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န ေါန့်ေး1 

၂၀၂၁ ြေိုနစှ့်၊ ရဖရဖ ့်ဝါေီ ၁ ေက့်ရန  တွင့် တပ့်မရတ ့်ပ ိုင့်  မဝတီရိုပ့် မင့် ကံက ေးဌ နက ဥပရဒက    ို   အ ဏ  

တည့်ရ   အရေေးရပေါ်အမ န  ့်တစ့်ေပ့်နငှ ့်အတူ  န ိုင့်ငရံတ ့်၏ ဥပရဒ ပ ရေေး၊ အိုပ့်ြေ  ပ့်ရေေးနငှ ့် တေ ေးစီေင့်ရေေး 

အ ဏ တ ို  အ ေး တပ့်မရတ ့်က ကွယ့်ရေေးဦေးစေီးြေ  ပ့် ဗ ိုလ့်ြေ  ပ့်မ ေးကကီေးမင့်ေးရအ င့်လှု င့်ထ ံ ို   လ  အပ့်တ ဝန့်ရပေး 

လ ိုက့်ရကက င့်ေး  ထိုတ့် ပန့်ရကကည ြေ   ည့်။ ထ ိုရကကည ြေ က့်တွင့် 

ပါတီစံိုဒမီ ိုကရေစီအရထရွထရွေွေးရက က့်ပွ ၌ ဆ ိုေးဝါေးစွ  လွ မှ ေးရနရ   မ စ ေင့်ေးမ  ေး ရတွွဲ့ ရှ ြေ  ေ ြေင့်ေးမှ  

 ပည့်ရထ င့်စို မန့်မ န ိုင့်ငရံတ ့် ဖွ ွဲ့စည့်ေးပံိုအရ ြေြေံ ဥပရဒ (၂၀၀၈) ပိုဒ့်မ ၄၁၇ ပါ “န ိုင့်ငရံတ ့်၏ 

အြေ  ပ့်အ ြေ အ ဏ က ို အဓမမနည့်ေး ဖင ့် ေယူေန့် ဆူပူအံိုကက ြေင့်ေး၊ အကကမ့်ေးဖက့် ြေင့်ေးနငှ ့် လွ မှ ေးစွ  

အင့်အ ေးအ ံိုေး ပ ေယူ ြေင့်ေး”ပင့်  ဖစ့်ရကက င့်ေး ရဖ ့် ပြေ   ည့်။ 2 ထ ို  ရကက င ့် ဖွ ွဲ့စည့်ေးပံိုအရ ြေြေံဥပရဒ (၂၀၀၈) 

ပိုဒ့်မ ၄၁၇ အေ န ိုင့်ငရံတ ့်အ ေး အရေေးရပေါ်အရ ြေအရန ရကကည ပပီေး ပိုဒ့်မ ၄၁၈ နငှ ့် ၄၁၉ တ ို  အေ 

“န ိုင့်ငရံတ ့်၏ ဥပရဒ ပ ရေေး၊ အိုပ့်ြေ  ပ့်ရေေးနငှ ့် တေ ေးစီေင့်ရေေးအ ဏ တ ို  က ို 

တပ့်မရတ ့်က ကွယ့်ရေေးဦေးစီေးြေ  ပ့်ထ ံ ို   လ  အပ့်ရကက င့်ေး ရကကည က ” တ ဝန့်ရပေးအပ့်ြေ   ည့်။ ထ ို  ရန က့် 

တ ိုင့်ေး ပည့်က ို အိုပ့်ြေ  ပ့်ေန့် ဖွ ွဲ့စည့်ေးပံိုအရ ြေြေဥံပရဒ (၂၀၀၈) ပိုဒ့်မ ၄၁၉ အေ န ိုင့်ငရံတ ့်စီမအံိုပ့်ြေ  ပ့်ရေေး 

ရက င့်စီက ို ဖွ ွဲ့စည့်ေးြေ   ည့်။ 

 

  ို  ရ  ့် ဤ  ို  ရ   အိုပ့်ြေ  ပ့်ရေေးအရ ပ င့်ေးအလ မ  ေးနငှ ့် န ိုင့်ငရံတ ့်စီမံအိုပ့်ြေ  ပ့်ရေေးရက င့်စီက ထိုတ့် ပန့်ြေ   

ရ   မည့် ည ့်ဥပရဒမ  ေး တေ ေးဝင့်မှု ရှ /မရှ နငှ ့် ပတ့် က့်၍မူ ရလေးနက့်ရ   ရစ ဒကတက့်ဖွယ့်  ပဿန  

မ  ေး ရှ ရန၏။ ပထမဦေးဆံိုေးအြေ က့်အရန ဖင ့် “ရေွေးရက က့်ပွ မ မ မှု”  ည့် ပိုဒ့်မ ၄၁၇ အေ အ ဏ လ   

ရ ပ င့်ေးေယူရေေးအတွက့် “အဓ က အရကက င့်ေးေင့်ေး ဖစ့် ည့်”ဟရူ   အြေ က့်မှ မူ အ ြေ ေး ရလ လ  ံိုေး ပ့် ူ 

မ  ေး ရဝဖန့်ရထ က့် ပ က    ို  ပင့် အလွန့်   ံယ ဖစ့်ဖွယ့်ရက င့်ေးလှ၏။ 3  ဒိုတ ယအြေ က့်အရန ဖင ့် ပိုဒ့်မ 

 
1 This work is licensed under the Creative Commons Attribution-Non Commercial-ShareAlike 3.0 Unported 
Licence. You are free to copy, distribute and display this work and to make derivative works, provided you 
give credit to Centre for Law and Democracy, do not use this work for commercial purposes and distribute any 
works derived from this publication under a licence identical to this one. To view a copy of this licence, visit: 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/.  
2 See Al Jazeera, “Full text of Myanmar army statement on state of emergency”, 1 February 2021, 
https://www.aljazeera.com/news/2021/2/1/full-text-of-myanmar-army-statement-on-state-of-emergency. 
The Constitution is available in English at: 
https://www.constituteproject.org/constitution/Myanmar_2008.pdf?lang=en.  
3 See, for example, Carter Center, Carter Center Preliminary Statement on the 2020 Myanmar General Elections, 
10 November 2020, https://www.cartercenter.org/news/pr/2020/myanmar-111020.html ("election day itself 

https://www.aljazeera.com/news/2021/2/1/full-text-of-myanmar-army-statement-on-state-of-emergency
https://www.constituteproject.org/constitution/Myanmar_2008.pdf?lang=en
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ရလ လ စ စစ့်ြေ က့်၌ ထ ိုဥပရဒဆ ိုင့်ေ  ပဿန မ  ေးက ို ထည ့် ွင့်ေးရဆွေးရနေွးထ ေး ြေင့်ေး မရှ ရြေ ။ ဥပရဒနငှ ့် 

ဒမီ ိုကရေစစီင့်တ  (CLD) အရန ဖင ့် တပ့်မရတ ့် ည့် န ိုင့်ငရံတ ့်အ ဏ က ို လက့်ရှ  ဆိုပ့်က ိုင့်ထ ေး ူ ဖစ့်ေ  

န ိုင့်ငရံတ ့်စီမံအိုပ့်ြေ  ပ့်ရေေးရက င့်စီက ဥပရဒနငှ ့် အမ န  ့်မ  ေးက ို လက့်ရတွွဲ့  ပဋ္ဌ န့်ေးက င ့် ံိုေးမည့်ဟို မှတ့်ယူ 

 ည့်။ ဤမှတ့်ယူြေ က့်နငှ ့်အညီ ယြေို ရလ လ စ စစ့်ြေ က့်တွင့် ေ ဇ တ့်ကကီေးနငှ ့် ေ ဇဝတ့်က င ့်ထံိုေးဥပရဒ 

 ပင့်ဆင့်ြေ က့်မ  ေးက ို လူ  အြေငွ ့်အရေေးရှုရထ င ့်မ ှအရ ေးစ တ့် စ စစ့်အက  ဖတ့်၍ ဆ ိုေးဝါေးရ   လူ  အြေွင ့်အရေေး 

ဆ ိုင့်ေ  ဆံိုေးရှု ံေးမှုမ  ေးက ို ရပေါ်လွင့်ရအ င့် ည န့် ပမည့်  ဖစ့် ည့်။  အထက့်ရဖ ့် ပပါ ဥပရဒ ပင့်ဆင့်ြေ က့် 

မ  ေး ည့်  မန့်မ န ိုင့်ငဖံွ ွဲ့စည့်ေးပံိုအရ ြေြေဥံပရဒအေ တေ ေးဝင့်ဥပရဒ ပင့်ဆင့်ြေ က့်မ  ေး ဖစ့် ည့်ဟို 

မည့် ည ့်နည့်ေးနငှ ့်မျှ ည န့် ပဖွင ့်ဆ ိုေန့် အလ ို  င ှ ဤ ရလ လ စ စစ့်ြေ က့်က ို မဖတ့်ရှု င ့်ရပ။ 

 

၂၀၂၁ ြေိုနစှ့်၊ ရဖရဖ ့်ဝါေလီ ၁၄ ေက့်ရန  တွင့် န ိုင့်ငရံတ ့်စီမအံိုပ့်ြေ  ပ့်ရေေးရက င့်စီ ည့် န ိုင့်ငရံတ ့်စမီ ံ

အိုပ့်ြေ  ပ့်ရေေးရက င့်စဦပရဒအမှတ့် (၅/၂၀၂၁)နငှ ့် ဥပရဒအမှတ့် (၆/၂၀၂၁) တ ို  က ို  ပဋ္ဌ န့်ေးြေ   ည့်။4 ဤဥပရဒ 

မ  ေး ည့် ေ ဇ တ့်ကကီေး5 နငှ ့် ေ ဇဝတ့်က င ့်ထံိုေးဥပရဒ6 တ ို  က ို  ပင့်ဆင့် ည ့် ဥပရဒမ  ေး  ဖစ့်ကက၏။ ဥပရဒ 

အမှတ့် (၅/၂၀၂၁) ၏ အဓ က  ပင့်ဆင့်ြေ က့်မ  ေးမှ - 

• န ိုင့်ငရံတ ့် စစ ရဖ က့်ဖ က့်ပိုန့်ကန့်မှုတွင့် “ ပည့်ရထ င့်စိုန ိုင့်ငကံ ို ဖစ့်ရစ၊  ပည့်ရထ င့်စိုအဖွ ွဲ့ဝင့် တစ့် 

ြေိုြေိုက ို ဖစ့်ရစ ဖွ ွဲ့စည့်ေးအိုပ့်ြေ  ပ့်ပံိုအရ ြေြေဥံပရဒနငှ ့် မက ိုက့်ညီရ   နည့်ေးလမ့်ေး ဖင ့် ဖစ့်ရစ၊ အ ြေ ေးနည့်ေး 

လမ့်ေးမ  ေး ဖင ့် ဖစ့်ရစ ကက  ေးပမ့်ေးမှုမ  ေး ပါဝင့်လျှင့်”ဟူ၍ တ ိုေးြေ  ွဲ့ထ ေး ြေင့်ေး (ပိုဒ့်မ ၁၂၁ က ို အစ ေးထ ိုေး  ပင့် 

ဆင့်ြေ က့်)၊ 

• ဆူပူထကကရအ င့် လှုံွဲ့ရဆ ့်မှုတွင့် “လံို ြေံ ရေေးအဖွ ွဲ့မ  ေး   ို  မဟိုတ့် လံို ြေံ ရေေးဝန့်ထမ့်ေးမ  ေး” အ ေးလံိုေး 

အက ံ ေးဝင့်ရအ င့် တ ိုေးြေ  ွဲ့ထ ေး ြေင့်ေး (ပိုဒ့်မ ၁၂၄-က က ို အစ ေးထ ိုေး  ပင့်ဆင့်ြေ က့်)၊ 

• တပ့်မရတ ့်၊ ဥပရဒစ ိုေးမ ိုေးရေေးအဖွ ွဲ့အစည့်ေးမ  ေးနငှ ့် အစ ိုေးေဝန့်ထမ့်ေးမ  ေး၏ လိုပ့်ငန့်ေးတ ဝန့်မ  ေးအ ေး 

ဟန  ့်တ ေးရန ှင ့်ယှက့် ြေင့်ေးက ို ေ ဇဝတ့်( ပစ့်မှု)အ စ့်မ  ေးအ ဖစ့်  ဖည ့်စွက့်ထ ေး ြေင့်ေး (ပိုဒ့်မြေွ  ၁၂၄-ဂ 

နငှ ့် ၁၂၄-ဃ တ ို  အ ဖစ့် အ စ့် ဖည ့်စွက့်ြေ က့်)၊ 

 
occurred without major irregularities being reported by mission observers"); and Melissa Crouch, “Myanmar 
Coup Has No Constitutional Basis”, 3 February 2021, East Asia Forum, 
https://melissacrouch.com/2021/02/04/myanmar-coup-on-the-pretext-of-a-constitutional-fig-leaf.  
4 State Administration Council Laws No. 5/2021 and 6/2021, 14 February 2021, published in The Global New 
Light of Myanmar, 15 February 2021, https://cdn.myanmarseo.com/file/client-cdn/gnlm/wp-
content/uploads/2021/02/15_Feb_21_gnlm_1.pdf.  
5 Penal Code (2016 version), available at: https://www.mlis.gov.mm/lsScPop.do?lawordSn=9506%20 and on 

file with CLD.  
6 Criminal Procedure Code, available at: 

https://www.mlis.gov.mm/lsScPop.do?lawordSn=10442#ATTLIST_28043 and on file with CLD.  

https://melissacrouch.com/2021/02/04/myanmar-coup-on-the-pretext-of-a-constitutional-fig-leaf
https://cdn.myanmarseo.com/file/client-cdn/gnlm/wp-content/uploads/2021/02/15_Feb_21_gnlm_1.pdf
https://cdn.myanmarseo.com/file/client-cdn/gnlm/wp-content/uploads/2021/02/15_Feb_21_gnlm_1.pdf
https://www.mlis.gov.mm/lsScPop.do?lawordSn=9506%20
https://www.mlis.gov.mm/lsScPop.do?lawordSn=10442#ATTLIST_28043
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ဒမီ ိုကရေစီအရ ြေြေံအြေွင ့်အရေေးမ  ေးအတွက့် ဥပရဒရေေးေ ကျွမ့်ေးက င့်မှုမ  ေးရပေးေန့် န ိုင့်ငတံက တွင့် 

အလိုပ့်လိုပ့်က ိုင့်ရနရ   အက   ေးအ မတ့်မယူ ည ့် လူ  အြေွင ့်အရေေးအဖွ ွဲ့အစည့်ေးတစ့်ြေို ဖစ့် ည ့် ဥပရဒနငှ ့် 

ဒမီ ိုကရေစီစင့်တ  

• တပ့်မရတ ့်  ေးမ  ေး   ို  တည့်ေးမဟိုတ့် အစ ိုေးေဝန့်ထမ့်ေးမ  ေး၏ စ တ့်ဓ တ့်ြေွန့်အ ေးက ို ဖစ့်ရစ၊ က င ့်ဝတ့် 

စည့်ေးကမ့်ေးက ို ဖစ့်ရစ၊ က န့်ေးမ ရေေးက ို ဖစ့်ရစ ယ မ့်ေးယ ိုင့်ပပ  လ ရစေန့် ရဖ ့် ပမှု/ရဆ င့်ေွက့်မှုတ ို  က ို 

ပိုဒ့်မ ၅၀၅ “အမ  ေး ပည့် ၏ူ အက   ေးပ က့်စေီးရစမှုက ို  ဖစ့်ရ   ရဖ ့် ပြေ က့်” ကဏ္ဍရအ က့်တွင့် 

 ဖည ့်စွက့် ထ ေး ြေင့်ေး (ပိုဒ့်မြေွ  ၅၀၅-က အ စ့်  ဖည ့်စွက့်ြေ က့်)၊  

• ရကက က့်ေံွ ွဲ့ထ တ့်လန  ့်ရစ ြေင့်ေး၊ ရက လ ဟလ  ဖန  ့်ြေ   ြေင့်ေးနငှ ့် အစ ိုေးေဝန့်ထမ့်ေးတစ့်ဦေးအ ေး ေ ဇဝတ့် 

( ပစ့်မှု) က  ေးလွန့်ရအ င့် လှုံွဲ့ရဆ ့် ြေင့်ေးဟူရ   ေ ဇဝတ့်( ပစ့်မှု)အ စ့်မ  ေး  ဖည ့်စွက့်ထ ေး ြေင့်ေး 

(ပိုဒ့်မြေွ  ၅၀၅-က အ စ့်  ဖည ့်စွက့်ြေ က့်)- တ ို    ဖစ့် ည့်။ 

 

ေ ဇဝတ့်( ပစ့်မှု)အ စ့်မ  ေးအတွက့် အ မြေံရပေး ြေင့်ေးနငှ ့် ဖမ့်ေးဝေန့်ေးထိုတ့် ြေင့်ေးစရ   

လိုပ့်ထံိုေးလိုပ့်နည့်ေးဆ ိုင့်ေ  စည့်ေးမ ဉေးမ  ေးအတွက့် ဥပရဒအမှတ့် (၆/၂၀၂၁) က ို  ပဋ္ဌ န့်ေး ည့်။   

 

ယြေို ရလ လ စ စစ့်ြေ က့်၏ ပထမကဏ္ဍတွင့် ဤဥပရဒ ပင့်ဆင့်မှုမ  ေးက ို အရ ေးစ တ့် ရဖ ့် ပထ ေး ည့်။ 

ရန က့်ထပ့်ကဏ္ဍနစှ့်ြေို၌မူ (ပိုဂ္  လ့်ရေေး)လွတ့်လပ့်ြေငွ ့်နငှ ့်  ပစ့်မှုဆ ိုင့်ေ တေ ေးမျှတမှုတ ို  နငှ ့် က့်ဆ ိုင့်ရ   

အ ပည့် ပည့်ဆ ိုင့်ေ လူ  အြေငွ ့်အရေေးစံနှုန့်ေးမ  ေးက ို  ပန့်လည့် ံိုေး ပ့်ပပီေး၊ ထ ိုစံနှုန့်ေးမ  ေးနငှ ့်အည ီ

ေ ဇ တ့်ကကီေးက ို  ပင့်ဆင့် ည ့် ဥပရဒက ို အက  ဖတ့်ထ ေး၏။ ထ ို  ရန က့်တွင့်မူ မကက ရ ေးမီက 

စစ့်အိုပ့်ြေ  ပ့်ရေေးရကကည ြေ က့် မ  ေးက ယြေို  ပဋ္ဌ န့်ေးြေ က့်မ  ေးအရပေါ်  က့်ရေ က့်မှုတ ို  က ို အနစှ့်ြေ  ပ့် 

ရဖ ့် ပထ ေးပပီေး၊ ဤရလ လ စ စစ့်ြေ က့်က ို န ဂံိုေးြေ  ပ့်နငှ ့် အကကံ  ပ ြေ က့်တ ို   ဖင ့် အဆံိုေး တ့်ထ ေးပါ ည့်။ 

1. ောဇသတ့်ကကီေးက ို ဥပဒေဒ ကာင့်ေးအေ ပပင့်ဆင့်ခ က့်မ ာေး 

1.1 န ိုင့်ငရံတ ့် စစ ရဖ က့်ဖ က့်ပိုန့်ကန့် ြေင့်ေး (ပိုဒ့်မ ၁၂၁ က ို အစ ေးထ ိုေး ြေင့်ေး) 

ယြေို  ပင့်ဆင့် ည ့် ဥပရဒက ို မ ပဋ္ဌ န့်ေးမီကပင့် ေ ဇ တ့်ကကီေး၌ န ိုင့်ငရံတ ့် စစ ရဖ က့်ဖ က့်ပိုန့်ကန့် ြေင့်ေး 

အတွက့်  ပစ့်ဒဏ့်မ  ေး  တ့်မှတ့် ပဋ္ဌ န့်ေးထ ေးပပီေး  ဖစ့်၏။ ယြေင့်ကမူ အကကမ့်ေးဖက့်လျှင့်   ို  တည့်ေးမဟိုတ့် 

အကကမ့်ေးဖက့်ေန့် လှုံွဲ့ရဆ ့်မ ှ  ဤေ ဇဝတ့်( ပစ့်မှု)ရ မ က့်ရကက င့်ေး “ ပည့်ရထ င့်စိုန ိုင့်ငကံ ို  ဖစ့်ရစ၊  ပည့် 

ရထ င့်စိုအဖွ ွဲ့ဝင့်တစ့်ြေိုြေို က ို  ဖစ့်ရစ စစ့်မက့်ပပ  င့်ဆ ိုင့်လျှင့်” ဟူ၍ အဓ ပပ ယ့် အတ အက   တ့်မှတ့်ြေ  ၏။ ယြေို 

 ပင့်ဆင့်ြေ က့်၌မူ “ဖွ ွဲ့စည့်ေးအိုပ့်ြေ  ပ့်ပံိုအရ ြေြေဥံပရဒနငှ ့် မက ိုက့်ညီရ   နည့်ေးလမ့်ေး   ို  မဟိုတ့် အ ြေ ေးမည့် ည ့် 

နည့်ေးလမ့်ေး ဖင ့်မဆ ို  ပည့်ရထ င့်စိုန ိုင့်ငကံ ို ဖစ့်ရစ၊  ပည့်ရထ င့်စိုအဖွ ွဲ့ဝင့်တစ့်ြေိုြေိုက ို ဖစ့်ရစ န ိုင့်ငရံတ ့် စစ  

ရဖ က့်ဖ က့်ပိုန့်ကန့်ေန့် ေည့်ေွယ့်ရ   ကက  ေးပမ့်ေးမှုမှန့် မျှ” က ိုဟူ၍ အစ ေးထ ိုေး ည့်။   ို  ရ  ့်  (ပိုဒ့်မ ၁၂၂ ပါ) 

 ပစ့်ဒဏ့်မှ မူ ယြေင့်ကအတ ိုင့်ေး ရ ဒဏ့် ဖစ့်ရစ၊ ရထ င့်ဒဏ့် အနစှ့် ၂၀ အထ  ဖစ့်ရစ ြေ မှတ့်န ိုင့်ရ  ရကက င ့် 
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ဒမီ ိုကရေစီအရ ြေြေံအြေွင ့်အရေေးမ  ေးအတွက့် ဥပရဒရေေးေ ကျွမ့်ေးက င့်မှုမ  ေးရပေးေန့် န ိုင့်ငတံက တွင့် 

အလိုပ့်လိုပ့်က ိုင့်ရနရ   အက   ေးအ မတ့်မယူ ည ့် လူ  အြေွင ့်အရေေးအဖွ ွဲ့အစည့်ေးတစ့်ြေို ဖစ့် ည ့် ဥပရဒနငှ ့် 

ဒမီ ိုကရေစီစင့်တ  

ယြေို အစ ေးထ ိုေးရ ပ င့်ေးလ မှု၏ အက   ေးဆက့်မ  ေးမှ      ထင့်ရှ ေးလှ၏။ ေ ဇ တ့်ကကီေးအေ န ိုင့်ငရံတ ့် စစ  

ရဖါက့်ဖ က့်ပိုန့်ကန့်မှု က  ေးလွန့် ူက ို အ ေးရပေးလျှင့်၊   ို  တည့်ေးမဟိုတ့် လက့် င့် ြေံလျှင့်၊   ို  တည့်ေးမဟိုတ့် 

နစှ့်  မ့် ရစလျှင့် (ပိုဒ့်မ ၁၂၃)   ို  တည့်ေးမဟိုတ့်   လ က့်နငှ ့် ထ န့်ြေ န့်လျှင့် (ပိုဒ့်မ ၁၂၄ ) ေ ဇဝတ့်( ပစ့်မှု) 

ရ မ က့်ရလ၏။ 

 

ေ တပ့်ဖွ ွဲ့အရန ဖင ့် န ိုင့်ငရံတ ့် စစ ရဖါက့်ဖ က့် ပိုန့်ကန့်မှုကကီေးနငှ ့် က့်ဆ ိုင့်ရ   ေ ဇဝတ့်( ပစ့်မှု)  ံိုေးြေိုလံိုေး 

အတွက့် လူပိုဂ္  လ့်တစ့်ဦေးဦေးအ ေး ဖမ့်ေးဆေီးေန့်အတွက့် ဖမ့်ေးဝေန့်ေးတစ့်ရစ င့် လ ိုအပ့်၏ (ပိုဒ့်မ ၁၂၁၊ ၁၂၃ နငှ ့် 

၁၂၄)။ ထ ိုေ ဇဝတ့်( ပစ့်မှု) ံိုေးြေိုလံိုေး ည့် အ မြေရံပေးပ ိုင့်ြေွင ့် မရှ ရ    ပစ့်မှုမ   ေးလည့်ေး  ဖစ့်  ဖင ့် စွပ့်စွ ြေံေ ူ 

မ  ေးအရန ဖင ့် အ မြေံေေန့် အြေွင ့်အရေေး မရှ ရြေ  (ေ ဇဝတ့်က င ့်ထံိုေးဥပရဒ၊ ဇယ ေး ၂)။ အ မြေံရပေးပ ိုင့်ြေွင ့် 

မရှ ရ    ပစ့်မှုအမ  ေးစိုအတွက့် တေ ေးရံိုေး၏ ဆင့် ြေင့်တံိုတေ ေး ဖင ့် လွတ့်လပ့်စွ  အ မြေရံပေးန ိုင့်ရ  ့်လည့်ေး၊ 

ရ ဒဏ့် ဖစ့်ရစ၊ ရထ င့်ဒဏ့် တစ့် က့် ဖစ့်ရစ၊ ရထ င့်ဒဏ့် အနစှ့် ၂၀  ဖစ့်ရစ ြေ မှတ့်န ိုင့်ရ    ပစ့်မှုမ   ေးက ို 

က  ေးလွန့်ရ   က န့်ေးမ  န့်စွမ့်ေး ည ့် အေွယ့်ရေ က့်ပပီေး ူ အမ   ေး  ေးမ  ေးအတွက့်မူ အ မြေံေေန့် မ ဖစ့်န ိုင့် 

ရြေ   (ေ ဇဝတ့်က င ့်ထံိုေးဥပရဒ၊ ပိုဒ့်မ ၄၉၆-၄၉၇)။ ဖွ ွဲ့စည့်ေးပံိုအရ ြေြေဥံပရဒ (၂၀၁၈)အေ န ိုင့်ငရံတ ့် စစ  

ရဖ က့်ဖ က့်ပိုန့်ကန့်မှုကကီေးအတွက့် န ိုင့်ငရံတ ့် မမတက ို ဖစ့်ရစ၊ ဒိုတ ယ မမတက ို ဖစ့်ရစ (ပိုဒ့်မ ၇၁)7  ပည့် 

ရထ င့်စိုဝန့်ကကီေးတစ့်ဦေးဦေးက ို  ဖစ့်ရစ, တ ိုင့်ေးရဒ  ကကီေး/ ပည့်နယ့် ဝန့်ကကီေးြေ  ပ့်နငှ ့် ဝန့်ကကီေးတစ့်ဦေးဦေးက ို  ဖစ့်ရစ 

(ပိုဒ့်မ ၂၃၃ နငှ ့် ၂၆၃)၊  ပည့်ရထ င့်စိုတေ ေး ူကကီေးြေ  ပ့်နငှ ့်  ပည့်ရထ င့်စိုတေ ေးလ တ့်ရတ ့်ြေ  ပ့် တေ ေး ူကကီေး 

မ  ေးက ို  ဖစ့်ရစ, တ ိုင့်ေး ရဒ ကကီေး/ ပည့်နယ့်တေ ေး လ တ့်ရတ ့် တေ ေး ူကကီေးြေ  ပ့်နငှ ့် တေ ေး ူကကီေးမ  ေးက ို 

 ဖစ့်ရစ (ပိုဒ့်မ ၃၀၂ နငှ ့် ၃၁၁) စွပ့်စွ  ပစ့်တင့်န ိုင့် ည့်။ 

1.2 ဆူပူထကကရအ င့် လှုံွဲ့ရဆ ့် ြေင့်ေး (ပိုဒ့်မ ၁၂၄-က က ို အစ ေးထ ိုေး ြေင့်ေး) 

ယြေို  ပင့်ဆင့်ြေ က့်အေ “ဆူပူထကကရအ င့် လှုံွဲ့ရဆ ့်မှု”က ို အနက့်အဓ ပပ ယ့် တ ိုေးြေ  ွဲ့ တ့်မှတ့်လ ိုဟန့် ရှ ၏။ 

