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ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရး အသင္း (ျမန္မာႏုိင္ငံ) 



အက်ဥ္းေထာင္စနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလေဲရး 
 

2 
 

 

 



အက်ဥ္းေထာင္စနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလေဲရး 
    

3 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
လက္ရိွအေျခအေနတြင္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး တရား၀င္ စစ္ေဆးႏုိင္ေသာ အဖဲြ႕မ်ား ရိွေနျပီးျဖစ္ပါသည္။ 
အနည္းဆုံး ျမန္မာႏုိင္ငံလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ သတင္းမီဒီယာမ်ား 
အေနျဖင့္လည္း အက်ဥ္းေထာင္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သတင္းမ်ား ထုတ္လႊင့္ေနသည္မ်ားလည္း ရိွပါသည္။ ထုိသုိ႔ေသာ 
အဖဲြ႔မ်ားမွ တာ၀န္ရိွသူမ်ားအတြက္ အေထာက္အကူျပဳရန္ ရည္ရြယ္၍ အက်ဥ္းေထာင္ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး 
စစ္ေဆးေမးျမန္းသင့္သည္မ်ားကုိ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (ေအေအပီပီ) မွ 
ထုတ္ေ၀ေပးလုိက္ပါသည္။ 
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ပုံႏိွပ္မွတ္တမ္း - ပထမအႀကိမ္ 

   ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေမလ 

အုပ္ေရ  - ၂၀၀၀ 

မ်က္ႏွာဖုံးဒီဇုိင္း - ဘုိဘုိထြန္း 

ပုံႏိွပ္  - ပန္းၾကာျဖဴ 

ကြန္ပ်ဴတာစာစီ - AAPP 

ထုတ္ေ၀သူ - ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း 

   Email: info@aappb.org, tawwin09@gmail.com 

   Web: www.aappb.org 

   Ph: 09 428117348 

တန္ဖုိး  - အခမ့ဲျဖန္႔ခ်ိသည္ 

mailto:info@aappb.org
mailto:tawwin09@gmail.com
http://www.aappb.org/
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     (၁) 

ယခုေအာက္တြင္ ေတြ႕ရိွရမည့္ေမးခြန္းမ်ားသည္ အက်ဥ္းေထာင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ORGANIZA- 
TION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT (OECD) မွ လက္စဲြစာအုပ္အျဖစ္ 
ထုတ္ေ၀ထားသည့္ SUCURITY SYSTEM REFORM (SSR) မွ ထုတ္ႏုတ္ဘာသာျပန္ထားျခင္းျဖစ္ျပီး အျခားေသာ 
ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ က်င့္သုံးခ့ဲပါသည္။  
 

OCED သည္ ဒီမုိကေရစီက်င့္သုံးေသာ ႏုိင္ငံေပါင္း ၃၀ ျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းထားေသာ အဖဲြ႔ျဖစ္ပါသည္။ 
 

SSR လက္စြစဲာအုပ္ 
 
အခန္း (၇) ။     ။ SSR ကုိ က႑အလုိက္ အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္ျခင္း (သတ္မွတ္ထုတ္ျပန္ျခင္း) 
 
အခန္း (၇.၇) ။     ။ အက်ဥ္းေထာင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး 
 
Key issues 
အဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ား 
 

 စစ္ဘက္လႊမ္းမိုုးမႈမွ ကင္းလြတ္လ်က္ အက်ဥ္းသားမ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးကိုု ေရွးရႈေသာ ကြ်မ္းက်င္မႈ 
ရွိသည့္ အရပ္သားမ်ားက စီမံကြပ္ကဲရန္။ 

 

 ႏိုုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးစံႏႈန္းမ်ားအား အေျခခံေသာ အက်ဥ္းေထာင္ဥပေဒမူေဘာင္တစ္ခုု ျဖစ္လာေစရန္ 
ႏင့္ွ အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္ေရး။ 

 

 အက်ဥ္းသား၊ အခ်ဳပ္သားဦးေရ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေစရန္အတြက္ ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းကို ေနာက္ဆံုး ေရြးခ်ယ္စရာ 
မရိွေတာ့သည့္အခ်ိန္မွ က်င့္သံုးရန္ႏွင့္ ေသးငယ္ေသာ ျပစ္မႈမ်ားအတြက္ ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းအစား အျခား 
ေသာနည္းလမ္းမ်ား က်င့္သံုးရန္။ 

 

 အမ်ိဳးသမီးအက်ဥ္းသားမ်ား၊ အသက္မျပည့္ေသးေသာအက်ဥ္းသားမ်ား၊ စိတ္က်န္းမာေရးခ်ိဳ႕ယြင္းေနေသာ 
အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ အကာအကြယ္ေပးမႈ ပုိမိုုလိုအပ္သည့္ အစုုအဖြ႔ဲမ်ား၏ အဖြဲ႔၀င္မ်ားအား 
အထူးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးႏိုင္ေသာ ဥပေဒသမ်ား သတ္မွတ္ေပးရန္။ 

 

 ႏိုုင္ငံတကာ အက်ဥ္းေထာင္ေစာင့္ၾကည့္ေရးအား လက္ခံရန္ႏွင့္ လြတ္လပ္ေသာ ေစာင့္ၾကည့္ေရးစနစ္အား 
အားေပး ျမွင့္တင္ေပးရန္။ 

 

 ေကာင္းမြန္ေသာ အက်ဥ္းေထာင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈျဖစ္ေစႏိုင္ရန္အတြက္ အရပ္ဘက္ 
အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခြင့္ကို ပိုမုိလမ္းဖြင့္ေပးရန္။ 

 

 အျခားေသာလံုျခံဳေရး၊ တရားေရးဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ 
ခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအား အက်ဥ္းေထာင္တြင္း ပိုမိုပါ၀င္ပတ္ 
သက္ခြင့္ရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္။ 
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1. လုံျခံဳေရးက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ အက်ဥ္းေထာင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၏ အေရးႀကီးမႈ 

ႀကီးေလးေသာျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားအား ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်၍ ျပစ္ဒဏ္ခတ္ျခင္းသည္ လူသားမ်ား (လူ႕အဖဲြ႕ 

အစည္း) လံုျခံဳေရးအတြက္ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ အက်ဥ္းေထာင္ဆိုသည္မွာ လူ့အသိုင္းအဝိုင္းတစ္ခုလံုး 

အား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးရနအ္လို႕ငွာ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားအား ေနာက္ထပ္ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ႏိုင္ျခင္း မရိွေစရန္ 

ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ တရားဥပေဒျဖင့္ ထိေရာက္စြာ အေရးယူျခင္းႏွင့္ ထိုသူမ်ားအား ေနာက္ေနာင္ ထိုျပစ္မႈမ်ား မက်ဴးလြန္ 

ေစရန္ ျပန္လည္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးရန္အတြက္ ျဖစ္ပါသည္။ 

သုိ႔ေစကာမူ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားႏွင့္ထိန္းသိမ္းေရးစခန္းမ်ား၏ လက္ေတြ႕အေျခအေနမ်ားသည္ (ေနရာထိုင္ခင္း၊ 
အစားအေသာက္ႏွင့္ ထိုသူမ်ားကို ျပဳမူဆက္ဆံပံုမ်ား) အထက္ေဖာ္ျပပါ ျပန္လည္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးျခင္း ဆိုသည္ 
မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖၚရန္ ခက္ခဲသြားေစပါသည္။ အမွန္အတိုင္းဆိုရမည္ဆိုလွ်င္ ေထာင္တြင္းျဖစ္ပ်က္ေနေသာ 
အျဖစ္အပ်က္မ်ားသည္ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးစံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ေနသည့္ အေျခအေနတြင္ ရွိေနပါသည္။ 
ရံဖန္ရံခါတြင္ အက်ဥ္းသားမ်ားသည္ တရားရံုးမ်ား၏ ဖမ္း၀ရမ္းျဖင့္မဟုတ္ဘဲ ထိန္းသိမ္းခံေနရသူမ်ား ျဖစ္တတ္ပါ 
သည္။ ထို႔အျပင္္ ျပစ္မႈေသးမ်ားျဖင့္ ဖမ္းဆီးခံထားရသူမ်ား၊ စိတ္က်န္းမာေရး ခ်ိဳ႕ယြင္းသူမ်ား၊ ခဲြျခားဆက္ဆံျခင္း 
ေပၚလစီ၏ သက္ေရာက္မႈေၾကာင့္ ထိန္းသိမ္းခံေနရေသာ လူနည္းစုအုပ္စု၀င္မ်ားမွ လူမ်ားျဖင့္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ား 
သည္ ျပည့္က်ပ္ေနတတ္ပါသည္။ 
 
လံုျခံဳေရးဆုိင္ရာက႑ကိုစဥ္းစားရာတြင္ တရားေရးက႑သည္ အေရးႀကီးသကဲ့သို႔ပင ္ အက်ဥ္းေထာင္ ျပဳျပင္ေျပာင္း 
လဲေရးဆိုသည္မွာလည္း အေရးႀကီးသည့္ ေသာ့ခ်က္အျဖစ္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 
 
ရံဖန္ရံခါတြင္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားအတြင္း အက်ဥ္းသားမ်ားအခ်င္းခ်င္းၾကား တကယ္ကိုျပင္းထန္ေသာ အၾကမ္းဖက္ 
ခုိက္ရန္ျဖစ္ပြားမႈမ်ား ျဖစ္ေလ့ရွိတတ္ပါသည္။ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားသည္ မာဖီးယားဂိုဏ္းမ်ားအတြက္ လူသစ္စုေဆာင္း 
ရန္ေနရာ၊ ရာဇ၀တ္သားမ်ားအတြက္ ရာဇ၀တ္က်ဴးလြန္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းအသစ္မ်ားကို ရွာေဖြႏုိင္သည့္ေနရာ (သူခိုး 
ေလးက သူခိုးႀကီးျဖစ္ႏိုင္သည့္ နည္းပညာမ်ား ေထာင္တြင္းတြင္ ဆည္းပူးႏိုင္သည္) လည္း ျဖစ္ေနတတ္ပါသည္။ ထို႕ 
အျပင္ အက်ဥ္းသားအခ်င္းခ်င္းၾကား၊ ထိုမွတစဆ္င့္ အက်ဥ္းေထာင္၀န္ထမ္းမ်ားၾကား၊ ေနာက္ဆံုး လ႔ူအဖဲြ႕အစည္းထဲ 
အထိ ကူးစက္ေရာဂါမ်ားကုိ ျဖန္႔ျဖဴးေပးႏိုင္ ေနပါသည္။ 
 
အက်ဥ္းေထာင္မ်ားသည္ အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရး၊ လူမႈကယ္ဆယ္ေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနလ်က္ ရိွေနသည့္ 
အျပင္ အက်ဥ္းေထာင္မွ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားအား လူ႔အသိုင္းအ၀ုိင္းထဲ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ျပန္လည္၀င္ဆံ့ 
ႏိုင္ေအာင္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးရန္ လိုအပ္သည္ျဖစ္ရာ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ အက်ဥ္းေထာင္အား အရပ္သား 
ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားက စီမံခန္႔ခဲြႏိုင္ေအာင္ ေျပာင္းလဲရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔မွသာ အက်ဥ္းေထာင္သည္ ရာဇ၀တ္မႈ ေလ်ာ့ပါး 
ေရး၊ လူ႔အဖဲြ႔အစည္း တည္ျငိမ္ေရး ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ အေထာက္အကူျပဳရာ ေရာက္ေပလိမ့္မည္။ 
 

2. Important Linkages to wider SSR  

လုုံျခံဳေရးက႑ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတြင္ အေရးႀကီးေသာ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား 

2.1 The criminal justice system - ရာဇ၀တ္မႈဆုုိင္ရာ တရားစီရင္ေရးစနစ္ 
အက်ဥ္းေထာင္ဆိုသည္မွာ ဂုိေထာင္တစခု္ႏွင့္တူျပီး ေထာင္ဆီသို႔ ပို႔ေဆာင္လိုက္ေသာအက်ဥ္းသားမ်ား အဝင္ 
အထြက္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္စြမ္းမရွိပါ။ အက်ဥ္းေထာင္ဆိုသည္မွာ အျခားေသာ တရားစီရင္ေရးႏွင့္ လံုုျခံဳေရးက႑ 
အသီးသီးမွ ခ်မွတ္လိုက္ေသာစီရင္ခ်က္မ်ား၏ ရလဒ္အျဖစ္ ေရာက္ရွိလာေသာ အက်ဥ္းသားအားလံုးကို လက္ခံထိန္း 
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သိမ္းထားရေသာေနရာ ျဖစ္ပါသည္။ အက်ဥ္းေထာင္သို႔ ေရာက္ရွိလာေသာ အက်ဥ္းသားမ်ားဆိုသည္မွာ ေခတ္စနစ္ 
တစ္ခု၏ ယဥ္ေက်းမႈ၊ သမိုင္း၊ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး အေျခအေနအရပ္ရပ္၊ ျပစ္မႈဆိုင္ရာဥပေဒ စသည္မ်ားႏွင့္  
တာဝန္ခံရဲအရာရွိ၊ ေရွ႕ေန၊ ဥပေဒအရာရိွ၊ တရားသူႀကီးတို႔၏ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအၾကား ပတ္ 
္သက္ဆက္ႏႊယ္ေနမႈ၏ ရလဒ္မ်ားသာျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္းရွိ အေျခအေနအရပ္ရပ္ 
သည္ ပုိမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ စနစ္တစ္ခုလံုးသာမက ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနတစ္ရပ္လံုးႏွင့္ ခြျဲခား 
မရေအာင္ ပတ္သက္ယွက္ႏြယ္လ်က္ရွိပါသည္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းေထာင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသည္ သီးျခား 
ေဆာင္ရြက္၍မရႏုိင္ဘဲ ေဖၚျပပါ ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္ေနေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေသေသခ်ာခ်ာနားလည္ျပီး 
ဆက္စပ္လုပ္ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ 
  
2.2 Oversight mechanisms - ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး ယႏၲရား 
 
အက်ဥ္းေထာင္ဆိုသည္မွာ နံရံမ်ားျဖင့္ပိတ္ေလွာင္ထားေသာ သီးျခားကမာၻတစ္ခုျဖစ္ျပီး လြတလ္ပ္ေသာလူထုႏွင့္ 
မဆိုင္ သီးျခားသတ္မွတ္ထားျခင္းခံရေသာေနရာျဖစ္၍ ၎၏ အုတ္နံရံမ်ားေနာက္ကြယ္တြင္ ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ အေျခ 
အေနမ်ား အထူးသျဖင့္ အက်ဥ္းေထာင္တြင္း မတရားညွဥ္းပန္းနွိပ္စက္မႈမ်ားကို ျပင္ပလူ႔အဖဲြ႕အစည္းမွ လြယ္လင့္တကူ 
သိရွိႏိုင္ျခင္းမရွိပါ။ ထ႔ိုေၾကာင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအစီအစဥ္အရပ္ရပ္၏ အခန္းက႑သည္လည္း လိုအပ္ပါသည္။ 
စစ္ဘက္ဆိုင္ရာအခ်ဳပ္ခန္းႏွင့္ ရဲစခန္းမ်ားအား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးရန္ စနစ္တစ္ခုရိွျပီး ထိုေနရာမ်ား၌ ျဖစ္ေပၚေသာ 
စစ္တပ္ႏွင့္ရဲဘက္မွ ညွဥ္းပန္းနွိပ္စက္မႈမ်ားကို တိုင္ၾကားႏိုင္ေသာလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား တည္ရွိၿပီးျဖစ္ပါက ထိုနည္း 
စနစ္ကို ျပဳျပင္ျဖည့္စြက္၍ ယခုကဲ့သို့ စနစ္ႏွင့္လုပ္ထံုးမ်ားမရွိေသာ အရပ္သားအက်ဥ္းေထာင္မ်ားအား စစ္ေဆးႏိုင္ 
္ရန္ႏွင့္ လိုအပ္သလို တိုင္ၾကားမႈမ်ားရိွႏိုင္ေစရန္ မြမ္းမံေဆာင္ရြက္သြားရမည္။ 
 
2.3 The military - စစ္တပ္ 
 
စစ္အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ခံႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားသည္လည္း စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလက္ေအာက္တြင္ တည္ရွိေနလိမ့္ 
မည္။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္က်င့္သံုးေသာ သမိုင္းခံရွိသည့္  ႏိုင္ငံမ်ားတြင္မူ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားအား စစ္တပ္တြင္း က်င့္ 
သံုးေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ကြပ္ကဲေသာေပၚလစီ က်င့္သံုးျခင္းျဖင့္ ေက်ာ္ၾကားေပလိမ့္မည္။ ထိုစနစ္ေအာက္ 
တြင္ အက်ဥ္းေထာင္ဦးစီးဌာနမွ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ စစ္တပ္ရာထူး၊ရာခံမ်ားျဖစ္ျပီး စစ္တပ္တြင္းမွစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို 
က်င့္သံုးလိုက္နာေပမည္။ ကာကြယ္ေရးအင္အားစုမ်ားကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနခ်ိန္တြင္  
အက်ဥ္းဦးစီးဌာနကို စစ္တပ္ေအာက္မွ ခြထဲုတ္ျခင္း (ကင္းကင္းရွင္းရွင္းရွိေစျခင္း) သည္လည္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၏ 
အစိတ္အပုုိင္းတစ္ရပ္ ျဖစ္သင့္ေပသည္။ ဤအေၾကာင္းအရာသည္ စစ္အာဏာရွင္သမိုင္းမရွိခဲ့ေသာ ဒိုမီနီကန္ ရီပက္ 
ဘလစ္ ကဲ့သို႔ေသာ ႏုိင္ငံမွ အစျပဳ၍ အျခားႏုိင္ငံမ်ားတြင္လည္း ေပၚေပါက္လ်က္ရွိေသာ ျပႆနာတစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္ပါ 
သည္။ အမႈတြေဲလ့လာခ်က္ ၇.၇.၁ တြင္ ေဖာ္ညႊန္းထားပါသည္။ 
 

2.4 The security agencies - လုံျခံဳေရးဆုိင္ရာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား 

အခ်ိဳ႕ေသာတိုုင္းျပည္မ်ားတြင ္ လံုုျခံဳေရးဌာနမ်ား/လံုုျခံဳေရးေအဂ်င္စီမ်ားသည္ အက်ဥ္းေထာင္အစိတ္အပုုိင္းတြင္ မပါ 
ဝင္ေသာ ၄င္းတိုု ႔၏ ကိုုယ္ပိုုင္ထိန္းသိမ္းေရးစခန္းမ်ား ထားရွိၾကသည္။ ထိုုေနရာမ်ား၏တည္ေနရာမွာ လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားေလ့ 
ရွိၾကသည့္အတြက္၊ လြတ္လပ္ေသာေစာင့္ၾကည့္မႈႏွင့္ တရားေရးအခြင့္အလမ္းမ်ားမရရိွဘဲ လူမ်ား(ထိန္းသိမ္းခံမ်ား)မွာ 
ေပ်ာက္ကြယ္သြားႏိုုင္ၾကသည္။ ထိန္းသိမ္းခံမ်ား၏ ေနာက္ပိုုင္းအျဖစ္အပ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပင္ပမွစိစစ္ႏိုုင္ရန္ 
လည္း လက္လွမ္းမမီသည့္ အေျခအေနျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယင္းအေျခအေနမ်ားအား ေစာင့္ၾကည့္ေရးအခြင့္ 
အလမ္းမ်ားတိုုးျမွင့္ျခင္း၊ အက်ဥ္းဦးစီးဌာနတာဝန္ရိွသူမ်ားထံ အက်ဥ္းသားမ်ားအား လႊဲေျပာင္းေပးျခင္း၊ အက်ဥ္းသား 
မ်ားအတြက္ လံုေလာက္ေသာ ဥပေဒေရးရာလုုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဆာင္ၾကဥ္းေပးျခင္းသည္ အေရးႀကီးေသာ ရည္မွန္းခ်က္ 
မ်ားျဖစ္ပါသည္။ 



အက်ဥ္းေထာင္စနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလေဲရး 
 

8 
 

2.5 The police - ျပည္သူ႕ရဲတပ္ဖဲြ႕ 

အက်ဥ္းေထာင္မ်ားသည္ တစ္ခါတရံ ရဲတပ္ဖြ႔ဲ၏ စီမံခန္႔ခဲြမႈေအာက္တြင္ ရွိေနတတ္ပါသည္။ ဤကိစၥရပ္တြင္ အက်ဥ္း 
ေထာင္အုုပ္ခ်ဳပ္မႈပုုိင္းဆိုုင္ရာ စီမံခန္႔ခြမဲႈမ်ားသည္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနေအာက္သိုု႔ က်ေရာက္သြားေလ့ရွိသည္။ 
အက်ဥ္းေထာင္စီမံခန္႔ခြမဲႈႏွင့္ အက်ဥ္းေထာင္အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုုင္းဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြမဲႈမ်ားအား ရဲတပ္ဖြ႔ဲႏွင့္ လံုုျခံဳေရးဌာနမ်ား 
အား တာဝန္ခံေသာ ဝန္ႀကီးဌာနတစ္ခုုတည္းေအာက္တြင္ ထားရွိျခင္းသည္ ကြျဲပားျခားနားေသာ ရဲတပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ တရားေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ေရာေထြးေစသည့္အျပင္၊ လုပ္ငန္းခ်င္း အျပန္အလွန္ဆက္စပ္ေနသည့္ တရားစီရင္ေရးႏွင့္ 
အက်ဥ္းေထာင္လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအၾကား လုပ္ငန္းစဥ္ ရႈပ္ေထြးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစပါသည္။ 

 

3. How to conduct an SSR assessment in this sector 
ဤက႑တြင္ အက်ဥ္းေထာင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ SSRအား ခ်ိတ္ဆက္ပုံ 
 
Context 
အေၾကာင္းအရာ 
 
Table 7.7.1 Questions to address in a prison assessment 
ဇယား ၇.၇.၁ အက်ဥ္းေထာင္ေလ့လာစစ္ေဆးေရးအတြက္ ေမးခြန္းမ်ား 
 

 အက်ဥ္းေထာင္စနစ္တစ္ခု၏ တရားေရးစနစ္ႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းပံုမူေဘာင္ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။ အက်ဥ္းေထာင္ 
စနစ္တစ္ခု၏ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္လည္ပတ္ပံုႏွင့္ ပတ္သက္၍ သီးျခားသတ္မွတ္ေပးထားေသာဥပေဒ ရွိပါ 
သလား။  
 

 အစိုးရ၏ မည္သည့္ဝန္ႀကီးဌာနသည္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ တာဝန္ရွိပါသနည္း။ 
 

 အက်ဥ္းဦးစီးဌာနသည္ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာန(မ်ား)ႏွင့္ မည္မွ် ထဲထဝဲင္ဝင္ ထိေရာက္ပတ္သက္မႈ ရွိပါ 
သနည္း။ 

 
  အက်ဥ္းဦးစီးဌာန၏ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းဆိုင္ရာ တာ၀န္အရွိဆံုး(ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ)္သည္ ဝန္ႀကီးဌာန၏ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားအဆင့္တြင္ မည္သည့္ေနရာမွ ရပ္တည္ေနပါသလဲ။ 
 

 အရပ္ဘက္ လူထုအေျချပဳ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားကို အက်ဥ္းေထာင္အတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္ေလ့လာခြင့္ ေပးထားပါ 
သလား။ အထူးသျဖင့္ အကာအကြယ္ ပုိ၍လိုအပ္ေသာ လူနည္းစုမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္ လူထုအေျချပဳအဖဲြ႔မ်ား 
ကို ထိေတြ႔ခြင့္ ျပဳထားပါသလား။ 

 
 အက်ဥ္းေထာင္မ်ားႏွင့္ အက်ဥ္းသားမ်ားအေပၚ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လူထုအျမင္မွာ မည္သို႔ရွိပါ 

သလဲ။ ေယာက္်ား၊ မိန္းမ၊ ၿမိဳ႕ေန၊ ေတာေန၊ ခ်မ္းသာ၊ ဆင္းရဲစသည္ျဖင့္ အလႊာအမ်ိဳးမ်ိဳးမွ အျမင္ကြျဲပား 
ျခားနားမႈ ရိွပါသလား။ 
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Accountability and oversight - တာ၀န္ခံမႈႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း အခန္းက႑ 

