သပိ တမ
် မှှောက်ဆန္ဒပပသူမ ှောျားန္ှင ် ၎င်ျားတိကိ
ို ို အကှောအကွယမ
် ပျားမေသည် မီဒယ
ီ ှောသမှောျားမ ှောျား ၏
အခွငအ
် မ ျားမ ှောျား

ဆန္ဒပပခွငန္် င
ှ ် ဆန္ဒပပပွွဲမ ှောျားတွင် သတင်ျား ယူခွင်
ဆန္ဒပြခွငသ
့် ည့် န္င
ို င
့် တ
ံ ကာမှအကာအကွယ့်ပြေးထာေးပသာ လအခွငအ
့် ပ ေးပြစ့်ပြေး လအမ ာေး ပငမ့်ေးခ မ့်ေးစွာ
ဆန္ဒထတ
ို ့်ပြာ့်ပြသညအ
့် ခါတွင ့် မမတိုဆန္ဒသပ

ာထာေးကို ထိုတ့်ပြြိုငခ
့် င
ွ ရ
့် သည့်
ှ
အခွငအ
့် ပ ေးလည့်ေး

ပြစ့်သည့်။ အဆိုြါအခွငအ
့် ပ ေးကို ပငမ့်ေးခ မ့်ေးစွာစိုပ ေးခွငဟ
့် ၍လည့်ေး ပခေါ်ဆိုကကသည့်။ ကမ္ာကိုလသမဂ္ဂ
လအခွငအ
့် ပ ေးပကာ့်မတ၏

အပထွပထွမတ
ှ ့်ခ က့်အမှတ့်(၃၇)

တွင ့်

ပအာက့်ြါ

အကာအကွယ့်မ ာေးြါ င့်သည့်•

ဆန္ဒပြမှုမ ာေးအတွက့်

ကကြိုတင့်ခွငပ့် ြခ က့်ပတာင့်ေးခံ န့်မလိုအြ့်

ဲ

မမသပ

ာအပလ ာက့်

ဆန္ဒပြပခင့်ေးသည့် တ ာေး င့်ပြစ့်သည့်။
•

ဆန္ဒပြြွဲစစဉ်သမ ာေးအပနပြင ့်
ဆန္ဒထတ
ို ့်ပြာ့်မညအ
့် ပကကာင့်ေး

သက့်ဆိုင ့် ာ

ပြည့်နယ့်အာဏာြိုငမ
့် ာေးထံသို

အပကကာင့်ေးကကာေး န့်လိုအြ့်ပသာ့်လည့်ေး

အပကကာင့်ေးကကာေး န့်

ြ က့်ကွက့်မှုသည့် ဆန္ဒထတ
ို ့်ပြာ့်မှုကို တာေးပမစ့်ြိုငခ
့် င
ွ မ
့် ရှပစသင။့်
•

မဒယာသမာေးမ ာေးသည့်

တ ာေး င့်

မဟိုတ့်သည့်

ဆန္ဒပြြွဲမ ာေးလ င့်ြင့်

ပစာငက့် ကညမ
့် ှတ့်တမ့်ေးယခွင ့် ရှသည့်။
•

ဆန္ဒပြြွဲမ ာေးကို ဥြပဒအ

အပ ေးယမည့် ဆိုြါက အမှနတ
့် ကယ့် လိုအြ့်သညအ
့် ခ န့်တင
ွ သ
့် ာ

လိုြ့်ပဆာင့်သငသ
့် ည့်။
ဆန္ဒပြမှုမ ာေးသည့်

အမ ာေးပြည့်သအက ြိုေးစေးြွာေးအတွက့်

အပ ေးကကေးပသာကစစ ြ့်မ ာေးပြစ့်သည့်။

စာနယ့်ဇင့်ေးသမာေးမ ာေးန္ှင ့် အပခာေးမဒယာလိုြ့်သာေးမ ာေးသည့် ၎င့်ေးတို၏လွတ့်လြ့်စွာထိုတ့်ပြာ့်ပပြာဆိုခွင ့်
အခွငအ
့် ပ ေး၏တစ့်စတ့်တစ့်ြိုငေး့် အပနပြင ့်

