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မာတိကာ 
အက်ဥး္ခ််ဳပ ္တငျ္ပခ်က ္……………………………………………………………………………………………….၃ 

မတိဆ္က ္………………………………………………………………………………………………………………….၇ 

နညး္စနစမ္်ား ………………………………………………………………………………………………………………၈ 

 

ေနာကခ္သံမိိုငး္ေၾကာငး္ ………………………………………………………………………………………………..၉ 

 

ေတြ႔ရ ခိ်ကမ္်ား …………………………………………………………………………………………………………..၁၁ 

စစတ္မး္ေကာကယ္ထူားသည့္ ဥပေဒဆိိုငရ္ာ အေထာကအ္ကျူပ်ဳ ဝနေ္ဆာငမ္ႈေပးသမူ်ား၏  
အေၾကာငး္အရာအခ်ကအ္လကမ္်ား………………………………….……………………………………………၁၁ 

ဥပေဒဆိိုင္ရာ အေထာက္အကူျပ်ဳ ဝန္ေဆာငမ္ႈေပးသူ အမ််ိဳးအစားမ်ား………………………………၁၂ 

ေထာက္ပံ့ေပးေသာ ဥပေဒဆိုိင္ရာ ဝန္ေဆာငမ္ႈ အမ််ိဳးအစားမ်ား………………………………………၁၄ 

ကူညီေထာက္ပံ့မႈေပးးႏိိုင္ေသာ အမ်ိ်ဳးအစားမ်ား…………………………………………………………..၁၆ 

သတ္မ တ္ခ်က္ စံးႏႈနန္းထားမ်ားးႏ င့္ သက္ဆိိုင္ေသာ မူဝါဒမ်ားးႏ င့့္ က်င့္သိုံးမႈမ်ား …………….……၁၈  
 

ဥပေဒဆိိုငရ္ာ အေထာကအ္ကျူပ်ဳ ဝနေ္ဆာငမ္ႈေပးသမူ်ား ဝနေ္ဆာငမ္ႈေပးရာတြင ္ၾက်ံဳေတြ႕ရေသာ 

အဓကိ အခကအ္ခမဲ်ား……………………………………………………………………………………….၂၀ 

ဥပေဒဆိိုင္ရာ အေထာက္အကူျပ်ဳ ဝန္္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားမ  ေဖာ္ထိုတ္္ထားေသာအခက္အခဲမ်ား၂၁ 

  ရပ္ရြာလူထိုမ်ားးႏ င့္ တရားမ ်တမႈရ ာေဖြသူမ်ားမ  ေဖာ္ထိုတ္ထားေသာ အခက္အခဲမ်ား ………..…၂၄ 

တရားမ ်တမႈဆိိုငရ္ာ ေျဖရ ငး္မႈယးၱႏရားမ်ားကိို လကလ္ မး္မရီနအ္တြက ္လိိုလားးႏ စသ္ကေ္သာ  

ပိုစံမံ်ား ………………………………………………………………………………..…………………………၂၈ 

 

အၾကျံပ်ဳခ်ကမ္်ား ……………………………………………………………………….……………………..၃၂ 
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တရားဥပေဒစိိုးမိိုးေရးစငတ္ာမ်ား၏ ေဆြးေးႏြးစဥး္စားသင့္သည့္ ကစိၥရပမ္်ားအေပၚ 

အက်ဥး္ခ််ဳပတ္ငျ္ပခ်က ္အတြမဲ်ား 
 

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ တရာားဥပေဒစ  ားမ  ားေရားးႏွင့္ တည္ၿင မ္ေအားခ်မ္ားေရားေကာ္မတီ၏ ေတာင္ားဆ  ခ်က္ျဖင့္၊ ယခ ၌မူ 
တရာားဥပေဒစ  ားမ  ားေရားစင္တာ းႏွင့္ တရာားမွ်တမႈေရားရာက စၥရပ္မ်ာား ေပါင္းစပ္ည  းႏ ႈင္ားေရားေကာ္မတီမွ လမ္ားညႊန္၍ 
က လသမဂၢဖ ြံ႕ၿဖ  ားမႈ အစီအစဥ ္ (UNDP) က ၂၀၁၄ ခ းွႏစ္တ င္ စတင္လ ပ္ေဆာင္ခခ့ေသာ တရာားဥပေဒစ  ားမ  ားေရား 
စင္တာမ်ာား၏ ပဏာမေျခလွမာ္းသည္ တရာားမွ်တမႈ ေဖာ္ေဆာင္ေပားေနသူမ်ာားးွႏင့္ ၄င္ားတ  ႔ ေဖာ္္ေဆာင္ေပားေသာ 
ရပ္ရ ာလူထ မ်ာားအၾကာား ယြံ ၾကည္မႈးွႏင့္ အတူပူးတ ခ လ ပ္ေဆာင္မႈမ်ာားက   တိိုးျမွင့္ကူညီေပးသည္။ က လသမဂၢဖ ြံ႕ၿဖ  ားမႈ 
အစီအစဥ္ (UNDP)းႏွင့္ းႏ  င္ငြံတကာဥပေဒ ဖ ြံ႔ၿဖ  ားတ  ားတက္ေရားအဖ ခ႔အစည္ား (IDLO) တ  ႔သည္ ၄ငာ္းတ  ႔၏ ကမာၻလြံ ားဆ  င္ရာ 
မ တ္ဖက္သေဘာတူညီမႈျဖင့္ ျမန္မားႏ  င္ငြံတ င္ား၌ တရာားဥပေဒစ  ားမ  ားေရား စင္တာ (၄) ခ က   ဖ င့္လွစ္ လ ပ္ေဆာင္လ်က္ ရွ ၿပီား  
ထ  သ  ႔ ဖြင့္လစ္လ ပ္ေဆာင္ရာ၌ အမ်ာားျပည္သူတ  ႔က မိမိေဒသတ င္ားရွ  တရာားမွ်တမႈးႏွင့္ဆ  င္သည့္ ျပႆနာမ်ာားက   
ေျဖရွင္ားးႏ  င္ရန္အတ က္ ၄င္ားတ  ႔လ  အပ္မည့္ အသ ပညာဗဟ သ တ၊ ကၽ မ္ားက်င္မႈ အရည္အခ်င္ားမ်ာားးွႏင့္ 
တန္ဖ  ားထာားမႈမ်ာားက   သင္တန္ားမ်ာားေပားျခင္ား၊ ေဆ ားေးႏ ားပ ခမ်ာား ျပ လ ပ္ေပားျခင္ားးွႏင့္ လ  အပ္သည့္ မွီျငမ္ားက  ားကာားစရာမ်ာား 
ပ့ြံပ  ားေပားျခင္ားျဖင့္ လ ပ္ေဆာင္ေပားလ်က္ရွ ပါသည္။ ထိိုကဲ့သိို႔ေသာ ကနဦးလိုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိို အေကာင္ထည္ေဖာ္ 
လိုပ္ေဆာင္းိႏိုင္ရန္ ၾသစေၾတးလ်၊ ဖင္လန္၊ ဂ်ပန္၊ ဆြီဒင္းႏ င့္ ျဗတိိန္းႏိိုင္ငံတိို႕မ  ကူညီေထာက္ပံမ့ႈမ်ားေပးခဲ့ပါ သည္။  
 

မူဝါဒေရးဆြရဲန္းႏ င့္ ဥပေဒေရးဆြရဲန္ လိိုအပ္သည့္ သက္ေသသာဓကမ်ား အျပည့္အဝမရ ိျခငး္၊ သိုေတသနးႏ င့္ ၄င္း၏ 
သက္ဆိိုင္ရာ စိစစ္သံိုးသပ္ခ်က္မ်ား ျပ်ဳလိုပ္ရန္ စြမ္းေဆာင္ရည္ အကန္႔အသတ္ ရ ိျခငး္တိို႔သည္ ျမန္မားႏိုိင္ငံရ  ိ
အစိုိးရအဖြ႕ဲးႏ င့္ အစိိုးရမဟိုတ္ေသာအဖြ႕ဲအစည္းတိို႔အတြက္ ႀကီးမားေသာ စိန္ေခၚမႈ တစ္ရပ္ျဖစ္ေပသည္။ ထိို႔ျပင္ 
မူဝါဒေရးဆြေဲရး လိုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ဥပေဒျပ႒ာန္းေရး လိုပ္ငန္းစဥမ္်ားးႏ င့္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမ  သက္ဆိိုင္သူမ်ား အေရးဆိို 
စည္းရံိုး ရ င္းလင္းေျပာဆိိုမႈမ်ားသည္ မည္သည့္ေနရာတြင္ အထိေရာက္ဆံိုးျဖစ္းိႏိုင္ေခ် ရိ ၊ မရိ ကိို ေဖာ္ထိုတ္ျခင္း 
အပါအ၀င္ အစိိုးရအဖြ႕ဲအတြငး္၌ ဆံိုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မ တပ္ံို တိို႕ကိို အမ်ားျပည္သူတိို႔းႏ င့္ လက္ေတြ႕လိုပ္ငန္း 
လိုပ္ေဆာင္ေနသူတိို႔မ  အျပည့္အဝ သိရိ နားလည္မႈ မရိ ေခ်။ 
 

ထိိုလစ္လပ္ေနသည့္ လိိုအပ္ခ်က္ကိို ျဖည့္ဆည္းေပးးႏိုိင္ရန္ ျမန္မားိႏိုင္ငံရ ိ ျမ်ိဳ႕ႀကီး (၄) ခို၌ ဖြင့္လ စ္ထားသည့္ 
တရားဥပေဒစိိုးမိိုးေရးစင္တာမ်ား၏ လိုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားးႏ င့္ အတြင္းက်က် ေလ့လာခ်က္မ်ားကိို စိုေပါင္းကာ အစိုိးရးႏ င့္ 
အစိိုးရမဟိုတ္ေသာအဖြ႕ဲမ်ားအတြက္ တရားမ ်တမႈးႏ င့္ သက္ဆိိုင္သည့္ ထိေရာက္ေသာ အႀကံျပ်ဳခ်က္မ်ားေပးးႏိုိင္ရန္္ 
ဤအက်ဥ္းခ််ဳပ္ တင္ျပခ်က္ကိို စိုစည္းလိိုက္ရပါသည္။ တရားဥပေဒစိိုးမိုိးေရး စင္တာမ်ားမ  ႀကီးမ  းက်င္းပသည့္ လူထို 
အစည္းအေဝးပြမဲ်ား၊ ဥပေဒဆိိုင္ရာ ေဆြးေးႏြးပြမဲ်ားမ တဆင့္ ရပ္ရြာလူထိုမ်ား၊ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြ႕ဲအစည္းမ  လူပိုဂ ိ်ဳလ္ 
မ်ား၊ ေရ ႕ေနမ်ား၊ းႏ င့္ ေဒသးႏၱရအစိိုးရအဖြ႕ဲမ်ားတိို႔ စိုစည္းမိၾကျပီး အေတြ႕အႀကံ်ဳဗဟိုသိုတမ်ား ဖလ ယ္ျခင္း၊ အျပန္လ န္ 
ေဆြးေးႏြးေျပာဆိိုမႈမ်ား ျပ်ဳလိုပ္ၾကကာ ေဒသတြင္းရ ိ တရားမ ်တမႈးႏ င့္ဆိုိင္သည့္ ကိစၥျပႆနာမ်ားအတြက္ ေျဖရ င္း 
အေျဖရ ာၾကပါသည္။ ထိိုမ တဆင့္ မူဝါဒမ်ား ခ်မ တ္းိႏိုင္ရန္ အႀကံျပ်ဳခ်က္မ်ားလည္း ေပးၾကပါသည္။ (၂၀၁၅) ခိုးႏ စ္၊ 
ၾသဂိုတ္လးႏ င့္ (၂၀၁၇) ခိုးႏ စ္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း၌ ျပ်ဳလိုပ္က်င္းပခဲ့သည့္ လူထိုအစည္းအေဝးးႏ င့္ ေဆြးေးႏြးပြဲ (၈၄) ခို၌ 
တက္ေရာက္သူ စိုစိုေပါင္း (၇၀၀၀) ေက်ာ္1 ရ ိခဲ့ျပီး ထိိုပြမဲ်ား၌ ရပ္ရြာတြင္းတြင္ ျဖစ္ပြားေနသည့္ တရားမ ်တမႈ 
းႏ င့္ဆိိုင္သည့္ ကိစၥျပႆနာမ်ားကိို အသားေပး ေဆြးေးႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ ထိိုကဲ့သိုိ႔ အရပ္ဘက္ အဖြ႕ဲအစည္းမ  
ပိုဂ ိ်ဳလ္မ်ားးႏ င့္ အစိုိးရ အဖြ႕ဲဝင္မ်ား အားလံိုးစံိုညီစြာ စိုေဝးျပီး ေဒသတြင္း တရားမ ်တမႈးႏ င့္ဆိိုင္သည့္ ကိစၥျပႆနာမ်ားကိုိ 
အတူတကြ ေဆြးေးႏြးၾကျပီး ၄င္းျပႆနာမ်ားအတြက္ ေျဖရ င္းရနန္ည္းလမ္းမ်ားကိို အတူပူးေပါင္းရ ာေဖြ 
ေဖာ္ထိုတ္ျခင္းသည္ ထူးျခား ရ ားပါးသည့္ မဟာအခြင့္အေရးတစ္ရပ္ျဖစေ္ၾကာင္းလည္း ပြတဲက္ေရာက္ခဲ့သူမ်ားမ  
မ တ္ခ်က္ေပးခဲ့ၾကပါသည္။ 
တရားဥပေဒစိိုးမိိုးေရးစင္တာမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ကာလအတြင္း လူအေတာ္မ်ားမ်ားမ   

ဥပေဒဆိိုင္ရာ အၾကံဥာဏ္မ်ားးႏ င့္  ဥပေဒဆိိုင္ရာ ကူညီေထာက္ပံံ့မႈမ်ားကိို စင္တာမ်ားတြင ္ လာေရာက္ ရ ာေဖြခဲ့ 

                                                           
1 ဤကနိ္းဂဏန္းတြင္ လတူစဥ္ီးတည္းက မ်ားစြာေသာ အခမ္းအနားပဲြမ်ား၌ ထပခ္ါထပခ္ါ ပါ၀ငတ္ကေ္ရာက္ျခင္း ပါ၀ငသ္ည္။ 
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ၾကပါသည္။ ထိိုကဲ့သိို႔ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ား ပံ့ပိိုးျခင္းသည္ တရားဥပေဒစိိုးမိိုးေရးစင္တာမ်ား၏ ခ်မ တ္ထားေသာ 

လိုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ မပါဝင္ေနေသာ္လည္း ၄င္းသည္ ဝန္ေဆာင္မႈ ေထာက္ပံ့သည့္ ေတာင္းဆိိုမႈမ်ားအား ေျဖရ င္းရန ္

လိိုအပ္ေနမႈကိို ျမင္သာေစျပီး တရားမ ်တမႈ ရ ာေဖြသူမ်ားးႏ င့့္ ထိိုအရာမ်ားကိို ကူညီေထာက္ပံ့ေပးသူတိို႕အၾကား  

ခ်ိတ္ဆက္ေပးေစးိႏိုင္သည္။  ထိုိအရာမ်ားကိို ေျဖရ င္းရန္ တရားဥပေဒစိိုးမိိုးေရးစင္တာသည္  ASF (Avocats Sans 

Frontières) းႏ င့္  မးၲႏေလး၊ ျမစ္ၾကီးနား၊ ေတာင္ၾကီး းႏ င့္ ရန္ကိုန္အနီးတဝိိုက္တိို႕တြင္ ေရ ႕ေနမ်ား၊ ဥပေဒဆိိုင္ရာ 

အေထာက္အကူမ်ားးႏ င့္ အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား  ပါဝင္သည့္ ဥပေဒဆိိုငရ္ာ အေထာက္အကူျပ်ဳ 

ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ား စာရင္းျပ်ဳစိုျခင္းကိို အတူတကြ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ထိိုကဲ့သိို႕ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၏ 

ရည္ရြယ္ခ်က္မ ာ တရားမ ်တမႈ ရ ာေဖြသူမ်ားအတြက္ ဥပေဒလႊဲေျပာင္းညႊန္းဆိိုသည့္ စနစတ္စ္ခို လိုပ္ေဆာင္ရန္းႏ င့္ 

ဥပေဒဆိိုင္ရာ အေထာက္အကူျပ်ဳ ဝန္ေဆာငမ္ႈေပးသူမ်ား၊ တရားမ ်တမႈရ ာေဖြသူမ်ား၏ လိိုအပ္ခ်က္ းႏ င့္ 

အျမင္သေဘာထားမ်ားကိို လက္လ မ္းမီရန္ ျဖစ္သည္။ ဥပေဒဆိိုင္ရာ အေထာက္အကူ ကနဦး 

ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ ရပ္ရြာအသိိုက္အဝန္း၏ ေမ ်ာ္မ န္းခ်က္၊ လိိုအပ္ခ်က္မ်ား းႏ င့္ ကိိုက္ညီမႈ ရ ိ/မရ ိ သိရ ိရန ္

ေသာ္လည္းေကာင္း၊  တရားေရးဆိုိင္ရာ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား းႏ င့္ ဥပေဒဆိိုငရ္ာ ဝန္ေဆာင္မႈ ေထာက္ပံ့ေပးသူမ်ားအေပၚ 

ထားရ ိေသာ မေကာင္းျမင္သည့္ သေဘာထားမ်ားကိို ေျဖရ င္းရန္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊  အေရးၾကီးသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကိို 

ေျဖရ င္းရန္အတြက ္ ရည္မ န္းထားသည့္ အၾကံျပ်ဳခ်က္မ်ားကိို ေဆာင္ရြက္ရန္ ေသာ္လည္းေကာင္း အသိပညာ 

အေျခခံသည့္ အဓိက အေရးၾကီးေသာ လိိုအပ္ခ်က္မ်ားကိို မ ်ေဝရန္ ေသာ္လည္းေကာင္း ဟူေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့့္ 

စာရင္းျပ်ဳစိုျခင္းကိို ျပ်ဳလိုပ္ခဲ့သည္။     

 

ဤအက်ဥ္းခ််ဳပ္တင္ျပခ်က္တြင္ ဝန္ေဆာင္မႈ ေထာက္ပံ့ေပးသမူ်ားမ   ဥပေဒဆိိုင္ရာ အေထာက္အကူေပးသူ မ်ားးႏ င့္ 

ပတ္သက္သည့္ အဓိကေတြ႕ရ ိခ်က္မ်ားးႏ င့္ ASF မ  စာရင္းျပ်ဳစိုမႈရလဒ္တိို႕ကိို ထိုတ္ျပန္ေဖာ္ျပရန္ျဖစ္သည္။ 

သိုေတသနျပ်ဳခ်က္ကိို တရားဥပေဒစိိုးမိိုးေရးစင္တာမ်ားးႏ င့္ လက္္ခံ ေဆာင္ရြက္ေပးေသာ လူမႈအသိိုင္းအဝိုိင္းမ်ားက 

ေတြ႕ၾကံ်ဳရေသာ အတြင္းက်က် းႏ စ္ဘက္ဆက္ဆံေရးအေပၚ ေဖာ္ထိုတ္ေရးဆြထဲားျပီး ထိိုအရာသည္ အစိိုးရးႏ င့့္ 

အစိိုးရမဟိုတ္ေသာ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားကိို အစီအစဥ္ေရးဆြရဲာတြင္ ပူးေပါင္းပါဝငေ္စကာ စင္တာမ်ားကိို 

အမ်ားျပည္သူမ်ား စိုေဝးးႏိိုငသ္ည့္ စိုရပ္လမ္းစဥ္ တစ္ခိုအေနျဖင့္ ျပ်ဳလိုပ္၍ လူမႈဝနး္က်င္၌ ျဖစ္ပြားေနသည့္ 

ကိစၥျပႆနာမ်ားအား ေဖာ္ထိုတ္ရန္ းႏ င့္ ေအာက္ေျခအဆင့္ အေျဖရ ာျခင္းမ်ား ျပ်ဳလိုပးိ္ႏိုင္ရန္ လိုပ္ေဆာင္ေပးလ်က္ 

ရ ိပါသည္။ 

 
ျမန္မားႏိိုင္ငံ၌ တရားဥပေဒစိိုးမိိုးေရး ပိိုမိိုရရ ိးႏိိုင္ေရးကိို ေရ းရႈျပီး ေရသားခဲ့သည့္ အက်ဥ္းခ််ဳပ္ေဖာ္ျပ ခ်က္တစ္ရပ္ 

ထြက္ရ ိရန္ ကူညီေပးခဲ့သည့္ တရားဥပေဒစိိုးမိိုးေရးစင္တာမ်ားမ  သင္တန္းသူ/သားမ်ားအား လည္ေကာင္း၊ 

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရရ ိရန္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးခဲသ့ည့္ သက္ဆိိုင္ရာ ပိုဂိ ်ဳလမ္်ားအား လည္ေကာင္း၊ 

တရားဥပေဒစိိုးမိိုးေရးစင္တာမ်ားမ  အထူးေက်းဇူးတင္ရ ိေၾကာင္း မ တ္တမ္း တင္ေရးသားအပ္ပါသည္။ ထိို႕ျပင္ ယခို 

အက်ဥ္းခ််ဳပေ္ဖာ္ျပခ်က္တြင္ ပါဝင္သည့္ ေတြ႕ရ ိမႈမ်ား းႏ င့့္ အၾကံျပ်ဳခ်က္ကိို တင္ျပရနအ္တြက္ စာရင္းျပ်ဳစိုမႈးႏ င့္ 

သိုေတသန လိုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့ေသာ ASF ၊ အထူးသျဖင့္ Bruno Langh endries းႏ င့္ Julien Moriceau ကိို 

တရားဥပေဒစိိုးမိိုးေရးစင္တာမ်ားမ  အထူးေက်းဇူူးတင္လိိုပါသည္။ 
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အက်ဥး္ခ််ဳပတ္ငျ္ပခ်က ္

 

တရားဥပေဒစိိုးမိိုးေရးစင္တာမ်ား စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ အခ်ိန္မ စ၍ ရပ္မရိပ္ဖမ်ားမ  ကိစၥရပ္မ်ိ်ဳးစိုံးႏ င့္ ပတ္သက္၍ 

ဥပေဒဆိိုင္ရာ အႀကံဥာဏ္ သိို႕မဟိုတ္ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားကိို စင္တာ၌ လာေရာက္ ရ ာေဖြခဲၾ့ကသည္။ 

လိိုအပ္ေနေသာ ဥပေဒဆိိုင္ရာ ဝန္ေဆာငမ္ႈမ်ားအတြက္ အခေၾကးေငြ ေပးေဆာင္ရန္ မတတ္းႏိိုင္သည့္ ရပ္ရြာလူထို 

သိို႕မဟိုတ္ အခ်ိ်ဳ႕အေျခအေနတြင္ ကူညီေထာက္ပံ့မႈကိို မည္သည့္ေနရာတြင္ ရယူရမည္ကိို မသိသည့္ 

ရပ္ရြာလူထိုမ်ားအတြက္ ထိိုေတာင္းဆိိုမႈမ်ားသည္ တရားမ ်တမႈဆိိုင္ရာ လက္လ မ္းမီမႈ ကိစၥရပ္မ်ားကိို 

ဆက္လက္လိုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း သိသာစြာ ေဖာ္ျပေနပါသည္။ တစ္ခ်နိ္တည္းမ ာပင္ တရားဥပေဒစိိုးမိိုးေရး 

စင္တာမ်ားမ  သင္တန္းျပီးေျမာက္သြားသည့္ ေရ ႕ေန းႏ င့္ အရပဘ္က္လူမႈအဖြ႕ဲအစည္း ကိိုယ္စားလ ယ္ (၂၀၀၀) ေက်ာ္မ  

တရားဥပေဒစိိုးမိိုးေရး၊ ဥပေဒဆိိုင္ရာ က်င့္သိုံးမႈးႏ င့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ အသိပညာ၊ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားကိို 

အားေကာင္းလာေစရန ္နည္းလမ္းမ်ား ရ ာေဖြေနၾကသည္။  

 

ျမန္မားိႏိုင္ငံအစိိုးရသည္ (၂၀၁၆) ခိုးႏ စ္တြင ္ ျပဌာန္းခဲ့ေသာ ဥပေဒဆိိုင္ရာ အေထာက္အကူေပးေရး ဥပေဒ 

နိဒါန္းမ တဆင့္ တရားမ ်တမႈ လက္လ မ္းမီျခင္း၏ အေရးပါပိုံကိို သိမ တ္လက္ခံထားပါသည္။ ဤအခ်က္သည္ 

မ န္ကန္ေသာ လမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ ေလ ်ာက္လ မ္းေနသည့္ အေရးပါေသာ ေျခလ မ္းတစ္လ မ္း ျဖစ္ေသာ္လည္း 

ထိိုဥပေဒကိို ျပည့္ဝစြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း မရ ိေသးပါ။ ရလဒ္အအေနျဖင့္ လက္ရ ိအခ်ိန္တြင ္

အစိိုးရမ  ေထာက္ပံ့ေနေသာ ဥပေဒဆိိုငရ္ာ အေထာက္အကူမ်ားကိို ေသဒဏ္ေပးးိႏိုင္သည့္ အမႈမ်ားတြင္သာ 

ေတြ႔ရ ိရပါသည္။ သာမန္လထူို အသိိုက္အဝန္းတြင္ ဥပေဒဆိိုင္ရာ အသိပညာ နညး္ပါးမႈ ပ်ံ႕းႏ ံေနျခင္းသည္ 

အခက္အခဲတစ္ရပ္ ျဖစ္ေစသည္။  

 

ASF မ  ၂၀၁၆ ခိုးႏ စ္၊ မတ္လ းႏ င့္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ မးၲႏေလး၊ ေတာင္ၾကီး၊ ျမစ္ၾကီးနားးႏ င့္ ရန္ကိုန္ အနီးတဝိိုက္၌  

ဖယ္က်ဥ္ခံထားရသည့္ တရားမ ်တမႈ ရ ာေဖြသူမ်ားးႏ င့္ ၄င္းတိို႕လူမႈဝန္းက်င္တြင္ ဥပေဒဆိိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈ 

ေထာက္ပံ့ေပးသူတိို႕ကိို ခ်ိတ္ဆက္ေပးရန္ ဝန္ေဆာင္မႈေထာက္ပံ့ေပးသူးႏ င့္ တရားမ ်တမႈ လက္လ မ္းမီျခင္း ဆိိုင္ရာ 

ကိစၥရပ္မ်ားးႏ င့္ ပတ္သက္၍ ရငဆ္ိိုင္ၾကံ်ဳေတြ႕ေနရေသာ အသိိုက္အဝန္းကိို အသိပညာမ်ား မ ်ေဝေပးရန္ ဥပေဒဆိိုင္ရာ 

လႊဲေျပာင္းညႊန္းဆိိုမႈတစ္ခို လိုပေ္ဆာင္ရာတြင္ ဥပေဒဆိုိင္ရာ အေထာက္အကူျပ်ဳ ဝနေ္ဆာင္မႈေပးသူမ်ားကိို စာရင္းျပ်ဳစိုမႈ 

(စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈ) ကိို လိုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ တရားဥပေဒစိိုးမိိုးေရးစင္တာမ်ားတြင္ ဥပေဒဆိို္င္ရာ 

လႊဲေျပာင္းညႊန္းဆိိုသည့္ စနစ္တစ္ခိုအတြက္ လမ္းညြန္မႈမ်ားကိုိ ျပ်ဳလိုပ္ရန္ းႏ င့့္ ဥပေဒဆိိုင္ရာ အေထာက္အကူျပ်ဳ 

ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားကိို ၄င္းတိို႕ လိုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနေသာ ေဒသအတြင္းရ ိ  တရားမ ်တမႈရ ာေဖြသူမ်ားးႏ င့္ 

ခ်ိတ္ဆက္ေပးရန္ အတြက္ ေရ ႕ေနမ်ား၊ ဥပေဒဆိိုင္ရာ အေထာက္အကူေပးသူမ်ားးႏ င့္ အရပ္ဘက္ 

လူမႈအဖြ႕ဲအစည္းမ်ား ပါဝင္သည့္ ဥပေဒဆိိုငရ္ာ အေထာကအ္ကူျပ်ဳ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူ ခန္႕မ န္းေခ် (၅၀) ဦးခန္႕ကိို 

ေဖာ္ထိုတ္းႏိိုင္ခဲ့ျခင္းသည္ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈ၏ ရလဒ္ျဖစ္ပါသည္။  

 

ေတြ႔ရ ိခ်က္မ်ားအရ (၂၀၁၁) ခိုးႏ စ္၊  ျမန္မားိႏိုင္ငံ ဒီမိိုကေရစီစနစ္သိို႕ ကူးေျပာင္းသည့္ကာလမ စ၍ ဥပေဒဆိိုငရ္ာ 

အေထာက္အကူျပ်ဳ ဝနေ္ဆာငမ္ႈေပးသူမ်ား၏ လႈပ္ရ ားမႈမ်ား တိိုးတက္လာသည္ကိို ေတြ႕ရ ိခဲ့သည္။ သိို႔ေသာ္လည္း 

ဥပေဒဆိိုင္ရာ အေထာက္အကူျပ်ဳ ဝန္ေဆာငမ္ႈေပးသူမ်ားဟို သတ္မ တ္ရန္ပင္ ဝိဝါဒ ကြျဲပားမႈမ်ားရ ိေနျပီး 

သင့္ေလ်ာ္ေသာ ပံိုစံျဖင့္ စီမံေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါသည္။ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈအရ ဥပေဒဆိိုငရ္ာ အေထာက္အကူျပ်ဳ 

ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားကိို ေယဘိုယ်အားျဖင့္ (၁) အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြ႕ဲအစည္းမ်ား (၂) ဥပေဒဆိိုင္ရာ 

ဝန္ေဆာင္မႈေပးေသာ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား သိို႕မဟိုတ္ တစ္သီးပိုဂ လ ဥပေဒကြ်မ္းက်င္သူမ်ား ဟူ၍ အမ်ိ်ဳးအစား 
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းႏ စ္မ်ိ်ဳးရိ ေၾကာင္း ေတြ႕ရေသာ္လည္း ၄င္းတိို႕အေနျဖင့္ အျခားေသာ အမ်ိ်ဳးအစားမ်ား ရ ေိသးေၾကာင္း ျပန္လည္ 

ေခ်ပခဲၾ့ကသည္။ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈတြင္ ဥပေဒဆိိုင္ရာ အေထာက္အကူျပ်ဳ ဝနေ္ဆာင္မႈေပးသူမ်ားသည္ 

မတူညီေသာ အဖြ႕ဲအစည္းတည္ေဆာက္ပိုံ၊ ခ်မ တ္လိုပ္ငန္းစဥ္  းႏ င့္ ခ်ည္းကပ္မႈမ်ားျဖင့္ ၄င္းတိို႕ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ 

ဥပေဒဆိိုင္ရာ ေထာက္ပံ့ကူညမီႈေပးရာ၌ မတူညီေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ား ရင္ဆိိုင္ေနရေၾကာင္းကိို ေတြ႕ရသည္။ ထိို႕ျပင္ 

ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူ အမ်ားစိုသည္ အမႈသည္ ေရြးခ်ယ္ရာတြငလ္ည္း သတ္မ တ္ စံးႏႈန္း၊ ခ်မ တ္မႈမ်ားျဖစ္သည့္ မ ်တမႈ၊ 

ဦးတည္မႈ၊ းႏ င့့္ ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ မူေဘာင္မ်ား မရ ိေၾကာင္း ေတြ႕ရ ိရသည္။  

 

ဥပေဒဆိိုင္ရာ အေထာက္အကူျပ်ဳ ဝန္ေဆာငမ္ႈေပးသူမ်ား လိုပ္ငန္းကိစၥ၏ အဓိကအတားအဆီးမ်ားတြင ္

တရားေရးစနစ္၌ အက်င့္ပ်က္ျခစားျခင္း းႏ င့္ ျပည္သူတိုိ႕တြင္ ဥပေဒဆိိုင္ရာ အသိပညာ နည္းပါးေနျခင္းတိို႕ ပါဝင္ျပီး 

ယင္းအေျခအေနေၾကာင့္ အျငင္းပြားမႈ းႏ င့္ ဥပေဒဆိိုငရ္ာ ကိစၥရပ္မ်ား ျဖစ္ပြားသည့္အခါ အက်ိ်ဳးသက္ေရာက္မႈ 

ပိိုဆိိုးသြားေၾကာင္း အစီရင္ခံခဲ့ၾကသည္။ တရားမ ်တမႈ ရ ာေဖြသူမ်ားမ  ဥပေဒဆိုိင္ရာ အသိပညာနည္းပါးျခင္း၊ တရားေရး 

အင္စတီက် းရ င္းမ်ားကိို မယိုံၾကည္ျခင္း းႏ င့္ ေရ ႕ေနမ်ား၏ ေၾကာင့္ၾကမႈတိို႕သည္ ျမန္မားိႏိုင္ငံ၏ တရားေရးတြင္ အဓိက 

အတားအဆီးမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာျပခဲ့ၾကသည္။ 

 

အျငင္းပြားမႈကိို အျခားနည္းျဖင့္ ေျဖရ င္းျခင္း ယးႏၲရားမ်ားသည္ ပါဝင္ပတ္သက္ေသာ ပိုဂ ိ်ဳလ္၊ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၊ 

တည္ေနရာ၊ းႏ င့္ အျငင္းပြားမႈ အမ်ိ်ဳးအစားေပၚ မူတည္ကာ ကြလဲြးဲႏိိုင္ေသာ္လည္း ရပ္ရြာလူထို းႏ င့္ ဥပေဒဆိိုင္ရာ 

အေထာက္အကူျပ်ဳ ဝနေ္ဆာင္မႈေပးသူမ်ားသည္ ျဖစ္းိႏိုငလ္ ်င္ အျငင္းပြားမႈကိို အျခားနည္းျဖင့္ ေျဖရ င္းသည့္ 

