‘သင့်ကiu aချiန်မeရွး ဖမ်းနiင
u ်သည်’
ြမန်မာနiuင်ငတွင် ငiမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒeဖာ်ထuတ်ြခင်းကiu
ရာဇဝတ်မတပ်ြခင်း

aနှစ်ချuပ်
နiင
u ်ငသည် ယခင်ကထက် ပi၍
u ပွင့်လင်းလာeနeသာ်လည်း ြပည်သူတ့ui၏ aခွင့်aeရးများကiu
လျစ်လျူရထားဆဲြဖစ်သည်။ ၎င်းတi့uက သင့်ကui ဤuပeဒများြဖင့် aချiန်မeရွး
ဖမ်းဆီးနiင
u ်သည်။ မဖမ်းဟu aာမမခနiင
u ်ပါ။
-ပန်eလာင်§ eရှ့eန§ ရန်ကuန်§ ဇန်နဝါရီ mmmm

ပီးခဲ့eသာ ငါးနှစ်တာ ကာလသည် ြမန်မာနiuင်ငaတွက် eြဖeလ ာ့ြခင်းနှင့် eြပာင်းလဲြခင်း ကာလြဖစ်သည်။
ကiuတင် ဆင်ဆာြဖတ်ြခင်းကiu ပယ်ဖျက်ြခင်းနှင့် လiင
u ်စင်လa
ui ပ်ချက် eြဖeလ ာ့ြခင်းများe ကာင့်
စာနယ်ဇင်းeလာက aသက်ဝင်လာခဲ့ ပီး လuးလuးလျားလျားစစ်auပ်ချuပ်eရးမှ
aသွငe
် ြပာင်းလဲခဲ့ြခင်းe ကာင့်လည်း aရပ်ဘက်လမ
ူ aဖွဲ့aစည်းများကiu ပiမ
u e
ui ြပာဆiuလuပ်ကင
ui ်ရဲလာခဲ့သည်။
သi့ueသာ်လည်း ပဋiပက္ခ မရှiဘဲ aeြပာင်းaလဲ ြဖစ်eပ ခဲ့ြခင်းeတာ့ မဟuတe
် ပ။ ရရှiလာeသာ လွတ်လပ်မ
aသစ်များကiu ဆuပ်ကင
ui ်ကာ aစiးu ရ သi့uမဟuတ် စစ်တပ်ကui ထuတe
် ဖာ်eဝဖန်ခဲ့သူများသည် သမ္မတ
ဦးသiန်းစiန်လက်ထက်တွင် မ ကာခဏဆiuသလiu ဖမ်းဆီး eထာင်ချခခဲ့ ကရသည်။ eဘာင်ကျယ်eြပာ၍
eဝဝါးeသာစကားလuးများသuး ပီး eရးဆွဲထားသည့် uပeဒများြဖင့် eဝဖန်မများaeပ ြပန်လည်နiပ
ှ ်ကွပ်ခဲ့ြခင်း
ြဖစ် ပီး ထiu
u ပeဒများသည် နiင
u ်ငတကာuပeဒက ကာကွယ်eပးထားeသာ ငiမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒeဖာ်ထတ
u ်ခွင့်နှင့်
စueဝးခွင့်တ့uiကui ချiuးeဖာက်လျက်ရှiသည်။ ထiu
u ပeဒများaနက်မှ aချiu့မှာ ဗiတiသ ကiလ
u uiနe
ီ ခတ်လက်ကျန်
uပeဒများြဖစ် ပီး aချiu့မှာ စစ်aစiးu ရaဆက်ဆက် လက်ထက်တွင် ြပ ာန်းခဲ့ြခင်းြဖစ်ကာ ကျန်uပeဒများမှာမူ
ဦးသiန်းစiန် aစiးu ရ၏ ြပuြပင်eြပာင်းလဲeရး သi့uမဟuတ် ြပuြပင်eြပာင်းလဲ ဟန်eဆာင်သည့် aားထuတ်မများ မှ
eပ ထွက်လာြခင်းြဖစ်သည်။
ဤaစီရင်ခစာတွင် ြမန်မာaစiးu ရများက aဆiပ
u ါ uပeဒများကiu မည်သiu့aသuးချခဲ့§ aလွဲသuးခဲ့သည်ကui
လည်းeကာင်း§ ထiu
u ပeဒများသည် နiင
u ်ငတကာ စနန်းများနှင့် မည်သ့ui မကiက
u ်ညီသည်ကလ
ui ည်းeကာင်း
eလ့လာသuးသပ်ထားသည်။ eဒ eaာင်ဆန်းစu ကည်၏ aမျiuးသား ဒီမက
ui eရစီ aဖွဲ့ချuပ်က ဦးeဆာင်eသာ
ြမန်မာaစiးu ရသစ်aတွက် ၎င်းတi့uaeမွဆက်ခရရှiထားသည့် aတiတ်ကဖiနiပ
ှ ်သည့် uပeဒaeြခခ
aeဆာက်aauကiu ြပန်လည် ဖiuဖျက်ရန် ခiင
u ်မာသည့် a ကြပuချက်များကiu aစီရင်ခစာက eဖာ်ြပထားသည်။
mmmm ခuနှစ်တွင် ဦးသiန်းစiန် သမ္မတ ြဖစ်လာ ပီးeနာက် aစiးu ရသည် စာeပစiစစ်eရးကiu eလ ာ့eပါ့eပးခဲ့ ပီး
နiင
u ်ငeရးaကျဉ်းသား aများaြပားကiu လတ်eပးခဲ့သည့်aြပင် aeြခခ လွတ်လပ်ခွင့်များကiu ြမင့်တင်သည့်
eရှ့eြခလှမ်းများဟuဆui ကသည့် uပeဒများတစ်ခu ပီးတစ်ခu ြပ ာန်းခဲ့သည်။ ထiu
u ပeဒများမှာ ငiမ်းချမ်းစွာ
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စueဝးခွင့်ကui ကျင့်သuးနiင
u ်eစမည့် uပeဒမူeဘာင်ကiu eဖာ်eဆာင်eပးeသာ ‘ ငiမ်းချမ်းစွာ စueဝးခွင့်နှင့် ငiမ်းချမ်းစွာ
စီတန်းလှည့်လည်ခွင့်ဆင
ui ်ရာ uပeဒ’§ aeပ ယaားြဖင့် aစiးu ရ၏ လuပ်eဆာင်ချက်များaeပ မီဒီယာများ၏
eဝဖန်ခွင့်ကiu aသiaမှတ်ြပueသာ သတင်းမီဒီယာ uပeဒ§ စာနယ်ဇင်းများ မထuတe
် ဝမီ စာeပစiစစ်eရး
တင်ရြခင်းကiu ပယ်ဖျက်eပးeသာ ပuနှပ
i ်ြခင်းနှင့် ထuတe
် ဝြခင်းလuပ်ငန်း uပeဒ နှင့် ဆက်သွယ်eရးuပeဒ တi့u
ပါဝင် ကသည်။
aဆiပ
u ါ uပeဒများသည် aစiuးရနှင့် စစ်တပ်က မနှစ်သက်eသာ eဝဖန်မ ြပuလuပ်သူများကiu ဦးသiန်းစiနa
် စiးu ရက
ဖမ်းဆီးတရားစွဲရန် aသuးြပuခဲ့eသာ နှစ်ဖက်သွားဓားများ ြဖစ်သည်။ Eleven Media Group ၏ aယ်ဒီတာချuပ်
ဦးeဝ ဖiuးက ‘aရင်က လွတ်လပ်စွာ ထuတ်eဖာ်ခွင့်နဲ့ ပတ်သက်လ့ui တiက
u ်ရက
ui ် ထiန်းချuပ်မ ရှတ
i ယ်။ aခueတာ့
ရာဇဝတ်ပuဒ်မeတွနဲ့ သွယ်ဝuiက် ခiမ်းeြခာက်ထားတယ်’ ဟu လူ့aခွင့်aeရးeစာင့် ကည့်aဖွဲ့ ကiu eြပာသည်။
ငiမ်းချမ်းစွာ eဖာ်ထuတ်ြခင်းနှင့် စueဝးြခင်းတi့uကလ
ui ည်း ဦးသiန်းစiန် aစiuးရက ကiလ
u န
ui ီeခတ် uပeဒများနှင့်
စစ်aစiးu ရeခတ် uပeဒမျiuးစuကiu aသuးြပuကာ တရားစွဲဆခ
ui ဲ့သည်။
ငiမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒeဖာ်ထတ
u ်ြခင်းကiu ရာဇဝတ်မတပ်သည့် uပeဒများသည် လွတ်လပ်စွာ eြပာeရးဆiခ
u ွင့်aeပ
ထင်ထားသည်ထက်ပက
ui ျယ်ဝန်းeသာထiတ်လန့်စရာသက်eရာက်မ ြဖစ်eပ eစြခင်းe ကာင့် aထူး
စiးu ရiမ်ဖွယ်ြဖစ်သည်။ လွတ်လပ်စွာဆန္ဒeဖာ်ထuတ်ခွင့် ဆiuင်ရာ ကuလသမဂ္ဂ aထူးကiယ
u ်စားလှယ်က aဆiပ
u ါ
uပeဒများ ရှe
i နြခင်းe ကာင့် ‘လူထuaeနြဖင့် aဖမ်းခရနiင
u ်ြခင်း§ တရားရuး မတင်မီ ချuပ်eနှာင်ခရြခင်း§
eငွကuန်e ကးကျ များသည့် တရားရင်ဆင
ui ်eြဖရှင်းရြခင်း§ ဒဏ်eငွနှင့် eထာင်ဒဏ်များ aြပင်
ရာဇဝတ်မမှတ်တမ်းရှiထားပါက ဘဝaမည်းစက်ထင်ကျန်ရစ်ြခင်း စသည့် aန္တရာယ်တ့uiကiu a မဲမြပတ်
ရင်ဆင
ui ်eနရသည်’ ဟu eြပာသည်။
ဒီချuပ် aစiးu ရသစ်က ဤaစီရင်ခစာပါ ြဖစ်ရပ်များနှင့် ဆက်စပ်eသာ နiင
u ်ငeရး aကျဉ်းသား များစွာကiu
တက်တက်ချင်းမှာပင် aလျင်aြမန်လတ်eပးခဲ့ ပီးြဖစ်သည်။ aစiးu ရသစ် ယခuaချiန်လuပ်ရမည်က လွန်ခဲe
့ သာ
နှစ်များက ငiမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒeဖာ်ထuတ်ြခင်းနှင့် စueဝးြခင်းကiu နiင
u ်ငတကာ uပeဒနှင်a
့ ညီ မဟuတ်ဘဲ
ကန့်သတ်ြခင်း§ ြပစ်ဒဏ်eပးြခင်းများ ြပuခဲ့သည့် uပeဒများကiu ပယ်ဖျက်ရန် သi့uမဟuတ် ကီး ကီးမားမား
ြပင်ဆင်ြခင်းကiခ
u ျက်ချင်း eဆာင်ရွက်ရန် ြဖစ်သည်။ ထiသ
u ့ui eဆာင်ရွက်ြခင်းြဖင့် ဒီချuပ်aeနြဖင့် mmmm ခuနှစ်
eရွးeကာက်ပွဲ e ကညာစာတမ်းတွင် eဖာ်ြပခဲ့သည့် ‘ြပည်သူလူထu ရသင့်ရထiက
u ်eသာ လွတ်လပ်မနှင့် လuြခuမကiu
ထiပါးeစသည့် uပeဒများaား ဖျက်သiမ်းမည်’ ဟူeသာ ကတiကui တည်ရာလည်းeရာက်မည်။ ထi့uြပင် mmmm ခuနှစ်
နiင
u ်ဝင်ဘာလ m ရက်eန့က ကuလသမဂ္ဂ လူ့aခွင့a
် eရးeကာင်စီ၏ ပuမှန်လမ်းြခueလ့လာသuးသပ်မ (UPR) တွင်
ြမန်မာနiင
u ်ငက ကတiြပuခဲ့eသာ လွတ်လပ်စွာ ထင်ြမင်ယူဆခွင့်နှင့် ဆန္ဒeဖာ်ထuတ်ခွင့်တ့uiကui ကာကွယ် ပီး ထiuaeြခခ
aခွင့a
် eရးများကiu ကျင့်သuးသူများကiu ရန်ြပuြခင်း မရှe
i စရန် ဟူeသာ ကတiကဝတ်ကui ြဖည့်ဆည်းရာ
eရာက်မည်ြဖစ်သည်။
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aများြပည်သူ aကျiuးစီးပွားaတွက် ထuတe
် ဖာ်eြပာဆiu ဆန္ဒြပ ကeသာ နiင
u ်ငသားများကiu ဖမ်းဆီး§ eနှာင့်ယှက်§
eထာင်ချသည့် uပeဒများကiu ပယ်ဖျက် သi့uမဟuတ် ြပင်ဆင်ြခင်းသည် ြမန်မာနiင
u ်ငတွင် စစ်မှနe
် သာ eြပာင်းလဲမ
ြဖစ်eပ eနe ကာင်း aားeကာင်းeသာသeကတ ြဖစ်eစလiမ့်မည်။ ြမန်မာပi့uစ် ဂျာနယ်၏aယ်ဒီတာချuပ်
ဦးသန်းထiက
u ်သူက aစiးu ရသစ်လက်ထက်တွင် ဦးသiန်းစiန်aစiးu ရeခတ်နှင့်မတူဘဲ ‘သတင်းeထာက်eတွကui
ရည်ရွယ်ချက်ရှiရiှ aြပစ်eပးတာeတွ ရှe
i တာ့မှာ မဟuတ်ဘူး။ ဘယ်သူတစ်ဦးတစ်eယာက် သi့uမဟuတ် aဖွဲ့aစည်း
တစ်ခuကမ
ui ှ eနှာင့်ယှက်တာ aြပစ်eပးတာeတွ ရှe
i တာ့မှာ မဟuတ်ဘူးလi့u က န်eတာ်တ့ui eမ ာ်လင့်ပါတယ်’ ဟu
၎င်း၏ eမ ာ်လင့်ချက်ကui eြပာြပသည်။

ငiမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒထuတe
် ဖာ်ြခင်းကiu ရာဇဝတ်မတပ်ြခင်း
mmmm ခuနှစ် ငiမ်းချမ်းစွာ စueဝးခွင့်နှင့် ငiမ်းချမ်းစွာ စီတန်းလှည့်လည်ခွင့်ဆင
ui ်ရာ uပeဒ ( ငiမ်းစuစီ uပeဒ) နှင့်
mmmm ခuနှစ်က aဆiပ
u ါ uပeဒကiu ြပင်ဆင်သည့် uပeဒတi့uသည် ငiမ်းချမ်းစွာ စueဝးခွင့်ကui aကာaကွယ်eပးမည့်
eရှ့eြခလှမ်းများaြဖစ် ယူဆခရသည်။ သi့ueသာ် ြပင်ဆင်ထားသည့်တင
ui ်eaာင် uပeဒaရ စueဝးရန် aစiးu ရ၏
ခွင့်ြပuချက် လia
u ပ် ပီး ထiသ
u ့ui စueဝးခွင့်ကui ြငင်းဆန်ပင
ui ်ခွင့် သi့uမဟuတ် မည်သည့e
် နရာတွင် စueဝး ပီး
မည်သည့်စကားများ eြပာ ကားရမည်ကui ကန့်သတ်ပင
ui ်ခွင့်ကui aာဏာပiuင်များaား eပးထားသည်။
ထia
u ချက်များကiu မလiက
u ်နာပါက ြပစ်ဒဏ်ကျခရမည်ြဖစ်သည်။ ငiမ်းချမ်းစွာ စueဝးခွင့်နှင့် ငiမ်းချမ်းစွာ
စီတန်းလှည့်လည်ခွင့်ဆင
ui ်ရာ uပeဒ aသစ်ကui mmmm ခuနှစ် eမလ mm ရက်eန့တွင် aမျiuးသားဒီမက
ui eရစီaဖွဲ့ချuပ်
ဦးeဆာင်သည့်လတ်eတာ်က ြပ ာန်းခဲ့eသာ်လည်း ယခင်uပeဒပါ ချiu့ယွင်းချက်များစွာ ကျန်ရှe
i နဆဲြဖစ်သည်။
ြပည်သူ့aကျiuးစီးပွားaတွက် eဖာ်ထuတa
် eရးဆiခ
u ဲ့eသာ ငiမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒြပသူများကiu ဖမ်းဆီးထiန်းသiမ်းရာတွင်
ငiမ်းစuစီ uပeဒကiu ပီးခဲ့သည့်နှစ်များaတွင်း eကာင်းeကာင်း aသuးချခဲ့သည်။ နiuင်ငeရးaကျဉ်းသားများ
ကူညီeစာင့e
် ရှာက်eရးaဖွဲ့ (AAPP) ၏aဆia
u ရ mmmm ခuနှစ် eဖeဖာ်ဝါရီလကuန်ပင
ui ်း လတ်eတာ်ကuiယ်စားလှယ်
aသစ်များ ကျမ်းသစ္စာဆiueသာaချiန်တွင် လူeပါင်း mmm eယာက်မှာ ငiမ်းစuစီ uပeဒြဖင့် တရားရင်ဆင
ui ်eနရ ပီး
aနည်းဆuး mm ဦးမှာ ထiu
u ပeဒြဖင့် aြပစ်ရှe
i ကာင်းဆuးြဖတ်ခရကာ aကျဉ်းကျလျက်ရiသ
ှ ည်။ aဆiပ
u ါ
ဖမ်းဆီးခရသူများ သi့uမဟuတ် aကျဉ်းကျeနသူများထဲတွင် aမျiuးသားပညာeရးuပeဒ aသစ်ကui ကန့်ကွက် ဆန္ဒ
ြပသည့် သi့uမဟuတ် aစiးu ရတွင် စစ်တပ်ကeနရာယူထားြခင်းကiu ကန့်ကွက်ဆန္ဒြပသည့် eကျာင်းသားများ§
ဓာတ်သတ္တ uတူးeဖာ်ရန် သi့uမဟuတ် စစ်တန်းလျားeဆာက်ရန်aတွက် လယ်ယာeြမများ သiမ်းဆည်းခရသည့်
aတွက် ဆန္ဒြပသည့်လယ်သမားများ§ aြခားသတင်းeထာက်များ ဖမ်းဆီးခရမaတွက် ဆန္ဒြပသည့်
သတင်းeထာက်များနှင့် aမျiuးသား စည်းလuး ညီညတ
ွ e
် ရး aတွက် တစ်ကယ
ui ်eတာ် ဆန္ဒြပသူတ့ui ပါဝင်သည်။
aြပစ်eပးခရသူ aများစuမှာ aဆiပ
u ါuပeဒ၏ ကန့သ
် တ်ချက်ြဖစ်eသာ ခွင့်ြပuမiန့်မပါဘဲ ဆန္ဒြပြခင်းကiu
တားြမစ်သည့် ပuဒ်မ mm ကiu ချiuးeဖာက်ြခင်း§ ထiသ
u ့ui စueဝး ဆန္ဒြပရာတွင်စည်းကမ်းချက်များစွာကiu ချiuးeဖာက်သည့်
ပuဒ်မ mm တi့uြဖင့် aeရးယူခရြခင်း ြဖစ်သည်။ aစiးu ရ သi့uမဟuတ် စစ်တပ်ကui ဆန့်ကျင်ဆန္ဒြပသည့် aတွက်
3

