
အ�ကမ်းဖက်စစ်အပ်ုစုသည် အာဏာကုိ မတရားလယူုချနိက်တည်းက ေန ့
စ�်�ှင့်အမ� ြပည်သူလထုူ၏ အသက် အိးုအိမ်၊ စည်းစိမ်ကုိ �ခိမ်းေြခာက်၊
အ�ိင်ုကျင့်၊ ဖျက်ဆီးမ�များ ြပ�လပ်ုေနခ့ဲရာ လက်�ိှအချနိတ်င်ွ အ�ကမ်းဖက်
မ�များမှာ ပုိမုိအ�ိှနြ်မ�င့် ဆုိးရွားရက်စက်လာလျက်�ိှသည်။

စစ်အပ်ုစုအေနြဖင့် နယ်ေြမစုိးမုိးေရးလပ်ုငနး်စ�်ဟ ု အေ�ကာင်းြပကာ
အဆမတန ်အင်အားသုံး၍ စစ်ေရးအ�ိှန ် ြမ�င့်တင်ေဆာင်ရွက်လျက် �ိှသ
လိ ု တစ်ဖက်တင်ွလည်း ြပည်သူများကုိ အေ�ကာက်တရားလ�မ်းြခံ�ေနေစ
ေရးအတက်ွ လမူဆနေ်သာနည်းလမ်းေပါင်းစုံ အသုံးြပ�လျက်�ိှသည်။

မိသားစု အသုိက်အြမံ� အလုံးစုံ ဖျက်ဆီးြခင်း 
အာဏာလု စစ်အုပ်စုမှ ြပညသ်� ပုိင်ဆုိင်မ�များကုိ တရားမ့ဲ သိမ်းပုိက်ြခင်း

Assistance Association for Political Prisoners (AAPP)

�ုိင်ငံေရးအကျ�်းသားများကူညေီစာင့်ေ�ှာက်ေရးအသင်း

မတရားအာဏာလမု�ြဖစ်စ�် စတင်ချနိမှ် ၁၄ လတာကာလအတင်း ြပည်သူစုစုေပါင်း (၁၃၀၄၀) ဦးမှာ တရားလက်လတ်ွ
ဖမ်းဆီးထိနး်သိမ်းခံခ့ဲရ�ပီး ဥပေဒ၊ ပုဒ်မ အမျ�ိးမျ�ိးသုံးကာ အြမင့်ဆုံးေသဒဏ်အထိချမှတ် ခံေနရသည်။ ထိ�အြပင် အလိ�ိှု
သူကုိ မမိသြဖင့် မိသားစုဝင်များကုိ ဓားစာခံဖမ်းဆီးြခင်းများအား နည်းလမ်းတစ်ရပ်အေနြဖင့် စစ်အပ်ုစုက ကျင့်သုံးလျက်
�ိှရာ အသက် (၈၀) အရွယ် သက်�ကီးရွယ်အိ�ှုင့် လသားအရွယ် ကေလးငယ်များပင် ဓားစာခံအြဖစ် ထိနး်သိမ်းခံခ့ဲ�ကရ
သည်။

ြပည်သူလထုူကုိ တရားလက်လတ်ွဖမ်းဆီးြခင်းများအြပင် အမျ�ိးသားညီ�ွတ်ေရးအစုိးရ (NUG) က
ခုခံတနွး်လှနစ်စ် စတင်ရနေ်�ကညာခ့ဲသည့် ၂၀၂၁ ခု�ှစ်၊ စက်တင်ဘာလေနာက်ပုိင်း အမျ�ိးသားဒီမုိက
ေရစီအဖ�ဲချ�ပ် (NLD) အဖ�ဲဝင်များ၊ လ�တ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်များ၊ အရပ်သားြပည်သူများ၏ ေနအိမ်
�ှင့်ပုိင်ဆုိင်မ�များကုိ အမျ�ိးသားညီ�တ်ွေရးအစုိးရ (NUG)၊ ြပည်ေထာင်စုလ�တ်ေတာ်ကုိယ်စားြပ�
ေကာ်မတီ (CRPH)၊ ြပည်သ�ကာကွယ်ေရးတပ်ဖ�ဲ (PDF) များ�ှင့် ဆက်စပ်သည်ဟဆုိုကာ ဥပေဒမ့ဲ မ
တရားချပ်ိပိတ်သိမ်းဆည်းမ�များကုိ ပုိမုိတိးုြမ�င့်လပ်ုေဆာင်ေနသည်။ 

