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လူထုအေျချပဳ ဥပေဒေရးရာအေထာက္အကူျပဳသူဆုိသည္မွာ အဘယ္နည္း 

အေျခခံလူတန္းစားမ်ားအတြက္ “ဥပေဒေရးရာ ေထာက္ခံ 

ေျပာဆိုေပးသူမ်ား” သိ႕ုမဟုတ္ “ဖိနပ္မဲ့ေရွ႕ေနမ်ား” ဟုလည္း 

သိၾကသည့္ “ လူထု အေျချပဳ ဥပေဒေရးရာ အေထာက္အကူ 

ျပဳသူမ်ား ” သည ္ ဥပေဒပညာတတ္ကၽြမ္းမႈႏွင့္ ၾကား၀င္ 

ျဖန္ေျဖေပးမႈ၊ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈ၊ ပညာေပးမႈႏွင့္ လိုအပ္ခ်က ္

ရရွိေအာင္ ေထာက္ခံလုပ္ေဆာင္မႈ စသည့္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား 

ကိ ု အသံုးျပဳ၍ မတရားမႈမ်ားအတြက ္ လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ 

အေျဖမ်ား ရွာေဖြေပးပါသည္။ 
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“အေျခခံလူတန္းစားမ်ားအတြက္ ဥပေဒေရးရာ ေထာက္ခံေျပာဆိုေပးသူမ်ား” ဟုလည္းသိၾကသည့္ 

“လူထုအေျချပဳ ဥပေဒ ေရးရာအေထာက္ အကူျပဳသူမ်ား” သည ္ ဥပေဒႏွင္ ့ တကယ့္လက္ေတြ႕ 

ဘ၀အၾကား ေပါင္းကူးတံတားခင္းေပးပါသည္။ ဤဥပေဒ ေရးရာအေထာက္အကူျပဳသူမ်ားသည္ 

အေျခခံဥပေဒပညာႏွင့္ ၾကား၀င္ျဖန္ေျဖေစ့စပ္ေပးမႈ၊ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈ၊ ပညာေပးမႈ ႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္ 

မ်ား ရရွိေအာင္ ေထာက္ခံလုပ္ေဆာင္မႈ စသည့္ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားအတြက္ သင္တန္းတက္ေရာက္ၿပီး 

သူမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ၄င္းတို႕သည ္ တရားဝင္ဖြ႕ဲစည္းထားေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအျပင္ ေရွးရုိး 

အစဥ္အလာအရတည္ရွိေနသည့္ အစုအဖြ႕ဲမ်ားႏွင္႔ပါ ထိေတြ႕ ဆက္ဆံႏုိင္ေသာ တက္ၾကြၿပီး ထိုးထြင္း 

တီထြင္ဥာဏ္ရွိသည္႔ ေရ႕ွတန္းတစ္ရပ္အသြင္ရွိပါသည္။ 

 

လူထုအေျချပဳ ဥပေဒေရးရာ အေထာက္အကူျပဳသူမ်ားသည္ ၄င္းတိ႕ု၏ဝန္ေဆာင္မႈ လုိအပ္ေနသူမ်ား 

အား ဒုကၡခံစားေနရသူမ်ားအျဖစ္ - “ ဒီျပႆနာ ကိ ု ကၽြန္ေတာ္ေျဖရွင္းေပးမယ ္ ” - ဟု 

ေျပာဆိုဆက္ဆံ လုပ္ေဆာင္မည္႔အစား “ ဒီျပႆနာကုိ ကၽြန္္ေတာ္တုိ႕ အတူတကြ ေျဖရွင္းၾကမယ္။ 

ဒါမွ ေနာင္ဒီလိ ုျပႆနာ ႀကံဳလာရင္ ကုိယ္တိုင္ကုိယ္က် ေျဖရွင္းႏိုင္တဲ့ အစြမ္းရွိလာမယ္ ” စသည္ျဖင့္ 

အမႈသည္တိ႕ု၏ ဥပေဒေရးရာ အသိႏွင့္စြမ္းရည္ ျမင့္မားလာေရးကိ ု ဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္ေပးႏုိင္ 

ပါသည္။ 

 

လူထုအေျချပဳ ဥပေဒေရးရာအေထာက္အကူျပဳသူမ်ားသည္ သမားရိုးက်ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳမ်ား 

