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မာတိကာ 

ေကာ္မရွင္မင္းႀကီး၏ အမွာစကား    ၅

ျခံဳငံုသုံးသပ္ခ်က္အက်ဥ္း    ၇

ပိတ္ပင္တားဆီးေရးမွသည္ ျပစ္မူေၾကာင္းအရ အေရးမယူဘဲ ေျဖေလွ်ာ့ေပးျခင္းဆီသို႔ - သမိုင္းေနာက္ခံအက်ဥ္း ၉

၁။ ပိတ္ပင္တားဆီးေရး၏ က်ရံႈးမႈ        ၁၀

၁။ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားကို ျပစ္ဒဏ္ေပးသည့္ ရႈေထာင့္မွ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ား - အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈ၏ က်ရႈံးမႈ
၂။ ကိုယ္ပိုင္လြတ္လပ္မႈ အခြင့္အေရးကို အားနည္းသြားေစျခင္း
၃။ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို အားနည္းသြားေစျခင္း
၄။ ႏိုင္ငံတကာမူးယစ္ေဆးဝါးထိန္းခ်ဳပ္ေရးစနစ္အတြင္းရွိ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား
၅။ ျပစ္ဒဏ္ေပးသည့္ မူးယစ္ေဆးဝါးဥပေဒမ်ားႏွင့္ လူထုက်န္းမာေရးအက်ပ္အတည္း 
၆။ ျပစ္ဒဏ္ေပးသည့္ မူးယစ္ေဆးဝါးဥပေဒမ်ားႏွင့္ ေထာင္လူဦးေရက်ပ္ညွပ္ျပြတ္သိပ္လာေစသည့္ အက်ိဳးရလဒ္
၇။ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးနည္းလမ္းတစ္ရပ္အျဖစ္ အသံုးျပဳသည့္မူးယစ္ေဆးဝါးဥပေဒမ်ား
၈။ ျပစ္မႈမွတ္တမ္းရွိသြားျခင္း၏ ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား
၉။ မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲမႈႏွင့္ လက္ဝယ္ထားရွိမႈကို ျပစ္မႈေၾကာင္းအရအေရးမယူဘဲ ေျဖေလွ်ာ့ေပးျခင္း

၂။ ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ အေရးမယူဘဲ စနစ္တက်ေျဖေလွ်ာ့ေပးျခင္း၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား  ၂၁
၁။ ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ အေရးမယူဘဲ ေျဖေလွ်ာ့ေပးျခင္း - နားလည္မႈလြဲမွားသျဖင့္ မွားယြင္းစြာအေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း
၂။ ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ အေရးမယူဘဲ ေျဖေလွ်ာ့ေပး၍ လူထုက်န္းမာေရးတိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း
၃။ ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ အေရးမယူဘဲ ေျဖေလွ်ာ့ေပး၍ လူမႈေရးအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ျမင့္တက္လာေစၿပီး  ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို 
ေခၽြတာစုေဆာင္းျခင္း
၄။ လက္ရွိစနစ္မ်ား၏ အလြန္ - မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲမႈနဲ႔ လက္ဝယ္ထားရွိမႈကို ဘာေၾကာင့္အေရးမယူ သင့္သလဲ။
 

၃။ လက္ဝယ္ထားရွိမႈအလြန္ - မူးယစ္ေဆးဝါးေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားမႈအတြင္းရွိ အေသးစား 
ဇာတ္ေကာင္ မ်ားကို ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းထက္ အျခားနည္းလမ္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ ျခင္း  ၂၆

၁။ လူမႈေရးသြင္းအားစုႏွင့္ ‘သုံးစြဲရင္း ေရာင္းခ်သူမ်ား’
၂။ မူးယစ္ေဆးဝါးလက္ေျပာင္းသယ္ေဆာင္ေပးသူမ်ား
၃။ တားျမစ္သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးသူမ်ားႏွင့္ အင္အားသံုးတိုက္ဖ်က္ေရး၏ ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္ မႈမ်ား  

၄။ မူးယစ္ေဆးဝါးေစ်းကြက္မ်ားကို တရားဝင္စည္းၾကပ္ခြင့္ျပဳျခင္း - ေၾကာင္းက်ိဳးဆီေလ်ာ္ သည့္ 
ေရွ႕ေျခလွမ္း           ၃၂

၅။ ေထာက္ခံအႀကံျပဳခ်က္မ်ား         ၃၄

၆။ သက္ေသခံခ်က္မ်ား         ၃၆

ရည္ညႊန္းကိုးကားခ်က္မ်ား         ၄၅

ေက်းဇူးတင္လႊာ           ၅၂

အပိုေဆာင္းသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား        ၅၃
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၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၂၁ ရက္ေန႔ - မနီလာရွိ က်ဴဇံုၿမိဳ႕အက်ဥ္းေထာင္အတြင္းရွိ ေလွကားထစ္မ်ားေပၚ၌ ညပိုင္း 
အိပ္စက္ေနၾကသည့္ အခ်ဳပ္သားမ်ား။ အဆိုပါအက်ဥ္းေထာင္ကို လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္ေျခာက္ခုေက်ာ္က အ 
က်ဥ္းသား ၈ဝဝ ကို ထိန္းသိမ္းထားရွိရန္ တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္၌ အက်ဥ္းသားဦးေရ 
ေပါင္း ၃၈ဝဝ ကို ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားသည္။ 
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ေကာ္မရွင္မင္းႀကီး၏ အမွာစကား
 ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ကမာၻ႔မူးယစ္ေဆးဝါးေရး
ရာေကာ္မရွင္၏ အစီရင္ခံစာကုိ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ခ်ိန္ 
ကတည္းက ကမာၻအႏွံ႔ရွ ိမူးယစ္ေဆးဝါး မဝူါဒပုငိ္းတြင ္လအူမ်ားေျပာဆု ိ
ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား၊ သိပၸနံည္းက်အေထာက္အထားမ်ားႏငွ့ ္မဝူါဒအေကာင ္
အထည္ေဖာ္ေဆာငမ္ႈ တို႔ႏငွ့ ္စပလ္်ဥ္း၍သသိာထငရ္ွားသည့္ေျပာင္းလဲ
မႈတစ္ခု ရွိလာခဲ့သည္။ ေဆးေျခာက္ေစ်းကြက္ကို နည္းလမ္းအမ်ဳိးမ်ဳိး 
အသံုးျပဳ၍ တရားဝင္စည္းၾကပ္ခြင့္ျပဳရန္ ေျမစမ္းခရမ္းပ်ိဳးလာသည့္ 
ႏိင္ုငံအစုိးရ သုိ႔မဟုတ္ ေဒသႏၱရအာဏာပုိင္ အေရအတြက ္တျဖည္းျဖည္း 
ျမင့္တက္လာသကဲ့သို ႔ မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲမႈကို ျပစ္မႈ ေၾကာင္းအရ 
အေရးယူျပစ္ဒဏ္ေပးမည့္အစား အျခားေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္းမ်ားကို 
အစားထိုး အေကာင ္အထည္ေဖာ ္လ်က္ရွသိည့ ္ႏိငုင္အံေရအတြက္လည္း 
တိုး ပြားလာခဲ့သည္ ။  ထို ႔ထက္ပို ၍ဆို ရေသာ္  က်န္း မာေရး  ႏွ င့္  
လူ ႔အခြ င့္အေရးမ်ားအေပ ၚ  အေျခခံ၍ ခ် ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္ရန္  
လိုအပ္လ်က္ရွိေ ၾကာင္း အစိုးရမ်ားအေနျဖင့္  အသိအမွတ္ျပဳလာ 
ၾကသည့္အတြက္ ေဆးထိုးအပ္ႏွင့္  ေဆးထိုးျပြန္လဲလွယ္ေပးသည့္ 
အစီအစဥ္မ်ား၊ ႀကီး ႀကပ္ မႈရွိေသာ မူးယစ္ေဆးဝါးအေၾကာထဲထိုးသြင္း 
ႏုိင္သည့္ ေနရာမ်ားဖန္တီးေပး၍ ေဆးစစ္ေပးသည့္ ဝန္ေဆာင္ 
မႈမ်ားအပါအဝင္ အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဘိန္းအေျခခံ 
ေဆးဝါးမ်ားျဖင့္ အစားထိုးကုသေပးမႈမ်ား ကို အျပည့္အဝမဟုတ္လွ်င္ 
ေသာမ္ ွအတိငု္းအတာတစခ္အုထ ိအရွနိ္ျမႇင့လ္ပု္ေဆာငလ္ာႏိငုခ္ဲသ့ည။္ 
ဤကဲ့သို ႔ေသာအေျခခံက်သည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ိဳးကို လိႈက္လွစြာ 
လက္သင့္ခံႀကိဳဆိုပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အေန ျဖင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးမူဝါဒ 
အေျပာင္းအလဲမ်ားလုပ္ေဆာင္လာသည္ကုိ မ်က္ဝါးထင္ထင္ ေတြ႔ျမင္ 
ေနရၿပီျဖစ္သည္။
 သုိ႔ရာတြင ္မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားႏငွ့ ္မူးယစ္ေဆးဝါးသုံးစြသဲမူ်ား 
အေပၚ ရႈျမင္သည့္ လူ႔ေဘာင္အသုိက္အဝန္း၏ အျမင္သေဘာထားမ်ားကို 
ပို၍အေျခခံက်က် စိန္ေခၚရမည့္အခ်ိန္အခါလည္းျဖစ္သည္။  စိတ္ကုိ 
ေျပာင္းလဲေစတတ္ေသာ ေဆးဝါးမ်ားသည္ လူ႔သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ လူ
သားမ်ဳိးႏြယ္စုႏွင့္တစ္သားတည္းဒြန္တြဲ ျဖစ္တည္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 
ကမာၻ႔ေနရာေဒသ အေတာမ္်ားမ်ား၌လည္း အရက္ႏငွ့ ္ေဆးရြကႀ္ကီးတုိ႔ကု ိ
တရားဝင္လက္ခံ၍ သံုးစြဲခြင့္ျပဳထားသလို အျခား ေဆးဝါးမ်ားအျဖစ္ 
လကခ္အံသိအမတ္ွျပဳ၍ ေဆးညႊန္းျဖင့အ္သုံးျပဳေနၿပီး တရားမဝငသ္ုံးစြဲ
မႈဆုသိည့အ္ေျခအေနတြင ္လမူ်ားက “မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား” ဟရုညည္ႊန္း 
သည္မ်ားကုိ ႏိုင္ငံတကာပဋိဉာဥ္သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားအရ တားျမစ္ 
ပိတ္ပင္ထားသည္။ လူအမ်ားစုသည္ ယင္းတုိ ႔အား  သင့္တင့္႐ုံ  
ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္းျဖင့္ သံုးစြဲၾကေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေသာ သူမ်ားသည္ 
မိမိတုိ႔၏ က်န္းမာေရးကို ဆိုးဆိုးရြားရြားထိခိုက္ေစႏုိင္သည့္ပံုစံမ်ိဳးျဖင့္  
သုံးစြဲ၍ လူမႈေရးႏွင့္ အလုပ္အကုိင္တို႔ပါ ထိခုိက္သည့္ အေျခအေန 
မ်ဳိးလည္း ရွိေနပါသည္။   
 သုိ ႔ေသာ္  တရားမဝင္မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲသူမ်ားသည္ 
၎တို႔ကိ ုေဆးမွခီိစုြလဲန္းလာေအာင ္လုပ္ေဆာင၍္ အက်ိဳးအျမတမ္်ားမ်ား 
ရယူရန္ႏွင့္ ရာဇဝတ္ေဘးမကင္းသည့္ လုပ္ရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ရျခင္း
မ်ဳိး ျဖစ္ေစသည့္  တရားမဝင္ဒုစရိုက္ေစ်းကြက္အေပၚ မွီခိုေနရသျဖင့္  
ပိမုိဆုိုးရြား ျပင္းထနသ္ည့ ္အႏရၱာယ္မ်ားႏငွ့ ္ရငဆ္ုငိၾ္ကရသည။္  ဤကဲသ့ို႔ 

ျပစဒ္ဏ္ေပးျခင္းႏငွ့ ္ရာဇဝတ္ေၾကာင္းျဖင ့္အေရးယမူႈႏစွခ္ကုို ေပါင္းစပ ္
ျခင္းသည ္မူးယစ္ေဆးဝါးမွခီိစုြလဲန္းလာသမူ်ားႏငွ့ ္မမိ၏ိ ရပုပ္ိငု္းဆိငုရ္ာ 
သို ႔မဟုတ္ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာနာက်င္မႈမ်ားကို ကုစားသည့္အေနျဖင့္ 
သံုးစြဲသူမ်ားအေပၚ အထူးသျဖင့္ ရက္စက္ရာေရာက္ၿပီး သိကၡာက်ဆင္း 
သြားေစသည္။ 
 တားျမစပ္တိပ္င္ျခင္းကလမူႈအသိကုအ္ဝန္းမ်ားႏငွ့ ္အစိုးရမ်ား 
အား ထနိ္းထိန္းသမိ္းသမိ္းပုစံံျဖင့ ္ျဖစ္ေစ ျပႆနာျဖစ္ႏုငိသ္ည့ပ္ံစုမံ်ဳိးျဖ
င့္ျဖစ္ေစ မူးယစ္ေဆးဝါး သံုးစြဲေနသည့့ ္အေၾကာင္းရင္းေပါင္းေျမာကမ္်ား
စြာကုိ လ်စလ္်ဴ႐ႈလုကိ္ေစပါသည။္ ယင္းက မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြသူဲမ်ားကိ ု
ေဆးဝါးကုသရန္ႏွင့္ လူမႈဘဝအတြင္း ျပန္လည္ထည့္သြင္းေပါင္းစည္းရန္ 
လုိအပ္ခ်ိန္တြင္ စာနာနားလည္၍ အကူအညီေပးရန္ မထုိက္တန္သူမ်ား 
အျဖစ ္သေဘာထား၍ ဖယၾ္ကဥထ္ားျခင္း ႏငွ့ခ္ြဲျခားဆကဆ္မံႈျပဳျခင္းတုိ႔ 
ကို ျဖစ္ေစသည္။  ထုိ႔ထက္ပုိ၍ဆုိရေသာ္ အျခားသူမ်ားအေပၚ အႏၱရာယ္ 
ျပဳျခင္းမရွိသူမ်ားကုိ ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ အေရးယူရန္ႏွင့္ နာက်င္ခံစား 
ေနရသမူ်ားကိ ုထပမ္ံျပစဒ္ဏ္ေပးရန ္လုိအပသ္ညဟု္ အေၾကာငးရ္ွာျခင္း 
သာျဖစ္သည္။ တားျမစ္ပိတ္ပင္ျခင္းက တရားမဝင္ေဆးဝါးမ်ား၏ 
အလားအလာရွသိည့ ္ေဆးဝါးအာနသိငမ္်ားကိ ုသပိၸနံည္းက်သုေတသန 
ျပဳႏိုင္ျခင္း  မရွိေစရန္လည္း ကန္ ႔သတ္ပိတ္ပင္လ်က္ရွိသကဲ့ သုိ ႔ 
နာက်င္ကိုက္ခဲမႈသက္သာေစရန္ႏွင့္  အကုိက္အခဲေပ်ာက္ေစရန္  
ေဆးညႊန္းေပးႏုိင္ရန္အတြက္လည္း  အတားအဆီးျဖစ္ေစပါသည္။ 
မူးယစ္ေဆးဝါးထိန္းခ်ဳပ္ေရးအတြက္ ျပစ္ဒဏ္ေပးသည့္ရႈေထာင့္မွ 
ခ်ဥ္းကပ္ျခင္းသည္ ႏိုင္ငံသားမ်ားစြာကို ယုတၱိနည္းလမ္းမက်သည့္ 
မူးယစ္ေဆးဝါးဥပေဒမ်ားအေပၚ ခ်ိဳးေဖာက္ေစလ်က္ရွိသျဖင့္ လူတစ္ဦး 
ခ်င္းစီႏငွ့ ္အစိုးရအၾကား ဆကဆံ္ေရးကုိလည္း အားနည္းသြားေစသည။္ 
ဝမ္းနည္းစရာေကာင္းစြာပင္ အစိုးရအမ်ားအျပားသည္ ႏိုင္ငံတကာ 
မူးယစ္ေဆးဝါးထိန္းခ်ဳပ္ေရး ပဋိဉာဥ္သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား၌ ျပ႒ာန္း 
ထားသည့္ “မူးယစ္ေဆးဝါးကင္းစင္သည့္ကမာၻ” သုိ႔မဟုတ္ “မူးယစ္ 

ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ၊ မနီလာရွိ Navotas Municipal အက်ဥ္းေထာင္၏ 
က်ပ္ညွပ္ျပြတ္သိပ္ေနသည့္ အက်ဥ္းခန္း အတြင္း မူးယစ္ေဆးဝါးျပစ္မႈျဖင့္ 
ေထာင္ဒဏ္(၂)ႏွစ္ ခ်မွတ္ခံထားရသည့္ အသက္ ၂၄ ႏွစ္အရြယ္ရွိ ရိုဝင္နာ 
ကမာခ်ိဳ။ ©Paula Bronstein/Getty Images
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ေဆးဝါးအလြဲသံုးစားမႈကင္းမဲ့သည့္ ကမာၻ” ဟူသည့္ ရည္မွန္းခ်က္ကို 
ဆက္လက္ဖက္တြယ္ေနၾကဆဲျဖစ္သည္။ ဤရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္သည္ 
႐ုိးအလြန္း ၿပီး  အႏၱရာယ္လည္းမ်ားလြန္းလွသည္။ ႐ုိးအသည္ဟု 
ဆို ရျ ခင္း မွာ  ထိုသို ႔တားျ မစ္ ပိတ္ ပင္ မႈေ ၾကာင့္  မူးယစ္ေဆးဝါး  
သံုးစြဲမႈႏႈန္းအေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမရွိသေလာက္ နည္းပါး ၿပီး   
၂၀၀၆ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း   သံုးစြဲသူ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းနီးပါး 
ၿမင့တ္ကသ္ြား ၿပီး  လဦူးေရသန္းေပါင္း ၂၄၆ သန္းခန္႔အထိ သံုးစြသဲဦူးေ
ရျမင့္တက္သြားခဲ့သည္။  အႏၱရာယ္မ်ားသည္ဟု ဆိုရျခင္းမွာ ထိုကဲ့သို႔ 
တားျမစပ္တ္ိပင ္လုိက္ျခင္းက ေထာငသ္ြင္းျပစဒ္ဏခ္်မတွမ္ႈ တစရ္ွနိထ္ိုး 
ျမင့တ္က္ လာေစရန ္မီးထုိးေပးခဲၿ့ပီး ႏိငုင္တံကာဥပေဒႏငွ့ ္ဆန္႔က်ငက္ြလဲြ ဲ
လ်က္ရွိသည့္ ေသဒဏ္ေပးကြပ္မ်က္မႈမ်ား ျမင့္တက္လာေစခဲ့သည္။ 
ေသြးမွတစ္ဆင့္ ကူးစက္ျပန္႔ပြားတတ္သည့္ ေရာဂါပိုးမ်ားကို ပိုမိုပ်ံ ႕ႏွံ ႔ 
လာေစရံုမွ်မက မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲသူႏွင့္ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကား 
သမူ်ားအေပၚ လူ႔အခြင့အ္ေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား တြငတ္ြငက္်ယက္်ယ္ျဖစ္
ပြားလာေစသည့္အျပင္ ကမာၻတစ္လႊား ႏွစ္စဥ္မူးယစ္ ေဆးဝါးႏွင့္  
ဆက္စပ္သည့္ ေသဆုံးမႈေပါင္း  ၂၀၀,၀၀၀ ခန္႔အထိ ျမင့္တက္လာ 
ေစခဲ့သည္။   အစိုးရမ်ားအေနျဖင့္လည္းမိမိတို႔ကိုယ္ကို ဤကဲ့သို႔ေသာ 
အလြန္ ေခတ္ေနာက္က်လ်က္ရွိၿပီး ျပစ္ဒဏ္ေပးသည့္ မူေဘာင္မ်ား၏ 
အကန္ ႔အသတ္မ်ားမွ  လြ တ္ေျမာက္လာေအာင္  ရု န္းထြက္ရန္   
အေရးတႀကီး လိုအပ္ေနၿပီျဖစ္သည္။
 သို ႔ေသာ္လည္း ကၽြႏ္ုပ္တုိ ႔အေနျဖင့္   ျပစ္မႈကုိေျဖေလွ်ာ့ 
ေပးျခင္း၏ အဓိပၸါယ္ကို ဖြင့္ဆုိရပါမည္။   ေဒသႏၱရႏွင့္ ႏိုင္ငံအဆင့္ 
အာဏာပိငုမ္်ားသည ္ျပစဒ္ဏ္ေပးျခင္းအစား အ ျခား နည္းလမ္းမ်ားကိ ု
က်င့္သ ံုးလာျခင္း၊ မူးယစ္ေဆးဝါးသုံးစြဲသူ မ်ားကုိ ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ 
အေရးယသူည့္ျပ႒ာန္းခ်ကမ္်ားကုိ ပယ္ဖ်က၍္ ရဖံနရ္ခံါေဆးဝါးကသုမႈႏငွ့ ္
လူမႈေရးနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ကာ ဒဏ္ေငြေပးေဆာင္ေစျခင္း 
ကဲ့သုိ ႔ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ အေရးယူေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားျဖင့္ 
အစားထုိးျခင္းစသည့္ အျခားနည္းလမ္းမ်ား ကုိ ေရြးခ်ယ္က်င့္သံုး 
လာခဲၾ့ကသည္။  မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစကာမူ  ယင္းအျခားနည္းလမ္းမ်ားမွာ  
လို္သေလာက္ ခရီးမေရာက္လွေသးေခ်။  ဤအစီရင္ခံစာတြင္မူးယစ္ 
ေဆးဝါးလကဝ္ယထ္ားရွမိႈႏငွ့ ္သံုးစြမဲႈအေပၚ ျပစဒ္ဏ္ေပး အေရးယလုူပ ္
ေဆာင္ခ်က္မ်ားအားလံုးကို  ပယ္ဖ်က္ပစ္ရန္ ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္  
တိက္ုတြန္းႏိႈးေဆာထ္ားသည။္ လူမႈေရးႏငွ့ ္စီးပြားေရးရ  လပုခ္ြင့မ္သာဘ ဲ
ေဘးဖယ္ခံထားရေသာ    မူးယစ္ေဆးဝါး ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ေရာင္းဝယ္ 
ေဖာက္ကားမႈအတြင္း ပါဝင္ပတ္သက္ေနရသူမ်ား၏ အၾကမ္းဖက္မႈ 
မရိွေသာအျပဳအမူမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ေပး 
သြားရန္ လုိအပ္ပါသည္။   
  ျပစဒ္ဏ္ေပးျခင္းအစား အျခားနည္းလမ္းမ်ားႏငွ့ ္ အပစပ္ယခ္ ံ
ထားရသည့ ္ လမူႈအသိုင္းအဝုငိ္းမ်ားကု ိပံပ့ုိးကညူမီႈတုိ႔သည ္ လတူစဦ္း 
ခ်င္းစီႏငွ့ ္လူ႔အသိက္ုအဝန္းမ်ားအား ရာဇဝတဂ္ုဏိ္းမ်ား၏ ထိန္းခ်ဳပမ္ႈမ ွ
လြတ္ေျမာက္ေစရန၊္  စီးပြားေရးဆိငုရ္ာ အေတြးအျမငသ္စမ္်ား ပြင့လ္င္း 
လာေစရန္ႏွင့္  အားလုံး၏ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္  လူ ႔ဂုဏ္သိကၡာကို 
ေလးစားရန္ နည္းလမ္းမ်ားပင္ျဖစ္သည္။  ဤအစီရင္ခံစာသည္ ယခင္
ပံုႏွပိထ္တု္ေဝခဲသ့ညမ္်ားအေပၚ အေျခခံေရးသားထားျခင္း ျဖစပ္ါသည။္  
မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲသူမ်ားကို ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ အေရးယူျပစ္ဒဏ္ 
ေပးျခင္းေၾကာင့္   ျဖစ္ေစသည့္  အထိအခုိက္အပ်က္အစီးမ်ားႏွင့္  
ယင္းတို ႕ကိုအစားထိုးနိုင္မည့္ အျခားေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္းမ်ားကို 

မီးေမာင္းထိုးျပထားသည္။ ကမာၻတစ္လႊားရွိ  ႏိုင္ငံအမ်ားအျပား၌ 
ပုိလက္ေတြ႔က်၍ လူသားဆန္သည့္  မူဝါဒမ်ားအျဖစ္သို ႔ ေျပာင္းလဲ 
လာျခင္းကု ိ လကခ္ႀံကိဳဆုိ၍ ႏုငိင္အံဆင့္ႏငွ့ ္ႏိငုင္တံကာ အဆင္မ့ူးယစ ္
ေဆးဝါး ထိန္းခ်ဳပ္ေရးစနစ္မ်ားကို ယခုထက္ပို၍ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ 
လိုအပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ကမာၻ႔ မူးယစ္ေဆးဝါးမူဝါ
ဒေရးရာေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႔ဝင္ အစုိးရမ်ားကုိသာမက 
ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုး ကုိပါ  မူးယစ္ေဆးဝါး  သုံးစြဲသူမ်ားႏွ င့္  
ပတ္သက္သည့္ မိမိတို ႔၏ အျမင္သေဘာထားမ်ားႏွင့္  အစြဲမ်ားကို 
ဖယရ္ွားေျပာင္းလဲရန ္တိကုတ္ြန္းလ်ကရ္ွပိါသည။္  မူးယစ္ေဆးဝါးသုံးစြဲ
သမူ်ားကိလုည္း လူ႔အခြင့အ္ေရးမ်ားအျပည့အ္ဝႏငွ့ ္ဂဏုသ္ကိၡာရွိေသာ 
အမ်ားတန္းတူ ၊  တာဝန္ ရိွသည့္ လူ ႔အဖြဲ ႔အစည္းဝ င္မ်ားအျဖ စ္  
အသိအမွတ္ျပဳၾကရပါမည္။ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားကို မေကာင္းဆိုးဝါး 
သဖြယ္သေဘာထား၍ ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ အေရးယူ ေနသမွ် ကာလ 
ပတ္လံုး ဒုစရိုက္သမားမ်ား၏လက္မွ လြတ္ကင္းႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။ 
၎တုိ႔သည္ အႏၱရာယ္ေပးႏိုင္သည့္ အလားအလာရွိ္သျဖင့္ မိမိတုိ ႔ 
ႏုိင္ငံသူႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ဘဝသာယာေရးကို ေရွးရႈသည့္ တာဝန္ယူမႈ 
ရွိေသာ အစိုးရမ်ားက တရားဝင္စည္းၾကပ္ထိန္းေက်ာင္းေပးရန္လိုအပ္
သည။္ တရားဝငစ္ည္းၾကပခ္ြင့္ျပဳသည့ ္ထုတလ္ပုမ္ႈႏငွ့ ္ေစ်းကြကမ္်ား၏ 
နမနူာပုစံမံ်ားကု ိစူးစမ္းရွာေဖြြေဖာထ္တ္ုရန ္လုိအပသ္ကဲသုိ့႔ ယင္းအေတြ႔ 
အႀကဳံမ်ားကို သိပၸံနည္းက်ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာ၍ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကုိ 
လည္း အမ်ားျပည္သူသိရွိႏိုင္ေစရန္ ထုတ္ျပန္ေပးရမည္။ အစုိးရမ်ား 
အေနျဖင့္ အျပည့္အဝတာဝန္ယူၿပီး  ဒုစ႐ိုက္ဂိုဏ္းမ်ား၏လက္မွ  
မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားကို ဖယ္ရွားျပီး    ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရမည့္ 
အခ်ိန္ပင္ျဖစ္သည္။ 

Ruth Dreifuss 
ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ၏ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးႏွင့္ သမၼတေဟာင္း    
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 ႏစ္ွစဥ္ႏွစ္တုိင္း ကမာၻအဝွမ္း၌ တရားမဝင္မူးယစ္ေဆးဝါး 
မ်ားကိ ုသံုးစြလဲ်ကရ္ွသိည့ ္လဦူးေရ လသူန္းေပါင္းမ်ား စြာရွိေနသည။္ 
လမူ်ားစြာသည ္ေပ်ာရ္ႊငအ္ပန္းေျဖမႈအတြကသုံ္းစြဲျခင္းျဖစၿ္ပီး အခ်ိ ႕ဳက 
နာက်င္ကုိက္ခမဲႈသက္သာေစရန္ အသုံးျပဳ၍ ႐ိုးရာဓေလ့အစဥ္အလာ၊ 
ယဥ္ေက်းမႈ သို႔မဟုတ္ ဘာသာေရးရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္အသံုးျပဳ 
ေနၾကသူမ်ားလည္းရွသိည။္ မူးယစ္ေဆးဝါး သံုးစြမဲႈမွာ ေရပန္းစားၿပီး 
အၾကမ္းဖကမ္ႈ မရွိေသာလ္ည္း ကမာၻတစလ္ႊားရွ ိႏိငုင္အံစိုးရမ်ား၏ 
ေခါက္ရိုးက်ိဳးေနသည့္ ခ်ဥ္းကပ္လုပ္ေဆာင္မႈသည္ မူးယစ္ေဆးဝါး 
သံုးစြဲသူမ်ားႏွင့္  လက္ဝယ္ထားရွိသူမ်ားကို ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ 
အေရးယူျခင္းသာျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို ႔ေသာ မူဝါဒမ်ားသည္ 
မူးယစ္ေဆးဝါးထတုလု္ပမ္ႈႏငွ့ ္ျဖန္႔ျဖဴးေထာကပ္ံမ့ႈကိ ုပစမ္တ္ွထား၍ 
ပူးတြဲအေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးေစ်းကြက္ႏွင့္ 
အသုံးျပဳမႈကိ ုေလွ်ာ့ခ်ႏိငုမ္ညဟ္ ုလြမဲွားစြာယံမုတွ၍္ ေရးဆြကဲ်င့သ္ံုးခဲ ့
ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ဆိုးရြားျပင္းထန္မႈႏွင့္ သက္ေရာက္္မႈအတုိင္း 
အတာႏစွရ္ပစ္လံုးကိ ုသံုးသပၾ္ကည့ရ္ံုျဖင့ ္ျပစဒ္ဏ္ေပးသည့ ္မူးယစ ္
ေဆးဝါးဥပေဒမ်ား၏ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈေၾကာင့္ ထြက္ေပၚ 
လာသည့္ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို အထူးတလည္ ပံုႀကီးခ်ဲ႕ 
ေနစရာပင္မလုိအပ္ေပ။ ကမာၻအႏံွ႔ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ေသဒဏ္ေပးျခင္း 
မွသည္ မတရားသတ္ျဖတ္ျခင္းမ်ား၊ အတင္းအက်ပ္ လူမဆန္သည့္ 
ပံုစံျဖင့္ ေဆးျဖတ္ေပးျခင္းကဲ့သို႔ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ
မ်ားကုိ မူးယစ္ေဆးဝါးထိန္းခ်ဳပ္ေရး အမည္တပ္၍ က်ဴးလြန္ 
ေနၾကသည္။ တင္းက်ပ္သည့္ မူးယစ္ေဆးဝါးဥပေဒ မ်ားေၾကာင့္ 
HIV ႏွင့္  အသည္းေရာင္အသားဝါစီပိုး  ကူးစက္ျပန္ ႔ပြားမႈႏႈန္း 
ျမင့တ္ကလ္ာၿပီး လူထကု်န္းမာေရးကိ ုအက်ပရ္ိကု္ေစလ်ကရ္ွသိည။္ 
ထို ႔အျပင္ ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားရွိ မူးယစ္ေဆးဝါးဥပေဒမ်ားေၾကာင့္ 
ေထာင္မ်ားတြင္ အက်ဥ္းသားမ်ားျပည့္က်ပ္ညပ္လာေစခဲ့သည္။  
မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးသုံးစြဲမႈကို ျပစ္ဒဏ္ေပးသည့္ 
ရႈေထာင့္မွ ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္မႈေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာခဲ့သည့္ 
ထခိိက္ုပ်ကစ္ီးမႈမ်ားသည ္ႏိငုင္အံစိုး ရမ်ားႏငွ့ ္၎တုိ႔၏ျပညသ္လူထူ ု
မ်ားအၾကားရွိ  ဆက္ဆံေရးကို  အက္ေၾကာင္းထင္လာေစကာ 
လူ႔ဂဏုသိ္ကၡာႏငွ့ ္တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးဆိငုရ္ာမကူု ိ အေျခခအံားျဖင့ ္
ေသးသိမ္ေစပါသည္။  
 က်ယ္က်ယ္ျပန္ ႔ျပန္ ႔ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည့္ ေဘးထြက္ 
ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို စတင္ေလွ်ာ့ခ်ရန္အတြက္ အစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ 
တစ္ကိုယ္ေရသံုးအတြက္ မူးယစ္ေဆးဝါးလက္ဝယ္ထားရွိမႈကုိ 
ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ အေရးမယူဘဲ အျမန္ဆံုး ေျဖေလွ်ာ့ေပးရန္ 
လိုအပ္လ်က္ရွိသည္။ ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ အေရးမယူဘဲ ေျဖေလွ်ာ့ 
ေပးျခင္းကို တစ္ကိုယ္ေရ သံုးအတြက္ မူးယစ္ေဆးဝါး လက္ဝယ္ 
ထားရွိသည့္ ျပစ္မႈမ်ားကို ျပစ္မႈမွတ္တမ္းမ်ားမွ ပယ္ဖ်က္ေပး၍  
ဥပမာအား ျဖင့ ္ဒဏ္ေငြေပးေဆာင္ေစျခင္း သို႔မဟတု ္အပုခ္်ဳပ္ေရး 
လပုင္န္းမ်ားအတြင္း လပုအ္ားေပးေစခိငု္းျခင္း သို႔မဟတု ္လံုးဝအေရး 
မယူျခင္းကဲသုိ့႔ေသာ လမူႈေရးဆုိငရ္ာ ျပစဒ္ဏမ္်ားကိ ုေရြးခ်ယ္ျပ႒ာန္း 
ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ပုံမွန္အားျဖင့္ နားလည္သေဘာေပါက္ၾကသည္။၁ 

ဤကဲ့သုိ ႔ေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈကို  လိုက္နာက်င့္သံုးသည့္ အစိုးရ 
အခ်ိဳ႕ရွိေသာ္လည္း အနည္းအက်ဥ္း ခန္႔သာလွ်င္ မူးယစ္ေဆးဝါး 
သံုးစြဲသူမ်ားႏွင့္  လူ ႔ေဘာင္အသိုက္အဝန္း တစ္ခုလံုးအတြက္ 
ေကာင္းက်ိဳးမ်ား ထြက္ေပၚလာေစသည့္ မူဝါဒမ်ားကို အေကာင္ 

အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိသည္။ ေျပာရမည္ဆိုလွ်င္ အဆိုပါအစိုးရမ်ားသည္ 
လူမႈေရးဆိုင္ရာျပစ္ဒဏ္မ်ားခ်မွတ္  အေရးယူမႈကို ေယဘုယ်အားျဖင့္ 
အားထားက်င့သ္ံုးေလရ့ွၾိကသည။္ ယင္းခ်ဥ္းကပမ္ႈမွာ  ခရီးမတြငလ္ွေခ်။  

ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ 
တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးဆိုင္ရာ အေျခခံမူအေပၚခုိင္မာစြာ  

ရပ္တည္ႏိုင္ရန္အတြက္ မူးယစ္ေဆးဝါးအနည္းအက်ဥ္းလက္ဝယ္
ထားရွိမႈႏွင့္ သံုးစြဲမႈဆိုင္ရာ ျပစ္မႈမ်ားကို မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် 

ဒဏ္ခတ္အေရးယူျခင္းမျပဳသင့္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။၂

 တစက္ိယ္ုေရသံုးအတြက ္မူးယစ္ေဆးဝါးလက္ဝယထ္ားရွမိႈကိ ု
ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ အေရးမယူဘဲ ေျဖေလွ်ာ့ေပးမႈအျပင္ အစိုးရမ်ား 
အေနျဖင့ ္ရပရ္ြာအတြင္း အေသးစား ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်သမူ်ား၊  လက္ဆင့ ္
ကမ္းသယ္ယူသူမ်ားႏွင့္ တားျမစ္သီးႏွံမ်ားကုိစိုက္ပ်ိဳးသူမ်ားအပါအဝင္ 
မူးယစ္ေဆးဝါးေရာင္းဝယ္ေဖာကက္ားသည့လ္ပုင္န္းတြင ္ပါဝင္ေနသည့ ္ 
အေျခခဇံာတ္ေကာငမ္်ားကို ျပစဒ္ဏ္ေပးျခင္းထက ္အျခားနည္းလမ္းမ်ားကို 
က်င့္သံုးရပါမည္။  အၾကမ္းဖက္ျခင္းမရိွဘ ဲေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားမႈအတြင္း 
ပါဝင္ပတ္သက္ေနသူ အမ်ားအျပားသည္ အေျခအေနဆုိးရြားလွသည့္ 
လူမႈစီးပြားေရးအဆင္မေျပမႈမ်ားကုိ ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္ ယင္းသုိ႔လုပ္ကိုင္ေန
ရျခင္းမ်ဳိးလည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။  ဤကဲ့သို႔ေသာအုပ္စုမ်ားကို ျပစ္ဒဏ္ 
ေပးျခင္းသည္ တရားမွ်တျခင္းမရွိသကဲ့သို႔ ၎တို႔၏ ေဘးရန္အႏၱရာယ္ 
ျဖစ္ႏုိင္မႈအေျခအေနကိုလည္း ပုိၿပီးျမင့္မားလာေစႏုိင္ပါသည္။   
 ကုန္ကုန္ေျပာရမည္ဆိုလွ်င္ မူးယစ္ေဆးဝါးသုံးစြဲသူမ်ားကို 
ျပစ္မႈေၾကာင္းအရအေရးမယူဘဲ ေျဖေလွ်ာ့ေပး၍ ေအာက္ေျခအဆင့္မွ 
သမူ်ားကုိ တနသ္င့႐္ုမံွ်အေရးယတံုူ႔ျပနလု္ပ္ေဆာငမ္ႈကု ိလက္ေတြ႔က်သည့ ္
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းျဖင့္ တရားမဝင္မူးယစ္ေဆးဝါး ေစ်းကြက္မ်ားကို 
မိမိတုိ႔၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္သုိ႔ ျပန္လည္သြတ္သြင္းမည့္ အဆင့္္တစ္ဆင့္ 
အေနျဖင့ ္ စဥ္းစားသင့ပ္ါသည။္ သုိ႔မသွာ မူးယစ္ေဆးဝါးတားဆီးႏွမိ္ႏငွ္းေရး 
ေၾကာင့္ျဖစ္ ေပၚလာသည့္ လူ႔ေဘာင္အသုိက္အဝန္း၏ ထိိခုိက္နစ္နာမႈမ်ား 
ကို သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္စြာ ကုစားေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။
 မူးယစ္ေဆးဝါးသုံးစြဲမႈသည္ လူ႔ေဘာင္အသိုက္အဝန္းမ်ား 
ႏွင့္အတူ အၿမဲတမ္းဒြ န္တဲြေနသည့္ အရိွတရားတစ္ခု ျဖစ္သည္။ 
ႏစွက္ာလၾကာရညွစ္ြာကပင ္ အစိုးရမ်ားသည ္မူးယစ္ေဆးဝါးေစ်းကြက္ႏငွ့ ္
သံုးစြဲသူမ်ားကို  မွ်တမႈမရွိသည့္အျပင္ လံုးဝမလုိအပ္သည့္ အေရးယူ 
ဒဏ္ခတ္မႈမ်ားကို မမွ်မတေဖာ္ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္ လမ္းလြဲေနသည့္ 
စစ္ပြတဲစ္ရပ္ကုိ ဆင္ႏႊဲေနခဲ့ၾကသည္။  ျပစ္ဒဏ္ေပးသည့္ မူးယစ္ေဆးဝါး 
ဥပေဒမ်ားက မညမ္ွ်အႏရၱာယႀ္ကီးသည့ ္အက်ိဳးဆကမ္်ားကိ ုျဖစ္ေပၚလာ 
ေစသည္ကုိ ျပသေနသည္ကုိျငင္းပယ္၍မရႏိုင္ေပ။ အစုိးရမ်ားအေနျဖင့္ 
နည္းလမ္းအသစ္တစ္ရပ္ျဖင့္ ေျပာင္းလဲခ်ဥ္းကပ္ရန္ လုိအပ္ေနၿပီ 
ဆုိသည္ကုိ  ဆက္လက္ဥေပကၡာျပဳ၍ မရႏိုင္ေတာ့ေပ။ 

ျခံဳငံုသံုးသပ္ခ်က္အက်ဥ္း
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တရုတ္၊ မေလးရွားႏွင့္ အီရန္
၁၉၄၈ ခုႏွစ္အတြင္း တရုတ္ႏိုင္ငံသည္ မူးယစ္ေဆးဝါးဆိုင္ရာ 
ျပစ္မႈမ်ားအတြက္ ေသဒဏ္ခ်မွတ္သည့္ ပထမဦးဆံုးေသာ 
ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္လာခဲ့ၿပီး မေလးရွားသည္ ၁၉၅၂ 
ခုႏွစ္တြင္လည္းေကာင္း၊ အီရန္သည္ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္တြင္ 
ေသာ္လည္းေကာင္း က်င့္သံုးခဲ့သည္။ 

၁၉၆၀ ခုႏွစ္ကမၻာ့ကုလသမဂၢ
၁၉၇၂ ခုႏွစ္တြင္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ခဲ့သည့္ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္ 
မူးယစ္ေစတတ္ေသာ ေဆးဝါးမ်ားဆိုင္ရာ ပင္မသေဘာ 
တူစာခ်ဳပ္ (1961 Single Convention) အရ ႏိုင္ငံတကာ 
ဥပေဒေအာက္၌ မူးယစ္ေဆးဝါးတားဆီးႏွိမ္ႏွင္းေရးကို 
အသက္သြင္း၍ က်င့္ထံုးမ်ားကို ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ 

ကမၻာ့ကုလသမဂၢ
ဓာတုေဗဒမူးယစ္ေဆးဝါးသစ္မ်ားကို 
တုန္႔ျပန္သည့္ အေနျဖင့္ ၁၉၇၁ ခုႏွစ္ စိတ္ကို 
ေျပာင္းလဲေစတတ္ ေသာ ေဆးဝါးမ်ားဆိုင္ရာ 
သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (1971 Convention on 
Psychotropic Substances) ကို ေရးဆြဲ 
အတည္ျပဳခဲ့ၿပီးေနာက္ ႏိုင္ငံတကာတားဆီး 
ႏွိမ္ႏွင္းေရးစနစ္၏ လႊမ္းျခံဳမႈ သည္ 
စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစတတ္ေသာ 
ေဆးဝါးမ်ားအထိက်ယ္ျပန္႔လာခဲ့သည္။ 

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု
၁၉၇၁ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္သမၼတ 
ရစ္ခ်တ္နစ္ဆန္မွ “မူးယစ္ေဆးဝါးစစ္ပြဲ” 
ဆင္ႏႊဲရန္ ေၾကညာခဲ့သည္။ .

ကမၻာ့ကုလသမဂၢ
၁၉၈၈ ခုႏွစ္ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ 
စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစတတ္ေသာေ
ဆးဝါးမ်ား တရားမဝင္ကုန္သြယ္ 
မႈဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ 
အစုိးရမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတုိ႔၏ 
ျပည္တြင္းဥပေဒမ်ားတြင္ 
ထည့္သြင္းေရးဆြဲထားရမည့္ 
ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ား 
ကို ျပင္ဆင္ေပးထားသည္။  

ဆြစ္ဇာလန္၊ ဂ်ာမနီ၊ ဒိန္းမိတ္၊ 
စပိန္ႏွင့္ နယ္သာလန္
၁၉၈၀ ခုႏွစ္တြင္ အေနာက္ဥေရာပႏိုင္ငံ 
အခ်ိဳ႕သည္ ျပစ္မႈ ေၾကာင္းအရ အေရးယူျခင္း 
၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ဆုိးက်ိဳး သက္ေရာက္မႈ 
မ်ားကုိ ႀကံဳေတြ႔ခံစားလာရသျဖင့္ အႏၱရာယ္ 
ေလွ်ာ့ခ်ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ စတင္မိတ္ဆက္ 
က်င့္သံုးခဲ့ၾက သည္။ ဤလုပ္ငန္းမ်ားသည္ 
မူးယစ္ေဆးဝါးသုံးစြဲသူမ်ားကုိ သာမက 
လူ႔ေဘာင္အသုိက္အဝန္း တစ္ ရပ္လံုး 
အတြက္ပါ ေကာင္းက်ိဳး ရလဒ္မ်ား 
ရရွိေစေၾကာင္း သက္ေသျပခဲ့သည္။ 

ေဆာ္ဒီအာေရးဗ်ႏွင့္ ဗီယက္နမ္
၁၉၈၇ ခုႏွစ္တြင္ ေဆာ္ဒီအာေရးဗ် 
ႏိုင္ငံ၌ မူးယစ္ေဆးဝါးဆုိင္ရာ ျပစ္မႈမ်ား 
အတြက္ ေသဒဏ္ေပးသည့္ ဥပေဒကုိ 
စတင္က်င့္သံုးခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ 
၁၉၉၉ ခုႏွစ္တြင္ ဗီယက္နမ္သည္လည္း 
စတင္က်င့္သံုးလာခဲ့သည္။

ကမၻာ့ကုလသမဂၢ
ကုလသမဂၢသည္ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္တြင္ ႏုိင္ငံတကာ 
မူးယစ္ေဆးဝါးထိန္းခ်ဳပ္ေရး အစီအစဥ္ကို စတင္ခဲ့ၿပီး  
၁၉၉၇ ခုႏွစ္္တြင္ ကုလသမဂၢမူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ 
ရာဇဝတ္မႈဆိုင္ရာဌာန ျဖစ္လာ ခဲ့သည္။

ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံ
၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံ၌ 
မူးယစ္ေဆးဝါးအလြဲသုံးစားမႈဆိုင္ရာ အထူးညီလာခံကို 
ပထမဆံုးအႀကိမ္ စတင္က်င္းပခဲ့ၿပီး ဒုတိယအႀကိမ္ကို ၁၉၉၈ 
ခုႏွစ္ ကမာၻ႔မူးယစ္ ေဆးဝါးျပႆနာမ်ားဟူ၍ 
ဆက္လက္က်င္းပခဲ့သည္။ ဤအထူးညီလာခံမ်ားသည္ 
မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ ပတ္သက္၍ တားျမစ္ပိတ္ပင္မႈကို အေျချပဳ၍ 
ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ အေရးယူသည့္ပံုစံျဖင့္ 
ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္မႈကို ထပ္ေလာင္းအားျဖည့္ေပး၍ ၂၀၀၈ 
ခုႏွစ္တြင္ “မူးယစ္ေဆးဝါးကင္းစင္သည့္ကမာၻ” ျဖစ္ရမည္ဟု 
ႏိုင္ငံမ်ား၏ ကတိကဝတ္ျပဳမႈမ်ားျဖင့္ အဆုံးသတ္ခဲ့သည္။ 

အာဂ်င္တီးနားႏွင့္ မကၠဆီကုိ
၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ အာဂ်င္တီးနား၏ 
ႏိုင္ငံေတာ္တရား႐ံုးခ်ဳပ္မွတစ္ကိုယ္ေရ 
သံုးအတြက္ မူးယစ္ေဆးဝါး လက္ဝယ္ 
ထားရိွမႈကို ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ အေရး ယူျခင္း 
သည္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ 
ဆန္႔က်င္ကြဲလြဲ လ်က္ရွိသည္ဟု ျပ႒ာန္း 
လိုက္သည္။ ယင္းႏွစ္တြင္ပင္ မကၠဆီကို 
သည္လည္း မူးယစ္ေဆးဝါးလက္ဝယ္ 
ထားရိွမႈကို ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ အေရးမယူဘဲ 
ေျဖေလွ်ာ့ေပးခဲ့သည္။ 

ေပၚတူဂီႏွင့္ 
ခ်က္ျပည္ေထာင္စုသမၼတႏိုင္ငံ
ေပၚတူဂီသည္ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ကိုယ္ေရသံုး 
အတြက္ မူးယစ္ေဆးဝါးလက္ဝယ္ထားရိွမႈကို 
ျပစ္မႈေၾကာင္းအရအေရးမယူဘဲ ေျဖေလွ်ာ့ 
ေပးခဲ့ၿပီး မူးယစ္ေဆးဝါးလက္ဝယ္ထားရိွမႈကို 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ စည္းကမ္းခ်ိဳးေဖာက္မႈအျဖစ္ 
ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ ေနာက္ရွစ္ႏွစ္အၾကာ 
တြင္ ခ်က္ျပည္ေထာင္စုသမၼတႏိုင္ငံသည္ 
မိမိတို႔၏ ရာဇသတ္ႀကီး ဥပေဒကုိ ျပန္လည္ 
ျပင္ဆင္၍ တစ္ကိုယ္ေရ သုံးအတြက္ မူးယစ္ 
ေဆးဝါး လက္ဝယ္ထားရိွမႈကို္ ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ 
အေရးယူသည့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားကုိ ပယ္ဖ်က္ခဲ့သည္။

ဘုိလီးဗီးယား
၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း ရုိးရာအစဥ္အလာအရ ကုိကာရြက္ 
အသုံးျပဳမႈအေပၚ အျငင္းပြားမႈ၏ ရလဒ္တစ္ခုအေနျဖင့္ 
ဘိုလီးဗီးယားသည္ ကုလသမဂၢ ပင္မသေဘာတူစာခ်ဳပ္မွ 
ႏႈတ္ထြက္ခဲ့သည့္ ပထမ ဦးဆုံးေသာႏုိင္ငံျဖစ္လာခဲ့သည္။ 
ဘိုလီးဗီးယားသည္ ေနာက္ပိုင္း၌ ကုိကာရြက္ႏွင့္ပတ္သက္၍ 
ေလ်ာ့ေပါ့သက္သာခြင့္ျပဳရန္ ေတာင္းဆုိကာ 
ျပန္လည္လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သည္။ 

ကုိလံဘီယာ
ကိုလံဘီယာသည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း အေစာပုိင္း 
သံုးႏွစ္တာကာလမွ် ဆုိင္းင့ံထားခဲ့သည့္ တစ္ကိုယ္ေရ 
သံုးစြဲမႈအတြက္ မူးယစ္ေဆးဝါးလက္ဝယ္ထားရိွမႈကို 
ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ အေရးမယူဘဲ ေျဖေလွ်ာ့ေပးထား 
သည့္ မူဝါဒကုိ ျပန္လည္က်င့္သံုးခဲ့သည္။ 