�ိင်ုငံေရးအကျ�်းသားများ ကူညီေစာင့်ေ�ှာက်ေရးအသင်း (AAPP) မှ လက်လှမ်းမီသမ� ေကာက်ယူ
ရ�ိှထားေသာ အချက်အလက်များအရ မတရားအာဏာလရုန�်ကိ�းပမ်းချနိက်တည်းက မတ်လ (၃၁)၊
၂၀၂၂ အထိ ေနအိမ်၊အေဆာက်အအံ ု စုစုေပါင်း (၅၄၇)  ထက်မနည်း စစ်အပ်ုစုက ချပ်ိပိတ်သိမ်း
ဆည်းခ့ဲသည်။ 

Email: info@aappb.org စာမျက်�ှာ - ၁
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တုိင်း�ှင့်ြပညန်ယ်အလုိက် ေနအိမ်�ှင့် ပုိင်ဆုိင်မ� သိမ်းဆညး်ခံရသည့ ်အေရအတွက်
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လအလုိက် ေနအိမ်�ှင့် ပုိင်ဆုိင်မ� သိမ်းဆညး်ခံရသည့ ်အေရအတွက်



ယခုက့ဲသိ�  ေနအိမ်�ှင့် ပုိင်ဆုိင်မ�များကုိ မတရားချပ်ိပိတ်ခံရမ�သည် သက်ဆုိင်သည့်ကာယကံ�ှင်တစ်ဦးတည်းကုိသာ သက်
ေရာက်ြခင်းမဟတ်ုဘဲ မိသားစု�ှင့်ေဆွမျ�ိးအသုိင်းအဝုိင်းတစ်ခုလံးုကုိပါ �ကီးမားစွာ နစ်နာမ�များ ြဖစ်ေစသည်။

အ�ကမ်းဖက်စစ်အပ်ုစု အာဏာလခုျနိက်တည်းက လာေရာက်ဖမ်းဆီးသည့်အတက်ွ ထွက်ေြပးတိမ်းေ�ှာင်ေနရသည့်
ေတာင်င�ူမိ�နယ် တိင်ုးေဒသ�ကီးလ�တ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ် ဦးမုိးမခ၏ ေယာက�မများ ပုိင်ဆုိင်သည့် ေနအိမ်�ှစ်လံးု�ှင့်
အထည်ဆုိင်ကုိ စစ်အပ်ုစုက အင်အားအေြမာက်အြမား�ှင့် လာေရာက်�ပီး ချပ်ိပိတ်သွားခ့ဲသည်။[2] သိမ်းဆည်းခံပုိင်ဆုိင်မ�
များသည် ဦးမုိးမခ�ှင့်သက်ဆုိင်မ�မ�ိှေသာ်လည်း စုေပါင်းအြပစ်ဒဏ်ချမှတ်သည့် ပုံစံြဖင့် မတရားချပ်ိပိတ်ခ့ဲြခင်းြဖစ်သည်။  
အဆုိပါြဖစ်ရပ်ေ�ကာင့် ဦးမုိးမခဇနးီ၏ မိခင်ြဖစ်သူမှာ စိတ်ထိခုိက်ခံစားရကာ ဆုံးပါးသွားခ့ဲ�ပီး ဈပနနာေရးကုိ အိမ်တင်ွ
ြပင်ဆင်ခွင့်ပင် မေပးခ့ဲသည့်အတက်ွ လမ်းေပ�၌ ြပ�လပ်ုခ့ဲရသည်။

Email: info@aappb.org

စစ်ကုိင်းတိင်ုး၌ (၁၃၉)  ခု သိမ်းဆည်းခံရ�ပီး အများဆုံးသိမ်းဆည်းခံရသည့် ေဒသြဖစ်ကာ ရနကု်နတိ်င်ုးတင်ွ (၁၂၄)  ခု
ချပ်ိပိတ်ခံထားရသည်။ ချပ်ိပိတ်ခံရသည့် အေဆာက်အဦပုိင်�ှင်အများစုမှာ ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ခံထားရသူများ၊ ဖမ်းဆီး
ထိနး်သိမ်းခံထားရသူများြဖစ်သည်။ သိ� ရာတင်ွ အမ�ကိစ��ှင့်မသက်ဆုိင်ေသာ ေဆွမျ�ိးသားချင်းများ၏ ပုိင်ဆုိင်မ�များကုိ
ချပ်ိပိတ်သိမ်းဆည်းမ�များလည်း �ိှေနသည်။ 