ယးႏၲရားမ်ားကိိုသာ လိိုလားးႏ စ္သက္ေၾကာင္း အစီရင္ခံခဲ့ၾကသည္။  

 

စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈတြင္ ရပ္ရြာေခါင္းေဆာင္၊ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြ႕ဲအစည္း းႏ င့္  ဥပေဒဆိိုင္ရာ အေထာက္အကူျပ်ဳ 

ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားကိို ေတြ႕ဆိုံေမးျမန္းရာတြင္ တင္ျပခဲ့ေသာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ေရ ႕ဆက္ရမည့္ ေျဖရ င္းမႈမ်ား းႏ င့္ 

ပတ္သက္သည့္  က်ယ္ျပန္႕ေသာ အၾကံျပ်ဳခ်က္မ်ားကိို  ယခို အက်ဥ္းခ််ဳပ္တင္ျပခ်က္၏ အၾကံ်ဳျပ်ဳခ်က္ က႑တြင ္

ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထိို အၾကံျပ်ဳခ်က္္မ်ားသည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေယဘိုယ်က်ေသာ နယ္ပယမ္်ားတြင္ ပါဝင္သည္။  
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အၾကျံပ်ဳခ်ကမ္်ား အက်ဥး္ခ််ဳပ ္
 

ျပညေ္ထာငစ္ို၊ တိိုငး္းႏ င့္ ျပညန္ယအ္ဆင့္ အစိိုးရအဖြဲ႔မ်ား 
 

▪ (၂၀၁၆) ခိုးႏ စ္ ဥပေဒဆိိုင္ရာ အေထာက္အကူေပးေရး ဥပေဒကိို ျပည့္ဝစြာ အေကာငအ္ထည္ေဖာ္ 

ေဆာင္ရြက္ရန္။ 

▪ ေကာင္းမြန္ေသာ လိုပ္နည္းလိုပ္ဟန္မ်ား ေသခ်ာမႈရိ ေစရန္ းႏ င့္ သက္ဆိုိင္ရာ အဖြဲ႔မ်ားသိို႔ သင့္ေလ်ာ္ေသာ 
ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့မႈရရ ိေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ းိႏိုင္ငံတကာ အသိိုက္အဝန္း၏ ပံ့ပိိုးမႈးႏ င့္ လမ္းညႊန္မႈျဖင့္ 
းႏိိုင္ငံေတာ္ အဆင့္းႏ င့္ ေဒသးႏၱအဆင့္မ်ားတြင္ ဥပေဒဆိိုင္ရာ အေထာက္အကူေပးေရး အဖြဲ႔မ်ား 
2ဖြ႕ဲစည္းရန္။ 

▪ ရပ္ရြာ အသိိုက္အဝန္းတြင္ တရားမ ်တမႈးႏ င့္ သက္ဆိိုင္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ ေျဖရ င္းခ်က္မ်ား 
ေဖာ္ထိုတ္းႏိိုင္ရန္ းႏ င့္ ရပ္ရြာလူထိုမ  သမာရိိုးက် တရားေရး ယးႏၱရားမ်ားအေပၚ ယံိုၾကည္မႈ ျမွင့္တင္ရန္ းႏ င့္ 
တရားဥပေဒစိိုးမိိုးေရး စင္တာမ်ားမ  ျပ်ဳလိုပ္ေသာ လူထိုအစည္းအေဝးပြမဲ်ားးႏ င့္ ေဆြးေးႏြးပြမဲ်ား၌ ဆက္လက္ 
ပူးေပါင္းပါဝင္ေပးရန္။  

အရပဘ္က ္လမူႈအဖြဲ႔အစညး္မ်ား 
 

▪ အဖြဲ႔အစည္းဆိိုင္ရာ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမငွ့္တက္လာေစရန္းႏ င့္ စာနာေထာက္ထားသင့္ေသာ 
အသိိုက္အဝန္းသိို႔ မ ်တေသာ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ၊ တရားဥပေဒစိိုးမိိုးေရး အေျခခံမမူ်ားးႏ င့္ 
ကိိုက္ညီေသာ ပံိုစံျဖင့္ ဥပေဒဆိိုင္ရာ အေထာက္အကူျပ်ဳ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ပံ့ပိိုးရာတြင္ တိိုးတက္လာေစရန ္
INGO မ်ား၊ အလ  ရ င္ အစိိုးရမ်ားးႏ င့္ တြဖဲက္လိုပ္ေဆာင္ရန္။   

▪ အစီအစဥ္ ခ်မ တ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ လူထိုးႏ င့္ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ျခင္း မ တစ္ဆင့္ စာနာေထာက္ထား 
သင့္ေသာ အသိိုက္အဝန္းအတြက္ တရားမ ်တမႈ လက္လ မ္းမီျခင္းကိို ဟန္႔တား ၾကန္႔ၾကာေစသည့္ 
ထိခိိုက္နစ္နာေစေသာ ယဥ္ေက်းမႈဆိိုင္ရာ စံသတ္မ တ္ခ်က္မ်ား၊ ဓေလ့ထံိုးစံမ်ား းႏ င့္ 
အျမင္သေဘာထားမ်ားကိို ဦးတည္ရန္။ 

▪ ဥပေဒဆိိုင္ရာ သတင္းအခ်ကအ္လက္မ်ားးႏ င့္ ဥပေဒဆိိုင္ရာ ကူညီေထာက္ပံ့မႈ pro bono ကိို 
လက္လ မ္းမီမႈရိ ေစရန္ ဆက္လက္ ပံ့ပိိုးသြားရန္။ 
 

ဖြ႕ံျဖ်ိဳးေရးအတြက ္အတလူကတ္ြေဲဆာငရ္ြကေ္နေသာ  မတိဖ္ကမ္်ား 
 

▪ ရပ္ရြာလူထို၏ တရားမ ်တမႈဆိိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားးႏ င့္ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရ င္းျခင္းအတြက္ 
လိိုလားးႏ စ္သက္ေသာ ပံိုစံမ်ား၊ ဥပေဒဆိိုင္ရာ အေထာက္အကူျပ်ဳ ဝန္ေဆာင္မႈ ပံ့ပိိုးရန ္
လိိုအပ္ခ်က္ျမွင့္မားသည့္ ေဒသမ်ား အစရိ သည့္ အေျခခံ အခ်က္အလက္မ်ား ျပ်ဳစိုရာတြင္ ေဒသးၱႏရ 
အစိိုးရးႏ င့္ းႏိိုင္ငံေတာ္အဆင့္ အစိိုးရမ်ားကိို ပံ့ပိိုးကူညီရန္။ 

▪ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ျခင္း (grants)၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ျခငး္ းႏ င့္ ဥပေဒဆိိုင္ရာ အေထာက္အကူျပ်ဳ 
ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ား၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား တိိုးတက္လာေစရန္းႏ င့္ ဝန္ေဆာငမ္ႈေပးျခင္းမ်ား 
လိုပ္ေဆာင္တတ္လာေစရန္ နည္းစနစ္ဆိိုင္ရာအၾကံျပ်ဳခ်က္မ်ား ပံ့ပိိုးေပးျခင္းအားျဖင့္ အရပ္ဘက ္
လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကိို ကူညီေထာက္ပံ့ရန္။ 

                                                           
2 ျပည္ေထာင္စို ဥပေဒဆိိုင္ရာ အဖြ႕ဲကိို းိႏိုဝင္ဘာလ ၂၀၁၇ ခိုးႏ စ္တြင္ စတင္ဖြ႕ဲစည္းခ့ဲျပီး ေမလ ၂၀၁၈ ခိုးႏ စ္တြင္ စတင္ ေဆာင္ရြက္သည္။  
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▪ းႏိိုင္ငံတစ္ဝန္း ဥပေဒဆိိုငရ္ာ အေထာက္အကူေပးေရး အဖြဲ႔မ်ား ဖြ႕ဲစည္းျခင္းအပါအဝင္ (၂၀၁၆) ခိုးႏ စ္ 
ဥပေဒဆိိုင္ရာ အေထာကအ္ကူေပးေရး ဥပေဒ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းကိို 
ကူညီေထာက္ပံ့ရန္။ 

▪ တရားေရးဝန္ထမ္းမ်ား၊ ဥပေဒအရာရိ မ်ား းႏ င့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္တိို႔ ပါဝင္ေသာ တရားေရးတြင္ 
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ား၊ ရပ္ရြာလူထို းႏ င့္ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား စေသာ သမာရိိုးက် 
မဟိုတ္ေသာ ပါဝင္ေဆာငရ္ြကသ္ူမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ျခင္းကိို ကူညီေထာက္ပံ့ရန္။ 

▪ အဓိက တရားမ ်တမႈဆိုိင္ရာ ကစိၥရပ္မ်ားတြင္ အေထာက္အထား အေျချပ်ဳမ်ား ဆက္လက္ ျမင့္လာေစရန ္ 

ကနဦး သိုေတသန ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကိို ပံ့ပိိုးကူညီရန္။ 

တရားဥပေဒစိိုးမိိုးေရးစငတ္ာမ်ား 
 

▪ တရားမ ်တမ ်ဳ ရ ာေဖြေနသမူ်ားအတြက္ ေကာင္းမြန္စြာလည္ပတ္ေသာ၊ ဘက္စိုံလႊမ္းျခ်ဳံးႏိုိင္ေသာ၊ 
လက္လ မ္းမ ီေသာ လႊဲေျပာင္းညႊန္းဆိိုသည့္ စနစ္တစ္ခို တည္ေဆာက္ျခင္းကိို ဆက္လက္လိုပ္ေဆာင္ရန္။ 

▪ ေရ ႔ေနမ်ား၊ ဥပေဒဆိိုင္ရာ အေထာက္အကူေပးသူမ်ား၊ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား အပါအဝင္ 
ဥပေဒဆိိုင္ရာ အေထာက္အကူျပ်ဳ ဝန္ေဆာငမ္ႈေပးသူမ်ားကိို မ ်တ၍ က်င့္ဝတ္းႏ င့္ေလ်ာ္ညီေသာ 
တရားဥပေဒစိိုးမိိုးေရး အေျခခံမမူ်ားးႏ င့္ ကိိုက္ညီသည့္ ဥပေဒဆိိုင္ရာ အေထာက္အကူမ်ား ပံ့ပိိုးရန္အလိို႔င ာ 
အထူး စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ေရးဆိိုင္ရာ ပံ့ပိိုးမႈးႏ င့္ သင္တန္းမ်ားအား ဆက္လက္ပံ့ပိိုးရန္။ 

▪ ဥပေဒဆိုိင္ရာ အေထာက္အကူျပ်ဳ ဝန္ေဆာင္မ ်ဳေပးသူမ်ားးႏ င့္ ယင္းတိုိ႔ ဝန္ေဆာင္မ ်ဳေပးေနေသာ 

တရားမ ်တမ ်ဳ ရ ာေဖြသူမ်ားအၾကား ယံိုၾကည္မ ်ဳ တည္ေဆာက္ရန္းႏ င့္ ဥပေဒဆိုိင္ရာ အသိပညာ 

တိုိးျမွင့္လာေစရန္ အတြက္ ေဒသတြင္း အဓိက ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ သင္တန္းမ်ား တိုိးျမွင့္ေပးျခင္းအားျဖင့္ 

တိုိးခ်ဲ႕ထားေသာ အစီအစဥ္ခ်မ တ္ျခင္းမ တဆင့္ လူထိုးႏ င့္ခ်တိ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈ ျမွင့္တက္လာေစရန ္

တရားဥပေဒစိုိးမိိုးေရး စင္တာ၏ လ ်ဳပ္ရ ားေဆာင္ရြက္မ ်ဳမ်ား ပိိုမိိုပ်ံးႏ ံေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္။ 

▪ အစိုိးရ ဌာနဆိုိင္ရာမ်ား၊ သမားရိုိးက်မဟိုတ္ေသာ တရားမ ်တမႈေဖာ္ေဆာင္သူမ်ား၊ အရပ္ဘက္လူမ ်ဳ 
အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားမ  ကိုိယ္စားလ ယ္မ်ား၊ ေဒသတြင္း ေရ ႕ေနမ်ားအၾကား အခရာက်ေသာ 
တရားမ ်တမ ်ဳေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ားအား ေဖာ္ထိုတ္ေျဖရ ငး္းႏိုိင္ရန္းႏ င့္ အဆိုိျပ်ဳ ေျဖရ င္းမႈအေပၚ 
အေရးယူေဆာင္ရြက္းႏိုိင္ရန္ ေဆြးေးႏြးမ ်ဳးႏ င့္ ေပါင္းစပ္ညွိးႏ ်ဳိင္းမ ်ဳမ်ား ျပ်ဳလိုပ္းႏိုိင္မည့္ ေဆြးေးႏြးပြအဲေပၚ 
ဆက္လက္ပံ့ပိုိးရန္။ 

▪ အထူးေရးဆြထဲားေသာ ဥပေဒေရးရာသင္တန္း မ တဆင့္ းႏိုိင္ငံေတာ္အဆင့္၊ ျပည္နယ္/တိုိင္းးႏ င့္ 
ေဒသတြင္း အစိုိးရဌာနဆိုိင္ရာ ပိုဂ ိ်ဳလ္မ်ား၊ သမားရိုိးက်မဟိုတ္ေသာ တရားမ ်တမ ်ဳ ေဖာ္ေဆာင္သူမ်ား၊ 
အရပ္ဘက္လူမႈ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားမ  ကိုိယ္စားလ ယ္မ်ား၊ ေဒသတြင္း ေရ ႕ေနမ်ားအပါအဝင္ 
အလြန္အေရးပါေသာ သက္ဆိုိင္ရာ အဖြ႕ဲအစည္းးႏ င့္ ပိုဂိ ်ဳလ္မ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ တိုိးတက္ဖြံ႕ျဖိ်ဳးမ ်ဳကိုိ 
ဆက္လက္ပံ့ပိိုးရန္။ 
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မတိဆ္က ္
 

(၂၀၁၄) ခိုးႏ စ္တြင္ ရန္ကိုန္၊ မးၱႏေလး၊ ေတာင္ႀကီးးႏ င့္ ျမစ္ႀကီးနားတိို႔၌ တရားဥပေဒစိိုးမိိုးေရးစင္တာမ်ား 

စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ အခ်ိန္မ စ၍ တရားမ ်တမႈ ေဖာ္ေဆာင္သူမ်ားးႏ င့္ ၄င္းတိို႔ ၀န္ေဆာင္မႈေပးေသာ 

အသိိုက္အဝန္းမ်ားအၾကား ယံိုၾကည္မႈးႏ င့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တိိုးတက္လာေစရန္ ဥပေဒဆိိုင္ရာ အထူးျပ်ဳ 

သင္တန္းမ်ားေပးျခင္း၊  လူထိုးႏ င့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ျခင္းကိို ဦးတည္ျခင္း းႏ င့္ စကားဝိုိုိင္း ေဆြးေးႏြးမႈ ကနဦး 

ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကိို စင္တာမ်ားမ   စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ တရားဥပေဒစိိုးမိိုးေရးစငတ္ာမ်ားမ  ရပ္ရြာလူထိုကိို 

ဥပေဒဆိိုင္ရာ ကူညီေထာက္ပံမ့ႈ တိိုက္ရိုိက္ မေပးေသာ္လည္း တရားဥပေဒစိိုးမိိုးေရးစင္တာမ်ား၏ ဂိုဏ္သတင္းအရ  

တရားဥပေဒစိိုးမိိုးေရး းႏ င့္ တရားမ ်တမႈဆိိုင္ရာ က႑ လႈပ္ရ ားမႈမ်ား အတြက္ ပင္မ မ ီခိုိရာေနရာအေနျဖင့္ ထင္မ တ္ျပီး 

ဥပေဒဆိိုင္ရာ ဝန္ေဆာငမ္ႈ တိိုက္ရိုိက္ ရရ ိးႏိိုင္သည္ဟို ယူဆကာ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားက ဥပေဒဆိိုင္ရာ 

ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားကိို စင္တာမ်ား၌ လာေရာက္ရ ာေဖြခဲ့ၾကသည္။ 

 

တရားဥပေဒစိိုးမိိုးေရး စင္တာမ်ား၏ ခ်မ တ္လိုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ဥပေဒဆိိုင္ရာ ကူညီေထာက္ပံံံ့မႈ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေပးရန ္

မပါဝငေ္သာ္လည္း ျမန္မာျပည္ တစ္ဝ မ္းတြင္ လူတိိုင္းတတ္းႏိိုင္ေသာ ဥပေဒဆိိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 

လိိုအပ္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရ င္းလင္းပါသည္။ ထိို႔ေၾကာင့္ တရားမ  ်တမႈ ရ ာေဖြသူမ်ားးႏ င့္ ၄င္းတိို႕ လူမႈဝန္းက်င္တြင္ 

သင့္ေလ်ာ္ေသာ ဥပေဒဆိုိင္ရာ အေထာက္အကူျပ်ဳ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ား အၾကား ေပါင္းကူးတံတားအျဖစ္ 

ေပါင္းစပ္ေပးရန္ အတြက္လည္း ဆက္စပ္ေနေသာ လိုပ္ငန္းစဥအ္ျဖစ္လည္း မ တ္ယူရမည္ ျဖစသ္ည္။ 

 

မးၱႏေလး၊ ျမစ္ႀကီးနား၊ ေတာင္ႀကီးးႏ င့္ ရန္ကိုန္ ျမိ်ဳ႕မ်ား အတြင္း းႏ င့္ ၄င္းျမိ်ဳ႕အနီးပတ္ဝန္းက်င္ တြင္ ဥပေဒဆိုိင္ရာ 

အေထာက္အကူျပ်ဳ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားးႏ င့္ ပတ္သက္၍ စာရင္းျပ်ဳစိုမႈ ျပ်ဳလိုပ္ရန္ (စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈ)3 

တရားဥပေဒစိိုးမိိုးေရးစင္တာမ်ားမ  ASF ကိို လိုပ္ငန္းတာဝန္ ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ ျမန္္မားႏိိုင္ငံတစ္ဝ မ္းတြင္ 

တရားမ ်တမႈဆိိုင္ရာ းႏ င့္ ပတ္သက္၍ ေျဖရ င္းရန္ သင့္ေလ်ာ္ျပီး ေရရ ည္တည္တံ့ေသာ နည္းလမ္းမ်ားကိို 

ေထာက္ပံ့ကူညီေပးရန္အတြက္္ စီစစ္ေလ့လာမႈကိို (၂၀၁၆) ခိုးႏ စ္၊ မတ္လ၊ ေမလ းႏ င့္ ဒီဇင္ဘာလတိို႕တြင္ 

ျပ်ဳလိုပ္ခဲ့သည္။ ထိို႕ျပင္ ပိုံမ န္လည္ပတ္သြားမည့္ ဥပေဒဆိိုင္ရာ အေထာက္အကူစနစ္ မရ ိေသးမီတြင ္

စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈသည္ ဥပေဒဆိိုင္ရာ အေထာက္အကူ ကနဦးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား မည္သိုိ႕လိုပ္ေဆာင္မည္ကိုိ 

မီးေမာင္းထိုိးျပးႏိုိင္ရန္ ရည္ရြယခ္ဲ့ပါသည္။ ဆိိုလိို္သည္မ ာ ဥပေဒဆိိုင္ရာ အၾကံဥာဏ္မ်ား၊ ကူညီေထာက္ပံံ့မႈမ်ား၊ 

သတင္းအခ်က္အလက္ းႏ င့္ အခေၾကးေငြ အနည္းငယ္ျဖင့္ သိို႕မဟိုတ္ အခမဲ့ အမႈလိုိက္ပါေဆာင္ရြက္ျခင္း 

စသည္တိုိ႕အတြက္ ျဖစ္ပါသည္။4 

 

စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္တြင ္၂ ပိိုင္းပါရ ိပါသည။္ ပထမတစ္ပိိုင္းမ ာ ဥပေဒဆိိုငရ္ာ ဝန္ေဆာငမ္ႈအတြက္ 

အခေၾကးေငြ မေပးးိႏိုင္သည့္ တရားမ ်တမႈ ရ ာေဖြသူမ်ားကိို ၄င္းတိို႕ လူမႈဝန္းက်င္တြင္ ဥပေဒဆိိုင္ရာ အေထာက္အကူ 

သိို႕မဟိုတ္ Pro bono ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ဥပေဒဆိုိင္ရာ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားးႏ င့္ 

ခ်ိတ္ဆက္ေပးးႏိုိင္ေသာ ဥပေဒဆိုိင္ရာ လႊဲေျပာင္းညႊန္းဆိိုမႈ စနစ္တစ္ခို ျပ်ဳလိုပရ္န္ ျဖစ္သည္။ ဒိုတိယတစ္ပိုိင္းမ ာ 

                                                           
3 Denny, L., Bennett, W., & San, K.T., တိို႕ေရးသားထားေသာ”Making Big Cases Small and Small Cases Disappear”: ျမန္မားိႏိုင္ငံ ေဒသဆိို္င္ရာ တရားမ ်တမႈ 
ေတြ႕ၾကံ်ဳမႈမ်ား, My Justice (ရန္ကိုန္ ၂၀၁၆) ကိိုၾကည့္ပါ။ ထိိုေနရာတြင္ စာေရးသူမ  လူတိို႕ အျငင္းပြားမႈမ်ားးႏ င့္ မမ ်တမႈမ်ားကိို ေျဖရ င္းရာတြင္ ၄င္းတိို႕ စဥ္းစားေသာ 
ရႈပ္ေထြးျပီး မ်ားျပားလ သည့္ နည္းလမ္းမ်ားကိို နားလည္ရန္ ျပ်ဳလိုပ္ျခင္း၏ အေရးပါပိုံကိို ေဖာ္ျပထားသည္။ တရားမ ်တမႈ လက္လ မ္းမီျခင္း နည္းလမ္းမ်ား(tools) သည္ 
လည္ပတ္လိုပ္ေဆာင္းႏိုိ္င္ျပီး ရ ိေနေသာ လိုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိိုလည္း တိိုးတက္ေစးိႏိုင္သည္ိ။ သိို႕ေသာ္ ထိိုအရာမ်ားကိို ဂရိုတစိိုက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ လိိုအပ္ျပီး မည္သည့္ 
အစီအစဥ္၏ ယူဆလက္ခံမႈ းႏ င့္ ေျပာင္းလဲမႈ သီအိိုရီကိို ခ်မ တ္းိႏိုင္သည္။ 
4 ေပးထားေသာ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိိုမႈကိို UNDP,UNODC “Global Study on Legal Aid”, Global Report (2016) at 8: 
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/LegalAid/Global_Study_on_Legal_Aid_-_FINAL.pdf တြင္ သြားေရာက္ ၾကည့္ရႈပါ။ 

https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/LegalAid/Global_Study_on_Legal_Aid_-_FINAL.pdf
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ဥပေဒဆိုိင္ရာ အေထာက္အကျူပ်ဳ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ား၊ တရားမ ်တမႈ ရ ာေဖြသူမ်ား၏ အျမင္သေဘာထား းႏ င့္ 

အေလ့အထမ်ားကိို ပိို၍ နားလည္လာေစရန္၊ (၁) ေရ းဦးအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကိို 

အက်ိ်ဳးျဖစ္ထြန္း ထိေရာက္မႈ ရ /ိမရ ိကိို ဆန္းစစ္ရန္၊ (၂) ရရ  ိေနေသာ ဝန္ေဆာငမ္ႈးႏ င့္ ပတ္သက္၍ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ 

ယိုံၾကည္မႈ အေနအထားကိို ဆန္းစစ္းႏိိုင္ရန္ တိို႕ျဖစ္သည္။   

  

နညး္စနစမ္်ား 

 

ဤအက်ဥ္းခ််ဳပ္ တင္ျပခ်က္ တြင္ပါရ ိသည့္ ေတြ႔ရ ိခ်က္မ်ားးႏ င့္ အႀကံျပ်ဳခ်က္မ်ားသည္ သိုေတသနတြင္ ပါဝင္သည့္ 

ဥပေဒဆိိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိို အခမဲ့ ေထာက္ပံံ့ေပးသူမ်ား သိို႕မဟိုတ္ အခေၾကးေငြေလ်ာ့ေပးသည္ဟို 

ေဖာ္ထိုတ္ထားေသာ (ဥပေဒဆိိုင္ရာ အေထာက္အကူျပ်ဳ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားကိို5 စိုေပါင္း ရည္ညြန္းသည္) 

ေရ ႕ေနမ်ား၊ ဥပေဒဆိိုင္ရာ အေထာက္အကူေပးသူမ်ား းႏ င့္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြ႕ဲအစည္း ကိိုယ္စားလ ယ္ ၅၅ ဦးမ  

ရရ ိခဲ့ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ျဖစ္သည္။ ေကာက္ယူထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ပါ၀င္ေျဖၾကားခဲ့သူတိို႔၏ 

ၾကားဝင္ေျဖရ င္းမႈမ်ား၊ ၄င္းတိို႕ ေပးးႏိိုင္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ၄င္းတိို႕ ရင္ဆိိုင္ေနရေသာ ဥပေဒဆိိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား 

းႏ င့္ ၄င္းတိို႕ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ စံသတ္မ တ္ခ်က္ (သိုိ႕မဟိုတ္) သေဘာထားမူဝါဒမ်ားကိိုသာ အဓိက 

ဦးတည္ထားသည္။  

 

ဤစစ္တမ္းေကာက္ယူမႈကိို ရႈေထာင့္မ်ိ်ဳးစိုံ ခ်ည္းကပ္မႈျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ထားသည္။ အဓိက သတင္းအခ်က္အလက္ 

ေပးသူမ်ားးႏ င့္ ေတြ႕ဆိုံးေမးျမန္းမႈျပ်ဳလိုပ္ျခင္း အျပင္ ဦးတည္အိုပ္စို အေတာ္မ်ားမ်ားးႏ င့္လည္း ေဆြးေးႏြးျခင္းမ်ား 

ျပ်ဳလိုပ္ထားသည္။ ဥပေဒဆိိုင္ရာ အေထာက္အကူေပးသူ (၂၈) ဦး၊ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားးႏ င့္ 

ရပ္ရြာေခါင္းေဆာင6္ (၂၇) ဦး စိုစိုေပါင္း (၅၅)ဦးတိို႕ကိို တစ္ဦးခ်င္းစီ းႏ င့္ စနစ္တက် ျပင္ဆငထ္ားျခင္း မဟိုတ္သည့္ 

ေတြ႕ဆိုံေမးျမန္းမႈတိို႕ ျပ်ဳလိုပ္ခဲသ့ည္။ ဥပေဒဆိိုင္ရာ အေထာက္အကူေပးသူ (၂) ဦး၊ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြ႕ဲအစည္းမ  

ကိိုယ္စားလ ယ္ (၂) ဦး၊ တရားမ ်တမႈ ရ ာေဖြသူ (၁) 7ဦးပါဝင္ေသာ ဦးတည္အိုပစ္ို ေဆြးေးႏြးမႈကိိုလည္း  

ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ဦးတည္အိုပ္စိုမ်ားတြင္ ပါဝင္တကေ္ရာက္သူ (၅၅) ဦး၌ (၄) ဦးကိို အဓိက 

သတင္းအခ်က္အလက္ေပးသူမ်ား အျဖစ္ ေတြ႕ဆိုံေမးျမန္းထားပါသည္။  

တရားမ ်တမႈ လက္လ မ္းမီရန္ 8အဓိက အတားအဆီးမ်ား၊ တရားေရးစနစ္ းႏ င့့္ ဥပေဒဆိို္င္ရာ အေထာက္အကူေပးသည့္ 

လိုပ္ငန္းမ်ားအေပၚတြင ္ ထားရ ိသည့္ ပါဝငေ္ျဖဆိုိသူမ်ား၏ သေဘာထားမ်ားကိို တိိုင္းတာရန္၊ ဥပေဒဆိို္င္ရာ 

အေထာက္အကူျပ်ဳ ဝန္ေဆာငမ္ႈေပးသူမ်ား၏ ဥပေဒဆိိုင္ရာ လႊဲေျပာင္းညႊန္းဆိိုသည့္ စနစ္္တစ္ခိုကိို ဖန္တီးရန ္

ရည္ရြယ၍္ စစ္တမ္းေမးခြန္းမ်ားကိို ေမျမန္းခဲ့ပါသည္။ 

 

 

                                                           
5ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈအရ ေရ ႕ေနမ်ား၊ ဥပေဒဆိိုင္ရာ အေထာက္အကူေပးသူမ်ားးႏ င့္ အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားသည္ ဥပေဒဆိိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈ ေထာက္ပ့ံေပးေသာသူ 
အမ်ားစို ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ထိုတ္ထားသည္။ သိို႕ေသာ္ ညႊန္းဆိိုမႈ တစ္ခိုခ်င္းစီ၌ ၄င္းတိို႔၏ မတူညီေသာ ခ်မ တ္လိုပ္ငန္းစဥ္မ်ားးႏ င့္ တာဝန္မ်ားရ ိေသာ္လည္း 
“ဥပေဒဆိိုင္ရာ အေထာက္အကူျပ်ဳ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ား” ကိို ဤ အက်ဥ္းခ််ဳပ္တင္ျပခ်က္တြင္ ထိိုကဲ့သိို႕ ေဆာင္ရြက္သူမ်ားကိို စိုေပါင္းညႊန္းဆိိုထားသည္။ 
သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ၄င္းတိို႕၏ က႑ကိို သိသာထင္ရ ားစြာျပသထားသည္။  
6 ျမန္မားိႏိုင္ငံ အေနအထားအရ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈတြင္ အသိုံးျပ်ဳထားေသာ “ရပ္ရြာေခါင္းေဆာင္” ဟူသည့္ စကားရပ္သည္ တိက်ေသာ အဓိပၸါယ္ သတ္မ တ္မႈ မရ ိေပ။ 
ဆိိုလိိုသည္မ ာ အထူးသျဖင့္ ပဋိပကၡမ်ားကိို ေျဖရ င္းရန္ ျပင္ပတြင္ ရပ္ရြာကိို ကိိုယ္စားျပ်ဳသည့္ တစ္ဦးတေယာက္ခ်င္းကိို ဆိိုလိိုျခင္း ျဖစ္သည္။  
7 အလြတ္သေဘာ ေတြ႔ဆံိုေမးျမန္းမႈကိို ရပ္ရြာေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ တရားမ ်တမႈ ရ ာေဖြသူမ်ား းႏ င့္ ၂၀၁၆ မတ္လ းႏ င့္ ဒီဇင္ဘာလမ်ားတြင္ ျမစ္ၾကီးနားတြင္ (၈)ဦး၊ 
ေတာင္ၾကီး တြင္ (၆)ဦး၊ ဘားအံတြင္ (၄) ဦး၊ ရန္ကိုန္တြင္ (၂) ဦးးႏ င့္ မးၲႏေလးတြင္ (၇) ဦးတြင္ ေတြ႕ဆိုံေမးျမန္းခ့ဲျပီး ဥပေဒဆိိုင္ရာ အေထာက္အကူျပ်ဳ 
ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားးႏ င့္  ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ (၂)ဦး၊ ရ မ္းျပည္နယ္တြင္ (၉) ဦး၊ ရန္ကိုန္တြင္ (၁၂) ဦး၊ မးၲႏေလးတြင္ (၅) ဦးတိို႕းႏ င့္ မတ္၊ ေမ းႏ င့္ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၆ တြင္ 
ေတြ႕ဆိုံေမးျမန္းခ့ဲသည္။ ဦးတည္အိုပ္စို ေဆြးေးႏြးမႈကိို ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရ မ္းျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္ တိို႕တြင္ (၁) ၾကိမ္စီ ျပ်ဳလိုပ္ခ့ဲျပီး ရန္ကိုန္တြင္ (၂) ၾကိမ္ 
ျပ်ဳလိုပ္ခ့ဲသည္။  
8 ေမးခြန္းမ်ားကိို ျပည့္စိုံစြာ တိုံ႕ျပန္ေျဖၾကားသူ (၄၉) ခို လက္ခံရရ ိခ့ဲသည္။ 
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ေနာကခ္သံမိိုငး္ေၾကာငး္  
 

တရားမ ်တမႈ လက္လ မ္းမီျခင္းသည္ တရားဥပေဒစိိုးမိိုးေရး၏ အေျခခံက်ေသာ အေျခခံမတူစ္ခ်က္ျဖစျ္ပီး လူ႔အခြင့္ 

အေရးတစ္ရပ္လည္းျဖစ္သည္။ ၄င္းသည္ အျခားအခြင့္အေရးမ်ား9 အားလံိုးကိို ျမွင့္တင္ေပးျခင္းးႏ င့္ ကာကြယ္ေပးျခင္း 

ျဖစ္ျပီး ထိိုအခြင့္အေရးမ်ားအားလိုံးကိို ပံ့ပိိုးေပးသည့္ အစိတ္အပိိုင္းတစ္ခိုလည္းျဖစ္သည္။ စာနာေထာက္ထား  

အသင့္ဆိုံးသူမ်ားးႏ င့္ စရိတ္မတတ္းႏိို္င္ေသာသူမ်ားကိို အထူးသျဖင့္ တရားမ ်တမႈ လက္လ မ္းမီေစျခင္းသည္ 

တရားဥပေဒေရ ႕ေမ ာက္တြင္ တန္းတူညီမ ် ရရ ိေစရန္အတြက္ အေရးပါသည့္ အခ်က္တစ္ခို ျဖစသ္ည္။ 

 

လက္ရ ိအခ်ိန္တြင္ ျမန္မားိႏိုင္င၌ံ တရားမ ်တမႈကိို လက္္လ မ္းမီရန္ အတားအဆီးမ်ား အေတာ္မ်ားမ်ား ရ ိသည္။ 

အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ တရားသူႀကီးေပါင္း (၁၀၀၀) သည္ းႏ စ္စဥ္းႏ စ္တိိုင္း အမႈေပါင္း (၃၀၀,၀၀၀) ကိို    