ႏွင္႔ မတူပါ။ ၎တုိ႔၏အဓိက အခန္းက႑မွာ ေရ႕ွေနမ်ားအား ပံ႔ပုိးရန္မဟုတ္ဘဲ ၎တုိ႔ဝန္ေဆာင္မႈ 

ေပးသည္႔ လူမႈအသိုင္း အဝုိင္းမ်ားႏွင္႔ တုိက္ရုိက္လုပ္ကုိင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။  
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လူထုအေျချပဳ ဥပေဒေရးရာအေထာက္အကူျပဳသူဆုိသည္မွာ အဘယ္နည္း 

သုိ႔ရာတြင္ ေရွးဦးက်န္းမာေရးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသူမ်ားသည္ ဆရာဝန္မ်ား၊ ေဆးရုံမ်ားႏွင္႔ 

ခ်ိတ္ဆက္ထားသက႔ဲသုိ႔ လူထုအေျချပဳ ဥပေဒေရးရာအေထာက္အကူျပဳသူမ်ားသည္လည္း ေရွ႕ေန 

ေရွ႕ရပ္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားျခင္းျဖင့္၊ ၄င္းတိ႕ု၏ ေရွ႕ေျပးေဆာင္ရြက္မႈ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ 

မေအာင္ျမင္သည့္အခါ တရားစဲြဆုိရန္ အလားအလာမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ပုိမိုျမင့္မားသည့္အဆင့္မွ 

လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား ပံ့ပိုးမႈရေအာင္ ေထာက္ခံ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။  

 

လူထုအေျချပဳ ဥပေဒေရးရာအေထာက္အကူျပဳသူ အစီအစဥ္ အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိပါသည္။ အခ်ဳိ႕မွာ အမ်ိဳးမ်ိဳး 

ေသာ တရားမွ်တမႈ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ၿခံဳငံုကုိင္တြယ္ၿပီး၊ က်န္အခ်ဳိ႕မွာ- အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ 

အၾကမ္းဖက္မႈ (သုိ႔မဟုတ္) ထုံးတမ္းစဥ္လာေျမပုိင္ဆုိင္ခြင္႔အား အကာအကြယ္ေပးမႈ အစရွိေသာ 

တိက်သည္ ့ ျပႆနာ တစ္ရပ္ရပ္ကုိသာ အဓိကထား ကိုင္တြယ္ ေဆာင္ရြက္သည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ 

ဥပေဒေရးရာ အေထာက္အကူျပဳ သူမ်ားမွာ - ရြာတစ္ရြာ၊ ရပ္ကြက္တစ္ခုက႔ဲသု႕ိေသာ တရားစီရင္ေရး 

နယ္ေျမေဒသတစ္ခုတြင္သာ ေစတနာ႔ ဝန္ထမ္းမ်ားအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ကာ၊ အခ်ဳိ႕မွာ ပုိမုိက်ယ္ျပန္႕ 

သည္႔ နယ္ေျမေဒသ (သုိ႔မဟုတ္) ခရုိင္တစ္ခုအတြင္း ၀န္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္ရန္ လုပ္အားခ ရရွိသူမ်ား 

ျဖစ္ၾကပါသည္။ 
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လူထုအေျချပဳ ဥပေဒေရးရာအေထာက္အကူျပဳသူမ်ား လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ပံု 

 
လူထုအေျချပဳ ဥပေဒေရးရာအေထာက္အကူျပဳသူမ်ားသည္ တရားမွ်တမႈပိုမိုရရွိေစရန္ နည္းဗ်ဴဟာ 

အမ်ဳိးမ်ဳိး အသုံးျပဳပါသည္။ 

 

 ဥပေဒ အသိပညာ တုိးပြားေရးအတြက္ ရပ္ရြာလူထုအား ပညာေပးျခင္း 

 အမႈသည္မ်ားအား ဥပေဒေရးရာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ တရားမွ်တမႈရရွိရန္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္႔ 

နည္းမ်ား အၾကံျပဳျခင္း 

 အာဏာပိုင္မ်ား၊ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားသို႕ အမႈသည္မ်ား ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္  

လမ္းညႊန္ေပးျခင္း 

 အျငင္းပြားမႈမ်ားတြင္ ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖေပးျခင္း 

 စုေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ပ်ိဳးေထာင္ စီစဥ္ေပးျခင္း 

 လိုအပ္ခ်က္မ်ား ရရိွေအာင္ ေထာက္ခံ လုပ္ေဆာင္ျခင္း 

 အခ်က္အလက္ရွာေဖြျခင္းႏွင့္  စူးစမ္းေလ့လာ ေစာင္႔ၾကည့္ျခင္း 

 

ခက္ခသဲည္႔ သုိ႔မဟုတ္ ႀကီးေလးသည္႔ အမႈမ်ားတြင္ ဥပေဒေရးရာအေထာက္အကူျပဳသူတစ္ဦးသည္ 

ေရွ႕ေနတစ္ဦးဦးထံမ ွ ပံ႔ပုိးမႈရယူၿပီး လိုအပ္သည့္ တရားစဲြဆုိမႈ သုိ႔မဟုတ္ ပိုမိုျမင့္မားသည့္အဆင့္မွ 

အေထာက္အပံ့ အကူအညီ ရရွိေရးတိ႕ုအတြက္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါသည္။ အျခားတဖက္တြင္ ၾသဇာ 

အာဏာႀကီးမားသူမ်ား ပါ၀င္ပတ္သက္ေနသည့္ မတရားမႈမ်ားကိ ုေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ နစ္နာသူ 

မွ တရားစဲြဆုိႏုိင္ေၾကာင္း ေျပာဆိုမႈ ဖိအားေပးမႈနည္းလမ္း အသံုးျပဳျပီးလည္း ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈ ႏွင့္ 

ၾကားမွဖ်န္ေျဖေပးမႈတိ႕ုတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈ ပိုမိုရရွိႏိုင္ပါသည္။ 
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လူထုအေျချပဳ ဥပေဒေရးရာအေထာက္အကူျပဳသူဆုိသည္မွာ အဘယ္နည္း 

ဤခ်ဥ္းကပ္နည္း၏ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား 

 
အေကာင္းဆုံးအေနအထားတစ္ရပ္တြင္ လူထုအေျချပဳ ဥပေဒေရးရာအေထာက္အကူျပဳသူမ်ားမွ 

ေအာက္ပါတုိ႔ကု ိျပဳလုပ္ႏုိင္ပါသည္။ 

 

 ဥပေဒေရးရာအသိႏွင္႔ အမႈသည္မ်ား၏ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈစြမ္းအားကုိ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ ျမွင္႔တင ္

ေပးျခင္း။ 

 ၎တုိ႔၏ တီထြင္ဖန္တီးမႈရွိသည္႔ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား၊ စြမ္းရည္ႏွင္႔ ကြ်မ္းက်င္မႈ၊ ေဒသႏၱရ 

အေျခအေနအား ေလးေလးနက္နက္ သိရွိမႈတို႔ေၾကာင္႔ ဥပေဒေရးရာ ျပႆနာမ်ားႏွင္႔ 

ကုိက္ညီသည္႔ အေျဖရွာေပးႏိုင္ျခင္း။ 

 ေရွ႕ေန တိုက္ရိုက္ငွားရမ္း လုပ္ေဆာင္ျခင္းထက္ စရိတ္ပိုမိုသက္သာ ထိေရာက္ၿပီး၊ အကူအညီ 

လြယ္ကူစြာ ရယူႏုိင္ျခင္း။ 

 လူပုဂိၢဳလ္ တစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္သာမက လူမႈအသိုင္းအဝုိင္း တစ္ရပ္လုံးအတြက္ အေျဖရွာ 

ႏိုင္ျခင္း။ 

 အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာပိုင္မ်ားအဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင္႔ ေရွးရိုးအစဥ္အလာအရ တည္ရွိေနသည့္ 

အစုအဖြ႕ဲ မ်ား အပါအဝင္ က်ယ္ျပန္ ့သည့္ အဖဲြ႔အစည္း အမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင္႔ ထိေတြ႕ဆက္ဆံႏိုင္ျခင္း။ 

 အျငင္းပြားမႈမ်ားတြင္ တစ္ဘက္သတ္ ရပ္တည္ေဆာင္ရြက္မႈထက္ မွ်တသည့္ေျဖရွင္းမႈရလဒ္ 

ျဖစ္ေစရန္ ဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္း။  
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ဥပေဒေရးရာအေထာက္အကူျပဳသူမ်ား ကုိင္တြယ္ေဆာင္ရြက္သည့္ အမႈ (၃) 

