
မြနြ်ာန ိုငင်-ံ ၂၀၂၁ ခိုနစ်ှ အကြြ််းဖြ်ြှု တ ိုြ်ဖျြ် ရရ်းဥပရေြ ိုမပငဆ်ငသ်ည ဥ်ပရေဆ ိုငရ်ာြတှ်စို 

  

1 
ဥပရေနငှ  ်ေြီ ိုြရရစစီငတ်ာသည ်ေြီ ိုြရရစအီတြွ ်အရမခခအံခငွ အ်ရရ်းြျာ်းဆ ိုငရ်ာ 

ဥပရေရရ်းရာြျွြ််းြျငြ်ှုြျာ်းြ ို ပံ ပ ို်းရပ်းရနအ်တြွ ်န ိုငင်တံြာတငွ ်လိုပ်ရဆာငရ်နသည  ်

အြျ  ်းအမြတြ်ယရူသာ လူ  အခငွ အ်ရရ်းအဖွ ွဲ့အစည််းတစခ်ိုမဖစသ်ည။် 

 

 

 

 

 

ဤမှတစ်ုသည် 1  မပညရ် ာငစ်ိုသြမတမြနြ်ာန ိုငင်ရံတာ် န ိုငင်ရံတာ်စီြံအိုပ်ချ ပ်ရရ်းရြာငစီ်အကြြ််းဖြ်ြှုတ ိုြ်ဖျြ် ရရ်း 

ဥပရေြ ို မပငဆ်ငသ်ည ဥ်ပရေ 2  နငှ  ် အကြမ််းဖြ်မှုတ ုြ်ဖျြ်ရ ်းဥပရေ 3  တ ု  ြ ု ၂၀၂၁ ခိုနစ်ှ ရဖရဖေါ်ဝါရီလြ ှ စတငြ်ာ 

အာဏာသ ြ််းခ  ရသာ စစ်အစ ို်းရြ ပပငဆ်င ် မပဋ္ဌာန််းခ  သည်ြ ု တံို  မပနသ်ည အ်ရနမဖင  ် ဤြတှ်စအုာ်း တရာ်းဥပရေနငှ  ်

ေြီ ိုြရရစီဗဟ ိုဌာနြ ှ မပငဆ်ငခ်  ပါသည။် ဤမပငဆ်ငခ်ျြ်သည ် “လှုံွဲ့ရဆာ်ြှု၊ မဖာ်းရယာင််းရသွ်းရဆာငြ်ှု၊ ဝါေမဖန  ြ်ှု၊ 

အကြြ််းဖြ်အဖွ ွဲ့ သ ို  ြဟိုတ် အကြြ််းဖြ်လိုပ်ရပ်ြျာ်းတွင ်ပါဝငရ်န ်ြညသ်ူြ ိုြဆ ို စိုရဆာင််းမခင််း” အတွြ် မပစ်ေဏြ်ျာ်းြ ို 

တ ို်းမြြှင ခ်  သည။်  ဤစြ ်းအသံို်းအနှုန််းအြျာ်းအမပာ်းသည် န ိုငင်တံြာစံနှုန််းြျာ်းနငှ ြ် ိုြ်ညီရန ် အလွနြ်ရရြရာမဖစ်ရန 

သည။်   ို  ရကြာင  ် ဤမပစ်ြှုြျာ်းြ ို ြျ ်းလွနမ်ခင််းအတွြ် မပစ်ေဏြ်ျာ်း တ ို်းမြြှင မ်ခင််းဆီသ ို   ဦ်းတညရ်ရွွဲ့လျာ်းမှုသည ်

လူ  အခွင အ်ရရ်း ြာြွယ်ရရ်းနငှ  ် ပတ်သြ်သညအ်   ရနာြ်မပနဆ်ိုတ်သည  ် ရမခလှြ််းြ ို ြ ိုယ်စာ်းမပ ပါသည။် ဤ 

ြတှ်စသုည ်လွတ်လပ်စာွ ိုတ်ရဖာ်ရမပာဆ ိုခွင ဆ် ိုငရ်ာ န ိုငင်တံြာလူ  အခွင အ်ရရ်းစံနှုန််းြျာ်းနငှ စ်ပ်လျဉ်း၍ ဤ မပငဆ်ငခ်ျြ် 

ြ ို အြ မဖတ်ပါသည။်  

လူ  အခွင အ်ရရ်းြူရ ာင ်

                                                   
1  ဤအလိုပ်သည် Creative Commons Attribution-Non Commercial-ShareAlike 3.0 Unported Licence 

ရအာြ်တွင ်လ ိုငစ်ငရ် ာ်းသည။် သင် အရနမဖင  ်အခြ   ြူ်းယူ၊ မဖန  ရ်ဝရနန်ငှ  ် မပသရနန်ငှ  ်ဆြ်စပ်လြ်ရာြျာ်း ဖနတ်ီ်းရန ်

ဥပရေနငှ  ် ေြီ ိုြရရစီ စငတ်ာအာ်း ခရြ်ေစ်ရပ်းမခင််းမဖင  ် အသံို်းမပ န ိုငရ်သာ်လည််း ဤအလိုပ်ြ ို စီ်းပာွ်းမဖစ်ရညရွ်ယ်ချြ် 

အတွြ် အသံို်းြမပ ပါနငှ  ် ဤ ိုတ်ရဝြှုြ ှ ဆင််းသြ်လာရသာ ြညသ်ည အ်လိုပ်ြ ိုြဆ ို ဤလ ိုငစ်ငမ်ဖင  ် မဖန  ရ်ဝန ိုငသ်မဖင  ် 

ဤလ ိုငစ်ငြ် တတ  ြ ို ဤရနရာ၌ သွာ်းရရာြ်ကြည ရ်ှုန ိုငပ်ါသည။် http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/. 

