
သပိတမ်မှှောက်ဆန္ဒပပသမူ ှောျားန္ငှ  ်၎ငျ်ားတိို  ကိို အကှောအကွယမ်ပျားမေသည ် မီဒယီှောသမှောျားမ ှောျား ၏ 

အခွင အ်မ ျားမ ှောျား 

 

ဆန္ဒပပခွင န်္ငှ  ်ဆန္ဒပပပွွဲမ ှောျားတငွ ်သတငျ်ား ယခူွင  ်

ဆန္ဒပြခွင ့်သည့် န္ ိုင့်ငတံကာမှအကာအကွယ့်ပြေးထာေးပသာ လ  အခွင ့်အပ ေးပြစ့်ပြ ေး လ အမ ာေး ပင မ့်ေးခ မ့်ေးစွာ 

ဆန္ဒထိုတ့်ပြာ့်ပြသည ့်အခါတွင့် မ မ တ ို  ဆန္ဒသပ ာထာေးက ို ထိုတ့်ပြြ ိုင့်ခငွ ့်ရှ သည့်  အခွင ့်အပ ေးလည့်ေး 

ပြစ့်သည့်။ အဆ ိုြါအခွင ့်အပ ေးက ို ပင မ့်ေးခ မ့်ေးစွာစိုပ ေးခွင ့်ဟ ၍လည့်ေး ပခေါ်ဆ ိုကကသည့်။ ကမ္ာ ကိုလသမဂ္ဂ 

လ  အခွင ့်အပ ေးပကာ့်မတ ၏ အပထပွထမွတှ့်ခ က့်အမှတ့်(၃၇) တငွ့် ပအာက့်ြါ 

အကာအကွယ့်မ ာေးြါ င့်သည့်- 

• ဆန္ဒပြမှုမ ာေးအတွက့် ကက ြိုတင့်ခွင ့်ပြခ က့်ပတာင့်ေးခံ န့်မလ ိုအြ့်  ဲ မ မ သပ ာအပလ ာက့် 

ဆန္ဒပြပခင့်ေးသည့် တ ာေး င့်ပြစ့်သည့်။ 

• ဆန္ဒပြြဲွစ စဉ်သ မ ာေးအပနပြင ့် သက့်ဆ ိုင့် ာ ပြည့်နယ့်အာဏာြ ိုင့်မ ာေးထသံ ို   

ဆန္ဒထိုတ့်ပြာ့်မည ့်အပကကာင့်ေး အပကကာင့်ေးကကာေး န့်လ ိုအြ့်ပသာ့်လည့်ေး အပကကာင့်ေးကကာေး န့် 

ြ က့်ကွက့်မှုသည့် ဆန္ဒထိုတ့်ပြာ့်မှုက ို တာေးပမစ့်ြ ိုင့်ခငွ ့်မရှ ပစသင ့်။ 

• မ ဒ ယာသမာေးမ ာေးသည့် တ ာေး င့် မဟိုတ့်သည ့် ဆန္ဒပြြွဲမ ာေးလ င့်ြင့် 

ပစာင ့်ကကည ့်မှတ့်တမ့်ေးယ ခငွ ့် ရှ သည့်။ 

• ဆန္ဒပြြွဲမ ာေးက ို ဥြပဒအ  အပ ေးယ မည့် ဆ ိုြါက အမှန့်တကယ့် လ ိုအြ့်သည ့်အခ  န့်တငွ့်သာ 

လိုြ့်ပဆာင့်သင ့်သည့်။ 

ဆန္ဒပြမှုမ ာေးသည့် အမ ာေးပြည့်သ အက  ြိုေးစ ေးြွာေးအတွက့် အပ ေးကက ေးပသာက စစ ြ့်မ ာေးပြစ့်သည့်။ 

စာနယ့်ဇင့်ေးသမာေးမ ာေးန္ငှ ့် အပခာေးမ ဒ ယာလိုြ့်သာေးမ ာေးသည့် ၎င့်ေးတ ို  ၏လွတ့်လြ့်စွာထိုတ့်ပြာ့်ပပြာဆ ိုခွင ့် 

