
 

ျငိမ္းခ်မ္းစြြာစုေဝးခြင့္ႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းစြြာ 
စီတန္းလညွ့္လည္ခြင့္အြား
ျပင္ဆင္လိုက္ျပီးျဖစ္ေသြာ 
ျမန္မြာနိငု္င ံ။ 



ျငိမ္းခ်မ္းစြြာစုေဝးခြင့္ႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းစြြာ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္အြား ျပင္ဆင္လိုက္ျပီးျဖစေ္သြာ ျမနမ္ြာနိုငင္ ံ။ 

ၾသဂုတလ္၊ ၂၀၁၄ခုႏွစ ္။ 



ျငိမ္းခ်မ္းစြြာစုေဝးခြင့္ႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းစြြာ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္အြား ျပင္ဆင္လိုက္ျပီးျဖစေ္သြာ ျမနမ္ြာနိုငင္ ံ။ 

နိဒါန္း
လေပါင္းမ်ြားစြြာျမန္မြာႏုိင္ငံတ၀ွန္းလံုးတြင္တက္ၾကြလႈပ္ ွြားသူမ်ြား၏လႈံေဆြာ္မႈမ်ြားျပီးေနြာက္၊ ၂၀၁၄ခ ုႏွစ္ 

ဇြန္လ ၂၄ က္ေန႕တြင္ ျပည္ေထြာင္စုလႊတ္ေတြာ္၊လႊတ္ေတြာ္ကိုယ္စြားလွယ္မ်ြားက ျငိ္မ္းခ်မ္းစြြာဆႏၵျပျခင္း ႏွင့္ 

ျငိမ္းခ်မ္းစြြာစေု၀းခြင့္ဆို္င္ ြာဥပေဒကိုျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒအြားအတည္ျပဳ ျပဌြာန္းလို္က္သည္။1လႊတ္ေတြာ္ 

ကိုယ္စြားလွယ္မ်ြား၏ ျမန္မြာတစ္ႏုိင္ငံလံုး၏ျပည္္သူျပည္သြားမ်ြား၏ဆႏၵႏွင့္အညီဥပေဒျပင္ဆငေ္ းကိုအြားစိုက္ 

ေဆြာင္ ြက္ခခ့ျခင္းအတြက္ခ်ိးက် းသင့္ေပသည္။ 

 ကံမေကြာင္းသည္မွြာ ၏စိုး ိမ္မႈျဖစ္သည္။ ယင္းမွြာဥပေဒျပဳလႊတ္ေတြ္္ာကိုယ္စြားလွယ္မ်ြား၏ 

ပါ၀င္ပတ္သက္ေဆြာင္ ြက္ၾကသည္မွြာဥပေဒ၏သတ္မွတ္ခ်ကျ္ဖစ္ေသြာ ၾကိဳတင္ျပီးတ ြား၀င္ခြင့္ ေတြာင္းျခင္းမ ွ

အသိေပးယံုသြာ ျပဳလုပ္ န္လိအုပ္ေစလိုျခင္းျဖစ္သလိုျပစ္ဒဏက္ိုလည္ေလွ်ြာ့ေပါ့ေစလိုသည္။ ယင္းအစြား 

ျပဳျပင္ထြားေသြာဥပေဒသည္လိသုလိုအဓိပၸြာယ္ေကြာက္ႏိုင္သလိုနိင္ငံတကြာလူ႕အခြင့္အေ းႏွင့္ မကိုက္ညီေတြာ့ေပ။  

ႏိုင္ငံတကြာစံႏႈန္းမ်ြားမွြာ ွင္းလင္းျပတ္သြားသည္။ယင္းတို႕အလိုအ  ႏိုင္ငံမ်ြားသည္ စုေ၀းျခငး္သည္ 

လူ႕အခြင့္အေ း၏အေျခခံအျဖစ္ခံယူ ႈျမငျ္ပီးအျပဳသေဘြာေဆြာင္ေသြာက်င့္သံုးမႈ ွိ မည္။2ထိုအခြင့္အေ းသည္  

ခြချခြားမႈ မ ွိေစဘခအြားလံုးအတြက္အြာမခံ ွိ မည္၊3ခြချခြားမႈဆို ြာတြင္ ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ 

လူမ်ိုးႏွင့္ႏုိင္ငံသြားအဆင့္အတန္းေပၚတြင္အေျခခံေသြာခြချခြားမႈမ်ြားပါအပါအ ၀င္ျဖစ္သည္။ 4

ျငိမ္းခ်မ္းစြြာစေု၀းျခင္းႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္လြတ္လပ္စြြာထုတ္ေဖၚေျပြာဆိုခြင့္ကိုကန္႕သတ္သည့္ 

မည္သည့္ကန္႕သတ္ခ်က္မဆိုလံုျခံဳေ းအတြက္ 

အကချဖတ္ေသြာသံုးဆင့္စစ္ေဆးနည္းအြားျဖတ္ေက်ြာ္ႏိုင္ မည္။ဆိုလိုသည္မွြာဥပေဒအ ျပဌြာန္းမႈ ွိ မည္၊ 

တ ြား၀င္ ည္ ြယ္ခ်က္ ွိေနေစ မည္။5ထို႕ျပင္လိုအပ္ခ်က္လည္းျဖစ္ မည့္အျပင္ အခ်ိဳးအစြားလည္းက် မည္။6 

ျမန္မြာသည္အ ပ္ဖက္ႏွင့္နီင္ငံေ းဆိုင္ ြာ 

ႏိုင္ငံသေဘြာတူညီခ်က္မ်ြားအပါအ၀င္အဓိကက်ေသြာပင္မလူ႕အခြင့္အေ းဆိုင္ ြာသေဘြာတူစြာခ်ဳပ္အြားလက္မွတ္ေ

 းထိုးထြားျခင္း၊ အတည္ျပဳထြားျခင္းမ ွိေပ။ မည္္သို႕ဆိုေစကြာမူ ကအၾကံျပဳလိုသည္မွြာ 

ျမန္မြာႏုိင္ငံဖြခ႕စည္းပံုပုဒ္မ ၃၆၄ က ခြင့္ျပဳထြားသည္  သကခ့သို႕ 

လြတ္လပ္စြြာစုေ၀းခြင့္ႏွင့္လြတ္လပ္စြြာေဖၚထုတ္ခြင့္ကိုအြာမခံခ်က္ေပးျခင္းႏွင့့္ပတ္သက္၍ 

က်ယ္ျပန္ေသြာအဓပိၸြာဖြင့္ဆိုမႈကိုျပဳႏုိင္သည္။ ထိုအခြင့္အေ းမ်ြားႏွင့္ပတ္သက္ေသြာႏိုင္ငံတကြာစံႏႈန္းမ်ြားသည္ 

