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ြမန်မာ့ ဆ"#ထ%တေ်ဖာ်သOများ လက်စဲွ 

၂၀၂၀ ခ%&'စ်သည် ြမနမ်ာ&ိ%ငင် ံေခတသ်စသ်မိ%ငး်တငွ ်ပထမဆံ%း 

အေရး<ကီးေသာ ဆ&?ထ%တ်ေဖာ်မAများ ြဖစေ်ပCသည့် &'စတ်စ်ရာ 

အထိမ်းအမ'တ် အခါသမယ ြဖစ်ပါသည်။ ၁၉၂၀ ခ%&'စတ်ငွ ်

လတွလ်ပေ်ရးဆိ%ငရ်ာ ဆ&?ထ%တ်ေဖာ်မAများ လ%ပေ်ဆာငစ်Kကတည်းက 

ဒမီိ%ကေရစီအတကွ် ြမနမ်ာ&ိ%ငင်၏ံ N%နး်ကနလ်Aပ်O'ားမAတငွ ်

ဆ&?ထ%တေ်ဖာခ်ွင့က်ိ% ကျင့သံ်%းလ%ပ်ေဆာငမ်Aသည် အဓကိကျ 

လျက်O'သိည်။  

“ြမနမ်ာ့ ဆ&?ထ%တေ်ဖာ်သRများ လက်စွဲ”စာအ%ပတ်ငွ ်ြပည်သRများ 

၎ငး်တိ%၏့ ဆ&?ထ%တေ်ဖာ်ခငွ်က့ိ% လတွလ်ပ်စွာ ကျင်သံ့%း &ိ%ငရ်နအ်တကွ် 

လိ%အပေ်သာဗဟ%သ%တများကိ% ေဖာ်ြပထားသည်။ ဤလက်စွစဲာအ%ပတ်ငွ ်

(၁) သက်ဆိ%ငရ်ာ &ိ%ငင်တံကာ&'င် ့ြပည်တငွး်ဥပေဒများ (၂) 

ြမနမ်ာ&ိ%ငင်တံွငး် ြဖစေ်ပCေနသည့် လားရာလမ်းေ\ကာငး်များ (၃) 

ထိနး်သိမး်၊ ဖမ်းဆီး၊ စွခဲျကတ်င ်ခရံသည့်အချိနမ်ျားတငွ ်သင၏် 

ရပိ%ငခ်ငွ်မ့ျား&'င် ့ေရွးချယ်ခငွ်မ့ျား စသည်တိ%&့'င် ့ပတ်သကေ်သာ 

လမ်း_̀နခ်ျက်များကိ%လည်း ထည့်သွငး်ေရးသားထားသည်။ 

စာဖတသ်Rအေနြဖင် ့ေနာကထ်ပ်သ%ေတသန ြပaလ%ပလ်ိ%ပါက 

ြပaလ%ပ&်ိ%ငရ်န&်'င် ့မတRညီေသာ စာဖတပ်ရိသတ် အမျိaးမျိaး&'င် ့

ထိေတွbချိတဆ်က်&ိ%ငေ်စရနအ်လိ%င့'ာ ြမနမ်ာဘာသာြဖင်ေ့ရးထားသည့် 

စာမျက&်'ာတစ်ရွက်စတီိ%ငး်၏ ေနာကတ်ငွ ်အဂeလိပ် ဘာသာြဖင် ့

ထပ်မေံဖာ်ြပေပးထားသည်။  



 

Myanmar Protesters’ Toolkit 

2020 marks the hundred-year anniversary of the first 
major protests in Myanmar’s modern history. Exercising 
the right to protest has been fundamental to Myanmar’s 
struggle for democracy since the independence protests 
in 1920.  

The Myanmar Protesters’ Toolkit empowers people with 
the knowledge necessary to freely exercise their right to 
protest.  

The Toolkit includes guidance on: 1) relevant 
international and national laws; 2) trends in Myanmar; 
3) your rights and options when detained, arrested, or 
charged. 

Each page is written in Myanma but repeated in English 
to enable you to research further and communicate with 
different audiences too.
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&ိ%ငင်တံကာ ဥပေဒသည် သီးသန ့ ်ဆ&?ထ%တ်ေဖာ်ခငွ့က်ိ% မရည်_̀နး်ပါ။ 

ထိ%အစား ဆ&?ထ%တ်ေဖာ်ခငွ့သ်ည် ပငမ် လRအ့ခွင့အ်ေရး &'စ်ခ%ြဖစ်ေသာ 

လတွလ်ပစ်ွာ ထ%တ်ေဖာေ်ရးသားေြပာဆိ%ခွင့&်'င့ ်လတွလ်ပ်စာွ စ%ေဝးခွင့၊် 

အသငး်အဖဲွb ဖဲွbစည်းခငွ် ့တိ% ့ ေပါငး်စည်းမAမ' တစ်ဆင့ ်ဆငး်သကလ်ာြခငး် 

ြဖစ်သည်။ ဆ&?ထ%တ်ေဖာခ်ငွ့&်'င့ ်သကဆိ်%ငေ်သာ 

အြခားလRအ့ခွင့အ်ေရးများတငွ ်သပတိေ်မ'ာကခ်ွင့&်'င် ့&ိ%ငင်ေံရးရာများ&'င့ ်

ယKေကျးမAဆိ%ငရ်ာလRမAဘဝများတငွ ်ပါဝငဆ်င&် `ခဲငွ့တ်ိ% ့ ပါဝငသ်ည်။  

“လRတိ%ငး်သည် လတွလ်ပ်စွာထ%တ်ေဖCေြပာဆိ%ခငွ့&်'င့လ်တွလ်ပေ်သာ 

သေဘာထားအြမငမ်ျား NAြမင&်ိ%ငခ်ငွ့ ်O'ိသည်။ 

ဤအခွင့အ်ေရးတငွလ်Rတိ%ငး်သည် အေ&'ာင့အ်ယ'က် အဟန ့အ်တားမO'ိ 

ေစဘဲ လတွလ်ပ်ေသာ သေဘာထား အြမငမ်ျားထားO'ိ&ိ%ငg်ပီး၊ 

သတငး်အချကအ်လက်များ&'င့ ်သေဘာထား အြမငမ်ျားအား 

မည်သည့်မီဒယီာကိ%မဆိ% အသံ%းြပaကာ ၊ နယစ်ည်းမြခားဘဲ O'ာေဖွခွင့ ်၊  

ရယRခငွ့ ်၊ လကဆ်င့က်မ်း  ြဖန ့ခ်ျီခငွ့တ်ိ%လ့ည်း ပါဝငေ်ပသည်။” 

- အြပည်ြပည်ဆိ%ငရ်ာလRအ့ခွင့အ်ေရးေ\ကညာစာတမ်း၊ ပ%ဒမ် (၁၉) 

“လRတိ%ငး် gငမိ်းချမး်ေသာနည်းြဖင့ ်လတွလ်ပစ်ွာစ%ေဝးခွင့ ်&'င့ ်

အသငး်အဖဲွb ဖဲွbစည်းခငွ့ ်O'သိည်။”   

- အြပည်ြပည်ဆိ%ငရ်ာ လRအ့ခွင့အ်ေရးေ\ကညာစာတမ်း၊ အပိ%ဒ ်၂၀(၁)  



 

International law does not refer to a specific right to 
protest. Instead the right to protest is derived from a 
combination of two main human rights: the right to 
freedom of expression and the right to freedom of 
assembly and association. Other human rights relevant 
to protest include the right to strike, and the rights to 
participate in political affairs and cultural life. 

“Everyone has the right to freedom of opinion and 
expression; this right includes freedom to hold 

opinions without interference and to seek, receive and 
impart information and ideas through any media and 

regardless of frontiers.” 
- Article 19, UDHR 

“Everyone has the right to freedom of peaceful 
assembly and association.” 

- Article 20(1), UDHR  



 

&ိ%ငင်တံကာဥပေဒအရ &ိ%ငင်ံအ့စိ%းရများ အားလံ%းသည် အဆိ%ပါ 

အခငွ့အ် ေရးများ အားလံ%းကိ% ေလးစားရန၊် ကာကယွ်ရန ်&'င့ ်

ြဖည့်ဆည်းေပးရန ်တာဝနO်'ိသည်။ “ေလးစားရန”် ဆိ%သည်မ'ာ 

&ိ%ငင်အံစိ%းရများသည် ဆ&?ထ%တ်ေဖာ်မAများကိ% ဝငေ်ရာက်စကွဖ်က်ြခငး် 

သိ%မ့ဟ%တ် ဝငေ်ရာကဟ်န ့တ်ားြခငး်တိ%က့ိ% ေO'ာငO်'ားရမည်။    

“ကာကယွ်ရန”် ဆိ%သည်မ'ာ &ိ%ငင်အံစိ%းရများသည် 

ဆ&?ထ%တေ်ဖာ်သRများကိ% အကာအကယွ် ေပးရမည်။ “ြဖည့်ဆည်းရန”် 

ဆိ%သည်မ'ာ &ိ%ငင်အံစိ%းရများသည် ဆ&?ထ%တ်ေဖာ်မAများကိ% 

အဆငေ်ြပေအာင ်ကRညီပံ့ပိ%းရန ်အြပaသေဘာေဆာငေ်သာ အေရးယR 

လ%ပေ်ဆာငမ်A O'ိရမည်။  

က%လသမဂh&'င့ ်အြခားေသာ &ိ%ငင်တံကာ အဖဲွbအစည်းများက 

&ိ%ငင်ံအ့စိ%းရများသည် ၄ငး်တိ%၏့ တာဝနဝ်တj ရားများကိ% 

ြဖည့်ဆည်းေပး&ိ%ငရ်န ်မည်သည်တိ%က့ိ% လ%ပ်ေဆာငသ်င့ေ်\ကာငး် 

စံအမ'တတ်စ်ရပ်ြဖင့ ်&ိ%ငင်တံကာ စံ&Aနး်များကိ% ချမ'တထ်ားပါသည်။ 

&ိ%ငင်တံကာ စံ&Aနး်များမ'ာO'ငး်လငး်သည်။ ဆ&?ြပသRများအေနြဖင့ ်

ခွင့ြ်ပaချက်ေတာငး်ခံရနမ်လိ%အပေ်ချ။ ဆ&?ြပမAများကိ% 

အgမခဲွင့ြ်ပaရမည်ြဖစ်gပီး၊ သိသာထငO်'ားေသာ အ\ကမ်းဖကမ်A သိ%မ့ဟ%တ် 

အ\ကမ်းဖက်မAများ အမ'နတ်ကယ&်'င့ ်ချက်ချငး်ြဖစ်ေပC &ိ%ငေ်ချO'သိည့် 

gခိမ်းေြခာကမ်Aများအတကွ်သာ ဆ&?ြပမAများကိ% ရပတ်န ့သ်င့သ်ည်။  



 

International law places a responsibility upon all States 
to respect, protect, and fulfil these rights. “Respect” 
means States must refrain from interfering with or 
curtailing protests. “Protect” means States must protect 
protesters. “Fulfil” means States must take positive 
action to facilitate protests. 

The UN and other international bodies have developed 
international standards to provide a benchmark for what 
States should do in order to fulfil their obligations. 
International standards are clear: protesters do not need 
permission, protests should always be allowed, and 
protests should only be stopped if there is significant 
violence or a real and immediate threat of significant 
violence.  



 

"ိ%ငင်တံကာစံ",န်းများအရ ဆ"#ထ%တေ်ဖာ်မ,ကိ% ေအာက်ပါအတိ%ငး် 

အဓိပUါယ်သတမ်Cတသ်ည်-   

• မည်သည့် ပရိတသ်တက်ိ% မဆိ% ရည်ရွယက်ာ မည်သည့်ေနရာတငွ ်

ြဖစ်ေစ စီမေံဆာငရွ်ကေ်သာ လRတစဦ်းချငး်ေသာလ်ည်းေကာငး် 

အများ&'င့ ်စ%ေပါငး်၍ေသာလ်ည်းေကာငး် လ%ပေ်ဆာငမ်Aများ  

• ေခါငး်ေဆာငမ်ျား&'င့ ်စ%ေဝး လ%ပ်ေဆာငမ်A သိ%မ့ဟ%တ် ေခါငး် ေဆာငမ်ျား 

မပါဘဲ ချကခ်ျငး် စ%ေဝးလ%ပေ်ဆာငမ်A။  

• &Aတ်ထွကစ်ကားလံ%းများ၊ နဖRးစည်း စာတမ်းများ၊ လကက်မ်း 

စာေစာငမ်ျား သိ%မ့ဟ%တ၊် ြပဿနာရပမ်ျား သိ%မ့ဟ%တ် အမAကိစnများ&'င့ ်

ပတ်သက်gပီး အြခားေသာ ဆက်သွယ်ေရးနည်းလမ်းများြဖင့ ်

လ%ပေ်ဆာငမ်Aများ ပါဝငသ်ည်။  

• လRအ့ချိabကိ% ေဒါသထွက်&ိ%ငေ်စြခငး် သိ%မ့ဟ%တ် တ%နလ်Aပ်သွားေစြခငး် 

သိ%မ့ဟ%တ၊် လRအ့ချိabကိ% ယာယီ အေ&'ာင့အ်ယ'က်ေပးြခငး်၊ 

အစအီစKမကျြဖစ်ေစြခငး် သိ%မ့ဟ%တ် အတားအဆီးြဖစ်ေစြခငး် 

• အ\ကမ်းမဖက်ပါ။ အြပည်ြပည်ဆိ%ငရ်ာ 

လRအ့ခငွ့အ်ေရးေ\ကညာစာတမ်းက “gငမိ်းချမ်းေသာ စ%ေဝးြခငး်” ဟ% 

ဆိ%သည်။ သိ%ေ့သာ် “gငမိ်းချမ်းေသာ” ဟRေသာ စကားရပ်သည် 

အများအားြဖင့ ်အဓပိoါယ် မO'ငး်လငး်ဘဲ ဆ&?ထ%တ်ေဖာ်မAများတွင ်

ဟစ်ေpကးြခငး်&'င့ ်N%ပ်ပိ%ငး်ဆိ%ငရ်ာ လAပ်O'ားမA ပါဝငေ်သာေ\ကာင့ ်ယငး်ကိ% 

အ\ကမ်းမဖက်ြခငး်ဟ% သတမ်'တ်ထားgပီး ြဖစသ်ည်။  



 

International standards define protest as: 

• Both individual or collective acts conducted 
anywhere and targeting any audience. 

• Organised with leaders, or spontaneous without 
leaders. 

• Containing verbal words, banners, pamphlets, or 
other forms of communication on any issue or 
cause. 

• Potentially shocking or annoying to some people, 
or temporarily disturbing, disruptive, or 
obstructive to some people. 

• Non-violent. The UDHR says “peaceful assembly” 
but this has since been defined as non-violent 
because the term “peaceful” is fairly vague and 
protests involve shouting and physical action.  



