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1 
ဥပဒေနငှ  ်ေြီ ိုကဒရစီစတငတ်ာသည ်ေြီ ိုကဒရစီ အဒမခခံအခွင အ်ဒရေးြျာေးက ို ဒ ာက်ပံ ရန ်

အမပညမ်ပညဆ် ိုငရ်ာ၌ လိုပ်က ိုငဒ်ဆာငရွ်က်ဒနဒသာ လ  အခွင အ်ဒရေးြျာေးအတွက် 

အကျ  ေးအမြတ်ြယ ဒသာ အဖွဲွဲ့အစညေ်းတစ်ခိုမဖစ်သည။် 

 

 

 

 

နိဒါန ်း1 

၂၀၂၂ ခိုနစှ် ြတလ် ၂၅ ရကဒ်န  တငွ ် မြနြ်ာန ိုငင်ကံ ို အိုပ်ချ ပ်ဒနဒသာ တပ်ြဒတာ်အစ ိုေးရက မြနြ်ာန ိုငင်ရဲံတပ်ဖဲွွဲ့ 

ဥပဒေ 2ကက ို မပဋ္ဌာနေ်းခဲ ပပီေး ယခငက် မြနြ်ာန ိုငင်ရဲံတပ်ဖဲွွဲ့က ို စီြံအိုပ်ချ ပ်ခဲ သည  ် ဥပဒေပိုေြ် အြျာေးအမပာေးက ို 

အစာေး  ိုေးမပငဆ်ငခ်ဲ သည။်3 ရဲတပ်ဖဲွွဲ့ ဥပဒေသည ်မြနြ်ာန ိုငင်ရဲံတပ်ဖဲွွဲ့အတကွ် အဖဲွွဲ့အစညေ်းဆ ိုငရ်ာနငှ  ်ဖဲွွဲ့စညေ်းပံို ဆ ိုင ်

ရာ အဒမပာငေ်းအလြဲျာေးစွာက ို  ည သ်ငွေ်း ာေးပပီေး ရဲတပ်ဖဲွွဲ့၏အာဏာက ို သ သာ ငရ်ှာေးစွာ ချဲွဲ့ ငွ ်ာေးသည။် 

ရဲတပ်ဖဲွွဲ့ ဥပဒေတငွ ်ရဲတပ်ဖဲွွဲ့၏ အဖဲွွဲ့အစညေ်းဆ ိုငရ်ာဒမပာငေ်းလြဲှု- အ  ေးသမဖင  ်န ိုငင်ဒံတာ်သြမတသည ်တပ်ြဒတာ ်

ကာကယွဒ်ရေးဦေးစီေးချ ပ်နငှ ည်  န ှု ငေ်းပပီေး ရဲချ ပ်က ို တ ိုကရ် ိုက ် ခန  အ်ပ်န ိုငမ်ခငေ်း၊ 4  ရဲတပ်ဖဲွွဲ့၏ ရညြ်ှနေ်းချကြ်ျာေးတငွ ်

လ ိုအပ်သည အ်ချ န၌် န ိုငင်ဒံတာ်ကာကယွဒ်ရေးနငှ လ်ံိုမခ ံဒရေးက စစရပ်ြျာေးတငွ ် ပါဝငဒ်ဆာငရွ်ကရ်န၊် 5  ရဲအရာရှ ြျာေး 

အတကွ ် "န ိုငင်ဒံတာ်လံိုမခ ံဒရေးနငှ  ်ကာကယွဒ်ရေးတာဝန"် က ို  ည သ်ငွေ်း ာေးမခငေ်း၊6  တပ်ြဒတာ်က   နေ်းချ ပ် ာေး 

                                                
1 ဤအလိုပ်သည ်the Creative Commons Attribution-Non Commercial-ShareAlike 3.0 Unported Licence မဖင  ်လ ိုငစ်ငရ် ာေး 

သည။် သင ်အခြဲ  က ေးယ ၊ မဖန  ဒ်ဝရန၊် မပသရနန်ငှ  ်ဆကစ်ပ် လကရ်ာြျာေး ဖနတ်ေီးရန၊် သငသ်ည ်ဥပဒေနငှ  ်ေြီ ိုကဒရစစီငတ်ာအာေး ခရကေ်စ ်

ဒပေးမခငေ်းမဖင  ်ဤအလိုပ်က ို စေီးပာွေးမဖစရ်ညရွ်ယခ်ျကအ်တကွ ်အသံိုေးြမပ ပါနငှ ။် ဤ ိုတဒ်ဝြှုြ ှဆငေ်းသကလ်ာဒသာ ြညသ်ည အ်လိုပ်က ို 

ြဆ ို ဤလ ိုငစ်ငမ်ဖင  ်မဖန  ဒ်ဝန ိုငသ်ည။် ဤလ ိုငစ်ငြ် တတ ူက ို ကကည ရ်ှုရန ်http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/. 

2 န ိုငင်ဒံတာ်အိုပ်ချ ပ်ဒရေးဒကာငစ်ဦပဒေအြတှ် (၄/၂၀၂၂)။ ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ သံိုေးသပ်ချကသ်ည ်ရဲဥပဒေ၏ တရာေးဝငြ်ဟိုတဒ်သာ ဘာသာမပနြ်ှု 

အဒပေါ် အဒမခခ ံာေးသည။် ြရှငေ်းလငေ်းဒသာဘာသာမပနမ်ခငေ်းက ိုအဒမခခ၍ံ ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ခွမဲခြေ်းစ တ်မဖာြှုတငွ ် အြာှေးအယငွေ်းတစစ်ံိုတစရ်ာ 

အတကွ ်ဒတာငေ်းပနအ်ပ်ပါသည။်   

3  ရဲတပ်ဖဲွွဲ့ ဥပဒေ ပိုေြ် ၆၉ သည ် ရနက်ိုနရဲ်အက်ဥပဒေ၊ ၁၈၉၉၊ (အက်ဥပဒေ ၄၊ ၁၈၉၉ အတွ ဲ ၁။)  

http://www.gad.gov.mm/sites/default/files/40_the_rangoon_police_act.pdf; The Police Act, 1945, (Act VI, 1945 Vol 1.), 

https://www.burmalibrary.org/docs15/1945-Police_Act-en.pdf; ကရငမ်ပညန်ယအ်က်ဥပဒေ အြှတ်-၂/၁၉၅၉ နငှ  ်ကယာေးမပညန်ယရဲ်အက်ဥပဒေ 

၁၉၅၉ (ကယာေးမပညန်ယအ်က်ဥပဒေ အြှတ်-၄/၁၉၅၉).  

4 ရဲတပ်ဖဲွွဲ့ ဥပဒေ, ပိုေြ် ၉(က)။ 

5 ၎ငေ်း, ပိုေြ် ၄(င)။ 

6 ၎ငေ်း, ပိုေြ် ၁၈(ဈ)။ 

မြန ြာနိိုင ငရဲံတပ ဖ ဲ ွဲ့ ဥပဒဒ 
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http://www.gad.gov.mm/sites/default/files/40_the_rangoon_police_act.pdf
https://www.burmalibrary.org/docs15/1945-Police_Act-en.pdf
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2 
ဥပဒေနငှ  ်ေြီ ိုကဒရစီစတငတ်ာသည ်ေြီ ိုကဒရစီ အဒမခခံအခွင အ်ဒရေးြျာေးက ို ဒ ာက်ပံ ရန ်

အမပညမ်ပညဆ် ိုငရ်ာ၌ လိုပ်က ိုငဒ်ဆာငရွ်က်ဒနဒသာ လ  အခွင အ်ဒရေးြျာေးအတွက် 

အကျ  ေးအမြတ်ြယ ဒသာ အဖွဲွဲ့အစညေ်းတစ်ခိုမဖစ်သည။် 

ဒသာ အစ ိုေးရအဖဲွွဲ့ နငှ  ် မပည ်ဒဲရေးဝနက်ကေီးဌာနတ ို  က 7  ရဲတပ်ဖဲွွဲ့၏ တာဝနန်ငှ  ် လိုပ်ပ ိုငခ်ငွ ြ်ျာေးက ို ဒပေးအပ်သည  ်

မပဋ္ဌာနေ်းချက ်အြျ  ေးြျ  ေးဒကကာင  ် ရဲလိုပ်ငနေ်းြျာေး၌  ဒနာက ်ပ် တပ်ြဒတာ်အသငွ ်ဒမပာငေ်းလြဲှုြျာေးအဒပေါ် စ ိုေးရ ြ်ြှု 

ြျာေး မဖစ်ဒပေါ်ဒစခဲ သည။်8 

မြနြ်ာန ိုငင်တံငွ ်ရဲတပ်ဖဲွွဲ့၏ ဖဲွွဲ့စညေ်းပံိုဆ ိုငရ်ာ ဒမပာငေ်းလြဲှုြျာေးသည ်ရဲတပ်ဖဲွွဲ့အဒပေါ် စစ်ဘကဆ် ိုငရ်ာ ကသဇာလွှြ်ေးြ ိုေးြှု 

သြ ိုငေ်းဒကကာငေ်း၏ တစ်စ တတ်စ်ပ ိုငေ်းမဖစ်ပပီေး,9 မြနြ်ာန ိုငင်ရံှ  လ  အခငွ အ်ဒရေး အဒမခအဒန အလံိုေးစံိုနငှ  ် ရဲတပ်ဖဲွွဲ့ နငှ  ်

န ိုငင်သံာေးြျာေး၏ ဆကဆ်ဒံရေးအတကွ ် သကဒ်ရာကြ်ှုအသစ်ြျာေး ရှ လာန ိုငသ်ည။် သ ို  ဒသာ် ဤြတှခ်ျကသ်ည ်

လတွလ်ပ်စွာ ဒရေးသာေး ိုတဒ်ဖာ်ဒမပာဆ ိုခငွ ၊် ပင ြေ်းချြ်ေးစွာ စိုဒဝေးခငွ န်ငှ  ် အသငေ်းအဖဲွွဲ့ ဖဲွွဲ့စညေ်းခငွ တ် ို  နငှ  ် တ ိုကရ် ိုက ်

သကဆ် ိုငသ်ည  ် ရဲတပ်ဖဲွွဲ့ ဥပဒေပါ မပဋ္ဌာနေ်းချကြ်ျာေးအဒပေါ် အဒလေးဒပေး ာေးပပီေး အဆ ိုပါ မပဋ္ဌာနေ်းချကြ်ျာေး၏ 

အမပညမ်ပညဆ် ိုငရ်ာလ  အခငွ အ်ဒရေးစံနှုနေ်းြျာေးနငှ  ်က ိုကည်ြီှု ရှ /ြရှ က ို အကမဲဖတပ်ါသည။် 

၁။ သက ဆိိုင ရာ အမပည မပည ဆိိုင ရာလ ူ့အခ ငူ့ အဒရ်းစံနှုန ်းြျာ်း 

လတွလ်ပ်စွာ ဒရေးသာေး ိုတဒ်ဖာ်ဒမပာဆ ိုခငွ န်ငှ  ် ပင ြေ်းချြ်ေးစွာ စိုဒဝေးခငွ တ် ို  က ို လ  အခငွ အ်ဒရေးစံနှုနေ်းြျာေး၏ 

အဒမခခအံရငေ်းအမြစ်အမဖစ ် ကျယမ်ပန  စွ်ာ အသ အြတှမ်ပ  ာေးဒသာ လ  အခငွ အ်ဒရေးြျာေးဆ ိုငရ်ာ အမပညမ်ပည ်

                                                
7 ၎ငေ်း, ဥပြာရှုရန။် ပိုေြ် ၆(က) (ရဲတပ်ဖွဲ ွဲ့အာေး မပနလ်ညဖ်ွဲ ွဲ့စညေ်းရနအ်တွက် တပ်ြဒတာ်ကာကွယ်ဒရေးဦေးစီေးချ ပ်နငှ  ်ည  နှု ငေ်းပပီေး 

တပ်ြဒတာ်က   နေ်းချ ပ် ာေးဒသာ အစ ိုေးရအဖွဲွဲ့အာေး အာဏာဒပေးအပ်မခငေ်း)၊ ပိုေြ် ၆(ခ) (တပ်ြဒတာ်   နေ်းချ ပ် အစ ိုေးရအဖွဲွဲ့၏ 

ည  နှု ငေ်းြှုမဖင  ်ရဲတပ်ဖွဲ ွဲ့၏ လိုပ်ပ ိုငခ်ွင ြ်ျာေးနငှ  ်တာဝနြ်ျာေးက ို ဆံိုေးမဖတ်ရန ်ဝနက်ကီေးဌာနအာေး ဒပေးအပ်မခငေ်း)၊ ပိုေြ် ၈ (ရဲတပ်ဖွဲ ွဲ့အာေး 

စစ်ဘက်ဆ ိုငရ်ာ ကက်ဘ နက်ဖွဲ ွဲ့စညေ်းပံိုဆ ိုငရ်ာ ဒမပာငေ်းလဲြှုြျာေးက ို ဝနက်ကီေးဌာနအာေး အကကံမပ ရန ်အခွင အ်ာဏာဒပေးအပ်မခငေ်း)၊ 

ပိုေြ် ၆၈ (ဝနက်ကီေးဌာနအာေး နညေ်းဥပဒေ၊ နညေ်းဥပဒေြျာေး၊ အြ န  ဒ်ကကာ်မငာစာ၊ အြ န  ၊် ညွှနက်ကာေးချက်၊ လိုပ် ံိုေးလိုပ်နညေ်းနငှ  ်

လက်စွဲြျာေးက ို ရဲတပ်ဖွဲ ွဲ့သ ို    ိုတ်ဒပေးပ ိုငခ်ွင )်။ 

8 ဥပြာအာေးမဖင -် လွတ်လပ်ဒသာအာရှဒရေယီ ိုက ိုကကည ပ်ါ၊ "ဥပဒေသစ်သည ်မြနြ်ာန ိုငင်ရဲံတပ်ဖွဲ ွဲ့က ို စစ်အာဏာရှင ် နေ်းချ ပ် 

ြှုဒအာက်သ ို   ဒရာက်ဒစသည။်" ၂၀၂၂ ခိုနစ်ှ ြတ်လ ၃၀ ရက်။ https://www.rfa.org/english/news/myanmar/police-

03302022152802.html; နငှ  ်စသန  သ်ငေ်း၊ "မြနြ်ာ တပ်ြဒတာ် ကာကွယ်ဒရေးဦေးစီေးချ ပ်က စစ်ရဲအရာရှ ြျာေး ဒစလွှတ်မခငေ်းဆ ိုင ်

ရာ ဥပဒေ" ၂၀၂၂ ခိုနစ်ှ ြတ်လ ၂၉ ရက်, Myanmar Now, https://www.myanmar-now.org/en/news/myanmar-

army-chief-issues-law-sending-junta-police-officers-to-war.  
9  Andrew Selth, “မြနြ်ာန ိုငင်၏ံ မပ မပငဒ်မပာငေ်းလဲဒရေး (မြနြ်ာ)- ရညြ်နှေ်းချက်ြျာေး၊ အတာေးအဆေီးြျာေးနငှ  ် ရလေြ်ျာေး” 

Griffith Asia Institute Regional Outlook Paper No. 44 (2013, Nathan, Australia), 

https://www.griffith.edu.au/__data/assets/pdf_file/0025/118906/Regional-Outlook-Paper-44-Selth-

web.pdf.  

https://www.rfa.org/english/news/myanmar/police-03302022152802.html
https://www.rfa.org/english/news/myanmar/police-03302022152802.html
https://www.myanmar-now.org/en/news/myanmar-army-chief-issues-law-sending-junta-police-officers-to-war
https://www.myanmar-now.org/en/news/myanmar-army-chief-issues-law-sending-junta-police-officers-to-war
https://www.griffith.edu.au/__data/assets/pdf_file/0025/118906/Regional-Outlook-Paper-44-Selth-web.pdf
https://www.griffith.edu.au/__data/assets/pdf_file/0025/118906/Regional-Outlook-Paper-44-Selth-web.pdf


မြနြ်ာန ိုငင်ရဲံတပ်ဖွဲ ွဲ့ ဥပဒေအတွက် ြတှ်ချက် 

  

3 
ဥပဒေနငှ  ်ေြီ ိုကဒရစီစတငတ်ာသည ်ေြီ ိုကဒရစီ အဒမခခံအခွင အ်ဒရေးြျာေးက ို ဒ ာက်ပံ ရန ်

အမပညမ်ပညဆ် ိုငရ်ာ၌ လိုပ်က ိုငဒ်ဆာငရွ်က်ဒနဒသာ လ  အခွင အ်ဒရေးြျာေးအတွက် 

အကျ  ေးအမြတ်ြယ ဒသာ အဖွဲွဲ့အစညေ်းတစ်ခိုမဖစ်သည။် 

ဆ ိုငရ်ာ ဒကကညာစာတြ်ေး (UDHR) မဖင  ် အကာအကယွဒ်ပေး ာေး၏။ 10  မြနြ်ာန ိုငင်သံည ် ၂၀၁၂ ခိုနစှ ်

[အဒရှွဲ့ဒတာငအ်ာရှန ိုငင်ြံျာေးအသငေ်း] အာဆယီ၏ံ လ  အခငွ အ်ဒရေးဒကကညာစာတြ်ေး၌လညေ်း UDHR ၏ 

ကတ ကဝတက် ို  ပ်ြံအတညမ်ပ ခဲ သည။်11 အဆ ိုပါအခငွ အ်ဒရေးြျာေးက ို  န ိုငင်သံာေးနငှ  ်န ိုငင်ဒံရေးအခငွ အ်ဒရေး ြျာေး 

အမပညမ်ပညဆ် ိုငရ်ာ သဒဘာတ စာချ ပ် (ICCPR) ကဲ သ ို  ဒသာ အမပညမ်ပညဆ် ိုငရ်ာပဋ ညာဉ်စာတြ်ေးနငှ  ်

စာချ ပ်ြျာေး၌လညေ်း  ည သ်ငွေ်းဒဖာ်မပ ာေးသည။် 12   မြနြ်ာန ိုငင်သံည ် ICCPR က ို လကြ်ှတြ်  ိုေးရဒသေး 

ဒသာ်လညေ်း   ိုအဒမခခအံခငွ အ်ဒရေးြျာေးက ို အနကဖွ်င ဆ် ိုဒရေး၌ အဒရေးကကေီးဒသာ အရငေ်းအမြစ်က ို  ငဟ်ပ်ဒန 

ဆမဲဖစ်သည။်   ို  အမပင ် မြနြ်ာန ိုငင်သံည ် ကဒလေးသ ငယြ်ျာေး၏ အခငွ အ်ဒရေးြျာေး၊ ြသနစွ်ြ်ေးအြျ  ေးသာေးနငှ  ်

အြျ  ေးသြေီးြျာေး၏ အခငွ အ်ဒရေးြျာေးနငှ  ် စပ်လျဉ်ေးဒသာ သဒဘာတ စာချ ပ်ြျာေးတငွ ်အဆ ိုပါအခငွ အ်ဒရေးြျာေး က ို 

တ ိုကရ် ိုကန်ငှ  ် သယွဝ် ိုက၍် အသ အြတှမ်ပ  ာေးသည။် 13    ို  ဒကကာင  ် န ိုငင်တံကာစံနှုနေ်းြျာေးသည် မြနြ်ာ န ိုငင် ံ

ဖဲွွဲ့စညေ်းပံိုအဒမခခဥံပဒေတငွ ် အသ အြတှမ်ပ  ာေးဒသာ အခငွ အ်ဒရေးြျာေးအပါအဝင ် မြနြ်ာန ိုငင်သံည ် ၎ငေ်း၏ 

လ ြျ  ေးအခငွ အ်ဒရေးြျာေးက ို ဒလေးစာေးြှုရှ ြရှ နငှ  ်သကဆ် ိုငပ်ါသည။် 

လွတ်လပ်စာွ ဒရေးသာေး ိုတ်ဒဖာ်ဒမပာဆ ိုခွင က် ို UDHR ၏ အပ ိုေ ် ၁၉ တွင ် မပဌာနေ်း ာေးပပီေး၊ ICCPR အပ ိုေ ် ၁၉ အမပင ်

ကဒလေးသ ငယ်ြျာေး၏ အခွင အ်ဒရေးြျာေးဆ ိုငရ်ာ သဒဘာတ စာချ ပ် (CRC) အပ ိုေ ် ၁၃ နငှ  ် ၂၀၀၈ ခိုနစ်ှ 

မပညဒ် ာငစ်ိုသြမတမြနြ်ာန ိုငင်ဒံတာ်ဖွဲ ွဲ့စညေ်းပံိုအဒမခခံဥပဒေ ပိုေြ် ၃၅၄ (က) တ ို  ၌ပါ အတ အလငေ်း အာြခံ ာေး၏။14 

                                                
10 ကိုလသြဂ္ဂ အဒ ဒွ ညွလီာခံ ဆံိုေးမဖတ်ချက ်၂၁၇က(၃)၊ ၁၉၄၈ ခိုနစ်ှ ေဇီငဘ်ာ ၁၀။  

11 န ိုဝငဘ်ာ ၁၉၊ ၂၀၂၁, https://asean.org/asean-human-rights-declaration/.  

