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၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ

Drug Policy
Advocacy Group
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ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒမူၾကမ္းအေပၚ ဥပေဒရႈေထာင့္မွ ဆန္းစစ္သံုးသပ္ျခင္း 

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ 
စိတ္ကုိေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆး၀ါးမ်ားဆုိင္ရာဥပေဒကုိ 
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ဤအစီရင္ခံစာအေၾကာင္း

ဤမွတ္တမ္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ မူးယစ္ေဆးႏွင့္ ဆက္စပ္ပတ္သက္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား 
အေပၚတြင္ အေတြ႕အၾကံဳႏွင့္ ဗဟုသုတရွိသူမ်ားပါ၀င္ေသာ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ ့အစည္း 
မ်ားက ျပဳစုေရးသားခဲ့ျပီး ေရွ႕ေနမ်ား၊ ဥပေဒ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ မူးယစ္ေဆး၀ါးမူ၀ါဒ 
ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားမွ ျပန္လည္သံုးသပ္ခဲ့ပါသည္။ ၁၉၉၃ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာ 
ေဆး၀ါးမ်ားဆိုင္ရာဥပေဒကို ျပန္လွန္သံုးသပ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ ကုလသမဂၢ မူးယစ္ေဆး၀ါး 
ထိန္းခ်ဳပ္ေရးပဋိညာဥ္မ်ား ၊ ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား၊ ေနာက္ဆံုးေပၚ သက္ေသ 
အေထာက္အထားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာရွိ အေကာင္းဆံုးအေလ့အက်င့္မ်ားကို အေျခခံျပီး စိစစ္သံုးသပ္မႈျပဳ
လုပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

 

ေက်းဇူးတင္လႊာ

ဤစာေစာင္သည္ မူးယစ္ေဆး၀ါးမူ၀ါဒေျပာင္းလဲျခင္း ေထာက္ခံေဆြးေႏြးေရးအဖြဲ႕(ျမန္မာ) ၏ 
အဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ HIV/AIDS Alliance၊ Medecins du Monde (MdM)၊ ျမန္မာႏိုင္ငံမူးယစ္ 
ေဆး၀ါးဆန္႔က်င္ေရးအသင္း (MANA)၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဘိန္းစိုက္ေတာင္သူမ်ားညီလာခံ (MOFF)၊ 
ျမန္မာႏိုင္ငံမူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ားကြန္ရက္(NDNM)၊ Population Services International (PSI)၊ 
Save the Children၊ Transnational Institute (TNI) တို ့ဧ။္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈ ရလဒ္ျဖစ္သည္။ 
လမ္းညႊန္မႈမ်ား၊ အင္အားမ်ား ႏွင့္ ဤစာေစာင္အား အၾကံျပဳသံုးသပ္ခ်က္ေပးျခင္းမ်ားအတြက္ 
Tripti Tandon (Lawyers Collective)၊ Gloria Lai (IDPC) ႏွင့္ Martin Jelsma (TNI) တို ့အား
အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။

ဘာသာျပန္သူ သွ်ဒန္မုန္ဒန္ေဇာ္

ဒီဇိုင္းႏွင့္ ပံုႏွိပ္ျခင္း
ZZDD Design studio and printing service
zumzangdaudai@gmail.com၊ ၀၉၄၂၁၇၁၇၃၅၅

ဆက္သြယ္ရန္
DPAG ညွိႏႈိင္းေရးတာ၀န္ခံ- နန္းပန္းအိခမ္း
ဖုန္း +၉၅ (၀) ၉ ၇၉၉၈၅၂၀၈၀
အီးေမးလ္း- coord.dpag@gmail.com
F    Drug Policy Advocacy Group- Myanmar
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မာတိကာ
အဖြင့္မိတ္ဆက္         ၁
အဓိကတိုက္တြန္းအႀကံျပဳခ်က္မ်ား      ၂

အခန္း ၁။ အမည္ႏွင့္ အဓိပၸာယ္ေဖာ္ျပခ်က္      ၄
ပုဒ္မ ၂:            ၄

အခန္း ၂။ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား    
ပုဒ္မ ၃:            ၅

အခန္း ၃။ ဗဟိုအဖြဲ ႔ဖြဲ ႔စည္းျခင္းႏွင့္ ဗဟိုအဖြဲ ႔၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား။
ပုဒ္မ ၆:          ၁၀

အခန္း ၄။ လုပ္ငန္းအဖြဲ ႔မ်ားႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာအဖြဲ႔မ်ား ဖြဲ ႔စည္းျခင္း 
ပုဒ္မ ၇:          ၁၁
အခန္း ၅။ ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူကို ေဆးကုသေပးျခင္းႏွင့္ 
ျပန္လည္ထူေထာင္ေပးျခင္း 
ပုဒ္မ ၉:          ၁၂

အခန္း ၆။ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး      ၁၇

အခန္း ၈။ ျပစ္မႈႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ား       ၁၇
ပုဒ္မ ၁၅:          ၁၇
ပုဒ္မ ၁၆:          ၁၉
ပုဒ္မ ၁၉:          ၂၁
ပုဒ္မ ၂၀:          ၂၃

အခန္း ၉။ အေထြေထြ        ၂၄
ပုဒ္မ ၂၆:          ၂၄
ပုဒ္မ ၂၈:          ၂၅

အဆုံးသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား        ၂၇
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အဖြင့္မိတ္ဆက္
၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လအတြင္း ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာ 
ေဆး၀ါးမ်ားဥပေဒ ျပင္ဆင္ခ်က္ဥပေဒမူၾကမ္းကို အမ်ားျပည္သူေ၀ဖန္ အႀကံျပဳႏိုင္ရန္ သတင္းစာ၌ 
ပံုႏွိပ္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ျပင္ဆင္ခ်က္ဥပေဒၾကမ္းကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၆ ရက္ 
ေန႔တြင္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၌ အဆိုျပဳတင္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ 

ဥပေဒမူၾကမ္း၌  ျမန္မာႏိုင္ငံမူးယစ္ေဆး၀ါးဥပေဒအတြက္ အေရးႀကီးသည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ားကို 
မိတ္ဆက္တင္ျပထားသည္။ အထင္ရွားဆံုးအခ်က္တစ္ခုအေနျဖင့္ တိုင္းျပည္၏ မူးယစ္ေဆး၀ါး 
ထိန္းခ်ဳပ္ေရးမဟာဗ်ဴဟာ ဗဟိုခ်က္ေနရာ၌ အမ်ားျပည္သူ၏က်န္းမာေရးကို ဦးစားေပးရန္ ရည္ရြယ္၍ 
မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ရရွိလာေစရန္ ပံ့ပိုးကူညီသည့္ 
အေနျဖင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲမႈအတြက္ ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္ ခ်မွတ္မႈကို ပယ္ဖ်က္ေပးခဲ့သည္။ 
ဤအခ်က္မ်ားက အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ကိုယ္စားျပဳလ်က္ရွိသျဖင့္ ေခတ္မီ 
သည့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ခ်က္ တစ္ရပ္အျဖစ္ ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳသင့္ပါသည္။ သို႔ပါေသာ္ျငားလည္း 
ဥပေဒမူၾကမ္း၌ အေျခခံက်ၿပီး မရွိမျဖစ္အေရးပါသည့့္ ေအာက္ေျခအေျပာင္းအလဲအနည္းငယ္ ျပဳလုပ္ 
ရံုမွ်ျဖင့္ ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းႏိုင္သည့္ လိုအပ္ခ်က္အခ်ိဳ႕ပါ၀င္ေနဆဲျဖစ္သည္။ 

ဤစာတမ္းသည္ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား၏ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ကုလသမဂၢ မူးယစ္ 
ေဆး၀ါးထိန္းခ်ဳပ္ေရး ပဋိဥာဥ္သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရး စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ား၊ 
မ်က္ေမွာက္ေခတ္ အေထာက္အထားမ်ား၊ အေကာင္းဆံုးႏိုင္ငံတကာအေလ့အထမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ 
သံုးသပ္၍ ႏိႈက္ႏိႈက္ခြၽတ္ခြၽတ္ ဆန္းစစ္သံုးသပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ဤ စာတမ္းသည္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏ 
မူးယစ္ေဆး၀ါးဥပေဒႏွင့္ မူ၀ါဒျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ား၌ ပါ၀င္ေဆာင္ ရြက္လ်က္ ရွိသည့္ 
အစိုးရအဖြဲ႔၀င္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အျခားမူ၀ါဒခ်မွတ္သူမ်ားအတြက္ အသံုး၀င္ 
သည့္ ကိရိယာတစ္ခုျဖစ္လာမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ လက္ရွိဥပေဒ ျပ႒ာန္းခ်က္ 
မ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစရန္  အေထာက္အကူျပဳမည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။

တည္ဆဲဥပေဒႏွင့္ ဥပေဒမူၾကမ္း၏ ထိထိေရာက္ေရာက္ အေလးေပးအာရံုစိုက္ရန္ လိုအပ္သည့္ ပုဒ္မ 
တစ္ခုခ်င္းစီ သို႔မဟုတ္ ပုဒ္မခြဲတစ္ခုခ်င္းစီကို (မင္အထူျဖင့္) မီးေမာင္းထိုးျပထားပါသည္။ ဥပေဒၾကမ္း 
တြင္ပါရွိေသာ ပုဒ္မႏွင့္ ပုဒ္မခြဲမ်ားအား (*) အမွတ္အသားျဖင့္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထို႔ေနာက္ 
သက္ဆိုင္ရာပုဒ္မ သို႔မဟုတ္ ပုဒ္မခြဲကို ပိုမိုျပည့္ျပည့္စံုစံု ထည့္သြင္း စဥ္းစားႏိုင္ေစရန္ သို႔မဟုတ္ 
တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစရန္ တိတိက်က်ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို မီးေမာင္း 
ထိုးျပထားသည့္ သံုးသပ္တင္ျပခ်က္တစ္ခု သို႔မဟုတ္ တစ္ခုထက္ ပို၍ ဆက္လက္သံုးသပ္တင္ျပ 
ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ ဆန္းစစ္ သံုးသပ္ ထားသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္အသီးသီးအတြက္ 
အႀကံျပဳထားသည့္ မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ စုစည္းေပါင္းစပ္၍ အေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ စကားစုကို 
အဆိုျပဳတင္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။ 

ေဆြးေႏြးသည့္ အေၾကာင္းအရာ၏ သေဘာသဘာ၀အေပၚ အေျခခံထားသျဖင့္ အနည္းငယ္ နည္း 
ပညာရပ္ဆန္သည့္ စာတမ္းတစ္ခုျဖစ္သြားပါသည္။ စာတမ္းအတြင္း က်ယ္ျပန္႔ျပည့္စံုသည့္ အႀကံျပဳ 
ခ်က္ေပါင္းမ်ားစြာ ပါ၀င္လ်က္ရွိေသာ္လည္း တစ္ခုခ်င္းစီ၏ မဟာဗ်ဴဟာအရ အေရးပါပံုျခင္း 
ကြာျခားမႈရွိပါလိမ့္မည္။ ဤအခ်က္ကို အေထာက္အကူျပဳရန္အတြက္ အဓိကတိုက္တြန္းအႀကံျပဳခ်က္ 
မ်ားအခန္း၌ ဦးစားေပးကိစၥရပ္အျဖစ္ မူ၀ါဒခ်မွတ္သူမ်ား အေလးေပးအာရံုစိုက္သင့္သည့္ အဓိက 
စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားႏွင့္ တိုက္တြန္းအႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို အက်ဥ္းခ်ံဳးအဆုိျပဳတင္ျပထားပါသည္။ ထို႔အျပင္ 
ဤကိစၥရပ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ထဲထဲ၀င္၀င္ဆက္လက္ ေလ့လာဆည္းပူးလိုသူမ်ားအတြက္ အေထာက္ 
အကူျဖစ္မည့္ ရည္ညႊန္းကိုးကားခ်က္ေပါင္းမ်ားစြာကိုလည္း ကိုးကားေဖာ္ျပထားပါသည္။  

1ျမန ္မာႏ ိ ုင ္င ံ၏ ၁၉၉၃ ခ ုႏ ွစ ္  မ ူ းယစ ္ေဆး၀ါ းႏ ွင ့ ္  စ ိတ ္ကိ ုေ ျပာင ္ းလဲေစေသာ ေဆး၀ါ းမ ်ာ းဆိ ုင ္ရာဥပေဒကိ ု  ျပင ္ဆင ္သည့ ္ဥပေဒမ ူ ၾကမ ္ းအေပၚ ဥပေဒရ ႈေထာင ့ ္မ ွ  ဆန ္ းစစ ္သံ ု းသပ ္ ျခင ္ း 



ျမန ္မာႏ ိ ုင ္င ံ၏ ၁၉၉၃ ခ ုႏ ွစ ္  မ ူ းယစ ္ေဆး၀ါ းႏ ွင ့ ္  စ ိတ ္ကိ ုေ ျပာင ္ းလဲေစေသာ ေဆး၀ါ းမ ်ာ းဆိ ုင ္ရာဥပေဒကိ ု  ျပင ္ဆင ္သည့ ္ဥပေဒမ ူ ၾကမ ္ းအေပၚ ဥပေဒရ ႈေထာင ့ ္မ ွ  ဆန ္ းစစ ္သံ ု းသပ ္ ျခင ္ း 2

အဓိကတိုက္တြန္းအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

၁။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၆ ရက္ေန႔ ေဆြးေႏြးပြဲ၌ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက မူးယစ္ေဆး၀ါး သံုးစြဲသူ 
မ်ားအား ခ်မွတ္သည့္ ေထာင္သြင္းျပစ္ဒဏ္ကို ပယ္ဖ်က္၍ က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကုိ လက္လွမ္းမီလာ 
ႏိငု္ေအာင ္ေဆာငရ္ြက္ ေပးမည္ ့အေျပာင္းအလမဲ်ားကုိ လကခ္အံတည္ျပဳခဲၾ့ကသည။္ သို႔ေသာလ္ည္း လႊတ္ေတာ္ေဆြးေႏြး 
မႈအၿပီး၌ ကနဦးျပင္ဆင္ခ်က္အတြင္း တစ္ကိုယ္ေရသံုးအတြက္ ပမာဏအနည္းအက်ဥ္း လက္၀ယ္ထားရွိမႈျဖင့္ အဖမ္းခံ 
ရသည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ားအား ျပစ္ဒဏ္ကင္းလြတခ္ြင့္ျပဳခဲ့သည့္ ျပ႒ာန္းခ်ကက္ိ ုဖယ္ရွားခဲ့ၾကသည္။ မေမွ်ာလ္င့္ 
ထားသည့္ ဤဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္လံုးကို ကေမာက္ကမျဖစ္ေစခဲ့သည္။ အမွန္ 
တကယ္အားျဖင့္ ရာဇ၀တ္တရားစီရင္ေရးစနစ္ထက္စာလွ်င္ အမ်ားျပည္သူ၏က်န္းမာေရးကို ပိုမိုအေလးထားရန္ 
ႀကိဳးပမ္းသည့္ ဥပေဒမူၾကမ္း၏ အဓိကရည္မွန္းခ်က္ႀကီးကို ယုတ္ေလ်ာ့ အားနည္းသြားေစခဲ့သည္။ မူးယစ္ေဆး၀ါး သံုးစြဲ 
သူမ်ားအတြက္ ေထာင္သြင္းျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္မႈမ်ားကို ပယ္ဖ်က္လုိက္ျခင္းျဖင့္ မူ၀ါဒခ်မွတ္သူမ်ားက ျပင္းထန္သည့္ 
ျပစဒ္ဏမ္်ား ခ်မတ္ွျခင္းသည ္မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြသဲမူ်ားက က်န္းမာေရး၀န္ေဆာငမ္ႈမ်ားသို႔ လကလွ္မ္းမအီသံုးျပဳႏိငုမ္ႈကိ ု
တားဆီးပိတ္ပင္လ်က္ရွိေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ ကင္းလြတ္ခြင့္သည္ တစ္ ကိုယ္ေရသံုးအတြက္ 
မူးယစ္ေဆး၀ါးအနည္းအက်ဥ္း လက္၀ယ္ထားရွိမႈကိုပါ က်ိန္းေသလႊမ္းျခံဳမႈရွိရန္ လိုအပ္ပါသည္။ သေဘာတရားအရ 
လည္း မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြဲရန္အတြက္ ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ ဦးစြာလက္၀ယ္ထားရိွရန္ မျဖစ္မေန လုိအပ္ပါသည္။ 
မမိတိို႔တစကုိ္ယ္ေရ သံုးစြမဲႈအတြက ္ပမာဏအနည္းအက်ဥ္း လက၀္ယထ္ားရွရိံမုွ်ျဖင္ ့မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြသဲမူ်ားအတြက ္
ႏစွရ္ညွ ္ေထာငဒ္ဏက္်ခရံႏိငုသ္ည္ ့အႏရၱာယရ္ွိေနဆဲျဖစလွ္်င ္အမ်ားျပညသ္၏ူ က်န္းမာေရးႏငွ္ ့ပတသ္က၍္ ထိေရာက ္
သည့္ အက်ိဳးရလဒ္မ်ိဳးကို ေမွ်ာ္မွန္း၍မရႏိုင္ေပ။

 ထို႔ေၾကာင္ ့လာမည္အ့နာဂတတ္ြင ္ဥပေဒမၾူကမ္းကိ ုၾကားနာေဆြးေႏြး ၾကမည္ ့ျပညသ္ူ႔လႊတ္ေတာကုိ္ယစ္ားလယွ ္
မ်ား အေနျဖင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲေရးလုပ္ငန္း၏ ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ အလြန္ အေရးပါသည့္ ျပစ္ဒဏ္ ကင္းလြတ္ 
ခြင့္ျပ႒ာန္းခ်က္ကို ျပန္လည္ေဆြးေႏြးအဆိုျပဳရန္ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။ 

၂။ လကရ္ွိျပငဆ္ငထ္ားသည္ ့ဥပေဒမၾူကမ္း၌ မူးယစ္ေဆး၀ါးကသုေရးကုိ မျဖစမ္ေနခယူံရမည္ ့သေဘာထားမ်ိဳး(မူးယစ္ေဆး 
၀ါးသံုးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ ေဆး၀ါးကုသမႈခံယူရန္ လိုအပ္သည္)ကို ေတြ႔ျမင္ေနရပါသည္။ ဤစည္းကမ္းခ်က္ကို လိုက္နာ 
ရန္ပ်က္ကြက္ပါက မည္ကဲ့သို႔ေသာ ျပစ္ဒဏ္မ်ိဳးက်ခံရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေသာ္လည္း လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ 
အား ၎၏ဆႏၵမပါဘဲ အတင္းအက်ပ္ ေဆး၀ါးကုသမႈခံယူေစျခင္းသည္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အေျခခံလြတ္လပ္ခြင့္ကုိ 
ခ်ိဳးေဖာကရ္ာေရာက္ၿပီး ကမာၻ႔က်န္းမာေရးအဖြဲ႔အစည္း၏ ဖြဲ႔စည္းပံအုေျခခဥံပေဒတြင္ေဖာ္ျပထားသည္ ့က်န္းမာေရးဆိငုရ္ာ 
လူ႔အခြင့္အေရးသာမက WHO ႏွင့္ UNODC တုိ႔ အႀကံျပဳထားသည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါး မီွခုိစြလဲန္းမႈကုသေရးဆုိင္ရာ အေျခခံ 
မမူ်ားႏငွ္လ့ည္း ဆန္႔က်ငက္ြလဲြလဲ်ကရ္ွသိည။္1 ထို႔အျပင ္မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြသဲအူ မ်ားစသုည ္မသံုးစြရဲမေနႏိငု ္မွခီိစုြလဲန္းသ ူ
မ်ား မဟုတ္ၾကသျဖင့္ ေဆး၀ါးကုသမႈခံယူရန္ လုိအပ္သူမ်ား မဟုတ္ၾကေၾကာင္းျပဆုိလ်က္ရိွသည့္ သိပၸနံည္းက် အေထာက္ 
အထားမ်ားကုိ ျငင္းဆန္၍ ျပည္သူ႔ဘ႑ာအရင္းအျမစ္မ်ားကုိ မလုိအပ္သည့္ေနရာ၌ ျဖဳန္းတီးပစ္ရာ ေရာက္ေနပါသည္။2 

 သို႔ျဖစ္၍ ေဆး၀ါးကုသေရးဟု ေခါင္းစဥ္တပ္၍ ထိန္းသိမ္းခ်ဳပ္ေႏွာင္မႈမ်ား အလြယ္တကူျဖစ္ပြားလာႏိုင္သျဖင့္ 
ဥပေဒအတြင္း၌ ေဆး၀ါးကုသမႈႏွင့္ ျပန္လည္ထူ ေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာ၌ အတင္းအက်ပ္ဖိအား 
ေပးေစခုိင္းျခင္းထက္ မိမိ၏ သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္သာျဖစ္ရမည္ဟု အတိအလင္းျပ႒ာန္းထားရိွရန္ လုိအပ္ပါသည္။ 
ႏိငုင္အံႏွံ႔အျပားရွ ိေဆး၀ါးကသုမႈခယူံရန ္လုိအပလ္်က္ရွသိည္ ့မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြသဲမူ်ား မမိသိေဘာဆႏၵအေလ်ာက ္
ေဆး၀ါးကုသမႈ ခံယူ ႏိုင္ေစရန္၊ သတင္းအခ်က္အလက္၊ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးအႀကံေပးျခင္းႏွင့္ အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့
ခ်ေရး၀န္ေဆာငမ္ႈလပုင္န္းမ်ားကိ ုအလြယတ္ကလူကလွ္မ္းမ ီအသံုးျပဳႏိငု္ေစရန ္ႀကိဳးပမ္းေဆာငရ္ြက္ေပးသည္ ့
လုပ္ငန္းမ်ားကို အေလးေပးေဆာင္ရြက္ သင့္ပါသည္။ 

 
၃။ ဥပေဒမၾူကမ္း၌ ဘနိ္းစိကု္ေတာငသ္မူ်ား၏ အေျခအေနႏငွ္ ့ပတ္သက၍္ မညသ္ည္အ့ ေျပာင္းအလကဲိမုွ် ျပငဆ္င္ေပးထားျခင္း 

မရွိဘဲ တားျမစ္သီးႏွံပင္စိုက္ပ်ိဳးသည့္ ေတာင္သူ မ်ားကို အလြန္ျပင္းထန္သည့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားျဖင့္ ဆက္လက္အေရးယူရန္ 
ျပ႒ာန္းထားသည။္ ဤအခ်ကသ္ည ္လုံျခံဳေရးအငမ္တနအ္ားနည္းသည္ ့နယ္ေျမေဒသမ်ား၌ ေနထိငု္ေလ့ရွၿိပီး အသကရ္ငွ ္
ရပ္တည္ႏိုင္ေရးအတြက္ အေသးစားဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈအေပၚ မွီခိုေနရ ဆဲျဖစ္သည့္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ 
ဆင္းရသဲားေတာငသ္မူ်ားကိ ုဥေပကၡာျပဳရာ ေရာက္ေနသျဖင္ ့ပိ၍ုျပႆနာႀကီးထြားလာေစပါသည။္ ပမာဏအနည္းအက်ဥ္း 
စိုက္ပ်ိဳးသူမ်ားကို ဖမ္းဆီးအေရးယူမႈ နည္းပါးသည္ဆိုေသာ္ျငားလည္း ေထာင္သြင္းျပစ္ဒဏ္မ်ား ျပ႒ာန္းထားျခင္းသည္ 
၎တုိ႔အေပၚ ရတဲပဖ္ြဲ႕၀ငမ္်ား အဂတလုိိကစ္ား၍ အႏိငုက္်င့္ေစာက္ားမႈျပဳႏိငုသ္ည္ ့အႏရၱာယမ္်ားကုိ ျမင္မ့ားလာေစလ်ကရ္ွသိည။္ 



3ျမန ္မာႏ ိ ုင ္င ံ၏ ၁၉၉၃ ခ ုႏ ွစ ္  မ ူ းယစ ္ေဆး၀ါ းႏ ွင ့ ္  စ ိတ ္ကိ ုေ ျပာင ္ းလဲေစေသာ ေဆး၀ါ းမ ်ာ းဆိ ုင ္ရာဥပေဒကိ ု  ျပင ္ဆင ္သည့ ္ဥပေဒမ ူ ၾကမ ္ းအေပၚ ဥပေဒရ ႈေထာင ့ ္မ ွ  ဆန ္ းစစ ္သံ ု းသပ ္ ျခင ္ း 

ထိကုဲသ့ို႔ေသာ ျပစဒ္ဏမ္်ားကုိ ဆကလ္က္ထနိ္းသမိ္းထားရွိျခင္းသည ္ႏိငုင္တံကာလအူခြင္အ့ေရး(ဥပမာ ဆာေလာငင္တမ္ြတ ္
ျခင္းေဘးမွ ကင္းလြတ္ပိုင္ခြင့္အခြင့္အေရးႏွင့္ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္အညီ ရွင္သန္ေနထိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရး)ကို ခ်ိဳးေဖာက္ရာ 
ေရာက္ေနသည့္အျပင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကိုလည္း  ၾကီးစြာအဟန္႔အတားျဖစ္ေစလ်က္ရွိသည္။ 