ယြေင့်က “အစ ိုေးေက ို မိုန့်ေးထ ေးရအ င့်ရ  ့်လည့်ေးရက င့်ေး၊ မရလေးစ ေးရအ င့်ရ  ့်လည့်ေးရက င့်ေး  ပ လျှင့်၊   ို   

တည့်ေးမဟိုတ့် ထ ို  ို   ပ ေန့် အ ေးထိုတ့်လျှင့်၊   ို  တည့်ေးမဟိုတ့် ရမတတ  ပ က့်ရအ င့်လှုံွဲ့ရဆ ့်လျှင့်၊   ို  တည့်ေး 

မဟိုတ့် ထ ို  ို  လှုံွဲ့ရဆ ့်ေန့် အ ေးထိုတ့်လျှင့်” ဟူ၍    တ့်မှတ့်ြေ   ည့်။ ယြေို  ပင့်ဆင့်ြေ က့်၌မူ “လံို ြေံ ရေေးအဖွ ွဲ့ 

အစည့်ေးမ  ေးက ို ဖစ့်ရစ၊ လံို ြေံ ရေေးဝန့်ထမ့်ေးမ  ေးက ို ဖစ့်ရစ ဦေးတည့်က  ေးလွန့်လျှင့်” ဟူ၍ အတ အလင့်ေး 

အစ ေးထ ိုေး  ည့်။ ဤပိုဒ့်မြေွ ၏ ရှင့်ေးလင့်ေးြေ က့်-၁ အေ “ရမတတ  ပ က့်ရစ ြေင့်ေး” ဟူရ   စက ေးေပ့်တွင့်၊ 

 စစ မ   ြေင့်ေးနငှ ့် အပင  ေးထ ေးရ   စ တ့်လည့်ေး ပါဝင့် ည့်။ ရှင့်ေးလင့်ေးြေ က့်-၂ အေ 

မိုန့်ေးထ ေးရအ င့်ရ  ့်လည့်ေးရက င့်ေး၊ မရလေး စ ေးရအ င့်ရ  ့်လည့်ေးရက င့်ေး၊ 

 
7 Constitution of Myanmar, section 71, available in English at: 
https://www.constituteproject.org/constitution/Myanmar_2008.pdf?lang=en.  

https://www.constituteproject.org/constitution/Myanmar_2008.pdf?lang=en
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ဒမီ ိုကရေစီအရ ြေြေံအြေွင ့်အရေေးမ  ေးအတွက့် ဥပရဒရေေးေ ကျွမ့်ေးက င့်မှုမ  ေးရပေးေန့် န ိုင့်ငတံက တွင့် 

အလိုပ့်လိုပ့်က ိုင့်ရနရ   အက   ေးအ မတ့်မယူ ည ့် လူ  အြေွင ့်အရေေးအဖွ ွဲ့အစည့်ေးတစ့်ြေို ဖစ့် ည ့် ဥပရဒနငှ ့် 

ဒမီ ိုကရေစီစင့်တ  

ရမတတ  ပ က့်ရအ င့်ရ  ့်လည့်ေးရက င့်ေး  ဖစ့်ရစေန့်လှုံွဲ့ရဆ ့် ြေင့်ေး၊   ို  တည့်ေး မဟိုတ့် လှုံွဲ့ရဆ ့်ေန့်အ ေးထိုတ့် ြေင့်ေး 

မရှ ဘ  အစ ိုေးေ၏ရဆ င့်ေွက့်မှုအစီအစဉက ို ဥပရဒနငှ ့်ညီရ   နည့်ေး ဖင့်  ရ ပ င့်ေးလ  ပ  ပင့်ရစေန့် 

ေည့်ေွယ့်လ က့်၊ ထ ို  ို  ရဆ င့်ေွက့်မှုက ို  ရဘ မက ရကက င့်ေး ထိုတ့်ရဖ ့် ြေင့်ေး ည့် ဤ ပိုဒ့်မအေ 

 ပစ့်မှုမရ မ က့်။ ရှင့်ေးလင့်ေးြေ က့်-၃ အေ မိုန့်ေးထ ေးရအ င့်ရ  ့်လည့်ေးရက င့်ေး၊ မရလေးစ ေးရအ င့်ရ  ့် 

လည့်ေးရက င့်ေး၊ ရမတတ  ပ က့်ရအ င့်ရ  ့်လည့်ေးရက င့်ေး  ဖစ့်ရစေန့်လှုံွဲ့ရဆ ့် ြေင့်ေး၊   ို  တည့်ေးမဟိုတ့် 

လှုံွဲ့ရဆ ့်ေန့် ကကံစည့်အ ေးထိုတ့် ြေင့်ေးမရှ ဘ  အစ ိုေးေ၏စီေင့်အိုပ့်ြေ  ပ့်ရေေးဆ ိုင့်ေ  ရဆ င့်ေွက့်မှုက ို၊ 

  ို  တည့်ေးမဟိုတ့် အ ြေ ေး ရဆ င့်ေွက့်မှုက ို  ရဘ မက ရကက င့်ေး ထိုတ့်ရဖ ့် ြေင့်ေး ည့် ဤပိုဒ့်မအေ 

 ပစ့်မှုမရ မ က့်ရြေ ။ 

 

 ပစ့်ဒဏ့်မှ မူ ယြေင့်ကအတ ိုင့်ေး အ မင ့်ဆံိုေးရထ င့်ဒဏ့် အနစှ့် ၂၀ အထ  ဖစ့်ရစ, ရငဒွဏ့်နငှ ့်တကွ ဖစ့်ရစ ြေ မှတ့် 

 ည့်။ ဆူပူထကကရအ င့် လှုံွဲ့ရဆ ့်မှုအတွက့် ဖမ့်ေးဆေီးလျှင့် ဝေန့်ေး လ ိုအပ့်ရ  ့်လည့်ေး ထ ိုအမှုမှ  အ မြေံမရပေး 

န ိုင့်ရ    ပစ့်မှုမ   ေး (ေ ဇဝတ့်က င ့်ထံိုေးဥပရဒ၊ ဇယ ေး ၂)  ဖစ့်ရ  ရကက င ့် တေ ေးရံိုေး၏ ဆင့် ြေင့်တံိုတေ ေး ဖင ့် 

လွတ့်လပ့်စွ  ပံိုမှန့် ဆံိုေး ဖတ့်ြေွင ့်မေဘ  အ မင ့်ဆံိုေး ပစ့်ဒဏ့် ရထ င့်ဒဏ့်အနစှ့် ၂၀ ြေ မှတ့် ည့်။ 

1.3 တ ဝန့်ရှ  ူမ  ေးအ ေး ဟန  ့်တ ေးရန ှင ့်ယှက့် ြေင့်ေး (ပိုဒ့်မ ၁၂၄-ဂ နငှ ့် ၁၂၄-ဃ က ို 

အ စ့် ဖည ့်စွက့် ြေင့်ေး) 

ယြေို  ပင့်ဆင့်ြေ က့် ည့် ပိုဒ့်မ ၁၂၁ နငှ ့် ပိုဒ့်မ ၁၂၄ တ ို   ပါဝင့်ရ   “န ိုင့်ငရံတ ့် စစ ရဖါက့်ဖ က့် ပိုန့်ကန့် ြေင့်ေး” 

ကဏ္ဍပါ ပိုဒ့်မ ၁၂၄-ြေ ၏ ရန က့်၌ ပိုဒ့်မ ၁၂၄-ဂ နငှ ့် ပိုဒ့်မ ၁၂၄-ဃ တ ို  က ို အ စ့် ဖည ့်စွက့် ြေင့်ေး  ဖစ့် ည့်။ 

ပိုဒ့်မ ၁၂၄-ဂ အေ “န ိုင့်ငရံတ ့်တည့်ပင မ့်ရေေးက ို ထ န့်ေး  မ့်ေးေန့်အတွက့် ရဆ င့်ေွက့်ရနရ  ” တပ့်မရတ ့် 

  ို  မဟိုတ့် ဥပရဒစ ိုေးမ ိုေးရေေးအဖွ ွဲ့အစည့်ေးမ  ေး၏ လိုပ့်ငန့်ေးတ ဝန့်မ  ေးက ို အဖ က့်အရမ ှင ့် ပ  ြေင့်ေး   ို  မဟိုတ့် ဟန  ့် 

တ ေး ြေင့်ေးက ို တ ေး မစ့်ထ ေးပပီေး၊  ပစ့်ဒဏ့်မှ  အ မင ့်ဆံိုေး အနစှ့် ၂၀ အထ   ရထ င့်ဒဏ့်တစ့်မ   ေးမ   ေး ဖစ့်ရစ၊  ရင ွ

ဒဏ့် ဖစ့်ရစ၊ ဒဏ့်နစှ့်ေပ့်လံိုေး ဖစ့်ရစ ြေ မှတ့် ည့်။ ပိုဒ့်မ ၁၂၄-ဃ အေ လံို ြေံ ရေေးဝန့်ထမ့်ေးမ  ေး   ို  မဟိုတ့် 

အစ ိုေးေ ဝန့်ထမ့်ေးမ  ေး တ ဝန့်ထမ့်ေးရဆ င့်စဉ ၎င့်ေးတ ို  အ ေး ရန ှင ့်ယှက့် ြေင့်ေး   ို  မဟိုတ့် ဟန  ့်တ ေး ြေင့်ေး ည့် 

ေ ဇဝတ့် ( ပစ့်မှု)တစ့်ေပ့် ဖစ့်ရကက င့်ေး အ စ့် ဖည ့်စွက့် ပဋ္ဌ န့်ေးပပီေး၊ 8   ပစ့်ဒဏ့်မှ  ၇ နစှ့်အထ  

ရထ င့်ဒဏ့်တစ့်မ   ေးမ   ေး  ဖစ့်ရစ၊  ရငဒွဏ့် ဖစ့်ရစ၊ ဒဏ့်နစှ့်ေပ့်လံိုေး  ဖစ့်ရစ ြေ မှတ့် ည့်။  

 

 
8 The wording is somewhat unclear, but it seems fairly reasonable to assume this is what is meant. The exact 
language is: “Whoever causes or hinders the Defence Services personnel and Government employees towards 
the Government, disrupts or hinders by any means, those who are carrying out their duties, such a person shall 
be punished…” 
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ဒမီ ိုကရေစီအရ ြေြေံအြေွင ့်အရေေးမ  ေးအတွက့် ဥပရဒရေေးေ ကျွမ့်ေးက င့်မှုမ  ေးရပေးေန့် န ိုင့်ငတံက တွင့် 

အလိုပ့်လိုပ့်က ိုင့်ရနရ   အက   ေးအ မတ့်မယူ ည ့် လူ  အြေွင ့်အရေေးအဖွ ွဲ့အစည့်ေးတစ့်ြေို ဖစ့် ည ့် ဥပရဒနငှ ့် 

ဒမီ ိုကရေစီစင့်တ  

ပိုဒ့်မ ၁၂၄-ဂ အတွက့် အ မင ့်ဆံိုေး ပစ့်ဒဏ့် (ရထ င့်ဒဏ့် အနစှ့် ၂၀)  ည့် ပိုဒ့်မ ၁၂၄-ဃ အတွက့်  ပစ့်ဒဏ့် (၇ 

နစှ့်)ထက့် မ  ေးစွ  ကကီေးရလေးရန  ဖင ့် တနည့်ေးအ ေး ဖင ့် တူညီရနရ   ထ ို ပဋ္ဌ န့်ေးြေ က့်နစှ့်ြေိုအကက ေးရှ  

ရအ က့်ပါ  ြေ ေးန ေးမှု မ  ေးမှ  လည့်ေး  ရှ ထ ေးေန့် အရေေးကကီေး ည့်။ 

• ပိုဒ့်မ ၁၂၄-ဂ  ည့် န ိုင့်ငရံတ ့်တည့်ပင မ့်ရေေးက ို ထ န့်ေး  မ့်ေးေန့် ရဆ င့်ေွက့်ရနရ   တပ့်မရတ ့် 

  ို  မဟိုတ့် ဥပရဒစ ိုေးမ ိုေးရေေးအဖွ ွဲ့အစည့်ေးမ  ေး၏ လိုပ့်ငန့်ေးတ ဝန့်မ  ေးက ို ဟန  ့်တ ေးရန ှင ့်ယှက့် ြေင့်ေး 

မ   ေးက ို   ဆ ိုလ ိုရကက င့်ေး ကန  ့် တ့်ထ ေးရ  ့်လည့်ေး၊ ပိုဒ့်မ ၁၂၄-ဃ တွင့်မူ တ ဝန့်ထမ့်ေးရဆ င့်ရန 

ရ   “မည့် ည ့်အစ ိုေးေဝန့်ထမ့်ေးက ိုမဆ ို” ေည့်ည န့်ေးရကက င့်ေး လ မ့်ေး ြေံ ရဖ ့် ပ၏။ ထ ို  ရကက င ့် ပိုဒ့်မ 

၁၂၄-ဂ မှ  ပ ို၍ တ က ရ  ့်လည့်ေး “န ိုင့်ငရံတ ့်တည့်ပင မ့်ရေေးက ို ထ န့်ေး  မ့်ေးေန့်အတွက့် ရဆ င့်ေွက့်ရန 

ရ  ” ဟူ ည ့် စက ေးေပ့်မ ှမူ ရှင့်ေးလင့်ေးတ က မှု မ  ေးစ ွ မရှ ဟိုဆ ိုေမည့်။ ထ ိုပိုဒ့်မြေွ  ည့် န ိုင့်ငရံတ ့် 

တည့်ပင မ့်ရေေးအတွက့် အရေေးပါရ   (ဥပမ - ြေ ိုေးမှုစရ     မန့်  ပစ့်မှုမ   ေး အက ံ ေးမဝင့် ည ့်) 

ဥပရဒစ ိုေးမ ိုေးရေေးနငှ ့် လံို ြေံ ရေေးရဆ င့်ေွက့်မှုမ  ေးက ို ကန  ့် တ့်ေည့်ည န့်ေး ြေင့်ေး  ဖစ့်န ိုင့်ရ  ့်လည့်ေး၊ 

အရ ေးစ တ့် စ စစ့်လျှင့် (မည့် ည ့် ကန  ့်ကွက့်ဆနဒ ပမှုမ   ေးက ိုမဆ ို) လံို ြေံ ရေေးအေ ထ န့်ေး  မ့်ေးရဆ င့် 

ေွက့်မှု ပ ရနရ   တပ့်မရတ ့်   ို  မဟိုတ့် ဥပရဒစ ိုေးမ ိုေးရေေးအဖွ ွဲ့အစည့်ေးမ  ေး၏ မည့် ည ့်လိုပ့်ငန့်ေး 

တ ဝန့်မ   ေးက ိုမဆ ို ေည့်ည န့်ေးရန ည့်ဟို အ ငင့်ေးပွ ေးဖွယ့် ေ  ဖစ့်ရန ည့်။ 

• ပိုဒ့်မ ၁၂၄-ဂ တွင့် sabotaging (အဖ က့်အရမှ င ့်လိုပ့် ြေင့်ေး)   ို  မဟိုတ့် hindering (ဟန  ့်တ ေး ြေင့်ေး) 

တ ို  က ို ေည့်ည န့်ေးရ  ့်လည့်ေး ပိုဒ့်မ ၁၂၄-ဃ တွင့်မူ disrupting (ရန ှင ့်ယှက့် ြေင့်ေး)   ို  မဟိုတ့် 

hindering (ဟန  ့် တ ေး ြေင့်ေး) ဟူ၍ ရဖ ့် ပ ည့်။   ို  ရ  ့် ထ ိုစက ေးေပ့်တ ို  ၏ အနက့်အဓ ပပ ယ့်က ို 

 တ့်မှတ့်ဖွင ့်ဆ ိုရပေး ြေင့်ေး မရှ   ဖင ့် ယင့်ေးတ ို  အကက ေး ကွ  ပ ေး ြေ ေးန ေးြေ က့်မ  ေးမှ  မ  ေးစွ  အရေေးပါပံို 

မေရြေ ။   ို  ရ  ့် ဘ   စက ေး၏  ရဘ  ဘ ဝအေ sabotaging (အဖ က့်အရမှ င ့်လိုပ့် ြေင့်ေး) 

 ည့် ပ ို၍ ထ ြေ ိုက့်နစ့်န ရစရ     ို  မဟိုတ့် ေန့်ပင  ေးဖွ ွဲ့ရ   အ ပ အမူမ   ေးဟို မှတ့်ယူန ိုင့်၏။   

• ေ တပ့်ဖွ ွဲ့က ပိုဂ္  လ့်တစ့်ဦေးဦေးအ ေး ဖမ့်ေးဝေန့်ေးမပါဘ  ထ ို ပစ့်မှုတစ့်မ   ေးမ   ေးအတွက့် ဖမ့်ေးဆေီး ြေင့်ေး 

မ ပ န ိုင့်ရ  ့်လည့်ေး ထ ို ပစ့်မှုနစှ့်မ   ေးလံိုေး ည့် အ မြေံမရပေးန ိုင့်ရ    ပစ့်မှုမ   ေး  ဖစ့်ရန၏။9   ို  ရ  ့် 

ပိုဒ့်မ ၁၂၄-ဂ ၏ ပ ိုမ ိုကကီေးရလေးရ   အ မင ့်ဆံိုေး ပစ့်ဒဏ့် ဖစ့်ရန ြေင့်ေးက တေ ေးရံိုေး၏ ဆင့် ြေင့်တံိုတေ ေး 

 ဖင ့် လွတ့်လပ့်စွ  အ မြေံရပေးန ိုင့်ြေွင ့်က ို ထပ့်မံ ကန  ့် တ့်လ ိုက့် ည့်။ 

• ပိုဒ့်မ ၁၂၄-ဂ တွင့် sabotaging (အဖ က့်အရမှ င ့်လိုပ့် ြေင့်ေး)   ို  မဟိုတ့် hindering (ဟန  ့်တ ေး ြေင့်ေး) 

တ ို    ပ မူေန့် ‘အကကံရှ လျှင့်’   ို  မဟိုတ့် ယင့်ေးတ ို  က ို  ဖစ့်ရပေါ်ရစရ   ‘အရကက င့်ေးရှ လျှင့်’ ဟူ၍  ြေံ ငံို 

ရဖ ့် ပရ  ့်လည့်ေး၊ ပိုဒ့်မ ၁၂၄-ဃ တွင့်မူ disrupting (ရန ှင ့်ယှက့် ြေင့်ေး)   ို  မဟိုတ့် hindering (ဟန  ့် 

တ ေး ြေင့်ေး)တ ို  က ို အမှန့်တကယ့်  ဖစ့်ရပေါ်ရစရ   ‘အရကက င့်ေးရှ လျှင့်’ဟူ၍ ပ ိုင့်ေးကန  ့်၍ ရဖ ့် ပ၏။ 

 
9 State Administration Council Law 6/2021, note 4, sections 3(a) and 3(b).  
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ဒမီ ိုကရေစီအရ ြေြေံအြေွင ့်အရေေးမ  ေးအတွက့် ဥပရဒရေေးေ ကျွမ့်ေးက င့်မှုမ  ေးရပေးေန့် န ိုင့်ငတံက တွင့် 

အလိုပ့်လိုပ့်က ိုင့်ရနရ   အက   ေးအ မတ့်မယူ ည ့် လူ  အြေွင ့်အရေေးအဖွ ွဲ့အစည့်ေးတစ့်ြေို ဖစ့် ည ့် ဥပရဒနငှ ့် 

ဒမီ ိုကရေစီစင့်တ  

intending (အကကံရှ လျှင့်) ဟူရ   စက ေးေပ့်က ို ပိုဒ့်မ ၅၀၅-က ၌လည့်ေး အ စ့် ဖည ့်စွက့်  ပဋ္ဌ န့်ေး 

ထ ေးေ  ထ ိုအရကက င့်ေးအေ က ို ရအ က့်တွင့် ရဆွေးရနေွးတင့် ပထ ေး ည့်။ 

1.4 တပ့်မရတ ့်  ေးမ  ေး (  ို  ) အစ ိုေးေဝန့်ထမ့်ေးမ  ေး၏ စ တ့်ဓ တ့်က ို ပ က့် ပ ေးရစရ   

ရဖ ့် ပြေ က့်မ  ေး (ပိုဒ့်မ ၅၀၅-က က ို အ စ့်အစ ေးထ ိုေး ြေင့်ေး) 

မူလ ေ ဇ တ့်ကကီေး ပိုဒ့်မ ၅၀၅ အေ တပ့်မရတ ့်  ေးတစ့်ဦေးဦေးအ ေး စစ့်ပိုန့်ကန့် ြေင့်ေးက ိုရ  ့်လည့်ေးရက င့်ေး, 

၎င့်ေး၏  က့်ဆ ိုင့်ေ တ ဝန့်ဝတတ ေ ေးက ို ပ က့်ကွက့် ြေင့်ေးက ိုရ  ့်လည့်ေးရက င့်ေး၊ န ိုင့်ငရံတ ့်အစ ိုေးေက ို ဖစ့်ရစ၊ 

န ိုင့်ငရံတ ့်ပင မ့်ဝပ့်ရေေးက ို ဖစ့်ရစ ထ ြေ ိုက့် ည့်  ပစ့်မှုက ို တစ့်ဦေးတစ့်ရယ က့်က က  ေးလွန့်ြေ င့်လ ရအ င့် 

အမ  ေး  ပည့် ူက ိုရ  ့်လည့်ေးရက င့်ေး, အမ  ေး ပည့် ၏ူ  ေီး ြေ ေးလစူိုက ိုရ  ့်လည့်ေးရက င့်ေး ရကက က့် ြေင့်ေး, 

ထ တ့် လန့်   ြေင့်ေး တစ့်ြေိုြေို ဖစ့်ရစေန့် အကကံရှ လျှင့်၊ လအူမ   ေးအစ ေးအြေ င့်ေးြေ င့်ေး ဖစ့်ရစ၊ 

လူမ   ေးစိုအြေ င့်ေးြေ င့်ေး ဖစ့်ရစ တစ့် ဘက့်နငှ ့်တစ့်ဘက့်  ပစ့်မှုက  ေးလွန့်ရအ င့် လှုံွဲ့ရဆ ့်ေန့်အကကံရှ လျှင့်၊ 

  ို  တည့်ေးမဟိုတ့် အဆ ိုပါ လှုံွဲ့ရဆ ့် ြေင့်ေးက ို  ဖစ့်ရစတန့်ေ  ည့်  အရကက င့်ေးရှ လျှင့် အမ  ေး ပည့် ၏ူ 

အက   ေးပ က့်စေီးရစမှုက ို  ဖစ့်ရ   ရဖ ့် ပြေ က့် ဖစ့်   ဖင ့် ေ ဇဝတ့်( ပစ့်မှု) ရ မ က့် ည့်ဟို  တ့်မှတ့်၏။ 

ယြေို  ပင့်ဆင့်ြေ က့်တွင့် ဤ ပစ့်မှုမ  ေးက ို မူလအတ ိုင့်ေး ထ ေးရ  ့်လည့်ေး ပိုဒ့်မြေွ -က၊ ပိုဒ့်မြေွ -ြေ နငှ ့် ပိုဒ့်မြေွ -ဂ 

တ ို  အ ေး ပိုဒ့်မြေွ -ြေ၊ ပိုဒ့်မြေွ -ဂ နငှ ့် ပိုဒ့်မြေွ -ဃ အ ဖစ့်  ပန့်လည့်အမှတ့်စဉရ  ရကက င ့် မူလ ပိုဒ့်မ ၅၀၅-က 

 ည့် ယြေို ပိုဒ့်မ ၅၀၅-ြေ  ဖစ့်လ  ည့်။10 ယြေို အစ ေးထ ိုေး ပင့်ဆင့်ြေ က့်တွင့် တပ့်မရတ ့်  ေးမ  ေး   ို  မဟိုတ့် 

အစ ိုေးေဝန့်ထမ့်ေးမ  ေး တ ဝန့်ထမ့်ေးရဆ င့်စဉ ၎င့်ေး တ ို  ၏ စ တ့်ဓ တ့်ြေွန့်အ ေး၊ က င ့်ဝတ့်စည့်ေးကမ့်ေး၊ 

က န့်ေးမ ရေေးနငှ ့် ရဆ င့်ေွက့်မှုတ ို  က ို ဟန  ့်တ ေးရန ှက့်ယှက့်ေန့်   ို  မဟိုတ့် ပ က့်စီေးရစေန့် ဖစ့်ရစ၊ ၎င့်ေးတ ို  ၏ 

ရဆ င့်ေွက့်မှုက ို မိုန့်ေးတီေးလ ရစေန့်   ို  မဟိုတ့်  စစ ရဖ က့်ဖ က့် ရစေန့်   ို  တည့်ေးမဟိုတ့် 

လ ိုက့်န ရဆ င့်ေွက့် ြေင့်ေးမ ပ ရစေန့် အကကံ ဖင ့်   ို  တည့်ေးမဟိုတ့် ထ ို  ို   ပ ရစတန့်ေ   ည့်  အရကက င့်ေး ဖင ့် 

ရဖ ့် ပြေ က့်/ရက လဟ လ/ တင့်ေးတ ို  က ို ထိုတ့် ပန့်ရကကည  ြေင့်ေး   ို  မဟိုတ့်  ဖန့်  ြေ    ြေင့်ေး ဖစ့်ရစ ယင့်ေးတ ို  မ ှ 

ေ ဇဝတ့်( ပစ့်မှု)ရ မ က့်ရကက င့်ေး အစ ေးထ ိုေး ပဋ္ဌ န့်ေး ည့်။ 11 

 

 
10 This is important as some reporting on charges brought under these provisions has confused the old section 
505(a) (now 505(b)), the new 505(a) and 505A (discussed below).  
11 This is our interpretation of the provision, although the language is not very clear, at least in the English 
version, which reads: “Whoever makes, publishes or circulates any statement, rumour or report – (a) whoever 
with intent to cause, or which is likely to cause, a member of the Defence Services or government employees to 
deprive affect, hinder, disturb, damage the motivation, discipline, health, conduct upon Government or the 
Defence Services and the duty of government employees or members of defence services to being into the 
hatred, disobedience, disloyalty; … shall be punished…”.  