12 ကိုလသြဂ္ဂ အဒ ဒွ ညွလီာခံ ဆံိုေးမဖတ်ချက် ၂၀၂၁ က (XXI), ၁၆ ေဇီငဘ်ာ ၁၉၆၆ သည ်၂၃ ြတ်လ ၁၉၇၆ ခိုနစ်ှတွင ်

အသက်ဝငခ်ဲ သည။် 

13 အ  ေးသမဖင  ်ကဒလေးသ ငယ်အခွင အ်ဒရေးြျာေးဆ ိုငရ်ာ သဒဘာတ စာချ ပ်၊ ကိုလသြဂ္ဂ အဒ ဒွ ညွလီာခံ ဆံိုေးမဖတ်ချက် 

အြတှ် ၄၄/၂၅၊ န ိုဝငဘ်ာ ၂၀၊ ၁၉၈၉၊ ၂ စက်တငဘ်ာ ၁၉၉၀ (CRC)၊ အြျ  ေးသြီေးြျာေးအဒပေါ် ခွဲမခာေးဆက်ဆြံှု ပဒပျာက်ဒရေး 

ဆ ိုငရ်ာ သဒဘာတ စာချ ပ်၊ ကိုလသြဂ္ဂ အဒ ဒွ ညွလီာခံ ဆံိုေးမဖတ်ချက်အြတှ် ၃၄/၁၈၀၊ ၁၈ ေဇီငဘ်ာ ၁၉၇၉၊ ၂ 

စက်တငဘ်ာ ၁၉၈၁ (CEDAW)၊ ြသနစ်ွြ်ေးသ ြျာေးအခွင အ်ဒရေးြျာေးဆ ိုငရ်ာ သဒဘာတ စာချ ပ်၊ ကိုလသြဂ္ဂ အဒ ဒွ ွ 

ညလီာခံ ဆံိုေးမဖတ်ချက်အြတှ် ၆၁/၁၀၆၊ ေဇီငဘ်ာ ၁၃၊ ၂၀၀၆၊ ၃ ဒြ ၂၀၀၈ (CRPD) တွင ်အသက်ဝငခ်ဲ သည။် ယငေ်းနငှ  ်

အမခာေးဒသာ န ိုငင်တံကာ လ  အခွင အ်ဒရေး သဒဘာတ စာချ ပ်ြျာေးအတွက် မြနြ်ာန ိုငင်ြံ ှလက်ြတှ်ဒရေး  ိုေး ာေးသည ် အဒမခ 

အဒနက ို ကကည န် ိုငသ်ည။် https://indicators.ohchr.org/. 

14 မြနြ်ာန ိုငင် ံ၂၀၀၈ ခိုနစ်ှ ဖွဲွဲ့စညေ်းပံို အဒမခခံဥပဒေ (၂၀၁၅ မပငဆ်ငတ်ညေ်းမဖတ်)။) 

https://constituteproject.org/constitution/Myanmar_2015?lang=en.  

https://asean.org/asean-human-rights-declaration/
https://indicators.ohchr.org/
https://constituteproject.org/constitution/Myanmar_2015?lang=en
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4 
ဥပဒေနငှ  ်ေြီ ိုကဒရစီစတငတ်ာသည ်ေြီ ိုကဒရစီ အဒမခခံအခွင အ်ဒရေးြျာေးက ို ဒ ာက်ပံ ရန ်

အမပညမ်ပညဆ် ိုငရ်ာ၌ လိုပ်က ိုငဒ်ဆာငရွ်က်ဒနဒသာ လ  အခွင အ်ဒရေးြျာေးအတွက် 

အကျ  ေးအမြတ်ြယ ဒသာ အဖွဲွဲ့အစညေ်းတစ်ခိုမဖစ်သည။် 

လတွလ်ပ်စွာ စိုဒဝေးပ ိုငခ်ငွ န်ငှ  ် အသငေ်းအပငေ်း ဖဲွွဲ့စညေ်းပ ိုငခ်ငွ ြ်ျာေးက ို UDHR ၏ ပိုေြ် ၂၀ တငွ ် မပဌာနေ်း ာေးပပီေး၊ 

ICCPR ၏ ပိုေြ် ၂၁ နငှ  ် ၂၂ တ ို  အမပင ် (ကဒလေးသ ငယြ်ျာေးနငှ စ်ပ်လျဉ်ေး၍) CRC ၏ အပ ိုေ ်၁၅ နငှ  ် ၂၀၀၈ ခိုနစှ ်

မပညဒ် ာငစ်ိုသြမတမြနြ်ာန ိုငင်ဒံတာ်ဖဲွွဲ့စညေ်းပံိုအဒမခခဥံပဒေ ပိုေြ် ၃၅၄ (ခ-ဂ္) တ ို  ၌ပါ အတ အလငေ်း အာြခ ံ

 ာေး၏။  

လတွလ်ပ်စွာ စိုဒဝေးပ ိုငခ်ငွ န်ငှ  ်အသငေ်းအပငေ်း ဖဲွွဲ့စညေ်းပ ိုငခ်ငွ ြ်ျာေးတငွ ်အမပ သဒဘာနငှ  ်အပျကသ်ဒဘာဒဆာင ်ဒသာ 

ရှုဒ ာင  ် နစ်ှြျ  ေးလံိုေး ပါရှ သည။် 15  န ိုငင်ြံျာေးအဒနမဖင  ် အဖဲွွဲ့အစညေ်းြျာေးက ို လတွလ်ပ်စွာ တညဒ် ာငက်ာ 

လညပ်တန် ိုငဒ်သာ အာေးဒကာငေ်းသည  ် ပတဝ်နေ်းကျငက် ို ဖနတ်ေီးဒပေးသင ၏်။ စိုဒဝေးပ ိုငခ်ငွ န်ငှ  ် အသငေ်းအပငေ်း 

ဖဲွွဲ့စညေ်းပ ိုငခ်ငွ ဆ် ိုငရ်ာ ကန  သ်တခ်ျကြှ်နသ်ြျှက ို ဥပဒေနငှ အ်ည ီ မပဋ္ဌာနေ်း ာေးရြညမ်ဖစပ်ပီေး န ိုငင်ဒံတာ်လံိုမခ ံ ဒရေး၊ 

မပညသ် လ  ိုလံိုမခ ံဒရေး၊ မပညသ် လ  ိုစညေ်းကြေ်းဒသဝပ်ဒရေး၊ မပညသ်  ကျနေ်းြာဒရေး၊ မပညသ်  ကျင ဝ်တ ်သ ို  ြဟိုတ ်

အမခာေးသ ြျာေး၏ အခငွ အ်ဒရေး သ ို  ြဟိုတ ်လတွလ်ပ်ခငွ ြ်ျာေးက ို ကာကယွဒ်ပေးရန ်လ ိုအပ်ပါသည။် 16   ိုကဲ သ ို  ဒသာ 

လ ိုအပ်ချကတ်ငွ ်အချ  ေးအစာေးညရီန ်လ ိုအပ်ြှုလညေ်း ပါဝင၏်။17 

၂။ ရဲအက ဥပဒဒအရ ရာဇဝတ ြှုြျာ်း 

ရဲတပ်ဖဲွွဲ့ ဥပဒေ ပိုေြ် ၆၀ အရ ရဲတပ်ဖဲွွဲ့အာေး အဒမခအဒနအြျ  ေးြျ  ေးတငွ ် ဝရြေ်းြပါဘ ဲ ဖြ်ေးဆေီးအဒရေးယ  

ပ ိုငခ်ငွ မ်ပ  ာေးပပီေး၊ ြညသ် ြဆ ို ပိုေြ် ၆၀ ပါ မပ လိုပ်ြှုတစ်ရပ်ရပ်က ို ကျူေးလနွဒ်ကကာငေ်း မပစ်ြှု ငရ်ှာေးစီရငမ်ခငေ်း 

ခရံလျှင ်  ိုသ က ို မပစ်ေဏ ်ချြှတရ်ြညမ်ဖစ်ဒကကာငေ်း ပိုေြ် ၆၁ တငွ ်မပဋ္ဌာနေ်း ာေးသည။် ယငေ်း၏ စကာေးအသံိုေးအနှုနေ်း 

ကျယမ်ပန  ပ်ပီေး ြဒရရာဒသာ သဒဘာသဘာဝဒကကာင  ် ပိုေြ် ၆၀ ပါ မပဋ္ဌာနေ်းချကအ်ြျာေးစို သည ် လတွလ်ပ်စွာ 

ဒရေးသာေး ိုတဒ်ဖာ်ဒမပာဆ ိုခငွ န်ငှ  ် ပင ြေ်းချြ်ေးစွာ စိုဒဝေးခငွ တ် ို  က ို ကန  သ်တဒ်သာ ြညသ်ည  ် ဥပဒေအတကွြ်ဆ ို 

ကက  တငလ် ိုအပ်ချကတ်စ်ခိုမဖစ်သည  ်(ဆ ိုလ ိုသညြ်ှာ 'ဥပဒေနငှ အ်ည ီမပဋ္ဌာနေ်းသည'် ဟ  ဒသာ) တရာေးဝငြ်ှုစံနှုနေ်းနငှ  ်

ြက ိုကည်ဒီချ။ 18  လတွလ်ပ်စွာ ဒရေးသာေး ိုတဒ်ဖာ်ဒမပာဆ ိုခငွ က် ို ချ  ေးဒဖာကမ်ခငေ်း အမပင၊် တရာေးဥပဒေ 

                                                
15 ကိုလသြဂ္ဂ လ  အခွင အ်ဒရေးဒကာငစီ် ဆံိုေးမဖတ်ချက် ၂၄/၅၊ ၈ ဒအာက်တ ိုဘာ ၂၀၁၃၊ စာ၊ ၂။ 

https://undocs.org/A/HRC/RES/24/5. 
16 အပ ိုေ ်၁၃ နငှ  ်၂၂(၂)၊ နငှ  ်CRC ၊ အပ ိုေ ်၁၅(၂)။ 

17 ကိုလသြဂ္ဂ လ  အခွင အ်ဒရေး ဒကာ်ြတီ၏ အဒ ဒွ  ွြတှ်ချက် အြတှ် ၃၇ (၂၀၂၀) တွင ်ပင ြ်ေးချြ်ေးစာွ စိုဒဝေးခွင  ်ပိုေြ် (၂၁)၊ 

၁၇-၉-၂၀၂၀၊ CCPR/C/GC/37၊ အပ ိုေ ်၃၆။ https://daccess-ods.un.org/tmp/3142781.25762939.html.  

18 ICCPR, ICCPR, ပိုေြ် ၁၉(၃) နငှ  ် ၂၁။ ပိုေြ် ၂၁ သည ်ပိုေြ် ၁၉ တွငဒ်တွွဲ့ ရှ ရဒသာ "ဥပဒေနငှ အ်ည ီ မပဋ္ဌာနေ်း ာေးသည "် 

သ ို  ြဟိုတ ် "ဥပဒေမဖင သ်တ်ြှတ်သည"် ဟ ဒသာ လ ိုအပ်ချက်နငှ  ် ဆငတ် သညဟ်ို နာေးလည ်ာေးဒသာ "ဥပဒေနငှ အ်ညီ 

https://undocs.org/A/HRC/RES/24/5
https://daccess-ods.un.org/tmp/3142781.25762939.html
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5 
ဥပဒေနငှ  ်ေြီ ိုကဒရစီစတငတ်ာသည ်ေြီ ိုကဒရစီ အဒမခခံအခွင အ်ဒရေးြျာေးက ို ဒ ာက်ပံ ရန ်

အမပညမ်ပညဆ် ိုငရ်ာ၌ လိုပ်က ိုငဒ်ဆာငရွ်က်ဒနဒသာ လ  အခွင အ်ဒရေးြျာေးအတွက် 

အကျ  ေးအမြတ်ြယ ဒသာ အဖွဲွဲ့အစညေ်းတစ်ခိုမဖစ်သည။် 

စံနှုနေ်းြျာေးနငှ  ် ြက ိုကည်ဒီသာ မပဋ္ဌာနေ်းချကတ်စ်ရပ်ရပ်အဒပေါ် အဒမခခ၍ံ ချ ပ်ဒနာှငမ်ခငေ်း ြှနသ်ြျှသည ်

ြတရာေးဖြ်ေးဆေီးမခငေ်း တာေးမြစ်ချကက် ို ဒဖာကဖ်ျကရ်ာဒရာကပ်ါသည။် 19  တရာေးဥပဒေနငှ အ်ည ီ မဖစ်ဒစရန ်

“လ  အဖဲွွဲ့အစညေ်းဝငြ်ျာေးအဒနမဖင  ်၎ငေ်းတ ို  ၏ အမပ အြ ြျာေးက ို ြညသ် ို     နေ်းဒကျာငေ်းရြညက် ို ဆံိုေးမဖတခ်ငွ ဒ်ပေးရန ်

ဒြေးခနွေ်း ိုတစ်ရာ ဥပဒေြျာေး လံိုဒလာကတ် ကျရြည် အမပင ်၎ငေ်းတ ို  ၏ မပဋ္ဌာနေ်းြှုမဖင  ်တရာေးစွဆဲ ိုခရံသ ြျာေးအဒပေါ် 

အတာေးအဆေီးြဲ  သ ို  ြဟိုတ ် ကကေီးြာေးဒသာ ဆံိုေးမဖတခ်ျကက် ို ချြှတန် ိုငြ်ည ် ြဟိုတဒ်ချ။” 20က   ို  အမပင ်

ကန  သ်တခ်ျကအ်ြျာေးအမပာေးသည ် တရာေးဝင ် စကာေးဒမပာဆ ိုြှုက ို ပစ်ြှတ ်ာေး ဒသာဒကကာင  ် သ ို  ြဟိုတ ်

အချ  ေးအစာေးြညဒီသာဒကကာင  ် တရာေးဥပဒေနငှ  ် ညညွီတဒ်သာ အကျ  ေးစေီးပွာေးတစရ်ပ် က ို ကာကယွရ်နအ်တကွ ်

လ ိုအပ်ြည ်ြဟိုတဒ်ချ။ 

၂၊ ၁။ 'ခ ိုငလ်ံိုစွာ' ဒမဖကကာေးရန  ်ပျက်ကွက်မခငေ်းအတွက် မပစ်ြှုကျူေးလွနမ်ခငေ်း  

ပိုေြ် ၆၁(ဂ္) တငွ ်ြညသ် ြဆ ို ပိုေြ် ၆၀၊ ပိုေြ်ခွ ဲ(ဃ) အရ ရဲတပ်ဖဲွွဲ့ဝငတ်စ်ဦေးက ဒနဝငခ်ျ နန်ငှ  ်ဒန ကွခ်ျ န ်အကကာေး 

“ဒဈေး၊ လြ်ေး၊ ဒနာကဒ်ဖေးလြ်ေးကကာေး၊ ဝငေ်းမခတံစ်ခိုခို”  သ ို  ြဟိုတ ် “ြျကန်ာှဖံိုေးအိုပ်၍ဒသာလ်ညေ်း ဒကာငေ်း၊ 

ရိုပ်ဖျက၍်ဒသာ်လညေ်းဒကာငေ်း သာွေးလာဒနသညက် ို ဒတွွဲ့ ရှ ရသ ”  ြသကကာဖွယရ်ာဒတွွဲ့ ရှ ၍ ဒြေးမြနေ်းသည အ်ခါ 

  ိုသ က   ိုဒနရာသ ို   ြညသ်ည အ်တကွ ် ဒရာကရ်ှ ဒနဒကကာငေ်း “ခ ိုငလ်ံိုစွာ ဒမဖကကာေးရန”်  ပျကက်ကွဒ်ကကာငေ်း 

မပစ်ြှု ငရ်ှာေးစရီငမ်ခငေ်းခရံလျှင ်   ိုသ က ို ဒ ာငေ်ဏအ်နညေ်းဆံိုေးတစ်လြှ အြျာေးဆံိုေး ဒမခာကလ်  မဖစ်ဒစ၊ 

ဒငေွဏအ်နညေ်း ဆံိုေးကျပ်သံိုေးဒသာငေ်းြှ အြျာေးဆံိုေးကျပ်တစ်သ နေ်း (အဒြရ ကနဒ်ေေါ်လာ ၁၆ ြှ ၅၃ ခန  )် အ  မဖစ်ဒစ၊ 

ေဏန်စှရ်ပ်လံိုေးမဖစ်ဒစ ချြတှရ်ြညဟ် ၍ မပဋ္ဌာနေ်း ာေး၏။ “သသံယ”  ဟ ဒသာ စကာေးရပ်က ို ဥပဒေ၌ 

                                                
မပဋ္ဌာနေ်း ာေး သည"် ဟ ဒသာ စကာေးစိုက ို အသံိုေးမပ  ာေးသည်။ (၃) နငှ  ် ၂၂ (၂)။ ကိုလသြဂ္ဂ လ  အခွင အ်ဒရေးဒကာ်ြတီ၊ 

အဒ ဒွ  ွ ြတှ်ချက် အြတှ် ၃၇၊ အပ ိုေ ် ၃၉ က ို ကကည ပ်ါ။ တ ညဒီသာ ဘာသာစကာေး (ဆ ိုလ ိုသညြ်ာှ “ဥပဒေအရ 

ဒပေးဒဆာငသ်ည”်နငှ  ်“ဥပဒေနငှ အ်ည ီမပဌာနေ်း ာေးသည)် က ို မြနြ်ာန ိုငင်ကံ အတညမ်ပ  ာေးသည  ်CRC ၏ ပိုေြ် ၁၃ နငှ  ်၁၅ 

တ ို  တွင ်ဒတွွဲ့ ရှ ရသည။် 

19 ICCPR ၏ အပ ိုေ ်၉(၁) တွင ်“… ြညသ် ြျှ ဥပဒေြဲ  ြတရာေးဖြ်ေးဆေီးမခငေ်း သ ို  ြဟိုတ်   နေ်းသ ြ်ေးမခငေ်း ြမပ ရ။ ဥပဒေအရ 

မပဋ္ဌာနေ်း ာေးတဲ  လိုပ် ံိုေးလိုပ်နည်ေးအရ လွဲလ ို   ဘယ်သ ြ ှသ  လွတ်လပ်ခွင က် ိုြျှ လက်လွတ်ြခံရဘ ေး။”လွတ်လပ်စာွ  ိုတ်ဒဖာ် 