အကူအညီအေထြာက္အပံ႕ျဖစေ္စေသြာလမ္းညႊန္မႈကိုေပးေပသည္။ 



ျငိမ္းခ်မ္းစြြာစုေဝးခြင့္ႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းစြြာ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္အြား ျပင္ဆင္လိုက္ျပီးျဖစေ္သြာ ျမနမ္ြာနိုငင္ ံ။ 

 ျပင္ဆင္ထြားေသြာဥပေဒသည္ လူ႕အခြင့္အေ းဆုိင္ ြာႏုိင္ငံတကြာစံႏႈန္းမ်ြားႏွင့္ကင္းကြြာမႈ ွိေနဆခပင္ 

ျဖစ္သည္။  

စုေ၀းျခင္းအတြက္ၾကိဳတငတ္ ြား၀င္ခြင့္ေတြာငး္ျခငး္
 ျပင္္္္္္ဆင္လိုက္ေသြာဥပေဒသည္ 

စုေ၀ခြင့္အတြက္ေမတ ြာ ပ္ခံေတြာင္းဆိုခြင့္ျပဳမိန္႕အြားျငင္ပယႏ္ိုင္ေသြာ ခအ ြာ ွိ၏ 

အြာဏြာကိုဖယ္ ွြားလိုက္သည္၊7ထို႕အတူအြာဏြာပို္င္မ်ြားအေနျဖင့္လည္းကန္ကြက္သည့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္အြားအသိေပ 

န္လိုအပ္ခ်က္မ်ြားကိုအုပ္ခ်ဳပေ္ းဆိုင္ ြာအျမင္အ ဆံုးျဖတ္ 

ျပဌြာန္းခ်က္မ်ြားႏွင့္အတူဖယ္ ွြားလိုက္သည္။8ထိုျပင္ဆင္ခ်က္မ်ြားသည္ေကြာင္းေသြာ ည္ ြယ္ခ်က္ ွိျငြားေသြာ္လည္းမူ

လဥပေဒကျပဌြာန္းထြားေသြာၾကိဳတင္ခြင့္ေတြာင္း မည္ဟူေသြာစနစ္ကိုျပည့္၀စြြာ ဖယ္ ွြားျခင္းမျပဳႏုိင္ေသးေခ်ထို႕ျပင္ 

ႏိုင္ငံတကြာစံႏႈန္းႏွင့္ကိုက္ညီေအြာင္ေဆြာင္ ြက္ေပးႏ္ုိင္ျခင္းမ ွေိသးေပ။ 

 လြတ္လပ္စြြာထုတ္ေဖၚေျပြာဆိုခြင့္ႏွင့္ 

ျငိမ္းခ်မ္းစြြာစေု၀းျခငး္တို႕နွင့္သက္ဆိုင္ေသြာအထူးေစ့စပ္ညွီႏုိင္းေ းမွ း၏အေလးအနက္ေျပြာဆိုခ်က္အ နိုင္ငေံတြာ္သ

ည္ ၾကိဳတင္ခြင့္ေတြာင္းျခငး္လိုအပ္ခ်က္ကိုမခ်မွတ္သင့္ ေပ။သို႕ေသြာ္အျမင့္ဆံုးျဖစ္သင့္သည္မွြာ 

ၾကိဳတင္အသိေပး န္ဟူေသြာလိအုပ္ခ်က္မွ်သြာျဖစ္သင့္သည္။ 

လြတ္လပ္စြြာထုတ္ေဖၚေျပြာဆိုခြင့္ႏွင့္ 

ျငိမ္းခ်မ္းစြြာစေု၀းျခငး္တို႕နွင့္သက္ဆိုင္ေသြာအထူးေစ့စပ္ညွီႏုိင္းေ းမွ း၏အေလးအနက္ေျပြာဆိုခ်က္အ နိုင္ငေံတြာ္သ

ည္ ၾကိဳတင္ခြင့္ေတြာင္းျခငး္လိုအပ္ခ်က္ကိုမခ်မွတ္သင့္ ေပ။သို႕ေသြာ္အျမင့္ဆံုးျဖစ္သင့္သည္မွြာ 

ၾကိဳတင္အသိေပး န္ဟူေသြာလိအုပ္ခ်က္မွ်သြာျဖစ္သင့္သည္။9 

ၾကိဳတင္အသိေပးျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ြားသည္ကန္႕သတ္မႈမ်ြားျဖစေ္နသျဖင့္၊ ယင္းတို႕သည္ အျခြားသူမ်ြား၏အခြင့္ 

အေ းမ်ြားသို႕မဟုတ္အမ်ြားျပည္သူလံုျခံဳေ း၊အမ်ြားျပည္သေူအးခ်မ္းတည္ျငိမ္ေ း၊ႏွင့္စုေ၀းျခင္းအတြက္လံု 

ေလြာက္ေသြာစီမံေထြာက္ပံ႕မႈမ်ြားကိုႏိုင္ငံေတြာ္ကေဆြာင္ ြက္ေပးႏိုင္ေလြာက္သည့္အေျခအေနျဖစ္ေနသေ ြ႕ 

ျငိမ္းခ်မ္းစြြာစေု၀းခြင့္ႏွင့္ကိုက္ညီဆီေလ်ြာ္မႈ ွိႏုိင္ေပသည။္10 

ကျပင္ဆင္ထြားေသြာဥပေဒတြင္စိုး ိမမ္ႈျဖစေ္ပၚေသြာခြင့္ျပဳခ်က္စနစႏွ္င့္ ပတ္သက္ သည့္ 

ေအြာက္ပါအခ်က္မ်ြားကိုအထူးတင္ျပလိုသည္။ 



ျငိမ္းခ်မ္းစြြာစုေဝးခြင့္ႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းစြြာ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္အြား ျပင္ဆင္လိုက္ျပီးျဖစေ္သြာ ျမနမ္ြာနိုငင္ ံ။ 

 ျပင္္္္္္္္ဆင္ခ်က္သည္ ဥပေဒတြငအ္သိေပးျခင္းစနစ္တစ္ ပ္ကိုဖနတ္ီးေပးျခင္းမ ွိ၊ ယင္းအစြားနယ္ပယ္ 

သတ္မွတ္ထြားျခင္းမ ွိေသြာ  တ ြား၀င္ ၾကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္ပံုစံတစ္ ပ္သြာျဖစ္ေနခခ့သည္။ ယခုဥပေဒပဒု္မ (၅) 

က အသိေပးေမတ ြာ ့ပ္ခံခ်ကသ္ည္ အတည္ျပဳနိုင္ေသြာစႏံႈန္းမ်ြားႏွင့္ ကိုက္ညီေသြာအခါမွ သြာ လွ်င္ 

