Practice Tips for Representing Clients During State of Emergency
Myanmar
17 February 2021

This primer is written in order to aid lawyers and other legal professionals to provide appropriate
and meaningful legal aid while operating within the law and according to ethical codes. IBJMyanmar has been engaged with lawyers and other justice actors, such as the police, law officers
and judges, over the past four years to expand the knowledge of the law amongst ordinary
citizens, increase the capacity of lawyers to provide legal assistance to those seeking justice in
the formal justice system, and encourage meaningful dialogue with justice actors to promote
transparency, legality and accountability. This primer is politically neutral and presents our best
interpretation of the law and possible lawful legal defense strategies as of its date of
publication.
I.

Introduction

The current situation reached an inflection point on February 1, 2021 when the armed forces,
pursuant to Article 417 of the Constitution of Myanmar, assumed the powers of the presidency
by, amongst other actions, declaring a state of emergency in Order No. 1/2021, pursuant to
Article 4171 of the Constitution Myanmar, on the basis that the current circumstances might
“disintegrate the Union or disintegrate national solidarity or may cause the loss of sovereignty.”
The order also transferred the “Legislative, Judicial and Executive Powers” to the Commanderin-Chief of the Defence Services. At this point in time, the judicial powers have not been
transferred to “an appropriate body” or “suitable person” under Article 419 of the Constitution.
The Order No. 1/2021, states that the Chief Justice of the Union and the member of Supreme
Court Justices are (re)appointed to continue their responsibilities. The Order did not specifically
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If there arises or if there is sufficient reason for a state of emergency to arise that may disintegrate the Union or disintegrate
national solidarity or that may cause the loss of sovereignty, due to acts or attempts to take over the sovereignty of the Union by
insurgency, violence and wrongful forcible means, the President may, after co-ordinating with the National Defence and Security
Council, promulgate an ordinance and declare a state of emergency. In the said ordinance, it shall be stated that the area where
the state of emergency in operation is the entire Nation and the specified duration is one year from the day of promulgation.
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invoke constitutional Article 420, to “restrict or suspend the fundamental rights of the citizen”.
However, Article 381 of the Constitution states: except in the following situations and time, no
citizen shall be denied redress by due process of law for grievances entitled under law and clause
(c) specifies in time of emergency.
Absent specific decrees to the contrary, lawyers should argue that the general provisions of the
Criminal Procedure Code and general constitutional protections to due process and fair trial
remain. Specifically, the right of non-retroactivity remains. Article 373 of the Constitution. Thus
prosecutions under new laws or directives can only be effective for acts committed after their
effective dates.
Also, more recently, under Section 420 of the Constitution, the Commander-in Chief of Defence
Services, issued Order No. 4 /2021 suspending certain fundamental rights those provided under
the Law Protecting the Privacy and Security of the Citizens, Sections 5, 7 and 8. The rights
suspended include:
Section 5. The Relevant Ministry and Responsible Authorities shall:
a) ensure that there is no damage to the privacy and security of the citizen except where
this occurs in accordance with existing law.
b) when acting in accordance with existing law, not enter into a person’s residence or a room
used as a residence, or a building, compound or building in a compound, for the purpose
of search, seizure, or arrest, unless accompanied by minimum of two witnesses who
should comprise Ward or Village Tract Administrators, Hundred- or Ten-Householder
Head.
Section 7. No one shall be detained for more than 24 hours without permission from a
court unless the detention is in accordance with existing law.
Section 8. In the absence of an order, permission or warrant issued in accordance with
existing law, or permission from the Union President or a Union-level Government body:
a) No one shall enter into a citizen’s private residence or a room used as a
residence, or a building, compound or building in a compound, for the purpose
of purpose of search, seizure, or arrest.
b) No citizen shall be surveilled, spied upon, or investigated in a manner which
could disturb their privacy and security or affect their dignity.
c) No person shall have their communication with another person or
communications equipment intercepted or disturbed with in any way.
d) No one shall demand or obtain personal telephonic and electronic
communications data from telecommunication operators.
e) No one shall open, search, seize or destroy another person’s private
correspondence, envelope, package, or parcel.
f) No one shall unlawfully interfere with a citizen’s personal or family matters or
act in any way to slander or harm their reputation.
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g) No one shall unlawfully seize the lawfully owned movable or immoveable
property of a citizen, or intentionally destroy either directly or by indirect
means.
Orders by administrative bodies in the regions (Curfew Orders) prohibited assembly of various
kinds and gatherings of more than 4 people on public streets, roads, small lanes, parks, and public
areas, and established a curfew from 8 p.m. to 4 a.m.
Uncertainty about the quickly imposed, and changing, restrictions created during the state of
emergency has created confusion and led to the arrest of large numbers of people who may only
be exercising what are generally recognized as protected democratic rights to assemble and
protest. In these circumstances, it is especially important for the legal profession to follow their
professional and ethical duties to make respectful, reasonable, factual, and law-based arguments
to zealously advocate to protect the rights and interests of their clients. But these situations can
also present risks to advocates, who may be threatened with discipline, disbarment, or arrest for
contempt of court. Review and consider the section on Attorney: Discipline and Prosecution (5356 in Stevens, J. (2018), Myanmar Criminal Defense Practice Manual, Taunggyi, Myanmar,
International Bridges to Justice (Defense Manual), {referred to as Defense Manual hereafter).
Lawyers in different localities should consider, as a group, developing legal and advocacy
strategies for appropriate, legal representation of colleagues who may be arrested.
In this primer we present a number of possible legal arguments that could be made if supported
by particular factual circumstances. It will be up to each lawyer to determine what arguments
and strategies best serve the interests of his or her client. As a general principle, lawyers should
consider whether a failure to raise an objection, on statutory or evidentiary grounds, may be
taken as a waiver of those arguments. See, Criminal Procedure Code 537.
II.

Early Access to the Accused to Protect Their Rights and Safety

One of the most important roles of the lawyer is to be present at the side of the accused as soon
as possible after an arrest. See, Early Access to Attorney and Mechanisms of Asserting
Representation (Defense Manual p 57/81). Not only will this help the lawyer assert the rights of
the accused, it also will reduce the chance of police malfeasance, torture and false confessions.
(See, Defense Manual “Evidence” pg. 109). For instance, during the national strike arrests on 22
February 2021, the lawyers were able to negotiate and advocate for the release of detainees by
producing a detailed list which provides identification such as their names, family names and
birthdates and some sort of power of attorney from family.
III.

Arrest - Charges Protesters May Face and Possible Defense Strategies

This section presents crimes protesters have been charged with or might be charged with and
possible defense strategies in addressing them. Note that if a client is charged with a crime
carrying a very short sentence (of only a matter of days, for example), early access and resolution
of the case is critical. No client should be permitted to remain in jail past the expiration of the
legally authorized sentence. If that happens, a petition for writ of habeas corpus should be filed
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under Article 378 of the Constitution for wrongful detention. Writ of habeas corpus can also be
applied at the High Courts under Section 491 of the Criminal Procedure Code, “Power to issue
directions of the nature of a habeas corpus.” See, Defense Manual Remedies: Revisions, Appeals
and Writs, p 105/ 153. According to the Notification issued by the Supreme Court of the Union
on 15th February, “Under Section 296(b), Section 3 (b) of the Application of Writs Law 2014, and
Section 16 (b) of the Union Judiciary Law, it stated that ‘the application to issue writs shall be
suspended in the areas where the state of emergency is declared.’ Therefore, during the
emergency period declared by the Order No. 1/2021 of the President Office issued on 1 st
February 2021, the Supreme Court will suspend the applications to issue writs.”
Please keep in mind the different procedures and opportunities for resolution that are available
depending on whether a charge is a summons matter (CrPC 4 (1) (v)) or a warrant case (CrPC
4(1)(w)). The most significant factor may be whether a case is viewed as bailable or non-bailable.
See, CrPC Schedule II, Column 5.
One goal of the legal aid lawyer should be to prevent the case being submitted to court. Unless
the evidence provided by the police and prosecution is adequate to meet the standard of proof
at each stage, the case should not proceed further. While judges have shown great deference to
otherwise unsupported requests by police for additional detention periods, a defense lawyer
being present at remand hearing is important. If the prosecution could not provide sufficient
evidence to meet the standard of proof at each stage, defense lawyer should object the
requested remand and apply to release his/her client on bail or personal bond. See Section 5
below.
All charges must state the elements or ingredients of the crime charged and requests to dismiss
charges are appropriate when they do not do so. Defense Manual, pp. 47-48.
After framing of a charge, defense lawyers should argue that the judge “find that no case against
the accused has been made out which, if unrebutted, would warrant his conviction” and the
charge must be dismissed. CrPC, Section 253
Other grounds for dismissal under Section 253 include:
•
•
•
•

Not all ingredients of charge proved
Witnesses were incredible, contradictory, or biased
Testimony was legally irrelevant
Failed to meet burden of proof

A. Offenses Against the State, Chapter VI, Sections 121 and 124
On February 14, 2021, Amendment 5/2021 modified Sections 121 and 124 of Chapter VI of the
Penal Code on High Treason, Sedition and Public Mischief. The amendments are as follows:
Section 121 is replaced as:
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Whoever wages war against the Union of Myanmar or any constituent unit thereof, or assists
any State or person or incites or conspires with any person within or without the Union to
wage war against the Union or any constituent unit thereof, or attempts or prepare to alter
unconstitutional means or any other means or otherwise prepares by force of arms or other
violent means to overthrow the organs of the Union or of its constituent units established by
the Constitution, or takes part or is concerned in or incites or conspires with any person within
or without the Union to make or to take part or be concerned in any such attempt shall be
guilty of the offence of High Treason.
Section 124 A is replaced as:
Whoever by words, either spoken or written, or by signs, or by visible, or otherwise, brings
or attempts to bring into hatred or contempt, or excites or attempts to excite disaffection
towards the Government established by law for the Union or for the constituent units or the
Defence Services or Defence Services Personnel shall be punished with imprisonment for a
term of twenty years, to which fine may be added, or with imprisonment which may extend
to seven years to which fine may be added, or with fine.
Section 124 C is added in the amendment:
Whoever intends or causes to sabotage or to hinder the success of performance of the
Defence Services and law enforcement organizations who are engage in preserving the
stability of the State, shall be punished with imprisonment for a term of twenty years, to
which fine may be added, or with imprisonment which may extend to ten years, to which
fine may be added, or with fine.
Section 124D is added to the amendment:
Whoever causes or hinders the Defence Services personnel and Government employees
towards the Government, disrupts or hinders in one way or the other, those who are carrying
out their duties. Such a person shall be punished with imprisonment which may extend to
seven years, to which fine may be added, or with fine.

5

A. Strategic Considerations
•
•
•
•
•
•

Under any of the provisions, does the charge allege all of the elements or ingredients
of the crime?
Can the charge be reduced? For example, from a Section 124C charge to a 124D
charge.
Under Section 121, does the conduct amount to “waging war?”
Under all sections, what is the evidence of specific intent in the statutory provisions
and, if any, is it sufficient?
Has the government proved each and every element of the charge?
Does Section 124A violate Article 354a of the Constitution by too broadly prohibiting
free expression, including opinions that do not threaten security, law and order, and
public tranquility and order?

B. Holding an Assembly or Procession Without Notification or in Violation of Chap. V
Conditions (The Law Relating to Peaceful Assembly and Peaceful Procession, Law No. 38
(2016), Chap. II, Chap. V, Chap. VI, Chap VII, sections 19-21 (Section 19 violation is
bailable). According to the orders by administrative bodies in the regions,

B. Strategic Considerations
If notification was provided:
•

Did the person or organization comply with the conditions in Chap. V of the law? If so,
there is no violation. If not, did the police follow the proper action steps outlined in
Chap VI of the law, which arguably requires a warning before dispersing the crowd or
making arrests. If not, it can be argued that any arrests are illegal.

If the charge is that no notification was provided:
•
•
•

The detailed facts surrounding any effort to notify under Chap. 2 will be critical and
must be thoroughly investigated. Defense Manual, pp. 73-79.
Does the charge allege all the required elements or ingredients?
Has the government proven each and every ingredient of the charge?
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C. Violation of the Natural Disaster Management Law (No. 21, 2013), Chap. VIII, Section 25.
Presumably under the authority of this law, but possibly also under Chapter XIV of the Penal
Code, Sections 269 and 291, the Office of the Commander-in-Chief of Defence Services issued
Notification No. 1/2021 indicating the “[p]revention of current outbreak of COVID-19 pandemic
will be effectively carried out with momentum.”
Chapter VIII, Section 25 (non-bailable) the Natural Disaster Management Law provides that:
Whoever, if the natural disaster causes or is likely to be caused by any negligent act
without or by willful action which is known that a disaster is likely to strike, shall be
punished with imprisonment for a term not exceeding three years and may also be liable
to fine.
Section 30 (bailable) adds that:
Whoever commits any of the following acts or omissions shall, on conviction, be punished
with imprisonment for a term not exceeding one year or with fine or with both:
a. willful failure to comply with any of the directives of the department, organization or
person assigned by this Law to perform any of the natural disaster management.
Related Offense - Chapter XIV of the Penal Code (Nuisance), Offenses Affecting the
Public Health, Safety, Convenience, Decency and Morals, sections 268-269 provide that:
Section 268. A person is guilty of a public nuisance who does any act or is guilty of an
illegal omission which causes any common injury, danger or annoyance to the public or
to the people in general who dwell or occupy property in the vicinity, or which must
necessarily cause injury, obstruction, danger or annoyance to persons who have occasion
to use any public right. A common nuisance is not excused on the ground that it causes
some convenience or advantage.
Section 269. Whoever unlawfully or negligently does any act which is, and which he knows
or has reason to believe to be, likely to spread the infection of any disease dangerous to
life shall be punished with imprisonment of either description for a term which may
extend to six months, or with fine, or with both.
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C. Strategic Considerations
•
•

•

•
•
•

Does the charge allege all of the required elements or ingredients?
If so, and the client is charged under the Natural Disaster Law, can efforts be made to
have the charge reduced to one under section 30 of the Natural Disaster Law or under
the Nuisance law, which carry less severe penalties. See, Section VI below.
For a charge under either law, if the client has very recently tested negative for COVID19, has already recovered from it, or has been vaccinated against it, then it can be
argued that he or she is not likely, or would not have reason to believe he or she is
likely, to spread the disease or worsen the natural disaster.
What is the evidence of intent and, if any, is it sufficient?
Has the government proved each and every element of the charge?
Is there a violation of the issued instructions?

D. Violation of the Telecommunications Law, (No. 31, 2013), Chapter XVIII Offences and
Penalties, Section 66:
66. Whoever commits any of the following acts shall, on conviction, be punished with
imprisonment for a term not exceeding two years, or fine not exceeding 1 million Kyats, or with
both. (Under the amendment in 2017).
Section 66(d) . . . defaming any person by using any telecommunications network
(bailable).
The definition of criminal defamation is found in Chapter XXI, Section 499:
Whoever, by words either spoken or intended to be read, or by signs or by visible
representations, makes or publishes any imputation concerning any person, intending to
harm, or knowing or having reason to believe that such imputation will harm, the
reputation of such person, is said, except in the cases hereinafter excepted, to defame
that person.
•
•

First Exception: It is not defamation to impute anything which is true concerning any
person, if it be for the public good that the imputation should be made or published.
Whether or not it is for the public good is a question of fact.
Second Exception: It is not defamation to express in good faith any opinion whatever
respecting the conduct of a public servant in the discharge of his public functions, or
respecting his character, so far as his character appears in that conduct and no further.
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•
•
•

•

•

Third Exception: It is not defamation to express in good faith any opinion whatever
respecting the conduct of any person touching any public question, and respecting his
character, so far as his character appears in that conduct and no further.
Fourth Exception: It is not defamation to publish a substantially true report of the
proceedings of a Court of Justice, or of the result of any such proceedings.
Fifth Exception: It is not defamation to express in good faith any opinion whatever
respecting the merits of any case, civil or criminal, which has been decided by a Court of
Justice, or respecting the conduct of any person as party witness or agent in any such
case, or respecting the character of such person, as far as his character appears in that
conduct and no further.
Sixth Exception: It is not defamation to express in good faith any opinion respecting the
merits of any performance which its author has submitted to the judgment of the public
or respecting the character of the author so far as his character appears in such
performance and no further.
Ninth Exception: It is not defamation to make an imputation on the character of another,
provided that the imputation be made in good faith for the protection of the interest of
the person making it, or of any other person, or for the public good.

Section 500: Whoever defames another shall be punished with simple imprisonment for a term
which may extend to two years, or with fine, or with both.
Section 501: Whoever prints or engraves any matter, knowing or having good reason to believe
that such matter is defamatory of any person, shall be punished with simple imprisonment for a
term which may extend to two years, or with fine, or both.

D. Strategic Considerations
• Does the charge allege all of the required elements or ingredients?
• What is the evidence of intent to harm another’s reputation and, if any, is
it sufficient?
• Do any of the exceptions apply (e.g., truth or good faith opinion)? What
is the evidence to support the exception or exceptions?
• Has the government proved each and every element of the charge?
• Is it possible to have the charge reduced or changed to one carrying a
lighter sentence, such as one under Chapter XII, Section 505, which has a
maximum sentence of 2 years rather than three?
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E. Chapter XXII of the Penal Code, Criminal Intimidation, Insult, and Annoyance, Section
505.
Section 505: Whoever makes, publishes, or circulates any statement, rumor or report
(a) with intent to -cause, or which is likely to cause, any officer, soldier, sailor or airman,
in the Army, Navy or Air Force to mutiny or otherwise disregard or fail in his duty as such;
or
(b) with intent to cause, or which is likely to cause, fear or alarm to the public or to any
section of the public whereby any person may be induced to commit an offence against
the State or against the public tranquility [non-bailable but use exception section 497 (1)
of the CrPC] shall be punished with imprisonment which may extend to two years, or with
fine, or with both.
This section was amended on February 14, 20201 by Law No. 5/2021 as follows:
Section 505 (a) is replaced as follows:
Whoever makes, publishes or circulates any statement, rumour or report, “with intent to cause,
or which is likely to cause, a member of the Defence Services to violates or infringes upon the
integrity, health, conduct and respect of the Government employees towards the Government
or the Defence Services, disrupts or hinders in one way or the other, those who are carrying out
their duties, shall be punished with imprisonment which may extend to two years, or with fine,
or with both”.
Section 505A is added as follows:
Whoever
(a)

cause or intends to cause fear to a group of citizens or to the public in general,

(b)

cause or intends to spread false news, knowing beforehand that it is untrue,

(c)

cause or intends to commit or to agitate directly or indirectly criminal offence
against a Government employee, a group of Government employees or
Government employees in general

Such a person shall be punished with imprisonment which may extend to three years, to which
fine maybe added, or with fine.
Exception - It does not amount to an offence, within the meaning of his section, when the person
making, publishing or circulating shy such statement, rumour or report has reasonable grounds
for believing that such statement, rumour or report is true and makes, publishes or circulates it
without any such intent as a foresaid.
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E. Strategic Considerations
•
•
•
•
•
•
•

Does the charge allege all of the required elements or ingredients?
What is the evidence of specific intent in the statutory provisions and, if any, is it
sufficient?
Does the exception apply (reasonable grounds for believing a statement’s truth)?
What is the evidence to support the exception?
Has the government proved each and every element of the charge?
Is it a charge by the government body? CrPC 196
Is there any intent to cause or likely to cause rumour, fear or alarm to the public?