2 မပညရ် ာငစ်ိုသြမတမြနြ်ာန ိုငင်ရံတာ် န ိုငင်ရံတာ်စီြံအိုပ်ချ ပ်ရရ်းရြာငစီ် အကြြ််းဖြ်ြှုတ ိုြ်ဖျြ် ရရ်းဥပရေြ ို မပငဆ်င ်

သည ဥ်ပရေ န ိုငင်ရံတာ်စီြံအိုပ်ချ ပ်ရရ်းရြာငစီ်ဥပရေအြတှ် ၂၁/၂၀၂။ ၂၀၂၁ ခုနစ်ှ၊ ဩဂတု်လ ၁  ြ်ရ  ။, 

https://myanmar-law-library.org/IMG/png/sac_law_no_21_2021_law_amendment_of_counter-

terrorism_law.png?1628612176.  
3 ပပညရ်  ငစ်လုွှတ်ရတ ် အမှတ်-၂၃၊ ၂၀၁၄။ ၂၀၁၄ ခုနစ်ှ၊ ဇွ လ် ၄  ြ်ရ  ။  

https://www.mlis.gov.mm/mLsView.do;jsessionid=5B029BFB369BF0AA41D22495C5A69293?lawordSn=9

596. 

မြန်ြာန ိုငင်-ံ ၂၀၂၁ ခုနစှ ် အကြမ််းဖြမ်ှု 

တ ြုဖ်ျြ ်ရ ်းဥပရေြ ပုပငဆ်ငသ်ည  ်
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မြနြ်ာန ိုငင်-ံ ၂၀၂၁ ခိုနစ်ှ အကြြ််းဖြ်ြှု တ ိုြ်ဖျြ် ရရ်းဥပရေြ ိုမပငဆ်ငသ်ည ဥ်ပရေဆ ိုငရ်ာြတှ်စို 

  

2 
ဥပရေနငှ  ်ေြီ ိုြရရစစီငတ်ာသည ်ေြီ ိုြရရစအီတြွ ်အရမခခအံခငွ အ်ရရ်းြျာ်းဆ ိုငရ်ာ 

ဥပရေရရ်းရာြျွြ််းြျငြ်ှုြျာ်းြ ို ပံ ပ ို်းရပ်းရနအ်တြွ ်န ိုငင်တံြာတငွ ်လိုပ်ရဆာငရ်နသည  ်

အြျ  ်းအမြတြ်ယရူသာ လူ  အခငွ အ်ရရ်းအဖွ ွဲ့အစည််းတစခ်ိုမဖစသ်ည။် 

လွတ်လပ်စာွ  ိုတ်ရဖာ်ရမပာဆ ိုခွင ြ် ို လူ  အခွင အ်ရရ်း စံနှုန််းြျာ်း၏ အရမခခံအရင််းအမြစ်အမဖစ် ြျယ်ြျယ်မပန  မ်ပန   ်

အသ အြတှ်မပ  ာ်းသည  ်အမပညမ်ပည်ဆ ိုငရ်ာ လူ  အခွင အ်ရရ်း ရကြညာစာတြ််း (UDHR) ၏ အပ ိုေ ်၁၉ တွင ်မပဌာန််း ာ်း 

သည။် 4 မြနြ်ာန ိုငင်သံည ် ၂၀၁၂ ခိုနစ်ှ အာဆယီံ [အရရှ ွဲ့ရတာငအ်ာရှန ိုငင်ြံျာ်းအသင််း] လူ  အခွင အ်ရရ်းရကြညာစာတြ််းတွင ်

UDHR ၏ ြတ ြဝတ်ြ ို  ပ်ြံအတညမ်ပ ခ  သည။် 5  မြနြ်ာန ိုငင်တံွင ် ြရလ်းသူငယ်အခွင အ်ရရ်းြျာ်း၊ 

ြသနစ်ြ်ွ်းသူြျာ်းနငှ  ် အြျ  ်းသြီ်းြျာ်း၏ အခွင အ်ရရ်းြျာ်းနငှ  ် စပ်လျဉ်းသည  ် ၂၀၀၈ ခိုနစ်ှ, 6  ဖွ ွဲ့စည််းပံိုအရမခခံဥပရေ ပိုေြ် 

၃၅၄(ြ) နငှ  ် စပ်လျဉ်းသည ် သရ ာတူညခီျြ်ြျာ်းတွင ် လွတ်လပ်စာွ  ိုတ်ရဖာ်ရမပာဆ ိုခွင ြ် ို တ ိုြ်ရ ိုြ်မဖစ်ရစ, 

သွယ်ဝ ိုြ်၍မဖစ်ရစ အသ အြှတ်မပ ရကြာင််း ရတွွဲ့ ရှ ရပါသည။် 7  

လွတ်လပ်စာွ  ိုတ်ရဖာ်ရမပာဆ ိုခွင ြ် ို န ိုငင်တံြာ န ိုငင်သံာ်းနငှ  ်န ိုငင်ရံရ်းအခွင အ်ရရ်းြျာ်းဆ ိုငရ်ာ ပဋ ညာဉစ ချျုပ် (ICCPR) 

၏ အပ ိုေ ်၁၉ တွငလ်ည််း အာြခံပါသည။် 8 မြနြ်ာန ိုငင်သံည ်ICCPR ြ ို လြ်ြတှ်ြ  ို်းရရသ်းရသာ်လည််း၊ အရမခခံအခွင  ်

အရရ်းြျာ်း၏ နယ်ပယ်နငှ  ်၎င််းတ ို  အရပေါ် ြန  သ်တ်ချ ပ်ချယ်ြှုြျာ်း၏ တရာ်းဝငြ်ှုြ ို  ာသာမပနဆ် ိုမခင််းအတွြ် အရရ်းကြီ်း 

ရသာ အရင််းအမြစ်ြ ို  ငဟ်ပ်ရနရသ်းသည။် 

န ိုငင်ြံျာ်းတွင ်အကြြ််းဖြ်ြှုြ ို တ ိုြ်ဖျြ်ရန ်န ိုငင်တံြာဥပရေရအာြ်တွင ်တာဝနရ်ှ ရသာ်လည််း လူ  အခွင အ်ရရ်းဥပရေြ ို 

အမပည အ်ဝလ ိုြ်နာသည  ် နည််းလြ််းမဖင  ် လိုပ်ရဆာငရ်ြညမ်ဖစ်သည။် 9  န ိုငင်ြံျာ်းတွင ် အကြြ််းဖြ်ြှုြ ို တ ိုြ်ဖျြ်ရန ်

န ိုငင်တံြာဥပရေရအာြ်တွင ် တာဝနရ်ှ ရသာ်လည််း လူ  အခွင အ်ရရ်းဥပရေြ ို အမပည ်အဝလ ိုြ်နာသည  ် နည််းလြ််းမဖင  ်

လိုပ်ရဆာငရ်ြညမ်ဖစ်သည။်  

                                                   
4 UN General Assembly Resolution 217A(III), 10 December 1948. 
5 19 November 2021, https://asean.org/asean-human-rights-declaration/.  