 ခအြာဏြာပိုင္မ်ြားကစုေ၀းခြင့္အတြက္ အတည္ျပဳခ်က္ေပးႏုိင္ခြင့္အြာဏြာလိုအပ္သည္။  

ယင္းသို႕အဓိပၸြာယ္အမ်ိဳးမ်ိဳးထြက္ေနေသြာအ ည္အခ်င္းသည္ သံုးဆင့္စစ္ေဆးနည္းတြင္ပါ၀င္ေသြာတ ြား 

၀င္ျဖစေ္စ န္လိုအပခ္်က္ႏွင့္ကိုက္ညီမႈမ ွိသည္ကိုေတြ႕ သည္။ အေၾကြာင္းမွြာအတည္ျပဳေပး မည့္ 

စံႏႈန္းကိုတိက်ေသြာသတ္မွတ္ခ်က္မေပးထြားေသြာေၾကြာင့္ျဖစသ္ည္။ထို႕ျပင္ဥပေဒသည္  ခအြာဏြာပိုင ္

မ်ြားအတြက္တြာ၀န္မ်ြားကိုမေဖၚျပထြားေပ။

 ခြင့္ျပဳခ်က္ကို ွြာ ြာေဖြ ြာတြင္၊ ဥပေဒ၏ ပုဒ္မ ၄ အ  စုေ၀းျခငး္ကိုစည္း ံုးလုပ္ 

ေဆြာင္သူမ်ြားအေနျဖင့္စုေ၀းျခငး္၏  ည္၇ြယ္ခ်က္၊ေခါင္းစဥ္၊ႏွင့္ စုေ၀းသည့္အခ်ိ္န္တြင္ေၾကြးေၾကြာ္မည့္ 

ေၾကြးေၾကြာ္ သံမ်ြားစသည္တို႕ကို ခအြာဏြာပို္င္မ်ြားအြားေပးအပ္ န္လိုအပ္္ေနဆချဖစ္သည္။ နုိင္ငံတြာစံနႈန္းကမ ူ

 ွင္းသည္၊တ ြားဥပေဒထိ္န္းသိမ္းေစြာင့္ေ ွြာက္ေသြာအြာဏြာပို္င္မ်ြားအေနျဖင့္စုေ၀းပြခအေၾကြာင္းအ ြာ၊အၾကံ

အစည္စိတ္ကူး၊ ည္၇ြယ္ခ်က္စသည္ တို႕ႏွင့္အတူမည္သည့္အ ြာကိုစုေ၀းပြခတြင္ ျဖန္႕ခ်ိထုတ္ ေဖၚမည ္

ဆိုသည္တို႕ကိုသိ ွိ န္မလိုအပ္ေပ၊ ယင္းက  စုေ၀းမႈကို္အေၾကြာင္းအ ြာေပၚတြငမ္ူ 

တည္၍တ ြားမ၀င္ထိန္းခ်ဳပ္သည္ဟူေသြာသေဘြာသက္ေ ြာက္သြြားႏိုင္သည္။11

 ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ြားအ ၊ မ ွင္းလင္းေသြာအခ်က္မွြာ ခအြာဏြာပိုငမ္်ြားသည္ လိုအပ္ေသြာစံနႈန္းမ်ြားႏွင့္ 

ကိုက္ညီမႈ ွိမ ွိဆံုးျဖတ္ေသြာအခါတြင္  စုေ၀းမႈ၏အေၾကြာင္းအ ြာကိုစဥ္းစြား ျခင္ျပဳမျပဳဆိုေသြာအခ်က္ 

ပင္ျဖစ္သည္။  ျပင္ဆင္ထြားေသြာဥပေဒပဒု္မ ၈ (စ) သည္ 

 ခအြာဏြာပို္င္မ်ြားခြင့္ျပဳခ်က္ေပးေသြာအခါတြင္ကတိက်ေသခ်ြာေစ န္လိုအပ္သည္။အေၾကြာင္းအ ြာႏွင့္စကြား

လံုးမ်ြားကိုေျပြာခြင့္ျပဳေသြာအခါ၊ၾကိဳတင္ထိန္းခ်ုပ္ျခင္းသည္အက်ံဳ း၀င္ေနဆချဖစ္သည္။ 

ယင္းက ခအြာဏြာပိုင္မ်ြားကိုက်ယ္ျပန္႕ ေသြာဖြင့္ဆိုျခင္းကိုခြင့္ျပဳသကခ့သို႕ျဖစ္ေပမည္။ 

ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးေသြာအခါ မည္သည့္ထုတ္ေဖၚေျပြာဆို 

ျခင္းပံုစံမ်ြားကိုခြင့္ျပဳမည္ဟုသတ္မွတ္ႏိုင္သလိုခြင့္မျပဳေသြာသေဘြာထြား၊ထင္ျမင္ခ်က ္ႏွင့္ ထုတ္ေဖၚ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ေျပြာဆိုျခင္းမ်ြားကိုထိေ ြာက္စြြာတြားဆီးႏိုင္သည္ ကိုေတြ႕ သည္။ ဥပေဒ၏ ပုဒ္မ ၁၀ႏွင့္၁၂ တို႕တြင္ 

အေၾကြာင္းအ ြာထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းကိုက်ယ္ျပန္႕စြြာထြား ွိသည္ကိုေတြ႕ သည္။ (ေအြာက္တြင္ခြချခမ္းစိတ္ျဖြာ 

ျပထြားသည္)  ခအြာဏြာပိုင္မ်ြားသည္ 

ယင္းတို႕၏ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးႏုိင္ေသြာအြာဏြာကိုက်ယ္ျပန္႕စြြာဖြင့္ဆိုအသံုးခ်ႏိုင္ေပသည္။



ျငိမ္းခ်မ္းစြြာစုေဝးခြင့္ႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းစြြာ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္အြား ျပင္ဆင္လိုက္ျပီးျဖစေ္သြာ ျမနမ္ြာနိုငင္ ံ။ 

 သည္ ဥပေဒပါပုဒမ္၄ျဖစ္သည့္ စုေ၀ျခင္းမျပဳမွီ ငါး က္အလို္တြင္အတည္ျပဳခ်က္ 

ကိုစည္း ုံးလႈံ႕ေဆြာ္သူမ်ြားက ယူ န္လိုသည္ဟူေသြာအခ်က္ကိုလည္းစိုး ိ္မ္ပူပင္မႈျဖစ္ေပၚ လွ်က္ 