ငiမ်းစuစီuပeဒတွင်ပါရှiသည့်စွဲချက်များကiu ရင်ဆင
ui ခ
် ဲ့ရသည့် လူပuဂ္ဂiuလ်aeရaတွက်ကui ကည့်ရuမ သက်သက်မ ြဖင့်
aဆiပ
u ါuပeဒသည် aခွင့်aeရးချiuးeဖာက်သည်a
့ လားaလာမည်မ ရှie ကာင်းကiu ထင်ထင်ရှားရှားသiရန
iှ iuင်သည်။
‘ဒီuပeဒကiu ြပ ာန်းလiက
u ်တဲ့aတွက် လူeတွက ဆန္ဒြပလi့u ရ ပီလ့ui ထင် ကတာ။ တကယ်eတာ့ ဒီuပeဒe ကာင့်
eထာင်ထe
ဲ ရာက်တဲ့လူeတွ aများ ကီးပဲ။ ဒီမက
ui eရစီ နiင
u ်ငတစ်ခuမှာ ဆန္ဒြပဖi့u ခွင့်ြပuမiန့် eတာင်းဖi့u မလia
u ပ်ပါဘူး’
ဟu သတင်းeထာက် တစ်ဦးက ဆiသ
u ည်။
ပuဒ်မ mm ၏ ြပစ်ဒဏ်မှာ aများဆuး eထာင်ဒဏ် eြခာက်လသာ ြဖစ်eသာ်လည်း တကယ့်လက်eတွ့တွင်မူ ဆန္ဒ
တစ်ခါြပရuမ ြဖင့် နှစe
် ပါင်းများစွာ eထာင်ချခရနiင
u ်သည်။ မည်မ ပင် eaးeaးချမ်းချမ်း စီတန်းလှည့်လည်
ဆန္ဒြပသည်ြဖစ်eစ မiu့နယ်တစ်ခuထက်ပ၍
ui ြဖတ်သန်းပါက ထiြu ဖတ်သန်းသွားeသာ မiu့နယ် တစ်ခuချင်းစီaလiက
u ်
uပeဒချiuးeဖာက်မြဖင့်ြပစ်ဒဏ်eပးခရသည်။ ထiြu ပစ်မ တစ်ခuချင်းစီကui သီးြခားစီ တရားစွဲဆui ပီးလ င်
ြပစ်ဒဏ်များကiလ
u ည်း တစ်eပါင်းတစ်စည်းတည်းမဟuတ်ဘဲ သီးြခားစီ ကျခeစသည်။
ဆန္ဒြပသူများသည် ဗiတiသ ကiလ
u န
ui ီeခတ် ြပဌာန်းချက်ြဖစ်eသာ ရာဇသတ် ကီး၏ ‘uပeဒနှင့် ဆန့်ကျင်eသာ
aစuaeဝး’ aတွက် စွဲဆie
u သာစွဲချက်များကiလ
u ည်း ရင်ဆင
ui ် ကရသည်။ လတ်eတာ်aသစ် စတင်သည့် aချiန်တွင်
aနည်းဆuး လူ mmm ဦးမှာ aဆiပ
u ါ ရာဇသတ် ကီးပါစွဲချက်များကiရ
u င်ဆင
ui ်eနရ ပီး aနည်းဆuး mm ဦးမှာ aာမခ
မရဘဲ ထiန်းသiမ်းခထား ကရသည်။
ရာဇသတ် ကီး ပuဒ်မ mmm (ခ) တွင် ြပဌာန်းထားeသာ ‘နiuင်ငeတာ် aစiးu ရကiြu ဖစ်eစ§ နiင
u ်ငeတာ်
ငiမ်ဝပ်eရးကiြu ဖစ်eစ ထiခက
ui ်သည့် ြပစ်မကiu တစ်ဦးတစ်eယာက်eသာသူက ကျူးလွန်ချင်လာeaာင်
aများြပည်သူကe
ui သာ်လည်းeကာင်း§ aများြပည်သူ၏ သီးြခားလူစuကe
ui သာ်လည်းeကာင်း e ကာက်ြခင်း§
ထiတ်လန့်ြခင်း တစ်ခuခuြဖစ်eစရန် a ကရှiလ င်§ သi့uတည်းမဟuတ် ထiသ
u ့ui ြဖစ်eစတန်ရာသည့a
် e ကာင်းရှiလ င်’
eထာင်ဒဏ် နှစ်နှစ်aထi ြပစ်ဒဏ်ချနiင
u ်သည်ဆe
ui သာ ြပ ာန်းချက်ပuဒ်မြဖင့်လည်း ဆန္ဒြပသူ aများaြပား
စွဲချက်တင်ခရသည်။ mmmm ခuနှစ် ဇွန်လ mm ရက်eန့က နiင
u ်ငeရးမှ တပ်မeတာ်aားeနာက်ဆuတ်ရန် ရန်ကuန်တွင်
ဆန္ဒြပရာတွင် ဝiင
u ်းဝန်း ဦးeဆာင်ခဲ့သည့် တက္ကသလ
ui e
် ကျာင်းသား ကie
u ဇယျာလွင်§ ကiပ
u င
ui ်ရဲသuနှင့်
ကiန
u န်းလင်းတi့uကui မiu့နယ် နှစ်ခuတွင် ငiမ်းစuစီuပeဒ ပuဒ်မ mm နှင့် ရာဇသတ် ကီး ပuဒ်မ mmm (ခ) တi့u ြဖင့်
စီရင်ချက် ချခဲ့သည်။ ၎င်းတi့uaတွက်စီရင်ချက်မှာ aများြပည်သူa ကား သeဘာထားကွဲစရာ
ကiစ္စရပ်တစ်ခuaeပ ငiမ်းချမ်းစွာဆန္ဒတစ်ခါ ြပမiြခင်းe ကာင့် တစ်ဦးလ င် eထာင်ဒဏ် ငါးနှစ်စီ ကျခခဲ့ရသည်။
ထiြu ပစ်ဒဏ်များကiu ဒီချuပ်aစiuးရက mmmm ခuနှစ် e ပီလတွင် ပယ်ဖျက်eပးခဲ့သည်။
ငiမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒြပသူများစွာ aဆiပ
u ါ ပuဒ်မြဖင့် ြပစ်ဒဏ်eပးခeန ကရြခင်းe ကာင့် ငiမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒြပသူများကiu
ြပစ်ဒဏ် aများဆuး eပးနiင
u ်ရန် ရာဇသတ် ကီး ပuဒ်မ mmm (ခ) ကiu aသuးြပuြခင်းသည် လuပ်eလ့လuပ်ထရှiသည့်
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ကiစ္စတစ်ရပ် ြဖစ်သည်။ AAPP aဆia
u ရ eဖeဖာ်ဝါရီ mm ရက်eန့aထi ပuဒ်မ mmm (ခ) ြဖင့် စွဲချက်တင်ခထား ရသူ
mmm eကျာ် ရှi ပီး ၎င်းတi့uထဲမှ mm ဦးမှလွဲလ င် aားလuးမှာ ငiမ်းစuစီပuဒ်မ သi့uမဟuတ် ရာဇသတ် ကီး၏ ‘uပeဒနှင့်
ဆန့်ကျင်eသာ aစuaeဝး’ ဆiင
u ်ရာ ပuဒ်မများြဖင့်လည်း စွဲချက်တင်ခထားရသည်။ ပuဒ်မ mm နှင့် mmm (ခ) တi့uြဖင့်
a ကiမ်များစွာ စွဲချက်တင်ခရဖူးeသာ တက် ကလပ်ရှားသူ ကie
u ဝဠuက ‘လူeတွက သူတ့uiရဲ့ aeြခaeနeတွကui
သူတ့uiရဲ့ ဘmeတွနဲ့ ရင်း ပီး eြပာဆiu ကတယ်။ သူတ့uiက ပuဒ်မ mm ဟာ aန္တရာယ် aများဆuးလi့u ထင် ကeပမယ့်
တကယ်eတာ့ ပuဒ်မ mm ဟာ aeပ ယeယာင်ြပပဲြဖစ် ပီးeတာ့ တကယ်သuးတဲ့ပuဒ်မက mmm (ခ) ပါ’ ဟu
eြပာသည်။
aာဏာပiင
u ်များက ဖမ်းဆီးခရသူများကiu ြပစ်ဒဏ် ပiမ
u က
ui ျခeစရန် လွန်ခဲe
့ သာ တစ်နှစ§် နှစ်နှစ်က ြပuလuပ်ခဲ့သည့်
ဆန္ဒြပမများကiပ
u ါ ထပ်၍ aြပစ်eပးသည်။ uပမာ - eဇယျာလွင်နှင့် နန်းလင်းတi့uကui mmmm ခuနှစ်က aမျiuးသား
ပညာeရး uပeဒကiu ဆန္ဒြပခဲ့သည့်aတွက် ြပစ်ဒဏ်ထပ် ကျခရမည်ဟu mmmm ခuနှစ် ဇန်နဝါရီလတွင် aသieပး
eြပာ ကားခဲ့ ကသည်။ aသစ်ြပ ာန်းလiuက်သည့် ငiမ်းစuစီuပeဒaသစ်၏ eကာင်းမွန်သည့်aချက်တစ်ချက်မှာ
ဆန္ဒထuတe
် ဖာ် ပီးeနာက် mm ရက်aတွင်းမှာသာ တရားစွဲဆရ
ui မည်ဟuြပ ာန်းလiက
u ်ြခင်းြဖင့် aထက်ပါ မeတာ်
မတရားြပuကျင့်မမျiuးကiu ကာကွယ်eပးြခင်းြဖစ်သည်။
ငiမ်းချမ်းစွာစueဝးမတွင် ပါဝင်ြခင်းများaတွက် ဖမ်းဆီးြခင်းနှင့်ရuးတင်တရားစွဲဆြui ခင်းများမှာ aစiးu ရသစ်
လက်ထက်aထi ဆက်လက်ြဖစ်eပ ခဲ့သည်။ uပမာ - eမလ mm ရက်eန့က ရန်ကuန် မiu့လယ်တွင် ဘာသာeပါင်းစu
‘ ငiမ်းချမ်းeရး လမ်းeလ ာက်ပွဲ’ eခါင်းeဆာင်များကiu ဖမ်းဆီးကာ ထiu
u ပeဒြဖင့် တရားစွဲဆခ
ui ဲ့သည်။ eမလ mm
ရက်တွင် ရန်ကuန်မှ လက်ပeတာင်း e ကးနီစီမကiန်းသi့u တစ်ကယ
ui ်eတာ် လမ်းeလ ာက်သူကui ဖမ်းဆီးကာ
တရားစွဲဆခ
ui ဲ့သည်။

aင်တာနက် သuးစွဲမကiu ကန့်သတ်သည့် uပeဒများ
ြမန်မာနiင
u ်ငတွင် aင်တာနက် သuးစွဲမ ဆတက်ထမ်းပiးu တiးu တက်လာခဲ့ ပီး ၎င်းနှင့်aတူ aစiးu ရက aင်တာနက်ကui
ထiမ်းချuပ်ရန် ကiuးပမ်းမလည်း ြမင့်တက်လာခဲ့သည်။ ထiသ
u ့ui ထiန်းချuပ်ရာတွင် လတ်တeလာ သuးeနသည့်
လက်နက်တစ်ခuမှာmmmm ခuနှစ်က ြပဌာန်းခဲ့eသာ ဆက်သွယ်eရးuပeဒြဖစ်သည်။ ထiu
u ပeဒ၏ ပuဒ်မ mm (ဃ)
aရ ‘ဆက်သွယ်eရး ကွန်ရက် တစ်ခuခuကui aသuးြပu၍ လူပuဂ္ဂiuလ် တစ်ဦးဦးaား eြခာက်လှန့် eတာင်းယူြခင်း§
aနiင
u ်aထက်ြပuြခင်း§ မတရား တားဆီးကန့်ကွက်ြခင်း§ aသeရဖျက်ြခင်း§ eနှာင့်ယှက်ြခင်း§
မeလျာ်oဇာသuးြခင်း သi့uမဟuတ် ခiမ်းeြခာက်ြခင်း’ ကiu ြပuလuပ်ပါက eထာင်ဒဏ် သuးနှစ်aထi ချမှတ်နင
ui ်သည်။
aစiးu ရ သi့uမဟuတ် တပ်မeတာ်ကiu ‘eစာ်ကားပuတ်ခတ်’ သည်ဟu ယူဆသည့် လူမမီဒီယာeပ မှ
eရးသားချက်များကiu တရားစွဲရန် ဦးသiန်းစiန်aစiးu ရက ထiu
u ပeဒကiu aသuးြပuခဲ့သည်။ ကမ်းတမ်းeသာ သi့uမဟuတ်
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‘eစာ်ကားပuတ်ခတ်eသာ’ eြပာဆiမ
u များaတွက် ထiu
u ပeဒကiu aသuးြပuကာ ဆက်လက် တရားစွဲဆuiလျက်
ရှသ
i ည်။
eဖ့စ်ဘွတe
် ပ တွင် ကာကွယ်eရးဦးစီးချuပ်ကui eစာ်ကားပuတ်ခတ်သည်ဟu ယူဆခရeသာ eရးသားမတစ်ခu
ြပuလuပ်ခဲ့ြခင်းe ကာင့် လူသားြခင်း စာနာeထာက်ထားeရး လuပ်ငန်းများ လuပe
် ဆာင်သူ ပက်ထရစ်ခွန်ဂျာလီ ကiu
mmmm ခuနှစ် ဇန်နဝါရီလက eထာင်ဒဏ် eြခာက်လ ချမှတ်ခဲ့သည်။ mmmm ခuနှစ် ဒီဇင်ဘာလက တပ်မeတာ်
ယူနe
ီ ဖာင်း aeရာင်သစ်ကiu eဒ eaာင်ဆန်းစu ကည်၏ ထဘီaeရာင်နှင့် တူသည်ဟu eရးသားခဲ့eသာe ကာင့်
စစ်တပ်ကiu ‘aသeရဖျက်’ ြခင်းဟuဆက
ui ာ မeချာစန္ဒီထွန်းကiu eထာင်ဒဏ် eြခာက်လ ချမှတ်ခဲ့သည်။ mmmm ခuနှစ်
နiဝ
u င်ဘာလက ကဗျာဆရာ eမာင်eဆာင်းခက သမ္မတ၏ eဆးမင်e ကာင်ပကi
u u ၎င်း၏ ပuရiသလiင်aဂါတွင်
eရးထiးu ထားသည်ဟu aဓiပ္ပာယ်ထွကe
် သာ ကဗျာ တစ်ပuဒ်ကui aွန်လင
ui ်းတွင် တင်ခဲ့eသာe ကာင့် ပuဒ်မ mm (ဃ)
ြဖင့် တရားစွဲဆခ
ui ဲ့သည်။ ဒီဇင်ဘာလတွင် ရာဇသတ် ကီး ပuဒ်မ mmm (ခ) ြဖင့်ပါ ထပ်မစွဲဆြui ခင်းြဖင့် ၎င်းသည်
eထာင်ဒဏ် ငါးနှစ်aထi ကျခရနiင
u ်သည့်aeနaထားeရာက်ရှခ
i ဲ့သည်။ mmmm ခuနှစ် eမလတွင် ၎င်းကiu aြပစ်ရှi
e ကာင်း စီရင်ချက် ချခဲ့ ပီး aချuပ်ကာလ (eြခာက်လ) ကiu ြပစ်ဒဏ်aြဖစ် သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ aစiးu ရ
eြပာင်းလဲခဲe
့ သာ်လည်း ကမ်းတမ်းသည့် သi့uမဟuတ် eစာ်ကားသည်ဟu ယူဆရeသာ စကားများaတွက်
ထiu
u ပeဒကiu ဆက်လက်aသuးြပueနဆဲြဖစ်သည်။ eဖ့စ်ဘွတe
် ပ တွင် eဒ eaာင်ဆန်းစu ကည်§ သမ္မတ
ဦးထင်eကျာ်နှင့် ကာကွယ်eရး ဦးစီးချuပ်တ့uiကui eစာ်ကားeသာ eရးသားမaတွက်ဟူeသာစွပ်စွဲချက်ြဖင့် ပuဒ်မ mm
(ဃ) ြဖင့် ဦးeနမျiuးeဝကiu eမလ mm ရက်eန့က တရားစွဲဆiuခဲ့သည်။ ယခuaစီရင်ခစာ eရးသားချiန်တွင် ၎င်း၏
aမမှာ စစ်eဆးဆဲ ြဖစ်သည်။
ဆက်သွယ်eရး uပeဒကiu မြပ ာန်းခင်က aင်တာနက်eပ တွငa
် လားတူeြပာဆiမ
u မျiuးစuကiu ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်
ထားeသာ aီလက်ထeရာနစ် ဆက်သွယ်eရး uပeဒကiu aသuးြပuကာ aင်တာနက်eပ တွင် eရးသားမများကiu
aြပစ်eပးရန် aစiးu ရက မ ကာခဏ aသuးြပuခဲသ
့ ည်။ ဦးသiန်းစiန်လက်ထက် တiးu တက်မတစ်ခuမှာ mmmm ခuနှစ်
eaာက်တဘ
ui ာလတွင် aဆiပ
u ါuပeဒကiu ြပင်ဆင်ကာ ြပစ်ဒဏ်များကiu သiသiသာသာ eလ ာ့ချခဲ့ြခင်းြဖစ်eသာ်လည်း
aွန်လင
ui ်းတွင် ငiမ်းချမ်းစွာ eရးသားeြပာဆiမ
u များကiu ယခuaခါ ဆက်သွယ်eရး uပeဒြဖင့် eြပာင်းလဲ
တရားစွဲဆe
ui န ပီြဖစ်သည်။ နiင
u ်ငတကာ၏ လွတ်လပ်စွာ ဆန္ဒeဖာ်ထuတ်ခွင့် စနန်းများနှင့် ကiက
u ်ညီသွားeaာင်
ထiu
u ပeဒနှစ်ခuလuး၏ eဘာင်ကui ချu့ရန် လiuaပ်သည်။