 

&ိ%ငင်တံကာ စံ&Aနး်အရ ဆ&?ထ%တေ်ဖာသ်Rများသည် ၄ငး်တိ% ့ 

ဆ&?ထ%တေ်ဖာ်မA လ%ပ်ရာတငွ ်ြပဿနာရပ၊် အေ\ကာငး်ရငး်၊ ပံ%စ၊ံ 

အြပaအမR &'င့ ်တည်ေနရာကိ% ေရွးချယ&်ိ%ငသ်ည်ဟ% ြပqာနး်ထားသည်။ 

ထိ%သိ% ့ လ%ပ်ေဆာင&်ိ%ငရ်န ်လကေ်တွbတငွ ်ြဖစ်ေစ၊ ဥပေဒအရြဖစေ်စ 

ခွင့ြ်ပaမနိ ့ ်မလိ%အပပ်ါ။ အသိေပးအေ\ကာငး်\ကားြခငး် စနစမ်'နသ်မrသည် 

လယွက်RNိ%းO'ငး်gပီး သေဘာဆ&?အေလျက် ြဖစရ်မည်။  

&ိ%ငင်တံကာ စံ&Aနး်များအရ &ိ%ငင်ံအ့စိ%းရများ၏ အေြခခံ တာဝနမ်'ာ 

ဆ&?ထ%တေ်ဖာ်မAများကိ% အဆငေ်ြပေအာင ်ကRညီပံ့ပိ%းရနြ်ဖစ်gပီး _ 

ထိနး်ချaပ်ရန ်မဟ%တ်_ ဟ%ဆိ%သည်။ ဆ&?ထ%တေ်ဖာ်မAများကိ% 

ရဲအငအ်ားသံ%း ေြဖO'ငး်နည်းမ'နသ်မrသည် ဥပေဒ&'င့အ်ညီ ြဖစ်သင့g်ပီး 

လိ%အပ်မ' လ%ပ်ေဆာငြ်ခငး်&'င့ ်အချိaးသင့တ်င့မ်rတြခငး် O'ိရမည်။ 

လRစ%ခွဲခိ%ငး်ြခငး်များသည် ခtငး်ချကအ်ေနြဖင့သ်ာ O'ိရမည်ြဖစ်gပီး 

အ\ကမ်းဖက်မAများ N%တ်ချည်းြဖစေ်ပCလာေစရန ်N%တ်ချည်း 

gခိမ်းေြခာကလ်ာသည့်အခါမ'သာ သံ%းရမည်။ 

အသိေပးအေ\ကာငး်\ကားမAဆိ%ငရ်ာ သတ်မ'တခ်ျက်များကိ% 

မလ%ပ်ေဆာငNံ်%ြဖင့ ်လRစ%ခွဲခိ%ငး်ရန ်မည်သည့်အခါမ' မဆံ%းြဖတ်ရ။ 

အ\ကမ်းဖက်မAဆိ%ငရ်ာ အြဖစအ်ပျကမ်ျား O'လိာလrင ်&ိ%ငင်ံအ့စိ%းရများ၏ 

တာဝနမ်'ာ ထိ%အ\ကမ်းဖကသ်ည့် တစ်ဦးချငး်စကီိ% ခွထဲ%တ်ရနြ်ဖစ်gပီး 

လRအ%ပ်စ%ကိ% ခွဲထ%တ်ရန ်မဟ%တပ်ါ၊ အငအ်ားသံ%းေြဖO'ငး်မAသည် 

ေနာကဆံ်%းအေနအြဖစ် မတတ်သာသည့် အခါမျိaးမ'သာ 

ေဆာငရွ်က်ရမည်။  



 

International standards stipulate that protesters can 
choose the issue, cause, form, manner, and location of 
their protests, and they do not need permission in law or 
in practice to do so. Any notification system must be 
simple and voluntary.  

International standards say that the State’s primary 
responsibility is to facilitate – not control – protests. Any 
policing of protests should be based in law, and be 
necessary and proportionate. Dispersal orders should be 
exceptional, only made when there is an imminent threat 
of violence, and never justified by non-conformity to 
notification requirements. If there are isolated acts of 
violence, the State’s responsibility is to disperse the 
individual not the group, and any use of force should be 
only of last resort. 

 



 

ြမန်မာ"ိ%ငင်FံCိ 

လတွလ်ပ်စွာ 

ဆ"#ထ%တေ်ဖာ်ခွင့် 
Right to protest  

in Myanmar 
  



 

  



 

သငသ်ည် ြမန်မာ"ိ%ငင်တံငွ ်ဆ"#ြပခွင်F့Cိသည်။  

ဆ&?ြပခငွ်တ့ွင ်ေအာက်ပါ အခွင့အ်ေရးများလည်း ပါဝငသ်ည် - 

• လတွလ်ပခ်ွင်&့'င် ့တရားမrတမA ရပိ%ငခ်ွင် ့(ဖဲွbစည်းပံ%အေြခခဥံပေဒ၊ 

ပ%ဒမ် ၆(င)) 

• လတွလ်ပစ်ွာ ထ%တ်ေဖာ်ေြပာဆိ%ခငွ် ့(ဖဲွbစည်းပံ%အေြခခဥံပေဒ၊ ပ%ဒမ် 

၃၅၄(က)) 

• လတွလ်ပစ်ွာ စ%ေဝးခငွ်&့'င် ့စတီနး်လ'ည့်လည်ခငွ် ့

(ဖဲွbစည်းပံ%အေြခခဥံပေဒ၊ ပ%ဒမ် ၃၅၄(ခ)။ gငမိ်းချမ်းစာွစ%ေဝးခငွ်&့'င် ့

စီတနး်လ'ည့်လည်ခငွ်ဆိ့%ငရ်ာ ဥပေဒ၊ ပ%ဒမ် ၃(က)) 

• မိမိ၏ အ&%ပညာ&'င် ့ယဥ်ေကျးမA ဖံွb gဖိaးတိ%းတက်ေအာင ်

ပျိaးေထာငပ်ိ%ငခ်ငွ် ့(ဖဲွbစည်းပံ%အေြခခဥံပေဒ၊ ပ%ဒမ် ၃၆၅)  

• လတွလ်ပစ်ွာ ေN`bေြပာငး်သွားလာခွင် ့(ြပစ်မAဆိ%ငရ်ာဥပေဒ၊ ပ%ဒမ် 

၃၃၉) 

• ဆ&?ထ%တေ်ဖာ်ရာတငွ ်ဥပေဒ၏အကာအကယွ် ရပိ%ငခ်ွင် ့

(gငမိ်းချမ်းစာွစ%ေဝးခငွ်&့'င် ့စတီနး် လ'ည့်လည်ခွင်ဆိ့%ငရ်ာ ဥပေဒ၊ 

ပ%ဒမ် ၃(က)) 

ဤ အခွင့အ်ေရးများ O'ိေနသည့်\ကားက ြမနမ်ာ&ိ%ငင်တံွင ်

ဆ&?ထ%တေ်ဖာ်သRများသည် ဝေိရာဓိြဖစေ်စသည့် ဥပေဒအမျိaးမျိaး 

ေ\ကာင် ့ရာဇဝတမ်Aကျyးလွနသ်Rအြဖစ် တရားစွဲဆိ%ခံေန\ကရသည်။ 

ထိ%ဥပေဒများကိ% ေအာကပ်ါဇယား၌ စာရငး်ြပaစ% ေဖာ်ြပ ထားသည်။  



 

You have the right to protest in Myanmar 

This includes: 

• Right to liberty and justice (Constitution, Art. 
6(e)). 

• Right to freedom of expression (Constitution, Art. 
354(a)). 

• Right to assemble and to hold a procession 
(Constitution, Art. 354(b); Peaceful Assembly and 
Peaceful Procession Law, Art 3(a)). 

• Right to develop your arts and culture 
(Constitution, Art. 365). 

• Right to movement (Penal Code, Art. 339). 

• Right to legal protection for your protesting 
(Peaceful Assembly and Peaceful Procession Law, 
Art 3(a)). 

Despite these rights, protesters in Myanmar are 
criminalised by multiple and often conflicting laws. 
These are listed in the below table.  



 

ြမန်မာ"ိ%ငင်မံC ဆ"#ထ%တေ်ဖာ်သOများကိ% တရားစွဲဆိ%ရာတငွ ်

အသံ%းြပXေနေသာ ရာဇဝတမ်,ဆိ%ငရ်ာ ဥပေဒပ%ဒမ်များ 

ပ%ဒမ် ေဖာ်ြပချက်/ အေရးယOမ, 

ြပစ်မAဆိ%ငရ်ာဥပေဒ၊ ရာဇသတ်<ကီး 

၁၁၄ ြပစ်မAကျyးလွနရ်ာတငွ ်အားေပးကRညီမA။ ေထာငဒ်ဏ် ၇ 

&'စ်အထိ &'င့ေ်ငဒွဏ် 

၃၃၃ ြပည်သRဝ့နထ်မ်းအြဖစ်ြဖင့ ်တာဝနဝ်တj ရားေဆာငရွ်က်ေနေသာ 

ြပည်သRဝ့နထ်မ်းြဖစသ်Rကိ% တာဝနဝ်တj ရားေဆာငရွ်က်ြခငး်မ' 

တားဆီးရန ်မိမအိလိ%အေလျာက် အြပငး်အထန ်နာကျငေ်စမA။ 

ေထာငဒ်ဏ် ၁၀ &'စအ်ထိ &'င့ေ်ငဒွဏ် 

၃၅၃ ြပည်သRဝ့နထ်မ်းြဖစသ်R တာဝနဝ်တj ရားထမ်းေဆာငေ်နြခငး်ကိ% 

အေ&'ာင့အ်ယ'က်ြပa ဟန ့တ်ားရန ်ယငး်ဝနထ်မ်းအား 

ေစာက်ားြခငး် သိ%မ့ဟ%တ် ရာဇဝတ်မAကျyးလနွြ်ခငး်။ ေထာငဒ်ဏ် 

၂ &'စအ်ထိ &'င့ေ်ငဒွဏ် 

၄၁၉ တပါးသRအေယာငေ်ဆာင၍် လိမလ်ည်ြခငး်အတကွ် ြပစ်ဒဏ်။ 

ေထာငဒ်ဏ် ၃ &'စ်အထိ &'င့ေ်ငဒွဏ် 

၄၂၀ ပိ%ငဆိ်%ငမ်Aပစnည်းတခ%ခ% လ`ေဲြပာငး်ရာတငွ ်လိမလ်ည်ြခငး် 

အပါအဝင ်အြခားလိမလ်ည်မA&'င့ ်မNိ%းသားမA။ ေထာငဒ်ဏ် ၇ 

&'စ်အထိ &'င့ေ်ငဒွဏ် 

  



 

Criminal laws used against protesters in 
Myanmar 
Art. Description / Sanction 
Penal Code 

114 Abetment / Up to 7 years imprisonment + fine. 
333 Voluntarily causing hurt to deter a public servant 

from his duty / Up to 10 years imprisonment plus a 
fine. 

353 Assault or criminal force to deter a public servant 
from discharge of his duty / Up to 2 years 
imprisonment plus a fine. 

419 Punishment for cheating by impersonation / Up to 
3 years imprisonment + fine. 

420 Cheating and dishonesty inducing delivery of a 
property / Up to 7 years imprisonment plus a fine. 

  



 

၄၂၇ အကျိaးဖျက်ဆီးမAကိ% ကျyးလနွြ်ခငး်အားြဖင့ ်

သRတပါးပျက်ဆီးထိခိ%ကန်စန်ာမAကိ% ြဖစ်ေစြခငး်။ ေထာငဒ်ဏ် ၂ 

&'စ်အထိ &'င့ေ်ငဒွဏ် 

၄၃၅ ထိခိ%က်နစ်နာေစရနအ်\ကံြဖင့ ်မီး သိ%မ့ဟ%တ် 

အြခားေပါကက်ွဲေစတတေ်သာ ပစnည်းတမျိaးမျိaးအား 

အသံ%းြပa၍ အကျိaးပျက်စီးေစြခငး်။  ေထာငဒ်ဏ် ၇ &'စ်အထိ 

&'င့ေ်ငဒွဏ် 

၄၄၇ ရာဇဝတ်မကငး်ေသာ ေကျာန်ငး်မAကိ%ကျyးလနွ ်ြခငး်။ 

ေထာငဒ်ဏ်(၃)လအထိ&'င့ ်ေငဒွဏ် 

၄၆၈ လိမလ်ည်ရနအ်လိ%င့'ာ လိမလ်ည်အတ%ြပaထားေသာ 

စာတမ်းအမ'တ်အသားကိ% သံ%းစွဲေစရန ်အ\ကံြဖင့ ်

လိမလ်ည်အတ%ြပaမAကိ% ကျyးလနွြ်ခငး်။ ေထာငဒ်ဏ် ၃ &'စ်အထိ 

&'င့ေ်ငဒွဏ် 

၄၇၁ လိမလ်ည်အတ%ြပaထားေသာ စာတမ်းအမ'တ်အသားကိ% 

အစစအ်မ'နအ်ေန&'င့ ်အသံ%းြပa ြခငး်။ ေထာငဒ်ဏ် ၃ &'စအ်ထိ 

&'င့ေ်ငဒွဏ် 

၅၀၅ 

(ဗ) 

အများြပည်သR အ\ကည်ညိaပျက်ေစမA။ ေထာငဒ်ဏ် ၂ &'စ်အထိ 

&'င့ေ်ငဒွဏ် 

  



 

427 Mischief causing damage / Up to 2 years 
imprisonment plus a fine. 

435 Mischief by fire or explosive substance with 
intent to cause damage / Up to 7 years 
imprisonment plus a fine. 

447 Punishment for criminal trespass / Up to 3 
months imprisonment + fine. 

468 Forgery of purpose of cheating / Up to 3 years 
imprisonment + fine. 

471 Using as genuine a forged document / Up to 3 
years imprisonment plus a fine. 

505 
(b) 

Statements conducing to public mischief / Up to 
2 years imprisonment + fine. 

 

  



 

&ိ%ငင်သံားများ၏ ပ%ဂhိaလ်ဆိ%ငရ်ာ လတွလ်ပမ်A &'င့ ်လံ%ြခံaမAကိ% ကာကယွ် 

ေပးေရးဥပေဒ 

၁၀ တစဦ်းချငး်စီ၏ ပ%ဂhလကိလံ%ြခံaေရးအား ချိaးေဖာက်ြခငး်၊ 

အသေရဖျက်ြခငး်၊ ခိ%းယRြခငး်၊ သိ%မ့ဟ%တ် ပိ%ငဆိ်%ငမ်Aများကိ% 

ပျကစ်ီးေစြခငး်။ ေထာငဒ်ဏ် ၃ &'စအ်ထိ &'င့ေ်ငဒွဏ် 

ရပ်ကကွသိ်%မ့ဟ%တေ်ကျးရွာအ%ပ်စ%အ%ပ်ချaပ်ေရးဥပေဒ 

၂၁ ရပ်ကကွ် သိ%မ့ဟ%တ် ေကျးရွာအ%ပ်စ%အတငွး် ေနထိ%ငသ်Rသည် 

အခမ်းအနားများ၊ အများြပည်သR ေဖျာေ်ြဖသည့်ပွဲများ၊ ြပပွဲများ၊ 

gပိaငပ်ွမဲျား၊ Nိ%းရာဓေလအ့ရ ြပaလ%ပသ်ည့်ပွဲများကိ% 

ကျငး်ပလိ%ပါက သက်ဆိ%ငရ်ာတာဝနO်'သိRထံ အသိေပးတငြ်ပ 

ခွင့ြ်ပaချကေ်တာငး်ခံရြခငး်။ ေထာငဒ်ဏ် (၆) လအထိ&'င့ ်

ေငဒွဏ် 

  



 

Privacy Law 

10 Invasion of privacy, defamation, stealing or 
destroying property / Up to 3 years 
imprisonment plus a fine. 

Ward and Village Tract Administration Law 

21 Obtaining a permit for holding ceremonies, 
public entertainment, exhibitions, tournaments 
and traditional festivals / Up to 6 months 
imprisonment plus a fine. 

