
ြမန်မာ - အချိ,-ေသာအငတ်ာနက်စာမျက်45ာများအား ပိတပ်ငရ်န် 

ပိ9ေ့ဆာငေ်ရး45င့ဆ်က်သယွ်ေရးဝန်?ကီးဌာန၏CDန်Eကားချက4်5င့ ်စပ်လျGးေသာ ဥပေဒေရးရာအEကံြပ,ချက ်

၂၀၂၀ ခ%&'စ် ဇွနလ် ၂၉ ရက် 

 

အEကံြပ,ချက်အကျGးချ,ပ် 

 

အငတ်ာနက်စာမျက်&'ာအချိ89ကိ% ပိတ်ပငြ်ခငး်သည်လ?အ့ခွင့အ်ေရးဆိ%ငရ်ာစိ%းရိမ်မCအမျိ8းမျိ8းြဖစ်&ိ%ငေ်ပသည။် 

သိ%ရ့ာတွင ် ဤအGကံြပ8ချက် စာတမ်းတွင ် အငတ်ာနက်စာမျက်&'ာအချိ89ကိ% ပိတ်ပငရ်န ် မတ်လ ၂၀၂၀ တွင ်

ပိ%ေ့ဆာငဆ်က်သွယ်ေရးဝနK်ကီးဌာန (MOTC) မ'ထ%တ်ြပနခ်ဲ့ေသာ VWနG်ကားချက်သည ် လွတ်လပ်စွာ 

ထ%တ်ေဖာေ်ြပာဆိ%ခွင့ ် &'င့ ် သတငး်အချက်အလက်ရယ?ထ%တ်ြပနခ်ွင့ဆ်ိ%ငရ်ာ လ?အ့ခွင့အ်ေရးများကိ% 

ချိ8းေဖာက်ရာ ေရာက်ေနပံ%ကိ% အဓိကသံ%းသပ်တငြ်ပသွားမည် ြဖစ်ပါသည်။ COVID 19 

ကပ်ေရာဂါြဖစ်ပွားလျက် '̀ိသည့် အေြခအေနတွင ် MOTC ၏VWနG်ကားချက်သည ် ြမနမ်ာ&ိ%ငင်တံစ်ဝနး် '̀ ိ

လ?အားလံ%း၏ ကျနး်မာသနစွ်မ်းမC အခွင့အ်ေရးကိ% နစ်နာေစပါသည။် ြမနမ်ာ&ိ%ငင်မံ' ပါဝငလ်က်မ'တ် 

ေရးထိ%းထားေသာ စီးပွားေရး၊ လ?မCေရး&'င့ ် ယcေကျးမC အခွင့အ်ေရးများဆိ%ငရ်ာ အြပည်ြပညဆ်ိ%ငရ်ာ 

သေဘာတ?စာချ8ပ် (ICESCR) အရ ကျနး်မာသနစွ်မ်းမCအခွင့အ်ေရးသည ် ကျနး်မားေရးဆိ%ငရ်ာ သတငး် 

အချက်အလက်များ လက်လ'မ်းမီ&ိ%ငေ်ရး ကိ%လည်း အာမခံချက်ေပးထားပါသည။် MOTC ၏ 

VWနG်ကားချက်သည် ကျနး်မားေရးဆိ%ငရ်ာ သတငး်အချက်အလက်များရ&ိ%ငမ်ည့် အရငး်အြမစ်များကိ% 

ပိတ်ပငလိ်%က်ြခငး် &'င့ ်ကျနး်မားေရးသတငး်များ လက်လ'မ်းမီ&ိ%ငေ်ရးကိ% တားဆီးထားသလိ%ြဖစ်ေနပါသည်။ 

 

ICJ ထံေပးပိ%လ့ာေသာ အကန ့အ်သတ် '̀ိသည့် သတငး်အချက်အလက်များကိ%အေြခခံကာ MOTC ၏ 

VွနG်ကားချက်အားေမးခွနး်ထ%တ်&ိ%ငရ်န ် ြမနမ်ာတည်ဆဥဲပေဒများအရ ေဆာငရွ်က်&ိ%ငေ်သာ ေအာက်ပါ 

အလံ%းစံ% ြပနလ်ည်က%စားမC နည်းလမ်းများကိ% အGကံြပ8တငြ်ပလိ%က်ရပါသည်။ 

 

ပထမဦးစွာ ြမနမ်ာ&ိ%ငင်အံမျ8ိးသားလ?အ့ခွင့အ်ေရးေကာ်မ '̀င ် (MNHRC) ထံသိ% ့ တိ%ငG်ကားချက်ဖွင့n်ပီး 

ဤကိစoရပ်အား ၂၀၁၄ ခ%&'စ် ြမနမ်ာ &ိ%ငင်အံမျိ8းသားလ?အ့ခွင့အ်ေရးေကာ်မ '̀ငဥ်ပေဒ (MNHRC ဥပေဒ)အရ 

စံ%စမ်းစစ်ေဆးေပးရန ် ေတာငး်ဆိ%&ိ%ငပ်ါသည်။ ဤနည်းလမ်းသည် ေအာက်ပါအချက်များကိ% 

ထ%တ်ြပနေ်စဖိ%ရ့နအ်တွက် ေအာငြ်မငစွ်ာေဆာငရွ်က်&ိ%ငေ်ပသည်။ (၁) ပိတ်ပငရ်န ် VWနG်ကားထားေသာ 

အငတ်ာနက်စာမျက်&'ာများ စာရငး်အြပည့်အစံ%၊ (၂) MOTC မ' အငတ်ာနက် စာမျက်&'ာ တစ်ခ%ချငး်စီအတွက် 

ပိတ်ပငရ်သည့်အေGကာငး်ြပချက်၊ (၃) ထိ%က့ဲသိ% ့ ပိတ်ပငဖိ်%ရ့န ် အေGကာငး်အရငး်အချက်အလက်များ &'င့ ် (၄) 

MOTC ၏VWနG်ကားချက်အတွက် အေGကာငး်ြပချက်ဟ% ယ?ဆ&ိ%ငေ်သာ ဆက်သွယ်ေရးဥပေဒ ပ%ဒမ် ၇၇ အရ 

“အေရးေပv အေြခအေန”  စသည့ ်အချက်များြဖစ်ပါသည။် MNHRC ဥပေဒ ပ%ဒမ် ၃၇ အေပv MNHRC ၏ 

ကျcးေြမာငး်ေသာ အဓိပxာယ်ဖွင့ဆ်ိ%ချက်ေGကာင့ ် တရားyံ%းတွငဦ်းတိ%က်မေလzာက်ထားမီ MNHRC ထ ံ

တိ%ငG်ကားချက်ဖွင့ြ်ခငး်သည် အေကာငး်ဆံ%းြဖစ်ေပလိမ့်မည်။ ဤသိ% ့ြဖင့ ် MNHRC မ' ေဖာ်ြပပါကိစoရပ်အား 

ကိ%ငတွ်ယ်&ိ%ငဖိ်%ရ့န ်MNHRC ဥပေဒပ%ဒမ် ၃၇ သည ်အတားအဆီးမြဖစ်&ိ%ငေ်တာေ့ပ။  



 

ဒ%တိယအချက်အေနြဖင့ ် ၂၀၀၈ ြမနမ်ာ&ိ%ငင်ဖဲွံ9စည်းပံ%အေြခခံဥပေဒ ပ%ဒမ် ၂၉၆ (က)(၂) &'င့ပ်%ဒမ် ၃၇၈၊ ၂၀၁၄ 

စာခ}နေ်တာ်အမိန ့ေ်လzာက်ထားမCဆိ%ငရ်ာဥပေဒ1 (၂၀၁၄ စာခ}နေ်တာ် ဥပေဒ) &'င့ ် ၂၀၁၃ စာခ}နေ်တာ ်

အမိန ့ေ်လzာက်ထားမCဆိ%ငရ်ာနညး်ဥပေဒများ2 (၂၀၁၃ စာခ}နေ်တာ် နည်းဥပေဒ) တိ% ့ အရ 

ြပည်ေထာငစ်%တရားလWတ်ေတာ်ချ8ပ်ထံ အာဏာေပးစာခ}နေ်တာ်အမိန ့ ် (writ of mandamus) 

ေလzာက်ထား&ိ%င ်ေပသည။် ေနာက်ထပ်နညး်လမ်းတစ်ခ%မ'ာ တရားyံ%းတွင ် MOTC (သိ%)့ သက်ဆိ%ငရ်ာ 

အစိ%းရအရာ '̀ိတစ်ဦးအား သီးြခားသက်သာခွင့အ်က်ဥပေဒအရ �မတ်ဟေGကညာေပးေစလိ%မC ြဖင့ ်

စဲွဆိ%ေလzာက်ထား&ိ%ငပ်ါသည်။ သိ%ရ့ာတွင ်သတိြပ8ရမည့် အချက်မ'ာ သက်ဆိ%ငရ်ာဝနK်ကီးဌာန (အစိ%းရဌာနအား 

တရားစဲွဆိ%လျင)် သိ% ့ အစိ%းအရာ '̀ ိ (အရာ '̀ိတစ်ဦးဦးအား စဲွဆိ%လျင)် ထံသိ% ့ အေGကာငး်Gကားစာ 

Kကိ8တငေ်ပးပိ%ရ့မည်ဆိ%သည့ ်အချက်ြဖစ်သည်။ 

 

၁။ ေနာက်ခံအေEကာငး်အရာ 

 

၂၀၂၀ ခ%&'စ် မတ်လ ၂၀ မ' ၁၉ ရက်ေနအ့တွငး် “သတငး်အမ'ား”၊ ညစ်ညမ်းအငတ်ာနက်စာမျက်&'ာများ&'င့ ်

ကေလးသ?ငယ်လိငပိ်%ငး်ဆိ%ငရ်ာ အငတ်ာနက်စာမျက်&'ာများ အပါအဝင ် အငတ်ာနက်စာမျက်&'ာေပါငး် ၂၁၄၇ 

ခ%ကိ% ပိတ်ပငဖိ်%ရ့န ် ဆက်သွယ်ေရးက%မ�ဏမီျားထံ MOTC မ' VWနG်ကားချက်ေပးပိ%ခ့ဲ့သည။်3 ဤေနရာတွင ်

“သတငး်အမ'ား” ဆိ%သည်မ'ာ COVID-19 ေသာ်လည်းေကာငး်/&'င့ ် အြခားကိစoရပ်များ&'င့ ် ပတ်သက်ြခငး် 

ဟ%တ်မဟ%တ် မ '̀ငး်လငး်ေပ။ သိ%ရ့ာတွင ် ဆက်သွယ်ေရးက%မ�ဏြီဖစ်သည့် Telenor မ' COVID-19 အား 

ယငး်၏ သတငး်ထ%တ်ြပနခ်ျက်တွင ် ထည့်သွငး်ေဖာ်ြပထားပါသည်။ COVID -19 &'င့ပ်တ်သက်nပီး 

သတငး်အမ'ားများ ြဖန ့ေ်ဝြခငး်ေGကာင့ ် ထိ%အငတ်ာနက်စာမျက်&'ာများကိ% ပိတ်ပငရ်ြခငး်ြဖစ်ေGကာငး် 

ဆက်သွယ်ေရးVWနG်ကားမCဦးစီးဌာန၏ VWနG်ကားေရးမ�းချ8ပ်ြဖစ်ေသာ ဦးမျိ8းေဆွမ' ေြပာGကားခဲ့ပါသည။်4 

ဆက်သွယ်ေရးဥပေဒ ပ%ဒမ် ၇၇ သည ်  “အများြပည်သ?အကျိ8းအတွက်ေဆာငရွ်က်ရန&်'င့ ်

အေရးေပvအေြခအေန” တိ%တွ့င ်ဆက်သွယ်ေရး ဝနေ်ဆာငမ်Cလ%ပ်ငနး်အား ယာယီရပ်ဆိ%ငး်ေရး၊ ဆက်သွယ်မC 

အမျိ8းအစားတစ်ရပ်ရပ်ကိ% မြပ8လ%ပ်ေရး၊ တားဆးီထိနး်သိမ်းထား '̀ိ” ရနV်ွနG်ကား&ိ%ငသ်ည့် အခွင့အ်ာဏာကိ% 

MOTC ထံအပ်&'ငး်ထားပါသည။် MOTC ၏ VWနG်ကားချက်အရ ပိတ်ပငခ်ထံားရေသာ 

အငတ်ာနက်စာမျက်&'ာများစာရငး် အြပည့အ်စံ%ကိ% MOTC မ' ထ%တ်ြပနြ်ခငး်မ '̀ေိပ။ ၂၀၂၀ ခ%&'စ် ဧnပီလ ၁ 

                                                        
1 ဥပေဒအမ'တ ်၂၄/၂၀၁၄ 
2 ြပည်ေထာငစ်%တရားလWတ်ေတာ်ချ8ပ်အမိန ့ေ်Gကာ်ြငာစာအမ'တ ်၁၁၇/၂၀၁၃ 
3 Telenor, “Press Release: Blocking of 230 websites in Myanmar based on directive from authorities,” 

30 March 2020, https://www.telenor.com.mm/en/article/blocking-230-websites-myanmar-based-

directive- authorities (Accessed 22 April 2020) 
4 Frontier Myanmar, “Operators split as Telenor rejects govt order to block ‘fake news’ sites,” 27 March 

2020. 



ရက်ေနအ့ထိ Voice of Myanmar၊ နရိªရသတငး်၊ Karen News၊ Mekong News &'င့ ်

yိ%ဟငဂ်ျာသတငး်ဌာနအချိ89တိ% ့ အပါအဝင ် ရခိ%င ် &'င့ ် ကရငလ်?မျိ8းစ%များ၏ သတငး်မီဒယီာများသည ်

ပိတ်ပငခ်ံထားရေသာ အငတ်ာနက်စာမျက်&'ာများတွငပ်ါဝငပ်ါသည်။ ယငး်သိ%ပိ့တ်ထားြခငး်သည ်COVID-19 

ြဖစ်ပွားေနချိနတွ်င ် အချိ89ေသာြပည်သ?များမ' ယငး်တိ% ့ အnမဲတေစမ'ီခိ%အားထားရေသာ သတငး် 

အရငး်အြမစ်များကိ% ဖယ် '̀ားလိ%က်သလိ% ြဖစ်သွားေပသည။်5 ရခိ%င&်'င့ ် yိ%ဟငဂ်ျာသတငး် စာမျက်&'ာများအား 

ပိတ်ပငထ်ားြခငး်သည ် ရခိ%င&်'င့ခ်ျငး်ြပည်နယ်တိ%တွ့င ် အငတ်ာနက်ြဖတ်ေတာက်ထားြခငး်&'င့လ်ည်း 

တိ%က်ဆိ%ငေ်နပါသည။်6 

 

၂။ ေဆးွေ4းွချက ်

 

လNအ့ခွင့အ်ေရးဆိ9ငရ်ာသက်ေရာက်မO 

 

အငတ်ာနက်စာမျက်&'ာအချိ89ကိ%ပိတ်ပငြ်ခငး်သည ် လ?အ့ခွင့အ်ေရးဆိ%ငရ်ာစိ%းရိမ်မCအမျိ8းမျိ8းြဖစ်&ိ%ငေ်ပသည။် 

သတငး်အချက်အလက်များအား လွတ်လပ်စွာရယ?ြဖန ့ေ်ဝခွင့အ်ပါအဝင ် လွတ်လပ်စွာထ%တ်ေဖာ ်

ေြပာဆိ%ခွင့သ်ည ် ဤကိစoတွင ် တိ%က်yိ%က်ပတ်သက်nပီး ယခ%အခါ အငတ်ာနက်&'င့ ် လ?မCကွနရ်က်များတွင ်

အဖဲွ9အစည်းများတညေ်ထာငထ်ား '̀ိသည့်အတွက် လွတ်လပ်စွာစညး်yံ%းလCပ် '̀ားခွင့&် 'င့လ်ည်း သက်ဆိ%င ်

ေပသည်။ ဤအခွင့အ်ေရးများသည် အြခားလ?အ့ခွင့အ်ေရများ&'င့လ်ည်း ပတ်သက်ဆက်&ယ်ွလျက် 

'̀ိပါသည်။ အထ?းသြဖင့ ် ယခ%လိ% COVID-19 ကပ်ေရာဂါေဘးြဖစ်ေနချိနတွ်င ် ကျနး်မာသနစွ်မ်းေရး 

အခွင့အ်ေရးကိ%လည်း မီးေမာငး်ထိ%းြပရြခငး်သည ်အေရးKကီးလာေပသည်။ အေGကာငး်မ'ာ လ?သားချငး်စာနာမC 

အက?အညီများ၊ ကျနး်မာေရးေစာင့ေ် '̀ာက်မC &'င့ ် COVID-19 ြပန ့ပွ်ားေရးအား ကာကွယ်ထိနး်ချ8ပ်ဖိ%ရ့န ်

အေရးKကီးသည့် သတငး်အချက်အလက်များ လက်လ'မ်းမီ&ိ%ငဖိ်%ရ့နအ်တွက် အွနလိ်%ငး်ဝနေ်ဆာငမ်Cများကိ% 

လက်လWတ်၍မရဘဲ အားထားရေသာေGကာင့ ် ြဖစ်သည်။ ဤအGကံြပ8ချက်စာတမ်းတွင ် လွတ်လပ်စွာ 

ထ%တ်ေဖာေ်ြပာဆိ%ခွင့ ် &'င့ ် ကျနး်မာသနစွ်မ်းေရးအခွင့အ်ေရးကိ% အဓိကေဆွးေ&းွသွားမည် ြဖစ်ေသာ်လညး် 

                                                        
5 International Commission of Jurists, “Myanmar: Government must lift online restrictions in conflict- 

affected areas to ensure access to information during COVID-19 pandemic,” 10 April 2020. Karen 

Human Rights Group, “Statement on COVID-19 and Blocking of Ethnic News Websites,” 9 April 2020; 

Joint Civil Society Statement on Myanmar government’s orders to block over 200 websites, April 2020, 

https://www.apc.org/en/pubs/joint-civil-society-state 

ment-myanmar-governments-orders-block-over-200- websites (Accessed 6 May 2020) 
6 International Commission of Jurists, “Myanmar: Year-long Internet shutdown must be brought to an 

end,” 20 June 2020; International Commission of Jurists, “Myanmar: Government must lift online 

restrictions in conflict-affected areas to ensure access to information during COVID-19 pandemic,” 10 

April 2020. 