ခုအား ေလ႔လာျခင္း 
 

မွားယြင္းစြာ ထိန္းသိမ္းခံရျခင္းမွ လြတ္ေျမာက္ရန္ ညိွႏႈိင္းျခင္း1 

 

ရဲစခန္းတြင္ တုိင္ခ်က္တစ္ရပ္ရရွိၿပီးေနာက္ ဆီရာလီယြန္ႏိုင္ငံ၊ တြန္ကုိလီလီခရုိင္ရွိ ရဲအရာရွိမ်ားသည္ 

ယင္းအမႈတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသည္႔ အမ်ိဳးသား(၃)ဦးအား ဖမ္းဆီးရန္သြားေရာက္ခ႔ဲပါသည္။ 

ထုိအမ်ိဳးသား (၃)ဦးမွာ အိမ္တြင္မရွိဘ၊ဲ ယင္းတို႔၏ မိခင္မ်ားအား ရဲမ်ားက ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခ႔ဲပါသည္။ 

 

ယင္းအျဖစ္အပ်က္အား၊ ထိုအရပ္တြင္ လုပ္ကိုင္ေနသည္႔ ဥပေဒေရးရာ အေထာက္အကူျပဳသူတစ္ဦးမွ 

ၾကားသိခဲ့ၿပီး၊ ေဒသခံ ရဲခစန္းမွဴးအား ခ်ဥ္းကပ္ခဲ႔ပါသည္။ သားျဖစ္သူတုိ႔ ရဲစခန္းသိ႕ု မလာမခ်င္း 

မိခင္မ်ားအား လႊတ္ေပးမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ထုိအရာရွိမွ ဥပေဒေရးရာ အေထာက္အကူျပဳသူအား 

အစပထမတြင ္ ေျဖၾကားခ႔ဲပါသည္။ ဥပေဒေရးရာအေထာက္အကူျပဳသူမွ ယင္း၏ ဥပေဒ အသိပညာ 

ကိ ု အသံုးျပဳၿပီး၊ ရဲအရာရွိထံမွ ျခားနားသည့္ အေျဖရရိွေစရန္ ႀကိဳးစားညွိႏိႈင္းခဲ႔ပါသည္။ 

ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သည္ဟု စြပ္စြဲခံထားရသူ တစ္ဦးအစား ရဲအရာရွိမွ အျခားသူတစ္ဦးကို 

ဖမ္းဆီးပုိင္ခြင္႔မရွိေၾကာင္း၊ ရဲအရာရွိ အေနျဖင့္ တရားစြဆဲိုရန္ စီစဥ္ထားလွ်င္ပင္ ဥပေဒအရ ၇၂ 

နာရီသာ ထိန္းသိမ္းခြင္႔ ျပဳထားေၾကာင္း၊ ထုိအမ်ဳိးသမီးမ်ားမွာ (၄) ညတုိင္တိုင္ ထိန္းသိမ္းခံထားရၿပီး 

ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဥပေဒေရးရာအေထာက္အကူျပဳသူမွ ဆက္လက္ေျပာ ၾကားခ႔ဲပါသည္။ ဥပေဒေရးရာ 

အေထာက္အကူျပဳသူ၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ား မွန္ကန္ေၾကာင္း ထိုရအဲရာရွိ သတိျပဳမိၿပီးေနာက္၊ 

ထိန္းသိမ္းခံ အမ်ိဳးသမီး (၃)ဦးအား လႊတ္ေပးခ႔ဲပါသည္။ မူရင္းတုိင္ၾကားခ်က္ႏွင္႔ သက္ဆုိင္သည္႔ 

                                                           
1 Daniel Sesay ၏ မၾကာမီထုတ္ေ၀မည့္ “Paralegals in Helping Women Access Justice” မွ ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
 



 

  

 

 

  

9 

 

လူထုအေျချပဳ ဥပေဒေရးရာအေထာက္အကူျပဳသူဆုိသည္မွာ အဘယ္နည္း 

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ဆက္လက္ ရယူရန္အတြက္ ရဲအရာရွိမွ ထုိအမ်ဳိးသမီးမ်ားအား 

(၂)ရက္ၾကာလွ်င္ ရဲစခန္းသိ႕ု ထပ္မံလာေရာက ္အစီအရင္ခံရန္ မွာၾကားခဲ့သည္။ 

 

