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ေ ျေဵဇူဵတင်လွှာ/၆ 

AAPP အေက ာင်ဵ/၇ 

အခန်ဵ(၁) နိဒါန်ဵ/၉  

၁.၁။ မိတ်ဆက် (အကျဉ်ဵေထာင်မျာဵအေကကာင်ဵ)/၁၁ 

 ၁.၁.၁။ မမန်မာနုိင်ငဳအကျဉ်ဵေထာင်မျာဵအေကကာင်ဵ/၁၂ 

၁.၂။ အကျဉ်ဵေထာင်စနစ် ေမပာင်ဵလဲေရဵ အေရဵပါပဳု/၁၄ 

၁.၃။ Key Population မျာဵ၏ အခန်ဵကဏ္ဍ 

 ၁.၃.၁။ Key Population ၏ အဓိပ္ပါယ်/၁၉ 

 ၁.၃.၂။ KP မျာဵ အေမခအေန/၂၀ 

၁.၄။ အစီရင်ခဳစာ ချဉ်ဵကပ်ေလဴလာပုဳ 

 ၁.၄.၁။ ေနာက်ခဳနှင်ဴ ရည်ရွယ်ချက်/၂၄ 

 ၁.၄.၂။ သုေတသန နည်ဵနာမျာဵ/၂၆ 

 ၁.၄.၃။ သုေတသန၏ ကန့်သတ်ချက်မျာဵ/၂၈ 

 ၁.၄.၄။ အစီရင်ခဳစာ ေရဵသာဵတင်မပပဳု/၂၉ 

 rmwdum 



အခန်ဵ(၂)  K.P မျောဵ၏ ဘဝအေခခအေနနှငဴ် စိတ်ခဳစာဵချေ ်မျောဵ/၃၁ 

၂.၁။ ဘဝရပ်တည်မှု အေမခအေန 

 ၂.၁.၁။ လိင်လုပ်သာဵမျာဵ/၃၂ 

 ၂.၁.၂။ လိင်စိတ်ေမပာင်ဵလဲခဳယူသူမျာဵ/၃၅ 

 ၂.၁.၃။ မူဵယစ်ေဆဵဝါဵသဳုဵစဲွသူမျာဵ/၃၇ 

 

အခန်ဵ(၃) အ ျေဉ်ဵေထာင်အတွင်ဵ ေတွ့က ုဳရသည်ဴ အေခခအေန/၄၀ 

၃.၁။ အကျဉ်ဵသာဵအခွငဴ်အေရဵရရိှမှု နှငဴ် ဆက်ဆဳခဳရမှု အေမခအေန/၄၁ 

၃.၂။ ကျန်ဵမာေရဵေစာင်ဴေရှာက်မှု/၄၅ 

 ၃.၂.၁။ HIV ေရာဂါေဝဒနာရှင်မျာဵအတွက်/၄၈

 ကျန်ဵမာေရဵေစာင်ဴေရှာက်မှုအေမခအေန 

 ၃.၂.၂။ မူဵယစ်ေဆဵဝါဵသဳုဵစဲွသူမျာဵ/၅၁ 

 ၃.၂.၃။ လိင်လပ်ုသာဵမျာဵ၏ အကျဉ်ဵေထာင်တွင်ဵ 

 အေမခအေန/၅၆ 

 ၃.၂.၄။ လိင်စိတ်ေမပာင်ဵလဲ ခဳယူထာဵသူမျာဵ၏ 

 ေထာင်တွင်ဵေနထုိင်ရမှု အေမခအေန/၆၁ 

၃.၃။ စာဵေသာက်ေနထုိင်မှု/၆၇ 

 ၃.၃.၁။ အစာဵအေသာက်ေကျွေဵေမွဵမှု/၆၇ 

 ၃.၃.၂။ အကျဉ်ဵေထာင်တွင်ဵ ေနထုိင်ရမှု အေမခအေန/၇၁ 

၃.၄။ မပန်လည်မပုစုပျ ို ဵေထာင်ေပဵမှု/၇၅ 



အခန်ဵ(၄) လွတ်ေခမာ ်ပပီဵေနာ ် ဘဝရပ်တည်မှုနှငဴ် 

 စိတ်ခဳစာဵချေ ်/၈၀ 

   

အခန်ဵ(၅) နိဂဳုဵ/၈၆ 

 ၅.၁။ K.P မျာဵအေပ္ဝ တုိက်ရုိက်သက်ေရာက်မှု ရိှေနေသာ  

 ဥပေဒမျာဵအေပ္ဝ သဳုဵသပ်ချက် 

  ၅.၁.၁။ ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာ မပစ်မှုဥပေဒ/၈၇ 

  ၅.၁.၂။ ရန်ကုန်ရဲအက်ဥပေဒ (၁၈၉၉) ခုနှစ်နှငဴ် (၁၉၄၅) ခုနှစ် 

 ရဲအက်ဥပေဒ/၈၉ 

 ၅.၁.၃။ လိင်လုပ်သာဵ နိှပ်ကွပ်ေရဵဥပေဒ/၉၀ 

 ၅.၁.၄။ မူဵယစ်အထူဵဥပေဒ/၉၃ 

 

၅.၂။ အကကဳမပုတုိက်တွန်ဵချက်မျာဵ/၉၅ 
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ပစ်ပယ်ချေ ို ဵနိှမ်ခဳမျောဵအပါအဝင် 

 ယခုအစီရင်ခဳစာ မဖစ်ေမမာက်ရန်အတွက် 

PITCH စီမဳချက်ေငွေကကဵမဖင်ဴကူညီေပဵခဴဲေသာ 

Alliance Myanmar (Mahamate) အာဵ 

လည်ဵေကာင်ဵ၊ ေနမပည်ေတာ်တွင် ကျင်ဵပခဴဲေသာ 

အလုပ်ရဳုေဆွဵေနွဵပွဲတွင် တက်ေရာက်ေဆွဵေနွဵခဴဲကက 

ေသာ မပည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ် လွှတ်ေတာ်ကုိယ် 

စာဵလှယ်မျာဵအာဵလည်ဵေကာင်ဵ၊ Prison Reform 

with Key Population Coalition အဖဲွ့ဝင် 

အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵအာဵလည်ဵေကာင်ဵ၊ ဤအစီရင်ခဳ 

စာအာဵ ေရဵသာဵမပုစုေပဵခဴဲေသာ ကုိရဲေအာင်နှငဴ် အဖဲွ့ 

အာဵလည်ဵေကာင်ဵ၊ အချက်အလက်မျာဵ ရရိှနိုင်ရန် 

အတွက် အင်တာဗျူဵ ေမဖကကာဵေပဵခဴဲသူမျာဵအာဵ 

လည်ဵေကာင်ဵ၊ အဘက်ဘက်မှ ဝုိင်ဵဝန်ဵကူညီေပဵခဴဲသူ 

မျာဵအာဵ  Coalition မှ အထူဵပင် ေကျဵဇူဵတင်ရှ ိ

ေကကာင်ဵ မှတ်တမ်ဵတင်အပ်ပါသည်။ ▲ 

aus;Zl;wifvTm 
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အ ျေဉ်ဵေထာင်ခပုခပင်ေခပာင်ဵလဲေရဵ 

 နုိင်ငေဳရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီေစာင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ 

(ေအေအပီပီ) သည် သက္ကရာဇ် ၂၀၀၀ ခုနှစ်တွင် နုိင်ငေဳရဵအကျဉ်ဵ 

သာဵေဟာင်ဵမျာဵမဖင်ဴ စတင်တည်ေထာင်ခဴဲပပီဵ၊ ထိုင်ဵနုိင်င၊ဳ မဲေဆာက် 

ပမို့တွင် စတင်အေမခမပုသည်ဴ အကျ ို ဵအမမတ်မရှာေသာ/မရယူေသာ၊  

အစုိဵရမဟုတ်ေသာ လူ္သအခွင်ဴအေရဵဆုိင်ရာ အဖဲွ့ အစည်ဵတစ်ခုမဖစ် 

သည်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် မမန်မာနုိင်ငတွဳင် မပန်လည်အေမခချ၍ 

မမန်မာနုိင်ငဳရှိ လက်ကျန်နုိင်ငေဳရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ လွတ်ေမမာက်ရန် 

စည်ဵရဳုဵလှုဳ့ေဆာ်မခင်ဵ၊ ေထာက်ပဴဳကူညီ မခင်ဵ၊ လွတ်ေမမာက်လာပပီဵေနာက် 

သူတုိ္သ၏ဘဝမျာဵ ပုိမိုေကာင်ဵမွန်လာေစရန် ရုပ်ပုိင်ဵဆုိင်ရာ၊ စိတ်ပိုင်ဵဆုိင် 

ရာမျာဵ ေထာက်ပဳဴကူညီေပဵမခင်ဵမျာဵ မပုလုပ်ေပဵလျှက်ရှသိည်။ 

လွတ်ေမမာက်ပပီဵ နုိင်ငေဳရဵအကျဉ်ဵသာဵေဟာင်ဵမျာဵ လူ္သအဖွဲ့အစည်ဵ 

အတွင်ဵ မပန်လည်ဝင်ဆဴဳနိုင်ရန်နှငဴ် ဒီမုိကေရစီမပုမပင်ေမပာင်ဵလဲေရဵ 

မဖစ်စဉ်တွင် ေဘဵကင်ဵလဳုခခုဳစွာ ပါဝင်ခွငဴ်ရရှိေစရန် စည်ဵရဳုဵလှုဳ့ေဆာ်မှု 

မပုလုပ်မခင်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်လျှက်ရိှသည်။ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ၏ 

မဖတ်သန်ဵမှုမျာဵနှင်ဴ နိုင်ငဳတဝှမ်ဵ လူ္သအခွင်ဴအေရဵချ ို ဵေဖာက်မှုမျာဵကုိ 

မှတ်တမ်ဵတင်မခင်ဵ၊ နုိင်ငဳသာဵနှငဴ် နုိင်ငေဳရဵအခွငဴ်အေရဵမျာဵ အမပည်ဴအဝ 

ရရှခဳိစာဵေစရန်နှင်ဴ အမျ ို ဵသာဵမပန်လည်သငဴ်မမတ်ေရဵအတွက် အေထာက် 

အကူမဖစ်ေစသည်ဴ အသငွ်ကူဵေမပာင်ဵေရဵကာလ တရာဵမျှတမှုလုပ်ငန်ဵ 

စဉ်ကုိလည်ဵ ရည်ရွယခ်ျက်တူ အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵနှငဴ် လက်တွဲေဆာင်ရွက် 

လျှက်ရှသိည်။ ▲ 

www.aappb.org 

EkdifiHa&;tusOf;om;rsm;ulnDapmifha&Smufa&;toif;  
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 ရာစုဝက်နီဵပါဵ မှာဵယွင်ဵေသာ ဖိနိှပ်အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကုိ 

မဖတ်သန်ဵပပီဵေနာက် ဒီမိုကေရစီအသွင်ကူဵေမပာင်ဵမှု စတင် ေဖာ်ေဆာင် 

လာချန်ိတွင် အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵ၏စဳသတ်မှတ်ချက်မျာဵ၊ သက်ဝင်လှုပ်ရှာဵ 

ေနေသာ စနစ်မျာဵအာဵလဳုဵသည် ဒီမုိကေရစီစဳချန်ိစဳနှုန်ဵမျာဵနှငဴ် 

လိုက်ေလျာညီေထွမှုရိှေအာင် ေမပာင်ဵလဲရန် ကကိုဵစာဵလာကကပါသည်။ 

 ထိုသို္သ စနစ်မျာဵကုိ ေမပာင်ဵလဲရန်ကကိုဵစာဵရာတွင် အဓိက 

ပွတ်တုိက်မှုမဖစ်ေနရေသာ အေကကာင်ဵအရာမှာ မှာဵယွင်ဵေသာ ဖိနိှပ် 

အုပ်ချုပ်မှုစနစ်မျာဵေအာက်တွင်  မပဋ္ဌာန်ဵထာဵသည်ဴဥပေဒမျာဵနှငဴ် ထုိ 

ဥပေဒမျာဵကုိ ကုိင်တွယ်ေဆာင်ရွက်ေနေသာ ဗျူရုိကေရစီယန္တရာဵ၏ 

စဲွပမဲေနေသာ အမူအကျငဴ်မျာဵပင် မဖစ်ပါသည်။ 

 အကျဉ်ဵေထာင်မျာဵသည် နုိင်ငေဳတာ်၏ လဳုခခုဳေရဵကဏ္ဍတွင် 

အဓိကကျသည်ဴ Institution မဖစ်ေသာ်လည်ဵ မပည်သလူူထုနှငဴ် ဒီမို 

ကေရစီအသွင်ေမပာင်ဵလဲေရဵကုိ ေဆာင်ရွက်ေနသူ အမျာဵစု၏ စိတ်ဝင် 

စာဵမှုနယ်ပယ်အမပင်ဘက်သို္သ ေရာက်ေနသည်ကုိ ေတွ့မမင်ရပါသည်။ 

 ဒီမိုကေရစီအေရဵ လှုပ်ရှာဵေဆာင်ရွက်ေနသူမျာဵအေနမဖင်ဴ 

အကျဉ်ဵေထာင်မျာဵကုိ နုိင်ငေဳရဵသမာဵမျာဵနှငဴ်သာ တဲွမမင် တတ်ကကပါ 

သည်။ အကျဉ်ဵေထာင်မျာဵအတွင်ဵရိှ အေမခအေနနှငဴ် လည်ပတ်ေနေသာ 

စနစ်တစ်ခုလဳုဵအာဵ ေလဴလာသိရှမိှု အာဵနည်ဵပါသည်။ 

အခန်ဵ၁။  

နိဒါန်ဵ
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ပစ်ပယ်ချေ ို ဵနိှမ်ခဳမျောဵအပါအဝင် 

 ထိုအေမခအေနသည် အကျဉ်ဵေထာင်အာဵ ဒီမိုကေရစီ အသွင် 

ကူဵေမပာင်ဵမှုတွင် မပါဝင်ဘ ဲ သီဵမခာဵ Institution တစ်ခုကဴဲသုိ္သ မဖစ်သွာဵ 

ေစပပီဵ အကျဉ်ဵေထာင်အတွင်ဵရှိ အကျဉ်ဵသာဵမျာဵအတွက် အေမခခဳ 

လူ္သအခွင်ဴအေရဵ အလွယ်တကူ ချ ို ဵေဖာက်ခဳရေသာ အေမခအေနဆီသုိ္သ 

ဦဵတည်သွာဵေစပါသည်။ 

 မမန်မာနုိင်ငဳ၏ လက်ရှအိကျဉ်ဵေထာင်မျာဵတွင် ဒီမိုကေရ 

စီစဳနှုန်ဵနှငဴ် မကုိက်ညီေသာ ရာဇဝတ်မှုဥပေဒမျာဵမဖင်ဴ ဖမ်ဵဆီဵ ချုပ်ေနှာင် 

ထာဵေသာ အကျဉ်ဵသာဵအေရအတွက်မှာ အဆမတန် မျာဵမပာဵေနပါ 

သည်။ အကျဉ်ဵေထာင်စနစ်ကုိ မပုမပင်ေမပာင်ဵလဲရန်အတွက် အကျဉ်ဵ 

ေထာင်အတွင်ဵ ပကတိမဖစ်ပျက်ေနေသာ အေမခအေနမျာဵကုိ သိရှရိန်မှာ 

အလွန်အေရဵကကီဵပါသည်။ 

 ဤအစီရင်ခဳစာသည် အကျဉ်ဵေထာင်မျာဵအတွင်ဵရှိ KP (Key 

Population) မျာဵမဖစ်ေသာ မူဵယစ်ေဆဵဝါဵပုဒ်မမျာဵနှငဴ် ကျခဳခဴဲရသည်ဴ 

အကျဉ်ဵသာဵမျာဵ၊ မပင်ပလူ္သအသုိက်အဝန်ဵတွင်ပင် ထိခုိက်ခဳစာဵလွယ် 

ေသာအုပ်စုမျာဵအမဖစ်ရှေိနေသာ လိင်လုပ်သာဵမျာဵ၊ မသန်စွမ်ဵမျာဵ၊ 

LGBT မျာဵအေနမဖင်ဴ အကျဉ်ဵေထာင်မျာဵထဲသုိ္သ အကျဉ်ဵသာဵ၊ အချုပ် 

သာဵမျာဵအမဖစ် ေရာက်ရိှေသာအချနိ်တွင် သူတို္သ၏ ေတွ့ကကုဳခဴဲရေသာ 

အကျဉ်ဵေထာင်အတွင်ဵ အေမခ အေနမျာဵကုိ ေမဵမမန်ဵ၍ စနစ်တကျ 

မပုစုထာဵမခင်ဵမဖစ်ပါသည်။ ယခုေလဴလာမှုအရ ေတွ့ရှိချက်မျာဵကုိ 

အကျဉ်ဵေထာင်စနစ် မပုမပင်ေမပာင်ဵလဲေရဵ လုပ်ေဆာင်ရာတွင် 

လိုအပ်ေသာ အချက်အလက်မျာဵအမဖစ် ထည်ဴသွင်ဵစဉ်ဵစာဵနုိင်ရန် 

ရည်ရွယ်၍ ဤစာတမ်ဵကုိ မပုစုတင်မပလုိက်ပါသည်။▲ 



 

ကမ္ဘာေပ္ဝရိှ နုိင်ငအဳသီဵသီဵတွင် အကျဉ်ဵေထာင်မျာဵ ရိှေနကက 

ပပီဵ နုိင်ငဳတစ်ခုချင်ဵစီ၏ နုိင်ငေဳရဵမူဝါဒအေပ္ဝတွင် အကျဉ်ဵေထာင်မျာဵ 

စဳနှုန်ဵနှငဴ် သတ်မှတ်မပဋ္ဌာန်ဵထာဵသညဴ် ဥပေဒမျာဵသာ ကဲွမပာဵမှုရှေိနပါ 

သည်။ အကျဉ်ဵေထာင်မျာဵသည် နုိင်င၏ဳဥပေဒ စုိဵမုိဵေရဵနှငဴ် တရာဵစီရင် 

ေရဵတုိ္သ၏ ေနာက်ဆက်တဲွ လုပ်ငန်ဵစဉ်တစ်ခုမဖစ်ပါသည်။ သို္သေသာ်လည်ဵ 

တချ ို ့နုိင်ငမဳျာဵတွင် အကျဉ်ဵေထာင်မျာဵကုိ ဖိနှိပ်ေရဵယန္တရာဵမျာဵအမဖစ် 

ဖန်တီဵထာဵသလုိ လူသာဵမျာဵ၏ အေမခခဳလူ္သအခွင်ဴအေရဵမဖစ်သည်ဴ 

လူ္သဂုဏ်သကိ္ခာနှင်ဴအညီ အသက်ရှငေ်နထိုင်နိုင်ခွင်ဴမျှကုိပင် အသိအမှတ် 

မမပုဘဲ စိတ်ပိုင်ဵဆုိင်ရာ၊ ရုပ်ပိုင်ဵဆိုင်ရာ ညှဉ်ဵပန်ဵနိှပ်စက်ရာ ေနရာ 

တစ်ခုအမဖစ် သတ်မှတ်ရှုမမင်ေနသည်ကုိ ေတွ့ရပါသည်။  

 အကျဉ်ဵေထာင်ဆုိသည်မှာ သတ်မှတ်ထာဵေသာ ဥပေဒမျာဵကုိ 

ချ ို ဵေဖါက်ပပီဵ လူမှုပတ်ဝန်ဵကျင်တွင် ဆက်လက်ထာဵရိှပါက အမခာဵ 

သူမျာဵ၏ လဳုခခုဳေရဵနှငဴ် လွတ်လပ်ခွင်ဴတို္သကုိ ထိခိုက် ေစနုိင်မည်ဴသူမျာဵကုိ 

ထိန်ဵသိမ်ဵမပုမပင်ရာ စခန်ဵတစ်ခုအမဖစ်ထာဵရိှရန် ယဉ်ေကျဵေသာ 

လူ္သအဖဲွ့အစည်ဵမှ သတ်မှတ်ထာဵေသာ ေနရာတစ်ခုမဖစ်ပါသည်။ နုိင်င ဳ

တစ်ခု၏ ဖဳွ့ပဖိုဵတုိဵတက်မှု၊ အသပိညာမမင်ဴမာဵမှု၊ လူ္သအခွငဴ်အေရဵ 

၁.၁။  

မိတ်ဆ ် 

(အ ျေဉ်ဵေထာင်

မျောဵအေက ာင်ဵ) 
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ရရှမိှုစသည်ဴ အေမခအေနတုိ္သကုိ တုိင်ဵတာရာတွင် အကျဉ်ဵေထာင်မျာဵရိှ 

အကျဉ်ဵသာဵအေရအတွက်နှင်ဴ အကျဉ်ဵေထာင်မျာဵ၏ အေမခအေနကုိ 

လည်ဵ ထည်ဴသွင်ဵစဉ်ဵစာဵရန် မမဖစ်မေန လုိအပ်ပါသည်။ ထုိ္သေကကာင်ဴ 

အကျဉ်ဵေထာင်မျာဵသည် နုိင်ငတဳစ်ခု၏ မပဋ္ဌာန်ဵဥပေဒမျာဵ တရာဵမျှတ 

မှုနှငဴ် လူ္သအခွငဴ်အေရဵရရိှမှုအေမခအေနတုိ္သကုိ တုိင်ဵတာရန် ေပတဳ 

တစ်ေချာင်ဵအေနမဖင်ဴ ပါဝင်ေနပါသည်။   ▲ 

 

 

 

 

 

  “မမန်မာနုိင်ငတွဳင် အကျဉ်ဵေထာင်၊ အချုပ်ေထာင်နှငဴ် အလုပ် 

စခန်ဵ စုစုေပါင်ဵမှာ (၉၅) ခု ရိှပါသည်။ ထုိ (၉၅) ခု အတွက် သတ်မှတ် 

ထာဵသည်ဴ ေထာင်ကျအကျဉ်ဵသာဵနှငဴ် အချု ပ်သာဵဦဵေရမှာ ၇၁၀၀၀ 

မဖစ်ေသာ်လည်ဵ အိပ်ေဆာင်အေနအထာဵအရ အကျဉ်ဵသာဵတစ်ဦဵလျှင် 

၁၈ စတုရန်ဵေပမဖင်ဴ တွက်ချက်မည်ဆုိပါက ၇၄၁၅၃ ဦဵ ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵရိှ 

နုိင်မည်ဟု မပည်ထဲေရဵ ဝန်ကကီဵဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကကီဵ ဗုိလခ်ျုပ်ေအာင်သူမှ 

ေမပာကကာဵထာဵသည်ကုိ ေတွ့ရိှရပပီဵ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်ေန့ 

ရှိ ေထာင်ပိတ်အင်အာဵစာရင်ဵမှာ စုစုေပါင်ဵ ၁၀၃၉၅၈ ဦဵ ရိှေနသည်ဴ 

အတွက် အကျဉ်ဵသူ/သာဵဦဵေရ ၂၉၈၀၅ ဦဵ ပုိမုိလက်ခဳထိန်ဵသိမ်ဵ ထာဵရ 

ပပီဵ ၁၄၀% အထိမဖစ်ေနပါသည်။” ၁ 

၁.၁.၁။ မမန်မာနိုင်ငဳအကျဉ်ဵေထာင်မျာဵအေကကာင်ဵ 
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မမန်မာနုိင်ငဳအကျဉ်ဵေထာင်မျာဵ၏ လက်ရှအိေမခအေနသည် 

အကျဉ်ဵသာဵဦဵေရ ေလျာဴကျလာမခင်ဵမရိှဘဲ တမဖည်ဵမဖည်ဵ ပုိ၍မျာဵမပာဵ 

လာသည်ကုိ စာရင်ဵဇယာဵမျာဵအရ ေတွ့ရှိရပါသည်။ အကျဉ်ဵေထာင် 

မျာဵတွင် လူဦဵေရမျာဵမပာဵေနမခင်ဵသည် နုိင်ငအဳေတာ်မျာဵမျာဵတွင် 

ေတွ့ကကုဳေနရပပီဵ ထုိအေမခအေနေကကာငဴ် အကျဉ်ဵသာဵမျာဵ၏ ကျန်ဵမာ 

ေရဵ၊ စာဵေသာက်ေနထုိင်မှုအမပင် တစ်ကုိယ်ေရသန့်ရှင်ဵေရဵဆုိင်ရာ 

ကိစ္စမျာဵတွင် အမျ ို ဵမျ ို ဵေသာမပဿနာမျာဵနှငဴ် ေတွ့ကကုဳေနရပါ သည်။   

မမန်မာနုိင်ငဳ အကျဉ်ဵေထာင်မျာဵတွင် ထုိကဴဲသုိ္သေသာ မပဿနာ မျာဵသည် 

ထိခိုက်လွယ်ေသာ  KP အကျဉ်ဵသူ/သာဵမျာဵအေပ္ဝတွင် ပုိမိုသက် 

ေရာက်မှုရှပိပီဵ လူ္သအခွင်ဴအေရဵချ ို ဵေဖါက်မှုအပါအဝင် ညှဉ်ဵပန်ဵနိှပ်စက် 

မှုမျာဵ၊ ခဲွမခာဵဆက်ဆဳခဳရမှုမျာဵလည်ဵ မဖစ်ပွာဵေနသည်ကုိ မမန်မာနုိင်င ဳ

အမျ ို ဵသာဵလူ္သအခွငဴ်အေရဵေကာ်မရှင်၏ အစီရင်ခဳစာတွင် ေတွ့မမင်ရပါ 

သည်။ ၂ 

“ထုိအစီရင်ခဳစာတွင်ပင် အလုပ်စခန်ဵမျာဵ၌ လာဘ်ေပဵ 

လာဘ်ယူမှုမျာဵ၊ ကျန်ဵမာေရဵေစာင်ဴေရှာက်မှု လုိအပ်ချက်မျာဵ၊ ဝန်နှငဴ် 

အာဵမမျှေသာ ခုိင်ဵေစမှုမျာဵလည်ဵ ထညဴ်သွင်ဵေဖာ်မပထာဵသည်ကုိ 

ေတွ့ရပါသည်။”၃ အကျဉ်ဵေထာင်ဝန်ထမ်ဵမျာဵ မလဳုေလာက် မှုေကကာင်ဴ 

အကျဉ်ဵသာဵအရာရိှမျာဵ ခန့်အပ်၍ အကျဉ်ဵသာဵအချင်ဵချင်ဵ အုပ်ချုပ် 

သည်ဴ စနစ်ကုိလည်ဵ ကျင်ဴသဳုဵေနသည်ဴ အတွက် အကျဉ်ဵသာဵအချင်ဵချင်ဵ 

အနုိင်ကျငဴ်မှုမျာဵ၊ လိင်ပုိင်ဵဆုိင်ရာ ေစာ်ကာဵမှုမျာဵလည်ဵ မဖစ်ပွာဵေနပါ  

သည်။ မမန်မာနုိင်ငဳ၏ အကျဉ်ဵေထာင်ဥပေဒနှင်ဴ အကျဉ်ဵေထာင်လက်စဲွ 

သည် အဂေလိပ် ကုိလိုနီအစုိဵရလက်ထက်ကတည်ဵက မပဋ္ဌာန်ဵခဴဲေသာ 

ဥပေဒနှငဴ် လက်စဲွကုိ အနည်ဵငယ် မပင်ဆင်မခင်ဵမှအပ ကျန်အမျာဵစုကုိ 

ဆက်လက် အသဳုဵမပုေနသည်ကုိလည်ဵ ေတွ့မမင်ေနရပါသည်။ ▲ 
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အကျဉ်ဵေထာင်မျာဵ ဖဲွ့စည်ဵတည်ေဆာက်ထာဵမှုနှငဴ် လုပ်ထုဳဵ  

လုပ်နည်ဵမျာဵသည် နုိင်ငတဳစ်ခု၏ အုပ်ချုပ်ေရဵနှငဴ် တရာဵစီရင်ေရဵ 

မဏိ္ဍုင်အာဵ တုိက်ရိုက်ထင်ဟပ်ေနပပီဵ၊ ထုိနုိင်င၏ဳ လူ္သအခွငဴ်အေရဵနှင်ဴ 

ဒီမိုကေရစီစဳချနိ်စဳနှုန်ဵကုိ ညွှန်ဵဆုိထာဵသည်ဴအတွက် မှာဵယွင်ဵေသာ 

ဖိနိှပ်အုပ်ချုပ်မှုစနစ်မှ ဒီမုိကေရစီစနစ်သုိ္သ ကူဵေမပာင်ဵေသာ နုိင်ငမဳျာဵ 

အတွက် အေလဵထာဵေဆာင်ရွက်ရမည်ဴ  လုပ်ငန်ဵစဉ်တစ်ခုမဖစ်ပါသည်။ 

နုိင်ငတဳစ်ခု၏ အသွင်ကူဵေမပာင်ဵေရဵကာလတွင်  တာဝန်ယူရေသာ 

အစုိဵရတစ်ရပ်အေနမဖင်ဴ စီဵပွာဵေရဵ၊ တရာဵဥပေဒစုိဵမုိဵေရဵ၊ ဥပေဒမပုေရဵ 

နှငဴ်  အုပ်ချုပ်ေရဵပုိင်ဵတုိ္သအတွက် စနစ်သစ်နှငဴ် လုိက်ေလျာညီေထွမှု 

ရှိေသာ လုပ်ငန်ဵစဉ်ယန္တရာဵမျာဵကုိ ချမှတ်အေကာင်အထည်ေဖ္ဝ 

ေဆာင်ရွက်ေနရချန်ိတွင် မပည်သူမျက်ကွယ်တွင်ရိှေနေသာ အကျဉ်ဵ 

ေထာင်စနစ် ေမပာင်ဵလဲမှုကုိ အစုိဵရအပါအဝင်၊ မပည်သူမျာဵအေနမဖင်ဴ 

ေမဴေလျာဴ ေနတတ်ကကပါသည်။ 

အလွန်ဆုိဵဝါဵေသာရာဇဝတ်မှု ကျူဵလွန်သူမျာဵကုိ ေသဒဏ် 

အထိ အမပစ်ေပဵမခင်ဵသည် မှန်ကန်ေသာလုပ်ရပ်ဟု အမျာဵအာဵမဖင်ဴ 

၁.၁။ 

အ ျေဉ်ဵေထာင်စနစ်

ေခပာင်ဵလဲေရဵ 

အေရဵပါပဳု 
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အ ျေဉ်ဵေထာင်ခပုခပင်ေခပာင်ဵလဲေရဵ 

ထင်မမင်ယူဆေနသကဴဲသုိ္သ အချ ို ့ေသာ အမငင်ဵပွာဵဖွယ်မဖစ်သည်ဴ မှုခင်ဵ 

မျာဵ (ဥပမာ - မပည်ဴတန်ဆာအမှု၊ မူဵယစ်ေဆဵ သဳုဵစဲွမှု) ကုိလည်ဵ 

ရာဇဝတ်မှုအမဖစ် တထစ်ချ သတ်မှတ်ေနသည်မျာဵလည်ဵရှိသည်။  

ထိုကဴဲသုိ္သေသာ ထင်မမင်ယူဆမှုမျာဵေကကာင်ဴ အေရဵယူအမပစ်ေပဵမှုမျာဵ 

မျာဵမပာဵလာသလုိ အကျဉ်ဵေထာင်မျာဵအတွင်ဵတွင်လည်ဵ လူ္သအခွငဴ် 

အေရဵချ ို ဵေဖါက်မှုမျာဵအမပင် အမခာဵရုပ်ပုိင်ဵ၊ စိတ်ပိုင်ဵဆိုင်ရာ ထိခိုက်ေစ 

ေသာ ခဲွမခာဵဆက်ဆဳမှုနှငဴ် အုပ်ချုပ်မှုပဳုစဳမျာဵ ပုိမိုလုပ်ေဆာင်လာပါသည်။ 

တရာဵေရဵဝန်ကကီဵဌာန မရိှမခင်ဵနှငဴ်အတူ အဂေလိပ်ကုိလိုနီလက်ထက်တွင် 

မမန်မာမပည်သမူျာဵကုိ ဖိနိှပ်ရန်ရည်ရွယ၍်ကျင်ဴသဳုဵရန် ေရဵဆွဲ 

မပဋ္ဌာန်ဵထာဵေသာဥပေဒမျာဵအာဵ ဆက်လက်ကျငဴ်သဳုဵေနပပီဵ၊ ချမှတ် 

ထာဵေသာမပစ်ဒဏ်နှငဴ် ေထာင်တွင်ဵအုပ်ချုပ်မှု ပဳုစဳမျာဵမှာလည်ဵ 

မပန်လည်ထူေထာင်ေရဵအခွငဴ်အလမ်ဵမျာဵ ဖန်တီဵေပဵမခင်ဵမှ ဆန့်ကျင် 

ကာ အကျဉ်ဵသာဵမျာဵအာဵ ဖိနှိပ်အမပစ်ေပဵရန်အတွက် ပဳုစဳချ ဖန်တီဵ 

ထာဵသည်ကုိေတွ့ရသည်။ ထုိမျှမက မပစ်မှုဆုိင်ရာရာဇဝတ်မှု 

တရာဵစီရင်ေရဵအပုိင်ဵတွင် မပစ်ဒဏ်ချမှတ်သည်ဴအခါ အလုပ်ကကမ်ဵနှင်ဴ 

ေထာင်ဒဏ်ချမှတ်မခင်ဵမျာဵ ဆက်လက်ကျငဴ်သဳုဵေနပပီဵ၊ အလုပ်ကကမ်ဵမျာဵ 

မှာ မျှတမှုမရိှရုဳသာမက အကျဉ်ဵသာဵမျာဵ၏ ရုပ်ပုိင်ဵဆုိင်ရာ ေကာင်ဵမွန် 

တုိဵတက်ေရဵအေပ္ဝ ေရရှည်ထိခုိက်ေစသည်ဴအမပင်၊ အလုပ်စခန်ဵမျာဵမှာ 

လည်ဵ လူ္သအခွငဴ်အေရဵချ ို ဵေဖါက်မှုမျာဵမဖစ်ပွာဵရာ ေနရာဌာနမျာဵ မဖစ်ေန 

ပါသည်။ ထုိအေမခအေနမျာဵသည် မပင်ပလူ္သအဖွဲ့အစည်ဵကုိ မပန်လည် 

သက်ေရာက်မှုမျာဵ မဖစ်ေစသည်ဴအမပင် အစုိဵရတစ်ရပ်အတွက် 

လူ္သအခွင်ဴအေရဵစဳနှုန်ဵမျာဵအေပ္ဝ အေလဵထာဵမှုအာဵ ေမဵခွန်ဵထုတ်စရာ 

မဖစ်လာတတ်ပါသည်။ ၎င်ဵအေမခအေနမျာဵကုိ ေမဖရှင်ဵရန်အတွက် 

အကျဉ်ဵေထာင်စနစ် မပုမပင်ေမပာင်ဵလဲေရဵကုိ အမခာဵလုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵနှငဴ် 

ယှဉ်တွဲ၍ မမဖစ်မေနေဆာင်ရွက်ရ မည်မဖစ်ပါသည်။ 
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ပစ်ပယ်ချေ ို ဵနိှမ်ခဳမျောဵအပါအဝင် 

အကျဉ်ဵေထာင်စနစ် မပုမပင်ေမပာင်ဵလဲေရဵကုိ ေဆာင်ရွက်မခင်ဵ 

အာဵမဖင်ဴ ဆက်စပ်ေနေသာ တရာဵစီရင်ေရဵစနစ်၊ ရာဇဝတ်မှုဆုိင်ရာ 

ဥပေဒမျာဵ၊ ရဲတပ်ဖဲွ့ဝင်မျာဵ၏ လုပ်ထုဳဵ လုပ်နည်ဵမျာဵကုိလည်ဵ 

တစ်ပပိုင်နက်မပုမပင်ေမပာင်ဵလဲရန် တွန်ဵအာဵတစ်ရပ်လည်ဵ မဖစ်ေပ္ဝေစ 

ပါသည်။ ထုိ္သအမပင် မပင်ပလူ္သအဖွဲ့အစည်ဵအေနမဖင်ဴလည်ဵ အကျဉ်ဵသာဵ 

မျာဵအေပ္ဝ စာနာနာဵလည်မှုမျာဵ ပုိမိုေပဵလာနုိင်ပပီဵ လူမှုဝန်ဵကျင်တွင် 

ခဲွမခာဵဆက်ဆဳမှု၊ အထင်မမင်ေသဵမှုမျာဵ ေလျာဴနည်ဵလာပပီဵ ပုိမို 

ေကာင်ဵမွန်ေသာ လူမှုအဝန်ဵအဝုိင်ဵတစ်ခုကုိ ထူေထာင်နိုင်မခင်ဵအာဵမဖင်ဴ 

ရာဇဝတ်မှုမဖစ်ပွာဵနှုန်ဵ ေလျာဴနည်ဵကာ တရာဵဥပေဒစုိဵမိုဵမှု၊ တုိင်ဵမပည် 

တည်ပငိမ်ေအဵချမ်ဵမှုကုိ မပန်လည်အကျ ို ဵသက်ေရာက်ေစပါသည်။  

ဒီမိုကေရစီအသွင်ကူဵေမပာင်ဵေနေသာ ဖဳွ့ပဖိုဵဆဲနုိင်ငမဳျာဵတွင် 

တုိင်ဵမပည်ဖဳွ့ပဖိုဵတုိဵတက်မှုနှငဴ် လူ္သအခွငဴ်အေရဵစဳချန်ိစဳနှုန်ဵ မပည်ဴမီမှုကုိ 

အဓိကပခိမ်ဵေမခာက်ေနသည်ဴအရာမှာ တရာဵဥပေဒ စုိဵမိုဵေရဵမဖစ်သည်။ 

ရာဇဝတ်မှုမဖစ်ပွာဵနှုန်ဵ မမင်ဴမာဵလာရမခင်ဵ၏ အေကကာင်ဵခဳသည် အကျဉ်ဵ 

ေထာင်မျာဵနှငဴ်  ဆက်စပ်ပတ်သက်ေနသည်ကုိ ေတွ့ရပါသည်။ 

အေကကာင်ဵအမျ ို ဵမျ ို ဵေကကာင်ဴ အကျဉ်ဵေထာင်မျာဵအတွင်ဵသုိ္သ ေရာက်ရှ ိ

သွာဵေသာ မပစ်မှုကျူဵလွန်သူမျာဵသည် အကျဉ်ဵေထာင်အတွင်ဵ 

အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ေကကာငဴ် ရာဇဝတ်မှုမျာဵကုိ ဆက်လက်ကျူဵလွန်ရန် 