အငတ်ာနက်စာမျက်&'ာအချိ89အား ပိတ်ပငြ်ခငး်သည် လ?အ့ခွင့အ်ေရးအများအြပားကိ% သက်ေရာက်မC 

'̀ိေပသည်။7 

 

(၁) 4ိ9ငင်တံကာလNအ့ခွင့အ်ေရးဥပေဒ 

 

လွတလ်ပ်စွာထ9တေ်ဖာ်ေြပာဆိ9ခွင့ ်

 

လွတ်လပ်စွာထ%တ်ေဖာေ်ြပာဆိ%ခွင့&် 'င့ ် သတငး်အချက်အလက်များရယ?ခွင့တိ်%ကိ့% &ိ%ငင်တံကာေယယ?ယျ 

လ?အ့ခွင့အ်ေရးဥပေဒြဖင့ ် အကာအကွယ်ေပးထားပါသည်။ အထ?းသြဖင့ ် ြပည်သ?ေ့ရးရာ&'င့&်ိ %ငင်ေံရး 

အခွင့အ်ေရးများဆိ%ငရ်ာ အြပည်ြပည်ဆိ%ငရ်ာသေဘာတ?စာချ8ပ် (ICCPR) ပ%ဒမ် ၁၉ အရေသာ်လည်းေကာငး် 

&ိ%ငင်တံကာဓေလ့ထံ%းတမ်းဥပေဒအရေသာ်လညး်ေကာငး် အကာအကွယ်ေပးထားပါသည်။ ယငး်အချက်များ 

ကိ% အြပည်ြပညဆ်ိ%ငရ်ာ လ?အ့ခွင့အ်ေရးေGကညာစာတမ်း (UDHR) တွငလ်ည်း ထည့သွ်ငး်ထားnပီး 

ြမနမ်ာအပါအဝင ် ၁၉၉၃ ဗီယငန်ာေGကညာချက်&'င့လ်%ပ်ငနး်စီမံချက်တိ%၏့ အဖဲွ9ဝင&်ိ%ငင်မံျားအားလံ%းမ' 

အတည်ြပ8ထားnပီး က%လအဖဲွ9အစည်းများ၏ ဆံ%းြဖတ်ချက်များတွငလ်ည်း ပါဝငပ်ါသည်။ 

 

ြမနမ်ာ&ိ%ငင်သံည် လက် '̀ိတွင ် ICCPR အားလက်မ'တ်ေရးထိ%းထားြခငး်မ '̀ေိသာ်လညး် ပ%ဒမ် ၁၉ 

တွငပ်ါဝငေ်သာ ခွင့ြ်ပ8&ိ%ငေ်သာထိနး်ချ8ပ်မCအတိ%ငး်အတာအပါအဝင ်လွတ်လပ်စွာေြပာဆိ%ခွင့သ်ည် ေယဘ%ယျ 

&ိ%ငင်တံကာဥပေဒအရ Kကိမ်ဖနမ်ျားစွာ အတည်ြပ8ခဲ့nပီးေသာ အခွင့အ်ေရးတစ်ရပ်ြဖစ်ေGကာငး် အသိအမ'တ် 

ြပ8ထားGကပါသည။် ICCPR ၏ ပ%ဒမ် ၁၉ တွင ် 

                                                        
7 ဆက်သွယ်ေရးက%မ�ဏမီျားသည ် အစိ%းရအာဏာပိ%ငမ်ျား၏ ထ%တ်ြပနေ်သာ VWနG်ကားချက်များ&'င့ ် နည်းဥပေဒများကိ% 

လိ%က်နာဖိ%ရ့နတ်ာဝန်̀ 'ိေသာ်လည်း က%မ�ဏမီျားအားလံ%းသည ် လ?အ့ခွင့အ်ေရ&'င့စ်ပ်လျcးnပီး က%လ စီးပွားေရး&'င့ ်

လ?အ့ခွင့အ်ေရးဆိ%ငရ်ာ အေြခခံလမ်းVWနခ်ျက်သေဘာတရားများကိ% လိ%ကန်ာဖိ%ရ့နလ်ည်း လိ%အပ်ပါသည်။ အဓိပxာယ်မ'ာ 

က%မ�ဏမီျားအေနြဖင့ ် “အြခားသ?များ၏လ?အ့ခွင့အ်ေရးများအားမချိ8းေဖာက်မိေစရန&်'င့ ် ယငး်တိ%ပ့ါဝငပ်တ်သက်လျက ်

`'ေိသာ ဆိ%းဝါးေသာလ?အ့ခွင့အ်ေရးချ8ိးေဖာက်မCများကိ% ကိ%ငတ်ွယ်ေြဖ`'ငး်ဖိ%ရ့န”် လိ%အပ်ပါသည်။ UNGPs သည ်

တိ%ကy်ိ%ကလ်ိ%က်နာရမည့် ဥပေဒြပဌာနး်ချက်များမဟ%တ်ေသာ်လည်း ယငး်တိ%သ့ည ် &ိ%ငင်တံကာလ?အ့ခွင့အ်ေရးဥပေဒကိ% 

အထိ%က်အေလျာက်ထငဟ်ပ်ေနပါသည်။ အထ?းသြဖင့ ် &ိ%ငင်အံစိ%းရ၏ ကာကယွေ်စာင့ေ်`'ာက်ရနတ်ာဝနမ်ျား&'င့ ်

ဆက်စပ်လျက်̀ 'ိပါသည်။ သိ%ရ့ာတငွ ် ယငး်လမ်းVWနခ်ျက်များသည ် သက်ဆိ%ငသ်?များ၏ လ?အ့ခွင့အ်ေရးများကိ% 

ေလးစားလိ%က်နာသည့ ် နည်းလမ်းများကိ% က%မ�ဏမီျားအတွက ် VWနြ်ပေပးပါသည်။ ဤကိစoရပ်တွင ်

ဆက်သွယ်ေရးက%မ�ဏမီျားသည် တိ%ငG်ကားချက်ကိ%ပ?းေပါငး်ပါဝင&်ိ%ငသ်လိ%၊ တရားလိ%ဘက်မ'အမCတည်ေဆာက်ေရး 

အတွကလ်ည်း က?ညီ&ိ%ငn်ပီး၊ ထိ%ကဲ့သိ% ့ ကိစoရပ်များအားစိ%းရမ်ိေGကာင့ ် သတငး်ထ%တ်ြပနခ်ျကတ်ွငလ်ညး် ပ?းေပါငး် 

ပါဝင&်ိ%ငပ်ါသည်။ ပ%ဒမ် ၂၂ အရ MNHRC ၏ အာဏာ&'င့တ်ာဝနမ်ျားထဲမ'ာ တစ်ခ%မ' သင့ေ်လျာ်ေသာ 

စီးပွားေရးလ%ပ်ငနး်များ&'င့ ် တိ%ငပ်ငေ်ဆွးေ&းွရန ် ြဖစ်ပါသည်။ ဆက်သွယ်ေရးက%မ�ဏမီျားမ' လိ%ကန်ာဖိ%ရ့န ် လိ%အပ်ေသာ 

MOTC ၏VWနG်ကားချက်ေGကာင့ ် ေပvထွက်လာေသာ လ?အ့ခွင့အ်ေရးဆိ%ငရ်ာ စိ%းရိမ်မCများကိ% ဤပံ%စံြဖင့ ်

ကျိ8းေGကာငး်ဆီေလျာ်စွာ ေြဖ`'ငး်&ိ%ငေ်ပသည ်



ပ%ဒမ် ၁၉ (၁)။ မည်သ?မဆိ% လွတ်လပ်စွာအတားအဆီးမ '̀ိ ထငြ်မငယ်?ဆ&ိ%ငခ်ွင့်̀ 'ိေပသည။် 

 

(၂) မည်သ?မဆိ%လွတ်လပ်စွာဖွင့ဟ်ေဖာ်ြပ&ိ%ငခ်ွင့်̀ 'ိသည်။ ယငး်တွင ် &ိ%ငင်နံယ်နမိိတ်များကိ% 

ေထာက်ထားရနမ်လိ%ဘဲ သတငး်အေGကာငး်အရာ&'င့ ် သေဘာတရားများကိ% &Cတ်ြဖင့လ်ည်းေကာငး်၊ 

လက်ေရးမ?ြဖင့လ်ည်းေကာငး် (သိ%)့ ပံ%&'ပ်ိ၍ေသာလ်ည်းေGကာငး်၊ အ&%ပညာလက်ရာြဖင့ ်

ေသာ်လညး်ေကာငး် (သိ%မ့ဟ%တ်) Kကိ8က်&'စ်သက်ရာ မည်သည့G်ကားခံနယ် တနည်းနညး်ြဖင့ေ်သာ ်

လည်းေကာငး် '̀ာယ?ဆည်းပ?း၊ လက်ခံ၊ ေဝဌာြဖန ့ခ်ျီခွင့ ်လည်းပါဝငပ်ါသည။်  

 

 (၃) ဤပ%ဒမ်၏ အပိ%ဒ ် ၂ တွငေ်ဖာ်ြပထားေသာ အခွင့အ်ေရးများကိ% ကျင့သံ်%းရာတွင ်

အထ?းတာဝနဝ်တµ ရားများ '̀ိပါသည်။ သိ% ့ြဖစ်၍ ကန ့သ်တ်ချက်အချိ89 '̀ိ&ိ %ငေ်ပသည်။ သိ%ရ့ာတွင ်

ယငး်ကန ့သ်တ်ချက်များသည ် ဥပေဒတွင ် ေအာက်ပါအတိ%ငး်ေဖာ်ြပထားသည့်အချက်များသာ 

ြဖစ်ရနလိ်%အပ်nပီး လိ%အပ်မ'သာ ကျင့သံ်%းရေပမည်။ 

   (က) အြခားသ?များ၏ အခွင့အ်ေရးများ&'င့ ်ဂ%ဏသိ်က¶ာ&'င့စ်ပ်လျcးြခငး်၊ 

  (ခ) အမျ8ိးသားလံ%ြခ8ံေရး&'င့ ် ရပ်ရွာတည်nငမ်ိေရး၊ ြပညသ်?က့ျနး်မာေရး &'င့ ် ကိ%ယ်ကျင့ ်

တရားများ စသည်တိ%အ့ား ကာကွယ်ေစာင့ေ် '̀ာက်ြခငး်။ 

 

ICCPR ၏ ပ%ဒမ် ၁၉ သည ် မ?လ UDHR ပ%ဒမ် ၁၉ တွင ် ေဖာ်ြပထားေသာအခွင့အ်ေရးများကိ% 

ြပနလ်ည်ေဖာ်ြပnပီး အေသးစိတ် '̀ငး်ြပထားြခငး်ြဖစ်သည။် ယငး်တွင ် “အေ&'ာင့အ်ယ'က်မ '̀ိဘဲ လွတ်လပ်စွာ 

ထငြ်မငယ်?ဆ&ိ%ငခ်ွင့&် 'င့ ် &ိ%ငင်နံယ်နမိိတ်များကိ% ေထာက်ထားရန ် မလိ%ဘဲ သတငး်အေGကာငး်အရာ &'င့ ်

သေဘာတရားများကိ% တစ်နညး်နည်းြဖင့ ် လွတ်လပ်စွာ '̀ာယ?ဆည်းပ?း&ိ%ငခ်ွင့၊် လက်ခံ&ိ%ငခ်ွင့ ် &'င့ ်

ေဝင'ြဖန ့ခ်ျခိွင့”်တိ% ့ ပါဝငပ်ါသည။် 

 

ICCPR  ပ%ဒမ် ၁၉ ၏ အတိ%ငး်အတာအား ခိ%ငခ်ိ%ငမ်ာမာ အဓိပxာယ်ဖွင့ဆ်ိ%ထားမCကိ% က%လလ?အ့ခွင့အ်ေရးဆိ%ငရ်ာ 

ေကာ်မတီ၏ ေယဘ%ယျသေဘာထား အမ'တ် (၃၄) တွင ်ေတွ9 &ိ%ငပ်ါသည်။8 

 

ပ%ဒမ် ၁၉ (၃) အရ ယငး်အခွင့အ်ေရးသည် ကန ့သ်တ်မCအချိ89 '̀ိ&ိ %ငေ်ပသည။် သိ%ရ့ာတွင ်ထိ%ကန ့သ်တ်မCများကိ% 

ကျcးေြမာငး်စွာသတ်မ'တ်ထားေသာ အေြခအေနများ၌သာ အထ?းတလည် ကျင့သံ်%းေဆာငရွ်က်ရေပမည်။ 

အထ?းသြဖင့ ်ယငး်ကန ့သ်တ်ချက်များသည ်ေအာက်ပါအချက်များ&'င့ ်ြပည့်စံ%ရေပမည။် 

 

                                                        
8 UN Human Rights Committee, CCPR/C/GC/34, General Comment no. 34: Article 19: Freedoms of 

opinion and expression (2011) 



 (၁) ဥပေဒအရ သတ်မ'တ်ထားnပီး တိကျေသချာမC '̀ိရမည ် (principle of legality) ဆိ%သည့ ်

သေဘာတရား &'င့ ် ြပည့စံ်%ရမည်။ အဓိပxာယ်မ'ာ ယငး်ကန ့သ်တ်ချက်များ၏ အတိ%ငး်အတာကိ% 

'̀ငး်လငး်တိကျစွာ ေဖာြ်ပရမည။် 

 (၂) တရားသြဖင့ရ်ည်မ'နး်ချက် ြဖစ်ေြမာက်ေစရနဦ်းတည်ရမည။် ယငး်ရည်မ'နး်ချက်သည ်

ေအာက်ပါသတ်မ'တ်ချက်များ&'င့ ် ြပည့်စံ%ရမည်။ အြခားသ?များ၏ အခွင့အ်ေရးများ&'င့ ် ဂ%ဏသိ်က¶ာ&'င့ ်

သက်ဆိ%ငြ်ခငး်၊ အမျိ8းသားလံ%ြခ8ံေရးအား ကာကွယ်ြခငး်၊ ရပ်ရွာတည်nငမ်ိေရးအား ကာကွယ်ြခငး်၊ 

ြပည်သ?က့ျနး်မာေရး&'င့ ်ကိ%ယ့်ကျင့တ်ရားများအား ကာကွယ်ြခငး် စသည့တိ်% ့ြဖစ်သည်။ 

 (၃) တရားသြဖင့ရ်ည်မ'နး်ချက် ေပါက်ေြမာက်ေအာငြ်မငဖိ်%ရ့န ် မ '̀ိမြဖစ်လိ%အပ်nပီး အချ8ိးအစား 

မzတမC '̀ိရမည။်  

 

လက် '̀ိကိစoရပ်အား ဤစံ&Cနး်များြဖင့ ်ချိနထ်ိ%းGကည့်လျင ်အွနလိ်%ငး်ေပv '̀ိေရးသားေဖာ်ြပချက်များကိ% ဖယ် '̀ား 

ြခငး် (သိ%)့ စည်းကမ်းတငး်Gကပ်ြခငး် တိ%သ့ည ် လွတ်လပ်စွာထ%တ်ေဖာေ်ြပာဆိ%ခွင့&် 'င့ ် သက်ဆိ%ငသ်ည်မ'ာ 

ထင်̀ 'ားေပသည်။9 “အြပည်ြပညဆ်ိ%ငရ်ာလ?အ့ခွင့အ်ေရး ေGကညာစာတမ်း &'င့ ် ြပည်သ?ေ့ရးရာ&'င့&်ိ %ငင်ေံရး 

အခွင့အ်ေရးများဆိ%ငရ်ာ အြပည်ြပညဆ်ိ%ငရ်ာသေဘာတ?စာချ8ပ်၏ အသီးသီးတွငပ်ါဝငေ်သာ ပ%ဒမ် ၁၉ များ &'င့ ်

အည ီ အွနလိ်%ငး်ြပငပ်တွင ် ခံစားရ '̀ိေသာအခွင့အ်ေရးများ အထ?းသြဖင့ ် &ိ%ငင်နံယ်နမိိတ်များကိ% 

ေထာက်ထားရန ် မလိ%ဘဲ Kကိ8က်&'စ်သက်ရာနည်းြဖင့ ် လွတ်လပ်စွာ ထ%တ်ေဖာေ်ြပာဆိ%ခွင့တိ်%ကိ့% 

အွနလိ်%ငး်တွငလ်ည်း ကာကွယ်ေစာင့ေ် '̀ာက်ေပးရမည”် ဆိ%သည့ ် ဆံ%းြဖတ်ချက် တစ်ရပ်ကိ%  ၂၀၁၈ ခ%&'စ် 

ဇ?လိ%ငလ်တွင ် က%လလ?အ့ခွင့အ်ေရးေကာငစီ်မ' အားလံ%းသေဘာတ? အတည်ြပ8ခဲ့ပါသည။်10 ထိ%နည်းတ?စွာ 

လွတ်လပ်စွာထ%တ်ေဖာေ်ြပာဆိ%ခွင့ဆ်ိ%ငရ်ာ က%လအထ?းကိ%ယ်စားလ'ယ်မ' ၂၀၁၁ တွင ် ေအာက်ပါအတိ%ငး် 

'̀ငး်လငး်ချက်ေပးခဲ့သည။် 

 

 Gကားခံနယ်တစ်နညး်နည်းြဖင့ ် လ?သားအားလံ%းသည် မိမိ၏ ထငြ်မငယ်?ဆချက်ကိ% လွတ်လပ်စွာ 

ထ%တ်ေဖာေ်ြပာဆိ%ခွင့်̀ 'ိေGကာငး်ကိ% '̀ငး်လငး်စွာေရးသားထားြခငး်ြဖင့ ် ေနာငေ်ပvေပါက်လာမည့် 

နည်းပညာတိ%းတက်မCများကိ% အသံ%းြပ8nပီး မိမိတိ%၏့ လွတ်လပ်စွာထ%တ်ေဖာ်ေြပာဆိ%ခွင့ ်

ကျင့သံ်%းမCကိ% ထည့်သွငး်လက်ခံ&ိ%ငေ်အာင ်အြပည်ြပညဆ်ိ%ငရ်ာလ?အ့ခွင့အ်ေရးေGကညာစာတမ်း &'င့ ်

သေဘာတ?စာချ8ပ် တိ%တွ့ငပ်ါဝငေ်သာ ပ%ဒမ် ၁၉ ကိ% အေမzာအ်ြမငK်ကီးစွာ ေရးဆွခဲဲ့ြခငး် ြဖစ်ေGကာငး် 