ကိိုင္တြယ္ေျဖရ င္းေနရသည္။ ထိိုကဲ့သိို႕ ကိိုင္တြယ္ေျဖရ င္းရာတြင္ အသိုံးျပ်ဳေသာ ဥပေဒထက္ဝက္ေက်ာ္မ ာ ေခတ္းႏ င့့္ 

မကိိုက္ညီေတာ့သည့္ (၁၉၄၈) ခိုးႏ စ္ လြတ္လပ္ေရးမတိိုင္မီ 10ကိိုလိိုနီေခတ္တြင္ ျပဌာန္းခဲ့ေသာ လက္ရ ိ 

အာဏာသက္ေရာက္ေနသည့္ ဥပေဒမ်ားျဖစ္သည္။ ျမန္မားိႏိုင္ငံတြင္ လိိုင္စင္ရ တရားလႊတ္ေတာ္ေရ ႕ေန (၉၀၀၀)းႏ င့္ 

လိုိင္စင္ရ အထက္တန္းေရ ႕ေန (၄၀,၀၀၀) ခန္႔ ခန္႕မ န္းေခ်ရ  ိေသာ္လည္း အမ်ားစိုသည္ အမႈလိိုက္ေရ ႕ေန အျဖစ ္

လိုပ္ကိုိင္ေနျခင္း မရ ိသည္ကိို ေတြ႕ရ ိရသည္။ ကိုလသမဂ  ဖြံ႔ျဖိ်ဳးတိိုးတက္ေရးအစီအစဥ္ (UNDP)11၏ (၂၀၁၄) 

ေလ့လာေတြ႔ရ ိခ်က္အရ တရားလႊတ္ေတာ္ေရ ႕ေန (၂,၀၀၀) းႏ င့္ အထက္တန္းေရ ႕ေန (၁၅,၀၀၀) သာလ ်င္  အမႈလိုိက္ 

ေရ ႕ေနအျဖစ္ လိုပ္ကိိုင္ေနေၾကာင္း ညႊန္ျပထားသည္။ သိုေတသန ေလ့လာခ်က္အရ ျပည္သလူူထိုသည္ ဥပေဒစနစက္ိို 

ေၾကာက္ရြံ႕စရာဟို ထင္မ တ္ေနၾကျပီး အမ်ားစို ယိုံၾကည္ေနၾကသည္မ ာ အမႈတစ္ခို (ရာဇဝတ္မႈ သိို႕မဟိုတ္ တရားမမႈ) 

ကိို အျပစ္က် းလြန္ထားသည္ ျဖစ္ေစ အျပစ္ကင္းစငသ္ည္ ျဖစ္ေစ 12အရာရ ိိမ်ားကိို တံစိိုးလက္ေဆာင္ 

ေပးျခင္းကသာလ ်င္ အမႈကိို ေျဖရ င္းးိႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းတစ္ခိုဟို ထင္မ တ္ေနၾကသည္။ လူအမ်ားစိုသည္ 

အျငင္းပြားမႈမ်ားကိို သမာရိုိးက် မဟိုတ္ေသာနည္းျဖင့္ ေျဖရ င္းလိိုၾကျပီး ျဖစ္းိႏိုင္လ ်င္ ရဲ၊ တရားရိုံးစနစ္မ်ားးႏ င့္ 

တိုံ႕ျပန္ေျဖရ င္းရသည္ကိို ေရ ာင္ရ ားလိိုၾကသည္။13 ဤကဲ့သိို႕ ေဆာင္ရြက္လိိုျခင္းသည္ စနစ္တက်မဟိုတ္သည့္ 

အျငင္းပြားမႈကိုိ အျခားနည္းျဖင့္ ေျဖရ င္းေပးေနေသာ ဓေလ့ထိုံးတမ္းဆိုိင္ရာ ယးႏၱရားမ်ားးႏ င့္ ရင္းးႏ ီးေနျခင္း၊ ျပည္သူမ်ား 

ဥပေဒဆိိုင္ရာ အသပိညာ နည္းပါးျခင္း၊ သိို႕မဟိုတ္ လက္လ မ္းမီရန္ အတားအဆီးမ်ား ျဖစ္သည့္ 

ေးႏ ာင့္ေးႏ းၾကန္႕ၾကာျခင္း၊ အကိုန္အက်မ်ားျခင္း၊ ဘာသာစကား မတူညီျခင္း သိို႕မဟိုတ္ အင္စတီက် းရ င္းမ်ားးႏ င့္ 

အလ မ္းကြာေဝးျခင္းတိို႕ေၾကာင့္ ျဖစ္းိႏိုင္သည္။ ထိိုကိစၥရပ္မ်ားသည္ တရားဥပေဒစိိုးမိိုးေရး စင္တာမ်ားမ  

က်င္းပျပ်ဳလိုပ္သည့္ လူထိုအစည္းအေဝးမ်ားးႏ င့္ အဖြ႕ဲလိုိ္က္ ေဆြးေးႏြးမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ျမ ဲအေၾကာင္းအရာမ်ား ျဖစျ္ပီး 

တရားဥပေဒစိိုးမိိုးေရးစင္တာမ်ား၏ အက်ဥ္းခ််ဳပ္ တင္ျပခ်က္ အတြမဲ်ားတြင္14လည္း အေသးစိတ္ ေလ့လားႏိိုင္ပါသည္။  

 

ျမန္မားိႏိုင္ငံအစိိုးရသည္ ၂၀၁၆ ခိုးႏ စ္ ဥပေဒဆိိုင္ရာ အေထာက္အကူေပးေရး ဥပေဒ၏ နိဒါန္းမ တဆင့္ တရားမ ်တမႈ 

လက္လ မ္းမီျခင္း၏ အေရးပါပိုံကိို သိမ တ္လက္ခံထားသည္။ ထိိုအခ်က္သည္ ျမန္မားႏိိုင္ငံတြင္ ဥပေဒဆိုိင္ရာ 

အေထာက္အကူျပ်ဳ လိိုအပ္ေနမႈ းႏ င့္ ၄င္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ကိို သိသိသာသာ အသိအမ တ္ျပ်ဳေနျပီး 

                                                           
9 Magdalena Sepu’lveda Carmona, Report of the Special Rapporteur on  Exterme Poverty and Human Rights, UNGA, 67th Sess, UN Doc A/67/278 
(9 August 2012),20, [91] 
10 UNDP, ျမန္မားိႏို္င္ငံ တရားဥပေဒစိိုးမိိုးေရး းႏ င့့္ တရားမ ်တမႈ လက္လမ္းမီျခင္း (၂၀၁၃- ၂၀၁၅) 
11 Ibid 
12 UN Women and Justice Base, Voices from the Intersection: Women’s Access to Justice in the Plural Legal System of Myanmar (2016). 
13 Denny et al., supra; Helene Maria Kyed, Justice Provision in Myanmar, DIIS Policy Brief (March 2017) 
14 တရားဥပေဒစိိုးမိိုးေရးစင္တာမ်ား ေဆြးေးႏြးစဥ္းစားသင့္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ အက်ဥ္းခ််ဳပ္တင္ျပခ်က္ အတြမဲ်ားကိို 
https://www.rolcmyanmar.org/en/resources တြင္ သြားေရာက္ ၾကည့္ရႈးိႏိုင္သည္။ Harper, E., Customary Justice: From Program Design to Impact 
Evaluation, IDLO (2011).  

https://www.rolcmyanmar.org/en/resources
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ဖြဲ႔စည္းပံိုအေျခခဥံပေဒးႏ င့္ းႏိိုင္ငံတကာဥပေဒမ်ားအား ေလးစားလိိုက္နာရန္အတြက္ အေရးပါသည့္ 

ေျခလ မ္းတစ္ခိုျဖစေ္ၾကာင္းလည္း သံသယျဖစ္ဖြယ္ မရ ိေပ။ 

 

သိို႔ေသာ္လည္း ဆက္လက္ လိုပ္ေဆာင္ရန ္ မ်ားစြာလိိုအပ္ေနေသးသည္။ ၂၀၁၆ ခိုးႏ စ္တြင္ ဥပေဒကိို 

စတင္မိတ္ဆက္ခဲ့ေသာ္လည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သည့္ အပိိုင္းတြင္ စတင္သည့္ အဆင့္တြင္သာ 

ရ ိေနေသးသည္။ လက္တေလာတြင္  အစိိုးရ၏ ဥပေဒဆိိုင္ရာ အေထာက္အကသူည္ ေသဒဏ္ကဲ့သိို႕ 

ျပစ္ဒဏ္ေပးးႏိိုင္သည့္ အမႈမ်ားတြင္သာ ရရ ိးႏိိုငေ္ၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ ထိို႕ျပင္ ယင္းဥပေဒသည ္

ရာဇဝတ္မႈမ်ားအတြက္သာ ဦးတည္ေနျပီး အေျခခံ အခြင့္အေရး ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကိို အေထာက္အကူမျဖစ္ေစပဲ 

လူဦးေရအခ်ိ်ဳးအစား အမ်ားအျပားကိိုလဲ ခ်န္လ ပ္ထားသကဲ့သိုိ႕ျဖစ္ေနသည္။ ထိိုဥပေဒသည္ ဗ် ရိုိကရက္ 

လိုပ္ငန္းစဥ္အရ ၾကီးမား အကိုန္အက်မ်ားသည့္ ဥပေဒဆိုိင္ရာ အေထာက္အကူေပးသည့္ အဖြ႕ဲမ်ားကိို တည္ေထာင္ရန္ 

တိုိက္တြန္းထားသည္။ ထိုိအဖြ႕ဲမ်ားသည္ ဥပေဒဆိုိင္ရာကိို က်ြမ္းက်င္လိိုက္နာသူမ်ားအား “ဥပေဒဆိို္င္ရာ 

အေထာက္အကူေပးသူမ်ား”အျဖစ္ သတ္မ တ္ထားရ ိရန္ တာဝနရ္ ိသည္။ 

 

ထိိုဥပေဒတြင္ ဥပေဒဆိိုငရ္ာ အေထာက္အကူကိို မည္သူက ပံ့ပိိုးးႏိိုင္သည္းႏ င့္ မည္သည့္ အေျခအေနတြင္ ပံ့ပိိုးးႏိိုင္သည ္

ဟူေသာ ကန္႕သတ္ခ်က္မ်ိ်ဳး ရ ိသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ - သိုေတသနစစ္တမ္းအရ အမ်ားျပည္သူမ  အျငင္းပြားမႈ 

ေျဖရ င္းရာတြင္ သမာရိုိးက်မဟိုတ္ေသာ ပိုံံစံကိို ပိို၍ လိိုလားးႏ စ္သက္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားရာတြင္ အဆိိုပါ ဥပေဒသည္ 

တရားရိုံံးမ်ား၊ အိုပ္ခ််ဳပ္မႈဆိိုင္ရာ ခိုံသမာဓိမ်ား ကဲ့သိို႕ သမာရိုိးက် တရားေရးအင္စတီက် းရ င္းမ်ားအေပၚ၌သာ 

အက်ိ်ဳးသက္ေရာက္မႈရိ သည္။ ထိို႕အျပင္ ဥပေဒဆိိုင္ရာ အေထာက္အကူေပးေရး ဥပေဒသည္ ေရ ႕ေန၊ အစိိုးရ 

အသိအမ တ္ျပ်ဳ  တကၠသိိုလတ္ြင္ ပညာသင္ၾကားေနေသာ ပိုဂ ိ်ဳလ္၊  သိို႕မဟိုတ္ ဥပေဒဘြ႕ဲ မရရ ိထားေသာ္လည္း 

တရားစီရင္ေရး၊ ဥပေဒဝနေ္ဆာင္မႈ၊  သိို႕မဟိုတ္ ဌာနဆိိုင္ရာ လိုပ္ငန္း အေတြ႕အၾကံ်ဳရ ိေသာ ပိုဂ ိ်ဳလ္မ်ား ကိိုသာလ ်င ္

ဥပေဒဆိိုင္ရာ အေထာက္အကေူပးေရး အတြက္ ေလ ်ာက္ထားရန္ ခြင့္ျပ်ဳသည္။ ထိိုက႑းႏ င့္ ပတ္သက္၍ ေနာင္တြင္ 

အနက္အဓိပၸါယ္ကိို မည္သိို႕ က်ဥ္းေျမာင္းစြာ ဖြင့္ဆိိုၾကမည္ကိို မသိးႏိိုင္ေသးေသာ္လည္း ထိိုကဲ့သိို႕ ကန္႕သတ္ထားေသာ 

ခ်ည္းကပ္မႈပိုံစံသည္ ျမနမ္ာျပည္ တစ္ဝန္းတြင္  ဥပေဒဆိိုင္ရာ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးရာ၌ အေရးပါသည့္သူမ်ား ျဖစ္သည့္ 

ဥပေဒဆိုိ္င္ရာ အေထာက္အကူေပးသူမ်ား းႏ င့္ ဥပေဒကြ်မ္းက်င္သူမ်ား မဟိုတ္သည့္ 

အရပ္ဘက္လူမႈအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားအတြက္လည္း ယိုံၾကည္အားထားဖြယ္ ထင္ဟပ္မႈ မရ ိေခ်။ ထိို႔ျပင္ ၎သည္ 

ျမန္မားိႏိုင္ငံရိ  ခက္ခဲရႈပ္ေထြးေသာ အေျခအေနမ်ား သိို႔မဟိုတ္ ကန္႔သတ္ျခင္းခံရေသာ လူထိုမ်ားအတြက္ 

အက်ိ်ဳးျဖစ္ထြန္းေစမည့္ ပိိုမိိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ ပဏာမလိုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိို ထင္ဟပ္ျခင္းမရိ ပါ။  

 

လက္ရ ိအခ်ိန္တြင္  စနစ္က်နေသာ အစီအစဥ္၊ းိႏိုင္ငံေတာ္၏ ဥပေဒဆိိုင္ရာ အေထာက္အကူျပ်ဳ အစီအစဥ္၊ 

တစ္ဦးခ်င္းစီမ  လိိုအပ္ေသာ ဥပေဒဆိို္င္ရာ အေထာက္အကူျပ်ဳ အစီအစဥ္မ်ား မရ ိျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မားႏိိုင္ငံတြင ္

အဓိကအားျဖင့္ နည္းလမ္းးႏ စ္မ်ိ်ဳးျဖင့္ ေထာက္ပံ့ေပးေနသည့္ အလ်ဥ္းသင့္သလိို ဖြ႕ဲစည္းထားေသာ ဥပေဒဆိိုင္ရာ 

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိို မ ီခိိုအားထားေနရသည္။ ပထမတစ္နည္းသည္ ျမန္မားိႏိုင္ငံတြင္ရ ိေသာ ဥပေဒဆိိုင္ရာ ကြ်မ္းက်င္ 

ပညာရ င္မ်ားသည္ အစဥ္အလာအရ ၄င္းတိို႕ လိုပ္ကိိုင္ေပးရေသာ အပိိုင္းက႑းႏ င့္ ပတ္သက္၍ ၄င္းတိို႕၏ 

ကိိုယ္ပိိုင္စရိတ္ျဖင့္ အခမဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးျခင္း သိို႕မဟိုတ္ Pro bono ကိို အေျခခံ၍ အခေၾကးေငြ ေလ်ာ့ေပးျခင္း ကဲ့သိို႕ 

ဥပေဒဆိိုင္ရာ ဝနေ္ဆာင္မႈမ်ား ေပးသည္။ ဒိုတိယတစ္နည္းသည္ ျပည္ပအလ  ရ င္မ်ားသည္ ဥပေဒဆိိုင္ရာ 
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အေထာက္အကူေပးေသာ သီးသန္႕ရိုံးမ်ား 15သိို႕မဟိုတ္ ဥပေဒျပင္ဆင္ရန္ းႏ င့္ လူမႈဖြံ႕ျဖိ်ဳးတိိုးတက္မႈကိို16 ရည္ရြယ္ေသာ 

ပိို၍ က်ယ္ျပန္႕သည့္ ခ်မ တ္လိုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖင့္ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ ကူညီရန္ ကမ္းလ မ္းသည့္အခါတြင္ ဥပေဒဆိိုငရ္ာ 

အေထာက္အကူ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးရန္ စသည္တိို႕အတြက္ ရန္ပိုံေငြေပးသည္။ 

 

 

ေတြ႔ရ ခိ်ကမ္်ား 
 

စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈအရ ဥပေဒဆိို္င္ရာ အေထာက္အကူျပ်ဳ ဝန္္ေဆာင္မႈေပးသူ (၅၅) ဦးသည္ မးႏၱေလး၊ ျမစ္ႀကီးနား၊ 

ေတာင္ႀကီးးႏ င့္ ရန္ကိုန္တိို႔တြင္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးေနေၾကာငး္ ေတြ႕ရ ိခဲ့သည္။ ဥပေဒဆိိုင္ရာ လႊဲေျပာင္းညႊန္းဆိိုသည့္ 

စနစ္တစ္ခိုကိို ဖန္တီးလိုပေ္ဆာင္ရန္ းႏ င့္ အသိပညာကိို အေျခခံ၍ ေထာက္ပံ့ေပးရန္အတြက္ 

စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈသည္ ေအာက္ပါကိစၥရပ္မ်ားကိို စူးစမ္းရ ာေဖြထားသည္။  

 

(၁) ေဒသ ၄ ခိုတြင္ လိုပေ္ဆာင္ေနေသာ ဥပေဒဆိို္င္ရာ အေထာက္အကူျပ်ဳ ဝန္္ေဆာင္မႈေပးသူ အမ်ိ်ဳးအစားမ်ားးႏ င့္ 

၄င္းတိို ႔၀န္ေဆာင္မႈေပးေသာ အမ်ိ်ဳးအစားမ်ားကိို ထိုတ္ေဖာ္ျခင္း။ 

(၂) ဥပေဒဆိို္င္ရာ အေထာက္အကူျပ်ဳ ဝန္္ေဆာင္မႈေပးသးူႏ င့္ တရားမ ်တမႈရ ာေဖြသူ းႏ စ္ဘက္လိုံး၏ ရႈေထာင့္မ  

ဥပေဒဆိိုင္ရာ ၀န္ေဆာငမ္ႈေထာက္ပံ့ ေပးရာတြင္ ၾကံ်ဳေတြ႕ရေသာ အဓိကအခက္အခဲမ်ားကိို ျမငသ္ာေစျခင္း။ 

(၃) သမာရိိုးက် သိို႔မဟိုတ္ သမာရိုိးက် မဟိုတ္ေသာ တရားေရးဆိိုင္ရာ ယးႏၱရားမ်ားးႏ င့္ ပတ္သက္၍ ဥပေဒဆိို္င္ရာ 

အေထာက္အကူျပ်ဳ ဝန္္ေဆာင္မႈေပးသူးႏ င့္ တရားမ ်တမႈရ ာေဖြသူ းႏ စ္ဘက္လိုံး၏ လိိုလားးႏ စ္သက္မႈမ်ားကိို 

စူးစမ္းရ ာေဖြျခင္း။ 

 

စစတ္မး္ေကာကယ္ထူားသည့္ ဥပေဒဆိိုငရ္ာ အေထာကအ္ကျူပ်ဳ ဝနေ္ဆာငမ္ႈေပးသမူ်ား၏ အေၾကာငး္အရာ 
အခ်ကအ္လကမ္်ား 
 

ဥပေဒဆိို္င္ရာ အေထာက္အကူျပ်ဳ ဝန္္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားထံမ  ေကာက္ယူထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ 

အမ်ားစိုသည္ းႏႈတ္ ျဖင့့္ ေတြ႕ဆိုံေမးျမန္းထားသည့္ အေရအတြက္အေျချပ်ဳ အခ်က္အလက္မ်ား ျဖစ္သည္။ 

ထိိုအခ်က္အလက္္မ်ားသည္ ဥပေဒဆိို္င္ရာ အေထာက္အကူျပ်ဳ ဝန္္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ား အေပၚတြင ္

စစ္တမ္းေကာက္ယူထားသည့္ လ ်ပ္တျပက္သိုံးသပ္မႈ းႏ င့္ ယခိုအစီရင္ခံစာတြင္ ေဆြးေးႏြးထားေသာ 

ကိစၥရပ္မ်ားကိိုလည္း အေျခခံ ပိုေံဖာ္ထားသည္။  

 

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ေကာက္ခံခဲ့ေသာ  17ေန႔စြအဲရ တိက်မႈရ သိည္ကိို အဓိကထား 

မ တ္သားထားရမည္။ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ပံိုမ်ားသည္ ဦးစားေပးမႈ၊ လိိုအပ္မႈးႏ င့္ ရန္ပိုံေငြ အရင္းအျမစ္မ်ား 

ေျပာင္းလဲမႈတိို႔ေၾကာင့္ အခ်ိန္းႏ င့္အမ ် ေျပာင္းလဲးိႏိုင္ပါသည္။   

 

                                                           
15 UNDP းႏ င့္ အျခားအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားမ  ရန္ပိုံေငြ ရရ ိထားေသာ အမ်ိ်ဳးသားအဆင့္ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားျဖစ္သည့္ MyJustice းႏ င့္ Legal Clinic Myanmar တိို႕သည္ Justice 
Centers မ်ားကိို ေငြေၾကးေထာက္ပံံသည္။  
16 တရားမ ်တမႈ စီမံခ်က္မ်ားကိို ျမွင့္တင္သည့္ ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံမႈျဖင့္ Integrated Development Executive Association (IDEA) သည္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ျဖိ်ဳးမႈ၊ 
လူမႈေရးရာ ေပါင္းစည္းညီညြတ္မႈ းႏ င့္ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကိိုလည္း ေဆာင္ရြက္သည္။  
17 မတ္၊ ေမ၊ းႏ င့္ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၆.   
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ေအာက္တြင္ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားသကဲ့သိို႔ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈသည္ ျမန္မားိႏိုင္င၌ံ ေရ ႔ေနမ်ား၊ CSOs 

မ်ားကဲ့သိို႔ေသာ ဥပေဒဆိိုင္ရာ အေထာက္အကူျပ်ဳ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ပံ့ပိိုးျခင္းဆိိုင္ရာ စနစ္တက်မဟိုတ္ေသာ 

ခ်ဥ္းကပ္မႈအေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဥပေဒဆိိုင္ရာ အေထာက္အကူျပ်ဳ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားသည္ 

အမ်ားအားျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိို အခြင့္အခါရရ ခိ်ိန ္ (CSO မ်ားအတြက္ ရန္ပံိုေငြရရိ ေနခ်ိန္) သင့္ေလ်ာ္ေသာပံိုစံျဖင့္ 

ပံ့ပိိုးေပးၾကသည္။ 

 

ဥပေဒဆိိုငရ္ာ အေထာကအ္ကျူပ်ဳ ဝနေ္ဆာငမ္ႈေပးသ ူအမ််ိဳးအစားမ်ား 

 

စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈတြင္ ထိုတ္ေဖာ္ထားေသာ ဥပေဒဆိိုင္ရာ အေထာက္အကူျပ်ဳ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူ အမ်ားစိုမ ာ 

ဥပေဒဆိိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈေပးေသာ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၊ ပိုဂ လိက ဥပေဒ ကြ်မ္းက်ငသ္ူမ်ားးႏ င့္ အရပ္ဘက္ 

လူမႈအဖြ႕ဲအစည္းမ်ား ျဖစ္သည္။ ထိို႕ျပင္ ေရ ႕ေနအဖြ႕ဲအစည္း းႏ စ္ခိုမ လည္း ဥပေဒဆိုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိို အခမဲ႕ 

ေထာက္ပံံ့ေပးေနေၾကာင္း ေတြ႕ရ ိရသည္။ သိို႕ေသာ္ တစ္ဖြ႕ဲသည္ ေသဒဏ္က်ေသာ ျပစ္မႈမ်ားအတြက္သာလ ်င္ 

ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည္။ M-Law ၊ Mynamar Media Lawyer Network းႏ င့္ Rule of Law Network ကဲ့သိုိ႕ေသာ 

ဥပေဒဆိိုင္ရာ အေထာက္အကူျပ်ဳ ကြန္ယက္မ်ားလည္း ပါဝင္ပါသည္။  

 

ပံို (၁) ဥပေဒဆိိုငရ္ာ အေထာကအ္ကျူပ်ဳ ဝနေ္ဆာငမ္ႈေပးသ ူအမ်ိ်ဳးအစားမ်ား 

 

ဥပေဒဆိိုင္ရာ 

၀န္ေဆာင္မႈ 

အခမဲ့့ 

ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း၏ ေနာကက္ြယ္တြင္ ဥပေဒအက်ိ်ဳးျပ်ဳ ၀န္ေဆာင္မႈ ေထာက္ပံ့ေပးသူ မ်ား၏ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ 

ရည္မ န္းခ်က္မ်ား၊ နည္းဗ် ဟာမ်ား၊ ၀န္ထမ္းဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံိုးႏ င့္ ရန္ပိုံေငြ အရင္းအျမစ္မ်ား စသည့္ 

အဓိကကြျဲပားမႈမ်ားကိို ေလ့လာေတြ႔ရ ိရသည္။  

 

ဥပေဒဆိိုင္ရာ အေထာက္အကူျပ်ဳ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ား၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား၊ ေမ ်ာ္မ န္းခ်ကမ္်ားးႏ င့္ နည္းဗ် ဟာမ်ား 

မတူညီျခင္းသည္ ခ်မ တ္လိုပ္ငန္းစဥ္မ်ား မတူညီျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အခ်ိ်ဳ႕ေသာအရပ္ဘက္ 

လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ေျမယာကိစၥရပ္ သိို႕မဟိုတ္ LGBTI ကိစၥရပ္မ်ားကဲ့သိို႕ အထူးကိစၥရပ္မ်ား သိို႔မဟိုတ္ 

နစ္နာမႈရ ေိနေသာ လူအိုပစ္ိုမ်ားေပၚတြင္ ဦးတည္ေဆာင္ရြကသ္ည္။ ဥပမာအခ်ိ်ဳ႕အားျဖင့္ ထိုိကဲ့သိို႕ အိုပ္စိုမ်ားကိို 

ဥပေဒဆိုိင္ရာ အေထာက္အကူျပ်ဳ ဝန္ေဆာငမ္ႈေပးျခင္းသည္ အရပ္ဘက္လူမႈ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၏ က်ယ္ေျပာလ ေသာ 

ခ်မ တ္လိုပ္ငန္းစဥမ္်ားးႏ င့္ ကိိုက္ညီမႈရ ိသည္။ သိို႕ေသာ္ အခ်ိ်ဳ႕ ဥပေဒဆိုိင္ရာ ဝန္ေဆာငမ္ႈ ေပးေသာ အဖြ႕ဲမ်ား းႏ င့္ 

ဥပေဒဆိိုင္ရာ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားသည္ တိက်သည့္ ခ်မ တ္လိုပ္ငန္းစဥ္မရ ိဘဲ ဥပေဒဆိိုငရ္ာ အေထာက္အကူျပ်ဳ 

ဝန္ေဆာင္မႈကိို က်ယ္ျပန္႕သည့္ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ််ိဳးျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည္။   

39%

47%

2% 4% 4% 4%
CSOs/Local NGOs

Law firms/Solo practitioners

Faith-based organisations

Networks

Local bar associations

International organisations

အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ျပည္တြင္း NGO အဖြ႕ဲအစညး္မ်ား 
 
ဥပေဒ ဝနေ္ဆာင္မႈ ေပးေသာ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား/ ဥပေဒ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ား 
 
ဘာသာေရး အေျချပ်ဳ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား 
 
ကြန္ရက္မ်ား 
 
ေဒသခံ ေရ ႕ေန အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား 
 
းႏိိုင္ငံတကာ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား 
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ဥပေဒဆိိုင္ရာ အေထာက္အကူျပ်ဳ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၏ ၀န္ထမ္း ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံိုမ်ားသည္ 

သိသာစြာ ကြျဲပားေနသည္။ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈတြင္ လူအိုပ္စို (၃) စို ခြျဲခား သတ္မ တ္ထားသည္- 

တရားလႊတ္ေတာ္ေရ ႕ေနမ်ား၊ အထက္တန္းေရ ႕ေနမ်ားးႏ င့္18 ဥပေဒဆိိုင္ရာ အေထာက္အကူေပးသူမ်ား (Paralegals) 

တိို႔ 19ပါ၀င္သည္။ သိသာထင္ရ ားသည့္ ဥပေဒဆိိုင္ရာ အေထာက္အကူေပးသူ အေရအတြက္ေပါင္း (၃၈၆) ဦးသည္ 

ဥပေဒဆိိုင္ရာ အေထာက္အကူ ေရ းဦးပံ့ပိိုးမႈမ်ားတြင္20 ပါဝင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရ ိရသည္။ ေနာက္ထပ္ အမ်ားဆိုံး 

ကူညီေထာက္ပံ့သူမ်ားမ ာ အထက္တန္းေရ ႕ေန (၂၈၂) ဦးးႏ င့္ တရားလႊတ္္ေတာ္ေရ ႕ေန (၁၄၁) ဦးတိို႔21ျဖစ္ၾကသည္။ 

အခ်ိ်ဳ႕ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ ၄င္းတိို႔၏ လိုပ္ငန္းမ်ားကိို ကူညီေထာက္ပံ့ေပးသည့္ ေစတနာဝန္ထမ္းမ်ား ရ ိၾကသည္။  

 

အရပ္ဘက္လူမႈ အဖြဲ႔အစည္း အေတာ္မ်ားမ်ားသည္ အဓိကအားျဖင့္ ဥပေဒဆိိုင္ရာ အေထာက္အကူေပးသူမ်ား 

(Paralegals)းႏ င့္ ဖြ႕ဲစည္းထားျပီး အခ်ိ်ဳ႕အဖြ႕ဲအစည္းသာလ ်င္ တရားလႊတ္ေတာ္ ေရ ႕ေန သိို႔မဟိုတ္ 

အထက္တန္းေရ ႕ေနမ်ားသည္ ဝန္ထမ္းအေနျဖင့္ ပါဝင္သည္။  

 

ပံို (၂) ဥပေဒဆိိုငရ္ာ အေထာကအ္ကျူပ်ဳ ဝနေ္ဆာငမ္ႈမ်ား အခနး္က႑အလိုိက ္အမ််ိဳးအစား ခြျဲခားျခငး္  

 
 

ဥပေဒဆိို္င္ရာ အေထာက္အကူျပ်ဳ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူ အေတာ္မ်ားမ်ားသည္ မၾကာေသးမီမ  ေပၚေပါက္လာျခင္း 

ျဖစ္သည္။ (၇၅% )ေက်ာ္သည္ (၂၀၁၀) ခိုးႏ စ္ ျပီးမ  တည္ေထာင္ခဲ့ၾကျခင္းသည္။   

 

                                                           
18 တရားလႊတ္ေတာ္ေရ ႕ေန းႏ င့္ အထက္တန္းေရ ႕ေန အမ်ိ်ဳးအစား ခြျဲခားမႈသည္ ကိိုလိိုနီေခါတ္ ပိုံစံကဲ့သိုိ႕ ျဖစ္သည္။ တရားလႊတ္ေတာ္ ေရ ႕ေနတစ္ဦးသည္ 
တရားရိုံးအားလိုံးတြင္ ၾကားနာသူးႏ င့္ ပတ္သက္ျပီး အခြင့္အေရး အျပည့္ရ ိျပီး အထက္တန္းေရ ႕ေနမ်ားသည္ ခရိုိင္ သိို႕မဟိုတ္ ျမိ်ဳ႕နယ္ တရားရိုံးမ်ားတြင္သာ  
အေၾကာင္းကိစၥကိို ေျပားိႏိုင္သည္။  
19 ဥပေဒဆိိုင္ရာ အေထာက္အကူေပးသူ ဟူေသာ စကားရပ္သည္ အလြန္က်ယ္ျပန္႕ျပီး ျမန္မားိႏိုင္ငံတြင္ ေလ်ာ့ရဲစြာ က်င့္သိုံးေနၾကသည္။ ထိိုကဲ့သိို႕ လူပိုဂ ိ်ဳလ္မ်ိ်ဳးသည္ 
ဥပေဒဆိို္င္ရာ သင္တန္းတက္ေရာက္ျပီးသူ မည္သူမဆိို ျဖစ္းိႏိုင္သည္။ ျမန္မားိႏိုင္ငံတြင္ “ဥပေဒဆိိုင္ရာ အေထာက္အကူူျပ်ဳေပးသူ” ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ဥပေဒဆိုိင္ရာ 
အေထာက္အကူေပးေရး အထူူးျပ်ဳ သင္တန္းမ်ားကိို တက္ေရာက္ခ့ဲျခင္း မရ ိဘဲ အမႈကိစၥဆိုိင္ရာ စီမံေဆာင္ရြက္မႈ းႏ င့္ အမႈကိစၥလမ္းေၾကာင္း တိို႕တြင္ တခါတရံ 
ကန္႕သတ္မႈမ်ား ရ ိသည္။ 
20 ဤပိုံသည္ Namati ကဲ့သိို႕ ဥပေဒဆိုိ္င္ရာ အေထာက္အကူမ်ားစြာ ခန္႕အပ္ထား အဖြ႕ဲအစည္းၾကီးမ်ား၏ ထင္ဟပ္မႈမ်ား ပါဝင္သည္။ ထိို႕ေၾကာင့္ 
ကိိုယ္စားျပ်ဳသည္ဟူ၍ မဆိိုးိႏိုင္ပါ။ ဥပေဒဆိိုင္ရာ အေထာက္အကူ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးသူမ်ားကိို ပ့ံပိိုးေနေသာ ဝန္ထမ္းမ်ား ရ ိေသာ္လည္း အိုပ္ခ််ဳပ္မႈေရးရားႏ င့္ 
ဘ႑ေရးရာဌာနမ  ဝန္ထမ္းမ်ား မပါဝင္ပါ။ 
21လက္ေတြ႕က်င့္သိုံးေနေသာ ေရ ႕ေန အဖြ႕ဲအစည္း  မပါဝင္ျခင္းသည္ ေရတြက္ရာတြင္ မကိိုးကားျခင္း မဟိုတ္ဘဲ ပ့ံပိိုးထားေသာ အခ်က္အလက္တြင္ ဥပေဒဆိုိင္ရာ အခမ့ဲ 
ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ  လြ၍ဲ ဥပေဒပညာရပ္ျဖင့္ အသက္ေမြးဝမ္းမႈျပ်ဳသူ အားလိုံးကိို ၄င္း၏ သက္ဆိုိင္ရာ နယ္ပယ္အားလိုံးကိို ထည့္သြင္းထားသည္။  

