
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

‘သင့်က i u aချ iန်မeရွး ဖမ်းန iuင်သည်’ 
ြမန်မာန iuင်ငတွင ်င iမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒeဖာ်ထ uတ်ြခင်းက i u 

ရာဇဝတ်မတပ်ြခင်း 
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aနှစ်ချuပ ်
 

န iuင်ငသည် ယခင်ကထက် ပ iu၍ ပွင့်လင်းလာeနeသာ်လည်း ြပည်သူတ iu့၏ aခွင့်aeရးများက iu 

လျစ်လျူရထားဆဲြဖစ်သည်။ ၎င်းတ iu့က သင့်က iu ဤuပeဒများြဖင့် aချiန်မeရွး 

ဖမ်းဆီးန iuင်သည်။ မဖမ်းဟu aာမမခန iuင်ပါ။  
 

-ပန်eလာင်§ eရှ့eန§ ရန်က uန်§ ဇနန်ဝါရီ mmmm 

 

ပီးခဲ့eသာ ငါးနှစ်တာ ကာလသည် ြမန်မာန iuင်ငaတွက ်eြဖeလာ့ြခင်းနှင့် eြပာင်းလဲြခင်း ကာလြဖစ်သည်။ 

က iuတင ်ဆင်ဆာြဖတ်ြခင်းက iu ပယ်ဖျက်ြခင်းနှင့် လ iuင်စင်လ iuaပ်ချက ်eြဖeလာ့ြခင်းများeကာင့် 

စာနယ်ဇင်းeလာက aသက်ဝင်လာခဲ့ ပီး လ uးလ uးလျားလျားစစa်uပ်ချuပe်ရးမ ှ

aသွငe်ြပာင်းလဲခဲ့ြခင်းeကာင့်လည်း aရပဘ်ကလ်မူaဖွဲ့aစည်းများက iu ပ iuမ iueြပာဆi uလ uပ်က iuင်ရဲလာခဲ့သည်။ 

 

သiu့eသာ်လည်း  ပဋ iပက္ခ မရiှဘဲ aeြပာင်းaလ ဲြဖစ်eပ ခဲ့ြခင်းeတာ ့မဟuတe်ပ။ ရရှiလာeသာ လွတ်လပ်မ 

aသစ်များက iu ဆuပ်က iuင်ကာ aစ iuးရ သiu့မဟuတ ်စစ်တပ်က iu ထ uတe်ဖာe်ဝဖန်ခဲ့သူများသည် သမ္မတ 

ဦးသiန်းစ iန်လက်ထက်တွင ်မကာခဏဆiuသလ iu ဖမ်းဆီး eထာင်ချခခဲ့ ကရသည်။ eဘာင်ကျယe်ြပာ၍ 

eဝဝါးeသာစကားလ uးများသuး ပီး eရးဆွဲထားသည့် uပeဒများြဖင့် eဝဖန်မများaeပ  ြပန်လည်နiှပ်ကွပ်ခဲ့ြခင်း 

ြဖစ် ပီး ထ iuuပeဒများသည် န iuင်ငတကာuပeဒက ကာကွယ်eပးထားeသာ င iမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒeဖာ်ထuတ်ခွင့်နှင့် 

စ ueဝးခွင့်တ iu့က iu ချiuးeဖာက်လျက်ရှiသည်။ ထ iuuပeဒများaနကမ်ှ aချiu့မှာ ဗ iတ iသ  က iuလ iuနeီခတ်လက်ကျန ်

uပeဒများြဖစ် ပီး aချiu့မှာ စစ်aစ iuးရaဆကဆ်က် လက်ထက်တွင ်ြပ ာန်းခဲ့ြခင်းြဖစ်ကာ ကျန်uပeဒများမှာမ ူ

ဦးသiန်းစ iန ်aစ iuးရ၏ ြပuြပငe်ြပာင်းလeဲရး သiu့မဟuတ် ြပuြပငe်ြပာင်းလ ဲဟနe်ဆာင်သည့် aားထ uတ်မများ မ ှ

eပ ထွက်လာြခင်းြဖစ်သည်။  

 

ဤaစီရင်ခစာတွင် ြမန်မာaစ iuးရများက aဆiuပါ uပeဒများက iu မည်သi u့aသuးချခဲ့§ aလွဲသ uးခဲ့သည်က iu 

လည်းeကာင်း§ ထ iuuပeဒများသည် န iuင်ငတကာ စနန်းများနှင့် မည်သ iu့ မက iuက်ညီသည်က iuလည်းeကာင်း 

eလ့လာသuးသပ်ထားသည်။ eဒ eaာင်ဆန်းစ uကည်၏ aမျiuးသား ဒီမ iuကeရစီ aဖွဲ့ချuပ်က ဦးeဆာငe်သာ 

ြမန်မာaစ iuးရသစ်aတွက် ၎င်းတ iu့aeမွဆက်ခရရှ iထားသည့် aတ iတ်ကဖ iန iှပ်သည့် uပeဒaeြခခ 

aeဆာကa်auက iu ြပန်လည် ဖ iuဖျက်ရန် ခ iuင်မာသည့် aကြပuချက်များက iu aစီရင်ခစာက eဖာ်ြပထားသည်။  

 

mmmm ခ uနှစ်တွင ်ဦးသiန်းစ iန ်သမ္မတ ြဖစ်လာ ပီးeနာက ်aစ iuးရသည် စာeပစ iစစ်eရးက iu eလာ့eပါ့eပးခဲ့ ပီး 

န iuင်ငeရးaကျဉ်းသား aများaြပားက iu လတe်ပးခဲ့သည့်aြပင ်aeြခခ လွတ်လပ်ခွင့်များက iu ြမင့်တင်သည့် 

eရှ့eြခလှမ်းများဟuဆiuကသည့် uပeဒများတစ်ခ uပီးတစ်ခ u ြပ ာန်းခဲ့သည်။ ထ iuuပeဒများမှာ င iမ်းချမ်းစွာ 
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စ ueဝးခွင့်က iu ကျင့်သ uးန iuင်eစမည့် uပeဒမူeဘာင်က iu eဖာe်ဆာငe်ပးeသာ ‘င iမ်းချမ်းစွာ စ ueဝးခွင့်နှင့် င iမ်းချမ်းစွာ 

စီတန်းလှည့်လည်ခွင့်ဆiuင်ရာ uပeဒ’§ aeပ ယaားြဖင့ ်aစ iuးရ၏ လ uပe်ဆာင်ချက်များaeပ  မီဒီယာများ၏ 

eဝဖန်ခွင့်က iu aသiaမှတ်ြပueသာ သတင်းမီဒီယာ uပeဒ§ စာနယ်ဇင်းများ မထ uတe်ဝမ ီစာeပစ iစစ်eရး 

တင်ရြခင်းက iu ပယ်ဖျက်eပးeသာ ပ uန iှပ်ြခင်းနှင့် ထ uတe်ဝြခင်းလ uပ်ငန်း uပeဒ နှင့် ဆက်သွယ်eရးuပeဒ တ iu့ 

ပါဝင်ကသည်။  

 

aဆiuပါ uပeဒများသည် aစ iuးရနှင့် စစ်တပ်က မနှစ်သက်eသာ eဝဖန်မ ြပuလ uပ်သူများက iu ဦးသiန်းစ iနa်စ iuးရက 

ဖမ်းဆီးတရားစွဲရန် aသuးြပuခဲe့သာ နှစ်ဖက်သွားဓားများ ြဖစ်သည်။ Eleven Media Group ၏ aယ်ဒီတာချuပ ်

ဦးeဝဖiuးက ‘aရင်က လွတ်လပ်စွာ ထ uတ်eဖာ်ခွင့်နဲ့ ပတ်သက်လ iu့ တ iuက်ရiuက် ထ iန်းချuပ်မ ရှiတယ်။ aခ ueတာ ့

ရာဇဝတ်ပ uဒ်မeတွနဲ့ သွယ်ဝ iuက် ခ iမ်းeြခာက်ထားတယ’် ဟu လူ့aခွင်a့eရးeစာင့်ကည့်aဖွဲ့ က iu eြပာသည်။ 

င iမ်းချမ်းစွာ eဖာ်ထ uတ်ြခင်းနှင့် စ ueဝးြခင်းတ iu့က iuလည်း ဦးသiန်းစ iန ်aစ iuးရက က iuလ iuနီeခတ ်uပeဒများနှင့ ်

စစ်aစ iuးရeခတ ်uပeဒမျiuးစ uက iu aသuးြပuကာ တရားစွဲဆiuခဲ့သည်။ 

 

င iမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒeဖာ်ထ uတ်ြခင်းက iu ရာဇဝတ်မတပ်သည့် uပeဒများသည် လွတ်လပ်စွာ eြပာeရးဆiuခွင့်aeပ  