ထုိက့ဲသိ�  မိမိကုိယ်တုိင်ပါဝင်ပတ်သက်ြခင်းမ�ိှေသာ ကိစ�ရပ်များ အတွက် ပုိင်ဆုိင်မ�များကုိ သိမ်းယူြခင်းသည ် လူအုပ်စု
တစ်စုလုံးကုိ စုေပါင်းအြပစ်ဒဏ် (Collective Punishment) ချမှတ်သည့ ်လုပ်ရပ်ဟု သတ်မှတ်�ုိင်သည။် �ုိင်ငံတကာ
�ှင့် �ုိင်ငံတကာမဟုတ်ေသာ လက်နက်ကုိင် ပဋိပက�များအတွင်း အြပစ်မ�ိှေသာသူများအား အြပစ်ေပးြခင်းကုိ တားြမစ်
ထားသည။်[1]

အြပညြ်ပညဆုိ်င်ရာလ�အခွင့်အေရးေ�ကညာစာတမ်း
(UDHR)၏ အပုိဒ် ၁၇ သည ်ပစ�ညး်ဥစ�ာ ပုိင်ဆုိင်မ�
အခွင့်အေရးကုိ အသိအမှတ်ြပ��ပီး အဆုိပါပစ�ညး်ကုိ
တစ်စုံတစ်ဦးထံမှ မတရားသိမ်းယူမည့ ်လုပ်ရပ်များကုိ

မလုပ်ေဆာင်ရန ်ေဖာြ်ပပါ�ိှသည။် 

ပစ�ည်းဥစ�ာပုိင်ဆုိင်မ�အခွင့်အေရးကုိ �ိင်ုငံတကာ �ိင်ုငံသား�ှင့် �ိင်ုငံေရး အခွင့်အေရးများဆုိင်ရာ သေဘာတစူာချ�ပ်
(ICCPR) မှ ကာကွယ်ထားသည့် ပုဂ�လိကအခွင့်အေရးက့ဲသိ� ေသာ အြခားလ�အခွင့်အေရးများနည်းတ ူမ�ိှမြဖစ် လိအုပ်ချက်
တစ်ခုအြဖစ် ထည့်သွင်းစ�်းစားရမည်ြဖစ်သည်။

တရားဝင်အသိအမှတ်ြပ� အစုိးရမဟတ်ုေသာ အဖ�ဲအစည်းတစ်ခုြဖစ်သည့် အ�ကမ်းဖက်စစ်အပ်ုစုသည် ြပည်သူလထုူ၏
ပစ�ည်းဥစ�ာများ သိမ်းယူြခင်းကုိ လပ်ုေဆာင်ရန ်တရားဝင်လပ်ုပုိင်ခွင့် မ�ိှေပ။ သိ� ေသာ်လည်း �ိင်ုငံတကာဓေလထုံ့းတမ်း
ဥပေဒတင်ွ �ိင်ုငံတစ်�ိင်ုငံ၏ တရားဝင်အစုိးရတစ်ရပ်သည် ပစ�ည်းဥစ�ာများကုိ ဥပေဒမူေဘာင်အတင်ွးမှ တရားဝင်သိမ်းယူ
�ိင်ုသည့် အချ�ပ်အြခာအာဏာ�ိှေနေ�ကာင်း ေဖာ်ြပပါ�ိှသည်။ ထုိသိ� ေသာ သိမ်းယူြခင်းကုိ - (က) အများြပည်သူ အကျ�ိး
အတက်ွ၊ (ခ) ခဲွြခားဆက်ဆံြခင်းမျ�ိးမဟတ်ုဘဲ၊ (ဂ) တရားဥပေဒ ြပဌာနး်ချက်များ�ှင့်အညီ၊ (ဃ) ေလျာ်ေ�ကးေပးရန်
ြငင်းဆနလ်�င်[3] လပ်ုေဆာင်လ�င် တရားဝင်သည်။ 