0 50 100 150 200

မးႏၱေလား

ျမစ္ၾကီားနာား
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ရန္က န္

တရာားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေနမ်ာား

အထက္တန္ားေရွ႕ေနမ်ာား

ဥပေဒဆ  င္ရာ 
အေထာက္အကူေပားသူ
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ဥပေဒဆိုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈ အခေၾကးေငြ ေလ်ာ့ခ်ျခင္း  သိို႕မဟိုတ္ အခမဲ့ ဝန္ေဆာငမ္ႈ ေပးသူ အေရအတြက္ 

မ်ားလာျခင္းသည္ (၂၀၁၁) ခိုးႏ စ္ ျမန္မားႏိိုငင္ံ ဒီမိိုကေရစီ အကူးအေျပာင္းကာလ ကိို ဖြင့္လ စ္ၾကိ်ဳဆိိုျခင္းးႏ င့္ းႏိိုင္ငံ၏ 

စီးပြားေရး းႏ င့္ းႏိိုင္ငံေရးေျပာင္းလဲမႈမ်ားေၾကာင့္လည္း ျဖစ္းိႏိုင္သည္။ ျမန္မားိႏိုင္ငံတြင္း းႏိိုင္ငတံကာ အသိုိင္းအဝန္းမ  

ပါဝင္မႈ တိိုးျမွင့္လာျခင္း၊ (၂၀၁၆) ဥပေဒ အေထာက္အကူေပးေရး ဥပေဒ မိတ္ဆက္လိုိက္ျခင္း၊ မၾကာေသးမီ းႏ စ္မ်ားမ  

တရားဥေဒစိိုးမိိုးေရးစင္တာမ်ား အပါအဝင္ တရားဥပေဒစိိုးမိိုးေရး လိုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား းႏ င့့္ တရားမ ်တမႈဆိိုင္ရာ 

ေရ းဦးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားမ  တဆင့္ ဥပေဒဆိိုင္ရာ အေထာက္အက ူ လိုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိို 

ေဆာင္ရြက္ျခင္းတိုိ႕ေၾကာင့္ ဥပေဒဆိုိင္ရာ အထာက္အကူျပ်ဳ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူ အေရအတြက္ ဆက္လက္ 

မ်ားျပားလာမည္မ ာ အံၾသဖြယ္ရာ ကိစၥရပ္တစ္ခို မဟိုတ္ပါ။ 

 

ပံို (၃) တညရ္ ခိဲသ့ည့္ းႏ စအ္ေရအတြက ္

 

 
ဥပေဒဆိိုင္ရာအေထာက္အကူျပ်ဳ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူ အေရအတြက္ မ်ားျပားလာေသာေၾကာင့္ ကူညီေထာက္ပံ့မႈ 

လိိုအပ္ေနသည့္ တရားမ ်တမႈ ရ ာေဖြသူမ်ား းႏ င့့္ ထိိုဥပေဒဆိုိင္ရာအေထာက္အကူျပ်ဳ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ား 

ခ်ိတ္ဆက္မိေစရန ္တရားဥပေဒစိိုးမိိုးေရးစင္တာမ်ားးႏ င့္ ဖြံ႕ျဖိ်ဳးတိိုးတက္မႈအတြက္ လိုပ္ေဆာင္ေနသည့္ အသိိုင္းအဝိိုင္းမ  

ေဒသတြင္း ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားကိို လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားးႏ င့့္ ပံ့ပိိုးမႈမ်ား လိုပ္ေဆာင္ေပးရန္ လိိုအပ္ပါလိမ့္မည္။ 

ထိိုကဲ့သိို႕ေရ းဦးလိုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ စာနာေထာက္ထားသင့္သူမ်ား းႏ င့္ ဖယ္က်ဥ္ခံထားရေသာ 

လူထိုအိုပ္စိုမ်ားမ  လက္ခံရရ ိေသာ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားသည္  တရားဥပေဒစိိုးမိိုးေရး အေျခခံမူမ်ားးႏ င့္ အည ီမ ်တမႈ၊ 

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမ်ား ရ ိရန္ ေသခ်ာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္သည္။  

 

ေထာကပ္ံေ့ပးေသာ ဥပေဒဆိိုငရ္ာ ၀နေ္ဆာငမ္ႈ အမ််ိဳးအစားမ်ား 

 

ဥပေဒဆိုိင္ရာ အေထာက္အကူျပ်ဳ ဝန္ေဆာငမ္ႈေပးသူတိို႕ ကိိုင္တြယ္ေျဖရ င္းခဲ့ေသာ အမႈအမ်ိ်ဳးအစားမ်ားမ ာ ေရတြက္ရန္ 

ခက္ခဲေၾကာင္း ေတြ႕ရ ိရသည္။ ေတြ႔ဆံိုေမးျမန္းခံရသူမ်ားအား စာရင္းျပ်ဳစိုထားေသာ အမႈကိစၥမ်ားကိို ေရြးခ်ယ္ေစခဲ့ျပီး 

အျခားေသာ အမႈကိစၥရပ္မ်ားကိိုလည္း စာရင္းထဲသိို႕ ထပ္မံထည့့္သြင္းးႏိိုင္ရန္ စီစဥေ္ပးခဲပ့ါသည္။  

 

လူကိုန္ကူးမႈ၊ ရဲတပ္ဖြ႕ဲဝင္မ်ား၏ ထိပါးေးႏ ာင့္ယ က္မႈ၊ ေျမယာအခြင့္အေရး၊ လြတ္လပ္စြာ ထိုတ္ေဖာ္ေျပာဆိိုခြင့္၊ 

လိင္ပိိုင္းဆိိုင္ရာ းႏ င့္ က်ားမေရးရာ အေျချပ်ဳအၾကမ္းဖက္မႈ ကိစၥရပ္မ်ားအထိ ဥပေဒဆိိုင္ရာ ကိစၥရပ္ အေတာ္မ်ားမ်ားကိို 

ေဒသအားလိုံးတြင္ မၾကာခဏ ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။ ထိိုေတြ႔ရ ိခ်က္မ်ားသည္ အက်ဥ္းခ််ဳပ္ တင္ျပခ်က္အတြမဲ်ား22တြင္ 

                                                           
22 တရားဥပေဒစိိုးမိိုးေရးစင္တာ အက်ဥ္းခ််ဳပ္တင္ျပခ်က္ အတြမဲ်ားကိို https://www.rolcmyanmar.org/en/resources တြင္ သြားေရာက္ ၾကည့္ရႈးိႏိုင္သည္။  

29%

57%

14%
၂၀၁၀ ခ းႏွစ္ မတ  င္မီတ င္ ဖ ခ႔စည္ားခခ့သည္

၂၀၁၀ းႏွင့္ ၂၀၁၃ ခ းႏွစ္ ၾကာားတ င္ 
ဖ ခ႔စည္ားခခ့သည္

၂၀၁၄ ခ းႏွစ္ သ  ႕မဟ တ္ ၂၀၁၄ ခ းႏွစ္ 
ေနာက္ပ  င္ားတ င္ ဖ ခ႔စည္ားခ့ခသည္

https://www.rolcmyanmar.org/en/resources
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ေဆြးေးႏြးခဲ့သည့္အတိိုင္း တရားဥပေဒစိိုးမိိုးေရးစင္တာမ်ား၏ လူထိုးႏ င့္ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ေသာ 

အစီအစဥ္မ်ားမ တဆင့္ ရပ္ရြာလူထိုမ်ားမ  ေဖာ္ထိုတ္ေပးခဲ့ေသာ တရားမ ်တမႈဆိုိ္င္ရာ အဓိက ကိစၥရပ္မ်ားကိို 

ေတြ႕ရ ိးႏိိုင္သည္။ ေျမယာ ျပနလ္ည္ေတာင္းခံျခင္း၊ လိင္ပိိုင္းဆိိုင္ရားႏ င့္ က်ားမေရးရာ အေျချပ်ဳ အႀကမ္းဖက္မႈမ်ားးႏ င့္ 

ကေလးသူငယ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရ ာက္မႈ ကိစၥရပ္မ်ား အပါအဝင္ ရပရ္ြာဆိိုင္ရာ တရားမ ်တမႈ ကိစၥရပ္ 

အေတာ္မ်ားမ်ားသည္ းိႏိုင္ငံတ၀ မ္းတြင္ ျဖစ္ပြားေနသည့္ ကိစၥရပ္မ်ား ျဖစ္ျပီး အျခားကိစၥရပ္မ်ားသည္ အခ််ဳိ႕ေသာ 

ေက်းလက္ေဒသ သိို႕မဟိုတ္ ျမိ်ဳ႕ျပမ်ား၌သာ ပိို၍ထင္ရ ားေနသည္။  

 

 

ပံို (၄)  ေဖာ္ထိုတခ္ဲေ့သာ ဥပေဒဆိိုငရ္ာ ကစိၥရပ ္အမ််ိဳးအစားမ်ား 
 

 
 

ျပည္နယ္းႏ င့္ တိိုင္းေဒသႀကီးအားလံိုးမ  ေတြ႔ဆံိုေမးျမန္းခံရသူမ်ားသည္ လြတ္လပ္စြာ ထိုတ္ေဖာ္ေျပာဆိိုခြင့္ းႏ င့္ 

းႏိိုင္ငံေရးးႏ င့္ သက္ဆိိုင္ေသာ အမႈကိစၥရပ္မ်ားကိို ေတြ႕ၾက်ဳံခဲဖ့ူးၾကသူမ်ား ျဖစေ္နသည္။ ၂၀၁၅ ခိုးႏ စ္တြင္ 

ေဒသတစ္ခိုခ်င္းစီ၌ အျခားေသာ ဥပေဒဆိိုငရ္ာ ကိစၥရပ္မ်ားအားလံိုးကိိုလည္း အနည္းဆံိုး ဝန္ေဆာင္မႈ ပံ့ပိိုးသူတစ္ဦးမ  

ကိိုင္တြယ္ေျဖရ င္းေပးခဲဖ့ူးၾကသည္။  
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လ င္ပ  င္ားဆ  င္ရာ အၾကမ္ားဖက္မႈ

အ မ္တ င္ား အၾကမ္ားဖက္မႈ

ရခတပ္ဖ ခ႔ဝင္မ်ာားမွ 
ထ ပါားေးႏွာင့္ယွက္ျခင္ားးႏွင့္ ၿခ မ္ားေျခာက္၍ 
ေင ညစ္ျခင္ား

ရန္က န္

ေတာင္ၾကီား

ျမစ္ၾကီားနာား

မးႏၱေလား
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အျဖစ္အမ်ားဆံိုး ကိစၥရပ္ အမ််ိဳးအစားမ်ားမ ာ ေဒသ တစ္ခိုးႏ င့္ တစ္ခို သိသာထင္ရ ားစြာ ကြျဲပားျခားနားၾကသည္။ 

ဥပမာအားျဖင့္- မးၱႏေလးရိ  ဥပေဒဆိိုင္ရာ အေထာက္အကူျပ်ဳ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးသူမ်ားမ  ၎တိို႔ ရင္ဆိိုင္ေျဖရ င္းခဲ့ရသည့္ 

အျဖစ္မ်ားဆံိုး ကိစၥရပ္မ ာ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားမ  ထိပါးေးႏ ာင့္ယ က္မႈျဖစ္သည္ဟို အစီရင္ခံခဲၾ့ကျပီး  ကခ်င္ေဒသတြင္မူ 

အျဖစ္မ်ားဆံိုး ကိစၥရပ္မ ာ အမိ္တြင္း အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္သည။္ ရ မ္းျပည္နယ္တြင္ ေျမယာ အခြင့္အေရးမ်ားဆိိုင္ရာ 

ကိစၥရပ္မ်ားမ ာ အျဖစမ္်ားဆံိုးျဖစ္ျပီး ရန္ကိုနရ္ ိ ဥပေဒေရးရာ အေထာက္အကူျပ်ဳ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးသူမ်ားသည ္

ျပစ္မႈဆိိုင္ရာ ဥပေဒးႏ င့္ သက္ဆိိုင္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကိို 23ရင္ဆိိုင္ေျဖရ င္းခဲ့ၾကသည္။  

 

ကညူေီထာကပ္ံမ့ႈ ေပးးိႏိုငေ္သာ အမ််ိဳးအစားမ်ား  

 

စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈတြင္ ပံ့ပိိုးေပးခဲ့ၾကေသာ ဥပေဒဆိိုငရ္ာ ကူညီေထာက္ပံ့မႈ အမ်ိ်ဳးအစားမ်ားကိိုလည္း 

ေလ့လာေဖာ္ထိုတ္ခဲ့သည္။ ပါရ ိခဲ့ေသာ အမ်ိ်ဳးအစားခြျဲခားမႈအရ တစ္ဦးခ်င္းျဖစေ္စးႏ င့္ အဖြဲ႔လိိုက္ျဖစ္ေစ 

ေဆြးေးႏြးတိိုင္ပင္ေပးျခင္းမ်ား၊ တရားစြဆဲိိုျခင္းဆိိုင္ရာ ကူညီမႈမ်ား၊ တရားရံိုးျပင္ပ ဥပေဒဆိိုင္ရာ ကူညီမႈမ်ား းႏ င့္ 

ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖမႈ စေသာ ေထာက္ပံ့ေပးသူမ်ား၏ လိုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိို က်ယ္ျပန္႔စြာ ေတြ႕ရ ိရသည္။ 

လိုပ္ေဆာင္ခ်က္အမ််ဳိးအစားမ်ားအားလံိုး ပါဝင္မႈ ေသခ်ာေစရန္ သင္တန္းေပးျခင္းကိိုလည္း အက်ံ်ဳး၀င္ေသာ 

လိုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခိုအျဖစ္ ထည့္သြင္းထားပါသည္။  

 

ဥပေဒဆိိုင္ရာ အေထာက္အကူျပ်ဳ ဝန္ေဆာငမ္ႈ ေပးသူမ်ား ကိိုင္တြယ္ေျဖရ င္းခဲ့ေသာ ကိစၥရပ္ အမ််ိဳးအစားမ်ားမ ာ 

၄င္းတိို႔၏ ရပ္တည္ခ်က္းႏ င့္ ကြ်မ္းက်င္မႈအရ သိသာထင္ရ ားစြာ ကြျဲပားေနသည္ဟို စစတ္မ္းေကာက္ယူမႈတြင္ 

ေတြ႔ရိ ခဲ့သည္။ ေရ ႕ေနမ်ားသည္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားကိို အထူးသျဖင့္ တရားရံိုးေရ ႕ေမ ာက္မ ာက္တြင္ ပိိုမိို 

လိိုက္ပါေဆာင္ရြက္းိႏိုင္ေခ်ရိ သည္။ အခ်ိ်ဳ႕ေသာ ေရ ႕ေနမ်ားသည္ အထူးသျဖင့္ မိသားစို ဥပေဒ၊ လယ္ယာေျမ ဥပေဒးႏ င့္ 

သက္ဆိိုင္ေသာ တရားမးႏ င့္ အမ်ားျပည္သူဆိုိင္ရာ  ဥပေဒကိစၥရပ္မ်ားကိို အခါအားေလ်ာ္စြာ ကိိုင္တြယ္ေျဖရ င္းစဥ္တြင ္

အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမ  အဆိိုပါ အျငင္းပြားမႈမ်ားကိို တရားရံိုးျပင္ပ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားျဖင့္ 

ကိိုင္တြယ္ေျဖရ င္း ေနၾကသည္။  

 

မ်ားေသာအားျဖင့္ CSOs မ်ားတြင္ အလားသ႑န္တူေသာ ပန္းတိိုင္မ်ားရိ ေသာ္လည္း ၎တိို႔၏ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ားသည္ 

ကြျဲပားးႏိိုင္သည္ဟို စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈက ေဖာ္ျပခဲ့သည။္ ပံ့ပိိုးေပးေသာ ဝန္ေဆာငမ္ႈမ်ား၏ နယ္ပယ္းႏ င့္ 

ကိန္းဂဏန္းသည္ းႏိိုင္ငံတကာ သိို႔မဟိုတ္ ျပည္တြင္း ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့မ်ား အေပၚမူတည္သည္။ အထူးသျဖင့္ 

ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ ရယူေနရေသာ CSOs တိို႔ျဖစ္သည္။ ၎တိို႔၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ အခ်ိန္းႏ င့္အမ ်၊ 

ရန္ပံိုေငြအေပၚမူတည္၍ ေျပာင္းလဲးႏိိုင္သည္ဟို ဆိိုလိိုပါသည္။ 

 

စနစ္တက်ဖြဲ႔စည္းထားေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမ  အပ၊ အခ်ိ်ဳ ႔ေသာ တစ္သီးပိုဂ ိ်ဳလ ေဆာင္ရြက္သူမ်ားးႏ င့္ 

ဥပေဒဝန္ေဆာင္မႈေပးေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကလည္း ခ်ိ်ဳ ႔တဲ့သူမ်ားကိို ဥပေဒဆိိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ပံ့ပိိုးရာတြင္ 

ပါဝင္ၾကသည္။ အလြတ္သေဘာ ေဆြးေးႏြးမႈမ်ားအတြင္း တက္ေရာက္သူမ်ားမ  ေရ ႕ေနအမ်ားစိုသည္ ဥပေဒဆိုိင္ရာ 

ေထာက္ပံ့ကူညီမႈကိို ေစတနာအားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း သိို႕မဟိုတ္ သတ္မ တ္းႏႈန္းထား ေလ်ာ့ေပးျခင္း 

ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ပိုံမ န္ ေပးေလ့ရ ိေၾကာင္း အတည္ျပ်ဳခဲၾ့ကသည္။ ထိိုေတြ႕ဆိုံေမးျမန္းမႈမ်ားအရ ျမန္မားိႏိုင္ငံ၏ 

                                                           
23 ဤေဖာ္ျပခ်က္သည္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ား၏ သက္ဆိိုင္ရာ ခ်မ တ္လိုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ သးႏၷိဌါန္ခ်မ တ္မႈ းႏ င့္ ၎တိို႔ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ကိစၥရပ္မ်ားးႏ င့္ 
အမႈသည္မ်ား၏ အမ်ိ်ဳးအစားမ်ားမ  သက္ေရာက္သည့္ အတြင္းပိိုင္း မူဝါဒမ်ားေၾကာင့္ အဆိိုပါ ေဒသမ်ား၌ ျပည္သူလူထိုမ  ၾကံ်ဳေတြ႔ေနရေသာ ဥပေဒဆိိုင္ရာ 
ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ မ န္ကန္တိက်ေသာ တင္ျပျခင္းမျဖစ္းိႏိုင္ပါ။  
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လူမႈဘဝ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ လူတိို႕သည္ ေဒသတြင္းအဆင့္တြင္ အျပန္အလ န္ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ား ေပးျခင္းကိို 

ဦးတည္သြားေစသည္။  

 

ေမးျမန္းခံရေသာ ဥပေဒဆိိုင္ရာ အေထာက္အကူျပ်ဳ ဝန္ေဆာငမ္ႈေပးသူမ်ား၏ ၈၉% သည္ အမႈသည္းႏ င့္ တစ္ဦးခ်င္း 

ေဆြးေးႏြးတိုိင္ပင္မႈမ တစ္ဆင့္ ဥပေဒဆိိုင္ရာ အၾကံဥာဏ္ ပံ့ပိိုးခဲသ့ည္ဟို စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈတြင္ ေတြ႔ရိ ခဲ့သည္။ 

 

 

ပံို (၅) ကညူေီထာကပ္ံမ့ႈေပးေသာ ဝနေ္ဆာငမ္ႈ အမ််ိဳးအစားမ်ား 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
တရားေရးးႏ င့္ မသက္ဆိိုင္ေသာ ကူညီေထာက္ပံ့မႈတြင္ အာဏာပိိုင္မ်ားအား အေရးဆိိုတင္ျပျခင္း၊ အမႈကိစၥရပ္မ်ားကိို 
ဆက္လက္ပံ့ပိုိးျခင္း းႏ င့္ အျခားေသာ ဥပေဒဆိိုင္ရာ ဝနေ္ဆာင္မႈ ပံ့ပိိုးသူမ်ားးႏ င့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းတိုိ႕ 
ပါ၀င္သည္။ တရားစြဆဲိိုျခင္းဆိိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားမ ာ ၆၈% ထိ ထင္ရ ားေၾကာင္း ေတြ႔ရိ ေသာ္လည္း ၄င္းတိို႔အား 
အရပ္ဘက္လူမႈ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားးႏ င့္ ျပည္တြင္း NGO အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမ  မၾကာခဏ ပံပ့ိိုးေပးျခင္း မဟိုတ္ပါ။ အဆိိုပါ 
ကိစၥရပ္ အမ်ားစိုတြင္ အျငင္းပြားမႈကိို အျခားနည္းျဖင့္ ေျဖရ ငး္သည့္ (ADR) 24အသံိုးျပ်ဳျခင္းမ်ား ျမွင့္တက္ခဲသ့ည္။ 
စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈအရ အျခားနည္းျဖင့္ ေျဖရ င္းျခင္းယးၱႏရားမ်ား ေအာင္ျမငမ္ႈမရ ိေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ား၌ အရပ္ဘက္လူမႈ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားးႏ င့္ အစိိုးရ မဟိုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ လိိုအပ္ပါက အမႈလိိုက္ပါ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းတြင္ 
ကူညီေပးးႏိိုင္သည့္ ဥပေဒဆိိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈေပးေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားးႏ င့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးလိုိက္သည္ကိုိ ေတြ႕ရသည္။ 
အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခိုတြင္ ေရ ႔ေနမ်ားသည္ ဝန္ထမ္းအေနျဖင့္ ရိ ပါက ေယဘိုယ်အားျဖင့္ ၎တိို႔ကိိုယ္တိိုင္ 
တရားစြဆဲိိုျခင္းဆိိုင္ရာ ကူညီေထာက္ပံ့မႈေပးသည္ကိို ဆက္လက္ေတြ႔ရ ိခဲ့သည္။ သိို႔ေသာ္လည္း ၀န္ထမ္းမ်ားတြင္ 
ေရ ႕ေနမပါ၀င္ဘဲ ဥပေဒဆိိုင္ရာ အေထာက္အကူေပးသူမ်ားသာ ပါ၀င္ေသာ အရပ္ဘကလ္ူမႈ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားးႏ င့္ 
အစိိုးရမဟိုတ္ေသာ အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားသည္ အမႈမ်ားကိို ေရ ႕ေနမ်ားထံသိုိ႔ လႊဲေျပာင္းညႊန္းဆိိုၾကရာတြင္ သမာရိိုးက် 
သိို႔မဟိုတ္ သမာရိိုးက်မဟိုတ္ေသာ ခ်ိတ္္ဆက္မႈမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။  
 

တရားစြဆဲိိုျခင္းဆိိုင္ရာ ကူညီေထာက္ပံ့မႈကိို က်ယ္ျပန္႔စြာ ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ေသာ္လည္း သမာရိိုးက် စနစ္ျပင္ပမ 25 

ဥပေဒဆိိုင္ရာ အမႈကိစၥရပ္မ်ားကိို အျခားေသာနည္းျဖင့္ ေျဖရ င္းမႈ ရ ာေဖြျခင္း အေလ့အထမ ာ ေလ ်ာ့က်သြားျခင္းမရိ ပါ။ 

                                                           
24 အျငင္းပြားမႈမ်ားကိို အျခားနည္းျဖင့္ ေျဖရ င္းျခင္း (ADR) ကိို ၾကားဝင္ဖ်န္ေျဖျခင္း၊ ခံိုသမာဓိျဖင့္ စီရင္ဆံိုးျဖတ္ျခင္း၊ ညိ းိႏႈင္းေဆြးေးႏြးျခင္းကဲ့သိို႔ေသာ 
နည္းလမ္းအမ်ိ်ဳးမ်ိ်ဳးပါဝင္ရန္ ေယဘိုယ်အားျဖင့္ နားလည္သေဘာေပါက္ထားသည္။ ျမန္မားိႏိုင္ငံတြင္ တရားမ ်တမႈ ရ ာေဖြသူမ်ားမ  အသံိုးျပ်ဳသည့္ အျငင္းပြားမႈမ်ားကိို 
အျခားနည္းျဖင့္ ေျဖရ င္းျခင္း (ADR) အမ်ိ်ဳးမ်ိ်ဳးရိ ေသာ္လည္း အမႈကိစၥရပ္မ်ား၊ ပဋိပကၡတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား းႏ င့္ ပထဝီ ေဒသ တိို႔ေပၚမူတည္၍ 
ၾကားဝင္ဖ်န္ေျဖျခင္းကိို အမ်ားအားျဖင့္ အသံိုးျပ်ဳၾကသည္။ 
25 ဤသည္ အျခားေသာ ေလ့လာမႈမ်ား၏ ေတြ႔ရိ ခ်က္မ်ားးႏ င့္လည္း ကိိုက္ညီမႈရိ သည္။ MyJustice, Searching for Justice in the Law (Policy Brief, March 
2018); UNDP, Consolidated Summary Report: Access to Justice and Informal Justice Systems in Kachin, Rakhine, and Shan States (UNDP 2017); 
Denny et al., supra; Myanmar Legal Aid Network (MLAW), Between Fear and Hope: Challenges and Opportunities for Strengthening Rule of Law 

တရားေရးးႏ င့္ မသက္ဆိိုင္ေသာ ကူညီေထာက္ပံ့မႈ 

တရားစြဆဲိိုျခင္း 

 

ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖျခင္း 

 

တစ္ဦးခ်င္း ေဆြးေးႏြးတိိုင္ပင္ျခငး္မ်ား 
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အျခားနည္းျဖင့္ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရ င္းျခင္း နည္းလမ္းမ်ားကိို အားကိိုးအားထားျပ်ဳၾကသည္မ ာ က်ယ္ျပန္႔လ်က္ရိ ခဲ့သည္။ 

အထူးသျဖင့္ ေအာက္တြင္ အေသးစိတ္26 ပိိုမိိုေဆြးေးႏြးထားသည့္ ၾကားဝင္ဖ်န္ေျဖျခင္းနည္းလမ္းမ  တစ္ဆင့္ ျဖစ္သည္။  

 

ရန္ပိုံေငြရရ ိးိႏိုင္မႈသည္ အဖြဲ႔အစည္းဆိိုင္ရာ ရည္မ န္းခ်က္းႏ င့္ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ားအျပင္ ဥပေဒဆိိုငရ္ာ အေထာက္အကူျပ်ဳ 

ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးသူမ်ား၏ အေရအတြက္ေပၚ၌လည္း သက္ေရာက္မႈရိ သည္။ အခ်ိ်ဳ႕ေသာ ဥပေဒဆိိုင္ရာ 

အေထာက္အကူျပ်ဳ ဝန္ေဆာငမ္ႈေပးသူမ်ားကလည္း ၄င္းတိို႔ ပံ့ပိိုးေပးးႏိိုင္ေသာ ကူညီေထာက္ပံ့မႈ အမ်ိ်ဳးအစားမ်ားသည္ 

ရးိႏိုင္ေသာ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈအရ ကန္႔သတ္ခ်က္ရိ သည္ကိို ညႊန္ျပခဲ့ၾကသည္။ ဥပမာ အားျဖင့္ - အခ်ိ်ဳ႕ေသာ 

ေတြ႔ဆံိုေမးျမန္းခံရသူမ်ားသည္ ဥပေဒ ၀န္ေဆာင္မႈ ပံ့ပိိုးျခင္းအျပင္ အမႈသည္အား ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားတြင္ 

တရားရံိုးဆိိုင္ရာ ကိုန္က်စရိတ္မ်ား၊ ခရီးသြားလာျခင္း ကိုန္က်စရိတ္မ်ား၊ အစားအေသာက္းႏ င့္ ေနရာထိိုင္ခင္း စေသာ 

လူမႈေရးဆိိုင္ရာ ေစာင့္ေရ ာက္မႈမ်ား ပါဝင္သည္ကိို တင္ျပခဲ့ၾကသည္။ ဤအခ်က္သည္ လူမႈေရးဆိိုင္ရာ 

အေထာက္အပံ့မ်ား လိုပ္ပိိုင္ခြင့္ရ ိေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင ္ အျဖစ္အမ်ားဆံိုးျဖစ္သည္။ ထိို႔အျပင္ အခ်ိ်ဳ႔ေသာ 

ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံို အားနည္းေသာ ေဒသခံ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္မႈ ဝန္ထမ္း သိို႔မဟိုတ္ ေစတနာ့ 

ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ အက်ိ်ဳးခစံားခြင့္ရိ သူမ်ား၏ တရားေရးဆိိုင္ရာ ကိုန္က်စရိတ္မ်ားကိို တိိုက္ရိိုက္ပံ့ပိိုး 

ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းမ ာ ထူးျခားခ်က္မဟိုတ္ပါ။ 

 

 

သတမ္ တခ္်ကစ္းံႏႈနး္ထားမ်ားးႏ င့္ သကဆ္ိိုငေ္သာ မဝူါဒမ်ားးႏ င့္ က်င့္သံိုးမႈမ်ား 

 

ေမးျမန္းခံရသူမ်ား အားလံိုးထိုတ္ေဖာ္ေျပာဆိိုၾကသည္မ ာ ၄င္းတိို႔သည္ လူမႈစီးပြားခ်ိ်ဳ႔တဲ့သူမ်ားကိို ေရြးခ်ယ္ 

ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ၾကသည္။ သိို႔ေသာ္ အမ်ားစိုသည္ အခမဲ ့ သိို႔မဟိုတ္ စရိတ္သက္သာေသာ ဥပေဒဆိိုင္ရာ 

ဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီမႈကိို ဆံိုးျဖတ္ရန္ ရ င္းလင္းေသာ လမ္းညႊန္မႈ ကင္းမဲ့ေနပါသည္။  

 

ေရ ႕ေနမ်ားအတြက္မူ ၎တိို႔အနည္းစိုတြင္သာလ ်င္ အခမဲ ့ဥပေဒဆိိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ တိက်၍ မ ်တသည့္ 

အရည္အခ်င္းျပည့္မီေသာ စသံတ္မ တ္ခ်က္ရိ သည္ဟို စစတ္မ္းေကာက္ယူမႈမ  ထိုတ္ေဖာ္ျပသည္။ ဥပေဒဆိိုင္ရာ 

ဝန္ေဆာင္မႈေပးေသာ အဖြဲ႔အစည္းတြင္ လိုပ္ကိိုင္ေနေသာ ေမးျမန္းခံရသူတစ္ဦးက အခမဲ့ဝန္ေဆာငမ္ႈမ်ား 

ေထာက္ပံ့ျခင္းသည္ ေရ ႕ေနတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ပိုဂိ ်ဳလ္ေရးအရ ေရြးခ်ယ္ေသာ ကိစၥရပ္သာျဖစသ္ည္ဟို ရ င္းျပခဲ့သည္။ 

ေမးျမန္းခံရသူ အေတာ္မ်ားမ်ား၏အဆိိုအရ စံအရည္အခ်င္း သတ္မ တ္ဆန္းစစ္မႈသည္ ၄င္းတိို႔၏ ကိိုယ္ပိိုင္ခံစားခ်က္းႏ င့္ 

အမႈသည္၏ ပံိုပန္းသ႑ာန္၊ အထူးသျဖင့္ အမႈသည္အေနျဖင့္ ဥပေဒေရးရာ လိုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ကိုန္က်စရိတ္မ်ားကိို 

က်ခံးိႏိုင္ဖြယ္ရ ိ/ မရ  ိ ေပၚတြင္ မူတည္သည္။ ေမးျမန္းခံရသူတစ္ဦး၏ ေနာက္ထပ္အဆိိုအရ ဥပေဒဆိိုင္ရာ 

အခမဲ့ေထာက္ပံ့မႈသည္ အမႈ၏ “ဆင္းရဲ  သိို႔မဟိုတ္ ခ်မ္းသာ ပံိုေပါက္သည္” ဆိိုသည့္ အေပၚတြင္ မူတည္ျပီး 

အျခားတစ္ဦးမ  “လူေတြက က်ြးႏို္ပ္ရဲ ႔ ဝန္ေဆာင္ခကိုိ ေပးဖိို႔ မတတ္းႏိိုင္ဘူးလိို႔ ေျပာလာတဲ့အခ်ိန္မ ာဆိိုရင္ ကြ်း္ႏိုပ္က 

သူတိို႔ရဲ႔ ပံိုသ႑ာန္ကိိုၾကည့္ျပီး အေျခအေနမ န္ကိို ၾကိ်ဳးစားေဖာ္ထိုတ္ဖိို႔အတြက္ သူတိို႔နဲ႔ စကားေျပာၾကည့္လိုိက္တာပဲ” 

