႏုိင ္

ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ေလ့လာမႈသည္ အေပၚယံမ်က္ႏွာျပင္ကုိ ထိေတြ႕မိရုံသာရွိျပီး 

ထပ္မံသုေတသနျပဳမႈရန္လုိအပ္ပါသည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ က႑မ်ားသည္ ထပ္မံ 

အာရုံစိုက္ သင့္သည့္ က႑မ်ားျဖစ္သည္ကုိ အၾကံျပဳလုိပါသည္။ 

 လက္ရိွထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈအေျခအေန ႏွင့္ ယခင္ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈအေျခအေန  

မည္သည့္အရာက ေျပာင္းလဲသြားပါသနည္း။ မည္သည့္အရာက ေျပာင္းလဲမႈ 

ျဖစ္ေစရန္ လံွဳ႕ေဆာ္ေပးပါသနည္း။ 

 အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္တြင္ ICRC က ပံ့ပိုးေပးထားသည့္ ေထာင္၀င္စာ 

ေတြ႕မႈအေဆာက္အဦသစ္မ်ား၏ ထိေရာက္မႈအဆင့္  

 အက်ဥ္းသားမ်ားကုိ မိမိတုိ႕ေနရပ္ႏွင့ ္ နီးသည့္ေနရာမ်ား (သုိ႔) ေ၀းသည့္ 

ေနရာမ်ားတြင္ အက်ဥ္း ခ်ထားမႈအတုိင္းအတာ 

ထပ္မံ သုေတသနျပဳရန္ အတြက္ အဆုိပါ ဆိုလုိရင္းအာေဘာ္မ်ားကုိ 

မူ၀ါဒခ်မွတ္သူမ်ားႏွင့္ အရာရိွမ်ား၏ အာရုံ စို္က္မႈရရိွေစရန္ 

ခ်ဥ္းကပ္စည္းရုံးရမည့္အခ်က္မ်ားႏွင့္တြဖဲက္ထားပါသည္။  

1. မူ၀ါဒခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းအတြက္ အေရးၾကီး 

သည့္အခ်က္မွာ အေျပာင္း အလဲ၊ သက္ေရာက္ခံရသူမ်ား၏ 

တုန္႔ျပန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားႏွင့ ္ စပ္လ်ဥ္းျပီး ေဒသခံမ်ား ၏ 

နားလည္သေဘာေပါက္မႈကုိ သိနားလည္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ 

2. ေထာင္၀င္စာေတြ႕ရန္အတြက္ ပံ့ပိုးေပးထားသည့္ အေထာက္ အကူ 

မ်ားကုိ ၾကိဳဆုိရမည္ျဖစ္ျပီး အသုံးျပဳသူ၏ ရွဳေထာင့္မွ ယင္းတုိ႔၏ 

ရည္ရြယ္သည့္ေနာက္ဆက္တြမဲ်ားႏွင့္ မရည္ရြယ္သည့္ ေနာက္ဆက္ 

တြမဲ်ားကုိ မွတ္တမ္းတင္ရန္ အေရးၾကီးပါသည္။ 

3. အေျခခံအေဆာက္အဦသည္ လူအမ်ားအတြက္အေရးပါသည္ကုိ 

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ေလ့လာသိရွိထားျပီး ေထာင္၀င္စာေတြ႕ သည့္အခန္းအမ်ား 

ဧည့္သည္လက္ခံေတြ႕ဆုံသည့္အခန္းမ်ား) အတြက္ ရင္းနီွးျမွဳပ္ႏွံမႈ 

သည္ အဓိပ ၸါယ္ရိွသျဖင့္ ၾကိဳဆုိပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ျမိဳ႕ေပၚရွိ 

အက်ဥ္းေထာင္မ်ား အတြက္သာမဟုတ္ဘဲ နုိင္ငံအႏံွ႕အျပားရွိ 

အက်ဥ္း ေထာင္မ်ားတြင္ ထုိကဲ့သုိ႔ေသာအေျခခံ အေဆာက္အဦမ်ား 

ပ်ံ႕ႏံွ႕တည္ရိွေနရပါမည္။ 
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တစ္ခုခ်ိတ္ဆက္ထားပါသည္။ ယခုစာေပဆုိင္ရာ ေဖာ္ျပခ်က္တြင္ အျခားေသာ 

ႏုိင္ငံမ်ားမွ မွတ္တမ္းတင္ထားသည့္ ေတြ႕ရွိမႈမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီစြာ ယခုျဖစ္ရပ္ေလ့ 

လာမႈက အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ အက်ဥ္းေထာင္ျပင္ပၾကား ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈ၏ 

ထိေရာက္မႈကုိ ထပ္ေလာင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။  မိသားစု၀င္မ်ားက မိမိတုိ႔ ခ်စ္ခင္ရ 

သည့္ အက်ဥ္းက်ေနသူမ်ားထံ သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံရန္သြားရသည့္ ခရီးအကြာ 

အေ၀းကုိ စဥ္းစားၾကည့္ရုံျဖင့္ပင္ လြန္စြာခက္ခသဲည့္အေျခအေနမ်ားတြင္ ထိေတြ႕ 

ဆက္ဆံမႈကုိ ထိန္းသိမ္းထား ႏိုင္ရန္မည္မွ် ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံထားရသည္ကုိ ေတြ႕ျမင္ႏုိင ္

ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ေလ့လာမႈသည္ အေပၚယံမ်က္ႏွာျပင္ကုိ ထိေတြ႕မိရုံသာရွိျပီး 

ထပ္မံသုေတသနျပဳမႈရန္လုိအပ္ပါသည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ က႑မ်ားသည္ ထပ္မံ 

အာရုံစိုက္ သင့္သည့္ က႑မ်ားျဖစ္သည္ကုိ အၾကံျပဳလုိပါသည္။ 

 လက္ရိွထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈအေျခအေန ႏွင့္ ယခင္ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈအေျခအေန  

မည္သည့္အရာက ေျပာင္းလဲသြားပါသနည္း။ မည္သည့္အရာက ေျပာင္းလဲမႈ 

ျဖစ္ေစရန္ လံွဳ႕ေဆာ္ေပးပါသနည္း။ 

 အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္တြင္ ICRC က ပံ့ပိုးေပးထားသည့္ ေထာင္၀င္စာ 

ေတြ႕မႈအေဆာက္အဦသစ္မ်ား၏ ထိေရာက္မႈအဆင့္  

 အက်ဥ္းသားမ်ားကုိ မိမိတုိ႕ေနရပ္ႏွင့ ္ နီးသည့္ေနရာမ်ား (သုိ႔) ေ၀းသည့္ 

ေနရာမ်ားတြင္ အက်ဥ္း ခ်ထားမႈအတုိင္းအတာ 

ထပ္မံ သုေတသနျပဳရန္ အတြက္ အဆုိပါ ဆိုလုိရင္းအာေဘာ္မ်ားကုိ 

မူ၀ါဒခ်မွတ္သူမ်ားႏွင့္ အရာရိွမ်ား၏ အာရုံ စို္က္မႈရရိွေစရန္ 

ခ်ဥ္းကပ္စည္းရုံးရမည့္အခ်က္မ်ားႏွင့္တြဖဲက္ထားပါသည္။  

1. မူ၀ါဒခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းအတြက္ အေရးၾကီး 

သည့္အခ်က္မွာ အေျပာင္း အလဲ၊ သက္ေရာက္ခံရသူမ်ား၏ 

တုန္႔ျပန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားႏွင့ ္ စပ္လ်ဥ္းျပီး ေဒသခံမ်ား ၏ 

နားလည္သေဘာေပါက္မႈကုိ သိနားလည္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ 

2. ေထာင္၀င္စာေတြ႕ရန္အတြက္ ပံ့ပိုးေပးထားသည့္ အေထာက္ အကူ 

မ်ားကုိ ၾကိဳဆုိရမည္ျဖစ္ျပီး အသုံးျပဳသူ၏ ရွဳေထာင့္မွ ယင္းတုိ႔၏ 

ရည္ရြယ္သည့္ေနာက္ဆက္တြမဲ်ားႏွင့္ မရည္ရြယ္သည့္ ေနာက္ဆက္ 

တြမဲ်ားကုိ မွတ္တမ္းတင္ရန္ အေရးၾကီးပါသည္။ 

3. အေျခခံအေဆာက္အဦသည္ လူအမ်ားအတြက္အေရးပါသည္ကုိ 

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ေလ့လာသိရွိထားျပီး ေထာင္၀င္စာေတြ႕ သည့္အခန္းအမ်ား 

ဧည့္သည္လက္ခံေတြ႕ဆုံသည့္အခန္းမ်ား) အတြက္ ရင္းနီွးျမွဳပ္ႏွံမႈ 

သည္ အဓိပ ၸါယ္ရိွသျဖင့္ ၾကိဳဆုိပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ျမိဳ႕ေပၚရွိ 

အက်ဥ္းေထာင္မ်ား အတြက္သာမဟုတ္ဘဲ နုိင္ငံအႏံွ႕အျပားရွိ 

အက်ဥ္း ေထာင္မ်ားတြင္ ထုိကဲ့သုိ႔ေသာအေျခခံ အေဆာက္အဦမ်ား 

ပ်ံ႕ႏံွ႕တည္ရိွေနရပါမည္။ 
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4. မိသားစု၀င္မ်ားႏွင့ ္ အက်ဥ္းသားမ်ား၏ အကိ်ဳးစီးပြားအလုိ႔ငွာ 

အက်ဥ္းသားမ်ားကုိ မိမိတုိ႔ မိသားစု ေနထုိင္သည့္ နီးစပ္သည့္ 

ေနရာမ်ားရွိ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ အက်ဥ္းခ်ထားေလ့ရိွပါသည္။ 

အက်ဥ္းသားမ်ားအား ေ၀းလံသည့္ ေနရာမ်ားသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းကုိ 

(တရား၀င္ျဖစ္ေစ (သို႔) အလြတ္သေဘာျဖစ္ေစ) စည္းကမ္း 

ထိန္းသိမ္းမႈ သေဘာတူညီခ်က္အျဖစ္ မည္သုိ႔မွ် မလုပ ္ေဆာင္ရပါ။ 

5. အက်ဥ္းသားမ်ားကုိ ျပင္ပႏွင့ ္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံေစျခင္း၏ အေရးပါ 

မႈအရ အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားတြင္ ထိုက့ဲသုိ႔ ေတြ႕ဆုံမႈမ်ိဳး လိုအပ္ေနရျခင္း 

ေနာက္ကြယ္ရိွ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားကုိ ပိုမိုနားလည ္ သေဘာ 

ေပါက္ေစရႏ္ အေရးၾကီးပါသည္။ သို႔မွသာ ထုိအေျခအေနကုိ 

ကုိင္တြယ္ရန္ အစီအစဥ္ မ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။    

6. အက်ဥ္းစခန္းပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ ႏိႈင္းယွဥ္ျခင္းသည္ ေနရာ၊ အခ်ိန္နွင့္ 

လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိ ေဖာ္ျပ ပါသည္။ ဥပမာ - ရအဲခ်ဳပ္တြင္ 

လာေရာက္ေတြ႕ဆုံသည့္ေနရာသည္ ျပည့္စံုမႈအားနည္းေသာ္ လည္း 

ဖမ္းဆီးသည့္အခ်ိန္တြင္ မိသားစုကို အေၾကာင္းၾကားေပးျပီး 

လာေရာက္ေတြ႕ဆုံရန ္ အခြင္ ့ အေရးေပးျခင္းသည္ ေကာင္းမြန္သည့္ 

အေလ့အက်င့္ျဖစ္ပါသည္။ ႏိႈင္းယွဥ္မႈသည္ အေကာင္းဆုံး 

လုပ္ထုံးလုပ္နည္းကုိ ေဖာ္ျပႏိုင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ေကာင္း 

တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ 

7. အာဏာပုိင္မ်ားအေနျဖင့္ ထိန္းသိမ္းထားသူမ်ားအား ဆက္သြယ္ခြင့္ 

မျပဳျခင္းကုိေရွာင္ၾကဥ္သင့္ျပီး အကာအကြယ္ေပးျခင္းႏွင့္ ေစာင့္ 

ေရွာက္ေပးျခင္း အျဖစ္ ဖမ္းဆီးခံရသူ၏ မိသားစု၀င္မ်ားကုိ 

ဖမ္းဆီးခံရသည့္အေၾကာင္း ေစာစီးစြာအေၾကာင္းၾကားေပးသည့္ 

မူ၀ါဒမ်ားကုိ အေကာင္အထည ္ေဖာ္သင့္ပါသည္။ 

8. လာေရာက္ေတြ႕ဆုံမႈမရရွိသည္ ့ အက်ဥ္းသားအမ်ိဳးအစားကုိ 

ေကာင္းစြာသိရွိျခင္းအားျဖင့္ အက်ဥ္းေထာင္ အာဏာပုိင္မ်ားအေနျဖင့္ 

ေထာင္က်ေနသည့္ အဆုိပါအက်ဥ္းသားအုပ္စုမ်ား၏ ထိခိုက္နစ္နာ 

လြယ္မႈကုိ ေလွ်ာ့ခ်ေပးသည့္ ၾကား၀င္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ 

ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေၾကာင့္ ေထာင္၀င္စာ 

မေတြ႕ႏိုင္သည့္ ဆင္းရဲသားအက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ မိသားစုအတြက္ 

၀င္ေငြရွာေပးသူမ်ားကုိ အက်ဥ္းက်ေစျခင္းေၾကာင့္ ၊ ေထာင္မွ 

ထြက္လာသည့္အခါအလုပ္ရႏုိင္ေျခ နည္းပါးသြားသျဖင့္ အက်ဥ္းသား 

ေဟာင္းမ်ားအေနျဖင့္ အခြင့္အလမ္း မရိွျခင္း ႏွင့္ရွက္ရြံ႕ ထိတ္လန္႔ျခင္း 

တုိ႔ေၾကာင့္ ဆင္းရဲတြင္း ပိုနက္သြား သည့္ အေျခအေနမ်ားကုိ 

ကၽြနု္ပ္တုိ႔ေတြ႕ရွိခဲ့ရပါသည္။  

9. လူ႔အဖြ႕ဲအစည္းတြင္ ပိုဆင္းရသူဲမ်ားအား အက်ဥ္းေထာင္တြင္ ပိုျပီး 

ကုိယ္စားျပဳေဆာင္ရြက္ေပး သင့္သည္ဟု ကၽြနု္ပ္တုိ႔အေနျဖင့္ သိနား 

လည္သည့္အခါ ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းႏွင့ ္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ႏုိင္ငံေရး 
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4. မိသားစု၀င္မ်ားႏွင့ ္ အက်ဥ္းသားမ်ား၏ အကိ်ဳးစီးပြားအလုိ႔ငွာ 

အက်ဥ္းသားမ်ားကုိ မိမိတုိ႔ မိသားစု ေနထုိင္သည့္ နီးစပ္သည့္ 

ေနရာမ်ားရွိ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ အက်ဥ္းခ်ထားေလ့ရိွပါသည္။ 

အက်ဥ္းသားမ်ားအား ေ၀းလံသည့္ ေနရာမ်ားသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းကုိ 

(တရား၀င္ျဖစ္ေစ (သို႔) အလြတ္သေဘာျဖစ္ေစ) စည္းကမ္း 

ထိန္းသိမ္းမႈ သေဘာတူညီခ်က္အျဖစ္ မည္သုိ႔မွ် မလုပ ္ေဆာင္ရပါ။ 

5. အက်ဥ္းသားမ်ားကုိ ျပင္ပႏွင့ ္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံေစျခင္း၏ အေရးပါ 

မႈအရ အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားတြင္ ထိုက့ဲသုိ႔ ေတြ႕ဆုံမႈမ်ိဳး လိုအပ္ေနရျခင္း 

ေနာက္ကြယ္ရိွ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားကုိ ပိုမိုနားလည ္ သေဘာ 

ေပါက္ေစရႏ္ အေရးၾကီးပါသည္။ သို႔မွသာ ထုိအေျခအေနကုိ 

ကုိင္တြယ္ရန္ အစီအစဥ္ မ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။    

6. အက်ဥ္းစခန္းပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ ႏိႈင္းယွဥ္ျခင္းသည္ ေနရာ၊ အခ်ိန္နွင့္ 

လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိ ေဖာ္ျပ ပါသည္။ ဥပမာ - ရအဲခ်ဳပ္တြင္ 

လာေရာက္ေတြ႕ဆုံသည့္ေနရာသည္ ျပည့္စံုမႈအားနည္းေသာ္ လည္း 

ဖမ္းဆီးသည့္အခ်ိန္တြင္ မိသားစုကို အေၾကာင္းၾကားေပးျပီး 

လာေရာက္ေတြ႕ဆုံရန ္ အခြင္ ့ အေရးေပးျခင္းသည္ ေကာင္းမြန္သည့္ 

အေလ့အက်င့္ျဖစ္ပါသည္။ ႏိႈင္းယွဥ္မႈသည္ အေကာင္းဆုံး 

လုပ္ထုံးလုပ္နည္းကုိ ေဖာ္ျပႏိုင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ေကာင္း 

တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ 

7. အာဏာပုိင္မ်ားအေနျဖင့္ ထိန္းသိမ္းထားသူမ်ားအား ဆက္သြယ္ခြင့္ 

မျပဳျခင္းကုိေရွာင္ၾကဥ္သင့္ျပီး အကာအကြယ္ေပးျခင္းႏွင့္ ေစာင့္ 

ေရွာက္ေပးျခင္း အျဖစ္ ဖမ္းဆီးခံရသူ၏ မိသားစု၀င္မ်ားကုိ 

ဖမ္းဆီးခံရသည့္အေၾကာင္း ေစာစီးစြာအေၾကာင္းၾကားေပးသည့္ 

မူ၀ါဒမ်ားကုိ အေကာင္အထည ္ေဖာ္သင့္ပါသည္။ 

8. လာေရာက္ေတြ႕ဆုံမႈမရရွိသည္ ့ အက်ဥ္းသားအမ်ိဳးအစားကုိ 

ေကာင္းစြာသိရွိျခင္းအားျဖင့္ အက်ဥ္းေထာင္ အာဏာပုိင္မ်ားအေနျဖင့္ 

ေထာင္က်ေနသည့္ အဆုိပါအက်ဥ္းသားအုပ္စုမ်ား၏ ထိခိုက္နစ္နာ 

လြယ္မႈကုိ ေလွ်ာ့ခ်ေပးသည့္ ၾကား၀င္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ 

ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေၾကာင့္ ေထာင္၀င္စာ 

မေတြ႕ႏိုင္သည့္ ဆင္းရဲသားအက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ မိသားစုအတြက္ 

၀င္ေငြရွာေပးသူမ်ားကုိ အက်ဥ္းက်ေစျခင္းေၾကာင့္ ၊ ေထာင္မွ 

ထြက္လာသည့္အခါအလုပ္ရႏုိင္ေျခ နည္းပါးသြားသျဖင့္ အက်ဥ္းသား 

ေဟာင္းမ်ားအေနျဖင့္ အခြင့္အလမ္း မရိွျခင္း ႏွင့္ရွက္ရြံ႕ ထိတ္လန္႔ျခင္း 

တုိ႔ေၾကာင့္ ဆင္းရဲတြင္း ပိုနက္သြား သည့္ အေျခအေနမ်ားကုိ 

ကၽြနု္ပ္တုိ႔ေတြ႕ရွိခဲ့ရပါသည္။  

9. လူ႔အဖြ႕ဲအစည္းတြင္ ပိုဆင္းရသူဲမ်ားအား အက်ဥ္းေထာင္တြင္ ပိုျပီး 

ကုိယ္စားျပဳေဆာင္ရြက္ေပး သင့္သည္ဟု ကၽြနု္ပ္တုိ႔အေနျဖင့္ သိနား 

လည္သည့္အခါ ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းႏွင့ ္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ႏုိင္ငံေရး 
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ခံယူခ်က္အေပၚေမးခြန္းမ်ားပိုေမးျဖစ္ပါသည္။ အက်ဥ္းေထာင္မွ 

လႊတ္ေပးျခင္းကုိ အေလးေပးျခင္းထက္ အခြင့္အေရးရရွိႏုိင္ျခင္း၊ 

ထိတ္လန္႔ေၾကာက္ရြံ႕ေနမႈကုိကုစားျခင္းကုိ အဓိက ထားစဥ္းစား 

ေပးျခင္း (decarceration) ကို ပိုမုိထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ 

အၾကံျပဳလုိပါသည္။ 

10. ကၽြႏ္ု္ပ္တုိ႔၏ အခ်က္အလက္ေကာက္ယူမႈတြင္ လက္ရွိတြင္ 

အလုပ္စခန္းမ်ားက အေကာင္းအဆုိး ဒြန္တြေဲနပါသည္။ ဥပမာ 

အားျဖင့္ လုပ္အားေခါင္းပုံျဖတ္မႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္းျပီး အခ်ိဳ႕ေသာ အခ်က္အ 

လက္မ်ားက အက်ဥ္းေထာင္အလုပ္စခန္းမ်ား၏ ႏြမ္းပါးသည့္ ဂုဏ္ 

သိကၡာ ကုိ သမုိင္းစဥ္လာအရ ေဖာ္ျပလွ်က္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ 

အခ်ိဳ႕ေသာအပုိင္းမ်ားတြင္ တုိးတက္မႈမ်ား ရိွလာျပီး ဥပမာ အားျဖင့္ 

အိမ္ေထာင္သည္မ်ား အခ်ိန္ၾကာၾကာလာေရာက္ေတြ႕ဆုံႏုိင္ပါသည္။ 

ေခါင္းပံုျဖတ္မႈမ်ား ဆက္လက္မလုပ္ေဆာင္သင့္ပါ။ တိုးတက္ 

လာသည့္ မူ၀ါဒမ်ားက အခ်ိဳ႕ေသာ ထိန္းသိမ္းေရး စခန္းမ်ားတြင္ 

မိသားစု၀င္မ်ားႏွင့ ္ ေတြ႕ဆုံႏိုင္ရန္ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္သည့္ 

ပံ့ပိုးကူညီေပး မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။ 

11. လာေရာက္ေတြ႕ဆုံမႈကုိ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းသည္ ကုိယ္ပိုင္ ဆုံးျဖတ္ 

ခြင့္ျဖစ္ျပီး ရံဖန္ရံခါ သမားရိုးက်မဟုတ္ဘဲ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကုိ မမွ်မတ 

ေပးျခင္းကုိ ဦးတည္သည့္ ေခါင္းပံုျဖတ္မႈကုိ ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ 

မ်ားမ်ားေပးႏိုင္သူက မေပးႏုိ္င္သူမ်ားထက္ အက်ဥ္းေထာင္ျပင္ပႏွင့္ 

ပိုမိုထိေတြ႕ဆက္ဆံႏိုင္ပါသည္။ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း အလုပ္လုပ ္

ရာတြင္ အလြတ္သေလာ ေဆာင္ရြက္ရမႈမ်ား အျမဲရွိသည္ကုိ ကၽြနု္ပ္တုိ္႔ 

သိနားလည္ျပီး ဥပေဒေရွ႕ေမွာက္တြင္ အားလုံးတြင္ သာတူညီမွ်မႈ 

ရိွသည္ဟူသည့္မူကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အေရးၾကီးျပီး 

လာေရာက္ေတြ႕ဆုံမႈ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ လူတုိင္းကုိ သာတူညီမွ် 

မႈရိွရွိျဖင့္ ေပးသင့္ပါသည္။ 

12. ကၽြႏု္ပ္တု႔ိ၏အျမင္ရ ေထာင္၀င္စာေတြ႕မႈအတြက္ အခ်ိန္သည္ ၁၅ 

မိနစ္ (သုိ႔) မိနစ္ ၂၀ ခန္႔သည္ မလုံေလာက္ပါ။ အနည္းဆုံး ၃၀ 

ရာခုိင္ႏႈန္း ခန္႔သတ္မွတ္ေပးရန္လိုအပ္ျပီး ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ အခ်ိန္ၾကာ 

ၾကာပုိေပးသင့္ပါသည္။ ေထာင၀္င္စာေတြ႕မႈမ်ားသည္ ရပိုင္ခြင့္တစ္ရပ္ 

ျဖစ္သင့္ျပီး အထူး အခြင့္ အေရးမဟုတ္ဘဲ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းရသည့္ 

အရာမဟုတ္ဘဲ (သုိ႔) စည္းကမ္းထိန္း သိမ္းေရး ကိရိယာအျဖစ္ 

အသုံးမျပဳသင့္ပါ။  

13. တရားမွ်တမႈဟူသည့္ မူမ်ားႏွင့ ္ ကုိက္ညီသည့္ဥပေဒေရွ႕ေမွာက္တြင္ 

သာတူညီမွ်မႈကုိ ခ်ဥ္းကပ္ စညး္ရံုးသည့္အခါ အက်ဥ္းသားမ်ားကုိ 

ပိုင္းျခားသိျမင္ရန္ အေရးၾကီးသည္ဟု ထင္ျမင္ပါသည္။ အႏၲ ရာယ္ 

အရွိဆုံးသူမ်ား၏ ေနထုိင္မႈအေျခအေနမ်ားႏွင့ ္လာေရာက္ေတြ႕ဆုံႏုိင ္

သည့္ အေျခအေန မ်ားကုိ သတ္မွတ္ဖြင့္ဆိုရာတြင္ အျမင့္ဆုံး 
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ခံယူခ်က္အေပၚေမးခြန္းမ်ားပိုေမးျဖစ္ပါသည္။ အက်ဥ္းေထာင္မွ 

လႊတ္ေပးျခင္းကုိ အေလးေပးျခင္းထက္ အခြင့္အေရးရရွိႏုိင္ျခင္း၊ 

ထိတ္လန္႔ေၾကာက္ရြံ႕ေနမႈကုိကုစားျခင္းကုိ အဓိက ထားစဥ္းစား 

ေပးျခင္း (decarceration) ကို ပိုမုိထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ 

အၾကံျပဳလုိပါသည္။ 

10. ကၽြႏ္ု္ပ္တုိ႔၏ အခ်က္အလက္ေကာက္ယူမႈတြင္ လက္ရွိတြင္ 

အလုပ္စခန္းမ်ားက အေကာင္းအဆုိး ဒြန္တြေဲနပါသည္။ ဥပမာ 

အားျဖင့္ လုပ္အားေခါင္းပုံျဖတ္မႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္းျပီး အခ်ိဳ႕ေသာ အခ်က္အ 

လက္မ်ားက အက်ဥ္းေထာင္အလုပ္စခန္းမ်ား၏ ႏြမ္းပါးသည့္ ဂုဏ္ 

သိကၡာ ကုိ သမုိင္းစဥ္လာအရ ေဖာ္ျပလွ်က္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ 

အခ်ိဳ႕ေသာအပုိင္းမ်ားတြင္ တုိးတက္မႈမ်ား ရိွလာျပီး ဥပမာ အားျဖင့္ 

အိမ္ေထာင္သည္မ်ား အခ်ိန္ၾကာၾကာလာေရာက္ေတြ႕ဆုံႏုိင္ပါသည္။ 

ေခါင္းပံုျဖတ္မႈမ်ား ဆက္လက္မလုပ္ေဆာင္သင့္ပါ။ တိုးတက္ 

လာသည့္ မူ၀ါဒမ်ားက အခ်ိဳ႕ေသာ ထိန္းသိမ္းေရး စခန္းမ်ားတြင္ 

မိသားစု၀င္မ်ားႏွင့ ္ ေတြ႕ဆုံႏိုင္ရန္ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္သည့္ 

ပံ့ပိုးကူညီေပး မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။ 

11. လာေရာက္ေတြ႕ဆုံမႈကုိ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းသည္ ကုိယ္ပိုင္ ဆုံးျဖတ္ 

ခြင့္ျဖစ္ျပီး ရံဖန္ရံခါ သမားရိုးက်မဟုတ္ဘဲ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကုိ မမွ်မတ 

ေပးျခင္းကုိ ဦးတည္သည့္ ေခါင္းပံုျဖတ္မႈကုိ ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ 

မ်ားမ်ားေပးႏိုင္သူက မေပးႏုိ္င္သူမ်ားထက္ အက်ဥ္းေထာင္ျပင္ပႏွင့္ 

ပိုမိုထိေတြ႕ဆက္ဆံႏိုင္ပါသည္။ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း အလုပ္လုပ ္

ရာတြင္ အလြတ္သေလာ ေဆာင္ရြက္ရမႈမ်ား အျမဲရွိသည္ကုိ ကၽြနု္ပ္တုိ္႔ 

သိနားလည္ျပီး ဥပေဒေရွ႕ေမွာက္တြင္ အားလုံးတြင္ သာတူညီမွ်မႈ 

ရိွသည္ဟူသည့္မူကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အေရးၾကီးျပီး 
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မႈရိွရွိျဖင့္ ေပးသင့္ပါသည္။ 

12. ကၽြႏု္ပ္တု႔ိ၏အျမင္ရ ေထာင္၀င္စာေတြ႕မႈအတြက္ အခ်ိန္သည္ ၁၅ 

မိနစ္ (သုိ႔) မိနစ္ ၂၀ ခန္႔သည္ မလုံေလာက္ပါ။ အနည္းဆုံး ၃၀ 
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ျဖစ္သင့္ျပီး အထူး အခြင့္ အေရးမဟုတ္ဘဲ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းရသည့္ 

အရာမဟုတ္ဘဲ (သုိ႔) စည္းကမ္းထိန္း သိမ္းေရး ကိရိယာအျဖစ္ 

အသုံးမျပဳသင့္ပါ။  

13. တရားမွ်တမႈဟူသည့္ မူမ်ားႏွင့ ္ ကုိက္ညီသည့္ဥပေဒေရွ႕ေမွာက္တြင္ 

သာတူညီမွ်မႈကုိ ခ်ဥ္းကပ္ စညး္ရံုးသည့္အခါ အက်ဥ္းသားမ်ားကုိ 

ပိုင္းျခားသိျမင္ရန္ အေရးၾကီးသည္ဟု ထင္ျမင္ပါသည္။ အႏၲ ရာယ္ 

အရွိဆုံးသူမ်ား၏ ေနထုိင္မႈအေျခအေနမ်ားႏွင့ ္လာေရာက္ေတြ႕ဆုံႏုိင ္

သည့္ အေျခအေန မ်ားကုိ သတ္မွတ္ဖြင့္ဆိုရာတြင္ အျမင့္ဆုံး 
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သတ္မွတ္ထားသည့္ လုံျခံဳေရးဆုိင္ရာအႏၲ ရာယ္ကို စဥ္းစားျပီးမွ 

အက်ဥ္းေထာင္စီမံခန္႔ခြဲသူမ်ားကေဖာ္ျပသည့္အႏၲရာယ္ရိွႏုိင္ေျခရွိပါ 
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အတြက္ ျခိမ္းေျခာက္မႈတစ္ရပ္ မဟုတ္ပါ။ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံသည့္ 

လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားက အဆုိပါ အခ်က္ကို ထင္ဟပ္ေဖာ္ျပသင့္ပါ 

သည္။  

14. အုိေဟာင္းေနသည့္ဥပေဒမ်ားကုိျပန္လည္သုံးသပ္ရပါမည္။ ဥပေဒ 

ဆုိင္ရာသုံးသပ္မႈကုိ ဖတ္႐ွဳ႕ပါ။  

 

ဤျဖစ္ရပ္ေလ့လာမႈသည္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ လုပ္ေဆာင္မႈျဖစ္ပါသည္။ 
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အားျဖင့္ အသိပညာကုိ ထုတ္လုပ္ေပးျခင္း ႏွင့ ္ အဆုိပါ အသိ ပညာကုိ 

လက္ေတြ႕ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ေစရန ္ ကတိက၀တ္ျပဳျခင္းကုိ ေဖာ္ျပျခင္းလည္းျဖစ္ပါသည္။ 

ဤျဖစ္ရပ္ ေလ့လာ မႈ၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္သည့္ Legacies of Detention 

စီမံကိန္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုမွာ အစုိးရ၊ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္း ႏွင့္ 

တကၠသိုလ္အ၀န္းအ၀ုိင္းစသည္ ့ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာသက္ဆုိင္သူမ်ားၾကား ေဆြးေႏြး သည္ ့

ေနရာတစ္ခုကုိ ဖန္တီးရန္ျဖစ္ပါသည္။ ယခုထုတ္ေ၀မႈကုိ သက္ဆိုင္သည့္ 

ပါ၀င္သူမ်ားၾကား ေဆြးေႏြးမႈကုိ ထဲထဲ၀င္၀င္ေဆြးေႏြးႏုိင္ရန ္ ဖိတ္ၾကားသည့္ 

ဖိတ္စာတစ္ခုအျဖစ္ မွတ္ယူမည္ဟု ကၽြႏု္ပ္တုိ႔က ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။   
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1.2  uefYowfcsufESifh  twdkif;twm 

þoHk;oyfcsufonf jynfxJa&;0efBuD;Xme (Ministry of Home Affairs 
(MOHA)) \ tkyfcsKyfpDrHrIvufatmuf&Sd tusOf;OD;pD;XmewGif wnfaxmif 
xm;aom tzGJYtpnf;rsm; jzpfMuonfh tvkyfpcef;rsm;ESifh tusOf;axmif 
rsm;&dS tusOf;om;rsm;\ qufoG,fydkifcGifhrsm; tay:om rlwnfxm;ygonf/  
,m,D&Jpcef;tcsKyf? wpfOD;csif;tcsKyf (tcef;usOf;wdkuf tcsKyf) ? &Jpcef;&Sd 
tcsKyfcef;rsm;xJwGif csKyfaESmifonfh tcsKyf? ppfbuftcsKyfESifh 
ppfbufqdkif&m tusOf;axmifrsm;wifomru wdkif;&if;om;vufeufudkif 
tzGJYtpnf;rsm;\ vufatmufrS tcsKyfrsm;&Sd  vGwfvyfrIcHpm;cGifhray;bJ 
ydwfyifxm;onfholrsm;ESifh oufqdkifonfh Oya' rsm;onf þoHk;oyf 
csufwGif yg0ifvdrfhrnfr[kwfyg/ t"duOD;wnfcsufrSm vuf&SdwGif 
jrefrmEdkifiHtm; oufa&mufaeonfh jynfwGif;Oya'rsm;tay:wGif jzpfNyD; 
'kwd,OD;wnfcsufrSm EdkifiHwumESifh oufqdkifonfh Oya'rsm; jzpfygonf/ 
txufü qdkcJYNyD;onfhtwdkif;  tudk;tum;rsm; twGuf taxmuftul 
jyKonfh a'oqdkif&mtoday;taMumif;Mum;csufrsm;? pnf;rsOf;pnf;urf;rsm; 
ESifh enf;Oya'rsm;udk toHk;jyKygrnf/   

 

rwlnDonfhtydkif;trsdK;rsKd;wGif tao;pdwfazmfjycsufESifh twGif;usus 
azmfjycsufrsm; uGJjym;jcm;em;Edkifygonf/ jrefrmtusOf;axmifvufpGJudk 
oufqdkif&mrS jyefvnfxkwfjyefxm;NyD; jzpfygonf/ tcsdefESifh t&if;tjrpf 
uefYowfrIrsm;aMumifh vuf&Sdpm&Gufpmwrf;onf jynfhpHkaphpyfaom oHk;oyf 
csufjzpfonf[k rqdkvdkonfudk owdxm;&ygrnf/ odkYaomfvnf; 
¤vdktyfcsufrsm;udk tcsdefrD azmfjyxnfhoGif;Edkifrnf[k arSsmfvifhxm;ygonf/  

ed*Hk;csKyftaejzifh oHk;oyfcsufonf pma&;ol\ avhvmcsufrsm;? tBuHjyKcsuf 
rsm;ESifh oufqdkif&m aumufcsufcsazmfjyrIrsm; yg0ifygrnf/  

 

1.3 a0g[m&ESifh tcsuftcsmpum;vHk;rsm;  

qufoG,frI       tquftoG,fjyKjcif;?  awGYqHkjcif;? axmif0ifpmESifh 
{nfhawGYjcif;? awGUqHk ar;jref;jcif;? pHkprf;ppfaq;jcif;  

rdom;pk            rdbrsm;? uav;rsm;? aqGrsKd;rsm;? cifyGef;onf? ZeD;? 
nDtpfudk? armifESr? om;csif;rsm;    

Oya' today;taMumif;Mum;csufrsm;? 
pnf;rsOf;pnf;urf;rsm;ESifh enf;Oya' rsm;? trdefYpm  

jyify  jyifyavmu/ vlUtzGJYtpnf;?  tusOf;axmifjyify  

tusOf;axmif        axmif? &Jbufpcef;  

axmiftmPmydkif  jynfxJa&;0efBuD;Xme ? tusOf;OD;pD;Xme? 
tusOf;axmift&m&Sdrsm;? tusOf;axmif0efxrf;  

tusOf;om;  tusOf;om;? zrf;qD;xdef;odrf;cH&ol? jypfrIusL;vGefol? 
pGyfpGJcH&ol 

 

t"dupum;vHk;rsm;    - tusOf;axmif tvkyfpcef; axmif0ifpm 
{nfhawGYjcif;? tusOf;axmifOya'? vlYtcGifh 
ta&;? EdkifiHwum oabm wlnDcsufrsm;ESifh 
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jyKonfh a'oqdkif&mtoday;taMumif;Mum;csufrsm;? pnf;rsOf;pnf;urf;rsm; 
ESifh enf;Oya'rsm;udk toHk;jyKygrnf/   

 

rwlnDonfhtydkif;trsdK;rsKd;wGif tao;pdwfazmfjycsufESifh twGif;usus 
azmfjycsufrsm; uGJjym;jcm;em;Edkifygonf/ jrefrmtusOf;axmifvufpGJudk 
oufqdkif&mrS jyefvnfxkwfjyefxm;NyD; jzpfygonf/ tcsdefESifh t&if;tjrpf 
uefYowfrIrsm;aMumifh vuf&Sdpm&Gufpmwrf;onf jynfhpHkaphpyfaom oHk;oyf 
csufjzpfonf[k rqdkvdkonfudk owdxm;&ygrnf/ odkYaomfvnf; 
¤vdktyfcsufrsm;udk tcsdefrD azmfjyxnfhoGif;Edkifrnf[k arSsmfvifhxm;ygonf/  

ed*Hk;csKyftaejzifh oHk;oyfcsufonf pma&;ol\ avhvmcsufrsm;? tBuHjyKcsuf 
rsm;ESifh oufqdkif&m aumufcsufcsazmfjyrIrsm; yg0ifygrnf/  

 

1.3 a0g[m&ESifh tcsuftcsmpum;vHk;rsm;  

qufoG,frI       tquftoG,fjyKjcif;?  awGYqHkjcif;? axmif0ifpmESifh 
{nfhawGYjcif;? awGUqHk ar;jref;jcif;? pHkprf;ppfaq;jcif;  

rdom;pk            rdbrsm;? uav;rsm;? aqGrsKd;rsm;? cifyGef;onf? ZeD;? 
nDtpfudk? armifESr? om;csif;rsm;    

Oya' today;taMumif;Mum;csufrsm;? 
pnf;rsOf;pnf;urf;rsm;ESifh enf;Oya' rsm;? trdefYpm  

jyify  jyifyavmu/ vlUtzGJYtpnf;?  tusOf;axmifjyify  

tusOf;axmif        axmif? &Jbufpcef;  

axmiftmPmydkif  jynfxJa&;0efBuD;Xme ? tusOf;OD;pD;Xme? 
tusOf;axmift&m&Sdrsm;? tusOf;axmif0efxrf;  

tusOf;om;  tusOf;om;? zrf;qD;xdef;odrf;cH&ol? jypfrIusL;vGefol? 
pGyfpGJcH&ol 

 

t"dupum;vHk;rsm;    - tusOf;axmif tvkyfpcef; axmif0ifpm 
{nfhawGYjcif;? tusOf;axmifOya'? vlYtcGifh 
ta&;? EdkifiHwum oabm wlnDcsufrsm;ESifh 
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EdkifiHawmfOya'rsm; EIdif;,SOfrI? tusOf;om;rsm; 
twGuf Oya'a&;&m tcGifhta&;ESifh vlYtcGifh 
ta&;/   

 

 

tydkif; 2 - t"dyÜm,fzGifhqdkcsufrsm; 

 

2.1  jrefrmEdkifiH \ ] tusOf;om;}  a0g[m&udk t"dyÜm,f 
zGifhqdkjcif;  

w&m;½Hk;wGif trI&ifqdkifaeaom tpGyfpGJcHolrsm;? pD&ifcsufcsrSwfNyD;onfh 
tusOf;us w&m;cHrsm; odkYr[kwf vlrsm;udk csKyfaESmifxdef;odrf;xm;onfh 
ae&mrsm;tm; &nfñTef;&ef rwlnDaom a0g[m&rsm;udk toHk;jyKygonf/ 
jrefrmEdkifiHwGif Oyrmtaejzifh NrdKUe,f odkYr[kwf c½dkifw&m; ½Hk;rsm;wGif 
trI&ifqdkifajz&Sif;ae&aom tpGyfpGJcH tcsKyfom;rsm;tm; xdef;odrf;xm;onfh 
ae&mrsm; odkYr[kwf rwluGJjym;aom &mZ0wfrIrsm;aMumifh pD&ifcsufcs 
cH&onfh tusOf;om;^ol rsm;tm; xdef;odrf;xm;onfh ae&mrsm;udk 
tusOf;axmifrsm;ESifh tvkyfpcef;rsm;tjzpf &nfñTef; avh&Sdygonf/ 
,cifuav;oli,fOya't& toufwpfq,fhajcmufESpfatmuf jypfrI 
usL;vGefol tusOf;om;rsm;tm; xdef;odrf;xm;onfh ae&mrsm;udk 
avhusifha&;ausmif;ESifh ,m,Dxdef;odrf; apmifha&Smufa&;pcef;rsm;[k ac:yg 
onf/ w&m;½Hk;rS pD&ifcsufrcsrDESifh w&m;½Hk;pD&ifcsuf csNyD;aemuf &mZ0wfr 
usL;vGefonf[k pGyfpGJcH&onfh uav;rsm;udk &refcsKyfrdefYjzifh xdef;odrf; 
xm;onfhae&mudk ,m,Dxdef;odrf;apmifha&Smufa&; pcef;[k ac:NyD; ¤if;ae&m 
onf uav;oli,f w&m;½Hk;rsm; odkYr[kwf NrdKUe,fw&m;½Hk;rsm;u 
qHk;jzwfygonf/ 
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EdkifiHawmfOya'rsm; EIdif;,SOfrI? tusOf;om;rsm; 
twGuf Oya'a&;&m tcGifhta&;ESifh vlYtcGifh 
ta&;/   

 

 

tydkif; 2 - t"dyÜm,fzGifhqdkcsufrsm; 

 

2.1  jrefrmEdkifiH \ ] tusOf;om;}  a0g[m&udk t"dyÜm,f 
zGifhqdkjcif;  

w&m;½Hk;wGif trI&ifqdkifaeaom tpGyfpGJcHolrsm;? pD&ifcsufcsrSwfNyD;onfh 
tusOf;us w&m;cHrsm; odkYr[kwf vlrsm;udk csKyfaESmifxdef;odrf;xm;onfh 
ae&mrsm;tm; &nfñTef;&ef rwlnDaom a0g[m&rsm;udk toHk;jyKygonf/ 
jrefrmEdkifiHwGif Oyrmtaejzifh NrdKUe,f odkYr[kwf c½dkifw&m; ½Hk;rsm;wGif 
trI&ifqdkifajz&Sif;ae&aom tpGyfpGJcH tcsKyfom;rsm;tm; xdef;odrf;xm;onfh 
ae&mrsm; odkYr[kwf rwluGJjym;aom &mZ0wfrIrsm;aMumifh pD&ifcsufcs 
cH&onfh tusOf;om;^ol rsm;tm; xdef;odrf;xm;onfh ae&mrsm;udk 
tusOf;axmifrsm;ESifh tvkyfpcef;rsm;tjzpf &nfñTef; avh&Sdygonf/ 
,cifuav;oli,fOya't& toufwpfq,fhajcmufESpfatmuf jypfrI 
usL;vGefol tusOf;om;rsm;tm; xdef;odrf;xm;onfh ae&mrsm;udk 
avhusifha&;ausmif;ESifh ,m,Dxdef;odrf; apmifha&Smufa&;pcef;rsm;[k ac:yg 
onf/ w&m;½Hk;rS pD&ifcsufrcsrDESifh w&m;½Hk;pD&ifcsuf csNyD;aemuf &mZ0wfr 
usL;vGefonf[k pGyfpGJcH&onfh uav;rsm;udk &refcsKyfrdefYjzifh xdef;odrf; 
xm;onfhae&mudk ,m,Dxdef;odrf;apmifha&Smufa&; pcef;[k ac:NyD; ¤if;ae&m 
onf uav;oli,f w&m;½Hk;rsm; odkYr[kwf NrdKUe,fw&m;½Hk;rsm;u 
qHk;jzwfygonf/ 
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tusOf;axmifrsm; tufOya'\ tydk'f 3 (1) t& jyXmef;xm;onfrSm-   

 

tusOf;axmif [lonfrSm tusOf;om;rsm;tm; csKyfESmif&eftvdkYiSm jrefrm 
EdkifiHawmfor®wu taxGaxG (odkY) txl;nTefMum;csufjzifh ,m,D (odkY) 
tNrJcsKyfaESmifxm;aom tusOf;axmif odkUr[kwf ae&mudk qdkvdkNyD; 
xdkodkYac:qdk&mwGif ,if;ae&mXmeESifh yufoufí oufqdkifaome,fajrrsm;? 
taqmuftODrsm;tm;vHk; tusHK;0ifonf/  odkUaomf atmufyg ae&mrsm; 
ryg0ifyg - 

(u)  w&m;cHrsm;udk csKyfaESmifxm;&Sdaom &Jpcef;tcsKyfrsm;?  

(c)  &mZ0wfusifhxHk; Oya'yk'fr 541t& EdkifiHawmfor®wu 
txl;owfrSwfxm;&Sdonfh ae&m?  

(*)  EdkifiHawmfor®wu taxGaxGESifh txl;trdefYnTefMum;csufjzifh 
owfrSwfxm;aom tcsKyfaxmif?  

tusOf;om;rsm; tufOya'  tydkif; 2 (c) wGifrl ]tusOf;axmif} 
owfrSwfcsufwGif tcsKyfaxmifwpfckjzpfap&ef  or®wu taxGaxG 
odkUr[kwf txl;trdefYnTefMum;csufjzifh owfrSwfxm;onfh rnfonfh 
ae&mrqdk tygt0ifjzpfonf[k azmfjyxm;ygonf/  

 

2015 ZlvdkifwGif xkwfjyefonfh tusOf;axmifOya'rlMurf; tydkif; 2 ( u) rS 
tusOf;axmif\ t"dyÜm,fzGifhqdkcsufrSm  

]]jynfaxmifpkor®wjrefrmEdkifiHawmf tpdk;&tzGJY\ oabmwlnDcsuft& 
jynfxJa&;0efBuD;XmerS xkwfjyefonfh trdefY'D*&Djzifh tNrJ odkUr[kwf ,m,D 
zrf;qD;csKyfaESmifxm;onfhae&m jzpfNyD; ¤wGif owfrSwfxm;onfh e,fed 
rdwfrsm;? e,fajrrsm;? taqmuftOD;rsm;ESifh tusOf;axmifrsm;? &Jbuf 
pcef;rsm;ESifh &Jpcef;tcsKyfrsm;tjzpf owfrSwfxm;onfh taqmuftOD 
tpdwftydkif;rsm; tm;vHk; yg0ifygonf/}}  

owdjyK&rnfhtcsufrSm tusOf;OD;pD;Xme\ tkyfcsKyfrIatmufwGif rwnf 
&Sdaom rnfonfh zrf;qD;csKyfaESmifrIrsKd;udkrqdk þ t"dyÜm,fzGifhqdkcsufxJwGif 
rxnfhoGif;xm;yg/  

tusOf;axmif qdkonfh a0g[m&udk azmfjyNyD;aomtydkif;wGif yg0ifonfh 
zrf;qD;csKyfaESmifrI trsKd;tpm;tm;vHk;twGuf toHk;jyKygonf/ tusOf;om; 
rsm;tufOya' 3 (1-u-*) t& tusOf;axmifrsm;wGif &Jbufpcef; 
(&Jbuftvkyfpcef;rsm;)? axmifwGif; vufrIypönf; xkwfvkyfa&;Xmersm;? 
pdkufysdK;a&;ESifh arG;jrLa&; toufarG;0rf;aMumif; oifwef;rsm; ponfh 
tzGJYrsdK;pHk yg0ifygonf/ okdY&mwGif w&m;&Hk;tcsKyf ESifh &Jpcef;tcsKyf 
(&JtcsKyf) odkYr[kwf Oyrm KNU, KIA, TNLA ponfh wdkif;&if;om; 
vufeufudkiftzGJYrsm;ESifh aomif;usef;olrsm;\ csKyfaESmifzrf;qD; 
xdef;odrf;xm;onfh ae&mrsm; ryg0ifay/ trsKd;om;rsm;ESifh trsKd;orD;rsm; 
twGuf zrf;qD;csKyfaESmifjcif;xm;aom oD;jcm;taqmufttHkrsm; wnf&Sdyg 
onf/     
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tusOf;axmifrsm; tufOya'\ tydk'f 3 (1) t& jyXmef;xm;onfrSm-   

 

tusOf;axmif [lonfrSm tusOf;om;rsm;tm; csKyfESmif&eftvdkYiSm jrefrm 
EdkifiHawmfor®wu taxGaxG (odkY) txl;nTefMum;csufjzifh ,m,D (odkY) 
tNrJcsKyfaESmifxm;aom tusOf;axmif odkUr[kwf ae&mudk qdkvdkNyD; 
xdkodkYac:qdk&mwGif ,if;ae&mXmeESifh yufoufí oufqdkifaome,fajrrsm;? 
taqmuftODrsm;tm;vHk; tusHK;0ifonf/  odkUaomf atmufyg ae&mrsm; 
ryg0ifyg - 

(u)  w&m;cHrsm;udk csKyfaESmifxm;&Sdaom &Jpcef;tcsKyfrsm;?  

(c)  &mZ0wfusifhxHk; Oya'yk'fr 541t& EdkifiHawmfor®wu 
txl;owfrSwfxm;&Sdonfh ae&m?  

(*)  EdkifiHawmfor®wu taxGaxGESifh txl;trdefYnTefMum;csufjzifh 
owfrSwfxm;aom tcsKyfaxmif?  

tusOf;om;rsm; tufOya'  tydkif; 2 (c) wGifrl ]tusOf;axmif} 
owfrSwfcsufwGif tcsKyfaxmifwpfckjzpfap&ef  or®wu taxGaxG 
odkUr[kwf txl;trdefYnTefMum;csufjzifh owfrSwfxm;onfh rnfonfh 
ae&mrqdk tygt0ifjzpfonf[k azmfjyxm;ygonf/  

 

2015 ZlvdkifwGif xkwfjyefonfh tusOf;axmifOya'rlMurf; tydkif; 2 ( u) rS 
tusOf;axmif\ t"dyÜm,fzGifhqdkcsufrSm  

]]jynfaxmifpkor®wjrefrmEdkifiHawmf tpdk;&tzGJY\ oabmwlnDcsuft& 
jynfxJa&;0efBuD;XmerS xkwfjyefonfh trdefY'D*&Djzifh tNrJ odkUr[kwf ,m,D 
zrf;qD;csKyfaESmifxm;onfhae&m jzpfNyD; ¤wGif owfrSwfxm;onfh e,fed 
rdwfrsm;? e,fajrrsm;? taqmuftOD;rsm;ESifh tusOf;axmifrsm;? &Jbuf 
pcef;rsm;ESifh &Jpcef;tcsKyfrsm;tjzpf owfrSwfxm;onfh taqmuftOD 
tpdwftydkif;rsm; tm;vHk; yg0ifygonf/}}  

owdjyK&rnfhtcsufrSm tusOf;OD;pD;Xme\ tkyfcsKyfrIatmufwGif rwnf 
&Sdaom rnfonfh zrf;qD;csKyfaESmifrIrsKd;udkrqdk þ t"dyÜm,fzGifhqdkcsufxJwGif 
rxnfhoGif;xm;yg/  

tusOf;axmif qdkonfh a0g[m&udk azmfjyNyD;aomtydkif;wGif yg0ifonfh 
zrf;qD;csKyfaESmifrI trsKd;tpm;tm;vHk;twGuf toHk;jyKygonf/ tusOf;om; 
rsm;tufOya' 3 (1-u-*) t& tusOf;axmifrsm;wGif &Jbufpcef; 
(&Jbuftvkyfpcef;rsm;)? axmifwGif; vufrIypönf; xkwfvkyfa&;Xmersm;? 
pdkufysdK;a&;ESifh arG;jrLa&; toufarG;0rf;aMumif; oifwef;rsm; ponfh 
tzGJYrsdK;pHk yg0ifygonf/ okdY&mwGif w&m;&Hk;tcsKyf ESifh &Jpcef;tcsKyf 
(&JtcsKyf) odkYr[kwf Oyrm KNU, KIA, TNLA ponfh wdkif;&if;om; 
vufeufudkiftzGJYrsm;ESifh aomif;usef;olrsm;\ csKyfaESmifzrf;qD; 
xdef;odrf;xm;onfh ae&mrsm; ryg0ifay/ trsKd;om;rsm;ESifh trsKd;orD;rsm; 
twGuf zrf;qD;csKyfaESmifjcif;xm;aom oD;jcm;taqmufttHkrsm; wnf&Sdyg 
onf/     
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2.2  jrefrmEdkifiH\ ] tusOf;om;} a0g[m&udk t"dyÜm,fzGifhqdkjcif;  

w&m;½Hk;rSpD&ifcsufcsrSwfcH&NyD;aom jypfrItusOf;om;rsm; (tusOf;axmifrsm; 
tufOya'\ tydkif; 3 (3) udk Munfh&ef) ESifh w&m;rrI tusOf;om;rsm; 
(tydkif; 3 (4)) [lí cGJjcm;xm;onfomru tusOf;axmifvufpGJonf 
pD&ifcsufcscH&NyD;aom tusOf;om;rsm; odkYr[kwf pD&ifcsufrcs&ao;onfh 
tpGyfpGJcH tcsKyfom;rsm;udk jypfrItusOf;om;rsm;? w&m;rrI tusOf;om;rsm;? 
emrusef;tusOf;om;rsm;? pdwfa&m*gonf tusOf;om;rsm;? temBuD; 
a&m*gonf tusOf;om;rsm; pojzifh tusOf;om;rsm;tMum; aphpyfpHkvifpGm 
tao;pdwf cGJjyxm;ygonf/ xdkYtjyif jrefrmhtusOf;axmifvufpGJ\ yk'fr 
275 wGif tusOf;om;  t&m&Sdrsm;\ tqifhtwef;oHk;rsdK;udk nuif;apmifh? 
tvkyfMuyfESifh ½Hk;0g'grsm;[k trnfowfrSwfí tao;pdwf azmfjy 
xm;ygonf/ tydkif; 420 wGif jypf'PfuscH tusOf;om;rsm;udk 
trsKd;tpm;oHk;rsKd;cGJjcm;xm;ygonf/ ,cifu  at ? bD ? pD oHk;rsdK;wGif pDudk 
&Hzef&Hcg (wpfcgwpf&H) jypfrIusL;vGefolrsm;ESifh tNrJusL;vGefavh&Sdolrsm;[k 
xyfcJGjcm; xm;ygonf/  

 

tusOf;axmifrsm;tufOya' tydkif; 3 wGif tusOf;om;rsm;\ tqifh 
twef;cGJjcm; owfrSwfrI rsm;udk atmufygtwdkif; azmfjyxm;ygonf/  

(c) ]jypfrItusOf;om;} (&mZ0wftusOf;om;) qdkonfrSm w&m;&Hk; 
(odkYr[kwf) jypf'PfcsrSwfydkifcGifh&Sdaom tmPmydkiftzGJYtpnf; (odkYr[kwf) 
ppfcHk&Hk;rS 0&rf; (odkYr[kwf) trdefYwdkYjzifh csKyfaESmifcHaponfh rnfonfh 
tusOf;usyk*¾dKvfudkrqdk qdkvdkonf/  

(*) ]jypf'PfustusOf;om;} qdkonfrSm w&m;&Hk; (odkYr[kwf) ppfcHk&Hk;rS 
csrSwfaom jypf'PfudkuscHaeonfh &mZ0wftusOf;om;udk qdkvdkonf/ 
þyk*¾dKvfrsm;teuf &mZ0wfusifhxHk;Oya' tcef;(8)yg Oya'rsm;t& 
tusOf;axmifwGif xdef;odrf;cHyk*¾dKvfrsm;ESifhvnf; oufqdkif tusHK;0if 
ayonf/   

(C) ]t&yfbuftusOf;om;} qdkonfrSm jypfrItusOf;om; r[kwfonfh 
tjcm; tusOf;om;rsm;udk qdkvdkonf/  

 

tusOf;axmifvufpGJ\ yk'fr 724 wGif t&yfbuftusOf;om; trsKd;tpm; 
ajcmufrsKd;udk atmufygtwdkif; azmfjyxm;ygonf/  

1/  1908 w&m;rusifhxHk;Oya'\ yk'fr 32  (C) t& 
w&m;rw&m;½Hk;\ trdefYjzifh w&m;r tusOf;axmifodkY jypf'Pf 
csrSwfjcif; cH&onfh tusOf;om;rsm;?  

2/  pD&ifcsuftrdefYrcsrD zrf;qD;ydkYaqmifjcif;cH&onfh w&m;NydKifrsm;?  

3/ 'D*&Dt& pGyfpGJcH&rIESifh ywfoufí w&m;rw&m;½Hk;\ trdefYt& 
csKyfaESmifcH&aom w&m;cHrsm;? 

4/  1876 ckESpf tufOay' 2 ESifh 1889 ckESpf aMunmcsuftrSwf 3 t& 
tcGefawmf ay;aqmif&ef ysufuGufolrsm;?  

5/  &mZ0wfusifhxHk;Oya'\ yk'fr 318? 332 ESifh 514 t& 
&mZ0wfw&m;½Hk;trdefYjzifh tusOf; csxm;jcif;cH&olrsm;? 

6/  
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2.2  jrefrmEdkifiH\ ] tusOf;om;} a0g[m&udk t"dyÜm,fzGifhqdkjcif;  

w&m;½Hk;rSpD&ifcsufcsrSwfcH&NyD;aom jypfrItusOf;om;rsm; (tusOf;axmifrsm; 
tufOya'\ tydkif; 3 (3) udk Munfh&ef) ESifh w&m;rrI tusOf;om;rsm; 
(tydkif; 3 (4)) [lí cGJjcm;xm;onfomru tusOf;axmifvufpGJonf 
pD&ifcsufcscH&NyD;aom tusOf;om;rsm; odkYr[kwf pD&ifcsufrcs&ao;onfh 
tpGyfpGJcH tcsKyfom;rsm;udk jypfrItusOf;om;rsm;? w&m;rrI tusOf;om;rsm;? 
emrusef;tusOf;om;rsm;? pdwfa&m*gonf tusOf;om;rsm;? temBuD; 
a&m*gonf tusOf;om;rsm; pojzifh tusOf;om;rsm;tMum; aphpyfpHkvifpGm 
tao;pdwf cGJjyxm;ygonf/ xdkYtjyif jrefrmhtusOf;axmifvufpGJ\ yk'fr 
275 wGif tusOf;om;  t&m&Sdrsm;\ tqifhtwef;oHk;rsdK;udk nuif;apmifh? 
tvkyfMuyfESifh ½Hk;0g'grsm;[k trnfowfrSwfí tao;pdwf azmfjy 
xm;ygonf/ tydkif; 420 wGif jypf'PfuscH tusOf;om;rsm;udk 
trsKd;tpm;oHk;rsKd;cGJjcm;xm;ygonf/ ,cifu  at ? bD ? pD oHk;rsdK;wGif pDudk 
&Hzef&Hcg (wpfcgwpf&H) jypfrIusL;vGefolrsm;ESifh tNrJusL;vGefavh&Sdolrsm;[k 
xyfcJGjcm; xm;ygonf/  

 

tusOf;axmifrsm;tufOya' tydkif; 3 wGif tusOf;om;rsm;\ tqifh 
twef;cGJjcm; owfrSwfrI rsm;udk atmufygtwdkif; azmfjyxm;ygonf/  

(c) ]jypfrItusOf;om;} (&mZ0wftusOf;om;) qdkonfrSm w&m;&Hk; 
(odkYr[kwf) jypf'PfcsrSwfydkifcGifh&Sdaom tmPmydkiftzGJYtpnf; (odkYr[kwf) 
ppfcHk&Hk;rS 0&rf; (odkYr[kwf) trdefYwdkYjzifh csKyfaESmifcHaponfh rnfonfh 
tusOf;usyk*¾dKvfudkrqdk qdkvdkonf/  

(*) ]jypf'PfustusOf;om;} qdkonfrSm w&m;&Hk; (odkYr[kwf) ppfcHk&Hk;rS 
csrSwfaom jypf'PfudkuscHaeonfh &mZ0wftusOf;om;udk qdkvdkonf/ 
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tusOf;axmifwGif xdef;odrf;cHyk*¾dKvfrsm;ESifhvnf; oufqdkif tusHK;0if 
ayonf/   

(C) ]t&yfbuftusOf;om;} qdkonfrSm jypfrItusOf;om; r[kwfonfh 
tjcm; tusOf;om;rsm;udk qdkvdkonf/  

 

tusOf;axmifvufpGJ\ yk'fr 724 wGif t&yfbuftusOf;om; trsKd;tpm; 
ajcmufrsKd;udk atmufygtwdkif; azmfjyxm;ygonf/  

1/  1908 w&m;rusifhxHk;Oya'\ yk'fr 32  (C) t& 
w&m;rw&m;½Hk;\ trdefYjzifh w&m;r tusOf;axmifodkY jypf'Pf 
csrSwfjcif; cH&onfh tusOf;om;rsm;?  

2/  pD&ifcsuftrdefYrcsrD zrf;qD;ydkYaqmifjcif;cH&onfh w&m;NydKifrsm;?  

3/ 'D*&Dt& pGyfpGJcH&rIESifh ywfoufí w&m;rw&m;½Hk;\ trdefYt& 
csKyfaESmifcH&aom w&m;cHrsm;? 

4/  1876 ckESpf tufOay' 2 ESifh 1889 ckESpf aMunmcsuftrSwf 3 t& 
tcGefawmf ay;aqmif&ef ysufuGufolrsm;?  

5/  &mZ0wfusifhxHk;Oya'\ yk'fr 318? 332 ESifh 514 t& 
&mZ0wfw&m;½Hk;trdefYjzifh tusOf; csxm;jcif;cH&olrsm;? 

6/  
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2.3  tusOf;om;rsm;udk trsKd;tpm;owfrSwfjcif; ESifh cGJjcm;jcif;  

1940 ckESpf? arv 4 &ufaeUwGif xkwfjyefaom aMunmcsuf4  trSwf 121 
t& tusOf;om;rsm;udk atmufygtwdkif; cGJjcm;xm;ygonf/  

1/  ]tusOf;om; trsdK;tpm; wpf} wGif vlqddk;vlrdkufrsm;? 
rl;,pfaq;0g;oHk;pGJí usL;vGefaom olcdk;"m;jy odkYr[kwf toufarG; 
0rf;aMumif;t&? rsKd;&dk;qufcHrIt& odkYr[kwf txl;ojzifh tEkMurf;pD; 
"m;jywdkufjcif;uJYokdY &nf&G,f&G,fcsuf&Sd&Sd yHkazmfvkyfaqmifonfh tEå&m,f&Sd 
aom jypf'PfustusOf;om;udk qdkvdkygonf/  

2/ ]tusOf;om; trsKd;tpm; ESpf} wGif toufarG;0rf;aMumif;t&? 
rsdK;&dk;qufcHrIt& r[kwfbJ tEkMurf;pD;"m;jywdkufrI odkYr[kwf &nf&G,fcsuf 
&Sd&Sd yHkazmfvkyfaqmifojzifh jypf'PfuscH&ol  txl;ojzifh tEå&m,f&Sdaom 
&mZ0wftusOf;om;udk qdkvdkygonf/  

3/]tusOf;om;trsKd;tpm; oHk;} onf trsdK;tpm; wpfESifh ESpf tusOf;om; 
r[kwfonfh tjcm;aom tusOf;om;wpfrsKd;jzpfygonf/  

tusOf;axmifrsm;Oya'\ tydkif; 27 t& tusOf;om;rsm;udk atmufyg 
twdkif; ydkif;jcm;xm;ygonf/   

1/ tusOf;olESifh tusOf;om;[lí csKyfaESmifxm;&Sdaom tusOf; 
axmifwGif tusOf;olrsm;udk oD;jcm;taqmufttHk odkYr[kwf 
taqmufttHkwpfckwnf;wGif oD;jcm;tuefYcGJí csKyfaESmif 

                                           
4 þtrsdK;tpm;cGJjcm;owfrSwfjcif;rsm;udk ,cktcgwGif toHk;rjyKawmhyg/ 

xm;&Sd&ygrnf/ þuJYodkY cGJjcm;csKyfaESmif xm;&Sdjcif;rSm 
qefYusifbufvdiftcsif;csif; jrifawGYjcif;? pum;ajymqdkjcif;? 
qufoG,fjcif; rjzpfay:ap&ef [efYwm;jcif; jzpfayonf/  

2/ touf 21ESpf atmuf&Sd tusOf;om;rsm;udk touf21ESpf 
txuf tusOf;om;rsm;ESifh cGJjcm;csKyfaESmifxm;&rnf/ 
touf 21 ESpfatmuf tusOf;om;tkyfpkwGif;rS t&G,fa&muf 
csdefrwdkifao;onfY olrsm;udk cGJjcm;csKyfaESmif&rnf/  (14 
ESpfatmuf uav;vli,frsm;udk cGJjcm;csKyfaESmif xm;&rnf)  

3/ tjypf'PfruscH&ao;aom &mZ0wftusOf;om;rsm;udk cJGjcm; 
csKyfaESmif xdef;odrf;&rnf/  

4/ &mZ0wfr[kwfonfh tusOf;om;rsm;udk &mZ0wf 
tusOf;om;rsm;ESifh cGJjcm; csKyfaESmif&rnf/ 

 (tusOf;axmifvufpGJ yk'fr 2 ? tusOf;om;rsm; trsKd;tpm; 
owfrSwfjcif; ESifh cGJjcm;jcif; udkvnf; Munfh&I&ef)    

 

]pD&ifcsufcH,l&ef trI&ifqdkifaeqJ} tusOf;om; trsdK;tpm; ESpfcktMum; 
jrefrmhtusOf;axmif vufpGJ\ tydkif; 694 onf txl;ESifh½dk;½dk; omref[lí 
aexdkifrIyHkpHtaetxm;a[mif;ay:om rlwnfNyD; trsKd;tpm;ESpfck oD;jcm;pD 
ae&mwusjzpfatmif cGJjcm;ay;xm;ygonf/ xdkuJYodkY tajctaetqifh 
twef; oD;jcm;owfrSwfxm;jcif;udk t&yfom;tusOf;om;rsm; tMum; 
wGifvnf; a&;qGJazmfjy xm;ygonf/ ( yk'fr-  721-723)  
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rl;,pfaq;0g;oHk;pGJí usL;vGefaom olcdk;"m;jy odkYr[kwf toufarG; 
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1/ tusOf;olESifh tusOf;om;[lí csKyfaESmifxm;&Sdaom tusOf; 
axmifwGif tusOf;olrsm;udk oD;jcm;taqmufttHk odkYr[kwf 
taqmufttHkwpfckwnf;wGif oD;jcm;tuefYcGJí csKyfaESmif 

                                           
4 þtrsdK;tpm;cGJjcm;owfrSwfjcif;rsm;udk ,cktcgwGif toHk;rjyKawmhyg/ 

xm;&Sd&ygrnf/ þuJYodkY cGJjcm;csKyfaESmif xm;&Sdjcif;rSm 
qefYusifbufvdiftcsif;csif; jrifawGYjcif;? pum;ajymqdkjcif;? 
qufoG,fjcif; rjzpfay:ap&ef [efYwm;jcif; jzpfayonf/  

2/ touf 21ESpf atmuf&Sd tusOf;om;rsm;udk touf21ESpf 
txuf tusOf;om;rsm;ESifh cGJjcm;csKyfaESmifxm;&rnf/ 
touf 21 ESpfatmuf tusOf;om;tkyfpkwGif;rS t&G,fa&muf 
csdefrwdkifao;onfY olrsm;udk cGJjcm;csKyfaESmif&rnf/  (14 
ESpfatmuf uav;vli,frsm;udk cGJjcm;csKyfaESmif xm;&rnf)  

3/ tjypf'PfruscH&ao;aom &mZ0wftusOf;om;rsm;udk cJGjcm; 
csKyfaESmif xdef;odrf;&rnf/  

4/ &mZ0wfr[kwfonfh tusOf;om;rsm;udk &mZ0wf 
tusOf;om;rsm;ESifh cGJjcm; csKyfaESmif&rnf/ 

 (tusOf;axmifvufpGJ yk'fr 2 ? tusOf;om;rsm; trsKd;tpm; 
owfrSwfjcif; ESifh cGJjcm;jcif; udkvnf; Munfh&I&ef)    

 

]pD&ifcsufcH,l&ef trI&ifqdkifaeqJ} tusOf;om; trsdK;tpm; ESpfcktMum; 
jrefrmhtusOf;axmif vufpGJ\ tydkif; 694 onf txl;ESifh½dk;½dk; omref[lí 
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ae&mwusjzpfatmif cGJjcm;ay;xm;ygonf/ xdkuJYodkY tajctaetqifh 
twef; oD;jcm;owfrSwfxm;jcif;udk t&yfom;tusOf;om;rsm; tMum; 
wGifvnf; a&;qGJazmfjy xm;ygonf/ ( yk'fr-  721-723)  
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EdkifiHwume,fy,fwGif e,fvfqifref'Jvfvm;pnf;rsOf;rsm;\ pnf;rsOf; 11 
wGif azmfjyxm; onfrSm -  

rwlnDaomtusOf;om;trsdK;tpm;rsm;udk ¤if;wdkY\ vdif? touf&G,f? 
jypf'Pfus odkYr[kwf trIrSwfwrf;? zrf;qD;csKyfaESmifcH&rI\ Oya' 
taMumif;jycsufESifh ¤if;wdkY jyefvnfukpm;a&; twGuf vdktyfcsufrsm; 
ponfwdkYudk xnfhoGif;pOf;pm;í oD;jcm; taqmufttHkrsm; odkYr[kwf 
taqmufttHki,frsm;jzifh csKyfaESmifxdef;odrf;oifhygonf/  

 u/ trsKd;om; ESifh trsKd;orD;rsm;udk wwfEdkiforSs oD;jcm; 
taqmufttHkrsm;wGif csKyfaESmifxdef;odrf;&rnf/ tqdkyg oD;jcm; 
taqmufttHkESifh Oypm ab;ywf0ef;usif onf trsKd;om;ESifh 
trsdK;orD;tMum;  vHk;0 cGJjcm;csKyfaESmifxm;jcif;rsKd; jzpf&ygrnf/  

 c/ jypf'PfrcsrSwf&ao;aom tusOf;om;rsm;udk jypf'PfustusOf;om; 
rsm;ESifh cGJjcm;í csKyfaESmifxdef;odrf;xm;&ygrnf/  

 */ aMuG;NrDtrIaMumifh axmifusolrsm;ESifh tjcm;t&yfbuftusOf;om; 
(w&m;rrI tusOf;om;)rsm;udk &mZ0wfjypfrIusL;vGefí axmifusol 
rsm;ESifh cGJjcm; xdef;odrf;xm; &ygrnf/  

 C/ oufi,ftusOf;om;rsm;udk vlBuD;tusOf;om;rsm;ESifh cGJjcm;í 
xdef;odrf;xm;&ygrnf/  

 

 

 

tydkif; 3 - jrefrmEdkifiH\ Oya'rlabmif 

 

3.1  rdwfquf  

atmufyg Oya'pm&Gufpmwrf;tcsuftvufrsm;onf tusOf;axmifpepfudk 
tkyfcsKyfaeonfh  Oya'? pnf;rsOf;Oya' ESifh vkyfief;qdkif&m rlabmifrsm;udk 
em;vnfrI&Sdvmap&ef &nf&G,fonfh t"du&if;jrpfrsm;udk azmfjyxm;ygonf/  

 

3.2   jynfaxmifpkor®wjrefrmEdkifiHawmf zGJYpnf;yHktajccHOya' ( 
2008)  

zGJYpnf;yHktajccHOya'onf cGJjcm;qufqHcH&rIuif;pifa&;5ç usm;ra&;&m 
wef;wlnDrSsrI? touftdk;tdrfESifh vGwfvyfcGifhudk av;pm;rI? vGwfvyfpGm 
pnf;&Hk;ydkifcGifhESifh pka0;ydkifcGifh? bmoma&;vGwfvyfrI? tMurf;zufrIrsm;udk 
umuG,f&ef tusOf;axmif BuD;Muyfa&;ESifh ywfoufonfh ,Eå&m;rsm; 
tygt0if t&Htwm;rsm; ponfwdkY yg0ifonfh EdkifiHom;rsm;\ rlv 
tcGifhta&;ESifh wm0efrsm;? tcef; 8 wGif &Sdaom tajccHtcGifhta&;rsm;udk 
yHhydk;jznfhqnf;ay;&ygonf/ zGJYpnf;yHktajccHOya'onf jynfaxmifpk 
vTwfawmfrS jynfaxmifpk\ rnfonfhtpdwftydkif;rqdk odkYr[kwf wpfckvHk; 
ESifh oufqdkifonfh udpö&yfrsm;ESifh pyfvsOf;í jynfaxmifpk 

                                           
5 jynfaxmifpk[kor®wjrefrmEkdifiHawmf\ rnfonfhEdkifiHom;udkrQ vlrsdK;Zmwd? 
udk;uG,f&m bmom? &mxl;XmeEÅ&? tqifhtwef;,Ofaus;rI? trsdK;om;? trsdK;orD;? 
qif;&Jcsrf;omwdkYudk taMumif;jyKí cGJjcm;qufqHrIr&Sdap&/ (zGJUpnf;yHktajccHOya'yk'fr 
348) 
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EdkifiHwume,fy,fwGif e,fvfqifref'Jvfvm;pnf;rsOf;rsm;\ pnf;rsOf; 11 
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taqmufttHki,frsm;jzifh csKyfaESmifxdef;odrf;oifhygonf/  

 u/ trsKd;om; ESifh trsKd;orD;rsm;udk wwfEdkiforSs oD;jcm; 
taqmufttHkrsm;wGif csKyfaESmifxdef;odrf;&rnf/ tqdkyg oD;jcm; 
taqmufttHkESifh Oypm ab;ywf0ef;usif onf trsKd;om;ESifh 
trsdK;orD;tMum;  vHk;0 cGJjcm;csKyfaESmifxm;jcif;rsKd; jzpf&ygrnf/  
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rsm;ESifh cGJjcm;í csKyfaESmifxdef;odrf;xm;&ygrnf/  

 */ aMuG;NrDtrIaMumifh axmifusolrsm;ESifh tjcm;t&yfbuftusOf;om; 
(w&m;rrI tusOf;om;)rsm;udk &mZ0wfjypfrIusL;vGefí axmifusol 
rsm;ESifh cGJjcm; xdef;odrf;xm; &ygrnf/  
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3.2   jynfaxmifpkor®wjrefrmEdkifiHawmf zGJYpnf;yHktajccHOya' ( 
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tygt0if t&Htwm;rsm; ponfwdkY yg0ifonfh EdkifiHom;rsm;\ rlv 
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5 jynfaxmifpk[kor®wjrefrmEkdifiHawmf\ rnfonfhEdkifiHom;udkrQ vlrsdK;Zmwd? 
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tqifhOya'jyKa&;pm&if;\ azmfjyyg Z,m;wpft& tusOf;axmifrsm;ESifh 
oufqdkifonfh udpö&yfrsm;udk Oya'jyXmef;ydkifcGifh &Sdapa&;twGuf 
azmfjyxm;ygonf/  

 

3.3  &mZowfBuD; Oya' ( 1861)  

&mZowfBuD;Oya' (1861)onf axmif'Pf? ao'Pf? wpfoufwpfußGef; 
uJYodkY ESpfBuD; axmif'Pf (tvkyfMurf;vkyf&aom)ESifh omref (axmiftvkyf 
Murf;ryg)ESifh 'PfaiG &dkufjcif;uJYodkY tcsKyftaESmifrvdktyfonfh jypf'Pfrsm; 
tygt0if trsKd;rsKd;aom&mZ0wfrIrsm;ESifh ¤if;wdkY\ pD&ifcsufcsrIrsm;udk 
jyXmef;xm;ygonf/ vkyfief;qdkif&mpnf;rsOf;pnf;urf;rsm;? &mZ0wfrI trI 
&ifqdkifppfaq;csufrsm;? axmif'PfcsrSwfjcif;ESifh 'PfaiGrsm;udk  &mZowf 
BuD; Oya'wGif xnfhoGif;xm;ygonf/   

 

3.4 &mZ0wfusifhxHk;Oya' ( 1873)  

jrefrm&mZ0wfusifhxHk;Oya' wGif tcef; 46 cef; ESifh tydk'f 569 ydk'f yg&SdNyD; 
w&m;olBuD;rsm;? Oya't&m&Sdrsm; (prosecutors)? &JESifh a&SUaersm;ESifh 
pyfvsOf;onfh vkyfief;pOfrsm;? jypfrIusL;vGefol? pdwfayghoGyfolrsm;? t&G,f 
ra&mufao;olrsm; ponfwdkYtm;  zrf;qD;xdef;odrf;jcif;? axmifcsjcif;? 
tmrcHay;jcif;? t,lcH0ifjcif;? vGwfjidrf;csrf;omcGifhay;jcif; wdkYESihf oufqdkif 
onfh vkyfief;pOfrsm;udk  azmfjyxm;ygonf/ ¤wGif jyifqifcsuf 
jyKvkyfxm;onfh tydk'frsm;\ aemufqufwGJazmfjycsufrsm;vnf; yg0ifyg 
onf/ þ&mZ0wfusifhxHk;Oya'udk  &mZ0wfusifhxHk;Oya'udk jyifqifonfh 
Oya' (2006) t& jyifqifcJYygonf/  

 

3.5  tusOf;axmifrsm;tufOya'rsm;  ( 1894-1920)  

tusOf;axmifrsm;tufOya'rsm;wGif  tusOf;axmifrsm;tufOya' (tdE´d, 
tuf 9 ? 1894)? tusOf;om;rsm; tufOya' (tdE´d,tuf 3? 1900)ESifh  
tusOf;om;rsm;tm; owfrSwfcGJjcm;jcif; tufOya' (tdE´d,tuf 33? 1920) 
wdkYyg0ifNyD; tusOf;axmifrsm;tm; pDrHtkyfcsKyfonfh pnf;urf;rsm; yg0ifyg 
onf/ jyKjyifajymif;vJa&; tqdkwifoGif;rIrsm; aqmif&Gufxm;aomfvnf; 
azmfjyxm;onfh Oya'rsm;onf jrefrmEdkifiHwGif6   oufa&mufvsuf &SdaeqJ 
yifjzpfygonf/  ,aeYacwfwGif tqdkygOya'rsm;udk jynfaxmifpk 
vTwfawmfodkY tusOf;axmifOya'rlMurf; (2015) tjzpf wifoGif;xm; 
aomfvnf; ,ckwdkif twnfjyKjcif; r&Sdao;acs/  

 

3.6 w&m;rusifhxHk;Oya' ( 1908)  

                                           
6þOya'rlMurf;udk jynfxJa&;0efBuD;XmeodkY wifoGif;xm;NyD; tcef;6cef;ESifh 
tydkif;62ydkif; yg0ifygonf/ tu,fíþOya'udk wifoGif;twnfjyK&ef jynfaxmifpk 
Oya' 3 jzifhaqmif&Guf&rnf/ Oya'Murf;onf vuf&SdOya'xufydkrdkaumif;rGef 
aomfjim;vnf; tm;enf;csufrsm;yg0ifaeao;NyD; jrefrmjynfaxmifpk vTwfawmfwGif 
vuf&SdaqG;aEG;aeqJjzpfygonf/ EdkifiHwumvGwfjidr;fcsrf;omcGifhrS xkwfa0onfh 
]jrefrm-tusOf;om;rsm; tcGifhta&;&&Sda&;}wGif rlBurf;Oya'\ toHk;0ifaom 
wdk;wufrIwpf&yfudk awGY&ygonf/ tqdkygrlMurf;wGif tydkif; 30-35 uJYodkY 
tusOf;om;jyifyavmujzifh qufoG,fcGifhESifhywfoufí yg0ifazmfjy xm;ygonf/ 
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tqifhOya'jyKa&;pm&if;\ azmfjyyg Z,m;wpft& tusOf;axmifrsm;ESifh 
oufqdkifonfh udpö&yfrsm;udk Oya'jyXmef;ydkifcGifh &Sdapa&;twGuf 
azmfjyxm;ygonf/  

 

3.3  &mZowfBuD; Oya' ( 1861)  

&mZowfBuD;Oya' (1861)onf axmif'Pf? ao'Pf? wpfoufwpfußGef; 
uJYodkY ESpfBuD; axmif'Pf (tvkyfMurf;vkyf&aom)ESifh omref (axmiftvkyf 
Murf;ryg)ESifh 'PfaiG &dkufjcif;uJYodkY tcsKyftaESmifrvdktyfonfh jypf'Pfrsm; 
tygt0if trsKd;rsKd;aom&mZ0wfrIrsm;ESifh ¤if;wdkY\ pD&ifcsufcsrIrsm;udk 
jyXmef;xm;ygonf/ vkyfief;qdkif&mpnf;rsOf;pnf;urf;rsm;? &mZ0wfrI trI 
&ifqdkifppfaq;csufrsm;? axmif'PfcsrSwfjcif;ESifh 'PfaiGrsm;udk  &mZowf 
BuD; Oya'wGif xnfhoGif;xm;ygonf/   

 

3.4 &mZ0wfusifhxHk;Oya' ( 1873)  

jrefrm&mZ0wfusifhxHk;Oya' wGif tcef; 46 cef; ESifh tydk'f 569 ydk'f yg&SdNyD; 
w&m;olBuD;rsm;? Oya't&m&Sdrsm; (prosecutors)? &JESifh a&SUaersm;ESifh 
pyfvsOf;onfh vkyfief;pOfrsm;? jypfrIusL;vGefol? pdwfayghoGyfolrsm;? t&G,f 
ra&mufao;olrsm; ponfwdkYtm;  zrf;qD;xdef;odrf;jcif;? axmifcsjcif;? 
tmrcHay;jcif;? t,lcH0ifjcif;? vGwfjidrf;csrf;omcGifhay;jcif; wdkYESihf oufqdkif 
onfh vkyfief;pOfrsm;udk  azmfjyxm;ygonf/ ¤wGif jyifqifcsuf 
jyKvkyfxm;onfh tydk'frsm;\ aemufqufwGJazmfjycsufrsm;vnf; yg0ifyg 
onf/ þ&mZ0wfusifhxHk;Oya'udk  &mZ0wfusifhxHk;Oya'udk jyifqifonfh 
Oya' (2006) t& jyifqifcJYygonf/  

 

3.5  tusOf;axmifrsm;tufOya'rsm;  ( 1894-1920)  

tusOf;axmifrsm;tufOya'rsm;wGif  tusOf;axmifrsm;tufOya' (tdE´d, 
tuf 9 ? 1894)? tusOf;om;rsm; tufOya' (tdE´d,tuf 3? 1900)ESifh  
tusOf;om;rsm;tm; owfrSwfcGJjcm;jcif; tufOya' (tdE´d,tuf 33? 1920) 
wdkYyg0ifNyD; tusOf;axmifrsm;tm; pDrHtkyfcsKyfonfh pnf;urf;rsm; yg0ifyg 
onf/ jyKjyifajymif;vJa&; tqdkwifoGif;rIrsm; aqmif&Gufxm;aomfvnf; 
azmfjyxm;onfh Oya'rsm;onf jrefrmEdkifiHwGif6   oufa&mufvsuf &SdaeqJ 
yifjzpfygonf/  ,aeYacwfwGif tqdkygOya'rsm;udk jynfaxmifpk 
vTwfawmfodkY tusOf;axmifOya'rlMurf; (2015) tjzpf wifoGif;xm; 
aomfvnf; ,ckwdkif twnfjyKjcif; r&Sdao;acs/  

 

3.6 w&m;rusifhxHk;Oya' ( 1908)  

                                           
6þOya'rlMurf;udk jynfxJa&;0efBuD;XmeodkY wifoGif;xm;NyD; tcef;6cef;ESifh 
tydkif;62ydkif; yg0ifygonf/ tu,fíþOya'udk wifoGif;twnfjyK&ef jynfaxmifpk 
Oya' 3 jzifhaqmif&Guf&rnf/ Oya'Murf;onf vuf&SdOya'xufydkrdkaumif;rGef 
aomfjim;vnf; tm;enf;csufrsm;yg0ifaeao;NyD; jrefrmjynfaxmifpk vTwfawmfwGif 
vuf&SdaqG;aEG;aeqJjzpfygonf/ EdkifiHwumvGwfjidr;fcsrf;omcGifhrS xkwfa0onfh 
]jrefrm-tusOf;om;rsm; tcGifhta&;&&Sda&;}wGif rlBurf;Oya'\ toHk;0ifaom 
wdk;wufrIwpf&yfudk awGY&ygonf/ tqdkygrlMurf;wGif tydkif; 30-35 uJYodkY 
tusOf;om;jyifyavmujzifh qufoG,fcGifhESifhywfoufí yg0ifazmfjy xm;ygonf/ 
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þOya'wGif w&m;rudpörsm; - Oyrm avsmfaMu;ay;&efysufuGufrI  
(pmcsKyfpmwrf; azmufzsufrI)ESifh w&m;rrIjzifh csKyfaESmifzrf;qD;rIrsm;ESifh 
oufqdkifonfh  trdefYrsm;? pnf;rsOf;pnf;urf;rsm;ESifh enf;Oya'rsm; 49 ck 
yg0ifygonf/ þOya'onf t&yfom;tusOf;om;rsm;ESifh w&m;rtusOf; 
axmifrsm;twGuf usifhoHk;&rnfjzpfygonf/ vuf&SdwGif ta&;ygonfh 
tcsufrSm w&m;rtusOf;axmifrsm;r&Sday/ xdkYaMumifh w&m;rrIjzifh csKyfaESmif 
zrf;qD;cH&ol rnfolrqkd &mZ0wfrIjzifh csKyfaESmifzrf;qD;cH&olrsm;ESifhtwlwl 
zrf;qD;xdef;odrf;cH&rnf jzpfygonf/ rMumao;rDumvu ,if;ESifh 
ywfoufí jyifqifcsuf rsm;pGm jyKvkyfcJYMuNyD; jynfaxmifpk 
w&m;pD&ifa&;Oya'jzifh  tcsKdUw&m;pD&ifydkifcGifhrsm;udk ajymif;vJcJhygonf/   

 

3.7   &JvufpGJ ( 1861-2001) ESifh  &J tufOya'rsm; ( 1945)  

&JvufpGJwGif twGJav;wGJ &SdNyD; yxrwGJ ( 1861)? 'kwd,wGJ( 1945) ? 
wwd,wGJ( 2001) ESifh pwkw¦wGJ (2013) wdkY jzpfygonf/ yxrwGJ ESifh 
pwkw¦wGJudk aygif;í yxrwGJtjzpf rGrf;rHjyifqifxm;ygonf/ tqdkyg 
twGJrsm;wGif &J0efxrf;rsm;twGuf wm0efrsm;? pnf;rsOf;pnf;urf;rsm; ESifh 
enf;Oya'rsm; udkazmfjyxm;ygonf/ Oyrm-  &Jpcef;&SdtcsKyfcef;rsm; 
(&JtcsKyf)? ¤if;rS w&m;&Hk;tcsKyfodkY ydkYaqmifjcif;ESifh tusOf;axmifrsm;&Sd 
xdef;odrf; csKyfaESmifcHxm;&oludk pHkprf;ar;jref;jcif;ESifh ppfaMumjcif;rsm; 
jyKvkyfjcif; jzpfygonf/  Oya'ESifhenf;Oya'rsm;t& zrf;qD; 
csKyfaESmifcH&oltaejzifh a&SUae? rdom;pk0ifrsm;ESifh w&m;&Hk;tcsKyfESifh &Jpcef;&Sd 
tcsKyfcef;rsm; (&JtcsKyf)wdkYwGif awGYqHkjcif;udkvnf; xnfhoGif; azmfjy 
xm;ygonf/  

 

&JtufOya'rsm;wGif &JtufOya' ( 6/1945) ? &efukef&JtufOya' (tdE´d, 
tuf ? 3? 1920) wdkY yg0ifygonf/ tqdkyg &JtufOya'rsm;onf 
pnf;urf;rsm;? taxGaxGvkyfief;pOfrsm;? axmifcszrf;qD;jcif;ESifh zrf;qD; 
csKyfaESmifxm;jcif;qdkif&m udpö&yfrsm;udk tajccH azmfjyxm; ygonf/  

 

3.8 jrefrmEdkifiHawmf tusOf;axmifvufpGJ (1894)  

tusOf;axmifvufpGJ (1894)onf txufyg Oya'ESifh usifhxHk;Oya'rsm;udk 
vufawGYusifhoHk; a&;ESifh pyfvsOf;í (t&m&Sdrsm;tygt0if) tusOf;axmif 
0efxrf;rsm;ESifh tusOf;om;rsm;ESifh oufqdkifonfh qifhyGm;Oya'wpf&yf 
jzpfygonf/  ¤if;udk tusOf;axmif[k trnfowfrSwf xm;onfh axmif? 
tusOf;axmif? &Jbufpcef;ESifh wpfOD;csif; oD;oefYxdef;odrf;rIrsm; jzpfonfh 
tusOf;axmifpepfwpffckvHk;wGif toHk;csygonf/ tcsKdY tydkif;rsm;? Oyrm - 
w&m;0if wm0efcHrIr&Sdjcif; uJYodkY pnf;rsOf;pnf;urf;tcsKdYESifh a0g[m& 
pmvHk;rsm;udk vufawGYtoHk;jyKjcif; r&Sdojzifh ¤if;wdkYudk owif;tcsuf 
tvufay;&ef twGufom[k owfrSwfxm;ygonf/ þvufpGJonf 
acwfrDOya'pum;&yfrsm; xufpmvSsif a&S;a[mif;t*Fvdyfpmjzifh tusOf;om; 
onf jyifyavmuESifh awGYqHkrIudk qufpyfazmfjy xm;ygonf/   

 

3.9  w&m;&Hk;vufpGJ (1946)  

w&m;&Hk;vufpGJonf w&m;rrIrsm;ESifh &mZ0wfrI (jypfrI)rsm; Mum;emjcif; 
tay: owday;taMumif;Mum;csufrsm;ESifh trdefYrsm;xkwfjyefjcif;? a&SUaersm;? 
Oya't&m&Sdrsm;ESifh w&m;olBuD;rsm;\ wm0ef0wå&m;rsm; ponfh w&m;&Hk; 
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þOya'wGif w&m;rudpörsm; - Oyrm avsmfaMu;ay;&efysufuGufrI  
(pmcsKyfpmwrf; azmufzsufrI)ESifh w&m;rrIjzifh csKyfaESmifzrf;qD;rIrsm;ESifh 
oufqdkifonfh  trdefYrsm;? pnf;rsOf;pnf;urf;rsm;ESifh enf;Oya'rsm; 49 ck 
yg0ifygonf/ þOya'onf t&yfom;tusOf;om;rsm;ESifh w&m;rtusOf; 
axmifrsm;twGuf usifhoHk;&rnfjzpfygonf/ vuf&SdwGif ta&;ygonfh 
tcsufrSm w&m;rtusOf;axmifrsm;r&Sday/ xdkYaMumifh w&m;rrIjzifh csKyfaESmif 
zrf;qD;cH&ol rnfolrqkd &mZ0wfrIjzifh csKyfaESmifzrf;qD;cH&olrsm;ESifhtwlwl 
zrf;qD;xdef;odrf;cH&rnf jzpfygonf/ rMumao;rDumvu ,if;ESifh 
ywfoufí jyifqifcsuf rsm;pGm jyKvkyfcJYMuNyD; jynfaxmifpk 
w&m;pD&ifa&;Oya'jzifh  tcsKdUw&m;pD&ifydkifcGifhrsm;udk ajymif;vJcJhygonf/   

 

3.7   &JvufpGJ ( 1861-2001) ESifh  &J tufOya'rsm; ( 1945)  

&JvufpGJwGif twGJav;wGJ &SdNyD; yxrwGJ ( 1861)? 'kwd,wGJ( 1945) ? 
wwd,wGJ( 2001) ESifh pwkw¦wGJ (2013) wdkY jzpfygonf/ yxrwGJ ESifh 
pwkw¦wGJudk aygif;í yxrwGJtjzpf rGrf;rHjyifqifxm;ygonf/ tqdkyg 
twGJrsm;wGif &J0efxrf;rsm;twGuf wm0efrsm;? pnf;rsOf;pnf;urf;rsm; ESifh 
enf;Oya'rsm; udkazmfjyxm;ygonf/ Oyrm-  &Jpcef;&SdtcsKyfcef;rsm; 
(&JtcsKyf)? ¤if;rS w&m;&Hk;tcsKyfodkY ydkYaqmifjcif;ESifh tusOf;axmifrsm;&Sd 
xdef;odrf; csKyfaESmifcHxm;&oludk pHkprf;ar;jref;jcif;ESifh ppfaMumjcif;rsm; 
jyKvkyfjcif; jzpfygonf/  Oya'ESifhenf;Oya'rsm;t& zrf;qD; 
csKyfaESmifcH&oltaejzifh a&SUae? rdom;pk0ifrsm;ESifh w&m;&Hk;tcsKyfESifh &Jpcef;&Sd 
tcsKyfcef;rsm; (&JtcsKyf)wdkYwGif awGYqHkjcif;udkvnf; xnfhoGif; azmfjy 
xm;ygonf/  

 

&JtufOya'rsm;wGif &JtufOya' ( 6/1945) ? &efukef&JtufOya' (tdE´d, 
tuf ? 3? 1920) wdkY yg0ifygonf/ tqdkyg &JtufOya'rsm;onf 
pnf;urf;rsm;? taxGaxGvkyfief;pOfrsm;? axmifcszrf;qD;jcif;ESifh zrf;qD; 
csKyfaESmifxm;jcif;qdkif&m udpö&yfrsm;udk tajccH azmfjyxm; ygonf/  

 

3.8 jrefrmEdkifiHawmf tusOf;axmifvufpGJ (1894)  

tusOf;axmifvufpGJ (1894)onf txufyg Oya'ESifh usifhxHk;Oya'rsm;udk 
vufawGYusifhoHk; a&;ESifh pyfvsOf;í (t&m&Sdrsm;tygt0if) tusOf;axmif 
0efxrf;rsm;ESifh tusOf;om;rsm;ESifh oufqdkifonfh qifhyGm;Oya'wpf&yf 
jzpfygonf/  ¤if;udk tusOf;axmif[k trnfowfrSwf xm;onfh axmif? 
tusOf;axmif? &Jbufpcef;ESifh wpfOD;csif; oD;oefYxdef;odrf;rIrsm; jzpfonfh 
tusOf;axmifpepfwpffckvHk;wGif toHk;csygonf/ tcsKdY tydkif;rsm;? Oyrm - 
w&m;0if wm0efcHrIr&Sdjcif; uJYodkY pnf;rsOf;pnf;urf;tcsKdYESifh a0g[m& 
pmvHk;rsm;udk vufawGYtoHk;jyKjcif; r&Sdojzifh ¤if;wdkYudk owif;tcsuf 
tvufay;&ef twGufom[k owfrSwfxm;ygonf/ þvufpGJonf 
acwfrDOya'pum;&yfrsm; xufpmvSsif a&S;a[mif;t*Fvdyfpmjzifh tusOf;om; 
onf jyifyavmuESifh awGYqHkrIudk qufpyfazmfjy xm;ygonf/   

 

3.9  w&m;&Hk;vufpGJ (1946)  

w&m;&Hk;vufpGJonf w&m;rrIrsm;ESifh &mZ0wfrI (jypfrI)rsm; Mum;emjcif; 
tay: owday;taMumif;Mum;csufrsm;ESifh trdefYrsm;xkwfjyefjcif;? a&SUaersm;? 
Oya't&m&Sdrsm;ESifh w&m;olBuD;rsm;\ wm0ef0wå&m;rsm; ponfh w&m;&Hk; 
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vkyfief;pOfrsm;udk azmfjyxm;ygonf/ ¤if;wGif tusOf;axmifrsm;? w&m; 
pD&ifcsufrsm;? &mZ0wfrIrsm;ESihf jypf'PfcsrSwfrIrsm;udk trsKd;tpm; 
cGJjcm;xm;ygonf/ 1946? 1957 ESifh 1970 &ufpGJrsm;wGif pdppfwnf;jzwfNyD; 
jrefrmbmompum;jzifh jyefvnfazmfjyxm;aom rlrsm;vnf; &Sdygonf/  

 

3.10  jypfrIusL;vGefolrsm;twGuf &refxkwfjcif; ESifh 
uwdcH0efcsufjzifhvTwfjcif; Oya'  (1961)   

þ tufOya' ( 12? 1961) wGif txl;ojzifh w&m;&Hk;pD&ifcsuf 
rcsrSwfrDumvESifh jypfrIusL;vGefolESifh tusOf;om;udk vGwfNidrf;cGifhjyK&ef 
jyifqif csrSwfjcif;wdkYwGif  &refxkwfjcif; ESifh uwdcH0efcsufjzifh jyefvTwf 
jcif;vkyfief;rsm;tm; wm0ef,laqmif&GufrIESifh pyfvsOf;í pnf;rsOf; 
pnf;urf;rsm; yg0ifygonf/ tqdkygvkyfief;rsm;udk xm;&Sdonfhae&mt& 
aqmif&Gufygonf/  

 

3.11  uav;oli,fOya' ( 1993)  

uav;oli,fOya' ( etz/ 1993) onf tjcm;udpörsm;xJrS vli,f 
w&m;rSswrIudpö&yfrsm; ? txl;ojzifh zrf;qD;csKyfaESmifcHxm;&onfh uav; 
oli,frsm;ESihfudkufnDonfh udpö&yfrsm;ESifh yufoufygonf/ tusOf;om;rsm; 
jyifyavmuESifh awGYqHkrIuJYodkY tusOf;om; tufOya'rsm;onfvnf; 
þOya'tay:oufa&muf ygonf/  tcef; 12 - &Jpcef;csKyfaESmifrI ESifh 
uav;oli,fESifh vli,frsm; tusOf;axmiftwGif; apmifha&Smufxdef;odrf;rI 
tydk'f(5) t& zrf;qD;csKyfaESmifcHxm;&onfh uav;rsm;twGuf ]rdb? 

tkyfxdef;ol? aqGrsKd;ESifh todrdwfaqGrsm;jzifh awGYqHkcGifhESifh  wnfqJ 
Oya'rsm;? pnf;rsOf; pnf;urf;rsm;t& azmfjyxm; onfh Oya'yk'frrsm; 
twdkif; tpm;taomufydkYaqmifcGifh} wdkYudk cGifhjyKxm; ygonf/  

  

3.12 jynfaxmifpkw&m;pD&ifa&;Oya'  ( 2010 )  

þ jynfaxmifpkw&m;pD&ifa&; Oya' (28 ? atmufwdkbm 2010)wGif 
w&m;pD&ifa&;? w&m;pD&ifwnfaqmufyHk vkyfief;pOf ESifh w&m;pD&ifydkifcGifhwdkY 
jzifh ywfoufonfh pkpkaygif; tcef; 7 cef;? yk'fr 74 ck yg0ifygonf/ 
þOya'wGif w&m;0ifaxmif0ifpmwGYqHkrIrsm;\ oabmw&m;rsm;udk 
tusOf;om;rsm; jyifyavmujzifhawGYqHkrIESifh pyfvsOf;í yk'fr 67? 68 wdkY 
wGif azmfjyxm;ygonf/ þtydkif;rsm;onf jynfaxmifpkw&m;olBuD;csKyf? 
jynfaxmifpk w&m;vTwfawmfcsKyf w&m;olBuD;rsm;? wdkif;a'oBuD; odkYr[kwf 
jynfe,fw&m;vTwfawmf w&m;olBuD;csKyfESifh w&m;olBuD;rsm;? udk,fydkif 
tkyfcsKyfcGifh& wdkif;w&m;&Hk;? udk,fydkiftkyfcsKyfcGifh& a'ow&m;&Hk; w&m;olBuD; 
rsm;? c&dkifw&m;&Hk;w&m;olBuD;rsm;onf tusOf;axmifrsm;? &Jbufpcef; 
rsm;ESifh tvkyfpcef;ESifhtcsKyfcef;rsm;udk ¤if;wdkY w&m;pD&ifcsufumvwGif   
tqdkyg pGyfpGJ ajymqdkcHoltwGuf zrf;qD;csKyfaESmifcH&csdeftwGif; ¤if;wkdY 
&oifh&xdkufonfh tcGifhta&;rsm; &&Sdap&efESifh jynfaxmifpk? wdkif;a'oBuD; 
odkYr[kwf jynfe,f? udk,fwdkiftkyfcsKyfcGifh& wdkif;? udk,fydkiftkyfcsKyfcGifh&a'o? 
c&dkifESifh NrdKYe,frsm;&Sd tusOf;axmifrsm;? &Jbufpcef;rsm;ESifh &Jpcef; 
tcsKyfcef;rsm;wGif  w&m;&Hk;udpörsm; aqmif&GufrI aESmifhaES;MuefYMum jcif;rS 
umuG,f&eftwGuf tqdkyg w&m;olBuD;csKyfESifh w&m;olBuD;rsm;u 
ppfaq;Mu&rnf jzpfaMumif; azmfjyxm;ygonf/  
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vkyfief;pOfrsm;udk azmfjyxm;ygonf/ ¤if;wGif tusOf;axmifrsm;? w&m; 
pD&ifcsufrsm;? &mZ0wfrIrsm;ESihf jypf'PfcsrSwfrIrsm;udk trsKd;tpm; 
cGJjcm;xm;ygonf/ 1946? 1957 ESifh 1970 &ufpGJrsm;wGif pdppfwnf;jzwfNyD; 
jrefrmbmompum;jzifh jyefvnfazmfjyxm;aom rlrsm;vnf; &Sdygonf/  

 

3.10  jypfrIusL;vGefolrsm;twGuf &refxkwfjcif; ESifh 
uwdcH0efcsufjzifhvTwfjcif; Oya'  (1961)   

þ tufOya' ( 12? 1961) wGif txl;ojzifh w&m;&Hk;pD&ifcsuf 
rcsrSwfrDumvESifh jypfrIusL;vGefolESifh tusOf;om;udk vGwfNidrf;cGifhjyK&ef 
jyifqif csrSwfjcif;wdkYwGif  &refxkwfjcif; ESifh uwdcH0efcsufjzifh jyefvTwf 
jcif;vkyfief;rsm;tm; wm0ef,laqmif&GufrIESifh pyfvsOf;í pnf;rsOf; 
pnf;urf;rsm; yg0ifygonf/ tqdkygvkyfief;rsm;udk xm;&Sdonfhae&mt& 
aqmif&Gufygonf/  

 

3.11  uav;oli,fOya' ( 1993)  

uav;oli,fOya' ( etz/ 1993) onf tjcm;udpörsm;xJrS vli,f 
w&m;rSswrIudpö&yfrsm; ? txl;ojzifh zrf;qD;csKyfaESmifcHxm;&onfh uav; 
oli,frsm;ESihfudkufnDonfh udpö&yfrsm;ESifh yufoufygonf/ tusOf;om;rsm; 
jyifyavmuESifh awGYqHkrIuJYodkY tusOf;om; tufOya'rsm;onfvnf; 
þOya'tay:oufa&muf ygonf/  tcef; 12 - &Jpcef;csKyfaESmifrI ESifh 
uav;oli,fESifh vli,frsm; tusOf;axmiftwGif; apmifha&Smufxdef;odrf;rI 
tydk'f(5) t& zrf;qD;csKyfaESmifcHxm;&onfh uav;rsm;twGuf ]rdb? 

tkyfxdef;ol? aqGrsKd;ESifh todrdwfaqGrsm;jzifh awGYqHkcGifhESifh  wnfqJ 
Oya'rsm;? pnf;rsOf; pnf;urf;rsm;t& azmfjyxm; onfh Oya'yk'frrsm; 
twdkif; tpm;taomufydkYaqmifcGifh} wdkYudk cGifhjyKxm; ygonf/  

  

3.12 jynfaxmifpkw&m;pD&ifa&;Oya'  ( 2010 )  

þ jynfaxmifpkw&m;pD&ifa&; Oya' (28 ? atmufwdkbm 2010)wGif 
w&m;pD&ifa&;? w&m;pD&ifwnfaqmufyHk vkyfief;pOf ESifh w&m;pD&ifydkifcGifhwdkY 
jzifh ywfoufonfh pkpkaygif; tcef; 7 cef;? yk'fr 74 ck yg0ifygonf/ 
þOya'wGif w&m;0ifaxmif0ifpmwGYqHkrIrsm;\ oabmw&m;rsm;udk 
tusOf;om;rsm; jyifyavmujzifhawGYqHkrIESifh pyfvsOf;í yk'fr 67? 68 wdkY 
wGif azmfjyxm;ygonf/ þtydkif;rsm;onf jynfaxmifpkw&m;olBuD;csKyf? 
jynfaxmifpk w&m;vTwfawmfcsKyf w&m;olBuD;rsm;? wdkif;a'oBuD; odkYr[kwf 
jynfe,fw&m;vTwfawmf w&m;olBuD;csKyfESifh w&m;olBuD;rsm;? udk,fydkif 
tkyfcsKyfcGifh& wdkif;w&m;&Hk;? udk,fydkiftkyfcsKyfcGifh& a'ow&m;&Hk; w&m;olBuD; 
rsm;? c&dkifw&m;&Hk;w&m;olBuD;rsm;onf tusOf;axmifrsm;? &Jbufpcef; 
rsm;ESifh tvkyfpcef;ESifhtcsKyfcef;rsm;udk ¤if;wdkY w&m;pD&ifcsufumvwGif   
tqdkyg pGyfpGJ ajymqdkcHoltwGuf zrf;qD;csKyfaESmifcH&csdeftwGif; ¤if;wkdY 
&oifh&xdkufonfh tcGifhta&;rsm; &&Sdap&efESifh jynfaxmifpk? wdkif;a'oBuD; 
odkYr[kwf jynfe,f? udk,fwdkiftkyfcsKyfcGifh& wdkif;? udk,fydkiftkyfcsKyfcGifh&a'o? 
c&dkifESifh NrdKYe,frsm;&Sd tusOf;axmifrsm;? &Jbufpcef;rsm;ESifh &Jpcef; 
tcsKyfcef;rsm;wGif  w&m;&Hk;udpörsm; aqmif&GufrI aESmifhaES;MuefYMum jcif;rS 
umuG,f&eftwGuf tqdkyg w&m;olBuD;csKyfESifh w&m;olBuD;rsm;u 
ppfaq;Mu&rnf jzpfaMumif; azmfjyxm;ygonf/  
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3.13 jrefrmEdkifiHtrsKd;om;vlYtcGifhta&;aumfr&SifOya' ( 2014)  

þOya'wGif tcef; 8 cef; ESifh tydkif; 70 ydkif; yg0ifygonf/ &nf&G,fcsuf 
rSm- EdkifiHom;rsm;\ tcGifhta&;rsm;udk umuG,fapmifha&Smuf&ef? Ukv 
or*¾uxkwfjyefaom urmÇYvlYtcGifhta&; aMunmpmwrf;udk todtrSwfjyK 
onfh vlYttzGJYtpnf;jzpfvm&ef? vlYtcGifhta&;rsm;tm; jrSifhwif&efESifh 
tjynfjynfqdkif&mtzGJJYtpnf;rsm;? a'oqdkif&mtzGJYtpnf;rsm;ESifh oufqdkif 
&m ykk*¾dKvfrsm;ESifh yl;aygif;aqmif&Guf&efwdkY jzpfygonf/ jrefrmEdkifiHtrsKd;om; 
vlYtcGifhta&; aumfr&Sifonf tusOf;axmifrsm;odkY oGm;a&mufjcif;ESifh 
avhvmapmifhMunfhjcif;rsm; jyKvkyf &mwGif vTwfawmf? or®wESifh oufqdkif 
&m0efBuD;Xmersm;odkY taMumif;Mum;&ygonf/   

þudpö&yfrsm;udk tydkif; 43 ESifh 45 txd tusOf;axmif? tusOf;pcef;? 
tcsKyfcef;ESifh xdef;odrf;apmifha&Smufa&;pcef;rsm;okdY Munfh&Ippfaq;jcif; 
acgif;pOf atmufwGif  azmfjyxm;ygonf/  

 

43/ rnfolrqdk  tusOf;axmif tufOya'yk'fr (59)udk usL;vGefí 
tusOf;axmifwpfckrS tjyifodkY vnf;aumif;? tusOf;axmif wpfck 
twGif;odkYvnf;aumif; wm;jrpfydwfyifxm;aom ypönf;wpfpHkwpf&mudk 
xkwfoGif;onfjzpfap xkwf,lonfjzpfap (odkY) wpfenf;enf;jzifh þuJhodkY 
jyKvkyf&ef BuHpnfBudK;pm;onfjzpfap? xdkYjyif tusOf;axmife,fedrdwf 
tjyifwGif tusOf;om; wpfOD; wpfa,muftm; xdkwm;jrpfydwfxm;aom 
ypönf;wpfpHkwpf&mudk ay;onf jzpfap ay;&efBuHpnfBudK;pm;jcif; jyKvkyfonf 
jzpfap? xdkYjyif rnfonfh tusOf;axmif trIxrf;rqdk tqdkyg Oya'udk 
usL;vGefí wm;jrpfydwfyifxm;aom ypönf;wpfpHkwpfckudk tusOf;axmifwpf 
ckrS tjyifodkYaomfvnf;aumif;? tusOf;axmifwpfcktwGif;odkY aomf 

vnf;aumif;? oGwfoGif;jcif;? xkwf,ljcif;? tusOf;om;wpfOD;vuf0,f 
a&muf&Sdapjcif; (odkY) tusOf;axmife,fedrdwf jyifywGif tusOf;om;wpfOD; 
wpfa,mufxH a&muf&Sdapjcif; jyKvkyfonfudk odvsufESifh wm;qD;jcif;? 
ta&;,ljcif;? rjyKvkyfonfjzpfap? xdkYtjyif rnfolrqdk tqdkyg Oya'udk 
usL;vGefí tusOf;om; wpfOD;wpfa,mufESifh urf;vSrf; qufoG,fonf 
jzpfap? xdkYtjyif  txufygOya't& tjypf&Sdaom rnfonfhjypfrIrsdK;udkrqdk 
tm;ay;ulnDvQif jzpfap w&m;½Hk;awmf\ a&SUarSmufwGif tjypfay;jcif; 
cH&vQif axmif'Pf (6)vtxd odkYwnf; r[kwf 'PfaiG 200d^txd 
(odkY)axmif'PfESifh aiG'Pf ESpf&yfpvHk;udk uscH&rnf/ 

 

44/ yk'fr (43) yg wm;jrpfcsufrsm;udk usL;vGefu tjypf'Pfrsm;udk 
wm0efcHt&m&Sdtaejzifh tusOf;axmif\ jyifywGif xif&Sm;aom vljrif 
uGif;ü t*Fvdyf jrefrm ESpfbmomjzifh a&;om; azmfjyum today;xm;&rnf/ 

 

45/ atmufazmfjyyg yk'frcGJrsm;rSm tusOf;om;wdkYESifh ywfoufaom 
tusOf;axmifjypfrIrsm; jzpfayonf-  

(1) tusOf;axmif tufOya' yk'f (59)t& jyKvkyfxm;aom 
enf;Oya'rsm;wGif azmfjyxm;onfh Oya'pnf;rsOf;rsm;udk 
od&Sd usL;vGef rvdkufemjcif;? 

(2) ½dkufESufxdk;ykwfjcif; (odkY) rw&m;ojzifh tiftm; 
toHk;jyKjcif;? 

(3) olwpfyg;pdwfudk emusifxdcdkufapaom (odkY) ajcmufvSefY 
aom pum;udk qdkjcif;? 
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vnf;aumif;? oGwfoGif;jcif;? xkwf,ljcif;? tusOf;om;wpfOD;vuf0,f 
a&muf&Sdapjcif; (odkY) tusOf;axmife,fedrdwf jyifywGif tusOf;om;wpfOD; 
wpfa,mufxH a&muf&Sdapjcif; jyKvkyfonfudk odvsufESifh wm;qD;jcif;? 
ta&;,ljcif;? rjyKvkyfonfjzpfap? xdkYtjyif rnfolrqdk tqdkyg Oya'udk 
usL;vGefí tusOf;om; wpfOD;wpfa,mufESifh urf;vSrf; qufoG,fonf 
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44/ yk'fr (43) yg wm;jrpfcsufrsm;udk usL;vGefu tjypf'Pfrsm;udk 
wm0efcHt&m&Sdtaejzifh tusOf;axmif\ jyifywGif xif&Sm;aom vljrif 
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45/ atmufazmfjyyg yk'frcGJrsm;rSm tusOf;om;wdkYESifh ywfoufaom 
tusOf;axmifjypfrIrsm; jzpfayonf-  

(1) tusOf;axmif tufOya' yk'f (59)t& jyKvkyfxm;aom 
enf;Oya'rsm;wGif azmfjyxm;onfh Oya'pnf;rsOf;rsm;udk 
od&Sd usL;vGef rvdkufemjcif;? 

(2) ½dkufESufxdk;ykwfjcif; (odkY) rw&m;ojzifh tiftm; 
toHk;jyKjcif;? 

(3) olwpfyg;pdwfudk emusifxdcdkufapaom (odkY) ajcmufvSefY 
aom pum;udk qdkjcif;? 
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(4) udk,fusifhw&m;uif;aom? ,kwfrmaom? rzG,fr&m 

pnf;urf;rJhaom tjyKtrl rsm;udk jyKrljcif;? 
(5) tvkyfwpfpHkwpf&mudk rvkyfudkifEkdif&ef rdrdudk,frdrd 

xdcdkufemusifapjcif;? 
(6) tvkyfjyKwf&ef tpOfrjywf jiif;qefjcif;? 
(7) tmPmydkift&m&Sd\ trdefYr&&SdbJ ajcusif;rsm;? vufxdyf 

rsm; wdkufzsufjcif;? jyKjyifjcif;ESifh cRwfxkwfjcif;? 
(8) tvkyfMurf;ESifh axmif'Pf&&Sdaom tusOf;om;onf 

tvkyfü ysufpD;csdKU,Gif; pGm aqmif&Gufjcif;? 
(9) tvkyfMurf;ESifh axmif'Pf&&Sdaom tusOf;om;onf 

tvkyfü ysufpD; csdKU,Gif;pGm aqmif&Gufjcif;? 
(10) tusOf;axmifypönf;rsm;udk w&m;rJh zsufqD;jcif;? 
(11) tusOf;om; rSwfwrf;pmtkyfrsm;? pmapmifrsm;wdkYudk 

jyKjyifajymif;vJjcif; yGwfzsufjcif;? 
(12) wm;jrpfydwfyifxm;aom ypönf;wpfpHkwpf&mudk vufcH 

jcif;? ydkifqdkifjcif;? 
(13) rusef;rma,mif aqmifjcif;? 
(14) tusOf;axmif0efxrf;ESifh ywfoufíaomfvnf;aumif;? 

tusOf;om; wpfpHk wpfa,mufESifh ywfoufíaomf 
vnf;aumif; rw&m;pGyfpGJjcif;? 

(15) rD;ab;? a&ab; udpöay:aygufojzifh jzpfap? x<u 
aomif;usef;&ef BuHpnf ojzifhjzpfap? xGufajy;&ef 
BuHpnfBudK;pm;ojzifh jzpfap? tusOf;om; wpfpHkwpf 
a,mufudk aomfvnf;aumif;? tusOf;axmif0efxrf; 
wpfOD; wpfa,mufudkaomfvnf;aumif;? emusifxdcdkufrI 
jyKvkyfojzifh jzpfap? jyKvkyf&ef tm;xkwfojzifh jzpfap 

rdrdodvQifodjcif; wdkifMum;&ef ysufuGuf jcif;ESifh wdkifMum; 
&ef jiif;y,fjcif;? 

(16) xGufajy;&ef BuHpnfBudK;pm;jcif;? ulnD&ef BudK;pm;jcif;? 
xGufajy;jcif;ü tultnD ay;jcif;? tjcm; jypfrIwpfpHk 
wpf&mudk usL;vGef&ef BuHpnf BudK;pm;jcif;? 

  

3.14  jrefrmhvlYtcGifhta&;aumfr&SifvkyfxHk;vkyfenf;rsm; ( 2016)  

tqdkyg vkyfxHk;vkyfenf;rsm;wGif tcef; 7 cef;ESifh yk'fr 71 ydkif; yg0ifyg 
onf/ ta&;BuD;qHk;tydkif;taejzifh aumfr&Siftm; pHkprf;ppfaq;a&;aumfrwD 
wpf&yf zGJYpnf;cGifh tmPmESif;tyfxm;NyD; tusOf;axmifrsm;? &Jpcef; 
tcsKyfrsm;ESifh &Jbufpcef;rsm;tm; apmifhMunfhavhvmcGifhjyKxm;ygonf/ 
aumfrwD&Sifonf tusOf;axmifrsm;? &Jpcef;tcsKyfrsm;? xdef;odrf; 
apmifha&Smufa&;pcef;rsm;udk apmifhMunfhavhvmNyD;aemuf ta&;,laqmif&Guf 
ay;yg&ef tpdk;&xHokdY tpD&ifcHpmwifoGif;&ygonf/ yk'fr 41 rS 48 t&? 
tusOf;axmifrsm;udk apmifhMunfhavhvmaepOf aumfr&Sif\ ppfwrf; 
aumuf,lcsufudk e,fqifref'Jvm; pnf;rsOf;pnf;urf;rsm;tay: rlwnf 
aqmif&Guf&ygonf/  

 

3.15 Oya'qdkif&m taxmuftulay;a&;Oya' ( 2016)  

þOya'onf ( 26 ar 2017 wGif jyifqifcJYNyD;) tcef; 14 cef; ESifh ydk'fr 
48 ck yg0ifygonf/ txl;ojzifh w&m;&Hk;rsm;? Oya't&m&Sdrsm;? jrefrmEdkifiH 
&JwyfzGJY ESifh w&m;vdkbufrS tmPmydkifrsm;? a&SYaersm;ESifh a&SYaer[kwfonfh 
Oya'a&;&m taxmuftulay;olrsm;tMum;  qif;&JEGrf;yg;olrsm;? 
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(4) udk,fusifhw&m;uif;aom? ,kwfrmaom? rzG,fr&m 

pnf;urf;rJhaom tjyKtrl rsm;udk jyKrljcif;? 
(5) tvkyfwpfpHkwpf&mudk rvkyfudkifEkdif&ef rdrdudk,frdrd 

xdcdkufemusifapjcif;? 
(6) tvkyfjyKwf&ef tpOfrjywf jiif;qefjcif;? 
(7) tmPmydkift&m&Sd\ trdefYr&&SdbJ ajcusif;rsm;? vufxdyf 

rsm; wdkufzsufjcif;? jyKjyifjcif;ESifh cRwfxkwfjcif;? 
(8) tvkyfMurf;ESifh axmif'Pf&&Sdaom tusOf;om;onf 

tvkyfü ysufpD;csdKU,Gif; pGm aqmif&Gufjcif;? 
(9) tvkyfMurf;ESifh axmif'Pf&&Sdaom tusOf;om;onf 

tvkyfü ysufpD; csdKU,Gif;pGm aqmif&Gufjcif;? 
(10) tusOf;axmifypönf;rsm;udk w&m;rJh zsufqD;jcif;? 
(11) tusOf;om; rSwfwrf;pmtkyfrsm;? pmapmifrsm;wdkYudk 

jyKjyifajymif;vJjcif; yGwfzsufjcif;? 
(12) wm;jrpfydwfyifxm;aom ypönf;wpfpHkwpf&mudk vufcH 

jcif;? ydkifqdkifjcif;? 
(13) rusef;rma,mif aqmifjcif;? 
(14) tusOf;axmif0efxrf;ESifh ywfoufíaomfvnf;aumif;? 

tusOf;om; wpfpHk wpfa,mufESifh ywfoufíaomf 
vnf;aumif; rw&m;pGyfpGJjcif;? 

(15) rD;ab;? a&ab; udpöay:aygufojzifh jzpfap? x<u 
aomif;usef;&ef BuHpnf ojzifhjzpfap? xGufajy;&ef 
BuHpnfBudK;pm;ojzifh jzpfap? tusOf;om; wpfpHkwpf 
a,mufudk aomfvnf;aumif;? tusOf;axmif0efxrf; 
wpfOD; wpfa,mufudkaomfvnf;aumif;? emusifxdcdkufrI 
jyKvkyfojzifh jzpfap? jyKvkyf&ef tm;xkwfojzifh jzpfap 

rdrdodvQifodjcif; wdkifMum;&ef ysufuGuf jcif;ESifh wdkifMum; 
&ef jiif;y,fjcif;? 

(16) xGufajy;&ef BuHpnfBudK;pm;jcif;? ulnD&ef BudK;pm;jcif;? 
xGufajy;jcif;ü tultnD ay;jcif;? tjcm; jypfrIwpfpHk 
wpf&mudk usL;vGef&ef BuHpnf BudK;pm;jcif;? 

  

3.14  jrefrmhvlYtcGifhta&;aumfr&SifvkyfxHk;vkyfenf;rsm; ( 2016)  

tqdkyg vkyfxHk;vkyfenf;rsm;wGif tcef; 7 cef;ESifh yk'fr 71 ydkif; yg0ifyg 
onf/ ta&;BuD;qHk;tydkif;taejzifh aumfr&Siftm; pHkprf;ppfaq;a&;aumfrwD 
wpf&yf zGJYpnf;cGifh tmPmESif;tyfxm;NyD; tusOf;axmifrsm;? &Jpcef; 
tcsKyfrsm;ESifh &Jbufpcef;rsm;tm; apmifhMunfhavhvmcGifhjyKxm;ygonf/ 
aumfrwD&Sifonf tusOf;axmifrsm;? &Jpcef;tcsKyfrsm;? xdef;odrf; 
apmifha&Smufa&;pcef;rsm;udk apmifhMunfhavhvmNyD;aemuf ta&;,laqmif&Guf 
ay;yg&ef tpdk;&xHokdY tpD&ifcHpmwifoGif;&ygonf/ yk'fr 41 rS 48 t&? 
tusOf;axmifrsm;udk apmifhMunfhavhvmaepOf aumfr&Sif\ ppfwrf; 
aumuf,lcsufudk e,fqifref'Jvm; pnf;rsOf;pnf;urf;rsm;tay: rlwnf 
aqmif&Guf&ygonf/  

 

3.15 Oya'qdkif&m taxmuftulay;a&;Oya' ( 2016)  

þOya'onf ( 26 ar 2017 wGif jyifqifcJYNyD;) tcef; 14 cef; ESifh ydk'fr 
48 ck yg0ifygonf/ txl;ojzifh w&m;&Hk;rsm;? Oya't&m&Sdrsm;? jrefrmEdkifiH 
&JwyfzGJY ESifh w&m;vdkbufrS tmPmydkifrsm;? a&SYaersm;ESifh a&SYaer[kwfonfh 
Oya'a&;&m taxmuftulay;olrsm;tMum;  qif;&JEGrf;yg;olrsm;? 
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uav;oli,frsm;? trsKd;orD;rsm;ESifh roefpGrf;yk*¾dKvfponfwdkYtm; tmrcH 
xkwfay;jcif;? uwdcH0efcsufjzifh vTwfay;jcif; ESifh 
t,lcH0ifjcif;udpö&yfrsm;udk7   tcrJY axmufyHhay;&ef twGuf yl;aygif;rI 
vdktyfygonf/  a&SYaersm;ESifh a&SYaer[kwfaom Oya'qdkif&mtaxmuftul 
ay;olrsm;onf taxmuftul ,lolxHrS vufaqmifrsm; odkYr[kwf   
tcaMu;aiG? tusKd;tjrwfwpHkw&m vufcH &,ljcif;rjyKvkyf&yg/ yk'fr 3 
(i) t& ¤\ &nf&G,fcsufrsm;teuf wpfckrSm jypfrIqdkif&mpHkprf; 
axmufvSrf;rIESifh pHkprf;ppfaq;rI jyKvkyfpOf umvtwGif; &JtcsKyfESifh 
tusOf;axmifrsm;ü rvkdvm;tyfaom zrf;qD;csKyfaESmifonfh umvavsmhus 
ap&efESifh Oya'ESifh rnDaom zrf;qD;csKyfaESmifrIrsm; yaysmufap&ef 
jzpfygonf/   

 

 

  

 

 

 

                                           
7 yk'fr 38 - w&m;&Hk;rsm;? Oay't&m&Sdrsm;? jrefrmh&J?tusOf;OD;pD;Xme ESifhw&m;a&; 
vkyfief;pOf tzJGJYtpnf; rsm;onf Oya'taxmuftuljyKrl &,lvdkonfholtwGuf 
oufqdkif&m Oya'taxmuftuljyK tzGJYtpnf; rsm;jzifh yl;aygif;aqmif&GufEdkifonf/   

 

tydkif; 4 – jynfwGif;Oya'atmufrS tusOf;om; qufoG,frI 
tcGifhta&;rsm; 

 

4.1  rdwfquf  

þoHk;oyfcsuf tydkif;onf vwfwavmpD&ifcsufcsrSwfcHxm;&onfh 
tusOf;om;rsm;? usL;vGef0efcHxm;onfhtusOf;om;rsm;? wpfoufwpfußGef; 
uJYodkY ESpfBuD;jypf'Pf ay;cH&olrsm;? ao'PfcsrSwfcH&onfh tusOf;om; 
rsm;ESifh oufqdkifonfh axmif0ifpm {nfhawGYcGifh tcGifhta&;rsm;ESifh oufqdkif 
ygonf/ atmufyg aqG;aEG;csufonf tusOf;om;rsm;taejzifh jyifyavmu 
jzifh qufoG,f&ef - {nfhawGYjcif;? pmay;pm,lcrsm;? pmtkyfrsm;? owif;pm 
rsm;? toHvTifhrD'D,mrsm;ESifh tvm;wlpGm rwlnDonfh qufoG,frItrsKd;rsKd; 
udk azmfjyoGm;ygrnf/  

us,fjyefUpGm azmfjy&vSsif {nfhonfESpfrsKd; ESpfpm;&Sdygonf/ Xmeqdkif&m 
vma&mufawGYqHkrIESifh vlrIa&;{nfhawGYrI jzpfygonf/ Xmeqdkif&m 
vma&mufawGYqHkolrsm;onf tusOf;axmif vufpGJESifh tjcm;Oya'rsm; 
jzpfonfh jrefrmEdkifiHtrsKd;om; vlYtcGihfta&;aumfr&SifOya'? jrefrmEdkifiH 
trsKd;om;vlYtcGifhta&; vkyfxHk;vkyfenf;Oya' ? &JvufpGJESifh jynfaxmifpk 
w&m;pD&ifa&;Oya' uJYokdY oufqdkif&mOya'rsm;wGif &nfnTef;xm;onfh 
olrsm; jzpfygonf/  vlrIa&;{nfhawGY olrsm;rSm rdom;pk0ifrsm; (tdrfaxmifpk 
Z,m;wGif yg0ifNyD; trsKd;om; rSwfyHkwifuwf udkifaqmifxm;olrsm;) 
yg0ifygonf/   
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uav;oli,frsm;? trsKd;orD;rsm;ESifh roefpGrf;yk*¾dKvfponfwdkYtm; tmrcH 
xkwfay;jcif;? uwdcH0efcsufjzifh vTwfay;jcif; ESifh 
t,lcH0ifjcif;udpö&yfrsm;udk7   tcrJY axmufyHhay;&ef twGuf yl;aygif;rI 
vdktyfygonf/  a&SYaersm;ESifh a&SYaer[kwfaom Oya'qdkif&mtaxmuftul 
ay;olrsm;onf taxmuftul ,lolxHrS vufaqmifrsm; odkYr[kwf   
tcaMu;aiG? tusKd;tjrwfwpHkw&m vufcH &,ljcif;rjyKvkyf&yg/ yk'fr 3 
(i) t& ¤\ &nf&G,fcsufrsm;teuf wpfckrSm jypfrIqdkif&mpHkprf; 
axmufvSrf;rIESifh pHkprf;ppfaq;rI jyKvkyfpOf umvtwGif; &JtcsKyfESifh 
tusOf;axmifrsm;ü rvkdvm;tyfaom zrf;qD;csKyfaESmifonfh umvavsmhus 
ap&efESifh Oya'ESifh rnDaom zrf;qD;csKyfaESmifrIrsm; yaysmufap&ef 
jzpfygonf/   

 

 

  

 

 

 

                                           
7 yk'fr 38 - w&m;&Hk;rsm;? Oay't&m&Sdrsm;? jrefrmh&J?tusOf;OD;pD;Xme ESifhw&m;a&; 
vkyfief;pOf tzJGJYtpnf; rsm;onf Oya'taxmuftuljyKrl &,lvdkonfholtwGuf 
oufqdkif&m Oya'taxmuftuljyK tzGJYtpnf; rsm;jzifh yl;aygif;aqmif&GufEdkifonf/   

 

tydkif; 4 – jynfwGif;Oya'atmufrS tusOf;om; qufoG,frI 
tcGifhta&;rsm; 

 

4.1  rdwfquf  

þoHk;oyfcsuf tydkif;onf vwfwavmpD&ifcsufcsrSwfcHxm;&onfh 
tusOf;om;rsm;? usL;vGef0efcHxm;onfhtusOf;om;rsm;? wpfoufwpfußGef; 
uJYodkY ESpfBuD;jypf'Pf ay;cH&olrsm;? ao'PfcsrSwfcH&onfh tusOf;om; 
rsm;ESifh oufqdkifonfh axmif0ifpm {nfhawGYcGifh tcGifhta&;rsm;ESifh oufqdkif 
ygonf/ atmufyg aqG;aEG;csufonf tusOf;om;rsm;taejzifh jyifyavmu 
jzifh qufoG,f&ef - {nfhawGYjcif;? pmay;pm,lcrsm;? pmtkyfrsm;? owif;pm 
rsm;? toHvTifhrD'D,mrsm;ESifh tvm;wlpGm rwlnDonfh qufoG,frItrsKd;rsKd; 
udk azmfjyoGm;ygrnf/  

us,fjyefUpGm azmfjy&vSsif {nfhonfESpfrsKd; ESpfpm;&Sdygonf/ Xmeqdkif&m 
vma&mufawGYqHkrIESifh vlrIa&;{nfhawGYrI jzpfygonf/ Xmeqdkif&m 
vma&mufawGYqHkolrsm;onf tusOf;axmif vufpGJESifh tjcm;Oya'rsm; 
jzpfonfh jrefrmEdkifiHtrsKd;om; vlYtcGihfta&;aumfr&SifOya'? jrefrmEdkifiH 
trsKd;om;vlYtcGifhta&; vkyfxHk;vkyfenf;Oya' ? &JvufpGJESifh jynfaxmifpk 
w&m;pD&ifa&;Oya' uJYokdY oufqdkif&mOya'rsm;wGif &nfnTef;xm;onfh 
olrsm; jzpfygonf/  vlrIa&;{nfhawGY olrsm;rSm rdom;pk0ifrsm; (tdrfaxmifpk 
Z,m;wGif yg0ifNyD; trsKd;om; rSwfyHkwifuwf udkifaqmifxm;olrsm;) 
yg0ifygonf/   
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4.2  Xmeqdkif&m vma&mufawGYqHkrIrsm;  

jrefrmEdkifiHwGif tusOf;axmif {nfhawGYqHkjcif;pepfwGif Xmeqdkif&mrsm; 
vma&mufawGYqHkjcif; yg0ifygonf/ wpfOD;wpfa,mufcsif;pD awGYqHkydkifcGifh 
&Sdygonf/ ¤if;wdkYwGif pHkprf;ppfaq;olrsm;? trIppf0efxrf;? w&m;olBuD;rsm;? 
aumifppf0efudk,fpm;vS,frsm;ESifh vlYtcGifhta&;aumfr&Sif tzGJY0ifrsm; 
yg0ifygonf/ jrefrmEdkifiH tusOf;axmifrsm;ESifh &Jbufpcef;rsm;wGif azmfjyyg 
w&m;0ifvma&mufawGYqHkolrsm;tm; (Xmeqdkif&mvma&mufawGYqHkolrsm; 
tm;) ¤if;wdkY oufqdkif&mpD&ifcsuftwGif;8  tusOf;axmifrsm;ESifh tusOf; 
pcef;rsm;udk vma&mufEkdif&ef tmPmay;tyfxm;ygonf/  

- w&m;olBuD;csKyf  
- bk&ifcH\ twdkifyifcH 0efBuD;tzGJU0ifrsm; (,ckjynfxJa&;0efBuD;)  
- &efukefwdkif;a'oBuD;tygt0if jynfe,fESifhwdkif;a'oBuD;  
- wdkif;rif;BuD; 
- jynfolYaq;&Hkrsm;rS ñTefMum;a&;rSL;csKyf 
- jynfolYusef;rma&;qdkif&m ñTefMum;a&;rSL; 
- jynfolYusef;rma&;qdkif&m vufaxmuf 'g&dkufwm 
- puf&Sif w&m;olBuD;rsm;  
- jynfe,fESifhwdkif;w&m;vTwfawmfw&m;olBuD;rsm;ESifh 
c½dkifw&m;olBuD;rsm;9  

 

                                           
8 tusOf;axmifvufpGJ tydkif; 24 
9 MNHRC\ tydkif; 3.15 udkMunfh&Iyg 

4.3 vlrIa&;{nfhawGYrIrsm; - awGUqHkar;jref;jcif;rsm; ESifh qufoG,f 
rIrsm;   

jrefrmhtusOf;axmifvufpGJonf tusOf;om;rsm;ESifh awGUqHkar;jref;jcif;ESifh 
qufoG,frIrsm; jyKvkyfjcif;wdkYudk pnfrsOf;rsm;csrSwfxm;ygonf/ ¤if;onf 
rsm;aomtm;jzifh jyifyavmujzifh qufoG,frIESifh ydkí oufqdkifygonf/ 
odkY&mwGif ¤if;onf NAdwdoSsudkvdkeDacwfOya'\ tusdK;quftjzpf 
usef&pfvsuf&SdaeaomaMumifh acwfESifh avsmfnDrI r&Sdawmhay/ Oyrm- 
qufoG,fa&;wGif tD;ar;vf? pudkufyf? tifwmeuf? zufpf? rdwåLul;puf? 
w,fvDwkef;10 uJYokdY vSsyfppfenf;ynmr[kwfonfY qufoG,fa&;yHkpHrsm; 
vdktyfvsuf &dSygonf/  

 

4.3.1  rdom;pk{nfhaxmif0ifpmawGYqHkjcif;  

jrefrmEdkifiHwGif rdom;pkonf11   &mZ0wfrI tusOf;om;ESifh w&m;rrI 
tusOf;om;rsm;? tjcm; zrf;qD;csKyfaESmifcH&olrsm;twGuf jyifyavmuESifh 
qufoG,f&ef tvGefta&;ygvSygonf/ rsm;aomtm;jzifh pnf;rsOf; 

                                           
10  ]tele tune toHxkwfvTifhcsuf} udk a&'D,dk? wDAGDrsm;rSxkwfvTifhcsufrsm;udk em;axmif 
odkYr[kwf Munfh&Ijcif;udk qdkvdkygonf/ wpfa,mufa,muf\ cHpm;csuf odkYr[kwf 
tajctaewpfckudk xkwfvTifhcsuftaejzifh em;axmif&ef toHxkwfvTifhcsufzGifhjcif;/ 
11 rdom;pkqdkonfrSm tcsif;csif;xdrf;jrm;í awmfpyfol? ¤if;wdkY\rdbrsm;uav;rsm;? 
,cifu aexdkif awmfpyfcJYolrsm;? tdrfaxmifpkwpfpkwnf; twlwlaexdkifolrsm;? 
rdbESifhom;orD;? cifyGef;ESifh ZeD;pojzifh? a,bkustrsdK;qufpyfawmfolrsm;udk 
qdkvdkygonf/ trSefpifppf tdrfaxmifpkZ,m;0if rdom;pkudk qdkvdkygonf/   
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4.2  Xmeqdkif&m vma&mufawGYqHkrIrsm;  

jrefrmEdkifiHwGif tusOf;axmif {nfhawGYqHkjcif;pepfwGif Xmeqdkif&mrsm; 
vma&mufawGYqHkjcif; yg0ifygonf/ wpfOD;wpfa,mufcsif;pD awGYqHkydkifcGifh 
&Sdygonf/ ¤if;wdkYwGif pHkprf;ppfaq;olrsm;? trIppf0efxrf;? w&m;olBuD;rsm;? 
aumifppf0efudk,fpm;vS,frsm;ESifh vlYtcGifhta&;aumfr&Sif tzGJY0ifrsm; 
yg0ifygonf/ jrefrmEdkifiH tusOf;axmifrsm;ESifh &Jbufpcef;rsm;wGif azmfjyyg 
w&m;0ifvma&mufawGYqHkolrsm;tm; (Xmeqdkif&mvma&mufawGYqHkolrsm; 
tm;) ¤if;wdkY oufqdkif&mpD&ifcsuftwGif;8  tusOf;axmifrsm;ESifh tusOf; 
pcef;rsm;udk vma&mufEkdif&ef tmPmay;tyfxm;ygonf/  

- w&m;olBuD;csKyf  
- bk&ifcH\ twdkifyifcH 0efBuD;tzGJU0ifrsm; (,ckjynfxJa&;0efBuD;)  
- &efukefwdkif;a'oBuD;tygt0if jynfe,fESifhwdkif;a'oBuD;  
- wdkif;rif;BuD; 
- jynfolYaq;&Hkrsm;rS ñTefMum;a&;rSL;csKyf 
- jynfolYusef;rma&;qdkif&m ñTefMum;a&;rSL; 
- jynfolYusef;rma&;qdkif&m vufaxmuf 'g&dkufwm 
- puf&Sif w&m;olBuD;rsm;  
- jynfe,fESifhwdkif;w&m;vTwfawmfw&m;olBuD;rsm;ESifh 
c½dkifw&m;olBuD;rsm;9  

 

                                           
8 tusOf;axmifvufpGJ tydkif; 24 
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4.3 vlrIa&;{nfhawGYrIrsm; - awGUqHkar;jref;jcif;rsm; ESifh qufoG,f 
rIrsm;   

jrefrmhtusOf;axmifvufpGJonf tusOf;om;rsm;ESifh awGUqHkar;jref;jcif;ESifh 
qufoG,frIrsm; jyKvkyfjcif;wdkYudk pnfrsOf;rsm;csrSwfxm;ygonf/ ¤if;onf 
rsm;aomtm;jzifh jyifyavmujzifh qufoG,frIESifh ydkí oufqdkifygonf/ 
odkY&mwGif ¤if;onf NAdwdoSsudkvdkeDacwfOya'\ tusdK;quftjzpf 
usef&pfvsuf&SdaeaomaMumifh acwfESifh avsmfnDrI r&Sdawmhay/ Oyrm- 
qufoG,fa&;wGif tD;ar;vf? pudkufyf? tifwmeuf? zufpf? rdwåLul;puf? 
w,fvDwkef;10 uJYokdY vSsyfppfenf;ynmr[kwfonfY qufoG,fa&;yHkpHrsm; 
vdktyfvsuf &dSygonf/  

 

4.3.1  rdom;pk{nfhaxmif0ifpmawGYqHkjcif;  

jrefrmEdkifiHwGif rdom;pkonf11   &mZ0wfrI tusOf;om;ESifh w&m;rrI 
tusOf;om;rsm;? tjcm; zrf;qD;csKyfaESmifcH&olrsm;twGuf jyifyavmuESifh 
qufoG,f&ef tvGefta&;ygvSygonf/ rsm;aomtm;jzifh pnf;rsOf; 

                                           
10  ]tele tune toHxkwfvTifhcsuf} udk a&'D,dk? wDAGDrsm;rSxkwfvTifhcsufrsm;udk em;axmif 
odkYr[kwf Munfh&Ijcif;udk qdkvdkygonf/ wpfa,mufa,muf\ cHpm;csuf odkYr[kwf 
tajctaewpfckudk xkwfvTifhcsuftaejzifh em;axmif&ef toHxkwfvTifhcsufzGifhjcif;/ 
11 rdom;pkqdkonfrSm tcsif;csif;xdrf;jrm;í awmfpyfol? ¤if;wdkY\rdbrsm;uav;rsm;? 
,cifu aexdkif awmfpyfcJYolrsm;? tdrfaxmifpkwpfpkwnf; twlwlaexdkifolrsm;? 
rdbESifhom;orD;? cifyGef;ESifh ZeD;pojzifh? a,bkustrsdK;qufpyfawmfolrsm;udk 
qdkvdkygonf/ trSefpifppf tdrfaxmifpkZ,m;0if rdom;pkudk qdkvdkygonf/   
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pnf;urf;rsm;t& rdom;pk{nfhaxmif0ifpmawGYjcif;udk  wpfvvSsif ESpfBudrf 
cGifhjyKxm;NyD; tqdkyg axmif0ifpmawGYcsdefwGif txkyftydk;rsm;? tpm; 
taomufrsm;? t0wftxnfrsm; pojzifh tvm;wlypönf;rsm;udk rdom;pk 
0ifrsm;u ,laqmifEkdkifygonf/ tusOf;axmifokdYvnf; ygq,ftxkyf 
tydk;rsm; ydkYEdkifygonf/ oufqdkif&m pnf;rsOf;pnf;urf;ESifh enf;Oya'rsm;t& 
axmif0ifpmawGYjcif;onf tMurf;zsOf;oabmjzpfNyD; atmufygyk'frrsm;wGif 
azmfjyxm;onfhtwdkif; tcsdKUae&mrsm;ESifh tcsdKUtajctaersm;wGif tjynfht0 
vGwfvyfrIr&Sday/ enf;Oya'rsm;udk atmufwGif tao;pdwfazmfjyxm; 
ygonf/    

 

tusOf;axmifvufpGJ\ yk'fr 670 ( 9) t&-  

{nfhawGU&eftwGuf avQmufvTmudk axmifyHkpH (6)jzifh jyKvkyf&rnf/ {nfhawGU 
cGifhudk (2)ywfvQif wpfBudrf cGifhjyKrnf/ {nfhawGY&mwGif tusOf;axmif 
wm0efcH a&SUarSmufwGif (odkY) þudpötwGuf aqmif&Guf&ef ¤if;rS 
vTJtyfxm;ol t&m&Sd\ a&SUarSmufwGif awGUqHk&rnfjzpfNyD; udk,fa&;udpöESifh 
tdrfwGif;a&;rsm;udkom ajymqdk&ef Muyfrwf&rnf/ EdkifiHa&;udpörsm; 
aqG;aEG;jcif;udk cGifhrjyK&/ omreftm;jzifh (2)OD;xuf rydkap&/ odkYaomf 
tusOf;axmifwm0efcHonf txl;taMumif; tajctaersm;&Sdonf[k 
,lqvQif ¤if;\ udk,fydkifqHk;jzwfcsufjzifh pnf;urf;owfrSwfcsuftm; avsmh 
ayghay;rnf/ {nfhawGU&mwGif ajymqdkonfh pum;taMumif;t&mrsm;udk 
trsm;odap&ef ysHUESHY apjcif; jzpfcJhvQif ,if;ysHUESHUrIonf wpfenf;enf;jzifh 
tusOf;om;\ jyKvkyfrI (odkY) cRif;csefrIaMumifh jzpfonf[k 
tusOf;axmifwm0efcHrS ,HkMunfEdkif&ef taMumif;&SdvQif ,if;odkY ysHUESHYrIonf 

{nfhawGUcGifhudk ½kyfodrf;Ekdif&eftwGuf vHkavmufaom taMumif;jycsuf 
jzpfonf/ 

 

 tusOf;axmifvufpGJ\ yk'fr 780 t&-  

(1) jypf'PfuscHonfh tusOf;om;opftm; ¤if;\rdwfaqGrsm; (odkY) 
aqGrsdK;rsm;wdkYESifh awGUqHkjcif; (odkY) qufoG,fjcif;jyKvkyfNyD; 
t,lcHwifoGif;&eftwGuf pD&if&ef (odkY) tmrcH&&Sd apEkdif&ef 
twGuf pD&if&efoifhawmfaom cGifhjyKrIay;&rnf/ ¤if;tm; rdw faqG 
rsm;ESifh awGUqHkjcif; (okdY) pma&;jcif;udk wpfvvQif wpfBudrf (odkY) 
ESpfBudrf cGifhjyKrnf/ ¤if;\ ypönf;ypö,rsm;tm; BuD;Muyf 
uGyfuJ&eftwGuf pDpOfaqmif&Guf&ef vdktyfonf[k tusOf;axmif 
wm0efcHrS xifjrif ,lqvQif rMumcP awGUqHkqufoG,fcGifh 
jyKrnf/ 

(2) 'PfaiG raqmifEdkifonfhtwGuf (odkY) &mZ0wfusifhxHk; 
Oya'tcef;(*)t& cH0efol r&Sdí tusOf;axmifodkY ydkYaqmif&onfh 
tusOf;om;rsm;tm; 'PfaiGaqmif&eftwGuf pD&ifEkdif&ef 
cH0efjyKvkyfay;a&; pDpOfEdkif&efwdkYtwGuf &nf&G,fNyD; ¤if;wdkY\ 
aqGrsdK;rsm; (odkY) rdwfaqGrsm;ESifh qufoG,fjcif; awGUqHkjcif;wdkYudk 
oifhavsmfaom tcsdefwGif awGUqHkcGifhjyK&rnf/ 

(3) wpfoufwpfuRef; uscH&onfh tusOf;om;rsm; (odkY) uRef;ydkY&ef 
pDpOfaeqJ tusOf;om;rsm;tm; jypf'PfcsrSwfpOfu csKyfaESmif 
xm;&Sdonfh tusOf;axmifrS ajymif;a&TUjcif;rjyKrD aqGrsdK;rsm; (odkY) 
rdwfaqGrsm;ESifh wpfBudrf (odkY) wpfBudrfxuf ydkí cGifhjyK&rnf/ 
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pnf;urf;rsm;t& rdom;pk{nfhaxmif0ifpmawGYjcif;udk  wpfvvSsif ESpfBudrf 
cGifhjyKxm;NyD; tqdkyg axmif0ifpmawGYcsdefwGif txkyftydk;rsm;? tpm; 
taomufrsm;? t0wftxnfrsm; pojzifh tvm;wlypönf;rsm;udk rdom;pk 
0ifrsm;u ,laqmifEkdkifygonf/ tusOf;axmifokdYvnf; ygq,ftxkyf 
tydk;rsm; ydkYEdkifygonf/ oufqdkif&m pnf;rsOf;pnf;urf;ESifh enf;Oya'rsm;t& 
axmif0ifpmawGYjcif;onf tMurf;zsOf;oabmjzpfNyD; atmufygyk'frrsm;wGif 
azmfjyxm;onfhtwdkif; tcsdKUae&mrsm;ESifh tcsdKUtajctaersm;wGif tjynfht0 
vGwfvyfrIr&Sday/ enf;Oya'rsm;udk atmufwGif tao;pdwfazmfjyxm; 
ygonf/    

 

tusOf;axmifvufpGJ\ yk'fr 670 ( 9) t&-  

{nfhawGU&eftwGuf avQmufvTmudk axmifyHkpH (6)jzifh jyKvkyf&rnf/ {nfhawGU 
cGifhudk (2)ywfvQif wpfBudrf cGifhjyKrnf/ {nfhawGY&mwGif tusOf;axmif 
wm0efcH a&SUarSmufwGif (odkY) þudpötwGuf aqmif&Guf&ef ¤if;rS 
vTJtyfxm;ol t&m&Sd\ a&SUarSmufwGif awGUqHk&rnfjzpfNyD; udk,fa&;udpöESifh 
tdrfwGif;a&;rsm;udkom ajymqdk&ef Muyfrwf&rnf/ EdkifiHa&;udpörsm; 
aqG;aEG;jcif;udk cGifhrjyK&/ omreftm;jzifh (2)OD;xuf rydkap&/ odkYaomf 
tusOf;axmifwm0efcHonf txl;taMumif; tajctaersm;&Sdonf[k 
,lqvQif ¤if;\ udk,fydkifqHk;jzwfcsufjzifh pnf;urf;owfrSwfcsuftm; avsmh 
ayghay;rnf/ {nfhawGU&mwGif ajymqdkonfh pum;taMumif;t&mrsm;udk 
trsm;odap&ef ysHUESHY apjcif; jzpfcJhvQif ,if;ysHUESHUrIonf wpfenf;enf;jzifh 
tusOf;om;\ jyKvkyfrI (odkY) cRif;csefrIaMumifh jzpfonf[k 
tusOf;axmifwm0efcHrS ,HkMunfEdkif&ef taMumif;&SdvQif ,if;odkY ysHUESHYrIonf 

{nfhawGUcGifhudk ½kyfodrf;Ekdif&eftwGuf vHkavmufaom taMumif;jycsuf 
jzpfonf/ 

 

 tusOf;axmifvufpGJ\ yk'fr 780 t&-  

(1) jypf'PfuscHonfh tusOf;om;opftm; ¤if;\rdwfaqGrsm; (odkY) 
aqGrsdK;rsm;wdkYESifh awGUqHkjcif; (odkY) qufoG,fjcif;jyKvkyfNyD; 
t,lcHwifoGif;&eftwGuf pD&if&ef (odkY) tmrcH&&Sd apEkdif&ef 
twGuf pD&if&efoifhawmfaom cGifhjyKrIay;&rnf/ ¤if;tm; rdw faqG 
rsm;ESifh awGUqHkjcif; (okdY) pma&;jcif;udk wpfvvQif wpfBudrf (odkY) 
ESpfBudrf cGifhjyKrnf/ ¤if;\ ypönf;ypö,rsm;tm; BuD;Muyf 
uGyfuJ&eftwGuf pDpOfaqmif&Guf&ef vdktyfonf[k tusOf;axmif 
wm0efcHrS xifjrif ,lqvQif rMumcP awGUqHkqufoG,fcGifh 
jyKrnf/ 

(2) 'PfaiG raqmifEdkifonfhtwGuf (odkY) &mZ0wfusifhxHk; 
Oya'tcef;(*)t& cH0efol r&Sdí tusOf;axmifodkY ydkYaqmif&onfh 
tusOf;om;rsm;tm; 'PfaiGaqmif&eftwGuf pD&ifEkdif&ef 
cH0efjyKvkyfay;a&; pDpOfEdkif&efwdkYtwGuf &nf&G,fNyD; ¤if;wdkY\ 
aqGrsdK;rsm; (odkY) rdwfaqGrsm;ESifh qufoG,fjcif; awGUqHkjcif;wdkYudk 
oifhavsmfaom tcsdefwGif awGUqHkcGifhjyK&rnf/ 

(3) wpfoufwpfuRef; uscH&onfh tusOf;om;rsm; (odkY) uRef;ydkY&ef 
pDpOfaeqJ tusOf;om;rsm;tm; jypf'PfcsrSwfpOfu csKyfaESmif 
xm;&Sdonfh tusOf;axmifrS ajymif;a&TUjcif;rjyKrD aqGrsdK;rsm; (odkY) 
rdwfaqGrsm;ESifh wpfBudrf (odkY) wpfBudrfxuf ydkí cGifhjyK&rnf/ 
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(4) ao'PfuscH&aom tusOf;om;rsm;tm; ¤if;wdkY\ aqGrsdK;rsm; 

rdwfaqGrsm;ESifh a&SUaersm;wdkYtm; awGUqHkcGifhESifh tjcm; qufoG,f 
cGifhwdkYukd tusOf;axmifwm0efcHrS oifhawmfonf[k ,lqvQif 
cGifhjyK&rnf/ 
 

twdkcsKyftm;jzifh pD tqifhtwef; tusOf;om;rsm;tm; wpfvvQifwpfBudrf 
awGUqHk ar;jref;jcif;udk cH,lcGifhESifh qufoG,fcGifh ay;&rnf/ odkYaomf 
vuf&SdtcsdefwGif pD tqifhtwef;tjzpf owfrSwfxm;aom tusOf;om; 
r&Sdyg/ 

 

tusOf;axmifvufpGJ\ yk'fr 782 t&-  

tapmifhtusOf;om;rsm;ESifh tusOf;om; tvkyfMuyfrsm;tm; ¤if;wdkY\ aqGrsdK; 
rdwfaqGrsm;ESifh awGUqHkjcif;? pma&;jcif;? vufcHjcif;wdkYudk ESpfvvQifwpfBudrf 
cGifhjyKrnf/  

axmifrª;onf ol\ udk,fydkifqHk;jzwfcsufjzifh awGUqHkar;jref;jcif;rsm; 
odkYr[kwf pmrsm; ay;ydkYjcif;ESifh vufcH&&Sdjcif;rsm;udk tydk'f 781 wGif 
jy|mef;xm;onfxuf ydkíwdkawmif;aom Mum;umvrsm;wGif tusOf;om;\ 
vufrcHEdkifzG,f tjyKtrl&Sdaomfjim; xdkuJhodkYaom vdkufavsmrItwGuf txl; 
wvnf odkYr[kwf ta&;wMuD;taMumif;jycsuf &Sdaeonf[k qifjcifoHk;oyf 
rdygu Oyrmtaejzifh xdktusOf;om; tjyif;txefzsm;emcJhvSsif odkYr[kwf 
aqGrsKd;t&if;tcsm wpfOD; aoqHk;rIjzpfay:cJhvSsif odkYr[kwf rdwfaqGrsm; 
odkYr[kwf aqGrsKd;rsm; ta0;rSvma&mufvnfywfjyD; awGUqHkar;jref;rIudk 
jiif;qdkjcif;aMumifh xdkolwdkYtay: tcuftcJ'ku© vGefpGmjzpfapcJhvSsif 
odkYr[kwf xdktusOf;om;onf axmifrSvGwf&ef &uf eD;uyfvmaejyD; 

tvkyftudkif &,lvdkcJhvSsif odkYr[kwf tjcm;vHkavmufaom taMumif;t&m 
twGuf jzpfvSsif cGifhjyKEdkifonf/ aqGrsKd;wpfOD; aoqHk;jcif;uJhodkY ta&;MuD; 
aom udpö&yfrsm;udk tusOf;om;wpfOD;\ rdwfaqGrsm;u axmifrª;xHodkY 
tcsdefra&G; today;taMumif;Mum;EdkifjyD; axmifrª;u oifhavsmfonf[k 
xifvSsif xdktaMumif;Mum;csuf\ udpö&yftaMumif; today;vdrfhrnf 
jzpfonf/ 

 

tusOf;axmifvufpGJ\  yk'fr 783 t& vdktyfonfh awGUqHk 
ar;jref;rIrsm;twGuf axmifrª;\ cGifhjyKcsufESifh pyfvsOf;í 

(1) tusOf;axmif wm0efcHonf ¤if;\qE´ qHk;jzwfcsuftwdkif; 
{nfhawGUjcif;rsm; (odkY) pmay;pm,l cGifhjyKcsufrsm;udk tydk'f 781 
wGif jyqdkxm;onfxuf wdkawmif;aom umvrsm;jzifh 
cGifhjyKEdkifonf (odkY) tusOf;om;wGif tusifhazmufjyefrI &Sdae 
aomfvnf; tusOf;axmifwm0efcHtaejzifh txl; (odkY) ta&;ay: 
taMumif;udpö &Sdaeí ,if;odkY awGUqHkcGifhjyK&ef vdktyfvQif (Oyrm) 
tusOf;om;rS vGefpGm emrusef;jzpfjcif; (odkY) eD;pyfaom 
aqGrsdK;om;csif;xHrS aoqHk;jcif; (odkY) rdwfaqGrsm; aqGrsdK;rsm;rS 
a0;vHaom t&yfa'orsm;rS vma&muf&NyD; awGYcGifhrjyKygu 
¤if;wdkYtwGuf yifyef;qif;&JrI jzpfrnfpdk;&jcif; (odkY) tusOf;om;rS 
vGwf&ufeD;NyD; tvkyftudkiftwGuf vdktyfjcif; (odkY) tjcm; 
vHkavmufaom taMumif;rsm;aMumifh jzpfvQif awGUqHkcGifhjyK&rnf/ 
ta&;wBuD; udpörsm;jzpfaom tusOf;om;rS aqGrsdK;rsm;rS 
aoqHk;jcif;udk tusOf;om;\ aqGrsdK;rsm;rS tusOf;axmif 
wm0efcHodkY tcsdefra&G; qufoG,fay;EkdifNyD; ¤if;rS vdktyfonf 
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(4) ao'PfuscH&aom tusOf;om;rsm;tm; ¤if;wdkY\ aqGrsdK;rsm; 

rdwfaqGrsm;ESifh a&SUaersm;wdkYtm; awGUqHkcGifhESifh tjcm; qufoG,f 
cGifhwdkYukd tusOf;axmifwm0efcHrS oifhawmfonf[k ,lqvQif 
cGifhjyK&rnf/ 
 

twdkcsKyftm;jzifh pD tqifhtwef; tusOf;om;rsm;tm; wpfvvQifwpfBudrf 
awGUqHk ar;jref;jcif;udk cH,lcGifhESifh qufoG,fcGifh ay;&rnf/ odkYaomf 
vuf&SdtcsdefwGif pD tqifhtwef;tjzpf owfrSwfxm;aom tusOf;om; 
r&Sdyg/ 

 

tusOf;axmifvufpGJ\ yk'fr 782 t&-  

tapmifhtusOf;om;rsm;ESifh tusOf;om; tvkyfMuyfrsm;tm; ¤if;wdkY\ aqGrsdK; 
rdwfaqGrsm;ESifh awGUqHkjcif;? pma&;jcif;? vufcHjcif;wdkYudk ESpfvvQifwpfBudrf 
cGifhjyKrnf/  

axmifrª;onf ol\ udk,fydkifqHk;jzwfcsufjzifh awGUqHkar;jref;jcif;rsm; 
odkYr[kwf pmrsm; ay;ydkYjcif;ESifh vufcH&&Sdjcif;rsm;udk tydk'f 781 wGif 
jy|mef;xm;onfxuf ydkíwdkawmif;aom Mum;umvrsm;wGif tusOf;om;\ 
vufrcHEdkifzG,f tjyKtrl&Sdaomfjim; xdkuJhodkYaom vdkufavsmrItwGuf txl; 
wvnf odkYr[kwf ta&;wMuD;taMumif;jycsuf &Sdaeonf[k qifjcifoHk;oyf 
rdygu Oyrmtaejzifh xdktusOf;om; tjyif;txefzsm;emcJhvSsif odkYr[kwf 
aqGrsKd;t&if;tcsm wpfOD; aoqHk;rIjzpfay:cJhvSsif odkYr[kwf rdwfaqGrsm; 
odkYr[kwf aqGrsKd;rsm; ta0;rSvma&mufvnfywfjyD; awGUqHkar;jref;rIudk 
jiif;qdkjcif;aMumifh xdkolwdkYtay: tcuftcJ'ku© vGefpGmjzpfapcJhvSsif 
odkYr[kwf xdktusOf;om;onf axmifrSvGwf&ef &uf eD;uyfvmaejyD; 

tvkyftudkif &,lvdkcJhvSsif odkYr[kwf tjcm;vHkavmufaom taMumif;t&m 
twGuf jzpfvSsif cGifhjyKEdkifonf/ aqGrsKd;wpfOD; aoqHk;jcif;uJhodkY ta&;MuD; 
aom udpö&yfrsm;udk tusOf;om;wpfOD;\ rdwfaqGrsm;u axmifrª;xHodkY 
tcsdefra&G; today;taMumif;Mum;EdkifjyD; axmifrª;u oifhavsmfonf[k 
xifvSsif xdktaMumif;Mum;csuf\ udpö&yftaMumif; today;vdrfhrnf 
jzpfonf/ 

 

tusOf;axmifvufpGJ\  yk'fr 783 t& vdktyfonfh awGUqHk 
ar;jref;rIrsm;twGuf axmifrª;\ cGifhjyKcsufESifh pyfvsOf;í 

(1) tusOf;axmif wm0efcHonf ¤if;\qE´ qHk;jzwfcsuftwdkif; 
{nfhawGUjcif;rsm; (odkY) pmay;pm,l cGifhjyKcsufrsm;udk tydk'f 781 
wGif jyqdkxm;onfxuf wdkawmif;aom umvrsm;jzifh 
cGifhjyKEdkifonf (odkY) tusOf;om;wGif tusifhazmufjyefrI &Sdae 
aomfvnf; tusOf;axmifwm0efcHtaejzifh txl; (odkY) ta&;ay: 
taMumif;udpö &Sdaeí ,if;odkY awGUqHkcGifhjyK&ef vdktyfvQif (Oyrm) 
tusOf;om;rS vGefpGm emrusef;jzpfjcif; (odkY) eD;pyfaom 
aqGrsdK;om;csif;xHrS aoqHk;jcif; (odkY) rdwfaqGrsm; aqGrsdK;rsm;rS 
a0;vHaom t&yfa'orsm;rS vma&muf&NyD; awGYcGifhrjyKygu 
¤if;wdkYtwGuf yifyef;qif;&JrI jzpfrnfpdk;&jcif; (odkY) tusOf;om;rS 
vGwf&ufeD;NyD; tvkyftudkiftwGuf vdktyfjcif; (odkY) tjcm; 
vHkavmufaom taMumif;rsm;aMumifh jzpfvQif awGUqHkcGifhjyK&rnf/ 
ta&;wBuD; udpörsm;jzpfaom tusOf;om;rS aqGrsdK;rsm;rS 
aoqHk;jcif;udk tusOf;om;\ aqGrsdK;rsm;rS tusOf;axmif 
wm0efcHodkY tcsdefra&G; qufoG,fay;EkdifNyD; ¤if;rS vdktyfonf 
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jzpfvQif ,if;qufoG,frI taMumif;udk tusOf;om;tm; 
today;&rnf/ 

(2) rnfonfh axmifustusOf;om;udkrQ tusOf;awmifwm0efcH\ 
pmjzifh a&;om; rSwfwrf;wifxm;&rnfh cGifhjyKcsufr&&SdbJ {nfhawGU 
jcif; (odkY) pma&;jcif;? pmvufcHjcif; cGifhrjyK/ 

(3) tusOf;om;jzifh awGUqHk&eftwGuf avQmufxm;jcif;udk pmjzifh 
jzpfap? tusOf;axmif wm0efcH\ qE´qHk;jzwfcsuftwdkif; 
aqmif&Guf&rnf/ tusOf;om;rSm {nfhawGU&ef &ydkifcGifhr&Sdol 
jzpfvQif avQmufxm;oltm; csufcsif; taMumif;Mum; 
today;&rnf/ 

 

4.3.2 tdrfaxmifzuf axmif0ifpmawGUqHkjcif; 

tusOf;om;rsm;taeESifh rdom;pkoHa,mZOfcdkifNrJap&efESifh jyefvnf 
aygif;pnf;rIudk taxmuftul jzpfap&eftwGuf oH0gojyKvdku jyKEdkif 
ap&eftwGuf tcsdeftwdkif;twm wpfcktxd oD;oefYrjrifuG,f&mwGif 
¤if;wdkY\ tdrfaxmifzufrsm;ESifh awGUEdkifaom axmif0ifpm awGYqHkrI 
rsdK;vnf;&Sdonf/ xdkuJhodkYawGUqHkrIrsdK;udk Oya't& jy|mef;rxm;aomfvnf; 
EdkifiHtwGif;&Sd tvkyfpcef;rsm;wGif usifhoHk;vsuf&Sdonf/ tusOf;om;rsm; 
taeESifh ¤if;wdkY\ tdrfaxmifzufESifh wpfvvSsif 3&uf ntdyfnae 
twlaecGifhjyKxm;onf/ odkYaomfvnf; xdktcsufonf trsdK;om; 
tusOf;om;rsm;udkom ay;jcif;jzpfNyD; trsdK;orD; tusOf;olrsm;udk ay;jcif;rsdK; 
r&Sdoavmuf&Sm;um LGBT tusOf;om;rsm;twGufrl vHk;0r&SdaomaMumifh 
cGJjcm;qufqHrI wpfckuJhokdY jzpfaeonf/ 

 

4.4 owfrSwfMumcsdefem&Drsm;ESifh tBudrfta&twGuf 

yHkrSeftm;jzifh atmufyg MumcsdefESifh tcsdefZ,m;wdkYtwdkif;jzpfonf/ (1) 
tenf;qHk; wpfywfvSsif wpfBudrf (2) pae? we*FaEG awGUqHkcGifh (3) wpfcg 
awGUqHkvSsif tenf;qHk; em&D0ufawGUqHkcGifh/ aemufqHk;wGif jrefrmh 
tusOf;axmifvufpGJ\ tcef; 9 wGif awGUqHkEdkifaom tcsdefwdkYudk twdtus 
azmfjyxm;ygonf/ 

Oyrmtm;jzifh ao'Pfus tusOf;om;rsm;? axmifajymif;&eftwGuf 
trdefYusolrsm;? &ref,lxm;aom tusOf;om;rsm;ESifh w&m;rrI tusOf; 
om;rsm;ESifh jypfrIxif&Sm;aMumif; pD&ifcsufcsrSwfxm;jcif; cHxm;aom 
t&m&Sdrsm;taeESifh ESpfvvSsifwpfBudrf axmif0ifpmawGUEdkifonf/ pnf;rsOf; 
pnf;urf;t& axmif0ifpmawGUqHkcsdefonf rdepf 20 jzpfaomfvnf; 
tusOf;axmift&m&SdtaeESifh rdepf 30ESifhtxufodkY wdk;jrSifhay;Edkifonf/ 
tusOf;axmifwGif; vltvGeftrif;rsm;jym;aeaom tajctaersdK;rSty 
tusOf;om;rsm;ESifh zrf;qD;xdef;odrf;xm;jcif; cH&olrsm;twGuf axmif0ifpm 
awGUEdkifaom &ufrsm;rSm wevFmaeYrS paeaeYtwGif;jzpfonf/ tvkyf 
pcef;rsm;wGif ¤if;wdkYtm; ZeD;r,m;wdkYESifh wpfvvSsif oHk;BudrfaecGifh 
jyKxm;onf/ 

 

tusOf;axmifvufpGJ\ yk'fr 784(1) t&- 

{nfhawGU&ef cGifhjyKxm;onfhaeYrsm;ESifh tcsdefrsm;udk tusOf;axmifwm0efcHrS 
owfrSwf&rnf/ tusOf;axmifwm0efcHrS txl;cGifhjyKcsuf r&&SdbJ rnfonfh 
{nfhawGUjcif;udkrQ tjcm;tcsdefwGif cGifhrjyK&/ 
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jzpfvQif ,if;qufoG,frI taMumif;udk tusOf;om;tm; 
today;&rnf/ 

(2) rnfonfh axmifustusOf;om;udkrQ tusOf;awmifwm0efcH\ 
pmjzifh a&;om; rSwfwrf;wifxm;&rnfh cGifhjyKcsufr&&SdbJ {nfhawGU 
jcif; (odkY) pma&;jcif;? pmvufcHjcif; cGifhrjyK/ 

(3) tusOf;om;jzifh awGUqHk&eftwGuf avQmufxm;jcif;udk pmjzifh 
jzpfap? tusOf;axmif wm0efcH\ qE´qHk;jzwfcsuftwdkif; 
aqmif&Guf&rnf/ tusOf;om;rSm {nfhawGU&ef &ydkifcGifhr&Sdol 
jzpfvQif avQmufxm;oltm; csufcsif; taMumif;Mum; 
today;&rnf/ 

 

4.3.2 tdrfaxmifzuf axmif0ifpmawGUqHkjcif; 

tusOf;om;rsm;taeESifh rdom;pkoHa,mZOfcdkifNrJap&efESifh jyefvnf 
aygif;pnf;rIudk taxmuftul jzpfap&eftwGuf oH0gojyKvdku jyKEdkif 
ap&eftwGuf tcsdeftwdkif;twm wpfcktxd oD;oefYrjrifuG,f&mwGif 
¤if;wdkY\ tdrfaxmifzufrsm;ESifh awGUEdkifaom axmif0ifpm awGYqHkrI 
rsdK;vnf;&Sdonf/ xdkuJhodkYawGUqHkrIrsdK;udk Oya't& jy|mef;rxm;aomfvnf; 
EdkifiHtwGif;&Sd tvkyfpcef;rsm;wGif usifhoHk;vsuf&Sdonf/ tusOf;om;rsm; 
taeESifh ¤if;wdkY\ tdrfaxmifzufESifh wpfvvSsif 3&uf ntdyfnae 
twlaecGifhjyKxm;onf/ odkYaomfvnf; xdktcsufonf trsdK;om; 
tusOf;om;rsm;udkom ay;jcif;jzpfNyD; trsdK;orD; tusOf;olrsm;udk ay;jcif;rsdK; 
r&Sdoavmuf&Sm;um LGBT tusOf;om;rsm;twGufrl vHk;0r&SdaomaMumifh 
cGJjcm;qufqHrI wpfckuJhokdY jzpfaeonf/ 

 

4.4 owfrSwfMumcsdefem&Drsm;ESifh tBudrfta&twGuf 

yHkrSeftm;jzifh atmufyg MumcsdefESifh tcsdefZ,m;wdkYtwdkif;jzpfonf/ (1) 
tenf;qHk; wpfywfvSsif wpfBudrf (2) pae? we*FaEG awGUqHkcGifh (3) wpfcg 
awGUqHkvSsif tenf;qHk; em&D0ufawGUqHkcGifh/ aemufqHk;wGif jrefrmh 
tusOf;axmifvufpGJ\ tcef; 9 wGif awGUqHkEdkifaom tcsdefwdkYudk twdtus 
azmfjyxm;ygonf/ 

Oyrmtm;jzifh ao'Pfus tusOf;om;rsm;? axmifajymif;&eftwGuf 
trdefYusolrsm;? &ref,lxm;aom tusOf;om;rsm;ESifh w&m;rrI tusOf; 
om;rsm;ESifh jypfrIxif&Sm;aMumif; pD&ifcsufcsrSwfxm;jcif; cHxm;aom 
t&m&Sdrsm;taeESifh ESpfvvSsifwpfBudrf axmif0ifpmawGUEdkifonf/ pnf;rsOf; 
pnf;urf;t& axmif0ifpmawGUqHkcsdefonf rdepf 20 jzpfaomfvnf; 
tusOf;axmift&m&SdtaeESifh rdepf 30ESifhtxufodkY wdk;jrSifhay;Edkifonf/ 
tusOf;axmifwGif; vltvGeftrif;rsm;jym;aeaom tajctaersdK;rSty 
tusOf;om;rsm;ESifh zrf;qD;xdef;odrf;xm;jcif; cH&olrsm;twGuf axmif0ifpm 
awGUEdkifaom &ufrsm;rSm wevFmaeYrS paeaeYtwGif;jzpfonf/ tvkyf 
pcef;rsm;wGif ¤if;wdkYtm; ZeD;r,m;wdkYESifh wpfvvSsif oHk;BudrfaecGifh 
jyKxm;onf/ 

 

tusOf;axmifvufpGJ\ yk'fr 784(1) t&- 

{nfhawGU&ef cGifhjyKxm;onfhaeYrsm;ESifh tcsdefrsm;udk tusOf;axmifwm0efcHrS 
owfrSwf&rnf/ tusOf;axmifwm0efcHrS txl;cGifhjyKcsuf r&&SdbJ rnfonfh 
{nfhawGUjcif;udkrQ tjcm;tcsdefwGif cGifhrjyK&/ 
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tusOf;om;rsm;tm; {nfhawGUEkdif&ef tcsdefem&D pm&if; aMunmcsufudk 
tusOf;axmif\ jyifywGif pdkufxlxm;&rnf/  

 

tusOf;axmifvufpGJ\ yk'fr 784(5) t&- 

omreftm;jzifh {nfhawGUjcif;twGuf cGifhjyKcsdeftm; rdepf 20 xuf rausmf 
vGefap&/ odkYaomf tusOf;axmif wm0efcH\ qE´qHk;jzwfcsufjzifh 
wdk;jr§ifhcGifhjyKEkdifonf/ 

 

tusOf;axmifvufpGJ\ yk'fr 784(5) t&- 

jypf'Pfus tusOf;om;rsm;ESifh jypf'PfruscH&ao;aom tusOf;om;rsm;tm; 
{nfhrawGUrDESifh {nfhawGUNyD;aemuf aocsmpGm &SmazG ppfaq;&rnf/ 

 

4.5  vdktyfaom taxmuftyHhrsm; csrSwfay;rI 

tusOf;axmifvufpGJ\ yk'fr 784(2) t&- 

{nfhawGU&ef ae&mudk þudpötwGuf xm;&Sdaom tusOf;axmif\ 
tpdwftydkif;wpfckwGif jzpfap&rnf/ wwfEkdifvQif wHcg;rBuD;\ teD;wGif 
jzpf&rnf/ odkYaomf trsdK;orD;tusOf;om; rsm;ESifh {nfhawGU&efae&mudk 
&EdkifvQif trsdK;orD;tusOf;axmiftwGif;ü jzpfap&rnf/ xdkYtjyif 
tusOf;om;rSm vGefpGm remrusef;jzpfaevQif axmifaq;½HkwGif;ü {nfhawGU&ef 
tusOf;axmif wm0efcHrS cGifhjyKEdkifonf/ ao'PfuscH&rnfh tusOf;om;rSm 

{nfhawGUjcif;udk ¤if;\ wdkuftwGif; jyKvkyf&rnf/ xdkYtjyif tusOf;axmif 
wm0efcHonf txl;taMumif; udpörsm;t& pmjzifh a&;om;rSwfxm;NyD;aemuf 
{nfhawGUjcif;udk tusOf;axmif\ rnfonfhae&mürqdk cGifhjyK Ekdifonf/ 

 

4.6 jyifyESifh xdawGUqufqHrIudk uefUowfjcif; 

tusOf;axmifvufpGJ\ yk'fr 204 t&- 

axmifrSL;BuD;onf tjyifbkwfodkYoGm;a&muf tvkyfvkyfaeol tusOf;om; 
rsm;\ yHkyef;oP²mef ESifh rnfolrnf0gjzpfonfudk od&Sd&ef wm0ef&Sdonf/ 
xdkYtjyif wm0efus 0efxrf;rsm;\ pm&if; tao;pdwfudk azmfjyxm;&Sd&rnf/ 
axmifrSL;BuD;onf ,if;pm&if;rSaeí axmifwGif;odkY 0ifol? xGufol 
tusOf;om;rsm;\ trnfpm&if;udk ppfaq;&rnf/ 

 

 

 tusOf;axmifvufpGJ\ yk'fr 205(1) t&- 

wHcg;rSL;onf tusOf;axmifwGif;odkY 0if&ef (odkY) xGuf&eftwGuf tajc 
taeudkvdkufí- 

 (u) &mxl;tavsmufESifh &yfrd&yfz {nfhonfawmfrsm;? &JwyfzGJU0ifrsm;? 
jynfolYvkyfief;Xme t&m&Sdrsm;? 

 (c) wm0efxrf;aqmif&efvmaom wm0efcsdefNyD;qHk;í xgufaom 
tusOf;axmif trIxrf;rsm;? 
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tusOf;om;rsm;tm; {nfhawGUEkdif&ef tcsdefem&D pm&if; aMunmcsufudk 
tusOf;axmif\ jyifywGif pdkufxlxm;&rnf/  

 

tusOf;axmifvufpGJ\ yk'fr 784(5) t&- 

omreftm;jzifh {nfhawGUjcif;twGuf cGifhjyKcsdeftm; rdepf 20 xuf rausmf 
vGefap&/ odkYaomf tusOf;axmif wm0efcH\ qE´qHk;jzwfcsufjzifh 
wdk;jr§ifhcGifhjyKEkdifonf/ 

 

tusOf;axmifvufpGJ\ yk'fr 784(5) t&- 

jypf'Pfus tusOf;om;rsm;ESifh jypf'PfruscH&ao;aom tusOf;om;rsm;tm; 
{nfhrawGUrDESifh {nfhawGUNyD;aemuf aocsmpGm &SmazG ppfaq;&rnf/ 

 

4.5  vdktyfaom taxmuftyHhrsm; csrSwfay;rI 

tusOf;axmifvufpGJ\ yk'fr 784(2) t&- 

{nfhawGU&ef ae&mudk þudpötwGuf xm;&Sdaom tusOf;axmif\ 
tpdwftydkif;wpfckwGif jzpfap&rnf/ wwfEkdifvQif wHcg;rBuD;\ teD;wGif 
jzpf&rnf/ odkYaomf trsdK;orD;tusOf;om; rsm;ESifh {nfhawGU&efae&mudk 
&EdkifvQif trsdK;orD;tusOf;axmiftwGif;ü jzpfap&rnf/ xdkYtjyif 
tusOf;om;rSm vGefpGm remrusef;jzpfaevQif axmifaq;½HkwGif;ü {nfhawGU&ef 
tusOf;axmif wm0efcHrS cGifhjyKEdkifonf/ ao'PfuscH&rnfh tusOf;om;rSm 

{nfhawGUjcif;udk ¤if;\ wdkuftwGif; jyKvkyf&rnf/ xdkYtjyif tusOf;axmif 
wm0efcHonf txl;taMumif; udpörsm;t& pmjzifh a&;om;rSwfxm;NyD;aemuf 
{nfhawGUjcif;udk tusOf;axmif\ rnfonfhae&mürqdk cGifhjyK Ekdifonf/ 

 

4.6 jyifyESifh xdawGUqufqHrIudk uefUowfjcif; 

tusOf;axmifvufpGJ\ yk'fr 204 t&- 

axmifrSL;BuD;onf tjyifbkwfodkYoGm;a&muf tvkyfvkyfaeol tusOf;om; 
rsm;\ yHkyef;oP²mef ESifh rnfolrnf0gjzpfonfudk od&Sd&ef wm0ef&Sdonf/ 
xdkYtjyif wm0efus 0efxrf;rsm;\ pm&if; tao;pdwfudk azmfjyxm;&Sd&rnf/ 
axmifrSL;BuD;onf ,if;pm&if;rSaeí axmifwGif;odkY 0ifol? xGufol 
tusOf;om;rsm;\ trnfpm&if;udk ppfaq;&rnf/ 

 

 

 tusOf;axmifvufpGJ\ yk'fr 205(1) t&- 

wHcg;rSL;onf tusOf;axmifwGif;odkY 0if&ef (odkY) xGuf&eftwGuf tajc 
taeudkvdkufí- 

 (u) &mxl;tavsmufESifh &yfrd&yfz {nfhonfawmfrsm;? &JwyfzGJU0ifrsm;? 
jynfolYvkyfief;Xme t&m&Sdrsm;? 