အထ?းကိ%ယ်စားလ'ယ်မ' ေထာက်ြပပါသည။် ထိ%ေ့Gကာင့ ် &ိ%ငင်တံကာ လ?အ့ခွင့အ်ေရး 

                                                        
9 UN Human Rights Committee, CCPR/C/GC/34, General Comment no. 34: Article 19: Freedoms of 

opinion and expression (2011) para 12, 15, 43. See 

https://www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomOpinion/Pages/Factsheets.aspx 
10 UN Human Rights Council, ‘The promotion, protection and enjoyment of human rights on the 

Internet’, 4 July 2018, UN Doc No. A/HRC/38/L.10/Rev.1 (‘A/HRC/38/L.10/Rev.1’), p3; ယငး်ဆံ%းြဖတ်ချက ်

သည ်၂၀၁၆ တွင ်ထ%တ်ေဖာ်ခ့ဲသေဘာတရားကိ%ထပ်မ'နအ်တည်ြပ8ထ%တ်ေဖာ်ြခငး်ြဖစ်သည်။ ၂၀၁၆ တွင ်

ဆံ%းြဖတ်ချကက်ိ% အားလံ%းသေဘာတ?အတည်ြပ8ခ့ဲြခငး်ြဖစ်ပါသည်။ 



ဥပေဒမ?ေဘာငသ်ည ်ယေနအ့ချိနအ်ထ ိသက်ဆိ%ငေ်နဆဲြဖစ်nပီး အငတ်ာနက်က့ဲသိ% ့ အသစ်သစ်ေသာ 

ဆက်သွယ်ေရးနည်းပညာများအတွက်လည်း အကျံ8းဝငေ်ပသည်။11  

 

အွနလိ်%ငး်ေပv '̀ိေရးသားေဖာ်ြပချက်အား ဖယ် '̀ား (သိ%)့ တငး်Gကပ်သည့် မည်သည့်VWနG်ကားချက်မဆိ% 

ကျိ8းေGကာငး်ဆေီလျာ်စွာ အေGကာငး်ြပချက်ေပး&ိ%ငရ်မည်ြဖစ်nပီး အထက်တွင ် တငြ်ပခဲ့ေသာ အချက် 

သံ%းချက်&'င့ ် ြပည့်စံ%ရမည်ြဖစ်သည။် မဟ%တ်လျင ် &ိ%ငင်တံကာဥပေဒ &'င့ ် လွတ်လပ်စွာထ%တ်ေဖာေ်ြပာဆိ%ခွင့ ်

စံ&Cနး်များကိ% ချ8ိးေဖာက်ရာေရာက်ပါသည။် 

 

ပထမဦးစွာ တိကျေသချာမC '̀ိရမညဆ်ိ%သည့် အချက်&'င့စ်ပ်လျcးnပီး ဆက်သွယ်ေရးဥပေဒပ%ဒမ် ၇၇ အရ 

“အေရးေပvအေြခအေန” ဆိ%သည့ ် စကားရပ်ကိ% ဥပေဒတွင ် '̀ငး်လငး်စွာ အဓိပxာယ်ဖွင့ဆ်ိ%ထားြခငး်မ '̀ိေပ။ 

ပ%ဒမ် ၇၇ သည ်&ိ%ငင်တံကာလ?အ့ခွင့အ်ေရးဥပေဒ &'င့ ်လွတ်လပ်စွာထ%တ်ေဖာေ်ြပာဆိ%ခွင့ ်&'င့ ်သတငး်အချက် 

အလက်ရယ?ခွင့ ် စံ&Cနး်များ&'င့ ် ကိ%က်ညီမCမ '̀ိေGကာငး် ICJ မ' ယခငက် တငြ်ပခဲ့ပါသည။်12 ပ%ဒမ် ၇၇ မ'ာ 

တိကျေသချာမC '̀ိမ '̀ဆိိ%သည့ ် ေမးခွနး်ေGကာင့ ် MOTC VWနG်ကားချက်၏ ခိ%ငလံ်%မC '̀ိမ '̀ိကိ%ပါ  

ေမးခွနး်ထ%တ်ဖွယ်ရာ ြဖစ်လာပါသည။် ထိ%အ့ြပင ် MOTC မ' VWနG်ကားချက်ထ%တ်ြပနရ်သည့ ် အေGကာငး် 

အရငး်ြဖစ်သည့် “အေရးေပvအေြခအေန” ကိ% '̀ငး်လငး်ေဖာ်ြပထားြခငး်မ '̀ိေပ။ ယငး်အချက်ကိ% ယံ%မ'တ်ရန ်

အတွက် မြဖစ်&ိ%ငေ်ပ၊အဘယ့်ေGကာင့ဆ်ိ%ေသာ် ေတာငး်ခသံည့ ် ရည်ရွယ်ချက်&'င့ ် အမိန ့V်ွနG်ကား ချက်သည ်

ဥပေဒ&'င့ ် ညီVွတ်မC '̀ိ၊ မ '̀ိကိ% တိ%က်ဆိ%ငစိ်စစ်ရမည်ြဖစ်သည်။တယ်လီေနာ်၏ ေြပာGကားချက်အရ 

ထိ%VWနG်ကားချက်သည ် သတငး်အမ'ားများ၊ ညစ်ညမ်းအငတ်ာနက် စာမျက်&'ာများ &'င့ ် ကေလးသ?ငယ် 

                                                        
11 Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of 

opinion and expression, A/HRC/17/27, 16 May 2011, para 21; ထိ%အ့ြပင ်United Nations (UN) Special 

Rapporteur on Freedom of Opinion and Expression, the Organization for Security and Co-operation in 

Europe (OSCE) Representative on Freedom of the Media, the Organization of American States (OAS) 

Special Rapporteur on Freedom of Expression and the African Commission on Human and Peoples’ 

Rights (ACHPR) Special Rapporteur on Freedom of Expression and Access to Information, ‘Joint 

Declaration on Freedom of Expression and the Internet’, 1 June 2011 (‘Joint Declaration on Freedom of 

Expression and the Internet’), para 1a. ေအာက်ပါစာမျက်&'ာတွငရ်ယ?&ိ%ငသ်ည်: 

https://www.osce.org/fom/78309?download=true 
12 International Commission of Jurists, “Dictating the Internet: Curtailing Free Expression, Opinion and 

Information Online in Southeast Asia” (2019), pp. 140-141, 149-150 (The lack of independent judicial 

oversight of authorities tasked to enforce these powers is also a problem); International Commission 

of Jurists, “Myanmar: Year-long Internet shutdown must be brought to an end,” 20 June 2020. 



လိငပိ်%ငး်ဆိ%ငရ်ာ အငတ်ာနက်စာမျက်&'ာများကိ% ေြဖ '̀ငး်ဖိ%ရ့နအ်တွက် ြဖစ်ပါသည။်13 အစိ%းရဘက်မ' '̀ငး်လငး် 

ြပည့်စံ%သည့် အချက်အလက်များထ%တ်ြပနြ်ခငး်မ '̀ိသည့အ်တွက် သက်ေရာက်မC '̀ေိသာ အငတ်ာနက် 

စာမျက်&'ာများသည ် COVID-19 &'င့ဆ်က်စပ်nပီး “သတငး်အမ'ားများ” ြဖန ့ေ်ဝမCေGကာင့ေ်သာ်လည်းေကာငး် 

(သိ%)့ အြခားအေGကာငး်တစ်ရပ်ရပ်ေGကာင့ေ်သာ်လည်းေGကာငး် ပိတ်ပငခ်ံထားရြခငး် ဟ%တ်မဟ%တ်ကိ% 

သိ '̀ိဖိ%ရ့န ်ခက်ခဲေပသည။်  

 

ဒ%တိယအချက်အေနြဖင့ ်အထက်တွငေ်ဖာ်ြပခဲ့သည့အ်တိ%ငး် '̀ငး်လငး်မCမ '̀ိေသာေGကာင့ ်ထ%တ်ြပနထ်ားေသာ 

အေGကာငး်အရငး်&'င့ ် ယငး်၏ ကျိ8းေGကာငး်ခိ%ငလံ်%မC̀ 'ိမ '̀ိတိ%ကိ့% အကဲြဖတ်ဖိ%ရ့န ် ခက်ခေဲပသည်။ 

“သတငး်အမ'ား” ပံ%စံအချိ89သည ် အြခားသ?များ၏ အခွင့အ်ေရးများ&'င့ ် ဂ%ဏသိ်က¶ာ (သိ%)့ 

အများြပည်သ?ကျနး်မာေရး စသည့်တိ%အ့ေပvတွင ် ဆိ%းဝါးေသာသက်ေရာက်မCများ '̀ိ&ိ%ငပ်ါသည်။ သိ%ရ့ာတွင ်

ယငး်၏ ရည်ရွယ်ချက်များ &'င့ ် ေဆာငရွ်က်သည့်အတိ%ငး်အတာတိ%ကိ့% '̀ငး်လငး်စွာ ထ%တ်ြပနသ်င့ေ်ပသည။် 

ကေလးသ?ငယ်များ၏ အခွင့အ်ေရး &'င့ ် အြခားသ?များ၏ အခွင့အ်ေရးများကိ% ကာကွယ်ြခငး်သည ်

ကျိ8းေGကာငး်ခိ%ငမ်ာေသာ ရည်ရွယ်ချက်ြဖစ်ေပသည်။ “ညစ်ညမ်းအငတ်ာနက်စာမျက်&'ာများ” 

ကိ%ပိတ်ပငြ်ခငး်&'င့စ်ပ်လျcးnပီး ယငး်၏ ကျ8ိးေGကာငး်ခိ%ငလံ်%မCအား အကဲြဖတ်&ိ%ငဖိ်%ရ့န ် ထိ%စကားရပ်ကိ% 

တိကျစွာအဓိပxာယ်ဖွင့ဆ်ိ%ဖိ%ရ့နလိ်%အပ်ပါသည်။ အေGကာငး်မ'ာ “ညစ်ညမ်းအငတ်ာနက်စာမျက်&'ာများ” 

များအြဖစ် သတ်မ'တ်ထားေသာ အချိ89ေသာ အငတ်ာနက် စာမျက်&'ာမျာကိ% တားဆးီြခငး်သည ်ကျိ8းေGကာငး် 

ခိ%ငလံ်%မC '̀ိချငမ်' '̀ေိပမည။် 

 

တတိယအချက်အေနြဖင့ ် ထိ%စကားရပ်များအား ကျိ8းေGကာငး်ခိ%ငလံ်%ေသာရည်ရွယ်ခ}က်များအြဖင့ ်

လက်ခံလျငေ်တာငမ်' သတငး်အမ'ားများဟ% ယ?ဆထားေသာ ေရးသားေဖာ်ြပချက်များ၊ ညစ်ညမ်းအငတ်ာနက် 

စာမျက်&'ာများ &'င့ ် ကေလးသ?ငယ်လိငပိ်%ငး်ဆိ%ငရ်ာ အငတ်ာနက်စာမျက်&'ာများကိ% ကိ%ငတွ်ယ်ေြဖ '̀ငး်သည့ ်

နည်းလမ်းများသည ် ထိ%ရည်ရွယ်ချက်များကိ% အေကာငထ်ည်ေဖာ်ဖိ%ရ့န ် မလိ%အပ်သလိ% အချ8ိးအစား 

မzတမCလညး် မ '̀ိေပ။ အငတ်ာစာမျက်&'ာတစ်ခ%လံ%းအား ပိတ်ပငြ်ခငး်ထက် MOTC သည ်ထိ%စာမျက်&'ာေပv '̀ ိ

ေရးသားေဖာ်ြပချက်တစ်ခ%ချငး်စီအား လံ%ေလာက်ေသာ အကျိ8းအ Gကာငး် ေထာက်ြပnပီး ြပည်တွငး်ဥပေဒအရ 

ကျိ8းေGကာငး်ခိ%ငလံ်%မC '̀ိေသာ ရည်ရွယ်ချက်အတိ%ငး် ဖယ် '̀ားဖိ%ရ့န ်VWနG်ကား&ိ%ငပ်ါသည။် ေရးသားေဖာ်ြပချက် 

တစ်ခ%ချငး်စီအား ဖယ် '̀ားြခငး်&'င့စ်ာလျင ် အငတ်ာနက်စာမျက်&'ာတစ်ခ%လံ%းအား ပိတ်ပငြ်ခငး်သည ်

အလွနက်ျယ်ြပန ့ပ်ါသည။်  

 

အြခားအခွင့အ်ေရးအများစ%&'င့အ်တ? လွတ်လပ်စွာထ%တ်ေဖာ်ေြပာဆိ%ခွင့ကိ်% မည်သ?မဆိ% &ိ%ငင်သံားြဖစ်မC 

မြဖစ်မC အပါအဝင ်ခွဲြခားဆက်ဆံမCမ '̀ိဘဲ ခံစားပိ%ငခ်ွင့်̀ 'ိပါသည်။ 

                                                        
13 Telenor, “Press Release: Blocking of 230 websites in Myanmar based on directive from authorities,” 

30 March 2020, https://www.telenor.com.mm/en/article/blocking-230-websites-myanmar-based-

directive- authorities (Accessed 22 April 2020) 



ကျန်းမာသန်စွမ်းမOအခွင့အ်ေရး 

 

ြမနမ်ာ&ိ%ငင်သံည် ICESCR &'င့ ် ကေလးသ?ငယ်အခွင့အ်ေရးများဆိ%ငရ်ာသေဘာတ?စာချ8ပ် (CRC) တိ%၏့ 

အဖဲွ9ဝင&်ိ%ငင်ြံဖစ်ပါသည်။ ယငး်&'စ်ခ%စလံ%းသည် ကျနး်မာသနစွ်မ်းမCအခွင့အ်ေရးကိ% အာမခခံျက် 

ေပးထားပါသည။် လ?အ့ခွင့အ်ေရးအားလံ%း14က့ဲသိ% ့ ကျနး်မာသနစွ်မ်းမCအခွင့အ်ေရးသညလ်ည်း &ိ%ငင်သံားြဖစ်မC 

မြဖစ်မC အပါအဝင ်ခွဲြခားဆက်ဆံမCမ '̀ိဘဲ အားလံ%းအေပv အာမခခံျက်ေပးထားပါသည်။ 

 

ICESCR အရ ကျနး်မာသနစွ်မ်းမCအခွင့အ်ေရး&'င့ ် စပ်လျcးေသာ ြမနမ်ာ&ိ%ငင်၏ံ တာဝနဝ်တµ ရားများ၏ 

အတိ%ငး်အတာကိ% မGကာေသးမီက ထ%တ်ေဝခဲေ့သာ စာတမ်းအကျcးချ8ပ်တွင ်ICJ မ'ေဆးွေ&းွထားပါသည်။15 

 

အြခားလ?အ့ခွင့အ်ေရးများက့ဲသိ% ့ ကျနး်မာေရးအခွင့အ်ေရးသည်လညး် လ?သားအားလံ%းအေပv 

အာမခခံျက်ေပး&ိ%ငရ်ေပမည်။ ဤအချက်ကိ% ICESCR ၏ အခနး် ၂ တွင ် အတည်ြပ8ြပဌာနး်ထားnပီး 

ယငး်အချက်သည ် ခွဲြခားဆက်ဆံမCမ '̀ိေရးမ?၏ အေြခခံအ%တ်ြမစ်ြဖစ်nပီး ယငး်ကိ% ချက်ချငး် 

ေဆာငရွ်က်ရမည့် တာဝန်̀ 'ိပါသည်။ အခနး် ၂ တွင ် လ?မျိ8း၊ အသားေရာင၊် လိင၊် ဘာသာစကား၊ 

&ိ%ငင်သံား၊ ကိ%းကွယ်ရာဘာသာ၊ &ိ%ငင်ေံရး (သိ%)့ အြခားယံ%Gကည်ချက်၊ ေနရာ (သိ%)့ လ?မCဇာတိ၊ ပိ%ငဆ်ိ%ငမ်C၊ 

ေမွးဖွားမC၊ ကိ%ယ်လက်အဂ¾ ါခ}တ်ယွငး်မC၊ အသက်၊ အိမ်ေထာင်̀ 'ိြခငး်၊ လိငစိ်တ်တိမ်းVWတ်မC &'င့ ်

ဂျနဒ်ါအမ'တ်သညာ၊ ကျနး်မာေရးအေြခအေန၊ ေနရပ်ေဒသ၊ လ?မCစီးပွားေရးအေြခအေန&'င့ ်

အြခားအေြခအေနများ စသည့်အချက်များအေပvမ?တည်nပီး  အဖဲွ9ဝင&်ိ%ငင်မံျားအားလံ%းမ' 

ခွဲြခားဆက်ဆံမCလ%ပ်ြခငး်ကိ% တားြမစ်ထားသည်။16 အဓိပxာယ်မ'ာ ကျနး်မာေရးေစာင့ေ် '̀ာက်မC &'င့ ်

ကျနး်မာေရးေစာင့ေ် '̀ာက်မCအရငး်အြမစ်များ ခွဲေဝမCတိ%တွ့င ် အထက်ေဖာ်ြပပါအချက်များ အေပv 

မ?တည်nပီး မေဆာငရွ်က်ဖိ%ရ့န ် လိ%အပ်ပါသည။် ကျနး်မာေရးအခွင့အ်ေရးကိ% အားလံ%းအတွက် 

သာတ?ညီမzစွာ အကာအကွယ်ေပးရန ်လိ%အပ်ပါသည။် 

 
xxx 

 

ြမနမ်ာ&ိ%ငင်၏ံ လက် '̀ိ '̀ိေနေသာအရငး်အြမစ် ေဘာငအ်တွငး်မ' ကျနး်မာေရးအခွင့အ်ေရးကိ% 

အြပည့်အဝေပး&ိ%ငဖိ်%ရ့န ် တဆင့n်ပီးတဆင့ ် ေဆာငရွ်က်သွားရမည် ြဖစ်ေသာ်လည်း ထိ%အခွင့အ်ေရး၏ 

                                                        
14&ိ%ငင်ေံရးအခွင့အ်ေရးများ&'င့ပ်တ်သက်ေသာ ICCPR ၏ ပ%ဒမ် ၂၅ မ'လွဲလျင ်
15 International Commission of Jurists, “COVID-19 and Human Rights: Upholding the Right to Health in 

Myanmar’s Conflict Areas” (2020). 
16 ICESCR, article 2(2); Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment No. 20, 

Non-discrimination in economic, social and cultural rights (art. 2, para. 2, of the International Covenant 

on Economic, Social and Cultural Rights), UN Doc. E/C.12/GC/20 (2009). 