ထင်ထားသည်ထက်ပ iuကျယ်ဝန်းeသာထ iတ်လန့်စရာသက်eရာက်မ ြဖစ်eပ eစြခင်းeကာင့် aထူး 

စ iuးရiမ်ဖွယ်ြဖစ်သည်။ လွတ်လပ်စွာဆန္ဒeဖာ်ထ uတ်ခွင့် ဆiuင်ရာ က uလသမဂ္ဂ aထူးက iuယ်စားလှယ်က aဆiuပါ 

uပeဒများ ရှieနြခင်းeကာင့် ‘လူထ uaeနြဖင့ ်aဖမ်းခရန iuင်ြခင်း§ တရားရuး မတင်မ ီချuပe်နှာင်ခရြခင်း§ 

eငွက uနe်ကးကျ များသည့် တရားရင်ဆiuင်eြဖရှင်းရြခင်း§ ဒဏe်ငွနှင့ ်eထာင်ဒဏ်များ aြပင ်

ရာဇဝတ်မမှတ်တမ်းရှ iထားပါက ဘဝaမည်းစက်ထင်ကျန်ရစ်ြခင်း စသည့် aန္တရာယ်တ iu့က iu aမဲမြပတ ်

ရင်ဆiuင်eနရသည်’ ဟu eြပာသည်။  

 

ဒီချuပ ်aစ iuးရသစ်က ဤaစီရင်ခစာပါ ြဖစ်ရပ်များနှင့် ဆက်စပe်သာ န iuင်ငeရး aကျဉ်းသား များစွာက iu 

တက်တက်ချင်းမှာပင ်aလျငa်ြမန်လတe်ပးခဲ့ ပီးြဖစ်သည်။ aစ iuးရသစ် ယခ uaချiန်လ uပ်ရမည်က လွန်ခဲe့သာ 

နှစ်များက င iမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒeဖာ်ထ uတ်ြခင်းနှင့် စ ueဝးြခင်းက iu န iuင်ငတကာ uပeဒနှင်a့ညီ မဟuတ်ဘဲ 

ကန့်သတ်ြခင်း§ ြပစ်ဒဏ်eပးြခင်းများ ြပuခဲ့သည့်  uပeဒများက iu ပယ်ဖျက်ရန် သiu့မဟuတ ်ကီးကီးမားမား 

ြပင်ဆင်ြခင်းက iuချက်ချင်း eဆာင်ရွက်ရန် ြဖစ်သည်။ ထ iuသiu့ eဆာင်ရွက်ြခင်းြဖင့် ဒီချuပa်eနြဖင့် mmmm ခ uနှစ ်

eရွးeကာက်ပွ ဲeကညာစာတမ်းတွင ်eဖာ်ြပခဲ့သည့် ‘ြပည်သူလူထ u ရသင့်ရထ iuက်eသာ လွတ်လပ်မနှင့် လ uြခuမက iu 

ထ iပါးeစသည့် uပeဒများaား ဖျက်သiမ်းမည်’ ဟူeသာ ကတ iက iu တည်ရာလည်းeရာက်မည်။ ထ iu့ြပင် mmmm ခ uနှစ ်

န iuင်ဝင်ဘာလ m ရကe်န့က က uလသမဂ္ဂ လူ့aခွင့a်eရးeကာင်စီ၏ ပ uမှန်လမ်းြခueလ့လာသuးသပ်မ (UPR) တွင ်

ြမန်မာန iuင်ငက ကတ iြပuခ့ဲeသာ လွတ်လပ်စွာ ထင်ြမင်ယူဆခွင့်နှင့် ဆန္ဒeဖာ်ထ uတ်ခွင့်တ iu့က iu ကာကွယ် ပီး ထ iuaeြခခ 

aခွင့a်eရးများက iu ကျင့်သ uးသူများက iu ရန်ြပuြခင်း မရiှeစရန် ဟူeသာ ကတ iကဝတ်က iu ြဖည့်ဆည်းရာ 

eရာက်မည်ြဖစ်သည်။  



 

 
3 

aများြပည်သူ aကျ iuးစီးပွားaတွက ်ထ uတe်ဖာe်ြပာဆiu ဆန္ဒြပကeသာ န iuင်ငသားများက iu ဖမ်းဆီး§ eနှာင့်ယှက်§ 

eထာင်ချသည့် uပeဒများကiu ပယ်ဖျက် သiu့မဟuတ် ြပင်ဆင်ြခင်းသည် ြမန်မာန iuင်ငတွင ်စစ်မှနe်သာ eြပာင်းလဲမ 

ြဖစ်eပ eနeကာင်း aားeကာင်းeသာသeကတ ြဖစ်eစလ iမ့်မည်။ ြမန်မာပ iu့စ် ဂျာနယ်၏aယ်ဒီတာချuပ ်

ဦးသန်းထ iuက်သူက aစ iuးရသစ်လက်ထက်တွင ်ဦးသiန်းစ iနa်စ iuးရeခတ်နှင့်မတူဘဲ ‘သတင်းeထာကe်တွက iu 

ရည်ရွယ်ချက်ရ iှရ iှ aြပစe်ပးတာeတ ွရှieတာ့မှာ မဟuတ်ဘူး။ ဘယ်သူတစ်ဦးတစ်eယာက ်သiu့မဟuတ် aဖွဲ့aစည်း 

တစ်ခ uက iuမှ eနှာင့်ယှက်တာ aြပစ်eပးတာeတ ွရှieတာ့မှာ မဟuတ်ဘူးလiu့ ကနe်တာ်တ iu့ eမာ်လင့်ပါတယ’် ဟu 

၎င်း၏ eမာ်လင့်ချက်က iu eြပာြပသည်။ 
  

င iမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒထ uတe်ဖာ်ြခင်းက iu ရာဇဝတ်မတပ်ြခင်း 

mmmm ခ uနှစ ်င iမ်းချမ်းစွာ စ ueဝးခွင့်နှင့် င iမ်းချမ်းစွာ စီတန်းလှည့်လည်ခွင့်ဆiuင်ရာ uပeဒ (င iမ်းစ uစီ uပeဒ) နှင့ ်

mmmm ခ uနှစ်က aဆiuပါ uပeဒက iu ြပင်ဆင်သည့် uပeဒတ iu့သည် င iမ်းချမ်းစွာ စ ueဝးခွင့်က iu aကာaကွယ်eပးမည့် 

eရှ့eြခလှမ်းများaြဖစ ်ယူဆခရသည်။ သiu့eသာ် ြပင်ဆင်ထားသည့်တ iuင်eaာင ်uပeဒaရ စ ueဝးရန် aစ iuးရ၏ 

ခွင့်ြပuချက ်လ iuaပ် ပီး ထ iuသiu့ စ ueဝးခွင့်က iu ြငင်းဆန်ပ iuင်ခွင့် သiu့မဟuတ် မည်သည့e်နရာတငွ ်စ ueဝး ပီး 

မည်သည့်စကားများ eြပာကားရမည်က iu ကန့်သတ်ပ iuင်ခွင့်က iu aာဏာပ iuင်များaား eပးထားသည်။ 

ထ iuaချက်များက iu မလ iuက်နာပါက ြပစ်ဒဏ်ကျခရမည်ြဖစ်သည်။ င iမ်းချမ်းစွာ စ ueဝးခွင့်နှင့် င iမ်းချမ်းစွာ 

စီတန်းလှည့်လည်ခွင့်ဆiuင်ရာ uပeဒ aသစ်က iu mmmm ခ uနှစ ်eမလ mm ရကe်န့တွင ်aမျiuးသားဒီမ iuကeရစaီဖွဲ့ချuပ ်

ဦးeဆာင်သည့်လတe်တာ်က ြပ ာန်းခဲ့eသာ်လည်း ယခင်uပeဒပါ ချiu့ယွင်းချက်များစွာ ကျန်ရှieနဆဲြဖစ်သည်။  

 

ြပည်သူ့aကျ iuးစီးပွားaတွက ်eဖာ်ထ uတa်eရးဆiuခဲ့eသာ င iမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒြပသူများက iu ဖမ်းဆီးထ iန်းသiမ်းရာတွင ်

င iမ်းစ uစီ uပeဒက iu ပီးခဲ့သည့်နှစ်များaတွင်း eကာင်းeကာင်း aသuးချခဲ့သည်။ န iuင်ငeရးaကျဉ်းသားများ 

ကူညီeစာင့e်ရှာက်eရးaဖွဲ့ (AAPP) ၏aဆiuaရ mmmm ခ uနှစ ်eဖeဖာ်ဝါရီလက uန်ပ iuင်း လတe်တာ်က iuယ်စားလှယ် 

aသစ်များ ကျမ်းသစ္စာဆi ueသာaချiန်တွင် လeူပါင်း mmm eယာက်မှာ င iမ်းစ uစီ uပeဒြဖင့် တရားရင်ဆiuင်eနရပီး 

aနည်းဆuး mm ဦးမှာ ထ iuuပeဒြဖင့် aြပစ်ရှieကာင်းဆuးြဖတ်ခရကာ aကျဉ်းကျလျက်ရ iှသည်။ aဆiuပါ 

ဖမ်းဆီးခရသူများ သiu့မဟuတ် aကျဉ်းကျeနသူများထဲတွင ်aမျiuးသားပညာeရးuပeဒ aသစ်က iu ကန့်ကွက် ဆန္ဒ 

ြပသည့် သiu့မဟuတ် aစ iuးရတွင ်စစ်တပ်ကeနရာယူထားြခင်းက iu ကန့်ကွက်ဆန္ဒြပသည့် eကျာင်းသားများ§ 