ြပစ်မဆiင
u ်ရာaသeရဖျက်မ
ဦးသiန်းစiန်aစiးu ရ၏ aရာရှမ
i ျားသည် aစiးu ရ သi့uမဟuတ် တပ်မeတာ်ကui aဆiးu ြမင်သွားeစသည့် သi့uမဟuတ်
စiတa
် eနှာင့်aယှက်ြဖစ်eစသည့် aeရးaသားများ eရးသားသည်ဟuဆe
ui သာ သတင်းeထာက်များကiu
ရာဇသတ် ကီးနှင့် သတင်းမီဒီယာ uပeဒပါ aသeရပျက်eစမ ပuဒ်မများကiu လင်လင်သuးစွဲ aeရးယူခဲ့သည်။
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မီဒီယာကiu တရားစွဲဆြui ခင်းသည် aများြပည်သူ aကျiuးစီးပွားကiစ္စများကiu သတင်းစာများနှင့်
သတင်းeထာက်များက သတင်းတင်ြပမကiu eလျာ့ကျeစနiင
u ်ြခင်း§ မiမiတ့uiကယ
ui ် မiမiတ့ui ထiန်းချuပ်ကန့်သတ်ြခင်းတi့uကui
ြပuလuပ်လာeစနiင
u ်ြခင်းတi့ue ကာင့် aထူးစiuးရiမ်ဖွယ်ြဖစ်သည်။
DVB media group ၏ ဗျူရiuတာဝန်ခ ဦးတiးu eဇာ်လတ်က eaာက်ပါaတiင
u ်း eြပာသည်။
က န်eတာ်တ့uiမှာ စာeပစiစစ်eရး ကiuတင်ရတာ မရှe
i တာ့ပါဘူး။ ဒါeပမယ့် eနာက်မှ စiစစ်eရး
လiက
u ်လuပ်တာeတာ့ ရှe
i နပါတယ်။ … သူတ့uiက ခင်ဗျားကiu တရားစွဲနuiင်တယ်။ ြပဿနာရှာနiuင်တယ်။
ခင်ဗျားaeနနဲ့ aလွယ်တကူ ဒuက္ခ eရာက်နuiင်တယ်။ ခရiန
u ီeတွae ကာင်းနဲ့ သူတ့ui ဘယ်က ပiက
u ်ဆeတွ
ရသလဲဆတ
ui ာ ခင်ဗျား eဆာင်းပါးeရးမယ်ဆရ
ui င် ခင်ဗျားမှာ aန္တရာယ်eတွ ရှလ
i ာ ပီ။ ခင်ဗျားမှာ ခiင
u ်မာတဲ့
သက်eသ aeထာက်aထား ရှiရင်eတာင် ခင်ဗျားကiu aသeရဖျက်မနဲ့ တရားစွဲလ့ui ရတယ်။
aသeရဖျက်မပါ ြပစ်ဒဏ်များသည် ြပစ်မနှင့် ြပစ်ဒဏ် a မဲပင်မမ တသြဖင့် ငiမ်းချမ်းစွာ eဖာ်ထuတ်ခွင့်ကui
ချiuးeဖာက်သည့်aတွက် ြပစ်မဆiင
u ်ရာaသeရဖျက်မuပeဒများကiu ပယ်ဖျက်သင့်သည်ဟu
လူ့aခွင့်aeရးeစာင့် ကည့်aဖွဲ့ က ယu ကည်သည်။ ြပစ်မဆiင
u ်ရာaသeရဖျက်မ uပeဒများသည် aလွယ်တကူ
aလွဲသuးစား ြပuလuပ်နင
ui ် ပီး eထာင်ကျသည်aထi ြပင်းထန်eသာ aကျiuးဆက်များ ခရeစနiင
u ်သည်။
ြပစ်မဆiင
u ်ရာaသeရဖျက်မuပeဒများကiu ရuပ်သiမ်းပယ်ဖျက်သည့် ကမ္ဘာ့နင
ui ်ငaeရaတွက် တစ်eန့တစ်ြခား
များြပားလာြခင်းကiu ကည့်လ င် နာမည်ဂuဏ်သတင်း aထူးသြဖင့် aစiးu ရ aရာရှiများ၏ ဂuဏ်သက
i ္ခာကiu
ကာကွယ်ရန် ဆiသ
u ည့် ae ကာင်းြပချက်aတွက် ထiu
u ပeဒများမလia
u ပ်e ကာင်း သiနင
ui ်သည်။
mmmm ခuနှစ် မတ်လတွင် ရာဇသတ် ကီး ပuဒ်မ mmm aရ ြပစ်မဆiင
u ်ရာaသeရဖျက်မြဖင့် ြမန်မာပi့uစ် ဂျာနယ်မှ
သတင်းeထာက် နှစe
် ယာက်ကui တရားစွဲဆခ
ui ဲ့သည်။ ကuလသမဂ္ဂ ဖွ့ ဖiuးမ aစီaစဉ်က ကျင်းပeသာ eဒသဆiင
u ်ရာ
aလuပ်ရu eဆွးeနွးပွဲ တစ်ခuတွင် တပ်မeတာ်သား လတ်eတာ်ကယ
ui ်စားလှယ် ဗiလ
u ်မှူး သiန်းeဇာ်
eြပာ ကားသည်ဟuဆe
ui သာ မှတ်ချက်များနှင့်ပတ်သက်၍ mmmm ဇန်နဝါရီလတွင် ြမန်မာပi့uစ်ကeရးသားခဲ့သည့်
eဆာင်းပါးတစ်ပuဒ်ကiu ae ကာင်းြပuကာ တရားစွဲဆြui ခင်း ြဖစ်သည်။ လတ်eတာ်aတွင်း တပ်မeတာ်သား
လတ်eတာ်ကuiယ်စားလှယa
် eရaတွက် eလ ာ့ချရန် လiuaပ်သည် ဟူeသာ eဆွးeနွးမတစ်ခuတွင် ဗiလ
u ်မှူး
သiန်းeဇာ်က ပညာaရည်aချင်း နiမ့်ပါးြခင်းe ကာင့် လတ်eတာ်တွင် စစ်တပ်က ပါဝင်eနရြခင်း ြဖစ်e ကာင်း
eြပာ ကားသည်ဟu eဆာင်းပါးတွင် ၎င်းeြပာစကားကiu ကiးu ကား eရးသားခဲ့သည်။ aဆiပ
u ါ eဆာင်းပါးကiu aြခား
မီဒီယာများက eဖာ်ြပခဲ့ ပီး ဗiလ
u ်မှူးကiu ၎င်း၏ စကားများaeပ aများaြပားကeဝဖန်ခဲ့ ကသည်။ ဗiလ
u ်မှူးက
ရဲစခန်းတွင် aယ်ဒီတာချuပ် ဦးသန်းထiက
u ်သူနှင့် လက်eထာက်သတင်းeထာက်ချuပ် ဦးစန်းမiးu ထွန်းတi့uကui
aသeရဖျက်မြဖင့် aမဖွင့်ခဲ့သည်။ တစ်နှစ်ခန့် တရားရင်ဆင
ui ် ပီးeနာက် ၎င်းတi့uနှစ်ဦးလuးကiu aြပစ်ရှiသည်ဟu
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ဆuးြဖတ်ကာ eထာင်ဒဏ် နှစ်လစီ ချမှတ်ခဲ့သည်။ ၎င်းတi့uနှစ်ဦး mmmm ခuနှစ် eမလတွင် aကျဉ်းeထာင်မှ
လွတe
် ြမာက်ခဲ့သည်။
ြပန် ကားeရး ဝန် ကီးဌာနသည် စာပuနှiပ်စက်များကiu eဈးကွကe
် ပါက်eဈးထက် ပiမ
u e
ui ပးဝယ်ယူခဲ့သည်ဟu mmmm
ခuနှစ် eaာက်တဘ
ui ာလတွင် Weekly Eleven Journal က သတင်းeဆာင်းပါးတစ်ပuဒ်eရးသားြခင်းe ကာင့်
ြပစ်မဆiင
u ်ရာaသeရဖျက်မ ပuဒ်မ mmm ြဖင့် Eleven Media မှ သတင်းသမား ငါးဦးကiu တရားစွဲဆခ
ui ဲ့သည်။
ထiသ
u တင်းမှာ မှားယွင်းeသာe ကာင့် Eleven Media က eတာင်းပန်သင့်e ကာင်း aသစ်ဖွဲ့စည်းထားeသာ
စာနယ်ဇင်းeကာင်စီသ့ui ြပန် ကားeရး ဝန် ကီးဌာနက ae ကာင်း ကားစာeပးပi့uခဲ့သည်။ ဂျာနယ်က ၎င်း၏
eဆာင်းပါးမှန်ကန်သည်ဟu ရပ်တည်ခဲ့ ပီး ြပန် ကားeရးဝန် ကီးဌာနမှ စာပuနှiပ်စက်ဝယ်ခဲ့eသာ ဌာနက တရားလiu
ြပuလuပ် ပီး aသeရဖျက်မြဖင့် တရားစွဲသည်။ mmmm ခuနှစ် eaာက်တuiဘာလ mm ရက်eန့တွင် aမကiu
စတင်စစ်eဆးခဲ့ ပီး ဤaစီရင်ခစာ eရးသားချiန်တွင် aမမှာ စစ်eဆးဆဲ ြဖစ်သည်။
mmmm ခuနှစ် မတ်လတွင် ြပဌာန်းခဲ့eသာ သတင်းမီဒီယာ uပeဒတွင် aဓiပ္ပာယ် ရှင်းလင်း တiကျမ မရှe
i သာ
စကားလuးများြဖင့် eရးသားထားeသာ ကျင့်ဝတ်များ ပါရှi ပီး ‘ပuဂ္ဂiuလ်တစ်ဦး§ aဖွဲ့aစည်း တစ်ခu၏
ဂuဏ်သက
i ္ခာကiu တမင်ထiခက
ui ်eစeသာ aeရးaသား’ ကiu မeရးသားရန် တားြမစ်ချက်လည်း ပါဝင်သည်။
ထiတ
u ားြမစ်ချက်ကui eဖာက်ဖျက်ပါက aဆiပ
u ါ uပeဒ၏ ပuဒ်မ mm (ခ) aရ ဒဏ်eငွ ကျပ် mm သiန်းaထi
ချမှတ်နင
ui ်သည်။ ြမန်မာသeတာ်ဆင့် ဂျာနယ်တွင် ဒီချuပ် aဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးကiu aင်တာဗျူးကာ eရးသားeသာ
aင်တာဗျူးတစ်ခuတွင် ဒီချuပ်aဖွဲ့ဝင်က သမ္မတကiu ြပင်းြပင်းထန်ထန် eဝဖန်ခဲ့ ပီး ထia
u င်တာဗျူးကiu
ထည့်ခဲ့သည့်aတွက် ြမန်မာသeတာ်ဆင့် ဂျာနယ်၏ aယ်ဒီတာချuပ်မှစကာ ြဖန့်ချieရး ဝန်ထမ်းaထi ဝန်ထမ်း mm
ဦးaထiကui ထiစ
u ဉ်ကသမ္မတ ဦးသiန်းစiန်ကui aသeရဖျက်မြဖင့် တရားစွဲရာတွငa
် ဆiuပါ ပuဒ်မကiu သuးစွဲခဲ့သည်။
aဆiပ
u ါ ဂျာနယ်၏ လက်ရှi aယ်ဒီတာချuပ် ဦးeaာင်eကျာ်မင်းက ထiသ
u တင်းeဆာင်းပါးမှာ aများြပည်သူ
aကျiuးစီးပွားaတွက် ြဖစ်သည်ဟu eြပာသည်။ ‘aစiးu ရaeပ aတiuက်aခရဲ့ eဝဖန်မဟာ aeရး ကီးပါတယ်။
လက်ရှa
i စiးu ရaeပ aတiက
u ်aခရဲ့ aြမင်ကui ြပည်သe
ူ တွ သiသင့်တယ်’ ဟu ၎င်းက eြပာသည်။ သi့ueသာ်
ရှစ်လခန့် aမရင်ဆင
ui ် ပီးeနာက် ထiစ
u ဉ်ကaယ်ဒီတာချuပ် ဦးeကျာ်eစာဝင်းနှင့် သတင်းeရးသားသူ a့eခါင်မင်း
တi့uကui တရားရuးက ‘ဦးသiန်းစiန်သည် က န်uပ်တ့ui၏ မiဘသဖွယ်ြဖစ်သည်။ ဤကiစ္စသည် သားသမီးက မiဘကiu
eစာ်ကားသလiu ြဖစ်သည်’ဟu ဆiက
u ာ aြပစ်ရှe
i ကာင်း စီရင်ချက် ချခဲ့သည်။ ၎င်းတi့uနှစ်ဦးကiu aြမင့်ဆးu
ြပစ်ဒဏ်ြဖစ်eသာ ဒဏ်eငွ ကျပ် mm သiန်းစီ ချမှတ်ခဲ့သည်။
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မီဒီယာကiu ဖiနiပ
ှ ်eသာ aြခား uပeဒများ
aသeရဖျက်မသည် aသစွာသည့်မီဒီယာများaeပ ဦးသiန်းစiန်aစiးu ရaသuးြပuခဲ့သည့် တစ်ခuတည်းeသာ
လက်နက်မဟuတe
် ပ။ mmmm ခuနှစ်က ြပဌာန်းခဲ့eသာ တရားရuးများကiu မထီမဲ့ြမင်ြပuမ uပeဒသည် aeရးပါeသာ
aြခား uပeဒတစ်ခuြဖစ်ကာ ထiu
u ပeဒသည် ြပစ်မဆiင
u ်ရာ မထီမဲ့ြမင်ြပuမကiu aဓiပ္ပာယ်ဖွင့်ဆuiရာတွင်
aလွန်ကျယ်ြပန့် ပီး ‘တရားရuး၏uပeဒaရaပ်နှင်းထားeသာaခွင်a
့ ာဏာကie
u သးသiမ်eစ’ eသာ သi့uမဟuတ်
တရားစီရင်eရးaeပ aများြပည်သူ ယu ကည်ကးui စားမကiu eလျာ့နည်းeစeသာ aြပuaမူတင
ui ်းကiu တားြမစ်သည်။
ထi့uြပင် တရားရuးက စီရင်ချက်မချမီ aမနှင့်ပတ်သက်eသာaချက်များeရးသားြခင်းကiလ
u ည်း ြပင်းြပင်းထန်ထန်
ကန့်သတ်ထားသည်။ uပeဒကiu ချiuးeဖာက်ပါက eထာင်ဒဏ် eြခာက်လ သi့uမဟuတ် ဒဏ်eငွ ကျပ် mmm,mmm
ကျခရနiင
u ်သည်။ ဤကန့်သတ်ချက်များသည် ြမန်မာနiuင်င၏ တရားစီရင်eရးae ကာင်း မီဒီယာများက
သတင်းeရးသားနiင
u ်စွမ်းကiu များစွာ ကန့သ
် တ်ပစ်လက
ui ်သည်။
Eleven Media Group ၏ ဝန်ထမ်းများ aသeရဖျက်မaမရင်ဆiuင်ရာတွင် ထွက်ဆuiချက်များကiu
ကiးu ကားeရးသားeသာ eဆာင်းပါး တစ်ပuဒ်aတွက် Daily Eleven သတင်းစာဝန်ထမ်း mm ဦးကiu တရားရuးကiu
ြပစ်မဆiင
u ်ရာ မထီမဲ့ြမင် ြပuမြဖင့် mmmm ခuနှစ် ဇွန်လတွင် တရားစွဲဆခ
ui ဲ့သည်။ ငါးလ ကာ ပီးeနာက် mm ဦးကiu
ဒဏ်eငွ ကျပ် mm,mmm စီဒဏ်ရက
ui ်ခဲ့ ပီး ကျန် သuးဦးကiu aသeရဖျက်မမeြမာက်သြဖင့် aမမှ လတ်eပးခဲ့သည်။
mm ဦးကiu eထာင်ဒဏ် aြပစ်မeပးခဲ့ြခင်းမှာ နiင
u ်ငတကာ aဖွဲ့aစည်းများ၏ ဖiaားeပးြခင်းe ကာင့်ဟu Eleven
Media ၏ aယ်ဒီတာချuပ် eဝ ဖiuးက ယu ကည်သည်။ aာဏာပiင
u ်eတွက ‘က န်eတာ်တ့uiကui eထာင်ထဲထည့်ဖ့ui
ae ကာင်းရှာeနတာ’ ဟu ၎င်းက eြပာသည်။
စuစမ်းeထာက်လှမ်းeရးသားeသာ သတင်းeထာက်များကiလ
u ည်း ကျယ်ြပန့်စွာ aဓiပ္ပာယ် ဖွင့်ဆuiထားeသာ mmmm
ခuနှစ် –ြမန်မာနiင
u ်ငaစiးu ရ လ iu့ဝှက်ချက်များaက်uပeဒ—ကiu aသuးချကာ နှiပ်ကွပ်သည်။ mmmm ခuနှစ် နiဝ
u င်ဘာလ
mm ရက်eန့က ယူနတီဂျာနယ် သည် စစ်တပ်က eပါက် မiu့နယ်တွင် လယ်သမားများ၏ လယ်ယာeြမများကiu
သiမ်းဆည်းကာ တည်eဆာက်ထားeသာ စစ်တပ်စက်ရuတစ်ရuae ကာင်းကiu မျက်နှာဖuး သတင်း eရးသားခဲ့သည်။
သတင်းeဆာင်းပါးတွင် စက်ရu၏ ဓာတ်ပကi
u u eဖာ်ြပခဲ့ ပီး ထiစ
u က်ရuသည် ဓာတuလက်နက် စက်ရuြဖစ်သည်ဟu
စွပ်စွဲeရးသားခဲ့သည်။ aစiးu ရက ထiသ
u တင်းကiu ြငင်းဆန်ခဲ့ ပီး ‘တားြမစ်နယ်eြမ’ ကiu ြဖတ်eကျာ်ဝင်eရာက်ပါက
eထာင်ဒဏ် mm နှစa
် ထi ချနiင
u ်eသာ ြမန်မာaစiးu ရလ iu့ဝှက်ချက်များaက်uပeဒ ပuဒ်မ m(m)(က) ကiu
ချiuးeဖာက်သည်ဟuဆက
ui ာ သတင်းeထာက် eလးeယာက်နှင့် ယူနတီဂျာနယ်၏ aမeဆာင် aရာရှခ
i ျuပ်တ့uiကui
တရားစွဲဆခ
ui ဲ့သည်။ သတင်းeထာက်များက eြမယာသiမ်းဆည်းမ သတင်းaတွက် စuစမ်းစဉ်
ဓာတ်ပရi
u က
u ်ခဲ့ြခင်းြဖစ် ပီး ထiuaချiန်က စက်ရuနယ်eြမကiu ကန့်သတ်နယ်eြမြဖစ်e ကာင်း ဆiင
u ်းဘuတ်eရးသား
ထားြခင်း မရှe
i ကာင်း ထွက်ဆခ
ui ဲ့eသာ်လည်း ငါးဦးလuးကiu eထာင်ဒဏ် mm နှစ်စီ ချမှတ်ခဲ့ ပီး aယူခဝင်eသာaခါ
eထာင်ဒဏ် ခuနစ်နှစ်သ့ui eလ ာ့ချeပးခဲ့သည်။
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နiဂuးချuပ်aားြဖင့် ပuနှiပ်ြခင်းနှင့် ထuတe
် ဝြခင်းလuပ်ငန်း uပeဒသည် ယခင်uပeဒထက် များစွာ
တiးu တက်လာeသာ်လည်း ပuနှiပ်ထuတe
် ဝသူများကiu ပuနှiပ်နင
ui ်သည့် ae ကာင်းaရာ ကီး ကီးမားမား
ကန့်သတ်ချက်များ ရှe
i နeသးသည်။ mmmm ခuနှစ်က နiင
u ်ငမဲ့ ရiuဟင်ဂျာလူနည်းစuများသည် ြမန်မာနiင
u ်ငတွင်
eရှးမဆွက eနထiင
u ်ခဲ့သည့် သမiင
u ်းaeထာက်aထားများ ရှe
i ကာင်း eဖာ်ြပသည့် ြပက္ခဒန
i ် ပuနှiပ်သူ ငါးဦးကiu
ထiu
u ပeဒြဖင့် တရားစွဲဆခ
ui ဲ့သည်။ ထiu ငါးဦးကiu aြပစ်ရှie ကာင်း ဆuးြဖတ်ကာ uပeဒaတiင
u ်း ဒဏ်eငွ ကျပ် mm
သiန်းစီ ဒဏ်ရuiက်ခဲ့သည်။ eနာက်ပင
ui ်းတွင် ၎င်းတi့uကiu (aထက်တွင် eဖာ်ြပခဲ့eသာ aများြပည်သူ
‘ထiတ်လန့်’eစမ) ရာဇသတ် ကီး ပuဒ်မ mmm (ခ) ကiu ချiuးeဖာက်မြဖင့် ြပန်လည် ဖမ်းဆီးခဲ့သည်။