အချက်အများစ%မ'ာ ချက်ချငး် သက်ေရာက်မC '̀ိေပသည်။17 အဓိပxာယ်မ'ာ အဖဲွ9ဝင&်ိ%ငင်မံျားမ'ာ 

ထိ%အချက်များကိ% ချက်ချငး်ေဆာငရွ်က်ဖိ%ရ့န ် လိ%အပ်ပါသည်။ ထိ%ချက်ချငး်အသက်ဝငေ်သာ 

“အဓိကတာဝနမ်ျား” မ'ာ ေအာက်ပါအတိ%ငး်ြဖစ်ပါသည် - 

 

(က) ေဆးyံ%၊ ေဆးခနး်၊ ကျနး်မာေရးအသံ%းအေဆာင&်'င့ ် ဝနေ်ဆာငမ်Cများကိ% 

လက်လ'မ်းမီပိ%ငခ်ွင့ ် အထ?းသြဖင့ ် ထိခိ%က်လွယ်ေသာ (သိ%)့ ဖယ်ကျငခ်ံထားရေသာ 

အစ%အဖဲွ9များအေပv ခွဲြခားဆက်ဆံမCမ '̀ိေစေအာင ်ေဆာငရွ်က်ထား '̀ိရန၊် 

(ခ) အာဟာရဓါတ်လံ%ေလာက်nပီး စိတ်ချရေသာ အဓိကအစားအေသာက်များကိ% အနညး်ဆံ%း 

လိ%အပ်ေသာပမာဏအထ ိလက်လ'မ်းမီ&ိ%ငမ်C '̀ိေစေအာင ်ေဆာငရွ်က်ထား '̀ိရန၊် 

(ဂ) အေြခခံအမိ%းအကာ၊ အိမ် &'င့ ် အညစ်အေGကးစွန ့ပ်စ်&ိ%ငမ်Cတိ%ကိ့% လက်လ'မ်းမီဖိ% ့̀ 'ိရန&်'င့ ်

အ&µရာယ်ကငး်nပီး သယ်ေဆာငသွ်ား&ိ%ငေ်သာေရ လံ%ေလာက်စွာရ '̀ိေအာင ်

ေဆာငရွ်က်ထား '̀ိရန၊်  

(ဃ) WHO မ' မGကာမGကာ သတ်မ'တ်ေပးထားေသာ အဓိကေဆးဝါးများကိ% ေထာက်ပ့ံေပးရန၊် 

(င) ေဆးyံ%၊ ေဆးခနး်၊ ကျနး်မာေရးအသံ%းအေဆာင&်'င့ ်ဝနေ်ဆာငမ်Cများ သာတ?ညီမzစွာ ခွဲေဝမC 

'̀ိေအာင ်ေဆာငရွ်က်ထား '̀ိရန၊် 

(စ) &ိ%ငင်အံတွငး်မ'ီတငး်ေနထိ%ငသ်?အားလံ%းအတွက် က?းစက်ေရာဂါြပန ့ပွ်ားြခငး် &'င့ ်

ကာကွယ်ြခငး် ပညာရပ်အေပv အေြခခnံပီး အမျ8ိးသားြပည်သ?က့ျနး်မာေရးမဟာဗျÁဟာ &'င့ ်

စီမံချက်တိ%ကိ့% ေရးဆွဲအေကာငထ်ညေ်ဖာ်ရန။်18 

 

                                                        
17 Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment No. 14 The Right to the Highest 
Attainable Standard of Health (Art. 12), UN Doc. E/C.12/2000/4 (2000), para. 30-31; International 
Commission of Jurists, “Adjudicating Economic, Social and Cultural Rights at National Level: A Practitioners 
Guide,” (2014), p. 36-40. 
 
18 Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment No. 14 The Right to the 

Highest Attainable Standard of Health (Art. 12), UN Doc. E/C.12/2000/4 (2000), para. 43, 29; See, 

generally, International Commission of Jurists, “Adjudicating Economic, Social and Cultural Rights at 

National Level: A Practitioners Guide,” (2014);ICESCR ၏ အခနး် (၅) တွင ်

ကျနး်မာေရးအခွင့အ်ေရးအားကန ့သ်တ်ြခငး်ကိ% ကျcးေြမာငး်စွာသတ်မ'တ်ထားေသာေဘာငအ်တွငး်၌ 

ခွင့ြ်ပ8ထားပါသည။် ထိ%ကန ့သ်တ်မCသည် ကျနး်မာေရး အခွင့အ်ေရးများ၏ အရငး်ခံသေဘာတရား&'င့ ် ကိ%ကည်ီမC`'ိnပီး 

ဒမိီ%ကေရစီကျင့သံ်%းေသာလ?အ့ဖွဲ9အစညး်၏ အများြပည်သ?အကျိ8းတစ်ခ%တညး်အတွက်သာ ဦးတည်ရမည်ြဖစ်nပီး 

ထိ%ကန ့သ်တ်မCကိ% ဥပေဒအရ ြပဌာနး်ထား`' ိ ရပါမည်။ မည်သည့်ကန ့သ်တ်မCမဆိ% မြဖစ်မေနေဆာငရွ်ကရ်မည့ ်

သေဘာ`'ိရမည်၊ အချိ8းအစားညီမzရမည်၊ ေနာက်nပီး “အြခားေရွးချယ&်ိ%ငစ်ရာများ`'ိရင ် အနညး်ဆံ%းကန ့သ်တ်မCကိ%” 

ေရွးချယ်ေဆာငရွ်ကရ်မည ် ြဖစ်သည်။ အေရးKကးီသည့ ် အချက်မ'ာ အများြပည်သ?ကျနး်မာေရးအတကွ ်

အခွင့အ်ေရးများကိ% ကန ့သ်တ်မCများသည် အချိနက်ာလ အကန ့အ်သတ်̀ 'ိရမည်ြဖစ်nပီး အရပ်သားတရားyံ%းမ' 

ထိ%အချက်အေပvသံ%းသပ်ပိ%ငခွ်င့ ်`'ရိမည်ြဖစ်သည်။ 



ကျနး်မာေရးေစာင့ေ် '̀ာက်မC '̀ိေနရမည်၊ လက်လ'မ်းမီရမည်၊ လက်ခံ&ိ%ငစ်ရာ အေြခအေနြဖစ်ရမည်၊ 

လံ%ေလာက်ေသာ အရည်အေသွး '̀ိေနမည ်ြဖစ်သည။်19  

 

COVID-19 &'င့စ်ပ်လျcးသည့် ြပည်သ?က့ျနး်မာေရး အေရးေပvအေြခအေနများကိ% အဖဲွ9ဝင&်ိ%ငင်မံျားမ' 

တံ% ့ြပနေ်ဆာငရွ်က်မCများသည ်ကျနး်မာေရးအခွင့အ်ေရးကိ% ကာကွယ် ေစာင့ေ် '̀ာက်ရန ်တာဝနမ်ျားကိ% 

လိ%က်နာေဆာငရွ်က်မCများအြဖစ် မ'တ်ယ?ရေပမည်။20 အဓိပxာယ်မ'ာ COVID-19 ကိ%တံ% ့ြပန ်

ေဆာငရွ်က်သည့ ် မ?ဝါဒများ&'င့ ် လက်ေတွ9ေဆာငရွ်က်မCများကိ% ေရးဆွ ဲ အေကာငထ်ည်ေဖာ်ရာတွင ်

ြမနမ်ာ&ိ%ငင်သံည် ခွဲြခားဆက်ဆံမCမြပ8ရန&်'င့ ် သာတ?ညီမzစွာ အကာကွယ်ေပးရန ်

စသည့်လိ%က်နာရမည့် တာဝနမ်ျားအပါအဝင ် ကျနး်မာေရးအခွင့အ်ေရးဆိ%ငရ်ာ စံ&Cနး်များကိ% 

ထည့်သွငး်စcးစားရေပမည။် လ?အ့ခွင့အ်ေရးမ?ေဘာငအ်သံ%းြပ8၍ COVID-19 ကိ% တံ% ့ြပနရ်န ်ICESCR 

စာချ8ပ်ပါအချက်များကိ% တရားဝငအ်ဓိပxယ်ဖွင့ဆ်ိ%ေပး&ိ%ငေ်သာ KကီးGကပ်ေရးအဖဲွ9 ြဖစ်ေသာ 

စီးပွားေရး၊ လ?မCေရး&'င့ ် ယcေကျးမCအခွင့အ်ေရးများဆိ%ငရ်ာေကာ်မတီ (CESCR) မ' အဖဲွ9ဝင ်

&ိ%ငင်မံျားကိ% တိ%က်တွနး်ထားပါသည။်21 

 

ကမÂာတစ်ဝနး်ကပ်ေရာဂါြဖစ်ပွားေနချိနတွ်င ် သတငး်အချက်အလက်များကိ% ရယ?&ိ%ငခ်ွင့သ်ည် ြမနမ်ာ&ိ%ငင်ံ̀ 'ိ 

လ?သားအားလံ%း၏ ကျနး်မာေရးအခွင့အ်ေရးကိ% ကာကွယ်ေစာင့ေ် '̀ာက်မCအတွက် အေရးKကီးေသာ 

အချက်တစ်ချက်ြဖစ်ေပသည။် 

 

လွတ်လပ်စွာထ%တ်ေဖာေ်ြပာဆိ%ခွင့&် 'င့ ် သတငး်အချက်များကိ% '̀ာေဖွ၊ ရယ?၊ ထ%တ်ြပနခ်ွင့တိ်%ကိ့% 

&ိ%ငင်တံကာလ?အ့ခွင့အ်ေရးဥပေဒများအရ အကာအကွယ်ေပးထားပါသည။် ထိ%အခွင့အ်ေရးများကိ% 

ကာကွယ်ရနသ်က်သက်သာမက ကျနး်မာေရးအခွင့အ်ေရးကိ% ြပည်သ?များရ '̀ိ&ိ%ငဖိ်%ရ့န ်အတွက်လည်း 

အာမခခံျက်ေပးရနလိ်%အပ်ပါသည်။ ICESCR အရ ကျနး်မာေရးေစာင့ေ် '̀ာက်မCကိ% လက်လ'မ်းမီ 

                                                        
19 Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment No. 14 The Right to the Highest 
Attainable Standard of Health (Art. 12), UN Doc. E/C.12/2000/4 (2000), para. 12. 
20 Tim Fish Hodgson and Ian Seiderman, “COVID-19 Symposium: COVID-19 responses and State 

Obligations Concerning the Right to Health (Part I),” Opinio Juris, 

http://opiniojuris.org/2020/04/01/covid-19-symposium-covid-19-responses-and-state-obligations-

concerning-the-right-to-health-part-1/  (Accessed 27 April 2020); Tim Fish Hodgson and Ian 

Seiderman, “COVID-19 Symposium: COVID-19 responses and State Obligations Concerning the Right 

to Health (Part 2),” Opinio Juris, http://opiniojuris.org/2020/04/01/covid-19-symposium-covid-19-

responses-and-state-obligations-concerning-the-right-to-health-part-2/ (Accessed 27 April 2020) 
21 Committee on Economic, Social and Cultural Rights, Statement on the coronavirus (COVID-19) 

pandemic and economic, social and cultural rights, UN Doc. E/C.12/2020/1 (2020), para. 2. 



ဖိ%ဆ့ိ%ရာတွင ် လက်ေရာက်ြဖစ်ေစ22၊ စီးပွားေရးအရြဖစ်ေစ23၊ လက် '̀ိ အေြခအေနများ အရ 

အေရးKကီးသည့် သတငး်အချက်အလက်အရြဖစ်ေစ လက်လ'မ်းမီဖိ%ရ့န ် လိ%အပ်ပါသည။် 

သတငး်အချက်အလက်အရ လက်လ'မ်းမီဖိ%အ့တွက် အဖဲွ9ဝင&်ိ%ငင်မံျားမ' ကျနး်မာေရး 

အသိပညာေပးမC &'င့ ် သတငး်အချက်အလက်များကိ% လက်လ'မ်းမီ&ိ%ငေ်အာင ် ေဆာငရွ်က်ဖိ%ရ့န ်

တာဝန်̀ 'ိပါသည်။ ထိ%အ့ြပင့ ် ကျနး်မာေရးကိစoရပ်များ&'င့ ် ပတ်သက်nပီး သတငး်အချက်အလက်&'င့ ်

အGကံဉာဏမ်ျားအား '̀ာေဖွ၊ ရယ?၊ ေဝမzခွင့်̀ 'ိေအာင ် ေဆာငရွ်က်ဖိ%ရ့နလ်ည်း တာဝန်̀ 'ိပါသည်။24 

ကျနး်မာေရးေစာင့ေ် '̀ာက်မCကိ%လက်လ'မ်းမီ&ိ%ငဖိ်%ရ့န ် အားေပးေဆာငရွ်က်ရာတွင ် ကျနး်မာေရး 

အခွင့အ်ေရး&'င့ ် ကျနး်မာေရးဆိ%ငရ်ာ သတငး်အချက်အလက်များ ေဝမzေပးမCလညး်ပါဝငပ်ါသည်။ 

ထိ%အ့ြပင ် ခွဲြခားဆက်ဆံမC '̀ိေသာ မCဝါဒများကျင့သံ်%းြခငး်၊ “ကျနး်မာေရးဆိ%ငရ်ာ သတငး်အချက် 

အလက်များအား ပိတ်ပငြ်ဖတ်ေတာက်ြခငး်၊ ထိမ်ချနြ်ခငး် (သိ%)့ ရည်ရွယ်ချက် '̀ိ '̀ိ ပံ%မ'ားြဖန ့ေ်ဝြခငး်” 

&'င့ ် “ကျနး်မာေရး&'င့ဆ်ိ%ငေ်သာေဆာငရွ်က်မCများတွင ် ြပည်သ?များပါဝငမ်Cကိ% တားြမစ်ြခငး်” 

စသည်တိ%ကိ့% အစိ%းရမ' ေ '̀ာငG်ကcဖိ%ရ့န ်လိ%အပ်ပါသည်။25 

 

“အချိနမ်'န၊် လက်လ'မ်းမီ&ိ%ငသ်ည့် ပံ%စံြဖင့ ် ေဒသ&µရဘာသာစကားများြဖင့”် ကပ်ေရာဂါ 

အေGကာငး်သတငး်အချက်အလက်များကိ% ေပးရမည်ဟ?၍ COVID-19 အေြခအေနတွင ် CESCR မ' 

အGကံြပ8ထားပါသည်။  အေGကာငး်မ'ာ “တိကျေသချာnပီး လက်လ'မ်းမီ&ိ%ငေ်သာ သတငး် 

အချက်အလက်” သည ် “ေရာဂါပိ%းြပန ့&် 'ံမ့Cအ&µရာယ်ကိ% ေလျာ့ပါးေစ&ိ%ငဖိ်%ရ့န”် &'င့ ် COVID-19 

&'င့ဆ်ိ%ငေ်သာ သတငး်အမ'ားများကိ%တ%န ့ြ်ပနဖိ်%ရ့န ်အတွက် အငမ်တနအ်ေရးKကီးပါသည်။ ေကျာငး်သ? 

                                                        
22 လက်ေရာက ်လက်လ'မ်းမီ (physical accessibility) ဖိ%ရ့န ်အဖွဲ9ဝင&်ိ%ငင်မံျားအေနြဖင့ ်epidemic (ေဒသတစ်ခ%မ' 

တစ်ခ%သိ%က့?းစက်ြဖစ်ပွားေသာ ကပ်ေရာဂါ)၊ endemic (ေဒသတစ်ခ%အတွငး်က?းစက်ြဖစ်ပွားေသာ ကပ်ေရာဂါ)၊ 

လ%ပ်ငနး်ခွငတ်ွငြ်ဖစ်ပွားေသာေရာဂါများ &'င့ ်အြခားေရာဂါများကိ% ကာကယွ်၊ က%သ၊ ထိနး်ချ8ပ်ဖိ%ရ့န ်လိ%အပ်ပါသည်။ 

ထိ%အ့ြပင ်“နာမကျနး်ြဖစ်သည့်အခါ ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်`'ာက်မC&'င့ဝ်နေ်ဆာငမ်Cများကိ% အာမခံချက်ေပး&ိ%ငေ်သာ” 

အေြခအေနများကိ% ဖနတ်းီဖိ%ရ့နလ်ိ%အပ်ပါသည်။ Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General 

Comment No. 14 The Right to the Highest Attainable Standard of Health (Art. 12), UN Doc. 

E/C.12/2000/4 (2000), para. 12(b). 
23 စီးပွားေရးအရလကလ်'မ်းမီ&ိ%ငဖ်ိ%ရ့နအ်တကွ ်လ?အ့ဖွဲ9အစည်းအတွငး် ပိ%မိ%ချမ်းသာေသာ သ?များ&'င့ ်ယ'cလျင ်

အဆငး်ရဲဆံ%းေသာြပည်သ?များအား “ကျနး်မာေရးအသံ%းစရိတ်ေGကာင့ ်မတနတ်ဆဝနထ်%ပ်ဝနပိ်%း” မြဖစ်မိေစရန ်

ေဆာငရွ်ကဖ်ိ%ရ့န ်လိ%အပ်ပါသည်။ Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment 

No. 14 The Right to the Highest Attainable Standard of Health (Art. 12), UN Doc. E/C.12/2000/4 (2000), 

para. 12(b). 
24 Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment No. 14 The Right to the 

Highest Attainable Standard of Health (Art. 12), UN Doc. E/C.12/2000/4 (2000), para. 12(b). 
25 Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment No. 14 The Right to the 

Highest Attainable Standard of Health (Art. 12), UN Doc. E/C.12/2000/4 (2000), para. 33-34. 