 မွတ္တမ္းရယူထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္တင္ျပအစီရင္ခံျခင္းမ်ားတြင္ အက်ဥ္းေထာင္အုုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏ လိုုအပ္ 
ခ်က္မွာ မည္သည္တိုု႔ျဖစ္ပါသနည္း။ 
 

 အက်ဥ္းသားမ်ား၏ အခ်က္အလက္အေၾကာင္းအရာမ်ား ျပည့္စံုစြာ မွတ္သားထားျခင္းရွိပါသလား။ 
 

 နွစ္စဥ္ရွင္းလင္းတင္ျပခ်က္မ်ား(ႏွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာ)၊ ထိန္းသိမ္းခံကာလတြင္း ေသဆံုးမႈဆိုင္ရာ 
မွတ္တမ္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ အၾကမ္းဖက္ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈမ်ား စာရင္းမွအစ လုပ္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ ထုိ 
မွတ္တမ္းမ်ားအား က်ား/မ၊ လူမ်ိဳး ကဲသ့ို႔ေသာ အျခားအေရးႀကီးသည့္ မတူကြျဲပားမႈမ်ားအလိုက္ ပိုင္းျခား 
သိမ္းဆည္းထားျခင္း ရွိပါသလား။  

 
 အက်ဥ္းေထာင္ဟု တရား၀င ္သတ္မွတ္ေဖၚျပထားျခင္းမရွိေသာ သိုု႔မဟုုတ္ အက်ဥ္းဦးစီးဌာန လက္ေအာက္ခံ 

မဟုတ္ေသာ  အခ်ဳပ္ခန္း/ထိန္းသိမ္းေရးစခန္းမ်ား ရွိပါသလား။ ရွိခဲ့သည္ဆိုေသာ္ ထိုစခန္းမ်ားမွာ မည္သည့္ 
ဦးစီးဌာန (အာဏာပုုိင္) လက္ေအာက္တြင္ တည္ရွိပါသနည္း။ 

 
 လႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္ အက်ဥ္းေထာင္ျပႆနာမ်ားတြင္ မည္မွ်ပါဝင္ပတ္သက္မႈ ရိွပါသလဲ။ 

 
 အက်ဥ္းသားမ်ားအေနျဖင့္ မေက်နပ္ခ်က္မ်ား၊ မေက်လည္မႈမ်ားအား တိုင္ၾကားဖြင့္ဟႏိုင္ရန္ အစိုးရမဟုတ္ 

သည့္ လြတလ္ပ္ေသာ ျပင္ပအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ရွိပါသလား။ 
 

 အက်ဥ္းေထာင္မ်ားကို လြတလ္ပ္စြာ စစ္ေဆးေလ့လာႏိုင္ျပီး ေလ့လာေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားကိုလည္း လြတ္လပ္စြာ 
ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားႏုိင္ခြင့္ရွိသည့္ မည္သို ့ေသာ စနစ္မ်ား/ ယႏၲရားမ်ား ရိွပါသနည္း။ 

 
 အက်ဥ္းေထာင္ ကြပ္ကဲအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သည့္ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားထမဲွာ ပုံေဖာ္ထားပါသနည္း။ 

 
 အက်ဥ္းေထာင္ဥပေဒႏွင့္ ၎ကိုအသံုးခ်ပံုမ်ားသည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ့အခြင့္အေရး အေျခခံစံခ်ိန္စံႏႈန္း 

မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီဆီေလ်ာ္မႈ ရွိပါသလား။ 
 

 အစိုးရမွ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ၏ ကေလးသူငယ္မ်ားဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မတီကဲ့သို႔ေသာ ျမန္မာႏု္ိင္ငံမွ 
လက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာ ႏုိင္ငံတကာစာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အစီရင္ခံစာမ်ား တင္သြင္းရာ 
တြင္  အက်ဥ္းေထာင္ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္ပါသလား။ 

 
 အစိုးရအေနျဖင့္ အက်ဥ္းေထာင္ႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေရးစခန္းမ်ားသို႔ ႏုိင္ငံတကာပညာရွင္မ်ား ၀င္ေရာက္ စစ္ေဆး 

ခြင့္ရိွသည့္စနစ္ကို တည္ေထာင္ရမည္ဟု ျပ႒ာန္းထားေသာ ကုလသမဂၢ၏ အေရးႀကီးစာခ်ဳပ္ စာတမ္းျဖစ္ 
သည့္ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈဆန္႔က်င္ေရး ႏိုင္ငံတကာသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး သို႔မဟုတ္ 
လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ အစီအစဥ္ ရွိပါသလား။ 

 
Capacity - ဝန္ထမ္းဆုိင္ရာ 

 အက်ဥ္းေထာင္မ်ားသည္ စိတ္ခ်လုံျခံဳမႈ ရွိပါသလား။ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္အတန္းမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ေသာ္ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံရွိ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားသည္ မည္သည့္အေနအထားတြင္ ရွိေနပါသနည္း။ 
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 အက်ဥ္းဦးစီးဌာန၏ အႀကီးအကဲသည္  မည္သို႔ေသာ ရာဇဝင္ရွိခဲ့ပါသနည္း။ (အစိုးရဝန္ထမ္း၊ စစ္တပ္၊ ရဲဌာန၊ 
အျခား စသည္ျဖင့္) 

 
 အက်ဥ္းဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို မည္မွ်အားေပးကူညီမႈ ရွိပါသနည္း။ 

 
 ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ အားသာခ်က္ အားနည္းခ်က္မ်ားမွာ မည္သည့္အရာမ်ားျဖစ္သနည္း။ 

 
 အက်ဥ္းေထာင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ေအာက္ပါအသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ားထကဲ မည္သည့္အဖဲြ႔အစည္းမ်ား 

က အားေပးေထာက္ခံပါသလဲ။ ဥပမာ- ဘာသာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္း 
မ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးေရးရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ တတ္သိပညာရွင္မ်ား။ 

 
 အက်ဥ္းေထာင္အတြင္းသို႔ မီဒီယာမ်ားမွ ဝင္ေရာက္သတင္းယူခြင့္ ရွိပါသလား။ 

အက်ဥ္းေထာင္အေျခအေနမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မီဒီယာမ်ားမွ တာဝန္သိသိျဖင့္ ေဖာ္ျပေရးသားပါသလား။ 
 
 
Management - စီမံကြပ္ကဲေရး 
 

 အက်ဥ္းေထာင္ဝန္ထမ္း ခန္႔အပ္ရာတြင္ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ကို ဘယ္လိုသတ္မွတ္ထားပါသလဲ။ 
 

 ၄င္းတိုု႔သည္ အစိုုးရဝန္ထမ္း၊ စစ္တပ္၊ ရဲဌာနမွဝန္ထမ္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ေပါင္းစပ္ထားျခင္းမ်ား ျဖစ္ပါသလား။ 
 

 အေျခခံသင္တန္းႏွင့္ ရာထူးတိုးျမွင့္ရန္ သာတူညီမွ် အခြင့္အလမ္းရွိေသာ စနစ္ရွိပါသလား။ 
 

 အမ်ိဳးသမီးဝန္ထမ္းမ်ား ၄င္းတို႔ လိင္အေျခအေနေပၚဂရုမထားပဲ အက်ဥ္းေထာင္စနစ္တြင္ ပါ၀င္ခြင့္ (တိုးတက္ 
ခြင့္) အခြင့္အလမ္းမ်ား ရွိပါသလား။ 

 
 အမ်ိဳးသမီးဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ လူမ်ိဳးစုဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ သာတူညီမွ် အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းႏွင့္ ခံစားခြင့္ 

မ်ားကို ပိတ္ဆို႔တားဆီးထားေသာ ေပၚလစီမ်ားႏွင့္ အခက္အခဲမ်ား ရွိပါသလား။ 
 

 အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း နွစ္စဥ္ကုန္က်စားရိတ္ကို ထုတ္ေဖာ္တင္ျပႏုိင္ရန္ အေျခအေနရိွပါသလား။ ျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလဲေရးေဖာ္ေဆာင္ရန္ ရံပံုေငြရွိပါသလား။ အသံုးစားရိတ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အဆံုးအျဖတ္မ်ားကို 
မည္သူက တာဝန္ယူ ခ်မွတ္ေပးပါသနည္း။ 

 
 အက်ဥ္းေထာင္တြင္း၌ က်ားႏွင့္မ၊ အသက္ျပည့္သူႏွင့္ မျပည့္သူ၊ စီရင္ခ်က္မခ်ရေသးသူႏွင့္ စီရင္ခ်က္ 

ခ်မွတ္ခံရျပီးသူမ်ားကို သီးျခားထိန္းသိမ္းထားပါသလား။ 
 

 အက်ဥ္းသားဟူသမွ် က်ား၊မ၊ႀကီး၊ငယ္မေရြးအတြက္ ဆီေလ်ာ္ေသာ  က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ သင္တန္း 
မ်ား၊ အလုပ္အကိုင္၊ ပညာေရးႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရး အခန္းက႑မ်ား ထားရွိပါသလား။ 

 
 ေထာင္တြင္း သိသာထင္ရွားေသာ က်န္းမာေရးႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားရိွပါသလား။  

ရွိခဲပ့ါက မည္သို႔ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းခဲ့ပါသနည္း။ 
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 ေထာင္တစ္ခုအတြင္း အက်ဥ္းသား ပ်မ္းမွ်ဦးေရ မည္မွ်ထိန္းသိမ္းႏိုင္ျပီး လက္ရွိအက်ဥ္းသားဦးေရမည္မွ် 
ထိန္းသိမ္းထားပါသလဲ။ 
အက်ဥ္းသားမ်ားသည္ မည္သိုု႔ေသာ ျပစ္မႈအမ်ိဳးအစားမ်ားကို က်ဴးလြန္ခဲ့ျပီး အက်ဥ္းက်ေနပါသလဲ။ 
အက်ဥ္းသားမ်ား၏ လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရး ေနာက္ခံအေနအထားမ်ားမွာ မည္သို႕ရွိပါသလဲ။ 

 
 ရမီန္ရယူထားေသာ အက်ဥ္းသားဦးေရရာခိုုင္ႏႈန္း မည္မွ်ရိွသနည္း။ ရီမန္သက္တမ္းက ပ်မ္းမွ် မည္မွ်ျဖစ္ 

သနည္း။ 
 

 ေထာင္တြင္း ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္မႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈႏႈန္းထား မည္မွ်ရိွသနည္း။ 
 

 ေထာင္တြင္းအၾကမ္းဖက္အုပ္စု ဖဲြ႕စည္းမႈအႏၲရာယ္ႏွင့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ေသာ နည္းသစ္မ်ား လက္ဆင့္ကမ္း 
သင္ၾကားမႈအေနအထား မည္မွ်ႀကီးမားသနည္း။ 

 
 ေထာင္တြင္းမွေန၍ ျပင္ပမွ ၎တို႕၏ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားအား ျပစ္မႈမ်ားက်ဴးလြန္ေစရန္ စီစဥ္ညႊန္ၾကားမႈ 

အႏၲရာယ္ မည္မွ်ရိွသနည္း။ 
 

 ထိုအႏၲရာယ္မ်ားကို ပိတ္ပင္တားဆီးႏိုင္ရန ္မည္သို႔လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သနည္း။ 
 

 အက်ဥ္းသားမ်ားအေနျဖင့္ မိိမိတို႔ ကိုးကြယ္ရာဘာသာကို လိုက္နာက်င့္သံုးႏိုင္ခြင့္ ရွိပါသလား။ 
 
 
Co-ordination with other parts of the security system  

လုံျခံဳေရးစနစ္အတြင္းရိွ အျခားေသာအဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 

 

• အက်ဥ္းက်ခံရမႈ ျပစ္ဒဏ္အပါအ၀င္ ခ်မွတ္လိုက္ေသာ အမိန္႔မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖၚျခင္းႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ 

ေလ့လာသံုုးသပ္ရန္ သီးျခားသတ္မွတ္ထားသည့္ တရားသူႀကီး သို႔မဟုတ္ တရားဥပေဒဆိုင္ရာ နားလည္တတ္ကြ်မ္း 

သူ ရွိပါသလား။ 

 
• အက်ဥ္းဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ ရဲဌာန၊ အမႈလိုက္ေရွ႕ေနႏွင့္ တရားဥပေဒဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ား စသူတို႔ျဖင့္ ျပစ္မႈ 
ဆိုင္ရာ တရားမွ်တေရးေဆြးေႏြးပြမဲ်ား တက္ေရာက္ျပီး အက်ဥ္းေထာင္စီမံေရးဆိုင္ရာမ်ား၊ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ တရားမွ်တမႈ 
ေပၚလစီမ်ား၏ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ၊ ေထာင္ရက္ေလွ်ာ့ေပါ့ေရးႏွင့္ အစားထိုး ျပစ္ဒဏ္ 
ေပးျခင္း အစရိွေသာ အက်ဥ္းေထာင္တြင္း လူဦးေရထူထပ္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးဆုိင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြးျခင္း 
စသည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရိွပါသလား။ 
 
• ရွိခဲမ့ည္ဆိုလွ်င္ ထိုေဆြးေႏြးပြမဲ်ားမွ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားအေပၚ မည္သို႔ေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိပါသနည္း။  
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Engagement of the international community 
ႏုုိင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း 
 
• အက်ဥ္းေထာင္မ်ား ပိုမုိေကာင္းမြန္ေအာင္ျပဳျပင္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ လက္ရွိအေနအထားတြင္ မည္သည့္လႈပ္ရွား 
မႈမ်ားက ျပင္ပအေတြ႔အၾကံဳမ်ား/ အေၾကာင္းအရာမ်ားအေနျဖင့္ ပါဝင္ေနျပီး ယခင္က မည္သည့္လႈပ္ရွားမႈမ်ား 
ေဆာင္ရြက္ခဲ့ဖူးပါသနည္း။ 
 
• သံရံုးမ်ားမွ တာဝန္ခံမ်ားအေနျဖင့္ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္းရွိ ၎တို႔၏ ႏုိင္ငံသားမ်ားကို လာေရာက္လည္ပတ္ျခင္း 
ႏွင့္ သူတို႔၏ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကို အစုိးရဘက္မွ ႏုိင္ငံေရးရာတာဝန္ခံမ်ား လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားအား အေျခအေန 
အရပ္ရပ္ကို ျပန္လည္တင္ျပေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား ရိွပါသလား။  
 
• သံအမတ္ႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားသို႔ ၀င္ေရာက္ေလ့လာၾကပါသလား။ ထိုသံအမတ္ႀကီးမ်ား အေနျဖင့္ 
အက်ဥ္းေထာင္ကိစၥရပ္ကို လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖဲြ႔မ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈမ်ား ရိွပါသလား။ 
 
• ႏိုင္ငံတကာအလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ အျခားအလွဴရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ၄င္းတို႔လွဴဒါန္းလိုေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးရာတြင္ 
အက်ဥ္းေထာင္တြင္းကိစၥရပ္မ်ားကို ထည့္သြင္းေရးဆဲြပါသလား။ (ဥပမာ - ၄င္းတို႔အေနျဖင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပတ္သက္ 
ၿပီး ကူညီရန္ စကားေျပာေသာအခါ၊ ေဒသႏၱရအစုိးရမ်ားႏွင့္ ကူညီရန္ပရုိဂရမ္မ်ား ေဆြးေႏြးၾကေသာအခါ။) 
 
For a comprehensive assessment tool on prison reform, see the UNODC Assessment Toolkit checklist, 
available at: 
www.unodc.org/unodc/en/criminal_justice_assessment_toolkit.html. 
 

4. Potential starting points - အစပ်ိဳးေျခလွမ္း 

4.1 Political change - ႏုိင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲ 

အာဏာရွင္စနစ္မွေနျပီး ဒီမုိကေရစီစနစ္သုိ႔ ကူးေျပာင္းရာတြင္ ပထမဆုံးေျပာင္းလဲမႈမွာ အက်ဥ္းေထာင္စနစ္ႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ ႏုိင္ငံေတာ္လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္ျဖစ္သည္ကုိ အဆုံးသတ္လုိက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ အရပ္ဘက္ 
လူထုအေျချပဳ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အမ်ားျပည္သူကို အက်ဥ္းေထာင္သို႔ ၀င္ေရာက္ခြင့္ျပဳျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ 
ျပဳလုပ္ျပီး အရိွန္နည္းနည္းေလး ရလာၿပီဆိုသည္ႏွင့္အမွ် ျပည္သူႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအရ ေထာက္ခံမႈမ်ားရလာမည္ 
ျဖစ္သည္။ လူ႔အခြင့္အေရးကို အေလးထားေသာ အစိုးရသစ္ အာဏာရၿပီဆိုလွ်င္ ထိုအစိုးရသစ္သည္ အက်ဥ္းေထာင္ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆုိသည္ကို ဦးစားေပးအဆင့္အျဖစ္ ထားေလ့ရွိပါသည္။ ထို႔အျပင္ အစုိးရသစ္တြင္ ပါ၀င္လာေသာ 
လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၊ အစုိးရအဖဲြ႔၀င္မ်ားသည္လည္း ယခင္က ႏိုင္ငံေရးအရ အတိုက္အခံမ်ား ျဖစ္ေလ့ရိွၾကျပီး 
ေထာင္သြင္း အက်ဥ္းက်ခံရဖူးသူမ်ားလည္း ျဖစ္ၾကသည္။ 
 
4.2 Riots, mass escapes and serious human rights violations 
အဓိကရုဏ္းမ်ား၊ အစုလုိက္အၿပံဳလုိက္ထြက္ေျပးျခင္းမ်ားႏွင့္ ဆုိးရြားသည့္လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား 
 
အက်ဥ္းေထာင္တြင္းမွ ဆိုးရြားသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ အဓိကရုဏ္းမ်ားကဲ့သို႔ေသာ ႀကီးမားသည့္ 
ျပႆနာမ်ားသည္ ႏုိင္ငံတကာ၏စိတ္၀င္စားမႈကို ျမင့္တက္ေစျပီး၊ ထိုျဖစ္ရပ္မ်ားက  ျပစ္ဒဏ္စီရင္ျခင္းဆိုင္ရာ စနစ္ 
ေျပာင္းလဲေရး ႀကိဳးပမ္းေနသူမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံေရးအရ ေထာက္ခံမႈရေစရန္ မ်ားစြာအေထာက္အကူ ျဖစ္ေစပါသည္။ 
 

http://www.unodc.org/unodc/en/criminal_justice_assessment_toolkit.html
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4.3 Health - က်န္းမာေရး 

အက်ဥ္းေထာင္တြင္း ျဖစ္ပြားေနေသာ တီဘီ၊ HIV/AIDS ၊ အသည္းေရာင္ ဘီ ႏွင့္ စီ က့ဲသုိ႔ အသက္အႏၱရာယ္ 
ျခိမ္းေျခာက္ေနေသာ ေရာဂါ ျဖစ္ပြားမႈ ျမင့္တက္ေနျခင္းသည္ အက်ဥ္းသားမ်ား၏ အသက္အႏၱရာယ္ကုိသာမကဘဲ 
အက်ဥ္းေထာင္ျပင္ပရိွ လူ႔မ်ားအဖဲြ႔အစည္းအတြက္ပါ ျခိမ္းေျခာက္မႈ ျဖစ္ေနပါသည္။ ထိုအခ်က္အား က်န္းမာေရး၀န္ႀကီး 
ဌာနမွ လက္ခံလာလွ်င္ ၄င္းအခ်က္သည္ အက်ဥ္းေထာင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္အတြက္ (က်န္းမာေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး) 
ကနဦးလံႈ႕ေဆာ္မႈတစခ္ုပင္ ျဖစ္ေပသည္။ အမ်ားျပည္သူမွေန၍ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားအတြင္း ျဖစ္ပြားေနေသာ အသက္ 
အႏၱရာယ္ကို ဆံုးရွံဴးေစႏိုင္သည့္ ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈသည္ အက်ဥ္းေထာင္အုတ္ရုိးမ်ားကို ေက်ာ္လြန္ၿပီး ၎တို႔ကို 
သက္ေရာက္ေစႏုိင္သည္ဟူေသာ ေၾကာက္စိတ္သည္ အက်ဥ္းေထာင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ လူထုေထာက္ခံမႈ 
ရေစပါသည္။ အမ်ိဳးသားအဆင့္ က်န္းမာေရးအစီအစဥ္မ်ားတြင္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားအတြက္ပါ ပါ၀င္ေအာင္ ေရးဆဲြ 
ျခင္းသည္လည္း အေရးႀကီးပါသည္။ အက်ဥ္းဦးစီး၀နထ္မ္းမ်ားကို က်န္းမာေရးလုပ္သားမ်ားႏွင့္တန္းတူ သင္တန္း 
ေပးျခင္း၊ ကူးစက္ေရာဂါ ျပန္႔ပြားျခင္းကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္္သည့္ ပစၥည္းမ်ားကို ထုတ္ေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရပါမည္။ 

 
4.4 Vulnerable groups - အကာအကြယ္ေပးရန္ ပုိမိုလုိအပ္ေသာအုပ္စုမ်ား 
 
အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားမွာ ပင္ကိုယ္ကပင္ အကာအကြယ္ေပးရန္ ပုိလိုအပ္ေသာသူမ်ား ျဖစ္တတ္ 
ၾကသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ - အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိသားစုေက်ာေထာက္ေနာက္ခံမရွိေသာ ဆင္းရဲသူ၊ဆင္းရဲသားမ်ား 
သည္ အျခားသူမ်ားထက္ ပို၍ ဖိႏိွပ္ခံရတတ္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာအမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ သူတို႔၏ ရင္ေသြးငယ္မ်ားႏွင့္ 
အတူတကြ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံၾကရပါသည္။ ႏုိင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးစာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားက အရြယ္မေရာက္ 
သူမ်ားကို သီးျခားထားရန္ ျပ႒ာန္းထားေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ အရြယ္မေရာက္သူမ်ားကို အျခား 
ေသာ အရြယ္ေရာက္သူမ်ားႏွင့္ တဲြထားသည္မ်ား ရွိေနတတ္ၾကပါသည္။ အက်ဥ္းေထာင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ျပဳလုပ္ 
ရာတြင္ ထိုသို႔ အားနည္းေသာ အင္အားစုမ်ားျဖစ္သည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ အရြယ္မေရာက္ေသးသူမ်ား၊ လူနည္းစုမ်ား 
အတြက္ ကာကြယ္ေပးႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ား တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ အျငင္းပြားဖြယ္မရွိ အမ်ားက 
လက္ခံႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာ - ဖီလစ္ပုိင္ႏိုင္ငံတြင္ ကုလသမဂၢကေလးမ်ားရံပံုေငြအဖဲြ႔၏ ပံ့ပုိးမႈျဖင့္ ကေလးမ်ားအခြင့္ 
အေရးကာကြယ္ေရး အဖဲြ႔အစည္းမ်ားမွ ကေလးသူငယ္မ်ားအခြင့္အေရးအတြက္ ကမ္ပိန္း(လႈံ႕ေဆာ္မႈ)မ်ား ျပဳလုပ္ရာ 
ခုနစ္ ႏွစ္ၾကာမွ် ျပဳလုပ္ခဲ့ရၿပီး ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္မွ လႊတ္ေတာ္တြင္ အရြယ္မေရာက္ေသးသူမ်ားအတြက္ မွ်တမႈဥပေဒ    
(Juvenile Justice Law) ကို ျပ႒ာန္းႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ထိုဥပေဒအရ အသက္ ၉ ႏွစ္မွ ၁၅ ႏွစ္အၾကား ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သည့္ 
ကေလးသူငယ္မ်ားကို အခက္အခဲမ်ားရင္ဆိုင္ေနရသည့္သူမ်ားအျဖစ္ လူမႈကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ျပီး ထားရိွ 
ခြင့္ရပါသည္။ ဘာသာျပန္သူ၏မွတ္ခ်က္ (ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး 
၀န္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္တြင္ ငွက္ေအာ္စမ္းလူငယ္သင္တန္းေက်ာင္း ဖြင့္လွစ္ထားရွိျပီး ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ လူငယ္ 
အက်ဥ္းက်မ်ားအား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္လ်က္ ရွိပါသည္။) 

 
4.5 International human rights instruments - ႏုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရး စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား 

အစိုးရအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးစာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳ လိုက္နာက်င့္သံုးရန္ လိုအပ္ပါ 
သည္။ ထိုႏိုင္ငံတကာစာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားသည္ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း ျဖစ္ေနေသာ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ ႏိုင္ငံ 
တကာ၏ နည္းပညာႏွင့္ အျခားအကူအညီမ်ား ရယူႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရး ျဖစ္ပါသည္။ ႏုိင္ငံတကာ ႏုိင္ငံသားႏွင့္ 
ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးစာခ်ဳပ္၏ အပိုဒ္ခဲြ (၁၀) တြင္ ေဖာ္ျပခ်က္မွာ - ထိန္းသိမ္းခံရသူ မည္သူ႔ကုိမဆုိ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ 
အညီ ေလးေလးစားစားႏွင့္ လူသားဆန္စြာ ျပဳမူဆက္ဆံရမည္။ 
ထိုအပိုဒ္ခဲြ (၁၀) ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္မူ အက်ဥ္းေထာင္စနစ္တြင္ ေအာက္ပါမ်ားကို က်င့္သံုးရန္ လိုအပ္ပါ 
သည္။  
၁။ အက်ဥ္းေထာင္အေျခအေန ေကာင္းမြန္ရန္၊  
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၂။ အက်ဥ္းေထာင္၀န္ထမ္းမ်ားအား သင္တန္းမ်ားေပးျခင္း၊  
၃။ ျပန္လည္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ 
 
ထိုသို႔ ႏုိင္ငံတကာ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားကို အသိိအမွတ္ျပဳ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းအားျဖင့္ အစုိးရအေနျဖင့္လည္း 
အက်ဥ္းေထာင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို ေထာက္ခံမႈမရိွေသာ အင္အားစုမ်ားကို ရွင္းျပရန္အတြက္ အေၾကာင္းျပခ်က္ 
ေကာင္းျဖစ္ေစပါမည္။ 
 
 
5. Important issues for programme design - ပရိုဂရမ္မ်ား ေရးဆဲြရန္ အေရးႀကီးမႈ 
 
5.1 Understanding the political sensitivity of the issue - ႏုိင္ငံေရးအရ အေရးႀကီးမႈကုိ နားလည္ရန္။  
 
အက်ဥ္းေထာင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆိုသည္မွာ လူအမ်ားမွ လြယ္လင့္တကူလက္ခံႏိုင္ေသာ အေၾကာင္းအရာတစ္ရပ္ 
မဟုတ္ေပ။ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားအတြက္ ဘ႑ာေငြသံုးစြျဲခင္းသည္ ေဆးရံုမ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေငြေၾကးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ 
ရျခင္းေလာက္ လူႀကိဳက္မ်ားေသာ အျခင္းအရာတစ္ရပ္ မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ အက်ဥ္း 
သားအမ်ားစုသည္ ဆိုုးရြားေသာျပစ္မႈမ်ားစြာကို က်ဴးလြန္ခဲ့သူမ်ား ျဖစ္ေနေလ့ရိွသည္။ ၎တို႔ ဘာေၾကာင့္ အခြင့္ 
အေရးရွိသင့္သနည္း၊ တစန္ည္းအားျဖင့္ ၄င္းတိုု႔အတြက္ ဘာေၾကာင့္အကုန္အက်ခံရမည္နည္း ဆိုသည္မွာ လူအမ်ား 
စု၏အျမင္ ျဖစ္ေနေပလိမ့္ဦးမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အက်ဥ္းေထာင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအတြက္ 
ေထာက္ခံမႈမ်ား၊ အေထာက္အပံ့မ်ား ရရိွႏိုုင္ရန္ႏွင့္ အျငင္းပြားဖြယ္ကိစၥရပ္မ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာေျဖရွင္းႏိုုင္ရန္၊ အက်ဥ္း 
ေထာင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား စဥ္ဆက္မျပတ္ အေလးထား ဂရုုျပဳေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ 
ျခင္း၊ စတင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား လုုပ္ေဆာင္ရမည္။ အက်ဥ္းေထာင္ျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလဲျခင္း၊ အက်ဥ္းဦးစီးဌာန စီမံခန္႔ခြေဲရးတို႔ ေျပာင္းလဲျခင္းကို လႊတ္ေတာ္၊ မီဒီယာ၊ တကၠသိုလ္မ်ား၊ အရပ္ဘက္ 
လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ စိတ္၀င္စားေသာျပည္္သူလူထု အစရွိသည္တို႔ႏွင့္ အတူတကြပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမည္။  
အက်ဥ္းေထာင္မ်ားအား အသံုးျပဳျခင္း၊ အက်ဥ္းေထာင္မ်ား ရွိသင့္၊ျဖစ္သင့္သည့္ အေျခအေန၊ ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းမွေန၍ 
လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအတြက္ မည္သို႔ေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ေဖာ္ေဆာင္လာႏိုင္ျခင္းႏွင့္ ေထာင္သြင္းျပစ္ဒဏ္ 
ေပးျခင္းအစား အျခားျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းနည္းစနစ္မ်ား အသံုးျပဳျခင္း စသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားအတြက္ ေဆြးေႏြး 
ခ်က္မ်ားေပၚထြန္းလာေစရန္ တိုုက္တြန္းအားေပးျခင္းမ်ား၌ အခ်ိန္ေပးရၿခင္းသည္ ေရွးဦးပဏာမ နိဒါန္းပ်ိဳးေနရၿခင္း 
သာမကပဲ အက်ဥ္းေထာင္စနစ္တစ္ခုလံုးအား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေနျခင္းျဖစ္သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ျပစ္မႈက်ဴး 
လြန္ျခင္းခံရေသာသူမ်ားအား အခ်ိန္ေပးအာရုံစိုက္ျခင္းသည္လည္း လူ႔အဖဲြ႔အစည္း၀င္တစ္ဦးခ်င္း၏ လံုျခံဳေရးအတြက္ 
အေရးပါၿပီး သာတူညီမွ် အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈျဖစ္ေၾကာင္း လက္ေတြ႔ျပသႏိုင္ပါသည္။ 
 
5.2 Tackling corruption - လာဘ္ေပးလာဘ္ယူျပႆနာအား ကုုိင္တြယ္ျခင္း 
 
လာဘ္ေပးလာဘ္ယူျပႆနာသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ အက်ဥ္းေထာင္စနစ္၏ ဆိုးေမြ ျဖစ္ 
သည္။ အက်ဥ္းဦးစီး၀န္ထမ္းမ်ား၏ အရည္အေသြးညံ့ဖ်င္းမႈႏွင့္ လစာေငြ နည္းပါးလြန္းျခင္းက ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ 
စား၀တ္ေနေရး အဆင္ေျပေစရန္ လာဘ္ေငြမ်ားေပၚတြင္သာ မွီခိုေနရပါသည္။ အက်ဥ္းေထာင္ကို မီဒီယာမ်ားႏွင့္ 
အရပ္ဘက္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၊ ျပည္သူမ်ားက လြယ္ကူစြာ ထိစပ္ခြင့္မရွိျခင္းႏွင့္ အက်ဥ္းသားမ်ားအတြက္ မတရားမႈ 
မ်ားကို တိုင္ၾကားႏိုင္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားမရိွျခင္း သို႔မဟုတ္ အားနည္းေနျခင္းသည္ အက်ဥ္းေထာင္တြင္း 
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ျဖစ္ေပၚေနေသာ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈမ်ားအား ဖံုးကြယ္ႏိုင္ျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းမ်ား ျဖစ္ပါ 
သည္။ 
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တစခ္ါတရံ အခ်ိဳ႕တိုင္းျပည္မ်ားတြင္ အက်ဥ္းေထာင္အတြက္ လံုေလာက္ေသာရံပံုေငြ ရရိွေနေသာ္လည္း လာဘ္ေပး 
လာဘ္ေပးယူျပႆနာမ်ား ရွိေနတတ္ပါေသးသည္။ တားျမစ္ကန္႔သတ္ထားေသာပစၥည္းမ်ား အထူးသျဖင့္ မူးယစ္ 
ေဆး၀ါးႏငွ့္ မိုဘိုင္းဖုန္း ကဲ့သို႔ေသာ ပစၥည္းမ်ားအား အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း တရားမ၀င္သြင္းလိုလွ်င္ သတ္မွတ္ 
ထားေသာ ေပါက္ေစ်းမ်ားပင္ ရိွေနတတ္ပါသည္။ ထို႔ထက္ဆိုးသည္မွာ ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္ႏုိင္ရန္အတြက္ 
လာဘ္ထိုးျခင္း၊ ေလွ်ာ့ရက္ကို ပိုက္ဆံေပး၀ယ္ျခင္းႏွင့္ တရား၀င္လြတ္ေျမာက္ေစရန္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ကို လာဘ္ထိုးျပီး 
၀ယ္ယူျခင္းမ်ားလည္း ရိွပါေသးသည္။ ေတာင္အာဖရိကႏုိင္ငံ၏ တရားေရးဌာနမွ အက်ဥ္းေထာင္တြင္းရွိ လာဘ္ေပး 
လာဘ္ယူကိစၥမ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးရာတြင္ ငယ္ရြယ္ႏုပ်ိဳသူမ်ားကို ေထာင္သမၻာမ်ား၏  လိင္ပုိင္းဆိုင္ရာ ေျဖေဖ်ာက္ 
ႏုိင္ေစရန္အတြက္ ေရာင္းခ်ျခင္း အပါအ၀င္ အက်ဥ္းေထာင္ရွိ ဌာနဆိုင္ရာအသီးသီးမွ ခ်ိဳးေဖာက္ေနမႈမ်ားကို ေတြ႔ရွိ 
ခဲ့သည္။ ႀကီးမားေသာ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈမ်ားသည္ အက်ဥ္းေထာင္စနစ္၏ ယိုေပါက္ေသးေသးေလးမွ စတင္ျခင္း 
ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူကိစၥကို တိုက္ဖ်က္မည္ဆိုလွ်င္ အက်ဥ္းဦးစီး၀န္ထမ္းအဆင့္ဆင့္တို႔၏ 
လစာေပးမႈကို အကဲျဖတ္ျခင္း၊ စီမံခန္႔ခဲြမႈ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေရး ယႏၱရားကို ေကာင္းမြန္ေအာင္ 
တည္ေဆာက္ျခင္းတို႔ လိုအပ္ပါသည္။ 
 
5.3 Assessing gender issues and mainstreaming gender into reform efforts and programmes 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ ပရုိဂရမ္မ်ား ေရးဆဲြရာတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ထည့္သြင္းေရးဆဲြထားမႈမ်ားကုိ ဆန္းစစ္ရန္ 
လုိအပ္ျခင္း။ 
 
တစက္မၻာလံုးရွိ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ အက်ဥ္းသားအမ်ားစု၏ ၉၅% မွာ ေယာက်္ားေလးမ်ား ျဖစ္ေလ့ရွိၾက 
သည့္အတြက္ အက်ဥ္းေထာင္စနစ္သည္ ေယာက်္ားေလးမ်ား၏ သေဘာသဘာ၀ေပၚတြင္ တည္မွီ၍ ပံုေဖာ္ေလ့ 
ရွိပါသည္။ ထိုသို႔ပုံေဖာ္ရာတြင္ အေဆာက္အဦ၊ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ 
အေထာက္အကူပစၥည္းမ်ား၊ မိသားစုႏွင့္ ဆက္သြယ္ႏုိင္ေရး၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ သင္တန္းမ်ား စသည္တို႔မွာ 
ေယာက်္ားေလးမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ထားပါသည္။ ထိုသို႔ ရည္ရြယ္္ထားသည့္အတြက္ ထိုအရာမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီး 
မ်ားအတြက္ သင့္ေတာ္မႈရိွသည္ မရိွသည္ကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ အထူးဂရုစိုက္မႈ လိုအပ္ေနေသာ 
ကိုယ္၀န္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ရင္ေသြးငယ္ပါလာေသာ အမ်ိဳးသမီးအက်ဥ္းသားမ်ားအတြက္ အထူးၾကပ္မတ္ 
ေစာင့္ေရွာက္မႈရေစရန္ ဖန္တီးေပးဖို႔ လိုပါသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာ ရာဇ၀တ္မႈဆိုင္ရာတရားေရးစနစ္ထဲကို မေရာက္ 
ခင္အခ်ိန္ထိ ၄င္းတို႔၏ ရုပ္ပိုင္း၊ စိတ္ပိုင္း ႏွင့္ လိင္ပုိင္းဆိုင္ရာ ေစာ္ကားမႈမ်ား ခံစားရေလ့ရွိသည့္အေလ်ာက္ အက်ဥ္း 
ေထာင္၏အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ေထာက္ပံ့ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ထိုကိစၥမ်ားကို အခ်က္အလက္မ်ားအျဖစ္ ထည့္သြင္း 
စဥ္းစားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 
 
Box 7.7.1. International norms for women and juvenile prisoners 
အမ်ုိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား 
 

• အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီး၊ အရြယ္မေရာက္ေသးသူမ်ားကို သီးျခားစီ ခဲြ၍ထားရွိရမည္။ 
 

• အမ်ိဳးသမီးအက်ဥ္းသူမ်ား၏ ခႏၶာကိုယ္ကို ရွာေဖြေရးလုပ္ရာတြင္ အမ်ိဳးသမီး၀န္ထမ္းမ်ားကသာ ရွာေဖြေရးႏွင့္ 

ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈမႈကိုလည္း အမ်ိဳးသမီး၀န္ထမ္းမ်ားကသာ လုပ္ေဆာင္ရမည္။ 
 

• အမ်ိဳးသမီးအက်ဥ္းသူမ်ားအား ေထာင္ေျပာင္းေရႊ႕ရာတြင္ အျခားေသာ အမ်ိဳးသမီးအက်ဥ္းသူမ်ားႏွင့္အတူသာ 

ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း ျပဳလုုပ္ရမည္။ 
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• အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ ကေလးမ်ားကို အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား မခံစားေစရရန္ ကာကြယ္ေပးရမည္။ 

 
• အေထာက္အကူျပဳပစၥည္းမ်ား၊ သင္တန္းတက္ေရာက္ႏိုင္ခြင့္၊ ပညာဆည္းပူးခြင့္၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ခံပိုင္ခြင့္၊ 

ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားႏိုင္ခြင့္၊ မိသားစုႏွင့္ထိေတြ႔ခြင့္ စသည္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ခဲြျခားျခင္းမရွိဘဲ အျခား 
အက်ဥ္းသားမ်ားနည္းတူ ရရိွေစရမည္။ 

 
• အရြယ္မေရာက္ေသးေသာ ကေလးမ်ားအတြက္ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားခြင့္ႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာရပ္မ်ား  

ၿပီးဆံုးေအာင္သင္ၾကားၿပီး အလုပ္လုပ္ႏုိင္သည္အထိျဖစ္ေအာင္ အာမခံရမည္။ 

 
• ကေလးသူငယ္မ်ား ထိန္းသိမ္းထားရာအခန္းမ်ားတြင္ တာ၀န္ခ်ရာ၌ အက်ဥ္းဦးစီးဌာနမွမဟုတ္ေသာ ၀န္ထမ္းမ်ား 

လည္း ခန္႔ထားသင့္ပါသည္။ ဥပမာ - ပညာေရးဆုိင္ရာ၀န္ထမ္းမ်ား၊ စိတ္ပညာရွင္မ်ား။ ထိုဌာနတြင္ တာ၀န္္ထမ္း 
ေဆာင္သူမ်ားသည္ လက္နက္ကိုင္ေဆာင္ၿပီး ကေလးမ်ားအား ထိန္းသိမ္းထားရာေနရာသို႔ ၀င္ခြင့္မရိွေစရပါ။ 

 
• အမ်ိဳးသမီးအက်ဥ္းသူမ်ားအတြက္ သင့္ေတာ္မည့္ သင္တန္း၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ အမ်ိဳးသမီး အသံုး 

အေဆာင္မ်ား၊ မိသားစုႏွင့္ေတြ႔ဆံုခြင့္ စသည္မ်ားကို အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ အ၀ံင္ခြင္က်ျဖစ္ေစေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 
 

• ကိုယ္၀န္ေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေဆး၀ါးကုသရန္လုိအပ္ေသာ အမ်ိဳးသမီးအက်ဥ္းသူမ်ားအတြက္ အထူးၾကပ္မတ္ေဆာင္ 

ထားရွိရမည္။ ျဖစ္ႏို္င္သမွ် ကိုယ္၀န္ေဆာင္အက်ဥ္းသူမ်ားကို ျပင္ပေဆးရံုတြင္ ေမြးဖြားႏိုင္ေစရန္ စီစဥ္ေပးရမည္။ 
 

• အက်ဥ္းေထာင္၀န္ထမ္းမ်ားမွ အက်ဥ္းသား၊အက်ဥ္းသူမ်ားအား လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ အျခားေသာ 

ညွဥ္းပမ္းနွိပ္စက္မႈ တိုင္စာမ်ားကို လက္ခံရယူႏိုင္ေသာစနစ္ႏွင့္ စစ္ေဆးႏိုင္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို တည္ေထာင္ 
ထားရမည္။ 
 
Sources: UN DPKO, “Gender and Corrections” in Gender Resource Package for Peacekeeping 
Operations; Friends World Committee for Consultation, Integration of the Human Rights of Women 
and the Gender Perspective and UN Rules for the 
Protection of Juveniles Deprived of their Liberty, UN General Assembly, 1990. 
 

6. Sequencing effective programmes - ထိေရာက္မႈရိွေသာ စီမံကိန္းအဆင့္မ်ား 

6.1 Creating the climate for prison reform  

အက်ဥ္းေထာင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ အေျခအေနမ်ားဖန္တီးျခင္း 

အစိုးရက အက်ဥ္းေထာင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို ေထာက္ခံမႈရွိေနလင့္ကစား အက်ဥ္းေထာင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အစီ 
အစဥ္မ်ားအတြက္ စိတ္ကူးစိတ္သန္း၊ အေတြးအေခၚ၊ အၾကံအစည္မ်ားအား မိတ္ဆက္ျခင္းျဖင့္သာ စတင္ရမည္ ျဖစ္ 
သည္။ လူထုုေဆြးေႏြးပြမဲ်ားျပဳလုုပ္ျခင္း၊ အက်ဥ္းေထာင္ေလ့လာေရးခရီးစဥ္မ်ားမွ ေလ့လာသူတိုု႔၏ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား 
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အေပၚ မွတ္ခ်က္မ်ား၊ အက်ဥ္းေထာင္အေျခအေနမ်ားအေပၚ စံုုစမ္းေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ အစီရင္ခံစာမ်ားထုုတ္ေဝျခင္း၊  
ျပည္သူ႔ဘ႑ာသံုးၿပီး ထိန္းသိမ္းထားေနရေသာ သက္ငယ္အက်ဥ္းသားအေရအတြက္၊ ဒဏ္ေငြေဆာင္ရန္ ပ်က္ကြက္ 
ျခင္း သိုု႔မဟုုတ္ အေၾကြးဆပ္ရန္ပ်က္ကြက္ျခင္းတိုု ႔ေၾကာင့္ ေထာင္္ဒဏ္အျပစ္ေပးခံရသူမ်ား၊ အေသးအဖြျဲပစ္မႈမ်ား 
အတြက္ ေထာင္ဒဏ္အျပစ္ေပးခံရသူမ်ား စသည္တို႔ပါဝင္ေသာ အက်ဥ္းေထာင္လူဦးေရအေပၚ သတင္းအခ်က္ 
အလက္မ်ား ထုုတ္ျပန္ေပးျခင္း စသည္တိုု႔သည္လည္း အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ အေျခအေနမ်ား ဖန္တီးေပးရာတြင္ 
အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစပါသည္။  ရဲတပ္ဖြ႔ဲႏွင့္ တရားစြအဲဖြဲ႔အစည္းမ်ားအပါအ၀င္ အျခားအဖဲြ႔အစည္းမ်ားျဖင့္ ဖဲြ႔စည္း 
ထားေသာ အဆင့္ျမင့္ေကာ္မတီတစ္ခုု သိုု႔မဟုုတ္ သက္ဆိုုင္ရာ မိတ္ဖက္ပုဂၢိဳလ္/အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ပါဝင္ေသာ လုုပ္ငန္း 
အစုအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းျခင္းသည္ အက်ဥ္းေထာင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို ကန္႔ကြက္ႏိုင္သည့္ အတားအဆီးမ်ားအား ကာကြယ္ 
ရန္ အကူအညီအေထာက္အပံ့ ျဖစ္ေစပါသည္။ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးအုပ္စုမ်ားသည္လည္း 
အက်ဥ္းေထာင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအေပၚ လူထုုေထာက္ခံမႈတိုုးတက္လာေစရန္ ကူညီႏိုင္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား 
ျဖစ္ျပီး၊ သက္ငယ္တရားစီရင္ေရးႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေရးကိစၥရပ္မ်ားကဲ့သိုု ႔ေသာ အထူးျပဳကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ အသိအျမင္ 
ျမွင့္တင္ေရးတြင္လည္း အေထာက္အကူျပဳႏုုိင္ပါသည္။ 

 
6.2 Convincing the prison management and staff 
အက်ဥ္းေထာင္စီမံခန္႔ခြေဲရးအပုုိင္းႏွင့္ အက်ဥ္းေထာင္ဝန္ထမ္းမ်ားအား စည္းရုုံးျခင္း 
 
အက်ဥ္းေထာင္၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ သံသယရွိတတ္ၾကၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမွ 
သူတို႔အတြက္ အက်ိဳးေက်းဇူးရွိလာမည္ဆိုသည္ကိုလည္း သံသယျဖစ္တတ္ၾကသည္။ လက္ေတြ႔တြင္ ထိုအက်ဥ္း 
ေထာင္၀န္ထမ္းမ်ားသည္သာ အက်ဥ္းသားမ်ား၏ ေန႔စဥ္ဘ၀ကို ေျပာင္းလဲေပးၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။ ထိုသူမ်ား 
အေျပာင္းအလဲကို လက္ခံလာေစရန္ ဆင္းဆင္းရဲရဲ ျဖတ္သန္းေနရေသာ သူတို႔ဘ၀အေျခအေနကို ေျဖရွင္းရန္ႏွင့္ 
အက်ဥ္းသားမ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနခ်ိဳးေဖာက္ခံေနရျခင္းတို႔ကို ေျဖရွင္းရန္လိုအပ္ပါသည္။ စီမံခန႔္ခဲြေရး၏ 
ေခါင္းေဆာင္မႈသည္ အေရးႀကီးေသာက႑တြင္ ရွိပါသည္။ အက်ဥ္းေထာင္ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ အက်ဥ္းေထာင္ 
အတြင္း တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနၾကေသာသူမ်ားမွ (အက်ဥ္းသားမ်ားအပါအ၀င္) သူတို႔ထမ္းေဆာင္ေနရေသာ တာ၀န္ 
မ်ားကို ေသေသခ်ာခ်ာသိရိွေစျခင္းသည္ အေရးႀကီးပါသည္။ 
 