 (c) wm0efxrf;aqmif&efvmaom wm0efcsdefNyD;qHk;í xgufaom 
tusOf;axmif trIxrf;rsm;? 
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 (*) 0ifxGufcGifhjyKaMumif; w&m;0if todtrSwfjyKxm;onfh 

tusOf;om;rsm;udk 0ifxGufcGifh jyK&rnf? 

 

tusOf;axmifvufpGJ\ yk'fr 205(2) t&- 

txuftydk'f (1)wGif azmfjyxm;olrsm;rSvGJí axmifwGif;odkY tusOf;axmif 
wm0efcH\ a&;om;xm;aom cGifhjyKcsuf (odkY) tusOf;axmif wm0efcHESifh 
twl 0ifa&mufolrSvGJvQif tusOf;axmifwGif;odkY 0ifcGifhrjyK&/ 

 

tusOf;axmifvufpGJ\ yk'fr 205(3) t&- 

0ifcGifh&&Sdaom &mxl;tavsmufESifh &yfrd&yfz {nfhonfawmfrsm;\ trnf 
pm&if;udk wHcg;aygufBuD;rsm; tMum;wGif t*FvdyfbmomESifh jrefrmbmom 
wdkY a&;om;csdwfqGJ xm;&rnf/ 

 

tusOf;axmifvufpGJ\ yk'fr 206(1) t&- 

&mxl;tavsmufESifh &yfrd&yfz {nfhonfawmfrsm;tm; tusOf;axmif 
wm0efcH\ cGifhjyKtrdefYjzifh vma&mufaom tjcm;{nfhonf? av;pm;xdkuf 
aom *kPfoa&&Sd ukefonfBuD;rsm; (odkY) wm0efjzifh vma&mufaom 
tjcm;Xmersm;rS t&m&SdBuD;i,frsm;? a&G;cs,fwyfom;ESifh ¤if;tqifhxuf 
jrifhaom tusOf;axmif t&m&Sdrsm;tm; omreftm;jzifh &SmazG ppfaq;jcif;rS 
uif;vGwfcGifh jyKonf/ 

 

tusOf;axmifvufpGJ\ yk'fr 206(2) t&- 

tu,fí omrmeftm;jzifh &SmazGppfaq;jcif;rjyK&ef uif;vGwfcGifh&&Sdaom 
vlrsm;xHrS wpfOD;OD;u wm;jrpfydwfyifxm;aom ypönf;wpfpHkwpf&mudk oGif;? 
xkwf,lonf[k ouFmruif; jzpf&ef taMumif;cdkifvHkvQif ¤if;vltm; 
wHcg;rsm;twGif; ac:xm;NyD; axmifrSL;BuD;xHodkY owif;ydkY taMumif;Mum; 
&rnf/ axmifrSL;BuD;onf vdktyfvQif udk,fwdkif &SmazGjcif; jyKvkyf&rnf/ 

  

tusOf;axmifvufpGJ\ yk'fr 206(3) t&- 

trsdK;orD;rsm;tm; trsdK;om;rsm;\ jrifuGif;tuG,fwGif trsdK;orD;0efxrf; 
rsm;jzifhom oD;jcm; &SmazGppfaq;jcif; jyKvkyf&rnf/ 

 

 

tusOf;axmifvufpGJ\ yk'fr 206(4) t&- 

wpfcgwpf&HESifh tenf;qHk; wpfywfvQif wpfBudrfus rarQmfvifhaom 
tcsdefrsm;wGif omreftm;jzifh &SmazGjcif;cH&onfrS uif;vGwfcGifh&olrsm;? 
¤if;xuf tqifhedrfhaom tusOf;axmif t&m&Sdrsm;? 0efxrf;rsm;tm; tusOf; 
axmifrS txGuf (odkY) t0if (odkY) axmiftwGif; &SdaepOf &SmazG 
ppfaq;EdkifcGifh &Sdonf/ ,if;odkY aqmif&GufaMumif;udk ¤if;\ tpD&ifcHpmtm; 
pmtkyfwGif jzpfay:onfh &v'f tajzESifhwuG a&;oGif; rSwfom;xm;&rnf/ 
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 (*) 0ifxGufcGifhjyKaMumif; w&m;0if todtrSwfjyKxm;onfh 

tusOf;om;rsm;udk 0ifxGufcGifh jyK&rnf? 

 

tusOf;axmifvufpGJ\ yk'fr 205(2) t&- 

txuftydk'f (1)wGif azmfjyxm;olrsm;rSvGJí axmifwGif;odkY tusOf;axmif 
wm0efcH\ a&;om;xm;aom cGifhjyKcsuf (odkY) tusOf;axmif wm0efcHESifh 
twl 0ifa&mufolrSvGJvQif tusOf;axmifwGif;odkY 0ifcGifhrjyK&/ 

 

tusOf;axmifvufpGJ\ yk'fr 205(3) t&- 

0ifcGifh&&Sdaom &mxl;tavsmufESifh &yfrd&yfz {nfhonfawmfrsm;\ trnf 
pm&if;udk wHcg;aygufBuD;rsm; tMum;wGif t*FvdyfbmomESifh jrefrmbmom 
wdkY a&;om;csdwfqGJ xm;&rnf/ 

 

tusOf;axmifvufpGJ\ yk'fr 206(1) t&- 

&mxl;tavsmufESifh &yfrd&yfz {nfhonfawmfrsm;tm; tusOf;axmif 
wm0efcH\ cGifhjyKtrdefYjzifh vma&mufaom tjcm;{nfhonf? av;pm;xdkuf 
aom *kPfoa&&Sd ukefonfBuD;rsm; (odkY) wm0efjzifh vma&mufaom 
tjcm;Xmersm;rS t&m&SdBuD;i,frsm;? a&G;cs,fwyfom;ESifh ¤if;tqifhxuf 
jrifhaom tusOf;axmif t&m&Sdrsm;tm; omreftm;jzifh &SmazG ppfaq;jcif;rS 
uif;vGwfcGifh jyKonf/ 

 

tusOf;axmifvufpGJ\ yk'fr 206(2) t&- 

tu,fí omrmeftm;jzifh &SmazGppfaq;jcif;rjyK&ef uif;vGwfcGifh&&Sdaom 
vlrsm;xHrS wpfOD;OD;u wm;jrpfydwfyifxm;aom ypönf;wpfpHkwpf&mudk oGif;? 
xkwf,lonf[k ouFmruif; jzpf&ef taMumif;cdkifvHkvQif ¤if;vltm; 
wHcg;rsm;twGif; ac:xm;NyD; axmifrSL;BuD;xHodkY owif;ydkY taMumif;Mum; 
&rnf/ axmifrSL;BuD;onf vdktyfvQif udk,fwdkif &SmazGjcif; jyKvkyf&rnf/ 

  

tusOf;axmifvufpGJ\ yk'fr 206(3) t&- 

trsdK;orD;rsm;tm; trsdK;om;rsm;\ jrifuGif;tuG,fwGif trsdK;orD;0efxrf; 
rsm;jzifhom oD;jcm; &SmazGppfaq;jcif; jyKvkyf&rnf/ 

 

 

tusOf;axmifvufpGJ\ yk'fr 206(4) t&- 

wpfcgwpf&HESifh tenf;qHk; wpfywfvQif wpfBudrfus rarQmfvifhaom 
tcsdefrsm;wGif omreftm;jzifh &SmazGjcif;cH&onfrS uif;vGwfcGifh&olrsm;? 
¤if;xuf tqifhedrfhaom tusOf;axmif t&m&Sdrsm;? 0efxrf;rsm;tm; tusOf; 
axmifrS txGuf (odkY) t0if (odkY) axmiftwGif; &SdaepOf &SmazG 
ppfaq;EdkifcGifh &Sdonf/ ,if;odkY aqmif&GufaMumif;udk ¤if;\ tpD&ifcHpmtm; 
pmtkyfwGif jzpfay:onfh &v'f tajzESifhwuG a&;oGif; rSwfom;xm;&rnf/ 
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tusOf;axmifvufpGJ\ yk'fr 206(5) t&- 

ta&G;cs,fcH t&m&Sdrsm;? wyfom;rsm;ESifh txuft&m&Sdrsm;tm; axmifrSL;BuD; 
rSom &SmazG ppfaq;jcif; jyKvkyf&rnf/ &SmazGppfaq;rIudk wwfEdkifoa&GU 
oD;oefY odkodkodyfodyf jyKvkyf&rnf/ 

 

tusOf;axmifvufpGJ\ yk'fr 206(6) t&- 

axmif0efxrf; (odkY) tusOf;om;rSvGJvQif rnfolrqdk &SmazGjcif;udk jiif;qef 
vQif (odkY) ¤if;\ vuf0,fü&Sdaom vTJajymif;ay;Edkifonfh ypönf; 
wpfpHkwpf&mudk wHcg;rSL;\ vuf0,fodkY acwå ay;tyfxm;cJhvQif awmif;qdk 
onfudk jiif;qefvQif ¤if;tm; 0ifcGifhrjyKbJ xm;&SdEdkifonf/ 

 

tusOf;axmifvufpGJ\ yk'fr 41(1) t& 

axmifpnf;urf;xdef;odrf;a&;rª;taeESifh tusOf;om;wpfOD;tm; vma&muf 
awGUqHkaom rnfoludkrqdk emrnfESifh vdyfpmar;jref;aumif; ar;jref;rnf 
jzpfNyD; pnf;urf; xdef;odrf;a&;rª; taeESifh oHo,jzpfzG,f wpfckcktm; 
awGU&Sdygu rnfonfh {nfhonfudkrqdk &SmazGrnf odkYr[kwf &SmazGaprnf 
jzpfonf/  odkYaomfvnf; rnfonfhtusOf;om;a&SUrqdk tjcm;{nfonf 
wpfOD;wpfa,muf a&SUwGifrqdk &SmazGjcif;rvkyfyg/ (2) rnfonfh 
{nfhonfrqdk &SmazGcGifh ray;ygu pnf;urf;xdef;odrf;a&;rª;rS 0ifcGifhrjyKbJ 
jiif;qefEdkifNyD; xdkazmfjyyg tcsuftvuf rsm;ESifhtnD vkyfaqmifaom 
tqifhrsm;onf EdkifiHawmfor®wrS nTefMum;Edkifaom rSwfwrf;xJwGif 
xnfhoGif;xm;&rnf/ 

 

oufqdkif&mt&m&SdrS pmrsm;udk zwf&rnf? NyD;aemuf xdkpmrsm;udk 
tusOf;om;tm;ay;&rnf odkYr[kwf tusOf;om;rS vdyfrlaomol (Oyrm- 
rdom;pk0if) odkY ay;oifhray;oifhudk qHk;jzwfNyD;aemuf rnfonfh 
tajctaewGifrqdk pmrsm;tm;vHk;udk rSwfwrf;wifxm;&rnf/ tusOf;om;rS 
ydkYonfhpmjzpfap? tusOf;om;xH ydkYonfhpmjzpfap tusOf;axmif vufpGJ\ 
yk'fr 62 twdkif;jzpf&rnfjzpfNyD;? xdkyk'frrS zGifhqdkonfrSm- 

 

tusOf;om;odkY odkYr[kwf tusOf;om;rS a&;aom pmwdkif;tm; zwf&rnf 
odkYr[kwf wpfOD;OD;tm; zwfcdkif;um pmtm;vHk;tm; xdkol\ emrnf 
twdkaumufpmvHk;jzifh rSwfxm;&rnf/ tusOf;om;xHodkU qufoG,fonfh 
odkYr[kwf tusOf;om;xHwGif&Sdaeonfh pmrsm;xJwGif yg0ifaom taMumif; 
t&mrsm;udk aocsmpGm pOf;pm;qHk;jzwfNyD; rSwfwrf;pmtkyfxJwGif 
pm&if;oGif;&rnf/ 

 

tusOf;axmifvufpGJ\ yk'fr 670(8) t& 

pmrsm; - omrmeftm;jzifh &ufowåywf (2)ywfvQif wpfBudrf ¤if;wdkYonf 
pma&;om; ay;ydkYcGifhESifh vufcHydkifcGifh &&Sdrnf/ ta&;BuD;udpö&yfrsm;wGif 
(Oyrm) rdom;pkwGif;ü aoqHk;rI (odkY) jyif;xefpGm emrusefrIjzpfaevQif 
tusOf;axmifwm0efcH\ oabmwl qHk;jzwfcsuffjzifh pnf;urf;csufrsm;tm; 
avsmhayghay;Ekdifrnf/ pmrsm;tm;vHk;wGif udk,fa&;udk,fwm udpö&yf 
oufoufom yg0ifap&rnf/ tusOf;axmif tkyfcsKyfa&;ESifh tusOf;om; 
rsm;tay: pnf;urf;csufrsm; (odkY) EkdifiHa&;rsm; ryg0ifap&/ 
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tusOf;axmifvufpGJ\ yk'fr 206(5) t&- 

ta&G;cs,fcH t&m&Sdrsm;? wyfom;rsm;ESifh txuft&m&Sdrsm;tm; axmifrSL;BuD; 
rSom &SmazG ppfaq;jcif; jyKvkyf&rnf/ &SmazGppfaq;rIudk wwfEdkifoa&GU 
oD;oefY odkodkodyfodyf jyKvkyf&rnf/ 

 

tusOf;axmifvufpGJ\ yk'fr 206(6) t&- 

axmif0efxrf; (odkY) tusOf;om;rSvGJvQif rnfolrqdk &SmazGjcif;udk jiif;qef 
vQif (odkY) ¤if;\ vuf0,fü&Sdaom vTJajymif;ay;Edkifonfh ypönf; 
wpfpHkwpf&mudk wHcg;rSL;\ vuf0,fodkY acwå ay;tyfxm;cJhvQif awmif;qdk 
onfudk jiif;qefvQif ¤if;tm; 0ifcGifhrjyKbJ xm;&SdEdkifonf/ 

 

tusOf;axmifvufpGJ\ yk'fr 41(1) t& 

axmifpnf;urf;xdef;odrf;a&;rª;taeESifh tusOf;om;wpfOD;tm; vma&muf 
awGUqHkaom rnfoludkrqdk emrnfESifh vdyfpmar;jref;aumif; ar;jref;rnf 
jzpfNyD; pnf;urf; xdef;odrf;a&;rª; taeESifh oHo,jzpfzG,f wpfckcktm; 
awGU&Sdygu rnfonfh {nfhonfudkrqdk &SmazGrnf odkYr[kwf &SmazGaprnf 
jzpfonf/  odkYaomfvnf; rnfonfhtusOf;om;a&SUrqdk tjcm;{nfonf 
wpfOD;wpfa,muf a&SUwGifrqdk &SmazGjcif;rvkyfyg/ (2) rnfonfh 
{nfhonfrqdk &SmazGcGifh ray;ygu pnf;urf;xdef;odrf;a&;rª;rS 0ifcGifhrjyKbJ 
jiif;qefEdkifNyD; xdkazmfjyyg tcsuftvuf rsm;ESifhtnD vkyfaqmifaom 
tqifhrsm;onf EdkifiHawmfor®wrS nTefMum;Edkifaom rSwfwrf;xJwGif 
xnfhoGif;xm;&rnf/ 

 

oufqdkif&mt&m&SdrS pmrsm;udk zwf&rnf? NyD;aemuf xdkpmrsm;udk 
tusOf;om;tm;ay;&rnf odkYr[kwf tusOf;om;rS vdyfrlaomol (Oyrm- 
rdom;pk0if) odkY ay;oifhray;oifhudk qHk;jzwfNyD;aemuf rnfonfh 
tajctaewGifrqdk pmrsm;tm;vHk;udk rSwfwrf;wifxm;&rnf/ tusOf;om;rS 
ydkYonfhpmjzpfap? tusOf;om;xH ydkYonfhpmjzpfap tusOf;axmif vufpGJ\ 
yk'fr 62 twdkif;jzpf&rnfjzpfNyD;? xdkyk'frrS zGifhqdkonfrSm- 

 

tusOf;om;odkY odkYr[kwf tusOf;om;rS a&;aom pmwdkif;tm; zwf&rnf 
odkYr[kwf wpfOD;OD;tm; zwfcdkif;um pmtm;vHk;tm; xdkol\ emrnf 
twdkaumufpmvHk;jzifh rSwfxm;&rnf/ tusOf;om;xHodkU qufoG,fonfh 
odkYr[kwf tusOf;om;xHwGif&Sdaeonfh pmrsm;xJwGif yg0ifaom taMumif; 
t&mrsm;udk aocsmpGm pOf;pm;qHk;jzwfNyD; rSwfwrf;pmtkyfxJwGif 
pm&if;oGif;&rnf/ 

 

tusOf;axmifvufpGJ\ yk'fr 670(8) t& 

pmrsm; - omrmeftm;jzifh &ufowåywf (2)ywfvQif wpfBudrf ¤if;wdkYonf 
pma&;om; ay;ydkYcGifhESifh vufcHydkifcGifh &&Sdrnf/ ta&;BuD;udpö&yfrsm;wGif 
(Oyrm) rdom;pkwGif;ü aoqHk;rI (odkY) jyif;xefpGm emrusefrIjzpfaevQif 
tusOf;axmifwm0efcH\ oabmwl qHk;jzwfcsuffjzifh pnf;urf;csufrsm;tm; 
avsmhayghay;Ekdifrnf/ pmrsm;tm;vHk;wGif udk,fa&;udk,fwm udpö&yf 
oufoufom yg0ifap&rnf/ tusOf;axmif tkyfcsKyfa&;ESifh tusOf;om; 
rsm;tay: pnf;urf;csufrsm; (odkY) EkdifiHa&;rsm; ryg0ifap&/ 
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tESpfcsKyfqdk&vQif tusOf;om;taeESifh udk,fa&;udk,fwmudpöwdkYudk rnfonfh 
pmrqdk vufcHEkdif? a&;Edkifonf/ EdkifiHa&; odkYr[kwf tjcm;aom xd&SvG,f 
aom udpöwdkYudkrl uefYowfxm;onf/ vuf&SdwGif pma&;Ekdifaom aeYrSm 
we*FaEGaeYjzpfonf/  

 

tusOf;axmifvufpGJ\ yk'fr 63 t&- 

tusOf;axmifwm0efcHonf jiif;qdk&ef vHkavmufonf[k xifjrif,lqvQif 
{nfhawGUcGifh&onfh tusOf;om;\ rdwfaqGoli,fcsif;rsm;tm; {nfhawGU 
cGifhjyK&ef jiif;qdkEkdifonf/ ,if;udpöudk trdefYpmtkyfwGif tb,fhaMumifh 
awGUcGifhrjyKEdkifaMumif;udk taMumif;jycsufESifhwuG a&;oGif; xm;&rnf/ 

 

 

 

tusOf;axmifvufpGJ\ yk'fr 789 t&- 

tusOf;om;rsm;xH vma&mufawGUqHk {nfhonfrsm;\ trnfESifh vdyfpm 
rsm;udk axmifrSL;rS awmif;qdkEdkifonf/ ,if;taejzifh {nfhonf 
wpfpHkwpfa,mufonf wm;jrpfxm;aom ypönf;rsm;udk tusOf;om;xH 
,laqmifvmonf[k ouFmruif;jzpfEkdif&ef vHkavmufaom taMumif;&SdvQif 
tusOf;axmifwGif;odkY 0ifcGifhrjyKrD (odkY) tusOf;om;tm; awGUqHkjcif; rjyKrD 
¤if;udk &SmazGEdkifonf/ (odkY) ¤if;udkjzpfap? ¤if;olrudkjzpfap? &SmazG&ef 
aqmif&GufEkdifonf/ odkYaomf &SmazGjcif;udk tjcm;olrsm;\ a&SUarSmufwGif 
(odkY) tjcm;tusOf;om;\ a&SUarSmufwGif rjyKvkyf&/ {nfhonfonf 

trsdK;orD;jzpfvQif trsdK;orD;ESifh &SmazG&rnf/ {nfhonfrS &SmazGjcif;udk 
cGifhrjyKbJ jif;qefvQif tusOf;om;ESifh awGUqHkcGifhudk cGifhrjyKbJ 
jiif;qefEkdifonf/ rnfodkYyifjzpfap {nfhonftm; &SmazGonfhtcg (odkY) 
tcsKyftusOf;om;ESifh awGUqHkcGifh ydwfyifvdkufonfhtcgwGif axmifrSL;onf 
tjzpftysuf taMumif;t&m tajctaersm;ESifh ta&;,laqmif&Guf&onf/ 
taMumif;jycsufrsm;udk ¤if;\tpD&ifcHpmtkyfwGif csufcsif; taMumif;Mum; 
a&;oGif;NyD; ¤if;tpD&ifcHpmudk tusOf;axmif wm0efcHonf tusOf;axmifodkY 
aemufwpfBudrf vma&mufonfhtcgwGif wifoGif;&rnf/ 

tESpfcsKyfqdk&vSsif tqdkygpnf;urf;xdef;odrf;a&;rª;taeESifh rnfonfh 
{nfhonfrqdkwdkY\ trnfESifh vdyfpmwdkYudk awmif;,lxm;&efvdktyfNyD; 
{nfhonfudk &SmazGydkifcGifh&Sdonf/ {nfhonfonf trsdK;orD;jzpfygu 
trsdK;orD;csif;om &SmazG&rnf/ {nfhonfrS &SmazGcH&efjiif;qdkygu pnf;urf; 
xdef;odrf;a&;rª;rS awGUqHkcGifhudk jiif;y,fEdkifonf/ pnf;urf; xdef;odrf; 
a&;rª;taeESifh tqdkyg jzpf&yfESifh tajctaeudk rSwfwrf;wifxm;&rnf/ 

 

 

tusOf;axmifvufpGJ\ yk'fr 785(1) t&- 

tusOf;axmifwm0efcH\ ppfaq;jcif; (odkY) axmifrSL;\ ppfaq;jcif; (odkY) 
tusOf;axmif wm0efcH\ trdefYjzifh tjcm;olt&m&SdwpfOD;rS ppfaq;jcif; 
rjyKbJ axmifus tusOf;om;\ pmay;ydkYjcif; (odkY) tusOf;om;tm; 
pmay;tyfjcif;udk rjyKvkyf&/ odkYaomf pmay;tyfjcif; pmay;ydkYjcif;wdkYwGif 
rvdkvm;tyfonfh aESmifhaES;rIrsm; rjzpfay:ap&/ 
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tESpfcsKyfqdk&vQif tusOf;om;taeESifh udk,fa&;udk,fwmudpöwdkYudk rnfonfh 
pmrqdk vufcHEkdif? a&;Edkifonf/ EdkifiHa&; odkYr[kwf tjcm;aom xd&SvG,f 
aom udpöwdkYudkrl uefYowfxm;onf/ vuf&SdwGif pma&;Ekdifaom aeYrSm 
we*FaEGaeYjzpfonf/  

 

tusOf;axmifvufpGJ\ yk'fr 63 t&- 

tusOf;axmifwm0efcHonf jiif;qdk&ef vHkavmufonf[k xifjrif,lqvQif 
{nfhawGUcGifh&onfh tusOf;om;\ rdwfaqGoli,fcsif;rsm;tm; {nfhawGU 
cGifhjyK&ef jiif;qdkEkdifonf/ ,if;udpöudk trdefYpmtkyfwGif tb,fhaMumifh 
awGUcGifhrjyKEdkifaMumif;udk taMumif;jycsufESifhwuG a&;oGif; xm;&rnf/ 

 

 

 

tusOf;axmifvufpGJ\ yk'fr 789 t&- 

tusOf;om;rsm;xH vma&mufawGUqHk {nfhonfrsm;\ trnfESifh vdyfpm 
rsm;udk axmifrSL;rS awmif;qdkEdkifonf/ ,if;taejzifh {nfhonf 
wpfpHkwpfa,mufonf wm;jrpfxm;aom ypönf;rsm;udk tusOf;om;xH 
,laqmifvmonf[k ouFmruif;jzpfEkdif&ef vHkavmufaom taMumif;&SdvQif 
tusOf;axmifwGif;odkY 0ifcGifhrjyKrD (odkY) tusOf;om;tm; awGUqHkjcif; rjyKrD 
¤if;udk &SmazGEdkifonf/ (odkY) ¤if;udkjzpfap? ¤if;olrudkjzpfap? &SmazG&ef 
aqmif&GufEkdifonf/ odkYaomf &SmazGjcif;udk tjcm;olrsm;\ a&SUarSmufwGif 
(odkY) tjcm;tusOf;om;\ a&SUarSmufwGif rjyKvkyf&/ {nfhonfonf 

trsdK;orD;jzpfvQif trsdK;orD;ESifh &SmazG&rnf/ {nfhonfrS &SmazGjcif;udk 
cGifhrjyKbJ jif;qefvQif tusOf;om;ESifh awGUqHkcGifhudk cGifhrjyKbJ 
jiif;qefEkdifonf/ rnfodkYyifjzpfap {nfhonftm; &SmazGonfhtcg (odkY) 
tcsKyftusOf;om;ESifh awGUqHkcGifh ydwfyifvdkufonfhtcgwGif axmifrSL;onf 
tjzpftysuf taMumif;t&m tajctaersm;ESifh ta&;,laqmif&Guf&onf/ 
taMumif;jycsufrsm;udk ¤if;\tpD&ifcHpmtkyfwGif csufcsif; taMumif;Mum; 
a&;oGif;NyD; ¤if;tpD&ifcHpmudk tusOf;axmif wm0efcHonf tusOf;axmifodkY 
aemufwpfBudrf vma&mufonfhtcgwGif wifoGif;&rnf/ 

tESpfcsKyfqdk&vSsif tqdkygpnf;urf;xdef;odrf;a&;rª;taeESifh rnfonfh 
{nfhonfrqdkwdkY\ trnfESifh vdyfpmwdkYudk awmif;,lxm;&efvdktyfNyD; 
{nfhonfudk &SmazGydkifcGifh&Sdonf/ {nfhonfonf trsdK;orD;jzpfygu 
trsdK;orD;csif;om &SmazG&rnf/ {nfhonfrS &SmazGcH&efjiif;qdkygu pnf;urf; 
xdef;odrf;a&;rª;rS awGUqHkcGifhudk jiif;y,fEdkifonf/ pnf;urf; xdef;odrf; 
a&;rª;taeESifh tqdkyg jzpf&yfESifh tajctaeudk rSwfwrf;wifxm;&rnf/ 

 

 

tusOf;axmifvufpGJ\ yk'fr 785(1) t&- 

tusOf;axmifwm0efcH\ ppfaq;jcif; (odkY) axmifrSL;\ ppfaq;jcif; (odkY) 
tusOf;axmif wm0efcH\ trdefYjzifh tjcm;olt&m&SdwpfOD;rS ppfaq;jcif; 
rjyKbJ axmifus tusOf;om;\ pmay;ydkYjcif; (odkY) tusOf;om;tm; 
pmay;tyfjcif;udk rjyKvkyf&/ odkYaomf pmay;tyfjcif; pmay;ydkYjcif;wdkYwGif 
rvdkvm;tyfonfh aESmifhaES;rIrsm; rjzpfay:ap&/ 
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tu,fí pmrSm tusOf;axmifwm0efcH em;rvnfonfhbmom jzpfaevQif 
¤if;onf ay;tyfjcif; rjyKrD bmomjyefMum;ay;&ef enf;vrf;&SmazG 
aqmif&Guf&rnf/ ]vQdKU0Sufenf;jzifh a&;om; xm;onfh rnfonfhpmudkrqdk 
vufcHjcif; rjyK&}/ 

tusOf;axmif wm0efcHtaejzifh rnfonfhpmudkrqdk wpfenf;wpfzHktm;jzifh 
rlrrSef uefYuGufwm;jrpfoifhaompm[k rSwf,lvQif ray;bJ xm;&SdEkdifonf/ 
(odkY) rlrrSefonfhtydk'frsm; (odkY) wm;jrpfuefYuGufoifhonfh pmydk'frsm;udk 
zsufxkwfEkdifcGifh&Sdonf/ 

 

tusOf;axmifvufpGJ\ yk'fr 785(2) t&- 

tu,fí enf;Oya'rsm;t& vufcHEdkifcGifhr&Sdaom tusOf;om;rsm;xHodkY 
vdyfrlxm;vQif tusOf;axmifwm0efcHrS ay;tyfap&ef qHk;jzwfjcif;jyKonf 
r[kwfvQif tydk'fcGJ (3)t& odrf;qnf;xm;í tusOf;axmifwm0efcHxHwGif 
tusOf;om;rS vufcHEkdifcGifh&&Sdonftxd (odkY) vGwfonfhtcsdeftxd 
xm;&SdNyD; rlrrSefaom (odkY) wm;jrpfydwfyif pmr[kwfvQif ay;tyf&rnf/ 
(odkY) ay;ydkYolxHodkY tusOf;om;rS vufcHcGifhr&SdaMumif; azmfjy 
vsufjyefvnfay;ydkY&rnf/ 

 

tusOf;axmifvufpGJ\ yk'fr 785(3) t&- 

tusOf;axmifwm0efcHrS tjcm;enf; ñTefjyxm;jcif;r&SdvQif (odkY) 
tusOf;om;tm; ¤if;twGuf odrf;qnf;xm;ay;&ef awmif;qdkjcif; r&SdvQif 

tusOf;om; wpfOD;onf ¤if;xHodkY w&m;0if todtrSwfjyK ay;tyfonfh 
pmudk ¤if;xH odrf;qnf;xm;ydkifcGihf&Sdonf/ 

axmifrª;rS pmukd ppfaq;NyD;aomtcg axmifom;xHodkY wwfEdkiforSs 
apmpD;pGm ydkYvdkufrnf jzpfonf/ axmifrª;rS a&;xm;aom pmrsm;udk 
em;rvnfvSsif qdkif;iHhxm;jcif; odkYr[kwf zsufqD;jcif;wdkYvkyfaqmif 
Edkifygonf/ axmifrª;rS tb,faMumifh xdkodkY vkyf&onf[laom ol\ 
qHk;jzwfcsufudk &Sif;jy&ygrnf/ vufawGUwGif pmrsm;rSm tenf;qHk; 
oHk;ywfcefY aemufusavh &Sdonf/ 

 

 

tusOf;axmifvufpGJ\ yk'fr 787 t&- 

omreftm;jzifh þenf;Oya't& {nfhawGYcGifh&Sdaom tusOf;om;tm; 
tusOf;axmif wm0efcHonf {nfhawGUcGifhjyK&ef jiif;qefEkdifonf/ odkYaomf 
,if;udpö&yfwdkif;wGif tusOf;om;tm; xdkolESifh awGUqHkcGifhjyKjcif;jzifh 
jynfolYtusdK;pD;yGm;udk taxmuftyHhrjyK[k ¤if;xifjrif,lqvQif (odkY) 
tjcm;vHkavmufonfh taMumif;jycsuf&SdvQif xdkodkYjiif;qef ydwfyifjcif; 
taMumif;jycsufrsm;udk ¤if;\ *sme,fwGif rSwfwrf;jyKxm;&rnf/ 

 

tusOf;axmifvufpGJ\ yk'fr 784(3) t&- 

axmifustusOf;om;ESifh {nfhawGUrI tm;vHk;udk tusOf;axmift&m&Sd 
a&SUarSmufwGifom aqmif&Guf ap&rnf/ rrSefruefrIrsm; jzpfay:rvmap&ef 
¤if;t&m&SdwGif wm0ef&Sdap&rnf/ ¤if;t&m&Sdtm; awGUqHkolESifh  tawGUcH 
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tu,fí pmrSm tusOf;axmifwm0efcH em;rvnfonfhbmom jzpfaevQif 
¤if;onf ay;tyfjcif; rjyKrD bmomjyefMum;ay;&ef enf;vrf;&SmazG 
aqmif&Guf&rnf/ ]vQdKU0Sufenf;jzifh a&;om; xm;onfh rnfonfhpmudkrqdk 
vufcHjcif; rjyK&}/ 

tusOf;axmif wm0efcHtaejzifh rnfonfhpmudkrqdk wpfenf;wpfzHktm;jzifh 
rlrrSef uefYuGufwm;jrpfoifhaompm[k rSwf,lvQif ray;bJ xm;&SdEkdifonf/ 
(odkY) rlrrSefonfhtydk'frsm; (odkY) wm;jrpfuefYuGufoifhonfh pmydk'frsm;udk 
zsufxkwfEkdifcGifh&Sdonf/ 

 

tusOf;axmifvufpGJ\ yk'fr 785(2) t&- 

tu,fí enf;Oya'rsm;t& vufcHEdkifcGifhr&Sdaom tusOf;om;rsm;xHodkY 
vdyfrlxm;vQif tusOf;axmifwm0efcHrS ay;tyfap&ef qHk;jzwfjcif;jyKonf 
r[kwfvQif tydk'fcGJ (3)t& odrf;qnf;xm;í tusOf;axmifwm0efcHxHwGif 
tusOf;om;rS vufcHEkdifcGifh&&Sdonftxd (odkY) vGwfonfhtcsdeftxd 
xm;&SdNyD; rlrrSefaom (odkY) wm;jrpfydwfyif pmr[kwfvQif ay;tyf&rnf/ 
(odkY) ay;ydkYolxHodkY tusOf;om;rS vufcHcGifhr&SdaMumif; azmfjy 
vsufjyefvnfay;ydkY&rnf/ 

 

tusOf;axmifvufpGJ\ yk'fr 785(3) t&- 

tusOf;axmifwm0efcHrS tjcm;enf; ñTefjyxm;jcif;r&SdvQif (odkY) 
tusOf;om;tm; ¤if;twGuf odrf;qnf;xm;ay;&ef awmif;qdkjcif; r&SdvQif 

tusOf;om; wpfOD;onf ¤if;xHodkY w&m;0if todtrSwfjyK ay;tyfonfh 
pmudk ¤if;xH odrf;qnf;xm;ydkifcGihf&Sdonf/ 

axmifrª;rS pmukd ppfaq;NyD;aomtcg axmifom;xHodkY wwfEdkiforSs 
apmpD;pGm ydkYvdkufrnf jzpfonf/ axmifrª;rS a&;xm;aom pmrsm;udk 
em;rvnfvSsif qdkif;iHhxm;jcif; odkYr[kwf zsufqD;jcif;wdkYvkyfaqmif 
Edkifygonf/ axmifrª;rS tb,faMumifh xdkodkY vkyf&onf[laom ol\ 
qHk;jzwfcsufudk &Sif;jy&ygrnf/ vufawGUwGif pmrsm;rSm tenf;qHk; 
oHk;ywfcefY aemufusavh &Sdonf/ 

 

 

tusOf;axmifvufpGJ\ yk'fr 787 t&- 

omreftm;jzifh þenf;Oya't& {nfhawGYcGifh&Sdaom tusOf;om;tm; 
tusOf;axmif wm0efcHonf {nfhawGUcGifhjyK&ef jiif;qefEkdifonf/ odkYaomf 
,if;udpö&yfwdkif;wGif tusOf;om;tm; xdkolESifh awGUqHkcGifhjyKjcif;jzifh 
jynfolYtusdK;pD;yGm;udk taxmuftyHhrjyK[k ¤if;xifjrif,lqvQif (odkY) 
tjcm;vHkavmufonfh taMumif;jycsuf&SdvQif xdkodkYjiif;qef ydwfyifjcif; 
taMumif;jycsufrsm;udk ¤if;\ *sme,fwGif rSwfwrf;jyKxm;&rnf/ 

 

tusOf;axmifvufpGJ\ yk'fr 784(3) t&- 

axmifustusOf;om;ESifh {nfhawGUrI tm;vHk;udk tusOf;axmift&m&Sd 
a&SUarSmufwGifom aqmif&Guf ap&rnf/ rrSefruefrIrsm; jzpfay:rvmap&ef 
¤if;t&m&SdwGif wm0ef&Sdap&rnf/ ¤if;t&m&Sdtm; awGUqHkolESifh  tawGUcH 
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&olrsm;Mum;wGif ypönf;wpfpHkwpf&m ay;urf;jcif; rjyKvkyfEkdifatmif jrifom 
Mum;omaomae&mwGif &Sdap&rnf/ EdkifiHa&;udpörsm;udk {nfhawGU&mü 
aqG;aEG;ajymMum;jcif; rjyK&/ 

 

tusOf;axmifvufpGJ\ yk'fr 784(4) t&- 

wm0ef&Sdolt&m&SdrS taMumif;t&m cdkifvHkonf[k ,lqvQif rnfonfh 
{nfhawGUrIudkrqdk rnfonfh tcsdefüjzpfap &yfqdkif;cGifh &Sdonf/ xdkodkY 
jzpfysufrItm;vHk;wGif {nfhawGUjcif; &yfqdkif;vdkuf&onfh taMumif;jycsufudk 
tusOf;axmifwGif;&Sd txuft&m&SdxHodkY qHk;jzwfcsuf ay;&ef tpDt&ifcH 
owif;ydkY&rnf/ 

tusOf;axmifvufpGJ\ yk'fr 784(6) t&- 

axmifus tusOf;om;rsm;ESifh axmif'PfruscH&ao;aom tusOf;om; 
rsm;tm; {nfhrawGUrDESifh {nfhawGUNyD;aemuf aocsmpGm &SmazGppfaq;&rnf/ 

 

4.7 pmtkyfrsm;eSihf aq;vdyf&,lekdifrI 

tusOf;axmifvufpGJ\ yk'fr 645 t&- 

tusOf;axmifwm0efcH\ cGifhjyKcsuf&&Sdaom pmtkyfrsm;tm; rnfonfhpm 
a&;wwf zwfwwfonfh tusOf;om;udkrqdk ¤if;zwfvdkonfh pmtkyfrsm; 
ay;Ekdifonf/ ,cifu aq;vdyfaomuf wwfaom tusOf;om;tm; 
aq;vdyfaomufaq; ay;Ekdifonf/ a&SYaersm;? rdwfaqGrsm;? aqGrsdK; 
om;csif;rsm;ESifh awGUqHk&eftwGufvnf; vdkufavsm&ef tusdK;taMumif; 

oifhawmfaom udpörsm;twGuf cGifhjyKonf/ tusOf;axmifwGif yl;wGJxm;&Sd 
ay;onfh bmoma&;qdkif&m q&monf ,if; tusOf;om;tm; 
aeYpOfoGm;a&muf azsmifhzsjcif; jyKvkyf&ef wm0ef&Sdonf/ ¤if;tusOf;om;rS 
tjcm; todtrSwfjyK bmoma&;w&m;a[mq&mtm; awGUqHkvdkvQif 
,if;awmif;qdkcsufudk jyefMum;csufay;Ekdif&eftwGuf BudK;yrf;aqmif&Guf 
ay;&rnf/ 

 

tusOf;axmifvufpGJ\ yk'fr 670(6) t&- 

pmtkyfpmwrf;rsm;axmufyHhjcif; - tusOf;axmif wm0efcH\ cGifhjyKcsuft& 
¤if;wdkYtm; tusOf;axmif pmMunfhwdkufrS pmtkyfrsm;udk toHk;jyK zwfydkif 
cGifhESifh tjyifrS pmtkyfrsm;? r*¾Zif;rsm; (¤if;wdkY\ p&dwfjzifh) 
0,f,lzwf½IEdkifonf/ bDtwef;tpm;rS tusOf;om;rsm;ESifh EdIif;pmvQif at 
twef;tpm; tusOf;om;rsm;twGuf pmzwf&ef pmtkyfpmwrf;rsm;udk ydkrdk 
axmufyHhrI ay;&rnf/  

rSwfcsuf/ Zefe0g&Dv 15 &uf? 1964 ckESpfwGif w&m;pD&ifa&; 0efMuD;Xme\ 
RC  (2/64) t& trsdK;tpm; at eSifh bD [k rokH;EIef;awmhyg/ 

 

 

tusOf;axmifvufpGJ\ yk'fr 670(7) t&- 

owif;pmrsm; - tusOf;axmifodkY tywfpOf ay;a0aeaom ]a&Tjynf 
awmf}pmapmiftjyif txl; tajctaersm;t& tpdk;&\ cGifhjyKcsufjzifh 
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&olrsm;Mum;wGif ypönf;wpfpHkwpf&m ay;urf;jcif; rjyKvkyfEkdifatmif jrifom 
Mum;omaomae&mwGif &Sdap&rnf/ EdkifiHa&;udpörsm;udk {nfhawGU&mü 
aqG;aEG;ajymMum;jcif; rjyK&/ 

 

tusOf;axmifvufpGJ\ yk'fr 784(4) t&- 

wm0ef&Sdolt&m&SdrS taMumif;t&m cdkifvHkonf[k ,lqvQif rnfonfh 
{nfhawGUrIudkrqdk rnfonfh tcsdefüjzpfap &yfqdkif;cGifh &Sdonf/ xdkodkY 
jzpfysufrItm;vHk;wGif {nfhawGUjcif; &yfqdkif;vdkuf&onfh taMumif;jycsufudk 
tusOf;axmifwGif;&Sd txuft&m&SdxHodkY qHk;jzwfcsuf ay;&ef tpDt&ifcH 
owif;ydkY&rnf/ 

tusOf;axmifvufpGJ\ yk'fr 784(6) t&- 

axmifus tusOf;om;rsm;ESifh axmif'PfruscH&ao;aom tusOf;om; 
rsm;tm; {nfhrawGUrDESifh {nfhawGUNyD;aemuf aocsmpGm &SmazGppfaq;&rnf/ 

 

4.7 pmtkyfrsm;eSihf aq;vdyf&,lekdifrI 

tusOf;axmifvufpGJ\ yk'fr 645 t&- 

tusOf;axmifwm0efcH\ cGifhjyKcsuf&&Sdaom pmtkyfrsm;tm; rnfonfhpm 
a&;wwf zwfwwfonfh tusOf;om;udkrqdk ¤if;zwfvdkonfh pmtkyfrsm; 
ay;Ekdifonf/ ,cifu aq;vdyfaomuf wwfaom tusOf;om;tm; 
aq;vdyfaomufaq; ay;Ekdifonf/ a&SYaersm;? rdwfaqGrsm;? aqGrsdK; 
om;csif;rsm;ESifh awGUqHk&eftwGufvnf; vdkufavsm&ef tusdK;taMumif; 

oifhawmfaom udpörsm;twGuf cGifhjyKonf/ tusOf;axmifwGif yl;wGJxm;&Sd 
ay;onfh bmoma&;qdkif&m q&monf ,if; tusOf;om;tm; 
aeYpOfoGm;a&muf azsmifhzsjcif; jyKvkyf&ef wm0ef&Sdonf/ ¤if;tusOf;om;rS 
tjcm; todtrSwfjyK bmoma&;w&m;a[mq&mtm; awGUqHkvdkvQif 
,if;awmif;qdkcsufudk jyefMum;csufay;Ekdif&eftwGuf BudK;yrf;aqmif&Guf 
ay;&rnf/ 

 

tusOf;axmifvufpGJ\ yk'fr 670(6) t&- 

pmtkyfpmwrf;rsm;axmufyHhjcif; - tusOf;axmif wm0efcH\ cGifhjyKcsuft& 
¤if;wdkYtm; tusOf;axmif pmMunfhwdkufrS pmtkyfrsm;udk toHk;jyK zwfydkif 
cGifhESifh tjyifrS pmtkyfrsm;? r*¾Zif;rsm; (¤if;wdkY\ p&dwfjzifh) 
0,f,lzwf½IEdkifonf/ bDtwef;tpm;rS tusOf;om;rsm;ESifh EdIif;pmvQif at 
twef;tpm; tusOf;om;rsm;twGuf pmzwf&ef pmtkyfpmwrf;rsm;udk ydkrdk 
axmufyHhrI ay;&rnf/  

rSwfcsuf/ Zefe0g&Dv 15 &uf? 1964 ckESpfwGif w&m;pD&ifa&; 0efMuD;Xme\ 
RC  (2/64) t& trsdK;tpm; at eSifh bD [k rokH;EIef;awmhyg/ 

 

 

tusOf;axmifvufpGJ\ yk'fr 670(7) t&- 

owif;pmrsm; - tusOf;axmifodkY tywfpOf ay;a0aeaom ]a&Tjynf 
awmf}pmapmiftjyif txl; tajctaersm;t& tpdk;&\ cGifhjyKcsufjzifh 
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owif;pmrsm;tm; ta&;BuD;onfhudpö taMumif; t&mrsm;udk tusOf;axmif 
tmPmydkifrsm;rS ppfaq;jzwfawmufNyD; cGifhjyKEdkifonf/ 

rSwfcsuftaejzifh axmiftmPmydkifrsm;u tusOf;om;rsm;udk owif;pm 
zwfcGifh jyK&rnf/ ,aeYacwftcgwGif jrefrmjynfü owif;pmrsm;udk 
ykHedSyfjzefYcsdonfomru 'pf*spfw,f owif;pmvnf; &SdaejyDjzpfonf/ 
]a&Tjynfawmf} owif;pm ykHeSdyfjzefYcsdjcif;udk &yfwefY vdkufaomfvnf; tjcm; 
aeYpOfxkwf? tywfpOfxkwf owif;pm odkYr[kwf r*¾Zif;rsm;ukd axmifxJwGif 
jzefYa0vsufonf/ tpdk;&rSvnf; tywfpOf owif;pmjzefYa0cGifhudk ay;xm; 
jyD;jzpfonf/ axmifrª;u jzefYjzL;cGifhESifh owif;pmyg tcsuftvufrsm;udk 
xdef;odrf;cGifh &Sdonf/  

 

 

 

4.8 tusOf;axmifpmMunfhwkdufxlaxmifjcif;ESifh pmtkyfrsm; 
zwf&I&,lrI  

tusOf;axmifvufpGJ\ yk'fr 1244 t&- 

tusOf;axmifwdkif;wGif pmMunfhwdkufwpfck xm;&Sday;&rnf/ ,if;pmMunfh 
wdkufwGif tusOf;om;rsm; toHk;jyK&eftwGuf tusOf;axmifrS 0,f,lonfh 
(okdY) tusOf;axmifodkY vSL'gef; ay;tyfonfh pmaypmtkyfrsm; (t*Fvdyf (odkY) 
jrefrm) xm;&Sday;&rnf/ 

 

tusOf;axmifvufpGJ\ yk'fr 1245 t&- 

pmwdkrSwfwrf; rSwfyHkwifpmtkyf xm;&SdNyD; pmtkyfrsm;\ trnf/ 0,f,lonfh 
aeYpGJ (odkY) rnfolrS vSL'gef; ay;tyfaMumif;udk azmfjy&rnf/ tu,fí 
0,f,lonfhpmtkyfjzpfvQif aps;EIef;wefzdk;udk owfrSwfxm;onfh aumfvHpm 
wdkifü a&;oGif;&rnf/ 

 

tusOf;axmifvufpGJ\ yk'fr 1246 t&- 

pmtkyfwpfckjcif; (odkY) tcsdefrSefxkwfa0onfh pmtkyfrsm;tm; rSwfyHkwif 
pmtkyfwGif a&;oGif;onfh tpDtpOftwdkif; eHygwfpOf wyfay;&rnf/ 

 

 

 

tusOf;axmifvufpGJ\ yk'fr 1249 t&- 

tusOf;axmif wm0efcHonf &yfrd&yfz {nfhonfawmfrsm; taejzifh tusOf; 
axmif pmMunfhwdkuftm; tcgtm;avsmfpGm oifhawmfonfh pmzwf&ef ypönf; 
rsm; ay;vSLap&eftwGuf &nf&G,fNyD; pdwf0ifpm;rI &Sdap&efudk BudK;pm; 
aqmif&Guf&rnf/ 
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owif;pmrsm;tm; ta&;BuD;onfhudpö taMumif; t&mrsm;udk tusOf;axmif 
tmPmydkifrsm;rS ppfaq;jzwfawmufNyD; cGifhjyKEdkifonf/ 

rSwfcsuftaejzifh axmiftmPmydkifrsm;u tusOf;om;rsm;udk owif;pm 
zwfcGifh jyK&rnf/ ,aeYacwftcgwGif jrefrmjynfü owif;pmrsm;udk 
ykHedSyfjzefYcsdonfomru 'pf*spfw,f owif;pmvnf; &SdaejyDjzpfonf/ 
]a&Tjynfawmf} owif;pm ykHeSdyfjzefYcsdjcif;udk &yfwefY vdkufaomfvnf; tjcm; 
aeYpOfxkwf? tywfpOfxkwf owif;pm odkYr[kwf r*¾Zif;rsm;ukd axmifxJwGif 
jzefYa0vsufonf/ tpdk;&rSvnf; tywfpOf owif;pmjzefYa0cGifhudk ay;xm; 
jyD;jzpfonf/ axmifrª;u jzefYjzL;cGifhESifh owif;pmyg tcsuftvufrsm;udk 
xdef;odrf;cGifh &Sdonf/  

 

 

 

4.8 tusOf;axmifpmMunfhwkdufxlaxmifjcif;ESifh pmtkyfrsm; 
zwf&I&,lrI  

tusOf;axmifvufpGJ\ yk'fr 1244 t&- 

tusOf;axmifwdkif;wGif pmMunfhwdkufwpfck xm;&Sday;&rnf/ ,if;pmMunfh 
wdkufwGif tusOf;om;rsm; toHk;jyK&eftwGuf tusOf;axmifrS 0,f,lonfh 
(okdY) tusOf;axmifodkY vSL'gef; ay;tyfonfh pmaypmtkyfrsm; (t*Fvdyf (odkY) 
jrefrm) xm;&Sday;&rnf/ 

 

tusOf;axmifvufpGJ\ yk'fr 1245 t&- 

pmwdkrSwfwrf; rSwfyHkwifpmtkyf xm;&SdNyD; pmtkyfrsm;\ trnf/ 0,f,lonfh 
aeYpGJ (odkY) rnfolrS vSL'gef; ay;tyfaMumif;udk azmfjy&rnf/ tu,fí 
0,f,lonfhpmtkyfjzpfvQif aps;EIef;wefzdk;udk owfrSwfxm;onfh aumfvHpm 
wdkifü a&;oGif;&rnf/ 

 

tusOf;axmifvufpGJ\ yk'fr 1246 t&- 

pmtkyfwpfckjcif; (odkY) tcsdefrSefxkwfa0onfh pmtkyfrsm;tm; rSwfyHkwif 
pmtkyfwGif a&;oGif;onfh tpDtpOftwdkif; eHygwfpOf wyfay;&rnf/ 

 

 

 

tusOf;axmifvufpGJ\ yk'fr 1249 t&- 

tusOf;axmif wm0efcHonf &yfrd&yfz {nfhonfawmfrsm; taejzifh tusOf; 
axmif pmMunfhwdkuftm; tcgtm;avsmfpGm oifhawmfonfh pmzwf&ef ypönf; 
rsm; ay;vSLap&eftwGuf &nf&G,fNyD; pdwf0ifpm;rI &Sdap&efudk BudK;pm; 
aqmif&Guf&rnf/ 
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tusOf;axmifvufpGJ\ yk'fr 1249 t&- 

tvkyfzGifhonfhaeY&ufrsm;wGif pmzwfcsifonfh tusOf;om;rsm;tm; pmzwf&ef 
pmtkyfrsm; toHk;jyKcGifhudk naepmpm;NyD;aemufn 9 em&DwGif tdyfaqmiftm; 
wm0ef,l&aom tusOf;om; t&m&Sdonf pmtkyfrsm;udk jyefvnf 
odrf;qnf;NyD; uif;vSnfh vcpm; 0efxrf;rsm;tm; ay;tyf &rnf/ ¤if;wdkYrS 
aemufwpfaeY eHeufapmapmwGif pmMunfhwdkuf wm0efcHaxmifrSL;xHodkY 
pmtkyfrsm; jyefvnfay;tyf&rnf/ 

 

4.9 pma&;ud&d,mrsm; tokH;jyKcGifh 

tusOf;axmifvufpGJ\ yk'fr 786 t&- 

pma&;om;cGifh&&Sdol rnfonfhtusOf;om;udkrqdk pma&;ud&d,mrsm; oifhawmf 
oavmuf xkwfay;&rnf/ pmrsm;udk tusOf;axmifwm0efcHrS owfrSwf 
ay;onfh tcsdefESifh ae&mwGif a&;om;&rnf/ &ufowåywf\ owfrSwfxm; 
aom aeYwpfaeY we*FaEGaeYjzpfEkdifvQif ydkí aumif;rGefaom pma&;om;&ef 
twGuf cGJjcm;owfrSwfoifhonf/ ydkYpmacgif;rsm;ESifh pmydkYu'frsm; toHk;jyK 
EdkifvQif pmydkYu'frsm;udk tusOf;om;\ qufoG,frItwGuf xkwfay;&rnf/ 

4.10 pmayavhvmcGifh 

tusOf;axmifvufpGJ\ yk'fr 786 t&- 

pmrzwfwwfaom tusOf;om;rsm;twGuf tusdK;&Sdapvdkjcif; tvdkYiSm 
pmwwfaom tusOf;om; wpfOD;udk t&m&SdrS a&G;cs,fjyD; ¤if;wkdYtwGuf 
pmzwfay;cdkif;ekdifonf/ 

4.11 axmif0ifvmawGUqHkcGifhudk csdK;zsufjcif; 

tusOf;axmifvufpGJ\ yk'fr 788 t&- 

{nfhawGYcGifhESifhywfoufaom tcGifhta&;udk w&m;rJh csdK;azmufvQif (odkY) 
pma&;om;jcif; (odkY) tusOf;axmifjyify&SdolESifh qufoG,fjcif; jyKvkyfvQif 
,if;tcGifhta&;rS umvtwefMumonf txd y,fxkwfjcif;cH&rnf/ 
xdkYtjyif tusOf;axmifwm0efcH\ ñTefMum;csuftwdkif; pnf;urf; 
owfrSwfcsufrsm;udk vdkufemaqmif&Guf&rnf/ 

 

 

 

4.12 trsdK;orD; tusOf;olrsm; 

tusOf;axmifvufpGJ\ yk'fr 612 t&- 

tusifhpm&dwåaumif;rGefpGm aexdkifaom trsdK;orD; tusOf;om;rsm;tm; 
rdwfaqGrsm;ESifh awGUqHk&ef wpfvwpfBudrf cGifhjyK&rnf/ 

rSwfcsuf/ / trsdK;om; tusOf;om;rsm;eSifh rwlbJ pnf;urf;vdkufemaom 
trsdK;orD; tusOf;olrsm;udkom ¤if;wkdY\ rdwfaqGrsm;eSifh wpfvvSsif 
wpfMudrfawGYcGifhay;onf/ {nfhonfhrsm;wGif rdom;pkrsm;? aqGrsdK;rsm;ESifh 
rdwfaqGrsm; yg0ifonf/ 
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tusOf;axmifvufpGJ\ yk'fr 1249 t&- 

tvkyfzGifhonfhaeY&ufrsm;wGif pmzwfcsifonfh tusOf;om;rsm;tm; pmzwf&ef 
pmtkyfrsm; toHk;jyKcGifhudk naepmpm;NyD;aemufn 9 em&DwGif tdyfaqmiftm; 
wm0ef,l&aom tusOf;om; t&m&Sdonf pmtkyfrsm;udk jyefvnf 
odrf;qnf;NyD; uif;vSnfh vcpm; 0efxrf;rsm;tm; ay;tyf &rnf/ ¤if;wdkYrS 
aemufwpfaeY eHeufapmapmwGif pmMunfhwdkuf wm0efcHaxmifrSL;xHodkY 
pmtkyfrsm; jyefvnfay;tyf&rnf/ 

 

4.9 pma&;ud&d,mrsm; tokH;jyKcGifh 

tusOf;axmifvufpGJ\ yk'fr 786 t&- 

pma&;om;cGifh&&Sdol rnfonfhtusOf;om;udkrqdk pma&;ud&d,mrsm; oifhawmf 
oavmuf xkwfay;&rnf/ pmrsm;udk tusOf;axmifwm0efcHrS owfrSwf 
ay;onfh tcsdefESifh ae&mwGif a&;om;&rnf/ &ufowåywf\ owfrSwfxm; 
aom aeYwpfaeY we*FaEGaeYjzpfEkdifvQif ydkí aumif;rGefaom pma&;om;&ef 
twGuf cGJjcm;owfrSwfoifhonf/ ydkYpmacgif;rsm;ESifh pmydkYu'frsm; toHk;jyK 
EdkifvQif pmydkYu'frsm;udk tusOf;om;\ qufoG,frItwGuf xkwfay;&rnf/ 

4.10 pmayavhvmcGifh 

tusOf;axmifvufpGJ\ yk'fr 786 t&- 

pmrzwfwwfaom tusOf;om;rsm;twGuf tusdK;&Sdapvdkjcif; tvdkYiSm 
pmwwfaom tusOf;om; wpfOD;udk t&m&SdrS a&G;cs,fjyD; ¤if;wkdYtwGuf 
pmzwfay;cdkif;ekdifonf/ 

4.11 axmif0ifvmawGUqHkcGifhudk csdK;zsufjcif; 

tusOf;axmifvufpGJ\ yk'fr 788 t&- 

{nfhawGYcGifhESifhywfoufaom tcGifhta&;udk w&m;rJh csdK;azmufvQif (odkY) 
pma&;om;jcif; (odkY) tusOf;axmifjyify&SdolESifh qufoG,fjcif; jyKvkyfvQif 
,if;tcGifhta&;rS umvtwefMumonf txd y,fxkwfjcif;cH&rnf/ 
xdkYtjyif tusOf;axmifwm0efcH\ ñTefMum;csuftwdkif; pnf;urf; 
owfrSwfcsufrsm;udk vdkufemaqmif&Guf&rnf/ 

 

 

 

4.12 trsdK;orD; tusOf;olrsm; 

tusOf;axmifvufpGJ\ yk'fr 612 t&- 

tusifhpm&dwåaumif;rGefpGm aexdkifaom trsdK;orD; tusOf;om;rsm;tm; 
rdwfaqGrsm;ESifh awGUqHk&ef wpfvwpfBudrf cGifhjyK&rnf/ 

rSwfcsuf/ / trsdK;om; tusOf;om;rsm;eSifh rwlbJ pnf;urf;vdkufemaom 
trsdK;orD; tusOf;olrsm;udkom ¤if;wkdY\ rdwfaqGrsm;eSifh wpfvvSsif 
wpfMudrfawGYcGifhay;onf/ {nfhonfhrsm;wGif rdom;pkrsm;? aqGrsdK;rsm;ESifh 
rdwfaqGrsm; yg0ifonf/ 
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4.13 wdkufydwftusOf;om;rsm; 

oD;jcm;tcef;wGif wdkufydwftusOf;cscH&aom tusOf;om;rsm;onf xdk 
wdkufydwfumvtwGif; rnfoleSifhrSs awGYcGifhr&Sday/ 

1894 axmiftufOya' 46 (8) t& axmifazmufajy;&efMudK;yrf;aom 
tusOf;om;udk 3 vxufrydkbJ oD;jcm; wkdufydwfcGifh&Sdonf/ 
axmiftufOya' tykdif; 46 (10) wGif &Sif;vif; azmfjyxm;csuft& 
wdkufydwfjcif;qkdonfrSm oD;jcm;tcef;wGif tvkyfMurf;ESifh axmif'PfuscH 
&oljzpfap? tvkyfrJhaxmif'PfuscH&oljzpfap tjcm;axmifusazmfrsm;xHrS 
xdktusOf;om;udk oD;oefYcGJxkwf csKyfxm;jcif;jzpfonf/ xdkwdkufydwfcH&pOf 
tawmtwGif;ü rnfoleSifhrSs awGYcGifhr&Sday/ 

 

 

4.14 w&m;rrItusOf;om; 

tusOf;axmifvufpGJ\ yk'fr 790 t&- 

(1) tcsKyftusOf;om;rsm;ESifh w&m;r tusOf;om;rsm;tm; ¤if;wdkY\ 
aqGrsdK;rsm;? rdwfaqGrsm;ESifh a&SUaersm;udk awGUqHkcGifh (odkY) 
pmjzifhjzpfap? udk,fwdkifEIwfjzifhjzpfap? qufoG,f&eftwGuf 
oifhawmfaom tcGifhta&;tm;vHk;udk oifhawmfonfhtcsdefESifh 
oifhawmfonfh pnf;urf;csuf atmufwGif cGifhjyK&rnf/ 

(2) tcsKyftusOf;om;ESifh ¤if;a&SUaewdkY\ awGUqHkcGifhudk tusOf;axmif 
0efxrf;rsm; rsufarSmufwGif aqmif&Gufap&rnf/ odkYaomf rMum;om 
Ekdifonfhae&mwGif &Sdae&rnf/ tvm;wl avsmhayghcGifhjyKrIudk 

eD;pyfonfh aqGrsdK;rsm;ESifh tcsKyftusOf;om;wdkY awGUqHk&m wGifvnf; 
tusOf;axmif wm0efcHrS cGifhjyKEdkifonf/ 

(3) rnfolrqdk tcsKyftusOf;om;ESifh awGUqHk&ef tusOf;om;\ 
a&SUaetjzpfjzifh vma&mufvQif ¤if;onf pmjzifha&;om;í ¤if;\ 
trnf ae&yfvdyfpmESifh rnfonfh Oya'tusdK;aqmif twef;tpm; 
wGif yg0ifaMumif;ESifh ¤if;vma&mufawGUqHkvdkfaom tusOf;om;tm; 
oabm½dk;jzifh vma&mufaom Oya'tusdL;aqmifjzpfaMumif;udk 
tusOf;axmifwm0efcHtm; auseyfatmifwifjy&rnf/ xkdYtjyif 
¤if;tusOf;om;ESifh w&m;0ifvkyfief; aqmif&Guf&ef &SdaMumif;udk 
azmfjy&rnf/ 

(4) tusOf;om;rS Oya'tusdK;aqmifxHodkY ñTefMum;csufrsm;taeESifh 
oabm½dk;jzifh twGif;pum; taejzifh pmqufoG,frI jyKpka&;om; 
xm;onfh pmrsm;udk tusOf;axmif wm0efcHrS ray;tyfrD ppfaq; 
jcif; rjyKvkyfawmhbJ xdkOya'tusdK;aqmifvuf0,fodkY udk,fwdkifay; 
tyfrnf/ þenf;Oya'tvdkYiSm Oya' tBuHay;qdk&mwGif tufOya' 
trSwf  38^1879 wGif azmfjyyg&Sdaom a&SUaeudk qdkonf/ 

rSwfcsuf/ / w&m;cGifwGif &ifqkdifae&aom tusOf;om;rsm;onf aqGrsdK;? 
rdwfaqG? Oya'tMuHay;rsm;eSifh vlawGUar;jref;&mwGif EIwfjzifhomru 
pmjzifhyg a&;&rnf/ w&m;cGifwGif trI&ifqkdifae&maom tusOf;om;eSifh 
4if;\ Oya'tMuHay;wdkYawGYqkHrIudk axmifrª;\ rsufarSmuf rMum; 
Edkifaomae&mwGif aqmif&Guf&rnf/ aqGrsdK;rsm;eSifh awGYqkH&mwGifvnf; 
xdktwkdif;yifjzpfonf/ a&SUaeonf ,if;trItwGuf nTefMum;csufrsm;udk 
&&Sd&rnfjzpfojzifh axmift&m&Sdrsm;udk pmwifjyD;avSsmuf&rnf/ axmifrª;u 
pmudk rppfaq;bJ a&SUaeudkay;&rnf/ 
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(4) tusOf;om;rS Oya'tusdK;aqmifxHodkY ñTefMum;csufrsm;taeESifh 
oabm½dk;jzifh twGif;pum; taejzifh pmqufoG,frI jyKpka&;om; 
xm;onfh pmrsm;udk tusOf;axmif wm0efcHrS ray;tyfrD ppfaq; 
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rSwfcsuf/ / w&m;cGifwGif &ifqkdifae&aom tusOf;om;rsm;onf aqGrsdK;? 
rdwfaqG? Oya'tMuHay;rsm;eSifh vlawGUar;jref;&mwGif EIwfjzifhomru 
pmjzifhyg a&;&rnf/ w&m;cGifwGif trI&ifqkdifae&maom tusOf;om;eSifh 
4if;\ Oya'tMuHay;wdkYawGYqkHrIudk axmifrª;\ rsufarSmuf rMum; 
Edkifaomae&mwGif aqmif&Guf&rnf/ aqGrsdK;rsm;eSifh awGYqkH&mwGifvnf; 
xdktwkdif;yifjzpfonf/ a&SUaeonf ,if;trItwGuf nTefMum;csufrsm;udk 
&&Sd&rnfjzpfojzifh axmift&m&Sdrsm;udk pmwifjyD;avSsmuf&rnf/ axmifrª;u 
pmudk rppfaq;bJ a&SUaeudkay;&rnf/ 
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tusOf;axmifvufpGJ\ yk'fr 791 t&- 

w&m;r tusOf;om;rsm;onf ¤if;wdkY\ rdwfaqGrsm;ESifh aqGrsdK;rsm;udk 
tusOf;axmif wm0efcHrS csrSwfxm;onfh tcsdefrsm;ESifh pnf;urf; 
owfrSwfjcif;rsm;twdkif; awGUEkdifonf/ tusOf;axmif t&m&Sd a&SUarSmufwGif 
awGUqHk&ef rvdktyfay/ 

 

4.15 a&SUaevma&mufawGUqHkcGifh 

1894 tusOf;axmiftufOya' yk'fr 40 t& oifhavsmfaomtcsdef 
oifhavsmfaom uefYowfcsufrsm;jzifh 0ifcGifhqkdif&m jyXmef;csufrsm;udk 
xm;&Sd&efvdkonf/ t&yfom;jzpfap w&m;&ifqkdifaeol tusOf;om;jzpfap 
ajymqkdqufoG,fvdkygu w&m;rSswa&;twGuf worwfwnf;jzpfaom 
Oya'twdkif;vdkufem&rnf/ w&m;&ifqkdifaeol tusOf;om;onf ajzmifh 
rSefaom t&nftaoG;&Sdaom Oya'tMuHay;rsm;udk tjcm;olrsm; &dSraebJ 
awGYqHkcGifh &Sdonf/ 

 

4.16 bmoma&;qdkif&m{nfhawGUjcif;rsm;  

jrefrmekdifiHwGif zGJYpnf;ykHtajccHOya't& Ak'¨bmom? tpövmrfbmom? [dE´L 
bmom? c&pf,mefbmomeSifh tjcm;ouf0if,HkMunfrIrsm;udk todtrSwf 
jyKonf/ trsdK;rsdK;aom owfrSwfjyXmef;csufrsm;t& (pm 361? 362 ESifh 
363) zGJYpnf;ykHtajccHOya'onf Ak'¨bmomudk ouf0if,kHMunfaomvlOD;a& 
tcsdK;tpm;t& OD;pm;ay;xm;um tjcm;bmomrsm;jzpfaom tpövmrf 
bmom? [dE´Lbmom? c&pf,mefbmom? ewfudk;uG,frIESifh tjcm; ouf0if 

,kHMunfrIrsm;udkvnf; 2008 zGJYpnf;ykHtajccHOya'u vufcHjyD; 
udk;uG,f&mbmomrsm;udkvnf; xdef;odrf;umuG,f oGm;rnf jzpfonf/ 

tusOf;axmifvufpGJ bmoma&;vdktyfcsufrsm;udk axmufyHhay;jyD; 
tusOf;om;rsm;\ tcrf;tem;eSifh 0wfjyKqkawmif;jcif;twGuf bmoma&; 
acgif;aqmifrsm;eSifh awGYqkHcGifhudk cGihfjyKonf/  

 

tusOf;axmifvufpGJ\ yk'fr 805 t&- 

tusOf;axmifwnf&Sd&m c½dkif\ c½dkif0efrS todtrSwfjyKxm;onfh 
bkef;BuD;ausmif;rsm;tm; we*FaEG (okdY) tjcm; ½Hk;ydwf&ufrsm; 
wGifAk'¨bmomtusOf;om;rsm;tm; w&m;"r®a[mMum;&ef twGuf 
axmifoGif;odkY vufcHEkdifonf/ 

  

tusOf;axmifvufpGJ\ yk'fr 806 t&- 

bkef;BuD; tcsKyftusOf;om;rsm;ESifh ½dk;½dk;jypf'Pf cH,laeaom tusOf;om; 
rsm;tm; wpfvvQif (2)Budrf oHCOykofoDv apmifhxdef;&ef (qdkvdkonfrSm-
vjynfhaeYESifh vuG,faeY) ¤if;wdkY\ awmif;qdkcsufjzifh aumif;rGefpGm 
aexdkifqufqHrnfqdkvQif c½dkif0efrS cGifhjyKxm;aom *kdPf;wl tjcm; 
bkef;awmfBuD;rsm;tm; w&m;"r®ay;&eftwGuf vma&muf&ef cGifhjyKrnf/ 
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tusOf;axmifvufpGJ\ yk'fr 791 t&- 

w&m;r tusOf;om;rsm;onf ¤if;wdkY\ rdwfaqGrsm;ESifh aqGrsdK;rsm;udk 
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awGYqHkcGifh &Sdonf/ 

 

4.16 bmoma&;qdkif&m{nfhawGUjcif;rsm;  

jrefrmekdifiHwGif zGJYpnf;ykHtajccHOya't& Ak'¨bmom? tpövmrfbmom? [dE´L 
bmom? c&pf,mefbmomeSifh tjcm;ouf0if,HkMunfrIrsm;udk todtrSwf 
jyKonf/ trsdK;rsdK;aom owfrSwfjyXmef;csufrsm;t& (pm 361? 362 ESifh 
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tusOf;axmifvufpGJ bmoma&;vdktyfcsufrsm;udk axmufyHhay;jyD; 
tusOf;om;rsm;\ tcrf;tem;eSifh 0wfjyKqkawmif;jcif;twGuf bmoma&; 
acgif;aqmifrsm;eSifh awGYqkHcGifhudk cGihfjyKonf/  

 

tusOf;axmifvufpGJ\ yk'fr 805 t&- 

tusOf;axmifwnf&Sd&m c½dkif\ c½dkif0efrS todtrSwfjyKxm;onfh 
bkef;BuD;ausmif;rsm;tm; we*FaEG (okdY) tjcm; ½Hk;ydwf&ufrsm; 
wGifAk'¨bmomtusOf;om;rsm;tm; w&m;"r®a[mMum;&ef twGuf 
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tusOf;axmifvufpGJ\ yk'fr 806 t&- 

bkef;BuD; tcsKyftusOf;om;rsm;ESifh ½dk;½dk;jypf'Pf cH,laeaom tusOf;om; 
rsm;tm; wpfvvQif (2)Budrf oHCOykofoDv apmifhxdef;&ef (qdkvdkonfrSm-
vjynfhaeYESifh vuG,faeY) ¤if;wdkY\ awmif;qdkcsufjzifh aumif;rGefpGm 
aexdkifqufqHrnfqdkvQif c½dkif0efrS cGifhjyKxm;aom *kdPf;wl tjcm; 
bkef;awmfBuD;rsm;tm; w&m;"r®ay;&eftwGuf vma&muf&ef cGifhjyKrnf/ 
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tusOf;axmifvufpGJ\ yk'fr 807 t&- 

txl;aqmifwGif csKyfaESmifxm;&Sdonfh c&pf,meftusOf;om;wdkif;tm; 
pmzwfwwfoljzpfvQif ¤if;ESifhoufqdkifaom bmom*dkPf;rS "r®usrf; 
pmtkyfESifh bk&m;&Sdcdk;pmtkyfwpftkyfpD xkwfay; &rnf/ ,if;wdkYudk ¤if;\ 
wdkufcef;wGif jzpfap (odkY) taqmifwGifjzpfap xm;&Sd&rnf/ 

tusOf;axmifvufpGJ 792-804 tydkif;wGifvnf; Munfhyg/ 

 

 tydkif; 5 -  EdkifiHwum Oya't& tusOf;om;rsm;\ 
jyifyavmuodkU  qufoG,frItcGifhta&; 

 

tusOf;om;ESifh vGwfvyfrIcHpm;cGifhudk ydwfyifxm;olrsm;\ qufoG,frI 
tcGifhta&;udk vTrf;rdk;xm;onfh EdkifiHwumOya'pHEIef;rsm;? uefYowfcsuf&Sd 
aom? uefYowfcsufuif;rJYaom Oya'pHEIef;rsm;? urmÇESifh a'otwGi f;&Sd 
Oya'pHEIef;rsm;onf trsm;tjym; wnf&Sdygonf/ þtydkif;wGif vlrIa&;? 
Oya'? bmoma&;ESifh rD'D,m{nfhaxmif0ifpmawGYrIrsm;tygt0if rwlnDaom 
qufoG,frIu@trsdK;rsdK;ESifh ywfoufonfh oufqdkif&m jyXmef;csufrsm;ESifh 
oabmw&m;rsm;udk yxrOD;pGm oHk;oyfazmfjyoGm;ygrnf/  

 

tajctaet& tusOf;om;rsm;\ pdwfydkif;qdkif&m usef;rma&; 
apmifha&SmufrIESifh ESdyfpuf usL;vGefrIrsm;? tjcm;aom Burf;wrf;pGm ESdyfpuf 
jyKrlrIrsm; rjzpfay:atmif xdef;odrf;a&; twGuf qufoG,frI 

tcGifhta&;rsm;\ ta&;ygrIudk rD;armif;xdk;azmfjy&ef ta&;BuD;ygonf/ 
rnfonfh&mZ0wfrIwGifrqdk xdkuJhodkU ESdyfpufnSOf;yef;jcif;onf &mZ0wfrI 
wpfcktm; tcGifhaumif;,ljcif;yif jzpfygonf/ tusOf;om;wpfa,muf\ 
qufoG,fcGifh tcGifhta&;udk jiif;qdkz,f&Sm;vdkufrIonf ESdyfpufusL;vGefol\ 
tcGifhta&;udk ydkrdktm;ay;wdk;jrSifhouJYodkY jzpfygonf/  

 

ref'Jvfvm;pnf;rsOf;pnf;urf;rsm;\ pnf;rsOf; 2 (1) onf 
þtcGifhta&;rsm;tm;vHk;\ u@tm;vHk;udk rnfonfhajrjyiftajctae 
wGifrqdk cGJjcm;qufqHrIr&SdapbJ aqmif&Guf&ef azmfjyxm;ygonf/   

 

5.1  rdom;pk{nfhaxmif0ifpmawGYqHkrIrsm;  

 

{nfhawGUcGifhESifhaxmif0ifpmrsm;onf vlrIa&;qufoG,frIrsm;udk udk,fa&; 
udk,fwmESifh rdom;pkb0 tcGifhta&;cHpm;cGifhtwdkif; &&Sdap&ef &nf&G,fyg 
onf/ UDHR \ yk'fr 12 udk jyefvnfoHk;oyfouJYodkY tjynfjynfqdkif&m 
EdkifiHom;ESifh EdkifiHa&; tcGifhta&;qdkif&m oabmwlpmcsKyf (International 
Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)) \ yk'fr 17(1) 
wGifazmfjyxm;onfrSm ]rnfolwpHkwa,mufrqdk ¤if;\ udk,fa&;udk,fwm? 
rdom;pk? tdrfESifh ta0;a&mufaexdkifrI wdkYESifh yufoufí w&m;Oya' 
enf;rusaom aESmifh,SufrIrsdK;udkrSs cHkw&m;&Hk;odkY wdkufwGef;ydkifcGifhr&Sday}/ 
tqdkygenf;vrf;udk ukvor*¾\ vlyk*¾dKvftm;vHk;tm; enf;rsdK;pHkjzifh 
xdef;odrf;jcif;ESifh axmif'PfcsrSwfjcif;atmufwGif tumtuG,fay;jcif; 
qdkif&m pnf;rsOf;rsm; Body of Principles for the Protection of All 
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tusOf;axmifvufpGJ\ yk'fr 807 t&- 
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wdkufcef;wGif jzpfap (odkY) taqmifwGifjzpfap xm;&Sd&rnf/ 
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jyifyavmuodkU  qufoG,frItcGifhta&; 

 

tusOf;om;ESifh vGwfvyfrIcHpm;cGifhudk ydwfyifxm;olrsm;\ qufoG,frI 
tcGifhta&;udk vTrf;rdk;xm;onfh EdkifiHwumOya'pHEIef;rsm;? uefYowfcsuf&Sd 
aom? uefYowfcsufuif;rJYaom Oya'pHEIef;rsm;? urmÇESifh a'otwGi f;&Sd 
Oya'pHEIef;rsm;onf trsm;tjym; wnf&Sdygonf/ þtydkif;wGif vlrIa&;? 
Oya'? bmoma&;ESifh rD'D,m{nfhaxmif0ifpmawGYrIrsm;tygt0if rwlnDaom 
qufoG,frIu@trsdK;rsdK;ESifh ywfoufonfh oufqdkif&m jyXmef;csufrsm;ESifh 
oabmw&m;rsm;udk yxrOD;pGm oHk;oyfazmfjyoGm;ygrnf/  

 

tajctaet& tusOf;om;rsm;\ pdwfydkif;qdkif&m usef;rma&; 
apmifha&SmufrIESifh ESdyfpuf usL;vGefrIrsm;? tjcm;aom Burf;wrf;pGm ESdyfpuf 
jyKrlrIrsm; rjzpfay:atmif xdef;odrf;a&; twGuf qufoG,frI 

tcGifhta&;rsm;\ ta&;ygrIudk rD;armif;xdk;azmfjy&ef ta&;BuD;ygonf/ 
rnfonfh&mZ0wfrIwGifrqdk xdkuJhodkU ESdyfpufnSOf;yef;jcif;onf &mZ0wfrI 
wpfcktm; tcGifhaumif;,ljcif;yif jzpfygonf/ tusOf;om;wpfa,muf\ 
qufoG,fcGifh tcGifhta&;udk jiif;qdkz,f&Sm;vdkufrIonf ESdyfpufusL;vGefol\ 
tcGifhta&;udk ydkrdktm;ay;wdk;jrSifhouJYodkY jzpfygonf/  

 

ref'Jvfvm;pnf;rsOf;pnf;urf;rsm;\ pnf;rsOf; 2 (1) onf 
þtcGifhta&;rsm;tm;vHk;\ u@tm;vHk;udk rnfonfhajrjyiftajctae 
wGifrqdk cGJjcm;qufqHrIr&SdapbJ aqmif&Guf&ef azmfjyxm;ygonf/   

 

5.1  rdom;pk{nfhaxmif0ifpmawGYqHkrIrsm;  

 

{nfhawGUcGifhESifhaxmif0ifpmrsm;onf vlrIa&;qufoG,frIrsm;udk udk,fa&; 
udk,fwmESifh rdom;pkb0 tcGifhta&;cHpm;cGifhtwdkif; &&Sdap&ef &nf&G,fyg 
onf/ UDHR \ yk'fr 12 udk jyefvnfoHk;oyfouJYodkY tjynfjynfqdkif&m 
EdkifiHom;ESifh EdkifiHa&; tcGifhta&;qdkif&m oabmwlpmcsKyf (International 
Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)) \ yk'fr 17(1) 
wGifazmfjyxm;onfrSm ]rnfolwpHkwa,mufrqdk ¤if;\ udk,fa&;udk,fwm? 
rdom;pk? tdrfESifh ta0;a&mufaexdkifrI wdkYESifh yufoufí w&m;Oya' 
enf;rusaom aESmifh,SufrIrsdK;udkrSs cHkw&m;&Hk;odkY wdkufwGef;ydkifcGifhr&Sday}/ 
tqdkygenf;vrf;udk ukvor*¾\ vlyk*¾dKvftm;vHk;tm; enf;rsdK;pHkjzifh 
xdef;odrf;jcif;ESifh axmif'PfcsrSwfjcif;atmufwGif tumtuG,fay;jcif; 
qdkif&m pnf;rsOf;rsm; Body of Principles for the Protection of All 
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Persons under Any Form of Detention or Imprisonment, wGif 
azmjfyxm;ygonf/   

 

zrf;qD;csKyfaESmifcHxm;&ol odkYr[kwf tusOf;cscH&olonf {nfhvma&muf 
awGYqHkydkifcGifhESifh jyifyavmujzifh qufoG,fcGifh? rdom;pk0ifrsm;ESifh awGYqHkcGifh 
tcGifhta&;rsm;udk &&dSap&rnf/ jyifyavmuodkU qufoG,f&ef vdktyfonfh 
oihfawmfaom tcGifhtvrf;rsm;? usdK;aMumif;qDavsmfaom tajctaersm;ESifh 
wm;jrpfcsufrsm;udk Oya'odkYr[kwf Oya'qdkif&m vkyfxHk;vkyfenf;rsm;jzifh 
ay;tyf&rnf/ (pnf;rsOf; - 19)  

 

 ta&;BuD;onfhtcsufrSm axmif0ifpmawGYydkifcGifhonf tusOf;om;rsm; 
twGufomru rdom;pkESifh rdwfaqGrsm;twGufyg ta&;ygygonf/ 
Dynamic Security ESifh ywfoufonfh UNODC vufpGJ t&   ¤if;wdkYudk 
tcGifhxl;cHpm;jcif;tpm; cHpm;ydkifcGi12fhç tjzpfowfrSwfNyD; qkay; 'Pfay; 
a0g[m&rsdK; tjzpf roHk;oifhay/ 

 

ukvor*¾\ tedrfhqHk;pnf;rsOf;pHEIef;rsm;udk rMumrDu jyefvnfjyifqif 
xm;onfhaemuf ,cktcg ref'Jvfvm;pnf;rsOf;pnf;urf;rsm;[k &nfnTef; 
ajymqdkaom pnf;rsOf;rsm;wGif tedrfhqHk; uefUowfcsufabmifESifh 

                                           
12 ukvor*¾ rl;,pfaq;0g;ESifh&mZ0wfrIqdkif&m&Hk; ( UNODC) 
tusOf;axmifppfaq;a&; ESifh bufaygif;pHk vHkNcHKa&;twGufvufpGJ? e,l;a,muf ? 
2015? pm 22 ( bufaygif;pHkvHkNcHKa&;vufpGJ) 

ywfoufaom vrf;nTefcsufrsm;onf rnfuJhodkUaom awGYqHkcGifhtcGifhta&; 
rsm; jzpfonfudk em;vnfatmif Essex ynm&SiftzGJYu av;eufpGm 
oHk;oyfay;xm;;onf/ 

 

tusOf;om;rsm;udk xdef;odrf;xm;onfh yx0Dajrtaetxm;onfvnf; 
vufvSrf;rD awGYqHka&;twGuf jyóemwpf&yf jzpfygonf/ 
ref'Jvfvm;pnf;rsOf;rsm;\ pnf;rsOf; 59udk jy|mef;xm;aom pnf;rsOf; 20 
jzifh csdwfqufí azmfjyxm;onfrSm ]tusOf;om;rsm;onf twdkif;twm 
wpfcktxd jzpfEdkiforSs ¤wdkY\ tdrf odkYr[kwf jyefvnfxlaxmifa&; 
ae&mrsm;ESifh eD;onfh tusOf;axmifrsm;wGif ae&mcsxm;&ygrnf/} ¤if;udk 
pnf;rsOf; 106 ESifh 107 wGifvnf; jyefvnfxlaxmifa&;tydkif;ESifh 
ywfoufí jyefvnfawGYjrif&NyD; azmfjyxm;onfrSm - 

 

pnf;rsOf; 106 - tusOf;om;ESifh ¤\ rdom;pktMum; ESpfbufpvHk;\ 
tusdK;aus;Zl;tvdkUiSm tcsif;csif;Mum; qufqHa&; wdk;wuf&efESifh 
xdef;nSd&ef txl; tm&HkpdkufrIay;oifhonf/  

 

pnf;rsOf; 107 - tusOf;om;jypf'PfcH&csdefrS pwifí vGwfajrmufrnfhtcg 
¤\ tem*wfudk xnfhoGif;pOf;pm;ay;oifhNyD; vGwfajrmufNyD;aemuf 
¤if;wdkYudk tusOf;axmifjyify&Sd tzGJYtpnf; odkYr[kwf vlrsm;ESifh qufoG,f 
a&;wnfaqmuf&ef vdktyfaom taxmuftulay;jcif;? tm;ay; 
ulnDjcif;rsm; jyKvkyfoifhonf/ xdkodkU vkyfaqmifjcif;onf tusOf;om;\ 
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Persons under Any Form of Detention or Imprisonment, wGif 
azmjfyxm;ygonf/   

 

zrf;qD;csKyfaESmifcHxm;&ol odkYr[kwf tusOf;cscH&olonf {nfhvma&muf 
awGYqHkydkifcGifhESifh jyifyavmujzifh qufoG,fcGifh? rdom;pk0ifrsm;ESifh awGYqHkcGifh 
tcGifhta&;rsm;udk &&dSap&rnf/ jyifyavmuodkU qufoG,f&ef vdktyfonfh 
oihfawmfaom tcGifhtvrf;rsm;? usdK;aMumif;qDavsmfaom tajctaersm;ESifh 
wm;jrpfcsufrsm;udk Oya'odkYr[kwf Oya'qdkif&m vkyfxHk;vkyfenf;rsm;jzifh 
ay;tyf&rnf/ (pnf;rsOf; - 19)  

 

 ta&;BuD;onfhtcsufrSm axmif0ifpmawGYydkifcGifhonf tusOf;om;rsm; 
twGufomru rdom;pkESifh rdwfaqGrsm;twGufyg ta&;ygygonf/ 
Dynamic Security ESifh ywfoufonfh UNODC vufpGJ t&   ¤if;wdkYudk 
tcGifhxl;cHpm;jcif;tpm; cHpm;ydkifcGi12fhç tjzpfowfrSwfNyD; qkay; 'Pfay; 
a0g[m&rsdK; tjzpf roHk;oifhay/ 

 

ukvor*¾\ tedrfhqHk;pnf;rsOf;pHEIef;rsm;udk rMumrDu jyefvnfjyifqif 
xm;onfhaemuf ,cktcg ref'Jvfvm;pnf;rsOf;pnf;urf;rsm;[k &nfnTef; 
ajymqdkaom pnf;rsOf;rsm;wGif tedrfhqHk; uefUowfcsufabmifESifh 

                                           
12 ukvor*¾ rl;,pfaq;0g;ESifh&mZ0wfrIqdkif&m&Hk; ( UNODC) 
tusOf;axmifppfaq;a&; ESifh bufaygif;pHk vHkNcHKa&;twGufvufpGJ? e,l;a,muf ? 
2015? pm 22 ( bufaygif;pHkvHkNcHKa&;vufpGJ) 

ywfoufaom vrf;nTefcsufrsm;onf rnfuJhodkUaom awGYqHkcGifhtcGifhta&; 
rsm; jzpfonfudk em;vnfatmif Essex ynm&SiftzGJYu av;eufpGm 
oHk;oyfay;xm;;onf/ 

 

tusOf;om;rsm;udk xdef;odrf;xm;onfh yx0Dajrtaetxm;onfvnf; 
vufvSrf;rD awGYqHka&;twGuf jyóemwpf&yf jzpfygonf/ 
ref'Jvfvm;pnf;rsOf;rsm;\ pnf;rsOf; 59udk jy|mef;xm;aom pnf;rsOf; 20 
jzifh csdwfqufí azmfjyxm;onfrSm ]tusOf;om;rsm;onf twdkif;twm 
wpfcktxd jzpfEdkiforSs ¤wdkY\ tdrf odkYr[kwf jyefvnfxlaxmifa&; 
ae&mrsm;ESifh eD;onfh tusOf;axmifrsm;wGif ae&mcsxm;&ygrnf/} ¤if;udk 
pnf;rsOf; 106 ESifh 107 wGifvnf; jyefvnfxlaxmifa&;tydkif;ESifh 
ywfoufí jyefvnfawGYjrif&NyD; azmfjyxm;onfrSm - 

 

pnf;rsOf; 106 - tusOf;om;ESifh ¤\ rdom;pktMum; ESpfbufpvHk;\ 
tusdK;aus;Zl;tvdkUiSm tcsif;csif;Mum; qufqHa&; wdk;wuf&efESifh 
xdef;nSd&ef txl; tm&HkpdkufrIay;oifhonf/  

 

pnf;rsOf; 107 - tusOf;om;jypf'PfcH&csdefrS pwifí vGwfajrmufrnfhtcg 
¤\ tem*wfudk xnfhoGif;pOf;pm;ay;oifhNyD; vGwfajrmufNyD;aemuf 
¤if;wdkYudk tusOf;axmifjyify&Sd tzGJYtpnf; odkYr[kwf vlrsm;ESifh qufoG,f 
a&;wnfaqmuf&ef vdktyfaom taxmuftulay;jcif;? tm;ay; 
ulnDjcif;rsm; jyKvkyfoifhonf/ xdkodkU vkyfaqmifjcif;onf tusOf;om;\ 
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jyefvnfxlaxmifa&;udk wdk;jrSifhay;NyD; rdom;pktwGuf tusdK;aus;Zl; 
trsm;qHk; jzpfapygonf/   

 

ref'Jvfvm;pnf;rsOf;rsm; (Mandela Rules) onf þtcGifhta&;\ enf;vrf; 
aumif;rsm;udk pnf;rsOf; 58 wGif atmufygtwdkif; azmjfyxm;ygonf/   

 

1/ tusOf;om;rsm;tm; csrSwfxm;onfh pnf;urf;t& rdom;pkESifh 
rdwfaqGrsm;ESifh wpfBudrfESifhwpfBudrf yHkrSefowfrSwfxm;aom Mum;umv 
wpfcktwGif; awGYqHkqufoG,f&ef cGifhjyK&ygrnf/   

(u) &Edkifygu aMu;eef;qufoG,fa&;? vSsyfppfqufoG,fa&;?  
'D*spfw,fqufoG,fa&; ESifh tjcm;enf;vrf;rsm;jzifh pma&;om;jcif; ESifh 
toHk;jyKjcif;  

(c) axmif0ifpm{nfhvufcHawGYqHkjcif;  

pnf;rsOf;rsm;onf vdkufavsmnDaxG jzpfoifhygonf/ Oyrm- {nfhawGYcsdefudk 
tcsdefwdk;ay;jcif;? toHvTifhcsdwfqufajymqdkjcif;rsm;twGuf jznfhqnf; 
ay;jcif;? odkYr[kwf w,fvDzkef; ajymqdk cGifhrsm; wdk;jrSifhjcif; wdkYudk a'o 
a0;uGmaomaMumifh vma&mufrawGYEdkifaom rdom;pkrsm; twGuf 
yHhydk;ay;oifhygonf/ tvm;wlpGm ]rdom;pk} qdkonfh a0g[m&udk owfrSwf 
xm;;onfh rwlnDaom,Ofaus;rI oabmw&m;rsm;t& vdkufavsmnDaxGrI 
&dSpGmESifh tpGJuif;pGm &Ijrifay;&ygrnf/   

 

ref'Jvfvm; pnf;rsOf;\ 68 ESifh 70 onf tusOf;om;rsm;tcGifhta&; ESifh 
oufqdkifí rdom;pkxHokdY  ¤if;wdkY axmif'PfuscHjcif;? emrusef;jzpfjcif; ESifh 
aoqHk;jcif;rsm;udk taMumif;Mum;&ef jzpfygonf/  

 

5.2  tdrfaxmifzufaxmif0ifpmawGYjcif;  

ref'Jvfvm; pnf;rsOf;\  pnf;rsOf; 58 (2) wGif azmfjyxm;onfrSm -  

 

tdrfaxmifzuf axmif0ifpmawGYjcif;udk cGifhjyK&mwGif tcGifhta&;udk 
cGJjcm;qufqHrI r&Sdatmif toHk;cs&rnfjzpf&m trsKd;orD;tusOf;olrsm; 
taejzifhvnf; trsdK;om;rsm; &onfh tqdkyg tajccHtcGifhta&;udk 
usifhoHk;Edkifoifhygonf/ vHkNcHKa&;ESifh*kPfodu©mudk OD;pm;ay;í vkyfief;pOf 
rsm;ESifh awGYqHk&efae&mudpörsm;udk ae&mwus rSswnDrSspGm awGYqHkMu&ef 
pDpOfay;oifhygonf/  

 

ukvor*¾ Aefaumufpnf;rsOf;rsm;\ 27 wGif trsdK;orD;tusOf;olrsm;ESifh 
ywfoufí pnf;rsOf;pnf;urf;udk azmfjyxm;ygonf/  

 

5.3  bmoma&;qdkif&m{nfhaxmif0ifpmrsm;   

ref'Jvfvm; pnf;rsOf;\  pnf;rsOf; 65 t&  

111tusOf;om;rsm;\ axmifjyifyavmuESifh qufoG,frI



 
jyefvnfxlaxmifa&;udk wdk;jrSifhay;NyD; rdom;pktwGuf tusdK;aus;Zl; 
trsm;qHk; jzpfapygonf/   

 

ref'Jvfvm;pnf;rsOf;rsm; (Mandela Rules) onf þtcGifhta&;\ enf;vrf; 
aumif;rsm;udk pnf;rsOf; 58 wGif atmufygtwdkif; azmjfyxm;ygonf/   

 

1/ tusOf;om;rsm;tm; csrSwfxm;onfh pnf;urf;t& rdom;pkESifh 
rdwfaqGrsm;ESifh wpfBudrfESifhwpfBudrf yHkrSefowfrSwfxm;aom Mum;umv 
wpfcktwGif; awGYqHkqufoG,f&ef cGifhjyK&ygrnf/   

(u) &Edkifygu aMu;eef;qufoG,fa&;? vSsyfppfqufoG,fa&;?  
'D*spfw,fqufoG,fa&; ESifh tjcm;enf;vrf;rsm;jzifh pma&;om;jcif; ESifh 
toHk;jyKjcif;  

(c) axmif0ifpm{nfhvufcHawGYqHkjcif;  

pnf;rsOf;rsm;onf vdkufavsmnDaxG jzpfoifhygonf/ Oyrm- {nfhawGYcsdefudk 
tcsdefwdk;ay;jcif;? toHvTifhcsdwfqufajymqdkjcif;rsm;twGuf jznfhqnf; 
ay;jcif;? odkYr[kwf w,fvDzkef; ajymqdk cGifhrsm; wdk;jrSifhjcif; wdkYudk a'o 
a0;uGmaomaMumifh vma&mufrawGYEdkifaom rdom;pkrsm; twGuf 
yHhydk;ay;oifhygonf/ tvm;wlpGm ]rdom;pk} qdkonfh a0g[m&udk owfrSwf 
xm;;onfh rwlnDaom,Ofaus;rI oabmw&m;rsm;t& vdkufavsmnDaxGrI 
&dSpGmESifh tpGJuif;pGm &Ijrifay;&ygrnf/   

 

ref'Jvfvm; pnf;rsOf;\ 68 ESifh 70 onf tusOf;om;rsm;tcGifhta&; ESifh 
oufqdkifí rdom;pkxHokdY  ¤if;wdkY axmif'PfuscHjcif;? emrusef;jzpfjcif; ESifh 
aoqHk;jcif;rsm;udk taMumif;Mum;&ef jzpfygonf/  

 

5.2  tdrfaxmifzufaxmif0ifpmawGYjcif;  

ref'Jvfvm; pnf;rsOf;\  pnf;rsOf; 58 (2) wGif azmfjyxm;onfrSm -  

 

tdrfaxmifzuf axmif0ifpmawGYjcif;udk cGifhjyK&mwGif tcGifhta&;udk 
cGJjcm;qufqHrI r&Sdatmif toHk;cs&rnfjzpf&m trsKd;orD;tusOf;olrsm; 
taejzifhvnf; trsdK;om;rsm; &onfh tqdkyg tajccHtcGifhta&;udk 
usifhoHk;Edkifoifhygonf/ vHkNcHKa&;ESifh*kPfodu©mudk OD;pm;ay;í vkyfief;pOf 
rsm;ESifh awGYqHk&efae&mudpörsm;udk ae&mwus rSswnDrSspGm awGYqHkMu&ef 
pDpOfay;oifhygonf/  

 

ukvor*¾ Aefaumufpnf;rsOf;rsm;\ 27 wGif trsdK;orD;tusOf;olrsm;ESifh 
ywfoufí pnf;rsOf;pnf;urf;udk azmfjyxm;ygonf/  

 

5.3  bmoma&;qdkif&m{nfhaxmif0ifpmrsm;   

ref'Jvfvm; pnf;rsOf;\  pnf;rsOf; 65 t&  
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(1) tu,fí tusOf;axmifwGif udk;uG,f&mbmomwlaom tusOf;om; 
ta&twGuf vHkavmufpGm&Sdygu ¤if;udk;uG,f&mbmom\ owfrSwf 
udk,fpm;jyKol wpfa,muftm; cefUtyfjcif; odkYr[kwf  twnfjyKjcif;rsm;udk 
aqmif&Gufay;&ygrnf/ tu,fí tusOf;om; ta&twGuf toifhtwifh 
&SdNyD;  tajctaeay;rnfqdkvSsif pDpOfrIudk tcsdefjynfh vkyfaqmif ay;oifhyg 
onf/   

(2) pnf;rsOf;\ tydk'fwpft& cefUtyfxm;onfh odkYr[kwf 
twnfjyKxm;onfh owfrSwfudk,fpm;jyKoltm; yHkrSefvkyfief;pOf 0efaqmifrI 
rsm;udk aqmif&Guf&ef cGifhjyKoifhNyD; oifhavsmfonfhtcsdefwGif tusOf;om; 
xHodkY oD;oefYoGm;a&mufí bmoma&; {nfhawGYqHkEdkif& ygrnf/   

(3) rnfonfhbmoma&;rS owfrSwfudk,fpm;jyKolESifhrqdk awGYqHkydkifcGifhudk 
awmif;qdkonfh rnfonfhtusOf;om;udkrSs jiif;y,fjcif;rjyK&ay/ wzef 
tu,fí tusOf;om;onf rnfonfh bmoma&;rSrqdk owfrSwf 
udk,fpm;jyKol\ {nfhaxmif0ifpmawGYrIudk jiif;y,fvSsif ¤\ cH,lcsufudk 
tjynfht0 av;pm;ay;&rnfjzpfygonf/  

ref'Jvfvm; pnf;rsOf;\  pnf;rsOf; 66 wGif azmjfyxm;onfrSm  

,cktcsdefxd usifhoHk;EdkifonfhtcsufrSm - tusOf;om;wdkif;tm; 
tusOf;axmifrS pDrHay;onfh bmoma&;qdkif&m 0efaqmifrIrsm;udk &,ljcif; 
ESifh udk;uG,fonfhbmomrS nTefMum;csuf? bmoma&;pmtkyfrsm; udk,fydkif 
vuf0,f&Sdjcif;tm;jzifh ¤if;wdkY bmoma&; b0 vdktyfcsufrsm;udk auseyfpGm 
aqmif&GufEdkif&ef cGifhjyKEdkifonf/  

 

 

5. 4  owif;pmrsm; ESifh pmtkyfrsm; zwf&I&,lrI  

ref'Jvfvm; pnf;rsOf;\  63 t& azmfjyxm;onfrSm 

 tusOf;om;rsm;onf owif;pmrsm;? vpOftywfpOfxkwfa0aom pmapmif 
rsm; odkYr[kwf XmerS txl;xkwfa0aom pmapmifrsm;zwf&Ijcif;? 
0dkif,mvufpf xkwfvTifhrIrsm;udk em;axmifjcif;? oifMum;jcif;rsm; odkYr[kwf 
¤if;ESifh tvm;oP²mefwlonfh tusOf;axmiftkyfcsKyfa&;ydkif; (axmiftmPm 
ydkif)\ xdef;csKyfuGyfuJrIjzifh xkwfa0onfh pmrsm;udk zwf&Ijcif;jzifh 
ta&;BuD;aom owif;taMumif;t&mrsm;  udkyHkrSefod&SdcGifh&oifhygonf/  

 

 

ref'Jvfvm; pnf;rsOf;\  64 wGif azmfjyxm;onfrSm  

tusOf;axmifwdkif;wGif tusOf;om;trsdK;tpm;tm;vHk; toHk;jyKEdkif&ef 
pmMunfhwdkuf xm;&Sd&rnf jzpfNyD; tyef;ajzp&m &o okw pmtkyfrsm;jzifh 
jynfhpHkpGm jznfhwif;xm;&rnf jzpfonf/ tusOf;om;rsm;udkvnf; ¤pmMunhf 
wkduftm;  tjynfht0 toHk;cs&ef wdkufwGef; tm;ay;&ygrnf/  

 

5.5 Oya'ESifh oHwrefulnDapmifrrI &&dSa&;  

ref'Jvfvm; pnf;rsOf;\  61 t& azmfjyxm;onfrSm -  

1/tusOf;om;rsm;onf ¤if;wdkYudk,fwdkif a&G;cs,fxm;onfh odkYr[kwf Oya' 
taxmuftuljyKa&;ydkif;rS Oya'tBuHay;wpfa,mufESifh  awGYqHk 
tBuHOmPf,l&mwGif aESmifhaES; MuefYMumrI? Mum;jzwf0ifa&mufrI odkYr[kwf 
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(1) tu,fí tusOf;axmifwGif udk;uG,f&mbmomwlaom tusOf;om; 
ta&twGuf vHkavmufpGm&Sdygu ¤if;udk;uG,f&mbmom\ owfrSwf 
udk,fpm;jyKol wpfa,muftm; cefUtyfjcif; odkYr[kwf  twnfjyKjcif;rsm;udk 
aqmif&Gufay;&ygrnf/ tu,fí tusOf;om; ta&twGuf toifhtwifh 
&SdNyD;  tajctaeay;rnfqdkvSsif pDpOfrIudk tcsdefjynfh vkyfaqmif ay;oifhyg 
onf/   

(2) pnf;rsOf;\ tydk'fwpft& cefUtyfxm;onfh odkYr[kwf 
twnfjyKxm;onfh owfrSwfudk,fpm;jyKoltm; yHkrSefvkyfief;pOf 0efaqmifrI 
rsm;udk aqmif&Guf&ef cGifhjyKoifhNyD; oifhavsmfonfhtcsdefwGif tusOf;om; 
xHodkY oD;oefYoGm;a&mufí bmoma&; {nfhawGYqHkEdkif& ygrnf/   

(3) rnfonfhbmoma&;rS owfrSwfudk,fpm;jyKolESifhrqdk awGYqHkydkifcGifhudk 
awmif;qdkonfh rnfonfhtusOf;om;udkrSs jiif;y,fjcif;rjyK&ay/ wzef 
tu,fí tusOf;om;onf rnfonfh bmoma&;rSrqdk owfrSwf 
udk,fpm;jyKol\ {nfhaxmif0ifpmawGYrIudk jiif;y,fvSsif ¤\ cH,lcsufudk 
tjynfht0 av;pm;ay;&rnfjzpfygonf/  

ref'Jvfvm; pnf;rsOf;\  pnf;rsOf; 66 wGif azmjfyxm;onfrSm  

,cktcsdefxd usifhoHk;EdkifonfhtcsufrSm - tusOf;om;wdkif;tm; 
tusOf;axmifrS pDrHay;onfh bmoma&;qdkif&m 0efaqmifrIrsm;udk &,ljcif; 
ESifh udk;uG,fonfhbmomrS nTefMum;csuf? bmoma&;pmtkyfrsm; udk,fydkif 
vuf0,f&Sdjcif;tm;jzifh ¤if;wdkY bmoma&; b0 vdktyfcsufrsm;udk auseyfpGm 
aqmif&GufEdkif&ef cGifhjyKEdkifonf/  

 

 

5. 4  owif;pmrsm; ESifh pmtkyfrsm; zwf&I&,lrI  

ref'Jvfvm; pnf;rsOf;\  63 t& azmfjyxm;onfrSm 

 tusOf;om;rsm;onf owif;pmrsm;? vpOftywfpOfxkwfa0aom pmapmif 
rsm; odkYr[kwf XmerS txl;xkwfa0aom pmapmifrsm;zwf&Ijcif;? 
0dkif,mvufpf xkwfvTifhrIrsm;udk em;axmifjcif;? oifMum;jcif;rsm; odkYr[kwf 
¤if;ESifh tvm;oP²mefwlonfh tusOf;axmiftkyfcsKyfa&;ydkif; (axmiftmPm 
ydkif)\ xdef;csKyfuGyfuJrIjzifh xkwfa0onfh pmrsm;udk zwf&Ijcif;jzifh 
ta&;BuD;aom owif;taMumif;t&mrsm;  udkyHkrSefod&SdcGifh&oifhygonf/  

 

 

ref'Jvfvm; pnf;rsOf;\  64 wGif azmfjyxm;onfrSm  

tusOf;axmifwdkif;wGif tusOf;om;trsdK;tpm;tm;vHk; toHk;jyKEdkif&ef 
pmMunfhwdkuf xm;&Sd&rnf jzpfNyD; tyef;ajzp&m &o okw pmtkyfrsm;jzifh 
jynfhpHkpGm jznfhwif;xm;&rnf jzpfonf/ tusOf;om;rsm;udkvnf; ¤pmMunhf 
wkduftm;  tjynfht0 toHk;cs&ef wdkufwGef; tm;ay;&ygrnf/  

 

5.5 Oya'ESifh oHwrefulnDapmifrrI &&dSa&;  

ref'Jvfvm; pnf;rsOf;\  61 t& azmfjyxm;onfrSm -  

1/tusOf;om;rsm;onf ¤if;wdkYudk,fwdkif a&G;cs,fxm;onfh odkYr[kwf Oya' 
taxmuftuljyKa&;ydkif;rS Oya'tBuHay;wpfa,mufESifh  awGYqHk 
tBuHOmPf,l&mwGif aESmifhaES; MuefYMumrI? Mum;jzwf0ifa&mufrI odkYr[kwf 
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uefYowfwm;jrpfrI r&SdbJ rnfonfhOya' udpörsm;udkrqdk usifhoHk;aeqJ 
jynfwGif;Oya'rsm;ESifhtnD ,HkMunfcsuf tjynfht0jzifh vufcH 
aqG;aEG;Edkifrnhf tcGifhta&;? tcsdefESifh jznfhqnf;ulnDrI tjynfht0 &&Sdoifh 
ygonf/  tBuHOmPf,laqG;aEG;jcif;rsm;udk axmif0efxrf;\ rsufpd 
a&SUarSmufwGif aqmif&Guf&rnf jzpfaomfvnf; Mum;odEdkifonfh 
ywf0ef;usiftaetxm; rjzpf&ay/  

 2/ a'ooHk;bmompum;udk rajymqdkwwfonfh tusOf;om;rsm;twGuf 
tusOf;axmif tkyfcsKyfa&;u vGwfvyfí ußGrf;usifrI&Sdonfh pum;jyef 
0efaqmifrIrsm; &&Sdatmif jznfhqnf; ay;&ygrnf/   

 3/ tusOf;om;rsm;onf xda&mufrI&Sdaom Oya'taxmuftuljyKrIudk 
&&Sdoifhonff/  

ref'Jvfvm; pnf;rsOf;\  62 t& azmfjyxm;onfrSm-  

1/EdkifiH&yfjcm;om; tusOf;om;rsm;udk ¤wdkYESifh oufqdkifonfhEdkifiHrS oHwref 
ESifh aumifppf0ef udk,fpm;vS,frsm;ESifh qufoG,f&ef oifhwifhaom 
jznfhqnf;rIrsm; cGifhjyK&&Sdoihfygonf/   

2/ ¤if;wdkYESifh oufqdkifonfhEdkifiHrS oHwrefESifh aumifppf0ef 
udk,fpm;vS,frsm; r&Sdonfh tusOf;om;rsm;ESifh 'ku©onftjzpfcdkvIHvmolrsm; 
odkYr[kwf EdkifiHrJYyk*¾dKvfrsm;twGuf ¤wdkUudk umuG,fay;Edkifrnfh? ¤if;wdkU\ 
tcGifhta&;udk jznfhqnf;ay;Edkifrnfh rnfonfh jynfwGif;jynfywm0ef&dSolrsm; 
udkrqdk tusdK;jyKaqmif&Gufay;Edkifrnfh EdkifiHrsm;rS oHwref udk,fpm;vS,f 
rsm;ESifh qufoG,f&ef tvm;wl oifhwifhaom jznfhqnf;rIrsm; cGifhjyK&&Sd 
oifhygonf/  

 

 

5.6  trsKd;orD;tusOf;olrsm;  

þu@wGif us,fus,fjyefYjyefYjzpfay:aeonfh tm;enf;csufrsm;udk tod 
trSwfjyKjcif;jzifh  Aefaumufpnf;rsOf;rsm; (26 rS 43) onf trsKd;orD; 
tusOf;olrsm;twGuf ydkíus,fjyefYaom EdkifiHwumOya'pHEIef;rsm; tay: 
ydkíem;vnfrI&Sd&eftwGuf wdusjywfom;onfh vrf;nTefcsufudk 
azmfjyxm;ygonf/ tMurf;zsOf;tm;jzifh trsKd;om;rsm;ESifh,SOfvSsif trsKd;orD; 
tusOf;axmifrsm;onf ta&twGufydkí enf;yg;NyD; rdom;pk axmif0ifpm 
{nfhawGYrIudk cufcJaponfh tuGmta0;jyóemvnf; &Sdygonf/ txl;ojzifh 
uav;oli,frsm; &dSaom tusOf;olrsm;ESifh awGYqHk&mwGif jznfhqnf; 
ulnDay;&ygrnf/ 

ref'Jvfvm; pnf;rsOf;udk ,cifwifjycJYaom Oya'pHEIef;rsm;jzifh vufawGY 
toHk;cs&mwGif   befaumufpnf;rsOf;rsm;onf (pnf;rsOf; 43) trsKd;orD; 
tusOf;olrsm;\ pdwfydkif;qdkif&m usef;rma&;ESifh axmifrSvGwfajrmufNyD; 
aemuf vlrIa&;tajctaersm;twGuf axmif0ifpm {nfhawGYjcif;rsm;\ 
ta&;ygyHkudk xif&Sm;pGm azmfjyxm;ygonf/ pnf;rsOf; 44 wGif xif&Sm;pGm 
azmfjyxm;onfhtcsufrSm trsdK;orD;tusOf;olrsm;udk xdcdkufepfemapí 
tdrfwGif;tBurf;zufrI tajctaeodkY wpfpdwfwpfydkif;jzpfoGm;aponfh 
taetxm;rsdK; jzpfay:jcif;r&Sdaponfh {nfhonfrsm;ESifh awGYqHk ap&ygrnf/   
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uefYowfwm;jrpfrI r&SdbJ rnfonfhOya' udpörsm;udkrqdk usifhoHk;aeqJ 
jynfwGif;Oya'rsm;ESifhtnD ,HkMunfcsuf tjynfht0jzifh vufcH 
aqG;aEG;Edkifrnhf tcGifhta&;? tcsdefESifh jznfhqnf;ulnDrI tjynfht0 &&Sdoifh 
ygonf/  tBuHOmPf,laqG;aEG;jcif;rsm;udk axmif0efxrf;\ rsufpd 
a&SUarSmufwGif aqmif&Guf&rnf jzpfaomfvnf; Mum;odEdkifonfh 
ywf0ef;usiftaetxm; rjzpf&ay/  

 2/ a'ooHk;bmompum;udk rajymqdkwwfonfh tusOf;om;rsm;twGuf 
tusOf;axmif tkyfcsKyfa&;u vGwfvyfí ußGrf;usifrI&Sdonfh pum;jyef 
0efaqmifrIrsm; &&Sdatmif jznfhqnf; ay;&ygrnf/   

 3/ tusOf;om;rsm;onf xda&mufrI&Sdaom Oya'taxmuftuljyKrIudk 
&&Sdoifhonff/  

ref'Jvfvm; pnf;rsOf;\  62 t& azmfjyxm;onfrSm-  

1/EdkifiH&yfjcm;om; tusOf;om;rsm;udk ¤wdkYESifh oufqdkifonfhEdkifiHrS oHwref 
ESifh aumifppf0ef udk,fpm;vS,frsm;ESifh qufoG,f&ef oifhwifhaom 
jznfhqnf;rIrsm; cGifhjyK&&Sdoihfygonf/   

2/ ¤if;wdkYESifh oufqdkifonfhEdkifiHrS oHwrefESifh aumifppf0ef 
udk,fpm;vS,frsm; r&Sdonfh tusOf;om;rsm;ESifh 'ku©onftjzpfcdkvIHvmolrsm; 
odkYr[kwf EdkifiHrJYyk*¾dKvfrsm;twGuf ¤wdkUudk umuG,fay;Edkifrnfh? ¤if;wdkU\ 
tcGifhta&;udk jznfhqnf;ay;Edkifrnfh rnfonfh jynfwGif;jynfywm0ef&dSolrsm; 
udkrqdk tusdK;jyKaqmif&Gufay;Edkifrnfh EdkifiHrsm;rS oHwref udk,fpm;vS,f 
rsm;ESifh qufoG,f&ef tvm;wl oifhwifhaom jznfhqnf;rIrsm; cGifhjyK&&Sd 
oifhygonf/  

 

 

5.6  trsKd;orD;tusOf;olrsm;  

þu@wGif us,fus,fjyefYjyefYjzpfay:aeonfh tm;enf;csufrsm;udk tod 
trSwfjyKjcif;jzifh  Aefaumufpnf;rsOf;rsm; (26 rS 43) onf trsKd;orD; 
tusOf;olrsm;twGuf ydkíus,fjyefYaom EdkifiHwumOya'pHEIef;rsm; tay: 
ydkíem;vnfrI&Sd&eftwGuf wdusjywfom;onfh vrf;nTefcsufudk 
azmfjyxm;ygonf/ tMurf;zsOf;tm;jzifh trsKd;om;rsm;ESifh,SOfvSsif trsKd;orD; 
tusOf;axmifrsm;onf ta&twGufydkí enf;yg;NyD; rdom;pk axmif0ifpm 
{nfhawGYrIudk cufcJaponfh tuGmta0;jyóemvnf; &Sdygonf/ txl;ojzifh 
uav;oli,frsm; &dSaom tusOf;olrsm;ESifh awGYqHk&mwGif jznfhqnf; 
ulnDay;&ygrnf/ 

ref'Jvfvm; pnf;rsOf;udk ,cifwifjycJYaom Oya'pHEIef;rsm;jzifh vufawGY 
toHk;cs&mwGif   befaumufpnf;rsOf;rsm;onf (pnf;rsOf; 43) trsKd;orD; 
tusOf;olrsm;\ pdwfydkif;qdkif&m usef;rma&;ESifh axmifrSvGwfajrmufNyD; 
aemuf vlrIa&;tajctaersm;twGuf axmif0ifpm {nfhawGYjcif;rsm;\ 
ta&;ygyHkudk xif&Sm;pGm azmfjyxm;ygonf/ pnf;rsOf; 44 wGif xif&Sm;pGm 
azmfjyxm;onfhtcsufrSm trsdK;orD;tusOf;olrsm;udk xdcdkufepfemapí 
tdrfwGif;tBurf;zufrI tajctaeodkY wpfpdwfwpfydkif;jzpfoGm;aponfh 
taetxm;rsdK; jzpfay:jcif;r&Sdaponfh {nfhonfrsm;ESifh awGYqHk ap&ygrnf/   
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5.7  wdkufydwftusOf;om;rsm;  

ref'Jvfvm;pnf;rsOf;\ 44 t& oD;oefYcGJxkwfí csKyfaESmifxm;jcif;udk ]22 
em&D odkYr[kwf wpf&ufxuf ydkí vlom;tquftoG,fr&SdbJ tusOf;om;udk 
csKyfaESmifxm;jcif;} [k t"dyÜm,fzGifhqdkxm;ygonf/ tjypf'Pfay;jcif;ESifh 
umuG,fjcif;uJYodkYaom oD;oefYcGJxkwfí csKyfaESmif&onfh taMumif;&if; 
rsm;pGm &Sdygonf/ atmufygtydkif;rsm;wGif tao;pdwf azmfjycsufrsm;t&  
¤if;wm;jrpfjcif;rsm;onf axmif0ifpmawGYjcif;uJYodkYaom jyifyavmuESifh 
awGYqHkrItwGuf oufqdkif&mtusOf;om;udk jiif;y,f&ef rvdktyfay/ 
yHkpHwus bufvdkufxm;aom wm;jrpfcsufrsm;onf owfrSwfxm;onfh 
w&m;Oya'&nf&G,fcsufESifh udkufnD&efom vdktyfygonf/ tjcm;axmif 
usazmfrsm;ESifh tusOf;om;udk vHk;0 oD;jcm;cGJxkwfxm;jcif;ESifh jyify 
avmujzifh awGYqHkcGifhray;jcif;onf ESdyfpufrI? &ufpufrIESifh vlom;rqefrI?  
*kPfodu©musqif;aponfh tjyKtrltjzpf owfrSwfEdkifonf[k EdkifiHwum 
Oya'a&;&m w&m;pD&ifa&;pepfu &Sif;vif;pGm azmfjyxm;ygonf/   

 

5.8  awGYqHkrItm; wm;jrpfcsufrsm;  

ref'Jvfvm;pnf;rsOf;\ pnf;rsOf; 58(1)ü ]vdktyfonfhBuD;MuyfrIatmuf}wGif 
qufoG,fydkifcGifhonf tjriftm&Hkjzifh xdef;csKyfonfh taetxm;udk 
qdkvdkonf[k azmfjyxm;ygonf/ tvm;wl owfrSwfazmfjycsufrsdK;udk 
ukvor*¾pnf;rsOf; 19 wGif awGY&SdEdkifNyD; ]Oya' odkYr[kwf enf; 
Oya'rsm;jzifh tao;pdwf owfrSwfxm;onfh aMumif;usdK;qDavsmfaom 
tajctaeESifh wm;jrpfcsufrsm;} jzifh qufoG,fcGifhudk ay;&rnf jzpfaMumif; 
azmfjyxm;ygonf/  vHkNcHKa&;udpörsm;ESifhpyfvsOf;í axmiftmPmydkifrsm;onf 

axmif0ifpm{nfhawGYcGifh awmif;onfholtay: xdef;csKyfydkifcGifhvnf; 
&Sdygonf/ ¤if;udk ref'Jvfvm;pnf;rsOf;\ pnf;rsOf; 60 wGif awGY&Sd&ygonf/  

 

pnf;rsOf; 43 (3) t&? rdom;pkawGYqHkrIudk wm;jrpfjcif;rjyKEdkifaomfvnf; 
]uefYowftcsdef twdkif;twmESifh vHkNcHKa&;ESifh wnfNidrfrIudk xdef;odrf;&ef 
wif;MuyfpGmowfrSwfrI} uJYodkY wm;jrpfrIrsdK; &SdEdkifygonf/ Essex 
ynm&Sifrsm;tzGJY\ awGY&Sdcsuft& tusOf;axmiftkyfcsKyfa&; vkyfaqmif&m 
wGif aMumif;usdK;nDnTwfrI enf;yg;rIonf wnf&Sdaeygonf/  

 

befaumufpnf;rsOf;rsm;\ pnf;rsOf; 23wGif rdom;pkawGYqHkrI txl;ojzifh 
uav;rsm;ESifh awGYqHkrIudk twif;tMuyfuefYowfxm;jcif;rsm;tm; wm;jrpf 
xm;ygonf/  
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5.7  wdkufydwftusOf;om;rsm;  

ref'Jvfvm;pnf;rsOf;\ 44 t& oD;oefYcGJxkwfí csKyfaESmifxm;jcif;udk ]22 
em&D odkYr[kwf wpf&ufxuf ydkí vlom;tquftoG,fr&SdbJ tusOf;om;udk 
csKyfaESmifxm;jcif;} [k t"dyÜm,fzGifhqdkxm;ygonf/ tjypf'Pfay;jcif;ESifh 
umuG,fjcif;uJYodkYaom oD;oefYcGJxkwfí csKyfaESmif&onfh taMumif;&if; 
rsm;pGm &Sdygonf/ atmufygtydkif;rsm;wGif tao;pdwf azmfjycsufrsm;t&  
¤if;wm;jrpfjcif;rsm;onf axmif0ifpmawGYjcif;uJYodkYaom jyifyavmuESifh 
awGYqHkrItwGuf oufqdkif&mtusOf;om;udk jiif;y,f&ef rvdktyfay/ 
yHkpHwus bufvdkufxm;aom wm;jrpfcsufrsm;onf owfrSwfxm;onfh 
w&m;Oya'&nf&G,fcsufESifh udkufnD&efom vdktyfygonf/ tjcm;axmif 
usazmfrsm;ESifh tusOf;om;udk vHk;0 oD;jcm;cGJxkwfxm;jcif;ESifh jyify 
avmujzifh awGYqHkcGifhray;jcif;onf ESdyfpufrI? &ufpufrIESifh vlom;rqefrI?  
*kPfodu©musqif;aponfh tjyKtrltjzpf owfrSwfEdkifonf[k EdkifiHwum 
Oya'a&;&m w&m;pD&ifa&;pepfu &Sif;vif;pGm azmfjyxm;ygonf/   

 

5.8  awGYqHkrItm; wm;jrpfcsufrsm;  

ref'Jvfvm;pnf;rsOf;\ pnf;rsOf; 58(1)ü ]vdktyfonfhBuD;MuyfrIatmuf}wGif 
qufoG,fydkifcGifhonf tjriftm&Hkjzifh xdef;csKyfonfh taetxm;udk 
qdkvdkonf[k azmfjyxm;ygonf/ tvm;wl owfrSwfazmfjycsufrsdK;udk 
ukvor*¾pnf;rsOf; 19 wGif awGY&SdEdkifNyD; ]Oya' odkYr[kwf enf; 
Oya'rsm;jzifh tao;pdwf owfrSwfxm;onfh aMumif;usdK;qDavsmfaom 
tajctaeESifh wm;jrpfcsufrsm;} jzifh qufoG,fcGifhudk ay;&rnf jzpfaMumif; 
azmfjyxm;ygonf/  vHkNcHKa&;udpörsm;ESifhpyfvsOf;í axmiftmPmydkifrsm;onf 

axmif0ifpm{nfhawGYcGifh awmif;onfholtay: xdef;csKyfydkifcGifhvnf; 
&Sdygonf/ ¤if;udk ref'Jvfvm;pnf;rsOf;\ pnf;rsOf; 60 wGif awGY&Sd&ygonf/  

 

pnf;rsOf; 43 (3) t&? rdom;pkawGYqHkrIudk wm;jrpfjcif;rjyKEdkifaomfvnf; 
]uefYowftcsdef twdkif;twmESifh vHkNcHKa&;ESifh wnfNidrfrIudk xdef;odrf;&ef 
wif;MuyfpGmowfrSwfrI} uJYodkY wm;jrpfrIrsdK; &SdEdkifygonf/ Essex 
ynm&Sifrsm;tzGJY\ awGY&Sdcsuft& tusOf;axmiftkyfcsKyfa&; vkyfaqmif&m 
wGif aMumif;usdK;nDnTwfrI enf;yg;rIonf wnf&Sdaeygonf/  

 

befaumufpnf;rsOf;rsm;\ pnf;rsOf; 23wGif rdom;pkawGYqHkrI txl;ojzifh 
uav;rsm;ESifh awGYqHkrIudk twif;tMuyfuefYowfxm;jcif;rsm;tm; wm;jrpf 
xm;ygonf/  

 

118 tusOf;om;rsm;\ axmifjyifyavmuESifh qufoG,frI



 
tydkif; 6 - ed*Hk;csKyf rSwfcsufrsm; 

 

þOya'oHk;oyfcsufonf tusOf;om;\ jyifyavmuodkU qufoG,frI\ 
rwlnDaom yHkpHrsm;ESifh &Iaxmifhrsm;tm; usifhoHk;&mwGif oufqdkifonfh  
jynfwGif;ESifh EdkifiHwum Oya'rlabmifrsm;udk us,fjyefYpGmoHk;oyfazmfjy&ef 
&nf&G,fxm;ygonf/ tcGifhta&;rsm;udk jy|mef;jcif;ESifh uefYowfxm;jcif;wdkU 
yg0ifonfh jynfwGif;Oya'rsm;u arSsmfrSef;xm;aom tcsuftvufrsm;onf 
¤if;wdkY\  u@xJwGifyif ¤wkdYukd,fwdkif toHk;0ifvsuf&Sdygonf/  tusOf; 
axmiftkyfcsKyfa&;\ tmPmus,fjyefYrIESifh oifhavsmfovdk vkyfaqmifrIrsm; 
onf wpfckwnf;aom ta&;ygonfh taMumif;&if;wpf&yf jzpfygonf/ 
ta&twGufrsm;pGmaom jynfwGif;Oya'rsm;jzifh ordkif;aMumif;t& 
csdwfqufcdkifwG,fxm;jcif;ESifh abmifcwf owfrSwfxm;jcif;onfvnf; 
aemufxyf pdwf0ifpm;p&m tcsufwpfcsuf jzpfygonf/  

oHk;oyfcsufudk a&;om;owfrSwfxm;csufrsm;xufausmfvGefí  &nf&G,fcsuf 
&Sd&Sd rvkyfaqmif&ao;ojzifh vufawGYusifhoHk;jcif;ESifh EdIif;,SOfavhvmjcif; 
tydkif;wGif csefvSyfí xm;cJYygonf/ oHk;oyfcsuf\ wnfaqmufyHkt& 
jynfwGif;Oya'\ jy|mef;csuftydk'frsm;onf EdkifiHwumOya'rsm;udk 
odomxif&Sm;pGm xif[yfjyaeonfhtwGuf EdIif;,SOfjyo&ef rjzpfEdkifonfh  
wnfaqmufyHk taetxm;&Sdygonf/ xdkuJYokdY EdIif;,SOfrItwGuf aocsmpGm 
jyKpkxm;onfh t"dyÜm,f&Sif;vif;csufrsm;yg vdkufygxnfhoGif;ay;&ygrnf/ 
xdkYtjyif okawoepmwrf;rsm;jzifh pkpnf;wifjyxm;onfh oHk;oyfcsufonf 
jynfwGif;Oya'rsm;udk vufawGYusifhoHk;jcif;tm; qef;ppfavhvmjcif;twGuf 
toHk;wnfhatmif aqmif&Guf Edkifygvdrfhrnf/  

 

ေက်းဇူးတင္လႊာ 

ယခုေလ့လာမႈတြင္ အခ်ိန္ေပးခဲ့ၾကသည့္၊ ယုံၾကည္ေပးခဲ့ၾကသည့္၊ သေဘာ 

ထားအျမင္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပေပးၾက သည့္၊ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ သူမ်ားအားလုံးကို 

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔က ေက်းဇူးတင္ရိွပါသည္။ သုေတသနအေျချပဳ အသိပညာ ထုတ္လုပ္မႈတြင္ 

ပူးတြပဲါ၀င္ထုတ္လုပ္ႏုိင္ရန္ အက်ိဳးမ်ားေသာ၊ စိတ္ဓာတ္တက္ၾကြေစသည့္ ပူးေပါင္း 

ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ၾကိဳးစားအားထုတ္မႈအတြက္ JFA/DIGNITY အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕လုံးကုိ 

ေက်းဇူးတင္ရိွပါသည္။ ယခုလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ေလွ်ာက္တြင္ အၾကံျပဳေပးခ့ဲေသာ Nick 

Cheesman ကုိလည္း အထူးေက်းဇူးတင္ရိွပါသည္။ ယခုထုတ္ေ၀မႈကုိ 

ဒိန္းမိတ္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးဌာနေအာက္ရိွ အၾကံေပး သုေတသနေကာ္မတီႏွင့္  

DIGNITY – Danish Institute Against Torture တို႔က ပ့ံပိုးေပးထားပါသည္။  

အက်ဥ္းသားမ်ား၏ အက်ဥ္းေထာင္ျပင္ပသုိ႕ ဆက္သြယ္ခြင့္အား 

ဥပေဒေလ့လာျခင္း 

- သုံးသပ္ခ်က္ 

 

အာဂန္ ကပ္ခယ္ 

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဥပေဒသည္ ျပည္ပမွ တင္သြင္းလာသည့္ နယ္ခ်ဲ႕တရား 

စီရင္ေရးဆုိင္ရာ အေတြးအေခၚမ်ားက ဥပေဒႏွင့္ လက္ခံက်င့္သုံးမႈမ်ားတြင္ စြဲက်န္ရစ္ 

ေနေသာ ၎၏ ကုိလုိနီေခတ္အေမြမ်ားကုိ ထင္ရွားေစသည့္ အမွတ္လကၡဏာမ်ားကုိ 
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tydkif; 6 - ed*Hk;csKyf rSwfcsufrsm; 

 

þOya'oHk;oyfcsufonf tusOf;om;\ jyifyavmuodkU qufoG,frI\ 
rwlnDaom yHkpHrsm;ESifh &Iaxmifhrsm;tm; usifhoHk;&mwGif oufqdkifonfh  
jynfwGif;ESifh EdkifiHwum Oya'rlabmifrsm;udk us,fjyefYpGmoHk;oyfazmfjy&ef 
&nf&G,fxm;ygonf/ tcGifhta&;rsm;udk jy|mef;jcif;ESifh uefYowfxm;jcif;wdkU 
yg0ifonfh jynfwGif;Oya'rsm;u arSsmfrSef;xm;aom tcsuftvufrsm;onf 
¤if;wdkY\  u@xJwGifyif ¤wkdYukd,fwdkif toHk;0ifvsuf&Sdygonf/  tusOf; 
axmiftkyfcsKyfa&;\ tmPmus,fjyefYrIESifh oifhavsmfovdk vkyfaqmifrIrsm; 
onf wpfckwnf;aom ta&;ygonfh taMumif;&if;wpf&yf jzpfygonf/ 
ta&twGufrsm;pGmaom jynfwGif;Oya'rsm;jzifh ordkif;aMumif;t& 
csdwfqufcdkifwG,fxm;jcif;ESifh abmifcwf owfrSwfxm;jcif;onfvnf; 
aemufxyf pdwf0ifpm;p&m tcsufwpfcsuf jzpfygonf/  

oHk;oyfcsufudk a&;om;owfrSwfxm;csufrsm;xufausmfvGefí  &nf&G,fcsuf 
&Sd&Sd rvkyfaqmif&ao;ojzifh vufawGYusifhoHk;jcif;ESifh EdIif;,SOfavhvmjcif; 
tydkif;wGif csefvSyfí xm;cJYygonf/ oHk;oyfcsuf\ wnfaqmufyHkt& 
jynfwGif;Oya'\ jy|mef;csuftydk'frsm;onf EdkifiHwumOya'rsm;udk 
odomxif&Sm;pGm xif[yfjyaeonfhtwGuf EdIif;,SOfjyo&ef rjzpfEdkifonfh  
wnfaqmufyHk taetxm;&Sdygonf/ xdkuJYokdY EdIif;,SOfrItwGuf aocsmpGm 
jyKpkxm;onfh t"dyÜm,f&Sif;vif;csufrsm;yg vdkufygxnfhoGif;ay;&ygrnf/ 
xdkYtjyif okawoepmwrf;rsm;jzifh pkpnf;wifjyxm;onfh oHk;oyfcsufonf 
jynfwGif;Oya'rsm;udk vufawGYusifhoHk;jcif;tm; qef;ppfavhvmjcif;twGuf 
toHk;wnfhatmif aqmif&Guf Edkifygvdrfhrnf/  

 

ေက်းဇူးတင္လႊာ 

ယခုေလ့လာမႈတြင္ အခ်ိန္ေပးခဲ့ၾကသည့္၊ ယုံၾကည္ေပးခဲ့ၾကသည့္၊ သေဘာ 

ထားအျမင္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပေပးၾက သည့္၊ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ သူမ်ားအားလုံးကို 

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔က ေက်းဇူးတင္ရိွပါသည္။ သုေတသနအေျချပဳ အသိပညာ ထုတ္လုပ္မႈတြင္ 

ပူးတြပဲါ၀င္ထုတ္လုပ္ႏုိင္ရန္ အက်ိဳးမ်ားေသာ၊ စိတ္ဓာတ္တက္ၾကြေစသည့္ ပူးေပါင္း 

ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ၾကိဳးစားအားထုတ္မႈအတြက္ JFA/DIGNITY အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕လုံးကုိ 

ေက်းဇူးတင္ရိွပါသည္။ ယခုလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ေလွ်ာက္တြင္ အၾကံျပဳေပးခ့ဲေသာ Nick 

Cheesman ကုိလည္း အထူးေက်းဇူးတင္ရိွပါသည္။ ယခုထုတ္ေ၀မႈကုိ 

ဒိန္းမိတ္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးဌာနေအာက္ရိွ အၾကံေပး သုေတသနေကာ္မတီႏွင့္  

DIGNITY – Danish Institute Against Torture တို႔က ပ့ံပိုးေပးထားပါသည္။  

အက်ဥ္းသားမ်ား၏ အက်ဥ္းေထာင္ျပင္ပသုိ႕ ဆက္သြယ္ခြင့္အား 

ဥပေဒေလ့လာျခင္း 

- သုံးသပ္ခ်က္ 

 

အာဂန္ ကပ္ခယ္ 

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဥပေဒသည္ ျပည္ပမွ တင္သြင္းလာသည့္ နယ္ခ်ဲ႕တရား 

စီရင္ေရးဆုိင္ရာ အေတြးအေခၚမ်ားက ဥပေဒႏွင့္ လက္ခံက်င့္သုံးမႈမ်ားတြင္ စြဲက်န္ရစ္ 

ေနေသာ ၎၏ ကုိလုိနီေခတ္အေမြမ်ားကုိ ထင္ရွားေစသည့္ အမွတ္လကၡဏာမ်ားကုိ 
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လက္ခံထားသည္။ အက်ဥ္းသားမ်ားက ေထာင္ျပင္ပေလာကသုိ႕ ဆက္သြယ္ျခင္း 

(prisoner contact with the outside world (PCWOW))သည္ ဥပေဒမူေဘာင္ႏွင့္ 

ဆက္စပ္ေနေသာ ဥပမာေကာင္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ၁၈၆၀ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၁၉၂၀ခုႏွစ္ 

အတြင္းတြင္ ကိုလုိနီေခတ္ အက္ဥပေဒမ်ားႏွင့္ နည္းဥပေဒ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားသည ္

၎၏ လကၡဏာရပ္မ်ားကုိ အမ်ားအျပား တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ 

ျပည္တြင္းျပည္ပ ဥပေဒစနစ္မ်ားသည္ အက်ဥ္းသားမ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ားဆုိင္ရာ 

ညႊန္ၾကားထားခ်က္မ်ားျဖင့္ ျပည္ႏ့ွက္ေနလ်က္ရွိၿပီး ထုိအထဲတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ 

လည္း ျခြင္းခ်က္မရိွ ပါဝင္ပါသည္။ ဤ သုေတသနစာတမ္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေသာ 

ဥပေဒေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္သည္ ဥပေဒတြင္ ဖြင့္ဆုိထားခ်က္မ်ားျဖစ္ေသာ တုိက္ရုိက္ 

ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ အတူစုစည္းထားသျဖင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္၍ 

ရႏိုင္ပါသည္။ ဤသုံးသပ္ခ်က္သည္ အဖြ႕ဲအစည္းဆုိင္ရာ အေလ့အထလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား 

ႏွင္ ့ ထုိေနရာသုိ႕ ေရာက္ရိွခဲ့ရသည့္ လက္ေတြ႕ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကုိ သုေတသန 

ျပဳထားသည့္ ဆက္စပ ္သုေတသနစာတမ္းမ်ားႏွင့္ ဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္အား ႏိႈင္းယွဥ ္

ႏိုင္မည့္၊ ခ်ဥ္းကပ္ေလ့လာႏုိင္မည့္ ကနဦး အားထုတ္ခ်က္တစ္ရပ္ကုိ ကုိယ္စားျပဳပါ 

သည္။ 

ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္လွ်င္ ျမန္မာဥပေဒတြင္ ပါ၀င္ေသာ စံႏႈန္းမ်ားသည္ 

ႏိုင္ငံတကာတြင္ ေတြ႕ရသလုိ မရိွမျဖစ္ လုိအပ္ေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ား ျဖစ္သည္ ့

အက်ဥ္းသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လုံျခံဳေရးဆုိင္ရာမ်ားကုိ ျပ႒ာန္းထားပါသည္။ 

အက်ဥ္းသားမ်ား၏ ေထာင္၀င္စာအခြင့္အေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ခြင့္တုိ႕မွာ က်ယ္ျပန္႕ 

လွေသာ ဘာသာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားအရ ဥပေဒတြင္ သီးျခားစီ 

အသိအမွတ္ျပဳထားသည္။ ထုိ႕ျပင္ အရပ္သားမ်ားအား ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းျခင္း၊ 

တရားခြင္မတင္မီ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းျခင္း သုိ႕မဟုတ္  ျပစ္မႈထင္ရွားသည္ဟု ဆုံးျဖတ္ 

ခံရျခင္းတုိ႕တြင္ ေရွ႕ေနမ်ားႏွင္ ့မိသားစုတုိ႕အား ‘အျခားသူမ်ား ရိွမေနဘဲ’13 ဆက္သြယ္ 

ေျပာဆုိခြင့္ကုိ အနည္းဆုံးေတာ့ ဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္းထားပါသည္။ သုိ႕ေသာ္လည္း 

လက္ေတြ႕တြင္ ႏိုင္ငံတကာ အနည္းဆုံးစံႏႈန္းမ်ားကုိပင ္ မီျခင္းမရိွဘဲ ျဖစ္ေနေသာ 

အေျခအေနကုိ ေဆြးေႏြးရမည ္ျဖစ္သည္။ 

ဤသုေတသနစာတမ္းမ်ားကကုိယ္စားျပဳထားေသာ သုေတသနတြင္ မိသားစုဝင္မ်ား 

ေထာင္ဝင္စာ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံျခင္းကုိသာ အဓိက အာရုံစိုက္ထားၿပီး ေရွ႕ေနမ်ား 

သုိ႕မဟုတ္ အျခားျပင္ပပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ မသက္ဆုိင္ပါ။ အေရးႀကီးအခ်က္ ေတာ္ေတာ္ 

မ်ားမ်ားကုိ ဤေနရာတြင္ ညႊန္ျပႏိုင္ပါသည္။ ဤအခြင့္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ 

အေရးအႀကီးဆုံးမွာ ေထာင္ဝင္စာလာေရာက္ေတြ႕ဆုံသည္ ့အခ်ိန္ကာလႏွင့္ အႀကိမ္ေရ 

တုိ႕အား ေဝဝါးစြာ ျပ႒ာန္းထားျခင္းႏွင့္ ကန္႕သတ္ထားျခင္းမ်ား14 ရွိေနေသးျခင္းကုိ 

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕ အေသးစိတ္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ ေလ့လာထားပါသည္။ ေထာင္မွဴးမ်ားကုိ 

အပ္ႏွင္းထားသည့္ အလြန္က်ယ္ျပန္႕၍ လိုရာဆြဆုံဲးျဖတ္ႏိုင္ေသာ ဥပေဒတုိ႔ေၾကာင့္ 

ေထာင္ဝင္စာေတြ႕သည့္ အေလ့အထသည္ ေထာင္အလုိက္ အလြန္ ကြျဲပားျခားနား 

ေနၿပီး မိသားစုမ်ား ေထာင္ဝင္စာ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံသည္ ့ အေလ့အထႏွင့္ 

ေတြ႕ႀကံဳရမႈမ်ားသည္ ရႈပ္ေထြးမႈမ်ား၊ ကန္႕သတ္ခ်က္မ်ားကုိ ပိုဆုိးေစသည္။ 

ဝန္ခံရမည္မွာ ဥပေဒကုိ လိုရာဆြသဲံုးႏုိင္ျခင္းသည္ အင္မတန္ ျပင္လြယ္ေျပာင္းလြယ္ 

                                           
13 ျမန္မာႏိုင္ငံ အကျဥ္းေထာင္လက္စျဲ ပုဒ္မ ၇၉၀ကို ၾကည့္ရန္။ (၁) အမႈစစ္ေဆးေနစဥ္ႏျင့္ အရပ္ဘက္ 
အကျဥ္းသားများအား ကျိဳးေၾကာင္းဆေီလျာေ္သာ လိုအပသ္ည့္ ပစၥည္းအေထာက္အပံ့များကို သင့္ေလျာ္သည့္ 
အချိန္တျင္ ေပးအပ္ရမည္ ျဖစ္ၿပီး ေမးချန္းေမးျမန္းျခင္း သို႕မဟုတ္ ၎တို႕၏ ေဆျမျိဳးများ၊ မိတ္ေဆျများႏျင့္ 
ဥပေဒအၾကံေပးများအား ႏႈတ္အားျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ စာျဖင့္ျဖစ္ေစ ဆက္သျယ္ချင့္တို႕ကို သင့္ေလျာေ္သာ 
ကန္႕သတ္ချက္များျဖင့္ ေပးအပ္ရမည္။ 
14 အကျဥ္းေထာင္အက္ဥပေဒ၊ အပိုဒ ္ ၄၀။ အကျဥ္းေထာင္အတျင္းသို႕ အရပ္သား သို႕မဟုတ္ အကျဥ္းသားျဖစ္ေစ 
ဆက္သျယ္လိုေသာ ဆႏၵရိျပျက ဥပေဒႏျင့္ ညီညျတ္ေနသမျျ  သင့္ေလျာ္သည့္ အချိန္၌ သင့္ေလျာသ္ည့္ 
ကန္႕သတ္ချက္များအရ ဝင္ချင့္ေပးျခင္းအတျက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈများကို လုပ္ေဆာင္ထားရမည္။ တရားရင္ဆိုင္ဆဲ 
အချဳပ္ကျေနသူများသည္ ၎တို႕၏ သတ္မျတ္ချက္ႏျင့္ကိုက္ညေီသာ ဥပေဒအၾကံေပး ပုဂၢိဳလ္များအား မည္သူ 
တစ္ဦးတစ္ေယာက္မျျ ရိျေနျခင္းမရိျဘဲ ေတျ႕ဆုံႏိုင္သည္။ 
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လက္ခံထားသည္။ အက်ဥ္းသားမ်ားက ေထာင္ျပင္ပေလာကသုိ႕ ဆက္သြယ္ျခင္း 

(prisoner contact with the outside world (PCWOW))သည္ ဥပေဒမူေဘာင္ႏွင့္ 

ဆက္စပ္ေနေသာ ဥပမာေကာင္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ၁၈၆၀ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၁၉၂၀ခုႏွစ္ 

အတြင္းတြင္ ကိုလုိနီေခတ္ အက္ဥပေဒမ်ားႏွင့္ နည္းဥပေဒ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားသည ္

၎၏ လကၡဏာရပ္မ်ားကုိ အမ်ားအျပား တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ 

ျပည္တြင္းျပည္ပ ဥပေဒစနစ္မ်ားသည္ အက်ဥ္းသားမ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ားဆုိင္ရာ 

ညႊန္ၾကားထားခ်က္မ်ားျဖင့္ ျပည္ႏ့ွက္ေနလ်က္ရွိၿပီး ထုိအထဲတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ 

လည္း ျခြင္းခ်က္မရိွ ပါဝင္ပါသည္။ ဤ သုေတသနစာတမ္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေသာ 

ဥပေဒေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္သည္ ဥပေဒတြင္ ဖြင့္ဆုိထားခ်က္မ်ားျဖစ္ေသာ တုိက္ရုိက္ 

ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ အတူစုစည္းထားသျဖင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္၍ 

ရႏိုင္ပါသည္။ ဤသုံးသပ္ခ်က္သည္ အဖြ႕ဲအစည္းဆုိင္ရာ အေလ့အထလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား 

ႏွင္ ့ ထုိေနရာသုိ႕ ေရာက္ရိွခဲ့ရသည့္ လက္ေတြ႕ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကုိ သုေတသန 

ျပဳထားသည့္ ဆက္စပ ္သုေတသနစာတမ္းမ်ားႏွင့္ ဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္အား ႏိႈင္းယွဥ ္

ႏိုင္မည့္၊ ခ်ဥ္းကပ္ေလ့လာႏုိင္မည့္ ကနဦး အားထုတ္ခ်က္တစ္ရပ္ကုိ ကုိယ္စားျပဳပါ 

သည္။ 

ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္လွ်င္ ျမန္မာဥပေဒတြင္ ပါ၀င္ေသာ စံႏႈန္းမ်ားသည္ 

ႏိုင္ငံတကာတြင္ ေတြ႕ရသလုိ မရိွမျဖစ္ လုိအပ္ေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ား ျဖစ္သည္ ့

အက်ဥ္းသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လုံျခံဳေရးဆုိင္ရာမ်ားကုိ ျပ႒ာန္းထားပါသည္။ 

အက်ဥ္းသားမ်ား၏ ေထာင္၀င္စာအခြင့္အေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ခြင့္တုိ႕မွာ က်ယ္ျပန္႕ 

လွေသာ ဘာသာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားအရ ဥပေဒတြင္ သီးျခားစီ 

အသိအမွတ္ျပဳထားသည္။ ထုိ႕ျပင္ အရပ္သားမ်ားအား ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းျခင္း၊ 

တရားခြင္မတင္မီ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းျခင္း သုိ႕မဟုတ္  ျပစ္မႈထင္ရွားသည္ဟု ဆုံးျဖတ္ 

ခံရျခင္းတုိ႕တြင္ ေရွ႕ေနမ်ားႏွင္ ့မိသားစုတုိ႕အား ‘အျခားသူမ်ား ရိွမေနဘဲ’13 ဆက္သြယ္ 

ေျပာဆုိခြင့္ကုိ အနည္းဆုံးေတာ့ ဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္းထားပါသည္။ သုိ႕ေသာ္လည္း 

လက္ေတြ႕တြင္ ႏိုင္ငံတကာ အနည္းဆုံးစံႏႈန္းမ်ားကုိပင ္ မီျခင္းမရိွဘဲ ျဖစ္ေနေသာ 

အေျခအေနကုိ ေဆြးေႏြးရမည ္ျဖစ္သည္။ 

ဤသုေတသနစာတမ္းမ်ားကကုိယ္စားျပဳထားေသာ သုေတသနတြင္ မိသားစုဝင္မ်ား 

ေထာင္ဝင္စာ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံျခင္းကုိသာ အဓိက အာရုံစိုက္ထားၿပီး ေရွ႕ေနမ်ား 

သုိ႕မဟုတ္ အျခားျပင္ပပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ မသက္ဆုိင္ပါ။ အေရးႀကီးအခ်က္ ေတာ္ေတာ္ 

မ်ားမ်ားကုိ ဤေနရာတြင္ ညႊန္ျပႏိုင္ပါသည္။ ဤအခြင့္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ 

အေရးအႀကီးဆုံးမွာ ေထာင္ဝင္စာလာေရာက္ေတြ႕ဆုံသည္ ့အခ်ိန္ကာလႏွင့္ အႀကိမ္ေရ 

တုိ႕အား ေဝဝါးစြာ ျပ႒ာန္းထားျခင္းႏွင့္ ကန္႕သတ္ထားျခင္းမ်ား14 ရွိေနေသးျခင္းကုိ 

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕ အေသးစိတ္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ ေလ့လာထားပါသည္။ ေထာင္မွဴးမ်ားကုိ 

အပ္ႏွင္းထားသည့္ အလြန္က်ယ္ျပန္႕၍ လိုရာဆြဆုံဲးျဖတ္ႏိုင္ေသာ ဥပေဒတုိ႔ေၾကာင့္ 

ေထာင္ဝင္စာေတြ႕သည့္ အေလ့အထသည္ ေထာင္အလုိက္ အလြန္ ကြျဲပားျခားနား 

ေနၿပီး မိသားစုမ်ား ေထာင္ဝင္စာ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံသည္ ့ အေလ့အထႏွင့္ 

ေတြ႕ႀကံဳရမႈမ်ားသည္ ရႈပ္ေထြးမႈမ်ား၊ ကန္႕သတ္ခ်က္မ်ားကုိ ပိုဆုိးေစသည္။ 

ဝန္ခံရမည္မွာ ဥပေဒကုိ လိုရာဆြသဲံုးႏုိင္ျခင္းသည္ အင္မတန္ ျပင္လြယ္ေျပာင္းလြယ္ 

                                           
13 ျမန္မာႏိုင္ငံ အကျဥ္းေထာင္လက္စျဲ ပုဒ္မ ၇၉၀ကို ၾကည့္ရန္။ (၁) အမႈစစ္ေဆးေနစဥ္ႏျင့္ အရပ္ဘက္ 
အကျဥ္းသားများအား ကျိဳးေၾကာင္းဆေီလျာေ္သာ လိုအပသ္ည့္ ပစၥည္းအေထာက္အပံ့များကို သင့္ေလျာ္သည့္ 
အချိန္တျင္ ေပးအပ္ရမည္ ျဖစ္ၿပီး ေမးချန္းေမးျမန္းျခင္း သို႕မဟုတ္ ၎တို႕၏ ေဆျမျိဳးများ၊ မိတ္ေဆျများႏျင့္ 
ဥပေဒအၾကံေပးများအား ႏႈတ္အားျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ စာျဖင့္ျဖစ္ေစ ဆက္သျယ္ချင့္တို႕ကို သင့္ေလျာေ္သာ 
ကန္႕သတ္ချက္များျဖင့္ ေပးအပ္ရမည္။ 
14 အကျဥ္းေထာင္အက္ဥပေဒ၊ အပိုဒ္ ၄၀။ အကျဥ္းေထာင္အတျင္းသို႕ အရပ္သား သို႕မဟုတ္ အကျဥ္းသားျဖစ္ေစ 
ဆက္သျယ္လိုေသာ ဆႏၵရိျပျက ဥပေဒႏျင့္ ညီညျတ္ေနသမျျ  သင့္ေလျာ္သည့္ အချိန္၌ သင့္ေလျာသ္ည့္ 
ကန္႕သတ္ချက္များအရ ဝင္ချင့္ေပးျခင္းအတျက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈများကို လုပ္ေဆာင္ထားရမည္။ တရားရင္ဆိုင္ဆဲ 
အချဳပ္ကျေနသူများသည္ ၎တို႕၏ သတ္မျတ္ချက္ႏျင့္ကိုက္ညေီသာ ဥပေဒအၾကံေပး ပုဂၢိဳလ္များအား မည္သူ 
တစ္ဦးတစ္ေယာက္မျျ ရိျေနျခင္းမရိျဘဲ ေတျ႕ဆုံႏိုင္သည္။ 
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ျဖစ္ေသာ္လည္း ရဘဲက္စခန္းမ်ားသုိ႕ အိမ္ေထာင္ဖက္မ်ား သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံခြင္ ့

ဆုိင္ရာ ဥပမာကုိ15 ၾကည့္လွ်င္ စည္းကမ္းလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား မရိွသလုိ ဥပေဒကုိ 

လုိရာဆြအဲသုံးျပဳႏုိင္သည့္ ဟာကြက္မ်ား ရိွသည္မွာလည္း ထင္ရွားသည္။ 

အျခားဟာကြက္အခ်ိဳ႕ကုိလည္း အလြယ္တကူ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္သည္။ တရားမဝင္ 

အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားကုိ အေျခခံၿပီး ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံမႈကုိ တားျမစ္ျခင္းမ်ား၊ 

အထူးသျဖင့္ တုိက္ပိတ္ခံအက်ဥ္းသားမ်ား၊ ေသဒဏ္က်အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး 

အက်ဥ္းသားမ်ားက့ဲသို႕ေသာ သီးသန္႕သတ္မွတ္ထားသည့္ အက်ဥ္းသား အတန္း 

အစားမ်ားအတြက္ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံမႈအား တားျမစ္ျခင္းမ်ားမွာ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ 

ေကာင္းလွသည္။ ထို႕ျပင္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ မိသားစုႏွင့္ 

ပုဂၢလိကဘဝမွ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ ခံစားခ်က္မ်ားက့ဲသုိ႕ေသာ အတြင္းေရး 

ကိစၥမ်ား၊ ‘မိသားစု’ဟူေသာ က်ယ္ျပန္႕သည့္ ဖြင့္ဆုိခ်က္ႏွင္ ့ ျပစ္ဒဏ္ေပးရန ္

ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ မိသားစုႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခြင့္ကုိ ကန႕္သတ္ျခင္း မျပဳရဟူေသာ 

အခ်က္မ်ားကုိလည္း လုိက္နာသည့္ပံုမေပၚပါ။ ဥပေဒဆုိင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား 

မရိွေသာေၾကာင့္ အက်ဥ္းသားမ်ားအား ေနရာခ်ထားျခင္းႏွင့္ ေဝးကြာလွေသာ 

ေနရာမ်ားသုိ႕ ေရႊ႕ေျပာင္းထိန္းသိမ္းျခင္းတုိ႕သည္ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံရန ္ မျဖစ္ႏိုင္ 

ျခင္း သို႕မဟုတ္ အလြန္အမင္း ခက္ချဲခင္း၏ လကၡဏာတစ္ရပ္အျဖစ္ လက္ေတြ႕ 

ျပႆနာလည္း ျဖစ္လ်က္ရိွသည္။ အက်ဥ္းသားတစ္ေယာက္အား မေရႊ႕ေျပာင္းမီ 

မိသားစုဝင္မ်ား ေတြ႕ဆုံခြင့္ကုိ ျပ႒ာန္းထားေသာ္လည္း လက္ေတြ႕က်င့္သုံးမႈ 

မရွိျခင္းက အလားတူ ျပႆနာတစ္ရပ္သဖြယ္ ျဖစ္ေနသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏ အျမင္တြင္ 

ဥပေဒႏွင့္ က်င့္သုံးမႈအၾကားမွ ကြာဟခ်က္မ်ားမွာ အဖြ႕ဲအစည္းဆုိင္ရာ အေလ့အထကုိ 
                                           
15 အိမ္ေထာင္ဖက္ သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုခြင့္မ်ားကုိ တရားစီရင္ေရးတြင္ ျပ႒ာန္းထားျခင္း မရွိသက့ဲသုိ႕ 
အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္လည္း ခြင့္ျပဳမထားပါ။ လက္ေတြ႕တြင္ (အမ်ိဳးသား အက်ဥ္းသားမ်ား အတြက္သာ) 
ရဲဘက္စခန္းမ်ား၌သာ ခြင့္ျပဳထားပါသည္။ ဘန္ေကာက္စည္းကမ္းမ်ား၏ စည္းကမ္းအမွတ္ ၂၇တြင္ အမ်ိဳးသမီး 
အက်ဥ္းသူမ်ားအား အမ်ိဳးသား အက်ဥ္းသားမ်ားက့ဲသို႕ အေျခခံတူညီခ်က္အျဖစ္ အိမ္ေထာင္ဖက္ 
သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုခြင့္ကို ခြင့္ျပဳရန္ လုိအပ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ 

ဆန္းစစ္ခ်က္အား မျဖစ္မေန လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ အေရးတႀကီး ပ့ံပိုးရမည့္ 

အခ်က္ျဖစ္သည္။ 

 

လက္ေတြ႕က်င့္သုံးမႈ (အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းဆုိင္ရာ လုိအပ္ခ်က္မ်ား) 

ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ လက္ေတြ႕က်င့္သုံးမႈ၊ အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ ၎တုိ႕အား 

ေတြ႕ဆုံသူမ်ား၏  အေတြ႕အႀကံဳမ်ားႏွင့္ မၾကာခဏ ကြာျခားလ်က္ရိွသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ 

ရိွ အျခားေနရာမ်ားက့ဲသုိ႕ပင္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ စံႏႈန္းမ်ားသည ္ ‘တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ပံုစ ံ

သေဘာအရ ေျပာရလွ်င္ အဓိပၸာယ္ကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားျခင္း မရွိဘဲ 

အၾကမ္းေရးဆြထဲားသလုိ’16 ျဖစ္ေနတတ္သည္။ သုိ႕မဟုတ္ လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္ရာ 

တြင္ ထုိက့ဲသုိ႔ျဖစ္ေနတတ္သည္။ ဆက္စပ္ေနေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ဥပေဒအရ ေမွ်ာ္လင့္ 

ႏိုင္သည္မွာ ထုိမွ်သာ ျဖစ္သည္။ ဤသည္မွာ အက်ဥ္းသားမ်ားက ေထာင္ျပင္ပေလာက 

သုိ႕ ဆက္သြယ္ျခင္း(ေထာင္ဝင္စာ) (PCWOW))ကုိ တားျမစ္ထားျခင္း မဟုတ္ေသာ္ 

လည္း ေထာင္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ မည္သည့္ အေၾကာင္းအရာကုိမဆုိ စိတ္ကူး 

ထဲရွိရာ က်င့္သံုးေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာစရာပင္ မလုိပါ။ ဒီေဝၚကင္း၏ အဆုိအရ 

ဥပေဒဘာသာစကားတြင္ ေယဘုယ်သာ ေရးဆြထဲားျခင္းသည္ လက္ေတြ႕က်င့္သံုးရာ 

တြင္ ‘ဥပေဒအထက္ရွိ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ မူဝါဒမ်ား’17 ကုိသာ က်င့္သုံးလာေစသည့္ 

အျဖစ္မ်ိဳး ေရာက္ရွိလာႏုိင္ေစသည္။ ဤေနရာတြင္ သုေတသနက အၾကံျပဳ 

ထားသည္မွာ(ေထာင္ဝင္စာ) PCWOW လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ ‘လံုေလာက္ 

                                           
16 အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ၾကက္ေျခနီေကာ္မတီ (ICRC)၊ ကရုဏာ ထားရွိေသာ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားဆီသုိ႕ - 
အက်ဥ္းေထာင္ ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ဒီဇိုင္းသုိ႕ စည္းကမ္းတက်ႏွင့္ ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ ခ်ဥ္းကပ္မႈတစ္ခု (၂၀၁၈)၊ ႏွာ. ၉။ 
17 ေရာ္နယ္ဒီေဝၚကင္း၊ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ေလးနက္စြာ ရယူျခင္း (ဒပ္ခ္ေဝါ့သ္ ၁၉၇၇)၊ ႏွာ. ၂၈။  
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ျဖစ္ေသာ္လည္း ရဘဲက္စခန္းမ်ားသုိ႕ အိမ္ေထာင္ဖက္မ်ား သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံခြင္ ့

ဆုိင္ရာ ဥပမာကုိ15 ၾကည့္လွ်င္ စည္းကမ္းလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား မရိွသလုိ ဥပေဒကုိ 

လုိရာဆြအဲသုံးျပဳႏုိင္သည့္ ဟာကြက္မ်ား ရိွသည္မွာလည္း ထင္ရွားသည္။ 

အျခားဟာကြက္အခ်ိဳ႕ကုိလည္း အလြယ္တကူ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္သည္။ တရားမဝင္ 

အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားကုိ အေျခခံၿပီး ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံမႈကုိ တားျမစ္ျခင္းမ်ား၊ 

အထူးသျဖင့္ တုိက္ပိတ္ခံအက်ဥ္းသားမ်ား၊ ေသဒဏ္က်အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး 

အက်ဥ္းသားမ်ားက့ဲသို႕ေသာ သီးသန္႕သတ္မွတ္ထားသည့္ အက်ဥ္းသား အတန္း 

အစားမ်ားအတြက္ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံမႈအား တားျမစ္ျခင္းမ်ားမွာ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ 

ေကာင္းလွသည္။ ထို႕ျပင္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ မိသားစုႏွင့္ 

ပုဂၢလိကဘဝမွ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ ခံစားခ်က္မ်ားက့ဲသုိ႕ေသာ အတြင္းေရး 

ကိစၥမ်ား၊ ‘မိသားစု’ဟူေသာ က်ယ္ျပန္႕သည့္ ဖြင့္ဆုိခ်က္ႏွင္ ့ ျပစ္ဒဏ္ေပးရန ္

ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ မိသားစုႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခြင့္ကုိ ကန္႕သတ္ျခင္း မျပဳရဟူေသာ 

အခ်က္မ်ားကုိလည္း လုိက္နာသည့္ပံုမေပၚပါ။ ဥပေဒဆုိင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား 

မရိွေသာေၾကာင့္ အက်ဥ္းသားမ်ားအား ေနရာခ်ထားျခင္းႏွင့္ ေဝးကြာလွေသာ 

ေနရာမ်ားသုိ႕ ေရႊ႕ေျပာင္းထိန္းသိမ္းျခင္းတုိ႕သည္ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံရန ္ မျဖစ္ႏိုင္ 

ျခင္း သို႕မဟုတ္ အလြန္အမင္း ခက္ချဲခင္း၏ လကၡဏာတစ္ရပ္အျဖစ္ လက္ေတြ႕ 

ျပႆနာလည္း ျဖစ္လ်က္ရိွသည္။ အက်ဥ္းသားတစ္ေယာက္အား မေရႊ႕ေျပာင္းမီ 

မိသားစုဝင္မ်ား ေတြ႕ဆုံခြင့္ကုိ ျပ႒ာန္းထားေသာ္လည္း လက္ေတြ႕က်င့္သုံးမႈ 

မရွိျခင္းက အလားတူ ျပႆနာတစ္ရပ္သဖြယ္ ျဖစ္ေနသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏ အျမင္တြင္ 

ဥပေဒႏွင့္ က်င့္သုံးမႈအၾကားမွ ကြာဟခ်က္မ်ားမွာ အဖြ႕ဲအစည္းဆုိင္ရာ အေလ့အထကုိ 
                                           
15 အိမ္ေထာင္ဖက္ သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုခြင့္မ်ားကုိ တရားစီရင္ေရးတြင္ ျပ႒ာန္းထားျခင္း မရွိသက့ဲသုိ႕ 
အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္လည္း ခြင့္ျပဳမထားပါ။ လက္ေတြ႕တြင္ (အမ်ိဳးသား အက်ဥ္းသားမ်ား အတြက္သာ) 
ရဲဘက္စခန္းမ်ား၌သာ ခြင့္ျပဳထားပါသည္။ ဘန္ေကာက္စည္းကမ္းမ်ား၏ စည္းကမ္းအမွတ္ ၂၇တြင္ အမ်ိဳးသမီး 
အက်ဥ္းသူမ်ားအား အမ်ိဳးသား အက်ဥ္းသားမ်ားက့ဲသို႕ အေျခခံတူညီခ်က္အျဖစ္ အိမ္ေထာင္ဖက္ 
သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုခြင့္ကို ခြင့္ျပဳရန္ လုိအပ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ 

ဆန္းစစ္ခ်က္အား မျဖစ္မေန လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ အေရးတႀကီး ပ့ံပိုးရမည့္ 

အခ်က္ျဖစ္သည္။ 

 

လက္ေတြ႕က်င့္သုံးမႈ (အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းဆုိင္ရာ လုိအပ္ခ်က္မ်ား) 

ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ လက္ေတြ႕က်င့္သုံးမႈ၊ အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ ၎တုိ႕အား 

ေတြ႕ဆုံသူမ်ား၏  အေတြ႕အႀကံဳမ်ားႏွင့္ မၾကာခဏ ကြာျခားလ်က္ရိွသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ 

ရိွ အျခားေနရာမ်ားက့ဲသုိ႕ပင္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ စံႏႈန္းမ်ားသည ္ ‘တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ပံုစ ံ

သေဘာအရ ေျပာရလွ်င္ အဓိပၸာယ္ကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားျခင္း မရွိဘဲ 

အၾကမ္းေရးဆြထဲားသလုိ’16 ျဖစ္ေနတတ္သည္။ သုိ႕မဟုတ္ လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္ရာ 

တြင္ ထုိက့ဲသုိ႔ျဖစ္ေနတတ္သည္။ ဆက္စပ္ေနေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ဥပေဒအရ ေမွ်ာ္လင့္ 

ႏိုင္သည္မွာ ထုိမွ်သာ ျဖစ္သည္။ ဤသည္မွာ အက်ဥ္းသားမ်ားက ေထာင္ျပင္ပေလာက 

သုိ႕ ဆက္သြယ္ျခင္း(ေထာင္ဝင္စာ) (PCWOW))ကုိ တားျမစ္ထားျခင္း မဟုတ္ေသာ္ 

လည္း ေထာင္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ မည္သည့္ အေၾကာင္းအရာကုိမဆုိ စိတ္ကူး 

ထဲရွိရာ က်င့္သံုးေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာစရာပင္ မလုိပါ။ ဒီေဝၚကင္း၏ အဆုိအရ 

ဥပေဒဘာသာစကားတြင္ ေယဘုယ်သာ ေရးဆြထဲားျခင္းသည္ လက္ေတြ႕က်င့္သံုးရာ 

တြင္ ‘ဥပေဒအထက္ရွိ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ မူဝါဒမ်ား’17 ကုိသာ က်င့္သုံးလာေစသည့္ 

အျဖစ္မ်ိဳး ေရာက္ရွိလာႏုိင္ေစသည္။ ဤေနရာတြင္ သုေတသနက အၾကံျပဳ 

ထားသည္မွာ(ေထာင္ဝင္စာ) PCWOW လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ ‘လံုေလာက္ 

                                           
16 အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ၾကက္ေျခနီေကာ္မတီ (ICRC)၊ ကရုဏာ ထားရွိေသာ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားဆီသုိ႕ - 
အက်ဥ္းေထာင္ ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ဒီဇိုင္းသုိ႕ စည္းကမ္းတက်ႏွင့္ ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ ခ်ဥ္းကပ္မႈတစ္ခု (၂၀၁၈)၊ ႏွာ. ၉။ 
17 ေရာ္နယ္ဒီေဝၚကင္း၊ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ေလးနက္စြာ ရယူျခင္း (ဒပ္ခ္ေဝါ့သ္ ၁၉၇၇)၊ ႏွာ. ၂၈။  
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ေသာ’18 ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား၊ ‘က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္ေသာ’19 အေထာက္အပ့ံမ်ားႏွင့္ ခြင့္ျပဳ 

အသုံးစရိတ္မ်ားကုိလည္း ထုိနည္းတူစြာ ေရးဆြထဲားသည္။ သုိ႕ေသာ္ ဥပေဒအတုိင္း 

က်င့္သုံးျခင္းမရိွေသာ အျခားေနရာမ်ားကဲ့သုိ႕ပင္ လုိအပ္ေသာ အေထာက္အထားက 

ကင္းမဲ့လ်က္ရိွသည္။ 

                                           
18 ထိန္းသိမ္းခံ သို႕မဟုတ္ ေထာင္ဒဏ္က်ခံရသူမ်ား၏ အကာအကြယ္အတြက္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕၏ စည္းမ်ဥ္းမ်ား 
(၁၉၈၈)၊ စည္းမ်ဥ္းအမွတ္ ၁၉၊ ထိန္းသိမ္းခံ သုိ႕မဟုတ္ ေထာင္ဒဏ္က်ခံရသူတစ္ဦးသည္ အထူးသျဖင့္ မိသားစုဝင္မ်ား 
လာေရာက္ေတြ႕ဆံုခံပိုင္ခြင့္ႏွင့္ စာေရးဆက္သြယ္ခြင့္ ရိွသလုိ ျပင္ပကမၻာသုိ႕ ဆက္သြယ္ရန္ လုံေလာက္ေသာ 
အခြင့္အေရးကုိ ေပးရမည္။ ဥပေဒ သုိ႕မဟုတ္ တရားဝင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားက ေဖာ္ျပထားသည့္ 
က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္ေသာ အေျခအေနႏွင့္ တားျမစ္ခ်က္မ်ားကုိ ေျပာျပထားရမည္။ မန္ဒလဲားစည္းကမ္းမ်ား၊ 
စည္းကမ္းအမွတ္ ၆၁ (၁)တြင္ တရားေရးဆုိင္ရာ မည္သည့္ကိစၥအတြက္ ျဖစ္ေစ၊ အက်ဥ္းသားမ်ားအား လာေရာက္ 
ေတြ႕ဆံုရန္၊ ဆက္သြယ္ရန္ႏွင့္ သူတုိ႕ကုိယ္တိုင္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ဥပေဒအၾကံေပးတစ္ဦး သို႕မဟုတ္ ဥပေဒဆုိင္ရာ 
အကူအညီပံ့ပုိးသူႏွင့္ ေဆြးေႏြးရန္အတြက ္ ေႏွာင့္ေႏွးျခင္း၊ ၾကားျဖတ္ျခင္း သုိ႕မဟုတ္ ဆင္ဆာျဖတ္ျခင္း မရွိဘဲ၊ 
လွ်ိဳ႕ဝွက္မႈ အျပည့္အဝျဖင့္  လုံေလာက္ေသာ အခြင့္အလမ္း၊ အခ်ိန္ႏွင့္ လိုအပ္ေသာ ေထာက္ပ့ံမႈမ်ားကုိ 
ျပ႒ာန္းထားေသာ ျပည္တြင္းဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ပ့ံပိုးေပးရမည္။ ေဆြးေႏြးမႈသည္ ေထာင္ဝန္ထမ္း၏ 
မ်က္ျမင္ေအာက္တြင္ ရိွေနေကာင္း ရိွေနမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ၾကားႏုိင္ေလာက္ေသာ အကြာအေဝးတြင ္ မရွိေနရ။ 
မန္ဒလဲား စည္းကမ္းမ်ား၊ စည္းကမ္းအမွတ္ ၁၀၆၊ အက်ဥ္းက်ေနသူတစ္ဦးႏွင့္ သူ သုိ႕မဟုတ္ သူမ၏ မိသားစုအၾကား 
ႏွစ္ဘက္စလုံးအတြက္ အေကာင္းဆုံး အက်ိဳးရလဒ္ကို လုိလားသည့္အေလ်ာက္ ထုိဆက္ဆံေရးမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းမႈႏွင့္ 
တုိးတက္မႈအတြက္ အထူး အာရံုစုိက္ရမည္။ မန္ဒလဲား စည္းကမ္းမ်ား၊ စည္းကမ္းအမွတ္ ၁၀၇၊ 
အက်ဥ္းသားတစ္ေယာက္အား အမိန္႕ခ်ခ်ိန္မွစ၍ လြတ္ေျမာက္သည့္ သူ သုိ႕မဟုတ္ သူမ၏ အနာဂတ္အထိ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္။ အက်ဥ္းသား၏ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္ သူ သုိ႕မဟုတ္ သူမ၏ မိသားစု၏ 
အေကာင္းဆုံးအက်ိဳးရလဒ္ကုိ ျမွင့္တင္ေပးမည့္ အက်ဥ္းေထာင္ျပင္ပရိွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ဌာနဆုိင္ရာမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးကုိ 
ထိန္းသိမ္းရန္ႏွင့္ တည္ေဆာက္ရန္ တုိက္တြန္းအားေပးျခင္းႏွင့္ အကူအညီေပးျခင္းတုိ႕ကို လုပ္ေဆာင္ရမည္။ အမ်ိဳးသမီး 
အက်ဥ္းသူမ်ားႏွင့္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားျခင္းမခံရေသာ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ဆက္ဆံျခင္းအတြက္ 
ကုလသမဂၢစည္းကမ္းမ်ား (ဘန္ေကာက္စည္းကမ္း၊ ၂၀၁၀)က “ေထာင္အာဏာပုိင္မ်ားသည္ 
အမ်ိဳးသမီးအက်ဥ္းသူမ်ားထံသုိ႕ လာေရာက္ ေတြ႕ဆံုျခင္းမ်ားကုိ ၎တို႕၏ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာက်န္းမာေရးႏွင့္ 
လူမႈျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးအတြက္ အေရးပါေသာ လုိအပ္ခ်က္တစ္ခုအျဖစ္ အားေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး တတ္ႏိုင္သမွ် 
ပံ့ပုိးေပးရမည္” ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ (စည္းကမ္းအမွတ္ ၄၃)  
19 ျမန္မာႏုိင္ငံ အက်ဥ္းေထာင္လက္စြဲ ပုဒ္မ ၇၈၀ (၁) ကို ၾကည့္ရန္။ အက်ဥ္းက်သူအသစ္တုိင္းအား အယူခံဝင္ရန္ 
ျပင္ဆင္ျခင္း သုိ႕မဟုတ္ အာမခံတင္ျခင္းအတြက္ သူ၏ ေဆြမ်ိဳးမ်ား သုိ႕မဟုတ္ မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္း 
သုိ႕မဟုတ္ ဆက္သြယ္ျခင္း က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္ေသာ ေထာက္ပံ့ပစၥည္းမ်ားအား ခြင့္ျပဳရမည္။ အကယ္၍ 
ေထာင္အာဏာပိုင္မ်ားက သူ၏ ပိုင္ဆုိင္မႈ သုိ႕မဟုတ္ အျခားမိသားစုေရးရာမ်ားအား စီမံခန္႕ခြရဲန္အတြက္ စီစဥ္ရန္ 
သူ႕အတြက္ လုိအပ္သည္ဟု ယူဆလွ်င္ သူ႕အား အင္တာဗ်ဴးမ်ား ေျဖဆုိရန္ သို႕မဟုတ္ သူ၏ မိတ္ေဆြမ်ားသုိ႕ 
စာေရးသားရန္ တစ္ႀကိမ္ သို႕မဟုတ္ ႏွစ္ႀကိမ္ သုိ႕မဟုတ္ ထုိ႕ထက္ပုိ၍ မၾကာခဏ ခြင့္ျပဳရမည္။ 

အဖြ႕ဲအစည္းဆုိင္ရာ က်င့္သုံးမႈမ်ားႏွင့္ ေထာင္၀င္စာေတြ႕ဆုံမႈမ်ား၏ လက္ေတြ႕ 

အေတြ႕အႀကံဳမ်ားအေပၚ ခ်ဥ္းကပ္ထားသည့္ သုေတသနစာတမ္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ 

ေနသည္မ်ားကုိ ဖတ္ရေသာအခါ ဥပေဒတုိ႔ကုိ ျပန္လည္သုံးသပ္ဆန္းစစ္ျခင္းျဖင့္ 

အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္းဟု ေခၚရမည့္ ေျပာင္းလဲေနေသာ 

အေျခအေနမ်ားကုိ ပိုမိုထင္ရွားစြာနားလည္ေစႏုိင္ရန္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည္။ 

မိသားစုမွ ေထာင္၀င္စာ ေတြ႕ဆုံျခင္းက့ဲသုိ႕ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ေငြေၾကး 

အေျခအေနေပၚမူတည္ၿပီး အခြင့္အေရးေပးသည့္ နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ ပံုေဖာ္ထား 

သည္။ 

ဥပေဒႏွင့္ ထုိဥပေဒအား လက္ေတြ႕ႏိႈင္းယွဥ္လုိက္ေသာအခါ ေထာင္ဝင္စာ ေတြ႕ႏုိင္ခြင့္၊ 

အႀကိမ္ေရ20ႏွင္ ့ ၾကာခ်ိန္တုိ႔အရ သတ္မွတ္ေသာ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံမႈ၏ 

အရည္အေသြးကုိ မျဖစ္မေနရွိရန္ သတ္မွတ္ထားေသာ ယာယီႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း 

အရ လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အဆုိပါ ၾကားဝင္စြက္ဖက္မႈမ်ားႏွင့္ဆုိင္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ား 

အတြက္ သက္ေရာက္မႈမရွိေသာ သုိ႔မဟုတ္ ေဝဝါးစြာသာ ဖြင့္ဆုိထားေသာ 

အသက္မဝင္သည့္ ဥပေဒႏွင့္ သက္ဆုိင္ေနေသာ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔စြာ ႐ႈျမင္ရမည့္ 

                                           
20 ၁၉၉၀ ခုႏွစ္၊ အသက္မျပည့္ေသးသူမ်ားအား ၎တုိ႕၏ လြတ္လပ္ခြင့္ ရုပ္သိမ္းျခင္းမွ ကာကြယ္ျခင္းအတြက္ 
ကုလသမဂၢ စည္းကမ္းမ်ား၏ ျခြင္းခ်က္ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္သည္မွာ ကေလးသူငယ္မ်ားကုိ ‘စည္းမ်ဥ္းအရ 
တစ္ပတ္တစ္ႀကိမ္ႏွင့္ တစ္လလွ်င္ တစ္ႀကိမ္ထက္မနည္း’ လာေရာက္ေတြ႕ဆံုရန္ လုိအပ္ၿပီး (စည္းကမ္းအမွတ္ ၆၀) ဖုန္း 
သုိ႕မဟုတ္ စာေရးသား ဆက္သြယ္ျခင္းကုိ ‘သူ သို႕မဟုတ္ သူမ ေရြးခ်ယ္သည့္ သူႏွင့္ အနည္းဆုံး တစ္ပတ္လွ်င္ 
ႏွစ္ႀကိမ္’ လုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္သည္။ အာဏာပုိင္ မဟုတ္ေသာ္လည္း ကုလသမဂၢစီမံကိန္းဝန္ေဆာင္မႈရံုး၏ 
အက်ဥ္းေထာင္စီစဥ္ျခင္းအတြက္ နည္းပညာဆုိင္ရာ လမ္းညႊန္၊ ဆက္ဆံေရးအတြက္ အနိမ့္ဆုံး 
စံစည္းကမ္းမ်ားအေပၚတြင္ အေျခခံထားေသာ နည္းပညာဆုိင္ရာႏွင့္ လုပ္ငန္းပိုင္းဆုိင္ရာ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားစရာမ်ားတြင္ ‘ဤလက္စြစဲာအုပ္၏ စာေရးသူမ်ား၏ ကၽြမ္းက်င္ေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားတြင္ 
ေတြ႕ဆံုမႈမ်ားအတြက္ ေထာက္ပ့ံေပးထားသည္မ်ားသည္ အက်ဥ္းသားတစ္ဦးသို႕ ရက္သတၱႏွစ္ပတ္တုိင္းတြင္ 
တစ္နာရီၾကာ ေတြ႕ဆုံမႈအတြက္ထက္ မေလ်ာ့နည္းသင့္၊ ျဖစ္ႏုိင္သမွ် အတုိင္းအတာအထိ ပိုမို ေတြ႕ဆံုႏုိင္ရန္အတြက္ 
သင့္ေလ်ာ္ေအာင္ ႀကိဳးစားစီစဥ္ေပးသင့္သည္။ အထူးသျဖင့္ အေရအတြက္အားျဖင့္ ပိုနည္းၿပီး မိသားစုႏွင့္ ေဝးကြာေသာ 
ေနရာမ်ားတြင္ရိွသည့္ အမ်ိဳးသမီးအက်ဥ္းေထာင္မ်ားကိစၥတြင္ ေတြ႕ဆံုခ်ိန္နာရီကုိ ပုိၾကာေအာင္ 
ႀကိဳးစားစီစဥ္ေပးသင့္သည္’ ဟု ေဖာ္ျပထားးသည္။ (ႏွာ. ၁၂၇) 
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ေသာ’18 ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား၊ ‘က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္ေသာ’19 အေထာက္အပ့ံမ်ားႏွင့္ ခြင့္ျပဳ 