ဆန္ဒပြမှုန္င
ှ ဆ
့် က့်န္ယ
ွ ့်ပသာ

ပြစ့်ပြေါ်တိုေးတက့်မှုမ ာေးကို

အမ ာေးပြည့်သအာေးအသပြေး န့် အခွငအ
့် ပ ေးရှသည့်။ ဆန္ဒပြမှုမ ာေးန္ှင ့် ြတ့်သက့်၍ မဒယာမ ာေး၏
အပ ေးြါပသာ အပခာေးအခန့်ေးကဏ္ဍတစ့်ခိုမှာ ဥြပဒစိုေးမိုေးပ ေးန္ှင ့် အာဏာြင
ို မ
့် ာေး၏ ဆန္ဒပြသမ ာေးကို
မည့်သဆက့်
ို
ဆသ
ံ ည့်ကိုပစာငက့် ကညပ့် ခင့်ေး ပြစ့်သည့်။ မဒယာမှ ပစာငက့် ကညပ့် ခင့်ေးပြင ့် တာ န့်ရှသမ ာေးသည့်
အပ ေးယအပြစ့်ပြေးမှု ပလ ာနည့်ေးသွာေးန္င
ို သ
့် ကဲသို အကယ့်၍ အပ ေးယအပြစ့်ပြေးမှု ပဆာင့် ွ က့်ြါက

တာ န့်ခံ မည့်ပြစ့်သည့်။

အာဏာြိုငအ
့် စိုေး မ ာေးသည့်

ပခမ့်ေးပပခာက့်မှုတစ့်ခိုအပြစ့်ရှုပမင့်ပြေး

တ ာေးမ င့်

နည့်ေးလမ့်ေးမ ာေးပြင ့်

ဆန္ဒပြမှုမ ာေးကို
ကနသ
့် တ့် န့်ကကြိုေးစာေးသည့်။

ထသ
ို ကကြိုေးစာေး ာတွင ့် ဆန္ဒပြမှုကို တ ာေး င့်တာေးပမစ့်ပခင့်ေး၊

အာဏာြိုငအ
့် စိုေး မ ာေးသည့်ဆန္ဒပြမှုမ ာေးကိုပခမ့်ေးပပခာက့်မှုတစ့်ခိုအပြစ့်ရှုပမင့်ပြေးတ ာေးမ င့်နည့်ေးလမ့်ေး
မ ာေးပြင ့်