ဟို မ တ္ခ်က္ျပ်ဳခဲ့သည္။  

                                                           
& Access to Justice in Myanmar (MLAW and Enlightened Myanmar Research, 2014); Mariel Fernandez, Capacity Building for Rule of Law 
Promotion in Myanmar: Report on Public Perceptions of Rule of Rule (Law Ahlinn and British Council, 2014) ကိိုလည္း ဖတ္ရႈပါ။ 
26 ၾကားဝင္ဖ်န္ေျဖျခင္းကိို အျငင္းပြားမႈ ေျဖရ င္းရန္အတြက္ ေရာက္ရိ လာေသာ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားအား တရားရံိုးးႏ င့္ ပတ္သက္ျခင္းမရိ ဘဲ ကူညီေပးမည့္ 
ဘက္မလိိုက္ေသာ ၾကားေနတတိယပိုဂ ိ်ဳလ္ပါဝင္ရန္ ေယဘိုယ်အားျဖင့္ နားလည္သေဘာေပါက္ထားသည္။ သိို႔ေသာ္လည္း ျမန္မားိႏိုင္ငံတြင္ “ၾကားဝင္ဖ်န္ေျဖျခင္း” ဟို 
မၾကာခဏ ေဖာ္ျပၾကရာတြင္ အသိသက္ေသမ်ားးႏ င့္ အခင္းျဖစ္ပြားရာသိို႔ သြားေရာက္ျခင္းမ်ား အျပင္ ေနာက္ေးႏ ာင္ ထပ္မံမက် းလြန္ရန္ သေဘာတူေၾကာာင္း 
လက္မ တ္ထိိုးရသည့္ စာ (ခံဝန္ဟိုလည္း ေခၚသည္) းႏ င့္ လူမႈေရးလိုပ္ငန္းေဆာင္မ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း (Denny et al, supra ကိိုဖတ္ရႈပါ) ကဲ့သိို႔ေသာ ျပစ္ဒဏ္ 
ျပ႒ာန္းျခင္းမ်ား ပါဝင္သည္။ ထိို႔ျပင္ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈအတြက္  ၾကားဝင္ဖ်န္ေျဖသူမ  က် းလြန္သူအား ခံဝန္၌ လက္မ တ္ေရးထိိုးရန္ လံႈ႔ေဆာ္သည္ သိို႔မဟိုတ္ 
ျပစ္ဒဏ္ခ်မ တ္ျခင္းခံရမည္ဟို MLAW မ  “ၾကားဝင္ဖ်န္ေျဖျခင္း” ကိို ေဖာ္ျပခ့ဲသည္။ (MLAW, supra at 41-42) 
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ထိိုကဲ့သိို႔ေသာ ဆန္းစစ္မႈမ်ားသည္ သမာရိိုးက် ျဖစ္စဥ္တစခ္ိုသာျဖစ္ပါသည္။ သိို႔ေသာ္ ၄င္းတိို႔သည္ စီးပြားခ်ိ်ဳ ႔တဲ့မႈ 

အေျခအေန၏ ထင္ျမငရ္ာ ဆန္းစစ္မႈေပၚတြင္ မူတည္၍ အမႈသည္၏ ပံိုပန္းသ႑ာန္သည္ ၎တိို႔၏ မ န္ကန္ေသာ 

ေငြေၾကးအေျခအေနကိို ထင္ဟပ္းႏိိုင္ေခ်မရိ ပါ။ ထိို႔အျပင ္ ဆန္းစစ္မႈ နည္းလမ္းမ်ားသည္ အမ်ိ်ဳးသမီးမ်ား၊ 

သက္ၾကီးရြယ္အိိုမ်ား းႏ င့္ LGBTI ပိုဂ ိ်ဳလ္မ်ား စေသာ စာနာေထာက္ထားသင့္သည့္ အိုပ္စိုမ်ား၊ ယင္းတိို႔၏ 

အိမ္သူအိမ္သား ဝင္ေငြသည ္ ကိုန္က်စရိတ္မ်ား27 ေပးးႏိိုင္ေခ်ရိ ေနလ ်င္ပင္ ဥပေဒဆိိုငရ္ာ ဝန္ေဆာငမ္ႈမ်ား 

လက္လ မ္းမီရန္အတြက္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားရိ ေနေသာေၾကာင့္ စအံရည္အခ်င္းျပည့္မီမႈကိို တိိုင္းတာရန္အတြက္ 

မတိက်းႏိိုင္ပါ။  

 

ေရ ႔ေနမ်ားအေနျဖင့္ တရားဥပေဒဆိိုင္ရာ အခမဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ပံ့ပိိုးရန္အတြက ္ သေဘာတူညီမႈသည္ 

ေငြေၾကးဆိိုင္ရာအရင္းအျမစ္ ကင္းမဲ့မႈေၾကာင့္ အဓိကအေၾကာင္းအရင္းျဖစ္သည္ဟို ဆိိုၾကရာတြင္ အခ်ိ်ဳ႔ေသာ 

တရားဥပေဒဆိိုင္ရာ အေထာက္အကူျပ်ဳ ဝနေ္ဆာင္မႈေပးသမူ်ားအတြက္ လူမႈေရး းႏ င့္ အေၾကာင္းအရာအလိိုက္ 

စံသတ္မ တ္ခ်က္တိို႔သည္လည္း ဆက္စပ္၍ ထည့္တြက္စဥ္းစားရမည့္ အခ်က္ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္- 

ေမးျမန္းခံရသူအခ််ိဳ ႔၏ အဆိိုအရ အကယ္၍ အမႈသည္ ေျမယားႏ င့္စပ္လ်ဥ္းေသာ ကိစၥရပ္မ်ားပါဝင္ေနလ ်င္ အမႈသည္၏ 

ေငြေၾကးအေျခအေနကိို မၾကည့္ဘဲ ေထာက္ပံ့မႈကိို ပံ့ပိိုးခဲ့သည္။ အခ်ိ်ဳ႕ေသာ ေျဖဆိိုသူမ်ားသည္ အျခားသူမ်ားအနက္မ  

းႏိိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားးႏ င့္ ေျမယာကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ဥပေဒဆိိုင္ရာ အေထာက္အကူ အခမဲ့ ပံ့ပိိုးသကဲ့သိို႔ 

၄င္းတိို႔၏ းႏိိုင္ငံေရး ခံယူခ်က္းႏ င့္စပ္လ်ဥ္း၍ တိက်ေသာ ရ င္းလင္းခ်က္ေပးခဲ့ၾကသည္။ အျခားသူတစ္ဦးက 

ဥပေဒဆိိုင္ရာ အခမဲ၀့နေ္ဆာင္မႈမ်ားကိို ဆင္းရဲခ်ိ်ဳ႕တဲ့သူမ်ား အတြက္ ျဖစ္းႏိိုင္လ ်င ္ ေထာက္ပံ့ေပးသကဲ့သိို႔ 

ရဟန္းသကၤာေတာ္မ်ားကိိုလည္း ေပးေဆာင္ခဲ့ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ အခေၾကးေငြ ေတာင္းခံျခင္း မည္သည့္အခါမ  

မရိ ခဲ့ပါဟို အစီရင္ခခံဲ့သည္။   

 

ဥပေဒ ဝန္ေဆာင္မႈေပးေသာ အဖြ႕ဲ အခ်ိ်ဳ႕တြင္ အခမဲ့ေရ ႕ေနလိုိက္ေပးျခင္းဆိိုင္ရာ မူဝါဒမ်ားကိို ေဖာ္ေဆာင္ထားျပီး 

ျဖစ္ေသာ္လည္း စစ္တမ္းေကာက္မႈအရ ဥပေဒဆိိုင္ရာအေထာက္အကူဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ား အမ်ားစိုတြင္ 

ထိိုမူဝါဒမ်ားကိို ေဖာ္ေဆာင္ထားျခင္း မရ ိေၾကာင္း ေတြ႕ရ ိရသည္။ ဥပေဒဆိိုင္ရာ အေထာက္အကူျပ်ဳ 

ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားအတြက္ တိက်ရ င္းလင္း၍ မ ်တေသာ စံသတ္မ တ္ခ်က္ မရ ိျခင္းသည္ ထိေရာက္ေသာ 

တရားမ ်တမႈ လက္လ မ္းမီျခင္းမ်ားအတြက္ အခက္အခဲမ်ား ျဖစ္လားိႏိုင္သည္။ အရည္အခ်ငး္ စံသတ္မ တ္ခ်က္သည္ 

ဥပေဒဆိိုင္ရာ အေထာက္အကူျပ်ဳ ဝန္ေဆာငမ္ႈေပးသူမ်ား းႏ င့္ တရားမ ်တမႈ ရ ာေဖြေနသူမ်ားအတြက္လည္း 

တရားဥပေဒေရ ႔ေမ ာက္ တန္းတူညီမ ်ျခင္းကိို ကာကြယ္ေပးရာတြင္လည္းေကာင္း၊ ဥပေဒဆိိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈ 

ေပးသူမ်ားၾကား ယံိုၾကည္မႈ ျမငွ့္တင္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ ဝနေ္ဆာင္မႈမ်ား ေထာက္ပံ့ျခင္းတြင္ တိက်ေသခ်ာျခင္းးႏ င့္ 

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကိို ျမွင့္တင္ရာတြင္လည္း အသံိုးဝင္သည္။   

 

သိို႕ေသာ္လည္း စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈတြင္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြ႕ဲအစည္း အမ်ားစိုမ  pro bono ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 

(၄င္းတိို႕၏ အဓိက ခ်မ တ္လိုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖစ္သည့္ ဥပေဒဆိိုငရ္ာ အေထာက္အကူ းႏ င့္အတူ) ဖြ႕ဲစည္းပိုံ အနည္းအမ်ား  

ျပ်ဳလိုပ္ရန္ ေတာင္းဆိိုခဲ့ၾကသည္။ ထိို႕ျပင္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားမ  ျပ်ဳလိုပထ္ားသည့္ ဥပေဒဆိိုင္ရာ 

အေထာက္အကူ သိို႕မဟိုတ္ pro bono မူဝါဒမ်ားသည္ ၄င္းတိုိ႕၏ အဖြ႕ဲအစည္း ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားးႏ င့္ တိိုက္ရိုိက္ 

ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာေၾကာင့္ ရံဖန္ရံခါတြင္ အေတာ္ေလး ရ င္းလင္းသည္ကိို ေတြ႕ရသည္။ ဥပမာ - 

ခ်ိ်ဳ႕တဲ့သူမ်ားအတြက္ တရားမ ်တမႈ လက္လ မ္းမီျခင္း၊ ေဒသတြင္း ဖြံ႕ျဖိ်ဳးတိိုးတက္မႈ သိို႕မဟိုတ္ လူနည္းစို 

                                                           
27 Carmona, Report of the Special Rapporteur on Extreme Poverty and Human Rights, supra at 91 
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ကာကြယ္ေစာင့္ေရ ာက္ေရး တိို႕ျဖစ္သည္။ ထိိုကဲ့သိို႕ေသာ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားတြင္ ဥပေဒဆိုိင္ရာ အသိပညာေပးျခင္း၊ 

ဥပေဒဆိုိင္ရာ အၾကံဌာဏ္ းႏ င့္ တစ္ဦးခ်င္း ေထာက္ပံ့ကူညီေပးျခင္း တိို႕ကိို အခေၾကးေငြ မယူဘဲ ေထာက္ပံ့ေပးေလ့ 

ရ ိသည္။ တစ္ဦးခ်င္း၏ အမႈကစိၥမ်ားကိို တရားရိုံးတြင္ ေျဖရ င္းရန္ လိုိအပ္သည့္အခ်ိန္တြင ္အခေၾကးေငြ မူဝါဒမ်ားသည္ 

ေျပာင္းလဲးိႏိုင္သည္။  

 

 

ဥပေဒဆိိုငရ္ာ အေထာကအ္ကျူပ်ဳ ဝနေ္ဆာငမ္ႈေပးသမူ်ား ဝနေ္ဆာငမ္ႈေပးရာတြင ္ ၾက်ံဳေတြ႔ရေသာ 

အဓကိ အခကအ္ခမဲ်ား  
 

စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈသည္ ဥပေဒဆိိုင္ရာ ၀န္ေဆာငမ္ႈမ်ား ေထာက္ပံ့ရာတြင္ ဝနေ္ဆာင္မႈေပးသူမ်ား၏ ရႈေထာင့္အျပင ္

တရားမ ်တမႈ ရ ာေဖြသူမ်ားးႏ င့္ ရပ္ရြာလူထိုတိို႔မ  ၾကံ်ဳေတြ႔ရေသာ အဓိကအခက္အခဲမ်ားကိိုလည္း ဆန္းစစ္ခဲ့ပါသည္။ 

ရပ္ရြာလူထို (၅၁) ဦးပါဝငေ္သာ ဦးတည္အိုပ္စိုျဖင့္ ေဆြးေးႏြးပြမဲ်ားအျပင္ ေတြ႕ဆိုံးေမးျမန္းခဲ့သည့္ အဓိက 

သတင္းအခ်က္အလက္ေပးသူ ရပ္ရြာလူထို (၂၇) ဦးျဖင့္လည္း အေက်အလည္ ေဆြးေးႏြးခဲ့ပါသည္။    

စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈသည္ တရားမ ်တမႈ ရ ာေဖြသူမ်ား၏ လိိုအပ္ခ်က္မ်ားးႏ င့္ သေဘာထားအျမင္ 28အေပၚ 

နားလည္သေဘာေပါက္မႈကိို ဆန္းစစ္ျခင္းျဖင့္ တရားဥပေဒဆိိုင္ရာ အေထာက္အကူျပ်ဳ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားးႏ င့္ 

၎တိို႔ ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနေသာ ေဒသခံ လူထိုၾကား နီးစပ္ပါတ္သက္မႈကိိုလည္း ေလ့လာေဖာ္ထိုတ္ခဲ့သည္။  

 

ေတြ႔ဆံိုေမးျမန္းခဲ့ေသာ ဥပေဒဆိိုင္ရာ အေထာက္အကူျပ်ဳ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားအားလံိုးက သမာရိိုးက် တရားေရး 

စနစ္အတြင္း အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈသည္ အဓိက အတားအဆီးတစ္ခိုျဖစ္သည္ဟို ေဖာ္ထိုတ္ခဲ့ပါသည္။ အျခားေသာ 

အဓိက ကိစၥရပ္မ ာ လူထို၏ ဥပေဒဆိိုင္ရာ အသိပညာနည္းပါးျခင္းျဖစ္ျပီး ၄င္းသည္ အမႈသည္တိို႔၏ ဥပေဒဆိိုင္ရာ 

အေၾကာင္းကိစၥရပ္၏ အက်ိ်ဳးသက္ေရာက္မႈးႏ င့္ အက်ိ်ဳးဆက္ကိို ပိိုဆိိုးေစသည္။ ေလ်ာ့နည္းေသာ 

အတိိုင္းအတာပမာဏတြင္ ဥပေဒဆိိုင္ရာ အေထာက္အကူျပ်ဳ ဝနေ္ဆာင္မႈေပးသူမ်ားက တရားသူႀကီးမ်ား၏ 

လိုပ္ရည္ကိိုင္ရည္းႏ င့္ အခမဲ့ ဥပေဒဆိိုင္ရာ ဝနေ္ဆာင္မႈမ်ား ေထာက္ပံ့ရာတြင္ အမႈကိစၥမ်ား၏ ထိလြယ္ရ လြယ္ျဖစ္မႈးႏ င့္ 

ရႈပ္ေထြးမႈကိို အခက္အခဲမ်ားအေနျဖင့္လည္း ေဖာ္ထိုတ္ခဲ့သည္။  

 

ထိို႔အျပင္ ဦးတည္အိုပ္စိုမ်ားးႏ င့္ အဓိက ေတြ႕ဆိုံးေမးျမန္းမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ခဲ့ေသာ တရားမ ်တမႈ ရ ာေဖြသူမ်ား းႏ င့္ 

ရပ္ရြာလူထိုမ်ားက အဓိက အခက္အခဲမ်ားမ ာ ဥပေဒဆိိုငရ္ာ အသိပညာနည္းပါးျခင္း၊ တရားဥပေဒစိိုးမိိုးေရး းႏ င့္ 

သမာရိိုးက် တရားေရး အင္စတီက် းရ င္းမ်ားအေပၚ ယံိုၾကည္ခ်က္ ကင္းမဲ့ျခင္းးႏ င့္ ေရ ႔ေနမ်ားအေပၚ 

ေၾကာင့္ၾကမႈမ်ားရ ိျခင္း ပါဝင္သည္ဟို ညႊန္ျပခဲ့ၾကသည္။ အဆိိုပါ ေတြ႔ရိ ခ်က္မ်ားသည္ ယခင္ အက်ဥ္းခ််ဳပ္တငျ္ပခ်က္29 

အတြမဲ်ားတြင္ အက်ယ္တဝင့္ေဖာ္ျပခဲ့ျပီး တရားဥပေဒစိိုးမိိုးေရးစင္တာမ်ားမ  ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ 

လူထိုးႏ င့္ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္ေရးအစီအစဥ္မ  ထိုတ္းႏႈတ္ခ်က္မ်ားအား  ထင္ဟပ္ေစပါသည္။  

 

                                                           
28 ေယဘိုယ်အားျဖင့္ ဥပေဒဆိိုင္ရာ အေထာက္အကူျပ်ဳ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားမ  ၎တိို႔ သက္ဆိိုင္ရာ အသိိုက္အဝန္းတြင္ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ သိို႔မဟိုတ္ 
ခိိုင္မာေသာ လိုပ္ေဆာင္ခ်က္ရိ ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္သည့္ လူမႈအက်ိ်ဳးျပ်ဳဝန္ထမ္းမ်ား းႏ င့္/ သိို႔မဟိုတ္ ေရရ ည္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ ၎တိို႔ ပ့ံပိိုးေပးေသာ 
လူထို၏ တရားမ ်တမႈဆိိုင္ရာ လိိုအပ္ခ်က္းႏ င့္ ပတ္သက္၍ တိက်ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ ပိိုေပးးိႏိုင္ျပီး ၾကံ်ဳေတြ႔ရေသာ တိက်သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကိိုလည္း 
အခ််ဳပ္ေဖာ္ျပးိႏိုင္သည္။ ထိို႔အတူ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားးႏ င့္ အတူေဆာင္ရြက္ေနေသာ ေရ ႔ေနမ်ားသည္ ၎တိို႔ကိိုင္တြယ္ေျဖရ င္းေနေသာ အမႈမ်ားကိို 
သမာရိိုးက် တရားေရး အင္စတီးက် းရ င္းမ်ား မတိိုင္ခင္ pro bono းႏ င့္ ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ေပးးိႏိုင္သည္။ ဤူသည္ အသိိုက္အဝန္း၏ 
တရားမ ်တမႈဆိိုင္ရာ လိိုအပ္ခ်က္မ်ားကိို ရ င္းလင္းေသာ အခင္းအက်င္း ျပသျခင္းျဖစ္သည္။ 

 
29 The Rule of Law Issue Brief Series မ်ားကိို http://www.rolcmyanmar.org/en/resources တြင္ ဖတ္ရႈးိႏိုင္သည္။ 

http://www.rolcmyanmar.org/en/resources
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ဥပေဒဆိိုငရ္ာ အေထာကအ္ကျူပ်ဳ ဝနေ္ဆာငမ္ႈေပးသမူ်ားမ  ေဖာ္ထိုတထ္ားေသာ အခကအ္ခမဲ်ား  

 

ဥပေဒဆိိုင္ရာ အေထာက္အကူျပ်ဳ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားသည္ အခမဲ့ ဥပေဒဆိိုငရ္ာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေပးရာတြင္ 

အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈးႏ င့္ ျပညသ္ူလူထိုမ်ားမ  ဥပေဒဆိိုင္ရာ အသိပညာ နည္းပါးျခင္းကိို အဓိကအတားအဆီး ၂ 

ရပ္အေနျဖင့္ ေဖာ္ထိုတ္ခဲ့သည္။  

 
အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ 

 

ေတြ႔ဆံိုေမးျမန္းခံခဲ့ေသာ ဥပေဒဆိိုင္ရာ အေထာက္အကူျပ်ဳ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားအားလံိုးမ  ထိေရာက္ေသာ 

တရားမ ်တမႈလက္လ မ္းမီရန္ ပံ့ပိိုးရာတြင္ သမာရိိုးက် တရားေရးစနစ္၌ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈကိို အဓိက 

အခက္အခဲအေနျဖင့္ ေဖာ္ထိုတ္ခဲ့ၾကသည္။ ေလ့လာခဲ့ေသာ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားသည္ အဆင့္တိိုင္းးႏ င့္ 

ရာထူးတိိုင္းတြင္ စိမ့္ဝင္ေနျပီး တရားေရးစနစ္အတြင္း ပ်ံ႔းႏ ံ႔ေနသည္ကိုိ ေတြ႕ရသည္။ ျမင္ေတြ႔ေနရေသာ စနစ ္

ပ်က္ႀကီးသည္ က်ယ္ျပန္႔ေနျပးီ တရားမ ်တမႈစနစ္အတြင္း ရာထူးအဆင့္ဆင့္တြင္ ျပန္႔းႏ ံ႔ေနျပီျဖစ္သည္။ ေတြ႔ဆံို 

ေမးျမန္းခံရသူတစ္ဦးက စြပ္စြခဲံရသူသည္ အမႈက် းလြန္ခံရသူအား နစ္နာေၾကးေပးျခင္းအားျဖင့္ ေအာင္ျမင္စြာ 

ေျဖရ င္းေပးးိႏိုင္ခဲ့သည့္ အမႈတစ္ခိုကိို ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ သိို႔ေသာ္လည္း စြပ္စြခဲံရသူသည္ ေငြပမာဏ 

ေျမာက္မ်ားစြာမေပးခဲ့ေသာေၾကာင့္ ဥပေဒအရာရိ မ  အမႈကိို ရိုတ္သိမ္းရန္ျငင္းဆိိုခဲ့သည္။ စြပ္စြခဲံရသူမ  

ေတာင္းဆိိုလာေသာ ပမာဏ ေလ်ာ့ရန္အတြက္ ညိ းႏိႈင္းမႈရ ာေဖြေသာအခါ ဥပေဒ အရာရိ ၏ တံို႔ျပန္ခ်က္မ ာ "ငါ 

ဟင္းသီးဟင္းရြက္ ေရာင္းေနတာမဟိုတ္ဘူး။ ခင္ဗ်ား ဒီမ ာလာျပီး ေစ်းလာစစ္လိို႔မရဘူး။ ငါကလည္း ျမိ်ဳ႕နယ ္

ဥပေဒအရာရိ ၊ ခရိိုင္ ဥပေဒအရာရိ တိို႔ကိိုလည္း ေပးရျပီးေတာ့ တရားလႊတ္ေတာ္ ေရ ႕ေနကိိုလည္း 

ကန္ေတာ့ရေသးတယ္" ဟို ေျပာျပခဲ့ျပီး၊ ေနာက္ထပ ္ ေမးျမန္းခံရသူတစ္ဦးေျပာသည္မ ာ အေျပာင္းအလဲမ်ား 

စတင္ေနျပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ ဆက္လက္ရိ ေနေသးသည္ကိို ေထာက္ျပေျပာဆိုိခဲ့သည္။   

 

ဤစစ္တမ္းေကာက္ယူမႈ၏ ေတြ႔ရိ ခ်က္အရ ျမနမ္ားိႏိုင္ငံတြင္ တရားမ ်တမႈ လက္လ မ္းမီျခင္းအေပၚ 
30ေလ့လာခ်က္မ်ားသည္ တစသ္မတ္တည္း ျဖစ္သည္။ World Justice Project ၏ (၂၀၁၇-၂၀၁၈) ခိုးႏ စ္ 

တရားဥပေဒစိိုးမိိုးေရး ညႊန္းကိန္းအရ ျမန္မားိႏိုင္ငံသည္ းိႏိုင္ငံေပါင္း (၁၁၃) းိႏိုင္ငံရ ိသည့္အနက္ အဆင့္ (၁၀၀) တြင ္

ရပ္တည္ေနခဲ့ျပီး Transparency International ၏ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ ညႊန္းကိန္းတြင္လည္း ကမာၻ႔းႏိိုင္ငံေပါင္း (၁၇၆) 
31းႏိိုင္ငံအနက္ ျမန္မားိႏိုင္ငံသည္ ၁၃၆ းိႏိုင္ငံေျမာက္တြင္ အဆင့္ ရပ္တည္လ်က္ရိ သည္။  

 

အက်င့္ပ်က္ျခစားျခင္း အေလ့အထမ်ားသည္ သမာရိိုးက် တရားမ ်တမႈ အင္စတီက် းရ င္းမ်ားတြင္ တရားစြဆဲိုိေသာ 

အမႈမ်ား၌ ပိို၍သိသာထင္ရ ားသည့္ အက်ိ်ဳးသက္ေရာက္မႈရိ သည္။ ေမးျမန္းခံရသူမ်ားမ  သမာရိိုးက် တရားေရး 

ျဖစ္စဥ္သည္ အခ်ိန္ပိိုၾကာေၾကာင္း ညြန္ျပခဲ့ၾကသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိိုေသာ္ ၎တိို႔၏ အမႈသည္မ်ားက 

“ရိုံးစာေရးမ်ား၏ လိိုအပ္ခ်ကက္ိို မလိုိက္းႏိိုင္” ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ ေမးျမန္းခံရသူမ်ားမ  ခိိုငခ္ိိုင္မာမာ 

ေျပာဆိိုသည္မ ာ အခ်ိ်ဳ႕ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ၎တိို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ား အက်ိ်ဳးသက္ေရာက္မႈရိ ေစရန္ 32သိို႔မဟိုတ္ 

လိိုလားးႏ စ္သက္ေသာ ဆံိုးျဖတ္ခ်က္ ရရိ ေစရန္ အမႈသည္မ်ား ကိိုယ္တိိုင္ အမ်ားျပည္သူကိစၥရပ္မ်ားတြင္ 

                                                           
30 MyJustice Policy Brief 2018, supra; UNDP Consolidated Summary Report, supra; Denney et al, supra, at 18, 28, 44 and 45; supra; Kyed, supra 
ဖတ္ရႈပါ။  
31 World Justice Project, Around the World by Region (2017- 2018) at 18; Transparency International Rankings (2016) တိို႔ကိို ၾကည့္ပါ။ 
32 Denny et al, supra t 31, 44 and 45 ကိိုလည္းၾကည့္ပါ။ 
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ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားကိို တံစိိုးလက္ေဆာင္ ေပးအပ္ၾကျခင္းကိုိ တစ္ခိုတည္းေသာနည္းလမ္းအေနျဖင့္သာ ျမင္သည္ 

ဟူ၍ ေထာက္ျပေျပာဆိုိခဲ့ၾကပါသည္။  

 

ဤကဲ့သိုိ႔ေသာ ေတြ႕ရ ိခ်က္မ်ားသည္ စိတ္ပ်က္ဖြယ္ရာမ်ားပင္ ျဖစ္ေပသည္။ ဤကဲ့သိို႕ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ 

အေလ့အထေၾကာင့္ သမာရိိုးက်းႏ င့္ သမာရိိုးက်မဟိုတ္ေသာ တရားေရး လိုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ေတာင္းခံေသာ 

ေငြပမာဏ33မေပးးိႏိုင္သည့္အခါတြင္ စာနာေထာက္ထားသင့္ေသာ အိုပ္စို သိို႕မဟိုတ္ နစ္နာေသာအိုပ္စိုမ်ားေပၚတြင္  

မမ ်တေသာ အက်ိ်ဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ရရ ိေနေၾကာင္း ျမင္သာေစသည္။ ထိို႔ျပင္ ေရ ႔ေနမ်ားမ  တရားရံိုးးႏ င့္ 

တရားမ ်တမႈေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ လိုိက္နာရမည့္ က်င့္ဝတ္ဆိိုင္ရာတာ၀န္မ်ားရ ိေနေသာ္လည္း  ဥပေဒဆိိုင္ရာ 

အေထာက္အကူျပ်ဳ ဝနေ္ဆာင္မႈေပးသူမ်ားမ  အမႈသည္အား အရာရိ မ်ားကိို တံဆိိုးလက္ေဆာင္ ေပးရန္ ဟန္႕တားျခင္း 

သိို႕မဟိုတ္ အၾကံေပးျခင္း ရ ိမရ ိမ ာ ရ င္းလင္းမႈ မရိ ပါ။ သာဓကအားျဖင့္ - အထက္ ေဖာ္ျပပါဥပမာအရ ေရ ႔ေနမ  

တရားစြခဲံရသူကိို ဥပေဒအရာရ မိ  ေတာင္းဆိိုလာေသာ တံဆိိုးလက္ေဆာင္ းႏ င့္ ပတ္သက္သည့္ ေလ်ာ့ေပါ့းိႏိုင္ေသာ 

နည္းလမ္းကိို ရ ာေဖြရန္ အႀကံျပ်ဳခဲ့သည္။  

 
ဥပေဒဆိိုင္ရာ အသိပညာ နည္းပါးျခင္း 
 

ဥပေဒဆိိုင္ရာ အေထာက္အက ူ ပံ့ပိိုးရာတြင္ ျပည္သူလူထိုမ  ဥပေဒဆိိုင္ရာ အသိပညာနည္းပါးျခင္းကိိုလည္း အဓိက 

အခက္အခဲတစ္ရပ္အေနျဖင့္ ေဖာ္ထိုတ္ခဲ့သည္။ အျခားေသာ ေလ့လာခ်ကမ္်ားအရ ဥပေဒဆိိုင္ရာ 

အသိပညာနည္းပါးျခင္းသည္ တရားမ ်တမႈအတြက္ အဟန္႔အတား တစ္ခိုအေနျဖင့္ ေဖာ္ထိုတ္ခဲ့ၾကရာတြင္ ၎တိို႔သည္ 

ဝန္ေဆာင္မႈပံပ့ိိုးသူမ်ား၏ ရႈေထာင့္ထက္ တရားမ ်တမႈ ရ ာေဖြသူမ်ား၏ ရႈေထာင့္မ  ျဖစသ္ည္။ သာဓကအားျဖင့္ 

တရားဥပေဒစိိုးမိိုးေရးစင္တာမ်ား၏ လူထိုေဆြးေးႏြးပြမဲ်ားးႏ င့္ သင္တန္းမ်ားတြင္ လူအမ်ား ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္မ ာ 

ျပည္သူလူထိုမ  ဥပေဒဆိိုငရ္ာ အသိပညာနည္းပါးျခင္း၊ အစိိုးရ၏ တာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခံမႈ နည္းပါးျခင္း၊ 

တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရာတြင္ စြမ္းေဆာင္ရည္နိမ့္ျခင္းတိို႔ းႏ င့္ ျပည္သူလူထိုမ  အိုပ္ခ််ဳပ္မႈစနစ္အေပၚ 

စိတ္ဝင္စားမႈမရိ ျခင္းတိို႔သည္ အျပန္အလ န္အားျဖင့္  ဆက္စပ္းႏ ီးးႏြယ္ေနေၾကာင္း ေထာက္ျပခဲ့ၾကသည္။  

 

စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈတြင္ ေတြ႔ဆံိုေမးျမန္းခံရေသာ ဥပေဒဆိိုင္ရာ အေထာက္အကူျပ်ဳ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ား၏ 

(၇၀%) သည္ ျပည္သူလူထိုမ်ားမ  ဥပေဒဆိိုင္ရာ အသိပညာနည္းပါးျခင္းကိို အေၾကာငး္တရားအမ်ိ်ဳးမ်ိ်ဳးေၾကာင့္ 

ေလးနက္ေသာ စိိုးရိမ္ပူပန္မႈတစ္ရပ္ အေနျဖင့္ ေဖာ္ထိုတ္ခဲ့ၾကသည္။  

 

ပထမအေနျဖင့္ ျပည္သူလူထိုမ  ဥပေဒဆိိုင္ရာ အသိပညာ နည္းပါးျခင္းသည္ ဥပေဒဆိိုင္ရာ အေထာက္အကူျပ်ဳ 

ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးသူမ်ားမ   ပံ့ပိိုးကူညီရမည့္ လိုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအေပၚ အက််ိဳးသက္ေရာက္ေစးႏိိုင္သည္ဟို 

ညႊန္ျပခဲ့သည္။ ၾကား၀င္ေျဖရ င္းျခင္းမ်ားသည္ ပိို၍ ေအာင္ျမင္းိႏိုင္ေသာအခ်နိ္တြင္ အမႈသည္မ  ဥပေဒဆိိုင္ရာ 

ကူညီေထာက္ပံ့မႈကိို အေစာပိိုင္းအေျခအေနတြင္ ရ ာေဖြမႈမျပ်ဳးိႏိုင္ခ့ဲျခင္းမ   အမႈသည္ကိိုယ္တိိုင္ စနစ္၊ 

အင္စတီက် းရ င္းမ်ားးႏ င့္ အကြ်မ္းတဝင္ မရ ိျခင္းေၾကာင့္ ဥပေဒဆိိုင္ရာ အၾကံဥာဏ္ ရယူရန ္ ရႈပ္ေထြးေနျခင္း အထိ 

အျငင္းပြားမႈေပၚ မူတည္ျပီး ဥေဒဆိို္င္ရာ အသိပညာနည္းပါးမႈကိို နည္းမ်ိ်ဳးစိုံျဖင့္ သိသိသာသာ  ျမင္ေတြ႕းိႏိုင္သည္။   

 

                                                           
33 Id at 31. 
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ဒိုတိယအေနျဖင့္  ဥပေဒဆိိုငရ္ာ အေထာက္အကူျပ်ဳ ဝနေ္ဆာင္မႈေပးသူမ်ားမ  ေထာက္ျပခဲ့သည္မ ာ ဥပေဒဆိိုင္ရာ 

အသိပညာ နည္းပါးျခင္းသည္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားးႏ င့္ သမာရိိုးက် တရားေရးစနစ္ကိို တစဥ္ီးခ်င္းတိုံ႕ျပန္မႈတိို႕တြင္ 

အက်ိ်ဳးသက္ေရာက္မႈရိ သည္ ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ ေတာင္ႀကီးျမိ်ဳ႕ရိ  ေရ ႕ေနတစဥ္ီးမ  အစီရင္ခံခဲ့သညမ္ ာ 

"ေနာက္ကိစၥတစ္ခိုကေတာ့ လူေတြဟာ ပညာေကာင္းေကာင္း မတတ္ၾကပါဘူး။ သူတိို႔မ ာ ဥပေဒးႏ င့္ ပတ္သက္ျပီး 

အသိပညာ မရ ိဘူး။ သူတိုိ႔ဟာ ဥပေဒစည္းၾကပေ္ရး အရာရိ တိို႔းႏ င့္ ရင္ဆိိုင္ရတဲ့အခါမ ာ၊ ဥပမာ ရဲတိို႔နဲ႔ ေတြ႔တဲ့အခါ 

လူေတြက ေတာ္ေတာ္ေလး ေၾကာက္ရြံ႔ေနၾကတယ္” ဟူ၍ ျဖစ္သည္။  

 