ေနာက္ထပ္ႏွစ္ရက္ၾကာ၍ ထုိအမ်ဳိးသမီး(၃)ဦး ရဲစခန္းသုိ႔ ျပန္လည္သြားေရာက္သည္႔အခါ 

လက္ေထာက္စခန္းမွဴးက ၄င္းတိ႕ုအား ခ်က္ခ်င္း ထပ္မံဖမ္းဆီးျပန္ပါသည္။ ယင္းသုိ႕ ထပ္မ ံ

ဖမ္းဆီးျခင္းကိစၥအတြက ္ေျဖရွင္းခ်က္ရယူရန ္ဥပေဒေရးရာ အေထာက ္အကူျပဳသူမ ွခရုိင္ဌာနခ်ဳပ္သို႕ 

သြားေရာက္ေနသည္႔ စခန္းမွဴးအား တယ္လီဖုန္းဆက္ရာ၊ ထုိ စခန္းမွဴး ရဲအရာရိွက ပထမ 

ဆက္ဆံသည္႔ အခ်ိန္ကထက္ ပုိမုိခုခံေျပာဆုိေနၿပီး၊ ၎အလုပ္လုပ္ကိုင္ရာတြင္ ဥပေဒေရးရာ 

အေထာက္အကူျပဳသူမ ွ ဝင္ေရာက္ေႏွာင္႔ယွက္ေန၍ စိတ္မေက်မခ်မ္း ျဖစ္ေနခဲ့ပါသည္။ ဥပေဒေရးရာ 

အေထာက္အကူျပဳသူမ ွ ဥပေဒ အကိုးအကားျဖင့္ ထုိအမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိယ္စား တည္ၿငိမ္စြာ ေျပာဆု ိ

ခဲ႔ပါသည္။ ယင္းေနာက ္စခန္းမွဴးမွ ထိုအမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ဤအႀကိမ္တြင္ ျခြင္းခ်က္မရွိ လႊတ္ေပးရန္ 

အမိန္႔ေပးလုိက္ပါသည္။ ထုိအခ်ိန္မွစ၍ ၎အမ်ဳိးသမီးမ်ား ယင္းကိစၥႏွင္႔ ပတ္သက္ၿပီး ရဲမ်ားႏွင္႔ 

ေနာက္ထပ္ ျပႆနာ မရွိေတာ႔ပါ။ ရဲစခန္းရိွ အျခားအရာရိွ တစ္ဦးမွလည္း ထုိဥပေဒေရးရာ 

အေထာက္အကူျပဳသူအား ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈျဖင္႔ သင္႔ေတာ္သည္႔ ရလဒ္  ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ 

ႏိုင္ခဲ႔သည္႔အတြက္ ခ်ီးက်ဴးခဲ႔ပါသည္။ 
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ေမြးစာရင္း မွတ္ပုံတင္သြင္းရန္အတြက္ အစုိးရဌာနသုိ႕ သြားေရာက္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ 

လမ္းညႊန္ေပးျခင္း2 

 

အာလီမွာ ကင္ညာႏိုင္ငံ ႏုိင္ရုိးဘီးၿမဳိ႕၊ ကီဘဲရားအရပ္တြင္ ေနထုိင္သည္႔ ၃၅ ႏွစ္အရြယ္ ႏူဘီယန္း 

လူမ်ဳိး ယာဥ္ေမာင္း တစ္ဦးျဖစ္သည္။ ႏူဘီယန္းလူမ်ဳိးမ်ားမွာ ကင္ညာႏိုင္ငံအစိုးရႏွင္႔ ယင္းႏိုင္ငံရွိ 

လူအမ်ားစု၏ ခဲြျခားဆက္ဆံမႈတုိ႕ႏွင့္ မၾကာခဏ ရင္ဆုိင္ရေလ႔ရွိသည္႔ တုိင္းရင္းသားႏွင္႔ ဘာသာေရး 

လူနည္းစုတစ္စ ု ျဖစ္သည္။ ေနာက္က်ၿပီး ေမြးစာရင္း သြင္းေပးသည္႔ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖင္႔ ၄င္းအတြက ္

ေမြးစာရင္း ရရွိရန္ ႀကဳိးစားခဲ႔ေသာ္လည္း အာလီ မေအာင္ျမင္ခဲ႔ပါ။ ရဲအရာရွိမ်ား၏ ရန္လိုသည့္ 