 9 
ဒမီ ိုကရေစီအရ ြေြေံအြေွင ့်အရေေးမ  ေးအတွက့် ဥပရဒရေေးေ ကျွမ့်ေးက င့်မှုမ  ေးရပေးေန့် န ိုင့်ငတံက တွင့် 

အလိုပ့်လိုပ့်က ိုင့်ရနရ   အက   ေးအ မတ့်မယူ ည ့် လူ  အြေွင ့်အရေေးအဖွ ွဲ့အစည့်ေးတစ့်ြေို ဖစ့် ည ့် ဥပရဒနငှ ့် 

ဒမီ ိုကရေစီစင့်တ  

အရေေးကကီေး ည့်မှ  တစ့်ဦေးတစ့်ရယ က့်ရ   ူက ရဖ ့် ပြေ က့်တစ့်ြေိုြေိုက ို  ထိုတ့် ပန့်ရကကည စဉ/ ဖန့်  ြေ  စဉ 

ယင့်ေးတ ို  က ို မှန့်ကန့် ည့်ဟို ယံိုကကည့်ေန့် အရကက င့်ေးရှ  ည့်  ပင့် အထက့်ကဆ ိုြေ  ရ   အကကံမ   ေး မရှ ဘ  

ရဆ င့်ေွက့်လျှင့် ဤပိုဒ့်မ၏ အဓ ပပ ယ့်အေ  ပစ့်မှုမရ မ က့်ဟူ၍ ကင့်ေးလွတ့်ြေွင ့် ရပေးထ ေး ြေင့်ေးပင့်  ဖစ့်၏။ 

 

ပိုဒ့်မ ၅၀၅ အတွက့်  ပစ့်ဒဏ့်မှ  ၂ နစှ့်အထ  ရထ င့်ဒဏ့်တစ့်မ   ေးမ   ေး ဖစ့်ရစ၊  ရငဒွဏ့် ဖစ့်ရစ၊ ဒဏ့်နစှ့်ေပ့်လံိုေး 

 ဖစ့်ရစ ြေ မှတ့် ည့်။ ယင့်ေးမှ  အ မြေမံရပေးန ိုင့်ရ    ပစ့်မှု ဖစ့်  ဖင ့် (အ မြေံက ို ေပ ိုင့်ြေွင ့်တစ့်ေပ့်အ ဖစ့် 

မဟိုတ့်ဘ  တေ ေးရံိုေး၏ ဆင့် ြေင့်တံိုတေ ေး ဖင ့် လွတ့်လပ့်စွ  ဆံိုေး ဖတ့်ရပေးမှ    ေန ိုင့်၏။) အ မင ့်ဆံိုေး ပစ့်ဒဏ့် 

ရထ င့်ဒဏ့် ၃ နစှ့်   ို  မဟိုတ့် ထ ို  ထက့်နည့်ေးရ    ပစ့်မှုမ  ေးအ ေးလံိုေးလ ိုလ ိုအ ေး အ မြေရံပေးပ ိုင့်ြေွင ့်ရှ   ဖင ့် ဤ 

 တ့်မှတ့်ြေ က့်မှ  ထေူးဆန့်ေးရနရတ  ၏။ ဤ ပစ့်မှုက  ေးလွန့် ူက ို ဖမ့်ေးဆေီးလ ိုလျှင့်မူ ဖမ့်ေးဝေန့်ေးလ ိုအပ့်၏ 

(ေ ဇဝတ့် က င ့်ထံိုေးဥပရဒ၊ ဇယ ေး-၂)။  

1.5 အစ ိုေးေဝန့်ထမ့်ေးတစ့်ဦေးအ ေး ရကက က့်ေံွွဲ့ထ တ့်လန  ့်ရစ ြေင့်ေး (  ို  ) ေ ဇဝတ့်( ပစ့်မှု) 

က  ေးလွန့်ရအ င့် လှုံွဲ့ရဆ ့် ြေင့်ေး (အ စ့် ဖည ့်စွက့်ရ   ပိုဒ့်မ ၅၀၅-က) 

ယြေို  ပင့်ဆင့်ြေ က့်တွင့် ရအ က့်ပါ ပစ့်မှုအ စ့် ံိုေးမ   ေးအတွက့်  ပဋ္ဌ န့်ေးြေ က့်အ စ့်တစ့်ြေိုက ို 

 ဖည ့်စွက့်ထ ေး၏။ 

•  ပည့် ူလထူိုအကက ေး ရကက က့်ေံွ ွဲ့ထ တ့်လန  ့်ရအ င့် ပ  ြေင့်ေး (ပိုဒ့်မ ၅၀၅-က(၁)) 

• မမှန့် တင့်ေးမ  ေး, အ  ရပေးြေ က့်မ  ေး, ယံိုကကည့်ြေ က့်မ  ေးက ို  ဖန  ့်ြေ   ြေင့်ေး (ပိုဒ့်မ ၅၀၅-က(၂)) 

• အစ ိုေးေဝန့်ထမ့်ေးမ  ေးအ ေး ေ ဇဝတ့်( ပစ့်မှု) က  ေးလွန့်ရစေန့် တ ိုက့်ရ ိုက့် ဖစ့်ရစ  ွယ့်ဝ ိုက့်၍ ဖစ့်ရစ 

 ပ မူ  ြေင့်ေး   ို  မဟိုတ့် လှုံွဲ့ရဆ ့် ြေင့်ေး (ပိုဒ့်မ ၅၀၅-က(၃)) 

 

ဤ ပစ့်မှုမ  ေးအ ေးလံိုေးအတွက့်  ပစ့်ဒဏ့်မှ  ၃ နစှ့်အထ   ရထ င့်ဒဏ့်တစ့်မ   ေးမ   ေး ဖစ့်ရစ၊  ရငဒွဏ့် ဖစ့်ရစ၊ ဒဏ့် 

နစှ့်ေပ့်လံိုေး ဖစ့်ရစ ြေ မှတ့်၏။ ေ တပ့်ဖွ ွဲ့အရန ဖင ့် ပိုဒ့်မ ၅၀၅-က တွင့် ရဖ ့် ပထ ေးရ    ပစ့်မှုမ  ေးအတွက့် 

မည့် ူက ိုမဆ ို ဖမ့်ေးဆေီးေန့် ဝေန့်ေး မလ ိုအပ့်ရပ။12 ပိုဒ့်မ ၅၀၅-က တွင့် ရဖ ့် ပထ ေးရ    ပစ့်မှုမ  ေး ည့်  မန့်မ  

န ိုင့်ငဥံပရဒအေ ေ တပ့်ဖွ ွဲ့အရန ဖင ့် လူတစ့်ဦေးက  ပစ့်မှုက  ေးလွန့်ရန ည့်   ို  မဟိုတ့်  ပစ့်မှုက  ေးလွန့်ြေ   ည့်က ို 

  လျှင့် ဖစ့်ရစ, က  ေးလွန့် ည့်ဟို ယံိုကကည့်ေန့် အရကက င့်ေး ပြေ က့်ရှ လျှင့် ဖစ့်ရစ ဝေန့်ေးမလ ိုဘ  ဖမ့်ေးဆေီးန ိုင့် 

ရ    ပစ့်မှုမ   ေး  ဖစ့်၏ (ေ ဇဝတ့်က င ့်ထံိုေးဥပရဒ ပိုဒ့်မ ၅၄)။ ဤ ပစ့်မှုမ  ေး ည့် အ မြေမံရပေးန ိုင့်ရ    ပစ့်မှု 

မ   ေးလည့်ေး  ဖစ့်၏။ 13  ထ ို  ရကက င ့် အ မင ့်ဆံိုေး ပစ့်ဒဏ့်မှ  ရထ င့်ဒဏ့် ၃ နစှ့်မျှ    ဖစ့်ရ  ့်လည့်ေး 

အ မြေရံပေးြေွင ့် မရှ  ြေင့်ေးမှ  ထေူးဆန့်ေးရကက င့်ေး ယြေင့်ကက    ို  ပင့် မှတ့်ြေ က့်ြေ ေ ပန့်၏။   

 
12 State Administration Council Law 6/2021, note 4, section 3(c). 
13 Ibid. 
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ဒမီ ိုကရေစီအရ ြေြေံအြေွင ့်အရေေးမ  ေးအတွက့် ဥပရဒရေေးေ ကျွမ့်ေးက င့်မှုမ  ေးရပေးေန့် န ိုင့်ငတံက တွင့် 

အလိုပ့်လိုပ့်က ိုင့်ရနရ   အက   ေးအ မတ့်မယူ ည ့် လူ  အြေွင ့်အရေေးအဖွ ွဲ့အစည့်ေးတစ့်ြေို ဖစ့် ည ့် ဥပရဒနငှ ့် 

ဒမီ ိုကရေစီစင့်တ  

 

ဤ ပစ့်မှုမ  ေးအတွက့် အ ံိုေး ပ ထ ေးရ   causing fear (ရကက က့်ေံွ ွဲ့ရစရကက င့်ေး)   ို  မဟိုတ့် false news 

(မမှန့် တင့်ေး) စရ   မည့် ည ့်စက ေးေပ့်က ိုမျှ အဓ ပပ ယ့်ဖွင ့်ဆ ို တ့်မှတ့်ရပေးထ ေး ြေင့်ေး မရှ ရြေ ။ ပိုဒ့်မ 

၅၀၅-က(၁) ပါ  ပဋ္ဌ န့်ေးြေ က့်မ  ေး ည့် ေ ဇဝတ့်( ပစ့်မှု)မ  ေးအ ေး ေည့်ည န့်ေးထ ေးဟန့် ရှ ရ  ့်လည့်ေး 

ေ ဇ တ့်ကကီေးပါ မည့် ည ့် ပစ့်မှုမ   ေးအ ေး ေည့်ည န့်ေးရကက င့်ေးက ိုမူ ရှင့်ေးလင့်ေးစွ  မ  န ိုင့်ရြေ ။ အကယ့်၍   

ထ ို ရဘ မ   ေး ရဆ င့်ရနလျှင့် ေ ဇ တ့်ကကီေးပါ အ ြေ ေး ပစ့်မှုတစ့်မ   ေးမ   ေး ဖင ့် အစ ိုေးေဝန့်ထမ့်ေးမ  ေးအရပေါ် 

က  ေးလွန့်မ လျှင့် ယင့်ေး  ပစ့်မှုမ  ေးအတွက့်  ပစ့်ဒဏ့်ပါ တ ိုေး မင ့်လ မည့်  ဖစ့်၏။ ဥပမ အ ေး ဖင ့်- ေ ဇ တ့်ကကီေး 

ပိုဒ့်မ ၅၀၀ ပါ အ ရေ ဖ က့်မှုအတွက့်  ပစ့်ဒဏ့်မှ  နစှ့်နစှ့်အထ  အလိုပ့်မ   ရထ င့်ဒဏ့်  ဖစ့်ရ  ့်လည့်ေး ယြေို 

 ပင့်ဆင့်ြေ က့်အေဆ ိုလျှင့် ထ ိုအမှုက ို အစ ိုေးေဝန့်ထမ့်ေးမ  ေးအရပေါ် က  ေးလွန့်မ လျှင့် ရထ င့်ဒဏ့်မှ   ံိုေးနစှ့်အထ  

တ ိုေး မင ့် ွ ေးန ိုင့်၏။ 

 

ဤ ပဋ္ဌ န့်ေးြေ က့်အေ ဥပရဒက တ ေး မစ့်ထ ေးရ   အ ပ အမူက ို  ဖစ့်ရစတန့်ေ ရ   causing (အရကက င့်ေးရှ  

လျှင့်) နငှ ့် intending to cause (အကကံရှ လျှင့်) ယင့်ေးတ ို  နစှ့်မ   ေးလံိုေးက ို  ပစ့်မှုအ ဖစ့်  တ့်မှတ့် ည့်။ ဤ  ို   

ဆ ိုလျှင့်  ပစ့်မှုတစ့်ြေိုက ို အမှန့်တကယ့် မက  ေးလွန့် ည ့်တ ိုင့် က  ေးလွန့်ေန့် အကကံရှ လျှင့်ပင့် ေ ဇဝတ့်( ပစ့်မှု) 

ရ မ က့်ပပီေး၊ “အရတွေးအကကံ” ည့်ပင့်  ပစ့်မှုရ မ က့် ဟ၍ူ  တ့်မှတ့်ေ ရေ က့်၏။    ို  ရ  ့် ယင့်ေးမှ  ဥပရဒ 

မူကကမ့်ေးထိုတ့်စဉက   ို  မဟိုတ့် ဘ    ပန့်စဉက အ ေးနည့်ေးြေ က့်မ  ေးရကက င ့်  ဖစ့်လ ဟန့်ရှ ၏။ ဆ ိုလ ိုေင့်ေး 

အစစ့်မှ   ပစ့်မှုတစ့်ြေို အထမရ မ က့်ရ  ့်လည့်ေး ယင့်ေးက ို က  ေးလွန့်ေန့် အ ေးထိုတ့်မှု (ဥပမ -  ပစ့်မှုက  ေးလွန့် 

 ည ့်အဆင ့်အထ  မရေ က့်ြေ  ရ  ့်လည့်ေး က  ေးလွန့်လ ိုရ   အကကံအစည့်က ို ရပေါ်လွင့်ရစ ည ့် အ ပ အမ ူ

တြေ   ွဲ့) က ို  ြေံ ငံိုရဖ ့် ပလ ို ြေင့်ေး  ဖစ့်န ိုင့်၏။   

2. လူ  အခွင ့်အဒေေးမ ာေးနငှ ့် (ပိုဂ္ ျုလ့်ဒေေး) လွတ့်လပ့်မ မ ာေးအဒပေါ် 

သက့်ဒောက့်မ  

2.1 အ ပည့် ပည့်ဆ ိုင့်ေ နငှ ့် ဖွ ွဲ့စည့်ေးပံိုအရ ြေြေံဥပရဒဆ ိုင့်ေ စံနှုန့်ေးမ  ေး 

ေ ဇ တ့်ကကီေးက ို  ပင့်ဆင့် ြေင့်ေး ည့် အရ ြေြေလံူ  အြေွင ့်အရေေးမ  ေးနငှ ့် (ပိုဂ္  လ့်ရေေး)လတွ့်လပ့်ြေွင ့် (အထေူး  ဖင ့် 

လွတ့်လပ့်စွ  ထိုတ့်ရဖ ့်ရ ပ ဆ ိုန ိုင့်ြေွင ့်၊ ပင မ့်ေးြေ မ့်ေးစွ  စိုရဝေးြေွင ့်နငှ ့် အ င့်ေးအဖွ ွဲ့ ဖွ ွဲ့စည့်ေးြေွင ့်) တ ို  အရပေါ်  က့် 

ရေ က့်မှု တစ့်စံိုတစ့်ေ  ရှ ရလ၏။ ယင့်ေးေပ ိုင့်ြေွင ့်တ ို  အ ေး လူ  အြေွင ့်အရေေးစံနှုန့်ေးမ  ေးအတွက့် အရ ြေြေစံ တမ့်ေး 

အ ဖစ့် က ယ့်က ယ့် ပန  ့် ပန  ့် အ  အမှတ့် ပ ြေံေရ   အ ပည့် ပည့်ဆ ိုင့်ေ လူ  အြေငွ ့်အရေေးရကကည စ တမ့်ေး 
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ဒမီ ိုကရေစီအရ ြေြေံအြေွင ့်အရေေးမ  ေးအတွက့် ဥပရဒရေေးေ ကျွမ့်ေးက င့်မှုမ  ေးရပေးေန့် န ိုင့်ငတံက တွင့် 

အလိုပ့်လိုပ့်က ိုင့်ရနရ   အက   ေးအ မတ့်မယူ ည ့် လူ  အြေွင ့်အရေေးအဖွ ွဲ့အစည့်ေးတစ့်ြေို ဖစ့် ည ့် ဥပရဒနငှ ့် 

ဒမီ ိုကရေစီစင့်တ  

(UDHR) 14 နငှ ့်  ပည့် ူ  ရေေးေ နငှ ့် န ိုင့်ငရံေေးအြေွင ့်အရေေးမ  ေးဆ ိုင့်ေ  အ ပည့် ပည့်ဆ ိုင့်ေ   ရဘ တူစ ြေ  ပ့် 

(ICCPR) 15  က    ို  ရ   အ ပည့် ပည့်ဆ ိုင့်ေ  စ ြေ  ပ့်မ  ေး ဖင ့် အက အကွယ့်ရပေးထ ေး၏။  မန့်မ န ိုင့်င ံည့် 

ICCPR အ ေး လက့်မှတ့်ရေေးထ ိုေး ြေင့်ေးနငှ ့် အတည့် ပ  ြေင့်ေး မရှ ရ ေးရ  ့်လည့်ေး၊ အရ ြေြေံအြေွင ့်အရေေးမ  ေးက ို 

အဓ ပပ ယ့်ဖွင ့်ဆ ိုေန့်အတွက့် ICCPR  ည့် အရေေးကကီေး ည ့် အေင့်ေးအ မစ့်တစ့်ြေို  ဖစ့် ည့်မှ မ ူထင့်ရှ ေး၏။ 

ထ ို  အ ပင့် ဤေပ ိုင့်ြေွင ့်မ  ေးက ို (ကရလေးမ  ေး၊ မ န့်စွမ့်ေး မူ  ေး၊ အမ   ေး မေီးမ  ေး၏ အြေွင ့်အရေေးမ  ေးနငှ ့် 

စပ့်လ ဉေး ၍   မန့်မ န ိုင့်ငကံ အတည့် ပ ထ ေးရ  ) စ ြေ  ပ့်မ  ေး၌ တ ိုက့်ရ ိုက့်ရ  ့်လည့်ေးရက င့်ေး, 

 ွယ့်ဝ ိုက့်၍ရ  ့် လည့်ေးရက င့်ေး အ  အမှတ့် ပ ထ ေးပပီေး ဖစ့်၏။ 16  ထ ို  ရကက င ့် 

ဤအ ပည့် ပည့်ဆ ိုင့်ေ စံနှုန့်ေးမ  ေး ည့်  မန့်မ  န ိုင့်င၏ံ ဖွ ွဲ့စည့်ေးပံိုအရ ြေြေဥံပရဒတွင့် အ  အမှတ့် ပ ထ ေးရ   

အြေွင ့်အရေေးမ  ေးအပါအဝင့် မ မ န ိုင့်င ံ ေးတ ို  ၏ အြေွင ့်အရေေးမ  ေးက ို ရလေးစ ေးမှု ရှ /မရှ နငှ ့်  က့်ဆ ိုင့်လ က့် 

ရှ ၏။ 

 

လွတ့်လပ့်စွ ထိုတ့်ရဖ ့်ရ ပ ဆ ိုန ိုင့်ြေွင ့်က ို UDHR ၏ အပ ိုဒ့် ၁၉ နငှ ့် ICCPR ၏ အပ ိုဒ့် ၁၉ တ ို  အ ပင့် ကရလေး 

 ူငယ့်အြေွင ့်အရေေးမ  ေးဆ ိုင့်ေ  ရဘ တူစ ြေ  ပ့်၏ အပ ိုဒ့် ၁၃ နငှ ့် မ န့်စွမ့်ေး ူအြေွင ့်အရေေးမ  ေးဆ ိုင့်ေ  

 ရဘ တူစ ြေ  ပ့်၏ အပ ိုဒ့် ၂၁ တ ို   ဖင ့် အက အကွယ့်ရပေးထ ေး၏။ ထ ို  ရကက င ့် လူတ ိုင့်ေး ည့် 

အရကက င့်ေးအေ  အမ   ေးအစ ေးအ ေးလံိုေးမှ ေရှ ရ    တင့်ေးအြေ က့်အလက့်မ  ေးနငှ ့် အရတွေးအရြေေါ်မ  ေးက ို 

ဆက့် ွယ့်မှုပံိုစံ အမ   ေးမ   ေး ဖင ့် ထိုတ့်ရဖ ့်ရ ပ ဆ ိုြေွင ့်နငှ ့် အ ပန့်အလှန့် ဖလှယ့်ြေွင ့် ရှ ၏။ ထ ိုအြေွင ့်အရေေးက ို 

အ ငင့်ေးပွ ေးဖွယ့်ေ  စက ေးမ   ေးနငှ ့် တ ိုက့်ြေ ိုက့်ရ   စက ေးမ   ေးအတွက့်ပင့် အက အကယွ့်ရပေးထ ေး၏။   

 

  ို  ေ တွင့် အြေ   ွဲ့အရ ြေအရနမ  ေး၌ အ ပည့် ပည့်ဆ ိုင့်ေ ဥပရဒ ည့် န ိုင့်ငမံ  ေးအ ေး ဤအြေွင ့်အရေေးက ို 

က င ့် ံိုေး ေ ၌ ကန  ့် တ့်ြေွင ့်  ပ ထ ေး၏။   ို  ရ  ့် ထ ိုကန  ့် တ့်ြေ က့်မ  ေးအ ေး  အလွ  ံိုေးစ ေး 

 ပဋ္ဌ န့်ေးက င ့် ံိုေး ြေင့်ေး မရှ ရစ ေန့်နငှ ့် လ ိုအပ့်မှ   က င ့် ံိုေးရစေန့်အလ ို  င ှ ICCPR ၏ ပိုဒ့်မ ၁၉(၃) အေ 

အပ ိုင့်ေး ံိုေးပ ိုင့်ေးပါ စစ့်ရဆေးလ   ဖင ့် တ က စွ  စစ့်ရဆေး၏။ 

1) ဥပရဒနငှ ့်အညီ က င ့် ံိုေးေမည့်။ 

2) ရအ က့်ရဖ ့် ပပါ (စ ေင့်ေးဝင့်) တေ ေးဝင့်အက   ေးစေီးပွ ေးမ  ေးက ို က ကွယ့်ရစ င ့်ရရှ က့်ေန့် 

ေည့်ေွယ့်ြေ က့် ရှ ေမည့်။ ယင့်ေးတ ို  မှ - အ ြေ ေး ူမ  ေး၏ အြေွင ့်အရေေးမ  ေးနငှ ့် ရက  ့်ကက ေးမှု၊ 

 
14 UN General Assembly Resolution 217A(III), 10 December 1948. 
15 UN General Assembly Resolution 2200A (XXI), 16 December 1966, entered into force 23 March 1976. 
16 Specifically, the Convention on the Rights of the Child, UN General Assembly Resolution 44/25, 20 November 
1989, entered into force 2 September 1990, Convention on the Elimination of Discrimination against Women, UN 
General Assembly Resolution 34/180, 18 December 1979, entered into force 2 September 1981, and the 
Convention on the Rights of Persons with Disabilities, UN General Assembly Resolution 61/106, 13 December 2006, 
entered into force 3 May 2008. Myanmar’s ratification status for these and other international human rights 
treaties can be found at https://indicators.ohchr.org/.  

https://indicators.ohchr.org/
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ဒမီ ိုကရေစီအရ ြေြေံအြေွင ့်အရေေးမ  ေးအတွက့် ဥပရဒရေေးေ ကျွမ့်ေးက င့်မှုမ  ေးရပေးေန့် န ိုင့်ငတံက တွင့် 

အလိုပ့်လိုပ့်က ိုင့်ရနရ   အက   ေးအ မတ့်မယူ ည ့် လူ  အြေွင ့်အရေေးအဖွ ွဲ့အစည့်ေးတစ့်ြေို ဖစ့် ည ့် ဥပရဒနငှ ့် 

ဒမီ ိုကရေစီစင့်တ  

အမ   ေး  ေးလံို ြေံ ရေေး၊ လူထိုပင မ့်ဝပ့်ပ  ပ ေးရေေး၊  ပည့် ူ  က န့်ေးမ ရေေး   ို  မဟိုတ့်  ပည့် ူ   

စ တ့်ဓ တ့်ြေွန့်အ ေးတ ို    ဖစ့်ကက၏။ 

3) ထ ိုအက   ေးစေီးပွ ေးက ို က ကွယ့်ေန့် လ ိုအပ့်မှ   က င ့် ံိုေးေမည့်။ 

 

ဤစစ့်ရဆေးြေ က့်၏ ပထမပ ိုင့်ေးအေ လွတ့်လပ့်စ ွထိုတ့်ရဖ ့်ရ ပ ဆ ိုန ိုင့်ြေွင ့်က ို ကန  ့် တ့်ရ   မည့် ည ့် 

ေ ဇ တ့်ကကီေး ( ပစ့်မှုဆ ိုင့်ေ ဥပရဒ)၌မဆ ို မည့်  ို  ရ   ထိုတ့်ရဖ ့်ရ ပ ဆ ိုမှုမ   ေး ည့် ဥပရဒက ို ြေ   ေးရဖ က့် 

ရကက င့်ေး လူတ ိုင့်ေး   ရှ န ေးလည့်ရအ င့် ရှင့်ေးလင့်ေးတ က ရ   ည န့်ကက ေးြေ က့်မ  ေးက ို လံိုရလ က့်စွ  ရဖ ့် ပရပေး 

 င ့်၏။ 17 ဤစစ့်ရဆေးြေ က့်၏  ဒိုတ ယပ ိုင့်ေးက ို ရအ င့် မင့်ေန့်အတွက့် အထက့်တွင့် ရဖ ့် ပြေ  ရ   အက   ေး 

စီေးပ ွေးမ  ေးအနက့်မှ တစ့်ြေိုြေိုက ို က ကွယ့်ရပေးလ ိုရ   ပဓ နေည့်ေွယ့်ြေ က့် ရှ ေန့်လည့်ေး လ ိုအပ့်၏။ အစ ိုေးေ၏ 

ရက  ့်ကက ေးမှုက ို က ကွယ့် ြေင့်ေး စရ   အ ြေ ေးအက   ေးစေီးပွ ေးမ  ေး   ို  မဟိုတ့်  ပည့် ူလူထိုအကက ေး မရက မနပ့် 

 ဖစ့်မှုက ို က ကွယ့် ြေင့်ေး စရ   မပီ ပင့် ည ့် စ တ့်ကူေးစ တ့် န့်ေးမ  ေး ည့် ဥပရဒရကက င့်ေးအေ 

တေ ေးမဝင့်ရြေ ။   

 

ဤစစ့်ရဆေးြေ က့်၏ တတ ယပ ိုင့်ေး ဖစ့်ရ   “လ ိုအပ့်မ ှ ” ဟူရ   စက ေးေပ့် ည့် မည့် ည ့်ကန  ့် တ့်မှုမ   ေး 

၌မဆ ို အထက့်ရဖ ့် ပပါ အက   ေးစီေးပ ွေးက ို က ကွယ့်ေန့်အတွက့် အနည့်ေးဆံိုေး ဖစ့်ရ   ကန  ့် တ့်မှုနည့်ေးလမ့်ေး 

မ   ေးက ို လ ိုအပ့်မှ   က င ့် ံိုေး ြေင့်ေးက ို ဆ ိုလ ို၏။ 18  ယင့်ေး၏ အစ တ့်အပ ိုင့်ေးအ ဖစ့် ( ပစ့်မှုနငှ ့်  ပစ့်ဒဏ့်) 

အြေ   ေးညီမျှ ရ   ကန  ့် တ့်ြေ က့်မ   ေးလည့်ေး  ဖစ့် င ့်၏။ ေ ဇဝတ့်( ပစ့်မှု)ဆ ိုင့်ေ   ပစ့်ဒဏ့်မ  ေးအပါအဝင့် 

လွတ့်လပ့်စွ  ထိုတ့်ရဖ ့်ရ ပ ဆ ိုန ိုင့်ြေွင ့်က ို ကန  ့် တ့်ြေ က့်မ  ေးက ို ြေ   ေးရဖ က့် ြေင့်ေးအတွက့်  ပစ့်ဒဏ့်မ  ေးလည့်ေး 

အက ံ ေးဝင့် ရလ၏။ အဘယ့်ရကက င ့်ဆ ိုရ  ့် ရထ င့်ဒဏ့်ြေ မှတ့် ြေင့်ေး ည့် လတူစ့်ဦေး၏ လွတ့်လပ့်ြေွင ့်က ို 

အ ပင့်ေးအထန့် ကန  ့် တ့်မှု ဖစ့်  ဖင ့် ထ ြေ ိုက့်နစ့်န ရလ က့်ရ   အရကက င့်ေးက စစေပ့်မ  ေးက ို 

ထိုတ့်ရဖ ့်ရ ပ ဆ ိုမှုအတွက့်    အ ံိုေး ပ  င ့်၏။ တစ့်ပါေး ူမ  ေးအ ေး ထ ြေ ိုက့်နစ့်န မှု မ ပင့်ေးထန့်ရ   

အ ြေ ေးထိုတ့်ရဖ ့်ရ ပ ဆ ိုမှုမ  ေးက ို က  ေးလွန့် ူအ ေး ၎င့်ေး၏ လွတ့်လပ့်ြေွင ့် ဆံိုေးရှု ံေး ည ့်အဆင ့်အထ  

ဥပရဒရကက င့်ေးအေ အရေေးယူေန့် မရှ   ဖင ့် ယင့်ေးတ ို  က ို ရငဒွဏ့်   ို  မဟိုတ့် ရလ  ့်ရကကေး စရ   

အ ြေ ေးနည့်ေးလမ့်ေး ဖင ့် အရေေးယူန ိုင့်၏။19  

 

 
17 UN Human Rights Committee, General Comment No. 34: Article 19: Freedoms of opinion and expression, 12 
September 2011, CCPR/G/CG/34, para. 39, https://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/gc34.pdf.  
18 General Comment No. 34, note 17, para. 34 (citing General Comment No. 27).  
19 The problem of disproportionate criminal penalties has been extensively considered in the defamation 
context. See, for example, Kimel v. Argentina, 2 May 2008, Series C No. 177 (Inter-American Court of Human 
Rights), https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_177_ing.pdf; and Lohé Issa Konaté v. Burkina 
Faso, 5 December 2014, Application No. 004/2013 (African Court on Human and Peoples’ Rights), 
http://www.ijrcenter.org/wp-content/uploads/2015/02/Konate-Decision-English.pdf. 

https://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/gc34.pdf
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ဒမီ ိုကရေစီအရ ြေြေံအြေွင ့်အရေေးမ  ေးအတွက့် ဥပရဒရေေးေ ကျွမ့်ေးက င့်မှုမ  ေးရပေးေန့် န ိုင့်ငတံက တွင့် 

အလိုပ့်လိုပ့်က ိုင့်ရနရ   အက   ေးအ မတ့်မယူ ည ့် လူ  အြေွင ့်အရေေးအဖွ ွဲ့အစည့်ေးတစ့်ြေို ဖစ့် ည ့် ဥပရဒနငှ ့် 

