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ကျာရြငး့်ခငး့၊ ဖ္ကးသိမး့်ခငး့ႏြငးံ ချဲေန်ခငး့ကိ
…….
ု
သငးမညးသို ံသိထာ့ပါသနညး?့
ှ/၉/ဿွှ၅ တျငး အသစးေ်ပာငး့လဲထာ့ပါသညး။
အိုဟိုငး့အို့ဥပေဒသညး ခငးပျနး့သညး ႏြငးံ ဇနီ့ အတျကး သူတို ံ၏အိမးေထာငးဆကးဆဵေရ့ကို အဆဵု့သတးရနး သို ံ
မဟုတး ေ်ပာငး့လဲရနး နညး့လမး့ သဵု့မ္ိဳ့ စီမဵ်ပဳလုပးထာ့ပါသညး။ (စတုတၳနညး့လမး့ကိ-ု ပယးဖ္ကး်ခငး့-ကို ဒီမြာ
ေဆျ့ေႏျ့မညး မဟုတးပါ) ဖ္ကးသိမး့်ခငး့ သို ံမဟုတး ကျာရြငး့်ခငး့ ရရြိရနး သငးသညး အိုဟိုငး့အို့်ပညးနယးတျငး
အမြဳတျဲမတိုငးမီ အနညး့ဆဵု့ ေ်ခာကးလေနထိုငးရပါမညး။ ထိုဥပေဒသညး အိုဟိုငး့အို့တျငးေနထိုငးေသာသူမ္ာ့
တရာ့ွငးချဲေန်ခငး့အတျကး လကးမြတးမထို့မြီ အခ္ိနးအကာလ မလိုအပးပါ။ လညးပတး်ခငး့ ႏြငးံ အေဖၚလုပး်ခငး့
အသဵု့အႏြဳနး့သညး မိဘမ္ာ့မဟုတးေသာ အဘို့အဘျာ့မ္ာ့ကဲံသို ံသူမ္ာ့အတျကး ညႊနး့ပါသညး။မိဘမ္ာ့အခ္ိနး
သညး မိဘမ္ာ့သညး ကေလ့မ္ာ့ႏြငးံ အခ္ိနးအတူ်ဖဳနး့ေန်ခငး့ကို ရညးညႊနး့သညး။
တရာ့ွငးချဲေန်ခငး့ဆိုသညးမြာ ဘာလဲ?
တရာ့ွငးချဲေန်ခငး့သညး အိမးေထာငးတခုကို တရာ့ွငးအဆဵု့သတး်ခငး့မဟုတးပါ သို ံေသားလညး့ ဥစၥာပစၥညး့
ချဲေွ်ခငး့၊ အိမးေထာငးဘကးေထာကးပဵံ်ခငး့၊ မိဘ၏ လုပးပိုငးချငးံႏြငးံ တာွနးွတၱရာ့မ္ာ့ (မိဘမ္ာ့ အခ္ိနး ႏြငးံ
ကေလ့အေထာကးအပဵံ ပါွငး်ခငး့) ႏြငးံပါတးသတး၍ တရာ့ရဵု့မြ အမိနး ံေပ့ထာ့ပါသညး။ တရာ့ရဵု့မြ တရာ့ွငးချဲ
ေနချငး်ံပဳထာ့ေသာအခါ တဘကးစီမြ တရာ့ရဵု့၏တိက္ေသာအမိနး ံကို လိုကးနာရမညး်ဖစးပါသညး။
အိမးေထာငး်ပိဳကျဲ်ခငး့ဆိုသညးမြာ ဘာလဲ?
အိမးေထာငး်ပိဳကျဲ်ခငး့ဆိုသညးမြာ နြစးဘကးစလဵု့မြ သူတို ံ၏အိမးေထာငးကို အ်ပနးအလြနးသေဘာတူ တရာ့စျဲ
လုပးေဆာငးမြဳတခု ်ဖစးသညး။ မညးသညးံဘကးမဆို အိမးေထာငးတခုကို ်ပိဳကျဲ်ခငး့်ဖငးံ အဆဵု့သတးသညးကို
ခိုငးလဵုစျာ သကးေသ်ပရမညး။ အသနာ့ခဵေလ္ာကးထာ့်ခငး့ကို ခငးပျနး့သညး ႏြငးံ ဇနီ့ သညး ပိုငးဆိုငးမြဳအာ့လဵု့၊
အိမးေထာငးဘကးအေထာကးအပဵံ ႏြငးံ ကေလ့ႏြငးံပါတးသတးေသာကိစၥမ္ာ့ကို ချဲချာခငး
် ့သေဘာတူ စာခ္ဳပး
လကးမြတး ေရ့ထို့်ပီ့လ္ြငး တငးသျငး့ႏိုငးပါသညး။ သူတို ံ၏ ်ပိဳကျဲရနး ပူ့တျဲ အသနာ့ခဵစာတငး်ပီ့ေသာအခါ
ႏြစးဘကးစလဵု့မြ တရာ့ရဵု့မြ ဤအမြဳကိုၾကာ့နာမြဳမ်ပဳမီ အနညး့ဆဵု့ ရကး ၀ွ ေစာငးံရပါမညး။ ဤအမြဳသညး
တငး်ပီ့ ရကး ၉ွ အတျငး့ ၾကာ့နာရပါမညး။ ၾကာ့နာေသာအခါ တရာ့ရဵု့သညး ချဲေန်ခငး့ သေဘာတူညီခ္ကးကို
ေလံလာ်ခငး့၊ ဥစၥာပစၥညး့ႏြငးံ ရရနးရြိမ္ာ့ ႏြငးံမိဘအုပးထိမး့မြဳဆိုငးရာ ကိစၥရပးမ္ာ့ေမ့်ခငး့၊ ႏြငးံ ႏြစးဘကးမြ
နာ့လညးသေဘာေပါကး်ခငး့ရြိမရြိ ဆဵု့်ဖတး်ခငး့ ႏြငးံ အေ်ခက္မြဳကို ေက္နပးမြဳရြိ်ခငး့ ကို စစးေဆ့ၾကညးံရြဳသညး။
အကယး၍ ႏြစဘ
း ကးမြ သူတို ံ၏အိမးေထာငးအဆဵုသတး်ခငး့ကို သေဘာတူ ်ပီ့ လုိ်ခငးစျာ်ပဳလုပးလိုလ္ငး တရာ့ရုဵ့
မြ ေက္နပးေစပါလ္ငး တရာ့ရဵု့သညး ်ပိဳကျဲ်ခငး့ကို ချငးံ်ပဳ်ပီ့ ကျဲကျာ်ခငး့သေဘာတူညီခ္ကး အမိနး ံကိုေပ့ပါ
သညး။
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ကျာရြငး့်ခငး့ တခုသညး ဘာလဲ?