ဒမပာဆ ိုခွင အ်ဒပေါ် ြဒရြတွက်န ိုငဒ်သာ ကန  သ်တ်ချက်တစ်ခိုအတွက် ဤြ က ို ကျင သ်ံိုေးရနအ်တွက် ဥပြာ၊ လ  အခွင အ်ဒရေး 

ဒကာငစီ်၊ ြတရာေးဖြ်ေးဆေီးမခငေ်းဆ ိုငရ်ာ အလိုပ်အဖွဲွဲ့၊ Ros Sokhet (ကဒြဘာေေီးယာေး) နငှ  ်ပတ်သက်ဒသာ သဒဘာ ာေးအြတှ် 

၇၅/၂၀၂၁၊ ၂၀၂၂ ခိုနစ်ှ ဇနန်ဝါရီလ ၂၇ ရက်၊ A/HRC/ WGAD/2021/75၊ ပိုေြ် ၅၄-၆၁၊ ၅၄-၆၁။ 

https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-03/A_HRC_WGAD_75_2021_Cambodia_AEV.pdf. 
20 ကိုလသြဂ္ဂလ  အခွင အ်ဒရေးဒကာ်ြတီ၊ အဒ ဒွ ွြတှ်ချက် အြတှ် ၃၇၊ ြတှ်စို ၁၇၊ စာပ ိုေ။် ၃၉။ 

https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-03/A_HRC_WGAD_75_2021_Cambodia_AEV.pdf
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ဥပဒေနငှ  ်ေြီ ိုကဒရစီစတငတ်ာသည ်ေြီ ိုကဒရစီ အဒမခခံအခွင အ်ဒရေးြျာေးက ို ဒ ာက်ပံ ရန ်

အမပညမ်ပညဆ် ိုငရ်ာ၌ လိုပ်က ိုငဒ်ဆာငရွ်က်ဒနဒသာ လ  အခွင အ်ဒရေးြျာေးအတွက် 

အကျ  ေးအမြတ်ြယ ဒသာ အဖွဲွဲ့အစညေ်းတစ်ခိုမဖစ်သည။် 

သတြ်ှတဒ်ဖာ်မပ ာေးမခငေ်းလညေ်း ြရှ ၊ သသံယရှ သ က ဒပေးဒသာ အဒကကာငေ်းမပချကြ်ျာေး ၏ တရာေးဝငြ်ှုက ို 

ြညသ် ို  အကမဲဖတရ်ြညက် ို လြ်ေးညွှန ်ာေးမခငေ်းလညေ်း ြရှ သမဖင  ် တစ်ဦေးချငေ်းစီအတကွ ် ဒကျနပ်ဒလာကဖွ်ယ ်

ြျှတြှု မဖစ်န ိုင/်ြမဖစ်န ိုငက် ို ခန  ြှ်နေ်းရန ်ြမဖစ်န ိုငသ်ဒလာကပ်င ်မဖစ၏်။ ရဲတပ်ဖဲွွဲ့ ဥပဒေ သည ်က ိုဗစ်-၁၉ ကပ်ဒရာဂ္ါ 

စတငမ်ဖစ်ပွာေးချ နြ်ှစ၍ အြျာေးသ ငါ ဒနရာြျာေးတငွ ် နာှဒခါငေ်းစညေ်းြျာေး တပ်ဆငြ်ှု ြျာေးမပာေးလာပပီေး ဒဈေး၊ လြ်ေး၊ 

ဒနာကဒ်ဖေးလြ်ေးကကာေး၊ ဝငေ်းမခတံစ်ခိုခိုဟ ဒသာ ကျယမ်ပန  ဒ်သာ ပ ဝီဝငအ်ဒနအ ာေးအရ ရဲအရာရှ ြျာေးအာေး 

လတွလ်ပ်စွာ ဖြ်ေးဆေီးချ ပ်ဒနာှငပ် ိုငခ်ငွ  ် အပ်နငှေ်း ာေးသည။် အ  ေးသမဖင  ် ဥပဒေတငွ ်

အတ အကျဒဖာ်မပ ာေးမခငေ်းြရှ ဒသာ အမခာေးဒနရာသ ို   ဒရာကရ်ှ ရန ် လ တစ်ဦေးချငေ်း စီက လြ်ေးြျာေးဒပေါ်၌ 

သာွေးလာဒနမခငေ်းက ို ရညဒ်ြျှာ်လျက ် အာဏာပ ိုငြ်ျာေးအဒနမဖင  ် ဒနဝငပ်ပီေးချ န ် အြျာေး မပညသ် ဆ ိုငရ်ာဒနရာ 

အြျာေးအမပာေးတငွ ် ဒတွွဲ့ ရှ သ ြျာေးက ို တရာေးစဲွပ ိုငခ်ငွ  ် အပ်နငှေ်း ာေးမခငေ်းပင ် မဖစ်၏။   ို  မပင ်   ိုသ ို   

ြဒရရာြှုြျာေးဒကကာင  ် တရာေးဝငြ်ှုဆ ိုငရ်ာ လ ိုအပ်ချကြ်ျာေးက ိုမဖည ဆ်ညေ်းရနပ်ျကက်ကွမ်ခငေ်းအမပင၊် 

ဤမပဋ္ဌာနေ်းချကြ်ျာေးသည ် အချ  ေးအစာေးြညဒီကကာငေ်း ြလ ိုအပ်ဒကကာငေ်း  ငရ်ှာေး၏။ လ တစဦ်ေးချငေ်းစီအဒနမဖင  ်

ဒနဝငပ်ပီေးချ န ် အြျာေးမပညသ် ဆ ိုငရ်ာဒနရာြျာေးတငွ ်  ၎ငေ်းတ ို  ၏လှုပ်ရှာေးြှုြျာေးက တရာေးြျှတဒကကာငေ်း ဒဖာ်မပရန ်

အဘယဒ်ကကာင  ်လ ိုအပ်ဒကကာငေ်း ရှငေ်းလငေ်းစွာ ြသ ရဒသေးဒသာဒကကာင မ်ဖစ်၏။ အ  ေးသမဖင  ်ဒဈေးြျာေးကဲ သ ို   ပံိုြှန ်

ပ တခ်ျ န ် သတြ်ှတ ်ာေးမခငေ်း ြရှ ဒသာ လြ်ေး၊ ဒနာကဒ်ဖေးလြ်ေးကကာေး၊ ဝငေ်းမခတံစ်ခိုခိုတ ို  အတကွြ်  ဤက စစသည ်

မပဿနာတစရ်ပ်ပင ်မဖစ်၏။ 

ရဲဥပဒေတငွလ်ညေ်း လ ဒနအ ြ ်သ ို  ြဟိုတ ်အဒဆာကအ်အံိုတစ်ခိုခို၏ ဥပစာအတငွေ်း သ ို  ြဟိုတ ်ဒရယာဉ် သ ို  ြဟိုတ ်

ယာဉ်တစ်ခိုခိုတငွ ် ‘ြသကကာဖွယရ်ာ’  ဒတွွဲ့ ရှ ၍ ဒြေးမြနေ်းသည အ်ခါ   ိုသ သည ်  ိုဒနရာသ ို   ြညသ်ည အ်တကွ ်

ဒရာကရ်ှ ဒနဒကကာငေ်း ‘ခ ိုငလ်ံိုစွာဒမဖကကာေးရန’်  ပျကက်ကွလ်ျှင ် အလာေးတ  ဖြ်ေးဆေီးပ ိုငခ်ငွ  ် နငှ  ်

မပစ်ေဏဒ်ပေးပ ိုငခ်ငွ အ်ာဏာ အပ်နငှေ်း ာေးသည။် 21  ဤမပဋ္ဌာနေ်းချကတ်ငွ ် “ဒနဝငခ်ျ နန်ငှ  ် ဒန ကွခ်ျ နအ်ကကာေး” 

ဟ ဒသာ အချ နသ်တြ်ှတခ်ျက ်ြပါဝငဒ်သာဒကကာင  ်ဒန   သ ို  ြဟိုတ ်ည အချ နတ် ိုငေ်း အကျံ ေးဝငဒ်န၏။  

ရဲဥပဒေ ပိုေြ် ၆၀(ဆ) တငွ ် “ခ ိုေးရာပါပစစညေ်းမဖစ်သညဟ်ို သကကာြကငေ်းရနရ်ှ ဒသာ ပစစညေ်းတစ်ခိုခိုက ို လကရ်ှ  

 ာေးဒကကာငေ်း သ ို  ြဟိုတ ် တစ်နညေ်းနညေ်းမဖင  ် သယယ် ပ ို  ဒဆာငဒ်ကကာငေ်းဒတွွဲ့ ရှ ၍ ရဲတပ်ဖဲွွဲ့ဝငတ်စ်ဦေးက 

ဒြေးမြနေ်းသည အ်ခါ   ိုပစစညေ်းြ ြ လကဝ်ယ၌်ရှ မခငေ်းအဒကကာငေ်း က ို ခ ိုငလ်ံိုစွာ ဒမဖကကာေးရန ်ပျကက်ကွ ်ဝရြေ်း ြပါဘ ဲ

ဖြ်ေးဆေီးအဒရေးယ ပ ိုငခ်ငွ ရ်ှ သည။် ြညသ် ြဆ ို ပိုေြ် ၆၀၊ ပိုေြ်ခွ ဲ (ဆ) အရ “ခ ိုငလ်ံိုစွာ”  ဒမဖကကာေးရန ်

ပျကက်ကွဒ်ကကာငေ်း မပစ်ြှု ငရ်ှာေးစီရင ် မခငေ်းခရံလျှင ်   ိုသ က ို “ဒ ာငေ်ဏ ် အနညေ်းဆံိုေး သံိုေးလြှ အြျာေးဆံိုေး 

                                                
21 ပိုေြ် ၆၀(ဃ)(၂). မပစ်ေဏက် ို ပိုေြ် ၆၁(ဂ္) တွင ်ဒတွွဲ့ မြငန် ိုငပ်ါသည။်  
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7 
ဥပဒေနငှ  ်ေြီ ိုကဒရစီစတငတ်ာသည ်ေြီ ိုကဒရစီ အဒမခခံအခွင အ်ဒရေးြျာေးက ို ဒ ာက်ပံ ရန ်

အမပညမ်ပညဆ် ိုငရ်ာ၌ လိုပ်က ိုငဒ်ဆာငရွ်က်ဒနဒသာ လ  အခွင အ်ဒရေးြျာေးအတွက် 

အကျ  ေးအမြတ်ြယ ဒသာ အဖွဲွဲ့အစညေ်းတစ်ခိုမဖစ်သည။် 

တစ်နစှ်   ချြှတရ်ြည။်22 “ခ ိုငလ်ံိုစွာ” ဒမဖကကာေးရနဟ် ဒသာ စကာေးရပ်က ို အဓ ပပာယ ် ဖွင ဆ် ိုရန ်ပျကက်ကွ ် ပပီေး၊ 

ဝတထ  ပစစညေ်းတစ်စံိုတစ်ခို ခ ိုေးယ ခရံဒကကာငေ်း သသံယရှ ရံိုြျှမဖင  ် ဒြေးမြနေ်းခငွ  ် ဒပေး ာေးမခငေ်းမဖင ၊် ရဲဥပဒေ သည ်

တရာေးဥပဒေနငှ အ်ည ီ ြ န  ခ်နွေ်းဒမပာမခငေ်း သ ို  ြဟိုတ ် ပင ြ်ေးချြ်ေးစွာစိုဒဝေးမခငေ်းတ ို  က ို ပစ်ြှတ ်ာေးရနအ်တကွ ်

အာဏာပ ိုငြ်ျာေးအာေး တရာေးြျှတြှုြရှ ဒသာ လိုပ်ပ ိုငခ်ငွ ြ်ျာေးက ို အလနွအ်ြငေ်း အပ်နငှေ်း ာေး၏။ 

ရဲဥပဒေ ပိုေြ် ၆၀(ဆ) တငွ ် “ခ ိုေးရာပါပစစညေ်းမဖစ်သညဟ်ို သကကာြကငေ်းရနရ်ှ ဒသာ ပစစညေ်းတစ်ခိုခိုက ို လကရ်ှ  

 ာေးဒကကာငေ်း သ ို  ြဟိုတ ် တစ်နညေ်းနညေ်းမဖင  ် သယယ် ပ ို  ဒဆာငဒ်ကကာငေ်းဒတွွဲ့ ရှ ၍ ရဲတပ်ဖဲွွဲ့ဝငတ်စ်ဦေးက 

ဒြေးမြနေ်းသည အ်ခါ   ိုပစစညေ်းြ ြ လကဝ်ယ၌်ရှ မခငေ်းအဒကကာငေ်း က ို ခ ိုငလ်ံိုစွာ ဒမဖကကာေးရန ်ပျကက်ကွ ်ဝရြေ်း ြပါဘ ဲ

ဖြ်ေးဆေီးအဒရေးယ ပ ိုငခ်ငွ ရ်ှ သည။် ြညသ် ြဆ ို ပိုေြ် ၆၀၊ ပိုေြ်ခွ ဲ (ဆ) အရ “ခ ိုငလ်ံိုစွာ”ဒမဖကကာေးရန ်

ပျကက်ကွဒ်ကကာငေ်း မပစ်ြှု ငရ်ှာေးစီရင ် မခငေ်းခရံလျှင ်   ိုသ က ို “ဒ ာငေ်ဏ ် အနညေ်းဆံိုေး သံိုေးလြှ အြျာေးဆံိုေး 

တစ်နစှ်  ”  ချြှတရ်ြည။် 23  ပိုေြ် ၆၀ ပါ မပဋ္ဌာနေ်းချကအ်ချ  ွဲ့သည ် ယခင ် ရဲဥပဒေြျာေးတငွ ် ဒတွွဲ့ ရှ ရဒသာ 

ကျယမ်ပန  သ်ည  ် မပဋ္ဌာနေ်းချကြ်ျာေးအရ မပဿနာမဖစ်န ိုငဒ်သာဒကကာင  ် ယခို ရဲဥပဒေတငွ ် အစာေး  ိုေး မပဋ္ဌာနေ်းမခငေ်း 

မဖစ်ပံိုရသည။် အြျာေးအာေးမဖင  ် “ဒြှာငရ် ပ်ခ ိုြှုဥပဒေြျာေး”  သ ို  ြဟိုတ ် “ညဉ ်နကသ်နေ်းဒခါငဥ်ပဒေြျာေး”အမဖစ ်

ရညည်ွှနေ်း ာေးဒသာ ဤမပဋ္ဌာနေ်းချကြ်ျာေးသည ် အချ  ွဲ့ဒသာအိုပ်စိုြျာေး  အ  ေးသမဖင  ် LGBT အသ ိုက ် အဝနေ်း 

အဖဲွွဲ့ဝငြ်ျာေးက ို ပစ်ြှတ ်ာေးရန ်ရဲြျာေးက ြကကာခဏ အလွသဲံိုေးစာေးလိုပ်ကက၏။24  

၂၊ ၂။ အဒနာှင အ်ယှက်ဒပေးြှုြျာေး 

ရဲတပ်ဖဲွွဲ့ ဥပဒေသည ် ပင ြ်ေးချြ်ေးစွာစိုဒဝေးမခငေ်းက ို အဒကကာငေ်းမပ ၍ မဖစ်ဒပေါ်လာသမဖင  ် တရာေးဥပဒေစ ိုေးြ ိုေးဒရေး 

အဒလ အ အတကွ ်အမပညမ်ပညဆ် ိုငရ်ာစံနှုနေ်းြျာေးနငှ  ်ြက ိုကည်ပီါ။ ပိုေြ် ၆၁(က) အရ ြညသ် ြဆ ို ပိုေြ် ၆၀၊ 

ပိုေြ်ခွ ဲ(က) ပါ “အြျာေးမပညသ် ဆ ိုငရ်ာဒနရာ သ ို  ြဟိုတ ်လြ်ေး၊ ဘာသာဒရေးပွဲ၊ ဒပျာ်ပဲွရွှငပဲွ်နငှ  ်ပွဲလြ်ေး သဘငအ်ခြေ်း 

အနာေးြျာေး ကျငေ်းပသည ဒ်နရာတငွ ် တြငလ်ြ်ေးပ တဆ် ို  ြှုမဖစ်ဒပေါ်ဒစမခငေ်း သ ို  ြဟိုတ ် စညေ်းကြ်ေး ဒသဝပ် 

                                                
22  ပိုေြ် ၆၁(င)။ 

23 ကျာေးြခွဲမခာေးြှု ြရှ ဒသာ နက်ဝပ် - Gender Equality Network, “In the Shadows: Systemic injustice based on 

sexual orientation and gender identity/expression in Myanmar,” November 2019, pp. 29ff, 

https://www.icj.org/wp-content/uploads/2019/11/Myanmar-In-The-Shadows-Advocacy-Report-2019-

ENG.pdf.  
24 သ ို  ဒသာ ်ဒ ာငေ်ဏ ် နစ်ှရှညခ်ျြတှ်မခငေ်းက ို ရဲ  တပ်ဖွဲ ွဲ့ ဥပဒေအသစ်က ခွင မ်ပ  ာေးဒသာ်လညေ်း ၁၉၄၅ ခိုနစ်ှ ရဲအက်ဥပဒေ 

ပိုေြ် ၃၅(ဂ္)နငှ  ်၁၈၉၉ ခိုနစ်ှ ရနက်ိုနတ် ိုငေ်းရဲအက်ဥပဒေ ပိုေြ် ၃၀(ဂ္) တ ို  ၌ြ    ိုသ ို   ခွင မ်ပ  ာေးမခငေ်း ြရှ ဒချ။ 

https://www.icj.org/wp-content/uploads/2019/11/Myanmar-In-The-Shadows-Advocacy-Report-2019-ENG.pdf
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2019/11/Myanmar-In-The-Shadows-Advocacy-Report-2019-ENG.pdf
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8 
ဥပဒေနငှ  ်ေြီ ိုကဒရစီစတငတ်ာသည ်ေြီ ိုကဒရစီ အဒမခခံအခွင အ်ဒရေးြျာေးက ို ဒ ာက်ပံ ရန ်

အမပညမ်ပညဆ် ိုငရ်ာ၌ လိုပ်က ိုငဒ်ဆာငရွ်က်ဒနဒသာ လ  အခွင အ်ဒရေးြျာေးအတွက် 

အကျ  ေးအမြတ်ြယ ဒသာ အဖွဲွဲ့အစညေ်းတစ်ခိုမဖစ်သည။် 

တညပ်င ြ်ြှုပျကမ်ပာေးဒစရန ် မပ ြ ဒဆာငရွ်ကလ်ျှင”်  ဝရြေ်းြပါဘ ဲ ဖြ်ေးဆေီးအဒရေးယ ပ ိုငခ်ငွ ရ်ှ ပပီေး၊ မပ  

လိုပ်ြှုတစ်ရပ်ရပ်က ို ကျူေးလနွဒ်ကကာငေ်း မပစြ်ှု ငရ်ှာေးစရီငမ်ခငေ်းခရံလျှင ်  ိုသ က ို ဒ ာငေ်ဏအ်နညေ်းဆံိုေးတစ် လြှ 

အြျာေးဆံိုေး သံိုေးလ   မဖစ်ဒစ၊ ဒငေွဏ ်အနညေ်းဆံိုေး ကျပ်တစ်ဒသာငေ်းြှ အြျာေးဆံိုေး ကျပ်ငါေးဒသာငေ်း (ဒေေါ်လာ ၅ ြှ ၂၇ 

အ  )   မဖစ်ဒစ၊ ေဏန်စှ်ရပ်လံိုေး မဖစ်ဒစ ချြှတရ်ြည။် ရဲတပ်ဖဲွွဲ့ ဥပဒေတငွ ် ဒပျာ်ပဲွရွှငပဲွ်နငှ  ်