လက္ရွိက်င့္သံုးေနေသာ စနစ္ေဟာင္းထဲမွ အသစ္ကို ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ 
ရြက္ပံုနည္းလမ္းတစမ္်ိဳးမွာ ျပင္ပအင္အားစုမ်ား (ကုလသမဂၢ၊ အက်ဥ္းေထာင္ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ကြ်မ္းက်င္ေသာ အရပ္ 
ဘက္အဖဲြ႕အစည္းမ်ား)ႏွင့္ အက်ဥ္းေထာင္၀န္ထမ္းမ်ား၊ အက်ဥ္းသားမ်ားကို အနီးကပ္စီမံခန္႔ခဲြေနရေသာ မန္ေနဂ်ာ 
(အက်ဥ္းသားအရာရွိမ်ားျဖစ္ႏိုင္)တို႔ ေရရွည္လက္တဲြျပီး အလုပ္လုပ္ေစျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထိုျပင္ပအင္အားစုမ်ားမွ 
အက်ဥ္းဦးစီး၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ မန္ေနဂ်ာမ်ားအား ၎တုိ႔၏ စီမံခန္႔ခဲြမႈမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးစံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ား 
ႏွင့္ နီးစပ္မႈရိွလာေအာင္ မည္သုိ႔ျပဳမႈေဆာင္ရြက္သင့္သည္ႏွင့္ သူတို႔၏ စီမံခန္႔ခဲြမႈမ်ားကို ျပန္လည္စဥ္းစားေစျခင္းမ်ား 
ျဖစ္ေစပါမည္။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ အက်ဥ္းဦးစီး၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ မန္ေနဂ်ာမ်ား(အက်ဥ္းသားအရာရွိမ်ား)၏ 
စဥ္းစားပံုမ်ား ေျပာင္းလဲတိုးတက္လာႏိုင္ပါသည္။ အစတြင္ ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္း ေျပာင္းလဲႏိုင္သည့္အခ်က္မ်ားျဖင့္ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး စတင္ရမည္ျဖစ္ျပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအေပၚ ၎တုိ႔ ယံုၾကည္လာျပီဆိုသည္ႏွင့္အမွ် အျခား 
ႀကီးမားသည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ဆက္လက္ျပဳလုပ္ရပါမည္။  ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ေနရင္းျဖင့္ သုံးႏွစ္ခန္႔ ေရာက္ 
လာၿပီဆိုလွ်င္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၏ အသီးအပြင့္မ်ား တျဖည္းျဖည္းခ်င္းသက္ေရာက္လာျပီး အက်ဥ္းသားမ်ား၏ 
အေျခအေနမ်ား တိုးတက္လာႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ 

Case Study 7.7.3 on Niger highlights the importance of instilling pride in prison staff with regard to 
their profession, and improving their working conditions. 
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အက်ဥ္းေထာင္ဝန္ထမ္းမ်ားအား ၄င္းတိုု႔၏ လုုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနမ်ားအား ျမွင့္တင္ေပးျခင္းႏွင့္ ၄င္းတိုု ႔၏ အသက္ 
ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုုပ္ငန္းအေပၚ ဂုုဏ္ယူစိတ္ သြတ္သြင္းေပးျခင္းသည္ အေရးႀကီးေၾကာင္း အမႈတြေဲလ့လာခ်က္ ၇.၇.၃ 
နီဂါ၌ မီးေမာင္းထိုုးျပထားသည္။ 

 
6.3 Maintaining interest and commitment 
၀န္ထမ္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းအေပၚ စိတ္၀င္စားမႈႏွင့္ အာရုံစူးစုိက္မႈကုိ ထိန္းသိမ္းျခင္း 

ကနဦးအစ ျပဳျပင္ေၿပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား အစပ်ိဳးၿပီးခ်ိန္ႏွင့္ အေစာပုုိင္းကာလ၏ စိတ္အားထက္သန္ 

ဖြယ္ရာမ်ား ၿပီးဆံုးသြားခ်ိန္ေနာက္ပိုင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးပံုစံ ေရးဆဲြရာတြင္ ပံုမွန္လုပ္ငန္းစဥ္ၿပီးဆံုးသည္ကို ထင္သာ 

ျမင္သာျဖစ္ႏုိင္သည့္ မိုင္တိုင္မ်ားသတ္မွတ္ျခင္း၊ ရံဖန္ရံခါ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအေျခအေနသည္ မည္သည့္အဆင့္တြင္ 

ေရာက္ရိွေနသည္ဆိုသည္ကို အက်ဥ္းဦးစီး၀န္ထမ္းမ်ား သိသာထင္ရွားေစသည့္ မွတ္တိုင္မ်ား ပါ၀င္ေစသင့္သည္။ 

သို႔မွသာသူတို႔ကိုယ္တိုင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနသည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈသည္ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ကိုပါ အက်ိဳးသက္ေရာက္ 

ေစသည္ကို သိျမင္လာေစမည္ျဖစ္သည္။  

7. Lessons learned to guide implementation -လုုပ္ငန္းစဥ္ေဖၚေဆာင္ရန္အတြက္ 
လမ္းညႊန္သင္ခန္းစာမ်ား 
7.1 Supporting programmes to reduce the number of prisoners - အက်ဥ္းသားဦးေရေလွ်ာ့ခ်ျခင္း 
 
အက်ဥ္းသားဦးေရေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ရန္ ႀကိဳးစားျခင္းသည္လည္း အက်ဥ္းေထာင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ဦးတည္သည့္ 
လႈပ္ရွားမႈမ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ အက်ဥ္းသားဦးေရ အေျမာက္အျမားကုိ ထိန္းသိမ္းထားရျခင္းသည္ တိုင္းျပည္ 
ဘ႑ာေငြ အေျမာက္အျမားကုိ သုံးစဲြရျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတိုးခ်ဲ႕ျခင္းႏွင့္ အက်ဥ္းေထာင္အသစ္မ်ား 
တည္ေဆာက္ျခင္းသည္ ဘ႑ာေငြ အခက္အခဲအမ်ားႀကီး ျဖစ္ႏိုင္ၿပီး ေတာ္ရံုတန္ရံုႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္ရရန္ မလြယ္ 
ကူႏိုင္ေပ။ အက်ဥ္းေထာင္တြင္း ရိွေနေသာ အက်ဥ္းသားမ်ားထဲမွ အခ်ိဳ႕မွာ မွ်တ၍ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရိွေသာ တရားေရး 
စနစ္ျဖင့္ အက်ဥ္းခ်ခံထားရသူမ်ား ျဖစ္မေနျခင္း၊ လူ႔အဖဲြ႕အစည္းကုိ တကယ္အႏၱရာယ္မျပဳႏိုင္ေသာသူမ်ား ျဖစ္ေန 
တတ္ျခင္း၊ ႀကီးမားေသာ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားကုိ က်ဴးလြန္ျခင္း မဟုတ္သူမ်ား ျဖစ္တတ္ၾကပါေသးသည္။ လြတ္ရက္မေစ့ခင္ 
လႊတ္ေပးျခင္း၊ ခြင့္ျပဳမိန္႔ျဖင့္ လႊတ္ေပးျခင္းမ်ားသည္လည္း အက်ဥ္းသားဦးေရေလွ်ာ့ခ်ျခင္းအတြက္ အလုပ္ျဖစ္ေသာ 
လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ၎အက်ဥ္းသားမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ရန္အတြက္ ယႏၱရား 
တည္ေဆာက္ရန္ႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ရမည့္သူမ်ားကို တာ၀န္ေပးရာတြင္  ကုန္က်စားရိတ္ျမင့္မားတတ္သည္လည္း ရိွပါ 
သည္။ ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕တြင္ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးျခင္းျဖင့္ အက်ဥ္းသားဦးေရေလွ်ာ့ခ်ျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ေလ့ရွိပါ 
သည္။ အက်ဥ္းသားမ်ားကုိ အက်ဥ္းေထာင္တြင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး မလုပ္ႏုိင္ဘဲ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ 
ေပးျခင္းသည္လည္း ဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚႏုိင္ပါေသးသည္။ 
 
Box 7.7.2. Different ways to reduce prison numbers 

အက်ဥ္းသားအေရအတြက္ ေလ်ာ့နည္းလာရန္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈမ်ား 

ႏိုင္ငံတစႏ္ိုင္ငံတြင္ အက်ဥ္းသားအေရအတြက္ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ရန ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားစြာ ရွိပါသည္။ ထုိ 
နည္းလမ္းမ်ားထမဲွ တစ္ခုမွာ တရား၀င္ဖမ္း၀ရမ္းျဖင့္ ဖမ္းဆီးခံရျပီး အျပစ္ဒဏ္ေပးခံရသူမ်ားကိုသာ အက်ဥ္းေထာင္ 
တြင္း ထားရွိျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အမႈရင္ဆိုင္ဆဲကာလကို အခ်ိန္တိုတိုအတြင္း ၿပီးစီးေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္လည္း 
အက်ဥ္းသားဦးေရေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေရးအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ပါသည္။ ရာဇ၀တ္တရားစီရင္ေရး လုပ္ထံုးလုပ္နည္း 
မ်ားကိုလည္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရပါမည္။ အမႈစြဆဲိုသူမ်ားမွ တရားရင္ဆိုင္ဆဲကာလကို ဆံုးျဖတ္သည္ထက္ တရားသူ 
ႀကီးမ်ားက ဆံုးျဖတ္ရမည္။ တရားသူႀကီးမ်ား သု႔ိမဟုတ္ ခရုိင္တရားသူႀကီးမ်ားမွ အက်ဥ္းေထာင္တြင္း ၀င္ေရာက္ 
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စစ္ေဆးၿပီး အမႈရင္ဆိုင္ဆဲကာလ ၾကာျမင့္လြန္းေသာ ထိန္းသိမ္းခံေနရသူမ်ား သို႔မဟုတ္ ဥပေဒႏွင့္အညီ မဟုတ္ဘဲ 
ထိန္းသိမ္းခံေနသူမ်ားကို လႊတ္ေပးခြင့္ရွိသည္။ မုိဇမ္ဘစ္ႏုိင္ငံတြင္ ေကာ္မရွင္လူႀကီးမ်ားမွ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း 
ထိန္းသိမ္းခံေနရသူ တစ္ဦးခ်င္း၏ အမႈတဲြဖုိင္မ်ားကုိ ပုံမွန္၀င္ေရာက္စစ္ေဆးခြင့္ကုိ တရား၀င္ သတ္မွတ္ေပးထားပါသည္။ 
အမႈရင္ဆုိင္ဆဲကာလကုိလည္း ဥပေဒျဖင့္ သတ္မွတ္ေပးထားပါသည္။ ေမာ္လ၀ီႏိုင္ငံမွာကဲ့သို႔ ကြ်မ္းက်င္မႈရွိသည့္ 
ဥပေဒအက်ိဳးေဆာင္မ်ား(Paralegals)မ ွ  အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း ၀င္ေရာက္ျပီး အထိန္းသိမ္းခံေနရသူမ်ားအတြက္ 
အာမခံကိစၥမ်ားကို ကူညီေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခြင့္ ေပးပါသည္။ အိႏၵိယႏိုင္ငံ ဘီဟာတြင္ အမႈေသးမ်ားအတြက္ တရားရံုး 
သီးသန္႔ဖြင့္ၿပီး တစ္ထိုင္တည္း စီရင္ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ 
 
7.2 Oversight - ေစာင့္ၾကည့္ေရး 
 
အက်ဥ္းေထာင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး စဥ္ဆက္မျပတ္ ျဖစ္ေနေစရန္အတြက္ လြတ္လပ္သည့္ ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖဲြ႔မ်ား 
ရွိရန္မွာ လြန္စြာအေရးႀကီးပါသည္။ အိႏၵိယတြင္ အမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ အျခားေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ 
အဆင့္အတန္းရွိေသာေကာ္မရွင္မ်ားသည္ ထိန္းသိမ္းထားသူမ်ား၏ ျပစ္ဒဏ္ေလွ်ာ့ေပါ့ႏုိင္ေရးအတြက္ ေစာင့္ၾကည့္ေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ထားပါသည္။ ေတာင္အာဖရိက အပါအ၀င္ အျခားေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္လည္း အက်ဥ္းေထာင္ 
မ်ား စစ္ေဆးခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ဥပေဒမ်ား(Statutory) ရိွပါသည္။ အျခားေသာႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ား 
အား စစ္ေဆးခြင့္ကို တရားေရးမွ လုပ္ေဆာင္ေလ့ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ombudsman’s 
office (ႏိုင္ငံသားတစ္ေယာက္ေယာက္ႏွင့္ အစိုးရအဖဲြ႔အစည္းမ်ားၾကား ျဖစ္ေသာျပႆနာကုိ ေျဖရွင္းေပးရသည့္ရံုး)မွ 
လုပ္ေဆာင္ေလ့ရိွပါသည္။ ျပည္သူလူထုမွ အက်ဥ္းေထာင္စစ္ေဆးျခင္းယႏၱရား ခိုင္ခိုင္မာမာရိွသည္ကုိ သိရိွေနျခင္း 
သည္ အက်ဥ္းေထာင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း စဥ္ဆက္မျပတ္ျဖစ္ေစေရးအတြက္ ထိေရာက္ပါသည္။ 
 
 
8. Common challenges faced and how to overcome them 
စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ေက်ာ္ျဖတ္ရန္နည္းလမ္းမ်ား 
 
8.1 Lack of resources - အရင္းအျမစ္အားနည္းမႈ 
 
အခ်ိဳ႕ေသာ တိုုင္းျပည္မ်ားတြင္ ဆင္းရဲမြေဲတမႈႏွင့္ အရည္အေသြး၊အရည္အခ်င္းပိုုင္းမ်ားမွာ အဆင့္တစ္ခုုထိ နိမ့္က်ေန 
သျဖင့္၊ အက်ဥ္းေထာင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအား အခ်ိန္တိုုအတြင္း က်ယ္ျပန္႔စြာျပဳလုုပ္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ထားရွိျခင္းမွာ 
လက္ေတြ႔က်မႈမရွိေပ။ ဤကဲ့သိုု႔ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္လည္း တိုုးတက္မႈရွိရန္ ျပဳလုုပ္ႏိုင္ပါသည္။ အက်ဥ္း 
သားမ်ား၊ အက်ဥ္းေထာင္ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ၄င္းတိုု႔၏မိသားစုုမ်ားအတြက္ အစားအေသာက္ ပိုုမိုုေကာင္းမြန္လာေအာင္ 
ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း၊ အပ္ခ်ဳပ္စက္မ်ား ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ျခင္း၊ ပညာေရးအတြက္ စာအုုပ္စာတမ္းမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း၊ 
အေျခခံက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးႏိုုင္ေသာ အန္ဂ်ီအုုိမ်ားအား ကူညီေပးျခင္း စသည့္ ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔မႈမရိွဘဲ 
ေသးငယ္ေသာအတိုုင္းအတာရွိသည့္ လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္လည္း အက်ဥ္းေထာင္ဘဝႏွင့္ အေျခအေနမ်ားအေပၚတြင္ 
သိသာထင္ရွားေသာ သက္ေရာက္မႈျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ ဆိုုလိုုရင္းမွာ ႀကီးမားေသာ အစီအစဥ္မျပဳလုုပ္ႏိုုင္ျခင္းအတြက္ 
အျခားေသာ(ေသးငယ္ၿပီး လုုပ္ႏိုုင္စြမ္းရွိေသာ) လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား အဟန္႔အတား မျဖစ္ေစသင့္ပါ။ ျဖစ္ႏိုုင္လွ်င္ 
က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနေသာ အန္ဂ်ီအုုိ 
ႏွင့္ အစိုုးရအား ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈအစီအစဥ္ ေပးအပ္ေနေသာ ႏိုုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနႏွင့္ ၄င္းတိုု ႔၏ 
အစီအစဥ္မ်ားအား အက်ဥ္းေထာင္က႑ကို ထည့္သြင္းျခင္းျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါသည္။ 
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8.2 Maintaining security - လုုံျခဳံေရးက႑အား တည္ျငိမ္ေစျခင္း/ထိန္းသိမ္းထားျခင္း 
 
အခ်ိဳ႕ေသာတိုုင္းျပည္မ်ားတြင္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားသည္ အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ အက်ဥ္းေထာင္အမႈထမ္းမ်ားအတြက္  
အႏၱရာယ္ေဒသတစ္ခုု ျဖစ္သည္။ ေထာင္မွထြက္ေျပးျခင္းကိုု ကာကြယ္တားဆီးႏိုုင္ရန္ အက်ဥ္းေထာင္၏ လံုုျခံဳေရးအား 
ျမွင့္တင္ရာတြင္ သက္ဆိုုင္သူအားလံုုးအတြက္ လံုုျခံဳမႈႏွင့္ ေကာင္းမြန္စနစ္က်မႈတိုု ႔အား စုုစည္းမတည္ေပးထားသည့္ 
အက်ဥ္းေထာင္ပတ္ဝန္းက်င္အျဖစ္ အားေပးျမွင့္တင္ျခင္းကို ခ်င့္ခ်ိန္ေပါင္းစပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ 
 
9. Particular features of post-conflict settings  
ပဋိပကၡလြန္ကာလမ်ားရိွ သီးျခားလကၡဏာ အဂၤါရပ္မ်ား 
 
အထက္တြင္ေဖၚျပထားေသာ ေယဘုုယ်သင္ခန္းစာမ်ားအျပင္ ျပည္တြင္းေရး ကေမာက္ကမျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ပဋိပကၡအေျခ 
အေနမ်ားမွ ထြက္ေပၚလာေသာ ႏိုုင္ငံမ်ား၌ အျခားေသာ သိသာထင္ရွားသည့္၊ အထူးျပဳထားရသည့္ စိန္ေခၚမႈႏွင့္ 
အခြင့္အလမ္းမ်ားလည္း အက်ဥ္းေထာင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ေတြ႔ျမင္ႏုုိင္ပါသည္။ 
 
9.1 Providing secure detention facilities  
လုုံျခံဳစိတ္ခ်ရျပီးအာမခံခ်က္ရိွေသာ ထိန္းသိမ္းေရးစခန္း/အက်ဥ္းေထာင္မ်ား စီစဥ္ထားရိွျခင္း 
 
ရဲတပ္ဖြ႔ဲအင္အားေကာင္းလာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းအေပၚ ပဋိပကၡလြန္ကာလမ်ားတြင္ လံုျခံဳေရးက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္း 
လဲေရးအတြက္ ပထမဦးစားေပးအျဖစ္ ရႈျမင္ၾကပါသည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ဖမ္းဆီးခံရသူမ်ားအား ထိန္းသိမ္းထားရန္ 
ျပည့္စံုသည့္ အေဆာက္အအံု အေထာက္အပံ့မ်ားမရိွလွ်င္ ရဲတပ္ဖြ႔ဲလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္လည္း ထိေရာက္မႈအားနည္း 
ေနမည္သာျဖစ္ပါသည္။ 
 
ျပည္တြင္း သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံတကာတာ၀န္ရိွသူမ်ားမွ ပဋိပကၡလြန္ကာလတြင္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား 
စတင္လွ်င္စတင္ျခင္း လံုျခံဳစိတ္ခ်ရျပီး၊ လူသားဆန္ေသာ ေနထိုင္မႈပံုစံႏွင့္ ျပည့္စံုသည့္ အခ်ဳပ္ေထာင္၊ အက်ဥ္း 
ေထာင္မ်ားလိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ ထိုသုိ႔ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဆုိးရြားသည့္ လူ႔ 
အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖါက္သူမ်ား သို႔မဟုတ္ စစ္ရာဇ၀တ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားဟု သံသယရွိသည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ားအား ကိုင္တြယ္ 
ရန္လည္း လိုအပ္ပါမည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာ အမႈကိစၥမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရေသာ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးအဖြဲ႔အစည္း 
အေနျဖင့္ လူထု၏ယံုၾကည္မႈကို အျပည့္အ၀ရရွိေစရန္အတြက္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ 
 
စစ္ရာဇ၀တ္မႈက်ဴးလြန္သည္ဟု စြပ္စြခဲံရသည့္ ကေလးစစ္သားမ်ားႏွင့္ အသက္အႏၱရာယ္ လံုျခံဳေရးအရ စိုးရိမ္စရာ 
ရွိသည့္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားေသာပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ အမႈမ်ားကဲ့သို႔ေသာ တမူထူးျခားသည့္ အုပ္စုမ်ားအတြက္ အထူး 
ထိန္းသိမ္းေရးစခန္းမ်ား၊ အခ်ဳပ္ေထာင္မ်ားႏွင့္ အထူးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ တရားဥပေဒစုိးမိုးမႈ 
ေအာက္တြင္ အစီအစဥ္တက်ျဖစ္ေသာ လူ႔အဖြ႕ဲအစည္းအျဖစ္သို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိရန္ အလုပ္ျဖစ္ေသာ ရာဇ၀တ္မႈ 
ဆိုင္ရာ တရားစီရင္ေရးစနစ္သည္ မရိွမျဖစ္လိုအပ္ေသာ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ပါသည္။ အက်ဥ္းေထာင္စနစ္ ျပန္လည္ 
တည္ေဆာက္ေရးသည္ ယခုေဖၚျပပါ လုပ္ငန္းစဥ္၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါသည္။ 
 
9.2 Establishing a framework of legality - တရားဥပေဒႏွင့္ ညီညြတ္ေသာ မူေဘာင္မ်ား ထူေထာင္ျခင္း 
 
အားလံုးေသာ အခ်ဳပ္ေထာင္မ်ား၊ ထိန္းသိမ္းေရးစခန္းမ်ား စသည္တို႔အား အက်ဥ္းသားအားလံုး၏ အေျခခံလူ႔အခြင့္ 
အေရးမ်ားကို ေလးစားလိုက္နာျပီး တရားဥပေဒစုိးမိုးေရးတို႔ႏွင့္အညီ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ အသံုးခ် 
ႏိုင္ေသာ ျပည္တြင္းဥပေဒမ်ား မရွိပါက သက္ဆိုင္ရာႏုိင္ငံတကာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း၊ အခ်က္အလက္မ်ားအား 
တရားေရးပိုင္းဆိုင္ရာ အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ားအျဖစ္ အသံုးျပဳႏုိင္ပါသည္ (တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးကုိ အေကာင္ 
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အထည္ေဖၚေနေသာအဖြဲ႔မ်ား၏ ဖမ္းဆီးျခင္းခံရေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢလုပ္ထုံးလုပ္နည္း 
အမွတ္ ၂၀၀၁/၂၈ ႏွင့္ ႏုိင္ငံသားမ်ားအားအကာအကြယ္ေပးေရးဆုိင္ရာ ေလးၾကိမ္ေျမာက္ ၁၉၄၉ ဂ်ီနီဗာ သေဘာ 
တူညီခ်က္)။ ပဋိပကၡလြန္ကာလ အေျခအေနတြင္ လိုအပ္ေသာ တရားမွ်တမႈေဖၚေဆာင္ရန္ တရားေရးဆိုင္ရာမူ 
ေဘာင္မ်ားအျဖစ္ အုိင္းရစ္လူ႔အခြင့္အေရးစင္တာႏွင့္ အေမရိကန္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဌာနမွ ျပဳစုထားေသာ စံအမွတ္ ကုဒ္ 
(၁၁) သည္ ယခုကဲ့သုိ႔ေသာ အေျခအေနတြင္ လမ္းညႊန္ခ်က္အျဖစ္ အသံုး၀င္ႏိုင္ပါသည္။ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ တရား 
ေရးဆိုင္ရာ မူေဘာင္မ်ားအတြင္း လုပ္ေဆာင္မႈမရိွျခင္း အက်ိဳးဆက္သည္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 
အား ဆိုးရြားေသာ ထိခိုက္မႈမ်ား ေပၚေပါက္ေစပါသည္။ 
 
9.3 Providing staff for prisons in post-conflict environments 
ပဋိပကၡလြန္ကာလတြင္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားအတြက္ အက်ဥ္းေထာင္၀န္ထမ္းမ်ား ခန္႔အပ္ျခင္း 
 
ယခုကဲ့သို႔ေသာ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေထာက္ပံ့ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ အလွဴရွင္အစိုးရမ်ားက အက်ဥ္း 
ေထာင္၀န္ထမ္းပိုင္းကို ေထာက္ပံ့မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ပါသည္။ ယခင္က ႏိုင္ငံတကာအေတြ႔အၾကံဳရွိေသာ၊ ယဥ္ေက်း 
မႈဆိုင္ရာ အကဲဆတ္မႈႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ ဆက္ဆံေရး၊ လူမႈဆက္ဆံေရးဆိုင္ရာ ကြ်မ္းက်င္မႈ၊ မတူကြျဲပားေသာ 
ပတ္၀န္းက်င္အား လိုက္ေလ်ာညီေထြေနႏုိင္သည့္ အရည္အေသြး၊ က်ယ္ျပန္႔ေသာ အက်ဥ္းေထာင္စီမံခန္႔ခြေဲရး အေတြ႔ 
အၾကံဳ စသည္တို႔ျဖင့္ ျပည့္စံုသူမ်ားကို ေထာက္ပံ့မႈျပဳလုပ္ေပးလွ်င္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ပါသည္။ 
 
 
Case Study 7.7.1 

Prison reform in the Dominican Republic - ဒုိမီနီကန္သမၼတႏုိင္ငံ၏ အက်ဥ္းေထာင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ 
 
