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ျပည္သူ႕ စစ္မႈထမ္း Uပေဒ (န A ဖ Uပေဒ Aမွတ္ ၂၇/၂၀၁၀) Aား  

Uပေဒ ေရးရာ သံုးသပ္ခ်က္ ထုတ္ျပန္ျခင္း။    
 

 
၁။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ - ၄ ရက္ေန႕စြဲျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ျပန္တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထား 
ေသာ Aထက္ပါUပေဒ၏ ပုဒ္မ ၁၁ တြင္ ”ႏုိင္ငံသားတU ီးသည္ ယင္းAား ျပည္သူ႕ 
စစ္မႈထမ္းAျဖစ္ လက္ခံခြင့္ျပဳသည့္ေန႕မွစ၍ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္ တပ္မေတာ္ Aက္Uပေဒကုိ 
လုိက္နာရမည္” ဟုပါရွိသည္။ ေနာက္ဆံုးပုဒ္မ ၃၃ တြင္ ”၁၉၅၉ ခုႏွစ္ ျပည္သူ႕စစ္မႈ 
ထမ္း Aက္Uပေဒကို ဤUပေဒျဖင့္ ရုပ္သိမ္းလိုက္သည္”ဟုလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။ 
ႏို၀င္ဘာ ၇ ရက္ ေရြးေကာက္ပြဲ မက်င္းပမီ ၃ ရက္ Aလုိကပင္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ 
ထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းေတြ႕ရွိရသည္။  
 
၂။ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္၊ တပ္မေတာ္ Aက္Uပေဒ ပုဒ္မ ၁၁ Aရ မိန္းမမ်ား စစ္မႈထမ္း 
Aျဖစ္ စာရင္းသြင္းႏိုင္ခြင့္၊ သုိ႕မဟုတ္ Aလုပ္လုပ္ႏိုင္ခြင့္၊ ပုဒ္မ- ၁၂ Aရ စစ္မႈထမ္း 
Aျဖစ္ စာရင္းသြင္းေရး Aရာရွိ မ်က္ေမွာက္တြင္ လုိက္နာရန္ နည္းလမ္း၊ ပုဒ္မ- ၁၃ 
Aရ စစ္မႈထမ္းAျဖစ္ စာရင္းသြင္းနည္း၊ ပုဒ္မ-၁၄ Aရ စစ္မႈထမ္းAျဖစ္ စာရင္းသြင္း 
ျခင္းခုိင္လံုမႈ တုိ႕ကို ေဖာ္ျပထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ဤUပေဒသည္ သက္ဆုိင္ရာ 
Uပေဒျပဳလြတ္ေတာ္ မွ Aက္Uပေဒ Aမွတ္ -၄၃ Aျဖစ္ Aတည္ျပဳျပဌာန္းထားသည့္ 
တည္ဆဲ Uပေဒျဖစ္ပါသည္။   
 



၃။ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္ တပ္မေတာ္ Aက္Uပေဒကို ဆက္လက္က်င့္သံုးရန္၊ Aတည္ျပဳ 
ျပဌာန္း သုိ႕မဟုတ္ ဖ်က္သိမ္းရန္ လုိAပ္သည္၊ မလိုAပ္သည္ ကုိလည္း Uပေဒျပဳ 
လြတ္ေတာ္ကသာ ဆံုးျဖတ္ပုိင္ခြင့္ ရွိပါသည္။ ျပည္သူ႕ စစ္မႈထမ္း Uပေဒ ကုိလည္း 
Uပေဒျပဳ လြတ္ေတာ္ကသာ ျပဌာန္းပိုင္ခြင့္ ရွိပါသည္။့္ ျပည္ေထာင္စု လြတ္ေတာ္ 
ကသာ ဆံုးျဖတ္ ျပဌာန္းရမည့္ Uပေဒမ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ 
 ျပည္သူ႕စစ္မႈထမ္း Uပေဒ ပုဒ္မ ၁၁ တြင္ေဖာ္ျပထားခ်က္Aရ ျပည္သူ႕ 
စစ္မႈထမ္းAျဖစ္ လက္ခံခြင့္ျပဳသည့္ ေန႕မွစ၍ တပ္မေတာ္သား ျဖစ္သြားေပ သည္။ 
ထုိ႕ေၾကာင့္ ဤ Uပေဒသည္ စစ္သားစုေဆာင္းေရး (စစ္သားေကာက္သည့္ Uပေဒ) 
Uပေဒ ျဖစ္ေနသည္။  လက္ရွိတပ္မေတာ္ Aတြင္းမွ တပ္မႈးတပ္သား မ်ား 
တပ္ေျပးမ်ားေနျခင္း၊ ပုံမွန္ စစ္သားစုေဆာင္းသည့္ ပုံစံျဖင့္ စုေဆာင္း၍ မရႏုိင္ေတာ့ 
သျဖင့္ Aတင္းAက်ပ္ စစ္တပ္ထဲ ၀င္ခိုင္းရန္ ျပဌာန္းလိုက္သည့္ ျပန္တမ္းျဖစ္ေနပါ 
သည္။ ျပည္သူ႕ဘ၀ ေAးခ်မ္းသာယာမႈ၊ လံုျခံဳမႈကို ျခိမ္းေျခာက္ စိုးရိမ္မႈမ်ား 
တုိးပြားေစပါသည္။ Aလြန္ပင္ Aႏၱရာယ္ႀကီးပါသည္။ 
 