 ွိသည္။ယင္းကို 

၄၈နြာ ီအလိုတြင္အသိေပး နဟ္ူေသြာအခ်က္ျဖင့္အစြားထိုးသင့္သည္။12ႏိုင္ငံမ်ြားစြြာတြင္အသိေပးျခင္းသည္ 

ပါ၀င္သူအေ အတြက္အလြန္မ်ြားျပြားသည့္အခါတြင္သြာလိုအပ္ သည္။အေ အတြက္နည္းေသြာ 

လူအုပ္စုေ၀းျခငး္သည္အမ်ြားျပည္သူေအးခ်မ္းေ းကိုထူးကခေသြာသက္ေ ြာက္မႈမ ွိသလိုလံုျခံဳေ းႏွင့္ပတ္သ

က္၍လည္းစိုး ိမ္မ ွိေခ်၊13

 အလိုအေလ်ြာက္ျဖစ္ေပၚလြာေသြာစုေ၀းမႈအတြက္ဥပေဒသတမ္ွတ္ခ်က္မ ွိေခ်၊ယင္းကိုကင္းလြတ္ခြင့္ေပး 

သင့္သည္။ 14မည္သည့္ဒီမိုကေ စီႏုိင္ငံတြင္မဆိုလူပုဂ ိိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းအတြက္ အေ းတၾကီးတံု႕ျပန္ န္ 

လိုအပ္မႈႏွင့္ အလိုအေလ်ြာက္ျဖစ္ေပၚလြာေခ်အနည္းအမ်ြားက 

ျဖစ္ ပ္ကိုျဖစ္ေပၚေစျခင္းကိုလက္ခံေပးႏိုင္ မည္။ 15အထူးသျဖင့္ ကုလသမဂ  အထူးကိုယ္စြားလွယ္ 

ကကုလသမဂ  အေထြေထြ ညီလြာခံသို႕ 

၂၀၁၃ေအြာက္တိုဘြာလကအေလးထြားေျပြာသည္မွြာအလိုအေလွ်ြာက္ျဖစ္ေပၚ လြာေသြာ စုေ၀းမႈမ်ြား သည္ 

ေ ြးေကြာက္ပြခမ်ြားႏွင့္သက္ဆိုင္လြာေသြာအခါတြင္ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးေ းျဖစ္  သည္။16 

ယခုကခ့သို႕ထူးကခေသြာျပႆနြာမ်ြားအ ၊  ခအြာဏြာပိုင္မ်ြား၏တြာ၀န္တစ္ ပ္ျဖစ္ေသြာခြင့္ျပဳမိန္႕မေပး 

ျခင္းကိုသိေစ နသည့္တြာ၀န္ကိုဥပေဒမဖွယ္ထုတ္ျခင္းသည္ျပႆနြာပင္ျဖစ္သည္။ ေနြာက္ဆက္တြခအေျခ 

အေနမ်ြားအပါအ၀င ္

စုေ၀းမႈအေပၚကန္႕သတ္သည့္မည္သည့္ကန္႕သတ္မႈမ်ိဳးမဆုိစည္း ံုးလံႈ႕ေဆြာ္သူမ်ြားကိုခ်က္ခ်င္အသိေပး မည္ ထို႕ျပင္ 

ကန္႕သတ္ျခင္း၏အေၾကြာင္းျပခ်က္လည္းပါ၀င္ေစသင့္သည္။ထိုအေၾကြာင္းျပခ်ကမ္်ြားသည္လံုျခံဳ ေ းဆိုင္ ြာသံုးဆင့္စစ္

ေဆးျခင္းျဖင့္လည္းစစ္ေဆးခံႏိုင္ မည္။ 

ထို႕အတူအုပ္ခ်ဳပ္ေ းဆိုင္ ြာက စုေ၀းျခင္းကိုျငင္းပယ္ခြင့္ကိုဥပေဒမွဖယ္ျခင္းသည္လည္းျပႆနြာပင္ 

ျဖစ္သည္။အေၾကြာင္းမွြာအြာဏြာပို္င္မ်ြားသည္ စုေ၀ျခင္းကိုၾကိဳတင္ကန္႕သတ္မႈမ်ြားခ်မွတ္ထြားႏိုင္ျပီး စုေ၀းျခင္း 

ကိုအျပီးတိုင္ျငင္းပယ္ႏုိင္သည္။အုပ္ခ်ဳပ္ေ းအဖြခ႕၏လုပ္ငန္းေခ်ြာေမြ႕ေစခြင့္ကိုျပင္ဆင္ထြားေသြာဥပေဒကပါယ္ 

လိုက္သည္။ ယင္းတို႕ကို စုေ၀းခြင့္အြားထိေ ြာက္ေသြာျပင္္ဆင္ဖြခ႕စည္းျခင္း ျဖစ္ေစ န္ျပန္လညသ္တ္မွတ္သင့္ 

သည္။ယင္းသည္မည္သည့္အဆင့္အုပ္ခ်ဳပ္ေ းအဆငိ့၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖစ္ေစအယူခံခြင့္ ွိေစ မည္ဆိုသည္ကို 

ထပ္မံတည့္သြင္းသင့္သည္။ ယင္းကိုသီးျခြားလြတ္လပ္ေသြာတ ြား ံုတြင္ၾကြားနြာေစသင့္သည္။ မည္သည့္အုပ္ 



ျငိမ္းခ်မ္းစြြာစုေဝးခြင့္ႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းစြြာ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္အြား ျပင္ဆင္လိုက္ျပီးျဖစေ္သြာ ျမနမ္ြာနိုငင္ ံ။ 

ခ်ဳပ္ေ းအဆင့္ျဖစ္ေစ၊မည္သည့္တ ြား၇ံုးျဖစ္ေစဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ြားသည္ ပြင့္လင္းျမင္သြာ မည္၊အမ်ြားျပည္သူလက္ 

လွမ္းမွီ မည္။17 

 ြာဇ၀တ္မႈဆိငု္ ြာျပစ္ဒဏမ္်ြား
ျပင္ဆင္လိုက္ေသြာဥပေဒက ျပစ္ဒဏ္ကိုထက္၀က္ေလွ်ြာ့ခ်လိကု္ျခင္းမွြာမူအျပဳသေဘြာေဆြာင္သည္။ 

သို႕ေသြာ္ျငြားလည္းဒဏ္ေငြကိုမူေလွ်ြာ့မေပးခခ့ေပ။ထိုျပစ္မႈမ်ြား၏အဓိကအခ်က္ျဖစေ္သြာအေျခခအံခ်က္မ်ြားကိုလည္းမေ