အသုံးစရိတ္မ်ားကုိလည္း ထုိနည္းတူစြာ ေရးဆြထဲားသည္။ သုိ႕ေသာ္ ဥပေဒအတုိင္း 

က်င့္သုံးျခင္းမရိွေသာ အျခားေနရာမ်ားကဲ့သုိ႕ပင္ လုိအပ္ေသာ အေထာက္အထားက 

ကင္းမဲ့လ်က္ရိွသည္။ 

                                           
18 ထိန္းသိမ္းခံ သို႕မဟုတ္ ေထာင္ဒဏ္က်ခံရသူမ်ား၏ အကာအကြယ္အတြက္ ကုလသမဂၢအဖြ႕ဲ၏ စည္းမ်ဥ္းမ်ား 
(၁၉၈၈)၊ စည္းမ်ဥ္းအမွတ္ ၁၉၊ ထိန္းသိမ္းခံ သုိ႕မဟုတ္ ေထာင္ဒဏ္က်ခံရသူတစ္ဦးသည္ အထူးသျဖင့္ မိသားစုဝင္မ်ား 
လာေရာက္ေတြ႕ဆံုခံပိုင္ခြင့္ႏွင့္ စာေရးဆက္သြယ္ခြင့္ ရိွသလုိ ျပင္ပကမၻာသုိ႕ ဆက္သြယ္ရန္ လုံေလာက္ေသာ 
အခြင့္အေရးကုိ ေပးရမည္။ ဥပေဒ သုိ႕မဟုတ္ တရားဝင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားက ေဖာ္ျပထားသည့္ 
က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္ေသာ အေျခအေနႏွင့္ တားျမစ္ခ်က္မ်ားကုိ ေျပာျပထားရမည္။ မန္ဒလဲားစည္းကမ္းမ်ား၊ 
စည္းကမ္းအမွတ္ ၆၁ (၁)တြင္ တရားေရးဆုိင္ရာ မည္သည့္ကိစၥအတြက္ ျဖစ္ေစ၊ အက်ဥ္းသားမ်ားအား လာေရာက္ 
ေတြ႕ဆံုရန္၊ ဆက္သြယ္ရန္ႏွင့္ သူတုိ႕ကုိယ္တိုင္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ဥပေဒအၾကံေပးတစ္ဦး သို႕မဟုတ္ ဥပေဒဆုိင္ရာ 
အကူအညီပံ့ပုိးသူႏွင့္ ေဆြးေႏြးရန္အတြက ္ ေႏွာင့္ေႏွးျခင္း၊ ၾကားျဖတ္ျခင္း သုိ႕မဟုတ္ ဆင္ဆာျဖတ္ျခင္း မရွိဘဲ၊ 
လွ်ိဳ႕ဝွက္မႈ အျပည့္အဝျဖင့္  လုံေလာက္ေသာ အခြင့္အလမ္း၊ အခ်ိန္ႏွင့္ လိုအပ္ေသာ ေထာက္ပ့ံမႈမ်ားကုိ 
ျပ႒ာန္းထားေသာ ျပည္တြင္းဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ပ့ံပိုးေပးရမည္။ ေဆြးေႏြးမႈသည္ ေထာင္ဝန္ထမ္း၏ 
မ်က္ျမင္ေအာက္တြင္ ရိွေနေကာင္း ရိွေနမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ၾကားႏုိင္ေလာက္ေသာ အကြာအေဝးတြင ္ မရွိေနရ။ 
မန္ဒလဲား စည္းကမ္းမ်ား၊ စည္းကမ္းအမွတ္ ၁၀၆၊ အက်ဥ္းက်ေနသူတစ္ဦးႏွင့္ သူ သုိ႕မဟုတ္ သူမ၏ မိသားစုအၾကား 
ႏွစ္ဘက္စလုံးအတြက္ အေကာင္းဆုံး အက်ိဳးရလဒ္ကို လုိလားသည့္အေလ်ာက္ ထုိဆက္ဆံေရးမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းမႈႏွင့္ 
တုိးတက္မႈအတြက္ အထူး အာရံုစုိက္ရမည္။ မန္ဒလဲား စည္းကမ္းမ်ား၊ စည္းကမ္းအမွတ္ ၁၀၇၊ 
အက်ဥ္းသားတစ္ေယာက္အား အမိန္႕ခ်ခ်ိန္မွစ၍ လြတ္ေျမာက္သည့္ သူ သုိ႕မဟုတ္ သူမ၏ အနာဂတ္အထိ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္။ အက်ဥ္းသား၏ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္ သူ သုိ႕မဟုတ္ သူမ၏ မိသားစု၏ 
အေကာင္းဆုံးအက်ိဳးရလဒ္ကုိ ျမွင့္တင္ေပးမည့္ အက်ဥ္းေထာင္ျပင္ပရိွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ဌာနဆုိင္ရာမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးကုိ 
ထိန္းသိမ္းရန္ႏွင့္ တည္ေဆာက္ရန္ တုိက္တြန္းအားေပးျခင္းႏွင့္ အကူအညီေပးျခင္းတုိ႕ကို လုပ္ေဆာင္ရမည္။ အမ်ိဳးသမီး 
အက်ဥ္းသူမ်ားႏွင့္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားျခင္းမခံရေသာ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ဆက္ဆံျခင္းအတြက္ 
ကုလသမဂၢစည္းကမ္းမ်ား (ဘန္ေကာက္စည္းကမ္း၊ ၂၀၁၀)က “ေထာင္အာဏာပုိင္မ်ားသည္ 
အမ်ိဳးသမီးအက်ဥ္းသူမ်ားထံသုိ႕ လာေရာက္ ေတြ႕ဆံုျခင္းမ်ားကုိ ၎တို႕၏ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာက်န္းမာေရးႏွင့္ 
လူမႈျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးအတြက္ အေရးပါေသာ လုိအပ္ခ်က္တစ္ခုအျဖစ္ အားေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး တတ္ႏိုင္သမွ် 
ပံ့ပုိးေပးရမည္” ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ (စည္းကမ္းအမွတ္ ၄၃)  
19 ျမန္မာႏုိင္ငံ အက်ဥ္းေထာင္လက္စြဲ ပုဒ္မ ၇၈၀ (၁) ကို ၾကည့္ရန္။ အက်ဥ္းက်သူအသစ္တုိင္းအား အယူခံဝင္ရန္ 
ျပင္ဆင္ျခင္း သုိ႕မဟုတ္ အာမခံတင္ျခင္းအတြက္ သူ၏ ေဆြမ်ိဳးမ်ား သုိ႕မဟုတ္ မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္း 
သုိ႕မဟုတ္ ဆက္သြယ္ျခင္း က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္ေသာ ေထာက္ပံ့ပစၥည္းမ်ားအား ခြင့္ျပဳရမည္။ အကယ္၍ 
ေထာင္အာဏာပိုင္မ်ားက သူ၏ ပိုင္ဆုိင္မႈ သုိ႕မဟုတ္ အျခားမိသားစုေရးရာမ်ားအား စီမံခန္႕ခြရဲန္အတြက္ စီစဥ္ရန္ 
သူ႕အတြက္ လုိအပ္သည္ဟု ယူဆလွ်င္ သူ႕အား အင္တာဗ်ဴးမ်ား ေျဖဆုိရန္ သို႕မဟုတ္ သူ၏ မိတ္ေဆြမ်ားသုိ႕ 
စာေရးသားရန္ တစ္ႀကိမ္ သို႕မဟုတ္ ႏွစ္ႀကိမ္ သုိ႕မဟုတ္ ထုိ႕ထက္ပုိ၍ မၾကာခဏ ခြင့္ျပဳရမည္။ 

အဖြ႕ဲအစည္းဆုိင္ရာ က်င့္သုံးမႈမ်ားႏွင့္ ေထာင္၀င္စာေတြ႕ဆုံမႈမ်ား၏ လက္ေတြ႕ 

အေတြ႕အႀကံဳမ်ားအေပၚ ခ်ဥ္းကပ္ထားသည့္ သုေတသနစာတမ္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ 

ေနသည္မ်ားကုိ ဖတ္ရေသာအခါ ဥပေဒတုိ႔ကုိ ျပန္လည္သုံးသပ္ဆန္းစစ္ျခင္းျဖင့္ 

အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္းဟု ေခၚရမည့္ ေျပာင္းလဲေနေသာ 

အေျခအေနမ်ားကုိ ပိုမိုထင္ရွားစြာနားလည္ေစႏုိင္ရန္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည္။ 

မိသားစုမွ ေထာင္၀င္စာ ေတြ႕ဆုံျခင္းက့ဲသုိ႕ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ေငြေၾကး 

အေျခအေနေပၚမူတည္ၿပီး အခြင့္အေရးေပးသည့္ နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ ပံုေဖာ္ထား 

သည္။ 

ဥပေဒႏွင့္ ထုိဥပေဒအား လက္ေတြ႕ႏိႈင္းယွဥ္လုိက္ေသာအခါ ေထာင္ဝင္စာ ေတြ႕ႏုိင္ခြင့္၊ 

အႀကိမ္ေရ20ႏွင္ ့ ၾကာခ်ိန္တုိ႔အရ သတ္မွတ္ေသာ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံမႈ၏ 

အရည္အေသြးကုိ မျဖစ္မေနရွိရန္ သတ္မွတ္ထားေသာ ယာယီႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း 

အရ လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အဆုိပါ ၾကားဝင္စြက္ဖက္မႈမ်ားႏွင့္ဆုိင္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ား 

အတြက္ သက္ေရာက္မႈမရွိေသာ သုိ႔မဟုတ္ ေဝဝါးစြာသာ ဖြင့္ဆုိထားေသာ 

အသက္မဝင္သည့္ ဥပေဒႏွင့္ သက္ဆုိင္ေနေသာ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔စြာ ႐ႈျမင္ရမည့္ 

                                           
20 ၁၉၉၀ ခုႏွစ္၊ အသက္မျပည့္ေသးသူမ်ားအား ၎တုိ႕၏ လြတ္လပ္ခြင့္ ရုပ္သိမ္းျခင္းမွ ကာကြယ္ျခင္းအတြက္ 
ကုလသမဂၢ စည္းကမ္းမ်ား၏ ျခြင္းခ်က္ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္သည္မွာ ကေလးသူငယ္မ်ားကုိ ‘စည္းမ်ဥ္းအရ 
တစ္ပတ္တစ္ႀကိမ္ႏွင့္ တစ္လလွ်င္ တစ္ႀကိမ္ထက္မနည္း’ လာေရာက္ေတြ႕ဆံုရန္ လုိအပ္ၿပီး (စည္းကမ္းအမွတ္ ၆၀) ဖုန္း 
သုိ႕မဟုတ္ စာေရးသား ဆက္သြယ္ျခင္းကုိ ‘သူ သို႕မဟုတ္ သူမ ေရြးခ်ယ္သည့္ သူႏွင့္ အနည္းဆုံး တစ္ပတ္လွ်င္ 
ႏွစ္ႀကိမ္’ လုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္သည္။ အာဏာပုိင္ မဟုတ္ေသာ္လည္း ကုလသမဂၢစီမံကိန္းဝန္ေဆာင္မႈရံုး၏ 
အက်ဥ္းေထာင္စီစဥ္ျခင္းအတြက္ နည္းပညာဆုိင္ရာ လမ္းညႊန္၊ ဆက္ဆံေရးအတြက္ အနိမ့္ဆုံး 
စံစည္းကမ္းမ်ားအေပၚတြင္ အေျခခံထားေသာ နည္းပညာဆုိင္ရာႏွင့္ လုပ္ငန္းပိုင္းဆုိင္ရာ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားစရာမ်ားတြင္ ‘ဤလက္စြစဲာအုပ္၏ စာေရးသူမ်ား၏ ကၽြမ္းက်င္ေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားတြင္ 
ေတြ႕ဆံုမႈမ်ားအတြက္ ေထာက္ပ့ံေပးထားသည္မ်ားသည္ အက်ဥ္းသားတစ္ဦးသို႕ ရက္သတၱႏွစ္ပတ္တုိင္းတြင္ 
တစ္နာရီၾကာ ေတြ႕ဆုံမႈအတြက္ထက္ မေလ်ာ့နည္းသင့္၊ ျဖစ္ႏုိင္သမွ် အတုိင္းအတာအထိ ပိုမို ေတြ႕ဆံုႏုိင္ရန္အတြက္ 
သင့္ေလ်ာ္ေအာင္ ႀကိဳးစားစီစဥ္ေပးသင့္သည္။ အထူးသျဖင့္ အေရအတြက္အားျဖင့္ ပိုနည္းၿပီး မိသားစုႏွင့္ ေဝးကြာေသာ 
ေနရာမ်ားတြင္ရိွသည့္ အမ်ိဳးသမီးအက်ဥ္းေထာင္မ်ားကိစၥတြင္ ေတြ႕ဆံုခ်ိန္နာရီကုိ ပုိၾကာေအာင္ 
ႀကိဳးစားစီစဥ္ေပးသင့္သည္’ ဟု ေဖာ္ျပထားးသည္။ (ႏွာ. ၁၂၇) 
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အခ်က္ကုိ ေပၚလြင္လာေစသည္ ။ ထုိနည္းတူ ပထဝီအေနအထား၊ နည္းပညာႏွင့္ 

ရင္းျမစ္မ်ားအေပၚ အေျခခံထားသည့္ အဖြ႕ဲအစည္းအတြင္း ကြာဟခ်က္မ်ားႏွင့္ 

နည္းပညာဆုိင္ရာ အေျခအေနမ်ားက ပထဝီဆုိင္ရာႏွင့္ ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ အတားအဆီး 

မ်ား၊ ေလဝင္ေလထြက္စနစ္၊ အနံ႕အသက္၊ အပူခ်ိန္၊ သီးသန္႕လြတ္လပ္မႈ 

(ဆုိလိုသည္မွာ လူဦးေရ ထူထပ္ျခင္း၊ အျခားအက်ဥ္းသားမ်ား၊ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံ 

သူမ်ားႏွင့္ ေထာင္အေစာင့္မ်ား ရိွေနျခင္း)ႏွင့္ ဆူညံသံတုိ႕၏ အေရးပါမႈတုိ႕ကုိ 

ညႊန္ျပထားသည္။ 

 

ၾကာခ်ိန္ႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား 

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဥပေဒအရ အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ ၎တုိ႕၏ မိသားစုဝင္မ်ား၊ 

မိတ္ေဆြမ်ားအၾကား လံုေလာက္သည့္ မၾကာခဏ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံေသာ ေထာင္ဝင္ 

စာေတြ႕ဆုံမႈမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈမ်ား ရိွရန္ လုိအပ္သည္။21 နယ္လ္ဆင္မန္ဒဲလား 

စည္းမ်ဥ္းအရ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံမႈမ်ားႏွင္ ့ စာေရးဆက္သြယ္မႈမ်ားသည္ တစ္ႀကိမ္ 

ႏွင္ ့ တစ္ႀကိမ္အၾကား ပံုမွန္ကာလတစ္ခု ျဖစ္ရန္ လုိအပ္သည္။ ဤသုံးသပ္ခ်က္သည္ 

ထုိကိစၥမ်ားအား အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ ေဖာ္ျပထားေသာ ဥေရာပ လူ႕အခြင့္အေရး 

တရားရုံး၏ တရားစီရင္မႈေပၚတြင္ ခ်ဥ္းကပ္ထားသည္။ လူ႕အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ဥေရာပ 

သေဘာတူညီခ်က္၏ အပုိဒ္၈ႏွင့္ ၎၏ တရားဝင္ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအား အသိအမွတ္ 

ျပဳထားသည့္ ျခြင္းခ်က္မ်ားအရ ထုိကဲ့သုိ႕ ကန္႕သတ္ထားေသာ အကဲျဖတ္မႈမ်ားအား 

                                           
21 နယ္လ္ဆင္မန္ဒလဲား စည္းကမ္းမ်ား၏ စည္းကမ္းအမွတ္ ၅၈။ (၁) အက်ဥ္းသားမ်ားအား ၎တုိ႕၏ မိသားစုႏွင့္ 
မိတ္ေဆြမ်ားကုိ ပုံမွန္ ဆက္သြယ္ႏိုင္ရန္အတြက္ လုံေလာက္ေသာ ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ ခြင့္ျပဳရမည္။ … မစ္ဂယ္အိန္ဂ်ယ္ 
အက္စထရယ္လာႏွင့္ ဥရုေဂြးႏုိင္ငံ၊ Comm. No. 74/1980, U.N. Doc. CCPR/C/OP/2 at 93 (1990)၊ စာပုိဒ ္၉၂၊ 
‘အထူးသျဖင့္ အက်ဥ္းသားမ်ားအား ၎တုိ႕၏ မိသားစုႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာရိွေသာ မိတ္ေဆြမ်ားကုိ ပုံမွန္ 
အခ်ိန္အတုိင္းအတာတုိင္းတြင္ စာေရးသားဆက္သြယ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္းအတြက္ လံုေလာက္ေသာ ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ 
ခြင့္ျပဳရမည္။’ 

ပုဂၢလိကႏွင့္ မိသားစုဘဝဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးဟူေသာ ေဘာင္အတြင္း၌ အဓိက 

အားျဖင့္ အကဲျဖတ္ထားသည္။22 ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျမန္မာအက်ဥ္းေထာင္လက္စြဲ၏ ပုဒ္မ 

၇၈၄ (၅)က ေထာင္ဝင္စာ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံသူမ်ားအား မိနစ္ ၂၀ထက္ ပို၍ 

ေတြ႕ခြင့္မေပးထားပါ။ သုိ႕ေသာ္ ေထာင္အာဏာပုိင္မ်ား၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ ၾကာခ်ိန္ကုိ 

တုိးျမွင့္ေကာင္း တုိးျမွင့္ႏိုင္ပါသည္။ အႀကိမ္ေရႏွင့္ ၾကာခ်ိန္သည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ 

အနိမ့္ဆုံး စံႏႈန္းမ်ားႏွင့့္ ကိုက္ညီျခင္း မရိွပါ။23 

ဥေရာပမွ အမႈတစ္ခုျဖစ္ေသာ ခိုရုိရွန္ကုိ ႏွင္ ့ ရုရွားႏိုင္ငံ (၄၁၄၁၈/ ၀၄၊ ၃၀ ဇြန္ 

၂၀၁၅)အမႈသည္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာႏွင့္ ေဒသတြင္း ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ပုိင္ခြင့္ရိွေသာ 

အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၏ ယေန႕ထိတုိင္ ေျခေျချမစ္ျမစ္အျဖစ္ဆုံးေသာ အမႈစစ္ေဆးျခင္း 

ဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးခ်က္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ဤအမႈတြင္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ႏွစ္ႀကိမ္ႏႈန္းျဖင့္ 

ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံခြင့္ကုိ အသနားခံျခင္းျဖစ္စဥ္ ပါဝင္သည္။ ဥေရာပစံႏႈန္းမ်ားကုိ 

ေလ့လာပါက တရားရုံးအေနျဖင့္ ဥေရာပအက်ဥ္းေထာင္စည္းကမ္းမ်ားသည္ “တတ္ႏုိင္ 

သမွ် မၾကာခဏႏွင့္ ပံုမွန္ အေျခအေနအတုိင္း တတ္စြမ္းသမွ်” ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ခြင့္ 

ျပဳရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း မီးေမာင္းထိုးျပထားသည္။ (စာပိုဒ္ ၁၃၄) ဥေရာပႏုိင္ငံမ်ား 

ေကာင္စီ (Council of Europe states)၏ အေလ့အထမ်ားအား စစ္တမ္းေကာက္ေသာ 

                                           
22 လူ႕အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ဥေရာပ သေဘာတူညီခ်က္၏ အပိုဒ္၈.၂။ ဥပေဒႏွင့္ ညီညြတ္ေသာ အေျခအေနမွအပ 
ထုိအခြင့္အေရးကုိ က်င့္သုံးရာတြင္ အာဏာပုိင္တစ္ေယာက္ကမွ် စြက္ဖက္ျခင္း မျပဳလုပ္ရ။ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရး 
အက်ိဳးစီးပြား၊ လူထုလုံျခံဳေရး သို႕မဟုတ္ ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးေကာင္းမြန္မႈတုိ႕တြင္ မနာခံမႈ သုိ႕မဟုတ္ ျပစ္မႈကို 
တားဆီးရန္အတြက္၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ စာရိတၱကုိ ကာကြယ္ရန္အတြက္၊ သုိ႕မဟုတ္ အျခားသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ 
လြတ္လပ္မႈမ်ားကုိ ကာကြယ္ရန္အတြက္ ဒီမိုကရက္တစ္ လူအဖြ႕ဲအစည္းအတြက္ လုိအပ္သည္။ မက္စီနာႏွင့္ 
အီတလီႏိုင္ငံ (အမွတ္ ၂)၊ ၅၄၉၈/၉၄၊ §၆၂၊ ဥေရာပလူ႕အခြင့္အေရးကြန္ဗင္းရွင္း ၂၀၀၀X။  
23 မြိဳင္ေဆးယက္ဗ္ႏွင့္ ရုရွားႏုိင္ငံ၊ ၆၂၉၃၆/၀၀၊ ၉ ေအာက္တုိဘာ ၂၀၀၈။ အဖမ္းခံရၿပီး ပထမကုိးလအတြင္း မည္သည့္ 
လာေရာက္ေတြ႕ဆံုမႈမွ် မရွိ။ ထုိ႕ေနာက္ တစ္လလွ်င္ ေတြ႕ဆံုႀကိမ္ ႏွစ္ႀကိမ္၊ တစ္ႀကိမ္လွ်င္ တစ္နာရီ။ မွန္မ်ားျဖင့္ 
ျခားထားေသာ ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ အတားအဆီး၏ မမွန္ကန္ေသာ စည္းၾကပ္မႈ။ တစ္ခုစီသည္ ပုဒ္မ ၈၏ ျပ႒ာန္းခ်က္ကုိ 
ခ်ိဳးေဖာက္ေနသည္။ 
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အခ်က္ကုိ ေပၚလြင္လာေစသည္ ။ ထုိနည္းတူ ပထဝီအေနအထား၊ နည္းပညာႏွင့္ 

ရင္းျမစ္မ်ားအေပၚ အေျခခံထားသည့္ အဖြ႕ဲအစည္းအတြင္း ကြာဟခ်က္မ်ားႏွင့္ 

နည္းပညာဆုိင္ရာ အေျခအေနမ်ားက ပထဝီဆုိင္ရာႏွင့္ ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ အတားအဆီး 

မ်ား၊ ေလဝင္ေလထြက္စနစ္၊ အနံ႕အသက္၊ အပူခ်ိန္၊ သီးသန္႕လြတ္လပ္မႈ 

(ဆုိလိုသည္မွာ လူဦးေရ ထူထပ္ျခင္း၊ အျခားအက်ဥ္းသားမ်ား၊ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံ 

သူမ်ားႏွင့္ ေထာင္အေစာင့္မ်ား ရိွေနျခင္း)ႏွင့္ ဆူညံသံတုိ႕၏ အေရးပါမႈတုိ႕ကုိ 

ညႊန္ျပထားသည္။ 

 

ၾကာခ်ိန္ႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား 

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဥပေဒအရ အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ ၎တုိ႕၏ မိသားစုဝင္မ်ား၊ 

မိတ္ေဆြမ်ားအၾကား လံုေလာက္သည့္ မၾကာခဏ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံေသာ ေထာင္ဝင္ 

စာေတြ႕ဆုံမႈမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈမ်ား ရိွရန္ လုိအပ္သည္။21 နယ္လ္ဆင္မန္ဒဲလား 

စည္းမ်ဥ္းအရ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံမႈမ်ားႏွင္ ့ စာေရးဆက္သြယ္မႈမ်ားသည္ တစ္ႀကိမ္ 

ႏွင္ ့ တစ္ႀကိမ္အၾကား ပံုမွန္ကာလတစ္ခု ျဖစ္ရန္ လုိအပ္သည္။ ဤသုံးသပ္ခ်က္သည္ 

ထုိကိစၥမ်ားအား အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ ေဖာ္ျပထားေသာ ဥေရာပ လူ႕အခြင့္အေရး 

တရားရုံး၏ တရားစီရင္မႈေပၚတြင္ ခ်ဥ္းကပ္ထားသည္။ လူ႕အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ဥေရာပ 

သေဘာတူညီခ်က္၏ အပုိဒ္၈ႏွင့္ ၎၏ တရားဝင္ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအား အသိအမွတ္ 

ျပဳထားသည့္ ျခြင္းခ်က္မ်ားအရ ထုိကဲ့သုိ႕ ကန္႕သတ္ထားေသာ အကဲျဖတ္မႈမ်ားအား 

                                           
21 နယ္လ္ဆင္မန္ဒလဲား စည္းကမ္းမ်ား၏ စည္းကမ္းအမွတ္ ၅၈။ (၁) အက်ဥ္းသားမ်ားအား ၎တုိ႕၏ မိသားစုႏွင့္ 
မိတ္ေဆြမ်ားကုိ ပုံမွန္ ဆက္သြယ္ႏိုင္ရန္အတြက္ လုံေလာက္ေသာ ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ ခြင့္ျပဳရမည္။ … မစ္ဂယ္အိန္ဂ်ယ္ 
အက္စထရယ္လာႏွင့္ ဥရုေဂြးႏုိင္ငံ၊ Comm. No. 74/1980, U.N. Doc. CCPR/C/OP/2 at 93 (1990)၊ စာပုိဒ ္၉၂၊ 
‘အထူးသျဖင့္ အက်ဥ္းသားမ်ားအား ၎တုိ႕၏ မိသားစုႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာရိွေသာ မိတ္ေဆြမ်ားကုိ ပုံမွန္ 
အခ်ိန္အတုိင္းအတာတုိင္းတြင္ စာေရးသားဆက္သြယ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္းအတြက္ လံုေလာက္ေသာ ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ 
ခြင့္ျပဳရမည္။’ 

ပုဂၢလိကႏွင့္ မိသားစုဘဝဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးဟူေသာ ေဘာင္အတြင္း၌ အဓိက 

အားျဖင့္ အကဲျဖတ္ထားသည္။22 ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျမန္မာအက်ဥ္းေထာင္လက္စြဲ၏ ပုဒ္မ 

၇၈၄ (၅)က ေထာင္ဝင္စာ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံသူမ်ားအား မိနစ္ ၂၀ထက္ ပို၍ 

ေတြ႕ခြင့္မေပးထားပါ။ သုိ႕ေသာ္ ေထာင္အာဏာပုိင္မ်ား၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ ၾကာခ်ိန္ကုိ 

တုိးျမွင့္ေကာင္း တုိးျမွင့္ႏိုင္ပါသည္။ အႀကိမ္ေရႏွင့္ ၾကာခ်ိန္သည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ 

အနိမ့္ဆုံး စံႏႈန္းမ်ားႏွင့့္ ကိုက္ညီျခင္း မရိွပါ။23 

ဥေရာပမွ အမႈတစ္ခုျဖစ္ေသာ ခိုရုိရွန္ကုိ ႏွင္ ့ ရုရွားႏိုင္ငံ (၄၁၄၁၈/ ၀၄၊ ၃၀ ဇြန္ 

၂၀၁၅)အမႈသည္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာႏွင့္ ေဒသတြင္း ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ပုိင္ခြင့္ရိွေသာ 

အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၏ ယေန႕ထိတုိင္ ေျခေျချမစ္ျမစ္အျဖစ္ဆုံးေသာ အမႈစစ္ေဆးျခင္း 

ဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးခ်က္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ဤအမႈတြင္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ႏွစ္ႀကိမ္ႏႈန္းျဖင့္ 

ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံခြင့္ကုိ အသနားခံျခင္းျဖစ္စဥ္ ပါဝင္သည္။ ဥေရာပစံႏႈန္းမ်ားကုိ 

ေလ့လာပါက တရားရုံးအေနျဖင့္ ဥေရာပအက်ဥ္းေထာင္စည္းကမ္းမ်ားသည္ “တတ္ႏုိင္ 

သမွ် မၾကာခဏႏွင့္ ပံုမွန္ အေျခအေနအတုိင္း တတ္စြမ္းသမွ်” ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ခြင့္ 

ျပဳရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း မီးေမာင္းထိုးျပထားသည္။ (စာပိုဒ္ ၁၃၄) ဥေရာပႏုိင္ငံမ်ား 

ေကာင္စီ (Council of Europe states)၏ အေလ့အထမ်ားအား စစ္တမ္းေကာက္ေသာ 

                                           
22 လူ႕အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ဥေရာပ သေဘာတူညီခ်က္၏ အပိုဒ္၈.၂။ ဥပေဒႏွင့္ ညီညြတ္ေသာ အေျခအေနမွအပ 
ထုိအခြင့္အေရးကုိ က်င့္သုံးရာတြင္ အာဏာပုိင္တစ္ေယာက္ကမွ် စြက္ဖက္ျခင္း မျပဳလုပ္ရ။ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရး 
အက်ိဳးစီးပြား၊ လူထုလုံျခံဳေရး သို႕မဟုတ္ ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးေကာင္းမြန္မႈတုိ႕တြင္ မနာခံမႈ သုိ႕မဟုတ္ ျပစ္မႈကို 
တားဆီးရန္အတြက္၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ စာရိတၱကုိ ကာကြယ္ရန္အတြက္၊ သုိ႕မဟုတ္ အျခားသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ 
လြတ္လပ္မႈမ်ားကုိ ကာကြယ္ရန္အတြက္ ဒီမိုကရက္တစ္ လူအဖြ႕ဲအစည္းအတြက္ လုိအပ္သည္။ မက္စီနာႏွင့္ 
အီတလီႏိုင္ငံ (အမွတ္ ၂)၊ ၅၄၉၈/၉၄၊ §၆၂၊ ဥေရာပလူ႕အခြင့္အေရးကြန္ဗင္းရွင္း ၂၀၀၀X။  
23 မြိဳင္ေဆးယက္ဗ္ႏွင့္ ရုရွားႏုိင္ငံ၊ ၆၂၉၃၆/၀၀၊ ၉ ေအာက္တုိဘာ ၂၀၀၈။ အဖမ္းခံရၿပီး ပထမကုိးလအတြင္း မည္သည့္ 
လာေရာက္ေတြ႕ဆံုမႈမွ် မရွိ။ ထုိ႕ေနာက္ တစ္လလွ်င္ ေတြ႕ဆံုႀကိမ္ ႏွစ္ႀကိမ္၊ တစ္ႀကိမ္လွ်င္ တစ္နာရီ။ မွန္မ်ားျဖင့္ 
ျခားထားေသာ ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ အတားအဆီး၏ မမွန္ကန္ေသာ စည္းၾကပ္မႈ။ တစ္ခုစီသည္ ပုဒ္မ ၈၏ ျပ႒ာန္းခ်က္ကုိ 
ခ်ိဳးေဖာက္ေနသည္။ 
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အခါ အနိမ့္ဆုံး ေတြ႕ဆုံခြင့္သည္ တစ္လတစ္ႀကိမ္ထက္ မေလ်ာ့နည္းသင့္ေၾကာင္းကုိ 

ေယဘုယ်အားျဖင့္ လက္ခံထားၾကေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ (စာပိုဒ္ ၁၃၅) 

ထုိအမႈတြင္ ကန္႕သတ္ခ်က္မ်ား၏ သက္ေရာက္မႈအား ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီး 

“သူ႕မိသားစုႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈကုိ ထိန္းသိမ္းထားျခင္းသည္ ပါဝင္သူအားလုံးအတြက္ 

အလြန္အေရးႀကီးခ်ိန္တြင္ သူ၏ သားႏွင့္ သက္ရြယ္ႀကီး မိဘမ်ားအား 

ဆက္သြယ္မႈမ်ားကုိ အခ်ိန္တစ္ခ်ိန္အတြင္း ထိန္းသိမ္းရန္”မွာ ေလွ်ာက္ထားသူအတြက္ 

ခက္ခေဲၾကာင္းကုိ တရားရုံးက လက္ခံခဲ့သည္။ (စာပိုဒ္ ၁၄၇) တရားရုံးက ေအာက္ပါ 

အကဲျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ မွ်တမႈမရိွဟု ဆက္လက္ စြဲကိုင္ထားခဲ့သည္_  

ေလွ်ာက္ထားသူႏွင့္ ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ တုိက္ရုိက္ဆက္သြယ္မႈအား လုံးဝ 

တားျမစ္ထားျခင္းႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခ်ိန္အတြင္း ၾကားႏုိင္ေလာက္ေသာ အကြာအေဝး 

တြင္ အေစာင့္တစ္ေယာက္ ရိွေနျခင္းမွာ ေလွ်ာက္ထားသူအတြက္ 

သူ႕သားျဖစ္သူ၏ ငယ္ရြယ္ေသာ ဘဝအခ်ိန္တြင္ အေရးပါေသာ အခ်ိန္အတြင္း 

သားျဖစ္သူႏွင့္ ရင္းႏီွးမႈတည္ေဆာက္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေအာင ္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္း 

ျဖစ္သည္။ ထုိ႕ျပင္ သူ၏ သက္ရြယ္ႀကီးဖခင္ျဖစ္သူကုိယ္တုိင္ ေထာင္ဝင္စာ 

လာေရာက္ေတြ႕ဆုံႏိုင္ခ်ိန္တြင္ ဖခင္ျဖစ္သူႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈမ်ားအေပၚ 

အဆိုးသေဘာေဆာင္ေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ခဲ့သည္။ ထုိ႕ျပင္ 

အရြယ္ေရာက္ၿပီးေသာ ေထာင္ဝင္စာလာေရာက္ေတြ႕ဆုံသူမ်ား၏ အေရ 

အတြက္ကုိ ကန္႕သတ္ထားျခင္းႏွင့္ တရားဝင္ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံသည့္ 

အႀကိမ္ေရ နည္းပါးျခင္းတုိ႕ေၾကာင့္ ထိုအခ်ိန္ကာလတစ္ေလွ်ာက္တြင္ သူ၏ 

ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ားႏွင့္ မိသားစုဝင္မ်ားသည္ သူ႕ထံသုိ႕ 

လာေရာက္ေတြ႕ဆုံရန ္မျဖစ္ႏိုင္သည္မွာ ထင္ရွားသည္။ 

တရားသူႀကီးမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ပင္တုိ ဒီ အယ္လ္ဘာကာရက္ႏွင့္ တပ္ကုိဗစ္ခ္တုိ႕သည္ 

သူတုိ႕၏ ပူးေပါင္း သေဘာတူညေီၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်က္တြင္ ထုိအေၾကာင္းျပခ်က္ကုိ 

အက်ယ္ခ်ဲ႕ ရွင္းျပထားၾကသည္။ လူမႈဘဝထဲသုိ႕ ျပန္လည္ဝင္ဆန္႕ျခင္း၏ သက္ဆိုင္မႈ 

ကုိ ေထာင္တစ္သက္ ျပစ္ဒဏ္က်ခံရသည့္ အက်ဥ္းသားမ်ား၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ 

အျဖစ္ ေဆြးေႏြးရာတြင္ (စာပိုဒ္ ၄) တရားသူႀကီးမ်ားက ညႊန္ျပသည္မွာ ထိုမူဝါဒမ်ား 

သည္ အက်ဥ္းသားမိသားစု၏ ဘဝမ်ားကုိလည္း နက္ရိႈင္းစြာ ထိခုိက္ေစၿပီး ဆက္ဆံေရး 

မ်ားသည္လည္း အဓိပၸာယ္ရိွေသာ ဆက္သြယ္မႈမရိွေသာေၾကာင့္ ဆုိးရြားလာသည္။ 

(စာပိုဒ္ ၁၅) တရားသူႀကီးမ်ားက အထူးသျဖင့္ ျပတ္ျပတ္သားသား ေဖာ္ျပထားသည္မွာ 

“အက်ဥ္းသားမ်ားအား မိသားစုက ေျခာက္လတစ္ႀကိမ္သာ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံခြင့္ျပဳ 

သည့္ စည္းကမ္းမွာ လူမဆန္သည့္ စည္းကမ္းသာ ျဖစ္သည္” ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ (စာပိုဒ္ 

၁၃) 

ေတြ႕ဆံုခြင္ ့ အႀကိမ္ေရအတြက္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တရားသူႀကီးမ်ားသည္ “တုိင္းျပည္ 

အမ်ားအျပားတြင္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ၿပီးေသာ အက်ဥ္းသားမ်ားအား လစဥ္ မိသားစုတစ္စု 

ထက္ပို၍ ေတြ႕ဆုံခြင့္ျပဳထားၿပီး ႏိုင္င ံ ဆယ့္တစ္ႏုိင္ငံတြင္ ေဆြမ်ိဳးရင္းျခာမ်ားကုိ 

အပတ္စဥ ္ေတြ႕ဆုံခြင့္ျပဳေၾကာင္း (စာပုိဒ္ ၁၉)၊ ဥေရာပႏိုင္ငံအမ်ားစုက သေဘာတူညီမႈ 

တုိးပြားလာသည္မွာလည္း အက်ဥ္းသားမ်ားအား မိသားစုက လတုိင္း တစ္ႀကိမ္မွ 

ေလးႀကိမ္အၾကား လာေရာက္ေတြ႕ဆုံခြင့္ကို ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေပးထားေၾကာင္း 

(စာပိုဒ္ ၂၀)” ကို ဆုံးျဖတ္ၾကသည္။ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ား၏ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ 

သေဘာတူညီေသာ တရားသူႀကီးမ်ားက ရွင္းျပသည္မွာ_ 

ပုဒ္မ ၈အရ မိသားစုက ပံုမွန္လာေရာက္ေတြ႕ဆုံျခင္းသည ္ အက်ဥ္းသားႏွင့္ 

မိသားစုဝင္မ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္တစ္ခုျဖစ္သည္။ အထူးအခြင့္အေရးတစ္ခု မဟုတ္။ 

ဥပေဒသည္ မိသားစု လာေရာက္ေတြ႕ဆုံႏိုင္သည္ ့ အနည္းဆုံး အႀကိမ္ 

အေရအတြက္ကုိ ျပ႒ာန္းသင့္သည္။ သုိ႕ေသာ္ အမ်ားဆုံး အႀကိမ္ 

အေရအတြက္ကုိ မျပ႒ာန္းသင့္။ ေထာင္တစ္သက္ သုိ႕မဟုတ္ ကာလရွည ္

ေထာင္ဒဏ္က်ခံရေသာ အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ အျခား ျပစ္ဒဏ္က် 
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အခါ အနိမ့္ဆုံး ေတြ႕ဆုံခြင့္သည္ တစ္လတစ္ႀကိမ္ထက္ မေလ်ာ့နည္းသင့္ေၾကာင္းကုိ 

ေယဘုယ်အားျဖင့္ လက္ခံထားၾကေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ (စာပိုဒ္ ၁၃၅) 

ထုိအမႈတြင္ ကန္႕သတ္ခ်က္မ်ား၏ သက္ေရာက္မႈအား ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီး 

“သူ႕မိသားစုႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈကုိ ထိန္းသိမ္းထားျခင္းသည္ ပါဝင္သူအားလုံးအတြက္ 

အလြန္အေရးႀကီးခ်ိန္တြင္ သူ၏ သားႏွင့္ သက္ရြယ္ႀကီး မိဘမ်ားအား 

ဆက္သြယ္မႈမ်ားကုိ အခ်ိန္တစ္ခ်ိန္အတြင္း ထိန္းသိမ္းရန္”မွာ ေလွ်ာက္ထားသူအတြက္ 

ခက္ခေဲၾကာင္းကုိ တရားရုံးက လက္ခံခဲ့သည္။ (စာပိုဒ္ ၁၄၇) တရားရုံးက ေအာက္ပါ 

အကဲျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ မွ်တမႈမရိွဟု ဆက္လက္ စြဲကိုင္ထားခဲ့သည္_  

ေလွ်ာက္ထားသူႏွင့္ ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ တုိက္ရုိက္ဆက္သြယ္မႈအား လုံးဝ 

တားျမစ္ထားျခင္းႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခ်ိန္အတြင္း ၾကားႏုိင္ေလာက္ေသာ အကြာအေဝး 

တြင္ အေစာင့္တစ္ေယာက္ ရိွေနျခင္းမွာ ေလွ်ာက္ထားသူအတြက္ 

သူ႕သားျဖစ္သူ၏ ငယ္ရြယ္ေသာ ဘဝအခ်ိန္တြင္ အေရးပါေသာ အခ်ိန္အတြင္း 

သားျဖစ္သူႏွင့္ ရင္းႏီွးမႈတည္ေဆာက္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေအာင ္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္း 

ျဖစ္သည္။ ထုိ႕ျပင္ သူ၏ သက္ရြယ္ႀကီးဖခင္ျဖစ္သူကုိယ္တုိင္ ေထာင္ဝင္စာ 

လာေရာက္ေတြ႕ဆုံႏိုင္ခ်ိန္တြင္ ဖခင္ျဖစ္သူႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈမ်ားအေပၚ 

အဆိုးသေဘာေဆာင္ေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ခဲ့သည္။ ထုိ႕ျပင္ 

အရြယ္ေရာက္ၿပီးေသာ ေထာင္ဝင္စာလာေရာက္ေတြ႕ဆုံသူမ်ား၏ အေရ 

အတြက္ကုိ ကန္႕သတ္ထားျခင္းႏွင့္ တရားဝင္ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံသည့္ 

အႀကိမ္ေရ နည္းပါးျခင္းတုိ႕ေၾကာင့္ ထိုအခ်ိန္ကာလတစ္ေလွ်ာက္တြင္ သူ၏ 

ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ားႏွင့္ မိသားစုဝင္မ်ားသည္ သူ႕ထံသုိ႕ 

လာေရာက္ေတြ႕ဆုံရန ္မျဖစ္ႏိုင္သည္မွာ ထင္ရွားသည္။ 

တရားသူႀကီးမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ပင္တုိ ဒီ အယ္လ္ဘာကာရက္ႏွင့္ တပ္ကုိဗစ္ခ္တုိ႕သည္ 

သူတုိ႕၏ ပူးေပါင္း သေဘာတူညေီၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်က္တြင္ ထုိအေၾကာင္းျပခ်က္ကုိ 

အက်ယ္ခ်ဲ႕ ရွင္းျပထားၾကသည္။ လူမႈဘဝထဲသုိ႕ ျပန္လည္ဝင္ဆန္႕ျခင္း၏ သက္ဆိုင္မႈ 

ကုိ ေထာင္တစ္သက္ ျပစ္ဒဏ္က်ခံရသည့္ အက်ဥ္းသားမ်ား၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ 

အျဖစ္ ေဆြးေႏြးရာတြင္ (စာပိုဒ္ ၄) တရားသူႀကီးမ်ားက ညႊန္ျပသည္မွာ ထိုမူဝါဒမ်ား 

သည္ အက်ဥ္းသားမိသားစု၏ ဘဝမ်ားကုိလည္း နက္ရိႈင္းစြာ ထိခုိက္ေစၿပီး ဆက္ဆံေရး 

မ်ားသည္လည္း အဓိပၸာယ္ရိွေသာ ဆက္သြယ္မႈမရိွေသာေၾကာင့္ ဆုိးရြားလာသည္။ 

(စာပိုဒ္ ၁၅) တရားသူႀကီးမ်ားက အထူးသျဖင့္ ျပတ္ျပတ္သားသား ေဖာ္ျပထားသည္မွာ 

“အက်ဥ္းသားမ်ားအား မိသားစုက ေျခာက္လတစ္ႀကိမ္သာ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံခြင့္ျပဳ 

သည့္ စည္းကမ္းမွာ လူမဆန္သည့္ စည္းကမ္းသာ ျဖစ္သည္” ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ (စာပိုဒ္ 

၁၃) 

ေတြ႕ဆံုခြင္ ့ အႀကိမ္ေရအတြက္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တရားသူႀကီးမ်ားသည္ “တုိင္းျပည္ 

အမ်ားအျပားတြင္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ၿပီးေသာ အက်ဥ္းသားမ်ားအား လစဥ္ မိသားစုတစ္စု 

ထက္ပို၍ ေတြ႕ဆုံခြင့္ျပဳထားၿပီး ႏိုင္င ံ ဆယ့္တစ္ႏုိင္ငံတြင္ ေဆြမ်ိဳးရင္းျခာမ်ားကုိ 

အပတ္စဥ ္ေတြ႕ဆုံခြင့္ျပဳေၾကာင္း (စာပုိဒ္ ၁၉)၊ ဥေရာပႏိုင္ငံအမ်ားစုက သေဘာတူညီမႈ 

တုိးပြားလာသည္မွာလည္း အက်ဥ္းသားမ်ားအား မိသားစုက လတုိင္း တစ္ႀကိမ္မွ 

ေလးႀကိမ္အၾကား လာေရာက္ေတြ႕ဆုံခြင့္ကို ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေပးထားေၾကာင္း 

(စာပိုဒ္ ၂၀)” ကို ဆုံးျဖတ္ၾကသည္။ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ား၏ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ 

သေဘာတူညီေသာ တရားသူႀကီးမ်ားက ရွင္းျပသည္မွာ_ 

ပုဒ္မ ၈အရ မိသားစုက ပံုမွန္လာေရာက္ေတြ႕ဆုံျခင္းသည ္ အက်ဥ္းသားႏွင့္ 

မိသားစုဝင္မ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္တစ္ခုျဖစ္သည္။ အထူးအခြင့္အေရးတစ္ခု မဟုတ္။ 

ဥပေဒသည္ မိသားစု လာေရာက္ေတြ႕ဆုံႏိုင္သည္ ့ အနည္းဆုံး အႀကိမ္ 

အေရအတြက္ကုိ ျပ႒ာန္းသင့္သည္။ သုိ႕ေသာ္ အမ်ားဆုံး အႀကိမ္ 

အေရအတြက္ကုိ မျပ႒ာန္းသင့္။ ေထာင္တစ္သက္ သုိ႕မဟုတ္ ကာလရွည ္

ေထာင္ဒဏ္က်ခံရေသာ အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ အျခား ျပစ္ဒဏ္က် 
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အက်ဥ္းသားမ်ားအၾကား သက္ဆိုင္ရာ မိသားစုမ်ား လာေရာက္ေတြ႕ဆုံခြင့္ 

ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကြျဲပားျခားနားမႈ မရွိသင့္။ ထုိ႕ျပင္ မိသားစုမ်ား 

လာေရာက္ေတြ႕ဆုံခြင့္ဟူသည္ ့ အက်ဥ္းသားတစ္ေယာက္၏ အခြင့္အေရး 

သည္ အက်ဥ္းသား တစ္ေယာက္ခ်င္းစီႏွင့္ စပ္ဆိုင္ေသာ ဆက္ဆံမႈႏွင့္ 

လုံျခံဳေရးဆုိင္ရာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈမ်ားအေပၚတြင္ အထူးအေလးေပးၿပီး 

အေျခခံသင့္သည္။ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံမႈ အေပၚ ကန္႕သတ္ထားခ်က္မ်ား 

သည္ မွန္ကန္ေၾကာင္း သက္ေသျပႏုိင္သည့္တုိင္ေအာင္ ကန္႕သတ္ခ်က္မ်ား 

သည္ မိသားစုဘဝအား ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈ အနည္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီး 

သင့္သည္။ မိသားစုႏွင့္ စကားေျပာျခင္းႏွင့္ စာေရးဆက္သြယ္ျခင္းက့ဲသို႕ေသာ 

အျခားနည္းလမ္းမ်ားကုိ ခြင့္ျပဳသင့္သည္။ (စာပိုဒ္ ၁၇) 

ဆန္႕က်င္ဘက္မွာ အထူးသျဖင့္ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံရာတြင္ ေထာင္အရာရွိမ်ား 

ရိွေနရျခင္း က ၎တုိ႕အတြက္ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရသည့္ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးတစ္ခု 

ျဖစ္ေသာ္လည္း အခ်ိန္ႏွင္ ့ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း စီစဥ္မႈမ်ားအရ ‘လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ 

ဆုိင္ရာ ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္မႈ’သည္ ့ အေျခအေန ျဖစ္သည္။24 မွန္ကန္ေၾကာင္း 

သက္ေသျပႏုိင္သည့္ အခ်က္မွာ အဖြ႕ဲအစည္း၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္ မည္သူက 

လာေရာက္ေတြ႕ဆုံႏိုင္သည္၊ အႀကိမ္ေရ မည္မွ် ေတြ႕ဆုံႏိုင္သည္၊ ၾကာခ်ိန္ မည္မွ် 

                                           
24 ဥေရာပလူ႕အခြင့္အေရးကြန္ဗင္းရွင္း၏ အပိုဒ္ ၈.၂ကုိ ၾကည့္ရန္။ ဇီစမစ္ႏွင့္ စနက္ကန္၊ ဥေရာပအက်ဥ္းေထာင္ 
ဥပေဒႏွင့္ မူဝါဒ၏ စည္းမ်ဥ္းမ်ား (OUP ၂၀၀၉)၊ ႏွာ. ၂၃၇။ ‘ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆံုရန္ စီမံေထာက္ပ့ံေပးရသည္ 
အက်ဥ္းေထာင္ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားအား ေလးလံလွေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးဆုိင္ရာ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးကုိ ဖန္တီးေၾကာင္း 
အသိအမွတ္ျပဳသည္။’ ကုလသမဂၢစီမံကိန္းဝန္ေဆာင္မႈရံုး၏ အက်ဥ္းေထာင္စီစဥ္ျခင္းအတြက္ နည္းပညာဆုိင္ရာ 
လမ္းညႊန္၊ ဆက္ဆံေရးအတြက္ အနိမ့္ဆုံး စံစည္းကမ္းမ်ား စာအုပ္တြင္ ၾကည့္ရန္။ ‘ေတြ႕ဆံုသည့္ေနရာမ်ားအတြက္ 
စဥ္းစားသည့္ မူလဒီဇိုင္းသည္ ေထာင္ဝန္ထမ္းမ်ားက အက်ဥ္းသားမ်ားအား ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ လံုျခံဳေရး 
ထိန္းသိမ္းျခင္းတုိ႕ကို လုပ္ေဆာင္ေနစဥ္ အက်ဥ္းသားမ်ား၏ ပုဂၢိဳလ္ေရးလြတ္လပ္ခြင့္ကုိ ထိန္းသိမ္းေပးမည္ျဖစ္သည္။ 
အက်ဥ္းေထာင္၏ ေတြ႕ဆုံသည့္ေနရာမ်ားသည္ အက်ဥ္းေထာင္၏ လုံျခံဳေရးလုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အက်ဥ္းသားႏွင့္ 
၎တုိ႕၏ မိသားစုမ်ားအၾကား အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ျခင္းအတြက္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ 
ပံ့ပုိးခ်က္မ်ားအၾကားတြင္ မွ်ေျခ ရိွရမည္။’ (ႏွာ. ၁၂၆)  

ေတြ႕ဆုံႏိုင္သည္တုိ႕ကုိ ကန္႕သတ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ တုိင္းျပည္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား 

ကဲ့သုိ႕ပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္လည္း အက်ဥ္းေထာင္အရာရိွမ်ားက ခြင့္ျပဳထားသည္မ်ားမွာ 

အနိမ့္ဆုံးစံႏႈန္းမ်ားေအာက္ပင ္ ေလ်ာ့နည္းေနသည္။ ေဆြးေႏြးခဲ့သလုိပင္ ဥပေဒ၏ 

က်ယ္ျပန္႕မႈသည္ (အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ ကိစၥမ်ားကုိ ႀကံဳခဲ့ဖူးေသာ အေတြ႕အႀကံဳမ်ား 

အရ) ပုဂၢိဳလ္ေရးအက်ိဳးအျမတ္အတြက္ ေခါင္းပံုျဖတ္ျခင္းႏွင့္ ေထာင္ဝန္ထမ္းမ်ား၏ 

(စိတ္ေနစိတ္ထားႏွင့္ အဆက္အသြယ္မ်ားအေပၚ မူတည္ၿပီး ေတြ႕ဆုံမႈမ်ား၏ 

အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္) စိတ္ထင္ရာ ဆုံးျဖတ္ၿပီး လုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္ 

ဧည့္သည္မ်ား၊ အက်ဥ္းသားမ်ားအား အလြသဲံုးစားလုပ္ျခင္းမ်ားအတြက္ အလြန္ေဝဝါး 

လွေသာေၾကာင့္ ဥပေဒအေနႏွင့္ ေန႔စဥ္ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ အေသးအဖြဲ ကိစၥမ်ားအား 

ျဖစ္သုိ႔ျဖစ္မည္ကုိ ခန္႔မွန္းရန္ႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းတက် ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းကုိ လုပ္ေဆာင္ရန္ 

မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ 

အျငင္းပြားဖြယ္ရာမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ အက်ဥ္းေထာင္လက္စြဲ၏ အပုိဒ္ ၇၈၃ (၂)တြင္ 

ထုိအာဏာအားလုံးအား ကန္႕သတ္မထားဘဲ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံမႈအားလုံးသည ္

ေထာင္မွဴး၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ လုိအပ္သည္ဟုသာ ေဖာ္ျပထားသည္။ ဥေရာပႏုိင္ငံမ်ားရွိ 

အမႈမ်ားတြင္လည္း အလားတူျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ ကန္႕သတ္မထားေသာ ကိုယ္ပိုင္ 

ဆုံးျဖတ္ခြင့္ကုိ ေပးထားၿပီး ၎တုိ႕၏ က်င့္သုံးေနမႈပါဝင္ေသာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားခ်က္ 

မ်ားသည္ ရွင္းလင္းမႈ ကင္းမဲ့လ်က္ စိတ္ထင္ရာလုပ္မႈမ်ားအား လုံေလာက္ေသာ 

ကာကြယ္မႈကုိ မပံ့ပုိးထားေပးဟု ယူဆခံရသည္။ ထို႕ေၾကာင္ ့အလားတူျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား 

သည္ ဥပေဒႏွင့္ ဆန္႕က်င္ေနသည္။25 

ဤေနရာတြင္ အဓိကစည္းမ်ဥ္းမွာေထာင္ဝင္စာ PCWOWႏွင့္ စပ္ဆိုင္ေသာ 

အခြင့္အေရးမ်ားအား ရပုိင္ခြင့္မ်ားဟု ရႈျမင္ရန္ႏွင္ ့ အထူးအခြင့္အေရးမ်ား၊ ဆုေပးျခင္း 

                                           
25 လူပ္ဆာႏွင့္ ရုိေမးနီးယားႏုိင္ငံ၊ အမွတ္ ၁၀၃၃၇/၀၄၊ §§ ၃၂ႏွင့္ ၃၄၊ ဥေရာပလူ႕အခြင့္အေရးကြန္ဗင္းရွင္း ၂၀၀၆ႏွင့္ 
အယ္လ္နာရွစ္ႏွင့္ ဘူေဂးရီးယားႏုိင္ငံ၊ အမွတ္ ၅၀၉၆၃/၉၉၊ § ၁၁၉၊ ၂၀ ဇြန္ ၂၀၀၂။ 
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အက်ဥ္းသားမ်ားအၾကား သက္ဆိုင္ရာ မိသားစုမ်ား လာေရာက္ေတြ႕ဆုံခြင့္ 

ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကြျဲပားျခားနားမႈ မရွိသင့္။ ထုိ႕ျပင္ မိသားစုမ်ား 

လာေရာက္ေတြ႕ဆုံခြင့္ဟူသည္ ့ အက်ဥ္းသားတစ္ေယာက္၏ အခြင့္အေရး 

သည္ အက်ဥ္းသား တစ္ေယာက္ခ်င္းစီႏွင့္ စပ္ဆိုင္ေသာ ဆက္ဆံမႈႏွင့္ 

လုံျခံဳေရးဆုိင္ရာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈမ်ားအေပၚတြင္ အထူးအေလးေပးၿပီး 

အေျခခံသင့္သည္။ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံမႈ အေပၚ ကန္႕သတ္ထားခ်က္မ်ား 

သည္ မွန္ကန္ေၾကာင္း သက္ေသျပႏုိင္သည့္တုိင္ေအာင္ ကန္႕သတ္ခ်က္မ်ား 

သည္ မိသားစုဘဝအား ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈ အနည္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီး 

သင့္သည္။ မိသားစုႏွင့္ စကားေျပာျခင္းႏွင့္ စာေရးဆက္သြယ္ျခင္းက့ဲသို႕ေသာ 

အျခားနည္းလမ္းမ်ားကုိ ခြင့္ျပဳသင့္သည္။ (စာပိုဒ္ ၁၇) 

ဆန္႕က်င္ဘက္မွာ အထူးသျဖင့္ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံရာတြင္ ေထာင္အရာရွိမ်ား 

ရိွေနရျခင္း က ၎တုိ႕အတြက္ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရသည့္ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးတစ္ခု 

ျဖစ္ေသာ္လည္း အခ်ိန္ႏွင္ ့ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း စီစဥ္မႈမ်ားအရ ‘လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ 

ဆုိင္ရာ ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္မႈ’သည္ ့ အေျခအေန ျဖစ္သည္။24 မွန္ကန္ေၾကာင္း 

သက္ေသျပႏုိင္သည့္ အခ်က္မွာ အဖြ႕ဲအစည္း၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္ မည္သူက 

လာေရာက္ေတြ႕ဆုံႏိုင္သည္၊ အႀကိမ္ေရ မည္မွ် ေတြ႕ဆုံႏိုင္သည္၊ ၾကာခ်ိန္ မည္မွ် 

                                           
24 ဥေရာပလူ႕အခြင့္အေရးကြန္ဗင္းရွင္း၏ အပိုဒ္ ၈.၂ကုိ ၾကည့္ရန္။ ဇီစမစ္ႏွင့္ စနက္ကန္၊ ဥေရာပအက်ဥ္းေထာင္ 
ဥပေဒႏွင့္ မူဝါဒ၏ စည္းမ်ဥ္းမ်ား (OUP ၂၀၀၉)၊ ႏွာ. ၂၃၇။ ‘ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆံုရန္ စီမံေထာက္ပ့ံေပးရသည္ 
အက်ဥ္းေထာင္ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားအား ေလးလံလွေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးဆုိင္ရာ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးကုိ ဖန္တီးေၾကာင္း 
အသိအမွတ္ျပဳသည္။’ ကုလသမဂၢစီမံကိန္းဝန္ေဆာင္မႈရံုး၏ အက်ဥ္းေထာင္စီစဥ္ျခင္းအတြက္ နည္းပညာဆုိင္ရာ 
လမ္းညႊန္၊ ဆက္ဆံေရးအတြက္ အနိမ့္ဆုံး စံစည္းကမ္းမ်ား စာအုပ္တြင္ ၾကည့္ရန္။ ‘ေတြ႕ဆံုသည့္ေနရာမ်ားအတြက္ 
စဥ္းစားသည့္ မူလဒီဇိုင္းသည္ ေထာင္ဝန္ထမ္းမ်ားက အက်ဥ္းသားမ်ားအား ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ လံုျခံဳေရး 
ထိန္းသိမ္းျခင္းတုိ႕ကို လုပ္ေဆာင္ေနစဥ္ အက်ဥ္းသားမ်ား၏ ပုဂၢိဳလ္ေရးလြတ္လပ္ခြင့္ကုိ ထိန္းသိမ္းေပးမည္ျဖစ္သည္။ 
အက်ဥ္းေထာင္၏ ေတြ႕ဆုံသည့္ေနရာမ်ားသည္ အက်ဥ္းေထာင္၏ လုံျခံဳေရးလုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အက်ဥ္းသားႏွင့္ 
၎တုိ႕၏ မိသားစုမ်ားအၾကား အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ျခင္းအတြက္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ 
ပံ့ပုိးခ်က္မ်ားအၾကားတြင္ မွ်ေျခ ရိွရမည္။’ (ႏွာ. ၁၂၆)  

ေတြ႕ဆုံႏိုင္သည္တုိ႕ကုိ ကန္႕သတ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ တုိင္းျပည္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား 

ကဲ့သုိ႕ပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္လည္း အက်ဥ္းေထာင္အရာရိွမ်ားက ခြင့္ျပဳထားသည္မ်ားမွာ 

အနိမ့္ဆုံးစံႏႈန္းမ်ားေအာက္ပင ္ ေလ်ာ့နည္းေနသည္။ ေဆြးေႏြးခဲ့သလုိပင္ ဥပေဒ၏ 

က်ယ္ျပန္႕မႈသည္ (အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ ကိစၥမ်ားကုိ ႀကံဳခဲ့ဖူးေသာ အေတြ႕အႀကံဳမ်ား 

အရ) ပုဂၢိဳလ္ေရးအက်ိဳးအျမတ္အတြက္ ေခါင္းပံုျဖတ္ျခင္းႏွင့္ ေထာင္ဝန္ထမ္းမ်ား၏ 

(စိတ္ေနစိတ္ထားႏွင့္ အဆက္အသြယ္မ်ားအေပၚ မူတည္ၿပီး ေတြ႕ဆုံမႈမ်ား၏ 

အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္) စိတ္ထင္ရာ ဆုံးျဖတ္ၿပီး လုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္ 

ဧည့္သည္မ်ား၊ အက်ဥ္းသားမ်ားအား အလြသဲံုးစားလုပ္ျခင္းမ်ားအတြက္ အလြန္ေဝဝါး 

လွေသာေၾကာင့္ ဥပေဒအေနႏွင့္ ေန႔စဥ္ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ အေသးအဖြ ဲ ကိစၥမ်ားအား 

ျဖစ္သုိ႔ျဖစ္မည္ကုိ ခန္႔မွန္းရန္ႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းတက် ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းကုိ လုပ္ေဆာင္ရန္ 

မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ 

အျငင္းပြားဖြယ္ရာမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ အက်ဥ္းေထာင္လက္စြဲ၏ အပုိဒ္ ၇၈၃ (၂)တြင္ 

ထုိအာဏာအားလုံးအား ကန္႕သတ္မထားဘဲ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံမႈအားလုံးသည ္

ေထာင္မွဴး၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ လုိအပ္သည္ဟုသာ ေဖာ္ျပထားသည္။ ဥေရာပႏုိင္ငံမ်ားရွိ 

အမႈမ်ားတြင္လည္း အလားတူျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ ကန႕္သတ္မထားေသာ ကိုယ္ပိုင္ 

ဆုံးျဖတ္ခြင့္ကုိ ေပးထားၿပီး ၎တုိ႕၏ က်င့္သုံးေနမႈပါဝင္ေသာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားခ်က္ 

မ်ားသည္ ရွင္းလင္းမႈ ကင္းမဲ့လ်က္ စိတ္ထင္ရာလုပ္မႈမ်ားအား လုံေလာက္ေသာ 

ကာကြယ္မႈကုိ မပံ့ပုိးထားေပးဟု ယူဆခံရသည္။ ထို႕ေၾကာင္ ့အလားတူျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား 

သည္ ဥပေဒႏွင့္ ဆန္႕က်င္ေနသည္။25 

ဤေနရာတြင္ အဓိကစည္းမ်ဥ္းမွာေထာင္ဝင္စာ PCWOWႏွင့္ စပ္ဆိုင္ေသာ 

အခြင့္အေရးမ်ားအား ရပုိင္ခြင့္မ်ားဟု ရႈျမင္ရန္ႏွင္ ့ အထူးအခြင့္အေရးမ်ား၊ ဆုေပးျခင္း 

                                           
25 လူပ္ဆာႏွင့္ ရုိေမးနီးယားႏုိင္ငံ၊ အမွတ္ ၁၀၃၃၇/၀၄၊ §§ ၃၂ႏွင့္ ၃၄၊ ဥေရာပလူ႕အခြင့္အေရးကြန္ဗင္းရွင္း ၂၀၀၆ႏွင့္ 
အယ္လ္နာရွစ္ႏွင့္ ဘူေဂးရီးယားႏုိင္ငံ၊ အမွတ္ ၅၀၉၆၃/၉၉၊ § ၁၁၉၊ ၂၀ ဇြန္ ၂၀၀၂။ 
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မ်ား သုိ႕မဟုတ္ ဒဏ္ေပးျခင္းမ်ားဟု မျမင္ရန္ ျဖစ္သည္။26 အက်ဥ္းသား 

တစ္ေယာက္သည္ ေထာင္စည္းကမ္း ခ်ိဳးေဖာက္ပါက ေတြ႕ဆုံခြင္ ့ ပယ္ခ်ခံရျခင္း၊ 

အခ်ိန္ၾကာၾကာ ေတြ႕ဆုံႏိုင္ခြင့္ သို႕မဟုတ္ ေနရာေကာင္းေကာင္းတြင္ ေတြ႕ဆုံႏုိင္ခြင့္ 

အတြက္ လာဘ္ထိုးရျခင္းႏွင့္ အမ်ားဆုံး ေတြ႕ရသည္ျဖစ္ရပ္တစ္ခုမွာ ေထာင္ဝင္စာ 

ေတြ႕ဆုံရန္အတြက္ အေထြေထြ အခေၾကးေငြကုိ ေကာက္ခံျခင္းတုိ႕ကုိ ယခင္ 

ကတည္းက သုိ႕မဟုတ္ လက္ရိွ အသုံးျပဳလ်က္ရိွေသာ နည္းလမ္းမ်ားအျဖစ္ ေထာင္ဝင္ 

စာေတြ႕ဆုံခြင့္ အခြင့္အေရးကုိ က်င့္သုံးရာတြင္ အသုံးျပဳေနရေၾကာင္း ဤ 

သုေတသနက ေဖာ္ျပထားသည္။ 

ေတြ႕ရသည့္ အျခားကန္႕သတ္ခ်က္မွာ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံသည့္ ဧည့္သည္မ်ားသည ္

အိမ္ေထာင္စုစာရင္းဝင္ ျဖစ္ရန္ လုိအပ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ရင္းႏီွးေသာ မိတ္ေဆြ 

သုိ႕မဟုတ္ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းတြင္ အမည္ မပါေသာ္လည္း မိသားစုဝင္ ျဖစ္ေကာင္း 

ျဖစ္ႏုိင္သူမ်ားအား အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ စိတ္ကူးယဥ္ 

ဆန္လြန္းစြာ ကန္႕သတ္ထားသည္။27 

ပုဂၢိဳလ္ေရးကိစၥမ်ား သုိ႕မဟုတ္ ေျပာရခက္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားအေၾကာင္းကုိ 

လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆုိရန္ ခက္ချဲခင္းသည္ အက်ဥ္းေထာင္မွ လြတ္ေျမာက္ၿပီးသည့္ 

ေနာက္ လူမႈဘဝတြင္ေနသားက်မႈကို တားဆီးရန္ဟုလည္း ေတြးႏုိင္သည္။ ေဖာ္ျပ 

ခဲ့ေသာ အတားအဆီးမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ပါက ျမန္မာႏိုင္ငံ အက်ဥ္းေထာင္လက္စြဲ၏ 
                                           
26 ကုလသမဂၢ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ ျပစ္မႈဆုိင္ရာရုံး၊ လ်င္ျမန္ေသာ လုံျခံဳေရးႏွင့္ အက်ဥ္းေထာင္ ေထာက္လွမ္းေရးဆုိင္ရာ 
လက္စြစဲာအုပ္ (၂၀၁၅)၊ ႏွာ - ၂၂။ အျပစ္ေပးမႈအေနျဖင့္ တားျမစ္ခ်က္မ်ားအတြက္ မန္ဒလဲား စည္းကမ္းမ်ား၏ 
စည္းကမ္းအမွတ္ ၄၃.၄ႏွင့္ ဘန္ေကာက္စည္းကမ္းမ်ား၏ စည္းကမ္းအမွတ္ ၂၁ကုိ ၾကည့္ရန္။ 
27 နယ္လ္ဆင္မန္ဒလဲားစည္းကမ္းမ်ား၊ စည္းကမ္းအမွတ္ ၅၈ (၁)ႏွင့္ ဥေရာပအက်ဥ္းေထာင္စည္းကမ္းမ်ား၊ 
စည္းကမ္းအမွတ္ ၂၄.၁သည္ ‘မိတ္ေဆြမ်ား’ သို႕မဟုတ္ ‘အျခားသူမ်ား’ကုိ အသီးသီး ရည္ညႊန္းသည္။ ေကယုိရပ္ ႏွင့္ 
ေမာ္လ္ဒိုဗာႏုိင္ငံ။ ၁၂၀၆၆/၀၂၊ ၁၉ ဇြန္ ၂၀၀၇၊ စာပုိဒ ္၁၀၇။ ဥေရာပအက်ဥ္းေထာင္စည္းကမ္းမ်ားအတြက္ သုံးသပ္ခ်က္ 
(ႏွာ. ၅၂)က “မိသားစုမ်ားသုိ႕ ရည္ညႊန္းျခင္းမွာ မိသားစုႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက တရားဝင္ မဟုတ္ေသာ 
ဆက္ဆံေရးျဖစ္ေသာ္လည္း အက်ဥ္းသားက ထူေထာင္လုိေသာ ရင္းႏီွးမႈတစ္ခုဟု အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆုိသင့္သည္”ဟု 
ရွင္းျပထားသည္။ 

အပုိဒ္ ၇၈၃ (၂)က ခြင့္ျပဳထားခ်က္အရ ေထာင္ဝန္ထမ္းမ်ား ရိွေနျခင္းသည ္

ထင္ရွားေသာ အျခား အတားအဆီးတစ္ခု ျဖစ္သည္။ 

ေနရာမ်ားႏွင့္ နည္းပညာမ်ား 

ေသခ်ာသည္မွာ လူမႈဘဝဆက္ႏြယ္မႈမ်ားမွ ခြဲျခားထားျခင္းႏွင့္ တားျမစ္ျခင္းမ်ားကုိ 

ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္း၏ သေဘာသဘာဝအျဖစ္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္။28 ‘တားျမစ္ခံ 

ရျခင္းႏွင့္ တားျမစ္သည့္ေနရာတုိ႕တြင္ ေထာင္ဝင္စာ ေတြ႕ဆုံသည့္ ေနရာလည္း 

ပါဝင္သည္’ဟု က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ လက္ခံထားၾကသည္။ ဆက္သြယ္မႈကုိ 

ခြင့္ျပဳေသာ္လည္း ‘အလြန္ကြျဲပားျခားနားသည့္ အေျခအေနမ်ားေအာက္တြင္သာ မိသား 

စုဝင္မ်ားႏွင္ ့ ဆက္သြယ္ခြင္ ့ ရသည္။’29 နယ္လ္ဆင္မန္ဒဲလားစညးမ်ဥ္းမ်ားတြင္ 

ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း ထုိအခ်က္ကို အမိန႕္ျပန္တမ္းျဖင့္ ေလွ်ာ့ခ်ထားသည္မွာ 

ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်ျခင္း (လြတ္လပ္ခြင့္ ဆုံး႐ႈံးျခင္း) ကုိယ္တုိင္ကပင္လွ်င္ 

ျပစ္ဒဏ္ျဖစ္သျဖင့္ ျပစ္ဒဏ္ထပ္တုိးျခင္း မျပဳသင့္ေတာ့ပါ။ ပို၍ တိတိက်က် ဆုိရေသာ္ 

‘အက်ဥ္းသားမ်ားအား ၎တုိ႕၏ အိမ္မ်ားႏွင္ ့ သုိ႕မဟုတ္ လူမႈဘဝတြင္ ျပန္လည္ 

ဝင္ဆန္႕ႏုိင္မည့္ေနရာႏွင္ ့နီးကပ္ေသာ ေထာင္မ်ားတြင္သာ ေနရာခ်ထားရမည္’30 ဟူ၍ 

ျဖစ္သည္။ 

                                           
28 နယ္လ္ဆင္မန္ဒလဲားစည္းကမ္းမ်ား၊ စည္းကမ္းအမွတ္ ၃။ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ အျခားအစီအမံမ်ားသည္ 
လူမ်ားအား ျပင္ပေလာကႏွင့္ အဆက္အသြယ္ ျဖတ္ေတာက္ထားျခင္းမွာ ၎တုိ႕၏ လြတ္လပ္မႈကုိ ရုပ္သိမ္းကာ 
ကုိယ္တိုင္ ဆုံးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ကုိ ထုိသူမ်ားထံမွ ယူေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ဒုကၡခံေစျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ 
အက်ဥ္းေထာင္စနစ္သည္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ခြျဲခားထားျခင္း သုိ႕မဟုတ္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းျခင္းမွအပ 
ထုိအေျခအေနမ်ိဳးကုိ ထပ္မံတုိးေစျခင္း မျဖစ္သင့္ပါ။ 
29 လုိဒင္း။ ‘ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ သြားေရာက္ခ့ဲသည့္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ား၏ အရည္အေသြး - အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ ၎တုိ႕၏ 
မိသားစုဝင္မ်ား၏ အျမင္မ်ား။’ 
30 နယ္လ္ဆင္မန္ဒလဲား စည္းကမ္းမ်ား၊ စည္းကမ္းအမွတ္ ၅၉။ ဥေရာပအက်ဥ္းေထာင္ စည္းကမ္းမ်ား၊ စည္းကမ္းအမွတ္ 
၁၇.၁ကုိ ၾကည့္ရန္။ ကုလသမဂၢ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအဖြဲ႕၊ စည္းကမ္းအမွတ္ ၂၀။ 
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မ်ား သုိ႕မဟုတ္ ဒဏ္ေပးျခင္းမ်ားဟု မျမင္ရန္ ျဖစ္သည္။26 အက်ဥ္းသား 

တစ္ေယာက္သည္ ေထာင္စည္းကမ္း ခ်ိဳးေဖာက္ပါက ေတြ႕ဆုံခြင္ ့ ပယ္ခ်ခံရျခင္း၊ 

အခ်ိန္ၾကာၾကာ ေတြ႕ဆုံႏိုင္ခြင့္ သို႕မဟုတ္ ေနရာေကာင္းေကာင္းတြင္ ေတြ႕ဆုံႏုိင္ခြင့္ 

အတြက္ လာဘ္ထိုးရျခင္းႏွင့္ အမ်ားဆုံး ေတြ႕ရသည္ျဖစ္ရပ္တစ္ခုမွာ ေထာင္ဝင္စာ 

ေတြ႕ဆုံရန္အတြက္ အေထြေထြ အခေၾကးေငြကုိ ေကာက္ခံျခင္းတုိ႕ကုိ ယခင္ 

ကတည္းက သုိ႕မဟုတ္ လက္ရိွ အသုံးျပဳလ်က္ရိွေသာ နည္းလမ္းမ်ားအျဖစ္ ေထာင္ဝင္ 

စာေတြ႕ဆုံခြင့္ အခြင့္အေရးကုိ က်င့္သုံးရာတြင္ အသုံးျပဳေနရေၾကာင္း ဤ 

သုေတသနက ေဖာ္ျပထားသည္။ 

ေတြ႕ရသည့္ အျခားကန္႕သတ္ခ်က္မွာ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံသည့္ ဧည့္သည္မ်ားသည ္

အိမ္ေထာင္စုစာရင္းဝင္ ျဖစ္ရန္ လုိအပ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ရင္းႏီွးေသာ မိတ္ေဆြ 

သုိ႕မဟုတ္ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းတြင္ အမည္ မပါေသာ္လည္း မိသားစုဝင္ ျဖစ္ေကာင္း 

ျဖစ္ႏုိင္သူမ်ားအား အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ စိတ္ကူးယဥ္ 

ဆန္လြန္းစြာ ကန္႕သတ္ထားသည္။27 

ပုဂၢိဳလ္ေရးကိစၥမ်ား သုိ႕မဟုတ္ ေျပာရခက္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားအေၾကာင္းကုိ 

လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆုိရန္ ခက္ချဲခင္းသည္ အက်ဥ္းေထာင္မွ လြတ္ေျမာက္ၿပီးသည့္ 

ေနာက္ လူမႈဘဝတြင္ေနသားက်မႈကို တားဆီးရန္ဟုလည္း ေတြးႏုိင္သည္။ ေဖာ္ျပ 

ခဲ့ေသာ အတားအဆီးမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ပါက ျမန္မာႏိုင္ငံ အက်ဥ္းေထာင္လက္စြဲ၏ 
                                           
26 ကုလသမဂၢ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ ျပစ္မႈဆုိင္ရာရုံး၊ လ်င္ျမန္ေသာ လုံျခံဳေရးႏွင့္ အက်ဥ္းေထာင္ ေထာက္လွမ္းေရးဆုိင္ရာ 
လက္စြစဲာအုပ္ (၂၀၁၅)၊ ႏွာ - ၂၂။ အျပစ္ေပးမႈအေနျဖင့္ တားျမစ္ခ်က္မ်ားအတြက္ မန္ဒလဲား စည္းကမ္းမ်ား၏ 
စည္းကမ္းအမွတ္ ၄၃.၄ႏွင့္ ဘန္ေကာက္စည္းကမ္းမ်ား၏ စည္းကမ္းအမွတ္ ၂၁ကုိ ၾကည့္ရန္။ 
27 နယ္လ္ဆင္မန္ဒလဲားစည္းကမ္းမ်ား၊ စည္းကမ္းအမွတ္ ၅၈ (၁)ႏွင့္ ဥေရာပအက်ဥ္းေထာင္စည္းကမ္းမ်ား၊ 
စည္းကမ္းအမွတ္ ၂၄.၁သည္ ‘မိတ္ေဆြမ်ား’ သို႕မဟုတ္ ‘အျခားသူမ်ား’ကုိ အသီးသီး ရည္ညႊန္းသည္။ ေကယုိရပ္ ႏွင့္ 
ေမာ္လ္ဒိုဗာႏုိင္ငံ။ ၁၂၀၆၆/၀၂၊ ၁၉ ဇြန္ ၂၀၀၇၊ စာပုိဒ ္၁၀၇။ ဥေရာပအက်ဥ္းေထာင္စည္းကမ္းမ်ားအတြက္ သုံးသပ္ခ်က္ 
(ႏွာ. ၅၂)က “မိသားစုမ်ားသုိ႕ ရည္ညႊန္းျခင္းမွာ မိသားစုႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက တရားဝင္ မဟုတ္ေသာ 
ဆက္ဆံေရးျဖစ္ေသာ္လည္း အက်ဥ္းသားက ထူေထာင္လုိေသာ ရင္းႏီွးမႈတစ္ခုဟု အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆုိသင့္သည္”ဟု 
ရွင္းျပထားသည္။ 

အပုိဒ္ ၇၈၃ (၂)က ခြင့္ျပဳထားခ်က္အရ ေထာင္ဝန္ထမ္းမ်ား ရိွေနျခင္းသည ္

ထင္ရွားေသာ အျခား အတားအဆီးတစ္ခု ျဖစ္သည္။ 

ေနရာမ်ားႏွင့္ နည္းပညာမ်ား 

ေသခ်ာသည္မွာ လူမႈဘဝဆက္ႏြယ္မႈမ်ားမွ ခြဲျခားထားျခင္းႏွင့္ တားျမစ္ျခင္းမ်ားကုိ 

ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္း၏ သေဘာသဘာဝအျဖစ္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္။28 ‘တားျမစ္ခံ 

ရျခင္းႏွင့္ တားျမစ္သည့္ေနရာတုိ႕တြင္ ေထာင္ဝင္စာ ေတြ႕ဆုံသည့္ ေနရာလည္း 

ပါဝင္သည္’ဟု က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ လက္ခံထားၾကသည္။ ဆက္သြယ္မႈကုိ 

ခြင့္ျပဳေသာ္လည္း ‘အလြန္ကြျဲပားျခားနားသည့္ အေျခအေနမ်ားေအာက္တြင္သာ မိသား 

စုဝင္မ်ားႏွင္ ့ ဆက္သြယ္ခြင္ ့ ရသည္။’29 နယ္လ္ဆင္မန္ဒဲလားစညးမ်ဥ္းမ်ားတြင္ 

ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း ထုိအခ်က္ကို အမိန႕္ျပန္တမ္းျဖင့္ ေလွ်ာ့ခ်ထားသည္မွာ 

ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်ျခင္း (လြတ္လပ္ခြင့္ ဆုံး႐ႈံးျခင္း) ကုိယ္တုိင္ကပင္လွ်င္ 

ျပစ္ဒဏ္ျဖစ္သျဖင့္ ျပစ္ဒဏ္ထပ္တုိးျခင္း မျပဳသင့္ေတာ့ပါ။ ပို၍ တိတိက်က် ဆုိရေသာ္ 

‘အက်ဥ္းသားမ်ားအား ၎တုိ႕၏ အိမ္မ်ားႏွင္ ့ သုိ႕မဟုတ္ လူမႈဘဝတြင္ ျပန္လည္ 

ဝင္ဆန္႕ႏုိင္မည့္ေနရာႏွင္ ့နီးကပ္ေသာ ေထာင္မ်ားတြင္သာ ေနရာခ်ထားရမည္’30 ဟူ၍ 

ျဖစ္သည္။ 

                                           
28 နယ္လ္ဆင္မန္ဒလဲားစည္းကမ္းမ်ား၊ စည္းကမ္းအမွတ္ ၃။ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ အျခားအစီအမံမ်ားသည္ 
လူမ်ားအား ျပင္ပေလာကႏွင့္ အဆက္အသြယ္ ျဖတ္ေတာက္ထားျခင္းမွာ ၎တုိ႕၏ လြတ္လပ္မႈကုိ ရုပ္သိမ္းကာ 
ကုိယ္တိုင္ ဆုံးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ကုိ ထုိသူမ်ားထံမွ ယူေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ဒုကၡခံေစျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ 
အက်ဥ္းေထာင္စနစ္သည္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ခြျဲခားထားျခင္း သုိ႕မဟုတ္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းျခင္းမွအပ 
ထုိအေျခအေနမ်ိဳးကုိ ထပ္မံတုိးေစျခင္း မျဖစ္သင့္ပါ။ 
29 လုိဒင္း။ ‘ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ သြားေရာက္ခ့ဲသည့္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ား၏ အရည္အေသြး - အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ ၎တုိ႕၏ 
မိသားစုဝင္မ်ား၏ အျမင္မ်ား။’ 
30 နယ္လ္ဆင္မန္ဒလဲား စည္းကမ္းမ်ား၊ စည္းကမ္းအမွတ္ ၅၉။ ဥေရာပအက်ဥ္းေထာင္ စည္းကမ္းမ်ား၊ စည္းကမ္းအမွတ္ 
၁၇.၁ကုိ ၾကည့္ရန္။ ကုလသမဂၢ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအဖြဲ႕၊ စည္းကမ္းအမွတ္ ၂၀။ 
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X and Y ႏွင့္ အာဂ်င္တီးနား၊ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ လူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္၏ 

အစီရင္ခံစာ အမွတ္ ၃၈/၉၆၊ အမႈအမွတ္ ၁၀.၅၀၆၊ Merits၊ ၁၅ ေအာက္တုိဘာ ၁၉၉၆၊ 

တြင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ လူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္က အသိအမွတ္ျပဳထားသည္မွာ 

‘ထိုအခြင့္အေရးကုိ မဆုိင္းင့ံထားေသာ္လည္း က်င့္သံုးမႈႏွင့္ အျပည့္အဝ ခံစားႏိုင္စြမ္း 

တုိ႔အား ေရွာင္လႊဲမရႏိုင္ေအာင္ ထိခိုက္ေစခဲ့ကာ’ မိသားစုဘဝႏွင့္ ပတ္သက္၍ 

တရားဝင္ ကန္႕သတ္ခ်က္မ်ားသည္ အမွန္တကယ္ ရိွခဲ့သည္ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ (စာပိုဒ္ 

၉၇) အဆက္အသြယ္လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားသည္ မိဘားစုဘဝရပိုင္ခြင့္အျဖစ္ သက္ေသျပထား 

ခ်က္တစ္ခုဟု  ယူဆထားသည္။ ၄င္းက ဆက္လက္စြဲကုိင္ထားသည္မွာ _ 

ေထာင္ခ်ျခင္းသည္ မိသားစုဝင္တစ္ေယာက္အား မိသားစုမွ ခြဲခြာထားျခင္းျဖင့္ 

မိသားစုဘဝအား အျပည့္အဝခံစားမႈကုိ ကန္႕သတ္ရန္ လုိအပ္ေသာ္လည္း 

ႏိုင္ငံေတာ္သည္ အက်ဥ္းခ်ထားခံရသူမ်ားႏွင့္ ၎တုိ႕၏ မိသားစုမ်ားအႀကား 

ဆက္သြယ္မႈကုိ ပံ့ပိုးေပးရန္၊  စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းျဖင့္ ထိန္းသိမ္းေပးရန္ႏွင္ ့

ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္င့ံဝန္ထမ္းမ်ားက စိတ္ႀကိဳက္ဆုံးျဖတ္ျခင္းႏွင့္ အာဏာအလြ ဲ

သုံးစားျပဳၿပီး စြက္ဖက္ျခင္းမ်ားမွ လူအားလုံးကုိ ကာကြယ္သည့္ အေျခခံအခြင့္ 

အေရးမ်ားကုိ ေလးစားရန္ ႏိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ မျဖစ္မေန လုပ္ေဆာင္ 

ေပးရမည္။ 

ေအာ္စကာအီလီယာစ္ဘစၥကက္ႏွင့္ အျခားသူမ်ားႏွင့္ က်ဴးဘားႏုိင္ငံ၊ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ 

လူ႕အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္၏ အစီရင္ခံစာ အမွတ္ ၆၇/၀၆၊ အမႈအမွတ္ ၁၂.၄၇၆၊ 

Merits၊ ၁ ေအာက္တုိဘာ ၂၀၀၆၊ တြင္ အက်ဥ္းသားမ်ားအား ၎တုိ႕၏ မိသားစု 

မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ျခင္းမွ တားဆီးရန္အတြက္ တမင္ၾကံရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ေဝးကြာေသာ 

ေထာင္တြင္ ေနရာခ်ထားျခင္းမွာ အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈတစ္ရပ္ဟု ဆုံးျဖတ္ 

ႏိုင္ေၾကာင္း အေမရိကန္ႏုိင္ငံ လူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္က ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။31 

ဤနမူနာျဖစ္စဥ္ေလ့လာခ်က္အတြက္ ေမးျမန္းခဲ့ေသာ မိသားစုဝင္မ်ား၏ အေတြ႕အၾကံဳ 

အရ ေထာင္ဝင္စာ ေတြ႕ဆုံမႈမ်ားအတြက္ ခရီးသြားရန္ လုိအပ္သည္ ့အကြာအေဝးမ်ား 

မွာ ခက္ခမဲႈမ်ားကုိ ျမင့္တက္ေစခဲ့ေၾကာင္း သက္ေသျပထားသည္။ ဤေနရာတြင္ 

မည္သည့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလမ္းညႊန္မႈမွ ရိွမေနပါ။ သို႕ေသာ္ ေဝးကြာေသာ 

ေဒသသုိ႕ မျဖစ္မေန ခရီးသြားရမည္ဆုိပါက သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံမႈမ်ားအတြက္ 

စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းကဲ့သုိ႕ ေသခ်ာေသာ အနိမ့္ဆံုးစံႏႈန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ 

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားက အဆုိျပဳတုိက္တြန္းလ်က္ရွိသည္။32 

သာဓကတစ္ခုမွ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ ညြန္ျပသည္မွာ ျပစ္ဒဏ္ကာလ တုိေတာင္းေလ၊ 

အက်ဥ္းသားမ်ားအား ၎တုိ႕၏ အိမ္မ်ားႏွင့္ နီးကပ္ေနေသာ ေထာင္မ်ားတြင္ 

ေနရာခ်ထားရန္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရိွေလ ျဖစ္သည္။ 

                                           
31  အေမရိကန္ႏိုင္ငံရိွ လြတ္လပ္မႈဆုံး႐ႈံးေနရေသာလူပုဂၢိဳလ္မ်ားအား ကာကြယ္ျခင္းဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ 
အေကာင္းဆုံး လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား (၂၀၀၈)၊ ျပင္ပကမၻာႏွင့္ ဆက္သြယ္ျခင္း၊ လြတ္လပ္မႈကို ဆုံး႐ႈံးေနသူမ်ားအား 
စာဆက္သြယ္ျခင္းကုိ လက္ခံရန္ႏွင့္ ခြင့္ျပဳရန္ အခြင့္အေရး ရိွရမည္။ ထိုကန္႕သတ္ခ်က္မ်ားသည္ 
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာဥပေဒႏွင့္ ကုိက္ညီသည္။ ၎တုိ႕၏ မိသားစုဝင္မ်ား၊ ဥပေဒကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ အထူးသျဖင့္ 
မိဘမ်ား၊ သားသမီးမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ လက္တြေဲဖာ္မ်ားအား တုိက္ရိုက္ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆက္သြယ္မႈကုိ 
ထိန္းသ္ိမ္းေပးရမည္။ သူတို႕အေနျဖင့္ ျပင္ပကမၻာ၏ သတင္းမ်ားအား ဆက္သြယ္ေရးနည္းလမ္းမ်ား သုိ႕မဟုတ္ 
ဥပေဒႏွင့္အညီ ျပင္ပႏွင့္ ဆက္သြယ္ႏွိင္ေသာ အျခားနည္းလမ္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ သိခြင့္ရွိသည္။ 
32 CPTသည္ ယခင္ကတည္းက အာရံုစုိက္ခဲ့သလုိ အေဝးတြင္ ေနထုိင္ေသာ မိသားစုမ်ားအတြက္ 
‘ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆံုသည့္ စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ တယ္လီဖုန္း ဆက္သြယ္မႈမ်ားသည္ ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ျဖစ္ရန္ 
လုိအပ္သည္။’ CPT၏ ဒုတိယအစီရင္ခံစာ၊ အပိုဒ္ ၅၁။ လင္းေဆး၊ မဲယားစ္၊ ေကာ့ခ်္ရန္၊ ေဘးလ္၊ စေတာ့စ္။ ‘ေနအိမ္မွ 
ေဝးကြာေသာ အက်ဥ္းေထာင္၊ အက်ဥ္းသားမ်ား၏ အက်င့္ဆိုးအပၚ သက္ေရာက္မႈ အကြာအေဝး’ ရာဇဝတ္မႈႏွင့္ 
သက္ငယ္ျပစ္မႈ ၂၀၁၇၊ အတြ ဲ၆၃ (၉) ၁၀၄၃ - ၁၀၆၅ တြင္ ထုိစရိတ္မ်ား (အကြာအေဝး၊ အလုပ္မွ လာရေသာ အခ်ိန္၊ 
ေနထုိင္စရာႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး စရိတ္မ်ား) သည္ ‘ေရရွည္တြင္ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ၿပီး မိသားစုမ်ား၊ မိတ္ေဆြမ်ား 
လာေရာက္ေတြ႕ဆံုျခင္းႏွင့္ လူမႈဆက္သြယ္မႈမ်ားကုိ ပိုမုိလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္’ ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ (ႏွာ . ၁၀၅၈) 
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X and Y ႏွင့္ အာဂ်င္တီးနား၊ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ လူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္၏ 

အစီရင္ခံစာ အမွတ္ ၃၈/၉၆၊ အမႈအမွတ္ ၁၀.၅၀၆၊ Merits၊ ၁၅ ေအာက္တုိဘာ ၁၉၉၆၊ 

တြင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ လူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္က အသိအမွတ္ျပဳထားသည္မွာ 

‘ထိုအခြင့္အေရးကုိ မဆုိင္းင့ံထားေသာ္လည္း က်င့္သံုးမႈႏွင့္ အျပည့္အဝ ခံစားႏိုင္စြမ္း 

တုိ႔အား ေရွာင္လႊဲမရႏိုင္ေအာင္ ထိခိုက္ေစခဲ့ကာ’ မိသားစုဘဝႏွင့္ ပတ္သက္၍ 

တရားဝင္ ကန္႕သတ္ခ်က္မ်ားသည္ အမွန္တကယ္ ရိွခဲ့သည္ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ (စာပိုဒ္ 

၉၇) အဆက္အသြယ္လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားသည္ မိဘားစုဘဝရပိုင္ခြင့္အျဖစ္ သက္ေသျပထား 

ခ်က္တစ္ခုဟု  ယူဆထားသည္။ ၄င္းက ဆက္လက္စြဲကုိင္ထားသည္မွာ _ 

ေထာင္ခ်ျခင္းသည္ မိသားစုဝင္တစ္ေယာက္အား မိသားစုမွ ခြဲခြာထားျခင္းျဖင့္ 

မိသားစုဘဝအား အျပည့္အဝခံစားမႈကုိ ကန္႕သတ္ရန္ လုိအပ္ေသာ္လည္း 

ႏိုင္ငံေတာ္သည္ အက်ဥ္းခ်ထားခံရသူမ်ားႏွင့္ ၎တုိ႕၏ မိသားစုမ်ားအႀကား 

ဆက္သြယ္မႈကုိ ပံ့ပိုးေပးရန္၊  စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းျဖင့္ ထိန္းသိမ္းေပးရန္ႏွင္ ့

ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္င့ံဝန္ထမ္းမ်ားက စိတ္ႀကိဳက္ဆုံးျဖတ္ျခင္းႏွင့္ အာဏာအလြ ဲ

သုံးစားျပဳၿပီး စြက္ဖက္ျခင္းမ်ားမွ လူအားလုံးကုိ ကာကြယ္သည့္ အေျခခံအခြင့္ 

အေရးမ်ားကုိ ေလးစားရန္ ႏိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ မျဖစ္မေန လုပ္ေဆာင္ 

ေပးရမည္။ 

ေအာ္စကာအီလီယာစ္ဘစၥကက္ႏွင့္ အျခားသူမ်ားႏွင့္ က်ဴးဘားႏုိင္ငံ၊ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ 

လူ႕အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္၏ အစီရင္ခံစာ အမွတ္ ၆၇/၀၆၊ အမႈအမွတ္ ၁၂.၄၇၆၊ 

Merits၊ ၁ ေအာက္တုိဘာ ၂၀၀၆၊ တြင္ အက်ဥ္းသားမ်ားအား ၎တုိ႕၏ မိသားစု 

မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ျခင္းမွ တားဆီးရန္အတြက္ တမင္ၾကံရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ေဝးကြာေသာ 

ေထာင္တြင္ ေနရာခ်ထားျခင္းမွာ အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈတစ္ရပ္ဟု ဆုံးျဖတ္ 

ႏိုင္ေၾကာင္း အေမရိကန္ႏုိင္ငံ လူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္က ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။31 

ဤနမူနာျဖစ္စဥ္ေလ့လာခ်က္အတြက္ ေမးျမန္းခဲ့ေသာ မိသားစုဝင္မ်ား၏ အေတြ႕အၾကံဳ 

အရ ေထာင္ဝင္စာ ေတြ႕ဆုံမႈမ်ားအတြက္ ခရီးသြားရန္ လုိအပ္သည္ ့အကြာအေဝးမ်ား 

မွာ ခက္ခမဲႈမ်ားကုိ ျမင့္တက္ေစခဲ့ေၾကာင္း သက္ေသျပထားသည္။ ဤေနရာတြင္ 

မည္သည့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလမ္းညႊန္မႈမွ ရိွမေနပါ။ သို႕ေသာ္ ေဝးကြာေသာ 

ေဒသသုိ႕ မျဖစ္မေန ခရီးသြားရမည္ဆုိပါက သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံမႈမ်ားအတြက္ 

စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းကဲ့သုိ႕ ေသခ်ာေသာ အနိမ့္ဆံုးစံႏႈန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ 

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားက အဆုိျပဳတုိက္တြန္းလ်က္ရွိသည္။32 

သာဓကတစ္ခုမွ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ ညြန္ျပသည္မွာ ျပစ္ဒဏ္ကာလ တုိေတာင္းေလ၊ 

အက်ဥ္းသားမ်ားအား ၎တုိ႕၏ အိမ္မ်ားႏွင့္ နီးကပ္ေနေသာ ေထာင္မ်ားတြင္ 

ေနရာခ်ထားရန္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရိွေလ ျဖစ္သည္။ 

                                           
31  အေမရိကန္ႏိုင္ငံရိွ လြတ္လပ္မႈဆုံး႐ႈံးေနရေသာလူပုဂၢိဳလ္မ်ားအား ကာကြယ္ျခင္းဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ 
အေကာင္းဆုံး လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား (၂၀၀၈)၊ ျပင္ပကမၻာႏွင့္ ဆက္သြယ္ျခင္း၊ လြတ္လပ္မႈကို ဆုံး႐ႈံးေနသူမ်ားအား 
စာဆက္သြယ္ျခင္းကုိ လက္ခံရန္ႏွင့္ ခြင့္ျပဳရန္ အခြင့္အေရး ရိွရမည္။ ထိုကန္႕သတ္ခ်က္မ်ားသည္ 
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာဥပေဒႏွင့္ ကုိက္ညီသည္။ ၎တုိ႕၏ မိသားစုဝင္မ်ား၊ ဥပေဒကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ အထူးသျဖင့္ 
မိဘမ်ား၊ သားသမီးမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ လက္တြေဲဖာ္မ်ားအား တုိက္ရိုက္ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆက္သြယ္မႈကုိ 
ထိန္းသ္ိမ္းေပးရမည္။ သူတို႕အေနျဖင့္ ျပင္ပကမၻာ၏ သတင္းမ်ားအား ဆက္သြယ္ေရးနည္းလမ္းမ်ား သုိ႕မဟုတ္ 
ဥပေဒႏွင့္အညီ ျပင္ပႏွင့္ ဆက္သြယ္ႏွိင္ေသာ အျခားနည္းလမ္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ သိခြင့္ရွိသည္။ 
32 CPTသည္ ယခင္ကတည္းက အာရံုစုိက္ခဲ့သလုိ အေဝးတြင္ ေနထုိင္ေသာ မိသားစုမ်ားအတြက္ 
‘ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆံုသည့္ စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ တယ္လီဖုန္း ဆက္သြယ္မႈမ်ားသည္ ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ျဖစ္ရန္ 
လုိအပ္သည္။’ CPT၏ ဒုတိယအစီရင္ခံစာ၊ အပိုဒ္ ၅၁။ လင္းေဆး၊ မဲယားစ္၊ ေကာ့ခ်္ရန္၊ ေဘးလ္၊ စေတာ့စ္။ ‘ေနအိမ္မွ 
ေဝးကြာေသာ အက်ဥ္းေထာင္၊ အက်ဥ္းသားမ်ား၏ အက်င့္ဆိုးအပၚ သက္ေရာက္မႈ အကြာအေဝး’ ရာဇဝတ္မႈႏွင့္ 
သက္ငယ္ျပစ္မႈ ၂၀၁၇၊ အတြ ဲ၆၃ (၉) ၁၀၄၃ - ၁၀၆၅ တြင္ ထုိစရိတ္မ်ား (အကြာအေဝး၊ အလုပ္မွ လာရေသာ အခ်ိန္၊ 
ေနထုိင္စရာႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး စရိတ္မ်ား) သည္ ‘ေရရွည္တြင္ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ၿပီး မိသားစုမ်ား၊ မိတ္ေဆြမ်ား 
လာေရာက္ေတြ႕ဆံုျခင္းႏွင့္ လူမႈဆက္သြယ္မႈမ်ားကုိ ပိုမုိလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္’ ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ (ႏွာ . ၁၀၅၈) 
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ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံပိုင္ခြင့္အေပၚ အေသးစိတ္စီစဥ္ထားျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ 

အက္ဆက္စာတမ္းအမွတ္ ၃ မွ ထုိေနရာတြင္ ‘အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ ၎တုိ႕၏ မိသားစု 

မ်ား၏ ဆက္သြယ္မႈအတြက္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ေနရာကုိ ျပ႒ာန္းေပးရန’္ 

လုိအပ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။33 ထိုနည္းတူ ဘန္ေကာက္စည္းကမ္းမ်ား၏ 

စည္းကမ္းအမွတ္ ၂၈က ကေလးသူငယ္မ်ားအပါအဝင္ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံမႈမ်ား 

အတြက္ “ဝန္ထမ္းမ်ား၏ စိတ္ေနစိတ္ထား အပါအဝင္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ 

ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံမႈ အေတြ႕အႀကံဳ ျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ ပြင့္လင္းစြာ ေတြ႕ဆုံမႈကုိ 

ခြင့္ျပဳေပးရန္ ပံ့ပုိးေပးမည့္ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခု” လုိအပ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ 

ဤေနရာတြင္ လက္ခံႏိုင္ဖြယ္ရာရွိေသာ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္မ်ား 

ဆုိသည္ကို နားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္အတြက္ ရွင္းလင္းမႈ မရိွသည့္ ‘အျပဳ 

သေဘာ’ဟူေသာ စကားလုံးကုိ ကၽြႏု္ပ္တို႕အား ေပးထားသည္။ ၎သည္ ‘လုံေလာက္ 

ေသာ’ ႏွင့္ ‘က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္မႈ ရိွေသာ’ ဟူသည့္ စကားလုံးမ်ားက့ဲသုိ႕ပင္ 

အလြန္ေဝဝါးေသာ သတ္မွတ္ခ်က္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ 

ဥေရာပအဆင့္တြင္ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ အတားအဆီးမ်ား (သံဇကာကြက္မ်ား၊ မွန္ခန္း 

ငယ္မ်ား) ကဲ့သို႕ေသာ အခ်ဳိ႕ေသာ ဆက္သြယ္ေရးဆုိင္ရာ စြက္ဖက္မႈမ်ားအား တရား 

မွ်တမွန္ကန္မႈမရိွဟု ယူဆလ်က္ရိွသျဖင့္ ထိုအတားအဆီးမ်ားအား ပုဂၢိဳလ္ေရးဘဝ 

အခြင့္အေရးကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းမ်ားဟု ယူဆလ်က္ ရိွသည္။34 လူဦးေရ မ်ားျပား 

လြန္းျခင္းႏွင့္ ဆူညံသံမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္သည့္ အေျခအေန 

မ်ားကုိ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာဥပေဒတြင္ ေလးေလးနက္နက္ ေျပာဆုိထားျခင္း မရွိေသးပါ။ 

                                           
33 အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ရာဇသတ္ႀကီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ အက္ဆက္ လူ႕အခြင့္အေရးစင္တာ၊ 
အက္ဆက္စာတမ္းအမွတ္ ၃။ နယ္လ္ဆင္မန္ဒလဲား စည္းကမ္းမ်ားကုိ ကုလသမဂၢက စကားျပန္ျခင္းႏွင့္ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းတုိ႕အတြက္ ကနဦးလမ္းညႊန္ (၂၀၁၇)၊ ႏွာ - ၄၈။ 
34 ေကယုိရပ္ ႏွင့္ ေမာ္လ္ဒိုဗာႏုိင္ငံ။ ၁၂၀၆၆/၀၂၊ ၁၉ ဇြန္ ၂၀၀၇၊ § ၀၇၊ မွန္ခန္းသည္ ပုဂၢိဳလ္ေရးလြတ္လပ္ခြင့္ ကင္းမဲ့ၿပီး 
‘ေဝးကြာလြန္းသည္’ဟု ေတြ႕ရိွရသည္။ CPT ေပၚတူဂီႏိုင္ငံ အလည္အပတ္ ၁၉၉၂၊ CPT Inf (၉၄) ၉၊ § ၁၄၇ ကုိ 
ၾကည့္ရန္။ မြိဳင္ေဆးယက္ဗ္ႏွင့္ ရုရွားႏုိင္ငံ ကိုလည္း ၾကည့္ရန္။ 

ဤနမူနာျဖစ္စဥ္ေလ့လာခ်က္ႏွင့္ အျခားေနရာမ်ားတြင္ ေလ့လာရသည္မွာ ေတြ႕ဆုံသူ 

မ်ားသည္ မၾကာခဏ ‘ဆုိးဆုိးရြားရြား’ ခံစားရျခင္း၊ သူတုိ႕ကုိယ္တိုင္ အက်ဥ္းသားမ်ား 

ျဖစ္သြားက့ဲသုိ႕ ခံစားရျခင္း၊ ‘ျပင္းထန္ၿပီး အသက္ရႈၾကပ္ေသာ ေလထု’ကုိ ခံစားရျခင္း၊ 

အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံသူမ်ားအၾကား ‘လူမႈဆက္ႏြယ္မႈကုိ ထိန္းသိမ္း 

ရာတြင္ အဆုိးသေဘာေဆာင္ေသာ ဂယက္ရိုက္မႈ’ ရိွျခင္းေၾကာင့္ ‘စိတ္ပ်က္စရာ 

စိတ္ဖိစီးမႈ’ကုိ ဦးတည္ေသာ ဖိအားမ်ားသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုကုိ ခံစားရျခင္းတုိ႕ 

ျဖစ္ေလ့ရွိသည္။ ‘ေထာင္က်ျခင္း၏ ေဝဒနာ’ လကၡဏာသေဘာမ်ားကုိ အက်ဥ္းသား 

မ်ားေရာ ၎တို႕၏ မိသားစုမ်ားကပါ မွ်ေဝခံစားရျခင္းႏွင့္ ေတြ႕ဆုံသူမ်ား၏ 

‘အက်ဥ္းသားအျဖစ္ ထပ္ဆင့္ ခံစားလုိက္ရျခင္း’ တုိ႕ကုိ စာတမ္းထဲတြင္ ေဆြးေႏြး 

ထားသည္။ 

တားျမစ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အေျခအေနမ်ားက ျဖစ္ေပၚေစသည္ ့ ‘စိတ္မခ်မ္းမသာ ျဖစ္ေစ 

ေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ား’သည္ သုေတသနတြင္ သက္ေသမ်ား ျဖစ္သည္။ ပံုမွန္အား 

ျဖင့္ မိနစ္ ၂၀သာ ၾကာျမင့္သည့္ တုိေတာင္းေသာ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံခ်ိန္မ်ားသည္ 

ထုိကဲ့သုိ႕ေသာ စိန္ေခၚမႈတစ္ခု ျဖစ္သည္။ အာဏာပိုင္မ်ားက ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ 

ဆုံသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ေယဘုယ် အခက္အခဲမ်ားကုိ 

အသိအမွတ္ျပဳထားၿပီး ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ေတြ႕ဆုံရာေနရာကုိ ေနရာခ်ေပးေစလုိ 

သည့္ ေေထာင္ဝင္စာတြ႕ဆုံသူမ်ားအတြက္ ထုိအခက္အခမဲ်ားကုိ ေစ်းဆစ္စရာ အခ်က္ 

အလက္တစ္ခုအေနျဖင့္ အသုံးခ်ၾကသည္။ 

နိဂုံးမွတ္စု 

ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ သုေတသနစာေစာင္မ်ားအား အႏွစ္သာရအားျဖင့္ တြဖဲက္ 

ေပးျခင္းတုိ႕သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မိသားစုမ်ား ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ 

သည့္ ရႈေထာင့္မ်ားကုိ အေျခခံထားၿပီး ထုိအခ်က္မ်ားမွာ ေစ့စပ္ေသခ်ာစြာ အဆင့္ 

အမ်ိဳးမ်ိဳး ခြဲထားျခင္းႏွင့္ ေနာက္ထပ္ ထိခိုက္အနာတရ ျဖစ္ျခင္းတုိ႕ကုိ သတိေပးသည့္ 
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ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံပိုင္ခြင့္အေပၚ အေသးစိတ္စီစဥ္ထားျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ 

အက္ဆက္စာတမ္းအမွတ္ ၃ မွ ထုိေနရာတြင္ ‘အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ ၎တုိ႕၏ မိသားစု 

မ်ား၏ ဆက္သြယ္မႈအတြက္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ေနရာကုိ ျပ႒ာန္းေပးရန’္ 

လုိအပ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။33 ထိုနည္းတူ ဘန္ေကာက္စည္းကမ္းမ်ား၏ 

စည္းကမ္းအမွတ္ ၂၈က ကေလးသူငယ္မ်ားအပါအဝင္ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံမႈမ်ား 

အတြက္ “ဝန္ထမ္းမ်ား၏ စိတ္ေနစိတ္ထား အပါအဝင္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ 

ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံမႈ အေတြ႕အႀကံဳ ျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ ပြင့္လင္းစြာ ေတြ႕ဆုံမႈကုိ 

ခြင့္ျပဳေပးရန္ ပံ့ပုိးေပးမည့္ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခု” လုိအပ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ 

ဤေနရာတြင္ လက္ခံႏိုင္ဖြယ္ရာရွိေသာ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္မ်ား 

ဆုိသည္ကို နားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္အတြက္ ရွင္းလင္းမႈ မရိွသည့္ ‘အျပဳ 

သေဘာ’ဟူေသာ စကားလုံးကုိ ကၽြႏု္ပ္တို႕အား ေပးထားသည္။ ၎သည္ ‘လုံေလာက္ 

ေသာ’ ႏွင့္ ‘က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္မႈ ရိွေသာ’ ဟူသည့္ စကားလုံးမ်ားက့ဲသုိ႕ပင္ 

အလြန္ေဝဝါးေသာ သတ္မွတ္ခ်က္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ 

ဥေရာပအဆင့္တြင္ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ အတားအဆီးမ်ား (သံဇကာကြက္မ်ား၊ မွန္ခန္း 

ငယ္မ်ား) ကဲ့သို႕ေသာ အခ်ဳိ႕ေသာ ဆက္သြယ္ေရးဆုိင္ရာ စြက္ဖက္မႈမ်ားအား တရား 

မွ်တမွန္ကန္မႈမရိွဟု ယူဆလ်က္ရိွသျဖင့္ ထိုအတားအဆီးမ်ားအား ပုဂၢိဳလ္ေရးဘဝ 

အခြင့္အေရးကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းမ်ားဟု ယူဆလ်က္ ရိွသည္။34 လူဦးေရ မ်ားျပား 

လြန္းျခင္းႏွင့္ ဆူညံသံမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္သည့္ အေျခအေန 

မ်ားကုိ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာဥပေဒတြင္ ေလးေလးနက္နက္ ေျပာဆုိထားျခင္း မရွိေသးပါ။ 

                                           
33 အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ရာဇသတ္ႀကီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ အက္ဆက္ လူ႕အခြင့္အေရးစင္တာ၊ 
အက္ဆက္စာတမ္းအမွတ္ ၃။ နယ္လ္ဆင္မန္ဒလဲား စည္းကမ္းမ်ားကုိ ကုလသမဂၢက စကားျပန္ျခင္းႏွင့္ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းတုိ႕အတြက္ ကနဦးလမ္းညႊန္ (၂၀၁၇)၊ ႏွာ - ၄၈။ 
34 ေကယုိရပ္ ႏွင့္ ေမာ္လ္ဒိုဗာႏုိင္ငံ။ ၁၂၀၆၆/၀၂၊ ၁၉ ဇြန္ ၂၀၀၇၊ § ၀၇၊ မွန္ခန္းသည္ ပုဂၢိဳလ္ေရးလြတ္လပ္ခြင့္ ကင္းမဲ့ၿပီး 
‘ေဝးကြာလြန္းသည္’ဟု ေတြ႕ရိွရသည္။ CPT ေပၚတူဂီႏိုင္ငံ အလည္အပတ္ ၁၉၉၂၊ CPT Inf (၉၄) ၉၊ § ၁၄၇ ကုိ 
ၾကည့္ရန္။ မြိဳင္ေဆးယက္ဗ္ႏွင့္ ရုရွားႏုိင္ငံ ကိုလည္း ၾကည့္ရန္။ 

ဤနမူနာျဖစ္စဥ္ေလ့လာခ်က္ႏွင့္ အျခားေနရာမ်ားတြင္ ေလ့လာရသည္မွာ ေတြ႕ဆုံသူ 

မ်ားသည္ မၾကာခဏ ‘ဆုိးဆုိးရြားရြား’ ခံစားရျခင္း၊ သူတုိ႕ကုိယ္တိုင္ အက်ဥ္းသားမ်ား 

ျဖစ္သြားက့ဲသုိ႕ ခံစားရျခင္း၊ ‘ျပင္းထန္ၿပီး အသက္ရႈၾကပ္ေသာ ေလထု’ကုိ ခံစားရျခင္း၊ 

အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံသူမ်ားအၾကား ‘လူမႈဆက္ႏြယ္မႈကုိ ထိန္းသိမ္း 

ရာတြင္ အဆုိးသေဘာေဆာင္ေသာ ဂယက္ရိုက္မႈ’ ရိွျခင္းေၾကာင့္ ‘စိတ္ပ်က္စရာ 

စိတ္ဖိစီးမႈ’ကုိ ဦးတည္ေသာ ဖိအားမ်ားသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုကုိ ခံစားရျခင္းတုိ႕ 

ျဖစ္ေလ့ရွိသည္။ ‘ေထာင္က်ျခင္း၏ ေဝဒနာ’ လကၡဏာသေဘာမ်ားကုိ အက်ဥ္းသား 

မ်ားေရာ ၎တို႕၏ မိသားစုမ်ားကပါ မွ်ေဝခံစားရျခင္းႏွင့္ ေတြ႕ဆုံသူမ်ား၏ 

‘အက်ဥ္းသားအျဖစ္ ထပ္ဆင့္ ခံစားလုိက္ရျခင္း’ တုိ႕ကုိ စာတမ္းထဲတြင္ ေဆြးေႏြး 

ထားသည္။ 

တားျမစ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အေျခအေနမ်ားက ျဖစ္ေပၚေစသည္ ့ ‘စိတ္မခ်မ္းမသာ ျဖစ္ေစ 

ေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ား’သည္ သုေတသနတြင္ သက္ေသမ်ား ျဖစ္သည္။ ပံုမွန္အား 

ျဖင့္ မိနစ္ ၂၀သာ ၾကာျမင့္သည့္ တုိေတာင္းေသာ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံခ်ိန္မ်ားသည္ 

ထုိကဲ့သုိ႕ေသာ စိန္ေခၚမႈတစ္ခု ျဖစ္သည္။ အာဏာပိုင္မ်ားက ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ 

ဆုံသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ေယဘုယ် အခက္အခဲမ်ားကုိ 

အသိအမွတ္ျပဳထားၿပီး ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ေတြ႕ဆုံရာေနရာကုိ ေနရာခ်ေပးေစလုိ 

သည့္ ေေထာင္ဝင္စာတြ႕ဆုံသူမ်ားအတြက္ ထုိအခက္အခမဲ်ားကုိ ေစ်းဆစ္စရာ အခ်က္ 

အလက္တစ္ခုအေနျဖင့္ အသုံးခ်ၾကသည္။ 

နိဂုံးမွတ္စု 

ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ သုေတသနစာေစာင္မ်ားအား အႏွစ္သာရအားျဖင့္ တြဖဲက္ 

ေပးျခင္းတုိ႕သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မိသားစုမ်ား ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ 

သည့္ ရႈေထာင့္မ်ားကုိ အေျခခံထားၿပီး ထုိအခ်က္မ်ားမွာ ေစ့စပ္ေသခ်ာစြာ အဆင့္ 

အမ်ိဳးမ်ိဳး ခြဲထားျခင္းႏွင့္ ေနာက္ထပ္ ထိခိုက္အနာတရ ျဖစ္ျခင္းတုိ႕ကုိ သတိေပးသည့္ 
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ရႈေထာင့္မ်ားကုိ ညႊန္ျပထားျခင္းတုိ႕ ပါဝင္သည္။ ကိုယ္ေရးကုိယ္တာ စကားစျမည္ 

ေျပာဆုိခြင့္မ်ားက့ဲသုိ႕ေသာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအေျခခံစံႏႈန္းမ်ားက သိသိသာသာ 

ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေနခ်ိန္တြင္ ဤသုံးသပ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေတြ႕ရေသာ ခ်ိဳ႕ယြင္း 

ခ်က္မ်ားႏွင့္ အေပၚယံဆန္လွေသာ အခ်က္မ်ားကုိလည္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထား 

ပါသည္။ 

  

ျပင္ပေလာကႏွင့္ ဆက္သြယ္ျခင္း - ေနရာအမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံျခင္း 

အေလ့အထ ကြာျခားခ်က္မ်ား 

  

အက်ဥ္းခ်ဳပ္ 

ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ အက်ဥ္းသားမ်ား ျပင္ပေလာကႏွင့္ ထိေတြ႕ျခင္းအေၾကာင္း ျဖစ္ရပ ္

ေလ့လာမႈတစ္ခုအတြက္ စုေဆာင္းရရိွထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ အသုံးျပဳၿပီး၊ 

ဤေဆာင္းပါးတြင္ ရစဲခန္း အခ်ဳပ္ခန္းမ်ား၊ တရား႐ုံး အခ်ဳပ္ခန္း၊ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားႏွင့္ 

ရဘဲက္စခန္းမ်ား စသည့္ ထိန္းသိမ္းခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားသည့္ ေနရာ (၄)မ်ိဳးသို႔ 

ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံသည့္ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကုိ ႏိႈင္းယွဥ္ေဖာ္ျပထားသည္။ ေရွ႕ေန 

တစ္ေယာက္၏ ကုိယ္ပိုင္အေတြ႕အႀကံဳ၊ အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔၏ 

မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ်က္မ်ားကုိ အေျချပဳ၍ ေထာင္ဝင္စာ 

အေလ့အထမ်ား ကြျဲပားပုံကုိ ေဖာ္ျပထားသည္။ ေထာင္ဝင္စာလာေတြ႕မည့္သူ၏ 

အိမ္ႏွင္ ့ အက်ဥ္းသား၏ အကြာအေဝး နီးစပ္မႈႏွင္ ့ အက်ဥ္းသားသည္ ၿမိဳ႕ျပတြင္ 

အက်ဥ္းခ်ခံရသည္လား (သုိ႔) ၿမိဳ႕ျပမဟုတ္သည့္ ေဒသတြင္ အက်ဥ္းခ်ခံရသည္လား 

ဟူသည့္ အဓိက ကြျဲပားမႈ (၂) မ်ိဳးကုိ အေလးေပး ေဖာ္ျပထားသည္။ ထို႔ျပင္ 

ေထာင္ဝင္စာလာေတြ႕သူ ေတြ႕ႀကံဳရသည့္ ေနရာအမ်ိဳးမ်ိဳးရိွ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ စိတ္ေန 

သေဘာထားမ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားသည္။ ကိုယ္ေတြ႕ အျဖစ္အပ်က္မ်ားေပၚ 

အေျခခံ၍ ေနရာအမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕သူမ်ား၏ မတူညီသည့္ အေတြ႕အႀကံ 

ဳမ်ားကုိ ေဆာင္းပါးတြင္ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားသည္။  

ေရးသားသူ - ႏြယ္နီေအာင္ 
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ရႈေထာင့္မ်ားကုိ ညႊန္ျပထားျခင္းတုိ႕ ပါဝင္သည္။ ကိုယ္ေရးကုိယ္တာ စကားစျမည္ 

ေျပာဆုိခြင့္မ်ားက့ဲသုိ႕ေသာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအေျခခံစံႏႈန္းမ်ားက သိသိသာသာ 

ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေနခ်ိန္တြင္ ဤသုံးသပ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေတြ႕ရေသာ ခ်ိဳ႕ယြင္း 

ခ်က္မ်ားႏွင့္ အေပၚယံဆန္လွေသာ အခ်က္မ်ားကုိလည္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထား 

ပါသည္။ 

  

ျပင္ပေလာကႏွင့္ ဆက္သြယ္ျခင္း - ေနရာအမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံျခင္း 

အေလ့အထ ကြာျခားခ်က္မ်ား 

  

အက်ဥ္းခ်ဳပ္ 

ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ အက်ဥ္းသားမ်ား ျပင္ပေလာကႏွင့္ ထိေတြ႕ျခင္းအေၾကာင္း ျဖစ္ရပ ္

ေလ့လာမႈတစ္ခုအတြက္ စုေဆာင္းရရိွထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ အသုံးျပဳၿပီး၊ 

ဤေဆာင္းပါးတြင္ ရစဲခန္း အခ်ဳပ္ခန္းမ်ား၊ တရား႐ုံး အခ်ဳပ္ခန္း၊ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားႏွင့္ 

ရဘဲက္စခန္းမ်ား စသည့္ ထိန္းသိမ္းခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားသည့္ ေနရာ (၄)မ်ိဳးသို႔ 

ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံသည့္ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကုိ ႏိႈင္းယွဥ္ေဖာ္ျပထားသည္။ ေရွ႕ေန 

တစ္ေယာက္၏ ကုိယ္ပိုင္အေတြ႕အႀကံဳ၊ အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔၏ 

မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ်က္မ်ားကုိ အေျချပဳ၍ ေထာင္ဝင္စာ 

အေလ့အထမ်ား ကြျဲပားပုံကုိ ေဖာ္ျပထားသည္။ ေထာင္ဝင္စာလာေတြ႕မည့္သူ၏ 

အိမ္ႏွင္ ့ အက်ဥ္းသား၏ အကြာအေဝး နီးစပ္မႈႏွင္ ့ အက်ဥ္းသားသည္ ၿမိဳ႕ျပတြင္ 

အက်ဥ္းခ်ခံရသည္လား (သုိ႔) ၿမိဳ႕ျပမဟုတ္သည့္ ေဒသတြင္ အက်ဥ္းခ်ခံရသည္လား 

ဟူသည့္ အဓိက ကြျဲပားမႈ (၂) မ်ိဳးကုိ အေလးေပး ေဖာ္ျပထားသည္။ ထို႔ျပင္ 

ေထာင္ဝင္စာလာေတြ႕သူ ေတြ႕ႀကံဳရသည့္ ေနရာအမ်ိဳးမ်ိဳးရိွ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ စိတ္ေန 

သေဘာထားမ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားသည္။ ကိုယ္ေတြ႕ အျဖစ္အပ်က္မ်ားေပၚ 

အေျခခံ၍ ေနရာအမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕သူမ်ား၏ မတူညီသည့္ အေတြ႕အႀကံ 

ဳမ်ားကုိ ေဆာင္းပါးတြင္ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားသည္။  

ေရးသားသူ - ႏြယ္နီေအာင္ 
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ရစဲခန္း အခ်ဳပ္ခန္း၊ တရား႐ုံး အခ်ဳပ္ခန္း၊ အက်ဥ္းေထာင္၊ ရဘဲက္စခန္း၊ ေထာင္ဝင္စာ 

ေတြ႕ဆုံျခင္း။ 

 

မိတ္ဆက္ 

 ကမၻာတစ္ဝွမ္းတြင္ လူမ်ားသည္ တည္ေနရာအမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ 

ထိန္းသိမ္းခံထားၾကရသည္။ ကြျဲပားသည့္ ေနရာေဒသမ်ိဳးစုံတြင္ တရားစြဆဲိုခံေနရစဥ္ 

ႏွင္ ့ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္း ခံရလွ်င္ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ တရားစီရင္ေရး စနစ္မ်ားတြင္ လူတုိ႔သည္ 

ဖမ္းဆီးခံရသည့္ ေနရာ၌ပင္ ခ်ဳပ္ေႏွာင ္ထိန္းသိမ္းျခင္း ခံၾကရသည္။ ဤေဆာင္းပါးတြင္ 

ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံျခင္း အေလ့အထမ်ားအေၾကာင္းကုိ ဦးတည္၍ ရစဲခန္း အခ်ဳပ္ခန္း၊ 

တရား႐ုံး အခ်ဳပ္ခန္း၊ အက်ဥ္းေထာင္မ်ား၊  ရဘဲက္စခန္းမ်ားမွ တိက်ေသာ 

အကုိးအကားမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ကြျဲပားေသာ ေနရာေဒသအခ်ိဳ႕ကုိ ႏိႈင္းယွဥ ္ေဖာ္ျပ 

ထားသည္။  

ေဆာင္းပါးသည္ အက်ဥ္းသားမ်ား၊ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕သူမ်ားႏွင့္ ေရွ႕ေနမ်ား၏ 

ေထာင္ဝင္စာႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ အေတြ႕အႀကံဳမ်ား၊ ေထာင္ဝင္စာ 

ေတြ႕ဆုံျခင္းမ်ားကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ ဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ 

ကုိယ္ပိုင္အေတြ႕အႀကံဳမ်ားအေပၚ အေျခတည္ထားသည္။ ဤေဆာင္းပါးသည္ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ 

ၿမိဳ႕ျပမဟုတ္သည့္ ေဒသမ်ားရွိ ရစဲခန္း အခ်ဳပ္ခန္း၊ တရား႐ုံး အခ်ဳပ္ခန္း၊ အက်ဥ္း 

ေထာင္မ်ား၊ ရဘဲက္စခန္းမ်ား၏ မတူညီသည့္ အေျခအေနအရပ္ရပ္ကို ေဖာ္ျပထားၿပီး၊  

သတင္းအခ်က္အလက္၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး၊ စိတ္ပိုင္းႏွင့္ေငြေၾကးဆုိင္ရာ အခက္ 

အခဲမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ မိသားစုဝင္မ်ား၏ မတူညီသည့္ 

အေတြ႕အႀကံဳမ်ားႏွင့္ အခက္အခဲမ်ားကုိ ထုတ္ေဖာ္တင္ျပထားသည္။ 

ေဆာင္းပါးကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း စီစဥ္တင္ျပထားသည္။ ပထမဦးစြာ ေနရာ (၄) ခု၏ 

ကနဦး ေနာက္ခံအေျခအေနအခ်ိဳ႕ကုိ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။ ဒုတိယအေနျဖင့္ 

အက်ဥ္းေထာင္တြင္ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ျခင္းမ်ားအေၾကာင္း လူမႈသိပၸံဆုိင္ရာ စာေပ 

အခ်ိဳ႕ႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ ေလ့လာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားသည္။ ထုိ႔ေနာက္ မတူညီသည့္ 

ေနရာမ်ားမွ လူအမ်ား၏ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကုိ စူးစမ္းေလ့လာထားသည့္ အခ်က္ 

အလက္မ်ားကုိ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ တင္ျပထားပါသည္။  

 

ေနာက္ခံအေျခအေန 

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထိန္းသိမ္းခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္း (၉) မ်ိဳး ရွိသည္ဟု သတ္မွတ္ႏိုင္ပါသည္။ 

၎တုိ႔မွာ ရစဲခန္း အခ်ဳပ္ခန္းမ်ား၊ စစ္ေၾကာေရးစခန္းမ်ား၊ တရား႐ုံး အခ်ဳပ္ခန္း၊ အက်ဥ္း 

ေထာင္မ်ား၊ ရဘဲက္စခန္းမ်ား၊ လူငယ္ေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္းမ်ား၊ လူငယ္ျပဳျပင္ေရး 

စင္တာမ်ား၊ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည္႐့ႈေရး ဌာနမ်ား၊ စစ္တပ္အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတို႔ ျဖစ္ၾက 

သည္။ ဤစာတမ္းအတြက္ အသုံးျပဳသည့္ အရာမ်ားသည္ အထက္ပါ ဆုိခဲ့ၿပီးသည့္ 

ေနရာ (၄)မ်ိဳးကုိ ထုတ္ေဖာ္ေရးသားရန္အတြက္သာ လုံေလာက္သည္။ သုိ႔ေသာ္ 

ေဆြးေႏြးခ်က္၏ အေၾကာင္းျခင္းရာကုိ ေဖာ္ၫႊန္းရန္ ထိန္းသိမ္းခ်ဳပ္ေႏွာင္မႈ (၉)မ်ိဳး၏ 

သြင္ျပင္လကၡဏာရပ္မ်ားကုိ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ေဖာ္ျပသြားပါမည္။  

ရစဲခန္း အခ်ဳပ္ခန္းမ်ားသည ္ အခ်ဳပ္သားမ်ားအား ပထမဦးစြာ အဖမ္းခံရခ်ိန္တြင္ 

ခ်ဳပ္ေႏွာငထိ္န္းသိမ္းထားသည္ ့ ေနရာ ျဖစ္သည္။ ထုိေနရာမ်ားသည္ တရား႐ုံးတြင္ 

စြဲခ်က္တင္ျခင္း မခံရမီ သံသယရိွသူကုိ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားသည့္ ေနရာမ်ားျဖစ္သည္။ 

စစ္ေၾကာေရးစခန္းမ်ားသည္ အထူး အေလးအနက္ စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္း (သို႔) ႏိုင္ငံေတာ ္

ပုန္ကန္မႈ (သုိ႔) သစၥာေဖာက္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားအျဖစ္ ႏိုင္ငံေရးအရ စြဲခ်က္တင္သည့္ 

ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ထားရိွသည့္ ေနရာမ်ားျဖစ္သည္။ တရား႐ုံး အခ်ဳပ္ခန္းသည ္
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ရစဲခန္း အခ်ဳပ္ခန္း၊ တရား႐ုံး အခ်ဳပ္ခန္း၊ အက်ဥ္းေထာင္၊ ရဘဲက္စခန္း၊ ေထာင္ဝင္စာ 

ေတြ႕ဆုံျခင္း။ 

 

မိတ္ဆက္ 

 ကမၻာတစ္ဝွမ္းတြင္ လူမ်ားသည္ တည္ေနရာအမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ 

ထိန္းသိမ္းခံထားၾကရသည္။ ကြျဲပားသည့္ ေနရာေဒသမ်ိဳးစုံတြင္ တရားစြဆဲိုခံေနရစဥ္ 

ႏွင္ ့ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္း ခံရလွ်င္ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ တရားစီရင္ေရး စနစ္မ်ားတြင္ လူတုိ႔သည္ 

ဖမ္းဆီးခံရသည့္ ေနရာ၌ပင္ ခ်ဳပ္ေႏွာင ္ထိန္းသိမ္းျခင္း ခံၾကရသည္။ ဤေဆာင္းပါးတြင္ 

ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံျခင္း အေလ့အထမ်ားအေၾကာင္းကုိ ဦးတည္၍ ရစဲခန္း အခ်ဳပ္ခန္း၊ 

တရား႐ုံး အခ်ဳပ္ခန္း၊ အက်ဥ္းေထာင္မ်ား၊  ရဘဲက္စခန္းမ်ားမွ တိက်ေသာ 

အကုိးအကားမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ကြျဲပားေသာ ေနရာေဒသအခ်ိဳ႕ကုိ ႏိႈင္းယွဥ ္ေဖာ္ျပ 

ထားသည္။  

ေဆာင္းပါးသည္ အက်ဥ္းသားမ်ား၊ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕သူမ်ားႏွင့္ ေရွ႕ေနမ်ား၏ 

ေထာင္ဝင္စာႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ အေတြ႕အႀကံဳမ်ား၊ ေထာင္ဝင္စာ 

ေတြ႕ဆုံျခင္းမ်ားကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ ဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ 

ကုိယ္ပိုင္အေတြ႕အႀကံဳမ်ားအေပၚ အေျခတည္ထားသည္။ ဤေဆာင္းပါးသည္ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ 

ၿမိဳ႕ျပမဟုတ္သည့္ ေဒသမ်ားရွိ ရစဲခန္း အခ်ဳပ္ခန္း၊ တရား႐ုံး အခ်ဳပ္ခန္း၊ အက်ဥ္း 

ေထာင္မ်ား၊ ရဘဲက္စခန္းမ်ား၏ မတူညီသည့္ အေျခအေနအရပ္ရပ္ကို ေဖာ္ျပထားၿပီး၊  

သတင္းအခ်က္အလက္၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး၊ စိတ္ပိုင္းႏွင့္ေငြေၾကးဆုိင္ရာ အခက္ 

အခဲမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ မိသားစုဝင္မ်ား၏ မတူညီသည့္ 

အေတြ႕အႀကံဳမ်ားႏွင့္ အခက္အခဲမ်ားကုိ ထုတ္ေဖာ္တင္ျပထားသည္။ 

ေဆာင္းပါးကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း စီစဥ္တင္ျပထားသည္။ ပထမဦးစြာ ေနရာ (၄) ခု၏ 

ကနဦး ေနာက္ခံအေျခအေနအခ်ိဳ႕ကုိ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။ ဒုတိယအေနျဖင့္ 

အက်ဥ္းေထာင္တြင္ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ျခင္းမ်ားအေၾကာင္း လူမႈသိပၸံဆုိင္ရာ စာေပ 

အခ်ိဳ႕ႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ ေလ့လာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားသည္။ ထုိ႔ေနာက္ မတူညီသည့္ 

ေနရာမ်ားမွ လူအမ်ား၏ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကုိ စူးစမ္းေလ့လာထားသည့္ အခ်က္ 

အလက္မ်ားကုိ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ တင္ျပထားပါသည္။  

 

ေနာက္ခံအေျခအေန 

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထိန္းသိမ္းခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္း (၉) မ်ိဳး ရွိသည္ဟု သတ္မွတ္ႏိုင္ပါသည္။ 

၎တုိ႔မွာ ရစဲခန္း အခ်ဳပ္ခန္းမ်ား၊ စစ္ေၾကာေရးစခန္းမ်ား၊ တရား႐ုံး အခ်ဳပ္ခန္း၊ အက်ဥ္း 

ေထာင္မ်ား၊ ရဘဲက္စခန္းမ်ား၊ လူငယ္ေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္းမ်ား၊ လူငယ္ျပဳျပင္ေရး 

စင္တာမ်ား၊ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည္႐့ႈေရး ဌာနမ်ား၊ စစ္တပ္အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတို႔ ျဖစ္ၾက 

သည္။ ဤစာတမ္းအတြက္ အသုံးျပဳသည့္ အရာမ်ားသည္ အထက္ပါ ဆုိခဲ့ၿပီးသည့္ 

ေနရာ (၄)မ်ိဳးကုိ ထုတ္ေဖာ္ေရးသားရန္အတြက္သာ လုံေလာက္သည္။ သုိ႔ေသာ္ 

ေဆြးေႏြးခ်က္၏ အေၾကာင္းျခင္းရာကုိ ေဖာ္ၫႊန္းရန္ ထိန္းသိမ္းခ်ဳပ္ေႏွာင္မႈ (၉)မ်ိဳး၏ 

သြင္ျပင္လကၡဏာရပ္မ်ားကုိ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ေဖာ္ျပသြားပါမည္။  

ရစဲခန္း အခ်ဳပ္ခန္းမ်ားသည ္ အခ်ဳပ္သားမ်ားအား ပထမဦးစြာ အဖမ္းခံရခ်ိန္တြင္ 

ခ်ဳပ္ေႏွာငထိ္န္းသိမ္းထားသည္ ့ ေနရာ ျဖစ္သည္။ ထုိေနရာမ်ားသည္ တရား႐ုံးတြင္ 

စြဲခ်က္တင္ျခင္း မခံရမီ သံသယရိွသူကုိ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားသည့္ ေနရာမ်ားျဖစ္သည္။ 

စစ္ေၾကာေရးစခန္းမ်ားသည္ အထူး အေလးအနက္ စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္း (သို႔) ႏိုင္ငံေတာ ္

ပုန္ကန္မႈ (သုိ႔) သစၥာေဖာက္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားအျဖစ္ ႏိုင္ငံေရးအရ စြဲခ်က္တင္သည့္ 

ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ထားရိွသည့္ ေနရာမ်ားျဖစ္သည္။ တရား႐ုံး အခ်ဳပ္ခန္းသည ္
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႐ံုးတင္စစ္ေဆးျခင္း (သုိ႔) စီရင္ခ်က္ခ်ျခင္းတုိ႔ ျပဳလုပ္ေနစဥ္ ႐ံုးတြင္ တရားစြဆဲိုသည္ ့

ေန႔၌ အခ်ဳပ္သားကုိ ထားရွိသည့္  တရား႐ုံးတြင္ရွိသည္ ့ ေနရာျဖစ္သည္။ အက်ဥ္း 

ေထာင္မ်ားသည္ အက်ဥ္းသားမ်ားကုိ စီရင္ခ်က္မခ်မီႏွင့္ ခ်ၿပီးေနာက္ ထိန္းသိမ္း 

ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားသည့္ ေနရာမ်ားျဖစ္သည္။ 

ၿမိဳ႕ျပရိွ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ ႐ံုးတင္စစ္ေဆးေနသူမ်ားႏွင့္ စီရင္ခ်က္ခ်မွတ္ 

ခံရၿပီးသူမ်ားအတြက္ ေနရာမ်ား ခြဲေဝခ်ထားေပးေသာ္လည္း၊ ၿမိဳ႕ျပမဟုတ္သည္ ့

ေဒသမ်ားတြင္ စီရင္ခ်က္ ခ်မွတ္ခံရၿပီးေသာ အက်ဥ္းသားမ်ားကုိသာ အက်ဥ္း 

ေထာင္တြင္ ထားရိွသည္။ ရဘဲက္စခန္းမ်ားသည္ အက်ဥ္းသားမ်ားအား ျပစ္မႈဆုိင္ရာ 

ဥပေဒေအာက္တြင္ ျပစ္ဒဏ္ပံုစံတစ္ခုအေနျဖင့္ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ အလုပ္သမားအျဖစ္ 

ေဆာင္ရြက္ရန္ ခိုင္းေစသည္ ့ အေျခခံ ထိန္းသိမ္းခ်ဳပ္ေႏွာင္သည့္ ေနရာမ်ား 

ျဖစ္ၾကသည္။ ရဘဲက္စခန္းမ်ားကုိ ေခါင္းပုံျဖတ္သည့္ ေနရာမ်ားအျဖစ္ အမ်ားက 

႐ႈျမင္ၾကသည္။ 

လူငယ္ေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္းမ်ားကုိ ၎တို႔၏ အမႈကိစၥမ်ား ရင္ဆိုင္ေနစဥ္၊ 

စီရင္ခ်က္မခ်မီ အခ်ိန္အတြင္း ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္သူ လူငယ္မ်ားကုိ ထိန္းသိမ္း 

ေစာင့္ေရွာက္ရန္ႏွင့္ ခ်ဳပ္ထိန္းထားရန္အတြက္ အသုံးျပဳသည္။ လူငယ္ျပဳျပင္ေရး 

ဌာနမ်ားသည္ ရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္သည့္ အသက္ (၁၆) ႏွစ္ေအာက္ ကေလးမ်ားကုိ 

ထိန္းသိမ္းခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားရန္အတြက္ ျဖစ္သည္။ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈေရးဌာနမ်ားသည္ 

နာမက်န္းျဖစ္ေနသည့္ အခ်ဳပ္သားမ်ားႏွင့္ အက်ဥ္းသားမ်ား ထိခိုက္ဒဏ္ရာမ်ား (သုိ႔) 

နာမက်န္းျခင္းမ်ားအတြက္ ကုသမႈ ခံယူႏိုင္သည့္ ျပည္သူ႕ေဆး႐ုံမ်ားရိွ လုံၿခံဳစိတ္ခ် 

ရသည့္ ေနရာမ်ားျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆံုးတစ္ခုျဖစ္ေသာ စစ္တပ္အက်ဥ္းေထာင္မ်ား 

သည္ စစ္တပ္၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိ ေဖာက္ဖ်က္သည့္ စစ္သားမ်ားအတြက္ 

ေနရာျဖစ္သည္။ ထုိအက်ဥ္းေထာင္မ်ားသည္ စစ္တပ္၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ 

ရွိသည္။ 

 အခ်ိဳ႕ေသာ ထိန္းသိမ္းခ်ဳပ္ေႏွာင္သည့္ အက်ဥ္းစခန္း အမ်ိဳးအစားမ်ားမွာ 

အျခားေသာ အမ်ိဳးအစားမ်ားထက္ ဝင္ထြက္ရန္ႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ယူ 

စုေဆာင္းရ လြယ္ကူသည္။ ဤေဆာင္းပါးတြင္ ပါရွိသည္ ့ စိစစ္သုံးသပ္ခ်က္မ်ားသည ္

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ အခ်က္အလက္မ်ားတြင္ ေဖာ္ၫႊန္းျပဆိုထားသည့္ အက်ဥ္းစခန္း 

အမ်ိဳးအစား (၄) ခုကုိ ဦးတည္အေျချပဳထားၿပီး၊ အမည္အားျဖင့္ ရစဲခန္း အခ်ဳပ္ခန္းမ်ား၊ 

တရား႐ုံး အခ်ဳပ္ခန္းမ်ား၊ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားႏွင့္ ရဘဲက္စခန္းမ်ား ျဖစ္သည္။35 

‘အက်ဥ္းေထာင္မ်ား၏ ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္’ ကုိ Pallot (၂၀၀၅) က ေျမပုံဆြၿဲပီး၊ 

အက်ဥ္းခ်ထားခံရျခင္း အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကုိ နားလည္ေစရန္အတြက္ အထူးအေရးႀကီး 

သည့္ အထက္တြင္ ဆိုခဲ့ၿပီးသည့္ ေနရာ (၄) ခုကုိ သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။  

 ထုိေနရာမ်ားတြင္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ျခင္းႏွင့္ 

ေထာင္ဝင္စာ လက္ခံျခင္း အခြင့္အေရးမ်ား ရွိသည္။ ထုိစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိ 

ျမန္မာႏုိင္ငံ ဥပေဒမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားၿပီး၊ ထိုေနရာမ်ားသုိ႔ ေထာင္ဝင္စာလာေတြ႕မည္ ့

သူကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အက်ဥ္းေထာင္ အက္ဥပေဒႏွင့္ ျမန္မာျပည္ 

အက်ဥ္းေထာင္လက္စြဲ (၁၈၉၄) ပုဒ္မ (၂၄) သည္ အရာရွိႏွင့္ အရာရိွ မဟုတ္ေသာ 

ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံသူမ်ားႏွင့္ မိသားစုဝင္မ်ား၊ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ား၏ 

ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံမႈမ်ားကုိ ခြင့္ျပဳထားသည္။36 ဥပေဒအရ ေရွ႕ေနမ်ားသည္လည္း 

ထုိေနရာမ်ားရိွ အက်ဥ္းသားမ်ား (သုိ႔) အခ်ဳပ္က်သူမ်ားထံ သြားေရာက္ႏိုင္သည္။ 

ထုိ႔ျပင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ၾကက္ေျခနီေကာ္မတီ (ICRC) အဖြ႕ဲဝင္မ်ားသည္လည္း 

အက်ဥ္းသားမ်ား၏ အေျခအေန၊ ၎တို႔ ႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ 

၎တို႔၏ ျပႆနာမ်ားကုိ ေျဖရွင္းရန္ (အထူးသျဖင့္ မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္ 

အဆက္အသြယ္မျပတ္ေစရန္) မည္သို႔ကူညီမည ္ စသည္တုိ႔အေၾကာင္းကုိ ေလ့လာရန ္

                                           
35 ခ်ဳပ္ေႏွာင္ ထိန္းသိမ္းထားသည့္ အျခားေသာ စင္တာအမ်ိဳးအစားမ်ားကုိ ဆက္လက္ေလ့လာသင့္သည္။ သုိ႔ေသာ္ 
ဤေဆာင္းပါးတြင္ ပါဝင္သည့္ နယ္ပယ္မ်ား၌ အက်ံဳးမဝင္ပါ။ 
36 ျမန္မာျပည္အက်ဥ္းေထာင္လက္စြဲ - ၁၈၉၄၊ ပုဒ္မ ၂၆ (အခန္း ၄၊ ႏွာ ၂၇ - ၂၈) 
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႐ံုးတင္စစ္ေဆးျခင္း (သုိ႔) စီရင္ခ်က္ခ်ျခင္းတုိ႔ ျပဳလုပ္ေနစဥ္ ႐ံုးတြင္ တရားစြဆဲိုသည္ ့

ေန႔၌ အခ်ဳပ္သားကုိ ထားရွိသည့္  တရား႐ုံးတြင္ရွိသည္ ့ ေနရာျဖစ္သည္။ အက်ဥ္း 

ေထာင္မ်ားသည္ အက်ဥ္းသားမ်ားကုိ စီရင္ခ်က္မခ်မီႏွင့္ ခ်ၿပီးေနာက္ ထိန္းသိမ္း 

ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားသည့္ ေနရာမ်ားျဖစ္သည္။ 

ၿမိဳ႕ျပရိွ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ ႐ံုးတင္စစ္ေဆးေနသူမ်ားႏွင့္ စီရင္ခ်က္ခ်မွတ္ 

ခံရၿပီးသူမ်ားအတြက္ ေနရာမ်ား ခြဲေဝခ်ထားေပးေသာ္လည္း၊ ၿမိဳ႕ျပမဟုတ္သည္ ့

ေဒသမ်ားတြင္ စီရင္ခ်က္ ခ်မွတ္ခံရၿပီးေသာ အက်ဥ္းသားမ်ားကုိသာ အက်ဥ္း 

ေထာင္တြင္ ထားရိွသည္။ ရဘဲက္စခန္းမ်ားသည္ အက်ဥ္းသားမ်ားအား ျပစ္မႈဆုိင္ရာ 

ဥပေဒေအာက္တြင္ ျပစ္ဒဏ္ပံုစံတစ္ခုအေနျဖင့္ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ အလုပ္သမားအျဖစ္ 

ေဆာင္ရြက္ရန္ ခိုင္းေစသည္ ့ အေျခခံ ထိန္းသိမ္းခ်ဳပ္ေႏွာင္သည့္ ေနရာမ်ား 

ျဖစ္ၾကသည္။ ရဘဲက္စခန္းမ်ားကုိ ေခါင္းပုံျဖတ္သည့္ ေနရာမ်ားအျဖစ္ အမ်ားက 

႐ႈျမင္ၾကသည္။ 

လူငယ္ေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္းမ်ားကုိ ၎တို႔၏ အမႈကိစၥမ်ား ရင္ဆိုင္ေနစဥ္၊ 

စီရင္ခ်က္မခ်မီ အခ်ိန္အတြင္း ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္သူ လူငယ္မ်ားကုိ ထိန္းသိမ္း 

ေစာင့္ေရွာက္ရန္ႏွင့္ ခ်ဳပ္ထိန္းထားရန္အတြက္ အသုံးျပဳသည္။ လူငယ္ျပဳျပင္ေရး 

ဌာနမ်ားသည္ ရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္သည့္ အသက္ (၁၆) ႏွစ္ေအာက္ ကေလးမ်ားကုိ 

ထိန္းသိမ္းခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားရန္အတြက္ ျဖစ္သည္။ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈေရးဌာနမ်ားသည္ 

နာမက်န္းျဖစ္ေနသည့္ အခ်ဳပ္သားမ်ားႏွင့္ အက်ဥ္းသားမ်ား ထိခိုက္ဒဏ္ရာမ်ား (သုိ႔) 

နာမက်န္းျခင္းမ်ားအတြက္ ကုသမႈ ခံယူႏိုင္သည့္ ျပည္သူ႕ေဆး႐ုံမ်ားရိွ လုံၿခံဳစိတ္ခ် 

ရသည့္ ေနရာမ်ားျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆံုးတစ္ခုျဖစ္ေသာ စစ္တပ္အက်ဥ္းေထာင္မ်ား 

သည္ စစ္တပ္၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိ ေဖာက္ဖ်က္သည့္ စစ္သားမ်ားအတြက္ 

ေနရာျဖစ္သည္။ ထုိအက်ဥ္းေထာင္မ်ားသည္ စစ္တပ္၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ 

ရွိသည္။ 

 အခ်ိဳ႕ေသာ ထိန္းသိမ္းခ်ဳပ္ေႏွာင္သည့္ အက်ဥ္းစခန္း အမ်ိဳးအစားမ်ားမွာ 

အျခားေသာ အမ်ိဳးအစားမ်ားထက္ ဝင္ထြက္ရန္ႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ယူ 

စုေဆာင္းရ လြယ္ကူသည္။ ဤေဆာင္းပါးတြင္ ပါရွိသည္ ့ စိစစ္သုံးသပ္ခ်က္မ်ားသည ္

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ အခ်က္အလက္မ်ားတြင္ ေဖာ္ၫႊန္းျပဆိုထားသည့္ အက်ဥ္းစခန္း 

အမ်ိဳးအစား (၄) ခုကုိ ဦးတည္အေျချပဳထားၿပီး၊ အမည္အားျဖင့္ ရစဲခန္း အခ်ဳပ္ခန္းမ်ား၊ 

တရား႐ုံး အခ်ဳပ္ခန္းမ်ား၊ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားႏွင့္ ရဘဲက္စခန္းမ်ား ျဖစ္သည္။35 

‘အက်ဥ္းေထာင္မ်ား၏ ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္’ ကုိ Pallot (၂၀၀၅) က ေျမပုံဆြၿဲပီး၊ 

အက်ဥ္းခ်ထားခံရျခင္း အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကုိ နားလည္ေစရန္အတြက္ အထူးအေရးႀကီး 

သည့္ အထက္တြင္ ဆိုခဲ့ၿပီးသည့္ ေနရာ (၄) ခုကုိ သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။  

 ထုိေနရာမ်ားတြင္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ျခင္းႏွင့္ 

ေထာင္ဝင္စာ လက္ခံျခင္း အခြင့္အေရးမ်ား ရွိသည္။ ထုိစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိ 

ျမန္မာႏုိင္ငံ ဥပေဒမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားၿပီး၊ ထိုေနရာမ်ားသုိ႔ ေထာင္ဝင္စာလာေတြ႕မည္ ့

သူကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အက်ဥ္းေထာင္ အက္ဥပေဒႏွင့္ ျမန္မာျပည္ 

အက်ဥ္းေထာင္လက္စြဲ (၁၈၉၄) ပုဒ္မ (၂၄) သည္ အရာရွိႏွင့္ အရာရိွ မဟုတ္ေသာ 

ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံသူမ်ားႏွင့္ မိသားစုဝင္မ်ား၊ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ား၏ 

ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံမႈမ်ားကုိ ခြင့္ျပဳထားသည္။36 ဥပေဒအရ ေရွ႕ေနမ်ားသည္လည္း 

ထုိေနရာမ်ားရိွ အက်ဥ္းသားမ်ား (သုိ႔) အခ်ဳပ္က်သူမ်ားထံ သြားေရာက္ႏိုင္သည္။ 

ထုိ႔ျပင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ၾကက္ေျခနီေကာ္မတီ (ICRC) အဖြ႕ဲဝင္မ်ားသည္လည္း 

အက်ဥ္းသားမ်ား၏ အေျခအေန၊ ၎တို႔ ႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ 

၎တို႔၏ ျပႆနာမ်ားကုိ ေျဖရွင္းရန္ (အထူးသျဖင့္ မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္ 

အဆက္အသြယ္မျပတ္ေစရန္) မည္သို႔ကူညီမည ္ စသည္တုိ႔အေၾကာင္းကုိ ေလ့လာရန ္

                                           
35 ခ်ဳပ္ေႏွာင္ ထိန္းသိမ္းထားသည့္ အျခားေသာ စင္တာအမ်ိဳးအစားမ်ားကုိ ဆက္လက္ေလ့လာသင့္သည္။ သုိ႔ေသာ္ 
ဤေဆာင္းပါးတြင္ ပါဝင္သည့္ နယ္ပယ္မ်ား၌ အက်ံဳးမဝင္ပါ။ 
36 ျမန္မာျပည္အက်ဥ္းေထာင္လက္စြဲ - ၁၈၉၄၊ ပုဒ္မ ၂၆ (အခန္း ၄၊ ႏွာ ၂၇ - ၂၈) 
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အက်ဥ္းေထာင္ရွိ အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။ 

လာမည့္အပုိင္းတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ သြားေရာက္စံုစမ္းခ့ဲသည့္ ေနရာ (၄)ခုကုိ ပိုမုိ 

အေသးစိတ္က်က် ေလ့လာစစ္ေဆး တင္ျပထားသည္။ 

 

ရဲစခန္း အခ်ဳပ္ခန္းမ်ား 

ရစဲခန္းအခ်ဳပ္ခန္းသည္ ဖမ္းဆီးခံရၿပီးေနာက္ အဖြ႕ဲအစည္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ရမည့္ 

ဦးဆုံးေနရာ ျဖစ္သည္။37 ျမန္မာႏိုင္ငံရွ ိ တရားဝင္ သတင္းရင္းျမစ္မ်ား38အရ ျပည္နယ္ 

ရစဲခန္း (၁၅) ခု၊ ခ႐ိုင္ ရစဲခန္း (၇၄) ခု၊ ၿမိဳ႕နယ္ ရစဲခန္း (၃၀၀) ေက်ာ္၊ ေဒသတြင္း၊ 

ေက်းရြာအဆင့္ ရစဲခန္းမ်ားႏွင္ ့ ၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္း (၃၀၀) ေက်ာ္ ရွိသည္။ 

ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သည္ဟု သံသယရိွသည့္အတြက္ အဖမ္းခံရသည့္ လူတစ္ဦးကုိ 

အမႈစံုစမ္းေနစဥ္အတြင္း ရစဲခန္းသို႔ ေခၚေဆာင္သြားသည္။ သူ (သုိ႔) သူမကို ရစဲခန္း 

အခ်ဳပ္ခန္းတြင္ ထည့္ထားသည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ အခ်ဳပ္သားသည္ ရအဲရာရိွ၏ 

သေဘာထားႏွင့္ အမႈ၏ အေျခအေနေပၚမူတည္၍ မိသားစု (သုိ႔) မိတ္ေဆြ 

သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံမႈ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ စြပ္စြဲခံရသူသည္ ၎၏ မိသားစုႏွင့္ 

အဆက္အသြယ္ ျပဳလုပ္လွ်င္၊ မိသားစုသည္ ေရွ႕ေနႏွင္ ့ အဆက္အသြယ္ျပဳႏုိင္ၿပီး 

ဥပေဒဆိုင္ရာ အႀကံဉာဏ္မ်ား ရယူႏိုင္သည္။ ဤသုိ႔ျပဳျခင္းျဖင့္ အခ်ဳပ္သားသည္ 

အာမခံရယူႏိုင္ျခင္း (သုိ႔) ထုိေန႔တြင္ပင ္ အခ်ဳပ္ခန္းမွ လႊတ္ေပးခံရျခင္းတုိ႔ 

ျဖစ္လာႏုိင္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ ထိုသုိ႔ျဖစ္ႏုိင္ရန ္ ျပစ္မႈ၏ အေနအထားေပၚတြင္လည္း 

မူတည္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ပုန္ကန္မႈ က်ဴးလြန္သူမ်ားအတြက္ 

                                           
37 ဤစာတမ္းတြင္ အဖမ္းခံၿပီးေနာက္ ရဲအခ်ဳပ္ကားျဖင့္ ပုိ႕ေဆာင္ျခင္းခံရေသာသူမ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား မပါဝင္ပါ။ 
38 ေနျပည္ေတာ္ရဲဌာနခ်ဳပ္ရိွ အဆင့္ျမင့္အရာရွိႏွင့္ တယ္လီဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းျခင္း 

ေထာင္ဝင္စာ ေတြ႕ဆုံခြင္ ့ မျပဳေခ်။ ယခင္အခ်ိန္မ်ားက အခ်ဳပ္က်သူအခ်ိဳ႕သည ္

ေငြေၾကးေပးႏုိင္လွ်င္ ၎တုိ႔၏ မိသားစုမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံႏိုင္သည္။ ယခုအခါတြင္ 

အခ်ဳပ္သားမ်ားသည္ ေငြေၾကးတစ္စံုတစ္ရာ ေပးစရာမလုိဘ ဲ မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္ 

ေတြ႕ဆုံရန ္ ပိုမိုလြယ္ကူလာသည္။ ရစဲခန္း အခ်ဳပ္ခန္းမ်ားသည္ ေထာင္ဝင္စာ 

ေတြ႕ဆုံရန္အတြက္ ဒီဇုိင္းျပဳလုပ္ထားျခင္း မဟုတ္ဘဲ၊ ပုံမွန္အားျဖင့္ အဆင္မေျပေသာ၊ 

သီးသန္႔လြတ္လပ္ခြင့္ မရွိေသာ ေနရာမ်ားျဖစ္သည္။ မိသားစုဝင္မ်ားသည္ တခါတရံ 

တြင္ ေတြ႕ဆုံရန္အတြက္ ၾကာျမင့္စြာ ေစာင့္ဆုိင္းၾကရၿပီး ပံုမွန္အားျဖင့္ စကားေျပာဆုိ 

ေနစဥ္အတြင္း ရမဲ်ားက အနီးကပ္ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း ခံၾကရသည္။ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ 

တရားစြဲဆုိျခင္းကုိ ရင္ဆုိင္ရေခ်ရိွသည့္အတြက္ အခ်ဳပ္က်ေနသည့္ အခ်ိန္သည္ 

အခ်ဳပ္သားမ်ားႏွင့္ မိသားစုမ်ားအတြက္ စုိးရိမ္ပူပန္ရသည့္ ကာလတစ္ခုျဖစ္သည္။ 

စြပ္စြဲခံရသူသည္ တရားစြဆုိဲျခင္း မခံရမီ (၂၄) နာရ ီ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထိန္းသိမ္းျခင္း 

ခံရႏိုင္သည္။ ၿမိဳ႕ျပမဟုတ္သည့္ ေဒသရိွ ရစဲခန္းႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပရိွ ရစဲခန္းမ်ား၏ 

အေလ့အထမ်ားတြင္ ကြျဲပားျခားနားမႈအခ်ိဳ႕ ရွိသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ 

အက်ဥ္းေထာင္မ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္သာ ရွိသည့္အတြက္ ၿမိဳ႕ျပ 

မဟုတ္သည့္ ေဒသမ်ားတြင္ တရားရင္ဆုိင္ေနရစဥ္ တစ္ေလွ်ာက္လုံး အခ်ဳပ္သားမ်ား 

ကုိ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားသုိ႔ လႊဲေျပာင္းျခင္းမျပဳဘဲ ရစဲခန္းအခ်ဳပ္ခန္းတြင္သာ 

တစ္ႏွစ္ခြဲခန္႔ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံထားရႏုိင္သည္။ ကုိယ္ပိုင္အေတြ႕အႀကံဳအရ ၿမိဳ႕ျပမဟုတ္ 

သည့္ ေဒသမ်ားရိွ ရစဲခန္း အခ်ဳပ္ခန္းမ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ အလင္းေရာင္နည္းပါး၊ 

က်ဥ္းေျမာင္း၍ ေလဝင္ေလထြက္ မေကာင္းဘဲ အမ်ိဳးသမီး အခ်ဳပ္သားမ်ားအတြက္ 

သီးျခား အခန္းမ်ား မရိွေသာ၊ သက္ေတာင့္သက္သာမရွိသည့္ အခန္းငယ္မ်ားႏွင္ ့

ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး၊ သီးသန္႔လြတ္လပ္ခြင့္လည္း မရွိေခ်။ ၿမိဳ႕ျပရိွ ရစဲခန္း 

အခ်ဳပ္ခန္းမ်ားသည္ ပုံမွန္အားျဖင့္ က်ယ္ျပန္႔၊ ေလဝင္ေလထြက္ေကာင္းမြန္ၿပီး၊ 

အလင္းေရာင္ ပုိမိုရရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း အခ်ဳပ္က်သူမ်ားႏွင့္ ေထာင္ဝင္စာ 

လာေတြ႕သူမ်ားအတြက္ သီးသန္႔လြတ္လပ္ခြင့္ နည္းပါးေနဆဲျဖစ္သည္။ ၿမိဳ႕ျပေဒသမ်ား 
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အက်ဥ္းေထာင္ရွိ အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။ 

လာမည့္အပုိင္းတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ သြားေရာက္စံုစမ္းခ့ဲသည့္ ေနရာ (၄)ခုကုိ ပိုမုိ 

အေသးစိတ္က်က် ေလ့လာစစ္ေဆး တင္ျပထားသည္။ 

 

ရဲစခန္း အခ်ဳပ္ခန္းမ်ား 

ရစဲခန္းအခ်ဳပ္ခန္းသည္ ဖမ္းဆီးခံရၿပီးေနာက္ အဖြ႕ဲအစည္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ရမည့္ 

ဦးဆုံးေနရာ ျဖစ္သည္။37 ျမန္မာႏိုင္ငံရွ ိ တရားဝင္ သတင္းရင္းျမစ္မ်ား38အရ ျပည္နယ္ 

ရစဲခန္း (၁၅) ခု၊ ခ႐ိုင္ ရစဲခန္း (၇၄) ခု၊ ၿမိဳ႕နယ္ ရစဲခန္း (၃၀၀) ေက်ာ္၊ ေဒသတြင္း၊ 

ေက်းရြာအဆင့္ ရစဲခန္းမ်ားႏွင္ ့ ၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္း (၃၀၀) ေက်ာ္ ရွိသည္။ 

ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သည္ဟု သံသယရိွသည့္အတြက္ အဖမ္းခံရသည့္ လူတစ္ဦးကုိ 

အမႈစံုစမ္းေနစဥ္အတြင္း ရစဲခန္းသို႔ ေခၚေဆာင္သြားသည္။ သူ (သုိ႔) သူမကို ရစဲခန္း 

အခ်ဳပ္ခန္းတြင္ ထည့္ထားသည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ အခ်ဳပ္သားသည္ ရအဲရာရိွ၏ 

သေဘာထားႏွင့္ အမႈ၏ အေျခအေနေပၚမူတည္၍ မိသားစု (သုိ႔) မိတ္ေဆြ 

သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံမႈ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ စြပ္စြဲခံရသူသည္ ၎၏ မိသားစုႏွင့္ 

အဆက္အသြယ္ ျပဳလုပ္လွ်င္၊ မိသားစုသည္ ေရွ႕ေနႏွင္ ့ အဆက္အသြယ္ျပဳႏုိင္ၿပီး 

ဥပေဒဆိုင္ရာ အႀကံဉာဏ္မ်ား ရယူႏိုင္သည္။ ဤသုိ႔ျပဳျခင္းျဖင့္ အခ်ဳပ္သားသည္ 

အာမခံရယူႏိုင္ျခင္း (သုိ႔) ထုိေန႔တြင္ပင ္ အခ်ဳပ္ခန္းမွ လႊတ္ေပးခံရျခင္းတုိ႔ 

ျဖစ္လာႏုိင္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ ထိုသုိ႔ျဖစ္ႏုိင္ရန ္ ျပစ္မႈ၏ အေနအထားေပၚတြင္လည္း 

မူတည္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ပုန္ကန္မႈ က်ဴးလြန္သူမ်ားအတြက္ 

                                           
37 ဤစာတမ္းတြင္ အဖမ္းခံၿပီးေနာက္ ရဲအခ်ဳပ္ကားျဖင့္ ပုိ႕ေဆာင္ျခင္းခံရေသာသူမ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား မပါဝင္ပါ။ 
38 ေနျပည္ေတာ္ရဲဌာနခ်ဳပ္ရိွ အဆင့္ျမင့္အရာရွိႏွင့္ တယ္လီဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းျခင္း 

ေထာင္ဝင္စာ ေတြ႕ဆုံခြင္ ့ မျပဳေခ်။ ယခင္အခ်ိန္မ်ားက အခ်ဳပ္က်သူအခ်ိဳ႕သည ္

ေငြေၾကးေပးႏုိင္လွ်င္ ၎တုိ႔၏ မိသားစုမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံႏိုင္သည္။ ယခုအခါတြင္ 

အခ်ဳပ္သားမ်ားသည္ ေငြေၾကးတစ္စံုတစ္ရာ ေပးစရာမလုိဘ ဲ မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္ 

ေတြ႕ဆုံရန ္ ပိုမိုလြယ္ကူလာသည္။ ရစဲခန္း အခ်ဳပ္ခန္းမ်ားသည္ ေထာင္ဝင္စာ 

ေတြ႕ဆုံရန္အတြက္ ဒီဇုိင္းျပဳလုပ္ထားျခင္း မဟုတ္ဘဲ၊ ပုံမွန္အားျဖင့္ အဆင္မေျပေသာ၊ 

သီးသန္႔လြတ္လပ္ခြင့္ မရွိေသာ ေနရာမ်ားျဖစ္သည္။ မိသားစုဝင္မ်ားသည္ တခါတရံ 

တြင္ ေတြ႕ဆုံရန္အတြက္ ၾကာျမင့္စြာ ေစာင့္ဆုိင္းၾကရၿပီး ပံုမွန္အားျဖင့္ စကားေျပာဆုိ 

ေနစဥ္အတြင္း ရမဲ်ားက အနီးကပ္ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း ခံၾကရသည္။ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ 

တရားစြဲဆုိျခင္းကုိ ရင္ဆုိင္ရေခ်ရိွသည့္အတြက္ အခ်ဳပ္က်ေနသည့္ အခ်ိန္သည္ 

အခ်ဳပ္သားမ်ားႏွင့္ မိသားစုမ်ားအတြက္ စုိးရိမ္ပူပန္ရသည့္ ကာလတစ္ခုျဖစ္သည္။ 

စြပ္စြဲခံရသူသည္ တရားစြဆုိဲျခင္း မခံရမီ (၂၄) နာရ ီ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထိန္းသိမ္းျခင္း 

ခံရႏိုင္သည္။ ၿမိဳ႕ျပမဟုတ္သည့္ ေဒသရိွ ရစဲခန္းႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပရိွ ရစဲခန္းမ်ား၏ 

အေလ့အထမ်ားတြင္ ကြျဲပားျခားနားမႈအခ်ိဳ႕ ရွိသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ 

အက်ဥ္းေထာင္မ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္သာ ရွိသည့္အတြက္ ၿမိဳ႕ျပ 

မဟုတ္သည့္ ေဒသမ်ားတြင္ တရားရင္ဆုိင္ေနရစဥ္ တစ္ေလွ်ာက္လုံး အခ်ဳပ္သားမ်ား 

ကုိ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားသုိ႔ လႊဲေျပာင္းျခင္းမျပဳဘဲ ရစဲခန္းအခ်ဳပ္ခန္းတြင္သာ 

တစ္ႏွစ္ခြဲခန္႔ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံထားရႏုိင္သည္။ ကုိယ္ပိုင္အေတြ႕အႀကံဳအရ ၿမိဳ႕ျပမဟုတ္ 

သည့္ ေဒသမ်ားရိွ ရစဲခန္း အခ်ဳပ္ခန္းမ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ အလင္းေရာင္နည္းပါး၊ 

က်ဥ္းေျမာင္း၍ ေလဝင္ေလထြက္ မေကာင္းဘဲ အမ်ိဳးသမီး အခ်ဳပ္သားမ်ားအတြက္ 

သီးျခား အခန္းမ်ား မရိွေသာ၊ သက္ေတာင့္သက္သာမရွိသည့္ အခန္းငယ္မ်ားႏွင္ ့

ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး၊ သီးသန္႔လြတ္လပ္ခြင့္လည္း မရွိေခ်။ ၿမိဳ႕ျပရိွ ရစဲခန္း 

အခ်ဳပ္ခန္းမ်ားသည္ ပုံမွန္အားျဖင့္ က်ယ္ျပန္႔၊ ေလဝင္ေလထြက္ေကာင္းမြန္ၿပီး၊ 

အလင္းေရာင္ ပုိမိုရရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း အခ်ဳပ္က်သူမ်ားႏွင့္ ေထာင္ဝင္စာ 

လာေတြ႕သူမ်ားအတြက္ သီးသန္႔လြတ္လပ္ခြင့္ နည္းပါးေနဆဲျဖစ္သည္။ ၿမိဳ႕ျပေဒသမ်ား 
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တြင္ အခ်ဳပ္သားမ်ားသည္ ပံုမွန္အားျဖင့္ ကာလတုိသာ အခ်ဳပ္ခံၾကရသည္။ ဥပမာ 

တရားစီရင္စဥ္က ၎တုိ႔ ခ်ထားခံရသည့္ အက်ဥ္းေထာင္သုိ႔ မလႊဲေျပာင္းမီ အခ်ဳပ္ခန္း 

တြင္ (၂) ရက္၊ (၃) ရက္ခန္႔သာ ေနၾကရသည္။ 

 

တရား႐ုံး အခ်ဳပ္ခန္း 

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျပည္ေထာင္တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ (၁) ခု၊ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီး 

တရား႐ုံး (၁၄) ခု၊ ခ႐ုိင္တရား႐ုံး (၇၂) ခုႏွင္ ့ ၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံး (၃၃၀) ရိွသည္။39 

ၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံးမ်ားသည္ (၇) ႏွစ္အထိ ျပစ္ဒဏ္က်ခံရမည့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ား၊ က်ပ္ေငြ 

(၁၀) သန္းထက္ မေက်ာ္လြန္သည့္ အေရးကိစၥ တရားမမႈမ်ားႏွင့္ အသက္ 

မျပည့္ေသးသည့္ လူငယ္မ်ား က်ဴးလြန္သည့္ အမႈမ်ားကုိ ဦးစြာ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္ 

ရွိသည့္ တရား႐ုံးမ်ား ျဖစ္သည္။ ၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံးမ်ားတြင္ တရားစြဆဲိုသည့္ ရာဇဝတ္မႈ 

ဥပမာမ်ားတြင္ ျပည့္တန္ဆာ၊ ေလာင္းကစားႏွင့္ ကုိယ္ထိလက္ေရာက္ က်ဴးလြန္မႈမ်ား 

ပါဝင္သည္။ အထူးတရား႐ုံးမ်ားသည္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒထဲတြင ္ သီးျခားအမည္ 

ရွိသည္ မဟုတ္ေခ်။ သုိ႔ေသာ္ လူငယ္တရား႐ုံးမ်ား၊ စည္ပင္သာယာဆုိင္ရာ ျပစ္မႈ 

တရား႐ုံးမ်ား၊ ယာဥ္စည္းကမ္း လမ္းစည္းကမ္းဆုိင္ရာ ျပစ္မႈ တရား႐ုံးမ်ား အပါအဝင္ 

“ဥပေဒအရ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ထားသည့္ အျခား တရား႐ုံးမ်ား” အျဖစ္ 

ေပၚေပါက္လာမည္။ ထုိတရား႐ုံးမ်ားမွာ မူလ၊ အယူခံႏွင့္ “ျပန္လည္ ၾကားနာစစ္ေဆး 

ျခင္းဆိုင္ရာ” တရားစီရင္ျခင္း၏ တရား႐ုံး ႏွစ္မ်ိဳးစလုံးပင္ ျဖစ္သည္။ ခ႐ုိင္တရား႐ုံးမ်ား 

တြင္ “ျပင္းထန္သည့္” ရာဇဝတ္မႈမ်ား၊ ဥပမာအားျဖင့္ လူသတ္မႈ၊ မုဒိန္းမႈ၊ ဓားျပမႈႏွင့္ 

အခ်ိဳ႕ေသာ တရားမမႈမ်ားအား ဦးစြာ တရားစီရင္ပုိင္ခြင့္ ရွိသည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ 

                                           
39 ရာဇဝတ္ဆိုင္ရာပုဒ္မမ်ား၊ ပုဒ္မ ၂၀ ႏွင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၊ ပုဒ္မ 
၂၉၃ 

တုိင္းေဒသႀကီးတရားရုံးမ်ားသည္ ဦးစြာ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္၊ အယူခံႏွင့္ “ျပန္လည္ 

စစ္ေဆးၾကားနာျခင္းဆုိင္ရာ” တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္ရိွၿပီး၊ က်ပ္သန္း (၅၀၀) ထက္ပုိေသာ 

အေရးကိစၥ တရားမမႈမ်ားကုိ ဦးစြာ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္ ရွိသည့္ တရား႐ုံးမ်ားျဖစ္သည္။ 

ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္သည္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ခံု႐ံုးႏွင့္ 

စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ တရား႐ုံးမ်ားမွအပ တရား႐ုံးမ်ား၏ ေနာက္ဆုံး အယူခံဝင္ရာ 

႐ံုးျဖစ္သည္။ တရား႐ုံး တစ္ခုစီတြင္ တရား႐ုံး ေရ႕ွေမွာက္တြင္ အခ်ဳပ္သားကုိ 

ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထိန္းသိမ္းသည့္၊ ပံုမွန္အားျဖင့္ တရား႐ုံး အခ်ဳပ္ခန္းဟု သိရွိထားၾကသည့္ 

ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထိန္းသိမ္းရန္ေနရာမ်ား ရွိၾကသည္။ 

 စူးစမ္းေလ့လာထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအရ တရား႐ံုး အခ်ဳပ္ခန္းမ်ား၏ 

အရည္အေသြးသည္ အေျပာင္းအလဲ ရွိသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ 

ခ႐ိုင္တရား႐ုံးမ်ား၏ အေဆာက္အအုံမ်ားမွာ ကြျဲပားျခားနားသည္။ ခ႐ုိင္တရား႐ုံးမ်ား 

သည္ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕သည့္ ေနရာ၊ အေဆာက္အဦ၏ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံု၊ 

အလင္းေရာင္၊ ေလဝင္ေလထြက္၊ မိလႅာ ေရဆုိး သန္႔ရွင္းေရးစနစ္မ်ား အစရိွသည္ 

တုိ႔တြင္ အထူးသျဖင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ တည္ေဆာက္ထားသည္။ ခ႐ိုင္တရား႐ုံးမ်ား 

တြင္ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕သည့္ေနရာသည္ စြပ္စြဲခံရသူမ်ား လြတ္လပ္စြာ ေတြ႕ဆုံႏိုင္ 

ေလာက္ေအာင္ က်ယ္ျပန္႔သည္။ ခ႐ိုင္တရား႐ုံးမ်ား၏ အေျခအေနသည္ ၿမိဳ႕နယ္ 

တရား႐ုံးမ်ားထက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည္။ ရမဲ်ားက ဖမ္းဆီးခံရၿပီးႏွင့္ တရားစြဆုိဲျခင္း 

ခံရၿပီးေနာက္ သံသယရိွျခင္း ခံရသူသည္ တရား႐ုံး ေရွ႕ေမွာက္သုိ႔ တက္ေရာက္ရမည ္

ျဖစ္သည္။ စြပ္စြဲခံရသူသည္ တရား႐ုံး အခ်ဳပ္ခန္းတြင္ ရွိေနလွ်င္ မိသားစုဝင္မ်ားသည ္

၎တုိ႔ကုိ အခ်ဳပ္ခန္းမွ တရား႐ုံးသုိ႔ ေခၚေဆာင္သြားသည့္အခါ လက္ကိုင္ျခင္း၊ 

ေပြ႕ဖက္ျခင္းအားျဖင့္ စြပ္စြဲခံရသူႏွင့္ လူခ်င္း ထိေတြ႕ဆက္သြယ္မႈ ျပဳႏုိင္သည္။ 

မိသားစုမ်ားသည္ အခ်ဳပ္ခံရသူအား အစားအစာမ်ား ေပးႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရးလည္း 

ရွိသည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ ေရ႕ွေန ငွားရမ္းထားပါက ေရွ႕ေနက အခ်ဳပ္သားဆီသုိ႔ 

ဝင္ထြက္ႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ခ႐ုိင္ႏွင္ ့ ၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံး ႏွစ္မ်ိဳးစလုံးတြင္ 
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တြင္ အခ်ဳပ္သားမ်ားသည္ ပံုမွန္အားျဖင့္ ကာလတုိသာ အခ်ဳပ္ခံၾကရသည္။ ဥပမာ 

တရားစီရင္စဥ္က ၎တုိ႔ ခ်ထားခံရသည့္ အက်ဥ္းေထာင္သုိ႔ မလႊဲေျပာင္းမီ အခ်ဳပ္ခန္း 

တြင္ (၂) ရက္၊ (၃) ရက္ခန္႔သာ ေနၾကရသည္။ 

 

တရား႐ုံး အခ်ဳပ္ခန္း 

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျပည္ေထာင္တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ (၁) ခု၊ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီး 

တရား႐ုံး (၁၄) ခု၊ ခ႐ုိင္တရား႐ုံး (၇၂) ခုႏွင္ ့ ၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံး (၃၃၀) ရိွသည္။39 

ၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံးမ်ားသည္ (၇) ႏွစ္အထိ ျပစ္ဒဏ္က်ခံရမည့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ား၊ က်ပ္ေငြ 

(၁၀) သန္းထက္ မေက်ာ္လြန္သည့္ အေရးကိစၥ တရားမမႈမ်ားႏွင့္ အသက္ 

မျပည့္ေသးသည့္ လူငယ္မ်ား က်ဴးလြန္သည့္ အမႈမ်ားကုိ ဦးစြာ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္ 

ရွိသည့္ တရား႐ုံးမ်ား ျဖစ္သည္။ ၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံးမ်ားတြင္ တရားစြဆဲိုသည့္ ရာဇဝတ္မႈ 

ဥပမာမ်ားတြင္ ျပည့္တန္ဆာ၊ ေလာင္းကစားႏွင့္ ကုိယ္ထိလက္ေရာက္ က်ဴးလြန္မႈမ်ား 

ပါဝင္သည္။ အထူးတရား႐ုံးမ်ားသည္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒထဲတြင ္ သီးျခားအမည္ 

ရွိသည္ မဟုတ္ေခ်။ သုိ႔ေသာ္ လူငယ္တရား႐ုံးမ်ား၊ စည္ပင္သာယာဆုိင္ရာ ျပစ္မႈ 

တရား႐ုံးမ်ား၊ ယာဥ္စည္းကမ္း လမ္းစည္းကမ္းဆုိင္ရာ ျပစ္မႈ တရား႐ုံးမ်ား အပါအဝင္ 

“ဥပေဒအရ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ထားသည့္ အျခား တရား႐ုံးမ်ား” အျဖစ္ 

ေပၚေပါက္လာမည္။ ထုိတရား႐ုံးမ်ားမွာ မူလ၊ အယူခံႏွင့္ “ျပန္လည္ ၾကားနာစစ္ေဆး 

ျခင္းဆိုင္ရာ” တရားစီရင္ျခင္း၏ တရား႐ုံး ႏွစ္မ်ိဳးစလုံးပင္ ျဖစ္သည္။ ခ႐ုိင္တရား႐ုံးမ်ား 

တြင္ “ျပင္းထန္သည့္” ရာဇဝတ္မႈမ်ား၊ ဥပမာအားျဖင့္ လူသတ္မႈ၊ မုဒိန္းမႈ၊ ဓားျပမႈႏွင့္ 

အခ်ိဳ႕ေသာ တရားမမႈမ်ားအား ဦးစြာ တရားစီရင္ပုိင္ခြင့္ ရွိသည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ 

                                           
39 ရာဇဝတ္ဆိုင္ရာပုဒ္မမ်ား၊ ပုဒ္မ ၂၀ ႏွင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၊ ပုဒ္မ 
၂၉၃ 

တုိင္းေဒသႀကီးတရားရုံးမ်ားသည္ ဦးစြာ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္၊ အယူခံႏွင့္ “ျပန္လည္ 