ဓာတ်သတ္တ uတူးeဖာ်ရန ်သiu့မဟuတ် စစ်တန်းလျားeဆာက်ရန်aတွက် လယ်ယာeြမများ သiမ်းဆည်းခရသည့် 

aတွက ်ဆန္ဒြပသည့်လယ်သမားများ§ aြခားသတင်းeထာက်များ ဖမ်းဆီးခရမaတွက ်ဆန္ဒြပသည့် 

သတင်းeထာက်များနှင့ ်aမျiuးသား စည်းလ uး ညီညတွe်ရး aတွက ်တစ်က iuယ်eတာ် ဆန္ဒြပသူတ iu့ ပါဝင်သည်။ 

 

aြပစ်eပးခရသူ aများစ uမှာ aဆiuပါuပeဒ၏ ကန့်သတ်ချက်ြဖစ်eသာ ခွင့်ြပuမ iန့်မပါဘဲ ဆန္ဒြပြခင်းက iu 

တားြမစ်သည့် ပ uဒ်မ mm က iu ချiuးeဖာက်ြခင်း§ ထ iuသiu့ စ ueဝး ဆန္ဒြပရာတွင်စည်းကမ်းချက်များစွာက iu ချiuးeဖာက်သည့် 

ပ uဒ်မ mm တ iu့ြဖင့် aeရးယူခရြခင်း ြဖစ်သည်။ aစ iuးရ သiu့မဟuတ် စစ်တပ်က iu ဆန့်ကျင်ဆန္ဒြပသည့် aတွက ်
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င iမ်းစ uစီuပeဒတွင်ပါရ iှသည့်စွဲချက်များက iu ရင်ဆiuငခ်ဲ့ရသည့် လူပ uဂ္ဂiuလa်eရaတွက်က iu ကည့်ရuမ  သက်သက်မ ြဖင့် 

aဆiuပါuပeဒသည် aခွင့်aeရးချiuးeဖာက်သည်a့လားaလာမည်မရှieကာင်းက iu ထင်ထင်ရှားရှားသiရှiန i uင်သည်။ 

 

‘ဒီuပeဒကiu ြပ ာန်းလ iuက်တဲ့aတွက် လူeတွက ဆန္ဒြပလ iu့ ရပီလ iu့ ထင်ကတာ။ တကယ်eတာ့ ဒီuပeဒeကာင့် 

eထာင်ထeဲရာက်တဲ့လူeတ ွaများကီးပဲ။ ဒီမ iuကeရစီ န iuင်ငတစ်ခ uမှာ ဆန္ဒြပဖ iu့ ခွင့်ြပuမ iန့ ်eတာင်းဖ iu့ မလ iuaပ်ပါဘူး’ 

ဟu သတင်းeထာက ်တစ်ဦးက ဆiuသည်။ 

 

ပ uဒ်မ mm ၏ ြပစ်ဒဏ်မှာ aများဆuး eထာင်ဒဏ ်eြခာက်လသာ ြဖစ်eသာ်လည်း တကယ့်လကe်တွ့တွင်မူ ဆန္ဒ 

တစ်ခါြပရuမ ြဖင့် နှစe်ပါင်းများစွာ eထာင်ချခရန iuင်သည်။ မည်မပင ်eaးeaးချမ်းချမ်း စီတန်းလှည့်လည် 

ဆန္ဒြပသည်ြဖစe်စ မ iu့နယ်တစ်ခ uထက်ပ iu၍ြဖတ်သန်းပါက ထ iuြဖတ်သန်းသွားeသာ မ iu့နယ် တစ်ခ uချင်းစီaလ iuက် 

uပeဒချiuးeဖာက်မြဖင့်ြပစ်ဒဏe်ပးခရသည်။ ထ iuြပစ်မ တစ်ခ uချင်းစီက iu သီးြခားစီ တရားစွဲဆ iuပီးလင် 

ြပစ်ဒဏ်များက iuလည်း တစe်ပါင်းတစ်စည်းတည်းမဟuတ်ဘဲ သီးြခားစီ ကျခeစသည်။  

 

ဆန္ဒြပသူများသည် ဗ iတ iသ  က iuလ iuနီeခတ ်ြပဌာန်းချက်ြဖစe်သာ ရာဇသတ်ကီး၏ ‘uပeဒနှင့် ဆန့်ကျငe်သာ 

aစ uaeဝး’ aတွက ်စွဲဆi ueသာစွဲချက်များက iuလည်း ရင်ဆiuင်ကရသည်။ လတe်တာ်aသစ် စတင်သည့် aချiန်တွင ်

aနည်းဆuး လ ူmmm ဦးမှာ aဆiuပါ ရာဇသတ်ကီးပါစွဲချက်များက iuရင်ဆiuငe်နရပီး aနည်းဆuး mm ဦးမှာ aာမခ 

မရဘဲ ထ iန်းသiမ်းခထားကရသည်။  

 

ရာဇသတ်ကီး ပ uဒ်မ mmm (ခ) တွင ်ြပဌာန်းထားeသာ ‘န iuင်ငeတာ ်aစ iuးရက iuြဖစ်eစ§ န iuင်ငeတာ ်

င iမ်ဝပe်ရးက iuြဖစ်eစ ထ iခ iuက်သည့် ြပစ်မက iu တစ်ဦးတစ်eယာကe်သာသူက ကျူးလွန်ချင်လာeaာင ်

aများြပည်သူက iueသာ်လည်းeကာင်း§ aများြပည်သူ၏ သီးြခားလူစ uက iueသာ်လည်းeကာင်း eကာက်ြခင်း§ 

ထ iတ်လန့်ြခင်း တစ်ခ uခ uြဖစe်စရန် aကရiှလင§် သiu့တည်းမဟuတ် ထ iuသiu့ ြဖစ်eစတန်ရာသည့a်eကာင်းရှ iလင’် 

eထာင်ဒဏ ်နှစ်နှစ်aထ i ြပစ်ဒဏ်ချန iuင်သည်ဆiueသာ ြပ ာန်းချက်ပ uဒ်မြဖင့်လည်း ဆန္ဒြပသူ aများaြပား 

စွဲချက်တင်ခရသည်။ mmmm ခ uနှစ ်ဇွန်လ mm ရကe်န့က န iuင်ငeရးမ ှတပ်မeတာa်ားeနာက်ဆuတ်ရန်  ရန်က uန်တွင် 

ဆန္ဒြပရာတွင် ဝ iuင်းဝန်း ဦးeဆာင်ခဲ့သည့် တက္ကသ iuလe်ကျာင်းသား က iueဇယျာလွင်§ က iuပ iuင်ရဲသuနှင့ ်

က iuနန်းလင်းတ iu့က iu မ iu့နယ် နှစ်ခ uတွင ်င iမ်းစ uစီuပeဒ ပ uဒ်မ mm နှင့ ်ရာဇသတ်ကီး ပ uဒ်မ mmm (ခ) တ iu့ ြဖင့ ်

စီရင်ချက် ချခဲ့သည်။ ၎င်းတ iu့aတွက်စီရင်ချက်မှာ aများြပည်သူaကား သeဘာထားကွဲစရာ 

က iစ္စရပ်တစ်ခ uaeပ  င iမ်းချမ်းစွာဆန္ဒတစ်ခါ ြပမ iြခင်းeကာင့် တစ်ဦးလင ်eထာင်ဒဏ ်ငါးနှစ်စီ ကျခခဲ့ရသည်။ 

ထ iuြပစ်ဒဏ်များက iu ဒီချuပ်aစ iuးရက mmmm ခ uနှစ ်eပီလတွင ်ပယ်ဖျက်eပးခဲ့သည်။   

 

င iမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒြပသူများစွာ aဆiuပါ ပ uဒ်မြဖင့ ်ြပစ်ဒဏ်eပးခeနကရြခင်းeကာင့် င iမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒြပသူများက iu 

ြပစ်ဒဏ် aများဆuး eပးနiuင်ရန ်ရာဇသတ်ကီး ပ uဒ်မ mmm (ခ) က iu aသuးြပuြခင်းသည် လ uပe်လ့လ uပ်ထရ iှသည့် 
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က iစ္စတစ်ရပ် ြဖစ်သည်။ AAPP aဆiuaရ eဖeဖာ်ဝါရ ီmm ရကe်န့aထ i ပ uဒ်မ mmm (ခ) ြဖင့ ်စွဲချက်တင်ခထား ရသူ 

mmm eကျာ် ရှiပးီ ၎င်းတ iu့ထဲမှ mm ဦးမှလွဲလင ်aားလ uးမှာ င iမ်းစ uစီပ uဒ်မ သiu့မဟuတ် ရာဇသတ်ကီး၏ ‘uပeဒနှင့် 

ဆန့်ကျငe်သာ aစ uaeဝး’ ဆiuင်ရာ ပ uဒ်မများြဖင့်လည်း စွဲချက်တင်ခထားရသည်။ ပ uဒ်မ mm နှင့ ်mmm (ခ) တ iu့ြဖင့် 

aက iမ်များစွာ စွဲချက်တင်ခရဖူးeသာ တက်ကလပ်ရှားသူ က iueဝဠuက ‘လeူတွက သူတ iu့ရဲ့ aeြခaeနeတွက iu 