F. Offenses Against the Public Tranquility (unlawful assembly or rioting), Chapter VIII,
Sections 141-153
Section 141. An assembly of five or more persons is designated an "unlawful assembly," if the
common object of the person composing that assembly is:
1. to overawe by criminal force, or show of criminal force, the Union Parliament or the
Government, or any public servant in the exercise of ‘the lawful power of such public
servant; or
2. to resist the execution of any law, or of any legal process; or
3. to commit any mischief or criminal trespass, or other offence; or
4. by means of criminal force, or shown of criminal force, to any person to take or obtain
possession of any property, or to deprive any person of the enjoyment of a right of way,
or of the use of water or other incorporeal right of which he is in possession or
enjoyment, or to enforce any right or supposed right;
Section 142: Whoever, being aware of facts which render any assembly an unlawful assembly,
intentionally joins that assembly, or continues in it, is said to be a member of an unlawful
assembly.
Section 143: Whoever, is a member of an unlawful assembly shall be punished with
imprisonment of either description for a term which may extend to six months, or with fine, or
with both.
Section 145: Whoever, joins or continues in an unlawful assembly, knowing that such unlawful
assembly has been commanded in the manner prescribed by law to disperse, shall be punished
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with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine,
or with both.
Section 146: Whenever force or violence is used by an unlawful assembly, or by any member
thereof, in prosecution of the common object of such assembly, every member of such assembly
is guilty of the offence of rioting.
Section 147: Whoever, is guilty of rioting shall be punished with imprisonment of either
description for a term which may extend to two years, or with fine or with both.
Section 151: Whoever knowingly joins or continues in any assembly of five more persons likely
to cause a disturbance of the public peace, after such assembly has been lawfully commanded to
disperse, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend
to six months, or with fine, or with both.
Section: 152: Whoever assaults or threatens to assault, or obstructs or attempts to obstruct, any
public servant in the discharge of his duty as such public servant, in endeavoring to disperse an
unlawful assembly, or to suppress a riot or affray, or uses, or threatens, or attempts to use
criminal force to such public servant, shall be punished with imprisonment of either description
for a term which may extend to three years, or with fine, or with both.
Section 153: Whoever malignantly, or wantonly, by doing anything which is illegal, gives
provocation to any person intending or knowing if to be likely that such provocation will cause
the offence of rioting to be committed, shall, if the offence of rioting be committed in
consequence of such provocation, be punished with imprisonment &f either description for a
term which may extend to one year, or with fine, or with both and if the offence of rioting be not

F. Strategic Considerations
•
•

•
•

•
•
•
•

Does the charge allege all of the required elements or ingredients?
Is it possible to get the charge reduced to one carrying a lesser sentence (For example,
from a charge under Section 145 to one under Section 143), or to a charge under a
different statute, such as Criminal Trespass?
What is the evidence of intent or the object of the assembly and, if any, is it sufficient?
Under Section 145, what is the evidence of knowledge that the assembly has been
ordered dispersed? Was the dispersal order obtained and executed as prescribed by
law? Could this charge be reduced to a violation of Section 188, which carries only a
six-month sentence?
Has the government proved each and every element of the charge?
Is the group with more than five people?
Do the gatherings serve the same purpose?
Please see the Police Act S.30
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committed, with imprisonment of either description for a term which may extend to six months,
or with fine, or with both.
G. Chapter X of the Penal Code, Contempt of the Authority of Public Servants
(Obstruction), Secs. 186, 188, 224, and 225.
Section 186: Whoever voluntarily obstructs any public servant in the discharge of his public
functions shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend
to three months, or with fine which may extend to five hundred rupees, or with both.
Section 188: Whoever, knowing that by an order promulgated by a public servant lawfully
empowered to promulgate such order he is directed to abstain from a certain act, or to take
certain order with property in his possession or under his management, disobeys such direction,
shall, if such disobedience, causes or tends to cause obstruction, annoyance or injury, or risk of
obstruction, annoyance. or injury, to any persons lawfully employed, be punished with simple
imprisonment for a term which may extend to one month, or with fine which may extend to two
hundred rupees, or with; both, and if such disobedience causes or tends to cause danger to
human life, health or safety, or causes or tends to cause a riot or affray, shall be punished with
imprisonment of either description for a term which may extend to six months, or with fine which
may extend to one thousand rupees, or with both.
In the judicial precedent of [Daw San vs. The Union of Myanmar 1968, MLR, P-1], it is not
amounted to committing of a crime for a civil servant to merely disobeying an order, to amount
to a crime, if such disobedience generates:
1. deterrent, or nuisance or mischief towards a person proceeding in accordance with the
law,
2. harmful towards human life, health, or security
3. riots and violence towards the public
Section 224: Whoever intentionally offers any resistance or legal obstruction to the lawful
apprehension of himself for any offence with which he is charged or of which he has been
convicted or escapes for attempts to escape from any custody in which he is lawfully detained
for any such offence, shall be punished with imprisonment of either description for a term which
may extend to two years, or with fine, or with both.
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Section 225: Whoever intentionally offers any resistance or illegal obstruction to the lawful
apprehension of any other person for an offence or rescues or attempts to rescue any other
person from, any custody in which that person is lawfully detained for an offence, shall be
punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or
with fine, or with both.

G. Strategic Considerations
•
•
•
•

Does the charge allege all of the required elements or ingredients?
Is it possible to have the charge reduced or changed to one carrying a lighter sentence
(For example from a charge under Section 224 to one under Section 186)?
What is the evidence of intent to obstruct? Was it really just defending against the use
of excessive force?
Has the government proved each and every element of the charge?

H. Offenses Against Property, Criminal Trespass, Chapter XVII, Sections 441, 447.
Section 441: Whoever enters into or upon property in the possession of another with intent to
commit an offence or to intimidate, insult or annoy any person in possession of such property,
or, having lawfully entered into or upon such property, unlawfully remains there with intent
thereby to intimidate, insult or annoy any such person, or with intent to commit an offence, is
said to commit "criminal trespass."
Section 447: Whoever commits criminal trespass shall be punished with imprisonment of either
description for a term which may extend to three months, or with fine which may extend to five
hundred rupees, or with both.

H. Strategic Considerations
•
•
•
•
•

Does the charge allege all of the required elements or ingredients?
What is the evidence of intent and, if any, is it sufficient?
Has the government proved each and every element of the charge?
Did the defendant have the intention to trespass?
Was there a criminal intentional when trespassing that would amount it to a criminal
offence?

I. Other Possible Offenses
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All of the general constitutional objections and strategic considerations mentioned above should
also be considered if a client faces any of the charges below:
Charge
Police Act
Section 47-49

Offence
Regarding methods of speech
and protest

Penalty
50 Kyats fine, or 8
days of
imprisonment

Category
Bailable
Cognizable

Penal Code
Section 144
Penal Code
Section 114

Joining unlawful assembly
armed with deadly weapon
Abetment in committing crime

2 years

Bailable,
Cognizable
Same as relevant
offence

Penal Code
Section 124-D

Disrupt or hinders defence
service personal and
government employee
Joining unlawful assembly
armed with deadly weapon

Penal Code
Section 144
(Please look at
Section 141143)
Penal Code
Section 146
and 147
Section 148
Penal Code
Section 151

Punishable to the
relevant offence
abetted
7 years and/or fine

2 years and/or fine,

Cognizable
Not Bailable
May arrest
without warrant
Bailable

Rioting and punishment for
rioting

Rioting with deadly weapon
Knowingly joining or continuing
in assembly of five or more
persons after it has been
commanded to disperse

2 years and/ or fine,

May arrest
without warrant

3 years and/or fine,

Bailable

6 months and/or
fine

May arrest
without warrant

Bailable
Section 152
Penal Code
188

Assaulting or obstructing public
servant when supressing riot
Disobedience to order duly
promulgated by public servant
(i.e. violation of 144 and Covid
Restriction)

3 years and/or fine

In case of causing / tend to
cause danger to human life,
health or safety, or causes or
tends to cause a riot or affray

Up to six months,
fine up to 100,000
Kyats, or both

Up to one month,
fine up to twenty
thousand kyats, or
with both

Shall not arrest
without warrant
Bailable
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Penal Code
Section 333

Voluntarily causing grievous hurt
to deter public servant from his
duty
Penal Code
Assault or criminal force to deter
Section 353
public servant from discharge of
his duty
Penal Code
Mischief by destroying or
Section 434
moving, a landmark fixed by
public authority
Penal Code
mischief by fire or explosive
Section 435
substance with intent to cause
damage to property
Penal Code
mischief by fire or explosive
Section 436
substance with intent to destroy
house
Penal Code
Statement conducting public
Section 505 (a) mischief

10 years, or with
fine

Penal Code
Section 505-A

Ward/Village
tract GAD Law
Section 27

Prevention
and Control of

Cause fear, spread false news,
agitate directly or indirectly
criminal offence against a
Government employee
Violating the provisions of
Sections:
17- guest registration
18- approval for loudspeaker in
the ward or village
19- informing of crimes in the
ward
(Amended in Law No. 3/2021)
Violation of Section 142 of the
Prevention and Control of
Communicable Diseases Law

Non-bailable
Cognizable

2 years, or with fine, Bailable
or with both
Cognizable
1 year, or with fine,
or with both

Bailable
Cognizable

7 years

Non bailable
Cognizable

10 years

Non bailable
Cognizable

2 years

Non bailable
Cognizable

3 years

Non Bailable
Cognizable

7 Days, or 10,000
Kyats, or with both

Bailable
Non-cognizable
Relevant Ministry

6 months, or 10,000
kyats fine, or with
both

Bailable
Non-cognizable

2

14. An organization or an officer on whom power is conferred by the Ministry of Health may issue a prohibitive
order or a restrictive order in respect of the following matters:(a) right of the person suffering from Epidemic Disease to leave and return to his house;
(b) right of people living in the house, ward, village or township infected by Epidemic Disease to leave and return
thereto;
(c) right of people from outside to enter the house, 'ward, village or township infected by Epidemic Disease;
(d) if there is a person suffering from Epidemic Disease among those people arriving by train, motor vehicle, aircraft,
vessel or any other vehicle, right of such person put under quarantine up to a period necessary for medical
examination, to leave and return thereto;
(e) when an outbreak of Epidemic Disease occurs during the time of fair and festival, right of the public to visit the
site and right to continue the festival.
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Communicable
Diseases Law
Section 18
IV.

Need approval
from Health
Ministry

Client-Centered Representation - Considerations in Entering Guilty Pleas

Some clients may wish to admit guilt. Lawyers need to distinguish between statements to police
or magistrate confessions made during the police investigation stage and formal admissions of
guilt once a case has been submitted to court. Statements or confessions during the police
investigation will only strengthen the prosecution case without gaining advantage for the client.
However, some clients may seek to resolve the case as quickly as possible through a court
admission of guilt. In summons cases, the accused can admit guilt as soon as the case is presented
to court before prosecution evidence. For a warrants case, such an admission would only be
possible upon the framing of the charge. Defense Manual, pp. 15-17.
Before advising a client to plead guilty counsel must have an adequate understanding of the facts
and law, including the possible sentence, related to the charge. Prepared with that information,
counsel should, in advising the client, consider:
•
•
•
•
•
•
•
•

The client’s interests (for instance, getting back to work or family and other reasons);
The possibility of obtaining a pardon; CrPC, SS. 337, 338, Defense Manual, p. 49.
Is the offense bailable and is the client likely to get bail promptly;
The possible sentence;
Whether the judge has given any indication as to the sentence he or she is likely to impose
(e.g., if only a fine, a guilty plea might be more advisable);
Other possible consequences resulting from a conviction;
Such as possible relinquishing of the right to appeal. Section 152 of the CrPC.
Mitigating factors related to the commission of the crime and any possible sentence.

In the end the decision about whether or not to plea guilty is the client’s to make. The role of
the lawyer is to make sure that the client makes that decision after the lawyers has been able to
present all legal and factual defenses.
See, Defense Manual, p. 15-18.
V.

Bail and Reduction of Charges

Advocates should seek a reasonable bail that is not excessive. Defense Manual, pp. 68-70, and
oppose continued investigatory detention. Defense Manual, pp. 78-79.

(f) right of movement of the vehicle carrying animal or animal product suspected of having epidemic disease.
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Since law officers can dismiss or reduce charges, defense advocates should, where appropriate,
attempt to advocate with them for either of those results. Defense Manual, pp. 47-49. For
example, a COVID-19 related charge under the Natural Disaster Law carries a sentence of up to
three years. On the other hand, a violation of Chapter XIV, section 268 of the Penal Code, related
to the spread of infectious disease, is punishable by only up to six months, which is clearly much
more in the client’s legal interest. A lawyer, by presenting facts about the incident and mitigating
information about the client, may influence a law officer to agree to a plea to the alternative
charge.
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မြန်ြာနင
ို င
် ၏
ံ အရရေးရ ေါ်အရမြေအရနကာလတွငအ
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ို စ
် ာေးမ ြုရာ၌
လက်ရတွွေ့က င်သ
့် ေးံို ရန် အကကံမ ြုြေ က်ြ ာေး
၁၇ ရေရော်၀ါရီ ၂၀၂၁
ဤအခပြေြေံအကကံပ ြုြေျက်ကို ခရေးသှာေးပ ြုစိုရပြေင်ေးမှာ ဥ ခေအခ
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ှာက်အကူခ ေးအ ်ရှာတင် အရှာခရှာက်

ဥ ရေရ ာင်အတွငေး် ြှ က င်၀
ို ရ
် ာစည်ေးကြ်ေးြ ာေးနှငအ
့်် ညီ ခ
့် တ်ဆင

မပ ေး

ှာင်ရက်ရှာတင် တစ်ြက်တစ်လမ်ေး

မ ံ့် ိုေးခ ေးနင
ို ရ
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အပြေှာေးတရှာေးစရင်ခရေးကဏ္ဌမ သက်
လို ်ကိုငခ
်

ိုငသ
် ူ မျှာေးပြစ်သည့်် ရအရှာ ၊ ဥ ခေအရှာ ၊ တရှာေးသူကကေးမျှာေးနင့််

ှာင်ရက်ြေပ့် ေး၊ သှာမေ်နင
ို င
် သ
ံ န
ူ င
ို င
် သ
ံ ှာေးမျှာေးအကကှာေး

ဗဟိုသတ
ို တိုေး ှာေးခစခရေး၊ ခ ှေ့ခေမျှာေး၏ စမ်ေးခ
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ှာခြခေသူမျှာေးအှာေး ေည်ေးလမ်ေးတကျပြစ်ခသှာ
ခ ေးခရေးနင့််

ှာက်အကူ

င်လ
ို ့်
ပမြှင်တ
့် င်ေးပမင်သှာမှု၊ တရှာေးဥ ခေနင်ည
့် ညတ်မှု၊ တှာ၀ေ်ယူတှာ၀ေ်ြေံမှုတအှာေး
့် င်ရေ်

တရှာေးစရင်ခရေးကဏ္ဍတင် ါ၀င်သက်
လို ်ခ

တရှာေးခရေးစေစ်ခအှာက်မ ဥ ခေအခ

ိုငသ
် မ
ူ ျှာေးအကကှာေး

ခရှာက်သည့်် အပ ေ်အလေ် ခ

ေးခနေးမှုမျှာေး

ှာင်ြေသ
ို င
် ခ
ံ ရေးအရ ဘက်မလိုက်ကကှာေးခေမှုအခ ေါ်
့် ည်။ ဤအကကံပ ြုြေျက်သည် နင

အခပြေြေံ၍

ဥ ခေခရေးရှာကစစရ ်မျှာေးကိုသှာ အတတ်နင
ို ် ိုေးံ အခကှာင်ေး

ိုေးံ အဓ ပါယ်ြင့်် ိုရေ် ဥေးတည်ပ ေး စတင်

တ
ို ်ခ၀သည်ခ
့် ေမ့် စ၍ ရှာဇဝတ်မှုမျှာေးတင် ဥ ခေနငည
့်် ညတ်ခသှာ ြေိုြေံခြေျ ခရေးလမ်ေးခကကှာင်ေးမျှာေး၊
ဗျျူဟှာမျှာေးအှာေး စတင်ကျင်သ
ို ရ
် ေ်ရည်ရယ်သည်။
့် ေးံို နင
၁။

နေါန်ေး
ပမေ်မှာနင
ို င
် ၏
ံ လက် အခပြေအခေသည်

အခပ ှာင်ေးအလသို ့် ခရှာက် ြေ့်ပ ေး
1

နင
ို င
် ခ
ံ တှာ်၏အြေျြု ်အပြေှာအှာဏှာကို

ကကြုေး မ်ေးအှာေး

ိုတ်ပြေင်ေးခကကှာင့်် ပ ည်ခ

ခြခြေါ်၀ါရလ

ပမေ်မှာစစ်တ ်က

၁

ရက်၊

၂၀၂၁

ြှေ့စည်ေး ံိုအခပြေြေံဥ ခေ ိုေမ
်
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ြေိုနစ်
၄၁၇1
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ှာင်ရက်ပြေင်ေးသို ့် မဟိုတ်
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အှာဏှာကို လက်လတ်
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့် အှာဏှာတည်
ို ့်
သည်အ
့် မေ် ့်
့် ြှနှုင်ေးပ ေး ဥ ခေကသ

ိုတ်ပ ေ်ပ ေး

အခရေးခ ေါ်အခပြေအခေခကကညှာနင
ို သ
် ည်။ ယင်ေးအမေ်တ
့် ယ်ခပမသည် နင
ို င
် တ
ံ စ်၀မ်ေးလံိုေး
့် င်အခရေးခ ေါ် အခပြေအခေ အကျြုေးသက်ခရှာက်သည်ေ
ပြစ်ခကကှာင်ေးနင့်် အြေျေ်ကှာလ သတ်မတ်ြေျက်သည် အမေ် ့် ိုတ်ပ ေ်သည်ခ
့် ေမ့် တစ်နစ်အ

ပြစ်ခကကှာင်ေးခြှာ်ပ ရမည်။

2

(ြေ)

ိုဂ္ြုလ်တဥေးဥေး၏ခေအမ်နင်ခ
့် ေအမ်အပြစ်အသံေးို ပ ြုခသှာအြေေ်ေး အခ
ရ၀ဏ်အတင်ေး အခ
ှာခြပြေင်ေး သမ်ေး
လျှင ် သက်

မည်သက
ူ ့် ိုမျှ ၂၄ေှာရအ
ိုေမ
် ၈ - မည်သမ
ူ ျှ တည်

ိုငရ
် ှာရ ်ကက် သမဟို
ို ့် တ် ရှာအမ်မေးပြစ်ခစ
ိုေးံ သက်ခသနစ်ဥေးနင်အ
့် တူ ခ

က်ခကျှာ်လေ်ပ ေး ြေျြု ်ခနှာင်

သမ်ေး
(ြေ)

ှာင်ရက်ရမည်။

ှာေးပြေင်ေးမပ ြုရ။

ှာင်စိုအစိုေးရအြှေ့၏ ြေင်ပ့် ြုြေျက်မ ဘပြစ်ခစ

ရ၀ိုဏန
် င့််

ခေအမ်အပြစ်အသံေးို ပ ြုခသှာအြေေ်ေး

ရ၀ိုဏအ
် တင်ေး

အခ

နင
ို င
် သ
ံ ှာေးတစ်ဥေး၏ ိုဂ္ြုလ်
ခစှာင်က့် ကည်ပ့် ြေင်ေး စံိုခ

လူဂို့် ဏသ
် ကခှာကို

ိုငရ
် ှာလံိုပြေံြုမှုကို အခနှာင်အ
့် ယက်
ြေိုက်ခစခသှာ

ခေှာက်ခယှာင်ြေံ

ှာက်ပြေင်ေး နင်စ
့် ံိုစမ်ေးပြေင်ေး မပ ြုရ။

ိုဂ္ြုလ်တဥေးနင်တ
့် ဥေးအကကှာေး
ခပ ှာကကှာေးပြေင်ေးကို

ှာက်အအံို

ေးပြေင်ေး မပ ြုရ။

ိုငရ
် ှာလတ်လ ်မှုနင့်် ိုဂ္ြုလ်

သမဟို
ို ့် တ်

အခ

ှာက်အအံိုအတင်ေး ၀င်ခရှာက် ှာခြပြေင်ေး၊

ည်ေးပြေင်ေး သမဟို
ို ့် တ် သူတစ်ဥေးဥေးအှာေး ြမ်ေး

ပြစ်ခစခသှာ
(ဂ)

ယ်အမ်မေးပြစ်ခစ တဥေးဥေး

ဥ ခေနင်အ
ို ့် တ်၀ရမ်ေးတစံိုတရှာ မ ဘပြစ်ခစ
့် ည ြေငပ့်် ြုမေ် ြေ
့် င်ပ့် ြုြေျက်သမဟို

နင
ို င
် သ
ံ ှာေးတစ်ဥေးဥေး၏ခေအမ်
(သမဟို
ို ့် တ်)

ေးပြေင်ေး ပ ြုလို ်

ဥ ခေတရ ်ရ ်အရ ြေငပ့်် ြုသည့်် ကစစမတ ါေး တရှာေးရံိုေး ၏ြေငပ့်် ြုြေျက်မ ဘ

နင
ို င
် ခ
ံ တှာ်သမမတသမဟို
ို ့် တ် ပ ည်ခ
(က)

ဥ ခေတစ်ရ ်ရ ် ၀င်ခရှာက်

ည်ေးပြေင်ေး သမဟို
ို ့် တ် သူတဥေးဥေးအှာေး ှာခြပြေင်ေး ြမ်ေး

အ ါအ၀င် အေည်ေး
ိုေမ
် ၇ - မည်သမ
ူ ျှ တည်

ှာက်အအံိုမျှာေးအတင်ေးသို တည်
့်

ှာက်အအံို (သ)ို ့်

က်သယ်ခရေး စစညေး် ကရယှာတမျြုေးမျြုေးပြင ့််

ကကှာေးပြတ်ြမ်ေးယူေှာေးခ

ှာင်ပြေင်ေး

သမဟို
ို ့် တ်

က်သယ်

တေည်ေးေည်ေးပြင့််

အခနှာငအ
့်် ယက် ခ ေးပြေင်ေးမပ ြုရ။
(ဃ)

က်သယ်ခရေးခအှာ် ခရတှာမျှာေး

မ
ံ

ိုဂ္ြုလ်

ိုငရ
် ှာ တယ်လြိုေေး် နင်အ
့် လက်

က်သယ်ခရေးအြေျက်အလက်မျှာေးအှာေး ခတှာင်ေးယူပြေင်ေး
(င)

အပြေှာေးသူ၏
ခြေျှာ

တ
ို ်

ိုဂ္ြုလ်
ါ

ယ်

ိုငရ
် ှာ ကစစအလင
ို ့် ှာ
တ
ို ်

တြေိုြေိုကို

ခြျှာက်ြျက်ပြေင်ေး သမဟို
ို ့် တ် ြျက်
(စ)