ကျာရြငး့်ခငး့သညး အိမးေထာငး်ပီ့ဆဵု့ရနး လူထုအေ်ခ်ပဳ တရာ့စျဲမြဳတခု်ဖစးသညး--- တရာ့ရဵု့သို ံ ပစၥညး့ဥစၥာ
ချဲေွ်ခငး့၊ အိမးေထာငးဘကးေထာကးပဵံ်ခငး့ ႏြငးံ ကေလ့မ္ာ့ႏြငးံပါတးသတးေသာ အရာမ္ာ့ ကို ေနာကးဆဵု့ဆဵု့
်ဖတးခ္ကးေပ့ရနး ေမ့်ခငး့်ဖစးသညး။
ကျာရြငး့်ခငး့တခုသညး အိမးေထာငးဘကး တေယာကး တရာ့လို မြ တရာ့ရဵု့ စာေရ့ကို တိုငးၾကာ့စာ တခု တငး်ပီ့
စတငးလိုကး်ခငး့်ဖစးသညး။ တိုငးၾကာ့စာတျငး တရာ့လိုသညး ကျာရြငး့်ခငး့အတျကး သငးံေလ္ားေသာ တရာ့
ဥပေဒ်ပဌာနး့ခ္ကးကုိအေ်ခ်ပဳ၍ ခိုငးခိုငးလဵုလဵု သကးေသ်ပရပါမညး။ တရာ့ဥပေဒ်ပဌာနး့ခ္ကးကုိ အေ်ခ်ပဳ်ခငး့ႏြငးံ
သငးံအခ္ကးအလကးမ္ာ့ကို သငးံေရြံေန်ဖငးံေဆျ့ေႏျ့ပါ။
တရာ့ရဵု့စာေရ့သညး တ်ခာ့အိမးေထာငးဘကး တရာ့ခဵ အေပၚတျငး တိုငးၾကာ့စာ မိတၱဴႏြငးံ ဆငးံေခၚစာတခုကို
ေပ့ပို ံေဆာငးရျကးေပ့ပါသညး။ ေပ့ပို ံေဆာငးရျကး်ခငး့ကို အသိအမြတး်ပဳစာပို ံ်ခငး့်ဖငးံ သို ံမဟုတး လူကိုယးတငးို
ပို ံေဆာငး်ခငး့်ဖငးံ ်ပဳလုပးေပ့ပါသညး။ အကယး၍ တရာ့ခဵ၏ ေနထိငးု ရာကိုမသိခဲံလ္ငး သတငး့စာတျငး တရာ့
ွငးအေၾကာငး့ၾကာ့ႏိုတးတစးစာ ထုတး်ပနး်ခငး့ ွနးေဆာငးလုပးေဆာငးေပ့ပါသညး။ ဤထုတး်ပနး်ခငး့နညး့လမး့
ွနးေဆာငးမြဳသညး ကျာရြငး့်ခငး့အမိနး ံေတားသာ ထိေရာကးမြဳရြိပါသညး သို ံေသား အိမးေထာငးဘကးကိစၥ သို ံမ
ဟုတးကေလ့အေထာကးအပဵံႏြငးံ ပါတးသတး၍ ထိအမိ
ု နး ံသညး ထိေရာကးမြဳ မရြပ
ိ ါ။ တရာ့ခဵသညး တိုငးၾကာ့စာ
ႏြငးံ ဆငးံေခၚစာရရြိ်ပီ့ တိုငးၾကာ့ ကို်ပနးလညးေ်ဖဆိုေဆာငးရျကးရနး ဿ၈ ရကး ရရြိပါသညး။ တရာ့ခဵသညး
ေလ္ာကးထာ့ ခ္ကးခိုငးလဵုသညးဟုယဵုၾကညး အတိုကးအခဵေတာငးဆို်ခငး့ကို တငး်ပႏိုငးပါသညး။ တရာ့လိုသညး
အတိုကးအခဵေတာငး့ဆို်ခငး့ကို ်ပနးလညးေ်ခပေ်ဖဆို်ခငး့ကို တငး်ပရပါမညး။
ကျာရြငး့်ခငး့အမြဳအမ္ာ့စုကို သေဘာတူညီခ္ကး်ဖငးံ ဆဵု့်ဖတးခ္ကးခ္ပါသညး။ ကျာရြငး့်ခငး့အဆို်ပဳထာ့ေသာ
အမိနး ံေတားကို ႏြစးဘကးမြလကးမြတးေရ့ထို့အတညး်ပဳ၍ ရဵု့ေတားသို ံတငးသျငး့်ခငး့်ဖစးသညး။ တိုေတာငး့ေသာ
ၾကာ့နာမြဳတခု်ပီ့ေနာကး သေဘာတူညီခ္ကးသညး တရာ့သူၾကီ့ မြ အတညး်ပဳ်ပီ့ တရာ့ရဵု့ အမိနး ံ်ဖစးလာ
ပါသညး။
အကယး၍ ႏြစးဘကးလဵု့မြ သူတို ံ၏အ်ငငး့ပျာ့မြဳကိစၥရပးအာ့လဵု့အာ့ေ်ဖရြငး့ရနး သေဘာတူႏိုငး်ခငး့ မရြိပါလ္ငး
ထိုအ်ငငး့ပျာ့မြဳကို တရာ့ရဵု့သို ံတငး်ပရပါမညး။
အိမးေထာငးတခု အဆဵု့သတး်ပီ့ေသာအခါ ပစၥညး့ဥစၥကိ
ာ ု မညးသို ံချဲေွသနညး့?