ေလဴကျင်ဴေပဵရာ ေနရာတစ်ခုကဴဲသုိ္သ မဖစ်ေနတတ်ပါသည်။ အကျဉ်ဵ 

ေထာင်သည် အကျဉ်ဵသာဵမျာဵအတွက် စိတ်ပိုင်ဵဆုိင်ရာ၊ အသိပညာ 

ပိုင်ဵဆုိင်ရာ၊ စာရိတ္ရပုိင်ဵဆုိင်ရာ မပုမပင်ေမပာင်ဵလဲေရဵကုိ ဦဵတည် 

ေဆာင်ရွက်ေသာ ေနရာတစ်ခုအမဖစ် ဖန်တီဵနုိင်မှသာ ရာဇဝတ်မှုမဖစ်ပွာဵ 

နှုန်ဵ ကုိ ေလျာဴကျေစမည်မဖစ်သည်။ 
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အ ျေဉ်ဵေထာင်ခပုခပင်ေခပာင်ဵလဲေရဵ 

အကျဉ်ဵေထာင်စနစ် မပုမပင်ေမပာင်ဵလဲေရဵသည် ကနဦဵတွင် 

ေငွေကကဵကုန်ကျမှုမျာဵေသာေကကာင်ဴ အစုိဵရပုိင်ဵအေနမဖင်ဴ စိတ်ဝင်စာဵမှု 

အာဵနည်ဵတတ်ပါသည်။ သုိ္သေသာ်လည်ဵ အကျဉ်ဵေထာင်စနစ်နှငဴ် ၎င်ဵနှငဴ် 

ဆက်စပ်ေနေသာ ဥပေဒမျာဵ၊ လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵမျာဵကုိ မပုမပင်ေမပာင်ဵလဲ 

ပါက အဓိကအာဵမဖင်ဴ ေရရှည်တွင် အခွန်ထမ်ဵမပည်သမူျာဵ၏ ေငွေကကဵ 

အမျာဵအမပာဵအာဵ အကျဉ်ဵေထာင်မျာဵအတွက် သဳုဵစဲွေနရမှု ေလျာဴကျ 

သွာဵနုိင်ပါသည်။  

၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလအထိ သတ်မှတ်ထာဵေသာ ဘတ်ဂျက် 

အရ အကျဉ်ဵဦဵစီဵဌာနအေနမဖင်ဴ အကျဉ်ဵသာဵတစ်ဦဵအတွက် တစ်ေန့ 

တာစာဵစရိတ်အမဖစ် (၆၀၀)ကျပ် (အေမရိကန်ေဒ္ဝလာ ဝ.၄၃ ခန့်) 

သတ်မှတ်ေပဵထာဵခဴဲပပီဵ၊  ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလမှစ၍ အကျဉ်ဵသာဵ 

တစ်ဦဵလျှင် (၉၇၅)ကျပ် (အေမရိကန်ေဒ္ဝလာ ဝ.၇၃ ခန့်) သုိ္သ တုိဵမမှငဴ် 

သတ်မှတ်ထာဵေကကာင်ဵ အကျဉ်ဵဦဵစီဵဌာနမှ ဦဵမင်ဵထွန်ဵစုိဵမှ ေမပာကကာဵ 

ထာဵပါသည်။၄ အဆုိပါကိန်ဵဂဏန်ဵအရ အစုိဵရသည် တစ်ေန့လျှင် 

ကျပ်ေငွ (၈၉.၇) သန်ဵ (အေမရိကန်ေဒ္ဝလာ ၆၇,၁၆၀) ဝန်ဵကျင်အာဵ 

အကျဉ်ဵေထာင်မျာဵအတွက် (အကျဉ်ဵသာဵစာဵစရိတ်) သဳုဵစဲွေနရပါ 

သည်။ အကျဉ်ဵေထာင်လူဦဵေရ (၂၆,၀၀၀)ဦဵ ေလျှာဴချပပီဵ အကျဉ်ဵ 

ေထာင်သတ်မှတ်လူဦဵေရအမပည်ဴအမဖစ် ထာဵရိှနုိင်ပါက အစုိဵရအေနမဖင်ဴ 

တစ်ေန့တာအသဳုဵစရိတ် (၂၅,၃၅၀,၀၀၀)ကျပ် (အေမရိကန်ေဒ္ဝလာ 

၁၈,၉၈၈)၊ တစ်နှစ်တာအတွက် ကျပ်(၉.၂၅)ဘီလီယဳ (အေမရိကန် 

ေဒ္ဝလာ ၆,၉၃၀,၆၂၀) ေလျှာဴချနိုင်ပပီဵ အကျဉ်ဵေထာင်မျာဵအတွက် 

လက်ရိှသဳုဵစဲွေနရေသာ စာဵစရိတ်မျာဵ၏ (၂၈%) မျှ သက်သာလာမည် 

မဖစ်ပါသည်။ အကျဉ်ဵေထာင်လူဦဵေရ ေလျှာဴချမခင်ဵအာဵမဖင်ဴ ပုိလျှလဳာ 
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ပစ်ပယ်ချေ ို ဵနိှမ်ခဳမျောဵအပါအဝင် 

ေသာေငွေကကဵမျာဵအာဵ အကျဉ်ဵေထာင်မျာဵအတွက် အဓိက လုိအပ်ေန 

ေသာ အကျဉ်ဵသာဵမျာဵနှငဴ် အကျဉ်ဵေထာင်ဝန်ထမ်ဵမျာဵအတွက် 

လူေနမှုအဆင်ဴအတန်ဵနှငဴ် လုပ်ငန်ဵခွင်သာယာေရဵမျာဵတွင် သဳုဵစဲွနုိင်မခင်ဵ 

မဖင်ဴ လူ္သအခွငဴ်အေရဵအေမခအေနမျာဵကုိ တုိဵတက်လာေစရဳုသာမက 

အကျငဴ်ပျက် မခစာဵမခင်ဵကုိလည်ဵ တုိက်ဖျက်နိုင်မည်မဖစ်ပါသည်။၅ 

တုိင်ဵမပည်၏ တရာဵဥပေဒစုိဵမုိဵေရဵနှငဴ် ဖဳွ့ပဖိုဵတုိဵတက်ေရဵကုိလည်ဵ 

အေထာက်အကူမဖစ်ေစနုိင်ေသာေကကာင်ဴ မမန်မာနုိင်ငတွဳင် မမဖစ်မေန 

ေဆာင်ရွက်ရမည်ဴ လုပ်ငန်ဵစဉ်တစ်ခုမဖစ်ပါသည်။ ▲ 
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အ ျေဉ်ဵေထာင်ခပုခပင်ေခပာင်ဵလဲေရဵ 

 Key Population ဆိုသည်မှာ ဥပေဒေကကာင်ဵအရ (သုိ္သ) လူမှု 

ဘဝ ပတ်ဝန်ဵကျင်အမပုအမူမျာဵအရ အလွန်ထိခုိက်လွယ်ေသာသူမျာဵ 

မဖစ်သည်ဴ ခုခဳအာဵကျဆင်ဵသည်ဴေရာဂါ (HIV)  ခဳစာဵေနရသူမျာဵနှငဴ် 

ေရာဂါပုိဵ အလွယ်တကူကူဵစက်နိုင်သည်ဴ အုပ်စုမျာဵကုိ ေခ္ဝေဝ္ဝ 

သတ်မှတ်မခင်ဵမဖစ်ပါသည်။  Key Population  ဆုိသည်ဴ စကာဵရပ်ကုိ 

ယခုစာအုပ်၏ေနာက်ပိုင်ဵတွင် K.P မျာဵဟုသာ ေဖ္ဝမပသွာဵမည် 

မဖစ်ပါသည်။ 

ကမ္ဘာဴကျန်ဵမာေရဵအဖဲွ့ (WHO) ၏ သတ်မှတ်ချက်အရ K.P 

မျာဵမှာ  လိင်စိတ်ေမပာင်ဵလဲခဳယူထာဵသူမျာဵ၊ အကျဉ်ဵကျခဳ ေနရသူမျာဵ၊ 

မူဵယစ်ေဆဵဝါဵသဳုဵစဲွသူမျာဵ၊ လိင်လုပ်သာဵမျာဵနှင်ဴ  Transgender မျာဵ 

မဖစ်ပါသည်။ ယခုစာအုပ်တွင် ေဖ္ဝမပထာဵေသာ K.P မျာဵသည် မမန်မာ 

နုိင်င ဳ အကျဉ်ဵေထာင်မျာဵအတွင်ဵ ရိှေနေသာ လိင်စိတ်ေမပာင်ဵလဲခယဳူ 

ထာဵသူမျာဵ၊ မူဵယစ်ေဆဵဝါဵသဳုဵစဲွသူမျာဵ၊ လိင်လုပ်သာဵမျာဵနှငဴ်  

Transgender မျာဵကုိ ဦဵတည်သတ်မှတ် ထာဵပါသည်။ ▲ 

၁.၃.၁။ Key Population ၏ အဓိပ္ပါယ် 

၁.၃။  

Key Population 

မျောဵ၏ အခန်ဵ ဏ္ဍ 
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ပစ်ပယ်ချေ ို ဵနိှမ်ခဳမျောဵအပါအဝင် 

 K.P မျာဵအကကာဵတွင် အဓိကမဖစ်ပွာဵေနေသာ HIV, AIDS 

ေရာဂါပုိဵသည် ကမ္ဘာဴနိုင်ငဳအသီဵသီဵတွင် ကျန်ဵမာေရဵဆုိင်ရာ ဝန်ထုပ် 

ဝန်ပုိဵကကီဵမဖစ်ေနပါသည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝန်ဵတွင် HIV ေရာဂါပိုဵ ထပ်မဳ 

ကူဵစက်ခဳရသူ ၄၀% မှ  ၅၀% မှာ K.P မျာဵနှငဴ် ၎င်ဵတုိ္သနှငဴ် ထိေတွ့ 

ဆက်ဆဳသူမျာဵမဖစ်သည်ဟု  UNAID  မှ ေဖ္ဝမပထာဵ သည်ကုိ ေတွ့ရိှရပပီဵ 

ထိုသူမျာဵမှာ အမျာဵအာဵမဖင်ဴ ခဲွမခာဵဆက်ဆဳခဳရသည်ဴ အေမခအေန 

ေအာက်တွင် ေရာက်ရှေိနပါသည်။ ထုိခဲွမခာဵဆက်ဆဳမှုနှငဴ် လိင်စိတ်ခဳယူမှု 

အေပ္ဝ အေမခခဳေသာ အကကမ်ဵဖက်မှုမျာဵသည် နုိင်ငေဳရဵ၊ လူမှုေရဵ၊ 

ဘာသာေရဵအရ ခဲွမခာဵဆက်ဆဳမှုမျာဵေကကာင်ဴ မဖစ်ေပ္ဝေနရမခင်ဵမဖစ် 

သည်။ ထုိအေမခအေနသည် HIV ေရာဂါပုိဵ ကူဵစက်ခဳေနရေသာ K.P 

မျာဵအတွက် ေဆဵဝါဵကုသခဳယူနိုင်မှုမှာ သာမန်လူမျာဵထက် အလှမ်ဵေဝဵ 

ကွာေစပပီဵ ေရာဂါပုိဵမရိှသူမျာဵအတွက်လည်ဵ စနစ်တကျ ကကိုတင် 

ကာကွယ်ေပဵမှု အေမခအေနလည်ဵ အာဵနည်ဵေစပါသည်။ K.P မျာဵ 

အတွက် အထူဵရည်ရွယ်ပပီဵေဆာင်ရွက်ေသာ HIV ေရာဂါ ကုသကာကွယ် 

ေရဵလုပ်ငန်ဵစဉ်မရှိဘဲ ကမ္ဘာကကီဵ၏ ရည်မှန်ဵချက်တစ်ခုမဖစ်ေသာ ကမ္ဘာ 

ေပ္ဝတွင် HIV နှငဴ် AIDS ကင်ဵစင်ေရဵဆုိသည်မှာ မဖစ်လာနုိင် 

မည်မဟုတ်ပါ။ ထိုအေမခအေနကုိ ေမဖရှင်ဵရန်အတွက်  USAID ( The 

U.S Agency for International Development) သည် HIV, AIDS 

မဖစ်ပွာဵေနေသာ K.P မျာဵအတွက် ကမ္ဘာတစ်ဝန်ဵတွင် သုေတသန 

လုပ်ငန်ဵမျာဵ၊ မူဝါဒမျာဵ၊ ကကိုတင်ကာကွယ်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ၊ စိတ်ပိုင်ဵ 

ရုပ်ပုိင်ဵဆုိင်ရာ ကုသေပဵမှုမျာဵကုိ သက်ဆုိင်ရာ နယ်ေမမ၊ နုိင်ငအဳလိုက် 

တာဝန်ရှသူိမျာဵနှငဴ် ပူဵေပါင်ဵပပီဵ အထူဵအေလဵထာဵ ေဆာင်ရွက်ေပဵေန 

သည်ဴ အဖဲွ့အစည်ဵကကီဵတခုမဖစ်သည်။  

၁.၃.၂။ Key Population မျောဵ အေခခအေန  
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အ ျေဉ်ဵေထာင်ခပုခပင်ေခပာင်ဵလဲေရဵ 

   မမန်မာနုိင်ငတွဳင်လည်ဵ HIV, AIDS ကင်ဵစင်ေရဵအတွက် 

အထူဵအစီအစဉ်မျာဵချမှတ်ပပီဵ အာဆီယဳနိုင်ငမဳျာဵနှငဴ်အတူ ပူဵေပါင်ဵ 

ေဆာင်ရွက်ေနသည်ကုိ ေတွ့ရပါသည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဧပပီလ (၂၀) ရက် 

ေန့တွင်  မမန်မာနုိင်ငဳက အိမ်ရှငန်ိုင်ငဳအမဖစ်  ကျင်ဵပသညဴ် အာဆီယဳ 

ပမို့ကကီဵမျာဵ၌ HIV ကင်ဵစင်ေရဵ ေဒသဆုိင်ရာအစည်ဵအေဝဵ (ASEAN 

Cities Getting to Zero, Regional Consultation Meeting) ကုိ 

မွန်မပည်နယ်၊ ေမာ်လပမိုင်ပမို့ရိှ ရိွုင်ရယ်ဟသောဟုိတယ်တွင် ကျင်ဵပခဴဲပါ 

သည်။ ထိုအစည်ဵအေဝဵတွင် ကျန်ဵမာေရဵနှင်ဴအာဵကစာဵဝန်ကကီဵဌာန၊ 

မပည်ေထာင်စုဝန်ကကီဵ ေဒါက်တာမမငဴ်ေထွဵမှ အာဆီယဳနုိင်ငမဳျာဵ၏ 

ပမို့ေတာ်မျာဵတွင် HIV / AIDS ကင်ဵစင်ေရဵစီမဳချက်  (ASEAN Cities 

Getting to Zero (G2Z) Project) ကုိ HIV ပိုဵကူဵစက်ခဳရသူ 

အသစ်မရိှေရဵ (Zero new HIV infections)၊ HIV / AIDS နှင်ဴ 

ပတ်သက်၍ ခဲွမခာဵဆက်ဆဳမှု လဳုဵဝမရိှေရဵ (Zero discrimination) နှင်ဴ 

AIDS ေရာဂါမဖငဴ် ေသဆဳုဵသူမရိှေရဵ (Zero AIDS related deaths) 

စသညဴ် ရည်ရွယခ်ျက်မျာဵမဖငဴ် ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှ စတင်၍ ကာကွယ်ေရဵနှင်ဴ 

ကုသေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵကုိ အကျ ို ဵရိှရှိနှငဴ် ထိေရာက်စွာမဖင်ဴ အာဆီယဳ 

ပမို့ေတာ်မျာဵ၌ အရိှန်အဟုန်မမှငဴ် ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်လျက်ရှသိည်ဟု 

ေမပာကကာဵခဴဲပါသည်။ ထို္သအမပင် ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇွန်လတွင် ရန်ကုန် Malina 

Hotel ၌ ခုခဳအာဵကျဆင်ဵမှု (HIV/AIDS) ေရာဂါကူဵစက်မဖစ်ပွာဵမှု၊ 

ေရာဂါကာကွယ်နိှမ်နင်ဵေရဵနှငဴ် အမျ ို ဵသာဵအဆင်ဴ ခုခဳအာဵကျဆင်ဵမှု 

ေရာဂါတုိက်ဖျက်ေရဵ စီမဳချက်လုပ်ငန်ဵဆုိင်ရာ ေလဴလာဆန်ဵစစ်မှု ေတွ့ရှိ 

ချက်မျာဵ တင်မပ ေဆွဵေနွဵပွဲ ကျင်ဵပခဴဲပါသည်။၆ 
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ပစ်ပယ်ချေ ို ဵနိှမ်ခဳမျောဵအပါအဝင် 

 မမန်မာနုိင်ငဳ၏ အကျဉ်ဵေထာင်အသီဵသီဵတွင် မူဵယစ်ေဆဵဝါဵ 

အမှုမဖင်ဴ ကျခဳေနရေသာ အကျဉ်ဵသာဵဦဵေရမှာ စုစုေပါင်ဵ အကျဉ်ဵသာဵ 

ဦဵေရ၏ ၅၀% ခန့်ရှိပါသည်။  ထုိ္သအမပင် လူမှုအသုိက်အဝန်ဵ၏ ခဲွမခာဵ 

ဆက်ဆဳမှုကုိခဳေနရေသာ LGBT မျာဵ၊ လိင်လပ်ုသာဵလုပ်ငန်ဵ လုပ်ကုိင် 

ေဆာင်ရွက်ေနသူမျာဵလည်ဵ အမျာဵအမပာဵရိှေနပါသည်။ ထုိသူမျာဵသည် 

မပင်ပတွင် ခဲွမခာဵဆက်ဆဳခဳရသလုိ အကျဉ်ဵေထာင်အတွင်ဵတွင်လည်ဵ 

ခဲွမခာဵဆက်ဆဳခဳရသည်ဴအမပင် HIV  ကဴဲသုိ္သေသာ ကူဵစက်ေရာဂါ ခဳစာဵ 

ေနရသူမျာဵအတွက် လုဳေလာက်ေသာ ကျန်ဵမာေရဵဆုိင်ရာ ေစာင်ဴေရှာက် 

မှုမရိှသည်ကုိ မမန်မာနုိင်င ဳ အမျ ို ဵသာဵလူ္သအခွငဴ်အေရဵေကာ်မရှင်၏  

အကျဉ်ဵေထာင်မျာဵသုိ္သ သွာဵေရာက်စစ်ေဆဵ၍ ေတွ့ရိှချက်မျာဵအာဵ 

ထုတ်မပန်သည်ဴ အစီရင်ခဳစာမျာဵတွင် ေဖ္ဝမပထာဵပါသည်။ အကျဉ်ဵ 

ေထာင်မျာဵအတွင်ဵတွင် HI V ,  A I D S ေရာဂါရှိသူမျာဵအတွက် 

ကျန်ဵမာေရဵေစာင်ဴေရှာက်ေပဵမှုနှငဴ် အမခာဵသူမျာဵကုိ ထပ်မဳကူဵစက်ခဳရမှု 

မရိှေအာင် အထူဵကာကွယ်ေပဵသည်ဴ အစီအစဉ်မျာဵကုိ တိကျရှင်ဵလင်ဵ 

စွာ ချမှတ်ရန် လုိအပ်ေနပါသည်။ 

 မမန်မာနုိင်ငဳအေနမဖင်ဴ  ခုခဳအာဵကျဆင်ဵမှု (HIV/AIDS) ေရာဂါ 

အမျ ို ဵသာဵအဆင်ဴ မဟာဗျူဟာစီမဳကိန်ဵ (၂၀၂၁-၂၀၂၅) ေရဵဆဲွမခင်ဵနှင်ဴ 

“ခုခဳအာဵကျဆင်ဵမှုေရာဂါ ကူဵစက်မပန့်ပွာဵမှုမျာဵ (၂၀၃၀) ခုနှစ်တွင် 

အဆဳုဵသတ်ရပ်တန့်ေစေရဵ”၉ စီမဳချက် အေကာင်အထည်ေဖ္ဝရာတွင်  

ကမ္ဘာဴနိုင်ငမဳျာဵမှ HIV,AIDS ေရာဂါ မဖစ်ပွာဵမှုနှငဴ် ကူဵစက်ခဳရမှု 

အလွယ်ကူဆဳုဵမဖစ်ေစေသာ K.P မျာဵအတွက် အထူဵစဉ်ဵစာဵချက်မျာဵ 
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အ ျေဉ်ဵေထာင်ခပုခပင်ေခပာင်ဵလဲေရဵ 

ပါဝင်မခင်ဵမရှိပါ။ ထုိ္သအတူ အကျဉ်ဵသာဵမျာဵ အကျဉ်ဵေထာင်မှ 

လွတ်ေမမာက်သာွဵသည်ဴအခါတွင် မိမိတို္သ၏လူမှုအသုိက်အဝန်ဵသုိ္သ မပန် 

လည်ဝင်ေရာက်ကကပမဲမဖစ်ပပီဵ ၎င်ဵတုိ္သ ကူဵစက်ခဳစာဵလာရေသာ ေရာဂါ 

မျာဵ ထုိအသိက်ုအဝန်ဵသို္သ မပန့်နဳှ္သကူဵစက်ေစနုိင်သည်ဴ အေမခအေန 

အလာဵအလာ မမင်ဴမာဵေစပါသည်။ (HIV/AIDS)ကူဵစက်ခဳစာဵေနရေသာ 

အကျဉ်ဵေထာင်မျာဵအတွင်ဵရိှ K.P မျာဵ၏ အေမခအေနကုိ မမဖစ်မေန 

ထည်ဴသွင်ဵစဉ်ဵစာဵ၍ အကျဉ်ဵေထာင်စနစ်နှငဴ် တရာဵစီရင်ေရဵစနစ်ကို 

မပုမပင်ေမပာင်ဵလဲရမည်မဖစ်ပါသည်။ ▲ 

© Pan Nu, Ma Nwe & Hter Thakhin 2018  
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ပစ်ပယ်ချေ ို ဵနိှမ်ခဳမျောဵအပါအဝင် 

  မမန်မာနုိင်ငဳသည် နှစ်ေပါင်ဵ ၅၀ နီဵပါဵ မှာဵယွင်ဵေသာ 

ဖိနိှပ်အုပ်ချုပ်မှုစနစ်အမျ ို ဵမျ ို ဵေအာက်တွင် မဖတ်သန်ဵခဴဲပပီဵ ၂၀၀၈ ခုနှစ် 

ဖွဲ့စည်ဵပဳုအေမခခဳဥပေဒအရ ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် ပါတီစဳုဒီမုိကေရစီ 

အေထွေထွေရွဵေကာက်ပဲွ ကျင်ဵပ၍ ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် အနုိင်ရအရပ်သာဵ 

အစုိဵရကုိ အာဏာလွှဲေမပာင်ဵေပဵမခင်ဵမဖငဴ် ဒီမိုကေရစီစနစ်ဆီသုိ္သ စတင် 

အသွင်ကူဵေမပာင်ဵေစခဴဲပါသည်။ အသွင်ကူဵေမပာင်ဵဆဲကာလတွင် 

ဒီမိုကေရစီစနစ်နှင်ဴမကုိက်ညီေသာ အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵ၊ စနစ်မျာဵနှင်ဴ 

ဥပေဒမျာဵကုိ မပုမပင်ေမပာင်ဵလဲလျှက်ရိှပါသည်။ ထိုကဴဲသုိ္သ လုပ်ေဆာင်ရာ 

တွင် မှာဵယငွ်ဵေသာ ဖိနှိပ်အုပ်ချုပ်မှုစနစ်အမျ ို ဵမျ ို ဵတွင် ကျငဴ်သဳုဵခဴဲသည်ဴ 

လူ္သအခွင်ဴအေရဵကုိ ေလဵစာဵလုိက်နာမှုမရှိေသာ၊ ချ ို ဵေဖါက်ေသာ 

လုပ်ေဆာင်ချက်မျာဵကုိ အလျင်အမမန် မပုမပင်ေမပာင်ဵလဲမှသာ  လက်ရိှ 

မဖစ်ေပ္ဝေနေသာ အေမခအေနမျာဵကုိ ေမဖရှင်ဵ ေဆာင်ရွက်နုိင်မည် 

မဖစ်ပါသည်။ လူ္သအခွင်ဴအေရဵစဳနှုန်ဵမျာဵနှငဴ် မကုိက်ညီဘ ဲ ချ ို ဵေဖါက်မှုမျာဵ 

ရှိေနေသာ စနစ်မျာဵထဲတွင် အကျဉ်ဵေထာင်စနစ်သည်လည်ဵ တစ်ခု 

အပါအဝင်မဖစ်ပါသည်။ မမန်မာနုိင်ငအဳမျ ို ဵသာဵ လူ္သအခွငဴ်အေရဵေကာ်မရှင် 

၁.၄။  

အစီရင်ခဳစာ 

ချေဉ်ဵ ပ်ေလဴလာပဳု 

၁.၄.၁။ ေနာ ်ခဳနှင်ဴ ရည်ရွယ်ချေ ် 
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အ ျေဉ်ဵေထာင်ခပုခပင်ေခပာင်ဵလဲေရဵ 

သည် အကျဉ်ဵေထာင်မျာဵအတွင်ဵ ဝင်ေရာက်စစ်ေဆဵ၍ လူ္သအခွင်ဴအေရဵ၊ 

အကျဉ်ဵသာဵအခွငဴ်အေရဵ အမပည်ဴအဝ မရရိှသည်မျာဵကုိ သက်ဆုိင်ရာ 

ဝန်ကကီဵဌာနနှငဴ် မပည်ေထာင်စုအဆင်ဴလွှတ်ေတာ်မျာဵတွင် အစီရင်ခဳ 

တင်မပေနေသာ်လည်ဵ အသင်ဵအဖဲွ့ဆုိင်ရာ မပုမပင်ေမပာင်ဵလဲမှု 

(Institutio -nal Reform) တစ်ခု မဖစ်ေမမာက်လာေအာင် ေဆာင်ရွက် 

နုိင်မခင်ဵ မရိှေသဵပါ။  အကျဉ်ဵဦဵစီဵဌာန၏ မိခင်ဝန်ကကီဵဌာနမဖစ်ေသာ 

မပည်ထဲေရဵဝန်ကကီဵဌာနအေနမဖင်ဴ အကျဉ်ဵေထာင်ဥပေဒကုိ ေမပာင်ဵလဲ 

ရန် ကကိုဵပမ်ဵေနချန်ိမဖစ်ပါသည်။ အကျဉ်ဵေထာင်ဥပေဒနှငဴ် လက်စဲွတို္သကုိ 

လူ္သအခွင်ဴအေရဵစဳနှုန်ဵမျာဵ၊ အကျဉ်ဵေထာင်မျာဵနှင်ဴ ပတ်သက်ေသာ 

အမပည်မပည်ဆုိင်ရာ စဳနှုန်ဵမျာဵနှငဴ်အညီ မပုမပင်ေမပာင်ဵလဲနိုင်ရန်အတွက် 

လူ္သအခွင်ဴအေရဵ၊ အကျဉ်ဵေထာင်အတွင်ဵ အကျဉ်ဵသာဵမျာဵ၏အခွငဴ် 

အေရဵအတွက် ေဆာင်ရွက်ေနေသာ အရပ်ဘက်အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵအေန 

မဖင်ဴလည်ဵ သက်ဆုိင်ရာတာဝန်ရှသိူမျာဵကုိ စဉ်ဆက်မမပတ် တုိက်တွန်ဵ 

နှိုဵေဆာ်လျှက် ရိှပါသည်။ 

ယခုအစီရင်ခဳစာသည် လူ္သအဖွဲ့အစည်ဵတွင် ထိခုိက်ခဳစာဵလွယ် 

အုပ်စုမျာဵမဖစ်ေသာ  အကျဉ်ဵေထာင်အတွင်ဵရှိ K.P မျာဵ၏ အေမခအေန 

ကုိ သက်ဆုိင်ရာတာဝန်ရှသူိမျာဵ သိရှသိတိမပုမိပပီဵ အကျဉ်ဵေထာင်စနစ် 

မပုမပင်ေမပာင်ဵလဲေရဵတွင် အထူဵထည်ဴသွင်ဵ စဉ်ဵစာဵနုိင်ရန်နှငဴ် မမန်မာ 

နုိင်င၏ဳ ဒီမိုကေရစီစနစ် အသွင်ကူဵေမပာင်ဵေရဵကာလတွင် လူ္သအခွငဴ် 

အေရဵကုိ ေလဵစာဵလုိက်နာေသာ Institution တစ်ခု ေပ္ဝထွက်လာ 

ေစရန် ရည်ရွယ်ေဆာင်ရွက်မခင်ဵမဖစ်ပါသည်။ ▲ 
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ပစ်ပယ်ချေ ို ဵနိှမ်ခဳမျောဵအပါအဝင် 

 ဤစာတမ်ဵကုိ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နုိဝင်ဘာလနှင်ဴ ဒီဇင်ဘာလ 

အတွင်ဵ မမန်မာနုိင်ငအဳတွင်ဵရှိ K.P မျာဵနှငဴ် သက်ဆိုင်ေသာ 

အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵ၊ အကျဉ်ဵကျခဳခဴဲရဖူဵေသာ K.P မျာဵနှငဴ် ေတွ့ဆဳု ေမဵမမန်ဵ 

၍ အချက်အလက်မျာဵ ရယူစုေဆာင်ဵေသာ အရည်အေသွဵမပ သုေတသန 

ပုဳစဳမဖင်ဴ ေဆာင်ရွက်ထာဵပါသည်။  ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နုိဝင်ဘာလ ၁၁၊ ၁၂ 

ရက်ေန့တုိ္သတွင် နုိင်ငေဳရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီေစာင်ဴေရှာက်ေရဵ 

အသင်ဵ (ေအေအပီပီ) မှ ဦဵေဆာင်၍ K.P မျာဵအတွက် ေဆာင်ရွက် 

ေပဵေနေသာ အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵ၊ နုိင်ငေဳရဵအကျဉ်ဵသာဵေဟာင်ဵမျာဵပါဝင် 

ေသာ အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵနှင်ဴ “အ ျေဉ်ဵေထာင်ခပုခပင်ေခပာင်ဵလဲေရဵတွင် 

K.P မျောဵ၏ အခန်ဵ ဏ္ဍ” ဆုိေသာ ေခါင်ဵစဉ်မဖင်ဴ အလုပ်ရုဳ ေဆွဵေနွဵပဲွ 

(၂) ရက်တာ ေဆာင်ရွက်ခဴဲပပီဵ K.P မျာဵ၏ အကျဉ်ဵေထာင်အတွင်ဵ အေမခ 

အေနမျာဵနှငဴ် အကျဉ်ဵေထာင်စနစ် ေမပာင်ဵလဲရာတွင် K.P မျာဵ အတွက် 

ထည်ဴသွင်ဵစဉ်ဵစာဵရမည်ဴအချက်မျာဵကုိ အုပ်စုဖွဲ့ ေဆွဵေနွဵညိှနှိုင်ဵခဴဲပါ 

သည်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၇) ရက်ေန့ တွင် ေနမပည်ေတာ်ရှ ိ

မန်ဵမမန်မာဟုိတယ်တွင် ေအေအပီပီမှဦဵေဆာင်၍ လွှတ်ေတာ် 

ကုိယ်စာဵလှယ်မျာဵ၊ နုိင်ငေဳရဵအကျဉ်ဵသာဵေဟာင်ဵမျာဵ၊ K.P အဖဲွ့ 

အစည်ဵမျာဵမှ တာဝန်ရှသူိမျာဵပူဵေပါင်ဵ၍ အကျဉ်ဵေထာင်စနစ် မပုမပင် 

ေမပာင်ဵလဲေရဵနှငဴ် အကျဉ်ဵေထာင်အတွင်ဵရှိ K.P မျာဵ၏ အခန်ဵကဏ္ဍ 

ေခါင်ဵစဉ်မဖင်ဴ အလုပ်ရုဳေဆွဵေနွဵပွဲ မပုလုပ်ခဴဲပါသည်။ ထိုေဆွဵေနွဵပဲွမှ 

ရရှလိာေသာ ေဆွဵေနွဵပွဲရလာဒ်မျာဵကုိလည်ဵ ထည်ဴသွင်ဵထာဵပါသည်။  

၁.၄.၂။ သုေတသနနည်ဵနာမျောဵ  
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အ ျေဉ်ဵေထာင်ခပုခပင်ေခပာင်ဵလဲေရဵ 

သုေတသနမပုလုပ်သမူျာဵသည် ရန်ကုန်၊ ပဲခူဵ၊ မန္တေလဵ၊ 

ေတာင်ကကီဵပမို့မျာဵတွင်ရှိေသာ အကျဉ်ဵေထာင်မျာဵမှ မပန်လည် 

လွတ်ေမမာက်လာသည်ဴ လိင်လုပ်သာဵမျာဵ၊ မူဵယစ်ေဆဵဝါဵသဳုဵစဲွသူမျာဵ၊ 

လိင်စိတ်ေမပာင်ဵလဲခဳယူထာဵသူမျာဵနှငဴ် K.P မဟုတ်ေသာ အမခာဵ 

အကျဉ်ဵသာဵမျာဵ၊ အကျဉ်ဵေထာင်ဝန်ထမ်ဵမျာဵနှငဴ် စိတ်ေရာဂါအထူဵကု 

ဆရာဝန်မျာဵ စုစုေပါင်ဵ (၂၃) ဦဵကုိ လူေတွ့ ေမဵမမန်ဵမှုမျာဵ မပုလုပ်ခဴဲပါ 

သည်။  

 ထို္သအမပင် သုေတသီမျာဵသည် အကျဉ်ဵေထာင်မပုမပင်ေမပာင်ဵ 

လဲေရဵအတွက် ေရဵသာဵတင်မပထာဵေသာ အစီရင်ခဳစာ မျာဵ၊ K.P မျာဵနှငဴ် 

ပတ်သက်ေသာအဖဲွ့အစည်ဵမျာဵမှ ထုတ်မပန်ေသာ အစီရင်ခဳစာမျာဵ၊ 

မမန်မာနုိင်ငဳအမျ ို ဵသာဵ လူ္သအခွင်ဴအေရဵေကာ်မရှင်မှ ထုတ်မပန်ေသာ 

အစီရင်ခဳစာမျာဵ၊ မမန်မာနုိင်င ဳ အကျဉ်ဵေထာင်ဥပေဒနှင်ဴလက်စဲွ၊ 

မပည်ဴတန်ဆာနှိပ်ကွပ်ေရဵဥပေဒ၊ မူဵယစ်ေဆဵဝါဵနှငဴ်သက်ဆုိင်ေသာ 

ဥပေဒ၊ ရဲအက်(Myanmar Police Act)၊ USAID, WHO တုိ္သမှ K.P မျာဵနှငဴ် 

ပတ်သက်ေသာ အစီရင်ခဳစာမျာဵ၊ ကျန်ဵမာေရဵဝန်ကကီဵဌာနနှငဴ် မပည်ထဲ 

ေရဵဝန်ကကီဵဌာန (အကျဉ်ဵဦဵစီဵဌာန) တုိ္သမှထုတ်မပန်ေသာ အချက် 

အလက်မျာဵကုိ ေလဴလာခဴဲပါသည်။ ▲ 
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ပစ်ပယ်ချေ ို ဵနိှမ်ခဳမျောဵအပါအဝင် 

 သုေတသနစာတမ်ဵတုိင်ဵတွင် ကန့်သတ်ချက်မျာဵရိှသလို ယခု 

သုေတသနစာတမ်ဵတွင်လည်ဵ ကန့်သတ်ချက်ရှေိနပါသည်။ ယခု 

စာတမ်ဵသည် အချနိ်အကန့်အသတ်ရှမိခင်ဵ၊ ေငွေကကဵအာဵမဖငဴ်လည်ဵ 

အကန့်အသတ်ရှမိခင်ဵ၊  မမန်မာနုိင်ငတွဳင် အချု ပ်ေထာင်၊ အကျဉ်ဵေထာင် 

နှငဴ် အလုပ်စခန်ဵ စုစုေပါင်ဵ (၉၅) ခုရှေိသာ်လည်ဵ တရာဵဝင် သွာဵေရာက် 

ေလဴလာနုိင်ခွင်ဴမရှိမခင်ဵနှငဴ် ထုိအကျဉ်ဵေထာင်နှငဴ် အလုပ်စခန်ဵမျာဵမှ 

လွတ်ေမမာက်လာသူအာဵလဳုဵကုိလည်ဵ ေတွ့ဆဳုေမဵမမန်ဵနုိင်မခင်ဵ မရှိသည်ဴ 

အမပင် အကျဉ်ဵဦဵစီဵဌာနမှလည်ဵ အမျာဵသိရိှရန် တရာဵဝင်ထုတ်မပန် 

ထာဵေသာ သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵ နည်ဵပါဵမခင်ဵစသည်ဴ အကန့် 