ေနာက္ဆံိုးအေနျဖင့္ အမႈသညမ္်ားမ  အစပိိုင္းတြင္ ၎တိို႔၏ အခြင့္အေရးးႏ င့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားးႏ င့္ ပတ္သက္ေသာ 

အေျခခံ အခ်က္အလက္မ်ားသိရိ ပါက အျငင္းပြားမႈမ်ား းႏ င့္ အမႈကိစၥရပ္မ်ားကိို ပိို၍ လ ်င္ျမန္စြာ ကာကြယ္းႏိိုင္ခဲ့မည္ 

သိို႔မဟိုတ္ ေျဖရ င္းးိႏိုင္ခဲ့မည္ဟို ေတြ႔ဆံိုေမးျမန္းခံရသူအေတာ္မ်ားမ်ား အစီရငခ္ံခဲ့ၾကသည္။ ထိိုကဲ့သိို႔ေသာ 

အေျခအေနမ်ားတြင္ ဥပေဒဆိိုင္ရာ အသိပညာသည္ တရားမ ်တမႈ ရ ာေဖြသူမ်ားအတြက္ ပိိုမိိုေကာင္းမြန္ေသာ 

ရလဒ္မ်ားေပၚေပါက္ေစရန္ ေပါင္းကူးတံတားသ႑ာန္ ျဖစ္းႏိိုင္ပါလိမ့္မည္။ သိို႔ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အျဖစ္မ်ားေသာ 

အျငင္းပြားမႈမ်ား၊ စာခ််ဳပ္ကိစၥရပ္မ်ားမ စ၍ ေျမယာ၊ မိသားစိုးႏ င့္ဆိိုင္ေသာ နစ္နာမႈမ်ားကိို ေရ ာင္ရ ားးိႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ 

ထိိုနည္းတူစြာ ဤကဲ့သိို႔ ဥပေဒဆိိုင္ရာ အသိပညာသည္ လူပိုဂ ိ်ဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းးႏ င့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကိို 

၎တိို႔၏ အသိိုက္အဝန္းတြင္ ထပ္ခါတလဲလဲျဖစေ္နေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက ္ ေရရ ည္တည္တံ့ေသာ 

ေျဖရ င္းခ်က္မ်ားရ ာေဖြရန္ းႏ င့္ ဦးေဆာင္မႈရိ ရန္ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ ဥပေဒဆိိုင္ရာ အေထာက္အကူျပ်ဳ 

ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားအတြက္မူ ဥပေဒဆိိုင္ရာ အသိပညားႏ ံ႔စပ္စြာသိရိ ျခင္းသည္ ၄င္းတိို႔ ကိိုင္တြယ္ေျဖရ င္းရမည့္ 

အမႈအေရအတြက္ ေလ်ာ့နည္းေစသည့္အျပင္ အခ်ိ်ဳ႕ အျငငး္ပြားမႈမ်ားတြင္ လိိုအပ္ေသာ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားကိို 

ေလ်ာ့နည္းေစျခင္း းႏ င့္ အခ်ိနက္ိုန္သက္သာ ေစပါသည္။  

 

စာနာေထာက္ထားသင့္ေသာ းႏ င့္ နစ္နာေသာ အိုပ္စိုမ်ားအေပၚ ဥပေဒဆိိုင္ရာ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေပးျခင္းသည္ 

တရားေရးဆိိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားအားလံိုးကိို ေျဖရ င္းရန္ အဓိကက်းႏိိုင္မည္ မဟိုတ္ဟို ဆိိုရာဝယ္ 

ေတြ႕ဆိုံေမးျမန္းခံရသည့္ ဥပေဒဆိိုင္ရာ အေထာက္အကူျပ်ဳ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားက ညႊန္ျပခဲ့သည္မ ာ လူထိုအၾကား 

အခြင့္အေရးးႏ င့္ တာဝန္ဝတၱရားအေပၚ ပိိုမိိုေကာင္းမြန္ေသာ နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္းသည္ ျပည္သူလူထိုအေနျဖင့္ 

အာဏာပိိုင္မ်ားးႏ င့္ ေဆြးေးႏြးျခင္းမ သည္ ခြျဲခားဆက္ဆံမႈ အေလ့အထေလ်ာ့ခ်သည္ထိ၊ အျငင္းပြားမႈမ်ားကိို 

ဥပေဒမဟိုတ္သည့္ အျခားေသာနည္းလမ္းျဖင့္ ေျဖရ င္းျခင္းမ သည္ ဥပေဒဆိိုင္ရာ ကူညေီထာက္ပံ့မႈကိို ရယူရန ္

လိိုအပ္သည့္အခ်ိန္တြင္ လက္ခံသည္ထိ နည္းလမ္းမ်ိ်ဳးစံိုျဖင့္ အေထာက္အကူျပ်ဳးိႏိုင္သည္။ ထိိုေၾကာင့္ ေမးျမန္းခံရသည့္ 

အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ အသိပညာျမွင့္တင္ေရးးႏ င့္ တရားဥပေဒစိိုးမိိုးေရး အေျခခံမူ သင္တန္းမ်ားကိို 

၎တိို႔၏ ပိိုမိိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ ခ်ိတ္ဆက္ေအာင္ရြက္မႈ ကနဦးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၏ အစိတ္အပိုိင္းအေနျဖင့္ 

ပါဝင္ခဲၾ့ကသည္။ သိို႔ေသာ္ ေယဘိုယ်အားျဖင့္ ဥပေဒဆိိုငရ္ာ အသိပညာ အလြန္နည္းပါးေသာေၾကာင့္ အရပ္ဘက္ 

လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမ  ေထာကျ္ပခဲ့သည္မ ာ ဥပေဒဆိိုင္ရာ ေဆြးေးႏြးပြမဲ်ားကိို က်င္းပေသာ သင္တန္းနည္းျပမ်ားတြင္ 

တရားဥပေဒစိိုးမိိုးေရးအေျခခံမမူ်ားးႏ င့္ပတ္သက္၍ ျပည့္မီလံိုေလာက္ေသာ နားလည္သေဘာေပါက္မႈ ကင္းမဲ့ေနသည္ 

ဟူ၍ ညႊန္ျပခဲ့သည္။ တရားဥပေဒစိိုးမိိုးေရး းႏ င့္ တရားေရး ကနဦး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကိို က်ယ္ျပန္႕စြာ 

လိုပ္ေဆာင္ရာတြင္ တရားဥပေဒစိိုးမိိုးေရးစင္တာမ်ား အပါအဝင္ ဖြံ႕ျဖိ်ဳးေရးအတြက္ လိုပ္ေဆာင္ေနေသာ အဖြ႕ဲမ်ားးႏ င့္ 

အတူလက္တြလဲိုပ္ေဆာင္ပါက ျမန္မားိႏိုင္ငံတြင္ တရားမ ်တမႈ လက္လ မ္းမီိျခင္း းႏ င့္ တရားဥပေဒစိိုးမိိုးေရး ရရ ိမႈ 

ပိိုမိိုတိိုးတက္းႏိိုင္သည္ဟူ၍ ျဖစ္သည္။  
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ရပရ္ြာလထူိုးႏ င့္ တရားမ ်တမႈရ ာေဖြသမူ်ားမ  ေဖာ္ထိုတထ္ားေသာ အခကအ္ခမဲ်ား 

 

စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈသည္ အဓိကအားျဖင့္ ဥပေဒဆိိုင္ရာ အေထာက္အကူျပ်ဳ ဝန္ေဆာငမ္ႈေပးသူမ်ားအေပၚ ပိို၍ 

ဦးတည္ေသာ္လည္း ယင္းသည္ တရားေရးစနစ္အေပၚ တရားမ ်တမႈ ရ ာေဖြေနသူမ်ား၏ အျမင္းႏ င့္ 

သေဘာထားအျမင္မ်ားကိို နားလည္ရန္ ရ ာေဖြထားသည္။ 

 

ဦးတည္အိုပ္စိုမ်ားးႏ င့္ အဓိက သတင္းအခ်က္အလက္ေပးသူမ်ားကိို ေမးျမန္းသည့္ခ်ိန္တြင္ တရားမ ်တမႈ 

ရ ာေဖြသူမ်ားးႏ င့္ ရပ္ရြာလူထိုမ  ေဖာ္ထိုတ္ခဲ့ေသာအဓိက အတားအဆီးမ်ားမ ာ (၁) ဥပေဒဆိိုင္ရာ အသိပညာ 

နည္းပါးျခင္း (၂) တရားဥပေဒစိိုးမိိုးေရးးႏ င့္ တရားမ ်တမႈ အင္စတီက် းရ င္းအေပၚတြင္ အယံိုအၾကည္ကင္းမဲ့ျခင္း းႏ င့္ (၃) 

ေရ ႕ေနမ်ားအေပၚ ေၾကာင့္ၾကမႈရ ိျခင္း တိို႔ျဖစ္ၾကသည္။ ယခငက္ မ တ္ခ်က္ျပ်ဳခဲ့သည့္အတိိုင္း စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈ၏ 

ေတြ႔ရ ိခ်က္မ်ားသည္ တရားဥပေဒစိိုးမိိုးေရးစင္တာမ်ား၏ လူထိုးႏ င့္ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ေရး အစီအစဥ္တြင္ 

တက္ေရာက္ခဲ့သူမ်ားမ  ေဖာ္ျပခဲသ့ည့္ ထပ္ခါတလဲလဲ ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကိို ထင္ဟပ္ေစသည္။  

 

ဥပေဒဆိိုင္ရာ အသိပညာ နည္းပါးျခင္း 
 

ျမန္မားိႏိုင္ငံတြင္ ျပည္သလူူထိုၾကားတြင္ ဥပေဒဆိိုင္ရာ အသိပညာနည္းပါးျခင္းမ ာ ထင္ရ ားေသာ 

အခက္အခဲတစ္ရပ္ျဖစ္ျပီး လအူမ်ားစိုမ  ဤကဲ့သိို႔ ဥပေဒဆိိုင္ရာ အသိပညာနည္းပါးျခင္းေၾကာင့္ ၎တိို႔၏ 

အသိိုက္အဝန္းတြင္ တိိုက္ရိိုက္ အက်ိ်ဳးဆက္မ်ား ရရိ ေနသည့္အေၾကာင္း ေမးျမန္းခံရသည့္ ရပ္ရြာလူထိုမ်ားမ   

ေထာက္ျပခဲ့ၾကသည္။ ေမးျမန္းခံရသူတစ္ဦးမ  မသန္စြမ္းသည့္ အမ်ိ်ဳးသမီးတစ္ဦးကိို အဓမၼျပ်ဳက်င့္ျပီး ေဒၚလာ (၁၀၀) 

ေပးကာ အမႈေက်ေအးခဲ့သည့္အေၾကာင္း ဥပမာေပးခဲ့သည္။ ဤကဲ့သိို႔ေသာ ရလဒ္မ ာ အသိိုက္အဝန္းမ  

တရားဥပေဒစိိုးမိိုးေရးအေျခခံမမူ်ား နားမလည္ေသာေၾကာင့္ဟူ၍လည္း ထိုတ္ေဖာ္ေျပာဆ္ိိုခဲ့သည္။ 

 

ဥပေဒဆိိုင္ရာ အသိပညာနည္းပါးျခင္းသည္ မသန္စြမ္း၊ အမ်ိ်ဳးသမီး၊ ကေလးသူငယ္၊ ေဝးလံေသာ ေဒသရိ လူမ်ား၊ 

မူးယစ္ေဆးဝါး သံိုးစြသဲူမ်ား၊ တိိုင္းရင္းသားလူနည္းစိုမ်ား းႏ င့္ LGBTI ပိုဂ ိ်ဳလ္တိို႔ပါဝင္ေသာ အခြင့္အေရး 

ကန္႔သတ္ျခင္းခံရသူမ်ား သိို႔မဟိုတ္ စာနာေထာက္ထားသင့္ေသာ ပိုဂ ိ်ဳလ္တိို႔အေပၚတြင္ မမ ်တစြာ အက်ိ်ဳးသက္ေရာက္မႈ 

ပိိုရိ းႏိိုင္သည္။ ျမန္မားိႏိုင္ငံရိ  ဗမာစကားကိို မေျပာဆိို သိို႔မဟိုတ္ နားမလည္ေသာ အခ်ိ်ဳ႕တိိုင္းရင္းသား လူနည္းစို 

ေဒသမ်ားတြင္ ဘာသာစကား အတားအဆီးမ်ားသည္ ယခိုကိစၥရပ္ကိို ပိိုမိိုဆိုိးရြားေစသည္။   ရ မ္းျပည္ရိ  

ပင္ေလာင္းျမိ်ဳ႕နယ္တြင္ လူမ်ားက အမႈကိစၥရပ္ ေပၚေပါက္လာပါက မည္သည္ကိို ေဆာင္ရြက္ရမည္ကိို 

မသိရ ိေသာေၾကာင့္ အဆိိုပါ အရပ္အဝန္မ်ား၌ ဥပေဒမ်ားးႏ င့္ လိုပ္ထံိုးလိုပ္နည္းမ်ားသည္ စိန္ေခၚမႈပိိုမိိုၾကီးမားေၾကာင္း 

သက္ေသျပလ်က္ရိ သည္ဟို ေမးျမန္းခံရသူတစ္ဦးမ  ေထာက္ျပခဲၾ့ကသည္။  

 

 

တရားဥပေဒစိိုးမိိုးေရးးႏ င့္ တရားမ ်တမႈ အင္စတီက် းရ င္းအေပၚ ယံိုၾကည္မႈကင္းမဲ့ျခင္းးႏ င့္ ဥပေဒအေပၚ သံသယရ ိျခင္း 
 

အျခားေသာ သိုေတတနမ်ားးႏ င့္ 34တူညီသည္မ ာ ေျဖဆိိုသူအမ်ားစိုမ  တရားဥပေဒစိိုးမိိုးေရး၊ တရားမ ်တမႈ 

အင္စတီက် းရ င္းအေပၚတြင္ ယံိုၾကည္မႈကင္းမဲ့ေၾကာင္းးႏ င့္ ျမန္မာ ဥပေဒဆိိုင္ရာ မူေဘာင္သည္ သိပ္မေကာင္းေၾကာင္း 

                                                           
34 MyJustice Policy Brief 2018, supra; UNDP Consolidated Summary Report, supra; Denny et al, supra; MLAW, supra; UN Women and Justice 
Base, supra; Kyed, supra ကိို သာဓကအေနျဖင့္ ၾကည့္ပါ။  
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ထိုတ္ေဖာ္ေျပာဆိိုခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤအရာသည္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္း တရားေရးစနစ္ကိို ေတြ႔ႀကံ်ဳရျခင္း 

ရ ိသည္ျဖစ္ေစ၊ မရ ိသည္ ျဖစေ္စ မ န္ကန္ေသာ အရာျဖစ္သည္။  

 

တရားစြဆဲိိုျခင္း၊ အမႈရင္ဆိိုင္ျခင္း သိို႔မဟိုတ္ တိိုင္ၾကားျခင္းမ်ားးႏ င့္ ေတြ႔ၾကံ်ဳဖူးေသာ ေျဖဆိိုသူမ်ားမ  တရားေရးစနစ္ းႏ င့္ 

ပတ္သက္၍ ခံစားရသည္မ ာ ဥပေဒမ်ားမ စ၍ အငစ္တီက် းရ င္းမ်ား၏ လိုပ္ငန္းတာဝန္အထိ တရားေရးစနစ္သည္ 

၄င္းတိို႔ သိို႔မဟိုတ္ ျပညသ္ူလူထိုကိို အေထာက္အကူမျပ်ဳဘဲ ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝမႈးႏ င့္ အခြင့္အာဏာစေသာ 

အက်ိ်ဳးစီးပြားအတြက္သာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနၾကသည္။ 

 

အမ်ားစိုဆိိုၾကသည္မ ာ ဥပေဒမ်ားသည္ ေခတ္းႏ င့္ညီညြတ္ျခင္းမရိ ဘဲ ေရ းဆန္ျပီး အဂၤလိပ္ ကိိုလိိုနီေခတ္က 

ဥပေဒမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မ်က္ေမ ာက္ ျမန္မာလူ႔အဖြဲ႔အစည္းးႏ င့္ ကိိုက္ညီမႈမရ ိပါ။ ဥပေဒမ်ားးႏ င့္ မူဝါဒမ်ားကိို 

လူအမ်ားအတြက္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းမရိ ဘဲ အာဏာရသူမ်ား၏ အက်ိ်ဳးစီးပြားအတြက္သာ 

အသံိုးခ်သည္ဟို ယူဆေၾကာင္း အခ်ိ်ဳ႕ပိုဂ ်ိဳလ္မ်ားက ထိုတ္ေဖာ္ေျပာဆိိုၾကသည္။   

 

အခ်ိ်ဳ႕ေျဖၾကားသူမ်ား ျမင္သည္မ ာ တရားေရးအင္စတီက် းရ င္းမ်ား ကိိုယ္တိိုင္ကပင္ တရားဥပေဒစိိုးမိိုးေရး 

ရယူးႏိိုင္ရန္အတြက္ အတားအဆီးမ်ား ရိ ေနျပီး ျပည္သူလူထိုမ်ားမ  ဥပေဒဆိိုင္ရာ အသိပညာနည္းပါးျခင္းသည္ 

တစ္ခါတရံတြင္ ၄င္းတိို႔၏ ရပိိုင္ခြင့္အခြင့္အေရးမ်ားကိို ျငင္းပယ္ျခင္းခံရသညဟ္ို ယူဆေၾကာင္း 

ထိုတ္ေဖာ္ေျပာဆိိုခဲ့ၾကသည္။ ဥပေဒဆိိုငရ္ာ အေထာက္အကူေပးသူတစ္ဦးမ  အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္ျခင္းးႏ င့္ 

ပတ္သက္ေသာ အမႈတစ္ခိုကိို ဥပမာေပးခဲ့သည္။ အၾကမ္းဖက္ျခင္းခံရသူမ  ရဲတပ္ဖြဲ႔ထံသိို႔ အမႈအတြက္ တိိုင္ၾကားရန္ 

ၾကိ်ဳးပမ္းခဲ့ေသာ္လည္း ရဲတပ္ဖြဲ႔မ  အမႈအတြက္ စြခဲ်က္တင္မႈမျပ်ဳခင္ ေငြေၾကးေတာင္းခံခဲ့သည္။ အၾကမ္းဖက္ခံရသူမ  

ဥပေဒဆိိုင္ရာ အေထာက္အကေူပးသူတစ္ဦးးႏ င့္ ရဲစခန္းသိို႔ ျပန္သြားခ်ိန္တြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႔မ  ေငြေၾကးမေတာင္းခံဘဲ အမႈကိို 

စြခဲ်က္တင္ေပးခဲ့သည္။ အရပဘ္က္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအမ်ားစိုက အစိိုးရ အရာရိ မ်ားတြင္ တရားဥပေဒစိိုးမိိုးေရးးႏ င့္ 

ပတ္သက္ျပီးရိ ေသာ အသိပညာအေနအထား အေၾကာင္း ပိိုမိိုထိုတ္ေဖာ္ေျပာဆိိုလာခဲ့ၾကသည္။ ျပည္သူလူထိုအတြက္ 

ဥပေဒဆိိုင္ရာ သင္တန္းးႏ င့္တြဖဲက္၍ အသိပညာကြာဟခ်က္ကိို ေဖာ္ထိုတ္ရန္အတြက ္ျဖစ္းိႏိုင္ေသာ ကိုစားခြင့္အေနျဖင့္ 

အရာရိ မ်ားအတြက္ ထပ္ေလာင္းသင္တန္းေပးရန္ အခ်ိ်ဳ ႔က အၾကံျပ်ဳခဲ့ၾကသည္။    

 

အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမ  ၎တိို႔၏ လူမႈဝန္းက်င္တြင္ ျမန္မားိႏိုင္ငံ၌ တရားဥပေဒေရ ႔ေမ ာက္ 

တန္းတူညီမ ်ရိ ျခင္းကိို မယံိုၾကည္ေၾကာင္း ထိုတ္ေဖာ္ေျပာဆိိုခဲ့သည္။ တရားမ ်တမႈရ ာေဖြသမူ်ားကိို အားနည္းေသာ 

အေျခအေနတြင္ မမ ်တစြာ ဆက္ဆံၾကသည္ ဟူေသာ အျမင္သေဘာထားရ ိသည္။ လယ္သမားတစ္ဦးမ  သမာရိိုးက် 

တရားမ ်ေရးစနစ္းႏ င့္ ေတြ႔ႀကံ်ဳခဲ့ေသာ ၄င္း၏ အေတြ႔အႀကံ်ဳကိို မ ်ေဝေျပာၾကားခဲ့သည္။ လြန္ခဲ့ေသားႏ စ္အနည္းငယ္က 

စစ္တပ္မ  ၎းႏ င့္ အျခားေသာလယ္သမားတိို႔၏ ေကာက္ပဲသီးးႏ ံမ်ားကိို ဖ်က္ဆီးခဲ့ၾကေၾကာင္း 

အခိိုင္အမာေျပာဆိိုခဲ့သည္။ အဆိိုပါ လယ္သမားတိို႔သည္ စစ္တပ္ကိို တရားစြဆဲိိုရန္ ဆံိုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ သိို႔ေသာ္ 

ရဲမ်ားက ထိိုအမႈကိို စြခဲ်က္တင္ရန္ ျငင္းဆိိုခဲ့သည္။ မ်ားမၾကာခင္ကလည္း အဆိိုပါပိုဂ ိ်ဳလ္းႏ င့္ ေက်းရြာရိ  အျခား 

လယ္သမား အခ်ိ်ဳ႕တိို႔ကိို စစ္တပ္မ  တရားမ၀င္က် းေက်ာ္မႈးႏ င့္ ျပည္သူပိိုင္ပစၥည္း ဖ်က္ဆီးမႈျဖင့္ စြပ္စြျဲခင္းခံခဲ့ရသည္။ 

ရဲတပ္ဖြဲ႔က လယ္သမားမ်ားကိို စြခဲ်က္တင္ခဲ့ျပီး တရားစြခဲဲ့သည။္ ထိို႔ေၾကာင့္ လယ္သမားမ  ၎တိို႔လိို လယ္သမားမ်ားကိို 

မမ ်တစြာဆက္ဆံျခင္းေၾကာင့္ သမာရိိုးက် တရားေရး အင္စတီက် းရ င္းမ်ားအေပၚ ယံိုၾကည္မႈမရိ ေၾကာင္း 

ထိုတ္ေဖာ္ေျပာဆိိုခဲ့သည္။ 
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ေျဖဆိိုသူအားလံိုးမ  ၎တိို႔၏ အျငင္းပြားမႈမ်ားကိို ေျဖရ င္းရာတြင္ အျခားနည္းျဖင့္ ေျဖရ င္းျခင္းနည္းလမ္း၏ အေရးပါပံိုကိို 

အစီရင္ခံခဲၾ့ကသည္။ တရားမ ်တမႈရ ာေဖြသူအမ်ားစို အထူးသျဖင့္ ဖယ္က်ဥ္ခံထားရသူမ်ား၊ ေက်းလက္းႏ င့္ ေဝးလံေသာ 

ေဒသတြင္ ေနထိိုင္သူမ်ားသည္ ၎တိို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားကိို ေတာင္းဆိိုရန္ သိို႔မဟိုတ္ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရ င္းရန္အတြက္ 

တရားရံိုးတြင္ အမႈဖြင့္ျခင္းကိို ထိေရာက္ေသာ ယးႏၱရားတစ္ခို အေနျဖင့္ မျမင္ၾကပါ။ ဤအစား ၎တိို႔သည္ ကိိုယ္ပိိုင္ 

သိို႔မဟိုတ္ အျငင္းပြားမႈကိို အျခားနည္းျဖင့္ ေျဖရ င္းသည့္ ယးႏၱရား (ADR) ကိို 35ပိိုမိိုးႏ စ္သက္ၾကသည္။ 

ဤအေၾကာင္းအရာကိို ေအာက္တြင္ပါရိ ေသာ အခန္းက႑၌ အက်ယ္တဝင့္ အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပထားသည္။  

 

ဥပေဒမ်ားကိို ျပ႒ာန္းျခင္း သိို႔မဟိုတ္ အသံိုးျပ်ဳျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားးႏ င့္ ပတ္သက္ေသာ သံသယရိ မႈကိို ယ ဥ္တြကဲာ 

အသိပညာနည္းပါးျခင္းသည္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ တရားဥပေဒဆိိုင္ရာ မႈေဘာင္အေပၚ မေကာင္းျမင္ရန ္

တြန္းအားေပးေနသည္။ တရားဥပေဒစိိုးမိိုးေရး အယူအဆမ်ား၊ အေျခခံမူမ်ားးႏ င့္ ပတ္သက္ေသာ ေယဘိုယ် 

နားလည္မႈးႏ င့္ အသိပညာနည္းပါးခ်ိန္တြင္ ျမန္မားိႏိုင္ငံတြင္ တရားဥပေဒစိိုးမိိုးေရးသည္ အဓိကက်ေသာ 

ဦးစားေပးကိစၥရပ္ျဖစ္ျပီး တရားဥပေဒစိိုးမိိုးေရးျမွင့္တင္ရာတြင္ ဥပေဒဆိိုင္ရာ အသိပညာျမငွ့္မားမႈသည္ အခရာက် 

သည္ဟို ရပ္ရြာလူထိုမ်ားးႏ င့္ တရားမ ်တမႈ ရ ာေဖြေနသူမ်ားက ထိုတ္ေဖာ္ေျပာဆိိုၾကသည္။ မးၱႏေလးျမိ်ဳ႕ းႏ င့္ 

ေတာင္ၾကီးျမိ်ဳ႕ရိ  အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအမ်ားစိုက ဥပေဒဆိိုငရ္ာအသိပညားႏ င့္ တရားဥပေဒစိိုးမိိုးေရး 

အေျခခံမႈမ်ား သိလာေအာင ္  ျမွင့္တင္ရာတြင္ တရားဥပေဒစိိုးမိိုးေရး စင္တာမ်ား၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ 

အေရးပါေသာ အခန္းက႑၌ပါဝင္ေသာေၾကာင့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကိို မီးေမာင္းထိိုးျပခဲ့ၾကသည္။ 

 

 

ေရ ႕ေနမ်ားအေပၚ မေကာင္းေသာ အျမင္သေဘာထားမ်ားရိ ျခင္း 
 

စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈတြင္ ရပ္ရြာလူထိုမ်ားးႏ င့္ တရားမ ်တမႈရ ာေဖြသူမ်ားမ  ေရ ႕ေနမ်ားးႏ င့္ ဥပေဒဆိိုင္ရာ 

ဝန္ေဆာင္မႈေပးေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေပၚ၌ ကြျဲပား၍ ရႈပ္ေထြးေသာ အျမင္သေဘာထား ရိ ၾကသည္ဟို 

ထိုတ္ေဖာ္ျပထားသည္။ ဦးတည္အိုပ္စိုမ်ားးႏ င့္ အဓိက သတင္းအခ်က္အလက္ေပး ေမးျမန္းမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ခဲ့ေသာ 

တရားမ ်တမႈရ ာေဖြသူမ်ားးႏ င့္ ရပ္ရြာလူထို အမ်ားစိုတိို႔က ၎တိို႔သည္ မည္သည့္ တရားေရးစနစ္ သိို႔မဟိုတ္ မည္သည့္ 

ဥပေဒပညာရပ္ျဖင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းျပ်ဳသူမ်ားးႏ င့္ ဆက္သြယ္မႈမရိ ေၾကာင္း ေထာက္ျပခဲ့ၾကသည္။ ဤသည္ 

အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမ  ထိုတ္ေဖာ္ခဲ့ေသာ အျမင္းႏ င့္ကိိုက္ညီသည္။ ၎တိို႔ ေထာက္ျပခဲ့သည္မ ာ လူအမ်ားစို 

အထူးသျဖင့္ ေက်းလပ္ေဒသမ်ားတြင္ ေနထိိုင္ေသာ သူမ်ား သိို႔မဟိုတ္ နစ္နာေသာ အိုပ္စိုမ်ားသည္ ေရ ႔ေနမ်ား၏ 

အခန္းက႑းႏ င့္ စပ္လ်ဥ္း၍ နည္းပါးေသာ အသိပညာရိ ျပီး ထိိုသူမ်ားးႏ င့္လည္း ဆက္သြယ္မႈမရိ ပါ။ ရလဒ္အေနျဖင့္ 

ဦးတည္အိုပ္စိုမ်ားတြင ္ ပါဝင္ခဲေ့သာ တက္ေရာက္သူတစ္စံိုတစ္ဦးမ ် အျငင္းပြားမႈကိို ေျဖရ င္းရန္ ေရ ႕ေနမ်ားတြင ္

အေထာက္အပံ့ရ ာေဖြျခင္းကိို းႏ စ္သက္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားအေနျဖင့္ တင္ျပခဲ့ျခင္းမရိ ပါ။     

 

လက္ရ ိတြင္မူ ျပည္သူလူထိုမ  ဥပေဒဆိိုင္ရာ အသိိုက္အဝန္းးႏ င့္ ဆက္သြယ္ၾကသည့္ နည္းလမ္းတစ္ခိုမ ာ 

အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမ  တစ္ဆင့္ျဖစ္သည္ဟို ယူဆရသည္။ ေမးျမန္းခံရသည့္ အရပဘ္က္လူမႈအဖြဲ႔အစည္း 

အမ်ားစိုသည္ ေရ ႔ေနမ်ား၏ အခန္းက႑အျပင္ ဥပေဒဆိိုငရ္ာ အေထာက္အကူျပ်ဳမႈ သိို႔မဟိုတ္ pro bono ကိို 

မည္သိို႔လိုပ္ေဆာင္ရသည္းႏ င့္ပတ္သက္၍ သင့္တင့္ေသာ နားလည္မႈ ရ ိခဲ့ၾကသည္။ အခ်ိ်ဳ႕သည္ တစ္ကိိုယ္ေတာ္ ဥပေဒ 

ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားးႏ င့္ ဥပေဒဆိိုငရ္ာ ဝနေ္ဆာင္မႈေပးေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားးႏ င့္ မိတ္ဖက္လိုပ္ေဆာင္ ေနၾကျပီးျဖစ္သည္။ 

                                                           
35 United States Institute for Peace (USIP) Rule of Law Center, USIP Burma/Myanmar Rule of Law Trip Report: Working Document for 
Discussion, (2013) at 5.  
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သိို႔ေသာ္လည္း အခ်ိ်ဳ႕ေသာ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ  အစီရင္ခံၾကသည္မ ာ ၎တိို႔းႏ င့္ လိုပ္ကိိုင္ခဲ့ဖူးေသာ 

ေ႔ရ ေနမ်ားကိို ယံိုၾကည္ၾကေသာ္လည္း ေရ ႔ေနမ်ားးႏ င့္ ပတ္သက္ျပီး ခံစားခ်က္အမ်ိ်ဳးမ်ိ်ဳးရိ ၾကသည္။ အမ်ားစိုက 

ဥပေဒအတတ္ပညာရ င္ကိို ယံိုၾကည္မႈမရ ိေၾကာင္း ေဖာ္ျပၾကသည္။  

 

တစ္ဦးခ်င္းစီကိို ေရ ႕ေနမ်ားအေၾကာင္း မိတ္ဆက္ေပးသင့္ျပီး ေရ ႕ေန အမ်ိ်ဳးအစားမ်ား (အခမဲ ့

၀န္ေဆာင္မႈေပးေသာေရ ႕ေနမ်ား သိုိ႔မဟိုတ္ pro bono) ကိို သိရ ိလာရန္ ျပ်ဳလိုပ္သင့္သည္ဟို ေမးျမန္းခံရသူတစ္ဦးမ  

အႀကံျပ်ဳခဲ့သည္။ သိို႔ေသာ္လည္း အျခားသူမ်ားသည္ ျပည္သူမ်ား၏ ရႈေထာင့္မ်ားးႏ င့္ လိိုအပ္ခ်က္မ်ားအရ 

လိိုက္ေလ်ာညီေထြရိ ေအာင္ ေရ ႕ေနမ်ားသည္၏ လိုပ္ေဆာင္မႈးႏ င့္ အရည္အခ်င္းမ်ားကိို သံသယမ်ားရ ိေၾကာင္း 

ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။  

 

ေမးျမန္းခံရသည့္ (၅၅) ဦးပါဝင္ေသာ ဦးတည္အိုပ္စိုးႏ င့္ ရပ္ရြာလူထို (၂၇) ဦး၌ အျဖစ္မ်ားေလ့ရိ ေသာ 

အျငင္းပြားမႈမ်ားကိို ေျဖရ င္းရာတြင္ ေရ ႕ေနမ်ားးႏ င့္လိုပ္ေဆာင္မႈသည္ ၎တိို႔လိိုလားးႏ စ္သက္ေသာ 

နည္းစနစ္မဟိုတ္ေၾကာင္း ညႊန္ျပခဲ့ၾကသည္။ အမႈကိစၥအမ်ားစိုတြင္ အျခားေသာ ေျဖရ င္းျခင္းနည္းလမ္း 

မေအာင္ျမင္ေသာအခါ သိို႔မဟိုတ္ ရပ္တန္႔သြားေသာအခါ၊ သိို႔မဟိုတ္ အျခားေသာ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားမ အပ သမာရိိုးက် 

တရားေရး စနစ္ျဖင့္သာ ေျဖရ င္းရမည့္အခ်ိန္တြင္သာလ ်င္ ေရ  ႔ေနမ်ားးႏ င့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ၾကသည္ဟို ၎တိို႔ 

အစီရင္ခံခဲၾ့ကသည္။    

 

ျမန္မားိႏိုင္ငံတြင္ အသက္၀ငေ္သာ ဥပေဒဆိိုင္ရာ အေထာကအ္ကူျပ်ဳစနစ္ ေအာင္ျမနရ္န္ ေရ ႕ေနမ်ားးႏ င့္ တရားေရး 