6 အ  ်းသပဖင ,် ြရလ်းသ ငယ်အခွင အ်ရ ်းညလီ ခံ, ြုလသမဂဂ ဆံု်းပဖတ်ချြ်အမတှ် ၄၄/၂၅, ၁၉၈၉ ခုနစ်ှ န ဝုငဘ် လ ၂၀ 

 ြ်ရ  ။ ၁၉၉၀ ပပည ်နစ်ှ စြ်တငဘ် လ ၂  ြ်ရ  တွင ်စတင ်အသြ်ဝငသ်ည ်(CRC)။ အမျ ျု်းသမီ်းမျ ်းြ ု 

အဆင ခ်ွ ပခ ်းဆြ်ဆမံှု ပ်ဆ ုင််းရစရ ်းညလီ ခံ, ြုလသမဂဂ ဆံု်းပဖတ်ချြ်အမတှ် ၃၄/၁၈၀, ၁၉၇၉ ခုနစ်ှ ေဇီငဘ် လ ၁၈ 

 ြ်, ၁၉၈၁ ခုနစ်ှ စြ်တငဘ် လ ၂  ြ်ရ  တွင ်စတငအ်သြ်ဝငသ်ည ်(CEDAW); and 

မသ မ်စွမ််းသ မျ ်းအခွင အ်ရ ်းညလီ ခံ, ြုလသမဂဂ ဆံု်းပဖတ်ချြ်အမတှ် ၆၁/၁၀၆, ၂၀၀၆ ခုနစ်ှ ေဇီငဘ် လ ၃၈  ြ်, 

၂၀၀၈ ခုနစ်ှ ရမလ ၃  ြ် စတငအ်သြ်ဝငသ်ည ်(CRPD). ဤစ  င််းနငှ  ်အပခ ်းရသ  ပမ မ် န ငုင်ြံ 

အတညပ်ပျုလြ်မတှ်ရ   ်ုးပပီ်းရသ  အပပညပ်ပညဆ် ုင ် လ  အခွင အ်ရ ်းမျ ်းြ ု ၎င််းဝြ်ဘဆ် ုေ ်တွင ်ကြည ရ်ှုန ငုသ်ည။် 

https://indicators.ohchr.org/. 
7 ၂၀၀၈ ခုနစ်ှ ပမ မ် န ငုင်ဖံွ ွဲ့စည််းပံအုရပခခံဥပရေ (၂၀၁၅ ခုနစ်ှ ုတ်)။ 

https://constituteproject.org/constitution/Myanmar_2015?lang=en.  
8 UN General Assembly Resolution 2200A (XXI), 16 December 1966, entered into force 23 March 1976. 
9 Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights and fundamental 

freedoms while countering terrorism, 16 August 2006, para. 10,   https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/477/03/PDF/N0647703.pdf?OpenElement. See also UN Security 

Council Resolution 1624, preamble, http://unscr.com/en/resolutions/doc/1624 (referencing ICCPR Article 

19); Resolution 1535, 26 March 2004, preamble, https://digitallibrary.un.org/record/518306; and and 

Resolution 2395, 21 December 2017, preamble and para. 21, http://unscr.com/en/resolutions/doc/2395. 

https://asean.org/asean-human-rights-declaration/
https://indicators.ohchr.org/
https://constituteproject.org/constitution/Myanmar_2015?lang=en
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/477/03/PDF/N0647703.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/477/03/PDF/N0647703.pdf?OpenElement
http://unscr.com/en/resolutions/doc/1624
https://digitallibrary.un.org/record/518306
http://unscr.com/en/resolutions/doc/2395
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3 
ဥပရေနငှ  ်ေြီ ိုြရရစစီငတ်ာသည ်ေြီ ိုြရရစအီတြွ ်အရမခခအံခငွ အ်ရရ်းြျာ်းဆ ိုငရ်ာ 

ဥပရေရရ်းရာြျွြ််းြျငြ်ှုြျာ်းြ ို ပံ ပ ို်းရပ်းရနအ်တြွ ်န ိုငင်တံြာတငွ ်လိုပ်ရဆာငရ်နသည  ်

အြျ  ်းအမြတြ်ယရူသာ လူ  အခငွ အ်ရရ်းအဖွ ွဲ့အစည််းတစခ်ိုမဖစသ်ည။် 

အကြြ််းဖြ်ြှု တနမ်ပနရ်ရ်း အစီအြံြျာ်းသည ် န ိုငင်တံြာ လူ  အခွင အ်ရရ်း စံနှုန််းြျာ်းြ ို ရလ်းစာ်းလ ိုြ်နာရန ် ြကြာခဏ 

ပျြ်ြွြ်ပပီ်း “အကြြ််းဖြ်ဝါေ” ြ ို တ ြျစာွ အဓ ပပာယ်ဖွင ဆ် ိုရန ် ပျြ်ြွြ်ရနတတ်၏။ အကြြ််းဖြ်ဝါေ၏ အဓ ပပါယ် 

ဖွင ဆ် ိုချြ်ြျာ်းတွင ်ရည်ြနှ််းချြ်၊ ရညရွ်ယ်ချြ်နငှ  ် နည််းလြ််းဟူ၍ အပ ိုင််း ၃ ပ ိုင််း ပါရှ ၏။ “ြ ိုယ်ြျင တ်ရာ်းြင််းြ  ရသာ 