ဒမီ ိုကရေစီစင့်တ  

အ ပည့် ပည့်ဆ ိုင့်ေ ဥပရဒ ည့် ပင မ့်ေးြေ မ့်ေးစွ စိုရဝေးြေွင ့်နငှ ့် အ င့်ေးအဖွ ွဲ့ ဖွ ွဲ့စည့်ေးြေွင ့်တ ို  က ိုလည့်ေး က ကွယ့်ရပေး 

၏ (UDHR, အပ ိုဒ့် ၂၀(၁) နငှ ့် ICCPR, အပ ိုဒ့် ၂၁ နငှ ့် ၂၂)။ လွတ့်လပ့်စ ွ အ င့်ေးအဖွ ွဲ့ ဖွ ွဲ့စည့်ေးြေွင ့် ည့် 

 ပည့် ူတ ို  အ ေး စည့်ေးရဝေး ြေင့်ေး   ို  မဟိုတ့် အိုပ့်စိုဖွ ွဲ့  ြေင့်ေး စရ   ပံိုစံက မဟိုတ့် ည ့် အ င့်ေးအဖွ ွဲ့ ဖွ ွဲ့စည့်ေးြေွင ့် 

အ ပင့် တေ ေးဝင့် တည့်ရထ င့်ထ ေးရ   အဖွ ွဲ့အစည့်ေးကကီေးတစ့်ြေိုမှတစ့်ဆင ့် ပံိုစံက  အ င့်ေးဖွ ွဲ့စည့်ေးြေွင ့်က ိုပါ 

ရပေးအပ့် ည့်။ လွတ့်လပ့်စ ွ စိုရဝေးြေွင ့်တွင့် ကန  ့်ကွက့်ေန့်   ို  မဟိုတ့် ဆနဒရဖ ့်ထိုတ့်ေန့် ေည့်ေွယ့်ြေ က့်အပါ 

အဝင့် အမ  ေး ပည့် ူပ ိုင့်ရနေ တစ့်ြေို၌ အ ြေ ေး ူမ  ေးနငှ ့်အတူ ပင မ့်ေးြေ မ့်ေးစွ  စိုရံိုေးြေွင ့်လည့်ေး ပါဝင့် ည့်။ 

( ပည့် ူလထူို၏) ေပ ိုင့်ြေွင ့်တွင့် အကကမ့်ေးဖက့်လိုပ့်ေပ့်မ  ေးက ို မထည ့် ွင့်ေးထ ေးရ  ့်လည့်ေး ဆနဒ ပပွ တစ့်ြေိုတွင့် 

 ဖစ့်ပွ ေးရ   အကကမ့်ေးဖက့်မှုက ို ည န့် ပ၍ ထ ိုစိုရဝေးမှုကကီေးတစ့်ြေိုလံိုေး မပင မ့်ေးြေ မ့်ေးရအ င့်ဖန့်တီေးမှု ဟူ၍ ထ ို 

အကကမ့်ေးဖက့်မှု၌ မပါဝင့်ရ   ဆနဒရဖ ့်ထိုတ့် ူမ  ေးအတွက့် တ ဝန့်ြေံမှုက ို မမျှမတ ဖစ့်ရအ င့် ရေ ရထေွး 

ရအ င့် မ ပ လိုပ့် င ့်ရြေ ။20 

 

လွတ့်လပ့်စွ  စိုရဝေးြေွင ့်နငှ ့် အ င့်ေးအဖွ ွဲ့ ဖွ ွဲ့စည့်ေးြေွင ့်တ ို  အရပေါ် ကန  ့် တ့်ြေ က့်မ  ေးအတွက့် အ ပည့် ပည့်ဆ ိုင့်ေ  

ဥပရဒအေ စစ့်ရဆေးေ ၌ လွတ့်လပ့်စွ  ထိုတ့်ရဖ ့်ရ ပ ဆ ိုန ိုင့်ြေွင ့် ရှ /မရှ နငှ့် ့် ဆက့်စပ့် ံိုေး ပ့်ရလ ရှ ပပီေး၊ ထ ို 

ကန  ့် တ့်ြေ က့်မ  ေးက ို ဥပရဒအ ဖစ့် တေ ေးဝင့် ပဋ္ဌ န့်ေးေန့်နငှ ့် ဒမီ ိုကရေစီလူ  ရဘ င့်၌ တေ ေးဝင့်အက   ေးစေီးပွ ေး 

တစ့်ြေိုြေိုက ို က ကွယ့်ရပေးရေေးအတွက့်   ယင့်ေးတ ို  က ို  ပဋ္ဌ န့်ေးရလ ရှ ၏၊ ( ပည့် ူတ ို  ၏) တေ ေးဝင့်အက   ေး 

စီေးပ ွေးမ  ေးစ ေင့်ေး ည့် (အမ   ေး  ေးလံို ြေံ ရေေး၊  ပည့် လူူထို ရဘေးကင့်ေးလံို ြေံ ရေေး၊ လူထိုပင မ့်ဝပ့်ပ  ပ ေးရေေး၊ 

 ပည့် ူ   က န့်ေးမ ရေေး၊  ပည့် ူ  စ တ့်ဓ တ့်ြေွန့်အ ေး၊ အ ြေ ေး ူမ  ေး၏ ေပ ိုင့်ြေွင ့်မ  ေးနငှ ့် လွတ့်လပ့်ြေွင ့်တ ို  အပါ 

အဝင့်) လွတ့်လပ့်စွ  ထိုတ့်ရဖ ့်ရ ပ ဆ ိုန ိုင့်ြေွင ့်တ ို  နငှ ့် အနည့်ေးငယ့်   ကွ  ပ ေး ြေ ေးန ေးမှု ရှ ၏။21 ဤလူ  အြေွင ့် 

အရေေးစံနှုန့်ေးမ  ေးအေ ဆနဒ ပပွ မ  ေး၊ စိုရဝေးမှုမ  ေး   ို  မဟိုတ့် အ င့်ေးအဖွ ွဲ့မ  ေးတွင့် ပါဝင့် ည ့်အတွက့် လပူိုဂ္  လ့် 

တစ့်ဦေးြေ င့်ေးစအီ ေး  ပစ့်ဒဏ့်မ  ေးြေ မှတ့် ြေင့်ေးအတွက့် ဥပရဒ ပဋ္ဌ န့်ေးြေ က့်မ  ေး တ က မှုရှ ရံိုမျှမက အထက့်ရဖ ့် ပ 

ပါ အက   ေးစီေးပွ ေးမ  ေးစ ေင့်ေးထ မှ တစ့်ြေိုြေိုက ို အက အကွယ့်ရပေးေန့်အတွက့် အမှန့်တကယ့် လ ိုအပ့်မှ   

တေ ေးဝင့်၏။  

လွတ့်လပ့်စွ  အ င့်ေးအဖွ ွဲ့ ဖွ ွဲ့စည့်ေးြေွင ့် ဖင ့် အလိုပ့် မ ေးမ  ေးအရန ဖင ့်  ပ တ့်ရမှ က့် ြေင့်ေးအပါအဝင့် လွတ့် 

လပ့်စွ  စိုစည့်ေးန ိုင့်ြေွင ့်နငှ ့် စိုရပါင့်ေးလိုပ့်ရဆ င့်န ိုင့်ြေွင ့်တ ို  က ို က ကွယ့်ရပေး၏။ 22   ပ တ့်ရမှ က့်ြေွင ့်အတွက့် 

“လူမှုရေေး၊ စေီးပွ ေးရေေးနငှ ့် ယဉရက ေးမှုအြေွင ့်အရေေးမ  ေးအတွက့် အ ပည့် ပည့်ဆ ိုင့်ေ  ရဘ တူစ ြေ  ပ့်” အပ ိုဒ့် 

၈(၁)(ဃ)  ဖင ့်လည့်ေးရက င့်ေး၊ စိုစည့်ေးြေွင ့်အတွက့် “အ ပည့် ပည့်ဆ ိုင့်ေ အလိုပ့် မ ေးရေေးေ ညီလ ြေံ (အမှတ့် 

 
20 UN Human Rights Committee, General Comment No. 37 on the right of peaceful assembly (article 21), 17 
September 2020, CCPR/C/GC/37, para. 17, https://undocs.org/CCPR/C/GC/37.  
21 ICCPR, note 15, Articles 21 and 22(2). One small difference: freedom of association should be “prescribed by 
law” while for assembly it is “in conformity with the law” 
22 Report of the UN Special Rapporteur on the Rights to Freedom of Peaceful Assembly and Association, 

14 September 2016, paras. 67-71, http://freeassembly.net/wp-content/uploads/2016/10/A.71.385_E.pdf.  

https://undocs.org/CCPR/C/GC/37
http://freeassembly.net/wp-content/uploads/2016/10/A.71.385_E.pdf
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ဒမီ ိုကရေစီအရ ြေြေံအြေွင ့်အရေေးမ  ေးအတွက့် ဥပရဒရေေးေ ကျွမ့်ေးက င့်မှုမ  ေးရပေးေန့် န ိုင့်ငတံက တွင့် 

အလိုပ့်လိုပ့်က ိုင့်ရနရ   အက   ေးအ မတ့်မယူ ည ့် လူ  အြေွင ့်အရေေးအဖွ ွဲ့အစည့်ေးတစ့်ြေို ဖစ့် ည ့် ဥပရဒနငှ ့် 

ဒမီ ိုကရေစီစင့်တ  

၈၇)” ၏ အပ ိုဒ့် ၁၁  ဖင ့် လည့်ေးရက င့်ေး အက အကွယ့်ရပေးထ ေးပပီေး၊ ထ ို ရဘ တူစ ြေ  ပ့်နစှ့်ြေိုလံိုေးက ို  မန့်မ  

န ိုင့်ငကံ လက့်ြေံအတည့် ပ ပပီေး ဖစ့် ည့်။23 ဤ ရဘ တူစ ြေ  ပ့်မ  ေး ည့်  ပ တ့်ရမှ က့်မှုမ  ေးအ ေး ဥပရဒ 

တွင့် ရဖ ့် ပထ ေးရ   အရ ြေအရနမ  ေးအေ ြေွင ့် ပ ထ ေး ြေင့်ေး ဖစ့်ေ   ထ ိုဥပရဒမ  ေး ည့်  ပ တ့်ရမှ က့်ြေွင ့်က ို 

ပထမဦေးစ ေးရပေးအဆင ့်အ ဖစ့် လံိုရလ က့်စ ွ က ကွယ့်ရပေးေမည့်  ဖစ့်၏။24 

 

 မန့်မ န ိုင့်င၏ံ ဖွ ွဲ့စည့်ေးပံိုအရ ြေြေဥံပရဒ (၂၀၀၈) ပိုဒ့်မ ၃၅၄ တွင့် န ိုင့်င ံ ေးတ ိုင့်ေး ည့် မ မ ၏ ယံိုကကည့်ြေ က့်၊ 

ထင့် မင့်ယူဆြေ က့်မ  ေးက ို လွတ့်လပ့်စွ  ထိုတ့်ရဖ ့်ရ ပ ဆ ိုြေွင ့်၊ ရေေး  ေး ဖန  ့်ရဝြေွင ့်၊ လက့်နက့်မပါဘ  

ပင မ့်ေးြေ မ့်ေး စွ  စိုရဝေးြေငွ ့်၊ စီတန့်ေးလညှ ့်လည့်ြေွင ့်၊ အ င့်ေးအဖွ ွဲ့   ို  မဟိုတ့် အစည့်ေးအရံိုေးမ  ေး 

ဖွ ွဲ့စည့်ေးရဆ င့်ေွက့်ြေွင ့်တ ို  က ို အက အကွယ့်ရပေးထ ေး၏။ ဤအ မြေံြေ က့်မ  ေး ည့်  ပည့်ရထ င့်စိုလံို ြေံ ရေေး၊ 

တေ ေးဥပရဒစ ိုေးမ ိုေးရေေး၊ ေပ့်ေွ  ရအေးြေ မ့်ေး  ယ ရေေးနငှ ့် 

အမ  ေး ပည့် ူဆ ိုင့်ေ စည့်ေးမ ဉေးစည့်ေးကမ့်ေးမ  ေးအတွက့်  ပဋ္ဌ န့်ေးထ ေးရ   မည့် ည ့် ဥပရဒမ  ေးနငှ ့်မဆ ို 

 က့်ဆ ိုင့် ည့်။ အ ပည့် ပည့်ဆ ိုင့်ေ ဥပရဒမ  ေးနငှ ့်  ြေ ေးန ေး ည့်မှ  ထ ို  ို  ရ   ဥပရဒ မ  ေး ည့် 

လ ိုအပ့်ရ   စစ့်ရဆေးမှုစ ည ့် အရ ြေအရနမ  ေးနငှ ့် မ က့်ဆ ိုင့်ရြေ ။ ထ ို  အ ပင့် န ိုင့်င ံ ေးတ ိုင့်ေး ည့် 

  ပပံပည ၊ စ ရပနငှ ့် အနိုပည ၊ ယဉရက ေးမှုက စစမ  ေးတွင့် လွတ့်လပ့်စွ   ိုရတ န ပ  ရဖ ့်ထိုတ့်ရဆ င့်ေွက့် 

ြေွင ့်ရှ  ည့် (ပိုဒ့်မ ၃၆၆ (ဂ))။ ဤဖွ ွဲ့စည့်ေးပံိုအရ ြေြေံဥပရဒဆ ိုင့်ေ  ပဋ္ဌ န့်ေးြေ က့်မ  ေးက ို အ ပည့် ပည့်ဆ ိုင့်ေ  လူ   

အြေွင ့်အရေေးစံနှုန့်ေးမ  ေးနငှ ့်အညီ  ဖစ့်န ိုင့် မျှအတ ိုင့်ေးအတ အထ  အဓ ပပ ယ့်ရက က့်ယူ င ့်၏။ 

2.2 စည့်ေးမ ဉေးဥပရဒအ စ့်မ  ေးအ ေး အက  ဖတ့် ြေင့်ေး 

၂၀၂၁ ြေိုနစှ့်၊ ရဖရဖ ့်ဝါေီလတွင့်  ပဋ္ဌ န့်ေးရ   ေ ဇ တ့်ကကီေးက ို  ပင့်ဆင့် ည ့် ဥပရဒ ည့် ထ ိုေပ ိုင့်ြေွင ့်မ  ေး 

အထေူး  ဖင ့် လွတ့်လပ့်စွ  ထိုတ့်ရဖ ့်ရ ပ ဆ ိုြေွင ့်က ို မ  ေးစွ  ထ ြေ ိုက့်ရစ၏။ ယြေို  ပင့်ဆင့်ြေ က့်မ  ေး၌ ပါရှ ရ   

မရေမေ  မရှင့်ေးလင့်ေး မ ပတ့်  ေးရ   စက ေးေပ့်မ  ေး ည့် (လွတ့်လပ့်စွ  ထိုတ့်ရဖ ့်ရ ပ ဆ ိုြေွင ့်က ို ကန  ့် တ့် 

ထ ေးရ   ဥပရဒ ပဋ္ဌ န့်ေးြေ က့်မ  ေး ည့် ရှင့်ေးလင့်ေးတ က ေန့် လ ိုအပ့် ည့် ဟရူ  ) အပ ိုင့်ေး ံိုေးပ ိုင့်ေးပါ 

စစ့်ရဆေးမှု၏ ပထမပ ိုင့်ေးက ို ရအ င့် မင့်စွ  ရက  ့် ဖတ့်န ိုင့် ြေင့်ေး မရှ ရြေ ။ ဥပရဒရ ပ င့်ေးလ ြေ က့်အမ  ေးစို ည့် 

(စစ့်ရဆေးမှု၏ ဒိုတ ယပ ိုင့်ေးပါ) တေ ေးဝင့်အက   ေးစီေးပွ ေး တစ့်ြေိုြေိုက ို က ကွယ့်ရပေးေန့် ေည့်ေွယ့်ြေ က့်ရှ ရကက င့်ေး 

 
23 International Labour Organization, Convention No. 87, Freedom of Association and Protection of the Right 
to Organise Convention, 1948, adopted 9 July 1948, in force 4 July 1950; and International Covenant on Social, 
Economic and Cultural Rights, UN General Assembly Resolution 2200A (XXI), 16 December 1966, entered into 
force 3 January 1976.  
24 Article 4  of ILO Convention No. 87, note 23, provides that workers exercising the rights in the Convention 
should  “respect the law of the land” but Article 8 provides that the law of the land shall not impair or be 
applied to impair the guarantees in the Convention. See also Article 8 of the ICESCR, read in light of Article 4, 
which only permits limitations of the rights in the Covenant in a matter compatible with the nature of the right 
and for the sole purpose of promoting the general welfare. 
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ဒမီ ိုကရေစီအရ ြေြေံအြေွင ့်အရေေးမ  ေးအတွက့် ဥပရဒရေေးေ ကျွမ့်ေးက င့်မှုမ  ေးရပေးေန့် န ိုင့်ငတံက တွင့် 

အလိုပ့်လိုပ့်က ိုင့်ရနရ   အက   ေးအ မတ့်မယူ ည ့် လူ  အြေွင ့်အရေေးအဖွ ွဲ့အစည့်ေးတစ့်ြေို ဖစ့် ည ့် ဥပရဒနငှ ့် 

ဒမီ ိုကရေစီစင့်တ  

လည့်ေး မရတွွဲ့  မင့်ေရြေ ။ အထေူး  ဖင ့် အြေ   ေးအစ ေးမမျှတရ   ကကီေးရလေး ည ့်  ပစ့်ဒဏ့်မ  ေးရကက င ့် 

စစ့်ရဆေးမှု အတွက့် မ ဖစ့်မရန လ ိုအပ့်ရ  အပ ိုင့်ေးက ို  ဖည ့်ဆည့်ေးရပေးန ိုင့် ြေင့်ေး မရှ ရြေ ။ 

 ပဋ္ဌ န့်ေးြေ က့်တစ့်ြေိုစီရကက င ့် ရအ က့်ရဖ ့် ပပါ စ ိုေးေ မ့်ပပူန့်မှုအ ေီး ေီးက ို    မင ့်တက့်ရစ၏။ 

 

• န ိုင့်ငရံတ ့် စစ ရဖ က့်ဖ က့်ပိုန့်ကန့် ြေင့်ေး (ပိုဒ့်မ ၁၂၁) - ယြေင့်က “လက့်နက့် ဖင့်  ဖစ့်ရစ၊ အ ြေ ေး 

ရ  င့်ေးက န့်ေးရ   နည့်ေးလမ့်ေး ဖင့်  ဖစ့်ရစ အစ ိုေးေက ို ပိုန့်ကန့်ေန့် အ ေးထိုတ့်မှု” ဟ၍ူ  တ့်မှတ့်၏။ 

အကကမ့်ေးမဖက့်ေန့် တ ေး မစ့်ရ   ဥပရဒမ  ေး ည့်ပင့် အကကမ့်ေးဖက့်မှုက ို ရရှ င့်ရှ ေးေန့်အတွက့် 

ရ ပ ဆ ိုမှုနငှ ့် အကကမ့်ေးဖက့်မှုအကက ေး တ ိုက့်ရ ိုက့်က ပပီေး နေီးနေီးစပ့်စပ့် လံိုရလ က့်စွ  ဆက့် ွယ့်မှု တစ့် 

ေပ့်က ို တည့်ရဆ က့် င ့်၏။ ဥပမ -  ပင့်ေးထန့်ရ   စက ေးလံိုေးမ  ေးက ို  ံိုေးနှုန့်ေးထ ေးရ  ့်လည့်ေး 

အကကမ့်ေးဖက့်မှုက ို အမှန့်တကယ့် လှုံွဲ့ရဆ ့် ြေင့်ေးမရှ ရ   ရဖ ့် ပြေ က့်တစ့်ြေိုက ို ဆ ိုလ ို၏။ 25  စက ေး 

အ ံိုေးအနှုန့်ေးနငှ ့် အကကမ့်ေးဖက့်မှုတ ို  အကက ေး အနေီးကပ့်ြေ  တ့်ဆက့်မှု မရှ  ြေင့်ေးရကက င ့် 

အ ံိုေး ပ ထ ေးရ   ဥပရဒစက ေးေပ့်အရဟ င့်ေး ည့်ပင့် လူ  အြေွင ့်အရေေးဆ ိုင့်ေ  စ ိုေးေ မ့်ပပူန့်မှုမ  ေးက ို 

 မင ့်တက့်ရစန ိုင့်၏။ 26    ို  ရ  ့် စက ေးေပ့်အ စ့် ည့် အကကမ့်ေးဖက့်မှုနငှ ့် ြေ  တ့်ဆက့်ေန့် 

လ ိုအပ့်ြေ က့်မှန့် မျှက ို ပယ့်ြေ ၏။ ထ ို  ရကက င ့်  န ိုင့်ငရံတ ့် စစ ရဖ က့် ဖ က့်ပိုန့်ကန့်မှု ည့်လည့်ေး 

ဖွ ွဲ့စည့်ေးပံိုအရ ြေြေဥံပရဒနငှ ့် မညီရ     ို  မဟိုတ့် (အ ြေ ေးနည့်ေးလမ့်ေးမ  ေးအေ) 

ဖွ ွဲ့စည့်ေးပံိုအရ ြေြေဥံပရဒနငှ ့် ညီရစဦေးရတ   အစ ိုေးေအဖွ ွဲ့အတွင့်ေး အရ ပ င့်ေးအလ တစ့်ြေို  ဖစ့်ရပေါ်ရစေန့် 

ပင မ့်ေးြေ မ့်ေးစွ  ကက  ေးပမ့်ေးမှုက ို incitement (လှုံွဲ့ရဆ ့်မှု) အ ဖစ့် လ မ့်ေး ြေံ ရဖ ့် ပရနရတ  ၏။ ယင့်ေး ည့် 

လက့်ရှ   မန့်မ  တပ့်မရတ ့်အစ ိုေးေအ ေး လံိုေးဝ တေ ေးဝင့်စွ  ရဝဖန့်မှုမ  ေးက ို ဖံိုေးလ မ့်ေး ည့်အထ  အလွန့် 

က ယ့် ပန  ့်လှပပီေး၊ ဤ ပစ့်မှုအတွက့် အလွန့် ပင့်ေးထန့်ရ    ပစ့်ဒဏ့် (ရ ဒဏ့်   ို  မဟိုတ့် ရထ င့်ဒဏ့် 

အနစှ့် ၂၀) ြေ မှတ့် ြေင့်ေးမှ  အထေူး စ ိုေးေ မ့်ဖွယ့်  ဖစ့်ရလ၏။   

• ဆူပူထကကရအ င့် လှုံွဲ့ရဆ ့် ြေင့်ေး (ပိုဒ့်မ ၁၂၄-က) - “အစ ိုေးေက ို မိုန့်ေးထ ေးရအ င့်   ို  မဟိုတ့် မရလေးစ ေး 

ရအ င့်  ပ  ြေင့်ေး”က ို  ပစ့်မှုဟို  တ့်မှတ့်ပပီဆ ိုကတည့်ေးက လွတ့်လပ့်စွ  ထိုတ့်ရဖ ့်ရ ပ ဆ ိုြေွင ့်က ို 

ဆန  ့်က င့်ေ ရေ က့်ပပီ  ဖစ့်၏။ စင့်စစ့် လွန့်ြေ  ရ   နစှ့်ရပါင့်ေးမ  ေးစွ ကတည့်ေးကပင့် ဒမီ ိုကရေစီန ိုင့်င ံ

မ  ေး၌ ဆူပူထကကရအ င့် လှုံွဲ့ရဆ ့် ြေင့်ေးဆ ိုင့်ေ  ဥပရဒမ  ေးက ို တေ ေးဝင့် ဖစ့်ရစ၊ လက့်ရတွွဲ့၌ ဖစ့်ရစ 

မက င ့် ံိုေးရတ  ရြေ ။ လူတ ိုင့်ေး ည့် အစ ိုေးေနငှ ့် ပတ့် က့်၍  ရဘ ထ ေးကွ လွ မှုမ  ေး   ို  မဟိုတ့် 

 
25 See General Comment No. 34, note 18, para. 25.  
26 Controversial high treason cases have taken place in Myanmar, based on mere general allegations of 
supporting armed groups. See Ye Mon, “Aye Maung, Wai Hin Aung Handed 20-Year Sentences for High 
Treason”, 19 March 2019, Frontier Myanmar, https://www.frontiermyanmar.net/en/aye-maung-wai-hin-
aung-handed-20-year-sentences-for-high-treason/; and Min Aung Khine, “Rakhine Political Leader Faces High 
Treason, Defamation Charges”, 10 September 2018, The Irrawaddy, 
https://www.irrawaddy.com/news/burma/rakhine-political-leader-faces-high-treason-defamation-
charges.html.   

https://www.frontiermyanmar.net/en/aye-maung-wai-hin-aung-handed-20-year-sentences-for-high-treason/
https://www.frontiermyanmar.net/en/aye-maung-wai-hin-aung-handed-20-year-sentences-for-high-treason/
https://www.irrawaddy.com/news/burma/rakhine-political-leader-faces-high-treason-defamation-charges.html
https://www.irrawaddy.com/news/burma/rakhine-political-leader-faces-high-treason-defamation-charges.html
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ဒမီ ိုကရေစီအရ ြေြေံအြေွင ့်အရေေးမ  ေးအတွက့် ဥပရဒရေေးေ ကျွမ့်ေးက င့်မှုမ  ေးရပေးေန့် န ိုင့်ငတံက တွင့် 

အလိုပ့်လိုပ့်က ိုင့်ရနရ   အက   ေးအ မတ့်မယူ ည ့် လူ  အြေွင ့်အရေေးအဖွ ွဲ့အစည့်ေးတစ့်ြေို ဖစ့် ည ့် ဥပရဒနငှ ့် 

ဒမီ ိုကရေစီစင့်တ  

ရဝဖန့်မှုမ  ေးက ို  ပင့်ေး ပင့်ေးထန့်ထန့်   ို  မဟိုတ့် အလွန့်အကျွံ စက ေးလံိုေးမ  ေး  ံိုေးနှုန့်ေးက  လွတ့်လပ့်စွ  

ထိုတ့်ရဖ ့်ရ ပ ဆ ိုြေွင ့်ရှ ၏။   ို  ရ  ့် ဤပိုဒ့်မအ ေး တပ့်မရတ ့်က ို ရှင့်ေးလင့်ေး ပတ့်  ေးစွ  ေည့်ည န့်ေး 

ရစလ က့် မည့်  ို  မည့်ပံို  ပစ့်မှုရ မ က့် ွ ေး ည့်မှ မူ ရှင့်ေးလင့်ေးမှု မရှ ရပ။   ို  ရ  ့် အစ ိုေးေက ိုပင့် 

ရဝဖန့်ပ ိုင့်ြေွင ့်ရှ   ဖင ့် အထေူး  ဖင ့် အစ ိုေးေရနေ ၌ လိုပ့်ငန့်ေးရဆ င့်ေွက့်ရနရ   

တပ့်မရတ ့်က ိုလည့်ေး တန့်ေးတူ ရဝဖန့်ပ ိုင့်ြေွင ့် ရှ  ည့်က ိုမူ  တ  ပ မ န ိုင့်၏။ 

• တ ဝန့်ရှ  ူမ  ေးက ို ဟန  ့်တ ေးရန ှင ့်ယှက့် ြေင့်ေး (ပိုဒ့်မ ၁၂၄-ဂ နငှ ့် ၁၂၄-ဃ) - တပ့်မရတ ့်၊ ဥပရဒ 

စ ိုေးမ ိုေးရေေးအဖွ ွဲ့အစည့်ေးမ  ေးနငှ ့် အစ ိုေးေဝန့်ထမ့်ေးမ  ေးအ ေး ဟန  ့်တ ေး ြေင့်ေး၊ အဖ က့်အရမှ င ့်လိုပ့် ြေင့်ေး 

  ို  မဟိုတ့် ရန ှင ့်ယှက့် ြေင့်ေးတ ို   ည့် ဤပိုဒ့်မြေွ အ စ့်မ  ေးအေ  ပစ့်မှုရ မ က့်၏။   ို  ရ  ့် 

ထ ိုစက ေးေပ့် မ  ေးက ို ရှင့်ေးလင့်ေးစ ွ အဓ ပပ ယ့်ဖွင ့်ဆ ို တ့်မှတ့် ြေင့်ေး မ ပ ထ ေး  ဖင ့်လည့်ေးရက င့်ေး၊ 