ဆက္ဆံပုံကုိ ေတြ႕ႀကံဳသိရွိထားၿပီး၊ အာဏာပိုင္မ်ားအား ေၾကာက္ရြ႕ံမႈတိ႕ုေၾကာင္ ့ ေနာက္ထပ္ 

ေလွ်ာက္လႊာမတင္ရန္ အာလီ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ပါသည္။ 

 

ကီဘဲရားအေျခစုိက ္ ႏူဘီယန္းလူမ်ဳိးမ်ား ရပုိင္ခြင္႔ အစည္းအရုံးမွ လူထုအေျချပဳ ဥပေဒေရးရာ 

အေထာက္အကူျပဳသူမ်ားသည္ တစ္အမိ္တက္ တစ္အိမ္ဆင္း ဥပေဒေရးရာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား 

ကမ္းလွမ္းရာမွ အာလီထံ သိ႕ု ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။ ၄င္းတိ႕ုမွ ဥပေဒေရးရာ အေထာက္အကူ 

ျပဳသူတစ္ဦး၏ အကူအညီျဖင္႔၊ ေမြးစာရင္းရယူေရး ယခုအႀကိမ္ ထပ္မံေဆာင္ရြက္ရန္ အာလီအား 

တုိက္တြန္းခ႔ဲပါသည္။ ဥပေဒေရးရာ အေထာက္အျပဳသူမွ လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ ဥပေဒအရ သတ္မွတ ္

သည့္ လိုအပ္ခ်က ္ အေသးစိတ္တို႔ကုိ ရွင္းျပခဲ့ၿပီး၊ အျခား ႏူဘီယန္းမ်ား၏ အေတြ႔အႀကဳံမ်ားႏွင္႔ 

ေအာင္ျမင္မႈရယူခ႔ဲပုံ အခ်က္အလက္ တုိ႔ကုိလည္း ထည္႔သြင္းေျပာျပခဲ႔ပါသည္။ 

 

 
                                                           
2 ကင္ညာႏုိင္ငံ ႏိုင္ရုိးဘီးၿမိဳ႕ရွိ Namati ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ - ႏူဘီယန္းလူမ်ိဳးမ်ား ရပုိင္ခြင့္ ဖိုရမ္ ၏ အေတြ႕အႀကံဳမွ ရယူထားသည့္ 
ေလ့လာခ်က္။ 
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လူထုအေျချပဳ ဥပေဒေရးရာအေထာက္အကူျပဳသူဆုိသည္မွာ အဘယ္နည္း 

 

အာလီမွာ အလယ္တန္းေက်ာင္းေအာင္လက္မွတ္ ေပ်ာက္ဆံုးသြားသည္႔အတြက္၊ ေနာက္က်ၿပီး 

ေမြးစာရင္း ေလွ်ာက္ရာတြင္ ပုိမို ထိေရာက္အားေကာင္းသည္႔ ၎၏ ယခင္က ဘာသာေရးဆုိင္ရာ 

ပညာေရးအဖဲြ႔အစည္းမွ သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္ ရယူရန္ ဥပေဒေရးရာအေထာက္အကူျပဳသူမွ 

အၾကံျပဳခဲ့ပါသည္။ ေနာက္က်ၿပီး ေမြးစာရင္းေပးသည္႔ လုပ္ငန္းစဥ္အတြက ္ လုိအပ္သည္႔ အာလီ၏ 

မိသားစုဝင္မ်ား၏ အမ်ဳိးသားမွတ္ပုံတင ္ ကတ္ျပားမ်ားအား မိတၱဴကူးထားရန္လည္း ဥပေဒေရးရာ 

အေထာက္အကူျပဳသူမ ွအႀကံျပဳပါသည္။ 
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လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးနားလည္ထားသည့္ အသိပညာ၊ အေထာက္အထား စာရြက္စာတမ္း 

တိ႕ုကို အားျပဳၿပီး၊ အာလ ီေလွ်ာက္လႊာပုံစံ ျဖည္႔ခဲ႔ပါသည္။ ခရုိင္ေကာ္မရွင္နာရုံးသုိ႔ အာလီသြားရာတြင္ 