သူတ iu့ရဲ့ ဘmeတွနဲ့ ရင်း ပီး eြပာဆiuကတယ်။ သူတ iu့က ပ uဒ်မ mm ဟာ aန္တရာယ် aများဆuးလ iu့ ထင်ကeပမယ့် 

တကယ်eတာ ့ပ uဒ်မ mm ဟာ aeပ ယeယာင်ြပပဲြဖစ် ပီးeတာ ့တကယ်သuးတဲ့ပ uဒ်မက mmm (ခ) ပါ’ ဟu 

eြပာသည်။  

 

aာဏာပ iuင်များက ဖမ်းဆီးခရသူများက iu ြပစ်ဒဏ် ပ iuမ iuကျခeစရန ်လွန်ခဲe့သာ တစ်နှစ§် နှစ်နှစ်က ြပuလ uပ်ခဲ့သည့် 

ဆန္ဒြပမများက iuပါ ထပ်၍ aြပစ်eပးသည်။ uပမာ - eဇယျာလွင်နှင့် နန်းလင်းတiu့က iu mmmm ခ uနှစ်က aမျiuးသား 

ပညာeရး uပeဒက iu ဆန္ဒြပခဲ့သည့်aတွက် ြပစ်ဒဏ်ထပ ်ကျခရမည်ဟu mmmm ခ uနှစ ်ဇန်နဝါရီလတွင ်aသieပး 

eြပာကားခဲ့ ကသည်။ aသစ်ြပ ာန်းလ iuက်သည့် င iမ်းစ uစီuပeဒaသစ်၏ eကာင်းမွန်သည့်aချက်တစ်ချက်မှာ 

ဆန္ဒထ uတe်ဖာ် ပီးeနာက ်mm ရကa်တွင်းမှာသာ တရားစွဲဆiuရမည်ဟuြပ ာန်းလ iuက်ြခင်းြဖင့် aထက်ပါ မeတာ ်

မတရားြပuကျင့်မမျ iuးက iu ကာကွယ်eပးြခင်းြဖစ်သည်။  

 

င iမ်းချမ်းစွာစ ueဝးမတွင ်ပါဝင်ြခင်းများaတွက ်ဖမ်းဆီးြခင်းနှင့်ရ uးတင်တရားစွဲဆ iuြခင်းများမှာ aစ iuးရသစ် 

လက်ထကa်ထ i ဆက်လက်ြဖစe်ပ ခဲ့သည်။ uပမာ - eမလ mm ရကe်န့က ရန်က uန် မiu့လယ်တွင် ဘာသာeပါင်းစ u 

‘င iမ်းချမ်းeရး လမ်းeလာက်ပွဲ’ eခါင်းeဆာင်များက iu ဖမ်းဆီးကာ ထ iuuပeဒြဖင့် တရားစွဲဆ iuခဲ့သည်။ eမလ mm 

ရက်တွင် ရန်က uန်မ ှလက်ပeတာင်း eကးနီစီမက iန်းသiu့ တစ်က iuယ်eတာ် လမ်းeလာက်သူက iu ဖမ်းဆီးကာ 

တရားစွဲဆ iuခဲ့သည်။  

 

aင်တာနက ်သ uးစွဲမက iu ကန့်သတ်သည့် uပeဒများ 

ြမန်မာန iuင်ငတွင ်aင်တာနက ်သuးစွဲမ ဆတက်ထမ်းပ iuး တ iuးတက်လာခဲ့ ပီး ၎င်းနှင့်aတ ူaစ iuးရက aင်တာနက်က iu 

ထ iမ်းချuပ်ရန် က iuးပမ်းမလည်း ြမင့်တက်လာခဲ့သည်။ ထ iuသiu့ ထ iန်းချuပ်ရာတွင် လတ်တeလာ သuးeနသည့် 

လက်နက်တစ်ခ uမှာmmmm ခ uနှစ်က ြပဌာန်းခဲ့eသာ ဆက်သွယ်eရးuပeဒြဖစ်သည်။ ထ iuuပeဒ၏ ပ uဒ်မ mm (ဃ) 

aရ ‘ဆက်သွယ်eရး ကွန်ရက ်တစ်ခ uခ uက iu aသuးြပu၍ လူပ uဂ္ဂiuလ ်တစ်ဦးဦးaား eြခာက်လှန့ ်eတာင်းယူြခင်း§ 

aန iuင်aထက်ြပuြခင်း§ မတရား တားဆီးကန့်ကွက်ြခင်း§ aသeရဖျက်ြခင်း§ eနှာင့်ယှက်ြခင်း§ 

မeလျာ်oဇာသuးြခင်း သiu့မဟuတ် ခ iမ်းeြခာက်ြခင်း’ က iu ြပuလ uပ်ပါက eထာင်ဒဏ ်သuးနှစ်aထ i ချမှတ်န iuင်သည်။ 

aစ iuးရ သiu့မဟuတ ်တပ်မeတာ်က iu ‘eစာ်ကားပ uတ်ခတ’် သည်ဟu ယူဆသည့် လူမမီဒီယာeပ မ ှ

eရးသားချက်များက iu တရားစွဲရန် ဦးသiန်းစ iနa်စ iuးရက ထ iuuပeဒက iu aသuးြပuခဲ့သည်။ ကမ်းတမ်းeသာ သiu့မဟuတ ်
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‘eစာ်ကားပ uတ်ခတe်သာ’ eြပာဆiuမများaတွက ်ထ iuuပeဒက iu aသuးြပuကာ ဆက်လက ်တရားစွဲဆ iuလျက ်

ရှiသည်။ 

 

eဖ့စ်ဘွတe်ပ တွင ်ကာကွယ်eရးဦးစီးချuပ်က iu eစာ်ကားပ uတ်ခတ်သည်ဟu ယူဆခရeသာ eရးသားမတစ်ခ u 

ြပuလ uပ်ခဲ့ြခင်းeကာင့် လူသားြခင်း စာနာeထာက်ထားeရး လ uပ်ငန်းများ လ uပe်ဆာင်သူ ပက်ထရစ်ခွန်ဂျာလ ီက iu 

mmmm ခ uနှစ ်ဇန်နဝါရီလက eထာင်ဒဏ ်eြခာက်လ ချမှတ်ခဲ့သည်။ mmmm ခ uနှစ ်ဒီဇင်ဘာလက တပ်မeတာ ်

ယူနeီဖာင်း aeရာင်သစ်က iu eဒ eaာင်ဆန်းစ uကည်၏ ထဘaီeရာင်နှင့ ်တူသည်ဟu eရးသားခဲ့eသာeကာင့် 

စစ်တပ်က iu ‘aသeရဖျက်’ ြခင်းဟuဆiuကာ မeချာစန္ဒီထွန်းက iu eထာင်ဒဏ ်eြခာက်လ ချမှတ်ခဲ့သည်။ mmmm ခ uနှစ ်

န iuဝင်ဘာလက ကဗျာဆရာ eမာငe်ဆာင်းခက သမ္မတ၏ eဆးမငe်ကာင်ပ uက iu ၎င်း၏ ပ uရiသလ iငa်ဂါတွင် 

eရးထ iuးထားသည်ဟu aဓ iပ္ပာယ်ထွကe်သာ ကဗျာ တစ်ပ uဒ်က iu a ွန်လ iuင်းတွင် တင်ခဲ့eသာeကာင့် ပ uဒ်မ mm (ဃ) 

ြဖင့ ်တရားစွဲဆiuခဲ့သည်။ ဒီဇင်ဘာလတွင် ရာဇသတ်ကီး ပ uဒ်မ mmm (ခ) ြဖင့်ပါ ထပ်မစွဲဆiuြခင်းြဖင့် ၎င်းသည် 

eထာင်ဒဏ ်ငါးနှစ်aထ i ကျခရန iuင်သည့်aeနaထားeရာက်ရiှခဲ့သည်။ mmmm ခ uနှစ် eမလတငွ ်၎င်းက iu aြပစ်ရှi 

eကာင်း စီရင်ချက် ချခဲ့ ပီး aချuပ်ကာလ (eြခာက်လ) က iu ြပစ်ဒဏ်aြဖစ် သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ aစ iuးရ 

eြပာင်းလဲခဲe့သာ်လည်း ကမ်းတမ်းသည့် သiu့မဟuတ် eစာ်ကားသည်ဟu ယူဆရeသာ စကားများaတွက ်

ထ iuuပeဒက iu ဆက်လကa်သuးြပueနဆဲြဖစ်သည်။ eဖ့စ်ဘွတe်ပ တွင် eဒ eaာင်ဆန်းစ uကည်§ သမ္မတ 

ဦးထင်eကျာ်နှင့် ကာကွယ်eရး ဦးစီးချuပ်တ iu့က iu eစာ်ကားeသာ eရးသားမaတွက်ဟူeသာစွပ်စွဲချက်ြဖင့် ပ uဒ်မ mm 

(ဃ) ြဖင့ ်ဦးeနမျ iuးeဝကiu eမလ mm ရကe်န့က တရားစွဲဆi uခဲ့သည်။ ယခ uaစီရင်ခစာ eရးသားချ iန်တွင် ၎င်း၏ 

aမမှာ စစ်eဆးဆဲ ြဖစ်သည်။  

 