ကiးu ကွယ်ရာဘာသာကiu ‘eစာ်ကား’ြခင်းaတွက် uပeဒများ
ကiလ
u န
ui ီeခတ် ရာဇသတ် ကီးတွင် ဘာသာeရးကiu ‘ပuတ်ခတ်eစာ်ကား’ eသာ သi့uမဟuတ် ဘာသာeရးနှင့်
ပတ်သက်သည့် ခစားချက်ကui ‘ထiခက
ui ်’eစeသာ စကားများကiu ြပစ်ဒဏ်eပးသည့် ပuဒ်မ များစွာ ပါရှiသည်။
ရာဇသတ် ကီး ပuဒ်မ mmm (က) သည် ကiးu ကွယ်ရာ ဘာသာeရး စiတ်ဓာတ်ကui နာ ကည်းeစရန် ‘ ကရွယ်၍
မသမာစiတ်ြဖင့’
် ကiuးစားလ င် eထာင်ဒဏ် နှစ်နှစ်aထi ချနiင
u ်သည်ဟu ဆiထ
u ားသည်။ ရာဇသတ် ကီး ပuဒ်မ mmm
(က) တွင် လူတစ်ဦး၏ ‘ဘာသာeရးစiတ်ဓာတ်ကui နာ ကည်းeစလ င်’ eထာင်ဒဏ် တစ်နှစa
် ထi ချနiင
u ်သည်ဟu
ြပ ာန်းထားသည်။ ြမန်မာနiင
u ်ငတွင် ဘာသာeရး aစွန်းeရာက်မ ြမင့်တက်လာြခင်း၏ aကျiuးရလဒ် တစ်ခuမှာ
လူများစuကးui ကွယ်သည့်ဗuဒ္ဓဘာသာကiu eစာ်ကားသည်ဟu ဆiခ
u ရသူများကiu aင်aား ကီးeသာ ဗuဒ္ဓဘာသာ
ဘuန်းeတာ် ကီး တစ်စuကယ
ui ်စား စွဲဆia
u ြပစ်eပးရာတွင် ထiu
u ပeဒများကiu aသuးချမြမင့်လာြခင်းြဖစ်သည်။
aမျiuးသားဒီမက
ui eရစီaဖွဲ့ချuပ်၏ ြပန် ကားeရးaရာရှe
i ဟာင်း စာeရးဆရာ ထင်လင်းဦးသည် mmmm ခuနှစ်
e ပီလ aစiးu ရသစ်က aကျဉ်းသားများ လွတ် ငiမ်းချမ်းသာခွင့်eပးသည့်aခါ ြပန်လွတ်လာချiန်aထi တစ်နှစe
် ကျာ်
eထာင်ဒဏ်ကျခခဲ့ရသည်။ ၎င်းသည် ပuဒ်မ mmm (က) ကiu ကျူးလွနe
် ကာင်း ဆuးြဖတ်ခရ ပီးeနာက်
aလuပ် ကမ်းနှင့် eထာင်ဒဏ် နှစ်နှစ် ကျခeနရြခင်း ြဖစ်သည်။ ြပစ်ဒဏ် ကျခရြခင်းမှာ mmmm ခuနှစ်က
စာeပeဟာeြပာပွဲ တစ်ခuတွင် ၎င်းက မျiuးချစ်ဘuန်းeတာ် ကီး aချiu့၏ လူမျiuးeရး မuန်းတီးeaာင်
eဟာ ကားeနမများကiu ဗuဒa
္ဓ ဆuးaမနှင့် မညီညွတ်ဟu eဝဖန်ခဲ့ြခင်းe ကာင့် ြဖစ်သည်။ aမျiuး ဘာသာ သာသနာ
eစာင့e
် ရှာက်eရး aဖွဲ့ (မဘသ) ၏ ဖiaားeပးြခင်းe ကာင့် တရားရuးက ဦးထင်လင်းဦးကiu aာမခ မeပးခဲe
့ ပ။
တရားခွင်ကuiလည်း ခiမ်းeြခာက်ဖa
i ားeပးမများa ကားတွင် စစ်eဆးခဲ့ရသည်။
ရန်ကuန်ရှi VGastro ဘား၏ aeထွeထွ မန်eနဂျာ နယူးဇီလန်နင
ui ်ငသား ဖiလစ် ဘလက်ဝuဒ် နှင့် ၎င်း၏
လuပ်eဖာ်ကင
ui ်ဖက် နှစ်ဦး၏ aမတွင်လည်း ဘuန်းeတာ် ကီးaဖွဲ့aစည်းများ၏ aလားတူ ဖiaားeပးြခင်းများ
ရှခ
i ဲ့သည်။ mmmm ခuနှစ် ဒီဇင်ဘာလက ၎င်းတi့uသည် eဖ့စ်ဘွတ်တွင် ဗuဒ္ဓပueတာ်ကui နား ကပ်တပ်ထားသည့် ၎င်းတi့u
ဘားဆiင
u ်e ကာ်ြငာ တစ်ခuကui တင်ခဲ့သည်။ ထiပ
u ကi
u u ချက်ချင်း ြပန်လည် ြဖuတ်ချကာ eတာင်းပန်ခဲe
့ သာ်လည်း
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ဘuန်းeတာ် ကီးများ၏ တiင
u ် ကားချက်e ကာင့် ရဲက ၎င်းတi့uသuးဦးကiu ဖမ်းဆီးခဲ့သည်။ mmmm ခuနှစ် မတ်လတွင်
၎င်းတi့uသuးဦးလuးကiu aလuပ် ကမ်းနှင့် eထာင်ဒဏ် နှစ်နှစ်ခွဲစီချမှတ်ခဲ့သည်။ ဘလက်ဝuဒ် ကiu mmmm ခuနှစ်
ဇန်နဝါရီလ mm ရက်eန့က သမ္မတ၏ လွတ် ငiမ်းချမ်းသာခွင့်နှင့် လတ်eပးခဲe
့ သာ်လည်း ကျန်နှစ်ဦးမှာ
ဤaစီရင်ခစာ eရးသားချiန်aထi eထာင်ထဲတွင် ရှe
i နeသးသည်ဟu ယu ကည်ရသည်။

တရားစွဲဆသ
ui ည့် လuပ်ပလu
u ပ်နည်းက ပiuမထ
ui iခက
ui ်
လွတ်လပ်စွာ ထuတe
် ဖာ်ခွင့်ကui ြပစ်ဒဏ်eပးသည့် uပeဒများ၏ ဒဏ်ကui ြမန်မာနiင
u ်င၏ တရားစွဲဆသ
ui ည့်
လuပ်ပလu
u ပ်နည်းများe ကာင့် ပiမ
u ထ
ui iခက
ui ်ခစားရသည်။ uပမာ ဆန္ဒြပမ တစ်ခa
u တွက် တရားရuးeပါင်းများစွာက
တရားစွဲဆြui ခင်း§ ြပစ်ဒဏ်များကiu သီးြခားစီကျခeစြခင်း စသည့် တရားeရးလuပ်ထuးလuပ်နည်းများပင် ြဖစ်သည်။
ထiသ
u ့uieသာ ကiစ္စရပ်များမှာ နiင
u ်ငeရးနှင့်မဆiuင်eသာ aမများတွင်လည်း eတွ့ရသည်ဆuieသာ်လည်း ဆန္ဒြပမ
တစ်ခuတည်းaတွက် ယuတ္တiမရှi ရှည်လျားသည့် eထာင်ဒဏ် ကျခရeစနiင
u ်သည်။ ဒီမက
ui eရစီ စဉ်ဆက်မြပတ်
လပ်ရှားမ၏ eခါင်းeဆာင် ကiထ
u င်eကျာ်၏ aမမှာ ထiသ
u ့uieသာ တလွဲaသuးချမရှiနင
ui ်ြခင်းaတွက် သာဓက
ြဖစ်သည်။ mmmm ခuနှစ် eမလက ငiမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒြပမ တစ်ခa
u တွက် ကiထ
u င်eကျာ်ကui မiu့နယ် mm ခuတွင်
တရားစွဲဆခ
ui ဲ့သည်။ ြပစ်ဒဏ်များကiu တစ်eပါင်းတစ်စည်းတည်း မဟuတ်ဘဲ သီးြခားစီ ကျခeစြခင်းe ကာင့် ၎င်းမှာ
ဆန္ဒတစ်ခါြပသည့်aတွက် eထာင်ဒဏ် mm နှစ်နှင့် eြခာက်လ ချမှတ်ခခဲ့ရသည်။
eထာင်ဒဏ်နှစ်နှစ်နီးပါး ကျခ ပီးeနာက် ၎င်းကiu aစiးu ရသစ်က mmmm ခuနှစ် e ပီလတွင် လွတ် ငiမ်းချမ်းသာခွင့်
eပးခဲ့သည်။ aသစ်ြပ ာန်းလiက
u ်သည့် ငiမ်းချမ်းစွာစueဝးခွင့်နှင့်စီတန်းလှည့်လည်ခွင့်uပeဒတွင်မူ ဆန္ဒြပမ တစ်ခu
aတွက် aဆiuပါဆန္ဒြပမ စတင်သည့် မiu့နယ်တစ်ခuတည်းကသာ တရားစွဲဆခ
ui ွင့်ကiu eပးထားသည်။
လူ့aခွင်a
့ eရးeစာင့် ကည့်aဖွဲ့က eလ့လာခဲe
့ သာ aမများစွာတွင် တရားစွဲဆသ
ui ည့် ြဖစ်စဉ်သည်
aလွန်ရှည် ကာ ပီး တရားစွဲဆခ
ui ထားရသူများက တမင် ရှည် ကာeaာင် လuပ်သည်ဟu ရြမင် ကကာ
ထiသ
u ့uiလuပ်ြခင်းကပင်လ င် aြပစ်eပးြခင်းြဖစ်သည်။ eကျာင်းသားeခါင်းeဆာင် မင်းeသွးသစ်က ၎င်း၏ aမကiu
စစ်eဆးeနသည့် နန်းaတiင
u ်းဆiလ
u င် ထia
u မ စစ်eဆး ပီးရန် aနှစ် mm ကာြမင့်မည်ဟu mmmm ခuနှစ်
ဇန်နဝါရီလက ခန့်မှန်းသည်။ aာမခမeပးဘဲ ဖမ်းဆီးထားeသာ မင်းeသွးသစ်aတွက် aစiးu ရက သက်eသ mm
ဦး တင်ြပရန် လျာထားထားကာ ပထမ သက်eသကiu စစ်eဆးရာ mm လ ကာြမင့်ခဲ့သည်။ ဒီချuပ် ဦးeဆာင်သည့်
aစiးu ရသစ်က ၎င်း၏ ြပစ်မများကiu ပလပ်ခဲ့ ပီး mmmm ခuနှစ် e ပီလတွင် ြပန်လတ်eပးခဲ့သည်။
aာမခ ရရှiသူများသည်ပင်လ င် aချiန်ဆွဲကာ aမစစ်eဆးြခင်းe ကာင့် ြပင်းထန်သည့် aကျiuးဆက်များ
ခစား ကရသည်။ ငiမ်းစuစီ uပeဒ ပuဒ်မ mm ကiခ
u ျiuးeဖာက်သည့် သတင်းeထာက်မeရမ၏ aမကiစ
u စ်eဆးရာ
aချiန် ကiးu လ ကာြမင့်ခဲ့သည်။ ‘aမက တစ်ပတ်ကui တစ်ခါ စစ်ပါတယ်။ aမစစ်တဲ့ရက်eတွမှာ က န်မ aလuပ်
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မလuပ်နင
ui ်ပါဘူး။ တရားရuးက မနက် m နာရီ aeရာက်လာဖi့u eခ ပါတယ်။ ဒါeပမယ့် တစ်eန ကuန်တာပါပဲ။
က န်မက က န်မဂျာနယ်ရဲ့ သတင်းeထာက်ချuပ်ပါ။ တကယ်လ့ui eနြပည်eတာ်မှာ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲရှiလ့ui
က န်မ သွားမယ်ဆui တရားရuးကiu aရင် eမးရပါတယ်။ တရားရuးက မသွားခiင
u ်းတာ များပါတယ်။ aဲဒီeတာ့
စiတ်ပင
ui ်းဆiင
u ်ရာ ထiခက
ui ်မလည်းရှiပါတယ်’ ဟu ၎င်းက eြပာသည်။
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a ကြပuချက်များ
ြမန်မာနiင
u ်ငaစiးu ရသi့u
•

လွတ်လပ်စွာထuတe
် ဖာ်ခွင့်§ aသင်းaပင်းဖွဲ့စည်းခွင့်နှင့် ငiမ်းချမ်းစွာစueဝးခွင့်ဆiuင်ရာ နiင
u ်ငတကာ
လူ့aခွင်a
့ eရးစချiန်စညန်းများနှင့်ကက
ui ်ညီeaာင် ြမန်မာနiင
u ်င၏ရာဇဝတ်ြပစ်မuပeဒများကiu
ြပင်ဆင်သင့်သည်။

•

aရပ်ဘက်နှင့်နင
ui ်ငeရးaခွင်a
့ eရးများဆiuင်ရာ aြပည်ြပည်ဆင
ui ်ရာသeဘာတူစာချuပ် (ICCPR)
နှင့်တကွ aြခားeသာ ပင်မနiင
u ်ငတကာလူ့aခွင့်aeရးစာချuပ်များကiu လက်မှတe
် ရးထiးu
ပဋiညာဉ်ြပuသင့်သည်။

•

eaာက်တွငe
် ဖာ်ြပထားသည့် uပeဒများကiu ရuပ်သiမ်းြခင်း သi့uမဟuတ် ြပင်ဆင်ြခင်းြပuရန်aတွက်
ရှင်းလင်း eသချာသည့် aစီaမနှင်a
့ ချiန်ဇယားeရးဆွဲသင့်သည်။ ြပင်ဆင်ရမည့်uပeဒများရှiလ င်
ြမန်မာနiင
u ်င aမျiuးသား လူ့aခွင်a
့ eရးeကာ်မရှင§် aရပ်ဘက်လူမaဖွဲ့aစည်းများနှင့် ြပည့်ြပည့်ဝဝ§
ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ညiနင်း တiင
u ်ပင်သင့်သည်။

•

uပeဒ ကမ်းeရးဆွဲeရးaဖွဲ့ …
o

aသစ်eရးဆွဲလက
ui ်သည့် uပeဒ ကမ်း၏aရည်aeသွးနှင့် aဓiပ္ပာယ်ရှင်းလင်းeသချာမရှe
i စရန်
aလi့uငှာ ဗဟiမ
u ှ စစ
u ည်းထားeသာ uပeဒ ကမ်းeရးဆွဲeရးaဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ ကiu ဖွဲ့စည်းသင့်သည်။
ကuလသမဂ္ဂဖွ့ ဖiuးeရးaစီaစဉ်ကလည်း aလားတူa ကြပuထားသည်a
့ တiuင်း ၎င်းaဖွဲ့ကiu
နiင
u ်ငeတာ်သမ္မတရuးနှင့်ပူးတွဲ၍ြဖစ်eစ eရှ့eနချuပ်ရuးတွင်းထည့်၍၌ြဖစ်eစ ဖွဲ့စည်းရန်ြဖစ် ပီး
လက်ရှiuပeဒများြပင်ဆင်ြခင်းaပါaဝင် uပeဒ ကမ်းeရးဆွဲမ aားလuးaတွက် ယင်းaဖွဲ့က
တာဝန်ရှမ
i ည်ြဖစ်သည်။

o

uပeဒသည် စကားရပ်aားြဖင်a
့ ဓiပ္ပာယ်တiကျ၍ ae ကာင်းaရာaားြဖင့် ကျစ်လျစ် ပီး
ြမန်မာနiင
u ်ငဖွဲ့စည်းပuaeြခခuပeဒ§ aြပည်ြပည်ဆင
ui ်ရာ လူ့aခွင့်aeရးuပeဒ တi့uနှင့်
ကiက
u ်ညီမရှe
i စရန်aတွက် လuပ်ငန်းပiင
u ်းက မ်းကျင်ပင
ui ်နင
ui ် ပီး aeတွ့a ကuရင့်သည့်
ြပည်တွင်းြပည်ပက မ်းကျင်သူများ ပါသည့် aမာခaဖွဲ့ြဖင့် aထက်ပါ uပeဒ ကမ်းeရးဆွဲeရး
aဖွဲ့ကiu ထည့်သွင်းခန့်aပ်ဖွဲ့စည်းသင့်သည်။

o

ဝန် ကီးဌာနများနှင့် လတ်eတာ်ကယ
ui ်စားလှယ်များထမှ ညန် ကားချက်များနှင့် uပeဒ
ြပuြပင်eြပာင်းလဲeရးeကာ်မရှင်ထမှ လဲaပ်လာeသာကiစ္စတ့uiကui လက်ခယူနင
ui ်သည့်
aခွင့်aာဏာကiu uပeဒ ကမ်းeရးဆွဲeရးaဖွဲ့aား aပ်နှင်းသင့်သည်။

o

တiင
u ်ပင်ညiနင်းမြပuရန်aတွက် တရားဝင်uပeဒ ကမ်းကiထ
u uတ်ြပန်eပးရန်လည်းeကာင်း§
ြမန်မာနiင
u ်ငaမျiuးသားလူ့aခွင့်aeရးeကာ်မရှင§် aရပ်ဘက်လူမ aဖွဲ့aစည်းများနှင့်
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aများြပည်သူeရှ့eမှာက်တွင် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း aတူတကွeဆွးeနွးညiနင်းတiင
u ်ပင် ပီးလ င်
ထia
u ဖွဲ့aစည်းများaeနြဖင့် eလ့လာသuးသပ် ပီး a ကြပuချက်များeပးနiင
u ်eaာင်
လueလာက်eသာaချiန်ကe
ui ပးရန်လည်းeကာင်း uပeဒ ကမ်းeရးဆွဲeရး aဖွဲ့aား
ညန် ကားသင့်သည်။
•

mmmm ခuနှစ် ငiမ်းချမ်းစွာစueဝးခွင့်နှင့် ငiမ်းချမ်းစွာစီတန်းလှည့်လည်ခွင့်ဆင
ui ်ရာ uပeဒ
o

ကiuတင်aသieပးae ကာင်း ကားမမရှiထားလ င်လည်း ငiမ်းချမ်းစွာစueဝးမများaeပ
aစiးu ရဘက်က ကူညီeဆာင်ရက
ွ ်eပးရမည့် တာဝန်များကiu တiတiကျကျ
aသiaမှတ်ြပuထားသည့် uပeဒြဖစ်eaာင် mmmm ခuနှစ် ငiမ်းချမ်းစွာစueတးခွင့်နှင့်
စီတန်းလှည့်လည်ခွင့်uပeဒကiu ြပင်ဆင်သင့်သည်။

o

စueဝးရသည့်ae ကာင်းaရာeခါင်းစဉ်နှင့် ရည်ရွယ်ချက်§ aသuးြပuမည့်e ကးe ကာ်သများ§
eဟာeြပာမည့်သူတ့ui၏ ကiယ
u ်eရးaချက်aလက်aeသးစiတ်တ့uiကui ဦးeဆာင်ကျင်းပသူတ့uiက
eဖာ်ြပeပးရမည်ဆသ
ui ည့် စည်းကမ်းချက်ကui ြဖuတ်ပယ်နင
ui ်ရန်aတွက် ပuဒ်မ m
ကiြu ပင်ဆင်သင့်သည်။ ငiမ်းချမ်းစွာ စueဝးမကiြu ဖစ်eြမာက်eaာင်eဆာင်ရက
ွ e
် ပးရန်နှင့်
aများြပည်သူ၏ ငiမ်ဝပ်ပiြပားမ§ eဘးကင်းလuြခuမနှင့် သူတစ်ပါး၏aခွင်a
့ eရးတi့uကui
ကာကွယ်eပးနiင
u ်ရန် aလi့uငှာ aာဏာပiuင်တ့uiaတွက်မရှiမြဖစ် လia
u ပ်သူတ့uiနှင့်သာ
ကiuတင်ae ကာင်း ကားရမည့် စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်ထားသင့်သည်။

o

လူaများစueဝးမြပuရာတွင် ကiuတင်စီစဉ်မထားဘဲ ရuတ်တရက်eပ eပါက်လာတတ်ြခင်းဆiသ
u ည့်
သeဘာသဘာဝe ကာင့် ကiuတင်ae ကာင်း ကားမြပuရန် လက်eတွ့တွင်မြဖစ်နင
ui ်သည့်
aeနaထားများaတွက် ကiuတင်ae ကာင်း ကားမဆiင
u ်ရာစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်ကui
aတiaလင်း ခင်းချက်ြပuမတစ်ခu ထည့်သွင်းeပးရန်။

o

ကiuတင်ae ကာင်း ကားမမလuပ်ဘဲ ြပuလuပ်သည့်စe
u ဝးမတစ်ခa
u တွက် ဦးeဆာင်ြခင်း သi့uမဟuတ်
ပါဝင်ြခင်းaeပ ရာဇဝတ်မeြမာက်e ကာင်းသတ်မှတ်ချက်ကui ပယ်ဖျက်၍ uပeဒပါ ပuဒ်မ mm ကiu
ြဖuတ်ပယ်eပးရန်။

o

ကiuတင်ae ကာင်းစဉ်က မပါဝင်ခဲ့သည့် ဆiင
u ်းဘuတ်နှင့်ပစ
ui တာများကiuင်eဆာင်ြခင်း aeပ
ကန့်သတ်ချက်ကui ဖယ်ရှားရန်aတွက် ပuဒ်မ m (ဆ) ကiu ြဖuတ်ပယ်ရန်။

o

ကiuတင်ae ကာင်းစဉ်က မပါဝင်ခဲ့သည့် e ကးe ကာ်သများ e ကးe ကာ်ြခင်းaeပ
ကန့်သတ်ချက်ကui ဖယ်ရှားရန်aတွက် ပuဒ်မ m(ဇ) ကiu ြပင်ဆင်ရန်။

o

ပuဒ်မ m (က)§ m (င) နှင့် m(စ) တi့uတွင် ပါဝင်သည့် ငiမ်းချမ်းစွာစueဝးeနစဉ်aတွင်း
eဟာeြပာမaeပ aလွန်ကျယ်eြပာစွာနှင့် aလွနe
် ဝဝါးစွာကန့်သတ်ချက်များကiu ရuပ်သiမ်းရန်။
စueဝးရာ၌eဟာeြပာမaeပ ကန့်သတ်ြခင်းများသည် a ကမ်းဖက်လာဖွယ်ရှiြခင်း သi့uမဟuတ်
တစ်စuတစ်eယာက်ကြui ဖစ်eစ§ aeသaချာဦးတည်ရည်ရွယ်သည့် လူauပ်စuတစ်စuကြui ဖစ်eစ ခွဲြခား
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ဆက်ဆမကiuြဖစ်eစရန်ရည်ရွယ် ပီး ထiသ
u ့uiြဖစ်eစရန်aလားaလာရှiသည့် eဟာeြပာမကiသ
u ာ
ကန့်သတ်သင့် ပီးလ င် ထiသ
u ့uieသာaြပuaမူများကiu ကာကွယ်တားဆီးနiင
u ်မည့် တြခားeသာ
နည်းလမ်းများကiu လက်eတွ့မသuးစွဲနင
ui ်မှသာလ င် ကန့်သတ်သင့်သည်။
o