ကနသ
့် တ့် န့်ကကြိုေးစာေးသည့်။

ဲန္င
ှ အ
့် ပခာေးသမ ာေးက
အပြြိုအမမ ြိုေးကို

၎င့်ေးတိုတွငဆ
့် န္ဒပြသမ ာေးကိုတ ာေး င့်တာေးပမစ့်ပခင့်ေး၊

ဆန္ဒပြသမ ာေးအာေးပခမ့်ေးပပခာက့်ပခင့်ေး၊

ထန့်ေးသမ့်ေးပခင့်ေး၊

မဒယာမ ာေးကပြာ့်ထတ
ို ့်န္င
ို ပ့် ခင့်ေးပကကာင ့်

စွဲခ က့်တင့်ပခင့်ေး၊စသည့်

၎င့်ေးတိုသည့်အာဏာြိုငမ
့် ာေး၏

အထေးြစ့်မှတ့်ပြစ့်ပလရှသည့်။

မဆှောင် ွ က် ေ်

•

အကယ့်၍

သင့်သည့်အြမ့်ေးခံ လျှင ့်

သင့်၏အခွငအ
့် လမ့်ေးမ ာေးြမ
ို ို ရှပစ န့်

န္ှင ့်

သမဟို
ို
တ့်

ထန့်ေးသမ့်ေးခံ ြါက

အာဏာြိုငမ
့် ာေးက

တ ာေးရံိုေးတွင ့်

သငအ
့် ာေးမတ ာေးြမ့်ေးဆေး

ခ ြိုြ့်ပန္ှာင့်ထာေးစဉ် အတင့်ေးအဓမမန္ြ့်
ှ စက့်ညှင့်ေးြန့်ေးပခင့်ေးကို တာေးဆေးန္င
ို ့် န့် အတွက့် ပရှ ှေ့ပနတစ့်ပယာက့်၏
ကာကွယ့်မှုကို ယ န့်အတတ့်န္င
ို ဆ
့် ိုေးံ ကကြိုေးစာေးြါ။
မတ့်ပဆွမ ာေးန္ှငမ
့် သာေးစိုအာေး

ပရှ ှေ့ပနန္ှင ့်

အကအညပတာင့်ေးခံပြေး

ဆက့်သယ
ွ ့်၍

မ ြါက

သငက
့် ိုြမ့်ေးဆေးထန့်ေးသမ့်ေးထာေးသမ ာေးအာေး

သငတ
့် ွင ့် ပရှ ှေ့ပနငှာေး န့်အခွငအ
့် ပ ေးရှပကကာင့်ေး သတပြေးြါ။

•

ယခိုအခ န့်တွငဆ
့် န္ဒပြြွဲမ ာေးအတွငေး့်

မ ာေးပြာေးလာပြပြစ့်ပသာပကကာင ့်

ဆန္ဒပြြွဲတွင ့်

အစအစဉ်မ ာေးပြြိုလိုြ့်ထာေးပခင့်ေးပြင ့် အက ြိုေးရှန္င
ို သ
့် ည့်။

ြမ့်ေးဆေးပခင့်ေးန္ှငထ
့် န့်ေးသမ့်ေးပခင့်ေးမ ာေးသည့်
မြါ င့်မကြင့်

ကညလိုပသာပရှ ှေ့ပနမ ာေးန္ှင ့်

•သငအ
့် ပနပြင ့်

မဒယာသမာေး

အပခာေးအလွနအ
့် က အ
ံ ပြြိုအမမ ာေး၊

မဟိုတ့်ပသာ့်လည့်ေး
ပြစ့် ြ့်မ ာေးကို

အ ာရှမ ာေး၏အကကမ့်ေးြက့်မှုမ ာေးန္ှင ့်

မှတ့်တမ့်ေးတင့်န္င
ို ့် န့်

ကကြိုေးစာေးြါ။

သပသာ့်
ို

ထသ
ို မှ
ို တ့်တမ့်ေးတင့်ပခင့်ေးကို လံိုပခံြိုစတ့်ခ မှသာလျှင ့် လိုြ့်ပဆာင့်ြါ။

မေှောက်ခံသမိိုငျား် မ ကှောင်ျား
ပမန့်မာန္င
ို င
့် ၏
ံ

ပြစ့်မှုဆိုင ့် ာဥြပဒန္ှင ့်

ပငမ့်ေးခ မ့်ေးစွာစတန့်ေးလှညလ
့် ည့်ပခင့်ေးဥြပဒ

ပငမ့်ေးခ မ့်ေးစွာစိုပ ေးပခင့်ေးန္ှင ့်
သည့်

(PAPPL)

ဆန္ဒပြမှုမ ာေးအပြေါ်

တ ာေးမ င့်ကနသ
့် တ့်ခ က့်မ ာေးခ မှတ့်ထာေးသည့်။

PAPPL ၏ြိုဒမ
့် ၄ သည့် ဆန္ဒပြသမ ာေးကို ဆန္ဒပြပခင့်ေးမပြြိုမ
အလိုအပလ ာက့်ဆန္ဒပြမှုမ ာေးကိုတ ာေးမ င့်ပြစ့်ပစသည့်။

ဲထမ
ံ ှခွငပ့် ြြိုခ က့်ပတာင့်ေးခံပခင့်ေးအာေးပြင ့်
သည့်ဆန္ဒပြမှုမ ာေးအပြေါ်က ယ့်ပြန ့်