[1] See Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and Relating to the Protection of Victims of Non-
International Armed Conflicts (1977), article 4(c), ICRC Study on Customary International Humanitarian Law (2005), Rule 103
[2] https://www.bbc.com/burmese/burma-60626075
[3] United Nations Conference on trade and development (2012), Expropriation, UNCTAD Series on Issues in International
Investment Agreements II.
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သိ� ရာတင်ွ ယခုလက်�ိှ အ�ကမ်းဖက်စစ်အပ်ုစု၏ လပ်ုေဆာင်ချက်များသည် တရား�ုံးက အမ�စစ်ေဆးြခင်း မစတင်ခင်
ပုိင်ဆုိင်မ�များကုိ ချပ်ိပိတ်ေနြခင်းြဖစ်ရာ ဥပေဒမ့ဲ တရားလက်လတ်ွြပ�မူေနြခင်းပင် ြဖစ်သည်။ 

ကျေနာ့ကုိ် ေဖေဖာဝ်ါရီ ၅ ရက်ေနက့ ရဲစခနး်မှာ အ�ကမ်းဖက်မ� တုိက်ဖျက်ေရးဥပေဒ ပုဒ်မ ၅၂ (က) နဲ ့
အမ�ဖွင့်ပါတယ်။ ေဖေဖာဝ်ါရီ ၁၀ ရက် ၂၀၂၂ ေနမှ့ာအိမ်ကုိ ချပ်ိလာပိတ်ပါတယ်။ ကျေနာ့ ်ေမာင်�ှမေတွ
ကုိ ချပ်ိမပိတ်ခင် အိမ်ထဲမှာ�ိှတ့ဲပစ�ညး်ေတွ လုိချင်ယူထားလိ�ေြပာ�ပီး အင်မတနန်ညး်တ့ဲ အချနိတ်စ်ခု
သတ်မှတ်ေပးပါတယ်။ ဒါေပမယ့် အချနိလ်ညး် မရလုိက်တာေ�ကာင့် ဘာပစ�ညး်မှ မယူ�ုိင်ခ့ဲဘဲနဲ ့ ချတ်ိ
ပိတ်ခံလုိက်ရပါတယ်။ ကျေနာ့ကုိ် ြပစ်မ�တစ်စုံတရာ ကျ�းလွနတ်ယ်ဆုိတာကုိ တရား�ုံးကစီရင်ချက်မချ
ဘဲ အိမ်ကုိ�ုိင့်ထက်စီးနင်းလာလုပ်တာကေတာ ့တရားမ့ဲြပ�ကျင့်တာလိ�  ယုံ�ကညပ်ါတယ်” ဟု ဆုိသည။်

�ုိင်ငံေရးအရ လက်တံ� �ြပနသ်ည့ ် လုပ်ရပ်ကုိ အများြပညသူ်အကျ�ိးအတွက်ြဖစ်သည ်သတ်မှတ်၍ မရပါ။ လူတစ်ဦး
ချင်း သိ�မဟုတ် ၎င်းတိ�၏ မိသားစုဝင်တစ်ဦးဦး၏ �ုိင်ငံေရးယုံ�ကညမ်�အေပ� အေြခခံ၍ ပုိင်ဆုိင်မ�များကုိ သိမ်းယူ
ြခင်းသည ်မတရား၊ မမ�တေသာ ခဲွြခားဆက်ဆံမ�ြဖစ်�ပီး၊ ထုိသိ�သိမ်းယူြခင်းများအတွက်လညး် မညသ်ည့ပုံ်စံြဖင့်မ�
ေလျာေ်�ကးေပးြခင်းမ�ိှသြဖင့် အဆုိပါသိမ်းယူြခင်းမျ�ိးမှာ �ုိင်ငံတကာဥပေဒကုိ ချ�ိးေဖာက်ြခင်းြဖစ်သည။် 