ေကာ္လုိရာဒို၊ ဝါရွင္တန္၊ 
အလက္စကား၊ ေအာ္ရီဂြန္ႏွင့္ 
ဝါရွင္တန္ဒီစီ(အေမရိကန္)
၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း ေကာ္လုိရာဒိုႏွင့္ 
ဝါရွင္တန္ျပည္နယ္တို႔သည္ အပန္းေျဖရန္ 
ေဆးေျခာက္သံုးစြဲမႈအတြက္  ေစ်းကြက္မ်ားကုိ 
တရားဝင္စည္းၾကပ္ခြင့္ျပဳခဲ့သည့္ ကမာၻ႔ပထမ 
ဦးဆုံးေသာ စီရင္စုနယ္ေျမမ်ားျဖစ္လာခဲ့သည္။ 
၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ 
ၿမိဳ႕ေတာ္ဝါရွင္တန္ဒီစီ၌ ေဆးေျခာက္လက္ဝယ္ 
ထားရိွမႈကို တရားဝင္ ခြင့္ျပဳရန္ မဲေပးခဲ့ၾကၿပီး 
ေအာ္ရီဂြန္ႏွင့္ အလက္စကားရိွ မဲဆႏၵရွင္ 
ျပည္သူမ်ားကလည္း ေဆးေျခာက္ကို တရား 
ဝင္ စည္းၾကပ္ခြင့္ျပဳသည့္ ေစ်းကြက္မ်ားကုိ 
ဖန္တီးရန္အတြက္ ဆႏၵမဲေကာက္ယူမည့္ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို အတည္ျပဳ ခဲ့ၾကသည္။ 

ကမာၻ႔မူးယစ္ေဆးဝါးမူဝါဒေရးရာေကာ္မရွင္
၂၀၁၁ ခုႏွစ္အတြင္း ကမာၻ႔ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ပိတ္ပင္ 
တားဆီးရန္ သေဘာတူခ်က္ကို ခ်ိဳးဖ်က္၍ “မူးယစ္ ေဆးဝါး 
စစ္ပြဲ”ကို အဆုံးသတ္ရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့ၾကသည္။ ၂၀၁၄ 
ခုႏွစ္တြင္ မူးယစ္ေဆးဝါးေရးရာ မူဝါဒအေျပာင္းအလဲအတြက္ 
အလားအလာရိွသည့္ လမ္းေၾကာင္းငါးခုကုိ အဆုိျပဳခဲ့ၾကသည္။ 

ဂ်ေမကာ
ဂ်ေမကာသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ကိုယ္ေရ 
သံုးစြဲမႈအတြက္ ေဆးေျခာက္လက္ဝယ္ထားရိွမႈကို 
ျပစ္မႈေၾကာင္း အရ အေရးမယူဘဲ ေျဖေလွ်ာ့ေပးခဲ့ၿပီး 
ဘာသာေရးဆုိင္ရာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ 
ေဆးေျခာက္လက္ဝယ္ထားရိွမႈကုိ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည္။

 ကမၻာ့ကုလသမဂၢရန္ပံုေငြအဖြဲ႔၊ 
အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား
ကုလသမဂၢအေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္မွ ျပစ္မႈ 
ေၾကာင္းအရအေရးယူျခင္းထက္ အျခား နည္းလမ္းမ်ား 
ကုိ ရွာေဖြၾကရန္  အစုိးရမ်ားအား တုိက္တြန္းခဲ့သည္။ 
၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း အဆင့္ျမင့္လူ႔အခြင့္ 
အေရး ေကာ္မရွင္ရံုး (Office of the High 
Commissioner for Human Rights)၊ UNDP ၊ WHO 
ႏွင့္ UNAIDS တုိ႔သည္ မူးယစ္ေဆးဝါးသုံးစြဲမႈႏွင့္ 
လက္ဝယ္ထားရိွမႈကို ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ အေရးမယူဘဲ 
ေျဖေလွ်ာ့ေပးရန္ အႀကံျပဳေထာက္ခံသည့္ စာတမ္း 
မ်ားကုိ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၾကသည္။ 

ဥရုေဂြး
၂၀၁၃ ခုႏွစ္အေရာက္တြင္ ဥရုေဂြးသည္ အပန္းေျဖရန္ 
အတြက္ ေဆးေျခာက္သံုးစြဲမႈကို တရားဝင္စည္းၾကပ္ 
ခြင့္ျပဳသည့္ ဥပေဒကုိ ေရးဆြဲအတည္ျပဳခဲ့သည့္ 
ကမာၻ႔ပထမဦးဆုံးေသာ ႏုိင္ငံျဖစ္လာခဲ့သည္။ 
ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားမႈ အတြက္လည္း ၂ဝ၁၆ 
ခုႏွစ္အကုန္ပိုင္း၌ စတင္ႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္။ 

ကယ္လီဖိုးနီးယားႏွင့္ ကေနဒါ
၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလတြင္ ကယ္လီဖိုး 
နီးယားႏွင့္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံရွိ အျခားျပည္ 
နယ္အခ်ိဳ႕သည္ ေဆးေျခာက္ ေစ်းကြက္ကို 
တရားဝင္စည္းၾကပ ္ခြင့္ျပဳသင့္မသင့္အေပၚ 
မဲခြဲခဲ့ၾကသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ကေနဒါ 
ႏိုင္ငံသည္ ျပည္တြင္းအဆင့္၌ တရားမဝင္ 
မူးယစ္ေဆးဝါး (ေဆးေျခာက္) ကုိ 
ပထမဦးဆုံးတရားဝင္ စည္းၾကပ္ခြင့္ျပဳသည့္ 
G7 ႏုိင္ငံျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။ 

ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံ
၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ကုလသမဂၢအေထြေထြ 
ညီလာခံ၌ ကမာၻ႔မူးယစ္ေဆးဝါးျပႆနာမ်ားကုိ 
ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္း ရန္ႏွင့္ ႏုိင္ငံအစုိးရမ်ား အၾကား 
မူးယစ္ေဆးဝါးသုံးစြဲမႈႏွင့္ ကုန္သြယ္ ေရးကုိ 
ေလ်ာ္ကန္သင့္ျမတ္စြာ ခ်ဥ္းကပ္ ေဆာင္ရြက္ရာ၌ 
သိသိသာသာကြဲလြဲေနသည့္ အေနအထားရိွမရွိ 
ေလ့လာသုံးသပ္ရန္ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ 
အထူးညီလာခံကို စီစဥ္က်င္းပခဲ့သည္။

နယ္သာလန္
နယ္သာလန္ႏိုင္ငံသည္ ၁၉၇၆ ခုႏွစ္တြင္ ေဆးေျခာက္ 
လက္ဝယ္ထားရွိမႈႏွင့္ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်မႈကို ျပစ္မႈေၾကာင္း 
အရ အေရးမယူဘဲ အျပည့္အဝ ေျဖေလွ်ာ့ေပးသည့္ 
မူးယစ္ေဆးဝါးဥပေဒမ်ားအျဖစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။ 

စင္ကာပူ
စင္ကာပူႏိုင္ငံသည္ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္တြင္ 
မူးယစ္ေဆးဝါးျပစ္မႈမ်ားအတြက္ 
ေသဒဏ္ေပးမႈကို စတင္က်င့္သံုး ခဲ့သည္။ 

တရုတ္၊ အဂၤလန္ႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု
တရုတ္ႏိုင္ငံသည္ အဂၤလန္၊ ျပင္သစ္၊ ေပၚတူဂီီႏွင့္ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတို႔ႏွင့္ ခ်ဳပ္ဆိုထားသည့္ ကုန္သြယ္ 
ေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားအားျဖင့္ ဘိန္းတင္သြင္းမႈကို 
ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္ခဲ့သည္။ ၁၉၀၈ ခုႏွစ္တြင္ ဆယ္စုႏွစ္ 
တစ္ခုအတြင္း ျပည္တြင္းဘိန္းသုံးစြဲမႈအားလံုး 
ပေပ်ာက္သြားေအာင္ တိုက္ဖ်က္ရန္သံႏၷိိ႒ာန္ခ်ခဲ့သည္။ 

The Hague ႏိုင္ငံတကာ ဘိန္းဆိုင္ရာ 
သေဘာတူစာခ်ဳပ္
၁၉၁၂ ခုႏွစ္တြင္ တ႐ုုတ္၊ ျပင္သစ္၊ ဂ်ာမနီ၊ အီတလီ၊ ဂ်ပန္၊ 
နယ္သာလန္၊ ပါရွား(အီရန္)၊ ေပၚတူဂီ၊ ရုရွား၊ ဆီယမ္(ထိုင္းႏိုင္ငံ)၊ 
အဂၤလန္ႏွင့္ ၿဗိတိသွ်လက္ေအာက္ခံႏိုင္ငံမ်ား 
(ၿဗိတိသွ်အိႏၵိယအပါအဝင္) သည္ ႏိုင္ငံတကာ ဘိန္း၊ ေမာ္ဖင္း၊ 
ကိုကင္းႏွင့္ ဘိန္းျဖဴကုန္သြယ္ေရးကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္အတြက္ The 
Hague သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို ေရးဆြဲက်င့္သံုးခဲ့ၾကသည္။

ႏိုင္ငံတကာညႊန္႔ေပါင္းအဖြဲ႔
ႏိုင္ငံတကာညႊန္႔ေပါင္းအဖြဲ႔သည္ ကုလသမဂၢမူးယစ္ေစတတ္ 
ေသာ ေဆးဝါးမ်ားဆိုင္ရာေကာ္မရွင္ (United Nations 
Commission on Narcotic Drugs) ၏ ေရွ႕ေျပးျဖစ္သည့္ 
ဘိန္းဆိုင္ရာ အႀကံေပးေကာ္မတီတစ္ရပ္ကို 
ဖြဲ႔စည္းထူေထာင္ခဲ့သည္။ 

အေမရိကန္ႏွင့္ အီဂ်စ္
အီဂ်စ္ႏိုင္ငံသည္ ၁၈၈၄ ခုႏွစ္၌ ယခုတရားမဝင္ 
မူးယစ္ေဆးဝါးတစ္ခုအျဖစ္ တားျမစ္ပိတ္ပင္ထားခဲ့သည့္ 
ေဆးေျခာက္ကို စတင္၍ တားျမစ္ခဲ့သည့္ ကမာၻေပၚ၌ 
ပထမဦးဆုံးေသာႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္သည္။ ၁၈၈၇ ခုႏွစ္မွစ၍ 
အေမရိကန္ႏုိင္ငံရွိ ျပည္နယ္အမ်ားအျပား၌ ကိုကင္းကို 
စတင္ပိတ္ပင္တားျမစ္ခဲ့သည္။

ဂ်နီဗာဘိန္းသေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား
၁၉၂၅ ခုႏွစ္မွ ၁၉၃၆ ခုႏွစ္အထိ ေဆးေျခာက္ 
ကုန္သြယ္မႈကို ႏိုင္ငံတကာထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္၌ 
ထားရွိခဲ့ၿပီးအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာမူးယစ္ေစတတ္ေသာ 
ေဆးဝါးမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ေရးဘုတ္အဖြဲ႕ (International 
Narcotics Control Board) ၏ ေရွ႕ေျပးျဖစ္သည့္ 
အၿမဲတမ္း ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ဘုတ္အဖြဲ႔ကို 
ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ခဲ့သည္။ 

1970s၁၉၈၀ ၁၉၉၀ ၂၀၀၀၁၉၆၀၁၈၈၀ ၁၈၉၀ ၁၉၀၀ ၁၉၁၀ ၁၉၂၀ ၁၉၃၀ ၁၉၄၀ ၂၀၁၀၁၉၇၀

တားဆီးႏွိမ္ႏွင္းေရးမွသည္ ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ ေျဖေလွ်ာ့ေပးျခင္းဆီသို႔ - 
သမိုင္းေနာက္ခံ အက်ဥ္း  
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တရုတ္၊ မေလးရွားႏွင့္ အီရန္
၁၉၄၈ ခုႏွစ္အတြင္း တရုတ္ႏိုင္ငံသည္ မူးယစ္ေဆးဝါးဆိုင္ရာ 
ျပစ္မႈမ်ားအတြက္ ေသဒဏ္ခ်မွတ္သည့္ ပထမဦးဆံုးေသာ 
ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္လာခဲ့ၿပီး မေလးရွားသည္ ၁၉၅၂ 
ခုႏွစ္တြင္လည္းေကာင္း၊ အီရန္သည္ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္တြင္ 
ေသာ္လည္းေကာင္း က်င့္သံုးခဲ့သည္။ 

၁၉၆၀ ခုႏွစ္ကမၻာ့ကုလသမဂၢ
၁၉၇၂ ခုႏွစ္တြင္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ခဲ့သည့္ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္ 
မူးယစ္ေစတတ္ေသာ ေဆးဝါးမ်ားဆိုင္ရာ ပင္မသေဘာ 
တူစာခ်ဳပ္ (1961 Single Convention) အရ ႏိုင္ငံတကာ 
ဥပေဒေအာက္၌ မူးယစ္ေဆးဝါးတားဆီးႏွိမ္ႏွင္းေရးကို 
အသက္သြင္း၍ က်င့္ထံုးမ်ားကို ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ 

ကမၻာ့ကုလသမဂၢ
ဓာတုေဗဒမူးယစ္ေဆးဝါးသစ္မ်ားကို 
တုန္႔ျပန္သည့္ အေနျဖင့္ ၁၉၇၁ ခုႏွစ္ စိတ္ကို 
ေျပာင္းလဲေစတတ္ ေသာ ေဆးဝါးမ်ားဆိုင္ရာ 
သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (1971 Convention on 
Psychotropic Substances) ကို ေရးဆြဲ 
အတည္ျပဳခဲ့ၿပီးေနာက္ ႏိုင္ငံတကာတားဆီး 
ႏွိမ္ႏွင္းေရးစနစ္၏ လႊမ္းျခံဳမႈ သည္ 
စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစတတ္ေသာ 
ေဆးဝါးမ်ားအထိက်ယ္ျပန္႔လာခဲ့သည္။ 

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု
၁၉၇၁ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္သမၼတ 
ရစ္ခ်တ္နစ္ဆန္မွ “မူးယစ္ေဆးဝါးစစ္ပြဲ” 
ဆင္ႏႊဲရန္ ေၾကညာခဲ့သည္။ .

ကမၻာ့ကုလသမဂၢ
၁၉၈၈ ခုႏွစ္ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ 
စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစတတ္ေသာေ
ဆးဝါးမ်ား တရားမဝင္ကုန္သြယ္ 
မႈဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ 
အစုိးရမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတုိ႔၏ 
ျပည္တြင္းဥပေဒမ်ားတြင္ 
ထည့္သြင္းေရးဆြဲထားရမည့္ 
ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ား 
ကို ျပင္ဆင္ေပးထားသည္။  

ဆြစ္ဇာလန္၊ ဂ်ာမနီ၊ ဒိန္းမိတ္၊ 
စပိန္ႏွင့္ နယ္သာလန္
၁၉၈၀ ခုႏွစ္တြင္ အေနာက္ဥေရာပႏိုင္ငံ 
အခ်ိဳ႕သည္ ျပစ္မႈ ေၾကာင္းအရ အေရးယူျခင္း 
၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ဆုိးက်ိဳး သက္ေရာက္မႈ 
မ်ားကုိ ႀကံဳေတြ႔ခံစားလာရသျဖင့္ အႏၱရာယ္ 
ေလွ်ာ့ခ်ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ စတင္မိတ္ဆက္ 
က်င့္သံုးခဲ့ၾက သည္။ ဤလုပ္ငန္းမ်ားသည္ 
မူးယစ္ေဆးဝါးသုံးစြဲသူမ်ားကုိ သာမက 
လူ႔ေဘာင္အသုိက္အဝန္း တစ္ ရပ္လံုး 
အတြက္ပါ ေကာင္းက်ိဳး ရလဒ္မ်ား 
ရရွိေစေၾကာင္း သက္ေသျပခဲ့သည္။ 

ေဆာ္ဒီအာေရးဗ်ႏွင့္ ဗီယက္နမ္
၁၉၈၇ ခုႏွစ္တြင္ ေဆာ္ဒီအာေရးဗ် 
ႏိုင္ငံ၌ မူးယစ္ေဆးဝါးဆုိင္ရာ ျပစ္မႈမ်ား 
အတြက္ ေသဒဏ္ေပးသည့္ ဥပေဒကုိ 
စတင္က်င့္သံုးခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ 
၁၉၉၉ ခုႏွစ္တြင္ ဗီယက္နမ္သည္လည္း 
စတင္က်င့္သံုးလာခဲ့သည္။

ကမၻာ့ကုလသမဂၢ
ကုလသမဂၢသည္ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္တြင္ ႏုိင္ငံတကာ 
မူးယစ္ေဆးဝါးထိန္းခ်ဳပ္ေရး အစီအစဥ္ကို စတင္ခဲ့ၿပီး  
၁၉၉၇ ခုႏွစ္္တြင္ ကုလသမဂၢမူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ 
ရာဇဝတ္မႈဆိုင္ရာဌာန ျဖစ္လာ ခဲ့သည္။

ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံ
၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံ၌ 
မူးယစ္ေဆးဝါးအလြဲသုံးစားမႈဆိုင္ရာ အထူးညီလာခံကို 
ပထမဆံုးအႀကိမ္ စတင္က်င္းပခဲ့ၿပီး ဒုတိယအႀကိမ္ကို ၁၉၉၈ 
ခုႏွစ္ ကမာၻ႔မူးယစ္ ေဆးဝါးျပႆနာမ်ားဟူ၍ 
ဆက္လက္က်င္းပခဲ့သည္။ ဤအထူးညီလာခံမ်ားသည္ 
မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ ပတ္သက္၍ တားျမစ္ပိတ္ပင္မႈကို အေျချပဳ၍ 
ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ အေရးယူသည့္ပံုစံျဖင့္ 
ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္မႈကို ထပ္ေလာင္းအားျဖည့္ေပး၍ ၂၀၀၈ 
ခုႏွစ္တြင္ “မူးယစ္ေဆးဝါးကင္းစင္သည့္ကမာၻ” ျဖစ္ရမည္ဟု 
ႏိုင္ငံမ်ား၏ ကတိကဝတ္ျပဳမႈမ်ားျဖင့္ အဆုံးသတ္ခဲ့သည္။ 

အာဂ်င္တီးနားႏွင့္ မကၠဆီကုိ
၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ အာဂ်င္တီးနား၏ 
ႏိုင္ငံေတာ္တရား႐ံုးခ်ဳပ္မွတစ္ကိုယ္ေရ 
သံုးအတြက္ မူးယစ္ေဆးဝါး လက္ဝယ္ 
ထားရိွမႈကို ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ အေရး ယူျခင္း 
သည္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ 
ဆန္႔က်င္ကြဲလြဲ လ်က္ရွိသည္ဟု ျပ႒ာန္း 
လိုက္သည္။ ယင္းႏွစ္တြင္ပင္ မကၠဆီကို 
သည္လည္း မူးယစ္ေဆးဝါးလက္ဝယ္ 
ထားရိွမႈကို ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ အေရးမယူဘဲ 
ေျဖေလွ်ာ့ေပးခဲ့သည္။ 

ေပၚတူဂီႏွင့္ 
ခ်က္ျပည္ေထာင္စုသမၼတႏိုင္ငံ
ေပၚတူဂီသည္ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ကိုယ္ေရသံုး 
အတြက္ မူးယစ္ေဆးဝါးလက္ဝယ္ထားရိွမႈကို 
ျပစ္မႈေၾကာင္းအရအေရးမယူဘဲ ေျဖေလွ်ာ့ 
ေပးခဲ့ၿပီး မူးယစ္ေဆးဝါးလက္ဝယ္ထားရိွမႈကို 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ စည္းကမ္းခ်ိဳးေဖာက္မႈအျဖစ္ 
ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ ေနာက္ရွစ္ႏွစ္အၾကာ 
တြင္ ခ်က္ျပည္ေထာင္စုသမၼတႏိုင္ငံသည္ 
မိမိတို႔၏ ရာဇသတ္ႀကီး ဥပေဒကုိ ျပန္လည္ 
ျပင္ဆင္၍ တစ္ကိုယ္ေရ သုံးအတြက္ မူးယစ္ 
ေဆးဝါး လက္ဝယ္ထားရိွမႈကို္ ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ 
အေရးယူသည့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားကုိ ပယ္ဖ်က္ခဲ့သည္။

ဘုိလီးဗီးယား
၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း ရုိးရာအစဥ္အလာအရ ကုိကာရြက္ 
အသုံးျပဳမႈအေပၚ အျငင္းပြားမႈ၏ ရလဒ္တစ္ခုအေနျဖင့္ 
ဘိုလီးဗီးယားသည္ ကုလသမဂၢ ပင္မသေဘာတူစာခ်ဳပ္မွ 
ႏႈတ္ထြက္ခဲ့သည့္ ပထမ ဦးဆုံးေသာႏုိင္ငံျဖစ္လာခဲ့သည္။ 
ဘိုလီးဗီးယားသည္ ေနာက္ပိုင္း၌ ကုိကာရြက္ႏွင့္ပတ္သက္၍ 
ေလ်ာ့ေပါ့သက္သာခြင့္ျပဳရန္ ေတာင္းဆုိကာ 
ျပန္လည္လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သည္။ 

ကုိလံဘီယာ
ကိုလံဘီယာသည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း အေစာပုိင္း 
သံုးႏွစ္တာကာလမွ် ဆုိင္းင့ံထားခဲ့သည့္ တစ္ကိုယ္ေရ 
သံုးစြဲမႈအတြက္ မူးယစ္ေဆးဝါးလက္ဝယ္ထားရိွမႈကို 
ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ အေရးမယူဘဲ ေျဖေလွ်ာ့ေပးထား 
သည့္ မူဝါဒကုိ ျပန္လည္က်င့္သံုးခဲ့သည္။ 

ေကာ္လုိရာဒို၊ ဝါရွင္တန္၊ 
အလက္စကား၊ ေအာ္ရီဂြန္ႏွင့္ 
ဝါရွင္တန္ဒီစီ(အေမရိကန္)
၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း ေကာ္လုိရာဒိုႏွင့္ 
ဝါရွင္တန္ျပည္နယ္တို႔သည္ အပန္းေျဖရန္ 
ေဆးေျခာက္သံုးစြဲမႈအတြက္  ေစ်းကြက္မ်ားကုိ 
တရားဝင္စည္းၾကပ္ခြင့္ျပဳခဲ့သည့္ ကမာၻ႔ပထမ 
ဦးဆုံးေသာ စီရင္စုနယ္ေျမမ်ားျဖစ္လာခဲ့သည္။ 
၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ 
ၿမိဳ႕ေတာ္ဝါရွင္တန္ဒီစီ၌ ေဆးေျခာက္လက္ဝယ္ 
ထားရိွမႈကို တရားဝင္ ခြင့္ျပဳရန္ မဲေပးခဲ့ၾကၿပီး 
ေအာ္ရီဂြန္ႏွင့္ အလက္စကားရိွ မဲဆႏၵရွင္ 
ျပည္သူမ်ားကလည္း ေဆးေျခာက္ကို တရား 
ဝင္ စည္းၾကပ္ခြင့္ျပဳသည့္ ေစ်းကြက္မ်ားကုိ 
ဖန္တီးရန္အတြက္ ဆႏၵမဲေကာက္ယူမည့္ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို အတည္ျပဳ ခဲ့ၾကသည္။ 

ကမာၻ႔မူးယစ္ေဆးဝါးမူဝါဒေရးရာေကာ္မရွင္
၂၀၁၁ ခုႏွစ္အတြင္း ကမာၻ႔ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ပိတ္ပင္ 
တားဆီးရန္ သေဘာတူခ်က္ကို ခ်ိဳးဖ်က္၍ “မူးယစ္ ေဆးဝါး 
စစ္ပြဲ”ကို အဆုံးသတ္ရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့ၾကသည္။ ၂၀၁၄ 
ခုႏွစ္တြင္ မူးယစ္ေဆးဝါးေရးရာ မူဝါဒအေျပာင္းအလဲအတြက္ 
အလားအလာရိွသည့္ လမ္းေၾကာင္းငါးခုကုိ အဆုိျပဳခဲ့ၾကသည္။ 

ဂ်ေမကာ
ဂ်ေမကာသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ကိုယ္ေရ 
သံုးစြဲမႈအတြက္ ေဆးေျခာက္လက္ဝယ္ထားရိွမႈကို 
ျပစ္မႈေၾကာင္း အရ အေရးမယူဘဲ ေျဖေလွ်ာ့ေပးခဲ့ၿပီး 
ဘာသာေရးဆုိင္ရာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ 
ေဆးေျခာက္လက္ဝယ္ထားရိွမႈကုိ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည္။

 ကမၻာ့ကုလသမဂၢရန္ပံုေငြအဖြဲ႔၊ 
အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား
ကုလသမဂၢအေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္မွ ျပစ္မႈ 
ေၾကာင္းအရအေရးယူျခင္းထက္ အျခား နည္းလမ္းမ်ား 
ကုိ ရွာေဖြၾကရန္  အစုိးရမ်ားအား တုိက္တြန္းခဲ့သည္။ 
၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း အဆင့္ျမင့္လူ႔အခြင့္ 
အေရး ေကာ္မရွင္ရံုး (Office of the High 
Commissioner for Human Rights)၊ UNDP ၊ WHO 
ႏွင့္ UNAIDS တုိ႔သည္ မူးယစ္ေဆးဝါးသုံးစြဲမႈႏွင့္ 
လက္ဝယ္ထားရိွမႈကို ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ အေရးမယူဘဲ 
ေျဖေလွ်ာ့ေပးရန္ အႀကံျပဳေထာက္ခံသည့္ စာတမ္း 
မ်ားကုိ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၾကသည္။ 

ဥရုေဂြး
၂၀၁၃ ခုႏွစ္အေရာက္တြင္ ဥရုေဂြးသည္ အပန္းေျဖရန္ 
အတြက္ ေဆးေျခာက္သံုးစြဲမႈကို တရားဝင္စည္းၾကပ္ 
ခြင့္ျပဳသည့္ ဥပေဒကုိ ေရးဆြဲအတည္ျပဳခဲ့သည့္ 
ကမာၻ႔ပထမဦးဆုံးေသာ ႏုိင္ငံျဖစ္လာခဲ့သည္။ 
ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားမႈ အတြက္လည္း ၂ဝ၁၆ 
ခုႏွစ္အကုန္ပိုင္း၌ စတင္ႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္။ 

ကယ္လီဖိုးနီးယားႏွင့္ ကေနဒါ
၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလတြင္ ကယ္လီဖိုး 
နီးယားႏွင့္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံရွိ အျခားျပည္ 
နယ္အခ်ိဳ႕သည္ ေဆးေျခာက္ ေစ်းကြက္ကို 
တရားဝင္စည္းၾကပ ္ခြင့္ျပဳသင့္မသင့္အေပၚ 
မဲခြဲခဲ့ၾကသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ကေနဒါ 
ႏိုင္ငံသည္ ျပည္တြင္းအဆင့္၌ တရားမဝင္ 
မူးယစ္ေဆးဝါး (ေဆးေျခာက္) ကုိ 
ပထမဦးဆုံးတရားဝင္ စည္းၾကပ္ခြင့္ျပဳသည့္ 
G7 ႏုိင္ငံျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။ 

ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံ
၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ကုလသမဂၢအေထြေထြ 
ညီလာခံ၌ ကမာၻ႔မူးယစ္ေဆးဝါးျပႆနာမ်ားကုိ 
ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္း ရန္ႏွင့္ ႏုိင္ငံအစုိးရမ်ား အၾကား 
မူးယစ္ေဆးဝါးသုံးစြဲမႈႏွင့္ ကုန္သြယ္ ေရးကုိ 
ေလ်ာ္ကန္သင့္ျမတ္စြာ ခ်ဥ္းကပ္ ေဆာင္ရြက္ရာ၌ 
သိသိသာသာကြဲလြဲေနသည့္ အေနအထားရိွမရွိ 
ေလ့လာသုံးသပ္ရန္ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ 
အထူးညီလာခံကို စီစဥ္က်င္းပခဲ့သည္။

နယ္သာလန္
နယ္သာလန္ႏိုင္ငံသည္ ၁၉၇၆ ခုႏွစ္တြင္ ေဆးေျခာက္ 
လက္ဝယ္ထားရွိမႈႏွင့္ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်မႈကို ျပစ္မႈေၾကာင္း 
အရ အေရးမယူဘဲ အျပည့္အဝ ေျဖေလွ်ာ့ေပးသည့္ 
မူးယစ္ေဆးဝါးဥပေဒမ်ားအျဖစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။ 

စင္ကာပူ
စင္ကာပူႏိုင္ငံသည္ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္တြင္ 
မူးယစ္ေဆးဝါးျပစ္မႈမ်ားအတြက္ 
ေသဒဏ္ေပးမႈကို စတင္က်င့္သံုး ခဲ့သည္။ 

တရုတ္၊ အဂၤလန္ႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု
တရုတ္ႏိုင္ငံသည္ အဂၤလန္၊ ျပင္သစ္၊ ေပၚတူဂီီႏွင့္ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတို႔ႏွင့္ ခ်ဳပ္ဆိုထားသည့္ ကုန္သြယ္ 
ေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားအားျဖင့္ ဘိန္းတင္သြင္းမႈကို 
ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္ခဲ့သည္။ ၁၉၀၈ ခုႏွစ္တြင္ ဆယ္စုႏွစ္ 
တစ္ခုအတြင္း ျပည္တြင္းဘိန္းသုံးစြဲမႈအားလံုး 
ပေပ်ာက္သြားေအာင္ တိုက္ဖ်က္ရန္သံႏၷိိ႒ာန္ခ်ခဲ့သည္။ 

The Hague ႏိုင္ငံတကာ ဘိန္းဆိုင္ရာ 
သေဘာတူစာခ်ဳပ္
၁၉၁၂ ခုႏွစ္တြင္ တ႐ုုတ္၊ ျပင္သစ္၊ ဂ်ာမနီ၊ အီတလီ၊ ဂ်ပန္၊ 
နယ္သာလန္၊ ပါရွား(အီရန္)၊ ေပၚတူဂီ၊ ရုရွား၊ ဆီယမ္(ထိုင္းႏိုင္ငံ)၊ 
အဂၤလန္ႏွင့္ ၿဗိတိသွ်လက္ေအာက္ခံႏိုင္ငံမ်ား 
(ၿဗိတိသွ်အိႏၵိယအပါအဝင္) သည္ ႏိုင္ငံတကာ ဘိန္း၊ ေမာ္ဖင္း၊ 
ကိုကင္းႏွင့္ ဘိန္းျဖဴကုန္သြယ္ေရးကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္အတြက္ The 
Hague သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို ေရးဆြဲက်င့္သံုးခဲ့ၾကသည္။

ႏိုင္ငံတကာညႊန္႔ေပါင္းအဖြဲ႔
ႏိုင္ငံတကာညႊန္႔ေပါင္းအဖြဲ႔သည္ ကုလသမဂၢမူးယစ္ေစတတ္ 
ေသာ ေဆးဝါးမ်ားဆိုင္ရာေကာ္မရွင္ (United Nations 
Commission on Narcotic Drugs) ၏ ေရွ႕ေျပးျဖစ္သည့္ 
ဘိန္းဆိုင္ရာ အႀကံေပးေကာ္မတီတစ္ရပ္ကို 
ဖြဲ႔စည္းထူေထာင္ခဲ့သည္။ 

အေမရိကန္ႏွင့္ အီဂ်စ္
အီဂ်စ္ႏိုင္ငံသည္ ၁၈၈၄ ခုႏွစ္၌ ယခုတရားမဝင္ 
မူးယစ္ေဆးဝါးတစ္ခုအျဖစ္ တားျမစ္ပိတ္ပင္ထားခဲ့သည့္ 
ေဆးေျခာက္ကို စတင္၍ တားျမစ္ခဲ့သည့္ ကမာၻေပၚ၌ 
ပထမဦးဆုံးေသာႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္သည္။ ၁၈၈၇ ခုႏွစ္မွစ၍ 
အေမရိကန္ႏုိင္ငံရွိ ျပည္နယ္အမ်ားအျပား၌ ကိုကင္းကို 
စတင္ပိတ္ပင္တားျမစ္ခဲ့သည္။

ဂ်နီဗာဘိန္းသေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား
၁၉၂၅ ခုႏွစ္မွ ၁၉၃၆ ခုႏွစ္အထိ ေဆးေျခာက္ 
ကုန္သြယ္မႈကို ႏိုင္ငံတကာထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္၌ 
ထားရွိခဲ့ၿပီးအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာမူးယစ္ေစတတ္ေသာ 
ေဆးဝါးမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ေရးဘုတ္အဖြဲ႕ (International 
Narcotics Control Board) ၏ ေရွ႕ေျပးျဖစ္သည့္ 
အၿမဲတမ္း ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ဘုတ္အဖြဲ႔ကို 
ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ခဲ့သည္။ 

1970s၁၉၈၀ ၁၉၉၀ ၂၀၀၀၁၉၆၀၁၈၈၀ ၁၈၉၀ ၁၉၀၀ ၁၉၁၀ ၁၉၂၀ ၁၉၃၀ ၁၉၄၀ ၂၀၁၀၁၉၇၀

တားဆီးႏွိမ္ႏွင္းေရးမွသည္ ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ ေျဖေလွ်ာ့ေပးျခင္းဆီသို႔ - 
သမိုင္းေနာက္ခံ အက်ဥ္း  



၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၆ ရက္ေန႔၊ ယူကရိန္းႏိုင္ငံရွိ Kiev ၌ ႏိုင္ငံတကာ မူးယစ္ေဆးဝါးအလြဲသံုးစားမႈႏွင့္ 
တရား မဝင္ကုန္ကူးမႈ ဆန္႔က်င္ေရး အထိမ္းအမွတ္ေန႔တြင္ မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲသူမ်ားအေပၚ ရဲတပ္ဖြဲ႔၏ 
ထိပါး ေႏွာင့္ယွက္မႈကို လႈပ္ရွားတက္ၾကြသူမ်ားက ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ေနစဥ္။ 
©E.kryzhanivskyi/ Shutterstock.com 

၁။ 

တားဆီးႏွိမ္ႏွင္းေရး၏ 
က်႐ႈံးမႈ
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၁။ မူးယစ္ေဆးဝါးကို ျပစ္ဒဏ္ေပးသည့္ 
ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား - 
အေရးယူေဆာင္ရြက္ရာ၌ က်ရံႈးမႈ

 မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြမဲႈသည ္ကြ်ႏုပ္တ္ုိ႔၏ လူ႔ေဘာငအ္သိကု ္
အဝန္းမ်ားတြင္ အၿမဲတမ္းရွိေနခဲ့သည့္ အရွိတရားတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ 
ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တို င္း  ကမာ ၻတစ္လႊားရွိ  လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာသည္  
တရားမဝင္ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားကို၃ သံုးစြဲလ်က္ရွိ ၿပီး အခ်ိဳ ႕သည္ 
ေပ်ာ္ရႊင္မႈအတြက၊္ အခ်ိဳ႕သည္ နာက်င္ကုိက္ခဲမႈ သက္သာ ေစရန္ 
သံုးစြၾဲကသကဲသ့ို႔ အခ်ဳ ိ႔သမူ်ားက ရိုးရာအစဥအ္လာ၊ ယဥ္ေက်းမႈဆိငုရ္ာ 
သို ႔ မဟုတ္  ဘာသာေရး  ဆုိင္ ရာ  ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္  
သံုး စြဲ ၾကသည္ ။  က်ယ္ျ ပန္ ႔လာလ်က္ရွိသည့္  မူးယစ္ေဆးဝါး  
သံုးစြဲမႈမ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္မႈမရွိေသာ္လည္း ယင္းကိစၥရပ္အေပၚ 
အစိုးရမ်ား၏ အဓိကထား ကုိင္တြယ္တုန္႔ျပန္မႈသည္ မူးယစ္ေဆးဝါး 
သံုးစြမဲႈႏငွ့ ္လကဝ္ယထ္ားရွမိႈအျပင ္အေသးစားေရာင္းဝယ္ေဖာကက္ား
သူမ်ားကုိ ျပစ္မႈေၾကာင္းအရအေရးယူၿပီး ျပင္းထန္သည့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားကုိ 
ခ်မတ္ွႏိငုသ္ည့ ္မဝူါဒမ်ားကိ ုေရးဆြကဲ်င့သ္ံုးျခင္းျဖစသ္ည။္ ၂၀ ရာစ၏ု 
ဒုတိယေႏွာင္းပိုင္းကာလ၌ ေရးဆြဲအတည္ျပဳခဲ့သည့္ ကုလသမဂၢ၏ 
မူးယစ္ေဆးဝါးထိန္းခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ ပဋိဉာဥ္သေဘာတူညီခ်က္ 
သံုးခုကို  (ဇယား ၁ တြင္ ၾကည့္ပါ) လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္းျဖင့္  
ထပ္ေလာင္း အားျဖည့္ထားသည့္ ထိုသုိ ႔ေသာမူဝါဒမ်ားကုိ မူးယစ္ 
ေဆးဝါးသံုးစြဲမႈႏွင့္  က်ယ္ျပန္ ႔သည့္ မူးယစ္ေဆးဝါး ေစ်းကြက္ကုိ 
ပေပ်ာက္သြားေအာင္ တိုက္ဖ်က္ႏိုင္သည္ဟု လြဲမွားသည့္ ေမွ်ာ္လင့္ 
ခ်က္ျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနၾကသည္။ 
 ၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ ခန္ ႔မွန္းေျခအားျဖင့္ ကမာၻတစ္လႊားရွိ 
အသက္ ၁၅ ႏွစ္မွ ၆၄ ႏွစ္အတြင္းရိွ လူသန္းေပါင္း ၁၈၅ သန္းခန္႔ 
(ကမာၻ႔လူဦးေရစုစုေပါင္း၏ ၄.၇%)သည္ လြန္ခဲသ့ည့္ ၁၂ လအတြင္း၄ 

တရားမဝင္ မူးယစ္ေဆးဝါး မ်ားကို သံုးစြဲခဲ့ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့ၾကၿပီး 
ယင္းကနိ္းဂဏန္းမ်ားသည ္၂၀၁၄ ခုႏစွ ္အေရာကတ္ြင ္၃၃ ရာခိငု္ႏႈန္း 
၊ လူသန္းေပါင္း ၂၄၇ သန္းအထိ (ကမာၻ႔လူဦးေရစုစုေပါင္း၏ ၅.၂%) 
ျမင့္တကသ္ြားခဲသ့ည။္၅ မူးယစ္ ေဆးဝါးအေပၚ မွီခိုစြဲလန္းသူမ်ားသည္ 
၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း ၂၇ သန္းခန္႔ရိွရာမွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အေရာက္တြင္ 
၂၉ သန္းခန္႔အထိ “တစ္ရိွန္ထုိးျမင့္တက္သြားခဲ့သည္။”၆ တစ္ခ်ိန္တည္း 
မွာပင္  ကမာၻတစ္လႊား တရားမဝင္ဘိန္းစုိက္ပ်ိဳးမႈသည္ ၂၀၁၄ 
ခုႏွစ္အတြင္း  ဟက္တာ ၃၂၀,၀၀၀ ေက်ာ္အထ၇ိ မႀကံဳစဖူးျမင့္တက္ 
သြားသကဲ့သို႔ ကိုကင္းထုတ္လုပ္မႈသည္လည္း ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၄ 
ခုႏွစ္အတြင္း ၃၈ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ျမင့္တက္သြားခဲ့သည္။၈

 မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲမႈႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈတို႔ကို အတက္အက် 
ျဖစ္ေစသည့္ ေမာင္းႏွင္အားေပါင္း မ်ားစြာရွိေနပါသည္။ သို ႔ေသာ္ 
ေလ့လာေတြ ႔ရွိရသမွ် ျပစ္ဒဏ္ေပးသည့္ ခ်ဥ္းကပ္လုပ္ေဆာင္မႈ 
မ်ားသည္ ေစ်းကြက္တစ္ခုလုံး ပေပ်ာက္သြားေစရမည္ဟူသည့္  
ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ႏွင့္ လံုးဝလြဲေခ်ာ္သြားခဲ့သည္။ ထိုထက္ပိုဆိုး 
ေစသည့္အခ်က္မွာ ဤကဲ့သို႔ေသာ ခ်ဥ္းကပ္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ 
မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲသူမ်ား ၊  မူးယစ္ေဆးဝါးကုန္သြယ္မႈအတြင္း  
ပါဝင္လ်က္ရွိသည့္  အျခားဇာတ္ေကာင္မ်ားႏွင့္  က်ယ္ျပန္ ႔သည့္  
လူ႔ေဘာင္ အသိုက္အဝန္းတစ္ရပ္လံုးအတြက္ ဆိုးရြားျပင္းထန္သည့္ 
က်န္းမာေရးႏွင့္  လူမႈေရးဆိုင္ရာ ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳးမ်ားကို  

ေပၚေပါက္ေစခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် မူးယစ္ေဆးဝါးထိန္းခ်ဳပ္ 
ေရးေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေသဒဏ္ေပးျခင္းမွသည္၉ မတရားသတ္ျဖတ္ျခင္း၊၁ဝ 
ညငွ္းပန္းႏွပိစ္က္ျခင္း၊ မူးယစ္ေဆးဝါးျဖတ္ေပးသည့ ္အစအီစဥမ္်ားအတြင္း 
ရတဲပ္ဖြဲ႔အေနျဖင့္ ရက္စက္၍ လူမဆန္စြာ ျပဳမူဆက္ဆံမႈမ်ားအထိ လူ႔အ
ခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကုိ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ က်ဴးလြန္လ်က္ 
ရွိသည္။ အေျခခံအားျဖင့္ဆိုရေသာ္ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ျခယ္သည့္ မူးယစ္ေဆးဝါး 
မူဝါဒမ်ားသည္  မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားထက္ပင္လွ်င္  ပုိ၍အႏၱရာယ္  
ျဖစ္ေစပါသည္။  သို႔ျဖစ္၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာ၊ ကိုယ္ပိုင္ 
လြတ္လပခ္ြင့္ႏငွ့ ္တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးဆိငုရ္ာ အေျခခမံမူ်ားကိ ုလုကိန္ာ 
က်င့္သုံးရန္ ႏွင့္ လူမ်ားအေနျဖင့္  မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲမႈ  အၿမဲတမ္း 
ရွိေနမညဟ္ ုအသအိမတွ္ျပဳသည့ ္  ခ်ဥ္းကပလ္ပု္ေဆာငမ္ႈ အသစမ္်ားကိ ု
လိုအပ္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ဤအေျခခံမူမ်ားကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္ 
တစ္ကိုယ္ေရသံုးစြဲမႈအတြက္ မူးယစ္ေဆးဝါး လက္ဝယ္ထားရွိမႈကုိ 
ျပစ္မႈဆိုင္ရာႏွင့္ တရားမမႈတို႔အပါအဝင္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ား 
အားလံုးကို ပယ္ဖ်က္ရန္ လိုအပ္သည္။ ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားသည္ ျပစ္မႈ 
ေၾကာင္းအရ အေရးမယူဘဲ ေျဖေလွ်ာ့ေပးသည့္မူဝါဒမ်ားကို အေကာင္
အထည္ေဖာ္ေနၾကၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း အမ်ားစုသည္ မူးယစ္ေဆးဝါး 
သံုးစြဲသူမ်ားကို တရားမမႈျဖင့္ ဆက္လက္ျပစ္ဒဏ္ေပးအေရးယူမႈအေပၚ 
မွီခိုအားထားလ်က္ရွိၿပီး ျပစ္မႈႏွင့္ျပစ္ဒဏ္ အခ်ိဳးအစားမွ်တျခင္းမရွိေပ။  
 မူးယစ္ေဆးဝါးကုနသ္ြယ္ေရးအတြင္း ပါဝငလ္်ကရ္ွိေသာလ္ည္း 
အၾကမ္းဖက္ျခင္းမရိွသည့္ အ အေသးအဖြ ဲဇာတ္ေကာင္မ်ား အထူးသျဖင့္ 
စီးပြားေရးအခက္အခဲေၾကာင့္ မလႊဲမေရွာင္သာ ပါဝင္လ်က္ရွိသူမ်ားကုိ 
ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းထက္ အျခားနည္းလမ္းမ်ားကို  ေရြးခ်ယ္က်င့္ သုံး 
သင့္သည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာ ပူးတြဲျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအားျဖင့္သာလွ်င္ 
ျပစ္ဒဏ္ေပး အေရးယူသည့္ မူးယစ္ေဆးဝါးဥပေဒမ်ား၏ က်ယ္ျပန္႔သည့္ 
ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 

၂။ ကိုယ္ပိုင္လြတ္လပ္ခြင့္ အခြင့္အေရးကို 
ယုတ္ေလ်ာ့အားနည္းသြားေစျခင္း

 ကိုယ္ပိုင္လြတ္လပ္ခြင့္သည္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္  အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ 
လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္းႏွင့္၁၁  ၁၉၆၆ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ 
ႏုိင္ငံေရးအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ႏုိင္ငံတကာ သေဘာတူညီခ်က္တုိ ႔၁၂  

အပါအဝင္ ႏုိင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရး ပဋိဉာဥ္သေဘာတူညီခ်က္ 
အမ်ားစုတြင္ အေလးအျမတ္ထားသည့္ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးတစ္ရပ္ 
ျဖစ္သည္။
 ကုယိပ္ုငိလ္ြတလ္ပခ္ြင့သ္ည ္“လတူစဦ္းခ်င္းစ၏ီ လုပပ္ိငုခ္ြင့္ႏငွ့ ္
လူ႔ဂုဏ္သိကၡာကို လုိက္နာေစာင့္ထိန္းရာ၌ အေျခခံက်သည့္ အုတ္ျမစ္ 
ျဖစ္သည္။”၁၃ အစုိးရအေနျဖင့္ မိမိတုိ႔၏ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ မႈသည္ 
ဥပမာ အျခားသူကုိ အႏၱရာယ္မျဖစ္ေစေအာင္ တားဆီး ကာကြယ္ျခင္း 
ကဲသုိ့႔ေသာ ေလ်ာက္နသ္င့္ျမတ၍္ လံုေလာကသ္ည့ ္တရားဝငအ္ေၾကာင္း 
ျပခ်က္မ်ိဳး  တင္ျပႏိုင္မွသာလွ်င္  လူတစ္ဦး၏ ပုဂၢိဳ လ္ေရးဘဝကို  
ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ခြင့္ရွိသည္။ တစ္ကိုယ္ေရသံုးစြဲမႈအတြက္ လက္ဝယ္ 
ထားရွိေသာ္လည္း အျခားသူမ်ားအားအႏၱရာယ္ျပဳျခင္းမရွိသူမ်ားကို 
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ျပစ္မႈေၾကာင္းအရအေရးယူျခင္းသည္ ေလ်ာ္ကန္သင့္ျမတ္ျခင္းမရွိ 
သကဲသုိ့႔ လုိအပ္ျခင္းလည္းမရိွသျဖင့္ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ရန္ မည္သို႔မွ် 
အေ ၾကာင္းျ ပ၍မရႏို င္ေပ ။  အေျခခံ  အားျဖင့္  ဤကဲ့သို ႔ေသာ 
ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈသည္ တစ္ဦးခ်င္း လြတ္လပ္ခြင့္၊ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ 
လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာတုိ႔ကို ယုတ္ေလ်ာ့အားနည္းသြားေစ 
လ်က္ရွိသည္။၁၄ 

 ကမာၻတဝွမ္းရွိ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာႏွင့္ အျမင့္ဆံုး 
တရား႐ုံးခ်ဳပ္မ်ားက မူးယစ္ေဆးဝါးသုံးစြဲမႈႏွင့္ လက္ဝယ္ထားရွိမႈကို 
တားဆီးပိတ္ပင္သည့္ ဥပေဒမ်ားသည္ “လူတစ္ဦး ခ်င္းစီ၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္ 
အခြင့္အေရးကို ေလးစားလိုက္နာျခင္း”ဟု အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုသတ္မွတ္ 
ႏုိင္သည့္ လူ ႔ဂုဏ္သိကၡာဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးအေပၚ ဝင္ေရာက္ 
စြက္ဖက္ရာေရာက္ေနသည္ဟု သတ္မွတ္ထားၾကသည္။၁၅ ဥပမာ 
တစက္ိယု္ေရသံုးအတြက ္ေဆးေျခာကစ္ိကုပ္်ိဳးခြင့္ျပဳရန ္ေလွ်ာက္ထား 
လာသူ ေလးဦးအား အစိုးရက လိုင္စင္ခ်ထားေပးရန္ ျငင္းဆန္ခဲ့မႈႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္း၍ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း  မကၠဆီကိုႏိုင္ငံ၏ အျမင့္ဆံုး  
တရား႐ုံးခ်ဳပ္က ေဆးေျခာက္ကို အပန္းေျဖရန္ သံုးစြဲမႈကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
အရ တားျမစ္သည့္စနစ္သည္ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာဆုိင္ရာ အေျခခံမူအရ 
ၾကည့လ္ွ်င ္ေလ်ာက္နသ္င့္ျမတမ္ႈမရွိေၾကာင္း အထူးသျဖင့ ္လတူစဦ္း၏ 
ကို ယ္ရည္ကိုယ္ေသြး  လြတ္လပ္စြာ  ဖြံ ႕ ၿ ဖိဳးတိုးတက္ပို င္ ခြ င့္ကို  
အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစလ်က္ ရိွသျဖင့္ ဖြဲ ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ 
ဆန္႔က်င္ကြဲလြဲလ်က္ရွိသည္ဟု စီရင္ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။၁၆

 ခ်လီီ၊ စပနိ၊္ ကုိလဘံယီာႏငွ့ ္အာဂ်ငတ္ီးနား တရားလႊတ္ေတာ ္
မ်ားကလည္း တစ္ကိုယ္ေရမူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲမႈ အေပၚ အစိုးရ 
အေနျဖင့ ္မညသ္ည့အ္ေရးယူျပစဒ္ဏ္ေပးမႈကိမုွ် စည္းၾကပ္ေဖာ္ေဆာငမ္ႈ 
မျပဳသင့ဟု္ အလားတစူရီငခ္်ကမ္်ိဳး ခ်မတွခ္ဲ ့ဖူးသည။္၁၇ ဥပမာအားျဖင့္ 
ခ်လီီအျမင့ဆ္ံုးတရား႐ုံးခ်ဳပသ္ည ္ေဆးေျခာကစ္ိက္ုပ်ိဳးထတုလ္ပုမ္ႈ ႏငွ့ ္
စပ္လ်ဥ္းသည့္အမႈ၌ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးမည့္ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္အတြင္း 
တစကုိ္ယ္ေရ မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြမဲႈကိ ုကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳထားျခင္းသည ္
ဥပေဒျပဳေရး၏ မွန္ကန္သည့္ လုပ္ရပ္ျဖစ္သည္ဟု ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ 
တရား႐ုံးက တစ္ဦးခ်င္းအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ က်န္းမာေရးကို အႏၱရာယ္ 
ျဖစ္ေစသည့္ လုပ္ရပ္မ်ိဳးကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ေၾကာင္း 
ေဖာ္ျပထားသည့္ တစ္ကုိယ္ေရလုပ္ပိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးႏွင့္ 
ေရွ႕ေနာက္ ညီညြတ္မႈရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရွိခဲ့ရသည္။၁၈