၄။ ျပည္သူ႕ စစ္မႈထမ္း Uပေဒ ပုဒ္မ -၂၇ တြင္ ”ပုဒ္မ -၂၃ ပါ ျပစ္မႈကို 
က်ဴးလြန္ေၾကာင္း စြဲဆိုေသာ Aမႈတြင္ ယင္းပ်က္ကြက္မႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်U ္း၍ 
ခိုင္လံုေသာ Aေၾကာင္းျပခ်က္ ရွိေၾကာင္း သက္ေသ ထင္ရွားျပသရန္ တာ၀န္သည္ 
တရားခံ Aေပၚ၌ က်ေရာက္ေစရမည္” ဟုေဖာ္ျပထားသည္။ မည္သည့္ Uပေဒတြင္ 
မဆို စြပ္စြဲခံရသူ ဟုသာ သံုးပါသည္။ တရားခံ ဟု မည္သည့္ ျပည္သူ တU ီးတေယာက္ 
ကုိမွ် ေခၚေ၀ၚသုံးစြဲရန္ မသင့္ပါ။ ျပည္သူလူထုကုိ Aာဃာတ ထားရာ 
သက္ေရာက္သြားပါသည္။ ျခိမ္းေျခာက္ Aက်ပ္ကုိင္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 
 ထုိ႕ျပင္ သက္ေသခံ Uပေဒ ပုဒ္မ- ၁၀၁ -တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ 
”ဟုတ္မွန္သည္ ဟုေျပာဆိုလာလွ်င္ သက္ေသခံတင္ျပရန္ တာ၀န္သည္၊ ၎Aေပၚ၌ 
က်ေရာက္သည္။ ျငင္းဆုိသူ Aေပၚ၌ က်ေရာက္ျခင္း မရွိ” ဟုျပဌာန္းထားပါသည္။ 
သက္ေသျပရန္တာ၀န္သည္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားတြင္ တရားလုိAေပၚတြင္ သာက်ေရာက္ 
ပါသည္။ သက္ေသခံ Uပေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္လာသည့္ Uပေဒပုဒ္မမ်ား၏ 



Aက်ိဳးဆက္မွာ ေျပာင္းျပန္Aက်ိဳးသက္ေရာက္သည့္ မတရားမႈမ်ားကုိသာ ျဖစ္ 
ေပၚေစပါသည္။ 
 
၅။ ျပည္သူလူထု ဘ၀လုံၿခံဳေရး Aတြက္ Aေရးႀကီးေသာ ကိစၥႀကီးငယ္မွန္သမွ်ကို  
သက္ဆုိင္ရာႏုိင္ငံ၏ Aျမင့္ဆံုး Uပေဒျပဳ လြတ္ေတာ္ကသာ ျပဌာန္းၾကရိုး ႏုိင္ငံတကာ 
ဓေလ့ထံုးစံရွိပါသည္။ Aျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႕Aခြင့္Aေရး ေၾကညာစာတမ္း Aပိုဒ္ -
၂၀  (၁) လူတုိင္းတြင္ လြတ္လပ္ ေAးခ်မ္းစြာ စုေ၀းေနႏုိင္ခြင့္ ႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ခြင့္ တို႕ 
ရွိသည္။ (၂) မည္သူူ႕ကိုမွ် Aဖြဲ႕Aစည္း တခုသုိ႕ ၀င္ေရာက္ေစရန္ Aတင္းAက်ပ္ 
မျပဳရ။ ဟုAတိAလင္း ျပဌာန္းထားခ်က္ကုိ Aတင္းAဓမၼ စစ္သားေကာက္ရန္ 
ျပဌာန္းလာသည့္ ျပည္သူ႕စစ္မႈထမ္း Uပေဒ က ေပၚေပၚလြင္လြင္ ခ်ဳိးေဖာက္က်ဴးလြန္ 
ထားေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္္တြင္ Uပေဒႏွင့္ Aညီ Aုပ္ခ်ဳပ္ေသာ 
တရား၀င္ Aစုိးရ တရပ္၌ ရွိသင့္ရွိထုိက္သည့္ Aရည္Aခ်င္းႏွင့္ ျပည့္စုံမႈ လံုး၀ 
မရွိေၾကာင္းကို ဤစစ္မႈထမ္းUပေဒ ထုတ္ျပန္ျခင္းက သက္ေသျပေနေၾကာင္း သံုးသပ္ 
ေတြ႕ရွိရပါသည္။    
 
 

       Uပေဒ ေရးရာ သံုးသပ္ေရးAဖြဲ႕  
       ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ေရွ႕ေနမ်ားေကာင္စီ   

       ( ၁၄ - ၁- ၂၀၁၀ )  
 
Aေသးစိတ္ သိရွိလုိပါလွ်င္- 
U ီးမ်ိဳး  
(တာ၀န္ခံ-Uပေဒ ေရးရာ သံုးသပ္ေရး Aဖြဲ႕) 
ဖုန္း  ၀၈၆ ၂၁၆ ၀၁၀၈ 
 