အိုဟိုငး့အို့်ပ႒ာနး့ဥပေဒသညး အိမးေထာငးေရ့ႏြငးံ သီ့်ခာ့ပိုငးဆိုငးမြဳပစၥညး့ အဓိပၸါယးဖျငးံပါသညး။ လကးထပးပျာ့
ပစၥညး့ဥစၥာ ဆိုသညးမြာ အိမးေထာငး်ပဳစဥးအတျငး့ ွယးယူပိုငးဆိုငးေသာ ပစၥညး့တျငးပါွငးေသာ အိမး်ခဵေ်မ၊
ကိုယးပိုငးပစၥညး့၊ ေရျ ံေ်ပာငး့ႏိုငးေသာ ပစၥညး့ (စေတာံရြယးရာမ္ာ့၊ ဘျနး့စာခ္ဳပးမ္ာ့၊ ဘဏးေငျစာရငး့မ္ာ့)
်ဖစးပါသညး။ လကးထပးပျာ့ပစၥညး့ဥစၥာပိုငးဆိုငးမြဳ သညး အိမးေထာငးဘကး၏လုပးအာ့ သို ံမဟုတး ပိုငးဆိုငးမြဳ
တနးဘို့တို့ရနး အိမးေထာငးစုေငျ ထညးွငး
ံ ်ခငး့ တို ံေၾကာငးံ သီ့်ခာ့ပစၥညး့ဥစၥာ တနးဘို့တို့ပျာ့ေစ်ခငး့ မ္ာ့
ပါွငးပါသညး။
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သီ့်ခာ့ပစၥညး့ဥစၥာ တျငး အေမျမြရေသာ စစးမြနးေသာအရာအာ့လဵု့၊ကိုယးပိုငး ႏြငးံ ေရျ ံေ်ပာငး့ႏိုငးေသာ
ပစၥညး့မ္ာ့၊ လကးမထပးမီ ပိုငးဆိုငးေသာပစၥညး့ဥစၥာ၊ လကးထပးခ္ိနးအတျငး့ တဖကးဖကးမြ အိမးေထာငးအတျကး
ေထာကးပဵံ်ခငး့ မြွငးလာ်ခငး့မဟုတးေသာ သီ့်ခာ့ပစၥညး့ဥစၥာ မြရေသာ ွငးေငျ သို ံမဟုတး တို့ပျာ့လာ်ခငး့၊
အိမးေထာငးဘကးတေယာကးတညး့သာချငးံ်ပဳထာ့ခဲံေသာ အိမးေထာငးက္်ပီ့မြရေသာ လကးေဆာငး၊ ပုဂိုလးေရ့
ဒါဏးရာရမြဳေၾကာငးံ ရေသာဆု (အိမးေထာငးေရ့အတျငး့ လခဆဵု့ရြုဵ့မြဳေၾကာငးံ ရေသာ ေထာကးပဵံေရ့ ဆုေၾက့ေငျ
သို ံမဟုတး နာၾကငးမြဳဒါဏးရာေၾကာငးံ အိမးေထာငးေရ့စုေဆာငး့ေငျ်ဖငးံ က္မး့မာေရ့ေတာငး့ခဵလႊာမ္ာ့ မြလျဲ၍)
တို ံပါွငးပါသညး။
်ပဌာနး့ဥပေဒမ္ာ့ႏြငးံ သငးံေလ္ားေသာ အမြဳဥပေဒ က္ငးံသဵု့်ခငး့်ဖငးံ တရာ့ရဵု့သညး အိးမးေထာငးသကးတမး့
မညးမြ္ၾကာ်မငးံသညးႏြငးံ လကးထပးပျာ့ပစၥညး့ကိုမညးသို ံစဥး့စာ့သညးကို အဆဵု့အ်ဖတးေပ့ပါသညး။ မညးသညးံ
အတျကးေၾကာငးံ မတူညီကျဲ်ပာ့စျာ ချဲေွလ္ြငး တရာ့ရဵု့ေတားသို ံစာေရ့တငး်ပရြငး့လငး့်ခငး့မြလျဲ၍ လကးထပးပျာ့
ပစၥညး့သညး အညီအမြ္ချဲေွပါသညး။ ဤသို ံစီရငးဆဵု့်ဖတး်ခငး့တျငး တရာ့ရဵု့ေတားသညး ဥပေဒ်ပဌာနး့ထာ့
ေသာ တိက္ေသာ ရြစးခ္ကး ႏြငးံ သကးဆိုငးမြဳ ႏြငးံ တူညီမြ္မြဳတျငး ေတျ ံႏိုငးေသာ တ်ခာ့အခ္ကးအလကးမ္ာ့
ေလ္ာကးထာ့ရမညး်ဖစးသညး။
တရာ့ရဵု့ကလညး့ တရာ့မြ္တေသာရလဒးရရြိရနး တဦ့ဦ့ပိုငးေသာ သီ့်ခာ့ပစၥညး့ဥစၥာကို ေွဌ ခ္ီ့်မြငးံ်ခငး့
်ပဳလုပးရနး အမိနး ံအာဏာရြိပါသညး။ တဖကးမြ ေငျေရ့ေၾက့ေရ့ကိစၥကို အလျဲသဵု့စာ့်ပဳလုပးခဲံလ္ြငး ပစၥညး့ဥစၥာ
ကျယွ
း ြကး်ခငး့၊ ပိုကးဆဵ သို ံမဟုတး ေငျေၾက့ရနးပဵုေငျ ေပ္ာကးကျယးသျာ့်ခငး့၊ သို ံမဟုတး ေငျေၾက့ရနးပဵုေငျမ္ာ့
လိမးလညးလြညးံဖ္ာ့ ေဖ္ာကးဖ္ကး်ခငး့ ်ပဳလုပးေသာအခါ တရာ့ရဵု့သညး ်ပစးမြာ့သူအိမးေထာငးဘကး၏ သီ့်ခာ့
ပစၥညး့ဥစၥာကို ခ္ီ့်မြငးံ်ခငး့ သို ံမဟုတး တ်ခာ့ဘကးကို ေလ္ားေၾက့ေပ့ရနး လကးထပးပျာ့ပစၥညး့ဥစၥာ၏ ၾကီ့မာ့
စျာ ခ္ီ့်မြငးံပါလိမးံမညး။
အိမးေထာကးဖကး အေထာကးအပဵံသညး ဘာလဲ
?