နင
ို င
် သ
ံ ှာေးတစ်ဥေး၏

ိုဂ္ြုလ်

တ
ို ်ခ ေးပြေင်ေး မပ ြုရ။

က်သယ်ခ ေး ိုသည်
စ
့် ှာခ ေးစှာယူ စှာအတ်
့်

ြင်ခ
့် ြှာက်ပြေင်ေး

ှာခြပြေင်ေး

သမ်ေး

ည်ေးပြေင်ေး

ေးပြေင်ေးမပ ြုရ။

ိုငရ
် ှာ၊မသှာေးစိုခရေးရှာ

စက်ြက်ပြေင်ေး သမဟို
ို ့် တ် လူတဥေး၏ ဂိုဏသ
် ကခှာနင့််
သမဟို
ို ့် တ်

ခရှာေစ်

ြေိုက်ခစရေ် တေည်ေးေည်ေးပြင့်် ခ

ကစစမျှာေးတင်

အဓမမ၀င်ခရှာက်

င်ခ ေါ်ခကျှာ်ကကှာေးမှုကို ိုတ်ြေတ်ပြေင်ေး

ှာင်ရက်ပြေင်ေးမပ ြုရ။
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(

)

နင
ို င
် သ
ံ ှာေးတစ်ဥေး၏ တရှာေး၀င်ရ

ိုင ် ိုင ်

ှာေးခသှာ ခရ ှေ့ခပ ှာင်ေးနင
ို ခ
် သှာ စစညေး် ကိုခသှာ်၄င်ေး

မခရ ှေ့ခပ ှာင်ေးနင
ို ခ
် သှာ စစညေး် ကိုခသှာ်၄င်ေးမတရှာေးသမ်ေးယူပြေင်ေး သမဟို
ို ့် တ် တိုက်ရို က်ပြစ်ခစ
သယ်၀ိုက်၍ပြစ်ခစ တမင် ျက်စေးခစပြေင်ေး သမဟို
ို ့် တ် ြျက်စေးခစပြေင်ေး မပ ြုရ။
အို ်ြေျြု ်ခရေးအြှေ့အစည်ေးမျှာေးမ ခေသမျှာေးတင်
မမ

တ
ို ်ပ ေ်

ှာေးသည်အ
့် မေ်မျှာေး
(သတ်မတ်ြေျေ်တင် ခေအမ်
့်

က်ရအမေ်မျှာေး)
၌ အခကကှာင်ေးအရှာအမျြုေးမျြုေး ခကကှာင်ပ့် ြစ်နင
ို သ
် ည့်် လူ
့်

စ
ို ိုခ၀ေးပြေင်ေး အမျှာေးပ ည်သူ

မျှာေး သှာေးလှာသည်ခ
့် ေရှာမျှာေး၊ ေ်ေးပြေံမျှာေး၊ လမ်ေးကကြုလမ်ေးကကှာေးမျှာေး၊ လမ်ေးမမျှာေးတင် လူဥေးခရ ၄ ခယှာက်
က် ိုပ ေး စိုခ၀ေးပြေင်ေး ကို တှာေးပမစ်ြေ့်ပ ေး ည၈ေှာရမ မေက်၄ေှာရ
အခရေးခ ေါ်အခပြေအခေကှာလတင် အခ

ှာတလျှင ်

ေး

ှာေးသည်။

ေးမှုမျှာေး ပြစ်ခ ေါ်ခစပ ေး လတ်လ ်စှာ စိုခ၀ေး၍

တ
ို ် ိုငြေ
် င့်် ပြစ်သည့်် အမျှာေးက သခဘှာတူ

ကျင်သ
့် ေးံို ခေကကသည့်် လူအမျှာေးအပ ှာေးအှာေး ြမ်ေး

က်ရဟို ခြှာ်ပ

တ
ို ်ပ ေ်တတ်ပ ေး ခပ ှာင်ေးလလယ်သည်ပ့် ဌှာေ်ေးကေ် ့်

သတ်ြေျက်မျှာေးခကကှာင့်် မခရရှာမခသြေျှာမှုမျှာေးရှု တခ
်
နဒခြှာ်

အပ င်မ

ှာေးခသှာ အခပြေြေံ ေမိုကခရစ အြေင်အ
့် ခရေးကို

ေ်ေးသမ်ေးမှုမျှာေးပြစ်ခ ေါ် ြေ့်သည်။

အ
ို ခပြေအခေတင်

ဥ ခေပြင့်် အသက်ခမေး၀မ်ေးခကကှာင်ေးပ ြုသူမျှာေးအခေပြင့်် ၄င်ေးတ၏
ို ့်
အသက်ခမေး၀မ်ေးခကကှာင်ေး
ကျင်၀
့် တ်

ိုငရ
် ှာ

တှာ၀ေ်၀တတရှာေးမျှာေးကို

ခလေးစှာေးလိုက်ေှာမှု ခသှာ၊

ကျြုေးခကကှာင်ေး

ိုငရ
် ှာ

ခလျှာ်မှု ပ ေး

အခပြေအခေမေ်ကို ကိုယ်စှာေးပ ြုခသှာ ဥ ခေအခပြေပ ြုခြေျ ြေျက်မျှာေးပြင့်် အမှုသည်မျှာေး၏ အြေင်အ
့် ခရေး၊
အကျြုေးစေး ှာေးကို

စတ်အှာေး

တစ်ြက်တင်လည်ေး

က်သေ်စှာကှာကယ်

ယြေိုလက်

ခ ေးနင
ို ရ
် ေ်အလေ် င်အခရေးကကေးသည်။

အခပြေအခေမျှာေးသည်

အြေက်အြေမျှာေး ခ ေါ်ခ ါက်ခစနင
ို ပ် ေး၊ တရှာေးရံိုေးအှာေးမ

ခ ှေ့ခေခ ှေ့ရ ်မျှာေးအတက်

မ့်ပမင်ပ ြုပြေင်ေး၊ ခ ှေ့ခေလိုက်ြေင့််

သခသှာ်
ို ့်
အနတရှာယ်

တ် င်ြေံရပြေင်ေး၊

စည်ေးကမ်ေးြေျြုေးြျက်ပြေင်ေး စသည်တပြင်
ို ့် ့် ပြေမ်ေးခပြေှာက်ြေံရသည့်် အခပြေအခေမျှာေး ကကံြုခတှေ့ရနင
ို သ
် ည်။

Stevens, J. (၂၀၁၈) ပမေ်မှာ့် ပ စ်မှုခကကှာင်ေး ိုငရ
် ှာ ြေိုြေံကှာကယ်ခရေးလက် ၊ ခတှာင်ကကေး၊
ပမေ်မှာ၊

International

Bridges

to

Justice

(ြေိုြေံခြေျ ခရေးလက်စ)

စှာမျက်နှာ

၇၆-၈၀

ပ ေ်လည်ခလ့်လှာသံေးို သ ်ြေျင်ြေ
ို ့် သက်
့် ျေ် ါ။ အေယ်ေယ်အရ ်ရ ်မ ခ ှေ့ခေမျှာေးသည် မမတ၏
ခ ှေ့ခေအသင
ို ေး် အဝင
ို ေး် မျှာေးနငအ
့်် တူ

လို ်ခြှာ်ကင
ို ြ
် က်မျှာေးအြမ်ေးြေံြေရ
့် သည် ခသှာ်

အကူအညမျှာေးခ ေးရေ်အတက် သင်ခ
့် လျှာ်သည့်် တရှာေးဥ ခေနင်ည
့် သည့်် ဗျျူဟှာတည်ခ

ကို
ိုငရ
် ှာ

ဥ ခေခရေးရှာ
ှာက် ါ။

ဤအကကံပ ြုြေျက်တင် အြေျြုှေ့ခသှာအခပြေအခေအြေျေ်အြေါမျှာေးတင် အသံေးို ပ ြုနင
ို မ
် ည့်် ဥ ခေခရေးရှာ
ခြေျ ခလျှှာက်လြေျက်မျှာေးမအြေျြုှေ့ကို တင်ပ မည်ပြစ်သည်။ မည်သည့်ခ
် ြေျ ြေျက်သည် မမအမှုသည်
အကျြုေးစေး ှာေးအတက် သင်ခ
့် လျှာ်မည်၊ အခကှာင်ေး

ိုေးံ ပြစ်မည်

ိုသည်ကို

ိုေးံ ပြတ်ရမည်မှာ ခ ှေ့ခေမျှာေး

အခ ေါ်တင်သှာမူတည်သည်။ ခယဘိုယျစည်ေးမျဥ်ေးတစ်ြေိုအခေပြင့်် ခ ှေ့ခေမျှာေးသည် ကေ်က
့် က်သည်ဟို
4

ခြေျ ခလျှှာက်လရေ် ဥ ခေအရပြစ်ခစ၊ သက်ခသြေံြေျက်မျှာေးအရပြစ်ခစ

ျက်ကက်ပြေင်ေးသည် မမက

အမှုအှာေး ြေိုြေံခြေျ ြေင်က
ို ပ် ြေင်ေး
့် ို လက်လတ်ခစပြေင်ေး ပြစ်နင

ည်သ
့် င်ေးစဥ်ေးစှာေးသင်သ
့် ည်။

(ပ စ်မှု

ိုငရ
် ှာကျင့််

ိုသည်ကို

ေးံို ဥ ခေ ၅၇၃ ကိုခလ့်လှာ ါ။)

၂။ ရဆာလ င်စွာြေ တ်ဆက်မြေင်ေးမေင့်် စွ ် စြေ
ွွဲ ံရသူ၏အြေွငအ
့်် ရရေးနှင့်် လံမို ြေံြုရရေးအာေး ကာကွယမ် ြေင်ေး။
ြေိုြေံခြေျ ခရေးခ ှေ့ခေခ ှေ့ရ ်မျှာေး၏ အခရေးကကေးခသှာတှာ၀ေ်တစ်ရ ်မှာ စ ်စြေံရသူ ြမ်ေး
သည်နင်တ
ို ် ိုေးံ အလျင်အပမေ်လိုက် ါခ
့် ပ ြုင်ေက် ၄င်ေး၏ခဘေးတင် အတတ်နင

ေးြေံရ

ှာက်ရက်ခရေးပြစ်သည်။

(ြေိုြေံရရေးလက်စစ
ွွဲ ာြ က်နာှ ၈၁-၂၀၅) တွင် ရ ှ ရ
ွေ့ နနှငရ
့်် ဆာလ င်စွာြေ တ်ဆက်နင
ို မ် ြေင်ေးနှင့်် အြှုလက
ို ် ါ
ရဆာင်ရွက်မြေင်ေးကကို ကည့်် ါ။

သ
ို ို ခ
့်

ှာင်ရက်ပြေင်ေးသည် ခ ှေ့ခေမျှာေးအှာေး စ ်စြေံရသူ၏ အြေင်အ
့် ခရေးကို

ြေိုငမ
် ှာပ တ်သှာေးခစရံိုသှာမက ရမျှာေး၏ မှာေးယင်ေးခသှာခ

ှာင်ရက်ြေျက်မျှာေး၊ ညြှင်ေး ေ်ေးန ်စက်မှုမျှာေး၊

မခလျှာ်ကေ်ခသှာ၀ေ်ြေံြေျက်မျှာေး ခ ေါ်ခ ါက်လှာနင
ို ခ
် ြေျကို ခလျှှာြေ
ို သ
် ည်။
့် ျနင

၃။ ေြ်ေးဆီေးမြေင်ေး - ဆနဒမ သူြ ာေးကကံြုရတွွေ့ရနင
ို သ
် ည့်် စွြေ
ွဲ က်ြ ာေးနှင့်် မေစ်နင
ို ရ
် ြေ ှရသာ ြေိုြေံရရေး
ဗ ျူဟာြ ာေး။
ယြေိုခြှာ်ပ မည်အ
့်
ိုငေး် သည်
ြေံရနင
ို သ
် ည့်် ပ စ်မှုမျှာေးနင့််

နဒပ သူမျှာေး

ပို စ်မှုတိုန့် င ့်် သက်

စြေျက်တင်ြေံရသည့််

သမဟို
ို ့် တ်

ိုငသ
် ည့်် ြေိုြေံခရေးဗျျူဟှာမျှာေး အခကကှာင်ေးပြစ်သည်။

အကယ်၍ အမှုသည် တစ်ဥေးသည် (ရက်အေည်ေးငယ်) တိုခတှာင်ေးခသှာအြေျေ်သှာ
အမှုမျြုေးနင့်် စြေျက်တင်ြေံ

ှာေးရလျှင ် ခ

စြေျက်တင်

ှာလျှငစ
် ှာခတှေ့

ေ်ေးသမ်ေးြေံရနင
ို သ
် ည့််

ိုန
ံ င
ို ခ
် ရေးနင့်် အမှုကို ခပ လည်ခအှာင် ခပြ င်ေး

နင
ို ခ
် ရေးသည် အလေ်အခရေးကကေးသည်။
မည်သ
့် ည်အ
့် မှုသည်မ ဥ ခေကြေင်ပ့် ြု
ခ

ှာင်

တင်

ေ်ေးြေျြု ်ြေံ

အကယ်၍
မခတှာ်မတရှာေးြမ်ေး

ှာေးသည့်် ပ စ်ေဏ်အြေျေ်ကှာလ ကိုေ ် ိုေးံ သှာေးပ ေးခေှာက်

ှာေးပြေင်ေးကို ြေင်မ
့် ပ ြုသင့်် ါ။

သ
ို ပြစ်
ို ့် ခေလျှင ် /

ေ်ေးြေျြု ်ြေံ

ှာေးရလျှင ် ြှေ့စည်ေး ံိုအခပြေြေံဥ ခေ ိုေမ
် ၃၇၈ အရ

ေးြေျြု ်ခနှာင်ပြေင်ေးပြစ်သည်အ
့် တက်

ခ ှေ့ခတှာ်သင်ေးစှာြေျွေခ
် တှာ်

အသေှာေးြေံစှာတင်ရမည်။ ခ ှေ့ခတှာ်သင်ေးစှာြေျွေခ
် တှာ်ကို ပ စ်မှုကျင့််
တရှာေးလတ်ခတှာ်မျှာေးတင်လည်ေး

ခလျှှာက်လနင
ို သ
် ည်။

သဘှာဝ ခသှာ ညေ်ကကှာေးြေျက်မျှာေး

တ
ို ်

ခလျှှာက်လရေ်

ေးံို ိုေမ
် ၄၉၁ အရ ပ ည်ေယ်/တိုငေး်

“ခ ှေ့ခတှာ်သင်ေးစှာြေျွေခ
် တှာ်ကသ
့် ို ့် သခဘှာ

င်န
ို သ
် ည့်် အှာဏှာ” (ြေိုြေံရရေးလက်စွွဲ - သက်သာြေွငြ
့်် ာေး၊
့် င

မ င်ဆင်ြှုြ ာေး၊အယူြေံြှုြ ာေးနှင့်် စာြေျွန်ရတာ်ြ ာေး စာြ က်နာှ ၁၅၃-၁၅၆ ကကို ကည့်် ါ) သခသှာ်
ို ့်
လည်ေး
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ယြေိုလက် တင် ပ ည်ခ
ြစည်ေး ံိုအခပြေြေံဥ ခေ
ဥ ခေ ိုေမ
်

၁၆(ြေ)

ှာင်စိုတရှာေးလတ်ခတှာ်ြေျြု ်၏

၁၅-၂-၂၀၂၁

ရက်စ ါ

ိုေမ
် ၂၉၆(ြေ)၊ စှာြေျွေခ
် တှာ်ဥ ခေ ိုေမ
် ၃(ြေ)၊ ပ ည်ခ
တိုတ
့် င်

ရကကညာသည့် ရ
် ေသတွင်

နင
ို င
် ရ
ံ တာ်အတွငေး်

စာြေျွန်ရတာ်အြန် ့်

ရ ်ဆင
ို ေး် ထာေးရြည် ဟို ပ ဌှာေ်ေး

အရရေးရ ေါ်အရမြေအရနြ ာေး
ထိုတဆ
် ငရ
့်် ေးရန်

ခကကပငှာြေျက်တင်
ှာင်စိုတရှာေးစရင်ခရေး
ရ ေါ်ရ ါက်ရကကာင်ေး

ရလ ာက်ထာေးြေ က်

ြ ာေးကို

ှာေး ခကကှာင်ေး၊ သပြစ်
ို ့်
ါ၍ နင
ို င
် ခ
ံ တှာ်သမမတရံိုေး၏ ၁-၂-၂၀၂၁ ရက်စ ါ

အမေအ
် ့် မတ် ၁/၂၀၂၁ ပြင ့်် နင
ို င
် ခ
ံ တှာ်အှာေး အခရေးခ ေါ်အခပြေအခေ တစ်နစ် သတ်မတ်ခကကညှာ
ကှာလအတင်ေး
ရ ်

ိုငေး်

ပ ည်ခ

ှာင်စိုတရှာေးလတ်ခတှာ်ြေျြု ်သို ့်

ှာေးမည် ပြစ်ခကကှာင်ေး ခကကညှာြေျက်

အမျြုေးမျြုေးခသှာ လို ်
(ပ စ်မှုကျင့််
သတပ ြု ါ။

တ
ို ်ပ ေ်

စှာြေျွေခ
် တှာ်

ခလျှှာက်

ှာေးသည့််

ှာေးြေျက်မျှာေးကို

ှာေး ါသည်။

ေးံို လို ်ေည်ေးမျှာေးပြင့်် ရ နင
ို ခ
် သှာ အြေင်အ
့် ခရေးမျှာေးနင့်် စြေျက်သည် သမမှာေ်မှု

ေးံို ၄(၁)(ြ)) သမဟို
ို ့် တ် ၀ရမ်ေးမှု (ပ စ်မှုကျင့််
အခရေးကကေးခသှာအြေျက်မှာ

ေးံို ၄(၁)(ဗ)) တခ
ို ့် ေါ်မူတည် သည်

အှာမြေံခ ေး ိုငြေ
် င့််

မ

ိုသည်ကို

ိုခသှာအြေျက်ပြစ်သည်။

ရာဇဝတ်က ငထ
့်် ေးံို ဇယာေး ၂၊ စာတင
ို ် (၅) ကကို ကည့် ် ါ။
ဥ ရေအရထာက်အကူမ ြုရ ှ ွေ့ရန၏ န်ေးတင
ို တ
် စ်ြေိုြှာ အြှုအာေးတရာေးရံိုေးသတင်
ို ့် သင
ွ ေး် မြေင်ေးကို တာေးဆီေး
နင
ို ရ
် န်မေစ်သည်။ ရွဲ

က်နင
ှ ့်် ဥ ရေအရာ ှ

က်ြှ အြှု၏အဆငတ
့်် င
ို ေး် တွင် အြှုတည်ရဆာက်ရန်

လံရ
ို လာက်သည့်် သက်ရသြမ နင
ို လ
် င် အြှုကို ရ ှ ွေ့ဆက်လြရ
ို ့်
ါ။ ရွဲက ရနာက်ထ ်ြေ ြု ်ရီြန်
ရတာင်ေးြေံသည့် အ
် ရ ေါ်

ြေွငမ့်် ြုရ ေး/ြရ ေး

ဆံေးို မေတ်ကကာေးနာြည့် ်

တရာေးသူကကီေးရ ှ ွေ့ရြှာက်တင
ွ ်

ြေိုြေံရြေ ရရေးရ ှ ရ
ွေ့ န ှရနရန် အလွန်အရရေးကကီေး ါသည်။ အကယ်၍ တရာေးစွအ
ွဲ ေွွဲွေ့အစည်ေးက သက်ရသ
လံရ
ို လာက်စွာြတင်မ နင
ို ် ါက

ရ ှ ွေ့ရနအရနမေင့််

ြေ ြု ် ြန်ရ့် တာင်ေးြေံမြေင်ေးကို

ကန်က
ွ သ
် ငပ့်် ီ ေး
့် က

အြှုသည်အာေး အာြြေံမေင့်် လွှတရ
် ေးသငရ
့်် ကကာင်ေး ရလ ာက်ထာေးသငသ
့်် ည်။

စြေျက်မျှာေးအှာေးလံိုေးသည် ပ စ်မှုခပမှာက်ရေ် ါ၀င်ရမည်အ
့် ြေျက်မျှာေး အခကကှာင်ေးရှာမျှာေး ါ၀င်ရမည်ပြစ်ပ ေး
မ ါ၀င် ါက စြေျက်အှာေး လ ်ခ ေးရေ်ခတှာင်ေး

ိုပြေင်ေးသည် ကျြုေးခကကှာင်ေး

ခလျှှာ်သည်။ (ြေိုြေံရြေ ရရေး

လက်စွွဲ စာြ က်နာှ ၆၈-၆၉)
စြေျက်အှာေးတည်ခ
ဟို

ှာက်ပ ေးလျှင ် ြေိုြေံခရေးခ ှေ့ခေမျှာေးမ ခြေျ နင
ို သ
် ည်မှာ တရှာေးသူကကေးသည် လိုအ ်သည်

င်ပမင်၍ တရှာေးြေံကခ
ို မေးပမေ်ေးပြေင်ေးပ ြုပ ေးခေှာက် ခပ လည်ခအှာင်မခပြ င်ေးနင
ို ် ါက ပ စ်မှု

စရင်ပြေင်ေးြေံ

င် ှာေး

က
ို ်သည့်် အမှုတစ်စံိုတစ်ရှာ ခ ေါ်ခ ါက်ပြေင်ေးမ က စြေျက်မတင်မ လတ်ရမည်။

ရာဇဝတ်က င်ထ
် ၂၅၃
့် ေးံို ိုေြ
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အမှုအှာေး လ ်ရေ် ရှာဇဝတ်ကျင ့််