အသတ်မျာဵေကကာင်ဴ  ယခုစာတမ်ဵသည် အကျဉ်ဵေထာင်အာဵလုဳဵနှင်ဴ 

အလုပ်စခန်ဵအာဵလဳုဵ၏ အေမခအေနအတိအကျကုိ ေဖ္ဝမပနုိင်မှု 

အာဵနည်ဵပါသည်။ အကျဉ်ဵသာဵမျာဵစွာထဳမှ အချက်အလက်မျာဵ၊ 

မှတ်တမ်ဵမျာဵ စုေဆာင်ဵ၍ သုေတသနမပုမှုမှတစ်ဆင်ဴ ပုိမို မပည်ဴစဳုေသာ 

အစီရင်ခဳစာတစ်ေစာင် ထွက်ေပ္ဝလာေစရန် ေနာက်ဆက်တဲွ သုေတသန 

လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵ ဆက်လက်လုပ်ေဆာင်ရန် လုိအပ်ေနပါေသဵသည်။ 

သုိ္သေသာ်လည်ဵ ယခုေတွ့ရှိ ချက်မျာဵသည် မမန်မာနုိင်ငအဳတွင်ဵရိှ 

အကျဉ်ဵေထာင်မျာဵအထဲတွင် အဓိကကျေသာ အင်ဵစိန်ဗဟုိအကျဉ်ဵ 

ေထာင်၊ မန္တေလဵဗဟုိအကျဉ်ဵေထာင်၊ မိတ္လီလာအကျဉ်ဵေထာင်၊ 

ေတာင်ေလဵလဳုဵ အကျဉ်ဵေထာင်၊ လိွုင်ေကာ်အကျဉ်ဵေထာင်နှင်ဴ မန္တေလဵ

(ထုဳဵဘုိ) ရဲဘက်စခန်ဵတုိ္သ၏အေမခအေနမျာဵ ပါဝင်သလို ပဲခူဵအကျဉ်ဵ 

၁.၄.၃ သုေတသန၏  န့်သတ်ချေ ်မျောဵ 
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အ ျေဉ်ဵေထာင်ခပုခပင်ေခပာင်ဵလဲေရဵ 

ေထာင်ကဴဲသုိ္သေသာ အချုပ်အကျဉ်ဵေထာင်တစ်ခု၏ ေထာင်အတွင်ဵ 

အေမခအေနမျာဵလည်ဵ ပါဝင်ေသာေကကာင်ဴ အကျဉ်ဵေထာင်အာဵလုဳဵတွင် 

K.P မျာဵ၏ ေထာင်တွင်ဵမဖတ်သန်ဵေနထိုင်ရသည်ဴ အေမခအေနကုိ  

အနီဵစပ်ဆဳုဵ တင်မပနုိင်ပပီဵ တိကျခုိင်မာေသာ သတင်ဵအချက်မျာဵအမဖစ် 

ေဖ္ဝမပနုိင်ေအာင် အမခာဵစာရွက်စာတမ်ဵ အချက်အလက်မျာဵနှငဴ် 

အာဵမဖည်ဴထာဵေသာေကကာင်ဴ အကျဉ်ဵေထာင်စနစ် မပုမပင်ေမပာင်ဵလဲေရဵ 

လုပ်ငန်ဵစဉ်တွင် ထည်ဴသွင်ဵစဉ်ဵစာဵနုိင်ရန် ခုိင်မာသည်ဴ အချက်အလက် 

မျာဵအမဖစ် အသဳုဵ မပုနုိင်မည်မဖစ်ပါသည်။ ▲ 

 

 

 

 

 

 နိဒါန်ဵအခန်ဵေနာက်တွင် ေဖ္ဝမပမည်ဴ အခန်ဵ(၂) သည် အကျဉ်ဵ 

ေထာင်စနစ်နှငဴ် တုိက်ရုိက်သက်ဆုိင်မှု မရိှေသာ်လည်ဵ ယခုအစီရင်ခဳစာ 

၏ အဓိကဦဵတည်အပ်ုစုမဖစ်ေသာ  K.P မျာဵ၏ အကျဉ်ဵမကျမီကာလ 

တွင် ကကုဳေတွ့ခဴဲရေသာ လူမှုေရဵ၊ စီဵပွာဵေရဵ အေမခအေနမျာဵနှငဴ် 

တရာဵဥပေဒစုိဵမုိဵေရဵကုိ ေဆာင်ရွက်ေနေသာ အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵ၏ 

၎င်ဵတုိ္သအေပ္ဝ သက်ေရာက်ေနမှုမျာဵအပါအဝင် မမန်မာနုိင်ငဳရှိ အကျဉ်ဵ 

ေထာင်မျာဵနှငဴ် အလုပ်စခန်ဵမျာဵအေပ္ဝ သူတုိ္သ၏ ရှုမမင်ပဳုမျာဵကုိ တင်မပ 

ထာဵပါသည်။ 

၁.၄.၄။ အစီရင်ခဳစာ ေရဵသာဵတင်ခပပဳု 
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ပစ်ပယ်ချေ ို ဵနိှမ်ခဳမျောဵအပါအဝင် 

 အခန်ဵ (၃) သည် K.P မျာဵ အဖမ်ဵခဳရပပီဵေနာက် အကျဉ်ဵ 

ေထာင်အတွင်ဵ ေနထုိင်ရေသာအေတွ့အကကုဳမျာဵကုိ တင်မပေရဵသာဵ 

ထာဵပါသည်။ 

 အခန်ဵ (၄) တွင် အကျဉ်ဵေထာင်မှ မပန်လည်လွတ်ေမမာက်ပပီဵ 

ေနာက်ပိုင်ဵ မပင်ပလူ္သအဖွဲ့အစည်ဵတွင် ရင်ဆုိင်ေတွ့ကကုဳရသည်ဴ အေမခ 

အေနမျာဵ၊ ဘဝရပ်တည်မှု အေမခအေနမျာဵအေပ္ဝ အကျဉ်ဵေထာင်၏ 

အကျ ို ဵဆက် သက်ေရာက်မှုမျာဵအေကကာင်ဵ ေဖ္ဝမပထာဵပါသည်။ 

 အခန်ဵ (၅) နိဂုဳဵချုပ်အခန်ဵတွင် K .P  မျာဵအေပ္ဝ 

တုိက်ရိုက်အကျ ို ဵသက်ေရာက်ေနသည်ဴ မပဋ္ဌာန်ဵထာဵေသာ ဥပေဒမျာဵကုိ  

ေလဴလာထာဵပပီဵ ေနာက်ဆဳုဵအခန်ဵတွင် အကျဉ်ဵေထာင်စနစ် ေမပာင်ဵလဲ 

ရာတွင် K.P မျာဵအတွက် ထည်ဴသွင်ဵစဉ်ဵစာဵေပဵရမည်ဴ အဓိကအချက် 

မျာဵကုိ သဳုဵသပ်တင်မပထာဵပါသည်။ ▲ 
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အ ျေဉ်ဵေထာင်ခပုခပင်ေခပာင်ဵလဲေရဵ 

K.P  မျောဵ၏ ဘဝအေခခအေနနှငဴ် 

အခန်ဵ၂။  

© Myo 2018 | PhotoVoice  
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ပစ်ပယ်ချေ ို ဵနိှမ်ခဳမျောဵအပါအဝင် 

  

 လိင်ပုိင်ဵဆုိင်ရာ ေဖျာ်ေမဖေရဵလုပ်ငန်ဵသည် ကမ္ဘာေပ္ဝ တွင် 

ေရှဵယခင်ကတည်ဵကရိှခဴဲပပီဵ ယခုအချန်ိအထိ ပေပျာက်သွာဵမခင်ဵ မရိှ 

ေသဵေသာ လုပ်ငန်ဵတစ်ခုမဖစ်ပါသည်။၁၀ နုိင်ငအဳချ ို ့တွင် ဥပေဒအရ 

ခွငဴ်မပုချက်ေပဵထာဵေသာ လုပ်ငန်ဵမဖစ်ပပီဵ နုိင်ငတဳကာခရီဵသွာဵမျာဵကုိ 

ဆဲွေဆာင်စရာလုပ်ငန်ဵတစ်ခုအမဖစ် ရှိေနပါသည်။ လိင်လပ်ုသာဵမျာဵ 

ဖမ်ဵဆီဵခဳရသည်ဴအချနိ်တွင် ဘဝတစ်ခုလဳုဵ ထိခုိက်နစ်နာမှုမရှိေစရန် 

ဥပေဒအရ စနစ်တကျ မပန်လည်မပုစုပျ ို ဵေထာင်မခင်ဵနှငဴ် ကျန်ဵမာေရဵ 

ဆုိင်ရာေစာင်ဴေရှာက်မှုမျာဵကုိ စနစ်တကျ မပုလုပ်ေပဵသည်ဴအမပင် အမခာဵ 

အသက်ေမွဵဝမ်ဵေကျာင်ဵအလုပ်မျာဵ သင်ကကာဵေပဵမခင်ဵမျာဵ ရှိေနပါ 

သည်။၁၁ 

 လိင်လုပ်သာဵလုပ်ငန်ဵမှာ ယခုအချန်ိအထိ မမန်မာနုိင်ငဳတွင် 

ေနရာအနဳှ္သ ေတွ့မမင်ေနရေသာ လုပ်ငန်ဵတစ်ခုအမဖစ် ရှိေနပါသည်။ 

ဘာသာေရဵ၊ ယဉ်ေကျဵမှု၊ အယူအဆမျာဵအေပ္ဝတွင် အေမခခဳ၍ 

လိင်လုပ်သာဵလုပ်ငန်ဵကုိ ပုိမိုေကာင်ဵမွန်ေအာင် ေဆာင်ရွက်ရမည်ဴအစာဵ 

၂.၁.၁။ လိင်လုပ်သာဵမျောဵ 

၂.၁။  

ဘဝရပ်တည်မှု 

အေခခအေန 
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အ ျေဉ်ဵေထာင်ခပုခပင်ေခပာင်ဵလဲေရဵ 

ဥပေဒမျာဵမပဋ္ဌာန်ဵ၍ မပည်ဴတန်ဆာနိှပ်ကွပ်ေရဵကုိ ေဆာင်ရွက်ခဴဲေသာ် 

လည်ဵ ပေပျာက်ကင်ဵစင်သာွဵမခင်ဵ မရိှပါ။  UNAIDS ၏ အချက် 

အလက်မျာဵအရ မမန်မာနုိင်ငတွဳင် လိင်လုပ်သာဵဦဵေရ ၆၆၀၀၀ ခန့် 

ရှိေနပါသည်။၁၂  

 ဆင်ဵရဲမွဲေတမခင်ဵသည် လိင်လုပ်သာဵလုပ်ငန်ဵကုိ အမျ ို ဵသမီဵ 

မျာဵ လုပ်ကုိင်ေဆာင်ရွက်ရန် အဓိကတွန်ဵအာဵေပဵေသာ အေမခအေန 

တစ်ခုမဖစ်ပပီဵ ဒုတိယအေမခအေနမှာ ပညာတတ်ေမမာက်မှု အာဵနည်ဵ 

မခင်ဵမဖစ်ပါသည်။ လိင်လုပ်သာဵအမျ ို ဵသမီဵမျာဵ၏ ဝင်ေငွသည် သူတို္သ 

မိသာဵစုမျာဵ၏ ထမင်ဵအိုဵ ကကီဵမဖစ်ေနသည်ကုိ ေတွ့မမင်ေနရပါသည်။  

လိင်လုပ်သာဵလုပ်ငန်ဵ လုပ်ကုိင်ေဆာင်ရွက်ေနသူအမျာဵစုသည် 

အိမ်ေထာင်ကျဖူဵသူမျာဵမဖစ်ပပီဵ ေယာက်ျာဵကွယ်လွန်မခင်ဵ၊ ကျန်ဵမာေရဵ 

မေကာင်ဵမခင်ဵနှငဴ် အလုပ်မလုပ်နိုင်မခင်ဵတုိ္သေကကာင်ဴ မိသာဵစုအတွက် 

ဝင်ေငွရှာေဖွရင်ဵ လိင်လုပ်သာဵမဖစ်သာွဵသည်ကုိ အမျာဵအာဵမဖငဴ် 

ေတွ့ရိှရပါသည်။ လက်ရှမိမန်မာနုိင်င၏ဳ အေမခအေနသည် ပညာတတ် 

ေမမာက်မှုမရိှမခင်ဵနှငဴ် ေငွေကကဵအရင်ဵအနီှဵတုိ္သ မရိှပါက လူတစ်ဦဵအတွက် 

သငဴတ်င်ဴေသာဝင်ေငွနှငဴ် အလုပ်အကုိင် ရရိှရန်ခက်ခဲပါသည်။  

 ရဲတပ်ဖဲွ့ဝင်မျာဵသည် လိင်လုပ်သာဵလုပ်ငန်ဵ လုပ်ကုိင်ေန 

သူမျာဵအာဵ ATM ေငွထုတ်စက်ကဴဲသုိ္သ သေဘာထာဵမခင်ဵနှင်ဴ အချန်ိမေရွဵ၊ 

ေနရာမေရွဵ ဖမ်ဵဆီဵနုိင်ေသာ လူမျာဵအမဖစ် သတ်မှတ်ထာဵမခင်ဵေကကာင်ဴ 

ရဲဆုိသည်ဴအသဳကကာဵရဳုမဖင်ဴ ရွဳေကကာက်ေနပပီဵ လဳုဵဝမဆက်ဆဳချင် 

ေကကာင်ဵကုိ ေတွ့မမင်ရပါသည်။  
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ပစ်ပယ်ချေ ို ဵနိှမ်ခဳမျောဵအပါအဝင် 

ဒီအလုပ်ကုိ မိသာဵစုစီဵပွာဵေရဵ အခက်အခဲေကကာင်ဴ လုပ်မဖစ် 

တယ်။ မိသာဵစုထဲမှာ ကုိယ်တ စ်ေယာက်တည်ဵ ဝင်ေငွရိှ 

တယ်။ အမခာဵအလုပ်ကုိလပ်ုဖို္သ ကကိုဵစာဵေပမဴဲ မိသာဵစုဦဵေရနဲ့ 

ဝင်ေငွမမျှတဴဲအတွက် ဒီအလုပ်ကုိပဲ ဆက်လုပ်မဖစ်တယ်။  

(၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် ပုဒ်မ ၃(က) မဖင်ဴ ပဲခူဵေထာင်တွင် 

ေထာင်ဒဏ် ၁ နှစ်ကျခဴဲသည်ဴ အသက် ၃၇ နှစ် အရွယ် 

အမျ ို ဵသမီဵ) 

ေယာက်ျာဵက အလုပ်ထဲမှာ ခုိက်မိလာပပီဵ အလုပ်မလုပ် 

နုိင်ေတာဴတဲဴအချန်ိမှာ ကုိယ်က အဝတ်လိက်ုေလျှာ်တယ်။ 

စာဵဝတ်ေနေရဵအတွက် သိပ်အဆင်မေမပေတာဴ အဝတ် 

ေလျှာ်တဴဲအိမ်ကုိ ေမပာမပမိတယ်။ အဲဒီအိမ်က ေခါင်ဵအိမ် 

မဖစ်ေနတာကုိ ကုိယ်ကလည်ဵ မသိဘူဵ ။ ေနာက်ေတာဴ အဲဒီအိမ် 

အဆက်အသွယ်နဲ့ပဲ လုပ်မဖစ်သွာဵတယ်။  

(၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် ပုဒ်မ ၃(က) စဲွချက်တင်ခဳရပပီဵ အုိဵဘိ ု

ေထာင်တွင် အချုပ်မဖငဴ် ၈ လ ေနထုိင်ခဴဲရသည်ဴ အသက် ၃၂ 

နှစ်အရွယ် အမျ ို ဵသမီဵ) 
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အ ျေဉ်ဵေထာင်ခပုခပင်ေခပာင်ဵလဲေရဵ 

 မမန်မာနုိင်ငဳ၏ ဘာသာေရဵ၊ ယဉ်ေကျဵမှုဓေလဴစရုိက် မျာဵအရ 

လိင်စိတ်ေမပာင်ဵလဲခဳယူမှုကုိ လက်ခဳအသိအမှတ် မပုမှု အာဵနည်ဵသလုိ 

ဥပေဒအရလည်ဵ ခွငဴ်မပုထာဵမခင်ဵမရိှသည်ကုိ ေတွ့ရိှရပါသည်။ မိသာဵစု 

မျာဵအတွင်ဵတွင် လိင်စိတ် ေမပာင်ဵလဲခဳယူမှုကုိ အမပင်ဵအထန် 

တာဵမမစ်သလို ပတ်ဝန်ဵကျင်မှလည်ဵ နိှမ်ချဆက်ဆဳမှုမျာဵ ရိှေနပါသည်။ 

မမန်မာဴရုပ်ရှငနှ်ငဴ် မီဒီယာမျာဵတွင်လည်ဵ ေလှာင်ေမပာင်သေရာ်သည်ဴ 

မပကွက်မျာဵ မပသမှုမျာဵ ရိှေနပါသည်။ စာသင်ေကျာင်ဵမျာဵတွင် ဆရာ/ 

ဆရာမမျာဵ၏ ခဲွမခာဵဆက်ဆဳမှုမျာဵရိှေနသလုိ၊ ေကျာင်ဵသူ/ 

ေကျာင်ဵသာဵအချင်ဵချင်ဵတွင် ေနာက်ေမပာင်စရာလူတစ်ေယာက်ကဴဲသုိ္သ 

သေဘာထာဵေသာေကကာင်ဴ ပညာေရဵကုိ ေရရှည်တက်ေရာက်သငက်ကာဵ 

ရန် စိတ်ပါဝင်စာဵမခင်ဵမရိှဘဲ ပညာတစ်ပုိင်ဵတစ်စနှငဴ် မဖစ်ခဴဲရပပီဵ ပညာ 

တတ်အာဵနည်ဵေသာ လူ္သအဝန်ဵအဝုိင်ဵတစ်ခုမဖစ်ေနပါသည်။  

 အလုပ်အကုိင် အခွငဴ်အလမ်ဵတွင်လည်ဵ မျာဵေသာအာဵ မဖင်ဴ 

အလှမပင်မခင်ဵ၊ မိတ်ကပ်လိမ်ဵမခင်ဵ၊ အဝတ်အစာဵဒီဇိုင်ဵ  ဖန်တီဵမခင်ဵနှငဴ် 

နတ်ကေတာ်စေသာ အလုပ်မျာဵမဖင်ဴသာ ေဘာင်ခတ်ခဳထာဵရသည်ကုိ 

ေတွ့ရိှရပါသည်။ အမခာဵစီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵ ရှင်မျာဵအေနမဖင်ဴ သူတုိ္သ၏ 

လုပ်ငန်ဵမျာဵတွင် လိင်စိတ်ေမပာင်ဵလဲခယူဳထာဵသူမျာဵကုိ အသဳုဵမပုရန် 

ဝန်ေလဵသည်ကုိ ေတွ့ရှိရပါ သည်။ 

၂.၁.၂။ လိင်စိတ်ေခပာင်ဵလဲခဳယူသမူျောဵ 
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LGBT တစ်ေယာက်အေနမဖင်ဴ အချနိ်မေရွဵ အမှုဆင် အဖမ်ဵခဳရ 

နုိင်သည်ဟု အပမဲတမ်ဵ ေတွဵမှတ်ထာဵသည်ကုိလည်ဵ ေတွ့ရိှရပပီဵ 

ရဲဆုိသည်မှာ သူတုိ္သအတွက် အလွန်ေကကာက်စရာေကာင်ဵေသာသူမျာဵ 

အမဖစ် သတ်မှတ်ထာဵကကပါသည်။ အကျဉ်ဵေထာင်ဆုိတာ သူတုိ္သနှင်ဴ 

မသက်ဆုိင်ေသာ ေနရာတစ်ခုအမဖစ် ခဳယူထာဵပါသည်။ သုိ္သေသာ်လည်ဵ 

ရဲအက်ဥပေဒမဖစ်ေသာ ပုဒ်မ ၃၀(ဃ) နှငဴ် ပုဒ်မ ၃၅ ၏ ပုဒ်မခဲွ 

အာဵလဳုဵသည် သူတုိ္သကုိ အလွယ်တကူ ဖမ်ဵဆီဵေထာင်ချနိုင်ေသာ ဥပေဒ 

မျာဵမဖစ်ေနပါသည်။ အေကကာင်ဵအမျ ို ဵမျ ို ဵမဖင်ဴ အကျဉ်ဵေထာင်ထဲ 

ေရာက်ရှသွိာဵပါက သူတုိ္သ အေမခအေနမှာ အလွန်စိုဵရိမ်စရာေကာင်ဵသည် 

ဟုလည်ဵ ထင်မမင်ထာဵသူမျာဵ မဖစ်ပါသည်။ ▲ 

ကျွေန်ေတာ်တုိ္သ MSM အမျာဵစုက ဟုတ်သည်မဖစ်ေစ၊ မဟုတ် 

သည်မဖစ်ေစ ကွန်ဒဳုဵကေတာဴ အိတ်ထဲမှာ ေဆာင် ထာဵတတ် 

ကကတယ်။ အဲဒါကုိေတွ့ရင်ပဲ အမှုက ကကီဵေနပပီ။ အင်ေဖာ်မာ 

ေတွကလည်ဵ သူတုိ္သ ပိုက်ဆဳလုိေနရင် အိတ်ေတွလိက်ုစစ်ပပီဵ 

နင်တုိ္သ ပုိက်ဆဳေပဵရင်ေပဵ၊ မေပဵရင် စခန်ဵေခ္ဝသွာဵမယ်ဆိုပပီဵ 

ပိုက်ဆဳေတာင်ဵတာေတွလည်ဵ ရိှတယ်။ ေမှာင်ရိပ်ခုိမှုမဖစ်မှာ 

စုိဵလို္သ မီဵတုိင်တည်ဴတည်ဴေအာက်မှာ ကာဵရပ်ငှာဵတာေတာင် 

ဖမ်ဵသွာဵတာမျ ို ဵေတွလည်ဵ ရိှတယ်။  

(၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် ၃၀ (ဃ) မဖင်ဴ အင်ဵစိန်ေထာင်တွင် 

ေထာင်ဒဏ် ၃ လ ကျခဴဲသည်ဴ အသက် ၂၇ နှစ်အရွယ် လိင်စိတ် 

ေမပာင်ဵလဲခဳယူထာဵသူ) 
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အ ျေဉ်ဵေထာင်ခပုခပင်ေခပာင်ဵလဲေရဵ 

 မမန်မာနုိင်ငဳတွင် မူဵယစ်ေဆဵဝါဵနှင်ဴပတ်သက်ေသာ လက်ရှ ိ

အေမခအေနမှာ အမျ ို ဵသာဵအဆင်ဴ အန္တရာယ်တစ်ရပ်အမဖစ် တည်ရှေိနပပီဵ 

လူငယ်မျာဵအကကာဵတွင် မူဵယစ်ေဆဵဝါဵ သဳုဵစဲွမှုမှာ အလွန်မမငဴ်တက် 

လာသည်ကုိ ေတွ့မမင်ေနရပါသည်။ လူငယ်မျာဵ မူဵယစ်ေဆဵဝါဵသုဳဵ စဲွမှု 

မျာဵမပာဵလာရမခင်ဵမှာ တရာဵဥပေဒစုိဵမုိဵမှု အာဵနည်ဵမခင်ဵနှငဴ် အဂတိ 

လိုက်စာဵမှု မျာဵမပာဵလာမခင်ဵတုိ္သသည် အေရဵပါေသာအချက်မဖစ်ပပီဵ 

အလုပ်အကုိင်အခွင်ဴအလမ်ဵ ရှာဵပါဵမှုနှငဴ် လူငယ်မျာဵ စိတ်ဝင်စာဵမည်ဴ 

အမခာဵအစီအစဉ်မျာဵ လုပ်ေဆာင်ေပဵနုိင်မှု မရိှမခင်ဵသည်လည်ဵ 

အေမခအေနတစ်ရပ်အမဖစ် ပါဝင်ေန ပါသည်။ 

 မူဵယစ်ေဆဵဝါဵသဳုဵစဲွမှု မမင်ဴတက်လာသည်ဴအတွက် အမခာဵ 

တစ်ဖက်တွင် HIV ေရာဂါပိုဵကူဵစက်မှု ပုိမုိလာမခင်ဵ၊ တည်ဆဲဥပေဒ 

မျာဵအရ ဖမ်ဵဆီဵအေရဵယူမှုမျာဵ မျာဵမပာဵလာမခင်ဵတုိ္သေကကာင်ဴ အကျဉ်ဵ 

ေထာင်မျာဵတွင် လူဦဵေရမျာဵ မပည်ဴကျပ်မှုမဖစ်လာပပီဵ လူ္သအသိက်ု 

အဝန်ဵအတွက် ဆုိဵကျ ို ဵမျာဵ ပုိမိုမျာဵမပာဵလာပါသည်။ ထို္သအမပင် 

မူဵယစ်ေဆဵဝါဵသဳုဵစဲွလိုမှုေကကာင်ဴ ေငွေကကဵအခက်အခဲမဖစ်ေပ္ဝလာပါက 

ဥပေဒမဴဲလုပ်ကုိင်မှုမျာဵပါ လုပ်ကုိင်ေဆာင်ရွက်လာမခင်ဵသည် တရာဵ 

ဥပေဒစုိဵမုိဵမှုအတွက် စိန်ေခ္ဝမှုတစ်ရပ် မဖစ်ေပ္ဝလာပါသည်။ ထို္သအမပင် 

လူပတ်ဝန်ဵကျင် အသုိက် အဝန်ဵမှလည်ဵ သူတုိ္သကုိ မယဳုကကည်ရသူမျာဵဟု 

သတ်မှတ်ထာဵ လာကကပပီဵ ဖယ်ကကဉ်မှုမျာဵ မပုလုပ်ထာဵကကပါသည်။ 

၂.၁.၃။ မူဵယစ်ေဆဵဝါဵသဳုဵစွဲသူမျောဵ 
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ပစ်ပယ်ချေ ို ဵနိှမ်ခဳမျောဵအပါအဝင် 

 “နုိင်ငေဳတာ်သမ္မတ ဦဵဝင်ဵမမင်ဴ၏ ၂၀၁၈ ခုနှစ် မတ်လ (၃၀) 

ရက်ေန့ မပည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်တွင် မပုလုပ်ခဴဲေသာ ကျမ်ဵသစ္စာ 

ကျနိ်ဆုိပဲွတွင် မူဵယစ်ေဆဵဝါဵနှင်ဴပတ်သက်၍ ပုိမို နိှမ်နင်ဵရမည်မဖစ် 

ေကကာင်ဵ ေမပာဆုိသွာဵပါသည်”၁၃ ထုိေနာက်ပိုင်ဵတွင် မူဵယစ်ေဆဵဝါဵ 

အထူဵသတင်ဵေပဵတုိင်ကကာဵေရဵဌာနကုိ ဖွင်ဴလစှ်ခဴဲပပီဵ သမ္မတရဳုဵ၏ 

တုိက်ရိုက်ကွပ်ကဲမှုေအာက်တွင် မူဵယစ်ေဆဵဝါဵ တာဵဆီဵနိှမ်နှင်ဵေရဵ 

အထူဵအဖဲွ့ကုိ ဖဲွ့စည်ဵခဴဲပါသည်။ 

မူဵယစ်ေဆဵစဲွေနသူမျာဵအတွက် ေဆဵမဖတ်ရန် မက်သဒဳုဵ 

ေပဵသည်ဴ စင်တာမျာဵတွင် ေဆဵဝါဵ ထုတ်ယူနုိင်ေသာ်လည်ဵ ထိုကဴဲသုိ္သ 

အထူဵသတင်ဵေပဵတုိင်ကကာဵေရဵဌာန ဖွငဴ်လှစ်ပပီဵ ေနာက်ပုိင်ဵတွင် 

“နယ်ေမမခဳရဲမျာဵအေနမဖင်ဴ  မက်သဒဳုဵစင်တာမျာဵတွင် ေဆဵလာေရာက် 

ထုတ်ယူသူမျာဵကုိ စစ်ေဆဵေမဵမမန်ဵ ဖမ်ဵဆီဵမခင်ဵမျာဵရိှေနပပီဵ အဖမ်ဵခဳရ 

သည်ဴ အချန်ိတွင်လည်ဵ မည်သည်ဴဥပေဒကာကွယ်မှု၊ အာမခဳမှုမျှ 

မရရိှကကေပ။”၁၄ သူတုိ္သ၏လုဳခခုဳေရဵအတွက် ထုိေနရာမျာဵသည် အာမခဳ 

ချက်မရိှဟု စိတ်ထဲတွင် ထင်မမင်ယူဆေသာေကကာင်ဴ သွာဵေရာက် 

ထုတ်ယူရန်နှငဴ် မမန်မာနုိင်ငဳ မူဵယစ်ေဆဵဝါဵသဳုဵစဲွသူမျာဵအကကာဵ 

ကူဵစက်ေရာဂါပုိဵနှငဴ် ပတ်သက်၍ ဝန်ေဆာင်မှုေပဵေနေသာ အဖဲွ့အစည်ဵ 

မျာဵသုိ္သ ဝန်ေဆာင်မှုလာေရာက်ယူရန် လက်တွန့်လာသည်ကုိ ေတွ့ရှိရပါ 

သည်။ မက်သဒုဳဵမှာ ေဆဵစဲွမခင်ဵကုိ ကုသေပဵေနစဉ် ေသာက်သဳုဵရေသာ 

ေဆဵမဖစ်မခင်ဵေကကာင်ဴ မက်သဒဳုဵ ပဳုမှန်မေသာက်ရပါက အမခာဵေသာ 

ကျန်ဵမာေရဵဆုိင်ရာ ဆုိဵကျ ို ဵမျာဵကုိ ခဳစာဵရနုိင်ပါသည်။ ရဲစခန်ဵ၊ 

အချုပ်ေထာင်နှငဴ် အကျဉ်ဵေထာင်မျာဵတွင် မက်သဒဳုဵစင်တာမျာဵ မရိှ 

ေသာေကကာင်ဴ မက်သဒုဳဵေသာက်၍ ေဆဵမဖတ်ရန် ကကိုဵစာဵေနေသာ 
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အ ျေဉ်ဵေထာင်ခပုခပင်ေခပာင်ဵလဲေရဵ 

သူမျာဵအဖုိ္သ ထုိေနရာမျာဵသည် ၎င်ဵတုိ္သအတွက် အလွန်ဒုက္ခေရာက်ေစ 

သည်ဴ ေနရာဟု သတ်မှတ် ထာဵကကပပီဵ ရဲမျာဵသည် သူတို္သကုိ အချန်ိမေရွဵ 

ထိုေနရာသုိ္သ ပုိ္သေဆာင်နုိင်သူမျာဵအမဖစ် ရှုမမင်ေနကကသည်ကုိ ေတွ့ရိှ 

ရပါသည်။ ▲ 

ရဲစခန်ဵမှာ ၅ ရက်ေလာက် ေတာ်ေတာ်ဒုက္ခ ေရာက်တယ်။ 

ေထာင်ထဲမှာ ေတာ်ေသဵတယ်။ မက်သဒုဳဵေသာက်ေနတဴဲ လူ 

အချုပ်ထဲမှာ မေသာက်ရေတာဴ ယဉ်ဵအရမ်ဵကုိက်တာကုိ 

ေတာ်ေတာ်ေလဵ ခဳရတယ်။ ေရေသာက်လည်ဵ အန်တယ်။ 

ေရမရိှရင ် ေလအန်တယ်။ အစာအိမ် လည်ဵ ေရာင်ေနတယ်။ 

ပိုက်ဆဳ ၆ ေသာင်ဵ ေလာက်ပါတာေတာင် ၃ ရက်ေလာက်ေနမှ 

ဆရာဝန်ေခ္ဝေပဵတယ်။  

(၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် ပုဒ်မ ၁၅၊ ၁၆ မဖင်ဴ အင်ဵစိန် ေထာင်တွင် 

ေထာင်ဒဏ် ၅ နှစ် ကျခဴဲသည်ဴ အသက် ၄၅ နှစ်အရွယ် 

မူဵယစ်ေဆဵမဖတ်ေနသူ) 
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ပစ်ပယ်ချေ ို ဵနိှမ်ခဳမျောဵအပါအဝင် 

အခန်ဵ၃။  

အ ျေဉ်ဵေထာင်အတွင်ဵ 

ေတွ့က ုဳရသညဴ် အေခခအေန 

© EMK, | PhotoVoice  
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အ ျေဉ်ဵေထာင်ခပုခပင်ေခပာင်ဵလဲေရဵ 

 

  

  လက်ရှ ိ မမန်မာနုိင်င၏ဳ အကျဉ်ဵေထာင်မျာဵကုိ အုပ်ချုပ်မှု 

စနစ်သည် ၁၈၉၄ ခုနှစ် အကျဉ်ဵေထာင်ဥပေဒ သုိ္သမဟုတ် ၁၈၉၄ ခုနှစ် 

အိန္ဒိယဥပေဒ၁၅ ဟု သိကကေသာ အဂေလိပ်ကုိလုိနီေခတ်က မပဋ္ဌာန်ဵခဴဲသညဴ် 

အကျဉ်ဵေထာင်ဥပေဒကုိ ဆက်လက်ကျငဴ်သဳုဵေန ဆဲပင်မဖစ်သည်။ 

ထိုဥပေဒအမပင် အကျဉ်ဵေထာင်လက်စဲွဟု ေခ္ဝဆုိေသာ Jail Manual  

မဖင်ဴ အကျဉ်ဵေထာင်ဆုိင်ရာ လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵအေသဵစိတ်ကုိ မပဋ္ဌာန်ဵ 

ထာဵပပီဵ ၁၉၅၀ ခုနှစ်တွင် တစ်ကကိမ် မပန်လည်မပင်ဆင်၍ ထုိလက်စဲွ 

မပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵအတုိင်ဵ ေဆာင်ရွက်ေနသည်ကုိ ေတွ့ရှိရပါသည်။၁၆ 

အကျဉ်ဵေထာင်ဥပေဒနှငဴ် အကျဉ်ဵေထာင်လက်စဲွအရ အကျဉ်ဵေထာင် 

ထဲတွင် တာဝန်ထမ်ဵေဆာင်ရန် အကျဉ်ဵသာဵမျာဵကုိ တာဝန်ေပဵအပ် 

ထာဵသည်ကုိ ေတွ့ရပါသည်။၁၇ ထုိသူတုိ္သကုိ အကျဉ်ဵသာဵအရာရှိဟု 

အကျဉ်ဵေထာင်လက်စွဲတွင် သတ်မှတ်ထာဵပပီဵ  အကျဉ်ဵေထာင်လက်စဲွ 

၏ အခန်ဵ (၆) ပုဒ်မ ၂၇၅ မှ ၂၉၇ အထိ အကျဉ်ဵသာဵအရာရိှတစ်ဦဵ၏ 

ရပုိင်ခွငဴ်မျာဵ၊ ထမ်ဵေဆာင်ရမည်ဴ တာဝန်မျာဵနှငဴ် အကျဉ်ဵသာဵအရာရှိ 

ခန့်အပ်ရန်အတွက် လုိအပ်သည်ဴအရည်အချင်ဵမျာဵကုိ တိကျစွာ ေဖ္ဝမပ 

ထာဵသည်ကုိ ေတွ့ရပါသည်။၁၈ ယခု မမန်မာနုိင်င၏ဳ အကျဉ်ဵေထာင် 

၃.၁။ 

အ ျေဉ်ဵသာဵအခွင်ဴ

အေရဵရရိှမှုနှင်ဴ 

ဆ ်ဆဳခဳရမှုအေခခ

အေန 
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ပစ်ပယ်ချေ ို ဵနိှမ်ခဳမျောဵအပါအဝင် 

မျာဵတွင် အကျဉ်ဵသာဵအရာရိှမျာဵခန့်အပ်ပပီဵ အုပ်ချုပ်ေစခုိင်ဵမှု 

ရှိေနေသာ်လည်ဵ အကျဉ်ဵေထာင် လက်စဲွထတွဲင် မပဋ္ဌာန်ဵထာဵသကဴဲသုိ္သ 

အေသဵစိတ် စိစစ်ေရွဵ ချယ်ခန့်အပ်မှု မရိှဘဲ သက်ဆိုင်ရာအကျဉ်ဵေထာင် 

မျာဵ၏ တာဝန်ရိှသူမျာဵနှငဴ် အဆင်ေမပပပီဵ ေငွေကကဵရှာေဖွေပဵနုိင်သူမျာဵ 

ကုိ ခန့်အပ်ေသာေကကာင်ဴ အကျဉ်ဵေထာင်အတွင်ဵတွင် အဂတိလိက်ုစာဵ 

မှုမျာဵ ကကီဵမာဵစွာ မဖစ်ေပ္ဝေနပါသည်။  

 