ဒိုမီနီကန္အစုိးရသည္ ျပည့္၀ေသာဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္ေစရန္ အက်ဥ္းေထာင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုုပ္ကို 
လုပ္ရမည္ဆိုသည္ကို အသိအမွတ္ျပဳသည္။  ၂၀၀၁ ခုႏွစ္တြင္ ကုလသမဂၢမွ ႏိုင္ငံတကာႏိုင္ငံသားႏွင့္ႏိုင္ငံေရး 
အခြင့္အေရးစာခ်ုဳပ္(ICCPR)အရ တိုင္းျပည္တိုးတက္ေရးအတြက္ အစုိးရအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္စံႏူန္းမ်ားႏွင့္ 
ကိုက္ညီေအာင္ မျဖစ္မေနလုပ္ေဆာင္ရမည့္ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားပ်က္ကြက္မႈကို ေ၀ဖန္ေသာ အစီရင္ခံစာ ထုတ္ေ၀ 
ခဲ့သည္။ ထိုအစီရင္ခံစာတြင္ အက်ဥ္းေထာင္တြင္း အေျခအေနမ်ားဆိုးရြားေနျခင္းကို အဓိကထား ေထာက္ျပခ့ဲပါသည္။ 
အစုိးရ အေနျဖင့္ အက်ဥ္းေထာင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ေဆာင္ရန္ အဓိကအက်ဆုံးအခက္အခဲမွာ အက်ဥ္းေထာင္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရားသည္ စစ္တပ္ႏွင့္ ရဲတပ္ဖဲြ႕တုိ႔၏ လက္ေအာက္တြင္ ရိွေနျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု အစီရင္ခံစာက 
ေထာက္ျပခ့ဲသည္။ 
 
Entry point - ကနဦး ေျခလွမ္း 
 
အစိုးရအေနျဖင့္ အရပ္ဘက္လူထုအေျချပဳအဖဲြ႔အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံတြင္းမွ ဥပေဒပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ၏ 
ေ၀ဖန္မႈမ်ားကို ျပန္လည္ေျဖရွင္းရန္ ဆႏၵရွိခဲ့ပါသည္။ 
 
Lessons learned - ေလ့လာခ့ဲရေသာသင္ခန္းစာ 
 
ႏုိင္ငံေရးဆႏၵ 
 
ျပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္မ်ားအတြင္း ႏုိင္ငံတကာမွ အၾကံေပးမ်ား၊ နည္းပညာရွင္မ်ား ဒိုမီနီကန္သမၼတႏိုင္ငံသို႕ လာေရာက္ 
ခဲ့ၾကျပီး အက်ဥ္းေထာင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲသင့္သည္မ်ားကို အၾကံေပးျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့ 



အက်ဥ္းေထာင္စနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလေဲရး 
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ေသာ္လည္း ႀကီးမားေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ မျဖစ္ခဲ့ပါ။ "အစုိးရအေနျဖင့္ တကယ္ကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလုိသည့္ ႏုိင္ငံေရး 
စိတ္ဆႏၵျပင္းျပမႈ မရိွဘဲႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း မျဖစ္ဘူးဆုိတာကုိ" ထိုအခ်က္က သက္ေသျပခဲ့သည္။ သို႕ေသာ္လည္း 
၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ဖိအားမ်ားက အစိုးရအား အက်ဥ္းေထာင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ေဆာင္ရန္ 
လိုအပ္ေသာ ႏုိင္ငံေရးဆႏၵကို တြန္းပို႕ခဲ့ပါသည္။ 
 
ကနဦး လုပ္ေဆာင္ရမည္မ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ျခင္း - ႏိုင္ငံတကာအဖဲြ႔အစည္းမ်ားမွ အက်ဥ္းေထာင္အသစ္မ်ား ေဆာက္ 
လုပ္ႏို္င္ေရးအတြက္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အက်ဥ္းေထာင္လည္ပတ္ႏိုင္ေရး 
အတြက္ေတာ့ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ျခင္း မရွိခဲ့ပါ။ အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ၿပီး အက်ဥ္းေထာင္အသစ္အခ်ိဳ႕မွာ 
လည္ပတ္ႏုိ္င္ျခင္းမရွိခဲ့ပါ။ အခ်ိဳ႕ေသာေထာင္မ်ားတြင္လည္း လာဘ္ေပးလာဘ္ယူျပႆနာႏွင့္ အက်ဥ္းသားမ်ားကို 
ဆက္ဆံမႈမွာလည္း ယခင္အတိုင္း ဆိုးရြားေနဆဲျဖစ္ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေနာက္ပိုင္းဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားတြင္ အက်ဥ္း 
ေထာင္သစ္ တုိးခ်ဲ႕ျခင္းအစား ၀န္ထမ္းအသစ္မ်ားခန္႔အပ္ျခင္းႏွင့္ ထုိ၀န္ထမ္းမ်ားအား အရည္အေသြးပုိင္းဆုိင္ရာ တုိးျမွင့္ 
ျခင္းမ်ားအတြက္သာ ေထာက္ပ့ံခ့ဲပါသည္။ 
  
အဓိကက်ဆုံး ေျပာင္းလဲျခင္းအတြက္ သတ္မွတ္ျခင္း - ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ တာ၀န္ေပးျပီး၊ 
၄င္းမွ လူအမ်ားေလးစားမႈရွိေသာ ပညာရွင္ႏွင့္ အက်ဥ္းဦးစီးဌာနမွ အေတြ႕အၾကံဳရိွေသာ အရာရွိႀကီးတစ္ဦးကို 
ေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ၄င္းတို႔ကို အဂၤလန္ႏုိင္ငံသို႔ ေလ့လာေရးေစလႊတ္ခဲ့ပါသည္။ အဂၤလန္ႏိုင္ငံတြင္ 
၄င္းတို႕သည္ အဂၤလန္မွ အက်ဥ္းေထာင္၀န္ထမ္းမ်ားအား သင္တန္းေပးပံုမ်ားကို ေလ့လာျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ 
အက်ဥ္းေထာင္မ်ားအေၾကာင္းကို ကြ်မ္းက်င္ေသာပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔အျပင္ 
ထိုခန္႔အပ္ေစလႊတ္ထားသူမ်ားအား အက်ဥ္းေထာင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ 
လုိအပ္သည္မ်ားကိုလည္း ဆက္လက္ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ပါသည္။ 
 
Impact -ထိေရာက္မႈ 
 
၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ ဒိုမီနီကန္သမၼတႏိုင္ငံမွ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားအတြင္း ၀င္ေရာက္ေလ့လာခဲ့ေသာ ပညာရွင္မ်ားသည္ 
၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ ထပ္မံျပန္ေရာက္လာခဲ့ပါသည္။ ထိုအခါ ထင္ရွားေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ၄င္းတို႔ လက္ေတြ႔ ေတြ႔ခဲ့ရ 
ပါသည္။ အက်ဥ္းဦးစီး၀န္ထမ္းသစ္မ်ားကို သင္တန္းေပးျပီးေသာအခါ သူတို႔အား ျပန္လည္မြမ္းမံထားေသာ အက်ဥ္း 
ေထာင္မ်ား သို႔မဟုတ္ အသစ္ဖြင့္လွစ္ထားေသာ အက်ဥ္းေထာင္သစ္သို႔ တာ၀န္ခ်ေပးပါသည္။ အက်ဥ္းေထာင္ ၃၅ 
ေထာင္ ရွိသည့္အနက္ အက်ဥ္းေထာင္ ၉ ေထာင္ကို အသစ္ခန္႔အပ္ထားေသာ ၀န္ထမ္းအသစ္မ်ားကိုသာ တာ၀န္ေပး 
ပါသည္။ ထိုသို႔၀န္ထမ္းသစ္မ်ားကို တာ၀န္ေပးျခင္းအား တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ တိုးခ်ဲ႕သြားပါသည္။ အက်ဥ္းေထာင္သစ္ 
မ်ားသည္ အက်ဥ္းေထာင္ေဟာင္းမ်ားႏွင့္စာလွ်င္ ေနရထုိင္ရ သက္ေသာင့္သက္သာ ျဖစ္ေစပါသည္။ ၀န္ထမ္းမ်ား 
အတြက္ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားလည္း ထပ္မံဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ အက်ဥ္းေထာင္တြင္း လူဦးေရသိပ္သည္းမႈမွာလည္း 
၂၀၀၁ မ ွ၂၀၀၆ ခုႏွစ္၊ ၅ ႏွစ္အတြင္း ၁၆% က်ဆင္းခဲ့ပါသည္။ 
 
Case Study 7.7.2 
Management of tuberculosis linked to prison reform in Kazakhstan 
ကာဇက္စတန္ႏုိင္ငံမွ အက်ဥ္းေထာင္တြင္းျဖစ္ပြားေနေသာ တီဘီေရာဂါႏွင့္ ပတ္သက္၍ စီမံခန္႔ခဲြမႈ 
 
Context အေၾကာင္းအရာ 
 
၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ေစာေစာပုိင္းကာလမ်ားတြင္ ဆိုဗီယက္ႏုိင္ငံမွ ခဲြထြက္ခဲ့ေသာ ကာဇက္စတန္ႏုိင္ငံသည္ ဆိုဗီယက္ 
အက်ဥ္းေထာင္စနစ္အေမြဆိုးမ်ားကိုပါ ခံစားခဲ့ရပါသည္။ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားကို ေထာက္ပ့ံ 
ေပးေနေသာ ဘ႑ာေရးအဖဲြ႕သည္လည္း ၿပိဳကဲြခဲ့ရျပီး၊ အက်ဥ္းေထာင္ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး၊ ျပည့္က်ပ္ညပ္ေနေသာ 
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အက်ဥ္းသားမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးႏွင့္သင့္ေတာ္သည့္ ေနရာထိုင္ခင္းမ်ားကို ေထာက္ပံ့မေပးႏိုင္ေသာ အေျခအေန 
ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည္။ ယခုလို အေျခအေနမ်ားက ကူးစက္ေရာဂါမ်ား ျပန္႔ပြားရာ ေနရာျဖစ္လာခဲ့ျပီး တီဘီေရာဂါသည္ 
အဆိုးဆံုးျဖစ္လာခဲ့သည္။ ဆုိဗီယက္အလြန္ေခတ္ ကာဇက္စတန္တြင္ အက်ဥ္းေထာင္သည္ ႏ္ုိင္ငံေတာ္လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္ 
အျဖစ္ ထိန္းသိမ္းထားရန္ မဟုတ္ဆုိသည္ကုိ အဓိကအာဏာရိွသူတခ်ိဳ႕က လက္ခံလာျပီး ျပင္ပအကူအညီ ယူရ 
မည္ဆုိသည္ကုိလည္း သေဘာေပါက္လာခ့ဲပါသည္။ ထို႕ေနာက္ နယ္သာလန္အစိုးရမွ နယ္သာလန္အေျခစုိက္ 
နယ္သာလန္တီဘီတိုက္ဖ်က္ေရးအသင္း (Royal Netherlands Tuberculosis Association)ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ 
ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအဖြဲ႕ (Penal Reform International)  ႏွစ္ဖဲြ႕အား ကာဇက္စတန္ 
အက်ဥ္းေထာင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ကူညီရန္ ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံေပးခဲ့ပါသည္။ 
 
Entry point - ကနဦးေျခလွမ္း 
 
ကာဇက္စတန္ႏိုင္ငံ၏ အက်ဥ္းေထာင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းတြင္ ခ်က္ခ်င္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ အခ်က္မွာ 
တီဘီေရာဂါခံစားေနရၿပီး မိမိတို႔ လူမႈအသိုက္ အ၀န္းသို႔ ျပန္လည္၀င္ေရာက္လာမည့္ ေထာင္မွလြတ္ေျမာက္လာေသာ 
အက်ဥ္းသားမ်ားစြာ၏ အခ်က္အလက္မ်ားအား ေဖၚျပေပးရန္ က်န္းမာေရး၀နႀ္ကီးဌာနႏွင့္ အျခားေသာ ေဒသဆုိင္ရာ 
တာ၀န္ရိွသူမ်ားမွ ဖိအားေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုအခ်က္အလက္မ်ားအေပၚတြင္ အေျခခံေသာ ပဏာမအစီရင္ခံစာတြင္ 
တီဘီေရာဂါကုိ ျဖစ္ပြားေစသည့္ အက်ဥ္းေထာင္အေျခအေနမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ႏွင့္ ေရာဂါအားတိုက္ဖ်က္ရန္ အေလး 
ထားေဖၚျပထားခဲ့ပါသည္။ တာ၀န္ရိွသူမ်ားမွ ဤအစီရင္ခံစာကို လက္ခံခဲ့ၾကၿပီး၊ အစီရင္ခံစာတြင္ တိုက္တြန္းထားေသာ 
အခ်က္အလက္ႏွစ္ခုအား ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ ပူးတြစဲီမံခ်က္တစ္ခုေဖၚေဆာင္ရန္ သေဘာတူခဲ့သည္။ 
 
Lessons learned - ေလ့လာခ့ဲရေသာသင္ခန္းစာမ်ား 
 
အေရးတႀကီးႏွင့္ ခ်က္ခ်င္းေျဖရွင္းရမည့္ က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ားရိွေသာ္လည္း ကူးစက္ေရာဂါျပႆနာအား ေျဖရွင္း 
ရန္မွာ အက်ဥ္းေထာင္စနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ စနစ္က်ျပီး က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔လုပ္ေဆာင္ခ်က္ 
မ်ားျဖင့္သာ ေျဖရွင္းႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ စီမံခ်က္တြင္ ပါ၀င္သူမ်ားက ေရရွည္တြင္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ဆက္စပ္စဥ္းစားမႈ 
မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ အစီအမံမ်ားလိုုအပ္ေၾကာင္းကိုု သက္ဆိုုင္ရာတာ၀န္ရွိသူမ်ားလက္ခံေအာင္  ဆြေဲဆာင္သိမ္း 
သြင္းႏိုုင္ခဲ့သည္။ 
 
ေဒသဆုိင္ရာေခါင္းေဆာင္ - အက်ဥ္းေထာင္စီမံအုုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏ နယ္ေျမေခါင္းေဆာင္မွ ယခုုျပႆနာကိုု ေျဖရွင္းရန္မွာ 
မိမိကိုုယ္တိုုင္၏ အစပ်ိဳးလုုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္ အတတ္ပညာပိုုင္းဆိုုင္ရာ စြန္႔စားလုုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားျဖင့္သာ ေဆာင္ရြက္ 
သင့္သည္ဟုု ဆံုုးျဖတ္လုုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ 
 
ေရွ႕ေျပးစီမံခ်က္အား ေဒသတစ္ခုု၌ျပဳလုုပ္ျခင္း- ၁၉၉၇ခုုႏွစ္တြင္ အစိုုးရအေနျဖင့္ အက်ဥ္းေထာင္ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲ 
ေရးအတြက္ လိႈက္လိႈက္လွဲလွဲ အေရးတယူမရွိခဲ့ေသာ္လည္း ေဒသတစ္ခုု၌ ေရွ႔ေျပးစီမံခ်က္တစ္ခုု ျပဳလုုပ္ရန္ ခြင့္ျပဳ 
ခ်က္ေပးခဲ့သည္။ ကနဦးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားမွ အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္ေသာ ရလဒ္မ်ားထြက္ေပၚလာၿပီးေနာက္၊ 
အစိုုးရအေနျဖင့္ အက်ဥ္းေထာင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတြင္ ပိုုမိုအားထုုတ္ပါဝင္လာခဲ့သည္။ 
 
Impact - သက္ေရာက္မႈ 
 
နယ္သာလန္ တီဘီတိုက္ဖ်က္ေရးအသင္း (Royal Netherlands Tuberculosis Association)ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ 
ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအဖြဲ႔ (Penal Reform International) တိုု႔မ ွ အလွဴရွင္ကိုုယ္စား 
၁၉၉၈ခုုႏွစ္မွ ၂၀၀၆ခုုႏွစ္အတြင္း ျပဳလုုပ္ခဲ့ေသာ စီမံခ်က္၏ ရလဒ္မ်ားအေပၚ အကဲျဖတ္ သံုုးသပ္ျခင္း ျပဳလုုပ္ခဲ့သည္။ 
သံုုးသပ္ခ်က္အေနျဖင့္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားအတြင္း က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ားအား ေျဖရွင္းရန္ႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းစနစ္ 
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ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတိုု႔အား မဟာဗ်ဴဟာခ်မွတ္ရာတြင္ ပူးတြဲခ်မွတ္ရမည္ဆိုုသည္ကိုု ကာဇက္စတန္ႏိုုင္ငံအတြင္းရွိ 
ရာဇဝတ္မႈဆိုုင္ရာတရားစီရင္ေရးတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသူ အမ်ားစုုက လက္ခံလာၾကၿပီး၊ ေရရွည္တည္တံ့ခိုုင္ျမဲေသာ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ခုုိင္မာေသာ အေျခခံအခ်က္တစ္ခုုျဖစ္သည္ဟုု ၄င္းတိုု႔မ ွသံုုးသပ္ခဲ့သည္။ 
  
အက်ဥ္းေထာင္လူဦးေရမွာ သိသာထင္ရွားစြာ ေလ်ာ့က်လာခ့ဲျပီး၊ ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်ျခင္းမဟုုတ္ဘဲ အျခားေသာ 
နည္းလမ္းမ်ားအသုုံးျပဳျခင္း အပါအဝင္ အက်ိဳးရိွေသာ လူဦးေရေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ တည္ျငိမ္ေသာ အေျခအေနတစ္ခုုျဖစ္ရန္ 
ဥပေဒျပဳျခင္းတုုိ႔အား လုုပ္ေဆာင္ႏုုိင္ခ့ဲသည္။ (၂၀၀၁ ခုုႏွစ္တြင္ ၈၈၀၀၀ ရွိရာမွ ၂၀၀၆ခုုႏွစ္တြင္ ၅၂၀၀၀ 
အျဖစ္ေလွ်ာ့ခ်ႏုုုိင္ခဲ့)။ တီဘီေရာဂါတုုိက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အက်ဥ္းေထာင္၏ မဟာဗ်ဴဟာသည္ အမ်ိဳးသား 
အဆင့္ တီဘီစီမံကိန္းႏွင့္ နီးကပ္စြာ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ျပီး၊ အက်ဥ္းေထာင္တြင္း တီဘီေရာဂါအေပၚ စိတ္စြ ဲ
ျခင္းႏွင့္ ဥပါဒါန္တိုု႔အား သိသာစြာ ေလွ်ာ့ခ်ႏုုိင္ခဲ့ပါသည္။  ကာဇက္စတန္ႏုုိင္ငံသည္ အက်ဥ္းေထာင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး 
လုုပ္ငန္းမ်ားအား ကူညီေထာက္ပံ့ေပးျခင္းတြင္ ဦးေဆာင္ႏိုုင္ေသာ အခန္း႑သိုု႔ ပတ္ဝန္းက်င္ႏိုုင္ငံမ်ားအၾကား၌ 
ရယူႏိုုင္ခဲ့သည္။ 
 
Case Study 7.7.3 

Legal and penal reform in Niger - နီဂါႏုုိင္ငံ၏ တရားေရးႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းဆိုင္ရာ စနစ္ေျပာင္းလဲေရး 
 
Context အေၾကာင္းအရာ 
 
၁၉၉၀ ခုႏွစ္အေစာပုိင္းကစၿပီး Nigerႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကရက္တစ္အေျပာင္းအလဲ စတင္ခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔စတင္ေျပာင္းလဲ 
ခ်ိန္မွ စတင္ျပီး လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစုိးမိုးေရးတို႔ကို အဓိကထားျပီး ေျပာင္းလဲခဲ့ပါသည္။ သို႕ေသာ္လည္း 
ထိုေျပာင္းလဲေနစဥ္အတြင္း ႏ္ုိင္ငံေရးမတည္ျငိမ္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ပါသည္။ အာဏာ ႏွစ္ခါျပန္သိမ္းျခင္း၊ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံ 
ဥပေဒ သံုးခါေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ၁၀ ဦးအထိ ေျပာင္းလဲခဲ့ရျခင္းမ်ား ျဖစ္ခဲ့သည္။ ထိုသို႔ မတည္ၿငိမ္မႈမ်ား 
ေၾကာင့္ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္စီရင္ျခင္းဆိုင္ရာစနစ္မ်ား ေျပာင္းလဲမႈမ်ား မျပဳလုပ္ႏုိင္ေအာင္ ျဖစ္ခဲ့ရပါသည္။ 
 
Entry point - ကနဦးေျခလွမ္း 
 
နီဂါအစုိးရအေနျဖင့္ တရားေရးႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းဆုိင္ရာ စနစ္ေျပာင္းလဲေရး ေသေသခ်ာခ်ာျပဳလုပ္ရန္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ 
တြင္ သေဘာတူခဲ့ပါသည္။ ျပင္သစ္အစုိးရအေနျဖင့္ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ကတည္းက ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းဆိုင္ရာ စနစ္ေျပာင္းလဲ 
ရန္၊ ေထာင္ဒဏ္ေပးမည့္အစား အျခားေသာနည္းလမ္းတခုခုျဖင့္ အျပစ္ေပးရန္၊ ဥပေဒေရးရာပုိင္း ေျပာင္းလဲရန္ႏွင့္ 
လူ႔အခြင့္အေရးတိုးျမွင့္ေရးတို႔အတြက္ အကူအညီေပးေနခ့ဲပါသည္။ 
 
Lessons learned - ေလ့လာခ့ဲရေသာသင္ခန္းစာမ်ား 
 
မတူကြျဲပားေသာ ခ်ဥ္းကပ္ပုုံမ်ားကုုိ က်င့္သုုံးျခင္းႏွင့္ သင္တန္းဆရာမ်ားအား ေလ့က်င့္ေပးျခင္း - ဤစီမံကိန္းတြင္ 
သက္ဆိုုင္ရာ အခန္းက႑မ ွ ပုုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ေလ့က်င့္ထားေသာ တရားသူႀကီးမ်ား၊ လူမႈေရးလုုပ္ငန္းမွ လုုပ္သားမ်ား၊ 
အက်ဥ္းေထာင္တာဝန္ရွိသူမ်ား စသည္တိုု႔ပါဝင္ၿပီး ၄င္းတိုု႔အား လူ႔အခြင့္အေရး၊ အက်ဥ္းေထာင္စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ား၊ 
က်န္းမာေရးႏွင့္ ပဋိပကၡတားဆီးကာကြယ္ေရး အစရွိသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ သိနားလည္ေစျခင္းတိုု႔ ပါဝင္ခဲ့သည္။ 
ေဒသခံ သင္တန္းဆရာမ်ား (trainers) အား ဦးစြာသင္တန္းေပး ေလ့က်င့္ေပးခ့ဲျပီး၊ ၄င္းတုုိ႔မွ ေဒသတြင္း အျခားေသာ 
သက္ဆုုိင္ရာပုုဂိၢဳလ္မ်ားအား ျပန္လည္ သင္တန္းေပးျခင္းတုုိ႔လည္း ျပဳလုုပ္ခ့ဲပါသည္။ အက်ဥ္းေထာင္ႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ 
အားလုံးေသာ အက်ဥ္းေထာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးမ်ား၊ မန္ေနဂ်ာမ်ား၊ လုုံျခံဳေရး အႀကီးအကဲမ်ား၊ စာေရးမ်ားႏွင့္တကြ 
အက်ဥ္းေထာင္ဝန္ထမ္း(ဝါဒါ)မ်ားလည္း သင္တန္းတက္ေရာက္ခ့ဲၾကရသည္။ 
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သင္တန္းသည္ ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔ေသာကိစၥရပ္မ်ားကုိ ေျဖရွင္းရန္ အစပ်ိဳးခ်က္မ်ားျဖင့္ ေပါင္းစပ္ထားရန္လုိအပ္သည္။ - 
အက်ဥ္းေထာင္၀န္ထမ္းမ်ားအား ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးျခင္းစီမံခ်က္တြင္ တည္ျငိမ္မႈရွိေရးကို ဦးတည္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရ 
ေသာ ၄င္း၀န္ထမ္းမ်ား၏ အေျခအေနအား ထည့္သြင္းစဥ္းစားတြက္ခ်က္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းကို အစကနဦးကတည္းက 
ရွင္းရွင္းလင္းလင္းရွိထားခဲ့ျပီးျဖစ္သည္။ ေထာင္၀န္ထမ္းအမ်ားစုမွာ အမ်ိဳးသားလံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားမွ ဆြယဲူစုေဆာင္း 
ထားျခင္းျဖစ္ျပီး၊ ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြေဲရးအရာရိွမ်ားႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအေပၚ အဆိုးျမင္သေဘာထားရွိၾက 
သည္။ ထို႔အတူ ၀န္ထမ္းေရးရာ မတည္ျငိမ္မႈမ်ားလည္း ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၄င္းတို႔၏ လုပ္ငန္းခြင္အေျခ 
အေနမ်ား တိုးတက္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ သိျမင္နားလည္မႈတို႔အေပၚ ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ေဆာင္ 
ရြက္ျခင္းသည္ ပဓာနက်ေသာ လုပ္ရပ္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ 
 
Impact - ထိေရာက္မႈမ်ား 
 
တရားေရးႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းဆုိင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား လူမႈေရးအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ၄င္းတုိ႔အၾကား အျပန္ 
အလွန္ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား တုိးတက္လာခ့ဲျခင္းသည္ စီမံကိန္း၏ ရလဒ္အား ျပဆုိ 
ေနပါသည္။ တရားစီရင္ေရးပုိင္း ပုိမုိအားေကာင္းလာခ့ဲျပီး၊ လူထုၾကား လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ပုိမုိနုိးၾကား 
သိျမင္လာကာ၊ ရာဇသတ္ႀကီး၊ ျပစ္မႈဆုိင္ရာဥပေဒ၊ ျပစ္မႈဆုိင္ရာက်င့္ထုံး စသည္တုိ႔အားလည္း ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ 
ေရးဆြႏဲိုင္ခ့ဲသည္။ ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်ျခင္းမဟုတ္သည့္ အျခားေသာနည္းလမ္းမ်ားအတြက္ ညႊန္ၾကားခ်က္ 
အသစ္မ်ားအား သေဘာတူညီခ်က္ရခ့ဲၾကျပီး၊ အေသးစားျပစ္မႈ က်ဴးလြန္သူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ေနရာ(၆)ခုတြင္ 
ေရွ႕ေျပးစီမံခ်က္အေနျဖင့္ ယခုလုပ္ေဆာင္ေနၿပီျဖစ္သည္။ အက်ဥ္းေထာင္၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ ၄င္းတို႔ရာထူးအား 
တရား၀င္ျဖစ္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းျဖင့္ ၄င္းတို႔၏ဂုဏ္အား တိုးျမွင့္ေပးခ့ဲသည္။ ယခုအခါ ၄င္းတို႔တာ၀န္မ်ားႏွင့္ 
သက္ဆိုင္ေသာ ကြ်မ္းက်င္အတတ္ပညာသင္တန္းမ်ား ရရိွေနၿပီး၊ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနမွာလည္း ပိုမုိတိုးတက္ 
ေကာင္းမြန္လာၿပီျဖစ္သည္။ အတိတ္ကာလတြင္ သံုးႏွစ္ခန္႔ေနသားက်ခဲ့ၾကေသာ အက်ဥ္းေထာင္၀န္ထမ္းမ်ားအား 
ျမန္ဆန္စြာ ေျပာင္းလဲေစခဲ့ျခင္းတြင္ ေဖၚျပပါလုပ္ရပ္မ်ားက တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ရိွေစခဲ့ပါသည္။ 
 
 
 
Additional Resources 
The following are recommended resources for further information on prison reform that have helped 
inform this section: 
1. Association for the Prevention of Torture and Inter-American Institute of Human Rights (2004), 
Optional Protocol to the United Nations Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or 
Degrading Treatment or Punishment: A Manual for Prevention, Association for the Prevention of Torture 
and Inter-American Institute of Human Rights 
Geneva/San José, www.apt.ch 
A practical guide to providing independent oversight of all places of detention. 
 