ယင့်ေးတ ို  မှ  (ဘ   စက ေး ရှုရထ င ့်အေ) အရေေးပါရ    ရဘ  ဘ ဝရကက င ့်လည့်ေးရက င့်ေး 

ထ ိုအဖွ ွဲ့ အစည့်ေးတ ို  ၏ လိုပ့်ငန့်ေးတ ဝန့်က ို  မက ပိုဂ္  လ့်ရေေး/ရိုပ့်ပ ိုင့်ေးဆ ိုင့်ေ အေ ရန ှင ့်ယှက့်မှုက ိုပါ 

ထည ့်  ွင့်ေး အရေေးယူေဖွယ့်  ဖစ့်ရန၏။ ရဖ ့် ပြေ က့်တစ့်ြေိုရကက င ့် တ ဝန့်ရှ  ူတြေ   ွဲ့၏ 

လိုပ့်ငန့်ေးတ ဝန့်က ို ရန ှင ့်ယှက့်ဟန  ့်တ ေးေ ရေ က့်န ိုင့် ည့် ဟူရ    ရဘ  ဖင ့် ဥပရဒ ပဋ္ဌ န့်ေးက  

(န ိုင့်င ံ ေးတ ို  ၏) လွတ့်လပ့်စွ  ထိုတ့်ရဖ ့်ရ ပ ဆ ိုြေွင ့်က ို ကန  ့် တ့် ြေင့်ေး ည့် ဥပရဒရကက င့်ေးအေ 

တေ ေးမဝင့်ရြေ ။ အ ြေ ေး ူမ  ေးအ ေး ေ ဇဝတ့်( ပစ့်မှု)မ  ေး က  ေးလွန့်ရအ င့် လှုံွဲ့ရဆ ့်မှုက ို 

 မန့်မ ေ ဇ တ့်ကကီေး၏ “အ ေးရပေးကူညမီှု” ကဏ္ဍရှ  ပိုဒ့်မမ  ေးတွင့် ရဖ ့် ပထ ေးပပီေး ဖစ့်၏။  

ဤ ပဋ္ဌ န့်ေးြေ က့်မ  ေး ည့် တေ ေးဝင့် ေည့်မှန့်ေးြေ က့်က ို ရဖ ့်ရဆ င့်ေန့် ပ က့်ကွက့် ည ့်အ ပင့် 

လွတ့်လပ့်စွ  ထိုတ့်ရဖ ့်ရ ပ ဆ ိုြေွင ့်က ို ကန  ့် တ့် ြေင့်ေး ဖစ့်  ဖင ့် မလ ိုအပ့်ရံိုမျှမက 

တေ ေးမျှတညညီွတ့် ြေင့်ေးလည့်ေး မရှ ရြေ ။ ထ ို  အ ပင့် ယင့်ေး  ပစ့်မှုတ ို  အတွက့်  ပစ့်ဒဏ့်မှ  အလွန့် 

ကကီေးရလေးရ   အနစှ့် ၂၀   ို  မဟိုတ့် ၇ နစှ့်အထ  ရထ င့်ဒဏ့်  ဖစ့်  ဖင ့် ဤ ပဿန က ို ပ ိုမ ို 

ဆ ိုေးေွ ေး ွ ေးရစ၏။  

• တပ့်မရတ ့်   ို  မဟိုတ့် အစ ိုေးေဝန့်ထမ့်ေးမ  ေးအ ေး စ တ့်ဓ တ့်ပ က့် ပ ေးရစရ   ရဖ ့် ပြေ က့်မ  ေး 

(ပိုဒ့်မြေွ  ၅၀၅-က အ စ့်) -  ပိုဒ့်မြေွ  ၅၀၅-က  ည့် ပိုဒ့်မ ၁၂၄(ဂ) နငှ ့် ၁၂၄-ဃ တ ို  နငှ ့် အလွန့် 

ဆင့်တူရ    ပဿန မ  ေးအတွက့် အ စ့် ဖည ့်စွက့် ပဋ္ဌ န့်ေးထ ေး ြေင့်ေး ဖစ့်၏။ တပ့်မရတ ့်   ို  မဟိုတ့် 

အစ ိုေးေအ ေး ရှုတ့်ြေ ရ     ို  မဟိုတ့်  ပစ့်တင့်ရဝဖန့်ရ   ရဖ ့် ပြေ က့်မ  ေးက ို  ြေံ ငံို၍  ပစ့်မှုအ ဖစ့် 

 တ့်မှတ့်ထ ေး  ြေင့်ေး ဖစ့်ပပီေး၊ ဝန့်ထမ့်ေးမ  ေးအ ေး စ တ့်ဓ တ့်ပ က့် ပ ေးရစေန့် 

 ွယ့်ဝ ိုက့်ရဖ ့် ပ ြေင့်ေးလည့်ေး အက ံ ေးဝင့်န ိုင့်  ည ့်တ ိုင့် ေ ဇဝတ့်( ပစ့်မှု)ဟို  တ့်မှတ့်ေန့်မှ မူ 

မ င ့်ရလ  ့်ရြေ ။   

• ရကက က့်ေံွ ွဲ့ထ တ့်လန  ့်ရစ ြေင့်ေး (ပိုဒ့်မြေွ  ၅၀၅-က(၁)) - န ိုင့်င ံ ေးအိုပ့်စိုတစ့်စို   ို  မဟိုတ့်  ပည့် ူလထူို 

အကက ေး ရကက က့်ေံွ ွဲ့ထ တ့်လန  ့်ရစ ြေင့်ေးက ို ေ ဇဝတ့်( ပစ့်မှု)တစ့်ြေိုအ ဖစ့်  တ့်မတှ့် ည့်။   ို  ရ  ့် 
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ဒမီ ိုကရေစီအရ ြေြေံအြေွင ့်အရေေးမ  ေးအတွက့် ဥပရဒရေေးေ ကျွမ့်ေးက င့်မှုမ  ေးရပေးေန့် န ိုင့်ငတံက တွင့် 

အလိုပ့်လိုပ့်က ိုင့်ရနရ   အက   ေးအ မတ့်မယူ ည ့် လူ  အြေွင ့်အရေေးအဖွ ွဲ့အစည့်ေးတစ့်ြေို ဖစ့် ည ့် ဥပရဒနငှ ့် 

ဒမီ ိုကရေစီစင့်တ  

ရကက က့်ေံွ ွဲ့ထ တ့်လန  ့်မှုမှ က ကွယ့်ရပေးေန့်အတွက့် လွတ့်လပ့်စ ွ ထိုတ့်ရဖ ့်ရ ပ ဆ ိုြေွင ့်က ို ကန  ့် တ့် 

 ြေင့်ေးမှ မ ူ  တေ ေးဥပရဒရကက င့်ေးအေ ြေ ိုင့်လံိုရ   အရကက င့်ေး ပြေ က့်မဟိုတ့်ရြေ ။ (ICCPR ၏ ပိုဒ့်မ 

၁၉(၃) ပါ အက   ေးစေီးပွ ေးမ  ေးစ ေင့်ေးတွင့် အ  အမှတ့် ပ ထ ေး ြေင့်ေးလည့်ေး မရှ ဟူ၍ ဆ ိုလ ို၏။) မ ိုေးရလ 

ဝ ရဘေးအနတေ ယ့်   ို  မဟိုတ့် က ိုဗစ့်-၁၉ ကူေးစက့် မန့်ရေ ဂါပ ိုေး စရ   ရ ိုေးရှင့်ေး ည ့်  တင့်ေးတ ို   

ရကက င ့်လည့်ေး ရကက က့်ေံွ ွဲ့ထ တ့်လန  ့်မှုက ို  ဖစ့်ရစန ိုင့်ရ  ့်လည့်ေး ယင့်ေးတ ို  မ ှ  ပည့် ူလထူိုအက   ေး 

အတွက့် တေ ေးဝင့်ရဖ ့် ပြေ က့်  ဖစ့်ရလ၏။ ရကက က့်ေံွ ွဲ့ထ တ့်လန  ့်ရစမှုက ို တ ေး မစ့် ြေင့်ေးက ို က ိုလ ိုန ီ

ရြေတ့်က ဥပရဒ ပဋ္ဌ န့်ေးြေ က့်မ  ေးတွင့် တစ့်ြေါတစ့်ေံ ရတွွဲ့  မင့်ေရ  ့်လည့်ေး န ိုင့်ငအံမ  ေးစိုရှ  တေ ေးရံိုေး 

မ  ေးကမူ ယင့်ေးက ို ဖယ့်ထိုတ့်ြေ  ပပီေး  ဖစ့်၏။27 

• မမှန့် တင့်ေး  ဖန  ့်ြေ   ြေင့်ေး (ပိုဒ့်မြေွ  ၅၀၅-က(၂)) - “မမှန့် တင့်ေး”  ဖန  ့်ြေ   ြေင့်ေးအ ေး ရယဘိုယ   ြေံ ငံို 

တ ေး မစ့် ြေင့်ေး ည့် လွတ့်လပ့်စွ  ထိုတ့်ရဖ ့်ရ ပ ဆ ိုြေငွ ့်က ို တေ ေးဝင့် ကန  ့် တ့် ြေင့်ေးမ   ေး မ ဖစ့်ရစ 

 င ့်။ 28 “မှန့်/ မမှန့်”  တ့်မတှ့် ြေင့်ေး ည့် အလွန့်ပင့် ပိုဂ္  လ့်ရေေးဆန့်  ဖင ့် ဓမမဓ ဋ္ဌ န့်မက ရ   ထ ို 

အြေ က့်ရကက င ့် လွတ့်လပ့်စ ွ ထိုတ့်ရဖ ့်ရ ပ ဆ ိုြေွင ့်က ို ကန  ့် တ့် ြေင့်ေး ည့် အရ ြေြေံအ ေး ဖင ့် မှန့်ကန့် 

 င ့်ရလ  ့် ြေင့်ေး မရှ ရြေ ။ ထ ို  အ ပင့် ဤ ရဘ  ဘ ဝက ို အရ ြေြေံ၍  ြေံ ငံိုတ ေး မစ့် ြေင့်ေး ည့် 

တေ ေးဝင့်အက   ေးစေီးပွ ေးတစ့်ြေိုြေိုက ို က ကွယ့်ရပေးေ  မရေ က့် ည ့်အ ပင့် “လူတ ိုင့်ေး မှ ေးကက ည့်” 

စ ည့် ဖင ့် ရယဘိုယ  ပ လွန့်ေးေ ရေ က့်ရ  ရကက င ့် တေ ေးမျှတမှုလည့်ေး မရှ ရြေ ။ တ က ရ   

အရကက င့်ေးက စစေပ့်မ  ေး (ဥပမ - အ ရေဖ က့်ေန့် ရဖ ့် ပြေ က့်မ  ေး   ို  မဟိုတ့် မမှန့် က့်ရ ြေ ံ

ြေ က့်မ  ေး) က ို တ ေး မစ့် ြေင့်ေးမှ မူ ဥပရဒရကက င့်ေးအေ တစ့်နည့်ေးတစ့်လမ့်ေးမှ တေ ေးဝင့်၏။  

• အစ ိုေးေဝန့်ထမ့်ေးမ  ေးအ ေး ေ ဇဝတ့်( ပစ့်မှု) က  ေးလွန့်ရအ င့် လှုံွဲ့ရဆ ့် ြေင့်ေး (ပိုဒ့်မြေွ  ၅၀၅-က(၃)) -. 

ဤပိုဒ့်မြေွ အေ ေ ဇဝတ့်( ပစ့်မှု) က  ေးလွန့်ရစေန့်  ွယ့်ဝ ိုက့်အ ေးရပေးလှုံွဲ့ရဆ ့် ြေင့်ေးမ   ေးက ိုပင့်  ပစ့်ဒဏ့် 

ရပေး  ဖင ့် ယင့်ေးမ ှ မလ ိုလ ေးအပ့်ရ    ပဿန ကကီေးတစ့်ေပ့်လည့်ေး  ဖစ့်ရလ၏။ ယင့်ေး၏ အဓ ပပ ယ့် 

 တ့်မှတ့်ြေ က့်အေ  ပစ့်မှုက  ေးလွန့်ရစေန့်  ွယ့်ဝ ိုက့်၍ရ  ့်လည့်ေးရက င့်ေး တ ိုက့်ရ ိုက့်ရ  ့်လည့်ေး 

ရက င့်ေး လှုံွဲ့ရဆ ့်မှုအတွက့်  ပစ့်ဒဏ့် တ့်မှတ့်ပပီေး  ဖစ့်၏။ (စင့်စစ့် ယင့်ေး ည့်ပင့် ဤ ပစ့်မှုက ို အစ 

ပ   ေးြေ  ရ   အေ   ဖစ့်ရလ၏။) ေလဒ့်အရန ဖင ့် ဤ ပဋ္ဌ န့်ေးြေ က့် ည့် တ ဝန့်ရှ  ူမ  ေးအ ေး ဆန  ့်က င့် 

ရ   ေ ဇဝတ့်( ပစ့်မှု)မ  ေးအတွက့် ပ ိုမ ို  ပင့်ေးထန့်ရ    ပစ့်ဒဏ့်မ  ေးက ို ဖန့်တီေးရပေးရံိုမျှ    ဖစ့်၏။ 

ဤနည့်ေး ဖင ့်   မန့် ပည့် ူမ  ေးထက့် တ ဝန့်က အေ ရှ မ  ေးအ ေး ပ ိုမ ို အက အကွယ့်ရပေး ြေင့်ေးမှ  

 
27 See, for example, Chavunduka & Choto v. Minister of Home Affairs & Attorney General, 22 May 2000, Judgement 
No. S.C. 36/2000, Civil Application No. 156/99 (Supreme Court of Zimbabwe).  
28 See, for example, para. 2(a) of the Joint Declaration on Freedom of Expression and “Fake News”, 

Disinformation and Propaganda adopted by the UN, OSCE, OAS and African Commission special mandates on 

freedom of expression, 3 March 2017, https://www.law-democracy.org/live/wp-

content/uploads/2012/08/17.03.03.Joint-Declaration.PR_.pdf. 
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ဒမီ ိုကရေစီအရ ြေြေံအြေွင ့်အရေေးမ  ေးအတွက့် ဥပရဒရေေးေ ကျွမ့်ေးက င့်မှုမ  ေးရပေးေန့် န ိုင့်ငတံက တွင့် 

အလိုပ့်လိုပ့်က ိုင့်ရနရ   အက   ေးအ မတ့်မယူ ည ့် လူ  အြေွင ့်အရေေးအဖွ ွဲ့အစည့်ေးတစ့်ြေို ဖစ့် ည ့် ဥပရဒနငှ ့် 

ဒမီ ိုကရေစီစင့်တ  

ရယဘိုယ အ ေး ဖင ့်  င ့်ရလ  ့်မှု မရှ ရြေ ။  အ ရေဖ က့် ြေင့်ေး စရ   အြေ   ွဲ့အရ ြေအရနမ  ေး ည့် 

အမ  ေး ပည့် ူဆ ိုင့်ေ ကဏ္ဍ ဖစ့်  ဖင ့် အ ပည့် ပည့်ဆ ိုင့်ေ ဥပရဒအေကကည ့်လျှင့် တ ဝန့်ရှ  ူမ  ေး 

အရန ဖင ့်  ပင့်ေးထန့်ရ   ရဝဖန့်မှုမ  ေးက ို  ည့်ေးြေေံန့် အထေူးရတ င့်ေးဆ ိုအပ့်၏။ 29  ဤရနေ ၌ 

အ ံိုေး ပ  ထ ေးရ   မရငှ့်ေးမလင့်ေးရ   ရယဘိုယ က လွန့်ေးရ   စက ေးေပ့်မ  ေး၊ အထေူး  ဖင ့် 

တ ိုက့်ရ ိုက့်   ို  မဟိုတ့်  ွယ့်ဝ ိုက့်၍ “လှုံွဲ့ရဆ ့်မှု” ဟရူ   စက ေးေပ့် ည့် ဘ   စက ေးရ ပ ဆ ိုမှုနငှ ့် 

 ပစ့်မှု က  ေးလွန့်မှုတ ို  အကက ေး လံိုရလ က့်ရ   တ ိုက့်ရ ိုက့်ဆက့်စပ့်မှုက ို မဖန့်တီေးရပေးန ိုင့်ရြေ ။ အဘယ့် 

ရကက င ့်ဆ ိုရ  ့် လှုံွဲ့ရဆ ့်မှုက ို က  ေးလွန့်ရ   ေ ဇဝတ့်( ပစ့်မှု)မ  ေး ည့် အ ပည့် ပည့်ဆ ိုင့်ေ ဥပရဒ 

နငှ ့် က ိုက့်ညီေန့် လ ိုအပ့်ရ  ရကက င ့်  ဖစ့်၏။ 

လွတ့်လပ့်စွ  အ င့်ေးအဖွ ွဲ့ ဖွ ွဲ့စည့်ေးြေွင ့်နငှ ့် စိုရဝေးြေွင ့်တ ို   ည့် လွတ့်လပ့်စွ ထိုတ့်ရဖ ့်ရ ပ ဆ ိုြေွင ့်နငှ ့် နေီးကပ့်စွ  

ဆက့်စပ့်လ က့်ရှ ၏။ ဆနဒ ပ ူမ  ေးနငှ ့် အလ ေးတူစိုရံိုေးမှုမ  ေးတွင့် ပါဝင့် ူမ  ေး ည့် ၎င့်ေးတ ို    တင့်ေးရပေးပ ို   

လ ိုရ   အြေ က့်တစ့်ြေ က့်က ို အတ အက  ရထ က့် ပေန့် စိုရဝေးရနကက ြေင့်ေး  ဖစ့်၏။ ထ ို ဖစ့်ေပ့်မ   ေးတွင့် ၎င့်ေးတ ို   

ရ ပ ဆ ိုရ   အြေ က့်မ  ေး   ို  မဟိုတ့် လိုပ့်ရဆ င့်မှုမ  ေးက ို ကန  ့် တ့် ြေင့်ေး ည့် ၎င့်ေးတ ို  ၏ စိုရဝေးြေွင ့်အ ပင့် 

အ င့်ေးအဖွ ွဲ့ ဖွ ွဲ့စည့်ေးြေွင ့်က ိုနငှ ့် ထိုတ့်ရဖ ့် ရ ပ ဆ ိုြေွင ့်က ိုပါ ြေ   ေးရဖ က့်လ ိုက့် ြေင့်ေး ဖစ့်န ိုင့်၏။ 

 

ပ ို၍ တ က စွ  ည န့် ပေလျှင့် လွတ့်လပ့်စွ  စိုရဝေးပ ိုင့်ြေွင ့်နငှ ့်ပတ့် က့်ရ   ပိုဒ့်မ ၁၂၄ (ဂ)၊ ၁၂၄(ဃ) နငှ ့် ၅၀၅ 

(က) နငှ ့် (ဂ) တ ို  ၌  ပဋ္ဌ န့်ေးြေ က့်မ  ေးက ို အထေူးစ ိုေးေ မ့်ပူပန့်ကက၏။ ယင့်ေးတ ို  မှ  ရယဘိုယ အ ေး ဖင ့် တပ့်မရတ ့်၊ 

ဥပရဒစ ိုေးမ ိုေးရေေးအဖွ ွဲ့မ  ေးနငှ ့် အစ ိုေးေဝန့်ထမ့်ေးမ  ေး၏ လိုပ့်ငန့်ေးမ  ေးက ို ဟန  ့်တ ေးရန ှင ့်ယှက့် ြေင့်ေး (ပိုဒ့်မ ၁၂၄ (ဂ) 

နငှ ့် ၁၂၄(ဃ)) က ို ေည့်ည န့်ေးပပီေး၊ တ ဝန့်က အေ ရှ တစ့်ဦေးအ ေး ရကက က့်ေံွ ွဲ့ထ တ့်လန  ့်ရအ င့်   ို  မဟိုတ့် တ ိုက့် 

ရ ိုက့် ဖစ့်ရစ  ွယ့်ဝ ိုက့်၍ ဖစ့်ရစ  ပစ့်မှုက  ေးလွန့်ရအ င့် လှုံွဲ့ရဆ ့် ြေင့်ေး (ပိုဒ့်မ ၅၀၅(က) နငှ ့် (ဂ)) တ ို    ဖစ့်၏။  

ထ ို  အ ပင့် ယင့်ေးတ ို  ၏ ဆ ိုလ ိုေင့်ေးမှ လည့်ေး တ က ရ ြေ   ြေင့်ေး မရှ   ဖင ့် ထ ို ပဋ္ဌ န့်ေးြေ က့်မ  ေးက ို ပင မ့်ေးြေ မ့်ေးစ ွ 

ဆနဒ ပရန ူမ  ေးအတွက့် အ ံိုေး ပ န ိုင့်ရလ၏။ အဘယ့်ရကက င ့်ဆ ိုရ  ့် ဥပမ အ ေး ဖင ့်- ဆနဒ ပ မူ  ေးက ို 

ထ န့်ေး  မ့်ေးရနရ   ဥပရဒစ ိုေးမ ိုေးရေေးအဖွ ွဲ့မ  ေး၏ လိုပ့်ငန့်ေးတ ဝန့်မ  ေးက ို ဟန  ့်တ ေးရန ှင ့်ယှက့် ြေင့်ေးရကက င ့်ဟို 

မှတ့်ယူထ ေးရ  ရကက င ့်  ဖစ့်၏။ ဆနဒ ပ မူ  ေး ည့် (တ ဝန့်က အေ ရှ မ  ေးနငှ ့် အ ြေ ေးဝန့်ထမ့်ေးမ  ေး၏ 

ဥပရဒစ ိုေးမ ိုေးရေေး လိုပ့်ငန့်ေးတ ဝန့်မ  ေးက ို  ွယ့်ဝ ိုက့်၍ ရှုပ့်ရထေွးရစ ည ့်တ ိုင့်) ကန  ့်ကွက့်ဆနဒ ပ ြေင့်ေး ပ ရံိုမျှ ဖင ့် 

 ပစ့်ဒဏ့်ြေ မှတ့်ြေံေ ြေင့်ေးမှ  မ င ့်ရလ  ့်ရြေ ။ ထ ို  အတူ ဆနဒ ပ ူမ  ေးရကက င ့် လူတြေ   ွဲ့အ ေး စ တ့်မ က့်မ   

 ဖစ့်ရစန ိုင့်   ို  မဟိုတ့် ရကက က့်လန  ့်ရစန ိုင့် ည ့်တ ိုင့် ၎င့်ေးတ ို  ၏ ကန  ့်ကွက့်ဆနဒ ပမှုမ  ေးက ို ေ ဇဝတ့်( ပစ့်မှု) 

အ ဖစ့် အရေေးယူေန့် မည့် ည ့် အရကက င့်ေး ပြေ က့်မျှ မရှ ရြေ ။ 

 

 
29 General Comment No. 34, note 18, para. 38. 
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ဒမီ ိုကရေစီအရ ြေြေံအြေွင ့်အရေေးမ  ေးအတွက့် ဥပရဒရေေးေ ကျွမ့်ေးက င့်မှုမ  ေးရပေးေန့် န ိုင့်ငတံက တွင့် 

အလိုပ့်လိုပ့်က ိုင့်ရနရ   အက   ေးအ မတ့်မယူ ည ့် လူ  အြေွင ့်အရေေးအဖွ ွဲ့အစည့်ေးတစ့်ြေို ဖစ့် ည ့် ဥပရဒနငှ ့် 

ဒမီ ိုကရေစီစင့်တ  

ထ ို  အတူ အစ ိုေးေဝန့်ထမ့်ေးမ  ေး စ တ့်ဓ တ့်ယ မ့်ေးယ ိုင့်ရစမည ့် ရဖ ့် ပြေ က့်မ  ေးအ ေး တ ေး မစ့်ရ   ပိုဒ့်မြေွ အ စ့် 

၅၀၅(က) ရကက င ့်လည့်ေး အေပ့်ဘက့်ဝန့်ထမ့်ေးမ  ေးအ ေး  ပ တ့်ရမှ က့် ြေင့်ေး   ို  မဟိုတ့် အေပ့်ဘက့်ဝန့်ထမ့်ေး 

မ  ေးအ ေး  ပ တ့်ရမှ က့်ရစေန့် အ ေးရပေး ြေင့်ေးတ ို  က ို  ေ ဇဝတ့်( ပစ့်မှု)အ ဖစ့် အရေေးယူန ိုင့်မည့်  ဖစ့် ည့်။ 

အထက့်တွင့် မှတ့်ြေ က့်ြေ ြေ   က    ို  ပင့်  ပ တ့်ရမှ က့်ြေွင ့် ည့် လွတ့်လပ့်စွ  အ င့်ေးအဖွ ွဲ့ ဖွ ွဲ့စည့်ေးြေွင ့်၏ တစ့် 

စ တ့်တစ့်ရဒ   ဖစ့်ပပီေး အလိုပ့် မ ေးတ ို  ၏ အဓ က ေပ ိုင့်ြေွင ့်တစ့်ြေိုလည့်ေး  ဖစ့်၏။ အ ြေ ေး ူမ  ေးအ ေး  ပ တ့် 

ရမှ က့် ြေင့်ေး   ို  မဟိုတ့်  ပ တ့်ရမှ က့်ေန့် တ ိုက့်တွန့်ေး ြေင့်ေးတ ို  အတွက့် ေ ဇဝတ့် ပစ့်ဒဏ့်မ  ေး ည့် လူ  အြေွင ့် 

အရေေးဥပရဒရအ က့်တွင့် အပမ တရစ အြေ   ေးမညီ မမျှမတ  ဖစ့်ရနတတ့်၏။ 

3. ောဇဝတ့်(ပပစ့်မ )ဆ ိုင့်ော တောေးစီေင့်ဒေေး၏ အေင့်ေးခံစည့်ေးမ ဉေး 

ဥပဒေသမ ာေး 

3.1 အ ပည့် ပည့်ဆ ိုင့်ေ နငှ ့် ဖွ ွဲ့စည့်ေးပံိုအရ ြေြေံဥပရဒဆ ိုင့်ေ စံနှုန့်ေးမ  ေး 

အ ပည့် ပည့်ဆ ိုင့်ေ လူ  အြေငွ ့်အရေေးဥပရဒ ည့် တေ ေးစီေင့်ရေေးကဏ္ဍ၌ လူပိုဂ္  လ့်တ ို  အရပေါ် အ ဏ အလွ  

 ံိုေးစ ေး ပ မှုမှ အက အကယွ့်ရပေးေန့်အတွက့် ေပ ိုင့်ြေွင ့်အြေ   ွဲ့က ို  ပဋ္ဌ န့်ေးရပေးထ ေးပပီေး၊ အမ  ေးအ ေး ဖင ့် ေ ဇဝတ့် 

( ပစ့်မှု)ဆ ိုင့်ေ  တေ ေးစီေင့်ရေေး အေင့်ေးြေံ ရဘ တေ ေးမ  ေး၌ အ မစ့်တွယ့်ရနရ   ဥပရဒစည့်ေးမ ဉေးမ  ေးက ို 

လည့်ေး ဆက့်လက့်ထ န့်ေး  မ့်ေးရပေးထ ေး၏။ ေ ဇဝတ့်( ပစ့်မှု)ဆ ိုင့်ေ ဥပရဒ၏ အေင့်ေးြေံ ရဘ တေ ေးမ  ေး 

အနက့် တစ့်ြေိုမှ  (လက့်တင့်ဘ    ဖင ့် nullum crimen sine lege ဟို ရြေေါ်ရ  ) “ဥပရဒမရှ လျှင့်  ပစ့်မှု 

မရှ န ိုင့်”ဟူရ   အြေ က့်  ဖစ့်၏။ အဓ ပပ ယ့်မှ  “ဥပရဒတစ့်ြေို ဖင ့်   (မက  ေးလွန့်မကီ ကက  တင့်၍) တ ေး မစ့် 

ထ ေး ြေင့်ေး မရှ လျှင့် ေ ဇဝတ့်( ပစ့်မှု)ဆ ိုင့်ေ  တေ ေးစွ ဆ ိုမှုလည့်ေး မရှ န ိုင့်”ဟူ၍  ဖစ့်၏။ ဆ ိုလ ို ည့်မှ - ရန က့် 

ရကက င့်ေး ပန့်အရေေးယူ ြေင့်ေးမ ပ  င ့် ဟူ၍  ဖစ့်၏။ 

 

ထ ို  အ ပင့် ယင့်ေးနငှ ့် အ ပန့်အလှန့် ဆက့်စပ့်ရနရ   ( ပစ့်မှုဆ ိုင့်ေ ဥပရဒမ  ေး ည့် ရှင့်ေးလင့်ေးတ က  င ့် ည့် 