 အေကကာင်ဵအမျ ို ဵမျ ို ဵမဖင်ဴ ဖမ်ဵဆီဵခဳရပပီဵ အချုပ် သုိ္သမဟုတ် 

အကျဉ်ဵကျခဳရေသာ K.P အမျာဵစုသည် ေငွေကကဵအရ ဆင်ဵရဲချ ို ့တဲဴ 

သူမျာဵမဖစ်ပပီဵ မပင်ပရိှ မိသာဵစုဝင်မျာဵမှလည်ဵ အကျဉ်ဵေထာင်သုိ္သ 

လိုက်လဳေတွ့ဆဳုမှု အာဵနည်ဵပါသည်။ ေငွေကကဵတတ်နုိင်သူ၊ မိသာဵစုမှ 

ပုဳမှန်ေထာင်ဝင်စာ လာေတွ့နုိင်ေသာ အမခာဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵနှငဴ် 

တန်ဵတူအခွငဴ်အေရဵ မရရိှဘဲ အကျဉ်ဵေထာင်ဝန်ထမ်ဵမျာဵနှင်ဴ အကျဉ်ဵ 

အုပ်ချုပ်တာကျေတာဴ အကျဉ်ဵဦဵစီဵက ဝန်ထမ်ဵအရမ်ဵနည်ဵ 

တယ်။ တန်ဵစီဵချုပ်ဆုိတာ အကကီဵဆုဳဵပဲ။ တချ ို ့က တကယ် 

ထိုက်တန်လို္သ ေနရာရတာရိှသလုိ တချ ို ့က ဖာဵပပီဵမှ ေနရာရ 

တာရိှတယ်။ တပ်က ကျလာတဴဲေကာင်ေတွဆုိ အလုိလုိေနရာရ 

တယ်။  

(၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် ပုဒ်မ ၁၅၊ ၁၆၊ ၁၉/၂၁ မဖင်ဴ ေတာင်ေလဵလဳုဵ 

ေထာင်တွင် ေထာင်ဒဏ် ၂၄ နှစ်ကျခဴဲသည်ဴ အသက် ၄၄ နှစ် 

အရွယ် မူဵယစ်ေဆဵ သဳုဵစဲွခဴဲသူ) 
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အ ျေဉ်ဵေထာင်ခပုခပင်ေခပာင်ဵလဲေရဵ 

သာဵအရာရိှမျာဵ၏ ခဲွမခာဵဆက်ဆဳမှုကုိ အပမဲတေစခဳေနရသည်ကုိ ေတွ့ရှိ 

ရပါသည်။ ေဆဵဝါဵကုသနိုင်ခွငဴ်၊ အလုပ်ေရွဵ ချယ်လုပ်ကုိင် 

ေဆာင်ရွက်ခွငဴ်၊ အကျဉ်ဵေထာင်မပင်ပ အလုပ်စခန်ဵမျာဵဆီသို္သ ေစလွှတ် 

ခဳရမှုနှငဴ် အကျဉ်ဵေထာင်အတွင်ဵ စာဵေသာက်ေနထုိင်မှုတုိ္သတွင် ေငွေကကဵ 

မတတ်နုိင်မှုသာမက မဖစ်ပွာဵခဴဲသညဴ် အမှုအေမခအေနနှငဴ် လိင်စိတ်ခဳယူမှု 

အေပ္ဝတွင်ပါ ထပ်ဆင်ဴ ခဲွမခာဵခဳရသည်ဴအတွက် သာမန်အကျဉ်ဵသာဵမျာဵ 

ထက် ပုိမုိဆုိဵဝါဵေသာအေမခအေနကုိ အကျဉ်ဵေထာင်တုိင်ဵတွင် ေတွ့ရိှ 

ေနရပါသည်။ 

အကျဉ်ဵေထာင်မျာဵတွင် လူဦဵေရ အဆမတန်မျာဵမပာဵေန 

သည်ဴအတွက် အကျဉ်ဵေထာင်ဥပေဒနှငဴ် လက်စဲွတုိ္သတွင် မပဋ္ဌာန်ဵထာဵ 

သည်ဴအတုိင်ဵ အကျဉ်ဵသာဵမျာဵကုိ မပစ်မှုမဖစ်ပွာဵမှု အမျ ို ဵအစာဵအလိုက် 

ခဲွမခာဵမထာဵနုိင်ေသာေကကာင်ဴ အကျဉ်ဵေထာင်မျာဵတွင် နှစ်ရှည်ကျေန 

ေသာ အကျဉ်ဵသာဵမျာဵနှငဴ် အကျဉ်ဵေထာင်အတွင်ဵသို္သ မကကာခဏ 

ေရာက်ရှသိည်ဴ ရာဇဝတ်အကျဉ်ဵသာဵမျာဵ၏ အနုိင်ကျငဴ်မှုသည် လက်ရိှ 

အချန်ိအထိ မဖစ်ပွာဵေနပါသည်။ ကမ္ဘာဴကုလသမဂ္ဂမှ ထုတ်မပန်သည် 

(SMR) သို္သမဟုတ် the Mandela Rules၁၉ သည် အကျဉ်ဵ 

ေထာင်စနစ်အတွက် အဓိကကျသည်ဴ နုိင်ငဳတကာစဳတစ်ခုမဖစ်ပါသည်။ 

ဤေကကညာချက်သည် အကျဉ်ဵေထာင်တစ်ခုတွင် ရိှသငဴ်သည်ဴ အနိမဴ်ဆဳုဵ 

စဳချနိ်စဳညွှန်ဵမျာဵကုိ ေဖ္ဝမပထာဵပါသည်။ အမခခဳစည်ဵမျဉ်ဵ၏ ဥပေဒသ 

(၁) တွင် အကျဉ်ဵသာဵမျာဵအာဵလဳုဵကုိ ဂုဏ်သိက္ခာရှိရိှမဖင်ဴ လူသာဵအမဖစ် 

တန်ဖုိဵထာဵေလဵစာဵစွာ ဆက်ဆဳရမည်။ မည်သည်ဴအကျဉ်ဵသာဵကုိမျှ 

နိှပ်စက်မခင်ဵမခဳရေအာင် အကာအကွယ်ေပဵရမည်။ အကျဉ်ဵ သာဵမျာဵ၊ 

အကျဉ်ဵေထာင်ဝန်ထမ်ဵမျာဵနှငဴ် ဧည်ဴသည်တုိ္သ၏ လဳုခခုဳေရဵကုိ အပမဲတမ်ဵ 

အာမခဳရမည်၂၀ ဟု ပါရှိပါသည်။  Body of Principles for the 

Protection of All Persons under Any Form of Detention or 
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ပစ်ပယ်ချေ ို ဵနိှမ်ခဳမျောဵအပါအဝင် 

Imprisonment သည်လည်ဵ အေရဵပါေသာ  ုလသမဂ္ဂ ဆဳုဵခဖတ် 

ချေ ်တစ်ခုခဖစ်ပပီဵ စည်ဵမျေဉ်ဵအမှတ် (၁) တွင် မည်သည်ဴပုဳစဳနှင်ဴမဆို 

ချေုပ်ေနှာင်ဖမ်ဵဆီဵခခင်ဵ၊ အ ျေဉ်ဵချေခခင်ဵခဳရသည်ဴ မည်သူ ုိမဆုိ 

လူသာဵဂုဏ်သိ ္ခာနှင်ဴအညီ လူဆန် စွာ ေလဵစာဵမှုခဖင်ဴ ဆ ်ဆဳရမည်၂၁ 

ဟု ေဖ္ဝမပထာဵပါသည်။  

သုိ္သေသာ်လည်ဵ မမန်မာနုိင်ငဳရှ ိ အကျဉ်ဵေထာင်မျာဵတွင် 

ေငွေကကဵရရိှနိုင်မှုအေပ္ဝတွင်သာ အေမခခဳ၍ အကျဉ်ဵေထာင်ဝန်ထမ်ဵ၊ 

အကျဉ်ဵသာဵအရာရိှမျာဵမှ အကျဉ်ဵသာဵမျာဵကုိ ဆက်ဆဳတတ်ပပီဵ 

ေငွေကကဵမတတ်နုိင်ေသာ K.P မျာဵအတွက် အကျဉ်ဵေထာင်ထဲတွင် 

လူမဆန်ေသာ၊ ဂုဏ်သိက္ခာနှငဴ်မညီေသာ ဆက်ဆဳမှုမျ ို ဵမျာဵနှငဴ် ကကုဳေတွ့ 

ေနရသည်ကုိ အကျဉ်ဵကျဖူဵေသာ K.P မျာဵနှငဴ် အမခာဵအကျဉ်ဵသာဵ 

လူသစ်ဝင်လာရင် ဘာမှုလဲေမဵပပီဵ ခဲွမခာဵဆက်ဆဳခဳရတာပဲ။  ၃

(က) တုိ္သဆုိ ပိုခဲွမခာဵခဳရတယ်။ လိင်လပ်ုသာဵ၊ သူခုိဵ၊ မူဵယစ် 

ဆုိရငလ်ည်ဵ ပုိက်ဆဳမရိှရင ် ခဲွမခာဵခဳရတာပဲ။ အဝတ်ေလျှာ်ေပဵ 

ရတယ်။ နင်ဵနိှပ်ေပဵရတယ်။ တန်ဵစီဵေတွကလည်ဵ ခဲွမခာဵတာ 

မျ ို ဵေတွရှတိယ်။ 

(နိုင်ငဳေရဵမှုမဖင်ဴကျေသာ အကျဉ်ဵသူတစ်ဦဵ၏ အင်တာဗျုဵမှ) 
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အ ျေဉ်ဵေထာင်ခပုခပင်ေခပာင်ဵလဲေရဵ 

မျာဵမှ ေအာက်ပါအတုိင်ဵ ေမပာမပခဴဲပါ သည်။ ▲ 

 

အကျဉ်ဵေထာင်မျာဵတွင် အကျဉ်ဵသာဵမျာဵအတွက် ကျန်ဵမာ 

ေရဵေစာင်ဴေရှာက်မှုမှာ မပည်ဴစဳုလုဳေလာက်မှု မရိှသည်ကုိ ေတွ့ရပါသည်။ 

မမန်မာနုိင်ငဳရှိေထာင်မျာဵတွင် (က) အဆင်ဴတွင်သာ ဦဵစီဵအရာရိှအဆငဴ် 

လက်ေထာက်ဆရာဝန်တစ်ဦဵရိှပပီဵ  (ခ) ဆင်ဴတွင် ေဆဵေထာင်မှူဵကကီဵ ၂ 

ပွင်ဴ တစ်ဦဵနှငဴ် (ဂ)အဆင်ဴေထာင်မျာဵတွင် ေဆဵေထာင်မှူဵ ၁ ပွငဴ် တစ်ဦဵ 

တုိ္သသာ အကျဉ်ဵေထာင်အတွင်ဵ ေဆဵဝါဵကုသမှုကုိ ဦဵစီဵေဆာင်ရွက်ေန 

သည်ကုိ ေတွ့ရပါသည်။ ဗဟုိအကျဉ်ဵေထာင် (အင်ဵစိန်) တွင်သာ 

ကုတင် ၅၀ ဆဴဳ ေဆဵရုဳရိှပပီဵ လက်ေထာက်ညွှန်မှူဵအဆင်ဴရှိေသာ 

ဆရာဝန်တစ်ဦဵမှ ဦဵေဆာင်ဖွဲ့စည်ဵထာဵသည်ကုိ ေတွ့ရှိရသည်။ 

အင်ဵစိန်ဗဟုိအကျဉ်ဵေထာင်တွင် ေရာက်ရှလိာေသာ အကျဉ်ဵသာဵ 

အသစ်မျာဵကုိ ေနာက်ရက်တွင် ေဆဵစစ်ေပဵသည်ဟု အကျဉ်ဵေထာင် 

ကျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵေဟာင်ဵတစ်ဦဵက ေမပာကကာဵေသာ်လည်ဵ ကျန် 

အကျဉ်ဵေထာင်မျာဵတွင် ထုိကဴဲသုိ္သ လုပ်ေဆာင်ေပဵမှု မရိှသည်ကုိ 

အကျဉ်ဵကျခဳရဖူဵေသာ K.P မျာဵ၏ ေမပာကကာဵချက်မျာဵအရ ေတွ့ရှိရ 

ပါသည်။ ကုလသမဂ္ဂမှ မပဋ္ဌာန်ဵထာဵေသာ အကျဉ်ဵသာဵမျာဵအတွက် 

စဳနှုန်ဵတစ်ခုမဖစ်သညဴ် (SMR) ၏ ဥပေဒ (၂၄) အပုိဒ် ၁ တွင် အကျဉ်ဵ 

၃.၂။  

 ျေန်ဵမာေရဵ 

ေစာင်ဴေရှာ ်မှု 
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ပစ်ပယ်ချေ ို ဵနိှမ်ခဳမျောဵအပါအဝင် 

သာဵမျာဵအာဵ ကျန်ဵမာေရဵေစာင်ဴေရှာက်မှုေပဵရန် နုိင်ငေဳတာ်တွင် 

တာဝန်ရှပိပီဵ မပင်ပတွင်ရှိေသာ လူ္သအဖွဲ့အစည်ဵ ရရှခဳိစာဵရသည်ဴအတုိင်ဵ 

ခဲွမခာဵဆက်ဆဳမှု မရိှဘဲ တူညီေသာကျန်ဵမာေရဵဆုိင်ရာ ေစာင်ဴေရှာက် 

ေသာဝန်ေဆာင်မှုကုိ ရရိှသငဴ်သည်၂၂ ဟု ေဖာ်မပထာဵပါသည်။ သုိ္သေသာ် 

လည်ဵ မမန်မာနုိင်ငရဳှိ အကျဉ်ဵေထာင်မျာဵတွင် ေဆဵဝါဵမပည်ဴစဳုမှု 

မရိှသည်ကုိ ေတွ့ရိှရပပီဵ မိသာဵစုေထာင်ဝင်စာမှတစ်ဆင်ဴ မပင်ပမှ 

လိုအပ်ေသာေဆဵဝါဵမျာဵ မှာယူေနရသည်ကုိ ေမဖကကာဵမှုမျာဵအရ 

ေတွ့ရိှရပါသည်။ မမန်မာနုိင်င ဳ အကျဉ်ဵေထာင်အတွင်ဵတွင် သငဴ်ေတာ် 

လုဳေလာက်ေသာ ကျန်ဵမာေရဵေစာင်ဴေရှာက်မှုမျာဵ မလုပ်ေပဵနုိင်သည်ဴ 

အတွက် အကျဉ်ဵသာဵမျာဵအေနမဖင်ဴ နှလုဳဵ နှငဴ်ပတ်သက်ေသာ ေရာဂါ 

မျာဵ၊ ငှက်ဖျာဵ၊ ေသွဵတုိဵ၊ တီဘကဴဲီသုိ္သေသာ ေရာဂါမျာဵအမပင် 

တစ်ကုိယ်ေရသန့်ရှင်ဵေရဵ၊ ေရနှငဴ် မိလ္ယာစနစ် မလဳုေလာက်မခင်ဵ၊ 

အနဳ့ဆိုဵမျာဵ ထွက်ရှမိခင်ဵေကကာင်ဴ ယာဵနာအပါအဝင် အေရမပာဵေရာဂါ 

မျာဵ၊ ပန်ဵနာရင်ကကပ်ေရာဂါမျာဵလည်ဵ ခဳစာဵေနရသည်၂၃ ဟု ေနမပည် 

ေတာ်တွင်  ေအေအပီပီမှ ဦဵေဆာင်ကျင်ဵပသည်ဴ အကျဉ်ဵေထာင်စနစ် 

မပုမပင်ေရဵ အလုပ်ရုဳေဆွဵေနွဵပွဲတွင် တက်ေရာက်လာသူမျာဵမှ ေဆွဵေနွဵ 

ခဴဲပါသည်။ 

အကျဉ်ဵေထာင်ထဲတွင် ကျန်ဵမာေရဵလုိအပ်ချက်အရ မပင်ပ 

ေဆဵရဳုသုိ္သ ေမပာင်ဵေရွှေ့ကုသရမည်ဆုိလျှင် အကျဉ်ဵေထာင်တာဝန်ခဳမှ 

ရဳုဵချုပ်သုိ္သ တင်မပရပပီဵ လဳုခခုဳေရဵအရ အေရဵကကီဵသည်ဴ အကျဉ်ဵသာဵ 

ဆုိလျှင် မပည်ထဲေရဵဝန်ကကီဵအထိ တင်မပရသည်ဟု သိရှရိပါသည်။ 

ထို္သကဴဲသုိ္သ တင်မပခွငဴ်မပုချက် ေတာင်ဵခဳရသည်ဴအတွက် မလုိလာဵအပ် 

ေသာ ေနှာငဴ်ေနှဵကကန့်ကကာမှုလည်ဵ ကကုဳေတွ့ေနရပါသည်။ အကျဉ်ဵ 

ေထာင်လက်စဲွတွင် အကျဉ်ဵသာဵတစ်ဦဵအတွက် ေထာင်အတွင်ဵ 

ကုသရန် အဆင်မေမပလျှင် ေထာင်မပင်ပေဆဵရဳုမျာဵသုိ္သ ေမပာင်ဵေရွှေ့ကုသ 

ေပဵရပါမည်။၂၄ 
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အ ျေဉ်ဵေထာင်ခပုခပင်ေခပာင်ဵလဲေရဵ 

ကုလသမဂ္ဂမှ မပဋ္ဌာန်ဵထာဵေသာ အကျဉ်ဵသာဵမျာဵ အတွက် 

စဳနှုန်ဵတစ်ခုမဖစ်သည် (SMR) ၏ ဥပေဒ (၂၇) အပုိဒ် ၁ တွင် ကျန်ဵမာ 

ေရဵကုသေစာင်ဴေရှာက်မှုေပဵရန် အေရဵေပ္ဝလုိအပ်လာေသာ မည်သည်ဴ 

အကျဉ်ဵသာဵမဆုိ သက်ဆုိင်ရာ အရပ်ဘက်ေဆဵရဳုသုိ္သ လွှဲေမပာင်ဵကုသ 

ေပဵရမည်၂၅ ဟု ေဖ္ဝမပထာဵပါသည်။ သို္သေသာ်လည်ဵ လက်ရှအိကျဉ်ဵ 

ေထာင်မျာဵ၏ ေဆဵဝါဵကုသေစာင်ဴေရှာက်မှုအေမခအေနကုိ အကျဉ်ဵသာဵ 

တစ်ဦဵမှ သူ္သအမမင်အာဵ ေအာက်ပါအတုိင်ဵ ထုတ်ေဖာ်ေမပာဆုိခဴဲသည်။ ▲ 

လူ္သအခွင်ဴအေရဵက ဘာဆဳုဵရှုဳဵလဲဆုိရင ် အကျဉ်ဵသာဵ 

တစ် ေယာက်က ေသဖုိ္သနာရီပိုင်ဵလုိမှ အမပင်ေဆဵရဳုပို္သတယ်။ 

အမပင်ေဆဵရဳု ပုိ္သရမယ်ဴလူနာရိှရင ် အထက်ကုိ အဆင်ဴဆင်ဴ 

သတင်ဵပုိ္သရတယ်။  

(၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် ပုဒ်မ ၁၉ မဖင်ဴ ေထာင်ဒဏ် ၁၀ နှစ် 

ချမှတ်ခဳရသည်ဴ မူဵယစ်ေဆဵေရာင်ဵဝယ်သ)ူ  
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အင်ဵစိန်၊ မန္တေလဵနှငဴ် သာယာဝတီေထာင်စေသာ တချ ို ့ 

အကျဉ်ဵေထာင်မျာဵတွင် HIV, TB ေဝဒနာရှင်မျာဵအတွက် သီဵမခာဵ 

အေဆာင်မျာဵမဖင်ဴ ထာဵရိှသည်ကုိ ေတွ့ရပပီဵ ကျန်အကျဉ်ဵေထာင် 

အမျာဵစုတွင် ထုိေရာဂါေဝဒနာရှင်မျာဵအတွက် သီဵသန့်အေဆာင်မျာဵ 

မထာဵရိှဘဲ ကျန်အကျဉ်ဵသာဵမျာဵနှငဴ် ေရာထာဵသည်ကုိ ေတွ့ရှိရပါ 

သည်။ ထုိကဴဲသုိ္သ အမခာဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵနှင်ဴ ေရာထာဵမခင်ဵမှာ HIV 

ေရာဂါပုိဵ ကူဵဆက်ခဳရသူမျာဵကုိ လူအမျာဵကကာဵ အရှက်မရေစရန်၊ 

သုိ္သမဟုတ် ခဲွမခာဵဆက်ဆဳခဳရမှု မမဖစ်ေစရန် အတွက် ရည်ရွယ်ချက်မဖင်ဴ 

ေဆာင်ရွက်မခင်ဵမဟုတ်ဘ ဲ အကျဉ်ဵေထာင်အတွင်ဵ ေနရာအခက်အခဲ 

ေကကာင်ဴ ကျန်အကျဉ်ဵသာဵမျာဵနှငဴ်အတူတူ ေရာထာဵမခင်ဵမျ ို ဵ မဖစ်သည်ဴ 

အတွက် အမခာဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ၏ ခဲွမခာဵဆက်ဆဳမှုကုိ ခဳေနရသည်ကုိ 

ေတွ့ရိှရပါသည်။ 

မန္တေလဵအကျဉ်ဵေထာင်တွင် အကျဉ်ဵကျခဳခဴဲရဖူဵသူတစ်ဦဵ၏ 

ေမပာကကာဵချက်အရ HIV, TB နှငဴ် အသည်ဵေရာင် အသာဵဝါ C ပုိဵ ရှိသူတုိ္သ 

ကုိ အတူတူေရာထာဵသည်ကုိ ေတွ့ရှိရသည်။ ထိုကဴဲသုိ္သ ေရာထာဵေသာ 

ေကကာင်ဴ  HIV ေဝဒနာရှင်မျာဵမှာ TB နှငဴ် အသည်ဵေရာင်အသာဵဝါ C ပုိဵ 

အလွယ်တကူ ထပ်မဳကူဵစက်ခဳရနုိင်ပပီဵ သူတုိ္သ၏ ကျန်ဵမာေရဵအေမခ 

အေနမှာ ပုိ၍ဆုိဝါဵလာနုိင်ပါသည်။  

၃.၂.၁။ HIV ေရာဂါေဝဒနာရှင်မျောဵအတွ ် 
 ျေန်ဵမာေရဵေစာင်ဴေရှာ ်မှုအေခခအေန 
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(SMR) ၏ ဥပေဒသ (၂၄) အပုိဒ် ၂ တွင် အကျဉ်ဵေထာင် 

အတွင်ဵ ကျန်ဵမာေရဵကုသေစာငဴ်ေရှာက်မှုနှငဴ် HIV, TB အစရှိသည်ဴ 

ကူဵစက်ေရာဂါေဝဒနာ ခဳစာဵရေနသူမျာဵ၊ မူဵယစ်ေဆဵဝါဵစဲွေနေသာ 

အကျဉ်ဵသာဵမျာဵအတွက် ကျန်ဵမာေရဵေစာင်ဴေရှာက်မှုကုိ ကျန်ဵမာေရဵ 

ဆုိင်ရာ ဝန်ေဆာင်မှုေပဵေသာဌာနမျာဵနှငဴ် နီဵကပ်စွာချတိ်ဆက်၍ 

စဉ်ဆက်မမပတ် ေစာင်ဴေရှာက်ကုသမှုကုိ ေဆာင်ရွက်သငဴ်သည်၂၆ ဟု 

မပဋ္ဌာန်ဵထာဵသည်ကုိ ေတွ့ရှိရပါသည်။ မမန်မာ နုိင်ငဳအကျဉ်ဵေထာင်မျာဵ 

အတွင်ဵရိှ HIV ေရာဂါေဝဒနာရှင်မျာဵအတွက် ART ေဆဵကုိ 

အကျဉ်ဵေထာင်နှငဴ် အလုပ်စခန်ဵတုိင်ဵတွင် လဳုေလာက်စွာ မေပဵနုိင်ေသဵ 

သည်ကုိ ေတွ့ရပါသည်။  

အကျဉ်ဵေထာင်အမျာဵစုတွင် ART ေဆဵကုိ ခုခဳအာဵ ကျဆင်ဵမှု 

တုိက်ဖျက်ေရဵဌာန၊ အစုိဵရမဟုတ်ေသာ ကျန်ဵမာေရဵဝန်ေဆာင်မှု 

ေပဵေနေသာအဖဲွ့အစည်ဵမျာဵနှငဴ် ချတ်ိဆက်ေပဵေနသည်ကုိ ေတွ့ရေသာ် 

လည်ဵ အကျဉ်ဵေထာင်အတွင်ဵတွင် ဆရာဝန်မမပည်ဴစဳုေသာေကကာငဴ် HIV 

ေရာဂါေဝဒနာရှင်မျာဵအတွက် အဓိကစိန်ေခ္ဝမှုတစ်ခုမှာ ART ေဆဵကုိ 

ART ေသာက်ေနရတဴဲသူေတွကုိ ေတွ့ခဴဲတယ်။ အချ ို ့ ေခါင်ဵ 

ကုိက်လို္သဆုိပပီဵ ေဆဵေသာက်ရဖုိ္သကုိ ေတာ်ေတာ်ခက်ခက်ခဲခဲ 

ေတာင်ဵရတာေတွရှတိယ်။  ART ကုိ ကုိယေ်တွတုန်ဵက 

လွယ်လွယ်မရဘူဵ။  

(၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ေထာင်ကျခဴဲေသာ အမည်မေဖ္ဝလုိသူ LGBT 

တစ်ဦဵ၏ အင်တာဗျုဵတွင် ေမဖကကာဵချက်) 
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ေရာဂါအေမခအေနနှင်ဴ စနစ်တကျ တွက်ချက်မေပဵနုိင်မခင်ဵမဖစ်သည်။ 

ထို္သအမပင် တချ ို ့ေသာ ေရာဂါကူဵစက်ခဳရသူမျာဵသည် အကျဉ်ဵေထာင်/

အချုပ်အတွင်ဵ ေရာက်ရိှကာစအချန်ိတွင် ART ေဆဵ ချက်ချင်ဵမရေသာ

ေကကာင်ဴ ေရာဂါအေမခအေန ပုိ၍ဆုိဵဝါဵေစပါသည်။ ▲ 

HIV ပိုဵရိှသူမျာဵအတွက် ART ေဆဵရနုိင်ေအာင် 

ေဆာင်ရွက်ေပဵတယ်၊ ေရာဂါရှင်မျာဵအေနနဲ့ 

မှတ်တမ်ဵပါလာရင် သူတုိ္သ အရင်ေဆဵထုတ်တဴဲ စင်တာ 

နဲ့ ချတ်ိဆက်ေဆာင်ရွက်ေပဵတယ်၊ မှတ်တမ်ဵမရိှတဲဴ 

သူကျေတာဴ ေလာေလာဆယ် Clotrinazol ဆုိတဲဴ 

ပိုဵသတ်ေဆဵကုိ အရင်ေပဵထာဵပါတယ်။ ရန်ကုန်မှာ 

ဆုိရင ် ခုခဳအာဵကျဆင်ဵမှုတိုက်ဖျက်ေရဵကုိ တင်မပ 

တယ်။ တပတ်ေလာက်ကကာရင် ART ေဆဵ ရပါတယ်။  

(အင်ဵစိတ်ဗဟုိအကျဉ်ဵေထာင် 

ကျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵေဟာင်ဵတစ်ဦဵ) 
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မမန်မာနုိင်ငဳ၏ အကျဉ်ဵေထာင်မျာဵတွင် မူဵယစ်ေဆဵဝါဵအမှု 

မဖင်ဴ ဖမ်ဵဆီဵအေရဵယူခဳေနရသညဴ် အကျဉ်ဵသာဵဦဵေရမှာ စုစုေပါင်ဵ 

အကျဉ်ဵသာဵဦဵေရ၏ ငါဵဆယ်ရာခုိင်နှုန်ဵခန့် ရိှေနပါသည်။၂၇ ထိုကဴဲသုိ္သ 

မူဵယစ်ေဆဵဝါဵသဳုဵစဲွသူအမျာဵအမပာဵ အကျဉ်ဵေထာင်အတွင်ဵ ရိှေန 

ေသာ်လည်ဵ စနစ်တကျ မူဵယစ်ေဆဵဝါဵမဖတ်ေပဵေသာ ေဆဵမဖတ်စင်တာ 

မျာဵ မရိှသည်ကုိ ေတွ့ရိှရပါသည်။ 

၃.၂.၃။ မူဵယစ်ေဆဵဝါဵသဳုဵစွဲသူမျောဵ 

မူဵယစ်ေဆဵဝါဵသဳုဵစဲွသူေတွအတွက် ေထာင်ထဲမှာ ေဆဵ 

မဖတ်စင်တာ သတ်သတ်မှတ်မှတ်မရှိပါဘူဵ၊ မက်သဒဳုဵေဆဵ 

လည်ဵ မေပဵနုိင်ပါဘူဵ။ ယဉ်ဵအရမ်ဵထလာတဴဲသူဆုိရင ်

ေထာင်ေဆဵရဳုကုိ ေခ္ဝပပီဵ စိတ်ပငိမ်ေဆဵ ေပဵလုိက်ပါတယ်။ 

ေဆဵရဳုေပ္ဝမှာ (၃) ရက်မှ တစ်ပတ်ေလာက်အထိေတာဴ 

ထာဵေပဵပါတယ်။ (အင်ဵစိန်ဗဟုိအကျဉ်ဵေထာင် ကျန်ဵမာ 

ေရဵဝန်ထမ်ဵေဟာင်ဵတစ်ဦဵနှငဴ် အင်တာဗျူဵ) 
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     ကမ္ဘာဴကုလသမဂ္ဂ ကျန်ဵမာေရဵအဖဲွ့မှ ထုတ်ေဝထာဵေသာ စာအုပ် 

တွင် မူဵယစ်ေဆဵဝါဵစဲွေနေသာ အကျဉ်ဵသာဵမျာဵအတွက် အကျဉ်ဵ 

ေထာင်အတွင်ဵတွင် မပုလုပ်ရမည်ဴ ထိေရာက်ေသာ ကုသမှုအစီအစဉ်မှာ 

(၁) အကျဉ်ဵသာဵ၏ မူဵယစ်ေဆဵဝါဵလုိအပ်ချက်ကုိ အေမခခဳတွက်ချက် 

ရမည်။ (၂) အကျဉ်ဵသာဵတစ်ဦဵစီအတွက် သူတုိ္သ၏ မက်သဒဳုဵ 

လိုအပ်ချက်ပမာဏအတုိင်ဵ သတ်မှတ်ချနိ်တုိင်ဵတွင် တုိက်ေကျွေဵရမည်။ 

(၃) အကျဉ်ဵေထာင်ထဲ အကျဉ်ဵကျေနစဉ်ကာလတစ်ေလျှာက်လုဳဵ  

စဉ်ဆက်မမပတ် တုိက်ေကျွေဵရမည်ဴအမပင် အကျဉ်ဵေထာင်မှ လွတ်ေမမာက် 

သည်ဴအချန်ိတွင်လည်ဵ ထုိအစီအစဉ်အတုိင်ဵ မပင်ပတွင် ဆက်လက် 

ချတ်ိဆက် ကုသမခင်ဵကုိ လုပ်ေဆာင်ေပဵရမည်။၂၈  

ကျန်ဵမာေရဵသတ်မှတ်ချက်မျာဵအရ မူဵယစ်ေဆဵဝါဵစဲွမခင်ဵ 

သည် ေရရှည်ကုသရမည်ဴ နာတာရှည်ေရာဂါတစ်ခုအမဖစ် သတ်မှတ် 

ထာဵပပီဵ ထိုေရာဂါကုိကုသရန် မက်သဒဳုဵတုိက်ေကျွေဵမခင်ဵကုိ နည်ဵလမ်ဵ 

တစ်ခုအမဖစ် ကျင်ဴသဳုဵေနကကပါသည်။ ထုိသုိ္သ တုိက်ေကျွေဵမခင်ဵမဖင်ဴ 

မူဵယစ်ေဆဵဝါဵ မသဳုဵစဲွရလျှင် ယဉ်ဵထေသာေဝဒနာကုိ သက်သာ 

ေစမခင်ဵနှင်ဴ ေဆဵသဳုဵစဲွချင်စိတ် သက်သာေစမခင်ဵတုိ္သေကကာငဴ် မူဵယစ် 

ယဉ်ဵထရင်ေတာဴ ကုိယ်ဴဟာကုိယ် ေသေအာင်ခဳ နဳရဳေတွ 

ေခါင်ဵနဲ့ေဆာင်ဴ လက်သီဵနဲ့ပစ်ထိုဵ ၊ ေထာင်က ဘာမှ လုပ် 

ေပဵတာမရိှဘူဵ။ အချင်ဵချင်ဵေတာဴ ယဉ်ဵထသက်သာ ေအာင် 

အကုိက်အခဲေပျာက်ေဆဵတုိ္သ ဘာတုိ္သ တုိက်တာ ေတာဴရှတိယ်။  

(၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် ပုဒ်မ ၁၅၊ ၁၆၊ ၁၉/၂၁ မဖင်ဴ 

ေတာင်ေလဵလဳုဵေထာင်တွင် ေထာင်ဒဏ် ၂၄နှစ်ကျခဴဲ သည်ဴ 

အသက် ၄၄ နှစ်အရွယ် မူဵယစ်ေဆဵသဳုဵစဲွခဴဲသူ) 
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အ ျေဉ်ဵေထာင်ခပုခပင်ေခပာင်ဵလဲေရဵ 

ေဆဵစဲွသူအချင်ဵချင်ဵ ေဆဵထုိဵအပ်မျှသုဳဵ မှုေကကာင်ဴ မဖစ်ေပ္ဝလာနိုင်သည်ဴ 

ေရာဂါကူဵစက်မခင်ဵကုိလည်ဵ ေရှာင်ရှာဵနုိင်ပါသည်။ ထုိ္သအမပင် ရာဇဝတ်မှု 

မဖစ်ပွာဵနှုန်ဵကုိပါ ေလျာဴနည်ဵေစပါသည်။ 

မူဵယစ်ေဆဵဝါဵ သဳုဵစွဲသူမျာဵအေနမဖင်ဴ ေဆဵမမပတ်ရသည်ဴ 

အေကကာင်ဵရင်ဵမှာ မူဵယစ်ေဆဵကုိ စဲွလမ်ဵပပီဵ ယဉ်ဵကန်ေသာ 

ေဝဒနာေကကာင်ဴ အပမဲတမ်ဵသုဳဵ စဲွချင်စိတ် ေပ္ဝလာလုိ္သမဖစ်တယ်။ 

အဓိကကေတာဴ အေကကာထဲ ထုိဵတဴဲသူေတွက မျာဵေသာအာဵ 

မဖင်ဴ မမပတ်ဘူဵ၊ မက်သဒဳုဵေပဵရမခင်ဵရဲ့ မူလရည်ရွယ်ချက်က 

ေတာဴ ေဆဵသဳုဵစဲွသူမျာဵအေနနဲ့ ေဆဵထုိဵအပ်ကုိ စနစ်တကျ 

မသဳုဵစဲွတဲဴအတွက်  HIV ေရာဂါမဖစ်ပွာဵမှု ပုိမိုမျာဵမပာဵလာတာ 

ကုိ ကာကွယ်ဖို္သ ရည်ရွယ်ပပီဵ ေသာက်ေဆဵကုိ အစာဵထုိဵမခင်ဵ 

မဖစ်တယ်။ ေနာက်တစ်ခုက တစ်ခါေသာက်ရင် တစ်ေနကုန် 

ခဳတဴဲ အတွက်ေကကာင်ဴ သူတုိ္သမှာ ခဏခဏ မပန်သုဳဵေနရတဴဲ 

ေဆဵသမာဵပဳုစဳမျ ို ဵ မမဖစ်ေတာဴဘူဵ။ သူတုိ္သရဲ့ စိတ်ထဲမှာ 

ေဆဵသဳုဵေနတဴဲ ပဳုစဳမဟုတ်ေတာဴဘဲ ေသာက်ေဆဵနဲ့ ေဆဵကု 

ေနရတဴဲ စိတ်ခဳစာဵချက်လည်ဵရတယ်။ မက်သဒဳုဵကလည်ဵ 

ဘိန်ဵအမျ ို ဵအနွယ်တစ်မျ ို ဵပဲ။ သူ္သကုိေသာက်ရင် အမခာဵမူဵယစ် 

ေဆဵဝါဵသဳုဵစဲွချင်တဴဲ ယဉ်ဵ မရိှေတာဴဘူဵ။ အေကကာထဲထုိဵတာ 

ေပျာက်သွာဵမယ်။ စနစ်တကျ ထုတ်ထာဵတာမဖစ်လို္သ လမ်ဵ 

ေဘဵက ေဆဵေတွလို ေဘဵထွက်ဆုိဵကျ ို ဵ အမျာဵကကီဵမရိှဘူဵ၊ 

အရမ်ဵနည်ဵတယ်။ ေနာက်ကကပ်လာတဴဲ ေကာင်ဵကျ ို ဵေလဵ 

ေတွက အလုပ် ေကာင်ဵေကာင်ဵလုပ်နုိင်တယ်။ ပုိက်ဆဳမကုန် 

ေတာဴဘူဵ၊ ရာဇဝတ်မှုလည်ဵ မမဖစ်ေတာဴဘူဵ။ (စိတ်ေရာဂါ 

အထူဵကုဆရာဝန်တစ်ဦဵနှငဴ် အင်တာဗျု ဵ) 
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ပစ်ပယ်ချေ ို ဵနိှမ်ခဳမျောဵအပါအဝင် 