 
 ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ သတ္မွတ္သည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းျဖင့္ ပမာဏအနည္းအက်ဥ္းစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈ

ကိ ုစည္းၾကပအ္ေရးယူသည္ ့ေထာငဒ္ဏ ္မ်ားကိ ုပယဖ္်ကပ္စရ္န္ႏငွ္ ့ဥပမာအားျဖင္ ့ပိမုိုေပ်ာ့ေပ်ာင္း၍ ျပစမ္ႈႏငွ္ ့
ျပစဒ္ဏပ္ိမုိမုွ်တမႈရွသိည္ ့ျပစဒ္ဏမ္်ားျဖစသ္ည္ ့ဖမ္းဆီးထနိ္းသမိ္းျခင္းမျပဳသည္ ့အေရးယူေဆာငရ္ြကခ္်ကမ္်ား 
သို႔မဟုတ ္ဒဏ္ေငြေဆာင္ေစျခင္း သို႔မဟတု ္သတိေပး တားျမစ္ျခင္းမ်ားျဖင္ ့ေျပာင္းလဲျပစဒ္ဏခ္်မတ္ွရန ္အေလး 
အနက္ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ပါသည္။ 

 
၄။ ဥပေဒမၾူကမ္း၌ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲမႈအတြက ္ျပစဒ္ဏမ္်ားခ်မတ္ွထားျခင္းမရွိေသာလ္ည္း အျခားမူးယစ္ေဆး၀ါး ဆိငုရ္ာ 

ျပစ္မႈမ်ားအတြက္ ခ်မွတ္ထားသည့္ ေထာင္ဒဏ္မ်ားကို အေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္ရန္ တစ္ခုတစ္ေလမွ် အဆိုျပဳထားျခင္း 
မရိွေပ။ ျခံဳငုံေျပာရမည္ဆုိပါက ဥပေဒအတြင္း ျပ႒ာန္းပါရိွသည့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားအားလုံးသည္ အလြန္ျပင္းထန္၍ ျပစ္မႈႏွင့္ျပစ္ 
ဒဏအ္ခ်ိဳးအစားမွ်တမႈ လံုး၀ကင္းမဲလ့်က္ရွသိည။္ အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားသကဲသ့ို႔ပင ္မူးယစ္ေဆး၀ါးကနုက္ူးမႈအတြင္း 
မဆိစုေလာကသ္ာ အနည္းအက်ဥ္းမွ  ်ပါ၀ငပ္တသ္က္မ ိသမူ်ားျဖစ္ေၾကာင္း အားလုံးအသိျဖစ္ေသာလ္ည္း ဘနိ္းပမာဏအနည္း 
အက်ဥ္း စိကုပ္်ိဳးထတုလ္ပုသ္ည္ ့ေတာငသ္မူ်ားသာမက အေသးအဖြဲျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်သမူ်ား (“သံုးစြရဲင္းေရာင္းခ်သူမ်ား”) 
သို႔မဟုတ ္တစဆ္င္ခ့သံယ္ေဆာင္ေပးသမူ်ားကိ ုႏစွ္ေပါင္း ၂၀ သုိ႔မဟတု ္ယင္းထကပ္ိသုည္ ့ေထာငဒ္ဏမ္်ား ခ်မတွ္ႏိငုပ္ါသည။္ 
ျပစမ္ႈႏငွ္ ့ျပစဒ္ဏအ္ခ်ိဳးအစားမွ်တမႈရွမိရွၾိကည္ရ့ာ၌ ျပစမ္ႈေျမာက္ျခင္းႏွင္ ့ျပစဒ္ဏမ္်ားကိ ုစိကုပ္်ိဳးသည္ ့သို႔မဟုတ ္လက၀္ယ ္
ေတြ႔ရိွသည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးပမာဏအေပၚ၌သာ အေျခတည္ဆုံးျဖတ္ရသည္ မဟုတ္ဘဲ ျပစ္မႈေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာသည့္ 
ထိခုိက္နစ္နာမႈအတုိင္းအတာ၊ တရားမ၀င္ မူးယစ္ေဆး၀ါးေစ်းကြက္အတြင္းရိွ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ၏ အခန္းက႑ကဲ့သုိ႔ေသာ 
အျခားအ ေရးပါသည္ ့အေၾကာင္းတရားမ်ား သို႔မဟုတ ္ျပစဒ္ဏ္ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးႏိငုသ္ည္ ့ရွရိင္းစြအဲေၾကာင္းတရားမ်ား(ဥပမာ 
ပထမအႀကိမ္ေျမာက္ျပစမ္ႈက်ဴးလြန္ျခင္း၊ အျခားအသက္ေမြး၀မ္း ေက်ာင္းလပုင္န္း ေရြးခ်ယလ္ပုက္ိငု္ႏိငုမ္ႈမရွိျခင္း၊ ကေလး 
သငူယမ္်ား သို႔မဟတ္ု မသိားစအု တြင္းမွခီိသုမူ်ားကိ ုတစဥ္ီးတည္းေကြၽးေမြးျပဳစရုသ၊ူ ျပစမ္ႈက်ဴးလြနရ္ာ၌ အၾကမ္းဖကမ္ႈမရွ ိ
ျခင္းစသညတ္ို႔)ကိပုါ ထည္သ့ြင္းစဥ္းစားရေလ့ရွသိည။္ ထုိ႔အျပင ္အနမိ္ဆုံ့းျပစဒ္ဏမ္်ားေအာက ္ျပစဒ္ဏမ္်ားကိ ုေလွ်ာ့ေပါ ့
ခ်မွတ္ခြင့္မျပဳျခင္းသည္ (ဥပမာ “အနည္းဆုံး ၅ ႏွစ္ ေထာင္သြင္းျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္မႈမွစတင္၍”) တရားသူႀကီးမ်ားအား 
ျပစ္မႈအေျခအေနတစ္ခုလံုးကုိ ရႈေထာင့္ေပါင္းစံုမွထည့္သြင္းစဥ္းစားႏိုင္ျခင္းမရွိေစရန္ တားဆီးပိတ္ပင္လ်က္ရွိသည္။ 
ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးျပစ္မႈမ်ားအတြက္ ေသဒဏ္ ခ်မွတ္ျခင္းသည္ ႏိုင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးစံမ်ားႏွင့္ 
ႏိုင္ငံတကာ မူးယစ္ေဆး၀ါးထိန္းခ်ဳပ္ ေရးဆိုင္ရာ ပဋိဉာဥ္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ကြဲလြဲလ်က္ရွိသည္။3 

 
 သို႔ျဖစ၍္ မႈခင္းဆိငုရ္ာအခ်ကအ္လက္မ်ားအားလံုးႏငွ္ ့က်ဴးလြနသူ္ မ်ားအား ျပစမ္ႈထငရ္ွားေၾကာင္း သတမ္တွ၍္ 

သက္ဆုိင္ရာ ျပစ္ဒဏ္မ်ားခ်မွတ္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ကိစၥ အ၀၀ကုိ ဥပေဒအတြင္း အတိအက် 
ထည္သ့ြင္းျပ႒ာန္းထားရန ္အႀကံျပဳထားပါသည။္ မူးယစ္ေဆး၀ါးျပစမ္ႈမ်ားအတြက ္အနမိ္ဆ့ံုး ျပစဒ္ဏမ္်ားထက ္
ေလ်ာ့နည္း၍ ျပစ္ဒဏ္ေပး ႏိုင္ျခင္းမရွိေစရန္ ကန္႔သတ္ထားသည့္ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ႏွင့္ ေသဒဏ္ ေပးျခင္းတို႔ကို 
ပယ္ဖ်က္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 



၁၉၉၃ ခုႏွစ္ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆး၀ါးမ်ား 
ဆိုင္ရာဥပေဒႏွင့္ အဆိုျပဳဥပေဒၾကမ္းပါ ပုဒ္မတစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ 
အေသးစိတ္ဆန္းစစ္သံုးသပ္ခ်က္။ 

အခန္း ၁။ အမည္ႏွင့္ အဓိပၸာယ္ေဖာ္ျပခ်က္

 ပုဒ္မ ၂။ “ဤဥပေဒတြင္ပါရိွေသာ ေအာက္ပါစကားရပ္မ်ားသည္ ေဖာ္ျပပါအတုိင္း အဓိပၸာယ္သက္ 
ေရာက္ေစရမည္။ 

 
 ပုဒ္မခြဲ (က) “မူးယစ္ေဆး၀ါးဆိုသည္မွာ ေအာက္ပါတစ္ခုခုကိုဆိုသည္ -

 ၁။ ဘနိ္းပင၊္ ကိကုားပင၊္ ေဆးေျခာကပ္င္ႏငွ့ ္က်န္းမာေရး၀နႀ္ကီးဌာနက အမနိ္႔ေၾကာ္ျငာ စာထတ္ုျပန၍္  
 မူးယစ္ေဆး၀ါး ျဖစ္သည္ဟု ေၾကညာထားသည့္ အပင္တစ္မ်ိဳးမ်ိဳး၊ ယင္းအပင္တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးမွ   
 ထြက္ရွိေသာသို႔မဟုတ္ ထုတ္လုပ္ေသာ အရာ၀တၳဳမ်ား၊ ေဆး၀ါးမ်ား၊

 ၂။ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနက အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာထုတ္ျပန္၍ မူးယစ္ေဆး၀ါးျဖစ္သည္ဟု ေၾကညာ   
 ထားသည့္ ေဆး၀ါးမ်ား၊ ယင္းေဆး၀ါးတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးပါ၀င္ေသာ အရာ၀တၳဳမ်ား။ 

 
 ပုဒမ္ခြ ဲ(ခ) “စတိကုိ္ေျပာင္းလဲေစေသာေဆး၀ါး ဆိသုညမ္ွာ က်န္းမာေရး၀နႀ္ကီးဌာနက အမနိ္႔ေၾကာ ္ျငာစာထုတ္ျပန၍္ 

စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆး၀ါးျဖစ္သည္ဟု ေၾကညာထားသည့္ ေဆး၀ါးမ်ား ကိုဆိုသည္။”
 
 *ပုဒ္မခြ ဲ(ဂ) “ထတ္ုလပု္ျခင္းဆိသုညမ္ွာ မူးယစ္ေဆး၀ါး သုိ႔မဟတ္ု စတိက္ိုေျပာင္းလဲေစတတ္ေသာ ေဆး၀ါးအျဖစသ္ို႔ 

ေရာက္ရိွလာေစရန္ ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ယင္းသုိ႔ထုတ္လုပ္ေသာအရာ၀တၳဳကုိ ဓာတုပစၥည္း သုိ႔မဟုတ္ အျခားပစၥည္း 
တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ေရာစပ္၍ ျပဳျပင္ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ေဖာ္စပ္ျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျပဳလုပ္ျခင္းကိုဆိုသည္။”

 

သံုးသပ္ခ်က္မ်ား။
 ရိုးရွင္း၍ ေရွ႕ေနာက္ညီညြတ္မႈရွိေစရန္အတြက္ ပုဒ္မခြဲ(က) “မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ား” အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ကို ပုဒ္မခြဲ(ခ)

ပါ “စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာေဆး၀ါးမ်ား”အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္ႏွင့္အညီ စာစုကို ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းႏိုင္ပါသည္။
 
 ထုတ္လုပ္ျခင္းအတြက္ ပုဒ္မခြဲ(ဂ)တြင္ အဆိုျပဳထားသည့္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္၌ “ထုတ္လုပ္ျခင္းဆိုသည္မွာ …… 

ကို ထုတ္လုပ္ျခင္း”ဟု ဖတ္ရသည္မွာ မလိုအပ္ဘဲ စကားလံုးပရိယာယ္ ထည့္သြင္းထားသကဲ့သို႔ျဖစ္ေနပါသည္။ 
ထို႔အျပင္ “ထုတ္လုပ္ျခင္း”ကို စိုက္ပ်ိဳးျခင္းႏွင့္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းျဖစ္ေအာင္ ခြဲျခားထားသင့္သည္။ ပုဒ္မ ခြဲ(ဂ)ကို 
“ျပင္ဆင္ထုတ္လုပ္ျခင္း” ကဲ့သို႔ေသာ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ိဳးျဖင့္ ျပင္ဆင္ ဖြဲ႔စည္းရန္ အၾကံျပဳအပ္ပါသည္။ 

 အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးသည္ အဆိုျပဳျပင္ဆင္ခ်က္ေပါင္းမ်ားစြာ၌ ရည္ညႊန္းကိုးကားထားသည့္ သေဘာတရားတစ္ခု 
ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း အသံုးအႏႈန္းႏွင့္ပတ္သက္ ၍ တိတိက်က်အနက္ဖြင့္ထားျခင္းမရွိေပ။ သို႔ျဖစ္၍ ပုဒ္မ(၂)
အတြင္း ျဖည့္စြက္ပုဒ္မခြဲ တစ္ခုအေနျဖင့္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုထားရွိရန္ အႀကံျပဳအပ္ပါသည္။ 

 အလားတူပင္ အစားထိုးဖြံ႔ၿဖိဳးေရး(AD)၏ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ကိုပါ ထည့္သြင္းထား ရွိရန္ အႀကံျပဳလိုပါသည္။ 

 

ျမန ္မာႏ ိ ုင ္င ံ၏ ၁၉၉၃ ခ ုႏ ွစ ္  မ ူ းယစ ္ေဆး၀ါ းႏ ွင ့ ္  စ ိတ ္ကိ ုေ ျပာင ္ းလဲေစေသာ ေဆး၀ါ းမ ်ာ းဆိ ုင ္ရာဥပေဒကိ ု  ျပင ္ဆင ္သည့ ္ဥပေဒမ ူ ၾကမ ္ းအေပၚ ဥပေဒရ ႈေထာင ့ ္မ ွ  ဆန ္ းစစ ္သံ ု းသပ ္ ျခင ္ း 4



 အဆိုျပဳခ်က္မ်ား။ ။
 ပဒုမ္ခြ(ဲက)ပါ စကားစမု်ားကိ ုျပငဆ္ငဖ္ြဲ႔စည္းျခင္းအားျဖင့ ္ပဒုမ္ (၂) ပါ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏငွ့ ္စတိကုိ္ေျပာင္းလဲေစေသာ 

ေဆး၀ါးမ်ား၏ အဓပိၸာယ္ဖြင့ဆ္ိခု်က္မ်ားကိ ုျပငဆ္င ္ေနရာခ်ရနအ္ဆိုျပဳခ်က-္ “မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားဆုိသညမ္ွာ 
က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနက အမိန္႔ေၾကာ္ျငာ စာထုတ္ျပန္၍ မူးယစ္ေဆး၀ါးျဖစ္သည္ဟု ေၾကညာထားသည့္ 
ေဆး၀ါးမ်ားကို ဆိုလိုသည္။”

 ပုဒ္မ(၂) ပုဒ္မခြ(ဲဂ)ကုိ အေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္ရန္ အဆုိျပဳလုိသည့္ စကားစုဖြဲ႔စည္းပုံ ျပင္ ဆင္ထုတ္လုပ္ျခင္း 
ဆိသုည ္မွာ မူးယစ္ေဆး၀ါး သို႔မဟုတ္ စတ္ိကိုေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆး၀ါးတစမ္်ိဳးမ်ိဳးကုိ ျပဳျပငထု္တလ္ပုရ္ာ၌ 
မူးယစ္ေဆး၀ါး သုိ႔မဟတု ္စတိက္ိုေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆး၀ါးတစခ္ခုကုို ဓာတုပစၥည္း သို႔မဟတု ္အျခားပစၥည္း 
တစမ္်ိဳးမ်ိဳးႏငွ့ ္ေရာစပ၍္ ခ်ကလ္ပုသ္ည့၊္ ျပဳျပင္ေဖာစ္ပသ္ည့ ္သို႔မဟုတ္ ေျပာင္းလထဲတ္ုလပုသ္ည့ ္လပုင္န္းစဥ ္
တစ္ရပ္ရပ္ကို ဆိုလိုသည္။

 ပုဒမ္(၂) ပုဒမ္ခြ(ဲစ်)၌ ထည့္သြင္းေပါင္းစပ္ရမည့္ အဆုိျပဳခ်က္-  “အႏရၱာယ္ေလွ်ာခ့်ေရးသည ္မူးယစ္ေဆး၀ါး 
သံုးစြဲမႈ၏ ဆိုးရြားသည့္ ေနာက္ဆက္တြဲက်န္းမာေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အက်ိဳးဆက္မ်ားကို 
ေလွ်ာခ့်ရန ္အဓကိ ရညရ္ြယသ္ည့ ္အေထာကအ္ထားအေျချပ ဳမ၀ူါဒမ်ား၊ အစအီစဥမ္်ားႏငွ့ ္အေလအ့ထမ်ားကိ ု
ရည္ညႊန္းသည္။ အႏၱရာယ္ ေလွ်ာ့ခ်ေရး ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၌ မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြဲသူမ်ားအတြက္ 
အေရးေပၚေဆး၀ါးကသုမႈခ ံယူႏိငုသ္ည့ ္ဌာနမ်ား၊ ေဆးထိုးအပ္ႏငွ့ ္ေဆးထိုးျပြန္လ္ွလဲယွ္ေပးသည့ ္အစအီစဥ ္
မ်ား၊ ဘနိ္းအေျခခံေဆး၀ါးမ်ားျဖင့ ္အစားထိုးကသု ေပးျခင္း၊ ေဆးလြနမ္ႈစမီခံန္႔ခြဲေရး လပု္ေဆာင ္ခ်ကမ္်ားႏငွ့ ္
အျပန္အလွန္ပညာေပးမႈမ်ား ပါ၀င္ႏိုင္ေသာ္လည္း ယင္းတို႔သာျဖစ္သည္ဟု ကန္႔သတ္မႈမရွိေစရ။”

 ပုဒ္မ(၂) ပုဒ္မခြဲ (ည)တြင္ ျဖည့္စြက္ရမည့္ အဆိုျပဳခ်က္- “အစားထိုးဖြံ႔ၿဖိဳးေရးသည္ အထူးတလည္ ေရးဆြဲ 
ျပငဆ္ငထ္ားသည့ ္ေရရညွတ္ညတ္ံခ့ိငုၿ္မသဲည့ ္ေက်းလကဖ္ြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လပုင္န္းမ်ားမတွစဆ္င့ ္မမိတိို႔၏ 
အသက္ရွင္ရပ္တည္ေရးအတြက္ မူးယစ္ေစတတ္ေသာ ေဆး၀ါးအာနိသင္ပါရွိသည့္ တရားမ၀င္သီးႏွံမ်ား 
စိုက္ပ်ိဳးမႈအေပၚ မွီခိုမႈကို ႀကိဳတင္ကာ ကြယ္တားဆီး၍ ေလွ်ာ့ခ်ေပးသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ကို ရည္ညႊန္း 
သည္။”

5ျမန ္မာႏ ိ ုင ္င ံ၏ ၁၉၉၃ ခ ုႏ ွစ ္  မ ူ းယစ ္ေဆး၀ါ းႏ ွင ့ ္  စ ိတ ္ကိ ုေ ျပာင ္ းလဲေစေသာ ေဆး၀ါ းမ ်ာ းဆိ ုင ္ရာဥပေဒကိ ု  ျပင ္ဆင ္သည့ ္ဥပေဒမ ူ ၾကမ ္ းအေပၚ ဥပေဒရ ႈေထာင ့ ္မ ွ  ဆန ္ းစစ ္သံ ု းသပ ္ ျခင ္ း 



အခန္း ၂။ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား 
 
 ပုဒ္မ ၃ ။ဥပေဒ၏ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာေအာက္ပါအတိုင္းၿဖစ္သည္။

 ပုဒ္မခြဲ (က) “လူသားတို႔အား အညႊန္႔တံုးေစႏိုင္သည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာေဆး၀ါးမ်ား၏ 
ေဘးအႏၱရာယ္ကို အမ်ိဳးသားေရးတာ၀န္အျဖစ္ တားဆီးကာကြယ္ရန္၊”

သံုးသပ္ခ်က္။
 ပုဒမ္(၃)၏ ပထမစာပုိဒပ္ါ ဥပေဒ၏ အႏွစ္သာရႏွင့္ သေဘာထားကုိ အေျပာင္းအလ ဲမရိွဆက္လက္အသုံးျပဳထားသည္။ 

ဤအခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ “လူသားတို႔အား အညႊန္႔တံုးေစႏိုင္သည့္”ဟူသည့္ စကားရပ္ကို အသံုးျပဳျခင္းသည္ သိပၸံ 
နည္းက်အေထာကအ္ထားထက ္သေဘာတရားပိငု္းႏငွ္ ့ပိမုိဆုကစ္ပ္ေနသည္ ့အလြနအ္ကၽြခံိငု္းႏိႈင္းတငစ္ား ခ်က္ျဖစ္ေန 
ပါသည။္ စတိကုိ္ေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆး၀ါးမ်ားသည ္ တစဥ္ီးတစ္ေယာကခ္်င္းစီႏငွ္ ့လူ႔အသိက္ုအ၀န္းတစခ္လုံုးကိ ု
ဆိုးရြားသည္ ့ေဘး အႏရၱာယမ္်ား က်ေရာက္ေစႏိငုသ္ည္အ့ခ်ကက္ိ ုအျငင္းပြားစရာအေၾကာင္းမရွပိါ။ သို႔ေသာလ္ည္း 
မူးယစ္ေဆး၀ါးေၾကာင္ ့ျဖစ္ေပၚလာသည္ ့ေဘးအႏရၱာယမ္်ားထက ္ပိမုိ ုဆုိးရြားျပင္းထန၍္ အလြနအ္ကၽြဖံိႏွပိခ္်ဳပ္ျခယ္သည္ ့
အေရးယူေဆာငရ္ြက္ခ်က္မ်ားကိ ုစည္းၾကပ္ေဖာ္ေဆာင္ႏိငုရ္န ္ဆယစ္ုႏစွ္ေပါင္းမ်ားစြာ မလုိအပဘ္ ဲသံုးႏႈန္းအေၾကာင္း 
ျပလာခဲၿ့ပီး ေဘးအႏရၱာယမ္်ားကိ ုအလြနအ္က်ဴးခ်ဲ႕ကားေျပာဆိထုားေၾကာင္း သသိာ ထငရ္ွားလြန္းသည္ ့အသံုးအႏႈန္း 
တစခ္ုျဖစ္ေနပါသည။္ “မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြမဲႈေၾကာင္ ့ေပၚေပါက္လာသည္ ့ေဘးအႏရၱာယမ္်ား”ဟူသည္ ့သင္တ့င္မ့ွ်တေသာ 
အသံုးအႏႈန္းမ်ိဳးက အမ်ားျပည္သူ၏ က်န္းမာေရးအတြက္ ပိုမိုေၾကာင္းက်ိဳးဆီေလ်ာ္၍ မွ်မွ်တတရွိသည့္ အေရးယူ 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ျပင္ဆင္ေပးပါလိမ့္မည္။

  

 အဆိုျပဳခ်က္။ ။
 ပုဒ္မ(၃) ပုဒ္မခြဲ(က)ကို အေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္ရန္ အဆိုျပဳလိုသည့္ စကားစုဖြဲ႔စည္းပံု- “မူးယစ္ ေဆး၀ါးႏွင့္ 

စတိကုိ္ေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆး၀ါးမ်ားေၾကာင္ ့ေပၚေပါကလ္ာသည္ ့ေဘးအႏရၱာယမ္်ားကိ ုအမ်ိဳးသားေရးတာ၀န ္
တစ္ရပ္အေနျဖင့္ တားဆီးကာကြယ္၍ ေလွ်ာ့ခ်သြားရန္။”

 ပုဒ္မ(၃)

 ပုဒမ္ခြ(ဲဂ) “မူးယစ္ေဆး၀ါးႏငွ္ ့စတိက္ိုေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆး၀ါးမ်ား၏ ေဘးအႏရၱာယ္ကိ ုအသိပညာေပးေရးႏငွ္ ့
ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ားအား ကုသေပးေရး၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေပးေရးတို႔အတြက္ ထိေရာက္စြာေဆာင္ရြက္ရန္၊”

သံုးသပ္ခ်က္။
 ဤပဒုမ္ခြကဲိ ုမူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြသဲမူ်ားကိ ုေဆး၀ါးကသုရာ၌ အဖကဖ္ကမ္ ွပုမိိုျပည္စ့ံ ုေကာင္းမြနသ္ည္ ့လပု္ေဆာငခ္်က ္

မ်ားျဖင့္ ျပင္ဆင္မႈျပဳႏိုင္ပါသည္။ 

ျမန ္မာႏ ိ ုင ္င ံ၏ ၁၉၉၃ ခ ုႏ ွစ ္  မ ူ းယစ ္ေဆး၀ါ းႏ ွင ့ ္  စ ိတ ္ကိ ုေ ျပာင ္ းလဲေစေသာ ေဆး၀ါ းမ ်ာ းဆိ ုင ္ရာဥပေဒကိ ု  ျပင ္ဆင ္သည့ ္ဥပေဒမ ူ ၾကမ ္ းအေပၚ ဥပေဒရ ႈေထာင ့ ္မ ွ  ဆန ္ းစစ ္သံ ု းသပ ္ ျခင ္ း 6