ေးံို ိုေမ
် ၂၅၃ အရ ါဝင်ရမည့်် အခကကှာင်ေးအရှာတင်

•

စြေျက်တင် ါ၀င်ခသှာအြေျက်မျှာေးအှာေးလံိုေးသက်ခသမပ နင
ို ပ် ြေင်ေး။

•

သက်ခသ

•

သက်ခသြေံြေျက်မှာ တရှာေးဥ ခေနင်အ
့် ညမဟိုတ်ဘ

•

သက်ခသပ ရေ်တှာ၀ေ် ျက်ကက်ပြေင်ေး။

က်

ိုသမ
ူ ျှာေးမှာ မယံိုကကည်နင
ို ၊်

ေ်ကျင်
့်

က်

ိုပြေင်ေး(သမဟို
ို ့် တ်) ဘက်လိုက်ပြေင်ေး။

ေ်ကျင်
ခေပြေင်ေး။
့်

(က) နင
ို င
် ရ
ံ တာ်အာေးဆန်က
် ၁၂၁ နှင့်် ၁၂၄
့် င်သည့််မ စ်ြှုြ ာေး အြေန်ေး၆, ိုေြ
ခြခြေါ်၀ါရလ ၁၄ ရက်, ၂၀၂၁တင် ပ င်

င်ြေျက် ၅/၂၀၂၁ သည် ရှာဇသတ်ကကေးအြေေ်ေး (၆)

ိုေမ
် ၁၂၁ နင့်် ၁၂၄ တပြင်
ို ့် န
ို င
် ခ
ံ တှာ်အှာေး သစစှာခြှာက် ိုေက
် ေ်ပြေင်ေး၊ အကကည်ညြု ျက်ခစပြေင်ေး၊
့် င
ေစ်ေှာခစပြေင်ေး

ိုငရ
် ှာ ပ ဌှာေ်ေးြေျက်မျှာေးကို ပ င်

ြေက
ို ်

င်ခပ ှာင်ေးလလိုက်သည်။ ပ င် င်ြေျက်မှာ ခအှာက် ါ

အတိုငေး် ပြစ် ါသည်။
ိုေမ
် ၁၂၁ အှာေးအစှာေး
“ပ ည်ခ
သတည်
ို ့်
ေးမဟိုတ်

ေးို လိုက်သည်မှာ-

ှာင်စိုနင
ို င
် က
ံ ိုပြစ်ခစ၊ ပ ည်ခ
ပ ည်ခ

ှာင်စိုအြှေ့၀င်တစ်စိုစိုကိုပြစ်ခစ စစ်မက်ပ ြုင် ိုငလ
် ျှင ်

ှာင်စိုနင
ို င
် က
ံ ိုပြစ်ခစ၊

ပ ည်ခ

ှာင်စိုအြှေ့၀င်တစ်စစ
ို ိုကိုပြစ်ခစ

ပ ြုင် ိုငရ
် ေ်အပြေှာေးနင
ို င
် တ
ံ စ်ြေိုြေိုကိုခသှာ်၄င်ေး၊လူတစ်ဥေးဥေးကို၄င်ေး ပ ည်ခ
ပြစ်ခစ

ကူညလျှင ်

သတည်
ို ့်
ေးမဟိုတ်

လှုံခ

ှာ်လျှင ်

ှာင်စိုအတင်ေးပြစ်ခစ၊ ပ င် တင်

သတည်
ို ့်
ေးမဟိုတ်

သတည်
ို ့်
ေးမဟိုတ် ြှေ့စည်ေး အ
ံို ခပြေြေံဥ ခေပြင်ြေ
့် ေ်အ
့် ်ခသှာပ ည်ခ

စစ်မက်

ူေးခ ါင်ေးကကံစည်လျှင ်

ှာင်စိုအြှေ့ကိုခသှာ်၄င်ေး၊ ၄င်ေး၏အြှေ့၀င်

ကိုလည်ေးခကှာင်ေး ြှေ့စည်ေး ံန
ို င်မ
ို ့်
ေးမဟိုတ် တပြေှာေးခသှာ ေည်ေးလမ်ေး
့် ညညတ်ခသှာ ေည်ေးလမ်ေးမျှာေး သတည်
မျှာေးပြင့်် လက်ေက်အင်အှာေး သတည်
ို ့်
ေးမဟိုတ် အပြေှာေးခသှာင်ေးကျေ်ေးခသှာေည်ေးမျှာေးပြင့်် ပြြုြျက်ရေ်
အှာေး

တ
ို ်လျှင ် သတည်
ို ့်
ေးမဟိုတ်

တ်သက်ရေ်ပြစ်ခစ
သတည်
ို ့်
ေးမဟိုတ်

ပ ည်ခ

သ
ို အှာေး
ို ့်

တ
ို သ
် ည့်် အမှုကို ပ ြုရေ်ပြစ်ခစ ခ

ှာင်စိုအတင်ေးပြစ်ခစ၊

ူေးခ ါင်ေးကကံစည်လျှင ်

အပ င်ပြစ်ခစ

ှာင်ရက်ရေ်ပြစ်ခစ

လူတဥေးဥေးကိုလှုံခ

ှာ်လျှင ်

သ
ို သ
ူ ည် နင
ို င
် ခ
ံ တှာ် သစစှာခြှာက်ြျက် ေ
ို က
် ေ်မှု ကကေးကို

ကျျူေးလေ်သည်။
ိုေမ
် ၁၂၄-က အှာေးအစှာေး
မည်သမ
ူ

ေးို လိုက်သည်မှာ-

ို နှုတ်ပြင်ပ့် ြစ်ခစ စှာပြင်ပ့် ြစ်ခစ အမတ်အသှာေးပြင်ပ့် ြစ်ခစ တပြေှာေး

ံိုသဏ္ဌှာပြင်ပ့် ြစ်ခစ ပ ည်ခ

င် ှာေးခသှာ

ှာင်စို သတည်
ို ့်
ေးမဟိုတ် အြှေ့၀င်မျှာေးအှာေး သတည်
ို ့်
ေးမဟိုတ် ကှာကယ်ခရေး

တ ်ြှေ့မျှာေး နင ့်် ၄င်ေးတ ်ြှေ့မျှာေးတင် တှာ၀ေ်

မ်ေးခ

ှာင်ခေသည့်် ိုဂ္ြုလ်မျှာေးအှာေး ဥ ခေအရ တည်ခ

ှာေးခသှာ အစိုေးရကို မိုေေး် ခအှာင်၊ မခလေးစှာေးခအှာင် သတည်
ို ့်
ေးမဟိုတ်

သ
ို ့် ပို ြစ်ခအှာင် အှာေး

ှာင်
တ
ို ်
7

ကကြုေး မ်ေးလျှင ် ခငေဏ်နင်အ
့် တူ ခ
ြေိုနစ်နစ်

ှာင်ေဏ်

ကျြေံနင
ို ခ
် သှာ ပ စ်ေဏ် ပြစ်ခစ ခငေဏ်သက်သက်ပြစ်ခစ ြေျမတ်နင
ို သ
် ည်။

ိုေမ
် ၁၂၄ - ဂ အှာေးပ င်
မည်သမ
ူ

ို

င်ြေျက်တင် ပြည်စ
့် က်လိုကသ
် ည်။
ကှာကယ်ခရေးတ ်ြှေ့ နင်န
ို င
် ခ
ံ တှာ်တည်ပငမ်ခရေးအတက်
့် င

ဥ ခေစိုေးမိုေးခရေးအြှေ့မျှာေး၏
ခ

ှာင်ေဏ်တသက်တကျွေေး် ပြစ်ခစ ခငေဏ်နင်အ
့် တူ ခ

ခ

ှာင်ရက်ြေျက်မျှာေး

ခအှာင်ပမင်မှုမျှာေးကို

ှာင်ေဏ် နစ် ၂၀ နင်တ
ို ့် တ် ခ
့် က ခငေဏ် သမဟို

တှာေး

ခ

ှာင်ရက်ခေခသှာ

ေး၊

ြျက်

ေးြေ့်ခသှာ်

ှာင်ေဏ် ၁၀ နစ် နင့်် တကခငေဏ် သမဟို
ို ့် တ်

ခငေဏ်သက်သက်ပြစ်ခစ အမေ်ကျြေံ
ရမည်။
့်
ိုေမ
် ၁၂၄-ဃ အှာေး
မည်သမ
ူ

်မံပြည်စ
့် က်ပ ဌှာေ်ေးလိုက်သည်။

ို ကှာကယ်ခရေးတ ်ြှေ့၀င်မျှာေး နင့်် အစိုေးရ၀ေ်

၄င်ေးတို ့် အစိုေးရအတက် တှာ၀ေ်
ပြေင်ေးပြစ်သည်။

မ်ေးခ

မ်ေးမျှာေးအှာေး ခနှာင်ယ
့် က်တှာေး

ေးပြေင်ေးသည်

ှာင်ခေပြေင်ေးကို တစ်ေည်ေးမဟိုတ်တစ်ေည်ေး ခနှာင်ယ
့် က် တှာေး

သ
ို က
ူ ို ခငေဏ် နင်တ
့် က ခ

ေး

ှာင်ေဏ် ၇ နစ် သမဟို
ို ့် တ် ခငေဏ်သက်သက်ပြစ်ခစ

ြေျမတ်နင
ို သ
် ည်။

က- ဗ ျူဟာရမြာက်ထည့် သ
် င
ွ ေး် စဥ်ေးစာေးရန်
•

ပ ဌှာေ်ေးြေျက်မျှာေးနင်အ
့် ြေျက်အှာေးလံိုေးကို
့် ည စြေျက်သည် ပ စ်မှုခပမှာက်ရေ်လိုအ ်သည်အ
စ ်စခြှာ်ပ

•

ါသလှာေး။

စြေျက်အှာေးခလျှှာြေ
ို ် ါသလှာေး ဥ မှာ ိုေမ
် ၁၂၄-ဂ မ ၁၂၄-ဃ သခလျှ
ို ့်
ှာြေ
့် ျနင
့် ျပြေင်ေး။

•

ိုေမ
် ၁၂၁ အရ လို ်ခ

ှာင်ြေျက်သည်”စစ်မက်ပ ြုင် ိုငမ
် ှု” လခြေေါ်
ို ့်
နင
ို သ
် လှာေး။

•

ိုေမ
် မျှာေးအှာေးလံိုေးအရ,ပ ဌှာေ်ေးြေျက်မျှာေးတင် ခြှာ်ပ
ိုတှာကို သက်ခသပ နင
ို မ
် ှု သလှာေး၊

ှာေးသည့်် လံိုခလှာက်သည်က့် ကံရယ်ြေျက်

သ
ို သက်
ို ့်
ခသပ နင
ို ရ
် ေ် လံိုခလှာက်ခသှာ သက်ခသ

ါသလှာေး။
•
•

အစိုေးရမစြေျက်တင်ရေ် လအ
ို
်ခသှာ အြေျက်တိုငေး် ကို သက်ခသပ နင
ို ပ် ေးပြစ်ရလှာေး။
့်
ိုေမ
် ၁၂၄ အှာေးြေျြုေးခြှာက် ပြေင်ေးသည်လတ်လ ်စှာ
တရှာေးဥ ခေစိုေးမိုေးခရေး၊ လူ
ါတ်သက်သည့််

တ
ို ်ခြှာ်ြေင်တ
့် င် ါ၀င်သည့်် လံိုပြေံြုခရေး၊

ို တ်၀ေ်ေးကျင်တည်ပငမ်ခရေး၊ အစအစဥ်တကျပြစ်ခရေးတိုန့် င့််

င်ပမင်ြေျက်မျှာေးကို ကျယ်ကျယ်ပ ေ်ပ ့် ေ် ့်

မ်ေးြေျြု ်ပြေင်ေးပြင့်် ြှေ့စည်ေး ံို ိုေမ
်

၃၅၄-က အှာေးြေျြုေးခြှာက်ပြေင်ေးပြစ် ါသလှာေး။

8

(ြေ) လူစိုလရ
ူ ၀ေးမြေင်ေး သြဟို
ို ့် တ် ကကြုတင်အသြရ ေး

ွဲ လူတန်ေးလှည့် လ
် ည်သာွ ေးလာမြေင်ေး

သြဟို
ို ့် တ် အြေန်ေး ၅ ါစည်ေးကြ်ေးြေ က်ြ ာေးအာေး ြေ ြုေးရောက်မြေင်ေး
(ပငမ်ေးြေျမ်ေးစှာစိုခ၀ေးပြေင်ေးနင့််
၃၈၊၂၀၀၆, အြေေ်ေး ၂,၅,၆,၇
သက်

ပငမ်ေးြေျမ်ေးစှာစတေ်ေးလည်လ
့် ည်ပြေင်ေး

ိုငရ
် ှာဥ ခေ)

(ဥ ခေအမတ်

ိုေမ
် ၁၉-၂၁)။ ( ိုေမ
် ၁၉ အှာေးြေျြုေးခြှာက်ပြေင်ေးသည်အှာမြေံရနင
ို သ
် ည်)။

ိုငရ
် ှာ အို ်ြေျြု ်ခရေးအှာဏှာ ိုငအ
် ြှေ့မျှာေး၏ အမေမ
် ့် ျှာေးအရ-

ြေ-ဗ ျူဟာရမြာက် ထည့် သ
် င
ွ ေး် စဥ်ေးစာေးရန်
အကယ်၍ ကကြုတင်အသခ ေးပြေင်ေး
•

ါက

လူ ိုဂ္ြုလ် သမဟို
ို ့် တ် အြှေ့အစည်ေးမျှာေးသည် ဥ ခေ၏ အြေေ်ေး ၅

ါစည်ေးကမ်ေးြေျက်မျှာေးကို

လိုက်ေှာြေ့် ါသလှာေး၊ လိုကေ
် ှာြေ့်လျှင ် ဥ ခေအှာေးမြေျြုေးခြှာက်ြေ့် ါ။ မလိုက်ေှာြေ့် ါက ရအရှာ
မျှာေးအခေပြင့်် ဥ ခေ၏ အြေေ်ေး ၆ အရ လို ်ရမည်အ
့်
အ
ို
သည်။

င်မ
့် ျှာေးတင် လူ

က
ို ို မပြြုြေမ၊ မြမ်ေး

သ
ို သတ
ို ့်
မခ ေးဘ ြမ်ေး

ေးမှုမျှာေးခ

ေးမ၊ သတခ ေးြေျက်မျှာေးပ ြုလို ်ရေ် လိုအ ်

ှာင်ရက်လျှင ် တရှာေးမ၀င် ါ။

အကယ်၍ စြေျက်တင် ကကြုတင်အသခ ေးပြေင်ေးမပ ြုလို ်ြေ့်ဟို
•

အြေေ်ေး

၂

အရ

အသခ ေးရေ်

အြေျက်အလက်မျှာေးကို

အေည်ေး

င်မ
် ှာြေ့် ါသလှာေး။
့် ျှာေး အတိုငေး် လိုကေ

ိုေးံ

ိုလျှင ်

ကကြုေး မ်ေးအှာေး

တ
ို ်ြေ့်သည့််

အခသေးစတ်

တ
ို ်ပ နင
ို ရ
် ေ် အခရေးကကေးမည်ပြစ်ပ ေး

သ
ို အှာေး
ို ့်

တ
ို ်ြေ့်သည်ကို

အခသေးစတ်စံိုစမ်ေးသင်သ
ံ ြေျ ခရေးလက်စ- စှာမျက်နှာ ၁၀၅-၁၁၅)
့် ည်။ (ြေိုြေခ
•

စြေျက်တင်ပ စ်မှုခပမှာက်ရေ် လိုအ ်သည့်် ါ၀င်ရမည်အ
့် ြေျက်မျှာေးအကိုေ ် ါသလှာေး?

•

အစိုေးရဘက်ကစြေျက်မှာ ါ၀င်ရမည့်် အြေျက်မျှာေးကို တစ်ြေိုြေျင်ေးသက်ခသပ ပ ေးပ လှာေး?

(ဂ) သ ာ၀ရ ေးအနတရာယ်စြ
ီ ံြေန်ြေွ့် ွဲြှုဥ ရေ (၂၁/၂၀၁၃) အြေန်ေး (၈) ိုေြ
် ၂၅
ဤဥ ခေ၏လို ် ိုငြေ
် င်ခ
် ၂၆၉ နင ့််
့် အှာက်မလည်ေးခကှာင်ေး၊ ရှာဇသတ်ကကေးဥ ခေ အြေေ်ေး(၁၄) ိုေမ
၂၉၁ တအရလည်
ို ့်
ေးခကှာင်ေး “ကိုဗစ်-၁၉ က ်ခဘေး ပြစ် ှာေးပြေင်ေးအှာေး
ခရှာက်ခရှာက် တှာေး

ေး ခ

ခကကပငှာစှာအမတ် ၁/၂၀၂၁ ကို

ေ်ေးြေျြု ်ရေ်နင ့်် အ ေ်အဟိုေပ် ြင့််

ှာင်ရက်ရေ်အလင
ို ့် ှာ” ဟူ၍ ကှာကယ်ခရေးဥေးစေးြေျြု ်ရို ေးံ က အမေ ် ့်

တ
ို ်ပ ေ်ြေ့်သည်။
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အြေေ်ေး (၈) ိုေမ
် ၂၅ (အှာမြေံမခ ေးနင
ို )် သဘှာ၀ခဘေးအနတရှာယ်စမံြေေ်ြေ့် မှုဥ ခေအရမည်သမ
ူ

ို

အကယ်၍

ခ ါ ့် မှုခကကှာင့််

သဘှာ၀ခဘေးအနတရှာယ်

သမဟို
ို ့် တ်

ပြစ် ှာေးခစလျှင ်

တမင်တကှာကကံရယ်ြေျက်

သမဟို
ို ့် တ်

သည်ပြစ်ခစ

သ
ို ၏
ူ

မ သည်ပြစ်ခစ

ခဘေးအနတရှာယ် ကျခရှာက်မည်ကိုသ လျှကန
် င့်် ကျခရှာက်ခစလျှင,် အေည်ေး

ိုေးံ ခ

ှာင်ေဏ် ၃

နစ် နင်တ
့် က ခငေဏ်နင်အ
့် တူြေျမတ်ရမည်။
ိုေမ
် ၃၀ (အှာမြေံခ ေးနင
ို )် တင်ခြှာ်ပ
ခအှာက်ခြှာ်ပ
ခ

ါ ခ

ှာေးသည်မှာ-

ှာင်ရက်ြေျက်မျှာေး၊

ျက်ကက်မှုမျှာေးကို ကျျူေးလေ်သအ
ူ ှာေး အေည်ေး

ိုေးံ

ှာင်ေဏ် ၁ နစ် သမဟို
ို ့် တ် ခငေဏ် သမဟို
ို ့် တ် ပ စ်ေဏ် နစ်ရ ်စလံိုေး ြေျမတ်နင
ို သ
် ည်။

(က)

ဤဥ ခေအရ ြေျမတ်
အြှေ့အစည်ေး၊

ှာေးသည့်် သဘှာ၀ခဘေးအနတရှာယ်စမံြေေ်ြေ့် ခရေးခ

ိုဂ္ြုလ်တမ
ို ့် ြေျမတ်

ှာင်ရက်ရေ် ဌှာေ၊

ှာေးသည့်် လမ်ေးညေ်ြေျက်မျှာေးကို ခ

ှာင်ရက်ရေ်

တမင်တကှာ ျက်ကက်ပြေင်ေး
ဆက်စ ်ရသာမ စ်ြှုြ ာေး- အြေန်ေး (၁၄) ရာဇသတ်ကကီေး (ရနှာင်ယ
ှ ြ
် ှု)၊ မ ည်သက
ူ ့် န်ေးြာြှု၊ လံမို ြေံြုြှု၊
့် က
သက်သာြှု၊ သကခာရစာင်စ
ှ ့်် ကယ
ို က
် င်တ
ို ရ
် စရသာမ စ်ြှုြ ာေး ( ိုေြ
် ၂၆၈-၂၆၉
့် ည်ေးြှုနင
့် ရာေး ှြှုကို ထြေက
တွငမ် ဌာန်ေးထာေးသည်ြှာ)ိုေမ
် ၂၆၈ တစ်ဥေးတစ်ခယှာက်သည် အမျှာေးပ ည်သက
ူ ို ခသှာ်လည်ေးခကှာင်ေး၊ အေေးအ ါေးတင်
ခေ

င
ို ခ
် သှာ သတည်
ို ့်
ေးမဟိုတ် အမ်ယှာ စစညေး် လက် ပြစ်ခသှာသူတက
ို ့် ိုခသှာ်လည်ေးခကှာင်ေး

တူညသည်ေ
့် စ်ေှာမှုကို

ပြစ်ခစခသှာ

သတည်
ို ့်
ေးမဟိုတ်

တူညသည်ခ
့် ဘေးကိုပြစ်ခစခသှာ

သတည်
ို ့်
ေးမဟိုတ် တူညသည်စ
့် တ်ပငြုပငင်မှုကို ပြစ်ခစခသှာ ပ ြုလို ်မှုကိုပြစ်ခစ၊
ဥ ခေနင့်် မညသည့််

က
ို သ
့် ခသှာ
ို ့်

ျက်ကက်မှုကို ပြစ်ခစပ ြုလျှင ် သတည်
ို ့်
ေးမဟိုတ် ပ ည်သ
့် အြေ
ူ ့် င်အ
့် ခရေးကို

သံေးို စရေ် အြေါအြေင့်် ကကံြုခသှာသူအှာေး မြေျွတ်မလ ေစ်ေှာခစရမည်ပြစ်ခသှာ၊ သတည်
ို ့်
ေးမဟိုတ်
ဟေ်တှာေးခစရမည်
ပြစ်ခသှာ သတည်
ို ့်
ေးမဟိုတ် ခဘေးခရှာက်ခစရမည်ပြစ်ခသှာ သတည်
ို ့်
ေးမဟိုတ်
့်
စတ်ပငြုပငင်ခစရမည်ပြစ်ခသှာ