အကျဉ်ဵေထာင်မျာဵအထဲတွင် မူဵယစ်ေဆဵဝါဵကုိ စနစ်တကျ 

ကုသေပဵသည်ဴလုပ်ငန်ဵစဉ် မရိှသည်ဴအတွက် မူဵယစ်ေဆဵဝါဵ မသဳုဵစဲွရ 

မခင်ဵေကကာင်ဴ မဖစ်ေပ္ဝလာေသာ စိတ်ပုိင်ဵ၊ ရုပ်ပုိင်ဵဆုိင်ရာ ကျန်ဵမာေရဵ 

ထိခုိက်မှုမျာဵ ပုိမုိမဖစ်ေပ္ဝသည်ကုိ ေတွ့ရိှရပါ သည်။  

ထို္သအမပင် တချ ို ့ေသာ အကျဉ်ဵသာဵမျာဵသည် ရဳုဵထွက်ချနိ်တွင် 

မူဵယစ်ေဆဵဝါဵ ခုိဵဝှက်သယယ်လူာမခင်ဵ၊ အကျဉ်ဵေထာင် ဝန်ထမ်ဵမျာဵ 

နှငဴ် ပူဵေပါင်ဵ၍ မူဵယစ်ေဆဵဝါဵကုိ ေထာင်အတွင်ဵသုိ္သ ခုိဵသွင်ဵမခင်ဵတုိ္သကုိ 

မပုလုပ်ပပီဵ အပ်တစ်ေချာင်ဵကုိ လူမျာဵစွာ အသဳုဵမပုကကေသာေကကာင်ဴ 

ေနာက်ဆက်တွဲ ဆုိဵကျ ို ဵမဖစ်သည်ဴ HIV ေရာဂါပုိဵကူဵစက်ခဳရမှုမှာ 

အကျဉ်ဵေထာင်အတွင်ဵတွင် အလွန်မမင်ဴမာဵလာသည်ကုိ ေတွ့ရပါသည်။ 

ေဆဵသမာဵေတွလည်ဵရှိတယ်။ သူတုိ္သယဉ်ဵထလာရင် 

သိပ်ေကကာက်ဖုိ္သေကာင်ဵတယ်။ အထဲမှာ အပ်တစ်ေချာင်ဵ ကုိ ၈ 

ေထာင်ေလာက်ရှတိယ်။ HIV သမာဵသဳုဵ ထာဵတဴဲ အပ်ဆုိလည်ဵ 

ယထုိူဵလိုက်တာပဲ။ HIV ရှိတာ သိေပမယ်ဴ ေသတာကေနာက်မှ 

အခုကေတာဴ ေဆဵသဳုဵရဖုိ္သလုိတယ် ဆုိတာမျ ို ဵ။ 

မမစ်ကကီဵနာဵေထာင်က ေမပာင်ဵလာတဴဲအထဲ က ဆုိရင ် ၁၀ 

ေယာက်မှာ ၈ ေယာက်ေလာက်က HIV ရှိတယ်။  

(၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် ပုဒ်မ ၁၉ မဖင်ဴ ေထာင်ဒဏ် ၁၀ နှစ် 

ချမှတ်ခဳရသည်ဴ မူဵယစ်ေဆဵေရာင်ဵဝယ်သူ) 
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အ ျေဉ်ဵေထာင်ခပုခပင်ေခပာင်ဵလဲေရဵ 

ထိုကဴဲသုိ္သ မူဵယစ်ေဆဵဝါဵသဳုဵစွဲသူ အကျဉ်ဵသာဵမျာဵအာဵ စနစ် 

တကျ ေဆဵဝါဵကုသေပဵမှု မရိှသည်ဴအတွက် ထုိသူမျာဵ အကျဉ်ဵေထာင်မှ 

မပန်လည်လွတ်ေမမာက်ချနိ်တွင် အမျာဵစုမှာ မူဵယစ်ေဆဵမပန်လည်သုဳဵစဲွ 

ကကပပီဵ ရာဇဝတ်မှုမဖစ်ပွာဵနှုန်ဵ ပုိမုိမမင်ဴတက်လာသည်ကုိ လက်ရှအိကျဉ်ဵ 

ေထာင်မျာဵရှိ မူဵယစ်ေဆဵဝါဵမှုေကကာင်ဴ အကျဉ်ဵကျခဳေနရသည်ဴ အကျဉ်ဵ 

သာဵအေရအတွက်ကုိ ကကည်ဴမခင်ဵမဖင်ဴ ေတွ့မမင်ေနရပါသည်။ 

အကျဉ်ဵေထာင်စနစ် မပုမပင်ေမပာင်ဵလဲမည်ဆုိလျှင် အကျဉ်ဵ 

ေထာင်အတွင်ဵ အေရအတွက်အမျာဵဆဳုဵရှိေနေသာ မူဵယစ်ေဆဵဝါဵမှုမဖင်ဴ 

ေထာင်ကျေနသညဴ် မူဵယစ်ေဆဵစဲွေနသူမျာဵကုိ ကမ္ဘာဴကုလသမဂ္ဂ 

ကျန်ဵမာေရဵအဖဲွ့၏ လမ်ဵညွှန်ချက်အတုိင်ဵ လုိက်နာေဆာင်ရွက်ရန် 

အလွန်အေရဵကကီဵသည်ကုိ ေတွ့ရိှရပါသည်။ ▲ 

© EMK 2018 | PhotoVoice  
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ပစ်ပယ်ချေ ို ဵနိှမ်ခဳမျောဵအပါအဝင် 

 

 မမန်မာနုိင်ငဳရှိ အကျဉ်ဵေထာင်မျာဵသည် လိင်လပ်ုသာဵ အကျဉ်ဵ 

သူမျာဵအတွက် ခဲွမခာဵဆက်ဆဳမှုခဳေနရေသာ ေနရာတစ်ခုမဖစ်ပါသည်။ 

လိင်လုပ်သာဵအမျာဵစုမှာ ေငွေကကဵချ ို ့တဴဲ၍ အိမ်မှ လာေရာက် မေတွ့ဆဳု 

နုိင်မခင်ဵနှငဴ် အဖမ်ဵခဳရသည်ကုိ မိသာဵစုဝင်မျာဵမှ မသိမခင်ဵေကကာင်ဴ 

အကျဉ်ဵေထာင်ထဲတွင် အခက်အခဲအမျာဵဆဳုဵ ကကုဳေတွ့ေနရေသာ 

လူ္သအဖဲွ့အစည်ဵတစ်ခု မဖစ်ေနပါသည်။ အကျဉ်ဵေထာင်လက်စဲွတွင် 

အမျ ို ဵသမီဵအကျဉ်ဵသူ အာဵလဳုဵ အတွက် မပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵ ရိှေသာ်လည်ဵ 

လိင်လုပ်သာဵမျာဵ အတွက် သီဵမခာဵမပဋ္ဌာန်ဵချက်မျ ို ဵ မပါရှိပါ။  

  ကမ္ဘာဴကုလသမဂ္ဂ၏ အမျ ို ဵသမီဵအကျဉ်ဵသူမျာဵအေပ္ဝ 

လိုက်နာကျင်ဴသဳုဵရမည်ဴ စည်ဵမျဉ်ဵမျာဵနှငဴ် မပစ်မှုကျုဵလွန်သူ အမျ ို ဵသမီဵ 

မျာဵအတွက် အချုပ်လွတ် ထုေချခွငဴ်ဆိုင်ရာ စည်ဵမျဉ်ဵ (The Bankok 

Rule)၂၉ တွင် အနိမဴ်ဆဳုဵ လုိက်နာရမည်ဴ စည်ဵကမ်ဵမျာဵကုိ ေဖ္ဝမပထာဵပပီဵ 

အမျ ို ဵသမီဵအကျဉ်ဵသူမျာဵသည် ထိခုိက်ခဳစာဵလွယ်ေသာ အုပ်စုဝင်မျာဵ 

ထဲမှ တစ်စုမဖစ်ပပီဵ သူတုိ္သအတွက် အထူဵလုိအပ်ချက်မျာဵ ရိှေနသည်ကုိ 

ထည်ဴသွင်ဵစဉ်ဵစာဵရမည်ဟု ေဖ္ဝမပထာဵသည်ကုိ ေတွ့ရပါသည်။ 

ထိုအာဵနည်ဵေသာ အမျ ို ဵသမီဵအကျဉ်ဵသူမျာဵထဲမှ လိင်လပု်သာဵ 

အမျ ို ဵသမီဵအကျဉ်ဵသူမျာဵသည် ပုိ၍ထိခုိက်လွယ်ေသာ လူ္သအဖဲွ့အစည်ဵ 

မဖစ်ပပီဵ အကျဉ်ဵေထာင်ထဲတွင် ပုိမုိေဖဵမကူညီရမည်ဴအစာဵ လက်ရှ ိ

အေမခအေနတွင် လိင်လပ်ုသာဵမျာဵအေနမဖင်ဴ အကျဉ်ဵေထာင်ထဲသုိ္သ 

၃.၂.၃။ လိင်လုပ်သာဵမျောဵ၏ 
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အ ျေဉ်ဵေထာင်ခပုခပင်ေခပာင်ဵလဲေရဵ 

စတင်ဝင်ေရာက်ချနိ်မှ အစမပု၍ ဖမ်ဵဆီဵခဳရေသာပုဒ်မအရ အမျ ို ဵသမီဵ 

အကျဉ်ဵသူအချင်ဵချင်ဵထဲမှာပင် ခဲွမခာဵဆက်ဆဳခဳေနသည်ကုိ ေတွ့ရပါ 

သည်။ အကျဉ်ဵေထာင်အတွင်ဵသုိ္သ အမျ ို ဵသမီဵအကျဉ်ဵသူ အသစ်မျာဵ 

ေရာက်လာလျှင် ဘာမှုလဲဟု ေမဵပပီဵ ၃(က) ဆုိရင ် အမခာဵအမှုမျာဵ 

မဖစ်သညဴ် ခုိဵမှု၊ မူဵယစ်ေဆဵဝါဵအမှုတုိ္သထက် ပုိမို ခဲွမခာဵမခင်ဵကုိ ခဳေနရပါ 

သည်။  

 ထိုကဴဲသုိ္သ လိင်လုပ်သာဵ အမျ ို ဵသမီဵမျာဵကုိ ခဲွမခာဵဆက်ဆဳသည် 

မှာ ဝန်ထမ်ဵမျာဵပင်မက အကျဉ်ဵသူအချင်ဵချင်ဵမှပါ ခဲွမခာဵဆက်ဆဳ 

သည်ကုိ ေတွ့ရပါသည်။ 

ေထာင်အဝင်အထွက်မှာ ေထာင်ဝင်နဳပါတ်ရွတ်ေတာဴ ကုိယက် 

အသတုိဳဵလုိ္သ နင်တုိ္သေတွ ဟုိဟာလုပ်စာဵေန တုန်ဵကေတာဴ 

အဲလဴိုအသဳလာဵ၊ ဝင်လာတဴဲအမှုက ဘာ အမှုလဲ၊ 

ေစာက်ကကီဵေစာက်ကျယ် လုပ်ေနတယ်။ ေထာင်က 

ထွက်လည်ဵ ဒါပဲမပန်လုပ်စာဵမှာပဲမဟုတ်လာဵ လုိ္သ 

အေမပာခဳရတာေတွရှတိယ်။  

(၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် ပုဒ်မ ၃(က) စဲွချက်တင်ခဳရပပီဵ အုိဵဘုိ 

ေထာင်တွင် အချုပ်မဖင်ဴ ၈ လေနထုိင်ခဴဲရသည်ဴ အသက် ၃၂ 

နှစ်အရွယ် အမျ ို ဵသမီဵ) 
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ပစ်ပယ်ချေ ို ဵနိှမ်ခဳမျောဵအပါအဝင် 

အမျ ို ဵသမီဵအကျဉ်ဵေဆာင်ေရာက်သည်ဴအခါတွင် လိင်လုပ် 

သာဵမျာဵကုိ အိမ်သာပတ်ဝန်ဵကျင်တွင်သာ အိပ်ခုိင်ဵပပီဵ မိလ္ယာ 

သန့်ရှင်ဵေရဵအလုပ်ကုိ ေစခုိင်ဵေလဴရှသိည်ကုိ ေတွ့ရပါသည်။ လိင် 

လုပ်သာဵအကျဉ်ဵသူမျာဵအေနမဖင်ဴ အိမ်မှ ေထာင်ဝင်စာ လာေရာက် 

ေတွ့နုိင်မခင်ဵ မရိှေသာေကကာင်ဴ ေထာင်ထဲတွင် ေနထုိင်စာဵေသာက်မှု 

အဆင်ေမပေအာင် မိလ္ယာအလုပ်ကုိ  မလုပ်ချင်ေသာ်လည်ဵ လုပ်ကုိင်ေနရ 

သည်ဴအမပင် ေငွေကကဵတတ်နိုင်သူ အမခာဵအကျဉ်ဵသူမျာဵ၏ ေဝယျာဝစ္စ 

ကုိလည်ဵ လုပ်ကုိင်ေပဵရပါသည်။ 

ထို္သအမပင် လိင်လုပ်သာဵမျာဵကုိ အကျဉ်ဵသူမျာဵအကကာဵတွင် 

အရှက်ရေစရန် ပုဒ်မတပ်၍ နိှမ်ဴချေခ္ဝဆုိမခင်ဵမျာဵကုိ မပုလုပ် ေလဴရှသိည် 

ကုိ ေတွ့ရပါသည်။ ထိုကဴဲသုိ္သ နိှမ်ချဆက်ဆဳခဳရမှုအတွက် အကျဉ်ဵေထာင် 

အရာရှိအဆင်ဴဆင်ဴမှ တာဵမမစ်မခင်ဵ၊ အေရဵယူမခင်ဵမျ ို ဵလည်ဵ မရှိေသာ 

ေကကာင်ဴ အကျဉ်ဵသူမျာဵထဲတွင် စိတ်ပိုင်ဵဆုိင်ရာထိခုိက်မှု အမျာဵဆဳုဵခဳေန 

ရေသာ အုပ်စုလည်ဵမဖစ်ေနပါသည်။ အကျဉ်ဵေထာင်လက်စဲွတွင် 

သူတုိ္သကုိ မိလ္ယာဘက်မှာထာဵတတ်ပပီဵ မိလ္ယာသန့်ရှင်ဵေရဵ ခုိင်ဵ 

တာမျ ို ဵရိှပါတယ်။ အဓိကအာဵမဖင်ဴ သူတုိ္သစာဵဝတ်ေနေရဵ 

အတွက် အိမ်ကမလာနုိင်ေတာဴ အေဆာင်အတွက်နဲ့ အမခာဵ 

သူမျာဵရဲ့အလုပ် လုပ်ေပဵတဴဲအတွက် စာဵဝတ်ေနေရဵ အဆင် 

ေမပေအာင် လုပ်ေပဵထာဵတဴဲ သေဘာပါပဲ။ HIV ရှိတဴဲသူကို 

ေတာဴ အေဆာင်မှာရှိတဲဴ ရဲဘက်ေဆဵအကူနဲ့ ပုဳမှန် ေဆဵတုိက် 

ပါတယ်။  

(အင်ဵစိန် ဗဟုိအကျဉ်ဵေထာင် ကျန်ဵမာဵေရဵဝန်ထမ်ဵေဟာင်ဵ 

တစ်ဦဵနှငဴ် အင်တာဗျု ဵ) 
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အ ျေဉ်ဵေထာင်ခပုခပင်ေခပာင်ဵလဲေရဵ 

အကျဉ်ဵေထာင်သုိ္သ လက်ခဳေသာ အမျ ို ဵသမီဵအကျဉ်ဵသူကုိ ရှာေဖွမည်ဆုိ 

လျှင် ေဆဵဘက် ဆုိင်ရာအရာရိှမှ အမိန့်ထုတ်ဆင်ဴနိုင်သည်။ အကျဉ်ဵသူ 

အမျ ို ဵသမီဵအာဵ ယင်ဵ၏အဂေါအတွင်ဵတွင် တာဵမမစ်ပိတ်ပင်ထာဵေသာ 

ပစ္စည်ဵ တစ်စဳုတစ်ရာကုိ ထည်ဴသွင်ဵလာသည်ဟု အေကကာင်ဵခုိင်လုဳစွာ 

သဳသယမဖစ်လျှင် အမျ ို ဵသမီဵအချင်ဵချင်ဵမှသာ ရှာေဖွရမည်၃၀ ဟု 

ေဖ္ဝမပထာဵပါသည်။  

ေထာင်ထဲဆုိေတာဴ ဘယ်ေနရာပဲမဖစ်မဖစ် အဆင်ဴအတန်ဵေတွ 

က အပမဲတမ်ဵ ခဲွမခာဵကကတယ်။ ကုိယေ်တွက မမပည်ဴမစဳုနဲ့ဆို 

ေတာဴ ေတာ်ေတာ်ကုိ ဒုက္ခေရာက်တာေပါ္သ။ ဟုိဵ အရင်တုန်ဵက 

ဆုိရင ် ေထာင်ဝင်စာလာေတွ့တဴဲ ဟင်ဵထုပ်အဆီကပ်ေနတဲဴ 

ပလပ်စတစ်အတ်ိအစကုိေတာင် နယ်ဖတ်ပပီဵေတာဴ စာဵရ 

တယ်။ ဟင်ဵအဆီေလဵ စာဵချင်တာကုိဵ၊ ဟင်ဵက ေထာင်မှာက 

တစ်ပတ်မှ တစ်နပ်ပဲ ေကျွေဵတာဆုိေတာဴ၊ အခုကေတာဴ ရက် 

ေတွ မျာဵလာတာေပါ္သ၊ တစ်ပတ်ကုိ ေလဵရက်ေလာက် ေကျွေဵ 

လာတာဆုိေတာဴ ေတာ်ေတာ်ေကာင်ဵလာပါပပီ။ နည်ဵနည်ဵ 

ေလဵပုိက်ဆဳရှရိင် မရိှတဴဲလူကုိ ကျွေန်ေမွဵတဴဲသေဘာမျ ို ဵဆို 

ေတာဴ ဘာပဲေမပာေမပာ အခုက စာဵရေသာက်ရပါတယ်။ အခု 

ေနာက်ပိုင်ဵဆုိ ဘူဵဝမှာ ရှာတာက မိန်ဵမကုိယေ်တွပါ နှိုက်ရှာ 

တယ်။ ဟုိဵအရင်တုန်ဵကဆုိ အဲလိုမဟုတ်ဘူဵ။ ဟုိဵအရင် 

တစ်ခါဝင်ပပီဵ ေတာ်ေတာ်ကကာမှ အခုေနာက်ပိုင်ဵဝင်ရေတာဴ 

ဘယ်လိုေတွ မဖစ်သွာဵပါလိမ်ဴဆိုပပီဵ ေတွဵမိတယ်။ အခုကတဲဴ 

တုိင်တာေတာတာေတွ ရိှလို္သတဴဲ၊ ဘယ်လိုပဲ မဖစ်မဖစ် မိန်ဵမ 

ကုိယေ်တွပါ ရှာေတာဴ ရှက်တာေပါ္သ။ အိပ် ေဆာင်ေတွကလည်ဵ 

ပိုက်ဆဳေပဵရင် ေပဵသလုိ၊ မေပဵရင် မေပဵသလုိပဲ အိပ်ရတာပဲ။ 
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ပစ်ပယ်ချေ ို ဵနိှမ်ခဳမျောဵအပါအဝင် 

ေထာင်ထဲကုိ ေရာက်ပပီဆုိတာနဲ့ ေနရာ အရင်ဝယ်ရတယ်။ 

ပိုက်ဆဳမေပဵရင်ေတာဴ ပရမ်ဵပတာပဲ၊ ဟုိေနရာအိပ်၊ ဒီေနရာ 

အိပ်နဲ့။ ပုိက်ဆဳေပဵထာဵရင်ေတာဴ ပဳုေသေပါ္သ၊ ဒီေနရာ တစ်ခု 

တည်ဵမှာပဲ ေန့အိပ် ညအိပ်ေပါ္သ။ အိမ်က လာမဝင်ေသဵဘူဵ၊ 

ပိုက်ဆဳလည်ဵ မပါလာဘူဵဆုိရငေ်တာဴ ဒီအမှုနဲ့ဆိုရင်ေတာဴ 

အိမ်သာေချာင်ထဲ သွာဵအိပ်ေပါ္သ။ အရင်လည်ဵ ရိှတယ်၊ အခု 

လည်ဵရိှတယ်၊ ေနာက်ထပ် ပုိက်ဆဳမေပဵနုိင်တဴဲသူ ဝင်လာ 

ေတာဴမှ အေရှ့နည်ဵနည်ဵချင်ဵ တုိဵတုိဵသွာဵရင်ဵနဲ့ အိမ်သာနဲ့ 

ေဝဵမှာ။ အကျဉ်ဵသူအချင်ဵချင်ဵကေတာဴ နှုတ်နဲ့ ခဲွမခာဵ ဆက်ဆဳ 

တာမျ ို ဵေတာဴ မရိှဘူဵ။ ဒါေပမဴဲ ဆရာမေတွေတာဴ လုပ်တယ်၊ 

ရှိတယ်၊ ခဲွမခာဵတယ်။ နည်ဵနည်ဵေလဵ မှာဵ လုိက်တာနဲ့ ေမဗာင်ဵ 

ေမဗာင်ဵနဲ့ ရုိက်တာေပါ္သ။ တန်ဵစီဵေတွဆုိ ပုိဆိုဵတာေပါ္သ၊ ဆရာ 

မေတွလည်ဵ အခုထိကုိ ဒီအတုိင်ဵပါပဲ၊ ခဲွမခာဵေနတုန်ဵပါပဲ။ 

ေမပာလုိက်ရင် ဖာမုိဵမွှန်ေနေအာင် ေမပာတာ။ တစ်ခုခုဆုိ 

သူတုိ္သက သူခုိဵနဲ့ လိင်လုပ်သာဵအမှုကုိ အရမ်ဵဆုိဵတာ။ အရင် 

တုန်ဵကေတာဴ အရမ်ဵဆုိဵဆုိဵကကီဵေပါ္သ၊ အခုကေတာဴ နည်ဵနည်ဵ 

ေတာဴ ေတာ်သွာဵတာေပါ္သ။ ေထာင်စေရာက်ေတာဴ ကျန်ဵမာေရဵ 

စစ်ေဆဵေပဵတာမျ ို ဵေတွ ရှိတယ၊် ပိုဵစစ်ေပဵတာမျ ို ဵ လည်ဵရိှ 

တယ်။  

(ေထာင်နှစ် ကကိမ်ကျဖူဵပပီဵ ၂၀၁၉ ခုနှစ် တွင် ပုဒ်မ ၃(က)၊ (ခ) 

မဖင်ဴ အမှုရင်ဆုိင်ရင်ဵ အင်ဵစိန် ေထာင်တွင် အချုပ်သာဵဘဝမဖင်ဴ 

ေနထုိင်ခဴဲရသည်ဴ အသက် (၃၈) နှစ်အရွယ် အမျ ို ဵသမီဵ) 
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အ ျေဉ်ဵေထာင်ခပုခပင်ေခပာင်ဵလဲေရဵ 

 လိင်စိတ်ေမပာင်ဵလဲခဳယူထာဵသူမျာဵအေနမဖင်ဴ အမျာဵဆဳုဵ 

ဖမ်ဵဆီဵခဳရသည်ဴပုဒ်မမှာ ရဲလက်စဲွတွင်ပါရှိေသာ ေမှာင်ရိပ်ခုိမှုနှင်ဴ 

အေယာင်ေဆာင်မှုတုိ္သမဖစ်သည်။ လိင်စိတ်ေမပာင်ဵလဲ ခဳယူထာဵသူမျာဵ 

အေနမဖင်ဴ အဖမ်ဵခဳရသည်မှစ၍ အကျဉ်ဵေထာင်မှ လွတ်ေမမာက်သည်ဴ 

အချန်ိအထိ နည်ဵလမ်ဵေပါင်ဵစဳုမဖင်ဴ ခဲွမခာဵဆက်ဆဳခဳေနရေသာအုပ်စု 

မဖစ်ပါသည်။ စီမဳချက်ဆုိေသာေခါင်ဵစဉ်ေအာက်တွင် အမပစ်ရှ/ိမရိှ 

မဆန်ဵစစ်ပဲ ရဲတပ်ဖဲွ့ဝင်မျာဵ၏ အဖမ်ဵအဆီဵကုိ ခဳေနရေသာသူမျာဵ 

မဖစ်ပါသည်။ လိင်စိတ်ေမပာင်ဵလဲခဳယူထာဵသူတစ်ဦဵနှငဴ် အမခာဵ 

အမျ ို ဵသာဵတစ်ဦဵ အတူရှေိနလျှင်ပင် အမျ ို ဵသာဵကုိ မဖမ်ဵဆီဵဘဲ သူတုိ္သ 

ကုိသာ ဖမ်ဵဆီဵမှုမပုလုပ်သည်ကုိ ေတွ့ရှိရပါသည်။ ဖမ်ဵဆီဵသည်ဴအချန်ိ 

တွင်လည်ဵ သူတုိ္သ၏ လိင်စိတ်ေမပာင်ဵလဲခဳယူထာဵမှုကုိ အသိအမှတ် 

မမပုရဳုသာမက ထုိအေပ္ဝတွင်အေမခခဳ၍ ေလှာင်ရယ်နှိမ်ဴချစရာအမဖစ် 

သတ်မှတ်ပပီဵ ပုိမိုအရှက်ရေစရန် အပမဲတမ်ဵလုပ်ေဆာင်ေလဴရှသိည်ကုိ 

ေတွ့ရိှရသည်။ ဖမ်ဵဆီဵေသာရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်မျာဵက လူ္သအခွငဴ်အေရဵ 

ချ ို ဵေဖါက်ေသာလုပ်ရပ်မျာဵနှငဴ် နိှပ်စက်ညှဉ်ဵပန်ဵမှုမျာဵလည်ဵ မပုလုပ်ကက 

သည်ကုိ ေမဖကကာဵမှုမျာဵအရ ေတွ့ရိှရပါသည်။ ထို္သအမပင် ရဲအချုပ်ခန်ဵ 

တွင် MSM မျာဵအတွက် သီဵမခာဵသတ်မှတ်ထာဵေသာေနရာ မရှိသည်ဴ 

အတွက် အမျ ို ဵသာဵအချုပ်သာဵမျာဵနှငဴ် ေရာထာဵေသာေကကာင်ဴ နိှပ်စက် 

ခဳရမှုမျာဵလည်ဵ အစဉ်ကကုဳေတွ့ေနရပါသည်။ စီမဳချက်မဖင်ဴ ဖမ်ဵဆီဵေသာ 

ေကကာင်ဴ ဥပေဒကျု ဵလွန်သလိုမျ ို ဵ စစ်ေဆေမဵမမန်ဵမခင်ဵကုိ အေသအချာ 

မပုလုပ်မခင်ဵမရိှဘဲ မပစ်ဒဏ်ချ အေရဵယူမခင်ဵမျ ို ဵကုိ မပုလုပ်သည်လည်ဵ 

ေတွ့ရိှေနရပါသည်။ စီမဳချက်မဖင်ဴ အဖမ်ဵခဳရသည်ဴအချန်ိတွင် အမျ ို ဵသာဵ 

၃.၂.၄။ လင်ိစိတ် ေခပာင်ဵလဲခဳယူထာဵသူမျောဵ၏ ေထာင်တွင်ဵ 

ေနထိုင်ရမှု အေခခအေန 
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မျာဵကုိ မူဵ/ ဆူ ဟူသည်ဴ ပုဒ်မမဖင်ဴ တရာဵရုဳဵမှာ ဒဏ်ေငွေဆာင်ပပီဵ  

လွှတ်တာမျ ို ဵ မပုလုပ်တတ်ေသာ်လည်ဵ လိင်စိတ် ေမပာင်ဵလဲခဳယူထာဵသူ 

မျာဵအာဵ ေမှာင်ရိပ်ခုိမှုမဖင်ဴ ေထာင် ၁ လ မှ ၃ လ အထိ တရာဵရဳုဵမျာဵမှ 

အမပစ်ေပဵေလဴ ရိှသည်ကုိလည်ဵ လက်ရှအိချနိ်အထိ ေတွ့မမင်ေနရ 

ပါသည်။  

၂၀၁၃ ဂျူလုိင် ၁၀ ရက်ေန့မှာ စီမဳချက်နဲ့ဆိုပပီဵ ဖမ်ဵတာခဳရ 

တယ်။ တစ်ညတည်ဵနဲ့ မိန်ဵမလျာ ၂၈ ေယာက် ဖမ်ဵခဳရတယ်။ 

ဖမ်ဵတာ နည်ဵမျ ို ဵစဳုနဲ့ဖမ်ဵတယ်။ တစ်ေယာက်ဆုိ သူ္သရည်ဵစာဵ 

ေကာင်ေလဵနဲ့ စကာဵရပ်ေမပာေနတာ သူ္သေကာင်ေလဵကျမဖမ်ဵ 

ဘဲ သူ္သပဲ ဖမ်ဵသွာဵတယ်။ တုိင်ဵရဳုဵေရာက်သွာဵတဴဲ ၇ ေယာက် ၈ 

ေယာက်ဆုိ အကေတွ ကခုိင်ဵတယ်။ သူတုိ္သ ေအာက်ခဳအကကျ 

ေတွနဲ့ ရဲေတွရဲ့ဖိနပ်ကုိ တုိက်ခုိင်ဵတယ်။ ကျဉ်စက်ေတွနဲ့ 

ရင်သာဵေတွကုိ တုိ္သတယ်။ ကုိယ်တဳုဵလဳုဵချွေတ်ခုိင်ဵပပီဵ ေယာက်ျာဵ 

လာဵ၊ မိန်ဵမလာဵ ဇွတ်ေမဵပပီဵ ေယာက်ျာဵပါလုိ္သ ေမဖရင် မပန် 

လွှတ်မယ်လို္သ ေမပာတာမျ ို ဵေတွ လုပ်တယ်။ အိမ်နဲ့ဆက်သွယ် 

ခွငဴ်ရချင်ရင် ရဲက နင်ဴရငသ်ာဵေတွေပဵကုိင်၊ ရဲေမကလည်ဵ 

မျက်ခဳုဵေမွှဵရိတ်ေပဵမယ် အဲဒါဆုိရင ် ဆက်သွယ်ခွငဴ်ေပဵမယ်ဆုိ 

တာ ေတွ့ကကုဳရတယ်။ 

အချုပ်ခန်ဵထဲေရာက်ေတာဴ အကျဉ်ဵသာဵအချင်ဵချင်ဵ ရုိက်မယ် 

နှက်မယပ်ခိမ်ဵေမခာက်ပပီဵ အိမ်ကေန ေငွေတာင်ဵခုိင်ဵတာေတွရှ ိ

တယ်။ အချုပ်သာဵေတွက မျက်နှာေတွကုိ ကန်တာေတွရှ ိ

တယ်။ ရဲေတွကလည်ဵ ဘာမှမေမပာဘူဵ။ အချု ပ်ထဲေရာက် 

ေရာက်ချင်ဵ ဖုန်ဵ လဳုဵဝဆက်ခွင်ဴမေပဵဘူဵ။  

(LGBT အေရဵလှုပ်ရှာဵသူ) 
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 ကမ္ဘာဴကုလသမဂ္ဂမှ ၁၉၄၈ ခုနှစ်တွင် အတည်မပုမပဋ္ဌာန်ဵခဴဲ 

ေသာ လူ္သအခွငဴ်အေရဵေကကညာစာတမ်ဵ၏ အပုိဒ် (၁) လူသာဵတုိင်ဵ 

ေမွဵဖွာဵလာကတည်ဵက တန်ဵတူမဖစ်သည်။ အပုိဒ် (၂) မည်သကုိူမျှ 

ခဲွမခာဵဆက်ဆဳမခင်ဵ မမပုရ။ အပုိဒ် (၁၁) ခုိင်လုဳေသာ အေထာက် အထာဵ 

မရိှမချင်ဵ ထုိသူသည် အမပစ်မရိှဟုသတ်မှတ်ခွငဴ်၃၂ စေသာ အချက်မျာဵကုိ 

လိင်စိတ် ေမပာင်ဵလဲခဳယူထာဵသူမျာဵအေနမဖင်ဴ ရဲစခန်ဵ၊ တရာဵရဳုဵ၊ 

အကျဉ်ဵေထာင်တုိ္သတွင် လဳုဵဝရရိှမခင်ဵ မရိှသည်ကုိလည်ဵ ေတွ့မမင်ေနရ 

ပါသည်။ 

အကျဉ်ဵေထာင်မျာဵတွင် လိင်စိတ်ေမပာင်ဵလဲခဳယူမှုကုိ 

အသအိမှတ်မပုမှု မရိှေသဵသည်ကုိ ေတွ့ရှိရပါသည်။ အင်ဵစိန်အကျဉ်ဵ 

ေထာင်တွင် လိင်စိတ်ေမပာင်ဵလဲခယဳူထာဵသူမျာဵအတွက် သီဵမခာဵထာဵ 

ေပဵမှု ရှိေသာ်လည်ဵ အမခာဵေထာင်အမျာဵစုတွင် သီဵမခာဵထာဵေပဵမခင်ဵ 

မရိှသည်ကုိ ေတွ့ရပါသည်။ တချ ို ့ေထာင်မျာဵတွင် HIV ေဝဒနာ 

သည်မျာဵနှင်ဴ ေရာထာဵသည်ဟုလည်ဵ ေမဖကကာဵမှုမျာဵရှိပါသည်။ ထုိသုိ္သ 

ထာဵမခင်ဵသည် အကျဉ်ဵေထာင်အတွင်ဵ အမခာဵေသာမပဿနာ မမဖစ် 

ေအာင် ထာဵမခင်ဵမျ ို ဵသာမဖစ်ပပီဵ သူတုိ္သ၏ လိင်စိတ်ေမပာင်ဵလဲခဳယူမှုကုိ 

အသအိမှတ်မပုသည်ဴသေဘာ မဟုတ်ပါ။ အကျဉ်ဵေထာင်ထဲတွင် LGBT  

မျာဵအတွက် စိတ်ပုိင်ဵဆုိင်ရာ ေနာက်ေမပာင်ေစာ်ကာဵမှုမျ ို ဵသာမက 

ရုပ်ပုိင်ဵဆုိင်ရာ ေစာ်ကာဵမှုမျ ို ဵပါ ဝန်ထမ်ဵမျာဵသာမက အမခာဵအကျဉ်ဵ 

သာဵမျာဵကပါ မပုလုပ်ကကသည်ကုိ ေတွ့ရပါသည်။ ထို္သအမပင် အမျ ို ဵသာဵ 

အကျဉ်ဵသာဵမျာဵနှငဴ် ေရာထာဵသည်ဴအတွက် လိင်ပိုင်ဵဆုိင်ရာေစာ်ကာဵ 

မှုမျ ို ဵ ကကုဳေတွ့ရေလဴရှပိပီဵ အကာအကွယ် အသဳုဵမပုခွငဴ်မရိှသည်ဴအတွက် 

HIV ေရာဂါပုိဵ ကူဵစက်ခဳရမှုအေမခအေန မဖစ်နိုင်မှုမျာဵမပာဵသည်ကုိ 

ေတွ့မမင်ရပါသည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ရရိှေသာ အချက်အလက်အရ LGBT 

မျာဵတွင် HIV ေရာဂါပုိဵ ကူဵစက်မပန့်နဳှ္သမှုမှာ အေရှ့ေတာင်အာရှတွင် 
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၄.၃% ရိှပပီဵ အာဖရိကေဒသတွင် ၁၄.၉% ရှိေကကာင်ဵ WHO မှ 