ဆက်သွယ်eရး uပeဒကiu မြပ ာန်းခင်က aင်တာနကe်ပ တွငa်လားတeူြပာဆiuမမျiuးစ uက iu ြပစ်ဒဏ်ချမှတ ်

ထားeသာ a ီလက်ထeရာနစ ်ဆက်သွယ်eရး uပeဒကiu aသuးြပuကာ aင်တာနကe်ပ တွင ်eရးသားမများက iu 

aြပစ်eပးရန် aစ iuးရက မကာခဏ aသuးြပuခ့ဲသည်။ ဦးသiန်းစ iန်လက်ထက ်တ iuးတက်မတစ်ခ uမှာ  mmmm ခ uနှစ ်

eaာက်တ iuဘာလတွင ်aဆiuပါuပeဒကiu ြပင်ဆင်ကာ ြပစ်ဒဏ်များက iu သiသiသာသာ eလာ့ချခဲ့ြခင်းြဖစ်eသာ်လည်း 

a ွန်လ iuင်းတွင် င iမ်းချမ်းစွာ eရးသားeြပာဆiuမများက iu ယခ uaခါ ဆက်သွယ်eရး uပeဒြဖင့် eြပာင်းလ ဲ

တရားစွဲဆ iueနပီြဖစ်သည်။ န iuင်ငတကာ၏ လွတ်လပ်စွာ ဆန္ဒeဖာ်ထ uတ်ခွင့် စနန်းများနှင့် က iuက်ညီသွားeaာင် 

ထ iuuပeဒနှစ်ခ uလ uး၏ eဘာင်က iu ချu့ရန် လ iuaပ်သည်။  

 

ြပစမ်ဆ iuင်ရာaသeရဖျကမ် 

ဦးသiန်းစ iနa်စ iuးရ၏ aရာရှiများသည် aစ iuးရ သiu့မဟuတ် တပ်မeတာ်က iu aဆiuးြမင်သွားeစသည့် သiu့မဟuတ် 

စ iတa်eနှာင့်aယှက်ြဖစ်eစသည့် aeရးaသားများ eရးသားသည်ဟuဆ iueသာ သတငး်eထာက်များက iu 

ရာဇသတ်ကီးနှင့် သတင်းမီဒီယာ uပeဒပါ aသeရပျက်eစမ ပ uဒ်မများက iu လင်လင်သuးစွဲ aeရးယူခဲ့သည်။ 
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မီဒီယာက iu တရားစွဲဆiuြခင်းသည် aများြပည်သူ aကျ iuးစီးပွားက iစ္စများက iu သတင်းစာများနှင့် 

သတင်းeထာက်များက သတင်းတင်ြပမက iu eလျာ့ကျeစန iuင်ြခင်း§ မ iမ iတ iu့က iuယ် မ iမ iတ iu့ ထ iန်းချuပ်ကန့်သတ်ြခင်းတ iu့က iu  

ြပuလ uပ်လာeစန iuင်ြခင်းတ iu့eကာင့် aထူးစiuးရiမ်ဖွယ်ြဖစ်သည်။  

 

DVB media group ၏ ဗျူရiuတာဝန်ခ ဦးတ iuးeဇာ်လတ်က eaာက်ပါaတ iuင်း eြပာသည်။ 
 

ကနe်တာ်တ iu့မှာ စာeပစ iစစ်eရး က iuတင်ရတာ မရiှeတာ့ပါဘူး။ ဒါeပမယ့် eနာက်မ ှစ iစစ်eရး 

လ iuက်လ uပ်တာeတာ ့ရှieနပါတယ်။ … သူတ iu့က ခင်ဗျားက iu တရားစွဲန iuင်တယ်။ ြပဿနာရှာန i uင်တယ်။ 

ခင်ဗျားaeနနဲ့ aလွယ်တကူ ဒ uက္ခ eရာက်န iuင်တယ်။ ခရiuနီeတaွeကာင်းနဲ့ သူတ iu့ ဘယ်က ပ iuက်ဆeတ ွ

ရသလဲဆ iuတာ ခင်ဗျား eဆာင်းပါးeရးမယ်ဆ iuရင် ခင်ဗျားမှာ aန္တရာယ်eတ ွရှiလာပီ။ ခင်ဗျားမှာ ခ iuင်မာတဲ့ 

သက်eသ aeထာကa်ထား ရှiရငe်တာင် ခင်ဗျားက iu aသeရဖျက်မနဲ့ တရားစွဲလ iu့ ရတယ်။ 

 

aသeရဖျက်မပါ ြပစ်ဒဏ်များသည် ြပစ်မနှင် ့ြပစ်ဒဏ် aမဲပင်မမတသြဖင့် င iမ်းချမ်းစွာ eဖာ်ထ uတ်ခွင့်က iu 

ချiuးeဖာက်သည့်aတွက် ြပစ်မဆiuင်ရာaသeရဖျက်မuပeဒများကiu ပယ်ဖျက်သင့်သည်ဟ u 

လူ့aခွင်a့eရးeစာင့်ကည့်aဖွဲ့ က ယ uကည်သည်။ ြပစ်မဆiuင်ရာaသeရဖျက်မ uပeဒများသည် aလွယ်တကူ 

aလွဲသ uးစား ြပuလ uပ်န iuင် ပီး eထာင်ကျသညa်ထ i ြပင်းထနe်သာ aကျ iuးဆက်များ ခရeစန iuင်သည်။ 

ြပစ်မဆiuင်ရာaသeရဖျက်မuပeဒများကiu ရuပ်သiမ်းပယ်ဖျက်သည့် ကမ္ဘာ့န iuင်ငaeရaတွက ်တစe်န့တစ်ြခား 

များြပားလာြခင်းကiuကည့်လင ်နာမည်ဂ uဏ်သတင်း aထူးသြဖင့် aစ iuးရ aရာရ iှများ၏ ဂ uဏ်သiက္ခာက iu 

ကာကွယ်ရန် ဆiuသည့် aeကာင်းြပချကa်တွက ်ထ iuuပeဒများမလiuaပe်ကာင်း သiန iuင်သည်။  

 

mmmm ခ uနှစ် မတလ်တငွ ်ရာဇသတ်ကီး ပ uဒ်မ mmm aရ ြပစ်မဆiuင်ရာaသeရဖျက်မြဖင့် ြမန်မာပ iu့စ် ဂျာနယ်မ ှ

သတင်းeထာက ်နှစe်ယာက်က iu တရားစွဲဆiuခဲ့သည်။ က uလသမဂ္ဂ ဖွ့ ဖ iuးမ aစီaစဉ်က ကျင်းပeသာ eဒသဆiuင်ရာ 

aလ uပ်ရu eဆွးeနွးပွဲ တစ်ခ uတွင ်တပ်မeတာ်သား လတe်တာ်က iuယ်စားလှယ် ဗ iuလ်မှူး သiန်းeဇာ် 

eြပာကားသည်ဟuဆ iueသာ မှတ်ချက်များနှင့်ပတ်သက်၍ mmmm ဇန်နဝါရီလတွင် ြမန်မာပ iu့စ်ကeရးသားခဲ့သည့်  

eဆာင်းပါးတစ်ပ uဒ်က iu aeကာင်းြပuကာ တရားစွဲဆ iuြခင်း ြဖစ်သည်။ လတe်တာa်တွင်း တပ်မeတာ်သား 

လတe်တာ်က iuယ်စားလှယa်eရaတွက ်eလာ့ချရန် လ iuaပ်သည် ဟူeသာ eဆွးeနွးမတစ်ခ uတွင ်ဗ iuလ်မှူး 

သiန်းeဇာ်က  ပညာaရည်aချင်း န iမ့်ပါးြခင်းeကာင့် လတe်တာ်တွင ်စစ်တပ်က ပါဝင်eနရြခင်း ြဖစ်eကာင်း 

eြပာကားသည်ဟu eဆာင်းပါးတွင ်၎င်းeြပာစကားက iu က iuးကား eရးသားခဲ့သည်။ aဆiuပါ eဆာင်းပါးက iu aြခား 

မီဒီယာများက eဖာ်ြပခဲ့ ပီး ဗ iuလ်မှူးက iu ၎င်း၏ စကားများaeပ  aများaြပားကeဝဖန်ခဲ့ ကသည်။ ဗ iuလ်မှူးက 

ရဲစခန်းတွင ်aယ်ဒီတာချuပ ်ဦးသန်းထ iuက်သူနှင့် လကe်ထာက်သတင်းeထာက်ချuပ ်ဦးစန်းမ iuးထွန်းတ iu့က iu 

aသeရဖျက်မြဖင့် aမဖွင့်ခဲ့သည်။ တစ်နှစ်ခန့် တရားရင်ဆiuင် ပီးeနာက် ၎င်းတ iu့နှစ်ဦးလ uးကiu aြပစ်ရှiသည်ဟu 
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ဆuးြဖတ်ကာ eထာင်ဒဏ ်နှစ်လစီ ချမှတ်ခဲ့သည်။ ၎င်းတ iu့နှစ်ဦး mmmm ခ uနှစ ်eမလတွင ်aကျဉ်းeထာင်မ ှ