အခွင ့်အပ ေး၏တစ့်စ တ့်တစ့်ြ ိုင့်ေးအပနပြင ့် ဆန္ဒပြမှုန္ငှ ့်ဆက့်န္ယွ့်ပသာ ပြစ့်ပြေါ်တ ိုေးတက့်မှုမ ာေးက ို 

အမ ာေးပြည့်သ အာေးအသ ပြေး န့် အခွင ့်အပ ေးရှ သည့်။ ဆန္ဒပြမှုမ ာေးန္ငှ ့် ြတ့်သက့်၍ မ ဒ ယာမ ာေး၏ 

အပ ေးြါပသာ အပခာေးအခန့်ေးကဏ္ဍတစ့်ခိုမှာ ဥြပဒစ ိုေးမ ိုေးပ ေးန္ငှ ့် အာဏာြ ိုင့်မ ာေး၏ ဆန္ဒပြသ မ ာေးက ို 

မည့်သ ို  ဆက့်ဆသံည့်က ိုပစာင ့်ကကည ့်ပခင့်ေး ပြစ့်သည့်။ မ ဒ ယာမှ ပစာင ့်ကကည ့်ပခင့်ေးပြင ့် တာ န့်ရှ သ မ ာေးသည့် 

အပ ေးယ အပြစ့်ပြေးမှု ပလ ာ နည့်ေးသာွေးန္ ိုင့်သကဲ သ ို   အကယ့်၍ အပ ေးယ အပြစ့်ပြေးမှု ပဆာင့် ွက့်ြါက 



တာ န့်ခံ မည့်ပြစ့်သည့်။ အာဏာြ ိုင့်အစ ိုေး မ ာေးသည့် ဆန္ဒပြမှုမ ာေးက ို 

ပခ မ့်ေးပပခာက့်မှုတစ့်ခိုအပြစ့်ရှုပမင့်ပြ ေး တ ာေးမ င့် နည့်ေးလမ့်ေးမ ာေးပြင ့် ကန  ့်သတ့် န့်ကက ြိုေးစာေးသည့်။ 

ထ ိုသ   ကက ြိုေးစာေး ာတွင့် ဆန္ဒပြမှုက ို တ ာေး င့်တာေးပမစ့်ပခင့်ေး၊  

 

အာဏာြ ိုင့်အစ ိုေး မ ာေးသည့်ဆန္ဒပြမှုမ ာေးက ိုပခ မ့်ေးပပခာက့်မှုတစ့်ခိုအပြစ့်ရှုပမင့်ပြ ေးတ ာေးမ င့်နည့်ေးလမ့်ေး

မ ာေးပြင ့် ကန  ့်သတ့် န့်ကက ြိုေးစာေးသည့်။ ၎င့်ေးတ ို  တွင့်ဆန္ဒပြသ မ ာေးက ိုတ ာေး င့်တာေးပမစ့်ပခင့်ေး၊ 

 ဲန္ငှ ့်အပခာေးသ မ ာေးက ဆန္ဒပြသ မ ာေးအာေးပခ မ့်ေးပပခာက့်ပခင့်ေး၊ ထ န့်ေးသ မ့်ေးပခင့်ေး၊ စွဲခ က့်တင့်ပခင့်ေး၊စသည ့် 

အပြြိုအမ မ  ြိုေးက ို မ ဒ ယာမ ာေးကပြာ့်ထိုတ့်န္ ိုင့်ပခင့်ေးပကကာင ့် ၎င့်ေးတ ို  သည့်အာဏာြ ိုင့်မ ာေး၏ 

အထ ေးြစ့်မှတ့်ပြစ့်ပလ ရှ သည့်။ 

 

မဆှောင ွ်က ်ေ် 

 

• အကယ့်၍ သင့်သည့်အြမ့်ေးခံ လျှင့် သ ို  မဟိုတ့် ထ န့်ေးသ မ့်ေးခံ ြါက တ ာေးရံိုေးတငွ့် 

သင့်၏အခွင ့်အလမ့်ေးမ ာေးြ ိုမ ို ရှ ပစ န့် န္ငှ ့် အာဏာြ ိုင့်မ ာေးက သင ့်အာေးမတ ာေးြမ့်ေးဆ ေး 