ပ ြုလို ်မှုကိုပြစ်ခစ၊

ျက်ကက်မှုကိုပြစ်ခစ ပ ြုလျှင၊်
မည်၏။

အမျှာေးပ ည်သက
ူ ို

က
ို သ
့် ခသှာ
ို ့်

ဥ ခေနင်မ
့် ညသည့််

သ
ို သ
ူ ည် အမျှာေးပ ည်သူ ခနှာင်ယ
့် က်မှုကို ကျျူေးလေ်သည်

ခနှာင်ယ
့် က်ပြေင်ေးပြင့််

ခ
ို နှာင်ယ
့် က်ပြေင်ေး

သည်သက်သှာမှုကို

ခသှာ်လည်ေးခကှာင်ေး၊ အကျြုေးခကျေးဇူေးကိုခသှာ်လည်ေးခကှာင်ေး ပြစ်ခစသည်ဟို အခကကှာင်ေးပ
ခစကှာမူ၊ ပ ည်သခန
ူ ့် ှာက်ယက်မှုသည် အပ စ်မ ကင်ေးလတ်ြေင့်် သည်မဟိုတ်။
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ိုေမ
် ၂၆၉ - မည်သမ
ူ
ျံှေ့ ါေးခစတေ်ရှာခသှာ
သတည်
ို ့်
ေးမဟိုတ်

ို အသက်အနတရှာယ်ပြစ်ခစတတ်သည့်် ကူေးစက်တတ်ခသှာခရှာဂါ မျြုေး
သတည်
ို ့်
ေးမဟိုတ်

သ
ို ပို ေ် ့် ါေးခစတေ်ရှာသည်ကို

သ
ို ယံ
ို ့် ိုကကည်ရေ်အခကကှာင်ေး ခသှာ

ခ ါခလျှာ
မ
့်
့် ှုကိုခသှာ်၄င်ေး ပ ြုလျှင ်

သ
ို က
ူ ို ၆လ

ခ

ဥ ခေနင့််

မမသခသှာ

ေ်ကျင်
မ
့်
့် ှုကိုခသှာ်၄င်ေး

ှာင်ေဏ်တမျြုေးမျြုေးပြစ်ခစ ခငေဏ်ပြစ်ခစ

ေဏ်နစ်ရ ်စလံိုေးပြစ်ခစ ြေျမတ်ရမည်။

(ဂ) ဗ ျူဟာရမြာက် ထည့်သ
် င
ွ ေး် စဥ်ေးစာေးရန်
•
•

စြေျက်တင်ပ စ်မှုခပမှာက်ရေ် လိုအ ်သည့်် ါ၀င်ရမည်အ
့် ြေျက်မျှာေးအကိုေ ် ါသလှာေး?
ါဝင်လျှင ် အမှုသည်သည် ဤဥ ခေအရ စြေျက်တင်ြေံ

ှာေးရ ါက စြေျက်အှာေး ဤဥ ခေ၏

ိုေမ
် ၃၀ ကို ခပ ှာင်ေးနင
ို ခ
် အှာင် ကကြုေး မ်ေးနင
ို ် ါသလှာေး၊ ေါမမဟိုတ် ခနှာင်ယ
့် က်မှု ဥ ခေအရ
ပ စ်ေဏ်ေည်ေးသည်ဥ
့် ခေသခပ
ို ့် ှာင်ေးပ ေး စြေျက်တင်နင
ို ခ
် အှာင် လို ်နင
ို ် ါသလှာေး။
•

မည်သည့်ဥ
် ခေပြင ့််

ြေျက်တင်ြေံရသည်ပြစ်ခစ

ကိုဗစ်-၁၉ ခရှာဂါမ ခကကှာင်ေးစစ်ခ
သမဟို
ို ့် တ်

ကှာကယ်ခ

ေး

ေးို န ံ

အကယ်၍အမှုသည်မှာ မျှာေးမကကှာမက

ေးြေံရပ ေး မကကှာခသေးမကမ ေှာလေ်
ှာေးသူပြစ် ါက

လ
ူ ှာသူတစ်ဥေး

ခြေျ နင
ို သ
် ည်အ
့် ြေျက်မှာ

အမှုသည်

ကိုယ်တိုင ် င် ကူေးစက် သမဟို
ို ့် တ် ကှာကယ်ရေ် ကကြုေး မ်ေးြေ့်သပူ ြစ်ခကကှာင်ေး ခပ ှာနင
ို ပ် ေး
သူကိုယ်တိုင ် ခရှာဂါ ျံှေ့ နမှု
ံ ့် သမဟို
ို ့် တ် ခဘေးအနတရှာယ်ကို အခပြေအခေ ို

ိုေးရှာေးခစနင
ို မ
် ည်သ
့် ူ

မဟိုတ်ခကကှာင်ေး ခြေျ နင
ို သ
် ည်။
•

ကကံရယ်ြေျက်ကတ
ို ြက်ကသက်ခသလံိုလံိုခလှာက်ခလှာက်

•

အစိုေးရဘက်မ

•

တ
ို ်ပ ေ်

န
ူ င
ို ရ
် လှာေး။
့်

စ
ို ြေျက်မှာ ါ၀င်ရမည့်် အြေျက်တိုငေး် ကို သက်ခသပ ပ ေးပ လှာေး။

ှာေးသည့်် ညေ်ကကှာေးြေျက် အမေတ
် ့် စ်စံိုတစ်ရှာကို ြေျြုေးခြှာက်မှု ခေ ါသလှာေး။

(ဃ) ဆက်သယ
ွ ရ
် ရေးဥ ရေအာေးြေ ြုေးရောက်မြေင်ေး(အြှတ၃
် ၁/၂၀၁၃)အြေန်ေး၁၈မ စ်ြှုနင
ှ မ့်် စ်ေဏ် ိုေြ
် ၆၆
က်သယ်ခရေးဥ ခေ

ိုေမ
် ၆၆

ိုေမ
် ြေ (က)၊ (ြေ)၊ (ဂ) တင်ခြှာ်ပ

ကျျူေးလေ်သမ
ူ ည်သည့်် မည်သက
ူ ့် ိုမ

ို သံေးို နစ်

က်မ ိုခသှာခ

ှာေးသည့်် အြေျက်မျှာေးကို

ှာင်ေဏ် သမဟို
ို ့် တ် ခငေဏ်

သမဟို
ို ့် တ် ေဏ်နစ်ရ ်စလံိုေးပြစ်ခစ ြေျမတ်ရမည်။
က်သယ်ခရေးဥ ခေ

ိုေမ
်

၆၆

(ဃ)

က်သယ်ခရေးကေ်ရက်တစ်ြေိုြေက
ို ို

အသံေးို ပ ြု၍

လူ ိုဂ္ြုလ်တစ်ဥေးဥေး အှာေး ခပြေှာက်လေခ
် ့် တှာင်ေးယူပြေင်ေး၊ အသခရြျက်ပြေင်ေး၊ ခနှာငယ
့်် က်ပြေင်ေး (သ)ို ့်
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ပြေမ်ေးခပြေှာက်ပြေင်ေး ကျျူေးလေ်လျှင ် နစ်နစ်

ခ

ှာင်ေဏ်ပြစ်ခစ၊ ကျ ်(၁၀)သေ်ေး

က် မ ိုခသှာ

ခငေဏ်ပြစ်ခစ၊ ေဏ်နစ်ရ ်လံိုေးပြစ်ခစ ြေျမတ်ရမည်။ (အှာမြေံရနင
ို )်
ရှာဇသတ်ကကေး ိုေမ
် ၄၉၉တင် အသခရြျက်မှုကို အဓ ပါယ်ြင ့််

ို

ှာေးသည်မှာ-

မည်သမ
ူ

ိုနတ
ှု ်ပြင်ပ့် ြစ်ခစ ြတ်ရှုရေ်ပြစ်ခစ ကကံရယ်သည်စ
့် ကှာေးပြင်ပ့် ြစ်ခစ အမတ်အသှာေးပြင့််

ပြစ်ခစ

င် ှာေးခသှာ

ံိုသဏ္ဌှာေ်ပြင်ပ့် ြစ်ခစ လူတဥေးတခယှာက်၏ အသခရကို ေစ်ေှာခစရေ်

အကကံပြင်ခသှာ်လည်ေးခကှာင်ေး
ေစ်ေှာခစမည်ဟို

သ
ို န
ူ င့်် စ ်လျဥ်ေးခသှာ စ ်စပြေင်ေးသည်

သလျက်နင်ခ
့် သှာ်လည်ေးခကှာင်ေး

ခသှာ်လည်ေးခကှာင်ေး
ခကကညှာလျှင ်

သ
ို န
ူ င့််

စ ်လျဥ်ေးခသှာ

ိုသ၏
ူ အသခရကို

သ
ို ယံ
ို ့် ိုကကည်ရေ်အခကကှာင်ေး လျက်နင့််
စ ်စြေျက်ကိုပ ြုလျှင်

သ
ို သ
ူ ည် ခအှာက် ါကင်ေးလတ်ြေျက်မျှာေးမတ ါေး အ

သတည်
ို ့်
ေးမဟိုတ်

ို ါ လူ၏အသခရကို

ြျက်သည်မည်၏။
မကင်ေးလတ်ြေျက် ။ ။ တဥေးတခယှာက်ခသှာသူနင့်် စ ်လျဥ်ေး၍ မေ်ကေ်ခသှာ စ ်စြေျက်ကို
အမျှာေးပ ည်သူ အကျြုေးအတက်ပ ြုလို ်ရေ် သတည်
ို ့်
ေးမဟိုတ် ခကျညှာရေ် သင်သ
့် ည်ပြစ်လျှင ်
စ
ို ်စြေျက်သည် အသခရြျက်မှု ပြစ်သည်မမည်။ အမျှာေးပ ည်သူ အကျြုေးအတက် ဟိုတ်
မဟိုတ်

ိုခသှာ အြေျက်မှာ ခကကှာင်ေးြေျင်ေးရှာ ပ ဿေှာပြစ်သည်။

ေိုတယကင်ေးလတ်ြေျက်။
ပို ည်သ၀ေ်
ူ ့်

။ပ ည်သ၀ေ်
ူ ့်

မ်ေး၏

အကျင်စ
့် ှာရတတသည်

မ်ေးအပြစ်ပြင့်် အလို ်၀တတရှာေးခ

အပ ြုအမူနင့်် စ ်လျဥ်ေး၍ခသှာ်လည်ေးခကှာင်ေး
သ
ို ၏
ူ
အပ ြုအမူ၌

င်ခ ေါ်ခေသည်အ

ှာင်ရက်ရှာတင်

ပို ည်သ၀ေ်
ူ ့်

မ်ေး၏

ိုသ၏
ူ အကျင်စ
့် ှာရတတနင့််

စ ်လျဥ်ေး၍ခသှာ်လည်ေးခကှာင်ေး တဥေးတခယှာက်ခသှာသူက သခဘှာရို ေးပြင့်် မမ၏

င်ပမင်ြေျက်

ကို ခြှာ်ပ ပြေင်ေးသည် အသခရြျက်မှုပြစ်သည်မမည်။
တတယကင်ေးလတ်ြေျက်။

။အမျှာေးပ ည်သူ ့် ပ ဿေှာ

အပ ြုအမူနင့်် စ ်လျဥ်ေး၍လည်ေးခကှာင်ေး၊
င်ခ ေါ်ခေသည်အ

သ
ို ၏
ူ

တစ်ဥေးတစ်ခယှာက်ခသှာသူက

ိုငရ
် ှာ တဥေးတခယှာက်ခသှာသူ၏

သ
ို ၏
ူ
အကျင်စ
့် ှာရတတသည်

အကျင်စ
့် ှာရတတနင့််
သခဘှာရို ေးပြင့််

မမ၏

စ ်လျဥ်ေး၍
င်ပမင်ြေျက်ကို

သ
ို ၏
ူ
အပ ြုအမူ၌
ခသှာ်လည်ေးခကှာင်ေး
ခြှာ်ပ ပြေင်ေးသည်

အသခရြျက်မှုပြစ်သည်မမည်။
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စတိုတထကင်ေးလတ်ြေျက်။
ခ

။တရှာေးရံိုေးတစ်ြေို၏ မှုြေင်ေးခ

ှာင်ရက်ြေျက်မျှာေးကိုပြစ်ခစ၊ မှုြေင်ေး

ှာင်ရက်ပ ေးပ တ် ံိုကိုပြစ်ခစ အခရေး ါခသှာ အြေျက်အလက်မျှာေး၌ မေ်ကေ်စှာ ခကကညှာပြေင်ေး

သည် အသခရြျက်မှု ပြစ်သည်မမည်။
ဥစမ ကင်ေးလတ်ြေျက်။ ။ တရှာေးရံိုေးကစရင် ိုေးံ ပြတ်ပ ေးခသှာ တရှာေးမမှု၏ သတည်
ို ့်
ေးမဟိုတ်
ရှာဇ၀တ်မှု၏

အရည်အခသေးနင်စ
့် ်လျဥ်ေး၍ခသှာ်လည်ေးခကှာင်ေး

အ
ို မှုတင်

သတည်
ို ့်
ေးမဟိုတ် သက်ခသ၏ သတည်
ို ့်
ေးမဟိုတ် ကိုယ်စှာေးလယ်အပြစ်ပြင့်် ခ
၏ အပ ြုအမူနင့်် စ ်လျဥ်ေး၍ခသှာ်၄င်ေး
ခေသည်အ

သ
ို ၏
ူ အကျင်စ
့် ှာရတတသည်

အမှုသည်၏

ှာင်ရက်ခသှာသူ

သ
ို ၏
ူ အပ ြုအမူ၌

င်ခ ေါ်

သ
ို ၏
ူ အကျင်စ
့် ှာရတတနင့်် စ ်လျဥ်ေး၍ခသှာ်လည်ေးခကှာင်ေး တစ်ဥေးတစ်ခယှာက်

ခသှာသူက သခဘှာရို ေးပြင့်် မမ၏

င်ပမင်ြေျက်ကိုခြှာ်ပ ပြေင်ေးသည် အသခရြျက်မှု ပြစ်သည်

မမည်။
ဌမ ကင်ေးလတ်ြေျက်။ ။ လူအမျှာေးက ခ၀ြေ်ြေျက်ပ ြုရေ် စှာခရေး
အ

င်အ ှာေး ခ

ှာင်ရက်မှု၏ အရည်အခသေးနင့်် စ ်လျဥ်ေး၍ ခသှာ်လည်ေးခကှာင်ေး

ရှာ၏ အကျင်စ
့် ှာရတတသည်
အကျင်စ
့် ှာရတတနင့််

ရှာတစ်ဥေးက တင်ပ ခသှာ

ခ
ို

ှာင်ရက်မှု၌

စ ်လျဥ်ေး၍ခသှာ်လည်ေးခကှာင်ေး

င်ခ ေါ်ခေသည်အ

စ
ို ှာခရေး

စ
ို ှာခရေး

တစ်ဥေးတစ်ခယှာက်ခသှာသူက

ရှာ၏
မမ၏

င်ပမင်ြေျက်ကို သခဘှာရို ေးပြင့်် ခြှာ်ပ ပြေင်ေးသည် အသခရြျက်မှုပြစ်သည်မမည်။
ေ၀မကင်ေးလတ်ြေျက်။ ။ အပြေှာေးသူတခယှာက်၏ အကျင်စ
့် ှာရတတကို

ြေိုကခ
် အှာင် စ ်စရှာ၌

စ ်စသူက

သူတစ် ါေး၏အကျြုေးကို

သခဘှာရို ေးပြင ့််

မမ၏

အကျြုေးကိုခသှာ်လည်ေးခကှာင်ေး

ခသှာ်လည်ေးခကှာင်ေး ကှာကယ်ခစှာင်ခ
ို ့်
ေးမဟိုတ် အမျှာေးပ ည်သူ
့် ှာက်ရေ် စ ်စပြေင်ေးသည် သတည်
အကျြုေးအတက် စ ်စပြေင်ေးသည် အသခရြျက်မှု ပြစ်သည်မမည်။
ိုေမ
် ၅၀၀။ ။ မည်သမ
ူ
ခ

ို အပြေှာေးသူတဥေးဥေး၏အသခရကိုြျက်လျှင ်

သ
ို က
ူ ို နစ်န စ်အ

အလို ်မ့်

ှာင်ေဏ်ပြစ်ခစ ခငေဏ်ပြစ်ခစ ေဏ်နစ်ရ ်စလံိုေးပြစ်ခစ ြေျမတ်ရမည်။
ိုေမ
် ၅၀၁။ ။ မည်သမ
ူ
အ
ို ခကကှာင်ေးအရှာသည်

သတည်
ို ့်
ေးမဟိုတ်

ို အခကကှာင်ေးအရှာတြေိုကို ံိုန ်ရှာတင် သတည်
ို ့်
ေးမဟိုတ်
တဥေးတခယှာက်ခသှာသူ၏

သ
ို ို ့် ျက်ခစသည်ဟိုယံိုကကည်လျှင ်

ို

အသခရကို ျက်ခစသည်ဟို

သ
ို က
ူ ို နစ်နစ်အ

အလို ်မ့် ခ

င်ေးရှာတင်
သလျှင ်

ှာင်ေဏ်ပြစ်ခစ

ခငေဏ်ပြစ်ခစ ေဏ်နစ်ရ ်စလံိုေးပြစ်ခစ ြေျမတ်ရမည်။
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ဃ - ဗ ျူဟာရမြာက်ထည့်သ
် င
ွ ေး် စဥ်ေးစာေးရန်
•

စြေျက်တင်ပ စ်မှုခပမှာက်ရေ် လိုအ ်သည့်် ါ၀င်ရမည်အ
့် ြေျက်မျှာေးအကိုေ ် ါဝင်သလှာေး။

•

တပြေှာေးသူတဥေး၏

အသခရကို

ါေးခစတ့်

ိုတအ
့် ြေျက်အတက်

တင်လှာတသ
့် က်ခသက

ဘှာခတလ လံိုခလှာက်ရလှာေး။
့်
ကင်ေးလတ်ြေျက်ခတ

•

မမ၏

(ဥ မှာ

င်ပမင်ြေျက်ကို

အခ

မေ်ကေ်ခသှာ

စ ်စြေျက်

ခြှာ်ပ ပြေင်ေး)ကခရှာ

သမဟို
ို ့် တ်

အကျံြုေး၀င်နင
ို လ
် ှာေး

သခဘှာရို ေးပြင့််
အ
ို ြေျက်ခတကို

ှာက်အကူပ ြုမ့် သက်ခသခတခရှာ ခေနင
ို လ
် ှာေး။

အစိုေးရဘက်မ

စြေျက်ခပမှာက်ြို ့်

ါ၀င်ရမည့််

တစ်ြေိုြေျင်ေးစခသှာ

အြေျက်မျှာေးကို

သက်ခသပ ပ ေးပ လှာေး။
စြေျက်ကို ဥ မှာ အြေေ်ေး၁၂ ိုေမ
် ၅၀၅ လိုခ

•

ှာင်ေဏ်သေးံို နစ် အစှာေး နစ်နစ် ကို ခလျှှာြေ
ို တ
် ့်
့် ျနင

ိုေမ
် ကို ခပ ှာင်ေးလရန
ို ့် င
ို လ
် ှာေး။

(င) ရာဇသတ်ကကီေးအြေန်ေး၂၂, ရာဇ၀တ်ြကင်ေးရသာရြေ ာက်လန
ှ ်ြှု့် ရစာ်ကာေးြှုနင
ှ ့်် စတ်ပငြုမငင်ရစြှု
ိုေမ
် ၅၀၅ - မည်သမ
ူ
သတည်
ို ့်
ေးမဟိုတ်
(က

ိုခြှာ်ပ ြေျက်ကိုပြစ်ခစ ခကှာလဟလကိုပြစ်ခစ သတင်ေးကိုပြစ်ခစ ပ ြုရှာတင်

တ
ို ်ပ ေ်ခကျညှာရှာတင် သတည်
ို ့်
ေးမဟိုတ် ပြေ်ြေျ
့် ရှာတင်ပြစ်ခစ

တ ်မခတှာ်တင်

ခသှာ်လည်ေးခကှာင်ေး၊ သက်

အမှု

မ်ေးရက်ခသှာ

တ ်မခတှာ်သှာေးအှာေး

စစ် ိုေက
် ေ်ပြေင်ေးကို

ိုငရ
် ှာ မမ၏တှာဝေ်ဝတတရှာေးကို မခလေးစှာေးပြေင်ေးခသှာ်လည်ေးခကှာင်ေး၊

ျက်ကက်ပြေင်ေးခသှာ်လည်ေးခကှာင်ေး ပ ြုခစရေ်အကကံ လျှင၊် သမဟို
ို ့် တ၊်

သ
ို ို ပ့် ြုခစတေ်ရှာသည့််

အခကကှာင်ေး လျှင ် သတည်
ို ့်
ေးမဟိုတ်၊
(ြေ) ေင်ငခ
ံ တှာ်အစိုေးရကို ပြစ်ခစ နင
ို င
် ခ
ံ တှာ်ပငမ်၀ ်ခရေးကိုပြစ်ခစ
တစ်ဥေးတစ်ခယှာက်ခသှာသူက