ဟူရ  ) အေင့်ေးြေံ ရဘ တေ ေးတစ့်ြေိုက ိုလည့်ေး  ပဋ္ဌ န့်ေးရပေးထ ေး၏။ ရှင့်ေးလင့်ေးတ က စွ  အဓ ပပ ယ့်မ တ့် 

မှတ့်ထ ေးရ   ေ ဇဝတ့်( ပစ့်မှု)ဆ ိုင့်ေ  ဥပရဒမ  ေး ည့် အ ဏ ပ ိုင့်မ  ေးဘက့်က စ တ့်ကက  က့် ရက က့်ြေ က့် 

ဆွ က  အ ပ အမူတစ့်ြေို  ပစ့်မှုရ မ က့်ရအ င့် ပံိုကကီေးြေ  ွဲ့ န ိုင့် က    ို    ပစ့်ဒဏ့်က ိုလည့်ေး မမျှမတ ြေ မှတ့်ေန့် လ ို 

 လ ို အ ံိုေး ပ ရစန င့်၏။ အဘယ့်ရကက င ့်ဆ ိုရ  ့် မည့် ည ့်အ ပ အမမူ   ေး ည့်  ပစ့်မှုရ မ က့်  ဖင ့် 

တ ေး မစ့်  ည့်ဟူ၍ ကက  တင့် တ့်မှတ့်ရဖ ့် ပရပေးေန့် ပ က့်ကွက့်ရ  ရကက င ့်  ဖစ့်၏။ ထ ို  အ ပင့် 

“တေ ေးဝင့်မှု” အတွက့် အေင့်ေးြေံ ရဘ တေ ေး တစ့်စ တ့်တစ့်ပ ိုင့်ေးအ ဖစ့် 



 20 
ဒမီ ိုကရေစီအရ ြေြေံအြေွင ့်အရေေးမ  ေးအတွက့် ဥပရဒရေေးေ ကျွမ့်ေးက င့်မှုမ  ေးရပေးေန့် န ိုင့်ငတံက တွင့် 

အလိုပ့်လိုပ့်က ိုင့်ရနရ   အက   ေးအ မတ့်မယူ ည ့် လူ  အြေွင ့်အရေေးအဖွ ွဲ့အစည့်ေးတစ့်ြေို ဖစ့် ည ့် ဥပရဒနငှ ့် 

ဒမီ ိုကရေစီစင့်တ  

(ရန က့်ရကက င့်ေး ပန့်အရေေးယူေန့်အတွက့် ဥပရဒက ို  ပင့်ဆင့်/ ပဋ္ဌ န့်ေး ြေင့်ေးမ   ေး မ ဖစ့်ရစေန့်) 

“ရှင့်ေးလင့်ေးတ က မှု” ၏ အရေေးပါပံိုက ို အေပ့်ဘက့် ဥပရဒစနစ့်မ  ေးတွင့် ရက င့်ေးစွ  ထရူထ င့်ထ ေးရှ ၏။ 

ပဗ တ  ျှတ ို  ၏ ရ ိုေးေ ဥပရဒ၌လည့်ေး ဤအရ ြေြေံ ရဘ တေ ေးက ို ဥပရဒ စည့်ေးမ ဉေးတ ို  ၏ 

အစ တ့်အပ ိုင့်ေးတစ့်ြေိုအ ဖစ့် က င ့် ံိုေးရလ ရှ ပပီေး၊ အ ဏ ပ ိုင့်တ ို  စ တ့်ကက  က့် လ ို လ ို အဓ ပပ ယ့် ဖွင ့်ဆ ို ပဋ္ဌ န့်ေးမှုမ ှ

က ကွယ့်ရပေးထ ေး၏။30  

 

လူ  အြေွင ့်အရေေးဥပရဒကလည့်ေး ထ ိုအေင့်ေးြေံစည့်ေးမ ဉေးမ  ေးက ို က င ့် ံိုေး၏။ UCHR, ICCPR နငှ ့် ကရလေး ူငယ့် 

အြေွင ့်အရေေးမ  ေးဆ ိုင့်ေ  ရဘ တူစ ြေ  ပ့်တ ို  ၌လည့်ေး ေ ဇဝတ့်( ပစ့်မှု)ဆ ိုင့်ေ ဥပရဒမ  ေးအရန ဖင ့် ထ ိုက    ို   

ရန က့်ရကက င့်ေး ပန့် အရေေးယူေန့်အတွက့် ဥပရဒ ပဋ္ဌ န့်ေးမှုမ   ေး မ ပ လိုပ့်ေန့် လံိုေးဝ တ ေး မစ့်ထ ေး၏။ 31  

အ ပည့် ပည့်ဆ ိုင့်ေ လူ  အြေငွ ့်အရေေးအဖွ ွဲ့မ  ေးကလည့်ေး ရှင့်ေးလင့်ေးတ က မှုရှ ေန့်ဟူရ   လ ိုအပ့်ြေ က့် တွ လ က့်ရှ  

ရနေန့် ဤ  ို   က ကွယ့်ရပေးထ ေးရကက င့်ေး လက့်ြေံကက၏။ လူ  အြေွင ့်အရေေးဆ ိုင့်ေ ဥရေ ပတေ ေးရံိုေးက မှတ့်ြေ က့် 

ြေ  ည့်မှ  - 

 
[ရန က့်ရကက င့်ေး ပန့် အရေေးယူ ြေင့်ေးအ ေး တ ေး မစ့် ြေင့်ေး] ည့် ရယဘိုယ အ ေး ဖင ့် 

ဥပရဒတစ့်ြေိုတည့်ေးက   ေ ဇဝတ့် ( ပစ့်မှု)တစ့်ြေို ရ မ က့်ရကက င့်ေး  တ့်မှတ့်န ိုင့်ပပီေး  ပစ့်ဒဏ့်က ို 

 ပဋ္ဌ န့်ေးန ိုင့် ည့်ဟူရ   ဥပရဒ  က ို အရ ြေြေံထ ေးေ … ဥပရဒတွင့် ေ ဇဝတ့်( ပစ့်မှု)တစ့်ြေို၏ 

အနက့်အဓ ပပ ယ့်က ို ရှင့်ေးလင့်ေးစွ  ဖွင ့်ဆ ို  တ့်မှတ့်ေမည့် ဖစ့်၏။ လူပိုဂ္  လ့်တစ့်ဦေးြေ င့်ေးစီက 

 က့်ဆ ိုင့်ေ ဥပရဒပါ စက ေးေပ့်က ို   န ေးလည့်န ိုင့်မှ   ဤလ ိုအပ့်ြေ က့်က ို  ဖည ့်ဆည့်ေးေ ရေ က့်၏။ 

လ ိုအပ့်ပါက မည့် ည ့်အ ပ အမူမ  ေးနငှ ့် ထ န့်ြေ န့်/ပ က့်ကွက့်မှု မ  ေးက ၎င့်ေးအ ေး ေ ဇဝတ့်( ပစ့်မှု)တစ့်ြေို 

က  ေးလွန့်ေ ရေ က့်ရစ ည့်က ို တေ ေးရံိုေးမ  ေး၏ အဓ ပပ ယ့်ဖွင ့်ဆ ို ြေ က့်က ို အကူအညီယူ၍   ရစေမည့်… 

32 

 

တေ ေးဥပရဒစ ိုေးမ ိုေးရေေးအတကွ့် အ ြေ ေး အဓ ကဥပရဒ မှ  စီေင့်ြေ က့်ြေ  ြေင့်ေးအပါအဝင့် ဥပရဒအေ 

အြေ   ေးညီမျှမှု  ဖစ့်၏။ ရထ င့်ဒဏ့်ြေ မှတ့် ြေင့်ေး ည့် ပိုဂ္  လ့်ရေေးလွတ့်လပ့်ြေွင ့်နငှ ့် လွတ့်လပ့်စ ွ 

 ွ ေးလ ြေွင ့်တ ို  က ို ကန  ့် တ့် ြေ  ပ့်ြေ ယ့် ြေင့်ေး  ဖစ့်ပပီေး၊ ထ ို  ို  ရ   ကန  ့် တ့်ြေ က့်မ  ေး ည့် တစ့်စံိုတစ့်ဦေးအ ေး 

ရထ င့်အက ဉေးြေ ထ ေးစဉ န ိုင့်ငရံတ ့်က ထ န့်ေး  မ့်ေးက ကွယ့်ရပေးေမည ့် အက   ေးစီေးပွ ေးနငှ ့် 

 
30 See Regina v. Rimmington and Regina v. Goldstein, 2005 UKHL 63, paras. 32-33 (describing the historical basis 
for the principle of legal certainty in British common law), 
https://www.bailii.org/uk/cases/UKHL/2005/UKHL_2005_63.html; and A.V. Dicey, Introduction to the Study 
of the Law of the Constitution (1885, Indianapolis, Liberty Classics), p. 110 (contrasting the rule of law with 
arbitrariness in the law), http://files.libertyfund.org/files/1714/0125_Bk.pdf. 
31 UDHR, note 14, Article 11(2); ICCPR, note 15, Article 15(1); and Convention on the Rights of the Child, note 
16, Article 40(2)(a).  
32 Case of Veeber v. Estonia (No. 2), 21 January 2003, Application No. 45771/99, para. 31, 
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-60891.  

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-60891
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ဒမီ ိုကရေစီအရ ြေြေံအြေွင ့်အရေေးမ  ေးအတွက့် ဥပရဒရေေးေ ကျွမ့်ေးက င့်မှုမ  ေးရပေးေန့် န ိုင့်ငတံက တွင့် 

အလိုပ့်လိုပ့်က ိုင့်ရနရ   အက   ေးအ မတ့်မယူ ည ့် လူ  အြေွင ့်အရေေးအဖွ ွဲ့အစည့်ေးတစ့်ြေို ဖစ့် ည ့် ဥပရဒနငှ ့် 

ဒမီ ိုကရေစီစင့်တ  

အြေ   ေးညီမျှ င ့် ည့်။ 33  ကကီေးရလေးရ   ရထ င့် ဒဏ့်မ  ေး ြေ မှတ့် ြေင့်ေး ည့် အရ ေးအဖွ  ပစ့်မှုမ  ေးအတွက့် 

 ပစ့်မှုနငှ ့်  ပစ့်ဒဏ့် အြေ   ေးမညီ  ဖစ့်ရစရ  ရကက င ့် ယင့်ေးမှ  လူ  အြေွင ့်အရေေး ြေ   ေးရဖ က့်မှုတစ့်ေပ့်ပင့် 

 ဖစ့်ရတ  ၏။ 

 

 ပစ့်ဒဏ့်နငှ ့် စီေင့်ြေ က့်အြေ   ေးညီမျှမှု ည့် ရ ဒဏ့်ြေ မှတ့်ေ ၌ အထေူး  ဖင ့် အရေေးကကီေးလ၏ှ။ 

အဘယ့်ရကက င ့် ဆ ိုရ  ့် လူ  ေးတ ိုင့်ေး  ဘဝတွင့် အ က့်ရှင့် န့်ရနထ ိုင့်ေန့် ပင့်က ိုအြေွင ့်အရေေးရှ  ည ့်အ ပင့် 

ရ ဒဏ့်ဟူ  ည့် “အကကီေးမ ေးဆံိုေးရ    ပစ့်မှုမ  ေးအတွက့်   ြေ မှတ့်န ိုင့်”ရ  ရကက င ့်တည့်ေး။ 34 

ရ ဒဏ့်ြေ မှတ့် ြေင့်ေးက ို တေ ေးရံိုေးတစ့်ရံိုေး၏ အပပီေး တ့်စီေင့်ဆံိုေး ဖတ့်ြေ က့်အ ဖစ့်   ြေ မှတ့် င ့်ပပီေး၊ 

ရ ဒဏ့်စီေင့် ြေင့်ေးြေံေ  ူ မည့် ူ မဆ ို ထ ို ပစ့်ဒဏ့် ရလ   ပါေးရအ င့် ဥပရဒရကက င့်ေးအေ 

ကက  ေးစ ေးြေွင ့်/အယူြေံဝင့်ြေွင ့် ရှ  င ့်၏။ အ ပည့် ပည့် ဆ ိုင့်ေ ၌မူ မည့် ည ့် အရ ြေအရနမ   ေး၌ ဖစ့်ရစ 

ရ ဒဏ့်ြေ မှတ့် ြေင့်ေးက ို လက့်မြေံရကက င့်ေး အမ  ေး ရဘ တူ စံနှုန့်ေးတစ့်ြေို ရပေါ်ထကွ့်လ ြေ  ပပီေး  ယြေိုအြေါ 

န ိုင့်ငရံပါင့်ေး ၈၈ န ိုင့်ငကံ ရ ဒဏ့် ဖ က့်  မ့်ေးရေေးအတွက့် ICCPR ၏ ဒိုတ ယအြေွင ့်လမ့်ေးစ ြေ  ပ့် (the Second 

Optional Protocol to the ICCPR ) တွင့် ပါဝင့်ြေ  ကကပပီ ဖစ့် ၏။35  

 

အ ပည့် ပည့်ဆ ိုင့်ေ လူ  အြေငွ ့်အရေေးဥပရဒ ည့် မတေ ေးဖမ့်ေးဆေီး ြေင့်ေးနငှ ့် ြေ  ပ့်ရန ှင့် ြေင့်ေးမှ ကင့်ေးလွတ့်ြေွင ့်က ို 

လည့်ေး  ပဋ္ဌ န့်ေးရပေးထ ေး၏။36 ဆ ိုလ ို ည့်မှ  တစ့်စံိုတစ့်ဦေးအ ေးဥပရဒနငှ ့်အညီ ဖမ့်ေးဆေီး ြေင့်ေး   ို  မဟိုတ့် ြေ  ပ့် 

ရန ှင့် ြေင့်ေးက ို    ပ  င ့်ပပီေး၊ ဥပရဒအေဖမ့်ေးဆေီးြေံေ ည ့်အြေါ၌လည့်ေး အြေ   ွဲ့အြေွင ့်အရေေးမ  ေးက ို 

က ကွယ့်ရပေး  င ့် ည့် ဟူ၍  ဖစ့်၏။ ယင့်ေးတ ို  ၌ ဖမ့်ေးဆေီးြေံေစဉ ထ ို  ို   ဖမ့်ေးဆေီးြေံေရကက င့်ေးက ို 

 တင့်ေးရပေး/အရကက င့်ေး ကက ေးပ ိုင့်ြေွင ့်နငှ ့် ဖမ့်ေးဆေီးြေံေ ည ့် အရကက င့်ေးေင့်ေးမ  ေးနငှ ့် ြေ မှတ့်ရ     ို  မဟိုတ့် 

ထည ့် ွင့်ေးစဉေးစ ေးရ     ို  မဟိုတ့် စံိုစမ့်ေးစစ့်ရဆေးြေ  ရ   မည့် ည ့်စွ ြေ က့်မ   ေးက ိုမဆ ို လ င့် မန့်စွ  

 တင့်ေးရပေး/အရကက င့်ေးကက ေးပ ိုင့်ြေွင ့် ပါရှ ၏။37 ထ ို   ပင့် အကယ့်၍ ပံိုစံက  စွ ြေ က့်တင့် ြေင့်ေးမ   ေး မဟိုတ့်လျှင့်ပင့် 

 
33 UN Human Rights Committee, General Comment No. 27 on Freedom of movement (article 12), 1 November 
1999, CCPR/C/21/Rev.1/Add.9, para. 14, https://undocs.org/CCPR/C/21/Rev.1/Add.9; and UN Human 
Rights Committee, 26 May 2004, CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, General Comment No. 31 on the nature of the 
general legal obligation imposed on State Parties to the Covenant, para. 6, 
https://undocs.org/CCPR/C/21/Rev.1/Add.13.  
34 ICCPR, note 15, Article 6(2). 
35 See OHCHR, Status of Ratification Interactive Dashboard, https://indicators.ohchr.org. Second Optional 
Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, aiming at the abolition of the death penalty, UN 
General Assembly Resolution 44/128, 15 December 1989, entered into force 11 July 1991, 
https://indicators.ohchr.org.  
36 UDHR, note 14, Article 9, ICCPR, note 15, Article 9. 
37 UN Human Rights Committee, General Comment No. 35 on Article 9 (Liberty and security of the person), 16 

December 2014, CCPR/C/GC/35, paras. 32-33, https://undocs.org/CCPR/C/GC/35; and UN Human Rights 

Committee, General Comment No. 32 on Article 14, 23 August 2007, CCPR/C/GC/32, para. 31, 
https://undocs.org/CCPR/C/GC/32.  

https://undocs.org/CCPR/C/21/Rev.1/Add.9
https://undocs.org/CCPR/C/21/Rev.1/Add.13
https://indicators.ohchr.org/
https://indicators.ohchr.org/
https://undocs.org/CCPR/C/GC/35
https://undocs.org/CCPR/C/GC/32
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ဒမီ ိုကရေစီအရ ြေြေံအြေွင ့်အရေေးမ  ေးအတွက့် ဥပရဒရေေးေ ကျွမ့်ေးက င့်မှုမ  ေးရပေးေန့် န ိုင့်ငတံက တွင့် 

အလိုပ့်လိုပ့်က ိုင့်ရနရ   အက   ေးအ မတ့်မယူ ည ့် လူ  အြေွင ့်အရေေးအဖွ ွဲ့အစည့်ေးတစ့်ြေို ဖစ့် ည ့် ဥပရဒနငှ ့် 

ဒမီ ိုကရေစီစင့်တ  

တေ ေး ူကကီေး   ို  မဟိုတ့် ဥပရဒအေ ရှ  ရရှ ွဲ့ရမှ က့်  ို   ပံိုမှန့်အေဆ ိုလျှင့် ၄၈ န ေီအတွင့်ေး လ င့် မန့်စ ွ 

ပ ို  ရဆ င့်ြေွင ့် ရှ ပပီေး၊  တေ ေးမျှတရ   အြေ  န့် က လတစ့်ြေိုအတွင့်ေး ရလျှ က့်လ  ြေင့်ေး   ို  မဟိုတ့် 

လွတ့်ရ မ က့် ြေင့်ေးတ ို  အတွက့် ေပ ိုင့်ြေွင ့်တ ို  လည့်ေး ပါဝင့်၏။ 38  တစ့်ဦေးတစ့်ရယ က့် ေင့်ဆ ိုင့်ရနေရ   

စွ ြေ က့်မ  ေးက ို  တင့်ေးရပေး/အရကက င့်ေးကက ေးြေွင ့်နငှ ့် တေ ေးမျှတစွ  ရလျှ က့်လ ြေွင ့်အတွက့် 

ရန ှင ့်ရနေှးမှုမရှ ေန့်နငှ ့် တေ ေးရံိုေးရရှ ွဲ့ရမှ က့်၌ တေ ေးမျှတမှု တန့်ေးတူေပ ိုင့်ြေွင ့်တ ို  လည့်ေး မ ဖစ့်မရန လ ိုအပ့်၏။39 

 

ဖမ့်ေးဝေန့်ေးတစ့်ရစ င့် ည့် မတေ ေးဖမ့်ေးဆေီးြေံေ ြေင့်ေးမှ  အက အကွယ့်ရပေး ည့်။ အဘယ့်ရကက င ့်ဆ ိုရ  ့် 

ယင့်ေး၌ ဖမ့်ေးဆေီးေ ြေင့်ေး၏ အရကက င့်ေးေင့်ေးမ  ေးနငှ ့် တစ့်စံိုတစ့်ဦေးအ ေး စွ ဆ ိုြေ က့်မ  ေးက ို 

  ရှ ြေွင ့်ေန ိုင့်ရ  ရကက င ့်  ဖစ့်၏။  ပစ့်မှုက  ေးလွန့်ရနစဉ   ို  မဟိုတ့် မဖမ့်ေးဆေီးြေ  လျှင့် 

 က့်ရ အရထ က့်အထ ေးမ  ေးက ို ဖ က့်ဆေီးပစ့်န ိုင့် ရ ြေရှ လျှင့် ထ ိုက  ေးလွန့် ူက ို ေ က 

ဖမ့်ေးဆေီး ြေင့်ေးက    ို  ရ   အရ ြေအရနတြေ   ွဲ့၌ ဝေန့်ေးမပါဘ  ဖမ့်ေးဆေီး ြေင့်ေး ည့် တေ ေးမျှတမှု ရှ ၏။   ို  ရ  ့် 

ထ ို  ို   ဝေန့်ေးမပါဘ  ဖမ့်ေးဆေီး ြေင့်ေး ည့် တ ဝန့်ရှ   ူ တစ့်ဦေးတစ့်ရယ က့်၏ က ိုယ့်ပ ိုင့်ဆံိုေး ဖတ့်ြေ က့်က ို   

အရ ြေြေံ င ့်ပပီေး၊ ထ ို  ို   စ ေင့်ေးဝင့်ရ   အရထရွထ ွ ကင့်ေးလွတ့်ြေွင ့်မ   ေးအတွက့်  ဖစ့် င ့်၏။ 40  အြေ   ွဲ့ရ   

 ပစ့်မှုမ  ေးက ို က  ေးလွန့် ဟူို ယံိုကကည့်ေ  ဖင ့် ထ ို ူက ို ဝေန့်ေးမပါဘ  ဖမ့်ေးဆေီးန ိုင့်ေန့် ေ မ  ေးအ ေး 

လွယ့်လင ့်တကူ က ိုယ့်ပ ိုင့်ဆံိုေး ဖတ့်ြေွင ့် ပ ထ ေးရ   ဥပရဒမ  ေး ည့် လူ  အြေွင ့်အရေေးဥပရဒ ရှုရထ င ့်အေ 

  ံယ ဖစ့်ဖွယ့်  ပဋ္ဌ န့်ေးြေ က့်မ  ေးပင့်  ဖစ့်ရလ၏။   

 

 ပစ့်မှုဆ ိုင့်ေ  တေ ေးြေမံ  ေး၏အတွက့် အ ြေ ေးေပ ိုင့်ြေွင ့်နငှ ့် မျှတရ   ေ ဇဝတ့်တေ ေးစီေင့်မှုဆ ိုင့်ေ  ပဓ န 

ဥပရဒ မှ  အ မြေ ံငင့်ေးပယ့်မြေံေရေေးနငှ ့် မှန့်ကန့်ရကက င့်ေးအရထ က့်အထ ေး မရှ ဘ  တေ ေးမစွ မီ ကက  တင့် 

ြေ  ပ့်ရန ှင့် မြေံေရေေးတ ို    ဖစ့်၏။ စွ ြေ က့်မတင့်မီ ကက  တင့်ြေ  ပ့်ရန ှင့်ြေံေ ူတစ့်ဦေး ည့် ထ ိုအမှုအဆံိုေး တ့် 

 ွ ေးြေ  န့်၌ အ ပစ့်မရှ ရကက င့်ေး ရတွွဲ့ ရှ ေလျှင့် ထ ို ူအရန ဖင ့် ပ ို၍ ဒိုကခြေံစ ေးေမည ့်အ ပင့် မတေ ေးဖမ့်ေးဆေီးြေံေမှု 

ရဘေးဒဏ့်က ိုလည့်ေး ပ ို၍ ကကံ ရတွွဲ့ေန ိုင့်၏။ ယင့်ေးမှ  န ိုင့်ငရံတ ့်အဆင ့်က က ကွယ့်ေန့် တ ဝန့်ရှ ရ   

 ပင့်ေးထန့် ည ့် ညဉှေးပန့်ေးနှ ပ့်စက့်မှု အနတေ ယ့်နငှ ့်လည့်ေး ဆက့်စပ့်ရန၏။ 41  ထ ိုအရကက င့်ေး ပြေ က့်ရကက င ့် 

 
38 ICCPR, note 15, Articles 9(1)-(3). 
39 UDHR, note 14, Article 10; ICCPR, note 15, Article 14.  
40 For a discussion of the jurisprudence of the UN Working Group on Arbitrary Detention on this question, 

see Jared Genser, The UN Working Group on Arbitrary Detention: Commentary and Guide to Practice (2020, 

Cambridge University Press, United Kingdom), pp. 234-244, https://www.perseus-strategies.com/wp-
content/uploads/2020/04/Jared-Genser-The-UN-Working-Group-on-Arbitrary-Detention-Cambridge-
University-Press-2019.pdf. 
41 UN Standard Minimum Rules for Non-Custodial Measures (The Tokyo Rules), UN General Assembly 
Resolution 45/110, 14 December 1990, para. 6.1, 
https://www.ohchr.org/documents/professionalinterest/tokyorules.pdf; and General Comment No. 35, note 
37, para. 34.  

https://www.perseus-strategies.com/wp-content/uploads/2020/04/Jared-Genser-The-UN-Working-Group-on-Arbitrary-Detention-Cambridge-University-Press-2019.pdf
https://www.perseus-strategies.com/wp-content/uploads/2020/04/Jared-Genser-The-UN-Working-Group-on-Arbitrary-Detention-Cambridge-University-Press-2019.pdf
https://www.perseus-strategies.com/wp-content/uploads/2020/04/Jared-Genser-The-UN-Working-Group-on-Arbitrary-Detention-Cambridge-University-Press-2019.pdf
https://www.ohchr.org/documents/professionalinterest/tokyorules.pdf
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ဒမီ ိုကရေစီအရ ြေြေံအြေွင ့်အရေေးမ  ေးအတွက့် ဥပရဒရေေးေ ကျွမ့်ေးက င့်မှုမ  ေးရပေးေန့် န ိုင့်ငတံက တွင့် 

အလိုပ့်လိုပ့်က ိုင့်ရနရ   အက   ေးအ မတ့်မယူ ည ့် လူ  အြေွင ့်အရေေးအဖွ ွဲ့အစည့်ေးတစ့်ြေို ဖစ့် ည ့် ဥပရဒနငှ ့် 

ဒမီ ိုကရေစီစင့်တ  

ICCPR အရန ဖင ့် တေ ေးေင့်ဆ ိုင့်ေန့် ရစ င ့်ဆ ိုင့်ေးရနရ   လူပိုဂ္  လ့်လမူ  ေးအ ေး ြေ  ပ့်ရန ှင့်ထ ေးေန့် 

လ ိုအပ့် ည ့် အရထရွထ ွ စည့်ေးမ ဉေးဥပရဒတစ့်ြေို  ပဋ္ဌ န့်ေး ြေင့်ေးက ို တ ေး မစ့်ထ ေး၏။ 42 

ကိုလ မဂ္လူ  အြေွင ့်အရေေးရက ့်မတီ အရန ဖင ့်မူ “စွပ့်စွ ြေံေ မူ  ေးက ရရှ င့်တ မ့်ေးမည့်၊ 

 က့်ရ အရထ က့်အထ ေးမ  ေးက ို ဖ က့်ဆေီးမည ့်၊ မ က့် မင့်  က့်ရ မ  ေးက ို မရလ  ့်က ဇ လ မ့်ေးမ ိုေးမည ့် 

  ို  မဟိုတ့် န ိုင့်ငရံတ ့်အဖွ ွဲ့အစည့်ေး၏ တေ ေးစီေင့်ပ ိုင့်ြေွင ့်မှ ရရှ င့် ရ ပေးမည ့်အလ ေးအလ ရှ ရ   

အရ ြေအရနမ   ေးမှတစ့်ပါေး အ မြေရံပေး င ့် ည့်”ဟူ၍ ရထ က့် ပ၏။ 43   တစ့်စံို တစ့်ဦေး ည့် ပ ိုမ ို 

ကကီေးရလေးရ   ေ ဇဝတ့်( ပစ့်မှု)တစ့်ြေို ဖင ့် စပွ့်စွ ြေံေရ  ရကက င ့် ဟူရ   အြေ က့်မျှက ို အရ ြေြေံ၍ အ မြေံက ို 

 ငင့်ေးပယ့် ြေင့်ေးမ ှ မ င ့်ရလ  ့်ရြေ ။44 

 

 မန့်မ န ိုင့်င၏ံ ဖွ ွဲ့စည့်ေးပံိုအရ ြေြေံဥပရဒကလည့်ေး ဤ ပစ့်မှုဆ ိုင့်ေ တေ ေးမျှတမှုဆ ိုင့်ေ  ပဓ န အြေွင ့်အရေေးမ  ေး 

က ို အ  အမှတ့် ပ ထ ေး၏။ န ိုင့်င ံ ေးတ ို  ၏ လွတ့်လပ့်ြေွင ့်၊ ဥပရဒ ဖင ့်  တ့်မှတ့်ထ ေးရ   ေယူပ ိုင့်ြေွင ့်နငှ ့် 