ခ ြိုြ့်ပန္ာှင့်ထာေးစဉ် အတင့်ေးအဓမမန္ှ ြ့်စက့်ညှင့်ေးြန့်ေးပခင့်ေးက ို တာေးဆ ေးန္ ိုင့် န့် အတကွ့် ပရှှေ့ပနတစ့်ပယာက့်၏ 

ကာကွယ့်မှုက ို ယ  န့်အတတ့်န္ ိုင့်ဆံိုေးကက ြိုေးစာေးြါ။ ပရှှေ့ပနန္ငှ ့် ဆက့်သယွ့်၍ မ ြါက 

မ တ့်ပဆွမ ာေးန္ငှ ့်မ သာေးစိုအာေး အက အည ပတာင့်ေးခံပြ ေး သင ့်က ိုြမ့်ေးဆ ေးထ န့်ေးသ မ့်ေးထာေးသ မ ာေးအာေး 

သင ့်တွင့် ပရှှေ့ပနငာှေး န့်အခငွ ့်အပ ေးရှ ပကကာင့်ေး သတ ပြေးြါ။ 

 

• ယခိုအခ  န့်တွင့်ဆန္ဒပြြွဲမ ာေးအတွင့်ေး ြမ့်ေးဆ ေးပခင့်ေးန္ငှ ့်ထ န့်ေးသ မ့်ေးပခင့်ေးမ ာေးသည့် 

မ ာေးပြာေးလာပြ ပြစ့်ပသာပကကာင ့် ဆန္ဒပြြွဲတွင့် မြါ င့်မ ကြင့် က ည လ ိုပသာပရှှေ့ပနမ ာေးန္ငှ ့် 

အစ အစဉ်မ ာေးပြြိုလိုြ့်ထာေးပခင့်ေးပြင ့် အက  ြိုေးရှ န္ ိုင့်သည့်။ 

 



•သင ့်အပနပြင ့် မ ဒ ယာသမာေး မဟိုတ့်ပသာ့်လည့်ေး အ ာရှ မ ာေး၏အကကမ့်ေးြက့်မှုမ ာေးန္ငှ ့် 

အပခာေးအလွန့်အက အံပြြိုအမ မ ာေး၊ ပြစ့် ြ့်မ ာေးက ို မှတ့်တမ့်ေးတင့်န္ ိုင့် န့် ကက ြိုေးစာေးြါ။ သ ို  ပသာ့် 

ထ ိုသ ို  မှတ့်တမ့်ေးတင့်ပခင့်ေးက ို လံိုပခံြိုစ တ့်ခ  မှသာလျှင့် လိုြ့်ပဆာင့်ြါ။ 

 

 

မေှောကခ်ံသမိိုငျ်ားမ ကှောငျ်ား 

ပမန့်မာန္ ိုင့်င၏ံ ပြစ့်မှုဆ ိုင့် ာဥြပဒန္ငှ ့် ပင မ့်ေးခ မ့်ေးစွာစိုပ ေးပခင့်ေးန္ငှ ့် 

ပင မ့်ေးခ မ့်ေးစွာစ တန့်ေးလညှ ့်လည့်ပခင့်ေးဥြပဒ (PAPPL) သည့် ဆန္ဒပြမှုမ ာေးအပြေါ် 

တ ာေးမ င့်ကန  ့်သတ့်ခ က့်မ ာေးခ မှတ့်ထာေးသည့်။ 

 

PAPPL ၏ြိုဒ့်မ ၄ သည့် ဆန္ဒပြသ မ ာေးက ို ဆန္ဒပြပခင့်ေးမပြြိုမ   ဲထမှံခွင ့်ပြြိုခ က့်ပတာင့်ေးခံပခင့်ေးအာေးပြင ့် 

အလ ိုအပလ ာက့်ဆန္ဒပြမှုမ ာေးက ိုတ ာေးမ င့်ပြစ့်ပစသည့်။ PAPPL သည့်ဆန္ဒပြမှုမ ာေးအပြေါ်က ယ့်ပြန  ့် 