 
 အဆိုျပဳခ်က္။ ။

 ပုဒ္မ(၃) ပုဒ္မခြ(ဲဂ)ကုိ အေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္ရန္ အဆုိျပဳသည့္ စကားလုံးဖြဲ႔စည္းပုံ- “မူးယစ ္ေဆး၀ါးသံုးစြသူဲမ်ား 
အတြက္ ပညာေပးျခင္း၊ ကုသေပးျခင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ ပံ့ပိုးကူညီျခင္းႏွင့္ အႏၱရာယ္ 
ေလွ်ာ့ခ်ေပးသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေပးအပ္ရန္။”

 ပုဒ္မ (၃)
 
 ပုဒမ္ခြ ဲ(ဃ)။ “မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ား၊ စတိက္ိုေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆး၀ါးမ်ားႏငွ္ ့စပလ္်ဥ္းသည္ ့ျပစမ္ႈက်ဴးလြနသ္မူ်ားအား 

ပိုမိုထိေရာက္ေသာ ျပစ္ဒဏ္မ်ားခ်မွတ္ရန္၊”

သံုးသပ္ခ်က္။
 ဤပုဒ္မခြဲသည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီလအတြင္းက်င္းပခဲ့သည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ကမာၻ႔မူးယစ္ ေဆး၀ါးျပႆနာဆုိင္ရာ 

ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံ အထူးအစည္းအေ၀း၌ ေဆြး ေႏြးရရိွခဲ့သည့္ စာတမ္း(စာပိုဒ္ ၄၊ အပိုဒ္ခြဲ(ည၊ ဋ၊ ဌ))
အတြင္း ႏုိင္ငံတကာအသုိက္အ ၀န္းမွ လက္ခံသေဘာတူခဲ့သည့္ အခ်ိဳးအစားမွ်တသည့္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ေရးကုိ ထည့္ 
သြင္းေပါင္းစပမ္ႈမျပဳဘ ဲပိမုိုျပင္းထနသ္ည္ ့ျပစဒ္ဏမ္်ားခ်မတွရ္နသ္ာ ရညည္ႊန္းထားသည။္ ျပစဒ္ဏမ္်ား၏ အခ်ိဳးအစား 
မွ်တမႈကုိ ဆုံးျဖတ္ရာ၌ လက္၀ယ္ေတြ႔ရွိသည့္ သို႔မဟုတ္ စိုက္ ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးပမာဏကိုသာ 
အေျခခံျခင္းထက္ ျပစ္မႈေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚ လာသည့္ ထိခုိက္နစ္နာမႈအတုိင္းအတာ၊ တရားမ၀င္မူးယစ္ေဆး၀ါးေစ်းကြက္ 
အတြင္းရွ ိျပစမ္ႈက်ဴးလြနသူ္၏ အခန္းက႑၊ သို႔မဟတု ္ျပစဒ္ဏ္ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးႏိငုသ္ည္ ့ရွရိင္းစြအဲ ေၾကာင္းတရားမ်ား 
(ဥပမာ ပထမအႀကိမ္ေျမာက္ျပစမ္ႈက်ဴးလြန္ျခင္း၊ အျခားအသက္ေမြး၀မ္း ေက်ာင္းလပုင္န္း ေရြးခ်ယလ္ပုက္ိငု္ႏိငုမ္ႈမရွ ိ
ျခင္း၊ ကေလးသငူယ္မ်ား သို႔မဟတု ္မသိားစအု တြင္းမွခီိသုမူ်ားကိ ုတစဥ္ီးတည္းေကၽြးေမြးျပဳစရုသ၊ူ ျပစမ္ႈက်ဴးလြနရ္ာ၌ 
အၾကမ္းဖက္မႈမရွိ ျခင္းစသည္တို႔)ကိုပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားေလ့ရွိပါသည္။

 အဆိုျပဳခ်က္။ ။
 ပုဒ္မ(၃) ပုဒ္မခြဲ(ဃ)ကို အေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္ရန္ အဆိုျပဳလိုသည့္ စကားစုဖြဲ႔စည္းပံု “မူးယစ္ ေဆး၀ါးႏွင့္ 

စတိက္ိုေျပာင္းလဲေစေသာေဆး၀ါးမ်ားႏငွ္ ့ပတသ္ကသ္ည္ ့ျပစမ္ႈမ်ား ႏငွ္စ့ပလ္်ဥ္း၍ သည္းညည္းခ၍ံမရသည္ ့
အေၾကာင္းတရားမ်ား၊ ေလွ်ာ့ေပါ့စဥ္းစား သင့္သည့္ အေၾကာင္းတရားမ်ားႏွင့္ ေထာင္သြင္းျပစ္ဒဏ္အျပင္ 
အျခားေရြးခ်ယ္စရာ ျပစ္ဒဏ္ရွိမရွိဟူသည့္ ျပစ္မႈႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ကိစၥအ၀၀ႏွင့္ က်ဴးလြန္သူဖက္ကို 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပး၍ ပိုမိုအခ်ိဳးအစားမွ်တ၍ ထိေရာက္မႈရွိသည့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားကို စီရင္ဆံုးျဖတ္ရန္၊ “

 

 *ပုဒ္မ(၃)

 ပုဒ္မခြဲ (င) “မူးယစ္ေဆး၀ါးထနိ္းခ်ဳပ္ေရးဆိငုရ္ာ ကြနဗ္င္းရငွ္းမ်ားႏငွ္အ့ည ီျပညတ္ြင္းမူေဘာငမ္်ားခ်မတ္ွ၍ မူးယစ ္
ေဆး၀ါးသံုးစြဲျခင္း၊ ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားျခင္း၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ျခင္း၊ ထုတ္လုပ္ျခင္းမ်ားကို တားဆီးကာကြယ္ရန္ 
ကမာၻ႔ႏုိင္ငံမ်ား၊ ကုလသမဂၢအဖြ႔ဲ၀င္ႏုိင္ငံမ်ား၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအဖြ႔ဲအစည္းမ်ား၊ ေဒသဆုိငရ္ာအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္။”

7ျမန ္မာႏ ိ ုင ္င ံ၏ ၁၉၉၃ ခ ုႏ ွစ ္  မ ူ းယစ ္ေဆး၀ါ းႏ ွင ့ ္  စ ိတ ္ကိ ုေ ျပာင ္ းလဲေစေသာ ေဆး၀ါ းမ ်ာ းဆိ ုင ္ရာဥပေဒကိ ု  ျပင ္ဆင ္သည့ ္ဥပေဒမ ူ ၾကမ ္ းအေပၚ ဥပေဒရ ႈေထာင ့ ္မ ွ  ဆန ္ းစစ ္သံ ု းသပ ္ ျခင ္ း 



သံုးသပ္ခ်က္။
 အဆုိျပဳျပငဆ္ငခ္်က္ပဒုမ္သည ္“မူးယစ္ေဆး၀ါးထနိ္းခ်ဳပ္ေရးဆိငုရ္ာ ကြနဗ္င္းရငွ္းမ်ား ႏငွ္အ့ည”ီဟ၍ူသာ ရညည္ႊန္းထား 

သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ UNGASS ေဆြးေႏြးခ်က္ရလဒ္စာတမ္း(သာမက အျခားအေထြေထြညီလာခံ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား) ၌ မူးယစ္ေဆး၀ါးထိန္းခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအားလုံးသည္ ႏိုင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရး ဥပေဒႏွင့္ 
“အျပည့္အ၀ကုိက္ညီမႈရိွသည့္ပုံစံျဖင့္” အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည္ဟု အတိအက်ေဖာ္ျပထားသည္။ ကုလသမဂၢ
မူးယစ္ေဆး၀ါးထနိ္းခ်ဳပ္ေရးဆိငုရ္ာ ကြနဗ္င္း ရငွ္းသံုးခ ု“ႏငွ္ ့အျခားဆကစ္ပမ္ႈရွသိည္ ့ႏိငုင္တံကာက်င္ထ့ံုးမ်ား”အတ ူ
တကြစုေပါင္း၍ ႏိုင္ငံတကာမူးယစ္ေဆး၀ါးထိန္းခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကို ေဘာင္ကြပ္ေပးထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းရွင္းလင္း
လင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

 အဆိုျပဳခ်က္။ ။
 ပုဒမ္(၃) ပုဒ္မခြ(ဲင)ကုိ အေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္ရန္ အဆုိျပဳလုိသည့္ စကားစုဖြဲ႔စည္းပုံ- “မူးယစ္ ေဆး၀ါးထိန္းခ်ဳပ္ေရး 

ဆိငုရ္ာ ကြနဗ္င္းရငွ္းမ်ားႏငွ္ ့ႏိငုင္တံကာလူ႔အခြင္အ့ေရးဥပေဒႏငွ္ ့အျပည္အ့၀ကိကုည္မီႈရွသိည္ ့ျပညတ္ြင္း 
မူေဘာင္မ်ားခ်မွတ္၍ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာေဆး၀ါးမ်ား သံုးစြဲျခင္း၊ ေရာင္း၀ယ္ 
ေဖာက္ကားျခင္း၊ သယယ္ပူို႔ေဆာင္ျခင္း၊ ထတုလ္ပု္ျခင္းမ်ားကိ ုတားဆီးကာကြယရ္န ္ကမာၻ႔ႏိငုင္မံ်ား၊ ကုလ 
သမဂၢအဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ား၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ေဒသဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္ရန္။”

 
 * ပုဒ္မ(၃)

 ပုဒမ္ခြ ဲ(စ) “ရွရိင္းစြ ဲေဒသတြင္းႏငွ္ ့အျပည္ျပညဆုိ္ငရ္ာ ပူးေပါင္းေဆာငရ္ြက္ေရးယႏရၱား မ်ားကိ ုအသံုးျပဳ၍ မူးယစ ္
ေဆး၀ါးအႏၱရာယ္ တားဆီးကာကြယ္ေရးကို တြန္းအားေပးေဆာင္ရြက္ရန္၊”

သံုးသပ္ခ်က္။
 
 ကမာၻ႔က်န္းမာေရးအဖြဲ႔၊ UNAIDS၊ ကုလသမဂၢဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္၊ ကုလသမဂၢမူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ ျပစ္မႈဆုိင္ရာရုံး၊  

အျပည္ျပညဆ္ိငုရ္ာမူးယစ္ေဆး၀ါးထိန္းခ်ဳပ္ေရးဘတုအ္ဖြဲ႔ ႏငွ္ ့အျခားသကဆုိ္ငရ္ာ ကလုသမဂၢအထူးလုပင္န္းအဖြဲ႔မ်ားကိ ု
ပုဒ္မခြဲအတြင္း အတိအက်ရည္ညႊန္းေဖာ္ျပျခင္းသည္ အသံုး၀င္သည့္ ျဖည့္စြက္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ 

 အဆိုျပဳခ်က္။ ။
 ပုဒမ္(၃) ပုဒ္မခြ(ဲစ)ကုိ အေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္ရန္ အဆုိျပဳလုိသည့္ စကားစုဖြဲ႔စည္းပုံ - “ကမာၻ႔ က်န္းမာေရးအဖြဲ႔ 

အစည္း၊ UNAIDS၊ ကုလသမဂၢဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္၊ ကုလသမဂၢမူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ ျပစ္မႈဆုိင္ရာရုံး၊ အျပည္ 
ျပညဆ္ိငုရ္ာ မူးယစ္ေဆး၀ါးထနိ္းခ်ဳပ္ေရး ဘတုအ္ဖြဲ႔ႏငွ္ ့အျခားသက္ဆိငုရ္ာ ကလုသမဂၢအထူးလုပင္န္းအဖြဲ႔မ်ား၏ 
တိက္ုတြန္းအႀကံျပဳခ်ကမ္်ားအပါအ၀င ္ရွရိင္းစြဲေဒသတြင္းႏငွ္ ့အျပည္ျပညဆုိ္ငရ္ာယႏရၱားမ်ားကိ ုအသံုးျပဳ၍ 
မူးယစ္ေဆး၀ါးႏငွ္ ့စတိကုိ္ေျပာင္းလဲေစေသာေဆး၀ါးမ်ား၏ အႏရၱာယက္ိ ုတားဆီးကာကြယ၍္ ေလွ်ာခ့်သြားရန။္”

ျမန ္မာႏ ိ ုင ္င ံ၏ ၁၉၉၃ ခ ုႏ ွစ ္  မ ူ းယစ ္ေဆး၀ါ းႏ ွင ့ ္  စ ိတ ္ကိ ုေ ျပာင ္ းလဲေစေသာ ေဆး၀ါ းမ ်ာ းဆိ ုင ္ရာဥပေဒကိ ု  ျပင ္ဆင ္သည့ ္ဥပေဒမ ူ ၾကမ ္ းအေပၚ ဥပေဒရ ႈေထာင ့ ္မ ွ  ဆန ္ းစစ ္သံ ု းသပ ္ ျခင ္ း 8



 *ပုဒ္မ (၃)
 
 ပုဒ္မခြ ဲ(ဆ) “ဘနိ္းအစားထိုးသီးႏွမံ်ား စိကုပ္်ိဳးျခင္း၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးထနိ္းခ်ဳပမ္ႈဆိငုရ္ာ မ၀ူါဒမ်ား ခ်မတွ္ျခင္း၊ စဥဆ္က္ 

မျပတ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ေရတိုစီမံကိန္းမ်ား ႏွင့္ ေရရွည္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ား ခ်မွတ္ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းျဖင့္ တရားမ၀င္စိုက္ပ်ိဳး ျခင္း၊ ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားျခင္းတို႔ေၾကာင့္ 
ျဖစ္ေပၚလာသည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိသည့္ လူမႈစီးပြားေရးျပႆနာရပ္မ်ားအား ေျဖရွင္းရန္။”

သံုးသပ္ခ်က္မ်ား။
 ဘနိ္းစိကုပ္်ိဳးသည္ ့နယ္ေျမေဒသမ်ားအတြင္းရွ ိ“မူးယစ္ေဆး၀ါးႏငွ္ ့ဆကစ္ပသ္ည္ ့လူမႈ-စီးပြားေရးဆုိငရ္ာ ျပႆနာမ်ားကိ ု

ကိငုတ္ြယ္ေျဖရငွ္းျခင္း”ႏငွ္ ့“စဥဆ္က္မျပတဖ္ြံ႔ ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးစမီခံ်ကမ္်ား/အစအီစဥမ္်ား”ႏငွ္ ့ပတသ္က၍္ တတိကိ်က် 
ရညည္ႊန္း ကိုးကားထားသည္ ့ပဒုမ္ခြအဲသစတ္စခ္ကုိ ုထည္သ့ြင္းမတ္ိဆက္ေပးျခင္းသည ္အ လြနအ္ျပဳသေဘာေဆာငသ္ည္ ့
ေျခလမွ္းတစရ္ပ္ျဖစသ္ည။္ သို႔ေသာ္လည္း အသံုးျပဳသည္ ့စကားရပ္ႏငွ္ ့သေဘာတရားမ်ားသည ္အနည္းငယရ္ႈပ္ေထြး 
လ်က္ရိွသည္။ အ မွန္တကယ္တမ္း၌ အဆုိျပဳထားသည့္ စာပုိဒ္သည္ တရားမ၀င္ဘိန္းစုိက္ပ်ိဳးမႈေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာမည့္ 
လမူႈ-စီးပြားေရးျပႆနာမ်ားကိ ုရညည္ႊန္းျခင္းျဖစသ္ည။္ သို႔ေသာ ္အစားထိုးဖြံ႔ၿဖိဳးေရး/စဥဆ္ကမ္ျပတဖ္ြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး 
မဟာဗ်ဴဟာမ်ားမွ ရရွိခဲ့သည့္ အဓိကသင္ခန္းစာမ်ားအနက္တစ္ခုမွာ တားျမစ္သီးႏွံမ်ားကုိ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ျခင္း 
သည ္အမ်ားအားျဖင္ ့ဇစ္ျမစအ္ေၾကာင္းရင္းမဟုတဘ္ ဲႀကိဳတငရ္ွၿိပီးသားျဖစသ္ည္ ့လမူႈစီးပြားေရးျပႆနာမ်ားေၾကာင္ ့
ေပၚေပါက္လာသည့္ ရလဒ္သာျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္း ရွင္းလင္းလင္းေဖာ္ျပေနပါသည္။ 

 
 ဤပဒုမ္ခြ၌ဲ ဘနိ္းစိက္ုပ်ိဳးထတ္ုလပုသ္ည္ ့နယ္ေျမေဒသမ်ားရွ ိလမူႈ-စီးပြားေရးျပႆနာမ်ားကိ ုကိငုတ္ြယ္ေျဖရငွ္းရာ၌ 

အေထာကအ္ကူျပဳႏိငုသ္ည္ ့အဓကိနည္းလမ္းကရိယိာ တစခ္အုျဖစ ္“သီးႏွအံစားထိုးစိကုပ္်ိဳးေရး အစအီစဥမ္်ား”ကိ ု
ရည္ညႊန္းကိုးကား၍ မိတ္ဆက္တင္ျပထားသည္။ သို႔ေသာ္လည္း သီးျခားစီရပ္တည္လ်က္ရွိသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ 
မ်ားအျဖစ္ အနည္းႏွင့္အမ်ားသိထားၾကသည့္ အဆုိပါအစီအစဥ္မ်ား၌ ဥပမာ ပဋိပကၡ၊ ေျမယာရယူသုံးစြဲမႈ၊ 
အေျခခအံေဆာက္အအံကုင္းမဲ့ျခင္း၊ မရွမိျဖစလ္ိအုပသ္ည္ ့အေျခခ၀ံန္ေဆာငမ္ႈမ်ားႏငွ္ ့ေစ်းကြက္မ်ားကင္းမဲ့ေနျခင္း 
ကဲ့သို႔ေသာ တားျမစ္ သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးမႈ၏ ေနာက္ကြယ္မွ အေရးႀကီးသည့္ ဇစ္ျမစ္အေၾကာင္းတရားမ်ားကို ထည့္သြင္း 
စဥ္းစားရန ္ပ်ကက္ြကလ္်ကရ္ွသိျဖင္ ့အဆိပုါျပႆနာရပမ္်ားကိ ုကိငုတ္ြယ္ ေျဖရငွ္းရာ၌ ထိေရာကအ္က်ိဳးရွမိႈ အလြန ္
အားနည္းလ်က္ရွိသည္။ 

 အဆိုျပဳခ်က္။ ။
 ပုဒ္မ(၃) ပုဒ္မခြဲ(ဆ)ကုိ အေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္ရန္ အဆုိျပဳလုိသည့္ စကားစုဖြဲ ႔စည္းပုံ - “အေထာက္ 

အထားအေျချပဳ မူးယစ္ေဆး၀ါးထနိ္းခ်ဳပ္ေရး မ၀ူါဒမ်ားေရးဆြဲျပငဆ္င္ျခင္း၊ စဥဆ္ကမ္ျပတဖ္ြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး 
အစအီစဥမ္်ား ေရးဆြအဲေကာငအ္ထည္ေဖာ္ျခင္းႏငွ္ ့ေရတိ-ုေရရညွ ္ရညမ္နွ္းခ်ကပ္န္းတိငုမ္်ား ခ်မတွ္ျခင္းျဖင္ ့
တရားမ၀င္ မူးယစ္ေဆး၀ါး ျပင္ဆင္ထုတ္လုပ္မႈ သုိ႔မဟုတ္ ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားမႈအတြက္ အသုံးျပဳသည့္ 
သီးႏွံပင္ မ်ား စိုက္ပ်ိဳးရျခင္း၏ အျခားဇစ္ျမစ္အေၾကာင္းတရားမ်ားႏွင့္ လူမႈစီးပြားေရးျပႆနာမ်ားကို 
ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းျခင္း။”

9ျမန ္မာႏ ိ ုင ္င ံ၏ ၁၉၉၃ ခ ုႏ ွစ ္  မ ူ းယစ ္ေဆး၀ါ းႏ ွင ့ ္  စ ိတ ္ကိ ုေ ျပာင ္ းလဲေစေသာ ေဆး၀ါ းမ ်ာ းဆိ ုင ္ရာဥပေဒကိ ု  ျပင ္ဆင ္သည့ ္ဥပေဒမ ူ ၾကမ ္ းအေပၚ ဥပေဒရ ႈေထာင ့ ္မ ွ  ဆန ္ းစစ ္သံ ု းသပ ္ ျခင ္ း 



ပုဒ္မ(၆) ။ ဗဟိုအဖြဲ႔၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား။

 ပုဒ္မ(၆) 

 ပုဒ္မခြဲ(င) “ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ားအား ေဆးကုသေပးေရး၊ အသိပညာေပးေရး၊ ပညာေပးလႈံ ႕ေဆာ္ေရးႏွင့္  
မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြဲမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေပးေရးတုိ႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အစီအစဥ္မ်ား 
ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း။”

သံုးသပ္ခ်က္။
 ဥပေဒအတြင္း ယခင္က အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ရည္ညႊန္းေဖာ္ျပ ခ်က္မပါရွိခဲ့သျဖင့္ ဗဟိုအဖြဲ႔၏ 

လပုင္န္းတာ၀နမ္်ားအတြင္း “မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြမဲႈ ေၾကာင္ ့ျဖစ္ေပၚလာသည္ ့အႏရၱာယ္ေလွ်ာခ့်ေရး၀န္ေဆာငမ္ႈမ်ား 
ေဖာ္ထုတ္ေပးအပ္ ရန္”အတိအလင္း ျပ႒ာန္းထားျခင္းသည္ အလြန္အသုံး၀င္၍ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ထည့္သြင္း 
ေဖာ္ျပခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည္။ အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးသည္ စိတ္ကို ေျပာင္းလဲေစေသာေဆး၀ါးမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚ 
လာသည့္ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားကိုပါ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းအျဖစ္ ရည္ညႊန္းထားၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ “မူးယစ္ေစတတ္ေသာ” 
ဟူသည့္ စကားလံုးကို ပယ္ဖ်က္ႏိုင္ပါသည္။ 

 အဆိုျပဳခ်က္။ ။
 ပုဒ္မ(၆) ပုဒ္မခြ(ဲင)ကုိ အေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္ရန္ အဆုိျပဳလုိသည့္ စကားစုဖြဲ႔စည္းပုံ - “ေဆး၀ါး သံုးစြသဲမူ်ားအား 

ေဆးကသုေပးေရး၊ အသပိညာေပးေရး၊ ပညာေပးလႈံ႔ေဆာ္ေရးႏငွ္ ့ေဆး၀ါးသံုးစြမဲႈေၾကာင္ ့ျဖစ္ေပၚလာသည္ ့
အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေပးေရးတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း။”

 
 *ပုဒ္မ(၆) 
 
 ပုဒ္မခြဲ(တ) “မူးယစ္ေဆး၀ါး သို႔မဟုတ္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာေဆး၀ါးကို သယ္ယူပို႔ေဆာင္ျခင္း၊ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း၊ 

ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဥပေဒႏွင့္အညီ အျခားႏိုင္ငံက အလိုရွိေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသား တရားခံကို 
လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံက အလိုရွိေသာ အျခားႏိုင္ငံမွ တရားခံကိုလည္းေကာင္း လႊဲေျပာင္းေပးရာတြင္ တရားခံ 
လႊဲေျပာင္းျခင္း ဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ျခင္း။”

သံုးသပ္ခ်က္မ်ား။
 အႀကီးစားႏိုင္င္ံျဖတ္ေက်ာ ္မူးယစ္ေဆး၀ါးကနုက္ူးမႈကုိ တိကုဖ္်ကရ္ာ၌ အဆိုးရြားဆုံးမူး ယစ္ေဆး၀ါးျပစမ္ႈမ်ားအတြက ္

တရားခလံႊဲေျပာင္းျခင္းသည ္အစိုးရမ်ားအတြက ္အေရး ႀကီးသည္ ့နည္းလမ္းတစခ္ုျဖစ္ေနပါက တရားခလံႊဲေျပာင္းမႈအတြက ္
အက်ံဳး၀င္သည့္ ျပစ္မႈမ်ား၏ ႀကီးေလးမႈအတုိင္းအတာအျပင္ မူးယစ္ေဆး၀ါးဆုိင္ရာျပစ္မႈမ်ားအတြက္ ေသဒဏ္ျပစ္ဒဏ္ 
ေပးျခင္းကုိ က်င္သ့ံုးလ်ကရ္ွသိည္ ့သို႔မဟုတ ္ႏွပိစ္ကည္ငွ္းပန္းမႈ၊ လ ူသားမဆနစ္ြာဆကဆံ္မႈခရံႏိငုသ္ည္ ့အႏရၱာယရ္ွ ိ
ေနသည္ ့သို႔မဟတု ္မနွ ္ကနသ္ည္လ့ပုင္န္းစဥ ္ကင္းမဲလ့်ကရ္ွသိည္ ့ႏိငုင္မံ်ားႏငွ္ ့ပတ္သက၍္ တရားခလံႊ ဲေျပာင္းမႈကုိ 
ျခြင္းခ်က္ထားသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို အေသးစိတ္ေဖာ္ျပႏိုင္ပါက ပို၍အ သံုး၀င္ပါလိမ့္မည္။ 