 ဤစီရင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားက မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲမႈႏွင့္  
လက္ဝယ္ထားရိွမႈကုိ ျပစ္ဒဏ္ေပးအေရးယူျခင္း သည္  လူ႔ဂုဏ္သိကၡာ 
ဆိုင္ရာ အေျခခံမူႏွင့္  တိုက္ရိုက္ဆန္ ႔က်င္ကြဲလြဲလ်က္ရွိေ ၾကာင္း 
ျပဆိလု်က္ရွသိည့ ္ ဥပေဒ အခင္းအက်င္း၏ ဆင့က္ဲေျပာင္းလတုိဲးတကမ္ႈ 
ညႊန္းကိန္းမ်ားျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံအစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ အျခားသူမ်ား၏ 
တရားဝင္အခြင့္အေရးမ်ားအေပၚ ေဘးျဖစ္ေစျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အႏၱရာယ္ 
ျဖစ္ေစျခင္းမရွိသည့္  မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲမႈ  အေလ့အထမ်ားကို  
အေရးယူျပစ္ဒဏ္ေပးရန္ မလိုအပ္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ 
အေျခခံမူ၏ အုတ္ျမစ္ ျဖစ္သည္။  
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ဇယား ၁ - ႏိုင္ငံတကာမူးယစ္ေဆး၀ါးထိန္းခ်ဳပ္ေရးစနစ္ႏွင့္ လက္၀ယ္ထားရွိမႈကို အေရးယူျပစ္ဒဏ္ေပးသည့္ ယႏၱရားမ်ား

တရားမ၀င္မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားကို တားျမစ္ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ ႏိုင္ငံတကာသေဘာတူစာခ်ဳပ္သံုးခုမွာ - 

• ၁၉၆၁ ခုႏွစ္ ကုလသမဂၢ မူးယစ္ေစတတ္ေသာေဆး၀ါးမ်ားဆိုင္ရာ ပင္မသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (၁၉၇၂ က်င့္ထံုး 
ျပင္ဆင္ခ်က္နည္းတူ)

• ၁၉၇၁ ခုႏွစ္ ကုလသမဂၢစိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစတတ္ေသာ ေဆး၀ါးမ်ားဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္
• ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ကုလသမဂၢ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစတတ္ေသာေဆး၀ါးမ်ား တရားမ၀င္ကုန္ ကူးမႈဆန္႔က်င္ေရး 

သေဘာတူစာခ်ဳပ္တို႔ျဖစ္ၾကသည္။ 
ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားသည္ သိပၸံႏွင့္ ေဆး၀ါးဆိုင္ရာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွလြဲ၍ တားျမစ္ေဆး၀ါးမ်ားကို အသံုး ျပဳျခင္း၊ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း၊ 
ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ စိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ တင္သြင္းျခင္းႏွင့္ တင္ပို႔ျခင္းတို႔ကို တားျမစ္ထားသည္။ 

ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ ဇယားအတြင္း တားျမစ္မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ား လက္၀ယ္ထားရွိမႈကို ကန္႔သတ္ပိတ္ ပင္ထားသည့္ 
အဆိုပါသေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား၏ အဓိကက်သည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားသည္။ ထို႔အျပင္ ျပ႒ာန္းခ်က္ပါ ျခြင္းခ်က္မ်ားကို 
မည္သည့္အေျခအေန၌ ခြင့္ျပဳေပးႏိုင္ေၾကာင္းကိုပါ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပ ထားပါသည္။ 

ပဋိဉာဥ္စာခ်ဳပ္ပါ တာ၀န္၀တၱရားမ်ား ျခြင္းခ်က္ျပဳႏိုင္သည့္ တာ၀န္၀တၱရားမ်ား

၁၉၆၁ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ - သေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ သီးျခားမူးယစ္ေဆး
၀ါးထိန္းခ်ဳပ္ေရး(ပုဒမ္ ၃၃)အရ “လက္ ၀ယ္ထားရိွမႈကုိ ပိတ္ပင္ရမည့္ 
တာ၀န္”

“တရား၀င္အာဏာပုိင္”၏ ႀကီးၾကပ္မႈေအာက္မွလြ၍ဲ မျဖစ္ႏုိင္(ပုဒ္မ 
၃၃)

၁၉၆၁ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ - “လက္၀ယ္ထားရွိမႈကို ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ 
အေရးယူျပစ္ဒဏ္ေပးႏိုင္သည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ေရးဆြဲ က်င့္သံုး 
ရမည္”(ပုဒ္မ ၃၆ (၁) (က))

အဖြဲ ႔၀င္ႏုိင္ငံမ်ား၏“ဖြဲ ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ကန္႔သတ္ 
ခ်က္မ်ား”ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ကိစၥ (ပုဒ္မ ၃၆ အပုိဒ္ခြဲ(၁-က)။ 
ပုဒ္မ ၃၆ ေအာက္ရိွ ျပစ္မႈတစ္ရပ္ ရပ္ကုိ က်ဴးလြန္သူမ်ားကုိ 
“မူးယစ္  ေဆး၀ါးအလြဲသံုး  စားသူမ်ား”ျဖစ္ ၿပီး  စီရင္ခ်က္  
ခ်ျခင္း/ျပစ္ဒဏ္ေပးအေရး ယူျခင္းအစား အျခားေရြးခ်ယ္စရာ 
နည္းလမ္းတစ္ရပ္ ရပ္ကို ခ်မွတ္က်င့္သုံးႏိုင္သည္။(ပုဒ္မ ၃၆ 
(၁-ခ))

၁၉၇၁ သေဘာတူစာခ်ဳပ္  -  သေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ  သီးျခားမူး  
ယစ္ေဆး၀ါးထိန္းခ်ဳပ္ေရးအရ (ပုဒမ္ ၅ (၃)) “အဖြဲ႔၀င္ႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ 
မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားလက ္၀ယထ္ားရွမိႈကိ ုခြင့မ္ျပဳရန ္ေရြးခ်ယ္ႏိငုသ္ည။္”

“တရား၀င္အာဏာပုိင္”၏ ႀကီးၾကပ္မႈေအာက္မွလြ၍ဲ (ပုဒ္မ ၅(၃))

၁၉၇၁ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ - “အဖြဲ႔၀င္ႏုိင္ငံအသီးသီး သည္ သေဘာတူ 
စာခ်ဳပပ္ါ တာ၀န၀္တၱရားမ်ားႏငွ့ ္အ ညီေရးဆြဲျပ႒ာန္းထားသည့ ္ဥပေဒ 
သို႔မဟုတ္ နည္းဥပ ေဒတစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္သည့္ မည္သည့္လုပ္ 
ေဆာင္ခ်က္ကုိမဆို အေရးယူျပစ္ဒဏ္ေပးႏိုင္သည့္ ျပစ္မႈအျဖစ္ 
ျပ႒ာန္းက်င့္သံုးရန္”။(ပုဒ္မ ၂၂ (၁-က))

အဖြဲ႔၀င္ႏုိင္ငံမ်ား၏ “ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ကန္႔သတ္ခ်က္ 
မ်ား”ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ကိစၥ (ပုဒ္မ ၂၂ (၁-က)။ ပုဒ္မ ၂၂ 
ေအာကရ္ွ ိျပစမ္ႈတစရ္ပရ္ပကုိ္ က်ဴးလြနသူ္မ်ားကိ ု“မူးယစ္ေဆး၀ါး 
အလြသဲံုး စားသ ူမ်ား”ျဖစၿ္ပီး စရီငခ္်ကခ္် ျခင္း/ျပစဒ္ဏ္ေပးအေရး 
ယူ ျခင္းအစား အျခားေရြးခ်ယ္စရာ နည္းလမ္းတစ္ရပ္ရပ္ကုိ 
ခ်မွတ္က်င့္သံုး ႏိုင္သည္။(ပုဒ္မ ၂၂ (၁-ခ))

၁၉၈၈ သေဘာတူစာခ်ဳ ပ္  -  “အဖြဲ ႔ ၀ င္ႏုိ င္ ငံအသီးသီး  သည္ 
တစ္ကိုယ္ေရသံုးစြဲမႈအတြက္ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစ
တတ္ေသာေဆး၀ါးမ်ားကိ ုလက၀္ယထ္ားရွိျခင္း၊ ၀ယ္ယူျခင္း သို႔မဟုတ ္
စုိက္ပ်ိဳးထုတ္ လုပ္မႈအတြက္ မိမိတုိ ႔၏ ျပည္တြင္းဥပေဒအတြင္း 
ရာဇ၀တ္မႈ ေျမာက္သည့္ျပစ္မႈအျဖစ္ သတ္မွတ္ရန္ လုိအပ္ လာႏုိင္သည့္ 
အေရးယူေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ ေရးဆြဲက်င့္သုံးရန္ လိုအပ္သည္။” 
(ပုဒ္မ (၃-၂))

“အဖြဲ ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ား၏ “ဖြဲ ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ အေျခခံ 
မူမ်ားႏွင့္  တရားေရးစနစ္၏ အေျခခံသေဘာ တရားႏွင့္  
သက္ဆိုင္သည့္ကိစၥျဖစ္သည္။” (ပုဒ္မ (၃-၂))

“စီရင္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းအစား ေရြးခ်ယ္ 
စရာနည္းလမ္းတစ္ရပ္ရပ္ကို” ထုတ္ျပန္ ႏိုင္သည္။ (ပုဒ္မ ၃ (၄-
ဃ))
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၃။ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို အားနည္းသြားေစျခင္း

   တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈအတြက ္“ႏိငုင္သံားမ်ားအေနျဖင့ ္မမိတိို႔ 
သေဘာမတူလွ်င္ေသာ္မွ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ေလးစား 
လုိက္နာမႈ” ရိွရန္လုိအပ္သည္။၁၉ ႏစွစ္ဥ္ႏစွတုိ္င္း လသူန္းရာေပါင္းမ်ားစြာ 
မူးယစ္ေဆး ဝါးမ်ားကို သံုးစြဲလ်က္ရွိသည္ကို ၾကည့္ျခင္္းအားျဖင့္ 
မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲမႈကုိ ျပစ္ဒဏ္ေပးသည့္ ဥပေဒမ်ားျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ 
မႈႏငွ့ပ္တသ္ကၿ္ပီး ဤကဲသ့ို႔ေသာ ေလးစား လိကုန္ာမႈမ်ဳိး  မရွသိညမ္ွာ 
သိသာထင္ရွားလွသည္။၂၀ လူ႔ေဘာင္ အသုိက္အ၀န္းရိွ အမ်ားစုသည္ 
သာမန္အပန္းေျဖသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခုအေနျဖင့္သာ သေဘာ 
ထားလ်ကရ္ွသိျဖင့ ္မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြမဲႈသည ္က်ား-မေရးရာ၊ လမူ်ိဳး၊ 
အဆင့္အတန္းႏွင့္ အလုပ္အကိုင္မေရြး စိမ့္ဝင္ပ်ံ ႕ႏွံ ႔လ်က္ရွိသည္။၂၁ 
ေထာင္သြင္း အက်ဥ္း ခ်ခံရႏိုင္သည့္ အႏၱရာယ္ သို ႔မဟုတ္ ျပစ္မႈ 
မတွတ္မ္းရွသိြားေစျခင္းသည ္အျခားသမူ်ားကု ိေဘးဒကုၡမျဖစ္ေစသျဖင့ ္
ျပစမ္ႈက်ဴးလြနၿ္ခင္းမ ွမဟန္႔တားႏုငိ္ေခ်။ သို႔ျဖစ၍္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြမဲႈ 
သုိ ႔မဟုတ္ လက္ဝယ္ထားရိွမႈကုိ ျပစ္ဒဏ္ေပးအေရးယူျခင္းသည္ 
ဥပေဒကိုသာ အရိုအေသတန္သြားေစသည္ဟု ဆုိႏိုင္ပါသည္။   
 မၾကာခဏခ်ဳိးေဖာက္ေလ့ရွိေသာ္လည္း တစ္စံုတစ္ဦးကိုမွ် 
တိုက္ရိုက္လက္ငင္း ေဘးအႏၱရာယ္ ျဖစ္ေစျခင္းမရွိဘဲ ႀကီးမားသည့္ 
ျပစဒ္ဏမ္်ိဳးခ်မတ္ွ ခရံႏိငုသ္ည့ ္အလားတူျပစမ္ႈမ်ိဳးကိ ုစဥ္းစားစတိက္ူး 
ၾကည့္၍ပင္မရေပ။

 “တရားဥပေဒစုိးမုိးမွဳ  ရိွေစရန္ ေဆာင္ရြက္ၾကရာတြင္ 
အတင္းအဓမၼ တိုက္တြန္းျခင္းသက္သက္ထက္ ပိုမို  ေက်ာ္လြန္က်ယ္ျပန္႔ 
သည့္ သေဘာတရားအယူအဆတစ္ခုအျဖစ္ျဖင္႔ ႐ွဴျမင္ရန္လိုအပ္ 
သည။္ ရရွသိင့သ္ည့ ္လုၿံခဳမံႈမ်ားႏငွ့ ္သင့္ေလ်ာသ္ည့ ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ 
လက္ထတဲြင ္လပုပ္ုငိခ္ြင့အ္ာဏာရွသိည့ ္အားေကာင္းသည့စ္နစတ္စခ္မု ွ
လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကုိ အျပည့္အဝေလးစားလုိက္နာ၍  မွ်တမႈရွိစြာ 
အားလုံးရရွိခံစားႏုိင္သည့္ တရားမွ်တမႈမ်ဳိးလည္း ပါဝင္သည္။” 

 ကုလသမဂၢမူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ ျပစ္မႈဆိုင္ရာရံုး(၂၀၁၆)၂၇

 အၿမဲတမ္းလိုလုိေတြ ႕ရွိေနရသည့္ မူးယစ္ေဆးဝါးဥပေဒ 
မ်ားအေပၚ ေလးစားလုိက္နာမႈမရွိျခင္း ဤမွ်က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ျဖစ္
ပြားေနျခင္းသည္ ရဲတပ္ဖြဲ ႕ကဲ့သို ႔ေသာ အစိုးရပုိင္းမွပုဂၢဳိလ္မ်ား၏ 
တရားဝင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈအေပၚ ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္လာေစသည္။ 
အထူးသျဖင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးဥပေဒမ်ားသည္ လူ႔ေဘာင္အသုိက္အ၀န္း 
၏ လူနည္းစကုိသုာ တစခ္်နိလုံ္းပစမ္တ္ွထား အေရးယ၍ူ ဆင္းရဲႏြမ္းပါး 
သမူ်ားႏငွ့၂္၂ လနူည္းစုျဖစသ္ည့ ္လူထလူုတန္းစားမ်ားကုသိာ၂၃ ႀကီးမား
သည့္ျပစ္ဒဏ္မ်ားခ်မွတ္လာခ်ိန္တြင္  အထူးသျဖင့္ စဥ္းစားစရာ 
ျဖစ္လာပါသည္။ ဤကဲ့သို ႔  ညီမွ်မႈမရွိသည့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ဳိိးက 
လူ႔ေဘာငအ္သိကုအ္ဝန္းရွ ိလူတိငု္းသည ္ဥပေဒေရွ႕ေမွာက၌္ တစ္ေျပး 
ညီျဖစ္ရန္ႏွင့္  ဥပေဒအားလုိက္နာက်င့္သုံးရာတြင္  ေရွ ႕ေနာက္  
ညီညြတ္၍ မွ်မွ်တတျဖင့္ ဘက္လုိက္မႈကင္းရမည္၂၄ဟူသည့္ တရား 
ဥပေဒစိုးမိုးမႈ၏ အေျခခမံမူ်ားကိ ုမ်ားစြာအားနည္းသြားေစသည့အ္ျပင ္
အစိုးရႏွင့္ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားမ်ားအၾကားရွိ ဆက္ဆံေရးကိုလည္း 
ဆုိးရြားေစပါသည္။ 
 ဥပေဒကုိ တစ္ဖက္ေစာင္းနင္း ၾကပ္မတ္အေရးယူမႈကုိ 

ေက်ာ္လြန္ၾကည့္ရွဴမည္ဆိုပါက မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲမႈအတြက္ ျပစ္မႈ 
ေၾကာင္းအရ အေရးယူျခင္းမရွိသည့္ တုန္႔ျပန္မႈမ်ဳိးလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိ 
သည့္ ႏိုင္ငံမ်ား၌ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲမႈ၂၅ သိသိသာသာျမင့္တက္လာ 
ေစျခင္းမရွိသည့္ အေထာက္အထားမ်ားလည္း က်ယ္က်ယ္ျပန္ ႔ျပန္ ႔ 
ေပၚထြက္လာလ်က္ရိွသကဲ့သုိ႔ ကုလသမဂၢအတြင္း၂၆ ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ 
အေရးမယူဘဲ ေျဖေလွ်ာ့ေပးျခင္းကို ေထာက္ခံအားေပးမႈ သိသိသာသာ 
ျမင့တ္ကလ္ာလ်က္ရွိျခင္းတို႕က ျပင္းထနသ္ည့ ္မူးယစ္ေဆး၀ါး ဥပေဒမ်ား 
ျဖင့ ္အေရးယလူပု္ေဆာင္ေနရျခင္းအတြကအ္ေၾကာင္းျပခ်ကမ္်ား အေပၚ 
လည္းေမးခြန္းထုတ္လာေနၾကၿပီျဖစ္သည္။
 ေယဘုယ်အားျဖင့္ အစိုးရ၏  တရားေရးအေဆာက္အအံုမ်ား
ႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈကို ေလးစားလိုက္နာမႈ အားနည္းလာျခင္းက 
အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ား ပိုမိုမ်ားၿပားလာေစႏိုင္သည့္ အလားအလာ 
ျမင့္တက္လာေစႏုိင္သကဲ့သုိ ႔  အျပန္အလွန္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ 
မ်ဳိးမ်ားလည္း ရွိလာႏုိင္သည္။  အစုိးရ၏ျပစ္ဒဏ္ေပးအေရးယူသည့္ 
မူဝါဒမ်ားကိုက်င့္သံုးရန္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္ ေငြကုန္ေၾကးက်မ်ား၍ 
ရည္ရြယ္ခ်က္ရိွရိွ  တာ၀န္မဲ့လုပ္ရပ္တစ္ခု ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္စဥ္ တရားမဝင္မူးယစ္ 
ေဆး၀ါးေစ်းကြ က္၏ တန္ ဖုိးသည္  အေမရိကန္ေဒ ၚလာ  ၃၂၀ 
ဘလီယီံေက်ာအ္ထ ိျမင့တ္ကလ္ာလ်ကရ္ွသိျဖင့ ္တားဆီးႏွမိ္ႏငွ္းေရးကိ ု
ၿပိဳင္ဆုိင္အံတုလ်က္ရွိသည့္ ဒုစရုိက္ဂိုဏ္းမ်ားႏွင့္ စနစ္တက် က်ဴးလြန္ 
သည့္ ဒုုစ႐ုိက္ရာဇာႀကီးမ်ားကဲ့သို႔ပင္ ပင္ကိုယ္သဘာဝအားျဖင့္အၾကမ္း
ဖက္လ်က္ရိွသည္။၂၈ ဒုစ႐ုိက္အဖြဲ ႕အစည္းမ်ားလက္ထဲေရာက္ရွိသြား 
သည့္ မ်ားျပားလွသည့္ ေငြေၾကးအရင္းအျမစ္မ်ားက ၎တို႔အား ရဲတပ္ 
ဖြဲ ႕မွသည္ တရားေရးဆုိင္ရာ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားအထိ 
လာဘထ္ိုးႏိငုသ္ည့ ္အငအ္ားမ်ိဳးကုိ ဖနတ္ီးေပးလ်က္ရွသိည။္၂၉  အမွန္တြင္  
မကၠဆီကုိႏိုင္ငံ၃၀ တားဆီးႏွိမ္နင္းေရးအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ အျခားဌာန 
အရာရွိမ်ား၏ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈက်ယ္ျပန္ ႔လာျခင္းမွသည္ ဂီနီ-
ဘစ္ေဆာႏိငုင္ရံွ ိသမၼတေရြးေကာကပ္ြဲမ်ားအား မူးယစ္ေဆးဝါး ကုနက္ူး 
သူမ်ားက ေငြေ ၾကးေထာက္ပံ့မႈအထိ ဒုစ႐ုိုက္အဖြဲ ႔အစည္းမ်ား၏ 
အစိုးရယႏၱရားမ်ားအတြင္း ထိုးေဖာက္စိမ့္ဝင္၍ လာဘ္ထိုးႏိုင္သည့္ 
အေျခအေနသည္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို အားနည္းသြားေစေၾကာင္း  
ခုိင္မာသည့္  အေထာက္အထားမ်ားပင္ျဖစ္သည္။၃၁  

©  ဥေရာပအာရွ အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးကြန္ရက္(EHRN)၊ Sergey 
Votyagov, ၂၀၁၄

ေဂ်ာ္ဂ်ီယာ     ၄၃%
ကာဂ်စၥတန္     ၆၁%
လၱဗီးယား     ၄၄%
လစ္သူေရးနီးယား            ၄၃%
ပိုလန္          ၅၅%
ရုရွား               ၇၂%
တာဂ်စ္ကစၥတန္          ၁၆%
ယူကရိန္း          ၆၇%
ဥဇဘက္ကစၥတန္               ၂၁%

ျဖန္႔ျဖဴးရန္ရည္ရြယ္ခ်က္မရွိဘဲ 
မူးယစ္ေဆး၀ါးလက္ဝယ္ထားရွိမႈအတြက္ ေထာင္သြင္း 

အက်ဥ္းခ် ခံထားရသူမ်ား ၏ အခ်ိဳးအစား



15

 

အထက္တြင္ တင္ျပခဲ့သည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးဥပေဒမ်ားကို မညီမွ်စြာ 
က်င့္သံုးျခင္းေၾကာင့္ အစိုးရကိုယ္တုိင္က တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို 
ယု တ္ေ လ်ာ့ အား န ည္း သြားေ အာ င္  လု ပ္ေ ဆာ င္ လ် က္ ရွိ သ ည့္  
ျပဳမမူႈမ်ဳိးျဖစခ္ဲသ့ည။္ ဥပမာတစခ္အုေနျဖင့ ္မူးယစ္ေဆးဝါးသုံးသူမ်ားကို 
တစဖ္က္ေစာင္းနင္း အာ႐ုံစုိကုလု္ပ္ေဆာင္ေနသည့ ္တားဆီးႏွမိ္ႏငွ္းေရး 
၌ တရားဥပေဒစုိးမုိးေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းက  အေသးစားမူးယစ္ 
ေဆးဝါး ျပစမ္ႈမ်ားကုိ ဖမ္းဆီးအေရးယူရန ္ဦးလညွ့လ္ပု္ေဆာင္ျခင္းျဖင့ ္
ပုိ၍ႀကီးမားသည့္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားကို ဥေပကၡာျပဳထားေသာေၾကာင့္ 
လက္လႊတ္ဆုံး႐ႈံးနစ္နာမႈမ်ားကုိ  ျဖစ္ေစေၾကာင္း၃၂ အစီရင္ခံစာ 
ေနာက္ပိုင္း၌ ဆက္လက္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ပုိ၍ဆုိးသည့္အခ်က္မွာ   
အစိုးရအာဏာပုိင္မ်ားသည္ မၾကာခဏပင္ မူးယစ္ေဆးဝါးတားဆီး 
ႏိွမ္ႏွင္းေရးဆုိသည့္  ေခါင္းစဥ္တပ္၍ ဥပေဒကို လက္တစ္လံုးျခား 
အသံုးျပဳေလရ့ွိေၾကာင္းကိ ုဖလိစပ္ိငု္ႏိငုင္သံမၼတ ေရာဒ့ရဂီိဒုတူာေတး၏ 
တရားလက္လြတ္ အျပဳအမူမ်ားက အခုိင္အမာသက္ေသျပလ်က္ရိွၿပီး 
၂၀၁၆ခုႏွစ္ အာဏာရကာစ အေစာပိုင္းလမ်ားအတြင္း ၎၏ မူးယစ္ 
ေဆး၀ါးကူးသန္းေရာင္းဝယမ္ႈတြင ္ပါဝငသ္မူ်ားကိ ုသတ္ျဖတ္ႏိငုသ္ည ္
ဟူသည့္ ေၾကညာခ်က္ေၾကာင့္ လူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ေသပြဲဝင္ခဲ့ရ 
သည့္အျပင္  ေသဆံုးသူအမ်ားအျပားသည္ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္  
ပတ္သက္မႈမရိွဘဲ မတရားသတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ယူဆ 
ရသည္။၃၃ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအေပၚ ေလးစားလိုက္နာမႈ ကုိ  
ထိခိုက္ပ်က္စီးသြားေစသည့္ အလားတူ ျဖစ္ရပ္မ်ား၌ ရဲတပ္ဖဲြ ႔၏ 
မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲသူမ်ားအေပၚ လူမဆန္စြာရက္စက္မႈ၊၃၄ မူးယစ္ 
ေဆး၀ါးျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားအျဖစ္ စြပ္စြဲခံထားရသူမ်ားကို တရားခြင္
သို႔ပို႔ေဆာင္ျခင္းမရွိဘဲ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားရွိမႈ၊၃၅ ႏွင့္ ေလ်ာ္ကန္သင့္ျမတ္ 
ျခင္းမရွိသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ိဳးျဖင့္ အတင္းအဓမၼ “ေဆးျဖတ္ေပးရန္” 
သံုးစြဲသူမ်ားကို မတရားခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားရွိမႈတို ႔ ပါဝင္လ်က္ရွိသည္။၃၆ 
ဤနမူနာသာဓကမ်ားအားလုံးသည္ အစုိးရမ်ားက ျပစ္ဒဏ္ေပးအေရး 
ယူသည့္ မူးယစ္ေဆးဝါးဥပေဒမ်ား၏ မူေဘာင္ေအာက္၌ လူ႔အခြင့္ 
အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို  တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ က်ဴးလြန္လ်က္ 
ရွိေၾကာင္း ျပဆိုေနျခင္းျဖစ္သည္။ 

၄။ ႏိုင္ငံတကာမူးယစ္ေဆးဝါးထိန္းခ်ဳပ္ေရးစနစ္ 
အတြင္း က်ဴးလြန္လ်က္ရွိသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳး 
ေဖာက္မႈမ်ား

 ႏိငုင္မံ်ားသည ္ကလုသမဂၢ မူးယစ္ေဆး၀ါးဆိငုရ္ာ သေဘာတ ူ
စာခ်ဳပမ္်ားေအာကရ္ွ ိမမိတိို႔၏ ကတကိဝတမ္်ားကိ ုလိကုန္ာ က်င့သ္ုံးရင္း 
လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို မႀကာခဏဆိုသလိုပင္ ခ်ိဳးေဖာက္မိေလ့ရွိသည္။ 
ဤခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား၌ အဆိုးရြားဆံုးေသာ ပံစုမံ်ားကိ ုအေသးအဖြ ဲမူးယစ ္
ေဆး၀ါးျပစမ္ႈမ်ားအား ေသဒဏ္ေပးျခင္းျဖင့ ္ႏစွစ္ဥလ္ရူာေပါင္းမ်ားစြာကိ ု
သတ္ျဖတ္လ်က္ရွိျခင္း တို.၌ေတြ.ရွိရသည္။  ဤကိစၥရပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ 
အစီရင္ခံစာ၏ ေနာက္ပုိင္း၌ အက်ယ္တဝင့္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြး 
ထားပါသည္။ 
 ေသဒဏ္ေပးသည့္  အမႈမ်ား၌သာ အသက္ဆံုးရႈံးရျခင္း  
မဟုတ္ေၾကာင္းကုိ ဖိလစ္ပုိင္သမၼတ ဒူတာေတး လက္ ထက္ သတ္ျဖတ္မႈ 
မ်ားက သက္ေသျပလ်က္ရိွသည္။ အမွန္တကယ္၌ မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြသူဲ 
မ်ားႏွင့္ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားမႈအတြင္း ပါဝင္သည္ဟု သံသယရွိသူ 
မ်ားကုိ သတ္ျဖတ္ခြင့္ျပဳသည့္ အစိုးရ၏ အေရးယူျပစ္ဒဏ္ေပးမႈသည္  
ေတြ႕ရခဲလွသည့္ ျဖစ္ရပ္ဆန္းတစ္ခုမဟုတ္ေပ။ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္အတြင္း 
ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ “မူးယစ္ေဆးဝါးစစ္ပြဲ”ကို ေၾကညာခဲ့ ၿပီးေနာက္ပိုင္း၌ 
လူေပါင္း ၂၈၀၀ ေက်ာ္ေသဆံုးခဲ့ၿပီး ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာသူမ်ားကို 
အခ်ဳပ္ေထာင္မ်ားသို႔ ပို႔ေဆာင္ခဲ့ၿပီး မူးယစ္ေဆးဝါး စြဲလန္းစြာအသုံးျပဳမႈ 
အတြက္ အတင္းအက်ပ္ “ေဆးျဖတ္”ေစခဲ့သည္။ ၃၈  ဘရာဇီးႏိုင္ငံ၏ 
စစဖ္က္ရတဲပဖ္ြဲ႔သည ္ရယီိဒုဂီ်နရဲိုးၿမိ ႕ဳ ဆင္ေျခဖံုးက်ဴးေက်ာ ္ရပက္ြကမ္်ား၌ 
၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း လူေပါင္း ၁၂၀၀ ေက်ာ္ကုိ သတ္ျဖတ္ခဲ့မႈ 

ကယ္လီဖိုးနီးယားအက်ဥ္းေထာင္၌ 
အလြန္အမင္းျပည့္က်ပ္လ်က္ရွိသည့္ အက်ဥ္းသားမ်ား © Huffing-
tonPost
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အတြက ္တာ၀နရ္ွခိဲၿ့ပီး အမ်ားအျပားသည ္ႏိငုင္၏ံ “မူးယစ္ေဆးဝါးစစပ္ြ”ဲ 
အတြင္း ေသဆုံးခဲ့ၾကရျခင္းျဖစ္သည္။၃၉ Amnesty International 
သည္ ရီယုိက်ဴးေက်ာ္ ရပ္ကြက္အတြင္းရိွ ေသဆုံးမႈ ၁၀ ခု၌ ၉ မႈခန္႔သည္ 
ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား၏ လက္ခ်က္ျဖင့္ မတရားသတ္ျဖတ္ျခင္း ခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္ 
ေၾကာင္း အခိငုအ္မာသက္ေသျပလ်က္ရွသိည့ ္အေထာကအ္ထားမ်ားကိ ု
ရွာေဖြေတြ႔ရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း ရီယိုဒီဂ်နဲ႐ိုး၌ 
သတ္ျဖတ္ျခင္းခံခဲ့ရသူမ်ား၏ ၇၉% ခန္႔သည္ လူမည္းမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး 
၇၅%ခန္႔သည္ အသက္ ၁၅ ႏွစ္မွ ၂၉ ႏွစ္အၾကား အသက္အရြယ္ရိွသူမ်ား 
ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။၄၀ 
 မူးယစ္ေဆးဝါး တားဆီးႏွိမ္ႏွင္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို တိုးျမႇင့္ 
လုပ္ေဆာင္မႈသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အၾကမ္းဖက္မႈကုိသာ ပိုမို 
ျပင္းထန္လာေစခဲ့သည္။၄၁ မကၠဆီကုိ သမၼတျဖစ္သူ ဖာလိဖ္ကာဒီရြန္ 
သည္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္အတြင္း မူးယစ္ေဆးဝါး ကုန္ကူးသည့္ အဖြဲ႔အစည္း 
မ်ားကုိ စစ္တပ္ျဖင့္ၿဖိဳခြင္းႏွိမ္ႏွင္းရန္ ေၾကညာခဲ့သျဖင့္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္မွ 
၂၀၁၄ ခုႏွစ္ အတြင္း ခန္႔မွန္းေျခအားျဖင့္ လူေပါင္း ၁၆၀,၀၀၀ ေက်ာ္ 
ေသဆုံးခဲ့ရာ၌ အမ်ားအျပားသည္ အခ်င္းခ်င္းလုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္မႈႏွင့္ 
မူးယစ္ေဆးဝါး တားဆီးႏွမိ္ႏငွ္းမႈ ေခါင္းစဥ္ေအာကတ္ြင ္သတ္ျဖတခ္ခံဲရ့ 
ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ထက္ပို၍ဆိုရေသာ္ မကၠဆီကုိအတြင္း၄၂ မူးယစ္ 
ေဆးဝါးစစ္ပြဲေၾကာင့္ လူဦးေရ ၂၈၀,၀၀၀ ေက်ာ္ အုိးအိမ္စြန္ ႔ခြာ 
ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ခဲ့ရၿပီး အနည္းဆံုး ၂၅၀,၀၀ ေက်ာ္ ေပ်ာက္ဆံုး 
သြားခဲ့သည္။၄၃

 မူးယစ္ေဆးဝါးသုံးစြဲသူမ်ားကုိ ေဖးမကူညီျခင္းျဖစ္သည္ဟု 
အေၾကာင္းျပ၍ လူ႔အခြင့အ္ေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကုိ ထပ္ေဆာင္းက်ဴးလြန ္
ခဲ့ၾကသည္။ တရားစီရင္ေရး၏ ႀကီးၾကပ္ထိန္းေက်ာင္းမႈ သုိ႔မဟုတ္ 
ဥပေဒ၏ အကာအကြယ္ ရယူခံစားပုိင္ခြင့္မရိွသည့္ ေဆးျဖတ္စခန္းမ်ား၌ 
မတရားခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားရွိ၍ အတင္းအက်ပ္ သို ႔မဟုတ္ ျခိမ္းေျခာက္ 
ေဆးဝါးကုသမႈခံယူေစျခင္းကို  ႏိုင္ငံအမ်ားအျပား အထူးသျဖင့္  
အေရွ႕ေတာငအ္ာရွေဒသႏငွ့ ္တရတု္ႏိငုင္မံ်ား၌ ဆက္လက္လပု္ေဆာင ္
ေနဆဲျဖစ္သည္။၄၄ ထိုကဲ့သို ႔ေသာ မတရားခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားရွိမႈသည္ 
၁၉၄၈ ခုႏွစ္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ  လူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္းႏွင့္ 
၁၉၈၄ ခုႏွစ္ ႏိွပ္စက္ညွင္းပန္းမႈႏွင့္ အျခားရက္စက္၍ လူမဆန္သည့္ 
သို႔မဟုတ္ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာကင္းမဲ့ေစသည့္ အျပဳအမူႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္တို႔ကို 
ဆန္႔က်င္သည့္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္တို႔၌ ပါရွိသည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ 
အေျခခံလူ ႔အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ရာေရာက္သည့္အျပင္  
က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးကိုပါ ယုတ္ေလ်ာ့အားနည္းသြားေစ
လ်က္ရွိသည္။
 ဤစခန္းမ်ားသည္ ထိန္းသိမ္းခံရသူမ်ား၏ လြတ္လပ္မႈကို 
ခ်ဳပ္ေႏွာင္တားဆီးျခင္း ၊  အတင္းအက်ပ္ ေဆးျဖတ္ေစျခင္းႏွင့္ ၄၄ 
ညငွ္းပန္းႏွပိစ္က္ျခင္း၊ ဆုိးရြားသည့ ္လငိပ္ိငု္းဆိငုရ္ာႏငွ့ ္ရပုပ္ိငု္းဆိငုရ္ာ 
ထပိါးေစာက္ားမႈ မ်ားျပဳလပု္ျခင္းႏငွ့ ္အတင္းအဓမၼလပုအ္ားေပး ခိငု္းေစ 
ျခင္းတို ႔အပါအဝင္ မတရားဖိႏွိပ္ဆက္ဆံမႈမ်ားကုိ ျပင္းထန္စြာ လုပ္ 
ေဆာင္ မႈ မ်ားႏွ င့္  ဒြ န္တြဲလ်က္ရွိသည္ ။ ၄၆ အဆို ပါ စခန္း မ်ား ၌ 
ထနိ္းသမိ္းခရံသမူ်ားသည ္အမ်ားအားျဖင့ ္မူးယစ္ေဆးဝါးသုံးစြဲေၾကာင္း 
ေဆးစစ္ေတြ႕ရွသိည္ႏငွ့ ္ေဆးဝါးကသုရန ္လိအုပမ္ႈရွမိရွ ိခ်င့ခ္်နိစ္ဥ္းစားမႈ 
မျပဳဘဲ ေဆးျဖတ္စခန္းမ်ားသို႔ လက္လြတ္စပယ္ ေစလႊတ္ေလ့ရွိသည့္ 
ရမဲ်ားေၾကာင့ ္ေရာကရ္ွလိာၾကျခင္းျဖစသ္ည။္၄၇ အခ်ိ ႕ဳေသာသမူ်ားသည ္
မိသားစုဝင္မ်ားက ေဆးျဖတ္ေပးရန္ လာေရာက္ပို႔ေဆာင္ထားသူမ်ား 

ျဖစ္ၾကၿပီး ခန္႔မွန္းေျခအားျဖင့္ ေဒသအတြင္းရွိ ေဆးျဖတ္စခန္းမ်ား၌ 
အတင္းအက်ပ္ထိန္းသိမ္းခံထားရသူ စုစုေပါင္း ၂၃၅,၀၀၀ ခန္႔ရိွရာ၌၄၈ 
ကေလးသူငယ္ဦးေရသည္လည္း  အတုိ င္းအတာတစ္ခုအထိ 
ပါ၀င္လ်က္ရိွသည္။၄၉ သို႔ရာတြင္ မတရားဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းမႈသည္ 
အေရွ ႕ေတာင္အာရွႏွင့္  တရုတ္ႏိုင္ငံ၌သာ လုပ္ေဆာင္ေနသည္ 
မဟုတ္ဘဲ အလားတူရက္စက္၍ လူမဆန္သည့္ အျပဳအမူမ်ိဳးကုိ 
ဂြာတီမာလာ၊ ဘရာဇီး၊ မကၠဆီကို၊ ပီရူး၊ အိႏိၵယ၊ ရုရွား၊ ဆားဗီးယား၊ 
ေတာင္အာဖရိကႏွင့္  အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမ်ား၌ပါ ျဖစ္ပြား 
လ်က္ရွိသည္။၅၀

 အ ဆို ပါ စ ခ န္း မ်ား ၌  မူး ယ စ္ေ ဆး ၀ါး သံုး စြဲ သူ မ်ား ကို  
နည္းလမ္းေပါင္းစံုျဖင့္ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္လ်က္ရွိသည္။ ႐ုုရွားႏိုင္ငံ 
ရဲတပ္ ဖြဲ ႔ ၏  အေလ့အထမ်ားကို  ေလ့လာသံုးသပ္ထားသည့္  
ဆန္းစစ္ခ်က္တစ္ခုတြင္ တားဆီးႏွိမ္ႏွင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား၌ မူးယစ္ 
ေဆးဝါးသုံးစြဲသူမ်ားအား ဝန္ခံလာေစရန္ႏွင့္  ၎တို ႔ကို  ျဖန္ ႔ျဖဴး 
ေရာင္းခ်ေပးသူမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ရန္အတြက္ မတရားစစ္ေၾကာ 
ေမးျမန္း၍ မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲသူမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္သည့္  
အတြက္  မူးယစ္ေဆး၀ါးအေၾကာထဲ ထိုးသြင္းအသံုးျပဳသူမ်ားသည္ 
ေန႔စဥ္ႏငွ့္အမွ် ေၾကာကလ္န႔္တၾကားျဖင့္ အခ်နိ္ျပည့္ စိုးရိမ္ထတ္ိလန္႔ 
ေနၾကရေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႔ရွိခဲ့သည္။၅၁

၅။ ဖိႏွိပ္ျပစ္ဒဏ္ေပးသည့္ မူးယစ္ေဆးဝါး 
ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးအက်ပ္အတည္း

 မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြသူဲမ်ားကိ ုျပစမ္ႈေၾကာင္းအရ အေရးယ ူ
ျခင္းသည္ HIV ႏွင့္ အသည္းေရာင္အသားဝါစီပိုး “ကမာၻအဝွမ္းပ်ံ႕ႏွံ႔ 
လာေစရန”္ အားေပးအားေျမွာက ္ျပဳလ်ကရ္ွသိည။္၅၂ ကမာၻတစ္လႊားရိွ 
မူးယစ္ေဆးဝါးအေၾကာတြင္း ထိုးသြင္းအသံုးျပဳသူဦးေရ ၁၆ သန္းခန္႔ 
ရွိရာ၌ ခန္႔မွန္းေျခသံုးပံုႏွစ္ပံုခန္႔သည္ အသည္းေရာင္အသားဝါ စီပိုး 
စြဲကပ္လ်က္ရိွၿပီး အနည္းဆုံး ၁၃% ခန္႔သည္ HIV ကူးစက္ခံထား 
ရသူမ်ားျဖစ္သကဲ့သို႔ အမ်ားအျပားသည္ တီဘီ ကူးစက္ခံရႏိုင္သည့္ 
အႏၱရာယ္ အလြန္ျမင့္မားလ်က္ရွိသည္။၅၃ အခ်ိဳ ႕ေသာႏိုင္ငံမ်ားရွိ 
မူးယစ္ေဆးဝါး အေၾကာထထဲိုးသြင္း အသံုးျပဳသူမ်ားအၾကား HIV ႏငွ့ ္
အသည္းေရာငအ္သားဝါစပီိုး ကူးစက္ျပန္႔ပြားမႈႏႈန္းသည ္၅၀%မသွည ္
၉၀%အထိ ျမင့္မားလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။၅၄

က်ေနာ့္အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝန္းနဲ႔ ထိေတြ႔ 
ေဆာင္ရြက္မႈ အားေကာင္းလာတဲ့ အီရန္ႏိုင္ငံရဲ႕ လတ္တေလာ 
တိုးတက္မႈေတြက လူ႔အခြင့္အေရးကိုပါ ျမင့္မားတိုးတက္လာ 

ေစမယ္လို႔ အမ်ားႀကီး ေမွ်ာ္လင့္ထားတယ္။ 
ႏိုင္ငံတကာဥပေဒအရ မူးယစ္ေဆးဝါး သံုးစြဲတဲ့အတြက္ 

ေသဒဏ္ေပးတာကို တားျမစ္ ပိတ္ပင္ထားမွန္း ဂ႐ုျပဳမိၿပီးတဲ့ 
ေနာက္ပိုင္း အနည္းဆံုး မူးယစ္ေဆးဝါးျပစ္မႈ ေတြအတြက္ 

မျဖစ္မေနေသဒဏ္ေပးတာကို ႐ုပ္သိမ္းပယ္ဖ်က္ဖို ႔ ႀကိဳးပမ္းတဲ့ 
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အီရန္ႏိုင္ငံရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို အသိအမွတ္ျပဳပါတယ္။

 Zeid Ra’ad Al Hussein၊ 
လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္မင္းႀကီး၃၇

 အသည္းေရာင္အသားဝါစီပိုးႏွ င့္  တီဘီသည္  ကုသ 
ေပ်ာက္ကင္း ႏိုင္ ၿပီး HIV ကို  ထိန္းထားႏိုင္သည့္  ေဆး၀ါးမ်ား 
ရွိေနေသာ္လည္း မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲသူမ်ားကို  ကဲ့ရဲ ႕ျပစ္တင္၍ 
အပယ္ခံဘဝေရာက္  သြားေစရန္  ဖိႏွိ ပ္ ခ်ဳ ပ္ျ ခ ယ္ထားသည့္  
မူးယစ္ေဆးဝါးဆုိင္ရာ  မူဝါဒမ်ားရွိေနျခင္းေ ၾကာင့္  ကုသမႈ ကုိ  
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေဆာင္ရြက္ရန္ သုိ႔မဟုတ္ အဆုိပါအပယ္ခံမ်ားထံသုိ႔ 
ကုသမႈမ်ားေရာက္ရွိလာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရာ၌ အတားအဆီး 
ျဖစ္လ်ကရ္ွိသည္။ မူးယစ္ေဆးဝါး အေၾကာတြင္း ထိုးသြင္းအသုံးျပဳသ ူ
မ်ားကုိ ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ အေရးယူ ျပစ္ဒဏ္ေပးသည့္ တားဆီး 
ႏိွမ္ႏွင္းေရး၏ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံရျခင္းမရွိေစရန္ ေရွာင္ရွားရင္း 
ပို မို အႏၱ ရာ ယ္ မ်ား သ ည့္ ပံု စံျ ဖ င့္  မူး ယ စ္ေ ဆး ၀ါး အေ ၾ ကာ ထဲ  
ထိုးသြင္းျဖစ္ေစရန္ တြန္းပို႔လ်က္ရွိၿပီး ေဆးထိုးအပ္ႏွင့္ ေဆးထိုးႁပြန္ 
လဲလွယ္ေပးသည့္ အစီအစဥ္မ်ား(Needle and Syringe Programs, 
NSP) အပါအဝင္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ လက္လွမ္းမီအသုံးျပဳရာ၌ 
အခက္အခဲျဖစ္လာေစသည္။ ထို႔အျပင္ ႏိုင္ငံအမ်ားအျပား၌ HIV ႏွင့္ 
အသည္းေရာင္ အသားဝါစီပိုး ကူးစက္ျပန္႔ပြားမႈကို တားဆီးကာကြယ္ 
ႏိုင္ေၾကာင္း အခို္င္အမာ အေထာက္အထားျပႏိုင္သည့္ ဘိန္းအေျခခံ 
ေဆးဝါးျဖင့္ အစားထုိးကုသမႈ (Opioid Substitution Therapy, 
OST)ႏွင့္  သန္ ႔ရွင္းသည့္  ေဆးထုိးကိရိယာမ်ား  ေပးအပ္မႈကို  
မ လုိအပ္ဘဲ  ကန္ ႔သတ္ထားသည့္ ဥပေဒျပ႒ာ န္းခ်က္မ်ား ကုိ  
က်င့္ သုံးလုပ္ေဆာင္လ်က္ အလြန္အမင္းလိုအပ္လ်က္ရွိသည့္  
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေပးအပ္ရန္ ျငင္းဆန္လ်က္ ရွိသည္။၅၅

 အေရွ ႕ ဥေရာပႏွ င့္  အလယ္ပုိ င္းအာရွေဒသ(EECA)
တစ္လႊား၌ လတ္တေလာျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည့္ HIV ကူးစက္ ျပန္႕ပြား 
မႈသည္ ႏွိပ္ကြပ္ျပစ္ဒဏ္ေပးသည့္  မူးယစ္ေဆးဝါးဥပေဒမ်ားကို  
က်င့္သုံးလ်က္ရွိသည့္  အစိုးရမ်ား  ေ ၾကာင့္  ျဖစ္ေပ ၚလာသည့္  
အႏၱရာယ္ကုိ မီးေမာင္းထိုးျပလ်က္ရွိသည္။ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၄ 
ခုႏွစ္အတြင္း ကမာၻတစ္လႊား HIV ကူးစက္ျပန္႔ႏံွ႔မႈႏႈန္း ၃၅%အထိ 
က်ဆင္းသြားခဲ့ေသာ္လည္း တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ EECA ေဒသတြင္ 
အသစ္ထပ္မံကူးစက္မႈႏႈန္း ၃၀%ခန္႔အထိ ျမင့္တက္သြားခဲၿ့ပီး အမ်ားစု 
သည္ မူးယစ္ေဆး၀ါးအေၾကာထဲထိုးသြင္း အသံုးျပဳသူမ်ားမွတစ္ဆင့္ 
ကူးစက္လာျခင္းျဖစ္သည္။၅၆ ဤအခင္းအက်င္း၌ OST ႏွင့္ NSP ကို 
ပိ တ္ပင္တားျမစ္ထားသည့္  ႐ုု ရွားႏုိင္ငံသည္  အဓိကက်သည့္  
လက္သည္ တရားခံတစ္ဦးျဖစ္သည္။၅၆ အဆိုပါမူဝါဒမ်ားေၾကာင့္ 
ႏိုင္ငံအတြင္း HIV/AIDS ကူးစက္ျပန္႔ပြားမႈ ျမင့္တက္လာခဲ့ၿပီး ၂၀၁၄ 
ခုႏွစ္ တရားဝင္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ ကူးစက္ခံထားရသူေပါင္း 
၉၀၇,၀၀၀ ေက်ာ္ရွိခဲ့ၿပီး ယမန္ႏွစ္အတြင္း ၇% ဆက္လက္ျမင့္တက္ 
သြားခဲသ့ည္။ အသစ္ထပ္မံကူးစက္မႈ၏ ၅၇% ခန္႔သည္ “အႏၱရာယ္မ်ား 
သည့ ္မူးယစ္ေဆး၀ါးအေၾကာထထဲိုးသြင္းအသံုးျပဳမႈ” ေၾကာင့္ျဖစၿ္ပီး၅၈ 

၂၀၂၀ ခုႏွစ္အေရာက္တြင္ ႐ုုရွားႏိုင္ငံအတြင္း HIV ကူးစက္ခံရသူ 
ဦးေရေပါင္း ၃ သန္းအထိရွိလာမည္ဟု ခန္႔မွန္းရသည္။၅၉

ဇယား ၂ - မူးယစ္ေဆးဝါးကုိ ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးရႈေထာင့္မွ 
ခ် ဥ္းကပ္ေဆာင္ ရြ က္မႈအေပ ၚ   ေကာင္း စြာ  နားလည္  
သေဘာေပါက္ျခင္း

ျပစ္မႈေၾကာင္းဆိုင္ရာ တရားစီရင္ေရးစနစ္မွသည္  ျပည္သူ႕ 
က်န္းမာေရးပုံစံအသြင္ ကူးေျပာင္းျခင္းသည္ ႏွိပ္ကြပ္ခ်ဳပ္ျခယ္ 
သည့္စနစ္ကို အျခားတစ္ခုျဖင့္ အစားထိုးပစ္ျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း 
နားလည္သေဘာေပါက္ရန္ အလြန္ အေရးႀကီးသည္။ 
ဤအစီရင္ခံစာအတြင္း ေဆြးေႏြးတင္ျပထားသကဲ့သို႔ပင္ 
ႏိုင္ငံအေျမာက္အမ်ားသည္ အတင္းအၾကပ္  ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ 
သက္ေသခံအေထာက္အထားမရွိဘဲ မူးယစ္ေဆးဝါးကုသ 
ေပးမႈကုိ ျပည္သူ႕ က်န္းမာေရး အမည္ခံ၍ ခ်မွတ္ေဖာ္ေဆာင္ 
လ်က္ရွိေသာ္လည္း အမွန္တကယ္၌ ထုိသုိ႔ေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္ 
မ်ားက  လူထုက်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ေစလ်က္ရွိသည္။ 
ေျပာင္းလဲမႈသည္ တစ္ကိုယ္ေရသံုးအတြက္ လက္ဝယ္ထားရွိမႈကို 
ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ ေျဖေလွ်ာ့ေပးမႈကို အရင္းခံသည့္ မူဝါဒမ်ားျဖင့္ 
က်ယ္ျပန္႔ျပည့္စံုမႈရွိရန္ လိုအပ္သည္။ ျပည္သူ႕က်န္းမာေရး 
ပုံစံခ်ဥ္းကပ္လုပ္ေဆာင္မႈသည္ မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲမႈ၏ အရင္းခံ 
ဇစ္ျမစ္ျဖစ္သည့္ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ 
ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳရန္လိုအပ္သကဲ့သို႔ 
အေထာက္အထားအေျချပဳသည့္ မူ၀ါဒမ်ားကိုသာ အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္၍ ႏိုင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးစံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ 
ဆန္႔က်င္ကြဲလြဲမႈမရွိရန္လိုအပ္သည္။၆၄ သို႔မွသာလွ်င္ 
ျပည္သူ႕က်န္းမာေရး႐ွဴေထာင့္မွ ကူးစက္ျပန္႕ပြားႏုိင္သည့္ 
ေရာဂါပိုးမ်ားကို အမွန္တကယ္ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 