  



 

မ\ကာမကီ &ိ%ငင်ေံရး ြပaြပငေ်ြပာငး်လဲမAများ O'လိင့က်စား 

ကမံေကာငး်စွာြဖင့ ်FEM ၏ ၂၀၁၉ မ' ၂၀၂၀ အတငွး် 

သ%ေတသနြပaလ%ပခ်ျက်များအရ ြပသေနသည်မ'ာ ြမနမ်ာ&ိ%ငင်၌ံ 

ဆ&?ထ%တေ်ဖာခ်ွင့က်ိ% ေလးစားြခငး်၊ အကာအကယွေ်ပးြခငး် သိ%မ့ဟ%တ် 

ြဖည့်ဆည်းေပးြခငး်များ အားနည်းေနဆဲြဖစ်သည်။ မိမတိိ%၏့ 

ဆ&?ထ%တေ်ဖာခ်ွင့က်ိ% ရဲရင့စ်ွာြဖစ်ေစ၊ အြပစက်ငး်စွာြဖစ်ေစ ကျင့သံ်%းရန ်

<ကိaးစားေန\ကသည့် ြပည်သRများသည် အ\ကမ်းဖက်ခရံြခငး်&'င့ ်

တရားစွဲဆိ%ခံရြခငး် &'စမ်ျိaးစလံ%းကိ% ရငဆိ်%ငေ်နရသည်။   

လOထ%သည် အာဏာပိ%ငမ်ျား အေရးယOေဆာငရွ်က်မ, 

ပျက်ကွက်ေသာEကာင့ ်ဆ"#ထ%တေ်ဖာ် Eကသည်။  

ဆ&?ထ%တေ်ဖာ်သRအများစ%သည် ၎ငး်တိ% ့ အာဏာပိ%င&်'င့ ်စကားေြပာဆိ%ခငွ့ ်

ရရန ်<ကိaးစားခဲသ့ည့်တိ%င ်မရO'ိသည့်အခါမ' ဆ&?ထ%တေ်ဖာမ်Aကိ% 

ြပaလ%ပ်\ကသည်။ ဆ&?ထ%တေ်ဖာ်မAသည် ၎ငး်တိ%၏့ ပထမဆံ%း 

ေရွးချယစ်ရာလမ်းမဟ%တ်ပါ။ သိ%ေ့သာ် အာဏာပိ%ငမ်ျားက နားေထာငရ်န ်

သိ%မ့ဟ%တ် ၎ငး်တိ%၏့ မေကျနပခ်ျက်/တိ%ငတ်နး်ချက်/နစန်ာချကက်ိ% 

လ%ပေ်ဆာငေ်ြဖO'ငး်ေပးရန ်ပျကက်ကွေ်သာအချိနတ်ငွ ်

ေရွးစရာမO'ိေသာအေြခအေန၏ ရလဒမ်ျားသာြဖစ်သည်။  



 

Unfortunately, despite recent political reforms, FEM’s 
research in 2019-2020 shows that the right to protest is 
still not respected, protected, or fulfilled in Myanmar. 
People who bravely or innocently try to exercise their 
right to protest face both violence and criminalisation. 

People protest because authorities fail to act 

The majority of people protest after their attempts to talk 
with the authorities have failed. Protest is not their first 
choice of action, but is the result of frustration at the 
authorities’ failure to listen or act on their grievances.  



 

ဆ"#ထ%တေ်ဖာ်သOများသည် ဥပေဒကိ% မသနိားမလည်Eကပါ။ 

ဆ&?ထ%တေ်ဖာ်သR အများစ%သည် ဆ&?ထ%တေ်ဖာ်မAဆိ%ငရ်ာ 

စည်းကမ်းများကိ% ဥပေဒေ\ကာငး်အတိ%ငး် လိ%က်နာရန ်

ရည်ရွယ်ခဲေ့သာလ်ည်း ၎ငး်တိ%သ့ည် ထိ%အေ\ကာငး်အရာကိ% 

နည်းနည်းသာ သိO'ိgပီး ဥပေဒ၏ ချိabယငွး်ချကေ်\ကာင့ ်အများအားြဖင့ ်

ထိ%သိ% ့ လ%ပ်ေဆာင&်ိ%ငရ်န ်အတားအဆီး ြဖစ်ေနသည်။   

ရဲများသည် ဆ"#ထ%တေ်ဖာ်ပွဲများတငွ ်ခွင့ြ်ပXမိန ့်လိ%အပ်ဆဟဲ% 

ထငေ်နေသးသည်။ 

gငမိ်းစ%စီဥပေဒကိ% ၂၀၁၆ ခ%&'စတ်ွင ်ြပငဆ်ငခ်ဲေ့သာလ်ည်း ရဲများသည် 

အသိေပးအေ\ကာငး်\ကားစာကိ% ဆ&?ြပရန ်ခငွ့ြ်ပaမိန ့ေ်တာငး်ခလံ`ာဟ% 

သတ်မ'တ်ေနပါေသးသည်။ 

ရဲများသည် ဆ"#ထ%တေ်ဖာ်မည့် အေEကာငး်အရာများ၊ ပံ%စံများ၊ 

ေနရာများကိ% ထန်ိးချXပ်ချငေ်နေသးသည်။ 

ရဲများသည် ဆ&?ထ%တ်ေဖာ်သRအများစ%အေပCတငွ ်&ိ%ငင်တံကာ 

ဒမီိ%ကေရစီ စံ&Aနး်များ&'င့ ်ေသွဖယက်ာ၊ ဆ&?ထ%တေ်ဖာမ်ည့် 

အေ\ကာငး်အရာများ၊ ပံ%စံများ&'င့ ်ေနရာများကိ% ေြပာငး်လဲရန ်

ဖိအားေပးခဲသ့ည်။  



 

Protesters unaware of the law 

Most protesters intend to abide by the legal framework 
regulating protest but have limited awareness of it and 
are often prevented from doing so because of the law’s 
defects. 

Police think protests still require permission 

Although the PAPP Law was amended in 2016, most 
police still regard notification forms as an application for 
permission to protest. 

Police want to dictate protest content, form, and 
location 

The police pressured the majority of protesters to change 
the content, form, and location of their protests, in 
violation of international democratic standards.  



 

အာဏာပိ%ငမ်ျားသည် ဆ"#ထ%တေ်ဖာ်မ,များကိ% အဆငေ်ြပေအာင ်

ကOညီပံပိ့%းမေပးဘ ဲဖျက်သမိ်းရန် ရည်ရွယ်သည်။ 

ဆ&?ထ%တေ်ဖာခ်ွင့က်ိ% ကာကယွ်ရန&်'င့ ်အဆငေ်ြပေအာင ်

ကRညီေပးရနထ်က် အာဏာပိ%ငမ်ျား၏ စီမံမAက _̀နြ်ပေနသည်မ'ာ 

၄ငး်တိ%၏့ ရည်ရွယခ်ျကသ်ည် ဆ&?ထ%တေ်ဖာ်မAများကိ% ေြခာကလ်'န ့ရ်န၊် 

ဖျကသိ်မ်းရန&်'င့ ်gဖိaခငွး်ရနတ်ိ% ့ ြဖစေ်နသည်။   

ရဲများ၏ အစီအစ_ေနရာချမ,များသည် လိ%အပ်မ, မဟ%တ၊် 

အချိXးအစားမ`တသင့ေ်လျာ်မ, မFCိခ့ဲ။ 

ရဲများ၏ ဆ&?ထ%တေ်ဖာမ်Aဆိ%ငရ်ာ စစီKေနရာချထားမAများသည် 

မလိ%အပ်ေသာ ေဆာငရွ်က်မA၊ အချိaးမမr မသင့ေ်တာေ်သာ စီစKမA 

ြဖစ်သည်။ gငမိ်းစ%စဦပေဒေအာက၌် ဆ&?ြပပွမဲျားကိ% ထိနး်ချaပ်ရာတငွ ်

ကိ%း&'စအ်ေတွbအ\ကံaO'ေိနgပီြဖစ်ေသာလ်ည်း 

ရဲများ၏ဆ&?ြပပွဲထိနး်ချaပမ်Aပံ%စသံည် မလိ%အပ်ေသာ၊ 

အချိaးအစားမrတမAမO'ိေသာ အေြခအေနများ O'ိေနဆဲြဖစသ်ည့် ေ\ကာင့ ်

အခနွထ်မ်းြပည်သRတိ%အ့တကွ် နစ်နာလ'သည်။  



 

Authorities aim to shut down not facilitate 
protests 

The authorities’ conduct indicates that their aim is to 
intimidate, shut down, and disperse protests rather than 
to facilitate them and protect the right to protest. 

Police arrangements were unnecessary and 
disproportionate 

The police’s protest arrangements are unnecessary, 
disproportionate, and therefore extraordinarily 
expensive to the tax payer, despite nine years of 
experience regulating protests under the PAPP Law. 

  



 

ရဲအငအ်ားသံ%း ေြဖFCငး်မ,သည် လိ%အပ်ေသာအရာမဟ%တ၊် 

အချိXးမညီမ` မသင့ေ်လျာ်ေသာ လ%ပ်ေဆာငမ်, ြဖစ်သည်။ 

ဆ&?ထ%တေ်ဖာ်မAများအားလံ%း နးီပါးသည် အ\ကမ်းဖက်မA မပါေသာလ်ည်း 

ရဲများသည် ဆ&?ြပပွအဲားလံ%း၏ တစဝ်က်နးီပါးတငွ ်အငအ်ားသံ%းခဲသ့ည်။ 

ဥပေဒ&'င့ ်မေလျာညီ်ေသာ လRစ%ခွဲ ထိနး်ချaပ်ြခငး် နည်းများကိ% 

အထငအ်O'ား သံ%းခဲ့ေ\ကာငး်ကိ% ဆ&?ထ%တ်ေဖာ်သRများကိ%ယတ်ိ%င ်

မျက်ြမငက်ိ%ယ်ေတွb \ကaံခဲ့\ကသည်။  

ရဲ နည်းဗျKဟာသည် ဆ"#ထ%တေ်ဖာ်သOများကိ% 

ထခိိ%က်ဒဏ်ရာရေစေသာ် လည်း ဒဏ်ရာရသOများကိ% 

လျစ်လျKa,သည်။ 

အငအ်ားသံ%းကာ လRအ%ပ်ထိနး်ချaပ်ြခငး် နည်းလမ်းများြဖင့ ်ရဲများက 

ေရွးချယအ်သံ%းြပaမAေ\ကာင့ ်ဒဏ်ရာရမAများ ြမင့မ်ားစွာ ြဖစ်ေစခဲ့သည်။ 

သိ%ေ့သာ် ရဲများသည် ဒဏ်ရာရသRများကိ% ေထာကပ်ံက့Rညီရန ်တာဝန ်

ပျကက်ကွ်သည်။   



 

Police use of force was unnecessary and 
disproportionate 

The police used force in almost half of all protests despite 
virtually all protests being non-violent. Protesters 
witnessed significant use of unlawful crowd control 
measures. 

Police tactics injure protesters but neglect the 
injured  

The police’s choice of forceful crowd control measures 
results in high levels of injuries, but the police fail in 
their duty to support the injured.  



 

ရဲများသည် ဆ"#ထ%တေ်ဖာ်ပွဲများကိ% အေEကာငး်ရငး်မFCိဘ ဲ

ပိတသ်မိး်ကာ ဆ"#ထ%တေ်ဖာ်သOများကိ% ဖမ်းဆးီသည်။  

ရဲများသည် ဆ&?ထ%တ်ေဖာ်သRများကိ% ထိနး်သိမ်းရန ်မ\ကာခဏ 

အငအ်ားသံ%း လ%ပ်ေဆာငသ်ည်။ အ\ကမ်းမဖက်ေသာ 

ဆ&?ထ%တေ်ဖာ်ပွမဲျားကိ% ရပ်စရဲန&်'င့ ်ဆ&?ထ%တ်ေဖာသ်Rများကိ% လRစ%ခွဲရန ်

မ\ကာခဏ အငအ်ားသံ%းကာ လ%ပ်ေဆာငသ်ည်။ ထိ%သိ% ့ 

လ%ပေ်ဆာငြ်ခငး်အတကွ် တကိျO'ငး်လငး်ေသာ အေ\ကာငး်ြပချက် 

သိ%မ့ဟ%တ် တရားဝငေ်သာအကျိaးအေ\ကာငး်ဆငြ်ခငမ်A မေပးေပ။ 

အချိXG ရဲများသည် သတငး်ေထာက်များကိ% ပစ်မCတထ်ားသည်။  

သတငး်ေထာက်များသည် ဆ&?ြပပွအဲများစ%တွင ်O'ိ\ကသည်။ သိ%ေ့သာ် 

"watchdog" ဟ%တငစ်ားေခCေဝC \ကေသာ ထိ%သတငး်ေထာက်များသည် 

တစ်ခါတစ်ရံတငွ ်ရဲများ၏ အ\ကမ်းဖကမ်Aများတငွ ်ပစ်မ'တမ်ျား 

ြဖစ်\ကရသည်။ 

ဆ"#ထ%တေ်ဖာ်သOများသည် ဆ"#ြပbပီးေနာက် အနီးကပ် 

ေစာင့E်ကည့်ေထာက်လCမ်းခံရသည်။  

သိသိသာသာပင ်ဆ&?ထ%တ်ေဖာ်သR အေရအတကွ် အများအြပားက 

သRတိ%သ့ည် ဆ&?ထ%တေ်ဖာ်gပီးေနာကတ်ငွ ်အာဏာပိ%ငမ်ျား၏ 

အနးီကပ်ေစာင့\်ကည့်ေထာကလ်'မ်းမA ခံရသည်ဟ% ယံ%\ကည်\ကသည်။  



 

Police arrest protesters and shut down protests 
without reason 

The police often use force to detain protesters, shut 
down non-violent protests, and disperse protesters, 
without clear reason or justification for doing so. 

Some police target journalists 

Journalists attend most protests but as public watchdogs 
are sometimes the targets of violence by police. 

Protesters face surveillance after protesting 

A significantly high number of protesters believe that 
after protesting they are subject to surveillance by 
authorities.  



 

ဆ"#ထ%တေ်ဖာ်သOများသည် ဒမီိ%ကေရစီအခွင့အ်ေရးများကိ% 

ကျင့သ် ံ%းသည့်အတက်ွ တရားစဲွခံEကရသည်။  

စွဲချကအ်များစ%မ'ာ မRလလRအ့ခွင့အ်ေရးများြဖစသ်ည့် လတွလ်ပ်စာွ 

ထ%တေ်ဖာေ်ရးသား ေြပာဆိ%ခငွ့&်'င့ ်လတွလ်ပ်စွာ စ%ေဝးခငွ့က်ိ% 

ဆ&?ထ%တေ်ဖာ်သRများက ဥပေဒဆိ%ငရ်ာ လ%ပ်ပိ%ငခ်ငွ့ ်

အြဖစက်ျင့သံ်%းေသာေ\ကာင့ ်ရာဇဝတ်ြပစမ်Aအြဖစ် သတ်မ'တခ်ဲ့သည်။ 

စဲွချက်များမCာ ဥပေဒ"Cင့ ်မေလျာ်ညီေသာ အ%ပ်စ%လိ%က် 

အြပစ်ဒဏ်သင့ြ်ခငး်ကိ% ြဖစ်ေစြခငး် 

ဆ&?ထ%တေ်ဖာ်သRများကိ% စွဆိဲ%သည့် စွဲချကအ်များစ%သည် အ%ပ်စ%လိ%က် 

ြပစ်ဒဏ်ထိ%က်ေစြခငး်၊ အသငး်အဖဲွbအားြဖင့ ်အြပစO်'ိေစြခငး် &'င့ ်

အ%ပ်စ%လိ%က် သိမ်းကျံaး ြပစ်ဒဏ်ေပးြခငး်တိ%က့ိ% ြဖစေ်စခဲ့gပီး၊ 

ယငး်တိ%သ့ည့်  အေြခခံ တရားဥပေဒစိ%းမိ%းေရးမRများ၊ 

&ိ%ငင်တံကာဥပေဒတိ%&့'င့ ်ဆန ့က်ျငေ်နသည်။    



 

Protesters charged for exercising democratic 
rights 

Most charges laid against protesters criminalise the 
protesters’ legitimate exercise of fundamental human 
rights to freedom of expression and freedom of 
assembly. 