2. Bastick, M. (2005), Women in Prison: A Commentary on the Standard Minimum Rules for the 
Treatment of Prisoners, Quaker United Nations Offi ce, Geneva, discussion draft, 
http://www.quno.org/geneva/pdf/humanrights/Commentary-SMR-women-in-prison.pdf 
Argues the urgent need for attention to women and girls in prison and analyses the different needs of 
female prisoners from their entry into the system to their release. 
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3. Chesterman, S. (2002), Justice Under International Administration: Kosovo, East Timor and 
Afghanistan, International Peace Academy, New York, http://www.ipacademy.org/ 
Lessons learned from the experience of rebuilding criminal justice in post-confl ict states. 
 
4. Coyle, A. (2002), A Human Rights Approach to Prison Management, International Centre for Prison 
Studies, London, 
www.prisonstudies.org in 14 languages 
A practical handbook relating the principles of prison management to the international human rights 
framework. 
 
5. Coyle, A. and V. Stern (2004), “Captive Populations: Prison Health Care” in J. Healy and M. McKee 
(eds.), Accessing Healthcare: Responding to Diversity, Oxford University Press, Oxford. 
A summary of current knowledge and good practice in providing healthcare to prisoners. 
 
6. Penal Reform International (2003), Good Practices in Reducing Pre-trial Detention, Penal Reform 
International, London. 
A compilation of examples from Africa and Asia of programme interventions. 
 
7. Friends World Committee for Consultation (2005), Submission to the Study of the Secretary-General 
of the United 
Nations on Violence against Women and Girls in Prison, Geneva, 
http://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/ngocontribute/Quaker%20United%20Nations%20Offi 
ce,%20Geneva.pdf#searc 
h=%22Bastick%20Women%20prison%20commentary%20%22 
Examines the vulnerability of women and girls to violence in prison and the use of protective custody 
for women victims of violence. 
 
8. International Centre for Prison Studies (2005), Guidance Notes on Prison Reform, International 
Centre for Prison 
Studies, London, 
Available for download from www.prisonstudies.org in English, French, Spanish and Arabic. 
A set of 15 separate pamphlets covering the main prison reform topics within a human rights 
framework. 
210 
 
Footnotes: 
1The term “prison” as used here also refers to “pre-trial detention facilities”. 
2See www.apt.ch for details of the Optional Protocol and current ratifi cations. 
3Under Article 36 of the Vienna Convention on Consular Relations, 1963, local authorities must notify 
all detained foreigners “without delay” of their right to have their consulate informed of their 
detention. At the request of the detained foreigner, the authorities must then notify the consulate 
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without delay, facilitate unfettered consular communication and grant consular access to the 
detainee. 
4Datinguinoo, Vinia (2006), “Congress Passes Juvenile Justice Measure”, Center for Investigative 
Journalism (PCIJ), 22 March. See further www.pcij.org. 
5The Jali Commission of Inquiry: report presented to the Parliamentary Portfolio Committee on 
Tuesday, 20 August 2002, Pretoria, South Africa. 
6The number of female prisoners is, however, increasing. In more than ten countries, women 
prisoners make up more than 10% of the prison population, and more than 20% in two countries. 
World Prison Brief, www.prisonstudies.org. 
7Friends World Committee for Consultation, Civil and Political Rights: Independence of the Judiciary, 
Administration of Justice, Impunity, E/CN.4/2006/NGO/94, United Nations. 
8Kalinin, Y. I. (2002), The Russian Penal System: Past, Present and Future, International Centre for 
Prison Studies, London. 
9“Prisons in Mozambique: Report on a Visit April 4-14 2001” by Dr. Vera Chirwa, Special Rapporteur 
on Prisons and Conditions of Detention in Africa, African Commission on Human& Peoples’ Rights, 
Banjul. 
10Penal Reform International (2003), “Good Practices in Reducing Pre-trial Detention”, December. 
See further www.penalreform.org. 
11The Model Codes were developed by the Irish Centre for Human Rights (ICHR), the Offi ce of the 
UN High Commissioner for Human Rights (OHCHR), and the UN Offi ce on Drugs and Crime (UNODC) 
in conjunction with USIP. They can be found at www.usip.org/ruleofl aw/projects/codes.html. 
9. Kelly, M.J., T.L.H. McCormack, P. Muggleton and B.M. Oswald (2001), “Legal Aspects of Australia’s 
Involvement in the 
International Force for East Timor”, International Review of the Red Cross, No. 841, Geneva. 
Lessons learned from reinstating a detention function in a legal vacuum post-confl ict. 
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QUESTIONNAIRE FOR PRISON INTERVIEWS 

အက်ဥ္းသားမ်ားအတြက္ ေမးခြန္းပုံစံ 

Date 
ရက္စဲြ 

 

Name of the Prison 
ေထာင္အမည္ 

 

Person In-charge 
တာ၀န္ခံ ေထာင္အရာရိွ 

 

Name of the Interviewer 
အင္တာဗ်ဴးသူအမည္ 

 

 

General Information: အေထြေထြအခ်က္အလက္ 

 Personal Information: ကုိယ္ေရးအခ်က္အလက္  

1.  Name  
အမည ္

 

2.  Age /Date of Birth 
ေမြးေန႕ 

 

3.  Gender  
လိင္ 

 

4.  Education Level  
ပညာအရည္အခ်င္း 

 

5.  Occupation Prior to arrest  
ဖမ္းဆီးခံရစဥ္က အလုပ္အကိုင္ 

 

 Incarceration Information: 
အက်ဥ္းက်ခံရျခင္းဆုိင္ရာအခ်က္အလက္ 

 

6.  Date of Arrest  
ဖမ္းဆီးခံရသည့္ ေန႕ 

 

7.  Charges 
ပုဒ္မမ်ား 

 

8.  Stage of Trial  
တရားရင္ဆိုင္ျခင္းအေျခအေန 
(အမႈအေျခအေန) 

 

9.  Bail applied  
အာမခံေလ်ွာက္မေလွ်ာက္ 

 

10.  Were you kept it police custody? 
ရဲစခန္းမွာအထိန္းသိမ္းခံရခဲ့ပါသလား 

 

11.  If yes, For how long? Did you sustain any torture/injury while in police custody? 
အကယ္၍ ရဲစခန္းမွာ ထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရပါက ဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာေနခဲ့ရပါသလဲ၊ ရဲအခ်ဳပ္မွာ 
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ရွိေနစဥ္အတြင္းညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ခံခဲ့ရပါသလား၊အဲဒီဒဏ္ေၾကာင့္ ဒဏ္ရာရခဲ့တာ ရွိပါသလား။ 
 

(Informed Consent Clause) The interviewer must read out the following to the interviewee in a 
language he/she understands: 

(ေမးျမန္းသူသည္ ေမးျမန္းခံရသူအား ေအာက္ေဖၚျပပါ စာပုိဒ္ကို ေမးျမန္းခံရသူ နားလည္ေသာဘာသာစကားျဖင့္ 
မျဖစ္မေန ဖတ္ျပရမည္။) 

You are hereby informed that this survey is being conducted by ______________________________ 

to examine the prison conditions in Burma. Your identity will be kept confidential at all stages.Any 

information you provide from here on will not be used to impose any sanction on you. You may 

abstain from answering any of these questions. Do you have any questions for me? 

____________________ Do you agree to be interviewed? ____________________. 

ဤေမးျမန္းမႈသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ အက်ဥ္းေထာင္အေျခအေနအား သံုးသပ္၊ေလ့လာ၊ဆန္းစစ္ႏုိင္ရန္ ေမးျမန္းသူ 

______________________ မွေမးျမန္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေမးျမန္းခံရသူ (ဦး/ေဒၚ_________)၏ 

အခ်က္အလက္မ်ားအား မည္သည့္အေျခအေနတြင္ျဖစ္ေစ လွ်ိဳ႕၀ွက္ထိန္းသိမ္းထားမည္ျဖစ္ျပီး၊ ယခု ေမးျမန္းမႈမွ 

ေျဖၾကားေသာအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္း၊ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္မ်ားျပဳလုပ္မည္ မဟုတ္ပါ။ ထို႔အျပင္ မိမိ 

မေျဖၾကားလုိသည့္ ေမးခြန္းမ်ားအား မေျဖဘဲေနႏုိင္ပါသည္။  

ေမးျမန္းစရာရွိပါသလား။ 

ေမးျမန္းမႈျပဳလုပ္ရန္၊ ေမးျမန္းခံရန္ သေဘာတူပါသလား။ 

Pre-trial Detainees:  

For pre-trial detainees: 
အခ်ဳပ္အက်ဥ္းသားမ်ားအတြက္ 

12.  Are you being detained separately from convicted 
prisoners? 
ခင္ဗ်ားကို ေထာင္က်အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ ခဲြျခားထားပါသလား။ 

 

13.  Are you detained in a single cell? 
ခင္ဗ်ားကို တိုက္ခန္းမွာ ထားပါသလား။ 

 

14.  Are you allowed to procure food at your own expense from 
outside the prison? 
ခင္ဗ်ားရဲ႕ကိုယ္ပိုင္ပိုက္ဆံနဲ႔ ျပင္ပက အစားအေသာက္မ်ားကို မွာယူ 
စားေသာက္ခြင့္ျပဳပါသလား။ 
 

 

15.  Are you allowed to wear your own clothing if desired?  
ခင္ဗ်ား၀တ္ခ်င္ခဲ့ရင္ ျပင္ပကသြင္းယူထားတဲ့ အ၀တ္အစားေတြ ၀တ္ 
ဆင္ျခင္းကို ခြင့္ျပဳပါသလား။ 
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16.  Are you offered the opportunity to work if you so desire? If 
yes, are you paid for your work?  
ခင္ဗ်ားကလည္း အလုပ္လုပ္ခ်င္တဲ့စိတ္ရွိတယ္ဆုိရင္ ခင္ဗ်ားအလုပ္ 
လုပ္ခြင့္ရေစဖုိ႔ ကမ္းလွမ္းတာမ်ိဳးရိွပါသလား။ ကမ္းလည္းကမ္းလွမ္း 
တယ္၊ ခင္ဗ်ားကလည္းလုပ္တယ္ဆိုရင္ အဲဒီအတြက္ လုပ္အားခ 
ေပးပါသလား။ 

 

17.  Are you allowed to procure at your own expense, books, 
writing material, newspapers? 
သတင္းစာမ်ား၊ စာအုပ္မ်ားနဲ႔ စာေရးကိရိယာမ်ားကို ခင္ဗ်ားရဲ႕ 
ကိုယ္ပိုင္ပိုက္ဆံနဲ႔ ၀ယ္ယူခြင့္ရွိပါသလား။ 

 

18.  Have you ever requested a visit from your own doctor 
and/or dentist? 
ခင္ဗ်ားရဲ႕ မိသားစုဆရာ၀န္ သို႕မဟုတ္ သြားဆရာ၀န ္ သို႔မဟုတ္ 
ျပင္ပကဆရာ၀န္ နဲ႔ေတြ႔ဆံုခြင့္ကို ခင္ဗ်ားေတာင္းဆိုဖူးပါသလား။ 

 

19.  If yes, was your request accepted? 
အကယ္၍ ေတာင္းဆိုခဲ့ဖူးတယ္ဆိုရင္ ခင္ဗ်ားေတာင္းဆိုခ်က္ကို ခြင့္ 
ျပဳခ့ဲပါသလား။ 

 

20.  Were you allowed to inform your family of your detention, 
and do you continue to have the freedom to contact your 
family?  
ခင္ဗ်ားဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံေနရတဲ့ ေနရာကို မိသားစုအားအသိေပးဖို႕ 
အာဏာပုိင္မ်ားက ခြင့္ျပဳခ့ဲပါသလား။ ခင္ဗ်ားမိသားစုနဲ႔ေရာ လြတ္ 
လြတ္လပ္လပ္ ဆက္သြယ္ခြင့္ရပါသလား။ 

 

21.  Do you have any other specific demands/needs that need to be taken care of? 
ခင္ဗ်ားအေနနဲ႕ သီးျခားအၾကံေပးခ်င္တာ၊ ေျပာခ်င္တာမ်ားရိွပါေသးသလား။ 
 
 
 

 

Medical Care: က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ 

22.  Were you medically examined at the time of admission to 
the prison? 
အက်ဥ္းေထာင္ကို ေရာက္ေရာက္ခ်င္းမွာ ခင္ဗ်ားကို က်န္းမာေရး 
စစ္ေဆးမႈ (ေဆးစစ္မႈ) ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသလား။ 

 

23.  Do you have medical file in your name? Can you access it? 
ခင္ဗ်ားနာမည္နဲ႕ ေဆးမွတ္တမ္းဖိုင္ ဖြင့္ထားတာရွိပါသလား။ ခင္ဗ်ား 
ေရာ အဲဒီေဆးမွတ္တမ္းဖိုင္ ၾကည့္ခြင့္ရိွပါသလား။ 

 

24.  Are you being regularly checked by the prison doctors? 
ေထာင္ဆရာ၀န္က ခင္ဗ်ားကို ပုံမွန္ၾကည့္ရႈတာမ်ိဳး ရွိပါသလား။ 
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25.  Have you had any health problems while in prison? 
ခင္ဗ်ားေထာင္ထဲမွာရွိေနစဥ္ ဘယ္လိုေရာဂါ ခံစားရတာရွိပါသလဲ။ 

 

26.  Did you have access to medical care? 
ခင္ဗ်ား ေဆး၀ါးကုသခြင့္ ရခ့ဲပါသလား။ 

 

27.  Is there a dispensary in the prison to provide essential 
medication etc? 
လိုအပ္ေသာ ေဆး၀ါးကုသမႈျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ေထာင္ထဲတြင္ ေဆးကုသ 
ခန္း ရွိပါသလား။ 

 

28.  Were you treated by a qualified doctor? 
ခင္ဗ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳ ဆရာ၀န္နဲ႕ကုသေပးခဲ့ပါသလား။ 

 

29.  In case of severe sickness, can detainees be taken to a 
hospital? 
အျပင္းအထန္နာမက်န္းျဖစ္တဲ့ အက်ဥ္းသားမ်ားကို ေဆးရံုသို႔ ပို႔ေပး 
ႏိုင္ပါသလား။ 

 

30.  Does the prison provide any services for mental health 
issues? 
ေထာင္အေနနဲ႔ စိတ္ေ၀ဒနာခံစားေနရသူမ်ားအတြက္ ဘယ္လိုမ်ိဳး 
စီစဥ္ထားမႈမ်ိဳးရွိပါသလဲ။ 

 

31.  Do you have any other specific demands/needs that need to be taken care of? 
ခင္ဗ်ားအေနနဲ႔ သီးျခားအၾကံေပးခ်င္တာ၊ ေျပာခ်င္တာမ်ားရိွပါေသးသလား။ 
 
 

For female prisoners:  
အမ်ိဳးသမီးအက်ဥ္းသူမ်ားအတြက္ 

32.  Have you ever experienced any form of sexual harassment 
by any of the prison authorities? 
အက်ဥ္းေထာင္အာဏာပိုင္မ်ားက ခင္ဗ်ားကို လိင္ပုိင္းဆိုင္ရာအရ 
ၿခိမ္းေျခာက္ေစာ္ကားမႈမ်ား ခံခဲ့ရဖူးတာမ်ား ရွိဖူးပါသလား။ 

 

33.  Do you have access to a female doctor/nurse for health 
treatment? 
ေထာင္ထဲမွာ အမ်ိဳးသမီးဆရာ၀န္၊ အမ်ိဳးသမီးသူနာျပဳမ်ားနဲ႔ ေဆး 
ကုသမႈ ျပဳလုပ္ပါသလား။ 

 

34.  Do you have access to your basic hygiene products?  
ခင္ဗ်ားရဲ႕ က်န္းမာေရးအတြက္ လုံေလာက္ေသာ အသံုးအေဆာင္ 
ပစၥည္းမ်ားႏွင့္၊ သန္႔ရွင္းျပီး ေလ၀င္ေလထြက္ေကာင္းတဲ့အခန္းမ်ား 
ရွိပါသလား။ 

 

35.  Were you ever in need of maternal health care during 
incarceration? If yes ask 36, 37, 38>, if no skip to 39 
ခင္ဗ်ားထိန္းသိမ္းခံေနရစဥ္မွာ ကိုယ္၀န္ေဆာင္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ က်န္း 
မာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ိဳး လိုအပ္ခဲ့ပါသလား။ 
(ရွိခဲ့ရင္ ၃၆၊၃၇၊၃၈ကုိဆက္ေမးပါ။ မရွိခဲ့ရင္ ေမးခြန္း ၃၉ သို႔သြားပါ။) 

 



အက်ဥ္းေထာင္စနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလေဲရး 
    

35 
 

36.  Did you receive adequate pre/post-natal care and 
treatment? 
ကေလးမေမြးခင္နဲ႔ ေမြးၿပီးတဲ့အခါ လံုေလာက္တဲ့ က်န္းမာေရး ေစာင့္ 
ေရွာက္မႈကို ရခ့ဲပါသလား။ 

 

37.  Were you allowed to keep your infant with you? 
ကေလးကိုခင္ဗ်ားနဲ႔ အတူတူ ေနခြင့္ေပးခဲ့ပါသလား။ 

 

38.  Did the infant receive adequate health care and living 
conditions?  
If no, how could it be better? 
ကေလးငယ္ကိုေရာ လံုေလာက္တဲ့ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈနဲ႔ 
သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္တဲ့ အခန္း၊ ေနထိုင္မႈမ်ိဳး စီစဥ္ေပးခဲ့ပါသလား။ 
(မေပးခဲ့ရင္ ေကာင္းေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္သင့္သလဲ) 
 

 

39.  Do you have any other specific demands/needs that need to be taken care of? 
ခင္ဗ်ားအေနနဲ႕ သီးျခားအၾကံေပးခ်င္တာ၊ ေျပာခ်င္တာမ်ားရိွပါေသးသလား။ 
 
 
 
 

 

Physical Abuse: ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ညွဥ္းပမ္းႏိွပ္စက္မႈ 

40.  Since your incarceration, have you ever been subjected to 
any form of physical punishment by a disciplinary 
authority? 
ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းက်ေနစဥ္အတြင္း ရိုက္ႏွက္အျပစ္ေပးခံရျခင္းမ်ိဳး 
ရွိခဲ့ဖူးပါသလား။ 
 

 

41.  How many times?  
ဘယ္ႏွစ္ၾကိမ္ေလာက္မ်ားလ။ဲ  
(ရိုက္ႏွက္အျပစ္ေပးခံရျခင္း အႀကိမ္အေရအတြက္) 

 

42.  Can you describe the nature of incidents in detail?  
ယခုကဲ့သို႔ ရုိက္ႏွက္ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းခံရသည့္ အေၾကာင္းရင္းႏွင့္ 
ျဖစ္စဥ္အား အေသးစိတ္ ရွင္းျပေပးပါ။  
(ေထာင္တြင္း ျပစ္ဒဏ္ေပးခံရေလာက္ေအာင္ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့တဲ့ အျဖစ္ 
အပ်က္ကိုဆိုလိုတာပါ။) 

 

43.  Did you suffer any injuries or health problems as a result of 
it? 
အဲဒီလိုရုိက္ႏွက္ အျပစ္ဒဏ္ေပးခံရတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ 
ရာရျခင္း သို႕မဟုတ္ က်န္းမာေရးထိခိုက္ျခင္းမ်ိဳး ရိွခဲ့ပါသလား။ 
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44.  If yes, did you receive any medical treatment? 
ထိခိုက္ဒဏ္ရာရျခင္း၊ က်န္းမာေရးထိခိုက္ျခင္းမ်ားရွိခဲ့လွ်င္ ထိခိုက္ 
ဒဏ္ရာရခ့ဲတဲ့ အခ်ိန္မွာ ခင္ဗ်ားကို ေဆး၀ါးကုသမႈေပးခဲ့ပါသလား။ 
(အကယ္၍ ဒဏ္ရာရခ့ဲတယ္ဆိုလွ်င္) 

 

45.  Can you report this incident to an authority independent of 
the prison? If Yes, did you? 
ထိုအျဖစ္အပ်က္မ်ားအား အက်ဥ္းေထာင္အုပ္ခ်ဳပ္မႈကင္းလြတ္ေသာ 
အာဏာပုိင္တစ္ဦးဦးအား တင္ျပခြင့္ရွိပါသလား။ တင္ျပႏိုင္ပါသလား။ 
တကယ္လို႔ ရွိခဲ့ရင္ ခင္ဗ်ားတင္ျပခဲ့ပါသလား။ 

 