စစ္ေဆးၾကားနာျခင္းဆုိင္ရာ” တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္ရိွၿပီး၊ က်ပ္သန္း (၅၀၀) ထက္ပုိေသာ 

အေရးကိစၥ တရားမမႈမ်ားကုိ ဦးစြာ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္ ရွိသည့္ တရား႐ုံးမ်ားျဖစ္သည္။ 

ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္သည္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ခံု႐ံုးႏွင့္ 

စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ တရား႐ုံးမ်ားမွအပ တရား႐ုံးမ်ား၏ ေနာက္ဆုံး အယူခံဝင္ရာ 

႐ံုးျဖစ္သည္။ တရား႐ုံး တစ္ခုစီတြင္ တရား႐ုံး ေရွ႕ေမွာက္တြင္ အခ်ဳပ္သားကုိ 

ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထိန္းသိမ္းသည့္၊ ပံုမွန္အားျဖင့္ တရား႐ုံး အခ်ဳပ္ခန္းဟု သိရွိထားၾကသည့္ 

ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထိန္းသိမ္းရန္ေနရာမ်ား ရွိၾကသည္။ 

 စူးစမ္းေလ့လာထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအရ တရား႐ံုး အခ်ဳပ္ခန္းမ်ား၏ 

အရည္အေသြးသည္ အေျပာင္းအလဲ ရွိသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ 

ခ႐ိုင္တရား႐ုံးမ်ား၏ အေဆာက္အအုံမ်ားမွာ ကြျဲပားျခားနားသည္။ ခ႐ုိင္တရား႐ုံးမ်ား 

သည္ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕သည့္ ေနရာ၊ အေဆာက္အဦ၏ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံု၊ 

အလင္းေရာင္၊ ေလဝင္ေလထြက္၊ မိလႅာ ေရဆုိး သန္႔ရွင္းေရးစနစ္မ်ား အစရိွသည္ 

တုိ႔တြင္ အထူးသျဖင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ တည္ေဆာက္ထားသည္။ ခ႐ိုင္တရား႐ုံးမ်ား 

တြင္ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕သည့္ေနရာသည္ စြပ္စြဲခံရသူမ်ား လြတ္လပ္စြာ ေတြ႕ဆုံႏိုင္ 

ေလာက္ေအာင္ က်ယ္ျပန္႔သည္။ ခ႐ိုင္တရား႐ုံးမ်ား၏ အေျခအေနသည္ ၿမိဳ႕နယ္ 

တရား႐ုံးမ်ားထက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည္။ ရမဲ်ားက ဖမ္းဆီးခံရၿပီးႏွင့္ တရားစြဆုိဲျခင္း 

ခံရၿပီးေနာက္ သံသယရိွျခင္း ခံရသူသည္ တရား႐ုံး ေရွ႕ေမွာက္သုိ႔ တက္ေရာက္ရမည ္

ျဖစ္သည္။ စြပ္စြဲခံရသူသည္ တရား႐ုံး အခ်ဳပ္ခန္းတြင္ ရွိေနလွ်င္ မိသားစုဝင္မ်ားသည ္

၎တုိ႔ကုိ အခ်ဳပ္ခန္းမွ တရား႐ုံးသုိ႔ ေခၚေဆာင္သြားသည့္အခါ လက္ကိုင္ျခင္း၊ 

ေပြ႕ဖက္ျခင္းအားျဖင့္ စြပ္စြဲခံရသူႏွင့္ လူခ်င္း ထိေတြ႕ဆက္သြယ္မႈ ျပဳႏုိင္သည္။ 

မိသားစုမ်ားသည္ အခ်ဳပ္ခံရသူအား အစားအစာမ်ား ေပးႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရးလည္း 

ရွိသည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ ေရွ႕ေန ငွားရမ္းထားပါက ေရွ႕ေနက အခ်ဳပ္သားဆီသုိ႔ 

ဝင္ထြက္ႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ခ႐ုိင္ႏွင္ ့ ၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံး ႏွစ္မ်ိဳးစလုံးတြင္ 
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ေရွ႕ေနမ်ားအတြက္ျဖစ္ေစ၊ မိသားစုမ်ားအတြက္ျဖစ္ေစ သီးသန္႔လြတ္လပ္ခြင့္ရွိသည့္ 

ေဆြးေႏြးေျပာဆိုရန္ အခန္းမ်ား မရွိပါ။ 

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ထည့္သြင္းေလ့လာထားသည့္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထိန္းသိမ္းသည့္ တတိယႏွင့္ စတုတၳ 

ေနရာမ်ားမွာ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားႏွင့္ ရဘဲက္စခန္းမ်ား ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ 

လူတစ္ဦးသည္ ေထာင္ဒဏ္တစ္မ်ိဳးတည္း (သုိ႔) အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ 

ျခင္း ခံရႏုိင္သည္။ 

ဤသည္မွာ တရားသူႀကီး၏ အေျမာ္အျမင္ေပၚတြင္ မူတည္သည္။ ႏွစ္မႈစလုံးတြင္ 

အက်ဥ္းသားကုိ အက်ဥ္းေထာင္သုိ႔ ဦးစြာ ပို႔လိမ့္မည္။ ထုိ႔ေနာက္တြင္သာ သူ (သုိ႔) 

သူမကုိ ရဘဲက္စခန္းတစ္ခုသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေပးလိမ့္မည္။ 

 

အက်ဥ္းေထာင္ 

 ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အက်ဥ္းေထာင္ (၄၇) ခု ရိွသည္။ စြပ္စြဲခံရသူကုိ တရား႐ုံးမွ 

စီရင္ခ်က္ခ်ၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ သူ (သုိ႔) သူမသည္ အက်ဥ္းေထာင္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း 

ခံရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ အက်ဥ္းေထာင္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ 

လိုက္နာရမည္။ အက်ဥ္းေထာင္လက္စြဲအရ အက်ဥ္းသားသည္ ၎၏ မိသားစုႏွင့္ 

တစ္ပတ္လွ်င္တစ္ႀကိမ္ ေတြ႕ဆုံႏိုင္သည္။ ပုဒ္မ ၇၈၄ (၅)တြင္ ေတြ႕ဆုံမႈအတြက္ 

ခြင့္ျပဳခ်ိန္သည္ ပံုမွန္အားျဖင့္ မိနစ္ (၂၀) ထက္ မပုိရန ္ ေဖာ္ျပထားသည္။ သုိ႔ေသာ္ 

ေထာင္မွဴး၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ထပ္တုိးႏိုင္သည္။ ပုဒ္မ ၆၇၀ (၉) တြင္ 

ေတြ႕ဆုံမႈအတြက္ ေလွ်ာက္လႊာကုိ အက်ဥ္းေထာင္ ပံုစ ံ နံပါတ္ (၆) တြင္ ျဖည့္သြင္း 

ရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ၎တုိ႔သည္ ေထာင္မွဴး သုိ႕မဟုတ္ လက္ေထာက္ေထာင္ 

မွဴး၏ ေရွ႕တြင္ ေတြ႕ဆုံရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ေျပာဆုိေသာ စကားမ်ားကုိ တစ္ကုိယ္ေရ 

ကိစၥမ်ားႏွင့္ အိမ္တြင္းေရးမ်ားသာ ျဖစ္ရန္ ကန္႔သတ္ထားသည္။ ႏိုင္ငံေရးကိစၥမ်ား 

ေဆြးေႏြးျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ။ မူလက ေထာင္ဝင္စာ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံသူ 

အေရအတြက္ကုိ (၂) ေယာက္ထက္ မပိုေစေသာ္လည္း ေထာင္မွဴးက စည္းမ်ဥ္း 

စည္းကမ္းမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ရန္ အထူးအေျခအေနဟု စဥ္းစားလွ်င္ သူ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ 

ႁခြင္းခ်က္ထားရိွႏိုင္သည္။ အက်ဥ္းသား၏ အပုိင္းတြင္ မည္သည့္လုပ္ရပ္ (သုိ႔) 

ထိမ္ခ်န္မႈေၾကာင့္မဆုိ၊ မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ၊ ထိုကဲ့သုိ႔ ပံုႏွိပထု္တ္ေဝမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္ဟု 

ေထာင္မွဴးတြင္ ယုံၾကည္ရန္ အေၾကာင္းျပခ်က္ ရွိခဲ့လွ်င္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းရာတြင္ 

ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ အေရးကိစၥမ်ားအား ထုတ္ေဝျခင္းကုိ အခြင့္ထူးမ်ား ႐ုပ္သိမ္းရန္ 

လုံေလာက္သည္ ့အေၾကာင္းရပ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ယူဆျခင္း ခံရႏိုင္သည္။  

 ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ေလ့လာထားခ်က္မ်ားက အက်ဥ္းေထာင္ 

တည္ရွိသည့္ ၿမိဳ႕ႀကီး (သုိ႔) ၿမိဳ႕ျပမဟုတ္သည့္ ၿမိဳ႕ငယ္ေပၚ မူတည္၍ ေထာင္ဝင္စာ 

ေတြ႕ဆုံသည့္ အခန္းမ်ားသည္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားအလုိက္ အတန္အသင့္ 

ကြျဲပားျခားနားမႈမ်ား ရိွၾကသည္ဟု အဆုိျပဳထားသည္။ ဥပမာ ရန္ကုန္ႏွင့္ ပခဲူးရိွ 

အေဆာက္အအုံမ်ားမွာ မ်ားစြာ ကြျဲပားျခားနားသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ ေထာင္ဝင္စာ 

ေတြ႕ဆုံသည့္ ေနရာသည္ က်ဥ္းေျမာင္းၿပီး၊ ေလဝင္ေလထြက္ႏွင့္ အလင္းေရာင္ 

ေကာင္းစြာ မရရိွပါ။ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံသည္ ့ အခန္းမ်ားသည္ ပံုမွန္အားျဖင့္ 

အက်ဥ္းက်ေနသူမ်ားႏွင့္ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕သူမ်ား ေတြ႕ဆုံရန္အတြက္ ေဘးဖယ္ 

ခ်န္ထားသည့္ သတ္မွတ္ေနရာမ်ား ျဖစ္သည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ထားျခင္း 

မဟုတ္ေခ်။ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား 

ျပ႒ာန္းသည့္အခါ ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ျဖစ္ရန္ လုိအပ္သည္ဟု ၎တုိ႔ ယုံၾကည္ 

ေၾကာင္း အက်ဥ္းေထာင္ အမႈထမ္းမ်ားက ရွင္းျပသည္။ ဥပမာ - အက်ဥ္းေထာင္သုိ႔ 

လာေရာက္ေသာ မိသားစုဝင္မ်ားသည္ ရပ္ေဝးေဒသမ်ားမွ လာေရာက္ရလွ်င္ 

ေထာင္ဝင္စာေတြ႕သည့္ အခ်ိန္ကုိ တုိးရန္ တစ္ခါတရံ ခြင့္ျပဳေပးသည္။ 
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ေရွ႕ေနမ်ားအတြက္ျဖစ္ေစ၊ မိသားစုမ်ားအတြက္ျဖစ္ေစ သီးသန္႔လြတ္လပ္ခြင့္ရွိသည့္ 

ေဆြးေႏြးေျပာဆိုရန္ အခန္းမ်ား မရွိပါ။ 

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ထည့္သြင္းေလ့လာထားသည့္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထိန္းသိမ္းသည့္ တတိယႏွင့္ စတုတၳ 

ေနရာမ်ားမွာ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားႏွင့္ ရဘဲက္စခန္းမ်ား ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ 

လူတစ္ဦးသည္ ေထာင္ဒဏ္တစ္မ်ိဳးတည္း (သုိ႔) အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ 

ျခင္း ခံရႏုိင္သည္။ 

ဤသည္မွာ တရားသူႀကီး၏ အေျမာ္အျမင္ေပၚတြင္ မူတည္သည္။ ႏွစ္မႈစလုံးတြင္ 

အက်ဥ္းသားကုိ အက်ဥ္းေထာင္သုိ႔ ဦးစြာ ပို႔လိမ့္မည္။ ထုိ႔ေနာက္တြင္သာ သူ (သုိ႔) 

သူမကုိ ရဘဲက္စခန္းတစ္ခုသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေပးလိမ့္မည္။ 

 

အက်ဥ္းေထာင္ 

 ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အက်ဥ္းေထာင္ (၄၇) ခု ရိွသည္။ စြပ္စြဲခံရသူကုိ တရား႐ုံးမွ 

စီရင္ခ်က္ခ်ၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ သူ (သုိ႔) သူမသည္ အက်ဥ္းေထာင္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း 

ခံရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ အက်ဥ္းေထာင္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ 

လိုက္နာရမည္။ အက်ဥ္းေထာင္လက္စြဲအရ အက်ဥ္းသားသည္ ၎၏ မိသားစုႏွင့္ 

တစ္ပတ္လွ်င္တစ္ႀကိမ္ ေတြ႕ဆုံႏိုင္သည္။ ပုဒ္မ ၇၈၄ (၅)တြင္ ေတြ႕ဆုံမႈအတြက္ 

ခြင့္ျပဳခ်ိန္သည္ ပံုမွန္အားျဖင့္ မိနစ္ (၂၀) ထက္ မပုိရန ္ ေဖာ္ျပထားသည္။ သုိ႔ေသာ္ 

ေထာင္မွဴး၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ထပ္တုိးႏိုင္သည္။ ပုဒ္မ ၆၇၀ (၉) တြင္ 

ေတြ႕ဆုံမႈအတြက္ ေလွ်ာက္လႊာကုိ အက်ဥ္းေထာင္ ပံုစ ံ နံပါတ္ (၆) တြင္ ျဖည့္သြင္း 

ရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ၎တုိ႔သည္ ေထာင္မွဴး သုိ႕မဟုတ္ လက္ေထာက္ေထာင္ 

မွဴး၏ ေရွ႕တြင္ ေတြ႕ဆုံရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ေျပာဆုိေသာ စကားမ်ားကုိ တစ္ကုိယ္ေရ 

ကိစၥမ်ားႏွင့္ အိမ္တြင္းေရးမ်ားသာ ျဖစ္ရန္ ကန္႔သတ္ထားသည္။ ႏိုင္ငံေရးကိစၥမ်ား 

ေဆြးေႏြးျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ။ မူလက ေထာင္ဝင္စာ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံသူ 

အေရအတြက္ကုိ (၂) ေယာက္ထက္ မပိုေစေသာ္လည္း ေထာင္မွဴးက စည္းမ်ဥ္း 

စည္းကမ္းမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ရန္ အထူးအေျခအေနဟု စဥ္းစားလွ်င္ သူ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ 

ႁခြင္းခ်က္ထားရိွႏိုင္သည္။ အက်ဥ္းသား၏ အပုိင္းတြင္ မည္သည့္လုပ္ရပ္ (သုိ႔) 

ထိမ္ခ်န္မႈေၾကာင့္မဆုိ၊ မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ၊ ထိုကဲ့သုိ႔ ပံုႏွိပထု္တ္ေဝမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္ဟု 

ေထာင္မွဴးတြင္ ယုံၾကည္ရန္ အေၾကာင္းျပခ်က္ ရွိခဲ့လွ်င္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းရာတြင္ 

ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ အေရးကိစၥမ်ားအား ထုတ္ေဝျခင္းကုိ အခြင့္ထူးမ်ား ႐ုပ္သိမ္းရန္ 

လုံေလာက္သည္ ့အေၾကာင္းရပ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ယူဆျခင္း ခံရႏိုင္သည္။  

 ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ေလ့လာထားခ်က္မ်ားက အက်ဥ္းေထာင္ 

တည္ရွိသည့္ ၿမိဳ႕ႀကီး (သုိ႔) ၿမိဳ႕ျပမဟုတ္သည့္ ၿမိဳ႕ငယ္ေပၚ မူတည္၍ ေထာင္ဝင္စာ 

ေတြ႕ဆုံသည့္ အခန္းမ်ားသည္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားအလုိက္ အတန္အသင့္ 

ကြျဲပားျခားနားမႈမ်ား ရိွၾကသည္ဟု အဆုိျပဳထားသည္။ ဥပမာ ရန္ကုန္ႏွင့္ ပခဲူးရိွ 

အေဆာက္အအုံမ်ားမွာ မ်ားစြာ ကြျဲပားျခားနားသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ ေထာင္ဝင္စာ 

ေတြ႕ဆုံသည့္ ေနရာသည္ က်ဥ္းေျမာင္းၿပီး၊ ေလဝင္ေလထြက္ႏွင့္ အလင္းေရာင္ 

ေကာင္းစြာ မရရိွပါ။ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံသည္ ့ အခန္းမ်ားသည္ ပံုမွန္အားျဖင့္ 

အက်ဥ္းက်ေနသူမ်ားႏွင့္ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕သူမ်ား ေတြ႕ဆုံရန္အတြက္ ေဘးဖယ္ 

ခ်န္ထားသည့္ သတ္မွတ္ေနရာမ်ား ျဖစ္သည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ထားျခင္း 

မဟုတ္ေခ်။ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား 

ျပ႒ာန္းသည့္အခါ ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ျဖစ္ရန္ လုိအပ္သည္ဟု ၎တုိ႔ ယုံၾကည္ 

ေၾကာင္း အက်ဥ္းေထာင္ အမႈထမ္းမ်ားက ရွင္းျပသည္။ ဥပမာ - အက်ဥ္းေထာင္သုိ႔ 

လာေရာက္ေသာ မိသားစုဝင္မ်ားသည္ ရပ္ေဝးေဒသမ်ားမွ လာေရာက္ရလွ်င္ 

ေထာင္ဝင္စာေတြ႕သည့္ အခ်ိန္ကုိ တုိးရန္ တစ္ခါတရံ ခြင့္ျပဳေပးသည္။ 
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အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ ေထာင္ဒဏ ္ စီရင္ခ်က္ ခ်ခံရေသာ အက်ဥ္းသားမ်ားသည ္

အလုပ္ၾကမ္း စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္ ရဘဲက္စခန္းမ်ားသို႔ ေနာင္တြင္ 

ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္း ခံရမည္ျဖစ္သည္။ 

  

ရဲဘက္စခန္း 

 ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ထည့္သြင္းေလ့လာခ့ဲေသာ ထိန္းသိမ္းခ်ဳပ္ေႏွာင္သည့္ ေနာက္ဆံုး 

ေနရာမွာ အေဝးေျပးလမ္းမ်ား၊ ဆည္မ်ား၊ တူးေျမာင္းမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း၊ အထူး 

စိုက္ပ်ိဳးေရး စီမံကိန္းမ်ားႏွင္ ့ ေက်ာက္မိုင္းမ်ား စသည္တုိ႔တြင္ လုပ္ငန္းမ်ား 

ေဆာင္ရြက္သည့္ ရဘဲက္စခန္းမ်ား ျဖစ္သည္။ အတိတ္ကာလတြင္ ထုိလုပ္ေဆာင္ခ်က္ 

မ်ားမွ အခ်ိဳ႕ကုိ အက်ဥ္းသားမ်ား၏ “အက်င့္စာရိတၱကို ျမႇင့္တင္” ေပးရန္ ရည္ရြယ္ 

သည့္ “ဘဝသစ္စီမံကိန္းမ်ား” ဟု ရည္ၫႊန္းခဲ့သည္။  အစီရင္ခံစာ တစ္ေစာင္ 

(ကုိးကားခ်က္) အရ ေက်ာက္မိုင္းစခန္း (၁၈) ခုႏွင္ ့ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးစခန္း (၃၀) 

အပါအဝင္ ရဘဲက္စခန္း (၄၈) ခု ရွိသည္။ စခန္းမ်ားတြင္ လုပ္ရေသာ အလုပ္သည္ 

ျပင္းထန္ဆုိးရြားၿပီး အက်ဥ္းသားမ်ားသည္ တနဂၤေႏြေန႔မွအပ တစ္ေန႔လွ်င္ (၈) နာရီ 

လုပ္ၾကရသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အလုပ္ၾကမ္းစခန္းမ်ားတြင္ ေထာင္ဝင္စာ 

ေတြ႕ဆုံျခင္းကုိ ထုံးစံအရ ပိုမိုၾကာျမင့္စြာ ခြင့္ျပဳထားသည္။ ဥပမာ - မိသားစုဝင္ 

တစ္ဦးသည္ တစ္ေန႔လုံး ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံႏိုင္ၿပီး၊ အိမ္ေထာက္ဖက္ ေထာင္ဝင္စာ 

ေတြ႕ဆုံျခင္းမ်ားကုိလည္း ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ ရဘဲက္စခန္းမ်ားသည္ ၎၏ 

ဆုိးရြားစိတ္ပ်က္ဖြယ္ရာ အသက္အႏၱရာယ္ရိွေသာ အေျခအေနမ်ားအတြက္ မေကာင္း 

သတင္း ေက်ာ္ေစာျခင္းေၾကာင့္ စစ္အစုိးရ အုပ္ခ်ဳပ္စဥ္ကာလအတြင္း ျပင္းထန္စြာ 

ေဝဖန္ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။ သုိ႔ေသာ္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အတြက္ အ့ံအားသင့္စရာမွာ 

လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္းကုိ ေျဖဆုိသူမ်ားသည္ စခန္းမ်ားအေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ 

ေထာင္ဝင္စာအတြက္ တင္းၾကပ္မႈ ပုိမို ေျဖေလ်ာ့ေပးေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအေၾကာင္း 

အေကာင္းဘက္မွ ေျဖၾကားၾကျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ရဘဲက္စခန္းရိွ ေထာင္ဝင္စာ 

ေတြ႕ဆုံရာေနရာသည္ အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံသူမ်ားအတြက္ 

လြတ္လပ္စြာ ေတြ႕ဆုံႏုိင္ရန ္ လုံေလာက္ေအာင္ က်ယ္ျပန္႔ၿပီး၊ ေလဝင္ေလထြက္လည္း 

ေကာင္းမြန္သည္။ ထုိစခန္းမ်ားတြင္ ဘဝ၏ ခက္ခၾဲကမ္းတမ္းမႈမ်ားႏွင့္ အလုပ္ၾကမ္း 

မ်ား၏ဒဏ္ကို ႀက့ံႀက့ံခံေနရေစကာမူ အက်ဥ္းသားမ်ား၏ သီးသန္႔လြတ္လပ္ခြင့္ကုိ 

ခြင့္ျပဳေပးထားသည္။ 

 အထက္တြင္ ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့သည့္အတုိင္း ထိန္းသိမ္းခ်ဳပ္ေႏွာင္ရာေနရာမ်ား 

သည္ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံျခင္း အေလ့အထမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေနရာအလုိက္ 

ကြျဲပားမႈမ်ား ရွိေနၾကသည္။ အေလ့အထမ်ား ကြျဲပားရျခင္း၏ ျဖစ္ႏိုင္သည့္ 

႐ႈေထာင့္တစ္ခုမွာ တည္ေနရာျဖစ္သည္။ ဤသည္မွာ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထိန္းသိမ္းခံရသည္ ့

ေနရာမ်ားသည္ ၿမိဳ႕ျပတြင္ ျဖစ္ျခင္း (သုိ႔) ၿမိဳ႕ျပမဟုတ္သည့္ ေဒသမ်ားတြင္ 

ျဖစ္ျခင္းဟူေသာ အခ်က္ပင ္ ျဖစ္သည္။ ဤအေၾကာင္းအရာကုိ အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ 

မိသားစုဝင္မ်ား၏ အျမင္မ်ားကုိ စိစစ္ေလ့လာ သုံးသပ္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျပန္လည္ 

ေဆြးေႏြးပါမည္။ တည္ေနရာအရႏွင့္ လူမႈေရးအရ သီးျခားခြထဲားျခင္း ႏွစ္မ်ိဳးစလုံးကုိ 

ျဖစ္ေပၚေစသည့္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားအေၾကာင္း ေရးသားေဖာ္ျပထားသည့္ 

ေရြးခ်ယ္ထားေသာ စာေပမ်ားကုိ ဦးစြာ တင္ျပပါမည္။  

 

ေထာင္ ခြထဲားျခင္း 

 အက်ဥ္းေထာင္မ်ားကုိ အစဥ္အလာအားျဖင့္ လူမ်ားအား လူ႕အဖြ႕ဲအစည္းမွ 

ခြဲျခားထားေသာ ေနရာဌာနအျဖစ္ နားလည္ထားၾကသည္။ (Spierenberg ကုိ ၾကည့္ပါ) 

ဥပမာ - Goffman က ‘အလုံးစံု အဖြ႕ဲအစည္း’ ကုိ သိသာသည့္ အခ်ိန္အတုိင္းအတာ 

တစ္ခုအတြင္း ပုိမို က်ယ္ျပန္႔သည့္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမွ ဖယ္ထုတ္ထားသည့္၊ 
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အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ ေထာင္ဒဏ ္ စီရင္ခ်က္ ခ်ခံရေသာ အက်ဥ္းသားမ်ားသည ္

အလုပ္ၾကမ္း စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္ ရဘဲက္စခန္းမ်ားသို႔ ေနာင္တြင္ 

ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္း ခံရမည္ျဖစ္သည္။ 

  

ရဲဘက္စခန္း 

 ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ထည့္သြင္းေလ့လာခ့ဲေသာ ထိန္းသိမ္းခ်ဳပ္ေႏွာင္သည့္ ေနာက္ဆံုး 

ေနရာမွာ အေဝးေျပးလမ္းမ်ား၊ ဆည္မ်ား၊ တူးေျမာင္းမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း၊ အထူး 

စိုက္ပ်ိဳးေရး စီမံကိန္းမ်ားႏွင္ ့ ေက်ာက္မိုင္းမ်ား စသည္တုိ႔တြင္ လုပ္ငန္းမ်ား 

ေဆာင္ရြက္သည့္ ရဘဲက္စခန္းမ်ား ျဖစ္သည္။ အတိတ္ကာလတြင္ ထုိလုပ္ေဆာင္ခ်က္ 

မ်ားမွ အခ်ိဳ႕ကုိ အက်ဥ္းသားမ်ား၏ “အက်င့္စာရိတၱကို ျမႇင့္တင္” ေပးရန္ ရည္ရြယ္ 

သည့္ “ဘဝသစ္စီမံကိန္းမ်ား” ဟု ရည္ၫႊန္းခဲ့သည္။  အစီရင္ခံစာ တစ္ေစာင္ 

(ကုိးကားခ်က္) အရ ေက်ာက္မိုင္းစခန္း (၁၈) ခုႏွင္ ့ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးစခန္း (၃၀) 

အပါအဝင္ ရဘဲက္စခန္း (၄၈) ခု ရွိသည္။ စခန္းမ်ားတြင္ လုပ္ရေသာ အလုပ္သည္ 

ျပင္းထန္ဆုိးရြားၿပီး အက်ဥ္းသားမ်ားသည္ တနဂၤေႏြေန႔မွအပ တစ္ေန႔လွ်င္ (၈) နာရီ 

လုပ္ၾကရသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အလုပ္ၾကမ္းစခန္းမ်ားတြင္ ေထာင္ဝင္စာ 

ေတြ႕ဆုံျခင္းကုိ ထုံးစံအရ ပိုမိုၾကာျမင့္စြာ ခြင့္ျပဳထားသည္။ ဥပမာ - မိသားစုဝင္ 

တစ္ဦးသည္ တစ္ေန႔လုံး ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံႏိုင္ၿပီး၊ အိမ္ေထာက္ဖက္ ေထာင္ဝင္စာ 

ေတြ႕ဆုံျခင္းမ်ားကုိလည္း ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ ရဘဲက္စခန္းမ်ားသည္ ၎၏ 

ဆုိးရြားစိတ္ပ်က္ဖြယ္ရာ အသက္အႏၱရာယ္ရိွေသာ အေျခအေနမ်ားအတြက္ မေကာင္း 

သတင္း ေက်ာ္ေစာျခင္းေၾကာင့္ စစ္အစုိးရ အုပ္ခ်ဳပ္စဥ္ကာလအတြင္း ျပင္းထန္စြာ 

ေဝဖန္ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။ သုိ႔ေသာ္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အတြက္ အ့ံအားသင့္စရာမွာ 

လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္းကုိ ေျဖဆုိသူမ်ားသည္ စခန္းမ်ားအေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ 

ေထာင္ဝင္စာအတြက္ တင္းၾကပ္မႈ ပုိမို ေျဖေလ်ာ့ေပးေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအေၾကာင္း 

အေကာင္းဘက္မွ ေျဖၾကားၾကျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ရဘဲက္စခန္းရိွ ေထာင္ဝင္စာ 

ေတြ႕ဆုံရာေနရာသည္ အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံသူမ်ားအတြက္ 

လြတ္လပ္စြာ ေတြ႕ဆုံႏုိင္ရန ္ လုံေလာက္ေအာင္ က်ယ္ျပန္႔ၿပီး၊ ေလဝင္ေလထြက္လည္း 

ေကာင္းမြန္သည္။ ထုိစခန္းမ်ားတြင္ ဘဝ၏ ခက္ခၾဲကမ္းတမ္းမႈမ်ားႏွင့္ အလုပ္ၾကမ္း 

မ်ား၏ဒဏ္ကို ႀက့ံႀက့ံခံေနရေစကာမူ အက်ဥ္းသားမ်ား၏ သီးသန္႔လြတ္လပ္ခြင့္ကုိ 

ခြင့္ျပဳေပးထားသည္။ 

 အထက္တြင္ ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့သည့္အတုိင္း ထိန္းသိမ္းခ်ဳပ္ေႏွာင္ရာေနရာမ်ား 

သည္ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံျခင္း အေလ့အထမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေနရာအလုိက္ 

ကြျဲပားမႈမ်ား ရွိေနၾကသည္။ အေလ့အထမ်ား ကြျဲပားရျခင္း၏ ျဖစ္ႏိုင္သည့္ 

႐ႈေထာင့္တစ္ခုမွာ တည္ေနရာျဖစ္သည္။ ဤသည္မွာ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထိန္းသိမ္းခံရသည္ ့

ေနရာမ်ားသည္ ၿမိဳ႕ျပတြင္ ျဖစ္ျခင္း (သုိ႔) ၿမိဳ႕ျပမဟုတ္သည့္ ေဒသမ်ားတြင္ 

ျဖစ္ျခင္းဟူေသာ အခ်က္ပင ္ ျဖစ္သည္။ ဤအေၾကာင္းအရာကုိ အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ 

မိသားစုဝင္မ်ား၏ အျမင္မ်ားကုိ စိစစ္ေလ့လာ သုံးသပ္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျပန္လည္ 

ေဆြးေႏြးပါမည္။ တည္ေနရာအရႏွင့္ လူမႈေရးအရ သီးျခားခြထဲားျခင္း ႏွစ္မ်ိဳးစလုံးကုိ 

ျဖစ္ေပၚေစသည့္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားအေၾကာင္း ေရးသားေဖာ္ျပထားသည့္ 

ေရြးခ်ယ္ထားေသာ စာေပမ်ားကုိ ဦးစြာ တင္ျပပါမည္။  

 

ေထာင္ ခြထဲားျခင္း 

 အက်ဥ္းေထာင္မ်ားကုိ အစဥ္အလာအားျဖင့္ လူမ်ားအား လူ႕အဖြ႕ဲအစည္းမွ 

ခြဲျခားထားေသာ ေနရာဌာနအျဖစ္ နားလည္ထားၾကသည္။ (Spierenberg ကုိ ၾကည့္ပါ) 

ဥပမာ - Goffman က ‘အလုံးစံု အဖြ႕ဲအစည္း’ ကုိ သိသာသည့္ အခ်ိန္အတုိင္းအတာ 

တစ္ခုအတြင္း ပုိမို က်ယ္ျပန္႔သည့္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမွ ဖယ္ထုတ္ထားသည့္၊ 
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အေရအတြက္မ်ားျပားစြာ တူညီစြာ တည္ရွိၾကသည့္ လူမ်ား ေနထုိင ္လုပ္ကုိင္ၾကသည့္ 

ေနရာတစ္ခုအျဖစ္ ေကာက္ခ်က္ခ်ခဲ့သည္။ (၁၉၆၁၊ ၁၁) သုိ႔ေသာ္ အက်ဥ္းေထာင္ႏွင့္ 

လူ႕အဖြ႕ဲအစည္းၾကား သီးျခားျဖစ္မႈ၏ ႏိႈင္းရ အတုိင္းအတာကုိ ပညာရွင္မ်ား 

အေျခအတင္ ေဆြးေႏြးခ့ဲၾကသည္။ (fx Schliehe ကုိ ၾကည့္ပါ) Farrington (၁၉၉၂ : 

၇) က Goffman ၏ အက်ဥ္းေထာင္ အယူအဆအား အစားထိုးစရာတစ္ခုကုိ  

‘ ဖြဲ႕စည္းပုံ၏ သိသာထင္ရွားၿပီး စိမ့္ဝင္ႏိုင္သည့္ အလႊာအတြင္း 

ထည့္သြင္းထားသည့္ ‘သိပ္ မစံုလင္သည့္ အဖြ႕ဲအစည္း’ ၏ သီအုိရီဆုိင္ရာ 

အယူအဆတစ္ခုႏွင့္ ‘အလုံးစံု အဖြ႕ဲအစည္း’၊ ယႏၱရားမ်ားႏွင့္ 

မူဝါဒမ်ားအားလုံးက အမ်ားဆုံး ထိန္းသိမ္းထားသည့္၊ ေထာင္နံရံမ်ား 

အလြန္ႏွင့္ ေထာင္အတြင္း တည္ရွိသည့္အရာမ်ားၾကား သီးျခားျဖစ္မႈ၏ 

ေရြးျခယ္မႈႏွင့္ မစုံလင္သည့္ အတုိင္းအတာတစ္ခု အျဖစ္ အႀကံျပဳခ့ဲသည္။’ 

Farrington (၁၉၉၂) က အက်ဥ္းေထာင္ႏွင့္ ပိုမုိ က်ယ္ျပန္႔သည့္ လူ႕အဖြ႕ဲအစည္းၾကား 

အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ ပတ္သက္ဆက္ဆံၾကျခင္းမွတဆင့္ ‘စိမ့္ဝင္ပ်ံ႕ႏံွ႔သည္ ့

အခ်က္မ်ား’ ကို သတ္မွတ္ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။ Baer ႏွင္ ့ Ravneberg (၂၀၀၈) က 

အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း၌ အေထြေထြ လူမႈေရး ဖြဲ႕စည္းပံုစနစ္ ရွိေနေသးေသာ္လည္း၊ 

ျပင္ပေလာကႏွင့္ မတူကြျဲပားသည့္ ေနရာမ်ားအျဖစ္ႏွင့္ အျခားေသာ ေနရာမ်ားႏွင့္ 

ျခားနားသည့္ ေနရာမ်ားအျဖစ္ မွတ္ယူမည့္အစား၊ ‘အတြင္း’ ႏွင့္ ‘အျပင္’ ၾကား 

သိသာသည့္ ျခားနားျခင္း (၂) ရပ္ အေျခခံအယူအဆကုိ ေျဖရွင္းရမည့္ ျပႆနာအျဖစ္ 

ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ (Baer ႏွင္ ့ Ravneberg ၂၀၀၈၊ ၂၁၄) 

ထုိအခ်က္မ်ားသည္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းတြင္ အက်ဥ္းေထာင္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ နက္႐ိႈင္းစြာ 

အျမစ္တြယ္ေနမႈမ်ားအေၾကာင္း ထုိးထြင္းသိျမင္ႏိုင္စြမ္းသည့္ စူးစမ္းေလ့လာမႈမ်ား 

ျဖစ္သည္။ အက်ဥ္းက်သူမ်ားတြင္ အနည္းႏွင့္အမ်ားဆုိသလုိ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ 

အက်ဥ္းခ်ထားသည့္ လကၡဏာရပ္ျဖစ္ေသာ၊ ျငင္းဆုိ၍ မရႏုိင္သည့္ သီးျခားခြထဲားျခင္း 

အေတြ႕အႀကံဳမ်ားရိွေၾကာင္း ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ ေလ့လာမႈတြင္ ေတြ႕ရွိရသည္။ ေနာက္ပိုင္း 

တြင္ ေတြ႕ရသည့္အတုိင္း ထုိမိသားစုဝင္မ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ ေဆြမ်ိဳးျဖစ္သူ အက်ဥ္း 

သားႏွင့္ ေဝးလံေသာအရပ္တြင္ သီးျခားခြထဲားျခင္းကုိ ေက်ာ္လႊားရန္အတြက္ အင္အား 

မ်ားစြာ ကုန္ဆုံးၾကရသည္။ 

အက်ဥ္းေထာင္သုေတသန အမ်ားအျပားကုိ အေနာက္ကမၻာတြင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ 

ထိန္းသိမ္းခ်ဳပ္ေႏွာင္သည့္ ေနရာႏွင့္ မိသားစုဝင္မ်ား ေနထုိင္သည့္ေနရာၾကား 

အလြန္အမင္း ေဝးကြာျခင္းကုိ မီးေမာင္းထုိးျပေနေသာ ႐ုရွႏိုင္ငံႏွင္ ့ ဦးတည္ပတ္သက္ 

သည့္ စိတ္ဝင္စားစရာ အခ်က္အလက္အခ်ိဳ႕ ရွိသည္။ (Moran, Piacentini and 

Pallot, ၂၀၁၁) Moran ႏွင့္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားသည္ အက်ဥ္းသားမ်ားကုိ 

တရားစြဲဆုိစဥ္ ထုံးစံအတုိင္း ၿမိဳ႕ျပဌာနမ်ားတြင္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထိန္းသိမ္းထားေသာ္လည္း၊ 

စီရင္ခ်က္ခ်သည့္အခါ ၎တုိ႔ေနထုိင္သည့္ ေနရာမ်ားႏွင့္ လြန္စြာေဝးကြာေသာ 

ျပစ္ဒဏ္ေပးသည့္ နယ္ေျမမ်ားသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္း ခံၾကရသည္ဟူေသာ အခ်က္ကုိ 

အေလးေပးခဲ့ၾကသည္။ ဤသည္က ရွည္လ်ားေသာ ခရီးစဥ္မ်ားအတြက္ အစီအစဥ ္

ဆြရဲန္၊ ေငြေၾကးရွာေဖြရန္ ျပဳလုပ္ရေသာအခါ မိသားစုမ်ားအတြက္ ႀကီးမားေသာ 

စိန္ေခၚမႈမ်ား ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ဤအေျခအေနသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင္ ့ဆင္တူသည္။ 

 “အက်ဥ္းသားမ်ားကုိ သူတုိ႔၏ စီရင္ခ်က္ကုိ က်ခံေစရန္ ေဝးကြာ 

သည့္ေနရာမ်ားသို႔ ပို႔ေဆာင္ျခင္းကုိ အက်ဥ္းခ်ထားခံရျခင္း၏ သိရွိၿပီးသား 

ျဖစ္သည့္ နာက်င္မႈမ်ားအျပင္ ထပ္၍ ျပစ္ဒဏ္ခတ္ျခင္းအျဖစ္ နားလည္ႏိုင္ 

သည္ဟု ျပစ္မႈဆိုင္ရာ လူမႈေဗဒပညာရွင္မ်ားက ေဆြးေႏြးထားသည္” 

ဟူ၍ Pallot (၂၀၁၅) က ေရးသားခဲ့သည္။ 

ထုိနားလည္ျခင္းတြင္ အက်ဥ္းသားမ်ားအား ၎တုိ႔၏ ေမြးရပ္ေျမမွ ကြာေဝးသည္ ့

ေနရာသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းသည ္ ျပစ္ဒဏ္ခတ္ျခင္းႏွင့္ အက်ဥ္းသားႏွင့္ မိသားစုမ်ားကုိ 
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အေရအတြက္မ်ားျပားစြာ တူညီစြာ တည္ရွိၾကသည့္ လူမ်ား ေနထုိင ္လုပ္ကုိင္ၾကသည့္ 

ေနရာတစ္ခုအျဖစ္ ေကာက္ခ်က္ခ်ခဲ့သည္။ (၁၉၆၁၊ ၁၁) သုိ႔ေသာ္ အက်ဥ္းေထာင္ႏွင့္ 

လူ႕အဖြ႕ဲအစည္းၾကား သီးျခားျဖစ္မႈ၏ ႏိႈင္းရ အတုိင္းအတာကုိ ပညာရွင္မ်ား 

အေျခအတင္ ေဆြးေႏြးခ့ဲၾကသည္။ (fx Schliehe ကုိ ၾကည့္ပါ) Farrington (၁၉၉၂ : 

၇) က Goffman ၏ အက်ဥ္းေထာင္ အယူအဆအား အစားထိုးစရာတစ္ခုကုိ  

‘ ဖြဲ႕စည္းပုံ၏ သိသာထင္ရွားၿပီး စိမ့္ဝင္ႏိုင္သည့္ အလႊာအတြင္း 

ထည့္သြင္းထားသည့္ ‘သိပ္ မစံုလင္သည့္ အဖြ႕ဲအစည္း’ ၏ သီအုိရီဆုိင္ရာ 

အယူအဆတစ္ခုႏွင့္ ‘အလုံးစံု အဖြ႕ဲအစည္း’၊ ယႏၱရားမ်ားႏွင့္ 

မူဝါဒမ်ားအားလုံးက အမ်ားဆုံး ထိန္းသိမ္းထားသည့္၊ ေထာင္နံရံမ်ား 

အလြန္ႏွင့္ ေထာင္အတြင္း တည္ရွိသည့္အရာမ်ားၾကား သီးျခားျဖစ္မႈ၏ 

ေရြးျခယ္မႈႏွင့္ မစုံလင္သည့္ အတုိင္းအတာတစ္ခု အျဖစ္ အႀကံျပဳခ့ဲသည္။’ 

Farrington (၁၉၉၂) က အက်ဥ္းေထာင္ႏွင့္ ပိုမုိ က်ယ္ျပန္႔သည့္ လူ႕အဖြ႕ဲအစည္းၾကား 

အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ ပတ္သက္ဆက္ဆံၾကျခင္းမွတဆင့္ ‘စိမ့္ဝင္ပ်ံ႕ႏံွ႔သည္ ့

အခ်က္မ်ား’ ကို သတ္မွတ္ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။ Baer ႏွင္ ့ Ravneberg (၂၀၀၈) က 

အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း၌ အေထြေထြ လူမႈေရး ဖြဲ႕စည္းပံုစနစ္ ရွိေနေသးေသာ္လည္း၊ 

ျပင္ပေလာကႏွင့္ မတူကြျဲပားသည့္ ေနရာမ်ားအျဖစ္ႏွင့္ အျခားေသာ ေနရာမ်ားႏွင့္ 

ျခားနားသည့္ ေနရာမ်ားအျဖစ္ မွတ္ယူမည့္အစား၊ ‘အတြင္း’ ႏွင့္ ‘အျပင္’ ၾကား 

သိသာသည့္ ျခားနားျခင္း (၂) ရပ္ အေျခခံအယူအဆကုိ ေျဖရွင္းရမည့္ ျပႆနာအျဖစ္ 

ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ (Baer ႏွင္ ့ Ravneberg ၂၀၀၈၊ ၂၁၄) 

ထုိအခ်က္မ်ားသည္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းတြင္ အက်ဥ္းေထာင္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ နက္႐ိႈင္းစြာ 

အျမစ္တြယ္ေနမႈမ်ားအေၾကာင္း ထုိးထြင္းသိျမင္ႏိုင္စြမ္းသည့္ စူးစမ္းေလ့လာမႈမ်ား 

ျဖစ္သည္။ အက်ဥ္းက်သူမ်ားတြင္ အနည္းႏွင့္အမ်ားဆုိသလုိ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ 

အက်ဥ္းခ်ထားသည့္ လကၡဏာရပ္ျဖစ္ေသာ၊ ျငင္းဆုိ၍ မရႏုိင္သည့္ သီးျခားခြထဲားျခင္း 

အေတြ႕အႀကံဳမ်ားရိွေၾကာင္း ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ ေလ့လာမႈတြင္ ေတြ႕ရွိရသည္။ ေနာက္ပိုင္း 

တြင္ ေတြ႕ရသည့္အတုိင္း ထုိမိသားစုဝင္မ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ ေဆြမ်ိဳးျဖစ္သူ အက်ဥ္း 

သားႏွင့္ ေဝးလံေသာအရပ္တြင္ သီးျခားခြထဲားျခင္းကုိ ေက်ာ္လႊားရန္အတြက္ အင္အား 

မ်ားစြာ ကုန္ဆုံးၾကရသည္။ 

အက်ဥ္းေထာင္သုေတသန အမ်ားအျပားကုိ အေနာက္ကမၻာတြင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ 

ထိန္းသိမ္းခ်ဳပ္ေႏွာင္သည့္ ေနရာႏွင့္ မိသားစုဝင္မ်ား ေနထုိင္သည့္ေနရာၾကား 

အလြန္အမင္း ေဝးကြာျခင္းကုိ မီးေမာင္းထုိးျပေနေသာ ႐ုရွႏိုင္ငံႏွင္ ့ ဦးတည္ပတ္သက္ 

သည့္ စိတ္ဝင္စားစရာ အခ်က္အလက္အခ်ိဳ႕ ရွိသည္။ (Moran, Piacentini and 

Pallot, ၂၀၁၁) Moran ႏွင့္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားသည္ အက်ဥ္းသားမ်ားကုိ 

တရားစြဲဆုိစဥ္ ထုံးစံအတုိင္း ၿမိဳ႕ျပဌာနမ်ားတြင္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထိန္းသိမ္းထားေသာ္လည္း၊ 

စီရင္ခ်က္ခ်သည့္အခါ ၎တုိ႔ေနထုိင္သည့္ ေနရာမ်ားႏွင့္ လြန္စြာေဝးကြာေသာ 

ျပစ္ဒဏ္ေပးသည့္ နယ္ေျမမ်ားသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္း ခံၾကရသည္ဟူေသာ အခ်က္ကုိ 

အေလးေပးခဲ့ၾကသည္။ ဤသည္က ရွည္လ်ားေသာ ခရီးစဥ္မ်ားအတြက္ အစီအစဥ ္

ဆြရဲန္၊ ေငြေၾကးရွာေဖြရန္ ျပဳလုပ္ရေသာအခါ မိသားစုမ်ားအတြက္ ႀကီးမားေသာ 

စိန္ေခၚမႈမ်ား ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ဤအေျခအေနသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင္ ့ဆင္တူသည္။ 

 “အက်ဥ္းသားမ်ားကုိ သူတုိ႔၏ စီရင္ခ်က္ကုိ က်ခံေစရန္ ေဝးကြာ 

သည့္ေနရာမ်ားသို႔ ပို႔ေဆာင္ျခင္းကုိ အက်ဥ္းခ်ထားခံရျခင္း၏ သိရွိၿပီးသား 

ျဖစ္သည့္ နာက်င္မႈမ်ားအျပင္ ထပ္၍ ျပစ္ဒဏ္ခတ္ျခင္းအျဖစ္ နားလည္ႏိုင္ 

သည္ဟု ျပစ္မႈဆိုင္ရာ လူမႈေဗဒပညာရွင္မ်ားက ေဆြးေႏြးထားသည္” 

ဟူ၍ Pallot (၂၀၁၅) က ေရးသားခဲ့သည္။ 

ထုိနားလည္ျခင္းတြင္ အက်ဥ္းသားမ်ားအား ၎တုိ႔၏ ေမြးရပ္ေျမမွ ကြာေဝးသည္ ့

ေနရာသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းသည ္ ျပစ္ဒဏ္ခတ္ျခင္းႏွင့္ အက်ဥ္းသားႏွင့္ မိသားစုမ်ားကုိ 
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အက်ဥ္းခ်ထားခံရျခင္း၏ နာက်င္မႈမ်ားကုိ ခံစားေစျခင္းအျဖစ္ မွတ္ယူႏိုင္သည္။ 

ရွည္လ်ား၍ အကုန္အက်မ်ားေသာ ခရီးမ်ားက အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ 

မိသားစုမ်ားၾကား အဆက္အသြယ္ ျပတ္ေတာက္ေစႏိုင္သည္။ Piacentini ႏွင္ ့ Pallot 

(၂၀၁၂ : ၁၂ - ၁၃) က ႐ုရွ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒက လူမ်ားကုိ ၎တုိ႔၏ ေဒသ၌ပင ္

အက်ဥ္းခ်ထားသင့္သည္ ဟု ဆိုေၾကာင္း ထပ္၍ ေဖာ္ျပထားသည္။ သုိ႔ရာတြင္ 

အမွန္တကယ္အားျဖင့္ ဤစည္းမ်ဥ္း၌ ႁခြင္းခ်က္ အမ်ားအျပား ရွိေနသည္။ ထို႔ေၾကာင္ ့

စိတ္ကူးယဥ္ စံျပကမၻာတြင္ အက်ဥ္းသားသည္ ၎၏ မိသားစုမ်ား အလြယ္တကူ 

ေရာက္ရွိႏုိင္သည့္ အကြာအေဝးတြင္ ေနရာခ်ထား ခံရမည္ဟူသည့္ 

သေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ္ ရွိေသာ္လည္း၊ လက္ေတြ႕ အေျခအေနမ်ားကမူ အေတာ္ပင္ 

ကြျဲပားျခားနားသည္။ 

အက်ဥ္းသားအား ၎တုိ႔ ဇာတိၿမိဳ႕မ်ားႏွင့္ ေဝးကြာသည့္ေနရာမ်ားတြင္ 

ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထိန္းသိမ္းထားျခင္းသည္ ႐ုရွႏွင္ ့ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္သာ မဟုတ္ေခ်။ Christian 

(၂၀၀၅) ၏ အေမရိကန္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားအား စိစစ္ေလ့လာျခင္းတြင္ - 

 “မိသားစုႏွင့္ ေနရာေဒသ သီးျခားခြထဲားျခင္းသည္ အက်ဥ္းခ်ထားျခင္း၏ 

အက်ိဳးဆက္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္ေပၚမူတည္၍ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားသည္ 

မ်ားစြာေသာ အက်ဥ္းသားမ်ား လာခ့ဲသည့္ ၿမိဳ႕ျပအခ်က္အခ်ာေနရာမ်ားႏွင့္ 

ေဝးကြာေသာ ၿမိဳ႕ျပမဟုတ္သည့္ ေဒသမ်ားတြင္ တည္ရွိတတ္သည”္ ဟု 

ေလ့လာ မွတ္ခ်က္ခ်ထားသည္။ 

 တစ္နည္းအားျဖင့္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားကုိ သီးျခားေဝးကြာေစသည့္ ေနရာ 

အျဖစ္ မွတ္ယူသေဘာေပါက္ႏိုင္သည္။ Breen က ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံသည္ ့

အေလ့အထမ်ားသည္ “အလြန္ ကြျဲပားျခားနားသည့္ ကမၻာႏွစ္ခုၾကားရိွ အကြာအေဝးကုိ 

ေပါင္းကူးေပးျခင္း” နည္းလမ္းတစ္ခု ျဖစ္သည္ဟု ၫႊန္ျပေျပာဆုိခဲ့သည္။ 

ေနာက္အပုိင္းတြင္ အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားႏွင့္ မိသားစုဝင္မ်ား ၎တို႔၏ 

ဤအကြာအေဝးမ်ားကုိ မည္သုိ႔ ေပါင္းကူးခဲ့သည္၊ အဆက္အသြယ္မ်ားကုိ မည္သုိ႔ 

ထိန္းသိမ္းခဲ့သည္ဟူသည့္ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားအေၾကာင္း ေျပာျပထားသည္ကုိ 

ေလ့လာႏုိင္သည္။ 

သုေတသန အေၾကာင္းရပ္ႏွင့္ နည္းစနစ္ 

 ဤေဆာင္းပါးသည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ ္ဇြန္လမွ ဒီဇင္ဘာလအထိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ 

လူမ်ိဳးႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈ သ႐ုပ္ခြဲပညာရပ္ဆုိင္ရာ ကြင္းဆင္းလုပ္ငန္းမွ အခ်က္အလက္မ်ား 

ကုိ အသုံးျပဳခ့ဲသည္။ စူးစမ္းေလ့လာမႈမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္းမ်ားကဲ့သုိ႔ 

အရည္အေသြးအေျချပဳ နည္းစနစ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ စုေဆာင္း 

ေကာက္ယူထားသည္။ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ကြျဲပားျခားနားသည့္ 

အပုိင္း (၄) ပိုင္းတြင္ စုေဆာင္းေကာက္ယူထားၿပီး၊ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈ (၇၅) ခု 

ျပဳလုပ္ထားသည္။ (က်ား ၄၃ ေယာက္ႏွင့္ မ ၃၂ ေယာက္) ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည ္

အဓိကအားျဖင့္ ယခင္အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား၏ မိသားစုဝင္ (၂) ဦး၊ ယခင္ 

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းတစ္ဦး၏ မိသားစုဝင္ (၁) ဦး၊ အက်ဥ္းသားေဟာင္း (၅) 

ဦး (ယင္းတုိ႔ထဲမွ (၃) ဦးမွာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ျဖစ္သည္၊) အက်ဥ္းေထာင္ 

ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္းမ်ား၊ ေရွ႕ေနမ်ားႏွင္ ့ ဦးတည္အုပ္စု 

ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားမွ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ရယူထားသည္။ ကြင္းဆင္းေလ့လာေရး 

ခရီးစဥ္အတြင္း သီးသန္႔လြတ္လပ္ခြင့္ မရိွျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ (သုိ႔) ေျဖဆုိမည့္သူမ်ား၏ 

ျပန္လည္ေျပာျပရန္ ခက္ခသဲည့္ ခါးသီးလြန္းေသာ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေစ 

တစ္ခါတရံတြင္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ မလြယ္ကူလွသည္ကုိ 

ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။ ရစဲခန္း အခ်ဳပ္ခန္း၊ တရား႐ုံးႏွင့္ တရား႐ုံး အခ်ဳပ္ခန္း၊ 

အက်ဥ္းေထာင္ႏွင့္ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံသည့္ေနရာႏွင္ ့ ရဘဲက္စခန္းမ်ားတြင္ 

စံုစမ္းေလ့လာမႈမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အရာရိွမ်ား၏ သေဘာထား၊ အခြင့္အာဏာႏွင့္ 
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အက်ဥ္းခ်ထားခံရျခင္း၏ နာက်င္မႈမ်ားကုိ ခံစားေစျခင္းအျဖစ္ မွတ္ယူႏိုင္သည္။ 

ရွည္လ်ား၍ အကုန္အက်မ်ားေသာ ခရီးမ်ားက အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ 

မိသားစုမ်ားၾကား အဆက္အသြယ္ ျပတ္ေတာက္ေစႏိုင္သည္။ Piacentini ႏွင္ ့ Pallot 

(၂၀၁၂ : ၁၂ - ၁၃) က ႐ုရွ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒက လူမ်ားကုိ ၎တုိ႔၏ ေဒသ၌ပင ္

အက်ဥ္းခ်ထားသင့္သည္ ဟု ဆိုေၾကာင္း ထပ္၍ ေဖာ္ျပထားသည္။ သုိ႔ရာတြင္ 

အမွန္တကယ္အားျဖင့္ ဤစည္းမ်ဥ္း၌ ႁခြင္းခ်က္ အမ်ားအျပား ရွိေနသည္။ ထို႔ေၾကာင္ ့

စိတ္ကူးယဥ္ စံျပကမၻာတြင္ အက်ဥ္းသားသည္ ၎၏ မိသားစုမ်ား အလြယ္တကူ 

ေရာက္ရွိႏုိင္သည့္ အကြာအေဝးတြင္ ေနရာခ်ထား ခံရမည္ဟူသည့္ 

သေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ္ ရွိေသာ္လည္း၊ လက္ေတြ႕ အေျခအေနမ်ားကမူ အေတာ္ပင္ 

ကြျဲပားျခားနားသည္။ 

အက်ဥ္းသားအား ၎တုိ႔ ဇာတိၿမိဳ႕မ်ားႏွင့္ ေဝးကြာသည့္ေနရာမ်ားတြင္ 

ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထိန္းသိမ္းထားျခင္းသည္ ႐ုရွႏွင္ ့ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္သာ မဟုတ္ေခ်။ Christian 

(၂၀၀၅) ၏ အေမရိကန္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားအား စိစစ္ေလ့လာျခင္းတြင္ - 

 “မိသားစုႏွင့္ ေနရာေဒသ သီးျခားခြထဲားျခင္းသည္ အက်ဥ္းခ်ထားျခင္း၏ 

အက်ိဳးဆက္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္ေပၚမူတည္၍ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားသည္ 

မ်ားစြာေသာ အက်ဥ္းသားမ်ား လာခ့ဲသည့္ ၿမိဳ႕ျပအခ်က္အခ်ာေနရာမ်ားႏွင့္ 

ေဝးကြာေသာ ၿမိဳ႕ျပမဟုတ္သည့္ ေဒသမ်ားတြင္ တည္ရွိတတ္သည”္ ဟု 

ေလ့လာ မွတ္ခ်က္ခ်ထားသည္။ 

 တစ္နည္းအားျဖင့္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားကုိ သီးျခားေဝးကြာေစသည့္ ေနရာ 

အျဖစ္ မွတ္ယူသေဘာေပါက္ႏိုင္သည္။ Breen က ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံသည္ ့

အေလ့အထမ်ားသည္ “အလြန္ ကြျဲပားျခားနားသည့္ ကမၻာႏွစ္ခုၾကားရိွ အကြာအေဝးကုိ 

ေပါင္းကူးေပးျခင္း” နည္းလမ္းတစ္ခု ျဖစ္သည္ဟု ၫႊန္ျပေျပာဆုိခဲ့သည္။ 

ေနာက္အပုိင္းတြင္ အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားႏွင့္ မိသားစုဝင္မ်ား ၎တို႔၏ 

ဤအကြာအေဝးမ်ားကုိ မည္သုိ႔ ေပါင္းကူးခဲ့သည္၊ အဆက္အသြယ္မ်ားကုိ မည္သုိ႔ 

ထိန္းသိမ္းခဲ့သည္ဟူသည့္ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားအေၾကာင္း ေျပာျပထားသည္ကုိ 

ေလ့လာႏုိင္သည္။ 

သုေတသန အေၾကာင္းရပ္ႏွင့္ နည္းစနစ္ 

 ဤေဆာင္းပါးသည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ ္ဇြန္လမွ ဒီဇင္ဘာလအထိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ 

လူမ်ိဳးႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈ သ႐ုပ္ခြဲပညာရပ္ဆုိင္ရာ ကြင္းဆင္းလုပ္ငန္းမွ အခ်က္အလက္မ်ား 

ကုိ အသုံးျပဳခ့ဲသည္။ စူးစမ္းေလ့လာမႈမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္းမ်ားကဲ့သုိ႔ 

အရည္အေသြးအေျချပဳ နည္းစနစ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ စုေဆာင္း 

ေကာက္ယူထားသည္။ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ကြျဲပားျခားနားသည့္ 

အပုိင္း (၄) ပိုင္းတြင္ စုေဆာင္းေကာက္ယူထားၿပီး၊ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈ (၇၅) ခု 

ျပဳလုပ္ထားသည္။ (က်ား ၄၃ ေယာက္ႏွင့္ မ ၃၂ ေယာက္) ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည ္

အဓိကအားျဖင့္ ယခင္အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား၏ မိသားစုဝင္ (၂) ဦး၊ ယခင္ 

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းတစ္ဦး၏ မိသားစုဝင္ (၁) ဦး၊ အက်ဥ္းသားေဟာင္း (၅) 

ဦး (ယင္းတုိ႔ထဲမွ (၃) ဦးမွာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ျဖစ္သည္၊) အက်ဥ္းေထာင္ 

ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္းမ်ား၊ ေရွ႕ေနမ်ားႏွင္ ့ ဦးတည္အုပ္စု 

ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားမွ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ရယူထားသည္။ ကြင္းဆင္းေလ့လာေရး 

ခရီးစဥ္အတြင္း သီးသန္႔လြတ္လပ္ခြင့္ မရိွျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ (သုိ႔) ေျဖဆုိမည့္သူမ်ား၏ 

ျပန္လည္ေျပာျပရန္ ခက္ခသဲည့္ ခါးသီးလြန္းေသာ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေစ 

တစ္ခါတရံတြင္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ မလြယ္ကူလွသည္ကုိ 

ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။ ရစဲခန္း အခ်ဳပ္ခန္း၊ တရား႐ုံးႏွင့္ တရား႐ုံး အခ်ဳပ္ခန္း၊ 

အက်ဥ္းေထာင္ႏွင့္ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံသည့္ေနရာႏွင္ ့ ရဘဲက္စခန္းမ်ားတြင္ 

စံုစမ္းေလ့လာမႈမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အရာရိွမ်ား၏ သေဘာထား၊ အခြင့္အာဏာႏွင့္ 
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မတူညီသည့္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ား၏ တည္ေနရာမ်ားေပၚ မူတည္၍ အခ်ိဳ႕ေသာ 

ေနရာမ်ားသုိ႔ ဝင္ေရာက္ရန္ မလြယ္ကူလွပါ။  

စိစစ္သုံးသပ္ျခင္း - မတူညီသည့္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထိန္းသိမ္းသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ 

ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံရျခင္းကုိ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ျခင္း 

 ဤက႑တြင္ မတူညီသည္ ့ ေနရာမ်ားသို႔ ေထာင္ဝင္စာသြားေရာက္ 

ေတြ႕ဆုံခဲ့သူမ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္အျဖစ္အပ်က္မ်ားေပၚ အေျခခံ၍ ကြျဲပားျခားနားသည့္ 

အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကုိ စူးစမ္းေလ့လာမႈ ျပဳထားပါသည္။ ကုိယ္ပိုင္အေတြ႕အႀကံဳမ်ား 

သည္ စဥ္းစားေနဆဲ ျပႆနာမ်ားအေပၚ တမူထူးျခားသည့္ သိျမင္နားလည္မႈကုိ 

ျဖစ္ေပၚေစလိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။ အမ်ိဳးအစားတူၿပီး ကြျဲပားသည့္ ေနရာမ်ားႏွင့္ 

အမ်ိဳးအစား မတူေသာ ေနရာမ်ား၏ ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္ကို ဤအပုိင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ 

တူညသီည့္ ေနရာမ်ားတြင္ အေတြ႕အႀကံဳရိွခဲ့ၿပီး၊ ႐ႈျမင္ပံ ု မတူညီသည့္ ေဆာင္ရြက္သူ 

မ်ား၏ အျမင္မ်ားကုိလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။ 

မိသားစု ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံျခင္းမ်ား 

မတူညီသည့္ ေဆာင္ရြက္သူမ်ား၏ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားအေၾကာင္း ေလ့လာႏုိင္ရန္၊ 

မတူညီသည့္ အမ်ိဳးအစားမ်ားကုိ ကုိယ္စားျပဳသည့္ လူတစ္စု ဥပမာ - သူမ၏ 

မိခင္ထံသုိ႔ ေထာင္ဝင္စာ ေတြ႕ဆုံေသာ သမီးႏွင့္ သမီး၏ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံမႈကုိ 

လက္ခံရေသာ မိခင္၊ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားထံသို႔ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံေသာ 

မိသားစုမ်ား၊ ရာဇဝတ္အက်ဥ္းသားမ်ားထံသုိ႔ ေထာင္ဝင္စာ ေတြ႕ဆုံေသာ မိသားစုမ်ား 

စသည္တုိ႔ကုိ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည္။ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္းမွ ရရွိေသာ အခ်က္အလက္ 

မ်ားသည္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထိန္းသိမ္းမႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ ခံခဲ့ရသူမ်ား၏ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားႏွင့္ 

အမ်ိဳးအစားတူ ေနရာအသီးသီးရွိ အေျပာင္းအလဲမ်ားအေၾကာင္း သတင္း 

အခ်က္အလက္ အသစ္မ်ားကုိ ေပးခ့ဲသည္။   

၁။ မိသားစုဝင္ (သမီး) ႏွင့္ ရာဇဝတ္ အက်ဥ္းသားေဟာင္း (အေမ) တုိ႔ႏွင့္ 

ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း 

 ဤသည္မွာ သူမ၏ မိခင္ထံ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံရန္ မတူညီသည့္ 

ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထိန္းသိမ္းသည့္ ေနရာ (၄) ခုသို႔ သြားခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး၏ 

အျဖစ္အပ်က္ႏွင့္ လက္ခံေတြ႕ဆုံခဲ့သည့္ မိခင္၏ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားအေၾကာင္း 

ျဖစ္သည္။ သူမ၏ မိခင္ထံ ေနရာတစ္ခုခ်င္းစီတြင္ ေထာင္ဝင္စာ သြားေတြ႕ရသည့္ 

အေျခအေနႏွင္ ့ အခက္အခဲမ်ားအေၾကာင္းကုိ သမီးက ေျပာျပသည္။ ေလာင္းကစား 

အက္ဥပေဒအရ သူမ၏ မိခင္သည္ ေထာင္ (၂) ႏွစ္ခြဲ က်ခံရန္ စီရင္ခ်က္ ခ်ခံခဲ့ရသည္။ 

ဤအျဖစ္အပ်က္သည္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ ္ စစ္အာဏာရွင္လက္ထက္မွ ဒီမိုကေရစီေခတ္သုိ႔ 

အကူးအေျပာင္းကာလ၊ သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစုိးရလက္ထက္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။  

 ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္းကုိ အမ်ိဳးသမီး၏ ေဆာက္လက္စ အိမ္တြင္ 

ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ သူမက သူမ၏ ေထာင္ဝင္စာအေတြ႕အႀကံဳမ်ားအေၾကာင္း ေျဖၾကားရန္ 

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အား လိႈက္လဲွစြာ ဖိတ္ေခၚခ့ဲသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ မိခင္ အက်ဥ္းက်ေနစဥ္ 

အတြင္း သူမသည္ ရစဲခန္း အခ်ဳပ္ခန္း၊ တရား႐ုံး အခ်ဳပ္ခန္း၊ အက်ဥ္းေထာင္ႏွင့္ 

ရဘဲက္စခန္းမ်ားသုိ႔ ေထာင္ဝင္စာ ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။ 

 ေျဖဆုိသူ အမ်ိဳးသမီးသည္ (၁၀) ေပခန္႔သာ က်ယ္ၿပီး၊ အျခားေသာ 

အခ်ဳပ္က်သူ (၇) ဦးႏွင့္အတူ ေနထုိင္ရသည့္ ေသးငယ္၊ နံေစာ္၊ ေမွာင္မိုက္သည္ ့

ရစဲခန္း အခ်ဳပ္ခန္းသို႔ သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံခဲ့သည့္ သူမ၏ အေတြ႕အႀကံဳကုိ ဦးစြာ 

ေျပာျပခ့ဲသည္။  ထုိေနရာတြင္ ျခင္မ်ားစြာ ရွိၿပီး၊ အခ်ဳပ္က်သူမ်ား၏ က်န္းမာေရး 

အတြက္ မေကာင္းပါဟု သူမက မေက်မနပ္ ေျပာဆုိခဲ့သည္။ လာေရာက္ 

ေတြ႕ဆုံသူမ်ားႏွင့္ အခ်ဳပ္က်သူမ်ား ႏွစ္ဘက္စလုံးအတြက္ အလြန္ပင္ စိတ္ပ်က္စရာ 

ေကာင္းခဲ့သည္။ မိခင္သည္ စြပ္စြဲခံရသူတစ္ဦးအေနျဖင့္ ရစဲခန္းတြင္ ရွက္ရြံ႕ စိုးရိမ္မႈမ်ား 

မည္သုိ႔ခံစားခ့ဲရသည္ကုိ ေျပာျပခ့ဲသည္။ တစ္ရက္လွ်င္ ေတြ႕ဆုံခ်ိန္ (၁၅) မိနစ္သာ 
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မတူညီသည့္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ား၏ တည္ေနရာမ်ားေပၚ မူတည္၍ အခ်ိဳ႕ေသာ 

ေနရာမ်ားသုိ႔ ဝင္ေရာက္ရန္ မလြယ္ကူလွပါ။  

စိစစ္သုံးသပ္ျခင္း - မတူညီသည့္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထိန္းသိမ္းသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ 

ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံရျခင္းကုိ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ျခင္း 

 ဤက႑တြင္ မတူညီသည္ ့ ေနရာမ်ားသို႔ ေထာင္ဝင္စာသြားေရာက္ 

ေတြ႕ဆုံခဲ့သူမ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္အျဖစ္အပ်က္မ်ားေပၚ အေျခခံ၍ ကြျဲပားျခားနားသည့္ 

အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကုိ စူးစမ္းေလ့လာမႈ ျပဳထားပါသည္။ ကုိယ္ပိုင္အေတြ႕အႀကံဳမ်ား 

သည္ စဥ္းစားေနဆဲ ျပႆနာမ်ားအေပၚ တမူထူးျခားသည့္ သိျမင္နားလည္မႈကုိ 

ျဖစ္ေပၚေစလိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။ အမ်ိဳးအစားတူၿပီး ကြျဲပားသည့္ ေနရာမ်ားႏွင့္ 

အမ်ိဳးအစား မတူေသာ ေနရာမ်ား၏ ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္ကို ဤအပုိင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ 

တူညသီည့္ ေနရာမ်ားတြင္ အေတြ႕အႀကံဳရိွခဲ့ၿပီး၊ ႐ႈျမင္ပံ ု မတူညီသည့္ ေဆာင္ရြက္သူ 

မ်ား၏ အျမင္မ်ားကုိလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။ 

မိသားစု ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံျခင္းမ်ား 

မတူညီသည့္ ေဆာင္ရြက္သူမ်ား၏ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားအေၾကာင္း ေလ့လာႏုိင္ရန္၊ 

မတူညီသည့္ အမ်ိဳးအစားမ်ားကုိ ကုိယ္စားျပဳသည့္ လူတစ္စု ဥပမာ - သူမ၏ 

မိခင္ထံသုိ႔ ေထာင္ဝင္စာ ေတြ႕ဆုံေသာ သမီးႏွင့္ သမီး၏ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံမႈကုိ 

လက္ခံရေသာ မိခင္၊ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားထံသို႔ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံေသာ 

မိသားစုမ်ား၊ ရာဇဝတ္အက်ဥ္းသားမ်ားထံသုိ႔ ေထာင္ဝင္စာ ေတြ႕ဆုံေသာ မိသားစုမ်ား 

စသည္တုိ႔ကုိ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည္။ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္းမွ ရရွိေသာ အခ်က္အလက္ 

မ်ားသည္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထိန္းသိမ္းမႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ ခံခဲ့ရသူမ်ား၏ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားႏွင့္ 

အမ်ိဳးအစားတူ ေနရာအသီးသီးရွိ အေျပာင္းအလဲမ်ားအေၾကာင္း သတင္း 

အခ်က္အလက္ အသစ္မ်ားကုိ ေပးခ့ဲသည္။   

၁။ မိသားစုဝင္ (သမီး) ႏွင့္ ရာဇဝတ္ အက်ဥ္းသားေဟာင္း (အေမ) တုိ႔ႏွင့္ 

ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း 

 ဤသည္မွာ သူမ၏ မိခင္ထံ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံရန္ မတူညီသည့္ 

ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထိန္းသိမ္းသည့္ ေနရာ (၄) ခုသို႔ သြားခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး၏ 

အျဖစ္အပ်က္ႏွင့္ လက္ခံေတြ႕ဆုံခဲ့သည့္ မိခင္၏ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားအေၾကာင္း 

ျဖစ္သည္။ သူမ၏ မိခင္ထံ ေနရာတစ္ခုခ်င္းစီတြင္ ေထာင္ဝင္စာ သြားေတြ႕ရသည့္ 

အေျခအေနႏွင္ ့ အခက္အခဲမ်ားအေၾကာင္းကုိ သမီးက ေျပာျပသည္။ ေလာင္းကစား 

အက္ဥပေဒအရ သူမ၏ မိခင္သည္ ေထာင္ (၂) ႏွစ္ခြဲ က်ခံရန္ စီရင္ခ်က္ ခ်ခံခဲ့ရသည္။ 

ဤအျဖစ္အပ်က္သည္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ ္ စစ္အာဏာရွင္လက္ထက္မွ ဒီမိုကေရစီေခတ္သုိ႔ 

အကူးအေျပာင္းကာလ၊ သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစုိးရလက္ထက္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။  

 ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္းကုိ အမ်ိဳးသမီး၏ ေဆာက္လက္စ အိမ္တြင္ 

ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ သူမက သူမ၏ ေထာင္ဝင္စာအေတြ႕အႀကံဳမ်ားအေၾကာင္း ေျဖၾကားရန္ 

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အား လိႈက္လဲွစြာ ဖိတ္ေခၚခ့ဲသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ မိခင္ အက်ဥ္းက်ေနစဥ္ 

အတြင္း သူမသည္ ရစဲခန္း အခ်ဳပ္ခန္း၊ တရား႐ုံး အခ်ဳပ္ခန္း၊ အက်ဥ္းေထာင္ႏွင့္ 

ရဘဲက္စခန္းမ်ားသုိ႔ ေထာင္ဝင္စာ ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။ 

 ေျဖဆုိသူ အမ်ိဳးသမီးသည္ (၁၀) ေပခန္႔သာ က်ယ္ၿပီး၊ အျခားေသာ 

အခ်ဳပ္က်သူ (၇) ဦးႏွင့္အတူ ေနထုိင္ရသည့္ ေသးငယ္၊ နံေစာ္၊ ေမွာင္မိုက္သည္ ့

ရစဲခန္း အခ်ဳပ္ခန္းသို႔ သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံခဲ့သည့္ သူမ၏ အေတြ႕အႀကံဳကုိ ဦးစြာ 

ေျပာျပခ့ဲသည္။  ထုိေနရာတြင္ ျခင္မ်ားစြာ ရွိၿပီး၊ အခ်ဳပ္က်သူမ်ား၏ က်န္းမာေရး 

အတြက္ မေကာင္းပါဟု သူမက မေက်မနပ္ ေျပာဆုိခဲ့သည္။ လာေရာက္ 

ေတြ႕ဆုံသူမ်ားႏွင့္ အခ်ဳပ္က်သူမ်ား ႏွစ္ဘက္စလုံးအတြက္ အလြန္ပင္ စိတ္ပ်က္စရာ 

ေကာင္းခဲ့သည္။ မိခင္သည္ စြပ္စြဲခံရသူတစ္ဦးအေနျဖင့္ ရစဲခန္းတြင္ ရွက္ရြံ႕ စိုးရိမ္မႈမ်ား 

မည္သုိ႔ခံစားခ့ဲရသည္ကုိ ေျပာျပခ့ဲသည္။ တစ္ရက္လွ်င္ ေတြ႕ဆုံခ်ိန္ (၁၅) မိနစ္သာ 
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သတ္မွတ္ထားၿပီး၊ သမီးႏွင့္ မိခင္ ႏွစ္ဦးတည္း ေတြ႕ဆုံခြင္ ့ မရွိခဲ့ပါ။ အခ်ိဳ႕ေသာ 

ပစၥည္းမ်ားကုိ တားျမစ္ထားသည္။ ဥပမာ - အခ်ဳပ္က်သူသည္ သတၳဳဇြန္းအစား 

ပလပ္စတစ္ဇြန္းႏွင့္သာ စားရသည္။ သူမ၏ မိခင္ကုိ ကနဦး ခ်ဳပ္ထားသည့္ ရစဲခန္းတြင္ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ သီးသန္႔အခန္း မရိွပါ။ ထို႔ေၾကာင္ ့ သူမကုိ ထုိေဒသတြင္းရိွ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ သီးသန္႔အခန္းရွိေသာ အျခားေသာ ရစဲခန္း အခ်ဳပ္ခန္းသုိ႔ 

ေရႊ႕ေျပာင္းေပးခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ သူမ၏ မိခင္က ထုိေနရာတြင္ စကားေျပာဆုိရန္ႏွင့္ 

လူခ်င္းထိေတြ႕ရန္ အခြင့္အေရး ပိုမိုရရိွသည္ဟ ုအေလးေပး ေျပာၾကားခ့ဲသည္။ 

ရစဲခန္း အခ်ဳပ္ခန္းႏွင့္ ဆန္႔က်င္စြာပင္ တရား႐ုံး အခ်ဳပ္ခန္းသည္ 

နံရံျပတင္းေပါက္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ေျပာဆုိဆက္သြယ္ရန္ႏွင့္ မိခင္ျဖစ္သ ူ အခ်ဳပ္ခန္းႏွင့္ 

တရား႐ုံးအခန္းၾကား အသြားအျပန္လုပ္ရာတြင္လည္း အျပန္အလွန္ ေျပာဆိုဆက္သြယ္ 

ရန္ ပိုမိ ုအဆင္ေျပသည္။ သုိ႔ရာတြင္ တရား႐ုံးတြင္ အမ်ိဳးသမီးအခ်ဳပ္သားမ်ားအတြက္ 

ပံုမွန္ သီးျခားအခန္းမရွိသည့္အတြက္ သူမကုိ အသုံးမျပဳသည့္ အခ်ဳပ္ဧရိယာရိွ 

ေနရာလြတ္တြင္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားခ့ဲသည္။ 

 အက်ဥ္းေထာင္သုိ႔ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံရသည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိ 

အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပထားသည္။ အက်ဥ္းေထာင္သုိ႔ ေရာက္ရွိလွ်င္ အက်ဥ္းေထာင္ 

ဝန္ထမ္းက ေထာင္ဝင္စာ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံသူ၏ ႏိုင္ငံသား စိစစ္ေရးကဒ္ျပား 

နံပါတ္ကုိ မွတ္သားထားၿပီး၊ မွတ္ပံုတင္ခအျဖစ္ ေငြ (၁၀၀၀) က်ပ္ ေပးရသည္။ 

သူမအေနျဖင့္ ေငြပိုေပးၿပီး လာဘ္ထိုးလွ်င္ ပံုမွန္ထက္ (၁၅) မိနစ္ပုိ၍ ေတြ႕ဆုံခ်ိန္ 

ရႏိုင္သည္ဟု ေျပာျပခဲ့သည္။ 

 အမ်ိဳးသမီး အက်ဥ္းသားမ်ားသည္ ေထာင္ဝင္စာ ေတြ႕ဆုံခ်ိန္တြင္ အျဖဴေရာင္ 

အကႌ်ႏွင့္ အညိဳေရာင္ လုံခ်ည္ကုိ ဝတ္ဆင္ထားရသည့္အတြက္ သမီးျဖစ္သူက 

ေထာင္ဝင္စာ မေတြ႕မီႏွင့္ ေတြ႕ၿပီးေနာက္ မိခင္ကုိ မည္သုိ႔ ရွာေဖြရပံုကုိ ေျပာျပခ့ဲသည္။ 

အက်ဥ္းသား (၅) ေယာက္အုပ္စုကုိ ၎တို႔ကုိ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံသူမ်ားႏွင့္ အခန္း 

တစ္ခတည္းတြင္ တစ္ခ်ိန္တည္း ေတြ႕ဆုံၾကရန္ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံျခင္းမ်ားကုိ 

စီစဥ္ထားသည္။ ၎တို႔ကုိ ဝန္ထမ္းမ်ားက အနီးကပ္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈေနခ့ဲသည္။ 

 ပထမဆုံး ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ရသည့္ အေတြ႕အႀကံဳမွာ အလြန္ခက္ခသဲည္ဟု 

သူမက ေျပာသည္။ တစ္ခ်ိန္တြင္ အစုိးရအရာရိွမ်ား လာေရာက္ေနသည့္အတြက္ 

သူမ၏ အေမထံ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံျခင္းကုိ တားျမစ္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။ 

ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံျခင္းသည ္ တစ္ပတ္လွ်င္ ဗုဒၶဟူးေန႔တစ္ရက္သာ ျဖစ္ေသာ္လည္း 

သမီးျဖစ္သူက မိခင္အတြက္ အစားအေသာက္မ်ားကုိ ဝန္ထမ္းမ်ားဆီသို႔ ေန႔စဥ္ 

ေပးပုိ႔ခဲ့ၿပီး ဝန္ထမ္းမ်ားက သူမ၏ မိခင္ထံ ေပးခဲ့သည္။ သူမမိခင္ကုိ ေထာင္ဝတ္စံုႏွင့္ 

သံတုိင္မ်ားေနာက္တြင္ ေတြ႕ျမင္ရသည့္အခါ ဝမ္းနည္းခဲ့ရသည္။ သုိ႔ေသာ္ 

ေတြ႕ဆုံခ်ိန္အတြင္း သူမတုိ႔ စကားစျမည္ေျပာရသည့္အတြက္ စိတ္သက္သာရာ 

ရခဲ့သည္။ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံစဥ္ သံဆန္ခါႏွစ္ထပ္ျဖင့္ ျခားထားၿပီး၊ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး 

(၂) ေပကြာသည္။ 

 အက်ဥ္းေထာင္တြင္ ေထာင္ဝင္စာလက္ခံေတြ႕ဆုံျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး 

အခန္းသည္ က်ဥ္းေျမာင္း၍ လူၾကပ္ၿပီး၊ သူမႏွင့္ အျခားေသာ အက်ဥ္းသားမ်ား 

ထုိင္ရသည့္ ခံုမ်ား ေသးငယ္သည့္အေၾကာင္း မိခင္ျဖစ္သူက ေျပာခ့ဲသည္။ 

ထုိေနရာသည္ ဆူညံ၊ ပူေလာင္ၿပီး သီးသန္႔လြတ္လပ္ခြင့္လည္း မရွိေခ်။ တခါတရံတြင္ 

ေျပာသည့္ စကားအလုံးစံုကုိ ၾကားႏုိင္ရန္ တစ္ဦးကုိတစ္ဦး အလြန္ အာ႐ုံစိုက္၍ 

နားေထာင္ခဲ့ရသည္။ အမ်ိဳးသမီး အက်ဥ္းေထာင္ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ အနီးတြင္ ရပ္ၿပီး၊ 

အက်ဥ္းသားဘက္မွ ေျပာစကားမ်ားကုိ အာ႐ုံစိုက္၍ နားေထာင္ေနၾကသည္။ 

ေထာင္ဝင္စာ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံသူမ်ားကုိ နီးကပ္စြာ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း မရိွေသာ္လည္း၊ 

အက်ဥ္းသားမ်ားကုိမူ ေစာင့္ၾကည့္သည္။ 

 ရဘဲက္စခန္းတြင္ အက်ဥ္းသားမ်ားက ေက်ာက္တုံးမ်ား ခြဲေနသည့္ 

ေက်ာက္မိုင္းစခန္းတြင္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ နီးနီးကပ္ကပ္ ဆက္သြယ္ျခင္း ျပဳႏုိင္သည္။ 
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သတ္မွတ္ထားၿပီး၊ သမီးႏွင့္ မိခင္ ႏွစ္ဦးတည္း ေတြ႕ဆုံခြင္ ့ မရွိခဲ့ပါ။ အခ်ိဳ႕ေသာ 

ပစၥည္းမ်ားကုိ တားျမစ္ထားသည္။ ဥပမာ - အခ်ဳပ္က်သူသည္ သတၳဳဇြန္းအစား 

ပလပ္စတစ္ဇြန္းႏွင့္သာ စားရသည္။ သူမ၏ မိခင္ကုိ ကနဦး ခ်ဳပ္ထားသည့္ ရစဲခန္းတြင္ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ သီးသန္႔အခန္း မရိွပါ။ ထို႔ေၾကာင္ ့ သူမကုိ ထုိေဒသတြင္းရိွ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ သီးသန္႔အခန္းရွိေသာ အျခားေသာ ရစဲခန္း အခ်ဳပ္ခန္းသုိ႔ 

ေရႊ႕ေျပာင္းေပးခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ သူမ၏ မိခင္က ထုိေနရာတြင္ စကားေျပာဆုိရန္ႏွင့္ 

လူခ်င္းထိေတြ႕ရန္ အခြင့္အေရး ပိုမိုရရိွသည္ဟ ုအေလးေပး ေျပာၾကားခ့ဲသည္။ 

ရစဲခန္း အခ်ဳပ္ခန္းႏွင့္ ဆန္႔က်င္စြာပင္ တရား႐ုံး အခ်ဳပ္ခန္းသည္ 

နံရံျပတင္းေပါက္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ေျပာဆုိဆက္သြယ္ရန္ႏွင့္ မိခင္ျဖစ္သ ူ အခ်ဳပ္ခန္းႏွင့္ 

တရား႐ုံးအခန္းၾကား အသြားအျပန္လုပ္ရာတြင္လည္း အျပန္အလွန္ ေျပာဆိုဆက္သြယ္ 

ရန္ ပိုမိ ုအဆင္ေျပသည္။ သုိ႔ရာတြင္ တရား႐ုံးတြင္ အမ်ိဳးသမီးအခ်ဳပ္သားမ်ားအတြက္ 

ပံုမွန္ သီးျခားအခန္းမရွိသည့္အတြက္ သူမကုိ အသုံးမျပဳသည့္ အခ်ဳပ္ဧရိယာရိွ 

ေနရာလြတ္တြင္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားခ့ဲသည္။ 

 အက်ဥ္းေထာင္သုိ႔ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံရသည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိ 

အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပထားသည္။ အက်ဥ္းေထာင္သုိ႔ ေရာက္ရွိလွ်င္ အက်ဥ္းေထာင္ 

ဝန္ထမ္းက ေထာင္ဝင္စာ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံသူ၏ ႏိုင္ငံသား စိစစ္ေရးကဒ္ျပား 

နံပါတ္ကုိ မွတ္သားထားၿပီး၊ မွတ္ပံုတင္ခအျဖစ္ ေငြ (၁၀၀၀) က်ပ္ ေပးရသည္။ 

သူမအေနျဖင့္ ေငြပိုေပးၿပီး လာဘ္ထိုးလွ်င္ ပံုမွန္ထက္ (၁၅) မိနစ္ပုိ၍ ေတြ႕ဆုံခ်ိန္ 

ရႏိုင္သည္ဟု ေျပာျပခဲ့သည္။ 

 အမ်ိဳးသမီး အက်ဥ္းသားမ်ားသည္ ေထာင္ဝင္စာ ေတြ႕ဆုံခ်ိန္တြင္ အျဖဴေရာင္ 

အကႌ်ႏွင့္ အညိဳေရာင္ လုံခ်ည္ကုိ ဝတ္ဆင္ထားရသည့္အတြက္ သမီးျဖစ္သူက 

ေထာင္ဝင္စာ မေတြ႕မီႏွင့္ ေတြ႕ၿပီးေနာက္ မိခင္ကုိ မည္သုိ႔ ရွာေဖြရပံုကုိ ေျပာျပခ့ဲသည္။ 

အက်ဥ္းသား (၅) ေယာက္အုပ္စုကုိ ၎တို႔ကုိ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံသူမ်ားႏွင့္ အခန္း 

တစ္ခတည္းတြင္ တစ္ခ်ိန္တည္း ေတြ႕ဆုံၾကရန္ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံျခင္းမ်ားကုိ 

စီစဥ္ထားသည္။ ၎တို႔ကုိ ဝန္ထမ္းမ်ားက အနီးကပ္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈေနခ့ဲသည္။ 

 ပထမဆုံး ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ရသည့္ အေတြ႕အႀကံဳမွာ အလြန္ခက္ခသဲည္ဟု 

သူမက ေျပာသည္။ တစ္ခ်ိန္တြင္ အစုိးရအရာရိွမ်ား လာေရာက္ေနသည့္အတြက္ 

သူမ၏ အေမထံ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံျခင္းကုိ တားျမစ္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။ 

ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံျခင္းသည ္ တစ္ပတ္လွ်င္ ဗုဒၶဟူးေန႔တစ္ရက္သာ ျဖစ္ေသာ္လည္း 

သမီးျဖစ္သူက မိခင္အတြက္ အစားအေသာက္မ်ားကုိ ဝန္ထမ္းမ်ားဆီသို႔ ေန႔စဥ္ 

ေပးပုိ႔ခဲ့ၿပီး ဝန္ထမ္းမ်ားက သူမ၏ မိခင္ထံ ေပးခဲ့သည္။ သူမမိခင္ကုိ ေထာင္ဝတ္စံုႏွင့္ 

သံတုိင္မ်ားေနာက္တြင္ ေတြ႕ျမင္ရသည့္အခါ ဝမ္းနည္းခဲ့ရသည္။ သုိ႔ေသာ္ 

ေတြ႕ဆုံခ်ိန္အတြင္း သူမတုိ႔ စကားစျမည္ေျပာရသည့္အတြက္ စိတ္သက္သာရာ 

ရခဲ့သည္။ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံစဥ္ သံဆန္ခါႏွစ္ထပ္ျဖင့္ ျခားထားၿပီး၊ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး 

(၂) ေပကြာသည္။ 

 အက်ဥ္းေထာင္တြင္ ေထာင္ဝင္စာလက္ခံေတြ႕ဆုံျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး 

အခန္းသည္ က်ဥ္းေျမာင္း၍ လူၾကပ္ၿပီး၊ သူမႏွင့္ အျခားေသာ အက်ဥ္းသားမ်ား 

ထုိင္ရသည့္ ခံုမ်ား ေသးငယ္သည့္အေၾကာင္း မိခင္ျဖစ္သူက ေျပာခ့ဲသည္။ 

ထုိေနရာသည္ ဆူညံ၊ ပူေလာင္ၿပီး သီးသန္႔လြတ္လပ္ခြင့္လည္း မရွိေခ်။ တခါတရံတြင္ 

ေျပာသည့္ စကားအလုံးစံုကုိ ၾကားႏုိင္ရန္ တစ္ဦးကုိတစ္ဦး အလြန္ အာ႐ုံစိုက္၍ 

နားေထာင္ခဲ့ရသည္။ အမ်ိဳးသမီး အက်ဥ္းေထာင္ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ အနီးတြင္ ရပ္ၿပီး၊ 

အက်ဥ္းသားဘက္မွ ေျပာစကားမ်ားကုိ အာ႐ုံစိုက္၍ နားေထာင္ေနၾကသည္။ 

ေထာင္ဝင္စာ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံသူမ်ားကုိ နီးကပ္စြာ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း မရိွေသာ္လည္း၊ 

အက်ဥ္းသားမ်ားကုိမူ ေစာင့္ၾကည့္သည္။ 

 ရဘဲက္စခန္းတြင္ အက်ဥ္းသားမ်ားက ေက်ာက္တုံးမ်ား ခြဲေနသည့္ 

ေက်ာက္မိုင္းစခန္းတြင္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ နီးနီးကပ္ကပ္ ဆက္သြယ္ျခင္း ျပဳႏုိင္သည္။ 
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သုိ႔ေသာ္ တစ္ရက္စာ ခရီးသြားရသည့္ သမီးျဖစ္သူ၏ အိမ္ႏွင္ ့ ရဘဲက္စခန္းၾကားရိွ 

အကြာအေဝးေၾကာင့္ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ရန္ ခက္ခလွဲသည္။ အက်ဥ္းေထာင္နည္းတူ 

ဝင္ေပါက္တြင္ မိသားစုဝင္မ်ားသည္ အက်ဥ္းသား၏ အမည္၊ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံသူ၏ 

ႏိုင္ငံသား စိစစ္ေရးကဒ္ျပားႏွင္ ့ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းကုိ ေပးရသည္။ သုိ႔ေသာ္ 

အက်ဥ္းေထာင္ႏွင့္ ျခားနားစြာပင ္ ထုိေနရာတြင္ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုဆက္သြယ္ရန္၊ 

အတူတကြ စားေသာက္ရန္ အခြင့္အေရး ရရွိၿပီး၊ မည္သည့္ ေငြေၾကးမွ ေပးရန္ မလိုေခ်။ 

သုိ႔ေသာ္ တခါတရံတြင္ ေငြေၾကးျဖင့္ အေပးအယူလုပ္ရျခင္းမ်ား ရွိသည္။ ဥပမာ - 

အက်ဥ္းသားမ်ားက ဝန္ထမ္းအား လာဘ္ေငြေပးလွ်င္ ၎တုိ႔ကုိ ေအာက္ထပ္မွာ 

မေနေစဘဲ အေပၚထပ္တြင္ ေနေစသည္။ အေပၚထပ္အခန္းမ်ားက 

ေအာက္ထပ္အခန္းမ်ားထက္ ပုိမို က်ယ္ဝန္း၊ ေလဝင္ေလထြက္ ေကာင္းမြန္ၿပီး၊ 

လူနည္းသည္။ သူမ၏ မိခင ္ သုံးထပ္သားအခင္းေပၚတြင္ မသက္မသာ အိပ္စက္ခဲ့ 

ရသည့္ အက်ဥ္းေထာင္ႏွင့္ ျခားနားစြာပင္၊ ရဘဲက္စခန္းတြင္ ေနရာက်ယ္က်ယ္၊ 

ေလေကာင္းေလသန္႔ ပိုမိုရရိွၿပီး၊ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္အေၾကာင္း 

သမီးျဖစ္သူက ေျပာျပခဲ့သည။္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းေနစဥ္ သူမအေနျဖင့္ မိခင္ ပို၍ 

လြတ္လပ္စြာ လႈပ္ရွားႏိုင္ၿပီး၊ သူမတုိ႔ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ခ်င္တုိင္း ေတြ႕ႏိုင္သည့္ 

ရဘဲက္စခန္းကုိ ပုိ သေဘာက်ေၾကာင္း သမီးက ေျပာခ့ဲသည္။ 

 အက်ဥ္းသားျဖစ္သူ မိခင္၏ အျမင္အရ ရဘဲက္စခန္းရိွ မိသားစု 

ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံျခင္းက ပုိ၍ သက္ေတာင့္သက္သာရိွခဲ့သည္။ ေထာင္ဝင္စာ 

ေတြ႕ဆုံခ်ိန္မွာ (၃) နာရီျဖစ္ၿပီး၊ မိသားစုအေနျဖင့္ အပတ္စဥ ္ လာေရာက္ႏိုင္သည္။ 

ရဘဲက္စခန္းတြင္ ကာယအလုပ္မ်ားက ပင္ပန္းေသာ္လည္း အက်ဥ္းသားမ်ားသည ္

မိသားစုႏွင့္ ေတြ႕ဆုံရသည့္အတြက္ ေပ်ာ္ရႊင္ၾကသည္။ 

 ဤအျဖစ္အပ်က္သည္ ရာဇဝတ္မႈဆိုင္ရာ တရားစီရင္ေရးစနစ္ေၾကာင့္ 

မိခင္ျဖစ္သူ ေျပာင္းေရႊ႕သြားရစဥ္ မိခင္ႏွင္ ့ သမီးျဖစ္သူ၏ အေတြ႕အႀကံဳအခ်ိဳ႕ကို 

မွတ္တမ္းတင္ထားသည္။ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံရသူျဖစ္ျခင္း၊ အက်ဥ္းသားျဖစ္ျခင္း 

စသည့္ လူတစ္ဦး၏ ေနရာႏွင့္ သူ၏ စိတ္အေျခအေနေပၚ မူတည္၍ အလားတူ 

ေနရာမ်ားကုိပင္ တူညီသည္ ့ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားႏွင့္ ကြျဲပားသည့္ အေတြ႕အႀကံဳမ်ား 

ရရွိသြားႏိုင္သည္ ဟူသည္ ့အခ်က္ကုိ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ဆင္ျခင္မိပါသည္။ 

၂။ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားတစ္ဦး၏ မိသားစုဝင္တစ္ဦးႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း 

 ဤေနရာတြင္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားတစ္ဦး၏ ေဆြမ်ိဳးတစ္ဦး အေတြ႕အႀကံဳ 

မ်ားကုိ မီးေမာင္းထိုးျပလိုပါသည္။ အျဖစ္အပ်က္သည ္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား 

အမ်ားအျပားရိွသည့္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကာလတြင္ ျဖစ္ပြားခ့ဲသည္။ ဤကိစၥတြင္ ႏိုင္ငံေရး 

အက်ဥ္းသားတစ္ဦးသည္ အက်ဥ္းက်ခ်ိန္ (၅) ႏွစ္ ၾကာၿပီးေနာက္ ေထာင္တြင္း၌ 

ေသဆုံးခဲ့သည္။ ကြျဲပားျခားနားသည့္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထိန္းသိမ္းျခင္း အမ်ိဳးအစားမ်ားအား 

ႏိႈင္းယွဥ္ျပခဲ့သည့္ အထက္ပါ စိစစ္သံုးသပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ျခားနားစြာပင္၊ 

ဤအျဖစ္အပ်က္သည္ အက်ဥ္းေထာင္ (၄) ခုရိွ မတူညီသည့္ အေဆာက္အအုံ၊ 

ပစၥည္းပစၥယမ်ားအေၾကာင္းကုိ ေဖာ္ျပထားသည္။ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ရွိသည့္ အက်ဥ္း 

ေထာင္အမ်ားစုမွာ လူဦးေရ မ်ားသည္၊ သီးသန္႔လြတ္လပ္ခြင့္ မရိွဘဲ၊ တင္းၾကပ္သည့္ 

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိ လုိက္နာရၿပီး၊ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံခ်ိန္ အကန္႔အသတ္ 

ရွိသည္။ ၿမိဳ႕ငယ္မ်ားရိွ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ ပိုမိ ု လြတ္လပ္၊ ေျပာင္းလြယ္ျပင္ 

လြယ္ရွိၿပီး၊ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ ေလဝင္ေလထြက္စနစ္ စသည္တုိ႔ ရွိသည္။ ထို႔ျပင္ 

၎တို႔၏ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကုိ ကြျဲပားျခားနားေစသည့္ ေထာင္ဝင္စာ ေတြ႕ဆုံရန ္

အေၾကာင္းရင္းမ်ားကုိ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ထုတ္တင္ျပထားသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ 

ေထာင္ဝင္စာ ေတြ႕ဆုံျခင္းမ်ားကုိ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ၾကက္ေျခနီ ေကာ္မတီ (ICRC) 

ကဲ့သို႔ေသာ ျပင္ပအဖြ႕ဲမ်ားက အကူအညီေပးသည္။ 

 ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားတစ္ဦး၏ ညီမ၊ အေမ၊ အစ္ကိုတုိ႔ႏွင္ ့သူတို႔၏အိမ္တြင္ 

ေတြ႕ဆုံခဲ့ပါသည္။ သူတုိ႔က သူတုိ႔၏ အက်ဥ္းသား ေထာင္တြင္း၌ ေသဆုံးမႈအေပၚ 
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သုိ႔ေသာ္ တစ္ရက္စာ ခရီးသြားရသည့္ သမီးျဖစ္သူ၏ အိမ္ႏွင္ ့ ရဘဲက္စခန္းၾကားရိွ 

အကြာအေဝးေၾကာင့္ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ရန္ ခက္ခလွဲသည္။ အက်ဥ္းေထာင္နည္းတူ 

ဝင္ေပါက္တြင္ မိသားစုဝင္မ်ားသည္ အက်ဥ္းသား၏ အမည္၊ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံသူ၏ 

ႏိုင္ငံသား စိစစ္ေရးကဒ္ျပားႏွင္ ့ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းကုိ ေပးရသည္။ သုိ႔ေသာ္ 

အက်ဥ္းေထာင္ႏွင့္ ျခားနားစြာပင ္ ထုိေနရာတြင္ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုဆက္သြယ္ရန္၊ 

အတူတကြ စားေသာက္ရန္ အခြင့္အေရး ရရွိၿပီး၊ မည္သည့္ ေငြေၾကးမွ ေပးရန္ မလိုေခ်။ 

သုိ႔ေသာ္ တခါတရံတြင္ ေငြေၾကးျဖင့္ အေပးအယူလုပ္ရျခင္းမ်ား ရွိသည္။ ဥပမာ - 

အက်ဥ္းသားမ်ားက ဝန္ထမ္းအား လာဘ္ေငြေပးလွ်င္ ၎တုိ႔ကုိ ေအာက္ထပ္မွာ 

မေနေစဘဲ အေပၚထပ္တြင္ ေနေစသည္။ အေပၚထပ္အခန္းမ်ားက 

ေအာက္ထပ္အခန္းမ်ားထက္ ပုိမို က်ယ္ဝန္း၊ ေလဝင္ေလထြက္ ေကာင္းမြန္ၿပီး၊ 

လူနည္းသည္။ သူမ၏ မိခင ္ သုံးထပ္သားအခင္းေပၚတြင္ မသက္မသာ အိပ္စက္ခဲ့ 

ရသည့္ အက်ဥ္းေထာင္ႏွင့္ ျခားနားစြာပင္၊ ရဘဲက္စခန္းတြင္ ေနရာက်ယ္က်ယ္၊ 

ေလေကာင္းေလသန္႔ ပိုမိုရရိွၿပီး၊ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္အေၾကာင္း 

သမီးျဖစ္သူက ေျပာျပခဲ့သည။္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းေနစဥ္ သူမအေနျဖင့္ မိခင္ ပို၍ 

လြတ္လပ္စြာ လႈပ္ရွားႏိုင္ၿပီး၊ သူမတုိ႔ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ခ်င္တုိင္း ေတြ႕ႏိုင္သည့္ 

ရဘဲက္စခန္းကုိ ပုိ သေဘာက်ေၾကာင္း သမီးက ေျပာခ့ဲသည္။ 

 အက်ဥ္းသားျဖစ္သူ မိခင္၏ အျမင္အရ ရဘဲက္စခန္းရိွ မိသားစု 

ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံျခင္းက ပုိ၍ သက္ေတာင့္သက္သာရိွခဲ့သည္။ ေထာင္ဝင္စာ 

ေတြ႕ဆုံခ်ိန္မွာ (၃) နာရီျဖစ္ၿပီး၊ မိသားစုအေနျဖင့္ အပတ္စဥ ္ လာေရာက္ႏိုင္သည္။ 

ရဘဲက္စခန္းတြင္ ကာယအလုပ္မ်ားက ပင္ပန္းေသာ္လည္း အက်ဥ္းသားမ်ားသည ္

မိသားစုႏွင့္ ေတြ႕ဆုံရသည့္အတြက္ ေပ်ာ္ရႊင္ၾကသည္။ 

 ဤအျဖစ္အပ်က္သည္ ရာဇဝတ္မႈဆိုင္ရာ တရားစီရင္ေရးစနစ္ေၾကာင့္ 

မိခင္ျဖစ္သူ ေျပာင္းေရႊ႕သြားရစဥ္ မိခင္ႏွင္ ့ သမီးျဖစ္သူ၏ အေတြ႕အႀကံဳအခ်ိဳ႕ကို 

မွတ္တမ္းတင္ထားသည္။ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံရသူျဖစ္ျခင္း၊ အက်ဥ္းသားျဖစ္ျခင္း 

စသည့္ လူတစ္ဦး၏ ေနရာႏွင့္ သူ၏ စိတ္အေျခအေနေပၚ မူတည္၍ အလားတူ 

ေနရာမ်ားကုိပင္ တူညီသည္ ့ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားႏွင့္ ကြျဲပားသည့္ အေတြ႕အႀကံဳမ်ား 

ရရွိသြားႏိုင္သည္ ဟူသည္ ့အခ်က္ကုိ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ဆင္ျခင္မိပါသည္။ 

၂။ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားတစ္ဦး၏ မိသားစုဝင္တစ္ဦးႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း 

 ဤေနရာတြင္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားတစ္ဦး၏ ေဆြမ်ိဳးတစ္ဦး အေတြ႕အႀကံဳ 

မ်ားကုိ မီးေမာင္းထိုးျပလိုပါသည္။ အျဖစ္အပ်က္သည ္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား 

အမ်ားအျပားရိွသည့္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကာလတြင္ ျဖစ္ပြားခ့ဲသည္။ ဤကိစၥတြင္ ႏိုင္ငံေရး 

အက်ဥ္းသားတစ္ဦးသည္ အက်ဥ္းက်ခ်ိန္ (၅) ႏွစ္ ၾကာၿပီးေနာက္ ေထာင္တြင္း၌ 

ေသဆုံးခဲ့သည္။ ကြျဲပားျခားနားသည့္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထိန္းသိမ္းျခင္း အမ်ိဳးအစားမ်ားအား 

ႏိႈင္းယွဥ္ျပခဲ့သည့္ အထက္ပါ စိစစ္သံုးသပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ျခားနားစြာပင္၊ 

ဤအျဖစ္အပ်က္သည္ အက်ဥ္းေထာင္ (၄) ခုရိွ မတူညီသည့္ အေဆာက္အအုံ၊ 

ပစၥည္းပစၥယမ်ားအေၾကာင္းကုိ ေဖာ္ျပထားသည္။ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ရွိသည့္ အက်ဥ္း 

ေထာင္အမ်ားစုမွာ လူဦးေရ မ်ားသည္၊ သီးသန္႔လြတ္လပ္ခြင့္ မရိွဘဲ၊ တင္းၾကပ္သည့္ 

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိ လုိက္နာရၿပီး၊ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံခ်ိန္ အကန္႔အသတ္ 

ရွိသည္။ ၿမိဳ႕ငယ္မ်ားရိွ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ ပိုမိ ု လြတ္လပ္၊ ေျပာင္းလြယ္ျပင္ 

လြယ္ရွိၿပီး၊ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ ေလဝင္ေလထြက္စနစ္ စသည္တုိ႔ ရွိသည္။ ထို႔ျပင္ 

၎တို႔၏ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကုိ ကြျဲပားျခားနားေစသည့္ ေထာင္ဝင္စာ ေတြ႕ဆုံရန ္

အေၾကာင္းရင္းမ်ားကုိ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ထုတ္တင္ျပထားသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ 

ေထာင္ဝင္စာ ေတြ႕ဆုံျခင္းမ်ားကုိ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ၾကက္ေျခနီ ေကာ္မတီ (ICRC) 

ကဲ့သို႔ေသာ ျပင္ပအဖြ႕ဲမ်ားက အကူအညီေပးသည္။ 

 ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားတစ္ဦး၏ ညီမ၊ အေမ၊ အစ္ကိုတုိ႔ႏွင္ ့သူတို႔၏အိမ္တြင္ 

ေတြ႕ဆုံခဲ့ပါသည္။ သူတုိ႔က သူတုိ႔၏ အက်ဥ္းသား ေထာင္တြင္း၌ ေသဆုံးမႈအေပၚ 
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လြန္စြာ ဝမ္းနည္းေၾကကြရဲေၾကာင္း ေျပာၾကားခ့ဲၿပီး၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက ေတြ႕ဆုံ 

ေမးျမန္းအၿပီးတြင္ ငုိေႂကြးခ့ဲၾကသည္။ သူတို႔မွာ ဆင္းရဲၾကသည္၊ အိမ္မွာ ေသးငယ္ 

ေမွာင္မ၍ဲ ပူျပင္းသည္။ မိသားစုဝင္မ်ား၏ သားႏွင့္ အစ္ကုိ/ေမာင္ ျဖစ္ေသာ 

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားသည္ (၁၀) ႏွစ္ အက်ဥ္းခ်ထားျခင္း ခံရသည္။ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္တြင္ 

အေရးေပၚစီမံခ်က္ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၃ (၁) ႏွင့္ မတရားသင္း အက္ဥပေဒ ၁၇ (၁) 

ေအာက္မွ ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားသူတစ္ဦးအျဖစ္ စြဲခ်က္တင္ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။ စီရင္ခ်က္ 

မခ်မီ စစ္ေၾကာေရးစခန္းတစ္ခုတြင္ သူ႕အား ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားခ့ဲသည္။ မိသားစုက 

သူ႕အား ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ခြင္ ့ မရေခ်။ စီရင္ခ်က္ အခ်မခံရမီႏွင္ ့ အက်ဥ္းေထာင္သုိ႔ 

ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္း မခံရမီအခ်ိန္က သူ မည္သည့္ေနရာတြင္ ရိွေနသည္ကုိေသာ္မွ 

မသိရွိခဲ့ရေပ။ 

 အင္းစိန္ အက်ဥ္းေထာင္သုိ႔ သူတုိ႔ ပထမဆုံးအႀကိမ္ ေထာင္ဝင္စာသြား 

ေတြ႕ပံုကုိ ေျပာျပခ့ဲၾကသည္။ မိသားစုဝင္မ်ားသည္ ေထာင္ဝင္စာပံုစံတြင္ ဦးစြာ 

ေဖာင္ျဖည့္ၾကရသည္။ ထို႔ေနာက္ အိမ္ေထာင္စုစာရင္း မူရင္းႏွင္ ့ ေကာ္ပီ၊ သူတုိ႔၏ 

ႏိုင္ငံသား စိစစ္ေရးကဒ္ျပားမ်ား၏ မူရင္းႏွင္ ့ ေကာ္ပီကုိလည္း တင္ျပရသည္။ 

စာရြက္စာတမ္းမ်ား တင္ျပၿပီးေနာက္ အက်ဥ္းေထာင္ဝန္ထမ္းသည္ အစားအေသာက္ 

အထုပ္မ်ားကုိ စစ္ေဆးသည္။ ဝမ္းနည္းပူေဆြးမႈမ်ားစြာႏွင့္ ႏွစ္နာရီၾကာၿပီးေနာက္ 

သူတုိ႔၏ ပထမအႀကိမ္ ေထာင္ဝင္စာကုိ ေတြ႕ဆုံခဲ့ၾကရသည္။ အက်ဥ္းသားသည္ 

အနက္ေရာင္ မ်က္ႏွာဖုံး စြပ္ႏွင့္ လက္ထိပ္ခတ္လ်က္ ထြက္လာၿပီး ဝန္ထမ္း (၃) ဦး 

ေစာင့္ၾကပ္လ်က္ရိွသည္။ အျခားေသာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားမွာ ေျခခ်င္းခတ္ႏွင့္ 

ျဖစ္သည္။ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ခ်ိန္မွာ (၁၅) မိနစ္ျဖစ္ၿပီး၊ မိသားစုအတြက္ ၎အခ်ိန္မွာ 

မလုံေလာက္ခဲ့ပါ။ ထုိေနရာတြင္ သီးသန္႔လြတ္လပ္ခြင္ ့မရွိေခ်။ အခန္းမွာ (၁၀ ေပ x ၅ 

ေပ x ၁၅ ေပ) သာ က်ယ္ဝန္းၿပီး၊ အနံ႔ဆိုးမ်ားရၿပီး၊ အလြန္ပူေလာင္သည္။ 

တစ္ဦးကုိတစ္ဦး ေသခ်ာစြာ မျမင္ရ၊ မထိေတြ႕ရေပ။ အကာအရံစည္း႐ိုးကုိ ျဖတ္၍ 

လက္ေခ်ာင္းႏွင့္ပင္ ထိ၍ မရခဲ့ေခ်။ 

 မိသားစုဝင္ျဖစ္သူ အက်ဥ္းသား အျခားေထာင္သုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ခံရလွ်င္ 

သူတုိ႔အေနျဖင့္ ခရီးရွည္သြားၿပီး ေတြ႕ဆုံၾကရသည္ဟု မိသားစုက ေျပာၾကားခ့ဲသည္။ 

ေထာင္ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းအေၾကာင္းကုိ သူတုိ႔၏ ေထာင္ဝင္စာခရီးကုိ ကူညီပ့ံပုိးသည့္ 

ႏိုင္ငံတကာ ၾကက္ေျခနီ ေကာ္မတီ (ICRC) က သူတို႔ကုိ အေၾကာင္းၾကား 

ျခင္းျဖစ္သည္။ ပထမဆုံး ခရီးသည္ (၂) နာရီ၊ ဒုတိယမွာ (၁၂) နာရီ၊ တတိယမွာ (၆) 

နာရီ၊ စတုတၳမွာ (၁၄) နာရီႏွင့္ ေနာက္ဆုံးအႀကိမ္မွာ (၈) နာရီ ၾကာျမင့္သည္။ 

သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ သြားခဲ့သည့္ ခရီးတစ္ခုလုံး စာအတြက္ စုစုေပါင္း 

(၄၂) နာရီ ၾကာျမင့္ၿပီး၊ ခရီးစဥ္ အကူးအေျပာင္းအတြက္ ေမာ္ေတာ္ဘုတ္၊ ဆုိကၠားႏွင့္ 

ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ ေစာင့္ဆိုင္းရခ်ိန္မ်ား မပါဝင္ေခ်။ မိုးရာသီတြင္ (၃) 

ရက္ၾကာေအာင္ သြားလာခ့ဲရသည့္ ခရီးစဥ္ ျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆုံး ေရာက္ရွိသည့္အခါ 

ေထာင္ဝင္စာအတြက္ ေနရာသည္ (၁၀ ေပ x ၁၀ ေပ x ၂၀ ေပ) အက်ယ္အဝန္း 

ရွိသည္။ ၎မွာ သစ္သားအေဆာက္အအုံျဖစ္ၿပီး၊ အင္းစိန္ေထာင္ထက္ ပိုမုိ 

သက္ေတာင့္သက္သာရိွသည္။ အက်ဥ္းသားႏွင့္ မိသားစုဝင္မ်ားသည္ အနီးနားတြင္ 

အေစာင့္မ်ားမရိွဘဲ စကားေျပာဆုိႏိုင္ခဲ့သည္။ ေလေကာင္းေလသန္႔ ရၿပီး၊ 

ပတ္ဝန္းက်င္မွာ ပိုမိ ုသန္႔ရွင္းသည္။ ထုိအက်ဥ္းေထာင္တြင္ လာဘ္စားျခင္းမရိွေၾကာင္း 

သူတုိ႔က ေျပာသည္။ အက်ဥ္းသားမ်ားမွာ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ႏွင့္ သက္ေတာင့္ 

သက္သာရိွၿပီး၊ ပိုမု ိ ေပ်ာ္ရႊင္ေနၾကသည္ကုိ မိသားစုဝင္မ်ား မွ်ေဝခံစားႏုိင္ၾကသည္။ 

ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံခ်ိန္မွာ မိနစ္ (၄၀) ျဖစ္ၿပီး၊ တစ္ႀကိမ္တြင္ အစုိးရအရာရိွမ်ား 

လာေရာက္ျခင္းေၾကာင့္ သူတို႔၏ ေဆြမ်ိဳးအက်ဥ္းသားကုိ မေတြ႕ဆုံခဲ့ရေခ်။ 

 မိသားစုသည ္ ဝမ္းနည္းစရာ အေျခအေနျဖင့္ အျခားေထာင္သုိ႔ (၃) ႀကိမ္ 

သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။ ထို ေတြ႕ဆုံျခင္းမ်ားကုိလည္း ႏုိင္ငံတကာ ၾကက္ေျခနီ 

ေကာ္မတီ (ICRC) က ကူညီပ့ံပိုးခ့ဲသည္။ သူတုိ႔၏ ေဆြမ်ိဳးအက်ဥ္းသား နာမက်န္း 

ျဖစ္ၿပီး၊ အက်ဥ္းေထာင္ ေဆး႐ံုတြင္ တင္ရသည့္အခါ ထိုေဆး႐ုံသို႔ သူတုိ႔ သြားေရာက္ 

ေတြ႕ဆုံခဲ့ၾကသည္။ အက်ဥ္းေထာင္ ေဆး႐ုံတြင္ ဆရာဝန္က အစားအစာအားလုံးကုိ 
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လြန္စြာ ဝမ္းနည္းေၾကကြရဲေၾကာင္း ေျပာၾကားခ့ဲၿပီး၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက ေတြ႕ဆုံ 

ေမးျမန္းအၿပီးတြင္ ငုိေႂကြးခ့ဲၾကသည္။ သူတို႔မွာ ဆင္းရဲၾကသည္၊ အိမ္မွာ ေသးငယ္ 

ေမွာင္မ၍ဲ ပူျပင္းသည္။ မိသားစုဝင္မ်ား၏ သားႏွင့္ အစ္ကုိ/ေမာင္ ျဖစ္ေသာ 

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားသည္ (၁၀) ႏွစ္ အက်ဥ္းခ်ထားျခင္း ခံရသည္။ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္တြင္ 

အေရးေပၚစီမံခ်က္ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၃ (၁) ႏွင့္ မတရားသင္း အက္ဥပေဒ ၁၇ (၁) 

ေအာက္မွ ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားသူတစ္ဦးအျဖစ္ စြဲခ်က္တင္ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။ စီရင္ခ်က္ 

မခ်မီ စစ္ေၾကာေရးစခန္းတစ္ခုတြင္ သူ႕အား ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားခ့ဲသည္။ မိသားစုက 

သူ႕အား ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ခြင္ ့ မရေခ်။ စီရင္ခ်က္ အခ်မခံရမီႏွင္ ့ အက်ဥ္းေထာင္သုိ႔ 

ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္း မခံရမီအခ်ိန္က သူ မည္သည့္ေနရာတြင္ ရိွေနသည္ကုိေသာ္မွ 

မသိရွိခဲ့ရေပ။ 

 အင္းစိန္ အက်ဥ္းေထာင္သုိ႔ သူတုိ႔ ပထမဆုံးအႀကိမ္ ေထာင္ဝင္စာသြား 

ေတြ႕ပံုကုိ ေျပာျပခ့ဲၾကသည္။ မိသားစုဝင္မ်ားသည္ ေထာင္ဝင္စာပံုစံတြင္ ဦးစြာ 

ေဖာင္ျဖည့္ၾကရသည္။ ထို႔ေနာက္ အိမ္ေထာင္စုစာရင္း မူရင္းႏွင္ ့ ေကာ္ပီ၊ သူတုိ႔၏ 

ႏိုင္ငံသား စိစစ္ေရးကဒ္ျပားမ်ား၏ မူရင္းႏွင္ ့ ေကာ္ပီကုိလည္း တင္ျပရသည္။ 

စာရြက္စာတမ္းမ်ား တင္ျပၿပီးေနာက္ အက်ဥ္းေထာင္ဝန္ထမ္းသည္ အစားအေသာက္ 

အထုပ္မ်ားကုိ စစ္ေဆးသည္။ ဝမ္းနည္းပူေဆြးမႈမ်ားစြာႏွင့္ ႏွစ္နာရီၾကာၿပီးေနာက္ 

သူတုိ႔၏ ပထမအႀကိမ္ ေထာင္ဝင္စာကုိ ေတြ႕ဆုံခဲ့ၾကရသည္။ အက်ဥ္းသားသည္ 

အနက္ေရာင္ မ်က္ႏွာဖုံး စြပ္ႏွင့္ လက္ထိပ္ခတ္လ်က္ ထြက္လာၿပီး ဝန္ထမ္း (၃) ဦး 

ေစာင့္ၾကပ္လ်က္ရိွသည္။ အျခားေသာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားမွာ ေျခခ်င္းခတ္ႏွင့္ 

ျဖစ္သည္။ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ခ်ိန္မွာ (၁၅) မိနစ္ျဖစ္ၿပီး၊ မိသားစုအတြက္ ၎အခ်ိန္မွာ 

မလုံေလာက္ခဲ့ပါ။ ထုိေနရာတြင္ သီးသန္႔လြတ္လပ္ခြင္ ့မရွိေခ်။ အခန္းမွာ (၁၀ ေပ x ၅ 

ေပ x ၁၅ ေပ) သာ က်ယ္ဝန္းၿပီး၊ အနံ႔ဆိုးမ်ားရၿပီး၊ အလြန္ပူေလာင္သည္။ 

တစ္ဦးကုိတစ္ဦး ေသခ်ာစြာ မျမင္ရ၊ မထိေတြ႕ရေပ။ အကာအရံစည္း႐ိုးကုိ ျဖတ္၍ 

လက္ေခ်ာင္းႏွင့္ပင္ ထိ၍ မရခဲ့ေခ်။ 

 မိသားစုဝင္ျဖစ္သူ အက်ဥ္းသား အျခားေထာင္သုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ခံရလွ်င္ 

သူတုိ႔အေနျဖင့္ ခရီးရွည္သြားၿပီး ေတြ႕ဆုံၾကရသည္ဟု မိသားစုက ေျပာၾကားခ့ဲသည္။ 

ေထာင္ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းအေၾကာင္းကုိ သူတုိ႔၏ ေထာင္ဝင္စာခရီးကုိ ကူညီပ့ံပုိးသည့္ 

ႏိုင္ငံတကာ ၾကက္ေျခနီ ေကာ္မတီ (ICRC) က သူတို႔ကုိ အေၾကာင္းၾကား 

ျခင္းျဖစ္သည္။ ပထမဆုံး ခရီးသည္ (၂) နာရီ၊ ဒုတိယမွာ (၁၂) နာရီ၊ တတိယမွာ (၆) 

နာရီ၊ စတုတၳမွာ (၁၄) နာရီႏွင့္ ေနာက္ဆုံးအႀကိမ္မွာ (၈) နာရီ ၾကာျမင့္သည္။ 

သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ သြားခဲ့သည့္ ခရီးတစ္ခုလုံး စာအတြက္ စုစုေပါင္း 

(၄၂) နာရီ ၾကာျမင့္ၿပီး၊ ခရီးစဥ္ အကူးအေျပာင္းအတြက္ ေမာ္ေတာ္ဘုတ္၊ ဆုိကၠားႏွင့္ 

ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ ေစာင့္ဆိုင္းရခ်ိန္မ်ား မပါဝင္ေခ်။ မိုးရာသီတြင္ (၃) 

ရက္ၾကာေအာင္ သြားလာခ့ဲရသည့္ ခရီးစဥ္ ျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆုံး ေရာက္ရွိသည့္အခါ 

ေထာင္ဝင္စာအတြက္ ေနရာသည္ (၁၀ ေပ x ၁၀ ေပ x ၂၀ ေပ) အက်ယ္အဝန္း 

ရွိသည္။ ၎မွာ သစ္သားအေဆာက္အအုံျဖစ္ၿပီး၊ အင္းစိန္ေထာင္ထက္ ပိုမုိ 

သက္ေတာင့္သက္သာရိွသည္။ အက်ဥ္းသားႏွင့္ မိသားစုဝင္မ်ားသည္ အနီးနားတြင္ 

အေစာင့္မ်ားမရိွဘဲ စကားေျပာဆုိႏိုင္ခဲ့သည္။ ေလေကာင္းေလသန္႔ ရၿပီး၊ 

ပတ္ဝန္းက်င္မွာ ပိုမိ ုသန္႔ရွင္းသည္။ ထုိအက်ဥ္းေထာင္တြင္ လာဘ္စားျခင္းမရိွေၾကာင္း 

သူတုိ႔က ေျပာသည္။ အက်ဥ္းသားမ်ားမွာ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ႏွင့္ သက္ေတာင့္ 

သက္သာရိွၿပီး၊ ပိုမု ိ ေပ်ာ္ရႊင္ေနၾကသည္ကုိ မိသားစုဝင္မ်ား မွ်ေဝခံစားႏုိင္ၾကသည္။ 

ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံခ်ိန္မွာ မိနစ္ (၄၀) ျဖစ္ၿပီး၊ တစ္ႀကိမ္တြင္ အစုိးရအရာရိွမ်ား 

လာေရာက္ျခင္းေၾကာင့္ သူတို႔၏ ေဆြမ်ိဳးအက်ဥ္းသားကုိ မေတြ႕ဆုံခဲ့ရေခ်။ 

 မိသားစုသည ္ ဝမ္းနည္းစရာ အေျခအေနျဖင့္ အျခားေထာင္သုိ႔ (၃) ႀကိမ္ 

သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။ ထို ေတြ႕ဆုံျခင္းမ်ားကုိလည္း ႏုိင္ငံတကာ ၾကက္ေျခနီ 

ေကာ္မတီ (ICRC) က ကူညီပ့ံပိုးခ့ဲသည္။ သူတုိ႔၏ ေဆြမ်ိဳးအက်ဥ္းသား နာမက်န္း 

ျဖစ္ၿပီး၊ အက်ဥ္းေထာင္ ေဆး႐ံုတြင္ တင္ရသည့္အခါ ထိုေဆး႐ုံသို႔ သူတုိ႔ သြားေရာက္ 

ေတြ႕ဆုံခဲ့ၾကသည္။ အက်ဥ္းေထာင္ ေဆး႐ုံတြင္ ဆရာဝန္က အစားအစာအားလုံးကုိ 
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စစ္ေဆးခ့ဲသည္။ အရာရိွမ်ားက အခ်ိန္ျပည့္ အနီးကပ္ ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကသည့္အတြက္ 

သူတုိ႔ လြတ္လပ္ခြင့္ မရွိခဲ့ပါ။ ေဆး႐ုံအခန္းမွာ မက်ယ္လြန္း မက်ဥ္းလြန္းဘဲ၊ 

ေဆးအနံ႔ဆုိးမ်ား ရေနသည္။ ဝင္ေပါက္မွာ အုတ္၊ သံတုိ႔ႏွင္ ့ ျပဳလုပ္ထားၿပီး၊ (၅) ေပ 

ျမင့္သည္။ အမုိးမွာ သြပ္မိုးျဖစ္သည္။ အက်ဥ္းသားကုိ ေဆး႐ုံတြင္ တစ္ႀကိမ္ေတြ႕ၿပီး၊ 

ဒုတိယအႀကိမ္တြင္ ေထာင္မွဴး၏ ႐ံုးခန္းတြင္ ေတြ႕ခဲ့သည္။ အက်ဥ္းေထာင္တြင္ 

ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အက်ဥ္းသားမ်ားၾကား (သုိ႔) မိသားစုဝင္မ်ားၾကား အေကာင္းမြန္ဆုံး 

ဆက္ဆံေရးရိွၿပီး၊ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ခ်ိန္မွာ အထူးအေျခအေနမ်ားတြင္ ေထာင္မႉး၏ 

သေဘာထားေပၚ မူတည္ၿပီး၊ (၂) နာရီ (သုိ႔) (၃) နာရီခန္႔ ခြင့္ျပဳသည္။ 

 အျခား ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း မျပဳမီ၊ အျခားေသာ အက်ဥ္းေထာင္မေရာက္မီ 

ခရီးကုိလည္း ႏိုင္ငံတကာ ၾကက္ေျခနီ ေကာ္မတီ (ICRC) ကပင္ ကူညီပ့ံပိုးေပးခ့ဲသည္။ 

မိသားစုဝင္မ်ားသည္ တည္းခိုေနထိုင္စရာ ရွာေဖြရာတြင္ အခက္အခဲမ်ား ေတြ႕ခဲ့ၿပီး၊ (၈) 

မုိင္ကြာေဝးေသာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းတြင္ တည္းခုိခဲ့ၾကရသည္။ ေထာင္မႉးက 

အက်ဥ္းသားကုိ ေဆးဝါးအခ်ိဳ႕ ေပးခဲ့ေသာ္လည္း အပရိကေရာဂါမွအစ ျပင္းထန္ေသာ 

ေရာဂါအထိ အက်ဥ္းသားသည္ လုိအပ္သည္ ့ ေဆးဝါးကုသမႈကို မခံယူခဲ့ရေခ်။ 

သုိ႔ေသာ္ အက်ဥ္းသား၏ က်န္းမာေရးမွာ တစ္ေန႔တျခား ဆုိးရြားလာၿပီး၊ သူ႕ကုိ 

ျပည္သူ႕ေဆး႐ုံသို႔ တင္လုိက္ၾကရသည္။ သူ၏ အပရိကေရာဂါသည္ ကုသမႈ 

မခံယူရျခင္းေၾကာင့္ ဆုိးရြားျပင္းထန္လာၿပီး ေနာက္ဆုံးတြင္ ေသဆုံးခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။ 

သူတုိ႔မွာ ဝမ္းနည္း ပူေဆြးခ့ဲၾကရသည္။ ျပည္သူ႕ေဆး႐ုံတြင္ အက်ဥ္းသားကုိ 

အက်ဥ္းေထာင္ ဝန္ထမ္းမ်ားအစား ရကဲ ေစာင့္ၾကပ္သည္။ 

 ဤအျဖစ္အပ်က္က အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမွာ 

မၾကာခဏ လုံေလာက္ျခင္းမရွိဘဲ၊ ဝမ္းနည္းဖြယ္ အက်ိဳးဆက္မ်ား ျဖစ္ေစႏိုင္သည္ 

ဟူေသာ အခ်က္ကုိ သတိေပးေနပါသည္။ အကယ္၍ အိမ္ႏွင့္နီးေသာ အက်ဥ္းေထာင္ 

တြင္ သူ က်ေရာက္ခဲ့မည္ဆိုပါက သူ႕ေသျခင္းတရားကုိ ေရွာင္လႊဲႏုိင္ခဲ့မည္လား။ 

 

၃။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းတစ္ဦးႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း 

 သူတို႔၏ ကြျဲပားသည့္ မိသားစုေနာက္ခံႏွင္ ့ ကုိယ္ရည္ကုိယ္ေသြးေပၚ 

မူတည္ၿပီး၊ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအားလုံးအေနျဖင့္ အက်ဥ္းေထာင္ အေတြ႕အႀကံဳ 

မ်ားကုိ ထပ္တူ ခံစားခ့ဲၾကရသည္ မဟုတ္ေခ်။ ေနာက္ထပ္ အျဖစ္အပ်က္မွာ ျမန္မာႏုိင္င ံ

အထက္ပိုင္းႏွင့္ အလယ္ပိုင္းမွ တုိက္ပိတ္ခံထားရခ်ိန္၌ပင္ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံခြင္ ့

ရႏိုင္သည့္၊ အက်ဥ္းေထာင္တြင္းမွ သမားေတာ္ထံက လုံေလာက္ေသာ ေဆးဝါးကုသမႈ 

ခံယူႏိုင္ခဲ့သည့္၊ အတန္ပင္ အခြင့္ထူးခံႏိုင္သည့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားတစ္ဦး 

အေၾကာင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးေနဝင္း ေခါင္းေဆာင္ 

သည့္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ရွိေနခ်ိန္၊ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္၊ ၈၈ 

အေရးေတာ္ပုံအတြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးေကာင္စီကုိ 

ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးေကာင္စီအျဖစ္ အကူးအေျပာင္း 

ကာလအတြင္းတြင္ သူ အဖမ္းခံခဲ့ရသည္။ သူသည ္ အက်ဥ္းသားတစ္ေယာက္ 

ျဖစ္ရျခင္းအေပၚ ဂုဏ္ယူေျပာၾကားခဲ့ၿပီး၊ ေထာင္မွဴးႏွင့္ ေကာင္းမြန္သည့္ ဆက္ဆံေရး 

ေၾကာင့္ သူ ရရိွခဲ့သည္ ့ အခြင့္ထူးမ်ားအေၾကာင္း ေျပာျပခဲ့သည္။ သူ၏ ေျမးမေလးမွာ 

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အနီးတြင္ ေဆာ့ကစားေနခ့ဲၿပီး၊ သူက ေျမးမေလးကုိ ခ်စ္ခင္ ၾကင္နာစြာ 

ၾကည့္ေနခဲ့သည္။ သူက သူ၏ ဤ ေထာင္ဝင္စာအေတြ႕အႀကံဳဇာတ္လမ္းကုိ 

ေျပာျပခ့ဲသည္။ 

ရစဲခန္းအခ်ဳပ္ခန္းတြင္ ညေန (၆) နာရီ လုံၿခံဳေရး တန္းစီ အစည္းအေဝး 

အခ်ိန္တြင္းမွအပ မည္သည့္အခ်ိန္မဆုိ သူ ေထာင္ဝင္စာ လက္ခံေတြ႕ဆုံႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း 

ေျပာျပသည္။ သူသည္ က်န္းမာေရးအတြက္ ေဆး႐ုံသုိ႔ လြတ္လပ္စြာ သြားႏိုင္ခဲ့ၿပီး 

ျပည္သူ႕တရား႐ုံးသုိ႔ သြားရခသဲည္။ သို႔ေသာ္ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ အေတာအတြင္း စစ္တပ္ 

စစ္ေၾကာေရးစခန္းသုိ႔သာ သြားခဲ့ရသည္။ 
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စစ္ေဆးခ့ဲသည္။ အရာရိွမ်ားက အခ်ိန္ျပည့္ အနီးကပ္ ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကသည့္အတြက္ 

သူတုိ႔ လြတ္လပ္ခြင့္ မရွိခဲ့ပါ။ ေဆး႐ုံအခန္းမွာ မက်ယ္လြန္း မက်ဥ္းလြန္းဘဲ၊ 

ေဆးအနံ႔ဆုိးမ်ား ရေနသည္။ ဝင္ေပါက္မွာ အုတ္၊ သံတုိ႔ႏွင္ ့ ျပဳလုပ္ထားၿပီး၊ (၅) ေပ 

ျမင့္သည္။ အမုိးမွာ သြပ္မိုးျဖစ္သည္။ အက်ဥ္းသားကုိ ေဆး႐ုံတြင္ တစ္ႀကိမ္ေတြ႕ၿပီး၊ 

ဒုတိယအႀကိမ္တြင္ ေထာင္မွဴး၏ ႐ံုးခန္းတြင္ ေတြ႕ခဲ့သည္။ အက်ဥ္းေထာင္တြင္ 

ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အက်ဥ္းသားမ်ားၾကား (သုိ႔) မိသားစုဝင္မ်ားၾကား အေကာင္းမြန္ဆုံး 

ဆက္ဆံေရးရိွၿပီး၊ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ခ်ိန္မွာ အထူးအေျခအေနမ်ားတြင္ ေထာင္မႉး၏ 

သေဘာထားေပၚ မူတည္ၿပီး၊ (၂) နာရီ (သုိ႔) (၃) နာရီခန္႔ ခြင့္ျပဳသည္။ 

 အျခား ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း မျပဳမီ၊ အျခားေသာ အက်ဥ္းေထာင္မေရာက္မီ 

ခရီးကုိလည္း ႏိုင္ငံတကာ ၾကက္ေျခနီ ေကာ္မတီ (ICRC) ကပင္ ကူညီပ့ံပိုးေပးခ့ဲသည္။ 

မိသားစုဝင္မ်ားသည္ တည္းခိုေနထိုင္စရာ ရွာေဖြရာတြင္ အခက္အခဲမ်ား ေတြ႕ခဲ့ၿပီး၊ (၈) 

မုိင္ကြာေဝးေသာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းတြင္ တည္းခုိခဲ့ၾကရသည္။ ေထာင္မႉးက 

အက်ဥ္းသားကုိ ေဆးဝါးအခ်ိဳ႕ ေပးခဲ့ေသာ္လည္း အပရိကေရာဂါမွအစ ျပင္းထန္ေသာ 

ေရာဂါအထိ အက်ဥ္းသားသည္ လုိအပ္သည္ ့ ေဆးဝါးကုသမႈကို မခံယူခဲ့ရေခ်။ 

သုိ႔ေသာ္ အက်ဥ္းသား၏ က်န္းမာေရးမွာ တစ္ေန႔တျခား ဆုိးရြားလာၿပီး၊ သူ႕ကုိ 

ျပည္သူ႕ေဆး႐ုံသို႔ တင္လုိက္ၾကရသည္။ သူ၏ အပရိကေရာဂါသည္ ကုသမႈ 

မခံယူရျခင္းေၾကာင့္ ဆုိးရြားျပင္းထန္လာၿပီး ေနာက္ဆုံးတြင္ ေသဆုံးခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။ 

သူတုိ႔မွာ ဝမ္းနည္း ပူေဆြးခ့ဲၾကရသည္။ ျပည္သူ႕ေဆး႐ုံတြင္ အက်ဥ္းသားကုိ 

အက်ဥ္းေထာင္ ဝန္ထမ္းမ်ားအစား ရကဲ ေစာင့္ၾကပ္သည္။ 

 ဤအျဖစ္အပ်က္က အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမွာ 

မၾကာခဏ လုံေလာက္ျခင္းမရွိဘဲ၊ ဝမ္းနည္းဖြယ္ အက်ိဳးဆက္မ်ား ျဖစ္ေစႏိုင္သည္ 

ဟူေသာ အခ်က္ကုိ သတိေပးေနပါသည္။ အကယ္၍ အိမ္ႏွင့္နီးေသာ အက်ဥ္းေထာင္ 

တြင္ သူ က်ေရာက္ခဲ့မည္ဆိုပါက သူ႕ေသျခင္းတရားကုိ ေရွာင္လႊဲႏုိင္ခဲ့မည္လား။ 

 

၃။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းတစ္ဦးႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း 

 သူတို႔၏ ကြျဲပားသည့္ မိသားစုေနာက္ခံႏွင္ ့ ကုိယ္ရည္ကုိယ္ေသြးေပၚ 

မူတည္ၿပီး၊ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအားလုံးအေနျဖင့္ အက်ဥ္းေထာင္ အေတြ႕အႀကံဳ 

မ်ားကုိ ထပ္တူ ခံစားခ့ဲၾကရသည္ မဟုတ္ေခ်။ ေနာက္ထပ္ အျဖစ္အပ်က္မွာ ျမန္မာႏုိင္င ံ

အထက္ပိုင္းႏွင့္ အလယ္ပိုင္းမွ တုိက္ပိတ္ခံထားရခ်ိန္၌ပင္ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံခြင္ ့

ရႏိုင္သည့္၊ အက်ဥ္းေထာင္တြင္းမွ သမားေတာ္ထံက လုံေလာက္ေသာ ေဆးဝါးကုသမႈ 

ခံယူႏိုင္ခဲ့သည့္၊ အတန္ပင္ အခြင့္ထူးခံႏိုင္သည့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားတစ္ဦး 

အေၾကာင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးေနဝင္း ေခါင္းေဆာင္ 

သည့္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ရွိေနခ်ိန္၊ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္၊ ၈၈ 

အေရးေတာ္ပုံအတြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးေကာင္စီကုိ 

ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးေကာင္စီအျဖစ္ အကူးအေျပာင္း 

ကာလအတြင္းတြင္ သူ အဖမ္းခံခဲ့ရသည္။ သူသည ္ အက်ဥ္းသားတစ္ေယာက္ 

ျဖစ္ရျခင္းအေပၚ ဂုဏ္ယူေျပာၾကားခဲ့ၿပီး၊ ေထာင္မွဴးႏွင့္ ေကာင္းမြန္သည့္ ဆက္ဆံေရး 

ေၾကာင့္ သူ ရရိွခဲ့သည္ ့ အခြင့္ထူးမ်ားအေၾကာင္း ေျပာျပခဲ့သည္။ သူ၏ ေျမးမေလးမွာ 

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အနီးတြင္ ေဆာ့ကစားေနခ့ဲၿပီး၊ သူက ေျမးမေလးကုိ ခ်စ္ခင္ ၾကင္နာစြာ 

ၾကည့္ေနခဲ့သည္။ သူက သူ၏ ဤ ေထာင္ဝင္စာအေတြ႕အႀကံဳဇာတ္လမ္းကုိ 

ေျပာျပခ့ဲသည္။ 

ရစဲခန္းအခ်ဳပ္ခန္းတြင္ ညေန (၆) နာရီ လုံၿခံဳေရး တန္းစီ အစည္းအေဝး 

အခ်ိန္တြင္းမွအပ မည္သည့္အခ်ိန္မဆုိ သူ ေထာင္ဝင္စာ လက္ခံေတြ႕ဆုံႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း 

ေျပာျပသည္။ သူသည္ က်န္းမာေရးအတြက္ ေဆး႐ုံသုိ႔ လြတ္လပ္စြာ သြားႏိုင္ခဲ့ၿပီး 

ျပည္သူ႕တရား႐ုံးသုိ႔ သြားရခသဲည္။ သို႔ေသာ္ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ အေတာအတြင္း စစ္တပ္ 

စစ္ေၾကာေရးစခန္းသုိ႔သာ သြားခဲ့ရသည္။ 
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 ရစဲခန္းအခ်ဳပ္ခန္းတြင္ ရိွစဥ ္ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံျခင္း လြယ္ကူခဲ့ေသာ္လည္း၊ 

အက်ဥ္းေထာင္တြင္မူ ပိုမိ ု ခက္ခခဲဲ့သည္။ တစ္ႀကိမ္တြင္မူ သူ၏ မိသားစုဝင္မ်ား 

သူ႕ကုိေတြ႕ဆုံရန ္ (၄) နာရီထိ ေစာင့္ဆိုင္းခဲ့ရသည္ဟု ျပစ္တင္ေျပာဆုိခဲ့သည္။ 

ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံခ်ိန္သည ္ (၂၀) မိနစ္မွ်သာ ျဖစ္သည္။ အခန္းမွာ ပူေလာင္၊ 

ေမွာင္မ၊ဲ ဆူညံၿပီး၊ ထုံးစံအားျဖင့္ တစ္ႀကိမ္လွ်င္ အက်ဥ္းသား အေယာက္ (၂၀) စီ 

ထြက္၍ ေတြ႕ဆုံသည္။ အခန္းကုိ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု (၃၆) လက္မ ျခားထားေသာ 

သံဆန္ခါႏွစ္ထပ္ျဖင့္ ျခားထားသည္။ သူ ေနာက္ထပ္ ေရႊ႕ေျပာင္းခံရသည့္ 

အက်ဥ္းေထာင္၌ တုိက္ပိတ္ခံေနရစဥ္တြင္ပင္ တုိက္ပိတ္ခံရသည့္ အက်ဥ္းသားအတြက္ 

ေထာင္ဝင္စာသည္ တရားဝင္ခြင့္ျပဳထားျခင္း မဟုတ္သည့္အတြက္ ေငြေၾကးေပး၍ 

မိသားစုမ်ား၏ ေထာင္ဝင္စာကုိ လက္ခံေတြ႕ဆုံႏိုင္ခဲ့သည္။ သူ႕ဇနီးကုိ ဝန္ထမ္းမ်ားက 

ပင္မအက်ဥ္းေထာင္ကုိ ျဖတ္လ်က္ တုိက္ပိတ္ခန္းတြင္ ေတြ႕ဆုံႏိုင္ရန္ ေခၚေဆာင္ 

လာခ့ဲၾကသည္။ ဝန္ထမ္းမ်ား အနီးနားတြင္ ရွိေနသည့္အတြက္ သူတုိ႔ လြတ္လပ္စြာ 

စကားမေျပာခ့ဲရပါ။ သူတုိ႔အေနျဖင့္ လြတ္လပ္စြာ စကားေျပာဆိုလုိပါက 

ေငြေၾကးပုိေပးရမည္ ျဖစ္သည္။ သူ႕ဇနီးကုိ ေထာင္ဝင္စာ လက္ခံေတြ႕ဆုံခဲ့သည္ ့

တုိက္ပိတ္ခန္းမွာ အတန္ပင္ က်ဥ္းေျမာင္းသည္။ တုိက္ပိတ္ခန္းသို႔ ဝင္ေရာက္ရန္ 

သူ႕ဇနီးသည္ သံတံခါး (၂) ခုကုိ ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး၊ ေအာက္ထပ္သုိ႔ ဆင္းခ့ဲရသည္။ 

သူသည္ အက်ဥ္းေထာင္ ျပင္ပတြင္ ေဆးဝါးကုသမႈ မခံယူႏိုင္ခဲ့ေပ၊ သုိ႔ေသာ္ 

သမားေတာ္တစ္ဦးက ေစာင့္ေရွာက္ကုသေပးခ့ဲၿပီး၊ ေထာင္ႀကီးၾကပ္ေရးမႉးႏွင့္ 

ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္သည့္အတြက္ သူ၏ ႏွလုံးေသြးေၾကာပိတ္ေရာဂါအတြက္ 

အီးစီဂ်ီစက္ကုိ သြင္းယူႏိုင္ခဲ့သည္။ေရွ႕တစ္ဦးကုိ ကုသရန္ ေႏွာင့္ေႏွးခဲ့၍ 

အသက္ဆုံး႐ံႈးခ့ဲရသည့္ အျဖစ္ႏွင့္ ႏိႈင္းစာၾကည့္လွ်င္ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးသည္ 

အက်ဥ္းသား ေဆးကုသမႈ ေကာင္းေကာင္း ခံယူႏိုင္ရန္အတြက္ အလြန္ 

အေရးပါသည့္အခ်က္ ျဖစ္ဟန္တူသည္။ 

 ေရွ႕ျဖစ္ရပ္သည ္ ေနာက္ျဖစ္ရပ္ထက္ (၁၀) ႏွစ္ ေစာၿပီး၊ မတူညီသည့္ 

အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကြျဲပားျခားနားမႈမ်ားသည္ 

အက်ဥ္းေထာင္စနစ္ အေျပာင္းအလဲမ်ားေၾကာင့္ (သုိ႔) အက်ဥ္းသားမ်ား ခ်ထား 

ခံရသည့္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ား မတူညီေသာၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ မည္သို႔ပင္ 

ျဖစ္ေစ ျဖစ္ရပ္ႏွစ္ခုတြင္ က်န္းမာေရး ရလဒ္မ်ား အလြန္႔အလြန္ ကြျဲပားစြာ ထြက္ေပၚ 

လာခ့ဲသည္။ 

၄။ အမ်ိဳးသမီး ရာဇဝတ္အက်ဥ္းသားေဟာင္းႏွင့္ မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း 

ေနာက္ထပ္ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုမွာ ေလာင္းကစား အက္ဥပေဒေအာက္တြင္ (၂) ႏွစ္ 

အက်ဥ္းက်ၿပီးေနာက္၊ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ လြတ္ေျမာက္လာခ့ဲသည့္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး 

အေၾကာင္း ျဖစ္သည္။ ထပ္မံ၍ သူမ၏ အစ္ကုိျဖစ္သူမွာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ မူးယစ္ေဆး 

ေရာင္းဝယ္မႈျဖင့္ ဖမ္းဆီးခံရျပန္သည္။ ဤသည္က မတူညီသည့္ အခ်ိန္ကာလမ်ားတြင္ 

အက်ဥ္းသားႏွင့္ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕သူအျဖစ္ ကြျဲပားျခားနားသည့္ အျမင္မ်ားမွတဆင့္ 

ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ 

 ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္းကုိ သူမ၏ အိမ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ 

မိုးရြာထားေသာေၾကာင့္ အခင္းမရိွေသာ ၾကမ္းျပင္ေပၚတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ေအးေနခ့ဲသည္။ 

သူမ၏ မိသားစုအေျခအေနေၾကာင့္ သူမ ဝမ္းနည္းေနသည္၊ သို႔ေသာ္ 

အက်ဥ္းသားေဟာင္းတစ္ဦးႏွင့္ အစ္ကုိျဖစ္သူအတြက္ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံသူတစ္ဦး 

အျဖစ္ သူမ၏ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကုိ ေျပာျပခ့ဲသည္။ ရစဲခန္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 

အတြက္ အခ်ဳပ္ခန္း မရွိေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသမီး အခ်ဳပ္သားမ်ားသည္ ရစဲခန္း အခ်ဳပ္ခန္း 

၏ အသုံးမျပဳေသာ အပုိင္းတြင္ ေနထုိင္ၾကရေၾကာင္း ေျပာျပခ့ဲသည္။ ေနရာမွာ 

အတန္ပင ္ က်ယ္ဝန္းၿပီး၊ (၁၅) ေပ ျမင့္သည္။ အခန္းမွာ နံရံအပိတ္ (၃) ဘက္ 

ကာထားသည္။ အခန္းေရွ႕တြင္ သံတုိင္မ်ားကုိ ၾကမ္းျပင္မွ ေဆးအနက္ေရာင္ 

သုတ္ထားေသာ အမိုးထိ ကာထားသည္။ (၃) ေပျမင့္သည့္ ဝင္ေပါက္ငယ္မွာ 
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 ရစဲခန္းအခ်ဳပ္ခန္းတြင္ ရိွစဥ ္ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံျခင္း လြယ္ကူခဲ့ေသာ္လည္း၊ 

အက်ဥ္းေထာင္တြင္မူ ပိုမိ ု ခက္ခခဲဲ့သည္။ တစ္ႀကိမ္တြင္မူ သူ၏ မိသားစုဝင္မ်ား 

သူ႕ကုိေတြ႕ဆုံရန ္ (၄) နာရီထိ ေစာင့္ဆိုင္းခဲ့ရသည္ဟု ျပစ္တင္ေျပာဆုိခဲ့သည္။ 

ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံခ်ိန္သည ္ (၂၀) မိနစ္မွ်သာ ျဖစ္သည္။ အခန္းမွာ ပူေလာင္၊ 

ေမွာင္မ၊ဲ ဆူညံၿပီး၊ ထုံးစံအားျဖင့္ တစ္ႀကိမ္လွ်င္ အက်ဥ္းသား အေယာက္ (၂၀) စီ 

ထြက္၍ ေတြ႕ဆုံသည္။ အခန္းကုိ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု (၃၆) လက္မ ျခားထားေသာ 

သံဆန္ခါႏွစ္ထပ္ျဖင့္ ျခားထားသည္။ သူ ေနာက္ထပ္ ေရႊ႕ေျပာင္းခံရသည့္ 

အက်ဥ္းေထာင္၌ တုိက္ပိတ္ခံေနရစဥ္တြင္ပင္ တုိက္ပိတ္ခံရသည့္ အက်ဥ္းသားအတြက္ 

ေထာင္ဝင္စာသည္ တရားဝင္ခြင့္ျပဳထားျခင္း မဟုတ္သည့္အတြက္ ေငြေၾကးေပး၍ 

မိသားစုမ်ား၏ ေထာင္ဝင္စာကုိ လက္ခံေတြ႕ဆုံႏိုင္ခဲ့သည္။ သူ႕ဇနီးကုိ ဝန္ထမ္းမ်ားက 

ပင္မအက်ဥ္းေထာင္ကုိ ျဖတ္လ်က္ တုိက္ပိတ္ခန္းတြင္ ေတြ႕ဆုံႏိုင္ရန္ ေခၚေဆာင္ 

လာခ့ဲၾကသည္။ ဝန္ထမ္းမ်ား အနီးနားတြင္ ရွိေနသည့္အတြက္ သူတုိ႔ လြတ္လပ္စြာ 

စကားမေျပာခ့ဲရပါ။ သူတုိ႔အေနျဖင့္ လြတ္လပ္စြာ စကားေျပာဆိုလုိပါက 

ေငြေၾကးပုိေပးရမည္ ျဖစ္သည္။ သူ႕ဇနီးကုိ ေထာင္ဝင္စာ လက္ခံေတြ႕ဆုံခဲ့သည္ ့

တုိက္ပိတ္ခန္းမွာ အတန္ပင္ က်ဥ္းေျမာင္းသည္။ တုိက္ပိတ္ခန္းသို႔ ဝင္ေရာက္ရန္ 

သူ႕ဇနီးသည္ သံတံခါး (၂) ခုကုိ ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး၊ ေအာက္ထပ္သုိ႔ ဆင္းခ့ဲရသည္။ 

သူသည္ အက်ဥ္းေထာင္ ျပင္ပတြင္ ေဆးဝါးကုသမႈ မခံယူႏိုင္ခဲ့ေပ၊ သုိ႔ေသာ္ 

သမားေတာ္တစ္ဦးက ေစာင့္ေရွာက္ကုသေပးခ့ဲၿပီး၊ ေထာင္ႀကီးၾကပ္ေရးမႉးႏွင့္ 

ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္သည့္အတြက္ သူ၏ ႏွလုံးေသြးေၾကာပိတ္ေရာဂါအတြက္ 

အီးစီဂ်ီစက္ကုိ သြင္းယူႏိုင္ခဲ့သည္။ေရွ႕တစ္ဦးကုိ ကုသရန္ ေႏွာင့္ေႏွးခဲ့၍ 

အသက္ဆုံး႐ံႈးခ့ဲရသည့္ အျဖစ္ႏွင့္ ႏိႈင္းစာၾကည့္လွ်င္ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးသည္ 

အက်ဥ္းသား ေဆးကုသမႈ ေကာင္းေကာင္း ခံယူႏိုင္ရန္အတြက္ အလြန္ 

အေရးပါသည့္အခ်က္ ျဖစ္ဟန္တူသည္။ 

 ေရွ႕ျဖစ္ရပ္သည ္ ေနာက္ျဖစ္ရပ္ထက္ (၁၀) ႏွစ္ ေစာၿပီး၊ မတူညီသည့္ 

အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကြျဲပားျခားနားမႈမ်ားသည္ 

အက်ဥ္းေထာင္စနစ္ အေျပာင္းအလဲမ်ားေၾကာင့္ (သုိ႔) အက်ဥ္းသားမ်ား ခ်ထား 

ခံရသည့္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ား မတူညီေသာၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ မည္သို႔ပင္ 

ျဖစ္ေစ ျဖစ္ရပ္ႏွစ္ခုတြင္ က်န္းမာေရး ရလဒ္မ်ား အလြန္႔အလြန္ ကြျဲပားစြာ ထြက္ေပၚ 

လာခ့ဲသည္။ 

၄။ အမ်ိဳးသမီး ရာဇဝတ္အက်ဥ္းသားေဟာင္းႏွင့္ မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း 

ေနာက္ထပ္ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုမွာ ေလာင္းကစား အက္ဥပေဒေအာက္တြင္ (၂) ႏွစ္ 

အက်ဥ္းက်ၿပီးေနာက္၊ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ လြတ္ေျမာက္လာခ့ဲသည့္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး 

အေၾကာင္း ျဖစ္သည္။ ထပ္မံ၍ သူမ၏ အစ္ကုိျဖစ္သူမွာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ မူးယစ္ေဆး 

ေရာင္းဝယ္မႈျဖင့္ ဖမ္းဆီးခံရျပန္သည္။ ဤသည္က မတူညီသည့္ အခ်ိန္ကာလမ်ားတြင္ 

အက်ဥ္းသားႏွင့္ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕သူအျဖစ္ ကြျဲပားျခားနားသည့္ အျမင္မ်ားမွတဆင့္ 

ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ 

 ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္းကုိ သူမ၏ အိမ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ 

မိုးရြာထားေသာေၾကာင့္ အခင္းမရိွေသာ ၾကမ္းျပင္ေပၚတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ေအးေနခ့ဲသည္။ 

သူမ၏ မိသားစုအေျခအေနေၾကာင့္ သူမ ဝမ္းနည္းေနသည္၊ သို႔ေသာ္ 

အက်ဥ္းသားေဟာင္းတစ္ဦးႏွင့္ အစ္ကုိျဖစ္သူအတြက္ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံသူတစ္ဦး 

အျဖစ္ သူမ၏ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကုိ ေျပာျပခ့ဲသည္။ ရစဲခန္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 

အတြက္ အခ်ဳပ္ခန္း မရွိေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသမီး အခ်ဳပ္သားမ်ားသည္ ရစဲခန္း အခ်ဳပ္ခန္း 

၏ အသုံးမျပဳေသာ အပုိင္းတြင္ ေနထုိင္ၾကရေၾကာင္း ေျပာျပခ့ဲသည္။ ေနရာမွာ 

အတန္ပင ္ က်ယ္ဝန္းၿပီး၊ (၁၅) ေပ ျမင့္သည္။ အခန္းမွာ နံရံအပိတ္ (၃) ဘက္ 

ကာထားသည္။ အခန္းေရွ႕တြင္ သံတုိင္မ်ားကုိ ၾကမ္းျပင္မွ ေဆးအနက္ေရာင္ 

သုတ္ထားေသာ အမိုးထိ ကာထားသည္။ (၃) ေပျမင့္သည့္ ဝင္ေပါက္ငယ္မွာ 
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သံတုိင္မ်ားၾကားတြင္ရိွၿပီး၊ အခန္းတြင္းသို႔ ဝင္ႏုိင္သည္။ ေရႁပြန္ပါသည့္ အိမ္သာကို 

အုတ္ျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ထားၿပီး၊ အခ်ဳပ္ခန္းအတြင္း၌ ရွိသည္။ အခ်ဳပ္သားမ်ားသည္ 

ထိုေနရာတြင္ပင္ ေရပုံးႏွင့္ ေရခ်ိဳးႏုိင္သည္။ အခန္း၏ အေျခအေနမွာ အေတာ္ပင္ 

ညံၿ့ပီး၊ အင္းဆက္ပုိးေကာင္ အမ်ားအျပား ရွိသည္ဟု သူမက ေျပာျပခ့ဲသည္။ 

ေထာင္ဝင္စာေတြ႕သူမ်ားမွာ အခန္းတြင္းသို႔ မဝင္ၾကရပါ။ သူတုိ႔သည္ သံတိုင္မ်ားကုိ 

ျဖတ္လ်က္ အခ်ဳပ္သားမ်ားႏွင့္ စကားေျပာၾကသည္။ ရစဲခန္းအခ်ဳပ္ခန္းတြင္ သူတုိ႔ၾကား 

(၅) ေပမွ် ကြာေဝးေသာေၾကာင့္ သူတုိ႔ကုိ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕သူမ်ားႏွင့္ က်ယ္ေလာင္စြာ 

စကားေျပာၾကရသည္။  

 အခ်ဳပ္ခန္း၏ အေျခအေနကုိ ေျပာျပၿပီးေနာက္ သူမက အမ်ိဳးသား 

အခ်ဳပ္သားမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး အခ်ဳပ္သားမ်ားကုိ အက်ဥ္းေထာင္သုိ႔ ရကဲားျဖင့္ 

အတူတကြ ပို႔ေဆာင္ပံုကုိ ေျပာျပခ့ဲသည္။ အက်ဥ္းေထာင္သုိ႔ ေရာက္ခ်ိန္တြင္ သူမ 

မည္သို႔ စိတ္ဓာတ္က်၊ စိတ္႐ႈပ္ေထြးခဲ့ရသည္ကုိ ေျပာျပသည္။ အျပင္တြင္ က်န္ခဲ့သည္ ့

သူမ၏ ကေလးမ်ားအတြက္ႏွင့္ အထဲတြင ္ မည္သုိ႔ ရွင္သန္ေနထုိင္ရမည္ကုိ 

စိတ္ပူပန္ခဲ့သည္။ ထိုက့ဲသုိ႔ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ အက်ဥ္းသားမ်ားအခ်င္းခ်င္း 

ႏွစ္သိမ့္ေပးၾကသည္ဟု သူမက ေျပာျပခ့ဲသည္။ 

 သူမ၏ အစ္ကုိကို ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ရသည့္ အက်ဥ္းေထာင္တြင္၊ 

ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ရသည့္ အခန္းသည္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု (၁၀) လက္မ ျခားထားသည့္ 

သံဆန္ခါ (၂) ထပ္ျဖင့္ ကာထားသည့္ က်ဥ္းေျမာင္းသည့္ အုတ္အေဆာက္အအုံ 

ျဖစ္သည္။ သံဆန္ခါကုိ ေက်ာ္ၿပီး လူခ်င္း ထိေတြ႕၍ေတာ့ ရႏိုင္သည္။ 

ေထာင္ဝင္စာေတြ႕သူမ်ားအတြက္ ထားသည့္အခန္း၏ အပုိင္းမွာ အက်ဥ္းသားမ်ား 

ရွိသည့္ အပုိင္းထက္ ပို၍ က်ယ္သည္။ တစ္ခါတရံ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕သူ (၁၀) 

ဦးထက္ပို၍ ထည့္ထားတတ္သည္။ အျခားေသာ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားက့ဲသုိ႔ပင္ 

ဝင္ရသည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းတြင္ သက္ေသခံစာရြက္စာတမ္းမ်ား တင္ျပရျခင္း 

ပါဝင္သည္။ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕သူ တစ္ဦးလွ်င္ (၅၀၀) က်ပ္ ေကာက္ခံသည္။ 

 သူမ အက်ဥ္းက်ေနစဥ္အတြင္း ေန႔ရက္တုိင္းကုိ စိတ္ပူပင္ျခင္း၊ 

အဆင္မေျပျခင္းတုိ႔ႏွင္ ့ ျဖတ္သန္းခ့ဲရၿပီး၊ တစ္ခါတရံ ၾကာျမင့္စြာ 

ေစာင့္ဆိုင္းရေသာေၾကာင့္ သူမကုိ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံရန္ အတန္ပင္ 

ခက္ခေဲၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕သူအေနျဖင္ ့ အက်ဥ္းေထာင္ရွိ သူမ၏ 

အစ္ကုိႏွင္ ့ ေတြ႕ဆုံခ်ိန္တြင္ အစ္ကိုျဖစ္သူအတြက္ ဝမ္းနည္းရသည္မွအပ 

အစစအရာရာ အတန္ပင ္ အဆင္ေျပသည့္ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ရျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္သည ္

ခံစားခ့ဲရသည္။ 

၅။ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ တပ္ဖြ႕ဲမွ ရာဇဝတ္အက်ဥ္းသားတစ္ဦးႏွင့္ 

ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း 

 တိုးတက္ေသာ ဗုဒၶဘာသာ ကရင္အမ်ိဳးသား တပ္ဖြဲ႕ (DKBA) ၏ 

တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕တစ္ခုမွ အဖြ႕ဲဝင္၏ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကုိ 

သိရွိႏိုင္ရန္ ဇနီးေမာင္ႏွံႏွစ္ဦးကုိ အတူတကြ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္းရန္ စီစဥ္ထားသည္။ 

ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းေနစဥ္ ခင္ပြန္းျဖစ္သူက သူ၏ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကုိ ေျပာျပခ့ဲၿပီး၊ 

ဇနီးျဖစ္သူကလည္း စကားဝိုင္းတြင္ ပါဝင္ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ကုိ သူ႕ကုိ 

တရားမဝင္ အသင္းအပင္း ဖြဲ႕စည္းျခင္းႏွင့္ တရားမဝင္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ျခင္းေၾကာင့္ 

ဖမ္းဆီးခ့ဲၿပီး၊ ေထာင္ (၃) ႏွစ္ က်ခံရန္ စီရင္ခ်က္ ခ်ခဲ့သည္။ သူေနထုိင္ရေသာ 

အက်ဥ္းေထာင္အတြင္းတြင္ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံသည့္အခန္းကုိ ဆန္ခါႏွင့္ မွန္မ်ား 

ကာရံထားသည္ဟု သူႏွင္ ့ သူ႕ဇနီးက ေျပာသည္။ ထုိေနရာတြင္ အက်ဥ္းသားႏွင့္ 

ေထာင္ဝင္စာလာေတြ႕သူသည ္ တယ္လီဖုန္းျဖင့္ စကားေျပာရၿပီး၊ ဖုန္းမွာ ေကာင္းစြာ 

အလုပ္မလုပ္သည့္အတြက္ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုရာတြင္ တစ္ခါတရံ အခက္ 

ေတြ႕တတ္သည္။ အခန္းမွာ (၄ ေပ x ၇ ေပ) က်ယ္ၿပီး၊ အက်ဥ္းသား (၇) ေယာက္ျဖင့္ 
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သံတုိင္မ်ားၾကားတြင္ရိွၿပီး၊ အခန္းတြင္းသို႔ ဝင္ႏုိင္သည္။ ေရႁပြန္ပါသည့္ အိမ္သာကို 

အုတ္ျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ထားၿပီး၊ အခ်ဳပ္ခန္းအတြင္း၌ ရွိသည္။ အခ်ဳပ္သားမ်ားသည္ 

ထိုေနရာတြင္ပင္ ေရပုံးႏွင့္ ေရခ်ိဳးႏုိင္သည္။ အခန္း၏ အေျခအေနမွာ အေတာ္ပင္ 

ညံၿ့ပီး၊ အင္းဆက္ပုိးေကာင္ အမ်ားအျပား ရွိသည္ဟု သူမက ေျပာျပခ့ဲသည္။ 

ေထာင္ဝင္စာေတြ႕သူမ်ားမွာ အခန္းတြင္းသို႔ မဝင္ၾကရပါ။ သူတုိ႔သည္ သံတိုင္မ်ားကုိ 

ျဖတ္လ်က္ အခ်ဳပ္သားမ်ားႏွင့္ စကားေျပာၾကသည္။ ရစဲခန္းအခ်ဳပ္ခန္းတြင္ သူတုိ႔ၾကား 

(၅) ေပမွ် ကြာေဝးေသာေၾကာင့္ သူတုိ႔ကုိ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕သူမ်ားႏွင့္ က်ယ္ေလာင္စြာ 

စကားေျပာၾကရသည္။  

 အခ်ဳပ္ခန္း၏ အေျခအေနကုိ ေျပာျပၿပီးေနာက္ သူမက အမ်ိဳးသား 

အခ်ဳပ္သားမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး အခ်ဳပ္သားမ်ားကုိ အက်ဥ္းေထာင္သုိ႔ ရကဲားျဖင့္ 

အတူတကြ ပို႔ေဆာင္ပံုကုိ ေျပာျပခ့ဲသည္။ အက်ဥ္းေထာင္သုိ႔ ေရာက္ခ်ိန္တြင္ သူမ 

မည္သို႔ စိတ္ဓာတ္က်၊ စိတ္႐ႈပ္ေထြးခဲ့ရသည္ကုိ ေျပာျပသည္။ အျပင္တြင္ က်န္ခဲ့သည္ ့

သူမ၏ ကေလးမ်ားအတြက္ႏွင့္ အထဲတြင ္ မည္သုိ႔ ရွင္သန္ေနထုိင္ရမည္ကုိ 

စိတ္ပူပန္ခဲ့သည္။ ထိုက့ဲသုိ႔ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ အက်ဥ္းသားမ်ားအခ်င္းခ်င္း 

ႏွစ္သိမ့္ေပးၾကသည္ဟု သူမက ေျပာျပခ့ဲသည္။ 

 သူမ၏ အစ္ကုိကို ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ရသည့္ အက်ဥ္းေထာင္တြင္၊ 

ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ရသည့္ အခန္းသည္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု (၁၀) လက္မ ျခားထားသည့္ 

သံဆန္ခါ (၂) ထပ္ျဖင့္ ကာထားသည့္ က်ဥ္းေျမာင္းသည့္ အုတ္အေဆာက္အအုံ 

ျဖစ္သည္။ သံဆန္ခါကုိ ေက်ာ္ၿပီး လူခ်င္း ထိေတြ႕၍ေတာ့ ရႏိုင္သည္။ 

ေထာင္ဝင္စာေတြ႕သူမ်ားအတြက္ ထားသည့္အခန္း၏ အပုိင္းမွာ အက်ဥ္းသားမ်ား 

ရွိသည့္ အပုိင္းထက္ ပို၍ က်ယ္သည္။ တစ္ခါတရံ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕သူ (၁၀) 

ဦးထက္ပို၍ ထည့္ထားတတ္သည္။ အျခားေသာ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားက့ဲသုိ႔ပင္ 

ဝင္ရသည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းတြင္ သက္ေသခံစာရြက္စာတမ္းမ်ား တင္ျပရျခင္း 

ပါဝင္သည္။ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕သူ တစ္ဦးလွ်င္ (၅၀၀) က်ပ္ ေကာက္ခံသည္။ 

 သူမ အက်ဥ္းက်ေနစဥ္အတြင္း ေန႔ရက္တုိင္းကုိ စိတ္ပူပင္ျခင္း၊ 

အဆင္မေျပျခင္းတုိ႔ႏွင္ ့ ျဖတ္သန္းခ့ဲရၿပီး၊ တစ္ခါတရံ ၾကာျမင့္စြာ 

ေစာင့္ဆိုင္းရေသာေၾကာင့္ သူမကုိ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံရန္ အတန္ပင္ 

ခက္ခေဲၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕သူအေနျဖင္ ့ အက်ဥ္းေထာင္ရွိ သူမ၏ 

အစ္ကုိႏွင္ ့ ေတြ႕ဆုံခ်ိန္တြင္ အစ္ကိုျဖစ္သူအတြက္ ဝမ္းနည္းရသည္မွအပ 

အစစအရာရာ အတန္ပင ္ အဆင္ေျပသည့္ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ရျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္သည ္

ခံစားခ့ဲရသည္။ 

၅။ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ တပ္ဖြ႕ဲမွ ရာဇဝတ္အက်ဥ္းသားတစ္ဦးႏွင့္ 

ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း 

 တိုးတက္ေသာ ဗုဒၶဘာသာ ကရင္အမ်ိဳးသား တပ္ဖြဲ႕ (DKBA) ၏ 

တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕တစ္ခုမွ အဖြ႕ဲဝင္၏ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကုိ 

သိရွိႏိုင္ရန္ ဇနီးေမာင္ႏွံႏွစ္ဦးကုိ အတူတကြ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္းရန္ စီစဥ္ထားသည္။ 

ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းေနစဥ္ ခင္ပြန္းျဖစ္သူက သူ၏ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကုိ ေျပာျပခ့ဲၿပီး၊ 

ဇနီးျဖစ္သူကလည္း စကားဝိုင္းတြင္ ပါဝင္ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ကုိ သူ႕ကုိ 

တရားမဝင္ အသင္းအပင္း ဖြဲ႕စည္းျခင္းႏွင့္ တရားမဝင္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ျခင္းေၾကာင့္ 

ဖမ္းဆီးခ့ဲၿပီး၊ ေထာင္ (၃) ႏွစ္ က်ခံရန္ စီရင္ခ်က္ ခ်ခဲ့သည္။ သူေနထုိင္ရေသာ 

အက်ဥ္းေထာင္အတြင္းတြင္ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံသည့္အခန္းကုိ ဆန္ခါႏွင့္ မွန္မ်ား 

ကာရံထားသည္ဟု သူႏွင္ ့ သူ႕ဇနီးက ေျပာသည္။ ထုိေနရာတြင္ အက်ဥ္းသားႏွင့္ 

ေထာင္ဝင္စာလာေတြ႕သူသည ္ တယ္လီဖုန္းျဖင့္ စကားေျပာရၿပီး၊ ဖုန္းမွာ ေကာင္းစြာ 

အလုပ္မလုပ္သည့္အတြက္ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုရာတြင္ တစ္ခါတရံ အခက္ 

ေတြ႕တတ္သည္။ အခန္းမွာ (၄ ေပ x ၇ ေပ) က်ယ္ၿပီး၊ အက်ဥ္းသား (၇) ေယာက္ျဖင့္ 
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ျပည့္ကာ အသံမ်ား ဆူညံေနသည္။ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံရခ်ိန္မွာ (၁၀) 

မိနစ္သာျဖစ္ၿပီး၊ ေထာင္ဝင္စာလာေတြ႕သူမ်ား မ်ားျပားေနလွ်င္ ထုိ႔ထက္ပင္ 

အခ်ိန္ပိုနည္းႏိုင္သည္။ တစ္ႀကိမ္တြင္ ဤအက်ဥ္းသား၏ မိသားစုဝင္တစ္ဦးသည္ 

အလြန္ေဝးေသာေနရာမွ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံရန္ ေရာက္လာခ့ဲၿပီး၊ မလုံေလာက္သည့္ 

ေတြ႕ဆုံခ်ိန္ေၾကာင့္ ထိုေန႔တြင္ပင ္ သူတုိ႔ ထပ္ျပန္လာခ်င္ေသးေသာ္လည္း 

သတ္မွတ္ထားသည့္ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ခ်ိန္ထက္ ပိုမိ ု ေတြ႕ဆုံ၍ မရခ့ဲေခ်။ အဓိက 

ျပႆနာမွာ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ရန္ သတ္မွတ္ခ်ိန္၊ ဆုိးရြားသည့္ နည္းပညာႏွင့္ 

ႏွစ္ဘက္စလုံးမွ ေတြ႕ဆုံရန ္ စစ္ေဆး ရွာေဖြေနရသျဖင့္ အခ်ိန္ကုန္ျခင္းတုိ႔ ျဖစ္သည္။ 

အက်ဥ္းသား က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ ရာဇဝတ္မႈ အမ်ိဳးအစားေပၚ မူတည္၍ 

ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံရန ္ ဝင္ေရာက္ခ်ိန္ကို မမွ်တစြာ ခြဲေဝထားသည္ဟု 

အင္တာဗ်ဴးေျဖၾကားသူက ေျပာၾကားခ့ဲသည္။ လက္ကုိင္ျခင္းႏွင့္ ေပြ႕ဖက္ျခင္းက့ဲသို႔ 

လူခ်င္း ထိေတြ႕ႏိုင္သည့္ေနရာတြင္ (၇၀၀၀) က်ပ္တန္ အထူး ေထာင္ဝင္စာ 

ေတြ႕ဆုံျခင္းကုိ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္ဟုလည္း ေျပာသည္။  

 အထက္တြင္ အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ ၎တို႔ထံ ေထာင္ဝင္စာလာေတြ႕သည့္ 

မိသားစုမ်ား၏ အျမင္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ျမင္ေတြ႕ခဲရ့ေသာ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံျခင္းႏွင့္ 

ပတ္သက္သည့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ႐ႈေထာင့္မ်ားကုိ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ထည့္သြင္းေလ့လာခ့ဲသည္။ 

ပထမ အျဖစ္အပ်က္မွာ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕သူတစ္ဦးႏွင့္ အက်ဥ္းသားတစ္ဦးမွ 

ျမင္ေသာ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထိန္းသိမ္းသည့္ ေနရာ (၄) ခုအေၾကာင္း ျဖစ္သည္။ ဒုတိယမွာ 

ေဝးလံလွေသာ ေနရာေဒသတြင္ ခြဲထားျခင္းခံရသည့္အတြက္ နာက်င္ခံစားရသည့္ 

ဝမ္းနည္းေၾကကြဖဲြယ္ အျဖစ္အပ်က္ ျဖစ္သည္။ တတိယမွာ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း 

ရရွိႏုိင္သည့္ အခြင့္ထူးခံ ေနရာမ်ားအေၾကာင္းႏွင့္ ထုိေနရာမ်ားက ျပင္ပကမၻာႏွင္ ့

အဆက္အသြယ္လုပ္ရာတြင္ မည္သုိ႔မည္ပံု သက္ေရာက္မႈရွိေၾကာင္း ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ကုိ 

သိရွိေစသည္။ စတုတၳမွာ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံသူႏွင့္ အက်ဥ္းသားျဖစ္ရျခင္းေၾကာင့္ 

ပူပန္ေသာကေရာက္ရျခင္းမ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားသည္။ ပဥၥမမွာ ေနရာ ျပႆနာႏွင့္အတူ 

တဆက္တည္းရိွေနသည့္ နည္းပညာသစ္အေၾကာင္း မိတ္ဆက္ ေဖာ္ျပထားသည္။ 

 

နိဂုံး 

 ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ အခ်က္အလက္မ်ားက ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထိန္းသိမ္းသည့္ ပံုစံမ်ား 

ကြျဲပားျခားနားသည့္အေလ်ာက္ ေျပာင္းလဲေနသည့္ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕သည့္ 

အေတြ႕အႀကံဳႏွင့္ အဆင့္အတန္းမ်ားကုိ ျပသေနသည္။ ရစဲခန္း အခ်ဳပ္ခန္းမ်ားတြင္ 

ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕သည့္ အေဆာက္အအုံ၊ ပစၥည္းပစၥယမ်ား မရွိပါ။ 

သန္႔ရွင္းမႈ၊ ေနရာ၊ လံုေလာက္ေသာ ေလဝင္ေလထြက္၊ သီးသန္႔လြတ္လပ္ခြင့္ 

စသည္တို႔ မရိွပါ။ သုိ႔ေသာ္ ထုိေနရာမ်ားသို႔ ဝင္ေရာက္လြယ္ကူသည္၊ အမ်ားအားျဖင့္ 

စာရြက္စာတမ္းမ်ား မလုိအပ္ေခ်။ အခ်ဳပ္ခံရသူမ်ားအတြက္ အစားအစာမ်ား ေပးႏုိင္ၿပီး၊ 

ေရွ႕ေနႏွင့္ သီးသန္႔ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ တရား႐ုံး အခ်ဳပ္ခန္းမ်ားတြင္ 

စြပ္စြဲခံရသူက အက်ိဳးေဆာင္ေရွ႕ေန လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကုိ ေရွ႕ေနအား 

ေပးအပ္ႏုိင္သည္။  ေထာင္ဝင္စာေတြ႕သည့္အခန္းမ်ားသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ 

ပိုမိုက်ယ္ဝန္း၊ ေလေကာင္းေလသန္႔ရၿပီး၊ အစားအစာ ေကၽြးေမြးျခင္းႏွင့္ 

အက်ဥ္းသားမ်ားသည္ တရားရင္ဆုိင္ေနစဥ္ မိသားစုႏွင့္ လူခ်င္း 

ထိေတြ႕ဆက္သြယ္ႏိုင္သည္။ အက်ဥ္းေထာင္တြင္ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံျခင္း 

လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား၊ အခ်ိန္၊ ေနရာ၊ ေလဝင္ေလထြက္ စနစ္၊ စည္းကမ္းမ်ားကုိ 

လိုက္နာရန ္ တင္းၾကပ္ထားျခင္း စသည္တုိ႔တြင္ ကြျဲပားျခားနားမႈရွိျခင္းသည္ 

အက်ဥ္းေထာင္သည္ ေဝးကြာေသာ အရပ္တြင္ တည္ရွိသည္၊ (သုိ႔) ၿမိဳ႕ျပဧရိယာတြင္ 

တည္ရွိသည္ ဟူသည့္အခ်က္ေပၚ မူတည္ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။  

ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ခ်ိန္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားသည္ အခ်ိဳ႕ 

အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ တင္းၾကပ္၍ အခ်ိဳ႕တြင္ ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ရိွသည္။ 

171tusOf;om;rsm;\ axmifjyifyavmuESifh qufoG,frI



 
ျပည့္ကာ အသံမ်ား ဆူညံေနသည္။ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံရခ်ိန္မွာ (၁၀) 

မိနစ္သာျဖစ္ၿပီး၊ ေထာင္ဝင္စာလာေတြ႕သူမ်ား မ်ားျပားေနလွ်င္ ထုိ႔ထက္ပင္ 

အခ်ိန္ပိုနည္းႏိုင္သည္။ တစ္ႀကိမ္တြင္ ဤအက်ဥ္းသား၏ မိသားစုဝင္တစ္ဦးသည္ 

အလြန္ေဝးေသာေနရာမွ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံရန္ ေရာက္လာခ့ဲၿပီး၊ မလုံေလာက္သည့္ 

ေတြ႕ဆုံခ်ိန္ေၾကာင့္ ထိုေန႔တြင္ပင ္ သူတုိ႔ ထပ္ျပန္လာခ်င္ေသးေသာ္လည္း 

သတ္မွတ္ထားသည့္ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ခ်ိန္ထက္ ပိုမိ ု ေတြ႕ဆုံ၍ မရခ့ဲေခ်။ အဓိက 

ျပႆနာမွာ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ရန္ သတ္မွတ္ခ်ိန္၊ ဆုိးရြားသည့္ နည္းပညာႏွင့္ 

ႏွစ္ဘက္စလုံးမွ ေတြ႕ဆုံရန ္ စစ္ေဆး ရွာေဖြေနရသျဖင့္ အခ်ိန္ကုန္ျခင္းတုိ႔ ျဖစ္သည္။ 

အက်ဥ္းသား က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ ရာဇဝတ္မႈ အမ်ိဳးအစားေပၚ မူတည္၍ 

ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံရန ္ ဝင္ေရာက္ခ်ိန္ကို မမွ်တစြာ ခြဲေဝထားသည္ဟု 

အင္တာဗ်ဴးေျဖၾကားသူက ေျပာၾကားခ့ဲသည္။ လက္ကုိင္ျခင္းႏွင့္ ေပြ႕ဖက္ျခင္းက့ဲသို႔ 

လူခ်င္း ထိေတြ႕ႏိုင္သည့္ေနရာတြင္ (၇၀၀၀) က်ပ္တန္ အထူး ေထာင္ဝင္စာ 

ေတြ႕ဆုံျခင္းကုိ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္ဟုလည္း ေျပာသည္။  

 အထက္တြင္ အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ ၎တို႔ထံ ေထာင္ဝင္စာလာေတြ႕သည့္ 

မိသားစုမ်ား၏ အျမင္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ျမင္ေတြ႕ခဲရ့ေသာ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံျခင္းႏွင့္ 

ပတ္သက္သည့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ႐ႈေထာင့္မ်ားကုိ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ထည့္သြင္းေလ့လာခ့ဲသည္။ 

ပထမ အျဖစ္အပ်က္မွာ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕သူတစ္ဦးႏွင့္ အက်ဥ္းသားတစ္ဦးမွ 

ျမင္ေသာ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထိန္းသိမ္းသည့္ ေနရာ (၄) ခုအေၾကာင္း ျဖစ္သည္။ ဒုတိယမွာ 

ေဝးလံလွေသာ ေနရာေဒသတြင္ ခြဲထားျခင္းခံရသည့္အတြက္ နာက်င္ခံစားရသည့္ 

ဝမ္းနည္းေၾကကြဖဲြယ္ အျဖစ္အပ်က္ ျဖစ္သည္။ တတိယမွာ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း 

ရရွိႏုိင္သည့္ အခြင့္ထူးခံ ေနရာမ်ားအေၾကာင္းႏွင့္ ထုိေနရာမ်ားက ျပင္ပကမၻာႏွင္ ့

အဆက္အသြယ္လုပ္ရာတြင္ မည္သုိ႔မည္ပံု သက္ေရာက္မႈရွိေၾကာင္း ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ကုိ 

သိရွိေစသည္။ စတုတၳမွာ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံသူႏွင့္ အက်ဥ္းသားျဖစ္ရျခင္းေၾကာင့္ 

ပူပန္ေသာကေရာက္ရျခင္းမ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားသည္။ ပဥၥမမွာ ေနရာ ျပႆနာႏွင့္အတူ 

တဆက္တည္းရိွေနသည့္ နည္းပညာသစ္အေၾကာင္း မိတ္ဆက္ ေဖာ္ျပထားသည္။ 

 

နိဂုံး 

 ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ အခ်က္အလက္မ်ားက ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထိန္းသိမ္းသည့္ ပံုစံမ်ား 

ကြျဲပားျခားနားသည့္အေလ်ာက္ ေျပာင္းလဲေနသည့္ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕သည့္ 

အေတြ႕အႀကံဳႏွင့္ အဆင့္အတန္းမ်ားကုိ ျပသေနသည္။ ရစဲခန္း အခ်ဳပ္ခန္းမ်ားတြင္ 

ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕သည့္ အေဆာက္အအုံ၊ ပစၥည္းပစၥယမ်ား မရွိပါ။ 

သန္႔ရွင္းမႈ၊ ေနရာ၊ လံုေလာက္ေသာ ေလဝင္ေလထြက္၊ သီးသန္႔လြတ္လပ္ခြင့္ 

စသည္တို႔ မရိွပါ။ သုိ႔ေသာ္ ထုိေနရာမ်ားသို႔ ဝင္ေရာက္လြယ္ကူသည္၊ အမ်ားအားျဖင့္ 

စာရြက္စာတမ္းမ်ား မလုိအပ္ေခ်။ အခ်ဳပ္ခံရသူမ်ားအတြက္ အစားအစာမ်ား ေပးႏုိင္ၿပီး၊ 

ေရွ႕ေနႏွင့္ သီးသန္႔ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ တရား႐ုံး အခ်ဳပ္ခန္းမ်ားတြင္ 

စြပ္စြဲခံရသူက အက်ိဳးေဆာင္ေရွ႕ေန လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကုိ ေရွ႕ေနအား 

ေပးအပ္ႏုိင္သည္။  ေထာင္ဝင္စာေတြ႕သည့္အခန္းမ်ားသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ 

ပိုမိုက်ယ္ဝန္း၊ ေလေကာင္းေလသန္႔ရၿပီး၊ အစားအစာ ေကၽြးေမြးျခင္းႏွင့္ 

အက်ဥ္းသားမ်ားသည္ တရားရင္ဆုိင္ေနစဥ္ မိသားစုႏွင့္ လူခ်င္း 

ထိေတြ႕ဆက္သြယ္ႏိုင္သည္။ အက်ဥ္းေထာင္တြင္ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံျခင္း 

လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား၊ အခ်ိန္၊ ေနရာ၊ ေလဝင္ေလထြက္ စနစ္၊ စည္းကမ္းမ်ားကုိ 

လိုက္နာရန ္ တင္းၾကပ္ထားျခင္း စသည္တုိ႔တြင္ ကြျဲပားျခားနားမႈရွိျခင္းသည္ 

အက်ဥ္းေထာင္သည္ ေဝးကြာေသာ အရပ္တြင္ တည္ရွိသည္၊ (သုိ႔) ၿမိဳ႕ျပဧရိယာတြင္ 

တည္ရွိသည္ ဟူသည့္အခ်က္ေပၚ မူတည္ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။  

ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ခ်ိန္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားသည္ အခ်ိဳ႕ 

အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ တင္းၾကပ္၍ အခ်ိဳ႕တြင္ ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ရိွသည္။ 
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ရဘဲက္စခန္းမ်ားတြင္ အက်ဥ္းသားမ်ားသည္ ၎ႏွင့္ မိသားစုဝင္မ်ား ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ 

အဆင္ေျပခ်ိန္တြင္ အိမ္ေထာင္ဖက္အခ်င္းခ်င္းေတြ႕ဆုံျခင္းမ်ားလည္း ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ 

ထို႔ျပင္ ၎တုိ႔သည္ ေလေကာင္းေလသန္႔၊ ေနရာႏွင့္ သီးသန္႔လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားလည္း 

ရရွိႏုိင္ၾကသည္။ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနေပၚ မူတည္၍ 

ကြျဲပားျခားနားသည့္ အေျခအေနမ်ားကုိ ႀကံဳေတြ႕ၾကရသည္။ ကြျဲပားျခားနားသည္ ့

ေနရာမ်ားတြင္ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ျခင္းမ်ားကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ စည္းမ်ဥ္း 

စည္းကမ္းမ်ား ရွိေသာ္လည္း၊ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အေျမာ္အျမင္ႏွင့္ စိတ္ေနသေဘာထား 

သည္လည္း လြန္စြာအေရးႀကီးေၾကာင္း မွတ္သားခဲ့ရသည္။ ေကာင္းမြန္စြာ 

ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ႏိုင္ျခင္းအတြက္ အတားအဆီးမ်ားမွာ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး၊ 

ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားတြင္ ေတြ႕ဆုံခ်ိန္ မလုံေလာက္ျခင္းတို႔ 

ျဖစ္သည္။ အက်ဥ္းသားသည္ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ အက်ဥ္းေထာင္၏ အရာရိွ၊ အျခားေသာ 

အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ဆက္ဆံေရး ေျပျပစ္ၿပီး၊ အက်ဥ္းေထာင္စနစ္ႏွင့္ အကၽြမ္းတဝင္ 

ရွိလွ်င္၊ ၎သည္ အက်ဥ္းေထာင္တြင္ အတန္ပင္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာ ေနႏုိင္ၿပီး၊ 

မိသားစုႏွင့္ ဆက္သြယ္ႏိုင္သည္။ 

 ဤစူးစမ္းေလ့လာေရး စာတမ္းသည္ ကြျဲပားျခားနားသည့္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ 

ထိန္းသိမ္းရာ ေနရာမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ေျပာင္းလဲေနသည့္ ေထာင္ဝင္စာ 

ေတြ႕ဆုံျခင္းအခ်ိဳ႕ကုိ ေဖာ္ထုတ္တင္ျပထားသည္။ ထုိ ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ားကုိ 

႐ႈေထာင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးမွေန၍ အျပည့္အဝ နားလည္ႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္စရာမ်ားစြာ 

ရွိေနေသးသည္။ ၿမိဳ႕ျပမဟုတ္သည့္ ေဒသႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပေဒသ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕သည့္ 

အေလ့အထမ်ားႏွင့္ မတူညီသည့္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထိန္းသိမ္းရာ ေနရာမ်ားၾကား သိသာစြာ 

ကြျဲပားျခားနားပုံကုိ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ စူးစမ္းေလ့လာခ့ဲသည္။ ေလဝင္ေလထြက္၊ သန္႔ရွင္းမႈ၊ 

ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ခ်ိန္၊ ေနရာလြတ္၊ သီးသန္႔လြတ္လပ္ခြင့္ အတုိင္းအတာ၊ 

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား လုိက္နာရျခင္း၊ အစားအစာ ေကၽြးေမြးျခင္း၊ လာဘ္စားမႈ 

အဆင့္၊ အလင္းေရာင္၊ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ သေဘာထား စသည့္ အေျခအေနမ်ားတြင္ 

မ်ားစြာ ကြာျခားသည္။ ဤစာတမ္းသည္ သူတုိ႔ကိုယ္တုိင္ ေထာင္ဝင္စာ 

အေတြ႕အႀကံဳရိွေသာ လူမ်ားက သတင္းေပး ေျပာၾကားသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ 

ကြျဲပားျခားနားသည့္ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ျခင္း အေလ့အထမ်ားႏွင့္ အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ 

သူတုိ႔၏ မိသားစုမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္သည့္ ထိုအေလ့အထမ်ား၏ 

အက်ိဳးဆက္မ်ားအေပၚ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ကုိ ပိုမိ ုသိျမင္နားလည္လာေစသည့္ အေရးႀကီးေသာ 

႐ႈေထာင့္တစ္ခုကို တင္ျပထားသည္။ 
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ရဘဲက္စခန္းမ်ားတြင္ အက်ဥ္းသားမ်ားသည္ ၎ႏွင့္ မိသားစုဝင္မ်ား ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ 

အဆင္ေျပခ်ိန္တြင္ အိမ္ေထာင္ဖက္အခ်င္းခ်င္းေတြ႕ဆုံျခင္းမ်ားလည္း ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ 

ထို႔ျပင္ ၎တုိ႔သည္ ေလေကာင္းေလသန္႔၊ ေနရာႏွင့္ သီးသန္႔လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားလည္း 

ရရွိႏုိင္ၾကသည္။ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနေပၚ မူတည္၍ 

ကြျဲပားျခားနားသည့္ အေျခအေနမ်ားကုိ ႀကံဳေတြ႕ၾကရသည္။ ကြျဲပားျခားနားသည္ ့

ေနရာမ်ားတြင္ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ျခင္းမ်ားကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ စည္းမ်ဥ္း 

စည္းကမ္းမ်ား ရွိေသာ္လည္း၊ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အေျမာ္အျမင္ႏွင့္ စိတ္ေနသေဘာထား 

သည္လည္း လြန္စြာအေရးႀကီးေၾကာင္း မွတ္သားခဲ့ရသည္။ ေကာင္းမြန္စြာ 

ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ႏိုင္ျခင္းအတြက္ အတားအဆီးမ်ားမွာ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး၊ 

ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားတြင္ ေတြ႕ဆုံခ်ိန္ မလုံေလာက္ျခင္းတို႔ 

ျဖစ္သည္။ အက်ဥ္းသားသည ္ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ အက်ဥ္းေထာင္၏ အရာရိွ၊ အျခားေသာ 

အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ဆက္ဆံေရး ေျပျပစ္ၿပီး၊ အက်ဥ္းေထာင္စနစ္ႏွင့္ အကၽြမ္းတဝင္ 

ရွိလွ်င္၊ ၎သည္ အက်ဥ္းေထာင္တြင္ အတန္ပင္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာ ေနႏုိင္ၿပီး၊ 

မိသားစုႏွင့္ ဆက္သြယ္ႏိုင္သည္။ 

 ဤစူးစမ္းေလ့လာေရး စာတမ္းသည္ ကြျဲပားျခားနားသည့္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ 

ထိန္းသိမ္းရာ ေနရာမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ေျပာင္းလဲေနသည့္ ေထာင္ဝင္စာ 

ေတြ႕ဆုံျခင္းအခ်ိဳ႕ကုိ ေဖာ္ထုတ္တင္ျပထားသည္။ ထုိ ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ားကုိ 

႐ႈေထာင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးမွေန၍ အျပည့္အဝ နားလည္ႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္စရာမ်ားစြာ 

ရွိေနေသးသည္။ ၿမိဳ႕ျပမဟုတ္သည့္ ေဒသႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပေဒသ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕သည့္ 

အေလ့အထမ်ားႏွင့္ မတူညီသည့္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထိန္းသိမ္းရာ ေနရာမ်ားၾကား သိသာစြာ 

ကြျဲပားျခားနားပုံကုိ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ စူးစမ္းေလ့လာခ့ဲသည္။ ေလဝင္ေလထြက္၊ သန္႔ရွင္းမႈ၊ 

ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ခ်ိန္၊ ေနရာလြတ္၊ သီးသန္႔လြတ္လပ္ခြင့္ အတုိင္းအတာ၊ 

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား လုိက္နာရျခင္း၊ အစားအစာ ေကၽြးေမြးျခင္း၊ လာဘ္စားမႈ 

အဆင့္၊ အလင္းေရာင္၊ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ သေဘာထား စသည့္ အေျခအေနမ်ားတြင္ 

မ်ားစြာ ကြာျခားသည္။ ဤစာတမ္းသည္ သူတုိ႔ကိုယ္တုိင္ ေထာင္ဝင္စာ 

အေတြ႕အႀကံဳရိွေသာ လူမ်ားက သတင္းေပး ေျပာၾကားသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ 

ကြျဲပားျခားနားသည့္ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ျခင္း အေလ့အထမ်ားႏွင့္ အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ 

သူတုိ႔၏ မိသားစုမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္သည့္ ထိုအေလ့အထမ်ား၏ 

အက်ိဳးဆက္မ်ားအေပၚ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ကုိ ပိုမိ ုသိျမင္နားလည္လာေစသည့္ အေရးႀကီးေသာ 

႐ႈေထာင့္တစ္ခုကို တင္ျပထားသည္။ 

 

အကုိးအကားမ်ား 

Dominique Moran. (2013). (အျပင္ႏွင့္ အတြင္း ၾကားတြင္လား၊ စည္းျခားထားသည့္ 

ေထာင္တြင္းေနရာမ်ားက့ဲသုိ႔ အက်ဥ္းေထာင္ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕သည့္ အခန္းမ်ား၊ ၁၄) 

https://doi.org/10.1007/s10708-9442-6  

Dominique Moran, Laura Piacentini and Judith Pallot. (2011). 