အင္စတီက် းရ င္းအေပၚ ရပရ္ြာလူထိုမ်ား၊ တရားမ ်တမႈ ရ ာေဖြသူမ်ား၊ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမ  

မေကာင္းေသာ အျမင္သေဘာထားရိ မႈကိို ေဖာ္ထိုတ္ေျဖရ င္းရန္ လိိုအပ္ပါသည္။ ဤအရာသည္ ေရ ႕ေနမ်ားးႏ င့္ 

ဥပေဒေက်ာင္းသူ/ သားမ်ားကိိုသာလ ်င္ ခြင့္ျပ်ဳထားေပးေသာ အတည္ျပ်ဳခ်ကအ္ရ ဥပေဒဆိိုင္ရာ 

အေထာက္အကူေပးေရး ဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထားေသာ ဥပေဒဆိိုင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးသူမ်ားအား ကန္႔သတ္စြာ 

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိိုထားသည္မ ာ အမ န္ပင္ျဖစ္သည္။ ေရ ႕ေနမ်ားးႏ င့္ တရားမ ်တမႈရ ာေဖြသမူ်ားက 

အခြင့္အေရးကန္႔သတ္ခံရျပီး စာနာေထာက္ထားသင့္ေသာ အဖြဲ႔မ်ား အတြက္ တရားမ ်တမႈ လက္လ မ္းမီရန္ 

တိိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တရားမ ်တမႈရ ာေဖြသူမ်ားးႏ င့္ ေရ ႕ေနမ်ားအၾကား ကြာဟခ်က္ကိို 

ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ လိိုအပ္ပါသည္။  

 

 

တရားမ ်တမႈဆိိုငရ္ာ ေျဖရ ငး္မႈယးၱႏရားမ်ားကိို လကလ္ မး္မရီနအ္တြက ္လိိုလားးႏ စသ္ကေ္သာ ပံိုစမံ်ား 
 

အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိိုင္း စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈသည္ သမာရိိုးက် တရားေရး လိုပ္ငန္းစဥ္မ်ားထက္ 

အျခားေျဖရ င္းေသာနည္းလမ္းမ်ားကိို အလြန္လိိုလားးႏ စ္သက္မႈရိ ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ အျငင္းပြားမႈမ်ားကိို 

သမာရိိုးက် တရားေရး က႑ျပင္ပမ  ေျဖရ င္းခဲ့ေသာ ရာခိိုငး္ႏႈန္းးႏ င့္ ပတ္သက္၍ တိက်ေသာ စာရင္းဇယားမ်ား 

မရ ိေသာ္လည္း စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈ၏ ရလဒ္မ်ားအရ ျမန္မားိႏိုင္ငံရ ိ လူအမ်ားစိုသည္ အျငင္းပြားမႈမ်ားကိို 

ေျဖရ င္းရန္အတြက္ သမာရိိုးက်မဟိုတ္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားကိို လိိုလားးႏ စ္သက္ၾကျပီး ရဲးႏ င့္တရားရံိုးမ်ားကိို 

ျဖစ္းိႏိုင္လ ်င3္6 ေရ ာင္ရ ားလိိုၾကေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည့္ သိုေတသနးႏ င့္ ကိိုက္ညီမႈရ ိသည္။ မၾကာေသးခင္က 

                                                           
36 တရားဥပေဒစိိုးမိိုးေရး စင္တာမ်ား ေဆြးေးႏြးစဥ္းစားသင့္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ အက်ဥ္းခ််ဳပ္တင္ျပခ်က္ အတြ ဲအမ တ္စဥ္ (၁) ၊ ရပ္ရြာလူထိုတိို႔၏ တရားမ ်တမႈးႏ င့္ 
ဆိိုင္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ား, supra; MyJustice Policy Brief 2018, supra: UNDP Consolidated Summary Report, supra; Kyed, supra. 
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ေလ့လာခ်က္အရ အျငင္းပြားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေသာအခါ အမႈမ်ား၏ ထက္၀က္ခန္႔သည္ မည္သည့္ 

အေရးယူေဆာင္ရြက္ခ်က္မ ်မရ ခိဲ့ဘဲ အေရးယူေဆာင္ရြကခ္်က္မ်ားရ ိလ ်င္လည္း လူအမ်ားစိုက အမႈမ်ားကိို 

ရပ္ကြက္အိုပ္ခ််ဳပ္ေရးမ  း37ကဲ့သိို႔ေသာ ေဒသဆိိုင္ရာတာ၀နရ္ ိသူမ်ား၏ အေထာက္အပံ့ျဖင့္ တိိုက္ရိုိက္ 

ညႈိးႏိိုင္းေဆြးေးႏြးျခင္းအားျဖင့္ အမႈမ်ားကိို ေဒသတြင္း၌သာ ေဖာ္ထိုတ္ေျဖရ င္းရန္ ပိို၍လိိုလားးႏ စ္သက္ၾကသည္။ 

လူအမ်ားစိုမ  အျငင္းပြားမႈကိို အျခားနည္းျဖင့္ ေျဖရ င္းသည့္ (ADR) ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ားကိို  ေဖာ္ထိုတ္အသံိုးျပ်ဳရန္းႏ င့္  

တရားေရးစနစ္းႏ င့္ ေရ ႕ေနမ်ား၏ အရည္အခ်င္း38အေပၚ ယံိုၾကည္မႈ ကင္းမဲ့ျခင္းတိုိ႔သည္ လူသိမ်ားျပီး ျမန္မားိႏိုင္ငံတြင္ 

မ တ္တမ္းတင္ထားသည္။  

 

သိို႔ေသာ္ အျငင္းပြားမႈမ်ားကိို အျခားနည္းျဖင့္ ေျဖရ င္းျခင္း (ADR) အတြက္ ေယဘိုယ် လိိုလားးႏ စ္သက္ခ်က္ အလြန္တြင္ 

စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈအရ လက္ကိိုင္ျပ်ဳသည့္ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရ င္းေရးယးႏၱရား အမ်ိ်ဳးအစားမ်ားးႏ င့္ ၄င္းတိို႔ကိို 

အသံိုးျပ်ဳေသာ LASP မ်ားအၾကား ၂ ခိုလံိုးတြင္ သိသာထင္ရ ားေသာ ကြျဲပားမႈကိို ေတြ႔ရ ိခဲ့သည္။ 39 

 

စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈတြင္ ပါ၀ငခ္ဲ့ေသာ ပိုဂ ိ်ဳလ္မ်ားအရ အျငင္းပြားမႈအမ်ိ်ဳးအစား၊ တည္ေနရာ၊ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား၏ 

ကိိုယ္ပိိုင္လကၡဏာ၊ ေဒသ သေဘာသဘာဝးႏ င့္ လူမ်ိ်ဳးစိုေနာက္ခအံပါအဝင္ အေၾကာင္းရင္း အမ်ိ်ဳးမ်ိ်ဳးက 

အျငင္းပြားမႈေျဖရ င္းေရး ယးၱႏရား ေရြးခ်ယ္မႈအေပၚ သက္ေရာက္မႈရိ သည္။ သာဓကအားျဖင့္ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား၏ 

လူမ်ိ်ဳးစို သိို႔မဟိုတ္ တိိုင္းရင္းသားအိုပ္စို အျပင္ ေက်းလက္ သိို႔မဟိုတ္ ျမိ်ဳ ႔ျပ အခင္းအက်င္းတိို႔က းႏိႈင္းယ ဥ္းႏိိုင္ေသာ 

အမႈကိစၥရပ္မ်ားမ တစ္ပါး အမ်ိ်ဳးမ်ိ်ဳးေသာ အျငင္းပြားမႈမ်ားကိို အျခားနည္းျဖင့္ ေျဖရ င္းေရး (ADR) ယးႏၱရားမ်ား 

ေရြးခ်ယ္မႈအေပၚ အက်ိ်ဳးဆက္ျဖစ္းိႏိုင္သည္။ ဥပမာအေနျဖင့္ ရ မ္းျပည္နယ္တြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ 

မေတာ္တဆမႈမ်ားအတြက္ သမာရိိုးက် တရားေရး စနစ္ကိိုသာ ပိို၍ အသံိုးျပ်ဳၾကျပီး မူးယစ္ေဆးဝါး သိို႔မဟိုတ္ ေျမယာ 

အျငင္းပြားမႈမ်ားအတြက္ အျငင္းပြားမႈမ်ားကိို အျခားနည္းျဖင့္ ေျဖရ င္းျခင္း (ADR) ကိို အသံိုးျပ်ဳၾကသည္ဟို 

ဦးတည္အိုပ္စိုမ  အစီရငခ္ံခဲ့သည္။  

 

အျငင္းပြားမႈမ်ားကိို အျခားနညး္ျဖင့္ ေျဖရ င္းေရး (ADR) ယးႏၱရားမ်ား ေရြးခ်ယ္မႈသည ္ ရပ္ကြက္အိုပ္ခ််ဳပေ္ရးမ  း၊ 

ဘာသာေရး ေဆာင္ရြက္သူမ်ား (religious actors) ၊ ဓေလ့ထံိုးတမ္း လိိုက္နာက်င့္သံိုးသူမ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖ သိို႔မဟိုတ္ 

အရပ္ဘက္လူမႈ အဖြဲ႔အစည္းကဲ့သိို႔ေသာ တတိယပိုဂ ိ်ဳလ္ပါဝင္မႈ/ မပါဝင္မႈေပၚလည္း မူတည္သည္။ 

တတိယပိုဂ ိ်ဳလ္ပါဝင္ပတ္သကသ္ူမ်ားသည္ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရ င္းရန္အတြက္ ခ်ဥ္းကပ္မႈ သိို႔မဟိုတ္ 40လိုပ္ထံိုးလိုပ္နည္း 

အမ်ိ်ဳးမ််ိဳးကိို အသံိုးခ်တတ္ၾကသည္။ လူမႈစံးႏႈန္းမ်ား သိို႔မဟိုတ္ ဦးစားေပးခ်က္ အမ်ိ်ဳးမ်ိ်ဳးတိို႔ကိို ထပ္ဟပ္ေစေသာ 

အစိတ္အပိိုင္း ျဖစ္းိႏိုင္သည္။ 

 

ဥပေဒဆိိုင္ရာ အေထာက္အကျူပ်ဳ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားတြင္ အျငင္းပြားမႈကိို အျခားနည္းျဖင့္ ေျဖရ င္းျခင္း (ADR) 

အေပၚ အျမင္ အမ်ိ်ဳးမ််ိဳး ကြျဲပားျခားနားၾကျပီး အဆိိုပါ ယးႏၱရားမ်ားးႏ င့္ ပတ္သက္မႈတြင္ အဆင့္အမ်ိ်ဳးမ််ိဳး 

ကြျဲပားေနသည္ဟို စစ္တမ္းေကာက္ယူမ  ထပ္ဆင့္ ေဖာ္ျပခဲသ့ည္။ ျခားနားမႈသည္ က်င့္သံိုးသူမ်ား၏ ကြ်မ္းက်င္မႈ 

အဆင့္၊ အဖြဲ႔အစည္း၏ ေယဘိုယ် ခ်ဥ္းကပ္မႈ းႏ င့္ ေပၚေပါက္လာေသာ အမႈကိစၥ အမ်ိ်ဳးအစားစေသာ အျခားေသာ 

                                                           
37 MyJustice Policy Brief 2018, supra, 3.3. 
38 Denney et al, supra; International Commission of Jurists, Right to Counsel: The Independence of Lawyers in Myanmar (ICJ, 2013) at 15; USIP 
Rule of Law Center, supra; UN Women and Justice Base, supra. 
39 ျဖစ္းိႏိုင္လ ်င္ သမာရိုိးက် တရားေရးဆိိုင္ရာကိို ေရ ာင္ဖယ္လိိုက်ေသာ္လည္း ျဖန္ေျဖမႈ၊ ေဆြးေးႏြးညိွးိႏႈင္းမႈ၊ းႏ င့္ ခိုံသမာဓိျဖင့္ စီရင္ဆိုံးျဖတ္မႈကဲ့သိို႕ေသာ အျငင္းပြားမႈကိို အျခားနည္းျဖင့္ 
ေျဖရ င္းသည့္ သမာရိုိးက် လိုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိို ဥပေဒဆိိုင္ရာ အေထာက္အကူျပ်ဳ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားအၾကားတြင္ အသိပညာျမွင့္တင္မႈ နည္းပါးေနေသးေၾကာင္း ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈတြင္ 
ေတြ႕ရ ိခ့ဲသည္။ ထိိုကိစၥရပ္းႏ င့္ ပတ္သက္၍ အေကာင္းဆိုံးက်င့္သိုံးမႈ းႏ င့္ တရားဥပေဒစိိုးမိိုးေရး အေျခခံမူမ်ားကိို လိိုက္နာျခင္း ေသခ်ာေစရန္အတြက္ သင္တန္းမ်ားေပးျခင္း းႏ င့္ ထပ္မံေလ့လာျခင္း 
နယ္ပယ္မ်ား ရ ိလားိႏိုင္သည္။  
40 Denny et al, supra; MLAW, supra; UN Women and Justice Base, supra; Kyed, supra ကိိုၾကည့္ပါ။ 
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အေၾကာင္းမ်ား၌ မူတည္သည္။ သာဓကအားျဖင့္ ေမးျမန္းခဲ့သည့္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ 

အမႈကိစၥရပ္မ်ားကိို တိိုက္ရိိုက္ ရင္ဆိိုင္ေျဖရ င္းလိိုၾကျပီး ၾကားဝင္ျဖန္ေျဖျခင္း သိို႔မဟိုတ္ အေရးဆိိုတင္ျပျခင္း ပံ့ပိိုးမႈမ  

တစ္ဆင့္ အျငင္းပြားမႈမ်ားကိို ေျဖရ င္းရန္ ၾကိ်ဳးပမ္းေၾကာင္း အမ်ားစိုမ  အစီရင္ခခံဲ့ၾကသည္။41 

 

အျငင္းပြားမႈမ်ားကိို အျခားနည္းျဖင့္ ေျဖရ င္းျခင္း (ADR) မ  တစ္ဆင့္ အမ်ားအားျဖင့္ ေျဖရ င္းေသာ အျငင္းပြားမႈမ်ား 

သိို႔မဟိုတ္ ကိစၥရပ္ အမ်ိ်ဳးအစားမ်ား အေနျဖင့္ အျငင္းပြားမႈမ်ားကိို အျခားနည္းျဖင့္ ေျဖရ င္းျခင္း (ADR) ယးၱႏရားမ်ားကိို 

ေသးငယ္ေသာ က် းလြန္မႈမ်ား၊ မိသားစိုေရးရာ အျငင္းပြားမႈမ်ား၊ က် းလြန္သည့္ ကေလးသူငယ္မ်ားးႏ င့္ အိုပ္ခ််ဳပေ္ရး 

ဌာနမ်ားးႏ င့္ျဖစ္ပြားေသာ ပဋိပကၡ အေသးအမႊားတြင္ အဓိက အသံိုးျပ်ဳၾကသည္ဟို စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈတြင္ 

ေတြ႔ရိ ခဲ့သည္။ သာဓက အေနျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ၾကားဝင္ဖ်နေ္ျဖျခင္းးႏ င့္ ရင္ၾကားေစေ့ရး တိို႔အပါအဝင ္ရိိုးရာ 

ဓေလ့ထံိုးတမ္းးႏ င့္ ညီညြတ္ေသာ အာဏာပိိုင္မ်ားမ  ေခ်းေငြ၊ ကြာရ င္းမႈ၊ ကြာရ င္းစရိတ္၊ အေမြ စသည္တိို႔းႏ င့္ 

ပတ္သက္ေသာ မိသားစိုေရးရာ အျငင္းပြားမႈမ်ား စေသာ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထမ်ားသည့္ တရားမ အျငင္းပြားမႈမ်ား 

ေျဖရ င္းရာတြင္ အဓိက ယးၱႏရားမ်ားအေနျဖင့္ အသံိုးျပ်ဳက်သည္။ ခိိုးမႈးႏ င့္ ကိိုယ္ထိလက္ေရာက္ က် းလြန္မႈ ကဲ့သိို႔ေသာ 

အခ်ိ်ဳ ႔ ရာဇဝတ္မႈမ်ားကိိုလည္း အဆိိုပါ ယးၱႏရားမ်ားမ တစ္ဆင့္ ေျဖရ င္းၾကသည္။ အခ််ိဳ ႔ေသာ ၾကီးေလးသည့္ ျပစ္မႈမ်ား၊ 

အထူးသျဖင့္ အတင္းအဓမၼ သားမယားျပ်ဳက်င့္မႈ းႏ င့္ လူသတ္မႈမ်ားကိိုလည္း ရိိုးရာ ဓေလ့ထံိုးတမ္းးႏ င့္ ညီေထြေသာ 

အာဏာပိိုင္မ်ားျဖင့္ ကိိုင္တြယ္ေျဖရ င္းၾကသည္။ အျငင္းပြားမႈမ်ားကိို အျခားနည္းျဖင့္ ေျဖရ င္းျခင္း (ADR) သည္ 

ေဝးလံေသာ ေဒသမ်ားးႏ င့္ ကိိုယ္ပိိုင္အိုပ္ခ််ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသမ်ားကဲ့သိို႔ေသာ 42းႏိိုင္ငံေတာ္အစိိုးရ အာဏာသက္ေရာက္မႈ 

နည္းပါးသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ အေရးပါအရာေရာက္သည္။       

 

အျခားေနရာတြင္ အျငင္းပြားမႈမ်ားကိို အျခားနည္းျဖင့္ ေျဖရ င္းျခင္း (ADR) ကိို ေျမသိမ္းမႈမ်ားအတြက္ 

ျပန္လည္ေတာင္းဆိိုျခင္းမ်ားကဲသ့ိို႔ေသာ က်ယ္ျပန္သည့္ အမႈကိစၥရပ္မ်ားအတြကလ္ည္း အသံိုးျပ်ဳသည္။ 

အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမ  အျငင္းပြာမႈမ်ားကိို ေျဖရ င္းရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္းႏ င့္အတူ အာဏာပိိုင္မ်ားကိို 

ဖိအားေပးရန္ရည္ရြယ္၍ ကနဥးီ လိုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား းႏ င့္ လူမႈေရးဆိိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္လႈပ္ရ ားမႈမ်ား (ဆးႏၵျပျခင္း 

ကဲ့သိို႔ေသာ) ကိို စီစဥ္ၾကသညဟ္ို အစီရင္ခခံဲ့ၾကသည္။ ဤကဲ့သိို႔ လႈပ္ရ ားေဆာင္ရြက္မႈသည္ ေဒသခံ အိုပခ္််ဳပ္ေရးထံသိို႔ 

တိိုင္ၾကားျခင္း သိို႔မဟိုတ္ းိႏိုင္ငံေရးသမား၊ းိႏိုင္ငံေရးပါတီ၊ သိို႔မဟိုတ္ လႊတ္ေတာ္ကိိုယ္စားလ ယ္ထံမ  အျငင္းပြားမႈတြင ္

ပါဝင္ေသာ အျခားတစ္ဖက္းႏ င့္ တိိုက္ရိိုက္ေဆြးေးႏြးညိ းႏႈိင္းရန္အတြက္ အေထာက္အပံ့ ရ ာေဖြျခင္းတိို႔ပါဝင္ေသာ 

ပိို၍က်ယ္ျပန္သည့္ နစ္နာမႈအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးရယူရန္ ယးႏၱရားမ်ားကိို ပဏာမေျခလ မ္းအေနျဖင့္ ရည္ရြယ္ခဲ့သည္။ 

 

စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈအရ တရားမ ်တမႈရ ာေဖြသူမ်ားမ  အျငင္းပြားမႈကိို အျခားနည္းျဖင့္ ေျဖရ င္းလိိုေသာ 
အေျခအေနမ်ားတြင္ လူထိုးႏ င့္ သမာရိုိးက် တရားေရးစနစ္အၾကား ခ်ိတ္္ဆက္မႈ၌ ကန္႕သက္မႈမ်ားစြာ ရ ိေနေၾကာင္း 
ေတြ႕ရသည္။ ထိိုအရာသည္ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားစြာအတြက္ ထင္ရ ားေနသည္။ 

  
ပထမဦးစြာ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ၄င္းတိို႕၏ အျငင္းပြားမႈမ်ားကိို ေျဖရ င္းရန္ သမာရိုိးက် တရားေရး 
အင္စတီက် းရ င္းမ်ားးႏ င့္ ပတ္သက္ေလ့မရ ိၾကေပ။ ၄င္းတိုိ႕သည္ ထိိုကဲ့သိို႕ေသာ အင္စတီက် းရ င္းမ်ားးႏ င့္ 
                                                           
41 ဤသည္ အခ်ိ်ဳ ႔ေသာ အျငင္းပြားမႈမ်ားကိို ေျဖရ င္းရာတြင္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ဓေလ့ ထံိုးတမ္းဆိိုင္ရာ တရာမ ်တမႈကိို အသံိုးျပ်ဳေၾကာင္း ျပသည့္ အျခားေသာ 
နည္းလမ္းမ်ား အေပၚ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈးႏ င့္ ေလးနက္ေသာ စာရင္းျပ်ဳစိုမႈ လိုပ္ေဆာင္ခ့ဲေသာ  မၾကာေသးခင္က ေလ့လာခ်က္မ်ားးႏ င့္ ကိိုက္ညီမႈရိ သည္။ Denney et al, 
supra; UN Women and Justice Base, supra; Equality Myanmar, Form Victims to Agents of Change: Lives and Voices of LGBT Individuals (Yangon 
2016) တိို႔ကိို ေယဘိုယ်အားျဖင့္ ၾကည့္ပါ။ 
42 ထိရ လြယ္ေသာ းိႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အခ်ိ်ဳ ႔ကိစၥရပ္မ်ား၌ မ ်တမႈကိို ဟန္႔တားေးႏ ာင့္ယ က္ သိို႔မဟိုတ္ လူ႔အခြင့္အေရး စံခ်ိန္စံးႏႈန္းမ်ားကိို ခ်ိ်ဳးေဖာက္သည့္တိိုင္ တရားမ ်တမႈ 
လက္လ မ္းမီေရးအတြက္ ပ့ံပိိုးမႈးႏ င့္ ေထာက္ပ့ံရာတြင္ ဓေလ့ထံိုးတမ္းဆိိုင္ရာ တရားမ ်တမႈ စနစ္မ်ားသည္ အေရးပါေသာ အခန္းက႑၌ ပါဝင္သည္။ Harper, E., supra; 
Harper, E., Working with Customary Justice Systems: Post-Conflict and Fragile States (IDLO, Rome 2011); Ubink, J., Customary Justice: 
Perspectives on Legal Empowerment (IDLO, Rome 2011) ကိို သာဓကအေနျဖင့္ ၾကည့္ပါ။  
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အတင္းအက်ပ္ ပတ္သက္ခိိုင္းမ သာလ ်င္ (ဆိိုလိိုသည္မ ာ ၄င္းတိို႕ တရားစြဆဲိိုခံရသည့္ အခ်ိန္)ေတြ႕ၾကံ်ဳၾကရသည္။ 
ထိိုကဲ့သိို႕ အျပန္အလ န္ ဆက္သြယ္မႈ ကန္႕သတ္မႈမ်ားရ ိေနျခင္း၏ အက်ိ်ဳးဆက္အရ တရားမ ်တမႈရ ာေဖြသူ 
အေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ၄င္းတိို႕၏ အျငင္းပြားမႈမ်ားကိို ေျဖရ ငး္ရန္အတြက္ သိို႕မဟိုတ္ နစ္နာေၾကး ရယူရန္အတြက္ 
သမာရိုိးက် တရားေရးစနစ္က ထိေရာက္မႈ မရ ိျခင္း၊ ၾကန္႕ၾကာျခင္း၊ အခ်ိန္ဆြေဲနသည္ဟူ၍ ျမင္ၾကသည္။ ထိိုကဲ့သိို႕ 
ထင္ျမင္ျခင္းသည္ သမာရိုိးက် တရာေရး က႑ကိို မေကာင္းေသာ အျမငသ္ေဘာျဖင့္ ရႈျမင္ရန ္
အားေပးတိုိက္တြန္္းသကဲ့သိို႕ ျဖစ္ေနသည္။ 
  
ဒိုတိယအေနျဖင့္ သမာရိုိးက် တရားေရးအင္စတီက် းရ င္းမ်ား းႏ င့္ ျပည္သူလူထိုသိို႕ အျပန္အလ န ္
ဆက္သြယ္ေရးမ်ားတြင္ ကန္႕သတ္မႈမ်ား ရ ိေနျခင္းက ျပညသ္ူလူထို၏ အခြင့္အေရးးႏ င့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားျဖစ္သည့္ 
အမ်ားျပည္သူ ဥပေဒဆိိိုင္ရာ အသိပညာမ်ား၊ သက္ဆိုိင္ရာ ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္းအရာရ  ိမ်ား၏ လိုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား းႏ င့္ 
ဥပေဒဆိုိင္ရာ အင္စတီက် းရ င္းမ်ားကိို ျမွင့္တင္ရာတြင္ အတားအဆီး အေနျဖင့္ ရ ိေနးိႏိုင္သည္။ ယခင္ 
ေဆြးေးႏြးထားသည့္အတိိုင္း တရားမ ်တမႈရ ာေဖြသမူ်ားးႏ င့္ ဥပေဒဆိိုင္ရာ အေထာက္အကူျပ်ဳ 
ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားအတြက္ အမ်ားျပည္သူတြင္ ဥပေဒဆိုိင္ရာ အသိပညာေပးမႈ နည္းပါးျခင္း၏ အက်ိ်ဳးဆက္သည္ 
အစိိုးရ၊ ဖြံ႕ျဖိ်ဳးတိိုးတက္ေရးအတြက္ လိုပ္ေဆာင္ေပးေနသည့္ လိုပ္ေဖာ္ကိိုင္ဖက္မ်ား းႏ င့္ အရပ္ဘက္လူမႈ 
အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားတြင္ စိိုးရိမ္ဖြယရ္ာ ကိစၥရပ္တစ္ခို အေနျဖင့္ ဆက္လက္ရ ိေနဦးမည္ ျဖစ္သည္။ 

  
ေနာက္ဆံိုးအေနျဖင့္ ဤကဲ့သိိို႔ ကြျဲပားမႈသည္ ဥပေဒဆိိုင္ရာ အငစ္တီက် းရ င္းမ်ားးႏ င့္ ဝန္ေဆာင္မႈ 
ေထာက္ပံ့ေပးသူမ်ားအေပၚ ယိုံၾကည္မႈ တိိုးျမွင့္လာေစရန္ းႏ င့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈကိို တိုိက္ဖ်က္ရန္အတြက္ တားဆီးမႈ 
ျဖစ္းႏိုိင္သည္။ ျမန္မားႏိို္င္ငံတြင ္ လူအေတာ္မ်ားမ်ားသည္ လိိုလားးႏ စ္သက္ေသာ အျငင္းပြားမႈမ်ားကိို အျခားနည္းျဖင့္ 
ေျဖရ င္းသည့္  ယးႏၲရားကိို ေပးထားျခင္း းႏ င့္ အမ်ားျပည္သူးႏ င့္ သမာရိိုိုးက် တရားေရး က႑အၾကား ကဲ့သိို႕ေသာ 
ေနရာမ်ားတြင္ ခ်ိတ္ဆက္မႈ မရ ိျခင္းသည္ တရားမ ်တမႈ လက္လ မ္းမီရန္၊ အက်ိ်ဳးဆက္မ်ားကိို တားဆီးရန္ းႏ င့္ 
ဥပေဒဆိို္င္ရာ အေထာက္အကူျပ်ဳစနစ္ကိို လည္ပတ္ေစရန္တိို႕သည္ ၾကီးမားသည့္ စြန္႕စားမႈတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ 
  
ရလဒ္အေနျဖင့္ လက္ရ ိတြင္ အျငင္းပြားမႈကိို အျခားနည္းျဖင့္ ေျဖရ င္းျခင္းသည္ ဥပေဒမူေဘာင္၏ အေရးပါသည့္ 
အစိတ္အပိိုင္းအေနျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း နစ္နာေၾကးရယူရန္ ေျဖရ င္းသည့္ နည္းလမ္းတစ္ခိုအျဖစ ္
ေသာ္လည္းေကာင္း သမာရိုိးက် တရားေရးအင္စတီက် းရ င္းမ်ားးႏ င့္ ဝန္ေဆာင္မႈ ေထာကပ္ံ့ေပးေသာသူမ်ားအၾကား 
ကြာဟမႈကိို ဆက္သြယ္ေပးသည့္ အင္အားစို တစ္ခို အျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း ဝန္ေဆာင္မႈေပးရမည့္ 
အမ်ားျပည္သူမ်ားအတြက္ အျငင္းပြားမႈကိို အျခားနည္းျဖင့္ ေျဖရ င္းျခင္းကိို တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ 
  
ထိို႕ျပင္ တရားမ ်တမႈရ ာေဖြသမူ်ားးႏ င့္ ဥပေဒဆိိုင္ရာ အေထာက္အကူျပ်ဳ ဝန္ေဆာငမ္ႈေပးသူမ်ား ၏ မတူညီေသာ 
ေဒသမ်ားတြင္ အထူးအေရးပါေသာ အဓိက တရားမ ်တမႈဆိိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ၄င္းတိို႕လိိုလားသည့္ 
အျငင္းပြားမႈကိို အျခားနည္းျဖင့္ ေျဖရ င္းသည့္ အသိုံးျပ်ဳပို ံ အမ်ိ်ဳးအစားမ်ားကိို ပိုိမိိုနားလည္သေဘာေပါက္ေစရန ္
ထပ္မံေလ့လာမႈမ်ားကိို လိုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ 
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အၾကျံပ်ဳခ်ကမ္်ား 
 
ေဒသးၱႏရ အစိိုးရးႏ င့္ းိႏိုငင္ေံတာ္ အစိိုးရထသံိုိ႔ 
 

▪ ဥပေဒဆိိုင္ရာ အေထာက္အကူေပးေရး ဥပေဒ (၂၀၁၆) ကိို အျပည့္အဝ အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
ေဆာင္ရြက္ရန္။ 

 
ျမန္မားိႏိုင္ငံေတာ္ အစိိုးရအေနျဖင့္ ဥပေဒဆိိုငရ္ာ အေထာက္အကူေပးေရး ဥပေဒ (၂၀၁၆) ကိို 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ဦးစားေပးသင့္ျပီး းႏိိုင္ငံတစ္ဝန္းတြင္ ေကာင္းမြနစ္ြာ လည္ပတ္ေသာ 
ဥပေဒဆိိုင္ရာ အေထာက္အကူေပးေရး စနစ ္ တည္ေထာင္ရန္ လိိုအပ္ေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကိို 
သေဘာတူလက္ခံသင့္သည္။ လူထို၏ လိိုအပ္ခ်က္မ်ားကိို လံိုေလာက္စြာ ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၌ 
အရပ္ဘက္လူမႈ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား (CSOs) ကိို အေရးပါေသာ မိတ္ဖက္မ်ားအျဖစ္ ဥပေဒဆိိုင္ရာ အေထာက္အကူျပ်ဳ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏ သတ္မ တ္ျပ႒ာန္းခ်က္တြင္ ထည့္သြင္းသင့္သည္။ 
 
▪ ေကာင္းမြန္ေသာ လိုပ္နည္းလိုပ္ဟန္မ်ား ေသခ်ာမႈရိ ေစရန္ းႏ င့္ သက္ဆိုိင္ရာ အဖြဲ႔မ်ားသိို႔ သင့္ေလ်ာ္ေသာ 

ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈရရ ေိၾကာင္း ေသခ်ာေစရန ္းိႏိုင္ငံတကာ အသိိုက္အဝန္း၏ ပံ့ပိိုးလမ္းညႊန္မႈျဖင့္ းႏိိုင္ငံေတာ္ 
အဆင့္းႏ င့္ ေဒသးႏၱအဆင့္မ်ားတြင္ ဥပေဒဆိိုင္ရာ အေထာက္အကူေပးေရး အဖြဲ႔မ်ား ဖြ႕ဲစည္းရန္။ 

 
ေဒသးၱႏ အဆင့္ းႏ င့္ းႏိိုင္ငံေတာ္ အဆင့္မ်ားရိ  ဥပေဒဆိိုငရ္ာ အေထာက္အကူေပးေရး အဖြဲ႔မ်ား၏ ဝန္ထမ္းဆိိုင္ရားႏ င့္ 
သင္တန္းကိို ဦးစားေပးအေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ သမာရိိုးက်တရားေရးတြင္ ပါဝင္သူမ်ားကိို 
ဥပေဒဆိိုင္ရာအေထာက္အကူ ပံ့ပိိုးရာတြင္ ထိန္းသိမ္းလ ်ိ်ဳ႕ဝ က္မႈကိို ေလးစားရန္၊ အက်ိ်ဳးစီးပြား ပဋိပကၡကိို 
ေရ ာင္က်ဥရ္န္ းႏ င့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ရယူရာတြင္ လိိုအပ္ခ်က္တိို႔ ပါဝင္ေသာ နည္းနာေကာင္းမ်ားးႏ င့္ ပတ္သက္သည့္ 
သင္တန္းေပးရန္ လိိုအပ္သည္။ ဥပေဒဆိိုင္ရာ အေထာက္အကူေပးေရး စနစ္သည္ းႏိိုင္ငံတစ္ဝန္း ျပည့္စံိုစြာ 
လည္ပတ္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ းႏ င့္ ဥပေဒဆိိုင္ရာ အေထာကအ္ကူေပးသူမ်ားအား ေနရာတက်ရိ ေစရန္ ၾကီးၾကပ္မည့္ 
လိိုအပ္ေသာ ယးႏၱရားမ်ားအတြက္လည္း သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ ပံ့ပိိုးသင့္သည္။   
 