ေဖ္ဝမပထာဵသည်ကုိ ေတွ့ရပါသည်။ အကျဉ်ဵေထာင်မျာဵအတွင်ဵတွင် 

HIV ေရာဂါပုိဵကူဵစက်မှု မဖစ်ပွာဵ နုိင်ေချရိှေသာေကကာင်ဴ ကမ္ဘာဴနိုင်င ဳ ၂၈ 

နုိင်ငတွဳင် အကျဉ်ဵသာဵမျာဵကုိ Condoms အသဳုဵမပုခွငဴ် ေပဵထာဵသည်ကုိ 

ေတွ့ရပါသည်။၃၃ မမန်မာနိုင်ငဳရှိ အကျဉ်ဵေထာင်မျာဵတွင် လိင်စိတ် 

ေမပာင်ဵလဲမှုကုိ အသိအမှတ်မမပုသလုိ အကျဉ်ဵေထာင်အတွင်ဵ 

လိင်ဆက်ဆဳမှုကုိ မည်သည်ဴအကျဉ်ဵသာဵကုိမှ ဥပေဒအရ တရာဵဝင် 

ခွငဴ်မပုထာဵမခင်ဵ မရိှသည်ကုိ ေတွ့ရပါသည်။ သုိ္သေသာ်လည်ဵ မမန်မာနုိင်င ဳ

ရှိ အကျဉ်ဵေထာင်မျာဵတွင် လိင်တူချင်ဵ ကာမဆက်ဆဳမှုမျ ို ဵကုိ တရာဵ 

မဝင် မပုလုပ်မှုမျာဵရိှေနသည်ကုိ ေမဖကကာဵမှုမျာဵအရ ေတွ့ရိှ ရပါသည်။ 

LGBT တို္သ TG တုိ္သအေဆာင်ဆုိပပီဵ သပ်သပ်ေတာဴ မရိှဘူဵ၊ 

အခန်ဵေတာဴ သပ်သပ်ရှတိယ်၊ LGBT တို္သ TG တုိ္သ အကုန်လုဳဵ  

ေရာထာဵတဴဲ အခန်ဵေတာဴရိှတယ။် အေမခာက်မို္သလုိ္သ ေထာင် 

ဝန်ထမ်ဵေတွကေတာဴ ခဲွမခာဵဆက်ဆဳတာမျ ို ဵေတာဴ မရိှဘူဵ။ 

ဒါေပမဴဲ လိင်ပိုင်ဵဆုိင်ရာ ေစာ်ကာဵခဳရမှုေတွေတာဴ ရိှတယ်။ 

အေမခာက်ေတွဆိုတာကလည်ဵ ဂဏှာမပငိမ်တာေတွလည်ဵ ရှိ 

တာေပါ္သ၊ ဒါေပမဴဲ စိတ်ပါတဴဲေန့လည်ဵရိှတယ်။ မပါတဴဲေန့လည်ဵ 

အမျာဵကကီဵရိှတယ်၊ ပါသည်မဖစ်ေစ မပါသည်မဖစ်ေစ မရဘူဵ၊ 

သူတုိ္သက အတင်ဵလုပ်တယ်။ ဒီသဳုဵလေလာက်မှာဆို 

ကျွေန်ေတာ်က ေစာ်ကာဵခဳရတဴဲအကကိမ်က သဳုဵခါေလာက်ပဲ 

ရှိတယ်၊ ကျွေန်ေတာ်ဴထက် ကျွေန်ေတာ်ဴသူငယ်ချင်ဵေတွက 
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အကျဉ်ဵေထာင်မျာဵသုိ္သ  ရဳုဵထွက်မျာဵ၊ အချု ပ်အသစ်မျာဵ 

ဝင်ေရာက်သည်ဴအခါ ဘူဵတဳခါဵဝတွင် အကျဉ်ဵေထာင် ဝန်ထမ်ဵမျာဵမှ 

ရှာေဖွစစ်ေဆဵမခင်ဵကုိ မပုလုပ်ေလဴရှပိါသည်။ ထုိသုိ္သရှာေဖွသည်ဴအခါ 

လိင်စိတ်ေမပာင်ဵလဲခဳယူသူမျာဵ ပါရှိပါက သူတုိ္သ၏ လိင်စိတ်ေမပာင်ဵလဲ 

ခဳယူထာဵမှုအေပ္ဝ အေမခမခဳဘဲ မူလရှိေသာ လိင်သဘာဝအတုိင်ဵ ဆုိင်ရာ 

ဝန်ထမ်ဵမျာဵက စစ်ေဆဵသည်ကုိ ေတွ့ရှိရသည်။ ထုိ္သအမပင် အလုပ်ခုိင်ဵ 

သည်ဴအချန်ိတွင်လည်ဵ မူလလိင်သဘာဝအေပ္ဝ အေမခခဳ၍ သတ်မှတ် 

ခုိင်ဵေစသည်ကုိ ေတွ့ရိှရပါသည်။ ထုိ္သအမပင် အဝတ်အစာဵဝတ်ဆင်သည်ဴ 

ပုဳစဳကုိ မူလလိင်သဘာဝအတုိင်ဵ ေမပာင်ဵလဲဝတ်ဆင်ေစမခင်ဵနှင်ဴ ဆဳပင် 

မျာဵကုိ အမျ ို ဵသာဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵကဴဲသုိ္သ ညှပ်မခင်ဵမျာဵသည် ရုပ်ပုိင်ဵ 

ဆုိင်ရာထက်ပုိေသာ စိတ်ပုိင်ဵဆုိင်ရာထိခုိက်မှုကုိ ခဳစာဵရေကကာင်ဵ ေတွ့ 

ရှိရပပီဵ ထုိအေမခအေနသည် လူသာဵတစ်ေယာက်၏ အေမခခဳလူ္သအခွင်ဴ 

အေရဵ၃၄ကုိ အကကီဵအကျယ်ချ ို ဵေဖါက်ရာ ေရာက်ေနပါသည်။ 

မမန်မာနုိင်ငဳ၏ ေနရာအနဳှ္သအမပာဵတွင် ေတွ့ကကုဳေနရေသာ 

လာဘ်ေပဵလာဘ်ယူမှုသည် အကျဉ်ဵေထာင်မျာဵတွင် အကကီဵ အကျယ် 

ပိုပပီဵေတာဴခဳရတယ်။ ကုိယလဳု်ဵက ပုိပပီဵေတာဴလည်ဵ လှတာကုိဵ၊ 

စိတ်မပါရင်ေတာင်မှ ဆွဲေခ္ဝပပီဵေတာဴ ေရချ ို ဵခန်ဵနာဵမဖစ်မဖစ် 

လုပ်တယ်။ အဓိကလုပ်တာကေတာဴ ေထာင်မှာရှိတဴဲ 

ဝန်ထမ်ဵေတွေပါ္သ။  

(၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် ၃၀ (ဃ) မဖငဴ် အင်ဵစိန်ေထာင်တွင် 

ေထာင်ဒဏ် ၃ လ ကျခဴဲသည်ဴ အသက် ၂၇ နှစ်အရွယ် 

လိင်စိတ်ေမပာင်ဵလဲခဳယူထာဵသူ) 
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မဖစ်ပွာဵေနပပီဵ ေငွေကကဵမတတ်နုိင်သူမျာဵနှင်ဴ ခဲွမခာဵဆက်ဆဳခဳေနရေသာ 

လူ္သအဖဲွ့အစည်ဵမျာဵအေပ္ဝတွင် အလွန်ဆုိဵဝါဵေသာ ဆုိဵကျ ို ဵသက်ေရာက် 

မှုမျာဵ ရိှေနပါသည်။ အကျဉ်ဵေထာင်မျာဵတွင် လူကုန်ကူဵသည်ဴပုဳစဳအထိ 

ကျုဵလွန်မှုမျ ို ဵရိှေနတတ်သည်ကုိလည်ဵ ေတွ့ကကုဳခဴဲသူမျာဵ၏ ေမပာမပချက် 

မျာဵအရ သိရှရိပါသည်။ ▲ 

မန္တေလဵေထာင်ထဲ စဝင်ဝင်ချင်ဵ Body Search လုပ်တယ်။ ဖင်ထဲ နှိုက် 

စစ်တယ်။ ခုချန်ိထိ အဲလုိေတွ စစ်ေဆဵေနတုန်ဵပဲ။ ေထာင်ကုိေရာက် 

ေတာဴ ပဳုစဳထိင်ုခုိင်ဵပပီဵေတာဴ အေမခာက်မပါရင် လက်ညိှုဵေထာင်လို္သေမပာ 

ေတာဴ လက်ညိှုဵေထာင်တယ်။ စစ်တဲဴအခါမှာ ရင်သာဵေတွမပါေတာဴ 

အေမခာက်ဟုတ်ေကာဟုတ်ရဲ့လာဵဆုိပပီဵ မယဳုသကောေမဵတယ်။ ဆဳပင် 

ညှပ်ခဳရတယ်။ အေမခာက်ေဆာင်ကုိ တန်ဵပို္သတယ်။  

(၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် မည်သည်ဴပုဒ်မမဖငဴ် အဖမ်ဵခဳလိက်ုရမှန်ဵ မသိ သည်ဴ 

အကျဉ်ဵကျခဳဖူဵေသာ (၂၆) နှစ် အရွယ် Tran Gender) 

အေမခာက်ေတွကုိ သပ်သပ်မထာဵဘူဵ။ ေယာက်ျာဵေဆာင်မှာ အတူတူ 

ထာဵတယ်။ သူတို္သကုိ မိန်ဵမလုိေနေစချင်ရင် ေကာ်ဖီတစ်ပါကင်၊ နှစ်ပါ 

ကင်၊ ပုိက်ဆဳတစ်ေသာင်ဵေလာက် ေပဵရတယ်။ ဝန်ထမ်ဵကလည်ဵ လွှတ် 

ေပဵပါတယ်။ ေထာင်ထဲမှာ လူသစ်ေလဵေတွကုိ ေမွဵပပီဵ စာဵတာမျ ို ဵ၊ 

ေရာင်ဵတာမျ ို ဵလည်ဵ ရိှတယ်။ ၂ သိန်ဵနဲ့ ေရာင်ဵတယ်၊ ၃ သိန်ဵနဲ့ ေရာင်ဵ 

တယ်။ ဝယ်သွာဵကကတယ်။  

(၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် ပုဒ်မ ၁၉ မဖင်ဴ ေထာင်ဒဏ် ၁၀ နှစ် ချမှတ်ခဳရသည်ဴ 

မူဵယစ်ေဆဵေရာင်ဵဝယ်သူ) 
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အ ျေဉ်ဵေထာင်ခပုခပင်ေခပာင်ဵလဲေရဵ 

 အကျဉ်ဵေထာင်အတွင်ဵ အစာဵအေသာက်ေကျွေဵေမွဵမှု အေမခ 

အေနမှာ အင်တာဗျုဵေမဖကကာဵချက်မျာဵအရ ခဲွမခာဵမှုမရှိသည်ကုိ ေတွ့ရှိ 

ရပါသည်။ ယခင်က အကျဉ်ဵေထာင်အတွင်ဵတွင် ေကျွေဵေမွဵမှုမှာ 

တစ်ပတ်လျှင် အသာဵတစ်နပ်သာ ေကျွေဵေသာ်လည်ဵ ယခုအချန်ိတွင် 

အသာဵ (၄)နပ် အထိေကျွေဵေမွဵသည်ကုိ ေတွ့ရိှရပါသည်။ သို္သေသာ်လည်ဵ 

အကျဉ်ဵေထာင်အတွင်ဵ ေကျွေဵေမွဵသည်ဴ အစာဵအစာမျာဵသည် ကျန်ဵမာ 

ေရဵနှင်ဴ ညီညွတ်မှု မရိှပါဟု ေမဖကကာဵမှုမျာဵရိှပါသည်။ 

၃.၃။ 

အ ျေဉ်ဵေထာင် 

အတွင်ဵ 

အစာဵအေသာ ်

ေ ျွေဵေမွဵမှုနှင်ဴ ေန 

ထိုင်ရမှု အေခခအေန 

၃.၃.၁။ အစာဵအေသာ ်ေ ျွေဵေမွဵမှု  
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 (SMR) ၏ ဥပေဒသ (၂၂) အပုိဒ် ၁ တွင် အကျဉ်ဵသာဵမျာဵကုိ 

အကျဉ်ဵေထာင်အုပ်ချုပ်ေရဵအဖဲွ့မှ ကျန်ဵမာေရဵနှငဴ်ကုိက်ညီေသာ 

အဟာရမပည်ဴဝသည်ဴ အစာဵအေသာက်မျာဵကုိ ေသချာစွာစီမဳ၍ အကျဉ်ဵ 

သာဵတုိင်ဵကုိ ပဳုမှန်သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴအချနိ်တွင် ေကျွေဵေမွဵရမည်ဟု 

ေဖ္ဝမပထာဵပါသည်။ မမန်မာနုိင်င ဳ အကျဉ်ဵေထာင်လက်စွဲတွင်လည်ဵ 

အလုပ်လုပ်ရေသာ အကျဉ်ဵသာဵ၊ အလုပ်မလုပ်ရေသာ အကျဉ်ဵသာဵ၊ 

အချုပ်သာဵ စသည်မဖင်ဴ အကျဉ်ဵသာဵ အမျ ို ဵအစာဵအလုိက် ေကျွေ ရမည်ဴ 

အစာဵအေသာက်စာရင်ဵကုိ အေလဵချန်ိမဖင်ဴ အတိအကျ သတ်မှတ်ထာဵ 

ပါသည်။ ရမ်ဇန် ဥပုသ်သီလေစာင်ဴထိန်ဵေသာ ပုဂ္ဂိုလ်မျာဵအတွက် အထူဵ 

အစာဵအေသာက်က မနက်စာကုိ ထမင်ဵေကကာ်၊ ဆန်မပုတ် 

ေကျွေဵတယ၊် ေန့လယ်စာကေတာဴ တစ်ခါတေလကျရင် 

ပဲကုလာဵဟင်ဵ ေကျွေ တယ်၊ တာလေပါေကျွေဵတာမျာဵတယ်၊ 

ကန်စွန်ဵရွက်ချဉ်ရည်ဟင်ဵတုိ္သ ေကျွေဵတာမျာဵတယ်။ အရည်က 

ေတာဴ ကျဲကျဲေပါ္သ၊ ထမင်ဵကေတာဴ တစ်ခါတေလကျေတာဴ 

ေပျာဴ၊ တစ်ခါတေလကျရင် မာေနတာေပါ္သ။ သူတို္သ 

ေကျွေဵတဴဲဟာက အမပင်ကဟာေတွေလာက်ေတာဴ ကျန်ဵမာေရဵ 

နဲ့ မညီညွတ်ဘူဵ ။ အစာဵအေသာက်ကေတာဴ ပုိက်ဆဳရှတဴဲိသူ 

ေရာ မရိှတဴဲသူေရာ အကုန်လုဳဵ တန်ဵစီ၊ အာဵလဳုဵ မျှမျှတတပဲ 

ရတယ်၊ ပုိေပဵ ပုိေကျွေဵ တာမျ ို ဵေတာဴ မရိှဘူဵ။  

(၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် လိင်လုပ်သာဵမှုမဖင်ဴ ပဲခူဵေထာင်တွင် 

ေနထုိင်ခဴဲသည်ဴ အသက် (၃၀) အရွယ် အမျ ို ဵသမီဵ) 
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အ ျေဉ်ဵေထာင်ခပုခပင်ေခပာင်ဵလဲေရဵ 

သတ်မှတ်ချက်နှငဴ် ေဆဵရဳုသုိ္သ တက်ေရာက်ေနေသာ အကျဉ်ဵသာဵ 

မျာဵအတွက် သီဵမခာဵေကျွေဵေမွဵရမည်ဴ အစာဵအစာမျာဵကုိ တိတိ ကျကျ 

မပဋ္ဌာန်ဵထာဵပါသည်။   

ကုိယဝ်န်ေဆာင်မိခင်မျာဵနှင်ဴ ကေလဵမျာဵအတွက် အထူဵ 

ဂရုတစုိက် ေကျွေဵေမွဵသည်ဟု အင်ဵစိန်အကျဉ်ဵေထာင်မှ အပငိမ်ဵစာဵ 

ေဆဵဘက်ဆုိင်ရာဝန်ထမ်ဵတစ်ဦဵမှ ေမပာကကာဵေသာ်လည်ဵ အကျဉ်ဵကျ 

ခဳခဴဲရေသာ အကျဉ်ဵသူတချ ို ့၏ ေမပာမပချက်အရ ကုိယ ် ဝန်ေဆာင် 

မိခင်မျာဵ၊ ကေလဵမျာဵအတွက် အကျဉ်ဵေထာင်အတွင်ဵတွင် သီဵမခာဵ 

သတ်မှတ်၍ ေကျွေဵေမွဵမခင်ဵမျ ို ဵမရိှဘဲ အကျဉ်ဵသူအချင်ဵချင်ဵသာ 

အမပန်အလှန် အကူအညီေပဵရသည်ကုိ ေမဖကကာဵမှုမျာဵအရ ေတွ့ရှိရ 

၂၀၁၈၊ ၁လပုိင်ဵ၊ ၁ ရက်က စပပီဵ အသာဵဟင်ဵ တစ်ပတ် ၄ကကိမ် 

ေကျွေဵတယ်။ ေသာကကာ၊ တနဂေေနွ၊ အဂေါ၊ ဗုဒ္ဓဟူဵ အဲဒီရက်ေတွ 

ေကျွေဵတယ်။ ေထာင်ပုိင်က အကျဉ်ဵေထာင် 

သက်သာေချာင်ချေိရဵအတွက် ကကက်ေတွေမွဵထာဵတာရှိ 

တယ်။ ကကက်သာဵပဲ ေကျွေဵတယ်။ အသာဵတဳုဵက ၇ ကျပ်သာဵ 

လို္သ သတ်မှတ်ထာဵေပမယဴ် ၇ ကျပ်သာဵ မရိှဘူဵ။ သတ်မှတ် 

ထာဵတဴဲ အစာဵအစာေတွအတုိင်ဵ ေကျွေဵတာမဟုတ်ဘူဵ။ တစ်ခါ 

တေလ ငါဵပိေတာင် နပ်မမှန်ဘူဵ။ မနက်ပိုင်ဵ ထမင်ဵေကကာ်၊ 

ဆန်မပုတ်ေကျွေဵတယ်။ ပဳုစဳနဲ့ေကျွေဵတယ်။ 

(၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် ပုဒ်မ ၁၉ မဖင်ဴ မန္တေလဵ၊ မိထ္ရီလာေထာင် 

တုိ္သတွင် ေထာင်ဒဏ် ၁၀ နှစ်ချမှတ်ခဳရသည်ဴ မူဵယစ်ေဆဵ 

ေရာင်ဵဝယ်သ)ူ 
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ပစ်ပယ်ချေ ို ဵနိှမ်ခဳမျောဵအပါအဝင် 

ပါသည်။ ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂအေထွေထွညီလာခဳမှ အမျ ို ဵသမီဵအကျဉ်ဵသူ 

မျာဵအတွက် ထပ်မဳမပဋ္ဌာန်ဵခဴဲေသာ (the Bangkok Rules) တွင် 

အကျဉ်ဵသူကုိယ်ဝန်ေဆာင်မိခင်မျာဵနှင်ဴ ကေလဵမျာဵအတွက် 

အစာဵအေသာက်နှငဴ် ကျန်ဵမာေရဵေစာင်ဴေရှာက်မှု၃၇ ကုိ အထူဵ 

သတ်မှတ်၍ မပဋ္ဌာန်ဵထာဵေသာ်လည်ဵ မမန်မာနုိင်ငဳရှ ိ အကျဉ်ဵေထာင် 

မျာဵတွင် ထုိစဳနှုန်ဵမျာဵအတုိင်ဵ ေဆာင်ရွက်ထာဵသည်ဴအေမခအေန 

မရိှသည်ကုိ ေတွ့ရပါသည်။ 

 အမျ ို ဵသမီဵ လစဉ်သဳုဵပစ္စည်ဵမျာဵကုိလည်ဵ အင်ဵစိန်ေထာင် 

တွင် လဳုေလာက်ေအာင်ေပဵေဝသည်ဟု အကျဉ်ဵဦဵစီဵ ဝန်ထမ်ဵေဟာင်ဵ 

တစ်ဦဵမှ ေမပာကကာဵေသာ်လည်ဵ အမခာဵအကျဉ်ဵေထာင်မျာဵတွင် 

လုဳေလာက်စွာမရရိှဘဲ အမျ ို ဵသမီဵ အကျဉ်ဵသူအချင်ဵချင်ဵမှ ကူညီမခင်ဵ၊ 

အမျ ို ဵသမီဵေထာင်ဝန်ထမ်ဵမျာဵကုိ ေငွေပဵ၍ ဝယ်ယူခုိင်ဵမခင်ဵမျာဵ 

မပုလုပ်ေနရသည်ဟု ေမဖကကာဵမှုမျာဵရိှေနသည်ကုိ ေတွ့ရပါသည်။ 

အချုပ်အကျဉ်ဵသူ အမျ ို ဵသမီဵမျာဵအတွက် လစဉ်သဳုဵပစ္စည်ဵ လဳုဵဝ 

ေထာက်ပဴဳေပဵမခင်ဵမရိှဟု အာဵလဳုဵမှ ေမဖကကာဵထာဵသည်ကုိ ေတွ့ရပါ 

သည်။ ▲ 
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အ ျေဉ်ဵေထာင်ခပုခပင်ေခပာင်ဵလဲေရဵ 

 မမန်မာနုိင်ငဳ၏ လက်ရှအိကျဉ်ဵေထာင်မျာဵသည် သတ်မှတ် 

ထာဵသည်ဴ လူဦဵေရထက် အဆမတန်ပုိမျာဵေနေသာေကကာင်ဴ အကျဉ်ဵ 

ေထာင်တွင်ဵ ေနထုိင်ရသည်မှာ အလွန်ကျပ်တည်ဵသည်ဴအမပင် ကျန်ဵမာ 

ေရဵနှင်ဴ ညီညွတ်မှုမရိှသည်ကုိလည်ဵ ေတွ့မမင်ရပါသည်။ United 

Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of 

Prisoners ၏ Accommodation အခန်ဵတွင် အကျဉ်ဵသာဵမျာဵ 

အတွက် ညအိပ်ချန်ိ၌ ေလဝင်ေလထွက်ေကာင်ဵေသာ၊ ရာသီဥတုနှငဴ် 

ကုိက်ညီေသာ အခန်ဵအေမခအေန၊ လုိအပ်ေသာ အလင်ဵေရာင်ရရှိမှု၃၈ 

စသည်တုိ္သကုိ စနစ်တကျ စီစဉ်ရန် မပဋ္ဌာန်ဵထာဵေသာ်လည်ဵ မမန်မာနိုင်ငဳရှိ 

အကျဉ်ဵေထာင်အာဵလဳုဵတွင် ထုိအချက်အလက်မျာဵနှငဴ် ကုိက်ညီမှုမရိှ 

သည်ကုိ ေတွ့ရိှရပါသည်။ မမန်မာနုိင်ငရဳှိ အကျဉ်ဵေထာင်မျာဵတွင် 

ညအိပ်ချနိ်၌ အကျဉ်ဵသာဵမျာဵသည် ေဘဵတေစာင်ဵ အိပ်ေနရပပီဵ အိပ်ချနိ် 

အတွင်ဵ အိမ်သာထသွာဵပါက မပန်လာလျှင် အိပ်စရာေနရာ မရှိသည်ဴ 

အမဖစ်မျ ို ဵကုိ ကကုဳေတွ့ေနရပါသည်။ ထုိအေမခအေနသည် ယာဵနာ 

အပါအဝင် အမခာဵေရာဂါပုိဵမျာဵ ကူဵစက်ရန်အတွက် အလွန်လွယ်ကူ 

ေသာအေမခအေန မဖစ်ေနပပီဵ လာဘ်ေပဵလာဘ်ယူကိစ္စမျာဵလည်ဵ 

မဖစ်ေပ္ဝေစပါသည်။ 

၃.၃.၂။ အ ျေဉ်ဵေထာင်အတွင်ဵ ေနထိုင်ရမှု အေခခအေန 
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ပစ်ပယ်ချေ ို ဵနိှမ်ခဳမျောဵအပါအဝင် 

 ထိုကဴဲသုိ္သ အကျဉ်ဵသာဵမျာဵ အကျဉ်ဵေထာင်အတွင်ဵ ကျပ် 

တည်ဵစွာ ေနထုိင်ရသည်ဴအေမခအေနတွင် လိင်လုပ်သာဵအကျဉ်ဵသူမျာဵ 

အတွက် ထပ်မဳခဲွမခာဵခဳေနရသည်ကုိ ေတွ့မမင်ရပါသည်။ လိင်လပု်သာဵ 

အကျဉ်ဵသူအမျာဵစုသည် မိသာဵစုဝင်မျာဵမှ ေထာင်ဝင်စာ လိုက်လဳ 

မေတွ့နုိင်သူမျာဵမဖစ်ေသာေကကာင်ဴ အကျဉ်ဵေထာင်ထဲတွင် ေငွေကကဵမေပဵ 

နုိင်သူမျာဵ မဖစ်သည်ဴအမပင် လိင်လုပ်သာဵ ပုဒ်မမဖငဴ် ကျခဴဲရသူမျာဵ 

မဖစ်သည်ဴအတွက် အေဆာင်အတွင်ဵရှိ အိမ်သာအနာဵတွင်သာ ေနရာ 

ချထာဵမခင်ဵခဳရသူမျာဵ မဖစ်ေနပါသည်။ သူတုိ္သ၏ ကျန်ဵမာေရဵအေမခအေန 

သည် အမခာဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵထက် ပုိမုိဆိုဵရွာဵေစပပီဵ အဓိကအာဵမဖငဴ် 

HIV ေရာဂါေဝဒနာ ခဳစာဵေနရသူမျာဵအတွက် အမခာဵေရာဂါမျာဵ 

အလွယ်တကူ ဝင်ေရာက်နုိင်ေသာ အေမခအေန မဖစ်ေနပါသည်။ 

ညဆုိရင ် တေစာင်ဵအိပ်ရတယ်။ ေသဵေပါက်ထသွာဵရင် ေနရာ 

မရိှေတာဴဘူဵ၊ လာဵရှိုဵေထာင်မှာ ၄ သိန်ဵဆုိရင ် အိပ်ဖုိ္သ 

တစ်ေတာငဴ်တစ်ထွာရတယ်။ မမစ်ကကီဵနာဵမှာဆိုရင် ၃ သိန်ဵလုိ္သ 

ေမပာတယ်။ မိတ္လီလာမှာ တစ်သိန်ဵခဲွရှိတယ်။ မန္တေလဵေထာင် 

မှာ ၂၀၁၃ က မပတင်ဵေပါက်တစ်ေပါက်လုဳဵ အတွက် တစ်သိန်ဵ 

ေပဵရတယ်။ 

(၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် ပုဒ်မ ၁၉ မဖင်ဴ မန္တေလဵ၊ မိထ္ရီလာေထာင် 

တုိ္သတွင် ေထာင်ဒဏ် ၁၀ နှစ်ချမှတ်ခဳရသည်ဴ မူဵယစ်ေဆဵ 

ေရာင်ဵဝယ်သူ) 
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အ ျေဉ်ဵေထာင်ခပုခပင်ေခပာင်ဵလဲေရဵ 

ကေလဵေမွဵဖွာဵပပီဵခါစ မိခင်မျာဵကုိလည်ဵ သီဵမခာဵ ေနရာ 

ထိုင်ခင်ဵ သတ်မှတ်ေပဵမှု မရိှေသာေကကာင်ဴ ကေလဵနှငဴ် မီဵဖွာဵပပီဵကာစ 

မိခင်မျာဵအတွက် စိတ်ပုိင်ဵဆုိင်ရာ၊ ရုပ်ပိုင်ဵဆုိင်ရာ ကျန်ဵမာေရဵအရ 

ထိခိုက်မှုမျာဵ ရိှေနပါသည်။ အထူဵသမဖင်ဴ အကျဉ်ဵေထာင်အတွင်ဵတွင် 

အလွယ်တကူကူဵစက်နိုင်ေသာ အသည်ဵေရာင်အသာဵဝါေရာဂါပုိဵ၊ တီဘီ 

နှငဴ် အမခာဵအေရမပာဵေရာဂါပုိဵမျာဵသည် အမခာဵသူမျာဵထက် ပုိမိုလွယ်ကူ 

စွာ ကူဵစက်ခဳရနုိင်သည် အေမခအေနကုိ ေတွ့မမင်ရပါသည်။ 

 အကျဉ်ဵေထာင်ရိှ အိပ်ေဆာင်မျာဵတွင် ကွပ်ပျစ်မျာဵ ခင်ဵေပဵ 

ထာဵေသာ်လည်ဵ ကကမ်ဵပုိဵမျာဵ အလွန်ေပါမျာဵသည်ဴအတွက် အကျဉ်ဵ 

သာဵတုိင်ဵမှာ ယာဵနာေရာဂါမျာဵမဖစ်ပွာဵေလဴရှပိပီဵ အကျဉ်ဵေထာင်မှ 

ေဆဵဝါဵလဳုေလာက်စွာ မေပဵနုိင်သည်ဴအတွက် ေထာင်ဝင်စာမလာနုိင် 

ေသာ လိင်လုပ်သာဵအကျဉ်ဵသူမျာဵ၊ လိင်စိတ် ေမပာင်ဵလဲခယူဳထာဵသူမျာဵ 

အတွက် ပဳုမှန်မဖစ်ပွာဵေနေသာေရာဂါတစ်ခု မဖစ်ေနသည်ကုိ ေတွ့ရ 

ပါသည်။  

 လိင်စိတ် ေမပာင်ဵလဲခဳယူထာဵသူမျာဵအေနမဖင်ဴ အကျဉ်ဵေထာင် 

ထဲတွင် ေနထုိင်ရသည်ဴအေမခအေနမှာ အမခာဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵလုိ 

တန်ဵတူအခွငဴ်အေရဵမရရိှသည်ကုိ ေတွ့ရသည်။ သူတုိ္သကုိ သီဵမခာဵ 

အေဆာင်တွင် ခဲွထာဵပပီဵ ပိတ်ထာဵေလဴရှသိည်ဟု ေမဖ ကကာဵမှုမျာဵ 

ဒီပုဒ်မနဲ့ ကျတဴဲသူေတွဆုိ အိမ်သာနာဵမှာပဲ အိပ်ခုိင်ဵတယ်။ 

သမီဵဆုိ အိမ်သာနဲ့ မလှမ်ဵမေဝဵေလဵမှာ အိပ်ရတယ်။  

(၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် လိင်လုပ်သာဵမှုမဖင်ဴ ပဲခူဵေထာင်တွင် ေနထိုင် 

ခဴဲသည်ဴ အသက် (၃၀) အရွယ် အမျ ို ဵသမီဵ) 
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ပစ်ပယ်ချေ ို ဵနိှမ်ခဳမျောဵအပါအဝင် 

ရှိပါသည်။ လိင်စိတ်ေမပာင်ဵလဲခဳယူထာဵသူမျာဵ အေနမဖင်ဴ အကျဉ်ဵ 

ေထာင်အတွင်ဵတွင် ထပ်မဳ၍ ခဲွမခာဵဆက်ဆဳမှုမျာဵကုိ မပုလုပ်ခဳေနရသညဴ် 

အေမခအေနမဖစ်ေနသည်ကုိ ေတွ့ရပါသည်။ ထုိ္သအမပင် မမန်မာနုိင်င ဳ

အကျဉ်ဵေထာင်ဥပေဒမျာဵတွင် လိင်စိတ်ေမပာင်ဵလဲခဳယူ ထာဵသူမျာဵ 

အတွက် သီဵမခာဵသတ်မှတ်ထာဵေသာ ဥပေဒမပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵ မရှိသည် 

ကုိ လည်ဵ ေတွ့ရှိရပါသည်။ ▲ 

မန္တေလဵအုိဵဘုိေထာင်မှာ ဝင်တာနဲ့ ေယာက်ျာဵလာဵ၊ 

မိန်ဵမလျာလာဵလုိ္သ ေမဵတယ်။ မိန်ဵမလျာဆုိရင ် မိန်ဵမလျာ 

ေနတဴဲအေဆာင်မှာ သီဵသန့်ထာဵတယ်။ သဳဇကာ၂ထပ် 

ခတ်ထာဵတယ။် ေယာက်ျာဵေလဵေထာင်မဖစ်တဴဲအတွက် 

ေယာက်ျာဵေလဵေတွဆုိရင ် ေထာင်ဥပေဒအတုိင်ဵ 

ဘယ်အချနိ်ကေန ဘယ်အချနိ်အထိဆိုပပီဵ အေဆာင်အမပင်မှာ 

လွတ်လွတ်လပ်လပ်သွာဵလာ အလုပ်လုပ်ရတာေတွရှေိပမယဴ် 

မိန်ဵမလျာေတွက အမပင်ထွက်ခွငဴ်မရဘူဵ။ ေဆဵထုိဵ၊ 

ေဆဵေသာက် လုပ်ချင်တယ်ဆုိမှ ေဆဵရဳု၊ ေဆဵခန်ဵကုိ 

ေခ္ဝေပဵသွာဵတာမျ ို ဵေတွရှတိယ်။ (LGBT အေရဵ လှုပ်ရှာဵသူ) 



ဆင်ဵရဲသည်ဴနိုင်ငဳမျာဵနှငဴ် အာဏာရှင်စနစ် ကျငဴ်သဳုဵေသာ 

နုိင်ငမဳျာဵရိှ အကျဉ်ဵေထာင်မျာဵတွင် ေဆဵဝါဵကုသမှုဆုိင်ရာ မပည်ဴစဳု 

လုဳေလာက်ေအာင် ေဆာင်ရွက်ေပဵနုိင်မှု မရိှမခင်ဵ၊ လူ္သအခွငဴ်အေရဵကုိ 

ေလဵစာဵလုိက်နာသည်ဴ နုိင်ငဳတကာစဳနှုန်ဵနှငဴ်မပည်ဴမီေသာ အကျဉ်ဵ 

ေထာင်ဥပေဒမျာဵ မပဋ္ဌာန်ဵထာဵမှု မရိှမခင်ဵနှင်ဴ လာဘ်ေပဵလာဘ်ယူမှု 

အပါအဝင် အကျင်ဴပျက်မခစာဵမှုမျာဵ ရှိေနေသာေကကာင်ဴ အကျဉ်ဵေထာင် 

အတွင်ဵ ေရာက်ရှသိူတုိင်ဵမှာ ရုပ်ပိုင်ဵ၊ စိတ်ပိုင်ဵဆုိင်ရာ ထိခုိက်မှုမျာဵ 

အပမဲတေစ ကကုဳေတွ့ေနကကရပါသည်။ ထို္သအမပင် အာဏာရှင်အစုိဵရမျာဵ 

အေနမဖင်ဴ အကျဉ်ဵေထာင်သို္သ ေရာက်ရှလိာေသာသူမျာဵသည် ဒုစရုိက်မှု 

ကျုဵလွန်၍ ေရာက်ရိှလာေသာ အမပစ်သာဵမျာဵဟု သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ 

အေမခအေန မျာဵေကကာင်ဴ အကျဉ်ဵေထာင်မျာဵရိှ အကျဉ်ဵသာဵမျာဵသည် 

စိတ်ဒဏ်ရာ၊ စိတ်ေဝဒနာမျာဵရရိှကာ အကျဉ်ဵေထာင်မှ လွတ်ေမမာက် 

သည်ဴအချန်ိတွင် မပင်ပလူ္သအသိငု်ဵအဝန်ဵသုိ္သ မပန်လည်ဝင်ဆဴဳေရဵ ခက်ခဲေစ 

သည်ဴ ေနရာတစ်ခုမဖစ်ေနပါသည်။၃၉ ထုိ္သကဴဲသုိ္သ အေမခအေနမျ ို ဵတွင် K.P 

မျာဵအဖုိ္သ အမခာဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵထက် ပုိမိုထိခုိက်မှုရှေိနသည်ကုိ ေတွ့ရ 

ပါသည်။ အထူဵသမဖင်ဴ လိင်လုပ် သာဵမျာဵအေပ္ဝ ခဲွမခာဵဆက်ဆဳမှုမျာဵ၊ 

လိင်စိတ် ေမပာင်ဵလဲခယူဳထာဵသူမျာဵအေပ္ဝ အသိအမှတ်မမပုသည်ဴအမပင် 

နိှမဴ်ချေလှာင်ေမပာင်စရာအမဖစ် ဆက်ဆဳမှုမျာဵေကကာငဴ် စိတ်ပိုင်ဵဆုိင်ရာ 

ထိခိုက် မှုမျာဵ ခဳစာဵခဴဲရသည်ကုိ ေတွ့ရိှရပါသည်။  

၃.၄။ 

ခပန်လည်ခပုစုပျေ ို ဵ

ေထာင်ေပဵမှု 
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အကျဉ်ဵေထာင်သည် အကျဉ်ဵသာဵမျာဵအတွက် မပစ်ဒဏ် 

ေပဵသည်ဴသေဘာ မဟုတ်ဘ ဲ ရုပ်ပုိင်ဵ၊ စိတ်ပိုင်ဵဆိုင်ရာ မပုမပင် 

ေမပာင်ဵလဲေပဵရန်၊ လူေကာင်ဵသူေကာင်ဵမျာဵ မဖစ်လာေစရန်ဆုိေသာ 

ရည်ရွယ်ချက်ကုိ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် လွှတ်ေတာ်သုိ္သ တင်သွင်ဵခဴဲေသာ 

အကျဉ်ဵေထာင်ဥပေဒမူကကမ်ဵ၏ ရည်ရွယ်ချက်တွင် ထည်ဴသွင်ဵေရဵဆွဲ 

ထာဵသည်ကုိ ေတွ့ရပါသည်။၄၀ HIV အပါအဝင် ကူဵစက်ေရာဂါေဝဒနာ 

ေထာင်ကုိေတာဴ ထပ်မသွာဵချင်ေတာဴဘူဵ ၊ ေထာင်ဆုိတာ 

လူ္သငရဲ လုိ္သပဲမမင်တယ်။  

(၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် ပုဒ်မ ၃(က) မဖင်ဴ စဲွချက်အတင်ခဳရပပီဵ 

အုိဵဘုိ ေထာင်တွင် အချုပ်မဖင်ဴ ၈ လေနထုိင်ခဴဲရသည်ဴ အသက် 

(၃၂)နှစ် အရွယ် အမျ ို ဵသမီဵ) 