ျပြာင္းလခခ့ခေပ။ 

ကေတြ႕ ွိသည္မွြာအြားလံုးေသြာယင္းထိုးႏွက္မႈမ်ြားအြားလံုးသည္ ျငိမ္းခ်မ္းစြြာစုေ၀း 

ျခင္း၊လြတ္လပ္စြြာထုတ္ေဖၚေျပြာဆိုခြင့္မ်ြားကိုဆက္လက္ခ်ိဳးေဖါက္ေနဦးမည္ျဖစ္သည္။ 

 ျပင္ဆင္ထြားေသြာဥပေဒပုဒ္မ ၁၇တြင္ ျငိမ္းခ်မ္းစြြာစုေ၀း 

သူမ်ြားကိုေႏွြာင့္ယွက္ျခင္း၊ဖ်က္ဆီးျခင္း၊တြားဆီးပိတ္ဆို႕ျခင္း၊အေနွြာင့္အယွက္ေပးျခင္း၊ေစြ္ာကြားျခင္း၊လိိမ္ 

ညြာျခင္း၊ထိခိုက္ေစျခင္းမ်ြားျပဳပါကေထြာင္ဒဏ္တစ္ႏွစ္ သိို႕မဟုတ္ဒဏ္ေငြငါးေသြာင္းသို႕မဟုတ္ 

တစ္ေပါင္းတည္းက်ခံေစ မည္။ေႏွြာင့္ယွက္ျခင္း၊စိတ္ အေႏွြာင့္ယွက္ျဖစ္ေစျခင္းဟူေသြာစကြား ပ္မ်ြားသည္ 

ျငိမ္းခ်မ္းစြြာတန္ျပန ္ဆႏၵျပျခင္းမ်ြားအေပၚခ်မွတ္ ခ်က္မ်ြားျဖစသ္ည္။ 

အမ်ြားျပည္သူေအးခ်မ္းစြြာေနထိုင္ေ းကိုအေနွြာင့္အယွက္ျဖစ္ေစႏုိင္သည္ဟုတန္ျပန္ဆႏၵျပသမူ်ြားအြား 

 ြာဇ၀တ္မႈအျဖစ္ကြာကြယ္တြားဆီးျခင္းမျပဳ သင့္ေပ။ လြတ္လပ္စြြာ ျဖင့္ ျငိမ္းခ်မ္းစြြာစေု၀း 

ခြင့္ကိုက်င့္သံုးသူမ်ြားပင္ျဖစ္ေသြာေၾကြာင့္ျဖစ္သည္။ 

 အမ်ြားျပည္သူေအးခ်မ္းစြြာေနထိုင္ေ းကိုအေနွြာင့္အယွက္ျဖစ္ေစႏုိင္သည္ဟုတန္ျပန္ ဆႏၵျပ သူမ်ြားအြား 

 ြာဇ၀တ္မႈအျဖစ္ကြာကြယ္တြားဆီးျခင္းမျပဳ သင့္ေပ။ လြတ္လပ္စြြာ ျဖင့္ ျငိမ္းခ်မ္းစြြာစေု၀း 

ခြင့္ကိုက်င့္သံုးသူမ်ြားပင္ျဖစ္ေသြာေၾကြာင့္ျဖစ္သည္။18ဥပေဒထနိ္းသိမ္းသူ ခအ ြာ ွိကခ့သိို႕ 

ေသြာသူမ်ြားကိုတိုးခ်ခံ႕တြာ၀န္ေပးျခငး္အြားမ်ိုဳးကခ့သို႕ေသြာ 

ကန္႕သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈနည္းေသြာအျခြားေဆြာင္ ြက္မႈမ်ြားကိုက်င့္သံုး န္စဥ္းစြား မည္။19  ြာဇ၀တမ္ႈဆိုင္ ြာ 

ဥပေဒကို ျငမိ္းခ်မ္းစြြာဆႏၵျပျခင္းအြားအၾကမ္း 

ဖက္ဆန္႕က်င္ေသြာသူအေပၚက်င့္သံုးျခင္းသည္သင့္ေလွ်ြာ္သည္။ထို႕ေၾကြာင့္တည္ဆခ 

ဥပေဒအ အေ းယူ န္မလိုအပေ္ခ်။ 



ျငိမ္းခ်မ္းစြြာစုေဝးခြင့္ႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းစြြာ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္အြား ျပင္ဆင္လိုက္ျပီးျဖစေ္သြာ ျမနမ္ြာနိုငင္ ံ။ 

 ဥပေဒ၏ပုဒ္မ၁၉ကဆိုထြားသည္မွြာ လူတစ္ဦးသည္ ပုဒ္မ၁၀-၁၂ တြင္ေဖၚျပထြားေသြာဥပေဒအ ကန္႕ 

သတ္ထြားေသြာအျပဳအမူမ်ြားကိလုုပ္ေဆြာင္ျခင္းႏွင့္ အျခြားေဒသဆိုင္ ြာကတြားျမစ္ထြားေသြာကန္႕ 

သတ္မႈမ်ြားကိုက် းလြန္ပါကေထြာင္ဒဏ္သံုးလအထိက်ခံေစ န္ႏွင့္ေငြဒဏ္၁၀၀၀၀က်ပေ္ပးေဆြာင္ မည္ 

ဟူေသြာအျပစ္ဒဏ္သည္ အေၾကြာင္းျပခ်က္မ်ြားစြြာအ ျပႆနြာျဖစ္ေစႏုိင္သည္။

o ပုဒ္မ ၁၂ တြင္စုေေ၀ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသြာ တ ြားမ၀င္ကနသ္တ္ခ်က္မ်ြားတစ္စုတစ္ေ၀းတည္းပါ 

၀င္လွ်က္ ွိသည္။ယင္းတြင္ 

ေအြာ္ဟစ္ေၾကြးေၾကြ္ာျခင္း၊စသည္တို႕အပါအ၀င္ျဖစ္သည္။ယင္းတုိ႕ကို ခအြာဏြာပိုင္မ်ြားက 

ၾကိဳတင္ခြင့္ျပဳမိန္႕ေပးထြားျခင္းမ ွိေခ်၊ 

သို႕မဟုတ္ကိုယ္က်င့္တ ြားဆိုင္ ြာစည္းမ်ဥ္းမ်ြား၊လူ႕ဂုဏ္သိကၡြာ၊ဘြာသြာေ း၊လူမ်ိဳးေ း 

ႏွင့္ႏိုင္ငံေတြာ္ကိုထိခိုက္ေစေသြာေကြာလဟြာလျဖန္႕ခ်ိျခင္း၊သတင္းမွြား ျဖန္႕ခ်ိျခင္းမ်ြားျဖစ္သည္။

o ပုဒ္မ ၁၂တြင္ ပါ၀ငေ္သြာစုေ၀းဆိုင္ ြာအေၾကြာင္းအ ြာႏွင့္ပတ္သက္ေသြာကန္႕သတ္ခ်က္မ်ြားသည္ 