▪ ရပ္ရြာအသိိုက္အဝန္းတြင္း တရားမ ်တမႈးႏ င့္ သက္ဆိိုင္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ ေျဖရ င္းခ်က္မ်ား 
ေဖာ္ထိုတ္းႏိိုင္ရန္ းႏ င့္ ရပ္ရြာလူထိုမ  သမာရိိုးက် တရားေရး ယးႏၱရားမ်ားအေပၚ ယံိုၾကည္မႈ ျမွင့္တင္ရန္ 
တရားဥပေဒစိိုးမိိုးေရး စင္တာမ်ားမ  ျပ်ဳလိုပ္ေသာ လူထိုအစည္းအေဝးပြမဲ်ားးႏ င့္ ေဆြးေးႏြးပြမဲ်ား၌ ဆက္လက္ 
ပူးေပါင္းပါဝင္ေပးရန္။  

 
တရားဥပေဒစိိုးမိိုးေရးစင္တာမ  အစိိုးရ ကိိုယ္စားလ ယ္မ်ားးႏ င့္ ေဒသခံရပ္ရြာၾကား အျပန္အလ န္အက််ိဳးျပ်ဳမႈကိို 
ျမွင့္တင္ျခင္းသည္ အစိိုးရးႏ င့္ ရပ္ရြာလူထိုၾကား အားေကာင္းေသာ ဆက္ဆံေရးတည္ေဆာက္ရန ္ အျပင ္ ရပ္ရြာ၏ 
တရားမ ်တမႈဆိိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကိို ကူညီေျဖရ င္းရန္အတြက္ အားထိုတ္ၾကိ်ဳးပမ္းမႈကိို အားေပးရန္ 
အလြန္အေရးပါေၾကာင္း သက္ေသျပခဲ့ျပီးျဖစ္သည္။ ရပ္ရြာ တရားမ ်တမႈဆိိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ 
ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ ရ င္းလင္းသည့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈသည္ တရားမ ်တမႈ လက္လ မ္းမီေရး တိိုးတက္ေစရန ္
အေရးပါျပီး သမာရိိုးက်ေသာ တရားေရး က႑တြင္လည္း ယံိုၾကည္မႈ တည္ေဆာင္ရန္ အကၡရာက်ေပသည္။  
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အရပဘ္ကလ္မူႈအဖြဲ႔အစညး္မ်ားသိို႔  
 

▪ အဖြဲ႔အစည္းဆိိုင္ရာ စြမ္းေဆာငရ္ည္ ျမွင့္တက္လာေစရန္းႏ င့္ စာနာေထာက္ထားသင့္ေသာ အသိိုက္အဝန္းသိို႔ 
မ ်တေသာ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ၊ တရားဥပေဒစိိုးမိိုးေရး အေျခခမံူမ်ားးႏ င့္ ကိိုက္ညီေသာပံိုစံျဖင့္ 
ဥပေဒဆိိုင္ရာ အေထာက္အကူျပ်ဳ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ပံ့ပိိုးရာတြင္ တိိုးတတ္လာေစရန္ INGO မ်ား၊ အလ  ရ င္ 
အစိိုးရမ်ားးႏ င့္ တြဖဲက္လိုပ္ေဆာင္ရန္။   

 
INGO မ်ားသည္ စာနာေထာက္ထားသင့္ေသာ အသိိုက္အဝန္းသိို႔ ဥပေဒဆိိုင္ရာ အေထာက္အကူျပ်ဳ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 
ပံ့ပိိုးမႈ တိိုးတတ္လာေစရန္ အသံိုးဝင္ေသာ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ား ေပးအပ္းိႏိုငသ္ည္။ ထိိုကဲ့သိို႔ေသာ 
ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားတြင္ အခ်ိ်ဳ႕ေသာ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ NGO မ်ားကိို နည္းစနစ္ဆိိုင္ရာ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ အဖြဲ႔အစညး္ဆိိုင္ရာ စြမ္းေဆာင္မႈ ျမွင့္တက္လာေစရန ္ အေကာင္းဆံိုး က်င့္သံိုးမႈမ်ားးႏ င့္ 
ပတ္သက္ေသာ အၾကံျပ်ဳခ်က္ းႏ င့္ ၎တိို႔ ကြ်မ္းက်င္ရာ နယ္ပယ္ျပင္ပရိ  အခ်ိ်ဳ ႔ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကိို 
ေဖာ္ထိုတ္ေျဖရ င္းရာတြင္ ကူညီေထာက္ပံ့ျခင္းတိို႕ ပါဝင္သည္။ INGO မ်ားးႏ င့္ အတူလက္တြဲေဆာင္ရြက္မႈျခင္းသည္ 
အထူးသျဖင့္ ဥပေဒဆိိုင္ရာ အေထာက္အကူမ်ားကိို မ ်တေသာ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရိ ေသာ၊ သာတူညီမ ်ျဖစ္ေသာ ပံိုစံျဖင့္ 
ပံ့ပိိုးထားသည္ဟို ေသခ်ာမႈရိ ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရန္အတြင္ အေရးပါျပီး ထိိုသိို႔ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္လည္း 
တိိုက္တြန္းအားေပးသင့္သည္။  
 

▪ အစီအစဥ္ခ်မ တ္ေဆာင္ရြက္ျခငး္းႏ င့္ လူထိုးႏ င့္ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ျခင္း မ တစ္ဆင့္ စာနာေထာက္ထား 
သင့္ေသာ အသိိုက္အဝန္းအတြက္ တရားမ ်တမႈ လက္လ မ္းမီျခင္းကိို ဟန္႔တားၾကန္႔ၾကာေစသည့္ 
ထိခိိုက္နစ္နာေစေသာ ယဥ္ေက်းမႈဆိိုင္ရာ စံသတ္မ တ္ခ်က္မ်ား၊ ဓေလ့ထံိုးစံမ်ား းႏ င့္ 
အျမင္သေဘာထားမ်ားကိို ဦးတည္ရန္။ 

 
လူမႈဝန္းက်င္မ်ားကိို မသန္စြမ္းမ်ား၊ အမ်ိ်ဳးသမီးမ်ား၊ ကေလးသူငယ္မ်ား၊ ေဝးလံေသာ ေဒသတြင္ ေနထိိုင္သူမ်ား၊ 
မူယစ္ေဆး သံိုးစြသဲူမ်ား၊ တိိုင္းရင္းသားလူနည္းစိုမ်ား းႏ င့္ LGBTI စေသာ စာနာေထာက္ထားသင့္ေသာ ပိုဂ ိ်ဳလ္တိို႔၏ 
အခြင့္အေရးမ်ားကိို ေလးစားရန္ တိိုက္တြန္းအားေပးပါ။ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ အေလ့အထမ်ားကိို ဦးတည္ျပီး 
ျဖစ္းိႏိုင္သည့္ေနရာတိိုင္းတြင္ ေရ ႔ေနမ်ားးႏ င့္ သမာရိိုးက်ေသာ တရားေရးက႑အေပၚရိ သည့္ မေကာင္းေသာ 
အျမင္သေဘာထားမ်ားကိို တြန္းလ န္ပါ။  
 

▪ ဥပေဒဆိိုင္ရာ သတင္းအခ်ကအ္လက္မ်ားးႏ င့္ pro bono ၏ ဥပေဒဆိိုင္ရာ ကူညီေထာက္ပံမ့ႈမ်ားကိို 
လက္လ မ္းမီမႈရိ ေစရန္ ဆက္လက္ ပံ့ပိိုးရန္။ 

 
အခမဲ့ သိို႔မဟိုတ္ ဝနေ္ဆာင္မႈမ်ားအတြက္ အခမဲ့ေၾကးေငြ ေလ်ာ့ေပးျခင္းျဖင့္ ပံ့ပိိုးေပးေနေသာ 
အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား းႏ င့္ ဥပေဒေရးရာ ကြ်မ္းက်ငသ္ူမ်ားကိို စာနာေထာက္ထားသင့္ေသာ းႏ င့္ နစ္နာေသာ 
အိုပ္စိုမ်ားကိို ဥပေဒဆိိုငရ္ာ သတင္းအခ်က္အလက္းႏ င့္ probono ဥပေဒဆိိုင္ရာ အေထာက္အကူမ်ား 
လက္လ မ္းမီမႈရိ ေစရန္အတြက္ ပံ့ပိိုးရန္ တိိုက္တြန္းအားေပးပါသည္။ ထိိုကဲ့သိို႔ေသာ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားကိို 
သာတူညီမ ်ေသာ ပံိုစံ၊ တရားဥေပဒစိိုးမိိုးေရးအေျခခမံူမ်ားးႏ င့္ ကိိုက္ညီျခင္းျဖင့္ ပံ့ပိိုးရန ္ အားထိုတ္ၾကိ်ဳးပမ္းမႈကိို 
တိိုက္တြန္းအားေပးပါသည္။   
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ဖြံ႔ျဖ်ိဳးေရးအတြက ္အတလူကတ္ြေဲဆာငရ္ြကေ္နေသာ မတိဖ္ကမ္်ားသိို႔ 
 

▪ ရပ္ရြာလူထို၏ တရားမ ်တမႈဆိိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားးႏ င့္ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရ င္းျခင္းအတြက္ 
လိိုလားးႏ စ္သက္ေသာပံိုစံမ်ား၊ ဥပေဒဆိိုင္ရာ အေထာက္အကူျပ်ဳ ဝန္ေဆာငမ္ႈ ပံ့ပိိုးရန ္
လိိုအပ္ခ်က္ျမွင့္မားသည့္ ေဒသမ်ား အစရိ သည့္ အေျခခံ အခ်က္အလက္မ်ား ျပ်ဳစိုရာတြင္ ေဒသးႏၱရ အစိိုးရးႏ င့္ 
းႏိိုင္ငံေတာ္အဆင့္ အစိိုးရမ်ားကိို ပံ့ပိိုးကူညီရန္။ 

ရပ္ရြာလူထို၏ တရားမ ်တမႈဆိိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားးႏ င့္ လက္ရိ  အျငင္းပြားမႈမ်ားကိို ေျဖရ င္းေသာ အေလ့အထမ်ားးႏ င့္ 
သက္ဆိိုင္ေသာ အေျခခံ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အေရးတၾကီး လိိုအပ္သည့္ ရပ္ရြာလူထိုမ်ားအျပင ္
ဥပေဒဆိိုင္ရာ အေထာက္အကူေပးေရး စနစ္မ တဆင့္ ေပးသင့္ေသာ ကူညီေထာက္ပံ့မႈအမ်ိ်ဳးအစားမ်ားကိို 
ေဖာ္ထိုတ္ရန္အတြက္ အေရးပါသည္။ းႏိိုင္ငံတကာ အလ  ရ င္မ်ားသည္ ေဒသတြင္းးႏ င့္ အစိိုးရတြင္ 
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားမ  အခ်က္အလက္စိုေဆာင္းရာတြင္၊ အထူးသျဖင့္ နည္းပညာပိိုင္းဆိိုင္ရာ အၾကံဥာဏ္မ်ားးႏ င့္ 
နည္းစနစ္ မ်ားကိို ပံ့ပိိုးရာတြင္ ကညူီေထာက္ပံ့သင့္ျပီး အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကိို 
အခ်က္အလက္စိုေဆာင္းျခင္း၏ ရလဒ္မ်ားအေပၚ မူတည္၍ အေရးဆိိုတင္သြင္းျခင္းအတြက္ ၾကိ်ဳးပမ္းအားထိုတ္ရန္ 
ရ ာေဖြေဖာ္ထိုတ္ရာတြင္လည္း ကူညီသင့္သည္။  
 

▪ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ျခင္း (grants)၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမငွ့္တင္ျခင္း းႏ င့္ ဥပေဒဆိိုငရ္ာ အေထာက္အကူျပ်ဳ 
ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ား၏ ပံ့ပိိုးေပးေသာ ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္းျဖင့္ တိိုးတတ္လာေစရန္းႏ င့္ 
ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္းမ်ား လိုပ္ေဆာင္တတ္လာေစရန္ နည္းစနစ္ဆိိုင္ရာ အၾကံျပ်ဳခ်က္မ်ား ပံပ့ိိုးေပးျခင္းအားျဖင့္ 
အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကိို ကူညီေထာက္ပံ့ရန္။ 

ဖြံ႔ျဖိ်ဳးေရးအတြက္ အတူလက္တြေဲဆာင္ရြက္ေနေသာ းႏိိုင္ငံတကာမိတ္ဖက္မ်ားသည္ အရပ္ဘက္လူမႈ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားးႏ င့္ ဥပေဒဆိိုင္ရာ ဝနေ္ဆာင္မႈေပးသူမ်ားမ  စိတ္ဝင္စားေသာ ကူညေီထာက္ပံ့မႈရယူလိိုသည့္ 
ဥပေဒဆိိုင္ရာ အေထာက္အကေူပးေရးးႏ င့္ pro bono ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ပံိုစံးႏ င့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းအတြက္ 
ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈကိို ေသာ္လည္းေကာင္း၊ နည္းစနစ္ အၾကံျပ်ဳခ်က္မ်ားကိို ေသာ္လည္းေကာင္း 
ရ ာေဖြေဖာ္ထိုတ္သင့္သည္။ 
 

▪ းႏိိုင္ငံတစ္ဝန္း ဥပေဒဆိိုငရ္ာ အေထာက္အကူေပးေရး အဖြဲ႔မ်ား ဖြ႕ဲစည္းျခင္းအပါအဝင္ ဥပေဒဆိိုင္ရာ 
အေထာက္အကူေပးေရး ဥပေဒ (၂၀၁၆) အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းကိို ကူညီေထာက္ပံ့ရန္။ 

ဥပေဒဆိိုင္ရာ အေထာက္အကေူပးေရးးႏ င့္ pro bono ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ပံပ့ိိုးးႏိိုင္ရန္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားးႏ င့္ 
ဥပေဒဆိိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမွင့္တင္ေပးျခင္းအျပင္ းိႏိုင္ငံတကာ အလ  ရ င္မ်ားက 
အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမ  ေဒသးၱႏရ အစိိုးရးႏ င့္ းႏိိုင္ငံေတာ္ အစိိုးရကိို ဥပေဒဆိိုင္ရာ အေထာက္အကူေပးေရး 
ဥပေဒ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း းႏ င့္ ဦးတည္ထားသည့္ တရားမ ်တမႈ ကိစၥရပ္မ်ားအား လက္လ မ္းမီမႈရိ ရန ္
ပိိုမိိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ တရားေရးက႑ ျပ်ဳျပငေ္ျပာင္းလဲျခင္းအေပၚ အေရးဆိိုတင္သြင္းျခင္း လိုပ္ေဆာင္ရာတြင္လည္း 
ကူညီေထာက္ပံ့သင့္သည္။ 
 

▪ တရားေရးဝန္ထမ္းမ်ား၊ ဥပေဒအရာရိ မ်ား းႏ င့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္တိို႔ ပါဝင္ေသာ တရားေရးတြင္ 
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ား၊ ရပရ္ြာလူထို းႏ င့္ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား စေသာ သမာရိိုးက် မဟိုတ္ေသာ 
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ျခင္းကိို ကူညီေထာက္ပံ့ရန္။ 

 

တရားမ ်တမ ်ဳ လက္လ မ္းမ ီေရးဆိုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားးႏ င့္ ဥပေဒဆိိုင္ရာ အေထာက္အကူ ပံ့ပိိုးေပးျခင္းမ်ားအား ေဖာ္ထိုတ္ 
ေျဖရ င္းးႏိုိင္ရန ္ စြမ္းေဆာငရ္ည္ ျမွင့္တင္ျခင္းလိုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား လိုိအပ္သည္။ က်ယ္ျပန္႔ေသာ 
လူထိုခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ေရး းႏ င့္ သင္တန္းေပးျခင္း ေရ းဦးလိုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားမ ာလည္း မရ ိမျဖစ ္
လိိုိအပ္လ သည့္အျပင္ ဥပေဒဆိိုင္ရာ အေထာက္အကူေပးေရး ဥပေဒ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈးႏ င့္အတ ူ
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ေပၚေပါက္လာမည့္ ဥပေဒဆိိုင္ရာ အေထာက္အကူေပးအဖြ႕ဲမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည ္ ျမွင့္တင္ျခင္းကိုိလည္း 
ထည့္သြင္းသင့္သည္။ 
 

▪ အဓိကတရားမ ်တမႈဆိုိင္ရာ ကိစၥမ်ားတြင္ အေထာက္အထား အေျချပ်ဳမ်ား ဆက္လက္ရ ိေနေစရန ္ 
ကနဦးသိုေတသန ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကိို ပံ့ပိိုးကူညီရန္။ 
 

သိုေတသနလိုပ္ငန္းမ်ားသည္ မဝူါဒေရးရာဖြံ႕ျဖိ်ဳးတိုိးတက္မ ်ဳးႏ င့္ းႏိုိင္ငံေတာ္အဆင့္ တရားေရးက႑ ျပ်ဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး 
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား အသိေပးရန္ အလြန္အေရးပါသည္။ ဥပေဒဆိိုင္ရာ အေထာက္အကူျပ်ဳ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ား၏ 
ထိေရာက္မ ်ဳးႏ င့္ ပ်ံးႏ ံ႔မ ်ဳ၊ တရားမ ်တမ ်ဳ ရ ာေဖြေနသူမ်ား၏ ဥပေဒဆိိုင္ရာ အသိပညာေျပာငး္လဲမႈ၊ ရပ္ရြာလူထို၏ 
သမာရိုိးက်းႏ င့္ သမာရိုိးက်မဟိုတ္ေသာ ျပႆနာေျဖရ င္းမ ်ဳ ယးႏၲရားမ်ားအေပၚတြင္ သိျမင္နားလည္မ ်ဳအေျခအေနတိုိ႔ကိို 
ေစာင့္ၾကည့္တိုိင္းတားႏိုိင္ျခင္းအလိုိ႔ဌာ သိုေတသနလိုပ္ငန္းမ်ားအား ဖြံ႔ျဖိ်ဳးေရးအတြက္ 
အတူလက္တြေဲဆာင္ရြက္ေနေသာ းႏိိုင္ငံတကာမိတ္ဖက္မ်ားမ  ပံ့ပိုိးကူညီရန္ တိိုက္တြန္းအၾကံျပ်ဳသည္။ 
 

တရားဥပေဒစိုိးမိုိးေရးစငတ္ာမ်ားသိုိ႔ 
 

▪ တရားမ ်တမ ်ဳရ ာေဖြေနသူမ်ားအတြက္ ေကာင္းမြန္စြာလည္ပတ္ေသာ၊ ဘက္စိုံလႊမ္းျခ်ဳံးႏိုိင္ေသာ၊ 
လက္လ မ္းမ ီေသာ လႊဲေျပာင္းညႊန္းဆိိုသည့္ စနစ္တစ္ခို တည္ေဆာက္ျခင္းကိို ဆက္လက္လိုပ္ေဆာင္ရန္။ 

 

တရားမ ်တမ ်ဳ ရ ာေဖြသူမ်ားအား လႊဲေျပာင္းညြန္းဆိုိသည့္ ကြန္ရက္မ်ားကဲ့သိုိ႔သာ ေကာင္းမြန္ေသာ 
ဝန္ေဆာင္မ ်ဳလိုပ္ငန္းမ်ားကိို ပံ့ပိိုးပါ။ တရားဥပေဒစိုိးမိုိးေရးစင္တာမ်ားအေနျဖင့္ ဥပေဒဆိိုင္ရာ လႊဲေျပာင္းညႊန္းဆိိုသည့္ 
စနစ္ကိို တိုိးတက္ေကာင္းမြန္လာေစရန္ ဆက္လက္လိုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ သိုိ႔မ သာ ျမနမ္ားႏိုိင္ငံ၏ 
အျခားေသာေဒသမ်ား၊ ဥပေဒဆိုိင္ရာ အေထာက္အကူျပ်ဳ ဝန္ေဆာင္မ ်ဳေပးသူမ်ားးႏ င့္ ယင္းတိုိ႔ပံ့ပိိုးသည့္ 
ဝန္ေဆာင္မ ်ဳမ်ား၏ ျပည့္စံိုေသာ စာရင္းထံသိုိ႔ က်ယ္ေျပာစြာပ်ံ႕းႏ ံေရာက္ရ ိ းိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 

 

▪ ေရ ႔ေနမ်ား၊ ဥပေဒဆိိုင္ရာ ဝန္ေဆာာင္မႈ အေထာက္အကေူပးသူမ်ား၊ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား 
အပါအဝင္ ဥပေဒဆိိုင္ရာ အေထာက္အကူျပ်ဳ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားကိို မ ်တ၍ က်င့္ဝတ္းႏ င့္ေလ်ာ္ညီသည့္ 
တရားဥပေဒစိိုးမိိုးေရးအေျခခံမမူ်ားးႏ င့္ ကိိုက္ညီေသာ ဥပေဒဆိိုင္ရာ အေထာက္အကူမ်ား ပံ့ပိိုးရန္အလိို႔င ာ 
အထူး စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ေရးဆိိုင္ရာ ပံ့ပိိုးမႈးႏ င့္ သင္တန္းမ်ားအား ဆက္လက္ပံ့ပိိုးပါ။ 

 

တရားဥပေဒစိိုးမိုိးေရး စင္တာမ်ားအေနျဖင့္ ဥပေဒဆိုိင္ရာ အေထာက္အကူျပ်ဳ ဝနေ္ဆာင္မ ်ဳေပးသူမ်ား၏ အသိပညာ၊ 
ကြ်မ္းက်င္မ ်ဳမ်ားးႏ င့္ တန္ဖိုိးထားမ ်ဳမ်ားအားျမွင့္တင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ ေရးဆြဲထားေသာ ဥပေဒေရးရာ 
အထူးသင္တန္းမ်ားကိုိ ျမန္မားႏိုိင္ငံအးႏ ံအျပားတြင္ ေပးအပ္ခဲ့ျပီးျဖစ္သည္။ အဆိုိပါ းႏ စ္ရက္တာသင္တန္းတြင္ (က) 
အမ ်ဳသေဘာတရား တည္ေဆာက္ျခင္းးႏ င့္ သက္ေသ စစ္ေမးျခင္း တိို႔ပါဝင္ေသာ လက္ေတြ႔ဥပေဒေရးရာကြ်မ္းက်ငမ္ ်ဳ 
(ခ) အမ ်ဳသည္ဗဟိုိျပ်ဳ ေရ ႕ေနလိုိက္ပါ ေဆာင္ရြက္ျခင္း းႏ င့္ ဥပေဒက်င့္ဝတ္ တိုိ႔ပါဝင္သည္။ 
 

အမ ်ဳသည္ ဗဟိုိျပ်ဳေရ ႕ေနလိုိက္ပါ ေဆာင္ရြက္ျခင္း သငတ္န္းသိုိ႔ တရားဥပေဒစိုိးမိိုးေရးစင္တာ၏ ဥပေဒဆိိုင္ရာ 
လႊဲေျပာင္းညြန္းဆိိုသည့္စနစ္တြင္ မိတ္ဖက္အေနျဖင့္ လိုပက္ိုိင္လ်က္ရ ိေသာ ဥပေဒဆိုိင္ရာ အေထာက္အကူျပ်ဳ 
ဝန္ေဆာင္မ ်ဳေပးသူအားလိုံး တက္ေရာက္ခဲ့ၾကျပီး ထိန္းသိမ္းလ ်ိ်ဳ႕ဝ က္ျခင္းးႏ င့္ အက််ဳိးစီးပြား ပဋိပကၡမ်ားမ  ေရ ာင္ရ ားျခင္း 
ကဲ့သိုိ႔ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားးႏ င့္စပလ္်ဥ္း၍ ယင္းတိုိ႔အတြက္ အေရးပါေသာလမ္းညြန္ခ်က္မ်ားကိုိလည္း ခ်မ တ္းႏိုိင္ခဲ့သည္။ 
ထိုိသင္တန္းမ်ားသည္ တရားဥပေဒစိုိးမိုိးေရး အေျခခံမူမ်ား၊ က်င့္ဝတ္စံးႏ ်ဳန္းမ်ားးႏ င့္ က်ားမေရးရာတန္းတူညီမ ်ဳတိုိ႔းႏ င့္ 
တသမ တ္တည္း ကိုိက္ညီမ ်ဳရ ိေသာ ဥပေဒအေထာက္အကူျပ်ဳ ဝန္ေဆာင္မ ်ဳမ်ားေပးအပ္းႏိုိင္ရန္ အဓိက ရည္ရြယ္ပါသည္။ 
 
တရားဥပေဒ စိုိးမိိုးေရး စင္တာအေနျဖင့္ ဥပေဒဆိုိင္ရာ အေထာက္အကူျပ်ဳ ဝန္ေဆာင္မ ်ဳေပးသူမ်ားအတြက္ ထိုိသိုိ႔ေသာ 
သင္တန္းမ်ားအျပင္ လိင္ပိိုင္းဆိိုင္ရားႏ င့္ က်ား၊မေရးရာ အေျချပ်ဳအၾကမ္းဖက္မ ်ဳမ်ား၊ လယ္ယာေျမ အျငင္းပြားမ ်ဳမ်ား 
အပါအဝင္ ရပ္ရြာအတြင္းရ  ိ သီးျခား တရားမ ်တမ ်ဳေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ က်ယ္ျပန္႔ထိေရာက္ေသာ 
အထူးျပ်ဳသင္တန္းမ်ားကိိုလည္း ဆက္လက္ပံ့ပိုိးေပး သင့္သည္။ 
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▪ ဥပေဒဆိုိင္ရာ အေထာက္အကူျပ်ဳ ဝနေ္ဆာင္မ ်ဳေပးသူမ်ားးႏ င့္ ယင္းတိုိ႔ ဝန္ေဆာင္မ ်ဳေပးေနေသာ တရားမ ်တမ ်ဳ 
ရ ာေဖြသူမ်ားအၾကား ယံိုၾကည္မ ်ဳ တည္ေဆာက္ရန္းႏ င့္ ဥပေဒဆိုိင္ရာ အသိပညာ တိုိးျမွင့္လာေစရန္ အတြက္ 
ေဒသတြင္း အဓိက ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ သင္တန္းမ်ား တိုိးျမွင့္ေပးျခင္းအားျဖင့္ တိုိးခ်ဲ႕ထားေသာ 
အစီအစဥ္ခ်မ တ္ျခင္းမ တဆင့္ လူထိုးႏ င့္ထိေတြ႕မ ်ဳ ျမွင့္တက္လာေစရန ္ တရားဥပေဒစိုိးမိိုးေရးစင္တာ၏ 
လ ်ဳပ္ရ ားေဆာင္ရြက္မ ်ဳမ်ား၏ ပ်းံႏ ံမ ်ဳကိို ျမွင့္တင္ရန္။ 

 

ပူးေပါင္းပါဝင္သူမ်ားက ယင္းတိုိ႔၏ အသိုိင္းအဝန္းအတြင္း ဥပေဒဆိုိင္ရာ အသိပညာ တိုိးျမွင့္လာျခင္း အေပၚတြင ္
တရားဥပေဒစိုိးမိုိးေရးစင္တာ၏ သင္တန္းမ်ား၊ လူထိုးႏ င့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ေရး ေရ းဦး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၏ 
အေရးပါပိုံကိုိ အထူး အေလးေပး ထိုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကသည္။ လူထိုးႏ င့္ခ်ိတ္ဆက္မႈ ျမွင့္တက္လာေစရန္းႏ င့္ ဥပေဒဆိိုင္ရာ 
လႊဲေျပာင္းညႊန္းဆိိုသည့္စနစ္ တိိုးတက္လာေစရန္ ယခိုေပးပိို႔ေနေသာ သင္တန္းမ်ားအျပင္ အဓိကက်ေသာ ေဒသတြင္း 
ကိစၥရပ္မ်ားးႏ င့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အစီအစဥ္မ်ားးႏ င့္ သင္တန္းမ်ားပိိုမိို ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။  
 
ရပ္မိရပဖ္မ်ား၊ ဥပေဒဆိုိင္ရာ အေထာက္အကူျပ်ဳ ဝန္ေဆာင္မ ်ဳေပးသူမ်ားးႏ င့္ တရားမ ်တမ ်ဳ ရ ာေဖြသူမ်ားအတြက္ 
ေက်းရြာအဆင့္ ေရြ႕လ်ား သင္တန္းမ်ား တိုိးျမွင့္ျခင္းးႏ င့္အတူ ပညာေပး လူထိုျပဇာတ္ အစီအစဥ္၊ 
အြန္လိုိင္းသင္တန္းမ်ားးႏ င့္ တရားဥပေဒစိုိးမိုိးေရး သေဘာတရားမ်ားအေၾကာင္း ပိုံျပပိိုစတာျဖင့္ ေဖာ္ျပမႈမ်ားအား 
ဆက္လက္ပံ့ပိုိးျခင္းကိုိ ဦးစားေပးလိုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ 
 

▪ အစိုိးရဌာနဆိုိင္ရာမ်ား၊ သမားရိုိးက်မဟိုတ္ေသာ တရားမ ်တမႈေဖာ္ေဆာင္သူမ်ား၊ အရပ္ဘက္လူမ ်ဳ 
အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားမ  ကိုိယ္စားလ ယ္မ်ား၊ ေဒသတြင္းေရ ႕ေနမ်ားအၾကား အခရာက်ေသာ တရားမ ်တမ ်ဳေရးရာ 
ကိစၥရပ္မ်ားအား ေဖာ္ထိုတ္ေျဖရ င္းးႏိုိင္ရန္းႏ င့္ အဆိုိျပ်ဳ အေျဖမ်ားအေပၚ အေရးယူေဆာင္ရြက္းႏိုိင္ရန္ 
ေဆြးေးႏြးမ ်ဳးႏ င့္ ေပါင္းစပ္ညွိ းႏ ်ဳိင္းမ ်ဳမ်ားျပ်ဳလိုပ္းႏိုိင္မည့္ ေဆြးေးႏြးပြဲအေပၚ ဆက္လက္ပံ့ပိုိးရန္။  

 
တရားမ ်တမ ်ဳ လက္လ မ္းမ ီေရး ကိစၥမ်ားအား ေျဖရ င္းရနအ္လိုိ႔င ာ ကြန္ရက္အခ်ိတ္အဆက္းႏ င့္ အဆက္အသြယ္မ်ား 
ဖန္တီးျခင္းအေပၚ အားေပးရနး္ႏ င့္ အခရာက်ေသာ သက္ဆိိုင္သူမ်ားအား အတူတကြ စိုစည္းလိုပ္ေဆာင္းိႏိုင္ရန္ 
တရားဥပေဒ စိုိးမိုိးေရးစင္တာမ်ားအေနျဖင့္ ယင္း၏ ဦးေဆာင္က်င္းပးႏိုိင္မ ်ဳ အားသာခ်က္ကိုိ 
ဆက္လက္အသိုံးခ်သင့္သည္။ ဤတြင္ ေျမယာ ျပ်ဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ (land reform)၊ လိင္ပိိုင္းဆိိုင္ရားႏ င့္ က်ားမေရးရာ 
အေျချပ်ဳ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ ဖယ္က်ဥ္ခံထားရေသာ အိုပ္စိုမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား စေသာ အဓိက 
တရားမ ်တမႈကိစၥရပ္မ်ားးႏ င့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေဆြးေးႏြးမႈမ်ား၊ လူထိုေဆြးေးႏြးပြမဲ်ား းႏ င့္ သင္တန္းမ်ားပါဝင္သင့္ျပီး 
အဆိိုျပ်ဳထားေသာ ေျဖရ င္းခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ မဟာဗ် ဟာမ်ားအတြက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား 
ကူညီပံ့ပိိုးသင့္သည္။ 
 

▪ အထူးေရးဆြထဲားေသာ ဥပေဒေရးရာသင္တန္းမ တဆင့္ းႏိုိင္ငံေတာ္အဆင့္၊ ျပည္နယ္/တိုိင္းးႏ င့္ 
ေဒသတြင္းအစိုိးရဌာနဆိုိင္ရာပိုဂ ိ်ဳလ္မ်ား၊ သမားရိုိးက်မဟိုတ္ေသာ တရားမ ်တမ ်ဳ ေဖာ္ေဆာင္သူမ်ား၊ 
အရပ္ဘက္လူမႈ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားမ  ကိုိယ္စားလ ယ္မ်ား၊ ေဒသတြင္းေရ ႕ေနမ်ားအပါအဝင ္
အလြန္အေရးပါေသာ သက္ဆိုိင္ရာအဖြ႕ဲအစည္းးႏ င့္ ပိုဂိ ်ဳလ္မ်ား၏ စြမ္းရည္တိုိးတက္ဖြံ႕ ျဖိ်ဳးမ ်ဳကိုိ 
ဆက္လက္ပံ့ပိိုးပါ။ 

 

တရားမ ်တမ ်ဳ လက္လ မ္းမ ီေရး ကိစၥရပ္မ်ားအား ေဖာ္ထိုတ္ေျဖရ င္းရန္းႏ င့္ က်ယ္ျပန္႔စြာ လႊမ္းျခ်ဳံးႏိုိင္ေသာ ဥပေဒဆိိုင္ရာ 
အေထာက္အကူေပးေရး စနစ္တစ္ခို ျမန္မားႏိုိင္ငံတြင ္ ေပၚထြန္းလာေစရန္အလိုိ႔င ာ ပိို၍တြင္က်ယ္ျပန္႔ 
ေသာသင္တန္းမ်ား၊ လူထးႏ င့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ေရးေရ းဦး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားမ တဆင့္ ရပ္မိရပဖ္မ်ား၊ 
ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာငမ္်ား၊ အရပ္ဘက္လူမ ်ဳအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားမ  ကိုိယ္စားလ ယ္မ်ားကဲ့သိုိ႔ေသာ 
သမားရိုိးက်မဟိုတ္ေသာ တရားမ ်တမ ်ဳေဖာ္ေဆာင္သူမ်ား၊ အစိုိးရ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ေဒသတြင္း ေရ ႕ေနမ်ား၏ စြမ္းရည္ 
ျမွင့္တက္လာေစရန္ တရားဥပေဒ စိုိးမိုိးေရးစင္တာမ်ား အေနျဖင့္ ဆက္လက္လိုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ 
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