PAPPL

မပ မ ာအပပခအပနမ ာေးကိုခ မှတ့်ထာေးသည့်။ ဥြမာအာေးပြင၊့် ြိုဒမ
့် ၁၂ (က) ကဆန္ဒပြသမ ာေးကို
“အပန္ှာငအ
့် ယှက့်

အတာေးအဆေး

အန္တ ာယ့်ပြစ့်ပစမည့်

မလိုြ့်ပဆာင့် န့်”ပတာင့်ေးဆိုသည့်။

အပြြိုအမမ ြိုေးကို

ဆန္ဒပြမှုမ ာေးသည့်

မ ာေးပသာအာေးပြင ့်

အခ ြိုှေ့ပသာအပန္ှာငအ
့် ယှက့်မ ာေးကိုပြစ့်ပြေါ်ပစပသာပကကာင ့် ဆန္ဒပြသမ ာေးကထ
ို ပ ာက့်စွာအပ ေးယပခင့်ေး၊
ဆန္ဒပြသအာေးလံိုေးအာေး

ပြစ့်မှုထင့်ရှာေးပစပခင့်ေးန္ှင ့် ဥြပဒအ

ပထာင့်ဒဏ့် ၆

လအထက ခံ ပခင့်ေး

ဒဏ့်ပငွက ြ့် ၁၀,၀၀၀ ခ မှတ့်ပခင့်ေးတိုအထ အပ ေးယအပြစ့်ပြေးန္င
ို သ
့် ည့်။

ပြစ့်မှုဆိုင ့် ာက ငထ
့် ေးံို ဥြပဒအခန့်ေး

၇

တွင ့်

ဆန္ဒပြမှုန္င
ှ ့်

သက့်ဆိုငပ
့် သာလိုြ့်ပဆာင့်မှုမ ာေးကို

တာေးပမစ့်ထာေးသည့်။ ြိုဒမ
့် ၁၄၁-၁၆၀ သည့် မည့်သညဥ
့် ြပဒပ ေး ာလိုြ့်ငန့်ေးစဉ်ကိုမဆို ဆနက
့် င့် န့်
(၅)ဦေး သမဟို
ို
တ့် ထထက့်
ို
ြိုပသာအိုြ့်စိုမ ာေးကို စိုရို ံေးပခင့်ေး၊ ဆန္ဒပြသမ ာေးကို ပန ာပြနက့် ကက့်ပခင့်ေး၊
ြိုနေး့် ပရှာင့်ပစပခင့်ေးတိုကို

လိုြ့်ပဆာင့်ြါက

သမဟို
ို
တ့်ဒဏ့်ပငွခ မှတ့်န္င
ို သ
့် ည့်။

ပပခာက့်လမှသေးံို န္ှစ့်အထ

ပထာင့်ဒဏ့်ခ မှတ့်ပခင့်ေး၊

၂၀၂၁ ခိုန္စ
ှ ့်၊ ပြပြာ့် ါ လ ၁၄

က့်ပနတွင ့် ပြင့်ဆင့်ခဲပသာ ပြစ့်မှုဆိုင ့် ာက ငထ
့် ေးံို ဥြပဒအခ ြိုှေ့တွင ့်

ဆန္ဒပြသမ ာေးန္ှင ့် မဒယာလိုြ့်သာေးမ ာေးအာေးစွဲခ က့်တင့် န့် က ယ့်ပြနပ
့် သာအသံေးို အန္ှုနေး့် မ ာေးြါရှသည့်။
ဥြမာအာေးပြင၊့် ြိုဒမ
့် ၁၂၄ (က) တွင ့် မိုနေး့် တေးမှု သမဟို
ို
တ့် မထမဲပမင့်ပြြိုမှုကိုပြစ့်ပြေါ်ပစသည့် သမဟို
ို
တ့်
အစိုေး န္ှငစ
့် စ့်တြ့်အပြေါ်