ေကျာငး်သားများ အွနလိ်%ငး်မ'တဆင့ ် ပညာဆက်လက်သငယ်?&ိ%ငဖိ်%ရ့နအ်တွက်လည်း ေဈး&Cနး်ချိ8 

သာေသာ အငတ်ာနက်ဝနေ်ဆာငမ်C &'င့ ်လိ%အပ်ေသာနညး်ပညာများ '̀ိဖိ%ရ့န ်လိ%အပ်ပါသည။် 

(၂) ြပည်တငွး်ဥပေဒ     

၂၀၀၈ခ%&'စ်၊ ဖဲွ9စည်းပံ%အေြခခံဥပေဒ ပ%ဒမ်-၃၅၄ တွင ်  &ိ%ငင်သံားတိ%ငး်သည ် &ိ%ငင်ေံတာ်လံ%ြခံ8ေရး၊ 

တရားဥပေဒစိ%းမိ%းေရး၊ရပ်ရွာေအးချမ်းသာယာေရး သိ%မ့ဟ%တ် ြပည်သ?တိ%၏့ ကိ%ယ်ကျင်တ့ရား အကျိ8းင'ာ 

ြပဌာနး်ထားသည့်ဥပေဒများ&'င့မ်ဆန ့က်ျငလ်zင ်မိမိ၏ယံ%Gကည်ချက် ၊ ထငြ်မင ်ယ?ဆချက်များကိ% လွတ်လပ်စွာ 

ထ%တ်ေဖာေ်ြပာဆိ%ခွင့၊် ေရးသားြဖန ့ေ်ဝခွင့ ်  ကိ%ခွင့ြ်ပ8ထားပါသည်။ ဤြပဌာနး်ချက်သည ် &ိ%ငင်သံားများ၏ 

လွတ်လပ်ခွင့ ် ကိ%ကန ့သ်တ်ထားေသာေGကာင့ ် အြပညြ်ပည်ဆိ%ငရ်ာလ?အ့ခွင့အ်ေရး ဥပေဒ&'င့ကိ်%က်ညီမC 

မ '̀ိပါ။အြပည်ြပညဆ်ိ%ငရ်ာလ?အ့ခွင့ ် အေရးဥပေဒသည်လွတ်လပ်စွာထ%တ် ေဖာ်ေြပာGကားခွင့&် 'င့လ်?တိ%ငး်ကိ% 

သတငး်အချက် အလက် '̀ာေဖွြခငး်&'င့ြ်ဖန ့ေ်ဝြခငး်တိ%အ့တွက်အာမခခံျက်ေပးထားသည်။26 

 

လွတ်လပ်စွာထ%တ်ေဖvေြပာဆိ%ခွင့မ်'လဲွ၍ ၂၀၀၈ခ%&'စ်ဖဲွ9စညး်ပံ%အေြခခံဥပေဒပ%ဒမ်-၃၆၇ တွငလ်ည်း ြမနမ်ာ&ိ%ငင် ံ

သားများ၏ ကျနး်မာေရးေစာင့ေ် '̀ာက်မCဆိ%ငရ်ာအခွင့အ်ေရးများကိ%အာမခံ ချက်ေပးထားသည။် ဤြပဌာနး် 

ချက်သည ်စီးပွားေရး၊လ?မCေရး&'င့ယ်cေကျးမCအခွင့အ်ေရးများဆိ%င ်ရာ အြပည်ြပည်ဆိ%ငရ်ာသေဘာတ?စာချ8ပ် 

&'င့သ်ဟဇာတ ြဖစ်မေနပါ။ စာချ8ပ်သည ် လ?တိ%ငး်ကိ% ခွြဲခားဆက်ဆံမCမ '̀ိဘဲ ကျနး်မာေရးဆိ%ငရ်ာ အခွင့ ်

အေရးကိ% အာမာခခံျက်ေပးထားသည်။ 

 

မီဒယီာဥပေဒ27 ၂၀၁၄ခ%&'စ် မီဒယီာဥပေဒသည ် သတငး်မီဒယီာလ%ပ်သားများကိ% အကာ 

အကွယ်ေပးထားပါသည်။သတငး်မီဒယီာလ%ပ်သားများဟ?ေသာစကားရပ်သည်မီဒယီာလ%ပ်ငနး်&'င့ဆ်က်&ယ်ွ

ေသာ မည်သည့ ် မီဒယီာလ%ပ်ငနး်ကိ%မဆိ% ရညV်Wနး်ြခငး်ြဖစ်ပါသည်။  ပ%ဒမ်-၄ အရ သတငး်မီဒယီာ လ%ပ်သား 

များသည်  ေအာက်ပါအခွင့အ်ေရးများ '̀ိပါသည ် - (၁) ၂၀၀၈ ခ%&'စ် ဖဲွ9စည်းပံ%အေြခခဥံပေဒ&'င်အ့ည ီ ဥပေဒ 

ြပ8ေရး၊အ%ပ်ချ8ပ်ေရး&'င့တ်ရားစီရငေ်ရးတိ%၏့လ%ပ်ငနး်ေဆာငရွ်က်မCဆိ%ငရ်ာ လ%ပ်ထံ%းလ%ပ်နည်းများကိ% လွတ် 

လပ်စွာေဝဖန၊် ေထာက်ြပ၊အGကံြပ8ေရးသားခွင့်̀ 'ိသည်။ (၂) &ိ%ငင်သံားတိ%ငး်၏သေဘာ ထားအြမငမ်ျား&'င့ ်

သက်ဆိ%ငေ်သာ သတငး်အချက်အလက် များကိ% စညး်မျcးစည်းကမ်းများ &'င့အ်ည ီ စံ%စမ်းေဖာ်ထ%တ် 

ေရးသားခွင့&် 'င့ ် သတငး်ထ%တ်လWင့ခ်ွင့်̀ 'ိသည။် (၃) &ိ%ငင်သံားအခွင့အ်ေရး ၊အထ?းအခွင့အ်ေရးများ&'င့ ်

သက်ဆိ%ငေ်သာ ကိစoရပ်များကိ%ေဖာထ်%တ်  ေရးသားခငွ့်̀ 'ိသည်။ (၄) သက်ဆိ%ငရ်ာဌာန၊အဖဲွ9အစည်းက 

သတ်မ'တ်ထားေသာ စညး်ကမ်း&'င့အ်ညီ အစိ%းရyံ%း၊ဌာန၊အဖဲွ9အစည်းများတွင ်သတငး်အချက်အလက်ရယ?ခွင့ ်

၊ေနရာထိ%ငခ်ငး်ရခွင့ ် &'င့ ် ဝငထ်က်ွသွားလာခွင့တိ်% ့̀ 'ိသည်။ သတငး်မီဒယီာလ%ပ်သားများသည် သတငး်&'င့ ်

                                                        

26 For a full discussion, see International Commission of Jurists, “Citizenship and Human Rights in Myanmar: 
Why Law Reform is Urgent and Possible: A Legal Briefing” (2019). https://www.icj.org/myanmars-
discriminatory-citizenship-laws-can-and-must-be-immediately-reformed/; International Commission of Jurists, 
Achieving Justice for Gross Human Rights Violations in Myanmar: Baseline Study (2018). 
https://www.icj.org/myanmar-reverse-laws-and-practices-that-perpetuate-military- impunity-new-icj-report/  

27 Discussion herein is based on an unofficial English translation of the 2014 Media Law.  



သတငး်အချက်အလက်များကိ%အများြပည်သ?သိ '̀ိ&ိ%ငရ်န ် ေတာငး်ဆိ%&ိ%ငသ်ည်။28သတငး်မီဒယီာများ ပံ%&'ပ်ိ 

ထ%တ်ေဝြခငး်ကိ% သတငး်မီဒယီာဥပေဒအရ ဆငဆ်ာြဖတ်ေတာက်မCမ'ကာကွယ်ေပးထားသည်။29 

 

ဥပေဒတွငဤ်အြပ8သေဘာေဆာငေ်သာတိ%းတက်မCများ ပါဝငေ်သာ်လည်း ၎ငး်သည ်  ဥပေဒတစ်ခ% 

တည်းေအာက်တွငက်ာကွယ် ေပးမCအား အဟန ့အ်တားြဖစ်ေစ&ိ%ငေ်သာ မေရရာ မတိ ကျသည့ ်  ြပဌာနး် 

ချက်များပါဝငသ်ည။်30 သာဓကအေနြဖင့၊် ပ%ဒမ်-၇ သည်သတငး်မီဒယီာများက “စစ်မက်ြဖစ်ပွားရာ 

ေဒသ၊ပဋပိက¶များ(သိ%မ့ဟ%တ်)အဓိကy%ဏး်များ&'င့ဆ်&ÇြပမCများြဖစ်ပွားေသာေနရာများတွင”် သတငး်ထ%တ် 

လWင့ရ်န ် Kကိ8းစားေသာအခါ ၎ငး်တိ%အ့ားထိနး်သိမ်း ထားြခငး်မ'ကငး်လွတ်ခွင့ ် ၊ လံ%ြခံ8ေရး&'င့ ် သက်ဆိ%ငေ်သာ 

အဖဲွ9အစည်းများထံမ' ကာကွယ်ေစာင့မ်Cများကိ%ေတာငး်ဆိ%ပိ%ငခ်ွင့ ်&'င့ ်သက်ဆိ%ငရ်ာတာဝန ် '̀ိအဖဲွ9အစည်းများက 

သတ်မ'တ်ထားေသာစညး်မျcးများ&'င့အ်ည ီ လိ%က်နာပါက အာဏာပိ%ငမ်ျားက  ၎ငး်တိ%၏့ 

သတငး်မ'တ်တမ်းရယ?ြခငး်&'င့သ်က်ဆိ%ငေ်သာ ကိရိယာများကိ% ဖမ်းဆီးြခငး် (သိ%)့ ဖျက်ဆီးြခငး် တိ%မ့' ကာကွယ်  

ေပးထားပါသည။် ထိ%အကာအကွယ်ေပးမCသည် ပဋပိက¶များ&'င့ပ်တ်သက်၍ သတငး်ေပးေနေသာ စာနယ်ဇငး် 

သမားများအား  ေနာက်ပိ%ငး်တွင ် ေရးသားထားေသာ မေရရာမတိကျသည့် စကားအသံ%းအ&Cနး်များက 

အရည်အချငး် ြပည့်မ'ီေစသည်။ 

 

က9စားမOများ  

(၁) ြမန်မာ4ိ9ငင်အံမျိ,းသားလNအ့ခွင့အ်ေရးေကာ်မU5ငဥ်ပေဒ 

 ြမနမ်ာ&ိ%ငင်လံ?အ့ခွင့အ်ေရးေကာ်မ '̀ငမ်' လိ%က်နာရမည့ ် “လ?အ့ခွင့အ်ေရး” ဟ?ေသာစကားရပ်သည ်

ေအာက်ပါအခွင့အ်ေရးများကိ%ရညV်Wနး်သည။် 

(က)၂၀၀၈ခ%&'စ်ြမနမ်ာ&ိ%ငင်ဖဲွံ9စည်းပံ%အေြခခဥံပေဒပါ &ိ%ငင်သံားများ၏ အခွင့အ်ေရးများ 

(ခ)လ?အ့ခွင့အ်ေရးေGကညာစာတမ်းတွငပ်ါေသာ လ?အ့ခွင့အ်ေရးများ 

(ဂ)&ိ%ငင်ေံတာ်က လိ%က်နာရန်̀ 'ိေသာ စီးပွားေရး၊လ?မCေရး&'င့ယ်cေကျးမCအခွင့အ်ေရးများဆိ%ငရ်ာ အြပည ်

ြပည်ဆိ%ငရ်ာသေဘာတ?စာချ8ပ်&'င့က်ေလးသ?ငယ်အခွင့အ်ေရးများဆိ%ငရ်ာ အြပည်ြပည်ဆိ%ငရ်ာသေဘာတ? 

စာချ8ပ်က့ဲသိ%ေ့သာ အြပည်ြပညဆ်ိ%ငရ်ာ လ?အ့ခွင့အ်ေရး စာချ8ပ်စာတမ်းများ တွငပ်ါ '̀ိသည့် လ?အခွင့ ်

အေရးများ 

 

(က) ြမန်မာ4ိ9ငင်အံမျိ,းသားလNအ့ခွင့အ်ေရးေကာ်U5င၏်လ9ပ်ပိ9ငခ်ွင့အ်ာဏာ 

 

ြမနမ်ာ&ိ%ငင်အံမျိ8းသားလ?အ့ခွင့အ်ေရးေကာ်မ '̀ငသ်ည် ြမနမ်ာ&ိ%ငင်၏ံအမျိ8းသားလ?အ့ခွင့အ်ေရး အဖဲွ9အစည်း 

ြဖစ်သည်။ အြပည်ြပည်ဆိ%ငရ်ာဥပေဒပညာ '̀ငမ်ျားေကာမ် '̀င-်ICJ သည်ဖဲွ9စည်းပံ% အေြခခဥံပေဒဆိ%ငရ်ာ၊ 

                                                        
28 Section 6(a), Media Law. 
 
29 Section5,MediaLaw. 
30 See ARTICLE 19, “Myanmar: News Media Law 2014: Legal Analysis” (2014). 



ဥပေဒြပ8ေရး&'င့ ် ြမနမ်ာ&ိ%ငင်အံမျိ8းသားလ?အ့ခွင့အ်ေရးေကာ်မ '̀င(်MNHRC) အား၎ငး်၏လ%ပ်ပိ%ငခ်ွင့အ်ာဏာ 

ကိ%ထိေရာက်စွာအေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ရနအ်ဟန ့အ်တားြဖစ်ေစခဲ ့  ေသာ လက်ေတွ9အတားအဆီးများ  ကိ% 

ယခငက်ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာခဲ့သည။်31 ြမနမ်ာ&ိ%ငင်အံမျ8ိးသားလ?အ့ခွင့အ်ေရးေကာ်မ '̀ငဥ်ပေဒအရ  ြမနမ်ာ&ိ%ငင် ံ

အမျိ8းသားလ?အ့ခွင့အ်ေရးေကာ်မ '̀င(်MNHRC) ၏ အြခားသ?များအGကား တာဝန&်'င့လ်%ပ်ပိ%ငခ်ွင့မ်ျားမ'ာ 

ေအာက်ပါအတိ%ငး်ပါ '̀ိပါသည။် 

 (က) လ?အ့ခွင့အ်ေရး&'င့သ်က်ဆိ%ငသ်ည့် အြပည်ြပည်ဆိ%ငရ်ာ&'င့ ်ြပည်တွငး်ဥပေဒများ အား လိ%က်နာမC '̀ိမ '̀ိကိ% 

ြမÈင့တ်ငြ်ခငး်&'င့ ်ေစာင့G်ကည့ေ်လ့လာြခငး်၊ 

(ခ) လ?အ့ခွင့အ်ေရးေဖာက်ဖျက်ေGကာငး် တိ%ငတ်နး်ချက် သိ%မ့ဟ%တ် စွပ်စဲွချက်&'င့ ် စပ်လျcး၍ စိစစ်nပီး 

စံ%စမ်းစစ်ေဆးြခငး်၊ 

(ဂ) သက်ဆိ%ငရ်ာအရပ်ဘက်အဖဲွ9အစည်း၊စီးပွားေရးအဖဲွ9အစည်း၊အလ%ပ်သမားအဖဲွ9အစညး်၊ တိ%ငး်ရငး်သား 

အဖဲွ9အစည်း၊လ?နညး်စ%များ၊ ပညာရပ်ဆိ%ငရ်ာအဖဲွ9အစည်းတိ%&့ 'င့ ်သင့ေ်လျာ်သလိ% တိ%ငပ်ငေ်ဆွးေ&းွြခငး်၊ 

(ဃ) ေကာ်မ '̀င၏်တာဝနတ်စ်ရပ်ရပ်ကိ% အေကာငအ်ထည်ေဖာ ် ေဆာငရွ်က်ရာတွင ် ဆက်စပ်မC '̀ိသည့ ်

သိ%မ့ဟ%တ် အေထာက်အက?ြဖစ်ေစမည့်လ%ပ်ငနး်များကိ% ေဆာငရွ်က်ြခငး်၊32 

 

လ?တစ်ဦးချငး်တစ်ေယာက်ချငး်အေနြဖင့ ် လ?အ့ခွင့အ်ေရးချိ8းေဖာက်မCများ&'င့ပ်တ်သက်ေသာ  မည်သည့ ်

စွပ်စဲွချက်များ ကိ%မဆိ% တိ%ငG်ကား&ိ%ငေ်လာက်ေသာအေGကာငး်ြပချက်ြဖင့ ် လ?ကိ%ယ်တိ%ငေ်သာ်လည်း ေကာငး်၊ 

အြခားသ?တစ်ဦးမ' ကိ%ယ်စားြပ8၍ေသာ်လည်းေကာငး်၊ လ?အစ%အဖဲွ9၏ကိ%ယ်စားေသာ်လည်းေကာငး် 

ေကာ်မ '̀ငထ်ံသိ%တိ့%ငG်ကား&ိ%ငသ်ည်။33ထိ%ေ့Gကာင့ ် MOTC အမိန ့၏်တရားဝငြ်ဖစ်မCကိ%  ေမးခွနး်ထ%တ်ဖိ%ရ့န ်

အတွက်အရပ်ဘက်လ?မCအဖဲွ9အစညး်များ၊ ဝဘ်ဆိ%ဒ ် ပိတ်ဆိ%ထ့ားြခငး်ခံရေသာ သတငး်မီဒယီာများ&'င့ ် / 

သိ%မ့ဟ%တ် ဆက်သွယ်ေရးလိ%ငစ်ငရ်သ?များသည်လ?တစ်ဦးတစ် ေယာက်ချငး်ေသာ ် လညး်ေကာငး်၊ တဲွဖက်၍ 

ေသာ်လညး်ေကာငး်တိ%ငG်ကား&ိ%ငသ်ည်ဟ% ယံ%Gကည်ရန ်အေGကာငး်ြပချက် '̀ိပါသည။် 

 

ြမနမ်ာ&ိ%ငင်အံမျိ8းသားလ?အ့ခွင့အ်ေရးေကာ်မ '̀င(်MNHRC) သည ်၎ငး်၏လ%ပ်ပိ%ငခ်ွင့ကိ်% အေကာငအ်ထညေ်ဖv  

ေဆာငရွ်က်  &ိ%ငေ်စရနအ်လိ%င့'ာ ေကာ်မ '̀ငသ်ည် မိမိစံ%စမ်းစစ်ေဆးလျက် '̀ိေသာကိစo&'င့ ် စပ်လျcး၍ 

သတငး်အချက်အလက်ေပး&ိ%ငမ်ည်ဟ%ထငြ်မငယ်?ဆရသည့ ် ပ%ဂÉိ8လ်တစ်ဦး တစ်ေယာက်ကိ% သတ်မ'တ်ချိနး် 

ဆိ%ထားသည့ေ်နရာ&'င့အ်ချိနတွ်င ် ြမနမ်ာ&ိ%ငင်လံ?အခွင့အ်ေရးေကာ်မ '̀ငေ်`' 9ေမ'ာက်သိ%လ့ာေရာက် ရန ်

စာြဖင့ေ်ရးသာ၍ သမ�ာနစ်ာ ထ%တ်ဆင့&်ိ%ငသ်ည်။34 ေကာ်မ '̀ငသ်ည် မိမိစံ%စမ်းစစ်ေဆးေသာ 

ကိစoတစ်ရပ်&'င့ပ်တ်သက်သည်ဟ%ယ?ဆသည့် မည်သည့်ပ%ဂÉိ8လ် သိ%မ့ဟ%တ် မည်သည့်yံ% းကိ%မဆိ% 

ယငး်တိ%ပိ့%ငဆ်ိ%ငသ်ည့် သိ%မ့ဟ%တ် လက်ဝယ်ထား '̀ိသည့ ်စာရွက်စာတမ်း&'င့ ်အေထာက် အထားများတငြ်ပရန ်

                                                        
31 See International Commission of Jurists, “Four Immediately Implementable Reforms to Enhance Myanmar’s 
National Human Rights Commission” (2019). 
32 Section 22, MNHRC Law. The full list of powers is attached to this document as Annex A. 
33 Section 30, MNHRC Law. 
34 Section 35, MNHRC Law. 