ခြင့္မျပဳႏုိင္ေလြာက္ေအြာင ္အဓိပၸြာယ္ေ၀၀ါးလွ်က္ ွိသည္။ အြာဏြာပိုင္မ်ြားကိ ုစုေ၀းျခင္္း 

တြင္ပါ၀င္သူမ်ြားအြား နိုင္တည္ငံေတြာ္ကအတည္ျပဳထြားျခင္းမ ွိေသြာအကန္႕အသတ္မ ွိဖမ္းဆီးခြင့္ႏွင့္ 

ေထြာင္ဒဏ္ေပးႏုိင္ခြင့္ကိုေပးအပ္ထြားသည္။ 

ႏိုင္ငံတကြာစံႏႈန္းမ်ြားမွြာမူ ွင္းလင္းသည္။ျငိမ္းခ်မ္းစြြာစုေ၀းပို္င္ခြင့္သည္ 

မိမိတို႕၏သေဘြာထြားအယူအဆမ်ြားကိုျဖန္႕ေ၀ျခင္းအထိ တိုးခ်ခ႕ႏုိင္သည္။ထိုသေဘြာတ ြားမ်ြားသည္ 

အျငင္းပြြားဖြယ္ ြားမ်ြားေသြ္ာလည္းေကြာင္း၊ 

လူအမ်ြားစုႏွင့္အစိုး ကလက္မခံနိုင္ေသြာအ ြာမ်ြားလည္းျဖစ္ႏုိင္သည္။20သုိ႕တည္းမဟုတ္ 

ထိုသေဘြာတ ြားကိုမနွစ္သက္သူအတြက္အေႏွြာင့္အယွက္ျဖစေ္ကြာင္းျဖစ္ႏုိင္ေပသည္။21ဒီမိုကေ စီနိုင္င ံ

မ်ြားတြင္လြတ္လပ္စြြာစုေ၀းျခင္း၏အေၾကြာင္းအ ြာမ်ြားကို ဥပေဒထိိန္းသိမ္းသူ ခမ်ြားအေနျဖင့္ 

စစ္ေဆးေမးျမန္း န္မလိုအပေ္ခ်။

 ဥပေဒတြင္ပါ၀င္ေသြာပုဒ္မ ၁၀ ႏွင့္၁၁သည္လည္း ျငိ္မ္းခ်မ္းစြြာစုေ၀းျခင္းတြင္ပါ၀င္သူမ်ြားအေနျဖင့္ 

 ြာဇ၀တ္မႈျဖစ္ႏုိင္ေသြာအေျခအေနမ်ြားကိုသတ္မွတ္ေဖၚျပထြားသည္။ အကယ္၍ စုေ၀းျခင္းသည္ 

သတ္မွတ္ထြားေသြာေန ြာမဟုတ္ဘခအျခြားေန ြာတြင္ျပလုပ္လွ်င္ေသြ္ာလည္းေကြာင္း၊ခြင့္ျပဳထြား 

ေသြာလမ္းေၾကြာင္းမွေသြဖညလ္ွ်င္ေသြ္ာလည္းေကြာင္း  ြာဇ၀တ္မႈေျမြာက္ႏုိင္သည္။ခြင့္ျပဳခ်ကမ္်ြားတြင္ 

ေဖၚျပထြားေသြာလိုအပ္ခ်က္မ်ြားႏွင့္မကိုက္ညီေသြာ္လည္းစုေ၀းျခင္းသည္ျငိမ္းခ်မ္းမႈ ွိေနလွ်င္ ြာဇ၀တ္ 

မႈေျမြာက္မည္မဟုတ္ပါ။22



ျငိမ္းခ်မ္းစြြာစုေဝးခြင့္ႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းစြြာ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္အြား ျပင္ဆင္လိုက္ျပီးျဖစေ္သြာ ျမနမ္ြာနိုငင္ ံ။ 

ျငိ္မ္းခ်မ္းစြြာစုေ၀း ျခင္းအြားလူစုခြချခင္း
ျပင္္ဆင္ထြားေသြာဥပေဒတြင္ပါ၀င္ေသြာ ပုဒ္မ ၁၂ (ဋ)အ အကယ္၍ ပုဒ္မ၁၂ တြင္ 

ျပဌြာန္းေသြာအခ်က္တခုခုကိုေဖါက္ဖ်က္ပါကခြင့္ျပဳခ်က္ကိုပါယ္ဖ်က္ျခင္းႏွင့္ လူစုခြခ ျခင္းကိုခြင့္ျပဳ ထြားသည္။ ယင္းတြင္ 

ခြင့္ျပဳခ်က္ကြာလႏွင့္ေနြာက္ဆက္တြခအမိန္႕မ်ြား (အပိုဒ္ခြခ ဇ-ည)သို႕မဟုတ္ က်ယ္ျပန္႕ေသြာအေၾကြာင္းအ ြာအျပဳ 

အမူမ်ြားႏွင့္တည္ေန ြာမ်ြားကိုို (အပိုဒ္ခြခ က-ဆ)လိုက္နြာျခင္းမျပဳျခင္းမ်ြားပါ၀င္သည္။.   

အထက္တြင္ေဖၚျပထြားသည့္အတို္င္း၊ အသိေပးခ်က္ သို႕မဟုတ္ခြင့္ျပဳခ်က ္တြင္ေဖၚျပထြားေသြာအခ်က္ 

မ်ြားႏွင့္မကိုက္ညီ လွ်င္ျဖစ္ေစ၊ 

ျငိမ္းခ်မ္းစြြာစေု၀းျခင္းဆိုင္ ြာအေၾကြာင္းအ ြာကန္႕သတ္ခ်က္မ်ြားကိုခ်ိဳးေဖါက္လွ်င္ျဖစ္ေစ ၊ လူစုခြခေပး န္အတြက ္

နိုင္ငံတကြာဥပေဒတြင္အေျခခအံေၾကြာင္းအခ်က္မ်ြားမဟုတ္ေပ။ သိ ွိထြားသည္မွြာ 

ျငိမ္းခ်မ္းစြြာစေု၀းခြင့္ကိုဖိႏွိပ္ထြားေသြာေန ြာမ်ြားတြင္ ထိုဆႏၵျပမႈမ်ြားသည္ အၾကမ္းဖက္ 

မႈမ်ြားျဖစႏုိ္င္ေခ်ေပၚေပါက္လြာေလ့ ွိသည္။23 

မည္သည့္စုေ၀းမႈမဆိုလူစုခြချခင္းသည္ ခ်ြင္းခ်က္ ွိေသြာအေျခအေနမွလြခ၍ ေနြာက္ဆံုးေျဖ ွင္းခ်က္ 