အိုဟိုငး့အို့်ပညးနယးဥပေဒေ်ပာငး့လဲ်ခငး့သညး အိမးေထာငးဖကးအေထာကးအပဵံ အေခၚအေွၚအစာ့ ေယာက္ာၤ့
မယာ့စရိတး ဟုအစာ့ထို့ပါသညး။ တရာ့ရဵု့သညး ဥစၥာပစၥညး့ချဲ်ခာ့ ်ပီ့ေနာကး က္ိဳ့ေၾကာငး့ ဆီေလ္ားလ္ြငး အိမး
ေထာငးဖကးအေထာကးအပဵံကို ခ္ီ့်မြငးံဆဵု့်ဖတးေပ့ပါသညး။ တရာ့ရဵု့သညး ခ္ီ့်မြငးံဆဵု့်ဖတးရာတျငး အေသ့စိတး
ှ၀ ခ္ကးကို စဥး့စာ့ထညးံသျငး့ဆဵု့်ဖတးပါသညး။ တခ္ိဳ ံေသာထို အခ္ကးအလကးမ္ာ့မြာ အသကးမ္ာ့၊ွငးေငျ
ရြာႏိုငးမြဳ ႏြငးံ ႏြစးဘကးစလဵု့က္မး့မာေရ့၊ အိမးေထာငး သကးတမး့ ၾကာ်မငးံ်ခငး့ ႏြငးံ လကးထကးသညးံအေတာ
အတျငး့ ေနထိုငးေသာအဆငးံအတနး့ မ္ာ့်ဖစးပါသညး။ တရာ့ရဵု့သညး တ်ခာ့သငးံေတားေသာ အခ္ကးမ္ာ့
ကိုလညး့စဥး့စာ့ပါလိမးံမညး။
မိဘမ္ာ့အချငးံအေရ့ ႏြငးံ တာွနးွတၱရာ့မ္ာ့ကို မညးသို ံ ချဲေွသနညး့?
ယခငးက အိုဟုိငး့အို့်ပညးနယးတရာ့ရဵု့မ္ာ့သညး ကေလ့မ္ာ့ေစာငးံေရြာကးချငးံကို တဖကး သို ံမဟုတး တ်ခာ့
ဖကး ကိုချငးံ်ပဳခဲံပါသညး။ ယခု တရာ့ရဵု့သညး မိဘမ္ာ့အချငးံအေရ့ ႏြငးံ တာွနးွတၱရာ့မ္ာ့ကို မိဘမ္ာ့ အၾကာ့
အသကးမ်ပညးံကေလ့မ္ာ့်ဖစးေသာ အသကး ှ၈ ႏြစးမ်ပညးံေသ့ေသာ သို ံမဟုတး အထကးတနး့ ေက္ာငး့မြ
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ေအာငးလကးမြတးမရေသ့ေသာ ကေလ့မ္ာ့ ကိုအေ်ခခဵ၍ ချဲေွသတးမြတးထာ့ပါသညး။ မိဘအုပးထိနး့မြဳ
ချဲေွ်ခငး့သညး တခါတရဵ မိဘမ္ာ့အချငးံအေရ့ ႏြငးံ တာွနးွတၱရာ့မ္ာ့ချဲ်ခငး့ ကို ဦ့စာ့ေပ့ပါသညး။ အကယး၍
ကေလ့မ္ာ့ေစာငးံေရြာကးေရ့ အစီအစဥးသညး တဦ့ သို ံမဟုတး ႏြစးဘကး မိဘမ္ာ့ တငး်ပလ္ငး တရာ့ရဵု့သညး
အစီအစဥးကို နာယူ်ပီ့ မိဘအုပးထိနး့မြဳချဲေွ်ခငး့ကို ေပ့အပးပါသညး။ အကယး၍ တရာ့ရဵု့သညး တငး်ပေသာ
အစီအစဥးသညး ကေလ့မ္ာ့ ေကာငး့ရနးအတျကးမ်ဖစးဟု ေတျ ံရြိလ္ြငး အစီအစဥးကို်ပငးဆငးေ်ပာငး့လဲ်ခငး့
သို ံမဟုတး မိဘအုပးထိနး့မြဳချဲေွ်ခငး့ကို ်ငငး့ႏိုငးပါသညး။
အကယး၍ အစီအစဥးမရြိဟု တငး်ပခဲံလ္ြငး တရာ့ရဵု့သညး မိဘအုပးထိနး့မြဳချဲေွ်ခငး့ကို ခ္ီ့်မြငးံႏိုငးမညး မဟုတးပါ
ႏြငးံ မိဘမ္ာ့အတျငး့ မိဘတာွနးချဲေွ်ခငး့ကို တဦ့တညး့ေသာ မိဘအမညးနြငးံ ချဲေွ်ခငး့ ႏြငးံ တရာ့ွငး ထိမး့
သိမး့ချငးံ ႏြငးံ တ်ခာ့မိဘကို သငးံေလ္ားေသာ မိဘအုပးထိမး့မြဳအခ္ိနး အချငးံအေရ့ ေပ့်ခငး့ မ္ာ့ ဖစး
် ပါလိမးံမညး။
အကယး၍ မိဘတဦ့မြေတာငး့ဆိလ
ု ္ြငး တရာ့ရဵု့သညး ကေလ့တေယာကးကို သူ သို ံမဟုတး သူမ၏ မိဘ
အုပးထိနး့မြဳလုပးေဆာငး်ခငး့ ဆႏၵကို ေ်ပာဆိုရပါမညး။ ထိုအခါ တရာ့ရဵု့သညး (သို ံမဟုတး အကယး၍ မိဘ
တဦး့မြ ေတာငး့ဆိုခဲံပါလ္ြင)း ကေလ့၏အေ်ခအေနကို စဵုစမး့်ပီ့တရာ့ရဵု့သို ံတငးပ
် ေသာအခါ ကေလ့အတျကး