 
 တရားခလံႊဲေျပာင္းမႈကုိ ဥပမာအားျဖင္ ့အဆိုးရြားဆုံး သေဘာသဘာ၀ရွသိည္ ့ျပစမ္ႈမ်ားအျဖစ ္ပဒုမ္ ၁၉ မ ွ၂၁ အတြင္း 

ေဖာ္ျပထားသည့္ ျပစ္မႈမ်ားအတြက္သာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ 

အခန္း ၃။ ဗဟိုအဖြဲ႔ဖြဲ႔စည္းျခင္းႏွင့္ ဗဟိုအဖြဲ႔၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား။

ျမန ္မာႏ ိ ုင ္င ံ၏ ၁၉၉၃ ခ ုႏ ွစ ္  မ ူ းယစ ္ေဆး၀ါ းႏ ွင ့ ္  စ ိတ ္ကိ ုေ ျပာင ္ းလဲေစေသာ ေဆး၀ါ းမ ်ာ းဆိ ုင ္ရာဥပေဒကိ ု  ျပင ္ဆင ္သည့ ္ဥပေဒမ ူ ၾကမ ္ းအေပၚ ဥပေဒရ ႈေထာင ့ ္မ ွ  ဆန ္ းစစ ္သံ ု းသပ ္ ျခင ္ း 10



 အဆိုျပဳခ်က္။ ။
 ပုဒ္မ(၆) ပုဒ္မခြဲ(တ)ကုိ အေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္ရန္ အဆုိျပဳလုိသည့္ စကားစုဖြဲ ႔စည္းပုံ - “သက္ 

ဆုိင္ရာျပစ္မႈအတြက္ တရားခံေတာင္းခံသည့္ႏုိင္ငံ၏ ဥပေဒအရ ေသဒဏ္က်ခံရမည့္ သုိ ႔မဟုတ္ 
ႏွပိစ္ကည္ငွ္းပန္းျခင္းႏငွ္ ့လသူား မဆနစ္ြာဆကဆ္မံႈခရံႏိငုသ္ည္ ့သို႔မဟတု ္မနွက္နသ္ည္လ့ပုင္န္းစဥမ္ရွသိည္ ့
ႏုိင္ငံမ်ားမွလြဲ၍ အဆိုးရြားဆံုးျပစ္မႈ မ်ားအျဖစ္ ဤဥပေဒ၏ ပုဒ္မ ၁၉ မွ ၂၁ အတြင္း ေဖာ္ျပထားသည့္ 
ျပစ္မႈမ်ားအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံက အလုိရွိ ေသာ အျခားႏိုင္ငံမွ တရားခံကိုလည္းေကာင္း အျခားႏိုင္ငံမွ 
အလုိရွသိည္ ့ျမနမ္ာ ႏိငုင္သံားတရားခကံိလုည္းေကာင္း လႊဲေျပာင္းေပးရာတြင ္တရားခလံႊဲေျပာင္းျခင္း ဥပေဒ 
ႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ျခင္း။”

အခန္း ၄။ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာအဖြဲ႔မ်ား ဖြဲ႔စည္းျခင္း 
 ပုဒ္မ (၇) “ဗဟုိအဖြဲ ႔သည္ ေအာက္ပါလုပ္ငန္းအဖြဲ ႔မ်ားကုိ ဖြဲ ႔စည္းေပးၿပီး ယင္းလုပ္ငန္းအဖြဲ ႔အသီးသီး၏  

လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကို သတ္မွတ္ေပးရမည္။”
 
 ပုဒ္မခြဲ (ဂ) သီးႏွံအစားထိုးစိုက္ပ်ိဳးေရးအဖြဲ႔
 
 ပုဒ္မခြဲ (ဃ) ေမြးျမဴေရးအဖြဲ႔
 
 ပုဒ္မခြဲ (ဋ) အျခားလိုအပ္ေသာ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔မ်ား

သံုးသပ္ခ်က္မ်ား။
 ဥပေဒမၾူကမ္း၌ ထပမ္အံဆိုျပဳလုိကသ္ည္ ့ပဒုမ္ခြ(ဲခ)အသစသ္ည ္“အစားထိုးဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အေကာငအ္ထည္ေဖာ္ေရးႏငွ္ ့

စီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ ႔”သည္ အဆိုပါက႑ႏွစ္ရပ္စလံုးကို လႊမ္းျခံဳထားၿပီးျဖစ္ သျဖင့္ ပုဒ္မခြဲ(ဂ) “သီးႏွံအစားထိုး 
စုိက္ပ်ိဳးေရးအဖြဲ႔”ႏွင့္ ပုဒ္မခြဲ(ဃ) “ေမြးျမဴေရးအဖြဲ႔” တို႔ကို ပယ္ဖ်က္ရန္ အႀကံျပဳထားပါသည္။ 

 ဥပေဒၾကမ္း၌ ပုဒ္မ(၇) ပုဒ္မခြဲ (ဋ) “အျခားလုိအပ္ေသာလုပ္ငန္းအဖြဲ႔မ်ား”ကုိ ပယ္ဖ်က္ရန္ အႀကံျပဳထားသည္။ 
ထပမ္အံမ်ိဳးအစားခြ ဲထည္သ့ြင္းႏိငုရ္န ္တံခါးဖြင့္ေပးထားသည္ ့ပဒုမ္ခြ(ဲဋ)ကဲသ့ို႔ေသာ ျပ႒ာန္းခ်ကသ္ည ္ဗဟိအုဖြဲ႔အား 
ဥပေဒအတြင္း အတအိလင္း ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွသိည္ ့အေၾကာင္းအရာ သုိ႔မဟတု ္နယ္ပယ္သစမ္်ား ရတ္ုတရက ္
ေပၚေပါက္လာပါက ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမည့္အဖြဲ ႔ကို အလ်င္အျမန္ဖြဲ ႔စည္းတည္ေထာင္ ႏိုင္ေစၿပီး ေျပာင္းလြယ္ 
ျပင္လြယ္ရိွေစသျဖင့္ အလြန္အသုံး၀င္ပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ ပုဒမ္ (၇) ၏ ပုဒ္မခြ(ဲဋ)ကုိ ဆက္လက္ ထည့္သြင္းထားရိွရန္ 
အႀကံျပဳအပ္ပါသည္။ 

 ထုိ႔အျပင္ “အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရး၀န္ေဆာင္မႈေပးေရးအဖြဲ႔”အျဖစ္ ပုဒ္မ(၇)၌ ပုဒ္မခြ ဲ(ဌ)ကုိပါ ထည့္သြင္းေပါင္းစပ္ရန္ 
ဆက္လက္အႀကံျပဳထားပါသည္။ 

11ျမန ္မာႏ ိ ုင ္င ံ၏ ၁၉၉၃ ခ ုႏ ွစ ္  မ ူ းယစ ္ေဆး၀ါ းႏ ွင ့ ္  စ ိတ ္ကိ ုေ ျပာင ္ းလဲေစေသာ ေဆး၀ါ းမ ်ာ းဆိ ုင ္ရာဥပေဒကိ ု  ျပင ္ဆင ္သည့ ္ဥပေဒမ ူ ၾကမ ္ းအေပၚ ဥပေဒရ ႈေထာင ့ ္မ ွ  ဆန ္ းစစ ္သံ ု းသပ ္ ျခင ္ း 

 



အခန္း ၅။ ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူကို ေဆးကုသေပးျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ 
ထူေထာင္ေပးျခင္း 

 *ပုဒ္မ(၉) 

 ပုဒ္မခြဲ(က) “ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူသည္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနက သတ္မွတ္ သည့္ဌာန သို႔မဟုတ္ 
ဤကိစၥအလို႔ငွာ အစိုးရအသိအမွတ္ျပဳေဆးကုသဌာနတြင္ ေဆးကုသမႈခံယူရ မည္။”

သံုးသပ္ခ်က္။
 ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ားကို အတင္းအက်ပ္မွတ္ပံုတင္ေစျခင္းႏွင့္ ယခင္ပုဒ္မ(၁၅)ေအာက္ တြင္ေတြ႔ရသည့္ မွတ္ပံု 

တင္ရန္ပ်က္ကြက္သူမ်ားအား ေနာက္ဆက္တြဲျပစ္ဒဏ္မ်ားခ် မွတ္ျခင္း(၃ ႏွစ္မွ ၅ ႏွစ္)ကုိ ဥပေဒမူသစ္တြင္ 
ပယ္ဖ်က္ေပးခဲ့သည္။ မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံး စြဲမႈႏွင့္  မွတ္ပံုတင္ရန္ပ်က္ကြက္မႈသက္သက္ျဖင့္ လူတစ္ဦးအား 
ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္ခ် မွတ္ျခင္းသည္ လုံး၀မွ်တမႈမရိွသည့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားျဖစ္သျဖင့္ ပယ္ဖ်က္လုိက္ျခင္းသည္ 
အလြန္အဓိကက်သည့္ တုိးတက္ျဖစ္ထြန္းမႈတစ္ခုျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း အသစ္ျဖစ္သည့္ ပုဒ္မခြဲ(က)၌ 
ေဆး၀ါးသုံးစြဲသူမ်ားအားလံုး ေဆး၀ါးကုသမႈ (“ေဆး၀ါးသံုးစြဲ သူသည္ ေဆးကုသမႈခံယူရမည္”) ခံယူရမည့္ 
တာ၀န္၀တၱရားရွိသည္ဟူသည့္ မူကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားရွိသည္။ ဤစည္းကမ္းခ်က္ကုိ လိုက္နာရန္ 
ပ်က္ကြက္သူမ်ားအတြက္ ေထာင္သြင္းျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ထားျခင္းမရွိေသာ္လည္း လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္အား 
အတင္းအက်ပ္ေဆး၀ါးကုသေစျခင္း အထူးသျဖင့္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္မႈပါ၀င္သည့္ တံခါးပိတ္ကုသမႈသည္ လူတစ္ဦး၏ 
အေျခခံလြတ္လပ္ခြင့္ကို ခ်ိဳးေဖာက္လ်က္ရွိ ၿပီး ကမာၻ ႔က်န္းမာေရးအဖြဲ ႔အစည္း၏ ဖြဲ ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ 
က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးသာမက WHO ႏွင့္ UNODC မွ အႀကံျပဳထားသည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါး မီွခုိစြ ဲလန္းမႈကုသေရး 
အေျခခံမူမ်ားႏွင့္လည္း ဆန္႔က်င္ကြဲလြဲလ်က္ရွိသည္။4 ထို႔အျပင္ ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူအမ်ားစုသည္ မွီခိုစြဲလန္းသူမ်ား 
မဟုတ္ၾကသျဖင့္ ေဆး၀ါး ကုသမႈခံယူရန္ မလုိအပ္ေသာေၾကာင့္ ဤအခ်က္သည္ သိပၸနံည္းက် အေထာက္အထားကုိ 
မ်က္ႏွာလြဲခဲပစ္လုပ္၍ ျပည္သူ႔ဘ႑ာကို ျဖဳန္းတီးရာေရာက္ေစပါသည္။5အတင္းအက်ပ္ ေဆးကုသေပးသည့္ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္မႈသည္ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္မႈႏွင့္မျခားသည့္ ေနအိမ္အတြင္း အတင္းအက်ပ္ 
ေဆးကုသေပးျခင္းသို႔ အလြယ္တကူေရာက္ရွိသြားေစႏိုင္ပါသည္။ လက္ေတြ႔၌ ဗီယက္နမ္၊ ထိုင္း၊ ကေမာၻဒီးယား၊ 

 အဆိုျပဳခ်က္။ ။

 ပုဒ္မ(၇) ပုဒ္မခြဲ(ဂ)မ ွဖ်က္ရမည့္အဆိုျပဳခ်က္  “သီးႏွံအစားထိုးစိုက္ပ်ိဳးေရးအဖြဲ႔”
 
 ပုဒ္မ(၇) ပုဒ္မခြဲ(ဃ)မွ ဖ်က္ရမည့္အဆိုျပဳခ်က္  “ေမြးျမဴေရးအဖြဲ႔”

 ပုဒ္မ(၇)ပုဒ္မခြဲ(ဋ)မွ ဆက္လက္ထားရွိရမည့္ အဆိုျပဳခ်က္ “အျခားလိုအပ္ေသာ လုပ္ငန္း အဖြဲ႔မ်ား” 

 ပုဒ္မ(၇)ပုဒ္မခြဲ(ဌ) အျဖစ္ ျဖည့္စြက္ရမည့္ အဆိုျပဳခ်က္ “အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရး၀န္ေဆာင္မႈေပးေရးအဖြဲ႔

ျမန ္မာႏ ိ ုင ္င ံ၏ ၁၉၉၃ ခ ုႏ ွစ ္  မ ူ းယစ ္ေဆး၀ါ းႏ ွင ့ ္  စ ိတ ္ကိ ုေ ျပာင ္ းလဲေစေသာ ေဆး၀ါ းမ ်ာ းဆိ ုင ္ရာဥပေဒကိ ု  ျပင ္ဆင ္သည့ ္ဥပေဒမ ူ ၾကမ ္ းအေပၚ ဥပေဒရ ႈေထာင ့ ္မ ွ  ဆန ္ းစစ ္သံ ု းသပ ္ ျခင ္ း 12



မေလးရွားႏွင့္ လာအိုကဲ့သို႔ေသာ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံအမ်ားအျပား သည္ ေဆးကုသေပးသည္ဟုအမည္ခံ၍ 
ေဆး၀ါးသံုးစြသဲမူ်ားကိ ုႏစွ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာေအာင ္ထနိ္းသိမ္းထားရွ၍ိ ေဆး၀ါးကုသေပးလ်ကရ္ွသိည။္6 အဆုိပါဌာန 
မ်ားတြင္ေဆးကသုမႈခယံခူဲၾ့ကသူမ်ား၏ ေဆးျပနလ္ညသ္ံုးစြမဲႈႏႈန္း အလြန္ျမင္မ့ားလ်က္ရွသိျဖင္(့ဥပမာ ဗယီက္နမ၌္ဆိပုါက 
၈၀% မွ ၉၇% အထိ ရွိသည္)7 ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္၍ အက်ဥ္းသားမ်ား၏ က်န္းမာေရးကို 
ျခမိ္းေျခာကလ္်ကရ္ွသိညဟ္ဆုိုကာ လညပ္တ္ လ်က္ရွသိည္ ့အတင္းအက်ပ္ေဆး၀ါးကသုေပးသည္ ့ဌာနမ်ားအားလံုးကိ ု
ပိတ္သိမ္းပစ္ရန္ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႔အစည္းေပါင္း ၁၂ ခုမွ တိုက္တြန္းေတာင္းဆိုခဲ့သည္။8 သို႔ျဖစ္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ 
အေနျဖင့္ ေဒသတြင္းရွိ အျခားႏိုင္ငံမ်ားက က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကသည့္ အလားတူအမွားမ်ားကို ေရွာင္လႊဲ၍ မူအရ အတင္း
အက်ပ္ေဆး၀ါးကသုေပးျခင္းထကစ္ာလွ်င ္ႏိငုင္တံစလ္ႊား လိအုပလ္်က္ရွသိည္ ့ေဆး၀ါးသံုးစြသဲမူ်ား မမိ၏ိသေဘာဆႏၵ 
အေလ်ာက္ ကုသမႈခံယူႏိုင္ေစရန္၊ သတင္းအခ်က္အလက္ရယူသံုးစြဲႏိုင္ေစရန္၊ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးအႀကံေပးျခင္းႏွင့္ 
အႏရၱာယ္ေလွ်ာခ့်ေရး၀န္ေဆာငမ္ႈမ်ားကိ ုလြယလ္ြယက္ကူရူယသူံုးစြဲႏိငု္ေစရန ္အေလးေပးေဆာငရ္ြက္ သင္ပ့ါသည။္

 

 အဆိုျပဳခ်က္။ ။
 ပုဒ္မ(၉) ပုဒမ္ခြ(ဲက)ကုိ အေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္ရန္ အဆုိျပဳလုိသည့္ စကားစုဖြဲ႔စည္းပုံ - “ေဆး၀ါး သံုးစြသူဲသည ္

က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနက သတ္မွတ္သည့္ဌာန သုိ႔မဟုတ္ ဤကိစၥအလုိ႔ငွာ အစုိးရအသိအမွတ္ျပ ဳ
ေဆးကုသဌာနတြင္ သို ႔မဟုတ္ ေဆး၀ါး သုံးစြဲသူမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရး 
၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေဇာက္ခ်လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိၿပီး က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ တရား၀င္ 
နားလညမ္ႈ စာခၽြနလ္ႊာေရးထိုးထားသည္ ့အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမ ွဖြင္လ့စွထ္ားသည္ ့အျခား ေဆးကသုဌာနမ်ား၌ 
မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ ေဆးကုသမႈခံယူျခင္း၊ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးအႀကံေပးမႈ သို႔မဟုတ္ အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရး
၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရယူသံုးစြဲႏိုင္သည္။”

 *ပုဒ္မ (၉)

 ပုဒ္မခြဲ(ဃ) “ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္သည္ ေဆး၀ါးသံုးစြဲေၾကာင္း သံသယရွိသူအား ပဏာမေဆးစစ္ ခ်က္ခံယူရန္ သို႔မဟုတ္ 
ေဆးကုသမႈခံယူႏိုင္ရန္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနက သတ္ မွတ္သည့္ဌာန သို႔မဟုတ္ အစိုးရက 
ဤကိစၥအလို႔ငွာ အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ အနီးဆံုးေဆးကုသ ဌာနသို႔ ပို႔အပ္ႏိုင္ပါသည္။”

သံုးသပ္ခ်က္မ်ား။
 ဤပဒုမ္ခြသဲည ္ရတဲပဖ္ြဲ႔(တားဆီးႏွမိ္ႏငွ္းေရး)အား ေလ့က်င္သ့ငၾ္ကားေပးထားျခင္း မရွသိည္ ့သို႔မဟတု ္အရညအ္ခ်င္း 

ကုိက္ညီမႈမရိွသည့္ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား ‘ဥပမာ လူတစ္ဦးသည္ ေဆး၀ါးသုံးစြဲသူဟုတ္မဟုတ္ ေလ့လာဆန္းစစ္ 
ျခင္းကဲ့သုိ႔ေသာ လုပ္ငန္းမ်ိဳးကုိ ေဖာ္ေဆာင္ရန္’ ကို အပ္ႏွံတာ၀န္ေပးသကဲ့သို႔ျဖစ္ေနပါသည္။ ထို႔အျပင္ “ေဆး၀ါး 
သံုးစြဲေၾကာင္း သံသယရွိသူအား”ဟူသည့္ စကားရပ္သည္ အလြန္က်ယ္ျပန္႔ေနသျဖင့္ ရဲအရာရွိမ်ားအား ပုဒ္မခြဲ(င)
အရ က်ယ္ျပန္႔၍ အထိန္းအကြပ္မရွိသည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို အပ္ႏွင္းေပးရာ ေရာက္လ်က္ရွိသည္။ 

 
 ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ လုိရာဆြဲအဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆို၍ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ ျခိမ္းေျခာက္ဖိအားေပးသည့္ ရလဒ္မ်ိဳးကို ေပၚထြက္ 

လာေစႏိုင္သျဖင့္ “သံုးစြဲသူအား ပို႔အပ္ႏိုင္သည္” ဟူသည့္ အသံုးအႏႈန္းသည္ အလြန္ျပႆနာႀကီးသည့္ စကားရပ္ 
ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။  

 ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ ဤပုဒ္မခြဲ၌ ေဆး၀ါးသံုးစြဲေၾကာင္းသံသယရွိသူအား ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ နယ္ေျမေဒသအမ်ားစု၌ 
လက္လွမ္းမီႏိုင္ျခင္းမရွိသည့္ “က်န္းမာေရးႏွင့္ အားက စား၀န္ႀကီးဌာန၏ ေဆးကုသဌာနမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အစိုးရ 
အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ အနီးဆုံးေဆးကုသဌာနသုိ႔ ပုိ႔အပ္ႏုိင္သည္”ဟူ၍ ျပ႒ာန္းပါရိွသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ ေနာက္ 
ထပ္ေရြးခ်ယ္စရာတစ္ခုအေနျဖင့္ “ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ားအတြက္ အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို 

13ျမန ္မာႏ ိ ုင ္င ံ၏ ၁၉၉၃ ခ ုႏ ွစ ္  မ ူ းယစ ္ေဆး၀ါ းႏ ွင ့ ္  စ ိတ ္ကိ ုေ ျပာင ္ းလဲေစေသာ ေဆး၀ါ းမ ်ာ းဆိ ုင ္ရာဥပေဒကိ ု  ျပင ္ဆင ္သည့ ္ဥပေဒမ ူ ၾကမ ္ းအေပၚ ဥပေဒရ ႈေထာင ့ ္မ ွ  ဆန ္ းစစ ္သံ ု းသပ ္ ျခင ္ း 



ေပးအပ္လ်က္ရွိသည့္ က်န္းမာေရးေဆးကုသဌာနမ်ား”ဟု ျဖည့္စြက္လိုက္ပါက ပိုမိုထိေရာက္အက်ိဳးရွိႏိုင္ပါသည္။ 
ထိုကဲ့သုိ ႔ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ားျပားသည့္ နယ္ေျမေဒသမ်ား၌ ပိုမိုလက္လွမ္း 
မီအသံုးျပဳႏိုင္ၿပီး ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူအမ်ားစုအတြက္ ေဆးကုသျခင္းထက္ ပိုမိုလိုက္ေလ်ာညီေထြရွိေစပါသည္။ 

 အဆိုျပဳခ်က္။ ။
 ပုဒ္မ (၉) ပုဒ္မခြဲ(ဃ)ကို အေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္ရန္ အဆိုျပဳလိုသည့္ စကားစုဖြဲ ႔စည္းပံု - “ရဲအရာရိွ 

တစ္ဦးအေနျဖင့္ ေဆး၀ါးသုံးစြဲေၾကာင္းေတြ႔ရွိသူတစ္ဦးအား ေဆးကုသေပးလ်က္ရွိ သည့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ 
အားကစား၀န္ႀကီးဌာနက သတ္မွတ္သည့္အနီးဆုံး ေဆးကုသဌာန သုိ႔မဟုတ္ ဤကိစၥအလုိ႔ငွာ အသိအမွတ္ျပဳ 
ထားသည္ ့ေဆးကသုဌာန သို႔မ ဟတ္ု က်န္းမာေရးႏငွ္ ့အႏရၱာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရး၀န္ေဆာငမ္ႈမ်ားကိ ုေဇာက္ခ်လပုကုိ္င ္
လ်က္ရွိၿပီး က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ တရား၀င္နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ ေရးထိုးထားသည့္ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ေဆးကုသဌာနမ်ားသို႔ ပို႔အပ္ႏိုင္သည္။”

 
 

 
 
 
 *ပုဒ္မ(၉)
 
 ပုဒ္မခြဲ(င) “သက္ဆုိင္ရာ ရဲအရာရိွသည္ ပုဒ္မခြဲ(ဃ)ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ကုိ လုိက္နာရန္ ပ်က္ကြက္သူအားစိစစ္ၿပီး 

လိုအပ္ပါက ခံ၀န္ခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုေစသည့္ အမိန္႔ခ်မွတ္ႏိုင္ရန္ သက္ဆိုင္ရာ တရား ရံုးသို႔ ေလွ်ာက္ထားရမည္။”

သံုးသပ္ခ်က္မ်ား။
 ဤအဆုိျပဳပုဒ္မခြသဲည္လည္း ရတဲပ္ဖြဲ႔အား ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးထားျခင္းမရိွသည့္ သုိ႔မဟုတ္ အရည္အခ်င္းကုိက္ညီ 

မႈမရိွသည့္ ေဆး၀ါးဆုိင္ရာ(“စိစစ္ျခင္း”) လုပ္ငန္း တာ၀န္မ်ားကုိ အပ္ႏံွတာ၀န္ေပးသကဲသုိ့႔ျဖစ္ေနပါသည္။ ထုိ႔ အျပင္ 
“ပုဒ္မခြဲ(ဃ)ကို လိုက္နာရန္ ပ်က္ကြက္မႈ”၏ ဆိုလိုရင္းအဓိပၸာယ္ရွင္းလင္းမႈမရွိဘဲ ေ၀၀ါးရႈပ္ေထြးေန ပါသည္။ 