စာြဖင့ေ်ရးသားဆင့ဆ်ိ%&ိ%ငသ်ည။်35 ဝက်ဘ်ဆိ%ဒပိ်တ်ပငမ်C&'င့ပ်တ်သက်ေသာ  ေအာက်ပါသက်ဆိ%ငရ်ာ သတငး် 

အချက်အလက်ကိ%သိ '̀ိရန ်ထိ%အာဏာကိ%အသံ%းြပ8&ိ%ငသ်ည။် 

 (က) ဆက်သွယ်ေရးအက်ဥပေဒပ%ဒမ်-၇၇ အရ“ အေရးေပvအေြခအေန” သည ် MOTC အမိန ့ကိ်% 

တရားမzတေGကာငး်ြပသဖိ%ရ့န ်

 (ခ) ၀ ငေ်ရာက်ပိတ်ဆိ%ရ့နအ်မိန ့ေ်ပးထားခဲေ့သာာဝက်ဘ်ဆိ%က်စာရငး်များအြပည့်အစံ% 

(ဂ)ပိတ်ပငတ်ားြမစ်ချက်များတရားမzတေGကာငး်ြပဖိ%ရ့နအ်တွက်  MOTC အမိန ့တွ်င ်  ေဖာ်ြပထားေသာ 

တိကျခိ%ငလံ်%ေသာအေGကာငး်အချက်များ၊  &'င့ ်

(ဃ) ပိတ်ပငတ်ားြမစ်ထားမCများကိ%ခိ%ငမ်ာေစေသာအချက်အလက်များ 

 

ပ%ဒမ်၃၆အရ စာမ'တ်စာတမ်းအမျိ8းအစား&'စ်မျ8ိးကိ% သမ�ာနစ်ာထ%တ်ဆင့မ်C မ'ေန ထ%တ်ပယ်ထားသည။် 

(၁) &ိ%ငင်ေံတာ်၏ လံ%ြခ8ံေရး&'င့က်ာကွယ်ေရးကိ% ထိခိ%က်ေစ&ိ%ငသ်ည့် စာရွက်စာတမ်း သိ%မ့ဟ%တ် အေထာက် 

အထားများ၊ (၂) အစိ%းရဌာန၊ အစိ%းရအဖဲွ9အစည်းများက လံ%ြခံ8မCအဆင့အ်တနး် သတ်မ'တ်ထားေသာ စာရွက် 

စာတမ်းများ၊ အေရးKကီးဆံ%းမ'ာ စာရွက်စာတမ်းတစ်ခ% သိ%မ့ဟ%တ် သက်ေသအေထာက်အထားများသည ်

လံ%ြခံ8ေရးအဆင့သ်တ်မ'တ်ထားြခငး်ြဖစ်သည်ဟ?ေသာ အလ%ပ်အမCေဆာငမ်ျား၏ဆံ%းြဖတ်ချက်အား အယ?ခံမC 

ယ&µရားတစ်ခ%ခ% သိ%မ့ဟ%တ် လွတ်လပ်စွာတရားစီရငြ်ခငး် ကိ%ြပနလ်ည်သံ%းသပ်ြခငး်တိ%အ့တွက် 

အာမခခံျက်ေပးထားေသာြပဌာနး်ချက်မ '̀ိပါ။ ထိ% ့ြပင ် အစိ%းရဌာနတစ်ခ% အဖဲွ9အစည်းတစ်ခ% သိ%မ့ဟ%တ် 

ဆက်စပ်ေနေသာ သီးြခားအဖဲွ9အစညး်များသည် ြမနမ်ာ&ိ%ငင်အံမျိ8းသားလ?အ့ခွင့အ်ေရးေကာ်မ '̀င ် &'င့ ်

သေဘာyိ%းြဖင့ပ်?းေပါငး်ေဆာငရွ်က်ရနြ်ငငး်ဆနပ်ါက  ြမနမ်ာ&ိ%ငင်အံမျိ8းသားလ?အ့ခွင့အ်ေရးေကာ်မ '̀င ်

ဥပေဒသည ် ပ?းေပါငး်ေဆာငရွ်က်ြခငး်မြပ8ေသာအရာ '̀ိများက မလိ%က်နာေသာ အမCများတွင ်  မြဖစ်မေန 

လ%ပ်ေဆာငေ်စေသာ မည်သည့်နညး်လမ်းကိ%မzေဖv ြပထားြခငး်မ '̀ိပါ။36 

 

မည်သိ%ပ့ငြ်ဖစ်ေစ၊  ပ%ဒမ်-၃၆၏ အကန ့အ်သတ်ြဖင့ ် ြဖစ်&ိ%ငေ်ြခ '̀ိေသာ တိ%ငG်ကားချက်အား ြမနမ်ာ&ိ%ငင် ံ

လ?အ့ခွင့အ်ေရးေကာ်မ '̀ငyံ်%းသိ% ့ တိ%ငG်ကားြခငး်ကိ% ဟန ့တ်ားမထားသင့ပ်ါ။တိ%ငG်ကားချက်များကိ%  ြမနမ်ာ&ိ%ငင် ံ

လ?အ့ခွင့အ်ေရးေကာ်မ '̀ငအ်ေနြဖင့ ် သက်ဆိ%ငရ်ာသတငး်အချက်အလက်များကိ%  လ?သိ '̀ငG်ကား ထ%တ်ေဖv 

ြပသြခငး်မြပ8&ိ%ငရ်န ်သိ%မ့ဟ%တ် တနည်းအားြဖင့ ်ဝက်ဘ်ဆိ%က်ပိတ်ဆိ% ့ြခငး်&'င့ပ်တ်သက်ေသာ သတငး်အချက် 

အလက်များကိ%ထ%တ်ေဖv ြပသြခငး်&'င့ပ်တ်သက်ေသာ ဤတိ%ငG်ကားချက်ကိ% Gကည့်yCဖိ%ရ့နအ်တွက် မြဖစ်မေန 

လ%ပ်ေဆာငေ်ပလိမ့်မည်။ ၎ငး်သည“် ြပည်သ?လ?ထ%၏ဖိအားေပးမC” အပါအဝငအ်ြခား စည်းyံ%းလCံ9ေဆာ်ေရး 

အခွင့အ်လမ်းများသိ%ဆ့ွဲေဆာင&်ိ%ငသ်ည့်သိသာထင်̀ 'ားေသာ လ?ထ%စိစစ်မCကိ%ဆွဲေဆာင&်ိ%ငေ်ချ '̀ိသည။် 

 

ြမနမ်ာ&ိ%ငင်အံမျိ8းသားလ?အ့ခွင့အ်ေရးေကာ်မ '̀ငဥ်ပေဒပ%ဒမ်-၃၇ကိ% ြမနမ်ာ&ိ%ငင်လံ?အ့ခွင့အ်ေရး ေကာ်မ '̀ငက် 

ြဖစ်&ိ%ငေ်ချ '̀ေိသာလ?အ့ခွင့အ်ေရး ကိစoရပ်များတွင ် ၎ငး်တိ% ့ ဝငေ်ရာက်စွက်ဖက်ြခငး်မ '̀ိသည်မ'ာ 

မ'နက်နေ်Gကာငး်  ကျင်သ့ားရေနခဲ့nပီးသားြဖစ်သည်။ ဤြပဌာနး်ချက်သည် ြမနမ်ာ&ိ%ငင်လံ?အ့ခွင့အ်ေရး 

                                                        
35 Section 36, MNHRC Law 
36 Section 38, MNHRC Law. 



ေကာ်မ '̀င ် အား ေအာက်ပါတိ%မ့' တစ်ခ%ခ%ကိ%ချ8ိးေဖာက်ေသာ တိ%ငG်ကားမCအားစံ%စမ်းြခငး်မြပ8ရန ် တားြမစ် 

ထားသည။်(က) တရားyံ%းတစ်ခ%ခ%၏ေ`'9ေမ'ာက်၌ စစ်ေဆးGကားနာဆဲအမCများ&'င့ ်တရားyံ%းတစ်ခ%ခ%၏ စီရငဆ်ံ%း  

ြဖတ်ချက် အေပv အယ?ခံမC သိ%မ့ဟ%တ် ြပငဆ်ငမ်C ဝငေ်ရာက်ဆဲအမCများ၊ (ခ) တရားyံ%းတစ်ခ%ခ%က အnပီးသတ် 

စီရငဆ်ံ%းြဖတ်nပီးေသာအမCများ။ MOTC အမိန ့ကိ်% တရားyံ%းတွင ် တရားစဲွဆိ%ထားြခငး်ေတာ့မ '̀ိေသးပါ။ 

ထိ%ေ့Gကာင့ဤ်ြပဌာနး်ချက်သည်ြမနမ်ာ&ိ%ငင်လံ?အ့ခွင့အ်ေရးေကာ်မ '̀ငသိ်%တ့ငသွ်ငး်မည့်တိ%ငG်ကားမCများအေပv

သက်ေရာက်မC မ '̀ိ&ိ%ငပ်ါ။ 

 

(ခ) တိ9ငE်ကားချက်အေပW အေရးယNေဆာငရွ်က်မO၊ က9စားမOများ 

ြမနမ်ာ&ိ%ငင်လံ?အ့ခွင့အ်ေရးေကာ်မ '̀ငသ်ည် စံ%စမ်းစစ်ေဆးမCြပ8လ%ပ်ရာတွင“် သဘာဝတရားမzတမC သေဘာ 

တရားများကိ%လိ%က်နာရန”် ြပဌာနး်ထားသည်။37   အစိ%းရဌာနများ၊ အဖဲွ9အစည်းများ သိ%မ့ဟ%တ် MOTC က့ဲသိ% ့ 

ေသာဆက်စပ်ေနေသာ အဖဲွ9အစညး်များ &'င့ပ်တ်သက်သည့် စံ%စမ်းေမးြမနး်မCများ တွင ် ြမနမ်ာ&ိ%ငင်လံ?အ့ခွင့ ်

အေရးေကာ်မ '̀င(်MNHRC) သည၎်ငး်၏  ေတွ9 '̀ခိျက်များကိ% သက်ဆိ%ငရ်ာ အစိ%းရအာဏာပိ%ငမ်ျားထ ံ

လWဲေြပာငး်ရမည်။ ထိ%က့ဲသိ%ေ့သာ အခွင့အ်ာဏာသည်  ြမနမ်ာ&ိ%ငင်လံ?အ့ခွင့အ်ေရးေကာ်မ '̀င(်MNHRC) 

၏အGကံြပ8ချက်များ &'င့စ်ပ်လျcးသည့ ်အေရးယ?ေဆာငရွ်က်ထား '̀ိမCအေြခအေနကိ% ရက်ေပါငး် ၃၀ အတွငး်  

ြမနမ်ာ&ိ%ငင်လံ?အ့ခွင့အ်ေရးေကာ်မ '̀င(်MNHRC) သိ% ့ြပနG်ကားရမည။် အGကံြပ8ချက်များတွင ်  ြမနမ်ာ&ိ%ငင် ံ

လ?အ့ခွင့ ် အေရးေကာမ် '̀င(်MNHRC) အေနြဖင့တိ်%ငတ်နး်သ?များ လက်တံ% ့ြပနမ်C မခရံေစေရးတိ%အ့တွက် 

ေဖv ြပထားပါသည။်38 ြမနမ်ာ&ိ%ငင်လံ?အ့ခွင့အ်ေရးေကာ်မ '̀င(်MNHRC)သည ် လိ%အပ်ပါက မိမိ၏စံ%စမ်း 

ေတွ9 '̀ိချက်များ&'င့ ် အGကံြပ8ချက်များကိ% &ိ%ငင်ေံတာ်သမ�တ&'င့ ် ြပညေ်ထာငစ်%လWတ်ေတာသိ်% ့ အစီရငခ်ံတငြ်ပ 

nပီး အများြပည်သ? သိ '̀ိ&ိ%ငရ်နလ်ည်းထ%တ်ြပန&်ိ%င ်သည။်39  

 ြမနမ်ာ&ိ%ငင်လံ?အ့ခွင့အ်ေရးေကာ်မ '̀င(်MNHRC)သည ်ပ%ဂÉိ8လ်တစ်ဦးချငး် သိ%မ့ဟ%တ်  ပ%ဂÉိ8လ်များ၏ လ?အ့ခွင့ ်

အေရးကိ%ေဖာက်ဖျက်မC '̀ေိGကာငး် အေထာက်အထားခိ%ငလံ်%စွာေတွ9 '̀ိပါက တငြ်ပသည့်အစီရငခ်ံစာတွင ် 

ေအာက်ပါ အGကံြပ8တငြ်ပချက်များကိ% ေဖv ြပသင့သ်ည်။ 

(က)လ?အ့ခွင့အ်ေရးေဖာက်ဖျက်မC '̀ေိGကာငး် အတည်ြပ8ချက်&'င့ ် ယငး်လ?အ့ခွင့အ်ေရး  ေဖာက်ဖျက်မCများ 

ဆက်လက်မြဖစ်ေပvေစေရး&'င့အ်လားတ? ေဖာက်ဖျက်မCများ ထပ်မံမြဖစ် ပွားေစေရး၊ 

(ခ) လ?အ့ခွင့အ်ေရးေဖာက်ဖျက်မCကိ% က%စားရန ် ပ%ဂÉိ8လ်တစ်ဦးဦး သိ%မ့ဟ%တ် အဖဲွ9အစညး် တစ်ခ%ခ%က 

သင့ေ်လျာ်သလိ% ေဆာငရွ်က်ေပးေရး၊ 

(ဂ) လ?အ့ခွင့အ်ေရးေဖာက်ဖျက်မCေGကာင့ ်ထခိိ%က်ဆံ%းyC ံးနစ်နာမCအတွက် လ?အ့ခွင့အ်ေရးေဖာက်ဖျက်ြခငး် ခံရ 

သ? ရသင့ရ်ထိ%က်သည့်နစ်နာေGကးရ '̀ိ&ိ%ငေ်ရး 

                                                        
37 Section 28, MNHRC Law 
38 Section 38, MNHRC Law 
39 Section 39, MNHRC Law 



(ဃ) သက်ဆိ%ငရ်ာဌာန၊ အဖဲွ9အစညး်လ%ပ်ငနး်၊ ပ%ဂÉိ8လ် သိ%မ့ဟ%တ် အာဏာပိ%ငအ်ဖဲွ9အစည်း က အေရးယ? 

ေဆာငရွ်က်ေရး&'င့ ် ယငး်အGကံြပ8တိ%က်တွနး်ချက်များအေပv ၎ငး်တိ%၏့ အေရး ယ?ေဆာငရွ်က်ချက်များကိ% 

ေကာ်မ '̀ငသိ်% ့ သင့ေ်လျာ်ေသာ အချိနက်ာလအတွငး်  ြပနG်ကားေရး၊40 

 

ြမနမ်ာ&ိ%ငင်အံမျိ8းသားလ?အ့ခွင့အ်ေရးေကာ်မ '̀င(်MNHRC) အေနြဖင့ ် တိ%ငတ်နး်ချက်ပါကိစo&'င့ပ်တ်သက်၍  

စံ%စမ်းစစ်ေဆးရ&်%ြငငး်ပယ်ြခငး် သိ%မ့ဟ%တ် ရပ်ဆိ%ငး်ရန ်ဆံ%းြဖတ်ပါက ြမနမ်ာ&ိ%ငင်အံမျ8ိးသား လ?အ့ခွင့အ်ေရး 

ေကာ်မ '̀င(်MNHRC)သညယ်ခ%အချိနတွ်င ်ြဖစ်ေစ၊ ေနာက်မ'ြဖစ်ေစ (ကိ%ယ်ပိ%ငဆ်ံ%းြဖတ်ချက်ြဖင့)် ဤစံ%စမ်းစစ် 

ေဆးမCကိ% ဆက်လက်  ြပ8လ%ပ်&ိ%ငသ်ည(်motu proprio).41 ပ%ဒမ် ၂၈ တွင ် ြမနမ်ာ&ိ%ငင်အံမျိ8းသား 

လ?အ့ခွင့အ်ေရးေကာ်မ '̀င(်MNHRC) သည ် လ?အ့ခွင့အ်ေရးေဖာက်ဖျက်မCများ ကျယ်ြပန ့စွ်ာ ြဖစ်ပွား 

ေနသည်ကိ%လညး်ေကာငး်၊ ေဖာက်ဖျက်မCသည်စနစ်တစ်ရပ်အြဖစ် ဦးတည ် ေနသည်ကိ%လညး်ေကာငး် 

သိ '̀ိပါက ကိ%ယ်တိ%ငစံ်%စမ်းစစ်  ေဆးမCြပ8လ%ပ်ရန ်လ%ပ်ပိ%ငခ်ငွ့အ်ာဏာေပးထားသည။် 

 

ြမနမ်ာ&ိ%ငင်အံမျိ8းသားလ?အ့ခွင့အ်ေရးေကာ်မ '̀င(်MNHRC) ဥပေဒသည် ဥပေဒေအာက် '̀ိ က%စားမCများကိ% 

အသံ%းြပ8ရနရ်ည်ရွယ်ထားေသာ လ?ပ%ဂÉိ8လ်တစ်ဦးချငး်&'င့ ် အ%ပ်စ%များကိ% လည်းကာကွယ်ထားေပးသည်။ 