နည််းဗျ ဟာရရွ်းချယ်ြှု"အမဖစ် အကြြ််းဖြ်ဝါေ၏ အဆင အ်တန််းြ ို ရှင််းရှင််းလင််းလင််း ငဟ်ပ်ရစရန ် ေဇီ ိုင််း ိုတ် ာ်း 

သည  ် ရနာြ်ဆံို်းအချြ်အရနမဖင  ်   ိုသံို်းချြ် ပါရ၏။” 10  အကြြ််းဖြ်ဝါေ၏ အဓ ပပါယ်ဖွင ဆ် ိုချြ်ြှနသ်ြျှသည ် သာြန ်

အကြြ််းဖြ်ရာဇ၀တ်ြှုြျာ်းရနာြ်ြွယ်ြှ ြွ မပာ်းသည  ်ဤမဖစ်စဉရနာြ်ြွယ်ရှ  သ်ီးမခာ်းရည်ြှန််းချြ်ြျာ်းနငှ  ်ရညရွ်ယ်ချြ် 

ြျာ်းြ ို ရပါင််းစပ် ည သ်ွင််းသင ပ်ါသည။် 

“အယူဝါေဆ ိုငရ်ာ၊  ာသာရရ်း၊ န ိုငင်ရံရ်း သ ို  ြဟိုတ် ဖွ ွဲ့စည််း ာ်းရသာ ရာဇ၀တ်ြှုဆ ိုငရ်ာ အရကြာင််းတရာ်းြျာ်းြ ို 

မြြှင တ်ငရ်နန်ငှ  ်အြျာ်းမပညသ်ူြ ို   တ်လန  ရ်စမခင််းမဖင  ်လူ ိုအာဏာပ ိုငြ်ျာ်းြ ို လွှြ််းြ ို်းရန ်ေဇီ ိုင််း ိုတ် ာ်းသည  ်အကြြ််း 

ဖြ်ရာဇ၀တ်ြှုြျာ်းြ ို ြန  သ်တ်ရန”် လွတ်လပ်စွာ  ိုတ်ရဖာ်ရမပာဆ ိုခွင ဆ် ိုငရ်ာ အ ်ူး န ိုငင်တံြာ လိုပ်ပ ိုငခ်ွင ြ်ျာ်းတွင ်

အကြြ််းဖြ်ဝါေြ ို အဓ ပပါယ်ဖွင ဆ် ိုရန ်အနည််းဆံို်း လွတ်လပ်စာွ  ိုတ်ရဖာ်ရမပာဆ ိုခွင ြ် ို ြန  သ်တ်ချြ်ြျာ်း မဖစ်ရပေါ်လာ 

ရရ်းလည််း ပါရှ ၏။11  

န ိုငင်တံြာစံနှုန််းြျာ်းနငှ  ် ြ ိုြ်ညရီစရန၊် အကြြ််းဖြ်ဝါေြ ို လှုံွဲ့ရဆာ်သည  ် ရာဇ၀တ်ြှုြျာ်းသည ် အ ြ်ရဖာ်မပပါ 

အန ြ ်ဆံို်းစံချ နစံ်ညွှန််းြျာ်းနငှ  ်ြ ိုြ်ညသီည  ်အဓ ပပာယ်ဖွင ဆ် ိုချြ်ြျာ်း လံိုလံိုရလာြ်ရလာြ် တ ြျရသာ အကြြ််းဖြ်ဝါေ 

မပစ်ြှုြျာ်းနငှ  ် ဆြ်စပ်ရနသင သ်ည။် ၂၀၀၈ ခိုနစ်ှ လွတ်လပ်စာွ  ိုတ်ရဖာ်ရမပာဆ ိုခွင ဆ် ိုငရ်ာ အ ်ူးလိုပ်ပ ိုငခ်ွင ြ်ျာ်းဆ ိုငရ်ာ 

န ိုငင်တံြာ ပ်ူးတွ ရကြညာချြ်တွင ် ရဖာ်မပ ာ်းသည အ်တ ိုင််း န ိုငင်ြံျာ်းသည ် အကြြ််းဖြ်ဝါေြ ို လှုံွဲ့ရဆာ်ြှုြျာ်းြ ိုသာ 

ရာဇ၀တ်ြှုအမဖစ် သတ်ြတှ်သင သ်ည၊် “အကြြ််းဖြ်ြှုမဖစ်ပာွ်းန ိုငရ်မခြ ို တ ို်းမြင လ်ာရစရနအ်တွြ် တ ိုြ်ရ ိုြ်တာဝနရ်ှ သည ် 

အကြြ််းဖြ်ဝါေြ ို တ ိုြ်ရ ိုြ်  ရတွွဲ့ဆြ်ဆရံန ် ရခေါ်ဆ ိုြှုဟို နာ်းလညသ်ရ ာရပါြ်သည၊် သ ို  ြဟိုတ်၊ အကြြ််းဖြ် 

လိုပ်ရပ်ြျာ်းတွင ်အြှနတ်ြယ်ပါဝငမ်ခင််း (ဥပြာအာ်းမဖင  ်၎င််းတ ို  အာ်း ညွှနက်ြာ်းမခင််းမဖင )်” နငှ  ်တ ြျလံိုရလာြ်ြှုြရှ ရသာ 

ရာဇ၀တ်ြှုဆ ိုငရ်ာ ဆြ်စပ်အယူအဆြျာ်းြ ို ရရှာငက်ြဉသင သ်ည။် 12  တစ်နည််းဆ ိုရရသာ် အကြြ််းဖြ်ဝါေြ ို လှုံွဲ့ရဆာ် 

မခင််းသည ် အကြြ််းဖြ်ြှုြ ို အဆံို်းစနွတ်ွင ် မဖစ်ရပေါ်လာရန ် ြလ ိုအပ်သည  ် အစပျ  ်းရာဇ၀တ်ြှုတစ်ခိုမဖစ်ရသာ်လည််း 