(က) ကiuတင်ae ကာင်း ကားစဉ်က eဖာ်ြပထားသည့် eနရာမှတစ်ပါးeသာ eနရာ၌
ငiမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒထuတe
် ဖာ်ြခင်း§ (ခ) စီတန်းလှည့်လည်မည်ဟuတင်ြပထားသည့် လမ်းe ကာင်းမှ
eသွဖည်ကာလှည့်လည်ြခင်း သi့uမဟuတ§် (ဂ) ပuဒ်မ m aရ ငiမ်ချမ်းစွာစueဝးမaeပ ြပ ာန်းထား
သည်က
့ န့်သတ်ချက်များကiu ချiuးeဖာက်ြခင်းဆiင
u ်ရာ ြပစ်မများကiu ပယ်ဖျက်ရန် aတွက် uပeဒ၏
ပuဒ်မ mm ကiu ရuပ်သiမ်းရန်။

o

စueဝးမကiu ရဲဝန်ထမ်းများက လူစခ
u ွဲရန်aမiန့်eပးနiင
u ်ခွင့်သည် တစ်ြခားနည်းလမ်းမရှiမှသာလ င်
လည်းeကာင်း§ a ကမ်းဖက်aန္တရာယ် ခiမး် eြခာက်မရှiလာနiင
u ်သည့် aeနaထားရှiမှသာလ င်
လည်းeကာင်း ကျင့်သuးနiင
u ်ခွင့်ရှe
i ကာင်း ရှင်းလင်းeသချာeစရန်aတွက် ပuဒ်မ mm နှင့် mm တi့uကui
ြပင်ဆင်ရန်။

o

ကiuတင်ae ကာင်း ကားမမရှiရuမ ြဖင့် ငiမ်းချမ်းစွာစueဝးမတစ်ခuကui လူစခ
u ွဲပင
ui ်ခွင့်မျiuးမရှieaာင်
တားဆီးရန်aတွက် ပuဒ်မ mm ကiu ရuပ်သiမ်းရန်။

o

နiင
u ်ငသားမဟuတ်သူများ၏ ငiမ်းချမ်းစွာစueဝးပiင
u ်ခွင့်aeပ ကန့်သတ်ချက်ကပ
ui ယ်ဖျက်ရန်
aတွက် ပuဒ်မ m ကiu ြပင်ဆင်ရန်။

•

ရာဇသတ က ီး ပုဒ မ ၁၄၁ မ ၁၄၇ အထိ (ဥပဒေန င ့ဆန ့က င သောအစုအဝေး)
o

ရာဇသတ် ကီးပuဒ်မ mmm ပါ ‘uပeဒနှင့်ဆန့်ကျင်eသာaစuaeဝး’ဆiuသည့် ဖွင့်ဆခ
ui ျက်သည်
ထia
u စuaeဝးကiဦ
u းeဆာင်သူများ သi့uမဟuတ် ၎င်းတွင်ပါဝင်သူများaeနြဖင့်
a ကမ်းဖက်မနည်းလမ်း ကiu aသuးြပue ကာင်း သi့uမဟuတ် a ကမ်းဖက်မြဖစ်လာeaာင်
လ့eဆာ်e ကာင်း သiသာယu ကည်eစ ပီး aထင်aရှားြပသနiင
u ်eသာ သက်eသသာဓက ရှသ
i ည့်
aစuaeဝးများကiသ
u ာ ရည်ညန်းe ကာင်း တiကျeသာaနက်ထွက်eaာင် ပuဒ်မကiu ြပင်ဆင်ရန်။

o

ရာဇသတ် ကီး ပuဒ်မ mmm နှင့် mmm ပါuပeဒနှင့်ဆန့်ကျင်eသာaစuaeဝး၌ ပါဝင်သူများaတွက်
ြပစ်ဒဏ်aပiင
u ်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ a ကမ်းဖက်မနည်းလမ်းကiu aသuးြပuခဲ့e ကာင်း သi့uမဟuတ်
a ကမ်းဖက်မြဖစ်eaာင် လ့eဆာ်e ကာင်း aစiးu ရဘက်က aထင်aရှားြပသနiင
u ်သည့်
လူများaတွကသ
် ာရည်ရွယက
် န့်သတ်ြပ ာန်းနiင
u ်eaာင် ထiပ
u uဒ်မများကiu ြပင်ဆင်ရန်။

o

aစuaeဝးတွင်ပါဝင်သူတစ်ဦးဦးက aနiင
u ်aထက်ြပuလuပ်လ င်§ သi့uမဟuတ် eသာင်းကျန်းလ င်
ထia
u စuaeဝးတွင်ပါဝင်သူတင
ui ်း ရuန်းရင်းဆန်ခတ်မကiu ကျူးလွန်သည်ဟu မှတ်ယူသည့်
ရာဇသတ် ကီး ပuဒ်မ mmm ကiu ပယ်ဖျက်ရန်။

o

တစ်ဖက်သတ်ဖွင့်ဆထ
ui ားသည့် ‘ရuန်းရင်းဆန်ခတ်မ’ ြပစ်မကiြu ဖuတ်ပယ်ရန်နှင့် aစuaeဝး
တစ်ခa
u တွင်း aနiင
u ်aထက် ြပuမ သiu့မဟuတ် eသာင်းကျန်းမတွင်ပါဝင်သည့် မည်သူ့ကမ
ui ဆiu
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ရာဇသတ် ကီးပါ နာကျင်eစမ သi့uမဟuတ် တြခားကiယ
u ်ထiလက်eရာက်ကျူးလွန်မ
ြပ ာန်းချက်များaရသာ တရားစွဲဆြui ပစ်ဒဏ်ချမှတ်နင
ui ်ရန် ရာဇသတ် ကီး ပuဒ်မ mmm ကiu
ပယ်ဖျက်ရန်။
•

ရာဇသတ် ကီး ပuဒ်မ mmm မှ mmm aထiနင
ှ ့် mmm (ခ) (aသeရဖျက်မ)
o

aသeရဖျက်မကiu ရာဇဝတ်မaြဖစ်သတ်မှတ်ထားြခင်းကiu ပယ်ဖျက်ရန်aလi့uငှာ ရာဇသတ် ကီး
ပuဒ်မ mmm မှ mmm aထiလည်းeကာင်း§ ပuဒ်မ mmm (ခ) ကiလ
u ည်းeကာင်း ပယ်ဖျက်eပးရန်။
လွတ်လပ်စွာထင်ြမင်ယူဆခွင့်နှင့် လွတ်လပ်စွာ ထuတ်eဖာ်ခွင့်များ ြမင့်တင်eရးနှင့်
ကာကွယ်eစာင်e
့ ရှာက်eရးဆiင
u ်ရာ ကuလသမဂ္ဂ aထူးကiယ
u ်စားလှယ် a ကြပuထားသည်a
့ တiင
u ်း
aသeရဖျက်မသည် တရားမမသာ ြဖစ်သင့်သည်။

o

တရားလiမ
u ျားaeနြဖင့် စွပ်စွဲခရသူသည် aဆiပ
u ါaချက်aလက်မှားသည်ဟu သie ကာင်း
သက်eသြပနiuင်ရမည်ြဖစ်သည်။

o

eငွဒဏ်ချမှတ်ပါက aမှတ်တကယ်ထiခက
ui ်နစ်နာမနှင့် လuးဝလiက
u ်eလျာ ညီeထွမ ရှသ
i င့် ပီး
uပeဒaeနြဖင့် eငွဒဏ်ချမှတ်ြခင်းနည်းထက်စာလ င် aြခားနည်းလမ်းများ§ uပမာ eတာင်းပန်eစြခင်း§ aမှန်ကြui ပuြပင်eစြခင်း နှင့် ပiမ
u ရ
ui ှင်းလင်းeaာင်eြပာဆiတ
u င်ြပြခင်းများကiu
ပiမ
u ဦ
ui းစားeပးြပ ာန်း သင့်သည်။

•

ရာဇသတ် ကီးပါ aြခားeသာြပဿနာရှiသည်ပ
့ uဒမ
် များ
o

ရာဇသတ် ကီးပuဒ်မ mmm (ခ) ကiu တစ်ခuလuးပယ်ဖျက်ြခင်းြဖစ်eစ§ a ကမ်းဖက်မြဖစ်ပွားeစရန်
ရည်ရယ
ွ e
် သာ§ a ကမ်းဖက်မြဖစ်eaာင် လ့eဆာ်နiuင်eြခရှe
i သာ eဟာeြပာမတစ်ခuတည်းကiသ
u ာ
ရာဇဝတ်ြပစ်မeြမာက်သည်ဟu ြပင်ဆင်ြပ ာန်းြခင်းြဖစ်eစ eဆာင်ရွက်ရန်။

o

နiင
u ်ငeတာ်ကuia ကည်ညiuပျက်eaာင်ြပuြခင်းနှင့်ဆင
ui ်သည့် ြပစ်မကiရ
u uပ်သiမ်းရန်aတွက်
ရာဇသတ် ကီး ပuဒ်မ mmm (က) ကiu ပယ်ဖျက်ရန်။

o

ကiးu ကွယ်သည့်ဘာသာကiu eစာ်ကားြခင်းနှင့်ဆင
ui ်သည့် ြပစ်မကiရ
u uပ်သiမ်းရန်aတွက်
ရာဇသတ် ကီး ပuဒ်မ mmm (က) ကiu ပယ်ဖျက်ရန်။

o

“ရန်စeစာ်ကားeသာ” စကားeြပာြခင်းaတွက် ရာဇဝတ်ြပစ်ဒဏ်များကiu ရuပ်သiမ်းရန် aတွက်
ရာဇသတ် ကီးပuဒ်မ mmm နှင့် mmm တi့uကui ပယ်ဖျက်ရန်။

o

ငiမ်ဝပ်eရးပျက်ြပားeစရန်a ကြဖင့် “တမင်eစာ်ကား”eသာ စကားeြပာြခင်းaတွက် ရာဇဝတ်
ြပစ်ဒဏ်များကiu ြဖuတ်ပယ်ရန်aတွက် ရာဇသတ် ကီးပuဒ်မ mmm ကiu ပယ်ဖျက်ရန်။
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o

မ ပီးြပတ်eသးသည့် ရာဇဝတ်မဆiင
u ်ရာစစ်eဆးမများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ရာဇဝတ် မကင်းeသာ
eြခာက်လှန့်မaတွက် ြပစ်မသတ်မှတ်ချက်ကui ကန့်သတ်ရန်aတွက် ရာဇသတ် ကီးပuဒ်မ mmm ကiu
ြပင်ဆင်ရန်။

o

“မiန်းမတi့uကာယie န္ဒကe
ui စာ်ကား” ရန်ရည်ရွယ်eသာစကားaတွက် ရာဇဝတ်
e ကာင်းaရြပစ်ဒဏ်ချမှတ်မများကiu ရuပ်သiမ်းရန် ရာဇသတ် ကီး ပuဒ်မ mmm ကiu ပယ်ဖျက်ပါ။

o

လူတစ်ဦး သi့uမဟuတ် ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသတ်မှတ်ထားသည့် လူaစuaဖွဲ့များaeပ
ြဖစ်လတ္တ ့eသာ a ကမ်းဖက်မ သi့uမဟuတ် ခွဲြခားဆက်ဆမြဖစ်eပ လာ eaာင်
လ့eဆာ်ရန်ရည်ရွယ်eသာ သi့uမဟuတ် ထiသ
u ့uiြဖစ်တန်ရာeသာ eြပာစကားနှင့်ပတ်သက်၍ သာလ င်
ရည်ရွယ်ကန့်သတ်မြဖစ်eaာင် ရာဇသတ် ကီးပuဒ်မ mmm(က) ကiu ြပင်ဆင်ပါ။


‘ြဖစ်လတ္တ ့eသာ’နစ်နာမသည် ြဖစ်နင
ui ်eြခရှiသည့် သi့uမဟuတ်
aလားaလာရှiသည့် နစ်နာမသက်သက်မဟuတ်ဘဲ
ရည်ညန်းeြပာစကားe ကာင့် တiက
u ်ရက
ui ် သi့uမဟuတ် ချက်ချင်း ြဖစ်ပွားသည့်
သi့uမဟuတ် ပiမ
u uiဆးui ရွားသွားသည့် နစ်နာမြဖစ်သည်။



ယခuကiစ္စaတွက် ‘a ကမ်းဖက်မ’ ဆiသ
u ည် ကiယ
u ်ထiလက်eရာက်
ထiခက
ui ်နာကျင်eစမ ကiu ဆiလ
u ui ပီး ‘ခွဲြခားဆက်ဆမ’ ဆiuသည်မှာ
ပuစတူaလားတူaeနaထားရှi လူaများ ရရှiခစားထiက
u ်သည့်
aကျiuးခစားခွင့်တစ်ရပ် aမှတ်တကယ် ဆuတ်ယတ
u ်ဆuးရးရြခင်း သi့uမဟuတ်
aြခားeသာပuစတူaလားတူaeနaထားရှi လူaများaeပ aြပစ်eပးြခင်း
ကiu ြဖစ်eစ ဒဏ်ခတ်ြခင်းကiြu ဖစ်eစ မြပuလuပ်ြခင်းကie
u ခ သည်။

o

ရာဇသတ် ကီးပuဒ်မ mmm (ဂ) ကiu ပယ်ဖျက်ပါ။ ae ကာင်းက နiင
u ်ငတကာ စချiန်စညန်းများ
နှင့်ညီeaာင် ထiပ
u uဒ်မကiြu ပင်ဆင်လ င်eသာ်မှ ပuဒ်မ mmm နှင့် ထပ်eန၍ြဖစ်သည်။

•

mmmm ခuနှစ် ဆက်သယ
ွ ်eရးuပeဒ
o

aြခားeသာuပeဒများနှင့် ထပ်တူြဖစ်eနြခင်းကiဖ
u ယ်ရှားရန်နှင့် လွတ်လပ်စွာ
eဖာ်ထuတ်ခွင့်aeပ မeလျာ်မကန်ကန့်သတ်မများကiu ဖယ်ရှားရန်aတွက် ဆက်သွယ်eရးuပeဒ
ပuဒ်မ mm(ဃ) ကiu aထူး eဘာင်ချu့ပါ။

o

တြခားလူတစ်ဦးaား “aသeရဖျက်ြခင်း” နှင့် “eနှာင့်ယှက်ြခင်း” ဆiသ
u ည့် စကားစuများကiu
ပယ်ဖျက်သင့်သည်။

o

eြခာက်လှန့်eတာင်းယူြခင်း§ မတရား တားဆီးကန့်ကွက်ြခင်းနှင့် မeလျာ်oဇာသuးြခင်းဆie
u သာ
eဖာ်ြပချက်များသည် ြမန်မာနiင
u ်င၏ ရာဇသတ် ကီးတွင် တစ်နည်းနည်းြဖင့်ြပစ်ဒဏ်ကe
ui ဖာ်ြပ
မထားသည့် ရာဇဝတ်မကင်းeသာြပစ်မများြဖစ်ပါက aဆiပ
u ါeဝါဟာရများ နှင့် ပတ်သက် ပီး
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တiကျစွာဖွင့်ဆuieပးသင့်သည်။ သi့uမှသာ ဆက်သွယ်eရးကွန်ရက် ကiu aသuးြပuသူများaeနြဖင့်
မည်သiu့eသာဆက်သွယ်မများသည် uပeဒနှင့် aညီြဖစ်သည်ကiu ဆuးြဖတ်နင
ui ်မည်ြဖစ်သည်။
o

ရာဇသတ် ကီးတွင် ကန့်သတ်တားြမစ်ထား ပီးသားြဖစ်eနပါက ဆက်သွယ်eရးuပeဒပါ
နှစ်ခါထပ်eနသည့်စာသားများကiu ြဖuတ်ပယ်ပစ်ပါ။

•

သတင းမီဒီယာဥပဒေ
o

aသeရဖျက်မaတွက် ရာဇဝတ်ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ထားသည့် ပuဒ်မ m(ဆ) ကiu ြဖuတ်ပယ်ပါ။

o

မီဒီယာaeနြဖင့် မiမiတ့uiကယ
ui ်ပင
ui ် ကျင့်ဝတ်များကiu မiမiတ့uiကယ
ui ်တင
ui ် လွတ်လပ်စွာ
ြပ ာန်းနiင
u ်ရန်aတွက် “ကျင့်ဝတ်များ”ကiu လည်းeကာင်း§
ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းချiuးeဖာက်ြခင်းaတွက် ြပစ်ဒဏ်များကiလ
u ည်းeကာင်း ပယ်ဖျက်ပါ။