အုပးထိနး့သူအၾကဵေပ့ကို ခနး ံထာ့ရပါသညး။ တရာ့ရဵု့သညး ထညးံသျငး့စဥး့စာ့ပါသညး သို ံေသား ကေလ့၏
ဆႏၵႏြငးံ စို့ရိမးခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံ အုပးထိနး့သူအၾကဵေပ့၏ေထာကးခဵခ္ကးမ္ာ့သညး ခ္ညးေႏြာငးထာ့်ခငး့မရြိပါ။
တ်ခာ့ထညးံသျငး့စဥး့စာ့ေသာအခ္ကးအလကးမ္ာ့မြာ ကေလ့၏စိတးပိုငး့ဆိုငးရာ၊ ခဵစာခ္ကး ႏြငးံ စိတးပိုငး့ဆိုငးရာ
ဖျငးံ်ဖိဳ့တို့တကး်ခငး့၊ မိဘမ္ာ့ ေမာငးႏြမမ္ာ့ ႏြငးံ တ်ခာ့ေသာ အထူ့ပုဂိုလးမ္ာ့ႏြငးံ ကေလ့ အ်ပနးအလြနး
ဆကးဆဵ အက္ိဳ့်ပဳမြဳ၊ ေက္ာငး့ အသိုငး့အွိုငး့ ႏြငးံ ကေလ့ ကိုကးညသ
ီ ငးံ်မတး်ခငး့တို ံပါ ွငးပါသညး။ တရာ့ရဵု့
သညး ကေလ့ေစာငးံေရြာကးချငးံရေသာမိဘအ်ဖစး ေဆာငးရျကးရနး မိဘတေယာကး၏အရညးအေသျ့မ္ာ့
်ဖစးေသာ အကယး၍ အေထာကးအပဵံေပ့ထာ့လ္ြငး၊ မိဘအုပးထိမး့မြဳအခ္ိနး ကို်ငငး့ဆိုလ္ြငး သို ံမဟုတး အလျဲသဵု့
စာ့မြုတခုခု်ဖစးပျာ့ခဲံလ္ြငး စေသာအခ္ကးမ္ာ့ကိလ
ု ညး့ ထညးံသျငး့စဥး့စာ့ပါသညး။ အကယး၍ မိဘတေယာကး
ေယာကးသညး ဤ်ပညးနယးမြ ထာွရထျကးချာရနး ရညးရျယးထာ့ပါလ္ြငး တရာ့ရဵု့သညး ထိုအခ္ကးကိုလညး့
ထညးံသျငး့စဥး့စာပါသညး။ တခ္ိဳ ံတရာ့ရဵု့မ္ာ့သညး မိဘအုပးထိမး့မြဳကိစၥမ္ာ့ကို သူတို ံကိုယးတိုငးေ်ဖရြငး့ေပ့ရနး
ၾကာ့ွငး်ဖနးေ်ဖ်ခငး့ ွငးေဆာငးမြဳကို ကူညီေထာကးပဵံေပ့ပါသညး။
မိဘအုပးထိမး့မြဳအခ္ိနး အချငးံအေရ့မ္ာ့ကို မညးသို ံသတးမြတးသနညး?့
ကေလ့မ္ာ့ႏြငးံ ပါွငးပါတးသကးေနေသာ အမြဳတိုငး့တျငး တရာ့ရဵု့သညး မိဘအုပးထိးမး့မြဳအခ္ိနးအတျကး
တိက္ေသာ အခ္ိနးဇယာ့တခု ကိုအမိနး ံခ္မြတးပါသညး။ အဓိကစဥး့စာ့ေသာအရာသညး ကေလ့မ္ာ့၏
အေကာငး့ဆဵု့အက္ိဳ့အတျကး ်ဖစးပါသညး။ အိုဟိုးငး့အို့ပ
် ဌာနး့ဥပေဒမ္ာ့သညး ဆဵု့်ဖတးခ္ကးကို်ပဳလုပးရာတျငး
စဥး့စာ့ရမညးံ အခ္ကးမ္ာ့စျာ ေထာကးပဵံေပ့ပါသညး။ အိုဟိုငး့အို့ ခရိုငးတိုးငး့တျငး စဵသတးမြတးထာ့ေသာ
မိဘအုပးထိနး့မြဳအခ္ိနး အမိနး ံေတား ရြိရပါသညး။ ဤစဵသတးမြတးထာ့ေသာ မိဘအုပးထိနး့မြဳအခ္ိနး အမိးနး ံ သညး
ကေလ့မ္ာ့၏ အေကာငး့ဆဵု့အက္ိဳ့အတျကး အမြဳ တခုႏြငးံ တခု ေပၚမူ၍ ေ်ပာငး့လဲႏိုငးပါသညး။ သငးံေလ္ား
ေသာ ကိစၥမ္ာ့တျငး တရာ့ရဵု့သညး မိဘမ္ာ့အ်ပငး တ်ခာ့သူမ္ာ့ကိုလညး့ အေဖၚလုပး်ခငး့/ လညးပတး်ခငး့
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အချငးံအေရ့ ခ္ီ့်မြငးံပါမညး သို ံေသားလညး့ အကယး၍ ကေလ့၏အေကာငး့ဆဵု့အက္ိဳ့ ေပၚတျငးမူတညးမြသာ
်ဖစးပါသညး။
မိဘအုပးထိနး့မြဳအခ္ိနး အချငးံအေရ့မ္ာ့ကို ပိုမုိသိရြိလိုလ္ြငး အိုဟိုငး့အို့်ပညးနယး ေရြံေနမ္ာ့ အစညး့အရဵု့မြ
ထုတးေွေသာလကးကမး့စာေစာငး၏ ေခါငး့စဥး်ဖစးေသာ “မိသာ့စုကျဲ်ပီ့ မိဘအုပးထိနး့သူ တာွနးချဲေွေရ့ …….