ကျျူေးလေ်လှာခအှာင်

အမျှာေးပ ည်သူကိုခသှာ်လည်ေးခကှာင်ေး

အမျှာေးပ ည်သ၏
ူ
သေးပြေှာေးလူစိုကိုခသှာ်လည်ေးခကှာင်ေး ခကကှာက်ပြေင်ေး၊
ပြစ်ခစရေ်

အကကံ လျှင ်

သတည်
ို ့်
ေးမဟိုတ်

သ
ို ့် ပို ့် ြုခစတေ်ရှာသည့််

(အှာမြေံမရနင
ို ် သခသှာ
ို ့်
ိုေမ
် ၄၉၇ (၁) ၏ကင်ေးလတ်ြေျက် ကို သံေးို နင
ို သ
် ည်)
ခ

ြေိုက်သည့်် ပ စ်မှုကို
တ်လေ်ပြေင်
့် ေး တစ်ြေိုြေို
အခကကှာင်ေး လျှင ်
သ
ို က
ူ ို နစ်နစ်အ

ှာင်ေဏ်တမျြုေးမျြုေးပြစ်ခစ ခငေဏ်ပြစ်ခစ ေဏ်နစ်ရ ်စလံိုေးပြစ်ခစ ြေျမတ်ရမည်။
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ိုေမ
် ၅၀၅ (က) အှာေး ခြခြှာ်၀ါရ ၁၄, ၂၀၂၁ တင် ဥ ခေအမတ် ၅/၂၀၂၁ပြင့်် ခအှာက် ါအတင
ို ေး်
အစှာေး

ေးို လိုက်သည်။
၅၀၅

(က)

မည်သမ
ူ

ပ ြုရှာတင်

ိုခြှာ်ပ ြေျက်ကိုပြစ်ခစ
သတည်
ို ့်
ေးမဟိုတ်

ခကှာလဟလကိုပြစ်ခစ သတင်ေးကိုပြစ်ခစ
တ
ို ်ပ ေ်ခကကညှာရှာတင်

သတည်
ို ့်
ေးမဟိုတ်

ပြေ်ြေျ
့် ရှာတင်ပြစ်ခစ ကှာကယ်ခရေး တ ်ြှေ့၀င်တစ်ဥေးအှာေး ကှာကယ်ခရေးတ ်ကိုပြစ်ခစ
သမဟို
ို ့် တ်

အစိုေးရအတက်

အစိုေးရအခ ေါ်

တှာ၀ေ်

မ်ေးခ

ှာင်ခေခသှာ

အစိုေးရ၀ေ်

မ်ေးမျှာေး၏

ှာေးခသှာ ရို ခသမှု အပ ြုအမူ အပမင်၊ သကခှာ၊ သမှာဓကို ျက်ပ ှာေးခစပြေင်ေး

သမဟို
ို ့် တ် ြေျြုေးခြှာက်ခစပြေင်ေး ကို ပြစ်ခ ေါ်ခစသည့်် စတ်
၄င်ေးတို ့် တှာ၀ေ်

မ်ေးခ

နစ်နစ်အ

ှာင်ေဏ်တမျြုေးမျြုေးပြစ်ခစ

ခ

နဒနင်တ
့် ေည်ေးမဟိုတ် တေည်ေး

ှာင်ပြေင်ေးကို ခနှာငယ
ို ့် တ် တှာေး
့်် က်ပြေင်ေး သမဟို
ခငေဏ်ပြစ်ခစ

ေးပြေင်ေးပ ြု ါက

ေဏ်နစ်ရ ်စလံိုေးပြစ်ခစ

ြေျမတ်ရမည်။
ိုေမ
် ၅၀၅ - က အှာေးလည်ေးခအှာက် ါအတင
ို ေး် ပြည်စ
့် က်လိုက်သည်။
မည်သမ
ူ
(က)

ို

ပ ည်သလ
ူ ူ

န
ို င့်် နင
ို င
် သ
ံ န
ူ င
ို င
် သ
ံ ှာေးအို ်စို

တစ်စိုကို

ခကကှာက်ရံ ှေ့ခစပြေင်ေး

သမဟို
ို ့် တ်

သ
ို ပြစ်
ို ့် ခစရေ် ကကံရယ်ပြေင်ေး
(ြေ)

မဟိုတ်မေ်ခသှာ သတင်ေးအှာေး မဟိုတ်မေ်မေ်ေး သလျက်နင့်် ပ ေ်န့် ခစပြေင်
ံ ့်
ေး သမဟို
ို ့် တ်
ပ ေ်န့် ခစရေ်
ံ ့်
ကကံရယ်ပြေင်ေး

(ဂ)

အစိုေးရ၀ေ်

မ်ေးမျှာေးအှာေး သမဟို
ို ့် တ် အစိုေးရ၀ေ်

မ်ေး တစ်ဥေးအှာေး ဥေးတည်၍ သယ်၀ိုက်

ခသှာေည်ေးပြင်ပ့် ြစ်ခစ တိုက်ရို က်ပြစ်ခစ ပ စ်မှုကျျူေးလေ်ရေ် လှုံခ

ှာ်ခ ေးပြေင်ေး သမဟို
ို ့် တ်

ကျျူေးလေ် ခစပြေင်ေး သမဟို
ို ့် တ်

သ
ို အ
ူ ှာေး သံေးို နစ်အ

ခ

သ
ို ပို ြစ်ခစရေ် ကကံရယ်လျှင ်

ှာင်ေဏ်တမျြုေးမျြုေးပြစ်ခစ ခငေဏ်ပြစ်ခစ ေဏ်နစ်ရ ်စလံိုေးပြစ်ခစ ြေျမတ်ရမည်။

ကင်ေးလတ်ြေျက်။ ။ တစ်ဥေးတစ်ခယှာက်ခသှာသူသည် ခြှာ်ပ ြေျက်ကိုပြစ်ခစ ခကှာလဟှာလကို ပြစ်ခစ
သတင်ေးကိုပြစ်ခစ ပ ြုရှာတင် သတည်
ို ့်
ေးမဟိုတ်
ခ
ို ြှာ်ပ ြေျက်ကိုခသှာ်လည်ေးခကှာင်ေး

တ
ို ်ပ ေ်ခကကညှာရှာတင် သမဟို
ို ့် တ် ပြေ်ြေျ
့် ရှာတင်ပြစ်ခစ
ခ
ို ကှာလဟှာလကိုခသှာ်လည်ေးခကှာင်ေး

ခသှာ်လည်ေးခကှာင်ေး မေ်ကေ်သည်ဟို ယံိုကကည်ရေ် အခကကှာင်ေး
အကကံမ ဘပ ြုလျှင ် သတည်
ို ့်
ေးမဟိုတ်

သည်အ
့် ပ င် အ

သ
ို တင်ေးကို
က်က

ိုြေ့်ခသှာ

တ
ို ်ပ ေ် ခကကညှာလျှင ် သတည်
ို ့်
ေးမဟိုတ် ပြေ်ြေျ
် အရ
့် လျှင ် ဤ ိုေမ

ပ စ်မှုမခပမှာက်။
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င - ဗ ျူဟာရမြာက်ထည့် သ
် င
ွ ေး် စဥ်ေးစာေးရန်
•

စြေျက်တင်ပ စ်မှုခပမှာက်ရေ် လိုအ ်သည့်် ါ၀င်ရမည်အ
့် ြေျက်မျှာေးအကိုေ ် ါသလှာေး။

•

ပ ဌှာေ်ေးဥ ခေအရ

ကကံရယ်ြေျက်ခပမှာက်ရေ်

သက်ခသကဘှာခတလ

သက်ခသခကှာ

လံိုခလှာက်ရလှာေး။
့်
ကင်ေးလတ်ြေျက်တင် ါ၀င်သည့််

•

သတင်ေးသည်မေ်ကေ်သည်ဟို

ယံိုကကည်သည်

ိုသည့််

အြေျက်ကိုခကှာ သံေးို လရန
ို ့် င
ို လ
် ှာေး။
•

ကင်ေးလတ်ြေျက်ကို အခ

ှာက်အကူပ ြုနင
ို မ
် ယ့်် သက်ခသခတခရှာ ခေလှာေး။

•

အစိုေးရဘက်မ စြေျက်ခပမှာက်ြို ့်

ါ၀င်ရမည်တ
့် စ်ြေိုြေျင်ေးစခသှာ အြေျက်မျှာေးကို သက်ခသ

ပ ပ ေးပ လှာေး။
•

စြေျက်က အစိုေးရအြှေ့အစည်ေးတစ်ြေိုက စ

•

အမျှာေးပ ည်သသ
ူ
ခစသည့်၊်
ပြစ်ခ ေါ်ခစရေ် ကကံရယ်ြေျက်

ိုတှာပြစ်သလှာေး။ (ရှာဇဝတ်ကျင ့််

ခကကှာက်လေခ
် ့် စသည့်၊်

ေးံို ိုေမ
် ၁၉၆)

မဟိုတ်မမေ်လို ်ကကံစကှာေးမျှာေး

ါသလှာေး။

(စ) - နင
ို င
် ရ
ံ တာ်ပငြ်၀ ်ရရေးကို က်မ ာေးရစရသာအြှုြ ာေး(ဥ ရေနှငဆ
့်် န်က
့် င်ရသာအစိုအရ၀ေး
သြဟို
ို ့် တ် ရိုန်ေးရင်ေးဆန်ြေတ်ြှု)အြေေ်ေး၈, ိုေမ
် ၁၄၁-၁၅၃
ိုေမ
် -၁၄၁။

။ငါေးဥေး၊သတည်
ို ့်
ေးမဟိုတ် ငါေးဥေး

တြေိုြေိုနင်စ
့် ိုခ၀ေးကကလျှင၊်
ဌမ။
အ

က် ခ
ို သှာသူမျှာေးသည် ခအှာက် ါတူခသှာ ရည်ရယ်ြေျက်

အ
ို စိုအခ၀ေးကို “ဥ ခေနင့််

။ရှာဇ၀တ်ပ စ်ေဏ်

ေ်ကျင်
ခသှာ အစိုအခ၀ေး” ဟိုခြေေါ်သည်။
့်

က
ို ်ခသှာ အနင
ို အ
်

က်ပ ြုပြေင်ေးပြင်၄
့် င်ေး၊

က
ို သ
့် ခသှာ
ို ့်
အနင
ို ်

က် ပ ြုဟေ်ပ ပြေင်ေးပြင်၄
့် င်ေး၊ြှေ့စည်ေးအို ်ြေျြု ် ံို အခပြေြေံဥ ခေအရ တည်ခ

ဥ ခေပ ြုအြှေ့ ကိုပြစ်ခစ၊ ပ ည်ခ

ှာင် ြေေ်အ
့် ်ခသှာ

ှာင်စိုပမေ်မှာနင
ို င
် ၏
ံ သတည်
ို ့်
ေးမဟိုတ် ပ ည်ခ

အစိုေးရကို ပြစ်ခစ၊ ဥ ခေအရ မမ၏အှာဏှာကို ခ

ှာင်ရက်ခေခသှာ ပ ည်သ၀ေ်
ူ ့်

ှာင်စိုအြှေ့၀င်၏
မ်ေးကိုပြစ်ခစ

ခြေျှာက်လေ်ရေ်
ို ့်
ေးမဟိုတ်၊
့် ရည်ရယ်ြေျက်၊ သတည်
ေိုတယ။
ခ

။ဥ ခေအရ ခသှာ်၄င်ေး၊ဥ ခေနင်အ
့် ည

ှာင်ရက်မှုကိုခသှာ်၄င်ေး ခ

တတယ။

။အကျြုေးြျက်

တ
ို ်

င်သ
့် ည့်် အမေ် ့် င့်် ိုြေျက်စခသှာ

ှာင်ရက်ပြေင်ေးကို ြေိုြေံရေ် ရည်ရယ်ြေျက် သတည်
ို ့်
ေးမဟိုတ်၊
ေးမှုကိုခသှာ်၄င်ေး၊

ရှာဇ၀တ်

ပ စ်ေဏ်

က
ို ်ခသှာ

ခကျှာ်ေင်ေးမှု

ကိုခသှာ်၄င်ေး၊အပြေှာေးပ စ်မှုမျှာေးကိုခသှာ်၄င်ေး၊ ကျျူေးလေ်ရေ် ရည်ရယ်ြေျက် သတည်
ို ့်
ေးမဟိုတ်
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စတိုတထ။

။တဥေးတခယှာက်ခသှာသူကို

ပြင်ခ
့် သှာ်၄င်ေး၊

က
ို သ
့် ခသှာအန
ို ့်
င
ို အ
်

ရှာဇ၀တ်ပ စ်ေဏ်

က်

က
ို ်ခသှာ

အနင
ို အ
်

ပ ြုဟေ်ပ ပြေင်ေးပြင်ခ
့် သှာ်၄င်ေး၊

က်ပ ြုပြေင်ေး

စစညေး် ကိုရယူရေ်

သတည်
ို ့်
ေးမဟိုတ် တဥေးတခယှာက်၏ လက် ပြစ်ခသှာ သတည်
ို ့်
ေးမဟိုတ် ြေံစှာေး
ပြတ်သေ်ေးသှာေးလှာမှု
အခကှာင်အ

အြေင်အ
့် ခရေးကို

ပြစ်ခစ၊

ခရသံေးို စမှု

ပြစ်ခသှာ

အြေင်အ
့် ခရေးကို

ပြစ်ခစ

ည် မ ခသှာ အပြေှာေးအြေင်အ
ို ့်
ေးမဟိုတ်
့် ခရေးကပို ြစ်ခစ လက်လတ်ခစရေ် သတည်

ြေံစှာေးြေင့်် ခသှာ အြေင်အ
့် ခရေးကိုပြစ်ခစ ြေံစှာေးြေင့်် သည်ဟို

င်မတ်ခသှာအြေင်အ
့် ခရေးကိုပြစ်ခစ

သံေးို စရေ် ရည်ရယ်ြေျက် သတည်
ို ့်
ေးမဟိုတ်၊
၁၄၂။

။မည်သမ
ူ

သ ါလျှက်နင့််

ို ဥ ခေနင့််

ေ်ကျင်
ခသှာ အစိုအခ၀ေးပြစ်ခပမှာက်ခစသည့်် ခကကှာင်ေးပြေင်ေးရှာ မျှာေးကို
့်

အ
ို စိုအခ၀ေးတင်

သ
ို သ
ူ ည် ဥ ခေနင့််

တမင် ါ၀င်လျှင၊်

သတည်
ို ့်
ေးမဟိုတ်

က်လက် ါ၀င်ခေလျှင ်

ေ်ကျင်
ခသှာ အစိုအခ၀ေးတင် ါ၀င်သမ
ူ ည်၏။
့်

၁၄၃။

။ မည်သမ
ူ

ခပြေှာက်လ

ခ

ို ဥ ခေနင့််

ေ်ကျင်
ခသှာ အစိုအခ၀ေးတြေိုတင်
့်

ါ၀င်သပူ ြစ်လျှင ်

သ
ို က
ူ ို

ှာင်ေဏ်တမျြုေးမျြုေးပြစ်ခစ၊ ခငေဏ်ပြစ်ခစ ေဏ်နစ်ရ ်စလံိုေးပြစ်ခစ ြေျမတ်ရမည်။

၁၄၅။

။ မည်သမ
ူ

ို ဥ ခေနင့််

အတိုငေး်

အမေ်ခ့် ေးပ ေးခကကှာင်ေး

က်လက် ါ၀င်ခေသူပြစ်လျှင ်

ေ်ကျင်
ခသှာ အစိုအခ၀ေးကို လူစိုြေရေ် ဥ ခေပ ဌှာေ်ေးသည့်် ေည်ေးလမ်ေး
့်
သ ါလျှက်

အ
ို စိုအခ၀ေးတင်

သ
ို က
ူ ို နစ်နစ်

ခ

ါ၀င်သပူ ြစ်လျှင၊် သတည်
ို ့်
ေးမဟိုတ်

ှာင်ေဏ်တမျြုေးမျြုေးပြစ်ခစ၊ ခငေဏ်ပြစ်ခစ

ေဏ်နစ်ရ ်စလံိုေးပြစ်ခစ ြေျမတ်ရမည်။
၁၄၆။

။ဥ ခေနင့််

ကခသှာ်၄င်ေး၊

ေ်ကျင်
ခသှာ
့်

အစိုအခ၀ေးကခသှာ်၄င်ေး၊

တူခသှာရည်ရယ်ြေျက်အတင
ို ေး်

သတည်
ို ့်
ေးမဟိုတ်

ခသှာင်ေးကျေ်ေးလျှင၊်

ခ

အ
ို စိုအခ၀ေးတင်

ှာင်ရက်ရှာ၌၊

အ
ို စိုအခ၀ေးတင်

အနင
ို အ
်

ါ၀င်သတ
ူ ိုငေး် သည်

ါ၀င်သတ
ူ ဥေးဥေး
က်ပ ြုလို ်လျှင၊်

ရိုေေး် ရင်ေး

ေ်ြေတ်မက
ှု ို

ကျျူေးလေ်သည်။
၁၄၇။

။မည်သမ
ူ

ို ရိုေေး် ရင်ေး

ေ်ြေတ်မှု ကျျူေးလေ်လျှင၊်

သ
ို က
ူ ို နစ်နစ်

ခ

ှာင်ေဏ်တမျြုေးမျြုေးပြစ်ခစ၊

ခငေဏ်ပြစ်ခစ ေဏ်နစ်ရ ်စလံိုေးပြစ်ခစ ြေျမတ်ရမည်။
၁၅၁။

။ငါေးဥေး၊သတည်
ို ့်
ေးမဟိုတ်

ငါေးဥေး

ဥ ခေနင်အ
ို ်
့် ည အမေ် ့် တ

င်ပ့် ေးခေှာက်

သလျှက်နင့်် မည်သမ
ူ

အ
ို စိုအခ၀ေးတင်

သ
ို က
ူ ို

ခပြေှာက်လ

ို

ခ

က် ိုခသှာသူမျှာေး၏အစိုအခ၀ေးတြေိုြေိုကို

လူစိုြေရေ်

အ
ို စိုအခ၀ေးက ပငမ်၀ ်ခရေးကို ခနှာင်ယ
့် က်တေ်ရှာသည်ကို
ါ၀င်လျှင်၊ သတည်
ို ့်
ေးမဟိုတ်

ှာင်ေဏ်တမျြုေးမျြုေးပြစ်ခစ၊

ခငေဏ်ပြစ်ခစ

က်လက် ါ၀င်ခေလျှင ်
ေဏ်နစ်ရ ်စလံိုေးပြစ်ခစ

ြေျမတ်ရမည်။
၁၅၂။

။ပ ည်သ၀ေ်
ူ ့်

မ်ေးအပြစ်ပြင့်် တှာ၀ေ်၀တတရှာေး ခ

ှာင်ရက်ခေစဥ် ဥ ခေနင့််

အစိုအခ၀ေးကို လူစိုြေရေ် ကကြုေး မ်ေးခေခသှာ သတည်
ို ့်
ေးမဟိုတ် ရိုေေး် ရင်ေး

ေ်ကျင်
ခသှာ
့်

ေ်ြေတ်မှုကိုပြစ်ခစ၊ သတ် ိုတ်
17

ခနှာင်ယ
ူ ့်
့် က်မှုကိုပြစ်ခစ နမ်ေင်ေးရေ်ကကြုေး မ်ေးခေခသှာ ပ ည်သ၀ေ်

မ်ေးကို မည်သမ
ူ

ို လက်ခရှာက်

မှုပ ြုလျှင ် သတည်
ို ့်
ေးမဟိုတ် လက်ခရှာက်မှုပ ြုရေ်ပြေမ်ေးခပြေှာက်လျှင ် သတည်
ို ့်
ေးမဟိုတ် ဟေ်တှာေးလျှ
င၊်
့်
သတည်
ို ့်
ေးမဟိုတ်
မကင်ေးခသှာ

ဟေ်တှာေးရေ်
အှာေး
့်

အနင
ို အ
်

သ
ို ပို ့် ြုရေ်အ

တ
ို ်လျှင၊်

သတည်
ို ့်
ေးမဟိုတ်

က်မှုပ ြုလျှင ် သတည်
ို ့်
ေးမဟိုတ်

သ
ို ပို ့် ြုရေ် ပြေမ်ေးခပြေှာက်လျှင ်

သ
ို က
ူ ို

ပို ည်သ၀ေ်
ူ ့်

သ
ို ပို ့် ြုရေ်အှာေး
သံေးို နစ်

ခ

မ်ေးကို

ရှာဇ၀တ်

တ
ို ်လျှင ် သတည်
ို ့်
ေးမဟိုတ်
ှာင်ေဏ် တမျြုေးမျြုေးပြစ်ခစ၊

ခငေဏ်ပြစ်ခစ ေဏ်နစ်ရ ်စလံိုေးပြစ်ခစ ြေျမတ်ရမည်။
၁၅၃။

။ ရေ်စပြေင်ေးနင့်် ရိုေေး် ရင်ေး

အ
ို ပ စ်ကို

ေ်ြေတ်မှုကို ကျျူေးလေ်ရေ် ကကံရယ်၍ခသှာ်၄င်ေး၊

ကျျူေးလေ်တေ်ရှာသည်ကို

သလျက်နင်ခ
့် သှာ်၄င်ေး

မည်သမ
ူ

ို

သ
ို ရေ်
ို ့် စပြေင်ေးပြင့််

ခဘေးသင်ခ
့် စလိုခသှာ

သခဘှာပြင်ပ့် ြစ်ခစ ရမ်ေးကှာေးလိုခသှာသခဘှာပြင်ပ့် ြစ်ခစ ဥ ခေနင်မ
့် ညခသှာ အရှာတစ်ြေိုကို ပ ြုပြေင်ေး
အှာေးပြင့်် တစ်ဥေးတစ်ခယှာက်ခသှာသူကို ရေ်စလျှင၊်
ကျျူေးလေ်ြေခ
့် သှာ်