မပ မ ာအပပခအပနမ ာေးက ိုခ မှတ့်ထာေးသည့်။ ဥြမာအာေးပြင ့်၊ ြိုဒ့်မ ၁၂ (က) ကဆန္ဒပြသ မ ာေးက ို 

“အပန္ာှင ့်အယှက့် အတာေးအဆ ေး အန္တ ာယ့်ပြစ့်ပစမည ့် အပြြိုအမ မ  ြိုေးက ို 

မလိုြ့်ပဆာင့် န့်”ပတာင့်ေးဆ ိုသည့်။ ဆန္ဒပြမှုမ ာေးသည့် မ ာေးပသာအာေးပြင ့် 

အခ  ြိုှေ့ပသာအပန္ာှင ့်အယကှ့်မ ာေးက ိုပြစ့်ပြေါ်ပစပသာပကကာင ့် ဆန္ဒပြသ မ ာေးက ိုထ ပ ာက့်စွာအပ ေးယ ပခင့်ေး၊ 

ဆန္ဒပြသ အာေးလံိုေးအာေး ပြစ့်မှုထင့်ရှာေးပစပခင့်ေးန္ငှ ့် ဥြပဒအ  ပထာင့်ဒဏ့် ၆ လအထ က ခ ံပခင့်ေး 

ဒဏ့်ပငကွ ြ့် ၁၀,၀၀၀ ခ မှတ့်ပခင့်ေးတ ို  အထ  အပ ေးယ အပြစ့်ပြေးန္ ိုင့်သည့်။ 

 

ပြစ့်မှုဆ ိုင့် ာက င ့်ထံိုေးဥြပဒအခန့်ေး ၇ တွင့် ဆန္ဒပြမှုန္ငှ ့် သက့်ဆ ိုင့်ပသာလိုြ့်ပဆာင့်မှုမ ာေးက ို 

တာေးပမစ့်ထာေးသည့်။ ြိုဒ့်မ ၁၄၁-၁၆၀ သည့် မည့်သည ့်ဥြပဒပ ေး ာလိုြ့်ငန့်ေးစဉ်က ိုမဆ ို ဆန  ့်က င့် န့် 

(၅)ဦေး သ ို  မဟိုတ့် ထ ို  ထက့်ြ ိုပသာအိုြ့်စိုမ ာေးက ို စိုရံိုေးပခင့်ေး၊ ဆန္ဒပြသ မ ာေးက ို ပန ာပြန  ့်ကကက့်ပခင့်ေး၊ 

ြိုန့်ေးပရှာင့်ပစပခင့်ေးတ ို  က ို လိုြ့်ပဆာင့်ြါက ပပခာက့်လမှသံိုေးန္စှ့်အထ  ပထာင့်ဒဏ့်ခ မှတ့်ပခင့်ေး၊ 

သ ို  မဟိုတ့်ဒဏ့်ပငခွ မှတ့်န္ ိုင့်သည့်။ 



၂၀၂၁ ခိုန္စှ့်၊ ပြပြာ့် ါ  လ ၁၄  က့်ပန  တငွ့် ပြင့်ဆင့်ခဲ ပသာ ပြစ့်မှုဆ ိုင့် ာက င ့်ထံိုေးဥြပဒအခ  ြိုှေ့တွင့် 

ဆန္ဒပြသ မ ာေးန္ငှ ့် မ ဒ ယာလိုြ့်သာေးမ ာေးအာေးစွဲခ က့်တင့် န့် က ယ့်ပြန  ့်ပသာအသံိုေးအန္ှုန့်ေးမ ာေးြါရှ သည့်။ 

ဥြမာအာေးပြင ့်၊ ြိုဒ့်မ ၁၂၄ (က) တွင့် မိုန့်ေးတ ေးမှု သ ို  မဟိုတ့် မထ မဲ ပမင့်ပြြိုမှုက ိုပြစ့်ပြေါ်ပစသည ့် သ ို  မဟိုတ့် 

အစ ိုေး န္ငှ ့်စစ့်တြ့်အပြေါ် မပက နြ့်မှုမ ာေးက ို ပြစ့်ပြေါ်ပစသည ့်ပကကညာခ က့်မ ာေးထိုတ့်ပြန့်ပခင့်ေးက ို 