•

မ န မာအစိုးရ လ ို့ဝ က ခ က မ ားအက ဥပဒေ
o

ရှင်းလင်းတiကျစွာ ကန့်သတ်ထားသည့်aမျiuးaစားဝင် စာရွက်စာတမ်းများ ကည့်ခွင့်ြပuြခင်း
ကiသ
u ာ ြပစ်မeြမာက်eစရန်လည်းeကာင်း§ ထiသ
u ့ui eပါက် ကားeစြခင်း သည်
နiင
u ်ငeတာ်လuြခueရးကiu ကီးမားစွာaန္တရာယ်ြပueစနiင
u ်သည့်
aမှန်တကယ်နှင့်aတည်ြပuနiင
u ်သည့်aလားaလာရှe
i ကာင်း aစiးu ရကဘက်က
သက်eသတင်ြပနiင
u ်ရန်နှင့် ယင်းသi့u eပါက် ကားသiရe
iှ စြခင်းသည် aများြပည်သူ
aကျiuးစီးပွားaတွက်ြဖစ်e ကာင်း ခuခeချပခွင့်eပးရန်aလi့uငှာလည်းeကာင်း ပuဒ်မ m(m) ကiu
ြပင်ဆင်ရန်။

o

aစiးu ရဝန်ထမ်းမဟuတ်သည့် လူပuဂ္ဂiuလ်များက လက်ခရရှieသာ သi့uမဟuတ် eပါက် ကား
eစeသာaမaတွက် ရာဇဝတ်ြပစ်မြပစ်ဒဏ်များကiu ဖယ်ရှားရန်aလi့uငှာ ပuဒ်မ m(m)ကiu
ပယ်ဖျက်ရန်

o

aမျiuးသားလuြခueရးaတွက် aမှန်တကယ် aန္တရာယ်ရiန
ှ uiင်သည်ဟu aစiးu ရဘက်က
aခiင
u ်aမာတင်ြပနiင
u ်သည့် aြပuaမူများaတွက်သာလ င် ြပစ်ဒဏ်eပးနiင
u ်ရန် ပuဒ်မ m ကiu
ြပင်ဆင်ပါ။

o

စွပ်စွဲခရသူ၏ ရည်ရွယ်ချက်သည် နiင
u ်ငလuြခueရးကiြu ဖစ်eစ aကျiuးကiြu ဖစ်eစ ထiခက
ui ်eစရန်
ရည်ရွယ်ချက်ကui ထင်ရှားရန်သက်eသြပရန် မလiဘ
u ဲ “ထiခက
ui ်eစမည့်ပueပ ြခင်း” ကiu aeြခခ၍
ထiခက
ui ်eစသည့်ရည်ရွယ်ချက်ြဖင့် ြပလuပ်သည်ဟu မှတ်ယူနင
ui ် ပီး ြပစ်မထင်ရှားစီရင်နင
ui ်သည်
ဆiြu ခင်းကiပ
u ယ်ဖျက်ရန် aလi့uငှာ ပuဒ်မ m(m)ကiu ြပင်ဆင်ပါ။
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•

အီလက ထရ န းနစ ဆက သ ယ ဆောင ရ က ရေးအက ဥပဒေ
o

လူတစ်ဦး သi့uမဟuတ် aတiaကျသတ်မှတ်ထားeသာ လူတစ်စuaeပ a ကမ်းဖက်မ သi့uမဟuတ်
ခွဲြခားဆက်ဆမြဖစ်eaာင် တမင်လ့eဆာ်သည့် eြပာစကားကiသ
u ာလ င်လည်းeကာင်း§
ထiသ
u ့uieသာ aြပuaမူမျiuးကiu တားဆီးရာ၌ aြခားနည်းလမ်းမရှiမှသာလ င်လည်းeကာင်း
ရာဇဝတ်မကင်းeသာြပစ်မaြဖစ်သတ်မှတ်နင
ui ်ရန်aတွက် ပuဒ်မ mm ကiu ြပင်ဆင်ရန်။

o aီလက်ထရွန်းနစ် နည်းလမ်းများaားြဖင့် ြပစ်မဆiင
u ်ရာaသeရဖျက်မ
ြပစ်မကiပ
u ယ်ဖျက်ရန်aတွက် ပuဒ်မ mm(ဃ) ကiရ
u uပ်သiမ်းရန်။
•

တရားရုံမ ားကို မထီမဲ့မ င ပ ုမ ု ဥပဒေ
o

“တရားရuး (၏aခွင့်aာဏာ)ကie
u သးသiမ်eစြခင်း” ြပစ်မကiပ
u ယ်ဖျက်ရန်aတွက်
တရားရuးများကiမ
u ထီမဲ့ြမင်ြပuမuပeဒ ပuဒ်မ m (ဃ)(m) ကiu ရuပ်သiမ်းရန်

o

ကားနာစစ်eဆးဆဲတရားခွင်၏ တရားမ တမaeပ ကီး ကီးကျယ်ကျယ်ထiခက
ui ် သi့uမဟuတ်
aထင်aြမင်လွဲeရာက်eစနiuင်eလာက်သည့် aြပuaမူ သi့uမဟuတ် eြပာဆiမ
u နှင့်သာ
သက်ဆင
ui ်eစသည်ပ
့ uဒ်မြဖစ်eaာင် ပuဒ်မ m(ဃ)(m) ကiu ြပင်ဆင်ရန်

o

ကားနာစစ်eဆးဆဲတရားခွင်နှင့်ပတ်သက် ပီး မ တ ပီးတiကျစွာeရးသားတင်ြပမaeပ
တရားရuးမထီမဲ့ြမင်ြပuမaြဖစ် မမှတ်ယူရန် တရားသူ ကီးများaားလuးထ
ြပည်eထာင်စuတရားလတ်eတာ်ချuပ်က ညန် ကားချက်ထuတ်ြပန်သင့်သည်။

•

ပုံန ိပ ခ င းန င ့ ထုတ ဝေခ င းလုပ ငန းဥပဒေ
o

ပuနှiပ်သူ§ ထuတe
် ဝသူနှင့် သတင်း ဌာနများaeနြဖင့် ြပန် ကားeရးဝန် ကီးဌာနတွင်
မှတ်ပuတင်ရမည့်စည်းကမ်းသတ်မှတ် ချက်ကui ပယ်ဖျက်ရန်aတွက်
ပuနှiပ်ြခင်းနှင့်ထuတe
် ဝြခင်းလuပ်ငန်းuပeဒ၏ ပuဒ်မ m မှ m aထi ပယ်ဖျက်ရန်။

o

a ကမ်းဖက်မြဖစ်eaာင်လ့eဆာ်မနှင့်ဆင
ui ်eသာ ကန့်သတ်ချက်များမှလွဲ၍ ပuဒ်မ m
တွင်ြပဆiထ
u ားသည့် ပါဝင်သည့်ae ကာင်းaရာဆiင
u ်ရာကန့်သတ်ချက်များကiu ရuပ်သiမ်းရန်

•

က န ပ ူတာသိပ္ပံဖ ံ့ဖ ိုးတိုးတက ရေးဥပဒေ
o

လွတ်လပ်စွာထuတe
် ဖာ်ခွင့်ကခ
ui ျiuးeဖာက်သည်a
့ ြပင် mmmm ခuနှစ် aီလက်ထeရာနစ်
ဆက်သွယ်eဆာင်ရွက်ြခင်းuပeဒနှင့် mmmm ခuနှစ် ဆက်သွယ်eရးaက်uပeဒတi့uြဖင့်
aစားထiးu ပီး ြဖစ်သြဖင့် ကွန်ပျူတာသiပ္ပဖွ့ ဖiuးတiးu တက်eရးuပeဒကiu ရuပ်သiမ်းရန်

•

ရုပ မ င သံက ားန င ့ ဗီဒီယိုဥပဒေ
o

mmmm ခuနှစ် ရuပ်ြမင်သ ကားနှင့် aသထuတ်လင့်ြခင်းဆiင
u ်ရာuပeဒြဖင့် aစားထiးu ပီးြဖစ်သြဖင့်
ရuပ်ြမင်သ ကားနှင့် ဗီဒီယu
ui ပeဒကiu တစ်ခuလuးရuပ်သiမ်းရန်။
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•

ရုပ ရ င ဥပဒေ
o

ခွင့်ြပuချက်ရမထားသည့် ရuပ်ရှင်ကui ြပသြခင်းaတွက် ြပ ာန်းထားသည့်
ရာဇဝတ်မကင်းeသာြပစ်ဒဏ်များကiu ပယ်ဖျက်ရန်aတွက် ရuပ်ရှင်uပeဒ ပuဒ်မ mm နှင့် mm တi့uကui
ရuပ်သiမ်းရန်

•

သတင်းaချက်aလက် လွတ်လပ်မuပeဒ
o

aစiးu ရ၏aချက်aလက်များသည် aများသiရiှeaာင်မြဖစ်မeန ထuတ်ြပန်ရမည့်
aရာများြဖစ်သည်ဟu မှတ်ယူeစသည့် ြပည်eထာင်စu သတင်းaချက်aလက်
လွတ်လပ်မuပeဒကiu ြပ ာန်းပါ။

o

သတင်းaချက်aလက်သiရပ
iှ င
ui ်ခွင့်aeပ ကျယ်ကျယ်ြပန့်ြပန့် aနက်aဓiပ္ပာယ် ထuတ်ရန်နှင့်
သက်eရာက်မရှe
i စရန်ြဖစ် ပီး သတင်းကiလ
u iu့ဝှက်ထiမ်ချန်မaeပ
ကန့်သတ်မတစ်စuတစ်ရာသည် လuပe
် ဆာင်သင့်လuပ်eဆာင်ထက
ui ်သည့် aရာြဖစ်e ကာင်း
သက်eသြပရမည့်တာဝန်သည် ထia
u ချက်aလက်ကui ထiမ်ချန်ထားရန် ကiuးပမ်းeနသည့်
aစiးu ရတာဝန်ရှiသူaeပ တွင်သာ ရှe
i စသင့်သည်။

o

ကန့်သတ်ြခင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ထiသ
u ့uiကန့်သတ်ရန်uပeဒကြပ ာန်းထားe ကာင်းနှင့်
ဒီမက
ui eရစီလူ့aဖွဲ့aစည်းတစ်ခa
u တွင်း လက်သင့်ခနiင
u ်သည့် aမျiuးသား လuြခueရး
aကျiuးစီးပွားကiu ကာကွယ်ရန်လa
ui ပ်e ကာင်း aစiးu ရက သက်eသမြပနiင
u ်ပါက
aမျiuးသားလuြခueရးဆie
u သာ ae ကာင်းြပချက်ြဖင့် သတင်းaချက်aလက် ရယူသiရiပ
ှ uiင်ခွင့်ကui
uပeဒaရ မကန့်သတ်သင့်ပါ။ uပeဒတွင် aများြပည်သူ သiရiြှ ခင်းြဖင့် aမျiuးသားလuြခueရးကiu
တiတiပပ ထiခuiက်သွားeစမည့် သတင်းaချက် aလက် aမျiuး aစားများကiu aတiaကျနှင့်
aမျiuးaစားeဘာင်ချu့၍ သတ်မှတ် ြပ ာန်းသင့်သည်။

o

သတင်းaချက်aလက်ထuတ်ြပန်eပးရန်eတာင်းဆiခ
u ျက်aeပ aစiးu ရဘက်ကြငင်းပယ်
သည်ဆပ
ui ါက ြငင်းပယ်ရသည့်ae ကာင်းရင်းများကiu စာြဖင့်eရးသားeဖာ်ြပ ပီး
လက်သင့်ခနiင
u ်eလာက်သည့် aြမန်ဆးaချi
u
န်aတွင်း ထuတ်ြပန်eပးသင့်သည်။ သီးြခား
လွတ်လပ်သည့် aဖွဲ့တစ်ဖွဲ့က ထiသ
u ့uiြငင်းပယ်မaeပ စစ်eဆးမြပuပiင
u ်ခွင့်က လ
ui ည်း
eပးသင့်သည်။ တရားရuးများနှင့် ခuရuးများaပါaဝင် ကီး ကပ်eရးaပiင
u ်း§ aစiးu ရaeပ
ြပည်သူ့တင
ui ် ကားချက်များ စuစမ်းeရးaရာရှiများနှင့် aယူခမဆiင
u ်ရာ aဖွဲ့aစည်းများ
aားလuးaeနြဖင့် မည်သ့uieသာ ကန့်သတ်aဆင့်ရှiသည်ြဖစ်eစ aမျiuးသားလuြခueရးနှင့်
ဆiင
u ်eသာ aချက်aလက်များaပါaဝင် ၎င်းတi့uတာဝန်ကui ထမ်းeဆာင်မနှင့် ဆီeလျာ်သည့်
မည်သည်a
့ ချက်aလက်ကမ
ui ဆiu eတာင်းခနiင
u ်ရမည်။
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•

uပeဒြပuြပင်eြပာင်းလဲeရးeကာ်မရှင်
o

ြပuြပင်eြပာင်းလဲeရးလuပ်ရန်လa
ui ပ်eနသည့် uပeဒက

များကiu စဉ်းစားeဖာ်ထuတ်ရန်§

နင်းယှဉ်eလ့လာမများနှင့် aများြပည်သူပါဝင်သည့် eဆွးeနွးတiင
u ်ပင်မများြပuလuပ်ရန် နှင့်
aစiးu ရaား uပeဒြပuြပင်eြပာင်းလဲeရးလuပ်ြခင်းနှင့်ပတ်သက် ပီး aeသးစiတ်
a ကြပuချက်များeပးရန်aတွက် သီးြခားလွတ်လပ်သည့် uပeဒြပuြပင်
eြပာင်းလဲeရးeကာ်မရှင်ကui eရှ့eနများ§ uပeဒပညာရှင်များ§ လူ့aခွင့်aeရးသမားများ နှင့်
uပeဒြပueရးနည်းစနစ်ပင
ui ်းက မ်းကျင်သူများနှင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းပါ။
o

a ကြပuထားသည့် uပeဒြပuြပင်eြပာင်းလဲeရး aeကာင်aထည်eဖာ်ရန် မူဝါဒeရးရာ
ဆuးြဖတ်ချက်ချမှတ် ပီးသည်နှင့် uပeဒ ကမ်းeရးဆွဲမaပiင
u ်းaကူaညီကui uပeဒ ကမ်း
eရးဆွဲeရးaဖွဲ့aား eပးနiင
u ်သည်a
့ ခွင့်aာဏာကiu uပeဒြပuြပင်eြပာင်းလဲeရး eကာ်မရှငa
် ား
eပးပါ။

•

aမuန်းစကား
o

aမuန်းစကားeြပာဆiမ
u ကiu တiက
u ်ဖျက်ရာတွင် ခွဲြခားဆက်ဆမeကျာ်လားeရးကျင့်စဉ် သi့uမဟuတ်
aြပစ်ဒဏ်ချမှတ်မမပါeသာကျင့်စဉ်များြဖစ်သည့် ြပည်သူaား ပညာeပးြခင်း§
သeဘာထား ကီးသည်းခမကiြu မင့်တင်ြခင်း§ aပuပ်ချ သi့uမဟuတ် တi့uမီးရ့မီးလuပ်eသာ
သတင်းaမှားများကiu ြပည်သူa ကား တiက
u ်ဖျက်ြခင်းနှင့် ခွဲြခား ဆက်ဆခ§
ပစ်မှတ်ထားမuန်းတီးခလူauပ်စuaeပ ကာကွယ်eပးမည့် လuြခueရး aစီaမများ
aားeကာင်းeaာင်လuပ်ြခင်း စသည့်နည်းများကiu ကျင့်သuးပါ။

eရှ့eနချuပ်ရuးသi့u
•

aရပ်ဘက်နှင့် နiင
u ်ငeရးaခွင်a
့ eရးများဆiင
u ်ရာ နiင
u ်ငတကာသeဘာတူစာချuပ် (ICCPR) နှင့် aြခား
ပင်မလူ့aခွင်a
့ eရးစာချuပ်များကiu လက်မှတ် eရးထiးu ပဋiညာဉ်ခရန် ြမန်မာနiင
u ်ငaစiးu ရaား
a ကြပuသင့်သည်။

•

mmmm ဇန်နဝါရီလaတွင်း စတင်သတ်မှတ်ခဲ့သည့် ရuးaတွက်မဟာဗျူဟာaစီaစဉ်တွင်
eဖာ်ြပထားသည်a
့ တiuင်း နiင
u ်ငတကာလူ့aခွင့်aeရးစချiန်စညန်းများနှင့်aညီ ြမန်မာနiင
u ်ငတွင်း တရား
uပeဒစiးu မiးu eရးခiင
u ်မာaားeကာင်းeaာင် လuပ်eဆာင်သင့်သည်။
o

တရားeရးဝန်ထမ်းများaတွက် လiက
u ်နာကျင့်သuးနiင
u ်eသာ ကျင့်ဝတ်စည်းမျဉ်းများနှင့်
တာဝန်ခမစနစ်တစ်ရပ်ကui နiင
u ်ငတကာစချiန်စညန်းများ aeပ aeြခြပu၍ တည်eဆာက်ပါ။

o

aရာရှiများaားလuး ရာဇဝတ်မများကiစ
u uစမ်းeထာက်လှမ်းရာတွင်နှင့် တရားစွဲဆရ
ui ာတi့uတွင်
aစiးu ရeရှ့eနများ aခန်းက

ဆiင
u ်ရာ ကuလသမဂ္ဂ လက်စွဲများ(UN Guidelines on the Role of
21

Prosecutors) ပါaeြခခမူများနှင့်မလွတ်ကင်းeစဘဲ ဘက်လက
ui ်မကင်းကင်း§
လuပ်ငန်းeဆာင်ရွက်ရာတွင် စွက်ဖက်ခရမကင်းကင်းြဖင့် လuပ်eဆာင်နuiင်eaာင် eဆာင်ရွက်ပါ။

ြမန်မာနiင
u ်ငရဲတပ်ဖွဲ့ ညန် ကားeရးမှူးချuပ်သ့ui
•

ငiမ်းချမ်းစွာစueဝးမများကiu aeနှာင့်aယှက်မeပးဘဲ ဝန်းရကူညီeပးရန်နှင့် စueဝးမတွင်ပါဝင်သူ
aားလuးကiu သင့်eလျာ်သလiuကာကွယ်eပးရန် ရဲဌာနaားလuးကiu ညန် ကားသင့်သည်။ စueဝးမ§
ချီတက်မများကiu ဦးeဆာင်သည့် ပuဂ္ဂiuလ်များ§ aစuaဖွဲ့များaား ၎င်းတi့uဦးတည်သည့်ပရiသတ်
ြမင်နင
ui ် ကားနiင
u ်သည့် aကွာaeဝးaတွင်း aခမ်းaနားကျင်းပြခင်းကiu မတားြမစ်သင့်ပါ။

•

ငiမ်းချမ်းစွာစueဝးမများတွင် ပါဝင်ြခင်းသည် ရာဇသတ် ကီးပuဒ်မ mmm§ mmm သi့uမဟuတ် mmm§ သi့uမဟuတ်
ငiမ်းချမ်းစွာစီတန်းလှည့်လည်ြခင်းနှင့် ငiမ်းချမ်းစွာစueဝးြခင်းဆiင
u ်ရာ uပeဒ ပuဒ်မ mm aရ တရားစွဲဆui
စရာလuးဝမဟuတe
် ကာင်း ညန် ကားချက်ထuတ်ြပန်ပါ။

နiင
u ်ငြခားeရးဝန် ကီးသi့u
•

ကuလသမဂ္ဂaထူးလuပ်ငန်းaဖွဲ့aားလuးတi့uကui a မဲဖiတe
် ခ ထား ပီး aထူးကiယ
u ်စားလှယ်များ§ လuပ်ငန်း
aဖွဲ့များနှင့် သီးြခားလွတ်လပ်eသာက မ်းကျင်သူများaားလuးထမှ ခရီးစဉ်လာeရာက်ရန်eလ ာက်ထားမ
များကiu eဆာလျင်စွာခွင့်ြပueပးသင့်သည်။

•

လွတ်လပ်စွာထင်ြမင်ယူဆခွင့်နှင့် လွတ်လပ်စွာeဖာ်ထuတ်ခွင့် ြမင့်တင်eရးနှင့်ကာကွယ်eရးဆiင
u ်ရာ ကuလ
သမဂ္ဂaထူးကiယ
u ်စားလှယ်နှင့် ငiမ်းချမ်းစွာစueဝးခွင့်နှင့် လွတ်လပ်စွာaသင်းaပင်းဖွဲ့စည်းခွင့်ဆင
ui ်ရာ
aထူးကiယ
u ်စားတi့uကui လာeရာက်လည်ပတ်ရန်ဖiတ် ကားသင့်သည်။