Charges infer unlawful collective culpability 

Most of the charges brought against protesters inferred 
collective culpability, guilt by association, and collective 
punishment, contradicting basic rule-of-law principles 
and potentially breaching international law.  



 

aံ% းတငစ်စ်ေဆးြခငး်များသည် ေ"Cးေကွးbပီး စရိတc်ကီးြမင့က်ာ ၁၀၀% 

အြပစ်ဒဏ်ခံရ",န်း FCိြခငး် 

ြပစ်မAဆိ%ငရ်ာ Nံ%းတငစ်စ်ေဆးမAများသည် ေယဘ%ယျအားြဖင့ ်

ေ&'းေကွးgပီး အများအားြဖင့ ်\ကန ့\်ကာကာ၊ (&ိ%ငင်အံတကွ်သာမက 

ထိေရာကမ်AမO'ေိသာ စနစက်ိ% ရနပ်ံ%ေငေွထာက်ပံေ့နရေသာ 

အခနွေ်ပးေဆာငသ်Rများအတကွပ်ါ) စရိတစ်က <ကီးgပီး၊ ၁၀၀% 

အြပစ်ဒဏ်ခံရ&Aနး် O'သိည်။  

တရားစဲွဆိ%ခံရေသာ ဆ"#ထ%တေ်ဖာ်သOများ ကOညီေထာက်ပံ့မ, မရFCိြခငး်  

ဆ&?ထ%တေ်ဖာ်သR အများစ%သည် တရားစွဲဆိ%ခံရgပီးေနာက်ပိ%ငး်တွင ်

ဥပေဒဆိ%ငရ်ာ&'င့ ်ေငေွ\ကးဆိ%ငရ်ာ အေထာက်အပံ့များ မရO'ိ\ကပါ။  



 

Trials are slow and costly, with 100% conviction 
rate 

Criminal trials are generally slow, often delayed, 
expensive (including to the tax payer who is funding the 
inefficient system), and have a 100% conviction rate. 

Charged protesters lack support 

Most protesters lack legal and financial support after 
they are charged.  



 

ထန်ိးသမ်ိးဖမ်းဆးီခံရ

ချိန်တငွ ်

သင၏်ရပိ%ငခ်ွင်မ့ျား 
Your rights when 

detained and 
arrested 

 

  



 

  



 

ရဲတပ်ဖွဲ G၏ မတရား ဖမး်ဆးီချXပ်ေ"Cာငြ်ခငး် မခံရပိ%ငခွ်င် ့

သငသ်ည် မတရားဖမ်းဆးီချXပ်ေ"Cာငြ်ခငး် မခံရေစရ။ 

(ဖဲွbစည်းပံ%အေြခခံဥပေဒ၊ ပ%ဒမ် ၂၁(ခ) &'င် ့၃၇၆။ ြပစမ်Aဆိ%ငရ်ာ ဥပေဒ၊ ပ%ဒမ် 

၃၃၊ ပ%ဒမ် ၃၃၉ - ၃၄၂ &'င် ့၃၄၈။ ြပစ်မAဆိ%ငရ်ာကျင်ထံ့%းဥပေဒ၊ ပ%ဒမ် ၆၁၊ 

၁၀၀၊ ၁၆၇ &'င် ့၄၉၁။)  

မတရားဖမ်းဆးီချXပ်ေ"Cာငမ်,အတက်ွ သငသ်ည် ရဲတပ်ဖွဲ GထမံC 

နစ်နာေEကးေတာငး်ပိ%ငခွ်င်F့Cိသလိ% ဖမ်းဆးီချXပ်ေ"Cာငမ်,သည် 

တရားဥပေဒ"Cင်အ့ညီ ြဖစ်မြဖစ်ကိ% စစ်ေဆးရန် 

ြပည်ေထာငစ်%တရားလgတေ်တာ်ချXပ်ထ ံေလ`ာက်ထားပိ%ငခွ်င်F့Cိသည်။ 

(ဖဲွbစည်းပံ%အေြခခံ ဥပေဒ၊ ပ%ဒမ် ၃၇၈။ ြပစ်မAဆိ%ငရ်ာဥပေဒ၊ ပ%ဒမ် ၃၃၀။ 

ြပစ်မAဆိ%ငရ်ာကျင်ထံ့%းဥပေဒ၊ ပ%ဒမ် ၈၀ &'င် ့၄၉၁) 

သငသ်ည် ၂၄ နာရီထက်ပိ%၍ ချXပ်ေ"Cာငခံ်ရပါက တရားaံ%းသိ% ့ 

ဦးတိ%က်ေလ`ာက်၍ တိ%ငE်ကားပိ%ငခွ်င်F့Cိသည်။ (ဖဲွbစည်းပံ%အေြခခဥံပေဒ၊ 

ပ%ဒမ် ၃၇၆။ ြပစ်မAဆိ%ငရ်ာကျင်ထံ့%းဥပေဒ၊ ပ%ဒမ် ၈၁၊ ပ%ဒမ် ၁၆၇။) 

သငသ်ည် (အြမင်ဆံ့%း ေထာငဒ်ဏ် ၇ &'စ်ထိ ချမ'တ&်ိ%ငသ်ည့် 

ြပစ်မAများအတကွ်)  

စစ်ေဆးေမးြမန်းခံေနရစဥ်ကာလအတငွး် သက်ေသအေထာက်အထား 

မခိ%ငလံ်%ေEကာငး် ေတွG FCိပါက သငသ်ည် လွတေ်ြမာက်ခွင် ့FCိသည်။ 

(ြပစ်မAဆိ%ငရ်ာကျင်ထံ့%းဥပေဒ၊ ပ%ဒမ် ၁၆၉။)  



 

Right against unlawful police detention 

You have a right not to be unlawfully detained 
(Constitution, Arts. 21(b) and 376; Penal Code, Arts. 33, 
339-342, and 348; Code of Criminal Procedure, Arts. 61, 
100, 167, and 491). 

You have the right to claim damages from the police 
for unlawful detention, and to petition the Supreme 
Court to challenge the lawfulness of detention 
(Constitution, Art. 378; Penal Code, Art. 330; Code of 
Criminal Procedure, Arts. 80 and 491). 

You have a right to go before a court if detained over 
24 hours (Constitution, Art. 376; Code of Criminal 
Procedure, Arts. 81 and 167).  

You have the right to be released if insufficient 
evidence is found during the investigation (Code of 
Criminal Procedure, Art. 169).  



 

မတရား ဖမး်ဆးီြခငး်"Cင် ့FCာေဖွစစ်ေဆးြခငး် မခံရပိ%ငခွ်င် ့

သငသ်ည် ဖမး်ဆးီခံရချိန်၌ အငအ်ားအလွန်အကmံသံ%းြခငး်ကိ% ြဖစ်ေစ၊ 

လိ%အပသ်ည်ထကပ်ိ%၍ ဖိ&'ပိခ်ျaပခ်ျယ်ြခငး် ကိ%ြဖစေ်စ မခရံေစရ။ 

(ြပစ်မAဆိ%ငရ်ာကျင်ထံ့%းဥပေဒ၊ ပ%ဒမ် ၅၀) 

သငသ်ည် ရဲတပ်ဖွဲ G၏ ေလးေလးစားစားဆက်ဆမံ,ကိ% ရပိ%ငခွ်င်F့Cိသည်။ 

(ရဲလကစ်ွဲ၊ အပိ%ဒ ်၁၀၅၆) သငသ်ည် ရဲတပ်ဖွဲ G၏ 

ကာကွယ်ေစာင်ေ့FCာက်မ,ကိ% ရပိ%ငခွ်င်F့Cိသည်။ (ရဲလက်စွ၊ဲ အပိ%ဒ ်၁၀၈၆) 

ရဲတပ်ဖဲွbသည် O'ာေဖွစစ်ေဆးမAြပလ%ပ်ရန ်တရားNံ%းကထ%တ်ဆင်သ့ည့် 

O'ာေဖွဝရမ်း လိ%အပ်သည်။ ရဲသည် လRတစ်ေယာက်ထံမ' 

သိမ်းဆည်းရမိေသာ ပစnည်းစာရငး်ကိ% ေရးသားြပaစ%၍ ထိ%စာရငး်၏ 

မိတj yကိ% ေပးရမည်။ သိ%ေ့သာ် တစခ်ါတစ်ရံတငွ ်ရဲများက သင်ထံ့မ' 

O'ာေဖွစစေ်ဆးခငွ်ရ့O'ိရန ်ထိ%စာရငး်ကိ% ြပ၍ အသံ%းြပaတတ်\ကသည်။ 

(ြပစ်မAဆိ%ငရ်ာ ကျင်ထံ့%း ဥပေဒ၊ ပ%ဒမ် ၉၆ - ၁၀၃။ ရဲလက်စွ၊ဲ အပိ%ဒ ်၁၀၆၄။ 

တရားNံ%းများလကစ်ွ၊ဲ အပိ%ဒ ်၄၀၁။ &ိ%ငင်သံားများ၏ ပ%ဂhိaလ်ဆိ%ငရ်ာ 

လတွလ်ပမ်A&'င် ့ပ%ဂhိaလ်ဆိ%ငရ်ာလံ%ြခံaမAကိ% ကာကယွေ်ပးေရး ဥပေဒ၊ 

အပိ%ဒ ်၈။) 

သငသ်ည် a%ပ်ပိ%ငး်ဆိ%ငရ်ာ၊ စိတပိ်%ငး်ဆိ%ငရ်ာ"Cင် ့လိငပိ်%ငး်ဆိ%ငရ်ာ 

ထပိါးေ"Cာင်ယ့Cက်မ, မခံရေစရ။ (ြပစ်မAဆိ%ငရ်ာဥပေဒ၊ ပ%ဒမ် ၃၅၄ &'င် ့

၅၀၉။ ြပည်ေထာငစ်%ြမနမ်ာ&ိ%ငင်ေံတာ&်'င် ့သငး်သိနး် (အေပါငး် ၃ ဦး)၊ 

၂၀၀၂၊ ြမနမ်ာ&ိ%ငင်တံရားစီရငထံ်%းများ ၃၆)  



 

Right against unlawful arrests and searches 

You have the right not to be treated with excessive 
force or undue restraint when being arrested (Code of 
Criminal Procedure, Art. 50). 

You have a right to be treated respectfully by the police 
(Police Manual, para. 1056).  

You have a right to be protected by the police (Police 
Manual, para. 1086). 

Police searches require a search warrant issued by a 
court. Police must give you a receipt for seized items, 
although this is sometimes used to show you consented 
to a search (Code of Criminal Procedure, Arts. 96-103; 
Police Manual, para. 1064; Courts Manual, para. 401; 
Law Protecting the Privacy and Security of Citizens, Art. 
8).  

You have the right not to be physically and mentally 
sexually harassed (Penal Code Arts. 354 and 509; Union 
of Myanmar Vs. Thin Thein (and 3), 2002, M.L.R 36).  



 

ည
n
ဥ်းပန်း"Cပ်ိစက် မခံရပိ%ငခွ်င် ့

သငသ်ည် ည
n
ဥ်းပန်း"Cပ်ိစက်ြခငး် (သိ%မ့ဟ%တ)် Eကမး်တမး်ရက်စက်စွာ 

ဆက်ဆြံခငး် မခံရေစရ။ (ဖဲွbစည်းပံ%အေြခခံဥပေဒ၊ ပ%ဒမ် ၄၄ &'င် ့၃၅၃။ 

ြပစ်မAဆိ%ငရ်ာဥပေဒ၊ ပ%ဒမ် ၃၃၀ - ၃၃၁၊ ြပည်သRရဲ့တပ်ဖဲွb 

စည်းကမ်းထိနး်သိမ်းေရးဥပေဒ၊ ပ%ဒမ် ၁၇(ဆ)။ အြပည်ြပည်ဆိ%ငရ်ာ 

လRအ့ခငွ်အ့ေရးေ\ကညာစာတမ်း အပိ%ဒ ်၅။) 

သငသ်ည် စစ်ေဆးေမးြမန်း ခံရေနစဥ် ထခိိ%က်နာကျငေ်အာင ်

ြပXလ%ပ်ြခငး် မခံရေစရ။ (ြပစ်မAဆိ%ငရ်ာ ဥပေဒ၊ ပ%ဒမ် ၃၃၀ - ၃၃၁) 

သငသ်ည် အ"ိ%င်အ့ထက် bခိမး်ေြခာက်၍ြဖစ်ေစ၊ ကတ ိတစ်စံ%တစ်ရာ 

ထား၍ြဖစ်ေစ ဖိအားေပးစည်းaံ% းြခငး် မခံရေစရ။ 

(ြပစ်မAဆိ%ငရ်ာကျင်ထံ့%းဥပေဒ၊ ပ%ဒမ် ၃၄၃) 

ရဲတပ်ဖွဲ Gက ေြဖာင်ခ့ျက်ရရန်အတက်ွ စစ်ေဆးေမးြမန်းေနစဥ် 

ည
n
ဥ်းပန်း"Cပ်ိစက်ပါက (သိ%မ့ဟ%တ)် လက်မခံ"ိ%ငေ်သာ လ%ပ်ရပ်တစ်ခ%ခ% 

ြပXလ%ပ်ပါက သငသ်ည် အမ,စစ်အရာFCိထ ံတိ%ငတ်န်းခွင်F့Cိသည်။ 

ထိ%အရာFCိက မြဖစ်မေန စံ%စမး်စစ်ေဆး ေပးရမည်။ (ရဲလက်စွ၊ဲ အပိ%ဒ ်

၁၆၉၃) သငသ်ည် ရဲ၏ ညåဥ်းပနး်&'ပိ်စကမ်Aကိ% ရဲတပဖဲွ်bထံမတိ%ငဘဲ် 

တရားNံ%းသိ% ့ တိ%ငတ်နး်ရမည်။ ထိခိ%က်ဒဏ်ရာရO'ိမAများကိ%လည်း 

\ကားနာစစေ်ဆးမA ြပaလ%ပေ်နစဥ်အေတာအတငွး် 

မ'တတ်မ်းတငထ်ားေပးရန ်တရားသR<ကီးများကိ% ေတာငး်ဆိ%သင်သ့ည်။ 

(ြပစ်မAဆိ%ငရ်ာကျင်ထံ့%းဥပေဒ၊ အပိ%ဒ ်၂၀၀)  



 

Right not to be tortured 

You have the right not to be tortured or mistreated 
(Constitution, Arts. 44 and 353; Penal Code Arts. 330-
331; Myanmar Police Force Maintenance of Discipline 
Law, Art. 17(g); UDHR, Art. 5). 

You have the right not to be hurt during an 
interrogation (Penal Code, Arts. 330-331). 

You have the right not to be induced by threat or 
promise (Code of Criminal Procedure, Art. 343). 

You have a right to report accusations of torture or 
misconduct to the investigating police officer, who 
must investigate them (Police Manual, para. 1693). 

You must report police torture to the courts – not to the 
police – and should ask judges to record injuries during 
hearings (Code of Criminal Procedure, Art. 200).  