 ာဇ တ့်မှုအပြစ့် သတ့်မှတ့်ထာေးသည့်။ ြိုဒ့်မ ၁၂၄ (ဂ္) သည့် တ ိုင့်ေးပြည့်တည့်ပင မ့်ပ ေးက ို ထ န့်ေးသ မ့်ေး န့် 

စစ့်တြ့် သ ို  မဟိုတ့် ဥြပဒစ ိုေးမ ိုေးပ ေးကက ြိုေးြမ့်ေးမှုမ ာေးက ို ပန္ာှင ့်ပန္ေှးပစပခင့်ေးက ို တာေးပမစ့်ထာေးသကဲ သ ို   ြိုဒ့်မ 

၁၂၄(ဃ) တွင့် တာ န့်ထမ့်ေးပဆာင့်လ က့်ရှ ပသာ စစ့်တြ့် သ ို  မဟိုတ့် အစ ိုေး  န့်ထမ့်ေးမ ာေးအာေး 

အပန္ာှင ့်အယှက့် အတာေးအဆ ေးပြစ့်ပစပခင့်ေးက ို တာေးပမစ့်ကန  ့်သတ့်ထာေးသည့်။ ဤပြဌာန့်ေးခ က့်ြါ 

စကာေးလံိုေးအသံိုေးအန္ှုန့်ေးမ ာေးသည့် တ ာေး င့်ဆန္ဒပြမှုမ ာေးစွာ၏  ည့် ွယ့်ခ က့် ြန့်ေးတ ိုင့်မ ာေးက ို  ာဇ 

 တ့်မှုအပြစ့် သတ့်မှတ့်န္ ိုင့်သည ့် အပပခအပနတွင့်ရှ သည့်။ ဤြိုဒ့်မမ ာေးက ိုခ  ြိုေးပြာက့်က  ေးလွန့်ြါက 

ဒဏ့်ပငမွ ာေး၊ ပထာင့်ဒဏ့်ခိုနစ့်န္စှ့် ၁၂၄ (ဃ) န္ငှ ့် (၁၂၄ (က)န္ငှ ့် ၁၂၄ (ဂ္)) အတွက့် န္စှ့်န္စှ့်ဆယ့် 

အထ ပထာင့်ဒဏ့်ခ မှတ့်န္ ိုင့်သည့်။ 

 

အပခာေးပြစ့်မှုဆ ိုင့် ာ က င ့်ထံိုေးဥြပဒပြဌာန့်ေးခ က့်မ ာေးသည့် ဆန္ဒပြမှုမ ာေးက ို ပ ေးသာေးပြာ့်ပြ 

အကာအကွယ့်ပြေးပနသည ့် မ ဒ ယာလိုြ့်သာေးမ ာေးက ို ြစ့်မှတ့်ထာေး န့်အသံိုေးပြြိုန္ ိုင့်သည့်။ ဥြမာအာေးပြင ့်၊ 

ြိုဒ့်မ ၅၀၅ (ဂ္) တွင့် အမ ာေးပြည့်သ အာေး ပကကာက့် ွံ ှေ့ပစပခင့်ေး သ ို  မဟိုတ့်န္ှု ေးပဆာ့်ပခင့်ေးတ ို  က ို 

ပြစ့်ပစပသာသတင့်ေးအခ က့်အလက့်ပြန  ့်ပ ပခင့်ေးက ို  ာဇ တ့်မှုအပြစ့်သတ့်မှတ့်ထာေးပြ ေး 

ထ ိုသ ို  လိုြ့်ပဆာင့်ပခင့်ေးသည့် န္ ိုင့်ငပံတာ့်က ိုပြစ့်ပစ၊ ပြည့်သ တ ို  ၏ ပအေးခ မ့်ေးတည့်ပင မ့်မှုက ိုပြစ့်ပစ 

ြ က့်ပြာေးပစ န့် လ အမ ာေးက ို ပသေွးပဆာင့်သည့်ဟိုသတ့်မှတ့်သည့်။ ြိုဒ့်မ ၅၀၅ (က) က ိုလည့်ေး ၂၀၂၁ ခိုန္စှ့်၊ 