ဥပေဒေရးရာအေထာက္အကူျပဳသူမွ လုိက္ပါေပးခ႔ဲပါသည္။ ပထမအႀကိမ္သြားေရာက ္ ေတြ႔ဆုံရာတြင္ 

အေျဖမရခဲ့ေသာ္လည္း၊ အာလီႏွင္႔ ဥပေဒေရးရာအေထာက္အကူျပဳသူတို႔မွ ေနာက္ဆက္တြဲ (၄)ႀကိမ္ 

သြားခ႔ဲၿပီးေသာအခါ အာလီ၏ေမြးစာရင္း ေလွ်ာက္လႊာတင္ရာတြင္ လုိအပ္သည္႔ ထုိးၿမဲလက္မွတ္ 

ရရွိခဲ႔ပါသည္။ အာလသီည ္အျခားအေထာက္အထားမ်ား စစ္ေဆးမႈ ေနာက္ထပ္ (၂) ဆင့္ ျဖတ္ေက်ာ္ 

ခဲ့ရသည္။ အဆင္႔တုိင္းတြင ္ ဥပေဒေရးရာ အေထာက္အကူျပဳသူမွ အႀကံေပးခ႔ဲၿပီး၊ ၎ႏွင္႔အတ ူ

လုိက္ပါေပးခ႔ဲပါသည္။ ၎အခ်ိန္တြင္ အာလီမွာ တရား၀င္ ေလွ်ာက္လႊာေၾကး ကင္ညာရီွလင္ (၁၅၀) 

ေပးရန္ သတၱိရွိလာခ႔ဲၿပီျဖစ္သည္။ ႏွစ္ပတ္ၾကာေသာ္ အာလီအား မွတ္ပုံတင္ရုံးမွ ေမြးစာရင္းလာယူရန္ 

အေၾကာင္းၾကားခဲ့ပါသည္။ 
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လူထုအေျချပဳ ဥပေဒေရးရာအေထာက္အကူျပဳသူဆုိသည္မွာ အဘယ္နည္း 

ရပ္ရြာ လူထုအဆင့္ အမႈတစ္ခုတြင္ ေထာက္ခံေျပာဆိုမႈႏွင္႔ 

ခံုသမာဓိႏွင္႔စီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္း။  ။ တရားမွ်တမႈ စုေပါင္းရယူျခင္း3 

 

အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံ၊ ဘုိေဂါၿမဳ႕ိ၊ ဝင္ေငြနည္းအိမ္ယာတြင ္ ေနထုိင္သည္႔ မိသားစု (၉၈) စုမွာ လွ်ပ္စစ္မီး 

လေပါင္းမ်ားစြာ မရရွိဘ ဲ ျဖစ္ခဲ႔ပါသည္။ ဝါယာႀကဳိးမ်ား တရားမဝင္ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည္ကို ေတြ႕ရွိ 

သြားၿပီးေနာက္၊ ႏုိင္ငံေတာ္လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ကုမၸဏ ီ PLN မ ွလွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ျဖတ္ေတာက္ ထားခဲ ့

ျခင္းျဖစ္သည္။ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားလုိင္းမ်ား ျပန္လည္ခ်ိတ္ဆက္ရန္အတြက္ ထုိအိမ္ယာတြင္ ေနထုိင္ 

သူမ်ားအား ဒဏ္ေငြအျဖစ္ ေဒၚလာ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေပးရန္ ကုမၸဏီမ ွ ေတာင္းဆုိခ႔ဲပါသည္။ 

ထုိအိမ္ယာတြင္ ေနထုိင္သူမ်ားက အိမ္ယာတည္ေဆာက္သူတြင္သာ အျပစ္ရွိေၾကာင္း ေျပာဆုိၾက 

ပါသည္။ အုိးအိမ္တည္ေဆာက္သူကလည္း ဒဏ္ေငြေပးလုိစိ္တ္ မရိွပါ။ 

 

ထုိအိမ္ယာတြင္ေနထုိင္သူမ်ားက ဥပေဒေရးရာ အေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႕တစ္ခုအား ၎တုိ႔အမႈ 

အတြက္ ခ်ဥ္းကပ္ခ႔ဲပါသည္။ လူထု စည္းေဝးပဲြမ်ားက်င္းပႏိုင္ေရး၊ အစုိးရအဖဲြ႔အစည္းမ်ားထံ စာမ်ား 