ဥပေဒအရ လ?ပ%ဂÉိ8လ်တစ်ဦးတစ်ေယာက်သည် အြခားတစ်စံ%တစ်ေယာက်အား ထိ%ပ%ဂÉိ8လ်က ြဖစ်ေစ၊ 

ထိ%ပ%ဂÉိ8လ်&'င့က်}မ်းဝငသ်?ကြဖစ်ေစ မတရားဖိ&'ပ်ိြခငး်၊  ေြခာက်လ'န ့ြ်ခငး်၊nခိမ်းေြခာက်ြခငး်၊  ေ&'ာင့ယ်'က်ြခငး် 

သိ%မ့ဟ%တ် အြခားနည်းလမ်းြဖင့ ်စွက်ဖက်ြခငး်တိ%မ့'တားြမစ်ထားသည။် 

(က) ပ%ဒမ်-၃၀ အရ တိ%ငG်ကားချက်များက့ဲသိ%ေ့သာ ြမနမ်ာ&ိ%ငင်လံ?အ့ခွင့အ်ေရးေကာ်မ '̀င(်MNHRC) ဥပေဒ 

အရ ေပးအပ်ထားေသာအခွင့အ်ေရး များအသံ%းချရနရ်ည်ရွယ်ြခငး်၊ 

(ခ) ြမနမ်ာ&ိ%ငင်လံ?အ့ခွင့အ်ေရးေကာ်မ '̀င(်MNHRC) ဥပေဒအရေပးအပ်ထားေသာ အခွင့အ်ေရးများကိ% 

အသံ%းချြခငး် သိ%မ့ဟ%တ် အြခားသ?များ၏အဆိ%ပါအခွင့အ်ေရးများကိ% ြမÈင့တ်ငေ်ပးြခငး် 

(ဂ) ြမနမ်ာ&ိ%ငင်လံ?အ့ခွင့အ်ေရးေကာ်မ '̀င(်MNHRC) ဥပေဒအရ လ%ပ်ေဆာငေ်သာ တိ%ငတ်နး်ချက်၊ စံ%စမ်း 

စစ်ေဆးချက် သိ%မ့ဟ%တ် အေထာက်အထားများေပးြခငး်၊ 

(ဃ) ြမနမ်ာ&ိ%ငင်လံ?အ့ခွင့အ်ေရးေကာ်မ '̀င(်MNHRC) ဥပေဒအား ဆန ့က်ျငရ်ာေရာက်ေသာ မည်သည့ ်ကိစoကိ% 

မဆိ% ေဆာငရွ်က်ရနြ်ငငး်ပယ်ြခငး်၊ 

                                                        
40 Section 40, MNHRC Law. 

41 Section 33, MNHRC Law. 

 

 



(င) ြမနမ်ာ&ိ%ငင်လံ?အ့ခွင့အ်ေရးေကာ်မ '̀င-်MNHRC ဥပေဒအရြဖစ်ေစ ဤဥပေဒကိ%ရညV်Wနး်၍  ြဖစ်ေစ 

တစ်စံ%တစ်ရာကိ% တစ်နည်းနည်းြဖင့ ်လ%ပ်ေဆာငြ်ခငး်၊42 

 

(၂) ဖွဲ -စည်းပံ9အေြခခံဥပေဒဆိ9ငရ်ာစာခZန်ေတာ ်

၂၀၀၈ခ%&'စ်၊ြမနမ်ာ&ိ%ငင်ဖဲွံ9စည်းပံ%အေြခခဥံပေဒ၏ ပ%ဒမ်- ၁၈(ဂ)၊၂၉၆ &'င့ ် ၃၇၈ တိ%တွ့င ် ြပညေ်ထာငစ်% 

တရားလWတ်ေတာ်တရားyံ%းချ8ပ်သည ်ေအာက်ပါစာခ}နေ်တာ်များကိ%ထ%တ်ဆင့ပိ်%င ်ခွင့ ်အာဏာများ '̀ိပါသည။် 

 (က) ေ`' 9ေတာသွ်ငး်စာခ}နေ်တာ်အမိန ့ ် ဆိ%သည်မ'ာ ြပညေ်ထာငစ်%သမ�တ ြမနမ်ာ&ိ%ငင်တံရားyံ%း တစ်yံ%းyံ%း 

သိ%မ့ဟ%တ် အခွင့အ်ာဏာ '̀ိေသာ အဖဲွ9အစညး်တစ်ခ%ခ%ကြဖစ်ေစ၊ ထိနး်သိမ်းချ8ပ်ေ&'ာငထ်ားသ?ကိ% စာခ}န ်

ေတာ်yံ%းသိ% ့ ေခvေဆာငေ်စnပီး ဥပေဒ&'င့အ်ညီ ချ8ပ်ေ&'ာငထ်ားြခငး် '̀ ိ မ '̀ိ စိစစ်Gကားနာ၍ ဥပေဒ&'င့ ်

ညီVွတ်ြခငး် '̀ိ မ '̀ ိေရးသား ထ%တ်ြပနသ်ည့ ်အမိန ့စ်ာကိ% ဆိ%သည်။ 

 (ခ) အာဏာေပးစာခ}နေ်တာအ်မိန ့ ် ဆိ%သည်မ'ာ တရားဝငအ်ခွင့အ်ာဏာ '̀ိသ? တစ်ဦးဦး သိ%မ့ဟ%တ် 

အဖဲွ9အစည်းတစ်ခ%ခ%ကြဖစ်ေစ၊ အစိ%းရဌာနတစ်ခ%ခ%ကြဖစ်ေစ အပ်&'ငး်ထားေသာ လ%ပ်ပိ%ငခ်ွင့&် 'င့အ်ည ီ

လိ%က်နာေဆာငရွ်က်ရန ်ပျက်ကွက်မCအား ဥပေဒ&'င့အ်ည ီလိ%က်နာေဆာငရွ်က်ေစရန ်ေရးသားထ%တ်ြပန ်သည့ ်

အမိန ့စ်ာကိ% ဆိ%သည။် 

 (ဂ) တားြမစ်ေစစာခ}နေ်တာ်အမိန ့ ် ဆိ%သည်မ'ာ တရားyံ%းတစ်yံ%းyံ%း သိ%မ့ဟ%တ် တရားစီရငမ်C သေဘာ 

သက်ဝငသ်ည့် ကိစoရပ်တစ်ခ%ခ%၏ စီရငေ်ဆာငရွ်က်မCတွင ် စီရငခ်ွင့အ်ာဏာေကျာ်လွန၍်ြဖစ်ေစ၊ တရား 

မzတမCကိ% ဆန ့က်ျင၍် ေဆာငရွ်က်ြခငး်မြပ8ရန ်ေရးသား ထ%တ်ြပနသ်ည့် အမိန ့စ်ာကိ%ဆိ%သည်။ 

(ဃ) အာဏာပိ%ငေ်မးစာခ}နေ်တာ်အမိန ့ ် ဆိ%သည်မ'ာ အစိ%းရဌာနတစ်ခ%ခ% သိ%မ့ဟ%တ် အခွင့အ်ာဏာ အပ်&'ငး် 

ထားသည့အ်ဖဲွ9အစညး်တစ်ခ%ခ%သည် တစ်ဦးတစ်ေယာက် သိ%မ့ဟ%တ် အများအေပvတွင ် ထ%တ်ြပနထ်ား 

သည့်ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒ၊ စည်းမျcးစညး်ကမ်း၊ လ%ပ်ထံ%းလ%ပ်နည်း၊အမိန ့၊် အမိန ့ေ်Gကာ်ြငာစာ၊ VWနG်ကား 

ချက်များ&'င့အ်ညီ ေဆာငရွ်က်ထားြခငး် '̀ ိ မ '̀ိ စိစစ်Gကားနာ၍ ဥပေဒ&'င့ ် ညVီွတ်ြခငး် '̀ိ မ '̀ိ ေရးသား 

ထ%တ်ြပနသ်ည့် အမိန ့စ်ာကိ% ဆိ%သည်။ 

(င) အမCေခvစာခ}နေ်တာအ်မိန ့ ် ဆိ%သည်မ'ာ တရားyံ%းတစ်yံ%းyံ%း သိ%မ့ဟ%တ် တရားစီရငမ်C သေဘာ 

သက်ဝငသ်ည့်ကိစoရပ် တစ်ခ%ခ%၏ ဆံ%းြဖတ်ေဆာငရွ်က်ချက်သည ် ဥပေဒ&'င့ ် ညီVွတ်မzတမC မ '̀ိေGကာငး် 

စိစစ်ေတွ9 '̀ိရပါက ထိ%ဆံ%းြဖတ်ေဆာငရွ်က် ချက်ကိ% ဥပေဒ &'င့ ် ညီVွတ်ေစရန ် ေရးသားထ%တ်ြပနသ်ည့ ်

အမိန ့စ်ာကိ% ဆိ%သည။်43 

ြမနမ်ာ&ိ%ငင်တွံင ် စပ်ဆိ%ငေ်သာအချက်အလက်များ&'င့လ်က်ေတွ9ကျင့သံ်%းမCများကိ%အေြခခ၍ံ အာဏာေပး 

စာခ}နေ်တာ်အမိန ့ ်ေလzာက်ထားြခငး်သည ်သင့ေ်လျာ် ေသာက%စားမCတစ်ခ% ြဖစ်သင့ ်သည်။ 

                                                        

42 Section 42, MNHRC Law. 

 
43 See International Commission of Jurists, Strategic Litigation Handbook for Myanmar (2019) 
https://www.icj.org/icj-publishes-strategic-litigation-handbook-for-myanmar/ 
 



 &ိ%ငင်ေံတာ်အတွငး်“ အေရးေပvအေြခအေန” များေပvေပါက်ေGကာငး် ေGကညာေသာအခါ စာခ}နေ်တာ ်

ထ%တ်ဆင့ေ်ပးရနေ်လzာက်ထားချက်များကိ% ရပ်ဆိ%ငး်ထားရမည်။44  မည်သိ%ပ့ငဆ်ိ% ေစကာမ? ၎ငး်သည ်

၂၀၀၈ခ%&'စ်ဖဲွ9စည်းပံ% အေြခခံဥပေဒပ%ဒမ် - ၄၀၊၄၁၀၊၄၁၂၊၄၁၃ &'င့ ် ၄၁၇ အရ တရားyံ%းတွင ်

ဖဲွ9စည်းပံ%အေြခခံဆိ%ငရ်ာစာ ခ}န ်ေတာ်ေလzာက်ထားမ' တရားyံ%းတွငတ်ငသွ်ငး်ြခငး်ကိ% တာြမစ်ထားေသာလည်း 

&ိ%ငင်ေံတာ်၏အေရးေပvအေြခ အေနမ '̀ိ ေGကာငး်ေပvေပါက်ေနသည်။45ဤြပဌာနး်ချက်များအရ covid-19 

ကာလတွင ် ြပညေ်ထာငစ်%အစိ%းရက &ိ%ငင်ေံတာ် ၏အေရးေပvအေြခအေနကိ%ေGကညာထားြခငး်မ '̀ိပါ။ 

ဆက်သွယ်ေရးဥပေဒ ပ%ဒမ်-၇၇ အရ အေရးေပvအေြခအေနဟ?ေသာေဝါဟာရသည် ၂၀၀၈ ခ%&'စ် 

ဖဲွ9စည်းပံ%အေြခခံဥပေဒအရ &ိ%ငင်ေံတာ်၏အေရးေပvအေြခအေန&'င့တ်?ညီေGကာငး်မေပvေပါက် ပါ။ 

 

ခရီးသွားလာခွင့က်န ့သ်တ်ချက်များသည ် လက်ေတွ9 &'င့ေ်ထာက်ပ့ံပိ%ေ့ဆာငေ်ရး ဆိ%ငရ်ာ စိနေ်ခvမC များကိ% 

ြဖစ်ေပvေစ&ိ%ငေ်သာ်လည်း  covid-19 က?းစက်  ေရာဂါသည ်  ြပညေ်ထာင ် စ%တရားလWတ်ေတာ ် ချ8ပ်yံ%းသိ% ့ 

ဖဲွ9စည်းပံ%အေြခခံဥပေဒဆိ%ငရ်ာ စာခ}နေ်တာ်အမိန ့မ်ျားတင ် သွငး်ြခငး်ကိ% တားဆးီထားေသာ မည်သည့ ်

အတားအဆီးမzမ '̀ိေGကာငး် က}&်%ပ်တိ% ့ နားလည်ပါသည။်46 

 

(က) ေလ[ာက်ထားမOဆိ9ငရ်ာလ9ပ်ထံ9းလ9ပ်နည်းများ 

၂၀၁၄ခ%&'စ်၊စာခ}နေ်တာေ်လzာက်ထားမCများဆိ%ငရ်ာဥပေဒသည် ေလzာက်ထားသ?အား ေတာငး်ဆိ%ထားေသာ 

က%စားချက် သိ%မ့ဟ%တ် ေလzာက်ထားသ?၏နစ်နာဆံ%းyC ံးမCများကိ%  ေဖv ြပသည့ ် မ'နက်နေ်သာ အချက် 

                                                        

44 Section 296(b), 2008 Constitution. 

 

45 The Constitution contemplates three states of emergency.45 The first type, under articles 40(a) and 410, 
empowers the President to temporarily appropriate executive and legislative powers from lower levels of 
government, in a particular geographical area. The second type, under articles 40(b), 412 and 413, has two 
degrees: under article 413(a) the civil service may request temporary support from the Tatmadaw to perform 
its functions in a particular geographical area; under article 413(b) the President may issue an ordinance 
temporarily transferring executive and judicial powers to the Tatmadaw in a particular geographical area. The 
third type of emergency, under article 417, involves the full nationwide transfer of executive, legislative and 
judicial powers to the Tatmadaw for a period of one year. In each instance, a declaration by the President is 
required to enact a state of emergency. 

 

46 See The Republic of the Union of Myanmar Nay Pyi Taw Council, Order No. 44/2020, ‘Announcement to 
departments/organizations and common people coming to the Union Territory, Nay Pyi Taw’ (28 April 2020). 
https://www.moi.gov.mm/npe/nlm/sites/default/files/newspaper- pdf/2020/04/29/29_April_20_gnlm_0.pdf; 
The Republic of the Union of Myanmar, ‘Announcement of National-Level Central Committee for Prevention, 
Control and Treatment of COVID-19’, (27 June 2020). https://www.moi.gov.mm/npe/nlm/sites/default/files/ 
newspaper-pdf/2020/06/28/28_June_20_gnlm.pdf 

 



အလက်များကိ% အလံ%းစံ%ေဖv ြပရနလိ်%အပ်ေပသည။်47 ေလzာက်ထားလWာတွင ် သက်ဆိ%ငရ်ာပ?းတဲွတင ်

သွငး်ေသာစာရွက်စာတမ်းများ&'င့အ်တ? ေလzာက်ထားခံရသ? အစိ%းရဝနK်ကီးဌာန၏ အမည်ကိ% ေဖv ြပရ 

မည်။ေလzာက်ထားလWာတွင ် စွပ်စဲွထားေသာအချက်အလက်များမ'နက်နေ်Gကာငး် အတည်ြပ8ထားသည့ ်

ကျမ်းကျိနလ်Wာကိ%လည်းပ?းတဲွတငြ်ပရမည်။48 VWနG်ကားေရးမ�းချ8ပ် သည ် လိ%အပ်ေသာ စာရွက်စာတမ်းများ&'င့ ်

သတငး်အချက်အလက်များြပည့်စံ%စွာေဖv ြပထားြခငး်မ '̀ိေသာ ေလzာက်ထားလWာများကိ% ြပနလ်ည်ေပးအပ် 

လိမ့်မည်။49 

 

ြပည်ေထာငစ်%တရားလWတ်ေတာ်ချ8ပ်yံ%းသည် ေလzာက်ထားလWာကိ%လက်ခံရ '̀ိnပီးေနာက်  စပ်ဆိ%ငေ်သာ စာမ'တ် 

စာတမ်းများ &'င့ ် ကျမ်းကျိနလ်Wာများပ?းတဲွတငြ်ပထားြခငး် '̀ိမ '̀ိ စစ်ေဆးလိမ့်မည။် ကနဦးGကား နာဆံ%းြဖတ် 

ေရးအဖဲွ9ကိ% ြပညေ်ထာငစ်%တရားလWတ်ေတာ်ချ8ပ်၏ တရားသ?Kကီးသံ%း ဦးြဖင့ဖဲွ်9စည်းသည်။ ေလzာက်ထားလWာပါ 

အေGကာငး်အရာ၊အချက်အလက်များ&'င့ပ်?းတဲွပါ '̀ိသည့်စာရွက်စာတမ်းများကိ% စိစစ်nပီးေလzာက်ထားသ?ကိ% 

ဆင့ေ်ခv၍ ေလzာက်ထားမCကိ% ကနဦး Gကားနာလိမ့်မည်။50 ထိ%ေ့နာက်တွင ် ေလzာက်ထားလWာကိ% 

လက်ခံြခငး်ြပ8မြပ8အမိန ့ခ်ျမ'တ် &ိ%ငသ်ည်။ ေလzာက်ထားလWာကိ% လက်ခံြခငး်ြပ8ခဲ့လzင ် ေလzာက်ထားလWာကိ% 

တံ% ့ြပနေ်ြဖGကားဖိ%ရ့နအ်တွက် ေလzာက်ထးခံရသ?ထံသိ%သ့မ�ာနစ်ာထ%တ်ဆင့ရ်မည။် ေလzာက်ထားသ?သည ်  

ကနဦးGကားနာဆံ%းြဖတ်ေရးအဖဲွ9၏ဆံ%းြဖတ်ချက်မိတµ Áမ'န ် တစ်ေစာင ် ၊  ေလzာက်ထားလWာ&'င့ ် ယငး် 

ေလzာက်ထားလWာကိ%ေထာက်ခံေသာ ကျမ်းကျိနလ်Wာမိတµ Áတိ%ကိ့%  ေလzာာက်ထားခံရသ? အားေပးအပ်ရမည။်51 

ေလzာက်ထားသ?သည ် ကနဦးဆံ%းြဖတ်ချက်များ&'င့ ် မိတµ Áမ'နမ်ျားကိ% ေလzာက်ထားသ?က မိမိစရိတ်ြဖင့ ်

ေလzာက်ထားခံရသ?အေပvချမ'တ်ရမည့်အြပင ်သမ�ာနစ်ာဆင့ဆ်ိ%ခစရိတ် များကိ%လညး်ကျခံရမည။်52 

ထိ%ေ့နာက်တွင ်ေလzာက်ထားခံရသ?သည ်ြပနလ်'နက်ျမ်းကျနိလ်Wာကိ%တငသွ်ငး်&ိ%ငသ်ည်။  ေလzာက်ထားသ?သည် 