(စည္းကမ္းတက် ေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္ျခင္းႏွင့္ အက်ဥ္းေထာင္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ပထဝီဝင္ 

- ႐ုရွတြင္ အက်ဥ္းသား ပို႔ေဆာင္ေရး၊ ၁၆) 

Johnna Christian. (2005). (ဘတ္စ္ကားစီးျခင္း - အက်ဥ္းေထာင္သို႔ 

အတားအဆီးမ်ားႏွင့္ မိသားစု စီမံခန္႔ခြဲျခင္း မဟာဗ်ဴဟာမ်ား၊ ၂၁၊ ၁၈) 

https://doi.org/10.1177/1043986204271618 

Judith Pallot. (2015). (အက်ဥ္းေထာင္မ်ား၏ ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္ - 

ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္း၏ အကြာအေဝး ဆက္စပ္မႈႏွင့္ ႏွစ္ဆယ္ႏွင့္ ႏွစ္ဆယ့္တစ္ရာစု 

႐ုရွႏုိင္ငံရွ ိအလုပ္ၾကမ္းစခန္း၏ အေမြအႏွစ္မ်ား၊ ၂၄) 
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အက်ဥ္းက်ေနစဥ္အတြင္း မိသားစု၀င္မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးကုိ ဆက္လက္ထိန္း 

သိမ္းထားႏိုင္ရန္ အားထုတ္ရုန္းကန္ေနရသည့္ အက်ဥ္းက်ေနသူမ်ားအတြက္ 

မိသားစု၀င္မ်ား၏ ေထာင္၀င္စာ လာေတြ႕ဆံုမႈသည ္ အလြန္အေရးၾကီးပါသည္။ 

အက်ဥ္းက်ေနသူမ်ား ႏွင္ ့မိသားစုမ်ား အၾကား ခ်စ္ျခင္းေမတၱာေႏွာင္ဖြဲ႕ဆက္ဆံေရးကုိ 

ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ရန္အတြက္ မိသားစု၀င္မ်ားသည္ မိမိတုိပိုင္ဆုိင္ 

သည္အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ ရင္းႏီွ ျမွဳပ္နွံကာ ေတြ႕ဆံုရေသာေၾကာင့္ ေထာင္၀င္စာသည ္

အေရးႀကီးေသာ္ အခန္းကဏၰတြင္ပါ၀င္ပါသည္။ေထင္၀င္စာေတြဆံုမႈကုိ အက်ဴိးသက္ 

ေရာက္ေစေသာ္အေၾကာင္းအခ်င္းအရာမ်ားစြာရွိပါသည္။ ယခုသုေတနစာတမ္းသည ္

အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ မိသားစု၀င္မ်ားအေနျဖင့္ ေထာင္၀င္စာေတြ႕ဆံုသည့္အခါ 

ေထာင္၀င္စာ အရည္အေသြးကုိ သက္ေရာက္ေစသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ 

၎တုိ႔၏ ရွဳေထာင့္အျမင္ ႏွင္ ့ အေတြ႕အၾကဳံမ်ားကုိအေျခခံထား ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

ေထာင္၀င္စာ အရည္အေသြးကုိ သက္ေရာက္ေစသည့္အေၾကာင္းအရင္းအျမစ္မ်ား 

ျဖစ္ေသာ ေထာင္၀င္စာေတြ႕ဆံုသည္ ေနရာ၊ ေထာင္၀င္စာေတြ႕အခ်ိန္္ႏွင့ ္ေထာင္၀င္စာ 

ေတြ႕ဆံုခ်ိန္တြင္ ပုဂၢလိက လြတ္လပ္ခြင့္တုိႏွင့္စပ္လ်ဥ္းျပီး ကန္သတ္ထားမႈမ်ားကုိ 

အေလးေပးေဖာ္ျပထား ပါသည္။ မိမိကုိယ္တုိင္သြားေရာက္ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား 

နွင့္ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္းတုိမွတစ္ဆင့္ ရရွိသည့္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ အေျခခံ၍ 

အဆုိပါသုေတတနစာတမ္းသည္ ေထာင္၀င္စာ၏ တန္းဖိုးျဖစ္ေသာ္  ေလးနက္တည္ 

ၿမေဲသာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာေႏွာင္ဖြဲ႕ဆက္ဆံေရးကုိ အေလးထားေဖာ္ျပၿပီး ေထာင္၀င္စာ 

ေတြ႕ဆုံသည့္ပံုစံမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ၾကံဳရသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ ေဖၚထုတ္တင္ျပသြားပါမည္။ 

ေရးသားသူ ။  ။ ေအာင္လင္းဦး  
 

အဓိကစကားလုံးမ်ား - ေထာင္၀င္စာအေတြ႕အၾကဳံ၊  ျမန္မာ၊ 

ေတြ႕ဆုံခ်ိန္၊ေထာင္၀င္စာအခန္းမ်ား  

မိတ္ဆက္  

ေထာင္၀င္စာေတြ႕ဆံုျခင္းသည္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာေႏွာင္ဖြဲဆက္ဆံေရးကုိ ထိန္းသိမ္းရန္ 

အတြက္ အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ မိသားစု၀င္မ်ားအတြက္ အလြန္အမင္းအေရးႀကီး 

လွပါသည္။ အဆုိပါအခ်က္သည္ ကမာၻ ေနရာအႏံွ႕တြင္ လက္ခံထားပါသည္။ 

အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ မိသားစု၀င္မ်ား အေထာက္အပံမရွိဘဲ အက်ဥ္းက်ေနသူမ်ားသည္ 

အက်ဥ္းေထာင္အခန္းထဲတြင္ အသက္ရွင္ရပ္တည္ရန္ခက္ခလွဲပါသည္။ အဘယ္ 

ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ မိသားစု၀င္မ်ားကသာ စိတ္ပိုင္း၊ ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာမ်ားကုိ 

အဓိကေထာက္ပံသူမ်ားျဖစ္ေသာ္ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။  ေထာင္၀င္စာေတြ႕ဆံုရာတြင္ 

မိသားစု၀င္မ်ားသည္ အက်ဥ္းက်ေနသူမ်ား ေထာက္ပံေပးကမ္းရန္ အစားအေသာက္ 
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အက်ဥ္းက်ေနစဥ္အတြင္း မိသားစု၀င္မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးကုိ ဆက္လက္ထိန္း 

သိမ္းထားႏိုင္ရန္ အားထုတ္ရုန္းကန္ေနရသည့္ အက်ဥ္းက်ေနသူမ်ားအတြက္ 

မိသားစု၀င္မ်ား၏ ေထာင္၀င္စာ လာေတြ႕ဆံုမႈသည ္ အလြန္အေရးၾကီးပါသည္။ 

အက်ဥ္းက်ေနသူမ်ား ႏွင္ ့မိသားစုမ်ား အၾကား ခ်စ္ျခင္းေမတၱာေႏွာင္ဖြဲ႕ဆက္ဆံေရးကုိ 

ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ရန္အတြက္ မိသားစု၀င္မ်ားသည္ မိမိတုိပိုင္ဆုိင္ 

သည္အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ ရင္းႏီွ ျမွဳပ္နွံကာ ေတြ႕ဆံုရေသာေၾကာင့္ ေထာင္၀င္စာသည ္

အေရးႀကီးေသာ္ အခန္းကဏၰတြင္ပါ၀င္ပါသည္။ေထင္၀င္စာေတြဆံုမႈကုိ အက်ဴိးသက္ 

ေရာက္ေစေသာ္အေၾကာင္းအခ်င္းအရာမ်ားစြာရွိပါသည္။ ယခုသုေတနစာတမ္းသည ္

အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ မိသားစု၀င္မ်ားအေနျဖင့္ ေထာင္၀င္စာေတြ႕ဆံုသည့္အခါ 

ေထာင္၀င္စာ အရည္အေသြးကုိ သက္ေရာက္ေစသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ 

၎တုိ႔၏ ရွဳေထာင့္အျမင္ ႏွင္ ့ အေတြ႕အၾကဳံမ်ားကုိအေျခခံထား ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

ေထာင္၀င္စာ အရည္အေသြးကုိ သက္ေရာက္ေစသည့္အေၾကာင္းအရင္းအျမစ္မ်ား 

ျဖစ္ေသာ ေထာင္၀င္စာေတြ႕ဆံုသည္ ေနရာ၊ ေထာင္၀င္စာေတြ႕အခ်ိန္္ႏွင့ ္ေထာင္၀င္စာ 

ေတြ႕ဆံုခ်ိန္တြင္ ပုဂၢလိက လြတ္လပ္ခြင့္တုိႏွင့္စပ္လ်ဥ္းျပီး ကန္သတ္ထားမႈမ်ားကုိ 

အေလးေပးေဖာ္ျပထား ပါသည္။ မိမိကုိယ္တုိင္သြားေရာက္ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား 

နွင့္ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္းတုိမွတစ္ဆင့္ ရရွိသည့္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ အေျခခံ၍ 

အဆုိပါသုေတတနစာတမ္းသည္ ေထာင္၀င္စာ၏ တန္းဖိုးျဖစ္ေသာ္  ေလးနက္တည္ 

ၿမေဲသာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာေႏွာင္ဖြဲ႕ဆက္ဆံေရးကုိ အေလးထားေဖာ္ျပၿပီး ေထာင္၀င္စာ 

ေတြ႕ဆုံသည့္ပံုစံမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ၾကံဳရသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ ေဖၚထုတ္တင္ျပသြားပါမည္။ 

ေရးသားသူ ။  ။ ေအာင္လင္းဦး  
 

အဓိကစကားလုံးမ်ား - ေထာင္၀င္စာအေတြ႕အၾကဳံ၊  ျမန္မာ၊ 

ေတြ႕ဆုံခ်ိန္၊ေထာင္၀င္စာအခန္းမ်ား  

မိတ္ဆက္  

ေထာင္၀င္စာေတြ႕ဆံုျခင္းသည္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာေႏွာင္ဖြဲဆက္ဆံေရးကုိ ထိန္းသိမ္းရန္ 

အတြက္ အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ မိသားစု၀င္မ်ားအတြက္ အလြန္အမင္းအေရးႀကီး 

လွပါသည္။ အဆုိပါအခ်က္သည္ ကမာၻ ေနရာအႏံွ႕တြင္ လက္ခံထားပါသည္။ 

အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ မိသားစု၀င္မ်ား အေထာက္အပံမရွိဘဲ အက်ဥ္းက်ေနသူမ်ားသည္ 

အက်ဥ္းေထာင္အခန္းထဲတြင္ အသက္ရွင္ရပ္တည္ရန္ခက္ခလွဲပါသည္။ အဘယ္ 

ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ မိသားစု၀င္မ်ားကသာ စိတ္ပိုင္း၊ ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာမ်ားကုိ 

အဓိကေထာက္ပံသူမ်ားျဖစ္ေသာ္ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။  ေထာင္၀င္စာေတြ႕ဆံုရာတြင္ 

မိသားစု၀င္မ်ားသည္ အက်ဥ္းက်ေနသူမ်ား ေထာက္ပံေပးကမ္းရန္ အစားအေသာက္ 

176 tusOf;om;rsm;\ axmifjyifyavmuESifh qufoG,frI



 
မ်ားႏွင့္ လိုအပ္သည့္အသုံးအေဆာင္မ်ားကိုယူေဆာင္ရာ၍  ၎တုိ႕ အက်ဥ္းက်ေန 

ေသာ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားကိ ု သြားေရာက္ရာတြင အခ်ိန္၊ အားအင္ႏွင့္ အျခား 

အရင္းအျမစ္မ်ားကုိစုေဆာင္း ေပးဆပ္ရပါသည္။ ယခုသုေတတနစာတမ္းသည ္

ေလးနက္တည္ၿမေဲသာ္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာေႏွာင္ဖြဲ႕မႈကုိ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ 

မိသားစု၀င္မ်ားႏွင့္ အက်ဥ္းသူမ်ား ၾကံဳေတြ႕ေနရသည့္ စိန္ေခၚမႈအခ်ိဳ႕ကုိ 

အထူးျပဳေဖာ္ျပသြားပါမည္။ 

 

  

ေလးနက္တည္ၿမေဲသာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းျခင္းသည္ ေထာင္က်ၿပီး 

ေနာက္ပိုင္းတြင္ လူမႈအသုိင္း အ၀ုိင္းသုိ႔ ျပန္လည္၀င္ေရာက္ရာတြင္ အျပဳသေဘာ 

ေဆာင္သည့္သက္ေရာက္မႈမ်ားရွိသည္အျပင္အက်ဥ္း က်ေနသူမ်ား၏ စိတ္က်န္းမာ 

ေရးႏွင့္ အျခားအက်ဴိးေက်းဇူမ်ားလည္းရိွသည္ကို ေလ့လာေတြ႕ရိွရပါသည္။ 

အက်ဥ္းက်ေနသည္ ကာလတစ္ေလွ်ာက္တြင္ အက်ဥ္းက်ေနသူမ်ား အသက္ရွင ္

က်န္းမာစြာရပ္တည္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေထာင္၀င္စာေတြဆံုမႈသည္ အျပင္ေလာကတြင္ 

လူမိတ္ေဆြအခ်င္းေတြဆုံခ်ိန္ တဒဂၤျဖစ္ေစ (သုိ႔) မေတာ္တဆျဖစ္ေစ ေတြ႕ဆုံျခင္း 

ထက္ မ်ားစြာ အဓိပၸါယ္က်ယ္ျပန္႕ပါသည္။  အက်ဥ္းက်ေနသူမ်ားအား ဆက္ဆံရာတြင္ 

ရိွရမည့္ ကုလသမဂၢၢ၏ အနည္းဆုံး စံသတ္မွတ္ခ်က္စည္းမ်ဥ္းဥပေဒပုဒ္မ ၄၄ အရ 

ေထာင္၀င္စာေတြ႕ဆုံမႈကုိ ျပစ္မႈဆုိင္ရာတစ္ခုခုျဖင့္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္း 

ေနေသာ္အခ်ိန္တြင္ျဖစ္ေစ ၊က်နး္မာေရးလုိအပ္ခ်က္မ်ားေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ အတြင္းတြင္ 

ေထာင္မွာ သတ္မွတ္ခြင့္ျပဳေပးထားေသာ ေထာင္၀င္စာကုိ မည္သည္နည္းလမ္းမွာ 

ကန္႕သတ္ခ်ဴပ္ေႏွာင္ထားျခင္းမျပဳလုပ္ရဟုေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

 

ျမန္မာႏိုင္္ငံ၏ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ေနရာေဒသကြျဲပားသည္ ့စေကာ့တလန္၊ ယူေကႏွင့္ 

ရုရွားႏိုင္ငံရွိ အက်ဥ္း ေထာင္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးေရးသားထားေသာ္ အက်ဥ္းေထာင္ 

ပညာရွင္ သုံးဦး၏ ေလ့လာေတြ႕ရွိထားေသာ္ သီအုိရီ ႏွင္ ့ လက္ေတြ႕က်ေသာ္ 

အခ်က္လက္မ်ားကုိ အေျခခံ၍ ယခုသုေတတန စာတမ္းေရးသားရန္ တြန္းအားမ်ား 

ျဖစ္ေစပါသည္။ အဆုိပါေလ့လာမႈသည္ ႏိုင္ငံအခ်င္းခ်င္းမ်ားရိွ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားကုိ 

ႏႈိင္းယွဥ္ထားပါသည္။ ႏုိင္ငံမ်ားၾကားတြင္ရွိေသာ္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ား ၾကားတြင္ 

ကြျဲပားမႈမ်ားျပားေသာ္လည္း အက်ဥ္းက်သူမ်ားႏွင့္ ယင္းတုိ႔၏ မိသားစု၀င္မ်ား၏ 

ေတြ႕ၾကံဳရမႈမ်ားသည္္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရိွေသာ္ အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ 

မိသားစု၀င္မ်ား ႏွင္ ့ထပ္တူထပ္မွ်က်ေနသည္ကို ေတြရပါသည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ယထာဘူတက် အေျခခံကာ 

လက္ေတြ႕မ်က္ျမင္ေလ့လာဆန္းစစ္ထားေသာ္ သုေတတနစာတမ္းမ်ားမရိွေခ်၊ 

စာေရးသူ၏ သံုးသပ္မႈမ်ားသည္ မိသားစု၀င္မ်ား၊  အက်ဥ္းက်ေနသူမ်ား၊ ယခင္ 

ေထာင္က်ဖူးသူမ်ား ႏွင့ ္ အက်ဥ္းေထာင္မွဴးတုိ႔၏ ကုိယ္ေတြ႕ အေတြ႕အၾကံဳ၊ 

အျမင္မ်ားကုိ လူကုိယ္တိုင္သြားေရာက္ေတြဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားကုိ အေျခခံထားပါသည္။ 

အက်ဥ္းက်သူမ်ားႏွင့္ ယင္းတုိ႔၏ မိသားစု၀င္မ်ားၾကားတြင္ ေလးနက္တည္ၿငိမ္ေသာ္ 
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မ်ားႏွင့္ လိုအပ္သည့္အသုံးအေဆာင္မ်ားကိုယူေဆာင္ရာ၍  ၎တုိ႕ အက်ဥ္းက်ေန 

ေသာ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားကိ ု သြားေရာက္ရာတြင အခ်ိန္၊ အားအင္ႏွင့္ အျခား 

အရင္းအျမစ္မ်ားကုိစုေဆာင္း ေပးဆပ္ရပါသည္။ ယခုသုေတတနစာတမ္းသည ္

ေလးနက္တည္ၿမေဲသာ္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာေႏွာင္ဖြဲ႕မႈကုိ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ 

မိသားစု၀င္မ်ားႏွင့္ အက်ဥ္းသူမ်ား ၾကံဳေတြ႕ေနရသည့္ စိန္ေခၚမႈအခ်ိဳ႕ကုိ 

အထူးျပဳေဖာ္ျပသြားပါမည္။ 

 

  

ေလးနက္တည္ၿမေဲသာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းျခင္းသည္ ေထာင္က်ၿပီး 

ေနာက္ပိုင္းတြင္ လူမႈအသုိင္း အ၀ုိင္းသုိ႔ ျပန္လည္၀င္ေရာက္ရာတြင္ အျပဳသေဘာ 

ေဆာင္သည့္သက္ေရာက္မႈမ်ားရွိသည္အျပင္အက်ဥ္း က်ေနသူမ်ား၏ စိတ္က်န္းမာ 

ေရးႏွင့္ အျခားအက်ဴိးေက်းဇူမ်ားလည္းရိွသည္ကို ေလ့လာေတြ႕ရိွရပါသည္။ 

အက်ဥ္းက်ေနသည္ ကာလတစ္ေလွ်ာက္တြင္ အက်ဥ္းက်ေနသူမ်ား အသက္ရွင ္

က်န္းမာစြာရပ္တည္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေထာင္၀င္စာေတြဆံုမႈသည္ အျပင္ေလာကတြင္ 

လူမိတ္ေဆြအခ်င္းေတြဆုံခ်ိန္ တဒဂၤျဖစ္ေစ (သုိ႔) မေတာ္တဆျဖစ္ေစ ေတြ႕ဆုံျခင္း 

ထက္ မ်ားစြာ အဓိပၸါယ္က်ယ္ျပန္႕ပါသည္။  အက်ဥ္းက်ေနသူမ်ားအား ဆက္ဆံရာတြင္ 

ရိွရမည့္ ကုလသမဂၢၢ၏ အနည္းဆုံး စံသတ္မွတ္ခ်က္စည္းမ်ဥ္းဥပေဒပုဒ္မ ၄၄ အရ 

ေထာင္၀င္စာေတြ႕ဆုံမႈကုိ ျပစ္မႈဆုိင္ရာတစ္ခုခုျဖင့္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္း 

ေနေသာ္အခ်ိန္တြင္ျဖစ္ေစ ၊က်နး္မာေရးလုိအပ္ခ်က္မ်ားေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ အတြင္းတြင္ 

ေထာင္မွာ သတ္မွတ္ခြင့္ျပဳေပးထားေသာ ေထာင္၀င္စာကုိ မည္သည္နည္းလမ္းမွာ 

ကန္႕သတ္ခ်ဴပ္ေႏွာင္ထားျခင္းမျပဳလုပ္ရဟုေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

 

ျမန္မာႏိုင္္ငံ၏ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ေနရာေဒသကြျဲပားသည္ ့စေကာ့တလန္၊ ယူေကႏွင့္ 

ရုရွားႏိုင္ငံရွိ အက်ဥ္း ေထာင္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးေရးသားထားေသာ္ အက်ဥ္းေထာင္ 

ပညာရွင္ သုံးဦး၏ ေလ့လာေတြ႕ရွိထားေသာ္ သီအုိရီ ႏွင္ ့ လက္ေတြ႕က်ေသာ္ 

အခ်က္လက္မ်ားကုိ အေျခခံ၍ ယခုသုေတတန စာတမ္းေရးသားရန္ တြန္းအားမ်ား 

ျဖစ္ေစပါသည္။ အဆုိပါေလ့လာမႈသည္ ႏိုင္ငံအခ်င္းခ်င္းမ်ားရိွ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားကုိ 

ႏႈိင္းယွဥ္ထားပါသည္။ ႏုိင္ငံမ်ားၾကားတြင္ရွိေသာ္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ား ၾကားတြင္ 

ကြျဲပားမႈမ်ားျပားေသာ္လည္း အက်ဥ္းက်သူမ်ားႏွင့္ ယင္းတုိ႔၏ မိသားစု၀င္မ်ား၏ 

ေတြ႕ၾကံဳရမႈမ်ားသည္္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရိွေသာ္ အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ 

မိသားစု၀င္မ်ား ႏွင္ ့ထပ္တူထပ္မွ်က်ေနသည္ကို ေတြရပါသည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ယထာဘူတက် အေျခခံကာ 

လက္ေတြ႕မ်က္ျမင္ေလ့လာဆန္းစစ္ထားေသာ္ သုေတတနစာတမ္းမ်ားမရိွေခ်၊ 

စာေရးသူ၏ သံုးသပ္မႈမ်ားသည္ မိသားစု၀င္မ်ား၊  အက်ဥ္းက်ေနသူမ်ား၊ ယခင္ 

ေထာင္က်ဖူးသူမ်ား ႏွင့ ္ အက်ဥ္းေထာင္မွဴးတုိ႔၏ ကုိယ္ေတြ႕ အေတြ႕အၾကံဳ၊ 

အျမင္မ်ားကုိ လူကုိယ္တိုင္သြားေရာက္ေတြဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားကုိ အေျခခံထားပါသည္။ 

အက်ဥ္းက်သူမ်ားႏွင့္ ယင္းတုိ႔၏ မိသားစု၀င္မ်ားၾကားတြင္ ေလးနက္တည္ၿငိမ္ေသာ္ 
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ခ်စ္ခ်င္းေမတၱာေႏွာင္ဖဲြ႕ဆက္ဆံေရးကုိ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းရာတြင္ အဟန္အတား 

ျဖစ္ေနသည့္ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားကုိ ပိုမုိသိနားလည္လာေစရန္ ယခုစာေရးသူ 

ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားက ပံပိုးကူညီေထာက္ပံေပးႏိုင္မည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။ 

ယခုသုေတတနစာတမ္းကုိ အပုိင္းငါးပုိင္းပုိင္းျခားထားျပီး မိတ္ဆက္၊ စာေပဆုိင္ရာ 

သုံးသပ္မႈ၊ သုေတတန နည္းလမ္း၊ ေလ့လာ သုံးသပ္မႈႏွင္ ့ ေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားႏွင့္ နိဂံုး 

(သုံးသပ္ေကာက္ခ်က္ခ်ျခင္း) ဟူ၍ျဖစ္ပါသည္။  

 

စာေပဆုိင္ရာေလ့လာသံုးသပ္ခ်က္မ်ား 

 ယခင္စာေပဆုိင္ရာသုံးသပ္မႈတြင္ ေထာင္၀င္စာေတြႊဆံု႕ျခင္းသည္ အက်ဥ္းသား 

မ်ားအား ျပန္လည္ ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္ျခငး္ကုိ ေလွ်ာ့ခ်ေပးျခင္း၊ လူမႈဆုိင္ရာဆက္ဆံေရး 

မ်ားကုိ ပ့ံပိုးေပးျခင္းႏွင့ ္ အက်ဥ္းက်ျပီးေနာက္ ျပန္ထြက္လာသည့္အခါ လူမႈ 

အသုိင္းအ၀ုိင္းသုိ႔ ျပန္လည္၀င္ေရာက္မႈကုိ တုိးတက္ေစျခင္းတုိအေပၚ အျပဳသေဘာ 

ေဆာင္သည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ား ရိွသည္ကုိေဖၚျပထားပါသည္  (Duwe and Clark 

2011; Cochran 2014) ။အက်ဥ္းက်ေနသူမ်ားႏွင့္ ယင္းတုိ႔၏ မိသားစု၀င္ မ်ားၾကားရွိ 

လူမႈဆက္ဆံေရးကုိ ထိန္းသိမ္းေပးသည့္ ေထာင္၀င္စာေတြဆုံျခင္းသည ္

အက်ဥ္းက်ေနသူမ်ား၏ အမူအက်င့္ကို တုိးတက္ေစျပီး အက်ဥ္းက်ျခင္းမႈမွာ 

ျဖစ္ေပၚလာေသာ္ စိတ္ပိုင္ဆုိင္ရာ နာက်င္မႈကုိ ေလ်ာ့ပါးသက္သာေစပါသည္ 

(Siennick, P. Mears and Bales 2013)။ အက်ဥ္းေထာင္ျပင္ပႏွင့္ 

အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း အျပန္အလွန္ခ်ိတ္ဆက္မႈဆက္ႏြယ္မႈမ်ားကုိ ပညာရွင္မ်ားက 

မၾကာေသးမီက အေလးေပးေဖာ္ျပခဲ့ၾကျပီး သိုေပမ့ဲလည္း ျမန္္မာႏုိင္ငံအေျခအေနကုိ 

ထင္ဟပ္သည့္ အေနအထားကုိ ထုတ္ေ၀ထားျခငး္မရိွပါ။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ 

အက်ဥ္းက်ေနေသာသူမ်ားသည္ အက်ဥ္းေထာင္တြင္ အသက္ရွင္ေအာင္ရပ္တည္ 

ၾကဳိးစားအားထုတ္ေနရျပီး မိသားစု၀င္မ်ားက ေဆး၀ါးမ်ား၊ အစားအစာမ်ားႏွင့္ အျခား 

ေသာအသုံးအေဆာင္မ်ားကုိ အက်ဥ္းက်ေနစဥ္အတြင္း အက်ဥ္းသားမ်ားအတြက္ 

ယူေဆာင္လာေပးပါ သည္ (Aung 2014)။စာေပဆုိင္ရာသုံးသပ္မႈအရ 

ေထာင္၀င္စာေတြ႕ျခင္း၏ အရည္အေသြးအေပၚတြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာ ရွိပါသည္။ 

ေထာင္၀င္စာေတြႊဆုံသည္ ေနရာႏွင့္အခ်ိန္အေပၚ ကန္သတ္ထားျခင္းႏွင့္ 

တင္းၾကပ္သည့္ ေစာင့္ၾကည့္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားေအာက္တြင္ ေတြဆုံရသျဖင့္ 

ျဖစ္ေပၚလာေသာ္ အက်ဴိးအဆက္မ်ားအေၾကာင္းအရင္မ်ားသည္ လူပုဂၢလိက 

လြတ္လပ္ပိုင္းခြင့္ႏွင္ ့ ဆက္ႏြယ္ေသာ္ အျခားအက်ဴိးသက္ေရာက္မႈမ်ားရိွေၾကာင္းကုိ 

ေလေတြ႕ရွိႏိုင္ပါသည္။အဆုိပါ ေလ့လာမႈမ်ားကုိ  Moran (2013), Foster (2017) ႏွင့္ 

Hutton (2016) တုိ႔၏ သုေတတနစာတမ္းမ်ားတြင္ ေရးသားမႈမ်ားတြင္ 

ေတြ႕ျမင္ဖတ္႐ူႏိုင္ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအက်ဥ္းေထာင္မ်ား၏ ေလ့လာေတြ႕ရိွ 

အခ်က္အလက္မ်ား ကုိ မတင္ျပမီ  ရုရွား၊ စေကာ့ တလန္ႏွင့္ အဂၤလန္မွ 

ေထာင္၀င္စာေတြ႕ဆံုမႈမ်ားအေပၚ သုံးသပ္ထားမႈအေသးစိတ္ အခိိ်ဳ႕ကုိ ေဖာ္ျပပါမည္။  
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ခ်စ္ခ်င္းေမတၱာေႏွာင္ဖဲြ႕ဆက္ဆံေရးကုိ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းရာတြင္ အဟန္အတား 

ျဖစ္ေနသည့္ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားကုိ ပိုမုိသိနားလည္လာေစရန္ ယခုစာေရးသူ 

ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားက ပံပိုးကူညီေထာက္ပံေပးႏိုင္မည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။ 

ယခုသုေတတနစာတမ္းကုိ အပုိင္းငါးပုိင္းပုိင္းျခားထားျပီး မိတ္ဆက္၊ စာေပဆုိင္ရာ 

သုံးသပ္မႈ၊ သုေတတန နည္းလမ္း၊ ေလ့လာ သုံးသပ္မႈႏွင္ ့ ေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားႏွင့္ နိဂံုး 

(သုံးသပ္ေကာက္ခ်က္ခ်ျခင္း) ဟူ၍ျဖစ္ပါသည္။  

 

စာေပဆုိင္ရာေလ့လာသံုးသပ္ခ်က္မ်ား 

 ယခင္စာေပဆုိင္ရာသုံးသပ္မႈတြင္ ေထာင္၀င္စာေတြႊဆံု႕ျခင္းသည္ အက်ဥ္းသား 

မ်ားအား ျပန္လည္ ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္ျခငး္ကုိ ေလွ်ာ့ခ်ေပးျခင္း၊ လူမႈဆုိင္ရာဆက္ဆံေရး 

မ်ားကုိ ပ့ံပိုးေပးျခင္းႏွင့ ္ အက်ဥ္းက်ျပီးေနာက္ ျပန္ထြက္လာသည့္အခါ လူမႈ 

အသုိင္းအ၀ုိင္းသုိ႔ ျပန္လည္၀င္ေရာက္မႈကုိ တုိးတက္ေစျခင္းတုိအေပၚ အျပဳသေဘာ 

ေဆာင္သည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ား ရိွသည္ကုိေဖၚျပထားပါသည္  (Duwe and Clark 

2011; Cochran 2014) ။အက်ဥ္းက်ေနသူမ်ားႏွင့္ ယင္းတုိ႔၏ မိသားစု၀င္ မ်ားၾကားရွိ 

လူမႈဆက္ဆံေရးကုိ ထိန္းသိမ္းေပးသည့္ ေထာင္၀င္စာေတြဆုံျခင္းသည ္

အက်ဥ္းက်ေနသူမ်ား၏ အမူအက်င့္ကို တုိးတက္ေစျပီး အက်ဥ္းက်ျခင္းမႈမွာ 

ျဖစ္ေပၚလာေသာ္ စိတ္ပိုင္ဆုိင္ရာ နာက်င္မႈကုိ ေလ်ာ့ပါးသက္သာေစပါသည္ 

(Siennick, P. Mears and Bales 2013)။ အက်ဥ္းေထာင္ျပင္ပႏွင့္ 

အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း အျပန္အလွန္ခ်ိတ္ဆက္မႈဆက္ႏြယ္မႈမ်ားကုိ ပညာရွင္မ်ားက 

မၾကာေသးမီက အေလးေပးေဖာ္ျပခဲ့ၾကျပီး သိုေပမ့ဲလည္း ျမန္္မာႏုိင္ငံအေျခအေနကုိ 

ထင္ဟပ္သည့္ အေနအထားကုိ ထုတ္ေ၀ထားျခငး္မရိွပါ။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ 

အက်ဥ္းက်ေနေသာသူမ်ားသည္ အက်ဥ္းေထာင္တြင္ အသက္ရွင္ေအာင္ရပ္တည္ 

ၾကဳိးစားအားထုတ္ေနရျပီး မိသားစု၀င္မ်ားက ေဆး၀ါးမ်ား၊ အစားအစာမ်ားႏွင့္ အျခား 

ေသာအသုံးအေဆာင္မ်ားကုိ အက်ဥ္းက်ေနစဥ္အတြင္း အက်ဥ္းသားမ်ားအတြက္ 

ယူေဆာင္လာေပးပါ သည္ (Aung 2014)။စာေပဆုိင္ရာသုံးသပ္မႈအရ 

ေထာင္၀င္စာေတြ႕ျခင္း၏ အရည္အေသြးအေပၚတြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာ ရွိပါသည္။ 

ေထာင္၀င္စာေတြႊဆုံသည္ ေနရာႏွင့္အခ်ိန္အေပၚ ကန္သတ္ထားျခင္းႏွင့္ 

တင္းၾကပ္သည့္ ေစာင့္ၾကည့္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားေအာက္တြင္ ေတြဆုံရသျဖင့္ 

ျဖစ္ေပၚလာေသာ္ အက်ဴိးအဆက္မ်ားအေၾကာင္းအရင္မ်ားသည္ လူပုဂၢလိက 

လြတ္လပ္ပိုင္းခြင့္ႏွင္ ့ ဆက္ႏြယ္ေသာ္ အျခားအက်ဴိးသက္ေရာက္မႈမ်ားရိွေၾကာင္းကုိ 

ေလေတြ႕ရွိႏိုင္ပါသည္။အဆုိပါ ေလ့လာမႈမ်ားကုိ  Moran (2013), Foster (2017) ႏွင့္ 

Hutton (2016) တုိ႔၏ သုေတတနစာတမ္းမ်ားတြင္ ေရးသားမႈမ်ားတြင္ 

ေတြ႕ျမင္ဖတ္႐ူႏိုင္ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအက်ဥ္းေထာင္မ်ား၏ ေလ့လာေတြ႕ရိွ 

အခ်က္အလက္မ်ား ကုိ မတင္ျပမီ  ရုရွား၊ စေကာ့ တလန္ႏွင့္ အဂၤလန္မွ 

ေထာင္၀င္စာေတြ႕ဆံုမႈမ်ားအေပၚ သုံးသပ္ထားမႈအေသးစိတ္ အခိိ်ဳ႕ကုိ ေဖာ္ျပပါမည္။  
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Moran ႏွင့ ္ အျခားပညာရွင္မ်ားက ေထာင္၀င္စာအခန္းမ်ားကုိ တစ္ဖက္ႏွင့္ 

တစ္ဖက္ဆက္ႏြယ္ေပးေသာ ( liminal carceral) ေနရာမ်ားက့ဲသို႔ ယူဆေဖာ္ျပထား 

ပါသည္။ ‘အက်ဥ္းသားမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတုိ႔၏ ဘ၀ႏွင္ ့  ‘အက်ဥ္းေထာင္ျပင္ပ’’ 

(ibid.:339) တြင္ ကုိယ္စားျပဳသည့္သူမ်ား၊ လူပုဂိၢဳလ္မ်ားႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္း 

ဆုိင္ေတြ႕သည့္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ‘တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ ဆက္သြယ္ရာေနရာ’ 

(specific spaces of betweenness) (2013:342) ကုိ ဆုိလိုပါသည္။ Moran က 

“liminal’’ ဟူသည့္ စကားလုံးသည္ လက္တင္အသုံးအႏႈန္း  limen ဟူသည္ ့

နယ္နိမိတ္ (သုိ႔) တံခါးအ၀ ဟု အနက္အဓိပၸါယ္ရိွသည့္စကားလုံးမွ ဆင္းသက္ 

လာပါသည္။  ေထာင္၀င္စာအခန္းသည္ အက်ဥ္းက်ေနသူမ်ားႏွင္ ့ လာေရာက္ 

ေတြ႕ဆုံသူမ်ားၾကားတြင္ နည္းလမ္း အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ အစဥ္အၿမတဲည္ၿငိမ္ေသာ 

ဆက္ဆံေရးျဖစ္ေစရန္ နယ္နိမိတ္တစ္ခုျဖစ္သျဖင့္ မ်ားစြာအေရးပါသည့္ ေနရာ 

တစ္ခုပင္ျဖစ္ပါသည္။  Moran (2013)  သည္႐ုရွားအက်ဥ္းေထာင္မ်ား၏ တစ္ဖက္ႏွင့္ 

တစ္ဖက္ အၾကားဆက္စပ္ေပးေသာေနရာမ်ားျဖစ္သည္ဟုေျပာဆုိထားပါသည္။ ရုရွား 

အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ ျမန္မာႏို္င္ငံမွအက်ဥ္းေထာင္မ်ားကဲ့သုိပင္ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံ 

သူမ်ားအေနျဖင့္ မည္သူမည္၀ါျဖစ္သည္ကို ေဖာ္ျပသည့္ စာရြက္စာတမ္းျပသရပါသည္။ 

ဥပမာ - ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္၊ လက္ထပ္စာခ်ဳပ္၊ ကေလးကုိ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ 

ခြင့္ရွိသည္ စသည့္ သက္ေသအေထာက္ အထားမ်ားကုိ ျပသရမည္ျဖစ္ျပီး 

ေတြ႕ဆုံသည့္အခါ မိသားစု၀င္မ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ပုံကုိေလး ေဖာ္ျပရပါမည္။ ရုရွားတြင္ 

လာေရာက္ေတြ႕ ဆံုသူမ်ားသည္ အခ်ိန္တုိေတာင္းစြာ ေတြ႕ဆံုျခင္း နွင္ ့

အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာေတြ႕ဆုံျခင္း ဟူ၍ ႏွစ္မ်ဴိး ရွိပါသည္။ အခ်ိန္တိုေတာင္းစြာ 

ေတြ႕ဆံုမႈမ်ားသည္ အက်ဥ္းက်ေနသူေဆြမ်ိဳးသားခ်ငး္နွင့္ အက်ဥ္းသားမ်ားသည္ 

ေထာင္စာအခန္းတြင္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင ္ ေတြ႕ဆုံခြင့္ေပးျပီး ၊ 

တစ္ခါတစ္ရံတြင္  ဖန္သားျပင္မွတစ္ဆင့္ စကားေျပာ ႏုိင္ျပီး သုိေပမဲ့လည္း 

ေတြ႕ဆုံခ်ိန္ကုိ ကန္သတ္ထားပါသည္။ ေတြ႕ဆုံသည့္အခန္းသည္ က်ဥ္းေသာေၾကာင့္ 

ေတြ႕ဆုံမ်ားႏွင့္ အက်ဥ္းသား ေျခာက္ေယာက္တစ္တဲြသာခြင့္ျပဳေပးႏုိင္သျဖင့္ 

လာေရာက္ေတြ႕ဆုံသူမ်ားအတြက္ ေထာင္၀င္စာအခန္းသည္ ေသးငယ္ေသာ္ေၾကာင့္ 

မိသားစု၀င္မ်ားႏွင္ ့ အက်ဥ္းက်ေနသူမ်ား ေတြ႕ဆံုရာတြင္မလြယ္ကူ သည္အျပင္ 

ေထာင္၀င္စာအတြက္ရင္းႏီွျမဳပ္ႏံွလိုက္သ္ညခရီးစရိတ္မ်ားသည္လည္း 

မိသားစု၀င္မ်ားအတြက္ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးျဖစ္ေစပါသည္။ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ေတြ႕ဆုံမႈသည္ 

မ်ားေသာအားျဖင့္ ဧည့္ေတြ႕သည့္အိပ္ ေဆာင္မ်ားတြင္ျဖစ္ျပီး လာေရာက္ေတြ႕ဆုံ 

သူသည္ အက်ဥ္းသားႏွင့္ တစ္ခန္းတည္းအတူတူ ရက္ ေတာ္ေတာ္ၾကာ ေနထုိင္ခြင့္ 

ရရိွပါသည္။ အဆုိပါ အိပ္ေဆာင္မ်ားတြင္ ေရခ်ိဳးခန္း၊ တီဗီြၾကည့္ သည့္အခန္း 

စသည့္အခန္းမ်ား ပါ၀င္ျပီး လာေရာက္ေတြ႕ဆုံသူမ်ားနွင့္ အက်ဥ္းက်သူမ်ားသည္ 

အတူတကြ  ခ်က္ျပဳတ္ႏိုင္၊ စားေသာက္ႏိုင္ ၊ ေနထုိင္ႏိုင္၊ တီဗီြၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။ 

ထုိကဲ့သုိေသာ ေနရာမ်ားတြင္ အက်ဥ္းက်သူကုိ အက်ဥ္းေထာင္ဘ၀မွ ေခတၲခဏ 

ရပ္နားခြင့္ေပးထားျပီး လာေရာက္ေတြ႕ဆုံသူမ်ားျဖင့္ အခ်ိန္၊ ေနရာနွင့္ စိတ္ခံစားမႈကုိ 

အတူတူမွ်ေ၀ ေနႏုိင္ပါသည္။ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာေတြ႕ဆုံမႈအတြက္ အခန္းမ်ားသည္ 

သက္ေတာင့္ သက္သာရိွသည့္ ပံ့ပိုးျဖည့္ဆည္းေပးသည့္ ေနရာမ်ားျဖစ္ျပီး 
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Moran ႏွင့ ္ အျခားပညာရွင္မ်ားက ေထာင္၀င္စာအခန္းမ်ားကုိ တစ္ဖက္ႏွင့္ 

တစ္ဖက္ဆက္ႏြယ္ေပးေသာ ( liminal carceral) ေနရာမ်ားက့ဲသို႔ ယူဆေဖာ္ျပထား 

ပါသည္။ ‘အက်ဥ္းသားမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတုိ႔၏ ဘ၀ႏွင္ ့  ‘အက်ဥ္းေထာင္ျပင္ပ’’ 

(ibid.:339) တြင္ ကုိယ္စားျပဳသည့္သူမ်ား၊ လူပုဂိၢဳလ္မ်ားႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္း 

ဆုိင္ေတြ႕သည့္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ‘တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ ဆက္သြယ္ရာေနရာ’ 

(specific spaces of betweenness) (2013:342) ကုိ ဆုိလိုပါသည္။ Moran က 

“liminal’’ ဟူသည့္ စကားလုံးသည္ လက္တင္အသုံးအႏႈန္း  limen ဟူသည္ ့

နယ္နိမိတ္ (သုိ႔) တံခါးအ၀ ဟု အနက္အဓိပၸါယ္ရိွသည့္စကားလုံးမွ ဆင္းသက္ 

လာပါသည္။  ေထာင္၀င္စာအခန္းသည္ အက်ဥ္းက်ေနသူမ်ားႏွင္ ့ လာေရာက္ 

ေတြ႕ဆုံသူမ်ားၾကားတြင္ နည္းလမ္း အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ အစဥ္အၿမတဲည္ၿငိမ္ေသာ 

ဆက္ဆံေရးျဖစ္ေစရန္ နယ္နိမိတ္တစ္ခုျဖစ္သျဖင့္ မ်ားစြာအေရးပါသည့္ ေနရာ 

တစ္ခုပင္ျဖစ္ပါသည္။  Moran (2013)  သည္႐ုရွားအက်ဥ္းေထာင္မ်ား၏ တစ္ဖက္ႏွင့္ 

တစ္ဖက္ အၾကားဆက္စပ္ေပးေသာေနရာမ်ားျဖစ္သည္ဟုေျပာဆုိထားပါသည္။ ရုရွား 

အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ ျမန္မာႏို္င္ငံမွအက်ဥ္းေထာင္မ်ားကဲ့သုိပင္ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံ 

သူမ်ားအေနျဖင့္ မည္သူမည္၀ါျဖစ္သည္ကို ေဖာ္ျပသည့္ စာရြက္စာတမ္းျပသရပါသည္။ 

ဥပမာ - ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္၊ လက္ထပ္စာခ်ဳပ္၊ ကေလးကုိ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ 

ခြင့္ရွိသည္ စသည့္ သက္ေသအေထာက္ အထားမ်ားကုိ ျပသရမည္ျဖစ္ျပီး 

ေတြ႕ဆုံသည့္အခါ မိသားစု၀င္မ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ပုံကုိေလး ေဖာ္ျပရပါမည္။ ရုရွားတြင္ 

လာေရာက္ေတြ႕ ဆံုသူမ်ားသည္ အခ်ိန္တုိေတာင္းစြာ ေတြ႕ဆံုျခင္း နွင္ ့

အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာေတြ႕ဆုံျခင္း ဟူ၍ ႏွစ္မ်ဴိး ရွိပါသည္။ အခ်ိန္တိုေတာင္းစြာ 

ေတြ႕ဆံုမႈမ်ားသည္ အက်ဥ္းက်ေနသူေဆြမ်ိဳးသားခ်ငး္နွင့္ အက်ဥ္းသားမ်ားသည္ 

ေထာင္စာအခန္းတြင္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင ္ ေတြ႕ဆုံခြင့္ေပးျပီး ၊ 

တစ္ခါတစ္ရံတြင္  ဖန္သားျပင္မွတစ္ဆင့္ စကားေျပာ ႏုိင္ျပီး သုိေပမဲ့လည္း 

ေတြ႕ဆုံခ်ိန္ကုိ ကန္သတ္ထားပါသည္။ ေတြ႕ဆုံသည့္အခန္းသည္ က်ဥ္းေသာေၾကာင့္ 

ေတြ႕ဆုံမ်ားႏွင့္ အက်ဥ္းသား ေျခာက္ေယာက္တစ္တဲြသာခြင့္ျပဳေပးႏုိင္သျဖင့္ 

လာေရာက္ေတြ႕ဆုံသူမ်ားအတြက္ ေထာင္၀င္စာအခန္းသည္ ေသးငယ္ေသာ္ေၾကာင့္ 

မိသားစု၀င္မ်ားႏွင္ ့ အက်ဥ္းက်ေနသူမ်ား ေတြ႕ဆံုရာတြင္မလြယ္ကူ သည္အျပင္ 

ေထာင္၀င္စာအတြက္ရင္းႏီွျမဳပ္ႏံွလိုက္သ္ညခရီးစရိတ္မ်ားသည္လည္း 

မိသားစု၀င္မ်ားအတြက္ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးျဖစ္ေစပါသည္။ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ေတြ႕ဆုံမႈသည္ 

မ်ားေသာအားျဖင့္ ဧည့္ေတြ႕သည့္အိပ္ ေဆာင္မ်ားတြင္ျဖစ္ျပီး လာေရာက္ေတြ႕ဆုံ 

သူသည္ အက်ဥ္းသားႏွင့္ တစ္ခန္းတည္းအတူတူ ရက္ ေတာ္ေတာ္ၾကာ ေနထုိင္ခြင့္ 

ရရိွပါသည္။ အဆုိပါ အိပ္ေဆာင္မ်ားတြင္ ေရခ်ိဳးခန္း၊ တီဗီြၾကည့္ သည့္အခန္း 

စသည့္အခန္းမ်ား ပါ၀င္ျပီး လာေရာက္ေတြ႕ဆုံသူမ်ားနွင့္ အက်ဥ္းက်သူမ်ားသည္ 

အတူတကြ  ခ်က္ျပဳတ္ႏိုင္၊ စားေသာက္ႏိုင္ ၊ ေနထုိင္ႏိုင္၊ တီဗီြၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။ 

ထုိကဲ့သုိေသာ ေနရာမ်ားတြင္ အက်ဥ္းက်သူကုိ အက်ဥ္းေထာင္ဘ၀မွ ေခတၲခဏ 

ရပ္နားခြင့္ေပးထားျပီး လာေရာက္ေတြ႕ဆုံသူမ်ားျဖင့္ အခ်ိန္၊ ေနရာနွင့္ စိတ္ခံစားမႈကုိ 

အတူတူမွ်ေ၀ ေနႏုိင္ပါသည္။ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာေတြ႕ဆုံမႈအတြက္ အခန္းမ်ားသည္ 

သက္ေတာင့္ သက္သာရိွသည့္ ပံ့ပိုးျဖည့္ဆည္းေပးသည့္ ေနရာမ်ားျဖစ္ျပီး 
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အက်ဥ္းသားမ်ားအား ခ်စ္ခင္ရသူမ်ားႏွင့ ္ မိသားစုဘ၀ကုိ ခံစားႏုိင္ေစပါသည္။ 

အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ ယင္းတုိ႔၏ မိသားစု၀င္မ်ားသည္ အက်ဥ္း က်ေနစဥ္အတြင္းမွာပင္ 

ျပန္လည္ေပါင္းစည္းႏိုင္ပါသည္။ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာေတြ႕ဆုံမႈအတြက္ ဧည့္ေတြ႕ေဆာင္ 

အခန္းမ်ားကုိ ‘အိမ္က့ဲသိုေသာ၀န္းက်င္’’ (ibid:344) မ်ိဳးက့ဲသုိ႔ ရည္ရြယ္ကာ 

ဒီဇုိင္းေရးဆြထဲားပါသည္။ ေလးနက္တည္ၿငိမ္ေသာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ေႏွာင္ဖဲြ႕ 

ဆက္ဆံေရးကုိ ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ လႈမႈဘဝျပန္လည္ေပါင္းစည္ျခင္း စသည္ 

အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ ဧည့္ေတြ႕ေဆာင္အခန္းမ်ားသည္ အက်ဥ္းက်ေနသူမ်ားႏွင့္ 

မိသားစု၀င္မ်ားအတြက္ ဖန္တီးေပးပါသည္။ 

 

စေကာ့တလန္တြင္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားရွိ ေထာင္၀င္စာအခန္းမ်ား၏ လုပ္ထုံး လုပ္နည္း 

မ်ား ကုိသံုးသပ္ထားသည့္ Foster (2017) တြင္ ဆက္ဆံေရးကုိ ထိန္းသိမ္းရန္အလုိငွာ 

မိသားစု၀င္မ်ားအေနျဖင့္ “အခ်ိန္မ်ားစြာ (ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ စိတ္ခံစားမႈပိုင္းဆုိင္ရာ 

လုပ္အား (emotional labor)) တိုတြင္ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံထားမႈပုံစံ” ကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။  

သူမ၏ ကနဦးသုေတသနသည ္စေကာ့တလန္၏ ျမိဳ႕ေတာ ္ေအဒင္ဘက္ (Edinburgh) 

တြင္ရိွသည့္ အက်ဥ္းေထာင္ႏွင့္ အဆုိပါ အက်ဥ္းေထာင္တြင္ အက်ဥ္းသား မ်ားႏွင့္ 

လာေရာက္ေတြ႕ဆုံသူမ်ားေတြ႕ဆုံသည့္ၾကားတြင္ ေထာင္၀င္စာအခန္းမ်ားကုိ 

ေလ့လာမည္ျဖစ္ပါသည္။ လာေရာက္ေတြ႕ ဆုံမႈ တြင္ စိတ္ဖိစီးမႈနည္းပါးေစရန္ 

ရည္ရြယ္ကာ ဒီဇုိင္းေရးဆြထဲား သည့္  မိသားစုမ်ားနားေနအေဆာင္ရွိပါသည္။ သူမ၏ 

သုေတသနအရ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံသူမ်ားသည္ လုိအပ္သည္ပစၥည္းမ်ားကုိ 

အဆုိပါမိသားစုနားေနအေဆာင္က ကူညီေထာက္ပံေပးပါသည္။ အဆုိပါ မိသားစု 

နားေနေဆာင္သည္ အက်ဥ္းေထာင္ေရွ႕ရွိ ကားရပ္ နားရာေနရာတြင္ တည္ရိွျပီး 

အက်ဥ္းေထာင္ႏွင့္ သီးသန္႕ခြဲျခားထားပါသည္။ ဧည့္ေတြ႕သည့္အေဆာင္တြင္ 

လာေရာက္ေတြ႕ဆုံသူမ်ားအေနျဖင့္ တန္ဖုိးရိွသည့္ ပစၥည္း မ်ား ထားသုိရန္ 

ဗီဒုိမ်ားထားရိွၿပီး မိသားစုမ်ားသည္ ေထာင္၀င္စာေတြ႕ဆံုရန္ 

နာမည္စာရင္းမ်ားေလေပးသြင္းႏုိင္ပါသည္။ ထုိအျပင္ မိသားစုနားေနအေဆာင္ 

ကေလးမ်ားအတြက္ ေနရာႏွစ္ေနရာရွိပါသည္။ မိသားစုနားေနအေဆာင္အေဆာက္ 

အဦးအတြင္း တည္ေဆာက္ထားသည္ ကစားကြင္းႏွင္ ့ အေဆာက္အဦးျပင္ပတြင္ 

တည္ေဆာက္ထားသည္ ကစားကြင္းတုိရိွပါသည္။ 

 

ျမန္မာႏ္ုိင္ငံတြင္ အဆုိပါကဲ့သုိ မိသားစုနားေနအေဆာင္မရွိပါ။ သိုိရာတြင္ 

အက်ဥ္းေထာင္အခ်ိဳ႕တြင္ ေသးငယ္သည့္ နားေနအပန္းေျဖရာေနရာမ်ားရွိပါသည္။ 

ထုိေနရာတြင္ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံသူမ်ားက အက်ဥ္းက်ေနသူမ်ားႏွင့္ ေစာင့္စား 

ေနသည္ကာလတြင္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားမွ ထုတ္လြင့္ေသာ္ ႐ုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ အျခားအပန္းေျဖ 

အစီအစဥ္မ်ားၾကည့္႐ူႏိုင္ပါသည္။ ဆင္းရဲခ်ဴိ႔ တဲ့ေသာ္ မိသားစု၀င္မ်ားကုိ ႏုိင္ငံတကာ 

ၾကက္ေျခနီအဖြ႕ဲ (ICRC) က ပ့ံပုိးကူညီေပးသည္အျပင္ သြားေရးလာေရး အတြက္ 

ကုန္က်စရိတ္မ်ားကုိ ေပးပါသည္။ ICRC ၏ အစီရင္ခံစာအရ ေထာင္မ်ားတြင္ 
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အက်ဥ္းသားမ်ားအား ခ်စ္ခင္ရသူမ်ားႏွင့ ္ မိသားစုဘ၀ကုိ ခံစားႏုိင္ေစပါသည္။ 

အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ ယင္းတုိ႔၏ မိသားစု၀င္မ်ားသည္ အက်ဥ္း က်ေနစဥ္အတြင္းမွာပင္ 

ျပန္လည္ေပါင္းစည္းႏိုင္ပါသည္။ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာေတြ႕ဆုံမႈအတြက္ ဧည့္ေတြ႕ေဆာင္ 

အခန္းမ်ားကုိ ‘အိမ္က့ဲသိုေသာ၀န္းက်င္’’ (ibid:344) မ်ိဳးက့ဲသုိ႔ ရည္ရြယ္ကာ 

ဒီဇုိင္းေရးဆြထဲားပါသည္။ ေလးနက္တည္ၿငိမ္ေသာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ေႏွာင္ဖဲြ႕ 

ဆက္ဆံေရးကုိ ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ လႈမႈဘဝျပန္လည္ေပါင္းစည္ျခင္း စသည္ 

အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ ဧည့္ေတြ႕ေဆာင္အခန္းမ်ားသည္ အက်ဥ္းက်ေနသူမ်ားႏွင့္ 

မိသားစု၀င္မ်ားအတြက္ ဖန္တီးေပးပါသည္။ 

 

စေကာ့တလန္တြင္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားရွိ ေထာင္၀င္စာအခန္းမ်ား၏ လုပ္ထုံး လုပ္နည္း 

မ်ား ကုိသံုးသပ္ထားသည့္ Foster (2017) တြင္ ဆက္ဆံေရးကုိ ထိန္းသိမ္းရန္အလုိငွာ 

မိသားစု၀င္မ်ားအေနျဖင့္ “အခ်ိန္မ်ားစြာ (ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ စိတ္ခံစားမႈပိုင္းဆုိင္ရာ 

လုပ္အား (emotional labor)) တိုတြင္ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံထားမႈပုံစံ” ကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။  

သူမ၏ ကနဦးသုေတသနသည ္စေကာ့တလန္၏ ျမိဳ႕ေတာ ္ေအဒင္ဘက္ (Edinburgh) 

တြင္ရိွသည့္ အက်ဥ္းေထာင္ႏွင့္ အဆုိပါ အက်ဥ္းေထာင္တြင္ အက်ဥ္းသား မ်ားႏွင့္ 

လာေရာက္ေတြ႕ဆုံသူမ်ားေတြ႕ဆုံသည့္ၾကားတြင္ ေထာင္၀င္စာအခန္းမ်ားကုိ 

ေလ့လာမည္ျဖစ္ပါသည္။ လာေရာက္ေတြ႕ ဆုံမႈ တြင္ စိတ္ဖိစီးမႈနည္းပါးေစရန္ 

ရည္ရြယ္ကာ ဒီဇုိင္းေရးဆြထဲား သည့္  မိသားစုမ်ားနားေနအေဆာင္ရွိပါသည္။ သူမ၏ 

သုေတသနအရ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံသူမ်ားသည္ လုိအပ္သည္ပစၥည္းမ်ားကုိ 

အဆုိပါမိသားစုနားေနအေဆာင္က ကူညီေထာက္ပံေပးပါသည္။ အဆုိပါ မိသားစု 

နားေနေဆာင္သည္ အက်ဥ္းေထာင္ေရွ႕ရွိ ကားရပ္ နားရာေနရာတြင္ တည္ရိွျပီး 

အက်ဥ္းေထာင္ႏွင့္ သီးသန္႕ခြဲျခားထားပါသည္။ ဧည့္ေတြ႕သည့္အေဆာင္တြင္ 

လာေရာက္ေတြ႕ဆုံသူမ်ားအေနျဖင့္ တန္ဖုိးရိွသည့္ ပစၥည္း မ်ား ထားသုိရန္ 

ဗီဒုိမ်ားထားရိွၿပီး မိသားစုမ်ားသည္ ေထာင္၀င္စာေတြ႕ဆံုရန္ 

နာမည္စာရင္းမ်ားေလေပးသြင္းႏုိင္ပါသည္။ ထုိအျပင္ မိသားစုနားေနအေဆာင္ 

ကေလးမ်ားအတြက္ ေနရာႏွစ္ေနရာရွိပါသည္။ မိသားစုနားေနအေဆာင္အေဆာက္ 

အဦးအတြင္း တည္ေဆာက္ထားသည္ ကစားကြင္းႏွင္ ့ အေဆာက္အဦးျပင္ပတြင္ 

တည္ေဆာက္ထားသည္ ကစားကြင္းတုိရိွပါသည္။ 

 

ျမန္မာႏ္ုိင္ငံတြင္ အဆုိပါကဲ့သုိ မိသားစုနားေနအေဆာင္မရွိပါ။ သိုိရာတြင္ 

အက်ဥ္းေထာင္အခ်ိဳ႕တြင္ ေသးငယ္သည့္ နားေနအပန္းေျဖရာေနရာမ်ားရွိပါသည္။ 

ထုိေနရာတြင္ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံသူမ်ားက အက်ဥ္းက်ေနသူမ်ားႏွင့္ ေစာင့္စား 

ေနသည္ကာလတြင္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားမွ ထုတ္လြင့္ေသာ္ ႐ုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ အျခားအပန္းေျဖ 

အစီအစဥ္မ်ားၾကည့္႐ူႏိုင္ပါသည္။ ဆင္းရဲခ်ဴိ႔ တဲ့ေသာ္ မိသားစု၀င္မ်ားကုိ ႏုိင္ငံတကာ 

ၾကက္ေျခနီအဖြ႕ဲ (ICRC) က ပ့ံပုိးကူညီေပးသည္အျပင္ သြားေရးလာေရး အတြက္ 

ကုန္က်စရိတ္မ်ားကုိ ေပးပါသည္။ ICRC ၏ အစီရင္ခံစာအရ ေထာင္မ်ားတြင္ 
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မိသားစုမ်ားနားေနအေဆာင္မ်ားကုိ ျမန္မာ့အက်ဥ္းေထာင္ဌာနႏွင့္ ပူးေပါငး္ျပီး 

တည္ေဆာက္ေနဆဲျဖစ္ပါသည္။   

စေကာ့တလန္ရိွ မိသားစုနားေနအေဆာင္သုိ႕ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံမည့္သူမ်ား 

ေရာက္ရိွသည့္အခါ အေဆာင္ရွိ၀န္ထမ္း မ်ားက ေတြ႕ဆုံရန ္ ေတြဆုံသူ၏ 

အခ်က္အလက္မ်ားကုိ စစ္ေဆးေပးၿပီး  အဆုိပါ အခ်က္အလက္ကုိ အက်ဥ္းေထာင ္

ဧည့္ၾကိဳ ေကာင္တာ ဌာန သုိ႔ ပိုလိုက္ပါသည္။ ထိုသုိေဆာင္ရြက္ျခင္းသည ္

မ်ားေသာအားျဖင့္ ၁၅ မိနစ္ (သုိမဟုတ္) အထက္  ၾကာျမင့္ပါသည္။ အက်ဥ္းေထာင္ 

၀န္ထမ္းမ်ားသည္ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံမည့္သူ၏ အမည္ကုိ အသံခ်ဲ႕စက္မွ ေၾကညာ 

ေလ့ရိွျပီး မိမိအလွည့္ေရာက္ပါက အထဲသုိ႔၀င္သြားကာ ေထာင္၀င္စာအခန္းမ်ားတြင္ 

အက်ဥ္းက်သူမ်ားနင့္ ေတြ႕ဆုံႏိုင္ပါ သည္။ ထုိသုိမိသားစုနားေနအေဆာင္မ်ားရွိ 

၀န္ထမ္းမ်ားက ေဆာင္ရြက္ေပးေသာေၾကာင့္  လာေရာက္ေတြ႕ဆုံသူမ်ားသည္လည္း 

အက်ဥ္းက်သူမ်ားႏွင့္ အခ်ိန္မီေတြ႕ႏုိင္ျပီး ထုိသုိေတြ႕ဆုံေနစဥ္အတြင္းတြင္လည္း 

သက္ေတာင့္သက္သာ ရိွပါသည္။ Foster ၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သုိ႕ေသာ္လည္း 

ေထာင္၀င္စာအခန္းမ်ားမွ အမွန္တကယ္ ေတြ႕ဆုံျခင္းသည္ အလြန္အပင္ ခက္ခ ဲ

ေနဆဲျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ အက်ဥ္းက်သူမ်ားႏွင့္ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံသူမ်ား၏ 

လွဳပ္ရွားမႈမ်ားကုိ တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ ကန္သတ္ထား ပါသည္။ ဥပမာ - 

တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ဖက္ခြင့္မရိွပါ (သုိ႔) အစားအစာေပးခြင့္မရိွပါ။ ထုိအျပင္  

ေထာင္၀င္စာေတြ႕ဆံုသည္အခန္းတြင္ ေစာင့္ၾကည့္ကင္မရာမ်ားနွင့္ အက်ဥ္းေထာင ္

၀န္ထမ္းမ်ားရွိျခင္းသည္ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကုိ ကန္သတ္ထား 

သကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုေၾကာင့္ သက္ေတာင့္သက္သာရိွသည့္ မိသားစုနားေနေ ဆာင္ 

ရွိေသာ္လည္း အက်ဥ္းေထာင္ရိွ ေထာင္၀င္စာအခန္းမ်ားသည္ ေထာင္၀င္စာ 

ေတြဆုံျခင္းအတြက္ အဟန္အတားမ်ား ျဖစ္ေနဆဲျဖစ္ကာ ခိုင္မာသည့္ ဆက္ဆံေရး 

ထိန္းသိမ္းမည္ဟူသည္ ့ အခြင့္အလမ္းကုိ ထိခိုက္ေစပါသည္။ အဆုိပါ 

မိသားစုနားေနအေဆာင္မွတစ္ဆင့္ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံသူမ်ားအား ပံ့ပိုးကူညီ 

ေပးေစကာမူ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အက်ဥ္းေထာင္၏ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းသည္ 

ေလးနက္တည္ၿငိမ္ေသာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာေႏွာင္ဖြဲ႕ဆက္ဆံေရးကုိ အားနည္းေစပါသည္။ 

ရိုးရုိးရွင္းရွင္းေျပာရလွ်င ္ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံသူမ်ားသည္ အစီအစဥ္ေရးဆြျဲခင္း၊ 

ခရီးထြက္ျခင္း၊ ေစာင့္ဆုိင္းျခင္းႏွင့္ အိမ္ျပန္ျခင္းတုိအတြက္ မိမိတုိ႕ အားအင္မ်ားစြာ 

ကုန္က်ခံထားေသာ္လည္း ေစာင့္ၾကည့္မႈ၊ ၾကီးၾကပ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈ 

ကန္သတ္ျခင္းတုိေၾကာင့္ မိသားစု၀င္မ်ားအေပၚ နာက်င္ခံစားရမႈကုိ ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ 

Foster ၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ  (ရုရွားႏိုင္ငံ တြင္ အခ်ိန္ၾကာၾကာ 

ေတြ႕ဆုံႏိုင္စဥ္ကာလအတြင္း) အက်ဥ္းသားသည္ အက်ဥ္းေထာင္ဘ၀မွခဏ 

ကင္းကြာခြင့္ရသည့္အခ်ိန္္ထက္ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံသူက အက်ဥ္းေထာင္ ဘ၀ႏွင့္ 

ယာယီထိေတြ႕ရသည့္အခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။ သူမက ေထာင္၀င္စာအခန္းမ်ားတြင္ 

ေစာင့္ၾကည့္ကင္မရာထားျခင္း ေၾကာင့္ အဆုိပါေနရာမ်ားကုိ ဒုတိယ 

အက်ဥ္းေထာင္ပံုစံျပဳလုပ္ထားျခင္း(secondary prisonization) ဟုသူမက 

သုံးႏႈန္းထားပါသည္။ ဧည့္ေတြ႕သည့္အခန္းမ်ားသည္ ‘ဆုိးရြားထိတ္လန္စရာ’ ျဖစ္ျပီး 
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မိသားစုမ်ားနားေနအေဆာင္မ်ားကုိ ျမန္မာ့အက်ဥ္းေထာင္ဌာနႏွင့္ ပူးေပါငး္ျပီး 

တည္ေဆာက္ေနဆဲျဖစ္ပါသည္။   

စေကာ့တလန္ရိွ မိသားစုနားေနအေဆာင္သုိ႕ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံမည့္သူမ်ား 

ေရာက္ရိွသည့္အခါ အေဆာင္ရွိ၀န္ထမ္း မ်ားက ေတြ႕ဆုံရန ္ ေတြဆုံသူ၏ 

အခ်က္အလက္မ်ားကုိ စစ္ေဆးေပးၿပီး  အဆုိပါ အခ်က္အလက္ကုိ အက်ဥ္းေထာင ္

ဧည့္ၾကိဳ ေကာင္တာ ဌာန သုိ႔ ပိုလိုက္ပါသည္။ ထိုသုိေဆာင္ရြက္ျခင္းသည ္

မ်ားေသာအားျဖင့္ ၁၅ မိနစ္ (သုိမဟုတ္) အထက္  ၾကာျမင့္ပါသည္။ အက်ဥ္းေထာင္ 

၀န္ထမ္းမ်ားသည္ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံမည့္သူ၏ အမည္ကုိ အသံခ်ဲ႕စက္မွ ေၾကညာ 

ေလ့ရိွျပီး မိမိအလွည့္ေရာက္ပါက အထဲသုိ႔၀င္သြားကာ ေထာင္၀င္စာအခန္းမ်ားတြင္ 

အက်ဥ္းက်သူမ်ားနင့္ ေတြ႕ဆုံႏိုင္ပါ သည္။ ထုိသုိမိသားစုနားေနအေဆာင္မ်ားရွိ 

၀န္ထမ္းမ်ားက ေဆာင္ရြက္ေပးေသာေၾကာင့္  လာေရာက္ေတြ႕ဆုံသူမ်ားသည္လည္း 

အက်ဥ္းက်သူမ်ားႏွင့္ အခ်ိန္မီေတြ႕ႏုိင္ျပီး ထုိသုိေတြ႕ဆုံေနစဥ္အတြင္းတြင္လည္း 

သက္ေတာင့္သက္သာ ရိွပါသည္။ Foster ၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သုိ႕ေသာ္လည္း 

ေထာင္၀င္စာအခန္းမ်ားမွ အမွန္တကယ္ ေတြ႕ဆုံျခင္းသည္ အလြန္အပင္ ခက္ခ ဲ

ေနဆဲျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ အက်ဥ္းက်သူမ်ားႏွင့္ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံသူမ်ား၏ 

လွဳပ္ရွားမႈမ်ားကုိ တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ ကန္သတ္ထား ပါသည္။ ဥပမာ - 

တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ဖက္ခြင့္မရိွပါ (သုိ႔) အစားအစာေပးခြင့္မရိွပါ။ ထုိအျပင္  

ေထာင္၀င္စာေတြ႕ဆံုသည္အခန္းတြင္ ေစာင့္ၾကည့္ကင္မရာမ်ားနွင့္ အက်ဥ္းေထာင ္

၀န္ထမ္းမ်ားရွိျခင္းသည္ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကုိ ကန္သတ္ထား 

သကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုေၾကာင့္ သက္ေတာင့္သက္သာရိွသည့္ မိသားစုနားေနေ ဆာင္ 

ရွိေသာ္လည္း အက်ဥ္းေထာင္ရိွ ေထာင္၀င္စာအခန္းမ်ားသည္ ေထာင္၀င္စာ 

ေတြဆုံျခင္းအတြက္ အဟန္အတားမ်ား ျဖစ္ေနဆဲျဖစ္ကာ ခိုင္မာသည့္ ဆက္ဆံေရး 

ထိန္းသိမ္းမည္ဟူသည္ ့ အခြင့္အလမ္းကုိ ထိခိုက္ေစပါသည္။ အဆုိပါ 

မိသားစုနားေနအေဆာင္မွတစ္ဆင့္ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံသူမ်ားအား ပံ့ပိုးကူညီ 

ေပးေစကာမူ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အက်ဥ္းေထာင္၏ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းသည္ 

ေလးနက္တည္ၿငိမ္ေသာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာေႏွာင္ဖြဲ႕ဆက္ဆံေရးကုိ အားနည္းေစပါသည္။ 

ရိုးရုိးရွင္းရွင္းေျပာရလွ်င ္ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံသူမ်ားသည္ အစီအစဥ္ေရးဆြျဲခင္း၊ 

ခရီးထြက္ျခင္း၊ ေစာင့္ဆုိင္းျခင္းႏွင့္ အိမ္ျပန္ျခင္းတုိအတြက္ မိမိတုိ႕ အားအင္မ်ားစြာ 

ကုန္က်ခံထားေသာ္လည္း ေစာင့္ၾကည့္မႈ၊ ၾကီးၾကပ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈ 

ကန္သတ္ျခင္းတုိေၾကာင့္ မိသားစု၀င္မ်ားအေပၚ နာက်င္ခံစားရမႈကုိ ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ 

Foster ၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ  (ရုရွားႏိုင္ငံ တြင္ အခ်ိန္ၾကာၾကာ 

ေတြ႕ဆုံႏိုင္စဥ္ကာလအတြင္း) အက်ဥ္းသားသည္ အက်ဥ္းေထာင္ဘ၀မွခဏ 

ကင္းကြာခြင့္ရသည့္အခ်ိန္္ထက္ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံသူက အက်ဥ္းေထာင္ ဘ၀ႏွင့္ 

ယာယီထိေတြ႕ရသည့္အခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။ သူမက ေထာင္၀င္စာအခန္းမ်ားတြင္ 

ေစာင့္ၾကည့္ကင္မရာထားျခင္း ေၾကာင့္ အဆုိပါေနရာမ်ားကုိ ဒုတိယ 

အက်ဥ္းေထာင္ပံုစံျပဳလုပ္ထားျခင္း(secondary prisonization) ဟုသူမက 

သုံးႏႈန္းထားပါသည္။ ဧည့္ေတြ႕သည့္အခန္းမ်ားသည္ ‘ဆုိးရြားထိတ္လန္စရာ’ ျဖစ္ျပီး 
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လာေရာက္ေတြ႕ဆုံ သူမ်ားကုိ ‘အက်ဥ္းေထာင္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈတစ္ခုကုိ 

လက္ခံရရိွသည့္အေနအထား တစ္ခုအတြင္းသုိ႔ အဓၼၼမၼ သြပ္သြင္းခံရပါသည္။ ’ (ibid 

170) ေထာင္၀င္စာအခန္းမ်ား မွရရွိလာေသာ ဒုကၡျပသာနာမ်ားသည ္

လာေရာက္ေတြ႕ဆုံသူမ်ားသည္ေထာင္၀င္စာ ေတြ႕ဆုံျပီး ျပန္သြားသည့္အခါ 

ကာလရွည္ စိတ္ခံစားမႈပိုင္း ဆုိင္ရာ ပဋိပ ကၡ  ကုိ ျဖစ္ေစပါသည္။ စေကာ့တလန္မွ 

အက်ဥ္းေထာင္မ်ားသုိ႔ ေထာင္၀င္စာ သြားေတြ႕သူမ်ား ၏ အေတြ႕အၾကံဳကုိ 

နားေထာင္လာရသည့္ Foster ၏ ေျပာျပခ်က္ႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းသည္ ့

လာေရာက္ေတြ႕ဆုံသူမ်ား၏ အေတြ႕အၾကံဳသည္ တူညီပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ 

စေကာ့တလန္မွာ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားသည္ ေနရပ္ေဒသကြျဲပားျခားနားေသာ္လည္း 

တူညီသည့္ ပံုစံမ်ိဳး ေတြ႕ၾကံဳေနရပါသည္။  

 

ယူေကတြင္ ေထာင္၀င္စာေတြ႕မႈကုိ  United Kingdom (2016) တြင္“အက်ဥ္းသား 

မ်ားႏွင့္ မိသားစု၀င္မ်ားအေပၚ ကန္သတ္ခ်က္မ်ားကုိ လက္ရိွေထာင္၀င္စာ ေတြ႕မႈ 

လုပ္ထံုး လုပ္နည္း၏ ခက္ခသဲည့္သေဘာသဘာ၀ ထင္ဟပ္ေစသည္ကုိ’’ Hutton က 

သုံးသပ္ထားပါသည္။ အက်ဥ္းေထာင္၀န္ထမ္း ႏွင္ ့ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံသူမ်ားၾကား 

အျပန္အလွန္ဆက္ဆံမႈအရည္အေသြး၏ အေရးပါမႈကုိ သူမက အေလးေပး 

ေဖာ္ျပပါသည္။ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံသူမ်ားအေပၚ အက်ဥ္းေထာင္၀န္ထမ္းမ်ားက 

ကန္သန္ခ်ဴပ္ေႏွာင္ထားျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး  အက်ဥ္းေထာင္ႏွစ္ခုတြင ္ Hutton က 

ေလ့လာခ့ဲပါသည္။ အခိ်ဳ႕ေသာ အက်ဥ္းေထာင္၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ၾကင္ၾကင္နာနာျဖင့္ 

ပံ့ပိုးကူညီေပးေသာ္လည္း ေႏွာင့္ေႏွးမႈ မ်ားရွိပါသည္။  သံသယျဖင့္ ဆက္ဆံခံရျပီး 

ေစာင့္ၾကည့္ခံရျခင္းတုိသည ္ မူးယစ္ေဆး၀ါးေမွာင္ခိုသြငး္သူမ်ား ကဲ့သုိ႔ ေထာင္၀င္စာ 

လာေရာက္ေတြ႕ဆံုသူမ်ား၏ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ္ ခံစားခ်က္ကုိျဖစ္ေပၚေစျပီး လာေရာက္ 

ေတြ႕ဆုံသူမ်ားအတြက္ အခက္အချဲဖစ္ေစပါသည္။ ထုိအျပင္ ေထာင္၀င္စာ 

လာေတြ႕စဥ္အတြင္းတြင္ အက်ဥ္းသားမ်ားကုိ ထုိင္ခံုေနရာ ေရႊ႕ခြင့္မျပဳျခင္း၊ 

လာေရာက္ေတြ႕ ဆံုသူမ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ားကုိ ထိေတြ႕ျခင္း၊ ဖက္ျခင္း ခြင့္မျပဳပါ။ 

ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ထိေတြ႕မႈႏွင္ ့ လႈပ္ရွားမႈအေပၚ အဆုိပါ ကန္သတ္ခ်က္မ်ားသည္ 

အျပဳသေဘာထက္ အပ်က္သေဘာ ေဆာင္သည့္ သက္ေရာက္မႈကုိ ျဖစ္ေစပါသည္။  

 ကန္သတ္ခ်က္မ်ားအေပၚ Hutton ၏ အေလးေပးထားလႈံေဆာ္မႈျဖင့္ 

ေထာင္၀င္စာလာေရာက္ေတြ႕ဆုံသည့္မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္ အက်ဥ္းက်ေနသူမ်ား 

ပုံရိပ္ကိုထင္ဟပ္ေစႏုိင္ပါသည္။  ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေထာင္၀င္စာေတြဆံုျခင္း အေပၚ 

အဓိက ကန္သတ္ထားသည့္ ကန္သတ္ခ်က္ သံုးခုကုိ ရွင္းျပမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

ယင္းတုိသည္ ေထာင္၀င္စာေတြဆုံသည္ေနရာ၊ အခ်ိန္ႏွင့ ္ ပုဂၢလိက လြတ္လပ္မႈတုိ႔ 

အေပၚ ကန္သတ္ျခင္းသည ္ ေလးနက္တည္ၿမေဲသာ္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာဆက္ဆံေရး 

ထိန္းသိမ္းမႈအတြက္ ျဖစ္ႏိုင္္ေျခကုိ ထိခိုက္ ေစပါသည္။ နည္းလမ္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းျပီး 

မွတ္ခ်က္အတုိခ်ဳပ္ကုိ ေဖာ္ျပပါ မည္။  
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လာေရာက္ေတြ႕ဆုံ သူမ်ားကုိ ‘အက်ဥ္းေထာင္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈတစ္ခုကုိ 

လက္ခံရရိွသည့္အေနအထား တစ္ခုအတြင္းသုိ႔ အဓၼၼမၼ သြပ္သြင္းခံရပါသည္။ ’ (ibid 

170) ေထာင္၀င္စာအခန္းမ်ား မွရရွိလာေသာ ဒုကၡျပသာနာမ်ားသည ္

လာေရာက္ေတြ႕ဆုံသူမ်ားသည္ေထာင္၀င္စာ ေတြ႕ဆုံျပီး ျပန္သြားသည့္အခါ 

ကာလရွည္ စိတ္ခံစားမႈပိုင္း ဆုိင္ရာ ပဋိပ ကၡ  ကုိ ျဖစ္ေစပါသည္။ စေကာ့တလန္မွ 

အက်ဥ္းေထာင္မ်ားသုိ႔ ေထာင္၀င္စာ သြားေတြ႕သူမ်ား ၏ အေတြ႕အၾကံဳကုိ 

နားေထာင္လာရသည့္ Foster ၏ ေျပာျပခ်က္ႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းသည္ ့

လာေရာက္ေတြ႕ဆုံသူမ်ား၏ အေတြ႕အၾကံဳသည္ တူညီပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ 

စေကာ့တလန္မွာ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားသည္ ေနရပ္ေဒသကြျဲပားျခားနားေသာ္လည္း 

တူညီသည့္ ပံုစံမ်ိဳး ေတြ႕ၾကံဳေနရပါသည္။  

 

ယူေကတြင္ ေထာင္၀င္စာေတြ႕မႈကုိ  United Kingdom (2016) တြင္“အက်ဥ္းသား 

မ်ားႏွင့္ မိသားစု၀င္မ်ားအေပၚ ကန္သတ္ခ်က္မ်ားကုိ လက္ရိွေထာင္၀င္စာ ေတြ႕မႈ 

လုပ္ထံုး လုပ္နည္း၏ ခက္ခသဲည့္သေဘာသဘာ၀ ထင္ဟပ္ေစသည္ကုိ’’ Hutton က 

သုံးသပ္ထားပါသည္။ အက်ဥ္းေထာင္၀န္ထမ္း ႏွင္ ့ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံသူမ်ားၾကား 

အျပန္အလွန္ဆက္ဆံမႈအရည္အေသြး၏ အေရးပါမႈကုိ သူမက အေလးေပး 

ေဖာ္ျပပါသည္။ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံသူမ်ားအေပၚ အက်ဥ္းေထာင္၀န္ထမ္းမ်ားက 

ကန္သန္ခ်ဴပ္ေႏွာင္ထားျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး  အက်ဥ္းေထာင္ႏွစ္ခုတြင ္ Hutton က 

ေလ့လာခ့ဲပါသည္။ အခိ်ဳ႕ေသာ အက်ဥ္းေထာင္၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ၾကင္ၾကင္နာနာျဖင့္ 

ပံ့ပိုးကူညီေပးေသာ္လည္း ေႏွာင့္ေႏွးမႈ မ်ားရွိပါသည္။  သံသယျဖင့္ ဆက္ဆံခံရျပီး 

ေစာင့္ၾကည့္ခံရျခင္းတုိသည ္ မူးယစ္ေဆး၀ါးေမွာင္ခိုသြငး္သူမ်ား ကဲ့သုိ႔ ေထာင္၀င္စာ 

လာေရာက္ေတြ႕ဆံုသူမ်ား၏ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ္ ခံစားခ်က္ကုိျဖစ္ေပၚေစျပီး လာေရာက္ 

ေတြ႕ဆုံသူမ်ားအတြက္ အခက္အချဲဖစ္ေစပါသည္။ ထုိအျပင္ ေထာင္၀င္စာ 

လာေတြ႕စဥ္အတြင္းတြင္ အက်ဥ္းသားမ်ားကုိ ထုိင္ခံုေနရာ ေရႊ႕ခြင့္မျပဳျခင္း၊ 

လာေရာက္ေတြ႕ ဆံုသူမ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ားကုိ ထိေတြ႕ျခင္း၊ ဖက္ျခင္း ခြင့္မျပဳပါ။ 

ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ထိေတြ႕မႈႏွင္ ့ လႈပ္ရွားမႈအေပၚ အဆုိပါ ကန္သတ္ခ်က္မ်ားသည္ 

အျပဳသေဘာထက္ အပ်က္သေဘာ ေဆာင္သည့္ သက္ေရာက္မႈကုိ ျဖစ္ေစပါသည္။  

 ကန္သတ္ခ်က္မ်ားအေပၚ Hutton ၏ အေလးေပးထားလႈံေဆာ္မႈျဖင့္ 

ေထာင္၀င္စာလာေရာက္ေတြ႕ဆုံသည့္မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္ အက်ဥ္းက်ေနသူမ်ား 

ပုံရိပ္ကိုထင္ဟပ္ေစႏုိင္ပါသည္။  ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေထာင္၀င္စာေတြဆံုျခင္း အေပၚ 

အဓိက ကန္သတ္ထားသည့္ ကန္သတ္ခ်က္ သံုးခုကုိ ရွင္းျပမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

ယင္းတုိသည္ ေထာင္၀င္စာေတြဆုံသည္ေနရာ၊ အခ်ိန္ႏွင့ ္ ပုဂၢလိက လြတ္လပ္မႈတုိ႔ 

အေပၚ ကန္သတ္ျခင္းသည ္ ေလးနက္တည္ၿမေဲသာ္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာဆက္ဆံေရး 

ထိန္းသိမ္းမႈအတြက္ ျဖစ္ႏိုင္္ေျခကုိ ထိခိုက္ ေစပါသည္။ နည္းလမ္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းျပီး 

မွတ္ခ်က္အတုိခ်ဳပ္ကုိ ေဖာ္ျပပါ မည္။  
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သုေတသန အေျခခံနည္းနာမ်ား  

လက္ေတြေလ့လာမႈ နည္းလမး္ကုိအသုံးျပဳကာ သုေတတန အခ်က္အလက္မ်ားကုိ 

သုံးလတာ ေကာက္ယူခဲ့ပါသည္။ အဆုိပါ သုေတတနအခ်က္အလက္မ်ားမွာ 

အက်ဥ္းေထာင္တစ္ခု၊ အလုပ္စခန္းတစ္ခု၊ တရားရုံးအခ်ဳပ္ ေလးခုႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ 

ေမးျမန္းမႈ ၇၄ ခုတုိမွ ေတြ႕ရွိမႈမ်ားပါ၀င္ပါသည္။ သုေတသနအဖြ႕ဲသည္ ေတြ႕ဆုံ 

ေမးျမန္းမႈမ်ားႏွင့္ ေလ့လာေတြ႕ရွိမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္မည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ ေနရာေလးခုကုိ 

ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါသည္။ သြားေရာက္ေလ့လာစဥ္အတြင္း သုေတသီ 

ေလးဦးလွ်င္ တစ္ဖြဲ႕ျဖင့္ ႏွစ္ဖြဲ႕ခြဲကာ တစ္ဖြဲ႕က ၾကီးၾကပ္ပါ သည္။ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈ 

မ်ားကုိ အက်ဥ္းသားမ်ား၏မိသားစု၀င္ ၁၇ ဦး၊ အက်ဥ္းသားေဟာင္း ၄၁ ဦး၊ 

ထိန္းသိမ္းခံေနရသူ ေလးဦးႏွင့ ္ ေထာင္မွဴးတစ္ဦးကုိ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲ့ျပီး 

အသက္အားျဖင့္ ၂၄ ႏွစ္မွ ၇၄ ႏွစ္ၾကားရွိသူမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ သုေတသနအဖြ႕ဲသည ္

အက်ဥ္းေထာင္မွဴးႏွင့္ တရားသူၾကီးမ်ားျဖင့္ အလြတ္သေဘာေတြ႕ဆုံမႈမ်ား၊ 

သီးျခားေတြ႕ဆုံမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ကြင္းဆင္းေလ့လာစဥ္အတြင္း မွတ္စုမ်ား 

ေရးသားထားျပီး ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ားကုိလည္း အသံဖမ္းယူထားျပီး၊ အမွတ္အသား 

အေၾကာင္းအရာအလုိက္ သုံးသပ္ထားပါသည္။ လူမ်ားျဖင့္ ျပည့္က်ပ္ေနသည္ ့

ေနရာမ်ား၊ တုိေတာင္း သည့္အခ်ိန္ႏွင့္ ပုဂၢၢၢလိက လြတ္လပ္မႈမရွိျခင္းတုိသည္ 

ေထာင္၀င္စာေတြ႕ျခင္း၏ အရည္အေသြးကုိ ေလ်ာ့ပါးေစသည္ဟု အခ်က္အလက္မ်ား 

အေပၚ ကနဦး  အေၾကာင္းအရာအလုိက္သံုးသပ္မႈက ေဖာ္ျပပါ သည္။ အဆုိပါ 

သုံးသပ္မႈက ေနရာ၊ အခ်ိန္ႏွင့ ္ပုဂၢလိက လြတ္လပ္မႈတုိကုိ ရည္ညႊနး္ကာ ေထာင္၀င္စာ 

ေတြ႕ျခင္း၏ အရည္အေသြးကုိ ဆန္းစစ္ႏိုင္ရန္ ပံ့ပိုးကူညီေပးပါသည္။  

အခ်က္အလက္မ်ားတင္ျပျခင္းႏွင့္ သုံးသပ္ျခင္း - ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အက်ဥ္းေထာင္မွ 

ဧည့္ေတြ႕သည့္အခန္းမ်ား 

ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈကုိေျဖၾကားသူမ်ားက ဧည့္ေတြ႕သည့္အခန္းႏွစ္မ်ိဳးရွိေၾကာင္း ေျပာပါ 

သည္။ တစ္ခုက အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံသူမ်ားၾကားတြင္ သံဇကာမ်ား 

ျခားထားျပီး ထုိမွတစ္ဆင့္ စကားေျပာျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အျခားတစ္ခုက မွန္တံခါး 

ျပတင္းေပါက္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံသည့္ 

မိသားစု၀င္တုိင္းသည္ လုံျခံဳေရးအရ စစ္ေဆးရန္အလုိငွာ မွတ္ပံုတင္ကဒ္ႏွင့္ 

သန္းေခါင္စာရင္း ယူေဆာင္လာရပါသည္။ အတည္ျပဳျပီးသည့္အခါ အက်ဥ္းသား 

မ်ားႏွင့္ လာေရာက္ေတြ႕ ဆုံသူမ်ားကုိ ဧည့္ေတြ႕သည့္အခန္းတြင္ ေတြ႕ခြင့္ေပးပါသည္။ 

အဆုိပါေနရာမ်ားသည္ ေလးနက္တည္ၿမေဲသာ ္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာဆက္ဆံေရး 

ထိန္းသိမ္းမႈအတြက္ အလြန္အေရးၾကီးပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈအရ 

ေအာက္တြင္ ေတြ႕ျမင္ရသည့္အတုိင္းပင္ ဧည့္ေတြ႕သည့္အခန္းသည္ မ်ားေသာအား 

ျဖင့္ ဆူညံျပီး လူမ်ားပါ သည္။ ဆုိလုိသည္မွာ အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ 

လာေရာက္ေတြ႕ဆုံသူမ်ားသည္ အခန္းထဲတြင္ တစ္ေယာက္ႏွင့္ တစ္ေယာက္မည္သည့္ 

ေနရာတြင္ ရွိသည္ကို ရွာရန္ႏွင့္ တစ္ေယာက္စကားတစ္ေယာက္ၾကားရရန္မွာ 

အလြန္ပင္ ခက္ခပဲါသည္။   ေထာင္၀င္စာေတြဆံုရန္အတြက္ သြားလာရာခရီးသည္ ွ
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သုေတသန အေျခခံနည္းနာမ်ား  

လက္ေတြေလ့လာမႈ နည္းလမး္ကုိအသုံးျပဳကာ သုေတတန အခ်က္အလက္မ်ားကုိ 

သုံးလတာ ေကာက္ယူခဲ့ပါသည္။ အဆုိပါ သုေတတနအခ်က္အလက္မ်ားမွာ 

အက်ဥ္းေထာင္တစ္ခု၊ အလုပ္စခန္းတစ္ခု၊ တရားရုံးအခ်ဳပ္ ေလးခုႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ 

ေမးျမန္းမႈ ၇၄ ခုတုိမွ ေတြ႕ရွိမႈမ်ားပါ၀င္ပါသည္။ သုေတသနအဖြ႕ဲသည္ ေတြ႕ဆုံ 

ေမးျမန္းမႈမ်ားႏွင့္ ေလ့လာေတြ႕ရွိမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္မည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ ေနရာေလးခုကုိ 

ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါသည္။ သြားေရာက္ေလ့လာစဥ္အတြင္း သုေတသီ 

ေလးဦးလွ်င္ တစ္ဖြဲ႕ျဖင့္ ႏွစ္ဖြဲ႕ခြဲကာ တစ္ဖြဲ႕က ၾကီးၾကပ္ပါ သည္။ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈ 

မ်ားကုိ အက်ဥ္းသားမ်ား၏မိသားစု၀င္ ၁၇ ဦး၊ အက်ဥ္းသားေဟာင္း ၄၁ ဦး၊ 

ထိန္းသိမ္းခံေနရသူ ေလးဦးႏွင့ ္ ေထာင္မွဴးတစ္ဦးကုိ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲ့ျပီး 

အသက္အားျဖင့္ ၂၄ ႏွစ္မွ ၇၄ ႏွစ္ၾကားရွိသူမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ သုေတသနအဖြ႕ဲသည ္

အက်ဥ္းေထာင္မွဴးႏွင့္ တရားသူၾကီးမ်ားျဖင့္ အလြတ္သေဘာေတြ႕ဆုံမႈမ်ား၊ 

သီးျခားေတြ႕ဆုံမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ကြင္းဆင္းေလ့လာစဥ္အတြင္း မွတ္စုမ်ား 

ေရးသားထားျပီး ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ားကုိလည္း အသံဖမ္းယူထားျပီး၊ အမွတ္အသား 

အေၾကာင္းအရာအလုိက္ သုံးသပ္ထားပါသည္။ လူမ်ားျဖင့္ ျပည့္က်ပ္ေနသည္ ့

ေနရာမ်ား၊ တုိေတာင္း သည့္အခ်ိန္ႏွင့္ ပုဂၢၢၢလိက လြတ္လပ္မႈမရွိျခင္းတုိသည္ 

ေထာင္၀င္စာေတြ႕ျခင္း၏ အရည္အေသြးကုိ ေလ်ာ့ပါးေစသည္ဟု အခ်က္အလက္မ်ား 

အေပၚ ကနဦး  အေၾကာင္းအရာအလုိက္သံုးသပ္မႈက ေဖာ္ျပပါ သည္။ အဆုိပါ 

သုံးသပ္မႈက ေနရာ၊ အခ်ိန္ႏွင့ ္ပုဂၢလိက လြတ္လပ္မႈတုိကုိ ရည္ညႊနး္ကာ ေထာင္၀င္စာ 

ေတြ႕ျခင္း၏ အရည္အေသြးကုိ ဆန္းစစ္ႏိုင္ရန္ ပံ့ပိုးကူညီေပးပါသည္။  

အခ်က္အလက္မ်ားတင္ျပျခင္းႏွင့္ သုံးသပ္ျခင္း - ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အက်ဥ္းေထာင္မွ 

ဧည့္ေတြ႕သည့္အခန္းမ်ား 

ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈကုိေျဖၾကားသူမ်ားက ဧည့္ေတြ႕သည့္အခန္းႏွစ္မ်ိဳးရွိေၾကာင္း ေျပာပါ 

သည္။ တစ္ခုက အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံသူမ်ားၾကားတြင္ သံဇကာမ်ား 

ျခားထားျပီး ထုိမွတစ္ဆင့္ စကားေျပာျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အျခားတစ္ခုက မွန္တံခါး 

ျပတင္းေပါက္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံသည့္ 

မိသားစု၀င္တုိင္းသည္ လုံျခံဳေရးအရ စစ္ေဆးရန္အလုိငွာ မွတ္ပံုတင္ကဒ္ႏွင့္ 

သန္းေခါင္စာရင္း ယူေဆာင္လာရပါသည္။ အတည္ျပဳျပီးသည့္အခါ အက်ဥ္းသား 

မ်ားႏွင့္ လာေရာက္ေတြ႕ ဆုံသူမ်ားကုိ ဧည့္ေတြ႕သည့္အခန္းတြင္ ေတြ႕ခြင့္ေပးပါသည္။ 

အဆုိပါေနရာမ်ားသည္ ေလးနက္တည္ၿမေဲသာ ္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာဆက္ဆံေရး 

ထိန္းသိမ္းမႈအတြက္ အလြန္အေရးၾကီးပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈအရ 

ေအာက္တြင္ ေတြ႕ျမင္ရသည့္အတုိင္းပင္ ဧည့္ေတြ႕သည့္အခန္းသည္ မ်ားေသာအား 

ျဖင့္ ဆူညံျပီး လူမ်ားပါ သည္။ ဆုိလုိသည္မွာ အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ 

လာေရာက္ေတြ႕ဆုံသူမ်ားသည္ အခန္းထဲတြင္ တစ္ေယာက္ႏွင့္ တစ္ေယာက္မည္သည့္ 

ေနရာတြင္ ရွိသည္ကို ရွာရန္ႏွင့္ တစ္ေယာက္စကားတစ္ေယာက္ၾကားရရန္မွာ 

အလြန္ပင္ ခက္ခပဲါသည္။   ေထာင္၀င္စာေတြဆံုရန္အတြက္ သြားလာရာခရီးသည္ ွ
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မ်ားစြာ ရင္ႏီွးေပးဆပ္ရေသာ္လည္း ေထာင္၀င္စာေတြဆုံခ်ိန္မွာ အလြန္အပင္ 

တုိေတာင္းလွပါသည္။ ထုိအျပင္ ေတြ႕ဆုံမႈမ်ားကုိ အက်ဥ္းေထာင္အရာရွိမ်ားက 

တင္းၾကပ္စြာ ထိန္းခ်ဳပ္ထား သျဖင့္  ပုဂၢလိက လြတ္လပ္ခြင့္ကုိ ကန္သတ္ခံရပါသည္။ 

အဆိုပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ အက်ဥ္းသား မ်ားႏွင့္ ယင္းတုိ႔၏ 

မိသားစု၀င္မ်ားၾကား တည္ၿမေဲသာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာဆက္ဆံေရးတည္ေဆာက္မႈတြင္ 

ၾကီးမား သည့္ အဟန္အတားမ်ားကုိ ျဖစ္ေစပါသည္။  

 

ေနရာကန္သတ္ခ်က္  

ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ားမွရရိွလာေသာအခ်က္အလက္အမ်ားအရ ေထာင္၀င္စာ 

ေတြ႕ဆုံသည့္အခန္းအမ်ိဳးအစားႏွစ္ခုရွိသည္။ သာမန္အခန္းႏွင့္ အထူးခန္းျဖစ္ပါသည္။ 

သာမန္အခန္းသည္ အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ လာေရာက္ေတြ႕ ဆံုသူမ်ား ရံဖန္ရံခါ 

အက်ဥ္းအက်ပ္အတည္းတြင္ လူမ်ားသည္တစ္ဦးကုိ တစ္ဦး တိုးေ၀့၍ ေတြ႕ဆုံ 

ေလ့ရိွသည့္ ေထာင္၀င္စာပုံစံမ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ ဆန္က်င္ဘက္အား ျဖင့္ အထူးခန္းသည ္

ခ်မ္းသာသူမ်ားႏွင့္ အခြင့္ထူးခံ အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံသူမ်ား 

ေတြ႕ဆုံႏုိင္သည့္ တရားမ၀င္အခန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ အက်ဥ္းသားမ်ားအေနျဖင့္ 

ေထာင္၀င္စာ ေတြ႕ဆုံ ျခင္းမွတစ္ဆင့္ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာႏွင့ ္ ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ 

အေထာက္အကူ ရရွိႏိုင္ပါသည္။ သုိရာတြင္ တရား၀င္ေတြ႕ဆုံသည့္အခန္းမ်ားသည္ 

လာေရာက္ေတြ႕ဆုံသူမ်ားအတြက္ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာကုိ ေဖာ္ျပပါ သည္။ 

အသက္ေလးဆယ္အရြယ္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး၏ ေထာင္၀င္စာေတြ႕သည့္ 

အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကုိ သူမ၏အိမ္တြင္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။ သူမ၏ ခင္ပြန္းသည ္ 

ႏုိင္ငံေရးေၾကာင့္ အဖမ္းခံခဲ့ရျပီး သူမက ေအာက္ပါအတုိင္းေျပာျပပါသည္။  

“အစတုန္းက က်မရဲ႕ခင္ပြန္း ဘယ္မွာ အဖမ္းခံရမွန္းမသိဘူး။ 

ေနာက္ရက္အနည္းငယ္ၾကာေတာ့ သူကို ဖမ္းထားျပီး ထိန္းသိမ္းထားတယ္လုိ႔ 

က်မကုိ အေၾကာင္းၾကားလာပါတယ္။ ျပီးေတာ့ က်မ အက်ဥ္းေထာင္ကုိ 

သြားတယ္။ ေထာင္၀င္စာေတြ႕တဲ့အခန္းမွာ က်မနဲ႕ ခင္ပြန္းသည္ ေတြ႕ဆုံျပီး 

သံဇကာႏွစ္ထပ္ၾကား က စကားေျပာခ့ဲရပါတယ္။ လူေတြအရမ္းမ်ားလုိ႔ 

ခင္ပြန္းသည္ ဘာေတြ ေျပာလုိ႔ ေျပာေနမွန္းမသိပါဘူး။ က်မခင္ပြန္းက 

ႏွလုံးေရာဂါခံစားေနရျပီး ေနာက္ဆုံးမွာ အက်ဥ္း ေထာင္ေဆးရုံကုိ 

ပိုလုိက္ပါတယ္။ သူန႕ဲေတြ႕တဲအ့ခါ သူမ်က္ႏွာမွာ စိတ္ဓာတ္က်မႈေတြ 

ေတြ႕ရပါတယ္။ “က်မနဲ႕ သမီးကုိ စိတ္မပူပါနဲ႕’’ လုိ႔ 

က်မေသေသခ်ာခ်ာေျပာခ့ဲပါတယ္။ ေထာင္၀င္စာေတြ႕ျပီး ျပန္မထြက္လာ 

ခင္မွာ အစားအေသာက္ေတြနဲ႕ အသုံးအေဆာင္ေတြကုိ သူကုိေပးခ့ဲပါတယ္။ 

အဲလုိလုပ္ေပးလုိက္မွသာ ေထာင္က်ေနတ့ဲအခိ်န္မွာ ခက္ခတဲဲ ့ အေျခအေန 

ေတြနဲ႕ ၾကံဳခဲ့ရင္ ခံႏိုင္ရည္ ရိွေအာင္ပါ။  ” 

အဆုိပါျဖစ္ရပ္တြင္ ေထာင္၀င္စာေတြ႕သည့္အခန္းတြင္ အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ 

လာေရာက္ေတြ႕ဆုံသူ မ်ားအတြက္ ေနရာလုံလံုေလာက္ေလာက္မရိွပါ။ သံဇကာမ်ားက 
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မ်ားစြာ ရင္ႏီွးေပးဆပ္ရေသာ္လည္း ေထာင္၀င္စာေတြဆုံခ်ိန္မွာ အလြန္အပင္ 

တုိေတာင္းလွပါသည္။ ထုိအျပင္ ေတြ႕ဆုံမႈမ်ားကုိ အက်ဥ္းေထာင္အရာရွိမ်ားက 

တင္းၾကပ္စြာ ထိန္းခ်ဳပ္ထား သျဖင့္  ပုဂၢလိက လြတ္လပ္ခြင့္ကုိ ကန္သတ္ခံရပါသည္။ 

အဆိုပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ အက်ဥ္းသား မ်ားႏွင့္ ယင္းတုိ႔၏ 

မိသားစု၀င္မ်ားၾကား တည္ၿမေဲသာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာဆက္ဆံေရးတည္ေဆာက္မႈတြင္ 

ၾကီးမား သည့္ အဟန္အတားမ်ားကုိ ျဖစ္ေစပါသည္။  

 

ေနရာကန္သတ္ခ်က္  

ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ားမွရရိွလာေသာအခ်က္အလက္အမ်ားအရ ေထာင္၀င္စာ 

ေတြ႕ဆုံသည့္အခန္းအမ်ိဳးအစားႏွစ္ခုရွိသည္။ သာမန္အခန္းႏွင့္ အထူးခန္းျဖစ္ပါသည္။ 

သာမန္အခန္းသည္ အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ လာေရာက္ေတြ႕ ဆံုသူမ်ား ရံဖန္ရံခါ 

အက်ဥ္းအက်ပ္အတည္းတြင္ လူမ်ားသည္တစ္ဦးကုိ တစ္ဦး တိုးေ၀့၍ ေတြ႕ဆုံ 

ေလ့ရိွသည့္ ေထာင္၀င္စာပုံစံမ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ ဆန္က်င္ဘက္အား ျဖင့္ အထူးခန္းသည ္

ခ်မ္းသာသူမ်ားႏွင့္ အခြင့္ထူးခံ အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံသူမ်ား 

ေတြ႕ဆုံႏုိင္သည့္ တရားမ၀င္အခန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ အက်ဥ္းသားမ်ားအေနျဖင့္ 

ေထာင္၀င္စာ ေတြ႕ဆုံ ျခင္းမွတစ္ဆင့္ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာႏွင့ ္ ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ 

အေထာက္အကူ ရရွိႏိုင္ပါသည္။ သုိရာတြင္ တရား၀င္ေတြ႕ဆုံသည့္အခန္းမ်ားသည္ 

လာေရာက္ေတြ႕ဆုံသူမ်ားအတြက္ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာကုိ ေဖာ္ျပပါ သည္။ 

အသက္ေလးဆယ္အရြယ္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး၏ ေထာင္၀င္စာေတြ႕သည့္ 

အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကုိ သူမ၏အိမ္တြင္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။ သူမ၏ ခင္ပြန္းသည ္ 

ႏုိင္ငံေရးေၾကာင့္ အဖမ္းခံခဲ့ရျပီး သူမက ေအာက္ပါအတုိင္းေျပာျပပါသည္။  

“အစတုန္းက က်မရဲ႕ခင္ပြန္း ဘယ္မွာ အဖမ္းခံရမွန္းမသိဘူး။ 

ေနာက္ရက္အနည္းငယ္ၾကာေတာ့ သူကို ဖမ္းထားျပီး ထိန္းသိမ္းထားတယ္လုိ႔ 

က်မကုိ အေၾကာင္းၾကားလာပါတယ္။ ျပီးေတာ့ က်မ အက်ဥ္းေထာင္ကုိ 

သြားတယ္။ ေထာင္၀င္စာေတြ႕တဲ့အခန္းမွာ က်မနဲ႕ ခင္ပြန္းသည္ ေတြ႕ဆုံျပီး 

သံဇကာႏွစ္ထပ္ၾကား က စကားေျပာခ့ဲရပါတယ္။ လူေတြအရမ္းမ်ားလုိ႔ 

ခင္ပြန္းသည္ ဘာေတြ ေျပာလုိ႔ ေျပာေနမွန္းမသိပါဘူး။ က်မခင္ပြန္းက 

ႏွလုံးေရာဂါခံစားေနရျပီး ေနာက္ဆုံးမွာ အက်ဥ္း ေထာင္ေဆးရုံကုိ 

ပိုလုိက္ပါတယ္။ သူနဲ႕ေတြ႕တဲအ့ခါ သူမ်က္ႏွာမွာ စိတ္ဓာတ္က်မႈေတြ 

ေတြ႕ရပါတယ္။ “က်မနဲ႕ သမီးကုိ စိတ္မပူပါနဲ႕’’ လုိ႔ 

က်မေသေသခ်ာခ်ာေျပာခ့ဲပါတယ္။ ေထာင္၀င္စာေတြ႕ျပီး ျပန္မထြက္လာ 

ခင္မွာ အစားအေသာက္ေတြနဲ႕ အသုံးအေဆာင္ေတြကုိ သူကုိေပးခ့ဲပါတယ္။ 

အဲလုိလုပ္ေပးလုိက္မွသာ ေထာင္က်ေနတ့ဲအခိ်န္မွာ ခက္ခတဲဲ ့ အေျခအေန 

ေတြနဲ႕ ၾကံဳခဲ့ရင္ ခံႏိုင္ရည္ ရိွေအာင္ပါ။  ” 

အဆုိပါျဖစ္ရပ္တြင္ ေထာင္၀င္စာေတြ႕သည့္အခန္းတြင္ အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ 

လာေရာက္ေတြ႕ဆုံသူ မ်ားအတြက္ ေနရာလုံလံုေလာက္ေလာက္မရိွပါ။ သံဇကာမ်ားက 
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ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ထိေတြ႕နုိင္မႈကုိ တားဆီး ထားသည့္အတြက္ တစ္ေယာက္ႏွင့္ 

တစ္ေယာက္ ဆက္သြယ္ရာတြင္ အခက္အခဲရွိပါသည္။ ထုိအျပင္ သူမႏွင့္ သူမ၏ 

ခင္ပြန္းတုိ႔က တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အျပန္အလွန္ စိတ္ပူပန္ေနၾကပါသည္။ ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ 

တားဆီးထားမႈနွင့္ လူဦးေရမ်ားျပား သည့္ေထာင္၀င္စာေတြ႕သည့္အခန္းမ်ားသည္ 

အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ လာေရာက္ ေတြ႕ဆုံသူမ်ားအေပၚ မ်ားစြာအခက္အခ ဲ

ျဖစ္ေစပါသည္။   

ျမန္မာနိုင္ငံမွ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားသည္ သတ္မွတ္ထားေသာ္လူဦးေရထက္ 

ေယဘုယ်အား  ျဖင့္ အက်ဥ္းသား ပိုမိုလက္ခံပါသည္။ ကမာ့အက်ဥ္းေထာင္ 

လူဦးေရစာရင္းအရ အက်ဥ္းသား ၂၆၁၀၀ ဦး (အလုပ္စခန္းမပါပါ။) သာ 

လက္ခံႏုိင္ေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံမွ အက်ဥ္းေထာင္တြင္ အက်ဥ္းသား ၆၀၀၀၀၀ 

လက္ခံထားပါသည္ (Walmsley 2013)။အဆုိပါအခ်က္အလက္သည္  ေထာင္၀င္စာ 

ေတြ႕သည့္အခန္းမ်ားတြင္ လူမ်ားစြာေနသည္ အေၾကာင္းအရင္းအျမစ္ တစ္ခု 

ျဖစ္ပါသည္။ လူအေရအတြက္ မ်ားမ်ားႏွင့္ ေနရာက်ဥ္းက်ဥး္သည္ လာေရာက္ 

ေတြ႕ဆုံမႈမ်ားအတြက္ အေျခအေနေကာင္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ ေပးႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ 

အဆုိပါအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အက်ဥ္းေထာင္မွဴးက ရွင္းျပရာတြင္  

 

“ယခင္က ေထာင္၀င္စာေတြ႕တဲ့အခန္းေတြက ေျခခ်ရန္ေနရာလပ္မရွိဘဲ 

ျပည့္က်ပ္ေနသျဖင့္ အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံသူမ်ားအေနျဖင့္ 

တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ စကားေျပာ ၾကျခင္းျဖစ္ရာ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး မၾကားႏုိင္ပါ။ 

ေနာက္ဆက္တြအဲေနျဖင့္ စကားေျပာရန္အတြက္ အလြန္အားသုံးကာ 

ေအာ္ေျပာရသျဖင့္ စကားေျပာျပီးသည့္အခါ ေမာပန္းေနတတ္ပါသည္။ 

ထုိေၾကာင့္ သံဇကာကြက္ကာထားျခင္းမွ မွန္ကာထားသည့္ ေထာင္၀င္စာ 

ေတြ႕ခန္းေျပာင္းလဲလုိက္ ပါသည္။ ယခုအခါ အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ 

ေထာင္၀င္စာ လာေတြ႕သူမ်ား မွန္မွတစ္ဆင့္ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး 

ေျပာဆုိႏုိင္ပါျပီ။ ” 

ေထာင္မွဴးက သံဇကာကြက္မ်ားေနရာတြင္ မွန္တပ္ျပတင္းေပါက္မ်ား အစားထုိးျခင္းျဖင့္ 

ေခတ္မီေအာင္ ေဆာင္ရြက္သူျဖစ္သည္ကုိ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ေထာင္၀င္စာ 

ေတြ႕သည့္အခန္းမ်ားသည္ မိသားစု၀င္မ်ားႏွင့ ္ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံသူမ်ားအေပၚ 

မည္သုိ႔ ေနာက္ဆက္တြဆဲိုးက်ိဳးမ်ားျဖစ္ေပၚသည္ကို နားလည္သေဘာ ေပါက္ေၾကာင္း 

ေျပာဆုိပါသည္။ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း ေလ့လာမႈအရ ေတြ႕ဆုံသည္ ့

အခန္းသစ္မ်ားကုိ ေထာင္မွဴးႏွင့္အတူ သြားေရာက္ခဲ့ပါသည္။ အဆုိပါအခန္းသည္ (L) 

ပံုစံျဖစ္ျပီး အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံသူမ်ားၾကား မွန္ျဖင့္ ျခားထား 

ပါသည္။ အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံ သူမ်ားသည္ မွန္မွတစ္ဆင့္ 

စကားေျပာႏိုင္ပါသည္။ သုိရာတြင္ မွန္တြင္ အေပါက္ေဖာက္ ထားျခင္းမရိွပါ။ 

ဖုန္းလည္းမရႏိုင္ပါ။ သုိရာတြင္ အသံကုိ မွန္မွျဖတ္ကာ ၾကားႏုိင္ပါသည္။ ေထာင္မွဴး၏ 

ရွဳေထာင့္ အျမင္မွၾကည့္လွ်င္ ထုိသုိ႔ မွန္ခန္းမ်ားေပၚလာျခင္းသည္ တုိးတက္မႈ 
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ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ထိေတြ႕နုိင္မႈကုိ တားဆီး ထားသည့္အတြက္ တစ္ေယာက္ႏွင့္ 

တစ္ေယာက္ ဆက္သြယ္ရာတြင္ အခက္အခဲရွိပါသည္။ ထုိအျပင္ သူမႏွင့္ သူမ၏ 

ခင္ပြန္းတုိ႔က တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အျပန္အလွန္ စိတ္ပူပန္ေနၾကပါသည္။ ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ 

တားဆီးထားမႈနွင့္ လူဦးေရမ်ားျပား သည့္ေထာင္၀င္စာေတြ႕သည့္အခန္းမ်ားသည္ 

အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ လာေရာက္ ေတြ႕ဆုံသူမ်ားအေပၚ မ်ားစြာအခက္အခ ဲ

ျဖစ္ေစပါသည္။   

ျမန္မာနိုင္ငံမွ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားသည္ သတ္မွတ္ထားေသာ္လူဦးေရထက္ 

ေယဘုယ်အား  ျဖင့္ အက်ဥ္းသား ပိုမိုလက္ခံပါသည္။ ကမာ့အက်ဥ္းေထာင္ 

လူဦးေရစာရင္းအရ အက်ဥ္းသား ၂၆၁၀၀ ဦး (အလုပ္စခန္းမပါပါ။) သာ 

လက္ခံႏုိင္ေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံမွ အက်ဥ္းေထာင္တြင္ အက်ဥ္းသား ၆၀၀၀၀၀ 

လက္ခံထားပါသည္ (Walmsley 2013)။အဆုိပါအခ်က္အလက္သည္  ေထာင္၀င္စာ 

ေတြ႕သည့္အခန္းမ်ားတြင္ လူမ်ားစြာေနသည္ အေၾကာင္းအရင္းအျမစ္ တစ္ခု 

ျဖစ္ပါသည္။ လူအေရအတြက္ မ်ားမ်ားႏွင့္ ေနရာက်ဥ္းက်ဥး္သည္ လာေရာက္ 

ေတြ႕ဆုံမႈမ်ားအတြက္ အေျခအေနေကာင္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ ေပးႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ 

အဆုိပါအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အက်ဥ္းေထာင္မွဴးက ရွင္းျပရာတြင္  

 

“ယခင္က ေထာင္၀င္စာေတြ႕တဲ့အခန္းေတြက ေျခခ်ရန္ေနရာလပ္မရွိဘဲ 

ျပည့္က်ပ္ေနသျဖင့္ အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံသူမ်ားအေနျဖင့္ 

တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ စကားေျပာ ၾကျခင္းျဖစ္ရာ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး မၾကားႏုိင္ပါ။ 

ေနာက္ဆက္တြအဲေနျဖင့္ စကားေျပာရန္အတြက္ အလြန္အားသုံးကာ 

ေအာ္ေျပာရသျဖင့္ စကားေျပာျပီးသည့္အခါ ေမာပန္းေနတတ္ပါသည္။ 

ထုိေၾကာင့္ သံဇကာကြက္ကာထားျခင္းမွ မွန္ကာထားသည့္ ေထာင္၀င္စာ 

ေတြ႕ခန္းေျပာင္းလဲလုိက္ ပါသည္။ ယခုအခါ အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ 

ေထာင္၀င္စာ လာေတြ႕သူမ်ား မွန္မွတစ္ဆင့္ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး 

ေျပာဆုိႏုိင္ပါျပီ။ ” 

ေထာင္မွဴးက သံဇကာကြက္မ်ားေနရာတြင္ မွန္တပ္ျပတင္းေပါက္မ်ား အစားထုိးျခင္းျဖင့္ 

ေခတ္မီေအာင္ ေဆာင္ရြက္သူျဖစ္သည္ကုိ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ေထာင္၀င္စာ 

ေတြ႕သည့္အခန္းမ်ားသည္ မိသားစု၀င္မ်ားႏွင့ ္ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံသူမ်ားအေပၚ 

မည္သုိ႔ ေနာက္ဆက္တြဆဲိုးက်ိဳးမ်ားျဖစ္ေပၚသည္ကို နားလည္သေဘာ ေပါက္ေၾကာင္း 

ေျပာဆုိပါသည္။ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း ေလ့လာမႈအရ ေတြ႕ဆုံသည္ ့

အခန္းသစ္မ်ားကုိ ေထာင္မွဴးႏွင့္အတူ သြားေရာက္ခဲ့ပါသည္။ အဆုိပါအခန္းသည္ (L) 

ပံုစံျဖစ္ျပီး အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံသူမ်ားၾကား မွန္ျဖင့္ ျခားထား 

ပါသည္။ အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံ သူမ်ားသည္ မွန္မွတစ္ဆင့္ 

စကားေျပာႏိုင္ပါသည္။ သုိရာတြင္ မွန္တြင္ အေပါက္ေဖာက္ ထားျခင္းမရိွပါ။ 

ဖုန္းလည္းမရႏိုင္ပါ။ သုိရာတြင္ အသံကုိ မွန္မွျဖတ္ကာ ၾကားႏုိင္ပါသည္။ ေထာင္မွဴး၏ 

ရွဳေထာင့္ အျမင္မွၾကည့္လွ်င္ ထုိသုိ႔ မွန္ခန္းမ်ားေပၚလာျခင္းသည္ တုိးတက္မႈ 
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ျဖစ္ေသာ္လညး္ မွန္မွတစ္ဆင့္ အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ လာေရာက္ေတြဆုံသူမ်ား 

စကားအဆင္ေျပစြာ ေျပာဆုိႏိုင္ျခင္းရွိ မရွိကုိ မသိရွိေခ်။ 

အခ်ိဳ႕အေၾကာင္းအရာမ်ားတြင္ ခ်မ္းသာသည့္အက်ဥ္းသားအခ်ိဳ႕သည္ ေထာင္၀င္စာ 

ေတြ႕မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း ျပီး အထူးဆက္ဆံမႈမ်ား ရရွိခံစားႏိုင္ၾကပါသည္။ အက်ဥ္းေထာင္ 

၀န္ထမ္းမ်ားကုိ ေငြေပးျပီး ေထာင္၀င္စာ ေတြ႕သည့္အထူးခန္းတြင္ လာေရာက္ 

ေတြ႕ဆုံသူမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံႏိုင္ျပီး လူျပည့္က်ပ္ညပ္ေနသည့္ ေထာင္၀င္စာ 

ေတြ႕သည့္အခန္းမ်ားကုိ ေရွာင္လႊဲႏုိင္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္ႏွင့္ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ားသည ္

လက္ဘက္ရည္ဆုိင္တစ္ဆ္ုိင္တြင္ အက်ဥ္းသားေဟာင္းတစ္ဦးႏွင့္ေတြ႕ဆုံကာ အက်ဥ္း 

က်စဥ္ အေတြ႕ အၾကံဳကုိ ေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။ ေထာင္၀င္စာေတြ႕ဆံုခ်ိန္တြင္ 

အက်ဥ္းသားမ်ား ၾကံဳဆုံရသည္ ့အခက္အခဲမ်ားကုိ ရွင္းျပပါသည္။  

“ေထာင္၀င္စာေတြ႕ဆုံတဲ့အခန္းထဲမွာ တစ္ခါတစ္ရံ ဧည့္သည္မ်ားနဲ႕ 

အက်ဥ္းသားမ်ားစြာ ရွိပါတယ္။ က်ေတာ့္ ႏွင္ ့ ကြ်န္ေတာ္မိန္းမတုိသည္ 

အဆုိပါေထာင္၀င္စာအခန္းတြင္ စကားေျပာသည္အခါ အက်ယ္ၾကီးေအာ္ေျပာ 

ရပါတယ္။ ေတြ႕ရတ့ဲအခ်ိန္ကလည္း တိုပါတယ္။ အခ်ိန္ျပည့္သြားရင္ 

က်ေတာ့္အမ်ိဳးသမီးက အက်ဥ္းေထာင္၀န္ထမ္းကုိ ပုိက္ဆံေပးပါသည္။ 

လအနည္းငယ္ၾကာေတာ့ က်ေတာ့္ကုိ တန္းစီးခန္ပါတယ္။ 40 ေထာင္မွဴးရဲ႕ 

                                           
40  A Tanzi is a prisoner elected by the prison authorities to maintain order among the 
common prisoners in the prison. As a result, prison authorities give them special 
treatment when it comes to prison visitation. 

ရံုးခန္းျဖစ္တဲ ့ အထူးခန္းထဲမွာ က်ေတာ့္ အမ်ိဳးသမီး န႕ဲေတြ႕ဖုိ႔ 

အထူးအခြင့္အေရးရပါတယ္။  အဲဒီအခ်ိန္က စျပီး မိသားစု၀င္ေတြ အေနနဲ႕ 

ျပည့္က်ပ္ညပ္ေနတ့ဲ ေထာင္၀င္စာအခန္းထဲကုိ သြားစရာမလုိေတာ့ပါ ဘူး။ ” 

အဆုိပါျဖစ္ရပ္က အက်ဥ္းသားမ်ားသည္ အရင္းျမစ္မ်ား (ဥပမာ-ေငြေၾကး) ရိွသူမ်ား 

(သုိ႔) အာဏာပုိင္မ်ား၏ ယံုၾကည္မႈကုိ ရရိွသူမ်ားသည္ အက်ဥ္းေထာင္တြင္ 

ၾကီးစဥ္ငယ္လုိက္၀ါစဥ္အရ ရာထူးျမင့္ျမင့္ ရႏိုင္ျပီး အထူးခန္းမ်ားတြင္ ေဆြမ်ိဳးမ်ားနွင့္ 

မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ေတြ႕နိုင္သည့္ အခြင့္အေရးကုိ အျခားေသာ အက်ဥ္းသားမ်ားထက္ 

ပိုရပါသည္။ ေငြေၾကးသည္ လာေရာက္္ေတြ႕ဆုံမႈနွင့ ္ ဆက္စပ္ေနသည့္ ခက္ခမဲႈ ကုိ 

အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ ပိုမုိေကာင္းမြန္လာေစသည့္ အခြင့္ထူးမ်ားကုိ 

၀ယ္ယူႏုိင္ပါသည္။  

ေနရာက်ဥ္းက်ဥ္းတြင္ အက်ဥ္းသားမ်ားစြာ ထားျခင္းသည္ ကုိယ္သင္းအနံ႕ဆုိးမ်ား 

ထြက္ေပၚေစျပီး လာေရာက္ ေတြ႕ဆုံသူမ်ားအား စိတ္ပ်က္ေစကာ အေႏွာင့္အယွက္ 

ျဖစ္ေစပါသည္။ အဆုိပါ အေျခအေနက အက်ဥ္းသားမ်ားအား ပုိမိုကသိကေအာက္ 

ျဖစ္ေစပါသည္။ အဆုိပါ ေနရာက်ဥ္းက်ဥ္းတြင္ လူအမ်ားစုသည္ သိပ္သည္းျခင္းႏွင္ ့

မြန္းက်ပ္ျခင္းမ်ားဒဏ္ခံစားရပါသည္။ စာေရးသူ တရားရုံးအခ်ဳပ္သုိ႔ သြားေရာက္ 

ေလ့လာစဥ္အတြင္းတြင္ လာေရာက္ ေတြ႕ဆုံသူမ်ား ရပ္ေနသည့္၊ထိန္းသိမ္းခံရသည့္ 

သူမ်ားႏွင္ ့သံဇကာမွ တစ္ဆင့္ ေအာ္ဟစ္ ေျပာဆုိေနသည့္ ဆူညံသည့္ေနရာတစ္ခုကုိ 

ေတြ႕ရပါသည္။  ထုိကဲ့သုိ႔ ဆူညံေနသည့္ လူမ်ားသည့္ေနရာတြင္ တစ္ေယာက္ႏွင့္ 
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ျဖစ္ေသာ္လညး္ မွန္မွတစ္ဆင့္ အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ လာေရာက္ေတြဆုံသူမ်ား 

စကားအဆင္ေျပစြာ ေျပာဆုိႏိုင္ျခင္းရွိ မရွိကုိ မသိရွိေခ်။ 

အခ်ိဳ႕အေၾကာင္းအရာမ်ားတြင္ ခ်မ္းသာသည့္အက်ဥ္းသားအခ်ိဳ႕သည္ ေထာင္၀င္စာ 

ေတြ႕မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း ျပီး အထူးဆက္ဆံမႈမ်ား ရရွိခံစားႏိုင္ၾကပါသည္။ အက်ဥ္းေထာင္ 

၀န္ထမ္းမ်ားကုိ ေငြေပးျပီး ေထာင္၀င္စာ ေတြ႕သည့္အထူးခန္းတြင္ လာေရာက္ 

ေတြ႕ဆုံသူမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံႏိုင္ျပီး လူျပည့္က်ပ္ညပ္ေနသည့္ ေထာင္၀င္စာ 

ေတြ႕သည့္အခန္းမ်ားကုိ ေရွာင္လႊဲႏုိင္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္ႏွင့္ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ားသည ္

လက္ဘက္ရည္ဆုိင္တစ္ဆ္ုိင္တြင္ အက်ဥ္းသားေဟာင္းတစ္ဦးႏွင့္ေတြ႕ဆုံကာ အက်ဥ္း 

က်စဥ္ အေတြ႕ အၾကံဳကုိ ေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။ ေထာင္၀င္စာေတြ႕ဆံုခ်ိန္တြင္ 

အက်ဥ္းသားမ်ား ၾကံဳဆုံရသည္ ့အခက္အခဲမ်ားကုိ ရွင္းျပပါသည္။  

“ေထာင္၀င္စာေတြ႕ဆုံတဲ့အခန္းထဲမွာ တစ္ခါတစ္ရံ ဧည့္သည္မ်ားနဲ႕ 

အက်ဥ္းသားမ်ားစြာ ရွိပါတယ္။ က်ေတာ့္ ႏွင္ ့ ကြ်န္ေတာ္မိန္းမတုိသည္ 

အဆုိပါေထာင္၀င္စာအခန္းတြင္ စကားေျပာသည္အခါ အက်ယ္ၾကီးေအာ္ေျပာ 

ရပါတယ္။ ေတြ႕ရတ့ဲအခ်ိန္ကလည္း တိုပါတယ္။ အခ်ိန္ျပည့္သြားရင္ 

က်ေတာ့္အမ်ိဳးသမီးက အက်ဥ္းေထာင္၀န္ထမ္းကုိ ပုိက္ဆံေပးပါသည္။ 

လအနည္းငယ္ၾကာေတာ့ က်ေတာ့္ကုိ တန္းစီးခန္ပါတယ္။ 40 ေထာင္မွဴးရဲ႕ 

                                           
40  A Tanzi is a prisoner elected by the prison authorities to maintain order among the 
common prisoners in the prison. As a result, prison authorities give them special 
treatment when it comes to prison visitation. 

ရံုးခန္းျဖစ္တဲ ့ အထူးခန္းထဲမွာ က်ေတာ့္ အမ်ိဳးသမီး န႕ဲေတြ႕ဖုိ႔ 

အထူးအခြင့္အေရးရပါတယ္။  အဲဒီအခ်ိန္က စျပီး မိသားစု၀င္ေတြ အေနနဲ႕ 

ျပည့္က်ပ္ညပ္ေနတ့ဲ ေထာင္၀င္စာအခန္းထဲကုိ သြားစရာမလုိေတာ့ပါ ဘူး။ ” 

အဆုိပါျဖစ္ရပ္က အက်ဥ္းသားမ်ားသည္ အရင္းျမစ္မ်ား (ဥပမာ-ေငြေၾကး) ရိွသူမ်ား 

(သုိ႔) အာဏာပုိင္မ်ား၏ ယံုၾကည္မႈကုိ ရရိွသူမ်ားသည္ အက်ဥ္းေထာင္တြင္ 

ၾကီးစဥ္ငယ္လုိက္၀ါစဥ္အရ ရာထူးျမင့္ျမင့္ ရႏိုင္ျပီး အထူးခန္းမ်ားတြင္ ေဆြမ်ိဳးမ်ားနွင့္ 

မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ေတြ႕နိုင္သည့္ အခြင့္အေရးကုိ အျခားေသာ အက်ဥ္းသားမ်ားထက္ 

ပိုရပါသည္။ ေငြေၾကးသည္ လာေရာက္္ေတြ႕ဆုံမႈနွင့ ္ ဆက္စပ္ေနသည့္ ခက္ခမဲႈ ကုိ 

အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ ပိုမုိေကာင္းမြန္လာေစသည့္ အခြင့္ထူးမ်ားကုိ 

၀ယ္ယူႏုိင္ပါသည္။  

ေနရာက်ဥ္းက်ဥ္းတြင္ အက်ဥ္းသားမ်ားစြာ ထားျခင္းသည္ ကုိယ္သင္းအနံ႕ဆုိးမ်ား 

ထြက္ေပၚေစျပီး လာေရာက္ ေတြ႕ဆုံသူမ်ားအား စိတ္ပ်က္ေစကာ အေႏွာင့္အယွက္ 

ျဖစ္ေစပါသည္။ အဆုိပါ အေျခအေနက အက်ဥ္းသားမ်ားအား ပုိမိုကသိကေအာက္ 

ျဖစ္ေစပါသည္။ အဆုိပါ ေနရာက်ဥ္းက်ဥ္းတြင္ လူအမ်ားစုသည္ သိပ္သည္းျခင္းႏွင္ ့

မြန္းက်ပ္ျခင္းမ်ားဒဏ္ခံစားရပါသည္။ စာေရးသူ တရားရုံးအခ်ဳပ္သုိ႔ သြားေရာက္ 

ေလ့လာစဥ္အတြင္းတြင္ လာေရာက္ ေတြ႕ဆုံသူမ်ား ရပ္ေနသည့္၊ထိန္းသိမ္းခံရသည့္ 

သူမ်ားႏွင္ ့သံဇကာမွ တစ္ဆင့္ ေအာ္ဟစ္ ေျပာဆုိေနသည့္ ဆူညံသည့္ေနရာတစ္ခုကုိ 

ေတြ႕ရပါသည္။  ထုိကဲ့သုိ႔ ဆူညံေနသည့္ လူမ်ားသည့္ေနရာတြင္ တစ္ေယာက္ႏွင့္ 
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တစ္ေယာက္ ဆက္သြယ္ေျပာဆုိရန္ ခက္ခနဲိုင္ပါ သည။္ အထဲသုိ႔၀င္သြားသည့္အခါ 

အက်ဥ္းသားအခ်ိဳ႕က သံတုိင္မ်ားေနာက္တြင္ရပ္ျပီး သူတုိအား လာေရာက္ 

ေတြ႕ဆုံသူမ်ားႏွင့္ စကားေျပာဆုိေနပါသည္။ ေတြ႕ဆုံ သည့္ေနရာသည္ အလြန္ပူ 

ပါသည္။ ေလ၀င္ေလထြက္မေကာင္းပါ။ ထိန္းသိမ္းခံထားရသူမ်ားႏွင့္ လာေရာက္ 

ေတြ႕ဆုံသူမ်ားသည္ ေခြ်းတျပိဳက္ျပိဳက္ က်ေနပါသည္။ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံသူအခ်ိဳ႕ 

သည္ ထိုင္ကာ မိမိကုိယ္မိမိ ယပ္ခတ္ေနၾကပါသည္။ အခ်ိဳ႕က  

ေခါင္းကုိက္သက္သာေစရန္ ရွဴေဆးဘူးကုိ ရွဴေနပါသည္။ ေတြ႕ခ်ိန္ပိုေပး 

သည့္တုိင္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းခံထား ရသည့္ အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင္ ့ စကား ၾကာၾကာ 

မေျပာႏိုင္ပါ။ ေတြ႕ဆုံသည့္အခန္း၏ အေျခအေနသည္ ေလးနက္တည္ၿငိမ္ေသာ 

ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ဆက္ဆံေရး ထိန္းသိမ္းမႈကို အဟန္႔ အတားျဖစ္ေစပါသည္။ 

လာေရာက္ေတြ႕ဆုံသူမ်ားကုိ အျပည့္အ၀ အေျခေနမ်ားကုိ စာေရးသူမွ 

နားလည္သေဘာေပါက္ပါသည္။ကၽြႏု္ပ္တုိကုိယ္တိုင္ပင္ အထိန္းသိမ္းခံရသူ၏ 

ကုိယ္နံ႕ကုိ မခံႏုိင္ပါ။ ခ်က္ခ်င္း အသက္ရွဴက်ပ္လာျပီး ေခါင္းကုိက္လာပါသည္။ 

ရအဲရာရွိက ကၽြႏု္ပ္အား ၾကာၾကာခြင့္ျပဳလွ်င္ေတာင္မွ ထုိေနရာတြင္ ၾကာၾကာေနကာ 

ေလ့လာႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။ ကၽြႏု္ပ္၏ အေတြ႕အၾကံဳ ႏွင့္ အက်ဥ္းေထာင္မွ 

ျပန္လြတ္လာသူတုိ၏ အေတြ႕အၾကဳံႏွင့္ တူညီပါသည္။ ထုိသူသည္ အစိုးရကုိ 

ဆႏၵျပမႈအတြက္ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ အဖမ္းခံရပါသည္။ ေထာင္၀င္စာေတြ႕သည္ ့

အခန္းတြင္ ကုိယ္နံ႕ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းျပီး သူအစ္ကိုႏွင့ ္ စကားမ်ားရန္ျဖစ္ပုံကုိ 

ခုလုိရွင္းျပရာတြင္ 

 

“က်ေတာ့္အေဖႏွင့္ အစ္ကို က ေထာင္၀င္စာလာေတြ႕တယ္။ အဲဒီအခ်ိန္္မွာ 

ဧည့္ေတြ႕ တ့ဲအခန္းမွာ အက်ဥ္းသားေတြအမ်ားၾကီးရိွပါတယ္။ က်ေတာ့္ 

အစ္ကုိ က ‘မင္းနဲ႕ တျခား အက်ဥ္းသားေတြရဲ႕ နံေစာ္ေနတဲ ့

ကုိယ္န႕ံကုိမခံနိုင္ဘူး။ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္တယ္’ လုိ႔ ေျပာပါ တယ္။ 

သူအဲဒီလုိေျပာေတာ့ က်ေတာ္လည္းေဒါသလည္းထြက္၊ ၀မ္းလည္းနည္း 

သြားတယ္။ “ေနာက္တစ္ေခါက္ထပ္လာစရာမလုိဘူး’’ လုိ႔ သူကုိ 

ေအာ္ေျပာလုိက္တယ္။  “သူက အက်ဥ္းသား ေတြ ဒီလုိအေျခအေနမ်ိဳးနဲ႕ 

ေတြ႕ၾကံဳရတာကုိ နားမလည္ႏိုင္ဘူး” လုိ႔ အေဖ႕ကုိ ေအာ္ေျပာ လုိက္တယ္။ 

ထုိကဲ့သုိေသာအေျခအေနမ်ိဳးသည္ လူအမ်ားျပည့္က်ပ္ေနသည့္ ေထာင္၀င္စာ႕ 

အခန္းတြင္ နံေစာ္ေနမႈက လာေရာက္ေတြ႕ဆုံသူမ်ားအတြက္ သည္းခံရန္ ခက္ချဲပီး 

လူမ်ားျပည့္က်ပ္ေနသည့္ ေထာင္၀င္စာ ေတြ႕သည့္အခန္းမ်ား၏ နံေစာ္ေနသည္ ့

အနံမ်ားေၾကာင့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံသူမ်ားကုိ လာခ်င္စိတ္မရွိေစရန္ 

ႏိႈးဆြေပးသက့ဲသုိျဖစ္ေစပါသည္။ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံသူမ်ားႏွင့္ အက်ဥ္းသားမ်ား သည ္

ေထာင္၀င္စာအခန္းမွ ထြက္လာျပီးသည့္ေနာက္ စိတ္ဖိစီးကာ၊ မေပ်ာ္ဘဲ ေဒါသမ်ားျဖစ္ 

ကာ ကသိကေအာက္ျဖစ္ရပါသည္။ အဆိုပါ 

သက္ေတာင့္သက္သာမရွိသည့္ေထာင္၀င္စာအခန္းမ်ားႏွင့္ စ္ိတ္လွဳပ္ရွားထိတ္လန္စရာ 

ပတ္၀န္းက်င္အေျခအေနသည္ ေလးနက္တည္ၿငိမ္ေသာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာဆက္ဆံေရး 
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တစ္ေယာက္ ဆက္သြယ္ေျပာဆုိရန္ ခက္ခနဲိုင္ပါ သည္။ အထဲသုိ႔၀င္သြားသည့္အခါ 

အက်ဥ္းသားအခ်ိဳ႕က သံတုိင္မ်ားေနာက္တြင္ရပ္ျပီး သူတုိအား လာေရာက္ 

ေတြ႕ဆုံသူမ်ားႏွင့္ စကားေျပာဆုိေနပါသည္။ ေတြ႕ဆုံ သည့္ေနရာသည္ အလြန္ပူ 

ပါသည္။ ေလ၀င္ေလထြက္မေကာင္းပါ။ ထိန္းသိမ္းခံထားရသူမ်ားႏွင့္ လာေရာက္ 

ေတြ႕ဆုံသူမ်ားသည္ ေခြ်းတျပိဳက္ျပိဳက္ က်ေနပါသည္။ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံသူအခ်ိဳ႕ 

သည္ ထိုင္ကာ မိမိကုိယ္မိမိ ယပ္ခတ္ေနၾကပါသည္။ အခ်ိဳ႕က  

ေခါင္းကုိက္သက္သာေစရန္ ရွဴေဆးဘူးကုိ ရွဴေနပါသည္။ ေတြ႕ခ်ိန္ပိုေပး 

သည့္တုိင္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းခံထား ရသည့္ အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင္ ့ စကား ၾကာၾကာ 

မေျပာႏိုင္ပါ။ ေတြ႕ဆုံသည့္အခန္း၏ အေျခအေနသည္ ေလးနက္တည္ၿငိမ္ေသာ 

ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ဆက္ဆံေရး ထိန္းသိမ္းမႈကို အဟန္႔ အတားျဖစ္ေစပါသည္။ 

လာေရာက္ေတြ႕ဆုံသူမ်ားကုိ အျပည့္အ၀ အေျခေနမ်ားကုိ စာေရးသူမွ 

နားလည္သေဘာေပါက္ပါသည္။ကၽြႏု္ပ္တုိကုိယ္တိုင္ပင္ အထိန္းသိမ္းခံရသူ၏ 

ကုိယ္နံ႕ကုိ မခံႏုိင္ပါ။ ခ်က္ခ်င္း အသက္ရွဴက်ပ္လာျပီး ေခါင္းကုိက္လာပါသည္။ 

ရအဲရာရွိက ကၽြႏု္ပ္အား ၾကာၾကာခြင့္ျပဳလွ်င္ေတာင္မွ ထုိေနရာတြင္ ၾကာၾကာေနကာ 

ေလ့လာႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။ ကၽြႏု္ပ္၏ အေတြ႕အၾကံဳ ႏွင့္ အက်ဥ္းေထာင္မွ 

ျပန္လြတ္လာသူတုိ၏ အေတြ႕အၾကဳံႏွင့္ တူညီပါသည္။ ထုိသူသည္ အစိုးရကုိ 

ဆႏၵျပမႈအတြက္ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ အဖမ္းခံရပါသည္။ ေထာင္၀င္စာေတြ႕သည္ ့

အခန္းတြင္ ကုိယ္နံ႕ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းျပီး သူအစ္ကိုႏွင့ ္ စကားမ်ားရန္ျဖစ္ပုံကုိ 

ခုလုိရွင္းျပရာတြင္ 

 

“က်ေတာ့္အေဖႏွင့္ အစ္ကို က ေထာင္၀င္စာလာေတြ႕တယ္။ အဲဒီအခ်ိန္္မွာ 

ဧည့္ေတြ႕ တ့ဲအခန္းမွာ အက်ဥ္းသားေတြအမ်ားၾကီးရိွပါတယ္။ က်ေတာ့္ 

အစ္ကုိ က ‘မင္းနဲ႕ တျခား အက်ဥ္းသားေတြရဲ႕ နံေစာ္ေနတဲ ့

ကုိယ္န႕ံကုိမခံနိုင္ဘူး။ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္တယ္’ လုိ႔ ေျပာပါ တယ္။ 

သူအဲဒီလုိေျပာေတာ့ က်ေတာ္လည္းေဒါသလည္းထြက္၊ ၀မ္းလည္းနည္း 

သြားတယ္။ “ေနာက္တစ္ေခါက္ထပ္လာစရာမလုိဘူး’’ လုိ႔ သူကုိ 

ေအာ္ေျပာလုိက္တယ္။  “သူက အက်ဥ္းသား ေတြ ဒီလုိအေျခအေနမ်ိဳးနဲ႕ 

ေတြ႕ၾကံဳရတာကုိ နားမလည္ႏိုင္ဘူး” လုိ႔ အေဖ႕ကုိ ေအာ္ေျပာ လုိက္တယ္။ 

ထုိကဲ့သုိေသာအေျခအေနမ်ိဳးသည္ လူအမ်ားျပည့္က်ပ္ေနသည့္ ေထာင္၀င္စာ႕ 

အခန္းတြင္ နံေစာ္ေနမႈက လာေရာက္ေတြ႕ဆုံသူမ်ားအတြက္ သည္းခံရန္ ခက္ချဲပီး 

လူမ်ားျပည့္က်ပ္ေနသည့္ ေထာင္၀င္စာ ေတြ႕သည့္အခန္းမ်ား၏ နံေစာ္ေနသည္ ့

အနံမ်ားေၾကာင့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံသူမ်ားကုိ လာခ်င္စိတ္မရွိေစရန္ 

ႏိႈးဆြေပးသက့ဲသုိျဖစ္ေစပါသည္။ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံသူမ်ားႏွင့္ အက်ဥ္းသားမ်ား သည ္

ေထာင္၀င္စာအခန္းမွ ထြက္လာျပီးသည့္ေနာက္ စိတ္ဖိစီးကာ၊ မေပ်ာ္ဘဲ ေဒါသမ်ားျဖစ္ 

ကာ ကသိကေအာက္ျဖစ္ရပါသည္။ အဆိုပါ 

သက္ေတာင့္သက္သာမရွိသည့္ေထာင္၀င္စာအခန္းမ်ားႏွင့္ စ္ိတ္လွဳပ္ရွားထိတ္လန္စရာ 

ပတ္၀န္းက်င္အေျခအေနသည္ ေလးနက္တည္ၿငိမ္ေသာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာဆက္ဆံေရး 
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ထိန္းသိမ္း မႈထက္ အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံသူမ်ားတြက္ 

စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ျပ ႆနာမ်ား ပုိမိုျဖစ္ေပၚ လာေစပါသည္။  အဆုိပါအေျခအေနသည ္

အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံသူမ်ားၾကား ခံျပင္းျခင္း ႏွင့္ တငး္မာျခင္းကုိ 

ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ လာေရာက္ေတြ႕ 

ဆုံသူမ်ားသည္ ထုိကဲ့သုိ႔ စိတ္ပ်က္စရာ အက်ဥ္းခန္းမ်ားေနရာမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းျပီး 

တူညီသည့္ စိတ္ခံစားမႈ ရိွၾကပါသည္။ ထုိေၾကာင္ ့ လူမ်ားျပည့္က်ပ္ေနသည့္ 

ဧည့္ေတြ႕သည့္အခန္းမ်ားသည ္အက်ဥ္းသားမ်ား ႏွင့ ္လာေရာက္ေတြ႕ဆုံသူမ်ားအေပၚ 

ဆုိးရြားသည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ား ရိွေစပါသည္။  

 

အခ်ိန္ကန္သတ္ျခင္း         

ပညာရွင္သုံးဦးသည္ ေထာင္၀င္စာေတြ႕သည့္အခန္းမ်ားအားလုံးကုိ ‘liminal carceral 

spaces’ အျဖစ္ အေစာပုိင္းကတည္းက အေလးေပး ရည္ညႊန္းထားျပီး အက်ဥ္းသားမ်ား 

ႏွင့ ္ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံသူမ်ား အေပၚ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းေၾကာင့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ား 

ျဖစ္ေပၚလာပုံကို အဓိက ေဖာ္ျပထားပါသည္။ သိုရာတြင္ ကၽြႏု္ပ္္တုိ႔၏ 

ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈတြင္ အဓိက အေၾကာင္းအရာတစ္ခုျဖစ္သည့္ အခ်ိန္ ကန့္သတ္မႈ 

အတြက္ မ်ားစြာထင္ဟပ္ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိပါ။  

လာေရာက္ေတြ႕ဆုံသူမ်ားသည္ အခ်ိန္ႏွင့္ေငြကုန္ခံကာ ေဆြမ်ိဳးမ်ားကုိ 

သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံ ၾကေသာ္လည္း အထူးသျဖင့္ ေ၀းလံသည့္ေနရာမ်ားမွ 

အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္ၾကာမႈမ်ားကုိ ၾကံဳေတြ႕ေနရျပီး ေထာင္၀င္စာ 

ေတြ႕ခ်ိန္တိုေတာင္းသျဖင့္ စိတ္ပ်က္ကာ မခ်င့္မရျဲဖစ္ရပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္၏ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ 

ဖက္မ်ားႏွင့ ္ကၽြႏု္ပ္သည္ ၁၉၈၈ ခုနွစ္တြင္ အဖမ္းခံရကာ အက်ဥ္းက်ခံရျပီး ၁၀ ႏွစ္ၾကာ 

သည့္အခါ ေထာင္ထဲတြင္ ေသဆုံးသြားသူတစ္ဦး၏ ညီမျဖစ္သူႏွင့္ သူမ၏အိိိမ္သုိ႔ 

သြားေရာက္ကာ ေတြ႕ဆုံခဲ့ပါသည္။ သူမက မ်က္ရည္မ်ားၾကားမွ ရွင္းျပခ့ဲပါသည္။   

 “က်မအစ္ကို ေထာင္က်ေတာ့ ေထာင္၀င္စာသြားေတြ႕တ့ဲအခါ အခက္အခဲ 

အမ်ားၾကီး ေတြ႕ခဲ့ရ ပါတယ္။ က်မနဲ႕ က်မရဲ႕မိသားစုက မခ်မ္းသာပါဘူး။ 

အက်ဥ္းေထာင္ကုိ သြားဖုိ႔ ႏုိင္ငံတကာ ၾကက္ေျခနီ အဖြ႕ဲရ႕ဲ ေငြေၾကး 

အကူအညိီကုိ ယူခဲ့ရပါတယ္။ သူရ႕ဲ ေထာင္က က်မတုိရ႕ဲ ျမိဳ႕ကေန ဆုိရင္ 

ေ၀းပါတယ္။ က်မအေနနဲ႕ ဘတ္စ္ကားအရင္စီးရတယ္။ ျပီးေတာ့ သေဘၤာ 

စီးရတယ္။ ျပီးေတာ့ အက်ဥ္းေထာင္ကို ေရာက္ဖုိ႔ ေလယာဥ္စီးရတယ္။ 

က်မေတာ္ေတာ္ပင္ပန္းပါတယ္။ ျပီးေတာ့ အက်ဥ္းေထာင္ အရာရွိက 

က်မနာမည္ ေၾကညာတာကုိ သံုးနာရီၾကာေစာင့္ရတယ္။ တစ္ခါတစ္ရံ 

ဗိုက္စာေနေပမယ့္ က်မနာမည္ မေခၚခင္အထိ ဘယ္မွမသြားႏုိင္ဘူး။ 

ဘာမွလည္း မလုပ္ႏိုင္ဘူး။ ေထာင္၀င္စာလာေတြ႕တဲ့အခါ က်မနဲ႕ အစ္ကုိန႕ဲ 

ဒီလုိဆုိး၀ါးတဲ ့အေျခအေနေတြ ေၾကာင့္ ရံဖန္ရံခါ စကားမ်ားၾကတယ္။ ”  
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ထိန္းသိမ္း မႈထက္ အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံသူမ်ားတြက္ 

စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ျပ ႆနာမ်ား ပုိမိုျဖစ္ေပၚ လာေစပါသည္။  အဆုိပါအေျခအေနသည ္

အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံသူမ်ားၾကား ခံျပင္းျခင္း ႏွင့္ တငး္မာျခင္းကုိ 

ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ လာေရာက္ေတြ႕ 

ဆုံသူမ်ားသည္ ထုိကဲ့သုိ႔ စိတ္ပ်က္စရာ အက်ဥ္းခန္းမ်ားေနရာမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းျပီး 

တူညီသည့္ စိတ္ခံစားမႈ ရိွၾကပါသည္။ ထုိေၾကာင္ ့ လူမ်ားျပည့္က်ပ္ေနသည့္ 

ဧည့္ေတြ႕သည့္အခန္းမ်ားသည ္အက်ဥ္းသားမ်ား ႏွင့ ္လာေရာက္ေတြ႕ဆုံသူမ်ားအေပၚ 

ဆုိးရြားသည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ား ရိွေစပါသည္။  

 

အခ်ိန္ကန္သတ္ျခင္း         

ပညာရွင္သုံးဦးသည္ ေထာင္၀င္စာေတြ႕သည့္အခန္းမ်ားအားလုံးကုိ ‘liminal carceral 

spaces’ အျဖစ္ အေစာပုိင္းကတည္းက အေလးေပး ရည္ညႊန္းထားျပီး အက်ဥ္းသားမ်ား 

ႏွင့ ္ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံသူမ်ား အေပၚ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းေၾကာင့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ား 

ျဖစ္ေပၚလာပုံကို အဓိက ေဖာ္ျပထားပါသည္။ သိုရာတြင္ ကၽြႏု္ပ္္တုိ႔၏ 

ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈတြင္ အဓိက အေၾကာင္းအရာတစ္ခုျဖစ္သည့္ အခ်ိန္ ကန့္သတ္မႈ 

အတြက္ မ်ားစြာထင္ဟပ္ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိပါ။  

လာေရာက္ေတြ႕ဆုံသူမ်ားသည္ အခ်ိန္ႏွင့္ေငြကုန္ခံကာ ေဆြမ်ိဳးမ်ားကုိ 

သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံ ၾကေသာ္လည္း အထူးသျဖင့္ ေ၀းလံသည့္ေနရာမ်ားမွ 

အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္ၾကာမႈမ်ားကုိ ၾကံဳေတြ႕ေနရျပီး ေထာင္၀င္စာ 

ေတြ႕ခ်ိန္တိုေတာင္းသျဖင့္ စိတ္ပ်က္ကာ မခ်င့္မရျဲဖစ္ရပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္၏ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ 

ဖက္မ်ားႏွင့ ္ကၽြႏု္ပ္သည္ ၁၉၈၈ ခုနွစ္တြင္ အဖမ္းခံရကာ အက်ဥ္းက်ခံရျပီး ၁၀ ႏွစ္ၾကာ 

သည့္အခါ ေထာင္ထဲတြင္ ေသဆုံးသြားသူတစ္ဦး၏ ညီမျဖစ္သူႏွင့္ သူမ၏အိိိမ္သုိ႔ 

သြားေရာက္ကာ ေတြ႕ဆုံခဲ့ပါသည္။ သူမက မ်က္ရည္မ်ားၾကားမွ ရွင္းျပခ့ဲပါသည္။   

 “က်မအစ္ကို ေထာင္က်ေတာ့ ေထာင္၀င္စာသြားေတြ႕တ့ဲအခါ အခက္အခဲ 

အမ်ားၾကီး ေတြ႕ခဲ့ရ ပါတယ္။ က်မနဲ႕ က်မရဲ႕မိသားစုက မခ်မ္းသာပါဘူး။ 

အက်ဥ္းေထာင္ကုိ သြားဖုိ႔ ႏုိင္ငံတကာ ၾကက္ေျခနီ အဖြ႕ဲရ႕ဲ ေငြေၾကး 

အကူအညိီကုိ ယူခဲ့ရပါတယ္။ သူရ႕ဲ ေထာင္က က်မတုိရ႕ဲ ျမိဳ႕ကေန ဆုိရင္ 

ေ၀းပါတယ္။ က်မအေနနဲ႕ ဘတ္စ္ကားအရင္စီးရတယ္။ ျပီးေတာ့ သေဘၤာ 

စီးရတယ္။ ျပီးေတာ့ အက်ဥ္းေထာင္ကို ေရာက္ဖုိ႔ ေလယာဥ္စီးရတယ္။ 

က်မေတာ္ေတာ္ပင္ပန္းပါတယ္။ ျပီးေတာ့ အက်ဥ္းေထာင္ အရာရွိက 

က်မနာမည္ ေၾကညာတာကုိ သံုးနာရီၾကာေစာင့္ရတယ္။ တစ္ခါတစ္ရံ 

ဗိုက္စာေနေပမယ့္ က်မနာမည္ မေခၚခင္အထိ ဘယ္မွမသြားႏုိင္ဘူး။ 

ဘာမွလည္း မလုပ္ႏိုင္ဘူး။ ေထာင္၀င္စာလာေတြ႕တဲ့အခါ က်မနဲ႕ အစ္ကုိန႕ဲ 

ဒီလုိဆုိး၀ါးတဲ ့အေျခအေနေတြ ေၾကာင့္ ရံဖန္ရံခါ စကားမ်ားၾကတယ္။ ”  
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ေ၀းလံသည့္ေနရာမ်ားမွ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံသူမ်ားသည္ ဆက္ဆံေရးကုိ 

ထိန္းသိမ္းရန္အလုိငွာ အခ်ိန္မ်ားစြာအကုန္ခံျပီး ရုပ္အား၊ စိတ္အား ရင္းႏွီးကာ 

လာေရာက္ၾကသူမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ခဏတာေတြ႕ ဆံုရမႈမ်ားသည္ ထုိေၾကာင့္ 

ခက္ခပဲါသည္။ ယင္းသည္ စိတ္ပညာပုိင္းဆုိင္ရာစိုးရိမ္ပူပန္မႈကုိျဖစ္ေစျပီး 

အက်ဥ္းသားမ်ားအား မိမိတုိ႔၏ ေဆြမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈကုိ ဟန္တားေစႏုိင္ပါသည္။ 

(၁၉၈၆) အက်ဥ္းေထာင္လက္စြဲ ပုဒ္မ ၇၉၄ (၅) အရ အက်ဥ္းေထာင္ၾကီးၾကပ္သူသည္ 

အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံသူမ်ားကုိ မိနစ္နွစ္ဆယ္ထက္ ပိုမခြင့္ျပဳႏုိင္ပါ။ 

ထုိအျပင္ အက်ဥ္းေထာင္အက္ဥပေဒႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီမႈမရိွသည္ ့

ေထာင္၀င္စာလာေတြ႕သူမ်ားကုိ လည္း ျငင္းပယ္ႏိုင္သည့္ အာဏာရွိပါသည္။ 

စံအျဖစ္သတ္မွတ္ထားသည့္ေထာင္၀င္စာေတြ႕ခ်ိန္ မိနစ္ ၂၀ ကို ထပ္တုိးႏိုင္ပါျပီး 

အက်ဥ္း ေထာင္၀န္ထမ္းကုိ ေငြေပးလွ်င္ ခ်မ္းသာသည့္ အထူးအခြင့္အေရးရ အက်ဥ္း 

သားမ်ားသည္ ဆင္းရဲသည့္ အက်ဥ္းသားမ်ားထက္ ေထာင္၀င္စာေတြ႕ခ်ိန္ပုိရပါသည္။ 

ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ားအရ အခ်ိန ္သတ္မွတ္ခ်က္သည္ အက်ဥ္းေထာင္ၾကီးၾကပ္ေရးမွဴး 

၏ ကုိယ္ပိုင္ဆုံးျဖတ္ခြင့္ ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ အက်ဥ္းေထာင္ ၾကီးၾကပ္ေရးမွဴး 

သည္ အက်ဥ္းေထာင္လက္စြဲတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ သတ္မွတ္ေတြ႕ ဆုံခ်ိန္ထက္  

အခ်ိန္ပိုေပးပါသည္။ ၾကီးၾကပ္ေရးမွဴးတစ္ဦးက ေအာက္ပါအတ္ုိင္း ရွင္းျပ ပါသည္။  

“တစ္ခါတစ္ရံမွာ ေထာင္၀င္စာလာေတြ႕သူမ်ားစြာက အက်ဥ္းေထာင္ျပင္ပမွာ 

ေစာင့္ဆို္င္း ေနပါတယ္။ အရမ္းေ၀းတဲ့ေနရာကေနလာမွန္း က်ေတာ္သိပါတယ္။ 

ဒါေၾကာင့္ ေထာင္၀င္စာေတြ႕ ခ်ိန္က မိနစ္ ၂၀ ဆုိတာသိေပမယ့္ သူတုိလာ 

တဲ့အခ်ိန္ေလး အက်ိဳးရွိသြားေအာင္ ေတြ႕ခ်ိန္ကုိ ခြင့္ျပဳခ်ိန္ထက္ ပိုေပးပါတယ္။ ’’  

ထုိကဲ့သုိေသာအေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ေထာင္ၾကီးၾကပ္ေရးမွဴးအေနျဖင့္ ေထာင္၀င္စာ 

လာေတြ႕ျခင္း  ႏွင့ ္ေထာင္၀င္စာေတြ႕ခ်ိန္ကန္သတ္ျခင္း၏ အေရးပါမႈကုိ သိရွိပါသည္။ 

ထုိေၾကာင့္   ေထာင္၀င္စာလာေတြ႕ သူမ်ား၏ ေတြ႕ခ်ိန္ကုိ ပိုေပးျခင္းအားျဖင့္ 

လာေရာက္ေတြ႕ဆုံသူမ်ား၏ ခရီးေ၀းမွ လာေရာက္မႈကုိ လာရ က်ိဳးနပ္ေစရန္ 

ကူညီေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။  

လူမႈဆက္ႏြယ္မႈမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းရန္ အတူတကြအခ်ိန္ကုန္ဆုံးျခင္းသည္ အေရးပါ 

ပါသည္။ အခ်ိန္ကန္သတ္ခ်က္သည္ ျပႆနာတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ 

သုေတသနအဖြ႕ဲသည္ ဥပမာအားျဖင့္ တရားရုံး အခ်ဳပ္သုိ႔ သြားေရာက္ၾကည့္ရွဳပါသည္။ 

လာေရာက္ေတြ႕ဆုံသူမ်ားစြာသည္  အက်ဥ္းသားမ်ားအား သံဆူးၾကိဳးမ်ားၾကားမွ 

စကားေျပာေနၾကျပီး အခ်ိဳ႕ေသာ၀န္ထမ္းမ်ားက ေတြ႕ဆုံခ်ိန္ျပီးဆုံးသြားျပီျဖစ္သျဖင့္ 

စကားဆက္မေျပာေတာ့ရန္ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံသူမ်ားအား ေအာ္ဟစ္ေနပါသည္ကုိ 

ေတြ႕ရပါသည္။ သုိရာတြင္ လာေရာက္ ေတြ႕ဆုံသူမ်ားက စကားေျပာေနသည္ကုိ 

မရပ္ပါ။ ေနာက္ဆုံးတြင္ ရကဲ ထိုသူမ်ားကုိ တရားရုံးအခ်ဳပ္ ျပင္ပ သုိ႔ 

ေမာင္းထုတ္ပါသည္။ ထိုေၾကာင့္ အခိ်န္ကန္သတ္ျခင္းသည္ ခို္င္မာသည့္ဆက္ဆံေရးကုိ 

ထိန္းသိမ္း ရာတြင္ အဆီးအတားျဖစ္ပါသည္။ 
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ေ၀းလံသည့္ေနရာမ်ားမွ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံသူမ်ားသည္ ဆက္ဆံေရးကုိ 

ထိန္းသိမ္းရန္အလုိငွာ အခ်ိန္မ်ားစြာအကုန္ခံျပီး ရုပ္အား၊ စိတ္အား ရင္းႏွီးကာ 

လာေရာက္ၾကသူမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ခဏတာေတြ႕ ဆံုရမႈမ်ားသည္ ထုိေၾကာင့္ 

ခက္ခပဲါသည္။ ယင္းသည္ စိတ္ပညာပုိင္းဆုိင္ရာစိုးရိမ္ပူပန္မႈကုိျဖစ္ေစျပီး 

အက်ဥ္းသားမ်ားအား မိမိတုိ႔၏ ေဆြမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈကုိ ဟန္တားေစႏုိင္ပါသည္။ 

(၁၉၈၆) အက်ဥ္းေထာင္လက္စြဲ ပုဒ္မ ၇၉၄ (၅) အရ အက်ဥ္းေထာင္ၾကီးၾကပ္သူသည္ 

အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံသူမ်ားကုိ မိနစ္နွစ္ဆယ္ထက္ ပိုမခြင့္ျပဳႏုိင္ပါ။ 

ထုိအျပင္ အက်ဥ္းေထာင္အက္ဥပေဒႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီမႈမရိွသည္ ့

ေထာင္၀င္စာလာေတြ႕သူမ်ားကုိ လည္း ျငင္းပယ္ႏိုင္သည့္ အာဏာရွိပါသည္။ 

စံအျဖစ္သတ္မွတ္ထားသည့္ေထာင္၀င္စာေတြ႕ခ်ိန္ မိနစ္ ၂၀ ကို ထပ္တုိးႏိုင္ပါျပီး 

အက်ဥ္း ေထာင္၀န္ထမ္းကုိ ေငြေပးလွ်င္ ခ်မ္းသာသည့္ အထူးအခြင့္အေရးရ အက်ဥ္း 

သားမ်ားသည္ ဆင္းရဲသည့္ အက်ဥ္းသားမ်ားထက္ ေထာင္၀င္စာေတြ႕ခ်ိန္ပုိရပါသည္။ 

ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ားအရ အခ်ိန ္သတ္မွတ္ခ်က္သည္ အက်ဥ္းေထာင္ၾကီးၾကပ္ေရးမွဴး 

၏ ကုိယ္ပိုင္ဆုံးျဖတ္ခြင့္ ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ အက်ဥ္းေထာင္ ၾကီးၾကပ္ေရးမွဴး 

သည္ အက်ဥ္းေထာင္လက္စြဲတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ သတ္မွတ္ေတြ႕ ဆုံခ်ိန္ထက္  

အခ်ိန္ပိုေပးပါသည္။ ၾကီးၾကပ္ေရးမွဴးတစ္ဦးက ေအာက္ပါအတ္ုိင္း ရွင္းျပ ပါသည္။  

“တစ္ခါတစ္ရံမွာ ေထာင္၀င္စာလာေတြ႕သူမ်ားစြာက အက်ဥ္းေထာင္ျပင္ပမွာ 

ေစာင့္ဆို္င္း ေနပါတယ္။ အရမ္းေ၀းတဲ့ေနရာကေနလာမွန္း က်ေတာ္သိပါတယ္။ 

ဒါေၾကာင့္ ေထာင္၀င္စာေတြ႕ ခ်ိန္က မိနစ္ ၂၀ ဆုိတာသိေပမယ့္ သူတုိလာ 

တဲ့အခ်ိန္ေလး အက်ိဳးရွိသြားေအာင္ ေတြ႕ခ်ိန္ကုိ ခြင့္ျပဳခ်ိန္ထက္ ပိုေပးပါတယ္။ ’’  

ထုိကဲ့သုိေသာအေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ေထာင္ၾကီးၾကပ္ေရးမွဴးအေနျဖင့္ ေထာင္၀င္စာ 

လာေတြ႕ျခင္း  ႏွင့ ္ေထာင္၀င္စာေတြ႕ခ်ိန္ကန္သတ္ျခင္း၏ အေရးပါမႈကုိ သိရွိပါသည္။ 

ထုိေၾကာင့္   ေထာင္၀င္စာလာေတြ႕ သူမ်ား၏ ေတြ႕ခ်ိန္ကုိ ပိုေပးျခင္းအားျဖင့္ 

လာေရာက္ေတြ႕ဆုံသူမ်ား၏ ခရီးေ၀းမွ လာေရာက္မႈကုိ လာရ က်ိဳးနပ္ေစရန္ 

ကူညီေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။  

လူမႈဆက္ႏြယ္မႈမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းရန္ အတူတကြအခ်ိန္ကုန္ဆုံးျခင္းသည္ အေရးပါ 

ပါသည္။ အခ်ိန္ကန္သတ္ခ်က္သည္ ျပႆနာတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ 