သ
ို က
ူ ို တစ်နစ်

ခ

သ
ို ရေ်
ို ့် စပြေင်ေးခကကှာင့််

ရိုေေး် ရင်ေး

ေ်ြေတ်မက
ှု ို

ှာင်ေဏ်တမျြုေးမျြုေးပြစ်ခစ၊ ခငေဏ်ပြစ်ခစ ေဏ်နစ်ရ ်စလံိုေး

ပြစ်ခစ ြေျမတ်ရမည်။
စ- ဗ ျူဟာရမြာက်ထည့် သ
် င
ွ ေး် စဥ်ေးစာေးရန်

စြေျက်တင်ပ စ်မှုခပမှာက်ရေ် လိုအ ်သည့်် ါ၀င်ရမည်အ
့် ြေျက်မျှာေးအကိုေ ် ါသလှာေး
•

စြေျက်အှာေးခ
နင
ို လ
် ျှင)်

ှာင်ေဏ်သက်သှာခစရေ် (ဥ မှာ စြေျက်ကို ိုေမ
် ၁၄၅မ ၁၄၃ကို ခပ ှာင်ေးလ

သမဟို
ို ့် တ်

တပြေှာေးပ ဌှာေ်ေးဥ ခေတြေိုသို ့် ခပ ှာင်ေးလနင
ို ရ
် ေ် (ဥ မှာ

ရှာဇဝတ်

မကင်ေးခသှာ ိုငေ
် ယ်ကျျူေးလေမှု) သခပ
ို ့် ှာင်ေးနင
ို ် ါသလှာေး
•

အစိုအခ၀ေးပ ြုလို ်ရပြေင်ေးအခကကှာင်ေးအရင်ေး (သမဟို
ို ့် တ်) ပ ြုလို ်ရပြေင်ေးရ ့် ရည်ရယ်ြေျက်ကို
သက်ခသ

•

ူ

ှာေးတှာြေိုငလ
် ံိုရလှာေး၊လံ
ိုခလှာက်ရလှာေး။
့်
့်

ိုေမ
် ၁၄၅ အရ အစိုအခ၀ေး လူစိုကရေ် အမေ်ခ့် ေးတှာေ ့် တ်သက်ပ ေးရအခေေ ့် အသ ညှာ
ဗဟိုသတ
ို
မည်မျှ မ ၊ သက်ခသ မ
ညမည စြေျက်ကို ခ

•

ှာင်ေဏ် ၆လ

အစိုေးရဘက်မ စြေျက်ခပမှာက်ြို ့်

လူစိုြေစဥ်က အမေ်ခ့် ေးလို ်ခ

ဘြေျနင
ို တ
် ့် ိုေမ
် ၁၈၈

ှာင်မှုမှာ ဥ ခေေ ့်

ခပ ှာင်ေးလနင
ို လ
် ှာေး။

ါ၀င်ရမည်တ
့် စ်ြေိုြေျင်ေးစခသှာ အြေျက်မျှာေးကို သက်ခသ

ပ ပ ေးပ လှာေး။
•

လူစိုလူခဝေးမှာ ၅ ဥေး

က် ိုသည့်် အစိုအခဝေးပြစ် ါသလှာေး။

•

တူညသည့်် ရည်ရယ်ြေျက်

•

ရအက် ိုေမ
် ၃၀ ကိုကကည့်် ါ။

ါသလှာေး။
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(ဆ) ရာဇသတ်ကကီေး အြေန်ေး၁၀ မ ည်သ၀န်
ူ ့် ထြ်ေးြ ာေး၏ဥ ရေရအာဏာကို
ြထီရလေးစာေးမ ြုမြေင်ေး(ဟန်တာေးမြေင်
ေး)
့်
ိုေြ
် ၁၈၆, ၁၈၈, ၂၂၄, ၂၂၅
ိုေမ
် ၁၈၆။ - မည်သမ
ူ

ို ပ ည်သ
့် ၀
ူ ေ်

မ်ေးတစ်ဥေးပ ည်သူ

မမအလိုအခလျှာက်ဟေ်တှာေးလျှ
င်
့်
ငါေးရှာ

သ
ို က
ူ ို

ခ

ိုငရ
် ှာ အလို ်၀တတရှာေး ခ

ှာင်ေဏ်သေးံို လ

ခ

ှာင်ရက်ခေသည်ကို

ှာင်ေဏ်တမျြုေးမျြုေးကိုပြစ်ခစ

ခငေဏ်ပြစ်ခစ ေဏ်နစ်ရ ်စလံိုေးပြစ်ခစ ြေျမတ်ရမည်။

ိုေမ
် ၁၈၈။

ပ ြုလို ်မှုတြေိုြေိုကိုပ ြုပြေင်ေးမျှာေး

သတည်
ို ့်
ေးမဟိုတ် မမစမံြေေ်ြေ့် ရခသှာ

ခ ှာင်ကကဥ်ရမည်ဟိုခသှာ်၄င်ေး

စစညေး် နင်စ
င
ို ေး် တြေိုြေိုပ ြုလို ်
့် ်လျဥ်ေး၍ အမေ်အတ
့်

ဟိုခသှာ်လည်ေးခကှာင်ေး၊ ဥ ခေနင်အ
့် ည

စစညေး် နင့််
ှာေးရမည်

တ
ို ်ပ ေ်ခကကညှာရေ် အှာဏှာရ ခသှာ ပ ည်သ၀ေ်
ူ ့်

တ
ို ်ပ ေ်ခကကညှာခသှာ အမေ်က
ူ
့် ို သလျက်နင့်် မည်သမ
သ
ို ြ
ို ့်

မမလက်

ို

အ
ို မေ်က
့် ို ြ

ေ်လျှင ်

မ်ေးက

သ
ို အ
ူ ှာေး အကယ်၍

ေ်ပြေင်ေးသည် ဥ ခေနင်အ
ေးခသှာ်၄င်ေး စတ်ပငြုပငင်
့် ည ခစြေိုငေး် ပြေင်ေးြေံရခသှာသူကို (က)ဟေ်တှာေးပြေင်
့်

ခစပြေင်ေးခသှာ်လည်ေးခကှာင်ေး၊
ပြစ်ခစတတ်ခသှာ်

(သ)ို ့်

ေစ်ေှာခစပြေင်ေးခသှာ်လည်ေးခကှာင်ေး၊

ဟေ်တှာေးပြေင်
ေးခသှာ်လည်ေးခကှာင်ေး၊
့်

ပြစ်ခစခသှာ်

သတည်
ို ့်
ေးမဟိုတ်

စတ်ပငြုပငင်ခစပြေင်ေးခသှာ်လည်ေးခကှာင်ေး

ေစ်ေှာခစပြေင်ေး ခသှာ်လည်ေးခကှာင်ေး ပြစ်ခစမည်အ
့် နတရှာယ်ကိုပြစ်ခစခသှာ် သတည်
ို ့်
ေးမဟိုတ် ပြစ်ခစ
တတ်ခသှာ် တစ်လ

အလို ်မ့်ခ

ြေျမတ်ရမည်။ အကယ်၍

ှာင်ေဏ် ပြစ်ခစ နစ်ရှာ

သ
ို ြ
ို ့်

ခငေဏ်ပြစ်ခစ ေဏ်နစ်ရ ်စလံိုေးပြစ်ခစ

ေ်ပြေင်ေးသည် လူအသက်
ကိုခသှာ်၄င်ေး ကျေ်ေးမှာခရေးကိုခသှာ်၄င်ေး
့်

လံိုပြေံြုခရေးကို ခသှာ် ခဘေးပြစ်ခစခသှာ် သတည်
ို ့်
ေးမဟိုတ် ခဘေးပြစ်ခစတတ်ခသှာ် သတည်
ို ့်
ေးမဟိုတ်
ရိုေေး် ရင်ေး

ေ်ြေတ်မှုကိုခသှာ်၄င်ေး သတ် ိုတ်ခနှာက်ယက်မှုကိုခသှာ်၄င်ေး ပြစ်ခစခသှာ် သတည်
ို ့်
ေးမဟိုတ်

ပြစ်ခစတတ်ခသှာ် ခပြေှာက်လ

ခ

ှာင်ေဏ်ပြစ်ခစ တစ်ခ

ှာင်

ခငေဏ်ပြစ်ခစ ေဏ်နစ်ရ ်

စလံိုေးပြစ်ခစ ြေျမတ်ရမည်။
ပြည်သဝန်
် ူ့ စ်ခုကို ဖီဆန်ရု မျှပဖင ူ့် အပြစ်မရိခကကှာင်ေးကို (ဒ ေါ် စ နင ူ့်
ူ့ ထမ််းက ထုတ်ပြန်သညူ့် အမိနတ
ပြည်ဒထောင်စုပမန်မောနိင
ု င
် ၊ ၁၉၆၈ ခုနစ်၊ မတစ (ရု ်းခ ျုြ်)၊ စော-၁) တင်

ိုေးံ ပြတ်

ှာေးသည်မှာ-

ထိဖ
ု ီဆန်မှုအတွက်(၁)

ဥြဒ နငအ
် ူ့ ော်းပခင််းဒသော်လည််း၊ စိတ်ငငိျုပငင်ဒစပခင််း
ူ့် ညီ ဒစခိုင်း် ပခင််းခရဒသောသကို ဟနတ
ဒသော်လည််းဒကောင််း၊ နစ်နော ဒစပခင််းဒသော်လည််းဒကောင််း၊

(၂)

လအသက်
ကိုဒသော်လည််းဒကောင််း၊
ူ့
ဒ

က န််းမောဒရ်း၊

လုပချုဒရ်းကိုဒသော်လည််းဒကောင််း

်းပဖစ်ဒစပခင််း၊
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(၃)

ရုန်း် ရင််းဆန်ခတ်မှု၊

သတ်ြုတ်ဒနောငယ
ူ့် က်မှုကိုဒသော်လည််းဒကောင််း

ပဖစ်ဒစသည်ဟု

ပြဆိုရမည်။
ိုေမ
် ၂၂၄။

မည်သမ
ူ

ို

မမအှာေးစ

ိုခသှာ

ပ စ်မှုအတက် ပြစ်ခစ ဥ ခေနင်အ
့် ည ြမ်ေး
ေ်ကျင်
၍ဟေ်တှာေးလျှ
ငသ
် တည်
ို ့်
ေးမဟိုတ်
့်
့်
က်ခပ ေးလျှင် သတည်
ို ့်
ေးမဟိုတ်

ပ စ်မှုအတက်ပြစ်ခစ

ပ စ်မှု

င် ှာေးစရင်ခသှာ

ေး သည်ကို တမင်ြေိုြေံလျှင ် သတည်
ို ့်
ေးမဟိုတ် ဥ ခေနင့််
ပို စ်မှုအတက်

က်ခပ ေးရေ် အှာေး

ဥ ခေနင့််

တ
ို ်လျှင ်

အည

သ
ို က
ူ ို နစ်နစ်

ြေျြု ်

ှာေးရှာမ

ခ

ှာင်ေဏ်

တမျြုေးမျြုေးပြစ်ခစ၊ ခငေဏ်ပြစ်ခစ ေဏ်နစ်ရ ်စလံိုေးပြစ်ခစ ြေျမတ်ရမည်။
ိုေမ
် ၂၂၅။
ြမ်ေး

မည်သမ
ူ

ို ပ စ်မှုတြေိုြေိုအတက် အပြေှာေး သူတစ်ဥေးတစ်ခယှာက်အှာေး ဥ ခေနင်အ
့် ည

ေးသည်ကို တမင်ြေိုြေံလျှင ် သတည်
ို ့်
ေးမဟိုတ် ဥ ခေနင့််

ပ စ်မှုတြေိုြေိုအတက်

ဥ ခေနင်အ
့် ည

သတည်
ို ့်
ေးမဟိုတ် ကယ်လတ်ရေ် အှာေး

ေ်ကျင်
၍ဟေ်တှာေးလျှ
င ် သတည်
ို ့်
ေးမဟိုတ်
့်
့်

အပြေှာေးသူတဥေးတခယှာက်အှာေးြေျြု ်
တ
ို ်လျှင ်

သ
ို က
ူ ို နစ်နစ်

ခ

ှာေးရှာမ

ကယ်လတ်လျှင ်

ှာင်ေဏ် တမျြုေးမျြုေးပြစ်ခစ၊

ခငေဏ်ပြစ်ခစ ေဏ်နစ်ရ ်စလံိုေးပြစ်ခစ ြေျမတ်ရမည်။

ဆ- ဗ ျူဟာရမြာက်ထည့် သ
် င
ွ ေး် စဥ်ေးစာေးရန်
•

စြေျက်တင်ပ စ်မှုခပမှာက်ရေ် လိုအ ်သည့်် ါ၀င်ရမည်အ
့် ြေျက်မျှာေးအကိုေ ် ါသလှာေး

•

စြေျက်ကို ပ စ်ေဏ်ခလျှာခ
(ဥ မှာ
့် ါသည်
့်

ိုေမ
် ၂၂၄ မ ၁၈၆)သို ့် ခလျှေ့ှာြေျနင
ို ခ
် အှာင်

ကကြုေး မ်ေးလရန
ို ့် င
ို သ
် လှာေး
•

ဟေ်တှာေးြ
ို ့်
အတ
က် ကကံရယ်ြေျက်
့်

ိုတှာကိုခကှာ သက်ခသပ နင
ို ရ
် လှာေး
အှာဏှာကိုတြက်က
့်

အလေ်အကျွေသ
် ေးံို စတှာကို ြေိုြေံကှာကယ်ြို ့် ို တှာလည်ေး မပြစ်ေင်ဘေးူ လှာေး
•

အစိုေးရဘက်မ စြေျက်ခပမှာက်ြို ့်

ါ၀င်ရမည်တ
့် စ်ြေိုြေျင်ေးစခသှာ အြေျက်မျှာေးကို သက်ခသ

ပ ပ ေးပ လှာေး
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(ဇ) စစညေး် ကထ
ို ြေိုကသ
် ည့််မ စ်ြှုြ ာေး ရာဇ၀တ်ြကင်ေးရသာ ရက ာ်နင်ေးြှု အြေန်ေး (၁၇) ိုေြ
် ၄၄၁ ၄၄၇
ိုေမ
် ၄၄၁ - မည်သမ
ူ

ိုပ စ်မှု ကျြုေးလေ်ရေ် သတည်
ို ့်
ေးမဟိုတ်

စစညေး် လက် ပြစ်သတ
ူ ဥေးတခယှာက်ကို

ခြေျှာက်လေ်ရေ်
ို ့်
ေးမဟိုတ် ခစှာ်ကှာေးရေ် သတည်
ို ့်
ေးမဟိုတ် စတ်ပငြုပငင်ခစရေ် အကကံပြင့်် သူတ ါေး၏
့် သတည်
လက်
ပြစ်ခစ

စစညေး် အတင်ေးသပြစ်
ို ့် ခစ အခ ေါ်သပြစ်
ို ့် ခစ ၀င်ခရှာက်လျှင ် သတည်
ို ့်
ေးမဟိုတ်
အခ ေါ်သို ့် ပြစ်ခစ

တရှာေးသပြင့််

၀င်ခရှာက်ပ ေးသည်ခ
့် ေှာက်

ို စစညေး် အတင်ေးသို ့်

စစညေး် လက်

ပြစ်သက
ူ ို

ခပြေှာက်လေ်ရေ်
သတည်
ို ့်
ေးမဟိုတ် ခစှာ်ကှာေးရေ် သတည်
ို ့်
ေးမဟိုတ် စတ်ပငြုပငင်ခစရေ် သတည်
ို ့်
ေးမဟိုတ်
့်
ပ စ်မှုကို ကျျူေးလေ်ရေ် အကကံပြင့်် ဥ ခေနင့််

ေ်ကျင်
ကှာ
့်

ို စစညေး် ၌

က်လက်၍ ခေလျှင ်

သ
ို သ
ူ ည်

ရှာဇ၀တ်မကင်ေးခသှာ ခကျှာ်ေင်ေးမှုကို ကျျူေးလေ်သည် မည်၏။
ိုေမ
် ၄၄၇ - မည်သမ
ူ
ပြစ်ခစ ငါေးရှာအ

ို အမ်ခကျှာ်ေင်ေးမှုကို ကျျူေးလေ်လျှင ်

သ
ို က
ူ ို သံေးို လအ

ခ

ှာင်ေဏ်တမျြုေးမျြုေး

ခငေဏ်ပြစ်ခစ ေဏ်နစ်ရ ်လံိုေးပြစ်ခစြေျမတ်ရမည်။

ဇ- ဗ ျူဟာရမြာက်ထည့် သ
် င
ွ ေး် စဥ်ေးစာေးရန်
•

စြေျက်တင်ပ စ်မှုခပမှာက်ရေ် လိုအ ်သည့်် ါ၀င်ရမည်အ
့် ြေျက်မျှာေးအကိုေ ် ါသလှာေး။

•

ကကံရယ်ြေျက်အတက် သက်ခသကဘှာလ လံိုခလှာက်ရလှာေး။
့်

•

အစိုေးရဘက်မ စြေျက်ခပမှာက်ြို ့်

ါ၀င်ရမည်တ
့် စ်ြေိုြေျင်ေးစခသှာ အြေျက်မျှာေးကို သက်ခသ

ပ ပ ေးပ လှာေး။
•

စ ်စြေံရသူက ခကျှာ်ေင်ေးမှုရေ် ကကံရယ်ရယ်ြေျက် ြေသ
့် လှာေး။

•

ပ စ်မက
ှု ျျူေးလေ်မှုကို ပြစ်ခစရေ်အကကံပြင ့်် ခကျှာ်ေင်ေးမှုကို ကျျူေးလေ်ြေပ့် ြေင်ေးပြစ်သလှာေး။

•
စ - အမြောေးမေစ်နင
ို ရ
် ြေ ှရသာ မ စ်ြှုြ ာေး
အ

က်ခြှာ်ပ

ါ

အခပြေြေံကျသည့််

အြေျက်မျှာေး

ြေျဥ်ေးက ် ံိုမျှာေးကို

ခအှာက်ခြှာ်ပ

ါ ိုေမ
် မျှာေးနင့််

စြေျက်တင်ြေရ
ံ ခသှာ အမှုသည်မျှာေးကိုကယ
ို ်စှာေးပ ြုရှာတင်သေးံို နင
ို သ
် ည်။
စွြေ
ွဲ က်

မ စ်ြှု

မ စ်ေဏ်

အြ ြုေးအစာေး

ရအက် ိုေမ
် ၄၇ -၄၉

နဒပ ပြေင်ေး၊မေ်ြေ့် ေ်ေးခပ ှာပြေင်ေးနင့််

၅၀ကျ ်

အှာမြေံရနင
ို ်

သမဟို
ို ့် တ်

ရအခရေး ိုင ်

က်စ ်သည်ေ
့် ည်ေးလမ်ေးမျှာေး

ခ

ှာင်ေဏ်
၈ရက်
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ရှာဇသတ်ကကေး ိုေမ
်
၁၄၄

ဥ ခေနင ့််

ေ်ကျင်
ခသှာလူစိုလူ
့်

၂နစ်

ခ၀ေး တင်ခသခစခလှာက်သည့််

အှာမြေံရနင
ို ်
ရအခရေး ိုင ်

လက်ေက်ကိုစကိုငက
် ှာ ါ၀င်ပြေင်ေး
ရှာဇသတ်ကကေး ိုေမ
်
၁၁၄

ပ စ်မှုကျျူေးလေ်ရှာတင် အှာေးခ ေး

အှာေးခ ေးကူ

အှာေးခ ေးကူည

ည သည်

သည့်် ပ စ်မှု

ပ စ်မှု၏

ခ ေါ်မူတည်

ကူညသူ ကိုယ်တိုင ် ခေပြေင်ေး

ပ စ်ေဏ်
အခ ေါ်
မူတည်သည်
ရှာဇသတ်ကကေး ိုေမ
်
၁၂၄ (ဃ)

အစိုေးရဝေ်

မ်ေးကို၊ သမဟို
ို ့် တ်

ခ

တ ်မခတှာ်မ တ ်ြှေ့ဝင်မျှာေးကို
ခနှာငယ
့်် က်ြျက်

၇ နစ်၊

ေးပြေင်ေး၊

သမဟို
ို ့် တ်

ခနှာငခ
့်် နေးခစပြေင်ေး
ရှာဇသတ်ကကေး ိုေမ
်
၁၄၄
ိုေမ
် ၁၄၁-၁၄၃ တန
ို ့် င ့််
တြက်၍ ခလ့်လှာရေ်
ရှာဇသတ်ကကေး ိုေမ
်