မည့် ည ့်  ပစ့်မှုဆ ိုင့်ေ ဥပရဒမျှ ရန က့်ရကက င့်ေး ပန့်အ ဏ  က့်ရေ က့်ရစေန့်  ပဋ္ဌ န့်ေးြေွင ့် မရှ ရစေဟူ၍လ 

ည့်ေး အတည့် ပ ထ ေး၏ (ပိုဒ့်မ ၄၃၊ ၃၇၃ နငှ ့် ၃၈၁)။ တေ ေးရံိုေး၏ ြေွင ့် ပ ြေ က့်မေရှ က န ိုင့်င ံ ေးတစ့်ဦေးက ို ၂၄ 

န ေီထက့် ရက  ့်လွန့်၍ ြေ  ပ့်ရန ှင့်ထ ေးြေွင ့် မရှ ရစေ ဟူရ   အရလ အထရက င့်ေးက ိုလည့်ေး  ပဋ္ဌ န့်ေးရပေး 

ထ ေး၏ (ပိုဒ့်မ ၂၁-ြေ)။ 

 

အ ြေ ေးတစ့်ဘက့်၌မူ ဖွ ွဲ့စည့်ေးပံိုအရ ြေြေံဥပရဒ ည့် ဤအက အကွယ့်ရပေးမှုမ  ေးအတွက့် ကန  ့် တ့်ြေ က့်မ  ေး 

က ိုလည့်ေး အ  အမှတ့် ပ ထ ေး ပန့်၏။ ဥပမ အ ေး ဖင ့်- န ိုင့်င ံ ေးမ  ေး၏တေ ေးဝင့်ေပ ိုင့်ြေွင ့်ရှ ရ   နစ့်န ြေ က့် 

မ  ေးအတွက့် ဥပရဒ ဖင ့် တ့်မှတ့်ထ ေးရ   ေယူပ ိုင့်ြေငွ ့်မ  ေးက ို  ငင့်ေးပယ့် ြေင့်ေး ပ န ိုင့်ရ   အရေေးရပေါ် အရ ြေ 

အရနနငှ ့် အြေ  န့်အြေါတ ို  က ို  ပဋ္ဌ န့်ေးထ ေး၏ (ပိုဒ့်မ ၃၈၁)။ ထ ို  အ ပင့် တေ ေးရံိုေး၏ ြေွင ့် ပ ြေ က့်မေရှ က န ိုင့်င ံ ေး 

တစ့်ဦေးက ို ၂၄ န ေီထက့် ရက  ့်လွန့်၍ ြေ  ပ့်ရန ှင့်ထ ေးြေွင ့် မရှ ရစေ ဟူရ    ပဋ္ဌ န့်ေးထ ေးရ  ့်လည့်ေး 

“န ိုင့်ငရံတ ့်လံို ြေံ ရေေး၊ တေ ေးဥပရဒစ ိုေးမ ိုေးရေေး၊ အမ  ေး ပည့် ူရအေးြေ မ့်ေး  ယ ရေေးနငှ ့် အမ  ေး ပည့် ူအက   ေး 

င ှ ဥပရဒနငှ ့်အည ီ ကက  တင့်က ကွယ့်ထ ေးရှ ေန့်လ ိုအပ့်ရ  က စစ   ို  မဟိုတ့် တည့်ဆ ဥပရဒ တစ့်ေပ့်ေပ့်အေ 

ြေွင ့် ပ  ည ့်က စစမ  ေး” ရှ လျှင့်မူ ြေ  ပ့်ရန ှင့်ြေွင ့် ရှ  ည့်ဟူ၍ ကန  ့် တ့်ထ ေး၏ (ပိုဒ့်မ ၃၇၆)။   ို  ရ  ့် ဤ 

ပိုဒ့်မပါ စက ေးေပ့်၏ ဆ ိုလ ိုေင့်ေးမှ  “စီေင့် ပ ိုင့်ြေွင ့်ရှ ရ   တေ ေး ူကကီေး၏ ြေ  ပ့်မ န  ့်မေရှ ဘ  မည့် ူ  က ိုမျှ ၂၄ 

န ေီထက့် ပ ို၍ ြေ  ပ့်ရန ှင့် ြေင့်ေးမ ပ ေ” ဟူ၍  ဖစ့်၏။ 

 
42 ICCPR, note 15, Article 9(3).  
43 Hill v. Spain, Communication No. 526/1993, 2 April 1997, para. 12.3, 
https://undocs.org/CCPR/C/59/D/526/1993.  
44 Grishin v. Russia, 24 October 2012, Application No. 14807/08, para. 142 (European Court of Human Rights), 
http://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?library=ECHR&id=001-112442&filename=001-112442.pdf.   

https://undocs.org/CCPR/C/59/D/526/1993
http://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?library=ECHR&id=001-112442&filename=001-112442.pdf
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3.2 စည့်ေးမ ဉေးဥပရဒအ စ့်မ  ေးအ ေး အက  ဖတ့် ြေင့်ေး 

ေ ဇ တ့်ကကီေးက ို  ပင့်ဆင့် ည ့် ဥပရဒ ည့် ဖွ ွဲ့စည့်ေးပံိုအရ ြေြေဥံပရဒနငှ ့် အ ပည့် ပည့်ဆ ိုင့်ေ လူ  အြေွင ့်အရေေး 

၏ ေ ဇဝတ့်( ပစ့်မှု)ဆ ိုင့်ေ စံနှုန့်ေးမ  ေးက ို ရလေးစ ေးလ ိုက့်န ရေေးအတွက့် အရေေးကကီေးရ   နည့်ေးလမ့်ေးမ  ေးတွင့် 

ြေျွတ့်ယွင့်ေးပ က့်ကွက့်မှု ရှ ရန၏။ ပထမဦေးဆံိုေးအရန ဖင ့် အထက့်တွင့်ရဖ ့် ပြေ   ည့်နငှ ့်အည ီ

 ပဋ္ဌ န့်ေးြေ က့်အ စ့် အမ  ေးစို ည့် တ က ရေေ မှု မရှ  ြေင့်ေးရကက င ့် မည့် ည ့်အ ပ အမူမ  ေး   ို  မဟိုတ့် 

မည့် ည ့်ေည့်ေွယ့်ြေ က့်တ ို    ည့် ေ ဇဝတ့်( ပစ့်မှု)ရ မ က့် ည့်က ို ရှင့်ေးရှင့်ေးလင့်ေးလင့်ေး မ  ေရြေ ။ ထ ို  ရကက င ့် 

အထက့်တွင့် အက ဉေး ရဖ ့် ပြေ   က    ို   ရန က့်ရကက င့်ေး ပန့်အရေေးမယူေဟူရ   ဥပရဒ နငှ ့် 

ဆန  ့်က င့်ရနရလ၏။ 

 

ဒိုတ ယအြေ က့်အရန ဖင ့် မ  ေးစွ ရ    ပစ့်မှုတ ို  အတွက့် ြေ မှတ့်ထ ေးရ   စီေင့်ြေ က့်မ  ေး ည့်   ပစ့်မှုနငှ ့်  ပစ့် 

ဒဏ့် အြေ   ေးညီမျှမှုစံနှုန့်ေးနငှ ့် မက ိုက့်ညီကကရြေ ။  ပင့်ဆင့်ြေ က့်အြေ   ွဲ့ ည့် ယြေင့်က က  ေးလွန့်ြေ  ရ   ေ ဇဝတ့် 

( ပစ့်မှု)မ  ေးအ ေး အရေေးယူမည ့် နယ့်ပယ့်က ို     စွ  တ ိုေးြေ  ွဲ့ထ ေး၏။ ဥပမ အ ေး ဖင ့်- ယြေို န ိုင့်ငရံတ ့် စစ  

ရဖ က့်ဖ က့်ပိုန့်ကန့်မှုတွင့် အကကမ့်ေးမဖက့်ရ   နည့်ေးလမ့်ေးနငှ ့် အကကမ့်ေးဖက့်ရ   နည့်ေးလမ့်ေး နစှ့်မ   ေးလံိုေးက ို 

ထည ့် ွင့်ေးထ ေး ည့်။   ို  ေ တွင့်  ပစ့်ဒဏ့်မ  ေးက ိုမူ  ပစ့်မှုနငှ ့် လ ိုက့်ရလ  ညရီထ ွဖစ့်ရအ င့် ရလျှ  ြေ  ြေင့်ေး 

မ ပ ေရ ေးရ  ရကက င ့်   မန့် ပစ့်မှုငယ့်ရလေးအတွက့် အလွန့်ကကီေးရလေးရ    ပစ့်ဒဏ့်မ  ေးက ို 

ြေ မှတ့်န ိုင့်၏။ ထ ိုမျှ  မက စည့်ေးမ ဉေးဥပရဒအ စ့်မ  ေး၌ အ ံိုေး ပ ထ ေးရ   စက ေးေပ့်မ  ေး ည့် 

အလွန့်က ယ့် ပန  ့်ရ   အ ပ အမူကကီေးတစ့်ြေိုက ို လ မ့်ေး ြေံ ထ ေးပပီေး၊ အြေ   ွဲ့အ ပ အမမူ  ေးဆ ိုလျှင့် 

 ပစ့်မှုဆ ိုင့်ေ ဥပရဒရကက င့်ေး ဖင ့် ဦေးစ ေး ရပေး အရေေးမယူ င ့် ည့်မ  ေးပင့် ပါဝင့်ရန၏။ 

 

န ိုင့်ငရံတ ့် စစ  ရဖ က့်ဖ က့်ပိုန့်ကန့်မှုအတွက့် ရ ဒဏ့်ြေ မှတ့်န ိုင့် ြေင့်ေး ည့် အထေူး  ဖင ့် လက့်ြေံေန့် ြေက့်ြေ  

၏။ စင့်စစ့် ရ ဒဏ့်ြေ မတှ့် ြေင့်ေးက ို  မန့်မ  ဥပရဒ၏ လိုပ့်ထံိုေးလိုပ့်နည့်ေးတြေ   ွဲ့  ဖင ့် က ကွယ့်ရပေးထ ေး၏။ 

ေ ဇဝတ့်က င ့်ထံိုေးဥပရဒ ပိုဒ့်မ ၃၁(၂) အေ မည့် ည ့်ရ ဒဏ့်အမ န  ့်က ိုမဆ ို ရအ က့်တေ ေးရံိုေးမ  ေးက 

ြေ မှတ့်န ိုင့်ရ  ့်လည့်ေး တေ ေးလ တ့်ရတ ့်က အတည့် ပ မှ   အတည့် ဖစ့် ည့်။  မမတ ည့် ရ ဒဏ့်က ို 

ယင့်ေးထက့်ရလ   ရ   စီေင့်ြေ က့်တစ့်ြေို ဖင ့် အစ ေးထ ိုေးရလျှ  ြေ ရပေးန ိုင့် ည ့် အြေွင ့်အ ဏ ရှ ပပီေး45 လက့်ရတွွဲ့ 

အ ေး ဖင ့် ထ ိုအ ဏ က ို ပံိုမှန့်က င ့် ံိုေးြေ  ရ  ရကက င ့် မကက ရ ေးမီနစှ့်မ  ေးအတွင့်ေး ကွပ့်မ က့်ြေံေ ည ့်  တင့်ေး 

မ   ေး မရှ ြေ  ရြေ ။ 46    ို  ရ  ့်လည့်ေး ဤအြေ က့် ည့် တေ ေးရံိုေး၏ ဆင့် ြေင့်တံိုတေ ေး ဖင ့် လံိုေးဝ လွတ့်လပ့်စွ  

 
45 Penal Code, note 5, section 54 and Criminal Procedure Code, note 6, section 402.  
46 Ei Ei Toe Lwin, “The Ultimate Penalty: Debating the Death Sentence”, 12 January 2021, Frontier Myanmar, 
https://www.frontiermyanmar.net/en/the-ultimate-penalty-debating-the-death-sentence.  

https://www.frontiermyanmar.net/en/the-ultimate-penalty-debating-the-death-sentence
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ဆံိုေး ဖတ့်ပ ိုင့်ြေွင ့်  ဖစ့်ပပီေး၊ ယြေိုအြေါ တပ့်မရတ ့်က စစ့်အိုပ့်ြေ  ပ့်ရေေးအ ဏ က ို က င ့် ံိုေးရန ြေင့်ေးရကက င ့်  ပစ့် 

ဒဏ့်ရလျှ  ရပါ  ရပေး ြေင့်ေးက ို ဆက့်လက့်က င ့် ံိုေးမည့်/မက င ့် ံိုေးမည့်မှ  မရ ြေ  လှရပ။ 

 

တတ ယအြေ က့်အရန ဖင ့် ဤအရ ပ င့်ေးအလ မ  ေး ည့် မတေ ေးဖမ့်ေးဆေီးြေ  ပ့်ရန ှင့် ြေင့်ေးနငှ ့် တေ ေးမဝင့် 

က လ ရှည့် ဖမ့်ေးဆေီးထ န့်ေး  မ့်ေး ြေင့်ေးက ို ပ ိုမ ို  မင ့်တက့်လ ရစ၏။ အဘယ့်ရကက င ့်ဆ ိုရ  ့် အထေူး  ဖင ့် ပိုဒ့်မ 

၅၀၅-က တွင့် ရကက က့်ေံွ ွဲ့ထ တ့်လန  ့်ရစမှု၊  တင့်ေးအမှ ေးမ  ေး  ဖန  ့်ြေ  မှု   ို  မဟိုတ့် အစ ိုေးေဝန့်ထမ့်ေးမ  ေးအ ေး 

ေ ဇဝတ့် ( ပစ့်မှု) က  ေးလနွ့်ရအ င့် လှုံွဲ့ရဆ ့်မှုတ ို   ပါဝင့်ပပီေး အ ြေ ေး ပစ့်မှုအ စ့်မ  ေးနငှ ့်မတူဘ  ဤပိုဒ့်မပါ 

 ပဋ္ဌ န့်ေးြေ က့် မ  ေးအေ လပူိုဂ္  လ့်မ  ေးအ ေး ဝေန့်ေးမပါဘ  ဖမ့်ေးဆေီးန ိုင့်ရ  ရကက င ့်  ဖစ့်၏။ 

 

 မန့်မ  ဥပရဒအေ ဝေန့်ေးမပါဘ  ဖမ့်ေးဆေီးြေံေ ူမ  ေးက ို ၂၄ န ေီအတွင့်ေး တေ ေး ူကကီေးရရှွဲ့ရမှ က့်  ို   ပ ို  ရဆ င့် 

ေမည့်  ဖစ့်၏။  အထက့်တွင့် ရဖ ့် ပထ ေး က    ို    ဤေပ ိုင့်ြေွင ့် ည့် အရေေးကကီေးရ   အေည့်အရ ွေးမ  ေး 

ရှ ပပီေး ယင့်ေးက ို ဖွ ွဲ့စည့်ေးပံိုအရ ြေြေဥံပရဒ ဖင ့် အက အကွယ့်ရပေးထ ေး၏။ ထ ို  အ ပင့် ဤေပ ိုင့်ြေွင ့်က ို 

န ိုင့်င ံ ေးမ  ေး၏ ပိုဂ္  လ့်ရေေးဆ ိုင့်ေ  လွတ့်လပ့်မှုနငှ ့် ပိုဂ္  လ့်ရေေးဆ ိုင့်ေ လံို ြေံ မှုက ိုက ကွယ့်ရပေးရေေးဥပရဒ၌ပါ 

 ပဋ္ဌ န့်ေးထ ေးရ  ့်  လည့်ေး တပ့်မရတ ့်က ယင့်ေးက ို ဥပရဒတစ့်ေပ့် ထိုတ့် ပန့်က  

(ရြေတတ )ဆ ိုင့်ေးငံ ထ ေး၏။ 47   ို  ရ  ့် ေ ဇဝတ့် က င ့်ထံိုေးဥပရဒ ပိုဒ့်မ ၆၁ တွင့် ဝေန့်ေးမပါဘ  

ဖမ့်ေးဆေီးထ ေး ူတစ့်ဦေးက ို မည့် ည ့်အရ ြေအရနတွင့်မဆ ို ြေ  ပ့် ရန ှင့်ထ ေးန ိုင့်ရ   အြေ  န့်က လမှ  ၂၄ 

န ေီထက့် မပ ိုရစေဟို ကန  ့် တ့်ထ ေးပပီေး၊ ပိုဒ့်မ ၁၆၇ အေ ဆက့် လက့်ြေ  ပ့်ရန ှင့်ေန့်လ ိုအပ့်ပါက 

ေ ဇဝတ့်တေ ေး ူကကီေးထမံှ ြေွင ့် ပ မ န  ့်လ ိုအပ့် ည့်ဟို  ပဋ္ဌ န့်ေးထ ေး ည့်။ 

 

ရန က့်ထပ့် စ ိုေးေ မ့်ပူပန့်ဖယွ့်အြေ က့်တစ့်ြေိုမှ  ဤရလ လ စ စစ့်မှုတွင့် ရဖ ့် ပထ ေးရ    ပစ့်မှုမ  ေးအ ေးလံိုေး 

 ည့် အ မြေရံပေးပ ိုင့်ြေွင ့် မရှ  ြေင့်ေးပင့်  ဖစ့်၏။ ဆ ိုလ ို ည့်မှ  အ မြေရံပေးေန့်  ငင့်ေးပယ့်န ိုင့်ပပီေး၊ န ိုင့်ငရံတ ့် စစ  

ရဖါက့်ဖ က့်ပိုန့်ကန့် ြေင့်ေး၊ တပ့်မရတ ့်   ို  မဟိုတ့် ဥပရဒစ ိုေးမ ိုေးရေေးအဖွ ွဲ့အစည့်ေးမ  ေးမှ တ ဝန့်ရှ  ူမ  ေးအ ေး 

ဆူပူထကကရအ င့် လှုံွဲ့ရဆ ့် ြေင့်ေး၊ ရန ှင ့်ယှက့် ြေင့်ေး   ို  မဟိုတ့် ဟန  ့်တ ေး ြေင့်ေးအတွက့် စွပ့်စွ ြေံေရ   က န့်ေးမ  

 န့်စွမ့်ေး ည ့် အေွယ့်ရေ က့်ပပီေး ူ အမ   ေး  ေးမ  ေးအတွက့်မူ အ မြေံေေန့် မ ဖစ့်န ိုင့်ရြေ   (ပိုဒ့်မ ၁၂၄-ဂ)။ ဤ 

 ပဋ္ဌ န့်ေးြေ က့်ရကက င ့် တေ ေးမစွ မီ ကက  တင့်ြေ  ပ့်ရန ှင့်ြေံေန ိုင့်ရ    ပင့်ေးထန့် ည ့် ရဘေးအနတေ ယ့်က ို  ဖစ့်ရစန ိုင့် 

 ည ့်အ ပင့် နှ ပ့်စက့်ညှင့်ေးပန့်ေး ြေင့်ေး   ို  မဟိုတ့် မ င ့်ရလ  ့်စွ   ပ မူဆက့်ဆ ံြေင့်ေး ရဘေးအနတေ ယ့်တ ို  က ိုလည့်ေး 

တ ိုေးပွ ေးရစ၏။  က့်ရ အရထ က့်အထ ေးမ  ေး ဖ က့်ဆေီးြေံေမည့်   ို  မဟိုတ့် ထကွ့်ရ ပေးမည့် စ ည့် ဖင ့် 

 
47 State Administration Council Law No 4/2021, 13 February 2021, https://www.gnlm.com.mm/amendment-
of-law-protecting-the-privacy-and-security-of-the-citizens, https://www.gnlm.com.mm/amendment-of-law-
protecting-the-privacy-and-security-of-the-citizens/; and Law Protecting the Privacy and Security of Citizens, 8 
March 2017, as amended 28 August 2020, section 7, English translation available at: https://www.myanmar-
responsiblebusiness.org/pdf/Law-Protecting-Privacy-and-Security-of-Citizens_en_unofficial.pdf.  

https://www.gnlm.com.mm/amendment-of-law-protecting-the-privacy-and-security-of-the-citizens
https://www.gnlm.com.mm/amendment-of-law-protecting-the-privacy-and-security-of-the-citizens
https://www.gnlm.com.mm/amendment-of-law-protecting-the-privacy-and-security-of-the-citizens/
https://www.gnlm.com.mm/amendment-of-law-protecting-the-privacy-and-security-of-the-citizens/
https://www.myanmar-responsiblebusiness.org/pdf/Law-Protecting-Privacy-and-Security-of-Citizens_en_unofficial.pdf
https://www.myanmar-responsiblebusiness.org/pdf/Law-Protecting-Privacy-and-Security-of-Citizens_en_unofficial.pdf
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ဒမီ ိုကရေစီအရ ြေြေံအြေွင ့်အရေေးမ  ေးအတွက့် ဥပရဒရေေးေ ကျွမ့်ေးက င့်မှုမ  ေးရပေးေန့် န ိုင့်ငတံက တွင့် 

အလိုပ့်လိုပ့်က ိုင့်ရနရ   အက   ေးအ မတ့်မယူ ည ့် လူ  အြေွင ့်အရေေးအဖွ ွဲ့အစည့်ေးတစ့်ြေို ဖစ့် ည ့် ဥပရဒနငှ ့် 

ဒမီ ိုကရေစီစင့်တ  

စွပ့်စွ ြေံေရ   ရဘေးအနတေ ယ့်အစစ့် ရှ မှ   တေ ေး ူကကီေးမ  ေးအရန ဖင ့် အ မြေံက ို  ငင့်ေးပယ့်လ မ ့်မည့်ဟို 

ရမျှ ့်လင ့်ေရ  ့်လည့်ေး၊ အြေ   ွဲ့အမှုမ  ေးတွင့် ရေွေးြေ ယ့်ြေငွ ့်ပင့် မရှ  က    ို  ၊ အ ြေ ေးအမှုမ  ေး၌လည့်ေး အ မြေြံေ က့် 

ေေန့်ပင့် မ ဖစ့်န ိုင့်ရြေ ။ အ ပည့် ပည့်ဆ ိုင့်ေ စံနှုန့်ေးမ  ေးကဏ္ဍ၌ ရဖ ့် ပထ ေး က    ို  ပင့် ကကီေးရလေးရ   

ေ ဇဝတ့် ( ပစ့်မှု) ဖင ့် စပွ့်စွ ြေံထ ေးေ ူမ  ေးအတွက့် အမ န  ့်အေ အ မြေရံပေးေန့်  ငင့်ေးပယ့် ြေင့်ေး ည့် 

လူ  အြေွင ့်အရေေး စံနှုန့်ေးမ  ေးနငှ ့် က ိုက့်ညီ ြေင့်ေး မရှ ရြေ ။ အဘယ့်ရကက င ့်ဆ ိုရ  ့် ယင့်ေးမှ  ပိုဂ္  လ့်တစ့်ဦေးြေ င့်ေးစီ၏ 

ဆံိုေး ဖတ့်ြေ က့်ြေ  ပ ိုင့်ြေွင ့်က ို ြေွင ့်မ ပ  ည ့်အ ပင့် (တေ ေးရံိုေးမှ အပပီေး တ့် ဆံိုေး ဖတ့်ြေ က့်မြေ မီအထ ) 

အ ပစ့်ကင့်ေးစင့်န ိုင့် ည့်ဟို မှတ့်ယူေရ   ဥပရဒ က ိုလည့်ေး  မရလေးစ ေးေ ရေ က့်ရ  ရကက င ့်  ဖစ့်၏။ 

4. စစ့်အိုပ့်ခ ျုပ့်ဒေေးအမ န  ့် ထိုတ့်ပပန့်ဒ ကညာပခင့်ေး 

 မန့်မ  တပ့်မရတ ့် ည့် ၂၀၂၁ ြေိုနစှ့်၊ မတ့်လ ၁၄ ေက့် ေက့်ရန  တွင့်စစ့်အိုပ့်ြေ  ပ့်ရေေးအမ န  ့် (တစ့်ြေို)က ိုလည့်ေး 

ရက င့်ေး၊ ၂၀၂၁ ြေိုနစှ့်၊ မတ့်လ ၁၅ ေက့်ရန  တွင့် ေန့်ကိုန့်တ ိုင့်ေးရှ  ပမ  ွဲ့နယ့်ရ ြေ က့်ြေိုအတွက့် စစ့်အိုပ့်ြေ  ပ့်ရေေး အမ န  ့် 

(နစှ့်ြေို)က ိုလည့်ေးရက င့်ေး ထိုတ့် ပန့်ရကကည ြေ   ည့်။ 48   တင့်ေးရပေးပ ို  ြေ က့်မ  ေးအေ န ိုင့်ငရံတ ့်ပ ိုင့် 

ရိုပ့် မင့် ကံက ေးကွန့်ေက့်က မနတရလေးရှ  ရန က့်ထပ့်ြေရ ိုင့် ၅ ြေိုအတွက့် စစ့်အိုပ့်ြေ  ပ့်ရေေးအမ န  ့်က ို ရကကည  

ြေ  ရ  ့်လည့်ေး ထ ိုရကကည ြေ က့်မူေင့်ေးက ိုမူ မရတွွဲ့  မင့်ေရ ေးရြေ ။ 49  စစ့်အိုပ့်ြေ  ပ့်ရေေးအမ န  ့်အမှတ့်- ၃/၂၀၂၁ 

အေ ေန့်ကိုန့်တ ိုင့်ေးရှ  ပမ  ွဲ့နယ့်ရ ြေ က့်ြေိုအတွက့် အိုပ့်ြေ  ပ့်ရေေးနငှ ့် တေ ေးစီေင့်ရေေးအ ဏ မ  ေးက ို တပ့်မရတ ့်  ို   

လ   ရ ပ င့်ေးရပေးအပ့်ြေ   ည့်။ ထ ို  အမ န  ့်အေ  တ့်မှတ့်ထ ေးရ   ေ ဇဝတ့်( ပစ့်မှု)မ  ေးအ ေး စစ့်ြေံိုရံိုေးမ  ေးက 

စစ့်ရဆေး ြေွင ့် ေရှ ြေ   ည့်။ စစ့်ြေံိုရံို ေး ဖင ့် စစ့်ရဆေးမည ့်  ပစ့်မှု ၂၃ မ   ေး၏ စ ေင့်ေးအတ အက က ိုလည့်ေး ရဖ ့် ပြေ  ပပီေး 

 ပစ့်မှု က  ေးလွန့် ြေင့်ေး ရှ ပါက ရ ဒဏ့် ဖစ့်ရစ၊ နစှ့်အကန  ့်အ တ့်မရှ  အလိုပ့်နငှ ့်ရထ င့်ဒဏ့် ဖစ့်ရစ၊ 

 က့်ဆ ိုင့်ေ   ပစ့်မှုအလ ိုက့်  တ့်မှတ့်ထ ေးရ   အ မင ့်ဆံိုေး ပစ့်ဒဏ့် ဖစ့်ရစ ြေ မှတ့်မည့်  ဖစ့် ည့်။ 

 

ဤရလ လ စ စစ့်ြေ က့်တွင့် ရဆွေးရနေွးထ ေးရ   ဥပရဒ ပင့်ဆင့်မှုနငှ ့် ေ ဇဝတ့်( ပစ့်မှု)အ စ့်မ  ေးအ ေးလံိုေး ည့် 

အထက့်ရဖ ့် ပပါ စ ေင့်ေးအေ အမ   ေးအစ ေးလ ိုက့် ၂၃ မ   ေး ရှ ၏။50 စစ့်အိုပ့်ြေ  ပ့်ရေေးရအ က့်ရှ  ရဒ မ  ေးတွင့် 

 
48 Martial Law Order 1/2021, 14 March 2021, https://www.gnlm.com.mm/martial-law-order-1-2021/; and 
Martial Law Orders 2 and 3/2021, 15 March 2021, https://cdn.myanmarseo.com/file/client-cdn/gnlm/wp-
content/uploads/2021/03/16_Mar_21_gnlm.pdf. See also the corrigendum, addressing an error in the English 
translation, Global New Light of Myanmar, 17 March 2021, p. 3, https://cdn.myanmarseo.com/file/client-
cdn/gnlm/wp-content/uploads/2021/03/17_Mar_21_gnlm_1.pdf.  
49 Al Jazeera, “More Protesters Killed in Myanmar as Military Tightens Grip”, 16 March 2021, 
https://www.aljazeera.com/gallery/2021/3/16/in-pictures-more-protesters-killed-in-myanmar-as-military-
tightens-grip.  
50 We note that, for high treason, the wrong citation is given, listing the Criminal Procedure Code instead 

of the Penal Code. 