သုေတသနအဖြ႕ဲသည္ ဥပမာအားျဖင့္ တရားရုံး အခ်ဳပ္သုိ႔ သြားေရာက္ၾကည့္ရွဳပါသည္။ 

လာေရာက္ေတြ႕ဆုံသူမ်ားစြာသည္  အက်ဥ္းသားမ်ားအား သံဆူးၾကိဳးမ်ားၾကားမွ 

စကားေျပာေနၾကျပီး အခ်ိဳ႕ေသာ၀န္ထမ္းမ်ားက ေတြ႕ဆုံခ်ိန္ျပီးဆုံးသြားျပီျဖစ္သျဖင့္ 

စကားဆက္မေျပာေတာ့ရန္ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံသူမ်ားအား ေအာ္ဟစ္ေနပါသည္ကုိ 

ေတြ႕ရပါသည္။ သုိရာတြင္ လာေရာက္ ေတြ႕ဆုံသူမ်ားက စကားေျပာေနသည္ကုိ 

မရပ္ပါ။ ေနာက္ဆုံးတြင္ ရကဲ ထိုသူမ်ားကုိ တရားရုံးအခ်ဳပ္ ျပင္ပ သုိ႔ 

ေမာင္းထုတ္ပါသည္။ ထိုေၾကာင့္ အခိ်န္ကန္သတ္ျခင္းသည္ ခို္င္မာသည့္ဆက္ဆံေရးကုိ 

ထိန္းသိမ္း ရာတြင္ အဆီးအတားျဖစ္ပါသည္။ 
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ရာဇ၀တ္အက်ဥ္းသားေဟာင္းတစ္ဦးကုိ သူမ၏အိမ္တြင္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ့ဲပါသည္။ 

သူမသည္ တရားမ၀င္သည္ ့ ႏွစ္လုံးထီထုိးခဲ့သျဖင့္ ေလာင္းကစားဥပေဒအရ 

အက်ဥ္းက်ခ့ဲပါသည္။ ေထာင၀္င္စာ ေတြ႕သည့္အခ်ိန္ကုိ သူမအေနျဖင့္ စိတ္ပ်က္ 

မိေၾကာင္းေျပာျပပါသည္။  

“ေထာင္က်ေနစဥ္မွာ ဒီအက်ဥ္းေထာင္ႏွစ္ခုနဲ႕ အလုပ္စခန္းမွာ ေနရပါတယ္။ 

ဒီအက်ဥ္းေထာင္ ႏွစ္ခုမွာ က်မအတြက္အဆင္ေျပပါတယ္။ မေျပတာက 

မိသားစု၀င္ေတြနဲ႕ ေတြ႕တဲ့အခါ အခ်ိန္ လုံလုံေလာက္ေလာက္မရတာက 

လြလုိဲေပါ့။ ေပးထားတ့ဲအခ်ိန္မွာ ေျပာခ်င္တာကုိ ျမန္ျမန္ေျပာရတယ္။ 

အလုပ္စခန္းမွာေတာ့ မိသားစု၀င္ေတြနဲ႕ စကားေျပာဖုိ႔ အခ်ိန္ပိုရတယ္။”  

ထုိသုိျဖင့္ မိသားစု၀င္မ်ားႏွင့ ္ ဆက္ဆံေရးကုိ ထိန္းသိမ္းရန္ အခ်ိန္သည္ မည္မွ် 

တန္္ဖိုးရွိသည့္အရာ ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ သူမက ရွင္းျပခ့ဲပါသည္။ အခ်ိန္မရိွေသာေၾကာင့္ 

သတ္မွတ္ခ်ိန္မေစ့ခင္ ေျပာခ်င္ သည့္အရာကုိ အလြန္လ်င္ျမန္စြာ ေျပာရပါသည္။ 

သူမသည္ အက်ဥ္းေထာင္အမ်ိဳးမ်ိဳး တြင္ အဆင္ေျပေသာ္လည္း ေထာင္၀င္စာ 

ေတြသည့္အခ်ိန္သတ္မွတ္မႈအေပၚ သူမအေနျဖင့္ စိတ္အေႏွာင္ ့အယွက္ျဖစ္မိေၾကာင္း 

ေျပာပါသည္။ ယင္းက အခ်ိန္ကန္သတ္ထားမႈသည္ အပ်က္သေဘာသက္ေရာက္မႈ 

မ်ားအေပၚ မည္သုိျဖစ္ေစသည္ကုိ ေဖာ္ျပသည့္ ေနာက္ထပ္ ဥပမာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။  

အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားသကဲ့သုိပင္ ေထာင္၀င္စာေတြ႕သည့္အခါ အက်ဥ္းေထာင္ 

၀န္ထမ္းထံမွ အခ်ိန္ပိ ု ေတြ႕ဆုံခ်ိန္ကုိ ၀ယ္ယူႏိုင္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္၏ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္ 

မ်ားႏွင့္အတူ အက်ဥ္းသားတစ္ဦး၏ မိသားစု၀င္မ်ားရွိရာအိမ္သုိ႔ သြားေရာက္ကာ 

မိသားစု၀င္တစ္ဦးကုိ ေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။ သူမကေျပာၾကား သည္မွာ 

“က်မအစ္ကုိက ေထာင္က်ေနတုန္းပဲ။ အစာအိမ္နာတတ္တဲ့အစ္ကုိကုိ 

စိတ္ပူတယ္။ အစ္ကုိကုိ မေထာက္ပ့ံရင္ သူအသက္ရွင္မွာမဟုတ္ဘူး။ 

အစ္ကုိကလည္း သူဆီမွန္မွန္လာမေတြ႕မွာကုိ အျမဲ စိတ္ပူေနတာ။ က်မကုိ 

ခ်မ္းသာတဲ့သူမဟုတ္ဘူး။ စားစရာနဲ႕ လုိတဲ့အသုံးအေဆာင္ေတြ၀ယ္ဖုိ႔ 

ေငြမေလာက္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ခါတုိင္းလုိ သြားမေတြ႕ႏုိင္ဘူး။ 

ေထာင္၀င္စာသြားေတြ႕ရင္ လူေတြ႕တဲ့အခန္းထဲမွာ အက်ဥ္းသား ေတြ 

အမ်ားၾကီးပဲ။ လူမ်ားလုိ႔ အရမ္းပူတယ္။ အခိ်န္လည္း လုံလုံ 

ေလာက္ေလာက္မရဘူး။ ေထာင္၀င္စာလာေတြ႕တ့ဲသူေတြက အက်ဥ္းေထာင္ 

၀န္ထမ္းကုိ ေငြေပးရင္ ေတြ႕ခ်ိန္ပိုရတယ္။” 

သူမ၏ ေဖာ္ျပခ်က္က ေထာင္၀င္စာလာေတြ႕သူမ်ားသည ္ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံႏုိင္မႈကုိ 

စီမံရန္ႏွင့ ္ မိသားစုဆက္ဆံေရးကုိ ထိန္းသိမ္းရန္ မ်ားစြာရင္းႏီွးထားရသည္ကုိ 

ေဖာ္ျပပါသည္။ သိုရာတြင္ စိန္ေခၚမႈ မ်ားစြာကုိ ၾကံဳေတြ႕ၾကရပါသည္။ ထုိေၾကာင့္ 

ေထာင္၀င္စာေတြ႕သူတစ္ဦးသည္ အက်ဥ္းက်သူအတြက္ 

ယူလာသည့္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္သြားေရးလာေရးအတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားအျပင္ 
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ရာဇ၀တ္အက်ဥ္းသားေဟာင္းတစ္ဦးကုိ သူမ၏အိမ္တြင္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ့ဲပါသည္။ 

သူမသည္ တရားမ၀င္သည္ ့ ႏွစ္လုံးထီထုိးခဲ့သျဖင့္ ေလာင္းကစားဥပေဒအရ 

အက်ဥ္းက်ခ့ဲပါသည္။ ေထာင၀္င္စာ ေတြ႕သည့္အခ်ိန္ကုိ သူမအေနျဖင့္ စိတ္ပ်က္ 

မိေၾကာင္းေျပာျပပါသည္။  

“ေထာင္က်ေနစဥ္မွာ ဒီအက်ဥ္းေထာင္ႏွစ္ခုနဲ႕ အလုပ္စခန္းမွာ ေနရပါတယ္။ 

ဒီအက်ဥ္းေထာင္ ႏွစ္ခုမွာ က်မအတြက္အဆင္ေျပပါတယ္။ မေျပတာက 

မိသားစု၀င္ေတြနဲ႕ ေတြ႕တဲ့အခါ အခ်ိန္ လုံလုံေလာက္ေလာက္မရတာက 

လြလုိဲေပါ့။ ေပးထားတ့ဲအခ်ိန္မွာ ေျပာခ်င္တာကုိ ျမန္ျမန္ေျပာရတယ္။ 

အလုပ္စခန္းမွာေတာ့ မိသားစု၀င္ေတြနဲ႕ စကားေျပာဖုိ႔ အခ်ိန္ပိုရတယ္။”  

ထုိသုိျဖင့္ မိသားစု၀င္မ်ားႏွင့ ္ ဆက္ဆံေရးကုိ ထိန္းသိမ္းရန္ အခ်ိန္သည္ မည္မွ် 

တန္္ဖိုးရွိသည့္အရာ ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ သူမက ရွင္းျပခ့ဲပါသည္။ အခ်ိန္မရိွေသာေၾကာင့္ 

သတ္မွတ္ခ်ိန္မေစ့ခင္ ေျပာခ်င္ သည့္အရာကုိ အလြန္လ်င္ျမန္စြာ ေျပာရပါသည္။ 

သူမသည္ အက်ဥ္းေထာင္အမ်ိဳးမ်ိဳး တြင္ အဆင္ေျပေသာ္လည္း ေထာင္၀င္စာ 

ေတြသည့္အခ်ိန္သတ္မွတ္မႈအေပၚ သူမအေနျဖင့္ စိတ္အေႏွာင္ ့အယွက္ျဖစ္မိေၾကာင္း 

ေျပာပါသည္။ ယင္းက အခ်ိန္ကန္သတ္ထားမႈသည္ အပ်က္သေဘာသက္ေရာက္မႈ 

မ်ားအေပၚ မည္သုိျဖစ္ေစသည္ကုိ ေဖာ္ျပသည့္ ေနာက္ထပ္ ဥပမာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။  

အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားသကဲ့သုိပင္ ေထာင္၀င္စာေတြ႕သည့္အခါ အက်ဥ္းေထာင္ 

၀န္ထမ္းထံမွ အခ်ိန္ပိ ု ေတြ႕ဆုံခ်ိန္ကုိ ၀ယ္ယူႏိုင္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္၏ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္ 

မ်ားႏွင့္အတူ အက်ဥ္းသားတစ္ဦး၏ မိသားစု၀င္မ်ားရွိရာအိမ္သုိ႔ သြားေရာက္ကာ 

မိသားစု၀င္တစ္ဦးကုိ ေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။ သူမကေျပာၾကား သည္မွာ 

“က်မအစ္ကုိက ေထာင္က်ေနတုန္းပဲ။ အစာအိမ္နာတတ္တဲ့အစ္ကုိကုိ 

စိတ္ပူတယ္။ အစ္ကုိကုိ မေထာက္ပ့ံရင္ သူအသက္ရွင္မွာမဟုတ္ဘူး။ 

အစ္ကုိကလည္း သူဆီမွန္မွန္လာမေတြ႕မွာကုိ အျမဲ စိတ္ပူေနတာ။ က်မကုိ 

ခ်မ္းသာတဲ့သူမဟုတ္ဘူး။ စားစရာနဲ႕ လုိတဲ့အသုံးအေဆာင္ေတြ၀ယ္ဖုိ႔ 

ေငြမေလာက္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ခါတုိင္းလုိ သြားမေတြ႕ႏုိင္ဘူး။ 

ေထာင္၀င္စာသြားေတြ႕ရင္ လူေတြ႕တဲ့အခန္းထဲမွာ အက်ဥ္းသား ေတြ 

အမ်ားၾကီးပဲ။ လူမ်ားလုိ႔ အရမ္းပူတယ္။ အခိ်န္လည္း လုံလုံ 

ေလာက္ေလာက္မရဘူး။ ေထာင္၀င္စာလာေတြ႕တ့ဲသူေတြက အက်ဥ္းေထာင္ 

၀န္ထမ္းကုိ ေငြေပးရင္ ေတြ႕ခ်ိန္ပိုရတယ္။” 

သူမ၏ ေဖာ္ျပခ်က္က ေထာင္၀င္စာလာေတြ႕သူမ်ားသည ္ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံႏုိင္မႈကုိ 

စီမံရန္ႏွင့ ္ မိသားစုဆက္ဆံေရးကုိ ထိန္းသိမ္းရန္ မ်ားစြာရင္းႏီွးထားရသည္ကုိ 

ေဖာ္ျပပါသည္။ သိုရာတြင္ စိန္ေခၚမႈ မ်ားစြာကုိ ၾကံဳေတြ႕ၾကရပါသည္။ ထုိေၾကာင့္ 

ေထာင္၀င္စာေတြ႕သူတစ္ဦးသည္ အက်ဥ္းက်သူအတြက္ 

ယူလာသည့္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္သြားေရးလာေရးအတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားအျပင္ 

204 tusOf;om;rsm;\ axmifjyifyavmuESifh qufoG,frI



 
ေထာင္၀င္စာ ေတြ႕ခ်ိန္ပိုရရန ္ လာဘ္ထုိးရသည့္ ကုန္က်စရိတ္ရိွပါမည္။ အဆုိပါ 

ကုန္က်စရိတ္မ်ားသည္ ေထာင္၀င္စာ လာေတြ႕သူ အတြက္သာမက 

ဆက္ဆံေရးအေပၚတြင္လည္း ၀န္ပိုျဖစ္ေစပါသည္။  

 

လုံေလာက္သည့္အခ်ိိန္ေပးမႈသည္ အေထာက္အကူျပဳသည့္ ဆက္ဆံေရးျဖစ္ေစရန္ 

မ်ားစြာ အေရးပါပါသည္။ အခ်ိန္အတူတူကုန္ဆုံးျခင္းသည္ အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ 

ယင္းတုိ၏မိသားစု၀င္မ်ား၏ ဆက္ႏြယ္မႈကုိ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္ေစျပီး 

တစ္ဦးအေပၚတစ္ဦး အျပန္အလွန္အားေပးေစႏုိင္ပါ သည္။ သုိရာတြင္ အက်ဥ္းေထာင္ 

၀န္ထမ္းမ်ား၏ အျပဳအ မူႏွင့ ္ ခြင့္ျပဳခ်ိန္တုိေတာင္းမႈသည္ အက်ဥ္းသားမ်ား ႏွင့ ္

လာေရာက္ေတြ႕ဆုံသူမ်ားၾကားရွိ စိတ္ခံစားမႈအေပၚ မေကာင္းသည့္ရလဒ္မ်ားျဖစ္ေပၚ 

လာေစပါသည္။ 

ပု ဂၢ လိက လြတ္လပ္ခြင့္ကုိ ကန္သတ္ျခင္း  

အက်ဥ္းေထာင္မ်ားသည္ ေယဘုယပုံစံအားျဖင့္ လံုျခဳံေရးတုိးျမင့္ထိန္းခ်ဴပ္ထားသည္ 

ေနရာမ်ဴိးျဖစ္သည္။ ထုိသုိထိန္းခ်ဴပ္မႈပံုစံကုိ  ေထာင္၀င္စာေတြ႕ျခင္းတြင္ က်င့္သုံး 

ထားျပီး အက်ဥ္းက်ျခင္း၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းျပီး ေထာင္၀င္စာ 

လာေတြ႕သူမ်ားအေနျဖင့္ ေတြ႕ၾကံဳရသည့္ျပသာနာမ်ားအနက္မွ တစ္ခုပင္ျဖစ္ပါသည္။ 

အက်ဥ္း ေထာင္လက္စြဲ၊ ပုဒ္မ ၇၈၄ (၃) အရ ေထာင္၀င္စာလာေတြ႕စဥ္တြင္ 

ႏိုင္ငံေရးအေၾကာင္းေျပာဆုိျခင္းကုိ တားျမစ္ထားပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးအေၾကာင္းျပ 

ခ်က္မ်ားအရ ဖမ္းဆီးခံရသူမ်ားအတြက္ ၊ ဥပမာ -  ဒီမိုကေရစီ အတြက္ 

တုိက္ပြဲ၀င္ေနသူမ်ား (သုိ႔) ႏုိင္ငံေတာ္ကုိ ဆန္က်င္သူမ်ားအတြက္ ထုိကဲ့သုိ႔ 

တားျမစ္မႈသည္ စိတ္ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ဖြယ္ရာ ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႕ရာတြင္ 

အက်ဥ္းသားမ်ားအားလုံးအတြက္ တူညီသည့္ ၾကီးၾကပ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းကုိ 

ခ်မွတ္ထားပါသည္။ အာဏာပိုင္ဟူသည့္ ရပ္တည္ခ်က္ျဖင့္ ေထာင္၀င္စာေတြ႕သူမ်ား၏ 

စကားေျပာဆုိမႈကုိ သက္ဆ္ုိင္မႈမရိွသည့္သူတစ္ဦးဦးက ေစာင့္ၾကည့္ေနျခင္း သည္ 

ဆုိးရြားသည့္၊ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ဖြယ္ရာ ျဖစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။  ပုဂၢလိက 

လြတ္လပ္ခြင့္ကုိ ကန္သတ္ျခင္းသည္ ပံုမွန္ဆက္ဆံေရးကုိ ထိန္းသိမ္းရန္ 

အားထုတ္ရာတြင္ အဟန္အတားတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။  တစ္ခါတစ္ရံတြင္ လူုခႏၶၶၶၶၶာ ကုိယ္ကုိ 

ရွာေဖြျခငး္ႏွင့္ တစ္စုံတစ္ဦး၏ ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားကုိ ရွာေဖြျခင္းကဲ့သုိေသာ အရွက္ရ 

ေစသည့္အျပဳအမူမ်ားကုိ ေရွာင္ၾကဥ္ႏုိင္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္ႏွင့္ သုေတသနအဖြ႕ဲ၀င္မ်ား 

အက်ဥ္း ေထာင္သုိ႔ သြားေရာက္သည့္အခါ မိသားစု၀င္မ်ားစြာသည္ ဂိတ္ေပါက္၀တြင္ 

တန္းစီေစာင့္ဆုိင္းေနျပီး အက်ဥ္းေထာင္၀န္ထမ္းမ်ားက ယင္းတုိႏွင့္ ယင္းတုိ႔၏ 

အိတ္မ်ားကုိ ရွာေဖြေနပါသည္။ အက်ဥ္းသား မ်ား၏ကုိယ္ကို   ရွာေဖြျခငး္သည ္

အက်ဥ္းေထာင္ဘ၀တြင္ လကၡဏာရပ္တစ္ခုျဖစ္ျပီး အဆုိပါ အေလ့ အက်င့္ ကုိ 

မိသားစု၀င္မ်ား လာေရာက္ေတြ႕ဆုံသည့္အခါ အက်ဥ္းသားမ်ား၏ မိသားစု၀င္မ်ား 

ေပၚတြင္ က်င့္သုံး ပါသည္။ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈအစီရင္ခံစာမ်ားအရ ႏိုင္ငံေရး 

အက်ဥ္းသားမ်ား ႏွင့္ ယင္းတုိကုိ လာေရာက္ ေတြ႕ဆုံသူမ်ားအား ေထာင္၀င္စာ 
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ေထာင္၀င္စာ ေတြ႕ခ်ိန္ပိုရရန ္ လာဘ္ထုိးရသည့္ ကုန္က်စရိတ္ရိွပါမည္။ အဆုိပါ 

ကုန္က်စရိတ္မ်ားသည္ ေထာင္၀င္စာ လာေတြ႕သူ အတြက္သာမက 

ဆက္ဆံေရးအေပၚတြင္လည္း ၀န္ပိုျဖစ္ေစပါသည္။  

 

လုံေလာက္သည့္အခ်ိိန္ေပးမႈသည္ အေထာက္အကူျပဳသည့္ ဆက္ဆံေရးျဖစ္ေစရန္ 

မ်ားစြာ အေရးပါပါသည္။ အခ်ိန္အတူတူကုန္ဆုံးျခင္းသည္ အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ 

ယင္းတုိ၏မိသားစု၀င္မ်ား၏ ဆက္ႏြယ္မႈကုိ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္ေစျပီး 

တစ္ဦးအေပၚတစ္ဦး အျပန္အလွန္အားေပးေစႏုိင္ပါ သည္။ သုိရာတြင္ အက်ဥ္းေထာင္ 

၀န္ထမ္းမ်ား၏ အျပဳအ မူႏွင့ ္ ခြင့္ျပဳခ်ိန္တုိေတာင္းမႈသည္ အက်ဥ္းသားမ်ား ႏွင့ ္

လာေရာက္ေတြ႕ဆုံသူမ်ားၾကားရွိ စိတ္ခံစားမႈအေပၚ မေကာင္းသည့္ရလဒ္မ်ားျဖစ္ေပၚ 

လာေစပါသည္။ 

ပု ဂၢ လိက လြတ္လပ္ခြင့္ကုိ ကန္သတ္ျခင္း  

အက်ဥ္းေထာင္မ်ားသည္ ေယဘုယပုံစံအားျဖင့္ လံုျခဳံေရးတုိးျမင့္ထိန္းခ်ဴပ္ထားသည္ 

ေနရာမ်ဴိးျဖစ္သည္။ ထုိသုိထိန္းခ်ဴပ္မႈပံုစံကုိ  ေထာင္၀င္စာေတြ႕ျခင္းတြင္ က်င့္သုံး 

ထားျပီး အက်ဥ္းက်ျခင္း၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းျပီး ေထာင္၀င္စာ 

လာေတြ႕သူမ်ားအေနျဖင့္ ေတြ႕ၾကံဳရသည့္ျပသာနာမ်ားအနက္မွ တစ္ခုပင္ျဖစ္ပါသည္။ 

အက်ဥ္း ေထာင္လက္စြဲ၊ ပုဒ္မ ၇၈၄ (၃) အရ ေထာင္၀င္စာလာေတြ႕စဥ္တြင္ 

ႏိုင္ငံေရးအေၾကာင္းေျပာဆုိျခင္းကုိ တားျမစ္ထားပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးအေၾကာင္းျပ 

ခ်က္မ်ားအရ ဖမ္းဆီးခံရသူမ်ားအတြက္ ၊ ဥပမာ -  ဒီမိုကေရစီ အတြက္ 

တုိက္ပြဲ၀င္ေနသူမ်ား (သုိ႔) ႏုိင္ငံေတာ္ကုိ ဆန္က်င္သူမ်ားအတြက္ ထုိကဲ့သုိ႔ 

တားျမစ္မႈသည္ စိတ္ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ဖြယ္ရာ ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႕ရာတြင္ 

အက်ဥ္းသားမ်ားအားလုံးအတြက္ တူညီသည့္ ၾကီးၾကပ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းကုိ 

ခ်မွတ္ထားပါသည္။ အာဏာပိုင္ဟူသည့္ ရပ္တည္ခ်က္ျဖင့္ ေထာင္၀င္စာေတြ႕သူမ်ား၏ 

စကားေျပာဆုိမႈကုိ သက္ဆ္ုိင္မႈမရိွသည့္သူတစ္ဦးဦးက ေစာင့္ၾကည့္ေနျခင္း သည္ 

ဆုိးရြားသည့္၊ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ဖြယ္ရာ ျဖစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။  ပုဂၢလိက 

လြတ္လပ္ခြင့္ကုိ ကန္သတ္ျခင္းသည္ ပံုမွန္ဆက္ဆံေရးကုိ ထိန္းသိမ္းရန္ 

အားထုတ္ရာတြင္ အဟန္အတားတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။  တစ္ခါတစ္ရံတြင္ လူုခႏၶၶၶၶၶာ ကုိယ္ကုိ 

ရွာေဖြျခငး္ႏွင့္ တစ္စုံတစ္ဦး၏ ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားကုိ ရွာေဖြျခင္းကဲ့သုိေသာ အရွက္ရ 

ေစသည့္အျပဳအမူမ်ားကုိ ေရွာင္ၾကဥ္ႏုိင္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္ႏွင့္ သုေတသနအဖြ႕ဲ၀င္မ်ား 

အက်ဥ္း ေထာင္သုိ႔ သြားေရာက္သည့္အခါ မိသားစု၀င္မ်ားစြာသည္ ဂိတ္ေပါက္၀တြင္ 

တန္းစီေစာင့္ဆုိင္းေနျပီး အက်ဥ္းေထာင္၀န္ထမ္းမ်ားက ယင္းတုိႏွင့္ ယင္းတုိ႔၏ 

အိတ္မ်ားကုိ ရွာေဖြေနပါသည္။ အက်ဥ္းသား မ်ား၏ကုိယ္ကို   ရွာေဖြျခငး္သည ္

အက်ဥ္းေထာင္ဘ၀တြင္ လကၡဏာရပ္တစ္ခုျဖစ္ျပီး အဆုိပါ အေလ့ အက်င့္ ကုိ 

မိသားစု၀င္မ်ား လာေရာက္ေတြ႕ဆုံသည့္အခါ အက်ဥ္းသားမ်ား၏ မိသားစု၀င္မ်ား 

ေပၚတြင္ က်င့္သုံး ပါသည္။ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈအစီရင္ခံစာမ်ားအရ ႏိုင္ငံေရး 

အက်ဥ္းသားမ်ား ႏွင့္ ယင္းတုိကုိ လာေရာက္ ေတြ႕ဆုံသူမ်ားအား ေထာင္၀င္စာ 
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ေတြ႕ေနစဥ္အေတာအတြင္း အက်ဥ္းေထာင္၀န္ထမ္းမ်ားက အနီးကပ္ ေစာင့္ၾကည့္ပါ 

သည္။ အက်ဥ္းေထာင္ဂိတ္ေပါက္၀တြင္ စစ္ေဆးျပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ေထာင္၀င္စာ 

ေတြ႕သည့္အခန္းတြင္ ပုဂၢလိကေတြ႕ဆုံေျပာ ဆုိေနမႈမ်ားကုိ အက်ဥ္းေထာင္၀န္ထမ္းက 

နားေထာင္ကာမွတ္စုစာအုပ္တြင္  ေရးမွတ္ပါသည္။ အဆုိပါ ကန္သတ္တင္းၾကပ္ 

မႈမ်ားသည္ ပုဂၢလိက လြတ္လပ္မႈ အခြင့္အေရးကုိ ထိခိုက္ေစပါသည္။ 

တင္းၾကပ္သည့္ေစာင့္ၾကည့္မႈသည္ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္စရာ ေကာင္းျပီး 

ေထာင္၀င္စာေတြ႕ျခငး္ကို ကေမာက္ကမျဖစ္ေစသည္ဟု ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား 

အမ်ားစုက ေျပာဆုိပါသည္။ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္းပင္ Hutton (2016) က 

လုံျခံဳေရးႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္မႈ ျမင့္မားျခင္းသည္ ပုဂၢလိက လြတ္လပ္ခြင္ ့ ကင္းမဲ့ေစျပီး 

ဆက္ဆံေရးမ်ားကုိ ပံ့ပုိးေပးျခင္းထက္ ျပတ္ေတာက္ ေစပါသည္။ Hutton ၏ 

သုံးသပ္မႈအရ အခ်ိဳ႕ေသာအေျခအေနမ်ားတြင္ ေထာင္၀င္စာေတြ႕ျခင္းသည္ 

ေကာင္းမြန္သည့္ ဆက္ဆံေရး ကုိ ထိန္းသိမ္းရန္ ျပန္လွန္အက်ိဳးရိွေစပါသည္။  

အက်ဥ္းသားေဟာင္းတစ္ဦး၏ ဇနီးကုိ သူမ၏ေနအိမ္တြင္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ့ဲရာ သူမက 

ေအာက္ပါ အတုိင္း ရွင္းျပပါသည္။  

“ က်မရ႕ဲ ခင္ပြန္းကုိ သံဇကာၾကားက စကားေျပာတဲ့အခါ အက်ဥ္းေထာင္ 

၀န္ထမ္းေတြက က်မတုိကုိ ၀န္းရံထားျပီး အနီးကပ္ေစာင့္ၾကည့္ပါတယ္။ 

က်မတုိေျပာတာေတြကုိ ေရးမွတ္ပါတယ္။ က်မ စိတ္အေနွာင့္အယွက္ 

ျဖစ္လြန္းလုိ႔ စကားေကာင္းေကာင္းမေျပာႏိုင္ပါဘူး။”  

အဆုိပါျဖစ္ရပ္တြင္ ပုဂၢိဳလ္ေရး ေျပာၾကားမႈမ်ားကုိ အက်ဥ္းေထာင္၀န္ထမ္းမ်ားက 

မွတ္တမ္းတင္ ျခင္းသည ္ ပုဂၢလိကလြတ္လပ္ခြင့္မရိွျခင္းႏွင့္ လာေရာက္ 

ေတြ႕ဆုံသူမ်ားလည္း မိမိကုိယ္မိမိ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ သူမ်ားသဖြယ္ ခံစားမိေစပါသည္။ 

အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ ေထာင္၀င္စာလာေတြ႕သူမ်ားကုိ ႏို္င္ငံေရး အေၾကာင္း 

ေျပာခြင့္မေပးပါ။ အဆုိပါ ခြင့္မျပဳသည့္အေၾကာင္းကုိ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ားစြာတြင္ 

ေဖာ္ျပထား ပါသည္။ တစ္စံုတစ္ဦး၏ ေျပာၾကားမႈကုိ တည္းျဖတ္ျခင္းသည္ 

စစ္မွန္မႈမရိွသည့္ဆက္သြယ္သည့္ပံုစံျဖစ္ျပီး လူႏွစ္ဦးၾကား တင္းမာမႈကုိ 

ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ ဒီမိုကေရစီပုိမိုက်င့္သုံးႏုိင္ေစရန္ႏွင့္ အာဏာရွင္စနစ္ကုိ 

ဆန္က်င္သည့္ အာသီသျပင္းျပသူမ်ားအတြက္ လုပ္ေဆာင္မည္ဟု သႏ ႒ၱန္ခ်ထား 

သည့္အရာကုိ မေျပာ ဆုိႏုိင္ပဲ အဆုိပါအေၾကာင္းအရာအတြက္ အက်ဥ္းက်ခံ 

ေနရသူျဖစ္လွ်င္ ႏွစ္ဆ စိတ္ပ်က္ဖြယ္ျဖစ္လိမ့္မည္ကုိ စဥ္းစားရုံျဖင့္ အလြယ္တကူ 

သိရိွႏုိ္င္ပါသည္။ အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ ယင္းတုိ္၏မိသားစုမ်ားသည္ အခ်ိဳ႕ေသာ 

ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ အဆုိပါတားျမစ္မႈကုိ ျဖိဳဖ်က္သည့္ ဆက္သြယ္မႈနည္းလမ္းမ်ားကုိ 

ၾကံဆၾကပါသည္။ ကိုယ္ အက်ဥ္းေထာင္၀န္ထမ္းမ်ား၏ သံသယမွ ေရွာင္လႊဲႏုိင္ရန ္

ကုိယ္အမူအရာႏွင့္ အရပ္သုံးစကားမ်ားကုိ အသုံး ျပဳပါသည္။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္း 

သားေဟာင္းတစ္ဦးကုိ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။ အေျခအေနက စိတ္ပ်က္ 

ဖြယ္ရာျဖစ္သည္ဟု အက်ဥ္းသားေဟာင္းက ေအာက္ပါအတုိင္း ရွငး္ျပပါသည္။   
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ေတြ႕ေနစဥ္အေတာအတြင္း အက်ဥ္းေထာင္၀န္ထမ္းမ်ားက အနီးကပ္ ေစာင့္ၾကည့္ပါ 

သည္။ အက်ဥ္းေထာင္ဂိတ္ေပါက္၀တြင္ စစ္ေဆးျပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ေထာင္၀င္စာ 

ေတြ႕သည့္အခန္းတြင္ ပုဂၢလိကေတြ႕ဆုံေျပာ ဆုိေနမႈမ်ားကုိ အက်ဥ္းေထာင္၀န္ထမ္းက 

နားေထာင္ကာမွတ္စုစာအုပ္တြင္  ေရးမွတ္ပါသည္။ အဆုိပါ ကန္သတ္တင္းၾကပ္ 

မႈမ်ားသည္ ပုဂၢလိက လြတ္လပ္မႈ အခြင့္အေရးကုိ ထိခိုက္ေစပါသည္။ 

တင္းၾကပ္သည့္ေစာင့္ၾကည့္မႈသည္ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္စရာ ေကာင္းျပီး 

ေထာင္၀င္စာေတြ႕ျခငး္ကို ကေမာက္ကမျဖစ္ေစသည္ဟု ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား 

အမ်ားစုက ေျပာဆုိပါသည္။ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္းပင္ Hutton (2016) က 

လုံျခံဳေရးႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္မႈ ျမင့္မားျခင္းသည္ ပုဂၢလိက လြတ္လပ္ခြင္ ့ ကင္းမဲ့ေစျပီး 

ဆက္ဆံေရးမ်ားကုိ ပံ့ပုိးေပးျခင္းထက္ ျပတ္ေတာက္ ေစပါသည္။ Hutton ၏ 

သုံးသပ္မႈအရ အခ်ိဳ႕ေသာအေျခအေနမ်ားတြင္ ေထာင္၀င္စာေတြ႕ျခင္းသည္ 

ေကာင္းမြန္သည့္ ဆက္ဆံေရး ကုိ ထိန္းသိမ္းရန္ ျပန္လွန္အက်ိဳးရိွေစပါသည္။  

အက်ဥ္းသားေဟာင္းတစ္ဦး၏ ဇနီးကုိ သူမ၏ေနအိမ္တြင္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ့ဲရာ သူမက 

ေအာက္ပါ အတုိင္း ရွင္းျပပါသည္။  

“ က်မရဲ႕ ခင္ပြန္းကုိ သံဇကာၾကားက စကားေျပာတဲ့အခါ အက်ဥ္းေထာင္ 

၀န္ထမ္းေတြက က်မတုိကုိ ၀န္းရံထားျပီး အနီးကပ္ေစာင့္ၾကည့္ပါတယ္။ 

က်မတုိေျပာတာေတြကုိ ေရးမွတ္ပါတယ္။ က်မ စိတ္အေနွာင့္အယွက္ 

ျဖစ္လြန္းလုိ႔ စကားေကာင္းေကာင္းမေျပာႏိုင္ပါဘူး။”  

အဆုိပါျဖစ္ရပ္တြင္ ပုဂၢိဳလ္ေရး ေျပာၾကားမႈမ်ားကုိ အက်ဥ္းေထာင္၀န္ထမ္းမ်ားက 

မွတ္တမ္းတင္ ျခင္းသည ္ ပုဂၢလိကလြတ္လပ္ခြင့္မရိွျခင္းႏွင့္ လာေရာက္ 

ေတြ႕ဆုံသူမ်ားလည္း မိမိကုိယ္မိမိ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ သူမ်ားသဖြယ္ ခံစားမိေစပါသည္။ 

အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ ေထာင္၀င္စာလာေတြ႕သူမ်ားကုိ ႏို္င္ငံေရး အေၾကာင္း 

ေျပာခြင့္မေပးပါ။ အဆုိပါ ခြင့္မျပဳသည့္အေၾကာင္းကုိ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ားစြာတြင္ 

ေဖာ္ျပထား ပါသည္။ တစ္စံုတစ္ဦး၏ ေျပာၾကားမႈကုိ တည္းျဖတ္ျခင္းသည္ 

စစ္မွန္မႈမရိွသည့္ဆက္သြယ္သည့္ပံုစံျဖစ္ျပီး လူႏွစ္ဦးၾကား တင္းမာမႈကုိ 

ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ ဒီမိုကေရစီပုိမိုက်င့္သုံးႏုိင္ေစရန္ႏွင့္ အာဏာရွင္စနစ္ကုိ 

ဆန္က်င္သည့္ အာသီသျပင္းျပသူမ်ားအတြက္ လုပ္ေဆာင္မည္ဟု သႏ ႒ၱန္ခ်ထား 

သည့္အရာကုိ မေျပာ ဆုိႏုိင္ပဲ အဆုိပါအေၾကာင္းအရာအတြက္ အက်ဥ္းက်ခံ 

ေနရသူျဖစ္လွ်င္ ႏွစ္ဆ စိတ္ပ်က္ဖြယ္ျဖစ္လိမ့္မည္ကုိ စဥ္းစားရုံျဖင့္ အလြယ္တကူ 

သိရိွႏုိ္င္ပါသည္။ အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ ယင္းတုိ္၏မိသားစုမ်ားသည္ အခ်ိဳ႕ေသာ 

ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ အဆုိပါတားျမစ္မႈကုိ ျဖိဳဖ်က္သည့္ ဆက္သြယ္မႈနည္းလမ္းမ်ားကုိ 

ၾကံဆၾကပါသည္။ ကိုယ္ အက်ဥ္းေထာင္၀န္ထမ္းမ်ား၏ သံသယမွ ေရွာင္လႊဲႏုိင္ရန ္

ကုိယ္အမူအရာႏွင့္ အရပ္သုံးစကားမ်ားကုိ အသုံး ျပဳပါသည္။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္း 

သားေဟာင္းတစ္ဦးကုိ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။ အေျခအေနက စိတ္ပ်က္ 

ဖြယ္ရာျဖစ္သည္ဟု အက်ဥ္းသားေဟာင္းက ေအာက္ပါအတုိင္း ရွငး္ျပပါသည္။   
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“ေထာင္၀င္စာလာေတြ႕တာက 

က်ေနာ့္အတြက္အရမ္းအေရးၾကီးပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ 

အက်ဥ္းေထာင္၀န္ထမ္းေတြက က်ေနာ္နဲ႔        

က်ေနာ့္ညီမေျပာတာေတြကုိ ေစာင့္ၾကည့္ ေနတာ၊ 

မွတ္တမ္းယူေနတာ၊ မွတ္စုလုိက္ေနတာ ေတြ႕ရေတာ့ အရမ္း 

စိတ္အေႏွာင္ ့အယွက္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ 

က်ေနာ့္ကက်ေနာ့္ညီမန႕ဲစကားေျပာရင္ အရပ္သုံး စကားေျပာေတာ့ 

အက်ဥ္းေထာင္၀န္ထမ္းေတြက က်ေတာ္တုိ႔ ဘာေျပာေနလဲ 

မသိေတာ့ ဘူးေပါ့။ ” 

အဆုိပါေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ မွတ္တမ္းယူျခင္းသည္ ေထာင္က်ေနသူအက်ဥ္းသားႏွင့္ 

လာေရာက္ ေတြ႕ဆုံသူတုိၾကားရွိ ေလးနက္တည္ၿငိမ္ေသာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ 

ဆက္ဆံေရးကုိ ေရရွည္တည္တံ့ေစသည့္ အခြင့္အလမ္းကုုိ ျငင္းဆုိပါသည္။   

နိဂံုး (သုံးသပ္ေကာက္ခ်က္ခ်ျခင္း)  

ယခုေလ့လာမႈမွ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားသည္ Moran (2013) ၊ Foster 

(2017) ႏွင့ ္ Hutton (2016) တုိေရးသားထားသည့္ ေဆာင္းပါးသုံးပုဒ္ႏွင့ ္

ကုိက္ညီမႈရိွျပီး ေထာင္၀င္စာေတြ႕ျခင္း၏ အရည္အေသြးအေပၚ သက္ေရာက္မႈရိွသည့္ 

အဓိက အခ်က္သံုးခု၏ အေရးပါမႈကုိ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ 

အက်ဥ္းသားမ်ားကုိ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံသူမ်ား၏ ရွဳေထာင့္ အျမင္မ်ားကုိ 

ေဖာ္ျပရာတြင ္ ေနရာ၊ အခ်ိန္္ႏွင့္ ပုဂၢလိက လြတ္လပ္ခြင့္တုိကုိ အဓိကအခ်က္မ်ားအျဖစ္ 

ေဖာ္ျပထား ပါသည္။ ေထာင္၀င္စာေတြ႕ျခင္းကုိ ဆက္ဆံေရးကုိ ထိန္းသိမ္းသည့္ 

နည္းလမ္းတစ္ခုအျဖစ္ တန္ဖိုး သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာႏွင့ ္

စိတ္ခံစားမႈပိုင္းဆုိင္ရာ ႏွင့္ ေငြေရးေၾကးေရးမ်ား ဆုံးရႈံးသည္အျဖစ္ရွိေနပါသည္။  

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ားအရ ျမန္မာႏ္ိုင္ငံတြင္ ေထာင္၀င္စာေတြ႕သည့္ 

ေနရာမ်ားသည္ သင္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ္ ပတ္၀န္က်င္းေကာင္းတစ္ခုမဟုတ္ေခ်၊ 

အခ်ိန္မလုံေလာက္ပါ၊ ပုဂၢလိက လြတ္လပ္ခြင့္ကို ပံုမွန္ခ်ိဳးေဖာက္ခံေနရပါသည္။ 

ေ၀းလံသည့္ ေနရာမ်ားမွ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားသုိ႔ နာရီေပါင္းမ်ားစြာၾကာ ခရီးႏွင္ျပီး 

ေရာက္ရိွလာသည့္အခါ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံသူမ်ားသည္ မိသားစု၀င္မ်ားႏွင့္ 

မိနစ္အနည္းငယ္သာ ေတြ႕ဆုံခြင့္ရျပီး၊ ရံဖန္္ရံခါတြင္ လူမ်ားျဖင့္ ျပည့္ၾကပ္ေနျပီး 

ေစာင့္ၾကည့္ခံရျခင္းလည္း ရိွပါသည္။ အဆုိပါ အေျခအေနမ်ားက ေဖာ္ျပသည့္ ပုဂၢလိက 

လြတ္လပ္ခြင့္မရွိျခင္းႏွင့ ္ အက်ဥ္းေထာင္ ၾကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈဟူသည့္ေခါင္းစဥ္ 

ေအာက္တြင္ ထည့္သြငး္ထားမႈတုိသည္ အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံသူမ်ား 

၏ ရုပ္ပုိင္းဆိုင္ရာႏွင့္ စိတ္က်န္းမာေရးအေပၚ အပ်က္သေဘာေဆာင္သည့္ 

တန္ျပန္သက္ေရာက္မႈကုိ ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ ေတြ႕ဆုံသည့္အခန္းမ်ား၏ 

အက်ယ္အ၀န္း၊ ေတြ႕ဆုံခ်ိန္တြင္ ေစာင့္ၾကည့္ကန္႕သတ္ခံရသည္ အေျခအေနမ်ား 

သည္ အက်ဥ္းေထာင္သုိ႔ လာေရာက္ ေတြ႕ဆုံမႈမ်ား၏ ေထာင္၀င္စာအရည္အေသြး 
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“ေထာင္၀င္စာလာေတြ႕တာက 

က်ေနာ့္အတြက္အရမ္းအေရးၾကီးပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ 

အက်ဥ္းေထာင္၀န္ထမ္းေတြက က်ေနာ္နဲ႔        

က်ေနာ့္ညီမေျပာတာေတြကုိ ေစာင့္ၾကည့္ ေနတာ၊ 

မွတ္တမ္းယူေနတာ၊ မွတ္စုလုိက္ေနတာ ေတြ႕ရေတာ့ အရမ္း 

စိတ္အေႏွာင္ ့အယွက္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ 

က်ေနာ့္ကက်ေနာ့္ညီမန႕ဲစကားေျပာရင္ အရပ္သုံး စကားေျပာေတာ့ 

အက်ဥ္းေထာင္၀န္ထမ္းေတြက က်ေတာ္တုိ႔ ဘာေျပာေနလဲ 

မသိေတာ့ ဘူးေပါ့။ ” 

အဆုိပါေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ မွတ္တမ္းယူျခင္းသည္ ေထာင္က်ေနသူအက်ဥ္းသားႏွင့္ 

လာေရာက္ ေတြ႕ဆုံသူတုိၾကားရွိ ေလးနက္တည္ၿငိမ္ေသာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ 

ဆက္ဆံေရးကုိ ေရရွည္တည္တံ့ေစသည့္ အခြင့္အလမ္းကုုိ ျငင္းဆုိပါသည္။   

နိဂံုး (သုံးသပ္ေကာက္ခ်က္ခ်ျခင္း)  

ယခုေလ့လာမႈမွ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားသည္ Moran (2013) ၊ Foster 

(2017) ႏွင့ ္ Hutton (2016) တုိေရးသားထားသည့္ ေဆာင္းပါးသုံးပုဒ္ႏွင့ ္

ကုိက္ညီမႈရိွျပီး ေထာင္၀င္စာေတြ႕ျခင္း၏ အရည္အေသြးအေပၚ သက္ေရာက္မႈရိွသည့္ 

အဓိက အခ်က္သံုးခု၏ အေရးပါမႈကုိ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ 

အက်ဥ္းသားမ်ားကုိ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံသူမ်ား၏ ရွဳေထာင့္ အျမင္မ်ားကုိ 

ေဖာ္ျပရာတြင ္ ေနရာ၊ အခ်ိန္္ႏွင့္ ပုဂၢလိက လြတ္လပ္ခြင့္တုိကုိ အဓိကအခ်က္မ်ားအျဖစ္ 

ေဖာ္ျပထား ပါသည္။ ေထာင္၀င္စာေတြ႕ျခင္းကုိ ဆက္ဆံေရးကုိ ထိန္းသိမ္းသည့္ 

နည္းလမ္းတစ္ခုအျဖစ္ တန္ဖိုး သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာႏွင့ ္

စိတ္ခံစားမႈပိုင္းဆုိင္ရာ ႏွင့္ ေငြေရးေၾကးေရးမ်ား ဆုံးရႈံးသည္အျဖစ္ရွိေနပါသည္။  

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ားအရ ျမန္မာႏ္ိုင္ငံတြင္ ေထာင္၀င္စာေတြ႕သည့္ 

ေနရာမ်ားသည္ သင္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ္ ပတ္၀န္က်င္းေကာင္းတစ္ခုမဟုတ္ေခ်၊ 

အခ်ိန္မလုံေလာက္ပါ၊ ပုဂၢလိက လြတ္လပ္ခြင့္ကို ပံုမွန္ခ်ိဳးေဖာက္ခံေနရပါသည္။ 

ေ၀းလံသည့္ ေနရာမ်ားမွ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားသုိ႔ နာရီေပါင္းမ်ားစြာၾကာ ခရီးႏွင္ျပီး 

ေရာက္ရိွလာသည့္အခါ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံသူမ်ားသည္ မိသားစု၀င္မ်ားႏွင့္ 

မိနစ္အနည္းငယ္သာ ေတြ႕ဆုံခြင့္ရျပီး၊ ရံဖန္္ရံခါတြင္ လူမ်ားျဖင့္ ျပည့္ၾကပ္ေနျပီး 

ေစာင့္ၾကည့္ခံရျခင္းလည္း ရိွပါသည္။ အဆုိပါ အေျခအေနမ်ားက ေဖာ္ျပသည့္ ပုဂၢလိက 

လြတ္လပ္ခြင့္မရွိျခင္းႏွင့ ္ အက်ဥ္းေထာင္ ၾကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈဟူသည့္ေခါင္းစဥ္ 

ေအာက္တြင္ ထည့္သြငး္ထားမႈတုိသည္ အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံသူမ်ား 

၏ ရုပ္ပုိင္းဆိုင္ရာႏွင့္ စိတ္က်န္းမာေရးအေပၚ အပ်က္သေဘာေဆာင္သည့္ 

တန္ျပန္သက္ေရာက္မႈကုိ ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ ေတြ႕ဆုံသည့္အခန္းမ်ား၏ 

အက်ယ္အ၀န္း၊ ေတြ႕ဆုံခ်ိန္တြင္ ေစာင့္ၾကည့္ကန္႕သတ္ခံရသည္ အေျခအေနမ်ား 

သည္ အက်ဥ္းေထာင္သုိ႔ လာေရာက္ ေတြ႕ဆုံမႈမ်ား၏ ေထာင္၀င္စာအရည္အေသြး 
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အေပၚ သက္ေရာက္သည့္အခ်က္မ်ားျဖစ္သည္မွာ ထင္ရွားျပီး ဆက္ဆံေရး 

ေကာင္းမြန္ေစရန္ (သုိ႔) ဆက္ဆံေရးပ်က္ျပားေစရန္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္ ့

အဓိကအခ်က္မ်ားျဖစ္ပါ သည္။ 

အက်ဥ္းေထာင္မ်ားသည္ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံမႈမ်ားအတြက ္ အခြင့္အလမး္မ်ား 

ေပးၾကေသာ္လည္း မတူညီသည့္အေျခအေနအမ်ိဳးမ်ိဳးေအာက္တြင္ မိသားစုမ်ားပုံမွန္ 

လာေရာက္ေတြ႕ဆုံရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သိုရာတြင္ အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ ယင္းတုိ႔၏ 

မိသားစု၀င္မ်ားၾကား ေကာင္းမြန္သည္ ့ ဆက္ဆံေရးကုိ ထိန္းသိမ္းရာတြင္ ပံ့ပုိးကူည ီ

ေပးရန္ႏွင့္ အေလ်ာ့အတင္းပိုမုိေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္၊ အက်ဥ္းက်ေနသူမ်ားႏွင့္ 

မိသားစု၀င္ မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးအဆင္ေျပေစရန္ ႏွင္ ့ ေကာင္းမြန္ေသာ္ 

ပတ္၀န္းက်င္ဖန္တီးေပးရန္ ေထာင္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ႏွင့္ ဥပေဒမ်ား ခ်မွတ္ျခင္း 

အားျဖင့္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခအက်ိဳးဆက္ မ်ားကုိ တန္ျပန္ႏုိင္ေစရန္လက္ေတြ႕ ပုိမို 

လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။  

ယခုသုေတတနစာတမ္းသုံးသပ္မႈ၏ သြယ္၀ိုက္ေဖာ္ျပခ်က္တစ္ရပ္မွာ အာဏာပုိင္မ်ား  

အေနျဖင့္ အက်ဥ္း သားမ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္ ေထာင္မွ ၾကဳိတင္၍ ေနရာ 

အခ်ိန္ ေထာင္၀င္စာေတြ႕ဆံုျခင္းမ်ားကုိ လူမႈဘ၀ထဲတစ္ဖန္ ျပန္၀င္ေရာက္ႏိုင္အတြက္ 

ေထာπင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားတြင္ျပင္ခ်င္ေသာ္စိတ္ဆႏၵျပင္းျပစြာရွိရမည္ျဖစ္ပါသည္။

အက်ဥ္းက်ၿပီးေသာ္ သူမ်ားေထာင္ကျပန္ထြက္လာသည္ အခါေတြ႕ၾကဳံရသည္ 

အခက္အခဲမ်ားကုိ နားထာင္ၿပီး အဆုိပါ ေတြ႕ၾကဳံရသည္ျပသာနာမ်ားကုိ လုပ္ေနဆဲ 

အက်ဥ္းေထာင္းျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစား ေကာင္းမြန္တုိးတက္ 

စြာလုပ္ေဆာင္ရပါမည္။ယင္းတုိ႔၏ ရွဳျမင္႐ူုေထာင့္မ်ားကုိ အက်ဥ္းက်ေနသူမ်ား၏ 

အေထြေထြ တိုးတက္ေကာင္းမြန္မႈ ျမင့္မားေစေရးအတြက္ အထူးအေလး 

ေပးစဥ္းစားရမည္ဟု ကၽြႏု္ပ္တုိယုံၾကည္ပါသည္။ နိဂံုးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ား 

သုိေထာင္၀င္စာေတြ႕ သည့္ေနရာမ်ား၊ ေတြ႕ဆုံခြင့္ေပးသည့္အခ်ိန္မ်ားႏွင့္ 

အေႏွာင့္အယွက္ေပးသည့္ ေစာင့္ၾကည့္မႈႏွင့ ္ ၾကီးၾကပ္ဟန္တားမႈမရွိဘဲ ပုဂၢလိက 

လြတ္လပ္မႈကုိခြင့္ျပဳေပးျခင္းဟူသည့္ အခ်က္မ်ားအေပၚမူတည္ကာ အက်ဥ္းေထာင္မ်ား 

သုိသြားေရာက္ေတြ႕ဆုံျခင္း၏ အရည္အေသြးကုိ မ်ားစြာ အထူးအေလးအနက္အေလး 

ေပးေဆာင္ရြက္ရသင့္ပါသည္ဟု တုိက္တြန္းပါသည္။   

 

 

ရည္ညႊန္းကုိးကားခ်က္မ်ား 
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အေပၚ သက္ေရာက္သည့္အခ်က္မ်ားျဖစ္သည္မွာ ထင္ရွားျပီး ဆက္ဆံေရး 

ေကာင္းမြန္ေစရန္ (သုိ႔) ဆက္ဆံေရးပ်က္ျပားေစရန္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္ ့

အဓိကအခ်က္မ်ားျဖစ္ပါ သည္။ 

အက်ဥ္းေထာင္မ်ားသည္ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံမႈမ်ားအတြက ္ အခြင့္အလမး္မ်ား 

ေပးၾကေသာ္လည္း မတူညီသည့္အေျခအေနအမ်ိဳးမ်ိဳးေအာက္တြင္ မိသားစုမ်ားပုံမွန္ 

လာေရာက္ေတြ႕ဆုံရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သိုရာတြင္ အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ ယင္းတုိ႔၏ 

မိသားစု၀င္မ်ားၾကား ေကာင္းမြန္သည္ ့ ဆက္ဆံေရးကုိ ထိန္းသိမ္းရာတြင္ ပံ့ပုိးကူည ီ

ေပးရန္ႏွင့္ အေလ်ာ့အတင္းပိုမုိေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္၊ အက်ဥ္းက်ေနသူမ်ားႏွင့္ 

မိသားစု၀င္ မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးအဆင္ေျပေစရန္ ႏွင္ ့ ေကာင္းမြန္ေသာ္ 

ပတ္၀န္းက်င္ဖန္တီးေပးရန္ ေထာင္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ႏွင့္ ဥပေဒမ်ား ခ်မွတ္ျခင္း 

အားျဖင့္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခအက်ိဳးဆက္ မ်ားကုိ တန္ျပန္ႏုိင္ေစရန္လက္ေတြ႕ ပုိမို 

လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။  

ယခုသုေတတနစာတမ္းသုံးသပ္မႈ၏ သြယ္၀ိုက္ေဖာ္ျပခ်က္တစ္ရပ္မွာ အာဏာပုိင္မ်ား  

အေနျဖင့္ အက်ဥ္း သားမ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္ ေထာင္မွ ၾကဳိတင္၍ ေနရာ 

အခ်ိန္ ေထာင္၀င္စာေတြ႕ဆံုျခင္းမ်ားကုိ လူမႈဘ၀ထဲတစ္ဖန္ ျပန္၀င္ေရာက္ႏိုင္အတြက္ 

ေထာπင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားတြင္ျပင္ခ်င္ေသာ္စိတ္ဆႏၵျပင္းျပစြာရွိရမည္ျဖစ္ပါသည္။

အက်ဥ္းက်ၿပီးေသာ္ သူမ်ားေထာင္ကျပန္ထြက္လာသည္ အခါေတြ႕ၾကဳံရသည္ 

အခက္အခဲမ်ားကုိ နားထာင္ၿပီး အဆုိပါ ေတြ႕ၾကဳံရသည္ျပသာနာမ်ားကုိ လုပ္ေနဆဲ 

အက်ဥ္းေထာင္းျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစား ေကာင္းမြန္တုိးတက္ 

စြာလုပ္ေဆာင္ရပါမည္။ယင္းတုိ႔၏ ရွဳျမင္႐ူုေထာင့္မ်ားကုိ အက်ဥ္းက်ေနသူမ်ား၏ 

အေထြေထြ တိုးတက္ေကာင္းမြန္မႈ ျမင့္မားေစေရးအတြက္ အထူးအေလး 

ေပးစဥ္းစားရမည္ဟု ကၽြႏု္ပ္တုိယုံၾကည္ပါသည္။ နိဂံုးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ား 

သုိေထာင္၀င္စာေတြ႕ သည့္ေနရာမ်ား၊ ေတြ႕ဆုံခြင့္ေပးသည့္အခ်ိန္မ်ားႏွင့္ 

အေႏွာင့္အယွက္ေပးသည့္ ေစာင့္ၾကည့္မႈႏွင့ ္ ၾကီးၾကပ္ဟန္တားမႈမရွိဘဲ ပုဂၢလိက 

လြတ္လပ္မႈကုိခြင့္ျပဳေပးျခင္းဟူသည့္ အခ်က္မ်ားအေပၚမူတည္ကာ အက်ဥ္းေထာင္မ်ား 

သုိသြားေရာက္ေတြ႕ဆုံျခင္း၏ အရည္အေသြးကုိ မ်ားစြာ အထူးအေလးအနက္အေလး 

ေပးေဆာင္ရြက္ရသင့္ပါသည္ဟု တုိက္တြန္းပါသည္။   

 

 

ရည္ညႊန္းကုိးကားခ်က္မ်ား 
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အက်ဥ္းသားမ်ား၏ ေထာင္ျပင္ပေလာကသုိ႕ ဆက္သြယ္ခြင့္။ ေထာင္ဝင္စာ 

ေတြ႕ဆုံျခင္းအား မညီမွ်စြာ ခြင့္ျပဳဳျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေလ့လာခ်က္ 

ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္ 

မိသားစုမ်ား ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံျခင္းသည္ မိသားစုဆက္ဆံေရးကုိ ထိန္းသိမ္းရန္၊ 
အက်ဥ္းက်ေနသူမ်ား၏ ထပ္ခါထပ္ခါ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္လိုစိတ္ကုိ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္ 
အက်ဥ္းက်ေနသူမ်ားအေနျဖင့္ လူမႈအသုိင္းအဝုိင္းသုိ႕ ျပန္လည္ ဝင္ဆန္႕ႏုိင္ေရး 
ေထာက္ပံ့ေပးရန္တုိ႕အတြက္ အလြန္အေရးပါေၾကာင္းကုိ ေကာင္းစြာ 
မွတ္တမ္းတင္ထားၾကၿပီး ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံခြင္ ့
အခြင့္အေရးမ်ားသည္ မမွ်တစြာ ခြင့္ျပဳထားျခင္း ျဖစ္ဟန္တူသည္ ဆုိေသာ အခ်က္ကုိ 
ယခုေလ့လာမႈတြင္ စတင္ေဆြးေႏြး၍ ဤစာတမ္းသည္ မိသားစုဝင္မ်ား 
ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အက်ဥ္းက်ေနသူမ်ားအတြက္ 
အဘယ္ေၾကာင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ား ျဖစ္ေပၚေနရသနည္းဟူေသာ အခ်က္ကုိ 
စံုစမ္းစစ္ေဆးထားသည္။ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံခြင့္မ်ားသည္ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံသူ၏ 
ေငြေပးကမ္းႏုိင္မႈ (လာဘ္ထုိးႏိုင္မႈ) အေပၚ မူတည္သည္ဟူေသာ ရိုးရွင္းသည့္ 
ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ ဆန္က်င္စြာပင ္ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံျခင္းဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားမွာ 
ပိုမိုရႈပ္ေထြးေနသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ဤစာတမ္းသည္ ေထာင္ဒဏ္က်ခံရသည့္ကာလ၏ 
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ လႊမ္းမုိးမႈမ်ား၊ အက်ဥ္းက်ေနသူ/လာေရာက္ေတြ႕ဆုံသူ၏ 
ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးႏိုင္စြမ္း ႏွင့္ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံျခင္းဆုိင္ရာ အေျခအေန 
အမ်ိဳးမ်ိဳးတုိေျပာင္းလဲရာတြင္ အေရးပါသည့္ အခ်က္တစ္ခုဟု နားလည္ထားေသာ 
ေထာင္ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးအေျခအေနတုိ႕ကုိ ေလ့လာေဖာ္ထုတ္ထားပါသည္။ 
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အက်ဥ္းသားမ်ား၏ ေထာင္ျပင္ပေလာကသုိ႕ ဆက္သြယ္ခြင့္။ ေထာင္ဝင္စာ 

ေတြ႕ဆုံျခင္းအား မညီမွ်စြာ ခြင့္ျပဳဳျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေလ့လာခ်က္ 

ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္ 

မိသားစုမ်ား ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံျခင္းသည္ မိသားစုဆက္ဆံေရးကုိ ထိန္းသိမ္းရန္၊ 
အက်ဥ္းက်ေနသူမ်ား၏ ထပ္ခါထပ္ခါ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္လိုစိတ္ကုိ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္ 
အက်ဥ္းက်ေနသူမ်ားအေနျဖင့္ လူမႈအသုိင္းအဝုိင္းသုိ႕ ျပန္လည္ ဝင္ဆန္႕ႏုိင္ေရး 
ေထာက္ပံ့ေပးရန္တုိ႕အတြက္ အလြန္အေရးပါေၾကာင္းကုိ ေကာင္းစြာ 
မွတ္တမ္းတင္ထားၾကၿပီး ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံခြင္ ့
အခြင့္အေရးမ်ားသည္ မမွ်တစြာ ခြင့္ျပဳထားျခင္း ျဖစ္ဟန္တူသည္ ဆုိေသာ အခ်က္ကုိ 
ယခုေလ့လာမႈတြင္ စတင္ေဆြးေႏြး၍ ဤစာတမ္းသည္ မိသားစုဝင္မ်ား 
ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အက်ဥ္းက်ေနသူမ်ားအတြက္ 
အဘယ္ေၾကာင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ား ျဖစ္ေပၚေနရသနည္းဟူေသာ အခ်က္ကုိ 
စံုစမ္းစစ္ေဆးထားသည္။ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံခြင့္မ်ားသည္ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံသူ၏ 
ေငြေပးကမ္းႏုိင္မႈ (လာဘ္ထုိးႏိုင္မႈ) အေပၚ မူတည္သည္ဟူေသာ ရိုးရွင္းသည့္ 
ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ ဆန္က်င္စြာပင ္ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံျခင္းဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားမွာ 
ပိုမိုရႈပ္ေထြးေနသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ဤစာတမ္းသည္ ေထာင္ဒဏ္က်ခံရသည့္ကာလ၏ 
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ လႊမ္းမုိးမႈမ်ား၊ အက်ဥ္းက်ေနသူ/လာေရာက္ေတြ႕ဆုံသူ၏ 
ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးႏိုင္စြမ္း ႏွင့္ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံျခင္းဆုိင္ရာ အေျခအေန 
အမ်ိဳးမ်ိဳးတုိေျပာင္းလဲရာတြင္ အေရးပါသည့္ အခ်က္တစ္ခုဟု နားလည္ထားေသာ 
ေထာင္ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးအေျခအေနတုိ႕ကုိ ေလ့လာေဖာ္ထုတ္ထားပါသည္။ 
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နိဒါန္း 

ဤေဆာင္းပါးသည္ အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ၎တုိ႕၏ မိသားစုဝင္မ်ားထံမွ 
ရရိွေသာ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားႏွင့္ ရဘဲက္စခန္းမ်ားသုိ႕ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံျခင္းဆုိင္ရာ 
အခ်က္အလက္္မ်ားအေၾကာင္း ျဖစ္ပါသည္။ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံျခင္းမ်ားကုိ မညီမွ်စြာ 
ခြင့္ျပဳထားျခင္း ေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕အက်ဥ္းသားမ်ားမွာ အျခားသူမ်ားထက္ 
ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံခြင္ ့ အႀကိမ္ေရ ပိုမိုမ်ားျပားေနၿပီး အခ်ိဳ႕အက်ဥ္းသားမ်ားမွာ 
အျခားသူမ်ားထက္ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံခ်ိန္ ပိုမုိၾကာျမင့္သည္ကုိ အခ်က္အလက္ 
မ်ားက ျပသေနသည္။ အက်ဥ္းေထာင္လက္စြဲ (၁၈၉၄)41တြင္ ေထာင္ဝင္စာ 
ေတြ႕ဆုံသည့္ ၾကာခ်ိန္ အတိအက်ကုိ တိက်ျပတ္သားစြာ ေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိေပ။ 
ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံသည့္ ၾကာခ်ိန္ကို ပိုတိုးေပးရန္အတြက္ ေထာင္ပုိင္တြင္ 
စိတ္တုိင္းက်ဆုံးျဖတ္ႏိုင္သည့္ အာဏာ ရိွသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ 
ေထာင္ဝင္စာ ေတြ႕ဆုံခ်ိန္မ်ားသည္ ဥပမာအားျဖင့္ ၁၅မိနစ္မွ တစ္နာရီအၾကား 
အမ်ိဳးမ်ိဳး ေျပာင္းလဲႏိုင္ၿပီး ရဘဲက္စခန္းမ်ား၌ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံခ်ိန္သည္ 
၂၄နာရီထက္ ပိုမိုၾကာျမင့္ႏုိင္သည္။ (ကြင္းဆင္း လူေတြ႕ေမးျမန္းခ်က္အရ)။ 
ဤေဆာင္းပါးသည္ ထုိကဲ့သုိ႕ေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ ျဖစ္ေပၚေစသည့္ 
အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေလ့လာဆန္းစစ္ထားသည္။ ထုိသုိ႕ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းျဖင့္ 
တရားဝင္ က်င့္သုံးလုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားကုိသာမကတရားမဝင္ က်င့္သုံးလုပ္ေဆာင္မႈ 
မ်ားကုိပါ ေလ့လာဆန္းစစ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ တရားဝင္ က်င့္သုံးလုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားသည္ 
တရားဝင္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ အက်ဥ္းေထာင္လက္စြဲတုိ႕အတုိင္း လိုက္နာက်င့္သုံး 
ေလ့ရိၿွပီး တရားမဝင္ က်င့္သုံးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ေထာင္ပုိင္၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား 
အေပၚတြင္သာ အေျခခံေလ့ရိွရာ ေထာင္ပုိင္နွင္႔ အက်ဥ္းသားမ်ားအၾကား ညိွႏိႈင္းမႈမ်ား 
အေပၚတြင္ အေျခခံ က်င့္သုံးေလ့ရိွၾကသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ မိသားစုဝင္မ်ားက ၎တုိ႕၏ 
ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ားအား ေထာင္ဝင္စာလာေရာက္ေတြ႕ဆုံသည့္ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားမွာ 

                                           
41 ျမန္မာ့အက်ဥ္းေထာင္လက္စြဲ (၁၈၉၄ခုႏွစ္) ပုဒ္မ ၇၈၄ (၅) သာမန္အားျဖင့္ ဧည့္ေတြ႕ခ်ိန္တစ္ခ်ိန္လွ်င္ မိနစ္ ၂၀ထက္ 
မေက်ာ္လြန္ရ။ သို႕ေသာ္ ေထာင္ပုိင္၏ဆႏၵဆုံးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ တုိးျမွင့္ခြင့္ျပဳႏိုင္သည္။ 

အက်ဥ္းေထာင္တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု ကြျဲပားျခားနားလ်က္ ရွိသည္။ အခ်ိဳ႕အက်ဥ္းသား 
မ်ားက ၎တုိ႕၏ မိသားစုဝင္မ်ားအား လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားက ခြင့္ျပဳထားသည့္ 
သတ္မွတ္ခ်ိန္အတုိင္းသာ ေတြ႕ဆုံခြင့္ရစဥ္တြင္ အခ်ိဳ႕အက်ဥ္းသားမ်ားက ေထာင္ဝင္စာ 
ေတြ႕ဆုံျခင္းဆုိင္ရာ အထူးအခြင့္အေရးမ်ားကုိ ရရိွၾကသည္။ ေထာင္ဝင္စာ 
ေတြ႕ဆုံျခင္းဆုိင္ရာ အထူးအခြင့္အေရးမ်ားတြင္ သာမန္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းက 
ခြင့္ျပဳထားခ်ိန္ထက္ ပုိမိုၾကာျမင့္စြာ ေတြ႕ဆုံခြင့္ႏွင္ ့မိသားစုေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံရာတြင္ 
သီးျခားအခန္းျဖင့္ ေတြ႕ဆုံခြင့္ျပဳျခင္းတုိ႕ ပါဝင္ႏိုင္သည္။ ထုိအခ်က္ကုိ အေျခခံ၍ 
ေတြ႕ဆုံျခင္းမ်ားဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားမွာ ရႈပ္ေထြးလွေၾကာင္း ဤေဆာင္းပါးတြင္ 
ျပန္လည္ေထာက္ျပ ေဆြးေႏြးထားပါသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ဤစာတမ္းသည္ 
ေထာင္ဒဏ္က်ခံရသည့္ကာလ၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ လႊမ္းမိုးမႈမ်ား၊ 
အက်ဥ္းက်ေနသူ/လာေရာက္ေတြ႕ဆုံသူ၏ ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးႏိုင္စြမ္း ႏွင့္ 
ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံျခင္းဆုိင္ရာ အေျခအေနအမ်ိဳးမ်ိဳးတုိေျပာင္းလဲရာတြင္ အေရးပါ 
သည့္ အခ်က္တစ္ခုဟု နားလည္ထားေသာ ေထာင္ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး 
အေျခအေနတုိ႕ကုိ ေလ့လာေဖာ္ထုတ္ထားပါသည္။ ဤစာတမ္းကုိ ေနာက္ခံအေၾကာင္း 
အရာႏွင့္ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ၏ အေရးပါပုံ မိတ္ဆက္က႑၊ အယူအဆဆုိင္ရာ 
မူေဘာင္အတြက္ သက္ဆုိင္ရာ မွီျငမ္းစာေပစာတမ္းမ်ားႏွင့္  သာဓကမ်ားႏွင့္ 
ရွာေဖြေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားဟူ၍ အပုိင္းသုံးပုိင္း ခြဲျခားထားပါသည္။ 

 

 

ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ မိသားစုဆက္ဆံေရး သေဘာတရား 

ျမန္မာႏ္ုိင္ငံသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသတြင္ တညရ္ိွေသာ ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး 
အေနာက္ဘက္တြင္ အိႏၵိယႏုိင္ငံႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွႏိုင္ငံံ၊ ေျမာက္ဘက္တြင္ 
တရုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ အေရွ႕ဘက္တြင္ လာအုိႏိုင္ငံႏွင့္ ထုိင္းႏို္င္ငံတုိ႕ တည္ရိွသည္။ 
တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုေပါင္းမ်ားစြာ ေနထုိင္ၾကၿပီး ဘာသာစကားႏွင့္ ကုိးကြယ္ယံၾုကည္မႈ 
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နိဒါန္း 

ဤေဆာင္းပါးသည္ အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ၎တုိ႕၏ မိသားစုဝင္မ်ားထံမွ 
ရရိွေသာ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားႏွင့္ ရဘဲက္စခန္းမ်ားသုိ႕ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံျခင္းဆုိင္ရာ 
အခ်က္အလက္္မ်ားအေၾကာင္း ျဖစ္ပါသည္။ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံျခင္းမ်ားကုိ မညီမွ်စြာ 
ခြင့္ျပဳထားျခင္း ေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕အက်ဥ္းသားမ်ားမွာ အျခားသူမ်ားထက္ 
ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံခြင္ ့ အႀကိမ္ေရ ပိုမိုမ်ားျပားေနၿပီး အခ်ိဳ႕အက်ဥ္းသားမ်ားမွာ 
အျခားသူမ်ားထက္ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံခ်ိန္ ပိုမုိၾကာျမင့္သည္ကုိ အခ်က္အလက္ 
မ်ားက ျပသေနသည္။ အက်ဥ္းေထာင္လက္စြဲ (၁၈၉၄)41တြင္ ေထာင္ဝင္စာ 
ေတြ႕ဆုံသည့္ ၾကာခ်ိန္ အတိအက်ကုိ တိက်ျပတ္သားစြာ ေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိေပ။ 
ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံသည့္ ၾကာခ်ိန္ကို ပိုတိုးေပးရန္အတြက္ ေထာင္ပုိင္တြင္ 
စိတ္တုိင္းက်ဆုံးျဖတ္ႏိုင္သည့္ အာဏာ ရိွသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ 
ေထာင္ဝင္စာ ေတြ႕ဆုံခ်ိန္မ်ားသည္ ဥပမာအားျဖင့္ ၁၅မိနစ္မွ တစ္နာရီအၾကား 
အမ်ိဳးမ်ိဳး ေျပာင္းလဲႏိုင္ၿပီး ရဘဲက္စခန္းမ်ား၌ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံခ်ိန္သည္ 
၂၄နာရီထက္ ပိုမိုၾကာျမင့္ႏုိင္သည္။ (ကြင္းဆင္း လူေတြ႕ေမးျမန္းခ်က္အရ)။ 
ဤေဆာင္းပါးသည္ ထုိကဲ့သုိ႕ေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ ျဖစ္ေပၚေစသည့္ 
အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေလ့လာဆန္းစစ္ထားသည္။ ထုိသုိ႕ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းျဖင့္ 
တရားဝင္ က်င့္သုံးလုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားကုိသာမကတရားမဝင္ က်င့္သုံးလုပ္ေဆာင္မႈ 
မ်ားကုိပါ ေလ့လာဆန္းစစ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ တရားဝင္ က်င့္သုံးလုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားသည္ 
တရားဝင္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ အက်ဥ္းေထာင္လက္စြဲတုိ႕အတုိင္း လိုက္နာက်င့္သုံး 
ေလ့ရိၿွပီး တရားမဝင္ က်င့္သုံးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ေထာင္ပုိင္၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား 
အေပၚတြင္သာ အေျခခံေလ့ရိွရာ ေထာင္ပုိင္နွင္႔ အက်ဥ္းသားမ်ားအၾကား ညိွႏိႈင္းမႈမ်ား 
အေပၚတြင္ အေျခခံ က်င့္သုံးေလ့ရိွၾကသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ မိသားစုဝင္မ်ားက ၎တုိ႕၏ 
ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ားအား ေထာင္ဝင္စာလာေရာက္ေတြ႕ဆုံသည့္ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားမွာ 

                                           
41 ျမန္မာ့အက်ဥ္းေထာင္လက္စြဲ (၁၈၉၄ခုႏွစ္) ပုဒ္မ ၇၈၄ (၅) သာမန္အားျဖင့္ ဧည့္ေတြ႕ခ်ိန္တစ္ခ်ိန္လွ်င္ မိနစ္ ၂၀ထက္ 
မေက်ာ္လြန္ရ။ သို႕ေသာ္ ေထာင္ပုိင္၏ဆႏၵဆုံးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ တုိးျမွင့္ခြင့္ျပဳႏိုင္သည္။ 

အက်ဥ္းေထာင္တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု ကြျဲပားျခားနားလ်က္ ရွိသည္။ အခ်ိဳ႕အက်ဥ္းသား 
မ်ားက ၎တုိ႕၏ မိသားစုဝင္မ်ားအား လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားက ခြင့္ျပဳထားသည့္ 
သတ္မွတ္ခ်ိန္အတုိင္းသာ ေတြ႕ဆုံခြင့္ရစဥ္တြင္ အခ်ိဳ႕အက်ဥ္းသားမ်ားက ေထာင္ဝင္စာ 
ေတြ႕ဆုံျခင္းဆုိင္ရာ အထူးအခြင့္အေရးမ်ားကုိ ရရိွၾကသည္။ ေထာင္ဝင္စာ 
ေတြ႕ဆုံျခင္းဆုိင္ရာ အထူးအခြင့္အေရးမ်ားတြင္ သာမန္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းက 
ခြင့္ျပဳထားခ်ိန္ထက္ ပုိမိုၾကာျမင့္စြာ ေတြ႕ဆုံခြင့္ႏွင္ ့မိသားစုေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံရာတြင္ 
သီးျခားအခန္းျဖင့္ ေတြ႕ဆုံခြင့္ျပဳျခင္းတုိ႕ ပါဝင္ႏိုင္သည္။ ထုိအခ်က္ကုိ အေျခခံ၍ 
ေတြ႕ဆုံျခင္းမ်ားဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားမွာ ရႈပ္ေထြးလွေၾကာင္း ဤေဆာင္းပါးတြင္ 
ျပန္လည္ေထာက္ျပ ေဆြးေႏြးထားပါသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ဤစာတမ္းသည္ 
ေထာင္ဒဏ္က်ခံရသည့္ကာလ၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ လႊမ္းမိုးမႈမ်ား၊ 
အက်ဥ္းက်ေနသူ/လာေရာက္ေတြ႕ဆုံသူ၏ ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးႏိုင္စြမ္း ႏွင့္ 
ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံျခင္းဆုိင္ရာ အေျခအေနအမ်ိဳးမ်ိဳးတုိေျပာင္းလဲရာတြင္ အေရးပါ 
သည့္ အခ်က္တစ္ခုဟု နားလည္ထားေသာ ေထာင္ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး 
အေျခအေနတုိ႕ကုိ ေလ့လာေဖာ္ထုတ္ထားပါသည္။ ဤစာတမ္းကုိ ေနာက္ခံအေၾကာင္း 
အရာႏွင့္ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ၏ အေရးပါပုံ မိတ္ဆက္က႑၊ အယူအဆဆုိင္ရာ 
မူေဘာင္အတြက္ သက္ဆုိင္ရာ မွီျငမ္းစာေပစာတမ္းမ်ားႏွင့္  သာဓကမ်ားႏွင့္ 
ရွာေဖြေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားဟူ၍ အပုိင္းသုံးပုိင္း ခြဲျခားထားပါသည္။ 

 

 

ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ မိသားစုဆက္ဆံေရး သေဘာတရား 

ျမန္မာႏ္ုိင္ငံသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသတြင္ တညရ္ိွေသာ ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး 
အေနာက္ဘက္တြင္ အိႏၵိယႏုိင္ငံႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွႏိုင္ငံံ၊ ေျမာက္ဘက္တြင္ 
တရုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ အေရွ႕ဘက္တြင္ လာအုိႏိုင္ငံႏွင့္ ထုိင္းႏို္င္ငံတုိ႕ တည္ရိွသည္။ 
တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုေပါင္းမ်ားစြာ ေနထုိင္ၾကၿပီး ဘာသာစကားႏွင့္ ကုိးကြယ္ယံၾုကည္မႈ 
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မ်ားစြာ ရွိသည္။ ထုိက့ဲသုိ႕ ကြျဲပားျခားနားမႈမ်ားစြာ ရိွေစကာမူ ျမန္မာႏုိင္င ံ
တစ္ဝွမ္းလုံးတြင္မိသားစုဆုိသည္မွာ ေန႕စဥ္ဘဝ၌ အလြန္အေရးပါေသာ အခန္းက႑မွ 
ပါဝင္သည္။ Cultural Atlas ဝက္ဘ္ဆုိဒ္တြင္ ျမန္မာႏို္င္ငံရိွ မိသားစုေတာ္စပ္ပုံကုိ 
ေဖာ္ျပထားသည္မွာ ‘မိသားစုဆုိရာ၌ မိဘႏွင့္ သားသမီးသာ ပါဝင္ေသာ 
အေျခအေနထက္ ေက်ာ္လြန္ၿပီး အျခားေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ားပါ ပါဝင္သည္။ တစ္ဦး 
တစ္ေယာက္ခ်င္းစီ၏ အက်ိဳးစီးပြားထက္ မိသားစုအက်ိဳးစီးပြားက ပိုမိုအေရး 
ပါေလ့ရိွသည္‘ မိသားစုဝင္မ်ားသည္ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး မွီခိုေနၾကသည္။ 
မိသားစုဝင္အားလုံးသည္ လက္မထပ္ရေသးမခ်င္း အတူတကြ ေနထုိင္ၾကသည္မွာ 
ပံုမွန္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့လူမႈအသုိင္းအဝုိင္းရိွ မိသားစုက႑၏ အေရးပါမႈကုိ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားလွ်င္ အက်ဥ္းသားမ်ားအတြက္ မည္သည့္ေနရာတြင္ ရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ 
ျမန္မာႏ္ုိင္ငံအတြင္းရိွ အက်ဥ္းသားမ်ားအတြက္ မိသားစု ေထာင္ဝင္စာ 
လာေရာက္ေတြ႕ဆုံခြင့္သည္ မည္မွ်အေရးႀကီးေၾကာင္း မွန္းဆၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားသည္ အက်ဥ္းသားမ်ားအား ဆက္ဆံပံုႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ ျပည္တြင္းျပည္ပ လူ႕အခြင့္အေရးအသုိင္းအဝုိင္းက အျပင္းအထန္ 
ေဝဖန္ျခင္းကုိ ခံရလ်က္ရိွသည ္(AAPP၊ 2016)။ အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ထုိက့ဲသုိ႕ 
ေသာ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ ေတာင္းဆုိ 
လ်က္ ရိွၾကသည္။ ယခင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေခတ္က ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားသည္ 
ေထာင္ျပင္ပေလာကႏွင့္ ဆက္သြယ္ခြင့္အတြက္ တင္းၾကပ္ေသာ တားျမစ္မႈမ်ားစြာကုိ 
ခံစားခ့ဲၾကရသည္ (ကြင္းဆင္း လူေတြ႕ေမးျမန္းခ်က္အရ)။ အခ်ိဳ႕အက်ဥ္းသားမ်ား 
ဆုိလွ်င္ သူတုိ႕ အဖမ္းခံရေၾကာင္းကုိ မိသားစုမ်ားအား အေၾကာင္းၾကားေပးျခင္း 
မရိွခဲ့ေပ။ အခ်ိဳ႕အမႈမ်ားအတြက္ဆုိလွ်င္ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာသည္အထိ အေၾကာင္းၾကား 
ေပးျခင္း မရိွခဲ့ေပ (ကြင္းဆင္း လူေတြ႕ေမးျမန္းခ်က္အရ)။  ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန 
(MOHA) ၏ ဝက္ဘ္ဆုိဒ္တြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ အက်ဥ္းသား၏ အမည္အား 
စာရင္းသြင္းထားေသာ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းကုိ ယူေဆာင္လာသည့္ မိသားစုဝင္မ်ား 
ကသာ ေထာင္ဝင္စာ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံခြင့္ ရိွသည္။ မိသားစုသည္ 

ျပစ္ဒဏ္က်အက်ဥ္းသားကုိ တစ္ပတ္လွ်င ္ မိနစ္၂၀ခန္႕ ေတြ႕ဆုံႏိုင္သည္။ သို႕ေသာ္ 
ေထာင္ပုိင္က သတ္မွတ္ေန႕ရက္တြင္ ေဝးလံေသာ ေဒသမ်ားမွ ေထာင္ဝင္စာ 
လာေရာက္ေတြ႕ဆုံသည့္ မိသားစုမ်ားအတြက္ ထိုေနတြင္ ေထာင္ဝင္စာ 
လာေတြ႕သည့္အေရအတြက္ ေပၚ မူတည္ၿပီး ေတြ႕ဆုံခ်ိန္ကုိ ပိုမုိၾကာျမင့္ေအာင ္
ခြင့္ျပဳလုိပါက ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးႏုိင္သည္။42 

ပညာရွင္မ်ားစြာ (ဒူဝီႏွင္ ့ ကလပ္ခ္၊ ၂၀၁၁၊ မကၠသီႏွင့္ အဒမ္၊ ၂၀၁၇၊ မစ္ခ်ယ္ႏွင့္ 
အျခားပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ၂၀၁၆၊ ရာမီရာ့ဇ္ဘားရက္ႏွင္ ့ အျခားပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ၂၀၀၆၊ စမစ္၊ 
၂၀၁၄၊)တုိ႕သည္ မိသားစု ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံျခင္း၏ အေရးပါပုံ၊ အက်ဥ္းသားႏွင့္ 
မိသားစုမ်ားအေပၚတြင္ ၎၏ သက္ေရာက္မႈတုိ႕ကုိ အေလးထားၿပီး အက်ဥ္းသား 
တုိ႕၏ အျပဳအမူႏွင္ ့ အနာဂတ္အခြင့္အလမ္းမ်ားအေပၚတြင္ ၎က ေကာင္းက်ိဳး 
သက္ေရာက္ႏိုင္ေၾကာင္း ေလ့လာေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၾကသည္။ သုိ႕ေသာ္ မိသားစုမ်ားႏွင့္ 
အက်ဥ္းသားမ်ား မည္ကဲ့သုိ႕ အဆက္အသြယ္ျပဳၾကသည္ကို အေနာက္တုိင္း 
မဟုတ္ေသာ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေလ့လာထားမႈမ်ားမွာ မရိွသေလာက္ နည္းပါးလွၿပီး 
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေလ့လာထားမႈ လုံးဝမရွိေပ။ ဤစာတမ္းသည္ ၁၉၈၈ခုႏွစ္မွ 
လက္ရိွအခ်ိန္အထိ အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ မိသားစုမ်ား၏ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံမႈ 
အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကုိ ေလ့လာဆန္းစစ္ထားပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္အေနျဖင့္ ေလ့လာမႈမ်ားက 
မၾကာခဏ လ်စ္လ်ဴရႈထားခဲ့ေသာ တရားမဝင္ အေလ့အထမ်ား၏ အခန္းက႑ကုိ 
အထူးအေလးေပးေလ့လာထားပါသည္။ ဤစာတမ္းသည္ အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ 
၎တုိ႕မိသားစုမ်ား၏ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားအရ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားက 
မိသားစုေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံျခင္းအေပၚ မည္က့ဲသို႕ေသာ သက္ေရာက္မႈရိွသည္ကို 
ပိုမိုနားလည္ႏိုင္ရန္အတြက ္ အေထာက္အကူေပးပါသည္။ သုေတသနေမးခြန္းမ်ားမွာ 

                                           
42 ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန 
http://www.myanmarmoha.org/eng/index.php?option=com_content&view
=article&id=89&Itemid=543&lang=en  
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မ်ားစြာ ရွိသည္။ ထုိက့ဲသုိ႕ ကြျဲပားျခားနားမႈမ်ားစြာ ရိွေစကာမူ ျမန္မာႏုိင္င ံ
တစ္ဝွမ္းလုံးတြင္မိသားစုဆုိသည္မွာ ေန႕စဥ္ဘဝ၌ အလြန္အေရးပါေသာ အခန္းက႑မွ 
ပါဝင္သည္။ Cultural Atlas ဝက္ဘ္ဆုိဒ္တြင္ ျမန္မာႏို္င္ငံရိွ မိသားစုေတာ္စပ္ပုံကုိ 
ေဖာ္ျပထားသည္မွာ ‘မိသားစုဆုိရာ၌ မိဘႏွင့္ သားသမီးသာ ပါဝင္ေသာ 
အေျခအေနထက္ ေက်ာ္လြန္ၿပီး အျခားေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ားပါ ပါဝင္သည္။ တစ္ဦး 
တစ္ေယာက္ခ်င္းစီ၏ အက်ိဳးစီးပြားထက္ မိသားစုအက်ိဳးစီးပြားက ပိုမိုအေရး 
ပါေလ့ရိွသည္‘ မိသားစုဝင္မ်ားသည္ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး မွီခိုေနၾကသည္။ 
မိသားစုဝင္အားလုံးသည္ လက္မထပ္ရေသးမခ်င္း အတူတကြ ေနထုိင္ၾကသည္မွာ 
ပံုမွန္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့လူမႈအသုိင္းအဝုိင္းရိွ မိသားစုက႑၏ အေရးပါမႈကုိ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားလွ်င္ အက်ဥ္းသားမ်ားအတြက္ မည္သည့္ေနရာတြင္ ရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ 
ျမန္မာႏ္ုိင္ငံအတြင္းရိွ အက်ဥ္းသားမ်ားအတြက္ မိသားစု ေထာင္ဝင္စာ 
လာေရာက္ေတြ႕ဆုံခြင့္သည္ မည္မွ်အေရးႀကီးေၾကာင္း မွန္းဆၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားသည္ အက်ဥ္းသားမ်ားအား ဆက္ဆံပံုႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ ျပည္တြင္းျပည္ပ လူ႕အခြင့္အေရးအသုိင္းအဝုိင္းက အျပင္းအထန္ 
ေဝဖန္ျခင္းကုိ ခံရလ်က္ရိွသည ္(AAPP၊ 2016)။ အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ထုိက့ဲသုိ႕ 
ေသာ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ ေတာင္းဆုိ 
လ်က္ ရိွၾကသည္။ ယခင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေခတ္က ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားသည္ 
ေထာင္ျပင္ပေလာကႏွင့္ ဆက္သြယ္ခြင့္အတြက္ တင္းၾကပ္ေသာ တားျမစ္မႈမ်ားစြာကုိ 
ခံစားခ့ဲၾကရသည္ (ကြင္းဆင္း လူေတြ႕ေမးျမန္းခ်က္အရ)။ အခ်ိဳ႕အက်ဥ္းသားမ်ား 
ဆုိလွ်င္ သူတုိ႕ အဖမ္းခံရေၾကာင္းကုိ မိသားစုမ်ားအား အေၾကာင္းၾကားေပးျခင္း 
မရိွခဲ့ေပ။ အခ်ိဳ႕အမႈမ်ားအတြက္ဆုိလွ်င္ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာသည္အထိ အေၾကာင္းၾကား 
ေပးျခင္း မရိွခဲ့ေပ (ကြင္းဆင္း လူေတြ႕ေမးျမန္းခ်က္အရ)။  ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန 
(MOHA) ၏ ဝက္ဘ္ဆုိဒ္တြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ အက်ဥ္းသား၏ အမည္အား 
စာရင္းသြင္းထားေသာ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းကုိ ယူေဆာင္လာသည့္ မိသားစုဝင္မ်ား 
ကသာ ေထာင္ဝင္စာ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံခြင့္ ရိွသည္။ မိသားစုသည္ 

ျပစ္ဒဏ္က်အက်ဥ္းသားကုိ တစ္ပတ္လွ်င ္ မိနစ္၂၀ခန္႕ ေတြ႕ဆုံႏိုင္သည္။ သို႕ေသာ္ 
ေထာင္ပုိင္က သတ္မွတ္ေန႕ရက္တြင္ ေဝးလံေသာ ေဒသမ်ားမွ ေထာင္ဝင္စာ 
လာေရာက္ေတြ႕ဆုံသည့္ မိသားစုမ်ားအတြက္ ထိုေနတြင္ ေထာင္ဝင္စာ 
လာေတြ႕သည့္အေရအတြက္ ေပၚ မူတည္ၿပီး ေတြ႕ဆုံခ်ိန္ကုိ ပိုမုိၾကာျမင့္ေအာင ္
ခြင့္ျပဳလုိပါက ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးႏုိင္သည္။42 

ပညာရွင္မ်ားစြာ (ဒူဝီႏွင္ ့ ကလပ္ခ္၊ ၂၀၁၁၊ မကၠသီႏွင့္ အဒမ္၊ ၂၀၁၇၊ မစ္ခ်ယ္ႏွင့္ 
အျခားပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ၂၀၁၆၊ ရာမီရာ့ဇ္ဘားရက္ႏွင္ ့ အျခားပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ၂၀၀၆၊ စမစ္၊ 
၂၀၁၄၊)တုိ႕သည္ မိသားစု ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံျခင္း၏ အေရးပါပုံ၊ အက်ဥ္းသားႏွင့္ 
မိသားစုမ်ားအေပၚတြင္ ၎၏ သက္ေရာက္မႈတုိ႕ကုိ အေလးထားၿပီး အက်ဥ္းသား 
တုိ႕၏ အျပဳအမူႏွင္ ့ အနာဂတ္အခြင့္အလမ္းမ်ားအေပၚတြင္ ၎က ေကာင္းက်ိဳး 
သက္ေရာက္ႏိုင္ေၾကာင္း ေလ့လာေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၾကသည္။ သုိ႕ေသာ္ မိသားစုမ်ားႏွင့္ 
အက်ဥ္းသားမ်ား မည္ကဲ့သုိ႕ အဆက္အသြယ္ျပဳၾကသည္ကို အေနာက္တုိင္း 
မဟုတ္ေသာ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေလ့လာထားမႈမ်ားမွာ မရိွသေလာက္ နည္းပါးလွၿပီး 
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေလ့လာထားမႈ လုံးဝမရွိေပ။ ဤစာတမ္းသည္ ၁၉၈၈ခုႏွစ္မွ 
လက္ရိွအခ်ိန္အထိ အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ မိသားစုမ်ား၏ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံမႈ 
အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကုိ ေလ့လာဆန္းစစ္ထားပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္အေနျဖင့္ ေလ့လာမႈမ်ားက 
မၾကာခဏ လ်စ္လ်ဴရႈထားခဲ့ေသာ တရားမဝင္ အေလ့အထမ်ား၏ အခန္းက႑ကုိ 
အထူးအေလးေပးေလ့လာထားပါသည္။ ဤစာတမ္းသည္ အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ 
၎တုိ႕မိသားစုမ်ား၏ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားအရ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားက 
မိသားစုေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံျခင္းအေပၚ မည္က့ဲသို႕ေသာ သက္ေရာက္မႈရိွသည္ကို 
ပိုမိုနားလည္ႏိုင္ရန္အတြက ္ အေထာက္အကူေပးပါသည္။ သုေတသနေမးခြန္းမ်ားမွာ 

                                           
42 ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန 
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မည္သည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ အက်ဥ္းသားမ်ားအၾကား 
မိသားစုေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံခြင့္အား မညီမွ်စြာ ခြင့္ျပဳဳထားျခင္းကုိ ျဖစ္ေပၚေစပါ 
သနည္း။ 

 

အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားရိွ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားႏွင့္ဆိုင္ရာ စာေပစာတမ္းမ်ားႏွင့္ 
ဆက္စပ္ေနသည့္ ဤေလ့လာမႈ၏ ေနာက္ခ ံအေျခအေန 

ဒ်ဳဒ္ႏွင့္ ကလပ္ခ္ (၂၀၁၁၊ ႏွာ-၂၂) တုိ႕၏ အၾကံျပဳခ်က္ျဖစ္သည့္ ‘ေနာင္တြင္ 
လုပ္ေဆာင္မည့္ ေလ့လာခ်က္မ်ားသည္ အက်ဥ္းသားမ်ားအား ေထာင္ဝင္စာ 
ေတြ႕ဆုံခြင့္ ရျခင္းမရျခင္းကုိ ျဖစ္ေစေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားႏွင့္ မည္သည့္အတုိင္း 
အတာအထိ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံခြင့္ရသည္ဆုိေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကုိ 
ပိုမုိနီးကပ္စြာ ေလ့လာသင့္သည္’ ဟူေသာ အခ်က္က ဤစာတမ္းျဖစ္ေပၚလာေစရန္ 
လံႈ႕ေဆာ္အားေပးထားသည္။ ထုိအခ်က္ကို မကၠသီႏွင့္ အဒမ္ (၂၀၁၇) တုိ႕ကလည္း 
ထပ္ဆင့္ အၾကံျပဳထားသည္။ မိသားစုေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံျခင္းသည္ ျမန္မာႏုိင္င ံ
တြင္သာ ရိွေသာ ျဖစ္ရပ္ျဖစ္စဥ္ မဟုတ္ပါ။ ကမၻာတစ္ဝွမ္းတြင္လည္း ရိွေနေသာ 
ျဖစ္ရပ္ျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ပါသည္။ မိသားစုမ်ား ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံျခင္းသည္ 
မိသားစုဆက္ဆံေရးကုိ ထိန္းသိမ္းရန္၊ အက်ဥ္းက်ေနသူမ်ား၏ ထပ္ခါထပ္ခါ 
ျပစ္မႈက်ဴးလြန္လုိစိတ္ကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္ အက်ဥ္းက်ေနသူမ်ားအေနျဖင့္ 
လူမႈအသုိင္းအဝုိင္းသုိ႕ ျပန္လည္ ဝင္ဆန္႕ႏုိင္ေရး ေထာက္ပံ့ေပးရန္တုိ႕အတြက္ 
အလြန္အေရးပါေသာ အခန္းက႑ ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ အက်ဥ္းေထာင္ဆိုင္ရာ ပညာရွင္ 
မ်ားက က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ သေဘာတူထားၾကသည္ (ဘရန္တန္-စမစ္ႏွင့္ မကၠသီ၊ 
၂၀၁၆)။ မစ္ခ်ယ္ႏွင္ ့ အျခားပုဂၢိဳလ္မ်ား( ၂၀၁၆)သည္ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံျခင္း၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ 
ေလ့လာဆန္းစစ္ခ့ဲၿပီး ထုိေထာင္ဝင္စာ ေတြ႕ဆုံျခင္းသည္ ေထာင္မ ွ လြတ္ေျမာက္ 
ၿပီးေနာက္ ထပ္မံျပစ္မႈက်ဴးလြန္ႏိုင္ေျခအေပၚ သက္ေရာက္မႈရိွၿပီး ထပ္မံအက်ဥ္းက် 

ခံႏိုင္ေျခကုိ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရိွခဲ့သည္။ အခ်ိဳ႕ပညာရွင္မ်ားက ေထာင္ဝင္စာ 
ေတြ႕ဆုံျခင္း၏ ၾကာျမင့္ခ်ိန္ကို အက်ဥ္းသားမ်ား၏ ေကာင္းက်ိဳးအတြက္ 
အေထာက္အကူ ျပဳႏုိင္မည့္ အဓိက အေၾကာင္းရင္းမ်ားအနက္ တစ္ခ်က္အျဖစ္ အေလး 
ထားၾကသည္။ ျပစ္ဒဏ္က်ကာလ၏ ၾကာျမင့္ခ်ိန္၊ စာေပးပုိ႕ခ်ိန္ႏွင့္ လက္ခံခ်ိန္ 
ၾကာျမင့္ျခင္းႏွင့္ တယ္လီဖုန္းေျပာဆုိခမ်ား ေစ်းႀကီးျခင္းတုိ႕သည္ အက်ဥ္းသား 
မ်ားအတြက္ ေထာင္ျပင္ပေလာကႏွင့္ ဆက္သြယ္ျခင္းကုိ ကန္႕သတ္ထားႏုိင္ၿပီး လူမႈ 
အေထာက္အပ့ံမ်ားရရွိမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေၾကာင္း သုေတသနက ျပသထားသည္။ 
ႏွစ္ႀကီးအက်ဥ္းသားမ်ားအေနျဖင့္ သူတုိ႕၏ မိသားစုဝင္မ်ား ေထာင္ဝင္စာ 
လာေရာက္ေတြ႕ဆံုမႈကုိ တျဖည္းျဖည္း ေလွ်ာ့ခ်လာျခင္း သုိ႕မဟုတ္ ျပစ္ဒဏ္ကာလ 
ၾကာျမင့္လာသည္ႏွင့္အမွ် ၎တုိ႕ကုိယ္တုိင္ မိသားစုႏွင့္ ေတြ႕ဆုံမႈအား 
လက္မခံေတာ့ျခင္းတုိ႕ကုိ ေတြ႕ၾကံဳၾကရသည္(ဘရန္တန္-စမစ္ႏွင့္ မကၠသီ၊ ၂၀၁၆)။ 
ေထာင္ဝင္စာ ေတြ႕ဆုံခြင္ ့ ရသည့္တုိင္ေအာင္ အက်ဥ္းေထာင္၏ တည္ေနရာ 
အကြာအေဝး၊ ေစ့စပ္လွေသာ ေနာက္ေၾကာင္းရာဇဝင္ စစ္ေဆးမႈမ်ားႏွင့္ နည္းပါးလွ 
ေသာ လူမႈအေထာက္အပ့ံအတြက္ ထည့္ဝင္ေငြအျဖစ္ အဖုိးအခအခ်ိဳ႕ကုိ ေပးေဆာင္ 
ရျခင္း စသည့္ အတားအဆီးအခ်ိဳ႕  ရိွေနသည္။ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံသူက 
ရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္ဖူးသူျဖစ္လွ်င္ အက်ဥ္းသားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံရာ၌ သံတုိင္မ်ား 
ျခားထားၿပီးမွသာ ေတြ႕ဆုံခြင့္ရႏိုင္သည္ (ဒူဝီႏွင့္ ကလပ္ခ္၊ ၂၀၁၁) ေထာင္အမ်ားစုမွာ 
ေဝးလံေသာ ေဒသမ်ားတြင္ တည္ရိွသျဖင့္ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံသူမ်ားအေနျဖင္ ့
အမွန္တကယ္ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံခ်ိန္ထက္ အက်ဥ္းေထာင္သုိ႕ ခရီးသြားရသည့္ 
အခ်ိန္က ပိုမိုၾကာျမင့္သည္။ (ေဂၚဒြန္၊ ၁၉၉၉)။ အခ်ိဳ႕ပညာရွင္မ်ားက အက်ဥ္းသား 
မ်ား၏ ေကာင္းက်ိဳးသည္ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံသည္ ့ အႀကိမ္ေရအေပၚတြင္ မည္သုိ႕ 
မူတည္ေနေၾကာင္း၊ ေနအိမ္ႏွင့္ အက်ဥ္းေထာင္အၾကား ေဝးကြာလြန္းျခင္းသည္  
ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံသည့္ အႀကိမ္ေရအေပၚတြင္ မည္ကဲ့သုိ႕ ဆုိးက်ိဳး သက္ေရာက္ 
ေစေၾကာင္းကုိ ေဖာ္ျပထားသည္(ဒူဝီႏွင့္ ကလပ္ခ္၊ ၂၀၁၁)။ ခရစ္ရွန္ (၂၀၁၅)က 
ေထာင္ဝင္စာ ေတြ႕ဆုံျခင္းသည္ အက်ဥ္းသားမ်ားအား ညွင္းပန္ခံရျခင္းမွ ကာကြယ္ေပး 
ေသာ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး အက်ဥ္းသားမ်ားအား စိတ္ဓါတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ အေထာက္ 
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မည္သည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ အက်ဥ္းသားမ်ားအၾကား 
မိသားစုေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံခြင့္အား မညီမွ်စြာ ခြင့္ျပဳဳထားျခင္းကုိ ျဖစ္ေပၚေစပါ 
သနည္း။ 

 

အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားရိွ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားႏွင့္ဆိုင္ရာ စာေပစာတမ္းမ်ားႏွင့္ 
ဆက္စပ္ေနသည့္ ဤေလ့လာမႈ၏ ေနာက္ခ ံအေျခအေန 

ဒ်ဳဒ္ႏွင့္ ကလပ္ခ္ (၂၀၁၁၊ ႏွာ-၂၂) တုိ႕၏ အၾကံျပဳခ်က္ျဖစ္သည့္ ‘ေနာင္တြင္ 
လုပ္ေဆာင္မည့္ ေလ့လာခ်က္မ်ားသည္ အက်ဥ္းသားမ်ားအား ေထာင္ဝင္စာ 
ေတြ႕ဆုံခြင့္ ရျခင္းမရျခင္းကုိ ျဖစ္ေစေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားႏွင့္ မည္သည့္အတုိင္း 
အတာအထိ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံခြင့္ရသည္ဆုိေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကုိ 
ပိုမုိနီးကပ္စြာ ေလ့လာသင့္သည္’ ဟူေသာ အခ်က္က ဤစာတမ္းျဖစ္ေပၚလာေစရန္ 
လံႈ႕ေဆာ္အားေပးထားသည္။ ထုိအခ်က္ကို မကၠသီႏွင့္ အဒမ္ (၂၀၁၇) တုိ႕ကလည္း 
ထပ္ဆင့္ အၾကံျပဳထားသည္။ မိသားစုေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံျခင္းသည္ ျမန္မာႏုိင္င ံ
တြင္သာ ရိွေသာ ျဖစ္ရပ္ျဖစ္စဥ္ မဟုတ္ပါ။ ကမၻာတစ္ဝွမ္းတြင္လည္း ရိွေနေသာ 
ျဖစ္ရပ္ျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ပါသည္။ မိသားစုမ်ား ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံျခင္းသည္ 
မိသားစုဆက္ဆံေရးကုိ ထိန္းသိမ္းရန္၊ အက်ဥ္းက်ေနသူမ်ား၏ ထပ္ခါထပ္ခါ 
ျပစ္မႈက်ဴးလြန္လုိစိတ္ကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္ အက်ဥ္းက်ေနသူမ်ားအေနျဖင့္ 
လူမႈအသုိင္းအဝုိင္းသုိ႕ ျပန္လည္ ဝင္ဆန္႕ႏုိင္ေရး ေထာက္ပံ့ေပးရန္တုိ႕အတြက္ 
အလြန္အေရးပါေသာ အခန္းက႑ ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ အက်ဥ္းေထာင္ဆိုင္ရာ ပညာရွင္ 
မ်ားက က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ သေဘာတူထားၾကသည္ (ဘရန္တန္-စမစ္ႏွင့္ မကၠသီ၊ 
၂၀၁၆)။ မစ္ခ်ယ္ႏွင္ ့ အျခားပုဂၢိဳလ္မ်ား( ၂၀၁၆)သည္ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံျခင္း၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ 
ေလ့လာဆန္းစစ္ခ့ဲၿပီး ထုိေထာင္ဝင္စာ ေတြ႕ဆုံျခင္းသည္ ေထာင္မ ွ လြတ္ေျမာက္ 
ၿပီးေနာက္ ထပ္မံျပစ္မႈက်ဴးလြန္ႏိုင္ေျခအေပၚ သက္ေရာက္မႈရိွၿပီး ထပ္မံအက်ဥ္းက် 

ခံႏိုင္ေျခကုိ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရိွခဲ့သည္။ အခ်ိဳ႕ပညာရွင္မ်ားက ေထာင္ဝင္စာ 
ေတြ႕ဆုံျခင္း၏ ၾကာျမင့္ခ်ိန္ကို အက်ဥ္းသားမ်ား၏ ေကာင္းက်ိဳးအတြက္ 
အေထာက္အကူ ျပဳႏုိင္မည့္ အဓိက အေၾကာင္းရင္းမ်ားအနက္ တစ္ခ်က္အျဖစ္ အေလး 
ထားၾကသည္။ ျပစ္ဒဏ္က်ကာလ၏ ၾကာျမင့္ခ်ိန္၊ စာေပးပုိ႕ခ်ိန္ႏွင့္ လက္ခံခ်ိန္ 
ၾကာျမင့္ျခင္းႏွင့္ တယ္လီဖုန္းေျပာဆုိခမ်ား ေစ်းႀကီးျခင္းတုိ႕သည္ အက်ဥ္းသား 
မ်ားအတြက္ ေထာင္ျပင္ပေလာကႏွင့္ ဆက္သြယ္ျခင္းကုိ ကန္႕သတ္ထားႏုိင္ၿပီး လူမႈ 
အေထာက္အပ့ံမ်ားရရွိမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေၾကာင္း သုေတသနက ျပသထားသည္။ 
ႏွစ္ႀကီးအက်ဥ္းသားမ်ားအေနျဖင့္ သူတုိ႕၏ မိသားစုဝင္မ်ား ေထာင္ဝင္စာ 
လာေရာက္ေတြ႕ဆံုမႈကုိ တျဖည္းျဖည္း ေလွ်ာ့ခ်လာျခင္း သုိ႕မဟုတ္ ျပစ္ဒဏ္ကာလ 
ၾကာျမင့္လာသည္ႏွင့္အမွ် ၎တုိ႕ကုိယ္တုိင္ မိသားစုႏွင့္ ေတြ႕ဆုံမႈအား 
လက္မခံေတာ့ျခင္းတုိ႕ကုိ ေတြ႕ၾကံဳၾကရသည္(ဘရန္တန္-စမစ္ႏွင့္ မကၠသီ၊ ၂၀၁၆)။ 
ေထာင္ဝင္စာ ေတြ႕ဆုံခြင္ ့ ရသည့္တုိင္ေအာင္ အက်ဥ္းေထာင္၏ တည္ေနရာ 
အကြာအေဝး၊ ေစ့စပ္လွေသာ ေနာက္ေၾကာင္းရာဇဝင္ စစ္ေဆးမႈမ်ားႏွင့္ နည္းပါးလွ 
ေသာ လူမႈအေထာက္အပ့ံအတြက္ ထည့္ဝင္ေငြအျဖစ္ အဖုိးအခအခ်ိဳ႕ကုိ ေပးေဆာင္ 
ရျခင္း စသည့္ အတားအဆီးအခ်ိဳ႕  ရိွေနသည္။ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံသူက 
ရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္ဖူးသူျဖစ္လွ်င္ အက်ဥ္းသားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံရာ၌ သံတုိင္မ်ား 
ျခားထားၿပီးမွသာ ေတြ႕ဆုံခြင့္ရႏိုင္သည္ (ဒူဝီႏွင့္ ကလပ္ခ္၊ ၂၀၁၁) ေထာင္အမ်ားစုမွာ 
ေဝးလံေသာ ေဒသမ်ားတြင္ တည္ရိွသျဖင့္ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံသူမ်ားအေနျဖင္ ့
အမွန္တကယ္ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံခ်ိန္ထက္ အက်ဥ္းေထာင္သုိ႕ ခရီးသြားရသည့္ 
အခ်ိန္က ပိုမိုၾကာျမင့္သည္။ (ေဂၚဒြန္၊ ၁၉၉၉)။ အခ်ိဳ႕ပညာရွင္မ်ားက အက်ဥ္းသား 
မ်ား၏ ေကာင္းက်ိဳးသည္ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံသည္ ့ အႀကိမ္ေရအေပၚတြင္ မည္သုိ႕ 
မူတည္ေနေၾကာင္း၊ ေနအိမ္ႏွင့္ အက်ဥ္းေထာင္အၾကား ေဝးကြာလြန္းျခင္းသည္  
ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံသည့္ အႀကိမ္ေရအေပၚတြင္ မည္ကဲ့သုိ႕ ဆုိးက်ိဳး သက္ေရာက္ 
ေစေၾကာင္းကုိ ေဖာ္ျပထားသည္(ဒူဝီႏွင့္ ကလပ္ခ္၊ ၂၀၁၁)။ ခရစ္ရွန္ (၂၀၁၅)က 
ေထာင္ဝင္စာ ေတြ႕ဆုံျခင္းသည္ အက်ဥ္းသားမ်ားအား ညွင္းပန္ခံရျခင္းမွ ကာကြယ္ေပး 
ေသာ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး အက်ဥ္းသားမ်ားအား စိတ္ဓါတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ အေထာက္ 
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အပ့ံႏွင္ ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္တုိ႕ကုိ ေပးေနစဥ္တြင္ ေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္သည့္ ယႏၱရားတစ္ခု 
အျဖစ္လည္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေၾကာင္း ရည္ညႊန္းေဆြးေႏြးထားသည္။ 

“… [မိသားစုက] ယုံၾကည္ထားသည္မွာ အက်ဥ္းသားတစ္ေယာက္သည္ 
ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံျခင္းကုိ လက္မခံေသာအခါ ထုိသုိ႕ လက္မခံျခင္း 
ဆုိသည္မွာ သူ႕အား မည္သူမွ် ဂရုစိုက္ျခင္းမရွိ ဟူေသာ လကၡဏာ ျဖစ္သည္။ 
ထုိသုိျဖစ္ပါက အက်ဥ္းေထာင္အရာရိွမ်ားမွ အက်ဥ္းသားအား စိတ္ထင္တုိင္း 
ျပဳမူဆက္ဆံခြင့္ေပးလုိက္သကဲ့သုိ႔ ျဖစ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ထုိအျပင္ 
အက်ဥ္းသားအား မည္သူကမွ် ေထာင္ဝင္စာ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံျခင္း မရိွပါက 
သူ ဘာျဖစ္ေနမွန္း မည္သူကမွ် သိမည္မဟုတ္ေပ။ စနစ္ကလည္း 
မည္သူ႕ကုိမွ် တာဝန္ခံျခင္း မရိွေခ်” (ခရစ္ရွန္၊ ၂၀၀၅၊ ႏွာ-၄၁)။ 

ေထာင္က်ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မိသားစုအေပၚ သက္ေရာက္မႈအား ေလ့လာခ်က္မ်ားက 
ေထာင္က်ေနျခင္းသည္ အျခားေသာ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားသုိ႕လည္း ဦးတည္ 
ေနသည္ဟု  ညႊန္ျပေနသည္။ ဥပမာ အိမ္ေထာင္ဖက္ႏွင့္ သားသမီးတုိ႕ႏွင့္ ဆက္ဆံ 
ေရးမ်ား ပ်က္ယြင္းျခင္း၊ စီးပြားေရး အခက္အခဲမ်ား ၾကံဳေတြ႕ရျခင္း၊ မိသားစုဝင္မ်ား၏ 
ကဲ့ရဲ႕ျပစ္တင္ျခင္းႏွင့္ အက်ဥ္းသားမ်ား၏ သားသမီးမ်ားအတြက္ ဆုိးရြားေသာ 
ေရွ႕ေရးအလားအလာမ်ား ျဖစ္သည္(စမစ္၊ ၂၀၁၄)။ ရာမီရာ့ဇ-္ဘားရက္ႏွင့္ 
အျခားပညာရွင္မ်ား (၂၀၀၆)က ေထာင္က်ေနျခင္းသည္ ဆက္စပ္ အက်ိဳးသက္ 
ေရာက္မႈမ်ားကုိ ျဖစ္ေပၚေစသည္ဟု ေထာက္ခံထားသည္။ ထို ဆက္စပ္ဆိုးက်ိဳးမ်ားကုိ 
ေအာက္ပါအတုိင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ 

“ထုိသက္ေရာက္မႈမ်ားသည္ ဆက္လက္တည္ရိွေနကာ ေနရာတကာတြင္ 
ပ်ံ႕ႏံွ႕တည္ရိွေနသည္။ ထုိသက္ေရာက္မႈမ်ားထဲတြင္ ပုဂၢိဳလ္ေရး၊ လူမႈေရး၊ 
စီးပြားေရး၊ ခံစားခ်က္ပိုင္းဆုိင္ရာ၊ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာႏွင့္ ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ 
စိုးရိမ္ပူပန္ဖြယ္ကိစၥမ်ား ပါဝင္သည္။ လူမႈအသုိင္းအဝုိင္း၏ လူမႈေရးႏွင္ ့
စီးပြားေရး ဖြဲ႕စည္းပုံအေပၚတြင္လည္း သက္ေရာက္မႈ ရိွေနသည္။ အထူးသျဖင့္ 

ရာဇဝတ္တရားစီရင္ေရးစနစ္အတြင္း ေဒသခံလူမ်ားစြာ ဝင္လုိက္ထြက္လုိက္ 
ဆက္တိုက္လုပ္ေဆာင္ေနၾကေသာ ေဒသမ်ားတြင္ သက္ေရာက္မႈ ရိွေနသည္။ 
လူမႈအသုိင္းအဝုိင္းအတြင္း ရာဇဝတ္ႏွင့္ ေထာင္ခ်ျခင္းတုိ႕ကုိသာ 
အာရုံစိုက္ေနရျခင္းသည္ လူ႕စြမ္းအား အရင္းအႏီွးႏွင့္ လူမႈအရင္းအႏီွးတုိ႕ကုိ 
ယုတ္ေလ်ာ့လာေစသည္။ ” (ရာမီရာ့ဇ-္ဘားရက္ႏွင့္ အျခားပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ၂၀၀၆) 

မကၠသီႏွင့္ အဒမ္ (၂၀၁၇)က အဂၤလန္ႏွင့္ ေဝလျပည္နယ္အတြင္း 
ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံသည့္ အေလ့အထမ်ားကုိ ေလ့လာေဖာ္ထုတ္ထားသည္။ 
သူတုိ႕၏ ေလ့လာထုတ္ေဖာ္ခ်က္မွာ ေထာင္ဝင္စာ  ေတြ႕ဆုံျခင္းကုိ 
ရပိုင္ခြင့္တစ္ခုအျဖစ္ထက္ အခြင့္ထူးခံ အခြင့္အေရးတစ္ခုဟု ရႈျမင္လုိက္ေသာအခါ 
အက်ဥ္းသား၏ ဘဝသည္ ပိုမိုခက္ခဲလာၿပီး ခံျပင္းျခင္း၊ ထိခိုက္လြယ္ျခင္းႏွင့္ 
အက်ဥ္းေထာင္ တြင္းမွေန၍ မိသားစုႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးကုိ ထိန္းသိမ္းရန္ 
ခက္ချဲခင္းတုိ႕ကုိ ပိုမုိခံစားလာရသည္။ ေထာင္အာဏာပုိင္မ်ားအား ဥပေဒ 
ခ်ိဳးေဖာက္ေသာ အက်ဥ္းသား၏ ခံစားခြင့္ကုိ ပိတ္ပင္ထားရန္ ခြင့္ျပဳထားေသာအခါ 
မိသားစုႏွင့္ ဆက္သြယ္ျခင္းကုိ ရပိုင္ခြင့္တစ္ခုအျဖစ္ထက္ အခြင့္အေရးတစ္ခုအျဖစ္ 
ျမင္လာၾကသည္။ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံျခင္းသည္ အက်ဥ္းသားမ်ားအား ေကာင္းမြန္စြာ၊ 
စည္းကမ္းေသဝပ္စြာ ေနထုိင္ျပဳမူရန္ တုိက္တြန္းအားေပးေသာ မက္လုံး၏ 
အစိတ္အပိုင္း ျဖစ္လာသည္။ 

ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးအေျခအေနမ်ားကလည္း အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ အက်ဥ္း 
သားဦးေရ မ်ားလြန္းျခင္း၊ ခြင့္ျပဳေငြမလုံေလာက္ျခင္းႏွင့္ နည္းပါးည့ံဖ်င္းလွေသာ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ မၾကာခဏဆုိသလုိ ျဖစ္ေပၚေစသည ္ (ဂစ္ဘ္ဆန္-လုိက္ထ္၊ ၂၀၁၈ 
(အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအေၾကာင္း ေရးသားထားသည္)။ ထုိကဲ့သုိေသာ 
အေျခအေနရိွေနေသာ္လည္း အက်ဥ္းေထာင္ အာဏာပိုင္မ်ားသည္ အက်ဥ္းသား 
တစ္ေယာက္ခ်င္းစီ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကုိ ဂရုမထားေတာ့ဘဲ အုပ္စုလုိက္ 
လုပ္ေဆာင္သည့္ ထူးျခားျဖစ္စဥ္အတြက္ ျပစ္ဒဏ္ေပးသည့္အေနျဖင့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ 
တင္းၾကပ္ျခင္း၊ အနားယူခ်ိန္ကုိ ပိတ္ပင္ျခင္းႏွင့္ ေထာင္ဝင္စာ ေတြ႕ဆုံခြင့္ကုိ 
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အပ့ံႏွင္ ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္တုိ႕ကုိ ေပးေနစဥ္တြင္ ေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္သည့္ ယႏၱရားတစ္ခု 
အျဖစ္လည္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေၾကာင္း ရည္ညႊန္းေဆြးေႏြးထားသည္။ 

“… [မိသားစုက] ယုံၾကည္ထားသည္မွာ အက်ဥ္းသားတစ္ေယာက္သည္ 
ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံျခင္းကုိ လက္မခံေသာအခါ ထုိသုိ႕ လက္မခံျခင္း 
ဆုိသည္မွာ သူ႕အား မည္သူမွ် ဂရုစိုက္ျခင္းမရွိ ဟူေသာ လကၡဏာ ျဖစ္သည္။ 
ထုိသုိျဖစ္ပါက အက်ဥ္းေထာင္အရာရိွမ်ားမွ အက်ဥ္းသားအား စိတ္ထင္တုိင္း 
ျပဳမူဆက္ဆံခြင့္ေပးလုိက္သကဲ့သုိ႔ ျဖစ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ထုိအျပင္ 
အက်ဥ္းသားအား မည္သူကမွ် ေထာင္ဝင္စာ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံျခင္း မရိွပါက 
သူ ဘာျဖစ္ေနမွန္း မည္သူကမွ် သိမည္မဟုတ္ေပ။ စနစ္ကလည္း 
မည္သူ႕ကုိမွ် တာဝန္ခံျခင္း မရိွေခ်” (ခရစ္ရွန္၊ ၂၀၀၅၊ ႏွာ-၄၁)။ 

ေထာင္က်ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မိသားစုအေပၚ သက္ေရာက္မႈအား ေလ့လာခ်က္မ်ားက 
ေထာင္က်ေနျခင္းသည္ အျခားေသာ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားသုိ႕လည္း ဦးတည္ 
ေနသည္ဟု  ညႊန္ျပေနသည္။ ဥပမာ အိမ္ေထာင္ဖက္ႏွင့္ သားသမီးတုိ႕ႏွင့္ ဆက္ဆံ 
ေရးမ်ား ပ်က္ယြင္းျခင္း၊ စီးပြားေရး အခက္အခဲမ်ား ၾကံဳေတြ႕ရျခင္း၊ မိသားစုဝင္မ်ား၏ 
ကဲ့ရဲ႕ျပစ္တင္ျခင္းႏွင့္ အက်ဥ္းသားမ်ား၏ သားသမီးမ်ားအတြက္ ဆုိးရြားေသာ 
ေရွ႕ေရးအလားအလာမ်ား ျဖစ္သည္(စမစ္၊ ၂၀၁၄)။ ရာမီရာ့ဇ-္ဘားရက္ႏွင့္ 
အျခားပညာရွင္မ်ား (၂၀၀၆)က ေထာင္က်ေနျခင္းသည္ ဆက္စပ္ အက်ိဳးသက္ 
ေရာက္မႈမ်ားကုိ ျဖစ္ေပၚေစသည္ဟု ေထာက္ခံထားသည္။ ထို ဆက္စပ္ဆိုးက်ိဳးမ်ားကုိ 
ေအာက္ပါအတုိင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ 

“ထုိသက္ေရာက္မႈမ်ားသည္ ဆက္လက္တည္ရိွေနကာ ေနရာတကာတြင္ 
ပ်ံ႕ႏံွ႕တည္ရိွေနသည္။ ထုိသက္ေရာက္မႈမ်ားထဲတြင္ ပုဂၢိဳလ္ေရး၊ လူမႈေရး၊ 
စီးပြားေရး၊ ခံစားခ်က္ပိုင္းဆုိင္ရာ၊ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာႏွင့္ ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ 
စိုးရိမ္ပူပန္ဖြယ္ကိစၥမ်ား ပါဝင္သည္။ လူမႈအသုိင္းအဝုိင္း၏ လူမႈေရးႏွင္ ့
စီးပြားေရး ဖြဲ႕စည္းပုံအေပၚတြင္လည္း သက္ေရာက္မႈ ရိွေနသည္။ အထူးသျဖင့္ 

ရာဇဝတ္တရားစီရင္ေရးစနစ္အတြင္း ေဒသခံလူမ်ားစြာ ဝင္လုိက္ထြက္လုိက္ 
ဆက္တိုက္လုပ္ေဆာင္ေနၾကေသာ ေဒသမ်ားတြင္ သက္ေရာက္မႈ ရိွေနသည္။ 
လူမႈအသုိင္းအဝုိင္းအတြင္း ရာဇဝတ္ႏွင့္ ေထာင္ခ်ျခင္းတုိ႕ကုိသာ 
အာရုံစိုက္ေနရျခင္းသည္ လူ႕စြမ္းအား အရင္းအႏီွးႏွင့္ လူမႈအရင္းအႏီွးတုိ႕ကုိ 
ယုတ္ေလ်ာ့လာေစသည္။ ” (ရာမီရာ့ဇ-္ဘားရက္ႏွင့္ အျခားပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ၂၀၀၆) 

မကၠသီႏွင့္ အဒမ္ (၂၀၁၇)က အဂၤလန္ႏွင့္ ေဝလျပည္နယ္အတြင္း 
ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံသည့္ အေလ့အထမ်ားကုိ ေလ့လာေဖာ္ထုတ္ထားသည္။ 
သူတုိ႕၏ ေလ့လာထုတ္ေဖာ္ခ်က္မွာ ေထာင္ဝင္စာ  ေတြ႕ဆုံျခင္းကုိ 
ရပိုင္ခြင့္တစ္ခုအျဖစ္ထက္ အခြင့္ထူးခံ အခြင့္အေရးတစ္ခုဟု ရႈျမင္လုိက္ေသာအခါ 
အက်ဥ္းသား၏ ဘဝသည္ ပိုမိုခက္ခဲလာၿပီး ခံျပင္းျခင္း၊ ထိခိုက္လြယ္ျခင္းႏွင့္ 
အက်ဥ္းေထာင္ တြင္းမွေန၍ မိသားစုႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးကုိ ထိန္းသိမ္းရန္ 
ခက္ချဲခင္းတုိ႕ကုိ ပိုမုိခံစားလာရသည္။ ေထာင္အာဏာပုိင္မ်ားအား ဥပေဒ 
ခ်ိဳးေဖာက္ေသာ အက်ဥ္းသား၏ ခံစားခြင့္ကုိ ပိတ္ပင္ထားရန္ ခြင့္ျပဳထားေသာအခါ 
မိသားစုႏွင့္ ဆက္သြယ္ျခင္းကုိ ရပိုင္ခြင့္တစ္ခုအျဖစ္ထက္ အခြင့္အေရးတစ္ခုအျဖစ္ 
ျမင္လာၾကသည္။ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံျခင္းသည္ အက်ဥ္းသားမ်ားအား ေကာင္းမြန္စြာ၊ 
စည္းကမ္းေသဝပ္စြာ ေနထုိင္ျပဳမူရန္ တုိက္တြန္းအားေပးေသာ မက္လုံး၏ 
အစိတ္အပိုင္း ျဖစ္လာသည္။ 

ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးအေျခအေနမ်ားကလည္း အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ အက်ဥ္း 
သားဦးေရ မ်ားလြန္းျခင္း၊ ခြင့္ျပဳေငြမလုံေလာက္ျခင္းႏွင့္ နည္းပါးည့ံဖ်င္းလွေသာ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ မၾကာခဏဆုိသလုိ ျဖစ္ေပၚေစသည ္ (ဂစ္ဘ္ဆန္-လုိက္ထ္၊ ၂၀၁၈ 
(အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအေၾကာင္း ေရးသားထားသည္)။ ထုိကဲ့သုိေသာ 
အေျခအေနရိွေနေသာ္လည္း အက်ဥ္းေထာင္ အာဏာပိုင္မ်ားသည္ အက်ဥ္းသား 
တစ္ေယာက္ခ်င္းစီ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကုိ ဂရုမထားေတာ့ဘဲ အုပ္စုလုိက္ 
လုပ္ေဆာင္သည့္ ထူးျခားျဖစ္စဥ္အတြက္ ျပစ္ဒဏ္ေပးသည့္အေနျဖင့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ 
တင္းၾကပ္ျခင္း၊ အနားယူခ်ိန္ကုိ ပိတ္ပင္ျခင္းႏွင့္ ေထာင္ဝင္စာ ေတြ႕ဆုံခြင့္ကုိ 
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ဆုိင္းငံ့ျခင္းတုိ႕က့ဲသုိ႕ေသာ တင္းၾကပ္သည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကုိ က်င့္သုံးႏိုင္သည္။ 
ဂစ္ဘ္ဆန္-လုိက္ထ္က ေထာင္အာဏာပုိင္မ်ားသည္ မသကၤာရံုမွ်ျဖင့္ပင္ ျပစ္ဒဏ ္
ခ်မွတ္ႏုိင္သည္ဟုလည္းေဖာ္ျပထားေသးသည္။ သုိ႕ေသာ္ ဒုိင္းယားစ္ (၂၀၀၇)၏ 
ေရးသားခ်က္အရ ၎တုိ႕အား ထုိက့ဲသုိ႕ လုပ္ေဆာင္ခြင့္ျပဳထားေသာ တိက်သည့္ 
ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မရွိေခ်။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံျခင္းသည္ အျပဳသေဘာ 
ေဆာင္ေသာ အလားအလာမ်ား ရိွသလုိ ႏွစ္လုိဖြယ္မေကာင္းေသာ ရႈေထာင့္ 
တစ္ခုလည္း ရိွေနေလသည္။ ဆုိးဝါးေသာ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံျခင္းမ်ားသည္ 
စိတ္ဓာတ္က်ဆင္းျခင္း၊ ရန္လုိျခင္း သုိ႕မဟုတ္ အျပစ္မကင္းသက့ဲသုိ႕ ပိုမိုခံစားရ 
ျခင္းတုိ႕ကုိ ျဖစ္ေပၚေစသည္။ (တူရန္ႏိုဗစ္ႏွင္ ့တက္စ္ကာ၊ ၂၀၁၇)။ စာေပစာတမ္းမ်ား 
ေလ့လာခ်က္အရ အက်ဥ္းသားမ်ား၊ မိသားစုႏွင့္ အသုိင္းအဝုိင္းအတြက္ 
မိသားစုေထာင္ဝင္စာ ေတြ႕ဆုံျခင္း၏ အေရးပါပုံႏွင့္ ၎၏ ေကာင္းက်ိဳး 
သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံျခင္းသည္ အခြင့္ထူးတစ္ခု မဟုတ္ဘဲ 
အခြင့္အေရးတစ္ခုသာ ျဖစ္ေၾကာင္း နားလည္ရန္ လုိအပ္ပံုတုိ႕ကုိ အဓိကထား 
ေဖာ္ျပထားသည္။ ယခုု ကၽြႏုပ္တုိသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ အက်ဥ္းသားမ်ား၏ အေတြ႕ 
အၾကံဳဳမ်ားကုိ စတင္စဥ္းစားပါေတာ့မည္။ ပထမဦးစြာ သုေတသနနည္းလမ္းအေၾကာင္း 
ကုိ က႑တစ္ခုအျဖစ္ အက်ဥ္းရုံး ရွင္းျပထားပါသည္။ 

 

သုေတသနနည္းလမ္း 

ဤေလ့လာမႈကုိ ျမန္မာႏို္င္ငံ၏ ေဒသေလးခု၌ ကြင္းဆင္းေကာက္ယူခဲ့ေသာ 
အရည္အေသြးအေျချပဳ အခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံထားပါသည္။ ကြင္းဆင္း 
အခ်က္အလက္ ေကာက္ယူသည့္ ခရီးစဥ္တစ္ခုစီတြင္ ၄ရက္မွ ၅ရက္အထိ 
ၾကာျမင့္ပါသည္။ ခရီးစဥ္တစ္ခုစီတြင္ ျဖစ္ႏိုင္ပါက တရားရုံးရိွ တရားခြင္မ်ားကုိ 
ေလ့လာျခင္းႏွင့္ အက်ဥ္းေထာင္ရိ ွလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ေလ့လာျခင္းတုိ႕ကုိ လုပ္ေဆာင္ 
ပါသည္။ တရားရုံးတြင္ ေလ့လာရာ၌ သုေတသနအဖြဲ႕သည္ အခ်ဳပ္သားမ်ားႏွင့္ 

မိသားစုမ်ားအတြင္း၊ အခ်ဳပ္သားမ်ားႏွင့္ ရဝဲန္ထမ္းမ်ားအတြင္းႏွင့္ အခ်ဳပ္သား 
အခ်င္းခ်င္း စကားစျမည္ ေျပာဆုိေနမႈမ်ား အပါအဝင္ အခ်ဳပ္ခန္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ 
ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ေလ့လာခ့ဲပါသည္။ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ ေလ့လာရာ၌ 
သုေတသနအဖြ႕ဲသည္ အက်ဥ္းသားမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနေသာ အလုပ္ကိစၥမ်ား၊ 
ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံရန္အတြက္ မိသားစုမ်ား ေစာင့္ဆိုင္းသည့္ ခန္းမႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခန္း၊ 
အက်ဥ္းေထာင္အာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ စကားစျမည္ ေျပာဆုိျခင္းတုိ႕ ပါဝင္သည္။ 
ကြင္းဆင္းအခ်က္အလက္ ေကာက္ယူသည့္ ခရီးစဥ္မ်ားအနက္ ခရီးစဥ္ႏွစ္ခုမွာ 
ၿမိဳ႕ျပေဒသတြင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ခရီးစဥ္ႏွစ္ခုမွာ ေက်းလက္ေဒသတြင္ 
ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေကာက္ယူခဲ့ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားတြင္ 
အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား၊ အက်ဥ္းသားမ်ား၏ မိသားစုဝင္မ်ား၊ အက်ဥ္းေထာင္ 
အရာရွိမ်ား၊ ေရွ႕ေနမ်ား၊ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ လူေတြ႕ 
ေမးျမန္းျခင္းမ်ား၊ တရားရုံး၊ အခ်ဳပ္ခန္း၊ အက်ဥ္းေထာင္ႏွင့္ ရဘဲက္စခန္းတစ္ခုအတြင္း၌ 
ေလ့လာခ်ိန္တြင္ ေရးမွတ္ထားေသာ ကြင္းဆင္းမွတ္စုမ်ား ပါဝင္သည္။ 

 

ျမန္မာႏ္ုိင္ငံရိွ အက်ဥ္းေထာင္စနစ္ 

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အက်ဥ္းေထာင္ အမ်ိဳးအစား အမ်ိဳးမ်ိဳး ရိွသည္။ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားကုိ 
ထိန္းသိမ္းႏုိင္ေသာ အက်ဥး္သား အေရအတြက္အလုိက္ အဆင့္မ်ား ခြဲျခား 
ထားသည္မွာ ဗဟုိအက်ဥ္းေထာင္မ်ား၊ က အဆင့္၊ ခ အဆင့္ႏွင့္ ဂ အဆင့္ 
အက်ဥ္းေထာင္မ်ား ဟူ၍ ျဖစ္သည္။  ဗဟုိအက်ဥ္းေထာင္ ႏွစ္ခု ရိွၿပီး တစ္ခုမွာ 
မႏၱေလးၿမိဳ႕တြင္ ရိွ၍ တစ္ခုမွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ရိွသည္။ ထုိ႕ျပင္ ရဘဲက္ 
စခန္းမ်ားမွာလည္း ႏိုင္ငံအတြင္းရိွ ေဒသအမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ ရိွေနသည္။ ၂၀၁၄ခုႏွစ္၊ 
ေအာက္တိုဘာလတြင္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနက ရဘဲက္စခန္းမ်ားကုိ “စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ 
ေမြးျမဴေရးဆုိင္ရာ သက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း ေလ့က်င့္ေရးစခန္းမ်ား” ႏွင့္ “ကုန္ထုတ္ 
စခန္းမ်ား” ဟူ၍ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ခဲ့သည္။ ICPR၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ 
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ဆုိင္းငံ့ျခင္းတုိ႕က့ဲသုိ႕ေသာ တင္းၾကပ္သည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကုိ က်င့္သုံးႏိုင္သည္။ 
ဂစ္ဘ္ဆန္-လုိက္ထ္က ေထာင္အာဏာပုိင္မ်ားသည္ မသကၤာရံုမွ်ျဖင့္ပင္ ျပစ္ဒဏ ္
ခ်မွတ္ႏုိင္သည္ဟုလည္းေဖာ္ျပထားေသးသည္။ သုိ႕ေသာ္ ဒုိင္းယားစ္ (၂၀၀၇)၏ 
ေရးသားခ်က္အရ ၎တုိ႕အား ထုိက့ဲသုိ႕ လုပ္ေဆာင္ခြင့္ျပဳထားေသာ တိက်သည့္ 
ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မရွိေခ်။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံျခင္းသည္ အျပဳသေဘာ 
ေဆာင္ေသာ အလားအလာမ်ား ရိွသလုိ ႏွစ္လုိဖြယ္မေကာင္းေသာ ရႈေထာင့္ 
တစ္ခုလည္း ရိွေနေလသည္။ ဆုိးဝါးေသာ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံျခင္းမ်ားသည္ 
စိတ္ဓာတ္က်ဆင္းျခင္း၊ ရန္လုိျခင္း သုိ႕မဟုတ္ အျပစ္မကင္းသက့ဲသုိ႕ ပိုမိုခံစားရ 
ျခင္းတုိ႕ကုိ ျဖစ္ေပၚေစသည္။ (တူရန္ႏိုဗစ္ႏွင္ ့တက္စ္ကာ၊ ၂၀၁၇)။ စာေပစာတမ္းမ်ား 
ေလ့လာခ်က္အရ အက်ဥ္းသားမ်ား၊ မိသားစုႏွင့္ အသုိင္းအဝုိင္းအတြက္ 
မိသားစုေထာင္ဝင္စာ ေတြ႕ဆုံျခင္း၏ အေရးပါပုံႏွင့္ ၎၏ ေကာင္းက်ိဳး 
သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံျခင္းသည္ အခြင့္ထူးတစ္ခု မဟုတ္ဘဲ 
အခြင့္အေရးတစ္ခုသာ ျဖစ္ေၾကာင္း နားလည္ရန္ လုိအပ္ပံုတုိ႕ကုိ အဓိကထား 
ေဖာ္ျပထားသည္။ ယခုု ကၽြႏုပ္တုိသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ အက်ဥ္းသားမ်ား၏ အေတြ႕ 
အၾကံဳဳမ်ားကုိ စတင္စဥ္းစားပါေတာ့မည္။ ပထမဦးစြာ သုေတသနနည္းလမ္းအေၾကာင္း 
ကုိ က႑တစ္ခုအျဖစ္ အက်ဥ္းရုံး ရွင္းျပထားပါသည္။ 

 

သုေတသနနည္းလမ္း 

ဤေလ့လာမႈကုိ ျမန္မာႏို္င္ငံ၏ ေဒသေလးခု၌ ကြင္းဆင္းေကာက္ယူခဲ့ေသာ 
အရည္အေသြးအေျချပဳ အခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံထားပါသည္။ ကြင္းဆင္း 
အခ်က္အလက္ ေကာက္ယူသည့္ ခရီးစဥ္တစ္ခုစီတြင္ ၄ရက္မွ ၅ရက္အထိ 
ၾကာျမင့္ပါသည္။ ခရီးစဥ္တစ္ခုစီတြင္ ျဖစ္ႏိုင္ပါက တရားရုံးရိွ တရားခြင္မ်ားကုိ 
ေလ့လာျခင္းႏွင့္ အက်ဥ္းေထာင္ရိ ွလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ေလ့လာျခင္းတုိ႕ကုိ လုပ္ေဆာင္ 
ပါသည္။ တရားရုံးတြင္ ေလ့လာရာ၌ သုေတသနအဖြဲ႕သည္ အခ်ဳပ္သားမ်ားႏွင့္ 

မိသားစုမ်ားအတြင္း၊ အခ်ဳပ္သားမ်ားႏွင့္ ရဝဲန္ထမ္းမ်ားအတြင္းႏွင့္ အခ်ဳပ္သား 
အခ်င္းခ်င္း စကားစျမည္ ေျပာဆုိေနမႈမ်ား အပါအဝင္ အခ်ဳပ္ခန္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ 
ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ေလ့လာခ့ဲပါသည္။ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ ေလ့လာရာ၌ 
သုေတသနအဖြ႕ဲသည္ အက်ဥ္းသားမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနေသာ အလုပ္ကိစၥမ်ား၊ 
ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံရန္အတြက္ မိသားစုမ်ား ေစာင့္ဆိုင္းသည့္ ခန္းမႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခန္း၊ 
အက်ဥ္းေထာင္အာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ စကားစျမည္ ေျပာဆုိျခင္းတုိ႕ ပါဝင္သည္။ 
ကြင္းဆင္းအခ်က္အလက္ ေကာက္ယူသည့္ ခရီးစဥ္မ်ားအနက္ ခရီးစဥ္ႏွစ္ခုမွာ 
ၿမိဳ႕ျပေဒသတြင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ခရီးစဥ္ႏွစ္ခုမွာ ေက်းလက္ေဒသတြင္ 
ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေကာက္ယူခဲ့ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားတြင္ 
အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား၊ အက်ဥ္းသားမ်ား၏ မိသားစုဝင္မ်ား၊ အက်ဥ္းေထာင္ 
အရာရွိမ်ား၊ ေရွ႕ေနမ်ား၊ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ လူေတြ႕ 
ေမးျမန္းျခင္းမ်ား၊ တရားရုံး၊ အခ်ဳပ္ခန္း၊ အက်ဥ္းေထာင္ႏွင့္ ရဘဲက္စခန္းတစ္ခုအတြင္း၌ 
ေလ့လာခ်ိန္တြင္ ေရးမွတ္ထားေသာ ကြင္းဆင္းမွတ္စုမ်ား ပါဝင္သည္။ 

 

ျမန္မာႏ္ုိင္ငံရိွ အက်ဥ္းေထာင္စနစ္ 

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အက်ဥ္းေထာင္ အမ်ိဳးအစား အမ်ိဳးမ်ိဳး ရိွသည္။ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားကုိ 
ထိန္းသိမ္းႏုိင္ေသာ အက်ဥး္သား အေရအတြက္အလုိက္ အဆင့္မ်ား ခြဲျခား 
ထားသည္မွာ ဗဟုိအက်ဥ္းေထာင္မ်ား၊ က အဆင့္၊ ခ အဆင့္ႏွင့္ ဂ အဆင့္ 
အက်ဥ္းေထာင္မ်ား ဟူ၍ ျဖစ္သည္။  ဗဟုိအက်ဥ္းေထာင္ ႏွစ္ခု ရိွၿပီး တစ္ခုမွာ 
မႏၱေလးၿမိဳ႕တြင္ ရိွ၍ တစ္ခုမွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ရိွသည္။ ထုိ႕ျပင္ ရဘဲက္ 
စခန္းမ်ားမွာလည္း ႏိုင္ငံအတြင္းရိွ ေဒသအမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ ရိွေနသည္။ ၂၀၁၄ခုႏွစ္၊ 
ေအာက္တိုဘာလတြင္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနက ရဘဲက္စခန္းမ်ားကုိ “စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ 
ေမြးျမဴေရးဆုိင္ရာ သက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း ေလ့က်င့္ေရးစခန္းမ်ား” ႏွင့္ “ကုန္ထုတ္ 
စခန္းမ်ား” ဟူ၍ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ခဲ့သည္။ ICPR၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ 
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“အက်ဥ္းေထာင္ရိ ွ လူဦးေရ စုစုေပါင္းတြင္ အက်ဥ္းသူ ၁၆.၃%ႏွင့္ 
သက္ငယ္အက်ဥ္းသား ၁.၆% ပါဝင္သည္။  ထုိရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ၂၀၁၃ 
ခုႏွစ္အထိ ဆက္လက္တည္ၿမေဲနသည္။ ၁၉၉၃ခုႏွစ္ကတည္းက ျမန္မာႏုိင္ငံရိ ွ
အက်ဥ္းသားဦးေရ စုစုေပါင္းသည္ ပံုမွန္တုိးတက္လာေၾကာင္း အေထာက္ 
အထားမ်ား ရွိသည္။ အက်ဥ္းသား အခ်ိဳးအစားကမူ မေျပာင္းမလဲ 
ဆက္လက္တည္ၿမေဲနသည္။” (ICPR၊ ၂၀၁၃) 

AAPP (ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း)က ရဘဲက္စခန္း 
မ်ားတြင္ အက်ဥ္းသားမ်ားအား လူမဆန္စြာ ဆက္ဆံေၾကာင္းေဝဖန္လ်က္ရိွၿပီး 
ထုိရဘဲက္စခန္းမ်ားအား ‘အသံတိတ္လူသတ္ကြင္းမ်ား’ ဟု ေခၚထားသည္ (၂၀၀၉ခုႏွစ္၊ 
ဧၿပီလ ၃၀ရက္)။ AAPP၏ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားအားေဝဖန္ခ်က္ကို ၂၀၁၈ခုႏွစ္တြင္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႕ လာေရာက္သည့္ ကုလသမဂၢ လူ႕အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အထူးကုိယ္စား 
လွယ္ေၾကာင့္ ပိုမုိအားေကာင္းလာခဲ့သည္။ ကၽြႏ္ု္ပ္တို႕၏ သာဓကေလ့လာခ်က္၏ 
ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အက်ဥ္းေထာင္စနစ္ကုိေဝဖန္ရန္မဟုတ္ပါ အက်ဥ္းေထာင္ႏွင့္ 
သက္ဆိုင္ေသာ အေတြ႕အၾကံဳကုိ တုိက္ရိုက္ေတြ႕ၾကံဳခဲ့ရသူမ်ား၏ ရႈေထာင့္မွေန၍ 
အက်ဥ္းေထာင္မ်ား၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ပံု၏ ရႈေထာင့္မ်ားကုိ နားလည္ေစရန္ 
ရည္ရြယ္ပါသည္။ 

အထက္တြင္ေဖာ္ျပခ့ဲသည့္အတုိင္း 
ျမန္မာႏုိင္ငံရွိေထာင္ႏွင့္ရဘဲက္စခန္းမ်ားသုိ႕မိသားစုမ်ားေထာင္ဝင္စာ ေတြ႕ဆုံ 
ခြင့့္္နည္းလမ္းမ်ားကုိ နားလည္ေစမည့္ အေရးႀကီး ရႈေထာင့္ႏွစ္ခု ရွိေနပါသည္။ 
တရားဝင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ တရားမဝင္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ 
ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆံုျခင္းအတြက္ ျပ႒ာန္းထားေသာ စည္းကမ္းမ်ား၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း 
မ်ား ရွိပါေသာ္လည္း ၎တုိ႕မွာ ေခတ္ေနာက္က်ေနတတ္သလုိ မၾကာခဏဆုိသလုိပင္ 
၎တုိ႕အား လိုက္နာက်င့္သုံးမႈ မရွိသည္မ်ားလည္း ရိွသည္။ အဖြ႕ဲအစည္းအား 
လုံးက့ဲသို႕ပင္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ စုစည္းအုပ္ခ်ဳပ္ရန္အတြက္ ခ်မွတ္ထားေသာ 
မူဝါဒမ်ား၊ စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား ႏွင္ ့အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအေလ့အထမ်ားႏွင့္ 

ေန႕စဥ္ က်င့္သံုးလုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားအၾကား ဆက္ဆံေရးတင္းမာမႈမ်ား ရိွေနသည္။  
ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္လည္း ထိုကိစၥမ်ိဳး ရိွေနသည္။ 
က်င့္သုံးလုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားကုိ အမွန္တကယ္ နားလည္ႏုိင္ရန္အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ 
သည္ တရားဝင္ရႈေထာင့္ကုိေရာ၊ တရားမဝင္ရႈေထာင့္ကိုပါ ဂရုျပဳ အာရုံစိုက္ရေပမည္။ 
အက်ဥ္းေထာင္မ်ားသို႕ မိသားစု ေထာင္ဝင္စာ သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံျခင္းအတြက္ 
အက်ဥ္းဦးစီးဌာနက တရားဝင္သတ္မွတ္ထားေသာ ခြင့္ျပဳခ်ိန္မွာ ပံုမွန္မရွိေခ်။ 
ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံခ်ိန္သည္ အက်ဥ္းေထာင္ သုိ႕မဟုတ္ ရဘဲက္စခန္းရွိ ေထာင္ပုိင္ 
အေပၚတြင္သာ အျပည့္အဝ မူတည္သည္။ ဥပမာ အက်ဥ္းသားဦးေရ ပမာဏေပၚ 
မူတည္ၿပီး ဗဟုိအက်ဥ္းေထာင္မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေသာ အင္းစိန္ေထာင္ႏွင့္ 
မႏၱေလးေထာင္တုိ႕ကဲ့သုိ႕ေသာ ၿမိဳ႕ျပေဒသတြင္ ေထာင္ဝင္စာ ေတြ႕ဆုံခ်ိန္သည္ 
၁၅မိနစ္မွ်သာ ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ၿမိဳ႕ျပေဒသမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ 
ေက်းလက္ေဒသအခ်ိဳ႕ရွိ အက်ဥ္းသားမ်ားမွာ မိသားစု ေထာင္ဝင္စာ ေတြ႕ဆုံခ်ိန္ 
၂၅မိနစ္ခန႕္ အခ်ိန္ရတတ္ၾကသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံျခင္း၏ 
ၾကာျမင့္ခ်ိန္ကုိ ေထာင္ပုိင္ သုိ႕မဟုတ္ လက္ေထာက္ေထာင္ပုိင္က မိသားစု၏ 
ေနာက္ခံအေနအထား သို႕မဟုတ္ လာေရာက္ခဲ့ရေသာ ေဒသ အကြာအေဝးတုိ႕ 
အေပၚတြင္ မူတည္ၿပီး ဆံုးျဖတ္ ခြင့္ျပဳျခင္း ျဖစ္သည္။ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနက ၎၏ 
ဝက္ဘ္ဆိုဒ္တြင္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားရွိ ေထာင္ပုိင္မ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားကုိ 
ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေဖာ္ျပထားရာ၌ ‘သုိ႕ေသာ္ ေထာင္ပုိင္သည္ သတ္မွတ္ေန႕ရက္တြင္ 
ေဝးလံေသာ ေဒသမ်ားမွ ေထာင္ဝင္စာ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံသည့္ မိသားစုမ်ားအတြက္ 
ထုိေနတြင္ ေထာင္ဝင္စာ လာေတြၾကေသာ  လူအေရအတြက္ေပၚ မူတည္ၿပီး 
ေတြ႕ဆုံခ်ိန္ကုိ ပိုမုိၾကာျမင့္ေအာင္ ခြင့္ျပဳလုိပါက ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးႏိုင္သည္။’ ထို တရားဝင္ 
ခြင့္ျပဳခ်က္မဟုတ္ေသာ၊ လုိအပ္လွ်င္ လုိအပ္သလုိ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးထားေသာ 
အေလ့အထအား လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ၏ နမူနာတစ္ရပ္အျဖစ ္
လက္ခံေလ့မရွိၾကေပ။ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူျခင္းသည္ မိသားစုမ်ား ေထာင္ဝင္စာ 
ေတြ႕ဆုံရန္ႏွင့္ အက်ဥ္းသားမ်ားအား အစားအေသာက္ႏွင့္ အျခား အေျခခံ 
လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ရန္အတြက္ အေရးပါေသာ အခန္းက႑ 
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“အက်ဥ္းေထာင္ရိ ွ လူဦးေရ စုစုေပါင္းတြင္ အက်ဥ္းသူ ၁၆.၃%ႏွင့္ 
သက္ငယ္အက်ဥ္းသား ၁.၆% ပါဝင္သည္။  ထုိရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ၂၀၁၃ 
ခုႏွစ္အထိ ဆက္လက္တည္ၿမေဲနသည္။ ၁၉၉၃ခုႏွစ္ကတည္းက ျမန္မာႏုိင္ငံရိ ွ
အက်ဥ္းသားဦးေရ စုစုေပါင္းသည္ ပံုမွန္တုိးတက္လာေၾကာင္း အေထာက္ 
အထားမ်ား ရွိသည္။ အက်ဥ္းသား အခ်ိဳးအစားကမူ မေျပာင္းမလဲ 
ဆက္လက္တည္ၿမေဲနသည္။” (ICPR၊ ၂၀၁၃) 

AAPP (ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း)က ရဘဲက္စခန္း 
မ်ားတြင္ အက်ဥ္းသားမ်ားအား လူမဆန္စြာ ဆက္ဆံေၾကာင္းေဝဖန္လ်က္ရိွၿပီး 
ထုိရဘဲက္စခန္းမ်ားအား ‘အသံတိတ္လူသတ္ကြင္းမ်ား’ ဟု ေခၚထားသည္ (၂၀၀၉ခုႏွစ္၊ 
ဧၿပီလ ၃၀ရက္)။ AAPP၏ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားအားေဝဖန္ခ်က္ကို ၂၀၁၈ခုႏွစ္တြင္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႕ လာေရာက္သည့္ ကုလသမဂၢ လူ႕အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အထူးကုိယ္စား 
လွယ္ေၾကာင့္ ပိုမုိအားေကာင္းလာခဲ့သည္။ ကၽြႏ္ု္ပ္တို႕၏ သာဓကေလ့လာခ်က္၏ 
ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အက်ဥ္းေထာင္စနစ္ကုိေဝဖန္ရန္မဟုတ္ပါ အက်ဥ္းေထာင္ႏွင့္ 
သက္ဆိုင္ေသာ အေတြ႕အၾကံဳကုိ တုိက္ရိုက္ေတြ႕ၾကံဳခဲ့ရသူမ်ား၏ ရႈေထာင့္မွေန၍ 
အက်ဥ္းေထာင္မ်ား၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ပံု၏ ရႈေထာင့္မ်ားကုိ နားလည္ေစရန္ 
ရည္ရြယ္ပါသည္။ 

အထက္တြင္ေဖာ္ျပခ့ဲသည့္အတုိင္း 
ျမန္မာႏုိင္ငံရွိေထာင္ႏွင့္ရဘဲက္စခန္းမ်ားသုိ႕မိသားစုမ်ားေထာင္ဝင္စာ ေတြ႕ဆုံ 
ခြင့့္္နည္းလမ္းမ်ားကုိ နားလည္ေစမည့္ အေရးႀကီး ရႈေထာင့္ႏွစ္ခု ရွိေနပါသည္။ 
တရားဝင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ တရားမဝင္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ 
ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆံုျခင္းအတြက္ ျပ႒ာန္းထားေသာ စည္းကမ္းမ်ား၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း 
မ်ား ရွိပါေသာ္လည္း ၎တုိ႕မွာ ေခတ္ေနာက္က်ေနတတ္သလုိ မၾကာခဏဆုိသလုိပင္ 
၎တုိ႕အား လိုက္နာက်င့္သုံးမႈ မရွိသည္မ်ားလည္း ရိွသည္။ အဖြ႕ဲအစည္းအား 
လုံးက့ဲသို႕ပင္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ စုစည္းအုပ္ခ်ဳပ္ရန္အတြက္ ခ်မွတ္ထားေသာ 
မူဝါဒမ်ား၊ စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား ႏွင္ ့အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအေလ့အထမ်ားႏွင့္ 

ေန႕စဥ္ က်င့္သံုးလုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားအၾကား ဆက္ဆံေရးတင္းမာမႈမ်ား ရိွေနသည္။  
ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္လည္း ထိုကိစၥမ်ိဳး ရိွေနသည္။ 
က်င့္သုံးလုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားကုိ အမွန္တကယ္ နားလည္ႏုိင္ရန္အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ 
သည္ တရားဝင္ရႈေထာင့္ကုိေရာ၊ တရားမဝင္ရႈေထာင့္ကိုပါ ဂရုျပဳ အာရုံစိုက္ရေပမည္။ 
အက်ဥ္းေထာင္မ်ားသို႕ မိသားစု ေထာင္ဝင္စာ သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံျခင္းအတြက္ 
အက်ဥ္းဦးစီးဌာနက တရားဝင္သတ္မွတ္ထားေသာ ခြင့္ျပဳခ်ိန္မွာ ပံုမွန္မရွိေခ်။ 
ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံခ်ိန္သည္ အက်ဥ္းေထာင္ သုိ႕မဟုတ္ ရဘဲက္စခန္းရွိ ေထာင္ပုိင္ 
အေပၚတြင္သာ အျပည့္အဝ မူတည္သည္။ ဥပမာ အက်ဥ္းသားဦးေရ ပမာဏေပၚ 
မူတည္ၿပီး ဗဟုိအက်ဥ္းေထာင္မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေသာ အင္းစိန္ေထာင္ႏွင့္ 
မႏၱေလးေထာင္တုိ႕ကဲ့သုိ႕ေသာ ၿမိဳ႕ျပေဒသတြင္ ေထာင္ဝင္စာ ေတြ႕ဆုံခ်ိန္သည္ 
၁၅မိနစ္မွ်သာ ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ၿမိဳ႕ျပေဒသမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ 
ေက်းလက္ေဒသအခ်ိဳ႕ရွိ အက်ဥ္းသားမ်ားမွာ မိသားစု ေထာင္ဝင္စာ ေတြ႕ဆုံခ်ိန္ 
၂၅မိနစ္ခန႕္ အခ်ိန္ရတတ္ၾကသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံျခင္း၏ 
ၾကာျမင့္ခ်ိန္ကုိ ေထာင္ပုိင္ သုိ႕မဟုတ္ လက္ေထာက္ေထာင္ပုိင္က မိသားစု၏ 
ေနာက္ခံအေနအထား သို႕မဟုတ္ လာေရာက္ခဲ့ရေသာ ေဒသ အကြာအေဝးတုိ႕ 
အေပၚတြင္ မူတည္ၿပီး ဆံုးျဖတ္ ခြင့္ျပဳျခင္း ျဖစ္သည္။ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနက ၎၏ 
ဝက္ဘ္ဆိုဒ္တြင္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားရွိ ေထာင္ပုိင္မ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားကုိ 
ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေဖာ္ျပထားရာ၌ ‘သုိ႕ေသာ္ ေထာင္ပုိင္သည္ သတ္မွတ္ေန႕ရက္တြင္ 
ေဝးလံေသာ ေဒသမ်ားမွ ေထာင္ဝင္စာ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံသည့္ မိသားစုမ်ားအတြက္ 
ထုိေနတြင္ ေထာင္ဝင္စာ လာေတြၾကေသာ  လူအေရအတြက္ေပၚ မူတည္ၿပီး 
ေတြ႕ဆုံခ်ိန္ကုိ ပိုမုိၾကာျမင့္ေအာင္ ခြင့္ျပဳလုိပါက ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးႏိုင္သည္။’ ထို တရားဝင္ 
ခြင့္ျပဳခ်က္မဟုတ္ေသာ၊ လုိအပ္လွ်င္ လုိအပ္သလုိ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးထားေသာ 
အေလ့အထအား လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ၏ နမူနာတစ္ရပ္အျဖစ ္
လက္ခံေလ့မရွိၾကေပ။ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူျခင္းသည္ မိသားစုမ်ား ေထာင္ဝင္စာ 
ေတြ႕ဆုံရန္ႏွင့္ အက်ဥ္းသားမ်ားအား အစားအေသာက္ႏွင့္ အျခား အေျခခံ 
လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ရန္အတြက္ အေရးပါေသာ အခန္းက႑ 
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ျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြႏ္ုပ္ အသိအမွတ္ျပဳပါသည္။ သို႕ေသာ္ ကၽြႏု္ပ္၏ ရႈေထာင့္မွာ 
အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားႏွင့္တကြ အက်ဥ္းေထာင္ကုိ အတြင္း ဆက္လက္ 
တည္ရွိေနေသာ အျခား အေၾကာင္းရင္းမ်ား၊ အျခား တရားမဝင္က်င့္ 
သုံးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကလည္း ရွိေနသည္။ ထုိအေၾကာင္းရင္းမွာ (ေထာင္အာဏာပုိင္ 
မ်ား၏) စိတ္ႀကိဳက္ဆုံးျဖတ္ခြင့္၊ ညိွႏိႈင္းျခင္းႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္ေစမႈကုိ 
ထိန္းသိမ္းရန္ ဟူေသာ အခ်က္မ်ားအေပၚတြင္ အေျခခံထားသည့္ ေငြေၾကးဖလွယ္ျခင္း 
ဟူေသာ္ ပုိမိုက်ယ္ျပန္႕ေသာ အလဲအထပ္လုပ္သည့္ စနစ္ပင္ျဖစ္သည္။ ဧည့္ေတြ႕မႈ 
လြယ္ကူေစရန္အတြက္ ေထာင္ဝင္စာ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံသူမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား 
အၾကား အေပးအယူလုပ္မွသာ ေတြ႕ခြင့္ရသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားအား ဂရုတစုိက္ 
ေစာင့္ၾကည့္သင့္ေၾကာင္း ရရွိထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားက ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕အား 
ေထာက္ျပေနၾကသည္။  မ်ားျပားလွေသာ အျခားအေရးႀကီးကိစၥမ်ား အၾကားတြင္ 
ထိုကဲ့သုိ႕ေသာ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားရွိ ရႈပ္ေထြးေဝဝါးလွသည့္ က်င့္သံုးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား 
သည္ AAPPႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား၏ ေလ့လာမႈမ်ား၊ ေဝဖန္မႈမ်ားႏွင္ ့
ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံျခင္းအတြက္ အက်ဥ္းေထာင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ျပဳလုပ္ရန္ 
ေတာင္းဆုိမႈမ်ားတုိ႕ကုိ ျဖစ္ေပၚေစသည္။ အက်ဥ္းသားမ်ား၏ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားအား 
ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈအရ မိသားစုေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံျခင္းအား ခြင့္ျပဳျခင္းမ်ားသည ္
လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈမ်ားႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားအေပၚတြင္သာ မူတည္ေနသည္ 
မဟုတ္ဘဲ အက်ဥ္းသားမ်ား၏ ျပစ္ဒဏ္က်ကာလ၊ ညိွႏိႈင္းမႈမ်ား၊ အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ 
ေထာင္ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ဆက္ဆံေရးတုိ႕ က့ဲသုိ႕ေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ား 
အေပၚတြင္လည္း မူတည္ေနသည္။ ထုိအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ကၽြႏု္ပ္တို႕ ယခ ု
ေလ့လာၾကပါမည္။ 
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ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရိွ ေဒသေလးခုတြင္ လူေတြ႕ေမးျမန္းခ်က္မ်ားအရ ေထာင္ဝင္စာ 
ေတြ႕ဆုံခြင့္ရယူျခင္းသည္ အက်ဥ္းသား၏ ျပစ္ဒဏ္ကာလအေပၚတြင္ အစိတ္အပုိင္း 
တစ္ခုအျဖစ္ မူတည္သည္။ ဥပမာ ေသဒဏ္အမိန္႕ခ်ၿပီးေသာ အက်ဥ္းသားတစ္ဦးအား 
အျခားအက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ ခြဲျခားထားၿပီး သီးသန္႕အက်ဥ္းခန္းထဲတြင္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ 
ထားရသည္။ ေသဒဏ္က်အက်ဥ္းသားမ်ားမွာ ႏွစ္ႀကီးအက်ဥ္းသားမ်ား ျဖစ္လာသည္။ 
အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ ၃၀အတြင္း 
ေသဒဏ္ေပးျခင္းကုိ မလုပ္ေဆာင္ေတာ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ Cornell Center on 
Death Penalty Worldwide (CCDPW)၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ 
လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ ေနာက္ဆုံးကြပ္မ်က္မႈအား ၁၉၈၈ခုႏွစ္တြင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ 
Amnesty Internationalက ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ‘ေသဒဏ္ဖ်က္သိမ္းေရးဝါဒက်င့္သံုးလ်က္ 
ရွိေသာ ႏိုင္ငံ’ီဟု အသိအမွတ္ျပဳထားသည္ (Amnesty  Internationalအဖြ႕ဲ၏ 
တစ္ကမၻာလုံးဆုိင္ရာ အစီရင္ခံစာ)။ စတန္းစ္ႏွင့္ သူ၏ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဘက္မ်ား 
ေျပာထားခ်က္အရ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း ကာလၾကာရွည္စြာ အက်ဥ္းက် 
ခံရျခင္းေၾကာင့္ ‘ထုိ ႏွစ္ႀကီးအက်ဥ္းသားမ်ားအား ၎တုိ႕၏ မိသားစုက 
ေမ့ေလ်ာ့သြားႏုိင္သည္’ (ခရစ္ရွန္၊ မလုိဲးႏွင့္ ေသာမတ္စ္၊ ၂၀၀၆၊ စတန္းစ္ႏွင့္ 
အျခားပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ေဖာ္ျပခ်က္ကုိ ကုိးကားခ်က္၊ ၂၀၁၇)။ အျခားေျဖဆုိ 
သူတစ္ေယာက္က ႏိုင္ငံေရးလံႈ႕ေဆာ္မႈျဖင့္ အဖမ္းခံရေသာ သူႏွင္ ့ အျခားသူမ်ားအား 
သီးျခားအခန္းမ်ားတြင္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားသည္ဟု ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ၎တုိ႕၏ 
ႏိုင္ငံေရးတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္မႈႏွင့္ ၎တို႕အား ထိန္းသိမ္းထားရာ အက်ဥ္းေထာင္မွာ 
ေနအိမ္ႏွင့္ ေဝးလြန္းျခင္းတုိ႕ေၾကာင့္ မိသားစု ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံခြင့္ရရန ္
အခြင့္အေရးမွာ နည္းပါးလွသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ အက်ဥ္းသားတစ္ေယာက္အား 
ေထာင္သုိ႕ပုိ႕သည္ျဖစ္ေစ ရဘဲက္စခန္းသုိ႕ ပို႕သည္ျဖစ္ေစ အေျပာင္းအလဲတစ္ခုကုိ 
ျဖစ္ေပၚေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။ အက်ဥ္းသားတြင္သာ ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင္ ့
ေငြေၾကးရွိလွ်င္ ျပစ္ဒဏ္ကာလေပၚ မူတည္၍ မည္သည့္ေနရာတြင္ အက်ဥ္းက် 
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ျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြႏ္ုပ္ အသိအမွတ္ျပဳပါသည္။ သို႕ေသာ္ ကၽြႏု္ပ္၏ ရႈေထာင့္မွာ 
အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားႏွင့္တကြ အက်ဥ္းေထာင္ကုိ အတြင္း ဆက္လက္ 
တည္ရွိေနေသာ အျခား အေၾကာင္းရင္းမ်ား၊ အျခား တရားမဝင္က်င့္ 
သုံးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကလည္း ရွိေနသည္။ ထုိအေၾကာင္းရင္းမွာ (ေထာင္အာဏာပုိင္ 
မ်ား၏) စိတ္ႀကိဳက္ဆုံးျဖတ္ခြင့္၊ ညိွႏိႈင္းျခင္းႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္ေစမႈကုိ 
ထိန္းသိမ္းရန္ ဟူေသာ အခ်က္မ်ားအေပၚတြင္ အေျခခံထားသည့္ ေငြေၾကးဖလွယ္ျခင္း 
ဟူေသာ္ ပုိမိုက်ယ္ျပန္႕ေသာ အလဲအထပ္လုပ္သည့္ စနစ္ပင္ျဖစ္သည္။ ဧည့္ေတြ႕မႈ 
လြယ္ကူေစရန္အတြက္ ေထာင္ဝင္စာ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံသူမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား 
အၾကား အေပးအယူလုပ္မွသာ ေတြ႕ခြင့္ရသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားအား ဂရုတစုိက္ 
ေစာင့္ၾကည့္သင့္ေၾကာင္း ရရွိထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားက ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕အား 
ေထာက္ျပေနၾကသည္။  မ်ားျပားလွေသာ အျခားအေရးႀကီးကိစၥမ်ား အၾကားတြင္ 
ထိုကဲ့သုိ႕ေသာ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားရွိ ရႈပ္ေထြးေဝဝါးလွသည့္ က်င့္သံုးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား 
သည္ AAPPႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား၏ ေလ့လာမႈမ်ား၊ ေဝဖန္မႈမ်ားႏွင္ ့
ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံျခင္းအတြက္ အက်ဥ္းေထာင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ျပဳလုပ္ရန္ 
ေတာင္းဆုိမႈမ်ားတုိ႕ကုိ ျဖစ္ေပၚေစသည္။ အက်ဥ္းသားမ်ား၏ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားအား 
ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈအရ မိသားစုေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံျခင္းအား ခြင့္ျပဳျခင္းမ်ားသည ္
လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈမ်ားႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားအေပၚတြင္သာ မူတည္ေနသည္ 
မဟုတ္ဘဲ အက်ဥ္းသားမ်ား၏ ျပစ္ဒဏ္က်ကာလ၊ ညိွႏိႈင္းမႈမ်ား၊ အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ 
ေထာင္ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ဆက္ဆံေရးတုိ႕ က့ဲသုိ႕ေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ား 
အေပၚတြင္လည္း မူတည္ေနသည္။ ထုိအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ကၽြႏု္ပ္တို႕ ယခု 
ေလ့လာၾကပါမည္။ 
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ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရိွ ေဒသေလးခုတြင္ လူေတြ႕ေမးျမန္းခ်က္မ်ားအရ ေထာင္ဝင္စာ 
ေတြ႕ဆုံခြင့္ရယူျခင္းသည္ အက်ဥ္းသား၏ ျပစ္ဒဏ္ကာလအေပၚတြင္ အစိတ္အပုိင္း 
တစ္ခုအျဖစ္ မူတည္သည္။ ဥပမာ ေသဒဏ္အမိန္႕ခ်ၿပီးေသာ အက်ဥ္းသားတစ္ဦးအား 
အျခားအက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ ခြဲျခားထားၿပီး သီးသန္႕အက်ဥ္းခန္းထဲတြင္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ 
ထားရသည္။ ေသဒဏ္က်အက်ဥ္းသားမ်ားမွာ ႏွစ္ႀကီးအက်ဥ္းသားမ်ား ျဖစ္လာသည္။ 
အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ ၃၀အတြင္း 
ေသဒဏ္ေပးျခင္းကုိ မလုပ္ေဆာင္ေတာ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ Cornell Center on 
Death Penalty Worldwide (CCDPW)၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ 
လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ ေနာက္ဆုံးကြပ္မ်က္မႈအား ၁၉၈၈ခုႏွစ္တြင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ 
Amnesty Internationalက ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ‘ေသဒဏ္ဖ်က္သိမ္းေရးဝါဒက်င့္သံုးလ်က္ 
ရွိေသာ ႏိုင္ငံ’ီဟု အသိအမွတ္ျပဳထားသည္ (Amnesty  Internationalအဖြ႕ဲ၏ 
တစ္ကမၻာလုံးဆုိင္ရာ အစီရင္ခံစာ)။ စတန္းစ္ႏွင့္ သူ၏ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဘက္မ်ား 
ေျပာထားခ်က္အရ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း ကာလၾကာရွည္စြာ အက်ဥ္းက် 
ခံရျခင္းေၾကာင့္ ‘ထုိ ႏွစ္ႀကီးအက်ဥ္းသားမ်ားအား ၎တုိ႕၏ မိသားစုက 
ေမ့ေလ်ာ့သြားႏုိင္သည္’ (ခရစ္ရွန္၊ မလုိဲးႏွင့္ ေသာမတ္စ္၊ ၂၀၀၆၊ စတန္းစ္ႏွင့္ 
အျခားပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ေဖာ္ျပခ်က္ကုိ ကုိးကားခ်က္၊ ၂၀၁၇)။ အျခားေျဖဆုိ 
သူတစ္ေယာက္က ႏိုင္ငံေရးလံႈ႕ေဆာ္မႈျဖင့္ အဖမ္းခံရေသာ သူႏွင္ ့ အျခားသူမ်ားအား 
သီးျခားအခန္းမ်ားတြင္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားသည္ဟု ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ၎တုိ႕၏ 
ႏိုင္ငံေရးတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္မႈႏွင့္ ၎တို႕အား ထိန္းသိမ္းထားရာ အက်ဥ္းေထာင္မွာ 
ေနအိမ္ႏွင့္ ေဝးလြန္းျခင္းတုိ႕ေၾကာင့္ မိသားစု ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံခြင့္ရရန ္
အခြင့္အေရးမွာ နည္းပါးလွသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ အက်ဥ္းသားတစ္ေယာက္အား 
ေထာင္သုိ႕ပုိ႕သည္ျဖစ္ေစ ရဘဲက္စခန္းသုိ႕ ပို႕သည္ျဖစ္ေစ အေျပာင္းအလဲတစ္ခုကုိ 
ျဖစ္ေပၚေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။ အက်ဥ္းသားတြင္သာ ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင္ ့
ေငြေၾကးရွိလွ်င္ ျပစ္ဒဏ္ကာလေပၚ မူတည္၍ မည္သည့္ေနရာတြင္ အက်ဥ္းက် 

228 tusOf;om;rsm;\ axmifjyifyavmuESifh qufoG,frI



 
ခံရမည္ကို အက်ဥ္းသားမ်ားက ညိွႏိႈင္းႏိုင္သည္။ အခ်ိဳ႕အက်ဥ္းသားမ်ားမွာ ၎တို႕၏ 
ေနအိမ္ႏွင့္ နီးကပ္ေသာ ရဘဲက္စခန္းမ်ားသုိ႕ ပိုမို သြားေရာက္လိုၾကသည္။ သုိ႕မွသာ 
ေထာင္တြင္ ေနရသည္ထက္ အခြင့္အေရးမ်ား ပိုမိုရရိွႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 
အခ်ိဳ႕လူမ်ားကမူ ရဘဲက္စခန္းကုိ ေၾကာက္ရြံ႕ၾကသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ 
ထုိရဘဲက္စခန္းမ်ားသည္ လူထုျမင္ကြင္းမွ ေဝးကြာေသာေၾကာင့္ ႏွိပ္စက္မႈမ်ား 
ျဖစ္ေပၚႏုိင္ၿပီး သမုိင္းတစ္ေလွ်ာက္ ေသဆုံးမႈမွာ ျမင့္မားလွသည္။ ဥပေဒအရ 
ႏွစ္ႀကီးအက်ဥ္းသားမ်ားအား ရဘဲက္စခန္းမ်ားရွိ လုပ္ငန္းခြင္သို႕ ပို႕ျခင္းမရိွဟု  
ယူဆသည္။ ရဘဲက္စခန္းသည္ ကာလတုိအက်ဥ္းသားမ်ားအတြက္သာ ျဖစ္သည္။ 
သုိ႕ေသာ္ ညိွႏိႈင္းျခင္း သုိ႕မဟုတ္ ေငြေပးျခင္းျဖင့္ ရဘဲက္စခန္းသည္လည္း 
ႏွစ္ႀကီးအက်ဥ္းသားမ်ားအတြက္ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ဝန္ထမ္းႏွင့္ ေျပလည္ေအာင္ ေနျခင္း 
သည္လည္း အေရးပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕သည္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားက 
ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ညိွႏိႈင္းသည့္အေၾကာင္းထက္ ရာဇဝတ္အက်ဥ္းသားမ်ားက 
ညိွႏိႈင္းသည့္အေၾကာင္းကုိ ပိုမိ ု သိရိွၾကသည္။ ထုိကဲ့သုိ႕ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏုိင္သည္မွာ 
ရာဇဝတ္အက်ဥ္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ထုိသုိ႕ လုပ္ေဆာင္ရန္ အလြန္အမင္း 
လုိအပ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ညိွႏိႈင္းျခင္းကုိ ပိုမုိလုပ္ေဆာင္ၾကျခင္း၊ ညိွႏႈိင္းႏုိင္သည့္ 
ကၽြမ္းက်င္မႈ ပိုရိွၾကျခင္း သို႕မဟုတ္ သူတုိ႕အား မကြယ္မဝွက္ 
ေျပာဆုိၾကျခင္းတုိ႕ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးအေၾကာင္းျပခ်က္ေၾကာင့္ 
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားမွာ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား မဟုတ္သူမ်ားထက္ ျပင္ပသုိ႕ 
ဆက္သြယ္ခြင့္မျပဳဘဲ ထားႏိုင္ေျခ ပိုမ်ားသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရး 
အက်ဥ္းသားမ်ားသည္ ၎တုိ႕၏ မိသားစုႏွင့္ ဆက္သြယ္ရန္ အခြင့္အေရး 
အနည္းငယ္သာ ရိွေသာအခါ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ညွိႏိႈငး္ရေပမည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ႏို္င္ငံေရး 
အက်ဥ္းသားမ်ားအတြက္ သူတုိ႕ အဖမ္းခံရေၾကာင္းကုိ မိသားစုသုိ႕ အေၾကာင္းၾကား 
ေပးျခင္းပင္ မရွိပါ (ကြင္းဆင္းလူေတြ႕ေမးျမန္ခ်က္အရ)။ ထုိ႕ေၾကာင့္ သူတို႕ႏွင့္ 
ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္ေသာ အက်ဥ္းေထာင္ဝန္ထမ္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ သူတုိ႕ 
မည္သည့္ေနရာတြင္ ရိွေနေၾကာင္းကုိ သတင္းေပးပုိ႕ရသည္။ ထုိ႕ျပင္ မိသားစုႏွင့္ 
ဝန္ထမ္းမ်ားအၾကား ဆက္ဆံေရး၊ အက်ဥ္းသားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအၾကား ဆက္ဆံေရး 

သည္ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံျခင္းကုိ အေထာက္အကူ ျပဳရန္အတြက္ အလြန္ 
အေရးပါေသာ က႑မွ ပါဝင္သည္။ 

 

ျပစ္ဒဏ္က်ကာလ 

ျမန္မာျပည္အက်ဥ္းေထာင္လက္စြဲ၊ ပုဒ္မ ၁၁၌ မႀကီးေလးေသာ ျပစ္ဒဏ္က်ခံရသည့္ 
အက်ဥ္းသားမ်ားအား ‘ရိုးရုိးျပစ္ဒဏ္က်ခံေနေသာ အက်ဥ္းသားမ်ား’ဟူေသာ 
ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ထားရွိဆက္ဆံရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ အက်ဥ္းသား 
ေဟာင္းမ်ားအား လူေတြ႕ေမးျမန္းခ်က္မ်ားတြင္ အက်ဥ္းသားမ်ားအား ျပစ္ဒဏ္ကာလ 
ေပၚ မူတည္၍ ေနရာအမ်ိဳးမ်ိဳးသုိ႕ ပို႕ေဆာင္ေၾကာင္း အတည္ျပဳေျဖၾကားၾကသည္။ 
ႏွစ္ႀကီးအက်ဥ္းသားမ်ားအား သီးသန္႕ခြဲျခားထားေသာ အပုိင္းတြင္ ပိတ္ထားလုိဟန္ 
ပိုရွိသည္။ ၂ႏွစ္မ ွ ၅ႏွစ္အထိ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရေသာ အက်ဥ္းသားမ်ားအား 
ရဘဲက္စခန္းးသုိ႕ ပုိ႕သည္။ ကာလတုိအက်ဥ္းသားမ်ားကုိ အနီးဆုံး အက်ဥ္းေထာင္သုိ႕ 
ပို႕သည္။ အက်ဥ္းေထာင္လက္စြဲတြင ္ သုိ႕မဟုတ္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏ အခ်က္အလက္တြင္ 
မည္မွ်ၾကာရွည္ေသာ အက်ဥ္းခ်ကာလအား ကာလရွည္၊ အလယ္အလတ္၊ ကာလတုိ 
စသည္ျဖင့္ သတ္မွတ္သည္ဆုိေသာ ကန္႕သတ္ခ်က္ မပါေခ်။ ေထာင္ဒဏ္ေျခာက္လ 
ခ်မွတ္ျခင္း ခံရသည့္ ဦးသိန္း43က ႏွစ္ႀကီးအက်ဥ္းသားမ်ားအား တစ္ႏို္င္ငံလုံးရွိ 
မည္သည့္အက်ဥ္းေထာင္သုိ႕မဆုိ ပိ႕ုေဆာင္ႏို္င္ၿပီး သူတုိ႕အိမ္ႏွင္ ့ ေဝးကြာလြန္းေသာ 
ေနရာမ်ားသုိ႕ပင္ ပို႕ေဆာင္သည္။ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအား သူတုိ႕ 
ေနထုိင္ရာၿမိဳ႕မွ ေဝးကြာလြန္းေသာ အစြန္အဖ်ားေဒသမ်ားသုိ႕ ပို႕ေဆာင္သည္ဟု 
ေျပာျပသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ သာမန္အက်ဥ္းသားမ်ားကုိ အနီးဆုံးၿမိဳ႕တြင္သာ 
ေထာင္ခ်သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ကာလတုိအက်ဥ္းသားမ်ားအေနျဖင့္ မိသားစုေထာင္ဝင္စာ 
လာေရာက္ေတြ႕ဆုံႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရးကုိ ပိုမိုရရွိၾကသည္ (ကြင္းဆင္းမွတ္စုမ်ားႏွင့္ 