 ကူးစက္တတ္သည့္ ေရာဂါပိုးမ်ားကို ျပန္ ႔ပြားေစရံုမွ်မက 
မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲသူမ်ားကို ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ အေရးယူျခင္းႏွင့္ 
ႏိွပ္ကြပ္ျပစ္ဒဏ္ေပးသည့္ ႏိုင္ငံတကာ မူးယစ္ေဆး၀ါး ထိန္းခ်ဳပ္ေရး 
စနစ္တို႔သည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ လူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကို 
ေသဆံုး ေစလ်ကရ္ွၿိပီး သန္းႏငွ့ခ္်သီည့ ္လထူလုတူန္းစားမ်ားကိလုည္း 
ထိခိုက္ေစလ်က္ရွိသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ကုလသမဂၢမူးယစ္ေဆးဝါး
ထနိ္းခ်ဳပ္ေရး ပဋဉိာဥသ္ေဘာတစူာခ်ဳပမ္်ား ႏငွ့ ္အလားတူျပညတ္ြင္း 
ဥပေဒမ်ားေၾကာင့္ ဘိန္းအေျခခံေဆးဝါးမ်ားႏွင့္ အျခားအကိုက္အခဲ 
ေပ်ာက္ေဆး ေဆးညႊန္းေပးမႈကိပုါ အမ်ိဳးမ်ိဳးကန္႔သတထ္ားလ်ကရ္ွရိာ 
ကမာၻတစ္လႊားရွိ ဘီလီယံ(၅.၅)ႏွင့္ခ်ီသည့္ လူထုလူတန္းစားေပါင္း 
မ်ားစြာသည္  ေဆးဝါးကုသေရးအတြက္ လုိအပ္သည့္ အကိုက္အခဲ 
ေပ်ာက္ေဆးမ်ားကုိ အနည္းအက်ဥ္း သို႔မဟတု ္လုံးဝနီးပါးရယသူံုးစြဲႏို
င္ျခင္းမ ရိွသည့္ဒဏ္ကုိ ခါးစည္းခံေနရသည္။။ ဤကဲ့သုိ ႔ေသာ 
ေဆးကသုမႈကိ ုရယူသံုးစြဲႏိငုမ္ႈမရွိျခင္းသည ္ရႏိငုသ္ည့ ္အျမင့ဆ္ံုးေသာ 
က်န္းမာေရးစံ ခ်ိ န္ စံႏႈ န္း မ်ိဳးကို  ရရွိ ခံ စားပို င္ ခြ င့္ျ ပဳေရးဟူသည့္  
ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးကို ခ်ိဳးေဖာက္ရာေရာက္လ်က္ရွိသည္။၆၀

 ၂၀၁၄ ခုႏွ စ္အတြ င္း  ကမာ ၻအႏံွ ႔တြ င္  သိ ရိွရသည့္ 
မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္  ဆက္စပ္၍ ေသဆံုးသူတရားဝင္ဦးေရေပါင္း 
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၂၀၀,၀၀၀ ေက်ာ္ရိွခဲရ့ာ၌ ေဆးလြန္ေသဆုံးသူ ဦးေရသည္ သုံးပုံတစ္ပုံမွ 
ထက္ဝက္ခန္ ႔အထိရိွခဲ့သည္။၆၁ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္၌  
မူးယစ္ေဆးဝါးသုံးစြဲမႈႏွင့္  ဆက္စပ္သည့္  ေသဆံုးမႈ  ရာခိုင္ႏႈန္း  
၁၃၇%အထိျမင့္တက္သြားခဲ့ ၿပီး ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ အတြင္း ေသဆုံးသူ 
စုစုေပါင္း ၄၇,၀၅၅ ေက်ာ္ရိွခဲ့ရာ၌ ၆၀% ခန္႔သည္ ဘိန္းအေျခခံ 
မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားေၾကာင့္ ေသဆံုးခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။၆၂ ဖမ္းဆီး၍ 
ပစ္ဒဏ္ေပးခံရရန္ ေၾကာက္ရြံ႕မႈသည္ ေဆးလြန္မႈကုိ ျမင္ေတြ႕ေနပါလ်က္ 
အေရးေပၚဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အေၾကာင္းၾကား အကူအညီေတာင္းရန္ 
ေတြေဝေစသည့္ အေၾကာင္းရင္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။၆၃ 

၆။ ျပစ္ဒဏ္ေပးသည့္ မူးယစ္ေဆးဝါးဥပေဒမ်ားႏွင့္ 
ေထာင္လူဦးေရက်ပ္ညပ္္ျပြတ္သိပ္လာေစသည့္ 
အက်ိဳးရလဒ္

 ကုလသမဂၢ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ ျပစ္မႈဆိုင္ရာရံုး(UNODC)၏ 
၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ကမာၻ႔မူးယစ္ေဆး၀ါးအစီရင္ခံစာအရ ကမာၻတစ္ဝွမ္းလံုးရွိ 
အက်ဥ္းေထာင္မ်ား၌ ျပစ္ဒဏ္က်ခံေနရသည့္ အက်ဥ္းသားဦးေရ 
စစုုေပါင္း၏ ၁၈% ခန္႔သည ္မူးယစ္ေဆးဝါး ျပစမ္ႈမ်ားကိ ုက်ဴးလြနခ္ဲၾ့က 
သူမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး၆၅ အမ်ားအျပားသည္ စီးပြားေရးအရ အပယ္ခံထား 
ရသည့္ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ႀကီးျပင္း လာၾကသူမ်ားျဖစ္ေနသည္။ 
မူးယစ္ေဆးဝါးျပစ္မႈ က်ဴးလြန္သူမ်ားကို အႀကီးအက်ယ္ ဖမ္းဆီး 
ေထာင္ခ်ျခင္းေၾကာင့္ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံအသီးသီးရွိ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ 
က်ပ္ညပ္ျပြတ္သိပ္လာၿပီး  အက်ဥ္းသားမ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင့္  
အေနအထိုင္ကို ဆိုးရြားခက္ခဲလာေစလ်က္ရွိသည္။
 မူးယစ္ေဆးဝါးဥပေဒမ်ားေၾကာင့္ အက်ဥ္းေထာင္လူဦးေရ 
ေပါကက္ြလဲာေၾကာင္း ျပဆိလု်ကရ္ွသိည့ ္အေထာကအ္ထားမ်ားလည္း 
အခုိင္အမာရိွေနသည္။ ၂၀၀၇ ခုႏွ စ္ မွ  ၂၀၁၀ ခုႏွ စ္အတြင္း  
မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲသူမ်ားကို ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်မႈႏႈန္း ၆၂%အထိ 
ျမင့္တက္သြားေစခဲ့သည့္ ဘရာဇီးႏိုင္ငံ၏ မူးယစ္ေဆးဝါးဥပေဒျပဳျပင္ 

ေျပာင္းလဲေရး အလြန္ ၂၁ ရာစုအေစာပိုင္းမွစ၍ အက်ဥ္းသားဦးေရ 
တျဖည္းျဖည္းမ်ားျပားလာၿပီး ၂၀၁၄ ခုႏစွအ္ေရာကတ္ြင ္  ေထာငက္်သူ 
ဦးေရသည္  ၁၅၇%၆၆အထိ ျမင့္တက္သြားခဲ့သည္။၆၇ ထိငု္းႏိငုင္အံတြင္း 
မက္အမ္ဖီတမင္းသုံးစြဲမႈ ျမင့္တက္လာျခင္းကို စိုးရိမ္ပူပန္မႈေၾကာင့္ 
ထိုင္းႏိုင္ငံအစိုးရသည္ သံုးစြဲသူမ်ားကို တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ ႏွိပ္ကြပ္ခဲ့ 
သျဖင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း လူဦးေရစုစုေပါင္း ၁၉၆,၀၀၀ နီးပါး ဖမ္းဆီး 
ေထာင္ခ်ခံခဲ့ရသည္။၇၀ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏အက်ဥ္းေထာင္မ်ားမွာ လူဦးေရ 
ေပါက္ကြဲမႈႏွင့္  ရင္ဆိုင္ေနရၿပီး အက်ဥ္းသားဦးေရမွာ တရား၀င္ 
သတ္မွတ္ထားသည့္ လူဦးေရ၏ ၁၄၄% အထိေရာက္ရိွေနၿပီ 
ၿဖစ္သည္။

အပန္းေျဖဖုိ ႔ သံုးစြဲသူေတြအေပၚ အေရးယူေနၾကတာ ျပစ္မႈနဲ႔ 
ျပစ္ဒဏ္မွ်တရဲ႕လားဆိုတာကို ျပည္နယ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ 

ျပန္သံုးသပ္ေနၾကၿပီလို႔ က်ေနာ္ထင္တယ္။ သူတို႔အတြက္ 
မေကာင္းတဲ့ပစၥည္းတစ္ခုကုိ သုံးေနေပမယ့္ လူေတြအမ်ားႀကီးကုိ 
ထိခုိက္ေစႏုိင္တာမ်ိဳး၊  အႀကီးအက်ယ္မူးယစ္ေဆးဝါးကုန္ကူးေန
တာမ်ဳိး မလုပ္တဲ့သူေတြကို က်ေနာ္တို႔အေနနဲ႔ ငါးႏွစ္၊ ဆယ္ႏွစ္၊ 

ဆယ့္ငါးႏွစ္ေလာက္ တကယ္ပဲ ေထာင္ထဲထည့္ထား 
ခ်င္ၾကသလား။

ဘာရက္အိုဘားမား၊ အေမရိကန္သမၼတ၊ 
KMBC ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္း၊ 

ကန္းဆတ္ၿမိဳ႕၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၆ ရက္ေန႔

အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၌ အေသးစားျပစ္မႈမ်ားအတြက္ (ဥပေဒအရ မျဖစ္ 
မေန အနိမ့္ဆုံးျပစ္ဒဏ္ေပးမႈ အပါအ၀င္) မူးယစ္ေဆး၀ါးဥပေဒမ်ားအရ 
အႀကီးအက်ယ္ ေထာင္သြင္းျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းသည္ အသားအေရာင္ 
မတူကြဲျပားသည့္  လူမႈအသုိင္းအဝန္းမ်ားအေပၚ ဆိုးဆိုးရြားရြား 
သက္ေရာက္ေစခဲ့သည္။ အာဖရိကန္-အေမရိကန္ႏြယ္ဖြားမ်ားသည္ 
အေမရိကန္လူဦးေရ စု စုေပါ င္း၏ ၁၃% သာရိွေသာ္လည္း  
ျပည္ေထာင္စုႏွင့္  ျပည္နယ္အဆင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးျပစ္မႈမ်ားျဖင့္  
ေထာင္သြင္းျပစ္ဒဏ္က်ခံေနရသူ ဦးေရစုစုေပါင္း၏ ၄၀% ခန္ ႔ 
ရွိေနသည။္ ယခအုခ်နိ၌္ လက္တင္ႏြယ္ဖြားမ်ားသည ္ႏိငုင္လံဦူးေရ၏ 
၁၇% သာ ရိွေနေသာ္လည္း ျပည္ေထာင္စုအဆင့္၌ အက်ဥ္းက်ခံ 
ေနရသူ စုစုေပါင္း၏ ၃၈% ခန္႔ ျဖစ္ေနသည္။၇၁

 ျပ စ္မႈေ ၾကာင္းအရ အေရးယူျပ စ္ဒဏ္ေပးျခ င္းသည္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚတြင္လည္း အလားတူထိခုိက္ပ်က္စီး ေစလ်က္ 
ရွိသည္။ အက်ဥ္းေထာင္ဆိုင္ရာ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားက 
မူးယစ္ေဆးဝါးျပစ္မႈမ်ားအတြက္ ေထာင္သြင္း ျပစ္ဒဏ္က်ခံရလ်က္ 
ရွိသည့္ အမ်ိဳးသမီးဦးေရသည္ အမ်ိဳးသားဦးေရထက္ေက်ာ္လြန္ 
မ်ားျပား ေနၿပီး လကတ္င ္အေမရကိႏငွ့ ္အေရွ႕ေတာငအ္ာရွေဒသမ်ား၌ 
အက်ဥ္းက်ေနသည့္ အမ်ိဳးသမီးဦးေရ စုစုေပါင္း၏ ၇၀% ေက်ာ္သည္ 
လကဝ္ယထ္ားရွမိွဳအပါအ၀င ္မူးယစ္ေဆးဝါးျပစမ္ႈမ်ားျဖင့ ္ေထာငသ္ြင္း 
ျပစ္ဒဏ္က်ခံေနရသူမ်ား ျဖစ္ၾကေၾကာင္း ျပဆိုလ်က္ ရိွသည္။၇၂   
အေ မ ရိ က န္ျ ပ ည္ န ယ္ အ ခ်ဳိ ႕ တြ င္  မူး ယ စ္ေ ဆး ၀ါး သံုး စြဲ သ ည့္  
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ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ေလာင္းမ်ားသည္ သေႏၶသားအားႏွိပ္စက္မႈျဖင့္  
ျပစဒ္ဏ္ေပးခရံႏိငု္ေျခရွသိည။္၇၃ အေသးအဖြမဲူးယစ္ေဆး၀ါးျပစမ္ႈက်ဴး
လြန္သည့္  အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို  ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်ျခင္းသည္ 
မိသားစုႏွင့္  အထူးသျဖင့္  ေထာင္သြင္းျပစ္ဒဏ္က်ခံေနရသည့္  
မိဘမ်ား၏ သားသမီးမ်ားအေပၚ ျပင္းထန္သည့္ ေနာက္ဆက္တြဲဆိုး
က်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ ထို ႔ထက္ ပို၍ဆုိရေသာ္ 
ကမာၻအဝမွ္းရွ ိမူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြသဲည့ ္မခိငမ္်ားႏငွ့ ္ကိယ္ုဝန္ေဆာင ္
မိခင္ေလာင္းမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ ကေလးမ်ားကို မိမိတုိ႔ႏွင့္ခြဲထားခံႏုိင္
ရသည့အ္တြက ္အကအူညီေတာင္းခရံန ္သုိ႔မဟတ္ု အႏရၱာယ္ေလွ်ာခ့် 
ေပးႏုိင္သည့္  ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား  သို ႔မဟုတ္ ေဆးျဖတ္ေပးသည့္  
က်န္းမာေရး ဆုိင္ရာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရယူရန္ စိုးရြံ႕ေနၾကသည္။

၇။ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးနည္းလမ္းတစ္ရပ္
အျဖစ္ အသံုးျပဳသည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးဥပေဒမ်ား

 မူးယစ္ေဆးဝါးတားဆီးႏွိ မ္ႏွင္းေရးေ ၾကာင့္  ေပ ၚေပါက္  
လာသည့္  ေဘးအႏၱရာယ္သည္ မူးယစ္ေဆးဝါး သုံးစြဲ သူမ်ားႏွင့္  
မူးယစ္ေဆးဝါး ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားမႈတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနသူ 
မ်ားကိသုာ ထခိိကု္ေစသညမ္ဟုတဘ္ ဲလူ႔ေဘာငအ္သိငု္းအဝန္းတစခ္ု
လံုးကုိပါ ေဘးျဖစ္ေစလ်က္ရွိသည္။ မူးယစ္ေဆးဝါးတားဆီးႏွိမ္ႏွင္း 
ေရးသည္ ျပစ္မႈေ ၾကာင္းဆုိင္ရာ တရားစီရင္ေရးစနစ္အတြင္း ရိွ  
လူမ်ိဳးေရး ကြာဟခ်က္ႀကီးမားမႈႏွင့္ က်ဴးလြန္သည့္ ျပစ္မႈႏွင့္ လံုးဝ 
အခ်ိဳးအစား မမွ်တသည့္  က်င့္သံုးမႈပံုစံမ်ားေ ၾကာင့္  အ႐ုပ္ ဆုိး  
အက်ည္းတန္ လ်က္ရွိသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ႏိုင္ငံအမ်ားအျပား၌ 
က်င့္သုံးလ်က္ရွိသည့္ ရပ္တန္ ႔၍ မူးယစ္ေဆးဝါး ရွာေဖြစစ္ေဆးမႈ 
အေလ့အထမ်ားေၾကာင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးလက္ဝယ္ ေတြ႕ရွိသည္ျဖစ္ေစ 
မေတြ႕ရွသိည္ျဖစ္ေစ လူမ်ားအား အၿမတဲမ္းလုိလိ ုျပစမ္ႈေၾကာင္းဆိငုရ္ာ 
တရားစီရင္ေရးစနစ္ အတြင္း ခရီးဆံုးေစေလ့ရွိသည္။ 
 ဥပမာအားျဖင့္ အဂၤလန္ႏိုင္ငံရွိ  ရဲတပ္ဖြဲ ႕မ်ားမွ ရွာေဖြမႈ 
အားလုံးေပါင္း၏ ၆၀%ခန္႔သည္ မူးယစ္ေဆးဝါးျဖစ္ၿပီး၇၄ အမ်ားစုသည္ 
“လမ္းေပၚရွိအေသးစားလက္ဝယ္ထားရွိမႈ”ကို ပစ္မွတ္ထားျခင္းျဖစ္ 
သည္။၇၅ ရွာေဖြမႈျဖစ္စဥ္အမ်ားစု၌ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားကို ရွာေဖြ 
ေတြ ႔ရွိျ ခင္းမရွိေပ။၇၆ အဆိုးဆံုးအခ်က္မွာ  လူျဖဴမ်ားအၾကား 
မူးယစ္ေဆးဝါး သုံးစြမဲႈ ပိမုိုျမင့မ္ားလ်က္ရွိေသာလ္ည္း လမူည္းမ်ားသည ္
ရဲတပ္ဖြဲ ႕၏ ရပ္တန္႔၍ ရွာေဖြစစ္ေဆးခံရႏုိင္သည့္ အလားအလာ 
ေျခာက္ဆခန္႔ပိုမိုျမင့္မား၍ အာရွသားမ်ားက ႏွစ္ဆခန္႔ပိုမိုႀကံဳေတြ႕ေန
ရျခင္းပင္ျဖစ္သည္။၇၇ ဤကဲ့သုိ႔ေသာ ခ်ိန္ခြင္လွ်ာမညီမွ်မႈပံုစံသည္ 
ကမာၻအႏွံ႔ တစ္ပုံစံတည္းျဖစ္ပြားလ်က္ရွိၿပီး လူနည္းစုျဖစ္၍ စီးပြားေရး 
အရ ေဘးဖယခ္ထံားရသည့ ္လထူလုတူန္းစားမ်ားကုိ ပစမ္တ္ွထားေလ ့
ရွိသည္။ 
 မူးယစ္ေဆးဝါးလက္၀ယ္ထားရွိမႈကို စံုစမ္းေထာက္လွမ္း 
သည့္ ရတဲပ္ဖြဲ႕၏ အက်င့္မ်ားတြင္ မၾကာခဏဆုိသလုိ လူ႔အုသုိက္အ၀န္း 
တစ္ခုခုကုိသာ ထပ္တလဲလဲ အေႏွာင့္အယွက္ေပးျခင္း၊ လူပုဂၢဳိလ္ 
မ်ားအား ကိုယ္လုံး တီးခၽြတ္၍ ရွာေဖြစစ္ေဆး ျခင္းႏွင့္ အိမ္ထဲသို ႔ 
အတင္းအဓမၼ ၀င္ေရာက္ရွာေဖြျခင္းတုိ႔ ေတြ႕ရေလ့ရိွသည္။ ထုိ႔အျပင္ 
တရားသျဖင့္ တားဆီးႏွိမ္ႏွင္းသည့္ပံုစံမ်ိဳးမဟုတ္ဟု ထင္ျမင္ယူဆခံရ 
ျခင္းေၾကာင့ ္အစိုးရႏငွ့ ္လမူႈအသိကုအ္၀န္းမ်ားၾကားရွ ိဆကဆ္ံေရးၿပိဳကြ ဲ

ပ်က္စီးသြားေစရရာလည္းေရာက္လ်က္ရွိသည္။

 

၈။ ျပစ္မႈမွတ္တမ္းဝင္ျဖစ္ျခင္း၏   
ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳးမ်ား

 တားဆီးႏွိမ္ႏွင္းမႈအေျချပဳ မူးယစ္ေဆးဝါးထိန္းခ်ဳပ္ေရးဥပေဒ 
သည္ ကမာၻတစ္လႊားရွိ တားျမစ္သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးသူမ်ားႏွင့္ အေသးစား 
တစ္ဆင့္ခံ သယ္ေဆာင္ေပးသူမ်ားမွသည္ သာမန္လူထုလူတန္းစား 
မ်ားအထိ လူေပါင္းမ်ားစြာကို ထိခိုက္နစ္နာေစခဲ့သည္။ သို ႔ရာတြင္ 
မူးယစ္ေဆးဝါး လက္ဝယ္ထားရွိသူမ်ားကို ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ အေရးယူ 
ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္း၏ အက်ိဳးရလဒ္တစ္ခုအေနျဖင့္ ေပၚေပါက္လာသည့္ 
ဆိုးက်ိဳးႏွင့္ တစ္ခါတစ္ရံ ထင္သာျမင္သာမရွိသည့္ ေနာက္ဆက္တြဲ 
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို မ်က္စိလွ်မ္းမသြားရန္ အလြန္အေရးႀကီး 
သည္။ ေနာက္ဆုံး၌ ကမာၻတစ္လႊားရိွ ျပစ္မႈေၾကာင္းဆုိင္ရာ တရား 
စီရင္ေရးတြင္ အဓိကစိုးမိုးေနရာယူထားသည့္ ျပစ္မႈပုံစံမ်ိဳးပင္ျဖစ္သည္။ 
 ဥေရာပသမဂၢ မူးယစ္ေဆးဝါးႏငွ့ ္မူးယစ္ေဆးဝါးအလြသုံဲးစားမႈ 
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးဌာန(EMCDDA)၏ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ အခ်က္အလက္ 
မ်ားက ဥေရာပသမဂၢအဖြဲ ႕ ၀င္ႏို င္ငံမ်ား၌ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည့္  
မူးယစ္ေဆးဝါးဆိငုရ္ာျပစမ္ႈေပါင္း ၁.၄ သန္းေက်ာ ္ရွခိဲရ့ာ၌၇၈ ၈၂%သည္ 
မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြမဲႈ/လကဝ္ယ္ေတြ႕ရွမိႈမ်ားျဖစၿ္ပီး က်နရ္ာခိငု္ႏႈန္းသည ္
မူးယစ္ေဆးဝါးကုန္ကူးမႈႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။၇၉ 

ဤကိန္းဂဏန္းသည္ ကမာၻတစ္လႊားရွိ မူးယစ္ေဆးဝါးျပစ္မႈအားလံုး 
ေပါင္း၏ ၈၃% ျဖစ္သည့္ မူးယစ္ေဆးဝါးလက္ဝယ္ထားရွိမႈကို ထင္ဟပ္ 
ေစလ်က္ရွိသည္။၈၀

 ျပစ္ မႈ မွ တ္တမ္းရွိသြားျ ခင္းျ ဖင့္  ေျ မာက္မ်ားလွစြာေသာ 
ေနာက္ဆက္တြဲ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစၿပီး လူမ်ား၏ 
အလုပ္အကိုင္၊ ပညာေရး၊ အုိးအိမ္ႏွင့္ မိသားစုဘဝမ်ားကို ထိခိုက္ 
နစ္နာေစလ်က္ ရိွသည္။၈၁ ဥပမာအားျဖင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ 
မူးယစ္ေဆးဝါး ျပစမ္ႈအတြက ္ႀကီးေလးျပင္းထနသ္ည့ ္စရီငခ္်ကမ္်ားတြင ္
မူးယစ္ေဆးဝါး တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကို လက္ဝယ္ထားရွိမႈလည္း ပါဝင္လ်က္ 
ရွိျခင္းသည္ ခံုသမာဓိအဖြဲ႔မွ ပယ္ဖ်က္ျခင္း၊ ျပည္နယ္အေျမာက္အမ်ား၌ 
မဲေပးပိုင္ခြင့္  ႐ုပ္သိမ္းျခင္း ၊ အစိုးရအိမ္ယာမ်ားမွ အတင္းအက်ပ္ 
ထြက္ခြာေစျခင္း သို႔မဟုတ္ ဖယ္ရွားျခင္း၊ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးအတြက္ 
ေငြေၾကး အေထာကအ္ပံမ့်ားေပးအပရ္န ္ျငင္းပယ္ျခင္း၊ ယဥ္ေမာင္းလိငုစ္င ္
ဆိုင္းငံ့ျခင္း သို ႔မဟုတ္ ႐ုပ္သိမ္းျခင္း၊ မူရင္းႏိုင္ငံသို ႔  ျပန္ပို ႔ျခင္းႏွင့္  
တစ္ခါတစ္ရံ “ႏိုင္ငံသားမဟုတ္သူမ်ား”ကို ၎တို႔၏ မိသားစုမ်ားႏွင့္ 
အျပီးအပိငုက္ြကဲြာသြားေစျခင္း၊ အခ်ိ ႕ဳေသာအလပုအ္ကုိငမ္်ား၌ လပုက္ိငု ္
ခြင့မ္ရရွိျခင္းႏငွ့ ္လမူႈဖလူုံေရးအေထာက္အပံမ့်ားကိ ုျငင္းပယ္ျခင္းမ်ားကိ ု
ျဖစ္ေစႏို င္ ပါသည္ ။ ၈၂ အဂၤလန္ႏုိ င္ ငံတြ င္  သုေတသနတစ္ခုက 
ေဆးေျခာကသ္ံုးစြခဲဲဖ့ူးသည့ ္ျပစမ္ႈမတွတ္မ္းရွလိွ်င ္တစသ္ကလ္ုံးအတြက ္
ဝင္ေငြရွာေဖြႏိုင္မႈတြင္ ၁၉%အထိ ေလ်ာ့နည္း သြားေစႏုိင္သည္ဟု 
ခန္ ႔မွန္းတြက္ခ်က္ထားခဲ့သည္။၈၃ ျပစ္မႈေၾကာင္းျဖင့္ တစ္ႀကိမ္တရား 
စြဲဆုိခံရျခင္းက  ေနာက္ထပ္ျပစ္မႈမ်ားကုိ ထပ္မံက်ဴးလြန္ေစႏိုင္သည္ 
ဆုိသည့္ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ား လည္းရွိသည္။  မူးယစ္ေဆး
၀ါးလက္၀ယ္ထားရွိမႈမ်ားကို  တားဆီးႏွိမ္ႏွင္းသည့္  အတုိင္းအတာ 
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 အရင္က ေျပာခဲ့သလိုပဲ ဒီညမွာလည္း 
ထပ္ေလာင္းေျပာဆို ပါရေစ။ မူးယစ္ေဆး၀ါးေၾကာင့္ 
ဘ၀ေပါင္းမ်ားစြာ ေၾကြလြင့္ပ်က္စီးသြားခဲ့ရတာကို 

က်ေနာ္မျငင္းေပမယ့္ အစိုးရတစ္ရပ္ရဲ႕ မွားယြင္းတဲ့ မူ၀ါဒေတြ 
ကေတာ့ ဒီထက္ပိုတဲ့ ဘ၀ေပါင္းမ်ားစြာကို 

ထိခိုက္ပ်က္စီးေစတယ္လို႔ က်ေနာ္လက္ခံယံုၾကည္တယ္။ 
အေသးအဖြဲမူးယစ္ေဆး၀ါးမႈအတြက္ ျပစ္မႈမွတ္တမ္း၀င္သြားျခင္းက 

ရံဖန္ရံခါ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲတာ ထက္စာရင္ 
လူငယ္တစ္ေယာက္ရဲ႕ ဘ၀ေနေပ်ာ္မွဳကို ပိုျပီးထိခိုက္ 

သြားေစႏိုင္တယ္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ ဂ်နီဗာ၌ က်င္းပခဲ့သည့္ ၆၈ 
ႀကိမ္ေျမာက္ ကမာၻ႔က်န္းမာေရးညီလာခံတြင္ ကိုဖီအာနန္၊ ကုလသမဂၢ 

အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း၊ ကိုဖီအာနန္ေဖာင္ေဒးရွင္း၏ 
ဥကၠ႒၊ ကမာၻ႔မူးယစ္ေဆး၀ါးမူ၀ါဒေရးရာေကာ္မရွင္အဖြဲ႔၀င္ 

ေျပာၾကားခဲ့သည့္မိန္႔ခြန္း။

ကိုၾကည့္၍  ယင္းသံသရာတြင္ တဝဲလည္လည္ ျဖစ္ေနေစသည့္ 
လမ္းေၾကာင္းကုိ ဖန္တီးေပးလုိက္သည္ဟုပင္ စြပ္စြဲေျပာဆုိႏုိင္ေန 
ပါသည္။ ၈၄

၉။ မူးယစ္ေဆးဝါးလက္ဝယ္ထားရွိမႈႏွင့္ 
အသံုးျပဳမႈအေပၚ ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ 
အေရးယူျပစ္ဒဏ္ေပးမႈကို အဆံုးသတ္ျခင္း 

 ႏွိပ္ကြပ္ျပစ္ဒဏ္ေပးသည့္ မူးယစ္ေဆးဝါး မူဝါဒမ်ားေၾကာင့္ 
အထက္ပါထိခုိက္ နစ္နာမႈမ်ားသည္ လက္ရိွ ကမာၻတြင္ျဖစ္ေပၚေနသည့္ 
အခင္းအက်င္းကိ ုကြကက္ြကက္ြင္းကြင္း ထငဟ္ပ္ေဖာ္ျပလ်ကရ္ွသိည။္ 
ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားမႈတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္လ်က္ရွိသည့္ အျခားသူ 
မ်ားႏငွ့အ္တ ူမူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြသဲမူ်ားကိ ုျပစမ္ႈေၾကာင္းအရ အေရးယူ 
ျပစဒ္ဏ္ေပးမႈေၾကာင့ ္က်ယ္ျပန္႔စြာ႐ုိက္ုခတလ္်ကရ္ွသိည့ ္ေနာကဆ္က ္
တြဲဆုိးက်ဳိးမ်ားကုိ ေလွ်ာ့တြက္၍မရႏုိင္ေခ်။ ထုိ ႔ေၾကာင့္ ပထမဆုံး 
ေျခလမွ္းတစရ္ပအ္ေနျဖင့ ္အစိုးရမ်ားသည ္မူးယစ္ေဆး၀ါး သုံးစြသဲမူ်ား 
အေပၚ တရားမေၾကာင္းအရျဖစ္ေစ၊ ရာဇဝတ္မႈေၾကာင္းအရျဖစ္ေစ  
အေရးယူအျပစ္ေပးျခင္းမရွိသည့္  မူဝါဒပုံစံတစ္ခုျဖင့္ ေျပာင္းလဲ 
ခ်ဥ္းကပ္ရန္လိုအပ္သည္။ 

မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲမႈ /လက္ဝယ္ထားရွိမႈကို  ျပစ္မႈေ ၾကာင္းအရ 
အေရးျခင္းမရွိဘဲ ေျဖေလွ်ာ့ေပးလိုက္သည့္ ႏိုင္ငံမ်ားအတန္္အသင့္ရွိ
လာၿပီျဖစ္သည္။ သို ႔ေသာ္လည္း အဆိုပါႏိုင္ငံအားလံုးနီးပါးသည္ 
အသံုးျပဳသူမ်ားကို လူမႈေရးျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းအေပၚ အားထားလ်က္ 
ရွသိည။္ သုိ႔ျဖစ၍္ မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြမဲႈကိ ုဆံုးမျပစဒ္ဏ္ေပးရနလ္ိအုပၿ္ပီး 
လူမႈေရးအရ လက္သင့္ခံႏုိင္ဖြယ္ရာမရိွသည့္ အမူအက်င့္တစ္ရပ္ 
အေနျဖင့္ ဆက္လက္ျမင္ေနၾကဆဲပင္ျဖစ္သည္။ မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြဲ 
သူမ်ားကုိ လံုးဝျပစ္ဒဏ္ေပး အေရးယူမႈမျပဳဘဲ ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ 
ေျဖေလွ်ာ့ေပးမည့္ စနစ္ပုံစံတစ္ရပ္သို႔ ကူးေျပာင္းႏိုင္ရန္ ေကာ္မရွင္မွ 
စည္းရံုးတုက္ိတြန္းလႈံ႕ေဆာလ္်ကရ္ွသိည။္ အစိုးရမ်ားအေနျဖင့ ္မမိတုိိ႔၏ 
မူးယစ္ေဆးဝါးဥပေဒမ်ားကို  ေျပာင္းလဲေဖာ္ေဆာင္ရန္  ႀကိဳးပမ္း  
အားထုတ္ရာ၌ မိမိတုိ႔၏ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား၊ 
တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ လူ ႔ဂုဏ္သိကၡာဆိုင္ရာ အေျခခံမူမ်ားကို 
လိုက္နာေစာင့္ ထိန္းရမည့္ တာ၀န္မ်ားကို လက္ခံအသိအမွတ္ျပဳ 
ထားသည့္ မူ၀ါဒမ်ိဳးျဖစ္ရမည္။  
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ရုရွားႏိုင္ငံ စိန္႔ပီတာစဗတ္ရွိ ေဆးထိုးအပ္လဲလွယ္ေပးသည့္ 
ဌာနသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာသည့္ အသံုးျပဳၿပီးသား 
ေဆးထိုးအပ္မ်ား၊ © Lorena Ros / OSF

၂။ 

ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ အေရး
မယူဘဲ စနစ္တက် 
ေျဖေလွ်ာ့ေပးျခင္း၏ 
အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား
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 မူးယစ္ေဆးဝါးလက္ဝယ္ထားရွိမႈကုိျဖစ္ေစ သို ႔မဟုတ္ 
သံုးစြမဲႈကုိျဖစ္ေစ ျပစမ္ႈေၾကာင္းအရ အေရးမယဘူ ဲေျဖေလွ်ာ့ေပးျခင္းကိ ု
ကမာၻအဝွမ္းက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းမရွိေသးေသာ္ျငား 
လည္း ထူးျခားဆန္းျပားသည့္ ခ်ဥ္းကပ္မႈအသစ္မဟုတ္ခဲ့ဘဲ ၁၉၇၀ 
ေႏွာင္းပုိင္းကာလေလာက္ကပင္လွ်င္ ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ အေရးမယူဘ ဲ
ေျဖေလွ်ာ့ေပးထားသည့ ္မ၀ူါဒမ်ားရွိေနခဲသ့ကဲသ့ို႔ မညသ္ည့အ္ခါကမွ် 
ျပစ္မႈေၾကာင္းအရအေရးယူျခင္းမရွိခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံမ်ားလည္း ရွိေန 
သည္။၈၅ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုသတ္မွတ္ပံုျခင္း ကြဲျပားျခားနားမႈေၾကာင့္ 
ႏုိင္ငံအေရအတြက္ ရွင္းလင္းျပတ္သားမႈ မရွိေသာ္လည္း လက္ေတြ႔ 
ျပစမ္ႈေၾကာင္းအရ အေရးမယဘူဲ ေျဖေလွ်ာ့ေပးထားသည့ ္ႏိငုင္ံေပါင္း 
၃၀ ေက်ာ္ခန္႔ ရွိမည္ဟု သံုးသပ္ရသည္။၈၆

 တစ္ကိုယ္ေရသံုးအတြက္ မူးယစ္ေဆးဝါးလက္ဝယ္ထားရွိ
သူမ်ားကုိ ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ ျပစ္ဒဏ္ခတ္အေရးယူျခင္းသည္ ႏုိင္ငံ 
ေပါင္းမ်ားစြာ၏ မူးယစ္ေဆးဝါးဆိငုရ္ာ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား၏ ပငမ္ေက်ာရိုး 
ျဖစ္ေနေသာ္လည္း ႏိုင္ငံတကာမူးယစ္ေဆး၀ါး ထိန္းခ်ဳပ္ေရးစနစ္ 
ေအာက္တြင္ ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ အေရးမယူဘဲေျဖေလွ်ာ့မႈကုိ ခြင့္ျပဳ 
ထားလ်က္ ရိွသည္။ ဤအခ်က္ႏွ င့္ပတ္သက္၍ ၁၉၈၈ ခုႏွ စ္  
မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္  စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစတတ္ေသာေဆးဝါးမ်ား  
တရားမဝင ္ကူးသန္းေရာင္းဝယမ္ႈ တိကုဖ္်က္ေရး သေဘာတစူာခ်ဳပ၌္ 
အတအိလင္းေဖာ္ျပထားသည။္ ႏိငုင္မံ်ားအေနျဖင့ ္လကဝ္ယထ္ားရွမိႈ 
ကို ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ အေရးယူရန္လိုအပ္ေသာ္လည္း သက္ဆိုင္ရာ 
ႏုိင္ငံ၏ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ အေျခခံမူမ်ားႏွင့္ တရားေရး 
စနစ္၏ အေျခခံမူမ်ားအေပၚတြင္သာ မူတည္လ်က္ရိွသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ 
ႏိင္ုငံမ်ားအေနျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ သုိ႔မဟုတ္ လူ႔အခြင့္ 
အေရးဆုိင္ရာ နယ္ပယ္မ်ားအေပၚ မူတည္၍ လက္ဝယ္ထားရိွမႈကုိ 
ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ အေရးယူျခင္းကို ေရွာင္လႊဲႏိုင္ပါသည္။၈၇

 အစီရင္ခံစာ၏ အေစာပုိင္း၌ တင္ျပထားၿပီးျဖစ္သည့္အတုိင္း 
မူးယစ္ေဆးဝါးလက္ဝယ္ထားရွိမႈႏွင့္ အသံုးျပဳမႈကို ႏွိပ္ကြပ္ျပစ္ဒဏ္ 
ေပးမႈ မျပဳလုပ္သည့္ တရားစီရင္ခြင့္ အာဏာရွိသည့္နယ္ေျမမ်ားတြင္  
မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲမႈ က်ယ္ျပန္႔မ်ားျပားလာသည္ကုိ မေတြ႕ရေခ်။ ၈၈ 

အမွန္တြင္ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ တရားစီရင္ေရးစနစ္အေပၚ အေျချပဳထား 
သည့္ႏိငုင္မံ်ားႏငွ့ ္ျပစမ္ႈေၾကာင္းအရအေရးမယူဘ ဲေျဖေလွ်ာ့ေပးသည့ ္
ႏုိင္ငံမ်ားေရာေႏွာထားသည့္ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၁ ႏုိင္ငံမွ မူးယစ္ေဆးဝါး 
မူဝါဒမ်ားကို ေလ့လာသည့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ စစ္တမ္းတစ္ခုက “မူးယစ္ 
ေဆးဝါးလက္ဝယ္ထားရွိမႈကုိ ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံမွ ျပင္းထန္စြာအေရးယူ 
မႈႏွင့္ မူးယစ္ေဆးသံုးစြဲမႈအတိုင္းအတာမ်ားအၾကား သိသာထင္ရွား 
သည့္ ဆက္ႏြယ္မႈကုိ မေတြ႕ရွိရေပ။”၈၉

 လြန္ခဲ့တဲ့ဆယ္စုႏွစ္အတြင္း က်ေနာ္တို႔ 
ေပၚတူဂီႏိုင္ငံဟာ ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးကို အေလးေပးထားၿပီး 

လူ႔အခြင့္အေရးကို လိုက္နာေစာင့္ထိန္းတဲ့ေနရာမွာ 
လူေတြႏိုးၾကားတက္ၾကြလာေအာင္ အေထာက္အကူျပဳတဲ့ 
လူထုအေျချပဳမူဝါဒေတြကို ဆန္းသစ္တီထြင္ တဲ့ပံုစံမ်ဳိးနဲ႔  

အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ပါတယ္။ ေပၚတူဂီႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ၂၀၀၁ 
ခုႏွစ္မွာ တစ္ကိုယ္ေရသံုးအတြက္ မူးယစ္ေဆး၀ါးလက္ဝယ္ 

ထားရွိမႈကို ျပစ္မႈေၾကာင္းအရအေရးယူမႈကုိ ေျဖေလွ်ာ့ေပးခဲ့ၿပီး 

တားဆီးႏွိမ္ႏွင္းေရးအတြက္ ျမွဳပ္ႏွံထားတဲ့အရင္းအျမစ္ေတြကို 
ေဆးဝါးကုသေရးနဲ႔ အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးကို ဦးစားေပးတဲ့ 

ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးအေျချပဳ မူဝါဒေတြအတြက္ ေျပာင္းလဲေနရာခ်
ထားႏိုင္ခဲ့တဲ့အတြက္ တားဆီးႏွိမ္ႏွင္းေရးကေန 

က်န္းမာေရးကိစၥရပ္ကို အေလးေပးတဲ့ တရားမွ်တမႈအေျချပဳ 
သေဘာတရားဘက္ဆီကို အၿပီးအပိုင္ေျပာင္းလဲပစ္ခဲ့တယ္။

 Jorge Sampaio, ေပၚတူဂီသမၼတေဟာင္း၊ 
ကမာၻ႔မူးယစ္ေဆးဝါးမူဝါဒေရးရာ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင၉္၀

၁။ ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ အေရးမယူဘဲ 
ေျဖေလွ်ာ့ေပးျခင္း - နားလည္မႈလြဲမွားသျဖင့္ 
မွားယြင္းစြာအေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း

 ကမာၻတစ္လႊား ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ ေျဖေလွ်ာ့ေပးမႈကို ပံုစံအ 
မ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္  အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္လ်က္ရွိ ၾက ေသာ္လည္း 
အနည္းအက်ဥ္းခန္႔သာ စနစ္တက်ေရးဆြဲျပင္ဆင္ထားသည္ (သုိ႔မ 
ဟုတ္) ထိထိေရာက္ေရာက္အ ေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိသည္။ 
ရလဒ္အေနျဖင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးသုံးစြဲသူမ်ား၊ အစိုးရႏွင့္ လူ ႔ေဘာင္ 
အသုိက္အဝန္းတစ္ ရပ္လံုးအတြက္  အက်ိဳး ရလဒ္ေကာင္း မ်ား  
ေဆာငၾ္ကဥ္းေပးႏိငု္ျခင္းမရွိေပ။ ဥပမာ မကၠဆကီိကုဲသ့ို႔ ေသာ ႏိငုင္မံ်ား၌ 
တစ္ကိုယ္ေရသံုးႏွင့္ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ရန္အလို႔ငွာ လက္ဝယ္ထားရွိမႈကို 
ခြဲျခားသတမ္တွထ္ားသည့ ္ပမာဏမွာ မဆိစုေလာကသ္ာကြာျခားသျဖင့ ္ 
အဓပိၸာယမ္ရွိေခ်။ ဤနည္းအားျဖင့ ္ မူးယစ္ေဆးဝါး ကူးသန္းေရာင္းဝယ ္
မႈတြင ္လက္ေတြ႕ပါဝငလ္ပု္ေဆာင္္ျခင္းမ်ဳိး မရွိေသာ္ျငားလည္း လအူမ်ား 
စုသည္ မူးယစ္ေဆးဝါးျဖန္ ႔ျဖဴးေရာင္းခ်မႈ သုိ ႔မဟုတ္ ကုန္ကူးသည့္ 
ျပစ္မႈမ်ိဳးျဖင့္ စြဲခ်က္ တင္ခံရ၍ ႏွစ္ရွည္ေထာင္သြင္းျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ 
ခံရႏိုင္သည့္ အႏၱရာယ္ျမင့္မား လာခဲ့သည္။၉၁ ဥပမာ ေၾကာင္းက်ိဳး 
ဆီေလ်ာသ္ည့ ္ပမာဏမ်ဳိးသတမ္တွခ္်ကရ္ွသိည့ ္ကုိလဘံယီာကဲသ့ို႔ေသာ 
အခ်ိဳ ႕ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ပင္ ရဲတပ္ဖြဲ ႕၏ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈေၾကာင့္ ျပစ္မႈ 
ဆိုင္ရာ တရားစီရင္ေရးစနစ္အတြင္း ပိတ္မိေနသည့္ မူးယစ္ေဆးဝါး 
သံုးစြဲသူ အမ်ားအျပားရွိေနဆဲျဖစ္သည္။၉၂ 

 အခ်ိ ႕ဳေသာႏိငုင္မံ်ားတြင ္အထူးသျဖင့ ္အေရွ႕ေတာငအ္ာရွႏိငုင္ ံ
အခ်ိဳ႕ရွိ ျပစ္မႈမွတ္တမ္းကို အစားထိုးထားသည့္ ေရြးခ်ယ္စရာျပ႒ာန္းမႈ 
သညလ္ည္း မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြဲသမူ်ားအား ႏွပိက္ြပ္ျပစ္ဒဏ္ေပးသည့ ္
နည္းလမ္းေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာေသာ အႏၱရာယ္မွ အကာအကြယ္ 
ေပးႏိုင္ရန္ အာမခံခ်က္မရွိေပ။ အမွန္တကယ္၌ အစီရင္ခံစာ၏ ေရွ႕ပိုင္း
တြင္ေဖာ္ျပထားသကဲ့သို႔ပင္ ေဆးျဖတ္စခန္းမ်ားရွိ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳး 
ေဖာကမ္ႈမ်ားေၾကာင့ ္အတင္းအက်ပ္ေဆးျဖတ္ေပးေသာ ဌာနမ်ားပါ၀င ္
သည့ ္အစားထိုး ျပစဒ္ဏခ္်မတွမ္ႈမ်ားက ပိ၍ုပငဆ္ိုးရြားေစလ်ကရ္ွသိည။္
  ဤကဲ့သို ႔ေသာ အလြန္စိတ္ပ်က္အားေလ်ာ့ဖြယ္ရာ အခင္း 
အက်င္းမ်ဳိးအတြင္းတြင ္ ေကာင္းစြာအေကာငအ္ထည္ေဖာၿ္ပီး အႏရၱာယ ္
ေလ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ကုသမႈအတြက္ တဆက္တည္းရင္းႏွီး 
ျမဳပ္ႏွံမႈျဖင့္ ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ ေျဖေလွ်ာ့ေပးမႈအားျဖင့္ အက်ိဳး ေက်းဇူး 
မ်ားကု ိေဆာငၾ္ကဥ္းေပးႏုငိ္ေၾကာင္း ျပသေနသည့ ္ေရြးခ်ယ္တင္ျပစရာ 
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ဇယား (၃) မူးယစ္ေဆး၀ါးေရးရာ တရားရံုးမ်ား - ျပစ္မႈ 
ေၾကာင္းအရ အေရးယူမႈကို အစားထိုးေရြးခ်ယ္ျခင္းမဟုတ္ 

ႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ား၌ အေသးအဖြဲမူးယစ္ေဆး၀ါးျပစ္မႈ က်ဴးလြန္ 
သူမ်ားကို ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်ျခင္းထက္စာလွ်င္ တရားရံုး၏ 
ႀကီးၾကပ္ထိန္းေက်ာင္းမႈေအာက္ရွိ ေဆး၀ါးကုသေရးအစီအစဥ္ 
မ်ားသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးရန္ မူးယစ္ ေဆး၀ါးဆိုင္ရာ တရားရံုးမ်ားကို 
ဖြဲ ႔စည္းတည္ေထာင္၍   အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိရာ၌       
အမ်ားဆံုး စံခ်ိန္တင္ေသာႏိုင္ငံသည္    အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု 
ျဖစ္ၿပီး စုစုေပါင္းတရားရံုး ၃၀၀၀ ေက်ာ္ရွိသည္။ အေပၚယံအားျဖင့္ 
ၾကည့္ပါက ကရုဏာတရားႀကီးမားသည့္ ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္မႈ 
အျဖစ္ ရွဳျမင္ရေသာ္လည္း မူးယစ္ေဆး၀ါးဆိုင္ရာတရားရံုးမ်ား၌ 
အားနည္းခ်က္ေပါင္းမ်ားစြာရွိေနသည္။ 

ဥပမာအားျဖင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရွိ မူးယစ္ေဆး၀ါးဆိုင္ရာ 
တရားရံုး ေပါင္းမ်ားစြာသည္ တရားရံုး၏ ႀကီး ၾကပ္ထိန္းေက်ာင္းမႈ 
ေအာက္ရိွ ကုသေရးအစီအစဥ္မ်ား၌ ကုသမႈခံယူရန္အတြက္ 
ဘိန္းအေျခခံေဆး၀ါး မ်ားျဖင့္ အစားထိုး ကုသမႈ(OST)ကို ေလွ်ာ့ခ် 
ပယ္ဖ်က္ရန္လိုအပ္သည့္ အမိန္႔မ်ားကုိ ထုတ္ျပန္ ထားၾကသည္။ 
ဤကဲ့သုိ႔ ေသာအစီအစဥ္မ်ား၌ မၾကာခဏဆုိသလုိပင္ ဘိန္း အေျခခံ 
မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားအေပၚ စြဲလန္းမွီခိုသူမ်ားကို အကူ အညီေပးရာ၌ 
အလြနထိ္ေရာကမ္ႈရွိေၾကာင္း အခိငုအ္မာသက္ေသျပလ်က္ရွသိည့ ္
OST အသုံးျပဳမႈ ကုိ အတိအလင္း ျငင္းဆန္ေလ့ရိွသည္။၉၃ 
မူးယစ္ေဆး၀ါးအေပၚ  မွီခ ုိစြဲလန္းမႈ၏  ကာလအတိုင္း အတာတစ္ခု 
အတြင္း ျပန္လည္ သံုးစြဲတတ္သည့္ သေဘာတရားကို မသိက်ိဳး 
ကၽြန္ျပဳ၍ ကုသေရးအစီအစဥ္ကုိ ခံယူေနစဥ္အတြင္း  မူးယစ္ 
ေဆး၀ါး ျပန္လည္သံုးစြဲေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႔ရွိသူမ်ားကို ျပစ္မႈ 
မွတ္တမ္းသြင္းရန္ႏွင့္ ေထာင္သြင္းျပစ္ဒဏ္ေပးရန္အထိ ျခိမ္း 
ေျခာက္ေလ့ ရွိသည္။၉၄

မူးယစ္ေဆး၀ါးဆိုင္ရာ တရားရံုးမ်ားသည္ သေဘာတရားအရ 
ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ ရွိေနၿပီး လံုေလာက္မႈမရိွသည့္ ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္ 
မႈျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပထားသည့္ ေရွ႕အစီရင္ခံစာမ်ား၌ပါရိွသည့္ 
သေဘာထားအတုိင္း  ဆက္လက္ရပ္တည္လ်က္ရိွသည္။၉၅ 
မူးယစ္ေဆး၀ါးကုသမႈသည္ က်န္းမာေရး က႑၌ လုပ္ကိုင္ 
ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ ကၽြမ္းက်င္က်န္းမာေရး ပညာရွင္မ်ား 
ကုိင္တြယ္ရမည့္ ကိစၥရပ္တစ္ခုျဖစ္သျဖင့္ မည္သည့္အေျခအေန 
တြင္ မွ် ျပစ္မႈဆိုင္ရာတရားစီရင္ေရးစနစ္ေအာက္ ထားရွိသင့္သည့္ 
ကိစၥရပ္တစ္ခု မဟုတ္ေပ။ မူးယစ္ေဆး၀ါး သုံးစြဲသူ မ်ားအား 
ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ အေရးယူ ျပစ္ဒဏ္ေပးရန္ ျခိမ္းေျခာက္ အက်ပ္ 
ကိငု၍္ အတင္းေဆးျဖတ္ ေပးျခင္းသည ္က်င့၀္တ္ႏငွ့ ္လံုး၀ကိကုည္မီႈ 
မရွသိကဲသုိ့႔ ခတ္ုရာတစ္ျခားရရွာတစ္ျခားရလဒမ္်ိဳးကိသုာ ထြက္ေပၚ 
လာေစေလ့ရွိသည္။ အေမရိကန္ ျပည္နယ္ မ်ားအဖြဲ႔အစည္း(Or-
ganizartion of American States) မွတစ္ဆင့္ အလြန္တရာ 
၀ိေရာဓိျဖစ္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို ေဖာ္ေဆာင္ရန္ တိုက္တြန္း 
လ်ကရ္ွသိည့ ္အေမရကိန္ႏိငုင္၏ံ လႈံ႕ေဆာမ္ႈေၾကာင့ ္ကရဘီယီန္ႏငွ့ ္
လကတ္ငအ္ေမရကိ ႏိငုင္မံ်ား၌ မူးယစ္ေဆး၀ါးဆိငုရ္ာ တရားရံုးမ်ား 
မိႈလိုေပါကလ္ာျခင္းသည ္အလြနစ္ိုးရမိဖ္ြယ္ရာေကာင္းသည့ ္ကစိၥရပ ္
တစ္ခုျဖစ္သည္။ 