သငးဘာသိသငးံသနညး့” တျငး ေတျ ံႏိုငးပါသညး။
ယာယီအမိနး ံမ္ာ့ ဆိုသညးမြာ ဘာလဲ?
တရာ့ရဵု့သညး အမြု ဆိုငး့ငဵံထာ့ေသာအခါႏြငးံ အ်ပီ့သကးဆဵု့်ဖတးခ္ကး မတိုငးမြိ ယာယီအမိနး ံကို ထုတး်ပနးပါ
သညး။ ယာယီအမိနး ံကို ရရနးၾကိဳ့စာ့ေနေသာ သူတဦ့သညး တရာ့ရဵု့အဆို်ပဳခ္ကးအရ၊ ဥပမာ အာ့်ဖငးံ၊
အိမးေထာငးပိုငအ
း ိမး သို ံမဟုတး ကာ့ကိုအသဵု့်ပဳ်ခငး့၊ မိဘအုပးထမး့မြဳ အချငးံအေရ့ ကေလ့အေထာကးအပဵံ
အိမးေထာငးဘကးအေထာကးအပဵံ ချဲ်ခာ့်ခငး့၊ ႏြငးံ အေၾကျ့မ္ာ့ (အိမး သို ံ အိမးဌာ့စရိတး ႏြငးံ တာွနးခဵစာရငး့မ္ာ့
စသညးတို )ံ ကိုေပ့ရနးတာွနးမ္ာ့ ကိုတငးသျငး့ရပါမညး။ ဤယာယီအမိနး ံသညး တရာ့ရဵု့၏ အဆဵုသတးကျာရြငး့
်ခငး့အမိနး ံေတားတို ံမြာ လဵု့ွမတူ ကျဲ်ပာ့ပါလိမးံမညး။
တာ့်မစးအမိနး ံမ္ာ့သညး အိမးေထာငးဘကးတဦ့ သို ံမဟုတး ႏြစးဦ့စလဵု့ သို ံမဟုတး တ်ခာ့သူမ္ာ့ကို တခ္ိဳ ံ
အ်ပဳအမူႏြငးံ လြဳပးရြာ့မြဳကို ထိနး့ခ္ဳပး သို ံမဟုတး တာ့်မစးထာ့ပါသညး။ တရာ့ရဵု့မ္ာ့သညး ထိုအမိနး ံမ္ာ့တျငးပါ
ွငးသာ တာ့်မစးထာ့သညးံ အ်ပဳအမူမြာ တ်ခာ့အိမးေထာငးဖကးကို ေႏြာကးယြကး်ခငး့ သို ံမဟုတး မေတား
မတရာ့်ပဳ်ခငး့၊ အိမးေထာငးပျာ့ ေငျေၾက့ သို ံမဟုတး ပိုငးဆိုငးမြဳ မ္ာ့ကို ေရျ ံေ်ပာငး့်ခငး့ သို ံမဟုတး စျနး ံ်ပစး်ခငး့
ႏြငးံ ကေလ့မ္ာ့ကို အ်ခာ့်ပညးနယးသို ံေ်ပာငး့ေရျ ံ်ခငး့ တို ံကို တာ့်မစးအမိနး ံခ္ီ့်မြငးံထာ့ပါသညး။
တာ့်မစးအမိနး ံအာ့လဵု့ႏြငးံ တာ့်မစးအမိနး ံမ္ာ့ကို တရာ့ရဵု့သို ံတရာ့ွငးေတာငး့ဆိုခ္ကး်ဖစးေသာ စာ်ဖငးံေရ့၍
ေတာငး့ဆိုပါက ်ပငးဆငးေ်ပာငး့လဲႏိုငးပါသညး။ ယာယီအမိနး ံမ္ာ့သညး၊ ေ်ပာငး့လဲထာ့်ခငး့မဟုတးလ္ြငး၊ အမ္ာ့
ေသာအာ့်ဖငးံ အက္ိဳ့သကးေရာကးမြဳရြိ်ပီ့ ေနာကးဆဵု့အ်ပီ့သတးလုပးေဆာငးခ္ကး ခ္သညးံအခ္ိနးအထိ ထိုအခ္ိနး
ကာလအတျငး့ တရာ့ရဵု့အမိနး ံသညး အတညး်ဖစးပါသညး။
ကေလ့အေထာကးအပဵံကို မညးသို ံသတးမြတးသနညး?့
အိုဟိုငး့အို့ဥပေဒသညး ကေလ့အေထာကးအပဵံကို ကေလ့အေထာကးအပဵလမး
ံ ့ညႊနးခ္ကး အတိုငး့တျကးခ္ကးရနး
လိုအပးပါလိမးံမညး။ ထိုတရာ့ဥပေဒသညး သာ့သမီ့အေရအတျကးႏြငးံ မိဘမ္ာ့စုေပါငး့ရေငျေပၚတျငးမူတညး်ခငး့၊
တ်ခာ့အခ္ကးအလကး ႏြင/းံ သို ံ အေၾကျ့မ္ာ့လညး့ ပါွငး်ခငး့ တို ံသညးကေလ့ေထာကးပဵံ်ခငး့ ေငျပမာဏကို
တျကးခ္ကးရာတျငး အသဵု့်ပဳရနး အေထာကးအကူ်ပဳခ္မြတးထာ့ပါသညး။ အေထာကးအပဵံ အခ္ိနးဇယာ့သညး
အိမးေထာငးစုအတျငး့ွငးေငျ အၾကာ့အကျာအေွ့ေပၚမူတညး၍ ကေလ့မ္ာ့ကို်ပဳစုပ္ိဳ့ေထာငး်ခငး့ ပ္ဥး့မြ္
ကုနးက္စရိတးေပၚတျငး မူတညးေနပါသညး။
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ကေလ့ေထာကးပံဵမြဳအတျကး သငးံေတားေသာ ေငျပမာဏကို သတးမြတးရနးအလို ံဌာ တရာ့ရဵု့သညး မိဘႏြစးဦ့
စလဵု့၏ ွငးေငျအာ့လဵု့ ႏြငးံ စုေပါငး့်ပီ့ တျကးခ္ကးပါသညး။ အိမးေထာငးဖကးအေထာကးအပဵံေပ့်ပီ့ေသာ
မညးသညးံ အရာမဆို စုစုေပါငး့ွငးေငျရရြိရနး ရရြိေသာသူသညး ွငးေငျအ်ဖစး ေပါငး့ထညးံ်ပီ့ ေပ့ရေသာသူသညး
ွငးေငျမြ ႏြဳတးရပါမညး။ စုစုေပါငး့သညး ေထာကးပဵံေရ့ဥပေဒမ္ာ့မြ ေထာကးပဵံေပ့ထာ့ေသာ အေ်ခခဵဇယာ့