•

mmmm ခuနှစ် နiဝ
u င်ဘာလaတွင်းက ကuလသမဂ္ဂလူ့aခွင့်aeရးeကာင်စီ၌ ြပuလuပ်သည့် aဖွဲ့ဝင်နင
ui ်ငများ
aeပ လမ်းြခuပuမှန်သuးသပ်မaစီaစဉ် (UPR) တွင် ြမန်မာနiင
u ်ငaတွက် ကuလသမဂ္ဂaဖွဲ့ဝင် နiင
u ်ငများက
eပးခဲ့သည့် လွတ်လပ်စွာeဖာ်ထuတ်ခွင်§့ aသင်းaပင်းဖွဲ့စည်းခွင့်နှင့် ငiမ်းချမ်းစွာစueဝးခွင့် aပါaဝင်
aြခားeသာaeြခခကျသည့်aခွင့်aeရးများဆiင
u ်ရာ a ကြပuချက်များ aတiင
u ်း
လiက
u ်နာaeကာင်aထည်eဖာ်သင့်သည်။

•

aာဆီယaစiးu ရများဆiင
u ်ရာ လူ့aခွင့်aeရးeကာ်မရှင် (AICHR )aတွက်
ြမန်မာနiင
u ်င၏မဟာမင်း ကီးသစ်တစ်ဦး aြဖစ် သီးြခားလွတ်လပ် ပီး ဘက်လက
ui ်မကင်းeသာ
လူ့aခွင့်aeရးက မ်းကျင်သူတစ်ဦးကiu ခန့်aပ် ပီးလ င် လွတ်လပ်စွာထuတe
် ဖာ်ခွင့်§
aသင်းaပင်းဖွဲ့စည်းခွင့်နှင့် စueဝးခွင့်aeြခaeနများကiu ြမန်မာ့aရပ်ဘက် aဖွဲ့က

နှင့်

ညiနင်းကာစစ်eဆးရန်aတွက် ြမန်မာနiင
u ်ငသi့uလာeရာက်ရန် AICHR ကiu ဖiတ် ကားသင့်သည်။
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ြမန်မာနိင်င အမျုးသားလူ
ိ
အခွ
့ င့်အ ရး ကာ်မရှင်သိ ့
•

aရပ်ဘက်နှင့် နiင
u ်ငeရးaခွင်a
့ eရးများဆiင
u ်ရာ နiင
u ်ငတကာသeဘာတူစာချuပ်နှင့် aြခား ပင်မ
နiင
u ်ငတကာ လူ့aခွင့်aeရးစာချuပ်များကiu ြမန်မာaစiးu ရက လက်မှတe
် ရးထiးu ကာ ပဋiညာဉ်ခeaာင်
a ကြပuတiက
u ်တွန်းပါ။

•

aရပ်ဘက်aဖွဲ့aစည်းမှ တက် ကလပ်ရှားသူများ§ သတင်းမီဒီယာသမားများနှင့် သာမန်ြပည်သူများ၏
လွတ်လပ်စွာeဖာ်ထuတ်ခွင့်§ aသင်းaပင်းဖွဲ့စည်းခွင့်နှင့် ငiမ်းချမ်းစွာ စueဝးခွင့်ကခ
ui ျiuးeဖာက်ကာ
eနှာင့်ယှက်ြခင်း§ ဖမ်းဆီးြခင်းြပuရာတွင် ရာဇဝတ်မမကင်းeသာuပeဒများ aသuးြပueနြခင်းကiu ဦးeဆာင်
စuစမ်းစစ်eဆးပါ။

•

ယခu aစီရင်ခစာတွင် တင်ြပထားသည့်ကiစ္စရပ်များကiu aeရးယူeဆာင်ရွက်ရာ၌ uပeဒတွင်
လည်းeကာင်း မူဝါဒတွင်လည်းeကာင်း ထည့်သွင်းသင့်သည့် aeရး ကီးeြခလှမ်းများနှင့် ပတ်သက် ပီး
aစiးu ရaား မူဝါဒထuတ်ြပန်ချက်များနှင့် a ကဉာဏ်များeပးပါ။ ထi့uြပင် လွတ်လပ်စွာ eဖာ်ထuတ်ခွင်§့
aသင်းaပင်းဖွဲ့စည်းခွင့်နှင့် ငiမ်းချမ်းစွာစueဝးခွင့်ကui aကာaကွယ်eပးeရး နiင
u ်ငတကာ
စချiန်စညန်းများaတiင
u ်းြဖစ်eစရန်aတွက်လည်း aစiးu ရကiu တiက
u ်တွန်းပါ။

•

လွတ်လပ်စွာeဖာ်ထuတ်ခွင့်§ aသင်းaပင်းဖွဲ့စည်းခွင့် သi့uမဟuတ် ငiမ်းချမ်းစွာစueဝးခွင့် aခွင်a
့ eရးများကiu
ကျင့်သuးသည့် လူပuဂ္ဂiuလ်များaeပ eနှာင့်ယှက်ြခင်း§ ခiမ်းeြခာက်ြခင်းနှင့် စiတ်ထင်သလiu
ဖမ်းဆီးချuပ်eနှာင်ထားြခင်းများကiu eဝဖန်ရတ်ချသည့် e ကညာချက်များကiu aများြပည်သူသieaာင်
eဆာလျင်စွာထuတ်ြပန်ပါ။

•

လူ့aခွင့်aeရးချiuးeဖာက်မများaeပ စuစမ်းစစ်eဆး ပီး aစီရင်ခစာထuတ်ြပန်ရန်aတွက်
လူ့aခွင်a
့ eရးaဖွဲ့များ§ ကuန်သွယ်eရးသမဂ္ဂများ§ aြခား aရပ်ဘက် လူမaဖွဲ့aစည်းများနှင့်
ပူးeပါင်း ပီး ချiuးeဖာက်ခရသူများaတွက် တရားမ တမရeaာင် eဆာင်ရွက်ပါ။

ြမန်မာနiင
u ်ငဆiင
u ်ရာကuလသမဂ္ဂaဖွဲ့နှင့် ကuလသမဂ္ဂ ဌာeနညiနင်းeရးမှူးသi့u
•

ြမန်မာaစiးu ရaဆင့်ဆင့်§ aထူးသြဖင့် ြပည်ထe
ဲ ရးဝန် ကီးဌာန§ ြပည်eထာင်စe
u ရှ့eနချuပ်ရuးနှင့်
နiင
u ်ငြခားeရးဝန် ကီးဌာနတi့uနှင့် ချiတ်ဆက် ပီး လွတ်လပ်စွာeဖာ်ထuတ်ခွင်§့ aသင်းaပင်းဖွဲ့စည်းခွင့်နှင့်
ငiမ်းချမ်းစွာစueဝးခွင့်တ့uiတွင် နiင
u ်ငတကာစချiန်စညန်းများနှင့် ြမန်မာနiင
u ်င ကiက
u ်ညီမရှiလာeaာင်
တiက
u ်တွန်းပါ။

•

ကuလသမဂ္ဂလူ့aခွင့်aeရးeကာင်စa
ီ ထူးလuပ်ငန်းစဉ်များaဖွဲ့ကiu aချiန်မeရွးလာeရာက်ခွင့်
eပးနiင
u ်eaာင်နှင့် aထူးကiယ
u ်စားလှယ်များ§ လuပ်ငန်းaဖွဲ့များနှင့် သီးြခားလွတ်လပ်သည့်
က မ်းကျင်သူများဘက်က လာeရာက်ရန်eလ ာက်ထားမများကiu eဆာလျင်စွာခွင့်ြပueပးရန် aစiးu ရကiu
တiက
u ်တွန်းပါ။
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•

လူ့aခွင့်aeရးဆiင
u ်ရာမဟာမင်း ကီးရuးနှင့် ထiပ်ပင
ui ်းaဆင်ထ
့ e
i တွ့မရှe
i aာင်နှင့် ြမန်မာနiင
u ်ငသi့u
လာeရာက် ပီး ြမန်မာaစiးu ရ၏ လွတ်လပ်စွာeဖာ်ထuတ်ခွင့်§ aသင်းaပင်းဖွဲ့စည်းခွင့်နှင့် စueဝးခွင့်aeပ
eလးစားမကiu ြမင့်တင်မaပiuင်းတွင် ချiတ်ဆက်ရန်နှင့် ြမန်မာနiင
u ်င၏uပeဒနှင့်မူဝါဒများကiu နiင
u ်ငတကာ
စချiန်စညန်းများနှင့် aညီြဖစ်eaာင် လia
u ပ်သည့် နည်းနာaကူaညီများeပးရန်aတွက် aားeပးပါ။

နiင
u ်ငတကာaသiင
u ်းaဝiင
u ်းသi့u
•

aထက်ပါa ကြပuချက်များပါ aeသးစiတ်aချက်များနှင်a
့ ညီ ြပuြပင်eြပာင်းလဲမ စသည်တ့uiaားြဖင့်
ငiမ်းချမ်းစွာeဖာ်ထuတ်ြခင်းနှင့်စe
u ဝးြခင်းဆiင
u ်ရာ aခွင့်aeရးများကiu ကာကွယ်eပးရန် ြမန်မာနiင
u ်ငaား
တiက
u ်တွန်းပါ။

•

ယခu aစီရင်ခစာတွင် a ကမ်းဖျင်းပါရှiသည့် လွတ်လပ်စွာeြပာeရးဆiခ
u ွင့်ဆင
ui ်ရာ aeရးကiစ္စများကiu
eနာက်တစ် ကiမ်ကျင်းပမည့် ြမန်မာနiင
u ်ငaeပ ပuမှန်eလ့လာသuးသပ်မaစီaစဉ်တွင် တင်ြပပါ။

•

လွတ်လပ်စွာeဖာ်ထuတ်ခွင့်နှင့် စueဝးခွင့်aခွင့်aeရးများဆiင
u ်ရာ နiင
u ်ငတကာuပeဒများကiu တရားရuး
aဆင့်ဆင့်ရှi တရားသူ ကီးများaား eလ့ကျင့်သင် ကားeပးရာ၌ aကူaညီeပးပါ။

နိင်ငတကာနှင့် ြပည်တွင်းဥပ ဒစချ ိန်စညန်းများ
လွတ်လပ်စွာထuတe
် ဖာ်ခွင့်§ aသင်းaပင်းဖွဲ့စည်းခွင့်နှင့် ငiမ်းချမ်းစွာစueဝးခွင့်တ့uiကui နiင
u ်ငတကာလူ့aခွင်a
့ eရး
စာချuပ်များနှင့် ဓeလ့uပeဒများaရ ခင်းချက်မရှiကာကွယ်eပးထားသည်။ aဆiပ
u ါaခွင်a
့ eရးများသည် ၎င်းတi့u
ကiယ
u ်တင
ui ်က aeရးပါသည့်လွတ်လပ်မများြဖစ်ရuတင်မက aြခားeသာaခွင့်aeရးများြဖစ်သည့် aရပ်ဘက်§
နiင
u ်ငeရး§ စီးပွားeရး§ လူမeရးနှင့် ယဉ်eကျးမaခွင့်aeရးများကiလ
u ည်း လူaားလuးရရှiခစားနiင
u ်eစeရး
aeထာက်aကူeပးရာတွင် aeရးပါသည်။1

1

ကuလသမဂ္ဂ လူ့aခွငa
့် eရးeကာ်မတီသည် ဒီမuiကeရစီနuiင်ငတစ်ခa
u တွင်း လွတ်လပ်စွာeဖာ်ထuတ်ခင
ွ ့်၏ aeရး ကီးမကiu ယခuလui

aeလးaနက်ထားeဖာ်ြပထားသည် ‘နiင
u ်ငသားများ§ ကiuယ်စားလှယ်eလာင်းများနှင့် eရွးeကာက်ခ ကiuယ်စားလှယ်များa ကား aများြပည်သူeရးရာနှင့်
နiင
u င
် eရးရာ ae ကာင်းြခင်းရာများနှင့်စပ်၍သတင်းaချက်aလက်နှင့် စiတ်ကးူ aeတွးaeခ များ လွတ်လပ်စွာ စီးဆင်း ကူးလူးဆက်ဆမ သည်
မရှiမြဖစ်ြဖစ်သည်။ aဓiပ္ပာယ်မှာ လွတ်လပ်eသာ သတင်းြဖန့်ချieရးနှင့် aြခားeသာမီဒီယာများaeနြဖင့် ဆင်ဆာြဖတ်eတာက်ခရမ§ သi့uမဟuတ်
စiးu ရiမ်စရာမရှiဘဲ aများြပည်သူ ဆiင
u ရ
် ာကiစ္စများaeပ လွတ်လွတ်လပ်လပ် မှတ်ချက်ြပueဝဖန်နiuင် ပီး aများြပည်သူ၏aြမင်ကလ
ui ည်း
aသieပးနiuငြ် ခင်းြဖစ်သည် … နiင
u ်ငသားများaeနြဖင့် eရွးeကာက်တင်eြမာက်ထားသည့် aဖွဲ့များနှင့် aဖွဲ့ဝင်များ၏ eဆာင်ရွကခ
် ျက်များဆiင
u ်ရာ
သတင်းများနှင့် ထင်ြမင်ယဆ
ူ ချက်များကiu သiရiရ
ှ န်လည်းeကာင်း§ ြဖန့်ြဖူးနiင
u ်သည့် aခွင့်aeရးကie
u သာ်လည်းeကာင်း aထူးသြဖင့်မီဒီယာမှတစ်ဆင့်
ရရှieစသင်သ
့ ည်။’UN Human Rights Committee, Decision: Gauthier v. Canada, Communication No. 633/1995, U.N. Doc.
CCPR/C/65/D/633/1995, May 5, 1999, http://www1.umn.edu/humanrts/undocs/session65/view633.htm (accessed March 18, 2014), para. 13.4.
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ကuလသမဂ္ဂaဖွဲ့ဝင်နင
ui ်ငတiင
u ်း၏ eထာက်ခမရရှiထားသည့် aြပည်ြပည်ဆင
ui ်ရာလူ့aခွင့်aeရး
e ကညာစာတမ်းသည် ဓeလ့uပeဒကiu ကျယ်ကျယ်ြပန့်ြပန့်ထင်ဟပ်သည်ဟu ယူဆ ကသည်။2 ၎င်းတွင်
‘လွတ်လပ်စွာထင်ြမင်ယူဆခွင့်နှင့် eဖာ်ထuတ်ခွင်’
့ (ပuဒ်မ mm) နှင့် ‘ ငiမ်းချမ်းစွာစueဝးခွင့်နှင့်
aသင်းaပင်းဖွဲ့စည်းခွင့်’ (ပuဒ်မ mm) တi့uကui တင်ြပ ထားသည်။3 ထia
u ခွင်a
့ eရးများမှာ eဒသaလiuက်
လူ့aခွင့်aeရးစာချuပ်များြဖစ်သည့် ueရာပလူ့aခွင့်aeရး ကွန်ဗင်းရှင်း§ လူသားနှင့် လူမျiuးများaခွင့်aeရး
aာဖရiကချာတာနှင့် aeမရiကန်လူ့aခွင့်aeရးကွန်ဗင်းရှင်း စသည်တ့uiတွင်လည်း ထည့်သွင်းeဖာ်ြပထား ပီး
၎င်းတi့uaားလuးမှာ aြပည်ြပည်ဆင
ui ်ရာလူ့aခွင်a
့ eရး e ကညာစာတမ်းaeပ aမှီြပuထားြခင်းလည်းြဖစ်သည်။
ြမန်မာနiင
u ်ငက လက်မှတ်ထးui ထားသည့် mmmm ခuနှစ် ‘aာဆီယလူ့aခွင့်aeရး e ကညာစာတမ်း’aရလည်း
ြမန်မာနiင
u ်ငသည် လွတ်လပ်စွာeြပာeရးဆiuခွင့်နှင့် စueဝးခွင့်aပါaဝင် aြပည်ြပည်ဆuiင်ရာလူ့aခွင့်aeရး
e ကညာစာတမ်းပါ aရပ်ဘက်နှင့် နiင
u ်ငeရးaခွင်a
့ eရး များကiu လiက
u ်နာကျင့် ကရမည့်တာဝန်ရှiသည်။4
aဆiပ
u ါစာချuပ်များ§ e ကညာချက်များနှင့် ၎င်းတi့uမှဆင့်ပွားလာeသာတရားရuးဆuးြဖတ်ချက်များက လူ့aခွင့်aeရး
e ကညာစာတမ်းက aာမခထားသည့် aခွင်a
့ eရးများကiu တစ်ကမ္ဘာလuးကလက်ခe ကာင်း ြပသeန ပီး
aဆiပ
u ါaခွင့်aeရးများaeပ သင့်eလျာ်သည်a
့ နက်ြပန်မaeပ aသuးဝင်သည့်ရeထာင့်များကiu လည်း
သiရe
iှ စပါသည်။
လွတ်လပ်စွာထuတe
် ဖာ်မ§ aသင်းaပင်းဖွဲ့စည်းမနှင့် စueဝးမဆiင
u ်ရာaခွင့်aeရးများကiu ကျယ်ကျယ်ြပန့်ြပန့်
aတည်ြပuထားသည့် နiင
u ်ငတကာလူ့aခွင့်aeရးကွန်ဗင်းရှင်းများ§ aထူးသြဖင့် aရပ်ဘက်နှင့်နuiင်ငeရး
aခွင်a
့ eရးများဆiင
u ်ရာ နiင
u ်ငတကာသeဘာတူစာချuပ် (ICCPR) တွင် aထူးြခားaသiသာဆuး eတွ့နiင
u ်သည်။5
ICCPR aဖွဲ့ဝင်မဟuတ်သည့် ြမန်မာနiင
u ်ငaဖi့u ကuလသမဂ္ဂလူ့aခွင့်aeရးeကာ်မတီ§ ကuလသမဂ္ဂ
aထူးaစီaစဉ်များနှင့် aြခားeသာ oဇာ ကီးသည့်aဖွ့ဲ aစည်းများ၏သuးသပ်eဝဖန်ချက်များaရ လွတ်လပ်စွာ
ထuတe
် ဖာ်ခွင့်သည် ခင်းချက်aeနaထားများတွင်သာ aတiaကျရှင်းလင်းကန့်သတ်သင့်သည့် aeြခခကျသည့်
aခွင်a
့ eရးတစ်ခuြဖစ်e ကာင်း aတiaလင်းရှင်းလင်း ပီးြဖစ်သည်။ ICCPR ၏ ပuဒ်မ mm(m) aရ

2

UN General Assembly, Vienna Declaration and Programme of Action, July 12, 1993, UN
Doc. A/CONF.157/23, http://www.refworld.org/docid/3ae6b39ec.html (accessed March 17, 2016) ကiu ကည်ပ
့ ါ(‘လူမျiuးနiuငင
် aားလuးaတွက်
ဘuထားရှiရမည့် ရည်မန
ှ း် ချက်ပန်းတiင
u စ
် ချiန်စညန်းများကiu eပ eပါက်လာeစခဲ့သည့် aြပည်ြပည်ဆင
ui ်ရာလူ့aခွင့်aeရးe ကညာစာတမ်းသည် လက်ရှi
နiင
u င
် တကာ လူ့aခွငa
့် eရးလက်နက်များ aထူးသြဖင့် International Covenant on Civil and Political Rights တွင်

ပါဝင်သည်စ
့ ချiနစ
် ညန်းသတ်မှတမ
် တွင် တiးu တက်မများ ရှieaာင်လuပe
် ဆာင်ရာ၌ ကuလသမဂ္ဂaတွက် aားတက်စရာရင်းြမစ်တစ်ခuြဖစ်သလiu
aeြခခတစ်ခuလည်းြဖစ်သည်’ဟu aeလးaနက်ြပဆiuထား)။ ဗီယင်နာe ကညာစာတမ်းကiu aားလuးသeဘာဆန္ဒြဖင့် aတည်ြပuနiင
u ်ခဲ့သည့် mmmm ခuနှစ်
လူ့aခွငa
့် eရးဆiuင်ရာဗီယင်နာကမ္ဘာည
့ ီလာခaတွက် ြပuလuပ်သည့် aာရှeဒသa ကiuြပင်ဆင်eရးaစည်းaeဝးတွင် ြမန်မာနiင
u ်ငလည်း
ပါဝင်တက်eရာက်ခ့ဲသည်။
3
Universal Declaration of Human Rights, adopted December 10, 1948, G.A. Res. 217A (III), 3 UN GAOR, UN Doc. A/810, at 71 (1948),
https://www.un.org/e/documents/udhr/.
4
ASEAN Human Rights Declaration, https://www.aichr.org/documents, General Principles 10, 23, and 24.
5
International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), adopted December 16, 1966, G.A. Res. 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp.
(No. 16) at 52, U.N. Doc. A/6316 (1966), 999 U.N.T.S. 171, entered into force March 23, 1976.