 ျပင္ဆင္ခ်က္ဥပေဒေအာက္ရွိ ဤစာပိုဒ္သည္လည္း သေဘာသဘာ၀အရ ေဆး၀ါးကု သမႈ မျဖစ္မေနခံယူရမည္ဟု 
ထပ္မံအတည္ျပဳလ်က္ရွိၿပီး တရားရံုးမွ မည္သည့္ေဆး ၀ါးသံုးစြဲသူကိုမဆို စည္းၾကပ္အေရးယူႏိုင္သည့္ အလား 
အလာရွသိည။္ အထကတ္ြင ္ဆိခုဲၿ့ပီးျဖစသ္ည္အ့တိငု္း အတင္းအက်ပ္ေဆးကသုေပးျခင္းသည ္က်န္းမာေရးဆိငုရ္ာ 
လူ႔အခြင့္အေရးကို ခ်ိဳးေဖာက္လ်က္ရွိၿပီး ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူအမ်ားစုသည္ မွီခိုစြဲလန္းသူ မ်ားမဟုတ္သျဖင့္ မည္သည့္ 
ကုသမႈကိုမွ် ခံယူရန္မလိုအပ္သည့္ အမွန္တရားကို မ်က္ ႏွာလႊဲခဲပစ္ရာေရာက္ေနပါသည္။

 
 အဆိုျပဳခ်က္။ ။
 
 ပုဒမ္(၉) ပုဒမ္ခြ(ဲင)အတြက္ အဆုိျပဳခ်က္။ ။ဤကဲသ့ို႔ေသာ ပဒုမ္ခြမဲ်ိဳးကိ ုပယဖ္်ကပ္စရ္န ္တိကုတ္ြန္းအႀကံျပဳလိ ု

ပါသည္။ 

ျမန ္မာႏ ိ ုင ္င ံ၏ ၁၉၉၃ ခ ုႏ ွစ ္  မ ူ းယစ ္ေဆး၀ါ းႏ ွင ့ ္  စ ိတ ္ကိ ုေ ျပာင ္ းလဲေစေသာ ေဆး၀ါ းမ ်ာ းဆိ ုင ္ရာဥပေဒကိ ု  ျပင ္ဆင ္သည့ ္ဥပေဒမ ူ ၾကမ ္ းအေပၚ ဥပေဒရ ႈေထာင ့ ္မ ွ  ဆန ္ းစစ ္သံ ု းသပ ္ ျခင ္ း 14



 *ပုဒ္မ(၉)
 
 ပုဒ္မခြဲ (စ) “တရားရံုးသည္ ပုဒ္မခြဲ (င)အရ ေလွ်ာက္ထားျခင္းခံရသူအား ေဆးစစ္ခ်က္ခံယူႏိုင္ေရးႏွင့္  

ေဆးကုသမႈခံယူႏိုင္ေစေရးအတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ခံ၀န္ခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုေစသည့္ အမိန္႔ခ်မွတ္ႏိုင္သည္။”

သံုးသပ္ခ်က္။
 တရားရံုးအေနျဖင္ ့ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်ငပ္ညာရငွမ္ ွေဆာငရ္ြက္သည္ ့အေထာကအ္ထား အေျချပဳသည္ ့မူးယစ္ေဆး၀ါး 

အေပၚ မွီခိုစြဲလန္းမႈ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမွတစ္ဆင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးမွီခိုစြဲလန္းမႈ၏ အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ ရာဇ၀တ္မႈ 
တစ္ခုခု (ဥပမာ မူးယစ္ ေဆး၀ါး၀ယ္ယူရန္ ခိုးမႈက်ဴးလြန္ျခင္း) က်ဴးလြန္သည့္ အေျခအေနမ်ိဳး၌သာလွ်င္ ေဆး၀ါး 
သုံးစြဲသူကုိ ေဆးကုသမႈခံယူရန္ အမိန္႔ခ်မွတ္ႏုိင္သည္ဟု ကန္႔သတ္ထားရန္ လုိအပ္ပါသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ 
အမႈမ်ိဳး၌ပင္လွ်င္ အတင္းအက်ပ္ထိန္းသိမ္း၍ ေဆးကုသေပးမႈ မျပဳရန္ လိုအပ္ပါသည္။

 အဆိုျပဳခ်က္။ ။
 ပုဒ္မ(၉) ပုဒ္မခြ(ဲစ)ကုိ အေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္ရန္ အဆုိျပဳလုိသည့္ စကားစုဖြဲ႔စည္းပုံ “တရားရံုးသည ္ေဆး၀ါး 

ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မွ ေဖာ္ေဆာင္သည့္ အေထာက္အထားအေျချပဳ မူးယစ္ေဆး၀ါး မွီခိုစြဲလန္းမႈအေပၚ 
ေလ့လာ ဆန္းစစ္မႈမွတစ္ဆင့္  မူးယစ္ေဆး၀ါး မွီခိုစြဲလန္းမႈ၏ ေနာက္ပိုင္းအက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္  
ရာဇ၀တ္မႈက်ဴးလြန္သည့္ အေျခအေနမ်ိဳး၌သာလွ်င္ ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူကို ဥပေဒအရ ေဆးကုသမႈခံယူရန္ 
အမိန္႔ခ်မွတ္ႏိုင္သည္။  ”

 *ပုဒ္မ(၉)
 
 ပုဒ္မခြဲ(ဆ) “ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူသည္ ပုဒ္မခြဲ(စ)အရ တရားရံုးမွ ခ်မွတ္ေသာအမိန္႔ႏွင့္အညီ ခံ၀န္ခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုျခင္း 

မျပဳလွ်င္ျဖစ္ေစ ခ်မတ္ွေသာ ခ၀ံနခ္်ဳပပ္ါ စည္းကမ္းခ်ကတ္စရ္ပရ္ပက္ိ ုေဖာကဖ္်ကလ္ွ်င္ျဖစ္ေစ ေဆးကသုမႈ ခယံူေရးႏငွ္ ့
ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးတို႔အတြက္ ဤကိစၥအလုိ႔ငွာ ဖြင့္လွစ္ ထားသည့္ သက္ဆိုင္ရာျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးဌာန သို႔မဟုတ္ 
ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစခန္းသို႔ အနည္း ဆံုး ၃ လမွ အမ်ားဆံုး ၅ လအထိ ပို႔အပ္ျခင္းခံရမည္။”

သံုးသပ္ခ်က္။
 ဤေနာက္တိုး ပုဒ္မခြဲအရ  တရားရံုးစီရင္ခ်က္ကို လုိက္နာရန္ပ်က္ကြက္သည့္ ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ားကို ျပန္လည္ 

ထူေထာင္ေရးကာလအျဖစ္ ၃ လမွ ၅ လအထိ ပိတ္ေလွာင္ထားသည့္ အေၿခအေနမ်ိဳး၌ ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္သကဲ့သို႔ 
အဓိပၸာယ္သက္ ေရာက္လ်က္ရိွသည္။ အတင္းအက်ပ္ေဆးကုသေပးျခင္းကဲ့သုိ ႔ပင္ အတင္းအက်ပ္ျပန္လည္ 
ထူေထာင္ျခင္းသည္ လူတစ္ဦး၏ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာအခြင့္အေရးအပါအ၀င္ အေျခခံရပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို 
ခ်ိဳးေဖာက္လ်က္ရွိသျဖင့္ သေဘာသဘာ၀အရ ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းထက္ စိတ္ရင္းေစတနာေကာင္းျဖင့္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ 
ေပးရသည့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးသေဘာတရားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ကြဲလြဲလ်က္ရွိသည္။ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး 
၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆး၀ါးမွီခိုစြဲလန္းမႈ ျပႆနာရွိသည့္ အပယ္ခံ ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ားအား စနစ္တက် 
အဆုိျပဳ၍ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔လက္လွမ္းမီႏုိင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္လုိအပ္လ်က္ရိွေၾကာင္း သံသယျဖစ္စရာ မလုိေပ။ 
သုိ႔ေသာ္လည္း မည္သည့္အေျခအေန၌မဆုိ မိမိ၏သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ျဖစ္ရန္လုိအပ္ၿပီး လူနာမ်ားအေနျဖင့္ 
၎တုိ႔ဆႏၵရိွပါက အစီအစဥ္မွ ႏႈတ္ထြက္ခြင့္ရရိွသင့္သည္။ အတင္းအက်ပ္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး အမိန္႔တုိင္းကုိ 
တရားရံုးမသွာ ခ်မတွသ္င္ၿ့ပီး မူးယစ္ေဆး၀ါးမွခီိစုြလဲန္းမႈ၏ အက်ိဳးဆက္တစခ္အုေနျဖင္ ့ေဆး၀ါး သံုးစြသဲမူ ွရာဇ၀တ္မႈ 

15ျမန ္မာႏ ိ ုင ္င ံ၏ ၁၉၉၃ ခ ုႏ ွစ ္  မ ူ းယစ ္ေဆး၀ါ းႏ ွင ့ ္  စ ိတ ္ကိ ုေ ျပာင ္ းလဲေစေသာ ေဆး၀ါ းမ ်ာ းဆိ ုင ္ရာဥပေဒကိ ု  ျပင ္ဆင ္သည့ ္ဥပေဒမ ူ ၾကမ ္ းအေပၚ ဥပေဒရ ႈေထာင ့ ္မ ွ  ဆန ္ းစစ ္သံ ု းသပ ္ ျခင ္ း 



မ်ားကို ထပ္ခါတလဲလဲက်ဴးလြန္သည့္ အမႈအခင္းမ်ိဳးအတြက္သာျဖစ္ရမည္ဟု ကန္႔သတ္ ထားသင့္ပါသည္။ ထပ္၍ 
ဆိုရေသာ္ မည္သည့္ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထိန္းသိမ္းမႈမွ် မပါ၀င္သင့္ေပ။

 

 အဆိုျပဳခ်က္။ ။
 ပုဒမ္(၉) ပုဒမ္ခြ(ဲဆ)ကုိ အေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္ရန္ အဆုိျပဳလုိသည့္ စကားစုဖြဲ႔စည္းပုံ “ေဆး၀ါး သံုးစြသဲသူည ္

ဤဥပေဒအရ အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ သက္ဆုိင္ရာ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဌာန၌ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရး 
၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို မိမိသေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ခံယူႏိုင္သည္။”

 *ပုဒ္မ(၉)
 
 ပုဒ္မခြဲ(ဇ) “က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနသည္ ပုဒ္မခြဲ(ဆ)အရ သက္ဆုိင္ရာ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးဌာန 

သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစခန္းသို႔ ပို႔အပ္ျခင္းခံရသည့္ ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူအား တာ၀န္ယူကုသေပး၍”
 
 *ပုဒမ္ခြ ဲ(ဈ) “ပုဒ္မ(၉)အရ ေဆးကုသမႈ ခံယူၿပီးသူမ်ားအား ၎တုိ႔၏ စိတ္ပုိင္းႏွင့္ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ျပန္လည္ထူေထာငမ္ႈကုိ 

ခယံူေစေရးအတြက္ ျပနလ္ညထ္ူေထာင္ေရးသငတ္န္းသို႔ တက္ေရာက္ႏုိင္ေစရန ္က်န္းမာေရးႏငွ္ ့အားကစား၀နႀ္ကီးဌာနမ ွ
လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာနသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးပို႔ရမည္။”

သံုးသပ္ခ်က္။
 ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး၏ သေဘာသဘာ၀ႏွင့္အညီ မိမိ၏သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ျဖစ္သည့္ ၀န္ေဆာင္မႈတစ္ရပ္ 

ျဖစ္လာပါက ဤပုဒ္မခြဲ(၂)ခုသည္ အဆက္အစပ္မရွိ ေတာ့ေပ။ 

 အဆိုျပဳခ်က္။ ။
 ပုဒ္မ(၉) ပုဒ္မခြ(ဲဇ)ႏွင့္ (ဈ) အတြက္ အဆုိျပဳခ်က္ ပုဒ္မခြ(ဲဇ)ႏွင့္ (ဈ )ႏွစ္ခုစလုံးကုိ ပယ္ဖ်က္ပစ္ရန္ တုိက္တြန္းအႀကံ 

ျပဳလိုပါသည္။ 

ျမန ္မာႏ ိ ုင ္င ံ၏ ၁၉၉၃ ခ ုႏ ွစ ္  မ ူ းယစ ္ေဆး၀ါ းႏ ွင ့ ္  စ ိတ ္ကိ ုေ ျပာင ္ းလဲေစေသာ ေဆး၀ါ းမ ်ာ းဆိ ုင ္ရာဥပေဒကိ ု  ျပင ္ဆင ္သည့ ္ဥပေဒမ ူ ၾကမ ္ းအေပၚ ဥပေဒရ ႈေထာင ့ ္မ ွ  ဆန ္ းစစ ္သံ ု းသပ ္ ျခင ္ း 16



အခန္း ၆။ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး

 အဆိုျပဳခ်က္။ ။
 အခန္း(၆) ေခါင္းစဥ္အတြက္ အဆုိျပဳခ်က္  အခန္း(၅)၏ ေခါင္းစဥ္အား “ေဆး၀ါးသံုးစြသဲကူိ ုေဆးကုသေပးျခင္းႏငွ္ ့

ျပန္လည္ထူေထာင္ေပးျခင္း”ဟု ေျပာင္းလဲရန္ အဆိုျပဳထားသျဖင့္ အခန္း(၆)၏ လက္ရွိေခါင္းစဥ္ျဖစ္သည့္ 
“ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး”ကုိ ပယ္ဖ်က္၍ ပုဒမ္ ၁၁ ကုိ အခန္း(၅)ေအာက္တြင္ ထည့္သြင္းေပါင္းစည္းရန္လုိ
အပ္သည္။ 

အခန္း ၈။ ျပစ္မႈႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ား
 ပုဒ္မ (၁၅) “ေဆး၀ါးသုံးစြဲသူသည္ ပုဒ္မ (၉) ပုဒ္မခြဲ (ဆ)အရ ဤကိစၥအလုိ႔ငွာ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ 

ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးဌာန သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစခန္းသို႔ ပို႔အပ္ထားသည့္ကာလအတြင္း သက္ဆိုင္ရာ 
ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးဌာန သုိ ႔မဟုတ္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစခန္းက ထုတ္ျပန္ထားေသာ ညႊန္ ၾကားခ်က္ႏွင့္ 
သတ္မွတ္ထားသည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွား စီရင္ျခင္းခံရလွ်င္၊ 

 
 *ပုဒမ္ခြ(ဲက) “ထုိသူသည္ အသက္ (၁၆)ႏွစ္ ျပည့္ၿပီးသူျဖစ္ပါက လူမႈေရးလုပ္ငန္း တစ္ရက္ ၂ နာရီျဖင့္ အနည္းဆုံးနာရီ 

၁၈၀ မွ အမ်ားဆံုး နာရီ ၂၄၀ အထိ ခ်မွတ္ရမည္။”

သံုးသပ္ခ်က္မ်ား။
 ဤပုဒ္မ၌ ျပန္႒ာန္းထားသည့္ လူမႈေရးလုပ္ငန္းသည္ မလုပ္မေနရသေဘာရိွသည့္ ျပစ္ဒဏ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ 

ဤကိစၥရပ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေလ့လာသံုးသပ္ခ်က္ႏွစ္ခုကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ 
 

• “ျပနလ္ညထူ္ေထာင္ေရးစခန္းမ ွသတမ္တွထ္ားသည္ ့စည္းကမ္းခ်ကမ္်ားကုိ ခ်ိဳးေဖာကမ္ႈ”သည ္ထိကုဲသ့ို႔ေသာ  
 ဥပေဒျပစ္ဒဏ္မ်ိဳးခ်မွတ္ရန္ ျပစ္မႈေျမာက္သည့္ ရာဇ၀တ္မႈအျဖစ္ ျပစ္မႈဆုိင္ရာဥပေဒေအာက္၌ သတ္မွတ္ႏုိင္ရန္  
 အလြန္ခဲယဥ္းသည္။ 
 
• မလုပ္မေနရ သေဘာရွိသည့္ မည္သည့္ျပစ္ဒဏ္မဆို မွန္ကန္မွ်တသည့္ တရားခြင္အၿပီး၌ တရားရံုးမွ အမိန္႔  
 ခ်မွတ္သည့္ တရားစီရင္ခ်က္မ်ိဳးျဖစ္ရန္ လိုအပ္သည္။ 

 လမူႈေရးလုပင္န္းကိ ုတရားမ၀င္ေဆး၀ါးမ်ား အသံုးျပဳမႈကုိ ရပတ္န္႔ႏိငု္ျခင္းမရွသိည္ ့ေဆး၀ါးသံုးစြသဲူႏငွ္ ့“ထိကုတ္နသ္ည္”့ 
ျပစ္ဒဏ္တစ္ရပ္အျဖစ္ သေဘာမထားသင့္ေပ။ ယင္းအစား လူမႈေရးလုပ္ငန္းကုိ ဥပမာ အေသးအဖြဲ႔ ျပစ္မႈမ်ား (ဥပမာ 
ခိုးမႈမ်ား၊ အမ်ား ျပည္သူပိုင္ပစၥည္းဖ်က္ဆီးမႈ စသည္ျဖင့္)ကို က်ဴးလြန္ၾကသည့္ ေဆး၀ါး သုံးစြဲသူမ်ားအ တြက္ 
ပညာေပးဆံုးမရာေရာက္သည့္ အမႈအခင္းမ်ားအတြက္သာ ထားရွိသင့္သည္။ 

17ျမန ္မာႏ ိ ုင ္င ံ၏ ၁၉၉၃ ခ ုႏ ွစ ္  မ ူ းယစ ္ေဆး၀ါ းႏ ွင ့ ္  စ ိတ ္ကိ ုေ ျပာင ္ းလဲေစေသာ ေဆး၀ါ းမ ်ာ းဆိ ုင ္ရာဥပေဒကိ ု  ျပင ္ဆင ္သည့ ္ဥပေဒမ ူ ၾကမ ္ းအေပၚ ဥပေဒရ ႈေထာင ့ ္မ ွ  ဆန ္ းစစ ္သံ ု းသပ ္ ျခင ္ း 



 အဆိုျပဳခ်က္။ ။
 ပုဒ္မ(၁၅)ကို အေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္ရန္ အဆိုျပဳလုိသည့္ စကားစုဖြဲ႔စည္းပံ ု“တရားရံုးသည္ မူးယစ္ေဆး၀ါး 

မွီခိုစြဲလန္းမႈ၏ အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ ခိုးမႈကဲ့သို ႔ေသာ အေသးအဖြဲျပစ္မႈမ်ားအတြက္ 
ပညာေပးဆံုးမရာေရာက္ႏိုင္သည္ဟု ယံုၾကည္ပါက ေအာက္ပါအတိုင္း အမိန္႔ခ်မွတ္ႏိုင္သည္။ 

 
 ပုဒ္မခြဲ(က) “ထိုသူသည္ အသက္(၁၆)ႏွစ္ ျပည့္ၿပီးသူျဖစ္ပါက လူမႈေရးလုပ္ငန္း အနည္းဆံုး နာရီ ၁၈၀ မွ 

အမ်ားဆံုး နာရီ ၂၄၀ အထိ ခ်မွတ္ရမည္။”

 ပုဒ္မ (၁၆) “မည္သူမဆို ေအာက္ပါျပဳလုပ္မႈတစ္ရပ္ရပ္ကို က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ျခင္း 
 ခံရ လွ်င္ ထုိသူအား ေထာင္ဒဏ္အနည္းဆုံး ၅ ႏွစ္ အမ်ားဆုံး ၁၀ ႏွစ္အထိ ခ်မွတ္ရမည့္အျပင္ ေငြဒဏ္လည္း 

ခ်မွတ္ႏိုင္သည္။”

 ပုဒမ္ခြ(ဲက) “ဘိန္းပင္၊ ကုိကားပင္၊ ေဆးေျခာက္ပင္ႏွင့္ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနက အမိန္႔ေၾကာ္ညာစာ ထုတ္ျပန္၍ 
မူးယစ္ေဆး၀ါးျဖစ္သည္ဟု ေၾကညာထားသည့္ အပင္တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကို စိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊”

သံုးသပ္ခ်က္မ်ား။
 ဤပုဒ္မခြဲကို မည္သည့္အေျပာင္းအလဲမွ်မျပဳလုပ္ဘဲ တားျမစ္သီးႏွံပင္မ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးသူမ်ားအတြက္ မတရား 

ျပင္းထနလ္ြန္းသည္ ့ျပစဒ္ဏမ္်ားကုိ ဆကလ္က္ျပ႒ာန္းထား ရွသိည။္ အမ်ားအားျဖင္ ့လံုျခံဳေရးအလြနအ္ားနည္းသည္ ့
အရပ္ေဒသမ်ား၌ ေနထိုင္လ်က္ရွိသည့္ သိန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ ဆင္းရဲသားေတာင္သူေပါင္းမ်ားသည္ အသက္ရွင္ 
ရပတ္ည္ေရးအတြက ္တစပ္ိငုတ္စ္ႏိငုဘ္နိ္းစိကုပ္်ိဳးမႈအေပၚ မွခီိုေနရသည္ ့အမနွတ္ရားကိ ုမ်က္ကြယ္ျပဳလ်ကရ္ွသိည။္ 
ဤျပ႒ာန္းခ်က္ကို စည္းၾကပ္ေဖာ္ေဆာင္မႈ မရွိသေလာက္ရွားပါးေသာ္လည္း ယင္း၏တည္ရွိမႈသည္ လုပ္ကြက္ငယ္ 
ေတာငသူ္မ်ားအား ရတဲပဖ္ြဲ႔၀ငမ္်ား၏ ဖမ္းဆီးထနိ္းသမိ္းျခင္း၊ ထပိါးေႏွာကယ္ကွ္ျခင္းႏငွ္ ့တစံိုးလက္ေဆာင ္ေတာင္းခ ံ
ျခင္းကဲသုိ့႔ေသာ ဆိုးရြားသည္ ့အႏၱရာယမ္်ားကိ ုေပၚေပါကလ္ာေစလ်က ္ရွသိည။္ အျပည္ျပညဆုိ္ငရ္ာ မူးယစ္ေဆး၀ါး 
ကြန္ဗင္းရွင္းမ်ားအရ (တစ္ကိုယ္ေရသံုးမွလြဲ၍) တရားမ၀င္ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ အသံုးျပဳမည့္ သီးႏွံမ်ား စိုက္ 
ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈကုိ ရာဇ၀တ္မႈအျဖစ္ စည္းၾကပ္ျပ႒ာန္းေလ့ရိွသည္ မွန္ေသာ္လည္း ေတာင္သူမ်ားအေပၚ မတရား ျပင္း 
ထန္လြန္းသည့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားစည္းၾကပ္ထားရွိမႈသည္လည္း အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလူ႔အခြင့္အေရး (ဥပမာ ဆာေလာင္ 
ငတမ္ြတ္မႈေဘးမ ွကင္းလြတပ္ိငုခ္ြင္၊့ ဂဏုသ္ကိၡာရွရိွ ိရငွသ္န္ေနထိငုခ္ြင္အ့ခြင္အ့ေရး)ကိ ုခ်ိဳးေဖာကရ္ာေရာကလ္်က ္
ရွၿိပီး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက ္ႀကီးစြာအဟန္႔အတားျဖစ္ေစပါသည။္ အေသးစား စိက္ုပ်ိဳးထတုလု္ပမ္ႈကိ ုအျပည္အ့၀ 
ျပစမ္ႈေၾကာင္းအရ ေျဖေလွ်ာ့ေပးရန ္ျဖစ္ႏိငု္ေျခ မရွသိည္ ့အေျခအေနမ်ိဳး၌ ေထာငသ္ြင္းျပစဒ္ဏခ္်မတွမ္ႈကိ ုအေျပာင္း 
အလဲျပဳလုပ္ရန္ ပိုမိုေလ်ာ့ေပါ့သက္သာ၍ အခ်ိဳးအစားမွ်တသည့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ပါသည္။ 
ဥပမာအားျဖင္ ့ခ်ဳပ္ေႏွာငထ္နိ္းသမိ္းမႈမျပဳသည္ ့အေရးယူေဆာငရ္ြကခ္်ကမ္်ား သို႔မဟတု ္ဒဏ္ေငြ ေပးေဆာင္ေစျခင္း 
သို႔မဟတ္ု သတိေပးတားျမစ္ျခင္းမ်ား ပါ၀င္ႏိငုပ္ါသည။္ အကယ္၍ အျခားေရြးခ်ယ္စရာ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမရွပိါက 
ေတာငသူ္အေနျဖင္ ့မမိတိို႔၏အေျခခလံိအုပခ္်က္ကိ ုျဖည္ဆ့ည္းေထာကပ္ံရ့နအ္တြက္ တရားမ၀ငမ္ူးယစ္ေဆး၀ါးေစ်း 
ကြက္အေပၚ မွီခိုရမႈကို မစြန္ ႔လႊတ္ႏိုင္မီ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ ႔ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အေထာက္အပံ့မ်ားကို ဦးစြာအလံု 
အေလာက္ေထာက္ပံ့ေပးရန္ အစိုးရ၌တာ၀န္ရွိသည္။ 