ေပၚတျငး ကေလ့အေထာကးအပဵံေငျပမာဏ ကိုအသဵု့်ပဳရပါမညး။ ေဆ့အာမခဵစရိတး ႏြငးံလိုအပးေသာ ကေလ့
ေစာငးံေရြာကး်ခငး့ကို စချဲကိနး့်ဖစးသညး ႏြငးံ ရရြိလာေသာ ကေလ့အေထာကးအပဵံတာွနးသညး သူတို ံ၏
တေယာကး ်ခငး့ွငးေငျ ႏြငးံ ႏြစးေယာကးေပါငး့ တႏြစးလဵု့ွငးေငျ ရာခိုငးႏြဳနး့ အတိုငး့ အစာ့်ပဳလုပးထာ့်ခငး့
်ဖစးသညး။
ကေလ့အေထာကးအပဵံေငျပမာဏတျကးခ္ကး်ခငး့ကို ဆဵု့်ဖတး်ခငး့သညး သငးံေတားသညးဟု ယူဆပါသညး။
တရာ့ရဵု့သညး တျကးခ္ကးထာ့ေသာကေလ့အေထာကးအပဵံသညး မညီမ္ြလ္ြငးႏြငး ကေလ့ေကာငး့က္ိးဳ့အတျကး
မ်ဖစးလ္ြငး အေ်ခခဵအေထာကးအပဵံဇယာ့ကို ရယူရနး ဆဵု့်ဖတးပါလိမးံမညး။ တရာ့ရဵု့သညး က္မး့မာေရ့ေစာငးံ
ေရြာကးမြဳ အာမခဵအတျကး ႏြငးံ ကေလ့အတျကး အာမခဵမရြိေသာ က္မး့မာေရ့ေစာငးံေရြာကးမြဳ ကုနးက္ေငျမ္ာ့ကို
ေပ့ေ်ခရနး အမိနး ံခ္မြတးထာ့ပါသညး။ ကေလ့အေထာကးအပဵံကို လခ၏ပ္ဥး့မြ္ကို ထိနး့သိမး့ထာ့ေသာ
အို့ဟိုငး့အို့ ကေလ့အေထာကးအပံဵေပ့ေ်ခ်ခငး့ဗဟို မြတဆငးံ ေပ့ရပါမညး။ ပိုမုိသိရြိလိုလ္ြငး အိဟိ
ု ုငး့အို့
်ပညးနယး ေရြံေနမ္ာ့ အစညး့အရဵု့မြ ထုတးေွေသာလကးကမး့စာေစာငး၏ ေခါငး့စဥး်ဖစးေသာ “ကေလ့
အေထာကးအပဵံအေၾကာငး့ ……. သငးဘာသိသငးံသနညး့” တျငး ေတျ ံႏိုငးပါသညး။
အမြဳသညးတေယာကးအ်ဖစး ကၽျႏးုပး တာွနးမ္ာ့သညး ဘာေတျလ?ဲ
သငးံေရြ ံေနသညး သငးံ၏ေတာငး့ဆိုမြဳ်ဖငးံ တရာ့ရဵု့သို ံတငး်ပေသာေၾကာငးံ သငးသညး အမြဳသညးတေယာကးအ
်ဖစး တာွနးရြိပါသညး။ သငးံေရြ ံေန၏ အေတျ ံအၾကဵဳအေပၚ သငးံကို အဆငးံဆငးံလမး့်ပ်ခငး့ကို မြီခိုအာ့ထာ့်ပီ့
သငးံေရြ ံေနေတာငး့ဆိုသညးသညးံ အရာကိုလုပးရပါမညး။
သငး၏ဆႏၵႏြငးံ ဦ့စာ့ေပ့မ္ာ့ကို သငးံေရြ ံေနကို တိက္စျာ သတငး့ေပ့ေ်ပာၾကာ့ပါ။ သငးံ၏ေရြ ံေနကို ခနး ံမြနး့
ရနး ဖိအာ့မေပ့ရပါ။
သငးံေရြ ံေနကုိ ပျငးံလငး့်ပီ့ အမြနးေ်ပာပါ။ အကယး၍ သငးသညး မမြနးကနး်ခငး့ သို ံမဟုတး တရာ့ရဵု့ကို လိမးညာ
ေ်ပာ ခဲံသညးဟု ေနာကးပိုငး့တျငးအေထာကးအထာ့ေတျ ံရြိခဲံလ္ြငး သငးံကိုတရာ့ရဵု့မြ အ်ပစးေပ့ပါမညး။သငးံေရြ ံ
ေနႏြငးံ ဆကးသယ
ျ းေ်ပာဆိုေသာအရာမ္ာ့သညး လ္ိဳ ံွြကးထာ့ပါသညး။ သငးံေရြ ံေနသညး သငးမြ ဖျငးံခ္ေ်ပာေသာ
အေၾကာငး့အရာမ္ာ့ကို အရြကးရေစ်ခငး့ သို ံမဟုတး အႏၱရာယး်ဖစးေစ်ခငး့အတျကး ဖျငးံဟလိမးံမညးမဟုတးပါ
သို ံေသား အာ့လဵု့်ဖစးရပးမြနးကို သိ်ခငး့အလို ံဌာ သငးံေရြ ံေနသညး သငးံအစီအစဥးကို မညးသို အ
ံ ေကာငး့ဆဵု့
တညးံမတးရနး သို ံမဟုတး အႏၱရာယးရြိေသာအခ္ကးအလကး အနညး့ဆဵု့်ဖစးရနး ကူညီႏိုငးပါသညး။ အကယး၍
သငးသညး သငးံေရြ ံေနကို အေရ့ၾကီ့ေသာအခ္ကးအလကးမ္ာ့ကို ဖျငးံဟမတငး်ပလ္ြငး သငးသညး အမြနးတရာ့
ကိုေ်ပာသူ မဟုတးပါ။ တရာ့ရဵု့တျငး ရုတးတရကး်ပဳ်ခငး့မ္ာ့သညး သငးႏြငးံ သငးံေရြ ံေန စိတးမေက္နပး်ခငး့ ်ဖစး
ေပၚေစ်ပီ့ သငးံတရာ့ေရ့ကိစၥမ္ာ့ ေ်ဖရြငး့ရာတျငး အာ့နညး့ခ္ကးမ္ာ့ရရြိမညး်ဖစးသညး။
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ဘကးေတားသာ့တခုအ်ဖစး သငးံတာွနးမ္ာ့သညး ဘာလဲ?