ကုိယ်က အခုဆိုရင် ရဲေတွကုိ မုန်ဵသွာဵတယ်၊ ရဲေတွဆုိ မမင် 

လည်ဵမမမင်ချင်၊ ကကာဵလည်ဵမကကာဵချင်ဘူဵ ၊ ေကာင်ဵတာက 

ရဲေတွအေကကာင်ဵ သိလာတယ်။ ဥပေဒေတွ ေလဴလာမဖစ်တယ်၊ 

မေကာင်ဵတာက ရဲေတွေတွ့ရင် ေကကာက်တယ်။ လန့်တယ်။ 

ေထာင်ကထွက်ပပီဵေနာက် ရုပ်ပိုင်ဵထက် စိတ်ပုိင်ဵဆုိင်ရာက ပုိ 

ထိခုိက်တယ်။  

(၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် မည်သည်ဴပုဒ်မမဖငဴ် အဖမ်ဵခဳရမှန်ဵမသိရှ ိ

သည်ဴ အကျဉ်ဵကျခဴဲဖူဵေသာ (၂၆) နှစ် အရွယ် Trans Gender) 
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အ ျေဉ်ဵေထာင်ခပုခပင်ေခပာင်ဵလဲေရဵ 

ခဳစာဵေနရသည်ဴ အကျဉ်ဵသာဵမျာဵအတွက် စိတ်ပုိင်ဵဆုိင်ရာ နှစ်သမ်ဴိ 

ေဆွဵေနွဵမှုမျ ို ဵ အကျဉ်ဵေထာင်မျာဵတွင် ေဆာင်ရွက်ေပဵမခင်ဵမရိှသည်ကုိ 

ေတွ့မမင်ေနရပါသည်။ အင်ဵစိန်အကျဉ်ဵေထာင်တွင် လိင်လုပ်သာဵ 

အကျဉ်ဵသူမျာဵ၊ HIV, TB ေရာဂါေဝဒနာရှင်မျာဵအတွက်  ရန်ကုန်ေဆဵရဳု 

ကကီဵမှ  နှစ်သမ်ဴိေဆွဵ ေနွဵမှုအစီအစဉ် (Counseling) လာလုပ်ေပဵ 

သည်ဟု ေမပာကကာဵေသာ်လည်ဵ အုပ်စုလိုက်သာ ေတွ့ဆဳုေဆွဵေနွဵ 

နှစ်သမ်ဴိနိုင်မခင်ဵနှငဴ် ပဳုမှန်ေဆာင်ရွက်နုိင်မှုမရှိမခင်ဵတုိ္သကုိ ေတွရှရိသည်ဴ 

အတွက် ထိေရာက်မှု အာဵနည်ဵနုိင်ပါသည်။ 

 အကျဉ်ဵသာဵမျာဵအေနမဖင်ဴ ေထာင်မှလွတ်ေမမာက်ပပီဵ လူ 

မှုပတ်ဝန်ဵကျင်တွင် လူ္သဂုဏ်သိက္ခာရှိရိှ ေနထုိင်ရပ်တည်နိုင်ေရဵ အတွက် 

အသက်ေမွဵဝမ်ဵေကျာင်ဵဆုိင်ရာ အတတ်ပညာမျာဵကုိ အကျဉ်ဵေထာင် 

မျာဵအတွင်ဵ ေလဴကျငဴ်သင်ကကာဵေပဵမှုမရိှသည်ကုိလည်ဵ အကျဉ်ဵကျ 

သူမျာဵ၏ ေမဖကကာဵချက်မျာဵအရ ေတွ့မမင်ရပါသည်။ ေကျာင်ဵပညာ 

တစ်ပုိင်ဵတစ်စမဖငဴ် ဝင်ေရာက်လာေသာ အကျဉ်ဵသာဵမျာဵ၏ ပညာေရဵ 

အတွက် ပညာဆက်လက်သငက်ကာဵနုိင်ရန် ေဆာင်ရွက်ေပဵေနေသာ် 

လည်ဵ အကျဉ်ဵေထာင်အာဵလဳုဵတွင် ေဆာင်ရွက်ေပဵနုိင်မခင်ဵ မရှိေသဵ 

သည်ကုိ ေတွ့ရပါသည်။ 

  အကျဉ်ဵေထာင်ထဲတွင် လုပ်ကုိင်ေဆာင်ရွက်ရေသာ လုပ်ငန်ဵ 

မျာဵသည် လွတ်ေမမာက်ပပီဵ မပင်ပေရာက်ချန်ိတွင် လက်ေတွ့ အသုဳဵ ချ၍ 

မရေသာ၊ အလုပ်အကုိင်အခွင်ဴအလမ်ဵ ရရိှနိုင်မှုမရိှေသာ အလုပ်မျာဵ 

သာမဖစ်ေနပါသည်။ ထိုအေမခအေနသည် အကျဉ်ဵကျခဳခဴဲရသူမျာဵအာဵ 

မူလအလုပ်မျာဵ မပန်လည်လုပ်ကုိင်ေစရန် တွန်ဵအာဵေပဵသလုိ မဖစ်ေနပါ 

သည်။ လူတစ်ဦဵသည် အကျဉ်ဵေထာင်အတွင်ဵ ေရာက်ရှသွိာဵသည်နှငဴ် 

တပပိုင်နက် ၎င်ဵတုိ္သ မပန်လည်လွတ်ေမမာက်သည်ဴအခါ လူ္သအဖွဲ့အစည်ဵ 

အတွင်ဵ မပန်လည်ဝင်ဆဴဳနိုင်ေရဵအတွက် အကူအညီ၊ အေထာက်အပဴဳမျာဵ 
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မရရိှ သည်နှငဴ်အမျှ ၎င်ဵတို္သ ကျုဵလွန်ခဴဲေသာ မပစ်မှုမျာဵအာဵ မပန်လည် 

ကျုဵလွန်နိုင်ေမခ မျာဵစွာရှိပါသည်။၄၁ 

မမန်မာနုိင်ငဳ အကျဉ်ဵေထာင်လက်စဲွအရ အကျဉ်ဵေထာင်တုိင်ဵ 

၌ စာကကည်ဴတုိက်မျာဵထာဵေပဵရပါမည်။ စာမဖတ်တတ်ေသာ အကျဉ်ဵ 

သာဵမျာဵအတွက်  စာဖတ်တတ်သူမျာဵမှ ဖတ်မပေပဵရန် ေဆာင်ရွက် 

နုိင်သည်၄၂ ဟု ဆုိထာဵေသာ်လည်ဵ လက်ရှအိကျဉ်ဵေထာင်မျာဵအာဵလဳုဵ 

တွင် စာကကည်ဴတုိက်မျာဵမရိှသလို စာကကည်ဴတုိက်ရှေိသာ အကျဉ်ဵေထာင် 

မျာဵတွင်လည်ဵ အကျဉ်ဵသာဵမျာဵ စာဖတ်ရန်အတွက် စာအုပ်မျာဵကုိ 

စနစ်တကျ စီစဉ် ေပဵထာဵမခင်ဵ မရိှသည်ကုိလည်ဵ ေတွ့ရပါသည်။ 

ေထာင်ထဲမှာ အသက်ေမွဵမှုဆုိလို္သ ပန်ဵကပ်တစ်မျ ို ဵပဲ ထုိဵရ 

တယ်၊ အသက်ကကီဵတဴဲသူေတွက ကကယသီ်ဵေတွ လုပ်ရတယ်။ 

ပညာေရဵတစ်ပိုင်ဵတစ်စ မဖစ်ေနတဴဲသူေတွကုိေတာဴ ေကျာင်ဵ 

မပန်တက်မလာဵ ေမဵပပီဵ တက်ချင်ရင် စီစဉ်ေပဵတယ်။ အမပင် 

ေရာက်ရင် အသက်ေမွဵဝမ်ဵေကျာင်ဵအတွက် အလုပ်အကုိင်ရ 

ေအာင် စီစဉ်ေပဵတာေတာဴမရိှဘူဵ။  

(၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် ပုဒ်မ ၃(က) မဖင်ဴ ပဲခူဵေထာင်တွင် 

ေထာင်ဒဏ် တစ်နှစ် ကျခဳခဴဲရသည်ဴ အသက် (၃၇) နှစ် အရွယ် 

အမျ ို ဵသမီဵ)  
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အ ျေဉ်ဵေထာင်ခပုခပင်ေခပာင်ဵလဲေရဵ 

အကျဉ်ဵသာဵမျာဵ၏ စာရိတ္ရပုိင်ဵဆုိင်ရာ မပုမပင်ေမပာင်ဵလဲ 

ေရဵအတွက် အသိပညာ၊ ဗဟုသတု တုိဵပွာဵေအာင် ေဆာင်ရွက်ရမညဴ် 

လုပ်ငန်ဵစဉ်တွင် စာေပဖတ်ရှုေလဴလာမခင်ဵသည် အေရဵကကီဵေသာ အခန်ဵ 

ကဏ္ဍအမဖစ် ပါဝင်ပါသည်။ အထူဵသမဖင်ဴ ပညာေရဵအေမခခဳ အာဵနည်ဵ 

ေသာ အကျဉ်ဵသာဵမျာဵမဖစ်သည်ဴ လိင်လုပ်သာဵမျာဵ၊ LGBT မျာဵနှငဴ် 

မူဵယစ်ေဆဵသဳုဵစဲွသူမျာဵအတွက် မရိှမမဖစ် လုပ်ေဆာင်ေပဵရမည်ဴ အစီ 

အစဉ်တစ်ခုအမဖစ် ရှုမမင်သဳုဵသပ်မိပါသည်။ ▲ 

မိတ္လီလာေထာင်မှာ စာေပေရချမ်ဵစင်ရှတိယ်။ သုိ္သေသာ် စာအုပ် 

ေတွက အပျင်ဵေမပဖတ်လို္သ ရတဴဲဟာေတွပဲရိှတယ်။ စာေကာင်ဵ 

ေပေကာင်ဵေတွ မရိှဘူဵ။ 

(၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် ပုဒ်မ ၁၉ မဖင်ဴ ေထာင်ဒဏ် ၁၀ နှစ် 

ချမှတ်ခဳရ သည်ဴ မူဵယစ်ေဆဵေရာင်ဵဝယ်သ)ူ 
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 အကျဉ်ဵေထာင်မျာဵမှ မပန်လည်လွတ်ေမမာက်လာသူမျာဵ သည် 

မိသာဵစု၊ အသိုင်ဵအဝုိင်ဵ၊ ပတ်ဝန်ဵကျင်မျာဵကကာဵတွင် အာဵ ငယ်မှုမျာဵ 

ရှိတတ်ကကသည်။ ၎င်ဵတုိ္သကုိ မိသာဵစု၊ မိတ်ေဆွမျာဵမှ နာဵလည်လက်ခဳ၍ 

ေဖဵမေပဵကကသည်မျာဵ ရိှသကဴဲသုိ္သ ေရှာင်ကကဉ် သူမျာဵလည်ဵ ရိှကကသည်။ 

အကျဉ်ဵကျသွာဵသည်ဴ ပုဒ်မေပ္ဝတွင် မူတည်၍လည်ဵ ခဲွမခာဵမှုမျာဵ 

ရှိကကသည်။ အကျဉ်ဵေထာင်မျာဵမှ မပန်လွတ်လာသည်ဴသူမျာဵနှငဴ် 

အလုပ်အတူတူလုပ်ရန်၊ ၎င်ဵတုိ္သအာဵ လူအမျာဵကကာဵတွင် ေနရာေပဵရန်၊ 

ေပါင်ဵသင်ဵဆက်ဆဳရန်အတွက် ပတ်ဝန်ဵကျင် အသုိက်အဝန်ဵမှ 

တွန့်ဆုတ်၊ ဝန်ေလဵမှုမျာဵရှိသည်။   

အခန်ဵ။ ၄ 

လွတ်ေခမာ ်ပပီဵေနာ ် ဘဝရပ်တည်မှုနှငဴ် 

စိတ်ခဳစာဵချေ ် 
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ပစ်ပယ်ချေ ို ဵနိှမ်ခဳမျောဵအပါအဝင် 

 လိင်လုပ်သာဵလုပ်ငန်ဵ လုပ်ကုိင်ခဴဲသူမျာဵ သည် မပန်လည် 

လွတ်ေမမာက်လာသည်ဴအခါ အသက်ေမွဵဝမ်ဵေကျာင်ဵအတွက် အမခာဵ 

အလုပ်မျာဵကုိ ေမပာင်ဵလုပ်ရန် စဉ်ဵစာဵကကေသာ်လည်ဵ ၎င်ဵတုိ္သ၏ဘဝ 

သည် တစ်ကမပန်စရသလို မဖစ်ေနသည်ဴအမပင် ေငွေကကဵ အရင်ဵအနီှဵ 

မရိှမခင်ဵ၊ ပညာေရဵအာဵနည်ဵမခင်ဵ၊ အတတ်ပညာမရိှမခင်ဵတုိ္သေကကာင်ဴ 

ယခင်အလုပ်ကုိပဲ မပန်လုပ်မဖစ်ကကသည်က မျာဵကကသည်။ 

ထိုသုိ္သလုပ်ကုိင်မဖစ်ရန်လည်ဵ မိမိနှငဴ် ဘဝတူသူငယ်ချင်ဵမျာဵ၊ ယခင်က 

လုပ်ခဴဲဖူဵသည်ဴ ေနရာမျာဵမှ မပန်လည် လက်တဲွေခ္ဝမခင်ဵမျာဵေကကာင်ဴ 

လည်ဵ မဖစ်သည်။ 

ေထာင်ကထွက်လာတဴဲသူတစ်ေယာက်က လူမှုဆက်ဆဳေရဵ 

ဘက်မှာလည်ဵ မေကာင်ဵဘူဵ။ ေထာင်ကလည်ဵ ထွက်လာ 

တယ်။ အဴဲလိုလူမျ ို ဵကုိ ေနရာေပဵရေတာဴမယ်ဆုိရင ် စဉ်ဵစာဵ 

စရာေတွ အမျာဵကကီဵရှိလာတယ်။ ဥပမာ ေထာင်ထွက်သူငယ် 

ချင်ဵတစ်ေယာက်ကုိ မဂ္ဂဇင်ဵမျက်နှာဖဳုဵေပ္ဝမှာ တင်မယ်ဆုိတဲဴ 

အခါ ေတာ်ေတာ်ဒိွဟမျာဵကကတယ်။  

(LGBT အေရဵလှုပ်ရှာဵသူ တစ်ဦဵ)  

မပန်ထွက်လာရင် ၃၊ ၄၊ ၅ နှစ်ေလာက်က မပန်ပပီဵ ကုစာဵရမှာပဲ။ 

ကုိယ်ကျထာဵတဲဴအမှုနဲ့ ပတ်သက်ပပီဵ ပတ်ဝန်ဵကျင်ကေတာဴ 

လန့်တာမျ ို ဵ၊ မယဳုတာမျ ို ဵ ရိှမှာပဲ။ ဥပမာ ခုိဵမှုနဲ့ ထွက်လာရင် 

ဒီေကာင်ခုိဵတတ်တယ်၊ ေစာင်ဴကကည်ဴမှ ဆုိတာမျ ို ဵ။ 

(၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် ပုဒ်မ ၁၉ မဖင်ဴ ေထာင်ဒဏ် ၁၀ နှစ် ချမှတ်ခဳရ 

သည်ဴ မူဵယစ်ေဆဵေရာင်ဵဝယ်သူ) 
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အ ျေဉ်ဵေထာင်ခပုခပင်ေခပာင်ဵလဲေရဵ 

မပန်လွတ်လာေတာဴ အရင်ေနရာမှာပဲ မပန်ေနမဖစ် 

တယ်။ အရင်အလုပ်ပဲ မပန်လုပ်မဖစ်တယ်။ ထူဵထူဵမခာဵမခာဵ 

ေမပာင်ဵလဲသာွဵတာ မရိှဘူဵ။ အမခာဵအလုပ်ေမပာင်ဵချင်ေပမယဴ် 

အဆင်မေမပတာေကကာင်ဴ ဒါကုိပဲ ဆက်လုပ် မဖစ်တယ်။  

(၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် ပုဒ်မ ၃(က)မဖင်ဴ ပဲခူဵေထာင်တွင် 

ေထာင်ဒဏ် ၁နှစ်ကျခဴဲသည်ဴ အသက် ၃၇ နှစ်အရွယ် 

အမျ ို ဵသမီဵ) 

ေထာင်ထဲမှာ ေနတုန်ဵကေတာဴ အမပင်မပန်ေရာက် 

လာရင် ဘာလုပ်မယ်ဆိုပပီဵေတာဴ စိတ်ကူဵထာဵတာေတွေတာဴရှ ိ

တယ်။ ဒါေပမယ်ဴ အမပင်မပန်ေရာက်လာေတာဴ မေမပလည် 

ေတာဴလည်ဵ ထပ်လုပ်ရတာပါပဲ။ အကျဉ်ဵဦဵစီဵက အတတ် 

ပညာသင်ေပဵရင် အဆဳုဵထိမသင်ေပဵဘူဵ။ တစ်ခုပဲ သင်ေပဵ 

တယ်။ သဘက်တစ်ထည်ေတာင်မှ အေပါက် ဖာတာပဲရှတိယ်။ 

ဓါဵဆဲွရှိတယ်။ တန်ဵဆက်ရှတိယ်။ အဲဒါေတွကုိ အဆဳုဵမသင် 

ေတာဴ ဘယ်လိုလုပ်ပပီဵ လုပ်စာဵမလဲ။ လုပ်ကုိင်စာဵလို္သ မရဘူဵ။ 

(ေထာင် ၂ ကကိမ် ကျဖူဵပပီဵ ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် ပုဒ်မ ၃ (က)၊ (ခ) 

မဖင်ဴ အမှုရင်ဆုိင်ရင်ဵ အင်ဵစိန်ေထာင်တွင် အချုပ်သာဵဘဝမဖငဴ် 

ေနထုိင်ခဴဲရေသာ အသက် (၃၈) နှစ်အရွယ် အမျ ို ဵသမီဵ) 
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ပစ်ပယ်ချေ ို ဵနိှမ်ခဳမျောဵအပါအဝင် 

 လိင်စိတ်ေမပာင်ဵလဲခဳယူသူမျာဵအေနမဖင်ဴ အကျဉ်ဵေထာင် သုိ္သ 

ေရာက်ရှသိည်ဴအခါ အလွန်ေကကာက်ရွဳ့ ခဴဲကကရသည်။ မိမိကုိယ် တုိင် 

မပစ်မှုတစ်စဳုတစ်ရာ ကျူဵလွန်မခင်ဵမရိှဘဲ ေရာက်ရှခဴဲိသည်ဴ အတွက် 

စိတ်ဒဏ်ရာရကကသလုိ မိသာဵစုမျာဵအေနမဖင်ဴလည်ဵ စုိဵရိမ်ပူပန်မှုမျာဵ 

ရှိခဴဲသည်။ ထုိအေမခအေနမျ ို ဵမျာဵမဖင်ဴ အကျဉ်ဵေထာင်မှ မပန်လည် 

လွတ်ေမမာက်လာသည်ဴအခါ မိသာဵစုမျာဵနှင်ဴ သူငယ်ချင်ဵမျာဵမှ 

ေနွဵေနွဵေထွဵေထွဵကကိုဆုိကကပပီဵ စိတ်ပုိင်ဵဆုိင်ရာ ထိခုိက်နာကျင်ခဴဲမှုမျာဵ 

အတွက် ကူညီေဖဵမကကသည်။ အမခာဵ သူမျာဵကဴဲသုိ္သ လွတ်လွတ်လပ်လပ် 

မသွာဵလာရဲေတာဴဘ ဲ အကျဉ်ဵေထာင်အတွင်ဵသုိ္သ ေနာက်တစ်ကကိမ် 

မပန်မေရာက်ရန် အသွာဵအလာ၊ အေနအထုိင်မျာဵ ဆင်မခင်ကကရသည်။  

မူဵယစ်ေဆဵမှုမဖင်ဴ ေထာင်ကျခဴဲသူမျာဵတွင် အချ ို ့လူမျာဵ သည် 

မူဵယစ်ေဆဵဆုိသည်ကုိ အသဳပင် မကကာဵချင်ေတာဴဘဲ ေရှာင်ကကဉ် 

သွာဵကကေသာ်လည်ဵ အချ ို ့သူမျာဵသည် မူဵယစ်ေဆဵနှငဴ် ဆက်လက် 

ပတ်သက်ေနမှုမျာဵ ရိှကကသည်။ ထုိသုိ္သ ေရှာင်ကကဉ်မဖစ်ရန် အကျဉ်ဵေထာင် 

မျာဵမှ အသိပညာေပဵမှု၊ စိတ်ပုိင်ဵဆုိင်ရာ မပုစု ပျ ို ဵေထာင်ေပဵမှုမျာဵ 

မရိှေသာ်လည်ဵ မိမိကုိယ်တုိင်အသိစိတ်မဖင်ဴ မူဵယစ်ေဆဵကုိ စွန့်လွှတ်ခဴဲ 

ကကမခင်ဵမဖစ်သည်။ 

အကျဉ်ဵေထာင်အတွင်ဵတွင် အာဟာရမျှတ၍ ကျန်ဵမာေရဵနှငဴ် 

ညီညွတ်ေသာ အစာဵအစာမျာဵ မစာဵေသာက်ရသည်ဴအတွက် မပန်လွတ် 
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အ ျေဉ်ဵေထာင်ခပုခပင်ေခပာင်ဵလဲေရဵ 

လာသည်ဴအခါ ခန္ဓာကုိယမ်ျာဵေဖာေရာင်ေနမခင်ဵ၊ အသာဵအေရ မဲွေမခာက် 

ေနမခင်ဵ၊ အဝတ်အစာဵမျာဵ ေသချာစွာ ေလျှာ်ဖွပ်မလှန်ဵရသည်ဴအတွက် 

ယာဵနာမျာဵ ေပါက်ေနမခင်ဵမျာဵ ကကုဳရသည်။ ထုိ္သအမပင် အခန်ဵအကျယ် 

အဝန်ဵနှင်ဴ လူဦဵေရမမျှတမခင်ဵေကကာင်ဴ တစ်ဖက်တည်ဵ ေဘဵေစာင်ဵအိပ်ရ 

သည်ဴအတွက် ကျ ီဵ ေပါင်ဵတက်မခင်ဵကဴဲသုိ္သဒဏ်မျာဵလည်ဵ ပါလာ ကကသညဴ် 

အမပင် အမခာဵကူဵစက်ေရာဂါမျာဵမဖစ်ေသာ တီဘီ၊ အသည်ဵေရာင် 

အသာဵဝါေရာဂါမျာဵလည်ဵ ဆက်လက် ခဳစာဵကကရသည်။ ▲ 

ေထာင်က ထွက်လာပပီဵေနာက်ပိုင်ဵ ေထာင်ထွက်မုိ္သ ကုိယဴ် 

မိသာဵစု၊ အသိုင်ဵအဝုိင်ဵ၊ ပတ်ဝန်ဵကျင်ေတွက ကုိယဴ်ကုိ အမမင် 

ေစာင်ဵတာေတွေတာဴ မရိှဘူဵ။ အကုန်လုဳဵ ဆီဵကကိုကကတယ်။ 

လွတ်လာေတာဴ အရင်အလုပ် မပန်မလုပ်ေတာဴဘူဵ။ အခုဆို 

ေစျဵထဲမှာ ေစျဵေရာင်ဵတယ်။ ပန်ဵရန်ေတွ့ရင် ပန်ဵရန်လုပ် 

တယ်။ ပုိက်ဆဳရမယ်ထင်ရင် ဥပေဒနဲ့ လွတ်ကင်ဵတာဆို 

အကုန်လုပ်တယ်။ ေထာင်ကေန မပုမပင်ေမပာင်ဵလဲေပဵလုိက်လို္သ 

အလုပ်ေမပာင်ဵတာေတာဴ မဟုတ်ဘူဵ။ ကုိယဴ်သေဘာနဲ့ကုိယ၊် 

ကုိယဴ်စိတ်နဲ့ကုိယ ် ေမပာင်ဵလုပ်တာ။ ေထာင်ကေနလည်ဵ 

အသက်ေမွဵဝမ်ဵေကျာင်ဵေတွ မသင်ေပဵလုိက်ပါဘူဵ။  

(၁၉၉၆ ခုနှစ်တွင် ပုဒ်မ ၁၉ မဖင်ဴ အင်ဵစိန်ေထာင်တွင် 

ေထာင်ဒဏ် ၁၀ နှစ် ကျခဴဲသည်ဴ အသက် (၄၇) နှစ် အရယွ် 

မူဵယစ်ေဆဵေရာင်ဵဝယ်သ ူအမျ ို ဵသမီဵ) 
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အခန်ဵ။ ၅ ၊ နိဂုဳဵ 
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ပုဒ်မ ၃၇၇ သည် အဂေလိပ်ကုိလိုနီလက်ထက်မှ မပဋ္ဌာန်ဵခဴဲ  

ေသာ မပစ်မှုဆုိင်ရာဥပေဒ (ရာဇသတ်ကကီဵ)တစ်ခုမဖစ်သည်။ ဤပုဒ် မ၏ 

ရည်ရွယ်ချက်မှာ ေယာက်ျာဵချင်ဵ ကာမစပ်ယှက်မှု မမပုေစ ရန် 

ရည်ရွယ်၍ မပဋ္ဌာန်ဵထာဵသည်ဴလက္ခဏာရှိသည်။ အဓိကအာဵ မဖင်ဴ 

ေကျာင်ဵသာဵကေလဵမျာဵ၊ အကျဉ်ဵသာဵမျာဵနှင်ဴ လိင်စိတ် 

ေမပာင်ဵလဲခဳယူထာဵသူမျာဵတုိ္သတွင် အမဖစ်မျာဵေသာ ပုဒ်မတစ်ခု 

မဖစ်သည်။ မပစ်မှုဆိုင်ရာဥပေဒအရ “ဓမ္မတာနှငဴ်ဆန့်ကျင်ေသာ 

ကာမစပ်ယှက်မှုဆုိသည်မှာ ေယာက်ျာဵကုိမဖစ်ေစ၊ မိန်ဵမကုိမဖစ်ေစ 

၅.၁။ 

K.P မျောဵအေပါ် 

တို ်ရိ ်ုသ ်ေရာ ်

မှုရှိေသာ 

ဥပေဒမျောဵအေပါ် 

သုဳဵ သပ်ချေ ် 

၅.၁.၁။ ခပစ်မှုဆုိင်ရာဥပေဒ (ရာဇသတ်က ီဵ) 
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ကျင်ကကီဵစွန့်ရာ လမ်ဵေကကာင်ဵမဖင်ဴ သွာဵလာမခင်ဵ (ကာမဆက် ဆဳမခင်ဵ) 

ကုိ အဓိကရည်ညွှန်ဵသည်။ ကျင်ကကီဵစွန့်ရာလမ်ဵေကကာင်ဵ အမပင် 

ပါဵစပ်ထဲသုိ္သ ထည်ဴ၍ သွာဵလာလျင်လည်ဵ ဓမ္မတာနှငဴ် ဆန့်ကျင်ေန၍ 

မပစ်မှုေမမာက်မည်မဖစ်သည်။ အကျငဴ်ခဳရသူက အလုိတူသည်၊ 

မတူသည်ကုိ လဳုဵဝစဉ်ဵစာဵရန် မလုိသည်ဴ မပစ်မှုတစ်ခု မဖစ်ေနသည်။ 

ထိုမပစ်မှုသည် ရဲအေရဵပုိင်ေသာမပစ်မှုမဖစ်ပပီဵ အာမခဳ မေပဵနုိင်၊ 

ေကျေအဵခွငဴ်မရိှ၍ ပထမတန်ဵအာဏာရ မပစ်မှုတရာဵသူကကီဵတုိ္သမှ 

စစ်ေဆဵစီရင်နိုင်သည်။”   

ယခုအချန်ိတွင် လိင်စိတ်ေမပာင်ဵလဲခဳယူမှုကုိ ကမ္ဘာေပ္ဝရိှ 

တချ ို ့ေနရာမျာဵတွင် တရာဵဝင် အသိအမှတ်မပုေနပပီဵ တရာဵဝင် 

လက်ထပ်ထိမ်ဵမမာဵခွငဴ် ရရှေိနပါသည်။ မမန်မာနိုင်ငဳတွင် လိင်စိတ် 

ေမပာင်ဵလဲခဳယူမှုကုိ တရာဵဝင် အသိအမှတ်မပုထာဵမခင်ဵ မရိှေသာ် လည်ဵ 

ထိုသုိ္သ ေမပာင်ဵလဲခဳယူထာဵသူမျာဵကုိ တရာဵဝင်အေရဵယူရန် 

ဥပေဒမပဋ္ဌာန်ဵ သတ်မှတ်မခင်ဵလည်ဵ မရိှသည်ကုိ ေတွ့ရပါသည်။ 

သုိ္သေသာ်လည်ဵ လက်ရှမိပစ်မှုသက်ေရာက်ေစေသာ ပုဒ်မ ၃၇၇ သည် 

မိမိဆန္ဒအေလျာက် လိင်စိတ်ေမပာင်ဵလဲခဳယူထာဵသူ၏ 

သွာဵလာေနထုိင်မှုအေပ္ဝ လုိအပ်လျှင် ဖမ်ဵဆီဵ အေရဵယူနုိင်သည်ဴ အမပင် 

၎င်ဵတုိ္သကုိ ပခိမ်ဵေမခာက်အနိုင်ကျင်ဴနိုင်ေသာ ပုဒ်မတစ်ခုမဖစ် ေနပါသည်။  

 ထိုပုဒ်မသည် လက်ရှကိာလအေမခအေနနှငဴ် ကုိက်ညီမှု 

မရိှေသာ ပုဒ်မတစ်ခုမဖစ်ေသာေကကာင်ဴ မပုမပင်ေမပာင်ဵလဲရန်လုိ အပ်ေသာ 

ပုဒ်မတစ်ခုအမဖစ် ေတွ့ရိှရပါသည်။ ▲ 
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အ ျေဉ်ဵေထာင်ခပုခပင်ေခပာင်ဵလဲေရဵ 

 

ထို္သအမပင် ရန်ကုန်ရဲအက်ဥပေဒ (၁၈၉၉) ခုနှစ်နှငဴ် (၁၉၄၅) 

ခုနှစ် ရဲအက်ဥပေဒမျာဵအရ ပုဒ်မ (၃၀) ဃ နှငဴ် ပုဒ်မ (၃၅) ဃ တုိ္သသည် 

LGBT မျာဵအာဵ အလွယ်တကူဖမ်ဵဆီဵနုိင်ေသာပုဒ်မမျာဵ မဖစ်ေနပါသည်။ 

ထိုပုဒ်မမျာဵအရ မည်သည်ဴရအဲရာရိှကမဆုိ ဝရမ်ဵမပါဘဲလည်ဵ 

ဖမ်ဵဆီဵနုိင်ပပီဵ ေထာင်ဒဏ် (၃) လ အထိ အမပစ်ေပဵနုိင်သည်ကုိ ေတွ့ရ 

ပါသည်။ လက်ရှကိာလတွင် ထုိပုဒ်မမျာဵ၏ မူလမပဋ္ဌာန်ဵထာဵေသာ 

ရည်ရွယ်ချက်မဖစ်သည်ဴ မမန်မာနုိင်ငရဳဲတပ်ဖွဲ့မှ ကကိုတင်ကာကွယ်မှု 

အေနမဖင်ဴ မိမိတာဝန်ကျရာ နယ်ေမမေဒသတွင် ေအဵချမ်ဵသာယာေရဵ 

အတွက် ေဆာင်ရွက်သည်ဴ အေမခအေနအမပင် မိမိသေဘာဆန္ဒ 

အေလျာက် လိင်စိတ်ခဳယူထာဵသူမျာဵကုိ အေရဵယူနုိင်ေအာင် သုဳဵ စဲွေန 

သည်ဴ ဥပေဒတစ်ခုအမဖစ်သို္သပါ ေရာက်ရှေိနသည်ကုိ ေတွ့မမင်ေနရပါ 

သည်။ ထုိရအဲက်ဥပေဒမျာဵသည် နယ်ေမမေဒသ ေအဵချမ်ဵသာယာ 

ေရဵအတွက် လုိအပ်ေသာ ဥပေဒမျာဵမဖစ်ေသာ်လည်ဵ လက်ရှဖွိငဴ်ဆုိထာဵ 

ေသာ အဓိပ္ပါယ်ဖွငဴ်ဆုိမှုတို္သမှာ လူ္သအခွငဴ်အေရဵ စဳချနိ်စဳနှုန်ဵတုိ္သနှင်ဴ ကုိက်ညီ 

မှု အာဵနည်ဵေနေသာေကကာင်ဴ လူ္သအခွငဴ်အေရဵစဳနှုန်ဵတုိ္သနှငဴ် ကုိက်ညီ 

ေအာင် အဓိပ္ပါယ်ဖွငဴ်ဆိုမှုမျာဵ မပန်လည်မပုလုပ်ရန် လုိအပ်ပါသည်။  

 ယခုအေမခအေနတွင် ထုိရအဲက်ဥပေဒမျာဵသည် L G B T 

မျာဵအေပ္ဝ အမပစ်ရှာ အေရဵယူရန်အတွက် ကိရိယာ တစ်ခုကဴဲသုိ္သ 

မဖစ်ေနသည်ကုိ ေတွ့ရှိရပါသည်။  

၅.၁.၂။ ရန် ုန်ရဲအ ်ဉပေဒ (၁၈၉၉) ခုနှစ်နှင်ဴ (၁၉၄၅) 

ခုနှစ် ရဲအ ်ဉပေဒ 
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၁၉၄၉ ခု၊ ဧပပီလ (၂၁) ရက်ေန့တွင် မပည်ဴတန်ဆာ 

ပေပျာက်ေရဵဥပေဒကုိ မပဋ္ဌာန်ဵခဴဲပပီဵ ၁၉၅၆ ခုနှစ်တွင် မပည်ဴတန်ဆာ 

ပေပျာက်ေရဵအစာဵ မပည်ဴတန်ဆာနိှပ်ကွပ်ေရဵ အက်ဥပေဒအမဖစ် 

ေမပာင်ဵလဲမပင်ဆင်ခဴဲသည်။ ၁၉၉၈ ခုနှစ်၊ ဧပပီလ ၆ ရက်ေန့တွင် 

နုိင်ငေဳတာ် ေအဵချမ်ဵသာယာေရဵနှငဴ် ဖဳွ့ပဖိုဵေရဵေကာင်စီသည် 

မပည်ဴတန်ဆာနှိပ်ကွပ်ေရဵအက်ဥပေဒကုိ ထပ်မဳ မပင်ဆင်ခဴဲသည်ကုိ ေတွ့ရ 

ပါသည်။ 

ထိုဥပေဒအရ မမန်မာနုိင်ငတွဳင် လိင်ေဖျာ်ေမဖမှုလုပ်ငန်ဵကုိ 

တရာဵဝင်ခွငဴ်မပုထာဵမခင်ဵ မရိှဘဲ ဖမ်ဵဆီဵအေရဵယူနုိင်ေသာ ဥပေဒ တစ်ခု 

မဖစ်ေနပါသည်။ ဥပေဒ၏ ပုဒ်မ ၃(က) (ခ) သည် လိင် ေဖျာ်ေမဖမှုအလုပ် 

လုပ်ကုိင်ေသာ အမျ ို ဵသမီဵမျာဵ၊ LGBT မျာဵကုိ အဓိက အေရဵယသူည်ဴ 

ပုဒ်မမဖစ်ေနပပီဵ အလုပ်ကကမ်ဵနှငဴ် ေထာင်ဒဏ်တစ်နှစ်ေအာက် မနည်ဵ၊ 

သဳုဵနှစ်ထက် မပုိေသာေထာင်ဒဏ် စီရင်နုိင်သည်ဟု မပဋ္ဌာန်ဵထာဵသည်ကုိ 

ေတွ့ရပါ သည်။၄၄ ထုိသုိ္သဖမ်ဵဆီဵရာတွင် ဒုတိယရဲအုပ်ေအာက် မနိမဴ်ေသာ 

ရဲအရာရိှမှ ပုဒ်မ ၃ အရ မိမိေရှ့တွင် မပစ်မှုကျူဵလွန်သူကုိ ဝရမ်ဵ မပါဘဲ 

ဖမ်ဵဆီဵ ချုပ်ေနှာင်ခွငဴ်ရိှသည်။၄၅ 

လိင်ေဖျာ်ေမဖမှုလုပ်ငန်ဵ လုပ်ကုိင်သည်ဴအိမ်အမဖစ် လုပ်ကုိင် 

ေဆာင်ရွက်လျှင်လည်ဵ ထုိလပု်ကုိင်ေဆာင်ရွက်သူကုိ အလုပ်ကကမ်ဵနှင်ဴ 

သဳုဵနှစ်အထိ ေထာင်ဒဏ်မဖစ်ေစ၊ ေငွဒဏ်မဖစ်ေစ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုဳဵ မဖစ်ေစ 

စီရင်နုိင်သည်၄၆ ဟု မပဋ္ဌာန်ဵထာဵသည်ကုိ ေတွ့ရပါသည်။  

၅.၁.၃။ ခပည်ဴတန်ဆာနိှပ် ွပ်ေရဵ အ ်ဉပေဒ 
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အ ျေဉ်ဵေထာင်ခပုခပင်ေခပာင်ဵလဲေရဵ 

 မပဋ္ဌာန်ဵထာဵေသာ ဥပေဒမျာဵအရ မမန်မာနုိင်ငတွဳင် လိင် 

ေဖျာ်ေမဖမှုလုပ်ငန်ဵကုိ ေနရာအတည်တကျေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ အတည် 