25

aစiးu ရaဖွဲ့များ aeနြဖင့် လွတ်လပ်စွာထuတe
် ဖာ်ခွင့်ကui ကန့်သတ်သည်ဆရ
ui ာတွင် ထiက
u န့်သတ်မသည် uပeဒဤရ
ြပ ာန်းထားြခင်းြဖစ်မှသာလ င်လည်းeကာင်း§ (က) တစ်ပါးသူများ၏aခွင်a
့ eရး သi့uမဟuတ် နာမည်
ဂuဏ်သတင်းaeပ eလးစားမ သi့uမဟuတ် (ခ) နiင
u ်ငeတာ်လuြခueရး§ aများြပည်သူeaးချမ်းသာယာမ§
aများြပည်သူကျန်းမာeရး သi့uမဟuတ် ကiuယ်ကျင့်တရားတi့uကui ကာကွယ်eစာင်e
့ ရှာက်မaတွက် လia
u ပ်လာမှ
သာလ င် ထiuသ့uiကန့်သတ်ရန် ခွင့်ြပuထားြခင်းြဖစ်သည်။6
နiင
u ်ငများ ICCPR ကiလ
u က
ui ်နာမရှမ
i ရှiကe
ui စာင့် ကည့်သည့် သီးြခားလွတ်လပ်eသာက မ်းကျင်aဖွဲ့ြဖစ်သည့်
ကuလသမဂ္ဂလူ့aခွင့်aeရးeကာ်မတီသည် လွတ်လပ်စွာထuတe
် ဖာ်ခွင့်ဆင
ui ်ရာ ၎င်း၏ aeထွeထွမှတ်ချက် aမှတ်
mm တွင် ဆiထ
u ားချက်aရ လွတ်လပ်စွာထuတe
် ဖာ်မaeပ ကန့်သတ်ြခင်းများaeပ eဘာင်ကျဉ်းကျဉ်းြဖင့်သာ
aနက်ြပန်သင့် ပီး ထiက
u န့်သတ်ချက်များaeနြဖင့် ‘ထia
u ခွင့်aeရးကiယ
u ်တင
ui ်ကui ြပန်ဖျက်ဆီးသလiမ
u ြဖစ်eစသင့်
ပါ’။ 7 aစiးu ရaeနြဖင့် ကန့်သတ်ချက်များချရာတွင် uပeဒတွင်ြပ ာန်းထားမှသာလ င်လည်းeကာင်း§
‘ဒီမက
ui eရစီလူ့eဘာင်တစ်ခuတွင် လia
u ပ်ြခင်း’ ဆiသ
u ည့် စညန်းနှင့်ကuiက်ညီမှသာလ င်လည်းeကာင်း ထiသ
u ့ui
ကန့်သတ်နင
ui ်သည်။ ဆiလ
u uiသည်မှာ aများြပည်သူaတွက် aသည်းaသန်လa
ui ပ်ချက်နှင့်ကက
ui ်ညီဖ့uiလui ပီး
ဒီမက
ui eရစီaeြခခတန်ဖးui များြဖစ်သည့် ဗဟuဝါဒနှင့် မတူမaeပ သည်းခလiက
u ်eလျာြခင်းတi့uနှင့် ဦးတည်ဘက်
တူရမည်ြဖစ်သည်။
‘လia
u ပ်eသာ’ ကန့်သတ်ချက်များသည် မ မ တတြဖစ်ရမည်။ ဆiလ
u uiသည်မှာ ချမှတ်လက
ui ်သည့်
ကန့်သတ်ချက်များ aတွက် တiကျခiင
u ်မာသည့်လuiaပ်ချက်နှင့် ယှဉ်လ င် ဟန်ချက်ညီရမည်။ aeထွeထွမှတ်ချက်
aမှတ် mm တွင် ‘ကန့်သတ်ချက်များသည် တရားလွနe
် ဘာင်မကျယ်eြပာရ’ ဟu ဆiuထားသည်။8 ြဖစ်ရမည်က
uပeဒြဖင့်ြပ ာန်းရာတွင် ကန့်သတ်ချက်တစ်ခuကခ
ui ျမှတ်ရန်တွက်ချက်ရာ၌ လူတစ်ဦးသည် ၎င်း၏aြပuaမူကui
လက်သင့်ခနiင
u ်သည်e
့ ဘာင်ကe
ui ကျာ်မသွားeaာင် ၎င်းကiယ
u ်၎င်းထiန်းနiင
u ်eလာက်ရu လueလာက်သည့် တiကျeရရာမ
ကiu eပးရမည်ြဖစ်သည်။9

6

ICCPR, art. 19(3). aပiင
u း် သuးပiင
u း် ပါ ဆန်းစစ်မတစ်ခuတည်းကiပ
u င် aမများတွင်သuးခဲ့သည်။ ၎င်းတi့uတွင် African Charter on Human and Peoples’

u တ
် ယ
ွ သ
် ည့်aမများ§ သာဓကaeနြဖင့် Lohe Issa Konate v. Burkina
Rights ၏ ပuဒ်မ m aရ African Court of Human and Peoples’ Rights က ကiင
Faso, Application no. 004/2013, December 5, 2014, http://www.africancourt.org/en/images/documents/Judgment/Konate%20Judgment%20Engl.pdf (accessed June 17, 2015]) တ

င ရ ု။ European Court of Human

၏ ပုဒ မ ၁၀ အရ ECHR က ကိုင တ ယ သည ့အမ ုမ ား၊ သာဓကအားဖ င ့ Goodwin v. United Kingdom, [GC] (No.
အရ Canadian Supreme Court က စစ်သည့်aမများ§
သာဓကaြဖစ် R. v. Oakes, [1986] 1 SCR 103, 138-139၊ တို့န င ့ ကင ညာဖ ဲ့စည းပုံအခ ေပုံဥပဒေအရ Kenyan High Court,
Rights

17488/90), 22 EHRR 123 (1996), para. 28-37, Canadian Charter of Rights and Freedoms

့ မများ§ သာဓက Coalition for Reform and Democracy v. Republic of Kenya,
Constitutional and Human Rights division က ကiuင်တွယ်သည်a
Petitions 628 and 630 of 2014 and 12 of 2015 (consolidated), February 23, 2015, http://kenyalaw.org/caselaw/cases/view/106083/ (accessed June
23, 2015) တi့u ပါဝင်သည်။
7
UN Human Rights Committee, General Comment no. 34, Article 19, Freedoms of Opinion and Expression, CCPR/C/GC/34 (2011).
8
UN Human Rights Committee, General Comment No. 34.
9
UN Human Rights Committee, General Comment No. 34, para. 25. See also European Court of Human Rights, Sunday Tiimes v. United
Kingdom, Judgment of 26 April 1979, Series A, no. 30, www.coe.echr.int, ECHR 1, para. 49.
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aမျiuးသားလuြခueရးကiu ကာကွယ်ရန်aလi့uငှာ လွတ်လပ်စွာeဖာ်ထuတ်ခွင့်ကui ကန့်သတ်ြခင်းများသည်
‘တစ်နင
ui ်ငလuးaတiင
u ်းaတာြဖင့် eပ eပါက်သည့် နiင
u ်ငeရး သi့uမဟuတ် စစ်eရးaန္တရာယ် ခiမ်းeြခာက်မ aeရး ကီး
aeနaထားများမှာသာလ င် ခွင့်ြပueပးရမည်ြဖစ်သည်။’10 aမျiuးသားလuြခueရးကiက
u ာကွယ်eရးaeပ aeြခခ
ကန့်သတ်ချက်များသည် လွတ်လပ်စွာထuတe
် ဖာ်ခွင့်ကui လuးဝထiခက
ui ်နင
ui ်သည်a
့ လားaလာရှiသည်ြဖစ်ရာ
‘aထူးaားြဖင့် တင်းကျင်သည့် စည်းကမ်းချက်များကiu ရှထ
i ားသည့် uပeဒပါကန့်သတ်ချက်၏ လia
u ပ်မ
(ကျiuးe ကာင်းဆီeလျာ်မ) aeပ တွင်သာ မူတည်ရမည်။’11
aစiးu ရaရာရှiများနှင့် aြခားaစiးu ရဌာနပuဂ္ဂiuလ် ကီးများaeပ eဝဖန်မနှင့်ပတ်၍ ‘စiးu ရiမ်စရာမလiuဘဲ eဖာ်ထuတ်မ
aeပ သeဘာတူစာချuပ်က ထားသည့်တန်ဖးui သည် aထူးြမင့်မားသည်’ ဟu လူ့aခွင့်aeရးeကာ်မတီက
aeလးaနက်ြပuထား ပီးြဖစ်သည်။ ‘ထuတe
် ဖာ်သည့်ပuသဏ္ဌာန်များသည် aစiးu ရaရာရှiကui eစာ်ကားသည်ဟu
မှတ်ယူနင
ui ်သည်ဆe
ui သာaချက်မ ြဖင့် ြပစ်ဒဏ်eပးရန် ခiင
u ်လueသာae ကာင်းမဟuတ်ပါ။’ သi့uြဖစ်၍ ‘နiင
u ်ငeတာ်
a ကီးaကဲနှင့် aစiးu ရaဖွဲ့ကဲ့သ့uieသာ aြမင့်ဆuးeသာနiuင်ငeရးaာဏာကiက
u ျင့်သးeနသူ
u
များaပါaဝင်
aားလuးeသာ ြပည်သူ့ဝန်ထမ်းများသည် eဝဖန်မကiလ
u ည်းeကာင်း§ နiင
u ်ငeရးaရaတiက
u ်aခြပuြခင်းကiလ
u ည်း
eကာင်း ခယူရန်တာဝန်ရှi ပီးြဖစ်သည်။12 လူ့aခွင့်aeရးeကာ်မတီက လွတ်လပ်စွာeဖာ်ထuတ်ခွင့် ဟuဆရ
ui ာတွင်
‘aလွနa
် မင်းeဝဖန်တက
ui ်ခuiက်မဟu မှတ်ယူနင
ui ်သည့် eဖာ်ထuတ်မမျiuးကiu ပင် ကiuဆiuထားသည်’ ဟu
ဆက်ဆiuထားသည်။13
a ကမ်းဖက်မ§ ခွဲြခားဆက်ဆမ သi့uမဟuတ် ရန်လမ
ui uန်းတီးမတi့uကui လ့eဆာ်မတွင်ပါဝင်eသာ နiင
u ် င§
လူမျiuးနှင့်ဘာသာeရးမuန်းတီးမ eဆာင်ရွက်ချက်တ့uiကui aစiးu ရများဘက်က aeရးယူရန် နiင
u ်ငတကာuပeဒက
ခွင့်ြပuသည်။14 aeရးယူရာတွင် လွတ်လပ်စွာeဖာ်ထuတ်မeပ aြခားeသာ ကန့်သတ်မများမှာလiပ
u င်
uပeဒae ကာင်းြခင်းရာaရ§ ခiင
u ်လuမနှင့်လa
ui ပ်မြဖင့် eဘာင်ကန့်ရန်လa
ui ပ်သည်။ လ့eဆာ်မဆiuရာတွင်
ြဖစ်လတ္တ ့eသာaကျiuးဖျက်ဆီးမကiu eပ eပါက်eaာင်aားeပးမaြဖစ် လူ့aခွင့်aeရးeစာင့် ကည့်aဖွဲ့က

10

Manfred Nowak, U.N. Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary (Kehl am Rhein, Germany: N.P. Engel, 2d ed. 1993), pp.
463-64.
11
Ibid., pp. 465-66.
12
UN Human Rights Committee, General Comment no. 34, para. 38.
13
UN Human Rights Committee, General Comment no. 34, para. 11; European Court of Human Rights, Handyside v. United Kingdom, (no.
် ည်း ရရန်§ aပiဒ
u ် mm (လွတ်လပ်စွာeဖာ်ထuတခ
် င
ွ ့်ဟuဆiရ
u ာတွင်
5493/72), Judgment of 7 December 1976, ECHR 1976-V www.echr.coe.int တွငလ
‘မiမa
i လiuသ့uiပါeသာ သi့uမဟuတ် တiက
u ်ခuiကမ
် မပါeသာ သi့uမဟuတ် ထူးြခားသည့်စiတ်ခစားမကiမ
u ြဖစ်eစeသာ –သတင်းaချက်aလက်— သi့uမဟuတ်
–aeတွးaeခ — တi့uသာမက နiင
u င
် eတာ်ကြui ဖစ်eစ ြပည်သူaမျiuးaစားတစ်ရပ်ရပ်ကြui ဖစ်eစ ပuတခ
် တ်§ eြခာက်ြခား သi့uမဟuတ်
aeနှာင့်aယှကြ် ဖစ်eစသည့်aရာများလည်း aကျuးဝင်သည်’)။ R. v. Central Independent Television plc, [1994] 3 All ER 641 (‘လွတ်လပ်စွာ
[eြပာeရးဆiခ
u ွင့်] ဆiuသည်မာှ စiတ်eစတနာမည်မ eကာင်းမွန်သည်ြဖစ်eစ aစiးu ရနှင့်တရားသူ ကီးများ၏aြမင်တွင် မeြပာသင့်ဟu ထင်ြမင်ယူဆသည့်
ae ကာင်းaရာများကiu eြပာဆiခ
u ွင့်ကuiဆuiသည်။ ဆiလ
u uiသည်မှာ –မှန်ကန်စာွ eတွးတတ်eသာ လူတ့ui—က aန္တရာယ်ရှiသည် သi့uမဟuတ် တာဝန်မဲ့သည်ဟu
သတ်မှတ်သည့်ae ကာင်းaရာများကiu eြပာဆiuခွင့်ပင်ြဖစ်သည်။)
14
ICCPR, art. 20.
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မှတ်ယူသည်။15 ြဖစ်လတ္တ ့eသာaကျiuးဖျက်ဆီးမသည် ြဖစ်နင
ui ်eြခရှiသည့် သi့uမဟuတ် aလားaလာရှiသည့်
aကျiuးဖျက်ဆီးမသက်သက်မဟuတ်ဘဲ ရည်ညန်းeြပာစကားe ကာင့် တiက
u ်ရက
ui ် သi့uမဟuတ် ချက်ချင်း ြဖစ်ပွားသည့်
သi့uမဟuတ် ပiမ
u uiဆးui ရွားသွားသည့် aကျiuးဖျက်ဆီးမြဖစ်သည်။ ‘a ကမ်းဖက်မ’ ဆiuသည်မှာ ကiယ
u ်ထiလက်eရာက်
ကျူးလွန်မကiu ဆiလ
u ui ပီး ‘ခွဲြခားဆက်ဆမ’ ဆiသ
u ည်မှာ ပuစတူaလားတူaeနaထားရှi လူမျiuးတစ်မျiuး
ရရှiခစားထiက
u ်သည့် aကျiuးခစားခွင့်တစ်ရပ် aမှတ်တကယ် ဆuတ်ယuတ်ဆuးရးရြခင်းကiu ဆiလ
u uiသည်။
aဆiပ
u ါ စချiန်စညန်းများနှင့်ချiန်ထးui ပီး eလ့လာ ကည့်သည်aခါ ြမန်မာနiင
u ်င၌ လက်ရှiကျင့်သးeနသည်
u
့ uပeဒ
တချiu့သည် နiင
u ်ငတကာuပeဒကခွင့်ြပuထားသည့် ကန့်သတ်ချက်များeဘာင်ကiu aလွန်aမင်းeကျာ်လွနe
် နသည့်
လွတ်လပ်စွာeဖာ်ထuတ်ခွင့်ကui ကန့်သတ်မများ ပါရှe
i ကာင်းeတွ့ရသည်။

ြမန်မာ့ဖွဲ့စည်းပuaeြခခuပeဒ
ြမန်မာနiင
u ်င၏ mmmm ခuနှစ် ဖွဲ့စည်းauပ်ချuပ်ပuaeြခခuပeဒသည် လွတ်လပ်စွာeဖာ်ထuတ်ခွင့်နှင့် စueဝးခွင့်တ့uiကui
တeလးတစားရှiသည်ပ
့ uစမျiuး eတွ့ရသည်။16 ပuဒ်မ mmm တွင် နiင
u ်ငသားတiင
u ်းသည် ‘မiမi၏ယu ကည်ချက်§ ထင်ြမင်
ယူဆချက်များကiu လွတ်လပ်စွာ ထuတe
် ဖာ်eြပာဆiခ
u ွင့်§ eရးသားြဖန့်eဝခွင်’
့ ရှiသည်ဟu ဆiထ
u ားသည်။ ထi့uြပင်
နiင
u ်ငသားတiင
u ်းသည် ‘လက်နက်မပါဘဲ ငiမ်းချမ်းစွာစueဝးခွင့်§ စီတန်းလှည့်လည်ခွင့်’ လည်း ရှiသည်။ သi့uရာတွင်
ထia
u ခွင့်aeရးသည် ‘နiင
u ်ငeတာ်လuြခueရး§ တရားuပeဒစiးu မiးu eရး§ ရပ်ရာွ eaးချမ်းသာယာeရး သi့uမဟuတ်
ြပည်သူတi့u၏ ကiယ
u ်ကျင့်တရားaကျiuးငှာ ြပ ာန်းထားသည့် uပeဒများနှင့်မဆန့်ကျင်’ မှသာ aသuးြပuပiင
u ်ခွင့်
ရှသ
i ည်။ aဆiuပါကန့်သတ်ချက်များသည် နiင
u ်ငတကာuပeဒaလiန
u ှင့် မကiက
u ်ညီပါ။
‘ရပ်ရွာeaးချမ်းသာယာeရး’ ae ကာင်းြပချက်ြဖင့် ချမှတ်သည့်ကန့်သတ်ချက်များသည် aြပည်ြပည်ဆင
ui ်ရာ
လူ့aခွင့်aeရးe ကညာစာတမ်း သi့uမဟuတ် ICCPR ပါ ကန့်သတ်ရန်aတွက်စဉ်းစားရမည်a
့ eြခခထက် များစွာ
ကျယ်ဝန်းeနeသာ aeြခခတစ်ခuြဖစ်eနသည်။ ထi့uြပင် လွတ်လပ်စွာeဖာ်ထuတ်ခွင့်ကui နiင
u ်ငတကာuပeဒaရ
aကာaကွယ်eပးမ၏ aဓiကaစiတa
် ပiuင်းတစ်ရပ်နှင့်aညီ aထက်တွင်ြပထားသည့် aeရးကiစ္စများaနက်
တစ်ရပ်ရပ်ကui ကာကွယ်ရန်‘လia
u ပ်’ မှသာ ကန့်သတ်ရမည်ဟuလည်း aဆiပ
u ါ aeြခခuပeဒက
မြပ ာန်းထားပါ။
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UN Human Rights Committee, General Comment no. 34, para. 50.
mmmm ခuနစ
ှ ် aeြခခuပeဒသည် နiင
u င
် တကာuပeဒကြပ ာန်းသည့် လူ့aခွင့်aeရး ကာကွယ် eစာင့်eရှာက်မစချiန်စညန်းများနှင့်

eနရာaeတာ်များများတွင် မကiuကည
် ီပါ။ ယခu aစီရင်ခစာသည် ၎င်းaeြခခuပeဒ နiင
u ်ငတကာစနန်းများနှင့် မကiuက်ညီမaားလuးကiu
eလ့လာသuးသပ်ရန်မဟuတပ
် ါ။
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