မပက နြ့်မှုမ ာေးကို

ပြစ့်ပြေါ်ပစသညပ
့် ကကညာခ က့်မ ာေးထိုတ့်ပြန့်ပခင့်ေးကို

ာဇ တ့်မှုအပြစ့် သတ့်မှတ့်ထာေးသည့်။ ြိုဒမ
့် ၁၂၄ (ဂ္) သည့် တိုငေး့် ပြည့်တည့်ပငမ့်ပ ေးကို ထန့်ေးသမ့်ေး န့်
စစ့်တြ့် သမဟို
ို
တ့် ဥြပဒစိုေးမိုေးပ ေးကကြိုေးြမ့်ေးမှုမ ာေးကို ပန္ှာငပ
့် န္ှေးပစပခင့်ေးကို တာေးပမစ့်ထာေးသကဲသို ြိုဒမ
့်
၁၂၄(ဃ)

တွင ့်

တာ န့်ထမ့်ေးပဆာင့်လ က့်ရှပသာ

အပန္ှာငအ
့် ယှက့်

အတာေးအဆေးပြစ့်ပစပခင့်ေးကို

စစ့်တြ့်

သမဟို
ို
တ့်

အစိုေး

တာေးပမစ့်ကနသ
့် တ့်ထာေးသည့်။

စကာေးလံိုေးအသံေးို အန္ှုနေး့် မ ာေးသည့် တ ာေး င့်ဆန္ဒပြမှုမ ာေးစွာ၏

န့်ထမ့်ေးမ ာေးအာေး
ဤပြဌာန့်ေးခ က့်ြါ

ည့် ွ ယ့်ခ က့် ြန့်ေးတိုငမ
့် ာေးကို

ာဇ

တ့်မှုအပြစ့် သတ့်မှတ့်န္င
ို သ
့် ည့် အပပခအပနတွငရ
့် ှသည့်။ ဤြိုဒမ
့် မ ာေးကခ
ို ြိုေးပြာက့်က ေးလွနြ
့် ါက
ဒဏ့်ပငွမ ာေး၊ ပထာင့်ဒဏ့်ခိုနစ့်န္စ
ှ ့် ၁၂၄ (ဃ) န္ှင ့် (၁၂၄ (က)န္ှင ့် ၁၂၄ (ဂ္)) အတွက့် န္ှစ့်န္စ
ှ ့်ဆယ့်
အထပထာင့်ဒဏ့်ခ မှတ့်န္င
ို သ
့် ည့်။

အပခာေးပြစ့်မှုဆိုင ့် ာ

က ငထ
့် ေးံို ဥြပဒပြဌာန့်ေးခ က့်မ ာေးသည့်

ဆန္ဒပြမှုမ ာေးကို

ပ ေးသာေးပြာ့်ပြ

အကာအကွယ့်ပြေးပနသည့် မဒယာလိုြ့်သာေးမ ာေးကို ြစ့်မှတ့်ထာေး န့်အသံေးို ပြြိုန္င
ို သ
့် ည့်။ ဥြမာအာေးပြင၊့်
ြိုဒမ
့်

၅၀၅

(ဂ္)

တွင ့်

အမ ာေးပြည့်သအာေး

ပကကာက့် ွ ံ ှေ့ပစပခင့်ေး

ပြစ့်ပစပသာသတင့်ေးအခ က့်အလက့်ပြနပ
့် ပခင့်ေးကို
ထသ
ို လို
ို ြ့်ပဆာင့်ပခင့်ေးသည့်

န္င
ို င
့် ပ
ံ တာ့်ကိုပြစ့်ပစ၊

သမဟို
ို
တ့်န္ေးပဆာ့်
ှု
ပခင့်ေးတက
ို ို

ာဇ တ့်မှုအပြစ့်သတ့်မှတ့်ထာေးပြေး
ပြည့်သတို၏

ပအေးခ မ့်ေးတည့်ပငမ့်မှုကိုပြစ့်ပစ

ြ က့်ပြာေးပစ န့် လအမ ာေးကို ပသွေးပဆာင့်သည့်ဟိုသတ့်မှတ့်သည့်။ ြိုဒမ
့် ၅၀၅ (က) ကိုလည့်ေး ၂၀၂၁ ခိုန္စ
ှ ့်၊
ပြပြာ့် ါ လ ၁၄