အား တ က္ ဖြ ယ္  အ ပုိ င္း အ ခ်ဳိ ႕ လ ည္း  ရွိေ န ပါေ သး သ ည္ ။ 
ဤအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားသည ္ျပညသ္ူ႕က်န္းမာေရးႏငွ့ ္ဆကစ္ပပ္တသ္က ္
ေနသည့္  လူမႈေရးအခ်က္အလက္မ်ား  တိုးတက္ေကာင္းမြ န္  
လာျခင္းမွသည္ အစိုးရအတြက္ စီးပြားေရးအရ ကုန္က်စရိတ္မ်ား 
ေလ်ာ့က်ျခင္းအထိ က်ယ္ျပန္႔လ်က္ရွိသည္။  

၂။ ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ အေရးမယူဘဲ ေျဖေလွ်ာ့ 
ေပး၍ ျပည္သူ႕က်န္းမာေရး တိုးတက္ေကာင္းမြန္ 
လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း

 ၂၀၁၃ ခုႏစွတ္ြင ္ထတု္ျပနခ္ဲသ့ည့ ္အေမရကိန္ႏိငုင္အံတြင္းရွ ိ
မူးယစ္ေဆးဝါးျပႆနာဟူသည့္ အစီရင္ခံစာအတြင္း အေမရိကန္ 
ျပည္နယ္မ်ားအဖြဲ ႔အစည္းက “မည္သည့္ ျပည္သူ ႕က်န္းမာေရး 
မဟာဗ်ဴဟာအတြင္း၌မဆို မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲမႈကို ျပစ္မႈေၾကာင္း 
အရေျဖေလွ်ာ့ေပးရန္  လုိအပ္သည္”ဟု  တင္ျပထားသည္ ။ ၉၆ 

ဤသေဘာထားကို ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီး 
ျမွဳပ္ႏွံျခင္းႏငွ့အ္တ ူမူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြမဲႈႏငွ့ ္တစက္ိယု္ေရသံုးအတြက ္
လကဝ္ယထ္ားရွမိႈကိ ုျပစဒ္ဏ္ေပးအေရးယူျခင္းမရွသိည့ ္ႏိငုင္မံ်ားက 
အတိအလင္းသက္ေသျပခဲ့ၿပီးျဖစ္ သည္။ 
 အေကာင္းဆံုးသာဓကတစ္ရပ္အေနျဖင့္ ေပၚတူဂီႏိုင္ငံကို 
ေလ့လာၾကည့္ႏုိင္ပါသည္။ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္အတြင္း ကန္႔သတ္ေဆးဝါးမ်ား 
အားလံုးကို  တစ္ကုိယ္ေရသံုးအတြက္ လက္ဝယ္ထားရွိမႈအေပၚ 
ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ ေျဖေလွ်ာ့ေပးခဲ့ ၿပီးေနာက္ပိုင္း ပမာဏအေသး 
အဖြလဲက္ဝယ္ေတြ႕ရိွ၍ ဖမ္းဆီးခံရသူမ်ားကုိ ၎တုိ႔၏ ဆႏၵသေဘာထား 
ေပၚအေျခခံ၍ “ေျဖာင္းျဖႏွစ္သိမ့္ေရးေကာ္မရွင္မ်ား(CDTs)”ဟု 
သိထားၾကသည့္ အထူးေကာ္မတီမ်ားသို႔ လႊဲ ေျပာင္းေပး၍ ၎တို႔၏ 
မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲမႈအတြက္ အကူအညီလိုအပ္ျခင္းရွိမရွိ ေဆြးေႏြး 
ဆုံးျဖတ္ေစခဲ့သည္။ အမႈၾကားနာစစ္ေဆးမႈစုစုေပါင္း၏ ၈၃%ခန္႔သည္ 
ယာယီအားျဖင့္ဆိုင္းငံ့သြားခဲ့သည္။၉၇

 ၂၀၀၁ ခုႏွစ္မွစ၍ ႏိုင္ငံအတြင္း က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ 
အက်ိဳးရလဒ္ေကာင္းမ်ားစြာကို စတင္ရရွိလာခဲ့ၿပီး ယင္းတို႔၌ ထိခိုက္
ရနလ္ြယကူ္သည့လူ္ထလုတူန္းစားမ်ားအၾကား မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲမႈ 
ေလ်ာ့က်လာျခင္း၊ ေဆးဝါးကုသေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရယူသံုးစြဲသူ 

UGANET၊ ကမ္ပလာအေျခစိုက္ NGO တစ္ခုျဖစ္သည့္ ဥပေဒႏွင့္ 
က်င့္၀တ္မ်ားႏွင့္ HIV/AIDS ကြန္ရက္။ © Sven Torfinn / OSF
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အေရအတြက္ မ်ားျပားလာျခင္း၊၉၈ HIV ထပ္မံကူးစက္ျပန္႔ပြားမႈႏွင့္ 
မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ားအၾကား AIDSေရာဂါ အသစ္ေတြ႕ရွိမႈႏႈန္း 
သိသိသာသာေလ်ာ့က်လာျခင္း (၁၃ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ၈၅%မွ 
၉ ၁ % အ ထိ က် ဆ င္း သြား ) ၉ ၉ ႏွ င့္  မူး ယ စ္ေ ဆး ဝါး သုံး စြဲ မႈႏွ င့္  
ဆက္စပ္သည့္ေသဆံုးမႈမ်ား သိသိသာသာေလ်ာ့နည္းသြားခဲ့ျခင္း 
တို ႔၁၀၀ ပါဝင္လ်က္ရိွသည္။ ဤေအာင္ျမင္မႈမ်ားေၾကာင့္ ၂၀၁၅ 
ခုႏစွအ္တြင္း ေပၚတဂူီႏုငိင္၏ံမဝူါဒကိ ု“အေကာင္းဆံုးအေလအ့ထမ်ား 
ေပါင္းစပ္ထားသည့္ စနစ္တစ္ခုျဖစ္သည္ဟု” အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ 
မူးယစ္ေဆးဝါး  ထိန္း ခ်ဳ ပ္ေရးဘုတ္အဖြဲ ႕၏  လက္ရွိ ဥကၠ႒က 
တင္စားေျပာဆိုခဲ့သည္။၁၀၁

 အျခားစရီငစ္နုယ္ေျမမ်ား၌လည္း က်န္းမာေရးဝန္ေဆာငမ္ႈ 
မ်ားအတြင္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္အတူ မူးယစ္ေဆးဝါးကို ျပစ္မႈဆိုင္ရာ 
တရားစီရင္ေရးစနစ္၏ ျပင္ပမွခ်ဥ္းကပ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ 
ပိုမိုထိေရာက္အက်ိဳးရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပလ်က္ရွိသည္။ ခ်က္ျပည္သူ႔ 
သမၼတႏိုင္ငံေတာ္သည္ ျပစ္မႈေၾကာင္းအရေျဖေလွ်ာ့ေပးထားသည့္ 
မူဝါဒကုိ ၁၉၉၀ ေႏွာင္းပိုင္းကတည္းက က်င့္သံုးလာခဲ့သျဖင့္  
မူးယစ္ေဆး၀ါး အေၾကာထဲထိုးသြင္းအသုံးျပဳသူမ်ားအၾကား HIV 
ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ ႔မႈႏႈန္းသည္ ၁%ေအာက္သာ ရွိသျဖင့္ ေဒသတစ္လႊား၌ 
အနမိ့ဆ္ံုးႏႈန္းပင္ျဖစသ္ည။္၁၀၂ ၾသစေၾတးလ်တြင္လည္း မူးယစ္ေဆးဝါး 
လက္ဝယ္ထားရွိမႈျဖင့္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံရသူမ်ားကို ျပစ္မႈဆိုင္ရာ 
တရားစရီင္ေရးစနစမ္ ွဖယထ္တ္ုခဲၿ့ပီး ရပုပ္ိငု္းဆိငုရ္ာႏငွ့ ္စတိပ္ိငု္းဆိငုရ္ာ 
က်န္းမာေရး အားေကာင္းလာေအာင္ တည္ေဆာက္ ေပးခဲ့သျဖင့္ 
မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲမႈႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္အႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ ျဖစ္ပြား 
သည့္ အႀကိမ္ေရေလ်ာ့က်သြားခဲ့သည္။၁၀၃

 ထိုနည္းတူပင္ ၁၉၇၀ေႏွာင္းပိုင္းကပင္ မူးယစ္ေဆးဝါး 
လက္ဝယထ္ားရွမိႈကိ ုျပစမ္ႈေၾကာင္းအရ ေျဖေလွ်ာ့ေပးခဲသ့ည့ ္နယသ္ာ 
လန္ႏိငုင္သံည ္အမိန္ီးခ်င္းအေနာကဥ္ေရာပ ႏိငုင္မံ်ားႏငွ့ ္အေမရကိန ္
ျပည္ေထာင္စုတို႔ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ပါက “အျပင္းစားမူးယစ္ ေဆးဝါး” 
သံုးစြဲ မႈႏႈန္း  သိသိသာသာနည္းပါးလ်က္ရွိသည္ ။ ၁၀၄ ထုိ ႔အျပင္  
ကမာၻတစ္ဝွမ္းလုံး၌ ဘိန္းအေျခခံမူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္၍ 
ေသဆံုးမႈႏႈန္း အနည္းဆံုးႏိုင္ငံတစ္ခုလည္း ျဖစ္သည့္အျပင္ ေဒသ 
တစ္လႊားရွိ အျခားႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ပါက မူးယစ္ေဆးဝါး 
အေၾကာထဲထိုးသြင္းအသံုးျပဳသူဦးေရ အနည္းဆံုးႏိုင္ငံလည္းျဖစ္ 
ေနသည္။၁၀၅

 သုိ႔ေသာ္လည္း ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးအေပၚ သက္ေရာက္ 
အက်ိဳးရွိမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ ေျဖေလွ်ာ့ေပးျခင္း၏ 
အက်ိဳးရလဒ္မ်ားကို  အလြန္အမင္းပံု ႀကီးခ်ဲ ႕၍ မရစေကာင္းေပ။ 
အႏရၱာယ္ေလွ်ာခ့်ေရးႏငွ့ ္ေဆးဝါးကသုေပးသည့ ္ဝန္ေဆာငမ္ႈမ်ားတြင ္
ထထိိေရာက္ေရာကရ္င္းႏွီးျမွဳပ္ႏွမံႈမ်ား ထည့သ္ြင္းေပါင္းစပမ္သွာလွ်င ္
ျပႆနာရွိသည့္ မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲမႈေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာသည့္ 
က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ားကိ ုေလွ်ာခ့်ႏိငုမ္ည ္ျဖစသ္ည။္ မညသ္ို႔ဆိုေစ 
မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြမဲႈကုိ ျပစမ္ႈေၾကာင္းအရအေရးမယဘူ ဲေျဖေလွ်ာ့ေပး 
ထားသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္မ်ိဳးဖန္တီးေပးျခင္းသည္ ကဲ့ရဲ႕ျပစ္တင္မႈႏွင့္ 
စီရင္ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္း ခံရရန္ ေၾကာက္ရြံ႕မႈကို ေလ်ာ့က်သြားေစသျဖင့္ 
မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္  အကူအညီလိုအပ္သည္ဟု 
ခံစားရသည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ အပူအပင္ကင္းကင္း 
ျဖင့္ ရယူသံုးစြဲလာၾကမည္ျဖစ္သည္။

၃။လမူႈေရးအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကိ ုျမင့တ္ကလ္ာေစၿပီး  
ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ေခၽြတာစုေဆာင္းႏိုင္ရန္ 
ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ ေျဖေလွ်ာ့ေပးျခင္း။

 မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ားကို ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ အေရးယူ
ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းသည္ ၎တို ႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ယုတ္ေလ်ာ့ 
အားနည္းသြားေစရုံမွ်မက ၎တို႔၏ လူမႈပတ္၀န္းက်င္အေပၚတြင္လည္း 
ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္ေစလ်က္ရွိသည္။ ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ ေျဖေလွ်ာ့ 
ေပးျခင္းအားျဖင့္ အခ်ိဳ ႕ေသာအႏၱရာယ္မ်ားကို ေလ်ာ့ပါးသက္သာေစ 
သည။္ ၾသစေၾတးလ်ရွ ိမူးယစ္ေဆး၀ါးကုိ အာရံလုႊဲေျပာင္းသည့ ္စမီခံ်က ္
က ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ ေျဖေလွ်ာ့ေပးလိုက္ျခင္းသည္ အလုပ္အကိုင္ 
အခြင့္အလမ္းရရိွမႈအေပၚ သက္ေရာက္ထိခုိက္မႈနည္းပါး၍ ၎တုိ႔၏ 
ဇနီးခင္ပြန္းမ်ားႏွင့္ ပိုမို ေကာင္းမြန္သည့္ ဆက္ဆံေရးမ်ိဳးကို ရရွိေစ 
ေၾကာင္းေတြ႕ရွိရသည္။၁၀၆ မူးယစ္ေဆး၀ါးလက္၀ယ္ထားရွိ၍ လူမႈေရး 
ျပစ္ဒဏ္ေပးခံရသူမ်ားထက္စာလွ်င္ ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ အေရးယူ 
ျပစဒ္ဏ္ေပးခရံသူမ်ားသည ္အလုပအ္ကိငုအ္ားျဖင့ ္ေသာလ္ည္းေကာင္း၊ 
လူမႈဆက္ဆံေရးႏွင့္ အိမ္ရာေနထိုင္မွဳအားျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း 
ေနာက္ဆက္တြဲ ဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ပိုမိုိထိခိုက္ခံစားရလ်က္
ရိွေၾကာင္း  ေနာက္ဆက္တြ ဲသုေတသနျပဳခ်က္ ကလည္း ဤေတြ႔ရိွခ်က္ 
ကို အေထာက္အကူျပဳလ်က္ရွိသည္။၁၀၇

 ေပၚတူဂီသည္ ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ အေရးမယူဘ ဲေျဖေလွ်ာ့ေပး 
လိုက္သည့္ ပထမဆယ္စုႏွစ္ကာလ အေတာအတြင္း လူမႈဖူလံုေရး 
ကုန္က်စရိတ္မ်ားကုိ ၁၈%ခန္႔ ေခၽြတာႏုိင္ခဲ့သည္။ မူးယစ္ေဆး၀ါး 
လက္၀ယ္ထားရွိမႈအတြက္ ေထာင္သြင္းျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္မႈကို ေရွာင္လႊဲ 
ျခင္း၏ အက်ိဳးရလဒ္တစ္ခု အေနျဖင့္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္းႏွင့္ ၀င္ေငြမ်ား 
ဆက္လကစ္ီးဆင္းေနေသာေၾကာင့ ္အက်ိဳးအျမတမ္်ား ေလလြင့္ျပဳန္းတီး 
မႈ မရွသိကဲသ့ို႔ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏငွ့ ္ဆကစ္ပ္ေသာ ေသဆံုးမႈမ်ားႏငွ့ ္HIV 
ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ ႔မႈ ေလ်ာ့က်လာျခင္းေၾကာင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ကုန္က် 
စရတိမ္်ားကိလုည္း သြယ၀္ိကု၍္ ေခၽြတာေပးလ်ကရ္ွသိည။္၁၀၈ ထုိ႔အျပင္ 
ျပစ္မႈေၾကာင္းအရအေရးမယူဘဲ  ေျဖေလွ်ာ့ေပးျခင္း၏ အက်ိဳးရလဒ္ 
အေနျဖင့္ ျပစ္မႈဆုိင္ရာတရားစီရင္ေရး စနစ္အတြက္ ကုန္က်ရသည့္ 
စရိတ္စကမ်ားကို တိုက္ရိုက္ေခၽြတာေပးရာ ေရာက္လ်က္ရွိသည္။
 အမွန္တကယ္၌ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲမႈႏွင့္ လက္၀ယ္ထား 
ရိွမႈအတြက္ ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ အေရးယူျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းကုိ အဆုံးသတ္ 
လိုက္ျခင္းျဖင့္ ရဲတပ္ဖြဲ ႕အတြက္ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ အခ်ိန္ပို 
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မ်ားရရိွလာေစေသာေၾကာင့္  ပစၥည္းဥစၥာႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ရာဇ၀တ္ 
မႈမ်ားကဲ့သို ႔ေသာ ပိုမိုဆိုးရြားျပင္းထန္သည့္  အမႈအခင္းမ်ားကို  
ပိုမိုအာရံုစိုက္ ေဖာ္ေဆာင္လာႏိုင္ေစေၾကာင္း ျပဆိုလ်က္ရွိသည့္ 
အေထာက္အထားမ်ား အခုိင္အမာ ရိွေနသည္။ ေပၚတူဂီႏုိင္ငံသည္ 
၂၀၀၀ ခုႏစွ၀္န္းက်င၌္ ခန္႔မနွ္းေျခအားျဖင့ ္တစ္ႏစွလ္ွ်င ္မူးယစ္ေဆး၀ါး 
ျပစ္မႈေပါင္း ၁၄,၀၀၀ ခန္႔ရိွရာမွ ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ အေရးမယူဘဲ 
ေျဖေလွ်ာ့ေပးလိုက္ၿပီး ေနာက္ပိုင္း၁၀၉ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ၅၀၀၀-၅၅၀၀ 
ခန္ ႔အထိ  က်ဆင္းသြားခဲ့ ၿပီး  အေသးအဖြဲမူးယစ္ေဆး၀ါးျပစ္မႈ  
က်ဴးလြန္မႈေၾကာင့္  ေထာင္သြင္း အက်ဥ္းခ်ထားရသူဦးေရသည္ 
၁၉၉၉၁၁၀ ခုႏွစ္တြင္ အက်ဥ္းသားဦးေရ စုစုေပါင္း၏ ၄၄%ခန္႔ ရွိခဲ့ရာမွ 
၂၀၁၃၁၁၁ အေရာက္ တြင္  ၂၄%အထိ ေလ်ာ့က်သြားခဲ့သျဖင့္  
အက်ဥ္းေထာင္လူဦးေရ ျပည့္က်ပ္ေပါက္ကြဲမႈ၁၁၂ သိသိသာသာေလ်ာ့ 
က်သြားသည့္ အက်ိဳးရလဒ္မ်ိဳးရရွိခဲ့သည္။

ဂ်ေမကာႏိုင္ငံရဲ႕ ေဆးေျခာက္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ 
ဥပေဒျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဟာ က်ေနာ္တို႔အဖြဲ႕၀င္ထားတဲ့ 

ႏိုင္ငံတကာ မူးယစ္ေဆး၀ါးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ေတြရဲ႕ 
ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြၾကားက ဥပေဒကို က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ 

လူမႈေရးဓေလ့စရိုက္ အေနအထားေတြ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြနဲ႔ 
ပိုၿပီးအံ၀င္ဂြင္က်ျဖစ္ေအာင္ သတိၱရွိရွိႀကိဳးပမ္းလိုက္တဲ့ 

အားထုတ္မႈတစ္ရပ္ပါပဲ။

Mark Golding၊ ဂ်ေမကာႏိုင္ငံ၏ တရားေရး၀န္ႀကီးေဟာင္း၊ 
မူးယစ္ေဆး၀ါးဆိုင္ရာမူ၀ါဒ ဆင့္ကဲတိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈပံုစံသစ္ႏွင့္ 

ပတ္သက္သည့္ အေတြ႕အႀကံဳ စာတမ္းဖတ္ ပြဲ၊ ေအာ္စလို၊ ၂၀၁၅ 
ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔

 အလားတအူခင္းအက်င္းမ်ိဳးကိ ုအျခားေဒသအမ်ားအျပား၌ 
လည္း ေတြ႕ျမင္ရလ်က္ရိွသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း ေဆးေျခာက္ 
လက္၀ယထ္ားရွမိႈကိ ုျပစမ္ႈေၾကာင္းအရေျဖေလွ်ာ့ေပးခဲၿ့ပီးေနာက္ပိငု္း 
ေဆးေျခာက္ႏငွ့ဆ္ကစ္ပ္ေနသည့ ္ဖမ္းဆီးအေရးယမူႈသည ္ခန္႔မနွ္းေျခ 
အားျဖင့္ တစ္လလွ်င္ ၁၀၀၀ ခန္႔အထိ က်ဆင္းသြားခဲသ့ည္။ ထုိ႔အျပင္ 
ႏွစ္အလုိက္ အေရးယူျပစ္ဒဏ္ေပးသည့္ အမႈအေရအတြက္သည္ 
လည္း ၁၅၀၀၀ ေအာက္ ေလ်ာ့နည္းသြား မည္ဟုခန္႔မွန္းထားရာ ရတဲပ္ 
ဖြဲ႕မ်ား အတြက္သာမက ျပစ္မႈဆုိင္ရာတရားစီရင္ေရးစနစ္တစ္ရပ္လုံး 
အေနျဖင့္ ထမ္းေဆာင္ရသည့္ ၀န္ထုတ္၀န္ပိုးမ်ားကုိ ေလ်ာ့က်သြား 
ေစမည္ျဖစ္သည္။၁၁၃ အေမရိကန္ႏိုင္ငံကယ္လီဖိုးနီးယားျပည္နယ္ 
သည္ ၁၉၇၆ ခုႏွစ္တြင္္၁၁၄ ေဆးေျခာက္ လက္၀ယ္ထားရွိမႈကို ျပစ္မႈ 
ေၾကာင္းအရ အေရးမယူဘဲ ေျဖေလွ်ာ့ ေပးလိုက္ၿပီး ေနာက္ပိုင္း ၁၀ 
ႏစ္ွတာကာလ အတြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ တစ္ဘီလီယံေက်ာ္ခန္႔ကုိ 
ေခၽြတာႏိငုခ္ဲၿ့ပီး လက္၀ယထ္ားရွမိႈကိ ုစည္းၾကပခ္ြင့္ျပဳလိကုၿ္ပီးေနာက္
ပို င္း  ၀ါရွင္တန္ဒီစီ၌  ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခဲ့သည့္  ေဆးေျခာက္  
လက္၀ယ္ထားရိွသည့္ ျပစ္မႈစုစုေပါင္းသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း 
ျပစ္မႈေပါင္း ၁၈၂၀ ေက်ာ္ရိွခဲ့ရာမွ ၂၀၁၅ အေရာက္ တြင္ ၃၂ မႈသာ 
ရွိခဲ့သည္။၁၁၅

 ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ အေရးမယူဘဲ ေျဖေလွ်ာ့ေပးလိုက္ျခင္း 

အားျဖင့္ ေရရွည္အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားစြာကိုလည္း ရရွိေစႏိုင္သည္။ 
မူးယစ္ေဆး၀ါးလက္၀ယ္ထားရွိမႈကို ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ ထိထိေရာက္ 
ေရာက္ေျဖေလွ်ာ့ေပးလိုက္သည့္ ႏိုင္ငံမ်ားရွိ ရဲတပ္ဖြဲ ႕မ်ားက ျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလဲမႈ၏ အက်ိဳးရလဒ္တစ္ခုအေနျဖင့္ ရပ္ရြာျပည္သူလူထုႏွင့္ 
ဆက္ဆံေရး ပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစေၾကာင္း အစီရင္ခံ 
ခဲ့ၾကသည္။၁၁၆ ထုိ႔အျပင္ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံ၏ ေဆးေျခာက္အေပၚ 
ျပစမ္ႈေၾကာင္းအရ အေရးယူျခင္းမရွဘိ ဲေျဖေလွ်ာ့ေပးမႈကုိ သုေတသန 
ျပဳရာ အဖန္တလဲလဲ ျပန္လည္သံုးစြဲမႈ သို႔မဟုတ္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္မႈႏႈန္း 
အေပၚ ေကာင္းက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခ်က္က ၁၁၇ ျပစ္မႈ
ဆိငုရ္ာတရားစရီင္ေရးစနစ္ႏငွ့ ္ထိပတုိ္ကတ္ိုးျခင္းျဖင့ ္“ျပစမ္ႈက်ဴးလြနမ္ႈ 
ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းလာရမည့္အစား ပို၍ျမင့္မားလာေစသည့္ ” 
အက်ိဳးရလဒမ္်ိဳး ထြက္ေပၚလာေစေလ့ရွိေၾကာင္း  အေထာကအ္ထားမ်ား 
ကမာၻအႏံွ ႔၌ သိသိသာသာေပၚထြက္လာခ်ိန္တြင္ အေရးပါသည့္ 
ေတြ႕ရိွခ်က္တစ္ခုၿဖစ္သည္။၁၁၈ ကမာၻတစ္လႊား ျပစ္မႈေၾကာင္းျဖင့္ 
အေရးယူ ျပစ္ဒဏ္ေပးသည့္ အတိုင္းအတာကို ၾကည့္ပါက ေနာင္လာ 
မည့္ မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္ထုတစ္ရပ္လုံး မူးယစ္ေဆး၀ါး လက္၀ယ္ 
ထားရွမိႈေၾကာင့ ္ဖမ္းဆီးထနိ္းသမိ္းခရံႏိငုသ္ည့ ္အႏရၱာယႀ္ကီးမားလာၿပီး 
လူငယ္ဘ၀ေပါင္းမ်ားစြာ ေၾကြလြင့္ပ်က္စီး၍ အစိုးရႏွင့္ တားဆီး 
ႏွိမ္ႏွင္းေရးအတြက္ပါ က်ိန္းေသ၀န္ပိလာ ေစမည္ျဖစ္သည္။  

၄။ လက္ရွိစနစ္မ်ား၏ အလြန္ - 
မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲမႈနဲ႔ လက္၀ယ္ထားရွိမႈကို 
ဘာေၾကာင့္အေရးယူျပစ္ ဒဏ္ေပးဖို႔ မလိုရသလဲ။

 ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ အနည္းအက်ဥ္းသာရိွေသးသည့္ ျပစ္မႈ 
ေၾကာင္းအရ ေျဖေလွ်ာ့ေပးလိုက္သည့္ မူ၀ါဒမ်ား၏ အက်ိဳးရလဒ္ 
ေကာင္းမ်ားကိ ုအသအိမတွ္ျပဳပါသည။္ သုိ႔ေသာလ္ည္း ျပစမ္ႈေၾကာင္း 
အရ ေျဖေလွ်ာ့ေပးျခင္းကိ ုအျမငသ္စ္ျဖင့ ္နားလညသ္ေဘာေပါကရ္န ္
လုိအပ္လ်က္ရိွသည္ဟုလည္း သုံးသပ္မိပါသည္။ ႏိွပ္ကြပ္ျပစ္ဒဏ္ 
ေပးသည့္  မူးယစ္ေဆး၀ါးဥပေဒမ်ားေ ၾကာင့္  ျဖစ္ေပ ၚလာသည့္  
ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈမ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ တြန္းလွန္၍ လူ႔ဂုဏ္ 
သိကၡာႏွင့္  တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး အေျခခံသေဘာတရားမ်ားကုိ 
အျပည့္အ၀လိုက္နာေစာင့္ ထိန္းလိုပါက တစ္ကိုယ္ေရသံုးအတြက္ 
မူးယစ္ေဆး၀ါးလက္၀ယ္ထားရိွမႈကုိ မည္သည့္အေျခအေနတြင္မွ် ျပစ္ 
ဒဏ္ေပးအေရးယူ၍မရေပ။ 
 အပုခ္်ဳပ္ေရးဆိငုရ္ာအေရးယမူႈႏငွ့ ္လူမႈေရးျပစဒ္ဏမ္်ားျဖင့ ္
ျပစမ္ႈေၾကာင္းအရ အေရးယူျပစဒ္ဏ္ေပးျခင္းကိ ုအစားထိုးလိကုသ္ည့ ္
အေျခအေနမ်ိဳးသည္ပင္လွ်င္ အစိုးရအရင္းအျမစ္မ်ားကို မလိုအပ္ဘဲ 
အသံုးျပဳေနၿခင္းသာၿဖစ္သည္။ ၄င္းမွာ အထူးသျဖင့္ လူမႈေရးလပု္ငန္း 
မ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ ျပစ္ဒဏ္ေပးသည့္စနစ္ကုိ အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ရန္ အဖြဲ ႕အစည္းပိုင္းဆိုင္ရာ စြမ္းေဆာင္ရည္ျပည့္၀မႈမရွိသည့္ 
ႏိငုင္မံ်ား၌ သို႔မဟုတ ္လံုျခံဳေရးႏငွ့ ္ဥပေဒ စည္းၾကပ္ေဖာ္ေဆာင္ေရးကိ ု
တင္းတင္းက်ပက္်ပ ္ၾကပမ္တ္ေဆာငရ္ြကရ္နလ္ိအုပသ္ည့ ္ႏိငုင္မံ်ား၌ 
ေတြ႔ျမင္ရေလ့ရွိသည့္ အေျခအေနျဖစ္သည္။ 



 

ကိုကာပင္စိုက္ပ်ိဳးသည့္ ဘိုလီးဗီးယား ေတာင္သူမ်ား။ 
© africa924/ Shutterstock.com

၃။ 

လက္၀ယ္ထားရွိမႈအလြန္ - 
မူးယစ္ေဆး၀ါးေရာင္း၀ယ္ 
ေဖာက္ကားမႈအတြင္းရွိ 
အေသးစားဇာတ္ေကာင္
(ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားသူ)
မ်ားအား ျပစ္ဒဏ္ေပးအေရး 
ယူမႈကို အစားထိုးႏိုင္သည့္ 
အျခားေရြး ခ်ယ္စရာ 
နည္းလမ္းမ်ား 
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တစ္ကိုယ္ေရသုံးအတြက္ လက္၀ယ္ထားရွိမႈကို ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ 
ေျဖေလွ်ာ့ေပးျခင္းသည ္အေျခခအံက်ဆုံး အတု္ျမစ္ျဖစသ္ကဲသ့ို႔ မူးယစ ္
ေဆး၀ါးေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားမႈအတြင္း ပါ၀င္ပတ္သက္ေနေသာ 
အၾကမ္းဖက္ျခင္းမရွိသည့္ အေသးစားေရာင္း၀ယ္သူမ်ားအား ျပစ္မႈ 
ေၾကာင္းအရ အေရးယူျခင္းမွာလံုး၀လိုအပ္ျခင္း မရွိသည့္အျပင္ 
အခ်ိဳးအစားမွ်တမႈလည္းမရွိေပ။ တကယ္တမ္း၌ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း 
ေရးသားျပဳစုခဲ့ေသာ္လည္း ထုတ္ျပန္ခဲျ့ခင္းမရိွသည့္ UNODC ၏ ျပစ္မႈ 
ေၾကာင္းအရ အေရးမယူဘဲေျဖေလွ်ာ့ေပးျခင္း အစီရင္ခံစာ၌ အေသး
အဖြမဲူးယစ္ေဆး၀ါးျပစမ္ႈမ်ားႏငွ့ ္စပလ္်ဥ္း၍ “မမိ၏ိ သံုးစြမဲႈဖလူံ ုေစရန ္
သို႔မဟုတ္ ဆိုးဆိုးရြားရြား ဖယ္ၾကဥ္ခံထားရသည့္ ပတ္၀န္းက်င္မ်ိဳး၌ 
ဆက္လက္ရွင္သန္ႏိုင္ေစရန္ မူးယစ္ေဆး၀ါးျဖန္ ႔ျဖဴးေရာင္းခ်ျခင္း” 
ကဲသုိ့႔ေသာ ကစိၥရပမ္်ိဳးအတြက္ ျပစဒ္ဏ္ေပးျခင္း ထကစ္ာလွ်င ္အျခား 

နည္းလမ္းမ်ားသံုး၍ အေရးယူသင့္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။၁၁၉

 တစံတုေယာက္အား မူးယစ္ေဆး၀ါးေစ်းကြကအ္တြင္းသို႔ 
ေရာက္ရွိလာေစသည့္ ေမာင္းႏွင္အားအမ်ိဳးမ်ိဳးရိွေနၿပီး အခ်ိဳ႕ေသာ 
သမူ်ားသည ္စီးပြားေရးအရအျခားအခြင့အ္လမ္းမ်ား ကင္းမဲ့ေနျခင္း 
ေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ္လည္း အခ်ိဳ ႕ေသာသူမ်ားသည္ ျခိမ္းေျခာက္ 
အက်ပ္ကုိင္  ေစခုိင္းခံရသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ႏွစ္ရွည္ 
ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းက်ခံရမည့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားမွသည္ တစ္ခါတစ္ရံ 
ေသဒဏအ္ထ ိေပးတတ္ေသာ ဆိုးရြား ျပင္းထနသ္ည့္ျပစဒ္ဏမ္်ိဳးကိ ု
ႀကံဳေတြ႕ရႏိုင္ေျချမင့္မားလ်က္ရွိသည့္  အေသးအဖြဲဇာတ္ေကာင္ 
မ်ားကို စီရင္ခ်က္ ခ်ရာ၌ အဆိုပါအခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစား 
ေလ့မရွိေပ။

ကမာၻတစ္လႊားရွိ မူးယစ္ေဆး၀ါးျပစ္မႈမ်ားအတြက္ ေသဒဏ္ေပးအေရးယူမႈ

တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ 
က်င့္သံုးလ်က္ရွိသည့္ 
ႏိုင္ငံမ်ား

က်င့္သံုးမႈနည္းပါးသည့္ 
ႏိုင္ငံမ်ား

အမွတ္သညာအျဖစ္သာ 
ထားရွိသည့္ႏိုင္ငံမ်ား

အခ်က္အလက္မျပည့္စံု

တရုတ္
အင္ဒိုနီးရွား
အီရန္*
ေဆာ္ဒီအာေရးဗ်
စင္ကာပူ*
ဗီယက္နမ္†

အီဂ်စ္
ကူ၀ိတ္*
ပါကစၥတန္
ထိုင္၀မ္
ထိုင္း
မေလးရွား ††

ဘာရိန္း
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္
ဘရူႏိုင္း-ဒါရူဆလမ္*
က်ဴးဘား
အိႏိၵယ
လာအို*
ျမန္မာ*
အိုမန္
ပါလက္စတိုင္းအာဏာပိုင္
ကာတာ
သီိရိလကၤာ
ေတာင္ကိုးရီးယား
ေတာင္ဆူဒန္
အာရပ္ေစာ္ဘြားမ်ားႏိုင္ငံ 
(UAE)
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု

အီရတ္
လစ္ဗ်ား
ေၿမာက္္ကိုးရီးယား
ဆူဒန္*
ဆီးရီးယား*
ယီမင္*

* မူးယစ္ေဆး၀ါးျပစ္မႈမ်ားအတြက္ မျဖစ္မေနေသဒဏ္ေပး အေရးယူရန္ျပ႒ာန္းထားသည့္ ႏိုင္ငံမ်ား။

† ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ၌ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံသည္ မူးယစ္ေဆး၀ါးလက္၀ယ္ထားရွိမႈႏွင့္ ထားရွိရန္အားထုတ္မႈတို႔အတြက္ ေသဒဏ္ေပးျခင္းကို 
ပယ္ဖ်က္လုိက္ေသာ္လည္း မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ဆက္စပ္၍ ထြက္ေပၚလာသည့္ အ ျခားရာဇ၀တ္မႈမ်ားကို အေရးယူသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို 
ဆက္လက္ထားရွိသည္။ 

†† အစီရင္ခံစာကို ျပဳစုေနစဥ္အတြင္း မေလးရွားႏိုင္ငံသည္ မူးယစ္ေဆး၀ါးျပစ္မႈမ်ားအတြက္ ေသဒဏ္ေပးျခင္း ကို တရား၀င္ဆိုင္းငံ့ထားခဲ့ၿပီး 
မျဖစ္မေနေသဒဏ္ခ်မွတ္ အေရးယူရန္မလိုအပ္ေတာ့ေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားခဲ့သည္။      
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မူးယစ္ေဆး၀ါးျပစ္မႈမ်ားအတြက္ ေသဒဏ္ေပးရန္ ျပ႒ာန္းထားဆဲ 
ျဖစ္သည့္ ႏိုင္ငံစုစုေပါင္း (၃၃) ႏိုင္ငံရွိေသာ္လည္း ႏိုင္ငံအနည္း 
အက်ဥ္းခန္႔သာ ဤဥပေဒကို စည္းၾကပ္ေဖာ္ေဆာင္မႈရွိၿပီး ခန္႔မွန္းေျခ 
အားျဖင့္ လူရာဂဏန္း ခန္႔ကုိ ႏွစ္စဥ္ကြပ္မ်က္လ်က္ရိွရာ၌ အမ်ားစုသည္ 
အနည္းအက်ဥ္းမွ် လက္ဆင့္ကမ္းသယ္ေဆာင္ ေပးသူမ်ား ျဖစ္သည္။၁၂၀ 
စိုးရိမ္ဖြယ္ေကာင္းသည့္ အခ်က္တစ္ခု အေနျဖင့္ လတ္တေလာႏွစ္ 
မ်ားအတြင္း မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ ျပစ္မႈမ်ားအတြက္ 
ေသဒဏ္ေပးကြပ္မ်က္မႈမ်ား ျပန္လည္ျမင့္တက္လာလ်က္ရွိသည္။  
 ဥပမာအားျဖင့္ ၂၀၁၄ မွ ၂၀၁၅ အခ်က္အလက္တုိ႔ကုိ 
ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ မည္ဆိုလွ်င္ ေဆာ္ဒီအာေရးဗ် ၌ ၄၁ ဦးမွသည္ ၆၄ ဦး 
ႏင့္ွ အီရန္၌ ၃၆၇ မွ ၆၃၈ အထိ ျမင့္တက္သြားခဲ့သည္။၁၂၁ ထုိနည္းတူပင္ 
၂၀၀၇ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အၾကား မူးယစ္ေဆး၀ါးျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ 
ႏစွဦ္းကိ ုကြပမ္်ကခ္ဲၿ့ပီး ေနာကပ္ိငု္း အငဒ္ိနုီးရွားႏိငုင္သံည ္၂၀၁၅ ခုႏစွ ္
အေရာက္တြင္ ၁၄ ဦး ကို ထပ္မံကြပ္မ်က္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ 
အတြင္း ၄ ဦးကုိ ထပ္မံကြပ္မ်က္ခဲ့သည္။၁၂၂ ႏွစ္စဥ္ကြပ္မ်က္ ခံခဲ့ရသည့္ 
အေရအတြက္သည္  အေသးအဖြဲ မူးယစ္ေဆး၀ါးျ ပစ္မႈ မ်ားျဖင့္  
ေသဒဏ္ခ်ခံရျပီး ၾကိဳးတိုက္တြင္ ေစာင့္ဆိုင္းေနေသာ ကမာၻအႏွံ ႔မွ 
အက်ဥ္းသား ရာေပါင္းမ်ားစြာ ထက္စာလွ်င္ မေျပာပေလာက္ေပ။ 
    
မူးယစ္ေဆး၀ါးျပစမ္ႈမ်ားအတြက ္ေသဒဏ္ေပးျခင္းသည ္ အျပည္ျပည္
ဆိုင္ရာလူ ႔အခြင့္အေရးဥပေဒကို၁၂၄ ဆိုးဆိုးရြားရြားခ်ိဳးေဖာက္ရာ 
ေရာက္လ်က္ရွိသျဖင့္ အျမန္ဆံုးရပ္တန္႔ပစ္ရန္ လိုအပ္လ်က္ရွိသည္။ 
ထိုနည္းတူပင္ မူးယစ္ေဆး၀ါး ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားမႈအတြင္း 
အေသးအဖြဲမွ်  ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္မႈအတြက္ ဆိုးရြားျပင္းထန္စြာ 
ျပစ္ဒဏ္ေပးမႈကိုလည္း ပယ္ဖ်က္ရမည္။ ထို႔ေနာက္ မူးယစ္ေဆး၀ါး 
ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားမႈ၌ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ ျပစ္မႈေၾကာင္း 
အရ အေရးမယဘူ ဲေျဖေလွ်ာ့ေပးမည့ ္ဇာတ္ေကာငမ္်ားကို ုေဖာထ္တု ္
သတ္မတွမ္ႈႏငွ့ ္စပလ္်ဥ္း၍ အက်ဥ္းခ်ံဳးလႊမ္းျခံဳတင္ျပရန ္လိအုပသ္ည။္ 
သို႔မဟတုပ္ါကလည္း ေငြဒဏ္ေသာလ္ည္းေကာင္း၊ အျခားအပုခ္်ဳပ္ေရး 
ဆိငုရ္ာ အေရးယမူႈမ်ားေသာလ္ည္းေကာင္း၊ သုိ႔မဟတု ္ပညာေပး (သုိ႔) 
လူမႈဘ၀တြင္း ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရး အစီအစဥ္မ်ား၌ ပါ၀င္ 
ေဆာငရ္ြက္ေစျခင္းကဲသ့ို႔ေသာ အၿခားေရြးခ်ယ ္စရာနည္းလမ္း မ်ားကိ ု
ေျပာင္းလအဲသုံးျပဳသင့္သည္။ ဤေနရာ၌ ေဖာ္ျပျခင္းမရိွဘ ဲက်န္ခဲ့သည့္ 
အျခားမည္သည့္ အေသးအဖြဲဇာတ္ေကာင္မဆို ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းကို 
အစားထိုးသည့္ နည္းလမ္းမ်ားအတြက္ အကံ်ဳး၀င္သူမ်ား မဟုတ္ဟု 
ဆိုလိုျခင္း မရွိေပ။ 

၁။  ရပ္ရြာအတြင္း ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းႏွင့္ 
‘သုံးစြဲရင္းေရာင္းခ်သူမ်ား’

 အစိုးရမ်ားႏငွ့ ္မဒီယီာသည ္မူးယစ္ေဆး၀ါးေရာင္းခ်သမူ်ားကိ ု
၎တို ႔၏ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားသည့္ ထုတ္ကုန္မ်ားကို ထိခိုက္ရန္ 
လြယ္ကူသည့္ သုိ ႔မဟုတ္ စူးစမ္းလုိသည့္ လူငယ္မ်ားအေပၚသုိ ႔ 
တြ န္း ပုိ ႔လာခဲ့ ၾကသည့္ ဗီဇဉာဥ္မေကာင္းသူမ်ားအျဖစ္ ေခတ္ 
အဆက္ဆက္ပုံေဖာ္လာခဲ့ ၾကသည္။။၁၂၅ ဤကဲ့သို ႔ေသာ ပံုသြင္း 
ရုပ္လုံးေဖာ္မႈသည္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲမႈကုိ၁၂၆ တားျမစ္ပိတ္ပင္ရန္ 
ႀကိဳးပမ္းလ်ကရ္ွသိည့ ္အစိုးရမ်ား၏ ဆကစ္ပရ္ညမ္နွ္းခ်ကမ္်ားကိသုာ 
အေထာကအ္ကူျပဳသညမ္ဟတုဘ္ ဲမူးယစ္ေဆး၀ါးျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ရာ၌ 
ပါ၀ငပ္တ္သကလ္်ကရ္ွသိမူ်ားကိ ုဆိုးရြား ျပင္းထနသ္ည့ ္ေထာငသ္ြင္း 
ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္မႈမ်ားကိုပါ တရားမ်ွတမႈရွိသကဲ့သို႔ ပံုေဖာ္ေပးလ်က္ 
ရွသိည။္ မူးယစ္ေဆး၀ါး ေရာင္း၀ယ ္ေဖာက္ကား သမူ်ားကိ ုသရမဲရစဲီး 
ေလာဘေဇာတုိက္ေနသူမ်ားအျဖစ္  ပံုေဖာ္ေနျခင္းသည္ ေရရာ 
ေသခ်ာမႈမရွိရံုမွ်မက မူးယစ္ေဆး၀ါးေစ်းကြက္အတြင္းရွိ မတူကြဲျပား 
သည့္ အျပန္အလွန္ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား အေပၚ တလြနဲားလည္ 
သေဘာေပါက္ရာမွ ေပါက္ဖြားလာသျဖင့္ အလြန္တရာမွ အသံုးမ၀င္
လွေပ။၁၂၇                                                        
 ဥပမာအားျဖင့္ သုေတသနျပဳခ်က္အရ “ရပ္ရြာအတြင္း 
ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်မႈ၌” လကလ္ီေရာင္းခ်သည့ ္အေသးစား မူးယစ္ေဆး၀ါး 
ေစ်းကြက္ အစိတ္အပိုင္းမ်ား သိသိသာသာပါ၀င္လ်က္ရွိေၾကာင္း 
ျပဆိုလ်က္ရွိသည္။၁၂၈ ဤကဲ့သို ႔ေသာအေျခအေနမ်ိဳး၌ ေငြေၾကး 
အက်ိဳးအျမတ္ထက္စာလွ်င္  မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားကို  ၀ယ္ယူ၍ 
ရပ္ထဲရြာထဲရွိ အခ်င္းခ်င္းအၾကား ျပန္လည္မွ်ေ၀သံုးစြဲသည့္ သီးျခား 
၀ယ္လက္ အစုအဖြဲ႕တစ္ရပ္ ရိွေနႏုိင္ပါသည္။ စနစ္တက်ရိွေနသည့္ 
၀ယလ္က္မ်ိဳး မရွသိည့ ္အေျခအေနမ်ိဳးျဖစ္ေနမညဆ္ိလုွ်ငပ္င ္မတ္ိေဆြ 
သငူယ္ခ်င္း မ်ားအၾကား မွ်ေ၀ သံုးစြမဲႈသည ္ျဖစရ္ိုးျဖစစ္ဥတ္စခ္ုျဖစၿ္ပီး 
ေငြေၾကးဆိငုရ္ာ အက်ိဳးအျမတထ္ကစ္ာလွ်င ္လမူႈေပါင္းသင္းဆကဆ္ ံ
ေရးအျမင္ျဖင့္ အျပန္အလွန္ ဖလွယ္သံုးစြဲ ၾကျခင္းျဖစ္သည္။၁၂၉  
     
ရပ္ရြာအဆင့္ေစ်းကြက္အတြင္း၌လည္း “သံုးစြဲရင္း ေရာင္းခ်သူမ်ား” 
ရွိေနၿပီး ေျပာရမည္ဆိုပါက မသံုးစြဲရမေန ႏိုင္မွီခိုစြဲလန္း ေနသူမ်ားက 
မမိတိို႔၏ တစက္ိယု္ေရသံုးအတြက ္ဖလူံမုႈရွိေစရန ္ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်မႈကိ ု
ရည္ညႊန္းရာ၌ အသုံးျပဳေလ့ရွိသည့္ အသံုးအႏႈန္းတစ္ခုျဖစ္သည္။၁၃၀ 

ဤကဲသ့ို႔ေသာ လအူပုစ္မု်ားကိ ုေတြ႕ဆံုေမးျမန္း ထားသည့ ္အနည္းငယ္ 
ေသာ သုေတသနအေထာကအ္ထားမ်ားက  လိင္ေဖ်ာ္ေျဖေရးလပုင္န္း 
သို႔မဟုတ္ မတရားေခါင္းပံုျဖတ္သည့္ ရာဇ၀တ္မႈကဲ့သို႔ေသာ အျခား 
ဒုစရိုက္လုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ ၀င္ေငြရွာေဖြရယူမႈကို ေရွာင္လႊဲရန္အတြက္ 
ဤကဲ့သို ႔ေသာ အလုပ္မ်ိဳး၌ ပါ၀င္ပတ္သက္မည့္သူ အမ်ားအျပား 
ရွိႏိုင္ေၾကာင္း ျပဆိုလ်က္ရွိသည္။၁၃၁ လက္ေတြ ႕တြင္ သံုးစြဲရင္း 
ေရာင္းခ်မႈသည ္မသုံးစြရဲမေနႏိငုသ္ည့္ျပႆနာရွိေသာ မူးယစ္ေဆး၀ါး 
သံုးစြဲသူမ်ားႏွင့္  စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းနည္းပါးသူမ်ားအတြက္ 
“နည္းပါးလသွည့္ေရြးခ်ယစ္ရာထကဲမ ွအေကာင္းဆုံးေသာ ေရြးခ်ယမ္ႈ 
အျဖစ္ ရႈျမင္ထားသည့္ အေလ့အက်င့္တစ္ခုျဖစ္သည္။”၁၃၂    
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 မူးယစ္ေဆး၀ါးေစ်းကြက္မ်ား၏ လည္ပတ္မႈပံုစံသည္ 
အလြနရ္ႈပ္ေထြးသျဖင့ ္မၿပီးႏိငုမ္စီးႏုငိ ္ရညွလ္်ားေထြျပားမႈ မရွိေစေရး 
အတြက္ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်မႈပံုစံႏွစ္မ်ိဳးကိုသာ မီးေမာင္းထိုးျပ ထားျခင္း 
ျဖစ္သည္။ မည္သုိ ႔ ဆုိေစ ၎တုိ႔သည္ မူးယစ္ေဆး၀ါးျဖန္ ႔ျဖဴး  
ေရာင္းခ်ရာ၌ ပါ၀င္ ပတ္သက္ေနသူမ်ားကို တရားစြဲဆို၍ စီရင္ခ်က္ 
ခ်မွတ္ရန္လိုအပ္လာပါက လက္ရွိႏိုင္ငံအမ်ားအျပား၌ က်င့္သံုးျခင္း 
မရွိေသးသည့္ တမူထူးျခားသည့္ ခ်ဥ္းကပ္မႈပံုစံမ်ိဳးလိုအပ္လ်က္ရွိ 
ေၾကာင္း မီးေမာင္းထိုးျပလ်ကရ္ွသိည။္ ကမာၻတစလ္ႊား၌ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ် 
သည့္ျပစမ္ႈမ်ားကိ ုဆန္႔က်င ္တိကုဖ္်ကရ္နက္်င့သ္ံုးလ်က္ရွသိည့ ္ဆိုးရြား 
ျပင္းထန္သည့္ဥပေဒမ်ားသည္ မူးယစ္ေဆး၀ါးေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ 
ကားသူမ်ား၏ လူ႔တန္ဖိုးယုတ္ေလ်ာ့က်ဆင္းသြားေစသည့္ သေဘာ 
တရားအေပၚ အေျချပဳတည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖစ္ ၿပီး ေရာင္း၀ယ္ 
ေဖာက္ကားမႈအမ်ားစုသည္ အၾကမ္းဖက္ျခင္းမရွိသကဲ့သို႔ ေလာဘ 
ေဇာတိကု၍္ ေခါင္းပံ ုျဖတ္ျခင္းမရွသိည့ ္အမနွတ္ရားကိ ုဥေပကၡာျပဳထား 
ၾကသည္။ 