ြပညတွ်င်းဥပေဒ၌လညး် တရားစဲွဆုိခံထားရသူကုိ ဖမ်းမမိပါက ရာဇဝတ်ကျင့်ထုံး ဥပေဒပုဒ်မ ၅၁၂[5] အရ တရားခံ
ေြပး အမ�အြဖစ် တရား�ုံးက ဖွင့်လှစ်ေဆာင်ရွက်ရ�ပီး အြပစ်�ိှသညဟု် ဆုိ�ုိင်ေသာ သက်ေသခံချက်မျ�ိး�ိှမှသာ
ရာဇဝတ်ကျင့်ထုံး ဥပေဒပုဒ်မ ၈၇[6] အရ တရား�ုံးက စွပ်စဲွခံကုိ ဝရမ်းထုတ်�ုိင်သည။် ထိ�ေနာက် စွပ်စဲွခံပုိင်ဆုိင်ေသာ
ေရ� �ေြပာင်း�ုိင်သည့ပ်စ�ညး်၊ မေရ� �ေြပာင်း�ုိင်သည့ပ်စ�ညး်များကုိ ရာဇဝတ်ကျင့်ထုံး ဥပေဒ ပုဒ်မ ၈၈[7] အရ တရား�ုံး
က ဝရမ်းကပ်ခွင့်�ိှသညဟု် ြပဌာနး်ထားသည။်

အ�ကမ်းဖက်မ�တုိက်ဖျက်ေရးဥပေဒ ပုဒ်မ ၅၆[8] တွင် အဆုိပါဥပေဒြဖင့် တရားစဲွခံရသူကုိ တရား�ုံးက ြပစ်မ�ထင်
�ှားေ�ကာင်း ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်မှသာ သက်ေသခံအြဖစ်သိမ်းဆညး်ထားေသာ ေငေွ�ကး�ှင့်ပစ�ညး်များကုိ �ုိင်ငံေတာ်
ဘ�ာအြဖစ် သိမ်းယူ�ုိင်ေ�ကာင်း ေဖာြ်ပထားသည။်   

Email: info@aappb.org

�ိင်ုငံေရး တက်�ကလ�ပ်�ှားသူများ သိ� မဟတ်ု ၎င်းတိ�၏ မိသားစုဝင်တိ�၏ ပုိင်ဆုိင်မ�ကုိ သိမ်းယူြခင်းသည် တရားဝင်ဥပေဒ
�ှင့်အညီ သိမ်းယူြခင်းအြဖစ် သတ်မှတ်၍ မရ�ိင်ုပါ။ BP Exploration Co. v. Libya[4]၏ အထူးခုံ�ုံးအဖ�ဲမှ �ှင်းြပထား
သည့်အတိင်ုး၊ 

[4] https://jusmundi.com/en/document/decision/en-bp-exploration-company-libya-limited-v-government-of-the-libyan-arab-
republic-award-wednesday-10th-october-1973
[5] The Code of Criminal Procedure Section 512: Record of evidence in absence of accused
[6] The Code of Criminal Procedure Section 87: Proclamation for person absconding
[7] The Code of Criminal Procedure Section 88: Attachment of property of person absconding
[8] The Counter Terrorism Law Section 56: The court shall pass an order of confiscation or disposal in accord with the
stipulations on money and assets seized as exhibit, if it is punished with an offence of financing of terrorism.

AAPP မှ ေတ�ဆုံေမးြမနး်ထားသည့် ေနအိမ်ချပ်ိပိတ်ခံရသူတစ်ဦးက -
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သူတိ�ကုိတရားဥပေဒအရ အေရးယူေပးဖိ�ေပါေ့နာ။် ထုိက်သင့်တ့ဲ သူတိ�အြပစ်ကုိ သူတိ�ကျ�းလွနေ်�ကာင်း
နားလည�်ပီးဝနခံ်တာမျ�ိး၊ ြပနလ်ညေ်တာင်းပနတ်ာမျ�ိး၊ တရားဥပေဒအရအေရးယူေဆာင်ရွက်တာမျ�ိး
ေတွ လုပ်ေပးေစချင်ပါတယ်။ ထပ်�ပီးေြပာချင်တာကေတာ ့ ကျေနာတ်စ်ေယာက်တညး်ြဖစ်ခ့ဲတ့ဲကိစ�
မဟုတ်ဘူး။ တစ်�ုိင်ငံလုံးမှာြဖစ်ေနတ့ဲကိစ�ြဖစ်တ့ဲအတွက် ဒီဟာမျ�ိးေတွ ေနာက်ထပ်မြဖစ်ေအာင်ေပါ ့
ဟန ့တ်ားချင်တယ်။ ေနာက်ဒါမျ�ိး မကျ�းလွန�ုိ်င်ေအာင် ေဆာင်ရွက်ေပးေစချင်ပါတယ်” ဟု ေတ�ဆုံ
ေမးြမနး်မ�တွင် ေြပာ�ကားခ့ဲသည။်