https://www.gnlm.com.mm/martial-law-order-1-2021/
https://cdn.myanmarseo.com/file/client-cdn/gnlm/wp-content/uploads/2021/03/16_Mar_21_gnlm.pdf
https://cdn.myanmarseo.com/file/client-cdn/gnlm/wp-content/uploads/2021/03/16_Mar_21_gnlm.pdf
https://cdn.myanmarseo.com/file/client-cdn/gnlm/wp-content/uploads/2021/03/17_Mar_21_gnlm_1.pdf
https://cdn.myanmarseo.com/file/client-cdn/gnlm/wp-content/uploads/2021/03/17_Mar_21_gnlm_1.pdf
https://www.aljazeera.com/gallery/2021/3/16/in-pictures-more-protesters-killed-in-myanmar-as-military-tightens-grip
https://www.aljazeera.com/gallery/2021/3/16/in-pictures-more-protesters-killed-in-myanmar-as-military-tightens-grip
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ဒမီ ိုကရေစီအရ ြေြေံအြေွင ့်အရေေးမ  ေးအတွက့် ဥပရဒရေေးေ ကျွမ့်ေးက င့်မှုမ  ေးရပေးေန့် န ိုင့်ငတံက တွင့် 

အလိုပ့်လိုပ့်က ိုင့်ရနရ   အက   ေးအ မတ့်မယူ ည ့် လူ  အြေွင ့်အရေေးအဖွ ွဲ့အစည့်ေးတစ့်ြေို ဖစ့် ည ့် ဥပရဒနငှ ့် 

ဒမီ ိုကရေစီစင့်တ  

ထ ို  ို  ရ   ေ ဇဝတ့်( ပစ့်မှု)မ  ေးက ို စစ့်ြေံိုရံို ေးမ  ေးက စစ့်ရဆေးပပီေး ရ ဒဏ့် ဖစ့်ရစ၊ နစှ့်အကန  ့်အ တ့်မရှ  

အလိုပ့်နငှ ့် ရထ င့်ဒဏ့် ဖစ့်ရစ ြေ မှတ့်န ိုင့်မည့်ဟို ဆ ိုလ ို ည့်။ 

 

ထ ို  ရကက င ့် လူ  အြေွင ့်အရေေးနငှ ့် ေ ဇဝတ့်( ပစ့်မှု)မ  ေးနငှ ့် စပ့်လ ဉေး၍ တေ ေးမျှတမှုဆ ိုင့်ေ  လိုပ့်ထံိုေးလိုပ့်နည့်ေး 

မ  ေးနငှ ့် ပတ့် က့်ရ   အလွန့် ရလေးနက့်ရ   အက   ေးဆက့်မ  ေး  ဖစ့်ရပေါ်လ  ည့်မှ  ထင့်ရှ ေး၏။ ယင့်ေး 

အမ န  ့်ရကက င ့်  ံိုေးနစှ့်အထ  ရထ င့်ဒဏ့်   ို  မဟိုတ့် ရငဒွဏ့်  တ့်မှတ့်န ိုင့်ရ   ပိုဒ့်မ ၅၀၅(က) က    ို  ရ   

  မန့် ပစ့်မှုငယ့်မ  ေးအတွက့် မူလ  ပစ့်ဒဏ့်ထက့် မ  ေးစွ  ပ ိုမ ို  ပင့်ေးထန့်ရ    ပစ့်ဒဏ့်မ  ေး ြေ မှတ့်န ိုင့်မည့်။ 

  မန့် ေ ဇဝတ့်( ပစ့်မှု) တေ ေးစီေင့်မှု လိုပ့်ငန့်ေးစဉမှ ထ ိုအမှုမ  ေးက ို ဖယ့်ထိုတ့်လ ိုက့် ြေင့်ေး ဖင ့် စွပ့်စွ ြေထံ ေးေ ူ 

မ  ေးအတွက့် တေ ေးရေေးလိုပ့်ထံိုေးလိုပ့်နည့်ေး စနစ့်အတွင့်ေး ထည ့် ွင့်ေး တည့်ရဆ က့်က  က ကွယ့်ရပေးထ ေး 

ရ   ၎င့်ေးတ ို  ၏ အြေွင ့်အရေေးမ  ေးက ိုလည့်ေး ဆံိုေးရှု ံေးေရတ  မည့်  ဖစ့် ည့်။ 

 

စစ့်အိုပ့်ြေ  ပ့်ရေေးနငှ ့် ဆက့်စပ့်လ က့်ရှ ရ   ဥပရဒရေေးေ  ပဿန မ  ေးက ို အ ပည ့်အဝရဆွေးရနေွး ြေင့်ေး ည့် ဤ 

စ စစ့်ြေ က့်၏ ရလ လ မှုနယ့်ပယ့်ထက့် ရက  ့်လွန့်ရန၏။   ို  ရ  ့် အရေေးရပေါ်အိုပ့်ြေ  ပ့်ရ   အစ ိုေးေမ  ေး၏ 

လက့်ရအ က့်၌ပင့် အရ ြေြေလံူ  အြေွင ့်အရေေးမ  ေးအရပေါ် ကန  ့် တ့်ြေ က့်မ  ေး ည့်  ပစ့်မှုနငှ ့်  ပစ့်ဒဏ့် အြေ   ေး 

အစ ေးညီမျှမှု ရှ  င ့်ပပီေး၊ အရ ြေအရနအေ လ ိုအပ့်ြေ က့်မ  ေးက ို   တ က စွ  ကန  ့် တ့် င ့်၏။ ရ ဒဏ့်နငှ ့် 

စပ့်လ ဉေး၍ အ က့်ရှင့်ရနထ ိုင့်ြေွင ့်နငှ ့် ဥပရဒလိုပ့်ထံိုေးလိုပ့်နည့်ေးမ  ေးအေ အက အကွယ့် ေရှ ပ ိုင့်ြေွင ့်တ ို   ည့် 

အရေေးရပေါ်က လ၌ပင့် မည့် ည ့်အရကက င့်ေးရကက င ့်မျှ ဖယ့်ရှ ေးပစ့် ြေင့်ေး မ ပ  င ့်ရပ။ 51  ထ ို  ရကက င ့် 

စစ့်အိုပ့်ြေ  ပ့် ရေေးဥပရဒ စ့် ည့် အထက့်ရဖ ့် ပပါ လ ိုအပ့်ြေ က့်မ  ေးနငှ ့် က ိုက့်ညီ ြေင့်ေး မရှ ရြေ ။ 

န ဂံိုေးခ ျုပ့်နငှ ့် အ ကံပပျုခ က့်မ ာေး 

၂၀၂၁ ြေိုနစှ့်၊  ရဖရဖ ့်ဝါေီလတွင့် ေ ဇ တ့်ကကီေးက ို  ပင့်ဆင့် ည ့်ဥပရဒ၏  ရဘ  ဘ ဝနငှ ့် စက ေး 

အ ံိုေးအနှုန့်ေးမ  ေးအေ ထ ိုဥပရဒ ည့်  မန့်မ တပ့်မရတ ့်အစ ိုေးေ၏ လိုပ့်ရဆ င့်မှုမ  ေးအရပေါ်  ရဘ ထ ေး 

ကွ လွ မှု   ို  မဟိုတ့် ရဝဖန့်မှုမ  ေးက ို  တင့်ေးမီဒယီ နငှ ့် လူမှုမီဒယီ တ ို  မှတစ့်ဆင ့် ဖစ့်ရစ   ို  မဟိုတ့် ကန  ့်ကွက့် 

ပွ နငှ ့် ဆနဒ ပပွ မ  ေးမှတစ့်ဆင ့် ဖစ့်ရစ ရဖ ့် ပရ   မည့် ည ့် ရဖ ့် ပြေ က့်မ   ေးက ိုမဆ ို နှုတ့်ဆ တ့် ွ ေးရစမည ့် 

ရန က့်ထပ့် လက့်နက့်က ေ ယ မ  ေးက ို တပ့်ဆင့်ရပေးေန့်  ပဋ္ဌ န့်ေး ည့်ဟူရ   အ မင့်မှ    ံယ ဖစ့်ဖွယ့် မရှ  

ရြေ ။ ဤဥပရဒ ပင့်ဆင့်ြေ က့်ပါ  ပဋ္ဌ န့်ေးြေ က့်အမ  ေးစို ည့် ၎င့်ေးတ ို   ဖံိုေးကွယ့်ထ ေးလ ိုရကက င့်ေး ရပေါ်လွင့်ပပီေး  ဖစ့် 

 ည ့်တ ိုင့် အထေူး အက အကွယ့်ရပေးန ိုင့်ရေေးအတွက့် တပ့်မရတ ့်က ို တစ့်ြေိုတည့်ေးရ   အ ဏ ပ ိုင့်အ ဖစ့် 

အတ အလင့်ေး အပ့်နငှ့်ေး ြေင့်ေး  ဖစ့် ည့်။ ထ ို  အ ပင့် ယင့်ေးကန  ့် တ့်ြေ က့်မ  ေးမှ  တပ့်မရတ ့်၏ လိုပ့်ရဆ င့်မှုက ို 

 
51 ICCPR, note 15, Article 4. 
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ဒမီ ိုကရေစီအရ ြေြေံအြေွင ့်အရေေးမ  ေးအတွက့် ဥပရဒရေေးေ ကျွမ့်ေးက င့်မှုမ  ေးရပေးေန့် န ိုင့်ငတံက တွင့် 

အလိုပ့်လိုပ့်က ိုင့်ရနရ   အက   ေးအ မတ့်မယူ ည ့် လူ  အြေွင ့်အရေေးအဖွ ွဲ့အစည့်ေးတစ့်ြေို ဖစ့် ည ့် ဥပရဒနငှ ့် 

ဒမီ ိုကရေစီစင့်တ  

ဟန  ့်တ ေးရန ှင ့်ယှက့် ြေင့်ေး၊  တင့်ေးမှ ေးမ  ေး ဖန  ့်ြေ   ြေင့်ေး   ို  မဟိုတ့် ရကက က့်ေံွ ွဲ့ ထ တ့်လန  ့်ရစ ြေင့်ေးတ ို  နငှ ့် 

 က့်ဆ ိုင့်ရ   တပ့်မရတ ့်အစ ိုေးေအ ေး ရဝဖန့်မှုမ  ေးက ို ဖမ့်ေးဆေီး/ အရေေးယူေန့်အတွက့် အဝံင့်ြေွင့်က   ဖစ့်ရန 

ဟန့်ရှ  ည့်။ 

 

 ြေံ ငံို ံိုေး ပ့်ေလျှင့် ေ ဇ တ့်ကကီေးတွင့် အစ ေးထ ိုေး  ပင့်ဆင့်ထ ေးရ    ပစ့်မှုအ စ့်မ  ေး ည့် လူ  အြေွင ့်အရေေး 

ရှုရထ င ့်မ ှကကည ့်လျှင့် အလွန့် ရလေးနက့်ရ   စ ိုေးေ မ့်ပပူန့်မှုမ  ေးက ို တ ိုေး မင ့်ရစ၏။ ပ ို၍ ရလေးနက့်ရ   စ ိုေးေ မ့် 

ပူပန့်ဖွယ့်အြေ က့်တြေ   ွဲ့ မှ  ရအ က့်ပါအတ ိုင့်ေး  ဖစ့်၏။ 

• (တ က ရ   အ ပ အမူတစ့်ြေိုြေိုနငှ ့် ဆက့်စပ့်မှု မရှ ရ  ) (နှုတ့်ရ ပ )စက ေး “မျှ  ”  ဖစ့်ရ  ့်လည့်ေး 

စစ့်အိုပ့်ြေ  ပ့်ရေေး ရကကည ြေ က့် ဖင ့် ပံိုကကီေးြေ  ွဲ့လ ိုက့်ရ  အြေါ အလွန့် ဆ ိုေးေွ ေး ည ့်  ပစ့်မှု ဖစ့် ွ ေးပပီေး 

မ  ေးစွ  ကကီေးရလေးရ    ပစ့်ဒဏ့်မ  ေး မကက ြေဏ ြေ မှတ့် ြေင့်ေး၊ 

• တပ့်မရတ ့်က ို ရဝဖန့်မှုမ  ေးနငှ ့် အ ပည့် ပည့်ဆ ိုင့်ေ ဥပရဒအေ အက အကွယ့်ရပေးထ ေးရ   

 ပည့် ူ လထူိုအက   ေးစီေးပွ ေးနငှ ့် က့်ဆ ိုင့် ည ့်  ငင့်ေးြေိုန့်မှုမ  ေးအပါအဝင့် ရဖ ့် ပြေ က့်မ  ေးက ို 

ေ ဇဝတ့်( ပစ့်မှု) အ ဖစ့်  တ့်မှတ့်ရ   စည့်ေးမ ဉေးဥပရဒ တြေ   ွဲ့၏ ဥပရဒနငှ ့်မညီရ   

 ရဘ  ဘ ဝက ို ရတွွဲ့ေ  ြေင့်ေး၊  

• ဥပရဒအေ တ ေး မစ့်ထ ေးရ   အြေ က့်မ  ေးက ို  ပည့် ူလူထို န ေးလည့်ြေွင ့်ေေန့်အတွက့် ေ ဇဝတ့် 

( ပစ့်မှု)ဆ ိုင့်ေ  ဥပရဒမ  ေး ည့် လံိုရလ က့်ရ   တ က မှုရှ ေန့် လ ိုအပ့်ရ  ့်လည့်ေး ယြေို  ပင့်ဆင့်ြေ က့် 

ပါ မ  ေးစွ ရ   စည့်ေးမ ဉေးဥပရဒတ ို   ည့် အလွန့်ပင့် ရှင့်ေးလင့်ေးတ က မှု မရှ ရံိုမျှမက လွတ့်လပ့်စ ွ 

ထိုတ့်ရဖ ့်ရ ပ ဆ ိုြေွင ့်က ို ကန  ့် တ့် ြေင့်ေးနငှ ့် “ဥပရဒ ပဋ္ဌ န့်ေးြေ က့် မရှ လျှင့်  ပစ့်မှုဟူ ည့် မရှ န ိုင့်” 

ဟူရ   အရ ြေြေံဥပရဒ တ ို  က ို လ ိုက့်န ေန့် ပ က့်ကွက့် ြေင့်ေးရကက င ့် ဥပရဒနငှ ့်မညီဘ  ရ ပ င့်ေးလွယ့် 

 ပင့်လွယ့် ဖစ့်ရနရ    ဘ ဝက ို ရတွွဲ့ေ ြေင့်ေး၊ 

• ဤစည့်ေးမ ဉေးဥပရဒမ  ေး ည့် လွတ့်လပ့်စွ  စိုရဝေးြေွင ့်နငှ ့် အ င့်ေးအဖွ ွဲ့မ  ေးဖွ ွဲ့စည့်ေးြေွင ့်တ ို  က ို ဆန  ့်က င့် 

လ က့် ရှ  ည့် ဟရူ  အြေ က့်၊ 

•   ံယရှ  ူမ  ေးက ို ဝေန့်ေးမပါဘ  ဖမ့်ေးဆေီးြေွင ့်နငှ ့် အ မြေမံေရအ င့်  ပင့်ေးထန့်ရ   ကန  ့် တ့်ြေ က့်မ  ေး 

ြေ မှတ့်ြေွင ့်တ ို  အတွက့် က ယ့်က ယ့် ပန  ့် ပန  ့် အ ဏ အပ့်နငှ့်ေးထ ေး ြေင့်ေးအပါအဝင့် လူ  အြေွင ့်အရေေးစံနှုန့်ေး 

မ  ေး ထင့်ဟပ့်ေမည ့်  အရ ြေြေလံိုပ့်ထံိုေးလိုပ့်နည့်ေးမ  ေးက ို ရလေးစ ေးလ ိုက့်န မှု မရှ  ြေင့်ေးတ ို  ရကက င ့် လ ူ

ပိုဂ္  လ့်တစ့်ဦေးြေ င့်ေးအရန ဖင ့် က လရှည့်ကက စွ နငှ ့် မလ ိုအပ့်ဘ  စွ ြေ က့်မတင့်မီ ြေ  ပ့်ရန ှင့်ထ ေး ြေင့်ေး 

ဟူရ    ပင့်ေးထန့် ည ့် ရဘေးအနတေ ယ့်မ  ေးက ို ေင့်ဆ ိုင့်ေဖွယ့် ရှ  ြေင့်ေးတ ို    ဖစ့်ကက၏။ 

 

ယြေို  ပင့်ဆင့်ြေ က့်ပါ စည့်ေးမ ဉေးဥပရဒအ စ့်မ  ေး ည့် အလွန့်ပင့် ရှင့်ေးလင့်ေးတ က မှု မရှ ရံိုမျှမက တေ ေးရံိုေး၏ 

ဆင့် ြေင့်တံိုတေ ေး ဖင ့် လတွ့်လပ့်စ ွ ဆံိုေး ဖတ့်န ိုင့် ြေင့်ေး ရဘ တေ ေးတ ို   ည့် တပ့်မရတ ့်အစ ိုေးေအရန ဖင ့် 
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ဒမီ ိုကရေစီအရ ြေြေံအြေွင ့်အရေေးမ  ေးအတွက့် ဥပရဒရေေးေ ကျွမ့်ေးက င့်မှုမ  ေးရပေးေန့် န ိုင့်ငတံက တွင့် 

အလိုပ့်လိုပ့်က ိုင့်ရနရ   အက   ေးအ မတ့်မယူ ည ့် လူ  အြေွင ့်အရေေးအဖွ ွဲ့အစည့်ေးတစ့်ြေို ဖစ့် ည ့် ဥပရဒနငှ ့် 

ဒမီ ိုကရေစီစင့်တ  

ယင့်ေးတ ို  က ို မည့်  ို   န ေးလည့် ည့်, မည့်  ို   က င ့် ံိုေး ည့်နငှ ့် တေ ေးရံိုေးမ  ေးက မည့်  ို   အဓ ပပ ယ့်ဖွင ့်ဆ ို ည့် 

ဟူရ   (ဥပရဒ ံိုေး စက ေးေပ့်မ  ေးအရန ဖင ့်) ယင့်ေးတ ို  က ို မည့်  ို  အ ံိုေး ပ  ည့်က ို ရ ြေေ ြေံေန့် အရေေးကကီေး 

 ည့်ဟို ဆ ိုလ ို၏။   ို  မှ   မည့် ည့်တ ို   ည့် ဤစည့်ေးမ ဉေးဥပရဒမ  ေးနငှ ့် ပင စွန့်ေးရ   စက ေးအမ   ေးအစ ေး 

 ဖစ့် ည့်၊ မည့် ည ့်အရ ြေအရနမ   ေးတွင့် အ မြေံက ို လက့်ြေံမည့်/ ငင့်ေးပယ့်မည့်၊ ဝေန့်ေးမပါဘ  မည့်မျှ ဖမ့်ေးဆေီး 

ထ ေး ည့်၊ ရန က့်ဆံိုေးတွင့်  ပစ့်မှုက  ေးလွန့် ူက ို မည့် ည ့်  ပစ့်ဒဏ့်အမ   ေးအစ ေး ြေ မှတ့် ည့်တ ို  အပါအဝင့် 

အထက့်တွင့် ရဖ ့် ပြေ  ရ    ပဿန မ  ေးက ို   ရှ လ မည့်။ ဤ  ို     န ေးလည့် ြေင့်ေး ဖင ့် စ နယ့်ဇင့်ေး မ ေး 

မ  ေး၊ အေပ့်ဘက့်လူ  အဖွ ွဲ့အစည့်ေးနငှ ့်   မန့် ပည့် ူမ  ေးအ ေး ဤဥပရဒ ပဋ္ဌ န့်ေးြေ က့်အ စ့်မ  ေးရကက င ့် 

တေ ေးစွ ဆ ိုြေံေ ြေင့်ေးက ို ရရှ င့်ကကဉေန့် ပ ိုမ ို ရက င့်ေးမွန့်စ ွ အကူအညီရပေးန ိုင့်မည့်  ဖစ့် ည့်။ 

 

ေ မ  ေး၊ အစ ိုေးေရရှွဲ့ရနမ  ေးနငှ ့် တေ ေး ူကကီေးမ  ေးအပါအဝင့်  ပစ့်မှုဆ ိုင့်ေ တေ ေးစီေင့်ရေေးအတွက့် 

စီမြံေန  ့်ြေွ မှုတွင့် ပါဝင့်ပတ့် က့် ူအ ေးလံိုေးက ို   ဖစ့်န ိုင့် မျှအတ ိုင့်ေးအတ အထ  

ဤစည့်ေးမ ဉေးဥပရဒအ စ့်မ  ေးအ ေး လူ  အြေွင ့် အရေေးက ို ရလေးစ ေးရ   နည့်ေးလမ့်ေး ဖင ့် 

အနက့်အဓ ပပ ယ့် တ့်မှတ့်ေန့်နငှ ့် လ ိုက့်န က င ့် ံိုေးေန့် တ ိုက့်တွန့်ေး  င ့် ည့်။ အ ပည့် ပည့်ဆ ိုင့်ေ ဥပရဒနငှ ့် 

တေ ေးရံိုေး၏ ဆင့် ြေင့်တံိုတေ ေး ဖင ့် မည့် ည ့်ဆံိုေး ဖတ့်ြေ က့် ဖင ့်မဆ ို အက အကွယ့်ရပေးထ ေးရ   

စက ေး/ရဖ ့် ပြေ က့်မ  ေးက ို ဖယ့်ထိုတ့်ေန့်အတွက့် ဤစည့်ေးမ ဉေးဥပရဒအ စ့်၏ အဓ ပပ ယ့် 

 တ့်မှတ့်ြေ က့်တ ို  က ို တတ့်န ိုင့် မျှ နယ့်က ဉေးရအ င့် ဖွင ့်ဆ ို င ့်၏။ ဥပမ အ ေး ဖင ့်- အ မြေံ ရပေး ြေင့်ေး 

  ို  မဟိုတ့် ဝေန့်ေးမပါဘ  ဖမ့်ေးဆေီးြေ  ပ့်ရန ှင့် ြေင့်ေးမ  ေး၌  လူ  အြေွင ့်အရေေးမ  ေးက ို ထ ြေ ိုက့်ရစရ   နည့်ေးလမ့်ေးထက့် 

က ကွယ့် ရစ င ့်ရရှ က့်ရပေးရ   နည့်ေးလမ့်ေးက ို က င ့် ံိုေး ြေင့်ေးမ   ေး  ဖစ့် ည့်။ 

 

ဤစည့်ေးမ ဉေးဥပရဒအ စ့်မ  ေးနငှ ့်စပ့်လ ဉေး၍  တင့်ေးရပေးပ ို  ရနကကရ   စ နယ့်ဇင့်ေး မ ေးမ  ေးအပါအဝင့် 

န ိုင့်ငရံတ ့်အဆင ့်နငှ ့် န ိုင့်ငတံက အဆင ့် ပါဝင့်ရဆ င့်ေွက့်ရန ူမ  ေးအရန ဖင ့်လည့်ေး ဤရလ လ စ စစ့်ြေ က့်က 

ရမျှ ့်လင ့်ြေ က့်ကကီေးစွ  ဖင ့် န ေးလည့်ေ လွယ့်ကူရြေ  ရမွွဲ့ရအ င့် ပံ ပ ိုေးရပေးထ ေးရ    တင့်ေးအြေ က့်အလက့် 

အ ပည ့်အစံို အတ အက အတ ိုင့်ေး လက့်ဆင ့်ကမ့်ေး အ  ရပေးေန့်လည့်ေး အရေေးကကီေး၏။ တပ့်မရတ ့် ည့် အမှန့် 

တကယ့် ဥပရဒအက အကွယ့်မ  ေးထက့် ပ ို၍ ဖ က့်  မ့်ေးပစ့်ပပီေး၊ 

တေ ေးဝင့်ဥပရဒဆ ိုင့်ေ ရဘေးအနတေ ယ့်မ  ေးက ို ရမှေးမှ န့်ရအ င့် လိုပ့်ရဆ င့်ရန ည့်ဟရူ   

အဓ ပပ ယ့်ရက က့်ယူြေ က့်နစှ့်ြေိုလံိုေးက ို ရရှ င့်ရှ ေးေန့်လည့်ေး အရေေး ကကီေး၏။  တင့်ေးအြေ က့်အလက့် ေယူေ ၌ 

ကန  ့် တ့်ြေ က့်မ  ေးလရှ    ပတ့်ဝန့်ေးက င့်တွင့် ရန က့်ထပ့် ရှုပ့်ရထေွးမှုမ  ေး  ဖန  ့်ရဝမ  ြေင့်ေးက ို 

ရရှ င့်ရှ ေးေန့်လည့်ေး အရေေးကကီေးလှ၏။ 

 

 မန့်မ န ိုင့်ငတွံင့် ဥပရဒကဏ္ဍအပါအဝင့် အရ ြေအရနအေပ့်ေပ့် ည့် တစ့်ဆင ့်ပပီေးတစ့်ဆင ့် လ င့် မန့်စ ွ တ ိုေး 

တက့်ေင ့် န့်ဖွံွဲ့ ပဖ  ေးလ က့်ရှ ၏။ ထ ိုစဉ တပ့်မရတ ့်က ဥပရဒ ပ မှုအ ဏ အပါအဝင့် န ိုင့်ငရံတ ့်အ ဏ က ို 
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ဒမီ ိုကရေစီအရ ြေြေံအြေွင ့်အရေေးမ  ေးအတွက့် ဥပရဒရေေးေ ကျွမ့်ေးက င့်မှုမ  ေးရပေးေန့် န ိုင့်ငတံက တွင့် 

အလိုပ့်လိုပ့်က ိုင့်ရနရ   အက   ေးအ မတ့်မယူ ည ့် လူ  အြေွင ့်အရေေးအဖွ ွဲ့အစည့်ေးတစ့်ြေို ဖစ့် ည ့် ဥပရဒနငှ ့် 

ဒမီ ိုကရေစီစင့်တ  

အဓမမ  မ့်ေးယူလ ိုက့်ေ  ၎င့်ေးတ ို  အရန ဖင ့် ဖွ ွဲ့စည့်ေးပံိုအရ ြေြေံဥပရဒနငှ ့် မက ိုက့်ညရီ     ို  မဟိုတ့် လူ  အြေွင ့် 

အရေေးစံနှုန့်ေးမ  ေးနငှ ့် ဆန  ့်က င့်ရ   လက့်ရတွွဲ့အရ ြေအရနတွင့် ဤဥပရဒကဏ္ဍ ဖံွွဲ့ ပဖ  ေးတ ိုေးတက့်ရနမှုက ို 

စ န့်ရြေေါ်ေန့် ရေွေးြေ ယ့်စေ  မ  ေးစွ  မရှ ရတ  ရြေ ။   ို  ရ  ့် အန ဂတ့်က လ အက  ဖတ့်မှုမ  ေးအတွက့် ရှင့်ေးလင့်ေး 

စွ  မှတ့်တမ့်ေးတင့်ထ ေးေန့်နငှ ့် ဤစည့်ေးမ ဉေးစည့်ေးကမ့်ေးအ စ့်မ  ေးရကက င ့် အလွ  ံိုေးစ ေး ပ မှုဒဏ့် ြေံစ ေးရနေ ူ 

မ  ေးနငှ ့်အတူ စည့်ေးလံိုေးညညီတွ့်မှု ရှ ရကက င့်ေး  ပ ေန့်အတွက့် ဖွ ွဲ့စည့်ေးပံိုအရ ြေြေံဥပရဒနငှ ့် အ ပည့် ပည့်ဆ ိုင့်ေ  

လူ  အြေွင ့်အရေေးစံနှုန့်ေးမ  ေးအ ေး ြေ   ေးရဖ က့်ရန ြေင့်ေးက ို မီေးရမ င့်ေးထ ိုေး ပရေေးမှ  အရေေးပါလှ ည့်ဟို ကျွန့်ိုပ့်တ ို   

ယံိုကကည့်၏။ ဤအြေ က့်မ  ေး ည့်  ကျွန့်ိုပ့်တ ို  က ဤရလ လ စ စစ့်ြေ က့်က ို  ပ စိုေ ြေင့်ေးအတွက့် အရကက င့်ေး ပ 

ြေ က့်မ  ေးပင့်  ဖစ့်ရတ  ၏။ 

 