ြညသ်ည ် အဓ ပပါယ်ဖွင ဆ် ိုချြ်ြဆ ို န ိုငင်ရံတာ်သည် လံိုရလာြ်ရသာ “အရကြာင််းရင််းခံဆြ်စပ်ြှုေဂီရီ သ ို  ြဟိုတ် မပဋ္ဌာန််း 

 ာ်းရသာ ရလေ၏် အြနှတ်ြယ်အနတရာယ်” ြ ို ရှင််းလင််းရဖာ်မပရန ် လ ိုအပ်ရနရသ်းသည။် 13  အကြြ််းဖြ်ဝါေြ ို 

                                                   
10 Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights and fundamental 

freedoms while countering terrorism, ibid, para. 32. 
11 Special international mandates on freedom of expression, 2008 Joint Declaration on Defamation of 

Religions, and Anti-Terrorism and Anti-Extremism Legislation, 10 December 2008,  

https://bit.ly/3TpQAMZ.  
12 ယင််း။  

13 Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights and fundamental 

freedoms while countering terrorism, 1 March 2019, para. 37, 

https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%2FHRC%2F40%2F52&Language=E&DeviceType=Des

ktop&LangRequested=False. 

https://bit.ly/3TpQAMZ
https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%2FHRC%2F40%2F52&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False
https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%2FHRC%2F40%2F52&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False
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ဥပရေနငှ  ်ေြီ ိုြရရစစီငတ်ာသည ်ေြီ ိုြရရစအီတြွ ်အရမခခအံခငွ အ်ရရ်းြျာ်းဆ ိုငရ်ာ 

ဥပရေရရ်းရာြျွြ််းြျငြ်ှုြျာ်းြ ို ပံ ပ ို်းရပ်းရနအ်တြွ ်န ိုငင်တံြာတငွ ်လိုပ်ရဆာငရ်နသည  ်

အြျ  ်းအမြတြ်ယရူသာ လူ  အခငွ အ်ရရ်းအဖွ ွဲ့အစည််းတစခ်ိုမဖစသ်ည။် 

"အာ်းရပ်းချီ်းရမြြှာြ်မခင််း" နငှ  ်"မြြှင တ်ငမ်ခင််း" ြ  သ ို  ရသာ ြရှင််းလင််းရသာနငှ  ်အြျံ ်းဝငသ်ည  ်စြာ်းအသံို်းအနှုန််းြျာ်းသည် 

အကြြ််းဖြ်ဝါေြ ို လှုံွဲ့ရဆာ်ြှုဟို သတ်ြတှ်မခင််းအတွြ် န ိုငင်တံြာ စံနှုန််းြျာ်းနငှ  ်လွ ရချာ်ရနပါသည။်14 

န ိုငင်ြံျာ်းသည ်န ိုငင်ရံတာ်ဥပရေအရ အချ  ွဲ့ရသာအဖွ ွဲ့အစည််းြျာ်းအာ်း "အကြြ််းဖြ်အိုပ်စိုြျာ်း" အမဖစ် သတ်ြတှ်မခင််းဆ ိုငရ်ာ 

လိုပ် ံို်းလိုပ်နည််းြျာ်းြ ို တရာ်းဝငခ်ျြတှ်န ိုငသ်ည။် သ ို  ရသာ်   ိုသ ို  လိုပ်ရဆာငရ်ာတွင ် “တရာ်းဝငြ်ှုနငှ  ်တရာ်းဥပရေဆ ိုငရ်ာ 

တ ြျရသချာြှု” ၏ြြူ ို ရလ်းစာ်းရန၊် ၎င််းတ ို  အာ်း အကြြ််းဖြ် လိုပ်ရပ်ြျာ်းနငှ  ်အကြြ််းဖြ်အဖွ ွဲ့ြျာ်းနငှ  ်ဖွ ွဲ့စည််း ာ်းသည ် 

အဖွ ွဲ့အစည််းြျာ်း၏ ရှင််းလင််းတ ြျရသာ အဓ ပပါယ်ဖွင ဆ် ိုချြ်မဖင  ်ချ တ်ဆြ် ာ်းသင သ်ည။် 15 

၂၀၂၁ ခိုနစှ် မပငဆ်ငခ်ျြ်အတွြ် မခံ ငံိုသံို်းသပ်ချြ် 

၂၀၁၄ ခိုနစ်ှ အကြြ််းဖြ်ြှုတ ိုြ်ဖျြ်ရရ်းဥပရေ ဥပရေ ပိုေြ် ၃ (ခ) တွင ် “အကြြ််းဖြ်ြှု”ဆ ိုသည်ြာှ “အကြြ််း 

ဖြ်ြှုြျ ်းလွနရ်န ်ရညရွ်ယ်ချြ်မဖင် ” ရအာြ်ရဖာ်မပပါ “မပစ်ြှု”တစ်ရပ်ရပ်ြ ို မပ လိုပ်ြှုနငှ  ်မပ လိုပ်ရန ်ပျြ်ြွြ်ြှုြျာ်းြ ို 

ဆ ိုပပီ်း မပစ်ြှု ၁၈ ခိုြ ို ရဖာ်မပ ာ်းရာ  ပိုေြ် ၃(ခ)(၁၅) တွင ် “အကြြ််းဖြ်အိုပ်စို တစ်ခိုခိုတွငမ်ဖစ်ရစ၊ အကြြ််း 

ဖြ်လိုပ်ငန််းြျာ်း ရဆာငရွ်ြ်ရာတွင ် မဖစ်ရစ သူတစ်ဦ်းဦ်းအာ်း ပါဝငရ်စရန ် တ ိုြ်တွန််းြှု၊ စည််းရံို်းသ ြ််းသွင််းြှု၊ ဝါေမဖန်  ြှု၊ 