 မျဖစ္မေန အနိမ့္ဆုံးျပစ္ဒဏ္မ်ားကုိ ခ်မွတ္ရျခင္း(ဥပမာ “အနည္းဆုံး ၅ ႏွစ္ ေထာင္သြင္းျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္း”) သည္ 
တရားသူႀကီးမ်ားအား အမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ေၾကာင္း က်ိဳးဆက္စပ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအားလံုးကို ထည့္သြင္း 
စဥ္းစားခြင့္မျပဳသျဖင့္ အခ်ိဳးအစားမွ်တသည့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ ေထာင္သြင္းျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္မႈအစား 
အျခားျပစ္ဒဏ္မ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္စဥ္းစားရာ၌ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစလ်က္ရိွသည္။ သုိ႔ ျဖစ္၍ အနိမ့္ဆုံးျပစ္ဒဏ္မ်ားကုိ 
မျဖစ္မေနခ်မွတ္ရျခင္းကုိ ပယ္ဖ်က္၍ အျမင့္ဆုံးျပစ္ ဒဏ္မ်ားကုိသာ ဆက္လက္ထားရိွရန္(ဥပမာ အျမင့္ဆုံးျပစ္ဒဏ္ 
အျဖစ္ …. ႏွစ္အထိ) အႀကံျပဳလိုပါသည္။ 

ျမန ္မာႏ ိ ုင ္င ံ၏ ၁၉၉၃ ခ ုႏ ွစ ္  မ ူ းယစ ္ေဆး၀ါ းႏ ွင ့ ္  စ ိတ ္ကိ ုေ ျပာင ္ းလဲေစေသာ ေဆး၀ါ းမ ်ာ းဆိ ုင ္ရာဥပေဒကိ ု  ျပင ္ဆင ္သည့ ္ဥပေဒမ ူ ၾကမ ္ းအေပၚ ဥပေဒရ ႈေထာင ့ ္မ ွ  ဆန ္ းစစ ္သံ ု းသပ ္ ျခင ္ း 18



 အေစာပိငု္း၌ ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲသ့ကဲသ့ို႔ပင ္ျပစဒ္ဏမ္်ား၏ အခ်ိဳးအစားမွ်တမႈသည ္လက၀္ယ္ေတြ႔ရွသိည္ ့သို႔မဟုတ ္
စိက္ုပ်ိဳးထတုလ္ပုသ္ည္ ့မူးယစ္ေဆး၀ါးပမာဏကုိသာ အေျခခစံဥ္းစားျခင္းမဟတုဘ္ ဲျပစမ္ႈေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚ လာသည္ ့
ေဘးအႏၱရာယ္အ တိငု္းအတာ၊ တရားမ၀ငမ္ူးယစ္ေဆး၀ါးေစ်းကြကအ္တြင္းရွ ိက်ဴးလြနသူ္၏ အခန္း က႑ သို႔မဟုတ ္
ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးႏိုင္သည့္ အေၾကာင္းတရားမ်ား(ဥပမာ ပထမဦးဆံုးအ ႀကိမ္က်ဴးလြန္သည့္ျပစ္မႈ၊ အျခားေရြးခ်ယ္စရာ
အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားမ ရွိျခင္း၊ ကေလးသူငယ္မ်ား သို႔မဟုတ္ အျခားမွီခိုသူမ်ားကို တစ္ဦးတည္း 
ေကၽြးေမြးျပဳစ ုရသူ၊  ရပရ္ြာအတြင္း အျခား၀င္ေငြရလမ္းမ်ား တညရ္ွိေနျခင္း၊ ျပစမ္ႈက်ဴးလြနရ္ာ၌ အၾကမ္းဖကမ္ႈမရွိျခင္း 
စသည္ျဖင့္)ကဲ့သို႔ေသာ အျခားအေရးပါသည့္ အေၾကာင္းတရားမ်ားကိုပါ ထည့္သြင္း စဥ္းစားျခင္းျဖစ္သည္။  

 ေထာင္သြင္းျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္မႈကို စား၀တ္ေနေရးအတြက္ တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္စိုက္ပ်ိဳးသူ မ်ားအေပၚ က်င့္သံုးျခင္းထက္ 
ဒုစရိုက္အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားက ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ စီးပြား ျဖစ္ဧရာမစိုက္ခင္းမ်ားကို ျပစ္ဒဏ္ေပးရာ၌သာလွ်င္ 
က်င့္သံုးသင့္ပါသည္။  

 အဆိုျပဳခ်က္။ ။
 ပုဒမ္ (၁၆) ကုိ အေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္ရန္ အဆုိျပဳလုိသည့္ စကားစုဖြဲ႔စည္းပုံ - “မည္သူ မဆုိ ေအာက္ပါျပဳလုပ္မႈ 

တစရ္ပရ္ပက္ိ ုက်ဴးလြန္ေၾကာင္း ျပစမ္ႈထငရ္ွားစရီင္ျခင္းခရံ လွ်င ္ထိသုအူားအမ်ားဆံုး ၅ ႏစွအ္ထ ိခ်မတွရ္မည ္
သို႔မဟုတ္ အေျပာင္းအလဲအေနျဖင့္ အမႈ၏ အေျခအေနအရပ္ရပ္ကိုေထာက္ရႈ၍ အထူးသျဖင့္ ေလွ်ာ့ေပါ့ 
ေပးႏိငုသ္ည္ ့အေၾကာင္းတရားမ်ားႏငွ္စ့ပလ္်ဥ္း၍ အပုခ္်ဳပ္ေရးအရ ခ်ဳပ္ေႏွာငထ္နိ္းသိမ္းမႈမျပဳသည္ ့ဥပမာ 
ပညာေပးျခင္း၊ အစားထိုးစိကုပ္်ိဳးေရးအတြက ္ေငြေၾကးႏငွ္ ့နည္းပညာအကအူညမီ်ားေပးအပ္ျခင္း၊ ေငြဒဏ ္
သို႔မဟုတ္ သတိေပးတားျမစ္ျခင္းကို ခ်မွတ္ႏိုင္သည္။”

 ပုဒ္မ (၁၆) ပုဒ္မခြ(ဲက) ကုိ အေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္ရန္ အဆုိျပဳလုိသည့္ စကားစုဖြဲ႔စည္းပုံ- “ဘိန္းပင္၊ ကုိကား 
ပင္၊ ေဆးေျခာက္ပင္ႏွင့္ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနက အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ ထုတ္ျပန္၍ မူးယစ္ေဆး၀ါးျဖစ္သည္ဟု 
ေၾကညာထားသည့္ အပင္တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကို စိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊”

 ပုဒ္မ(၁၆)

 *ေနာကတ္ိုးပဒုမ္ခြ(ဲဂ) “ျခြင္းခ်က။္ ဤျပ႒ာန္းခ်ကသ္ည ္မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြသဲကူ မမိကုိိယတ္ိငုသ္ံုးစြရဲန ္သို႔မဟတ္ု 
မက်န္းမာသည္လူ့နာအတြက ္ဆရာ၀န၏္ေဆးစာျဖင္ ့၀ယ္ယအူသံုးျပဳရန ္က်န္းမာေရးႏငွ္ ့အားကစား၀နႀ္ကီးဌာနက 
သတ္မွတ္သည့္ပမာဏထက္မပိုေသာ မူးယစ္ေဆး၀ါး သို႔မဟုတ္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာေဆး၀ါးကို လက္၀ယ္ 
ထားရွိျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ျခင္းမရွိေစရ။”

သံုးသပ္ခ်က္မ်ား။
 အထက္ပါ ပုဒ္မခြဲ၌ ေရးသားေဖာ္ျပထားသည့္ ဤျခြင္းခ်က္ကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ အမ်ိဳးသား 

လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းခဲ့သည့္ ဥပေဒမူၾကမ္း၌ ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းထားခဲ့သည္။ ဤျခြင္းခ်က္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ 
၁၉၉၃ခုႏွစ္ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာေဆး၀ါးမ်ားဆုိင္ရာ ဥပေဒအတြင္း ပါ၀င္လ်က္ရွိသည့္ 
အဓိက တုိးတက္ျဖစ္ထြန္းမႈတစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း သံသယရိွစရာမလုိေပ။ တကယ္တမ္း၌ ေဆး၀ါးသုံးစြဲမႈကုိ ျပစ္မႈ 
ေၾကာင္းအရ အေရးမယူဘ ဲေျဖေလွ်ာ့ေပးရန္ အဆုိျပဳ ထားသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္၌ ယင္း၏သဘာ၀အရ တစ္ဆက္တည္း 
ပါလာေလ့ရိွသည့္ တစ္ကုိယ္ေရသုံးအတြက္ လက္၀ယ္ထားရိွမႈသည္လည္း အပါအ၀င္ျဖစ္သည္။ ဤသုိ႔ျပဳ လုပ္ျခင္းသည္ 
ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈထက္ လူထုက်န္းမာေရးေပၚ အေျခခံထားသည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးထိန္းခ်ဳပ္ေရး မဟာဗ်ဴဟာမ်ား၏ 
အေျခခအုံတ္ျမစက္ိ ုတည္ေဆာက္ေပးျခင္း ျဖစသ္ည။္ သို႔ေသာလ္ည္း “အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ”္ ကိယုစ္ား လယွမ္်ားက 
သက္ဆုိင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္ပါ တစ္ကုိယ္ေရသုံးအတြက္ မူးယစ္ေဆး၀ါးပမာဏအနည္းအက်ဥ္း လက္ ၀ယ္ထားရိွမႈကုိ 

19ျမန ္မာႏ ိ ုင ္င ံ၏ ၁၉၉၃ ခ ုႏ ွစ ္  မ ူ းယစ ္ေဆး၀ါ းႏ ွင ့ ္  စ ိတ ္ကိ ုေ ျပာင ္ းလဲေစေသာ ေဆး၀ါ းမ ်ာ းဆိ ုင ္ရာဥပေဒကိ ု  ျပင ္ဆင ္သည့ ္ဥပေဒမ ူ ၾကမ ္ းအေပၚ ဥပေဒရ ႈေထာင ့ ္မ ွ  ဆန ္ းစစ ္သံ ု းသပ ္ ျခင ္ း 



ခ်န္လွပ္ထားခဲ့ၿပီး ေဆး၀ါးသံုးစြဲမႈတစ္ခုတည္းအတြက္သာ ျခြင္းခ်က္ကို ဆက္လက္ထားရွိရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ 
ေၾကာင္းက်ိဳးဆီေလ်ာမ္ႈမရွသိည္ ့ဤ ဆံုးျဖတ္ခ်ကသ္ည ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလပုင္န္းတစခ္လုံုးကိ ုကေမာကက္မျဖစသ္ြား 
ေစႏုိင္ပါသည္။ အမွန္တကယ္၌လည္း ျပစ္မႈဆုိင္ရာ တရားစီရင္ေရးထက္ လူထုက်န္းမာေရးကုိ အေလးေပးအာရုံစုိက္ရန္ 
ျပငဆ္ငထ္ားသည္ ့ဥပေဒၾကမ္း၏ မလူရညမ္နွ္းခ်ကက္ိ ုတုိကရ္ိကုယ္တု္ေလ်ာအ့ားနည္းသြားေစလ်ကရ္ွသိည။္ ေဆး၀ါး 
သံုးစြမဲႈအတြက ္ေထာငဒ္ဏခ္်မတွမ္ႈကိ ုပယဖ္်ကလ္ိကု္ျခင္းအားျဖင္ ့ျပင္းျပင္းထနထ္န္ျပစဒ္ဏ္ေပး အေရးယူျခင္းသည ္
ေဆး၀ါးသံုးစြသူဲမ်ားအား က်န္းမာေရး၀န္ေဆာငမ္ႈမ်ားကိ ုရယူသံုးစြ ဲႏိငု္ျခင္းမရွိေစရန ္ပတိပ္ငဟ္န္႔တားလ်ကရ္ွိေၾကာင္း 
မူ၀ါဒခ်မွတ္သူမ်ားက အသိအမွတ္ျပဳလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ ျခြင္းခ်က္သည္လည္း အလားတူပင္ျဖစ္သင့္ၿပီး 
တစကုိ္ယ္ေရသံုးအတြက ္ပမာဏအနည္းအက်ဥ္းလက၀္ယ ္ထားရွမိႈကုိပါ လႊမ္းျခံဳမႈရွ ိရနလ္ိအုပပ္ါသည။္ ေဆး၀ါးသုံးစြရဲန ္
အတြက္ ပထမဦးဆံုးအေနျဖင့္ ေဆး၀ါးလက္၀ယ္ ထားရွိရန္ မျဖစ္မေနလိုအပ္ေၾကာင္း လူတိုင္းအသိပင္ျဖစ္သည္။ 
ေဆး၀ါးသံုးစြသဲမူ်ားသည ္မမိတုိိ႔တစက္ိယု္ေရသံုးစြမဲႈအတြက ္ေဆး၀ါးပမာဏအနည္းအက်ဥ္း လက၀္ယထ္ားရွရိံမုွ်ျဖင္ ့
ႏစွရ္ညွ္ေထာငဒ္ဏ ္က်ခရံႏိငုသ္ည္ ့အႏရၱာယ ္ရွိေနဦးမညဆုိ္ပါက လထုူက်န္းမာေရးမ်က္ႏွာစာ၌ ထိေရာက္ေအာင္ျမင ္
သည့္ အက်ိဳးရလဒ္မ်ား ေပၚထြက္လာမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္၍မရႏိုင္ေပ။ ထို႔အျပင္ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း လူေထာင္ေပါင္း 
မ်ားစြာကို အေသးအဖြဲမူးယစ္ေဆး၀ါး ျပစ္မႈမ်ားျဖင့္ ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်လာႏိုင္သျဖင့္ ေထာင္လူဦးေရေပါက္ကြဲျပည့္
လွ်ံမႈကုိ ဆက္လက္ႀကံဳေတြ႔ေနရ ဦးမည္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ ျဖစ္၍ မၾကာမီအခ်ိန္အတြင္း ဥပေဒမူၾကမ္းကုိ ၾကားနာေဆြးေႏြး 
ၾကရေတာမ့ည္ ့ေအာကလ္ြႊတ္ေတာ္ (ျပညသ္ူ႔လႊတ္ေတာ)္ ကိယုစ္ားလယွမ္်ားအေနျဖင္ ့ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲေရးလပုင္န္း၏ 
ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ ေသာ့ခ်က္အခရာျဖစ္သည့္ အေစာပုိင္းျခြင္း ခ်က္ျပ႒ာန္းခ်က္ကုိ ျပန္လည္ထည့္သြင္း မိတ္ဆက္ရန္ 
အလြန္႔အလြန္ အေရးႀကီးေနပါသည္။ 

 ထို ႔အျပင္ တစ္ကို္ယ္ေရသံုးအတြက္ လက္၀ယ္ထားရွိရာ၌ တစ္ကိုယ္ေရသုံးအတြက္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈကိုပါ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ တကယ္တမ္း၌လည္း အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာကြန္ဗင္းရွင္းမ်ား၌ တစ္ကိုယ္ 
ေရသံုးအတြက္ လက္၀ယ္ထားရွိမႈ သို ႔မဟုတ္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈကို ခြဲျခားေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေသာ္လည္း 
တစ္ကုိယ္ေရသုံးစြဲရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ သုိ႔မဟုတ္ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္(လက္၀ယ္ထားရိွမႈသာမက 
စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈအတြက္ပါ) ကိုသာ ခြဲျခားေဖာ္ျပထားပါသည္။

 ဤပုဒ္မခြဲသည္ တစ္ကိုယ္ေရသံုးအတြက္ လက္၀ယ္ထားရွိမႈႏွင့္ ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားရန္ သို႔မဟုတ္ ကုန္ကူးရန္ 
အတြက္ လက္၀ယ္ထားရိွမႈကုိ ခြဲျခားကန္႔သတ္ရန္အတြက္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနမွ ကန္႔သတ္ 
ထားသည့္ ပမာဏ၏ အနက္အဓိပၸာယ္ကုိ ရည္ညႊန္းေဖာ္ျပထားသည္။ တစ္ကုိယ္ေရသုံးအတြက္ လက္၀ယ္ ထားရိွမႈႏွင့္ 
ကုန္ကူးမႈအၾကား ေရာေထြးမႈကုိ ေရွာင္လႊရဲန္အတြက္ ကန္႔သတ္ပမာဏကုိ ယုတၱိမတန္သည္အထိ နည္းပါးသြားေအာင္ 
ျပင္ဆင္ျခင္းမျပဳရန္ အလြန္အေရးႀကီးသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ရန္အတြက္ လက္၀ယ္ထားရိွမႈကုိ သတ္မွတ္ 
ဆုံးျဖတ္ရာ၌ လက္၀ယ္ထားရိွသည့္ ပမာဏတစ္ခုတည္းကုိသာ အေျခတည္၍ သတ္မွတ္ဆုံးျဖတ္မႈမျပဳသင့္ေပ။ 
သုိ႔ျဖစ္၍ ကန္႔သတ္ပမာဏမ်ားကုိ ရည္ညႊန္းအမွတ္သညာအျဖစ္ သာထားရိွ၍ ျပစ္မႈႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္၏ အေျခအေန 
အရပ္ရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခင္းအက်င္းမ်ိဳးစံုကိုပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ တုိက္တြန္းအႀကံျပဳအပ္ပါသည္။ 
ယင္းတို႔၌ က်ဴးလြန္သူ၏ ေဆး၀ါးသုံးစြဲသည့္ပံုစံမ်ားႏွင့္ မွီခိုစြဲလန္းမႈဆိုင္ရာ သမိုင္းေၾကာင္းေနာက္ခံ သုိ႔မဟုတ္ 
အျပနအ္လနွအ္ားျဖင္ ့လကက္ိငုဖ္နု္းေပါင္းမ်ားစြာႏငွ္ ့ေငြသားပမာဏႀကီး စြာ လက၀္ယထ္ားရွမိႈ၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားကိ ု
အထုပ္ေပါင္းမ်ားစြာ၌ ခြဲ၍ ထည့္သြင္းထားရွိမႈ သုိ႔မဟုတ္ လက္နက္ပစၥည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေတြ႔ရွိျခင္းစသည္တို႔ကုိပါ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားႏိုင္ပါသည္။  

 ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ သက္ေရာက္မႈမရိွေစေရးသည္ ႏုိင္ငံတကာဥပေဒ၏ အေထြေထြ အေျခခံမူတစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ္လည္း 
ျပ႒ာန္းထားသည္ ့ျပစမ္ႈဆုိငရ္ာဥပေဒတစရ္ပရ္ပ၏္ အေျပာင္းအလမဲ်ားသည ္အက်ဥ္းသားမ်ား သုိ႔မဟတု ္တရားခမံ်ား၏ 
ျပစဒ္ဏမ္်ားကိ ုေလွ်ာ့ေပါ့ေပးႏိငုသ္ည္ ့သို႔မဟတု ္အက်ိဳးျပဳႏိငုသ္ည္ ့ျခြင္းခ်ကမ္်ားကိ ုေပၚေပါကလ္ာ ေစႏိငုပ္ါသည။္ 
ထိကုဲသုိ့႔ေသာ (ေဆး၀ါးသံုးစြမဲႈႏငွ္ ့တစက္ိယု္ေရသံုးအတြက ္လက ္၀ယထ္ားရွမိႈ သို႔မဟတ္ု စိကုပ္်ိဳးမႈကုိ ျပစမ္ႈေၾကာင္းအရ 
အေရးမယူဘဲ ေျဖေလွ်ာ့ေပးသည့္) ျခြင္းခ်က္မ်ိဳးကို အတည္ျပဳက်င့္သံုးျဖစ္ခဲ့ပါက အစိုးရအေနျဖင့္ တရားမွ်တေရး 
ႏွင့္ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားအားလံုးကုိ ဥပေဒေရွ႕ေမွာက္၌ ေက်ာသားရင္သားမခြဲျခားဘဲ ေဆး၀ါးသံုးစြဲမႈ သုိ႔မဟုတ္ 
တစက္ိယု္ေရသံုးအတြက ္လက၀္ယထ္ားရွမိႈေၾကာင္ ့လကရ္ွ ိေထာငသ္ြင္းျပစဒ္ဏက္်ခံေနရသမူ်ားကိ ုျပနလ္ႊတ္ေပးရန ္
အတြက္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ဥပေဒေပါင္းမ်ားစြာထုတ္ျပန္ရန္ ေအာင္ျမင္စြာ စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ 

 ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရက သတ္မွတ္သည့္ အခင္းအက်င္းမ်ားႏွင့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ စား၀တ္ 
ေနေရးအတြက္ တားျမစ္သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဒုတိယျခြင္းခ်က္တစ္ခု ထပ္မံထည့္သြင္းျပ႒ာန္းျခင္းသည္ 
အလြန္အသုံး၀င္ေၾကာင္း သက္ေသျပပါလိမ့္မည္။ ဤျခြင္းခ်က္၌ တုိင္းရင္းေဆး၀ါး၊ အခမ္းအနား သုိ႔မဟုတ္ 
ယဥ္ေက်းမႈအေလ့အထမ်ားအတြက္ အခ်ိဳ႕ေသာအပင္မ်ား စိုက္ပ်ိဳးမႈကို ထည့္သြင္း ေပးထားသင့္သည္။9

ျမန ္မာႏ ိ ုင ္င ံ၏ ၁၉၉၃ ခ ုႏ ွစ ္  မ ူ းယစ ္ေဆး၀ါ းႏ ွင ့ ္  စ ိတ ္ကိ ုေ ျပာင ္ းလဲေစေသာ ေဆး၀ါ းမ ်ာ းဆိ ုင ္ရာဥပေဒကိ ု  ျပင ္ဆင ္သည့ ္ဥပေဒမ ူ ၾကမ ္ းအေပၚ ဥပေဒရ ႈေထာင ့ ္မ ွ  ဆန ္ းစစ ္သံ ု းသပ ္ ျခင ္ း 20



 

 အဆိုျပဳခ်က္။ ။
 ပုဒ္မ(၁၆) ပုဒ္မခြဲ(ဂ)ကုိ အေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္ရန္ အဆုိျပဳလုိသည့္ စကားစုဖြဲ ႔စည္းပုံ- “ျခြင္းခ်က္။ 

ဤျပ႒ာန္းခ်က ္သည ္မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံုးစြသဲကူ မမိကိိယုတ္ိငုသ္ံုးစြရဲနအ္တြက ္တားျမစပ္ငမ္်ားကိ ုစိကုပ္်ိဳးျခင္း 
သို ႔မဟုတ္ မူးယစ္ေဆး၀ါး သို ႔မဟုတ္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာေဆး၀ါးမ်ားကို လက္၀ယ္ထားရွိျခင္း 
သို႔မဟတု ္မက်န္းမာသည္လ့နူာအတြက ္ဆရာ၀န၏္ေဆးစာျဖင္ ့က်န္းမာေရးႏငွ္ ့အားကစား၀နႀ္ကီးဌာနက 
သတ္မွတ္သည့္ ပမာဏ ထက္မပိုေသာ မူးယစ္ေဆး၀ါး သို႔မဟုတ္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာေဆး၀ါးမ်ား
ကုိ လက္၀ယ္ထားရိွသည့္ အေျခအေနတစ္ရပ္ရပ္သာမက လူပုဂၢိဳလ္ သုိ႔မဟုတ္ ျပစ္မႈႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ 
အျခားအေျခအေနမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ျခင္းမရွိေစရ။”

 ပုဒ္မ(၁၆) ပုဒ္မခြဲ(ဃ)အျဖစ္ အဆုိျပဳလုိသည့္ ေနာက္တုိးျခြင္းခ်က္- “ျခြင္းခ်က္။ ဤျပ႒ာန္းခ်က္သည္ 
ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲသည့္ ေရြးခ်ယ္စရာ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား မရွိသျဖင့္ စား၀တ္ေနေရး 
ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရက သတ္မွတ္သည့္ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စည္းကမ္းခ်က္ 
မ်ားႏငွ္အ့ည ီတားျမစသီ္းႏွ ံအနည္းအက်ဥ္းစိကုပ္်ိဳးျခင္း သို႔မဟတ္ု သင့္ေလ်ာသ္ည္ဌ့ာေန တိငု္းရင္းသားမ်ား၊ 
ဘာသာေရးႏငွ္ ့ယဥ္ေက်းမႈဆုိငရ္ာ အခြင္အ့ေရးမ်ားႏငွ္အ့ည ီတုိင္းရင္းေဆး၀ါး၊ အခမ္းအနားႏငွ္ ့ယဥ္ေက်းမႈ 
ဆိုင္ရာ အေလ့အထမ်ားအတြက္ စိုက္ပ်ိဳးျခင္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ျခင္းမရွိေစရ။”

 ပုဒ္မ ၁၉။  “မည္သူမဆုိ ေအာက္ပါျပဳလုပ္မႈ တစ္ရပ္ရပ္ကုိ က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ျခင္း 
ခံရလွ်င ္ထုိသူအား ေထာင္ဒဏ္အနည္းဆုံး ၁၀ ႏွစ္မွ အမ်ားဆုံး ႏွစ္အကန္႔အသတ္မရိွ ေထာင္ဒဏ္ အထိခ်မွတ္ရမည္။ 

 
 ပုဒ္မခြဲ (က)။ မူးယစ္ေဆး၀ါး သို႔မဟုတ္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆး၀ါးကို ေရာင္းခ်ရန္အလို႔ငွာ လက္၀ယ္ 