 

ေြဖာင်ခ့ျက်မေပးဘ ဲေနပိ%ငခွ်င် ့

သင်ထံ့တငွ ်မြဖစမ်ေန ေြဖာင်ခ့ျက်ေပးရန ်တာဝနမ်O'ိေ\ကာငး် သင်က့ိ% 

<ကိaတငအ်သိေပးထားရမည်။ (ြပစ်မAဆိ%ငရ်ာ ကျင်ထံ့%းဥပေဒ၊ ပ%ဒမ် ၁၆၄။) 

သငသ်ည် ေြဖာင်ခ့ျက်ေပးရန် အတငး်အကျပ် ဖိအားေပးမခံရေစရ။ 

(သကေ်သခဥံပေဒ၊ ပ%ဒမ် ၂၄။ ြပည်သRရဲ့များ စည်းကမ်းထိနး်သိမ်းေရး 

ဥပေဒ၊ ပ%ဒမ် ၁၃။ &ိ%ငင်တံကာ ြပည်သRေ့ရးရာ&'င် ့&ိ%ငင်ေံရး 

အခငွ်အ့ေရးဆိ%ငရ်ာ သေဘာတR စာချaပ် (ICCPR) အပိ%ဒ ်၁၄(၃))။ 

သင်ဆ့&?အေလျာက် (အလိ%အေလျာက်) ထ%တ်ေဖာေ်ြပာ\ကားေသာ 

ေြဖာင်ခ့ျကက်ိ%သာ သက်ေသခခံျကအ်ြဖစ် အသံ%းြပa&ိ%ငသ်ည် 

(ြပစ်မAဆိ%ငရ်ာကျင်ထံ့%းဥပေဒ၊ ပ%ဒမ် ၁၆၄)။ သင်အ့ေနြဖင် ့

အကျပက်ိ%ငေ်သာေ\ကာင် ့ေြဖာင်ခ့ျက် ေပးရြခငး်၊ မမ'နမ်ကန ်

ေြဖာင်ခ့ျက်ေပးြခငး်&'င် ့မစဥ်းစားမဆငြ်ခငဘဲ် ေြဖာင်ခ့ျကေ်ပးြခငး်တိ%က့ိ% 

ေO'ာင\်ကဥသ်င်သ့ည်။ 

သငသ်ည် ြပစ်မ,တစ်ခ%ကိ% ကျKးလွန်သည်ဟ% မထက်ွဆိ%ဘ ဲ

ေနပိ%ငခွ်င်F့Cိသည်။ (ြပစမ်Aဆိ%ငရ်ာ ကျင်ထံ့%းဥပေဒ၊ ပ%ဒမ် ၃၄၂ (၁)(က)။ 

&ိ%ငင်တံကာ ြပည်သRေ့ရးရာ&'င် ့&ိ%ငင်ေံရး အခွင်အ့ေရးဆိ%ငရ်ာ 

သေဘာတRစာချaပ် (ICCPR) ၁၄(၃)(ဆ)။ 

သငသ်ည် တရားသOcကီးတစ်ဦး၏ ေမးခွန်းများကိ% မေြဖဆိ%ဘ ဲ

ေနပိ%ငခွ်င်F့Cိသည်။ (ြပစမ်Aဆိ%ငရ်ာကျင်ထံ့%းဥပေဒ၊ ပ%ဒမ် ၃၄၂(၂)(၃))။  



 

Right to remain silent 

You must be informed that you are not obliged to 
confess (Code of Criminal Procedure, Art. 164). 

You have a right not to be forced to confess (Evidence 
Act Art. 24; Myanmar Police Force Maintenance of 
Discipline Law, Art. 13; ICCPR, Art. 14(3)). 

Your confession can only be used as evidence if it is 
made voluntarily (Code of Criminal Procedure, Art. 
164). You should avoid making coerced, false, or unwise 
confessions. 

You have the right to not self-incriminate (Code of 
Criminal Procedure, Art. 342(1)(a); ICCPR Art. 
14(3)(g)). 

You have a right not to answer a judge’s questions 
(Code of Criminal Procedure, Art. 342(2)(iii)). 



 

ြပစမ်, စွခဲျကတ်ငရ်ာတငွ ်

သတမ်Cတခ်ျကစ်"ံ,န်းများ 
Charging 

standards 
  



 

  



 

ြပစ်မAတစ်ရပက်ိ% စွဲချကတ်ငရ်ာတငွ ်သတမ်'တ်ချကစ်ံ&Aနး်များ&'င် ့

မကိ%က်ညီပါက ဥပေဒအရာO'ိများက အမAကိ% N%ပ်သိမ်းရမည့် 

တာဝနO်'ိသည်။ (ြပည်ေထာငစ်%ေO'bေနချaပ် ဥပေဒ (၂၀၁၀)၊ ပ%ဒမ် ၃၆(စျ)။ 

က%လသမဂh အဂတလိိ%က်စားမA တိ%က်ဖျကေ်ရး သေဘာတRစာချaပ၊် အပိ%ဒ ်

၁၁ “အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ြခငး်ဆိ%ငရ်ာ လမ်း_̀နခ်ျက်&'င် ့

ဆနး်စစအ်ကဲြဖတ်မA မRေဘာင”်)။ 

အဆင် ့၁။ ေအာက်ပါတိ%သ့ည် ေအာငြ်မငဖ်ွယ်FCိသည် - 

• ြပစ်မA၏အဂeါရပတ်ိ%ငး်သည် ေ\ကာငး်ကျိaးဆီေလျာေ်သာ 

သံသယအဆင်ထ့ကပ်ိ%ေ\ကာငး် သက်ေသြပ&ိ%ငသ်ည့် 

အေထာက်အထားတစ်စံ%တစရ်ာ O'ိပါသလား။ 

ထိ%အေထာက်အထားကိ% အလယွတ်ကR လက်လ'မ်းမီ&ိ%ငပ်ါသလား၊ 

လက်ခ&ံိ%ငစ်ရာ ြဖစ်ပါသလား၊ စတိ်ချရပါသလား။ 

• လRသကေ်သများသည် ယံ%\ကည်စတိ်ချရပါသလား။ 

• တရားစွခဲံရသR (တရားခံ) အတကွ် ခိ%ငမ်ာေသာ ကာကယွ်ခ%ခံပိ%ငခ်ငွ် ့

O'ိပါသလား။  



 

Prosecutors have a duty to withdraw cases if the case 
does not reach the charging standard (Attorney General 
of the Union Law 2010, Art 36(i); United Nations 
Convention against Corruption, Article 11 
implementation guide and evaluative framework). 

Step 1: Is success likely: 

• Is there evidence to prove every element of the 
crime beyond a reasonable doubt? Is the evidence 
accessible, admissible, reliable? 

• Are the witnesses credible? 

• Are there strong defences available to the accused?  



 

အဆင် ့၂။ တရားစဲွြခငး်သည် အများြပည်သOအကျိXးစီးပွား"Cင် ့

သက်ဆိ%ငပ်ါသလား။ 

• ြပစ်မA၏ သဘာဝ&'င် ့ြပငး်ထနမ်Aသည် မည်သိ%O့'ိပါသလဲ။ 

• ကျyးလွနခ်ံရသR&'င် ့လRအ့ဖဲွbအစည်းအတကွ် အကျိaးစီးပွားမ'ာ 

မည်သည့်အရာများ ြဖစပ်ါသလဲ။ 

• ြပစ်မAကျyးလွနေ်သာေန&့'င် ့တရားစွဲဆိ%ေသာေန ့\ကားတွင ်

ေ&'ာင်ေ့&'း\ကန် ့\ကာမA O'ိပါသလား။ 

• အများြပည်သR ပိ%မိ%အကျိaးO'ိ&ိ%ငရ်နအ်တကွ် တရားစွဲြခငး်အြပင ်

အြခားနည်းလမ်းများ O'ိပါေသးသလား။  



 

Step 2: Is prosecution in the public interest? 

• What is the nature and seriousness of the crime? 

• What are the interests of the victim and the 
broader community? 

• Has there been a delay between the date of the 
crime and the beginning of the prosecution? 

• Are there alternatives to prosecution that would 
better serve the public interest?  



 

စွခဲျကတ်ငခ်ျိန်"Cင် ့

အမ,Eကားနာစစေ်ဆးစဥ် 

ကာလအတငွး် 

သင၏်ရပိ%ငခွ်င်မ့ျား 
Your rights when 

charged and in trial  



 

  



 

ကာကွယ်ခ%ခံပိ%ငခွ်င် ့

သငသ်ည် တရားဥပေဒအရ ကာကွယ်ခ%ခံပိ%ငခွ်င် ့FCိသည်။ 

(ဖဲွbစည်းပံ%အေြခခံဥပေဒ၊ ပ%ဒမ် ၁၉ &'င် ့၃၇၅။ ြပည်ေထာငစ်% 

တရားစီရငေ်ရး ဥပေဒ၊ ပ%ဒမ် ၃)။ 

သင်အ့ား မည်သည့်ြပစ်မ,"Cင် ့စဲွချက်တငထ်ားသည်ကိ% သင ်သပိိ%ငခွ်င် ့

FCိသည်။ (ြပစမ်Aဆိ%ငရ်ာကျင်ထံ့%းဥပေဒ၊ ပ%ဒမ် ၂၁၀။ &ိ%ငင်တံကာ 

ြပည်သRေ့ရးရာ&'င် ့&ိ%ငင်ေံရး အခငွ်အ့ေရးဆိ%ငရ်ာ သေဘာတRစာချaပ် 

(ICCPR) ပ%ဒမ် ၉(၂))။ 

သငသ်ည် တိ%ငတ်န်းသO(တရားလိ%)"Cင် ့တန်းတO အမ, 

Eကားနာစစ်ေဆးခံပိ%ငခွ်င်F့Cိသည်။ သငသ်ည် အသသိက်ေသ ေခq ပိ%ငခွ်င် ့

FCိသည်။ (ေမာငအ်ံဘွ့ယ် &'င် ့တစဦ်း၊ ြပည်ေထာငစ်%ြမနမ်ာ&ိ%ငင်၊ံ ၁၉၄၈ 

ြမနမ်ာ&ိ%ငင်တံရားစီရငထံ်%းများ (ဗဟိ%တရားNံ%းချaပ်) ၈၆၃။ 

ြပည်ေထာငစ်%ြမနမ်ာ&ိ%ငင် ံ&'င် ့အO'င ်+ ၂ ဦး၊ ၁၉၅၅ 

ြမနမ်ာ&ိ%ငင်တံရားစီရငထံ်%းများ ၃၁၇)။ 

သငသ်ည် တစ်ဖက်မCသက်ေသများ (တရားလိ%ဘက်သက်ေသများ) 

ကိ%လည်း ြပန်လCန်စစ်ေမးပိ%ငခွ်င်F့Cိသည်။ (ြပစ်မA ဆိ%ငရ်ာ ကျင်ထံ့%းဥပေဒ၊ 

ပ%ဒမ် ၂၀၈ (၂))။ 

သငသ်ည် တရားaံ%း၏ ေလးစားစွာဆက်ဆမံ,ကိ% ခံစားပိ%ငခွ်င်F့Cိသည်။ 

(တရားNံ%းများလကစ်ွဲ အပိ%ဒ ်၁၃)။   



 

Right of defence 

You have the right of defence (Constitution, Arts. 19 
and 375; Union Judiciary Law, Art. 3).  

You have the right to know what charges are against 
you (Code of Criminal Procedure, Art. 210; ICCPR, Art. 
9(2)). 

You have the right to be heard equally with the 
complainant. You have the right to call your own 
witnesses (Maung Ant Bwe & One v. Union of Burma, 
1948 BLR (HC) 863. Union of Burma v. Ah Shin & 2 
Others, 1955 BLR (HC) 317.) 

You have the right to cross-examine witnesses (Code of 
Criminal Procedure, Art. 208(2)). 

You have the right to be treated with respect by the 
court (Court Manual, para. 13).  



 

ကာကွယ်ခ%ခံရန်(ခ%ခံေချပရန်) ေFC GေနငCားပိ%ငခွ်င် ့

သငသ်ည် ခ%ခံေချပရန်အတက်ွ ေFC Gေန ငCားပိ%ငခွ်င်F့Cိသည်။ 

(ြပစ်မAဆိ%ငရ်ာကျင်ထံ့%းဥပေဒ၊ ပ%ဒမ် ၃၄၀၊ တရားNံ%းများ လကစ်ွဲ အတွဲ ၂၊ 

အပိ%ဒ ်၄၅၅။ တရားဥပေဒဆိ%ငရ်ာ အကRအညီေပးေရး ဥပေဒ၊ ပ%ဒမ် ၂၅-

၂၆၊ ၃၁ &'င် ့၄၃၊ &ိ%ငင်တံကာ ြပည်သRေ့ရးရာ&'င် ့&ိ%ငင်ေံရး 

အခငွ်အ့ေရးဆိ%ငရ်ာ သေဘာတRစာချaပ် (ICCPR)၊ အပိ%ဒ ်၁၄(၃)(ဃ))။ 

သင၏် ေFC Gေနကိ% လိ%အပ်ချိန်တငွ ်ေတွGဆံ%၊ ဆက်သယ်ွပိ%ငခွ်င် ့FCိသည်။ 

(ဖဲွbစည်းပံ%အေြခခံဥပေဒ၊ ပ%ဒမ် ၃၇၅။ တရားNံ%းများ လကစ်ွ၊ဲ အပိ%ဒ ်၄၅၅။ 

ဗဟိ%တရားNံ%းချaပ် အမိန်ေ့\ကညာစာ အမ'တ် ၂ (အေထွေထွ) 

ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၆ ရက၊် ၁၉၂၇။ အကျဥး်ေထာငဥ်ပေဒ၊ ပ%ဒမ် ၄၀။ 

ရဲလကစ်ွဲ၊ အပိ%ဒ ်၇၄။) 

သငသ်ည် ေFC Gေနတ့စ်ဦးက မေပါ့မဆြဖင် ့သင၏်အကျိXးစီးပွားအေပq 

သစrာFCိFCိေလးစားြခငး်ကိ% ရပိ%ငခွ်င်F့Cိသည်။ (Legal Practitioner Act ၊ 

ပ%ဒမ် ၄၄။ ၁၉၆၈ ြမနမ်ာ&ိ%ငင်တံရားစရီငထံ်%းများ  (ဗဟိ% တရား Nံ%းချaပ်) 

စာမျက&်'ာ ၂၆၄။ က%လသမဂh ေO'bေနများ၏အခနး်ကöဆိ%ငရ်ာ 

အေြခခမံRဝါဒ ေ\ကညာစာတမ်း၊ ၁၂) 

သငသ်ည် ေထာငဝ်ငစ်ာေတွGသည့် အချိန်အပါအဝင ်သင၏် ေFC Gေန"Cင် ့

သးီသန်"့Cစ်ကိ%ယ်တည်း ေတွGဆံ%ဆက်သယ်ွခွင် ့FCိသည်။ 

(သကေ်သခဥံပေဒ၊ ပ%ဒမ် ၁၂၆။ အကျဥ်းေထာငဥ်ပေဒ၊ ပ%ဒမ် ၄၀။)  



 

Right to a lawyer 

You have a right to a lawyer (Code of Criminal 
Procedure, Art. 340; Courts Manual, Vol. II, para. 455; 
Legal Aid Law, Arts. 25-26, 31, and 43; ICCPR, Art. 
14(3)(d)). 

You have a right to access your lawyer (Constitution, 
Art. 375; Courts Manual, para. 455; High Court 
Notification No.2 (General), 16th February 1927; Prisons 
Act, Art. 40; Police Manual, para. 74). 