ေရးသားႏိုင္ေရးႏွင္႔ ယင္းအေၾကာင္းအရာအား သတင္းစာတြင္ေရးသား ေဖာ္ျပႏုိင္ေရးတုိ႔အတြက္ 

ဥပေဒေရးရာ အေထာက္အကူျပဳသူမ်ားက ထုိအိမ္ယာတြင္ ေနထိုင္သူမ်ားအား ကူညီခ႔ဲပါသည္။ 

ေဒသခ ံ ပါလီမန္ေကာ္မရွင္ အဖဲြ႔ဝင္မ်ားထံသို႕ လည္း ဥပေဒေရးရာအေထာက္အကူျပဳသူမ်ားက 

ခ်ဥ္းကပ္ခ႔ဲၿပီး ယင္းအမႈအတြက္ ၾကားနာမႈ (၂)ရပ ္ ျပဳလုပ္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိခဲ႔ရာ ေကာ္မရွင္ 

အဖဲြ႕ဝင္မ်ားက လက္ခံခဲ႔ပါသည္။ 

 

 

                                                           
3 ဤအမႈအား Ward Berenschot ႏွင့္ Taufik Rinaldi တို႕၏ ေျခာက္ႏိုင္ငံရွိ ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳ ေလ့လာခ်က္ “Paralegalism and Legal Aid in 
Indonesia: Enlarging the Shadow of the Law” မွ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံအခန္းအား ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။  
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အမႈၾကားနာခ်ိန္မ်ားတြင္ ေကာ္မရွင္မွ - လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားကုမၸဏီ၊ အိမ္ယာတည္ေဆာက္သူႏွင္႔ 

အိမ္ယာတြင္ ေနထုိင္သူ စသျဖင္႔ - သက္ဆုိင္သူအားလုံးအား အသီးသီး ရွင္းလင္း တင္ျပေစခဲ့ပါသည္။ 

အိမ္ယာတြင္ ေနထိုင္သူအမ်ားအျပားသည္ အမႈၾကားနာရာတြင္ ပါ၀င္တက္ေရာက္ခဲ႔ၿပီး၊ ၎တုိ႔၏ 

အခက္အခဲမ်ားအား အမ်ားျပည္သူေရွ႕ေမွာက္တြင ္ ေျပာဆုိတင္ျပခြင့္ ရရွိခ႔ဲပါသည္။ ဒုတိယ အႀကိမ္ 

ၾကားနာမႈျပဳလုပ္ၿပီးေနာက ္ ေကာ္မရွင္မွ အိုးအိမ္တည္ေဆာက္သူအား ဒဏ္ေငြေပးေဆာင္ေစသည္႔၊ 

လုိက္နာရန္ မလုိသည္႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ရပ္ ထုတ္ျပန္ခဲ႔ပါသည္။ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားကုမၸဏီမွ 

ထုိေနရာတြင္ေနထုိင္သူမ်ားအား ပုိက္ဆံေပးရန္ ဆက္လက္ ဖိအားေပးခ႔ဲေသာ္လည္း ဥပေဒ 

အေထာက္အကူျပဳမ်ားက ယင္းအမႈအား တရားရုံးတြင္ တင္ျပမည္ဟ ု ၿခိမ္းေျခာက္ၿပီးေနာက္ 

အိမ္ယာတည္ေဆာက္သ ူ မ ွ ဒဏ္ေငြ ထက္ဝက ္ ေပးေဆာင္ခဲ႔ၿပီး၊ PLN ကုမၸဏီမွလွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား 

ျပန္လည္ခ်ိတ္ဆက္ေပးခဲ႔ပါသည္။ 
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လူထုအေျချပဳ ဥပေဒေရးရာအေထာက္အကူျပဳသူဆုိသည္မွာ အဘယ္နည္း 
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အင္တာနက္ လိပ္စာ www.namati.org  တြင္ လူထုအေျခခံ ဥပေဒေရးရာ 

အေထာက္အကူျပဳသူမ်ားအေၾကာင္း ပုိမုိေလ႔လာႏုိင္ၿပီး၊ ကမာၻ႕ဥပေဒေရးရာ 

စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္မႈ ကြန္ယက္တြင္ ပါ၀င္ခ်ိတ္ဆက္ ႏုိင္ရန္အတြက္ အင္တာနက္ 

လိပ္စာ www.namati.org/join သုိ႕ ၀င္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါသည္။ 

www.namati.org 

http://www.namati.org/
http://www.namati.org/join