ထားရွိျခင္း၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ျခင္း၊ တစ္ဆင့္ေပးပို႔ျခင္း၊ လႊဲေျပာင္းျခင္း။ 
 

သံုးသပ္ခ်က္မ်ား။
 တည္ဆဲပုဒ္မ ၁၉ ၏ ပုဒ္မခြဲ(က)သည္ မူးယစ္ေဆး၀ါး သို႔မဟုတ္ စိတ္ကုိေျပာင္းလဲေစေသာေဆး၀ါးကို ေရာင္းခ်ရန္ 

အလို႔ငွာ လက္၀ယ္ထားရွိျခင္း၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ျခင္း၊ တစ္ဆင့္ေပးပို႔ျခင္းႏွင့္ လႊဲေျပာင္းျခင္းကို က်ဴးလြန္သူအား 
အနည္းဆုံးေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္မွ ႏွစ္အကန္႔အသတ္မရိွေထာင္ဒဏ္အထိ ခ်မွတ္ႏုိင္သည္။ ေရာင္းခ်ရန္အလုိ႔ငွာ 
ျဖစ္သည္ဟု သတ္မွတ္ႏိုင္သည့္ပမာဏကို တည္ဆဲဥပေဒ၏ ပုဒ္မ ၂၆ တြင္ ျပ႒ာန္းထားသည္။ ပုဒ္မ ၁၉ ႏွင့္ ၂၀ 
ကို ပုဒ္မ ၂၆ အတြင္း ထည့္သြင္းၾကည့္ပါက ပုဒ္မ ၁၉ ႏွင့္ ပုဒ္မ ၂၀ ၌ ျပ႒ာန္းထားသည့္ အနိမ့္ဆံုးေထာင္ဒဏ္ ၁၀ 
ႏစ္ွ သုိ႔မဟုတ္ ၁၅ ႏွစ္ အတြက္ သတ္မွတ္ထားသည့္ လက္၀ယ္ေတြ႔ရိွသည့္ပမာဏသည္ အလြန္နည္းပါးေန သည္ကုိ 
ေတြ႔ရွိရပါလိမ့္မည္။ အမ်ားသိၾကသည့္အတိုင္းပင္ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္တစ္ကြ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရသူမ်ားသည္ တရားမ၀င္
မူးယစ္ေဆး၀ါးေစ်းကြက္အတြင္း မည္မည္ရရတာ ၀န္ယူထားသည့္ အခန္းက႑မရိွသေလာက္ နည္းပါးသည့္ 
အေသးစားတစ္ဆင့္ခံ သယ္ေဆာင္ေပးသူမ်ားသာျဖစ္သည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ ပုဒ္မ ၁၉ ႏွင့္ ၂၀ ၌ ျပ႒ာန္းထားသည့္ 
ျပစ္ဒဏ္သည္ အမႈအတိမ္အနက္ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ပါက အလြန္ျပင္းထန္လြန္းၿပီး ျပစ္မႈႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္အခ်ိဳးအစားမွ်
တမႈကင္းမဲ့လ်က္ရွိသည္။ ဥပမာ ျပစ္မႈေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚ လာသည့္ ေဘးအႏၱရာယ္ျဖစ္မႈ အတိုင္းအတာ၊ တရားမ၀င္ 
မူးယစ္ေဆး၀ါးေစ်းကြက ္အတြင္းရွ ိက်ဴးလြနသ္၏ူ အခန္းက႑ သို႔မဟတ္ု ေလွ်ာ့ေပါ ့ေပးႏိငုသ္ည္ ့အေၾကာင္းတရားမ်ား၏ 
တည္ရိွမႈ(ဥပမာ ပထမအႀကိမ္က်ဴးလြန္ျခင္း၊ ေရြးခ်ယ္စရာ အစားထုိးအသက္ ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမရိွျခင္း၊ 
ကေလးသူငယ္မ်ား သို ႔မဟုတ္ အျခားမွီခိုသူမ်ားကို တစ္ဦးတည္ေကၽြးေမြးျပဳစုရသူျဖစ္ျခင္း၊ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္စဥ္ 
အၾကမ္းဖကခ္ဲ့ျခင္း မရွိျခင္း စသည္ျဖင္)့ ကဲသ့ို႔ေသာ အေရးပါသည္ ့အေၾကာင္းတရားမ်ားကိပုါ ထည္သ့ြင္း စဥ္းစားရန ္
လိုအပ္ပါသည္။ 

 မျဖစ္မေန အနိမ့္ဆုံးျပစ္ဒဏ္မ်ားကုိ ခ်မွတ္ရျခင္း(ဥပမာ “အနည္းဆုံး ၅ ႏွစ္ ေထာင္သြင္းျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္း”) သည္ 
တရားသူႀကီးမ်ားအား အမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ေၾကာင္းက်ိဳးဆက္စပ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအားလံုးကို ထည့္သြင္း 
စဥ္းစားခြင့္မျပဳသျဖင့္ အခ်ိဳးအစားမွ်တသည့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ ေထာင္သြင္းျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္မႈအစား 

21ျမန ္မာႏ ိ ုင ္င ံ၏ ၁၉၉၃ ခ ုႏ ွစ ္  မ ူ းယစ ္ေဆး၀ါ းႏ ွင ့ ္  စ ိတ ္ကိ ုေ ျပာင ္ းလဲေစေသာ ေဆး၀ါ းမ ်ာ းဆိ ုင ္ရာဥပေဒကိ ု  ျပင ္ဆင ္သည့ ္ဥပေဒမ ူ ၾကမ ္ းအေပၚ ဥပေဒရ ႈေထာင ့ ္မ ွ  ဆန ္ းစစ ္သံ ု းသပ ္ ျခင ္ း 



အျခားျပစ္ဒဏ္မ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္စဥ္းစားရာ၌ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစလ်က္ရိွသည္။ သုိ႔ ျဖစ္၍ အနိမ့္ဆုံးျပစ္ဒဏ္မ်ားကုိ 
မျဖစ္မေနခ်မွတ္ရျခင္းကုိ ပယ္ဖ်က္၍ အျမင့္ဆုံးျပစ္ ဒဏ္မ်ားကုိသာ ဆက္လက္ထားရိွရန္(ဥပမာ အျမင့္ဆုံးျပစ္ဒဏ္ 
အျဖစ္ …. ႏွစ္အထိ) အႀကံျပဳလိုပါသည္။

 အေစာပိငု္းသံုးသပခ္်ကမ္်ား၌ မီးေမာင္းထိုးျပခဲသ့ကဲသုိ့႔ပင ္တစက္ိယ္ုေရသံုးအတြက ္လက၀္ယထ္ားရွမိႈႏငွ္ ့ကနုကူ္းမႈ 
အၾကား ေရာေထြးမႈကုိ ေရွာင္လႊဲရန္အတြက္ ကန္႔သတ္ပမာဏကုိ ယုတၱိမတန္သည္အထိ နည္းပါးသြားေအာင္ 
ျပင္ဆင္ျခင္းမျပဳရန္ အလြန္အေရးႀကီးသည္။ ထုိ႔အျပင္ တစ္ကုိယ္ေရသုံးႏွင့္ ေရာင္းခ်ရန္အလုိ႔ငွာ လက္၀ယ္ထားရိွမႈကုိ 
ခြဲျခားဆံုးျဖတ္ရာ၌ လက္၀ယ္ထားရွိသည့္ ပမာဏတစ္ခုတည္းကိုသာ အေျခတည္၍ သတ္မွတ္ဆံုးျဖတ္ျခင္းမ်ိဳး 
မျပဳသင့္ေပ။ သို႔ျဖစ၍္ ကန္႔သတပ္မာဏမ်ားကိ ုရညည္ႊန္းအမတွသ္ညာအျဖစသ္ာ ထားရွ၍ိ လပူဂုၢိဳလ္ႏငွ္ ့ဖမ္းဆီးခဲစ့ဥက္ 
အေျခအ ေနအရပ္ရပ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အခင္းအက်င္းမ်ိဳးစုံကုိပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ တုိက္ တြန္း အႀကံျပဳအပ္ပါသည္။ 
ယင္းတို႔၌ က်ဴးလြန္သူ၏ ေဆး၀ါးသုံးစြဲသည့္ပံုစံမ်ားႏွင့္ မွီခိုစြဲလန္းမႈဆိုင္ရာ သမိုင္းေၾကာင္းေနာက္ခံ သုိ႔မဟုတ္ 
အျပနအ္လနွအ္ားျဖင္ ့လကကုိ္ငဖ္နု္းေပါင္းမ်ားစြာႏငွ္ ့ေငြသားပမာဏႀကီးစြာ လက၀္ယထ္ားရွမိႈ၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားကိ ု
အထုပ္ေပါင္းမ်ားစြာ၌ သီးျခားထုပ္ပိုးထားရွိမႈ သို႔မဟုတ္ လက္နက္ပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေတြ႔ရွိျခင္း၊ မိသားစု သုိ႔မဟုတ္ 
မွီခိုသူမ်ားအေပၚ ေထာင္သြင္းျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္မႈ၏ သက္ေရာက္ထိခိုက္မႈကဲ့သို႔ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကိုပါ ထည့္သြင္း 
စဥ္းစားႏိုင္ပါသည္။ 

 “သံုးစြဲရင္းေရာင္းခ်သူမ်ား”ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သီးျခားျဖစ္သည့္ အခင္းအက်င္းကိုပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္လိုအပ္ၿပီး 
ေထာင္သြင္းျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္မႈ၏ အေျပာင္းအလဲအေနျဖင့္ ေဆးကုသေပးရန္ ခ်င့္ခ်ိန္စဥ္းစားသည့္ လမ္းေၾကာင္း ေျ
ပာင္းခ်ဥ္းကပ္မႈနည္းလမ္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္စဥ္းစားႏိုင္ပါသည္။ လက္ေတြ႔၌ အခ်ိဳ႕ေသာသံုးစြဲသူမ်ားသည္ စီးပြားျဖစ္ 
မဟုတ္ဘဲ မိမိတို႔၏ မူးယစ္ေဆး၀ါးမွီခိုစြဲလန္းမႈအတြက္ ဖူလံုမႈရွိေစရန္သာ ရည္ရြယ္ေရာင္းခ်ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ 
ဤကဲ့သို႔ေသာအေျခအေနမ်ိဳး၌ ေထာင္သြင္းျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းထက္ ထိန္းသိမ္းခ်ဳပ္ေႏွာင္မႈမျပဳဘဲ ၎တို႔၏ဆႏၵ 
အေလ်ာက္ ေဆးကုသေပးႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္းက ပိုမိုထိေရာက္အက်ိဳးရွိပါသည္။ 

 ေနာက္ဆုံးအားျဖင့္ ပုဒမ္ ၁၉ ႏွင့္ ၂၀ အတြင္း “အမ်ားဆုံး ႏွစ္အကန္႔အသတ္မရိွသည့္ ေထာင္ဒဏ္အထိခ်မွတ္ႏုိင္သည္” 
ဟူသည့္ ေဖာ္ျပခ်က္သည္ ရွင္းလင္းျပတ္သားမႈမရိွဘ ဲစိတ္ကူးေပါက္သလုိ ခ်မွတ္သကဲသုိ့႔ျဖစ္ေနပါသည္။ ဤအခ်က္ကုိ 
ဥပမာ ‘X’ႏစွ ္သို႔မဟတု ္တစသ္ကတ္စက္ၽြန္းကဲသုိ့႔ေသာ တကိ်သည့္ႏစွက္ာလျဖင္ ့အစားထုိးႏိငုပ္ါ သည။္ သုိ႔ေသာလ္ည္း 
က်ဴးလြန္သည့္ျပစ္မႈ၏ ႀကီးေလးမႈအေပၚလိုက္၍ ျပစ္မႈႏွင့္ျပစ္ ဒဏ္အခ်ိဳးအစားမွ်တမႈရွိရန္ လိုအပ္ပါသည္။

  

 အဆိုျပဳခ်က္။ ။
 ပုဒ္မ(၁၉)ကို အေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္ရန္ အဆိုျပဳလိုသည့္ စကားစုဖြဲ႔စည္းပံု- “မည္သူမဆို ေအာက္ပါျပဳလုပ္မႈ 

တစ္ရပ္ရပ္ကုိ က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ျပစ္မႈ၏အေျခအေနအရပ္ရပ္ ကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီးေနာက္ ျပစ္မႈထင္ရွား 
စီရင္ျခင္းခံရလွ်င္ ထိုသူကို အမ်ားဆံုး ၁၀ ႏွစ္အထိ ေထာင္သြင္းျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ႏိုင္သည္။” 

 ပုဒ္မ(၁၉) ပုဒ္မခြ(ဲက)ကုိ အေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္ရန္ အဆုိျပဳလုိသည့္ စကားစုဖြဲ႔စည္းပုံ-မွတ္ခ်က္။ ။ အဓိကအားျဖင့္ 
မိမိကိုယ္တိုင္၏ မူးယစ္ေဆး၀ါးအေပၚ မွီခိုစြဲလန္းမႈကို ျဖည့္ဆည္းေထာက္ပံ့ႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းအျဖစ္ 
မူးယစ္ေဆး၀ါး ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားမႈ ျပဳသည့္ အေျခအေနမ်ိဳး၌ ေထာင္သြင္းျပစ္ ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းထက္ 
ပိုမိုထိေရာက္ အက်ိဳးရွိႏိုင္သည္ဟု ယံုၾကည္ပါက မူးယစ္ေဆး၀ါး မွီခိုစြဲလန္းမႈကို ေဆး၀ါးကုသေပးသည့္ 
အျခားလမ္းေၾကာင္းမွ ခ်ဥ္းကပ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။

ျမန ္မာႏ ိ ုင ္င ံ၏ ၁၉၉၃ ခ ုႏ ွစ ္  မ ူ းယစ ္ေဆး၀ါ းႏ ွင ့ ္  စ ိတ ္ကိ ုေ ျပာင ္ းလဲေစေသာ ေဆး၀ါ းမ ်ာ းဆိ ုင ္ရာဥပေဒကိ ု  ျပင ္ဆင ္သည့ ္ဥပေဒမ ူ ၾကမ ္ းအေပၚ ဥပေဒရ ႈေထာင ့ ္မ ွ  ဆန ္ းစစ ္သံ ု းသပ ္ ျခင ္ း 22



 ပုဒ္မ ၂၀။  “မည္သူမဆုိ ေအာက္ပါျပဳလုပ္မႈတစ္ရပ္ရပ္ကုိ က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ျခင္း 
ခံရလွ်င္ ထုိသူအား ေထာင္ဒဏ္အနည္းဆုံး ၁၅ ႏွစ္မွ အမ်ားဆုံးႏွစ္အကန္႔အသတ္မရိွ ေထာင္ဒဏ္ အထိျဖစ္ေစ 
ေသဒဏ္ျဖစ္ေစခ်မွတ္ ရမည္။ 

 
 ပုဒ္မခြဲ(က)။ မူးယစ္ေဆး၀ါး သို ႔မဟုတ္ စိတ္ကုိေျပာင္းလဲေစေသာေဆး၀ါးကုိ ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ျဖန္ ႔ျဖဴးျခင္း၊ 

ေရာင္းခ်ျခင္း၊
 
 ပုဒ္မခြဲ(ခ)။ မူးယစ္ေဆး၀ါး သုိ႔မဟုတ္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာေဆး၀ါးကုိ ျပည္ပမွ တင္သြင္းျခင္း၊ ျပည္ပသုိ႔ 

တင္ပို႔ျခင္း၊ ယင္းသို႔တင္သြင္းျခင္း၊ တင္ပို႔ျခင္းျပဳလုပ္ရန္ ဆက္သြယ္ျခင္း။”

 သံုးသပ္ခ်က္မ်ား။
 ဤပဒုမ္ႏငွ္ ့ပဒုမ္ခြမဲ်ားသည ္အေျပာင္းအလမဲရွဘိ ဲသတ္မတွထ္ားသည္ ့မူးယစ္ေဆး ၀ါးဆိငုရ္ာျပစမ္ႈအမ်ိဳးအစားမ်ား 

အတြက္ ေသဒဏ္ကုိ ဆက္လက္ခ်မွတ္ထားသည္။ ပုဒ္မ(၁၉)ကဲ့သုိ႔ပင္ ပုဒ္မ(၂၆)၌ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားသည့္ 
ပမာဏကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားသည္ အလြန္နည္းပါးလ်က္ရိွသျဖင့္ ပမာဏအေသးအဖြဲေလးျဖင့္ ေသဒဏ္ခ်မွတ္ႏုိင္ 
သကဲ့သုိ႔ျဖစ္ေနပါသည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ တင္သြင္းျခင္း သုိ႔မဟုတ္ တင္ပုိ႔ျခင္းအထေျမာက္ 
ေစရန္ ‘ဆက္သြယ္သည့္’ ျပစ္မႈကုိပါ ေသဒဏ္ခ်မွတ္ႏုိင္လ်က္ရိွသည္။ အလြန္ဆုိးရြားျပင္းထန္သည့္ မမွ်တမႈ 
ျဖစ္ေနပါသည္။  

 မူးယစ္ေဆး၀ါးျပစ္မႈမ်ားအတြက္ ေသဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းသည္ ႏိုင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရး စံမ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ကြဲလြဲ 
လ်က္ရွိၿပီး ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပဋိဉာဥ္စာခ်ဳပ္(ICCPR)၌ အသက္ႏုတ္ 
ယူျခင္း သုိ႔မဟုတ္ တမင္ရည္ရြယ္၍ ၾကံစည္သတ္ျဖတ္မႈပါ၀င္သည့္ ျပစ္မႈအျဖစ္ အဓိပၸာယ္သက္ေရာက္သည့္ 
အသံုးအႏႈန္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ “အႀကီးေလးဆံုးေသာရာဇ၀တ္မႈ”အတြက္သာ ေသဒဏ္ျပ႒ာန္းႏိုင္သည္။ သို႔ပါေသာ 
ေၾကာင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးျပစ္မႈမ်ား(မည္သည့္အတုိင္းအတာ သုိ႔မဟုတ္ သေဘာသဘာ၀ရိွသည္ျဖစ္ေစ)သည္ 
ႏုိင္ငံတကာဥပေဒေအာက္၌ အႀကီးေလးဆံုးေသာရာဇ၀တ္မႈအျဖစ္ အက်ံဳး၀င္ျခင္းမရွိေပ။ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ 
ဆက္စပ္သည့္ ျပစ္မႈမ်ားအတြက္ ေသဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းသည္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ မူးယစ္ေဆး၀ါး ထိန္းခ်ဳပ္ေရး 
ပဋဥိာဥမ္မူ်ား၏ ရညရ္ြယခ္်ကမ္်ားႏငွ္လ့ည္း ေရွ႕ေနာက္ညညီႊတမ္ႈ မရွိေပ။10 အခ်ဳပဆ္ိရုေသာ ္မူးယစ္ေဆး၀ါးဆိငုရ္ာ 
ျပစ္မႈမ်ားအတြက္ ေသဒဏ္ေပးျခင္းသည္ အမွန္တကယ္အဟန္႔ ျဖစ္ေစသည့္ သက္ေရာက္မႈရိွေၾကာင္း ျပဆုိႏုိင္သည့္ 
အေထာက္အထားမရွိေပ။11  

 ေယဘုယ်အားျဖင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါး ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားမႈအတြင္း ေလာက္ေလာက္လားလား တာ၀န္မရွိသည့္ 
(ဥပမာ တစ္ဆင့္ခံသယ္ေဆာင္ေပးသူမ်ား) အက်ိဳးေဆာင္မ်ားကို အလြန္ျပင္းထန္၍ မွ်တမႈမရွိသည့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ား 
ခ်မွတ္မိျခင္းမရွိေစရန္ႏွင့္ ဖမ္းဆီးရမိသည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးပမာဏတစ္ခုတည္းကိုသာ လံုးလံုးလ်ားလ်ားအေျခခံ ၍ 
အျပင္းထန္ဆံုး ျပစ္ဒဏ္မ်ားခ်မွတ္မိျခင္းမရွိေအာင္ ေရွာင္လႊဲရန္အတြက္ ဒုစရိုက္ အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း တရားခံ၏ 
တာ၀န္ႏွင့္ ၀တၱရားမ်ားကဲ့သို႔ေသာ အျခားအေၾကာင္း တရားမ်ားကိုပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 

 မူးယစ္ေဆး၀ါးဆိုင္ရာ ျပစ္မႈမ်ားအတြက္ ေသဒဏ္ေပးျခင္းကို လက္ေတြ႔က်င့္သံုေနျခင္းမရွိေသာ္လည္း ပုဒ္မ ၂၀ 
ႏွင့္ ပုဒ္မ ၂၂ (သက္ဆိုင္ရာျပစ္မႈအတြက္ အျမင့္ဆံုးျပစ္ ဒဏ္ခ်မွတ္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည့္)
ကို ပူးတြဲဖတ္ရႈၾကည့္ပါက ေဖာ္ျပထားသည့္ အေျခအေနႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိသည့္အမႈမ်ား၌ မျဖစ္မေနေသဒဏ္ေပး 
ရမည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ိဳး ရွိလာေစႏိုင္သည္။ အထက္ပါအခ်က္မ်ားကုိ ေထာက္ရႈ၍ တည္ဆဲဥပေဒ၏ ပုဒ္မ ၂၀ မွ 
ေသဒဏ္ျပ႒ာန္းခ်က္ကို ပယ္ဖ်က္ပစ္ရန္ အေလးအနက္ တိုက္တြန္းအႀကံျပဳလိုပါသည္။ 

 အထက္တြင္ ေဆြးေႏြးတင္ျပထားသကဲ့သို႔ မျဖစ္မေန အနိမ့္ဆံုးျပစ္ဒဏ္မ်ားကို ခ်မွတ္ရျခင္း(ဥပမာ “အနည္းဆံုး ၅ 
ႏစ္ွ ေထာင္သြင္းျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္း”) သည္ တရားသူ ႀကီးမ်ားအား အမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ေၾကာင္းက်ိဳးဆက္စပ္သည့္ 
အခ်က္အလက္မ်ားအားလံုးကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားခြင့္မျပဳသျဖင့္ အခ်ိဳးအစားမွ်တသည့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားခ်မွတ္ ျခင္းႏွင့္ 
ေထာငသ္ြင္းျပစဒ္ဏခ္်မတွမ္ႈအစား အျခားျပစဒ္ဏမ္်ားကိ ုေရြးခ်ယစ္ဥ္းစားရာ၌ အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစလ်ကရ္ွသိည။္ 
သို႔ျဖစ္၍ အနိမ့္ဆုံးျပစ္ဒဏ္မ်ားကို မျဖစ္မေနခ်မွတ္ရျခင္းကို ပယ္ဖ်က္၍ အျမင့္ဆံုးျပစ္ဒဏ္မ်ားကိုသာ ဆက္လက္ 
ထားရွိရန္ (ဥပမာ အျမင့္ဆံုးျပစ္ဒဏ္အျဖစ္ …. ႏွစ္အထိ) အႀကံျပဳလိုပါသည္။

23ျမန ္မာႏ ိ ုင ္င ံ၏ ၁၉၉၃ ခ ုႏ ွစ ္  မ ူ းယစ ္ေဆး၀ါ းႏ ွင ့ ္  စ ိတ ္ကိ ုေ ျပာင ္ းလဲေစေသာ ေဆး၀ါ းမ ်ာ းဆိ ုင ္ရာဥပေဒကိ ု  ျပင ္ဆင ္သည့ ္ဥပေဒမ ူ ၾကမ ္ းအေပၚ ဥပေဒရ ႈေထာင ့ ္မ ွ  ဆန ္ းစစ ္သံ ု းသပ ္ ျခင ္ း 



အခန္း ၉။ အေထြေထြ

 ပုဒ္မ ၂၆။  “မညသူ္မဆိ ုေအာက္ေဖာ္ျပပါ မူးယစ္ေဆး၀ါး သို႔မဟတု ္စတိက္ိ ုေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆး၀ါး 
ကို ယင္းႏွင့္ယွဥ္တြဲ ေဖာ္ျပထားေသာ အေလးခ်ိန္၊ ပမာဏ သို႔မဟုတ္ အေရအတြက္ျဖစ္ေစ၊ ယင္း သတ္မွတ္ခ်က္ 
ထက္ပုိ၍ျဖစ္ေစ လက္၀ယ္ထားလွ်င္ ေရာင္းခ်ရန္အလုိ႔ငွာ လက္၀ယ္ထားသည္ဟု လည္းေကာင္း သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ျခင္း၊ 
တစ္ဆင့္ေပးပို႔ျခင္း၊ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္းျဖစ္လွ်င္ ေရာင္းခ်ရန္ အလုိ႔ငွာ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ျခင္း၊ တစ္ဆင့္ေပးပို႔ျခင္း၊ 
လႊဲေျပာင္းေပးျခင္းျဖစ္သည္ဟုလည္းေကာင္း မွတ္ယူရမည္။ 