You have a right to a lawyer who loyally respects your 
interests and not negligent (Legal Practitioners Act, 
Art. 44; 1968, BLR (High Court) Page 264; UN 
Declaration on the Basic Principles on the Role of 
Lawyers, 12). 

You have the right to confidential communications 
with your lawyer, including during prison visits 
(Evidence Act, Art. 126; Prison Act, Art. 40).  



 

ဖွဲ Gစည်းပံ%အေြခခံဥပေဒကိ% အသံ%းချပိ%ငခွ်င် ့

သငသ်ည် ဖွဲ Gစည်းပံ%အေြခခံဥပေဒပါ သင၏်အခွင်အ့ေရးများ 

အမCန်တကယ် အသက်ဝင၍် အသံ%းချ"ိ%ငရ်န် ေတာငး်ဆိ%ပိ%ငခွ်င်F့Cိသည်။ 

(ငပိန ်&'င် ့ြပည်ေထာငစ်%ြမနမ်ာ&ိ%ငင်၊ံ ြမနမ်ာ&ိ%ငင်တံရားစရီငထံ်%းများ 

(ြပည်ေထာငစ်% တရား လတ်̀ေတာ်ချaပ)် ၁၉၅၃ ၁၁၆(က))။ 

သငသ်ည် မည်သည့် ဥပေဒ"Cင် ့မOဝါဒမဆိ% 

ဖွဲ Gစည်းပံ%အေြခခံဥပေဒ"Cင်ကိ့%က်ညီFCိမFCိကိ% စစ်ေဆးေပးရန် 

တရားaံ%းအား ေတာငး်ဆိ%ပိ%ငခွ်င် ့FCိသည်။ (ဦးေထွး (ခ) ေအအီး မာဒါရီ&'င် ့

ဦးထွနး်ဦး + တစ်ဦး၊ ၁၉၄၈၊ ြမနမ်ာ&ိ%ငင်တံရားစရီငထံ်%းများ 

(ြပည်ေထာငစ်%တရားလတ̀ေ်တာခ်ျaပ်) ၅၄၁၊ ၅၆၀-၅၆၁) 

"ိ%ငင်တံကာဥပေဒ"Cင် ့စံ",န်းများ အသံ%းချပိ%ငခွ်င် ့

သငသ်ည် ြပစ်မ,တစ်ရပ်"Cင်ပ့တသ်က်၍ ကာကွယ်ခ%ခံရာတငွ ်

ြမန်မာ"ိ%ငင် ံဖွဲ Gစည်းပံ%အေြခခံဥပေဒကိ% ေကျာ်လွန်၍ အြခား "ိ%ငင်မံျားFCိ 

ထ%တြ်ပန်ချက်၊ မOဝါဒ"Cင် ့အယOဝါဒတိ%ကိ့% ရည်sgန်းကိ%းကားပိ%ငခွ်င် ့

FCိသည်။ (ေဒC စစီီ &'င် ့ြပည်ေထာငစ်% ြမနမ်ာ&ိ%ငင်၊ံ (၁၉၆၄) ြမနမ်ာ&ိ%ငင် ံ

တရားစီရငထံ်%းများ ၈၇၆) 

သငသ်ည် "ိ%ငင်တံကာဥပေဒ၊ စံ",န်းများ"Cင်အ့ညီ ကာကွယ်ခ%ခံပိ%ငခွ်င်"့Cင် ့

အယOခံဝငပိ်%ငခွ်င်F့Cိသည်။ (တရားဥပေဒဆိ%ငရ်ာ 

အကRအညီေပးေရးဥပေဒ ၂၀၁၇ ြပငဆ်ငခ်ျက၊် ပ%ဒမ် ၃(ခ))။  



 

Right to use the Constitution 

You have a right to ask for your Constitutional rights 
to be enforced (Nga Pein v The Union of Burma, 1953 
BLR (SC) 116a). 

You have a right to ask a court to test the 
constitutionality of any law or policy (U Htwe (a) A. E. 
Madari v. U Tun Ohn & One. 1948 BLR (SC) 541, at 
560-61). 

Right to use international law and standards 

You have a right for your defence to refer beyond 
Myanmar’s Constitution to the statements, principles, 
and doctrine in other countries (Daw Si Si v. Union of 
Myanmar, (1964) BLR 876).  

You have a right that your defence and appeal 
complies with international law and standards (Legal 
Aid Law 2017 Amendment, Art. 3(b)).  



 

အြပစ်မFCိဟ% မCတယ်Oခံရပိ%ငခွ်င် ့

သငသ်ည် အြပစ်FCိေEကာငး် သက်ေသအေထာက်အထား 

မခိ%ငလံ်%ေသးသေရွG အြပစ်မFCိဟ% မCတယ်Oခံရပိ%ငခွ်င်F့Cိသည်။ 

(ြပည်ေထာငစ်%ြမနမ်ာ&ိ%ငင် ံ&'င် ့ဦးေအး\ကည်၊ ၁၉၆၄ 

ြမနမ်ာ&ိ%ငင်တံရားစီရငထံ်%းများ ၃၉၆၊ အြပည်ြပည်ဆိ%ငရ်ာ လRအ့ခငွ် ့

အေရး ေ\ကညာစာတမ်း အပိ%ဒ ်၁၁(၁))။ 

တရားစွဲဆိ%သည့် အေ\ကာငး်ြခငး်ရာများ မ'နက်နေ်\ကာငး် ဦးစွာ 

သက်ေသတငြ်ပရနတ်ာဝနသ်ည် သင်ထံ့တွငမ်O'ိပါ။ 

တိ%ငတ်နး်သR(တရားလိ%) ထံတငွသ်ာ O'သိည်။ (သကေ်သခံဥပေဒ၊ ပ%ဒမ် 

၁၀၁ မ' ၁၀၄။) 

သငသ်ည် သံသယအကျိaး ခစံားခငွ်O့'သိည်။ (ေဒCတငဦ်း၊ ဦးေအးေဖ 

(အေပါငး်အပါ ၃ ဦး) &'င် ့ြပည်ေထာငစ်%ြမနမ်ာ&ိ%ငင်၊ံ ၁၉၆၆ 

ြမနမ်ာ&ိ%ငင်တံရားစီရငထံ်%းများ ၁၂၉။) 

"သကေ်သ"ဆိ%ငရ်ာ စ&ံAနး်မ'ာ သတ်မ'တထ်ားgပီး ြဖစ်သည်။ 

(သကေ်သခဥံပေဒ၊ ပ%ဒမ် ၃။) 

တရားNံ%းက မယံ%\ကည်လင်က့စား သငသ်ည် ေ\ကာငး်ကျိaးဆီေလျာ်စာွ 

မ'နက်နသ်ည့် O'ငး်လငး်ချက်ေပး&ိ%ငပ်ါက အမAမ' 

တရားေသလတွ်ေြမာက်ခငွ် ့O'သိည်။ (အမ်မRသီယာ &'င် ့

ြပည်ေထာငစ်%ြမနမ်ာ&ိ%ငင်ေံတာ၊် ၁၉၅၅ ြမနမ်ာ&ိ%ငင်တံရား စီရငထံ်%းများ 

(ဗဟိ%တရားNံ%းချaပ်) ၁၇၅)။  



 

Right to be presumed innocent 

You have the right to be presumed innocent until 
proven guilty (Union of Burma v. U Aye Kyi, 1964 BLR 
396; UDHR, Art. 11(1)). 

The burden of proof is on the prosecution, not on you 
(Evidence Act, Arts. 101-104). 

The benefit of doubt is on you (Daw Tin Oo and U Aye 
Phe (3) v Union, 1966 BLR 129). 

The standard of “proof” is defined (Evidence Act, Art. 
3). 

If you give an explanation which may reasonably be true, 
even though it is not believed by the Court, you are 
entitled to an acquittal (M. Muthiah Servai v. Union, 
1955 BLR (HC) 175).  



 

ဥပေဒလ%ပ်ထံ%းလ%ပ်နည်းများ"Cင်အ့ညီ အဆင်ဆ့င် ့စစ်ေဆးစီရင၊် 

အေရးယO၊ တိ%ငတ်န်းခွင် ့(Due Process) 

သငသ်ည် due process ဟ%ေခqေသာ 

ဥပေဒလ%ပ်ထံ%းလ%ပ်နည်းများ"Cင်အ့ညီ အဆင်ဆ့င် ့စစ်ေဆးစီရင၊် 

အေရးယO၊ တိ%ငတ်န်းခွင် ့ "Cင် ့မ`တေသာ တရားစီရငမ်,ကိ% 

ရFCိပိ%ငခွ်င်F့Cိသည်။ (ဖဲွbစည်းပံ%အေြခခံဥပေဒ၊ ပ%ဒမ် ၁၉၊ ၃၈၊ ၃၅၃ &'င် ့

၃၈၁။ &ိ%ငင်တံကာ ြပည်သRေ့ရးရာ&'င် ့&ိ%ငင်ေံရးအခွင်အ့ေရးဆိ%ငရ်ာ 

သေဘာတR စာချaပ် (ICCPR)၊ ပ%ဒမ် ၉(၁))။ 

သငသ်ည် အများြပည်သO လာေရာက်Eကားနာ"ိ%ငေ်သာ တရားခွင၌် 

တရားစီရင ်ခံပိ%ငခွ်င်F့Cိသည်။ (ြပည်ေထာငစ်% တရား စီရငေ်ရးဥပေဒ 

၂၀၁၀၊ ပ%ဒမ် ၃(ခ)။ ြပစမ်Aဆိ%ငရ်ာကျင်ထံ့%းဥပေဒ၊ ပ%ဒမ် ၃၅၂။ 

အြပည်ြပည်ဆိ%ငရ်ာ လRအ့ခွင်အ့ေရး ေ\ကညာစာတမ်း၊ အပိ%ဒ ်၁၀။) 

သငသ်ည် သက်သခံံချက်များကိ% သEိကားပိ%ငခွ်င်F့Cိသည်။ 

(ြပစ်မAဆိ%ငရ်ာကျင်ထံ့%းဥပေဒ၊ ပ%ဒမ် ၃၅၃) 

သငသ်ည် ဥပေဒ"Cင်ကိ့%က်ညီေသာ အဖိ%းအခကိ%သာ ေပးခွင်F့Cိသည်။ 

(ြပည်ေထာငစ်%တရားစီရငေ်ရးဥပေဒ၊ ပ%ဒမ် ၇၃၊ တရားNံ%းများလကစ်ွဲ 

၁၉၉၉၊ အပိ%ဒ ်၇၆ &'င် ့ပ%ဒမ် ၁၀၃(၄၄))။  

သငသ်ည် အဂတလိိ%က်စားမ,ကိ% သတငး်ေပးတိ%ငE်ကားပိ%ငခွ်င်F့Cိသည်။ 

(အဂတလိိ%ကစ်ားမAတိ%က်ဖျက်ေရးဥပေဒ။ ြပစ်မA ဆိ%ငရ်ာ ဥပေဒ၊ ပ%ဒမ် 

၁၆၁-၁၇၁)  



 

Right to due process 

You have the right to due process and a fair trial 
(Constitution, Arts. 19, 38, 353, and 381; ICCPR, Art. 
9(1)). 

You have the right to a public trial (Union Judiciary 
Law 2010, Art. 3(b); Code of Criminal Procedure, Art. 
352; UDHR, Art. 10). 

You have a right to hear the evidence (Code of 
Criminal Procedure, Art. 353). 

You have a right to only pay fees consistent with the 
law (Union Judiciary Law, Art. 73; Courts Manual 1999, 
para. 76 and Art. 103(44)). 

You have a right to report corruption (Anti-
Corruption Law; Penal Code, Arts. 161-171).  



 

Eကန်E့ကာမ,မFCိေသာEကားနာစစ်ေဆးမ, ရပိ%ငခွ်င် ့

သငသ်ည် မေလျာက်နေ်သာ ေ&'ာင်ေ့&'း\ကန် ့\ကာမA (သိ%)့ ေN`bဆိ%ငး်မA မO'ိဘဲ 

ြမနဆ်နေ်သာ အမA\ကားနာစစ်ေဆးမAကိ% ခံစားပိ%ငခ်ငွ်O့'သိည်။ 

(တရားNံ%းများလကစ်ွ၊ဲ အပိ%ဒ ်၂၂၊ ၂၄၊ ၄၆၆၊ ၅၆၀။ ေမာငတ်ငေ်င ွ&'င် ့

ြပည်ေထာငစ်%ြမနမ်ာ&ိ%ငင်၊ံ (၁၉၆၆) ြမနမ်ာ&ိ%ငင်တံရားစီရငထံ်%းများ ၆၃၉၊ 

&ိ%ငင်တံကာ ြပည်သRေ့ရးရာ&'င် ့&ိ%ငင်ေံရးအခွင်အ့ေရးဆိ%ငရ်ာ သေဘာတR 

စာချaပ် (ICCPR)၊ အပိ%ဒ ်၁၄(၃))။  

စစ်ေဆးမAသည် ေြခာကလ်အတငွး် အgပီးသတသ်င့သ်ည်။ 

(ြပည်ေထာငစ်%ေO'bေနချaပ်Nံ%း အမနိ်ေ့\ကာ်ြငာစာ အမ'တ် ၁၀၉(င)။  

ရပ်ဆိ%ငး်ေနသာ အမAများကိ% ပလပ်ရမည်။ 

(ြပည်ေထာငစ်%တရားလတ̀ေ်တာခ်ျaပ် အမိန်ေ့\ကညာစာအမ'တ် 

၁၁၄/၄၂၄ PTC [၂၈၅၅/၂၀၁၅])  



 

Right to trial without delay 

You have a right to a speedy trial without unjustifiable 
delays or postponement (Court Manual, paras. 22, 24, 
466, 560; Maung Tin Ngwe Vs. The Union of Burma, 
(1966) B.R. 639; ICCPR, 14(3)).  

The trial should be completed within 6 months (Union 
Attorney General Rules, Rule 109(e)).  

Stalled cases must be dismissed (Supreme Court 
Notification 114/424 PTC [2855/2015]).  



 

အာမခံ ရပိ%ငခွ်င် ့

သငသ်ည် အာမခံေလ`ာက်ထားပိ%ငခွ်င် ့FCိသည်။ (ဖဲွbစည်းပံ%အေြခခဥံပေဒ၊ 

ပ%ဒမ် ၃၇၆ မ' ၃၇၈၊ အြပည်ြပည်ဆိ%ငရ်ာ လRအ့ခငွ်အ့ေရးေ\ကညာစာတမ်း 

အပိ%ဒ ်၉။ &ိ%ငင်တံကာ ြပည်သRေ့ရးရာ&'င် ့&ိ%ငင်ေံရးအခငွ်အ့ေရးဆိ%ငရ်ာ 

သေဘာတR စာချaပ် (ICCPR)၊ အပိ%ဒ ်၉။)  

ရဲသည် ၂၄ နာရီထက်ပိ%၍ ဆကလ်ကခ်ျaပ်ေ&'ာငထ်ားလိ%လrင ်

တရားသR<ကီးတစဦ်းထံမ' ခငွ်ြ့ပaချက် ရO'ိရမည်။  

မည်သည့် ဆကလ်က်ချaပေ်&'ာငမ်Aအတကွ်မဆိ% သငသ်ည် တရားခငွ၌် 

O'ိေနရမည်။  

ေနာကထ်ပ် စံ%စမ်းစစ်ေဆးမAလ%ပေ်ဆာငရ်န ်လိ%အပ်သည့် 

အေ\ကာငး်ရငး်&'င် ့စံ%စမ်းစစ်ေဆးေနစဥ် ဆကလ်ကခ်ျaပ်ေ&'ာငထ်ားရန ်

လိ%အပသ်ည့် အေ\ကာငး်ရငး်ကိ% ရဲက တငြ်ပရမည်။ 

(ြပစ်မAဆိ%ငရ်ာကျင်ထံ့%းဥပေဒ၊ ပ%ဒမ် ၁၆၇။)  

သငသ်ည် အချXပ်အေ"Cာငက်ာလတိ%းြခငး်ကိ% ကန်ကွ့က်ပိ%ငခွ်င် ့FCိသည်။ 

(တရားNံ%းများလကစ်ွ၊ဲ အပိ%ဒ ်၄၀၃)  



 

Right to bail 

You have the right to request bail (Constitution, Arts. 
376-378; UDHR, Art. 9; ICCPR, Art. 9).  