ပွဲလြ်ေးသဘငအ်ခြ်ေးအနာေးြျာေးဟ ၍ ဒဖာ်မပ ာေးဒသာ်လညေ်း ပင ြေ်းချြ်ေးစွာ ဆနဒမပြှုြျာေးက ို လွှြေ်းမခ ံြ ဒစြည  ်

“တရာေးဥပဒေစ ိုေးြ ိုေးဒရေးက ို ဒနာှင ယ်ကှမ်ခငေ်း” ဟ ဒသာ စကာေးရပ်က ို အဓ ပပာယဖွ်င ဆ် ိုရန ်ပျကက်ကွဒ်န၏။ 

ပိုေြ် ၆၁(ခ) အရ “ကိုနတ်ငက်ိုနခ်ျဒရေးအတကွ ် ခငွ မ်ပ  ာေးဒသာ အချ န ်ကဒ်ကျာ်လနွ၍် လြ်ေးြ၊ ဒမြလြေ်း 

စသညတ် ို  ဒပေါ်တငွ ် ြညသ်ည က်ိုနပ်စစညေ်းြျာေးြဆ ို  ာေးရှ မခငေ်းအာေးမဖင  ် အြျာေးမပညသ် အာေး အတာေးအဆေီး 

အဒနာှင အ်ယကှမ်ဖစ်ဒစမခငေ်း”  အတကွ ် ြညသ် ြဆ ို ပိုေြ် ၆၀၊ ပိုေြ်ခွ ဲ (ဂ္) ပါ မပ လိုပ်ြှုတစရ်ပ်ရပ်က ို 

ကျူေးလနွဒ်ကကာငေ်း မပစ်ြှု ငရ်ှာေးစီရငမ်ခငေ်း ခရံလျှင ်   ိုသ က ို ဒ ာငေ်ဏအ်နညေ်းဆံိုေးတစ်လြှ အြျာေးဆံိုေး 

ဒမခာကလ်  မဖစ်ဒစ၊ ဒငေွဏ ်အနညေ်းဆံိုေး ကျပ်သံိုေးဒသာငေ်းြှ အြျာေးဆံိုေး ကျပ်တစ်သ နေ်း [အဒြရ ကနဒ်ေေါ်လာ ၁၆ 

ြှ ၅၃ ခန  ]်   မဖစ်ဒစ၊ ေဏန်စှ်ရပ်လံိုေးမဖစ်ဒစ ချြှတရ်ြညဟ်ို မပဋ္ဌာနေ်း ာေး၏။25  

ဒနာက ်ပ်စ ိုေးရ ြ်ဖွယတ်စ်ခိုြှာ ပိုေြ် ၆၀(င)(၅) နငှ  ် ယငေ်းအတကွ ် စရီငခ်ျကခ်ျန ိုငြ်ည  ် ပိုေြ် ၆၁(ဃ) သည ် " 

အြျာေးမပညသ် တ ို  အာေး အဒနာှင  ် အယကှမ်ဖစ်ဒစရန ် လြ်ေးြျာေး၊ အြျာေးမပညသ် ဆ ိုငရ်ာဒနရာြျာေးတငွ ် ဒအာက ်

ဒဖာ်မပပါ မပ လိုပ်ြှုတစ်ခိုခိုက ို မပ လိုပ်မခငေ်း" ဟ ဒသာ မပဋ္ဌာနေ်းချက ် မဖစ်၏။ အဆ ိုပါ မပ လိုပ်ြှုြျာေးတငွ ် “အခါ 

ကာလအာေးဒလျာ်စွာ ခငွ မ်ပ ဒသာ အချ နြ်ျာေးနငှ ဒ်နရာ၊ အလိုပ်ြျာေးြအှပ အဒနာှင အ်ယကှမ်ဖစ်ဒစ ဒလာက ်ဒအာင ်

ဘင၊် ဒြာငေ်းစသညတ် ို  က ို တေီးခတမ်ခငေ်း သ ို  ြဟိုတ ်ခရိုသငေ်း၊ ခရာ၊ ဒလြှုတက် ရ ယာြျာေးက ို ြှုတမ်ခငေ်း သ ို  ြဟိုတ ်

ဒကကေး၊ အ ိုေးခကွစ်သညြ်ျာေး တေီးဒခါကမ်ခငေ်း စသည  ် အြျာေးမပညသ် စ တပ်င  မငငဒ်စရန ် မပ လိုပ်မခငေ်း၊ 

“ဒဘာလံိုေးကနမ်ခငေ်း၊ စွနလ်ွှတမ်ခငေ်း၊ အမခာေးအာေးကစာေးနညေ်းြျ  ေးက ို မပ လိုပ်မခငေ်း”သ ို  ြဟိုတ ် “ဒတာငေ်းရြေ်းမခငေ်း 

သ ို  ြဟိုတ ်လ ြ်လညအ်လှူခမံခငေ်း”တ ို   မဖစ်သည။်26  အဆ ိုပါ မပ လိုပ်ြှုြျာေးတငွ ် ပါဝငမ်ခငေ်းအတကွ ် မပစေ်ဏ ် ြှာ 

ဒ ာငေ်ဏတ်စလ်ြှ သံိုေးလအ   နငှ /်သ ို  ြဟိုတ ်ဒငေွဏ ်၁၀,၀၀၀ ြှ ၅၀,၀၀၀ ကျပ် [အဒြရ ကနဒ်ေေါ်လာ ၅ ြှ ၂၇ 

အ  ] မဖစ်သည။် 27ကတပ်ဖဲွွဲ့ ဥပဒေ ပိုေြ် ၆၀(စ) နငှ  ် ၆၁(ဃ) တ ို  အရ (စ) “အဒဆာကအ်အံိုအတငွေ်းြှ မဖစ်ဒစ၊ 

                                                
25 ပိုေြ် ၆၁(ခ)။ 

26 ပိုေြ် ၆၀(င)(၂-၄)။  

27 ပိုေြ် ၆၁(ဃ)။ 
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ဥပဒေနငှ  ်ေြီ ိုကဒရစီစတငတ်ာသည ်ေြီ ိုကဒရစီ အဒမခခံအခွင အ်ဒရေးြျာေးက ို ဒ ာက်ပံ ရန ်

အမပညမ်ပညဆ် ိုငရ်ာ၌ လိုပ်က ိုငဒ်ဆာငရွ်က်ဒနဒသာ လ  အခွင အ်ဒရေးြျာေးအတွက် 

အကျ  ေးအမြတ်ြယ ဒသာ အဖွဲွဲ့အစညေ်းတစ်ခိုမဖစ်သည။် 

အမပငြ်မှဖစ်ဒစ၊ အြျာေးမပညသ် စ တပ်င  မငငဒ်စရန၊် အဒနာှင အ်ယကှ ် မဖစ်ဒစရန ် အသမံဖင မ်ဖစ်ဒစ၊ 

မပ လိုပ်ြှုတစ်ခိုခိုမဖင မ်ဖစ်ဒစ မပ လိုပ်မခငေ်း” က ိုလညေ်း ရာဇဝတြ်ှုနငှ  ်တ ညဒီသာ မပစ်ေဏြ်ျာေး ချြှတန် ိုင၏်။ 

ရဲတပ်ဖဲွွဲ့ ဥပဒေ၏ အလနွတ်ငေ်းကျပ်ဒသာ ချဉ်ေးကပ်ြှုြှာ ပင ြ်ေးချြ်ေးစွာစိုဒဝေးခငွ က် ို ဒလေးစာေးလ ိုကန်ာရန ် လ ိုအပ် 

ဒသာ အြှာေးအယငွေ်း  အတ ိုငေ်းအတာတစ်ခိုမဖစ်သည်  သညေ်းခြံှုဆ ိုငရ်ာ အမပညမ်ပညဆ် ိုငရ်ာစံနှုနေ်းြျာေးနငှ  ်

ြက ိုကည်ဒီချ။ လ  အခငွ အ်ဒရေးဆ ိုငရ်ာ ဥဒရာပတရာေးရံို ေး (Grand Chamber of the European Court of 

Human Rights) က လတွလ်ပ်စွာ စိုဒဝေးခငွ  ်အာြခခံျက ်အာေးလံိုေးက ို ဆံိုေးရှု ံေးရမခငေ်းြှ ဒရှာငရ်ှာေးရန ်ဆနဒမပပွဲ ြျာေးက ို 

အကကြေ်းဖကမ်ခငေ်း ြရှ ဘ ဲအာဏာပ ိုငြ်ျာေး၏ သညေ်းခြံှုက ို မပသရန ်လ ိုအပ်ဒကကာငေ်း ြေီးဒြာငေ်း   ိုေးမပခဲ  သည။်28 

'တရာေးြဝငဆ်နဒမပြှုြျာေး' တငွပ်င ်လ  အခငွ အ်ဒရေးဆ ိုငရ်ာ ဥဒရာပတရာေးရံိုေးက “တရာေးြဝင ်စိုဒဝေး မခငေ်းအတကွ ်

ဒြျှာ်ြှနေ်း ာေးဒသာ သညေ်းခနံ ိုငြ်ှု ကန  သ်တခ်ျကြ်ျာေးသည ် ဆနဒမပပွဲ၏ ကကာချ နက်ာလနငှ  ် အြျာေး မပညသ်  

အဒနာှင အ်ယကှမ်ဖစ်ဒစသည  ် အတ ိုငေ်းအတာအပါအဝင ် သေီးမခာေးအဒမခအဒနြျာေးဒပေါ်တငွ ် ြ တည ် ဒကကာငေ်း၊ 

ပါဝငသ် တ ို  ၏ အမြငဒ်တကွ ို  ိုတဒ်ဖာ်မပသဖ ို   လံိုဒလာကတ်ဲ  အခငွ အ်လြ်ေး ဒပေး ာေးမခငေ်း ရှ /ြရှ ”  ဟ ၍ 

ြှတခ်ျကမ်ပ ၏။”29 

အလာေးတ  ကိုလသြဂ္ဂလ  အခငွ အ်ဒရေးဒကာ်ြတကီလညေ်း ြှတခ်ျကမ်ပ သည။် 

အဖဲွွဲ့ဝငန် ိုငင်ြံျာေးသည ်ပင ြ်ေးချြ်ေးစွာ စိုဒဝေးခွင အ်ဒပေါ် ကျယ်မပန  စွ်ာ ကန  သ်တ်ြှုြျာေးက ို ြျှတဒကကာငေ်း မပသ 

ရနအ်တွက် “အြျာေး မပည်သ ပင ြ်ဝပ်ပ မပာေးဒရေး” ဟ ဒသာ စကာေးရပ်က ို ြဒရြရာ အဓ ပပာယ်ဖွင ဆ် ိုချက် 

အဒပေါ် ြတည်ြီှသင ဒ်ချ။ ပင ြ်ေးချြ်ေးစွာ စိုဒဝေးပဲွြျာေးသည် အချ  ွဲ့က စစရပ်ြျာေးတွင ် ပငက် ိုသကဒဘာအရ 

သ ို  ြဟိုတ် ရည်ရွယ်ချက်ရှ ရှ မဖင  ် အဒနာှက်အယှက်မဖစ်ဒစန ိုငသ်မဖင  ် သ သာ ငရှ်ာေးဒသာ သည်ေးခံြှု 

အတ ိုငေ်းအတာတစ်ခို လ ိုအပ်ပါသည်။30 

  ိုဒကာ်ြတကီ “ပင ြ်ေးချြ်ေးစာွ စိုဒဝေးပွဲြျာေးသည ် ယာဉ်ဒကကာပ တဆ် ို  မခငေ်းကဲ သ ို   အဒနာှင အ်ယကှြ်ျာေး မြင ြ်ာေးစွာ 

မဖစ်ဒပေါ်ဒစပပီေး အဒနာှင အ်ယကှက် 'မပငေ်း န၍် ဒရရှညတ်ညတ်ံ ' ဒနြှသာလျှင ် စညေ်းကြ်ေးအတ ိုငေ်း 

လ စိုကွဒဲစအပ်၏။”31  

                                                
28 Kudrevičius and Others v. Lithuania, 15 October 2015, Application No. 37553/05, para. 150, 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-158200%22]}. 
29 Frumkin v. Russia, 5 January 2016, Application No. 74568/12, para. 97, 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22frumkin%22],%22itemid%22:[%22001-159762%22]}.  
30 အဒ ဒွ ြွတှ်ချက် အြတှ် ၃၇၊ ြတှ်စို ၁၇၊ အပ ိုေ ်၄၄။  

31 ၎ငေ်း, အပ ိုေ ်၈၅။ 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-158200%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22frumkin%22],%22itemid%22:[%22001-159762%22]}
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ဥပဒေနငှ  ်ေြီ ိုကဒရစီစတငတ်ာသည ်ေြီ ိုကဒရစီ အဒမခခံအခွင အ်ဒရေးြျာေးက ို ဒ ာက်ပံ ရန ်

အမပညမ်ပညဆ် ိုငရ်ာ၌ လိုပ်က ိုငဒ်ဆာငရွ်က်ဒနဒသာ လ  အခွင အ်ဒရေးြျာေးအတွက် 

အကျ  ေးအမြတ်ြယ ဒသာ အဖွဲွဲ့အစညေ်းတစ်ခိုမဖစ်သည။် 

အလာေးတ ပင ် အာဖရ ကလ  အခငွ အ်ဒရေးဒကာ်ြရငှက် “စိုဒဝေးပွဲက ို ရပ ိုငခ်ငွ တ်စ်ခိုအမဖစ် အသ အြှတမ်ပ ရ 

ြညမ်ဖစ်ပပီေး ယငေ်းရပ ိုငခ်ငွ က် ို ကျင သ်ံိုေးြှုသည ် စီေးပွာေးဒရေးလိုပ်ဒဆာငြ်ှုနငှ  ် လတွလ်ပ်စွာ ယာဉ်သာွေးလာန ိုငြ်ှု 

အပါအဝင ် အမခာေးအြျာေးမပညသ် သံိုေးဒနရာြျာေး က် တနဖ် ိုေးြနညေ်းဒကကာငေ်း အသ အြှတမ်ပ  ာေးသည။်” 32 

ပ တဆ် ို  အဒရေးယ ြှုတ ိုငေ်းသည ် “စိုဒဝေးပွဲြျာေးက ို လွှြေ်းြ ိုေးအိုပ်ချ ပ်သည  ် ဥပဒေြျာေးနငှ  ် အဒကကာငေ်းအရာဆက ်

စပ်ြှုအရ… ဒြေးခနွေ်း ိုတဖွ်ယ် ြှာေးယငွေ်းဒသာ အမပ အြ ၏ ဆွငဲငအ်ာေးနငှ  ်တ ကျစွာ အချ  ေးကျဒစရြည။်”33 

ပင ြ်ေးချြ်ေးဒသာ န ိုငင်ဒံရေးစိုဒဝေးြှုြျာေးက ို ရာဇဝတြ်ှုကျူေးလနွရ်န ် တ ိုကရ် ိုက ် သ ို  ြဟိုတ ် သယွဝ် ိုက ် ကက  ေးပြ်ေးြှု 

ြျာေးသည ် လ  အခငွ အ်ဒရေးရှုဒ ာင ြှ် အ  ေးစ ိုေးရ ြ်စရာမဖစ်သည။် ကိုလသြဂ္ဂလ  အခငွ အ်ဒရေးဒကာ်ြတကီ 

“ပင ြေ်းချြ်ေးစွာ စိုဒဝေးပွဲြျာေး၌  ိုတဒ်ဖာ်ဒမပာဆ ိုရဒသာ လိုပ်ဒဆာငြ်ှုြျာေး ရှ တတပ်ပီေး န ိုငင်ဒံရေး ြ န  ခ်နွေ်းက ို 

 ိုတဒ်ဖာ်ဒမပာဆ ိုြှုပံိုစံအဒနမဖင  ် အ  ေး ကာကယွဒ်ပေးတာဒကကာင  ် န ိုငင်ဒံရေးသတငေ်းစကာေးပါရှ ဒသာ 

စညေ်းဒဝေးပွဲြျာေးသည ် အဆင မ်ြင  ် ဒနရာ  ိုငခ်ငေ်းနငှ  ် အကာအကယွဒ်ပေးမခငေ်းတ ို  က ို ခစံာေးသင သ်ည”်  ဟို 

ဒဖာ်မပ ာေးသည။်” 34    ို  အမပင ် လတွလ်ပ်စွာ စိုဒဝေးပ ိုငခ်ငွ န်ငှ  ် အသငေ်းအဖဲွွဲ့ြျာေးဖဲွွဲ့စညေ်းပ ိုငခ်ငွ အ်ပါအဝင ်

တရာေးဝငရ်ပ ိုငခ်ငွ ြ်ျာေးက ို ကျင သ်ံိုေးမခငေ်းအာေး အမပစ်ဒပေးအဒရေးယ ရန ်ဒဆာငရွ်ကသ်ည  ်ြညသ်ည ဖ်ြ်ေးဆေီးြှုြျ  ေးြဆ ို 

အမပညမ်ပညဆ် ိုငရ်ာလ  အခငွ အ်ဒရေးဥပဒေအရ တာေးမြစ ်ာေးဒသာ ြတရာေးဖြေ်းဆေီးမခငေ်းပံိုစမံဖစ်ဒလ၏။35 

ရဲတပ်ဖဲွွဲ့ ဥပဒေ ပိုေြ် ၆၀(င) တငွ ် ဒဖာ်မပ ာေးသည  ် အာေးကစာေးဆ ိုငရ်ာ လိုပ်ဒဆာငခ်ျကအ်ချ  ွဲ့ အ  ေးသမဖင  ်

“စွနလ်ွှတမ်ခငေ်း” ကဲ သ ို   ဆ ညသံြံရှ ဆံိုေးနငှ  ်အဒနာှကအ်ယကှအ်နညေ်းဆံိုေး လှုပ်ရှာေးြှုက ိုပင ်လတွလ်ပ်ခငွ က် ို ဆံိုေးရှု ံေး 

ဒစြည  ် ရာဇဝတြ်ှုဆ ိုငရ်ာ စဲွဆ ိုချကြ်ျာေးမဖင  ် မပစ်ေဏခ်ျြှတရ်န ် လ ိုအပ်သညဟ်ိုဆ ိုလျှင ် ဥပဒေကဒကကာငေ်းအရ 

နာေးလညရ်န ်အ  ေးပင ်ခကခ်လဲ၏ှ။ ပင ြေ်းချြေ်းစွာ စိုဒဝေးပ ိုငခ်ငွ န်ငှ  ်အသငေ်းအဖဲွွဲ့ြျာေး ဖဲွွဲ့စညေ်းပ ိုငခ်ငွ တ် ို  နငှ  ်ဆကစ်ပ်ဒန 

ဒသာ မပဋ္ဌာနေ်းချကတ်စရ်ပ်ြှာ “အဒနာှင အ်ယကှမ်ဖစ်ဒစ ဒလာကဒ်အာင ်ဘင၊် ဒြာငေ်းစသညတ် ို  က ို တေီးခတမ်ခငေ်း 

                                                
32 အာဖရ ကတ ိုက်ရှ  လွတ်လပ်စွာ အသငေ်းအပငေ်းဖွဲ ွဲ့ ခွင န်ငှ  ်စိုဒဝေးခွင ,် ၂၀၁၇ ခိုနစ်ှ ဒြလ၊ စာ-၂၇၊ အပ ိုေ ်၈၆။ 

https://www.achpr.org/public/Document/file/English/guidelines_on_freedom_of_association_and_assem

bly_in_africa_eng.pdf. 
33 ၎ငေ်း, အပ ိုေ ်၁၀၀၊ အဒမခခံစညေ်းြျဉ်ေး ၈ က ိုလညေ်း ရှု, လြ်ေးညွှနခ်ျက် စာ-၈, “အသငေ်းအဖွဲွဲ့ြျာေးနငှ  ်စိုဒဝေးြှုြျာေးနငှ စ်ပ်လျဉ်ေး၍ 