စိုရဆာင််းရန ်မပ လိုပ်ြှုြျာ်း ပါဝငသ်ည”်ဟို ရဖာ်မပ ာ်း၏။ 

ပေုမ် ၃(ပ)တွင ်“အကြြ််းဖြ်သြာ်းဆ ိုသညြ်ာှ အကြြ််းဖြ်ြှုတစ်ခိုခိုြ ို တ ိုြ်ရ ိုြ်မဖစ်ရစ၊ သွယ်ဝ ိုြ်၍ မဖစ်ရစ ဥပရေနငှ  ်

ြည ီ  တစ်နည််းနည််းမဖင်   ြျ ်းလွနသ်ူ သ ို  ြဟိုတ် ြျ ်းလွနရ်န ်အာ်း ိုတ်သူ ြ ိုရသာ်လည််း ရြာင််း၊ အကြြ််းဖြ်ြှုတွင ်

ကြံရာပါအမဖစ် ပါဝငသ်ူ သ ို  ြဟိုတ် အကြြ််းဖြ်ြှု ြျ ်းလွနရ်န ်အမခာ်းသူြျာ်းအာ်း ညွှနက်ြာ်းသူ သ ို  ြဟိုတ် စည််းရံို်းသ ြ််းသွင််း 

သူြ ိုရသာ်လည််းရြာင််း၊ အကြြ််းဖြ်ြှု ြျ ်းလွနန် ိုငရ်န ် ရညရွ်ယ်ချြ်မဖင်  ပါဝငရ် ာြ်ပံ သူြ ို ရသာ်လည််းရြာင််း 

ဆ ိုသည”် ဟု ရဖ ်ပပသည။် 

ဥပရေ အခန််း ၁၄ သည ်အကြြ််းဖြ်ြှုနငှ  ်ဆြ်န ွှယ်ရသာ မပစ်ြှုြျာ်းစာွအတွြ် မပစ်ေဏြ်ျာ်းြ ို ရဖာ်မပ ာ်းသည။် ၂၀၂၁ 

ခိုနစ်ှ မပငဆ်ငြ်ှု ြတ ိုငြီ်တွင ် ပိုေြ် 3(ခ)(၁၅) တွင ် ရဖာ်မပ ာ်းရသာ မပစ်ြှုြျာ်းြ ို ပိုေြ် ၅၃ တွင ် အရ ရွ မွပစ်ေဏ ်

မပဋ္ဌာန််းချြ်မဖင  ်အြျံ ်းဝငသ်ည၊်၊ ရ ာငေ်ဏ ်တစ်နစ်ှြ ှသံို်းနစ်ှအ  နငှ  ်ရငေွဏ ်ချြတှ်န ိုင၏်။ ၂၀၂၁ ခိုနစ်ှ အြ န  သ်ည ်ပိုေြ် 

3(ခ)(၁၅) (ယခငြ် ပိုေြ် 3(ခ)(၁၆)-(၁၈)) တ ို  ြ ို ပိုေြ် 3(ခ)(၁၆)-(၁၈) တွငသ်ာ အြျံ ်းဝငရ်စရန ် မပငဆ်ငသ်ည)်၊ ပိုေြ် 

၃(ခ)(၁၅)ြ ို ရဖာြ်ဖျြ်ပါြ ရ ာငေ်ဏ ်၃ နစ်ှြ ှခိုနစ်နစ်ှနငှ  ်ရငေွဏြ်ျာ်း တ ို်းမြြှင လ် ိုြ်သည။် ယင််းသည ်ပိုေြ် ၃(ခ)(၁၅) 

မပစ်ြှုြျာ်းအတွြ် မပစ်ေဏြ်ျာ်း သ သာ ငရ်ှာ်းစာွ တ ို်းမြင လ်ာမခင််းြ ို ြ ိုယ်စာ်းမပ ပပီ်း ယင််းတ ို  အာ်း အကြြ််းဖြ်အဖွ ွဲ့ြျာ်းတွင ်

စည််းရံို်းမခင််းနငှ  ် ပါဝငမ်ခင််း၊ အကြြ််းဖြ်အဖွ ွဲ့၀ငြ်ျာ်းြ ို ပ်ူးရပါင််းမခင််းနငှ  ် အကြြ််းဖြ်အဖွ ွဲ့ြျာ်းအာ်း ရ ာြ်ပံ ပ ို  ရဆာင ်

                                                   
14 2008 Joint Declaration on Defamation of Religions, and Anti-Terrorism and Anti-Extremism Legislation, 

note 11. 
15 Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights and fundamental 

freedoms while countering terrorism, note 9, para. 32.  
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5 
ဥပရေနငှ  ်ေြီ ိုြရရစစီငတ်ာသည ်ေြီ ိုြရရစအီတြွ ်အရမခခအံခငွ အ်ရရ်းြျာ်းဆ ိုငရ်ာ 

ဥပရေရရ်းရာြျွြ််းြျငြ်ှုြျာ်းြ ို ပံ ပ ို်းရပ်းရနအ်တြွ ်န ိုငင်တံြာတငွ ်လိုပ်ရဆာငရ်နသည  ်

အြျ  ်းအမြတြ်ယရူသာ လူ  အခငွ အ်ရရ်းအဖွ ွဲ့အစည််းတစခ်ိုမဖစသ်ည။် 

ရပ်းမခင််း စသည  ် မပစ်ြှုြျာ်းအတွြ် မပစ်ေဏြ်ျာ်း ညီြျှရစသည။်. 16  မပငဆ်င ်ာ်းသည ဥ်ပရေ ပိုေြ် ၅၂(ြ) မဖင  ် တရာ်း 

စွ ဆ ိုခံ ာ်းရသည  ်သတင််းရ ာြ်ြျာ်း အြျံ ်းဝင၏်။17 

ခွ မခြ််းစ တ်မဖာရလ လာမခင််း  

၂၀၂၁ ခိုနစ်ှ မပငဆ်ငခ်ျြ် ြတ ိုငြီ်တွငပ်င ် “တ ိုြ်တွန််းြှု၊ ဆွ ရဆာငြ်ှု၊ ဝါေမဖန  ြ်ှု၊ အကြြ််းဖြ်အဖွ ွဲ့ သ ို  ြဟိုတ် အကြြ််းဖြ ်