ပြပြာ့် ါ  လ ၁၄  က့်တွင့်ထြ့်မံထည ့်သငွ့်ေးခဲ သည့်။ ၅၀၅ (က-ခ) သည့် သတင့်ေးမှာေးမ ာေးြ ံှေ့ န္ှံ  ပခင့်ေးက ို 

တာေးပမစ့်ထာေးသည့်။ အဆ ိုြါဥြပဒ(၂) ြ့်လံိုေးသည့် ဆန္ဒပြြွဲမ ာေးတွင့် သတင့်ေး ယ  

မှတ့်တမ့်ေးတင့်ပခင့်ေးမ ာေးန္ငှ ့်လည့်ေး အက ံြိုေး င့်သည့်။ပြစ့်ဒဏ့်ခ မှတ့်ခံ မှုမ ာေးသည့် ပထာင့်ဒဏ့် (၅၀၅) 

အတွက့်သံိုေးန္စှ့်န္ငှ ့် (၅၀၅ -က) အတွက့်သံိုေးန္စှ့်ဒဏ့်ပငပွြစ့်ပစ၊ ဒဏ့်န္စှ့် ြ့်လံိုေးပြစ့်ပစန္ ိုင့်သည့်။ 

ဤပြဌာန့်ေးခ က့်မ ာေးသည့် အပြည့်ပြည့်ဆ ိုင့် ာလ  အခွင ့်အပ ေးပကကပငာစာတမ့်ေး (UDHR) က ိုခ  ြိုေးပြာက့်ပြ ေး 

၎င့်ေးသည့်ပင မ့်ေးခ မ့်ေးစွာစိုပ ေးခွင့်ိုန္ငှ ့် လွတ့်လြ့်စွာထိုတ့်ပြာ့်ပပြာဆ ိုခွင ့်က ို အာမခံသည ့်အြ ိုဒ့် (၁၉) 

က ိုခ  ြိုေးပြာက့်သည့်။UDHR အပနပြင ့် ဤအခွင ့်အပ ေးမ ာေးက ို ကန  ့်သတ့်ခ က့်မ ာေးအာေး“ 



ဥြပဒပြင ့်ပြဌာန့်ေးထာေး” ပြ ေး တ ာေး င့်အက  ြိုေးစ ေးြွာေးက ိုကာကွယ့် န့်လ ိုအြ့်သည့်။ 

အထက့်တွင့်ပြာ့်ပြခဲ ပသာ စည့်ေးမ ဉ်ေးစည့်ေးကမ့်ေးမ ာေးကဲ သ ို  ပသာ မတ က မပသခ ာသည ့် 

စည့်ေးမ ဉ်ေးမ ာေးသည့်“ဥြပဒအ ပြဌာန့်ေးထာေးပခင့်ေး” ဆ ိုပသာ့်ပငာေး န္ ိုင့်ငသံာေးမ ာေးအပနပြင ့် 

မည့်သည ့်အခ က့်မ ာေးက ို တာေးပမစ့်ထာေးသည့်ဆ ိုပခင့်ေးက ို ရှင့်ေးလင့်ေးစွာ အသ ပြေးပခင့်ေးမ  ြိုေး မရှ ပြ။  

ဤစည့်ေးမ ဉ်ေးမ ာေးသည့် “ ပန္ာှင ့်ယကှ့်ပခင့်ေး သ ို  မဟိုတ့် တာေးဆ ေးြ တ့်ြင့်ပခင့်ေး” ထက့်ပက ာ့်လနွ့်လ ိုအြ့်သည ့် 

အမ ာေးပြည့်သ န္ငှ ့်သက့်ဆ ိုင့်ပသာ အမ န  ့် သ ို  မဟိုတ့် အမ ာေးပြည့်သ န္ငှ ့်ဆ ိုင့်ပသာ က ိုယ့်က င ့်တ ာေးမ ာေး 

ကဲ သ ို  ပသာ တ ာေး င့်အက  ြိုေးစ ေးြွာေးက ိုကာကွယ့် န့် မလ ိုအြ့်ပြ။ 
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