46.  Have you ever been physically abused by another inmate in 
prison?  
အျခားအက်ဥ္းသားတစ္ေယာက္ေယာက္က ခင္ဗ်ားကုိ ကိုယ္ထိ 
လက္ေရာက္ ရိုက္ပုတ္ထိုးႀကိတ္တာမ်ိဳး၊ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေစာ္ကား 
တာမ်ိဳး ခံရဖူးပါသလား။  
ဥပမာ - တန္းစီး၊အခန္းလူႀကီး၊ဗာယာ၊ဘုတ္ကိုင္ အစရွိသျဖင့္ 

 

47.  How many times? 
ဘယ္ႏွစ္ႀကိမ္ေလာက္မ်ားရိွမလဲ။ 

 

48.  Can you describe the nature of incidents in detail?  
ယခုကဲ့သို႔ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ ရိုက္ပုတ္ထိုးႀကိတ္တာ၊ ရုပ္ပိုင္း 
ဆိုင္ရာ ေစာ္ကားတာ စသည္တို႔ ျပဳလုပ္ခံရျခင္းအတြက္ အေၾကာင္း 
ရင္းႏွင့္ ျဖစ္စဥ္အား အေသးစိတ္ ရွင္းျပေပးပါ။ 
 

 

49.  Did you suffer any injuries or health problems as a result of 
it? 
အဲဒီလို ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ ရိုက္ႏွက္ထိုးႀကိတ္ခံရျခင္း၊ ရုပ္ပိုင္း 
ဆုိင္ရာ ေစာ္ကားခံရျခင္းတို႔အတြက္ေၾကာင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရတာ 
သို႔မဟုတ္ က်န္းမာေရးထိခိုက္တာမ်ိဳး ရိွခဲ့ပါသလား။ 

 

50.  If yes, did you receive any medical treatment? 
ထိခိုက္ဒဏ္ရာရျခင္း၊ က်န္းမာေရးထိခိုက္ျခင္းမ်ားအတြက္ ခင္ဗ်ားကုိ 
ေဆး၀ါးကုသမႈေပးခဲ့ပါသလား။ (အကယ္၍ ဒဏ္ရာရခ့ဲတယ္ဆိုလွ်င္) 
 

 

51.  Can you report this incident to any other prison authority? 
If Yes, did you?  
အခုလိုျဖစ္ပ်က္ခဲ့တာေတြကို အက်ဥ္းေထာင္အရာရိွေတြဆီကုိ 
လြတ္လြတ္လပ္လပ္ တင္ျပခြင့္ရိွပါသလား။ တကယ္လို႔ ရွိခဲ့ရင္ 
ခင္ဗ်ားတင္ျပခဲ့ပါသလား။ 

 

52.  Would you like to provide any other information related to physical abuse against yourself 
or any other inmate? 
ခင္ဗ်ားကိုယ္တိုင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျခားအက်ဥ္းသားမ်ားေသာ္လည္းေကာင္း ႏွိပ္စက္ညွဥ္းပန္းခံရ 
ျခင္း၊ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေစာ္ကားခံရျခင္းတို႔အတြက္ ခင္ဗ်ားအေနနဲ႔ ေျပာခ်င္တာမ်ားရွိပါေသးသလား။ 
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Living Conditions: 

ေနမႈထုိင္မႈအေျခအေန 

 Meals and Nutrition: 
အစာအာဟာရ 

 

53.  How many hot meals do you get in a day? 
အစားအေသာက္အေနနဲ႕ တစ္ေန႔ကိုဘယ္ႏွစ္ၾကိမ္ ရရွိပါသလဲ။ 
 

 

54.  Is the daily food sufficient in quantity and quality? 
ေန႔စဥ္အစားအေသာက္ေတြရဲ႕ အရည္အေသြးန႔ဲပမာဏက က်န္းမာ 
ေရးနဲ႕လံုေလာက္မႈ ရွိပါသလား။ 

 

55.  If not, what suggestions would like to make to improve the 
meals?  
လံုေလာက္မႈ မရွိခဲ့ဘူးဆိုလွ်င္ လံုေလာက္မႈ ရွိလာေအာင္ ဘယ္လို 
အၾကံေပးမႈမ်ားလုပ္ခ်င္ပါသလဲ။ 
 

 

 Water Sanitation and Hygiene: ေရႏွင့္  တစ္ကုိယ္ရည္သန္႔ရွင္းမႈ  

56.  Do you get sufficient amount water to bathe and clean 
yourself? 
သန္႔ရွင္းတဲ့သံုးေရ အလံုအေလာက္ရရွိပါသလား။ 

 

57.  Do you have access to soap/shampoo to bathe and wash 
your clothes?   
ေရခ်ိဳးအ၀တ္ေလွ်ာ္ဖို႔ ဆပ္ျပာရရွိပါသလား။ 

 

58.  Do you have private bathrooms/toilets? 
တစ္ကိုယ္ေရသံုး အိမ္သာရွိပါသလား။ 

 

59.  Are they clean?  
အဲဒီအိမ္သာကေရာ သန္႔ရွင္းမႈ ရွိပါရဲ႕လား။ 

 

60.  Any other suggestion/comment to improve water sanitation 
and hygiene? 
ေရသန္႔နဲ႔ ေလ၀င္ေလထြက္ေကာင္းတဲ့ အခန္းမ်ားရရွိေစႏုိင္ဖို ႔ 
ဘယ္လို အၾကံမ်ားေပးခ်င္ပါသလဲ။ 
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 Space and Quarters:  
ေနရာႏွင့္ အခန္းအက်ယ္အ၀န္း 

 

61.  How many people are living in your cell currently, including 
you? 
ခင္ဗ်ားေနေနတဲ့ အခန္းထဲမွာ အက်ဥ္းသားဦးေရ ဘယ္ေလာက္ 
ရွိေနပါသလဲ။ 

 

62.  Does your cell have adequate ventilation and light? 
ခင္ဗ်ားေနေနတဲ့ အခန္းက ေလ၀င္ေလထြက္နဲ႔ အလင္းေရာင္ 
ေကာင္းေကာင္းရရဲ႕လား။ 

 

63.  How often do your cells get cleaned? 
ခင္ဗ်ားရဲ႕ အခန္းကို သန္႔ရွင္းေရး ဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာမွာ တစ္ခါ 
လုပ္ပါသလဲ။ 

 

64.  Do you get adequate space to sleep? 
ခင္ဗ်ားအိပ္စက္ဖို႔ လံုေလာက္တဲ့အက်ယ္အ၀န္း ရရွိပါသလား။ 

 

65.  Do you have appropriate mattress/bedsheets/blankets? 
အိပ္စက္တဲ့အခါ ရာသီဥတုနဲ႔ သင့္ေတာ္တဲ့ ေစာင္၊ေမြ႔ရာ၊ အိပ္ယာ 
ခင္း ရရိွပါရဲ႕လား။ 

 

66.  Are they clean or washed regularly? 
အဲဒီေစာင္၊ေမြ႔ယာ၊ အိပ္ယာခင္းေတြကို ပံုမွန္ ေလွ်ာ္ဖြတ္ခြင့္ ရရိွပါ 
ရ႕ဲလား။ 

 

67.  How often do you get to change your clothes? 
ခင္ဗ်ားကိုထုတ္ေပးထားတဲ့ အ၀တ္အစားနဲ႔ အသံုးအေဆာင္မ်ားကို 
ဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာမွ ျပန္လဲခြင့္ ေပးပါသလဲ။ 

 

68.  Are your cells and other areas adequately segregated from 
the men quarters? (For Female Prisoner) 
ခင္ဗ်ားေနေနတဲ့ အေဆာင္၊ အခန္းနဲ႔ အမ်ိဳးသားမ်ား ထားတဲ့ 
အခန္းကို ေသေသခ်ာခ်ာခဲြျခားထားပါသလား။  
(အမ်ိဳးသမီး အက်ဥ္းသူမ်ားအတြက္) 

 

69.  Do you have female guards? (For Female Prisoner) 
အမ်ိဳးသမီး၀န္ထမ္းေရာ ထားေပးထားပါသလား။ (အမ်ိဳးသမီးအက်ဥ္း 
သူမ်ား အတြက္) 

 

70.  Any other suggestion/comments to improve the living conditions in the prison? 
အက်ဥ္းေထာင္တြင္းေနထိုင္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးထင္ျမင္ခ်က္ သို႔မဟုတ္ အၾကံေပးစရာမ်ားရိွပါသလား။ 
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Contact with the Outside World: 

ျပင္ပႏွင့္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈ 

71.  Are you allowed to have visitors? 
ေထာင၀္င္စာဧည့္သည္ ေတြ႕ခြင့္ရိွပါသလား။ 

 

72.  How often can you receive visits? 
ေထာင္၀င္စာဘယ္ႏွစ္ႀကိမ္ ေတြ႔ခြင့္ရသလဲ။  
(တစ္လတစ္ၾကိမ္၊ ႏွစ္ၾကိမ္ စသည္ျဖင့္) 

 

73.  Are your visits being supervised? 
ဧည့္သည္ေတြ႔ဆံုရာတြင္ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းခံခဲ့ရပါသလား။ 

 

74.  Do you have access to either independent, or state 
provided legal aid?  
ေရွ႕ေနငွားရမ္းခြင့္ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ဥပေဒအကူအညီရယူခြင့္ 
(အစိုးရေရွ႕ေန) စီစဥ္ေပးမႈကို လက္ခံရရွိပါသလား။ 

 

75.  Are you allowed to have unsupervised visits by your 
lawyer? 
ေရွ႕ေနႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ ေတြ႔ဆံုခြင့္ ရွိပါသလား။ 

 

76.  Are you allowed to write letters, and if so, are you 
provided with the required stationary? 
စာေရးခြင့္ရရွိပါသလား၊ ရရွိခဲ့လွ်င္ လိုအပ္ေသာ စာေရးကိရိယာ 
စီစဥ္ေပးပါသလား။ 

 

77.  Any other suggestion/comment regarding contact with the outside world? 
ျပင္ပႏွင့္အဆက္အသြယ္ျပဳလုပ္ရျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အႀကံဥာဏ ္ သို႔မဟုတ္ မွတ္ခ်က္ျပဳလိုသည္မ်ား 
ရွိပါသလား။ 
 
 
 
 
 
 
 

Employment/Education/Recreation: 

အပန္းေျဖအနားယူျခင္း၊ ပညာေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းဆုိင္ရာမ်ား 

78.  Have you been engaged in any kind of employment/labor 
during incarceration? 
If yes ask 79>, if no skip to 84. 
အက်ဥ္းက်ခံေနစဥ္အတြင္း အလုပ္တစ္ခုခုလုပ္ကိုင္ရန္ ခန္႔အပ္ျခင္း 
ခံရပါသလား။ (ဟုတ္သည္ဟုေျဖလွ်င္ ၇၉ ကိုေမးပါ၊ မဟုတ္ပါဟု 
ေျဖလွ်င္ ၈၄ သို႔သြားပါ) 
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79.  Were you given any choice on working or not; or about 
the nature of work? 
အလုပ္လုပ္ကိုင္ျခင္းအတြက္ (လုပ္မည္၊မလုပ္မည္) လုပ္ငန္းအမ်ိဳး 
အစား၊ သေဘာသဘာ၀အား ေရြးခ်ယ္ခြင့္ ရွိခဲ့ပါသလား။ 

 

80.  Is your work suitable for your physical strength and skills? 
သင့္အလုပ္က သင္၏ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာႀကံ႕ခိုင္မႈႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈတုိ႔ 
အတြက္ ကိုက္ညီမႈရွိပါသလား။ 

 

81.  What are your average working hours? 
ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ တစ္ေန႔အလုပ္လုပ္ခ်ိန္ ဘယ္ေလာက္ရွိပါသလဲ။ 

 

82.  Are you paid wages for the work? How much? 
လုပ္အားခရရိွပါသလား၊ ဘယ္ေလာက္ရရွိပါသလဲ။ 

 

83.  Have you suffered/are you likely to suffer any injury while 
working? 
အလုပ္လုပ္ေနစဥ္အတြင္း ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရိွမႈ ရိွခဲ့ပါသလား။ သုိ႔ 
မဟုတ္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရႏုိင္ဖြယ္အေျခအေန ရိွပါသလား။ 

 

84.  Do you get any form of educational or vocational training 
in the prison? 
အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းသင္တန္း သုိ႔ 
မဟုတ္ ပညာရပ္တစ္ခုခုကို ဆည္းပူးခြင့္ရပါသလား။ 

 

85.  Do you get time to read books/ newspapers, play or 
engage in any other form of recreational activity? 
စာဖတ္ခြင့္၊ က်န္းမာေရးလႈပ္ရွားမႈ (အားကစား) ျပဳလုပ္ခြင့္ သို႔ 
မဟုတ္ အပန္းေျဖအနားယူမႈအတြက္လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္ရန္ 
အခ်ိန္ရပါသလား။ 

 

86.  Do you get adequate supplies for such activities in the 
prison?  
အဆိုပါလႈပ္ရွားမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္အတြက္ လံုေလာက္ေသာ ေထာက္ပ့ံ 
ျဖည့္ဆည္းေပးမႈမ်ား ရရိွပါသလား။ 

 

87.  If not, have you ever requested for such supplies?  
မရရိွခဲ့လွ်င္ အဆိုပါ ေထာက္ပံ့ျဖည့္ဆည္းေပးမႈမ်ားကို ေတာင္းဆိုဖူး 
ပါသလား။ 

 

88.  Do you have permission to exercise daily outside weather 
permitting? 
ရာသီဥတုအေျခအေနမွအပ ေန႔စဥ္ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွား ေလ့က်င့္ 
ခန္း ျပဳလုပ္ခြင့္ရရိွပါသလား။ 

 

89.  Do you access to exercise equipment?  
အားကစားေလ့က်င့္ခန္းမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ အားကစားေထာက္ကူ 
ပစၥည္းမ်ား ရရိွပါသလား။ 

 

90.  If no, have you requested it? 
မရရိွခဲ့လွ်င္ ေတာင္းဆိုခဲ့ဖူးပါသလား။ 

 

91.  Is there a place where you can pray or attend to your 
religious duties without disturbance? 
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ဘာသာတရား ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္မႈမ်ား အေႏွာင့္အယွက္ကင္းစြာ 
ျပဳလုပ္ရန္ ေနရာရိွပါသလား။ 

92.  Would you like to give any additional information/suggestions on employment/education or 
recreation in this prison? 
အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း အပန္းေျဖအနားယူျခင္းဆိုင္ရာ၊ ပညာေရးဆိုင္ရာႏွင့္ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာမ်ား အေပၚ 
တြင္ အျခားအႀကံေပးစရာႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေျပာျပလုိသည္မ်ားရိွပါေသး 
သလား။ 
 
 
 
 
 

 

Security and Punishment: 

လုံျခံဳေရး ႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္း 

93. Have you been informed about any Rules of Behaviour in 
the prison? 
ေထာင္ထဲတြင္ လိုက္နာက်င့္သံုးရမည့္စည္းကမ္းမ်ားအား သင့္အား 
အသိေပးခဲ့ပါသလား။ 

 

94. Have you ever been subjected to a disciplinary punishment 
for breaking such rule? 
အထက္တြင္ အသိေပးခဲ့ေသာ စည္းကမ္းမ်ားမွ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးအား 
ေဖာက္ဖ်က္ျခင္းအတြက္  စည္းကမ္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ (စည္းကမ္းထိန္း 
သိမ္းေရး) ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္း ခံခဲ့ရဖူးပါသလား။ 
 

 

      95. Is the disciplinary punishment of any of the following 
nature: 
Use of Force (Ask Ques 96 to 98) 
Solitary Confinement (Ask Ques 99 to 100) 
Skipping meals (ask Ques 101) 
Change of labor (Ask Ques 102) 
If No, skip to 103. 
ခ်မွတ္ခံရေသာ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး ျပစ္ဒဏ္သည္ ေအာက္ပါ 
အျပစ္ေပးျခင္း အမ်ဳိးအစားမ်ား ျဖစ္ပါသလား။ 
ရိုက္ႏွက္ျခင္း (ေမးခြန္း ၉၆ မ ွ၉၈ ထိေမးပါ) 
တိုက္ပိတ္ခံရျခင္း (ေမးခြန္း ၉၉ မွ ၁၀၀ ထိေမးပါ) 
အစားအစာမေကြ်းျခင္း (ေမးခြန္း ၁၀၁ ကိုေမးပါ) 
အလုပ္ၾကမ္းေျပာင္းလုပ္ခိုင္းျခင္း (ေမးခြန္း ၁၀၂ ကိုေမးပါ) 
မရိွခဲ့လွ်င္ ေမးခြန္း ၁၀၃ သို႔သြားပါ။ 
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96. What kind of force has been used against you?  
သင္ မည္သည့္ အျပစ္ေပးမႈမ်ဳိး ခံခဲ့ရပါသလဲ။ 

 

97. How many times? 
အႀကိမ္ေရ ဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ား ခံရသလဲ။ 

 

98. Did you receive any medical treatment? 
ေဆးကုသမႈ ရရိွခဲ့ပါသလား။ 

 

99. How many times were you ordered to stay in solitary 
confinement?  
ဘယ္ႏွစ္ႀကိမ္ တိုက္ပိတ္ခံခဲ့ရပါသလဲ။ 

 

100. For what durations? 
တိုက္ပိတ္ခံရသည့္ အခ်ိန္ကာလ ဘယ္ေလာက္ၾကာသလဲ။ 

 

101. You were deprived of how many meals as punishment? 
ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းအျဖစ္ အစားအစာမေကြ်းျခင္း (အစားအေသာက္ 
ပိတ္ပင္ျခင္း) အႀကိမ္မည္မွ် ခံခဲ့ရပါသလဲ။ 
 

 

102. For how long were you made to do hard labor as 
punishment?  
ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းအျဖစ္ ဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာ အလုပ္ၾကမ္းလုပ္ခဲ့ 
ရပါသလဲ။ 

 

103. What kind of disciplinary punishment were you subjected 
to? 
ဘယ္လိုအျပစ္ေပးမႈမ်ဳိးကို ျပဳလုပ္ခံခဲ့ရပါသလဲ။ 

 

104. Can you make an appeal against such punishment? Did 
you? 
သင္သည္ ခ်မွတ္ခံရေသာ ျပစ္ဒဏ္အတြက္ အသနားခံျခင္း ျပဳလုပ္ 
ႏိုင္ပါသလား။ သင္လုပ္ခဲ့ပါသလား။ 

 

105. Would you like to make any other comments on security and/or punishment in this prison? 
သင္သည္ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း လံုျခံဳေရး ႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းအေပၚ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ေပးခ်င္ 
ပါသလား။ 
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Complains and Investigation Mechanisms:  

တုိင္ၾကားျခင္းႏွင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္း ယႏၱရား (လုပ္ထုံးလုပ္နည္း) 

106. Do you ever get the opportunity to make a complaint to 
the Prison In-charge/Warden about torture, physical 
violence, disciplinary punishments or general treatment of 
prisoners?   
ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း၊ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္ျခင္း၊ စည္းကမ္း 
ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ အျပစ္ေပးျခင္းမ်ား (သို႔) အက်ဥ္းသား 
မ်ားအေပၚ ဆက္ဆံမႈႏွင့္ပတ္သက္၍  အက်ဥ္းေထာင္တာဝန္ခံ (သို႔) 
ေထာင္ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲသူကို တိုင္ၾကားဖို႔ အခြင့္အလမ္းရွိပါသလား။ 
 

 

107. Is there any prison inspector or any other authority, 
besides the Prison In-charge/Warden you can file your 
complaints to?  
သင္၏တိုင္ၾကားခ်က္ကို အက်ဥ္းေထာင္တာ၀န္ခံ (သို႔မဟုတ္) 
ေထာင္ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲသူတို႔အျပင္ (၄င္းတို႔မဟုတ္ဘဲ) အက်ဥ္း 
ေထာင္ စုံစမ္းစစ္ေဆးသူတစ္ဦးဦး (သို႔မဟုတ္) အျခားတာ၀န္ရွိ 
ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးအား တိုင္ၾကားႏိုင္ပါသလား။ 
 

 

108. Do you know that on your behalf your lawyer or your 
family member can file a complaint to the central 
administration/court against degrading treatment in the 
prison?  
ေထာင္တြင္း မဖြယ္မရာျပဳမူမွဳ/အၾကမ္းဖက္မွဳမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ 
သင္၏ကိုယ္စား သင့္ေရွ႕ေန သို႔မဟုတ္ မိသားစုဝင္တစ္ဦးဦးက ဗဟို 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕/တရားရံုးသို႔ အမႈဖြင့္တိုင္ၾကားႏိုင္ေၾကာင္း သင္ 
သိပါသလား။ 

 

109. Are other members of the prison staff present if you have 
to make a complaint to the Inspector against the Prison 
In-charge/Warden?  
သင့္အေနျဖင့္ အက်ဥ္းေထာင္တာ၀န္ခံ (သို႔မဟုတ္) ေထာင္ႀကီး 
ၾကပ္ကြပ္ကဲသူအေၾကာင္း စစ္ေဆးေရးအရာရွိအား တိုင္ၾကားရန္ရိွ၍ 
တိုင္ၾကားသည့္အခါ အျခားေသာ ေထာင္ဝန္ထမ္းမ်ား ေစာင့္ဆိုင္း 
ေနပါသလား။ 

 

110. Have you/your counsel/your family member ever made 
any such complaint? If yes, continue. If not, please skip to 
question 114. 
သင္/သင္၏ေရွ႕ေန/သင္၏မိသားစုဝင္က တိုင္ၾကားမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ဖူးပါ 
သလား။ 
ရွိရင္ ဆက္ေျဖပါ၊ မရွိရင္ ေမးခြန္းနံပါတ္(၁၁၄) သို႔ သြားပါ။ 
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111. Was your complaint properly investigated upon by the 
relevant authority?  
သက္ဆိုင္ရာအာဏာပုိင္အဖြဲ႔အေနျဖင့္ သင္၏ တိုင္ၾကားခ်က္ကို စ 
နစ္တက် စုံစမ္းစစ္ေဆးခဲ့ပါသလား။ 

 

112. Do you think the investigation was independent, impartial 
and thorough i.e. was not investigated by the persons 
against whom you filed the complaint? 
စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈသည္ အခ်ဳပ္အခ်ယ္ကင္းျခင္း၊ ဘက္လိုက္မႈကင္း 
ျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုျခင္းရွိသည္ဟု သင္ထင္ပါသလား။ တစ္နည္း 
ဆိုေသာ္ သင္အမႈဖြင့္တိုင္ၾကားထားသည့္ ပုဂၢိဳလ္ကို စစ္ေဆးျခင္း 
မခံခဲ့ရဟု သင္ယူဆပါသလား။ 
 

 

113. Were you satisfied with the results of the investigation? If 
not, why?  
စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ၏ ရလဒ္ကို သင္ေက်နပ္မႈရွိခဲ့ပါသလား။ မရွိရင္ 
ဘာေၾကာင့္လဲဆိုတာ ေျဖပါ။ 

 

114. Would you like to make any other comment on investigations and/or the complaint 
mechanism in this prison? 
အက်ဥ္းေထာင္  စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းမ်ားႏွင့္ တိုင္ၾကားခ်က္ယႏၱရား၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း/နည္းလမ္းအေပၚ 
သင္သည္ အျခားအၾကံျပဳခ်က္ ျပဳခ်င္ပါသလား။ 
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PRISON STAFF QUESTIONNAIRE  

အက်ဥ္းေထာင္ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ေမးခြန္းပုံစံ 

Date၊ ရက္စဲြ  

Name of the Prison 

အက်ဥ္းေထာင္အမည္ 

 

Prison Warden  

ေထာင္၀န္ထမ္းအမည္ 

 

Name of the Interviewer 

ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းသူအမည္ 

 

 

General Information:အေထြေထြအခ်က္အလက္ 

1.  Name  

အမည ္

 

2.  Age /Date of Birth 

ေမြးေန႕ 

 

3.  Gender  

လိင္ 

 

4.  Education  

ပညာအရည္အခ်င္း 

 

5.  Designation and Job Description (Enlist your primary duties) 

တာ၀န ္(မိမိအဓိကထမ္းေဆာင္ေနရေသာ တာ၀န္မ်ားအား ေရးေပးပါ) 

 

6.  Nature of Position (full-time, residential, temporary contract 
etc.) တာ၀န္အျပည့္အစံု 

 

7.  Date of appointment 
စတင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္သည့္ေန႕ 

 