လှုပ်ရှာ်းြှုြျာ်းတွင ် ပါဝငရ်န ် လူတစ်ဦ်းြ ို စိုရဆာင််းမခင််း” ၏ ရာဇ၀တ်ြှုြျ ်းလွနမ်ခင််းသည် လူ  အခွင အ်ရရ်းဆ ိုငရ်ာ 

စ ို်းရ ြ်ဖွယ်ရာြျာ်းြ ို မဖစ်ရပေါ်ရစပါသည။် ယင််းတ ို   တွင ် ဥပရေအရ၊ အကြြ််းဖြ်ြှု တ ိုြ်ဖျြ်ရရ်း ဗဟ ိုရြာ်ြတီသည ်

အဖွ ွဲ့အစည််းအာ်း အကြြ််းဖြ်အဖွ ွဲ့ (ပိုေြ် ၆(င)) အမဖစ် သတ်ြတှ်ရန ် အခွင အ်ာဏာ ရှ သည။် သ ို  ရသာ် အဓ ြအာ်းမဖင  ်

ရြာ်ြတီ၏ ဆံို်းမဖတ်ချြ်အရ ယင််းအတွြ် အရကြာင််းရင််းြျာ်း သ ို  ြဟိုတ် စံနှုန််းြျာ်းြ ို ရဖာ်မပ ာ်းမခင််းြရှ သမဖင  ်

အရရ်းကြီ်းရသာ ြ စစရပ်ြ ို ချန ်ာ်းခ  မခင််းအမဖစ် ရှု မြငရ်သည။် 

ပိုေြ် ၃(ခ)(xv) တွင ် အသံို်းမပ သည  ် “တ ိုြ်တွန််းြှု”, “စည််းရံို်း” နငှ  ် “ဝါေမဖန  မ်ခင််း” ဟူရသာ အသံို်းအနှုန််းြျာ်းြ ို ဥပရေ၏ 

အမခာ်းရနရာြျာ်းတွင ်ြရဖာ်မပ ာ်းပါ။ ရလေအ်ရနမဖင  ် န ိုငင်တံြာစံနှုန််းြျာ်းနငှ  ်ြ ိုြ်ညရီန ်လံိုရလာြ်ရသာ ချ တ်ဆြ်ြှု 

ြရှ ရသာ အကြြ််းဖြ်ဝါေနငှ  ် ဆြ်န ွှယ်ြှုရှ ရသာ စြာ်းအာ်းလံို်းြ ို မခံ ငံိုြ ြည ် မဖစ်ပပီ်း၊   ို  ရကြာင  ် လွတ်လပ်စွာ 

 ိုတ်ရဖာ်ရမပာဆ ိုခွင ြ် ို ြန  သ်တ်ရန ် စြ််းသပ်ြှု၏ ြရှ ြမဖစ်လ ိုအပ်ရသာ အစ တ်အပ ိုင််းြ ို ပျြ်ြွြ်ရစသည။် 

စည််းြျဉ်းြျာ်း၏ ဤအပ ိုင််းသည ်စြ််းသပ်ြှု၏ "ဥပရေအရ မပဋ္ဌာန််း ာ်းရသာ" အပ ိုင််းနငှ  ်ြ ိုြ်ညရီန ် ခြ်ခ လွန််းပါသည။် 

  ို  အမပင၊် မပညန်ယ်ြျာ်းသည် အကြြ််းဖြ် ဝါေအတွြ် လူသစ်စိုရဆာင််းမခင််းဆ ိုငရ်ာ လိုပ်ရဆာငခ်ျြ်အချ  ွဲ့ြ ို 

တရာ်းဝငတ်ာ်းမြစ် ာ်းရသာ်လည််း ဥပရေတွင ် ဤအသံို်းအနှုန််း၏ အဓ ပပါယ်ဖွင ဆ် ိုချြ်တစ်စံိုတစ်ရာြရှ သမဖင  ်

အလွနြ်ျယ်မပန  ရ်သာ အဓ ပပာယ်ဖွင ဆ် ိုမခင််းြ ို ခံရန ိုငရ်ချရှ သည။်  

ဥပရေ ပိုေြ် ၆၁ တွင ် ရအာြ်ရဖာ်မပပါ အရ ရွ လွူ  အခွင အ်ရရ်း အာြခံချြ်ြ ို မပဋ္ဌာန််း ာ်းသည်- “ြညသ်ူြဆ ို 

အမပညမ်ပညဆ် ိုငရ်ာလူ  အခွင အ်ရရ်းဥပရေနငှ အ်ည ီ မပဋ္ဌာန််းချြ်ြျာ်းနငှ အ်ည ီ ဤဥပရေအရ အကြြ််းဖြ်လိုပ်ရပ်ြျာ်းြ ို 

စံိုစြ််းစစ်ရဆ်းပပီ်း အရရ်းယူရဆာငရွ်ြ်ရာတွင ် ဥပရေနငှ အ်ည ီ ြျှတရသာ ဆြ်ဆံြှုနငှ  ် အမခာ်းရပ ိုငခ်ွင ြ်ျာ်း ခံစာ်းခွင ြ် ို 

အာြခံချြ် ရပ်းရြည။်” အကြြ််းဖြ်ဝါေြ ို စံိုစြ််းစစ်ရဆ်းပပီ်း “အရရ်းယူ” သူြျာ်းသည ်လူ  အခွင အ်ရရ်းနငှ  ်ြ ိုြ်ညရီသာ 

နည််းလြ််းမဖင  ်လိုပ်ရဆာငရ်ြညြ် ို ဆ ိုလ ိုရကြာင််း ြျွန်ိုပ်တ ို   နာ်းလည်ပါသည။် ြညသ် ို  ပငဆ် ိုရစြာြ၊ူ ဤမပဋ္ဌာန််းချြ်သည် 

ပိုေြ် 3(ခ)(xv) ၏ ြရှင််းလင််းရသာနငှ  ်ြျယ်မပန  လ်ွန််းရသာ ရဖာ်မြ လာြျာ်းတွင ် ရြ်ွးရာပါ အလွ သံို်းစာ်းမပ ြှုြျာ်းအတွြ် 