သြာျဖစ္သင့္သည္။ သေဘြာတ ြားအ စုေ၀းျခင္းသည္တ ြားမ၀င္ျဖစေ္နေစကြာမူအင္အြားသံုးျခင္းကိုမည္ 

သည့္အခါမွ်မျပဳလုပ္သင့္ေပ။24

လူစုခြချခင္းကိုအၾကမ္းဖက္မႈျဖစေ္ပၚေစႏုိင္ေသြာျခိမ္းေျခြာက္မႈထင္ ွြားျဖစ္ေပၚေသြာအခါမွသြာလွ်င္ 

လူစုခြချခင္းကိုအသံုးျပဳသင့္သည္။ ထို႕ျပင္ပို၍သင့္ေတြ္ာေသြာနည္းမ်ြားျဖစ္သည့္ ေစ႔စပ္ျခင္း၊ညိွနိႈင္းျခင္းမ်ြားကို 

ေဆြာင္ ြက္ျပီးေသြာအခါမွသြာလွ်င္ျပဳလုပ္သင့္သည္။25 

အစိုး သည္ သင့္တင့္မွ်တေသြာအင္အြားကိုသံုး၍တံု႕ျပန္  န္အတြက္တြက္ခ်က္ခိ်န္ဆေသြာ နည္းကိုသံုတတ္ 

 န္လိုအပ္သည္။ ဥပမြာ၊ ဥပေဒထိန္းသိမ္းေသြာ ခအဖြခ႕ သည္ကိုယ္႕ကိုကိုယ္ကြာကြယ္ န္ 

အတြက္သြာခ်ပ္၀တ္တန္ဆြာကိ ိယြာကိုအေသအခ်ြာသံုးထြားသလို ေဘး အႏ  ြာယ ္

နည္းပါးေစေသြာလက္နက္မ်ြားသြာတပ္္ဆင္ထြားေစ မည္။ 26 



ျငိမ္းခ်မ္းစြြာစုေဝးခြင့္ႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းစြြာ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္အြား ျပင္ဆင္လိုက္ျပီးျဖစေ္သြာ ျမနမ္ြာနိုငင္ ံ။ 

အၾကံျပဳေထြာက္ခံခ်က္
 အြာတီကယ္၁၉က ျမန္မြာအစိုး သို႕ထပ္မံေတြာင္းဆိုလို္သည္မွြာ ႏိုင္ငံတကြာ အ ပ္ဖက္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေ း 

ဆိုင္ ြာအခြင့္အေ းသေဘြာတူစြာခ်ဳပ္ တြင္ ေနွြာင့္ေနးွျခင္းမ ွ္ိလက္မွတ္ေ းထို န္ ပင္ျဖစ္သည္။ 

အြာတီကယ္ ၁၉ ကေထြာက္ခံအၾကံျပဳလိုသည္မွြာ ျမန္မြာလႊတ္ေတြာ္သည္ ဥပေဒကိုႏုိင္ငံတကြာစံႏႈန္း 

မ်ြားႏွင့္ကိုက္ညီေသြာဥပေဒမ်ြားျဖစ္ န္ လႊတ္ေတြာ္တြင္ပိုမိုတိုးတက္ေဆြာင္ ြက္ န္ပင္ျဖစ္သည္။ ျဖစ္သင့္ သည္မွြာ -- 

 လြတ္လပ္စြြာထုတ္ေဖၚေျပြာဆိုျခင္း၊ဖြခ႕စည္းျခင္း၊ျငိ္မ္းခ်မ္းစြြာစုေ၀းျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေတြ္ာက ထိုအခြင့္အေ းမ်ြား 

ကိုက်င့္သံုးသူမ်ြားအတြက္ ကူညိေစြာင့္ေ ွြာက္ျခငး္ကိုအြားလံုးအေပၚတြင္ လူမ်ိဳး၊ႏုိင္ငံသြားခြချခြားျခင္း 

မ ွိဘခေဆြာင္ ြက္ေပး  ေသြာ၀တ  ြား မ်ြားႏွင့္ ကိုက္ညီေသြာမူၾကမ္းတစ္ခုကိုခ်မွတ္ န္

 လြတ္လပ္စြြာထုတ္ေဖၚေျပြာဆိုခြင့္၊ျငိမ္းခ်မ္းစြြာစုေ၀းခြင့္ တို႕ကိုကန္႕သတ္ေသြာမည္သည့္ကန္႕သတ္ခ်က္ မဆို 

သံုးဆင့္စစ္ေဆးနည္းျဖင့္ကိုက္ညီေစ မည္။ (၁)ဥပေဒသတ္မတွ္ခ်က္အ ျဖစ ္မည္။(၂) တ ြား၀င္ 

 ည္ ြယ္ခ်က္ ွိ မည္။(၃)လိုအပ္မႈ ွိသလို အခ်ိဳးအစြားလည္းညီ မည္။ 

 စုေ၀းခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္ေသြာ ၾကိဳတင္ခြင့္ေတြာင္း န္လိုအပ္ခ်ကက္ိုဖယ္ ွြားျပီး ၂၄နြာ  ီထက္မေက်ြာ္လြန္ ေသြာ 

အခ်ိန္ကြာလအတြင္း အသိေပးျခင္းသြာလိုအပ္ခ်က္တစ္ခုအျဖစေ္ျပြာင္းလခေပး န္။

 စုေ၀းလႈပ္ ွြား န္အတြက္စည္း ံုးလႈပ္ ွြားသူအေနျဖင့္ ၾကိဳတင္၍ စုေ၀းျခင္း၏ ည္ ြယ္ခ်က္၊အေၾကြာင္း 

အ ြာ၊ေၾကြးေၾကြ္ာသံစသည္တို႕ကိုအသိေပး ျခငး္အြားဖယ္ ွြားျပီး အသိေပးျခငး္သက္သက္သြာလိုအပ္ခ်က္ 

တစ္ခုအေနျဖင့္သတ္္မွတ္သင့္သည္။ထိုအခ်က္သြာလွ်င္အြာဏြာပိုင္မ်ြားအေနျဖင့္လိုအပ္ေသြာကူညီပံ႕ပိုးမႈ 

ႏွင့္အကြာအကြယ္ေပးေ းလုံျခံဳေ းႏွင့္အျခြားသူမ်ြား၏အခြင့္အေ းမ်ြားကိုမထိခိုက္ေစေ းအတြက္ ေဆြာင္ 