န ိုငင်ြံျာေးက တာေးဆေီးပ တ်ဆ ို  ြှုတ ို  သည ်  ခ ိုက်ြှုြရှ ဒအာင ်မပစ်ြှု-မပစ်ေဏအ်ချ  ေးညသီင ပ်ပီေး လ ိုအပ်ြသှာ ဒနာက်ဆံိုေးအဒန 

မဖင သ်ာ ကျင သ်ံိုေးသင သ်ည”်။  

34 ကိုလသြဂ္ဂလ  အခွင အ်ဒရေးဒကာ်ြတီ, အဒ ဒွ ွြတှ်ချက် အြတှ် ၃၇၊ ြတှ်စို ၁၇၊ အပ ိုေ ်၃၂။  

35 ကိုလသြဂ္ဂလ  အခွင အ်ဒရေးဒကာ်ြတီ, အဒ ဒွ ွြတှ်ချက် အြတှ် ၃၅၊ အပ ိုေ ်၉ (ပိုဂ္ဂ  လ်ဒရေး လွတ်လပ်ြှုနငှ  ်လံိုမခံ ြှု), 

၂၀၁၄ ခိုနစ်ှ ေဇီငဘ်ာလ ၁၆ ရက်, CCPR/C/GC/35, အပ ိုေ ်၁၇။ 

https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=CCPR%2FC%2FGC%2F35&Language=E&DeviceType=De

sktop&LangRequested=False.  

https://www.achpr.org/public/Document/file/English/guidelines_on_freedom_of_association_and_assembly_in_africa_eng.pdf
https://www.achpr.org/public/Document/file/English/guidelines_on_freedom_of_association_and_assembly_in_africa_eng.pdf
https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=CCPR%2FC%2FGC%2F35&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False
https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=CCPR%2FC%2FGC%2F35&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False
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ဥပဒေနငှ  ်ေြီ ိုကဒရစီစတငတ်ာသည ်ေြီ ိုကဒရစီ အဒမခခံအခွင အ်ဒရေးြျာေးက ို ဒ ာက်ပံ ရန ်

အမပညမ်ပညဆ် ိုငရ်ာ၌ လိုပ်က ိုငဒ်ဆာငရွ်က်ဒနဒသာ လ  အခွင အ်ဒရေးြျာေးအတွက် 

အကျ  ေးအမြတ်ြယ ဒသာ အဖွဲွဲ့အစညေ်းတစ်ခိုမဖစ်သည။် 

သ ို  ြဟိုတ ်ခရိုသငေ်း၊ ခရာ၊ ဒလြှုတက် ရ ယာြျာေးက ို ြှုတမ်ခငေ်း သ ို  ြဟိုတ ်ဒကကေး၊ အ ိုေးခကွစ်သညြ်ျာေးက ို တေီးဒခါက ်

မခငေ်း”တ ို  က ို ပစ်ြှတ ်ာေးမခငေ်း မဖစ်သည။် မြနြ်ာန ိုငင် ံ ဆနဒမပပွဲြျာေးတငွ် 36  တ ေးဂီ္တတ ရ ယာြျာေးနငှ  ် အ ိုေးခကွ ်

ပနေ်းကနြ်ျာေး (ဆ ညဒံစရန)် သ သာ ငရ်ှာေးစွာ အသံိုေးမပ သမဖင  ်အဆ ိုပါ ကန  သ်တခ်ျကြ်ှုြျာေးသည ်လတွလ်ပ်စွာ 

 ိုတဒ်ဖာ်ဒမပာဆ ိုကဒရေးသာေးခငွ န်ငှ  ် အသငေ်းအဖဲွွဲ့ြျာေး ဖဲွွဲ့စညေ်းပ ိုငခ်ငွ တ် ို  အဒပေါ် ကန  သ်တခ်ျကြ်ျာေး တရာေးဝငမ်ဖစ်ဒစ 

ဒရေး က ်အချ  ွဲ့ဒသာ ဆနဒမပနညေ်းဗျူဟာြျာေးက ို တံို  မပနမ်ခငေ်း မဖစ်န ိုငသ်ညဟ်ို ယ ဆကကသညလ်ညေ်း ရှ ၏။ စငစ်စ် ဤ 

သညတ် ို  ြှာ ဒလ လာသ အချ  ွဲ့၏ အဆ ိုပါကန  သ်တခ်ျကြ်ျာေးအကဒပေါ် သဒဘာဒပါကန်ာေးလည ်ာေးပံိုတချ  ွဲ့ မဖစ်ဒလ 

၏။37  

စငစ်စ် ကန  သ်တခ်ျ ပ်ချယြ်ှုတ ို  သည ်အြျာေးမပညသ် တ ို  အတကွ ်တရာေးဥပဒေစ ိုေးြ ိုေးဒရေးက ို   နေ်းသ ြေ်းဒစာင ဒ်ရှာက ်

မခငေ်း သ ို  ြဟိုတ ်အမခာေးသ ြျာေး၏ ရပ ိုငခ်ငွ ြ်ျာေး သ ို  ြဟိုတ ်လတွလ်ပ်ခငွ ြ်ျာေးက ို ပစ်ြှတ ်ာေးလျှငဒ်သာ်ြှ တ ရ ယာ 

ပစစညေ်းြျာေး၊ ဒကကေး၊ အ ိုေးခကွစ်သညြ်ျာေးက ို တေီးဒခါကမ်ခငေ်း စသည  ်အြျာေးမပညသ် စ တပ်င  မငငဒ်စရန ်မပ လိုပ် မခငေ်းက ို 

ရာဇဝတြ်ှုကျူေးလနွြ်ှုအမဖစ ် သတြ်ှတမ်ခငေ်းသည ် ရညြ်ှနေ်းချက ် ဒပါကဒ်မြာကရ်နအ်တကွ ် ြလ ိုအပ်ဒသာ 

သ ို  ြဟိုတ ် အချ  ေးြကျဒသာ နညေ်းလြ်ေးဟို ဆ ိုရြညမ်ဖစသ်ည။်   ို  အမပင ် ချ ပ်ဒနာှင ်ာေးဒသာ မပစေ်ဏြ်ျာေးြ ှ

တစ်ဆင  ် လတွလ်ပ်ခငွ  ် ဆံိုေးရှု ံေးမခငေ်းသည ် အချ  ေးအစာေး ြညြီျှဘ ဲ မဖစ်ဒလ ရှ ဒသာ သ သာ ငရ်ှာေးဒသာ ပ တဆ် ို   

အဒရေးယ ြှုမဖစ်ပပီေး၊ ယငေ်းြှာ လတွလ်ပ်စွာ  ိုတဒ်ဖာ်ဒရေးသာေးဒမပာဆ ိုပ ိုငခ်ငွ န်ငှ  ် စိုဒဝေးပ ိုငခ်ငွ ြ်ျာေးက ို ချ  ေးဒဖာက ်

မခငေ်း မဖစ်သည။် ခငွ ြ်မပ ဘ ဲအြျာေးမပညသ် အကကာေး ဒဟာဒမပာမခငေ်းအတကွ ်ေဏဒ်ငဒွပေးဒဆာငရ်န ်ပျကက်ကွြ်ှုမဖင  ်

လ တစ်ဦေးက ို ငါေးရက ်   နေ်းသ ြ်ေး ာေးဒကကာငေ်း ကိုလသြဂ္ဂ လ  အခငွ အ်ဒရေး ဒကာ်ြတကီ ဒတွွဲ့ ရှ ခဲ သည။်   ိုသ ို   

စကာေးဒမပာဆ ိုြှုတငွ ် “ပခ ြေ်းဒမခာကမ်ခငေ်း၊ အလနွအ်ြငေ်း အဒနာှင အ်ယကှမ်ဖစ်ဒစမခငေ်း သ ို  ြဟိုတ ်အမခာေးနညေ်းမဖင  ်

                                                
36 ဥပြာအာေးမဖင  ်ဖတ်ရှုရန-် , The Interpreter, "The importance of Myanmar’s pots and pans protests", 11 

February 2021, https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/importance-myanmar-s-pots-and-pans-

protests; and The Straits Times, "From classical musicians to breakdancers: Myanmar youth sound off 

against military coup", 17 February 2021, https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/from-classical-

orchestra-to-breakdancing-myanmar-youth-sound-off-against-military-coup. 
37 လွတ်လပ်ဒသာ အာရှအသ ံ(Radio Free Asia), "New law brings Myanmar police under junta control", ၂၀၂၂ 

ခိုနစ်ှ ြတ်လ ၃၀ ရက်ဒန  , https://www.rfa.org/english/news/myanmar/police-03302022152802.html: “  အခ  ေး

 ျက်သ ်ကန  ်ငရ်  ဆ ိုတေတသ  ဥပ  ယြနန်စ်ှက ြျာေးစွာ မြငဒ်တွွဲ့ ခဲ ရသညန်ငှ အ်ည ီအြျာေးမပညသ် ကန  က်ွက်ဆနဒမပြှုြျာေး 

က ို တာေးမြစ်ရန ်လိုပ်ဒဆာငြ်ှုအဒနမဖင  ်စည ်သ ို  ြဟိုတ် အ ိုေးခွက်ြျာေးက ို တီေးခတ်သ  ြညသ် က ိုြဆ ို  ဖြ်ေးဆေီးပ ိုငခ်ွင က် ို 

အချ နက် ိုက် မပဋ္ဌာနေ်းမခငေ်း”။ 

https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/importance-myanmar-s-pots-and-pans-protests
https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/importance-myanmar-s-pots-and-pans-protests
https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/from-classical-orchestra-to-breakdancing-myanmar-youth-sound-off-against-military-coup
https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/from-classical-orchestra-to-breakdancing-myanmar-youth-sound-off-against-military-coup
https://www.rfa.org/english/news/myanmar/police-03302022152802.html
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ဥပဒေနငှ  ်ေြီ ိုကဒရစီစတငတ်ာသည ်ေြီ ိုကဒရစီ အဒမခခံအခွင အ်ဒရေးြျာေးက ို ဒ ာက်ပံ ရန ်

အမပညမ်ပညဆ် ိုငရ်ာ၌ လိုပ်က ိုငဒ်ဆာငရွ်က်ဒနဒသာ လ  အခွင အ်ဒရေးြျာေးအတွက် 

အကျ  ေးအမြတ်ြယ ဒသာ အဖွဲွဲ့အစညေ်းတစ်ခိုမဖစ်သည။် 

လ  ို၏အြ န  က် ို   ခ ိုကဒ်စန ိုငဖွ်ယြ်ရှ ”  ဒသာအခါတငွ ် သ ၏ လတွလ်ပ်စွာ  ိုတဒ်ဖာ်ဒရေးသာေးဒမပာဆ ိုခငွ  ်

အဒပေါ် အချ  ေးြညဒီသာ ကန  သ်တခ်ျကတ်စ်ခိုမဖစ်ဒလ၏။38 

ရဲတပ်ဖဲွွဲ့ ဥပဒေ၌ ဆ ညသံြံျာေးက ို ရာဇဝတြ်ှုအမဖစ် သ ြ်ေးကျံ ေးချဉ်ေးကပ်ြှုသည ်သင တ်င ြ်ျှတဒသာ သညေ်းခနံ ိုငြ်ှုက ို 

  နေ်းသ ြေ်းြ ာေးန ိုငဘ်၊ဲ စိုဒဝေးြှုြျာေးဒကကာင  ်မဖစ်ဒပေါ်လာဒသာ အဒနာှင အ်ယကှြ်ျာေးက ို အဒရေးယ ရာ၌ အ  ေးသမဖင  ်

ပင ြ်ေးချြ်ေးစွာ စိုဒဝေးဆနဒမပပွဲြျာေးအတကွ ် အသ၏ံ အဒရေးပါြှုက ို မခ ံငံိုလျကဆ်ကစ်ပ်ရပ ိုငခ်ငွ က် ို အဒမခြခဘံ ဲ

ချဉ်ေးကပ်ြှုလညေ်း မဖစသ်ညဟ်ို ရှုမြငပ်ါသည။် ပင ြ်ေးချြ်ေးစွာ စိုဒဝေးခငွ ဆ် ိုငရ်ာ ဥဒရာပ၏ လံိုမခ ံဒရေးနငှ  ် ပ ေးဒပါငေ်း 

ဒဆာငရွ်ကဒ်ရေးအဖဲွွဲ့၏ လြ်ေးညွှနခ်ျကြ်ျာေးတငွ ်ြှတခ်ျကမ်ပ  ာေးသည အ်တ ိုငေ်း- 

သတငေ်းအချက်အလက်တစ်ခိုက ို   ဒရာက်စာွ ဆက်သွယ်ဒမပာဆ ိုရန ်နညေ်းလြ်ေးအဒရအတွက် ကန  သ်တ် 

ချက် ြျာေးစာွ ရှ ဒနသမဖင  ် ြညသ်ည က်န  သ်တ်ချက်က ို ြဆ ို ယငေ်းတ ို  ၏ အတ ိုငေ်းအတာက ို တ ကျစာွ 

သတ်ြတှ်သင ၏်။ ကန  သ်တ်ချက်ြျာေး ချြတှ်လ ိုက်သည  ်အဒမခအဒနြျာေးတွင ်ယငေ်းတ ို  သည ်အချ  ေးညီြျှြှု 

န ယာြက ို တ ကျစာွ လ ိုက်နာသင ပ်ပီေး ယငေ်း၏ ရညရွ်ယ်ချက် သ ို  ြဟိုတ် ဦေးတည်ပရ သတ်၏ စိုဒဝေးပွဲ 

"မြငက်ွငေ်းနငှ  ်အသ"ံ က ို အဆငဒ်မပဒချာဒြွွဲ့ဒစရန ်အပြဲ ဦေးတည်သင ၏်။39 

အလာေးတ  ကိုလသြဂ္ဂလ  အခငွ အ်ဒရေးဒကာ်ြတကီလညေ်း ြှတခ်ျကဒ်ပေးခဲ သည။် 

ပင ြ်ေးချြ်ေးစာွစိုဒဝေးမခငေ်းပံိုစံအဒပေါ် ကန  သ်တ်ချက်ြျာေးရှ ဒနသဒရွွဲ့ ပါဝငသ် ြျာေးသည ် ၎ငေ်းတ ို  ၏သတငေ်း 

စကာေးြျာေးက ို  ိုတ်လွှင ရ်န ်ပ ိုစတာြျာေး၊ အသခံျဲွဲ့စက်ြျာေး၊ ဂီ္တတ ရ ယာြျာေး သ ို  ြဟိုတ် ပရ ိုဂ္ရြ်ဆ ိုငရ်ာ 

က ရ ယာြျာေးကဲ သ ို  ဒသာ အမခာေးနညေ်းပညာဆ ိုငရ်ာ နညေ်းလြ်ေးြျာေးက ို အသံိုေးမပ လ ိုမခငေ်း ရှ ၊ြရှ  ဆံိုေးမဖတ်ရန ်

ချန ်ာေးခဲ သင သ်ည။် စညေ်းဒဝေးပွဲြျာေးသည ် ၎ငေ်းတ ို  ၏ ပရ သတ် ဒံရာက်ရှ ရန ် သ ို  ြဟိုတ် ၎ငေ်းတ ို  ၏ 

ရညရွ်ယ်ချက်က ို ဒအာငမ်ြငဒ်စရန ်အသစံနစ်ြျာေး အပါအဝင ်ယာယီအဒဆာက်အအံိုြျာေး တပ်ဆငမ်ခငေ်း 

က ို  ည သ်ွငေ်းန ိုငသ်ည။်40 

၂၊ ၃။ ရနပ်ံ ိုဒငရွှာဒဖွမခငေ်းအဒပေါ် ကန  သ်တ်ချက်ြျာေး 

ပိုေြ် ၆၁(ဃ) အရ ပိုေြ် ၆၀၊ ပိုေြ်ခွ ဲ(င)(၄) တငွ ်ဒဖာ်မပ ာေးဒသာ "အြျာေးမပညသ် ဆ ိုငရ်ာဒနရာြျာေးတငွ ်ြညသ်  

ြဆ ို ဒတာငေ်းရြေ်းမခငေ်း သ ို  ြဟိုတ ်လ ြ်လညအ်လှူခမံခငေ်း။ မပ လိုပ်ြှုတစရ်ပ်ရပ်က ို ကျူေးလနွဒ်ကကာငေ်း မပစ်ြှု ငရ်ှာေး 

စီရငမ်ခငေ်းခရံလျှင ်   ိုသ က ို ဒ ာငေ်ဏအ်နညေ်းဆံိုေးတစလ်ြှ အြျာေးဆံိုေး သံိုေးလ  မဖစ်ဒစ၊ ဒငေွဏ ် အနညေ်းဆံိုေး 

                                                
38 Coleman v Australia, 17 July 2006, CCPR/C/87D/1157/2003, para. 7.3, 

https://digitallibrary.un.org/record/583176.  
39 2nd Edition (2010, Warsaw), para. 101, https://www.osce.org/files/f/documents/4/0/73405.pdf. 
40 အဒ ဒွ ြွတှ်ချက ်အြတှ် ၃၇၊ ြတှ်စို ၁၇၊ အပ ိုေ ်၅၈။ 

https://digitallibrary.un.org/record/583176
https://www.osce.org/files/f/documents/4/0/73405.pdf
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ဥပဒေနငှ  ်ေြီ ိုကဒရစီစတငတ်ာသည ်ေြီ ိုကဒရစီ အဒမခခံအခွင အ်ဒရေးြျာေးက ို ဒ ာက်ပံ ရန ်

အမပညမ်ပညဆ် ိုငရ်ာ၌ လိုပ်က ိုငဒ်ဆာငရွ်က်ဒနဒသာ လ  အခွင အ်ဒရေးြျာေးအတွက် 

အကျ  ေးအမြတ်ြယ ဒသာ အဖွဲွဲ့အစညေ်းတစ်ခိုမဖစ်သည။် 

ကျပ်တစ်ဒသာငေ်းြ ှ အြျာေးဆံိုေးကျပ်ငါေးဒသာငေ်း [အဒြရ ကနဒ်ေေါ်လာ ၅ ြှ ၂၇ အ  ]   မဖစ်ဒစ၊ ေဏန်စှ်ရပ် 

လံိုေးမဖစ်ဒစ ချြတှရ်ြည”်  ဟ ၍ မပဋ္ဌာနေ်း၏။ အဆ ိုပါ မပဋ္ဌာနေ်းချကြ်ျာေးဒကကာင  ်အရပ်ဘက ်အဖဲွွဲ့အစညေ်းြျာေး၏ 

ဒငဒွကကေးဒ ာကပံ် ြှုအာေး ကန  သ်တခ်ျကြ်ျာေးအဒပေါ် စ ိုေးရ ြပ် ပနြ်ှုြျာေး တ ိုေးပွာေးဒစသည။် “လ ြ်လညအ်လှူခမံခငေ်း” 

ဟ ဒသာ အသံိုေးအနှုနေ်းက ို ရဲတပ်ဖဲွွဲ့ ဥပဒေတငွ ် အဓ ပပာယဖွ်င ဆ် ို ာေးမခငေ်း ြရှ သည အ်မပင ် ယငေ်းသည ် ြညသ်ည  ်

အရာက ို ဆ ိုလ ိုဒကကာငေ်း လယွက်  ရှငေ်းလငေ်းစွာ ြသ ရဒပ။ အလှူဒငတွစရ်ပ်က ို “လ ြ်လည ် အလှူခမံခငေ်း”  ဟို 