8.  How many prisons have you served in? 
အက်ဥ္းေထာင္ ဘယ္ႏွစ္ေထာင္ေလာက္မွာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ဖူး 
ပါသလဲ။ 
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(Informed Consent Clause) The interviewer must read out the following to the interviewee in a 

language he/she understands: 

You are hereby informed that this survey is being conducted by 

_________________________________ to examine the prison conditions in Burma. Your identity will 

be kept confidential at all stages. Any information you provide from here on will not be used to impose 

any sanction on you. You may abstain from answering any of these questions. Do you have any 

questions for me? ___________________________________________. Do you agree to be 

interviewed?______________________________________________ 

(ေမးျမန္းသူသည္ ေမးျမန္းခံရသူအား ေအာက္ေဖၚျပပါ စာပုိဒ္ကို ေမးျမန္းခံရသူ နားလည္ေသာဘာသာစကားျဖင့္ 
မျဖစ္မေန ဖတ္ျပရမည္။) 

ဤေမးျမန္းမႈသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ အက်ဥ္းေထာင္အေျခအေနအား သံုးသပ္၊ေလ့လာ၊ဆန္းစစ္ႏုိင္ရန္ ေမးျမန္းသူ 

______________________ မွေမးျမန္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေမးျမန္းခံရသူ (ဦး/ေဒၚ_________)၏ 

အခ်က္အလက္မ်ားအား မည္သည့္အေျခအေနတြင္ျဖစ္ေစ လွ်ိဳ႕၀ွက္ထိန္းသိမ္းထားမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ယခုေမးျမန္းမႈမွ 

ေျဖၾကားေသာအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္း၊ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္မ်ားျပဳလုပ္မည္ မဟုတ္ပါ။ ထို႔အျပင္ 

မိမိမေျဖၾကားလိုသည့္ ေမးခြန္းမ်ားအား မေျဖဘဲေနႏိုင္ပါသည္။  

ေမးျမန္းစရာရွိပါသလား။ 

ေမးျမန္းမႈျပဳလုပ္ရန္၊ ေမးျမန္းခံရန္ သေဘာတူပါသလား။ 

Prison Conditions:အက်ဥ္းေထာင္အေျခအေန 

 Medical Treatment and HealthCare 
က်န္းမာေရး ႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ 

 

9.  Do you think the prison has adequate in-house medical 
staff (doctors, dentists, and nurses) to take care of the 
medical and health care needs of the prisoners? 
အက်ဥ္းေထာင္ေဆးရံုုတြင္ အက်ဥ္းသားမ်ားအား ေဆးကုုသမႈႏွင့္ 
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးရန္ ဆရာဝန္၊ သြားဆရာဝန္၊ သူနာျပဳ 
ႏွင့္ ေဆးဝါးပစၥည္းမ်ား လံုုေလာက္မႈရွိတယ္လိုု႔ သင္ ထင္ျမင္ယူဆ 
ပါသလား။ 

 

10.  What do you do in case of a request/need for specialized 
health care or medical treatment? 
အက်ဥ္းသားတစ္ေယာက္ေယာက္ က်န္းမာေရးအရ အေရးေပၚ 
ေစာင့္ေရွာက္မႈလိုအပ္လို႕ ေတာင္းခံလာခ်ိန္မွာ သင္ ဘယ္လိုေဆာင္ 
ရြက္ေပးပါသလဲ။ 
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11.  If you forward a request for specialized medical treatment, 
is the requested treatment (or appropriate substitute) 
provided to the prisoner to that effect? 
အက်ဥ္းသားအတြက္ လိုအပ္ေနတဲ့ အေရးေပၚ ေဆးကုသမႈကို 
သင္က အထက္အဆင့္ကို တင္ျပလုိက္တဲ့အခါ အဲဒီတင္ျပခ်က္ဟာ 
လိုအပ္ေနတဲ့ အက်ဥ္းသားအတြက္ ထိေရာက္မႈ ရွိပါသလား။ 

 

12.  Would you like to suggest any measures to improve the health care conditions of the 
prison? 
အက်ဥ္းေထာင္တြင္း က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအေျခအေန တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစဖို႔ သင္ 
ဘယ္လိုအၾကံမ်ိဳး ေပးခ်င္ပါသလဲ။ 
 
 
 
 
 
 

 Living Conditions 
ေနထုိင္မႈ အေနအထား 

 

13.  What is the prison staff to prisoner ratio in this prison? Is it 
the same for male and female prisoners? If not, please 
state. 
အခုရိွေနတဲ့ အက်ဥ္းေထာင္မွာ အက်ဥ္းသားနဲ႔ အက်ဥ္းေထာင္ 
၀န္ထမ္းအခ်ိဳးအစား ဘယ္လုိရွိပါသလဲ။ ထိုုအခ်ိဳးအစားဟာ အမ်ိဳး 
သားအက်ဥ္းသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးအက်ဥ္းသားမွာေရာ အတူတူျဖစ္ပါ 
သလား။ တကယ္လိုု ႔ မတူညီဘူးဆိုုရင္  အခ်ိဳးအစား (သိုု႔မဟုုတ္) 
အေရအတြက္ကိုု ေဖၚျပေပးပါ။ 
 

 

14.  What is the capacity of this prison? How many prisoners 
are currently detained in this prison? 
ဒီအက်ဥ္းေထာင္ရဲ႕ အက်ဥ္းသားဆံ့၀င္ႏိုင္မႈက ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ 
ေလာက္ရွိပါသလဲ။ အခုလက္ရွိမွာ အက်ဥ္းသားအေရအတြက္ ဘယ္ 
ေလာက္ရွိေနပါသလဲ။ 
 

 

15.  Have you ever supervised detainees of the opposite 
gender? How often? Are there any special measures taken 
in such cases? 
သင့္အေနနဲ႔ သင္နဲ႔ဆန္႔က်င္ဘက္လိင္ ျဖစ္ေနတဲ့ အက်ဥ္းသားမ်ိဳးကုိ 
ေစာင့္ၾကပ္ရတာမ်ိဳး ရွိခဲ့ဖူးပါသလား။ (ေယာက်္ား၀န္ထမ္းက အမ်ိဳး 
သမီးအက်ဥ္းသူကိုေစာင့္ေရွာက္ရတာမ်ိဳး၊ အဲဒီလိုမ်ိဳးပဲ အမ်ိဳးသမီး 
၀န္ထမ္းက အမ်ိဳးသားအက်ဥ္းသားကို ေစာင့္ေရွာက္ရတာမ်ိဳး) 
ရွိခဲ့ရင္ ဘယ္ႏွစ္ၾကိမ္ေလာက္ ဒါမ်ိဳးရွိခဲ့ပါသလဲ။ ဘယ္လိုထူးျခားတဲ့ 
အေျခအေနမ်ိဳးမွာ ဒီလိုမ်ိဳးေစာင့္ၾကပ္ရပါသလဲ။ 
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16.  Do you think there are proper facilities in the kitchen to 
prepare the meals? 
အက်ဥ္းသားေတြအတြက္ ခ်က္ျပဳတ္ဖုိ႔စီစဥ္ထားတဲ့ မီးဖိုေခ်ာင္က 
တကယ္ကို လိုအပ္တဲ့အရည္အေသြးနဲ႔ ကိုက္ညီတယ္လို႔ ထင္ပါ 
သလား။ 
 

 

17.  Are you able to provide adequate amount of sanitary 
supplies to meet the needs of the prisoners?  
(Shampoo, Soap, etc.) 
အက်ဥ္းသားေတြရဲ႕ က်န္းမာေရးအတြက္ သန္႔ရွင္းေရးနဲ႔ဆိုင္တ့ဲ 
အသံုးအေဆာင္ေတြကို အလံုအေလာက္ ထုတ္ေပးႏိုင္ပါသလား။ 
ဥပမာ - ဆပ္ျပာ၊ အမ်ိဳးသမီးလစဥ္သံုးပစၥည္းမ်ား အစရိွသျဖင့္ေပါ့။ 
 

 

18.  Would you consider the bathrooms and living spaces in this 
prison as clean and hygienic? 
အခုအက်ဥ္းေထာင္ရဲ႕ ေရခ်ိဳးခန္းေတြ၊ အိပ္ေဆာင္ေတြဟာ သန္႔ရွင္း 
ျပီး ေလေကာင္းေလသန္႔ရတယ္လို႔ ယူဆပါသလား။ 
 

 

19.  Do you have any problems managing the prisoners in their 
allotted cells?  
တိုက္ခန္းထဲမွာ အက်ဥ္းခံေနရတဲ့ အက်ဥ္းသားေတြကို ေစာင့္ၾကပ္ 
ရတဲ့အခါ အခက္အခဲမ်ား ၾကံဳေတြ႔ရပါသလား။ 
 

 

20.  How do you address any maintenance issues in the prison? 
If you report any such problems, do they get fixed on 
urgent basis? 
အက်ဥ္းေထာင္ကို ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းဖို႔အတြက္ လိုအပ္ခ်က္ေတြကုိ 
ခင္ဗ်ား ဘယ္လိုဘယ္ပံု တင္ျပပါသလဲ။ ခင္ဗ်ားရဲ႕တင္ျပခ်က္ကို 
အထက္လူႀကီးေတြက အေလးအနက္ထားျပီး ျပင္ဆင္တာမ်ိဳးေတြ 
ရွိပါသလား။ 

 

 Prisoners’ contact with the outside world 
အက်ဥ္းသားမ်ား ျပင္ပႏွင့္ ဆက္သြယ္ခြင့္ 

 

21.  Do you have any problems in facilitating the prisoners’ 
contact with their visitors? 
အက်ဥ္းသားမ်ားနဲ႔ သူတို႔ဆီကိုလာလည္တဲ့ ဧည္သည္ေတြ ေတြ႔ရိွ 
ႏိုင္ေအာင္ စီစဥ္ေပးရာမွာ အခက္အခဲေတြ ရွိပါသလား။ 

 

22.  Does the prison have adequate space to allow for multiple 
simultaneous visits? 
အက်ဥ္းသားတေယာက္တည္း ဧည့္ေတြ႔ရံုမဟုတ္ဘဲ အက်ဥ္းသား 
အမ်ားအျပား တစ္ျပိဳင္နက္ေတြ႔ႏိုင္တဲ့ ဧည့္ေတြ႔ခန္းရွိပါသလား။ 

 



အက်ဥ္းေထာင္စနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလေဲရး 
    

53 
 

23.  Can you provide or forward the request for supplies of 
stationary to allow prisoners to have written 
correspondence? 
အက်ဥ္းသားမ်ား ျပင္ပကိုစာေရးျပီး ဆက္သြယ္ႏိုင္ေစဖို႔ စာေရး 
ကိရိယာမ်ားကို အက်ဥ္းသားမ်ားက ေတာင္းခံလာခ်ိန္မွာ ထုတ္ေပး 
တာရွိပါသလား။ 

 

 Managing Labor and Employment  
အလုပ္တာ၀န္ခ်ထားျခင္းႏွင့္ စီမံခန္႔ခြမဲႈ 

 

24.  Are prisoners in this prison involved in any form of labor/ 
employment activities?  
If yes, continue. If not, skip this section.  
ဒီေထာင္မွာရွိတဲ့ အက်ဥ္းသားမ်ားကို အလုပ္ခ်တာမ်ိဳး၊ ၀င္ေငြရ 
အျခား လုပ္ငန္းအတြက္ ခိုုင္းေစတာမ်ိဳးေတြ ရွိပါသလား။ 
ရွိခဲ့လွ်င္ ဤအပိုုင္းမွ ေမးခြန္းမ်ားကိုု ဆက္ေမးပါ။ မရိွခဲ့လွ်င္ ဤ 
အပိုုင္းမွ ေမးခြန္းမ်ားကို ေက်ာ္သြားပါ။ 

 

25.  On what basis the prisoners are allotted to their respective 
employment activities? 
၀င္ေငြရအလုပ္မ်ားလုပ္ေနရတ့ဲ အက်ဥ္းသားမ်ားအတြက္ အေျခခံ 
သတ္မွတ္ခ်က္ေတြက ဘာေတြပါလဲ။ 

 

26.  How do you address the situation where a prisoner is 
unwilling or incapable of carrying out the allotted activity? 
သတ္မွတ္ထားတဲ့ အလုပ္ခ်ထားမႈေတြကို ထမ္းေဆာင္ႏိုင္စြမ္း မရိွတဲ့ 
အက်ဥ္းသားမ်ား သို႔မဟုတ္ အလုပ္ကိုစိတ္၀င္စားမႈ မရိွတဲ့ အက်ဥ္း 
သားမ်ားကို ၾကံဳေတြ႔ရတဲ့အခါမ်ိဳးမွာ အဲဒီျပႆနာေတြကို ဘယ္လိုမ်ိဳး 
ကိုင္တြယ္ပါသလဲ။ 

 

27.  Is there any educational and vocational training provided in 
the prison? Do you have properly qualified staff to provide 
such trainings?  
ဒီေထာင္မွာ ပညာေရး သို႔မဟုတ္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းနဲ႔ 
ပတ္သက္ျပီး အက်ဥ္းသားေတြကို သင္ၾကားေပးေနတာမ်ိဳး ရွိပါ 
သလား။ အဲဒီလိုပညာေရး သို႔မဟုတ္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း 
ပညာရပ္မ်ားကို သင္ၾကားေပးႏိုင္တဲ့ ကြ်မ္းက်င္၀န္ထမ္းေရာ ဒီ 
ေထာင္မွာ ရွိပါသလား။ 

 

 Recreation and Religious Activities 
နားေနအပန္းေျဖေရးႏွင့္ ဘာသာေရးဝတ္ျပဳကုုိးကြယ္မႈ 

 

28.  Does the prison have adequate resources to allow the 
prisoners to engage in recreational activities? 
အက်ဥ္းသားမ်ားအားလပ္ခ်ိန္မွာ အပန္းေျဖလႈပ္ရွားမႈမ်ား လုပ္ႏုိင္ 
ေစဖုိ႔ ေနရာနဲ႔ အားကစားပစၥည္းမ်ား အလံုအေလာက္ ရွိပါသလား။ 

 

29.  Do you have any problems managing religious activities in 
the prison for prisoners belonging to different faiths? 
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ဘာသာမတူၾကတဲ့ အက်ဥ္းသားမ်ားအၾကား သူတို႔သက္၀င္ ယုံ 
ၾကည္တဲ ့ ဘာသာေရးဝတ္ျပဳကိုးကြယ္မႈမ်ားအတြက္ စီမံခန္႔ခဲြမႈမ်ား 
ျပဳလုပ္ရာမွာ အခက္အခဲမ်ား ရွိပါသလား။ 

30.  Are there any other measures taken on your part to make 
the prison a correctional/rehabilitative institution for 
detainees? 
အက်ဥ္းသားမ်ားအတြက္ အက်ဥ္းေထာင္အား ျပန္လည္ျပဳစုုပ်ိဳး 
ေထာင္ေရး အဖြ႔ဲအစည္းအျဖစ္ ေဖၚေဆာင္ရာမွာ သင္၏အခန္း 
က႑ႏွင့္ လုုပ္ေဆာင္ႏိုုင္မႈကိုု ေျပာျပေပးပါ။ 

 

31.  Are there any other comments or information you would like to make to improve the 
living conditions of the prisoners? 
အက်ဥ္းသားမ်ားရဲ႕ အေျခအေနေတြ တိုးတက္လာေစဖို႔အတြက္ ခင္ဗ်ားေပးခ်င္တဲ့ သတင္းစကား 
သို႔မဟုတ္ ထင္ျမင္ခ်က္ေတြက ဘာေတြမ်ားျဖစ္မလဲ။ 
 
 

Security and Punishments: 

လုံျခံဳေရး ႏွင့္ ျပစ္မႈျပစ္ဒဏ္ 

32.  Have you been instructed about the rules and regulation 
about use of force and other means of disciplinary 
punishments? 
ခင္ဗ်ားကို အက်ဥ္းသားမ်ားအား စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းပိုင္းအရ အေရး 
ယူဖို႔၊ အင္အားအသံုးခ်ေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ နည္းဥပေဒနဲ႔ စည္းမ်ဥ္း 
မ်ားကို သင္ၾကားေပးထားတာ ရွိပါသလား။ 
 

 

33.  How do you usually address any misbehavior on part of the 
prisoners? 
အက်ဥ္းသားမ်ားရဲ႕ ဆိုးရြားတဲ့ အမူအက်င့္ေတြကို ျပဳျပင္ဖို႔ ေယဘု 
ယ်အားျဖင့္ ဘယ္လိုကိုင္တြယ္ပါသလဲ။ 
 

 

34.  How disciplinary sanctions are imposed against the 
prisoners in this prison? What are the relevant criterions 
before making such decision? 
ဒီအက်ဥ္းေထာင္မွာ အမူအက်င့္ဆိုးရြားတဲ့ သို႔မဟုတ္ စည္းမ်ဥ္းခ်ိဳး 
ေဖာက္တဲ့ အက်ဥ္းသားေတြကို ဘယ္လိုပံုစံမ်ိဳးနဲ႔ အေရးယူေလ့ 
ရွိပါသလဲ။ အေရးယူမယ္ဆိုတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ဘယ္လိုအေၾကာင္း 
အခ်က္ေတြေပၚမွာ မူတည္ဆံုးျဖတ္ပါသလဲ။ 

 

35.  Do you usually carry arms/weapons with you in prison? Are 
you trained to use them? 
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ခင္ဗ်ားအေနနဲ႔ အက်ဥ္းေထာင္ထဲမွာ လက္နက္ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ 
ရပါသလား။ အဲဒီလက္နက္ေတြ အသံုးျပဳပုံကိုေရာ ခင္ဗ်ားကို သင္ 
တန္း ေပးထားပါသလား။ 

36.  Have you ever resorted to physical force/violence against 
and any prisoner? How often? In what situations? 
ခင္ဗ်ားအေနနဲ႕ အက်ဥ္းသားေတြကို ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ သုိ႔ 
မဟုတ္ အၾကမ္းနည္းနဲ႔ ကိုင္တြယ္ခဲ့ရတာမ်ိဳး လုပ္ခဲ့ဖူးပါသလား။ 
လုပ္ခဲ့ဖူးရင္ ဘယ္လုိအေျခအေနမ်ိဳးမွာ လုပ္ခဲ့တာပါလဲ။ ဘယ္ 
ႏွစ္ႀကိမ္ေလာက္ ျဖစ္ခဲ့ဖူးပါသလဲ။ 

 

37.  Can the prisoners appeal against any such decision to 
impose disciplinary sanctions? 
ခင္ဗ်ားတို႔ခ်မွတ္လိုက္တဲ့ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြကို အက်ဥ္းသား 
မ်ားအေနနဲ႔ အယူခံ၀င္ခြင့္ ရွိပါသလား။ 

 

38.  Are there any other comments or information you would like to make on security and 
punishment in this establishment?  
လံုျခံဳေရးနဲ႔ ျပစ္ဒဏ္ပိုင္းနဲ႔ပတ္သက္ျပီး ခင္ဗ်ားရဲ႕ ထင္ျမင္ခ်က္နဲ႔ သတင္းစကားရွိရင္ ေျပာပါဦး။ 
 
 
 

Training Needs: 

39.  Did you pass any test/exam/interview before being 
appointed on your current position? 
ခင္ဗ်ား အခုလက္ရွိ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ ရာထူး/တာဝန္ 
မရခင္မွာ အင္တာဗ်ဴးေျဖျခင္း သို႔မဟုတ္ ေရးေျဖ သို႔မဟုတ္ အျခား 
စမ္းသပ္မႈတစ္ခုခု ေအာင္ျမင္ခဲ့ပါသလား။ 

 

40.  Did you receive proper training before being inducted in 
this position?  
အခုုလက္ရွိ ခင္ဗ်ား တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနရတဲ့ ရာထူး/တာဝန္ 
ခန္႔အပ္မႈမခံရခင္မွာ လိုအပ္တဲ့သင္တန္းေတြ တက္ခဲ့ရပါသလား။ 

 

41.  Did you undertake any training’s related to your work 
during your period of service in prison? 
အခုလက္ရွိ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနခ်ိန္တြင္းမွာေရာ ခင္ဗ်ားအလုပ္နဲ႔ 
ပတ္သက္တဲ့ အျခားေသာသင္တန္းမ်ား တက္ခဲ့ရတာရွိခဲ့ပါသလား။ 

 

42.  Do you think, you require any specific training or workshop 
to facilitate better administration of prisoners?  
အက်ဥ္းသားေတြကို ဒထီက္ပိုၿပီး စနစ္တက် စီမံခန္႔ခဲြႏိုင္ဖို႔ မည္သုိ႔ 
ေသာသင္တန္း သို႔မဟုတ္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပဲြမ်ိဳး လုိအပ္တယ္လို႔ 
ထင္ပါသလဲ။ 
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43.  Are there any other comments or information you would like to make on your training 
needs to do your job properly?  
ခင္ဗ်ားလုုပ္ငန္းမွာ ပိုုမုုိတိုုးတက္လာေစဖိုု႔ လိုုအပ္မယ္ထင္တဲ့ သင္တန္းေတြနဲ႔ပတ္သတ္ျပီး 
ခင္ဗ်ားရဲ႕ထင္ျမင္ခ်က္နဲ႔ သတင္းစကားမ်ားရွိလွ်င္ ေျပာျပေပးပါ။ 
 
 
 

Employment conditions:လုုပ္ငန္းတာဝန္ထမ္းေဆာင္ျခင္း 

44.  What are your average working hours? 
ခင္ဗ်ားရဲ႕ တစ္ေန႔တာအလုပ္ခ်ိန္ ဘယ္ေလာက္ရွိေနပါသလဲ။ 

 

45.  How much salary do you receive for your job in prison? 
(Hourly/monthly?) Is it enough to sustain your needs or do 
you have to rely on additional sources? 
ခင္ဗ်ား ဒီမွာ တာ၀န္္ထမ္းေဆာင္တဲ့အတြက္ လစာဘယ္ေလာက္ 
ရရိွပါသလဲ။ (နာရီနဲ႔လား၊ လစဥ္အလိုက္ရတာလား)။ အဲဒီရတဲ့ 
လစာဟာ ခင္ဗ်ားရဲ႕လိုအပ္ခ်က္ေတြနဲ႔ ကိုက္ညီရဲ႕လား ဒါမွမဟုတ္ 
အျခား၀င္ေငြတစခ္ုခုေပၚမွာ မီွတည္ေနရေသးပါသလား။ 
 

 

46.  Do you feel overworked (working more than your 
capacity)? Do you have to stay over time? 
ခင္ဗ်ား တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရတာ ခင္ဗ်ားထမ္းေဆာင္ႏုုိင္စြမ္း ရွိတာ 
ထက္ပိုုျပီး တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနရတယ္လို႔ ထင္ပါသလား။ 
အခ်ိန္ပိုေတြ လုပ္ေနရပါေသးသလား။ 
 

 

47.  Are you entitled to a regular paid leave? Is your request for 
such leave often allowed?  
လစာျပည့္ခြင့္/လစာရရိွေသာခြင့္ ရပါသလား။ ခင္ဗ်ားခံစားခြင့္ရိွတ့ဲ 
အဲဒီလိုလစာနဲ႔ခြင့္မ်ိဳးကိုေရာ ခင္ဗ်ားေတာင္းခံတဲ့အခ်ိန္မွာ ခြင့္ျပဳမႈရိွပါ 
သလား။ 
 

 

48.  Have you ever been discriminated against on your job on 
the basis of your religion/gender/ethnicity or any other 
ground? 
ခင္ဗ်ားကိုးကြယ္တဲ့ ဘာသာတရား၊ လူမ်ိဳး၊ လိင္၊ အသားအေရာင္ 
စသျဖင့္ အေျခခံၿပီး အလုုပ္အတြင္းမွာ ခင္ဗ်ားအေပၚ ခဲြျခားဆက္ဆံ 
ခံရတာမ်ိဳး ရွိခဲ့ဖူးပါသလား။ 
 

 

49.  Any there any other information or comments you would like to give on your 
employment conditions?  
ခင္ဗ်ားလုပ္ငန္းခြင္ အေျခအေနေတြနဲ႔ ပတ္သက္ျပီးခင္ဗ်ားေပးခ်င္တဲ့ သတင္းစကား သို႔မဟုတ္ 
ထင္ျမင္ခ်က္ေလးမ်ား ရွိပါေသးသလား။ 
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