 ြက္ န္လိုအပ္သည္။ 

 မည္သည့္ေၾကြးေၾကြာ္သံ၊မည္သည့္ေဆြာင္ပုဒ္သြာသံုးႏိုင္ခြင့္ ွိသည္ဟူေသြာအြာဏြာပိုင္မ်ြားက သတ္မွတ္ 

ေပးျခင္းမ်ိဳးကိုဖယ္ ွြား န္

 အလိုအေလ်ြာက္စုေ၀းမိျခင္းမ်ြားအတြက္ ၾကိဳတင္အသိေပးျခင္းလ္ိုအပ္ခ်က္ ႏွင့္ထိုအေျခအေနတြင္စည္း ံုး 

သူအေနျဖင့္ၾကိဳတင္အသိေပးျခင္းကို လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္အညီမေဆြာင္ ြက္နုိင္ျခင္းအျပင္ စည္း၇ံုးလႈပ္ ွြား 

သူမည္သူဟူ၍ တိတိက်က်မ ွေိသြာ အခ်ိန္တြင ္ကင္းလြတ္ခြင့္ေပး န္လိုသည္။

 ထပ္မံတင္ျပလိုသည္မွြာ ဥပေဒထိန္းသိမ္းေစြာင့္ေ ွြာက္သူမ်ြားအေနျဖင့္ ျငိမ္းခ်မ္စြြာစုေ၀းမႈအတြက္စည္း ံုး 

လုပ္ ွြားသူမ်ြားႏွင့္အလွ်င္အျမနဆ္က္သြယ္ေဆြာင္ ြက္ န္တြာ၀န္ ွိေၾကြာင္းပငျ္ဖစ္သည္။ စုေ၀းမႈအ တြက ္

တစ္စံုတစ္ ြာေသြာ ကန္႕သတ္ခ်က္ အေျခအေနမ်ြားျဖစ္ေပၚလြာလွ်င္ ဆက္သြယ္၇န္လိုအပ္သည္



ျငိမ္းခ်မ္းစြြာစုေဝးခြင့္ႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းစြြာ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္အြား ျပင္ဆင္လိုက္ျပီးျဖစေ္သြာ ျမနမ္ြာနိုငင္ ံ။ 

 လြတ္လပ္ေသြာတ ြား ုံးသို႕ အယူခံခြင္အပါအ၀င ္စုေ၀းမႈအေပၚကန္႕သတ္ခ်က္မ်ြားႏွင့္ သက္ဆိုင္ 

ေသြာမည္သည့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖစ္ေစျပန္လည္သံုးသပ္ခြင့္ ွိ  မည္။

 ျပင္ဆင္ထြားေသြာဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၀-၁၂ တြင္ စု ံုးျခင္းကိုကန္႕သတ္သည့္မည္သည့္ကန္႕သတ္ခ်က္ျဖစ္ေစ 

အေၾကြာငး္အ ြာ၊ အခ်ိန္၊ေန ြာ၊အျပဳအမမူ်ြားကို ကန္႕သတ္ျခင္းသည္ လံုေလြာက္ မည္၊တိက်ေစ မည္။  

န္လိုေသြာ ျပႆနြာျဖစ္ႏုိင္ေသြာစုေ၀းမႈမ်ြားကိုခြင့္ျပဳထြားျခငး္မ်ြားအြားျပန္လည္ ုတ္သိမ္း န္သို႕မဟုတ္ စုေ၀းမႈမ ွ

တင္ျပေသြာအဆိုမ်ြားအၾကံအစည္မ်ြားကိုအစိုး ကသေဘြာထြားမတိုက္ဆိုင္ေသြာအခါ တြင္လည္း 

တိက်မႈ ွိ မည္။ 

  ုတ္သိမ္းေသြာ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၇ - အြာဏြာပိုင္မ်ြားအေနျဖင့္ စုေ၀းမႈမ်ြားတစ္ျပိုင္နက္တစ္ေန ြာထက္ပိုေသြာ 

ေန ြာမ်ြားတြင္ျပဳလုပ္ပါက တိက်ေသခ်ြာေသြာေဆြာင ္ြက္မႈမ်ြားျပဳလုပ္ မည္။ တန္ျပန္ဆႏၵျပမႈမ်ြားအပါါ၀င္ 

ျဖစ္သည္။ ယင္းတို႕သည္ အလိုအေလ်ြာက္ျဖစ္လြာႏ္ုိင္သည္။

 ဥပေဒ၏  ုတ္သိမ္းေသြာပုဒ္မ ၁၈- တ ြားမ၀င္ေသြာစုေ၀းမႈ သို႕မဟုတ္ အသိေပးျခင္းမ ွိေသြာစုေ၀းမႈ

တြင္ပါ၀င္မႈႏွင့္ စည္း ံုးသူအြား ြာဇ၀တ္မႈသင့္ ေစျခင္းကိုဖယ္ ွြားျခင္း၊ 

 ဥပေဒ၏ျပင္ဆင္ထြားေသြာပဒု္မ ၁၉- ျငိမ္းခ်မ္းစြြာစုေ၀းျခင္းႏွင့္သက္ဆိုင္ေသြာျပစ္မႈမ်ြားကို  ြာဇ၀တ္မႈ 

အျဖစ္သတ္မွတ္ျခင္းသည္ႏုိင္ငံတ ကြာစံနႈနး္မ်ြားႏွင့္မကိုက္ညီ 

 ျပင္္ဆင္ထြားေသြာပုဒ္မ ၁၂  ဋ က ွင္းလင္းျပသ သည္မွြာ ျငိမ္းခ်မ္းစြြာစုေ၀းျခငး္တစ္ခုသည္ တ ြားမ၀င္ျဖစ္ 

ေစကြာမူမည္သည့္အခါမွ်လူစုခြချခင္းကိုမျပဳလုပ္ ။

 အင္အြားသံုး၍လူစုခြချခင္းအပါအ၀င္ ဥပေဒတြင ္ခ်မွတ္ထြားေသြာလူစုခြချခင္းသည္ အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္ေစမည့္ 

ထင္ ွြားေသြာျခိမ္းေျခြာက္မႈ ွိမသွြာတံု႕ျပန္သည့္သေဘြာျဖင့္ျပဳလုပ္ မည္။ လိုအပ္ခ်က္နွင့္ အခ်ိဳးအစြားညီ 

ျခင္းသေဘြာတ ြားအ ဆိုလွ်င္ ထိုအေျခခံသေဘြာတ ြားမ်ြားႏွင့္ႏုိင္ငံတ ကြာစံႏႈန္းမ်ြားႏွင့္အညီ 

ဥပေဒထိန္းသိမ္းေသြာအြာဏြာပိုင္မ်ြားအြားအေသးစိတ္လမ္းညႊန္မႈ ွိ မည္။ 
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