လွတe်ြမာက်ခဲ့သည်။  

 

ြပန်ကားeရး ဝန်ကီးဌာနသည် စာပ uန iှပ်စက်များက iu eဈးကွကe်ပါကe်ဈးထက ်ပ iuမ iueပးဝယ်ယူခဲ့သည်ဟ u mmmm 

ခ uနှစ ်eaာက်တ iuဘာလတွင် Weekly Eleven Journal က သတင်းeဆာင်းပါးတစ်ပ uဒe်ရးသားြခင်းeကာင့် 

ြပစ်မဆiuင်ရာaသeရဖျက်မ  ပ uဒ်မ mmm ြဖင့ ်Eleven Media မ ှသတင်းသမား ငါးဦးကiu တရားစွဲဆiuခဲ့သည်။ 

ထ iuသတင်းမှာ မှားယွင်းeသာeကာင့် Eleven Media က eတာင်းပန်သင့်eကာင်း aသစ်ဖွဲ့စည်းထားeသာ 

စာနယ်ဇင်းeကာင်စီသiu့ ြပန်ကားeရး ဝန်ကီးဌာနက aeကာင်းကားစာeပးပ iu့ခဲ့သည်။ ဂျာနယ်က ၎င်း၏ 

eဆာင်းပါးမှန်ကန်သည်ဟu ရပ်တည်ခဲ့ ပီး ြပန်ကားeရးဝန်ကီးဌာနမ ှစာပ uန iှပ်စက်ဝယ်ခဲ့eသာ ဌာနက တရားလ iu 

ြပuလ uပ် ပီး aသeရဖျက်မြဖင့် တရားစွဲသည်။ mmmm ခ uနှစ ်eaာက်တ iuဘာလ mm ရက်eန့တွင ်aမက iu 

စတင်စစ်eဆးခဲ့ ပီး ဤaစီရင်ခစာ eရးသားချ iန်တွင ်aမမှာ စစ်eဆးဆဲ ြဖစ်သည်။   

 

mmmm ခ uနှစ် မတလ်တငွ ်ြပဌာန်းခဲ့eသာ သတင်းမီဒီယာ uပeဒတွင် aဓ iပ္ပာယ် ရှင်းလင်း တ iကျမ မရiှeသာ 

စကားလ uးများြဖင့ ်eရးသားထားeသာ ကျင့်ဝတ်များ ပါရှ iပီး ‘ပ uဂ္ဂiuလ်တစ်ဦး§ aဖွဲ့aစည်း တစ်ခ u၏ 

ဂ uဏ်သiက္ခာက iu တမင်ထ iခ iuက်eစeသာ aeရးaသား’ က iu မeရးသားရန် တားြမစ်ချက်လည်း ပါဝင်သည်။ 

ထ iuတားြမစ်ချက်က iu eဖာက်ဖျက်ပါက aဆiuပါ uပeဒ၏ ပ uဒ်မ mm (ခ) aရ ဒဏe်င ွကျပ ်mm သiန်းaထ i 

ချမှတ်န iuင်သည်။  ြမန်မာသeတာ်ဆင့် ဂျာနယ်တွင ်ဒီချuပ ်aဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးက iu aင်တာဗျူးကာ eရးသားeသာ 

aင်တာဗျူးတစ်ခ uတွင ်ဒီချuပa်ဖွဲ့ဝင်က သမ္မတက iu ြပင်းြပင်းထန်ထန် eဝဖန်ခဲ့ ပီး ထ iuaင်တာဗျူးက iu 

ထည့်ခဲ့သည့်aတွက ်ြမန်မာသeတာ်ဆင့် ဂျာနယ်၏ aယ်ဒီတာချuပ်မှစကာ ြဖန့်ချ ieရး ဝန်ထမ်းaထ i ဝန်ထမ်း mm 

ဦးaထ iက iu ထ iuစဉ်ကသမ္မတ ဦးသiန်းစ iန်က iu aသeရဖျက်မြဖင့် တရားစွဲရာတွငa်ဆi uပါ ပ uဒ်မက iu သuးစွဲခဲ့သည်။ 

 

aဆiuပါ ဂျာနယ်၏ လက်ရ iှ aယ်ဒီတာချuပ ်ဦးeaာငe်ကျာ်မင်းက ထ iuသတင်းeဆာင်းပါးမှာ aများြပည်သူ 

aကျ iuးစီးပွားaတွက ်ြဖစ်သည်ဟu eြပာသည်။ ‘aစ iuးရaeပ  aတ iuက်aခရဲ့  eဝဖန်မဟာ aeရးကီးပါတယ်။ 

လက်ရ iှaစ iuးရaeပ  aတ iuက်aခရဲ့  aြမင်က iu ြပည်သeူတ ွသiသင့်တယ်’ ဟu ၎င်းက eြပာသည်။ သiu့eသာ် 

ရှစ်လခန့် aမရင်ဆiuင် ပးီeနာက ်ထ iuစဉ်ကaယ်ဒီတာချuပ ်ဦးeကျာ်eစာဝင်းနှင့် သတငး်eရးသားသူ ae့ခါင်မင်း 

တ iu့က iu တရားရuးက ‘ဦးသiန်းစ iန်သည် ကန်uပ်တ iu့၏ မ iဘသဖွယ်ြဖစ်သည်။ ဤက iစ္စသည် သားသမီးက မ iဘက iu 

eစာ်ကားသလ iu ြဖစ်သည်’ဟu ဆiuကာ aြပစ်ရှieကာင်း စီရင်ချက် ချခဲ့သည်။ ၎င်းတ iu့နှစ်ဦးက iu aြမင့်ဆuး 

ြပစ်ဒဏ်ြဖစe်သာ ဒဏe်င ွကျပ ်mm သiန်းစီ ချမှတ်ခဲ့သည်။  
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မီဒီယာက iu ဖ iန iှပe်သာ aြခား uပeဒများ 

aသeရဖျက်မသည် aသစွာသည့်မီဒီယာများaeပ  ဦးသiန်းစ iနa်စ iuးရaသuးြပuခဲ့သည့် တစ်ခ uတည်းeသာ 

လက်နက်မဟuတe်ပ။ mmmm ခ uနှစ်က ြပဌာန်းခဲ့eသာ တရားရuးများက iu မထီမဲ့ြမင်ြပuမ uပeဒသည် aeရးပါeသာ 

aြခား uပeဒတစ်ခ uြဖစ်ကာ ထ iuuပeဒသည် ြပစ်မဆiuင်ရာ မထီမဲ့ြမင်ြပuမက iu aဓ iပ္ပာယ်ဖွင့်ဆiuရာတွင် 

aလွန်ကျယ်ြပန့် ပီး ‘တရားရuး၏uပeဒaရaပ်နှင်းထားeသာaခွင်a့ာဏာက i ueသးသiမe်စ’ eသာ သiu့မဟuတ် 

တရားစီရငe်ရးaeပ  aများြပည်သူ ယ uကည်က iuးစားမက iu eလျာ့နည်းeစeသာ aြပuaမူတ iuင်းက iu တားြမစ်သည်။ 

ထ iu့ြပင် တရားရuးက စီရင်ချက်မချမ ီaမနှင့်ပတ်သက်eသာaချက်များeရးသားြခင်းက iuလည်း ြပင်းြပင်းထန်ထန် 

ကန့်သတ်ထားသည်။ uပeဒက iu ချiuးeဖာက်ပါက eထာင်ဒဏ ်eြခာက်လ သiu့မဟuတ် ဒဏe်င ွကျပ ်mmm,mmm 

ကျခရန iuင်သည်။ ဤကန့်သတ်ချက်များသည် ြမန်မာန iuင်င၏ တရားစီရငe်ရးaeကာင်း မီဒီယာများက 

သတင်းeရးသားန iuင်စွမ်းက iu များစွာ ကန့်သတ်ပစ်လ iuက်သည်။  

 

Eleven Media Group ၏ ဝန်ထမ်းများ aသeရဖျက်မaမရင်ဆi uင်ရာတွင ်ထွက်ဆiuချက်များက iu 

က iuးကားeရးသားeသာ eဆာင်းပါး တစ်ပ uဒa်တွက ်Daily Eleven သတင်းစာဝန်ထမ်း mm ဦးက iu တရားရuးက iu 

ြပစ်မဆiuင်ရာ မထီမဲ့ြမင ်ြပuမြဖင့် mmmm ခ uနှစ ်ဇွန်လတွင် တရားစွဲဆ iuခဲ့သည်။ ငါးလကာပီးeနာက ်mm ဦးကiu 

ဒဏe်င ွကျပ ်mm,mmm စီဒဏ်ရiuက်ခဲ့ ပီး ကျန ်သuးဦးက iu aသeရဖျက်မမeြမာက်သြဖင် ့aမမ ှလတe်ပးခဲ့သည်။ 

mm ဦးကiu eထာင်ဒဏ် aြပစ်မeပးခ့ဲြခင်းမှာ န iuင်ငတကာ aဖွဲ့aစည်းများ၏ ဖ iaားeပးြခင်းeကာင့်ဟu Eleven 