 ပုဒ္မခြဲ(က)။ ဘိန္းျဖဴ(ဟယ္ရိုးအင္း)ျဖစ္ပါက သံုးဂရမ္၊
 ပုဒ္မခြဲ(ခ) ။  ေမာ္ဖင္းျဖစ္ပါက သံုးဂရမ္၊
 ပုဒ္မခြဲ(ဂ)*။ မိုႏိုအက္ဆီတိုင္းေမာ္ဖင္းျဖစ္ပါက သံုးဂရမ္၊ (ပယ္ဖ်က္ရန္)
 ပုဒ္မခြဲ(ဃ)*။ ပုဒ္မခြဲ(က)ႏွင့္ (ခ)တို႔ပါ မူးယစ္ေဆး၀ါး ႏွစ္မ်ိုးေပါင္းသည္ သံုးဂရမ္္၊ 
 ပုဒ္မခြဲ(င) ။  ဘိန္းစိမ္း သို႔မဟုတ္ ျပဳျပင္ထားေသာဘိန္း သို႔မဟုတ္ ယင္းႏွစ္ခုေပါင္းျဖစ္ပါက တစ္ရာဂရမ္၊
 ပုဒ္မခြဲ(စ)*။ ေဆးေျခာက္ သို႔မဟုတ္ ေဆးေျခာက္အဆီ သို႔မဟုတ္ ယင္းႏွစ္ခုေပါင္းျဖစ္ပါက တစ္ရာဂရမ္၊
 ပုဒ္မခြဲ(ဆ) ။ ကိုကားရြက္ျဖစ္ပါက တစ္ရာဂရမ္၊
 ပုဒ္မခြဲ(ဇ) ။ ကိုကင္းျဖစ္ပါက သံုးဂရမ္္၊
  *ပုဒ္မခြဲ(ဇ) ၏ ေနာက္တြင္ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖည့္စြက္ရမည္။ 
   (ဇ-၁) စိတ္ၾကြရူးသြပ္ေဆး ျဖစ္ပါက သံုးဂရမ္၊
   (ဇ-၂) မက္အမ္ဖီတမင္းဟိုက္ဒရုိကလိုရုိက္ (အိုက္စ္) ျဖစ္ပါက သံုးဂရမ္္၊
   (ဇ-၃) အက္ဖီဒရင္း (သို႔မဟုတ္) ဆူဒိုအက္ဖီဒရင္း ျဖစ္ပါက သံုးဂရမ္္၊
 ပုဒ္မခြဲ(က) စ်။ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနက မူးယစ္ေဆး၀ါး သို႔မဟုတ္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာေဆး၀ါး
 အတြက္ အခါအားေလ်ာ္စြာ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာထုတ္ျပန္၍ သတ္မွတ္ထားေသာအေလးခ်ိန္၊ ပမာဏ သုိ႔မဟုတ္ 

အေရအတြက္။

 အဆိုျပဳခ်က္။ ။
 ပုဒ္မ (၂၀) ကုိ အေျပာင္းအလ ဲျပဳလုပ္ရန္ အဆုိျပဳလုိသည့္ စကားစုဖြဲ႔စည္းပုံ “မည္သူမဆုိ ေအာက္ပါျပဳလုပ္မႈ 

တစ္ရပ္ရပ္ကုိ က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ျပစ္မႈႏွင့္ဆက္စပ္လ်က္ရိွ သည့္ အေျခအေနအရပ္ရပ္ကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီး 
ေနာက္ ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ျခင္းခံရလွ်င္ ထိုသူကို ေထာင္ဒဏ္အမ်ားဆံုး ႏွစ္ ၂၀ အထိ ခ်မွတ္ရမည္။ 

 ပုဒ္မ(၂၀) ပုဒ္မခြဲ(က)။ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာေဆး၀ါး ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း၊ 
ေရာင္းခ်ျခင္းကုိ စနစ္တက ်စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ရာ၌ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သည့္ ေနရာမွ အဓိကပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 

 ပုဒ္မ(၂၀) ပုဒ္မခြ(ဲခ)။ မူးယစ္ေဆး၀ါး သို႔မဟုတ ္စတိက္ိုေျပာင္းလဲေစေသာေဆး၀ါးကိ ုျပညပ္မ ွတငသ္ြင္းျခင္း၊ 
ျပည္ပသုိ႔တင္ပုိ႔ျခင္း၊ ယင္းသုိ႔တင္သြင္းျခင္း၊ တင္ပုိ႔ျခင္းျပဳလုပ္ရန္ ဆက္သြယ္ျခင္းတုိ႔ကုိ စနစ္တက် 
စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ ရာ၌ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သည့္ ေနရာမွ အဓိက ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္း။”

ျမန ္မာႏ ိ ုင ္င ံ၏ ၁၉၉၃ ခ ုႏ ွစ ္  မ ူ းယစ ္ေဆး၀ါ းႏ ွင ့ ္  စ ိတ ္ကိ ုေ ျပာင ္ းလဲေစေသာ ေဆး၀ါ းမ ်ာ းဆိ ုင ္ရာဥပေဒကိ ု  ျပင ္ဆင ္သည့ ္ဥပေဒမ ူ ၾကမ ္ းအေပၚ ဥပေဒရ ႈေထာင ့ ္မ ွ  ဆန ္ းစစ ္သံ ု းသပ ္ ျခင ္ း 24



သံုးသပ္ခ်က္မ်ား။
 ေရာင္းခ်ရန္အလို႔ငွာ ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းကို လက္၀ယ္ေတြ႔ရွိသည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးပမာဏတစ္ခုတည္းအေပၚ 

အေျခခံဆုံးျဖတ္မႈ မျပဳသင့္ပါ။ ပမာဏကန္႔သတ္ထားျခင္းသည္ အသံုး၀င္သည့္ နည္းနာတစ္ခုျဖစ္ႏိုင္ေသာလ္ည္း 
အၿမဲတမ္း ရည္ညႊန္း အမွတ္သညာတစ္ခုအေနျဖင့္သာ ထားရွိသင့္ၿပီး လူပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့စဥ္က အေျခအေန 
အရပရ္ပ္ႏငွ္ ့ဆက္စပပ္တ္သကလ္်က္ရွသိည္ ့အျခားအေၾကာင္းတရားမ်ား ကိလုည္း ထည္သ့ြင္းစဥ္းစားသင္ပ့ါသည။္  
ယင္းတို႔၌ ဥပမာအားျဖင့္ က်ဴးလြန္သူ၏ ေဆး၀ါးသံုးစြဲသည့္ပံုစံမ်ားႏွင့္ မွီခိုစြဲလန္းမႈဆိုင္ရာ သမိုင္းေၾကာင္းေနာက္ခံ 
သို႔မဟုတ္ အျပန္အလွန္အားျဖင့္ လက္ကိုင္ဖုန္းေပါင္းမ်ားစြာႏွင့္ ေငြသားပမာဏႀကီးစြာ လက္၀ယ္ထားရွိမႈ၊ မူးယစ္ 
ေဆး၀ါးမ်ားကို အထုပ္ေပါင္းမ်ားစြာ၌ သီးျခားထုပ္ပိုးထားရွိမႈ သုိ႔မဟုတ္ လက္နက္ပစၥည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေတြ႔ရွိျခင္း၊ 
ဒစုရုိက္အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း တရားခံျဖစ္သူ၏ တကယ့္အခန္းက႑စသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကုိပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားႏုိင္ပါသည္။ 

 ထို႔အျပင ္ဤပဒုမ္အတြင္းရွ ိေရာင္းခ်ရနအ္လို႔ငွာ လက၀္ယထ္ားရွမိႈႏငွ္ ့တစက္ိယု္ေရသံုးအတြက ္လက၀္ယထ္ားရွမိႈ 
အၾကား ကြကဲြဲျပားျပားခြဲျခားထားရန္ ရည္ရြယ္၍ ျပင္ ဆင္ထားသည့္ ပမာဏကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားသည္ အလြန္နည္းပါး 
လ်က္ရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။ ယင္းတို ႔ကုိ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအေလ့အထမ်ားႏွင့္ ခ်ိန္ထိုးသုံးသပ္ 
ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။ 

 အဆိုျပဳခ်က္။ ။
 ပုဒ္မ(၂၆)ကုိ အေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္ရန္ အဆုိျပဳလုိသည့္ စကားစုဖြ႔ဲစည္းပုံ။ “မည္သူမဆုိ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ 

မူးယစ္ေဆး၀ါး သို႔မဟတု ္စတိက္ိုေျပာင္းလဲေစေသာေဆး၀ါးကိ ုယင္းႏွင္ယ့ဥွတ္ြ ဲေဖာ္ျပထားေသာ အေလးခ်နိ ္
ပမာဏ သုိ႔မဟုတ္ အေရအတြက္ျဖစ္ေစ၊ ယင္းသတ္မွတ္ခ်က္ထက္ပုိ၍ျဖစ္ေစ လက္၀ယ္ထားရိွသည့္အျပင္ 
အျခားအေျခ အေနအရပရ္ပ္ႏငွ္ ့အေၾကာင္းတရားမ်ားပါ ကိက္ုညီေနလွ်င ္ေရာင္းခ်ရနအ္လို႔ငွာ လက၀္ယထ္ား 
သညဟ္ ုလည္းေကာင္း၊ သယယူ္ပို႔ေဆာင္ျခင္း၊ တစဆ္င့္ေပးပို႔ျခင္း၊ လႊ ဲေျပာင္းေပးျခင္းျဖစလွ္်င ္ေရာင္းခ်ရန ္
အလုိ႔ငွာ သယယ္ပူို႔ေဆာင္ျခင္း၊ တစဆ္င့္ေပးပို႔ ျခင္း၊ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္းျဖစသ္ညဟ္လုည္းေကာင္း မတ္ွယ ူ
ရမည္။”

 ပုဒ္မ ၂၈။ “ဤဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ ေအာက္ပါကိစၥမ်ားႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေစရ - 
 
 ပုဒမ္ခြ(ဲက)။ သက္ဆုိငရ္ာ၀နႀ္ကီးဌာန၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင္ ့မူးယစ္ေဆး၀ါး သို႔မဟတ္ု စတိက္ိုေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆး၀ါး 

ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊ 

 ပုဒ္မခြဲ (ခ)။ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာန၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါး သို႔မဟုတ္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာ 
ေဆး၀ါးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ထုတ္လုပ္ရန္၊ သုေတသနျပဳလုပ္ရန္ သုိ႔မဟုတ္ ေဆးကုသရန္အလုိ႔ငွာ သတ္ မွတ္ထားေသာ 
နည္းလမ္းမ်ားႏငွ္အ့ည ီအသုံးျပဳျခင္း၊ လက္၀ယထ္ားရွိျခင္း၊ သယယ္ပူို႔ေဆာင္ျခင္း၊ တစဆ္င့္ေပးပို႔ျခင္း၊ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္း၊ 
ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ျပည္ပမွတင္သြင္းျခင္း၊ ျပည္ပသို႔တင္ပို႔ျခင္း၊ ျပည္ပႏွင့္ ဆက္သြယ္လုပ္ကိုင္ျခင္း၊

 
 ပုဒ္မခြဲ (ဂ)။ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ရ ဆရာ၀န္တစ္ဦးဦး၏ ညႊန္ၾကားခ်က္ျဖင့္ က်န္း 

မာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ခြင့္ျပဳထားေသာ မူးယစ္ေဆး၀ါး သို႔မဟုတ္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာေဆး၀ါးကို သံုးစြဲျခင္း၊ 
လက္၀ယ္ထားရွိျခင္း၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ျခင္း။ 

25ျမန ္မာႏ ိ ုင ္င ံ၏ ၁၉၉၃ ခ ုႏ ွစ ္  မ ူ းယစ ္ေဆး၀ါ းႏ ွင ့ ္  စ ိတ ္ကိ ုေ ျပာင ္ းလဲေစေသာ ေဆး၀ါ းမ ်ာ းဆိ ုင ္ရာဥပေဒကိ ု  ျပင ္ဆင ္သည့ ္ဥပေဒမ ူ ၾကမ ္ းအေပၚ ဥပေဒရ ႈေထာင ့ ္မ ွ  ဆန ္ းစစ ္သံ ု းသပ ္ ျခင ္ း 



သံုးသပ္ခ်က္။
 ဤပုဒ္မႏွင့္ ပုဒ္မခြဲမ်ားကို ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ထားျခင္းမရွိပါ။ ေဆး၀ါးႏွင့္ သိပၸံဆိုင္ရာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ 

မူးယစ္ေဆး၀ါးႏငွ္ ့စတိက္ိုေျပာင္းလဲေစေသာေဆး၀ါးမ်ားႏငွ္ ့စပလ္်ဥ္း၍ အေရးယူေဆာငရ္ြက္ႏိငုသ္ည္ ့လပုင္န္းေပါင္း 
မ်ားစြာကုိ ခြင့္ျပဳေပးလ်ကရ္ွသိျဖင္ ့ျခြင္းခ်က္မ်ားကုိ စကားဦးသန္းထားရန ္မရွမိျဖစလ္ိအုပပ္ါသည။္ ႏိငုင္ ံတကာမူးယစ ္
ေဆး၀ါးထိန္းခ်ဳပ္ေရး ကြနဗ္င္းရငွ္းမ်ား၌လည္း ဤအခ်က္ကိ ုတုိကရ္ိက္ု အားေပးထားသည။္ အဘယ္ေၾကာင္ဆုိ့ေသာ ္
“နာက်င္ကိုက္ခဲမႈႏွင့္ အနာသက္သာေစရန္အတြက္ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားကို ေဆး၀ါးအျဖစ္ ဆက္လက္အသံုးျပဳမႈကို 
ေရွာငလ္ႊ၍ဲမရေသးသျဖင္ ့အဆိပုါရညရ္ြယခ္်ကမ္်ားအတြက ္ေဆး၀ါးမ်ားကိ ုရယူအသံုးျပဳ ႏိငု္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန ္
သင့္တင့္မွ်တသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္ထားရမည္(၁၉၆၁ ကြန္ဗင္းရွင္း၏ စကားခ်ီး - စိတ္ကိုေျပာင္းလဲ 
ေစေသာေဆး၀ါး အတြကလ္ည္း အလားတပူင ္ေျပာဆိထုားပါသည)္။” သုိ႔ေသာလ္ည္း ဤပဒုမ္၌ တားျမစသီ္းႏွမံ်ားကိ ု
ေဆး၀ါးႏွင္ ့သိပၸရံညရ္ြယခ္်ကမ္်ားအတြက ္စိကုပ္်ိဳးထတ္ုလပုမ္ႈႏငွ္ ့ပတ္သက၍္ ျမနမ္ာႏိငုင္အံစိုးရမ ွသတမ္တွ္ေပးရန ္
လိအုပသ္ည္ ့စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကုိ ထည္သ့ြင္းထားမႈမရွိေပ။ စိကုပ္်ိဳးျခင္းဟသူည္ ့စကားရပက္ိ ုထည္သ့ြင္းလိကုပ္ါက 
အျပည္ျပညဆ္ိငုရ္ာကြနဗ္င္းရငွ္းမ်ားႏငွ္ ့ေရွ႕ေနာကည္ညီြတသ္ြားမည ္ျဖစသ္ကဲသ့ို႔ ေဆး၀ါးရညရ္ြယခ္်ကမ္်ားအတြက ္
တရား၀ငစ္မ္းသပစ္ိကုပ္်ိဳးေရးစမီကိံန္းမ်ား သို႔မဟုတ ္စမ္းသပမ္ႈလပုင္န္းမ်ားကိ ုတရား၀ငအ္ားေပးကူညလီာႏိငုမ္ည္

 ျဖစ္သည္။ 

 အဆိုျပဳခ်က္။ ။
 ပုဒမ္(၂၈)ကုိ အေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္ရန္ အဆုိျပဳလုိသည့္ စကားစုဖြဲ႔စည္းပုံ။“ဤဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ 

ေအာက္ပါကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေစရ။

 ပုဒ္မ(၂၈)ပုဒ္မခြဲ(က)။ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာန၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါး သုိ႔မဟုတ္ စိတ္ကုိ 
ေျပာင္းလဲေစ ေသာေဆး၀ါး ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ စိုက္ပ်ိဳးျခင္းႏွင့္ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း၊ 

 ပုဒ္မ(၂၈)ပုဒ္မခြဲ(ခ)။ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာန၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါး သို ႔မဟုတ္ စိတ္ကို 
ေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆး၀ါးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ထုတ္လုပ္ရန္၊ သုေတသနျပဳလုပ္ရန္ သို႔မဟုတ္ ေဆးကုသရန္ 
အလို႔ငွာ သတ္မွတ္ထားေသာနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္အညီ အသံုးျပဳ ျခင္း၊ လက္၀ယ္ထားရွိျခင္း၊ စိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ 
သယ္ယူပို ႔ေဆာင္ျခင္း၊ တစ္ဆင့္ေပးပို ႔ျခင္း၊ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ျပည္ပမွတင္သြင္းျခင္း၊ 
ျပည္ပသို႔တင္ပို႔ျခင္း၊ ျပည္ပႏွင့္ ဆက္သြယ္လုပ္ကိုင္ျခင္း၊

 ပုဒ္မ(၂၈)ပုဒ္မခြဲ(ဂ)။ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ရ ဆရာ၀န္တစ္ဦးဦး၏ ညႊန္ၾကား 
ခ်က္ျဖင္ ့က်န္းမာေရး၀နႀ္ကီးဌာနက ခြင့္ျပဳထားေသာ မူးယစ္ေဆး၀ါး သုိ႔မဟုတ ္စတိက္ိုေျပာင္းလဲေစေသာ 
ေဆး၀ါးကိုသံုးစြဲျခင္း၊ လက္၀ယ္ထားရွိျခင္း၊ စိုက္ပ်ိဳးျခင္းႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ျခင္း။
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1. ဤလင့္ခ္ကိုၾကည့္ပါ။ https://www.unodc.org/documents/drug-treatment/UNODC-WHO-Principles-of-Drug-
Dependence-Treatment-March08.pdf

2.   UNODC ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ၁၀ မွ ၁၅% ခန္႔ေသာ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ားကသာ ျပႆနာရွိ သည့္ 
မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲမႈပံုစံ သို႔မဟုတ္ မွီခိုစြဲလန္းသည့္ အဆင့္သို႔ေရာက္ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

3.   FIDH ႏွင့္ ေသဒဏ္ဆန္႔က်င္ေရး ကမာၻ႔မဟာမိတ္အဖြဲ႔ - အာရွေဒသတြင္း မူးယစ္ေဆး၀ါးျပစ္မႈမ်ားအတြက္ ေသဒဏ္ခ် မွတ္မႈ 
အစီရင္ခံစာ - ၂၀၁၅ https://www.fidh.org/IMG/pdf/asia_death_penalty_drug_crimes_fidh_wcadp_report_
oct_2015_pdf.pdf

4. ဤလင့္ခ္ကိုၾကည့္ပါ။ https://www.unodc.org/documents/drug-treatment/UNODC-WHO-Principles-of-Drug-
Dependence-Treatment-March08.pdf

5. UNODC ၏ ထုတ္ျပန္မႈအရ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူဦးေရ၏ ၁၀% မွ ၁၅% ခန္႔သည္သာ ျပႆနာရွိသည့္ 
ေဆး၀ါးသံုးစြဲမႈ သို႔မဟုတ္ မွီခိုစြဲလန္းသည့္အဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိလာေၾကာင္းသိရွိရသည္။ 

6. အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးအစီအစဥ္ (၂၀၁၁)၊ ရက္စက္မႈျဖင့္ ကုစားျခင္း - 
မူးယစ္ေဆး၀ါးျပန္လည္ထူေထာင္ေရး အမည္ခံ၍ အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား (New York: Open Society Foundations)

7. Human Rights Watch (၂၀၀၁)၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးကၽြန္းစု - ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္းရွိ ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ားကို 
ထိန္းသိမ္း ကုသေပးသည့္ ဌာနမ်ား၌ အတင္းအဓၶမလုပ္အားခိုင္းေစျခင္းႏွင့္ အျခားအခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား။

8. သတင္းအခ်က္အလက္ ပိုမိုသိရွိလိုပါက အတင္းအက်ပ္ထိန္းသိမ္းေဆးကုေပးျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဌာနမ်ားဆိုင္ရာ 
UN ပူးတြဲေၾကညာခ်က္ကို ၾကည့္ရႈပါ။ http://www.unaids.org/sites/default/files/sub_landing/files/JC2310_
Joint%20Statement6March12FINAL_en.pdf

9. လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢအဆင့္ျမင့္ေကာ္မရွင္နာ Zeid Ra’ad Al Hussein က ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ UNGASS ၌ 
“သမိုင္းေၾကာင္း ေနာက္ခံ အခိုင္အမာရွိခဲ့သည့္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားကို ၎တို႔၏ ဓေလ့ထံုးတမ္း 
သို႔မဟုတ္ ဘာသာေရးအ ေလ့အထမ်ားႏွင့္အညီ အသံုးျပဳခြင့္ရွိေၾကာင္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္းရည္ညႊန္းေဖာ္ျပထားရန္” 
လိုအပ္သည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။ 

10. FIDH ႏွင့္ ေသဒဏ္ဆန္႔က်င္ေရးကမာၻ႔မဟာမိတ္အဖြဲ႔ - အာရွေဒသတြင္း မူးယစ္ေဆး၀ါးျပစ္မႈမ်ားအတြက္ ေသဒဏ္ခ်မွတ္မႈ 
အစီရင္ခံစာ (၂၀၁၅) https://www.fidh.org/IMG/pdf/asia_death_penalty_drug_crimes_fidh_wcadp_report_
oct_2015_pdf.pdf

11. ႏႈိင္းယွဥ္ေလ့လာခ်က္မ်ားကို ၾကည့္ရႈပါ။ http://www.abc.net.au/news/factcheck/2015-02-26/fact-check3a-does-
the-death-penalty-deter3f/6116030

အဆုံးသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား 
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ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ

ဤပံုႏွိပ္မွတ္တမ္းကို Open Society Foundations ၏ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ ထုတ္ေ၀ျခင္းျဖစ္သည္။
ပံုႏွိပ္မွတ္တမ္းအတြင္း ေဖာ္ျပပါရွိသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ DPAG ႏွင့္သာသက္ဆိုင္ၿပီး Open Society
Foundations ၏ အျမင္သေဘာထားအျဖစ္ မွတ္ယူမႈမျပဳေစလုိပါ။

ဆက္သြယ္ရန္

DPAG ညႇိႏႈိင္းေရးတာ၀န္ခံ - နန္းပန္းအိခမ္း
ဖုန္း - +၉၅ (၀) ၉ ၇၉၉ ၈၅၂ ၀၈၀
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မူးယစ္ေဆး၀ါးမူ၀ါဒေျပာင္းလဲျခင္း ေထာက္ခံေဆြးေႏြးေရးအဖြဲ ႔(ျမန္မာ) (DPAG)သည္ မူးယစ္ 
ေဆး၀ါးဆိုင္ရာမူ၀ါဒမ်ားႏွင့ ္ အေလ့အထမ်ားအေပၚ စိတ္၀င္စားမႈရွ ိသည့္ အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူ 
ေပါင္းမ်ဳ ိးစံ ု ျဖင့ ္ ဖြ ဲ ႔စည္းထားသည့္ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာေရးစႀကၤန္တစ္ခုျဖစ္သည္။ အဖြ ဲ ႔၀င္မ်ား 
အျဖစ္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြ ဲသူမ်ားႏွင့ ္ ဘိန္းစိ ုက္ေတာင္သူအသိုက္အ၀န္းမ်ား၊ အရပ္ဖက္လူမႈ 
အဖြ ဲ ႔အစည္းမ်ား၊ ႏိ ုင္ငံတကာႏွင့ ္ ျပည္တြင္းအေျခစိ ုက္ NGOs မ်ားမွ  ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္ 
သည္။ အဖြ ဲ ႕၏အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္သည္ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး၊ လူ႔အခြင္ ့အေေရးႏွင္ ့ဖြ ံ ႔ ၿဖဳ ိးေရး 
အေပၚအေျချပဳသည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးေရးရာမူဝါဒမ်ားႏွင္ ့ အေလ့အထမ်ားေရးဆြဲက်င့ ္သံ ုးမႈ 
အတြက္ မူ၀ါဒေျပာင္းလဲေရး ေထာက္ခံေဆြးေႏြးရန္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏု ္ပ္တိ ု ႕၏အဖြဲ ႕၀င္မ်ားမွာ 
ျမန္မာႏိ ုင္ငံမူးယစ္ ေဆး၀ါးသုံးစြ ဲသူမ်ားကြန္ရက္ (NDNM)၊ ျမန္မာႏိ ုင္ငံဘိန္းစိ ုက္ ေတာင္သူမ်ား 
ညီလာခံ၊ ျမန္မာႏိ ုင္ငံမူးယစ္ေဆး၀ါး ဆန္ ႔က်င္ေရးအသင္း (MANA)၊ HIV/AIDS Alliance၊ 
Médecins du Monde (MdM)၊Population Services International (PSI)၊ Save the 
Children၊ Transnational Institute (TNI) တို ႔ ျဖစ္ ပါသည္။