                                           
43 ဤေဆာင္းပါးပါ အမည္အားလုံးမွာ အမည္လႊဲမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ 
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ခံရမည္ကို အက်ဥ္းသားမ်ားက ညိွႏိႈင္းႏိုင္သည္။ အခ်ိဳ႕အက်ဥ္းသားမ်ားမွာ ၎တို႕၏ 
ေနအိမ္ႏွင့္ နီးကပ္ေသာ ရဘဲက္စခန္းမ်ားသုိ႕ ပိုမို သြားေရာက္လိုၾကသည္။ သုိ႕မွသာ 
ေထာင္တြင္ ေနရသည္ထက္ အခြင့္အေရးမ်ား ပိုမိုရရိွႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 
အခ်ိဳ႕လူမ်ားကမူ ရဘဲက္စခန္းကုိ ေၾကာက္ရြံ႕ၾကသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ 
ထုိရဘဲက္စခန္းမ်ားသည္ လူထုျမင္ကြင္းမွ ေဝးကြာေသာေၾကာင့္ ႏွိပ္စက္မႈမ်ား 
ျဖစ္ေပၚႏုိင္ၿပီး သမုိင္းတစ္ေလွ်ာက္ ေသဆုံးမႈမွာ ျမင့္မားလွသည္။ ဥပေဒအရ 
ႏွစ္ႀကီးအက်ဥ္းသားမ်ားအား ရဘဲက္စခန္းမ်ားရွိ လုပ္ငန္းခြင္သို႕ ပို႕ျခင္းမရိွဟု  
ယူဆသည္။ ရဘဲက္စခန္းသည္ ကာလတုိအက်ဥ္းသားမ်ားအတြက္သာ ျဖစ္သည္။ 
သုိ႕ေသာ္ ညိွႏိႈင္းျခင္း သုိ႕မဟုတ္ ေငြေပးျခင္းျဖင့္ ရဘဲက္စခန္းသည္လည္း 
ႏွစ္ႀကီးအက်ဥ္းသားမ်ားအတြက္ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ဝန္ထမ္းႏွင့္ ေျပလည္ေအာင္ ေနျခင္း 
သည္လည္း အေရးပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕သည္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားက 
ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ညိွႏိႈင္းသည့္အေၾကာင္းထက္ ရာဇဝတ္အက်ဥ္းသားမ်ားက 
ညိွႏိႈင္းသည့္အေၾကာင္းကုိ ပိုမိ ု သိရိွၾကသည္။ ထုိကဲ့သုိ႕ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏုိင္သည္မွာ 
ရာဇဝတ္အက်ဥ္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ထုိသုိ႕ လုပ္ေဆာင္ရန္ အလြန္အမင္း 
လုိအပ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ညိွႏိႈင္းျခင္းကုိ ပိုမုိလုပ္ေဆာင္ၾကျခင္း၊ ညိွႏႈိင္းႏုိင္သည့္ 
ကၽြမ္းက်င္မႈ ပိုရိွၾကျခင္း သို႕မဟုတ္ သူတုိ႕အား မကြယ္မဝွက္ 
ေျပာဆုိၾကျခင္းတုိ႕ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးအေၾကာင္းျပခ်က္ေၾကာင့္ 
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားမွာ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား မဟုတ္သူမ်ားထက္ ျပင္ပသုိ႕ 
ဆက္သြယ္ခြင့္မျပဳဘဲ ထားႏိုင္ေျခ ပိုမ်ားသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရး 
အက်ဥ္းသားမ်ားသည္ ၎တုိ႕၏ မိသားစုႏွင့္ ဆက္သြယ္ရန္ အခြင့္အေရး 
အနည္းငယ္သာ ရိွေသာအခါ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ညွိႏိႈငး္ရေပမည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ႏို္င္ငံေရး 
အက်ဥ္းသားမ်ားအတြက္ သူတုိ႕ အဖမ္းခံရေၾကာင္းကုိ မိသားစုသုိ႕ အေၾကာင္းၾကား 
ေပးျခင္းပင္ မရွိပါ (ကြင္းဆင္းလူေတြ႕ေမးျမန္ခ်က္အရ)။ ထုိ႕ေၾကာင့္ သူတို႕ႏွင့္ 
ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္ေသာ အက်ဥ္းေထာင္ဝန္ထမ္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ သူတုိ႕ 
မည္သည့္ေနရာတြင္ ရိွေနေၾကာင္းကုိ သတင္းေပးပုိ႕ရသည္။ ထုိ႕ျပင္ မိသားစုႏွင့္ 
ဝန္ထမ္းမ်ားအၾကား ဆက္ဆံေရး၊ အက်ဥ္းသားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအၾကား ဆက္ဆံေရး 

သည္ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံျခင္းကုိ အေထာက္အကူ ျပဳရန္အတြက္ အလြန္ 
အေရးပါေသာ က႑မွ ပါဝင္သည္။ 

 

ျပစ္ဒဏ္က်ကာလ 

ျမန္မာျပည္အက်ဥ္းေထာင္လက္စြဲ၊ ပုဒ္မ ၁၁၌ မႀကီးေလးေသာ ျပစ္ဒဏ္က်ခံရသည့္ 
အက်ဥ္းသားမ်ားအား ‘ရိုးရုိးျပစ္ဒဏ္က်ခံေနေသာ အက်ဥ္းသားမ်ား’ဟူေသာ 
ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ထားရွိဆက္ဆံရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ အက်ဥ္းသား 
ေဟာင္းမ်ားအား လူေတြ႕ေမးျမန္းခ်က္မ်ားတြင္ အက်ဥ္းသားမ်ားအား ျပစ္ဒဏ္ကာလ 
ေပၚ မူတည္၍ ေနရာအမ်ိဳးမ်ိဳးသုိ႕ ပို႕ေဆာင္ေၾကာင္း အတည္ျပဳေျဖၾကားၾကသည္။ 
ႏွစ္ႀကီးအက်ဥ္းသားမ်ားအား သီးသန္႕ခြဲျခားထားေသာ အပုိင္းတြင္ ပိတ္ထားလုိဟန္ 
ပိုရွိသည္။ ၂ႏွစ္မ ွ ၅ႏွစ္အထိ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရေသာ အက်ဥ္းသားမ်ားအား 
ရဘဲက္စခန္းးသုိ႕ ပုိ႕သည္။ ကာလတုိအက်ဥ္းသားမ်ားကုိ အနီးဆုံး အက်ဥ္းေထာင္သုိ႕ 
ပို႕သည္။ အက်ဥ္းေထာင္လက္စြဲတြင ္ သုိ႕မဟုတ္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏ အခ်က္အလက္တြင္ 
မည္မွ်ၾကာရွည္ေသာ အက်ဥ္းခ်ကာလအား ကာလရွည္၊ အလယ္အလတ္၊ ကာလတုိ 
စသည္ျဖင့္ သတ္မွတ္သည္ဆုိေသာ ကန္႕သတ္ခ်က္ မပါေခ်။ ေထာင္ဒဏ္ေျခာက္လ 
ခ်မွတ္ျခင္း ခံရသည့္ ဦးသိန္း43က ႏွစ္ႀကီးအက်ဥ္းသားမ်ားအား တစ္ႏို္င္ငံလုံးရွိ 
မည္သည့္အက်ဥ္းေထာင္သုိ႕မဆုိ ပိ႕ုေဆာင္ႏို္င္ၿပီး သူတုိ႕အိမ္ႏွင္ ့ ေဝးကြာလြန္းေသာ 
ေနရာမ်ားသုိ႕ပင္ ပို႕ေဆာင္သည္။ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအား သူတုိ႕ 
ေနထုိင္ရာၿမိဳ႕မွ ေဝးကြာလြန္းေသာ အစြန္အဖ်ားေဒသမ်ားသုိ႕ ပို႕ေဆာင္သည္ဟု 
ေျပာျပသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ သာမန္အက်ဥ္းသားမ်ားကုိ အနီးဆုံးၿမိဳ႕တြင္သာ 
ေထာင္ခ်သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ကာလတုိအက်ဥ္းသားမ်ားအေနျဖင့္ မိသားစုေထာင္ဝင္စာ 
လာေရာက္ေတြ႕ဆုံႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရးကုိ ပိုမိုရရွိၾကသည္ (ကြင္းဆင္းမွတ္စုမ်ားႏွင့္ 

                                           
43 ဤေဆာင္းပါးပါ အမည္အားလုံးမွာ အမည္လႊဲမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ 
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လူေတြ႕ေမးျမန္းခ်က္မ်ားအရ)။ သုိ႕ေသာ္ ထိုအခ်က္သည္ မိသားစုႏွင့္ ပိုမုိ 
ေကာင္းမြန္စြာ့္ ေတြ႕ဆုံရျခင္းဟု အဓိပၸာယ္မရပါ။ မိသားစုက နီးကပ္ေသာ ေနရာတြင္ 
ေနထုိင္ေသာ္လည္း ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံခြင့္မွာ ျပႆနာျဖစ္ေနဆဲပင္ ျဖစ္သည္။ 

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕က တရားမဝင္ သစ္ခိုးထုတ္မႈျဖင့္ ေထာင္ႏွစ္လျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ျခင္းခံရဖူးသူ 
ျဖစ္သည့္ အက်ဥ္းသားေဟာင္းတစ္ဦးျဖစ္ေသာ ဦးစိန္ကုိ လူေတြ႕ေမးျမန္းေသာအခါ 
ကၽြႏ္ု္ပ္တုိ႕ အိမ္ထဲ ေရာက္ေရာက္ခ်င္းမွာပင္ သူ၏ ေထာင္ဒဏ္အေၾကာင္းကုိ 
စတင္ေျပာဆုိေတာ့သည္။  

“ေထာင္ထဲမွာ ဘယ္လိုေနရတ့ဲအဆုိတ့ဲ အေၾကာင္းေတြကုိကုိ ကၽြန္ေတာ္ 
ဘာမွ မသိပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ အဲဒီမွာ တကယ္ 
မေနခဲ့လုိ႕ပါ။” (ကြင္းဆင္းလူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္း) 

ေထာင္တြင္းအေတြ႕အၾကံဳကုိ ေျပာရန္ သူ႕အေနျဖင့္ ဆႏၵရိွေသာ္လည္း ျပစ္ဒဏ္ကာလ 
တုိေတာင္းေသာေၾကာင့္ ေထာင္တြင္းဘဝအေၾကာင္းကုိ သူ အမွန္တကယ္ 
မသိပါေၾကာင္းကုိသာ ထပ္တလဲလဲ ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ႏွစ္ႀကီးအက်ဥ္းသားမ်ားအား 
ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားရာ အေဆာင္ထဲတြင ္ တစ္ညသာ ေနခ့ဲရေၾကာင္း သူက ေျပာသည္။ 
ေနာက္တစ္ေန႕တြင္ အက်ဥ္းေထာင္၏ ပစၥည္းပစၥယမ်ားျဖစ္ၾကေသာ မီးစက္၊ 
ေရသန္႕စင္စက္ စသည္တုိ႕အား သိမ္းဆည္းထားသည့္ စက္ရံုသုိ႕ သူ႕ကုိ 
ေျပာင္းေရႊ႕ေစသည္။44 မီးစက္ ေမာင္း္ရန္ သူ႕အား တာဝန္ခ်ထားသည္။ ထို႕ျပင ္
ေထာင္၏ ထိုအပုိင္းတြင္ ေနထုိင္ရစဥ္အတြင္း သူ႕မိသားစုက ေန႕တုိင္း 
လာေတြ႕ႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရး ရသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ သူသည္ အျခားအေဆာင္မ်ားတြင္ 
ေနရေသာ ႏွစ္ႀကီးအက်ဥ္းသားမ်ားထက္ မိသားစုႏွင့္ ပိုမိုလြယ္ကူစြာ 

                                           
44 လူေတြ႕ေမးျမန္းခ်ိန္တြင္ ဦးစိန္က ‘အလုပ္ရုံ’ ဟု ေျပာခဲ့သည္။ ‘အလုပ္ရုံ သုိ႕မဟုတ္ လုပ္ငန္းခြင္ေနရာ’ဟု 
အဓိပၸာယ္ရသည္။ သူ၏ အေတြ႕အႀကံဳအေပၚ အေျခခံ၍ အက်ဥ္းေထာင္ဝင္းအတြင္းကုိ အပုိင္းသုံးပိုင္း ခြႏဲိုင္သည္။ 
မိသားစုမ်ားက ဧည့္ေတြ႕ရန္ ေစာင့္ဆုိင္းခ်ိန္တြင္ ဧည့္ခံရန္ စီစဥ္ထားသည့္ေနရာ၊ ဝန္ထမ္းမ်ားနွင့္ ကာလတုိ 
အက်ဥ္းသားမ်ားအား တာဝန္ခ်ထားသည့္ ရံုးႏွင့္ အလုပ္ရံုမ်ားေနရာႏွင့္ ႏွစ္ႀကီးအက်ဥ္းသားမ်ားအား 
ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားသည့္ ေနရာတုိ႕ ျဖစ္သည္။ 

ေတြ႕ဆုံခြင့္ရသည္။ မိသားစုက ေန႕တုိင္း လာေရာက္ေတြ႕ဆုံခြင့္ရျခင္းသည ္
ေထာင္တြင္းရိွ သူ႕ဘဝအား နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ သက္ေရာက္ေစခဲ့သည္။ ဥပမာ 
သူ႕မိသားစုက ေန႕စဥ္ေတြ႕ဆုံျခင္းေၾကာင့္ သူ႕အား အစားအေသာက္မ်ား မည္က့ဲသုိ႕ 
ေပးႏုိင္ခဲ့ပံုကုိ သူက ရွင္းျပခ့ဲသည္။ 

“ေထာင္ထမင္း၊ ေထာင္ဟင္းကို ကၽြန္ေတာ္ ျမည္းေတာင္မျမည္းခဲ့ဖူးပါဘူး။ 
ကၽြန္ေတာ့္အိမ္က ေန႕တုိင္း အစားအေသာက္ ပိ႕ုေပးလုိ႕ပါ။ မ်ားေသာအားျဖင့္ 
ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ေန႕တုိင္း အစားအစာပုိ႕ေပးသူက ကၽြန္ေတာ့္သမီးပါ။ ညေနစာ 
အတြက္ပါ တစ္ခါတည္း ထည့္ေပးလုိက္တာေၾကာင့္ ညေနပုိင္းကုိ သူတို႕ 
ထပ္လာဖုိ႕ မလုိေတာ့ပါဘူး။” 

အက်ဥ္းေထာင္စက္ရံုတြင္ ေနရျခင္း၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကုိ သူက ဆက္ရွင္းျပသည္။ 
သူသည္ မုိဘိုင္းဖုန္းကုိ အသုုံးျပဳႏိုင္ၿပီး ညဘက္တြင္ မိသားစုထံ ဖုန္းဆက္ႏိုင္သည္။ 
အမွန္တကယ္တြင္ မိုဘုိင္းဖုန္းအသုံးျပဳမႈကုိ တားျမစ္ထားပါသည္။ သုိ႕ေသာ ္
အျခားအက်ဥ္းသားမ်ားက အေဆာင္ထဲတြင္ အုပ္စုလုိက္ ေနရစဥ္တြင္ သူက 
စက္ရံုတြင္ တစ္ေယာက္တည္း ေနရသျဖင့္ လွ်ိဳ႕ဝွက္စြာ အသုံးျပဳႏိုင္ခဲ့သည္။ အက်ဥ္း 
ေထာင္အတြင္းတြင္ မိသားစု ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံျခင္းကုိ သူမည္က့ဲသုိ႕ နားလည ္
ထားေၾကာင္းကုိ ေမးျမန္းေသာအခါ သူ႕မိသားစုက ေန႕စဥ္ လာေရာက္ 
ေတြ႕ဆုံျခင္းျဖစ္သျဖင့္ သူ ေသခ်ာစြာ မသိပါဟု ျပန္ေျဖခ့ဲသည္။ သူသည္ သူ႕အတြက္ 
ပိုမိ ု သက္ေတာင့္သက္သာ ျဖစ္ေစခ့ဲေသာ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ေနခဲ့ရေၾကာင္း၊ ထုိသုိ႕ 
ျဖစ္ရျခင္းမွာ သူ၏ ျပစ္ဒဏ္ကာလမွာ ႏွစ္လသာ ျဖစ္သျဖင့္ ေထာင္အာဏာပုိင္မ်ားက 
သူ ေထာင္မွ ထြက္ေျပးမည္ဟု မထင္ထားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု သူ၏ 
ထင္ျမင္ခ်က္ကို ေျပာျပသည္။ သူက ေထာင္ဒဏ္ႏွစ္လ က်ခံရေသာ အျခားအက်ဥ္း 
သားတစ္ေယာက္အေၾကာင္းကုိလည္း ေျပာျပသည္။ ထုိသူတြင္ မည္သည့္ကၽြမ္းက်င္ 
မႈမွ် မရိွေသာ္လည္း ထုိသူအား ေထာက္ပံ့ပစၥည္းမ်ား ထားရွိရာအပုိင္းတြင္ 
ထိန္းသိမ္းထားၿပီ ဝက္ျခံသန္ရွင္းထိန္းသိမ္းေရး ေဆာင္ရြက္ေစခဲ့သည္ဟုဆိုသည္။ 
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လူေတြ႕ေမးျမန္းခ်က္မ်ားအရ)။ သုိ႕ေသာ္ ထိုအခ်က္သည္ မိသားစုႏွင့္ ပိုမုိ 
ေကာင္းမြန္စြာ့္ ေတြ႕ဆုံရျခင္းဟု အဓိပၸာယ္မရပါ။ မိသားစုက နီးကပ္ေသာ ေနရာတြင္ 
ေနထုိင္ေသာ္လည္း ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံခြင့္မွာ ျပႆနာျဖစ္ေနဆဲပင္ ျဖစ္သည္။ 

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕က တရားမဝင္ သစ္ခိုးထုတ္မႈျဖင့္ ေထာင္ႏွစ္လျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ျခင္းခံရဖူးသူ 
ျဖစ္သည့္ အက်ဥ္းသားေဟာင္းတစ္ဦးျဖစ္ေသာ ဦးစိန္ကုိ လူေတြ႕ေမးျမန္းေသာအခါ 
ကၽြႏ္ု္ပ္တုိ႕ အိမ္ထဲ ေရာက္ေရာက္ခ်င္းမွာပင္ သူ၏ ေထာင္ဒဏ္အေၾကာင္းကုိ 
စတင္ေျပာဆုိေတာ့သည္။  

“ေထာင္ထဲမွာ ဘယ္လိုေနရတ့ဲအဆုိတ့ဲ အေၾကာင္းေတြကုိကုိ ကၽြန္ေတာ္ 
ဘာမွ မသိပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ အဲဒီမွာ တကယ္ 
မေနခဲ့လုိ႕ပါ။” (ကြင္းဆင္းလူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္း) 

ေထာင္တြင္းအေတြ႕အၾကံဳကုိ ေျပာရန္ သူ႕အေနျဖင့္ ဆႏၵရိွေသာ္လည္း ျပစ္ဒဏ္ကာလ 
တုိေတာင္းေသာေၾကာင့္ ေထာင္တြင္းဘဝအေၾကာင္းကုိ သူ အမွန္တကယ္ 
မသိပါေၾကာင္းကုိသာ ထပ္တလဲလဲ ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ႏွစ္ႀကီးအက်ဥ္းသားမ်ားအား 
ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားရာ အေဆာင္ထဲတြင ္ တစ္ညသာ ေနခ့ဲရေၾကာင္း သူက ေျပာသည္။ 
ေနာက္တစ္ေန႕တြင္ အက်ဥ္းေထာင္၏ ပစၥည္းပစၥယမ်ားျဖစ္ၾကေသာ မီးစက္၊ 
ေရသန္႕စင္စက္ စသည္တုိ႕အား သိမ္းဆည္းထားသည့္ စက္ရံုသုိ႕ သူ႕ကုိ 
ေျပာင္းေရႊ႕ေစသည္။44 မီးစက္ ေမာင္း္ရန္ သူ႕အား တာဝန္ခ်ထားသည္။ ထို႕ျပင ္
ေထာင္၏ ထိုအပုိင္းတြင္ ေနထုိင္ရစဥ္အတြင္း သူ႕မိသားစုက ေန႕တုိင္း 
လာေတြ႕ႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရး ရသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ သူသည္ အျခားအေဆာင္မ်ားတြင္ 
ေနရေသာ ႏွစ္ႀကီးအက်ဥ္းသားမ်ားထက္ မိသားစုႏွင့္ ပိုမိုလြယ္ကူစြာ 

                                           
44 လူေတြ႕ေမးျမန္းခ်ိန္တြင္ ဦးစိန္က ‘အလုပ္ရုံ’ ဟု ေျပာခဲ့သည္။ ‘အလုပ္ရုံ သုိ႕မဟုတ္ လုပ္ငန္းခြင္ေနရာ’ဟု 
အဓိပၸာယ္ရသည္။ သူ၏ အေတြ႕အႀကံဳအေပၚ အေျခခံ၍ အက်ဥ္းေထာင္ဝင္းအတြင္းကုိ အပုိင္းသုံးပိုင္း ခြႏဲိုင္သည္။ 
မိသားစုမ်ားက ဧည့္ေတြ႕ရန္ ေစာင့္ဆုိင္းခ်ိန္တြင္ ဧည့္ခံရန္ စီစဥ္ထားသည့္ေနရာ၊ ဝန္ထမ္းမ်ားနွင့္ ကာလတုိ 
အက်ဥ္းသားမ်ားအား တာဝန္ခ်ထားသည့္ ရံုးႏွင့္ အလုပ္ရံုမ်ားေနရာႏွင့္ ႏွစ္ႀကီးအက်ဥ္းသားမ်ားအား 
ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားသည့္ ေနရာတုိ႕ ျဖစ္သည္။ 

ေတြ႕ဆုံခြင့္ရသည္။ မိသားစုက ေန႕တုိင္း လာေရာက္ေတြ႕ဆုံခြင့္ရျခင္းသည ္
ေထာင္တြင္းရိွ သူ႕ဘဝအား နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ သက္ေရာက္ေစခဲ့သည္။ ဥပမာ 
သူ႕မိသားစုက ေန႕စဥ္ေတြ႕ဆုံျခင္းေၾကာင့္ သူ႕အား အစားအေသာက္မ်ား မည္က့ဲသုိ႕ 
ေပးႏုိင္ခဲ့ပံုကုိ သူက ရွင္းျပခ့ဲသည္။ 

“ေထာင္ထမင္း၊ ေထာင္ဟင္းကို ကၽြန္ေတာ္ ျမည္းေတာင္မျမည္းခဲ့ဖူးပါဘူး။ 
ကၽြန္ေတာ့္အိမ္က ေန႕တုိင္း အစားအေသာက္ ပိ႕ုေပးလုိ႕ပါ။ မ်ားေသာအားျဖင့္ 
ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ေန႕တုိင္း အစားအစာပုိ႕ေပးသူက ကၽြန္ေတာ့္သမီးပါ။ ညေနစာ 
အတြက္ပါ တစ္ခါတည္း ထည့္ေပးလုိက္တာေၾကာင့္ ညေနပုိင္းကုိ သူတို႕ 
ထပ္လာဖုိ႕ မလုိေတာ့ပါဘူး။” 

အက်ဥ္းေထာင္စက္ရံုတြင္ ေနရျခင္း၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကုိ သူက ဆက္ရွင္းျပသည္။ 
သူသည္ မုိဘိုင္းဖုန္းကုိ အသုုံးျပဳႏိုင္ၿပီး ညဘက္တြင္ မိသားစုထံ ဖုန္းဆက္ႏိုင္သည္။ 
အမွန္တကယ္တြင္ မိုဘုိင္းဖုန္းအသုံးျပဳမႈကုိ တားျမစ္ထားပါသည္။ သုိ႕ေသာ ္
အျခားအက်ဥ္းသားမ်ားက အေဆာင္ထဲတြင္ အုပ္စုလုိက္ ေနရစဥ္တြင္ သူက 
စက္ရံုတြင္ တစ္ေယာက္တည္း ေနရသျဖင့္ လွ်ိဳ႕ဝွက္စြာ အသုံးျပဳႏိုင္ခဲ့သည္။ အက်ဥ္း 
ေထာင္အတြင္းတြင္ မိသားစု ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံျခင္းကုိ သူမည္က့ဲသုိ႕ နားလည ္
ထားေၾကာင္းကုိ ေမးျမန္းေသာအခါ သူ႕မိသားစုက ေန႕စဥ္ လာေရာက္ 
ေတြ႕ဆုံျခင္းျဖစ္သျဖင့္ သူ ေသခ်ာစြာ မသိပါဟု ျပန္ေျဖခ့ဲသည္။ သူသည္ သူ႕အတြက္ 
ပိုမိ ု သက္ေတာင့္သက္သာ ျဖစ္ေစခ့ဲေသာ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ေနခဲ့ရေၾကာင္း၊ ထုိသုိ႕ 
ျဖစ္ရျခင္းမွာ သူ၏ ျပစ္ဒဏ္ကာလမွာ ႏွစ္လသာ ျဖစ္သျဖင့္ ေထာင္အာဏာပုိင္မ်ားက 
သူ ေထာင္မွ ထြက္ေျပးမည္ဟု မထင္ထားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု သူ၏ 
ထင္ျမင္ခ်က္ကို ေျပာျပသည္။ သူက ေထာင္ဒဏ္ႏွစ္လ က်ခံရေသာ အျခားအက်ဥ္း 
သားတစ္ေယာက္အေၾကာင္းကုိလည္း ေျပာျပသည္။ ထုိသူတြင္ မည္သည့္ကၽြမ္းက်င္ 
မႈမွ် မရိွေသာ္လည္း ထုိသူအား ေထာက္ပံ့ပစၥည္းမ်ား ထားရွိရာအပုိင္းတြင္ 
ထိန္းသိမ္းထားၿပီ ဝက္ျခံသန္ရွင္းထိန္းသိမ္းေရး ေဆာင္ရြက္ေစခဲ့သည္ဟုဆိုသည္။ 
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ဦးျမသည္ ၈၈ အေရးအခင္းကာလအတြင္း လူသတ္မႈျဖင္ ့ စြပ္စြဲခံရၿပီး ေထာင္ဒဏ္ 
၁၀ႏွစ ္ ခ်မွတ္ျခင္း ခံရသည္။ ပထမတြင္ သူ႕အား စစ္ေထာက္လွမ္းေရးက 
စစ္ေဆးသည္။ ထိုေနာက္ သူ႕ကုိ ရလဲက္သုိ႔ ျပန္လည္လႊဲေျပာင္းေပးသည္။ ေနာက္ပိုင္း 
တြင္ သ႕ူကုိ မႏၱေလးအက်ဥ္းေထာင္သို႕ လႊဲေျပာင္းေပးသည္။ ေထာင္ထဲတြင္ 
သူမေပ်ာ္ပါ။ ထို႕ေၾကာင့္ ထြက္ေျပးရန္ အစီအစဥ္ကို စတင္ႀကံစည္ခဲ့သည္သည္။ 
သုိ႕ေသာ္ သူလြတ္ေျမာက္ႏုိ္င္သည့္ တစ္ခုတည္းေသာ နည္းလမ္းမွာ ရဘဲက္စခန္းသုိ႕ 
ေျပာင္းေရႊ႕လုပ္ကုိင္ေစသည့္ နည္းလမ္းတစ္ခုတည္းသာ ရိွေၾကာင္း သူ သိရိွသြားသည္။ 
သူ၏ ညိွႏိႈင္းႏုိင္မႈေၾကာင့္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕အနီးရွိ ရဘဲက္စခန္းသုိ႕ ေျပာင္းေရႊ႕ 
လုပ္ကုိင္ေစေအာင္ ေထာင္မွဴးကုိ ဆက္သြယ္လာဘ္ထုိးႏိုင္ခဲ့သည္။ ရဘဲက္စခန္းသုိ႕ 
ေရာက္လာခါစ ေျခာက္လအခ်ိန္အတြင္းတြင္ အက်ဥ္းသားအား ေျခက်င္းမ်ား 
ခတ္ထားၿပီး အက်ဥ္းသား၏ အမူအက်င့္ ေကာင္းမြန္မႈအေပၚ အေျခခံၿပီးသာ 
သံေျခက်င္းကုိ ျဖဳတ္ေပးေလ့ရွိေၾကာင္း သူက ေျပာသည္။ သုိ႕ေသာ္ သူသည ္
ပညာတတ္တစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း ေထာင္ပုိင္က သိရိွသြားေသာအခါ သူ႕အား 
အခြင့္အေရးမ်ားစြာ ေပးခ့ဲသည္။ 

“ကၽြန္ေတာ္ အဲဒီေနရာကုိ ေရာက္ေတာ့ ႏွစ္ႀကီးသမားက ကၽြန္ေတာ္ 
တစ္ေယာက္တည္းပါ။ ကၽြန္ေတာ့္ထက္ ပိုၿပီး ႏွစ္မ်ားမ်ားက်တ့ဲသူ မရိွပါဘူး။ 
ကြ်န္ေတာ့္ေျခေထာက္ေတြကုိ အၿမဲတမ္း ေျခက်င္းခတ္ထားတယ္၊  
ဆုိလုိခ်င္တာ ၆လေလာက္ပါ။ ကၽြန္ေတာ္ ကံေကာင္းခ်င္ေတာ့ ဝန္ထမ္းေတြက 
ပညာမတတ္ၾကဘူး။ ေက်ာင္းသားေတြကလည္း ဆယ္ေယာက္ ရိွတယ္။ 
ကၽြန္ေတာ္က ပညာတတ္မွန္းလည္း သူတို႕ သိေရာ သူတုိ႕န႕ဲ သူတုိ႕ 
ကေလးေတြကိ ုစာသင္ေပးဖုိ႕ ကၽြန္ေတာ့္ကို ေျပာၾကပါတယ္။” 

စည္းကမ္းမ်ားအရ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားအလုိ႕ငွာ အက်ဥ္းသားမ်ားကုိ 
ခိုင္းပုိင္ခြင့္မရွိေသာ္လည္း သူကေတာ့ ရဘဲက္စခန္း၏ ေထာင္ပိုင္ထံမွ ေလးစားမႈႏွင့္ 
ယုံၾကည္မႈကုိ ရရိွေစမည့္ ထုိလုပ္ငန္းကုိ လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုလုိလားလားႏွင့္ 

အသင့္ျဖစ္ေနသည္။ မႏၱေလးအက်ဥ္းေထာင္တြင္ရိွေသာ သူ႕မိတ္ေဆြမ်ားကုိလည္း သူ 
ေအာက္ပါ ရွင္းျပထားသည့္အတုိင္း ေတြ႕ဆုံႏိုင္ခဲ့သည္။  

“ကၽြန္ေတာ့္ဇာတ္လမ္းက ေျပာရင္ ယုံမွာေတာင္ မဟုတ္ဘူး။ ေထာင္ပိုင္က 
ကၽြန္ေတာ့္ကုိ သိပ္ယုံၾကည္ေတာ့ သူ မႏၱေလးကုိ  သြားရင္ ကၽြန္ေတာ္က 
ကားေမာင္းပို႕ေပးရတယ္။ ေထာင္ပုိင္က ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ေထာင္ဝတ္စုံ 
မဝတ္ခိုင္းဘူး။ အရပ္သားေတြ ဝတ္တ့ဲ ေဘာင္းဘီရွည္နဲ႕ ရွပ္အက ႌ်ကုိပ ဲ
ကၽြန္ေတာ္ ဝတ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ အက်ဥ္းသားမွန္း ဘယ္သူမွ 
မသိဘူး။ ကၽြန္ေတာ္က အက်ဥ္းသားပါ။ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္က 
ေထာင္ပုိင္န႕ဲအတူ မႏၱေလးကုိ သြားတယ္။ ေထာင္ပိုင္   အစည္းအေဝး 
တက္ေနတုန္းမွာ ကၽြန္ေတာ္က သူတုိ႕ကုိ သြားေတြ႕တယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ကုိ 
အဲဒီမွာ ေတြ႕ရေတာ့ သူတုိ႕ အ့ံၾသသြားၾကတယ္ …” 

ထုိ႕ျပင္ သူ႕မိသားစုႏွင့္ ေတြ႕ဆုံရန္အတြက္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕သုိ႕ သူ သြားႏုိင္ေၾကာင္းႏွင့္ 
အေပ်ာ္တမ္းေရဒီယုိတြင္ အသံလႊင့္ေျပာဆုိခဲ့ေၾကာင္း သူ ေျပာျပခ့ဲသည္။ 

ဦးစိန္၏ အေတြ႕အၾကံဳသည္ သူ ကာလတုိေထာင္ဒဏ္က်ခံစဥ္တြင္ အျခား 
အက်ဥ္းသားမ်ားက့ဲသို႕ မဟုတ္ဘ ဲ မိသားစုက ေန႕တုိင္း ေထာင္ဝင္စာ 
ေတြ႕ဆုံႏိုင္ခြင့္ရခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနသည္။ သူတစ္ေယာက္တည္း ေနရသည္ ျဖစ္၍ 
မိသားစုက ေန႕စဥ္ ေထာင္ဝင္စာ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံသလုိ မိသားစုကုိ 
ဖုန္းဆက္ၿပီးလည္း ဆက္သြယ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ သူ႕ကိစၥတြင္ သူ၏ ျပစ္ဒဏ္ကာလ 
တုိေတာင္းမႈသည္ မိသားစု ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံခြင္ ့ ရရန္အတြက္ အေရးပါေသာ 
အခန္းက႑မွ ပါဝင္ခဲ့သည္။ ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္ရန္ ဆိုသည္မွာ သူ႕အတြက္ 
မက္ေလာက္စရာမဟုတ္ေသာေၾကာင့္ အက်ဥ္းဦးစီးဌာနက စည္းကမ္းမ်ား သုိ႕မဟုတ္ 
လုံျခံဳေရးလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိ ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးထားသည့္ ေနရာတြင္ သူ႕ကုိ 
ထားသည္ဟု သူ ယုံၾကည္သည္။ ျပစ္ဒဏ္ကာလအတုိင္း အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း 
ေနထုိင္ျခင္းသည္ ရမဲ်ားက ဝရမ္းေျပးအျဖစ္ လိုက္ဖမ္းသည္ကုိ ခံရျခင္းထက္ 
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ဦးျမသည္ ၈၈ အေရးအခင္းကာလအတြင္း လူသတ္မႈျဖင္ ့ စြပ္စြဲခံရၿပီး ေထာင္ဒဏ္ 
၁၀ႏွစ ္ ခ်မွတ္ျခင္း ခံရသည္။ ပထမတြင္ သူ႕အား စစ္ေထာက္လွမ္းေရးက 
စစ္ေဆးသည္။ ထိုေနာက္ သူ႕ကုိ ရလဲက္သုိ႔ ျပန္လည္လႊဲေျပာင္းေပးသည္။ ေနာက္ပိုင္း 
တြင္ သ႕ူကုိ မႏၱေလးအက်ဥ္းေထာင္သို႕ လႊဲေျပာင္းေပးသည္။ ေထာင္ထဲတြင္ 
သူမေပ်ာ္ပါ။ ထို႕ေၾကာင့္ ထြက္ေျပးရန္ အစီအစဥ္ကို စတင္ႀကံစည္ခဲ့သည္သည္။ 
သုိ႕ေသာ္ သူလြတ္ေျမာက္ႏုိ္င္သည့္ တစ္ခုတည္းေသာ နည္းလမ္းမွာ ရဘဲက္စခန္းသုိ႕ 
ေျပာင္းေရႊ႕လုပ္ကုိင္ေစသည့္ နည္းလမ္းတစ္ခုတည္းသာ ရိွေၾကာင္း သူ သိရိွသြားသည္။ 
သူ၏ ညိွႏိႈင္းႏုိင္မႈေၾကာင့္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕အနီးရွိ ရဘဲက္စခန္းသုိ႕ ေျပာင္းေရႊ႕ 
လုပ္ကုိင္ေစေအာင္ ေထာင္မွဴးကုိ ဆက္သြယ္လာဘ္ထုိးႏိုင္ခဲ့သည္။ ရဘဲက္စခန္းသုိ႕ 
ေရာက္လာခါစ ေျခာက္လအခ်ိန္အတြင္းတြင္ အက်ဥ္းသားအား ေျခက်င္းမ်ား 
ခတ္ထားၿပီး အက်ဥ္းသား၏ အမူအက်င့္ ေကာင္းမြန္မႈအေပၚ အေျခခံၿပီးသာ 
သံေျခက်င္းကုိ ျဖဳတ္ေပးေလ့ရွိေၾကာင္း သူက ေျပာသည္။ သုိ႕ေသာ္ သူသည ္
ပညာတတ္တစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း ေထာင္ပုိင္က သိရိွသြားေသာအခါ သူ႕အား 
အခြင့္အေရးမ်ားစြာ ေပးခ့ဲသည္။ 

“ကၽြန္ေတာ္ အဲဒီေနရာကုိ ေရာက္ေတာ့ ႏွစ္ႀကီးသမားက ကၽြန္ေတာ္ 
တစ္ေယာက္တည္းပါ။ ကၽြန္ေတာ့္ထက္ ပိုၿပီး ႏွစ္မ်ားမ်ားက်တ့ဲသူ မရိွပါဘူး။ 
ကြ်န္ေတာ့္ေျခေထာက္ေတြကုိ အၿမဲတမ္း ေျခက်င္းခတ္ထားတယ္၊  
ဆုိလုိခ်င္တာ ၆လေလာက္ပါ။ ကၽြန္ေတာ္ ကံေကာင္းခ်င္ေတာ့ ဝန္ထမ္းေတြက 
ပညာမတတ္ၾကဘူး။ ေက်ာင္းသားေတြကလည္း ဆယ္ေယာက္ ရိွတယ္။ 
ကၽြန္ေတာ္က ပညာတတ္မွန္းလည္း သူတို႕ သိေရာ သူတုိ႕န႕ဲ သူတုိ႕ 
ကေလးေတြကိ ုစာသင္ေပးဖုိ႕ ကၽြန္ေတာ့္ကို ေျပာၾကပါတယ္။” 

စည္းကမ္းမ်ားအရ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားအလုိ႕ငွာ အက်ဥ္းသားမ်ားကုိ 
ခိုင္းပုိင္ခြင့္မရွိေသာ္လည္း သူကေတာ့ ရဘဲက္စခန္း၏ ေထာင္ပိုင္ထံမွ ေလးစားမႈႏွင့္ 
ယုံၾကည္မႈကုိ ရရိွေစမည့္ ထုိလုပ္ငန္းကုိ လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုလုိလားလားႏွင့္ 

အသင့္ျဖစ္ေနသည္။ မႏၱေလးအက်ဥ္းေထာင္တြင္ရိွေသာ သူ႕မိတ္ေဆြမ်ားကုိလည္း သူ 
ေအာက္ပါ ရွင္းျပထားသည့္အတုိင္း ေတြ႕ဆုံႏိုင္ခဲ့သည္။  

“ကၽြန္ေတာ့္ဇာတ္လမ္းက ေျပာရင္ ယုံမွာေတာင္ မဟုတ္ဘူး။ ေထာင္ပိုင္က 
ကၽြန္ေတာ့္ကုိ သိပ္ယုံၾကည္ေတာ့ သူ မႏၱေလးကုိ  သြားရင္ ကၽြန္ေတာ္က 
ကားေမာင္းပို႕ေပးရတယ္။ ေထာင္ပုိင္က ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ေထာင္ဝတ္စုံ 
မဝတ္ခိုင္းဘူး။ အရပ္သားေတြ ဝတ္တ့ဲ ေဘာင္းဘီရွည္နဲ႕ ရွပ္အက ႌ်ကုိပ ဲ
ကၽြန္ေတာ္ ဝတ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ အက်ဥ္းသားမွန္း ဘယ္သူမွ 
မသိဘူး။ ကၽြန္ေတာ္က အက်ဥ္းသားပါ။ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္က 
ေထာင္ပုိင္န႕ဲအတူ မႏၱေလးကုိ သြားတယ္။ ေထာင္ပိုင္   အစည္းအေဝး 
တက္ေနတုန္းမွာ ကၽြန္ေတာ္က သူတုိ႕ကုိ သြားေတြ႕တယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ကုိ 
အဲဒီမွာ ေတြ႕ရေတာ့ သူတုိ႕ အ့ံၾသသြားၾကတယ္ …” 

ထုိ႕ျပင္ သူ႕မိသားစုႏွင့္ ေတြ႕ဆုံရန္အတြက္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕သုိ႕ သူ သြားႏုိင္ေၾကာင္းႏွင့္ 
အေပ်ာ္တမ္းေရဒီယုိတြင္ အသံလႊင့္ေျပာဆုိခဲ့ေၾကာင္း သူ ေျပာျပခ့ဲသည္။ 

ဦးစိန္၏ အေတြ႕အၾကံဳသည္ သူ ကာလတုိေထာင္ဒဏ္က်ခံစဥ္တြင္ အျခား 
အက်ဥ္းသားမ်ားက့ဲသို႕ မဟုတ္ဘ ဲ မိသားစုက ေန႕တုိင္း ေထာင္ဝင္စာ 
ေတြ႕ဆုံႏိုင္ခြင့္ရခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနသည္။ သူတစ္ေယာက္တည္း ေနရသည္ ျဖစ္၍ 
မိသားစုက ေန႕စဥ္ ေထာင္ဝင္စာ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံသလုိ မိသားစုကုိ 
ဖုန္းဆက္ၿပီးလည္း ဆက္သြယ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ သူ႕ကိစၥတြင္ သူ၏ ျပစ္ဒဏ္ကာလ 
တုိေတာင္းမႈသည္ မိသားစု ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံခြင္ ့ ရရန္အတြက္ အေရးပါေသာ 
အခန္းက႑မွ ပါဝင္ခဲ့သည္။ ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္ရန္ ဆိုသည္မွာ သူ႕အတြက္ 
မက္ေလာက္စရာမဟုတ္ေသာေၾကာင့္ အက်ဥ္းဦးစီးဌာနက စည္းကမ္းမ်ား သုိ႕မဟုတ္ 
လုံျခံဳေရးလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိ ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးထားသည့္ ေနရာတြင္ သူ႕ကုိ 
ထားသည္ဟု သူ ယုံၾကည္သည္။ ျပစ္ဒဏ္ကာလအတုိင္း အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း 
ေနထုိင္ျခင္းသည္ ရမဲ်ားက ဝရမ္းေျပးအျဖစ္ လိုက္ဖမ္းသည္ကုိ ခံရျခင္းထက္ 
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ပိုေကာင္းသည္ဟု သူ ခံစားခဲ့ရသည္။ ဦးျမ၏ အမႈတြင္ ရဘဲက္စခန္းေတြင္ ေနရေသာ 
ဘဝက မိသားစုႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခြင့္၊ ဆက္သြယ္ခြင့္တုိ႕ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ 
ကြျဲပားျခားနားသည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားအား မည္က့ဲသိ႕ု ေပးသည္ကုိ ေဖာ္ျပသည္။ 
သူ၏ ေျပာဆုိခ်က္အရ သူ၏ ပညာအရည္အခ်င္းသည္ သူ႕အား ေထာင္ပုိင္နွင့္ 
အျခားဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ပိုမိုနီးကပ္သြားေစခ့ဲသည္။ ထုိ႕ေနာက္တြင္ သူသည္ 
ေထာင္ပုိင္၏ ယုံၾကည္မႈကုိ ရရန္အတြက္ ဆက္ဆံေရးကုိ ျဖည္းညွင္းစြာ 
တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္က်ခံရျခင္း၏ အလားအလာသည္ သူႏွင္ ့
ေထာင္ပုိင္အၾကား ေကာင္းမြန္ေသာ ဆက္ဆံေရးကုိ တည္ေဆာက္ေစႏိုင္ခဲ့ၿပီး 
ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ရိွ တည္းခိုခန္းတစ္ခုတြင္ မိသားစုႏွင့္ အတူတကြ တည္းခိုေန 
ထုိင္ႏိုင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ မိသားစုႏွင္ ့ေကာင္းစြာ ဆက္သြယ္ႏိုင္ခဲ့သည့္ နည္းလမ္းဆီသုိ႕ 
လမ္းဖြင့္ေပးခ့ဲသည္။ 

 

ညိွႏိႈင္းႏုိင္စြမ္း 

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံျခင္းကုိ အက်ဥ္းသား၏ အရင္းခ်ာဆုံးေသာ 
မိသားစုဝင္မ်ားသုိ႕သာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ခြင့္ျပဳထားသည္။ သို႕ေသာ္ ညိွႏိႈင္း၍ 
ရႏိုင္ပါသည္။ တရားဝင္အားျဖင့္ဆုိလွ်င္ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းတြင္ ပါဝင္သူမ်ားသာ 
ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံခြင္ ့ ရိွသည္။ ၎သည္ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံခြင့္မ်ားအေပၚ 
သက္ေရာက္ႏိုင္မည့္ ညိွႏိႈင္းႏုိင္စြမ္း၏ ဥပမာတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ 
အက်ဥ္းေထာင္မ်ားသုိ႕ ေထာင္ဝင္စာသြားေရာက္ေတြ႕ဆုံျခင္းတြင္ ညိွႏိႈင္းႏုိင္စြမ္းသည ္
အေရးႀကီးေသာ အခန္းက႑မွ ပါဝင္သည္။ အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား၏ 
ေျပာျပခ်က္အရ ပံုမွန္ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံျခင္းႏွင့္ အထူးေထာင္ဝင္စာ 
ေတြ႕ဆုံျခင္းဟူ၍ ႏွစ္မ်ိဳး ရိွသည္။ ပံုမွန္ေတြ႕ဆုံျခင္းတြင္ ဧည့္ေတြ႕ခန္း၌ အက်ဥ္းသား 
၁၅ေယာက္မွ ၂၅ေယာက္အား တစ္ၿပိဳင္တည္း ဧည့္သည္ ေတြ႕ဆုံေစျခင္း ျဖစ္သည္။ 
အက်ဥ္းသားမ်ားက အခန္း၏ တစ္ဘက္တြင္ ထုိင္ေနမည္ သို႕မဟုတ္ ရပ္ေနမည္ျဖစ္ၿပီး 

မိသားစုက အျခားတစ္ဘက္တြင္ ေနရသည္။ ၎တုိ႕အၾကားတြင္ သံဇကာကြက္မ်ားကုိ 
တစ္ထပ္ သုိ႕မဟုတ္ ႏွစ္ထပ္ ကာရံထားမည္ ျဖစ္သည္။ သုိ႕ေသာ္ အကယ္၍ 
မိသားစုက ေငြ ၅၀၀၀ က်ပ္ကုိ ေပးႏုိင္ပါက အထူးေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံခြင့္ကုိ 
ရရိွႏုိင္သည္။ အထူးေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံျခင္းမ်ားကုိ သီးျခားအခန္းထဲတြင္ 
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လိမ့္မည္။ ထုိအခန္းတြင္ တစ္ႀကိမ္လွ်င္ အက်ဥ္းသားတစ္ေယာက္သာ 
ဧည့္ေတြ႕ရမည္ ျဖစ္ၿပီး အက်ဥ္းသားႏွင့္ သူ/သူမ၏ မိသားစုအၾကားတြင္ သံဇကာကြက္ 
ကာရံထားျခင္း မရိွေခ်။ လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္းအား ေျဖဆုိသူ အမ်ားအျပားက 
ထုိကဲ့ေသာလုပ္ေပးေသာ အေလ့အထရိွေၾကာင္း အခုိင္အမာ ေျပာဆုိၾကေသာ္လည္း 
သူတုိ႕ကုိယ္တုိင္မႀကံဳဖူးပါဟုျငင္းဆုိၾကသည္။ ေျဖဆုိသူတစ္ေယာက္က ထုိ 
အေတြ႕အၾကံဳရွိေၾကာင္း ကၽြႏ္ု္ပ္တုိ႕အား ေျပာျပခ့ဲသည္။ သုိ႕ေသာ္ 
ေငြေၾကးေပးျခင္းေၾကာင့္ မဟုတ္ဘဲ သူမ လာရသည့္ ခရီးေဝးသည္ကုိ ေထာင္ပုိင္က 
က႐ုဏာသက္သျဖင့္ ခြင့္ျပဳျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာျပသည္။ အက်ဥ္းေထာင္ 
ဝန္ထမ္းေဟာင္းတစ္ဦးကလည္း ထုိကိစၥမ်ားအေၾကာင္းကုိ ေျပာျပမွ်ေဝသည္။ 
အက်ဥ္းသားမ်ားသည္ လူမႈအဆင့္အတန္းျမင့္ပါက သုိ႕မဟုတ္ လူသိမ်ားသူ ျဖစ္ပါက 
ေထာင္ပုိင္ သို႕မဟုတ္ လက္ေထာက္ေထာင္ပုိင္၏ ရံုးခန္းတြင္ မိသားစုက ေထာင္ဝင္စာ 
ေတြ႕ဆုံႏိုင္သည္။ ၎ကို အထူးေထာင္ဝင္စာ ေတြ႕ဆုံျခင္းဟု သတ္မွတ္ႏိုင္ၿပီး 
ထုိကဲ့သုိ႔ ေတြ႕ဆုံရာတြင္ လူခ်င္းလည္း ထိေတြ႕မႈျပဳႏုိင္သည္။ 

အက်ဥ္းသား၏ မိသားစုမ်ားက စည္းကမ္းမ်ား၏ နယ္ပယ္အတုိင္းအတာ 
ခြင့္ျပဳခ်က္အတြင္း ၎တုိ႔မပါပါက မိသားစုေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံခြင့္ရရန္အတြက္ 
ညိွႏိႈင္းမႈကုိ လုပ္ေဆာင္ရေတာ့သည္။ မေအးသည္ လူသတ္မႈျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ငါးႏွစ္ 
က်ခံရေသာ အက်ဥ္းသားတစ္ဦး၏ ဝမ္းကြႏဲွမ ျဖစ္သည္။ သူ အဖမ္းခံရကတည္းက 
သူမက သူ႕အား ေထာက္ပံ့ခဲ့သည္။ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းမွာ ဝမ္းကြေဲဆြမ်ိဳးမ်ားကုိ 
စာရင္းမသြင္းဘဲ မိသားစု အရင္းအခ်ာမ်ားကုိသာ စာရင္းသြင္းသျဖင့္ သူမသည္ 
တရားဝင္အားျဖင့္ မိသားစုဝင္ မဟုတ္ေခ်။ ေက်းလက္ေဒသတစ္ခုတြင္ 
လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္းတြင္ မေအးက သူမအေနျဖင့္ အမ်ိဳးသား 
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ပိုေကာင္းသည္ဟု သူ ခံစားခဲ့ရသည္။ ဦးျမ၏ အမႈတြင္ ရဘဲက္စခန္းေတြင္ ေနရေသာ 
ဘဝက မိသားစုႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခြင့္၊ ဆက္သြယ္ခြင့္တုိ႕ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ 
ကြျဲပားျခားနားသည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားအား မည္က့ဲသိ႕ု ေပးသည္ကုိ ေဖာ္ျပသည္။ 
သူ၏ ေျပာဆုိခ်က္အရ သူ၏ ပညာအရည္အခ်င္းသည္ သူ႕အား ေထာင္ပုိင္နွင့္ 
အျခားဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ပိုမိုနီးကပ္သြားေစခ့ဲသည္။ ထုိ႕ေနာက္တြင္ သူသည္ 
ေထာင္ပုိင္၏ ယုံၾကည္မႈကုိ ရရန္အတြက္ ဆက္ဆံေရးကုိ ျဖည္းညွင္းစြာ 
တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္က်ခံရျခင္း၏ အလားအလာသည္ သူႏွင္ ့
ေထာင္ပုိင္အၾကား ေကာင္းမြန္ေသာ ဆက္ဆံေရးကုိ တည္ေဆာက္ေစႏိုင္ခဲ့ၿပီး 
ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ရိွ တည္းခိုခန္းတစ္ခုတြင္ မိသားစုႏွင့္ အတူတကြ တည္းခိုေန 
ထုိင္ႏိုင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ မိသားစုႏွင္ ့ေကာင္းစြာ ဆက္သြယ္ႏိုင္ခဲ့သည့္ နည္းလမ္းဆီသုိ႕ 
လမ္းဖြင့္ေပးခ့ဲသည္။ 

 

ညိွႏိႈင္းႏုိင္စြမ္း 

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံျခင္းကုိ အက်ဥ္းသား၏ အရင္းခ်ာဆုံးေသာ 
မိသားစုဝင္မ်ားသုိ႕သာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ခြင့္ျပဳထားသည္။ သို႕ေသာ္ ညိွႏိႈင္း၍ 
ရႏိုင္ပါသည္။ တရားဝင္အားျဖင့္ဆုိလွ်င္ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းတြင္ ပါဝင္သူမ်ားသာ 
ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံခြင္ ့ ရိွသည္။ ၎သည္ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံခြင့္မ်ားအေပၚ 
သက္ေရာက္ႏိုင္မည့္ ညိွႏိႈင္းႏုိင္စြမ္း၏ ဥပမာတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ 
အက်ဥ္းေထာင္မ်ားသုိ႕ ေထာင္ဝင္စာသြားေရာက္ေတြ႕ဆုံျခင္းတြင္ ညိွႏိႈင္းႏုိင္စြမ္းသည ္
အေရးႀကီးေသာ အခန္းက႑မွ ပါဝင္သည္။ အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား၏ 
ေျပာျပခ်က္အရ ပံုမွန္ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံျခင္းႏွင့္ အထူးေထာင္ဝင္စာ 
ေတြ႕ဆုံျခင္းဟူ၍ ႏွစ္မ်ိဳး ရိွသည္။ ပံုမွန္ေတြ႕ဆုံျခင္းတြင္ ဧည့္ေတြ႕ခန္း၌ အက်ဥ္းသား 
၁၅ေယာက္မွ ၂၅ေယာက္အား တစ္ၿပိဳင္တည္း ဧည့္သည္ ေတြ႕ဆုံေစျခင္း ျဖစ္သည္။ 
အက်ဥ္းသားမ်ားက အခန္း၏ တစ္ဘက္တြင္ ထုိင္ေနမည္ သို႕မဟုတ္ ရပ္ေနမည္ျဖစ္ၿပီး 

မိသားစုက အျခားတစ္ဘက္တြင္ ေနရသည္။ ၎တုိ႕အၾကားတြင္ သံဇကာကြက္မ်ားကုိ 
တစ္ထပ္ သုိ႕မဟုတ္ ႏွစ္ထပ္ ကာရံထားမည္ ျဖစ္သည္။ သုိ႕ေသာ္ အကယ္၍ 
မိသားစုက ေငြ ၅၀၀၀ က်ပ္ကုိ ေပးႏုိင္ပါက အထူးေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံခြင့္ကုိ 
ရရိွႏုိင္သည္။ အထူးေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံျခင္းမ်ားကုိ သီးျခားအခန္းထဲတြင္ 
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လိမ့္မည္။ ထုိအခန္းတြင္ တစ္ႀကိမ္လွ်င္ အက်ဥ္းသားတစ္ေယာက္သာ 
ဧည့္ေတြ႕ရမည္ ျဖစ္ၿပီး အက်ဥ္းသားႏွင့္ သူ/သူမ၏ မိသားစုအၾကားတြင္ သံဇကာကြက္ 
ကာရံထားျခင္း မရိွေခ်။ လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္းအား ေျဖဆုိသူ အမ်ားအျပားက 
ထုိကဲ့ေသာလုပ္ေပးေသာ အေလ့အထရိွေၾကာင္း အခုိင္အမာ ေျပာဆုိၾကေသာ္လည္း 
သူတုိ႕ကုိယ္တုိင္မႀကံဳဖူးပါဟုျငင္းဆုိၾကသည္။ ေျဖဆုိသူတစ္ေယာက္က ထုိ 
အေတြ႕အၾကံဳရွိေၾကာင္း ကၽြႏ္ု္ပ္တုိ႕အား ေျပာျပခ့ဲသည္။ သုိ႕ေသာ္ 
ေငြေၾကးေပးျခင္းေၾကာင့္ မဟုတ္ဘဲ သူမ လာရသည့္ ခရီးေဝးသည္ကုိ ေထာင္ပုိင္က 
က႐ုဏာသက္သျဖင့္ ခြင့္ျပဳျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာျပသည္။ အက်ဥ္းေထာင္ 
ဝန္ထမ္းေဟာင္းတစ္ဦးကလည္း ထုိကိစၥမ်ားအေၾကာင္းကုိ ေျပာျပမွ်ေဝသည္။ 
အက်ဥ္းသားမ်ားသည္ လူမႈအဆင့္အတန္းျမင့္ပါက သုိ႕မဟုတ္ လူသိမ်ားသူ ျဖစ္ပါက 
ေထာင္ပုိင္ သို႕မဟုတ္ လက္ေထာက္ေထာင္ပုိင္၏ ရံုးခန္းတြင္ မိသားစုက ေထာင္ဝင္စာ 
ေတြ႕ဆုံႏိုင္သည္။ ၎ကို အထူးေထာင္ဝင္စာ ေတြ႕ဆုံျခင္းဟု သတ္မွတ္ႏိုင္ၿပီး 
ထုိကဲ့သုိ႔ ေတြ႕ဆုံရာတြင္ လူခ်င္းလည္း ထိေတြ႕မႈျပဳႏုိင္သည္။ 

အက်ဥ္းသား၏ မိသားစုမ်ားက စည္းကမ္းမ်ား၏ နယ္ပယ္အတုိင္းအတာ 
ခြင့္ျပဳခ်က္အတြင္း ၎တုိ႔မပါပါက မိသားစုေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံခြင့္ရရန္အတြက္ 
ညိွႏိႈင္းမႈကုိ လုပ္ေဆာင္ရေတာ့သည္။ မေအးသည္ လူသတ္မႈျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ငါးႏွစ္ 
က်ခံရေသာ အက်ဥ္းသားတစ္ဦး၏ ဝမ္းကြႏဲွမ ျဖစ္သည္။ သူ အဖမ္းခံရကတည္းက 
သူမက သူ႕အား ေထာက္ပံ့ခဲ့သည္။ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းမွာ ဝမ္းကြေဲဆြမ်ိဳးမ်ားကုိ 
စာရင္းမသြင္းဘဲ မိသားစု အရင္းအခ်ာမ်ားကုိသာ စာရင္းသြင္းသျဖင့္ သူမသည္ 
တရားဝင္အားျဖင့္ မိသားစုဝင္ မဟုတ္ေခ်။ ေက်းလက္ေဒသတစ္ခုတြင္ 
လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္းတြင္ မေအးက သူမအေနျဖင့္ အမ်ိဳးသား 
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မွတ္ပံုတင္ကတ္ကို ေထာင္အာဏာပုိင္မ်ားသုိ႕ ျပသပါက သူမ၏ ဝမ္းကြေဲမာင္ကုိ 
ေတြ႕ႏိုင္သည္ဟု ေျပာျပခ့ဲသည္။ ဤျဖစ္ရပ္တြင္ သူမသည္ သူ၏ဝမ္းကြေဲမာင္၌ 
ေငြေၾကးတတ္ႏိုင္ေသာ အမ်ိဳးအေဆြမရိွေသာ္လည္း ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ႏိုင္ခဲ့သည္။ 
ထုိ႕ေၾကာင့္ ထုိအက်ဥ္းသားသည္ သူမကုိသာ မီွခိုရေၾကာင္း သုေတသီသုိ႕ 
ေျပာျပခ့ဲသည္။ သူမသည္ သူအား အေျခခံလုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္သည့္ 
တစ္ဦးတည္းေသာသူ ျဖစ္သည္။ သူမ၏ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံသည္ ့အေတြ႕အၾကံဳကို 
ေျပာျပသည္မွာ 

“ကၽြန္မ ေထာင္ကုိ သြားတုိင္း မွတ္ပံုတင္ကတ္ ယူသြားရတယ္။ မပါရင္ သူတုိ႕ 
(ေထာင္ဝန္ထမ္းမ်ား)က ကၽြန္မကုိ ေငြ ၁၀၀၀ ေတာင္းတယ္။ ဝမ္းကြအဲမ်ိဳးနဲ႕ 
အတူသြားရင္ သူတုိ႕ ကၽြန္မကုိ ေငြ ၅၀၀၀ ေတာင္းတယ္။” 

သူမတစ္ေယာက္တည္း သြားေသာအခါႏွင့္ အျခားဝမ္းကြအဲမ်ိဳးမ်ားႏွင့္အတူ 
သြားေသာအခါတုိ႕တြင္ ေပးရေသာ အဖုိးအခ ေျပာင္းလဲမႈရွိသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ 
ဆုိေသာ္ ဧည့္ေတြ႕ခန္းသည ္ ေထာင္ဝင္စာလာေရာက္ေတြ႕ဆုံသူအားလုံးကုိ ေနရာခ် 
ထား၍ မရေလာက္ေအာင္ ေသးငယ္သျဖင့္ အက်ဥ္းေထာင္အာဏာပုိင္မ်ားက 
ေထာင္ဝင္စာ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံသူအားလုံးကုိ ဝင္ခြင့္မျပဳႏိုင္ေခ်။ စိတ္မေကာင္း 
စရာမွာ သူမသည္ သူမ၏ ဝမ္းကြေဲမာင္ထံသုိ႕ ၅လထက္ပုိၿပီး ေထာင္ဝင္စာ 
ေတြ႕ဆုံျခင္း မျပဳႏုိင္ခဲ့ေခ်။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံရာသုိ႕ 
လက္ဗလာျဖင့္ မသြားေရာက္လုိျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ေငြသည္ မိသားစု 
ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံျခင္းအတြက္ အဓိကက်ေသာ အရာတစ္ခု ျဖစ္ဟန္ရွိပါသည္။ 
သုိ႕ေသာ္ အာမခံခ်က္ လုံးဝမရွိပါ။ မက်န္းမာေသာ အက်ဥ္းသူတစ္ေယာက္၏ 
ျဖစ္ရပ္တြင္ သူမသည္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား စည္းရံုးႏုိင္ခဲ့ျခင္း မရိွပါ။ 

“ကၽြန္မကုိ အဲဒီမွာရွိတဲ ့ ေက်ာက္ထုတ္လုပ္ေရးစခန္းကုိ ပို႕ေတာ့မယ့္ 
အခ်ိန္မွာေပါ့။ ကၽြန္မက ကၽြန္မအိမ္ကုိ ဖုန္းေခၚေပးဖုိ႕ သူတုိ႕ကုိ ေျပာခဲ့တယ္။ 
“ကၽြန္မအိမ္ကုိ ဖုန္းဆက္ၿပီး ကၽြန္မမိသားစုကုိ အေၾကာင္းၾကားေပးပါ။ ကၽြန္မ 

ရဘဲက္စခန္းကုိ အပုိ႕ခံရတာကုိ သူတုိ႕မသိၾကဘူး။” ၿပီးေတာ့ “ကၽြန္မအတြက္ 
စားစရာ ေသာက္စရာ တစ္ခုခု ရဘဲက္စခန္းကုိ ယူလာေပးပါ။” ကၽြန္မက 
ဆရာမ45 (ေထာင္ဝန္ထမ္း)ေတြကုိ မိသားစုုကုိ ေျပာေပးဖုိ႕ ေတာင္းပန္ခ့ဲ 
ပါတယ္။ ဒါေပမ့ဲ သူတုိ႕က အဲဒီအခ်ိန္မွာ ကၽြန္မအတြက္ ဖုန္းမဆက္ 
ေပးၾကဘူး။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ကၽြန္မက ဆုိးဆုိးရြားရြား ေနမေကာင္းျဖစ္ေနတာ။ 
ကၽြန္မက သူတုိ႕ကုိ ေျပာပါတယ္။ “အိမ္က ကၽြန္မရ႕ဲ မိသားစုဝင္ေတြကိ ု
ေက်းဇူးျပဳၿပီး ဖုန္းဆက္ေပးပါ။” ကၽြန္မ ေနမေကာင္းျဖစ္ေနတာမုိ႕ ရဘဲက္စခန္း 
ကေန ထြက္ႏို္င္ေအာင္ ကူညီေပးဖုိ႕လည္း ဆရာမတုိ႕ကုိ ကၽြန္မ ေတာင္းပန္ခ 
ဲ့ပါတယ္။ သူတုိ႕က မိသားစုေတြကိ ုအေၾကာင္းမၾကားေပးခဲ့ၾကဘူး။ သူတို႕က 
ကၽြန္မအတြက္ အဆက္အသြယ္ မလုပ္ေပးခ်င္ၾကတာပါ။ ကၽြန္မမွာ 
ေငြရိွပါတယ္။ သူတုိ႕က ကၽြန္မအတြက္ မလုပ္ေပးခ်င္ၾကတာပါ။” 

ထုိအခ်ိန္သည္ သူမအား ရဘဲက္စခန္းသုိ႕ လႊဲေျပာင္းရေတာ့မည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင္ ့
ဝန္ထမ္းမ်ားက ၎တုိ႕ ေထာင္အတြင္း ပံုမွန္ေန႕မ်ားတြင္ လုပ္ေဆာင္ရသည္ ့
အရာမ်ားအား မထိခိုက္လုိၾကေခ်။ အခ်ိဳ႕အက်ဥ္းသားမ်ား ၎တုိ႕၏ မိသားစုဝင္မ်ား 
ေထာင္ဝင္စာလာေရာက္ေတြ႕ဆုံႏိုင္ရန္အတြက္ ေထာင္ဝန္ထမ္းမ်ားအား 
စည္းရုံးရာတြင္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကုိ တီထြင္အသုံးျပဳၾကသည္။ အျခားအက်ဥ္းသား 
တစ္ဦးေျပာျပသည့္ ဥပမာမွာ 

“တစ္ခါတေလ အေရးေပၚကိစၥရိွရင္ တာဝန္ခ်ိန္အၿပီး ျပန္ထြက္ေတာ့မယ္ 
ဝန္ထမ္းတစ္ခ်ိဳ႕ကုိ ေျပာရတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ေျပာရတာက “ ကၽြန္ေတာ္ 
ဒီလုိမ်ိဳးေတြ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္အိမ္ကုိ သြားေျပာေပးပါ။ xxx ရပ္ကြက္၊ 
အိမ္နံပါတ္ (စာတုိက္)မွာပါ။ ကၽြန္ေတာ့္မိဘေတြ အဲဒီအိမ္မွာ ေနပါတယ္။ 

                                           
45 ဆရာမဆုိသည္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ေလးစားသမႈျဖင့္ 
သုံးႏႈန္းေသာ အေခၚအေဝၚ ျဖစ္သည္။ အဂၤလိပ္စကား မဒမ္ႏွင့္ အသုံးအႏႈန္း 
တူညီသည္။ 
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မွတ္ပံုတင္ကတ္ကို ေထာင္အာဏာပုိင္မ်ားသုိ႕ ျပသပါက သူမ၏ ဝမ္းကြေဲမာင္ကုိ 
ေတြ႕ႏိုင္သည္ဟု ေျပာျပခ့ဲသည္။ ဤျဖစ္ရပ္တြင္ သူမသည္ သူ၏ဝမ္းကြေဲမာင္၌ 
ေငြေၾကးတတ္ႏိုင္ေသာ အမ်ိဳးအေဆြမရိွေသာ္လည္း ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ႏိုင္ခဲ့သည္။ 
ထုိ႕ေၾကာင့္ ထုိအက်ဥ္းသားသည္ သူမကုိသာ မီွခိုရေၾကာင္း သုေတသီသုိ႕ 
ေျပာျပခ့ဲသည္။ သူမသည္ သူအား အေျခခံလုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္သည့္ 
တစ္ဦးတည္းေသာသူ ျဖစ္သည္။ သူမ၏ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံသည္ ့အေတြ႕အၾကံဳကို 
ေျပာျပသည္မွာ 

“ကၽြန္မ ေထာင္ကုိ သြားတုိင္း မွတ္ပံုတင္ကတ္ ယူသြားရတယ္။ မပါရင္ သူတုိ႕ 
(ေထာင္ဝန္ထမ္းမ်ား)က ကၽြန္မကုိ ေငြ ၁၀၀၀ ေတာင္းတယ္။ ဝမ္းကြအဲမ်ိဳးနဲ႕ 
အတူသြားရင္ သူတုိ႕ ကၽြန္မကုိ ေငြ ၅၀၀၀ ေတာင္းတယ္။” 

သူမတစ္ေယာက္တည္း သြားေသာအခါႏွင့္ အျခားဝမ္းကြအဲမ်ိဳးမ်ားႏွင့္အတူ 
သြားေသာအခါတုိ႕တြင္ ေပးရေသာ အဖုိးအခ ေျပာင္းလဲမႈရွိသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ 
ဆုိေသာ္ ဧည့္ေတြ႕ခန္းသည ္ ေထာင္ဝင္စာလာေရာက္ေတြ႕ဆုံသူအားလုံးကုိ ေနရာခ် 
ထား၍ မရေလာက္ေအာင္ ေသးငယ္သျဖင့္ အက်ဥ္းေထာင္အာဏာပုိင္မ်ားက 
ေထာင္ဝင္စာ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံသူအားလုံးကုိ ဝင္ခြင့္မျပဳႏိုင္ေခ်။ စိတ္မေကာင္း 
စရာမွာ သူမသည္ သူမ၏ ဝမ္းကြေဲမာင္ထံသုိ႕ ၅လထက္ပုိၿပီး ေထာင္ဝင္စာ 
ေတြ႕ဆုံျခင္း မျပဳႏုိင္ခဲ့ေခ်။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံရာသုိ႕ 
လက္ဗလာျဖင့္ မသြားေရာက္လုိျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ေငြသည္ မိသားစု 
ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံျခင္းအတြက္ အဓိကက်ေသာ အရာတစ္ခု ျဖစ္ဟန္ရွိပါသည္။ 
သုိ႕ေသာ္ အာမခံခ်က္ လုံးဝမရွိပါ။ မက်န္းမာေသာ အက်ဥ္းသူတစ္ေယာက္၏ 
ျဖစ္ရပ္တြင္ သူမသည္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား စည္းရံုးႏုိင္ခဲ့ျခင္း မရိွပါ။ 

“ကၽြန္မကုိ အဲဒီမွာရွိတဲ ့ ေက်ာက္ထုတ္လုပ္ေရးစခန္းကုိ ပို႕ေတာ့မယ့္ 
အခ်ိန္မွာေပါ့။ ကၽြန္မက ကၽြန္မအိမ္ကုိ ဖုန္းေခၚေပးဖုိ႕ သူတုိ႕ကုိ ေျပာခဲ့တယ္။ 
“ကၽြန္မအိမ္ကုိ ဖုန္းဆက္ၿပီး ကၽြန္မမိသားစုကုိ အေၾကာင္းၾကားေပးပါ။ ကၽြန္မ 

ရဘဲက္စခန္းကုိ အပုိ႕ခံရတာကုိ သူတုိ႕မသိၾကဘူး။” ၿပီးေတာ့ “ကၽြန္မအတြက္ 
စားစရာ ေသာက္စရာ တစ္ခုခု ရဘဲက္စခန္းကုိ ယူလာေပးပါ။” ကၽြန္မက 
ဆရာမ45 (ေထာင္ဝန္ထမ္း)ေတြကုိ မိသားစုုကုိ ေျပာေပးဖုိ႕ ေတာင္းပန္ခ့ဲ 
ပါတယ္။ ဒါေပမ့ဲ သူတုိ႕က အဲဒီအခ်ိန္မွာ ကၽြန္မအတြက္ ဖုန္းမဆက္ 
ေပးၾကဘူး။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ကၽြန္မက ဆုိးဆုိးရြားရြား ေနမေကာင္းျဖစ္ေနတာ။ 
ကၽြန္မက သူတုိ႕ကုိ ေျပာပါတယ္။ “အိမ္က ကၽြန္မရဲ႕ မိသားစုဝင္ေတြကိ ု
ေက်းဇူးျပဳၿပီး ဖုန္းဆက္ေပးပါ။” ကၽြန္မ ေနမေကာင္းျဖစ္ေနတာမုိ႕ ရဘဲက္စခန္း 
ကေန ထြက္ႏို္င္ေအာင္ ကူညီေပးဖုိ႕လည္း ဆရာမတုိ႕ကုိ ကၽြန္မ ေတာင္းပန္ခ 
ဲ့ပါတယ္။ သူတုိ႕က မိသားစုေတြကိ ုအေၾကာင္းမၾကားေပးခဲ့ၾကဘူး။ သူတို႕က 
ကၽြန္မအတြက္ အဆက္အသြယ္ မလုပ္ေပးခ်င္ၾကတာပါ။ ကၽြန္မမွာ 
ေငြရိွပါတယ္။ သူတုိ႕က ကၽြန္မအတြက္ မလုပ္ေပးခ်င္ၾကတာပါ။” 

ထုိအခ်ိန္သည္ သူမအား ရဘဲက္စခန္းသုိ႕ လႊဲေျပာင္းရေတာ့မည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင္ ့
ဝန္ထမ္းမ်ားက ၎တုိ႕ ေထာင္အတြင္း ပံုမွန္ေန႕မ်ားတြင္ လုပ္ေဆာင္ရသည္ ့
အရာမ်ားအား မထိခိုက္လုိၾကေခ်။ အခ်ိဳ႕အက်ဥ္းသားမ်ား ၎တုိ႕၏ မိသားစုဝင္မ်ား 
ေထာင္ဝင္စာလာေရာက္ေတြ႕ဆုံႏိုင္ရန္အတြက္ ေထာင္ဝန္ထမ္းမ်ားအား 
စည္းရုံးရာတြင္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကုိ တီထြင္အသုံးျပဳၾကသည္။ အျခားအက်ဥ္းသား 
တစ္ဦးေျပာျပသည့္ ဥပမာမွာ 

“တစ္ခါတေလ အေရးေပၚကိစၥရိွရင္ တာဝန္ခ်ိန္အၿပီး ျပန္ထြက္ေတာ့မယ္ 
ဝန္ထမ္းတစ္ခ်ိဳ႕ကုိ ေျပာရတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ေျပာရတာက “ ကၽြန္ေတာ္ 
ဒီလုိမ်ိဳးေတြ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္အိမ္ကုိ သြားေျပာေပးပါ။ xxx ရပ္ကြက္၊ 
အိမ္နံပါတ္ (စာတုိက္)မွာပါ။ ကၽြန္ေတာ့္မိဘေတြ အဲဒီအိမ္မွာ ေနပါတယ္။ 

                                           
45 ဆရာမဆုိသည္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ေလးစားသမႈျဖင့္ 
သုံးႏႈန္းေသာ အေခၚအေဝၚ ျဖစ္သည္။ အဂၤလိပ္စကား မဒမ္ႏွင့္ အသုံးအႏႈန္း 
တူညီသည္။ 
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ေငြဒီေလာက္ေတာင္းၿပီး ဒီဆုိင္ ဒီဆုိင္ကေန ေဆး၀ယ္ေပးပါ။” 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႕က သူတုိ႕ကုိ ဒီလုိ ေျပာရပါတယ္။” 

ေငြတုိက္ရိုက္ေပးျခင္းမရိွေသာ္လည္း ထုိဝန္ထမ္းသည္ ေငြရရန္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖင့္ 
ထုိအိမ္သို႕ သြားေရာက္သည္။ မိသားစုက သူတုိ႕၏ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းသည္ 
အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း ေဝဒနာ ခံစားေနရေၾကာင္းကုိ နားလည္ၾကသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ 
၎တုိ႕သည္ သူ႕ထံသုိ႕ ေသခ်ာေပါက္ ေထာင္ဝင္စာလာေရာက္ေတြ႕ဆုံမည္ 
ျဖစ္ေၾကာင္း သူသိသည္။ 

ညိွႏိႈင္းျခင္း၏ အျခားဥပမာတစ္ခုမွာ ရဘဲက္စခန္းတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ အက်ဥ္းသား 
ရိွရာေနရာသည္ ေနအိမ္ႏွင္ ့ နီးကပ္ေလေလ၊ မိသားစုႏွင့္ ဆက္သြယ္ခြင့္ရေလေလ 
ျဖစ္သည္။ အက်ဥ္းသားသည ္ စခန္းအျပင္ထြက္ၿပီး မိသားစုႏွင့္ ေတြ႕ဆုံႏိုင္သည္။ 
လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္းကုိ ေျဖၾကားသူတစ္ေယာက္က ထုိအေျခအေနကုိ ေအာက္ပါ 
အတုိင္း ေျပာျပသည္။ 

“သူတုိ႕က စခန္းအျပင္ဘက္ ထြက္ႏုိင္ၿပီး ညဘက္မွာ သူတုိ႕ရ႕ဲ မိသားစုန႕ဲ 
အိပ္ႏိုင္တယ္။ ေနာက္ေန႕က်ေတာ့ ျပန္လာတယ္။ ဒါက ဒီေနရာမွာ 
ဘယ္လိုလုပ္ၾကသလ ဲဆိုတာပ။ဲ အရာရာ ေငြပ။ဲ” 

ညိွႏိႈင္းႏ္ုိင္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ားသည္ ေထာင္တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ကြျဲပားျခားနားသည္။ 
အက်ဥ္းသားရွိရာေနရာေပၚတြင္လည္း မူတည္သည္။ အနည္းဆုံးေတာ့ အက်ဥ္းသား 
မ်ားသည္ ေနရာေဒသတစ္ခုတည္းတြင္ ေနထုိင္ေနၿပီး ညိွႏိႈင္းျခင္းအတြက္လည္း 
အခြင့္အလမ္းအခ်ိဳ႕ ရွိရမည္။ ညွိႏိႈင္းျခင္းသည္ အက်ဥ္းေထာင္တြင္းသုိ႕ တရားမဝင္ 
ပစၥည္းမ်ား ေပးပုိ႕ျခင္းကုိလည္း ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္မတုိင္မီ ႏိုင္ငံေရး 
အက်ဥ္းသားမ်ားမွာ သူတို႕ ရင္ဆုိင္ရေသာ ျပစ္မႈတုိ႔၏ သေဘာသဘာဝအရ 
အက်ဥ္းေထာင္ျပင္ပေလာကသုိ႕ ဆက္သြယ္ခြင့္မွာ နည္းပါးလွသည္။ ထုိစြဲခ်က္မ်ားမွာ 
အမ်ားအားျဖင့္ ႏို္င္ငံေတာ္ပုန္ကန္မႈ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္မွ 
ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းတစ္ဦးမွာ ပခုကၠဴအက်ဥ္းေထာင္သုိ႕ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္း 

ခံရၿပီး ႏွစ္ႏွစ္ခြ ဲ ေနထုိင္ခဲ့ရသည္။ အက်ဥ္းသားတစ္ဦးက ေထာင္တြင္းသုိ႕ 
တရားမဝင္ပစၥည္းသြင္းလုိလွ်င္ အက်ဥ္းေထာင္ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ မိတ္ေဆြအရင္ဖြဲ႕ၿပီး 
အက်ဥ္းသားမ်ား၏ဘဝသည္ မည္မွ်သနားစရာေကာင္းေၾကာင္း သူတုိ႕နားလည္ေအာင္ 
ႀကိဳးစားရသည္ဟု သူက ေျပာသည္။ သူသည္ အက်ဥ္းေထာင္ဝန္ထမ္းမ်ားအား 
ေရဒီယိုတစ္လုံး ယူေဆာင္လာေပးရန္ပင္ စည္းရံုးခ့ဲသည္။ ထုိဝန္ထမ္းမ်ားသည္ 
အႀကီးတန္းဝန္ထမ္းမ်ားက ဖမ္းမမိေအာင္ သူ႕ကုိ အေစာင့္အျဖစ္ ကာကြယ္ေပးသည္။ 

ေထာင္ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး 

ေယဘုယ်အားျဖင့္ ညိွႏိႈင္းျခင္းသည္ အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအၾကား 
ရင္းႏီွးေသာ ဆက္ဆံေရးဆီသုိ႕ ဦးတည္သြားတတ္သလုိ ရင္းႏီွးေသာ ဆက္ဆံေရးမ်ား 
ကလည္း ညိွႏိႈင္းျခင္းစြမ္းရည္ဆီသုိ႕ ဦးတည္သြားတတ္သည္။ သို႕ေသာ္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ 
အၾကား ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ရန္မွာ ရွည္ရွည္ေဝးေဝး လုပ္ေဆာင္ရေသာ 
ျဖစ္စဥ္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္းမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား 
ေဟာင္းမ်ားစြာက ေျပာျပသည္မွာ သူတုိ႕အား ဖမ္းဆီးခ်ိန္တြင္ သူတုိ႕အဖမ္းခံ 
ရေၾကာင္းကုိ မိသားစုမ်ားအား အေၾကာင္းၾကားေပးျခင္း မရွိခဲ့ပါ။ သူတိ႕ု မည္သည့္ 
ေနရာတြင္ ရိွေနၾကာင္းကုိ မိသားစုမ်ားက မိတ္ေဆြမ်ား၊ ရမဲ်ား သို႕မဟုတ္ 
ေထာင္ဝင္စာ သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံေသာသူမ်ား စသျဖင့္ တရားမဝင္သတင္း 
လမ္းေၾကာင္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ သိရွိရန္အတြက္ အခ်ိန္ေတာ္ေတာ္ယူရသည္။ 
စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေခတ္၌ ထိုသူမ်ားမွာ ေနအိမ္တြင္ အဖမ္းခံရေစကာမူ မိသားစုဝင္မ်ားမွာ 
သူတုိ႕အား ရွာေဖြရန္ ခက္ခခဲဲ့သည့္အခ်ိန္ ရွိခဲ့သည္။ သုိ႕ေသာ္ အက်ဥ္းသား၏ 
မိသားစုသည ္ အစုိးရအဖြ႕ဲအစည္းတစ္ခုခုတြင္ ပါဝင္ေနလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
ေက်ာ္ၾကားေသာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ျဖစ္ေနလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
အက်ဥ္းေထာင္ သို႕မဟုတ္ ရဌဲာနႏွင္ ့ တစ္နည္းနည္းျဖင့္ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ေန 
လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း ျခြင္းခ်က္ျဖစ္သည့္ ကိစၥမ်ား ရိွသည္။ ဥပမာ 
ေဒၚခင္ၾကည္သည္ ေက်ာင္းဆရာမတစ္ေယာက္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ သူမ၏ ခင္ပြန္းသည ္
ၿမိဳ႕ငယ္ေလးတစ္ၿမိဳ႕ရွိ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီ အဖြ႕ဲခ်ဳပ္၏ ေခါင္းေဆာင္ႏိုင္ငံေရး 
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ေငြဒီေလာက္ေတာင္းၿပီး ဒီဆုိင္ ဒီဆုိင္ကေန ေဆး၀ယ္ေပးပါ။” 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႕က သူတုိ႕ကုိ ဒီလုိ ေျပာရပါတယ္။” 

ေငြတုိက္ရိုက္ေပးျခင္းမရိွေသာ္လည္း ထုိဝန္ထမ္းသည္ ေငြရရန္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖင့္ 
ထုိအိမ္သို႕ သြားေရာက္သည္။ မိသားစုက သူတုိ႕၏ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းသည္ 
အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း ေဝဒနာ ခံစားေနရေၾကာင္းကုိ နားလည္ၾကသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ 
၎တုိ႕သည္ သူ႕ထံသုိ႕ ေသခ်ာေပါက္ ေထာင္ဝင္စာလာေရာက္ေတြ႕ဆုံမည္ 
ျဖစ္ေၾကာင္း သူသိသည္။ 

ညိွႏိႈင္းျခင္း၏ အျခားဥပမာတစ္ခုမွာ ရဘဲက္စခန္းတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ အက်ဥ္းသား 
ရိွရာေနရာသည္ ေနအိမ္ႏွင္ ့ နီးကပ္ေလေလ၊ မိသားစုႏွင့္ ဆက္သြယ္ခြင့္ရေလေလ 
ျဖစ္သည္။ အက်ဥ္းသားသည ္ စခန္းအျပင္ထြက္ၿပီး မိသားစုႏွင့္ ေတြ႕ဆုံႏိုင္သည္။ 
လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္းကုိ ေျဖၾကားသူတစ္ေယာက္က ထုိအေျခအေနကုိ ေအာက္ပါ 
အတုိင္း ေျပာျပသည္။ 

“သူတုိ႕က စခန္းအျပင္ဘက္ ထြက္ႏုိင္ၿပီး ညဘက္မွာ သူတုိ႕ရ႕ဲ မိသားစုနဲ႕ 
အိပ္ႏိုင္တယ္။ ေနာက္ေန႕က်ေတာ့ ျပန္လာတယ္။ ဒါက ဒီေနရာမွာ 
ဘယ္လိုလုပ္ၾကသလ ဲဆိုတာပ။ဲ အရာရာ ေငြပ။ဲ” 

ညိွႏိႈင္းႏ္ုိင္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ားသည္ ေထာင္တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ကြျဲပားျခားနားသည္။ 
အက်ဥ္းသားရွိရာေနရာေပၚတြင္လည္း မူတည္သည္။ အနည္းဆုံးေတာ့ အက်ဥ္းသား 
မ်ားသည္ ေနရာေဒသတစ္ခုတည္းတြင္ ေနထုိင္ေနၿပီး ညိွႏိႈင္းျခင္းအတြက္လည္း 
အခြင့္အလမ္းအခ်ိဳ႕ ရွိရမည္။ ညွိႏိႈင္းျခင္းသည္ အက်ဥ္းေထာင္တြင္းသုိ႕ တရားမဝင္ 
ပစၥည္းမ်ား ေပးပုိ႕ျခင္းကုိလည္း ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္မတုိင္မီ ႏိုင္ငံေရး 
အက်ဥ္းသားမ်ားမွာ သူတို႕ ရင္ဆုိင္ရေသာ ျပစ္မႈတုိ႔၏ သေဘာသဘာဝအရ 
အက်ဥ္းေထာင္ျပင္ပေလာကသုိ႕ ဆက္သြယ္ခြင့္မွာ နည္းပါးလွသည္။ ထုိစြဲခ်က္မ်ားမွာ 
အမ်ားအားျဖင့္ ႏို္င္ငံေတာ္ပုန္ကန္မႈ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္မွ 
ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းတစ္ဦးမွာ ပခုကၠဴအက်ဥ္းေထာင္သုိ႕ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္း 

ခံရၿပီး ႏွစ္ႏွစ္ခြ ဲ ေနထုိင္ခဲ့ရသည္။ အက်ဥ္းသားတစ္ဦးက ေထာင္တြင္းသုိ႕ 
တရားမဝင္ပစၥည္းသြင္းလုိလွ်င္ အက်ဥ္းေထာင္ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ မိတ္ေဆြအရင္ဖြဲ႕ၿပီး 
အက်ဥ္းသားမ်ား၏ဘဝသည္ မည္မွ်သနားစရာေကာင္းေၾကာင္း သူတုိ႕နားလည္ေအာင္ 
ႀကိဳးစားရသည္ဟု သူက ေျပာသည္။ သူသည္ အက်ဥ္းေထာင္ဝန္ထမ္းမ်ားအား 
ေရဒီယိုတစ္လုံး ယူေဆာင္လာေပးရန္ပင္ စည္းရံုးခ့ဲသည္။ ထုိဝန္ထမ္းမ်ားသည္ 
အႀကီးတန္းဝန္ထမ္းမ်ားက ဖမ္းမမိေအာင္ သူ႕ကုိ အေစာင့္အျဖစ္ ကာကြယ္ေပးသည္။ 

ေထာင္ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး 

ေယဘုယ်အားျဖင့္ ညိွႏိႈင္းျခင္းသည္ အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအၾကား 
ရင္းႏီွးေသာ ဆက္ဆံေရးဆီသုိ႕ ဦးတည္သြားတတ္သလုိ ရင္းႏီွးေသာ ဆက္ဆံေရးမ်ား 
ကလည္း ညိွႏိႈင္းျခင္းစြမ္းရည္ဆီသုိ႕ ဦးတည္သြားတတ္သည္။ သို႕ေသာ္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ 
အၾကား ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ရန္မွာ ရွည္ရွည္ေဝးေဝး လုပ္ေဆာင္ရေသာ 
ျဖစ္စဥ္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္းမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား 
ေဟာင္းမ်ားစြာက ေျပာျပသည္မွာ သူတုိ႕အား ဖမ္းဆီးခ်ိန္တြင္ သူတုိ႕အဖမ္းခံ 
ရေၾကာင္းကုိ မိသားစုမ်ားအား အေၾကာင္းၾကားေပးျခင္း မရွိခဲ့ပါ။ သူတိ႕ု မည္သည့္ 
ေနရာတြင္ ရိွေနၾကာင္းကုိ မိသားစုမ်ားက မိတ္ေဆြမ်ား၊ ရမဲ်ား သို႕မဟုတ္ 
ေထာင္ဝင္စာ သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံေသာသူမ်ား စသျဖင့္ တရားမဝင္သတင္း 
လမ္းေၾကာင္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ သိရွိရန္အတြက္ အခ်ိန္ေတာ္ေတာ္ယူရသည္။ 
စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေခတ္၌ ထိုသူမ်ားမွာ ေနအိမ္တြင္ အဖမ္းခံရေစကာမူ မိသားစုဝင္မ်ားမွာ 
သူတုိ႕အား ရွာေဖြရန္ ခက္ခခဲဲ့သည့္အခ်ိန္ ရွိခဲ့သည္။ သုိ႕ေသာ္ အက်ဥ္းသား၏ 
မိသားစုသည ္ အစုိးရအဖြ႕ဲအစည္းတစ္ခုခုတြင္ ပါဝင္ေနလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
ေက်ာ္ၾကားေသာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ျဖစ္ေနလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
အက်ဥ္းေထာင္ သို႕မဟုတ္ ရဌဲာနႏွင္ ့ တစ္နည္းနည္းျဖင့္ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ေန 
လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း ျခြင္းခ်က္ျဖစ္သည့္ ကိစၥမ်ား ရိွသည္။ ဥပမာ 
ေဒၚခင္ၾကည္သည္ ေက်ာင္းဆရာမတစ္ေယာက္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ သူမ၏ ခင္ပြန္းသည ္
ၿမိဳ႕ငယ္ေလးတစ္ၿမိဳ႕ရွိ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီ အဖြ႕ဲခ်ဳပ္၏ ေခါင္းေဆာင္ႏိုင္ငံေရး 
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သမားတစ္ဦး ျဖစ္သည္။ သူတုိ႕၏ ေဆြမ်ိဳးအမ်ားအျပားမွာ ထိုၿမိဳ႕တြင္ အစုိးရဝန္ထမ္း 
မ်ားအျဖစ္ လုပ္ကုိင္ၾကသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ၈၈ အေရးအခင္းကာလတြင္ သူမ၏ 
ခင္ပြန္းသည္ ႏိုင္ငံေရးတြင္ ပါဝင္ေသာေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးခံရသည္။ သူမ၏ ခင္ပြန္း 
အဖမ္းခံရေၾကာင္းကုိ အျခား ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမိသားစုမ်ားက့ဲသို႕ မဟုတ္ဘဲ 
ေဒၚခင္ၾကည္ကုိ ရတဲစ္ေယာက္က ခ်က္ခ်င္း အေၾကာင္းၾကားခ့ဲသည္။ သူမက 
ေက်ာင္းဆရာမတစ္ေယာက္ ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ မဟုတ္။ ထုိရကဲ သူမႏွင့္ 
ေဆြမ်ိဳးနီးစပ္သူ ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ သူမ၏ခင္ပြန္း ဒုတိယအႀကိမ္ 
အဖမ္းခံရေသာအခါ သူမခင္ပြန္း၏ မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္က သူမအား 
လာေရာက္အေၾကာင္းၾကားေသာ္လည္း သူမ၏ ခင္ပြန္း မည္သည့္ေနရာတြင္ 
ရိွေနသည္ကုိေတာ့ မသိပါ။ ထုိ႕ေၾကာင့္ သူမ၏ ခင္ပြန္းကုိ သူမ စတင္ 
ရွာေဖြေတာ့သည္။ ကံဆုိးစြာပင ္ သူမ၏ ခင္ပြန္းသည္ ရစဲခန္းအခ်ဳပ္တြင္ ရွိမေနပါ။ 
ထုိ႕ေၾကာင့္ သူမအေေနျဖင္ ့ ခင္ပြန္းျဖစ္သူကုိ စစ္ေေထာက္လွမ္းေရးဌာနတြင္ 
သြားေရာက္ရွာေဖြရန္ သူမ ဆံုးျဖတ္လုိက္သည္။ ေက်ာင္းဆရာမယူနီေဖာင္းကုိ 
ဝတ္ဆင္ၿပီး စစ္ေထာက္လွမ္းေရးစခန္းသုိ႕ သြားေရာက္ခဲ့ပုံကုိ သူမက ျပန္လည ္
ေျပာျပပါသည္။ 

“ကၽြန္မ ေက်ာင္းယူနီေဖာင္းကုိ ဝတ္ဆင္ၿပီး စစ္ေထာက္လွမ္းေရးွဌာနကုိ 
သြားခ့ဲပါတယ္။ ကၽြန္မ အဲဒီေနရာကုိ ေရာက္ေတာ့ စစ္သားကုိ ကၽြန္မခင္ပြန္း 
ဘယ္ေနရာမွာလဲလုိ႕ ေမးလုိက္တယ္။ သူက နည္းနည္း တံု႕ဆုိင္းသြားၿပီး 
စိတ္လႈပ္ရွားေနတာ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ကၽြန္မရဲ႕ ယူနီေဖာင္းေၾကာင့္ 
ကၽြန္မက ေက်ာင္းဆရာမတစ္ေယာက္မွန္း သူသိလုိ႕ေလ။ ဒါေၾကာင့္ 
သူ႕အထက္လူႀကီးကုိ သတင္းသြားပို႕တယ္။ သူတို႕က ကၽြန္မခင္ပြန္းက 
အဲဒီမွာ ရိွတယ္လို႕ ေျပာၾကပါတယ္။ ကံမေကာင္းခ်င္ေတာ့ ကၽြန္မက သူ႕ကုိ 
လူကုိယ္တုိင ္ ေတြ႕လုိ႕ မရဘူး။ ဒါေပမ့ဲ သူ႕အတြက္ အစားအေသာက္နဲ႕ 
အဝတ္ေတြကုိေတာ့ ပုိ႕ေပးလုိက္ႏိုင္ခဲ့တယ္။” 

ထုိ႕ျပင္ သူမ၏ခင္ပြန္းအား အက်ဥ္းေထာင္သုိ႕ ေျပာင္းေရႊ႕ေသာအခါ သူမ၏ခင္ပြန္းကုိ 
ဆူညံၿပီး လူမ်ားလြန္းလွေသာ ေထာင္ဝင္စာဧည့္ေတြ႕ခန္းထဲတြင္ မဟုတ္ဘဲ 
ေထာင္ပုိင္ရံုးခန္းတြင္ ေတြ႕ခြင့္ရခဲ့သည္။ ျမန္မာႏ္ုိင္ငံတြင္ အဖြ႕ဲအစည္းႏွင့္ သို႕မဟုတ္ 
လူပုဂၢိဳလ္ႏွင္ ့ ထုိကဲ့သုိ႕ေသာ အထူးဆက္ဆံေရးမ်ိဳး ရိွေနျခင္းသည္ မိသားစုက 
ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံခြင့္ရရန္အတြက္ ႀကိဳးပမ္းႏုိင္ေသာ နည္းလမ္းတစ္မ်ိဳး ျဖစ္သည္။ 
ေဒၚခင္ၾကည္၏ ဥပမာက အဖြ႕ဲအစည္းႏွင္ ့ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္ႏွင္ ့
ဆက္ဆံေရးတုိ႕သည္ မိသားစု ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံခြင္ ့ ရရန္အတြက္ မည္က့ဲသုိ႕ 
အေထာက္အကူျပဳေၾကာင္းကုိ ျပသေနသည္။ 

အက်ဥ္းခ်ဳပ္ 

မိသားစုေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံျခင္းဆုိင္ရာ နားလည္ႏိုင္ရန္မွာ ရႈပ္ေထြးလွေၾကာင္း 
အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈက ေဖာ္ျပေနသည္။ အဖြ႕ဲအစည္း 
ဆုိင္ရာ မူဝါဒမ်ားကုိ ေလ့လာ႐ံုျဖင့္ လံုေလာက္မႈမဟုတွိ္ပါ။ ေန႕စဥ္ က်င့္သုံးလုပ္ေဆာင္ 
ေနမႈမ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရပါလိမ့္မည္။ ေန႕စဥ္ က်င့္သုံးလုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားကုိ 
ၾကည့္ရႈျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မၾကာခဏ လ်စ္လ်ဴရႈမိေနေသာ အခ်က္ျဖစ္သည့္ 
အက်ဥ္းေထာင္မ်ား၌ မိသားစု ေထာင္ဝင္စာ ေတြ႕ဆုံျခင္းအတြက္ အေထာက္ 
အကူေပးေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကုိ ဤေဆာင္းပါးက ေဖာ္ထုတ္ထားသည္။ 
ဤဆန္းစစ္ေလ့လာမႈသည္ တရားဝင္ စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ တရားမဝင္ က်င့္သုံး 
လုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ား ဒြန္တြေဲနေၾကာင္း ေဖာ္ျပလ်က္ရိွသည္။ မိသားစု 
ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံျခင္းသည္ ျပစ္ဒဏ္က်ကာလ၊ ညိွႏိႈင္းႏုိင္စြမ္းႏွင့္ 
ဆက္ဆံေရးမ်ားအေပၚ မူတည္ၿပီး ေျပာင္းလဲေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားက ေဖာ္ျပထား 
သည္။ ႏွစ္ႀကီးအက်ဥ္းသားမ်ားက ေထာင္ဝင္စာ ေတြ႕ဆုံခ်ိန္တြင္ အခ်ိဳ႕ေသာ 
အခြင့္ထူးမ်ားအား ရေကာင္းရႏုိင္လိမ့္မည္ ျဖစ္ၿပီး ကာလတုိအက်ဥ္းသားမ်ားက 
မိသားစု ေထာင္ဝင္စာလာေရာက္ေတြ႕ဆုံသည့္ အႀက္ိမ္ေရ အမ်ားဆုံးကို 
လက္ခံႏိုင္လိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အခ်က္အလက္မ်ားက ေဖာ္ျပထားသည္။ ဥပမာ 
အက်ဥ္းေထာင္ခန္းမ်ား၏ သေဘာသဘာဝအရ အက်ဥ္းသားမ်ားသည္ ေထာင္စက္ရံု 
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သမားတစ္ဦး ျဖစ္သည္။ သူတုိ႕၏ ေဆြမ်ိဳးအမ်ားအျပားမွာ ထိုၿမိဳ႕တြင္ အစုိးရဝန္ထမ္း 
မ်ားအျဖစ္ လုပ္ကုိင္ၾကသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ၈၈ အေရးအခင္းကာလတြင္ သူမ၏ 
ခင္ပြန္းသည္ ႏိုင္ငံေရးတြင္ ပါဝင္ေသာေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးခံရသည္။ သူမ၏ ခင္ပြန္း 
အဖမ္းခံရေၾကာင္းကုိ အျခား ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမိသားစုမ်ားက့ဲသို႕ မဟုတ္ဘဲ 
ေဒၚခင္ၾကည္ကုိ ရတဲစ္ေယာက္က ခ်က္ခ်င္း အေၾကာင္းၾကားခ့ဲသည္။ သူမက 
ေက်ာင္းဆရာမတစ္ေယာက္ ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ မဟုတ္။ ထုိရကဲ သူမႏွင့္ 
ေဆြမ်ိဳးနီးစပ္သူ ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ သူမ၏ခင္ပြန္း ဒုတိယအႀကိမ္ 
အဖမ္းခံရေသာအခါ သူမခင္ပြန္း၏ မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္က သူမအား 
လာေရာက္အေၾကာင္းၾကားေသာ္လည္း သူမ၏ ခင္ပြန္း မည္သည့္ေနရာတြင္ 
ရိွေနသည္ကုိေတာ့ မသိပါ။ ထုိ႕ေၾကာင့္ သူမ၏ ခင္ပြန္းကုိ သူမ စတင္ 
ရွာေဖြေတာ့သည္။ ကံဆုိးစြာပင ္ သူမ၏ ခင္ပြန္းသည္ ရစဲခန္းအခ်ဳပ္တြင္ ရွိမေနပါ။ 
ထုိ႕ေၾကာင့္ သူမအေေနျဖင္ ့ ခင္ပြန္းျဖစ္သူကုိ စစ္ေေထာက္လွမ္းေရးဌာနတြင္ 
သြားေရာက္ရွာေဖြရန္ သူမ ဆံုးျဖတ္လုိက္သည္။ ေက်ာင္းဆရာမယူနီေဖာင္းကုိ 
ဝတ္ဆင္ၿပီး စစ္ေထာက္လွမ္းေရးစခန္းသုိ႕ သြားေရာက္ခဲ့ပုံကုိ သူမက ျပန္လည ္
ေျပာျပပါသည္။ 

“ကၽြန္မ ေက်ာင္းယူနီေဖာင္းကုိ ဝတ္ဆင္ၿပီး စစ္ေထာက္လွမ္းေရးွဌာနကုိ 
သြားခ့ဲပါတယ္။ ကၽြန္မ အဲဒီေနရာကုိ ေရာက္ေတာ့ စစ္သားကုိ ကၽြန္မခင္ပြန္း 
ဘယ္ေနရာမွာလဲလုိ႕ ေမးလုိက္တယ္။ သူက နည္းနည္း တံု႕ဆုိင္းသြားၿပီး 
စိတ္လႈပ္ရွားေနတာ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ကၽြန္မရဲ႕ ယူနီေဖာင္းေၾကာင့္ 
ကၽြန္မက ေက်ာင္းဆရာမတစ္ေယာက္မွန္း သူသိလုိ႕ေလ။ ဒါေၾကာင့္ 
သူ႕အထက္လူႀကီးကုိ သတင္းသြားပို႕တယ္။ သူတို႕က ကၽြန္မခင္ပြန္းက 
အဲဒီမွာ ရိွတယ္လို႕ ေျပာၾကပါတယ္။ ကံမေကာင္းခ်င္ေတာ့ ကၽြန္မက သူ႕ကုိ 
လူကုိယ္တုိင ္ ေတြ႕လုိ႕ မရဘူး။ ဒါေပမ့ဲ သူ႕အတြက္ အစားအေသာက္နဲ႕ 
အဝတ္ေတြကုိေတာ့ ပုိ႕ေပးလုိက္ႏိုင္ခဲ့တယ္။” 

ထုိ႕ျပင္ သူမ၏ခင္ပြန္းအား အက်ဥ္းေထာင္သုိ႕ ေျပာင္းေရႊ႕ေသာအခါ သူမ၏ခင္ပြန္းကုိ 
ဆူညံၿပီး လူမ်ားလြန္းလွေသာ ေထာင္ဝင္စာဧည့္ေတြ႕ခန္းထဲတြင္ မဟုတ္ဘဲ 
ေထာင္ပုိင္ရံုးခန္းတြင္ ေတြ႕ခြင့္ရခဲ့သည္။ ျမန္မာႏ္ုိင္ငံတြင္ အဖြ႕ဲအစည္းႏွင့္ သို႕မဟုတ္ 
လူပုဂၢိဳလ္ႏွင္ ့ ထုိကဲ့သုိ႕ေသာ အထူးဆက္ဆံေရးမ်ိဳး ရိွေနျခင္းသည္ မိသားစုက 
ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံခြင့္ရရန္အတြက္ ႀကိဳးပမ္းႏုိင္ေသာ နည္းလမ္းတစ္မ်ိဳး ျဖစ္သည္။ 
ေဒၚခင္ၾကည္၏ ဥပမာက အဖြ႕ဲအစည္းႏွင္ ့ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္ႏွင္ ့
ဆက္ဆံေရးတုိ႕သည္ မိသားစု ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံခြင္ ့ ရရန္အတြက္ မည္က့ဲသုိ႕ 
အေထာက္အကူျပဳေၾကာင္းကုိ ျပသေနသည္။ 

အက်ဥ္းခ်ဳပ္ 

မိသားစုေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံျခင္းဆုိင္ရာ နားလည္ႏိုင္ရန္မွာ ရႈပ္ေထြးလွေၾကာင္း 
အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈက ေဖာ္ျပေနသည္။ အဖြ႕ဲအစည္း 
ဆုိင္ရာ မူဝါဒမ်ားကုိ ေလ့လာ႐ံုျဖင့္ လံုေလာက္မႈမဟုတွိ္ပါ။ ေန႕စဥ္ က်င့္သုံးလုပ္ေဆာင္ 
ေနမႈမ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရပါလိမ့္မည္။ ေန႕စဥ္ က်င့္သုံးလုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားကုိ 
ၾကည့္ရႈျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မၾကာခဏ လ်စ္လ်ဴရႈမိေနေသာ အခ်က္ျဖစ္သည့္ 
အက်ဥ္းေထာင္မ်ား၌ မိသားစု ေထာင္ဝင္စာ ေတြ႕ဆုံျခင္းအတြက္ အေထာက္ 
အကူေပးေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကုိ ဤေဆာင္းပါးက ေဖာ္ထုတ္ထားသည္။ 
ဤဆန္းစစ္ေလ့လာမႈသည္ တရားဝင္ စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ တရားမဝင္ က်င့္သုံး 
လုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ား ဒြန္တြေဲနေၾကာင္း ေဖာ္ျပလ်က္ရိွသည္။ မိသားစု 
ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံျခင္းသည္ ျပစ္ဒဏ္က်ကာလ၊ ညိွႏိႈင္းႏုိင္စြမ္းႏွင့္ 
ဆက္ဆံေရးမ်ားအေပၚ မူတည္ၿပီး ေျပာင္းလဲေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားက ေဖာ္ျပထား 
သည္။ ႏွစ္ႀကီးအက်ဥ္းသားမ်ားက ေထာင္ဝင္စာ ေတြ႕ဆုံခ်ိန္တြင္ အခ်ိဳ႕ေသာ 
အခြင့္ထူးမ်ားအား ရေကာင္းရႏုိင္လိမ့္မည္ ျဖစ္ၿပီး ကာလတုိအက်ဥ္းသားမ်ားက 
မိသားစု ေထာင္ဝင္စာလာေရာက္ေတြ႕ဆုံသည့္ အႀက္ိမ္ေရ အမ်ားဆုံးကို 
လက္ခံႏိုင္လိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အခ်က္အလက္မ်ားက ေဖာ္ျပထားသည္။ ဥပမာ 
အက်ဥ္းေထာင္ခန္းမ်ား၏ သေဘာသဘာဝအရ အက်ဥ္းသားမ်ားသည္ ေထာင္စက္ရံု 

242 tusOf;om;rsm;\ axmifjyifyavmuESifh qufoG,frI



 
ကဲ့သုိ႕ေသာ ေနရာမ်ိဳးတြင္ ေနထုိင္ရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႕ျပင္ ဝန္ထမ္းႏွင့္ 
အက်ဥ္းသားတုိ႕ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး သိကၽြမ္းေနၿပီး ျဖစ္သည့္ေနရာတြင္ ေနထုိင္ရပါက 
လည္း မိသားစု ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံခြင့္ရရန္အတြက္ အေထာက္အကူျပဳသည္။ 
ညိွႏိႈင္းမႈမ်ားသည္ အခ်္ိန္ၾကာျမင့္ႏိုင္သည္။ ႏွစ္ႀကီးအက်ဥ္းသားမ်ားသည္ ညိွႏိႈင္းသည့္ 
နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ အသုံးျပဳၾကသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ၾကာရွည္ေသာ 
ျပစ္ဒဏ္ကာလအတြင္း ဆက္ဆံေရးတည္ေဆာက္ရန္ အခြင့္အလမ္း ရိွေသာေၾကာင့္ 
ျဖစ္သည္။ ထုိသို႕ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ကာလၾကာျမင့္သည္ႏွင့္အမွ် ဝန္ထမ္းက 
ကရုဏာသက္လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ ဝန္ထမ္းက 
အက်ဥ္းသားမ်ားအား ကရုဏာသက္ျခင္းအျပင္ ညိွႏိႈင္းျခင္းမ်ားကလည္း ဝန္ထမ္း 
အတြက္ ကုိယ္က်ိဳးအျမတ္မ်ား ရရွိသည္။ ဥပမာ  မိသားစုေထာင္ဝင္စာ ပံုမွန ္
လာေရာက္ေတြ႕ဆုံႏိုင္ရန္အတြက္ အျပန္အလွန္အားျဖင့္ အက်ဥ္းသား၏ မိသားစု 
မ်ားထံမွ ေငြေၾကးရယူျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္သည္။ 

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆုိေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မိသားစုေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံျခင္း၏ 
အရည္အေသြးႏွင့္ အေရအတြက္တုိ႕အား တစ္စိတ္တစ္ေဒသအားျဖင့္ ညိွႏိႈင္းမႈမွာ 
အခရာအျဖစ္ပါဝင္ေနသည္။ ျမန္မာႏ္ိုင္ငံတြင္ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးသည္ 
အက်ဥ္းသားမ်ား၏ ေထာင္ျပင္ပေလာကသုိ႕ ဆက္သြယ္ခြင့့္ကုိ နားလည္ႏုိင္ရန္ 
အတြက္ ပဓာနက်ေသာ အေၾကာင္းရင္းတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ ျပစ္ဒဏ္က်ကာလသည္ 
လည္း မိသားစုႏွင့္ ဆက္သြယ္ျခင္းအား ကြျဲပားခ်က္မ်ား ျဖစ္ေစသည့္ နည္းလမ္းအျဖစ္ 
ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္။ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံျခင္းမ်ားအတြက္ တူညီေသာ 
အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ ေသခ်ာေပါက္ ရရွိေစျခင္း၊ ျပစ္ဒဏ္က်ကာလအေပၚ မူတည္သည္ ့
ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစား အသိအမွတ္ျပဳျခင္းတုိ႕သည္ အက်ဥ္းေထာင္ 
အာဏာပုိင္မ်ားအတြက္ အေရးပါေသာ လုပ္ငန္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ဤေလ့လာမႈသည ္
အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ ေနထုိင္ခဲ့ဖူးေသာ အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား၏ အေတြ႕အၾကံဳ 
မ်ားေပၚတြင္ ဧကန္အာရုံစိုက္ထားသည္။ ေနာင္တြင္လုပ္ေဆာင္မည့္ သုေတသနသည္ 

ဤအေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ လက္ရွိေခတ္ျဖစ္ေပၚေနသည့္ အေျခအေန 
၏ အေသးစိတ္ကုိ ဆက္လက္ သုေတသနျပဳႏိုင္ေျခရွိပါသည္။ 
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ကဲ့သုိ႕ေသာ ေနရာမ်ိဳးတြင္ ေနထုိင္ရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႕ျပင္ ဝန္ထမ္းႏွင့္ 
အက်ဥ္းသားတုိ႕ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး သိကၽြမ္းေနၿပီး ျဖစ္သည့္ေနရာတြင္ ေနထုိင္ရပါက 
လည္း မိသားစု ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံခြင့္ရရန္အတြက္ အေထာက္အကူျပဳသည္။ 
ညိွႏိႈင္းမႈမ်ားသည္ အခ်္ိန္ၾကာျမင့္ႏိုင္သည္။ ႏွစ္ႀကီးအက်ဥ္းသားမ်ားသည္ ညိွႏိႈင္းသည့္ 
နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ အသုံးျပဳၾကသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ၾကာရွည္ေသာ 
ျပစ္ဒဏ္ကာလအတြင္း ဆက္ဆံေရးတည္ေဆာက္ရန္ အခြင့္အလမ္း ရိွေသာေၾကာင့္ 
ျဖစ္သည္။ ထုိသို႕ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ကာလၾကာျမင့္သည္ႏွင့္အမွ် ဝန္ထမ္းက 
ကရုဏာသက္လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ ဝန္ထမ္းက 
အက်ဥ္းသားမ်ားအား ကရုဏာသက္ျခင္းအျပင္ ညိွႏိႈင္းျခင္းမ်ားကလည္း ဝန္ထမ္း 
အတြက္ ကုိယ္က်ိဳးအျမတ္မ်ား ရရွိသည္။ ဥပမာ  မိသားစုေထာင္ဝင္စာ ပံုမွန ္
လာေရာက္ေတြ႕ဆုံႏိုင္ရန္အတြက္ အျပန္အလွန္အားျဖင့္ အက်ဥ္းသား၏ မိသားစု 
မ်ားထံမွ ေငြေၾကးရယူျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္သည္။ 

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆုိေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မိသားစုေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံျခင္း၏ 
အရည္အေသြးႏွင့္ အေရအတြက္တုိ႕အား တစ္စိတ္တစ္ေဒသအားျဖင့္ ညိွႏိႈင္းမႈမွာ 
အခရာအျဖစ္ပါဝင္ေနသည္။ ျမန္မာႏ္ိုင္ငံတြင္ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးသည္ 
အက်ဥ္းသားမ်ား၏ ေထာင္ျပင္ပေလာကသုိ႕ ဆက္သြယ္ခြင့့္ကုိ နားလည္ႏုိင္ရန္ 
အတြက္ ပဓာနက်ေသာ အေၾကာင္းရင္းတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ ျပစ္ဒဏ္က်ကာလသည္ 
လည္း မိသားစုႏွင့္ ဆက္သြယ္ျခင္းအား ကြျဲပားခ်က္မ်ား ျဖစ္ေစသည့္ နည္းလမ္းအျဖစ္ 
ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္။ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံျခင္းမ်ားအတြက္ တူညီေသာ 
အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ ေသခ်ာေပါက္ ရရွိေစျခင္း၊ ျပစ္ဒဏ္က်ကာလအေပၚ မူတည္သည္ ့
ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစား အသိအမွတ္ျပဳျခင္းတုိ႕သည္ အက်ဥ္းေထာင္ 
အာဏာပုိင္မ်ားအတြက္ အေရးပါေသာ လုပ္ငန္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ဤေလ့လာမႈသည ္
အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ ေနထုိင္ခဲ့ဖူးေသာ အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား၏ အေတြ႕အၾကံဳ 
မ်ားေပၚတြင္ ဧကန္အာရုံစိုက္ထားသည္။ ေနာင္တြင္လုပ္ေဆာင္မည့္ သုေတသနသည္ 

ဤအေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ လက္ရွိေခတ္ျဖစ္ေပၚေနသည့္ အေျခအေန 
၏ အေသးစိတ္ကုိ ဆက္လက္ သုေတသနျပဳႏိုင္ေျခရွိပါသည္။ 
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က်မ္းကုိးစာရင္း 

AAPP (၂၀၁၆) ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ အက်ဥ္းေထာင္မ်ား၏ အေျခအေနႏွင့္ အက်ဥ္းေထာင္ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ အလားအလာ၊ မေဲဆာက္။ AAPP၊ ႏွာ-၁၆။ 

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြ႕ဲ Amnesty International (၂၀၁၇) 
‘၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ေသဒဏ္ခ်မွတ္မႈမ်ားႏွင့္ ကြပ္မ်က္ျခင္းမ်ား’၊ 
https://www.amnesty.org/download/Documents/ACT5057402017ENGLISH.
PDF  (၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ ၂၃ရက္ေန႕တြင္ ရယူသည္္။) 

ဘရန္တန္-စမစ္ႏွင့္ မကၠသီ (၂၀၁၇) ‘(လူမႈအသုိင္းအဝုိင္းသုိ႕) 
ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ရာတြင္ အက်ဥ္းသား၏ မိသားစုႏွင့္ သံေယာဇဥ္ဆက္ႏြယ္မႈ၏ 
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား၊ တူညီေသာ လူအမ်ားအား ထပ္ခါထပ္ခါ ေလ့လာထားခ်က္’။ 
ၿဗိတိသွ်မႈခင္းဂ်ာနယ္၊ အတြ ဲ၅၇၊ အမွတ္ ၂၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ မတ္လ ၁ရက္၊ ႏွာ- ၄၆၃ မွ 
၄၈၂။ 

ျမန္မာျပည္အက်ဥ္းေထာင္လက္စြဲ၊ အပုိင္း ၁၁။ 

Cultural Atlas၊ ‘ျမန္မာ (ဗမာ)လူမ်ိဳးတုိ႕၏ ယဥ္ေက်းမႈ - မိသားစု’။ 
https://culturalatlas.sbs.com.au/burmese-myanmar-culture/family-
1bbafc8e-12e1-45b5-90c1-32270443a88c (၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၆ရက္ေန႕တြင္ 
ရယူသည္။) 

CCDPW (၂၀၁၁) ‘ေသဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္ ေဒတာေဘ့စ္’။ 
https://www.deathpenaltyworldwide.org/country-search-
post.cfm?country=Myanmar (၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၅ရက္ေန႕တြင္ ရယူသည္။) 

ဒိုင္းစ္ႏွင့္ စယ္လာ (၂၀၁၇) ‘တရားဝင္ႏွင့္ တရားမဝင္ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းမ်ားႏွင့္ 
အျပစ္ေပးမႈမ်ား၊ ဘရာဇီးႏိုင္ငံရိွ အက်ဥ္ေးထာင္မ်ားတြင္ အမိန႕္ေပးျခင္း’။ 
အက်ဥ္းေထာင္အဖြ႕ဲအစည္းဂ်ာနယ္၊ အမွတ္ ၂၂၉၊ ႏွာ ၁၉မွ ၂၂ အထိ။ 

ဒူဝီႏွင္ ့ကလပ္ခ္ (၂၀၁၁) ‘ခ်ည္ေႏွာင္ထားေသာ လူမႈေႏွာင္ႀကိဳးသည္ ေကာင္းခ်ီး 
ျဖစ္သည္၊ ေထာင္ဝင္စာ ေတြ႕ဆုံျခင္းက အက်ဥ္းသား၏ ထပ္ဖန္တလဲလဲ 
ျပစ္မႈက်ဴးလြန္လုိစိတ္အေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ား’။ ရာဇဝတ္ဆုိင္ရာ တရားေရးဂ်ာနယ္။ 
အတြ ဲ၂၄ (အမွတ္ ၃)၊ ႏွာ ၂၇၁ မွ ၂၉၆ အထိ။ 

 ဒ်ဳဒ္ႏွင့္ ကလပ္ခ္ (၂၀၁၆) ‘အကြာအေဝးက အေရးပါသည္၊ မင္နီဆုိတာျပည္နယ္တြင္း 
ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံျခင္းအေပၚ သက္ေရာက္ေနေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားအား 
ဆန္းစစ္ျခင္း’၊ Sage ဂ်ာနယ္၊ အတြ ဲ၄၄ (အမွတ္ ၂)၊ ႏွာ ၁၈၄ မွ ၂၀၄ အထိ။ 

ဂစ္ဘ္ဆန္-လုိက္ထ္ (၂၀၁၈) ‘Ramen Politics (အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ ေငြအစားထုိး 
ပစၥည္းဖလွယ္သည့္ စနစ္)၊ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ အေမရိကန္အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ 
တရားမဝင္ေငြေၾကးႏွင့္ ခံႏိုင္ရည္၏ ယုတိၱေဗဒ’။ 

ဂေရ႕စ္ႏွင့္ အျခားပုဂၢိဳလ္မ်ား (၂၀၁၃) ‘အာဖရိကႏွင္ ့လက္တင္အေမရိကရွိ 
အက်ဥ္းေထာင္ တရားမဝင္ေသာ အေရြ႕မ်ား’။ ရာဇဝတ္ဆုိင္ရာ အေရးပါေသာ 
တရားေရး၊ အတြ ဲ၉၁ (အမွတ္ ၁)၊ ႏွာ - ၂၆မွ ၂၇အထိ။ 

မကၠသီႏွင္ ့အဒမ္ (၂၀၁၇) ‘ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံျခင္းသည ္လူ႕အခြင့္အေရးေလာ 
အထူးခံစားခြင့္ေလာ၊ အဂၤလန္၊ ေဝလႏွင့္ စေကာ့တလန္ရိွ ျဖစ္စဥ္မ်ား 
ကြျဲပားျခားနားျခင္း’။ လူမႈဖူလုံေရးႏွင့္ မိသားစုဥပေဒဂ်ာနယ္၊ အတြဲ ၃၉ (အမွတ္ ၄)၊ ႏွာ 
၄၀၃ မွ ၄၁၆ အထိ။ 

မစ္ခ်ယ္ႏွင္ ့အျခားပုဂၢိဳလ္မ်ား (၂၀၁၆) ‘(လူမႈအသုိင္းအဝုိင္းသုိ႕) ေအာင္ျမင္စြာ 
ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ေရးအတြက္ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံျခင္း၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ၊ 
ျခံဳငုံေလ့လာခ်က္’၊ ရာဇဝတ္ဆုိင္ရာ တရားေရးဂ်ာနယ္။ အတြ ဲ၄၇ (အမွတ ္၃)၊ ႏွာ 
၇၄မွ ၈၃အထိ။ 
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က်မ္းကုိးစာရင္း 

AAPP (၂၀၁၆) ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ အက်ဥ္းေထာင္မ်ား၏ အေျခအေနႏွင့္ အက်ဥ္းေထာင္ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ အလားအလာ၊ မေဲဆာက္။ AAPP၊ ႏွာ-၁၆။ 

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြ႕ဲ Amnesty International (၂၀၁၇) 
‘၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ေသဒဏ္ခ်မွတ္မႈမ်ားႏွင့္ ကြပ္မ်က္ျခင္းမ်ား’၊ 
https://www.amnesty.org/download/Documents/ACT5057402017ENGLISH.
PDF  (၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ ၂၃ရက္ေန႕တြင္ ရယူသည္္။) 

ဘရန္တန္-စမစ္ႏွင့္ မကၠသီ (၂၀၁၇) ‘(လူမႈအသုိင္းအဝုိင္းသုိ႕) 
ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ရာတြင္ အက်ဥ္းသား၏ မိသားစုႏွင့္ သံေယာဇဥ္ဆက္ႏြယ္မႈ၏ 
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား၊ တူညီေသာ လူအမ်ားအား ထပ္ခါထပ္ခါ ေလ့လာထားခ်က္’။ 
ၿဗိတိသွ်မႈခင္းဂ်ာနယ္၊ အတြ ဲ၅၇၊ အမွတ္ ၂၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ မတ္လ ၁ရက္၊ ႏွာ- ၄၆၃ မွ 
၄၈၂။ 

ျမန္မာျပည္အက်ဥ္းေထာင္လက္စြဲ၊ အပုိင္း ၁၁။ 

Cultural Atlas၊ ‘ျမန္မာ (ဗမာ)လူမ်ိဳးတုိ႕၏ ယဥ္ေက်းမႈ - မိသားစု’။ 
https://culturalatlas.sbs.com.au/burmese-myanmar-culture/family-
1bbafc8e-12e1-45b5-90c1-32270443a88c (၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၆ရက္ေန႕တြင္ 
ရယူသည္။) 

CCDPW (၂၀၁၁) ‘ေသဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္ ေဒတာေဘ့စ္’။ 
https://www.deathpenaltyworldwide.org/country-search-
post.cfm?country=Myanmar (၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၅ရက္ေန႕တြင္ ရယူသည္။) 

ဒိုင္းစ္ႏွင့္ စယ္လာ (၂၀၁၇) ‘တရားဝင္ႏွင့္ တရားမဝင္ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းမ်ားႏွင့္ 
အျပစ္ေပးမႈမ်ား၊ ဘရာဇီးႏိုင္ငံရိွ အက်ဥ္ေးထာင္မ်ားတြင္ အမိန႕္ေပးျခင္း’။ 
အက်ဥ္းေထာင္အဖြဲ႕အစည္းဂ်ာနယ္၊ အမွတ္ ၂၂၉၊ ႏွာ ၁၉မွ ၂၂ အထိ။ 

ဒူဝီႏွင္ ့ကလပ္ခ္ (၂၀၁၁) ‘ခ်ည္ေႏွာင္ထားေသာ လူမႈေႏွာင္ႀကိဳးသည္ ေကာင္းခ်ီး 
ျဖစ္သည္၊ ေထာင္ဝင္စာ ေတြ႕ဆုံျခင္းက အက်ဥ္းသား၏ ထပ္ဖန္တလဲလဲ 
ျပစ္မႈက်ဴးလြန္လုိစိတ္အေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ား’။ ရာဇဝတ္ဆုိင္ရာ တရားေရးဂ်ာနယ္။ 
အတြ ဲ၂၄ (အမွတ္ ၃)၊ ႏွာ ၂၇၁ မွ ၂၉၆ အထိ။ 

 ဒ်ဳဒ္ႏွင့္ ကလပ္ခ္ (၂၀၁၆) ‘အကြာအေဝးက အေရးပါသည္၊ မင္နီဆုိတာျပည္နယ္တြင္း 
ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံျခင္းအေပၚ သက္ေရာက္ေနေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားအား 
ဆန္းစစ္ျခင္း’၊ Sage ဂ်ာနယ္၊ အတြ ဲ၄၄ (အမွတ္ ၂)၊ ႏွာ ၁၈၄ မွ ၂၀၄ အထိ။ 

ဂစ္ဘ္ဆန္-လုိက္ထ္ (၂၀၁၈) ‘Ramen Politics (အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ ေငြအစားထုိး 
ပစၥည္းဖလွယ္သည့္ စနစ္)၊ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ အေမရိကန္အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ 
တရားမဝင္ေငြေၾကးႏွင့္ ခံႏိုင္ရည္၏ ယုတိၱေဗဒ’။ 

ဂေရ႕စ္ႏွင့္ အျခားပုဂၢိဳလ္မ်ား (၂၀၁၃) ‘အာဖရိကႏွင္ ့လက္တင္အေမရိကရွိ 
အက်ဥ္းေထာင္ တရားမဝင္ေသာ အေရြ႕မ်ား’။ ရာဇဝတ္ဆုိင္ရာ အေရးပါေသာ 
တရားေရး၊ အတြ ဲ၉၁ (အမွတ္ ၁)၊ ႏွာ - ၂၆မွ ၂၇အထိ။ 

မကၠသီႏွင္ ့အဒမ္ (၂၀၁၇) ‘ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံျခင္းသည ္လူ႕အခြင့္အေရးေလာ 
အထူးခံစားခြင့္ေလာ၊ အဂၤလန္၊ ေဝလႏွင့္ စေကာ့တလန္ရိွ ျဖစ္စဥ္မ်ား 
ကြျဲပားျခားနားျခင္း’။ လူမႈဖူလုံေရးႏွင့္ မိသားစုဥပေဒဂ်ာနယ္၊ အတြဲ ၃၉ (အမွတ္ ၄)၊ ႏွာ 
၄၀၃ မွ ၄၁၆ အထိ။ 

မစ္ခ်ယ္ႏွင္ ့အျခားပုဂၢိဳလ္မ်ား (၂၀၁၆) ‘(လူမႈအသုိင္းအဝုိင္းသုိ႕) ေအာင္ျမင္စြာ 
ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ေရးအတြက္ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံျခင္း၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ၊ 
ျခံဳငုံေလ့လာခ်က္’၊ ရာဇဝတ္ဆုိင္ရာ တရားေရးဂ်ာနယ္။ အတြ ဲ၄၇ (အမွတ ္၃)၊ ႏွာ 
၇၄မွ ၈၃အထိ။ 
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ရာမီရာ့ဇ္ဘားရက္ႏွင္ ့အျခားပုဂၢိဳလ္မ်ား (၂၀၀၆) ‘ဖခင္မ်ား၊ မိသားစုမ်ားႏွင့္ 
လူမႈအသုိင္းအဝုိင္းမ်ားအေပၚတြင္ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္လိုက္ျခင္း၏ 
ဆက္စပ္သက္ေရာက္မႈမ်ား’။ ခ်ီကာဂုိ၊ ခ်ီကာဂုိတကၠသုိလ္ပံုႏွိပ္တိုက္။ 

စမစ္ ပီ အက္စ ္(၂၀၁၄) ‘အျပစ္မဲ့သူမ်ား အျပစ္ေပးျခင္းခံရေသာအခါ’။ နယူးေယာက္၊ 
ပယ္လ္ဂေရ႕ဗ္ မက္မီလန္။ 

စတန္စ္ ေအ အီး ႏွင္ ့အျခားပုဂၢိဳလ္မ်ား (၂၀၁၇) ‘ကြပ္မ်က္ခံရမည့္ေနရာသုိ႕ 
ေလွ်ာက္လွမ္းျခင္း၊ ႏွစ္ႀကီးအက်ဥ္းသားမ်ားအၾကား လူမႈအသုိင္းအဝုိင္းက 
ပစ္ပယ္ထားမႈကို ေလ့လာျခင္း’။ လူဝစ္စီယားနား၊ ေရာက္ထ္လက္ဂ်္။ 

တူရန္ႏိုဗစ္ႏွင့္ တက္စ္ကာ (၂၀၁၇) ‘အက်ဥ္းသားမ်ား၏ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံျခင္း 
အေတြ႕အၾကံဳမ်ား’။ ရာဇဝတ္ဆုိင္ရာ တရားသိပၸံအကယ္ဒမီ။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ေမ့ေလ်ာ့ခံအက်ဥ္းသားမ်ား 

မည္သည့္အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ အက်ဥ္းသားမ်ား ေထာင္ဝင္စာမရသနည္း 

 

         

 ဦးသန္းထုိက္ 

စာတမ္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္ 

အက်ဥ္းသားမ်ား ျပင္ပကမၻာႏွင့္ ဆက္သြယ္ျခင္း  

အေၾကာင္း အေသးစိတ္ေလ့လာခ်က္၏ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ ဤစာတမ္းသည္ 

မိသားစုႏွင့္ ေထာင္ဝင္စာမေတြ႕ရသည့္ အက်ဥ္းသားမ်ား၏ အေျခအေနမ်ားေပၚတြင္ 

အဓိက အာ႐ံုစိုက္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ခြင့္မရၾကသည့္ 

အက်ဥ္းသားမ်ား၏ အေျခအေနမ်ဳိးစုံကုိ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားႏွင့္ ေစာင္ၾကည့့္ 

ေလ့လာမူမ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ၍ မွတ္တမ္းတင္ထားပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ရွိေသာ 

အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ မိသားစုႏွင့္ ေထာင္ဝင္စာမေတြ႕ရသူမ်ားအေၾကာင္းကုိ 

ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အမ်ိဳးအစားခြျဲခားစိတ္ျဖာခ်က္တစ္ခု ျပဳလုပ္ထားသည္။ ဤအမ်ိဳးအစား 

ခြဲျခားစိတ္ျဖာခ်က္ကုိအဓိကက႑ ႏွစ္ ခု အျဖစ္ ခြဲထားသည္။ တစ္ခုမွာ 

အက်ဥ္းသားမ်ား မိသားစုႏွင့္ ေတြခြင့္မရသည့္ အေျခအေနမ်ားျဖစ္ၿပီး ေနာက္တစ္ခုမွာ 

၎တုိ႔၏ ပုဂၢိဳလ္ေရးအေျခအေနသုိ႔မဟုတ္ ၎တုိ႔ မည္သူမည္ဝါျဖစ္သည္ 

ဆုိသည့္အခ်က္အေပၚတြင္မူတည္၍ ေထာင္ဝင္စာမရျခင္းႏွင့္ သက္ဆုိင္ပါသည္။ 

အျခားေနရာေဒသမ်ားမွ ယခင္သုေတသနေလ့လာခ်က္မ်ားတြင္ မိသားစုမ်ားႏွင့္ 

ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ျခင္း၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ ေဖာ္ျပ 

ထားေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မိသားစုႏွင့္ ေထာင္ဝင္စာမေတြ႕ရသည့္ 
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ရာမီရာ့ဇ္ဘားရက္ႏွင္ ့အျခားပုဂၢိဳလ္မ်ား (၂၀၀၆) ‘ဖခင္မ်ား၊ မိသားစုမ်ားႏွင့္ 
လူမႈအသုိင္းအဝုိင္းမ်ားအေပၚတြင္ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္လိုက္ျခင္း၏ 
ဆက္စပ္သက္ေရာက္မႈမ်ား’။ ခ်ီကာဂုိ၊ ခ်ီကာဂုိတကၠသုိလ္ပံုႏွိပ္တိုက္။ 

စမစ္ ပီ အက္စ ္(၂၀၁၄) ‘အျပစ္မဲ့သူမ်ား အျပစ္ေပးျခင္းခံရေသာအခါ’။ နယူးေယာက္၊ 
ပယ္လ္ဂေရ႕ဗ္ မက္မီလန္။ 

စတန္စ္ ေအ အီး ႏွင္ ့အျခားပုဂၢိဳလ္မ်ား (၂၀၁၇) ‘ကြပ္မ်က္ခံရမည့္ေနရာသုိ႕ 
ေလွ်ာက္လွမ္းျခင္း၊ ႏွစ္ႀကီးအက်ဥ္းသားမ်ားအၾကား လူမႈအသုိင္းအဝုိင္းက 
ပစ္ပယ္ထားမႈကို ေလ့လာျခင္း’။ လူဝစ္စီယားနား၊ ေရာက္ထ္လက္ဂ်္။ 

တူရန္ႏိုဗစ္ႏွင့္ တက္စ္ကာ (၂၀၁၇) ‘အက်ဥ္းသားမ်ား၏ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံျခင္း 
အေတြ႕အၾကံဳမ်ား’။ ရာဇဝတ္ဆုိင္ရာ တရားသိပၸံအကယ္ဒမီ။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ေမ့ေလ်ာ့ခံအက်ဥ္းသားမ်ား 

မည္သည့္အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ အက်ဥ္းသားမ်ား ေထာင္ဝင္စာမရသနည္း 

 

         

 ဦးသန္းထုိက္ 

စာတမ္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္ 

အက်ဥ္းသားမ်ား ျပင္ပကမၻာႏွင့္ ဆက္သြယ္ျခင္း  

အေၾကာင္း အေသးစိတ္ေလ့လာခ်က္၏ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ ဤစာတမ္းသည္ 

မိသားစုႏွင့္ ေထာင္ဝင္စာမေတြ႕ရသည့္ အက်ဥ္းသားမ်ား၏ အေျခအေနမ်ားေပၚတြင္ 

အဓိက အာ႐ံုစိုက္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ခြင့္မရၾကသည့္ 

အက်ဥ္းသားမ်ား၏ အေျခအေနမ်ဳိးစုံကုိ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားႏွင့္ ေစာင္ၾကည့့္ 

ေလ့လာမူမ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ၍ မွတ္တမ္းတင္ထားပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ရွိေသာ 

အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ မိသားစုႏွင့္ ေထာင္ဝင္စာမေတြ႕ရသူမ်ားအေၾကာင္းကုိ 

ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အမ်ိဳးအစားခြျဲခားစိတ္ျဖာခ်က္တစ္ခု ျပဳလုပ္ထားသည္။ ဤအမ်ိဳးအစား 

ခြဲျခားစိတ္ျဖာခ်က္ကုိအဓိကက႑ ႏွစ္ ခု အျဖစ္ ခြဲထားသည္။ တစ္ခုမွာ 

အက်ဥ္းသားမ်ား မိသားစုႏွင့္ ေတြခြင့္မရသည့္ အေျခအေနမ်ားျဖစ္ၿပီး ေနာက္တစ္ခုမွာ 

၎တုိ႔၏ ပုဂၢိဳလ္ေရးအေျခအေနသုိ႔မဟုတ္ ၎တုိ႔ မည္သူမည္ဝါျဖစ္သည္ 

ဆုိသည့္အခ်က္အေပၚတြင္မူတည္၍ ေထာင္ဝင္စာမရျခင္းႏွင့္ သက္ဆုိင္ပါသည္။ 

အျခားေနရာေဒသမ်ားမွ ယခင္သုေတသနေလ့လာခ်က္မ်ားတြင္ မိသားစုမ်ားႏွင့္ 

ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ျခင္း၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ ေဖာ္ျပ 

ထားေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မိသားစုႏွင့္ ေထာင္ဝင္စာမေတြ႕ရသည့္ 
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အက်ဥ္းသားမ်ားအေၾကာင္း သုေတသနေလ့လာခ်က္မ်ား မရိွသေလာက္ရွားသည္။ 

Global South (ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏွင့္ ဖြ႕ံၿဖိဳးမႈနည္းပါးေသာ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံမ်ား) တြင္ရိွေသာ 

ေနရာေဒသမ်ားကဲ့သုိ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း အက်ဥ္းသားမ်ားသည္ အစားအေသာက္ 

ႏွင့္ အျခားလုိအပ္သည့္ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ အျပင္ကမၻာႏွင့္ 

ဆက္သြယ္မႈေပၚတြင္မွီခိုေနၾကသည္။ ဤအမ်ိဳးအစားခြျဲခားစိတ္ျဖာခ်က္သည္ 

ေတြ႕ဆံုမႈမ်ားအေပၚသက္ေရာက္သည့္ကိစၥရပ္မ်ား၏ ရႈပ္ေထြးမႈႏွင့္ မ်ားျပားမႈမ်ားကုိ 

သ႐ုပ္ေဖာ္ထားသည္။ ၎ေလ့လာခ်က္သည္ ကိစၥရပ္မ်ားအခ်င္းခ်င္း မည္ကဲ့သုိ႔ 

တစ္ထပ္တည္းက်ေနသည္ကုိျပသၿပီး မည္သုိ႔ေသာလူမ်ားသည္ မည္သည္ ့

အေျခအေနမ်ားတြင္ အက်ဥ္းေထာင္၌ ထိခိုက္ခံစားရလြယ္ႏိုင္သည္ကုိ ခြဲျခား 

ေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အား အကူအညီျဖစ္ေစပါသည္။ 

 (အဓိကစကားလံုးမ်ား)။ ျမန္မာအက်ဥ္းေထာင္၊ အက်ဥ္းေထာင္ဌာန၊ 

ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ျခင္း၊ မိသားစုႏွင့္ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ျခင္း၊ တစ္ဦးခ်င္း 

သီးျခားခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားျခင္း။ 

 

၁။ နိဒါန္း 

 ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ျခင္းသည္ အက်ဥ္းသားမ်ားအတြက္ အေရးပါအရာ 

ေရာက္ဆံုးျဖစ္သည္ကို အားလံုးအသိအမွတ္ျပဳထားၾကၿပီးျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း 

ေထာင္ဝင္စာမေတြ႕ရသည့္ အက်ဥ္းသားမ်ား မ်ားစြာ ရိွေနဆဲျဖစ္သည္။ 

ဤစာတမ္းတြင္ မိသားစုႏွင့္ ေထာင္ဝင္စာမေတြ႕ရသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ အက်ဥ္းသား 

မ်ား၏ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားကုိ ေလ့လာေဖာ္ထုတ္ထားသည္။  ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ 

"ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ျခင္း" ဆုိသည့္ ေဝါဟာရသည္ အက်ဥ္းေထာင္တြင္ 

အက်ဥ္းသားမ်ားအား ၎တုိ႔၏ မိသားစုဝင္မ်ား၊ သက္ဆုိင္ရာ သံ႐ုံးမ်ား သုိ႔မဟုတ္ 

တရားဝင္ခြင့္ျပဳထားေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခြင့္ေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး ထုိသုိ႔ 

လာေရာက္သည့္အခါတြင္ အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခြင့္ႏွင့္ တရားဝင္ 

ခြင့္ျပဳထားေသာပစၥည္းမ်ား ေပးပုိင္ခြင့္ရွိသည္။ (အက်ဥ္းေထာင္ဥပေဒ မူၾကမ္း၏ ပုဒ္မ 

၂ (ဌ)) 

ဤစာတမ္းသည္ "မည္သူေတြက ေထာင္ဝင္စာမေတြ႕ရသနည္းႏွင့္ မည္သည့္ 

အေျခအေနမ်ားတြင္ မရၾကသနည္း"ဆုိသည့္ ေမးခြန္းမ်ားကုိ ေျဖဆုိရန္ ရည္႐ြယ္သည္။ 

အုပ္စုသံုးစု - အက်ဥ္းသား၊ မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္ အက်ဥ္းေထာင္ဝန္ထမ္းမ်ား - ၏ 

ရႈေထာင့္မ်ားကုိ ဆန္းစစ္ျခင္းျဖင့္ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည္။ မိသားစုႏွင့္ ေထာင္ဝင္စာ 

မေတြ႕ရသည့္ အက်ဥ္းသားမ်ား မည္သုိ႔ရင္ဆုိင္သနည္းဆုိသည္ကုိလည္း 

ဤစာတမ္းတြင္ ေလ့လာေဖာ္ထုတ္ထားသည္။ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားကုိ ခြဲျခားစိတ္ျဖာ 

ေလ့လာျခင္းျဖင့္ ေအာက္ပါအက်ဥ္းသားအမ်ိဳးအစား (၃) မ်ိဳးကုိ ခြဲျခား 

ေဖာ္ထုတ္ထားသည္ -  

(က) မိသားစုႏွင့္ ေထာင္ဝင္စာ လံုးဝမေတြ႕ရသည့္ အက်ဥ္းသားမ်ား၊ 

(ခ) ေထာင္စတင္က်သည့္အခ်ိန္တြင္ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ရေသာ အက်ဥ္းသား 

မ်ားႏွင့္  

(ဂ) ေထာင္စတင္က်သည့္အခ်ိန္တြင္ ေထာင္ဝင္စာမေတြ႕ရေသာ္လည္း 

ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ရသည့္ အက်ဥ္းသားမ်ား။ 

အက်ဥ္းသားမ်ား ေထာင္ဝင္စာမေတြ႕ရသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားစြာရွိသည္ကုိ 

ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ျမင္ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။ ၎တုိ႔သည္ အက်ဥ္းေထာင္ 

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းေၾကာင့္ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ခြင့္ကုိ ပိတ္ပင္ 

ထားျခင္းျဖစ္ႏုိင္သလုိ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ရန္ ၎တုိ႔၏ မိသားစုမ်ားတြင္ 

အရင္းအျမစ္မ်ား မရိွျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ၎တုိ႔ ဘယ္ေရာက္ေနသည္ကုိ မသိရွိျခင္း 
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အက်ဥ္းသားမ်ားအေၾကာင္း သုေတသနေလ့လာခ်က္မ်ား မရိွသေလာက္ရွားသည္။ 

Global South (ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏွင့္ ဖြ႕ံၿဖိဳးမႈနည္းပါးေသာ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံမ်ား) တြင္ရိွေသာ 

ေနရာေဒသမ်ားကဲ့သုိ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း အက်ဥ္းသားမ်ားသည္ အစားအေသာက္ 

ႏွင့္ အျခားလုိအပ္သည့္ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ အျပင္ကမၻာႏ ွင့္ 

ဆက္သြယ္မႈေပၚတြင္မွီခိုေနၾကသည္။ ဤအမ်ိဳးအစားခြျဲခားစိတ္ျဖာခ်က္သည္ 

ေတြ႕ဆံုမႈမ်ားအေပၚသက္ေရာက္သည့္ကိစၥရပ္မ်ား၏ ရႈပ္ေထြးမႈႏွင့္ မ်ားျပားမႈမ်ားကုိ 

သ႐ုပ္ေဖာ္ထားသည္။ ၎ေလ့လာခ်က္သည္ ကိစၥရပ္မ်ားအခ်င္းခ်င္း မည္ကဲ့သုိ႔ 

တစ္ထပ္တည္းက်ေနသည္ကုိျပသၿပီး မည္သုိ႔ေသာလူမ်ားသည္ မည္သည္ ့

အေျခအေနမ်ားတြင္ အက်ဥ္းေထာင္၌ ထိခိုက္ခံစားရလြယ္ႏိုင္သည္ကုိ ခြဲျခား 

ေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အား အကူအညီျဖစ္ေစပါသည္။ 

 (အဓိကစကားလံုးမ်ား)။ ျမန္မာအက်ဥ္းေထာင္၊ အက်ဥ္းေထာင္ဌာန၊ 

ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ျခင္း၊ မိသားစုႏွင့္ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ျခင္း၊ တစ္ဦးခ်င္း 

သီးျခားခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားျခင္း။ 

 

၁။ နိဒါန္း 

 ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ျခင္းသည္ အက်ဥ္းသားမ်ားအတြက္ အေရးပါအရာ 

ေရာက္ဆံုးျဖစ္သည္ကို အားလံုးအသိအမွတ္ျပဳထားၾကၿပီးျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း 

ေထာင္ဝင္စာမေတြ႕ရသည့္ အက်ဥ္းသားမ်ား မ်ားစြာ ရိွေနဆဲျဖစ္သည္။ 

ဤစာတမ္းတြင္ မိသားစုႏွင့္ ေထာင္ဝင္စာမေတြ႕ရသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ အက်ဥ္းသား 

မ်ား၏ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားကုိ ေလ့လာေဖာ္ထုတ္ထားသည္။  ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ 

"ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ျခင္း" ဆုိသည့္ ေဝါဟာရသည္ အက်ဥ္းေထာင္တြင္ 

အက်ဥ္းသားမ်ားအား ၎တုိ႔၏ မိသားစုဝင္မ်ား၊ သက္ဆုိင္ရာ သံ႐ုံးမ်ား သုိ႔မဟုတ္ 

တရားဝင္ခြင့္ျပဳထားေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခြင့္ေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး ထုိသုိ႔ 

လာေရာက္သည့္အခါတြင္ အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခြင့္ႏွင့္ တရားဝင္ 

ခြင့္ျပဳထားေသာပစၥည္းမ်ား ေပးပုိင္ခြင့္ရွိသည္။ (အက်ဥ္းေထာင္ဥပေဒ မူၾကမ္း၏ ပုဒ္မ 

၂ (ဌ)) 

ဤစာတမ္းသည္ "မည္သူေတြက ေထာင္ဝင္စာမေတြ႕ရသနည္းႏွင့္ မည္သည့္ 

အေျခအေနမ်ားတြင္ မရၾကသနည္း"ဆုိသည့္ ေမးခြန္းမ်ားကုိ ေျဖဆုိရန္ ရည္႐ြယ္သည္။ 

အုပ္စုသံုးစု - အက်ဥ္းသား၊ မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္ အက်ဥ္းေထာင္ဝန္ထမ္းမ်ား - ၏ 

ရႈေထာင့္မ်ားကုိ ဆန္းစစ္ျခင္းျဖင့္ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည္။ မိသားစုႏွင့္ ေထာင္ဝင္စာ 

မေတြ႕ရသည့္ အက်ဥ္းသားမ်ား မည္သုိ႔ရင္ဆုိင္သနည္းဆုိသည္ကုိလည္း 

ဤစာတမ္းတြင္ ေလ့လာေဖာ္ထုတ္ထားသည္။ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားကုိ ခြဲျခားစိတ္ျဖာ 

ေလ့လာျခင္းျဖင့္ ေအာက္ပါအက်ဥ္းသားအမ်ိဳးအစား (၃) မ်ိဳးကုိ ခြဲျခား 

ေဖာ္ထုတ္ထားသည္ -  

(က) မိသားစုႏွင့္ ေထာင္ဝင္စာ လံုးဝမေတြ႕ရသည့္ အက်ဥ္းသားမ်ား၊ 

(ခ) ေထာင္စတင္က်သည့္အခ်ိန္တြင္ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ရေသာ အက်ဥ္းသား 

မ်ားႏွင့္  

(ဂ) ေထာင္စတင္က်သည့္အခ်ိန္တြင္ ေထာင္ဝင္စာမေတြ႕ရေသာ္လည္း 

ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ရသည့္ အက်ဥ္းသားမ်ား။ 

အက်ဥ္းသားမ်ား ေထာင္ဝင္စာမေတြ႕ရသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားစြာရွိသည္ကုိ 

ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ျမင္ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။ ၎တုိ႔သည္ အက်ဥ္းေထာင္ 

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းေၾကာင့္ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ခြင့္ကုိ ပိတ္ပင္ 

ထားျခင္းျဖစ္ႏုိင္သလုိ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ရန္ ၎တုိ႔၏ မိသားစုမ်ားတြင္ 

အရင္းအျမစ္မ်ား မရိွျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ၎တုိ႔ ဘယ္ေရာက္ေနသည္ကုိ မသိရွိျခင္း 
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သုိ႔မဟုတ္ ၎တုိ႔ အဖမ္းခံရခ်ိန္ သုိ႔မဟုတ္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံထားရသည္ကုိပင္ 

မသိရွိျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ဤအေၾကာင္းကုိ ေနာက္ပိုင္းတြင္ 

ကြၽန္ေတာ္သံုးသပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ေနာက္ခံသမုိင္းေၾကာင္းကုိ ပထမဆံုးၾကည့္ပါ။ 

 

၁.၁ ေနာက္ခံသမုိင္းေၾကာင္း 

ေထာင္ဝင္စာမရေသာအက်ဥ္းသားမ်ားကုိ ၁၈၈၆ ခုႏွစ္မတုိင္ခင္ 

ျမန္မာမင္းမ်ားလက္ထက္ကတည္ေတြ႔ရိွႏိုင္ပါသည္။ (လႊတ္ေတာ္ပုရပိုက္ အမွတ္ 

အသား အတုိေကာက္မွတ္ပုံ၊ ၂၀၁၂) ဤကိစၥသည္ အသစ္အဆန္း ေတာ့မဟုတ္ပါ။ 

အက်ဥ္းသားမ်ားကုိ ငွက္ဖ်ားႏွင့္ အျခားေရာဂါမ်ား ကူးစက္ျခင္းခံရႏုိင္သလုိ 

ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္းႏွင့္ အလုပ္ၾကမ္းမ်ား လုပ္ကုိင္ရသည့္ ေဝးလံေခါင္ဖ်ားေသာ 

ေဒသမ်ားသုိ႔ လႊဲေျပာင္းျခင္းသည္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္၎တုိ႔အဖို႔ အသက္ရွင္ 

သန္ႏိုင္ျခင္းထက္ ေသဆံုးႏိ ုင္ျခပုိမ်ားပါသည္။ ထုိအခ်ိန္ကာလက ေက်းလက္ေဒသ 

သုိ႔မဟုတ္ သစ္ေတာ သုိ႔မဟုတ္ ၿမိဳ႕ႏွင့္ေဝးေသာ အျခားေနရာေဒသမ်ားတြင္ 

ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံထားရသည့္ အက်ဥ္းသားမ်ားသည္ ေထာင္ဝင္စာေတ ြ႕ရန္ အခက္အခ ဲ

ရွိၾကၿပီး အစားအေသာက္ႏွင့္ အသံုးေဆာင္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ ရပ္႐ြာလူထု၏ 

ေစတနာေပၚတြင္ မွီခိုခဲ့ၾကရသည္။ ေျခေထာက္တြင္ သံႀကိဳးမ်ားခတ္ထားလ်က္ႏွင့္ 

ခြက္မ်ားကုိင္ေဆာင္ကာ အက်ဥ္းေထာင္တြင္ အျခားအက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္မွ်ေဝလုိ႔ရမည့္ 

အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ အလႉခံထြက္ခဲ့ၾကရသည္ (ျမန္မာမင္း 

အုပ္ခ်ဳပ္ပုံစာတမ္း၊ ၂၀၁၁) မၾကာေသးေသာ အခ်ိန္ကာလမ်ားတြင္ပင္ 

အစားအေသာက္မ်ားကုိ မွ်ေဝျခင္းသည္ ေထာင္ဝင္စာမေတြ႕ရျခင္းအေပၚတြင္ 

အက်ဥ္းသားမ်ား ရင္ဆုိင္ျဖတ္သန္းသည့္နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္ကို ေနာက္ပိုင္းတြင္ 

ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ျမင္ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ ၿဗိတိသွ်အက်ဥ္းေထာင္မ်ား၏ အေစာပုိင္းကာလမ်ားတြင္ (၁၉၀၆ 

တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ)ကပၸလီကြၽန္းစုမွ ပုိ႔စ္ဘလဲ (Port Blair) အက်ဥ္းစခန္းကုိ 

ႏိုင္ငံေတာ္ပုန္ကန္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ပုန္ကန္ေတာ္လွန္မႈမ်ားက့ဲသုိ႔ေသာ ျပစ္မႈႀကီးမ်ား 

အတြက္ အေဝးသုိ႔ ျပစ္ဒဏ္ေပးရန္ေနရာတစ္ခုအျဖစ္ အသံုးျပဳခဲ့သည္။ အက်ဥ္းေထာင္ 

သည္ ပင္လယ္ထဲတြင္ရွိေသာ ကြၽန္းတစ္ခုေပၚတြင္ တည္ရွိေသာေၾကာင့္ျပည္မႀကီးမွ 

မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္ အဆက္အသြယ္လုပ္ရန္ အင္မတန္ခက္ခခဲဲ့ၿပီး အဆက္အသြယ္ 

လံုးဝမလုပ္ႏုိင္ခဲ့ၾကေပ။ ထုိေနရာသုိ႔ ၎တုိ႔အား ေ႐ႊ႕ေျပာင္းခံရပါက မိသားစုမ်ားႏွင့္ 

ေဆြမ်ိဳးမ်ား လာေရာက္ေတြ႕ဆံုရန္အင္မတန္ခက္ခၿဲပီး ကုန္က်စရိတ္လည္း 

မွန္းဆမရႏုိင္ေအင္  အလြန္မ်ားပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ တစ္သက္တစ္ကြၽန္း 

ေထာင္ဒဏ္က်သည့္ အက်ဥ္းသားမ်ားသည္ မိသားစုႏွင့္ ေထာင္ဝင္စာမရေသာ 

အက်ဥ္းသားမ်ား၏ ပထမအမ်ိဳးအစားထဲတြင္ ပါဝင္သည္။ 

အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား၊ ၄င္းတုိ႔မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္ အက်ဥ္းေထာင္ဝန္ထမ္း 

မ်ားကုိ အက်ဥ္းသားဦးေရ၊ ျပစ္မႈအမ်ိဳးအစားမ်ား၊ အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ 

ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ျခင္းအမ်ိဳးအစားမ်ားအေၾကာင္းကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္း 

ခဲ့သည့္အခါတြင္ အက်ဥ္းသားဦးေရအမ်ားစုသည္မူးယစ္ေဆးမႈျဖင့္ အက်ဥ္းက် 

ေနသူမ်ားျဖစ္သည္ဟု ၎တုိ႔က ေျပာျပခ့ဲၾကသည္။ ေထာင္ဝင္စာ 

မေတြ႕ရသည့္အုပ္စုတြင္ မူးယစ္ေဆးမႈျဖင့္ အက်ဥ္းက်ေသာ အက်ဥ္းသားမ်ား 

ပါဝင္ေသာ္လည္း အျခားအက်ဥ္းသား အမ်ိဳးအစားမ်ားလည္း ပါဝင္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ 

အက်ဥ္းသားတစ္ေယာက္ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ရျခင္း၊ မရျခင္းကုိ ျပစ္မႈက 

ဆံုးျဖတ္ေပးျခင္းမဟု ယူဆႏုိင္ပါသည္။ 

အမွနက္ ကမာၻတစ္ဝန္းမွ အက်ဥ္းသားမ်ား ေထာင္ဝင္စာမေတြ႕ရျခင္းသည္ 

သမားရုိးက် ကိစၥရပ္ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ ေထာင္ဝင္စာ 

မေတြ႕ရျခင္းသည္ အျဖစ္မ်ားဆံုး ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ျခင္းပံုစံျဖစ္သည္။ "အက်ဥ္းသား 
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သုိ႔မဟုတ္ ၎တုိ႔ အဖမ္းခံရခ်ိန္ သုိ႔မဟုတ္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံထားရသည္ကုိပင္ 

မသိရွိျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ဤအေၾကာင္းကုိ ေနာက္ပိုင္းတြင္ 

ကြၽန္ေတာ္သံုးသပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ေနာက္ခံသမုိင္းေၾကာင္းကုိ ပထမဆံုးၾကည့္ပါ။ 

 

၁.၁ ေနာက္ခံသမုိင္းေၾကာင္း 

ေထာင္ဝင္စာမရေသာအက်ဥ္းသားမ်ားကုိ ၁၈၈၆ ခုႏွစ္မတုိင္ခင္ 

ျမန္မာမင္းမ်ားလက္ထက္ကတည္ေတြ႔ရိွႏိုင္ပါသည္။ (လႊတ္ေတာ္ပုရပိုက္ အမွတ္ 

အသား အတုိေကာက္မွတ္ပုံ၊ ၂၀၁၂) ဤကိစၥသည္ အသစ္အဆန္း ေတာ့မဟုတ္ပါ။ 

အက်ဥ္းသားမ်ားကုိ ငွက္ဖ်ားႏွင့္ အျခားေရာဂါမ်ား ကူးစက္ျခင္းခံရႏုိင္သလုိ 

ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္းႏွင့္ အလုပ္ၾကမ္းမ်ား လုပ္ကုိင္ရသည့္ ေဝးလံေခါင္ဖ်ားေသာ 

ေဒသမ်ားသုိ႔ လႊဲေျပာင္းျခင္းသည္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္၎တုိ႔အဖို႔ အသက္ရွင္ 

သန္ႏိုင္ျခင္းထက္ ေသဆံုးႏိ ုင္ျခပုိမ်ားပါသည္။ ထုိအခ်ိန္ကာလက ေက်းလက္ေဒသ 

သုိ႔မဟုတ္ သစ္ေတာ သုိ႔မဟုတ္ ၿမိဳ႕ႏွင့္ေဝးေသာ အျခားေနရာေဒသမ်ားတြင္ 

ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံထားရသည့္ အက်ဥ္းသားမ်ားသည္ ေထာင္ဝင္စာေတ ြ႕ရန္ အခက္အခဲ 

ရွိၾကၿပီး အစားအေသာက္ႏွင့္ အသံုးေဆာင္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ ရပ္႐ြာလူထု၏ 

ေစတနာေပၚတြင္ မွီခိုခဲ့ၾကရသည္။ ေျခေထာက္တြင္ သံႀကိဳးမ်ားခတ္ထားလ်က္ႏွင့္ 

ခြက္မ်ားကုိင္ေဆာင္ကာ အက်ဥ္းေထာင္တြင္ အျခားအက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္မွ်ေဝလုိ႔ရမည့္ 

အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ အလႉခံထြက္ခဲ့ၾကရသည္ (ျမန္မာမင္း 

အုပ္ခ်ဳပ္ပုံစာတမ္း၊ ၂၀၁၁) မၾကာေသးေသာ အခ်ိန္ကာလမ်ားတြင္ပင္ 

အစားအေသာက္မ်ားကုိ မွ်ေဝျခင္းသည္ ေထာင္ဝင္စာမေတြ႕ရျခင္းအေပၚတြင္ 

အက်ဥ္းသားမ်ား ရင္ဆုိင္ျဖတ္သန္းသည့္နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္ကို ေနာက္ပိုင္းတြင္ 

ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ျမင္ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ ၿဗိတိသွ်အက်ဥ္းေထာင္မ်ား၏ အေစာပုိင္းကာလမ်ားတြင္ (၁၉၀၆ 

တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ)ကပၸလီကြၽန္းစုမွ ပုိ႔စ္ဘလဲ (Port Blair) အက်ဥ္းစခန္းကုိ 

ႏိုင္ငံေတာ္ပုန္ကန္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ပုန္ကန္ေတာ္လွန္မႈမ်ားက့ဲသုိ႔ေသာ ျပစ္မႈႀကီးမ်ား 

အတြက္ အေဝးသုိ႔ ျပစ္ဒဏ္ေပးရန္ေနရာတစ္ခုအျဖစ္ အသံုးျပဳခဲ့သည္။ အက်ဥ္းေထာင္ 

သည္ ပင္လယ္ထဲတြင္ရွိေသာ ကြၽန္းတစ္ခုေပၚတြင္ တည္ရွိေသာေၾကာင့္ျပည္မႀကီးမွ 

မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္ အဆက္အသြယ္လုပ္ရန္ အင္မတန္ခက္ခခဲဲ့ၿပီး အဆက္အသြယ္ 

လံုးဝမလုပ္ႏုိင္ခဲ့ၾကေပ။ ထုိေနရာသုိ႔ ၎တုိ႔အား ေ႐ႊ႕ေျပာင္းခံရပါက မိသားစုမ်ားႏွင့္ 

ေဆြမ်ိဳးမ်ား လာေရာက္ေတြ႕ဆံုရန္အင္မတန္ခက္ခၿဲပီး ကုန္က်စရိတ္လည္း 

မွန္းဆမရႏုိင္ေအင္  အလြန္မ်ားပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ တစ္သက္တစ္ကြၽန္း 

ေထာင္ဒဏ္က်သည့္ အက်ဥ္းသားမ်ားသည္ မိသားစုႏွင့္ ေထာင္ဝင္စာမရေသာ 

အက်ဥ္းသားမ်ား၏ ပထမအမ်ိဳးအစားထဲတြင္ ပါဝင္သည္။ 

အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား၊ ၄င္းတုိ႔မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္ အက်ဥ္းေထာင္ဝန္ထမ္း 

မ်ားကုိ အက်ဥ္းသားဦးေရ၊ ျပစ္မႈအမ်ိဳးအစားမ်ား၊ အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ 

ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ျခင္းအမ်ိဳးအစားမ်ားအေၾကာင္းကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္း 

ခဲ့သည့္အခါတြင္ အက်ဥ္းသားဦးေရအမ်ားစုသည္မူးယစ္ေဆးမႈျဖင့္ အက်ဥ္းက် 

ေနသူမ်ားျဖစ္သည္ဟု ၎တုိ႔က ေျပာျပခ့ဲၾကသည္။ ေထာင္ဝင္စာ 

မေတြ႕ရသည့္အုပ္စုတြင္ မူးယစ္ေဆးမႈျဖင့္ အက်ဥ္းက်ေသာ အက်ဥ္းသားမ်ား 

ပါဝင္ေသာ္လည္း အျခားအက်ဥ္းသား အမ်ိဳးအစားမ်ားလည္း ပါဝင္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ 

အက်ဥ္းသားတစ္ေယာက္ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ရျခင္း၊ မရျခင္းကုိ ျပစ္မႈက 

ဆံုးျဖတ္ေပးျခင္းမဟု ယူဆႏုိင္ပါသည္။ 

အမွနက္ ကမာၻတစ္ဝန္းမွ အက်ဥ္းသားမ်ား ေထာင္ဝင္စာမေတြ႕ရျခင္းသည္ 

သမားရုိးက် ကိစၥရပ္ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ ေထာင္ဝင္စာ 

မေတြ႕ရျခင္းသည္ အျဖစ္မ်ားဆံုး ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ျခင္းပံုစံျဖစ္သည္။ "အက်ဥ္းသား 
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အမ်ားစုသည္ တစ္ခါမွေတာင္ ေထာင္ဝင္စာမေတြ႕ၾကရေပ" ဟု ေလ့လာအကဲခတ္ 

သူမ်ားက ေထာက္ျပခ့ဲသည္။ (Duwe and Clark 2013; Hairston 1988 

ကုိလည္းၾကည့္ပါ; Jiang and Winfree 2006; Monahan et al.2011; Siennick et 

al.2013) ဤအခ်က္သည္ ယခုေခါင္းစဥ္၏ အေရးပါမႈကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အား 

အသိေပးျခင္းျဖစ္သည္။ 

'အက်ဥ္းေထာင္မ်ားသည္ ျပစ္မႈမ်ားကုိ တံု႔ျပန္သည့္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား 

သက္သက္သာ မဟုတ္ဘဲ အက်ဥ္းေထာင္အေျခအေနႏွင့္အက်ဥ္းေထာင္တစ္ခုခ်င္းစီ 

၏ အဆင့္ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးတြင္ လူမႈေရး၊ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈတန္ဖိုးမ်ားကုိ 

ေရာင္ျပန္ဟပ္ၿပီး ေစ့စပ္ေပးသည့္ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားျဖစ္သည္' (Moran et al. 2009, 

701) ဟု Moran က ဆုိသည္။ အလားတူပင္ "ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းသည္ ၎ကို 

ခ်မွတ္သည့္ ပတ္ဝန္းက်င္၏ အမ်ိဳးသားေရး/ယဥ္ေက်းမႈ တိက်မႈတြင္ စြဲစြၿဲမၿဲမ ဲ

နစ္ဝင္ေနသည္"ဟု Melossi က ေထာက္ျပထားသည္။ Melossi (2001, 407) 

အေၾကာင္းရင္းတစ္စုံတစ္ရာကုိ အေသးစိတ္ေလ့လာမႈလုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္သည္ကုိ 

ဤအခ်က္က ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အား သတိေပးသည္။ ဤေနရာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ 

အေျခအေနကုိ ေလ့လာရမည္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း အႀကံေကာင္းမ်ားအတြက္ 

အျခားအေၾကာင္းရင္းမ်ားတြင္ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ျခင္းအေၾကာင္း ေလ့လာထားသည္ 

မ်ားကုိ ကြၽန္ေတာ္တို႔ၾကည့္ရႈႏိုင္သည္။ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ျခင္းကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း 

ရည္ၫႊန္းထားသည္ -  

"အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔၏ မိသားစုမ်ားၾကားတြင္ အေရးပါေသာ 

ဆက္ဆံျခင္းက ၎တုိ႔သည္ ေပ်ာ္႐ႊင္မႈႏွင့္ မေပ်ာ္႐ႊင္မႈတုိ႔ကုိ ညီမွ်မႈနီးပါး 

ျဖစ္ေပၚေစသည္။ မိဘ၊ လက္တြေဲဖာ္၊ ကေလး သုိ႔မဟုတ္ မိတ္ေဆြႏွင့္ 

ေခတၱျပန္လည္ဆံုစည္းရသည့္အတြက္ ေပ်ာ္႐ႊင္မႈကုိ ျဖစ္ေပၚေစသလုိလာေရာက္ 

ေတြ႕ဆံုသူမ်ားအတြက္ ခက္ခေဲသာခရီးအစီအစဥ္မ်ား၊ ရႈပ္ေထြးေသာ အက်ဥ္းေထာင္ 

မူဝါဒမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အက်ဥ္းသားႏွင့္ မေပ်ာ္႐ႊင္ေသာ သုိ႔မဟုတ္ ခက္ခေဲသာ 

ေတြ႕ဆံုမႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေစသည့္ စုိးရိမ္ပူပန္မႈ၊ စိတ္ဖိစီးမႈႏွင့္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ 

မပ်ာ္႐ႊင္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚေစသည္" (Codd 2008, 152-3)။ 

ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ျခင္းသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္ ရွားပါးသနည္း ဆုိသည့္ 

အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားကုိ စာေပမ်ားတြင္လည္း ေထာက္ျပထားသည္။ ဥပမာ - 

ေထာင္ဝင္စာလာေတြ႕သူမ်ားသည္ "ခရီးေဝးသြားရျခင္း၊ ဝန္ေဆာင္ခေပးရျခင္း၊ 

အလုပ္မွခြင့္ယူရျခင္းႏွင့္ ကေလးကုိ ၾကည့္ရႈထိန္းေပးရန္ လူရွာရျခင္း"(Christian, 

Mellow and Thomas 2006). 

အျပင္ကမၻာႏင့္ွအက်ဥ္းသားမ်ား ထိေတြ႕ဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ ေထာင္ဝင္စာ 

ေတြ႕ျခင္း အေလ့အထ သုိ႔မဟုတ္ ေထာင္ဝင္စာမရသည့္ အက်ဥ္းသားမ်ား၏ 

အေျခအေနအေၾကာင္းအရာႏွင့္ သီးျခားပတ္သက္သည့္ ျမန္မာဘာသာႏွင့္ 

ေရးသားထားေသာ စာေပေဆာင္းပါးမ်ားကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေသခ်ာမေတြ႔ရေခ်။ 

သုိ႔ေသာ္လည္း ဤအေၾကာင္းအရာကုိ အခ်ိဳ႕ေသာ စာေပမ်ားတြင္ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ  

ေရးသားထားသည္။ ဥပမာ - အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား၏ ကုိယ္တုိင္ေရးအတၳဳပၸတၱိမ်ား 

(ဝင္းတင္၊ ေဂ်ာ္လီထြန္း၊ မင္းဇင္၊ ေဌးဝင္း စသည္ျဖင့္)၊ အက်ဥ္းေထာင္ဝန္ထမ္းမ်ား 

(ရန္ေအာင္ေမာင္ေမာင္၊ စိန္ေဌး (အၿငိမ္းစား အက်ဥ္းေထာင္အရာရိွတစ္ဦး၏ 

ကေလာင္ခြဲ)၊ ေထာင္မႈးၾကီးသိန္းေအး စသည္ျဖင့္) ႏွင့္ စိတ္ကူးယဥ္ေရးသားထားေသာ 

ျဖစ္စဥ္ (The Lizard Cage စသည္ျဖင့္)။ သုိ႔ေသာ္လည္း 

ဤစာေပအခ်က္အလက္မ်ားအေၾကာင္းကုိ ဤေနရာတြင္ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပမည္ 

မဟုတ္ပါ။   
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အမ်ားစုသည္ တစ္ခါမွေတာင္ ေထာင္ဝင္စာမေတြ႕ၾကရေပ" ဟု ေလ့လာအကဲခတ္ 

သူမ်ားက ေထာက္ျပခ့ဲသည္။ (Duwe and Clark 2013; Hairston 1988 

ကုိလည္းၾကည့္ပါ; Jiang and Winfree 2006; Monahan et al.2011; Siennick et 

al.2013) ဤအခ်က္သည္ ယခုေခါင္းစဥ္၏ အေရးပါမႈကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အား 

အသိေပးျခင္းျဖစ္သည္။ 

'အက်ဥ္းေထာင္မ်ားသည္ ျပစ္မႈမ်ားကုိ တံု႔ျပန္သည့္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား 

သက္သက္သာ မဟုတ္ဘဲ အက်ဥ္းေထာင္အေျခအေနႏွင့္အက်ဥ္းေထာင္တစ္ခုခ်င္းစီ 

၏ အဆင့္ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးတြင္ လူမႈေရး၊ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈတန္ဖိုးမ်ားကုိ 

ေရာင္ျပန္ဟပ္ၿပီး ေစ့စပ္ေပးသည့္ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားျဖစ္သည္' (Moran et al. 2009, 

701) ဟု Moran က ဆုိသည္။ အလားတူပင္ "ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းသည္ ၎ကို 

ခ်မွတ္သည့္ ပတ္ဝန္းက်င္၏ အမ်ိဳးသားေရး/ယဥ္ေက်းမႈ တိက်မႈတြင္ စြဲစြၿဲမၿဲမ ဲ

နစ္ဝင္ေနသည္"ဟု Melossi က ေထာက္ျပထားသည္။ Melossi (2001, 407) 

အေၾကာင္းရင္းတစ္စုံတစ္ရာကုိ အေသးစိတ္ေလ့လာမႈလုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္သည္ကုိ 

ဤအခ်က္က ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အား သတိေပးသည္။ ဤေနရာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ 

အေျခအေနကုိ ေလ့လာရမည္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း အႀကံေကာင္းမ်ားအတြက္ 

အျခားအေၾကာင္းရင္းမ်ားတြင္ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ျခင္းအေၾကာင္း ေလ့လာထားသည္ 

မ်ားကုိ ကြၽန္ေတာ္တို႔ၾကည့္ရႈႏိုင္သည္။ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ျခင္းကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း 

ရည္ၫႊန္းထားသည္ -  

"အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔၏ မိသားစုမ်ားၾကားတြင္ အေရးပါေသာ 

ဆက္ဆံျခင္းက ၎တုိ႔သည္ ေပ်ာ္႐ႊင္မႈႏွင့္ မေပ်ာ္႐ႊင္မႈတုိ႔ကုိ ညီမွ်မႈနီးပါး 

ျဖစ္ေပၚေစသည္။ မိဘ၊ လက္တြေဲဖာ္၊ ကေလး သုိ႔မဟုတ္ မိတ္ေဆြႏွင့္ 

ေခတၱျပန္လည္ဆံုစည္းရသည့္အတြက္ ေပ်ာ္႐ႊင္မႈကုိ ျဖစ္ေပၚေစသလုိလာေရာက္ 

ေတြ႕ဆံုသူမ်ားအတြက္ ခက္ခေဲသာခရီးအစီအစဥ္မ်ား၊ ရႈပ္ေထြးေသာ အက်ဥ္းေထာင္ 

မူဝါဒမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အက်ဥ္းသားႏွင့္ မေပ်ာ္႐ႊင္ေသာ သုိ႔မဟုတ္ ခက္ခေဲသာ 

ေတြ႕ဆံုမႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေစသည့္ စုိးရိမ္ပူပန္မႈ၊ စိတ္ဖိစီးမႈႏွင့္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ 

မပ်ာ္႐ႊင္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚေစသည္" (Codd 2008, 152-3)။ 

ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ျခင္းသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္ ရွားပါးသနည္း ဆုိသည့္ 

အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားကုိ စာေပမ်ားတြင္လည္း ေထာက္ျပထားသည္။ ဥပမာ - 

ေထာင္ဝင္စာလာေတြ႕သူမ်ားသည္ "ခရီးေဝးသြားရျခင္း၊ ဝန္ေဆာင္ခေပးရျခင္း၊ 

အလုပ္မွခြင့္ယူရျခင္းႏွင့္ ကေလးကုိ ၾကည့္ရႈထိန္းေပးရန္ လူရွာရျခင္း"(Christian, 

Mellow and Thomas 2006). 