၂။ မူးယစ္ေဆး၀ါးလက္ဆင့္ကမ္းသယ္ေဆာင္သူ
မ်ား

 မူးယစ္ေဆး၀ါးလကဆ္င့က္မ္း သယ္ေဆာင္ေပးသူမ်ားသည ္
တစ္စံုတစ္ဦးက ေငြေၾကးေပးေခ်ၿပီးျဖစ္သည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားကို 
တစ္ေနရာမွ ေနာက္တစ္ေနရာသုိ႔ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေပးသူမ်ားျဖစ္သည္။ 
သုေတသနျပဳခ်က္အရ အခ်ိဳ ႕ေသာအေျခအေနမ်ိဳး၌ ထိုကဲ့သို ႔ 
လက္ဆင့္ကမ္းသယ္ေဆာင္ေပးသူမ်ားသည္ လူ႔ေဘာင္အ သုိက္အ၀န္း 
၏ ထိခိုက္ရန္လြယ္ကူ၍ အပယ္ခံထားရသူမ်ားျဖစ္ေနေလ့ရွိေၾကာင္း 
ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရသည္။၁၃၃ အမ်ား အျပားသည္ ကုန္ကူးမႈအတြင္း မိမိ၏ 
သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ၀င္ေရာက္လာခဲ့ ၾကျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း 
၎တုိ႔သည ္အမ်ားအားျဖင့ဆ္င္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏငွ့ ္စီးပြားေရး အခက္အခ ဲ
မ်ားကိ ုရငဆ္ိငု္ေက်ာလ္ႊားရန္ေရြးခ်ယ္ခဲၾ့ကသ ူမ်ားျဖစၿ္ပီး ဖမ္းဆီးခခံဲရ့ 
ပါက ႀကံဳေတြ႔ရမည့္ ျပစ္ဒဏ္မည္မွ်ျပင္းထန္ေၾကာင္း သိရိွသူအလြန္ 
နည္းပါးသည္။၁၃၄ အခ်ိ ႕ဳေသာ လက္ဆင့က္မ္းသယ္ေဆာင ္သမူ်ားသည ္
တစစ္ံတုစဦ္းအတြက္ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားကိ ုသယ္ယပူို႔ ေဆာင္ေပးရန ္
အတင္းအက်ပ္ေစခုိင္းခံခဲ့ရသူမ်ားျဖစ္ၿပီး ျငင္းဆန္ပါက ၎တုိ႔ခ်စ္ခင္
တန္ဘိုးထားရသူမ်ားကုိရန္ျပဳမည္ဟု ျခိမ္းေျခာက္အက်ပ္ကိုင္မႈကို 
ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရသူမ်ားျဖစ္သည္။၁၃၅      

 သယ္ယူပို႔ေဆာင္မႈကို စတင္လိုက္သည္ႏွင့္ တစ္္ၿပိဳင္နက္ 
လက္ဆင့္ကမ္းသယ္ေဆာင္သူမ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္အင္အား 
ကင္းမဲ့သြားေလ့ရွိသည္။ ရွာေဖြငွားရမ္းသူမ်ားက လက္ဆင့္ကမ္း 
သယ္ေဆာငသူ္မ်ားကိ ုမၾကာခဏဆိသုလိ ုမညသ္ည့ ္မူးယစ္ေဆး၀ါး 
အမ်ိဳးအစားကုိ မည္မွ်ပမာဏခန္႔ သယ္ေဆာင္မည္ ဟူသည့္ကိစၥရပ္ႏွင့္ 
ပတ္သက္လာပါကအမ်ားအားျဖင့္  အမွန္ေျပာေလ့မရွိေ ၾကာင္း  
ေျပာဆုိခဲ့သည္။၁၃၆ ႏုိင္ငံအမ်ားစု၌ ျပစ္ဒဏ္မ်ား ကုိ သတ္မွတ္ရာတြင္ 
မူးယစ္ေဆး၀ါးအမ်ိဳးအစားႏငွ့ ္အေလးခ်နိ္ေပၚ မတူည၍္ ဆံုးျဖတ္ေလရ့ွ ိ
သျဖင့ ္ဤကဲသ့ို႔ေသာအေျခအေနသည ္လကဆ္င့က္မ္းသယ္ေဆာင ္
သူ မ်ား ကို  အ လြ န္ တ ရာ အႏၱ ရာ ယ္ မ်ား သ ည့္ အေျ ခ အေ န သို ႔ 

တြန္းပို႔လ်က္ရွိသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အက်ိဳးအျမတ္ ပိုမိုရယူလိုသျဖင့္ 
ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံသူမွ အရဲစြန္႔၍ မူလသေဘာတူထားသည့္ပမာဏထက္ပို၍ 
သယ္ယူပို ႔ေဆာင္ ေစသျဖင့္  မေတာ္တဆဖမ္းဆီးခံရလွ်င္ႏွစ္ရွည္ 
ေထာငသ္ြင္းျပစဒ္ဏ ္က်ခရံႏိငုၿ္ပီး အဆုိးဆုံးအေျခအေန၌ မူးယစ္ေဆး၀ါး 
ျပစ္မႈမ်ားအတြက္ ေသဒဏ္ေပးျခင္းကိုဆက္လက္က်င့္သံုးေနသည့္ 
ႏိုင္ငံမ်ိဳးျဖစ္ေနပါက ကြပ္မ်က္ပင္ခံရႏိုင္သည္။ ဆန္႔က်င္ဘက္အေနျဖင့္ 
ေၾကးစားေမွာင္ခိုကုန္ ကူးသူမ်ားသည္ မည္မွ်အေလးခ်ိန္ျဖင့္ဖမ္းဆီးခံရ
လွ်င ္အျမင့ဆ္ံုးေထာင ္သကတ္မ္း မညမ္ွ ၾ်ကာမညက္ိ ုေကာင္းစြာနားလည ္
သေဘာေပါက္သျဖင့္  လက္ဆင့္ကမ္းသယ္ေဆာင္သူမ်ားထက္ 
နည္းသည့္ပမာဏကိုသာ သယ္ေဆာင္ေလ့ရွိသည။္၁၃၇   
    
လက္ဆင့္ကမ္းသယ္ေဆာင္သူမ်ားသည္ ၎တို႔ ထိန္းခ်ဳပ္ ႏိုင္စြမ္းမရွိေ
သာ အေျ ခ အေ န မ်ားႏွ င့္  ဆံုးျ ဖ တ္ ခ် က္ မ်ား ၏  သ က္ေ ရာ က္  
ရုိက္ခတ္မႈတုိင္းကုိ မျဖစ္မေနတာ၀န္ယူရသည္။၁၃၈ တရားရံုးေရွ႕ေမွာက၌္ 
၎တုိ႔သယ္ေဆာင္ရမည့္ ပမာဏကုိ ႀကိဳတင္မသိရိွခဲ့ သုိ ႔မဟုတ္ 
ျခမိ္းေျခာက ္အက်ပက္ိငုခ္ခံဲရ့ေၾကာင္း ထြကဆ္ိမုညဆ္ိလုွ်ငပ္င ္သက္ေသ 
ျပႏုိင္ရန္ အလြန္႔အလြန္ခက္ခဲပါလိမ့္မည္။၁၃၉ ထုိ႔အျပင္ အေထာက္ 
အထားမ်ားအရ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံရေသာ လက္ဆင့္ကမ္းသယ္ေဆာင္ 
သမူ်ားမွာ အမ်ားအားျဖင့ ္ယခင္ျပစမ္ႈ မလပုဘ္ူးေသာ ပထမဆံုးအႀကမိ ္
က်ဴးလြန္ျခင္းသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ၁၄၀ စီးပြားေရးအခက္အခဲေၾကာင့္ 
မူးယစ္ေဆး၀ါး သယ္ယူပို ႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း၌ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ 
လာၾကသူမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ျပစ္မႈ၏ႀကီးေလးျပင္းထန္မႈကုိ အျခားတစ္စုံ 
တစ္ဦးကသာ ႀကိဳးကိုင္ျခယ္လွယ္သည့္ အေျခအေနမ်ိဳး၌ ၎တို ႔ကို 
ရာဇ၀တ္ေၾကာင္းအရ ျပစ္ဒဏ္ေပးအေရးယူျခင္းသည္ တရားမွ်တမႈ 
မရိွေပ။ ဤအေျခအေနမ်ိဳး၌ ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ အေရးယူျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္း 
သည္ အၾကမ္းဖက္ျခင္းမရိွသည့္ အေသးအဖြဲက်ဴးလြန္မႈအတြက္ 
အခ်ိဳးအစားအားျဖင့္ လံုး၀မွ်တမႈမရွိေပ။   
 

၃။ တားျမစ္သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးသူမ်ားႏွင့္ 
အင္အားသံုးတိုက္ဖ်က္ျခင္း၏ 
ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳးသက္ ေရာက္မႈမ်ား

 လက္ဆင့္ကမ္းသယ္ေဆာင္သူမ်ားနည္းတူ တရားမ၀င္မူးယစ္ 
ေဆး၀ါးမ်ားကို ထုတ္လုပ္ရာ၌ အသုံးျပဳသည့္- ဥပမာ ဘိန္းပင္မ်ား၊ 
ကိကုာပင္ႏငွ့ ္ေဆးေျခာကက္ဲသ့ို႔ေသာ- တားျမစသ္ီးႏွပံငမ္်ားကိ ုစိကုပ္်ိဳး 
ၾကသူမ်ားသညလ္ည္း မၾကာခဏဆိသုလိ ုစီးပြားေရးလိအုပခ္်က္ေၾကာင့ ္
မူးယစ္ေဆး၀ါးကုန္ကူးသည့္  လုပ္ငန္းမ်ား၌ပါ၀င္လာတတ္သည္။ 
အမ်ားစုသည္ အေျခခံအေဆာက္အအံု၊ တရား၀င္ေစ်းကြက္မ်ားကို 
ရယူအသံုးျပဳႏိုင္ျခင္းႏွင့္ က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား မရွိသည့္ 
အရပ္ေဒသမ်ား၌ ေနထုိင္ ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။၁၄၇ ဤကဲ့သို ႔ေသာ 
အေနအထားမ်ိဳး၌ တရားမ၀ငတ္ားျမစသီ္းႏွပံငမ္်ား စိကုပ္်ိဳးထြနယ္က္ျခင္း 
ကိ ုအလြနယ္တုၱကိ်သည့ ္ဆုံးျဖတ္ခ်ကမ္်ိဳးအျဖစရ္ႈျမင္ႏိငုသ္ည။္ အဆိပုါ 
တားျမစသီ္းႏွပံငမ္်ားက ၎တုိ႔၏ စီးပြားေရးကိ ုအတိငု္းအတာ တစခ္အုထ ိ
တည္ၿငိမ္မႈရွိေစသည့္အျပင္ ဒူေပနာေပခံ၍ စိုက္ပ်ိဳးေျမအေနအထား 
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ညံဖ့်င္းသည့ ္အရပ္ေဒသမ်ိဳးတြငပ္ါ ရငွသ္န္ေပါက္ေရာက္ႏိငုၾ္ကသည။္၁၄၈ 

အထူးသျဖင့ ္အေျခခအံေဆာကအ္အံ ုအားနည္းသည့ ္နယ္ေျမေဒသမ်ိဳး 
၌ပင္ သီးႏံွမ်ားကုိ ျခံ၀အထိလာေရာက္၀ယ္ယူရန္ ဆႏၵရိွသည့္ သယ္ယူ 
ပို ႔ေဆာင္ေရးသမားမ်ား ရွိေနေသာေၾကာင့္ စိုက္ပ်ိဳးရရွိလာသည့္ 
သီးႏွပံငမ္်ားကိ ုေစ်းကြကသ္ို႔ တငပ္ို႔ရာတြငလ္ည္း အခကအ္ခ ဲမရွသိကဲ ့
သို႔ ထြက္ရွိလာသည့္ သီးႏွံမ်ား၏ ၀ယ္လိုအားသည္လည္း အတိုင္း 
အတာတစ္ခုအထိခိုင္မာမႈရိွေနသည္။၁၄၉ သို႔ေသာ္လည္း စိုက္ပ်ိဳးသူ 
မ်ားအတြက္ စီးပြားေရးအရေရြးခ်ယ္စရာ အလြနက္်ဥ္းေျမာင္းလ်ကရ္ွ ိ
သည့္  အေျခအေန၌ အစိုးရ၏ အေရးယူမႈမ်ားေ ၾကာင့္  ပို မို  
ခဲယဥ္းက်ပ္တည္း လာေစသည္။ စိုက္ပ်ိဳးထြန္ယက္သူ အမ်ားစုသည္ 
ကုန္ကူးမႈအတြင္း ပါ၀င္ပတ္သက္လ်က္ရွိသည့္ အျခားအေသးအဖြဲ 
ဇာတ္ေကာင္မ်ား နည္းတူ ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ အေရးယူ ျပစ္ဒဏ္ေပးခံ 
ရႏိုင္သည့္ အႏၱရာယ္ျမင့္မားလ်က္ရွိသည္။    
 ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ အေရးယူျပစ္ဒဏ္ေပးရန္ ဖိအားေပးခံ 
ေနရသည့္အျပင္ တားျမစ္သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးသည့္ ေတာင္သူမ်ားသည္ 
အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလပုင္န္း ထခိိက္ုပ်ကစ္ီးမႈကိပုါ ႀကံဳေတြ႕ ခစံားရ 
လ်က္ရွိသည္။ တားျမစ္သီးႏွံပင္မ်ားကို သိပၸံဆိုင္ရာ သို ႔မဟုတ္ 
ေဆး၀ါးရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား အတြက္သာ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ ခြင့္ျပဳထား 
သည့္ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္ ပင္မကြန္ဗင္းရွင္းပါ ျပ႒ာန္းခ်က္အတုိင္းတားျမစ္ 
သီးႏွံမ်ားကို လိုက္လံဖ်က္ဆီးျခင္းသည္ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ 
ေအာင္ျမင္မႈမရရွိခဲ့သည့္ ထုတ္လုပ္ျဖန္ ႔ျဖဴးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးႀကိဳးပမ္း 
အားထုတ္မႈ၏ အဓိကက်သည့္ေသာ့ခ်က္ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုျဖစ္ 
သည္။        
 ထိုကဲ့သုိ႔ေသာ တိုက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ အလြန္ 
ဆိုးရြားသည့ ္ေနာက္ဆကတ္ြဲေဘးဒကုၡဆုိးမ်ားကိ ုေပၚေပါက္လာေစၿပီး 
စို က္ပ်ိဳးသူမ်ား၏စီးပြားေရးအရ နစ္နာဆံုးရႈံးမႈသာမက ရပ္ရြာ  
အသိုက္အ၀န္းတစ္ခုလံုး၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးကိုပါ ထိခိုက္ 
ေစလ်က္ရိွသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္ ႏွစ္လယ္ပုိင္း၌ အေျခခံ 
အေဆာက္အအံလုိုအပခ္်ကမ္်ားကိ ုျဖည့ဆ္ည္းေဆာငရ္ြက္ေပးျခင္းႏငွ့ ္
အျခားေစ်းကြကမ္်ားကိပုါ လကလ္မွ္းမီေအာင္ေဆာငရ္ြက္ေပးျခင္းတို႔ 
မရွိခဲ့သျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း လူဦးေရေပါင္း ၁.၂ သန္း ေက်ာ္ 
အစာေရစာျပတ္လပ္သြားခဲ့သည္ ။ ၁၅၀ ကုိလံဘီယာ၌ ၁၉၉၀ 
ႏွစ္လယ္ပိုင္းမွစ၍ ေလယာဥ္ျဖင့္ေဆးျဖန္းမႈ အဆံုးသတ္ခဲ့သည့္ 
(ေျမျပင္ေဆးျဖန္းမႈကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေသာ္လည္း) ၂၀၁၅ 
ခုႏွစ္အထိ ကုိကာပင္မ်ားကုိဖ်က္ဆီးရန္အတြက္ ဂလုိင္ဖုိဆိတ္(Glypho-
sate)ကို အသံုးျပဳ၍ ေလယာဥ္ျဖင့္ အျပင္းအထန္ ေဆးျဖန္းခဲ့ျခင္း၏ 
ေနာက္ပိုင္း၌ ျဖစ္ပြားသည့္ေဒသခံမ်ား၏ တရား၀င္သီးႏွံမ်ားပ်က္စီး 
ဆံုးရံႈးျခင္း၊ ေျမဆီလႊာအရည္အေသြးထိခိုက္ပ်က္စီးျခင္း၊ အေရျပား၊ 
အသကရ္ွဴလမ္းေၾကာင္းႏငွ့ ္အစာအမိအ္လူမ္းေၾကာင္းဆိငုရ္ာ ျပႆနာ 
မ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖစ္ပြားလာျခင္းႏွင့္ ကိုယ္၀န္ပ်က္က်ျခင္း 
ကဲသ့ို႔ေသာ ထိခိကုပ္်ကစ္ီးမႈမ်ားအားလံုးသည ္ေဆးျဖန္းမႈႏငွ့ ္တိကုရ္ိကု ္
ဆက္စပ္လ်က္ရိွသည္။၁၅၁ ထို ႔အျပင္ အသက္ေမြး၀မ္း ေက်ာင္း 
လုပ္ငန္းမ်ား ထိခိုက္ပ်က္စီးသြားခဲ့သျဖင့္ ရြာလံုးကၽြတ္ေျပာင္းေရႊ ႕ 
ခဲ့ရသည့္ လူထုလူတန္းစားမ်ား၏ဆုံးရႈံးနစ္နာမႈမ်ားကိုလည္း မသိ 
က်ိဳးကၽြန္ျပဳ၍ မရႏိုင္ေပ။၁၅၂

 အတင္းအက်ပ္အင္အားသုံး တုိက္ဖ်က္မႈ၌ ေနာက္ဆက္တြဲ
ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ေပါင္းစပ္ပါ၀င္ေနျခင္းသည္ပင္ ယင္း၏ 

အားနည္းခ်က္ျဖစ္ေနသည။္ နယ္ေျမတစခ္အုတြင္း တားျမစသီ္းႏွ ံစိကုပ္်ိဳး 
မႈကို ယာယီအားျဖင့္ ရွင္းလင္းပစ္ႏိုင္သည္ဆိုလွ်င္ပင္ ႏိုင္ငံနယ္နိမိတ္ 
ျပင္ပ၌ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပည္တြင္းရွိ အျခားနယ္ေျမေဒသမ်ား၌ 
ေသာလ္ည္းေကာင္း ျပနလ္ည္ေပၚေပါက္လာမညသ္ာျဖစသ္ည။္ အခ်ိ ႕ဳႏိငုင္ ံ
မ်ား၌ တားျမစ္သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးသည့္ ေတာင္သူမ်ားကို တရား၀င္သီးႏွံမ်ား 
စိကုပ္်ိဳးထတုလု္ပလ္ာႏိငု္ေအာင ္ပံပ့ိုးကညူီေပးသည့ ္ေျပာင္းလ ဲဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး
တက္ေရးအစီအစဥ္မ်ားကုိ ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ ေဖာ္လ်က္ ရိွၿပီး 
ထိုကဲ့သို႔ေသာအစီအစဥ္မ်ားကို ကုလသမဂၢလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၌လည္း 
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ထည့္သြင္းေပါင္းစပ္လာၾကၿပီျဖစ္သည္။ 
 သို႔ေသာလ္ည္း ေျပာင္းလဲဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အစအီစဥမ္်ား၏ 
ထိေရာက္မႈသည္ အားရေက်နပ္ဖြယ္ရာ မရိွခဲ့သည့္အျပင္ အစီအစဥ္အမ်ား 
အျပားသည္ ဦးတည္ပစ္မွတ္ထားရာ၌ အားနည္းခဲ့ၾကၿပီး အမ်ားစုသည္ 
မမိတိို႔၏ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈအတြက ္တားျမစသ္ီးႏွမံ်ားအေပၚသာ 
မွခီိအုားထားရလ်ကရ္ွၿိပီး အမ်ားအားျဖင့ ္ေ၀းလံေခါငဖ္်ားသည့ ္ပစပ္ယခ္ ံ
နယ္ေျမေဒသမ်ား၌ ေနထိုင္လ်က္ရွိသည့္ လူထုလူတန္းစားမ်ားကို 
လႊမ္းျခံဳေလမ့ရွသိလိ ုတရားမ၀င္ေစ်းကြကမ္်ား၌ ၀င္ေရာကပ္ါ၀င္ျခင္းျဖင့ ္
ရရွိလာႏိုင္သည့္ စီးပြားေရးမက္လံုးမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္လည္း 
ပ်က္ကြက္ခဲ့ၾကသည္။၁၅၃ အထက္တြင္ဆုိခဲ့ၿပီးျဖစ္သည့္အတုိင္း အပယ္ခံ 
လထုူလတူန္းစားမ်ားကိ ုတားဆီးပတိပ္င္ေရး ရႈေထာင့မ္သွာ ဆက္လက ္
ခ်ဥ္းကပလ္်က္ရွၿိပီး ၎တို႔၏အေျခခအံက်ဆုံး အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း 
လုပ္ငန္းမ်ားကုိ သုတ္သင္ဖယ္ရွားရန္လုိအပ္သည့္ အရာတစ္ခုအျဖစ္သာ 
ရႈျမင္ေနဆဲျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေျပာင္းလဲဖြံ ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအစီအစဥ္ 
သက္သက္ျဖင့္ လံုေလာက္မွ်တမႈမရွိေပ။   
 အေျခခံအားျဖင့္  တားျမစ္သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈသည္ 
အင္အားသံုး တုိက္ဖ်က္ေရးအားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ 
တရားေရးစနစ ္အားျဖင့္ေသာလ္ည္းေကာင္း ခ်ဥ္းကပသ္င့သ္ည့ကိ္စၥရပ ္
တစ္ခုမဟုတ္ေပ။ ေတာင္သူမ်ားကုိ ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ ျပစ္ဒဏ္ေပးအေရး 
ယူျခင္းသည္ ၎တုိ႔၏စီးပြားေရးလုပ္ပိုင္ခြင့္ နည္းပါးမႈကုိ ေလ်ာ္ကန္ 
သင့္ျမတ္စြာျဖင့ ္ရငဆ္ိငု္ေက်ာလ္ႊားရန္ႏငွ့ ္၎တို႔၏ ရပရ္ြာအသိကုအ္၀န္း 
မ်ားအတြက္ အပူတျပင္းလိုအပ္လ်က္ရွိသည့္ ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားကို 
ေရးဆြဲျပငဆ္င၍္ အေကာငအ္ထည္ေဖာမ္ႈ အတြင္း ၎တို႔ကိထုည့သ္ြင္း 
ပါ၀င္ေစရာ၌ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစလ်က္ရိွသည္။  ဤကဲသုိ့႔ေသာ လူထုလူ 
တန္းစားမ်ားကို ျပစ္ဒဏ္ေပး အေရးယူျခင္းထက္ တားျမစ္သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳး 
ရသည့ ္အဓကိအေၾကာင္းရင္းမ်ားကိ ုကိငုတ္ြယ္ေျဖရငွ္း၍ လမ္းေၾကာင္း 
မွန္ေပ ၚေရာက္ရွိလာေအာင္  တည့္မတ္ေပးသည့္ေဆာင္ရြက္ခ်က္  
ကဲသ့ို႔ေသာ အစားထိုးေရြးခ်ယစ္ရာ နည္းလမ္း မ်ားကိ ုထထိိေရာက္ေရာက ္
အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ တားျမစ္သီးႏံွစိုက္ပ်ိဳး 
ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ျပစ္မႈႏွင့္ျပစ္ဒဏ္ မွ်တမႈမရွိျခင္းႏွင့္ 
မလိလုားအပသ္ည့ ္ေနာက္ဆကတ္ြ ဲေဘးအႏရၱာယမ္်ားကိသုာ ေလ်ာက့် 
သြားေစသည္ မဟုတ္ဘ ဲအားလုံးပါ၀င္၍ အဓိပၸာယ္ျပည့္၀သည့္ ေရရွည္ 
တညတ္ံခ့ိငုၿ္မသဲည့ ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကိ ုဟန္႔တားပတိပ္ငလ္်ကရ္ွသိည့ ္
ခလုတ္ကန္သင္းမ်ားကိုပါ ဖယ္ရွားေပးပါလိမ့္မည္။
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ဇယား(၄) အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ၀ါရွင္တန္ရွိ 
ဆီရယ္တဲလ္ျမိဳ႕မွ အေသးအဖြဲ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားကို 
လႊဲေျပာင္းေပးသည့္ စီမံခ်က္မ်ား

၂၀၁၁ ခုႏွစ္အတြင္း ဆစ္ရယ္တလ္ဲ၌ အေသးအဖြ ဲမူးယစ္ေဆး၀ါးျပစ္မွဳ 
က်ဴးလြနသူ္မ်ား သုိ႔မဟုတ ္လငိ္ေဖ်ာ္ေျဖေရးလပုင္န္းတြင္း က်ငလ္ည ္
ေနသမူ်ားကိ ုျပစမ္ႈဆိငုရ္ာ တရားစရီင္ေရးစနစမ္သွည ္ရပရ္ြာအက်ိဳးျပဳ 
လုပ္ငန္းမ်ားဆီသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးသည့္စီမံခ်က္၏ ေရွ႕ေျပးစမ္းသပ္ 
အစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ ဥပေဒဘက္ေတာ္သားမ်ား ပါ၀င္ကူညီသည့္ 
လႊဲေျပာင္းအစီအစဥ္ (Law Enforcement Assisted Diversion, 
LEAD) ကုိ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ေၾကညာခဲ့သည္။ ဤကဲသုိ့႔ 
ေသာစီမံခ်က္အမ်ိဳးအစားသည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံအတြင္း ပထမဦး 
ဆုံးအႀကိမ္ ေဖာ္ေဆာင္သည့္ အစီအစဥ္တစ္ခု ျဖစ္ခဲၿ့ပီး ေနာက္ပုိင္း၌ 
ႏိငုင္တံစလ္ႊား အျခား အစအီစဥ္ေလးခကုိပုါ ဖြဲ႕စည္းေဖာ္ေဆာငခ္ဲသ့ည။္ 
ေနာက္ထပ္လည္းေရးဆြဲျပင္ဆင္ေနျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ခါနီးအဆင့္ရွိအလားတူ အစီအစဥ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေပၚေပါက္လာခဲ့ 
သည္။၁၄၁

ဆီရက္တဲလ္၏ LEAD အစီအစဥ္အတြင္း မည္သည့္မူးယစ္ေဆး၀ါး 
အမ်ိဳးအစားျဖစ္ေစ၁၄၂ သံုးဂရမ္ သို႔မဟုတ္ သံုးဂရမ္ေအာက္ ပမာဏ 
လက္၀ယထ္ားရွမိႈ သို႔မဟတု ္ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်မႈေၾကာင့ ္ဖမ္းဆီးထနိ္း 
သိမ္းခံရသူမ်ားကို အိမ္ရာရရွိေစေရး၊ ကုသေရး သို႔မဟုတ္ အျခား 
အက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ားသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးႏိုင္သည္။ အေရးအႀကီးဆုံး 
အခ်ကမ္ွာ မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြသဲမူ်ား အေနျဖင့ ္ရပရ္ြာအက်ိဳးျပဳလုပင္န္း 
မ်ား၌ ပါ၀င္ေဆာငရ္ြက္ေနပါက မူးယစ္ေဆး၀ါးကိ ုဆကလ္ကသ္ံုးစြဲႏိငု ္
သျဖင့္ LEAD သည္ လူအမ်ား၏ လက္ရိွတြင္ ေရာက္ေနသည့္ ပစၥဳပၸန္ 
ဘ၀ ကိုသာ အေလးေပး အာရံုစိုက္၍ တရားရံုးအေျချပဳ အေရးယူ 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ ပယ္ဖ်က္လိုက္သည့္ သေဘာသက္ေရာက္ 
ေနသည္။၁၄၃  

LEAD ၏ ကနဦး စမ္းသပ္ေဖာ္ေဆာင္မႈအဆင့္ကုိ ဆန္းစစ္အကဲျဖတ္ 
ရာမ ွထြက္ေပၚလာသည့ ္အက်ိဳးရလဒမ္်ား သည ္အလြန္ေကာင္းက်ိဳး 
သေဘာေဆာင္သည့္ အလားအလာမ်ိဳးရွိေနေၾကာင္းျပဆိုလ်က္ရွိ 
သည္။ LEAD အစီအစဥ္အတြင္း ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားသည္ 
အျခားသူမ်ားထက္စာလွ်င္ ျပစ္မွဳထပ္မံက်ဴးလြန္ႏိုင္ေျခ ၆၀% ခန္႔ 
ေလ်ာန့ည္း သြားေၾကာင္းေတြ႔ရွရိသျဖင့ ္ျပစမ္ႈဆိငုရ္ာ တရားစရီင္ေရး 
စနစ္၏ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ေလ်ာ့ပါးသက္သာသြားေစသည္။၁၄၅ 

ပါ၀င္သူမ်ားကိုယ္တိုင္ အစီအစဥ္အတြင္း ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈမျပဳမီ 
အေျခအေနထကစ္ာလွ်င ္ပိမုိုေကာင္းမြနသ္ည့ ္အိုးအမိ္ႏငွ့ ္တရား၀င ္
အလုပ္အကုိင္မ်ိဳးကုိ ရရိွလာၾကသျဖင့္ LEAD ကုိ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း 
ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။၁၄၆ အားလံုးကို ျခံဳငံုသံုးသပ္ၾကည့္ပါက 
ဆီရက္တလ္ဲ၏ LEAD အစီအစဥ္မွ ရရိွသည့္ အေထာက္အထားမ်ားက 
အေသးအဖြဲ မူးယစ္ေဆး၀ါး ျပစ္မႈမ်ားကို ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ ျပစ္ဒဏ္ 
ေပးအေရးယမူႈ မျပဳရံမုွ်ျဖင့ ္မူးယစ္ေဆး၀ါး ေစ်းကြက္မ်ား၌ က်ငလ္ည ္
ေနသူမ်ားသာမက လူ႔ေဘာင္အသိုက္အ၀န္းတစ္ခုလံုးႏွင့္ အစိုးရ 
တစ္ရပ္အတြက္ မည္မွ်အက်ိဳးေက်းဇူးရရွိႏိုင္ေၾကာင္း မီးေမာင္းထိုး 
ျပလ်က္ ရွိသည္။  



ဥရုေဂြးႏို င္ ငံ  မြ န္ေတဗီဒီယို ရွိ  ဥပေဒျပဳေရးနန္းေတာ္ေရွ ႕  အပန္းေျပေစရန္  
ေဆးေျခာကသုံ္းစြမဲႈကိ ုတရား၀င ္စည္းၾကပခ္ြင့္ျပဳေပးရန ္ဆႏၵေဖာထ္တု္ေနပံ။ု ဥပေဒကုိ 
၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အကုန္ပုိင္းတြင္ ေဆးေျခာက္ကုိ 
ေစ်းကြက္တြင္ ေရာင္းခ်ႏုိင္မည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္။ © Pablo Porciuncula/Getty 
Images

၄။ 

မူးယစ္ေဆး၀ါးေစ်းကြက္မ်ားကို 
တရား၀င္စည္းၾကပ္ခြင့္ျပဳျခင္း 
- ေၾကာင္းက်ိဳးဆီေလ်ာ္ သည့္ 
ေရွ႕ေျခလွမ္း
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ေကာ္မရွင္၏ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ အစီရင္ခံစာအတြင္း၁၅၅ ေဖာ္ျပခဲၿ့ပီးျဖစသ္ည့ ္
အတုိင္းျပစမ္ႈေၾကာင္းအရအေရးမယဘူ ဲေျဖေလွ်ာ့ေပးျခင္းသည ္မူးယစ ္
ေဆး၀ါးေရးရာမ၀ူါဒျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္မနွက္နသ္ည့ ္ဦးတည ္
ခ်က္သုိ႔ေလွ်ာက္လွမ္းရာ၌အလြန္အေရးပါသည့္ ေျခလွမ္းတစ္ရပ္ 
ျဖစ္ေသာ္လည္း ယင္းသည္အဆင့္တစ္ခုသာျဖစ္ေနေသးသည္။ 
အႏရၱာယႀ္ကီး၍ ထိေရာကမ္ႈမရွသိည့ ္ျပစဒ္ဏ္ေပး အေရးယူမႈမ်ားျဖင့ ္
မူးယစ္ေဆး၀ါးကုိ ခ်ဥ္းကပ္မႈေ ၾကာင့္ေပၚေပါက္လာသည့္  ေဘး 
အႏၱရာယ္ဆိုးမ်ားကို အျပည့္အ၀ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္အတြက္ အစိုးရမ်ား 
အေနျဖင့္  တရားမ၀င္မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားကို ထုတ္လုပ္မႈမွသည္ 
ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်မႈအထိ အဆံုးစြန္စည္းၾကပ္ခြင့္ျပဳရန္လိုအပ္သည္။
 မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုး စြဲ မႈႏွ င့္  တစ္ကိုယ္ေရသံုးအတြက္  
လက္၀ယထ္ားရွမိႈကုိ ျပစမ္ႈေၾကာင္းအရ အေရးမယဘူဲ ေျဖေလွ်ာ့ေပး 
သည့္ မူ၀ါဒေရးရာမူေဘာင္တစ္ရပ္ ေရးဆြဲျပင္ဆင္၍ အေသးအဖြဲ ႕ 
ဇာတ္ေကာငမ္်ားအားလံုးကိ ုျပစဒ္ဏ္ေပးအေရးယူျခင္းထက ္အစားထိုး 
နည္းလမ္းမ်ားကိ ုခ်မတွ္ေဆာငရ္ြက္ျခင္းျဖင့ ္စီးပြားေရး၊ က်န္းမာေရးႏငွ့ ္
လမူႈေရးဆိငုရ္ာ ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာမ်ားကုိ ေဆာငက္်ဥ္းေပးႏိငုသ္ည။္ 
ထို႔အျပင္ တားဆီးႏွိမ္ႏွင္းေရးအတြက္ သံုးစြဲေနရသည့္ အရင္းအျမစ္ 
ေပါင္းမ်ားစြာကို ပိုလွ်ံလာေစသျဖင့္ အျခားပိုမို ဆိုးရြားျပင္းထန္၍ 
အၾကမ္းဖက္သည့္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ား (အထူးသျဖင့္ စနစ္တက် ဂိုဏ္းဖြဲ႕ 
က်ဴးလြန္သည့္ဒုစရိုက္မႈမ်ားကို) ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရာ၌ ျပန္လည္ 
အသံုးျပဳႏိငု ္ေစပါလိမ့မ္ည။္ မညသုိ္႔ဆုိေစ အဆုိပါ ဒစုရိကုဂ္ိဏု္းမ်ားကိ ု
ေခ်မႈန္းလိုပါက မူးယစ္ေဆး၀ါးေစ်းကြက္ကို တရား၀င္စည္းၾကပ္ခြင့္ 
ျပဳရန္ မျဖစ္မေနလုိအပ္သည္။ ကမာၻတစ္လႊား၌ စနစ္တက်ဂုိဏ္းဖြဲ ႔ 
က်ဴးလြန္သည့္ျပစ္မႈအတြက၁္၅၆ ပင္မ၀င္ေငြရင္းျမစ္ကို တရားမ၀င္ မူး
ယစ္ေဆး၀ါးကနုက္ူးမႈမရွရွိေနၾကၿပီး ယင္းေငြေၾကးမ်ားျဖင့ ္အားနည္း 
သည့အ္စိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကိ ုတစံိုးလက္ေဆာင္ေပး၍ လာဘထ္ိုးႏိငု ္
သည့္ ေငြေၾကးၾသဇာရရွိလာေစသည္ဟု ခန္႔မွန္းထားၾကသည္။
 သို ႔ေသာ္လည္း  လူ ႔ေဘာင္အသုိက္အ၀န္းအေနျဖင့္  
ျပစ္မႈေ ၾကာင္းအရ ေျဖေလွ်ာ့ေပးလုိက္သည့္စနစ္အတြင္း၌ပင္  
တရားမ၀င္ ကုန္ကူးမႈမွ ရိုက္ခတ္လာသည့္ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ 
ဒဏ္ခံရႏုိင္သည့္ အလားအလာျမင့္မားေနဆဲျဖစ္ၿပီး တရား၀င္စည္းၾကပ္ 
ခြင့္ျပဳထားျခင္း မရွသိည့္ေစ်းကြက္တစခ္၏ု မေသခ်ာမေရရာမႈမ်ားကိ ု
ေရလာေျမာင္းေပးသကဲ့သို႔  ျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာသည့္ 
အႏရၱာယကုိ္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြသဲမူ်ား ႀကံဳေတြ႕ခစံားရႏိငု္ေျခ ရွသိည။္ 
ဥပမာအားျဖင့္ ၎တုိ႔၀ယ္ယူသည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးအတြင္း ပါ၀င္သည့္ 
ပစၥည္းမ်ား သို ႔မဟုတ္ သံုးစြဲရမည့္ပမာဏကိုအတိအက် မသိရွိႏိုင္ 
ေတာ့ေပ။ မည္သုိ႔ဆုိေစ ဤအခ်က္သည္ လူ႔ေဘာင္အသုိက္အ၀န္း၏ 
ဦးစားေပးနယ္ပယ္တစ္ရပ္ ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္အစုိးရအေနျဖင့္ 
ေစ်းကြက္အတြင္း ၀ယ္ယူသံုးစြဲမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ အသက္အရြယ္ 
ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားထားရွိျခင္းႏငွ့ ္အျခား ေဘးအႏရၱာယက္င္းရငွ္းေရး 
ေဆာင္ရြက္ခ်ကမ္်ားကိ ုခ်မွတ္ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ အႏရၱာယမ္်ားကိ ု
ေလွ်ာ့ခ်၍ တတ္ႏိုင္သမွ်ေဘးကင္းသည့္ ေဆး၀ါးမ်ားျဖစ္ေအာင္ 
ႀကီးၾကပ္ထိန္းေက်ာင္းေပးရန္ လိုအပ္သည္။ အစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ 
ေဘးအႏၱရာယ္ႀကီးမားသည့္ ေဆး၀ါးပစၥည္းမ်ားကုိ စည္းၾကပ္ခြင့္ျပဳ 
ေနက် ျဖစ္သျဖင့္ အသစ္အဆန္း မဟုတ္သည့္အတြက္ တရားမ၀င္ 
မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားကိုလည္း အျခားထိန္းခ်ဳပ္ေဆး၀ါးမ်ားနည္းတူ 
စည္းမၾကပ္ႏိငုစ္ရာအေၾကာင္းမွာ မရွသိေလာက္ နည္းပါးလွေပသည။္ 

 မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြမဲႈသည ္ကမာၻတစလ္ႊားရွလူိထလုတူန္းစား 
မ်ားႏွင့္အတူတည္ရွိလာခဲ့သည့္ အရွိတရားတစ္ခုျဖစ္ေသာေၾကာင့္ 
အစုိးရမ်ားအေနျဖင့္ ယင္းအခ်က္ကုိ လက္ခံအသိအမွတ္ျပဳရန္ 
လုိအပ္သည္။ ေဆးေျခာက္အတြက္ ႏုိင္ငံအေျမာက္အမ်ား၌ တရား၀င္ 
စည္းၾကပ္ခြင့္ျပဳသည့္ စနစ္မ်ား ရိွေနၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္သည္ 
အစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြဲသူမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ 
ေရွာက္ရံုသက္သက္မဟုတ္ေတာ့ဘ ဲလူ႔ေဘာင္ အသုိက္အ၀န္းတစ္ရပ္ 
လံုး၏က်န္းမာေရးႏွင့္ ဘ၀သာယာေရးအတြက္ ျပတ္ျပတ္သားသား 
ဆံုးျဖတ၍္ မူးယစ္ေဆး၀ါးအားလံုးကိတုာ၀နယ္မူႈ ရွရိိွျဖင့ ္စည္းၾကပခ္ြင့္ျပဳ 
ရမည့္ အခ်ိန္အခါေကာင္း က်ေရာက္လာၿပီျဖစ္သည္။ 

နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံမွာ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆး၀ါးအသစ္ 
(New Psychoactive Substances, NPS) အက္ဥပေဒေအာက္ရွိ 

တရား၀င္စည္းၾကပ္ခြင့္ျပဳ စနစ္ထဲကို မသြင္းခင္မွာ 
လက္ဦးမွဳရယူတဲ့အေနနဲ႔ တရား၀င္စည္းၾကပ္ခြင့္ျပဳထားျခင္း 
မရွိေသးဘဲ အကဲခတ္ေစာင့္ၾကည့္္ေနတဲ့ အဲဒီေဆး၀ါးေတြကို 

က်ေနာ္တို႔က ခြင့္ျပဳထားတယ္။ ဒီအက္ဥပေဒအရ 
အႏၱရာယ္နည္းတယ္လို႔ သက္ေသျပႏိုင္မယ္ဆိုရင္ NPS 
ထုတ္ကုန္ေတြကို ေစ်းကြက္ထဲ သြင္းလာလို႔ရေအာင္ 
ခြင့္ျပဳထားေပမယ့္ အာနိသင္အျပင္းအေပ်ာ့ကိုေတာ့ 

သြင္းလာတဲ့လုပ္ငန္းကိုပဲ ျပန္ၿပီးတာ၀န္ယူေစပါတယ္။

ပီတာဒန္း၊ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးႏွင့္ 
ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ 

တြဲဖက္၀န္ႀကီး၊ နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံ၁၅၇ 



<<ကူညီပါ။ မဖမ္းဆီးပါႏွင္႕။>> ဥပေဒဘက္ေတာ္သားမ်ား ပါ၀င္ကူညီသည့္ 
လႊဲေျပာင္းအစီအစဥ္ (LEAD) သည္ တစ္ကိုယ္ေရ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ားႏွင့္ 
လိင္ေဖ်ာ္ေျဖေရး အလုပ္သမားမ်ားကို အက်ဥ္းေထာင္ မ်ားႏွင့္ ကင္းေ၀းေအာင္ 
ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေပး၍ အိုးအိမ္၊ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးအႀကံေပးျခင္းႏွင့္ 
အတတ္ပညာ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္း ကဲ့သို႔ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို 
ပံ့ပိုးေပးျခင္း။ © Ted Warren/Associate Press

၅။ 

ေထာက္ခံအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
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ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အေနျဖင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္သုိ႔ ခ်ဥ္းကပ္လာၿပီျဖစ္ရာ “ကမာၻ႔မူးယစ္ 
ေဆး၀ါးျပႆနာကိ ုကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမည့္”၁၅၈ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံေရး 
ေၾကညာစာတမ္းႏွင့္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ကုိ ျပန္လည္သုံးသပ္ရန္ လုိအပ္ 
လာၿပီျဖစသ္ကဲသ့ို႔ မူးယစ္ေဆး၀ါးထိန္းခ်ဳပ္ေရးလပုင္န္းမ်ား သညလ္ည္း 
၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ကုလသမဂၢအဖြဲ ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ား၀ုိင္း၀န္း အတည္ျပဳ 
ခဲ့ၾကသည့္ ေရရွည္တည္တ့ံခုိင္ၿမသဲည့္ ဖြံ႕ ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ရည္မွန္းခ်က္ 
ပန္းတုိင္မ်ား(SDGs)ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အစီအစဥ္ႏွင့္ ကုိက္ညီမႈရိွရန္ 
လုိအပ္ေနဆဲျဖစ္သည္။ ဤအစီအစဥ္သည္ ႏုိင္ငံေပါင္းစုံပါ၀င္သည့္ 
ကမာၻလုံးဆုိင္ရာမူေဘာင္ကုိ ၂၀၃၀ ခုႏွစ္အထိ ပံုေဖာ္ေပးထားၿပီး 
အားလံုးပါ၀ငမ္ႈရွ၍ိ လမူႈေရးတရားမွ်တမႈကုိ ျဖည့ဆ္ည္းေဆာငရ္ြကရ္န ္
ရည္ရြယ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။၁၅၉ 

 ကုလသမဂၢသည္လည္း ေနာင္လာမည့္ အနာဂတ္မူ၀ါဒမ်ားကုိ 
ေရရညွတ္ညတ့ံ္ခိငုၿ္မသဲည့ ္ဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးမူေဘာငအ္တြင္း၌သာ 

စည္းၾကပ္ေဖာ္ေဆာငရ္န ္ကတကိ၀တ္ျပဳျခင္းသည ္မူးယစ္ေဆး၀ါးေရးရာ 
မူ၀ါဒျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ အလြန္အေရးပါသည္။ “မည္သူတစ္ဦး 
တစ္ေယာက္မွ် ေနာက္ခ်န္မေနရစ္ရေစေရး” သံဓိ႒ာန္အရ မူးယစ္ေဆး၀ါး 
သံုးစြဲသူမ်ားအပါအ၀င္ လူတိုင္းကိုလႊမ္းျခံဳမႈရွိရမည္။၁၆၀

 အဖြဲ႕၀င္ႏိငုင္မံ်ားအေနျဖင့ ္၂၀၁၉ ခုႏစွ ္ႏိငုင္ံေရးေၾကညာစာတမ္း 
ျပန္လည္သံုးသပ္ပြဲ၌ မည္သည့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ိဳး ရရွိသည္ျဖစ္ေစ 
SDGs အစီအစဥ္ႏွင့္ ကုလသမဂၢ၏ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပဋိဉာဥ္သေဘာ 
တူစာခ်ဳပ္ပါ မ႑ိဳင္မ်ားထက္ ေက်ာ္လြန္မႈမရွိသည့္ ေဘာင္အတြင္းသာ 
ေရးဆြဲျပင္ဆင္ ရမည္ျဖစ္သည္။ ႏိွပ္ကြပ္ျပစ္ဒဏ္ေပးသည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါး 
ေရးရာမူ၀ါဒမ်ား၏ အႏၱရာယ္မ်ားကုိေရွာင္ကြင္း၍ အားလံုးအတြက္ 
တရားမွ်တမႈရွိေရး၊ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးတို႔အေပၚ ဗဟိုျပဳ 
သည့္ အခင္းအက်င္းသစ္ဆီသုိ႔ ေခၚေဆာင္သြားမည့္ လမ္းေၾကာင္းျဖစ္ 
သည္။ 

ႏိုင္ငံအစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးဆိုင္ရာျပစ္မႈမ်ားအားလံုးအတြက္ ေသဒဏ္ေပးသည့္ 
ျပစ္ဒဏ္ကို ပယ္ဖ်က္ရမည္။

ႏိုင္ငံအစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ တစ္ကိုယ္ေရသံုးအတြက္ မူးယစ္ေဆး၀ါး လက္၀ယ္ထားရွိမႈႏွင့္ 
တစ္ကိုယ္ေရသံုးအတြက္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈမ်ားအတြက္ ျပစ္မႈေၾကာင္းအရျဖစ္ေစ၊ တရားမမႈအရ 
ျဖစ္ေစ စည္းၾကပ္ျပ႒ာန္းထားသည့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားအားလံုးကိုအဆံုးသတ္ရမည္။ ကမာၻတစ္လႊားရွိ 
သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာလူမ်ားသည္ အျခားသူမ်ားကိုအႏၱရာယ္ျပဳျခင္းမရွိဘဲ မူးယစ္ေဆး၀ါး 
သံုးစြဲလ်က္ရွိသည္။ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ားကို ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ ျပစ္ဒဏ္ေပးအေရးယူမႈသည္ 
အႏၱရာယ္မ်ား၍ ထိေရာက္မႈ မရွိသည့္အျပင္ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးဆိုင္ရာ 
အေျခခံမူမ်ားကို ယုတ္ေလ်ာ့ အားနည္းသြားေစလ်က္ရွိသည္။

ႏိုင္ငံအစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ ရပ္ရြာအတြင္း ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ေနသူမ်ား၊  မူးယစ္ေဆး၀ါးလက္ဆင့္ 
ကမ္းသယ္ေဆာင္ေပးသူမ်ားႏွင့္ တားျမစ္သီးႏွံပင္စိုက္ပ်ိဳးသည့္ ေတာင္သူမ်ားကဲ့သို႔ေသာ 
မူးယစ္ေဆး၀ါးေရာင္း၀ယ္ ေဖာက္ကားမႈအတြင္း ပါ၀င္ပတ္သက္လ်က္ ရွိေသာ္လည္း 
အၾကမ္းဖက္ျခင္းမရွိသည့္ အေသးအဖြဲ ဇာတ္ေကာင္မ်ား အားလံုးကို ျပစ္မႈဆိုင္ရာတရားစီရင္ 
ေရးစနစ္ႏွင့္ ေ၀းကြာသြားေစရန္အာရံုလႊဲေပးသည့္ အစားထိုးနည္းလမ္းမ်ားကို ေျပာင္းလဲ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည္။ အစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ ဤကဲ့သို႔ေသာ အလုပ္မ်ိဳးကို လုပ္ကိုင္လ်က္ 
ရွိသူေပါင္းမ်ားစြာသည္ စီးပြားေရးက်ပ္တည္းမႈေၾကာင့္ လုပ္ကိုင္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း 
အသိအမွတ္ျပဳ၍ ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ ျပစ္ဒဏ္ေပးအေရးယူမႈကိုအစားထိုးကာ ႏိုင္ငံတကာ 
လူ႔အခြင့္အေရး စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားကိုလိုက္နာေစာင့္ထိန္းေပးသည့္ ေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္းမ်ားကို 
ေျပာင္းလဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည္။

ကုလသမဂၢအဖြဲ႔၀င္ ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ မူးယစ္ေဆး၀ါးထိန္းခ်ဳပ္ေရး 
စနစ္ေအာက္ရွိ ပဋိဉာဥ္ကတိက၀တ္အတိုင္း မူးယစ္ေဆး၀ါး လက္၀ယ္ထားရွိမႈကို 
ျပစ္ဒဏ္ေပးအေရးယူသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအားလံုးကို ပယ္ဖ်က္ေပးရမည္။