Media ၏ aယ်ဒီတာချuပ ်eဝဖ iuးက ယ uကည်သည်။ aာဏာပ iuင်eတွက ‘ကနe်တာ်တ iu့က iu eထာင်ထဲထည့်ဖ iu့ 

aeကာင်းရှာeနတာ’ ဟu ၎င်းက eြပာသည်။  

 

စ uစမ်းeထာက်လှမ်းeရးသားeသာ သတင်းeထာက်များက iuလည်း ကျယ်ြပန့်စွာ aဓ iပ္ပာယ် ဖွင့်ဆiuထားeသာ mmmm 

ခ uနှစ ်–ြမန်မာန iuင်ငaစ iuးရ လ iu့ဝှက်ချက်များaက်uပeဒ—က iu aသuးချကာ န iှပ်ကွပ်သည်။ mmmm ခ uနှစ ်န iuဝင်ဘာလ 

mm ရကe်န့က ယူနတီဂျာနယ် သည် စစ်တပ်က eပါက် မ iu့နယ်တွင် လယ်သမားများ၏ လယ်ယာeြမများက iu 

သiမ်းဆည်းကာ တညe်ဆာက်ထားeသာ စစ်တပ်စက်ရuတစ်ရuaeကာင်းက iu မျက်နှာဖ uး သတင်း eရးသားခဲ့သည်။ 

သတင်းeဆာင်းပါးတွင ်စက်ရu၏ ဓာတ်ပ uက iu eဖာ်ြပခဲ့ ပီး ထ iuစက်ရuသည် ဓာတ uလက်နက ်စက်ရuြဖစ်သည်ဟu 

စွပ်စွဲeရးသားခဲ့သည်။ aစ iuးရက ထ iuသတင်းက iu ြငင်းဆန်ခဲ့ ပီး ‘တားြမစ်နယ်eြမ’ က iu ြဖတe်ကျာ်ဝငe်ရာက်ပါက 

eထာင်ဒဏ ်mm နှစa်ထ i ချန iuင်eသာ ြမန်မာaစ iuးရလ iu့ဝှက်ချက်များaက်uပeဒ ပ uဒ်မ m(m)(က) က iu 

ချiuးeဖာက်သည်ဟuဆ iuကာ သတင်းeထာက ်eလးeယာက်နှင့် ယူနတီဂျာနယ်၏ aမeဆာင် aရာရှiချuပ်တ iu့က iu 

တရားစွဲဆ iuခဲ့သည်။ သတင်းeထာက်များက eြမယာသ iမ်းဆည်းမ သတင်းaတွက ်စ uစမ်းစဉ ်

ဓာတ်ပ uရiuက်ခဲ့ြခင်းြဖစ် ပီး ထ iuaချiန်က စက်ရuနယ်eြမက iu ကန့်သတ်နယ်eြမြဖစ်eကာင်း ဆiuင်းဘuတe်ရးသား 

ထားြခင်း မရiှeကာင်း ထွက်ဆiuခဲ့eသာ်လည်း ငါးဦးလuးက iu eထာင်ဒဏ ်mm နှစ်စ ီချမှတ်ခဲ့ ပီး aယူခဝငe်သာaခါ 

eထာင်ဒဏ ်ခ uနစ်နှစ်သ iu့ eလာ့ချeပးခဲ့သည်။  
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န iဂ uးချuပ်aားြဖင့ ်ပ uန iှပ်ြခင်းနှင့် ထ uတe်ဝြခင်းလ uပ်ငန်း uပeဒသည် ယခင်uပeဒထက ်များစွာ 

တ iuးတက်လာeသာ်လည်း ပ uန iှပ်ထ uတe်ဝသူများက iu ပ uန iှပ်န iuင်သည့် aeကာင်းaရာ ကီးကီးမားမား 

ကန့်သတ်ချက်များ ရှieနeသးသည်။ mmmm ခ uနှစ်က န iuင်ငမဲ့ ရiuဟင်ဂျာလူနည်းစuများသည် ြမန်မာန iuင်ငတွင ်

eရှးမဆွက eနထ iuင်ခဲ့သည့် သမ iuင်းaeထာကa်ထားများ ရှieကာင်း eဖာ်ြပသည့် ြပက္ခဒ iန ်ပ uန iှပ်သူ ငါးဦးကiu 

ထ iuuပeဒြဖင့် တရားစွဲဆ iuခဲ့သည်။ ထ iu ငါးဦးက iu aြပစ်ရှieကာင်း ဆuးြဖတ်ကာ uပeဒaတ iuင်း ဒဏe်င ွကျပ ်mm 

သiန်းစီ ဒဏ်ရiuက်ခဲ့သည်။ eနာက်ပ iuင်းတွင် ၎င်းတ iu့က iu (aထက်တွင ်eဖာ်ြပခဲ့eသာ aများြပည်သူ 

‘ထ iတ်လန့်’eစမ) ရာဇသတ်ကီး ပ uဒ်မ mmm (ခ) က iu ချiuးeဖာက်မြဖင့် ြပန်လည် ဖမ်းဆီးခဲ့သည်။  

 

က iuးကွယ်ရာဘာသာက iu ‘eစာ်ကား’ြခင်းaတွက် uပeဒများ 

က iuလ iuနီeခတ ်ရာဇသတ်ကီးတွင ်ဘာသာeရးက iu ‘ပ uတ်ခတe်စာ်ကား’ eသာ သiu့မဟ uတ ်ဘာသာeရးနှင့် 

ပတ်သက်သည့် ခစားချက်က iu ‘ထ iခ iuက်’eစeသာ စကားများက iu ြပစ်ဒဏ်eပးသည့် ပ uဒ်မ များစွာ ပါရှ iသည်။ 

ရာဇသတ်ကီး ပ uဒ်မ mmm (က) သည် က iuးကွယ်ရာ ဘာသာeရး စ iတ်ဓာတ်က iu နာကည်းeစရန် ‘ကရွယ်၍ 

မသမာစ iတ်ြဖင့’် က iuးစားလင ်eထာင်ဒဏ ်နှစ်နှစ်aထ i ချန iuင်သည်ဟu ဆiuထားသည်။ ရာဇသတ်ကီး ပ uဒ်မ mmm 

(က) တွင် လူတစ်ဦး၏ ‘ဘာသာeရးစ iတ်ဓာတ်က iu နာကည်းeစလင’် eထာင်ဒဏ ်တစ်နှစa်ထ i ချန iuင်သည်ဟu 

ြပ ာန်းထားသည်။ ြမန်မာန iuင်ငတွင ်ဘာသာeရး aစွန်းeရာက်မ ြမင့်တက်လာြခင်း၏ aကျ iuးရလဒ ်တစ်ခ uမှာ 

လူများစuက iuးကွယ်သည့်ဗ uဒ္ဓဘာသာက iu eစာ်ကားသည်ဟu ဆiuခရသူများက iu aငa်ားကီးeသာ ဗ uဒ္ဓဘာသာ 

ဘuန်းeတာ်ကီး တစ်စ uက iuယ်စား စွဲဆi uaြပစe်ပးရာတွင် ထ iuuပeဒများက iu aသuးချမြမင့်လာြခင်းြဖစ်သည်။  

 

aမျiuးသားဒီမ iuကeရစaီဖွဲ့ချuပ်၏ ြပန်ကားeရးaရာရ iှeဟာင်း စာeရးဆရာ ထင်လင်းဦးသည် mmmm ခ uနှစ ်

eပီလ aစ iuးရသစ်က aကျဉ်းသားများ လွတ် င iမ်းချမ်းသာခွင့်eပးသည့်aခါ ြပန်လွတ်လာချiနa်ထ i တစ်နှစe်ကျာ် 

eထာင်ဒဏ်ကျခခဲ့ရသည်။ ၎င်းသည် ပ uဒ်မ mmm (က) က iu ကျူးလွနe်ကာင်း ဆuးြဖတ်ခရ ပီးeနာက ်

aလ uပ်ကမ်းနှင့် eထာင်ဒဏ ်နှစ်နှစ် ကျခeနရြခင်း ြဖစ်သည်။ ြပစ်ဒဏ် ကျခရြခင်းမှာ mmmm ခ uနှစ်က 

စာeပeဟာeြပာပွဲ တစ်ခ uတွင ်၎င်းက မျiuးချစ်ဘuန်းeတာ်ကီး aချiu့၏ လူမျiuးeရး မ uန်းတီးeaာင ်

eဟာကားeနမများက iu ဗ uဒ္ဓaဆuးaမနှင့် မညီညွတ်ဟ u eဝဖန်ခဲ့ြခင်းeကာင့် ြဖစ်သည်။ aမျiuး ဘာသာ သာသနာ 

eစာင့e်ရှာက်eရး aဖွဲ့ (မဘသ) ၏ ဖ iaားeပးြခင်းeကာင့် တရားရuးက ဦးထင်လင်းဦးက iu aာမခ မeပးခ့ဲeပ။ 

တရားခွင်က iuလည်း ခ iမ်းeြခာက်ဖ iaားeပးမများaကားတွင ်စစ်eဆးခဲ့ရသည်။   

 