က့်တွငထ
့် ြ့်မံထညသ
့် င
ွ ေး့် ခဲသည့်။ ၅၀၅ (က-ခ) သည့် သတင့်ေးမှာေးမ ာေးြ ံှေ့ န္ှပခင့်
ံ ေးကို

တာေးပမစ့်ထာေးသည့်။

အဆိုြါဥြပဒ(၂) ြ့်လံိုေးသည့်

ဆန္ဒပြြွဲမ ာေးတွင ့်

သတင့်ေး ယ

မှတ့်တမ့်ေးတင့်ပခင့်ေးမ ာေးန္ှငလ
့် ည့်ေး အက ံြိုေး င့်သည့်။ပြစ့်ဒဏ့်ခ မှတ့်ခံ မှုမ ာေးသည့် ပထာင့်ဒဏ့် (၅၀၅)
အတွက့်သေးံို န္ှစ့်န္င
ှ ့် (၅၀၅ -က) အတွက့်သေးံို န္ှစ့်ဒဏ့်ပငွပြစ့်ပစ၊ ဒဏ့်န္စ
ှ ့် ြ့်လံိုေးပြစ့်ပစန္င
ို သ
့် ည့်။
ဤပြဌာန့်ေးခ က့်မ ာေးသည့် အပြည့်ပြည့်ဆိုင ့် ာလအခွငအ
့် ပ ေးပကကပငာစာတမ့်ေး (UDHR) ကိုခ ြိုေးပြာက့်ပြေး
၎င့်ေးသည့်ပငမ့်ေးခ မ့်ေးစွာစိုပ ေးခွငန္
့်ို င
ှ ့်
ကိုခ ြိုေးပြာက့်သည့်။UDHR

လွတ့်လြ့်စွာထိုတ့်ပြာ့်ပပြာဆိုခွငက
့် ို

အပနပြင ့်

ဤအခွငအ
့် ပ ေးမ ာေးကို

အာမခံသညအ
့် ြိုဒ ့်

(၁၉)

ကနသ
့် တ့်ခ က့်မ ာေးအာေး“

ဥြပဒပြငပ့် ြဌာန့်ေးထာေး”

ပြေး

အထက့်တွငပ
့် ြာ့်ပြခဲပသာ

စည့်ေးမ ဉ်ေးစည့်ေးကမ့်ေးမ ာေးကဲသပသာ
ို

စည့်ေးမ ဉ်ေးမ ာေးသည့်“ဥြပဒအ ပြဌာန့်ေးထာေးပခင့်ေး”

တ ာေး င့်အက ြိုေးစေးြွာေးကိုကာကွယ့် န့်လိုအြ့်သည့်။

ဆိုပသာ့်ပငာေး

မတက မပသခ ာသည့်
န္င
ို င
့် သ
ံ ာေးမ ာေးအပနပြင ့်

မည့်သညအ
့် ခ က့်မ ာေးကို တာေးပမစ့်ထာေးသည့်ဆိုပခင့်ေးကို ရှငေး့် လင့်ေးစွာ အသပြေးပခင့်ေးမ ြိုေး မရှပြ။
ဤစည့်ေးမ ဉ်ေးမ ာေးသည့် “ ပန္ှာငယ
့် က
ှ ့်ပခင့်ေး သမဟို
ို
တ့် တာေးဆေးြတ့်ြင့်ပခင့်ေး” ထက့်ပက ာ့်လန
ွ လ
့် ိုအြ့်သည့်
အမ ာေးပြည့်သန္ှငသ
့် က့်ဆင
ို ပ
့် သာ အမန ့် သမဟို
ို
တ့် အမ ာေးပြည့်သန္ှငဆ
့် ိုငပ
့် သာ ကိုယ့်က ငတ
့်
ာေးမ ာေး
ကဲသပသာ
ို
တ ာေး င့်အက ြိုေးစေးြွာေးကိုကာကွယ့် န့် မလိုအြ့်ပြ။
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