Police must get permission from a judge to extend 
detention beyond 24 hours.  

You must be present in the court for any extension.  

Police must show the judge why further investigation is 
necessary and why further detention is necessary (Code 
of Criminal Procedure, Art. 167). 

You have a right to oppose further detention (Court 
Manual, para. 403).  



 

ဥပေဒ၏တန်းတOအကာအကွယ် ရပိ%ငခွ်င် ့

သငသ်ည် မည်သည့် လငိဝ်ေိသသ၊ လRမျိaး၊ ကိ%းကယွ်သည့်ဘာသာ 

သိ%မ့ဟ%တ် &ိ%ငင်သံား ြဖစ်ေစကာမR ဥပေဒ၏ အကာအကယွက်ိ% 

တနး်တRခစံားပိ%ငခ်ငွ်O့'သိည်။ (ဖဲွbစည်းပံ%အေြခခဥံပေဒ၊ ပ%ဒမ် ၃၄၇။ 

အြပည်ြပည်ဆိ%ငရ်ာ လRအ့ခွင်အ့ေရး ေ\ကညာစာတမ်း၊ အပိ%ဒ ်၂ &'င် ့၇။) 

ဘာသာြပန်အကOအညီ ရပိ%ငခွ်င် ့

သငသ်ည် တရားခွငတ်ငွ ်ဘာသာြပန်အကOအညီ ရပိ%ငခွ်င်F့Cိသည်။ 

(ြပစ်မAဆိ%ငရ်ာကျင်ထံ့%းဥပေဒ၊ ပ%ဒမ် ၃၆၁။ &ိ%ငင်တံကာ ြပည်သRေ့ရးရာ&'င် ့

&ိ%ငင်ေံရး အခွင်အ့ေရးဆိ%ငရ်ာ သေဘာတRစာချaပ် (ICCPR) ၁၄(၃)(က)) 

သငသ်ည် ေထာင/်အချXပ် ကျေနစဥ်၌လည်း မျက်မြမငစ်ာ (သိ%)့ 

လက်သေက�တ ဘာသာစကားတိ%အ့ပါအဝင ်ဘာသာြပန် အကOအညီ 

ရပိ%ငခွ်င် ့FCိသည်။ (ဥပေဒဆိ%ငရ်ာအကRအညီေပးေရး ဥပေဒ ၂၀၁၇၊ ပ%ဒမ် 

၂၇။ &ိ%ငင်တံကာ ြပည်သRေ့ရးရာ&'င် ့&ိ%ငင်ေံရး အခငွ်အ့ေရးဆိ%ငရ်ာ 

သေဘာတRစာချaပ် (ICCPR)၊ အပိ%ဒ ်၁၄(၃)(က)။ 

သငသ်ည် ေြဖာင်ခ့ျက်များကိ% သငန်ားလည်သည့် ဘာသာစကားြဖင် ့

ေြပာပိ%ငခွ်င်၊့ သပိိ%ငခွ်င် ့FCိသည်။ (ြပစ်မAဆိ%ငရ်ာ ကျင်ထံ့%းဥပေဒ၊ ပ%ဒမ် 

၃၆၄။ &ိ%ငင်တံကာ ြပည်သRေ့ရးရာ&'င် ့&ိ%ငင်ေံရး အခွင်အ့ေရးဆိ%ငရ်ာ 

သေဘာတRစာချaပ် (ICCPR)၊ အပိ%ဒ ်၁၄(၃)(က))  



 

Right to equal protection of the law 

You have the right to equal protection of the law 
regardless of your gender, ethnicity, religion, or 
citizenship (Constitution, Art. 347; UDHR Art 2 and 7). 

Right to interpretation 

You have the right to interpretation in court (Code of 
Criminal Procedure, Art 361; ICCPR Art 14(3)(a)). 

You have the right to interpretation when in custody, 
including by braille or sign language (Legal Aid Law 
2017, Art 27; ICCPR Art 14(3)(a)). 

You have the right to translated confessions (Code of 
Criminal Procedure, Art 364; ICCPR Art 14(3)(a)). 

  



 

သင်ေ့FC Gေန၏ 

ရပိ%ငခ်ွင်မ့ျား 
Your lawyer’s rights 
  



 

  



 

သင်ေ့FC Gေနတငွလ်ည်း အေရးcကီးေသာ ရပိ%ငခွ်င်မ့ျားFCိသည် 

ေFC Gေနလိ%က်ပိ%ငခွ်င် ့(တရားNံ%းများလကစ်ွဲ ၁၉၉၉၊ အပိ%ဒ ်၃(၁)၊ အပိ%ငး် 

၃(၄) –(၇)၊ ၇)။ 

သင်ကိ့% ကိ%ယ်စားြပX၍ ကOညီပံ့ပိ%းခွင် ့(တရားNံ%းများလက်စွ၊ဲ အတွဲ ၂ 

၊အပိ%ဒ ်၄၅၅။) 

သက်ေသခံချက်"Cင် ့လOသက်ေသတိ%ကိ့% Eကားသပိိ%ငခွ်င် ့

(ြပစ်မAဆိ%ငရ်ာကျင်ထံ့%းဥပေဒ၊ ပ%ဒမ် ၃၅၃၊ ၃၆၀)။ 

အမ,"Cင်ဆ့ိ%ငေ်သာ အေEကာငး်ြခငး်ရာ(အချက်အလက်)များ "Cင် ့

အစွမး်က%န် ြငငး်ဆိ%ချက်များကိ% သFိCိပိ%ငခွ်င် ့(ေO'bေနေO'bရပ်များ၏ 

ကျင်ဝ့တ်သိကüာများ တာဝနမ်ျား &'င် ့အခွင်အ့ေရးများ၊ သတj မအ<ကိမ် 

ပံ%&'ပိ်ြခငး်၊ ြပည်ေထာငစ်%ြမနမ်ာ&ိ%ငင် ံတရားNံ%းချaပေ်O'bေနများ ေကာငစ်ီ၊ 

အပိ%ဒ ်၁၄၁)။ 

sgန်Eကားချက်များ ရယOရန်"Cင် ့သက်ဆိ%ငရ်ာ စာရွက်စာတမး်များ 

ေလ့လာ"ိ%ငရ်န် လံ%ေလာက်ေသာအချိန် ရပိ%ငခွ်င် ့(တရားNံ%းများလက်စွ၊ဲ 

အတွဲ ၂၊ ပ%ဒမ် ၄၅၇၊ &ိ%ငင်တံကာ ြပည်သRေ့ရးရာ&'င် ့&ိ%ငင်ေံရး 

အခငွ်အ့ေရးဆိ%ငရ်ာ သေဘာတRစာချaပ် (ICCPR) ၊ အပိ%ဒ ်၁၄(၃)(ခ))။ 

အမ,သည်"Cင် ့တွ၍ဲြဖစ်ေစ၊ အမ,"Cင်တ့ွ၍ဲ ြဖစ်ေစ မCတမ်သိာွးေစရန် 

လOသFိCငE်ကား ထ%တေ်ဖာ်ေြပာဆိ%ြခငး် မခံရပိ%ငခွ်င်။့  (ဖဲွbစည်းပံ%အေြခခံ 

ဥပေဒ၊ ၃၅၇။ က%လသမဂh၏ ေO'bေနများအခနး်ကöဆိ%ငရ်ာ 

အေြခခမံRဝါဒ ေ\ကညာစာတမ်း၊ မRဝါဒ ၁၈။)  



 

Your lawyer also has important rights 

Right to practice (Courts Manual 1999, para. 3(1), Art. 
3(4) – (7), 7). 

Right to provide you with representation (Courts 
Manual, Vol. II, para. 455) 

Right to hear the evidence and the witnesses (Code of 
Criminal Procedure, Art. 353 and 360). 

Right to know the facts of the case and argue 
vigorously (Ethics of the Legal Practitioners Duties and 
Rights Seventh Edition, Union of Myanmar Bar Council, 
Art. 141). 

Right to sufficient time to receive instructions and 
study documents (Courts Manual, Vol. II, Art. 457; 
ICCPR, Art. 14(3)(b)). 

Right not to be identified with you or your cause 
(Constitution, Art. 375; UN Declaration on the Basic 
Principles on the Role of the Lawyer, Principle 18



 

ဥပေဒအရ 

ကာကယွခ်%ခံမ,ဆိ%ငရ်ာ 

မဟာဗျKဟာများ 
Legal defence 

strategies 
  



 

  



 

ကာကွယ်ခ%ခံမ, မဟာဗျKဟာတစ်ခ% ဖန်တးီြခငး် 

ဆ&?ထ%တ်ေဖာ်သRများမ'ာ ဒမိီ%ကေရစီနည်းမကျေသာ ဥပေဒများကိ% 

ရငဆိ်%င\်ကရသည်။ အချိa bက ပိ%မိ%ဆိ%းရွားေသာ 

ေထာငဒ်ဏ်များကျခံရ&ိ%င်သည်ကိ% သိေသာ်လည်း ၎ငး်တိ% ့ အမA၏ 

ဒမိီ%ကေရစီနည်းအရ တရားဝင်မAကိ% လRသိO'င\်ကား တိ%က်ယRရန ်

ေရွးချယ်\ကသည်။ အြခားသRများမ'ာမR ေထာငမ်' လွတ်ေြမာက်gပီး 

တဖန်ဆ&?ထ%တ်ေဖာ်မAများ ြပaလ%ပ်&ိ%င်ရန ်ေထာငဒ်ဏ်ေလျာ့ကျေစမည့် 

မတRညီေသာနည်းလမ်းများကိ% ေရွးချယ်\ကသည်။ ဤနည်းလမ်း&'စ်ခ%လံ%းမ'ာ 

ဥပေဒေ\ကာငး်အရ တရားဝငေ်သာ မဟာဗျyဟာများ ြဖစ်\ကသည်။ 

သင်ေ့O'bေနသည် ကာကွယ်ခ%ခံမAဆိ%င်ရာ မဟာဗျyဟာတစ်ခ%ကိ% 

ေရးဆဲွလိမ့်မည်။ ၎ငး်တိ%မ့'ာ - (၁) ရ&ိ%ငသ်မr အချက်အလက်အားလံ%းကိ% 

သံ%းသပ်မည်၊ (၂) ြပစ်မA၏ မO'ိမြဖစ်အေရး<ကီးေသာ အဂe ါရပ် များကိ% 

ဆံ%းြဖတ်ရန ်ဥပေဒကိ% စစ်ေဆးမည်၊ (၃) သင်အ့မA&'င်ဆိ့%ငေ်သာ 

အေ\ကာငး်ြခငး်ရာ (အချက်အလက်)များကိ% စံ%စမ်း စစ်ေဆးမည်၊ (၄) 

ဥပေဒအရာO'ိ ထွက်ဆိ%မည့်အရာများကိ% <ကိaတင်တွက်ဆမည်။ 

ဤအချက်တိ%ကိ့% အေြခခံ၍ သင်အ့မA&'င်ပ့တ်သက်gပီး သင့်ဘက်မ' 

ေပျာ့ကွက်ဟာကွက်များ&'င် ့တရားလိ%ဘက်မ' ေပျာ့ကွက်ဟာကွက်များကိ% 

သင်ေ့O'bေနက တွက်ဆဆံ%းြဖတ်လိမ့်မည်။ 

သင၏် ကာကွယ်ခ%ခံမAမဟာဗျyဟာသည် - (၁) ေြဖာင်ခ့ျက်ေပးြခငး် ၊ (၂) 

မဟ%တ်မ'န်ေ\ကာငး် ြငငး်ဆိ%ြခငး် ၊ (၃) မ'နက်နေ်သာ လ%ပ်ရပ်တစ်ခ%အြဖစ် 

ဝနခ်ံတငြ်ပြခငး်၊ စသည့် သံ%းခ%အနက် တစ်ခ%ခ% ြဖစ်ေပမည်။  



 

Creating a defence strategy 

Protesters face deeply undemocratic laws. Some choose 
to publicly fight the legitimacy of their case, knowing 
that they may get worse sentences as a result. Others try 
different means to reduce the length of imprisonment so 
that they are free to protest again. These are both 
legitimate legal strategies. 

Your lawyer will develop a defence strategy. They will:  

1) Review all available information;  
2) Check the law to determine the essential elements 

of the crime;  
3) Investigate the facts of your case;  
4) Predict what the prosecutor will say. 

Based on this, your lawyer will decide the weaknesses in 
your case and the weaknesses in the prosecution. They 
will do this by looking at the evidence that supports you 
and the evidence that supports the prosecution. 

Your defence strategy will be either: (1) Confession; (2) 
Denial; (3) Admit-and-justify.  



 

ေြဖာင်ခ့ျက်ေပးြခငး် 

သငသ်ည် ေြဖာင်ခ့ျက် ေပးေကာငး်ေပးချငလ်မိ့်မည်။ ထိ%အတကွ် 

ရဲတပ်ဖဲွbထံသွားေရာက် အြပစဝ်နခ်&ံိ%ငသ်လိ% တရား သR<ကီး 

တစ်ေယာက်ေယာကေ်O'b၌လည်း ေြဖာင်ခ့ျကေ်ပး&ိ%ငသ်ည်။ 

တရားသR<ကီးထံတငွ ်ေြဖာင်ခ့ျကေ်ပးမည်ဆိ%ပါက ေO'bေနင'ားရန ်

စဥ်းစားသင်သ့ည်။ မည်သည့်အြပစ်ဒဏ်ချသည် ြဖစေ်စ 

ေလrာ့ေပါေ့ပးရနအ်တကွ် မည်သိ%ေ့ြဖာင်ခ့ျကေ်ပးရမည်ကိ% ေO'bေနများက 

အ\ကံေပး&ိ%င၍် ြဖစသ်ည်။ ထိ%အ့တR ြပစ်မA ပိ%<ကီးသွားေအာင ်

အလွနအ်ကtံထွကဆိ်%ြခငး်ြဖစ်ေစ အြခားတစ်ေယာက်ေယာကက်ိ% 

ကိ%ယ့အ်မAတငွ ်ပါဝငg်ငစိနွး်သည်ဟ% ဆဲွထည့်ြခငး်ြဖစ်ေစ မလ%ပမ်ိရန ်

သတိထားဖိ%လ့ည်း လိ%အပ်သည်။  

သငေ်ြဖာင်ခ့ျက်မေပးမီ တရားသR<ကီးက 

အမAအေ\ကာငး်ြခငး်ရာများအြပင ်အသံ%းြပaေသာ ဥပေဒ&'င်ပ့တ်သက၍် 

သင်က့ိ% ဖတ်ြပ၊ O'ငး်ြပရမည်။ (A.I.R ၁၉၂၃ ရနက်%န ်၁၃၂ Maung Sen; 

A.I.R ၁၉၃၁ Bombay ၁၉၅ (၁၉၆)) သငသ်ည် စွခဲျကတ်ငခ်ထံားရသည့် 

ြပစ်မA၏ သေဘာသဘာဝ&'င် ့အြပစဝ်နခ်ံြခငး်၏ 

ေနာကဆ်ကတ်ွအဲကျိaးအြပစ်များကိ% သိထား gပီးသားြဖစ်ရမည်။ 

(ဆရီဆဝါမယ&်'င် ့ြပည်ေထာငစ်% ြမနမ်ာ&ိ%ငင် ံ(ဦးသိနး်ေမာင)်၊ ၁၉၅၄ 

ြမနမ်ာ&ိ%ငင်တံရားစီရငထံ်%းများ (ဗဟိ%တရားNံ%းချaပ်) ၃၃၁)။   



 

Confession 

You may want to confess. You can do this by admitting 
guilt to the police or confessing to a judge. Lawyers 
advise against admitting guilt to the police. 