ယ ဆမခငေ်း ရှ /ြရှ  အာဏာပ ိုငြ်ျာေးက ြညက်ဲ သ ို   ဆံိုေးမဖတြ်ညက် ို စ ိုေးရ ြြ်ှုြျာေး မဖစ်ဒပေါ်ဒစပပီေး၊ ဤမပဋ္ဌာနေ်းချကက် ို 

န ိုငင်ဒံရေးအရ အရပ်ဘကအ်ဖဲွွဲ့အစညေ်းြျာေး၏ ဒငဒွကကေးဒ ာကပံ် ြှုက ို ကန  သ်တရ်န ် သ ို  ြဟိုတ ် အလှူဒင ွ

ဒကာကခ်မံခငေ်း သ ို  ြဟိုတ ်ဆနဒအဒလျာက ် ပင ြေ်းချြေ်းစွာစိုဒဝေးပွဲြျာေးက ို ပစ်ြှတ ်ာေးရန ်အဒကကာငေ်းမပချက ်အမဖစ ်

အသံိုေးမပ န ိုငသ်ည။် 

၂၊ ၄။ အြျာေးသ ငါ ပ ိုငဆ် ိုငြ်ှုအဒပေါ် ဒကကာ်မငာမခငေ်းနငှ  ်ဒဖာ်မပချက်ြျာေးအဒပေါ် 

ကန  သ်တ်ချက်ြျာေး  

ရဲတပ်ဖဲွွဲ့ ဥပဒေ ပိုေြ် ၆၀(ဇ) တငွ ်ြညသ်  က ိုြဆ ို ဝရြ်ေးြပါဘ ဲဖြ်ေးဆေီးအဒရေးယ ပ ိုငခ်ငွ ရ်ှ သည-် 

(ဇ) မပညသ် ပ ိုင၊် အြျာေးပ ိုင ် သ ို  ြဟိုတ် ပိုဂ္ဂလ ကပ ိုငအ်ဒဆာက်အအံို၊ နရံံ၊ ဝငေ်း ရံ သ ို  ြဟိုတ် ပစစည်ေး 

တစ်ခိုခိုဒပေါ်တွင ်တာဝနရ်ှ သ ၏ ခွင မ်ပ ချက်ြရှ ဘမဲဖစ်ဒစ၊ ပ ိုငရ်ှင ်သ ို  ြဟိုတ် လက်ရှ ဒန  ိုငသ် ၏ သဒဘာ 

တ ညြီှုြရရှ ဘမဲဖစ်ဒစ ဒကကာ်မငာကပ်မခငေ်း၊ ဒမြမဖူ၊ ဒဆေး၊ အမခာေးတစ်နညေ်းနညေ်းမဖင  ်ဒရေးသာေးမခငေ်း၊ ဒရေးဆွဲ 

မခငေ်းနငှ  ်အသွငဒ်မပာငေ်းလဲဒစမခငေ်း၊ 

ြညသ် ြဆ ို ဤမပစ်ြှုက ို ကျူေးလနွဒ်ကကာငေ်း မပစြ်ှု ငရ်ှာေးစီရငမ်ခငေ်း ခရံလျှင ်   ိုသ က ို ဒ ာငေ်ဏအ်နညေ်းဆံိုေး 

တစ်လြ ှအြျာေးဆံိုေးသံိုေးလ  မဖစ်ဒစ၊ ဒငေွဏအ်နညေ်းဆံိုေးကျပ် တစ်ဒသာငေ်းြ ှအြျာေးဆံိုေး ကျပ်ငါေးဒသာငေ်း (ဒေေါ်လာ 

၅ ြှ ၂၇ အ  )   မဖစ်ဒစ၊ ေဏန်စှ်ရပ်လံိုေးမဖစ်ဒစ ချြှတရ်ြညဟ်ို မပဋ္ဌာနေ်း ာေး၏။41 

အချ  ေးကျ ဒကကာ်မငာကန  သ်တခ်ျကြ်ျာေးြှတဆင  ်န ိုငင်ြံျာေးသည ်ပိုဂ္ဂလ ကနငှ  ်အြျာေးပ ိုငပ်စစညေ်းြျာေးအမပင ်လ ြှုဒရေး 

အကျ  ေးအမြတြ်ျာေး၊ အ  ေးသမဖင  ် ကဒလေးသ ငယြ်ျာေး၏ အကျ  ေးစီေးပွာေးြျာေးက ို ကာကယွန် ိုငသ်ည။် အြျာေးပ ိုင ်

ပစစညေ်းနငှ စ်ပ်လျဉ်ေး၍ မပညန်ယြ်ျာေးသည ် အ  ေးသမဖင  ် စီေးပွာေးမဖစ ် ဒကကာ်မငာြျာေးအတကွ ်   ိုဒနရာြျာေးတငွ ်

လကက်ြ်ေးဒကကာ်မငာြျာေး သ ို  ြဟိုတ ်အမခာေးပစစညေ်းြျာေး တငမ်ခငေ်းအဒပေါ် တရာေးဝငက်န  သ်တခ်ျကအ်ချ  ွဲ့က ို ချြှတ ်

                                                
41 ပိုေြ် ၆၁(စ)။ 
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ဥပဒေနငှ  ်ေြီ ိုကဒရစီစတငတ်ာသည ်ေြီ ိုကဒရစီ အဒမခခံအခွင အ်ဒရေးြျာေးက ို ဒ ာက်ပံ ရန ်

အမပညမ်ပညဆ် ိုငရ်ာ၌ လိုပ်က ိုငဒ်ဆာငရွ်က်ဒနဒသာ လ  အခွင အ်ဒရေးြျာေးအတွက် 

အကျ  ေးအမြတ်ြယ ဒသာ အဖွဲွဲ့အစညေ်းတစ်ခိုမဖစ်သည။် 

န ိုငသ်ည။် 42  ဤကန  သ်တခ်ျကြ်ျာေးသည ် ြီေးတ ိုင/်ဓာတတ် ိုငြ်ျာေးကဲ သ ို   အလအှပဖနတ်ေီးြှုဆ ိုငရ်ာ   ခ ိုကြ်ှု၊ 

အြှု ကသ်ရ ိုကြ်ျာေး၊ ယာဉ်ြဒတာ်တဆြှုြျာေးနငှ  ်လ အြျာေးက ို မပ မပငရ်န ်ဒဘေးအနတရာယြ်ျာေးအပါအဝင ်လိုပ်ဒဆာင ်

ချကအ်ြျ  ေးြျ  ေးက ို ဒဆာငရွ်ကဒ်ပေးန ိုငသ်ည။် ယငေ်းတ ို  ြှာ အြျာေးမပညသ် တ ို  အတကွ ် တရာေးဥပဒေစ ိုေးြ ိုေးဒရေးနငှ  ်

ကျနေ်းြာဒရေးက ို မြ င တ်ငဒ်ပေးြည  ် ပနေ်းတ ိုငြ်ျာေးမဖစ၏်။ 43  သ ို  ရာတငွ ် န ိုငင်အံလ ိုက ်အြျ  ေးသာေးတရာေးရံိုေးြျာေးသည ်

အြျာေးမပညသ် ပ ိုငပ်စစညေ်းြျာေးဒပေါ်တငွ ်ဒကကာမ်ငာတငမ်ခငေ်းအတကွ ်ဒယဘိုယျတာေးမြစခ်ျကြ်ျာေး တရာေးဝငမ်ဖစ်ြှုက ို 

အကမဲဖတရ်န ်ကွမဲပာေးမခာေးနာေးဒသာ နညေ်းလြ်ေးြျာေးက ို အသံိုေးမပ ကက၏။ ဥပြာအာေးမဖင -် အဒြရ ကန ်တရာေးရံိုေးချ ပ် 

က အြျာေးမပညသ် ပ ိုငဆ် ိုငြ်ှုြျာေး၌ ဒကကာမ်ငာကပ်မခငေ်းအာေးလံိုေးက ို တာေးမြစပ် တပ်င ်ာေးသည  ် မြူနစီပယန်ညေ်း 

ဥပဒေ၏ ဖဲွွဲ့စညေ်းပံိုအဒမခခစံညေ်းြျဉ်ေးက ို ဒ ာကခ် ံာေးဒသာ်လညေ်း 44  ကဒနေါတရာေးရံို ေးချ ပ်က အလာေးတ ဥပဒေ 

သည ် ကျယမ်ပန  ပ်ပီေး အချ  ေးအစာေးြညဒီကကာငေ်း ဒတွွဲ့ ရှ ရပပီေးဒနာက ် လတွလ်ပ်စွာ  ိုတဒ်ဖာ်ဒရေးသာေး 

ဒမပာဆ ိုခငွ အ်ဒပေါ် တရာေးြျှတြှုြရှ ဒသာ ကန  သ်တခ်ျကတ်စ်ခိုအမဖစ် ရှုမြငခ်ဲ သည။်45 အြျာေးမပညသ် ပ ိုငဒ်နရာြျာေး 

၌ ဒကကာ်မငာကပ်မခငေ်းအာေး အဒ ဒွ နွငှ  ် အဒကကာငေ်းအရာ-ကကာေးဒန တာေးမြစ်ချကတ်စ်ရပ်က ို တရာေးဝငအ်မဖစ် 

လကခ် ံာေးဒသာ်လညေ်း၊ အဆ ိုပါပစစညေ်းြျာေးအဒကကာငေ်း ပ ို  စ်တငမ်ခငေ်းအတကွ ် ရဲဥပဒေသည ်ြညသ်ည တ်ရာေးဝင ်

အကျ  ေးစေီးပွာေးက ိုြဆ ို ကာကယွရ်န ် အချ  ေးအစာေးြညဘီ ဲ လ ိုအပ်သည ်က ် ဒကျာ်လနွ၍် မပစ်ြှုဆ ိုငရ်ာမပစ်ေဏ ်

ြျာေးအတကွ ်မပဋ္ဌာနေ်း ာေးမခငေ်းမဖစ်၏။ 

ဒနာက ်ပ်စ ိုေးရ ြ်စရာြှာ အြျာေးမပညသ် ပ ိုငပ်စစညေ်းဒပေါ်တငွ ်ဒကကာ်မငာကပ်မခငေ်းမဖင  ် "ဒရာငေ်းအာေးမြ င တ်ငမ်ခငေ်း" ဟ  

ဒသာ မပဋ္ဌာနေ်းချက၏် ြဒရရာြှုဒကကာင  ် တရာေးဥပဒေနှုနေ်းစံနငှ က် ိုကည်ြီှု ြရှ မခငေ်းပငမ်ဖစ်သည။် “ဒကကာ်မငာ” 

အြျ  ေးအစာေးက ို အတ အကျ ြသတြှ်တ ်ာေးဒသာဒကကာင  ်ဤမပဋ္ဌာနေ်းချကက် ို စီေးပွာေးမဖစ် ဒကကာ်မငာြျာေးတငွသ်ာ 

ကန  သ်တ ်ာေးမခငေ်း ဟိုတ/်ြဟိုတ ်သ ို  ြဟိုတ ်န ိုငင်ဒံရေး သ ို  ြဟိုတ ်လ ြှုဒရေး အဒကကာငေ်းရငေ်းြျာေးအတကွ ်ဒကကာ်မငာ 

ြျာေးတငွလ်ညေ်း သကဒ်ရာကြ်ှုရှ /ြရှ ဆ ိုသညက် ို ရှငေ်းလငေ်းစွာ ဒဖာ်မပြ ာေးဒချ။ “ဒရာငေ်းအာေးမြ င တ်ငမ်ခငေ်း” 

သည ်အလာေးတ  အဓ ပပာယဖွ်င ဆ် ို ာေးမခငေ်း ြရှ သမဖင  ်ဒကာငေ်းဒသာ ဝနဒ်ဆာငြ်ှုဒပေးဒသာ သ ို  ြဟိုတ ်အဒကကာငေ်း 

                                                
42 Mouvement Raëlien Suisse v. Switzerland, 13 July 2012, Application No. 16354/06, paras. 64-65 (European 

Court of Human Rights, Grand Chamber), 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22tabview%22:[%22document%22],%22itemid%22:[%22001-

112165%22]}. 
43 ဥပြာအာေးမဖင  ်ဖတ်ရှုရန-် Ramsden v. Peterborough (City), [1993] 2 SCR 1084 (Supreme Court of Canada), 

https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/1038/index.do.  
44 City Council v. Taxpayers for Vincent, 466 U.S. 789 (1984) (US Supreme Court), 

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/466/789/.  
45 Ramsden v. Peterborough (City), note 43. 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22tabview%22:[%22document%22],%22itemid%22:[%22001-112165%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22tabview%22:[%22document%22],%22itemid%22:[%22001-112165%22]}
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/1038/index.do
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/466/789/
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ဥပဒေနငှ  ်ေြီ ိုကဒရစီစတငတ်ာသည ်ေြီ ိုကဒရစီ အဒမခခံအခွင အ်ဒရေးြျာေးက ို ဒ ာက်ပံ ရန ်

အမပညမ်ပညဆ် ိုငရ်ာ၌ လိုပ်က ိုငဒ်ဆာငရွ်က်ဒနဒသာ လ  အခွင အ်ဒရေးြျာေးအတွက် 

အကျ  ေးအမြတ်ြယ ဒသာ အဖွဲွဲ့အစညေ်းတစ်ခိုမဖစ်သည။် 

ရငေ်းတစ်ခိုအတကွ ် လကက်ြ်ေးစာဒစာငြ်ျာေး မဖန  ဒ်ဝမခငေ်း၊ နဖ ေးစညေ်းြျာေး က ိုငဒ်ဆာငမ်ခငေ်း သ ို  ြဟိုတ ် စညေ်းရံိုေး 

ဒရေးဆငေ်းမခငေ်းဟို အဓ ပပာယဖွ်င ဆ် ိုန ိုငြ်ညမ်ဖစ်၏။ အြျာေးမပညသ် ပ ိုငပ်စစညေ်းအာေးလံိုေးတငွ ်အဆ ိုပါအသံိုေးအနှုနေ်းြျာေး 

က ို ဒယဘိုယျတာေးမြစ်မခငေ်းသည ် တရာေး၀ငဒ်မပာဆ ိုြှုအဒပေါ် လံိုေးဝတရာေးြျှတြှုြရှ ဒသာ ကန  သ်တခ်ျကက် ို 

က ိုယစ်ာေးမပ သည။် အြျာေးမပညသ် ပ ိုငပ်စစညေ်းအာေးလံိုေးတငွ ် အဆ ိုပါအသံိုေးအနှုနေ်းြျာေးက ို ဒယဘိုယျတာေးမြစ်လ ိုက ်

မခငေ်းသည ် ဥပဒေနငှ အ်ည ီ ဒမပာဆ ိုြှုအဒပေါ်  လံိုေးဝ တရာေးြျှတြှုြရှ ဒသာ ကန  သ်တခ်ျကက် ို က ိုယစ်ာေးမပ ဒနပါ 

သည။် ြဒရရာဒသာ မပဋ္ဌာနေ်းချကြ်ျာေးနငှ  ် ဒ ာငေ်ဏအ်ပါအဝင ် ကကြ်ေးတြ်ေးဒသာ မပစ်ေဏြ်ျာေးသည ် အလွ ဲ

သံိုေးစာေးမပ ခရံန ိုငဒ်မခနငှ  ်ပတသ်က၍် သ သာ ငရ်ှာေးဒသာ စ ိုေးရ ြ်ပ ပနြ်ှုြျာေး မဖစ်ဒပေါ်ဒစပါသည။် 

“ဒမြမဖူ၊ ဒဆေး၊ အမခာေးတစ်နညေ်းနညေ်းမဖင  ်ဒရေးသာေးမခငေ်း၊ ဒရေးဆွ ဲမခငေ်းနငှ  ်အသငွဒ်မပာငေ်းလဒဲစမခငေ်း”နငှ  ်စပ်လျဉ်ေး 

၍ န ိုငင်ြံျာေးသည ် မပစြ်ှု-မပစေ်ဏ ်အချ  ေးညဒီနသ၍ ဂ္ရပ်ဖတ ီ (Graffiti) ဂ္ရပ်ဖီတနီငှ ပ်တသ်ကသ်ည  ်စညေ်းြျဉ်ေး 

ြျာေးကဲ သ ို   ပိုဂ္ဂလ က သ ို  ြဟိုတ ် အြျာေးပ ိုငပ်စစညေ်းက ို   ခ ိုကန်စ်နာဒစရနအ်တကွ ် အချ  ွဲ့ဒသာအစအီြံြျာေးက ို 

တရာေး၀ငဒ်ဆာငရွ်ကန် ိုငသ်ည။် သ ို  ဒသာ် ဒမြမဖူခနဲငှ  ် ဒဆေးသိုတမ်ခငေ်းပံိုစံအချ  ွဲ့ (နငှ  ် ခတဲနံငှ  ် ြီေးဒသေွးကဲ သ ို  ဒသာ 

အမခာေးနညေ်းလြ်ေးြျာေးဟ ဒသာ ဒခါငေ်းစဉ်ဒအာကတ်ငွ ်အကျံ ေးဝငသ်ည  ်အမခာေးြီေယီာ မဖစ်န ိုငဒ်မခရှ ဒသာ ဒကကာင  ်

ဤမပဋ္ဌာနေ်းချကသ်ည ် ပစစညေ်းြျာေး အြှနတ်ကယ ် ပျကစ်ီေးသာွေးသည က် စစြျာေးတငွ ်အကန  အ်သတြ်ရှ ) ြဟိုတဘ် ဲ

အလယွတ်က  ဒဆေးဒကကာန ိုငဒ်သာဒကကာင  ် ပစစညေ်းြျာေးက ို ကကာရှညြ်ပျကစ်ီေးဒစန ိုငပ်ါ။ သ ို  ဒသာ် ြညသ် ြဆ ို 

အဆ ိုပါ မပ လိုပ်ြှုတစရ်ပ်ရပ်က ို ကျူေးလနွဒ်ကကာငေ်း မပစ်ြှု ငရ်ှာေးစရီင ် မခငေ်းခရံလျှင ်   ိုသ က ို ဒ ာငေ်ဏ ်

အနညေ်းဆံိုေးဒမခာကလ်ြှ အြျာေးဆံိုေးနစှ်နစှ်   ချြှတရ်ြညဟ်ို ဆ ိုရာ မပစ်ြှု-မပစ်ေဏြ်ျာေး အချ  ေးြည ီ ဒကကာငေ်း 

သ သာ ငရ်ှာေးလ၏ှ။ 

၂၊ ၅။ ရဲတပ်ဖွဲ ွဲ့အဒပေါ် မပစ်ြှုကျူေးလွနမ်ခငေ်းနငှ  ်ပခ ြ်ေးဒမခာက်မခငေ်း။  

ပိုေြ် ၆၀(ဈ) တငွ ်“ရဲတပ်ဖဲွွဲ့ဝငတ်စ်ဦေးဦေးက ဥပဒေနငှ အ်ည ီတာဝနဝ်တတ ရာေးြျာေးက ို ဒဆာငရွ်ကရ်ာတငွ ်သ ို  ြဟိုတ ်

ဒဆာငရွ်ကရ်န ် အာေး ိုတရ်ာတငွ ် ြဒလျာ်ဩဇာသံိုေး၍မဖစ်ဒစ၊ တစ်နညေ်းနညေ်းမဖင မ်ဖစ်ဒစ ပခ ြ်ေးဒမခာကမ်ခငေ်း၊ 

ဟန  တ်ာေးမခငေ်း၊ ဒနာှင ယ်ကှမ်ခငေ်း၊ ြဖွယြ်ရာ ဒမပာဆ ိုမခငေ်း၊ ခိုခမံခငေ်း သ ို  ြဟိုတ ်တာေးဆေီးမခငေ်း”သည ် မပစ်ြှုဒမြာက ်