အ�ကမ်းဖက်စစ်အပ်ုစု၏ မတရားချပ်ိပိတ်သိမ်းဆည်းခံရမ�များ�ှင့်ပတ်သက်၍ သက်ေသ�ှင့်တကွတိင်ု�ကား�ိင်ုေ�ကာင်း�ှင့်
အသွင်ကူးေြပာင်းေရးကာလ တရားမ�တမ�ေဖာ်ေဆာင်ေရးအစီအစ�်များ အေကာင်အထည်ေဖာ်ချနိတ်င်ွ ဥပေဒမ့ဲသိမ်းဆည်း
ခံရသည့် ြပည်သူများ၏ ပုိင်ဆုိင်မ�များကုိ ြပည်သ�လက် ြပနလ်ည်ေပးအပ်�ိင်ုေရးကုိ ဦးစားေပးစီမံေဆာင်ရွက်သွားမည်
ြဖစ်ေ�ကာင်း အမျ�ိးသားညီ�ွတ်ေရးအစုိးရက ေ�ကညာချက် ထုတ်ြပနထ်ားသည်။[9]

Email: info@aappb.org

[9] https://www.facebook.com/NUGmyanmar/posts/261203536182877

စစ်အာဏာ�ှင်အဆက်ဆက်ြပည်သူလထုူအေပ� အ�ိင်ုကျင့်ရမ်းကားမ�များကုိ အတိင်ုးအဆမ့ဲ ရက်ရက်စက်စက်ကျ�းလနွခ့ဲ်
ရာ ယခုတစ်�ကိမ် မတရားအာဏာလမု�ြဖစ်စ�်တင်ွ ပုိမုိဆုိးရွား၍ လမူဆနေ်သာ၊ ပစ်မှတ်ထားလိသူုကုိသာမကဘဲ မိသားစု၊
ေဆွမျ�ိးသားချင်းများကုိပါ ထိခုိက်နစ်နာခံစားရေစရန၊် အေ�ကာက်တရားလ�မ်းြခံ�ေနေစရန ် �ကမ်းတမ်းယုတ်မာေသာ နည်း
လမ်းေပါင်းစုံအသုံးြပ�၍ ကျ�းလနွလ်ျက်�ိှသည်။

ြပည်သူလထုူအေပ� လမူဆနစွ်ာရက်စက်မ�များ�ှင့် လ�အခွင့်အေရးချ�ိးေဖာက်မ�များကုိ ဆုိးဆုိးရွားရွားကျ�း လနွေ်နသည့်
အ�ကမ်းဖက်စစ်အပ်ုစုအေနြဖင့် ြပစ်မ�ြပစ်ဒဏ်ြပနလ်ည်ခံရေစေရးအတက်ွ �ိင်ုငံတကာအသုိက်အဝနး်အေနြဖင့် တိကျ၍
�ှင်းလင်းြပတ်သားေသာ အေရးယူေဆာင်ရွက်မ�များကုိ ြပ�လပ်ုရနလိ်အုပ်သည်။ ကုလသမဂ�အပါအဝင် �ိင်ုငံတကာ
အသုိက်အဝနး်အေနြဖင့် အ�ကမ်းဖက်စစ်အပ်ုစု၏ ရက်စက်ယုတ်မာေသာ လပ်ုရပ်များကုိ အြပစ်ေပးအေရးယူ�ိင်ုရန၊်
ြပစ်ဒဏ်မှကင်းလတ်ွခွင့်ရေနသည့် ဓေလဆုိ့းကုိ တိက်ုဖျက်ပစ်�ိင်ုရန ် တရားစီရင်ေရးယ��ရားတစ်ခု အေကာင်အထည်
ေပ�လာေစေရး ဝုိင်းဝနး်�ကိ�းပမ်းေဆာင်ရွက်ရန ်တိက်ုတနွး်အပ်ပါသည်။

စစ်အုပ်စု၏ အ�ကမ်းဖက်လုပ်ရပ်များ�ှင့်ပတ်သက်၍ ထုိက်သင့်ေသာ ြပစ်ဒဏ်�ှင့် တရားမ�တမ�ကုိ ြပနလ်ညေ်ဖာ်
ေဆာင်ေပးရနအ်တွက် ချ�ိးေဖာက်ခံရသူတစ်ဦးက -
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