If confessing to a judge, consider getting a lawyer 
because they can advise you on how to confess in order 
to reduce any sentence. Also, be careful not to over-
confess to a greater crime or to implicate others. 

A judge must explain the facts and the law to you before 
you confess (AIR 1923 Rangoon p132 Maung Sen; AIR 
1931 Bombay p195 (196)). You must know the nature of 
the charges against you and the consequences of 
admitting guilt (Sri Sawarmal v. Union of Burma (U 
Thein Maung), 1954 BLR (HC) 331).  



 

မဟ%တမ်Cန်ေEကာငး် ြငငး်ဆိ%ြခငး် - မလံ%ေလာက်ေသာ 

သက်ေသြပချက် 

သငသ်ည် အြပစ်O'ိသည်ဟ% သက်ေသအေထာကအ်ထား မခိ%ငလ်ံ%မချငး် 

အြပစ်မO'သိR ြဖစသ်ည်။ သငအ်ြပစ်O'ေိ\ကာငး် သကေ်သခိ%ငခ်ိ%ငလ်ံ%လံ% 

ြပရမည်မ'ာ ဥပေဒအရာO'ိ၏ အလ%ပ်ြဖစသ်ည်။ ဥပေဒအရာO'သိည် 

ေအာက်ပါအချက်တိ%က့ိ% သက်ေသခိ%ငလ်ံ%ေအာင ်တငြ်ပရမည်ြဖစ်သည် - 

(၁) သငသ်ည် သင၏် ကိ%ယပ်ိ%ငဆ်&?အရ လတွလ်ပ်စာွ 

လ%ပေ်ဆာငခ်ဲ့သည်၊ (၂) သင်တ့ွင ်ြပစမ်Aကျyးလနွလ်ိ%သည့် အ\ကံO'သိည်။ 

ထိ% ့ြပင ်ြပစမ်Aဆိ%ငရ်ာေပါဆ့မA O'ိခဲသ့ည်။ သငသ်ည် ြပစ်မA ကျyးလွန&်ိ%ငရ်န ်

လံ%ေလာက်သည့် လ%ပက်ိ%င&်ိ%ငစ်ွမ်း/ဗဟ%သ%တအသိ O'ခိဲ့သည်၊ (၃) 

သင်လ့%ပ်ရပေ်\ကာင် ့ေနာက်ဆံ%းတငွ ်ထိခိ%က်နာကျငမ်Aတစ်ခ%ခ% 

ြဖစ်ခဲသ့ည်။ သငသ်ည် ထိ%ထိခိ%က်မAကိ% တိ%က်Nိ%က် ြဖစ်ေစခဲသ့R ြဖစသ်ည်၊ 

(၄) သငသ်ည် ဥပေဒအရစည်း&'ာငထ်ားေသာ 

ေစာင်ထိ့နး်ရမည့်လ%ပရ်ပက်ိ% လိ%က်နာေစာင်ထိ့နး်ရန ်ပျကက်ကွခ်ဲ့သည်၊ 

သင်အ့ေနြဖင် ့ထိ%သကေ်သြပချကမ်ျားအ\ကား 

ေ\ကာငး်ကျိaးဆီေလျာ်စာွလက်ခ&ံိ%ငေ်လာကသ်ည့် သံသယများ ေဖာ် 

ထ%တဖ်နတ်ီးရနလ်ိ%အပသ်ည်။ သကေ်သအေထာကအ်ထားမခိ%ငလ်ံ%ပါက 

သငသ်ည် တရားNံ%းအား သင်ထံ့တငွ ်အြပစမ်O'ိေ\ကာငး် 

စီရငခ်ျကခ်ျေပးရန ်ြဖစေ်စ အမAကိ% ပလပလ်ိ%က်ရန ်ြဖစေ်စ 

ေလrာက်ထား&ိ%ငသ်ည်။  



 

Denial: insufficient proof 

You are innocent until proven guilty. It is the 
prosecutor’s job to prove you guilty. The prosecutor 
must show sufficient proof that: 

1. You acted according to your own free will. 

2. You had criminal intent. You were criminally 
negligent. You had the specific skill/knowledge 
necessary to commit the crime. 

3. Your act resulted in the ultimate harm. You 
directly caused it. 

4. You failed a legal obligation. 

You need to create a reasonable doubt in the evidence 
for these. If there is insufficient proof then you can 
request that the court either judges you innocent or 
dismisses the charges.  



 

မCန်ကန်ေသာလ%ပ်ရပ်တစ်ခ%အြဖစ် န်ခံတငြ်ပြခငး်၊ အြပစ်မFCိေEကာငး် 

ကာကွယ်ခ%ခံြခငး် 

သက်ေသအေထာက်အထား ခိ%ငလ်ံ%လနွး်ေသာေ\ကာင် ့

ြငငး်ချကမ်ထ%တ&်ိ%ငပ်ါက သင်အ့ေနြဖင် ့မိမိ၏ လ%ပ်ရပသ်ည် 

မ'နက်နေ်သာလ%ပရ်ပ်ြဖစ်ေ\ကာငး် သက်ေသြပ&ိ%ငသ်လိ% 

ဥပေဒအရကာကယွ်ခ%ခံမA ေနာကတ်စ်မျိaးကိ% အသံ%းြပa&ိ%ငသ်ည်။ 

သင်ထံ့တငွ ်အြပစ်မO'ိေ\ကာငး်ကိ% သငက်ိ%ယတ်ိ%ငလ်ည်း 

သက်ေသြပ&ိ%ငသ်ည်။ ထိ%သိ%သ့ကေ်သြပရာတငွ ် 

(၁) သကေ်သ တစ်ဦး၏ အလီဘိ%ငယ်Rြခငး် (၂) ြပစမ်Aမြဖစ်ခဲေ့\ကာငး် 

သက်ေသြပြခငး် (၃) ပစnည်းသက်ေသအေထာကအ်ထားသည် 

အားနည်းေ\ကာငး် ထ%တ်ေဖာေ်ြပာ\ကားြခငး် (၄) 

အြခားသRများတငွလ်ည်း ထိ%လ%ပ်ရပ်(ြပစ်မA)ကိ% ကျyးလွနရ်န ်တRညီေသာ 

အခငွ့အ်ေရးO'ိခဲသ့ည့်အတကွ် သင့အ်စား ထိ%သRများတငွ ်

အြပစ်O'ိေကာငး် O'ိ&ိ%ငေ်\ကာငး် ြပသြခငး် စသည်တိ% ့ ပါဝငသ်ည်။ 

သငသ်ည် မမိိ၏လ%ပရ်ပ်မ'ာ တရားမrတမ'နက်နေ်\ကာငး်&'င် ့ထိ%အတကွ် 

တရားဥပေဒအရ တာဝနယ်R၊ တာဝနခ်စံရာ မလိ%ေ\ကာငး် 

သက်ေသြပ&ိ%ငသ်ည်။ “ကtနေ်တာ်/မ အဲဒါကိ% လ%ပ်ခဲ့ပါတယ။် ဒါေပမဲ့ ..."။ 

သငလ်%ပ်ရမည်မ'ာ သငလ်%ပ် ခဲေ့သာ လ%ပ်ရပ်သည် 

လRမAစံ&Aနး်များအရြဖစေ်စ၊ ကိ%ယက်ျင်တ့ရားအရြဖစေ်စ လRအများ 

လကခ်ံထားေသာ အရာ ြဖစ်ေ\ကာငး် ြပရနြ်ဖစသ်ည်။  



 

Admit-and-justify: exculpatory defence  

If you cannot deny the act because there is 
overwhelming evidence, you can prove that the act was 
justified or use another legal defence. 

You can prove yourself innocent. This includes:  

1) Using a witness alibi;  
2) Proving that crime did not happen;  
3) Demonstrating that material evidence is weak;  
4) Showing that others had the same opportunity to 

commit the crime and may be guilty instead of 
you. 

You can prove your act was justified and that you bear 
no legal responsibility for it. “I did it, but…”. You must 
show that your act was socially accepted or morally 
principled.  



 

ြပစ်ဒဏ်ေလ`ာ့ေပ့ါေပး"ိ%ငေ်သာ အေြခအေနများ 

ကာကယွခ်%ခမံAမဟာဗျyဟာကိ% ထည့်မတကွ်ပါက 

ြပစ်ဒဏ်ေလrာေ့ပါေ့ပးေစရနအ်တကွ် ေလrာေ့ပါသ့ကည်åာေပး &ိ%ငေ်သာ 

အေြခအေနများကိ% ထ%တ်ြပ&ိ%ငေ်သးသည်။ 

ေလrာ့ေပါသ့က်ညåာေပး&ိ%ငေ်သာ ေယဘ%ယျ အေြခအေနများတငွ ်

ေအာက်ပါတိ% ့ ပါဝငသ်ည် - 

• ေနာကေ်\ကာငး်ြပစ်မAမ'တတ်မ်း ကငး်O'ငး်ြခငး် 

• ေနာငတ်ရgပီး မမိကိိ%ယ်ကိ% ြပနလ်ည်သံ%းသပ်စစ်ေဆးမိြခငး် 

(ဤနည်းလမ်းသည် ဥပေဒဗျyဟာတစ်ရပ်ြဖစ်gပီး၊ အချိab မ'ာ 

ယခ%နည်းလမ်းကိ% အသံ%းြပaရန ်

စိတသ်က်ေသာင့သ်က်သာO'လိမိ့်မည် မဟ%တ်သည်ကိ% 

သတိြပaပါ။) 

• ကျyးလွနခ်ံရသRကိ% နစ်နာေ\ကးေပးအပ်gပီးသား ြဖစ်ြခငး် 

• သက်<ကီးရွယအ်ိ%&'င် ့သားသမီးငယ်များကိ% ေစာင်ေ့O'ာက်ေနရသည့် 

တာဝနO်'ိြခငး် 

• ငယ်ငယ်ရွယရွ်ယ်&'င် ့N%နး်ကနရ်ြခငး် သိ%မ့ဟ%တ် <ကီးမားေသာ 

အခကအ်ခဲများ O'ိြခငး် 

• အလ%ပ်အေတွbအ\ကံaေကာငး် O'ိြခငး် 

• ပညာေရးေနာကေ်\ကာငး် ေကာငး်ြခငး် 

• လRအ့ဖဲွbအစည်းအတကွ် <ကီးမားေသာ အကျိaးြပaမAများ O'ိြခငး်  



 

Mitigating circumstances 

Regardless of your defence strategy, you can still show 
mitigating circumstances in order to reduce any 
sentence.  

Common mitigating circumstances include: 

• No criminal record 

• Remorse and self-examination (Note that this is 
simply a legal tactic which some may not feel 
comfortable using) 

• Compensation given to a victim 

• Care responsibilities for elderly or children 

• Difficult childhood or great hardships 

• Good work experience 

• Good educational background 

• Significant contributions to society. 



 

FEM မိတဆ်က် 
About FEM 

  



 

  



 

လတွလ်ပေ်သာထ%တေ်ဖာ်ေြပာဆိ%ြခငး်(ြမနမ်ာ) [Free Expression 

Myanmar (FEM)] သည် လတွလ်ပ်စာွ ထ%တေ်ဖာ်ေြပာဆိ%ခငွ့&်'င့ ်

သတငး်အချကအ်လက် လတွလ်ပခ်ငွ့အ်ေရးတငွ ်&'ံစ့ပေ်သာ၊ 

ဥပေဒြပaြပငေ်ြပာငး် လဲေရးတငွ ်ပါဝငေ်ဆာငရွ်က်ေနေသာ၊ 

ဥပေဒချိaးေဖာက်ခရံသRများကိ% ကာကယွ်ေနေသာ၊ ထိ%အ့ြပင ်

အေကာငး်ဆံ%း &ိ%ငင်တံကာ အေလအ့ထေကာငး်များကိ% 

အေလးဂN%ြပaလာေအာင ်လ%ပ်ေဆာငေ်နေသာ အဖဲွb အစည်းတစခ်% 

ြဖစ်ပါသည်။ ဤအစရီငခ်ံစာသည် လိ%အပေ်နသည့် သင့ေ်လျာေ်သာ 

ြပaြပငေ်ြပာငး်လဲမAများ အေလးထားဂN%ြပaလာရန ်FEM ၏ 

ရည်ရွယ်ချက် တစတိတ်စပ်ိ%ငး်ြဖစပ်ါသည်။   

• www.FreeExpressionMyanmar.org 

• www.facebook.com/FreeExpressionMyanmar 

• coordinator@FreeExpressionMyanmar.org 

တိ%တ့ငွ ်ေကျးဇRးြပa၍ ဝငေ်ရာကဖ်တ်NA&ိ%ငပ်ါသည်။  



 

Free Expression Myanmar (FEM) is a national human 
rights organisation that is expert in free expression and 
information, engaging in legal reform, defending victims 
of violations, and promoting best international 
standards.  

This report forms part of FEM’s objective to promote 
appropriate and needed reforms. See:  

• www.FreeExpressionMyanmar.org 

• www.facebook.com/FreeExpressionMyanmar 

• coordinator@FreeExpressionMyanmar.org  



 

ေကျးဇOးတင ်အသအိမCတြ်ပXြခငး် 

ဤအစီရငခ်ံစာြဖစ်ေြမာက်ေရးအတကွ် သ%ေတသနလ%ပင်နး်တငွ ်

ပါဝငခ်ဲသ့Rအားလံ%းကိ% FEM မ' ေကျးဇRး တငေ်\ကာငး် 

ေြပာ\ကားလိ%ပါသည်။ ဤသ%ေတသနသည် Creative Commons Share 

Alike လိ%ငစ်ငအ်ရ လတွလ်ပေ်သာထ%တ်ေဖာ်ေြပာဆိ%ြခငး်(ြမနမ်ာ) [Free 

Expression Myanmar (FEM)]၌ မRပိ%ငခ်ငွ့ ်O'ိပါသည်။ဤလိ%ငစ်ငအ်ရ 

FEM ကိ% အသိအမ'တ်ြပaေဖာ်ြပgပီး၊ သင၏် အသစဖ်နတ်ီးမAများအား 

တRညီေသာ စည်းမျKးြဖင့ ်လိ%ငစ်ငြ်ပaလ%ပ်ထားလrင ်ဤစာတမ်းအား 

စီးပွားေရးအရ မဟ%တ် သည့်ြပနလ်ည်ထ%တ်ေဝြခငး်၊ 

အနည်းငယ်ြပaြပငေ်ြပာငး်လဲြခငး်တိ% ့ြပaလ%ပ်&ိ%ငက်ာ၊ 

စီးပွားေရးအရမဟ%တသ်ည့် သင့လ်%ပင်နး် (စာအ%ပ်၊စာတမ်း စသည်တိ%)့ 

တငွ ်ထည့်သွငး်အသံ%းြပa&ိ%ငပ်ါသည်။  
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