ႏိုင္ငံအစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ တရားမ၀င္ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားအားလံုးကို စည္းၾကပ္ခြင့္ျပဳေပးႏိုင္မည့္ 
စနစ္မ်ားကို အခ်ိန္ယူရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရန္လိုအပ္သည့္အျပင္ ယင္းတို႔ကို ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ 
အေရးမယူဘဲ ေျဖေလွ်ာ့ေပးမည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးေရးရာမူ၀ါဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ 
ေၾကာင္းက်ိဳးဆီေလ်ာ္သည့္ ေရွ႕ေျခလွမ္းအျဖစ္ လက္ခံသေဘာတူရန္ လိုအပ္သည္။
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 က်မတုိ႔ သမီးအန္နီက တစ္ျခားလကၡဏာေတြထဲမွာမွ 
ခဏခဏတက္ၿပီး ၀က္ရူးျပန္ေစတဲ ့အရမ္းရွားပါးတဲ ့CDKL5 ေရာဂါနဲ႔ 
ေမြးလာတာပါ။ သူ႔အသက ္ေလးႏစွ္ေလာက ္ရလာေတာ ့အေျခအေန 
က ပိုဆိုးလာၿပီး က်မတို ႔ဆီမွာရွိတဲ့ေဆးေတြနဲ ႔  သူတက္တာကို 
မထနိ္းႏိငု္ေတာဘ့ူး။ နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ကသုၾကည့ခ္ဲ့ေပမယ့ ္ဘာမ ွ
အက်ိဳးထူးမလာခဲ့ဘူး။ 
 ဒအီခ်နိ္ေလာက္မွာပ ဲေထာကက္ူျပဳအဖြဲ႔ထမဲွာ ေဆးေျခာက ္
သုံးၿပီးကုသတဲ့အေၾကာင္း (Cannabidiol - CBD) အေမရိကန္ 
မိသားစုတစ္စု ေျပာေနတာကုိ ၾကားမိလုိက္တယ္။ သူတုိ႔သမီးကလည္း 
က်မတို႔ရဲ႕ အန္နီနဲ႔တူတဲ့ ေရာဂါမ်ိဳးျဖစ္ေနၿပီး ဒီကုသေရးနည္းလမ္းကို 
စမ္းသုံးၿပီးေနာက္ပိုင္း ကေလးရဲ ႕အေျခအေနတိုးတက္လာတယ္။ 
ေနာက္က်ေတာ့ က်မတုိ႔ရဲ႕ ဘရာဇီးသူငယ္ခ်င္းက သူ႔ကေလးအတြက္ 
CBD နည္းနည္းသြားယူၿပီး အက်ိဳးထူးမထူး စမ္းၾကည့္မယ္ဆို ၿပီး 
ဖုန္းဆက္အေၾကာင္းၾကားလာတယ္။ က်မတုိ႔ကုိပါ စိတ္၀င္စားရင္ 
လိုက္ခဲ့ဖို ႔ေခၚတာနဲ႔ တစ္ခါတည္းလိုက္သြားျဖစ္ခဲ့တယ္။ က်မတုိ႔မွာ 
ဘာမွေရြးခ်ယ္စရာ မက်န္ေတာ့ဘူးေလ။ 
 အဒီဲအခ်ိန္တုန္းက ဘရာဇီးႏုိင္ငံရဲ႕ ဥပေဒက ေဆး၀ါးအေနနဲ႔ 
ေဆးေျခာက္အသံုးျပဳတာကို တရားမ၀င္သတ္မွတ္ထားတဲ့ အခ်ိန္ပါ။ 
က်မတုိ႔သမီးရဲ ႕ ေရာဂါသက္သာဖုိ႔နည္းလမ္းရွာရင္းနဲ ႔ ရုတ္တရက္ 
ဆိုသလုိပဲ က်မတို ႔လည္း “မူးယစ္ေဆး၀ါးအေပးအယူလုပ္တဲ့” 
ေလာကထဲကို ၀င္ေရာက္သြားခဲ့တယ္။ အဲဒီအခ်ိန္ မတိုင္ခင္ကေတာ့ 
မူးယစ္ေဆး၀ါးေတြ၊ ေဆးေျခာက္ေတြ၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးေရးရာ မ၀ူါဒေတြ 
ေဆးေျခာက္သံုးခြင့္ျပဳဖို႔ ဆႏၵျပတာေတြက အျခားဘရာဇီးႏိုင္ငံသား 
ေတြလိုပဲ က်မတို႔ရဲ႕ညစာစား၀ိုင္းမွာ ပံုမွန္ေဆြးေႏြးျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း 
အရာေတြ မဟုတ္ခဲ့ပါဘူး။ အခုေတာ့က်မတုိ႔လည္း ဥပေဒျပင္ပက 
လူေတြလို ျဖစ္ေနၾကၿပီ။ 
 အန္နီရဲ႕ ေရာဂါလကၡဏာေတြကုိ ဒလုိီမ်ိဳး တရားမ၀င္နည္းနဲ႔ 
ရက္သတၱပတအနည္းငယ္အၾကာ ကုသလိုက္ၿပီးေနာက္ပိုင္း အျပည့္ 
အ၀ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ခဲ့တဲ့အတြက္ CBD ရဲ႕ ေဆး၀ါးအာနိသင္ကုိ အရမ္း 
ေက်းဇူးတင္မိတယ္။ က်မတုိ႔အပါအ၀င္ တစ္မိသားစုလုံးက သူ႔ရဲ႕ဘ၀ 
အရည္အေသြး တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာတာကို ေစာင့္ ၾကည့္ရင္း 
အၿမဲပီတိျဖစ္ရတယ္။
 ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔မွာ က်မတို႔ရဲ႕ဇာတ္လမ္းနဲ႔ 
ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ အရမ္းနာမည္ႀကီးလူႀကိဳက္မ်ားတဲ့ တနဂၤေႏြ 
ညေနခင္း ရုပ္ျမင္သံၾကားအစီအစဥ္ကေန အခက္အခဲေတြကုိ 
က်မတို႔ဘယလ္ိ ုရငဆ္ိငု္ေက်ာလ္ႊား ခဲရ့တယဆုိ္တာကိ ုလသူရိငွၾ္ကား 
ထုတ္လႊင့္ေပးခဲ့တယ္။ အဲဒါကလည္း အန္နီသုံးေနတဲ့ တရားမ၀င္ 
ေဆး၀ါးေတြတင္ေဆာင္လာတဲ့ သေဘၤာကိုအေကာက္ခြန္ဘက္က 
ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခဲ့ၿပီးေနာက္ အန္နီအေနနဲ႔အေၾကာတက္ၿပီး ၀က္ရူး 
ျပနတ္ဲသံ့သရာထကဲိ ုျပန္ေရာက္သြားတဲ့ေနာကပ္ိငု္း ထတ္ုလႊင့ခ္ဲ ့တာပါ။

 ေနာက္ေတာ့ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၃ ရက္ေန႔မွာ တရားရံုးက 
က်မတုိ ႔အတြက္  တရား၀ င္အမိ န္ ႔ ထုတ္ေပးခဲ့တာနဲ ႔  အန္ နီဟာ 
ဘရာဇီးႏိငုင္သံမိငု္းမွာ ေဆး၀ါးကသုမႈ ရညရ္ြယ္ခ်က္အတြက ္ေဆးေျခာက ္
အေျခခံေဆး၀ါးေတြကို  တရား၀င္ခြင့္ျပဳခ်က္နဲ ႔  တင္သြင္းခြင့္ရတဲ့  
ပထမဦးဆုံးေသာသူျဖစ္သြားတယ္။ သူနဲ႔အတူ ေနာက္ေလးေယာက္ရဲ႕ 
ဇာတ္လမ္းေလးက ေနာက္ပိုင္းမွာ Ilegal ဆိုတဲ့ ဗီဒီယုိဇာတ္ကားေလး 
ျဖစလ္ာခဲတ့ယ။္ အဒဲလီိနုဲ႔ မေမွ်ာလ္င့ပ္ ဲဒစီကား၀ိငု္းရဲ႕ ဗဟိစုင္ျမင့ထ္ကက္ိ ု
က်မတို႔ေရာက္လာခဲ့တာပါ။
 အဲဒီအခ်ိန္ကစၿပီး ဘရာဇီးႏိုင္ငံမွာ ေဆးေျခာက္ကုိေဆး၀ါး 
ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ တရား၀င္စည္းၾကပ္ခြင့္ျပဳလိုက္ေတာ့တာေပ့ါ။ 
ေဆး၀ါးရညရ္ြယခ္်ကအ္တြက္ မူးယစ္ေဆး၀ါးေတြကိ ုတရား၀ငခ္ြင့္ျပဳေပးဖို႔ 
တာ၀န္ရိွတဲ့ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႔အစည္းျဖစ္တဲ့ Anvisa က အဲဒီ 
ကတည္းက CBT နဲ႔ THC ကုိ အတန္းအစားေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္ခဲ့ 
ၿပီးေတာ့ ဒီေဆး၀ါးေတြကို လူနာေတြတင္သြင္းခြင့္ရေအာင္ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ 
တာပါ။ IRS နဲ႔ တူတဲ့ ဘရာဇီး Receita ဗဟုိအစုိးရ အဖြဲ႔အစည္းကလည္း 
အမႈေဆာင္အဖြဲ ႔ထားရွိ ၿပီးေတာ့ သြင္းကုန္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းေတြကို 
ရိုးရွင္းလြယ္ကူေအာင္ကူညီေပးတယ္။ ေဆးေျခာက္အေျခခံေဆး၀ါး 
ေတြကုိ အခဆုိရုင ္အခြနက္င္းလြတ္ခြင့္ျပဳ ထားပါတယ။္ အျခားတစဖ္ကမ္ွာ 
က်ေတာ့ ဗဟိုေဆး၀ါးေကာင္စီကေဆးေျခာက္ကုိ ေဆး၀ါးအေနနဲ ႔ 
သံုးတာကို ကန္႔ကြက္ေျပာဆိုေနတာေတြရွိေနပါတယ္။
 အခလုိတုင္ျပေျပာဆုိတဲအ့ခါ အရမ္းလြယတ္ဲ ့လပုင္န္းစဥ္ေလး 
တစခ္လုိုျဖစ္ေနေပမယ့ ္ဒီေလာကထ္ ိခရီးေရာကလ္ာဖို႔အတြက ္က်မတို႔ 
ခက္ခက္ခခဲ ဲရုန္းကန္ခဲ့ရတာပါ။ ဒအီထမွဲာ ပါ၀င္လႈပ္ရွားခဲ့ၾကတဲ့ မိသားစု 
တစ္ခုနဲ႔တစ္ခုအၾကား၊  Anvisa၊ က်မတုိ႔ရဲ႕ မူးယစ္ေဆး၀ါး မူ၀ါဒဦးစီးဌာန၊ 
မူးယစ္ေဆး၀ါးေရးရာ မူ၀ါဒေကာင္စီ၊ Receita Federal၊ ႏုိင္ငံေရး 
သမားေတြနဲ႔ အဖြဲ႔အစည္းေတြအၾကား မေရမတြက္ႏိုင္တဲ့အစည္းအေ၀း 
ေတြ၊ မဟာဗ်ဴဟာေတြ၊ ဆကသ္ြယ္ေျပာဆိမုႈေတြ အေခါက္ေခါကအ္ခါခါ 
လုပ္ခဲ့ရသလို သေဘာထား ကြဲလြဲမႈေတြလည္း ခဏခဏ ႀကံဳခဲ့ရတယ္။
 ဒီေန႔အထလိည္း ဒအီေၾကာင္းအရာေတြကိ ုေဆြးေႏြးသံုးသပဖ္ို႔ 
အခ်ိန္ယူၿပီး ျဖစ္ပ်က္ေနတာေတြကို ရႈေထာင့္ေပါင္းစံုက ဂဃဏန 
နားလည္သေဘာေပါက္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနရတုန္းပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ ဘာေျပာေျပာ 
က်မတုိ႔ရဲ ႕ ေန႔စဥ္ဘ၀ေတြအေပၚအက်ိဳးရိွေစတဲ့ အစုိးရအရာရိွေတြရဲ ႕ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြအတြက္ အျပည့္အ၀ကို ေက်နပ္အားရၿပီးသားပါ။ 
 က်မတုိ ႔ကသမီးေလးရဲ ႕  ဘ၀သာယာေရးအတြက္ ေန႔စဥ္ 
ရင္ဆုိင္တုိက္ခုိက္ေနရတဲ့ မိသားစုတစ္စုပါ။ က်မတုိ ႔ရဲ ႕အျမင္အရ 
ေျပာရမယ္ဆိုရင္အစိုးရက ေဆး၀ါးတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကို တားျမစ္ပိတ္ပင္ဖို ႔ 
ႀကိဳးစားတဲ့အေနနဲ႔ ရံုးစာရြက္စာတမ္းတစ္ထပ္ႀကီး ဖန္တီးတာျဖစ္ျဖစ္၊ 
ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္အသစ္ ထုတ္ျပန္တာျဖစ္ျဖစ္ လုပ္တဲ့အခါတုိင္း 
ေမွာင္ခိုေစ်းကြက္ႀကီး ေပၚေပၚက္လာၿပီး က်မတို႔လိုမိသားစုေတြခ်ည္း 
ကူကယ္ရာမဲ့ က်န္ခဲ့ေလ့ရွိတယ္။ 

ဘရာဇီး - KATIELE FISCHER
ေဆးေျခာက္ကို ေဆး၀ါးအျဖစ္သံုးစြဲရန္ လိုအပ္လ်က္ရွိသည့္ ကေလးျဖစ္သူ၏ မိခင္
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 က်ေနာ့္နာမည္က ဒါ့မိန္းလုိ႔ေခၚၿပီး အခုအသက္ ၃၅ ႏွစ္ရိွပါၿပီ။ 
က်ေနာ္ယူနန္ျပည္နယ္ယူစီးၿမိဳ ႕မွာေနပါတယ္။ အရင္တုန္းကေတာ့ 
က်ေနာ့္ဘ၀ကေပ်ာ္စရာေတြနဲ ႔  ျပည့္ေနခဲ့ေပမယ့္ အသက္ ၂၄ 
ႏစွအ္ရြယ္မွာ က်ေနာ့ခ္်စသ္နူဲ႔ လကထ္ပလ္ိကုၿ္ပီးေနာကပ္ိငု္း အရာရာ 
ၿပီးဆံုးသြားခဲ့တယ္။ က်ေနာ္နဲ ႔ခ်စ္သူသက္တမ္း သံုးႏွစ္ျပည့္တဲ့  
အဲဒီႏွစ္မွာ သူနဲ ႔လက္ထပ္ခဲ့တာပါ။ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ က်ေနာ္တို ႔ 
ႏွစ္ေယာက္ ခဏခဏစကားမ်ားရန္ျဖစ္ရၿပီး စိတ္ဓာတ္လည္းက်လာ 
သလုိ ခံစားရတဲ့အတြက္ ကလပ္ကိုသြားၿပီး အမူးေသာက္ခဲ့မိတယ္။ 
အဲဒီမွာ က်ေနာ့္ရဲ႕ ၀မ္းနည္းပူေဆြးမႈေတြကိုယူပစ္သလို ေပ်ာက္သြား 
ေစမဲ့ေဆး၀ါးတစ္မ်ိဳးရွိတယ္လုိ ႔  ေျပာျပတဲ့သူနဲ ႔သြားေတြ ႔မိတယ္။ 
မူးယစ္ေဆး၀ါးမနွ္း က်ေနာသိ္ေပမယ့ ္ တစခ္ါတစ္ေလေလာကခ္်တာ 
ဘာအႏၱရာယ္မွမရိွဘူးလုိ ႔ အဲဒီလူကေျပာျပတယ္။ ပထမအႀကိမ္ 
စေသာက္တုန္းက တစ္ညလုံးမူးၿပီးအန္ခဲ့ရေပမယ့္ တစ္လအတြင္း 
က်ေနာ္ အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ သံုးျဖစ္ခဲ့တယ္။ ေနာက္ေတာ့က်င့္သား 
ရလာၿပီး မအန္ေတာ့ဘူး။ က်ေနာ္ စိတ္ဓာတ္က်သလိုလို ျဖစ္လာတဲ့ 
အခါတိုင္း သူ႔ဆီကိုသြားၿပီး ေလေပၚပ်ံေနရသလို လြတ္လပ္ေပါ့ပါးတဲ့ 
ကမာၻထဲစီးေမ်ာပစ္လိုက္တယ္။ အစပိုင္းမွာေတာ့သူက က်ေနာ့္ကို 
အလကားတုိက္ေပမယ့္ က်ေနာ္ေဆးစြဲမွန္းသိသြားတာနဲ ႔ ပိုက္ဆံ 
စေတာင္းေတာတ့ာပ။ဲ က်ေနာ့ ္ယင္းကလည္း ႀကီးသထကႀ္ကီး လာတဲ ့
အတြက္ ပိုက္ဆံလည္းလိုသထက္ပိုလိုလာတယ္။ က်ေနာ္စုေဆာင္း 
ထားတဲ ့ပိကုဆ္ံေတြကိ ုအကနု ္သုံးလိကုၿ္ပီးတဲ ့ေနာက္ေတာ ့မသိားစနုဲ႔ 
သူငယ္ခ်င္းေတြကိုစၿပီး လိမ္ေတာ့တာေပါ့။
 တစ္ႏစွခ္ဲြေလာက ္ၾကာတဲအ့ခါမွာ က်ေနာ္ေဆးသံုးေနတနု္း 
အဖမ္းခခံဲရ့ၿပီး ၁၅ ရက္ေလာက ္ထိန္းသမိ္းခခံဲရ့တယ။္ က်ေနာ့္ေဆြမ်ိဳး 
ေတြနဲ ႔သူငယ္ခ်င္းေတြလည္း က်ေနာ့္ကိုေရွာင္လာၾကတဲ့အတြက္ 
မူးယစ္ေဆး၀ါးကိုပဲ ျပန္သံုးျဖစ္ခဲ့တယ္။ ေနာက္ေတာ့ က်ေနာ့္မိဘ 
ေတြက ကုိယ့္ဆႏၵနဲ႔ကိုယ္ေဆးစြဲတာကုိ ျဖတ္ဖို ႔ဆုိၿပီးေတာ့ ကူမင္း 
ကုိပုိ ႔ ၿပီးကုသေပးေပမယ့္ ေဆးျဖတ္စခန္းကေန ျပန္ထြက္လာၿပီး 
ရက္နည္းနည္းေလာက္ၾကာလာတာနဲ႔ တနည္းနည္းနဲ႔ ျပန္သုံးျဖစ္ခဲ့ 
တယ္။ ရဲေတြလည္းက်ေနာ့္ကို သံုးခါေလာက္ဖမ္းၿပီး အတင္းအက်ပ္ 
ေဆးျဖတ္ေပးတဲ့ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစခန္းကိုပို႔လုိက္တဲ့အတြက္ 
လေပါင္းမ်ားစြာကေန ႏွစ္အနည္းငယ္ၾကာတဲဲအ့ထိေနခဲရ့တယ္။ ရဲေတြ 
က်ေနာ့က္ိဖုမ္းၿပီး တတယိအႀကမိ ္ျပနပ္ို႔တဲအ့ေခါကမ္ွာ က်ေနာ့ ္မနိ္းမ 
က ကြာရွင္းခြင့္ေလွ်ာက္ထားလိုက္တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ က်န္းမာေရး 
မေကာင္းတဲ့က်ေနာ့္အေမလည္း ႏွလံုးေရာဂါထေဖာက္ၿပီး ဆံုးသြားခဲ့ 

တယ္။ အဲဒီပူေဆြး၀မ္းနည္းမႈဒဏ္ေၾကာင့္အေဖလည္း က်ေနာ္  
စခန္းထဲေရာက္ေနတဲ့ဒုတိယႏွစ္မွာ  ဆံုးပါးသြားခဲ့တယ္။   
 က်ေနာ့ ္ကုိခိငု္းတဲ ့အလပု္ေတြကုိ ၿပီးေအာငမ္လုပတ္ဲအ့တြက္ 
စခန္းမွာရွတိဲအ့ခ်ဳပထ္ ဲက်ေနာ့က္ိ ုထည့ထ္ားၾကတဲအ့တြက္ ဧည့သ္ည ္
ေတြလည္းလက္ခံခြင့္မရွိေတာ့ဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္က်ေနာ့္မိဘေတြ 
ေသဆုံးသြားခဲတ့ာကုိ က်ေနာလ္ံုး၀မသိလိကုရ္ဘူး။ သတူို႔ကိ ုေနာကဆ္ံုး 
အေနနဲ႔ေတာင္ေတြ႔ဆံုခြင့္မရလိုက္တဲ့အတြက္ က်ေနာ္ ေသတဲ့အထိ 
ေနာင္တရေနေတာ့မယ္။
 က်ေနာန္ဲ႔အတ ူတစ္ျခားသငူယခ္်င္းေတြကလည္း စခန္းကေန 
ျပနထ္ြကလ္ာတာနဲ႔ မူးယစ္ေဆး၀ါးကိကုင္းေအာင ္မေရွာင္ႏိငုဘ္ ဲျပန္ျပန ္
သံုးျဖစခ္ဲတ့ယ။္ ျပတသ္ြားရမယ့အ္စားပိလုို႔ေတာင ္ယင္းႀကီးလာခဲတ့ယ္။ 
စခန္းထဲမွာ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးတဲ့ သူငယ္ခ်င္းအသစ္ေတြထပ္ထပ္ရ 
လာတဲ့အတြက္  အျပင္ေရာက္တဲ့အခါမူးယစ္ေဆး၀ါး ရွာ ရတာ  
ပိလုြယလ္ာတယ။္ ၀မ္းနည္းပူေဆြးၿပီး အထီးက်နတ္ဲဘ့၀ထမဲွာပ ဲကိယု့္
ကိုကိုယ္ေလွာင္ ပိတ္ ၿ ပီးေနလာခဲ့တယ္။  က်ေနာ္က်ဴးလြန္ ခဲ့တဲ့  
ကစိၥေၾကာင့ ္က်ေနာ့မ္ဘိေတြ ေသသြားခဲမ့နွ္းသထိားတဲအ့တြက ္ကိယု့္
ကိကုိယုခ္ြင့မ္လႊတ္ႏိငုခ္ဲဘ့ူး။ အျပငလ္ူေတြကိ ုအေတြ႕မခခံ်ငတ္ဲအ့တြက ္
အိမ္ထဲမွာ တစ္ေယာက္ထဲေနလာခဲ့တယ္။    
 က်ေနာ့မ္ဘိေတြလည္း ေသသြားၿပီျဖစသ္လိ ုမနိ္းမ ကြာရငွ္း 
တာကုိလည္းခံခဲ့ရၿပီး ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစခန္းထဲမွာ ႏွစ္ေပါင္း 
မ်ားစြာေနခဲ့ရတာေၾကာင့္ လူ ႔အဖြဲ ႔အစည္းနဲ ႔ ကုိယ္နဲ ႔မသက္ဆုိင္ 
ေတာသ့လုိ ခစံားရတဲအ့တြက ္ကိယ့္ုဟာကိယု ္ေနခ်ငသ္လိပုဲေနလိကု ္
ေတာ့တယ္။ ကိုယ့္ဘ၀ကိုအရႈံးေပးလိုက္ၿပီးေတာ့ ေဆးေသာက္ၿပီး 
ကိယု့ကုိ္ကုိယ ္သတ္ေသဖို႔  ႀကိဳးစားခဲ့ေပမယ့ ္တစရ္ကန္႔ဲတစည္တတိ ိ
ေမ့ေျမာသြားၿပီးတဲ့ေနာက္သတိျပန္ရလာတယ္။ ၿမိဳ ႕ထဲက ေရာဂါပိုး 
ထိန္းခ်ဳပ္ေရးဌာနက က်ေနာ့္အေျခအေနကို  ၾကား ၿပီးတဲ့အခါမွာ 
က်ေနာ့္ကုိကူညီေပးဖို ႔ စိတ္ေရာဂါကုဆရာ၀န္တစ္ေယာက္ ရွာေပးခဲ့ 
ၾကတယ္။  သူတို ႔ စီ စဥ္တဲ့လႈပ္ရွားမႈေတြမွာ  က်ေနာ္၀င္ပါခဲ့ ၿ ပီး  
ေနာက္ပိုင္းမွာ မက္သဒံုးကုသမႈကုိခံယူခဲ့တယ္။ အခုေတာ့အလုပ္ 
အကုိင္နဲ ႔ အေျခတက်ျဖစ္သြားပါၿပီ။ ဒါေပမဲ့ အတိတ္အေၾကာင္းနဲ ႔ 
ပုန္းလွ်ိဳးကြယ္လွ်ိဳးေနခဲ့ရတဲ့ အေတြ႕အႀကံဳကိုျပန္ေတာင္မစဥ္းစားရဲ 
သလုိ၊ ဖမ္းခံထိၿပီးျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစခန္းကုိ ျပန္ပုိ႔ခံရမွာအရမ္း 
ေၾကာက္ေနတယ္။ ဒီမွတ္ဉာဏ္ေတြကမၾကာခဏဆုိသလုိ အိပ္မက္ထ ဲ
ထိလာေျခာက္လွန္႔ေနတယ္။ 

တရုတ္ - DAMING
မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူတစ္ဦး

အင္ဒိုနီးရွား - RICKY GUNAWAN
အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat ၏ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး

 အခ်ိန္ကေတာ့ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ ၂၈ ရက္ ၾကာသပ 
ေတးေန႔ညေန ၃ နာရီေလာက္မွာ ျဖစ္ခဲ့တာပါ။ အဲဒီညအတြက္ 
“ျပင္ဆင္ထားဖုိ႔” အစုိးရေရွ႕ေနဘက္က အေၾကာင္းၾကားလာတဲ့အတြက္ 
က်ေနာ ္ေတာ္ေတာ္လည္းေျခာက္ျခားသြားခဲတ့ယ။္ အဒဲါက ေသဒဏ ္
ကြပ္မ်က္မႈတစ္ခုလုပ္မယ္လုိ႔ အရိပ္အျမြက္သတင္းေပးတာပါ။ အတည္ 
ျဖစသ္ြားၿပ ီဆိတုာနဲ႔ ေနာကထ္ပ ္ေလးနာရီေလာကမ္ွာ အစိုးရေရွ႕ေနက 

က်ေနာ့ကုိ္ဟုိတယမ္ွာလာ၀ငႀ္ကိဳခဲတ့ယ။္ ဥပေဒနဲ႔အည ီအဆုိျပဳထားတဲ ့
အတြက ္ေနာက္တစည္ ထိေအာင္ေတာင ္မေစာင့္ေတာဘ့ ဲအဒဲညီမွာ 
တင္ သမၼတဂ်ိဳကုိ၀ီဒုိဒုိ အစုိးရလက္ထက္ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ 
ေသဒဏ္ကြပ္မ်က္ဖုိ႔စီစဥ္ထားတဲ့ Nusa Kambangan လုိ႔ေခၚတဲ့ 
ေသဒဏ္ကြပ္မ်က္တဲ့ကၽြန္းဆီကို က်ေနာ္တို႔ တန္းသြားခဲ့ရတယ္။ 
 ဇူလုိင္ ၂၉ ရက္ ေသာၾကာေန႔ မနက္ ၃ နာရီေလာက္မွာ 
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က်ေနာ့္ရဲ႕ မိတ္ေဆြလုိျဖစ္ေနၿပီျဖစ္တဲ့အမႈသည္ Humphrey Ejike 
Jefferson (‘Jeff’)ရဲ႕ အေလာင္းကုိ လူသတ္ကုန္းကေန လူနာတင္ 
ယာဥ္နဲ႔ သယ္ထုတ္လာခဲ့တယ္။ ရွစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာေအာင္ အတူတူ 
အမႈရင္ဆိုင္လာခဲ့ၿပီးမွ သူ႔ကိုက်ေနာ္ဆံုးရႈံးလိုက္ရတာပါ။ 
 Jeffကုိ မူးယစ္ေဆး၀ါးျပစ္မႈအတြက္ ေသဒဏ္စီရင္ခ်က္ 
ခ်ခဲ့ ၾကတာပါ။ သူ႔အေပၚခ်မွတ္ခဲ့တဲ့ စီရင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိယ္၌က 
လူမ်ိဳးေရးအရ မလုိမုန္းထားမႈေတြလႊမ္းမိုးေနတဲ့အျပင္ ကြပ္မ်က္တဲ့ 
ပုံစံကလည္း လုံး၀တရားမ၀င္ပါဘူး။ Jeff ရဲ႕ သက္ညွာခြင့္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ဆိုင္းငံ့ထားခဲ့ရံုမွ်မက ကြပ္မ်က္ဖို႔အေၾကာင္းၾကားစာ 
ေပးအပၿ္ပီးေနာက္ပိငု္း ခြင့္ျပဳထားတဲ ့၇၂ နာရမီျပည့ခ္င္ေစာၿပီး ကြပမ္်က ္
ခဲ့တာပါ။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွာလည္း သံသယစိတ္လြန္ကဲတဲ့ စိတ္ 
ကစဥ့္ကလ်ားေရာဂါနဲ႔ စိတ္အတက္အက်ျမန္တဲ့ေ၀ဒနာ ခံစားေနရတဲ ့
တစ္ျခားအမႈသည္တစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ Rodrigo Gularte ကုိ လက္လႊတ္ 
ဆံုးရႈံးခဲ့ရၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ အင္ဒိုနီးရွားဥပေဒအရ စိတ္က်န္းမာေရး 
မေကာင္းသူေတြကိ ုေထာငသ္ြင္းျပစဒ္ဏခ္်မတွလ္ို႔မရဘူးလို႔ တားျမစ ္
ထားေပမယ့္ Rodrigo ကုိေတာ့ မူးယစ္ေဆး၀ါးကုန္ကူးမႈနဲ႔ ၂၀၀၅ 
ခုႏွစ္မွာ ေသဒဏ္ခ်မွတ္ခဲ့တာပါ။ Jeff နဲ႔ Rodrigo ႏွစ္ေယာက္စလုံးဟာ 
သူတုိ႔ဘယ္တုန္းကမွမက်ဴးလြန္ခဲ့ဖူးတဲ့ ျပစ္မႈေတြနဲ ႔ စီရင္ခ်က္ခ်ခံ 
ခဲ့ ၾကရတာဟာ အဓိပၸာယ္မရိွသုံးစားမရတဲ့ တားျမစ္ပိတ္ပင္ေရး 
အသားေပး မူးယစ္ေဆး၀ါးမ၀ူါဒရဲ႕သားေကာင္ေတြ ျဖစသ္ြားခဲ ့ၾကရတာ 
ပါ။ 
 လြနခ္ဲတ့ဲ ့ဆယစ္ုႏစွအ္တြင္း မူးယစ္ေဆး၀ါး ျပစမ္ႈေတြအတြက္ 
ေသဒဏ္ေပးခခံဲရ့တဲ ့လူအေတာမ္်ားမ်ားကိ ုက်ေနာ ္ေတြ႕ဆံခုဲဖ့ူးတယ။္ 
သူတုိ႔အားလုံးနီးပါးမွာ Jeff နဲ႔ Rodrigo တုိ႔လုိ မနီးရုိးစြ ဲဇာတ္လမ္းေလး 
ေတြရွိ ၾကတယ္။ အေစာပိုင္းမွာ ရာဇ၀တ္မွဳေလွ်ာက္လဲခ်က္ကို  
ကၽြမ္းက်ငတ္ဲ ့ေရွ႕ေနအစား ပိငုဆ္ိငုမ္ွဳကိစၥေတြကိ ုအထူးျပဳေလလ့ာသ ူ
အမွဳလုိက္ေပးတဲႀ့ကိဳးတိက္ုထကဲ အက်ဥ္းသားတစဦ္းရွသိလိ ုညငွ္းပန္း 
ႏိွပ္စက္ၿပီး အတင္းအက်ပ္၀န္ခံခုိင္းတာကုိႀကံဳခဲ့ရတဲ့ ေသဒဏ္က် 
အက်ဥ္းသားတစဦ္းလည္းရွခိဲဖ့ူးတယ။္ ဒလူီေတြဟာ မူးယစရ္ာဇာႀကီး 
ေတြအလိုက် ကျပအသံုးေတာ္ခံၾကရတဲ့ဆင္းရဲႏြမ္းပါးၿပီး အထိခိုက္ 
လြယ္တဲ့သူေတြပါ။ စီးပြားေရးအရေရာ ႏိုင္ငံေရးအရပါ ခ်ိဳ႕ငဲ့အားနည္း 
သူေတြ ျဖစတ္ဲအ့တြက ္ပ်ကစ္ီးေနတဲ ့အငဒ္ိနုီးရွား တရားစရီင္ေရးစနစန္ဲ႔ 
မတရား ႏွိပ္ကြပ္ျပစ္ဒဏ္ေပးထားတဲ့ မူးယစ္ေဆး၀ါး ဥပေဒေတြရဲ ႕ 
လြယက္တူဲ ့သားေကာင္ေတြ ျဖစသ္ြားခဲရ့တာပါ။ ဆယ္စုႏစွ္ေပါင္းမ်ားစြာ 
၀ါဒျဖန္႔ရိုက္သြင္းလာခဲ့တဲ့အတြက္ အစုိးရအေနနဲ႔ အခုဆိုရင္ မူးယစ္ေ

ဆး၀ါးဆိုတာမေကာင္းဆိုး၀ါးမို႔ ႏိုင္ငံထဲမွာအျမစ္ျပတ္ ေခ်မႈန္းဖို႔လိုအပ္ 
တယ္လို ႔  အျမင္ေရာက္ေအာင္လူထုရဲ ႕သေဘာထားကုိ လိုသလို  
ပံုသြင္းလို႔ရေနပါၿပီ။ 
 “မူးယစ္ေဆး၀ါးကင္းစင္သည့္ အင္ဒုိနီးရွား ၂၀၁၅”ဆုိၿပီး ၂၀၁၄ 
ခုႏွစ္မွာ အသံေကာင္းဟစ္ခဲ့ ၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့  ေနာက္တစ္ႏွစ္  
အၾကာမွာေတာ့ “အင္ဒိုနီးရွား-မူးယစ္ေဆး၀ါးအေရးေပၚအေျခအေန” 
ဆို ၿပီးေတာ့ ေလသံေျပာင္းသြားခဲ့တယ္။ အမွန္ေတာ့ တစ္ႏိုင္ငံလံုး 
မူးယစ္ေဆး၀ါးကင္းစင္ေရးဆိတုဲ ့ရညမ္နွ္းခ်ကပ္န္းတိငုက္ိ ုဘယ္ေတာမ့ ွ
ေရာက္မွာမဟုတ္ဘူးဆိုတာကို အစကတည္း ႀကိဳသိထားတာလည္း 
ျဖစ္ႏိငုပ္ါတယ။္ ဒါေပမဲ့ေၾကြးေၾကာသံ္ ဘယလ္ိပုဲေျပာင္းေျပာင္း ၀ါဒျဖန္႔တာ 
ကိုေတာ ့အရငအ္တုိင္းဆကလ္ပု္ေနတနု္းပါပ။ဲ အဒဲါေၾကာင့လ္ည္း တရား
ခြင္ၾကားနာမႈေတြဆိုးဆိုးရြားရြားကို မတရားျဖစ္ေနၿပီး ဒီနည္းဗ်ဴဟာက 
မူးယစ္ေဆး၀ါးထုတ္လုပ္ျဖန္ ႔ျဖဴးမႈေတြကို ေလ်ာ့က်လာေအာင္မစြမ္း 
ေဆာင္ႏိငုဘ္ူးဆိတုာကိ ုျပဆိုေနတဲ ့အေထာကအ္ထားေတြ ေတာငလ္ိပုံ ု
ေနတာေတာင္  ကြပ္မ်က္ေကာင္းေနတုန္းျဖစ္တဲ့အစိုးရရဲ ႕မူ၀ါဒကို  
လူထုကဆက္ၿပီး က်ားကန္ေပးထားတာေပါ့။ 
 လူထုအျမ င္ မွာေတာ့လူ ႔ေဘာင္အသုိက္အ၀န္းရဲ ႕ ရ န္သူ  
မေကာင္းဆုိး၀ါးႀကီးကို သူတို႔ကိုယ္စားအစိုးရက ေခ်မႈန္းေပးေနသလို 
အထင္ေရာက္ေနတုန္းပါပဲ။ အစိုးရမူ၀ါဒေတြက အေျခအေနကိုပိုဆိုး 
လာေအာငလ္ပု္ေနတယဆ္ိတုာကိုေတာ ့လထုူအေနနဲ႔ျမငရ္ေလ ့မရွပိါဘူး။ 
ထုတ္လုပ္ျဖန္ ႔ျဖဴးတာကိုပဲ  ဦးတည္ပစ္မွတ္ထားတာမ်ိဳးမဟုတ္ပဲ  
မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြဲမႈနဲ ႔  လက္၀ယ္ထားရွိမႈကိုပါ ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ 
ျပစ္ဒဏ္ေပးအေရးယူေနတဲ့အတြက္ ေထာင္လူဦးေရမဆ့ံရင္ကာ က်ပ္ညပ္ 
ျပည့္လွ်ံလာတဲ့ ရလဒ္မ်ိဳး ထြက္ေပၚလာတယ္။ ဒီမူ၀ါဒဟာ ေဆးလြန္မႈနဲ႔ 
မူးယစ္ေဆး၀ါးဆကစ္ပ ္ေသဆံုးမႈေတြကိ ုကာကြယတ္ားဆီးေပးႏိငု္ျခင္း 
မရွိတဲ့အတြက္ “မူးယစ္ေဆး၀ါးဆိုင္ရာအေရးေပၚအေျခအေန”မ်ိဳး  
ျဖစ္ေပၚလာေအာင္ မီးထိုးေပးရာေရာက္ေနပါတယ္။ ဒီမူ၀ါဒရဲ႕ မူးယစ္ 
ေဆး၀ါးသံုးစြသဲူေတြ အေပၚ ကဲရ့ဲ႕ ျပစတ္ငမ္ႈဟာ ထခိိကုဖ္ို႔အရမ္းလြယက္ ူ
တဲ့သူေတြကို  ေဆး၀ါးကုသေရး၀န္ေဆာင္မႈကုိ ရယူသံုးစြဲခ်င္စိတ္ 
မရွိေအာင္ လုပ္ရာေရာက္ေနပါတယ္။ 
 အဆံုးစြန္ေျပာရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အစိုးရေဖာ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့  
ေသဒဏ္ေပးကြပ္မ်က္မႈေတြဟာ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံရဲ ႕ မူးယစ္ေဆး၀ါး 
ျပႆနာကို ရင္ဆုိင္ေက်ာ္လႊားဖို ႔မေအာင္ျမင္တာကို ဖာေထးေပးဖို ႔ 
ရည္ရြယ္တဲ့ မ်က္ႏွာဖံုးသက္သက္သာျဖစ္တဲ့အတြက္ အႏၱရာယ္ႀကီးၿပီး 
လံုး၀လက္သင့္မခံႏိုင္တဲ့ စနစ္တစ္ခုပါပဲ။ 

ေမာ္ရိုကို - ABDELLATIF ADEBIBE

ဥကၠ႒၊ Rif ေတာင္တန္းေဒသ Senhaja အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အစည္းအရံုး       
(Confederation of Associations of Senhaja of the Riff for Development, CASRD)

 က်ေနာ္ကေတာ့ Amazigh (Berber) မ်ိဳးႏြယ္စု “Senhaja 
Srair” ကေန ဆင္းသက္ေပါက္ဖြားလာၿပီး Kif (ေဆးေျခာက္) 
ယဥ္ေက်းမႈထြန္းကားခဲ့တဲ့ ေမာ္ရိုကိုႏိုင္ငံရဲ႕အလယ္ပိုင္း Rif ကုန္းျမင့္ 
ေတာင္တန္းေဒသက နယ္ခံတုိင္းရင္းသားတစ္ဦး ျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၉၉ 
ခုႏွစ္ကတည္းက အလယ္ပိုင္း Rif ကုန္းျမင့္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး 

အသင္းကေနတစ္ဆင့္ပထမဆံုးအႀကိမ္ က်ေနာ္တို႔မ်ိဳးႏြယ္စုရဲ႕ အက်ိဳး 
စီးပြားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္လာခဲ့ၿပီး ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း Rif 
ေတာင္တန္းေဒသ Senhaja အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အစည္းအရုံးမ်ား(CASRD) 
ဥကၠ႒အေနနဲ႔ ဆက္လက္ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေနပါတယ္။ က်ေနာ့္ရဲ႕ 
ျပည္တြင္းနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာလုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြက လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္ 
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ေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ လက္ေတြ႔ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ 
ဆို င္ ရာစီ မံ ကိ န္းေတြ ၊  ပ်ားေမြးျ မဴေရး ၊  တိ ရိ စာ ၦ န္ေ မြးျ မဴေရး ၊ 
ေဆးေျခာက္ကို တရား၀င္ထုတ္ကုန္ေတြအေနနဲ႔ အသြင္ေျပာင္းျခင္း၊ 
ယဥ္ေက်းမႈ အလွည့အ္ေျပာင္းမ်ား၊ သစ္ေတာျပနလ္ညပ္်ိဳးေထာင္ျခင္း၊ 
သဘာ၀ခရီးသြားလုပ္ငန္း ၊  အားကစားစီမံကိန္းေတြ ၊  သင္တန္း  
အစီအစဥ္ေတြကုိ (အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးနဲ႔ လူငယ္ေလးေတြအတြက္) 
ျပည္တြင္းနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး အေလးေပး 
ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ 
 အဲဒီ စီ မံကိန္းေတြနဲ ႔အတူ  က်ေနာ္ တုိ ႔ မ်ိဳးႏြ ယ္စုေတြရဲ ႕ 
ဂုဏ္သိကၡာကုိ ျပန္လည္ျမွင့္တင္ေပးဖုိ႔ လူထုအၾကားက မသိနားမလည္မႈ 
ေတြနဲ႔ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေတြကုိတိုက္ဖ်က္ၿပီးေတာ့ စီးပြားေရးအေျပာင္း 
အလဲသစ္ေတြကို ဖန္တီးေပးခ်င္ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ေဒသတြင္းမွာ 
စပိန္ကိုလုိနီေခတ္နဲ႔ႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရးရခ်ိန္္အထိ ဟိုးလြန္ခဲ့တဲ့ဆယ္ 
စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းက ေဆးေျခာက္ကုိ စိုက္ပ်ိဳးလာခဲ့ၾကၿပီး 
တရား၀င္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ရပ္အေနနဲ႔ပ ဲသေဘာထားခဲ့ၾကတာပါ။ 
ေမာရ္ိကုိအုေနနဲ႔ ကလုသမဂၢရဲ႕ ၁၉၆၁ ခုႏစွ ္ပဋဉိာဥသ္ေဘာတူစာခ်ဳပက္ိ ု
သေဘာတူလက္မွတ္မေရးထိုးခင္ အခ်ိန္ထိ အပန္းေျဖဖို႔နဲ႔ စီးပြါးေရး 
အတြက ္အသံုးျပဳခဲၾ့ကပါတယ။္ တားျမစပ္တိပ္ငလုိ္ကတ္ဲအ့ခါက်ေတာ ့
က်ေနာတ္ို႔ မ်ိဳးႏြယစ္အုတြက ္တစ္ျခားေရြးခ်ယ္စရာမရွိေတာတ့ာ ေၾကာင့ ္
ရလာတဲ့ေဆးေျခာက္ေတြကိ ုအတညတ္က်မေနထုိငဘ္ ဲေလွ်ာကသ္ြား 
ေနၾကတဲသူ့ေတြ၊ ျပည္တြင္းနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာက မူးယစ္ရာဇာႀကီးေတြဆီကုိ 
သြားေရာင္းခဲ့ရတယ္။ ဥပေဒအေျပာင္းအလဲက က်ေနာ္တို ႔ရဲ ႕ ေဒသ 
ဖြံ ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ ေရးအတြက္ မလိုလားအပ္တဲ့ သက္ေရာက္မႈေတြကို 
ေပၚေပါက္လာ ေစၿပီးေတာ့ ျပည္တြင္းအစိုးရရဲ႕ ႏွိပ္ကြပ္အေရးယူမႈနဲ႔ 
တရားစြဲဆိုမႈေတြကို ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ လာခဲ့ရတယ္။ 
 အေၾကာကတ္ရားႀကီးစိုးတဲ ့အေျခအေနတစရ္ပက္ိ ုဖနတ္ီးဖို႔ 
မ်ိဳးႏြယစ္ထုကဲ အျပစမ္ဲတ့ဲမ့သိားစ၀ုင္ေပါင္းမ်ားစြာကိ ုဖမ္းဆီးထိန္းသမိ္း 
ခဲ့ၾကတယ္။ မထိခိုက္တဲ့မိသားစုမရွိသေလာက္ပါပဲ။ က်ေနာ့္ရဲ႕ ညီအစ္ 
ကိုႏွစ္ေယာက္နဲ ႔အတူ အျခားမိသားစု၀င္ေတြကုိ ဘာအေထာက္ 
အထားမွမရွိတဲ့စြပ္စြဲမႈေတြအေပၚ အေျခခံၿပီးေတာ့ ေထာင္ထဲပို႔လုိက္ 

ၾကတယ္။ အေစာပုိင္း ၅၂ ရက္ေလာက္အထိ သူတုိ႔ရဲ ႕ေပ်ာက္ဆုံးမႈနဲ႔ 
ပတ္သက္ၿပီး ဘာသတင္း အစအနမွ လုိက္လုိ႔ မရခဲ့ဘူး။ ေနာက္ဆုံး 
က်မသွာ လွ်ိ ႕ဳ၀ကွစ္စ္ေၾကာေရးကိပုို႔လိကုၿ္ပဆီိတုာကိ ုေရွ႕ေနတစ္ေယာက ္
ဆကီသလုိိကရ္တယ္။ ခံရုံုးစတငက္ာစက အျပင္းအထန ္ညငွ္းပန္းႏွပိစ္က ္
ခံထားရတဲ့အတြက္ သူတုိ႔ရုပ္ကုိမနည္းၾကည့္ယူခဲ့ရတယ္။ သူတုိ႔ကုိ 
ထနိ္းသမိ္းထားတဲ ့၁၈ လ လုံးလံုး က်ေနာတုိ္႔ေဒသနဲ႔ အရမ္းေ၀းတဲ ့Rabat 
မွာ ဆက္တိုက္စစ္ေၾကာေရးအ၀င္ခံခဲ့ရသလို ခရီးအကြာအေ၀းနဲ ႔ 
ဧည့္ခ်ိန္အတြက္ ေစာင့္ဆုိင္းရတဲ့အခ်ိန္ေတြေၾကာင့္ မိသားစုကလည္း 
သူတို႔ကိုထိထိေရာက္ေရာက္ အနီးကပ္မၾကည့္ရႈႏိုင္ေတာ့ဘူး။   
 သူတုိ႔အေနနဲ႔ဘာသက္ေသမွမရိွဘဲ အက်ဥ္းေထာင္ တစ္ခု 
ၿပီးတစခ္ ုေျပာင္းရင္းေလးငါးႏစွၾ္ကာသြားတဲအ့တြက ္က်ေနာ့အ္ေမခမ်ာ 
ပူေဆြး၀မ္းနည္းရင္း တမိႈငမ္ိႈငတ္ေတြေတြနဲ႔ဆံုးပါးသြားခဲရ့တယ။္ ဒါေၾကာင့ ္
က်ေနာ့္ရဲ႕ အဆင္ျမင့္ပညာေရးအိပ္မက္ကုိစြန္႔လႊတ္ၿပီး က်ေနာ့္ညီေတြ၊ 
မိသားစု၀င္ေတြနဲ ႔  မ်ိဳးႏြယ္စု၀င္ေတြကို  ေစာင့္ေရွာက္ကာကြယ္ဖို ႔ 
အေၾကာင္းဖန္လာခဲ့တယ္။ 
 အဒဲကီတည္းကအခအုခ်နိထိ္ ဘာမွေထြေထြထူးထူး ေျပာင္းလ ဲ
လာတာမရွိခဲ့ဘူး။ ဒီလုိအေျခအေနကေန အက်ိဳးအျမတ္ ရေနသူေတြ 
ကေတာ ့ႏိငုင္တံကာနဲ႔ျပညတ္ြင္း မူးယစ္ေဆး၀ါးကနုက္ူးသူေတြပါပ။ဲ ႏိငုင္ ံ
တကာရဲ႕မူးယစ္ေဆး၀ါး၀ယ္လုိအားနဲ႔ က်ေနာ္တို႔ေဒသ ဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္ 
ေရးအတြက္ ျပည္တြင္းနဲ႔ႏုိင္ငံတကာအာဏာပုိင္ေတြဘက္က ဘာအစီ 
အစဥ္ကုိမွ စဥ္းစားေပးထားတာမရွိတဲ့အတြက္ တားျမစ္ပိတ္ပင္မႈကေန 
ေပၚေပါက္လာတဲ ့လမူႈစီးပြားေရး ျပႆနာေတြကိ ုေျဖရငွ္းမယ့္နည္းလမ္း 
ေတြကို မ်ိဳးႏြယ္စုကကုိယ့္ဟာကိုယ္ ရွာေဖြခဲ့ရတယ္။ ဒီလိုအေျခအေန 
ေတြက လူမႈေရးမတည္မၿငိမ္ျဖစ္လာေအာင္ တြန္းပို ႔ေပးေနသလို  
အနာဂတက္လည္း ေရရာမႈမရွိေတာဘူ့း။ က်ေနာတုိ္႔ မ်ိဳးႏြယစ္ုေတြဆမီွာ 
အျမစတ္ြယ္ေနတဲ့ေဆးေျခာကယ္ဥ္ေက်းမႈေၾကာင့ ္ဘယ္အခ်နိ ္အဖမ္းခရံ 
မလဲဆိုၿပီးေတာ့ အၿမဲေတြးေၾကာက္ေနၾကရတယ္။ 

တန္ဇန္းနီးယား - HAPPY ASSAN
တန္ဇန္းနီးယားမူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ားကြန္ရက္

 မူးယစ္ေဆး၀ါးနဲ႔ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြမဲႈကိ ုျပစမ္ႈေၾကာင္းအရ 
ျပစ္ဒဏ္ေပးအေရးယူလိုက္ေတာ့ က်ေနာ့္ရဲ ႕ကြင္းဆင္း အကူအညီ 
ေပးတဲ့  အလုပ္အေပၚအၿမဲတမ္းလုိလုိထိခုိက္လာတယ္။ ဥပမာ 
မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြသဲူေတြ က်ငလ္ညက္်ကစ္ားတဲန့ယ္ေျမတစခ္ခုကုိ ု
ေတြ ႔ထားတယ္ဆိုဦးေတာ့ သူတို ႔အေနနဲ ႔သူစိမ္းျမင္တာနဲ ႔တန္းၿပီး 
ထြက္ေျပးၾကတဲအ့တြက္ အကအူညီေပးဖို႔ ဘယလ္ိမု ွမျဖစ္ႏိငု္ေတာဘ့ူး။ 
တစ္ခါတစ္ေလေတာ့ မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြဲသူေတြကို လႊဲေျပာင္းေပး 
တာေတြ သုိ႔မဟုတ္ ေဆးထိုးအပ္နဲ႔ေဆးထုိးျပြန္လဲလွယ္ေပးတဲ့ အႏၱ
ရာယ္ေလွ်ာခ့်ေရးပစၥည္းကရိယိာေတြကုိ လုိကၿ္ပီးေထာက္ပံ ့ေပးရတာ 
အရမ္းခက္တယ္။
 မၾကာခဏဆုိသလုိပဲ က်ေနာ္အရင္က HIV သုိ႔မဟုတ္ 
အသည္းအေရာင္အသား၀ါစီပိုးကုိ လုိက္စစ္ေပးတဲ့အခါမွာ မရွိဘူး 