၏။ ြညသ် ြဆ ို ပိုေြ်   ိုမပ လိုပ်ြှုတစ်ရပ်ရပ်က ို ကျူေးလနွဒ်ကကာငေ်း မပစြ်ှု ငရ်ှာေးစရီင ် မခငေ်းခရံလျှင ်   ိုသ က ို 

ဒ ာငေ်ဏအ်နညေ်းဆံိုေးဒမခာကလ်ြှ အြျာေးဆံိုေးနစှ်နစှ်   ချြှတရ်ြည။်”46   ဤမပဋ္ဌာနေ်းချကသ်ည ် ရိုပ်ပ ိုငေ်းဆ ိုငရ်ာ 

မပ လိုပ်ြှုြျှသာြက ရဲတပ်ဖဲွွဲ့ဝငြ်ျာေးအာေး “ပခ ြေ်းဒမခာကမ်ခငေ်း”နငှ  ် “ဒနာှင ယ်ကှမ်ခငေ်း” ဟ ဒသာ  ိုတဒ်ဖာ်ဒမပာ 

                                                
46 ပိုေြ် ၆၀(ဈ) နငှ  ်၆၀(ဆ)။ 
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ဥပဒေနငှ  ်ေြီ ိုကဒရစီစတငတ်ာသည ်ေြီ ိုကဒရစီ အဒမခခံအခွင အ်ဒရေးြျာေးက ို ဒ ာက်ပံ ရန ်

အမပညမ်ပညဆ် ိုငရ်ာ၌ လိုပ်က ိုငဒ်ဆာငရွ်က်ဒနဒသာ လ  အခွင အ်ဒရေးြျာေးအတွက် 

အကျ  ေးအမြတ်ြယ ဒသာ အဖွဲွဲ့အစညေ်းတစ်ခိုမဖစ်သည။် 

ဆ ိုြှုပံိုစံြျာေးက ိုလညေ်း ရာဇဝတြ်ှုအမဖစ် သတြ်ှတ ်ာေးသည။် ရဲတပ်ဖဲွွဲ့သည ် ၎ငေ်းတ ို  ၏ တရာေးဥပဒေစ ိုေးြ ိုေးဒရေး 

တာဝနြ်ျာေးအာေး ဒကျပွနဒ်အာင ် ြ်ေးဒဆာငန် ိုငြ်ှုက ို တရာေးဝင ်ဟန  တ်ာေးသည  ်ရဲတပ်ဖဲွွဲ့က ို တ ိုကခ် ိုကရ်န ်သ ို  ြဟိုတ ်

ဟန  တ်ာေးရန ် လ ြျာေးက ို တ ိုကရ် ိုကလ်ှုံွဲ့ဒဆာ်မခငေ်းကဲ သ ို  ဒသာ  ိုတဒ်ဖာ်ဒမပာဆ ိုြှုပံိုစအံချ  ွဲ့ အပါအဝင ် အချ  ွဲ့ဒသာ 

လိုပ်ဒဆာငခ်ျကြ်ျာေးက ို တရာေးဝင ်မပဋ္ဌာနေ်းရနအ်တကွ ်ယငေ်းက ို ရဲတပ်ဖဲွွဲ့ဝငတ်စ်ဦေးအာေး သ သာစွာ "ဒစာ်ကာေးမခငေ်း" 

အမဖစ် တ ိုေးချဲွဲ့ဒဆာငရွ်ကမ်ခငေ်းသည် ယငေ်းဖဲွွဲ့စညေ်း ာေးသည အ်ရာက ို အဓ ပပါယဖွ်င ဆ် ိုချကြ်ရှ မခငေ်းနငှ အ်တ  မပဿနာ 

မဖစ်ဒပေါ်ဒစပါသည။် ဥပြာအာေးမဖင -် ပခ ြေ်းဒမခာကဒ်သာ ဘာသာစကာေးက ိုပင ် ဥပဒေဒကကာငေ်းအရ အြှာေးြျာေး 

ကျူေးလနွရ်န ်ပခ ြေ်းဒမခာကြ်ှုအမဖစ်သာြက “ပခ ြ်ေးဒမခာကမ်ခငေ်း”က ို တရာေးဥပဒေနငှ အ်ည ီဒဆာငရွ်ကြ်ှုြျာေးတငွပ်ါ 

လွှြ်ေးမခ ံ ာေးသညဟ်ို အဓ ပပာယဖွ်င ဆ် ိုန ိုငသ်ည။် ဥပြာအာေးမဖင -် ရဲတပ်ဖဲွွဲ့ဝငတ်စ်ဦေးဦေး၏ အလွသဲံိုေးစာေးမပ ြှုြျာေးက ို 

ြျကမ်ြငဒ်တွွဲ့ မြငဒ်နရသ တစဦ်ေးသည ်  ို “ပခ ြေ်းဒမခာကြ်ှု”က ို ြီေယီာ သ ို  ြဟိုတ ်လ  အခငွ အ်ဒရေးအဖဲွွဲ့အစညေ်းြျာေး 

က ို အသ ဒပေးမခငေ်းက စစသညပ်င ်အကျံ ေးဝငန် ိုငသ်ည။် စငစ်စ ်ြတရာေးဖြ်ေးဆေီးြှုတစ်ခိုက ို အဒဝေးြှ ရိုပ်သရံ ိုကက် ေး 

မခငေ်းသညပ်င ်အရာရှ တစ်ဦေး၏ ဂ္ိုဏသ်တငေ်းက ို “ပခ ြ်ေးဒမခာကြ်ှု” ပံိုစံအမဖစ် လွြဲှာေးစွာ အဓ ပပာယဖွ်င ဆ် ိုန ိုငသ်ည။် 

  ိုသ ို  ဒသာ လိုပ်ရပ်ြျာေးက ို ကန  သ်တရ်န ် မပဋ္ဌာနေ်းမခငေ်းြမပ ဘ ဲသညေ်းခခံငွ လ်ွှတမ်ခငေ်း သ ို  ြဟိုတ ်တာဝနခ်ြံှုအတ ိုငေ်း 

အတာတစ်ခိုအမဖစ် တနွေ်းအာေးဒပေးမခငေ်းတ ို   မပ သင သ်ည။် ရဲတပ်ဖဲွွဲ့ဝငတ်စ်ဦေးအဒပေါ် “မပစြ်ှုကျူေးလနွမ်ခငေ်း” အမဖစ ်

တညဒ်ဆာက ်ာေးမခငေ်းသည ် ပိုဂ္ဂလဓ ဋ္ဌာနြ်ျှသာြကဘ၊ဲ ဤအသံိုေးအနှုနေ်း၏ သာြနအ်ဓ ပပာယြ်ှာပင ် တရာေးဝင ်

သတြ်ှတ ်ာေးဒသာ တရာေးဥပဒေစ ိုေးြ ိုေးဒရေးလိုပ်ငနေ်းြျာေးက ို အဟန  အ်တာေးမဖစ်ဒစမခငေ်းနငှ  ် လံိုဒလာကဒ်သာ 

ဆကစ်ပ်ြှုြရှ ဒချ။ 

၃။ တိို်းမြြှင ူ့ ထာ်းဒသာ ရဲတပ ဖ ဲ ွဲ့၏ လိုပ ပိိုင ခ င ူ့ အာဏာြျာ်း 

ရဲတပ်ဖဲွွဲ့ ဥပဒေသည ် လတွလ်ပ်စွာ  ိုတဒ်ဖာ်ဒရေးသာေးဒမပာဆ ိုခငွ န်ငှ  ် ပင ြေ်းချြ်ေးစွာ စိုဒဝေးခငွ တ် ို   အပါအဝင ်

 ငရ်ှာေးဒသာ လ  အခငွ အ်ဒရေးဆ ိုငရ်ာ စ ိုေးရ ြ်ြှုြျာေးက ို မြ င တ်ငဒ်ပေးလ ိုကမ်ခငေ်းအမဖစ် ရဲတပ်ဖဲွွဲ့က ို အမခာေးဒသာ 

ကျယမ်ပန  ဒ်သာ လိုပ်ပ ိုငခ်ငွ ြ်ျာေး အပ်နငှေ်း ာေး၏။ အဆ ိုပါ လိုပ်ပ ိုငခ်ငွ အ်ာဏာအြျာေးအမပာေး၏ ကျယဒ်မပာ၍ 

ြဒရရာဒသာ သဒဘာသဘာဝဒကကာင  ် ၎ငေ်းတ ို  သည ် လတွလ်ပ်စွာ  ိုတဒ်ဖာ်ဒရေးသာေးဒမပာဆ ိုခငွ  ် သ ို  ြဟိုတ ်

ပင ြ်ေးချြ်ေးစွာ စိုဒဝေးခငွ က် ို ကန  သ်တသ်ည  ် ဥပဒေတ ိုငေ်းအတကွ ် ြရှ ြမဖစ်လ ိုအပ်သည  ်  (ဆ ိုလ ိုသညြ်ှာ 

'ဥပဒေနငှ အ်ည ီ မပဋ္ဌာနေ်း ာေးမခငေ်း') ဟ ဒသာ စကာေးရပ်နငှ  ် ြက ိုကည်သီည အ်မပင ် ြညသ်ည  ် တရာေးဝင ်

အကျ  ေးစေီးပွာေးက ိုြျှ ကာကယွရ်နလ်ညေ်း လ ိုအပ်မခငေ်း ြရှ ဒချ။ 
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ဥပဒေနငှ  ်ေြီ ိုကဒရစီစတငတ်ာသည ်ေြီ ိုကဒရစီ အဒမခခံအခွင အ်ဒရေးြျာေးက ို ဒ ာက်ပံ ရန ်

အမပညမ်ပညဆ် ိုငရ်ာ၌ လိုပ်က ိုငဒ်ဆာငရွ်က်ဒနဒသာ လ  အခွင အ်ဒရေးြျာေးအတွက် 

အကျ  ေးအမြတ်ြယ ဒသာ အဖွဲွဲ့အစညေ်းတစ်ခိုမဖစ်သည။် 

ပိုေြ် ၁၉(ခ) သည ် ရဲတပ်ဖဲွွဲ့အာေး "တာဝနဝ်တတ ရာေးြျာေးက ို ဒဆာငရွ်ကရ်ာတငွ ်အြျာေးမပညသ် ဆ ိုငရ်ာဒနရာြျာေးနငှ  ်

အြျာေးမပညသ် တ ို   ဒပျာရ်ွှငြ်ှုအတကွ ် စိုဒဝေးရာဒနရာြျာေးသ ို   ဝငဒ်ရာကက်ကည ရ်ှုစစ်ဒဆေးန ိုငခ်ငွ "် ဒပေး ာေးသည။် 

“အြျာေးမပညသ် ဆ ိုငရ်ာဒနရာြျာေး” က ို မဖစ်ဒစ, “အြျာေးမပညသ် တ ို   ဒပျာရ်ွှငြ်ှုအတကွ ်စိုဒဝေးရာဒနရာြျာေး” က ို 

မဖစ်ဒစ အဓ ပပါယဖွ်င ဆ် ို ာေးမခငေ်း ြရှ ဒချ။   ိုသ ို   စစ်ဒဆေးမခငေ်းအတကွ ် အဒမခခအံဒကကာငေ်းမပချက ် သ ို  ြဟိုတ ်

အာြခခံျကမ်ပ န ိုငြ်ည  ် တရာေးြျှတြှု ြရှ ဒချ။   ို  ဒကကာင  ် ဤမပဋ္ဌာနေ်းချကက် ို ရဲြျာေးက ကျယက်ျယမ်ပန  မ်ပန   ်

အဓ ပပာယဖွ်င ဆ် ိုန ိုငပ်ပီေး အရပ်ဘကအ်ဖဲွွဲ့အစညေ်းြျာေး၏ ပင ြ်ေးချြ်ေးစွာ စိုဒဝေးြှုြျာေးအာေး 

တရာေးြဝငရ်ှာဒဖွြှုြျာေးအတကွ ်ဒကကာငေ်းမပချကအ်မဖစ် အသံိုေးမပ န ိုငသ်ည။်  ပိုေြ် ၂၀ တငွ ်“ရဲစခနေ်းြှူေးနငှ အ် က ်

ရဲအရာရှ တစ်ဦေးဦေးသည ်လံိုမခ ံဒရေး၊ တရာေးဥပဒေစ ိုေးြ ိုေးဒရေးနငှ  ်ြှုခငေ်းကျဆငေ်းဒရေး အတကွ ်စစ်ဒဆေးရနလ် ိုအပ်ဒသာ 

ဒနအ ြ်၊ အဒဆာကအ်အံို၊ ဝငေ်းမခ၊ံ ပရဝဏန်ငှ  ် ယာဉ်တစ်ခိုခိုသ ို   လံိုဒလာကဒ်သာအဒကကာငေ်းမပချကမ်ဖင  ်

ဥပဒေနငှ အ်ည ီ ဝငဒ်ရာကစ်စ်ဒဆေးန ိုငခ်ငွ ရ်ှ သည”်  ဟ ၍ ခငွ မ်ပ  ာေး၏။ သ ို  ဒသာ် “လံိုမခ ံဒရေး” , 

“တရာေးဥပဒေစ ိုေးြ ိုေးဒရေး”နငှ  ်“ြှုခငေ်းကျဆငေ်းဒရေး” ဟ ဒသာ ဒဝါဟာရြျာေးက ို အဓ ပပာယဖွ်င ဆ် ို ာေးမခငေ်း ြရှ ဒချ။ 

  ို  အမပင ် ဤမပဋ္ဌာနေ်းချကသ်ည ် ြညသ်ည တ်ရာေးစရီငဒ်ရေးဆ ိုငရ်ာ ခငွ မ်ပ ချကြ်ျှ ြလ ိုအပ်ဒချ။   ို  ဒကကာင  ်

အမပညမ်ပညဆ် ိုငရ်ာစံနှုနေ်းြျာေးနငှ  ် ဆန  က်ျငလ်ျက ် ဤပိုေြ်သည ် အချ  ွဲ့ဒသာ ရဲအရာရှ ြျာေးအာေး လံိုေးဝ အဓ ပပာယ ်

သတြ်ှတ ်ာေးမခငေ်း ြရှ ဒသာ လံိုမခ ံဒရေးနငှ  ် အြျာေးမပညသ် စညေ်းကြေ်းလ ိုကန်ာဒရေး ပနေ်းတ ိုငြ်ျာေးက ို ကာကယွရ်န ်

ဝရြေ်းြပါဘ ဲ ရှာဒဖွြှုြျာေးတငွ ် ပါဝငရ်န ် ကျယက်ျယမ်ပန  မ်ပန  န်ငှ  ် စ စစ်ြှုြရှ ဘ ဲ စစ်ဒဆေးြ ာေးဒသာ 

လိုပ်ပ ိုငခ်ငွ အ်ာဏာြျာေး ဒပေး ာေးသည။် 

ရဲတပ်ဖဲွွဲ့ ဥပဒေ ပိုေြ် ၂၂ တငွ ် “ရဲတပ်ဖဲွွဲ့သည ် အြျာေးမပညသ် အာေး အဒနာှင အ်ယကှမ်ဖစ်ဒစသည  ် သ ို  ြဟိုတ ်

  ခ ိုကန်စ်နာဒစသည  ် က စစရပ် ြျာေးနငှ  ် ရပ်ရွာဒအေးချြ်ေးသာယာဒရေးနငှ  ် တရာေးဥပဒေစ ိုေးြ ိုေးဒရေးက ို 

  ခ ိုကန်စ်နာဒစန ိုငဒ်သာ ြညသ်ည က် စစက ို ြဆ ို ကက  တငက်ာကယွတ်ာေးဆေီးရြည အ်မပင ်

ဥပဒေ၏အကာအကယွက် ို တနေ်းတ ညြီျှရရှ ဒစရန ် ဒဆာငရွ်ကဒ်ပေးရြည”်  ဟ ၍ ဒဖာ်မပ ာေး၏။ 

ဤမပဋ္ဌာနေ်းချကသ်ည ် တရာေးဝငခ်ငွ မ်ပ  ာေးဒသာ “ကက  တငက်ာကယွြ်ှုအစီအြြံျာေး”  အြျ  ေးအစာေးြျာေးက ို 

အဓ ပပာယဖွ်င ဆ် ို ာေးမခငေ်း ြဟိုတဘ် ဲ အလွသဲံိုေးစာေးြှုဒမြာကဒ်သာ, ကကေီးကကေီးြာေးြာေး စ စစ်ြ ာေးဒသာနငှ  ် မပစ်ြှု-

မပစ်ေဏ ် အချ  ေးအစာေးြညဒီသာ ရဲတပ်ဖဲွွဲ့၏ အဒရေးယ ဒဆာငရွ်ကြ်ှုြျာေးအတကွ ် တခံါေးဖွင ဒ်ပေး ာေး၏။ 

ဥပြာအာေးမဖင -် လတွလ်ပ်စွာ  ိုတဒ်ဖာ်ဒရေးသာေးဒမပာဆ ိုခငွ အ်ဒပေါ် အလနွ ် သ သာ ငရ်ှာေးစာွ 

ကန  သ်တခ်ျကမ်ဖစ်ဒသာ ပံိုနှ ပ် ိုတဒ်ဝမခငေ်းဆ ိုငရ်ာ ကန  သ်တခ်ျကြ်ျာေး အပါအဝင ် ဤအစအီြံြျာေးက ို 
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ဥပဒေနငှ  ်ေြီ ိုကဒရစီစတငတ်ာသည ်ေြီ ိုကဒရစီ အဒမခခံအခွင အ်ဒရေးြျာေးက ို ဒ ာက်ပံ ရန ်

အမပညမ်ပညဆ် ိုငရ်ာ၌ လိုပ်က ိုငဒ်ဆာငရွ်က်ဒနဒသာ လ  အခွင အ်ဒရေးြျာေးအတွက် 

အကျ  ေးအမြတ်ြယ ဒသာ အဖွဲွဲ့အစညေ်းတစ်ခိုမဖစ်သည။် 

စ တက် ေးကကည န် ိုင၏်။ 47     ို  အမပင ် ဤ"ကက  တငက်ာကယွြ်ှုအစီအြံြျာေး"က ို အသံိုေးမပ မခငေ်းအာေး ြျှတဒစြည  ်

အဒမခအဒနြျ  ေးသည ်တရာေးဥပဒေ၏ လ ိုအပ်ချကက် ိုမဖည ဆ်ညေ်းရန ်သ ို  ြဟိုတ ်တရာေးဝငအ်ကျ  ေးစေီးပွာေးြျာေးက ိုသာ 

လ ိုကဒ်လျှာကဒ်ကကာငေ်းဒသချာဒစရနအ်တကွ ်လံိုဒလာကဒ်သာတ ကျဒသာပံိုစံမဖင  ်သတြ်ှတြ် ာေးပါ။   ို  အမပင ်

ဤ "ကက  တငက်ာကယွြ်ှုအစီအြံြျာေး" က ိုအသံိုေးမပ မခငေ်းအာေး ြျှတဒစြည  ် အဒမခအဒနြျ  ေးြျာေးက ို 

တရာေးဥပဒေနငှ အ်ည ီ လ ိုအပ်ချကြ်ျာေးက ို မဖည ဆ်ညေ်းရန ် လံိုဒလာကဒ်သာတ ကျဒသာနညေ်းလြ်ေးမဖင  ် သ ို  ြဟိုတ ်

တရာေးဝငအ်ကျ  ေးစီေးပွာေးက ိုသာ ဦေးတညဒ်ကကာငေ်း ဒသချာဒစရန ် သတြ်ှတြ် ာေးဒချ။ “အြျာေးမပညသ် အာေး 

အဒနာှင အ်ယကှမ်ဖစ်ဒစမခငေ်း”၊ “  ခ ိုကန်စ်နာဒစမခငေ်း”၊ “တရာေးဥပဒေစ ိုေးြ ိုေးဒရေး”  နငှ  ်