တကျမဟုတ်ေသာနည်ဵမဖင်ဴေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ လုပ်ကုိင်ေဆာင်ရွက် 

မှုကုိ လဳုဵဝခွငဴ်မပုမခင်ဵမရိှသည်ကုိ ေတွ့ရပါသည်။  

 အက်ဥပေဒအရ လုပ်ပုိင်ခွငဴ်ကုိ လဳုဵဝတာဵဆီဵထာဵေသာ် လည်ဵ 

လိင်ေဖျာ်ေမဖမှုလုပ်ငန်ဵမှာ လုဳဵဝပေပျာက်မခင်ဵ မရိှသည်ကုိ ေတွ့ရှိရပါ 

သည်။ တရာဵဝင်ခွင်ဴမပုမှု မရိှေသာေကကာင်ဴ ကျန်ဵမာေရဵဆုိင်ရာ 

ေစာင်ဴေရှာက်မှုကုိ တရာဵဝင် မရရိှဘဲ HIV ကဴဲသုိ္သေသာ ကူဵစက်ေရာဂါပိုဵ 

မပန့်ပွာဵမှု တုိဵပွာဵလာရမခင်ဵနှင်ဴ လိင်ပုိင်ဵဆုိင်ရာအနုိင်ကျငဴ်မှု၊ 

ပခိမ်ဵေမခာက်ေငွေတာင်ဵခဳရမှုမျာဵသာ မဖစ်ပွာဵေနပပီဵ လိင်လုပ်သာဵမျာဵ 

အတွက် ခဲွမခာဵဖိနိှပ်ခဳေနရ၍ စိတ်ပိုင်ဵဆုိင်ရာ၊ ရုပ်ပုိင်ဵဆုိင်ရာ 

ကာကွယ်မှု တစ်စဳုတစ်ရာကုိ မည်သည်ဴေနရာကမှ မရရိှသည်ကုိ 

ေတွ့ရပါသည်။ မပည်ဴတန်ဆာပုဒ်မမဖင်ဴ အေရဵယူခဳရ ေသာ အမျ ို ဵသမီဵကုိ 

သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴဌာန၌ တာဵဆီဵထိန်ဵသိမ်ဵသည်ဴနည်ဵမဖင်ဴ 

ေထာင်ဒဏ်ကျခဳရေစရမည်၄၇ ဟု မပဋ္ဌာန်ဵ ထာဵေသာဥပေဒမျာဵအရ 

ဆုိထာဵေသာ်လည်ဵ လက်ေတွ့တွင် မပည်ဴတန်ဆာနိှပ်ကွပ်ေရဵ ဥပေဒမဖင်ဴ 

အေရဵယူခဳရသူတုိင်ဵသည် အကျဉ်ဵေထာင်မျာဵတွင်သာ ထာဵရိှသည်ကုိ 

ေတွ့ရိှရပါသည်။ 

 နုိင်ငတဳကာတွင် လိင်ေဖျာ်ေမဖမှုလုပ်ငန်ဵကုိ သတ်မှတ် 

စည်ဵကမ်ဵမျာဵမဖင်ဴ လုပ်ကုိင်ခွငဴ်မပုေနသည်ကုိ ေတွ့ရိှရပပီဵ လိင် 

လုပ်သာဵမျာဵအတွက် ကျန်ဵမာေရဵဆုိင်ရာ အထူဵေစာင်ဴေရှာက် မှုကုိ 

ေဆာင်ရွက်ေပဵသလုိ လိင်အကကမ်ဵဖက်မှုကုိလည်ဵ ကာကွယ် 

ေပဵထာဵပါသည်။၄၈ 



  

94 

ပစ်ပယ်ချေ ို ဵနိှမ်ခဳမျောဵအပါအဝင် 

 မမန်မာနုိင်ငဳ၏ လိင်လုပ်သာဵ နိှပ်ကွပ်ေရဵဥပေဒသည် 

လိင်လုပ်သာဵလုပ်ငန်ဵ မေပျာက်ပျက်သည်ဴအမပင် လိင်လပု်သာဵ 

မျာဵအာဵ ခဲွမခာဵဆက်ဆဳမှုမဖစ်ေစရန် မပဋ္ဌာန်ဵထာဵေသာ ဥပေဒတစ်ခု 

အမဖစ် ရှိေနသည်ကုိ ေတွ့ရပါသည်။  

 မပည်သူ္သလွှတ်ေတာ်မှ မပည်ဴတန်ဆာ နိှပ်ကွပ်ေရဵဥပေဒ အာဵ 

မပည်ဴတန်ဆာဆုိင်ရာဥပေဒအမဖစ် မပင်ဆင်ေရဵဆဲွရာတွင် H I V 

ေရာဂါပုိဵကူဵစက်မှု ကျဆင်ဵေစရန်၊ လိင်လပ်ုသာဵမျာဵကုိ ခဲွမခာဵ 

ဆက်ဆဳမှု ပေပျာက်ေစေရဵနှင်ဴ လိင်လပ်ုသာဵမျာဵအာဵ ရာဇဝတ်မပစ်မှု 

ကျူဵလွန်သူအမဖစ် မသတ်မှတ်ေစေရဵ ရည်ရွယ်၍  နုိင်ငတဳကာ 

ဥပေဒမျာဵကုိ ေလဴလာသဳုဵသပ်ပပီဵ ေဆာင်ရွက်ရန် လုိအပ်ေနပါသည်။ ▲ 

© Pan Nu2018 |  PhotoVoice  
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အ ျေဉ်ဵေထာင်ခပုခပင်ေခပာင်ဵလဲေရဵ 

 နုိင်ငေဳတာ်ပငိမ်ဝပ်ပိမပာဵမှုတည်ေဆာက်ေရဵအဖဲွ့ ဥပေဒ အမှတ် 

(၁/၉၃) မဖင်ဴ မူဵယစ်ေဆဵဝါဵနှငဴ် စိတ်ကုိေမပာင်ဵလဲေစတတ်ေသာ 

ေဆဵဝါဵမျာဵဆုိင်ရာဥပေဒကုိ မပဋ္ဌာန်ဵခဴဲပပီဵ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် ထုိဥပေဒကုိ 

မပည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ် ဥပေဒအမှတ် (၆) အရ မပင်ဆင်ခဴဲပါသည်။ 

 ထိုမပင်ဆင်သည်ဴ ဥပေဒ၏ အခန်ဵ (၂) ရည်ရွယခ်ျက်ထဲတွင် 

မူဵယစ်ေဆဵဝါဵနှငဴ် ပတ်သက်ေသာ မမန်မာနုိင်ငမဳှ သေဘာတူ 

လက်မှတ်ထိုဵထာဵေသာ ကုလသမဂ္ဂကွန်ဗင်ဵရှင်ဵမျာဵပါ မပဋ္ဌာန်ဵချက် 

မျာဵကုိ အေကာင်အထည်ေဖာ်သာွဵမည်၄၉ ဟု ပါရိှပပီဵ၊ အသိပညာ 

ေပဵေရဵ၊ ကုသေရဵ၊ မပန်လည်ထူေထာင်ေရဵတုိ္သကုိ ထိေရာက်စွာ 

ေဆာင်ရွက်မည်၅၀ ဟုလည်ဵ ေဖာ်မပထာဵသည်ကုိ ေတွ့ရပါသည်။ 

 အသစ်မပင်ဆင်လိုက်သည်ဴ ဥပေဒတွင် မူဵယစ်ေဆဵဝါဵ သဳုဵစဲွသူ 

ကုိ အကျဉ်ဵချအမပစ်ေပဵမခင်ဵ မမပုလုပ်ဘဲ၊ လူမှုေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵကုိ 

တစ်ရက် ၂ နာရီနှုန်ဵမဖင်ဴ နာရီ ၂၄၀ မှ အမျာဵဆဳုဵ နာရီ ၃၆၀အထိ 

ကုိယတုိ်င်လုပ်အာဵမဖင်ဴ အခမဴဲေဆာင်ရွက်ရမည်၅၁ ဟုပါရှိေသာ်လည်ဵ 

နည်ဵဥပေဒ မထွက်ရှသိမဖင်ဴ ယခုတုိင် အေကာင်အထည် မေဖာ်နိုင်ေသဵ 

သည်ကုိ ေတွ့ရပါသည်။ ထိုဥပေဒ၏ ပုဒ်မ ၁၆(ဂ) တွင် မပဋ္ဌာန်ဵချက်အရ 

မူဵယစ်ေဆဵဝါဵ လက်ဝယ်ေတွ့ရှိသူသည် ေထာင်ဒဏ်အနည်ဵဆဳုဵ (၅) 

နှစ်မှ အမျာဵဆဳုဵ (၁၀)နှစ် ကျခဳရမည်၅၂ ဟုပါရှိပပီဵ လက်ဝယ်ေတွ့ရိှသည်ဴ 

မူဵယစ်ေဆဵဝါဵပမာဏအာဵ နည်ဵဥပေဒတွင် မပဋ္ဌာန်ဵချက်အရ။၅၃ 

အလွန်နည်ဵပါဵသည်ဴအတွက် မူဵယစ်ေဆဵဝါဵသဳုဵစဲွသူတုိင်ဵအာဵ 

အလွယ်တကူ ေထာင်ချအမပစ်ေပဵနုိင်သည်ဴ အေမခအေန မဖစ်ပါသည်။ 

၅.၁.၄။ မူဵယစ်အထူဵဥပေဒ 
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ပစ်ပယ်ချေ ို ဵနိှမ်ခဳမျောဵအပါအဝင် 

ထို္သအမပင် မူဵယစ်ေဆဵဝါဵ လက်ဝယေ်တွ့ရိှသူနှငဴ်အတူ ရိှေနေသာသူ 

သည် ထုိလက်ဝယ်ေတွ့ရှိသူအတိုင်ဵ အေရဵယူ အမပစ်ေပဵခဳရသည်ဴ 

အတွက် မူဵယစ်ေဆဵဝါဵမှုမဖင်ဴ အမပစ်ေပဵ အေရဵယူခဳရနိုင်မှုမှာ အလွန် 

လွယ်ကူေနသည်ကုိ ေတွ့ရိှရပါ သည်။ 

 ထိုကဴဲသုိ္သ မူဵယစ်ေဆဵဝါဵ သဳုဵစဲွသူမျာဵကုိ မပစ်မှုေကကာင်ဵအရ 

အေရဵယူရန် လွယ်ကူမခင်ဵ၏ ေနာက်ဆက်တဲွ ဆုိဵကျ ို ဵမျာဵ အမဖစ် 

အကျဉ်ဵေထာင်မျာဵတွင် လူဦဵေရ ကျပ်တည်ဵလာမခင်ဵ၊ HIV ေရာဂါပိုဵ 

ကူဵစက်မှု ပိုမုိမျာဵမပာဵလာမခင်ဵ၊ အဂတိလိက်ုစာဵမှု မျာဵမပာဵမခင်ဵတုိ္သ 

ေကကာင်ဴ တုိင်ဵမပည်၏ပဳုရပိ်ကုိ ပုိမိုကျဆင်ဵေစသလုိ လူငယ်မျာဵအေနမဖင်ဴ 

မူဵယစ်ေဆဵဝါဵ၏ သာဵေကာင်မျာဵ အမဖစ်မှ လွတ်ေမမာက်ခွငဴ် မရရှိသလုိ 

မဖစ်ေနပါသည်။ ▲ 



 ♦ မမန်မာနုိင်ငတွဳင် K.P မျာဵမဖစ်ေသာ လိင်လုပ်သာဵမျာဵ၊ 

LGBTမျာဵ၊ Trans Gender မျာဵနှငဴ် မူဵယစ်ေဆဵဝါဵသဳုဵစဲွေနသူမျာဵ ကုိ 

အမပစ်ေပဵအေရဵယူေနေသာ ဥပေဒ၊ ပုဒ်မမျာဵသည် လူ္သအခွငဴ် အေရဵ 

စဳချနိ်စဳနှုန်ဵမျာဵနှငဴ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ နုိင်ငတဳကာမှ လက်ခဳ ေဆာင်ရွက်ေန 

ေသာ စဳနှုန်ဵမျာဵနှငဴ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ လက်ရှ ိေခတ် ကာလအေမခအေနနှငဴ် 

လည်ဵေကာင်ဵ ကုိက်ညီမှုမရိှသည်ဴအတွက် သက်ဆုိင်ရာအဖဲွ့အစည်ဵ 

မျာဵနှငဴ် ညိှနှိုင်ဵတုိင်ပင်၍ အလျင်အမမန်ေမပာင်ဵလဲရန်။ 

 (ရာဇသတ်ကကီဵပုဒ်မ ၃၇၇၊ မပည်ဴတန်ဆာနိှပ်ကွပ်ေရဵဥပေဒ၊ ရန်ကုန် 

ရဲအက် ၁၈၉၉နှငဴ် ၁၉၄၅၊ မူဵယစ်ေဆဵဝါဵနှငဴ် စိတ်ကုိေမပာင်ဵလဲေစေသာ 

ေဆဵဝါဵမျာဵဆုိင်ရာ မပင်ဆင်ခဴဲသည်ဴ ဥပေဒ) 

၅.၂။ 

အက ဳခပုတို ်တွန်ဵ 

ချေ ်မျောဵ 

ဥပေဒခပုခပင်ေခပာင်ဵလဲေရဵဆိုင်ရာ 

အက ဳခပုတို ်တွန်ဵချေ ်မျောဵ 
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ပစ်ပယ်ချေ ို ဵနိှမ်ခဳမျောဵအပါအဝင် 

 ♦ LGBT နှငဴ် Trans Gender မျာဵအတွက် အသိအမှတ် မပုမှု 

မျာဵ၊ အကျဉ်ဵေထာင်ဥပေဒနှငဴ် အကျဉ်ဵေထာင်လက်စဲွတွင် ၎င်ဵတုိ္သ 

အတွက် သီဵမခာဵမပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵကုိ မမဖစ်မေနထည်ဴသွင်ဵ မပဋ္ဌာန်ဵေပဵ 

ရန်။ ▲ 

 

 

 

 

 အကျဉ်ဵေထာင်အတွင်ဵသုိ္သ အကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ေရာက်ရှ ိ ချန်ိတွင် 

လုဳခခုဳေရဵအရ စစ်ေဆဵမခင်ဵကုိ ကျာဵ၊ မ အမပင် LGBT နှငဴ် Trans 

G e n d e r  မျာဵအတွက်လည်ဵ ထည်ဴသွင်ဵစဉ်ဵစာဵ၍ စီမဳ 

ေဆာင်ရွက်ေပဵရန်၊ LGBT, Trans Gender မျာဵအတွက် သီဵမခာဵ 

ထာဵရိှေပဵရန်။ 

 လိင်စိတ်ေမပာင်ဵလဲခဳယူထာဵသူမျာဵအတွက် ၎င်ဵတုိ္သ၏ လိင်စိတ် 

ခဳယူမှုနှငဴ် သင်ဴေလျာ်ေသာ အလုပ်အကုိင်မျာဵကုိသာ လုပ်ကုိင် 

နုိင်ရန် စီစဉ်ေပဵရန်။ 

 အချုပ်ရဳုဵထွက်သည်ဴအချန်ိတွင် အချုပ်ကာဵ၊ အချုပ် ခန်ဵမျာဵ၌ 

LGBT မျာဵအာဵ သီဵသန့် ခဲွမခာဵ ထာဵရိှေပဵရန်။ 

 လိင်ဝိေသသကဲွမပာဵခဳယူချက်အေပ္ဝ အခွငဴ်ေကာင်ဵယူ၍ လိင် 

အချေုပ်ေထာင်၊ အ ျေဉ်ဵေထာင်ပုိင်ဵဆိုင်ရာ   

အက ဳခပုတို ်တွန်ဵချေ ်မျောဵ 

လိင်စိတ်ေခပာင်ဵလဲ ခဳယူထာဵသူမျောဵ 
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အ ျေဉ်ဵေထာင်ခပုခပင်ေခပာင်ဵလဲေရဵ 

အကကမ်ဵဖက်မှုမျာဵ၊ ရုပ်ပုိင်ဵစိတ်ပိုင်ဵဆုိင်ရာ အကကမ်ဵဖက်မှု မျာဵနှငဴ် 

အတူ ေငွေတာင်ဵခဳမခင်ဵမျာဵမရိှေစရန် ကာကွယ်မှုေပဵမခင်ဵ၊ 

ကျူဵလွန်ခဳရပါက တရာဵမျှတမှု ရယူခွငဴ်မျာဵရိှရန်။ 

 လိင်စိတ်ခဳယူမှုသည် လျှ ို ့ဝှက်ထိန်ဵသိမ်ဵအပ်သည်ဴ အေကကာင်ဵအရာ 

တွင် ပါဝင်သမဖင်ဴ ကာယကဳရှင်၏ ဆန္ဒအတုိင်ဵသာ အတည်မပု 

သတ်မှတ်ပပီဵ ကာယကဳရှင၏် စိတ်ဆန္ဒမပါဘဲ ၎င်ဵ၏ လိင်စိတ် 

ခဳယူမှုအာဵ ေပါက်ကကာဵေစမခင်ဵနှငဴ် အရှက်ရေစမခင်ဵအာဵ 

ထိေရာက်ေသာ အေရဵယူမှုမျာဵ အစီအမဳမျာဵ ေဆာင်ရွက်ထာဵရန်။ 

 

 

 

 H I V  ေရာဂါပုိဵကူဵစက်ခဳထာဵရသူမျာဵအေနမဖင်ဴ ဖမ်ဵဆီဵခဳရ 

သည်ဴအချန်ိမှ စတင်၍ ART ေဆဵ ပဳုမှန်စနစ်တကျ ေသာက်သုဳဵ 

နုိင်ရန် ရဲစခန်ဵ၊ အချုပ်ေထာင်၊ အကျဉ်ဵေထာင်မျာဵအာဵလဳုဵတွင် 

မမဖစ်မေန စီစဉ်ေပဵသင်ဴသည်ဴအမပင်၊ ၎င်ဵတုိ္သကုိ အမခာဵသူမျာဵနှငဴ် 

သီဵမခာဵခဲွထာဵမခင်ဵနှင်ဴ ခဲွမခာဵဆက်ဆဳမှုမျာဵ မမပုလုပ်နုိင်ရန် အထူဵ 

ကာကွယ်ေပဵရန်။ 

  HIV ေရာဂါပုိဵကူဵစက်ခဳစာဵေနရသူမျာဵအာဵ အလုပ် စခန်ဵမျာဵသို္သ 

ပို္သေဆာင်မခင်ဵနှငဴ် တီဘီကဴဲသုိ္သေသာ အမခာဵကူဵစက်ေရာဂါေဝဒနာ 

ရှင်မျာဵနှငဴ်အတူ ထာဵရိှမခင်ဵတုိ္သမှ ကာကွယ်ေပဵရန်။  

HIV ေရာဂါပုိဵ  ူဵစ ်ခဳထာဵရသူမျောဵ 
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 အမျ ို ဵသမီဵအကျဉ်ဵသူမျာဵအတွက် အမျ ို ဵသမီဵလစဉ်သဳုဵပစ္စည်ဵ 

မျာဵကုိ အချုပ်ေထာင်၊ အကျဉ်ဵေထာင်နှငဴ် အလုပ်စခန်ဵမျာဵ 

အာဵလဳုဵတွင် မပတ်လတ်မှုမရိှေစဘဲ ပဳုမှန်ေထာက်ပဴဳေပဵရန်။ 

 ကုိယ်ဝန်ေဆာင်မိခင်နှငဴ် ကေလဵငယ်မျာဵအတွက် လုိအပ်ေသာ 

ပစ္စည်ဵ၊ အဟာရမပည်ဴဝေသာ အစာဵအစာမျာဵ၊ ေဆဵဝါဵကုသမှုမျာဵ 

ကုိ အထူဵအစီအစဉ်မဖငဴ် ေဆာင်ရွက်ေပဵရန်။ 

 

 မူဵယစ်ေဆဵစဲွေနသူမျာဵအတွက် စနစ်တကျ ေဆဵကုသမှုခဳယူနုိင် 

ရန် မက်သဒဳုဵစင်တာမျာဵအာဵ အကျဉ်ဵေထာင်တိုင်ဵတွင် ထာဵရိှေပဵ 

ရန်။ 

 

 ထိခုိက်ခဳစာဵလွယ်အုပ်စုဝင်မဖစ်ေသာ K . P  အကျဉ်ဵသာဵမျာဵ 

အတွက် စိတ်ပိုင်ဵဆုိင်ရာကျန်ဵမာေရဵ ေစာင်ဴေရှာက်မှုမျာဵ၊ 

ေကာင်ဵဆယ်လင်ဵပရုိဂရမ်မျာဵ (စိတ်ပိုင်ဵဆုိင်ရာ နှစ်သိမဴ်ေဆွဵေနွဵ 

မှု) စီစဉ်ေပဵရန်။ 

မူဵယစ်ေဆဵစွေဲနသူမျောဵ 

ခပန်လည်ခပုစုပျေ ို ဵေထာင်ေရဵ 

အမျေ ို ဵသမီဵအ ျေဉ်ဵသူမျောဵ 
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အ ျေဉ်ဵေထာင်ခပုခပင်ေခပာင်ဵလဲေရဵ 

 အကျဉ်ဵေထာင်မျာဵ၏ ပတ်ဝန်ဵကျင်ေဒသနှငဴ် ကုိက်ညီေသာ 

အသက်ေမွဵဝမ်ဵေကျာင်ဵဆုိင်ရာ အလုပ်အကုိင်မျာဵကုိ အကျဉ်ဵ 

ေထာင်တစ်ခုချင်ဵစီအလိုက် စီစဉ်ေဆာင်ရွက်၍ အကျဉ်ဵသာဵမျာဵ 

ကုိ ေလဴကျငဴ်သင်ကကာဵေပဵရန်။ 

 

 

 အကျဉ်ဵဦဵစီဵဌာနရှိ ဝန်ထမ်ဵမျာဵကုိ အကျဉ်ဵ ေထာင်ဥပေဒ၊ 

အကျဉ်ဵေထာင်လက်စွဲအမပင် နိုင်ငဳတကာ အကျဉ်ဵ 

ေထာင်စဳချန်ိစဳနှုန်ဵမျာဵ၊ လူ္သအခွငဴ်အေရဵဆုိင်ရာအသိပညာမျာဵကို 

သိရိှနာဵလည်ေအာင် ေလဴကျငဴ် မမှင်ဴတင်ေပဵရန်။ 

 အကျဉ်ဵသာဵမျာဵအတွက် လဳုခခုဳစိတ်ချရေသာ တုိင် 

ကကာဵေရဵဆုိင်ရာ ယန္တရာဵတစ်ခုကုိ တည်ေထာင်ေပဵထာဵပပီဵ အစုိဵ 

ရမှ ဖွဲ့စည်ဵထာဵေသာ အမျ ို ဵသာဵလူ္သအခွငဴ်အေရဵေကာ်မရှင် အပါ 

အဝင် အကျဉ်ဵေထာင်နှငဴ် သက်ဆုိင်သည်ဴ လူ္သအခွငဴ်အေရဵအဖွဲ့ 

အစည်ဵမျာဵကုိ အကျဉ်ဵေထာင်အတွင်ဵ လုိအပ်သလို ဝင်ေရာက် 

စစ်ေဆဵနုိင်ရန်။ 

 အကျဉ်ဵေထာင်အတွင်ဵ မဖစ်ေပ္ဝေနေသာ အကျင်ဴပျက်မခစာဵမှုမျာဵ 

ကုိ ပေပျာက်ေအာင် ဥပေဒနှငဴ်အညီ အလျင်အမမန် ထိေရာက်စွာ 

ေဆာင်ရွက်ရန်။  

အ ျေဉ်ဵေထာင်စီမဳခန့်ခဲွေရဵ 
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ပစ်ပယ်ချေ ို ဵနိှမ်ခဳမျောဵအပါအဝင် 

 

  နုိင်ငေဳရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵကူညီေစာင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ 

 (AAPP) 

  အသဳအဖဲွ့ (Athan Freedom of Expression Activist 

 Organization) 

  Generation Wave (GW) 

  ပွင်ဴလင်ဵ မမန်မာဴေရှ့ေဆာင်အဖဲွ့ (OMI) 

  အနာဂတ်အလင်ဵတန်ဵဆဳုမှတ် (FLC) 

  ပဲခူဵတုိင်ဵအေရှ့မခမ်ဵနုိင်ငေဳရဵအကျဉ်ဵသာဵေဟာင်ဵမျာဵအ ဖွဲ့ 

(Ex PP- East Bago) 

  လူ္သအခွင်ဴအေရဵကာကွယ်မမှငဴ်တင်သူမျာဵအဖဲွ့ (HRDP) 

  မပည်သူ္သေကျဵကျွေန်အဖွဲ့ (GPS) 

  ၈၈ ပငိမ်ဵချမ်ဵေရဵနှငဴ်ပွင်ဴလင်ဵ လူ္သအဖွဲ့အစည်ဵ (ပဲခူဵ)  

  သဳလွင်အဖွဲ့ (Than Lwin Citizen Empowerment) 

  LGBT ယဉ်ေကျဵမှုထိန်ဵသိမ်ဵေရဵအဖဲွ့  

  Myanmar MSM & TG Network 

  ေအဵမမန်မာအဖဲွ့ 

  Myanmar Positive Group 

  Drug Policy Advocacy Group 

Prison Reform with Key Population Coalition  
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အ ျေဉ်ဵေထာင်ခပုခပင်ေခပာင်ဵလဲေရဵ 

ေအာ ်ေခခမှတ်စုမျောဵ 

၁. Eleven Media News  

၂. MNHRC ၏၂၀၁၉ခုနှစ် မပည်ေထာင်စုအဆငဴ်လွှတ်ေတာ်မျာဵသုိ္သေပဵပုိ္သသညဴ် အစီရင်ခဳစာ  

၃. Ibid;  

၄. Presentation by U MyintSoe, Deputy Director General of Prison Department, 

https://www.youtube.com/watch?v=4UGVDMFFplE&feature=youtu.be 
၅. https://aappb.org/wp-content/uploads/2019/09/nee-urgent-reform-

mmGraphic-3.pdf 

၆. ကျန်ဵမာေရဵနငှ်ဴအာဵကစာဵဝန်ကကီဵဌာန၊ မပည်ေထာင်စုဝနက်ကီဵမိန့်ခွန်ဵ (၂၀၁၉ ၊ ဇွန် ၂၉၊  

Melia Hotel ၊ ရနက်ုန်) 

၇. မျှတမှုကင်ဵေသာ မူဵယစေ်ဆဵဝါဵ နိှမ်နင်ဵေရဵမူဝါဒမျာဵ၏ မလိုလာဵအပ်သညဴ ်

ေနာက်ဆက်တွဲရလဒ်မျာဵ ၂၀၁၉ ခုနစှ ်နုိဝင်ဘာလ (Drug Policy    Adovacy Group  

Myanmar) 

၈. MNHRC ၏၂၀၁၉ခုနှစ ်မပည်ေထာင်စုအဆငဴ်လွှတ်ေတာ်မျာဵသုိ္သေပဵပုိ္သသညဴ် အစီရင်ခဳစာ  

၉. ကျန်ဵမာေရဵနငှ်ဴအာဵကစာဵဝန်ကကီဵဌာန၊ မပည်ေထာင်စုဝနက်ကီဵမိန့်ခွန်ဵ (၂၀၁၉ ၊ ဇွန် ၂၉၊  

Melia Hotel ၊ ရနက်ုန်) 

၁၀. https://asiancorrespondent.com/2015/07/prostitution-thailands-worst-kept-

secret/  

 

  မဟာမိတ်မမန်မာ (Aliance Myanmar) 

  SWIM 

  Asia Catalyst 

  NDNM (Kachin) 

  MdM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4UGVDMFFplE&feature=youtu.be
https://aappb.org/wp-content/uploads/2019/09/nee-urgent-reform-mmGraphic-3.pdf
https://aappb.org/wp-content/uploads/2019/09/nee-urgent-reform-mmGraphic-3.pdf
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ပစ်ပယ်ချေ ို ဵနိှမ်ခဳမျောဵအပါအဝင် 

၁၁. PREVENTION AND SUPPRESSION OF PROSTITUTION ACT B.E. 2539(1996), 

dated 14 October 1996( THILAND) 
၁၂. https://www.mmtimes.com/news/could-new-law-better-protect-sex-

workers.html 
၁၃. နိုင်ငဳေတာ်သမ္မတ ဦဵဝင်ဵမမငဴ် မပည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်တွင် ကတိသစ္စာမပုပဲွ 

အခမ်ဵအနာဵတွင် ေမပာကကာဵခဲဴသညဴ ်မိန့်ခွန်ဵ၊ ၂၀၁၈ခုနှစ ်မတ်လ (၃၀) ရက် 

၁၄. မျှတမှုကင်ဵေသာ မူဵယစေ်ဆဵဝါဵ နှိမ်နင်ဵေရဵမူဝါဒမျာဵ၏ မလိုလာဵအပ်သညဴ် 

ေနာက်ဆက်တွဲရလဒ်မျာဵ ၂၀၁၉ ခုနစှ ်နိုဝင်ဘာလ (Drug Policy    Adovacy Group  

Myanmar)  

၁၅. The Prison Act, 1894  

၁၆. Government of Burma, Manual of Rules for the Superintendence and Man-

agement of Jails in Burma (revised edition) 1950 

၁၇. ပုဒ်မ ၂၃ ၊ The Prison Act, 1894 

၁၈. အခန်ဵ(၆)၊ မမနမ်ာနိုင်ငဳေတာ်၊ အကျဉ်ဵေထာင်လက်စွဲ  

၁၉.United Nations, Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners, 30 

August 1955   

၂၀. Basic principle Rule 1, United Nations Standard Minimum Rules for the Treat-

ment of Prisoners (the Mandela Rules) 
၂၁. Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Deten-

tion or Imprisonment 
    General Assembly Resolution 43/173 (9 December 1988) 
၂၂. United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners 

(the Nelson Mandela Rules) Rule 24 (1) 

၂၃.အကျဉ်ဵေထာင်စနစမ်ပုမပင်ေရဵအလုပ်ရဳုေဆွဵေနွဵပဲွ ၊ မန်ဵ မမန်မာ ဟိုတယ်၊ 

ေနမပည်ေတာ် (၇.၁၂.၂၀၁၉) 

၂၄. ပုဒ်မ ၉၄၈၊ အကျဉ်ဵေထာင်လက်စဲွ  

၂၅. United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners 

(the Nelson Mandela Rules) Rule 27 (1) 

၂၆. United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners 

(the Nelson Mandela Rules) Rule 24 (2) 

 

https://www.mmtimes.com/news/could-new-law-better-protect-sex-workers.html
https://www.mmtimes.com/news/could-new-law-better-protect-sex-workers.html
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အ ျေဉ်ဵေထာင်ခပုခပင်ေခပာင်ဵလဲေရဵ 

၂၇. မျှတမှုကင်ဵေသာ မူဵယစေ်ဆဵဝါဵ နှိမ်နင်ဵေရဵမူဝါဒမျာဵ၏ မလိုလာဵအပ်သညဴ ်

ေနာက်ဆက်တွဲရလဒ်မျာဵ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ် နုိဝင်ဘာလ (Drug Policy    Adovacy Group  

Myanmar) 
၂၈. https://books.google.com.mm/books?id=vvTZFfE_yv8C&pg=PA1   (WHO”s  

instruction for drug user in prison) 

၂၉. United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-custodial 

Measures for Women Offenders (the Bangkok Rules) Resolution adopted by the 
General Assembly on 21 December 2010, A/RES/65/229 

၃၀. အကျဉ်ဵေထာင်လက်စဲွဥပေဒ၊ အခန်ဵ (၁၄) ပုဒ်မ ၈၈၃ 

၃၁. Universal Declaration of Human Rights (UDHR)10 December 1948  

၃၂. https://www.who.int/hiv/topics/msm/en/  

၃၃. Universal Declaration of Human Rights (UDHR)10 December 1948 

၃၄. United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners 

(the Nelson Mandela Rules) Rule 22 (1)  
၃၅. မမနမ်ာနိုင်ငဳေတာ် အကျဉ်ဵေထာင်လက်စဲွ (၁၈၉၄ ခုနှစ် Jail Manual) အခန်ဵ (၁ရ) 

အစာဵအစာ ပုဒ်မ ၁၀၇၇။ 

၃၆. Ibid: ပုဒ်မ ၁၀၇၈၊ ၁၀၇၉။  

၃၇. United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-

custodial Measures for Women Offenders 

 (the Bangkok Rules) , 65/229. General Assembly on 21 December 2010  

၃၈. United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (the 

Nelson Mandela Rules)  Rule 12,13,14 

၃၉. Schonteich, M (2008) “ The Scale and Consequences of Pretrial Dentention 

Arong the World”, Justice Initiatives, Open Society Justice Initiative, p. 32.  

၄၀.  နိဒါန်ဵ ၊ အကျဉ်ဵေထာင်ဥပေဒအသစ် မူကကမ်ဵ https://www.moi.gov.mm/?q=laws/

id/6901  

၄၁. စာမျက်နှာ- ၂၈၊ အကျဉ်ဵေထာင်အတွင်ဵ လူဦဵေရေလျှာဴချနိုင်ေရဵ အေရဵတကကီဵ 

လုပ်ေဆာင်ရန ်လိုအပ်သညဴ် အကျဉ်ဵေထာင်စနစ် မပုမပင်ေမပာင်ဵလဲ     

    ေရဵနည်ဵလမ်ဵမျာဵ၊ (နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵကူညီေစာငဴ်ေရှာက်ေရဵအသင်ဵ 

(မမနမ်ာနိုင်ငဳ)  ၂၀၁၈ခုနစှ ်ဒီဇင်ဘာလ 

 

https://www.google.com/url?q=https://www.moi.gov.mm/?q%3Dlaws/id/6901&sa=D&source=hangouts&ust=1577518216221000&usg=AFQjCNGg4BN1TW1QpJRJ7SVXKZCPNeXICA
https://www.google.com/url?q=https://www.moi.gov.mm/?q%3Dlaws/id/6901&sa=D&source=hangouts&ust=1577518216221000&usg=AFQjCNGg4BN1TW1QpJRJ7SVXKZCPNeXICA
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ပစ်ပယ်ချေ ို ဵနိှမ်ခဳမျောဵအပါအဝင် 

၄၂. ပုဒ်မ ၁၂၄၄၊၁၂၄၈၊ အခန်ဵ (၂၀)၊ အေတွေတွ၊ မမန်မာနိုင်ငဳေတာ် အကျဉ်ဵေထာင်လက်စဲွ၊ 

၁၈၉၄ ခုနှစ် 

၄၃. သက်ေဖ(ဦဵ)၊ ေမာင်ေမာင်ဝင်ဵ(ဦဵ) မပစ်မှုဆုိင်ရာ ဥပေဒ၏ သိေကာင်ဵစရာမျာဵ  

၄၄. ၁၉၄၉ ခုနစှ၊် လိင်လုပ်သာဵနှိပ်ကွပ်ေရဵ ဥပေဒ၊ ပုဒ်မ(၃) 

၄၅. Ibid; ပုဒ်မ ၄၊  

၄၆. ပုဒ်မ ၈၊ ၁၉၉၈ ခုနစှ၊် လိင်လုပ်သာဵနှိပ်ကွပ်ေရဵ ဥပေဒကို မပင်ဆင်သညဴ်ဥပေဒ 

၄၇. ပုဒ်မ(၃)၊ ၁၉၅၆ ခုနှစ်၊ လိင်လုပ်သာဵ နှိပ်ကွပ်ေရဵ ဥပေဒကို မပင်ဆင်သညဴ် ဥပေဒ  

၄၈. https://www.scoopwhoop.com/inothernews/countries-with-legal-

prostitution/ 

၄၉. ပုဒ်မ ၃ (ခ)၊ အခန်ဵ  (၂) ရည်ရွယ်ချက်မျာဵ၊ မူဵယစေ်ဆဵဝါဵနငှဴ် စတိ်ကိုေမပာင်ဵလဲေစ 

တတ်ေသာ ေဆဵဝါဵမျာဵဆုိင်ရာဥပေဒ 

၅၀. Ibid; ပုဒ်မ ၃ (ဂ) 

၅၁. Ibid; ပုဒ်မ ၁၅၊ အခန်ဵ  (၇) က လူမှုအကျ ို ဵမပုေဆာင်ရွက်မခင်ဵ 

၅၂. Ibid; ပုဒ်မ ၁၆ (ခ)၊ အခန်ဵ  (၈) မပစမ်ှုမပစဒ်ဏ်မျာဵ 

၅၃. ပုဒ်မ ၆၃၊ အခန်ဵ  (၁၃) အေထွေထွ၊ မူဵယစေ်ဆဵဝါဵနငှဴ် 

စတိ်ကိုေမပာင်ဵလဲေစတတ်ေသာ ေဆဵဝါဵမျာဵဆိုင်ရာ နည်ဵဥပေဒနငှဴ် 

အမိန့်ေကကာ်မငာစာမျာဵ  

၅၄. ပုဒ်မ ၂၊ အခန်ဵ  (၈) မပစမ်ှု မပစ်ဒဏ်မျာဵ၊  စတိ်ကိုေမပာင်ဵလဲေစတတ်ေသာ 

ေဆဵဝါဵမျာဵဆုိင်ရာ ဥပေဒ 

 