လို႔ျပေနေပမယ့ ္ရဲေတြ၀ငစ္ီးၿပီးေနာက္ပိငု္း အဒဲလီကုိူပ ဲထပစ္စတ္ဲအ့ခါမွာ 
ကူးစက္ခံထားရတယ္လုိ႔ ျပန္ျပေနတာမ်ိဳးကုိ ခဏခဏႀကံဳဖူးတယ္။ 
သတုိူ႔ဘယလုိ္ ကူးစကခ္ရံသလဆဲိတုာကိုေမးျမန္းတဲအ့ခါမွာ ရဲေတြအဒဲ ီ
လိ ုအေႏွာင့အ္ယကွ္ေပးတဲအ့ခါမ်ိဳးမွာ သတူို႔အေနနဲ႔ပနု္းေနရေတာ ့ေဆး
ထိုးအပ္နဲ႔ေဆးထိုးျပြန္္ေတြကို မၿဖစ္မေနမ်ွေ၀သံုးရတယ္လို႔ ျပန္ေျပာျပ 
ၾကတယ္။ 
 ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူေတြဟာ 
ဘတ္စ္ကားဂိတ္လုိ၊ ေစ်းလိုေနရာမ်ိဳးေတြမွာ ပိုက္ဆံရွာတဲ့ကိစၥျဖစ္ 
ပါတယ္။ အဲဒီလိုအခ်ိန္မွာသူတို ႔ကို ရဲေတြဖမ္းဆီးေလ့ရွိ ၿပီး သူတုိ႔ကုိ 
အလုပ္မရိွအကုိင္မရိွ ေနရာတကာ ျပႆနာလုိက္ရွာေနတဲ့ ေျခသလုံး 
အိမ္တုိင္သမားေတြမုိ႔ ဖမ္းတယ္လုိ႔အေၾကာင္းျပၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ 
က်ေနာ္တကယ္နားမလည္တာက ရဲေတြအေနနဲ ႔  မူးယစ္ေဆး၀ါး  
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သံုးစြဲသူေတြကုိ ဘာေၾကာင့္ အဲဒီလိုဆက္ဆံရသလဲ။ သူတို ႔ဆိုတာ 
အိုးနဲ႔အိမ္နဲ႔ မေနႏိုင္ၾကေပမဲ့ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသားလူေတြျဖစ္တယ္။ 
သူတုိ႔မွာလည္း ရွင္သန္ရမယ့္ဘ၀နဲ႔  ျဖည့္ဆည္းရမယ့္ လုိအပ္ခ်က္ေတြ 
ရွိတဲ့အတြက္ သူတုိ႔အလုပ္လုပ္ဖို ႔လုိအပ္တယ္။ အဲဒီလိုမွမလုပ္ႏိုင္ 
ေအာင္တားဆီးမယ္ဆိုရင္  သူတို ႔အေနနဲ ႔သူခိုးဂ်ပိုးေတြျဖစ္သြား 
ပါလိမ့္မယ္။
 က်ေနာ္တို႔ဆီမွာအေရးေပၚ ကူညီေျဖရွင္းေပးေရးအဖြဲ႔ရွိတဲ့ 
အတြက္ ဘာအေၾကာင္းျပခ်က္မွမယ္မယ္ရရမရိွဘဲနဲ႔ အဖမ္းခံရတဲ့ 
မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူေတြအေရးကိ ုမၾကာခဏဖ်န္ေျဖေပးခဲရ့တယ။္ 
တစ္ရက္တစ္ရက္အတြင္းမွာ က်ေနာ္တုိ႔အေနနဲ႔ရဲစခန္း ဒါမွမဟုတ္ 
တရားရံုးေရာက္ေနလို႔လာထုတ္ေပးဖို႔ အကူအညီေတာင္းတဲ့ မူးယစ္ 
ေဆး၀ါးသံုးစြသဲူေတြရဲ႕ဖနု္းေခၚဆိမုႈေပါင္း ၂၀ ၀န္းက်ငန္ဲ႔အထက ္လကခ္ ံ
ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ခဲ့တယ္။ 
 ျပစ္မႈေၾကာင္းအရျပစ္ဒဏ္ေပးအေရးယူမႈက အကူအညီ 
မရတဲ့အျပင္ ပုိၿပီးေတာင္ျပႆနာမ်ားလာေစတယ္။ HIV၊ အသည္း 
ေရာင္အသား၀ါစီပိုးနဲ ႔  တီဘီေရာဂါထပ္မံကူးစက္ျပန္ ႔ပြားမႈေတြ  
ေန႔စဥ္နဲ႔အမွ် တုိးလာတယ္။ အက်ဥ္းခန္းေတြမွာ ေနရာအလုံအေလာက္ 
မရိွတဲ့အတြက္ တစ္ေယာက္အေပၚတစ္ေယာက္ထပ္ၿပီး စုၿပံဳေနရတဲ့ 
အတြက္ တီဘီကူးစကပ္်ံ႕ႏွံံ႔မႈေတြ ပိုျဖစလ္ာႏိငုတ္ယ။္ ပနု္းကြယ္ေနရတဲ ့
အခါ အေၾကာထဲထုိးသြင္းတဲ့ပစၥည္းေတြ အလံုအေလာက္မရွိတဲ့  
အတြက္ မွ်ေ၀သံုးစြဲၾကရသလို မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြဲတဲ့ အက်ဥ္းသား 
သစ္ေတြကုိလူလည္က်ၿပီးေတာ့ ေဆးထိုးကိရိယာေတြ လိုခ်င္ရင္ 
လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ အေပးအယူလုပ္ၿပီးမွ ေပးတာမ်ိဳးေတြျဖစ္လာတယ္။ 
ဒါေတြေၾကာင့ ္HIV နဲ႔ အသည္းေရာင ္အသား၀ါစပီိုး ကူးစက္ျပန္႔ပြားမႈႏႈန္း 
ျမင့္တက္လာႏိုင္တဲ့ အႏၱရာယ္ရွိတယ္။
 မူးယစ္ေဆး၀ါးေတြကုိ ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ စည္းၾကပ္အေရးယူ 
လိုက္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္၀ယ္လိုအားထိုးတက္လာၿပီး အႀကီးစား 

ေမွာင္ခိုေတြဘက္က ျဖန္ ႔ျဖဴးေရာင္းခ်မႈကို အလံုးအရင္းပံုေအာဖို ႔ 
ျဖစလ္ာတဲအ့ခါသံုးစြသူဲအသစ္ေတြ ျမည္းစမ္း ၾကည့္ႏိငုသ္ည့ ္တခံါးေတြ 
ပိပုြင့လ္ာပါတယ။္ အဒဲအီျပင ္မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြသူဲေတြကုိ လကည္ိွဳး 
ထိုးေနတဲ့ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈေတြေၾကာင့္ ရပ္ထဲရြာထဲ ကိုယ့္သေ
ဘာနဲ႔ကိုယ္စီရင္ခ်က္ခ်တာေတြလည္း အမ်ားအျပားေပၚထြက္လာ 
တယ္။ 
 မူးယစ္ေဆး၀ါးကုိ ျပစ္မႈေၾကာင္းအရစည္းၾကပ္အေရး 
ယူလိုက္တဲ့အတြက္ ေဆးဆိုင္ေတြကလည္း မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲ 
သူေတြကုိ အေထာက္အကူျပဳတဲ ့ဥပမာအားျဖင့ ္ေဆးျပတတ္ဲ့ေ၀ဒနာကိ ု
ေလ်ာပ့ါးသကသ္ာေစတဲ ့ဘပူရီေနာဖ္င္းလိ ုေဆး၀ါးေတြကိ ုေရာင္းခ်င ္
သလိုေရာင္းေပးလို႔မရေတာတ့ဲ ့အေျခဆုိကလ္ာတယ။္ ျပစမ္ႈေၾကာင္း 
အရျပစ္ဒဏ္ေပးအေရးယူမႈေၾကာင့္ မလႊဲမေရွာင္သာဘဲ ပုန္းလွ်ိဳး 
ကြယ္လွ်ိဳးသုံးစြဲလာရတဲ့အခါ ကာလရွည္နာမက်န္းျဖစ္ေစႏိုင္တဲ့  
ေရာဂါကူးစက္ခံရႏိုင္တဲ့  အရဲစြန္ ႔ရမွဳအႏၱရာယ္ပိုမိုျမင့္မားလာတဲ့ 
အတြက္ အေျခအေန ပိုဆိုးသြားေစႏိုင္ပါတယ္။ 
 က်ေနာ္တို ႔အေနနဲ ႔မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူေတြကို ျပစ္မႈ 
ေၾကာင္းအရ ျပစ္ဒဏ္ေပးအေရးယူျခင္းထက္ ေျဖေလွ်ာ့ ေပးလိုက္ ဖို႔ 
လုိတယ္။ ျပစ္ဒဏ္ေပးတာထက္ အကူအညီေပးဖုိ႔ ပုိလုိအပ္ပါတယ္။ 
မူးယစ္ေဆး၀ါးအေၾကာထဲ ထိုးသြင္းတဲ့ ကိရိယာေတြ၊ လုံျခံဳစိတ္ခ် 
ရေသာေဆးထုိးျခင္းနဲ႔၊ လိင္ဆက္ဆံျခင္းအတြက္ ပညာေပးအစီအစဥ္ 
ေတြလိုအပ္တယ္။ ဒါေတြကိုလိုက္ ၿပီး ေဆာင္ရြက္ေနသူေတြကို  
ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ အေရးမယူဖုိ႔လည္းလုိအပ္တယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ဟာ 
မူးယစ္ေဆး၀ါးကိ ုအႀကီးအက်ယ ္ေရာင္း၀ယ္ေဖာကက္ား ေနသူေတြ 
လည္း မဟုတ္ၾကပါဘူး။ အေျခအေနေၾကာင့္ေျမစာပင္ ျဖစ္ခဲ့ရတဲ့ 
မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြဲသူေတြကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးခ်င္ရံုေလး
ပါပဲ။ 

ယူကရိန္း - VOLODYMYR TYMOSENKO
အစိုးရမူးယစ္ေဆး၀ါးထိန္းခ်ဳပ္ေရးဌာနအႀကီးအကဲေဟာင္း 

 ၁၉၉၂ ခုႏစွတ္နု္းက က်ေနာ္ဟာ အေတြ႔အႀကံဳရင့လ္ံုျခံဳေရး 
အရာရိွတစ္ဦးအေနနဲ႔ Kyiv မွာ အလုပလု္ပ္ၿပီးေတာ့ ဂုိဏ္းဖြဲ႕က်ဴးလြန္တဲ့ 
ရာဇ၀တ္မႈေတြကို ေျမျပင္မွာနဖူးေတြ႕ဒူးေတြ႕တုိက္ဖ်က္ခဲ့ရတဲ့အရာရွိ 
တစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ရက္က်ေတာ့ က်ေနာ့္အထက္အရာရိွက 
အခန္းထကဲိုေခၚၿပီးေတာ ့“ယူကရနိ္းႏိငုင္ဟံာ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးစႏိငုင္ ံ
တစ္ႏိငုင္ ံျဖစတ္ဲအ့တြက္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ ္မူးယစ္ေဆး၀ါး ကုနက္ူးမႈ 
ကုိ တန္ျပန္တုိက္ခုိက္ဖုိ႔အတြက္ အထူးတပ္ဖြဲ႕ ခြတဲစ္ခုလုိေနတယ္။ ခင္
ဗ်ားအေနနဲ႔လည္းေမွာငခ္ိသုမားေတြ၊ မူးယစ္ေဆး၀ါး ကနုက္ူးသူေတြကိ ု
တိုက္ခို က္ေခ်မႈန္းခဲ့ ဖူးတဲ့အေတြ ႔အႀကံဳေကာင္းေတြရွိထားေတာ့  
အခက္အခမဲရွိေလာကဘ္ူးလို႔ ေျပာခဲတ့ယ။္” အဒဲါနဲ႔ က်ေနာက္လည္း 
အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက မူးယစ္ေဆး၀ါးမူ၀ါဒ သို ႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံတကာ 
မူးယစ္ေဆး၀ါး ကုန္ကူးမႈေတြအေၾကာင္း နကန္းတစ္လံုးမွမသိဘဲ  
တပ္ဖြဲ႔တစ္ခုလံုးကိုအစကေန ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ခဲ့ရတယ္။ 
 လြတ္လပ္ေရးရၿပီးကတည္းက ယူကရိန္းႏိုင္ငံထဲေဆး၀ါး 
ကုန္ၾကမ္းေတြ၀ယ္ယူတဲ့အေပၚလုံး၀ထိန္းခ်ဳပ္ ကန္႔သတ္ထားတာ 

မရွိခဲ့ဘူး။  ဓာတုေဗဒေဆး၀ါး ျဒပ္ေပါင္းေတြျဖစ္တဲ့ မက္အမ္ဖီတမင္းလို 
ေဆးျပားေတြကို  က်ေနာ္တို ႔ႏိုင္ငံထဲကဓာတ္ခြဲခန္းေတြမွာ ေပါေပါ 
ေလာေလာထုတ္ၿပီးဥေရာပဖက္ကို အလံုးအရင္းနဲ ႔ေမွာင္ခိုကုန္ကူး 
ၿပီးေတာ့ ဟိုေရာက္ရင္ေစ်းႀကီးႀကီးနဲ ႔ျပန္ေရာင္းစားၾကတယ္။ ဒါက 
က်ေနာ္တို ႔ဌာနအေနနဲ႔ ပထမဦးဆံုးေဖာ္ထုတ္ၿပီး ရပ္တန္႔ပစ္ႏိုင္ခဲ့တဲ့ 
လမ္းေၾကာင္းျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ေတာ့ အဲဒီမူးယစ္ေဆး၀ါးအမ်ိဳးအစား 
ေတြကို စည္းၾကပ္အေရးယူဖို ႔ ယူကရိန္းႏိုင္ငံရဲ႕ မူးယစ္ေဆး၀ါးဆုိင္ရာ 
ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္ေတြကုိ ျဖည့္စြက္ျပင္ဆင္ခဲ့ပါတယ္။ ဥပေဒေတြ 
ကေတာ့ေကာင္းေပမယ့္ အမ်ားအားျဖင့္အားလံုးကိုတားျမစ္ပိတ္ပင္ၿပီး 
အျပည့အ္၀ထိန္းခ်ဳပ ္ထားရမယ္ဆိတုဲ ့တားဆီးႏွမိ္ႏငွ္းေရး ရႈေထာင့က္ေန 
အသားေပးေရးဆြဲထားတာျဖစ္ေနတယ္။ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနက 
ဘယ္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကမွ က်ေနာတ္ို႔နဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တာ
မ်ိဳးမရွိခဲ့ဖူးဘူး။ 
 ဒလုိီအေျခအေနမ်ိဳးမွာ က်ေနာ့အ္ေနနဲ႔ လနူာတစ္ေယာက္လိ၊ု 
ဆရာ၀န္တစ္ေယာက္လုိၾကည့္ျခင္းထက္ ရဲအရာရိွတစ္ေယာက္ရဲ ႕ 
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မ်ကလုံ္းနဲ႔ပ ဲၾကည့ရ္ႈဆုံးျဖတခ္ဲတ့ာပါ။ က်ေနာ့အ္ေနနဲ႔ ေက်နပမ္တိာေလး 
တစ္ခုကေတာ့ ကေသာင္းကနင္းျဖစ္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းဒီထိန္းခ်ဳပ္ေရး 
လု ပ္ ထံုး လု ပ္ န ည္းေ တြ ကို  အေ ကာ င္ အ ထ ည္ေ ပ ၚ လာေ အာ င္  
စီမံႏုိင္ခဲ့သလုိ ကုလသမဂၢ CND (Commission on Narcotics Drugs) 
အစည္းအေ၀းမွာလည္းဂုဏ္ရွိရွိရွင္းလင္းတင္ျပႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။   
 က်ေနာတုိ္႔အေနနဲ႔ မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြသဲူေတြကိ ုအၿမတဲမ္း 
လိုလိုရာဇ၀တ္သားေတြလို ဆက္ဆံလာခဲ့ၾကေပမဲ့ ဒီေနရာမွာေတာ့ 
အနည္းဆုံးအေနနဲ႔ ရာဇ၀တ္သား ျဖစ္လာႏုိင္သူေတြအေနနဲ႔ပဲစဥ္းစား 
ထားၿပီး ခယဲဥ္းက်ပတ္ည္းတဲ ့ဘ၀အေျခအေနမ်ိဳး ႀကံဳေတြ႔ရေတာမ့ယ့ ္
သူအေနနဲ႔ ဘယ္တုန္းကမွ သေဘာမထားခဲပ့ါဘူး။ အရင္တုန္းကေတာ့ 
လတူစ္ေယာက္ကိ ုဘယလ္ိဖုမ္းဆီးထနိ္းသမိ္းၿပီး ေထာငသ္ြင္းျပစဒ္ဏခ္် 
ထားရမလ ဲဆိတုာနဲ႔ မူးယစ္ေဆး၀ါးထတ္ုလုပ ္ျဖန္႔ျဖဴးတဲလ့မ္းေၾကာင္းကုိ 
ဘယ္လိုၿဖိဳခြဲမလဲဆိုတာကိုပဲ ဂရုစိုက္ခဲ့မိတာပါ။ 
 ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ေရာက္ေတာ့ UN CND ထဲမွာ ထုိင္ရတဲ့ 
ႏိငုင္ကံိယ္ုစားလယ္ွတစ္ေယာက္ ျဖစလ္ာခဲတ့ဲ့ေနာကပ္ိငု္း ဆရာ၀န္ေတြ 
ဆီက မူးယစ္ေဆး၀ါး မွီခိုစြဲလန္းေနသူေတြကုိ ဘိန္းအေျခခံေဆး၀ါး 
ေတြနဲ႔ အစားထုိးကုသေပးလုိ႔ရတယ္ဆုိတာကုိ ပထမဦးဆုံးအႀကိမ္ 
ၾကားဖူးလုိက္တာပါပဲ။ သူတုိ႔ေတြကဆြစ္ဇာလန္နဲ႔ ျပစ္သစ္ကလာတဲ့ 
ပညာရွင္ေတြပါ။ အဲဒီမွာစဥ္းစားလိုက္မိတာက “လူတစ္ေယာက္ဟာ 
မက္သဒံုးကိုဘယ္လိုသံုးလုိ႔ရႏိုင္မလဲ။ ဒါကအရက္စြဲေနသူကို ေဗာ့ဒ္
ကာနဲ႔ကုေနသလုိျဖစ္မေနဘူးလားေပါ့။” က်ေနာ့္အေနနဲ႔ အစပိုင္းမွာ 
အယုံအၾကည္မရွိခဲ့ေပမယ့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးမူ၀ါဒကို အဲဒီေလာက္ အေ
ရးႀကီးတဲ့က်န္းမာေရးရႈေထာင့္ကပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားဖို႔ ပ်က္ကြက္ခဲ့ 
မိတာကိုသတိထားမိလိုက္တယ္။
 ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ဧၿပီလေရာက္ေတာ့ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန 
ေအာက္က မူးယစ္ေဆး၀ါးထိန္းခ်ဳပ္ေရးေကာ္မတီဥကၠ႒အေနနဲ ႔ 
ပထမဦးဆံုးစၿပီး တာ၀န္ထမ္းေဆာင္တဲ့ေန႔မွာ သူ႔အေမဟာ ဆိုးဆုိး 

ရြားရြားဒဏ္ရာရ ၿပီး  အသက္အႏၱရာယ္ရွိေနတယ္လို ႔  အမ်ိဳးသား 
တစ္ေယာက္က အေၾကာင္း ၾကားလာတဲ့ဖုန္းတစ္ခုကုိ လက္ခံရရွိခဲ့  
ပါတယ္။ သူ႔အေနနဲ႔ ေန႔စဥ္ေန႔တုိင္းကီလုိမီတာ ေလးဆယ္ေလာက္ကုိ 
အေရာက္သြားၿပီး သူ႔အေမအတြက္ေမာ္ဖင္းသြားယူၿပီး သူနာျပဳတစ္ 
ေယာက္ရဲ႕ အကူအညီနဲ႔ ေလးနာရီတစ္ႀကိမ္ထိုးေပးေနရတယ္။   
 “က်ေနာ့္အေမ ဒမီွာေသမတတခ္စံားေနရတာကုိ လူေတြ အေပၚ 
ခငဗ္်ားမို႔ ဒလီိလုုပရ္ကတ္ယဗ္်ာ”လို႔ က်ေနာ့ကုိ္ေအာဟ္စ္ေျပာဆုိခဲတ့ယ။္ 
က်ေနာရ္ိုးရိုးသားသားပ“ဲက်ေနာမ္သပိါဘူး”လုိ႔ ျပန္ေျဖခဲမ့တိယ။္ ေနာက ္
ေတာ့မွက်ေနာ္ ဒီလိုဥပေဒမ်ိဳးကုိေရးဆြဲ ျပ႒ာန္းခဲ့တဲ့အတြက္ လူေတြ 
အခုလိုမ်ိဳး ခံစားေနၾကရတယ္ဆိုတာကိုအသိတရားရလာခဲ့တယ္။ 
ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္ထားတဲ့ ဒီလိုမူးယစ္ေဆး၀ါးမူ၀ါဒေၾကာင့္ တကယ္ နာ
က်င္ခံစားေနရသူေတြအတြက္ဆရာ၀န္ေတြ ေဆးညႊန္းေပးလုိ႔ မရေအာင္ 
အႀကီးအက်ယ္ဟန္႔တားခံေနရတာကုိ မ်က္စိနဲ႔ တပ္အပ္ ျမင္ေတြ႔ခဲ့ရတယ္။
 ေနာကက္်ေတာက့်ေနာ့အ္စက္ိႀုကီး ေတာ္ေတာ္ေလး နာမက်န္း 
ျဖစ္ ၿပီးနာက်င္ကုိက္ခဲမႈသက္သာေစတဲ့  အကုိက္အခဲေပ်ာက္ေဆး 
လုိအပ္ခဲ့ေပမယ့္ ထရာမာေဒါလ္ပဲေပးတဲ့အခါ သူ႔အတြက္က မထိေရာက္ 
ဘူးျဖစ္ေနတယ။္ အဒဲါနဲ႔တစရ္ကက္်ေတာ ့သကူ်ေနာ့က္ိ ုဖနု္းဆကၿ္ပီးေတာ ့
အခုလုိ “ေဟ့ေကာင္ Volodia ငါ့ဟာငါ မလုပ္ႏုိင္တဲ့ အတြက္ မင္းေသနတ္ 
ပဲယူလာၿပီး ငါ့ကုိလာသတ္လွည့္ပါေတာ့ကြာ” လုိ႔လွမ္းေျပာခဲ့တယ္။ 
အဲဒီေနာက္ပိုင္းကစၿပီး တည္ဆဲစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြကုိ ျပင္ဆင္ဖို႔ 
က်ေနာ္စိတ္ေရာကိုယ္ပါႀကိဳးစားခဲ့ ၿပီး ေနာက္ဆံုး ၂၀၁၃ ခု ႏွစ္မွာ 
အတည္ျပဳခဲတ့ဲ ့အမ်ိဳးသားအဆင့ ္မူးယစ္ေဆး၀ါးေရးရာမ၀ူါဒပိငု္းဆုိငရ္ာ 
မဟာဗ်ဴဟာကို အၿပီးသတ္ႏိုင္ခဲ့တယ္။ အဲဒါကေတာ့ ယူကရိန္းႏိုင္ငံမွာ 
လက္ရွိက်င့္သံုးေနၿပီျဖစ္တဲ့ လူသားဆန္ၿပီးတုိးတက္တဲ့အေျခခံမူေတြ 
အေပၚအေျခခံတည္ေဆာက္ထားတဲ့ မူးယစ္ေဆး၀ါးေရးရာမူ၀ါဒပါပဲ။

အဂၤလန္ႏိုင္ငံ - SUZANNE SHARKEY
ပူးတြဲတည္ေထာင္သူ၊ တရားမွ်တမႈ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕ (Recovering Justice)ႏွင့္    
အဖြဲ႕၀င္၊ တားျမစ္ပိတ္ပင္မႈကို ဆန္႔က်င္ တြန္းလွန္သည့္ တားဆီးႏွိမ္ႏွင္းေရး (Law Enforcement Against Prohibition, 
LEAP)

 က်မက အဂၤလန္ႏိုင္ငံအေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းက ၿမိဳ ႕ငယ္ေလး 
တစ္ခုျဖစ္တဲ့  တိုင္းျမစ္ေပၚမွာတည္ထားတဲ့  နယူးကာဆယ္ၿမိဳ ႕ရဲ ႕ 
အေရွ႕ဖကစ္ြန္းမွာ တာ၀နထ္မ္းေဆာငခ္ဲဖ့ူးတဲ ့ရအဲရာရွိေဟာင္းတစဦ္း 
ျဖစ္ပါတယ္။ တရားမွ်တမႈကိုရွာေဖြဖို႔နဲ႔ ကိုယ္အလုပ္လုပ္ေနတဲ့ရပ္ရြာ 
အသုိကအ္၀န္း အတြက္တာ၀နထ္မ္းေဆာငၿ္ပီး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက ္
မယ္ဆုိတဲရ့ည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ရတဲပ္ဖြဲ႕ထကုိဲ၀င္ေရာက္ခဲ့တာပါ။ က်မအေနနဲ႔ 
အထူးစစဆ္င္ေရးေတြကိ ုညွိႏိႈင္းေဆာငရ္ြက္ေပးရတဲ ့ရာဇ၀တမ္ႈစံစုမ္း 
စစ္ေဆးေရးဌာနေအာကမ္ွာ အလပုမ္လပုခ္ငအ္ေစာပိငု္းမွာ လမ္းေပၚမွာ 
ယာဥ္ထိန္းရဲတစ္ေယာက္အေနနဲ႔စၿပီးတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ ခဲ့ပါတယ္။  
  ေနာက္က်ေတာ့က်မဟာ အသြင္ယူမူးယစ္  
ေဆး၀ါး ၀ယ္ယူသူတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ တာ၀န္တိုးၿပီး ထမ္းေဆာင္ခဲ့ 
ပါတယ္။ အဒဲအီျပင္ ျပႆနာရိွတဲ့ မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြမဲႈကေန ေရရွည္ 
ကုစားေပးၿပီး ျပန္လည္ထူေထာင္ေနေပမယ့္ က်မကိုယ္က်မေတာ့ 
အထူးတလည္အေရးပါသူ၊ အမ်ားနဲ႔မတူတဲ့သူ သို႔မဟုတ္ ထူးျခားသူ 

အေနနဲ႔မျမင္မိပါဘူး။ က်မကအရမ္းကံေကာင္းတဲ့သူ တစ္ေယာက္ပါ။ 
 က်မသံုးစြဲတဲ့ပံုစံေၾကာင့္ ရုတ္တရက္ထေဖာက္တတ္တဲ့ 
အက်ိဳးဆက္ေတြရိွလာခဲ့တယ္။ က်မက ျပန္လည္ထူေထာင္ဖုိ ႔နဲ ႔ 
ေနာက္တစ္ခါ ျပန္လည္မသုံးစြဖုိဲ႔ ၀န္ခံကတိျပဳခဲ့ေပမယ့္ တစ္ႀကိမ္တည္း 
ေသာ ကုသေရးအခြင့္အလမ္းကို လက္လႊတ္ဆံုးရႈံးၿပီး ကန္ထုတ္ခံ 
ခဲ့ရတယ္။ က်မခဏခဏ အဖမ္းခံခဲ့ရၿပီး ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ေသေၾကာင္း 
ၾကံစည္ဖုိ႔ႀကိဳးစားတဲ့အတြက္ (အရွက္ရတာ၊ အသုံးမက်ဘဲ အျပစ္ရိွ 
သလိ ုခစံားရတာေတြကိ ုတစၿ္ပိဳငတ္ည္း လက္ခဖံို႔ ခယဲဥ္းတဲအ့တြက)္ 
ေဆးရံုကိုလည္းအႀကိမ္ ႀကိမ္ေရာက္ခဲ့ရၿပီးေနာက္ဆုံးေတာ့ အိုးမဲ့  
အိမ္မဲ့ဘ၀နဲ႔အဆုံးသတ္ သြားခဲ့တယ္။ အရင္ရွစ္ႏွစ္ေလာက္တုန္းက 
ပိုက္ေပါင္းစံု ၊ ေစာင့္ ၾကည့္ေရးကိရိယာေတြနဲ ႔အတူ ေနာက္တစ္ခါ 
ေဆးရံုမွာျပန္ႏိုးလာေတာ့ ကိုယ္မေသဘူးဆုိတာကို  ယံု ၾကည္ဖို ႔ 
ခဲယဥ္းခဲ့ေပမယ့္ ဒီတစ္ႀကိမ္မွာေတာ့ က်မအေနနဲ ႔အသက္ရွင္ဖုိ ႔ 
ဆံုးျဖတ္ခဲ့မိတယ္။ 
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 ဘာေတြေျပာင္းလဲသြားခဲ့သလဲ။ အဲဒီလို အေျပာင္းအလဲကို 
က်မ ဘယ္လုိမ်ားလုပ္ခဲ့သလ။ဲ ရအဲခ်ဳပ္စခန္းေတြ၊ တရားခြင္ၾကားနာမႈ 
ေတြနဲ႔ ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ ျပစ္ဒဏ္ေပးအေရးယူခံရတဲ့အတြက္ အခုလုိ 
ဆုံးျဖတ္ခဲ့တာမဟုတ္ပါဘူး။ အမွန္ေတာ့ ျပစ္မႈေၾကာင္းအရျပစ္ဒဏ္ေပး 
အေရးယူခံခဲ့ရတာက က်မကုိလူ႔အဖြဲ႕အစည္းနဲ႔ ေ၀းသထက္ေ၀းသြား 
ေစခဲ့ၿပီး က်မရဲ႕ ျပႆနာရွိတဲ့သံုးစြဲမႈပံုစံပါ ထပ္ဆင့္လိုက္တဲ့အခါမွာ 
က်မက ေလာကႀကီးနဲ႔တကယ္ကုိအဆက္ျပတ္သြားခဲ့တယ္။ ကုိယ့္ဆီမွာ 
ဂုဏ္သိကၡာလည္း တစ္ျပားသားမွမက်န္ေတာ့သလုိ က်မရဲ႕ ဆတ္ဆတ္ 
ထ ိမခတံဲ ့ခစံားခ်ကက္ပ ဲက်မကိတုိုကစ္ားသြားခဲတ့ာပါ။ ကုိယက္ိတုိငု ္
ျပန္ ၿပီးရုန္းထြက္ဖို ႔ လုိအပ္ခဲ့ေပမယ့္ က်မကိုဘယ္သူကမွ စာနာ 
နားလည္ၿပီး ေမတၱာျပခဲတ့ာမရိွပါဘူး။ က်မႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရတာက တစ္ဖက္ 
သတ္ေကာက္ခ်က္ခ်တာေတြ၊ အၿမဲတမ္းကဲ့ရ႕ဲျပစ္တင္မႈန႔ဲ အပယ္ခံရမႈ 
ေတြပဆဲိုေတာ ့ကိယ္ုကိကုိုယအ္က်င့စ္ာရတၱိမေကာင္းတဲ ့စတ္ိဓာတ္ေ
ရးရာပ်ကစ္ီးေနသတူစ္ေယာက္လိ ုခစံားလာရတယ။္ အဆိုးဆံုးကေတာ ့
က်မ သားသမီးေတြရဲ႕မ်က္ႏွာကိုေတာင ္မေထာက္ႏိငုဘ္ ဲေဆးသုံးစြတဲာ 
ကို မရပ္ႏိုင္ခဲ့ဘူး။ 
 က်မကိ ုကူညီေပးႏိငုဖ္ို႔ အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ႀကိဳးပမ္းခဲၾ့ကတဲ ့
သူေတြက ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစခန္းမွာေတြ႔ခဲ့ၾကတဲ့သူေတြပါပဲ။ 
သူတုိ႔က က်မရဲ ႕ေဆးရံုကုတင္ေဘးတစ္ခ်ိန္လုံးရွိေနေပးၾကတယ္။ 
က်မကုိယ္က်မျပန္ခ်စ္တတ္လာတဲ့အထိ စိတ္ရွည္လက္ရွည္နဲ႔ က်မကုိ 
ျပဳစုၿပီး ခ်စ္ျခင္းေမတၱာျပခဲ့ၾကသူေတြပါ။ သူတို႔လုပ္ခဲ့တာက က်မကုိ 
တေလးတစားနဲ႔ ဂဏုသ္ကိၡာရွရိွ ိဆကဆ္ံေပးခဲရ့ံဆုိုေပမယ့္ သူတို႔ေတြက 
က်မကိုလူတစ္ေယာက္လိုဆက္ဆံေပးခဲ့ၾကတာပါ။ အဲဒါနဲ႔ က်မကိုယ္ 
က်မ ျပန္ၿပီးခ်စ္ခင္တန္ဘုိးထားတတ္လာခဲ့ၿပီးေတာ့ ေနာက္တစ္ခါ ေခါ
င္းေမာရ့င္ေကာၿ့ပီးလမ္းျပန္ေလွ်ာက္ႏိငုခ္ဲတ့ာပါ။ လူ႔ဂဏုသ္ကိၡာနဲ႔အည ီ
ရိုးရိုးေလးပ ဲဆက္ဆံေပးခဲၾ့ကေပမယ့္ အဒဲ ီအငအ္ားေၾကာင့ ္က်မျပနၿ္ပီး 
နလန္ထူႏိုင္ခဲ့တာပါ။ 

 ရတဲပ္ဖြဲ႔မွာရိွစဥ္တုန္းက က်မရဲ႕အခ်ိန္ေတြကုိ ျပန္စဥ္းစား မိရင္ 
လည္း အျပစ္ရွိသလုိ၊ ရွက္ရြံ ႕သလုိျဖစ္ၿပီး အသံုးမက်သလိုခံစားေနရ 
တနု္းပ။ဲ ရကွမ္တိာကေတာ ့မူးယစ္ေဆး၀ါး လက္ဆင့က္မ္း သယ္ေဆာင ္
သူေတြကုိ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္း ၿပီးလူဆိုးေတြကို  သံတုိင္ေနာက္ကို  
ပုိ ႔ရမယ့္အစား က်မကဆင္းရဲတဲ့မိသားစုက ဆင္းသက္လာသူေတြ၊ 
အလုပ္လက္မဲ့ႏႈန္း အဆမတန္ျမင့္မားၿပီး လူမႈေရးအက်ိဳးခံစားခြင့္မရတဲ့ 
နယ္ေျမေဒသေတြ၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မဆိုစေလာက္ သို႔မဟုတ္ လံုး၀မရွိ 
ေတာ့တဲ့သူေတြကုိပဲ  ေရြးခ်ယ္ဖမ္းဆီးခဲ့မိတဲ့အတြက္ပါ။ အမ်ားစု  
က်ဴးလြနခ္ဲတ့ဲ ့တစခ္တုည္းေသာျပစမ္ႈကေတာ ့အၾကမ္းမဖကတ္ဲ ့မူးယစ ္
ေဆး၀ါးလက္၀ယ္ထားရွိမႈပါပဲ။ သူတို ႔ ႀကံဳေတြ ႕ရတဲ့ ေနာက္ဆက္တြဲ 
အက်ိဳးဆက္ေတြအတြက္ က်မမွာအျပစ္ရွိသလို ခံစားရတယ္။
 က်မတာ၀န္ယူခဲစ့ဥ္တုန္းက ဘာကုိမွ မယ္မယ္ရရ ေျပာင္းလဲ 
ႏိငုခ္ဲတ့ာမရွတိဲအ့ျပင ္ေမွ်ာလ္င့ခ္်က္ေရးေရးေလး သုိ႔မဟတ္ု လံုး၀မရွဘိ ဲ
လမ္းေပ်ာက္ေနၾကတဲ့သူေတြရဲ႕ဘ၀ေတြကို အဲဒီေနရာမွာပဲ အဆံုးသတ္ 
ေပးခဲ့တာပါ။ ပိုေကာင္းတဲ့ဘ၀နဲ႔ အခြင့္အလမ္းမ်ိဳးကို လိုခ်င္ေနၾကတဲ့ 
သူေတြအတြက္ ျပစ္မႈစီရင္ခ်က္ေတြေပးအပ္ၿပီး မလုိလား အပ္တဲ့ အတား 
အဆီးေတြကုိ ၀ိုင္း၀န္းဖန္တီးေပးခဲ့တယ္။ ဒါကေတာ့မူးယစ္ေဆး၀ါး 
စစ္ပြဲေတြရဲ႕ တကယ့္အရွိ တရားပါပဲ။ 
 ျပႆနာရွိတဲ့ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူေတြအတြက္ အႀကီးမား 
ဆုံးေသာ အခက္အခဲလုိ႔ က်မလက္ခံယုံၾကည္ထားတဲ့အရာကေတာ့ 
လက္ရွိတည္ဆဲ မူးယစ္ေဆး၀ါးေရးရာမူ၀ါဒေတြဆီက အကူအညီနဲ ႔ 
ကုသေရးကို ရယူသုံးစြဲဖို ႔အရမ္းခဲယဥ္းတဲ့ကိစၥပါပဲ။ အဲဒီမူ၀ါဒေတြဟာ 
မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူေတြ၊ မိသားစုေတြနဲ႔ လူ႔ေဘာင္အသိုက္အ၀န္း 
တစ္ရပ္လုံးအတြက္အႀကီးအက်ယ္အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစရုံကလြၿဲပီး ဘာေအာင္ 
ျမင္မႈမွ ေလာက္ေလာက္လားလား ျပစရာ မရွိပါဘူး။ 
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 ျပညသူ္႕က်န္းမာေရးဆိတုာ လမူႈေရးတရားမွ်တမႈ၊ လူ႔အခြင့ ္
အေရးနဲ႔ေကာင္းမြနတ္ဲမ့၀ူါဒအခင္းအက်င္းေတြ အားလံုး အမနွတ္ကယ္ 
လာစုဆုံေစတဲ့လမ္းဆံုမွာ ေနရာယူထားတဲ့အတြက္ အထူးတလည္ 
အေရးပါေနပါတယ္။ ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးက ကုန္က်စရိတ္ေတြကုိ 
ေခၽြတာေပးတဲ့အေနနဲ႔ ေရာဂါၿဖစ္ပြားမွဳနဲ႔ ေသဆံုးမႈေတြကုိ ဘယ္လို 
ေလွ်ာ့ ခ်ေပးႏို င္သလဲဆိုတာနဲ ႔  မ ၾကာခဏဆိုသလို ဖ်ားနာမႈနဲ ႔ 
က်န္းမာေရးအေပၚ နည္းလမ္းေပါင္းစုံနဲ႔ ရုိက္ခတ္မႈအျဖစ္ အတန္းအစား 
ခြဲျခားသတ္မွတ္မႈအၾကားက ကြာဟကြဲလြဲခ်က္ေတြကို က်ဥ္းေျမာင္း 
သြားေစႏိုင္သလဲဆိုတာကို ျပဆိုေနတဲ့သာဓကေတြ မေရမတြက္ 
ႏုိငု္ေအာင ္အမ်ားအျပားရွိေနပါတယ။္ က်မရဲ႕ ျပညသ္ူ႕က်န္းမာေရးဆကုိီ 
သြားတဲ့ ကိုယ္ပိုင္လမ္းခရီးဟာ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းေလာက္က 
ဆန္ဖရန္စၥကုိေပၚ က်ေရာက္ခဲ့တဲ့ AIDS ေရာဂါကပ္ဆုိက္မႈမွာ 
နကန္ကရ္ိႈင္းရိႈင္း အရင္းခခံဲပ့ါတယ။္ ေကာလပိတ္က္ေနတနု္းမွာ လငိ္
ပို င္း ဆုိ င္ ရာအ ၾကမ္း ဖက္တို က္ ခိုက္ မႈအတြက္  တရားမွ်တမႈ  
ရရွိေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္ေတြကို ေလ့လာသံုးသပ္လိုက္တဲ့ အခါက်မွ 

အရမ္းႏိငုင္ံေရးဆနၿ္ပီး ထရိလွြယသ္လိပုဂုၢိဳလ္ေရးဘ၀ကုိပါ ထိခိက္ုပ်ကစ္ီး 
ေစတဲ့ေရာဂါဆန္းတစမ္်ိဳးေပၚထြကလ္ာတာကိ ုယံၾုကညဖ္ို႔ခယဲဥ္းခဲမ့ ိတယ။္ 
HIV ေလာကဟာ အေရးတယူ တုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ ထားတာ ဘာမွမရိွတဲ့ 
ေနရာကေနဆင္းသက္လာတဲ့ တရားမမွ်တမႈေတြကုိ ျမင္လာေအာင္ 
က်မမ်က္လံုးကို ဖြင့္ေပးခဲ့တယ္။ 
 ေနာက္ၿပီးေတာ ့သပိံၸနဲ႔ ႏိုငုင္ံေရးဆႏၵရွမိႈအၾကား လံုး၀အဆက ္
အစပ္မရွိတာကိုလည္းသိျမင္သြားခဲ့တယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ဆယ္စုႏွစ္ကာလ 
ႏွစ္ခုအတြင္းက်မရဲ ႕သုေတသနကို  မူးယစ္ေဆး၀ါး သုံးစြဲသူေတြရဲ ႕ 
က်န္းမာေရးနဲ႔ ဘ၀သာယာေရးတိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစဖို ႔ အဓိက 
ထားခဲ့တယ္။ အဲဒီအထဲမွာ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္တဲ့ အလုပ္အကိုင္နယ္ပယ္ 
ခ်ဲ ႕ထြင္ေပးျခင္း၊ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေတြကို လက္လွမ္းမီသုံးစြဲႏိုင္မႈနဲ႔ 
က်န္းမာေရး ျပဳစုေစာင့္ေရွာကမ္ႈကိ ုရရွခိစံားႏိငု္ေစျခင္းဆိတုဲ ့က႑ေတြ 
ပါ၀င္ေနပါတယ္။ ဒီအလုပ္ကက်မကုိကမာၻတစ္လႊားက ေနရာေဒသ 
ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဆီကိုေခ ၚေဆာင္သြားခဲ့ေပမယ့္  ေမရီလန္းက 
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က်မအိမ္ရွိတဲ့ ဘာလ္တီေမာေလာက္ ေျခာက္ခ်ားစရာေကာင္းတဲ့ 
ေနရာမ်ိဳးမေတြ႔ခဲမ့ဘူိး။ မၾကာေသးခငတု္န္းကပကဲ်မအေနနဲ႔ လငိ္ေျပာင္း 
ထားသူမ်ားနဲ ႔ နဂိုအတိုင္းေနထိုင္သူ ႏွစ္အုပ္စုစလုံးရဲ ႕ လမ္းေပၚက 
လိင္ေဖ်ာ္ေျဖေရးလုပ္ငန္းအတြင္းက HIV ကူးစက္ခံရမွဳ အႏၱရာယ္နဲ႔ 
ပတ္သက္တဲ့ရဲတပ္ဖြဲ ႕ရဲ ႕အခန္းက႑ကုိ ဆန္းစစ္ေလ့လာဖို႔ျဖစ္လာခဲ့ 
တယ္။ ဒအီခင္းအက်င္းမွာ အမ်ိဳးသမီးစစ္စစ္လိင္အလုပ္သမ အမ်ားစုက 
မၾကာခဏဆိုသလုိ လမ္းေပၚမွာလိင္ေဖ်ာ္ေျဖေရးလုပ္ျဖစ္လာေအာင္ 
တြန္းပို႔တဲ ့ေမာင္းႏငွအ္ားျဖစ္ေနတတ္တဲ ့မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲတတတ္ဲ ့
အေလ့အက်င့္ေတြရဲ ႕ဒဏ္ကုိ အလူးအလဲခါးစည္းခံေနၾကရတယ္။ 
ျပညသူ္႕က်န္းမာေရးက ဒလီိအုမ်ိဳးသမီးေတြ အေပၚ ပ်ကက္ြက္ေနခဲတ့ာက 
လိင္ေဖ်ာ္ေျဖေရးလုပ္ငန္းနဲ ႔အေသးအဖြဲ မူးယစ္ေဆး၀ါးျပစ္မႈေတြကို 
ျပစ္မႈေ ၾကာင္းအရအေရးမယူဘဲ  ေျဖေလွ်ာ့ေပးလို က္ဖို ႔ စည္းရံုး  
ေဆာ္ၾသတဲ့ေနရာမွာ ထိေရာက္မႈမရွိတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္မယ္လို႔ 
သံုးသပ္ရပါတယ္။ 
 ဒအီမ်ိဳးသမီးေတြဟာ မေကာင္းတဲမ့၀ူါဒေတြနဲ႔ အလပုအ္ကိငု ္
မရိွမႈတုိ႔ရဲ႕ လမ္းဆုံလမ္းခြေပၚမွာ တည့္တည့္ေရာက္ေနၾကၿပီး မူးယစ္ 
ေဆး၀ါးေစ်းကြက္ေတြရဲ႕ ဒဏ္ကုိပါအလူးအလိမ့္ခံစားေနၾကရတယ္။ 
သူတို႔ေတြရဲ႕ ေနေရးထိုင္ေရးကအေျခတက်မရွိသလို ဆိုးဆိုးရြားရြား 
ဘိန္းျဖဴသံုးစြဲတဲ့ အေလ့အက်င့္ကလည္းရွိရင္းစြဲျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ 
ျပည့္တန္ဆာမႈနဲ ႔  အေသးအဖြဲမူးယစ္ေဆး၀ါးျပစ္မႈေတြအတြက္ 
အက်ဥ္းေထာင္ကုိ ၀င္ခ်ည္ထြက္ခ်ည္လုပ္ေနၾကရတဲ့အျပင္ အတိတ္ေရာ 
လက္ရွိအခ်ိန္မွာပါ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈကို ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရတဲ့ 
ေနာက္ခံ အသီးသီးရွိေနၾကသူေတြ ျဖစ္ေနတယ္။    
 အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ ဘာလ္တီေမာလ္လုိ ေနရာေဒသ 
မ်ိဳးမွာ ဒီလိုကိစၥမ်ိဳးေတြ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အထိ ဘယ္လိုလုပ္ရွိေနရတာလဲ။ 
ဘယ္လိုေၾကာင့္ HIV ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈႏႈန္းဟာ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ေနၿပီး 
သူ တုိ ႔ ကုိ အ ဓိ က ဦး တ ည္ တဲ့ က် မ တုိ ႔ ရဲ ႕  ေ လ့ လာ ဆ န္း စ စ္ မႈ နဲ ႔ 
သုေတသနျပဳခ်က္ေတြအၿပင္သူတုိ႔ကုိ အကူအညီေပးတဲ့ အၿခားအစီ 
အစဥ္ေတြဘာေၾကာင့္ ဒီေလာက္နည္းေနရတာလဲ။ ဒီလိုမ်ိဳးအခင္း 
အက်င္းထဲမွာ က်မတို ႔အေနနဲ႔သူတို ႔အတြက္ လုပ္ေပးႏိုင္တာဆိုလုိ႔ 
ေစာင့္ၾကည့္အကခဲတ္ၿပီး သုေတသနျပဳရုံကလြၿဲပီး ဘာမွ မရိွတဲ့အတြက္ 
သုေတသီတစ္ဦးျဖစ္တဲ့  က်မအတြက္လူေတြအာရံုစိုက္မိေစမယ့္ 
သက္ေသ အေထာက္အထားေတြကို ဘယ္လို ဖန္တီးတင္ျပၿပီးေတာ့ 
ဒအီမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ ဘ၀ေတြကုိ ဘယ္လုိနည္းနဲ႔ မွတ္တမ္းတင္ထားရမလ ဲ
ဆိုတဲ့ကိစၥရပ္ေတြက ေတာ္ေတာ္လည္း စိန္ေခၚမွဳ ျပင္းထန္ပါတယ္။
 ကိုယ့္ကိုကိုယ္ အႀကီးအက်ယ္အျပစ္ရွိသလို မခံစားရဖို ႔ 
အတြက္ က်မဘက္ကေန လုပ္ေဆာင္ႏိုင္တာကေတာ့ “ေစာင့္ၾကည့္ 
အကဲခတ္”ရုံ သက္သက္မဟုတ္ဘဲ က်မရဲ ႕သုေတသနျပဳခ်က္က 
မူ ၀ါ ဒေရး ရာအေျ ပာ င္းအလဲအတြ က္  ဘယ္အတုိ င္းအတာထိ  
သက္ေရာကမ္ႈရွိေအာင ္ေဆာငရ္ြကဖ္ို႔တာ၀နယ္ူေပးႏိငုမ္လ ဲဆုိတာကိ ု
သိရွိနားလည္ဖို ႔ေတာ့ လိုပါလိမ့္မယ္။ ဥပေဒအတုိင္း ျပစ္ဒဏ္ေတြ 
ခ်မွတ္ေနတာ၊ အေသးအဖြဲမူးယစ္ေဆး၀ါးျပစ္မႈေတြကို ျပစ္မႈေၾကာင္း 
အရအေရးမယူဘဲေျဖေလွ်ာ့ေပးေနတာ ၊  တစ္ေယာက္ေယာက္  
ေနာက္ကလုိက္ျပီး ဖမ္းဆီးမယ့္အစားလႊဲေျပာင္းထိန္းေက်ာင္းေပးတဲ့ 
အစီအစဥ္ေတြဆီ ပုိ႔ေဆာင္ေပးတာေတြဟာ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ တရားစီရင္ေရး 
စနစထ္မဲွာ ရွိျပီးသားအရာေတြျဖစပ္ါတယ္။ သတုိူ႔ရဲ႕ ဇာတ္လမ္းေလးေတြနဲ႔ 
ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္ေတြကုိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ထုတ္ျပန္ေပးဖုိ႔၊ 

အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ က်န္းမာေရး၊ ဘ၀သာယာေရးနဲ႔ အနာဂတက္ိ ုအားေပး 
အားေျမွာက္ျပဳတဲ့မူ၀ါဒေတြနဲ ႔  လိုအပ္တဲ့၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေတြ 
ေရးဆြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္လာေအာင္ စည္းရံုးလႈံ႕ေဆာ္ေပးရမွာက 
က်မရဲ႕ တာ၀န္ျဖစ္သြားၿပီ။ သူတုိ႔ကုိယ္တုိင္တာ၀န္ခံႏုိင္တဲ့ အစီအစဥ္ 
မ်ိဳးေတြကို ေရးဆြဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔နဲ႔ သူတို႔ရဲ႕အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစ 
တဲ ့အမအူက်င့္ေတြကိ ုမီးေမာင္းထိုးျပရမွာကေတာ ့ရဲေတြနဲ႔အလုပလု္ပရ္ 
တဲ့အခါမွာ က်မအတြက္ၾကံဳေတြ႕ရမယ့္ စိန္ေခၚမႈျဖစ္ပါတယ္။   
 ျပည္သူ႕က်န္းမာေရး သုေတသနေတြက တရားမွ်တမႈရွိတဲ့ 
လူ႔ေဘာင္အသိုက္အ၀န္းေတြကို တည္ေဆာက္တဲ့ေနရာမွာ အရမ္းကို 
အင္အားႀကီးတဲ့ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္သလုိ သုေတသနျပဳတာကလည္း 
အဆုံးသတ္အေျပာင္းအလဲေတြကုိ ဖန္တီးတည္ေဆာက္တဲ့ေနရာမွာ 
လိုအပ္တဲ့  အေထာက္အထားေတြကို  ေဖာ္ထုတ္ေပးတဲ့အတြက္ 
အင္မတန္မွ တာသြားတဲ့နည္းတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ 
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ကမာၻ႔မူးယစ္ေဆး၀ါးေရးရာေကာ္မရွင္
ကမာၻ႔မူးယစ္ေဆး၀ါးေရးရာေကာ္မရွင္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ မူးယစ္ေဆး၀ါး၏ 
လူတစ္ဦးခ်င္းစီႏွင့္ လူ႔ေဘာင္အသိုက္အ၀န္းမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္လ်က္ရွိသည့္ 
ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ လူသားဆန္၍ ထိေရာက္ 
သည့္နည္းလမ္းမ်ားကို သိပၸံနည္းက်ေဆြးေႏြးအေျဖရွာ၍ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္၌ 
အသိေပးျပန္ၾကားရန္ျဖစ္သည္။

ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ား

• ‘မူးယစ္ေဆး၀ါးစစ္ပြဲ’ပံုစံျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္မႈ၏ အေျခခံသေဘာတရားမ်ား၊ 
ထိေရာက္အက်ိဳးရွိမႈႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲအက်ိဳးဆက္မ်ားကို 
ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္။

• မူးယစ္ေဆး၀ါးျပႆနာကို ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္၊ မတူကြဲျပားသည့္ 
ႏိုင္ငံအလိုက္ တုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈ မ်ား၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားႏွင့္ 
အရဲစြန္႔ရမႈအႏၱရာယ္မ်ားကို ဆန္းစစ္အကဲျဖတ္ရန္။

• အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ဥပေဒႏွင့္ မူ၀ါဒေရးရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ 
လက္ေတြ႕က်၍ အေထာက္အထားအေပၚ အေျချပဳထားသည့္ 
အႀကံျပဳေထာက္ခံခ်က္မ်ားကို ေရးဆြဲျပင္ဆင္ရန္။ 
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