အျပင္ကမၻာႏင့္ွအက်ဥ္းသားမ်ား ထိေတြ႕ဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ ေထာင္ဝင္စာ 

ေတြ႕ျခင္း အေလ့အထ သုိ႔မဟုတ္ ေထာင္ဝင္စာမရသည့္ အက်ဥ္းသားမ်ား၏ 

အေျခအေနအေၾကာင္းအရာႏွင့္ သီးျခားပတ္သက္သည့္ ျမန္မာဘာသာႏွင့္ 

ေရးသားထားေသာ စာေပေဆာင္းပါးမ်ားကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေသခ်ာမေတြ႔ရေခ်။ 

သုိ႔ေသာ္လည္း ဤအေၾကာင္းအရာကုိ အခ်ိဳ႕ေသာ စာေပမ်ားတြင္ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ  

ေရးသားထားသည္။ ဥပမာ - အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား၏ ကုိယ္တုိင္ေရးအတၳဳပၸတၱိမ်ား 

(ဝင္းတင္၊ ေဂ်ာ္လီထြန္း၊ မင္းဇင္၊ ေဌးဝင္း စသည္ျဖင့္)၊ အက်ဥ္းေထာင္ဝန္ထမ္းမ်ား 

(ရန္ေအာင္ေမာင္ေမာင္၊ စိန္ေဌး (အၿငိမ္းစား အက်ဥ္းေထာင္အရာရိွတစ္ဦး၏ 

ကေလာင္ခြဲ)၊ ေထာင္မႈးၾကီးသိန္းေအး စသည္ျဖင့္) ႏွင့္ စိတ္ကူးယဥ္ေရးသားထားေသာ 

ျဖစ္စဥ္ (The Lizard Cage စသည္ျဖင့္)။ သုိ႔ေသာ္လည္း 

ဤစာေပအခ်က္အလက္မ်ားအေၾကာင္းကုိ ဤေနရာတြင္ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပမည္ 

မဟုတ္ပါ။   
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၁.၂ အခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္းလမ္း 

 ဤစာတမ္းသည္ အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား၊ ၎တုိ႔၏ မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္ 

အက်ဥ္းေထာင္ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားေပၚတြင္ အရင္းခံထားသည္။ 

ေက်းလက္ႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပေနာက္ခံဝန္းက်င္မ်ားအပါအဝင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ မတူညီေသာ 

ေနရာေဒသ ၄ ေနရာသုိ႔ ကြင္းဆင္း၍ အခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္းခဲ့သည္။ 

ကြင္းဆင္းေနစဥ္အတြင္း တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ထားသည့္ 

ေတြ႕ဆံုေမးျမန္း မႈမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး အက်ဥ္းေထာင္၊အလုပ္စခန္း၊ တရား႐ုံး 

အခ်ဳပ္ခန္း၊ ရအဲခ်ဳပ္ခန္းႏွင့္သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေလ့လာေရးမ်ား 

လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားသည္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခံရသူမ်ား 

အတြက္၎တုိ႔၏ အက်ဥ္းေထာင္တြင္း ဘဝမ်ားႏွင့္အေတြ႕အႀကဳံမ်ား အျပင္ 

အက်ဥ္းသားမ်ားျပင္ပကမၻာႏွင့္အဆက္အသြယ္လုပ္သည့္အေၾကာင္းကုိလည္း 

လြတ္လပ္စြာ ေဆြးေႏြးခြင့္ရသည္။ ေထာင္ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ဖုန္းျဖင့္ စကားေျပာ 

ေမးျမန္္းျခင္းျဖင့္ ထပ္မံျဖည့္စြက္ထားသည့္ အခ်က္အလက္အခ်ိဳ႕ကုိ စုေဆာင္းခဲ့ 

သည္။ဤေဆာင္းပါးတြင္ပါဝင္ေသာ အခ်က္အလက္အားလံုးတြင္ အမည္မ်ားကုိ 

လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားသည္။ 

ကေလးသူငယ္မ်ား၊ မသန္စြမ္းမ်ား၊ HIV ႏွင့္ AIDS ေဝဒနာရွင္မ်ား၊ 

သက္ႀကီး႐ြယ္အုိမ်ားႏွင့္ အျခားလူမ်ားကုိ တိတိက်က် ခြျဲခားစိတ္ျဖာျခင္း 

မျပဳလုပ္ထားပါ။ ဤစာတမ္းသည္ ၿမိဳ႕ျပမ်ားႏွင့္ ေဝးကြာသည့္ အက်ဥ္းသားမ်ား 

၏အေျခအေနမ်ားကုိ မီးေမာင္းထုိးျပထားေသာ္လည္း ႏုိင္ငံျခားရပ္ျခား 

အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ အက်ဥ္းက်ေနၿပီး ေထာင္ဝင္စာမေတြ႕ရသည့္ ျမန္မာ 

ႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ျခင္းမရိွပါ။  

အရည္အေသြးစံထားနည္းနာျဖင့္ အခ်က္အလက္ေကာက္ယူျခင္းကုိ 

အေၾကာင္းအရာ အလုိက္ ခြဲျခားစိတ္ျဖာထားသည္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေတြ႕ဆံု 

ေမးျမန္းခဲ့ေသာ လူ ၃ ဦးသာလွ်င္ တစ္ႀကိမ္တစ္ခါမွ ေထာင္ဝင္စာမေတြ႕ရေပ။ 

သုိ႔ေသာ္လည္း အက်ဥ္းသားအမ်ားစုသည္ ၎တုိ႔အက်ဥ္းက်ေနစဥ္ကာလအတြင္း 

ေထာင္ဝင္စာမေတြ႕ရသည့္ အခ်ိန္ကာလမ်ားကုိ ျပန္လည္ေျပာျပခ့ဲသည္။ 

ဥပမာအားျဖင့္ အခ်ိဳ႕သည္ စစ္ေၾကာေရးစခန္းတြင္ ေရာက္ရွိေနသည့္အခ်ိန္မ်ား၌ 

မေတြ႕ရျခင္းရွိသလုိ အခ်ိဳ႕သည္ ၎တုိ႔ ဖမ္းဆီးခံရၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ မိသားစုႏွင့္ 

ေတြ႕ခြင့္မရၾကေပ။ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ခြင့္ရွိေသာ္လည္း အသုိင္းအဝုိင္းမွ မည္သူမွ် 

လာေရာက္ေတြ႕ဆံုျခင္း မရွိေသာသူမ်ားလည္း ရိွသည္။ ဥပမာ - ၎တုိ႔၏ 

မိသားစုဝင္မ်ား ကြယ္လြန္သြားျခင္း သုိ႔မဟုတ္ လိင္လုပ္သားကိစၥမ်ိဳးတြင္ 

ရံဖန္ရံခါျဖစ္ေလ့ရွိသည့္ လာေရာက္ေတြ႕ဆံုရန္ အလြန္ရွက္ေၾကာက္ျခင္း။  ေဆြမ်ိဳးမ်ား 

ကြယ္လြန္ျခင္းလုိမ်ိဳး လာေရာက္ေတြ႕ဆံုရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခမရွိျခင္းထက္ လ်စ္လ်ဴရႈခံရျခင္း 

သုိ႔မဟုတ္ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ရန္ မထုိက္တန္ဟု သတ္မွတ္ခံရျခင္းက 

ပိုမိုဆုိးဝါးသည္ဟု ဆုိၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာအေျခအေနမ်ားတြင္ ေယာက်္ားေရာ 

မိန္းမပါ ေထာင္က်ေနသည့္အခါမ်ိဳးတြင္ ေထာင္ဝင္စာလာမေတြ႕ႏုိင္ၾကေပ။ 

ေထာင္ဝင္စာမေတြ႕ရျခင္းကုိျဖစ္ေစသည့္ အေျခအေနမ်ားကုိ အာ႐ံုစိုက္ျခင္း 

ျဖင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အေသးစိတ္ စတင္ေဖာ္ျပပါသည္။ 
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၁.၂ အခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္းလမ္း 

 ဤစာတမ္းသည္ အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား၊ ၎တုိ႔၏ မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္ 

အက်ဥ္းေထာင္ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားေပၚတြင္ အရင္းခံထားသည္။ 

ေက်းလက္ႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပေနာက္ခံဝန္းက်င္မ်ားအပါအဝင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ မတူညီေသာ 

ေနရာေဒသ ၄ ေနရာသုိ႔ ကြင္းဆင္း၍ အခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္းခဲ့သည္။ 

ကြင္းဆင္းေနစဥ္အတြင္း တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ထားသည့္ 

ေတြ႕ဆံုေမးျမန္း မႈမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး အက်ဥ္းေထာင္၊အလုပ္စခန္း၊ တရား႐ုံး 

အခ်ဳပ္ခန္း၊ ရအဲခ်ဳပ္ခန္းႏွင့္သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေလ့လာေရးမ်ား 

လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားသည္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခံရသူမ်ား 

အတြက္၎တုိ႔၏ အက်ဥ္းေထာင္တြင္း ဘဝမ်ားႏွင့္အေတြ႕အႀကဳံမ်ား အျပင္ 

အက်ဥ္းသားမ်ားျပင္ပကမၻာႏွင့္အဆက္အသြယ္လုပ္သည့္အေၾကာင္းကုိလည္း 

လြတ္လပ္စြာ ေဆြးေႏြးခြင့္ရသည္။ ေထာင္ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ဖုန္းျဖင့္ စကားေျပာ 

ေမးျမန္္းျခင္းျဖင့္ ထပ္မံျဖည့္စြက္ထားသည့္ အခ်က္အလက္အခ်ိဳ႕ကုိ စုေဆာင္းခဲ့ 

သည္။ဤေဆာင္းပါးတြင္ပါဝင္ေသာ အခ်က္အလက္အားလံုးတြင္ အမည္မ်ားကုိ 

လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားသည္။ 

ကေလးသူငယ္မ်ား၊ မသန္စြမ္းမ်ား၊ HIV ႏွင့္ AIDS ေဝဒနာရွင္မ်ား၊ 

သက္ႀကီး႐ြယ္အုိမ်ားႏွင့္ အျခားလူမ်ားကုိ တိတိက်က် ခြျဲခားစိတ္ျဖာျခင္း 

မျပဳလုပ္ထားပါ။ ဤစာတမ္းသည္ ၿမိဳ႕ျပမ်ားႏွင့္ ေဝးကြာသည့္ အက်ဥ္းသားမ်ား 

၏အေျခအေနမ်ားကုိ မီးေမာင္းထုိးျပထားေသာ္လည္း ႏုိင္ငံျခားရပ္ျခား 

အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ အက်ဥ္းက်ေနၿပီး ေထာင္ဝင္စာမေတြ႕ရသည့္ ျမန္မာ 

ႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ျခင္းမရိွပါ။  

အရည္အေသြးစံထားနည္းနာျဖင့္ အခ်က္အလက္ေကာက္ယူျခင္းကုိ 

အေၾကာင္းအရာ အလုိက္ ခြဲျခားစိတ္ျဖာထားသည္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေတြ႕ဆံု 

ေမးျမန္းခဲ့ေသာ လူ ၃ ဦးသာလွ်င္ တစ္ႀကိမ္တစ္ခါမွ ေထာင္ဝင္စာမေတြ႕ရေပ။ 

သုိ႔ေသာ္လည္း အက်ဥ္းသားအမ်ားစုသည္ ၎တုိ႔အက်ဥ္းက်ေနစဥ္ကာလအတြင္း 

ေထာင္ဝင္စာမေတြ႕ရသည့္ အခ်ိန္ကာလမ်ားကုိ ျပန္လည္ေျပာျပခ့ဲသည္။ 

ဥပမာအားျဖင့္ အခ်ိဳ႕သည္ စစ္ေၾကာေရးစခန္းတြင္ ေရာက္ရွိေနသည့္အခ်ိန္မ်ား၌ 

မေတြ႕ရျခင္းရွိသလုိ အခ်ိဳ႕သည္ ၎တုိ႔ ဖမ္းဆီးခံရၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ မိသားစုႏွင့္ 

ေတြ႕ခြင့္မရၾကေပ။ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ခြင့္ရွိေသာ္လည္း အသုိင္းအဝုိင္းမွ မည္သူမွ် 

လာေရာက္ေတြ႕ဆံုျခင္း မရွိေသာသူမ်ားလည္း ရိွသည္။ ဥပမာ - ၎တုိ႔၏ 

မိသားစုဝင္မ်ား ကြယ္လြန္သြားျခင္း သုိ႔မဟုတ္ လိင္လုပ္သားကိစၥမ်ိဳးတြင္ 

ရံဖန္ရံခါျဖစ္ေလ့ရွိသည့္ လာေရာက္ေတြ႕ဆံုရန္ အလြန္ရွက္ေၾကာက္ျခင္း။  ေဆြမ်ိဳးမ်ား 

ကြယ္လြန္ျခင္းလုိမ်ိဳး လာေရာက္ေတြ႕ဆံုရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခမရွိျခင္းထက္ လ်စ္လ်ဴရႈခံရျခင္း 

သုိ႔မဟုတ္ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ရန္ မထုိက္တန္ဟု သတ္မွတ္ခံရျခင္းက 

ပိုမိုဆုိးဝါးသည္ဟု ဆုိၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာအေျခအေနမ်ားတြင္ ေယာက်္ားေရာ 

မိန္းမပါ ေထာင္က်ေနသည့္အခါမ်ိဳးတြင္ ေထာင္ဝင္စာလာမေတြ႕ႏုိင္ၾကေပ။ 

ေထာင္ဝင္စာမေတြ႕ရျခင္းကုိျဖစ္ေစသည့္ အေျခအေနမ်ားကုိ အာ႐ံုစိုက္ျခင္း 

ျဖင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အေသးစိတ္ စတင္ေဖာ္ျပပါသည္။ 
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၂။ အေျခအေနမ်ား 

ဤက႑ေအာက္တြင္ ေထာင္ဝင္စာမေတြ႕ရျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ 

အေျခအေနျဖစ္ရပ္မ်ားကုိ ကြၽန္ေတာ္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ 

၎တုိ႔သည္ အခ်ိန္ (အက်ဥ္းက်ေနသည့္အခ်ိန္ကာလအတြင္း ေထာင္ဝင္စာ 

မေတြ႕ရျခင္းကုိ ဆုိလိုသည္)၊ ေနရာ (အက်ဥ္းသားႏွင့္ ၎တုိ႔အိမ္ၾကားတြင္ရွိေသာ 

တည္ေနရာ၊ အကြာအေဝးႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ဆုိလုိသည္) ႏွင့္ 

အက်ဥ္းသားမ်ား၏ မိသားစုမ်ားအား အာဏာပုိင္မ်ားက ေပးသည့္ သတင္းအခ်က္ 

အလက္မ်ား၏ အဆင့္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည္။ ေအာက္ပါအေျခအေနမ်ားကုိ ကြၽန္ေတာ္ 

ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားပါသည္ - ကနဦး စစ္ေဆးေမးျမန္းခ်ိန္အတြင္း၊ တရား႐ံုးတြင္ 

အမႈရင္မဆုိင္ခင္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားခ်ိန္အတြင္း၊ အဆက္အသြယ္ျဖတ္ေတာက္ၿပီး 

ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားခ်ိန္၊ တုိက္ပိတ္ထားခ်ိန္ႏွင့္ ေသဒဏ္ေစာင့္ဆုိင္းေနခ်ိန္။ အေရွ႕တြင္ 

ေဖာ္ျပခ့ဲေသာ ေဝးလံေခါင္ဖ်ားေသာေနရာမ်ားသုိ႔ လႊဲေျပာင္းျခင္းႏွင့္ အက်ဥ္းက်ခ်ိန္ 

ၾကာျမင့္ျခင္း၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားဆုိင္ရာကိစၥကုိလည္း ကြၽန္ေတာ္ ထည့္သြင္း 

စဥ္းစားထားသည္။ 

 

၂.၁ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းဆုိင္ရာ အဆင့္မ်ား 

မိသားစုမ်ားႏွင့္ အဆက္အသြယ္မရိွဘဲ အက်ဥ္းသားမ်ား ေတာင့္ခံရသည့္ 

အခ်ိန္ကာလသည္ ကြျဲပားႏိုင္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ အက်ဥ္းသားမ်ားသည္ ၎တုိ႔ 

အဖမ္းခံရၿပီး တရား႐ံုးသုိ႔ ေခၚေဆာင္ခံရသည့္အခ်ိန္မွစ၍ တရားမရင္ဆုိင္ခင္ 

ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားခ်ိန္အထိ ၎တုိ႔၏ မိသားစုမ်ားႏွင့္ အဆက္အသြယ္မရၾကေပ။ 

ဤျဖစ္စဥ္သည္ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရိွေသာ ျဖစ္စဥ္တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ၎တုိ႔ 

ေထာင္ဝင္စာမေတြ႕ရျခင္းမွာ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ရန္ ၎တုိ႔၏လုိအပ္ခ်က္ႏွင့္ ၎တုိ႔ 

ဘယ္ဆီဘယ္ဝယ္ေရာက္ေနသနည္းဆုိသည္ကုိ မသိရွိၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု 

ဆုိႏိုင္သည္။ အက်ဥ္းသားမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ မိသားစုမ်ားႏွင့္ေရာ ၎တုိ႔၏ 

ေရွ႕ေနမ်ားႏွင့္ပါ ေထာင္ဝင္စာမေတြ႕ရေပ။ စစ္အစုိးရအုပ္ခ်ဳပ္သည့္အခ်ိန္ (၁၉၈၈-

၂၀၁၂) မွစ၍ ယခုအခ်ိန္အထိ အဖမ္းခံရသည့္အခ်ိန္တြင္ မိသားစုမ်ားႏွင့္ 

ေတြ႕ဆံုခြင့္ႏွင့္ တရားေရးဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ား ရရွိခြင့္သည္ အလြန္ရွားပါးသည္။ 

ထုိသုိ႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ ဖမ္းဆီးေသာ အာဏာပုိင္မ်ားသည္ မိသားစုဝင္မ်ား၊ ေဆြမ်ိဳးမ်ား၊ 

မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခြင္မ့ေပးေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 

ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့ေသာ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက ေအာက္ပါအတုိင္း 

ရွင္းျပခ့ဲသည္ -  

 "ကြၽန္ေတာ္ အိမ္မွာ အဖမ္းခံရတယ္။ ၿပီးေတာ့ 

ကြၽန္ေတာ္ရကဲားေပၚမွာ ရိွေနတ့ဲအခ်ိန္မွာ ေခါင္းကုိ ဖုံးအုပ္ခံလုိက္ရတယ္။ 

ရကဲ ကြၽန္ေတာ့္ကုိ စစ္ေၾကာေရးစခန္းကုိ ပုိ႔လိုက္တယ္။ ကြၽန္ေတာ့္ကုိ 

ေမးခြန္းေတြေမးတယ္။ စစ္ေဆးတယ္။ သူတုိ႔လုိခ်င္တဲ့ အခ်က္အလက္ 

ေတြရဖို႔အတြက္ ကြၽန္ေတာ့္ကုိ ေရမတုိက္ဘူး၊ အစားအေသာက္မေကြၽးဘူး။ 

ကြၽန္ေတာ္အ႐ုိက္ခံရတယ္။ အစာလည္းမေကြၽးၾကဘူး။ ေနာက္ေတာ့ 

ကြၽန္ေတာ့ေခါင္းကုိ ဖုံးအုပ္ၿပီး အျခားေနရာေတြကုိ ေခၚသြားတယ္။ 

ေနာက္ေတာ့မွ ကြၽန္ေတာ္ရဲ႕အမႈတြအဲခ်ိဳ႕ေရာက္လာမွန္း ကြၽန္ေတာ္သိရတယ္။ 

ကြၽန္ေတာ္အဲဒ့ီေနရာမွာ ၈ ရက္ေလာက္ ေနခဲ့ရတယ္။ ၿပီးေတာ့မွ ကြၽန္ေတာ့္ကုိ 

အင္းစိန္က သီးသန္႔ေထာင္ထဲပုိ႔လိုက္တယ္။ အဲဒီ့က အခန္းထဲမွာ ကြၽန္ေတာ္ 

ေနရတယ္။ အဲဒီ့ရက္အေတာအတြင္းမွာ ကြၽန္ေတာ္ ဘယ္သူနဲ႔မွ ဆက္သြယ္လို႔ 
မရခဲ့ဘူး။ ဘယ္သူမွလည္း ကြၽန္ေတာ့္ကုိ မဆက္သြယ္ခဲ့ၾကဘူး။" 
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၂။ အေျခအေနမ်ား 

ဤက႑ေအာက္တြင္ ေထာင္ဝင္စာမေတြ႕ရျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ 

အေျခအေနျဖစ္ရပ္မ်ားကုိ ကြၽန္ေတာ္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ 

၎တုိ႔သည္ အခ်ိန္ (အက်ဥ္းက်ေနသည့္အခ်ိန္ကာလအတြင္း ေထာင္ဝင္စာ 

မေတြ႕ရျခင္းကုိ ဆုိလိုသည္)၊ ေနရာ (အက်ဥ္းသားႏွင့္ ၎တုိ႔အိမ္ၾကားတြင္ရွိေသာ 

တည္ေနရာ၊ အကြာအေဝးႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ဆုိလုိသည္) ႏွင့္ 

အက်ဥ္းသားမ်ား၏ မိသားစုမ်ားအား အာဏာပုိင္မ်ားက ေပးသည့္ သတင္းအခ်က္ 

အလက္မ်ား၏ အဆင့္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည္။ ေအာက္ပါအေျခအေနမ်ားကုိ ကြၽန္ေတာ္ 

ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားပါသည္ - ကနဦး စစ္ေဆးေမးျမန္းခ်ိန္အတြင္း၊ တရား႐ံုးတြင္ 

အမႈရင္မဆုိင္ခင္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားခ်ိန္အတြင္း၊ အဆက္အသြယ္ျဖတ္ေတာက္ၿပီး 

ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားခ်ိန္၊ တုိက္ပိတ္ထားခ်ိန္ႏွင့္ ေသဒဏ္ေစာင့္ဆုိင္းေနခ်ိန္။ အေရွ႕တြင္ 

ေဖာ္ျပခ့ဲေသာ ေဝးလံေခါင္ဖ်ားေသာေနရာမ်ားသုိ႔ လႊဲေျပာင္းျခင္းႏွင့္ အက်ဥ္းက်ခ်ိန္ 

ၾကာျမင့္ျခင္း၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားဆုိင္ရာကိစၥကုိလည္း ကြၽန္ေတာ္ ထည့္သြင္း 

စဥ္းစားထားသည္။ 

 

၂.၁ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းဆုိင္ရာ အဆင့္မ်ား 

မိသားစုမ်ားႏွင့္ အဆက္အသြယ္မရိွဘဲ အက်ဥ္းသားမ်ား ေတာင့္ခံရသည့္ 

အခ်ိန္ကာလသည္ ကြျဲပားႏိုင္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ အက်ဥ္းသားမ်ားသည္ ၎တုိ႔ 

အဖမ္းခံရၿပီး တရား႐ံုးသုိ႔ ေခၚေဆာင္ခံရသည့္အခ်ိန္မွစ၍ တရားမရင္ဆုိင္ခင္ 

ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားခ်ိန္အထိ ၎တုိ႔၏ မိသားစုမ်ားႏွင့္ အဆက္အသြယ္မရၾကေပ။ 

ဤျဖစ္စဥ္သည္ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရိွေသာ ျဖစ္စဥ္တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ၎တုိ႔ 

ေထာင္ဝင္စာမေတြ႕ရျခင္းမွာ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ရန္ ၎တုိ႔၏လုိအပ္ခ်က္ႏွင့္ ၎တုိ႔ 

ဘယ္ဆီဘယ္ဝယ္ေရာက္ေနသနည္းဆုိသည္ကုိ မသိရွိၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု 

ဆုိႏိုင္သည္။ အက်ဥ္းသားမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ မိသားစုမ်ားႏွင့္ေရာ ၎တုိ႔၏ 

ေရွ႕ေနမ်ားႏွင့္ပါ ေထာင္ဝင္စာမေတြ႕ရေပ။ စစ္အစုိးရအုပ္ခ်ဳပ္သည့္အခ်ိန္ (၁၉၈၈-

၂၀၁၂) မွစ၍ ယခုအခ်ိန္အထိ အဖမ္းခံရသည့္အခ်ိန္တြင္ မိသားစုမ်ားႏွင့္ 

ေတြ႕ဆံုခြင့္ႏွင့္ တရားေရးဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ား ရရွိခြင့္သည္ အလြန္ရွားပါးသည္။ 

ထုိသုိ႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ ဖမ္းဆီးေသာ အာဏာပုိင္မ်ားသည္ မိသားစုဝင္မ်ား၊ ေဆြမ်ိဳးမ်ား၊ 

မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခြင္မ့ေပးေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 

ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့ေသာ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက ေအာက္ပါအတုိင္း 

ရွင္းျပခ့ဲသည္ -  

 "ကြၽန္ေတာ္ အိမ္မွာ အဖမ္းခံရတယ္။ ၿပီးေတာ့ 

ကြၽန္ေတာ္ရကဲားေပၚမွာ ရိွေနတ့ဲအခ်ိန္မွာ ေခါင္းကုိ ဖုံးအုပ္ခံလုိက္ရတယ္။ 

ရကဲ ကြၽန္ေတာ့္ကုိ စစ္ေၾကာေရးစခန္းကုိ ပုိ႔လိုက္တယ္။ ကြၽန္ေတာ့္ကုိ 

ေမးခြန္းေတြေမးတယ္။ စစ္ေဆးတယ္။ သူတုိ႔လုိခ်င္တဲ့ အခ်က္အလက္ 

ေတြရဖို႔အတြက္ ကြၽန္ေတာ့္ကုိ ေရမတုိက္ဘူး၊ အစားအေသာက္မေကြၽးဘူး။ 

ကြၽန္ေတာ္အ႐ုိက္ခံရတယ္။ အစာလည္းမေကြၽးၾကဘူး။ ေနာက္ေတာ့ 

ကြၽန္ေတာ့ေခါင္းကုိ ဖုံးအုပ္ၿပီး အျခားေနရာေတြကုိ ေခၚသြားတယ္။ 

ေနာက္ေတာ့မွ ကြၽန္ေတာ္ရဲ႕အမႈတြအဲခ်ိဳ႕ေရာက္လာမွန္း ကြၽန္ေတာ္သိရတယ္။ 

ကြၽန္ေတာ္အဲဒ့ီေနရာမွာ ၈ ရက္ေလာက္ ေနခဲ့ရတယ္။ ၿပီးေတာ့မွ ကြၽန္ေတာ့္ကုိ 

အင္းစိန္က သီးသန္႔ေထာင္ထဲပုိ႔လိုက္တယ္။ အဲဒီ့က အခန္းထဲမွာ ကြၽန္ေတာ္ 

ေနရတယ္။ အဲဒီ့ရက္အေတာအတြင္းမွာ ကြၽန္ေတာ္ ဘယ္သူနဲ႔မွ ဆက္သြယ္လို႔ 
မရခဲ့ဘူး။ ဘယ္သူမွလည္း ကြၽန္ေတာ့္ကုိ မဆက္သြယ္ခဲ့ၾကဘူး။" 
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 ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈေၾကာင့္ အဖမ္းခံရသူတစ္ဦးကလည္း အလားတူ 

အေတြ႕အႀကဳံ ခံစားခဲ့ရသည္ဟု ေျပာသည္။ သူအျပင္ သူ႔သူငယ္ခ်င္းမ်ားသည္လည္း  

တရား႐ံုးသုိ႔မပို႔ခင္ အဖမ္းခံရၿပီး ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္ခံခဲ့ရသည္။  

ေနာက္ထပ္ဆင္တူေသာ သာဓကတစ္ခုတြင္ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးသည္ 

၎၏အိမ္တြင္ အဖမ္းခံခဲ့ရၿပီး စစ္ေၾကာေရးစခန္းသုိ႔ ပုိ႔ခံခဲ့ရသည္။ ထုိစခန္းတြင္ 

သူသည္ ႐ိုက္ႏွက္ခံခဲ့ရသည္။ ေနာက္ေလးရက္အၾကာတြင္ အင္းစိန္ေထာင္မွ 

သီးသန္႔တုိက္ခန္းတြင္ ေနခဲ့ရသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ေနာက္သံုးရက္အတြင္း စစ္ေမးခံရၿပီး 

ထပ္ခါထပ္ခါ ႐ုိက္ႏွက္ခံခဲ့ရသည္။ ထုိအခ်ိန္အေတာအတြင္း သူသည္ သူ႔မိသားစုႏွင့္ 

ဆက္သြယ္၍ မရခ့ဲသလုိ သူ႔မိသားစုကလည္း သူႏွင့္ မေတြ႕ဆံုႏုိင္ခဲ့ေပ။ ေနရာကုိ 

သူမသိေသာ္လည္း ေနာက္ထပ္စစ္ေၾကာေရးစခန္းသုိ႔ သူ႔အား ပုိ႔သည့္အခါတြင္ 

သူသည္ အင္းစိန္ ဂ်ီတီအုိင္တြင္ရွိေနသည္ဟု ကားေပၚမွ ေအာ္ေျပာခဲ့သည္။ သူ႔အား 

တရား႐ံုးသုိ႔မပို႔ခင္ ထုိအခ်ိန္ကာလသည္ ၁ လ ၾကာျမင့္ခဲ့သည္။ အက်ဥ္းမက်ခင္ 

အခ်ိန္ထိ တစ္ႏွစ္ခြဲနီးပါး တရားရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည္။ ပထမဦးဆံုး ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ 

ခြင့္မရေသာ္လည္း အစားအေသာက္၊ အဝတ္အစား၊ ေငြေၾကးစသည္တုိ႔ကုိ 

ေပးပုိ႔ခြင့္ရခဲ့သည္။ အျခားႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား၏ အကူအညီႏွင့္ အက်ဥ္းေထာင္ 

အာဏာပုိင္မ်ား၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေနာက္ဆုံးတြင္ သူ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံရၿပီး ၂ လ အၾကာတြင္ 

မိသားစုႏွင့္ ဆံုေတြ႕ခြင့္ရခဲ့သည္။ 

ထုိ႔ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ခ်ိန္အေစာပုိင္းကာလမ်ားတြင္ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ျခင္း 

မွာ အလြန္ရွားပါးခ့ဲေသာ္လည္း ဥပမာအားျဖင့္ မိသားစုဝင္မ်ား၏ ပုဂၢိဳလ္ေရး 

အေျခအေနမ်ား ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ အခ်ိန္ကာလာၾကာျမင့္စြာ ေထာင္က်သူမ်ားႏွင့္ 

၎တုိ႔၏ ေဆြမ်ိဳးမ်ားအၾကားရိွ ေႏွာင္ႀကိဳးခုိင္မာမႈ ေလ်ာ့နည္းလာခဲ့ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ 

အက်ဥ္းက်ေနစဥ္ကာလအတြင္း ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ျခင္း ရပ္တန္႔သြားသည့္ 

အေျခအေနမ်ိဳးလည္း ေပၚေပါက္တတ္ပါသည္။ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက ရွင္းျပထားသလုိ - 

 "အရင္က ကြၽန္ေတာ္ေထာင္က်ေနတုန္းက ကြၽန္ေတာ့္အမ်ိဳးသမီးက ႏွစ္ပတ္ 

တစ္ခါ သုိ႔မဟုတ္ တစ္လတစ္ခါ ၂ႏွစ္ဆက္တုိက္ ေထာင္ဝင္စာလာေတြ႕တယ္။ သူက 

အျပင္မွာ။ ကြၽန္ေတာ္န႔ဲ ကြာရွင္းၿပီးကတည္းက သူနဲ႔ထပ္မေတြ႕ေတာ့ဘူး။ ေထာင္ဝင္စာ 

မေတြ႕ရဘူး။ ကြၽန္ေတာ္လြတ္လာတ့ဲအခ်ိန္မွာ သူက ေနာက္အိမ္ေထာင္ျပဳၿပီး 

ကေလးေတြေတာင္ရေနၿပီ" 

 ဤျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုအတြင္း အက်ဥ္းသားမ်ားသည္ 

ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ရၿပီး အဆက္အသြယ္ရခဲ့ေသာ္လည္း ေျပာင္းလဲသြားေသာ 

ပုဂၢိဳလ္ေရးအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ၎တုိ႔ ေတြ႕ဆံုမႈ ရပ္ဆုိင္းသြားသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ 

အက်ဥ္းသားမ်ား ေထာင္ဝင္စာမေတြ႕ရျခင္းသည္ အာဏာပိုင္မ်ားတြင္သာ တာဝန္ရွိ 

သည္မဟုတ္ဘဲ အျပင္တြင္ရိွေနေသာ မိသားစုမ်ား၏ အေျခအေနေျပာင္းလဲမႈကလည္း 

အေရးပါသည္။ အက်ဥ္းက်ျခင္းသည္ မိသားစုအေျခအေနေပၚတြင္ အပ်က္သေဘာ 

ေဆာင္ေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားရိွေစႏိုင္ၿပီး ဥပမာ ဆက္ဆံေရးပ်က္ျပားမႈမ်ား 

ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္သည္။ 

ပုဂၢိဳလ္ေရးအေျခအေနမ်ား ေျပာင္းလဲသြားႏုိင္သလုိ ေျပာင္းလဲလာေသာ 

ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနမ်ားသည္လည္း ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ရႏုိင္ေျခကုိ ေျပာင္းလဲေစႏုိင္ 

သည္။ အဆုိပါအေျခခံအေၾကာင္းအရင္းမ်ားေၾကာင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာအစုိးရကုိ 

ပုန္ကန္သည္ သုိ႔မဟုတ္ ဆန္႔က်င္သူဟု ယူဆခံရသူမ်ားသည္ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ခြင့္ 

ပိတ္ပင္ခံရႏုိင္သည္။ ၁၉၄၈ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရး 

ရလာသည့္အခ်ိန္ကစ၍ တုိင္းျပည္၏ ေနရာအႏံွ႔အျပားတြင္ လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္မႈ 

မ်ား မ်ားစြာေပၚေပါက္လာခ့ဲသည္။ ထုိေတာ္လွန္မႈမ်ားသည္ ယခုထိတုိင္ 

ျဖစ္ပြားေနဆဲျဖစ္သည္။ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ မ်ားေသာအား 

ျဖင့္ ၎တုိ႔၏ မိသားစုမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ခြင့္မၾကေပ။ ဤသုိ႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ ၎တုိ႔၏ 

မိသားစုမ်ားသည္ ေဝးလံေသာ႐ြာမ်ားတြင္ ေနထုိင္ၾကၿပီး ၎တုိ႔သည္ ေထာင္ဝင္စာ 
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 ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈေၾကာင့္ အဖမ္းခံရသူတစ္ဦးကလည္း အလားတူ 

အေတြ႕အႀကဳံ ခံစားခဲ့ရသည္ဟု ေျပာသည္။ သူအျပင္ သူ႔သူငယ္ခ်င္းမ်ားသည္လည္း  

တရား႐ံုးသုိ႔မပို႔ခင္ အဖမ္းခံရၿပီး ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္ခံခဲ့ရသည္။  

ေနာက္ထပ္ဆင္တူေသာ သာဓကတစ္ခုတြင္ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးသည္ 

၎၏အိမ္တြင္ အဖမ္းခံခဲ့ရၿပီး စစ္ေၾကာေရးစခန္းသုိ႔ ပုိ႔ခံခဲ့ရသည္။ ထုိစခန္းတြင္ 

သူသည္ ႐ိုက္ႏွက္ခံခဲ့ရသည္။ ေနာက္ေလးရက္အၾကာတြင္ အင္းစိန္ေထာင္မွ 

သီးသန္႔တုိက္ခန္းတြင္ ေနခဲ့ရသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ေနာက္သံုးရက္အတြင္း စစ္ေမးခံရၿပီး 

ထပ္ခါထပ္ခါ ႐ုိက္ႏွက္ခံခဲ့ရသည္။ ထုိအခ်ိန္အေတာအတြင္း သူသည္ သူ႔မိသားစုႏွင့္ 

ဆက္သြယ္၍ မရခ့ဲသလုိ သူ႔မိသားစုကလည္း သူႏွင့္ မေတြ႕ဆံုႏုိင္ခဲ့ေပ။ ေနရာကုိ 

သူမသိေသာ္လည္း ေနာက္ထပ္စစ္ေၾကာေရးစခန္းသုိ႔ သူ႔အား ပုိ႔သည့္အခါတြင္ 

သူသည္ အင္းစိန္ ဂ်ီတီအုိင္တြင္ရွိေနသည္ဟု ကားေပၚမွ ေအာ္ေျပာခဲ့သည္။ သူ႔အား 

တရား႐ံုးသုိ႔မပို႔ခင္ ထုိအခ်ိန္ကာလသည္ ၁ လ ၾကာျမင့္ခဲ့သည္။ အက်ဥ္းမက်ခင္ 

အခ်ိန္ထိ တစ္ႏွစ္ခြဲနီးပါး တရားရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည္။ ပထမဦးဆံုး ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ 

ခြင့္မရေသာ္လည္း အစားအေသာက္၊ အဝတ္အစား၊ ေငြေၾကးစသည္တုိ႔ကုိ 

ေပးပုိ႔ခြင့္ရခဲ့သည္။ အျခားႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား၏ အကူအညီႏွင့္ အက်ဥ္းေထာင္ 

အာဏာပုိင္မ်ား၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေနာက္ဆုံးတြင္ သူ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံရၿပီး ၂ လ အၾကာတြင္ 

မိသားစုႏွင့္ ဆံုေတြ႕ခြင့္ရခဲ့သည္။ 

ထုိ႔ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ခ်ိန္အေစာပုိင္းကာလမ်ားတြင္ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ျခင္း 

မွာ အလြန္ရွားပါးခ့ဲေသာ္လည္း ဥပမာအားျဖင့္ မိသားစုဝင္မ်ား၏ ပုဂၢိဳလ္ေရး 

အေျခအေနမ်ား ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ အခ်ိန္ကာလာၾကာျမင့္စြာ ေထာင္က်သူမ်ားႏွင့္ 

၎တုိ႔၏ ေဆြမ်ိဳးမ်ားအၾကားရိွ ေႏွာင္ႀကိဳးခုိင္မာမႈ ေလ်ာ့နည္းလာခဲ့ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ 

အက်ဥ္းက်ေနစဥ္ကာလအတြင္း ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ျခင္း ရပ္တန္႔သြားသည့္ 

အေျခအေနမ်ိဳးလည္း ေပၚေပါက္တတ္ပါသည္။ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက ရွင္းျပထားသလုိ - 

 "အရင္က ကြၽန္ေတာ္ေထာင္က်ေနတုန္းက ကြၽန္ေတာ့္အမ်ိဳးသမီးက ႏွစ္ပတ္ 

တစ္ခါ သုိ႔မဟုတ္ တစ္လတစ္ခါ ၂ႏွစ္ဆက္တုိက္ ေထာင္ဝင္စာလာေတြ႕တယ္။ သူက 

အျပင္မွာ။ ကြၽန္ေတာ္န႔ဲ ကြာရွင္းၿပီးကတည္းက သူနဲ႔ထပ္မေတြ႕ေတာ့ဘူး။ ေထာင္ဝင္စာ 

မေတြ႕ရဘူး။ ကြၽန္ေတာ္လြတ္လာတ့ဲအခ်ိန္မွာ သူက ေနာက္အိမ္ေထာင္ျပဳၿပီး 

ကေလးေတြေတာင္ရေနၿပီ" 

 ဤျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုအတြင္း အက်ဥ္းသားမ်ားသည္ 

ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ရၿပီး အဆက္အသြယ္ရခဲ့ေသာ္လည္း ေျပာင္းလဲသြားေသာ 

ပုဂၢိဳလ္ေရးအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ၎တုိ႔ ေတြ႕ဆံုမႈ ရပ္ဆုိင္းသြားသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ 

အက်ဥ္းသားမ်ား ေထာင္ဝင္စာမေတြ႕ရျခင္းသည္ အာဏာပိုင္မ်ားတြင္သာ တာဝန္ရွိ 

သည္မဟုတ္ဘဲ အျပင္တြင္ရိွေနေသာ မိသားစုမ်ား၏ အေျခအေနေျပာင္းလဲမႈကလည္း 

အေရးပါသည္။ အက်ဥ္းက်ျခင္းသည္ မိသားစုအေျခအေနေပၚတြင္ အပ်က္သေဘာ 

ေဆာင္ေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားရိွေစႏိုင္ၿပီး ဥပမာ ဆက္ဆံေရးပ်က္ျပားမႈမ်ား 

ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္သည္။ 

ပုဂၢိဳလ္ေရးအေျခအေနမ်ား ေျပာင္းလဲသြားႏုိင္သလုိ ေျပာင္းလဲလာေသာ 

ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနမ်ားသည္လည္း ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ရႏုိင္ေျခကုိ ေျပာင္းလဲေစႏုိင္ 

သည္။ အဆုိပါအေျခခံအေၾကာင္းအရင္းမ်ားေၾကာင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာအစုိးရကုိ 

ပုန္ကန္သည္ သုိ႔မဟုတ္ ဆန္႔က်င္သူဟု ယူဆခံရသူမ်ားသည္ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ခြင့္ 

ပိတ္ပင္ခံရႏုိင္သည္။ ၁၉၄၈ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရး 

ရလာသည့္အခ်ိန္ကစ၍ တုိင္းျပည္၏ ေနရာအႏံွ႔အျပားတြင္ လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္မႈ 

မ်ား မ်ားစြာေပၚေပါက္လာခ့ဲသည္။ ထုိေတာ္လွန္မႈမ်ားသည္ ယခုထိတုိင္ 

ျဖစ္ပြားေနဆဲျဖစ္သည္။ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ မ်ားေသာအား 

ျဖင့္ ၎တုိ႔၏ မိသားစုမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ခြင့္မၾကေပ။ ဤသုိ႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ ၎တုိ႔၏ 

မိသားစုမ်ားသည္ ေဝးလံေသာ႐ြာမ်ားတြင္ ေနထုိင္ၾကၿပီး ၎တုိ႔သည္ ေထာင္ဝင္စာ 
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လာရမည္ကုိ ေၾကာက္လန္႔ေနၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ၎တုိ႔သည္ ေထာင္ဝင္စာ 

ေတြ႕လုိစိတ္ရွိေသာ္လည္း ေဒသႏၲရအာဏာပုိင္မ်ား၏ ဖိအားေပးမႈေၾကာင့္ လာေရာက္ 

မေတြ႕ဆံုႏိုင္ၾကေပ။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့ေသာ မိသားစုဝင္အခ်ိဳ႕က 

၎တုိ႔အား ေထာင္ကုိ ထပ္မံသြားေရာက္ပါက ၎တုိ႔ႏွင့္ ၎တုိ႔၏႐ြာကုိ ဝန္ထမ္းမ်ား 

က ထိခိုက္နာက်င္ေအာင္လုပ္မည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ခံခဲ့ရေၾကာင္း အေသးစိတ္ျပန္ 

ေျပာျပခ့ဲၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဇနီးမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ ခင္ပြန္းမ်ားကုိ သြားေရာက္ 

ေတြ႕ဆံုရန္ ေၾကာက္႐ြံ႕ေနခဲ့ၿပီး ၎တုိ႔၏ ခင္ပြန္းမ်ားသည္လည္း ေထာင္ဝင္စာ 

မေတြ႕ရဘဲ ရပ္တည္ခဲ့ၾကရသည္။ သံသယဝင္ျခင္း၊ ေၾကာက္လန္႔စိုး႐ြံ႕ျခင္းႏွင့္ 

အေႏွာင့္အယွက္ခံရႏိုင္ေျခရိွျခင္းရိွေသာ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ တုိင္းရင္းသား 

လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ မိသားစုမ်ားသည္ အေဝးတြင္ေနရန္ ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့ၾကသည္။ 

တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ေထာင္ဝင္စာလံုးဝ 

မေတြ႕ရျခင္း မဟုတ္ေသာ္လည္း လာေတြ႕ခ်င္သည့္ မိသားစုဝင္မ်ားအတြက္ 

ေက်ာ္လႊားရမည့္ စိတ္ခံစားမႈပိုင္းဆုိင္ရာႏွင့္ ႐ုပ္ဝတၳဳပစၥည္းပုိင္းဆုိင္ရာ အတားအဆီး 

မ်ားႏွင့္ ဆင္ျခင္သံုးသပ္ရမည့္ အႏၲရာယ္မ်ားရိွသည္။ ဆုိလိုသည္မွာ ႏုိင္ငံေရး၊ 

လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရးအေျခအေနမ်ားသည္  အခ်ိဳ႕ေသာ တုိင္းရင္းသား 

လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအတြက္ ေထာင္က်ေနစဥ္ကာလအတြင္း ေထာင္ဝင္စာ 

ေတြ႕ရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေအာင္ သက္ေရာက္မႈရွိႏုိင္သည္။  

အက်ဥ္းစက်သည့္ အေစာပိုင္းကာလတြင္ ေထာင္ဝင္စာမေတြ႕ရသည္မွာ 

မတူညီေသာ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား အမ်ိဳးအစားမ်ားတင္မဟုတ္ပါ။ နာမည္ႀကီး 

အမႈမ်ားတြင္ စြပ္စြဲခံရသူမ်ား ၎တုိ႔၏ မိသားစုမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ခြင့္မရေၾကာင္း 

ကုိလည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ ၾကားသိခဲ့ရသည္။ အဖမ္းခံရသူမ်ားကုိ ရကဲ စစ္ေဆးေမးျမန္း 

ေနစဥ္အတြင္း ၎တုိ႔သည္ အျပင္ေလာကႏွင့္ အဆက္အသြယ္လံုးဝမရခဲ့ၾကေပ။ 

ေအာက္ပါျဖစ္စဥ္လုိမ်ိဳး ၎တုိ႔ ဘယ္ဆီဘယ္ဝယ္ေရာက္ေနမွန္းမသိေသာ 

အေျခအေနမ်ားတြင္ လူမ်ားကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ျဖစ္စဥ္မ်ား မၾကာခဏရိွေၾကာင္း 

ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ၾကားသိခဲ့ရသည္ - 

"ကြၽန္ေတာ့္ဘက္က ေတာင္းဆုိေပမဲ့ ကြၽန္ေတာ့္မိသားစုနဲ႔ ေတြ႕ခြင့္မရခဲ့ဘူး။ 

ကြၽန္ေတာ့္ကုိ ေထာင္ပို႔လုိက္တဲ့အခ်ိန္မွာ ကြၽန္ေတာ့္မိသားစုကုိ ကြၽန္ေတာ္ 

မေတြ႕ခဲ့ရဘူး....မိသားစုဝင္မ်ားက ေထာင္မွာ ဒီနာမည္ရွိလားဆုိၿပီး လာေရာက္စံုစမ္းမွ 

မိဘေတြက သိရတယ္။ အဲဒီ့ေတာ့မွ ကြၽန္ေတာ္ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ရတယ္။ 

ေထာင္ကသာ သူတုိ႔ကုိမေျပာျပရင္ သူတုိ႔လည္းသိမွာမဟုတ္ဘူး။" 

အက်ဥ္းသားမ်ားသည္ အာဏာပိုင္မ်ား၏ လက္ခုပ္အတြင္းတြင္ ရွိေနေၾကာင္း 

ကုိ ဤေကာက္ႏုတ္ခ်က္က ထင္ရွားေစသည္။ မိသားစုမ်ားက ၎တုိ႔ကိုရွာေဖြၿပီး 

ကုိယ္တိုင္လုိက္လံစုံစမ္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္မွသာ ၎တုိ႔ရွိေသာေနရာကုိ ရွာေတြ႕ 

ႏိုင္သည္ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔လုပ္ေဆာင္ရျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားကုိ 

စိတ္ကူးႏွင့္မွန္းဆၾကည့္ႏိုင္သည္။ 

စစ္အစုိးရအုပ္ခ်ဳပ္သည့္အခ်ိန္ကာလတြင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားစြာသည္ 

အျခားအမႈမ်ားကဲ့သုိ႔ တရား႐ုံးတြင္ စြဲခ်က္တင္မခံခဲ့ရေပ။ ၎တုိ႔သည္ စစ္ခုံ႐ံုးမ်ား 

တြင္သာ တရားရင္ဆုိင္ခဲ့ရသည္။ အမႈမရင္ဆုိင္ခင္တြင္ အက်ဥ္းသားမ်ားစြာအား 

လူမဆန္စြာ ညႇင္းပန္းႏိွပ္စက္ခဲ့သည့္ စစ္တပ္စစ္ေၾကာေရးစင္တာမ်ားတြင္ ၎တုိ႔ကုိ 

ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားခ့ဲသည္။ စစ္ေဆးေမးျမန္းေနသည့္အခ်ိန္တြင္ ၎တုိ႔မိသားစုမ်ားႏွင့္ 

မဆက္သြယ္ႏိုင္ခဲ့ေပ။ စစ္ေဆးေမးျမန္းၿပီးသည့္အခါတြင္ ၎တုိ႔ကုိ ေထာင္အတြင္း 

တြင္ရွိေသာ အထူးတရား႐ံုးသုိ႔ ပို႔ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ထုိတရား႐ံုးတြင္ ၎တုိ႔ တရားရင္ 

ဆုိင္ခဲ့ကာ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံခဲ့ရသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားသည္ 

တရားရင္ဆိုင္ေနစဥ္အတြင္း ၎တုိ႔၏မိသားစုမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။ 

၎တုိ႔၏မိသားစုမ်ားကုိ အေၾကာင္းမၾကားဘဲ အခ်ိဳ႕ကုိ ေဝးလံေသာ 
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လာရမည္ကုိ ေၾကာက္လန္႔ေနၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ၎တုိ႔သည္ ေထာင္ဝင္စာ 

ေတြ႕လုိစိတ္ရွိေသာ္လည္း ေဒသႏၲရအာဏာပုိင္မ်ား၏ ဖိအားေပးမႈေၾကာင့္ လာေရာက္ 

မေတြ႕ဆံုႏိုင္ၾကေပ။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့ေသာ မိသားစုဝင္အခ်ိဳ႕က 

၎တုိ႔အား ေထာင္ကုိ ထပ္မံသြားေရာက္ပါက ၎တုိ႔ႏွင့္ ၎တုိ႔၏႐ြာကုိ ဝန္ထမ္းမ်ား 

က ထိခိုက္နာက်င္ေအာင္လုပ္မည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ခံခဲ့ရေၾကာင္း အေသးစိတ္ျပန္ 

ေျပာျပခ့ဲၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဇနီးမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ ခင္ပြန္းမ်ားကုိ သြားေရာက္ 

ေတြ႕ဆံုရန္ ေၾကာက္႐ြံ႕ေနခဲ့ၿပီး ၎တုိ႔၏ ခင္ပြန္းမ်ားသည္လည္း ေထာင္ဝင္စာ 

မေတြ႕ရဘဲ ရပ္တည္ခဲ့ၾကရသည္။ သံသယဝင္ျခင္း၊ ေၾကာက္လန္႔စိုး႐ြံ႕ျခင္းႏွင့္ 

အေႏွာင့္အယွက္ခံရႏိုင္ေျခရိွျခင္းရိွေသာ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ တုိင္းရင္းသား 

လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ မိသားစုမ်ားသည္ အေဝးတြင္ေနရန္ ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့ၾကသည္။ 

တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ေထာင္ဝင္စာလံုးဝ 

မေတြ႕ရျခင္း မဟုတ္ေသာ္လည္း လာေတြ႕ခ်င္သည့္ မိသားစုဝင္မ်ားအတြက္ 

ေက်ာ္လႊားရမည့္ စိတ္ခံစားမႈပိုင္းဆုိင္ရာႏွင့္ ႐ုပ္ဝတၳဳပစၥည္းပုိင္းဆုိင္ရာ အတားအဆီး 

မ်ားႏွင့္ ဆင္ျခင္သံုးသပ္ရမည့္ အႏၲရာယ္မ်ားရိွသည္။ ဆုိလိုသည္မွာ ႏုိင္ငံေရး၊ 

လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရးအေျခအေနမ်ားသည္  အခ်ိဳ႕ေသာ တုိင္းရင္းသား 

လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအတြက္ ေထာင္က်ေနစဥ္ကာလအတြင္း ေထာင္ဝင္စာ 

ေတြ႕ရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေအာင္ သက္ေရာက္မႈရွိႏုိင္သည္။  

အက်ဥ္းစက်သည့္ အေစာပိုင္းကာလတြင္ ေထာင္ဝင္စာမေတြ႕ရသည္မွာ 

မတူညီေသာ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား အမ်ိဳးအစားမ်ားတင္မဟုတ္ပါ။ နာမည္ႀကီး 

အမႈမ်ားတြင္ စြပ္စြဲခံရသူမ်ား ၎တုိ႔၏ မိသားစုမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ခြင့္မရေၾကာင္း 

ကုိလည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ ၾကားသိခဲ့ရသည္။ အဖမ္းခံရသူမ်ားကုိ ရကဲ စစ္ေဆးေမးျမန္း 

ေနစဥ္အတြင္း ၎တုိ႔သည္ အျပင္ေလာကႏွင့္ အဆက္အသြယ္လံုးဝမရခဲ့ၾကေပ။ 

ေအာက္ပါျဖစ္စဥ္လုိမ်ိဳး ၎တုိ႔ ဘယ္ဆီဘယ္ဝယ္ေရာက္ေနမွန္းမသိေသာ 

အေျခအေနမ်ားတြင္ လူမ်ားကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ျဖစ္စဥ္မ်ား မၾကာခဏရိွေၾကာင္း 

ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ၾကားသိခဲ့ရသည္ - 

"ကြၽန္ေတာ့္ဘက္က ေတာင္းဆုိေပမဲ့ ကြၽန္ေတာ့္မိသားစုနဲ႔ ေတြ႕ခြင့္မရခဲ့ဘူး။ 

ကြၽန္ေတာ့္ကုိ ေထာင္ပို႔လုိက္တဲ့အခ်ိန္မွာ ကြၽန္ေတာ့္မိသားစုကုိ ကြၽန္ေတာ္ 

မေတြ႕ခဲ့ရဘူး....မိသားစုဝင္မ်ားက ေထာင္မွာ ဒီနာမည္ရွိလားဆုိၿပီး လာေရာက္စံုစမ္းမွ 

မိဘေတြက သိရတယ္။ အဲဒီ့ေတာ့မွ ကြၽန္ေတာ္ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ရတယ္။ 

ေထာင္ကသာ သူတုိ႔ကုိမေျပာျပရင္ သူတုိ႔လည္းသိမွာမဟုတ္ဘူး။" 

အက်ဥ္းသားမ်ားသည္ အာဏာပိုင္မ်ား၏ လက္ခုပ္အတြင္းတြင္ ရွိေနေၾကာင္း 

ကုိ ဤေကာက္ႏုတ္ခ်က္က ထင္ရွားေစသည္။ မိသားစုမ်ားက ၎တုိ႔ကိုရွာေဖြၿပီး 

ကုိယ္တိုင္လုိက္လံစုံစမ္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္မွသာ ၎တုိ႔ရွိေသာေနရာကုိ ရွာေတြ႕ 

ႏိုင္သည္ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔လုပ္ေဆာင္ရျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားကုိ 

စိတ္ကူးႏွင့္မွန္းဆၾကည့္ႏိုင္သည္။ 

စစ္အစုိးရအုပ္ခ်ဳပ္သည့္အခ်ိန္ကာလတြင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားစြာသည္ 

အျခားအမႈမ်ားကဲ့သုိ႔ တရား႐ုံးတြင္ စြဲခ်က္တင္မခံခဲ့ရေပ။ ၎တုိ႔သည္ စစ္ခုံ႐ံုးမ်ား 

တြင္သာ တရားရင္ဆုိင္ခဲ့ရသည္။ အမႈမရင္ဆုိင္ခင္တြင္ အက်ဥ္းသားမ်ားစြာအား 

လူမဆန္စြာ ညႇင္းပန္းႏိွပ္စက္ခဲ့သည့္ စစ္တပ္စစ္ေၾကာေရးစင္တာမ်ားတြင္ ၎တုိ႔ကုိ 

ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားခ့ဲသည္။ စစ္ေဆးေမးျမန္းေနသည့္အခ်ိန္တြင္ ၎တုိ႔မိသားစုမ်ားႏွင့္ 

မဆက္သြယ္ႏိုင္ခဲ့ေပ။ စစ္ေဆးေမးျမန္းၿပီးသည့္အခါတြင္ ၎တုိ႔ကုိ ေထာင္အတြင္း 

တြင္ရွိေသာ အထူးတရား႐ံုးသုိ႔ ပို႔ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ထုိတရား႐ံုးတြင္ ၎တုိ႔ တရားရင္ 

ဆုိင္ခဲ့ကာ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံခဲ့ရသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားသည္ 

တရားရင္ဆိုင္ေနစဥ္အတြင္း ၎တုိ႔၏မိသားစုမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။ 

၎တုိ႔၏မိသားစုမ်ားကုိ အေၾကာင္းမၾကားဘဲ အခ်ိဳ႕ကုိ ေဝးလံေသာ 
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အက်ဥ္းေထာင္မ်ားသုိ႔ လႊဲေျပာင္းခဲ့ၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၎တုိ႔သည္ မိသားစုႏွင့္ 

အဆက္အသြယ္ျပတ္ေတာက္သြားခ့ဲၾကသည္။ လမ္းေပၚတြင္၊ အိမ္တြင္ သုိ႔မဟုတ္ 

လက္ဖက္ရည္ဆုိင္တြင္ စစ္ေထာက္လွမ္းေရးတပ္ဖြဲ႕ (MI) သုိ႔မဟုတ္ အထူးသတင္း 

ေထာက္လွမ္းေရးတပ္ဖြဲ႕ခြဲ (SB) က ၎တုိ႔ကုိ ဖမ္းဆီးသြားသည့္အခ်ိန္မွစ၍ 

အက်ဥ္းသားမ်ားစြာသည္ တုိက္ပိတ္ခံခဲ့ရသည္။ တုိက္ပိတ္ျခင္းတြင္ " ၎တုိ႔၏ 

တုိက္ခန္းမ်ားတြင္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားကုိ တစ္ေန႔လွ်င္ ၂၂ နာရီမွ ၂၄ နာရီ 

တစ္ေယာက္တည္း သီးျခားခြဲ၍ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားျခင္း" ပါဝင္သည္ (HRFoT 2007, 1)။ 

အက်ဥ္းေထာင္မ်ား အက္ဥပေဒ၏ အခန္း (၄) အရ အျပင္တြင္ မိသားစုႏွင့္ 

ေဆြမ်ိဳးမ်ားရိွေသာ္လည္း တုိက္ပိတ္ခံထားခ်ိန္တြင္ အက်ဥ္းသားမ်ားသည္ 

ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ခြင့္မရၾကေပ။ 

အက်ဥ္းသားမ်ား ရိွသည့္ေနရာကုိ မိသားစုဝင္မ်ား သိရွိရန္ႀကိဳးပမ္းရာတြင္ 

ရႈပ္ေထြးေစသည့္ ေနာက္ထပ္အေျခခံအေၾကာင္းရင္းမွာ ၎တုိ႔ကို တရားဝင္ 

သတ္မွတ္ထားေသာ ေနရာမ်ားတြင္ အၿမဲတမ္းမထားရိွျခင္းျဖစ္သည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ 

အက်ဥ္းသားမ်ားကုိ အက်ဥ္းေထာင္ သုိ႔မဟုတ္ တရားဝင္ခ်ဳပ္ေႏွာင္သည့္ 

အေဆာက္အအံုမ်ားမဟုတ္သည့္ အေဆာက္အအံုမ်ားသုိ႔ ေခၚေဆာင္သြားကာ 

စစ္ေဆးေမးျမန္းျခင္းႏွင့္ ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ခံရၿပီး တစ္ခါတစ္ရံတြင္ 

အသက္ပါဆံုးရႈံးသြားရသည္။ ထုိေနရာမ်ားသည္ ၎တုိ႔ကုိ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕သူမ်ား 

လက္လွမ္းမမီွႏိုင္ေအာင္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ရွိရွိျဖင့္ ထားရိွေသာေနရာမ်ားျဖစ္သည္။ 

ေထာင္အာဏာပုိင္မ်ားသည္ တုိက္ပိတ္ျခင္းကုိ အေရးယူမႈတစ္ခုအျဖစ္လည္း 

အသံုးျပဳၾကသည္။ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားအက္ဥပေဒ၏ ပုဒ္မ ၄၅ ကုိ အက်ဥ္းသားမ်ား 

ခ်ိဳးေဖာက္ပါက ၎တုိ႔သည္ တုိက္ခန္းထဲတြင္ တစ္ေယာက္တည္း ၁၄ ရက္မွ ၃ 

လအထိ ေနထုိင္ရန္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္း ခံရႏိုင္သည္။ ဤအေျခအေနမ်ားေအာက္တြင္ 

၎တုိ႔သည္ အျပင္မွ ေထာင္ဝင္စာလာေတြ႕ျခင္းကုိ တမင္သက္သက္ ဆံုးရႈံး 

သြားမည္ျဖစ္သည္။ 

 ေထာင္ဝင္စာမေတြ႕ရျခင္းေၾကာင့္ နစ္နာမႈမ်ား ခံစားရသည္ဟု အခိုင္အမာ 

ဆုိသည့္ ေနာက္ထပ္လူတစ္စုမွာ ေသဒဏ္ခ်မွတ္ခံထားရသူမ်ားျဖစ္သည္။ 

အဘယ့္ေၾကာင့္ ဤသို႔ျဖစ္သနည္းဆုိသည္မွာ ေသခ်ာမသိရေသာ္လည္း ဆင္းရဲႏြမ္းပါး 

မႈ သုိ႔မဟုတ္ မိသားစုဝင္မ်ား အရွက္သိကၡာက်ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ လက္ခံရန္ 

ျငင္းဆုိျခင္းႏွင့္ သက္ဆုိင္ႏိုင္သည္။ ဤေမးခြန္းကုိ ေလ့လာေဖာ္ထုတ္ရန္အတြက္ 

ပိုမိုစနစ္က်ေသာ သုေတသနမ်ား ေနာက္ထပ္လုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္မည္ျဖစ္သည္။ 

ေဝးလံေခါင္ဖ်ားသည့္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားသုိ႔ အက်ဥ္းသားမ်ားအား ေျပာင္းေ႐ႊ႕ျခင္း 

ေၾကာင့္ ၎တုိ႔၏ မိသားစုမ်ားႏွင့္ ေဝးသည့္ေနရာမ်ားတြင္ အက်ဥ္းက်ေနသည့္ 

အက်ဥ္းသားမ်ား၏ အေျခအေနမ်ားကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အေသးစိတ္ ထည့္သြင္းစဥ္းစား 

ရန္ ဆက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ 

 

 

၂.၃ ေဝးလံေခါင္ဖ်ားေသာ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားသုိ႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ျခင္း 

 အက်ဥ္းက်ျခင္းဆုိင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအတြက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ 

အေျခခံစံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားကုိ သတ္မွတ္ထားသည့္ နယ္ဆင္မန္ဒဲလားဥပေဒသ (Nelson 

Mandela Rules) (ဥပေဒသ ၅၈)အရ အက်ဥ္းသားအားလံုးသည္ ၎တုိ႔အား 

ခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ လႊဲေျပာင္းျခင္းကုိ ၎တုိ႔၏ မိသားစုမ်ားအား 

အသိေပးခြင့္ရွိသည္။ အက်ဥ္းသားမ်ားသည္ ႀကီးၾကပ္မႈေအာက္တြင္ စာေပးစာ 

ယူလုပ္ျခင္းႏွင့္ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ျခင္း ႏွစ္နည္းစလံုးမွတဆင့္ "၎တုိ႔၏ မိသားစုမ်ား၊ 
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အက်ဥ္းေထာင္မ်ားသုိ႔ လႊဲေျပာင္းခဲ့ၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၎တုိ႔သည္ မိသားစုႏွင့္ 

အဆက္အသြယ္ျပတ္ေတာက္သြားခ့ဲၾကသည္။ လမ္းေပၚတြင္၊ အိမ္တြင္ သုိ႔မဟုတ္ 

လက္ဖက္ရည္ဆုိင္တြင္ စစ္ေထာက္လွမ္းေရးတပ္ဖြဲ႕ (MI) သုိ႔မဟုတ္ အထူးသတင္း 

ေထာက္လွမ္းေရးတပ္ဖြဲ႕ခြဲ (SB) က ၎တုိ႔ကုိ ဖမ္းဆီးသြားသည့္အခ်ိန္မွစ၍ 

အက်ဥ္းသားမ်ားစြာသည္ တုိက္ပိတ္ခံခဲ့ရသည္။ တုိက္ပိတ္ျခင္းတြင္ " ၎တုိ႔၏ 

တုိက္ခန္းမ်ားတြင္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားကုိ တစ္ေန႔လွ်င္ ၂၂ နာရီမွ ၂၄ နာရီ 

တစ္ေယာက္တည္း သီးျခားခြဲ၍ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားျခင္း" ပါဝင္သည္ (HRFoT 2007, 1)။ 

အက်ဥ္းေထာင္မ်ား အက္ဥပေဒ၏ အခန္း (၄) အရ အျပင္တြင္ မိသားစုႏွင့္ 

ေဆြမ်ိဳးမ်ားရိွေသာ္လည္း တုိက္ပိတ္ခံထားခ်ိန္တြင္ အက်ဥ္းသားမ်ားသည္ 

ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ခြင့္မရၾကေပ။ 

အက်ဥ္းသားမ်ား ရိွသည့္ေနရာကုိ မိသားစုဝင္မ်ား သိရွိရန္ႀကိဳးပမ္းရာတြင္ 

ရႈပ္ေထြးေစသည့္ ေနာက္ထပ္အေျခခံအေၾကာင္းရင္းမွာ ၎တုိ႔ကို တရားဝင္ 

သတ္မွတ္ထားေသာ ေနရာမ်ားတြင္ အၿမဲတမ္းမထားရိွျခင္းျဖစ္သည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ 

အက်ဥ္းသားမ်ားကုိ အက်ဥ္းေထာင္ သုိ႔မဟုတ္ တရားဝင္ခ်ဳပ္ေႏွာင္သည့္ 

အေဆာက္အအံုမ်ားမဟုတ္သည့္ အေဆာက္အအံုမ်ားသုိ႔ ေခၚေဆာင္သြားကာ 

စစ္ေဆးေမးျမန္းျခင္းႏွင့္ ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ခံရၿပီး တစ္ခါတစ္ရံတြင္ 

အသက္ပါဆံုးရႈံးသြားရသည္။ ထုိေနရာမ်ားသည္ ၎တုိ႔ကုိ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕သူမ်ား 

လက္လွမ္းမမီွႏိုင္ေအာင္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ရွိရွိျဖင့္ ထားရိွေသာေနရာမ်ားျဖစ္သည္။ 

ေထာင္အာဏာပုိင္မ်ားသည္ တုိက္ပိတ္ျခင္းကုိ အေရးယူမႈတစ္ခုအျဖစ္လည္း 

အသံုးျပဳၾကသည္။ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားအက္ဥပေဒ၏ ပုဒ္မ ၄၅ ကုိ အက်ဥ္းသားမ်ား 

ခ်ိဳးေဖာက္ပါက ၎တုိ႔သည္ တုိက္ခန္းထဲတြင္ တစ္ေယာက္တည္း ၁၄ ရက္မွ ၃ 

လအထိ ေနထုိင္ရန္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္း ခံရႏိုင္သည္။ ဤအေျခအေနမ်ားေအာက္တြင္ 

၎တုိ႔သည္ အျပင္မွ ေထာင္ဝင္စာလာေတြ႕ျခင္းကုိ တမင္သက္သက္ ဆံုးရႈံး 

သြားမည္ျဖစ္သည္။ 

 ေထာင္ဝင္စာမေတြ႕ရျခင္းေၾကာင့္ နစ္နာမႈမ်ား ခံစားရသည္ဟု အခိုင္အမာ 

ဆုိသည့္ ေနာက္ထပ္လူတစ္စုမွာ ေသဒဏ္ခ်မွတ္ခံထားရသူမ်ားျဖစ္သည္။ 

အဘယ့္ေၾကာင့္ ဤသို႔ျဖစ္သနည္းဆုိသည္မွာ ေသခ်ာမသိရေသာ္လည္း ဆင္းရဲႏြမ္းပါး 

မႈ သုိ႔မဟုတ္ မိသားစုဝင္မ်ား အရွက္သိကၡာက်ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ လက္ခံရန္ 

ျငင္းဆုိျခင္းႏွင့္ သက္ဆုိင္ႏိုင္သည္။ ဤေမးခြန္းကုိ ေလ့လာေဖာ္ထုတ္ရန္အတြက္ 

ပိုမိုစနစ္က်ေသာ သုေတသနမ်ား ေနာက္ထပ္လုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္မည္ျဖစ္သည္။ 

ေဝးလံေခါင္ဖ်ားသည့္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားသုိ႔ အက်ဥ္းသားမ်ားအား ေျပာင္းေ႐ႊ႕ျခင္း 

ေၾကာင့္ ၎တုိ႔၏ မိသားစုမ်ားႏွင့္ ေဝးသည့္ေနရာမ်ားတြင္ အက်ဥ္းက်ေနသည့္ 

အက်ဥ္းသားမ်ား၏ အေျခအေနမ်ားကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အေသးစိတ္ ထည့္သြင္းစဥ္းစား 

ရန္ ဆက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ 

 

 

၂.၃ ေဝးလံေခါင္ဖ်ားေသာ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားသုိ႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ျခင္း 

 အက်ဥ္းက်ျခင္းဆုိင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအတြက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ 

အေျခခံစံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားကုိ သတ္မွတ္ထားသည့္ နယ္ဆင္မန္ဒဲလားဥပေဒသ (Nelson 

Mandela Rules) (ဥပေဒသ ၅၈)အရ အက်ဥ္းသားအားလံုးသည္ ၎တုိ႔အား 

ခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ လႊဲေျပာင္းျခင္းကုိ ၎တုိ႔၏ မိသားစုမ်ားအား 

အသိေပးခြင့္ရွိသည္။ အက်ဥ္းသားမ်ားသည္ ႀကီးၾကပ္မႈေအာက္တြင္ စာေပးစာ 

ယူလုပ္ျခင္းႏွင့္ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ျခင္း ႏွစ္နည္းစလံုးမွတဆင့္ "၎တုိ႔၏ မိသားစုမ်ား၊ 
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နာမည္ေကာင္းရွိေသာ မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ ပံုမွန္စပ္ၾကား အဆက္အသြယ္လုပ္ႏိုင္"ျခင္းကုိ 

ဤဥပေဒသက အာမခံထားသည္ (နယ္ဆင္မန္ဒဲလားဥပေဒသ ၅၈.၁)။ 

ဤဥပေဒသသည္ ျမန္မာ့သမုိင္းတြင္ရွိေသာ ပံုမွန္အေလ့အထႏွင့္ အလြန္ေဝး 

ကြာေၾကာင္း ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေလ့လာသိရိွခဲ့ရၿပီးျဖစ္သည္။ ဤသုိ႔ျဖစ္ရသည္မွာ 

အလြန္ဖိႏိွပ္သည့္ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ လူေတြကုိ ခ်ဳပ္ေႏွာင္သည့္နည္းလမ္း 

(ဥပမာ - ဆက္သြယ္ခြင့္မေပးျခင္း) သုိ႔မဟုတ္ တရားစီရင္ေရးစနစ္ကုိ အသံုးခ် 

သည့္နည္းလမ္းေၾကာင့္ ျဖစ္ႏုိင္သည္။ ၎တုိ႔အား ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားသည့္ေနရာ 

ေၾကာင့္ျဖစ္ႏိုင္သည္။ မ်ားစြာေသာ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ 

ဇာတိၿမိဳ႕ႏွင့္ အလြန္ေဝးသည့္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ အက်ဥ္းက်သည့္အခ်ိန္မ်ားကုိ 

ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရသည္။ အက်ဥ္းေထာင္ေျပာင္းေ႐ႊ႕ခံျခင္းသည္ အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ 

မိသားစုဝင္မ်ား၏ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာႏွင့္ ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ခံႏိုင္အားကုိ မ်ားစြာ 

သက္ေရာက္ႏိုင္သည္။ 

အက်ဥ္းသားအား ေျပာင္းေ႐ႊ႕သည့္အခါတြင္ အာဏာပုိင္မ်ားက မိသားစုမ်ား 

ကုိ အသိေပးရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့သည့္ျဖစ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ အခ်ိန္ကုန္၊ လူပန္းျဖစ္ရသည့္ 

အေၾကာင္းမ်ားကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ၾကားသိခဲ့ရသည္။ မိသားစုဝင္မ်ား အက်ဥ္းေထာင္ 

သုိ႔ေရာက္ၿပီး ၎တုိ႔၏ေဆြမ်ိဳးအေၾကာင္း ဝန္ထမ္းမ်ားကုိ ေမးျမန္းသည့္အခါမွသာ 

အက်ဥ္းသားကုိ အျခားအက်ဥ္းေထာင္သို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕လုိက္ေၾကာင္း ျပန္ေျပာသည့္ 

အခ်ိန္မွသာ အက်ဥ္းေထာင္ေျပာင္းေ႐ႊ႕သြားသည္ကုိ ၎တုိ႔သိခဲ့ရသည္။ အဆုိပါ 

အေျခအေနမ်ားသည္ မိသားစုမွ အက်ဥ္းသားမ်ားကုိ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕လုိသည္ ့

ဆႏၵရွိေသာ္လည္း ေထာင္ဝင္စာမေတြ႕ရသည့္ အက်ဥ္းသားမ်ားရိွသည္ဟု 

ဆုိလုိျခင္းျဖစ္သည္။  

 "ကြၽန္ေတာ့္ကုိ အျခားေထာင္ကုိေျပာင္းတုန္းက ေထာင္ဝန္ထမ္းမ်ားက 

ကြၽန္ေတာ့္မိသားစုကုိ အသိမေပးခ့ဲဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ့္မိသားစုက 

ကြၽန္ေတာ္ဘယ္မွာရွိေနလဲ မသိခဲ့ရဘူး။" ဟု ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့ေသာ အက်ဥ္းသား 

တစ္ဦးက ေျပာသည္။ 

အျခားေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခံရသူတစ္ဦးကလည္း ေထာင္ေျပာင္းေ႐ႊ႕မည့္ 

အေၾကာင္းကုိ သူ႔မိသားစုအား စာပုိ႔ရန္ အက်ဥ္းေထာင္ဝန္ထမ္းမ်ားက ကူညီေပး 

ခဲ့သည့္အေၾကာင္းကုိ ရွင္းျပခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ရွိေသာ 

စာပို႔လုပ္ငန္းသည္ အားကုိးလုိ႔မရ၍ သူ႔မိသားစုထံသို႔ စာမေရာက္ခဲ့ေပ။ သူေထာင္မွ 

လြတ္လာသည့္အခ်ိန္မွသာ သူ႔မိသားစု စာမရေၾကာင္းကုိ သူသိခဲ့ရသည္။ 

အက်ဥ္းသားမ်ားကုိ အျခားအက်ဥ္းေထာင္မ်ားသုိ႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕သည့္အခါတြင္ 

မိသားစုဝင္မ်ားသည္ အက်ဥ္းသားမ်ားရိွသည့္ေနရာကုိ ရွာေတြ႕ျခင္းႏွင့္ ေဝးလံေသာ 

အရပ္မွ ေထာင္မ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ရသည့္အခက္အခဲမ်ား ႀကဳံေတြ႕ရသည္။ ဥပမာအား 

ျဖင့္ ျမစ္ႀကီးနားေထာင္တြင္ အက်ဥ္းက်ေနေသာ အက်ဥ္းသားတစ္ေယာက္သည္ 

၎၏အိမ္ႏွင့္ မိုင္ေပါင္း ၉၀၀ ေက်ာ္တြင္ ေရာက္ရိွေနျခင္းျဖစ္သည္။ တည္းခိုစရိတ္၊ 

စားစရိတ္ႏွင့္ ၿမိဳ႕တြင္းသြားလာေရးစရိတ္မပါဘဲ ရန္ကုန္မွ ျမစ္ႀကီးနားသုိ႔ 

အသြားခရီးသည္ ပုံမွန္အားျဖင့္ က်ပ္ ၅၀၀၀၀ (ေဒၚလာ ၅၀) က်သည္။ 

သြားလာေရးစရိတ္ႏွင့္ အဆင္မေျပျခင္းတုိ႔သည္ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ျခင္းကုိ 

ဟန္႔တားေနသည့္ အေရးပါေသာကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာမိသား 

စုဝင္မ်ားသည္ အဆုိပါအခက္အခဲမ်ားကုိ ရင္ဆုိင္ရသည့္အခါတြင္ ေထာင္ဝင္စာ 

ေတြ႕ရန္ ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံျခင္းႏွင့္ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေအာင္ အကူအညီမ်ားေပးသည့္ 

ICRC ကုိ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း 

အျခားသူမ်ားအတြက္ ၎တုိ႔၏ ေဆြမ်ိဳးမ်ားကုိ ေထာင္တြင္ လုိက္ရွာရၿပီး 

ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ရန္အတြက္ ေဝးလံေခါင္ဖ်ားေသာေဒသမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ရသျဖင့္ 

ႀကီးမားေသာစိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ ႀကဳံေတြ႕ရသည့္အခါတြင္ လက္ေလ်ာ့လုိက္ၾကသည္။ 
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နာမည္ေကာင္းရွိေသာ မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ ပံုမွန္စပ္ၾကား အဆက္အသြယ္လုပ္ႏိုင္"ျခင္းကုိ 

ဤဥပေဒသက အာမခံထားသည္ (နယ္ဆင္မန္ဒဲလားဥပေဒသ ၅၈.၁)။ 

ဤဥပေဒသသည္ ျမန္မာ့သမုိင္းတြင္ရွိေသာ ပံုမွန္အေလ့အထႏွင့္ အလြန္ေဝး 

ကြာေၾကာင္း ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေလ့လာသိရိွခဲ့ရၿပီးျဖစ္သည္။ ဤသုိ႔ျဖစ္ရသည္မွာ 

အလြန္ဖိႏိွပ္သည့္ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ လူေတြကုိ ခ်ဳပ္ေႏွာင္သည့္နည္းလမ္း 

(ဥပမာ - ဆက္သြယ္ခြင့္မေပးျခင္း) သုိ႔မဟုတ္ တရားစီရင္ေရးစနစ္ကုိ အသံုးခ် 

သည့္နည္းလမ္းေၾကာင့္ ျဖစ္ႏုိင္သည္။ ၎တုိ႔အား ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားသည့္ေနရာ 

ေၾကာင့္ျဖစ္ႏိုင္သည္။ မ်ားစြာေသာ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ 

ဇာတိၿမိဳ႕ႏွင့္ အလြန္ေဝးသည့္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ အက်ဥ္းက်သည့္အခ်ိန္မ်ားကုိ 

ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရသည္။ အက်ဥ္းေထာင္ေျပာင္းေ႐ႊ႕ခံျခင္းသည္ အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ 

မိသားစုဝင္မ်ား၏ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာႏွင့္ ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ခံႏိုင္အားကုိ မ်ားစြာ 

သက္ေရာက္ႏိုင္သည္။ 

အက်ဥ္းသားအား ေျပာင္းေ႐ႊ႕သည့္အခါတြင္ အာဏာပုိင္မ်ားက မိသားစုမ်ား 

ကုိ အသိေပးရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့သည့္ျဖစ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ အခ်ိန္ကုန္၊ လူပန္းျဖစ္ရသည့္ 

အေၾကာင္းမ်ားကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ၾကားသိခဲ့ရသည္။ မိသားစုဝင္မ်ား အက်ဥ္းေထာင္ 

သုိ႔ေရာက္ၿပီး ၎တုိ႔၏ေဆြမ်ိဳးအေၾကာင္း ဝန္ထမ္းမ်ားကုိ ေမးျမန္းသည့္အခါမွသာ 

အက်ဥ္းသားကုိ အျခားအက်ဥ္းေထာင္သို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕လုိက္ေၾကာင္း ျပန္ေျပာသည့္ 

အခ်ိန္မွသာ အက်ဥ္းေထာင္ေျပာင္းေ႐ႊ႕သြားသည္ကုိ ၎တုိ႔သိခဲ့ရသည္။ အဆုိပါ 

အေျခအေနမ်ားသည္ မိသားစုမွ အက်ဥ္းသားမ်ားကုိ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕လုိသည္ ့

ဆႏၵရွိေသာ္လည္း ေထာင္ဝင္စာမေတြ႕ရသည့္ အက်ဥ္းသားမ်ားရိွသည္ဟု 

ဆုိလုိျခင္းျဖစ္သည္။  

 "ကြၽန္ေတာ့္ကုိ အျခားေထာင္ကုိေျပာင္းတုန္းက ေထာင္ဝန္ထမ္းမ်ားက 

ကြၽန္ေတာ့္မိသားစုကုိ အသိမေပးခ့ဲဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ့္မိသားစုက 

ကြၽန္ေတာ္ဘယ္မွာရွိေနလဲ မသိခဲ့ရဘူး။" ဟု ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့ေသာ အက်ဥ္းသား 

တစ္ဦးက ေျပာသည္။ 

အျခားေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခံရသူတစ္ဦးကလည္း ေထာင္ေျပာင္းေ႐ႊ႕မည့္ 

အေၾကာင္းကုိ သူ႔မိသားစုအား စာပုိ႔ရန္ အက်ဥ္းေထာင္ဝန္ထမ္းမ်ားက ကူညီေပး 

ခဲ့သည့္အေၾကာင္းကုိ ရွင္းျပခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ရွိေသာ 

စာပို႔လုပ္ငန္းသည္ အားကုိးလုိ႔မရ၍ သူ႔မိသားစုထံသို႔ စာမေရာက္ခဲ့ေပ။ သူေထာင္မွ 

လြတ္လာသည့္အခ်ိန္မွသာ သူ႔မိသားစု စာမရေၾကာင္းကုိ သူသိခဲ့ရသည္။ 

အက်ဥ္းသားမ်ားကုိ အျခားအက်ဥ္းေထာင္မ်ားသုိ႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕သည့္အခါတြင္ 

မိသားစုဝင္မ်ားသည္ အက်ဥ္းသားမ်ားရိွသည့္ေနရာကုိ ရွာေတြ႕ျခင္းႏွင့္ ေဝးလံေသာ 

အရပ္မွ ေထာင္မ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ရသည့္အခက္အခဲမ်ား ႀကဳံေတြ႕ရသည္။ ဥပမာအား 

ျဖင့္ ျမစ္ႀကီးနားေထာင္တြင္ အက်ဥ္းက်ေနေသာ အက်ဥ္းသားတစ္ေယာက္သည္ 

၎၏အိမ္ႏွင့္ မိုင္ေပါင္း ၉၀၀ ေက်ာ္တြင္ ေရာက္ရိွေနျခင္းျဖစ္သည္။ တည္းခိုစရိတ္၊ 

စားစရိတ္ႏွင့္ ၿမိဳ႕တြင္းသြားလာေရးစရိတ္မပါဘဲ ရန္ကုန္မွ ျမစ္ႀကီးနားသုိ႔ 

အသြားခရီးသည္ ပုံမွန္အားျဖင့္ က်ပ္ ၅၀၀၀၀ (ေဒၚလာ ၅၀) က်သည္။ 

သြားလာေရးစရိတ္ႏွင့္ အဆင္မေျပျခင္းတုိ႔သည္ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ျခင္းကုိ 

ဟန္႔တားေနသည့္ အေရးပါေသာကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာမိသား 

စုဝင္မ်ားသည္ အဆုိပါအခက္အခဲမ်ားကုိ ရင္ဆုိင္ရသည့္အခါတြင္ ေထာင္ဝင္စာ 

ေတြ႕ရန္ ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံျခင္းႏွင့္ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေအာင္ အကူအညီမ်ားေပးသည့္ 

ICRC ကုိ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း 

အျခားသူမ်ားအတြက္ ၎တုိ႔၏ ေဆြမ်ိဳးမ်ားကုိ ေထာင္တြင္ လုိက္ရွာရၿပီး 

ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ရန္အတြက္ ေဝးလံေခါင္ဖ်ားေသာေဒသမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ရသျဖင့္ 

ႀကီးမားေသာစိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ ႀကဳံေတြ႕ရသည့္အခါတြင္ လက္ေလ်ာ့လုိက္ၾကသည္။ 
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အထက္ပါအခ်က္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသည့္အခါတြင္ ေထာင္ဝင္စာ 

ေတြ႕ျခင္းကုိ တစ္ပတ္ သုိ႔မဟုတ္ ႏွစ္ပတ္လွ်င္ ၁၅ မိနစ္သာ ကန္႔သတ္ထားျခင္းသည္ 

အခ်ိဳ႕ေသာ မိသားစုဝင္မ်ားအတြက္ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစသည္မွာ အ့ံၾသစရာ 

မေကာင္းပါ။ မိမိခ်စ္ရသူႏွင့္ ေနာက္ဆံုးတြင္ ေတြ႕ဆံုရခ်ိန္သည္ အလြန္တုိ 

ေတာင္းသည့္အခါတြင္ ထုိသူအဖုိ႔ အခ်ိန္ကုန္၊ လူပင္ပန္းမႈဒဏ္ကုိ 

ဘယ္ေလာက္ခံႏိုင္မွာလဲ။ ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ မိသားစုဝင္မ်ား လမ္းခရီးတြင္ 

ႀကဳံေတြ႕ရႏိုင္သည့္ အခက္အခဲမ်ားသည္လည္း အခ်ိဳ႕ေသာအက်ဥ္းသားမ်ားအတြက္ 

စိတ္ပူပန္စရာျဖစ္ေစသည္။ ထုိအေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ အက်ဥ္းသား 

မ်ားသည္ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ျခင္းကုိ တမင္သက္သက္ စြန္႔လႊတ္ၾကသည္။ 

 

 

၃။ ပုဂၢိဳလ္ေရးအေျခအေနမ်ား 

ဤက႑တြင္ ကေလးမ်ား၊ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားႏွင့္ ဆင္းရဲေသာပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ 

သီးျခားအေျခအေနကုိ ကြၽန္ေတာ္ထည့္သြင္းစဥ္းစားမည္ျဖစ္သည္။ 

 လူငယ္သင္တန္းေက်ာင္းတစ္ခုမွ ဝန္ထမ္းတစ္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ 

လာေရာက္ေတြ႕ဆံုခြင့္ရရွိျခင္းႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ကေလးမ်ားသည္ သီးျခား 

စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ ႀကဳံရႏုိင္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ၎တုိ႔သည္ မိဘမဲ့မ်ား 

သုိ႔မဟုတ္ လမ္းေပၚက ကေလးမ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ ၎တုိ႔ကုိ လာေရာက္ 

ေတြ႕မည့္သူ တစ္ေယာက္မွမရိွၾကေပ။ အျခားကိစၥရပ္မ်ားအေနျဖင့္ မိဘမ်ားက 

၎တုိ႔၏ကေလးမ်ား ေထာင္က်ေနျခင္းကုိ အသိအမွတ္ျပဳဖို႔ ျငင္းဆုိၾကသည့္အတြက္ 

လာေရာက္ေတြ႕ဆံုရန္ ျငင္းဆုိၾကသည္။  

"...အမ်ားစုက ဆင္းရဲၿပီး ဆုိးသြမ္းၾကတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕က ေစာင့္ေရွာက္ 

မယ့္မိဘမရိွဘူး သုိ႔မဟုတ္ မိဘမဲ့ေတြျဖစ္ၾကတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕က လမ္းေဘးက 

ကေလးေတြျဖစ္ၿပီး ေတာင္းစားတဲ့သူေတြျဖစ္တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ လာေတြ႕ၾကသူ 

အရမ္းနည္းတယ္....ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက သူတုိ႔ကုိ လာမေတြ႕ၾကဘူး။ တစ္ခ်ိဳ႕ 

မိဘေတြက သူတုိ႔ကေလးကုိ ျပန္မလုိခ်င္ၾကဘူး။ အဲဒ့ီေတာ့ သူတုိ႔ကလာၿပီး 

မေတြ႕ၾကဘူး။ အဲဒ့ီအခါၾကရင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔တာဝန္ျဖစ္တ့ဲအတြက္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က 

သူတုိ႔ကို ေခၚထားရတယ္။"ဟု ထုိဝန္ထမ္းက ဆုိသည္။ 

 အျခားႏုိင္ငံမ်ားတြင္ မွတ္တမ္းတင္ထားသည့္အတုိင္း ႏုိင္ငံျခားသား 

အက်ဥ္းသားမ်ားသည္ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ခြင့္ရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သီးျခား 

စိန္ေခၚမႈမ်ား ႀကဳံေတြ႕ရသည္။ အၿငိမ္းစားေထာင္ဝန္ထမ္းတစ္ဦးမွ ေရးသားေသာ 

စာအုပ္တြင္ ၁၉၈၅ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္ အင္းစိန္ေထာင္၌ အက်ဥ္းသားဦးေရ ၈၀၀၀ 

ရွိသည့္အနက္ အက်ဥ္းသားဦးေရ ၇၀၀ သည္ တ႐ုတ္လူမ်ိဳး အက်ဥ္းသား 

မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ တ႐ုတ္အာဏာပုိင္မ်ားက ၎တုိ႔သည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသားမ်ား 

မဟုတ္ေၾကာင္း ျငင္းဆုိခဲ့ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ အက်ဥ္းသားမ်ားသည္ 

ေတာ္ေတာ္အသက္ႀကီးၿပီး ေထာင္ထဲတြင္ ႏွစ္ ၂၀ ေနထုိင္ခဲ့ရသည္။ ၎တုိ႔သည္ 

ႏိုင္ငံမဲ့မ်ားအျဖစ္ ေနထုိင္ခဲ့ရသည္။ မည္သူမွ် မိသားစုႏွင့္ ေထာင္ဝင္မေတြ႕ခဲ့ရဟု 

ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။ (အၿငိမ္းစားေထာင္ဝန္ထမ္း ၂၀၁၅၊ ၁၆၄-၁၇၃)  

ရွမ္းျပည္နယ္ ေညာင္ေ႐ႊအက်ဥ္းေထာင္တြင္ရွိေသာ ႏုိင္ငံျခားသား 

အက်ဥ္းသားမ်ားကုိ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ရန္ အခက္အခဲမ်ားရိွသည္ဟု မၾကာေသးခင္က 

ျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ (MNHRC) က အစီရင္ခံခဲ့သည္။ 

ေတာင္ငူအက်ဥ္းေထာင္တြင္ရွိေသာ တ႐ုတ္လူမ်ိဳး အက်ဥ္းသား ၂ ဦးသည္ 

အာဏာပုိင္မ်ားက အဆက္အသြယ္လုပ္ၿပီး ၎တုိ႔အမႈကုိ အကူအညီေပးႏုိင္ရန္ 
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အထက္ပါအခ်က္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသည့္အခါတြင္ ေထာင္ဝင္စာ 

ေတြ႕ျခင္းကုိ တစ္ပတ္ သုိ႔မဟုတ္ ႏွစ္ပတ္လွ်င္ ၁၅ မိနစ္သာ ကန္႔သတ္ထားျခင္းသည္ 

အခ်ိဳ႕ေသာ မိသားစုဝင္မ်ားအတြက္ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစသည္မွာ အ့ံၾသစရာ 

မေကာင္းပါ။ မိမိခ်စ္ရသူႏွင့္ ေနာက္ဆံုးတြင္ ေတြ႕ဆံုရခ်ိန္သည္ အလြန္တုိ 

ေတာင္းသည့္အခါတြင္ ထုိသူအဖုိ႔ အခ်ိန္ကုန္၊ လူပင္ပန္းမႈဒဏ္ကုိ 

ဘယ္ေလာက္ခံႏိုင္မွာလဲ။ ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ မိသားစုဝင္မ်ား လမ္းခရီးတြင္ 

ႀကဳံေတြ႕ရႏိုင္သည့္ အခက္အခဲမ်ားသည္လည္း အခ်ိဳ႕ေသာအက်ဥ္းသားမ်ားအတြက္ 

စိတ္ပူပန္စရာျဖစ္ေစသည္။ ထုိအေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ အက်ဥ္းသား 

မ်ားသည္ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ျခင္းကုိ တမင္သက္သက္ စြန္႔လႊတ္ၾကသည္။ 

 

 

၃။ ပုဂၢိဳလ္ေရးအေျခအေနမ်ား 

ဤက႑တြင္ ကေလးမ်ား၊ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားႏွင့္ ဆင္းရဲေသာပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ 

သီးျခားအေျခအေနကုိ ကြၽန္ေတာ္ထည့္သြင္းစဥ္းစားမည္ျဖစ္သည္။ 

 လူငယ္သင္တန္းေက်ာင္းတစ္ခုမွ ဝန္ထမ္းတစ္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ 

လာေရာက္ေတြ႕ဆံုခြင့္ရရွိျခင္းႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ကေလးမ်ားသည္ သီးျခား 

စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ ႀကဳံရႏုိင္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ၎တုိ႔သည္ မိဘမဲ့မ်ား 

သုိ႔မဟုတ္ လမ္းေပၚက ကေလးမ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ ၎တုိ႔ကုိ လာေရာက္ 

ေတြ႕မည့္သူ တစ္ေယာက္မွမရိွၾကေပ။ အျခားကိစၥရပ္မ်ားအေနျဖင့္ မိဘမ်ားက 

၎တုိ႔၏ကေလးမ်ား ေထာင္က်ေနျခင္းကုိ အသိအမွတ္ျပဳဖို႔ ျငင္းဆုိၾကသည့္အတြက္ 

လာေရာက္ေတြ႕ဆံုရန္ ျငင္းဆုိၾကသည္။  

"...အမ်ားစုက ဆင္းရဲၿပီး ဆုိးသြမ္းၾကတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕က ေစာင့္ေရွာက္ 

မယ့္မိဘမရိွဘူး သုိ႔မဟုတ္ မိဘမဲ့ေတြျဖစ္ၾကတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕က လမ္းေဘးက 

ကေလးေတြျဖစ္ၿပီး ေတာင္းစားတဲ့သူေတြျဖစ္တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ လာေတြ႕ၾကသူ 

အရမ္းနည္းတယ္....ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက သူတုိ႔ကုိ လာမေတြ႕ၾကဘူး။ တစ္ခ်ိဳ႕ 

မိဘေတြက သူတုိ႔ကေလးကုိ ျပန္မလုိခ်င္ၾကဘူး။ အဲဒ့ီေတာ့ သူတုိ႔ကလာၿပီး 

မေတြ႕ၾကဘူး။ အဲဒ့ီအခါၾကရင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔တာဝန္ျဖစ္တ့ဲအတြက္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က 

သူတုိ႔ကို ေခၚထားရတယ္။"ဟု ထုိဝန္ထမ္းက ဆုိသည္။ 

 အျခားႏုိင္ငံမ်ားတြင္ မွတ္တမ္းတင္ထားသည့္အတုိင္း ႏုိင္ငံျခားသား 

အက်ဥ္းသားမ်ားသည္ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ခြင့္ရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သီးျခား 

စိန္ေခၚမႈမ်ား ႀကဳံေတြ႕ရသည္။ အၿငိမ္းစားေထာင္ဝန္ထမ္းတစ္ဦးမွ ေရးသားေသာ 

စာအုပ္တြင္ ၁၉၈၅ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္ အင္းစိန္ေထာင္၌ အက်ဥ္းသားဦးေရ ၈၀၀၀ 

ရွိသည့္အနက္ အက်ဥ္းသားဦးေရ ၇၀၀ သည္ တ႐ုတ္လူမ်ိဳး အက်ဥ္းသား 

မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ တ႐ုတ္အာဏာပုိင္မ်ားက ၎တုိ႔သည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသားမ်ား 

မဟုတ္ေၾကာင္း ျငင္းဆုိခဲ့ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ အက်ဥ္းသားမ်ားသည္ 

ေတာ္ေတာ္အသက္ႀကီးၿပီး ေထာင္ထဲတြင္ ႏွစ္ ၂၀ ေနထုိင္ခဲ့ရသည္။ ၎တုိ႔သည္ 

ႏိုင္ငံမဲ့မ်ားအျဖစ္ ေနထုိင္ခဲ့ရသည္။ မည္သူမွ် မိသားစုႏွင့္ ေထာင္ဝင္မေတြ႕ခဲ့ရဟု 

ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။ (အၿငိမ္းစားေထာင္ဝန္ထမ္း ၂၀၁၅၊ ၁၆၄-၁၇၃)  

ရွမ္းျပည္နယ္ ေညာင္ေ႐ႊအက်ဥ္းေထာင္တြင္ရွိေသာ ႏုိင္ငံျခားသား 

အက်ဥ္းသားမ်ားကုိ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ရန္ အခက္အခဲမ်ားရိွသည္ဟု မၾကာေသးခင္က 

ျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ (MNHRC) က အစီရင္ခံခဲ့သည္။ 

ေတာင္ငူအက်ဥ္းေထာင္တြင္ရွိေသာ တ႐ုတ္လူမ်ိဳး အက်ဥ္းသား ၂ ဦးသည္ 

အာဏာပုိင္မ်ားက အဆက္အသြယ္လုပ္ၿပီး ၎တုိ႔အမႈကုိ အကူအညီေပးႏုိင္ရန္ 
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အတြက္ ၎တုိ႔၏ သံ႐ုံးႏွင့္ အဆက္အသြယ္လုိခ်င္ၾကသည္။ ၎တုိ႔ကုိ ေထာင္ဝင္စာ 

လာေတြ႕သူ မရွိၾကေပ။   

ဆင္းရဲမြဲေတမႈသည္ အျပစ္မဟုတ္ဟုဆုိၾကေသာ္လည္း ၎သည္ လူေတြ 

ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ၾကျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈသည္ 

အခ်ိဳ႕ေသာအက်ဥ္းသားမ်ား ေထာင္ဝင္စာမေတြ႕ရျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္း 

တစ္ခုျဖစ္သည္။ ဆင္းရဲမြဲေတမႈသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ေပၚႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ား 

တြင္ ဆက္လက္ပ်ံ႕ႏံွ႔လ်က္ရွိသည္။ ဥစၥာဓနမႂကြယ္ဝေသာ မိသားစုမ်ားသည္ 

သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ကုန္က်စရိတ္မ်ားကုိ တတ္ႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။ ၎တုိ႔တြင္ရိွေသာ 

အနည္းငယ္ေသာ ဥစၥာဓနမ်ားကုိ အျပင္တြင္ရွိသည့္ မိသားစု၏ လတ္တေလာ 

လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းရန္အတြက္ ဦးစားေပးရေကာင္း ဦးစားေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး 

အက်ဥ္းသားကုိ ေပးရန္ ပစၥည္းမ်ား ဝယ္ယူရန္အတြက္ ေငြေၾကးမရိွေကာင္း 

မရွိႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ဤအခ်က္အားလံုးသည္ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ျခင္းကုိ 

ဟန္႔တားႏုိင္သည္။ "…အက်ဥ္းေထာင္က တစ္ၿမိဳ႕ထဲမွာရိွေပမဲ့ ေထာင္ဝင္စာ 

မေတြ႕ရတ့ဲသူေတြ ရိွတယ္။ သူတို႔မိသားစုေတြက ဆင္းရဲၾကလုိ႔။ သူတုိ႔ေတြက 

အေႂကြးနစ္ေနၿပီး သာမန္လက္လုပ္လက္စားေတြျဖစ္တယ္။ အဲဒီ့ေတာ့ သူတို႔ကုိ 

ေထာင္ဝင္စာလာေတြ႕မယ့္သူ မရိွၾကဘူး။"ဟု အက်ဥ္းသားေဟာင္းတစ္ဦးက ၎၏ 

မိတ္ေဆြ အက်ဥ္းသားတစ္ေယာက္အေၾကာင္းကုိ  ေျပာျပသည္။  

အလားတူပင္ "ကြၽန္ေတာ္နဲ႔အတူ ထမင္းစားတဲ့ အက်ဥ္းသားကုိ 

ေထာင္ဝင္စာလာေတြ႕မယ့္သူမရွိဘူး။ သူက အျပင္မွာ အေမအုိတစ္ေယာက္ပရဲွိတာ။ 

သူ႔အမ်ိဳးေတြက သူ႔အေမကုိ စားစရိတ္ေထာက္ပံ့ေပးေတာ့ သူ႔အေမက သူ႔ဆီ 

ေထာင္ဝင္စာလာမေတြ႕ဘူး။ သူ႔အေမက ေငြေၾကး၊ အစားအေသာက္နဲ႔ အျခားပ့ံပုိးမႈ 

ေတြအတြက္ သူ႔အမ်ိဳးေတြကုိ အားကုိးေနရေတာ့ အထဲက သူ႔သားဆီ 

လာေတြ႕ခ်င္ေပမ့ဲ လာမေတြ႕ဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔မွာရွိတာကုိ သူ႔ကုိေဝမွ်ရတယ္။ သူက 

တကယ့္ကုိဆင္းရဲေတာ့ သနားဖုိ႔ေကာင္းတယ္"ဟု ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္း 

တစ္ဦးက ေျပာျပခဲ့သည္။ 

 ေျခာက္ႏွစ္အတြင္း ေထာင္ဝင္စာမေတြ႕ရသည့္ အျခားအက်ဥ္းသား 

တစ္ဦးကလည္း သူ၏အေျခအေနကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း ျပန္ေျပာခ့ဲသည္ - 

 "အျပင္မွာေနတဲ့သူေတြက ဆင္းရဲတယ္။ အထဲမွာရွိတ့ဲသူေတြကုိ ဘယ္လို 

လုပ္ေပးႏုိင္မွာလဲ။ ဥပမာဆုိရင္ ကြၽန္ေတာ့္မိဘေတြက ဆင္းရဲတယ္။ သူတုိ႔ရ႕ဲ 

ေန႔စဥ္စားဝတ္ေနေရးအတြက္ ႐ုန္းကန္ေနရတယ္။ ဘယ္လုိလုပ္ ကြၽန္ေတာ့္ကုိ 

ေပးႏုိင္မွာလဲ။ သူတုိ႔ကုိယ္တုိင္ေတာင္ ခက္ခက္ခခဲနဲဲ႔ လုပ္ကုိင္ရွာေဖြစားေသာက္ 

ေနရတာ။ အဲဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ့္ကုိလည္း ေထာင္ဝင္စာလာေတြ႕မဲ့သူမရွိဘူး" 

 သူအက်ဥ္းက်သည့္အခ်ိန္တြင္ သူမ်ားေတြလုိ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ရမည္ဟု 

အစက သူေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ေသာ္လည္း ေနာင္တြင္ မေမွ်ာ္လင့္ေတာ့ပါ။ ထုိသို႔ေမွ်ာ္လင္ ့

ေနမည့္အစား သူ႔မိသားစုထံသုိ႔ သူျပန္ေရာက္ႏုိင္ဖို႔ကုိပ ဲေမွ်ာ္လင့္ခဲ့သည္။ သူေထာင္က 

မလြတ္မခ်င္း ေထာင္ထဲတြင္ မိမိကုိယ္ကုိယ္ ႐ုန္းကန္ရမည္ျဖစ္သည္။ 

အျပင္တြင္ေနထုိင္ေသာ ဆင္းရဲေသာမိသားစုမ်ားသည္ အလြန္႐ုန္းကန္ရၿပီး 

ေထာင္ဝင္စာလာေတြ႕ျခင္းသည္ အခက္ခဆံုဲးအရာမ်ားထဲက တစ္ခုျဖစ္သည္ဟု သူက 

ေထာက္ျပခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ရက္စက္ၿပီး စိတ္မခ်မ္းေျမ့ေစသည့္ သံသရာ 

လည္ပတ္ပုံစံလုိမ်ိဳး ဆင္းရမဲြဲေတမႈေၾကာင့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ႏိုင္ၿပီး ေထာင္ဝင္စာ 

လာေတြ႕ျခင္းကုိ ဟန္႔တားျခင္းျဖင့္ ဆင္းရဲဒုကၡကုိ ပုိမိုဆုိးဝါးလာေစေၾကာင္းကုိ 

ေအာက္တြင္ တိတိက်က် ေဖာ္ျပထားသည္ - 

"ကြၽန္ေတာ္ေနထုိင္တ့ဲ စစ္ကုိင္းတုိင္း၊ ကေလးၿမိဳ႕ကေန ေမာ္လၿမိဳင္ေထာင္ကုိ 

ပို႔လုိက္တယ္။ အဲဒီ့မွာ ဘယ္မိသားစုမွ ေထာင္ဝင္စာလာမေတြ႕ဘူး။ ဘာလုိ႔လဲဆုိေတာ့ 

ကြၽန္ေတာ့္အေဖက ဆံုးသြားၿပီ။ အေမက ဆင္းရဲတယ္။" 
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အတြက္ ၎တုိ႔၏ သံ႐ုံးႏွင့္ အဆက္အသြယ္လုိခ်င္ၾကသည္။ ၎တုိ႔ကုိ ေထာင္ဝင္စာ 

လာေတြ႕သူ မရွိၾကေပ။   

ဆင္းရဲမြဲေတမႈသည္ အျပစ္မဟုတ္ဟုဆုိၾကေသာ္လည္း ၎သည္ လူေတြ 

ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ၾကျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈသည္ 

အခ်ိဳ႕ေသာအက်ဥ္းသားမ်ား ေထာင္ဝင္စာမေတြ႕ရျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္း 

တစ္ခုျဖစ္သည္။ ဆင္းရဲမြဲေတမႈသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ေပၚႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ား 

တြင္ ဆက္လက္ပ်ံ႕ႏံွ႔လ်က္ရွိသည္။ ဥစၥာဓနမႂကြယ္ဝေသာ မိသားစုမ်ားသည္ 

သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ကုန္က်စရိတ္မ်ားကုိ တတ္ႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။ ၎တုိ႔တြင္ရိွေသာ 

အနည္းငယ္ေသာ ဥစၥာဓနမ်ားကုိ အျပင္တြင္ရွိသည့္ မိသားစု၏ လတ္တေလာ 

လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းရန္အတြက္ ဦးစားေပးရေကာင္း ဦးစားေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး 

အက်ဥ္းသားကုိ ေပးရန္ ပစၥည္းမ်ား ဝယ္ယူရန္အတြက္ ေငြေၾကးမရိွေကာင္း 

မရွိႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ဤအခ်က္အားလံုးသည္ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ျခင္းကုိ 

ဟန္႔တားႏုိင္သည္။ "…အက်ဥ္းေထာင္က တစ္ၿမိဳ႕ထဲမွာရိွေပမဲ့ ေထာင္ဝင္စာ 

မေတြ႕ရတ့ဲသူေတြ ရိွတယ္။ သူတို႔မိသားစုေတြက ဆင္းရဲၾကလုိ႔။ သူတုိ႔ေတြက 

အေႂကြးနစ္ေနၿပီး သာမန္လက္လုပ္လက္စားေတြျဖစ္တယ္။ အဲဒီ့ေတာ့ သူတို႔ကုိ 

ေထာင္ဝင္စာလာေတြ႕မယ့္သူ မရိွၾကဘူး။"ဟု အက်ဥ္းသားေဟာင္းတစ္ဦးက ၎၏ 

မိတ္ေဆြ အက်ဥ္းသားတစ္ေယာက္အေၾကာင္းကုိ  ေျပာျပသည္။  

အလားတူပင္ "ကြၽန္ေတာ္နဲ႔အတူ ထမင္းစားတဲ့ အက်ဥ္းသားကုိ 

ေထာင္ဝင္စာလာေတြ႕မယ့္သူမရွိဘူး။ သူက အျပင္မွာ အေမအုိတစ္ေယာက္ပရဲွိတာ။ 

သူ႔အမ်ိဳးေတြက သူ႔အေမကုိ စားစရိတ္ေထာက္ပံ့ေပးေတာ့ သူ႔အေမက သူ႔ဆီ 

ေထာင္ဝင္စာလာမေတြ႕ဘူး။ သူ႔အေမက ေငြေၾကး၊ အစားအေသာက္နဲ႔ အျခားပ့ံပုိးမႈ 

ေတြအတြက္ သူ႔အမ်ိဳးေတြကုိ အားကုိးေနရေတာ့ အထဲက သူ႔သားဆီ 

လာေတြ႕ခ်င္ေပမ့ဲ လာမေတြ႕ဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔မွာရွိတာကုိ သူ႔ကုိေဝမွ်ရတယ္။ သူက 

တကယ့္ကုိဆင္းရဲေတာ့ သနားဖုိ႔ေကာင္းတယ္"ဟု ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္း 

တစ္ဦးက ေျပာျပခဲ့သည္။ 

 ေျခာက္ႏွစ္အတြင္း ေထာင္ဝင္စာမေတြ႕ရသည့္ အျခားအက်ဥ္းသား 

တစ္ဦးကလည္း သူ၏အေျခအေနကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း ျပန္ေျပာခ့ဲသည္ - 

 "အျပင္မွာေနတဲ့သူေတြက ဆင္းရဲတယ္။ အထဲမွာရွိတ့ဲသူေတြကုိ ဘယ္လို 

လုပ္ေပးႏုိင္မွာလဲ။ ဥပမာဆုိရင္ ကြၽန္ေတာ့္မိဘေတြက ဆင္းရဲတယ္။ သူတုိ႔ရ႕ဲ 

ေန႔စဥ္စားဝတ္ေနေရးအတြက္ ႐ုန္းကန္ေနရတယ္။ ဘယ္လုိလုပ္ ကြၽန္ေတာ့္ကုိ 

ေပးႏုိင္မွာလဲ။ သူတုိ႔ကုိယ္တုိင္ေတာင္ ခက္ခက္ခခဲနဲဲ႔ လုပ္ကုိင္ရွာေဖြစားေသာက္ 

ေနရတာ။ အဲဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ့္ကုိလည္း ေထာင္ဝင္စာလာေတြ႕မဲ့သူမရွိဘူး" 

 သူအက်ဥ္းက်သည့္အခ်ိန္တြင္ သူမ်ားေတြလုိ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ရမည္ဟု 

အစက သူေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ေသာ္လည္း ေနာင္တြင္ မေမွ်ာ္လင့္ေတာ့ပါ။ ထုိသို႔ေမွ်ာ္လင္ ့

ေနမည့္အစား သူ႔မိသားစုထံသုိ႔ သူျပန္ေရာက္ႏုိင္ဖို႔ကုိပ ဲေမွ်ာ္လင့္ခဲ့သည္။ သူေထာင္က 

မလြတ္မခ်င္း ေထာင္ထဲတြင္ မိမိကုိယ္ကုိယ္ ႐ုန္းကန္ရမည္ျဖစ္သည္။ 

အျပင္တြင္ေနထုိင္ေသာ ဆင္းရဲေသာမိသားစုမ်ားသည္ အလြန္႐ုန္းကန္ရၿပီး 

ေထာင္ဝင္စာလာေတြ႕ျခင္းသည္ အခက္ခဆံုဲးအရာမ်ားထဲက တစ္ခုျဖစ္သည္ဟု သူက 

ေထာက္ျပခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ရက္စက္ၿပီး စိတ္မခ်မ္းေျမ့ေစသည့္ သံသရာ 

လည္ပတ္ပုံစံလုိမ်ိဳး ဆင္းရမဲြဲေတမႈေၾကာင့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ႏိုင္ၿပီး ေထာင္ဝင္စာ 

လာေတြ႕ျခင္းကုိ ဟန္႔တားျခင္းျဖင့္ ဆင္းရဲဒုကၡကုိ ပုိမိုဆုိးဝါးလာေစေၾကာင္းကုိ 

ေအာက္တြင္ တိတိက်က် ေဖာ္ျပထားသည္ - 

"ကြၽန္ေတာ္ေနထုိင္တ့ဲ စစ္ကုိင္းတုိင္း၊ ကေလးၿမိဳ႕ကေန ေမာ္လၿမိဳင္ေထာင္ကုိ 

ပို႔လုိက္တယ္။ အဲဒီ့မွာ ဘယ္မိသားစုမွ ေထာင္ဝင္စာလာမေတြ႕ဘူး။ ဘာလုိ႔လဲဆုိေတာ့ 

ကြၽန္ေတာ့္အေဖက ဆံုးသြားၿပီ။ အေမက ဆင္းရဲတယ္။" 
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ေထာင္ဝန္ထမ္းတစ္ဦးက သူ၏အျမင္ကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း မွ်ေဝထားသည္ -  

 "ကြၽန္ေတာ့္ေထာင္မွာ ေထာင္ဝင္စာမေတြ႕ရတ့ဲ အက်ဥ္းသားေတြ 

အမ်ားႀကီးရိွတယ္။ သူတို႔ေတြထဲမွာ အမ်ားစုက ဆင္းရဲၾကတယ္။ ေထာင္က 

သူ႔တုိ႔ရ႕ဲသတ္မွတ္ထားတ့ဲ အသံုးစရိတ္ထဲက အစာေကြၽးတယ္။ သူတို႔ကုိ 

ေထာင္ဝင္စာလာေတြ႕ၾကရင္ေတာ့ ပိုေကာင္းတာေပါ့။ အဲဒါဆုိရင္ သူတုိ႔စားခ်င္တာ 

စားႏုိင္ၿပီး လုိအပ္တာဝယ္ႏိုင္တယ္။ ေထာင္ဝင္စာမေတြ႕ရတ့ဲသူေတြကေတာ့ 

သူတုိ႔စားခ်င္တာ မစားရဘူး။" 

ေထာင္ဝင္စာမေတြ႕ရျခင္းသည္ ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ သက္ေရာက္မႈ 

မ်ားရိွႏိုင္သည္။ သင္လံုၿခဳံစြာေနႏုိင္ရန္အတြက္ အစားအေသာက္မရိွျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 

ေငြမရွိျခင္းကုိ ဆုိလုိျခင္းျဖစ္သည္။ မည္သည့္ျပစ္မႈအတြက္ပ ဲ ေထာင္က်သည္ျဖစ္ေစ 

ေငြမရွိေသာ အက်ဥ္းသားမ်ားအတြက္ သံတိုင္မ်ားေနာက္က ဘဝသည္ 

အင္မတန္ခက္ခႏဲိုင္သည္ဟု အၿငိမ္းစားေထာင္ပုိင္တစ္ဦးက ကြၽန္ေတာ္တို႔အား 

ေျပာၾကားခ့ဲသည္။ "အခ်ိဳ႕ေသာ အက်ဥ္းသားေတြက ေက်းလက္ေဒသကလာၿပီး 

မိသားစုေတြနဲ႔ ေထာင္ဝင္စာမေတြ႕ႏုိင္ၾကဘူး။ အေစာင့္ေတြကုိ လာဘ္ထုိးဖို႔ 

ပိုက္ဆံမရွိတ့ဲသူေတြက အ႐ုိက္ခံရတယ္" 

ထုိ႔ေၾကာင့္ ေထာင္ဝင္စာမေတြ႕ရျခင္းသည္ ျပင္းထန္ေသာအက်ိဳးဆက္မ်ားရိွႏုိင္သည္။ 

ေနာက္ဆံုး အေရးပါေသာက႑တြင္ ဤအက်ိဳးဆက္မ်ားအေၾကာင္းကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ 

ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားသည္။ 

 

 

၄။  တန္ဖုိး၊ အက်ိဳးဆက္မ်ားႏွင့္ ေထာင္ဝင္စာလာေတြ႕ျခင္းမရိွသည္ကုိ ရင္ဆုိင္ျခင္း 

"ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ျခင္းက ေထာင္က်ေနေသာ မိသားစုဝင္ေတြကုိ 

႐ုပ္ပုိင္းအရေကာ၊ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာအရေကာ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးလုိ႔ အဲဒါက 

အလြန္အေရးႀကီးတယ္။ အခ်ိဳ႕ေတြက သူတုိ႔ရ႕ဲမိသားစုေတြလာေတြ႕တာမခံရရင္ 

မေနႏုိင္ဘဲ ၾကာၾကာမရွင္သန္ႏိုင္ပ ဲ ေသသြားၾကလိမ့္မယ္" (ဖုန္းျဖင့္စကား 

စျမည္ေျပာခ်ိန္တြင္ ေထာင္ဝန္ထမ္းမွေျပာျခင္း)  

ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ျခင္းသည္ အက်ဥ္းသားမ်ားအတြက္ ႀကီးမားေသာ 

တန္ဖိုးရိွသည္မွာ မလြဧဲကန္ျဖစ္သည္။ အက်ဥ္းက်ျခင္းေဝဒနာကုိ ရင္ဆုိင္ရန္ 

ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ျခင္းက အဓိကအေရးပါသည္ဟု အက်ဥ္းသားမ်ားေျပာၾကားသည့္ 

အခ်က္အလက္မ်ားက ထင္ရွားေစသည္။ အက်ဥ္းသားမ်ားသည္ ခဏေလးပဲျဖစ္ျဖစ္ 

မိသားစုမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခ်င္စိတ္ျပင္းျပၾကသည္။ "အက်ဥ္းသားမ်ားအတြက္ 

ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ျခင္းက အက်ဥ္းေထာင္မွာ မရိွမျဖစ္လုိအပ္တယ္" ဟု 

အက်ဥ္းသားတစ္ဦးက ဆုိသည္။ ေနာက္တစ္ဦးကလည္း "ကြၽန္ေတာ့္မိသားစုက 

ကြၽန္ေတာ့ဆီလာေတြ႕တယ္လုိ႔ ကြၽန္ေတာ္ညတုိင္း အိပ္မက္မက္တယ္" ဟု ေျပာသည္။ 

ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ျခင္းသည္ ကာကြယ္မႈအျပင္ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ 

႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ၊ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ေထာက္ပံ့မႈ ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးအတြက္ 

အေရးပါေသာရင္းျမစ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ႏွစ္မ်ိဳးစလံုး၏ အေရးပါမႈကုိ ေအာက္တြင္ 

ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားသည္ - 

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားၾကားတြင္ လူသိမ်ားေသာ ေဆာင္ပုဒ္တစ္ခုမွာ 

ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္ - 'သတင္းအခ်က္အလက္က ဟင္းေတြ၊ ဟင္းပြေဲတြထက္ 
ပိုအေရးႀကီးတယ္'။ အထူးသျဖင့္ လက္တေလာျဖစ္ပ်က္ေနသည့္ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္မ်ား၏ 

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ားကုိ သိရွိလုိသည့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအတြက္ 

သတင္းအခ်က္အလက္၏ တန္ဖိုးကုိ ဤေဆာင္ပုဒ္က ၫႊန္ျပထားသည္။ 

အျခားလူမ်ားကလည္း ဤသုိ႔ေျပာသည္ -  
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ေထာင္ဝန္ထမ္းတစ္ဦးက သူ၏အျမင္ကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း မွ်ေဝထားသည္ -  

 "ကြၽန္ေတာ့္ေထာင္မွာ ေထာင္ဝင္စာမေတြ႕ရတ့ဲ အက်ဥ္းသားေတြ 

အမ်ားႀကီးရိွတယ္။ သူတို႔ေတြထဲမွာ အမ်ားစုက ဆင္းရဲၾကတယ္။ ေထာင္က 

သူ႔တုိ႔ရ႕ဲသတ္မွတ္ထားတ့ဲ အသံုးစရိတ္ထဲက အစာေကြၽးတယ္။ သူတို႔ကုိ 

ေထာင္ဝင္စာလာေတြ႕ၾကရင္ေတာ့ ပိုေကာင္းတာေပါ့။ အဲဒါဆုိရင္ သူတုိ႔စားခ်င္တာ 

စားႏုိင္ၿပီး လုိအပ္တာဝယ္ႏိုင္တယ္။ ေထာင္ဝင္စာမေတြ႕ရတ့ဲသူေတြကေတာ့ 

သူတုိ႔စားခ်င္တာ မစားရဘူး။" 

ေထာင္ဝင္စာမေတြ႕ရျခင္းသည္ ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ သက္ေရာက္မႈ 

မ်ားရိွႏိုင္သည္။ သင္လံုၿခဳံစြာေနႏုိင္ရန္အတြက္ အစားအေသာက္မရိွျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 

ေငြမရွိျခင္းကုိ ဆုိလုိျခင္းျဖစ္သည္။ မည္သည့္ျပစ္မႈအတြက္ပ ဲ ေထာင္က်သည္ျဖစ္ေစ 

ေငြမရွိေသာ အက်ဥ္းသားမ်ားအတြက္ သံတိုင္မ်ားေနာက္က ဘဝသည္ 

အင္မတန္ခက္ခႏဲိုင္သည္ဟု အၿငိမ္းစားေထာင္ပုိင္တစ္ဦးက ကြၽန္ေတာ္တို႔အား 

ေျပာၾကားခ့ဲသည္။ "အခ်ိဳ႕ေသာ အက်ဥ္းသားေတြက ေက်းလက္ေဒသကလာၿပီး 

မိသားစုေတြနဲ႔ ေထာင္ဝင္စာမေတြ႕ႏုိင္ၾကဘူး။ အေစာင့္ေတြကုိ လာဘ္ထုိးဖို႔ 

ပိုက္ဆံမရွိတ့ဲသူေတြက အ႐ုိက္ခံရတယ္" 

ထုိ႔ေၾကာင့္ ေထာင္ဝင္စာမေတြ႕ရျခင္းသည္ ျပင္းထန္ေသာအက်ိဳးဆက္မ်ားရိွႏုိင္သည္။ 

ေနာက္ဆံုး အေရးပါေသာက႑တြင္ ဤအက်ိဳးဆက္မ်ားအေၾကာင္းကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ 

ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားသည္။ 

 

 

၄။  တန္ဖုိး၊ အက်ိဳးဆက္မ်ားႏွင့္ ေထာင္ဝင္စာလာေတြ႕ျခင္းမရိွသည္ကုိ ရင္ဆုိင္ျခင္း 

"ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ျခင္းက ေထာင္က်ေနေသာ မိသားစုဝင္ေတြကုိ 

႐ုပ္ပုိင္းအရေကာ၊ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာအရေကာ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးလုိ႔ အဲဒါက 

အလြန္အေရးႀကီးတယ္။ အခ်ိဳ႕ေတြက သူတုိ႔ရ႕ဲမိသားစုေတြလာေတြ႕တာမခံရရင္ 

မေနႏုိင္ဘဲ ၾကာၾကာမရွင္သန္ႏိုင္ပ ဲ ေသသြားၾကလိမ့္မယ္" (ဖုန္းျဖင့္စကား 

စျမည္ေျပာခ်ိန္တြင္ ေထာင္ဝန္ထမ္းမွေျပာျခင္း)  

ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ျခင္းသည္ အက်ဥ္းသားမ်ားအတြက္ ႀကီးမားေသာ 

တန္ဖိုးရိွသည္မွာ မလြဧဲကန္ျဖစ္သည္။ အက်ဥ္းက်ျခင္းေဝဒနာကုိ ရင္ဆုိင္ရန္ 

ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ျခင္းက အဓိကအေရးပါသည္ဟု အက်ဥ္းသားမ်ားေျပာၾကားသည့္ 

အခ်က္အလက္မ်ားက ထင္ရွားေစသည္။ အက်ဥ္းသားမ်ားသည္ ခဏေလးပဲျဖစ္ျဖစ္ 

မိသားစုမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခ်င္စိတ္ျပင္းျပၾကသည္။ "အက်ဥ္းသားမ်ားအတြက္ 

ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ျခင္းက အက်ဥ္းေထာင္မွာ မရိွမျဖစ္လုိအပ္တယ္" ဟု 

အက်ဥ္းသားတစ္ဦးက ဆုိသည္။ ေနာက္တစ္ဦးကလည္း "ကြၽန္ေတာ့္မိသားစုက 

ကြၽန္ေတာ့ဆီလာေတြ႕တယ္လုိ႔ ကြၽန္ေတာ္ညတုိင္း အိပ္မက္မက္တယ္" ဟု ေျပာသည္။ 

ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ျခင္းသည္ ကာကြယ္မႈအျပင္ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ 

႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ၊ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ေထာက္ပံ့မႈ ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးအတြက္ 

အေရးပါေသာရင္းျမစ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ႏွစ္မ်ိဳးစလံုး၏ အေရးပါမႈကုိ ေအာက္တြင္ 

ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားသည္ - 

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားၾကားတြင္ လူသိမ်ားေသာ ေဆာင္ပုဒ္တစ္ခုမွာ 

ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္ - 'သတင္းအခ်က္အလက္က ဟင္းေတြ၊ ဟင္းပြေဲတြထက္ 
ပိုအေရးႀကီးတယ္'။ အထူးသျဖင့္ လက္တေလာျဖစ္ပ်က္ေနသည့္ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္မ်ား၏ 

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ားကုိ သိရွိလုိသည့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအတြက္ 

သတင္းအခ်က္အလက္၏ တန္ဖိုးကုိ ဤေဆာင္ပုဒ္က ၫႊန္ျပထားသည္။ 

အျခားလူမ်ားကလည္း ဤသုိ႔ေျပာသည္ -  
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"သတင္းက ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အတြက္ အင္မတန္ကုိ အေရးပါတယ္။ 

ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကို မိသြားရင္ ၆လၾကာ တုိက္ပိတ္ၿပီး ျပစ္ဒဏ္ေပးခံရမွာကုိ သိရက္နဲ႔ 

အျပင္က သတင္းေတြကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ရတ့ဲနည္းန႔ဲ သိရဖုိ႔ ႀကိဳးစားခ့ဲၾကတယ္။" 

အက်ဥ္းသားမ်ားသည္ သတင္းအတြက္ ၎တုိ႔အား ေထာင္ဝင္စာ 

လာေတြ႕သူေတြကုိ မည္သုိ႔ အားကုိးၾကသနည္းဆုိသည္ကုိ ေထာင္ဝန္ထမ္းက ဤသို႔ 

ေျပာျပသည္ -  

"အရင္ႏွစ္ေတြက အက်ဥ္းက်ေနတ့ဲ အက်ဥ္းသားေတြကုိ သတင္းစာဖတ္ခြင့္၊ 

တီဗြီၾကည့္ခြင့္၊ သတင္းနားေထာင္ခြင့္ ပိတ္ပင္ထားၿပီး အျပင္နဲ႔ အဆက္ျပတ္ 

ေနေအာင္ထားၾကတယ္။ အက်ဥ္းသားေတြက သူတုိ႔ဆီ ေထာင္ဝင္စာလာေတြ႕သူရွိမွ 

သတင္းရၾကတယ္" 

(ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးျခင္းကုိ တားျမစ္ထားသည္မွာ ထံုးစံျဖစ္ေသာ္လည္း) 

အက်ဥ္းသားမ်ားသည္ ၎တုိ႔ကုိ ေထာင္ဝင္စာလာေတြ႕သူထံမွ သတင္းၾကား 

ရမည့္အခ်ိန္ကို တမ္းတေနၾကသည္။  

တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ေထာင္ျပင္ပတြင္ရွိေသာ ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနေၾကာင့္ 

ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ျခင္းကုိ ဆုိင္းငံ့ထားတတ္သည္။ အက်ဥ္းသားမ်ား မွ်ေဝသည့္ 

အျပင္ေလာကက သတင္းအခ်က္အလက္သည္ မွန္၊ မမွန္ကုိ ၎တုိ႔ရရွိထားသည့္ 

ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ခြင့္ျဖင့္ အေလာင္းအစားလုပ္ရန္ ဝန္ထမ္းက စိန္ေခၚခ့ဲသည့္ 

ျဖစ္စဥ္ကုိလည္း ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ၾကားသိခဲ့ရသည္။ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ခြင့္ကုိ 

အေလာင္းအစားလုပ္ရန္ ေငြေၾကးလုိမ်ိဳး ေျပာင္းလဲျခင္းသည္ ေထာင္ဝင္စာ 

ေတြ႕ျခင္းအေပၚ အက်ဥ္းသားမ်ားထားရိွသည့္တန္ဖုိးကုိ ကုိး႐ိုးကားရားႏုိင္ေသာပံုစံျဖင့္ 

အရိပ္အႁမြက္ျပျခင္းျဖစ္သည္။ 

 ေထာင္ဝင္စာမေတြ႕ရေသာ အက်ဥ္းသားမ်ားသည္ ေထာင္ထဲတြင္ 

အျခားသူမ်ားထက္ အားနည္းခ်က္ပိုရွိၿပီး ပုိမို႐ုန္းကန္ရသည္။ ေထာင္ဝင္စာ 

မေတြ႕ရျခင္းသည္ အက်ဥ္းသားအတြက္ ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ 

အက်ိဳးဆက္မ်ားရိွႏိုင္သည္။ အစားအေသာက္ မလံုေလာက္ျခင္း၊ လံုေလာက္ေသာ 

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမရွိျခင္း၊ မက်န္းမာျခင္း၊ ေရာဂါကူးစက္ရန္ လြယ္ကူျခင္း၊ 

အားနည္းျခင္း၊ ေရာဂါပုိးဝင္ျခင္းႏွင့္ ေသဆံုးျခင္းေၾကာင့္ အက်ဥ္းသားမ်ားတြင္ 

ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထျဖစ္ေသာ ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ားသည္ ေထာင္ဝင္စာ 

ေတြ႕ျခင္းအားျဖင့္ ပုိမိုသက္သာလာေစႏုိင္သည္။ ေထာင္ဝင္စာမေတြ႕ရပါက 

ပိုမိုဆုိးဝါးလာသည္။ အထီးက်န္ျခင္းႏွင့္ မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္ အဆက္အသြယ္ 

မရွိျခင္းေၾကာင့္ စိတ္ဓာတ္က်ျခင္း၊ စိတ္ပ်က္ျခင္း၊ ဝမ္းနည္းျခင္းႏွင့္ အားကုိးရာ 

မဲ့ျဖစ္ျခင္းစသည့္ ခံစားခ်က္မ်ား ျဖစ္ေစေသာေၾကာင့္ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ေဝဒနာမ်ားလည္း 

ပိုမိုဆုိးဝါးလာႏုိင္သည္။ 

ေအာက္ျမန္မာျပည္က အက်ဥ္းေထာင္တစ္ခုသုိ႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ခံရသည့္ အထက္ 

ျမန္မာျပည္မွ အက်ဥ္းသားက သူေထာင္က်ေနစဥ္အေတာအတြင္း ေထာင္ဝင္စာ 

မေတြ႕ရသည့္ အေျခအေနအေၾကာင္းကုိ ေျပာျပခ့ဲသည္။ 

"ေထာင္ဝင္စာလာေတြ႕တ့ဲအခ်ိန္မွာ အျခားလူေတြက မိသားစုနဲ႔ေတြ႕ဆံုၿပီး 

ေပ်ာ္ေပ်ာ္႐ႊင္႐ႊင္နဲ႔ ျပန္လာၾကတဲ့အခ်ိန္မွာ သူတုိ႔အိပ္တဲ့အခန္းထဲ ျပန္မေရာက္မခ်င္း 

သူတုိ႔မ်က္ႏွာေတြက ၿပဳံးေနၾကတယ္။ ကြၽန္ေတာ္လည္း သူတုိ႔လို ေထာင္ဝင္စာ 

ေတြ႕ခ်င္တာေပါ့။ အျပင္မွာေနတ့ဲ ကြၽန္ေတာ့္အေမနဲ႔ ကြၽန္ေတာ့မိသားစုအေၾကာင္းကုိ 

ကြၽန္ေတာ္အၿမဲတမ္း ေတြးေနတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ ဝမ္းနည္းတယ္။ ဒီမွာက 

အစားအေသာက္မေကာင္းဘူး။ ဒါေပမဲ့ ကြၽန္ေတာ့မိသားစုကို ေတြ႕ရတဲ့အခ်ိန္၊ 

သူတုိ႔မ်က္ႏွာေတြကို ျမင္ရတ့ဲအခ်ိန္မွာ ကြၽန္ေတာ္ေပ်ာ္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္ 
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"သတင္းက ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အတြက္ အင္မတန္ကုိ အေရးပါတယ္။ 

ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကို မိသြားရင္ ၆လၾကာ တုိက္ပိတ္ၿပီး ျပစ္ဒဏ္ေပးခံရမွာကုိ သိရက္နဲ႔ 

အျပင္က သတင္းေတြကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ရတ့ဲနည္းန႔ဲ သိရဖုိ႔ ႀကိဳးစားခ့ဲၾကတယ္။" 

အက်ဥ္းသားမ်ားသည္ သတင္းအတြက္ ၎တုိ႔အား ေထာင္ဝင္စာ 

လာေတြ႕သူေတြကုိ မည္သုိ႔ အားကုိးၾကသနည္းဆုိသည္ကုိ ေထာင္ဝန္ထမ္းက ဤသို႔ 

ေျပာျပသည္ -  

"အရင္ႏွစ္ေတြက အက်ဥ္းက်ေနတ့ဲ အက်ဥ္းသားေတြကုိ သတင္းစာဖတ္ခြင့္၊ 

တီဗြီၾကည့္ခြင့္၊ သတင္းနားေထာင္ခြင့္ ပိတ္ပင္ထားၿပီး အျပင္နဲ႔ အဆက္ျပတ္ 

ေနေအာင္ထားၾကတယ္။ အက်ဥ္းသားေတြက သူတုိ႔ဆီ ေထာင္ဝင္စာလာေတြ႕သူရွိမွ 

သတင္းရၾကတယ္" 

(ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးျခင္းကုိ တားျမစ္ထားသည္မွာ ထံုးစံျဖစ္ေသာ္လည္း) 

အက်ဥ္းသားမ်ားသည္ ၎တုိ႔ကုိ ေထာင္ဝင္စာလာေတြ႕သူထံမွ သတင္းၾကား 

ရမည့္အခ်ိန္ကို တမ္းတေနၾကသည္။  

တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ေထာင္ျပင္ပတြင္ရွိေသာ ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနေၾကာင့္ 

ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ျခင္းကုိ ဆုိင္းငံ့ထားတတ္သည္။ အက်ဥ္းသားမ်ား မွ်ေဝသည့္ 

အျပင္ေလာကက သတင္းအခ်က္အလက္သည္ မွန္၊ မမွန္ကုိ ၎တုိ႔ရရွိထားသည့္ 

ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ခြင့္ျဖင့္ အေလာင္းအစားလုပ္ရန္ ဝန္ထမ္းက စိန္ေခၚခ့ဲသည့္ 

ျဖစ္စဥ္ကုိလည္း ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ၾကားသိခဲ့ရသည္။ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ခြင့္ကုိ 

အေလာင္းအစားလုပ္ရန္ ေငြေၾကးလုိမ်ိဳး ေျပာင္းလဲျခင္းသည္ ေထာင္ဝင္စာ 

ေတြ႕ျခင္းအေပၚ အက်ဥ္းသားမ်ားထားရိွသည့္တန္ဖုိးကုိ ကုိး႐ိုးကားရားႏုိင္ေသာပံုစံျဖင့္ 

အရိပ္အႁမြက္ျပျခင္းျဖစ္သည္။ 

 ေထာင္ဝင္စာမေတြ႕ရေသာ အက်ဥ္းသားမ်ားသည္ ေထာင္ထဲတြင္ 

အျခားသူမ်ားထက္ အားနည္းခ်က္ပိုရွိၿပီး ပုိမို႐ုန္းကန္ရသည္။ ေထာင္ဝင္စာ 

မေတြ႕ရျခင္းသည္ အက်ဥ္းသားအတြက္ ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ 

အက်ိဳးဆက္မ်ားရိွႏိုင္သည္။ အစားအေသာက္ မလံုေလာက္ျခင္း၊ လံုေလာက္ေသာ 

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမရွိျခင္း၊ မက်န္းမာျခင္း၊ ေရာဂါကူးစက္ရန္ လြယ္ကူျခင္း၊ 

အားနည္းျခင္း၊ ေရာဂါပုိးဝင္ျခင္းႏွင့္ ေသဆံုးျခင္းေၾကာင့္ အက်ဥ္းသားမ်ားတြင္ 

ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထျဖစ္ေသာ ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ားသည္ ေထာင္ဝင္စာ 

ေတြ႕ျခင္းအားျဖင့္ ပုိမိုသက္သာလာေစႏုိင္သည္။ ေထာင္ဝင္စာမေတြ႕ရပါက 

ပိုမိုဆုိးဝါးလာသည္။ အထီးက်န္ျခင္းႏွင့္ မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္ အဆက္အသြယ္ 

မရွိျခင္းေၾကာင့္ စိတ္ဓာတ္က်ျခင္း၊ စိတ္ပ်က္ျခင္း၊ ဝမ္းနည္းျခင္းႏွင့္ အားကုိးရာ 

မဲ့ျဖစ္ျခင္းစသည့္ ခံစားခ်က္မ်ား ျဖစ္ေစေသာေၾကာင့္ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ေဝဒနာမ်ားလည္း 

ပိုမိုဆုိးဝါးလာႏုိင္သည္။ 

ေအာက္ျမန္မာျပည္က အက်ဥ္းေထာင္တစ္ခုသုိ႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ခံရသည့္ အထက္ 

ျမန္မာျပည္မွ အက်ဥ္းသားက သူေထာင္က်ေနစဥ္အေတာအတြင္း ေထာင္ဝင္စာ 

မေတြ႕ရသည့္ အေျခအေနအေၾကာင္းကုိ ေျပာျပခ့ဲသည္။ 

"ေထာင္ဝင္စာလာေတြ႕တ့ဲအခ်ိန္မွာ အျခားလူေတြက မိသားစုနဲ႔ေတြ႕ဆံုၿပီး 

ေပ်ာ္ေပ်ာ္႐ႊင္႐ႊင္နဲ႔ ျပန္လာၾကတဲ့အခ်ိန္မွာ သူတုိ႔အိပ္တဲ့အခန္းထဲ ျပန္မေရာက္မခ်င္း 

သူတုိ႔မ်က္ႏွာေတြက ၿပဳံးေနၾကတယ္။ ကြၽန္ေတာ္လည္း သူတုိ႔လို ေထာင္ဝင္စာ 

ေတြ႕ခ်င္တာေပါ့။ အျပင္မွာေနတ့ဲ ကြၽန္ေတာ့္အေမနဲ႔ ကြၽန္ေတာ့မိသားစုအေၾကာင္းကုိ 

ကြၽန္ေတာ္အၿမဲတမ္း ေတြးေနတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ ဝမ္းနည္းတယ္။ ဒီမွာက 

အစားအေသာက္မေကာင္းဘူး။ ဒါေပမဲ့ ကြၽန္ေတာ့မိသားစုကို ေတြ႕ရတဲ့အခ်ိန္၊ 

သူတုိ႔မ်က္ႏွာေတြကို ျမင္ရတ့ဲအခ်ိန္မွာ ကြၽန္ေတာ္ေပ်ာ္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္ 
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ေထာင္ဝင္စာမေတြ႕ရသည့္ လူငယ္တစ္ဦး မိမိကိုယ္ကုိယ္ သတ္ေသဖုိ႔ 

ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည့္အေၾကာင္းကုိ အျခားအက်ဥ္းသားတစ္ဦးက ေျပာျပခ့ဲသည္။ 

"ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က အေပၚထပ္မွာ အတူေနတာ။ သူက အထက္တန္းအလႊာက။ 

ေထာင္ထဲမွာ တစ္ပတ္ေလာက္ေနၿပီး ေထာင္ဝင္စာမေတြ႕ရတ့ဲအခါ သူဘယ္လုိ 

ခံစားေနသလဲေတာ့ ကြၽန္ေတာ္မသိဘူး။ သူက ျပႆနာေကာင္။ တစ္ရက္မွာ 

သူ႔လံုခ်ည္ကုိ လည္ပင္းမွာပတ္ၿပီး သံတိုင္မွာ ႀကိဳးနဲ႔ခ်ည္လုိက္တယ္။ 

မေသလုိ႔ေတာ္ေသးတယ္။" 

  ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ရေသာ အက်ဥ္းသားမ်ားသည္ အားတက္ေစၿပီး 

လုိအပ္သည့္အခါတြင္ အကူအညီမ်ား ေတာင္းဆုိႏိုင္သည္။ ေထာင္ဝင္စာ 

မေတြ႕ရသူမ်ားသည္ အားကုိးရာမဲ့ျဖစ္သည္ဟု ခံစားရေစႏုိင္သည္။ အျခားသူမ်ား 

ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ရျခင္းသည္ ၎အတြက္ အက်ိဳးရွိေသာ္လည္း ေထာင္ဝင္စာ 

ေတြ႕ရသူမ်ားကုိ မနာလုိျဖစ္မိေၾကာင္း အက်ဥ္းသားေဟာင္းတစ္ဦးက ထုတ္ေဖာ္ 

ေျပာၾကားခ့ဲသည္ -  

"အျခားအက်ဥ္းသားေတြကုိ ေထာင္ဝင္စာလာေတြ႕တာေကာင္းပါတယ္။ 

ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာရရင္ ကြၽန္ေတာ့္ရဲ႕ အက်ဥ္းက်ေဖာ္က်ဖက္ေတြ ေထာင္ဝင္စာ 

လာေတြ႕ခံရရင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေဝမွ်လုိ႔ရတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူတုိ႔ၾကေတာ့ 

ေထာင္ဝင္စာလာေတြ႕ၾကၿပီး ကြၽန္ေတာ့္ကုိေတာ့ လာမေတြ႕ၾကေတာ့ စိတ္ထဲမွာေတာ့ 

မနာလုိျဖစ္မိတယ္။ သူတုိ႔ေပၚ မေကာင္းျမင္တ့ဲစိတ္နဲ႔ မနာလုိျဖစ္တာေတာ့မဟုတ္ဘူး။ 

ဒါေပမ့ဲ သူတုိ႔လိုမ်ိဳး ကြၽန္ေတာ္လည္းျဖစ္ခ်င္တယ္။" 

ေထာင္ဝင္စာမေတြ႕ရျခင္း၏ ဆုိးက်ိဳးႏွင့္ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ျခင္း၏ 

ေကာင္းက်ိဳးမ်ားကုိ အက်ဥ္းသူတစ္ဦးက ခြျဲခားေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။ 

"ကြၽန္မရ႕ဲအေနာက္မွာ အသက္ ၇၀ေက်ာ္ မိန္းမတစ္ေယာက္ရွိတယ္။ 

သူေထာင္စက်တ့ဲအခ်ိန္က ေထာင္ဝင္စာလာေတြ႕ၾကတယ္။ ေနာက္ေတာ့ လာမေတြ႕ 

ၾကတဲ့အခါမွာ သူက သုန္မႈန္လာၿပီး ဘယ္သူနဲ႔မွ စကားမေျပာေတာ့ဘူး။ ၿပီးရင္ 

အိပ္ယာထဲမွာ လဲွေနတယ္။ အက်ဥ္းေထာင္ဝန္ထမ္းေတြက သူ႔ကုိေဆးကုေပးေပမ့ဲ 

မသက္သာလာဘူး။ အက်ဥ္းေထာင္က သူ႔အိမ္ကုိ ဆက္သြယ္လုိက္လို႔ သူ႔မိသားစုက 

သူ႔ကုိ လာလည္းေတြ႕ေရာ အိပ္ယာကထၿပီး ျပန္ေကာင္းလာေရာ" 

အက်ဥ္းသားမ်ားသည္ လုိအပ္ပါက အေထာက္အပ့ံပစၥည္းမ်ား အခ်င္းခ်င္း 

မွ်ေဝၾကေသာ္လည္း ထုိသို႔ မညီမွ်ေသာအေျခအေနမ်ားသည္ အေထာက္အပံ့ပစၥည္း 

ရွားပါးသည့္အခါမ်ိဳးတြင္ အက်ဥ္းသားမ်ားၾကား တြင္ တင္းမာမႈမ်ားလည္း ျဖစ္ေစ 

ႏိုင္သည္ကုိ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားက ထုတ္ေဖာ္ျပသခ့ဲသည္။  ၎၏မိသားစုဝင္သည္ 

အျခားလူမ်ားႏွင့္ မွ်ေဝမည္ကုိ သိေသာေၾကာင့္ ၎လုိအပ္သည္ထက္ 

အစားအေသာက္မ်ား ပုိသယ္သြားခ့ဲသည့္အေၾကာင္းကုိ မိသားစုဝင္တစ္ဦးက ျပန္လည္ 

ေျပာျပခ့ဲသည္။ 

ေထာင္ဝင္စာမေတြ႕ရေသာ အက်ဥ္းသားမ်ား ႀကဳံေတြ႕ရသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ 

အာဏာပုိင္မ်ား ရင္ဆုိင္ေစေအာင္ ၎တုိ႔ျပဳလုပ္သည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ သတိထား 

မိေၾကာင္း အခ်ိဳ႕ေသာ ေထာင္ဝန္ထမ္းမ်ားက ေျပာျပၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ 

ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ေထာင္ဝင္စာမေတြ႕ရေသာ အက်ဥ္းသားမ်ားကုိ ကူညီရန္ 

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိ လုိသလုိဆြဆဲန္႔ၾကသည္။ အက်ဥ္းေထာင္ဝန္ထမ္းေဟာင္း 

တစ္ဦး၏ ရွည္လ်ားေသာ ဤထြက္ဆုိခ်က္တြင္ ထုိအျမင္ရႈေထာင့္မ်ား ပါဝင္သည္ -  

"ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ျခင္းက အက်ဥ္းသားတုိင္းအတြက္ အလြန္အေရးပါတယ္... 

မိသားစုန႔ဲေတြ႕ရတ့ဲ အက်ဥ္းသားေတြက ယဥ္ေက်းတ့ဲဟန္အမူအရာရိွတယ္။ ဧည့္သည္ 

မေတြ႕ရတ့ဲ အက်ဥ္းသားေတြက ႐ုိင္းပံုေပါက္တယ္။ ကြၽန္ေတာ့္ရဲ႕ ကုိယ္ပိုင္ 

အေတြ႕အႀကဳံအရ သူတုိ႔ေတြရဲ႕ ျပဳမူလုပ္ေဆာင္ပုံေတြက ဆုိးသြမ္းၿပီး 
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ေထာင္ဝင္စာမေတြ႕ရသည့္ လူငယ္တစ္ဦး မိမိကိုယ္ကုိယ္ သတ္ေသဖုိ႔ 

ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည့္အေၾကာင္းကုိ အျခားအက်ဥ္းသားတစ္ဦးက ေျပာျပခ့ဲသည္။ 

"ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က အေပၚထပ္မွာ အတူေနတာ။ သူက အထက္တန္းအလႊာက။ 

ေထာင္ထဲမွာ တစ္ပတ္ေလာက္ေနၿပီး ေထာင္ဝင္စာမေတြ႕ရတ့ဲအခါ သူဘယ္လုိ 

ခံစားေနသလဲေတာ့ ကြၽန္ေတာ္မသိဘူး။ သူက ျပႆနာေကာင္။ တစ္ရက္မွာ 

သူ႔လံုခ်ည္ကုိ လည္ပင္းမွာပတ္ၿပီး သံတိုင္မွာ ႀကိဳးနဲ႔ခ်ည္လုိက္တယ္။ 

မေသလုိ႔ေတာ္ေသးတယ္။" 

  ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ရေသာ အက်ဥ္းသားမ်ားသည္ အားတက္ေစၿပီး 

လုိအပ္သည့္အခါတြင္ အကူအညီမ်ား ေတာင္းဆုိႏိုင္သည္။ ေထာင္ဝင္စာ 

မေတြ႕ရသူမ်ားသည္ အားကုိးရာမဲ့ျဖစ္သည္ဟု ခံစားရေစႏုိင္သည္။ အျခားသူမ်ား 

ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ရျခင္းသည္ ၎အတြက္ အက်ိဳးရွိေသာ္လည္း ေထာင္ဝင္စာ 

ေတြ႕ရသူမ်ားကုိ မနာလုိျဖစ္မိေၾကာင္း အက်ဥ္းသားေဟာင္းတစ္ဦးက ထုတ္ေဖာ္ 

ေျပာၾကားခ့ဲသည္ -  

"အျခားအက်ဥ္းသားေတြကုိ ေထာင္ဝင္စာလာေတြ႕တာေကာင္းပါတယ္။ 

ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာရရင္ ကြၽန္ေတာ့္ရဲ႕ အက်ဥ္းက်ေဖာ္က်ဖက္ေတြ ေထာင္ဝင္စာ 

လာေတြ႕ခံရရင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေဝမွ်လုိ႔ရတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူတုိ႔ၾကေတာ့ 

ေထာင္ဝင္စာလာေတြ႕ၾကၿပီး ကြၽန္ေတာ့္ကုိေတာ့ လာမေတြ႕ၾကေတာ့ စိတ္ထဲမွာေတာ့ 

မနာလုိျဖစ္မိတယ္။ သူတုိ႔ေပၚ မေကာင္းျမင္တ့ဲစိတ္နဲ႔ မနာလုိျဖစ္တာေတာ့မဟုတ္ဘူး။ 

ဒါေပမ့ဲ သူတုိ႔လိုမ်ိဳး ကြၽန္ေတာ္လည္းျဖစ္ခ်င္တယ္။" 

ေထာင္ဝင္စာမေတြ႕ရျခင္း၏ ဆုိးက်ိဳးႏွင့္ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ျခင္း၏ 

ေကာင္းက်ိဳးမ်ားကုိ အက်ဥ္းသူတစ္ဦးက ခြျဲခားေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။ 

"ကြၽန္မရ႕ဲအေနာက္မွာ အသက္ ၇၀ေက်ာ္ မိန္းမတစ္ေယာက္ရွိတယ္။ 

သူေထာင္စက်တ့ဲအခ်ိန္က ေထာင္ဝင္စာလာေတြ႕ၾကတယ္။ ေနာက္ေတာ့ လာမေတြ႕ 

ၾကတဲ့အခါမွာ သူက သုန္မႈန္လာၿပီး ဘယ္သူနဲ႔မွ စကားမေျပာေတာ့ဘူး။ ၿပီးရင္ 

အိပ္ယာထဲမွာ လဲွေနတယ္။ အက်ဥ္းေထာင္ဝန္ထမ္းေတြက သူ႔ကုိေဆးကုေပးေပမ့ဲ 

မသက္သာလာဘူး။ အက်ဥ္းေထာင္က သူ႔အိမ္ကုိ ဆက္သြယ္လုိက္လို႔ သူ႔မိသားစုက 

သူ႔ကုိ လာလည္းေတြ႕ေရာ အိပ္ယာကထၿပီး ျပန္ေကာင္းလာေရာ" 

အက်ဥ္းသားမ်ားသည္ လုိအပ္ပါက အေထာက္အပ့ံပစၥည္းမ်ား အခ်င္းခ်င္း 

မွ်ေဝၾကေသာ္လည္း ထုိသို႔ မညီမွ်ေသာအေျခအေနမ်ားသည္ အေထာက္အပံ့ပစၥည္း 

ရွားပါးသည့္အခါမ်ိဳးတြင္ အက်ဥ္းသားမ်ားၾကား တြင္ တင္းမာမႈမ်ားလည္း ျဖစ္ေစ 

ႏိုင္သည္ကုိ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားက ထုတ္ေဖာ္ျပသခ့ဲသည္။  ၎၏မိသားစုဝင္သည္ 

အျခားလူမ်ားႏွင့္ မွ်ေဝမည္ကုိ သိေသာေၾကာင့္ ၎လုိအပ္သည္ထက္ 

အစားအေသာက္မ်ား ပုိသယ္သြားခ့ဲသည့္အေၾကာင္းကုိ မိသားစုဝင္တစ္ဦးက ျပန္လည္ 

ေျပာျပခ့ဲသည္။ 

ေထာင္ဝင္စာမေတြ႕ရေသာ အက်ဥ္းသားမ်ား ႀကဳံေတြ႕ရသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ 

အာဏာပုိင္မ်ား ရင္ဆုိင္ေစေအာင္ ၎တုိ႔ျပဳလုပ္သည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ သတိထား 

မိေၾကာင္း အခ်ိဳ႕ေသာ ေထာင္ဝန္ထမ္းမ်ားက ေျပာျပၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ 

ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ေထာင္ဝင္စာမေတြ႕ရေသာ အက်ဥ္းသားမ်ားကုိ ကူညီရန္ 

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိ လုိသလုိဆြဆဲန္႔ၾကသည္။ အက်ဥ္းေထာင္ဝန္ထမ္းေဟာင္း 

တစ္ဦး၏ ရွည္လ်ားေသာ ဤထြက္ဆုိခ်က္တြင္ ထုိအျမင္ရႈေထာင့္မ်ား ပါဝင္သည္ -  

"ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ျခင္းက အက်ဥ္းသားတုိင္းအတြက္ အလြန္အေရးပါတယ္... 

မိသားစုနဲ႔ေတြ႕ရတ့ဲ အက်ဥ္းသားေတြက ယဥ္ေက်းတ့ဲဟန္အမူအရာရိွတယ္။ ဧည့္သည္ 

မေတြ႕ရတ့ဲ အက်ဥ္းသားေတြက ႐ုိင္းပံုေပါက္တယ္။ ကြၽန္ေတာ့္ရဲ႕ ကုိယ္ပိုင္ 

အေတြ႕အႀကဳံအရ သူတုိ႔ေတြရဲ႕ ျပဳမူလုပ္ေဆာင္ပုံေတြက ဆုိးသြမ္းၿပီး 
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ထိန္းရခက္တယ္။ ေထာင္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြကုိ ခ်ိဳးေဖာက္တာလုိမ်ိဳး 

မေကာင္းတာအၿမလုဲပ္တယ္။ ဝန္ထမ္းေတြကုိ ပမာမခန္႔လုပ္တယ္။ အဲဒီ့အက်ဥ္းသား 

ေတြကို ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ဂ႐ုစိုက္ရတယ္။ သူတုိ႔ကုိ လာေတြ႕မယ့္ မိသားစုဝင္မရွိေတာ့ 

သူတုိ႔ကို ေထာက္ပံ့ေပးႏုိင္မယ့္ ဘယ္အလုပ္မဆုိ သူတုိ႔လုပ္ႏုိင္တဲ့အလုပ္ေတြကုိ 

ကြၽန္ေတာ္တုိ႔စဥ္းစားရတယ္။ ၿခံမွာသူတုိ႔အလုပ္လုပ္ရင္ ၿခံထဲက ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္ေတြ 

ကုိ ေရာင္းၿပီး စီးကရက္နဲ႔ ေကာ္ဖီမစ္ဝယ္ဖို႔အတြက္ သူတုိ႔ပိုက္ဆံရႏုိင္တယ္။ သူတုိ႔ 

ပိုက္ဆံမရရင္လည္း ဟင္းခ်က္စားဖုိ႔ တစ္ခုခုရလိမ့္မယ္။ ဧည့္သည္မေတြ႕ရလည္း 

သူတုိ႔က ဒီမွာအလုပ္လုပ္ရမွာပေဲလ။ ရိကၡာေတြကုိ ေရာင္းတဲ့သူထံ တစ္ပတ္တစ္ခါ 

သူတုိ႔သယ္သြားရၿပီး အဲဒီလုိမလုပ္ဖို႔ ျငင္းလုိ႔မရဘူး။ ရိကၡာေတြကုိ သယ္သြားၿပီး 

တဲ့အခါမွာ က်န္တ့ဲအစားအေသာက္ေတြကုိ သူတုိ႔ေရာင္းတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒါကုိ 

တရားဝင္ခြင့္မျပဳထားဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က မိသားစုလိုျဖစ္ေနလုိ႔ ကြၽန္ေတာ္ခြင့္ျပဳထား 

တာ။" 

ေထာင္ဝင္စာမေတြ႕ရျခင္းေၾကာင့္ အလုပ္စခန္းမ်ားတြင္ အလုပ္ပိုလုပ္ရ 

ႏိုင္သည္။ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ရေသာ အက်ဥ္းသားမ်ားသည္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားႏွင့္ 

အလုပ္စခန္းမ်ားတြင္ ေငြေၾကးလုိမ်ိဳး အသံုးခ်လုိ႔ရသည့္ ေကာ္ဖီမစ္မ်ား ရႏုိင္သည္။ 

အလုပ္စခန္းမ်ားတြင္ ေကာ္ဖီမစ္ရွိေသာ အက်ဥ္းသားမ်ားသည္ သူတုိ႔၏အလုပ္ကုိ 

အျခားအက်ဥ္းသားမ်ား လုပ္ခိုင္းရန္ ေကာ္ဖီမစ္ျဖင့္ ေပးေခ်ႏုိင္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ 

ေထာင္ဝင္စာမေတြ႕ရေသာ အက်ဥ္းသားမ်ားသည္ အလုပ္ပိုလုပ္ရန္ အတင္းအက်ပ္ 

ခိုင္းေစခံရႏုိင္သည္ဟု ဆုိႏုိင္သည္။ 

ေမးျမန္းခံရသူတစ္ဦးသည္ အက်ဥ္းသားမ်ား ေက်ာက္သယ္ရသည့္ 

အလုပ္စခန္းတြင္ သူ႔အေမ၏ အေတြ႕အႀကဳံကုိ မွ်ေဝခဲ့သည္။ "အလုပ္က အရမ္းကုိ 

ပင္ပန္းတယ္။ အဲဒီေတာ့ မသယ္ႏိုင္တဲ့လူေတြက သူတုိ႔ကုိယ္စား ေက်ာက္သယ္ေပးတ့ဲ 

သူေတြကုိ ေကာ္ဖီမစ္ေပးတယ္။ ႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္ ေထာင္ဝင္စာမေတြ႕ရသူေတြက 

ေက်ာက္သယ္ေပးတယ္....အက်ဥ္းသားအခ်ိဳ႕က သူတို႔မိသားစုမသိဘဲ ေထာင္ေျပာင္း 

ခံရတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ သူတုိ႔က အျပင္ကေန ဘာအေထာက္အပ့ံမွမရၾကဘူး။ 

ေကာ္ဖီမစ္ရဖို႔ ေက်ာက္သယ္ရတယ္။" 

ေထာင္ဝင္စာမေတြ႕ရျခင္းသည္ ႏွိပ္စက္ခံရမႈရွိျခင္းႏွင့္ တူညီႏုိင္သည္။ 

အနည္းဆံုးေတာ့ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ျခင္းသည္ ႏိွပ္စက္ခံရႏိုင္ေျခ ေလ်ာ့ပါးေစရန္ 

နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္ၾကသည္။ သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုမႈႏွင့္ အဆက္ 

အသြယ္မရွိသည့္အခါတြင္ အကာအကြယ္မရိွသည့္ အတြက္ ႏိွပ္စက္ခံရရန္ 

အခြင့္အလမ္းရိွေနသည္။ ေအာက္ပါသာဓကမ်ားတြင္ ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္း 

သ႐ုပ္ေဖာ္ထားသည္။ 

အသက္ ၄၉ႏွစ္ရွိေသာ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးသည္ ရဲစခန္းတြင္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံရၿပီး 

အခ်ိန္ တစ္လခြဲေက်ာ္ စစ္ေဆးေမးျမန္းခံရသည္ဟု ေျပာသည္။ ရဲမ်ားသည္ 

၎အိမ္တြင္ မၾကာခဏ စစ္ေဆးေမးျမန္းခဲ့ၾကသည္။ ထုိအခ်ိန္ကာလတြင္ ၎ကုိ 

အျခားၿမိဳ႕တြင္ရွိေသာ ရစဲခန္းသုိ႔ ေခၚေဆာင္သြားၿပီး သီးျခားေနရာတြင္ 

စစ္ေဆးေမးျမန္းခဲ့သည္။ ၎၏မိသားစုက ၎ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရန္ ျငင္းပယ္ခံခဲ့ရၿပီး 

၎အဖမ္းခံရသည့္ေနရာတြင္ ေစာင္၊ ျခင္ေထာင္ႏွင့္ အစားအေသာက္မ်ား ထားခဲ့ဖို႔ 

ႀကိဳးစားသည့္အခါတြင္ ရကဲ ၎ကုိ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ထားၿပီး မည္သည့္အရာမွ 

မလုိအပ္ဟု ေျပာၾကားခ့ဲသည္။ မိသားစုသည္ ၎ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခြင့္မရခဲ့ေပ။ 

သုိ႔ေသာ္လည္း မိသားစုႏွင့္ေတြ႕ဆံုခြင့္မရသည့္အခါတြင္ ၎အား နည္းလမ္းေပါင္းစံုျဖင့္ 

႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ၊ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ႏွစ္မ်ိဳးစလံုး ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္ခံခဲ့ရသည္။ ၎သာ 

တံု႔ျပန္ခဲ့ရင္ အသတ္ခံရၿပီး အေလာင္းေဖ်ာက္ဖ်က္ခံရမွာကုိ ေၾကာက္႐ြံ႕ေသာေၾကာင့္ 

ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈဒဏ္ကုိ ခံခဲ့ရသည္။ 

အလားတူပင္ ႏွိပ္စက္မႈျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ဆက္စပ္၍ လာေရာက္ ေတြ႕ဆံုသူ 

မရွိျခင္းအေၾကာင္းကုိ ေအာက္ပါ ျဖစ္စဥ္တြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္ -  
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ထိန္းရခက္တယ္။ ေထာင္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြကုိ ခ်ိဳးေဖာက္တာလုိမ်ိဳး 

မေကာင္းတာအၿမလုဲပ္တယ္။ ဝန္ထမ္းေတြကုိ ပမာမခန္႔လုပ္တယ္။ အဲဒီ့အက်ဥ္းသား 

ေတြကို ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ဂ႐ုစိုက္ရတယ္။ သူတုိ႔ကုိ လာေတြ႕မယ့္ မိသားစုဝင္မရွိေတာ့ 

သူတုိ႔ကို ေထာက္ပံ့ေပးႏုိင္မယ့္ ဘယ္အလုပ္မဆုိ သူတုိ႔လုပ္ႏုိင္တဲ့အလုပ္ေတြကုိ 

ကြၽန္ေတာ္တုိ႔စဥ္းစားရတယ္။ ၿခံမွာသူတုိ႔အလုပ္လုပ္ရင္ ၿခံထဲက ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္ေတြ 

ကုိ ေရာင္းၿပီး စီးကရက္နဲ႔ ေကာ္ဖီမစ္ဝယ္ဖို႔အတြက္ သူတုိ႔ပိုက္ဆံရႏုိင္တယ္။ သူတုိ႔ 

ပိုက္ဆံမရရင္လည္း ဟင္းခ်က္စားဖုိ႔ တစ္ခုခုရလိမ့္မယ္။ ဧည့္သည္မေတြ႕ရလည္း 

သူတုိ႔က ဒီမွာအလုပ္လုပ္ရမွာပေဲလ။ ရိကၡာေတြကုိ ေရာင္းတဲ့သူထံ တစ္ပတ္တစ္ခါ 

သူတုိ႔သယ္သြားရၿပီး အဲဒီလုိမလုပ္ဖို႔ ျငင္းလုိ႔မရဘူး။ ရိကၡာေတြကုိ သယ္သြားၿပီး 

တဲ့အခါမွာ က်န္တ့ဲအစားအေသာက္ေတြကုိ သူတုိ႔ေရာင္းတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒါကုိ 

တရားဝင္ခြင့္မျပဳထားဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က မိသားစုလိုျဖစ္ေနလုိ႔ ကြၽန္ေတာ္ခြင့္ျပဳထား 

တာ။" 

ေထာင္ဝင္စာမေတြ႕ရျခင္းေၾကာင့္ အလုပ္စခန္းမ်ားတြင္ အလုပ္ပိုလုပ္ရ 

ႏိုင္သည္။ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ရေသာ အက်ဥ္းသားမ်ားသည္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားႏွင့္ 

အလုပ္စခန္းမ်ားတြင္ ေငြေၾကးလုိမ်ိဳး အသံုးခ်လုိ႔ရသည့္ ေကာ္ဖီမစ္မ်ား ရႏုိင္သည္။ 

အလုပ္စခန္းမ်ားတြင္ ေကာ္ဖီမစ္ရွိေသာ အက်ဥ္းသားမ်ားသည္ သူတုိ႔၏အလုပ္ကုိ 

အျခားအက်ဥ္းသားမ်ား လုပ္ခိုင္းရန္ ေကာ္ဖီမစ္ျဖင့္ ေပးေခ်ႏုိင္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ 

ေထာင္ဝင္စာမေတြ႕ရေသာ အက်ဥ္းသားမ်ားသည္ အလုပ္ပိုလုပ္ရန္ အတင္းအက်ပ္ 

ခိုင္းေစခံရႏုိင္သည္ဟု ဆုိႏုိင္သည္။ 

ေမးျမန္းခံရသူတစ္ဦးသည္ အက်ဥ္းသားမ်ား ေက်ာက္သယ္ရသည့္ 

အလုပ္စခန္းတြင္ သူ႔အေမ၏ အေတြ႕အႀကဳံကုိ မွ်ေဝခဲ့သည္။ "အလုပ္က အရမ္းကုိ 

ပင္ပန္းတယ္။ အဲဒီေတာ့ မသယ္ႏိုင္တဲ့လူေတြက သူတုိ႔ကုိယ္စား ေက်ာက္သယ္ေပးတ့ဲ 

သူေတြကုိ ေကာ္ဖီမစ္ေပးတယ္။ ႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္ ေထာင္ဝင္စာမေတြ႕ရသူေတြက 

ေက်ာက္သယ္ေပးတယ္....အက်ဥ္းသားအခ်ိဳ႕က သူတို႔မိသားစုမသိဘဲ ေထာင္ေျပာင္း 

ခံရတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ သူတုိ႔က အျပင္ကေန ဘာအေထာက္အပ့ံမွမရၾကဘူး။ 

ေကာ္ဖီမစ္ရဖို႔ ေက်ာက္သယ္ရတယ္။" 

ေထာင္ဝင္စာမေတြ႕ရျခင္းသည္ ႏွိပ္စက္ခံရမႈရွိျခင္းႏွင့္ တူညီႏုိင္သည္။ 

အနည္းဆံုးေတာ့ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ျခင္းသည္ ႏိွပ္စက္ခံရႏိုင္ေျခ ေလ်ာ့ပါးေစရန္ 

နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္ၾကသည္။ သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုမႈႏွင့္ အဆက္ 

အသြယ္မရွိသည့္အခါတြင္ အကာအကြယ္မရိွသည့္ အတြက္ ႏိွပ္စက္ခံရရန္ 

အခြင့္အလမ္းရိွေနသည္။ ေအာက္ပါသာဓကမ်ားတြင္ ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္း 

သ႐ုပ္ေဖာ္ထားသည္။ 

အသက္ ၄၉ႏွစ္ရွိေသာ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးသည္ ရဲစခန္းတြင္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံရၿပီး 

အခ်ိန္ တစ္လခြဲေက်ာ္ စစ္ေဆးေမးျမန္းခံရသည္ဟု ေျပာသည္။ ရဲမ်ားသည္ 

၎အိမ္တြင္ မၾကာခဏ စစ္ေဆးေမးျမန္းခဲ့ၾကသည္။ ထုိအခ်ိန္ကာလတြင္ ၎ကုိ 

အျခားၿမိဳ႕တြင္ရွိေသာ ရစဲခန္းသုိ႔ ေခၚေဆာင္သြားၿပီး သီးျခားေနရာတြင္ 

စစ္ေဆးေမးျမန္းခဲ့သည္။ ၎၏မိသားစုက ၎ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရန္ ျငင္းပယ္ခံခဲ့ရၿပီး 

၎အဖမ္းခံရသည့္ေနရာတြင္ ေစာင္၊ ျခင္ေထာင္ႏွင့္ အစားအေသာက္မ်ား ထားခဲ့ဖို႔ 

ႀကိဳးစားသည့္အခါတြင္ ရကဲ ၎ကုိ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ထားၿပီး မည္သည့္အရာမွ 

မလုိအပ္ဟု ေျပာၾကားခ့ဲသည္။ မိသားစုသည္ ၎ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခြင့္မရခဲ့ေပ။ 

သုိ႔ေသာ္လည္း မိသားစုႏွင့္ေတြ႕ဆံုခြင့္မရသည့္အခါတြင္ ၎အား နည္းလမ္းေပါင္းစံုျဖင့္ 

႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ၊ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ႏွစ္မ်ိဳးစလံုး ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္ခံခဲ့ရသည္။ ၎သာ 

တံု႔ျပန္ခဲ့ရင္ အသတ္ခံရၿပီး အေလာင္းေဖ်ာက္ဖ်က္ခံရမွာကုိ ေၾကာက္႐ြံ႕ေသာေၾကာင့္ 

ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈဒဏ္ကုိ ခံခဲ့ရသည္။ 

အလားတူပင္ ႏွိပ္စက္မႈျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ဆက္စပ္၍ လာေရာက္ ေတြ႕ဆံုသူ 

မရွိျခင္းအေၾကာင္းကုိ ေအာက္ပါ ျဖစ္စဥ္တြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္ -  
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"ကြၽန္ေတာ္အဖမ္းခံရတယ္....သူတုိ႔ ကြၽန္ေတာ့လက္ကုိလိမ္ခ်ိဳးလုိက္လုိ႔ 

လက္က်ိဳးသြား တယ္။ ကြၽန္ေတာ့္ကုိ အခ်ဳပ္ကို ေခၚသြားၿပီး မနက္ကေန ညအထိ 

ေတာက္ေလွ်ာက္ေမးတယ္။ ကြၽန္ေတာ္အိပ္မယ့္အခ်ိန္လည္းေရာက္ေရာ သူတို႔ဝင္လာ 

ၿပီး ကြၽန္ေတာ့္ကုိ ထပ္ေမးတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ဘယ္သူနဲ႔မွ မေတြ႕ခဲ့ရဘူး။ ေနာက္ဆံုး 

ေထာင္ကုိေရာက္သြားမွပဲ ကြၽန္ေတာ့မိဘနဲ႔ ေတြ႕ရတယ္။" 

ထုိ႔ေၾကာင့္ ေထာင္ဝင္စာမေတြ႕ရျခင္းႏွင့္ ႏွိပ္စက္မႈကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ 

တုိက္႐ိုက္ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ေသာ္လည္း တုိက္႐ိုက္မဟုတ္သည့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားကုိလည္း 

ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ခြဲျခားေဖာ္ထုတ္ႏိုင္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေထာင္ဝင္စာမေတြ႕ရျခင္းသည္ 

အေထာက္အပ့ံပစၥည္းမ်ားအတြက္ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ ေတာင္းဆုိမႈမ်ား အျပန္အလွန္ 

ေပးသည့္ပုံစံျဖင့္ လိင္အျမတ္ထုတ္ခံရျခင္းမ်ားျဖစ္ေစႏိုင္သည္ဟု ေဌးဝင္း (၁၇၉-၁၈၀) 

က ေရးသားထားသည္။ အက်ဥ္းသားမ်ားသည္ (ေထာင္ဝင္စာမေတြ႕ရျခင္းေၾကာင့္) 

အေထာက္အပ့ံပစၥည္းမ်ား မရသည့္အခါတြင္ ရွင္သန္ရန္အတြက္ အျမတ္ထုတ္သည့္ 

သုိ႔မဟုတ္ ႏုိင္ထက္စီးနင္းျပဳသည့္ ေရာင္းဝယ္ဆက္ဆံမႈလုပ္ရန္ အတင္းအက်ပ္ 

အခုိင္းခံရသည္လည္းရိွသည္။ 

 

 

 

၄။ နိဂံုး 

ယခု ကြၽႏ္ုပ္နိဂုံးခ်ဳပ္ပါေတာ့မည္။ အျပင္ေလာကႏွင့္ အဆက္အသြယ္ 

ရွိေနေတာင္မွ ေထာင္ထဲတြင္ ရွင္သန္ရန္ လူေတြ႐ုန္းကန္ရသည္ကို ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔ 

သိထားၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေထာင္ဝင္စာမေတြ႕ရေသာ အက်ဥ္းသားမ်ားအေၾကာင္း 

ေခါင္းစဥ္ကုိ ခြျဲခားေဖာ္ထုတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔၏ အဆုိၾကမ္း သုိ႔မဟုတ္ 

ယူဆခ်က္မွာ အဆက္အသြယ္မရိွသူမ်ားသည္ ပုိမို႐ုန္းကန္ရသည္ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ 

ဤေခါင္းစဥ္ကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ စူးစမ္းေလ့လာခ့ဲၿပီး ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔ို႔၏အဆုိၾကမ္းကုိ 

အတည္ျပဳခ့ဲသည္။ ေထာင္ဝင္စာမေတြ႕ရေသာ အက်ဥ္းသားမ်ားသည္ 

သိသာထင္ရွားသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ ရင္ဆုိင္ရသည္။  အျခားသူမ်ားထက္ 

သီးျခားျဖစ္ေသာလူမ်ား  ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ခြင့္မရႏိုင္ေျခ မ်ားသည့္ အေျခအေနမ်ား 

ကုိလည္း ကြၽႏု္ပ္တ ို႔ို႔ ခြျဲခားေဖာ္ထုတ္ထားသည္။ က်န္းမာအဆင္ေျပေရးအတြက္ 

ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ျခင္း၏ အေရးပါမႈႏွင့္ အထူးသျဖင့္ ေထာင္ဝင္စာမေတြ႕ရျခင္းေၾကာင့္ 

'အက်ဥ္းက်ျခင္းဆုိင္ရာ ေဝဒနာမ်ား'ဟု အက်ဥ္းေထာင္လူမႈေဗဒတြင္ ေခၚေဝၚသည့္ 

ေဝဒနာမ်ား ပုိမိုဆုိးဝါးလာေစေၾကာင္းကုိ အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားႏွင့္ မိသားစုဝင္ 

မ်ားကုိ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ၍ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ သက္ေသ 

ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ ေထာင္ဝင္စာမေတြ႕ရေသာ အက်ဥ္းသားမ်ား မည္ကဲ့သုိ႔ 

ရင္ဆုိင္ရပ္တည္သနည္းဆုိသည္ကုိလည္း ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ 

၎တုိ႔သည္ အမ်ားအားျဖင့္ အျခားအက်ဥ္းသားမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အက်ဥ္းေထာင္  

ဝန္ထမ္းမ်ား၏ သနားၾကင္နာမႈေပၚတြင္ မွီခိုေနရသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ဤသုိ႔ျဖစ္ျခင္း 

သည္ အျခားအက်ဥ္းသားမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အျမတ္ထုတ္ျခင္း 

ခံရလြယ္သည္ဟုလည္း အဓိပၸာယ္သက္ေရာက္သည္။ အက်ဥ္းခ်ဳပ္အားျဖင့္ 

အက်ဥ္းသားမ်ားကုိ မိသားစုမွ ေထာင္ဝင္စာလာမေတြ႕သည့္ အဓိကအေျခအေန 

မ်ားမွာ - တိုက္ပိတ္ခံရျခင္း၊ မိသားစု၊ ေဆြမ်ိဳး၊ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္း မရွိျခင္း၊ 

ခရီးအကြာအေဝးလုိမ်ိဳး အဟန္႔အတားမ်ားႏွင့္ ရင္းျမစ္မရိွျခင္းေၾကာင့္ မိသားစုမွ 

ေထာင္ဝင္စာလာေတြ႕ျခင္းကုိ တားဆီးျခင္း၊ မေလ်ာ္ကန္သည့္ အျပဳအမူေၾကာင့္ 

ျပစ္ဒဏ္ေပးခံရျခင္း၊ မိသားစုမ်ား ဆင္းရဲျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အက်ဥ္းသားရိွေသာေနရာကုိ 

အသိေပးမႈ မရိွျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးတင္းမာမႈႏွင့္ လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲမ်ားဆုိင္ရာ 

အေျခအေနမ်ား ျဖစ္ပြားေနစဥ္ တုိ႔ျဖစ္သည္။ 
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"ကြၽန္ေတာ္အဖမ္းခံရတယ္....သူတုိ႔ ကြၽန္ေတာ့လက္ကုိလိမ္ခ်ိဳးလုိက္လုိ႔ 

လက္က်ိဳးသြား တယ္။ ကြၽန္ေတာ့္ကုိ အခ်ဳပ္ကို ေခၚသြားၿပီး မနက္ကေန ညအထိ 

ေတာက္ေလွ်ာက္ေမးတယ္။ ကြၽန္ေတာ္အိပ္မယ့္အခ်ိန္လည္းေရာက္ေရာ သူတို႔ဝင္လာ 

ၿပီး ကြၽန္ေတာ့္ကုိ ထပ္ေမးတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ဘယ္သူနဲ႔မွ မေတြ႕ခဲ့ရဘူး။ ေနာက္ဆံုး 

ေထာင္ကုိေရာက္သြားမွပဲ ကြၽန္ေတာ့မိဘနဲ႔ ေတြ႕ရတယ္။" 

ထုိ႔ေၾကာင့္ ေထာင္ဝင္စာမေတြ႕ရျခင္းႏွင့္ ႏွိပ္စက္မႈကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ 

တုိက္႐ိုက္ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ေသာ္လည္း တုိက္႐ိုက္မဟုတ္သည့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားကုိလည္း 

ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ခြဲျခားေဖာ္ထုတ္ႏိုင္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေထာင္ဝင္စာမေတြ႕ရျခင္းသည္ 

အေထာက္အပ့ံပစၥည္းမ်ားအတြက္ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ ေတာင္းဆုိမႈမ်ား အျပန္အလွန္ 

ေပးသည့္ပုံစံျဖင့္ လိင္အျမတ္ထုတ္ခံရျခင္းမ်ားျဖစ္ေစႏိုင္သည္ဟု ေဌးဝင္း (၁၇၉-၁၈၀) 

က ေရးသားထားသည္။ အက်ဥ္းသားမ်ားသည္ (ေထာင္ဝင္စာမေတြ႕ရျခင္းေၾကာင့္) 

အေထာက္အပ့ံပစၥည္းမ်ား မရသည့္အခါတြင္ ရွင္သန္ရန္အတြက္ အျမတ္ထုတ္သည့္ 

သုိ႔မဟုတ္ ႏုိင္ထက္စီးနင္းျပဳသည့္ ေရာင္းဝယ္ဆက္ဆံမႈလုပ္ရန္ အတင္းအက်ပ္ 

အခုိင္းခံရသည္လည္းရိွသည္။ 

 

 

 

၄။ နိဂံုး 

ယခု ကြၽႏ္ုပ္နိဂုံးခ်ဳပ္ပါေတာ့မည္။ အျပင္ေလာကႏွင့္ အဆက္အသြယ္ 

ရွိေနေတာင္မွ ေထာင္ထဲတြင္ ရွင္သန္ရန္ လူေတြ႐ုန္းကန္ရသည္ကို ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔ 

သိထားၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေထာင္ဝင္စာမေတြ႕ရေသာ အက်ဥ္းသားမ်ားအေၾကာင္း 

ေခါင္းစဥ္ကုိ ခြျဲခားေဖာ္ထုတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔၏ အဆုိၾကမ္း သုိ႔မဟုတ္ 

ယူဆခ်က္မွာ အဆက္အသြယ္မရိွသူမ်ားသည္ ပုိမို႐ုန္းကန္ရသည္ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ 

ဤေခါင္းစဥ္ကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ စူးစမ္းေလ့လာခ့ဲၿပီး ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔ို႔၏အဆုိၾကမ္းကုိ 

အတည္ျပဳခ့ဲသည္။ ေထာင္ဝင္စာမေတြ႕ရေသာ အက်ဥ္းသားမ်ားသည္ 

သိသာထင္ရွားသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ ရင္ဆုိင္ရသည္။  အျခားသူမ်ားထက္ 

သီးျခားျဖစ္ေသာလူမ်ား  ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ခြင့္မရႏိုင္ေျခ မ်ားသည့္ အေျခအေနမ်ား 

ကုိလည္း ကြၽႏု္ပ္တ ို႔ို႔ ခြျဲခားေဖာ္ထုတ္ထားသည္။ က်န္းမာအဆင္ေျပေရးအတြက္ 

ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ျခင္း၏ အေရးပါမႈႏွင့္ အထူးသျဖင့္ ေထာင္ဝင္စာမေတြ႕ရျခင္းေၾကာင့္ 

'အက်ဥ္းက်ျခင္းဆုိင္ရာ ေဝဒနာမ်ား'ဟု အက်ဥ္းေထာင္လူမႈေဗဒတြင္ ေခၚေဝၚသည့္ 

ေဝဒနာမ်ား ပုိမိုဆုိးဝါးလာေစေၾကာင္းကုိ အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားႏွင့္ မိသားစုဝင္ 

မ်ားကုိ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ၍ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ သက္ေသ 

ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ ေထာင္ဝင္စာမေတြ႕ရေသာ အက်ဥ္းသားမ်ား မည္ကဲ့သုိ႔ 

ရင္ဆုိင္ရပ္တည္သနည္းဆုိသည္ကုိလည္း ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ 

၎တုိ႔သည္ အမ်ားအားျဖင့္ အျခားအက်ဥ္းသားမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အက်ဥ္းေထာင္  

ဝန္ထမ္းမ်ား၏ သနားၾကင္နာမႈေပၚတြင္ မွီခိုေနရသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ဤသုိ႔ျဖစ္ျခင္း 

သည္ အျခားအက်ဥ္းသားမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အျမတ္ထုတ္ျခင္း 

ခံရလြယ္သည္ဟုလည္း အဓိပၸာယ္သက္ေရာက္သည္။ အက်ဥ္းခ်ဳပ္အားျဖင့္ 

အက်ဥ္းသားမ်ားကုိ မိသားစုမွ ေထာင္ဝင္စာလာမေတြ႕သည့္ အဓိကအေျခအေန 

မ်ားမွာ - တိုက္ပိတ္ခံရျခင္း၊ မိသားစု၊ ေဆြမ်ိဳး၊ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္း မရွိျခင္း၊ 

ခရီးအကြာအေဝးလုိမ်ိဳး အဟန္႔အတားမ်ားႏွင့္ ရင္းျမစ္မရိွျခင္းေၾကာင့္ မိသားစုမွ 

ေထာင္ဝင္စာလာေတြ႕ျခင္းကုိ တားဆီးျခင္း၊ မေလ်ာ္ကန္သည့္ အျပဳအမူေၾကာင့္ 

ျပစ္ဒဏ္ေပးခံရျခင္း၊ မိသားစုမ်ား ဆင္းရဲျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အက်ဥ္းသားရိွေသာေနရာကုိ 

အသိေပးမႈ မရိွျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးတင္းမာမႈႏွင့္ လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲမ်ားဆုိင္ရာ 

အေျခအေနမ်ား ျဖစ္ပြားေနစဥ္ တုိ႔ျဖစ္သည္။ 
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အက်ဥ္းသားမ်ားကုိ ကာကြယ္ေရး၊ က်န္းမာအဆင္ေျပေရးအတြက္ႏွင့္ 

အက်ဥ္းေထာင္ စည္းကမ္းတက်ရိွျခင္းအတြက္ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ျခင္း၏ အေရးပါမႈကုိ 

အသားေပးရန္ႏွင့္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ခြဲျခားေဖာ္ထုတ္ထားေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားႏွင့္ 

အေျခအေနမ်ားသည္ လက္ေတြ႕ဘဝတြင္ အေၾကာင္းအရာထပ္ေနၿပီး အားျဖည့္ေပး 

ေနတတ္သည္ဆုိသည့္အခ်က္ကုိ အာ႐ံုစိုက္ရန္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔၏ ခြဲျခားစိတ္ျဖာခ်က္က 

အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစႏိုင္သည္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔၏ ရွာေဖြေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ 

ဤေခါင္းစဥ္ကုိ အေသးစိတ္ထပ္မံေလ့လာျခင္းသည္ အက်ဥ္းသားမ်ားအတြက္ 

အႏၲရာယ္မ်ား ေလ်ာ့က်ေစၿပီး အက်ဥ္းသားမ်ားသည္ မည္သည့္အခါမွ အေမ့ခံမ 

ျဖစ္ရေအာင္  အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔၏ မိသားစုမ်ားအၾကား ဆက္သြယ္ျခင္းကုိ 

တည့္တ့ံေစျခင္းအေၾကာင္း မူဝါဒေရးရာ အျငင္းပြားမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္အႀကံျပဳႏုိင္မည္ဟု 

ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ 
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