ဥ ခေနင ့််

ေက
် ့် ျင်ခသှာ

ခ

ခငေဏ်၊ သို ့်
ေဏ် ၂ ရ ်လံိုေး

ရိုေေး် ရင်ေး

ခ

ခငေဏ်၊ သို ့်
ရိုေေး် ရင်ေး

ရှာဇသတ်ကကေး ိုေမ
်
၁၅၁

ှာင်ေဏ် ၂
နစ်၊ သို ့်

ခသခစနင
ို သ
် ည့်် လက်ေက်ပြင ့််

အှာမြေံမရနင
ို ်

ဝရမ်ေးမ ါဘြမ်ေးနင
ို ်

နစ်၊ သို ့်

၁၄၆၊ နင ့်် ၁၄၇
ိုေမ
် ၁၄၈

ှာင်ေဏ် ၂

စကိုငက
် ှာ ါဝင်ပြေင်ေး၊
ေ်ြေတ်မှုနင ့်် ပ စ်ေဏ်

ရအခရေး ိုင ်

ခငေဏ်

အစိုအခဝေးတင်
ခသခစခလှာက်ခသှာ လက်ေက်

ှာင်ေဏ်

အှာမြေံခ ေးနင
ို ်
ဝရမ်ေးမ ါဘ ြမ်ေးနင
ို ်
အှာမြေံခ ေးနင
ို ်

ေဏ် ၂ရ ်လံိုေး

ေ်ြေတ်မှုပ ြုပြေင်ေး

၅ဥေး သို ၅ဥ
့် ေး

က် ိုသည့််

လူစိုလူခဝေးကို လူစိုြေရေ်
အမေ ် ့် တ
ို ်ပ ေးခေှာက်
ျက်ကက်ပြေင်ေး၊ (သ)ို ့် သလျက်နင ့််

ခ

ှာင်ေဏ်

ဝရမ်ေးမ ါဘြမ်ေးနင
ို ်

၆လ၊ သို ့်
ခငေဏ်၊ သို ့်
ေဏ်၂ရ ်လံိုေး

အှာမြေံရနင
ို ်

က်လက် ါဝင်ခေပြေင်ေး
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ရှာဇသတ်ကကေး ိုေမ
်
၁၅၂

ရိုေေး် ရင်ေး

ေ်ြေတ်မှုကို

ခ

နမ်ေင်ေးခေခသှာ
ပ ည်သဝေ်
ူ ့်

ှာင်ေဏ် ၃

နစ်၊ ခငေဏ်၊

မ်ေးကို လက်ခရှာက်မှု

သို ေဏ်
၂
့်

ပ ြုပြေင်၊ ဟေတ
် ့် ှာေးပြေင်ေး
ရှာဇသတ်ကကေး ိုေမ
်
၁၈၈

ပ ည်သဝေ်
ူ ့်

ရ ်လံိုေး

မ်ေးက

ေည်ေးလမ်ေးတကျ

ဝရမ်ေးမ ါဘြမ်ေးနင
ို ်

ခ
တ
ို ်ပ ေ်

ှာေးခသှာ အမေက
် ့် ို ြ

ေ်ပြေင်ေး

(ဥ မှာ- ၁၄၄ အမေန
် ့် င ့််
ကိုဗစ်ကှာကယ်ခရေးညေ်ကကှာေးြေျက်

ှာင်ေဏ် ၁

လ၊ ခငေဏ်

အှာမြေံရနင
ို ်
ဝရမ်ေးမ ါဘ
ြမ်ေး

ေးပြေင်ေးမပ ြုနင
ို ်

၂၀၀၀၀ ကျ ်၊
သမဟို
ို ့် တ်
ေဏ် ၂ရ ်လံိုေး

အှာမြေံရနင
ို ်

မျှာေးကို လိုက်ေှာရေ် ျက်ကက်ပြေင်ေး
လူအသက်
၊ လံိုပြေံြုခရေး၊
့်
ကျေ်ေးမှာခရေးကို ခဘေးပြစ်ခစခသှာ်၊
ရိုေေး် ရင်ေး

ေ်ြေတ်မှု၊ ခနှာငယ
့်် က်မှု

ကိုပြစ်ခစခသှာ်

ခ

ှာင်ေဏ်

၆ လ၊ သို ့်
ခငေဏ်
၁သေ်ေး၊ သို ့်
ေဏ် ၂ရ ်လံိုေး

ရှာဇသတ်ကကေး ိုေမ
်

ပ ည်သ၀ေ်
ူ ့်

၃၃၃

၀တတရှာေးခ

မ်ေးအှာေး တှာ၀ေ်
ှာင်ရက် ပြေင်ေးမ

ဟေ်တှာေးရေ်
မမအလိုအခလျှှာက်
့်
အပ င်ေးအ
ရှာဇသတ်ကကေး ိုေမ
်
၃၅၃

၁၀ နစ်

အှာမြေံမရ

သမဟို
ို ့် တ်

ရအခရေး ိုင ်

ခငေဏ်

ေ် ေှာကျင်ခစမှု

တှာ၀ေ် ၀တတရှာေးခ

၂နစ် (သ)ို ့်

အှာမြေံရနင
ို ်

မ်ေးအှာေး ဟေ်တှာေးရေ်
့်

ခငေဏ် (သ)ို ့်

ရအခရေး ိုင ်

လက်ခရှာက်မှု ကျျူေးလေ်ပြေင်ေး (သ)ို ့်

နစ်ရ ်စလံိုေး

ပ ည်သ၀ေ်
ူ ့်

ှာင်ရက် ပြေင်ေးမ

ရှာဇ၀တ်မကင်ေးခသှာ
အနင
ို အ
့််
ရှာဇသတ်ကကေး ိုေမ
်
၄၃၄

က် ပ ြုပြေင်ေး

ပ ည်သအှာဏှာ
ူ ့်
ိုငအ
် မေ်န့် င့််
စိုက်
ြျက်

ူ

၁နစ် (သ)ို ့်

အှာမြေံခ ေး

ှာေးခသှာ ခပမမတ်တိုငက
် ို

ခငေဏ် (သ)ို ့်

ရအခရေး ိုင ်

ေးပြေင်ေး(သ)ို ့် ခရ ှေ့ခပ ှာင်ေးပြေင်ေး

နစ်ရ ်စလံိုေး
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ရှာဇသတ်ကကေး ိုေမ
်

တေ်ြိုေး ခသှာ စစညေး် ကို

၄၃၅

ိုေးံ ရှု ံေး

၇နစ်

အှာမြေံမခ ေး

ခစရေ် မေးပြင်၄
့် င်ေး ခ ါက်က

ရအခရေး ိုင ်

ခစတတ်ခသှာအရှာပြင်၄
့် င်ေး
ြျက်
ရှာဇသတ်ကကေး ိုေမ
်

ေးမှု

အမ်အစ သည်တက
ို ့် ိုကကံရယ်

၄၃၆

ြျက်

၁၀နစ်

အှာမြေံခ ေး

ေး၍ မေးပြင်၄
့် င်ေး ခ ါက်က

ရအခရေး ိုင ်

ခစတတ်ခသှာအရှာပြင်၄
့် င်ေး
ြျက်
ရ ်/ခကျေး
အခ

ခ

ေးမှု

ိုေမ
် မျှာေး၏ခြှာ်ပ ြေျက်မျှာေးကို

အို ်ြေျြု ်

ြေျြုေးခြှာက်ပြေင်ေး

ခရေး ဥ ခေ ိုေမ
် ၂၇

၁၇- ဧည်စ
့် ှာရင်ေးတင
ို ်
၁၈-ရ ်/ရှာ

၇ရက် (သ)ို ့်

အှာမြေံခ ေး

ေဏ်ခင

ရအခရေးမ ိုင ်

၁ခသှာင်ေး

တင် ခလှာ်စ ကှာ

သံေးို ရေ် ြေင်ပ့် ြုြေျက်
၁၉ - ရ ်ကက်

(သက်

ိုငရ
် ှာ၀ေ်

(သ)ို ့်

ကကေး ဌှာေခ ေါ်

နစ်ရ ်လံိုေး

မူတည်)

၆လ (သ)ို ့်

အှာမြေံခ ေး

ေဏ်ခင

ရအခရေးမ ိုင ်

တင်

ပ စ်မှုမျှာေးအှာေးတိုငတ
် ေ်ေး
အခကကှာင်ေးကကှာေးပြေင်ေး
(၃/၂၀၂၁ အရပ င်

င်

ှာေး)

ကူေးစက် ျံှေ့ နတတ်
ံ ့်
ခသှာ ၄င်ေးဥ ခေ၏ ိုေမ
် ၁၄2
ခရှာဂါမျှာေးအှာေးတှာေး

2

ေး အှာေးြေျြုေးခြှာက်ပြေင်ေး

ကျေ်ေးမှာခရေး၀ေ်ကကေးဌှာေမတှာ၀ေ်ြေေ်အ
့် ်

ှာေးခသှာ အြှေ့အစည်ေး သမဟို
ို ့် တ် အရှာ မျှာေးသည် ခအှာက်ခြှာ်ပ

ါအြေျက်မျှာေး

နင့်် တ်သက်ပ ေး တှာေးပမစ်အမေ် ့်သမဟို
ို ့် တ် ကေ်သတ်
အမေ် ့် တ
ို ်နင
ို သ
် ည်။
့်
(က) ကူေးစက်တတ်သည်ခ
့် ရှာဂါြေံစှာေးခေရသူတဥေး၏ ခ

ေးရံို

င်ေးြေင့်် နင့်် အမ်ပ ေ်ြေင့််

(ြေ) ကူေးစက်တတ်သည်ခ
့် ရှာဂါြေံစှာေးခေရသူတဥေး၏ အမ် ရ ်ကက် ရှာ ပမြုှေ့ေယ် သို ပ့် ေ် ိုငြေ
် င့်် နင့်် သှာေး ိုငြေ
် င့််
(ဂ) ကူေးစက်တတ်သည်ခ
့် ရှာဂါြေံစှာေးခေရသူတဥေးသည် ပ င် မ အမ် ရ ်ကက် ရှာ ပမြုှေ့ေယ် သို ၀င်
် င့််
့် ခရှာက် ိုငြေ
(ဃ) ကူေးစက်တတ်သည်ခ
့် ရှာဂါြေံစှာေးခေရသူတဥေး၏ မေးရ
(င) ခရှာဂါ ျံှေ့ ါေးြေျေ်သည်
ို ခတှာ်အှာေး

ခတှာ်မျှာေးကျင်ေး ြေျေ်ပြစ် ါက

က်လက်ကျင်ေး

(စ) ကူေးစက်ခရှာဂါကို

ှာေး ကှာေး ခလယှာဥ် ျံ တပြေှာေးယှာဥ်တမျြုေးမျြုေးပြင့်် သှာေးလှာ ိုငြေ
် င့််
ိုအမျှာေးသူလှာ သှာေးသည့််

ခတှာ်အှာေး လည် တ်နင
ို ြေ
် င့်် နင့််

ိုငြေ
် င့််

ျံှေ့ ါေးခစသည်ဟူ သံသယ ရခသှာ တရ စဆှာေ် နင့််

ို တရ စဆှာေ်နင့််

က်စ ်သည့််

တ
ို ်ကိုေမ
် ျှာေးအှာေး

ယှာဥ်မျှာေးပြင့်် သယ်ယူနင
ို ြေ
် င့််
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ကှာကယ်သည်ဥ
့် ခေ

၁ခသှာင်ေး

ိုေမ
် ၁၈

(သ)ို ့်

ကျေ်ေးမှာခရေး၀ေ်ကကေး
ဌှာေ ခ

နစ်ရ ်လံိုေး

ှာက်ြေံြေျက်
လို

၄။ အြှုသည်ဗဟမို ြုရ ှ ရ
ွေ့ နလက
ို ် ါရဆာင်ရွက်ရ ေးမြေင်ေး - အမ စ် ှရကကာင်ေး၀န်ြေံြေ က်ြ ာေးအာေး
ကင
ို တ
် ယ
ွ န
် ည်ေး
အြေျြုှေ့ခသှာ အမှုသည်မျှာေးမှာ ဝေ်ြေံလိုကကသည်။ ခ ှေ့ခေမျှာေးအခေပြင ့်် ရစံိုခ
အတင်ေး

ရ

ံ

က်

ိုြေျက်၊

ခပြှာငြေ
့်် ျက်နင၊့််

အမှုစတင်ပ ေးခေှာက်

ှာက်စစ်ခ

ေးစဥ်ကှာလ

တရှာေးသူကကေးခ ှေ့ခမှာက်တင်

ပ ြုလို ်သည့်် ခပြှာငြေ
ို ့် သခဘှာသဘှာဝကှာပြေှာေး ံိုကို အမှုသည်အှာေး ခသြေျှာစှာ င်ေးပ သငသ
့်် ျက်တ၏
့်် ည်။
ရခ

ှာက်လမ်ေး စဥ်ကှာလအတင်ေးပ ြုလို ်သည့််

ိုမိုအှာေးခကှာင်ေးခစမှာပြစ်ပ ေး

က်

အမှုသည်အတက်

ိုြေျက်၊ ဝေ်ြေံြေျက်မျှာေးသည် တရှာေးလိုဘက်ကိုသှာ
မည်သည့်ခ
် ကှာင်ေးကျြုေးမပြစ်ခစမည်မဟိုတ် ါ။

သခသှာ်
ို ့်
လည်ေး အြေျြုှေ့အမှုသည်မျှာေးမှာ အမှုကို ပမေ်ပမေ်ပ ေးလိုသပြင ့်် တရှာေးရံိုေးစတင်သည့်အ
်

ငတ
့်် င် င်

ဝေ်ြေံလိုကကသည်။ သမမှာေ်မှုမျှာေးတင် အမှုသည်အခေပြင ့်် အမှုကို ရံိုေးကတ
ို င်သည်နင ့်် တရှာေးလက
ို
သက်ခသမတင်ပ ရခသေးမအြေျေ်မှာ င် အပ စ်ဝေ်ြေံနင
ို သ
် ည်။ ဝရမ်ေးအမှုမျှာေးတင်မူ စြေျက်တင်သည့််
အ

ငမ
ို သ
် ည်။ ြေိုြေံခြေျ ခရေးလက်စစှာအို ်၊ စှာ-၂၀
့်် သှာ ပ ြုလို ်နင

အမှုသည်အှာေး အပ စ် ခကကှာင်ေး ၀ေ်ြေံြေျက်/ခပြှာငြေ
့်် ျက်ခ ေးရေ် အကကံမပ ြုမ ခ ှေ့ခေမျှာေးသည် အမှု၏
အခကကှာင်ေးပြေင်ေးရှာ၊ ဥ ခေအြေျက်အလက်မျှာေး စြေျက်နင့်် ါတ်သက်သည့်် ပ စ်ေဏ်အတိုငေး် အတှာမျှာေးကို
လံိုလံိုခလှာက်ခလှာက် ေှာေးလည်ရမည်။

အ
ို ြေျက်အလက်မျှာေးနင်တ
့် က ခ ှေ့ခေသည် အမှုသည်အှာေး

အကကံခ ေးရှာတင် ခအှာက် ါတက
ို ့် ို စဥ်ေးစှာေးရမည်။
▪

အမှုသည်အကျြုေးစေး ှာေး (ဥ မှာ- အလို ်ပ ေ်လို ်နင
ို ြေ
် င်,့် မသှာေးစို, အပြေှာေးအရှာမျှာေး)

▪

လတ်ပငမ်ေးြေျမ်ေးသှာြေင်ရ
့် မှု (ပ စ်မှုကျင့််

▪

ပ စ်မှုသည် အှာမြေံရနင
ို သ
် လှာေး အမှုသည်မှာ မ

▪

ြေျမတ်နင
ို သ
် ည်ပ့် စ်ေဏ်

▪

တရှာေးသူကကေးမ သူအခေေ
ို သ
် ည်ပ့် စ်ေဏ်ကိုရည်ညေ်ေးခပ ှာ
့်
့် ြေျမတ်နင

ေးံို ိုေမ
် ၃၃၇,၃၃၈,ြေိုြေံခရေးလက်စ,စှာမျက်နှာ၄၉)
ိုငေး် မတ အှာမြေံရနင
ို ခ
် ပြေ လှာေး
ိုတှာမျြုေး မ

(ဥ မှာ -

က်မျှာေး-အယူြေံ ိုငြေ
် င့််

ရို ်သမ်ေးြေံ

ခငေဏ်ဘ ခ ေးနင
ို သ
် လှာေး)
▪

ပ စ်ေဏ်ြေျမတ်ြေံရလျှင ်

ပြစ်လှာနင
ို မ
် ည့််

ရတှာမျြုေး နင
ို လ
် ှာေး-ပ စ်မှုကျင့််

အပြေှာေးအကျြုေး

ေးံို ၁၅၂
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▪

ပ စ်မှုကျျူေးလေ်တှာေခကှာ
ခ
့်

ှာင်ေဏ်ြေျမတ်တှာမှာ ါ တပြေှာေးခလျှှာခ
ို တ
် ့် အြေျက်မျှာေး
့် ါခ့် ေးနင

နင
ို လ
် ှာေး
အမှုသည်အှာေး အပ စ် ခကကှာင်ေးဝေ်ြေံမှု ပ ြု၊ မပ ြုနငစ
့်် ်လျဥ်ေး၍ ခေှာက်
သူမှာ

အမှုသည်ကိုယ်တိုင ် င်ပြစ် ါသည်။

ိုေးံ ပြတ်ြေျက်ြေျရှာတင်

ိုေးံ တင် အ

ခ ှေ့ခေ၏အြေေ်ေးကဏ္ဍမှာ

ိုေးံ အပြတ်ပ ြုရမည့််

အမှုသည်မျှာေးအခေပြင ့််

ည့်သ
် င်ေးစဥ်ေးစှာေးနင
ို ရ
် ေ် ဥ ခေခရေးရှာ၊ နင ့်် အမှုပြစ်အခကကှာင်ေးြေျင်ေးရှာမျှာေး၊

ြေိုြေံခြေျ ခရေးလမ်ေးခကကှာင်ေးမျှာေးကို ြေျပ ခ ေးရေ်ပြစ်သည်။
(ြေိုြေခ
ံ ြေျ ခရေးလက်စ စှာမျက်နှာ-၂၀-၂၂)
၅။ အာြြေံရလ ာက်ထာေးမြေင်ေးနှင့်် စွြေ
ွဲ က်ြ ာေးအာေး ရလ ာြေ
့် မြေင်ေး
ခ ှေ့ခေမျှာေးသည် လိုအ ်သည်

က်မ ိုခသှာ ကျြုေးခကကှာင်ေး

[ြေိုြေခ
ံ ြေျ ခရေးလက်စ၊ စှာမျက်နှာ ၉၈-၁၀၄]

ခလျှာ်ခသှာ အှာမြေံကို ရယူသင်သ
့် ည်။

ပို ့် င် စံစ
ို မ်ေးစစ်ခ

ေးရေ်

က်လက်ြေျြု ်ခနှာင်ပြေင်ေးကို

ကေ်က
ံ ြေျ ခရေးလက်စ၊ စှာမျက်နှာ-၁၁၂]
့် က် ရမည်။ [ြေိုြေခ
ဥ ခေအရှာ မျှာေးအခေပြင့်် စြေျက်ကိုခလျှှာြေ
့် ျ

ယ်ြျက်၊ ခပ ှာင်ေးလနင
ို သ
် ည့်် အြေေ်ေးကဏ္ဍတင် သည့််

အတက် ြေိုြေံခရေးခ ှေ့ခေမျှာေးသည် သင်ခ
ို ့် င့်် ခ
့် လျှာ်သည့်် အခပြေအခေတင် ၄င်ေးတန
အှာေး

ြှ င်ေးရေ်
ေးခနေးညနှု

တ
ို ်သင်ပ့် ေး ရလေ်ခကှာင်ေးမျှာေးရ နင
ို ရ
် ေ် ကကြုေး မ်ေးသင်သ
ံ ြေျ ခရေးလက်စ၊ စှာမျက်နှာ
့် ည်။ [ြေိုြေခ

၆၈] ဥ မှာအှာေးပြင ့်် ကဗ
ို စ်-၁၉ နင ့််

က်စ ်ခသှာစြေျက် ိုေမ
် ပြစ်သည့်် သဘှာဝခဘေးစမံြေေြေ
် ့် မှု

ဥ ခေပြင ့်် စ

ိုြေံရလျှင ် ခ

ခသှာခရှာဂါ

ျံှေ့ ှာေးခစပြေင်ေးနင့်် စတင်မည်

ိုငရ
် ှာ

ှာင်ေဏ် ၃ နစ်ကျနင
ို ခ
် သှာ်လည်ေး၊ ရှာဇသတ်ကကေး ိုေမ
် ၂၆၈ ကူေးစက်တတ်
ို ါက ခ

ှာင်ေဏ် ၆လ သှာ ပ စ်ေဏ်ကျနင
ို မ
် ည်

ပြစ်ခသှာခကကှာင ့်် အမှုသည်အတက် ဥ ခေအရ အှာေးသှာြေျက်၊ သက်သှာမှု ရ ခစလမ့််မည်ပြစ်သည်။
ခ ှေ့ခေတစ်ဥေးအခေပြင ့်် အမှု၏အခကကှာင်ေးြေျင်ေးရှာ အြေျက်အလက်မျှာေးကို တင်ပ ကှာ အမှုသည်အတက်
အခပြေအခေကို ခလျှှာြေ
့် ျခ ေးရေ် ဥ ခေအရှာ
အခ

သ
ံ ို ့် တင်ပ ပြေင်ေးအှာေးပြင ့်် စြေျက် ိုေမ
် ခပ ှာင်ေးလခ ေးရေ်

ှာက်အကူပ ြုနင
ို လ
် မမ
့်် ည်ပြစ်သည်။
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