သငးကို တရာ့ရဵု့မြ တခ္ိဳ ံအကူအညီ သို ံမဟုတး ကယးတငးရနး ေတာငး့ဆိုခဲံလ္ြငး သငးသညး တရာ့ဥပေဒ
အေရ့ယူေဆာငးရျကးရနး တရာ့ရဵု့၏ ဘကးေတားသာ့အ်ဖစး တာွနးရြိပါသညး။ တရာ့ရဵု့သညး သငးံ်ပသနာမ္ာ့
ကို တရာ့ရဵု့အမိနး ံထုတး်ပနး်ခငး့်ဖငးံ ေ်ပာၾကာ့ ်ပီ့ ေ်ဖရြငး့ေပ့ပါသညး။ အကယး၍ သငးသညး တရာ့ရဵု့အမိနး ံ
ကို သေဘာမတူဘူ့ဆိုလ္ြငးေတာငး သငးလိုကးနာရမညး သို ံမဟုတး တရာ့ရဵု့သညး သငးံကို အ်ပစးဒဏးသငးံ
ေစသညး။ သငးသညးသငးအ
ံ မြဳ အာ့နညး့ခ္ကးရလ
ြိ ္ြငး အ်ပီ့သတး ဆဵု့်ဖတးခ္ကးသညး ေႏြာငးံေႏြ့လိမးံမညး။
အကယး၍ သငးသညး တခ္ိဳ ံအမိနး ံမ္ာ့သညး မမြ္တသညးဟု ယဵုၾကညးလ္ြငး သငးသညး သငးံေရြ ံေနကို တရာ့ရဵု့
်ပငးဆငးေ်ပာငး့လဲ်ခငး့ကို ေဆ့ေႏျ့ႏိုငးပါသညး သို ံေသား အမိနး ံတရာ့ွငးေ်ပာငး့လဲသျာ့သညးံတင
ို းေအာငး
သငးသညးအမိနး ံကိုလိုကးနာရပါမညး။
စစးေဆ့ရမညးံစာရငး့
သငးံ၏ေရြ ံေနႏြငးံေဆျ့ေႏျ့သငးံေသာ အေၾကာငး့အရာမ္ာ့မြာ- အချနးအရြဳတးအေထျ့မ္ာ့၊မိဘအုပးထိမး့မြဳ ချဲ
ေွ်ခငး့၊ လကးမထပးမြီသေဘာတူညီမြဳ၊ အ်ငငး့ပျာ့မြဳကို ၾကာ့ွငး်ဖနးေ်ဖ်ခငး့၊ ေရတို ႏြငးံ ေရရြညး အေၾကျ့မ္ာ့၊
အုပထ
း ိမး့သူအၾကဵေပ့၊ ပငးစငးႏြငးံ အ်ငိမး့စာ့ အစီအစဥးမ္ာ့၊ စျနး ံပစး်ခငး့၊ ကၽျမး့က္ငးေသာ မ္ကး်မငးသကးေသ
ႏြငးံ ကုနးက္စရိတးမ္ာ့၊ ႏြငးံ ေရြ ံေနခမ္ာ့ ်ဖစးပါသညး။
ှ/၉/ဿွှ၅
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þOya'a&;&mtcsuftvufvufurf;pmapmifwGJonf pm;oHk;olrsm;trsm;qHk;BuHKawGU&aom Oya'a&;&m
jyomemrsm;twGuf a,bk,sowif;tcsuftvufrsm;ay;ygonf/
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tm&Som;0efaqmifrItzGJUonf tdk[dkif;tdkjynfe,fbm;azmifa';&Sif;\taxmuftyHhjzifh tcsKdUaomOya'a&;&m
tcsuftvufvufurf;pmapmifrsm;tm;t*FvdyfbmomrStm&Sbmomtrsm;tjym;odkYbmomjyefqdkxm;ygonf/
tm&Som;0efaqmifrItzGJUonf tdk[dkif;tdkjynfe,fbm;azmifa';&Sif;ESif qufEG,f?vufa0cH? (odkYr[kwf)
ywfoufaomolr[kwfyg/ bmomjyefrSefuef?jynfpHkrIrsm;twGuf tdk[dkif;tdkjynfe,fbm;azmifa';&Sif;rS
udk,fpm;jyKtmr rcHEdkifyg/ bmomjyefvkyfief;pOfaMumifh Oya'a&;&mt"dyÜg,frsm;tm; tusKd;oufa&mufrI
&SdEdkifonfudkaus;Zl;jyKíowdjyKyg/ þOya'a&;&mtcsuftvufvufurf;pmapmifwGJtm; wdusaomtajctae
&yfrsm;twGuf Oya'tMuHay;taejzifhtpm;xdk;&efr&nf&G,fyg/ Oya'a&;&mtMuHÓPfrsm;twGuf
oif\tajctaeESifhOya'abmifudkoduRrf;em;vnfaoma&SUaeESifhomwdkifyifoifhonf/
With the permission of Ohio State Bar Association, the translation of this Brochure was completed by
Asian Services In Action, Inc., which was financially assisted by the Ohio State Bar Foundation. The
views expressed herein do not necessarily represent those of the Ohio State Bar Foundation.
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