“ဥပဒေ၏အကာအကယွက် ို တနေ်းတ ညြီျှရရှ ဒစရန”်  ကဲ သ ို  ဒသာ ဒဝါဟာရြျာေးသည ် အဒမခအဒနြျာေးစွာက ို 

လွှြ်ေးမခ ံ ာေးပပီေး အြျ  ေးြျ  ေးဒသာ အဓ ပပာယဖွ်င ဆ် ိုချကြ်ျာေးက ို ဖွင န် ိုင၏်။   ို  အမပင ် ရဲတပ်ဖဲွွဲ့ ဥပဒေတငွ ်

ဒဖာမ်ပ ာေးဒသာ အကျ  ေးစီေးပာွေးက ို   ခ ိုကန်စ်နာဒစြည  ်သ ို  ြဟိုတ ်အကျ  ေးစီေးပွာေးက ို   ခ ိုကဒ်စမခငေ်း ရှ /ြရှ တ ို  က ို 

အြျ  ေးအစာေးခွမဲခငေ်းနငှ  ် စာရငေ်းမပ စို ာေးမခငေ်းတ ို  က ိုလညေ်း ဒဖာ်မပြ ာေးဒချ။   ို  အမပင-် “မဖစ်ဒစန ိုင”်  သ ို  ြဟိုတ ်

“မပ ြ န ိုင”်  စဒသာ စကာေးအသံိုေးအနှုနနေ်းတ ို  ၏ သကဒ်သခစံံနှုနေ်းြှာလညေ်း အလနွ ် န ြ ်ဒလ၏။ လတွလ်ပ်စွာ 

 ိုတဒ်ဖာ်ဒမပာဆ ိုခငွ န်ငှ  ် ပင ြ်ေးချြ်ေးစွာ စိုဒဝေးမခငေ်းနငှ  ် ဒပါငေ်းသငေ်းမခငေ်းတ ို  က ို တရာေးြျှတစွာ ကန  သ်တြ်ည  ်

နညေ်းလြ်ေးြျာေး အပါအဝင ် ကျယမ်ပန  ဒ်သာ ရဲတပ်ဖဲွွဲ့၏ ကသဇာအာဏာြျာေးသည ် အလွသဲံိုေးစာေးြှုြျာေးက ို 

ခရံန ိုငဒ်ချရှ သည။် လတွလ်ပ်စွာ  ိုတဒ်ဖာ်ဒရေးသာေးဒမပာဆ ိုခငွ ,် ပင ြေ်းချြေ်းစွာ စိုဒဝေးခငွ န်ငှ  ်ဒပါငေ်းသငေ်းမခငေ်းတ ို  က ို 

တရာေးြျှတစွာ ကန  သ်တြ်ည  ် နညေ်းလြ်ေးြျာေး အပါအဝင ် ကျယမ်ပန  ဒ်သာ ရဲတပ်ဖဲွွဲ့၏ ကသဇာအာဏာြျာေးက ို 

အလွသဲံိုေးစာေးမပ န ိုငဒ်မခရှ သည။် 

ရဲတပ်ဖဲွွဲ့ ဥပဒေ ပိုေြ် ၂၃ တငွ ် “ရဲတပ်ဖဲွွဲ့သည ် အြျာေးမပညသ် ဒအေးချြ်ေးသာယာဒရေးနငှ  ် တရာေးဥပဒေစ ိုေးြ ိုေးဒရေး 

အတကွ ် မပစ်ြှုကက  တင ် ကာကယွဒ်ရေးနငှ  ် ြှုခငေ်းကျဆငေ်းဒရေးလိုပ်ငနေ်းစဉ်ြျာေးတငွ ် မပညသ် လ  ိုပ ေးဒပါငေ်းပါဝင ်

ဒဆာငရွ်ကြ်ည  ် အစအီြံြျာေး ဒရေးဆွအဲဒကာငအ် ညဒ်ဖာ် ဒဆာငရွ်ကရ်ြည”်  ဟို အခငွ အ်ာဏာအပ်နငှေ်း 

 ာေး၏။ ဤမပဋ္ဌာနေ်းချက၏် အလနွဒ်ယဘိုယျကျပပီေး  ြရှငေ်းလငေ်းဒသာ အသံိုေးအနှုနေ်းြျာေးဒကကာင  ် ဤမပဋ္ဌာနေ်း 

                                                
47 Francisco Martorell v. Chile, 3 May 1996, Informe No. 11/96, para. 74 (Inter-American Commission on 

Human Rights), available in Spanish at: https://www.cidh.oas.org/annualrep/96span/Chile11230.htm  

(finding prior censorship to be illegitimate); and Observer and Guardian v. United Kingdom, 26 November 

1991, Application No. 13585/88, para. 60 (European Court of Human Rights), 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57705 (finding that, while prior censorship is not always illegitimate, 

“the dangers inherent in prior restraints are such that they call for the most careful scrutiny on the part of 

ကက  တငစ် စစ်မဖတဒ်တာက်မခငေ်းသည ်အပြဲတဒစ တရာေးြဝငမ်ခငေ်း ြဟိုတ်ဒသာ်လညေ်း “ခံိုရံို ေးြတငြီ် စနစ်တကျ စစ်ဒဆေးြှု 

အတွက် ဒတာငေ်းဆ ိုမခငေ်းကဲ သ ို  ဒသာ စီရငခ်ျက်ြတ ိုငြီ် အနတရာယ်မဖစ်ဒစမခငေ်း” က ို ဒတွွဲ့ ရှ ရ၏။) 

https://www.cidh.oas.org/annualrep/96span/Chile11230.htm
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57705
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ဥပဒေနငှ  ်ေြီ ိုကဒရစီစတငတ်ာသည ်ေြီ ိုကဒရစီ အဒမခခံအခွင အ်ဒရေးြျာေးက ို ဒ ာက်ပံ ရန ်

အမပညမ်ပညဆ် ိုငရ်ာ၌ လိုပ်က ိုငဒ်ဆာငရွ်က်ဒနဒသာ လ  အခွင အ်ဒရေးြျာေးအတွက် 

အကျ  ေးအမြတ်ြယ ဒသာ အဖွဲွဲ့အစညေ်းတစ်ခိုမဖစ်သည။် 

ချက၏် တ ကျဒသာ လ  အခငွ အ်ဒရေးသကဒ်ရာကြ်ှုြျာေးက ို အကမဲဖတရ်န ် ခကခ်သဲည။် ပြ  ွဲ့ ရွာရဲတပ်ဖဲွွဲ့၏ 

အဒလ အ ြျာေးြှတစ်ဆင  ် ရဲတပ်ဖဲွွဲ့ နငှ  ် လ တစ်ဦေးချငေ်းကကာေး   ဒတွွဲ့ဆကဆ်ြံှုက ို မြ င တ်ငဒ်ပေးမခငေ်း သ ို  ြဟိုတ ်

ပြ  ွဲ့ ရွာရဲတပ်ဖဲွွဲ့က ဦေးဒဆာငဒ်သာ ရပ်ကကွအ်တငွေ်း ဒစာင က်ကည ြ်ှုအစီအစဉ်ြျာေးက ို အာေးဒပေးမခငေ်းသည ်ရဲ တပ်ဖဲွွဲ့၏ 

အမပ သဒဘာဒဆာငသ်ည  ် အဂ္က ါရပ်တစ်ခိုမဖစ်န ိုငဒ်သာ်လညေ်း မြနြ်ာစစ်တပ်သည ် “ဆနဒမပသ ြျာေး နငှ  ်

န ိုငင်ဒံရေးအတ ိုကအ်ခြံျာေးက ို နှ ြ်နငေ်းရန”် ပံိုြှနြ်ဟိုတဒ်သာ အငအ်ာေးစိုြျာေးက ို အသံိုေးမပ ခဲ သည  ်ရှညလ်ျာေးဒသာ 

သြ ိုငေ်းဒကကာငေ်းရှ ပပီေး ယငေ်းမပဋ္ဌာနေ်းချကအ်ာေး ချ  ေးဒဖာကြ်ှုြျာေး မဖစ်န ိုငဒ်မခ ရှ သမဖင စ် ိုေးရ ြ်ြှုြျာေး တ ိုေးပွာေးဒစသည။် 

ဤဥပဒေတငွ ် ရဲတပ်ဖဲွွဲ့၏ အကျင ပ်ျကမ်ခစာေးြှုေဏခ်ရံသ ြျာေးအတကွ ်ကိုစာေးခငွ က် ို ကန  သ်တသ်ည  ် မပဋ္ဌာနေ်းချက ်

အချ  ွဲ့ပါရှ သည။် အဆ ိုပါဥပဒေ ပိုေြ် ၄၁ သည ်အရပ်ဘကတ်ရာေးရံိုေးြျာေးအစာေး ရဲတရာေးရံိုေးြျာေးတငွ ် ရဲတပ်ဖဲွွဲ့အာေး 

တရာေးစဲွရနခ်ငွ မ်ပ သည  ်၁၉၉၅ ခိုနစှ် ရဲတပ်ဖဲွွဲ့ စညေ်းကြ်ေး  နေ်းသ ြေ်းဒရေးဥပဒေက ို ဆကလ်ကက်ျင သ်ံိုေးြှုမဖစ်သည။် 48 

န ိုငင်တံကာဥပဒေအရ အ  ေးတရာေးရံို ေးြျာေးသည ်လတွလ်ပ်ြှုနငှ  ်သြာသြတက်ျြှု လ ိုအပ်ချကြ်ျာေး အပါအဝင ်

အရပ်သာေးတရာေးရံိုေးြျာေးကဲ သ ို   တ ညဒီသာ တရာေးြျှတဒသာ တရာေးစရီငြ်ှုစံနှုနေ်းြျာေးက ို လ ိုကန်ာရြညမ်ဖစ်ဒသာ် 

လညေ်း 49 ၁၉၉၅ ခိုနစှ် ရဲတပ်ဖဲွွဲ့၏ စညေ်းကြေ်း  နေ်းသ ြ်ေးဒရေးဥပဒေဒအာကတ်ငွ ်တညဒ် ာင ်ာေးဒသာ တရာေးရံိုေး 

ြျာေးသည ်လတွလ်ပ်ြှုနငှ  ်ြက ိုကည်ဒီချ။50   

                                                
48 မြနြ်ာန ိုငင်ရဲံတပ်ဖွဲ ွဲ့စညေ်းကြ်ေး  နေ်းသ ြ်ေးဒရေးဥပဒေ၊ န ိုငင်ဒံတာ်ပင ြ်ဝပ်ပ မပာေးဒရေးဥပဒေ အြတှ်-၄/၉၅၊ ၁၉၉၅ ခိုနစ်ှ ဧပပီလ၊ 

https://shwe.net/law/111/.  
49 ကိုလသြဂ္ဂ လ  အခွင အ်ဒရေးဒကာ်ြတီ၊ အဒ ဒွ ြွတှ်ချက် အြတှ်-၃၂၊ အပ ိုေ-်၁၄ တရာေးရံိုေးြတငြီ် တရာေးြျှတြှုရှ ဒရေး 

နငှ  ် ြျှတဒသာ တရာေးစီရငဒ်ရေး၊ ၂၀၀၇ ခိုနစ်ှ ဩဂ္ိုတ်လ ၂၃ ရက်၊ CCPR/C/GC/32, အပ ိုေ ် ၂၂။  

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fG

C%2f32&Lang=en; United လွတ်လပ်ဒသာ တရာေးစီရငဒ်ရေးအတွက် ကိုလသြဂ္ဂ၏ အဒမခခံစညေ်းြျဉ်ေးြျာေး, ၁၉၈၅ ခိုနစ်ှ 

ဩဂ္ိုတ်လ ၂၆ ြ ှစက်တငဘ်ာလ ၆ ရက် ြီလန၌် ကျငေ်းပဒသာ ရာဇဝတ်ြှုကာကွယ်ဒရေးနငှ  ်ကိုစာေးြှုဆ ိုငရ်ာ သတတ ြအကက ြ် 

ကိုလသြဂ္ဂနငှ  ် ၁၉၈၅ ခိုနစ်ှ န ိုဝငဘ်ာလ ၂၉ ရက်ဒန   အဒ ွဒ ညွလီာခံ၏ အတညမ်ပ ချက် ၄၀/၃၂ နငှ  ် ၁၉၈၅ ခိုနစ်ှ 

ေဇီငဘ်ာလ ၁၃ရက် အတညမ်ပ ချက် ၄၀/၁၄၆၊ စညေ်းြျဉ်ေး ၅ နငှ  ် ၆, https://www.ohchr.org/en/instruments-

mechanisms/instruments/basic-principles-independence-judiciary; လ  အခွင အ်ဒရေးဒကာငစီ် ဆံိုေးမဖတ်ချက်၊  

တရာေးစီရငဒ်ရေးစနစ်ြျာေး စိုစညေ်းြှု, 18 ၂၀၁၂ ခိုနစ်ှ ဧပပီ ၁၈, UN Doc. A/HRC/RES/19/31, အပ ိုေ ် ၃-၄, 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/G12/131/01/PDF/G1213101.pdf?OpenElement.   
50 တန က်ထပ်ဥပမ အတနခြင  ် ကကည ရ်ှုရန,် မြနြ်ာန ိုငင်ရဲံတပ်ဖွဲ ွဲ့စည်ေးကြ်ေး  နေ်းသ ြ်ေးဒရေးဥပဒေ၊ ြှတ်ချက် ၄၉၊ ပိုေြ် ၃၀ အရ 

ရဲတပ်ဖွဲ ွဲ့ ညွှနက်ကာေးဒရေးြှူေးချ ပ်အာေး ခံိုရံို ေးတညဒ် ာငခ်ွင မ်ပ မခငေ်း၊ ပိုေြ် ၃၁ အရ “မပနတ်ြ်ေးဝငအ်ရာရှ  ၃ ဦေး ပါဝငဒ်သာ” 

ရဲတရာေးရံိုေးက ို ခွင မ်ပ မခငေ်းနငှ  ်ပိုေြ် ၃၂(ဂ္) အရ ရဲတပ်ဖွဲ ွဲ့ ညွှနက်ကာေးဒရေးြှူေးက ရဲတရာေးရံိုေးက ို ဖျက်သ ြ်ေးန ိုင၏်။    

https://shwe.net/law/111
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fGC%2f32&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fGC%2f32&Lang=en
https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/basic-principles-independence-judiciary
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ဥပဒေနငှ  ်ေြီ ိုကဒရစီစတငတ်ာသည ်ေြီ ိုကဒရစီ အဒမခခံအခွင အ်ဒရေးြျာေးက ို ဒ ာက်ပံ ရန ်

အမပညမ်ပညဆ် ိုငရ်ာ၌ လိုပ်က ိုငဒ်ဆာငရွ်က်ဒနဒသာ လ  အခွင အ်ဒရေးြျာေးအတွက် 

အကျ  ေးအမြတ်ြယ ဒသာ အဖွဲွဲ့အစညေ်းတစ်ခိုမဖစ်သည။် 

အဆ ိုပါဥပဒေ ပိုေြ် ၄၂ တငွ ် တညဆ်ဥဲပဒေြျာေးအရ ရဲတပ်ဖဲွွဲ့ဝငြ်ျာေးအာေး တရာေးစွဲမခငေ်း၊ ဖြ်ေးဆေီးမခငေ်း၊ တရာေး 

စွဲဆ ိုမခငေ်းြျာေး စတငဒ်ဆာငရွ်ကရ်န ် ရဲချ ပ်၏ ခငွ မ်ပ ချက ်လ ိုအပ်ပပီေး ပိုေြ် ၄၃(ခ) တငွ ် “ရဲတပ်ဖဲွွဲ့ဝငတ်စ်ဦေးအာေး 

သကဆ် ိုငရ်ာ ကကေီးကကပ်အိုပ်ချ ပ်ဒသာအရာရှ   ံရကဒ်ပါငေ်း ၃၀ စာမဖင  ်ကက  တင ်အဒကကာငေ်းကကာေးမခငေ်းြရှ ဘဲ ၎ငေ်း၏ 

လိုပ်ငနေ်းတာဝနြ်ျာေး ဒဆာငရွ်ကြ်ှုနငှ စ်ပ်လျဉ်ေးသည  ်နစ်နာြှုတစ်ခိုခို အတကွ ်ြညသ်ည တ်ရာေးရံို ေးတငွြ်ျှ တရာေးြ 

ြှုစဲွဆ ိုခငွ  ် ြရှ ဒစရ”  ဟို ခငွ မ်ပ  ာေး၏။ ရာဇ၀တြ်ှုဟို သသံယရှ ဒသာ အမခာေးသ ြျာေးအဒနမဖင  ် တစ်စံိုတစရ်ာ 

အကျ  ေးအမြတ ် ရရှ မခငေ်း ြရှ ဘ ဲ ရာဇ၀တြ်ှုတငွ ် ပါဝငပ်တသ်ကဒ်နဒသာ ရဲတပ်ဖဲွဝငြ်ျာေးအာေး တရာေးဥပဒေအရ 

အဒရေးယ ရန ်အဘယဒ်ကကာင  ်ြလ ိုအပ်မခငေ်းြှာ ြရငှေ်းလငေ်းဒချ။   ို  ဒကကာင  ်ယငေ်းတ ို  သည ်အခငွ အ်ဒရေးချ  ေးဒဖာကြ်ှု 

ြျာေးက ို ကိုစာေးရနအ်တကွ ်တရာေးြျှတြှုြရှ ဒသာ အတာေးအဆေီးြျာေးမဖစ်ဒလ၏။ 

အကကံမပြုချက ြျာ်း 

CLD သည ် ဥပဒေတစ်ခို သ ို  ြဟိုတ ် ဥပဒေြ ကကြေ်းတစ်ခိုစီ၏ သေီးမခာေးဒဝဖနခ်ျကတ်စ်ခိုစီအဒပေါ် အဒမခခ၍ံ 

အဒသေးစ တအ်ကကမံပ ချကြ်ျာေးက ို မပ လိုပ်ဒလ ရှ ပါသည။် သ ို  ဒသာ်လညေ်း ရဲတပ်ဖဲွွဲ့ ဥပဒေပါ မပဋ္ဌာနေ်းချကအ်ြျာေး 

အမပာေးနငှ  ် တရာေးြဝငန်ညေ်းလြ်ေးြျာေးမဖင  ် မပဋ္ဌာနေ်း ာေးမခငေ်းဒကကာင  ် ရဲတပ်ဖဲွွဲ့ ဥပဒေအာေး ေြီ ိုကဒရစီစနစ ်

မပနလ်ညအ်သကသ်ငွေ်းပပီေး သင ဒ်လျာ်ဒသာ အတ ိုငပ်ငခ်နံငှ  ်ဥပဒေမပ ဒရေးလိုပ်ငနေ်းစဉ်ြျာေးက ို လ ိုကန်ာရြည အ်ချ န ်

အ   ရဲတပ်ဖဲွွဲ့ ဥပဒေအာေး ရိုပ်သ ြ်ေးရန ်CLD ြှ အကကမံပ  ာေးသည။် ဤအကကမံပ ချကသ်ည ်ယခငက် အငအ်ာေးသံိုေး 

ရဲဥပဒေြျာေးအာေး ဒ ာကခ်ြံှုအမဖစ် အ ငအ်မြငလ်ွြဲှာေးမခငေ်းြျ  ေး ြမဖစ်သင ဘ်၊ဲ ြျာေးစွာဒသာ မပဋ္ဌာနေ်းချကြ်ျာေး 

သည ်န ိုငင်တံကာစံနှုနေ်းြျာေးနငှ  ်က ိုကည်ရီန ်အဒရေးကကေီးဒသာ မပ မပငဒ်မပာငေ်းလြဲှုြျာေး လ ိုအပ်ဒနပါသည။် 