ခ ိုငြ်ာရသာအာြခံချြ်ြ ို ရပ်းရဆာငရ်န ်ရယ ိုယျဆနလ်ွန််းပါသည။် 

                                                   
16 ကြည ရ်ှု  -် ဥပရေပေုမ် ၃(ခ)(၁၄)-(၁၈)။  

17 RSF, ““Myanmar reporter sentenced to six years in prison”, 8 July 2022,” https://rsf.org/en/myanmar-

reporter-sentenced-six-years-prison; and RSF, ““Myanmar reporter gets six-year sentence on terrorism 

charge”, 3 August 2022, https://rsf.org/en/myanmar-reporter-gets-six-year-sentence-terrorism-charge.  

https://rsf.org/en/myanmar-reporter-sentenced-six-years-prison
https://rsf.org/en/myanmar-reporter-sentenced-six-years-prison
https://rsf.org/en/myanmar-reporter-gets-six-year-sentence-terrorism-charge
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6 
ဥပရေနငှ  ်ေြီ ိုြရရစစီငတ်ာသည ်ေြီ ိုြရရစအီတြွ ်အရမခခအံခငွ အ်ရရ်းြျာ်းဆ ိုငရ်ာ 

ဥပရေရရ်းရာြျွြ််းြျငြ်ှုြျာ်းြ ို ပံ ပ ို်းရပ်းရနအ်တြွ ်န ိုငင်တံြာတငွ ်လိုပ်ရဆာငရ်နသည  ်

အြျ  ်းအမြတြ်ယရူသာ လူ  အခငွ အ်ရရ်းအဖွ ွဲ့အစည််းတစခ်ိုမဖစသ်ည။် 

န ဂံို်း 

ဥပရေ ပိုေြ် ၃(ခ)(xv) ပါ မပစ်ြှုြျာ်းသည ်န ိုငင်တံြာ လူ  အခွင အ်ရရ်း စံနှုန််းြျာ်းရအာြ်တွင ်စိုစည််းရန ်ြျယ်မပန  လ်ွန််းပပီ်း 

ြရရြရာ မဖစ်ရနသည။် ရလေအ်ရနမဖင  ် ၂၀၂၁ ခိုနစ်ှ  ဩဂိုတ်လ ၁ ရြ် မပငဆ်ငခ်ျြ်တွင ် မပဋ္ဌာန််းခ  ရသာ အဆ ိုပါ မပစ်ြှု 

ြျာ်းအတွြ် မပစ်ေဏြ်ျာ်း သ သာ ငရ်ှာ်းစာွ တ ို်းမြင လ်ာမခင််းသည ် မြနြ်ာန ိုငင်တံွင ်လူ  အခွင အ်ရရ်းြ ို ပ ိုြ ို   ပါ်းလာမခင််း 

တည််းဟူရသာ ရှင််းလင််းသည  ်ြ စစရပ်ြ ို ြ ိုယ်စာ်းမပ ပါသည။်. 

ပံိုြှနအ်ာ်းမဖင ၊် CLD သည ် န ိုငင်တံြာစံနှုန််းြျာ်းနငှ  ် လ ိုြ်ရလျာညရီ မွဖစ်ရစရနအ်တွြ် ဥပရေြျာ်းြ ို ြညြ်  သ ို   

မပငဆ်ငရ်ြည်နငှ ပ်တ်သြ်၍ အရသ်းစ တ်အကြံမပ ချြ်ြျာ်းြ ို ရပ်းပါသည။် သ ို  ရသာ်လည််း ဥပရေမပဋ္ဌာန််းပပီ်းရသာ 

တရာ်းြ၀ငန်ည််းလြ််းမဖင  ်ပိုေြ် ၃(ခ)ြ ို လံို်းဝမပနလ်ညမ်ပငဆ်ငရ်န ်ရညရွ်ယ်ချြ်မဖင  ်မပငဆ်ငခ်ျြ်ြ ို ရိုပ်သ ြ််းရန ်CLD ြှ 

အကြံမပ  ာ်းသည။် (xv) ဥရပေ။  

ဤြတှ်ချြ်သည် ပိုေြ် ၃(ခ)(xv)ြ ို အာရံိုစ်ူးစ ိုြ် ာ်းရသာ်လည််း ၎င််းသည ် မပငဆ်ငခ်ျြ်၏ ဗဟ ိုချြ်မဖစ်ရသာရကြာင ၊် 

ယင််းြ ို အမခာ်းဥပရေ၏ ရ ာြ်ခံချြ်အမဖစ် သရ ာြရပါြ်သင ရ်ပ။ ြတှ်ချြ်။ ပိုေြ် ၃(ခ)(xv) နငှ ဆ်ြ်စပ်ရသာ 

မပဿနာအြျာ်းစိုသည ် ဥပရေတစ်ခိုလံို်းနငှ သ်ြ်ဆ ိုငသ်ည  ် ဖွ ွဲ့စည််းပံိုဆ ိုငရ်ာမပဿနာြျာ်းမဖစ်သည။်   ို  ရကြာင  ် သင ရ်လျာ် 

ရသာ ေြီ ိုြရရစီနည််းြျ တ ိုငပ်ငမ်ခင််းနငှ  ်ဥပရေမပ ရရ်း လိုပ်ငန််းစဉြျာ်း မပနလ်ညစ်တငသ်ညန်ငှ  ်တပပ  ငန်ြ် ဤဥပရေအာ်း 

အမပညမ်ပညဆ် ိုငရ်ာ လူ  အခွင အ်ရရ်းဥပရေ စံနှုန််းြျာ်းနငှ အ်ညီ ရဖာ်ရဆာငရ်န ်ရညရွ်ယ်ချြ်မဖင  ်ဤဥပရေအာ်း အမပည အ်ဝ 

မပနလ်ညသ်ံို်းသပ်မခင််း ရဆာငရွ်ြ်သင ပ်ါသည။် 