ြပနလ်'နက်ျမ်းကျိနလ်Wာကိ% တံ% ့ြပနသ်ည့အ်ေနြဖင့က်ျမ်းကျိနလ်Wာကိ%ြပန ်လညတ်ငသွ်ငး်&ိ%ငသ်ည်။53 

                                                        

47 Section 4, 2014 Writs Law. 

48 Section 22, 2013 Writs Rule. 

49 Section 25, 2013 Writs Rule. 

50 Sections 7 and 8, 2014 Writs Law; Sections 27 and 28, 2013 Writs Rule.  

51 Section 29, 2013 Writs Rule. 

52 Section 32, 2013 Writs Rule. 

53 Sections 35-37, 2013 Writs Rule. 



ေလzာက်ထားသ?&'င့ေ်လzာက်ထားခံရသ?&'စ်ဦး&'စ်ဘက် ကိ%စိစစ်Gကားနာnပီးေနာက် အမိန ့ခ်ျမ'တ်ဖိ%ရ့န ် အတွက် 

အnပီးသတ်Gကားနာဆံ%းြဖတ်ေရးအဖဲွ9ကိ% ဖဲွ9စည်းလိမ့်မည်။(ဥပမာ-MOTC)54  အnပီးသတ် Gကားနာဆံ%း ြဖတ်ေရး 

အဖဲွ9သည် အnပီးသတ်ေလzာက်လဲချက်Gကားနာnပီးေနာက်ယငး်ေန၌့ လည်းေကာငး်၊ ေyW9ဆိ%ငး်ချိနး်ဆိ% သည့်ေန၌့ 

လည်းေကာငး် ေလzာက်ထားမC&'င့စ်ပ်လျcး၍ အမိန ့ ် တစ်ရပ်ချမ'တ်ရမည်။55 ၂၀၁၄ခ%&'စ်၊စာခ}နေ်တာ်အမိန ့ ်

ေလzာက်ထားမCဆိ%ငရ်ာဥပေဒ ပ%ဒမ်-၁၁ အရ ြပညေ်ထာငစ်%တရားလWတ်ေတာ်ချ8ပ်၏ အဆံ%းအြဖတ်သည ်

အnပီးသတ်အတည်ြဖစ်သည်။ 

  

(၃) သးီြခားသက်သာခွင့အ်က်ဥပေဒ (Specific Relief Act) 

 

သီးြခားသက်သာခွင့အ်က်ဥပေဒကိ% MOTC အားတရားစဲွဆိ%ရနအ်သံ%းြပ8&ိ%ငသ်ည။်  ပ%ဒမ်-၄၂အရ တရားဝင ်

အေနအထားကိ%ြဖစ်ေစပစoည်း&'င့စ်ပ်လျcးသည့်အခွင့အ်ေရးကိ%ြဖစ်ေစ ရထိ%က်ခွင့်̀ 'ိသ?တစ်ဦးဦးသည ်

မိမိအေနအထားကိ% သိ%မ့ဟ%တ် မိမိအခွင့အ်ေရးကိ% ြငငး်ဆိ%သ? သိ%မ့ဟ%တ် ြငငး်ဆိ%ရနအ်ကျိ8းလိ%လားသ?အေပv 

တရားစဲွ&ိ%ငသ်ည်။ တရားyံ%းသည ် ထိ%သိ%ရ့ထိ%က်ခွင့်̀ 'ိေGကာငး်မိမိ၏သေဘာအတိ%ငး်�မက်ဟ ေGကညာ&ိ%င ်

သည်။ထိ% ့ြပင ် တရားလိ%သည် ထိ%အမCတွင ်  ေနာက်ထပ် သက်သာခွင့ ် ေတာငး်ဆိ%ရနမ်လိ%ဟ% ြပဌာနး် 

ထားပါသည်။နစ်နာသ? သည ်မွက်ဟေGကညာေပးေစလိ%မCစဲွဆိ%&ိ%ငပ်ါသည်။ 

 

သိ%ေ့သာ်လည်း  ထိ%က့ဲသိ%တ့ရားမစဲွဆိ%မီ နစ်နာသ?သည် ေလzာက်ထားခံရသ? အစိ%းရအဖဲွ9အစည်းသိ% ့ 

ကနဦးသတိေပးအေGကာငး်Gကားစာေပးပိ%ရ့မည်။ တရားမကျင့ထ်ံ%းပ%ဒမ်-၈၀တွင ်ဤလိ%အပ်ေသာ အချက်များ 

ကိ%ြပဌာနး်ထားပါသည။် 

&ိ%ငင်ေံတာ်အစိ%းရအေပvတွငြ်ဖစ်ေစ၊ အစိ%းရအရာ '̀ိတစ်ဦးအေပvတွငရ်ာထ?းအေလျာက်ေဆာငရွ်က် 

သည့် ြပ8မ?ချက်တစ်စံ% တစ်ရာအတွက်ြဖစ်ေစ၊တရားစဲွဆိ%လzင ် ၂လအတွက် &ိ%တ့စ်စာေပး၍ ထိ%၂လ 

မက%နမီ်အတွငး် တရားစဲွဆိ% ြခငး်မြပ8 ရ။၎ငး်&ိ%တ့စ်စာ ြဖင့ေ်ရး၍ 

(က) အစိ%းရအေပvတွငစဲွ်ဆိ%သည့်အမCြဖစ်လzင ် အစိ%းရအတွငး်ဝနတ်စ်ဦးဦး (ယခ%VွနG်ကား 

ေရး မ�းချ8ပ်) သိ%မ့ဟ%တ် ယခင ် သက်ဆိ%ငရ်ာ ခyိ%ငဝ်န ် သိ%မ့ဟ%တ် ေကာ်လိေတµ ာ် အရာ '̀ ိ                        

( ယခ%nမိ89နယ်ေကာငစီ်) 

(ခ)ြပည်သ?ဝ့နထ်မ်းြဖစ်လzင ် ၎ငး်အရာ '̀ိသိ%စဲွ့ဆိ%ခွင့ရ်သည့်အေGကာငး်အရာ၊ တရားလိ%၏ 

အမည်၊ ေနရပ်&'င့ ်ေတာငး်ဆိ%သည့ ်သက် သာခွင့မ်ျားပါ '̀ိေစရမည်။ 

                                                        
54 Sections 9 and 10, 2014 Writs Law; Section 40, 2013 Writs Rule. 

 

55 Section 43, 2013 Writs Rule.  

 



အေGကာငး်Gကား စာအား အစိ%းရဌာနမ' သတိေပးအေGကာငး်Gကားစာလက်ခံရ '̀ိnပီး  ၂လအGကာတွင ်သတိေပး 

အေGကာငး်Gကားစာတွငေ်ဖv ြပထားေသာ ကိစoရပ်များ&'င့ပ်တ်သက်၍ တစ်စံ%တစ်ရာ  ြပ8လ%ပ် ေဆာငရွ်က် 

ြခငး်မ '̀ိပါက သက်ဆိ%ငရ်ာတရားyံ%းသိ% ့  တရား စဲွဆိ%တငပိ်%ရ့မည်ြဖစ်ပါသည။် 

မွက်ဟေGကညာေပးေစလိ%မCေလzာက်ထားရာတွင ် အမCြဖစ်အေGကာငး်ြခငး်ရာအြပည့်အစံ%&'င့မိ်မိေတာငး် 

ဆိ%လိ%သည့်  သက်သာခွင့မ်ျားကိ% '̀ငး်လငး်စွာေဖv ြပထားေသာ အဆိ%လWာ၊  ေလzာက်ထားခံရသ?၏ 

ေနရပ်လိပ်စာ&'င့ ် သမ�ာနထ်%တ်ဆင့ေ်ပးရန ် တံဆိပ်ေခါငး်ကပ်ထားေသာေလzာက်လWာတစ်ေစာင၊် မိမိပ?း 

တဲွတငြ်ပလိ%ေသာ ပ?းတဲွတငြ်ပရမည့ ် စာရွက်စာတမ်း (Attachment Documents)၊ ေ`' 9ေနြဖင့ ်

ေလzာက်လWာတငသွ်ငး်လိ% ပါက ေ`'9ေနပါမ?ရငး်၊ (Power of Attorney)၊ေ`' 9ေနလိ%ငစ်ငမိ်တµ Á&'င့ ် မ?ရငး် ၊ 

ေလzာက်ထားလWာမ?ရငး်အပါအဝင ် မိတµ Á (၂) ေစာင ် (ေလzာက်ထားခံရသ?အလိ%က် မိတµ Á၁ေစာငစီ်)၊ 

သတ်မ'တ်ထား သည့်yံ% းခွနတံ်ဆိပ်ေခါငး်(court fee) တိ%&့ 'င့အ်တ?ပ?းတဲွ၍ သက်ဆိ%ငရ်ာတရားyံ%းသိ% ့  

ေလzာက်ထားတငသွ်ငး်ရမည်ြဖစ်ပါသည။် 

 

ေနာက်ဆက်တွ(ဲက)- ြမန်မာ4ိ9ငင်အံမျိ,းသားလNအ့ခွင့အ်ေရး ေကာ်မU5င၏်တာဝန်45င့လ်9ပ်ပိ9ငခ်ွင့မ်ျား အြပည့ ်

အစံ9 (ြမန်မာ4ိ9ငင်အံမျိ,းသားလNအ့ခွင့အ်ေရးေကာ်မU5ငဥ်ပေဒ ပ9ဒမ်-၂၂) 

• သတငး်အချက်အလက်များ ြဖန ့ခ်ျိြခငး်၊ ပညာေပးြခငး်ြဖင့ ် လ?အ့ခွင့အ်ေရး&'င့စ်ပ်လျcး၍ အများ 

ြပည်သ?၏ အသိပညာအဆင့အ်တနး်ြမÈင့တ်ငြ်ခငး်&'င့ ် ခွဲြခားမCပံ%သÊာနအ်ားလံ%းကိ% တိ%က်ဖျက်သည့ ်

Kကိ8းပမ်းအားထ%တ်မCများကိ% ြမÈင့တ်ငြ်ခငး်၊ 

• လ?အ့ခွင့အ်ေရး&'င့ ် သက်ဆိ%ငသ်ည့ ် အြပည်ြပညဆ်ိ%ငရ်ာ&'င့ ် ြပည်တွငး်ဥပေဒများအား လိ%က်နာမC '̀ ိ

မ '̀ိကိ% ေစာင့G်ကည့်ေလ့လာေရး၊ ြမÈင့တ်ငေ်ရးတိ%&့ 'င့စ်ပ်လျcး၍ ေအာက်ပါတိ%ကိ့% ေဆာငရွ်က်ြခငး်- 

o &ိ%ငင်ေံတာ်က ပါဝငခ်ျ8ပ်ဆိ%သင့သ်ည့ ် အြပည်ြပည်ဆိ%ငရ်ာလ?အ့ခွင့အ်ေရးစာချ8ပ်များကိ% 

အစိ%းရအဖဲွ9 သိ% ့ အGကံြပ8တငြ်ပြခငး်၊ 

o တည်ဆဥဲပေဒ&'င့ ် အဆိ%ြပ8ထားသည့ ် ဥပေဒGကမ်းများသည် &ိ%ငင်ေံတာ်က 

ပါဝငခ်ျ8ပ်ဆိ%ထားသည့ ် အြပည်ြပည်ဆိ%ငရ်ာလ?အ့ခွင့အ်ေရးစာချ8ပ်များ&'င့ ် ကိ%က်ညီမC '̀ ိ

မ '̀ိကိ% ေလ့လာသံ%းသပ်nပီး လ?အ့ခွင့အ် ေရးြမÈင့တ်ငေ်ရး&'င့ ် ကာကွယ်ေရးအတွက် 

ြပËာနး်သင့သ်ည့် ဥပေဒများ&'င့ ်အြခားေဆာငရွ်က်သင့သ်ည် များကိ% အစိ%းရအဖဲွ9 မ'တစ်ဆင့ ်

ြပည်ေထာငစ်%လWတ်ေတာ်သိ% ့ တငြ်ပြခငး်၊ 

o &ိ%ငင်ေံတာ်က ပါဝငခ်ျ8ပ်ဆိ%ထားေသာ အြပညြ်ပညဆ်ိ%ငရ်ာလ?အ့ခွင့အ်ေရး စာချ8ပ်များပါ 

ြပËာနး်ချက် များအရ တငသွ်ငး်ရနတ်ာဝန်̀ 'ိသည့် အစီရငခ်ံစာများ 

ြပ8စ%ရာတွငလ်ညး်ေကာငး်၊ အဆိ%ပါ အစီရငခ်ံစာ များတွင ်

ထည့်သွငး်ေဖာြ်ပသင့သ်ည်များ&'င့စ်ပ်လျcး၍လည်းေကာငး် အစိ%းရအဖဲွ9အား 

ပ့ံပိ%းက?ညီြခငး်။ 

• လ?အ့ခွင့အ်ေရးေဖာက်ဖျက်ေGကာငး် တိ%ငတ်နး်ချက် သိ%မ့ဟ%တ် စွပ်စဲွချက်&'င့စ်ပ်လျcး၍ စိစစ်nပီး 

စံ%စမ်းစစ်ေဆးြခငး်၊ 



• တိ%ငတ်နး်ချက် သိ%မ့ဟ%တ် စွပ်စဲွချက်အရြဖစ်ေစ၊ သတငး်အရြဖစ်ေစ လ?အ့ခွင့အ်ေရး  ေဖာက်ဖျက်မC 

ြဖစ်ပွားေGကာငး် သိ '̀ိရသည့်ေနရာသိ% ့ သွားေရာက်စစ်ေဆးြခငး်၊ 

• လ?အ့ခွင့အ်ေရးေဖာက်ဖျက်မC ြဖစ်ပွားသည့ေ်နရာသိ% ့ သွားေရာက်စစ်ေဆးြခငး်&'င့ ် အကျcးေထာင၊် 

အကျcးစခနး်၊ အချ8ပ်ခနး်များ&'င့ ်အစိ%းရ သိ%မ့ဟ%တ် ပ%ဂÉလိကထိနး်သိမ်းေစာင့ေ် '̀ာက်ေရးစခနး်၊ ဌာန 

များသိ% ့ အေGကာငး်Gကား၍ သွားေရာက်စစ်ေဆးြခငး်၊ 

• သက်ဆိ%ငရ်ာအရပ်ဘက်အဖဲွ9အစည်း၊ စီးပွားေရးအဖဲွ9အစည်း၊ အလ%ပ်သမားအဖဲွ9အစညး်၊ တိ%ငး်ရငး် 

သားအဖဲွ9အစညး်၊ လ?နည်းစ%များ၊ ပညာရပ်ဆိ%ငရ်ာအဖဲွ9အစည်းတိ%&့ 'င့ ် သင့ေ်လျာ်သလိ% တိ%ငပ်င ်

ေဆွးေ&းွ ြခငး်၊ 

• ကမÂာ့&ိ%ငင်အံားလံ%း၏ လ?အ့ခွင့အ်ေရးအေြခအေနကိ% ပံ%မ'နသံ်%းသပ်သည့် လ%ပ်ငနး်စc အပါအဝင ်

အြခားအမျ8ိးသားအဆင့၊် ေဒသအဆင့&်'င့ ်&ိ%ငင်တံကာအဆင့ ်လ?အ့ခွင့အ်ေရးဆိ%ငရ်ာ ယ&µရားများ&'င့ ်

သင့ေ်လျာ်သလိ% တိ%ငပ်ငေ်ဆွးေ&းွြခငး်&'င့ ်ပ?းေပါငး်ေဆာငရွ်က်ြခငး်၊ 

• ြပည်ေထာငစ်%လWတ်ေတာ ်သိ%မ့ဟ%တ် ြပည်သ?လ့Wတ်ေတာ ်သိ%မ့ဟ%တ် အမျိ8းသားလWတ်ေတာ ်သိ%မ့ဟ%တ် 

အစိ%းရအဖဲွ9က ေကာ်မ '̀ငသိ်% ့ ရည်VWနး်ေပးပိ%ေ့သာ ကိစoရပ်များ&'င့စ်ပ်လျcး၍ ြပနလ်ည ် ေြဖGကား 

ြခငး်၊ 

• လ?အ့ခွင့အ်ေရးြမÈင့တ်ငေ်ရး&'င့ ် ကာကွယ်ေရးတိ%&့ 'င့စ်ပ်လျcး၍ &ိ%ငင်ေံတာ်သမ�တက သီးြခားရည ်

VWနး်ေသာကိစoရပ်များကိ% ြပနလ်ညေ်ြဖGကားြခငး်၊ 

• ေကာ်မ '̀င၏် ေဆာငရွ်က်ချက်များ&'င့စ်ပ်လျcး၍ အစီရငခ်ံစာများြပ8စ%ြခငး်&'င့ ် သင့ေ်လျာ်သလိ% 

ထ%တ်ြပနြ်ခငး်၊ 

• ေကာ်မ '̀င၏် တာဝနတ်စ်ရပ်ရပ်ကိ% အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ေဆာငရွ်က်ရာတွင ် ဆက်စပ်မC '̀ိသည့် 

သိ%မ့ဟ%တ် အေထာက်အက?ြဖစ်ေစမည့်လ%ပ်ငနး်များကိ% ေဆာငရွ်က်ြခငး်၊ 

• &ိ%ငင်ေံတာ်၏ လ?အ့ခွင့အ်ေရးအေြခအေန&'င့ ်ေကာ်မ '̀င၏်ေဆာငရွ်က်မCများ၊ လ%ပ်ငနး် တာဝနမ်ျား&'င့ ်

စပ်လျcး၍ သင့ေ်လျာ်သည့် အGကံြပ8ေထာက်ခံချက်များ ပါဝငေ်သာ &'စ်ပတ်လည်အစီရငခ်ံစာကိ% 

&ိ%ငင် ံေတာ်သမ�တ&'င့ ်ြပည်ေထာငစ်%လWတ်ေတာ်သိ% ့ တငြ်ပြခငး်၊ 

လိ%အပ်ပါက လ?အ့ခွင့အ်ေရးကိစo&'င့စ်ပ်လျcးသည့် အထ?းအစီရငခ်ံစာများကိ% &ိ%ငင်ေံတာ်သမ�တထ ံ

တငြ်ပြခငး်။ 

 