ရန်က uန်ရiှ VGastro ဘား၏ aeထeွထ ွမန်eနဂျာ နယူးဇီလန်န iuင်ငသား ဖ iလစ ်ဘလက်ဝ uဒ ်နှင့ ်၎င်း၏ 

လ uပe်ဖာ်က iuင်ဖက် နှစ်ဦး၏ aမတွင်လည်း ဘuန်းeတာ်ကီးaဖွဲ့aစည်းများ၏ aလားတ ူဖ iaားeပးြခင်းများ 

ရှiခ့ဲသည်။ mmmm ခ uနှစ ်ဒီဇင်ဘာလက ၎င်းတ iu့သည် eဖ့စ်ဘွတ်တွင် ဗ uဒ္ဓပ ueတာ်က iu နားကပ်တပ်ထားသည့် ၎င်းတ iu့ 

ဘားဆ iuင်eကာ်ြငာ တစ်ခ uက iu တင်ခဲ့သည်။ ထ iuပ uက iu ချက်ချင်း ြပန်လည ်ြဖuတ်ချကာ eတာင်းပန်ခဲe့သာ်လည်း 
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ဘuန်းeတာ်ကီးများ၏ တ iuင်ကားချကe်ကာင့် ရဲက ၎င်းတ iu့သuးဦးက iu ဖမ်းဆီးခဲ့သည်။ mmmm ခ uနှစ ်မတ်လတွင ်

၎င်းတ iu့သuးဦးလ uးက iu aလ uပ်ကမ်းနှင့် eထာင်ဒဏ ်နှစ်နှစ်ခွဲစီချမှတ်ခဲ့သည်။ ဘလက်ဝ uဒ ်က iu mmmm ခ uနှစ ်

ဇန်နဝါရီလ mm ရကe်န့က သမ္မတ၏ လွတ် င iမ်းချမ်းသာခွင့်နှင့် လတe်ပးခ့ဲeသာ်လည်း ကျန်နှစ်ဦးမှာ 

ဤaစီရင်ခစာ eရးသားချ iန်aထ i eထာင်ထဲတွင ်ရှieနeသးသည်ဟu ယ uကည်ရသည်။  

 

တရားစွဲဆ iuသည့် လ uပ်ပ uလ uပ်နည်းက ပ iuမ iuထ iခ iuက် 

လွတ်လပ်စွာ ထ uတe်ဖာ်ခွင့်က iu ြပစ်ဒဏ်eပးသည့် uပeဒများ၏ ဒဏ်က iu ြမန်မာန iuင်င၏ တရားစွဲဆiuသည့် 

လ uပ်ပ uလ uပ်နည်းများeကာင့်  ပ iuမ iuထ iခ iuက်ခစားရသည်။ uပမာ ဆန္ဒြပမ တစ်ခ uaတွက ်တရားရuးeပါင်းများစွာက 

တရားစွဲဆ iuြခင်း§ ြပစ်ဒဏ်များက iu သီးြခားစီကျခeစြခင်း စသည့် တရားeရးလ uပ်ထ uးလ uပ်နည်းများပင ်ြဖစ်သည်။ 

ထ iuသiu့eသာ က iစ္စရပ်များမှာ န iuင်ငeရးနှင့်မဆiuငe်သာ aမများတွင်လည်း eတွ့ရသည်ဆiueသာ်လည်း ဆန္ဒြပမ 

တစ်ခ uတည်းaတွက ်ယuတ္တ iမရiှ ရှည်လျားသည့် eထာင်ဒဏ ်ကျခရeစန iuင်သည်။ ဒီမ iuကeရစ ီစဉ်ဆက်မြပတ် 

လပ်ရှားမ၏ eခါင်းeဆာင် က iuထငe်ကျာ်၏ aမမှာ ထ iuသiu့eသာ တလွဲaသuးချမရှ iန iuင်ြခင်းaတွက ်သာဓက 

ြဖစ်သည်။ mmmm ခ uနှစ ်eမလက င iမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒြပမ တစ်ခ uaတွက ်က iuထငe်ကျာ်က iu မ iu့နယ် mm ခ uတွင ်

တရားစွဲဆ iuခဲ့သည်။ ြပစ်ဒဏ်များက iu တစ်eပါင်းတစ်စည်းတည်း မဟuတ်ဘဲ သီးြခားစီ ကျခeစြခင်းeကာင့် ၎င်းမှာ 

ဆန္ဒတစ်ခါြပသည့်aတွက် eထာင်ဒဏ ်mm နှစ်နှင့် eြခာက်လ ချမှတ်ခခဲ့ရသည်။  

 

eထာင်ဒဏ်နှစ်နှစ်နီးပါး ကျခ ပီးeနာက ်၎င်းက iu aစ iuးရသစ်က mmmm ခ uနှစ ်eပီလတွင ်လွတ် င iမ်းချမ်းသာခွင့် 

eပးခဲ့သည်။ aသစ်ြပ ာန်းလ iuက်သည့် င iမ်းချမ်းစွာစ ueဝးခွင့်နှင့်စီတန်းလှည့်လည်ခွင့်uပeဒတွင်မ ူဆန္ဒြပမ တစ်ခ u 

aတွက ်aဆiuပါဆန္ဒြပမ စတင်သည့် မ iu့နယ်တစ်ခ uတည်းကသာ တရားစွဲဆiuခွင့်က i u eပးထားသည်။  

 

လူ့aခွင်a့eရးeစာင့်ကည့်aဖွဲ့က eလ့လာခဲ့eသာ aမများစွာတွင် တရားစွဲဆ iuသည့် ြဖစ်စဉ်သည် 

aလွန်ရှည်ကာ ပီး တရားစွဲဆiuခထားရသူများက တမင် ရှည်ကာeaာင ်လ uပ်သည်ဟu ရြမင်ကကာ 

ထ iuသiu့လ uပ်ြခင်းကပင်လင် aြပစ်eပးြခင်းြဖစ်သည်။ eကျာင်းသားeခါင်းeဆာင် မင်းeသွးသစ်က ၎င်း၏ aမက iu 

စစ်eဆးeနသည့် နန်းaတ iuင်းဆiuလင် ထ iuaမ စစ်eဆးပီးရန် aနှစ် mm ကာြမင့်မည်ဟu mmmm ခ uနှစ ်

ဇန်နဝါရီလက ခန့်မှန်းသည်။ aာမခမeပးဘဲ ဖမ်းဆီးထားeသာ မင်းeသွးသစa်တွက် aစ iuးရက သက်eသ mm 

ဦး တင်ြပရန် လျာထားထားကာ ပထမ သက်eသက iu စစ်eဆးရာ mm လ ကာြမင့်ခဲ့သည်။ ဒီချuပ် ဦးeဆာင်သည့် 

aစ iuးရသစ်က ၎င်း၏ ြပစ်မများက iu ပလပ်ခဲ့ ပီး mmmm ခ uနှစ ်eပီလတွင ်ြပန်လတe်ပးခ့ဲသည်။   

 

aာမခ ရရှiသူများသည်ပင်လင ်aချiန်ဆွဲကာ aမစစ်eဆးြခင်းeကာင့် ြပင်းထန်သည့် aကျ iuးဆက်များ 

ခစားကရသည်။ င iမ်းစ uစီ uပeဒ ပ uဒ်မ mm က iuချiuးeဖာက်သည့် သတင်းeထာက်မeရမ၏ aမက iuစစ်eဆးရာ 

aချiန ်က iuးလ ကာြမင့်ခဲ့သည်။ ‘aမက တစ်ပတ်က iu တစ်ခါ စစ်ပါတယ်။ aမစစ်တဲ့ရကe်တွမှာ ကန်မ aလ uပ ်
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မလ uပ်န iuင်ပါဘူး။ တရားရuးက မနက် m နာရီ aeရာက်လာဖiu့ eခ ပါတယ်။ ဒါeပမယ့် တစe်န က uန်တာပါပဲ။ 

ကန်မက ကန်မဂျာနယ်ရဲ့ သတငး်eထာက်ချuပ်ပါ။ တကယ်လ iu့ eနြပည်eတာ်မှာ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲရှiလ iu့ 

ကန်မ သွားမယ်ဆiu တရားရ uးက iu aရင် eမးရပါတယ်။ တရားရuးက မသွားခ iuင်းတာ များပါတယ်။ a ဲဒeီတာ့ 

စ iတ်ပ iuင်းဆiuင်ရာ ထ iခ iuက်မလည်းရှ iပါတယ်’ ဟu ၎င်းက eြပာသည်။ 
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aကြပuချက်များ 
 

ြမန်မာန iuင်ငaစ iuးရသ iu့ 

• လွတ်လပ်စွာထ uတe်ဖာ်ခွင့်§ aသင်းaပင်းဖွဲ့စည်းခွင့်နှင့် င iမ်းချမ်းစွာစ ueဝးခွင့်ဆ i uင်ရာ န iuင်ငတကာ 

လူ့aခွင်a့eရးစချ iန်စညန်းများနှင့်က iuက်ညီeaာင ်ြမန်မာန iuင်င၏ရာဇဝတ်ြပစ်မuပeဒများက iu 

ြပင်ဆင်သင့်သည်။ 

• aရပ်ဘက်နှင့်န iuင်ငeရးaခွင်a့eရးများဆiuင်ရာ aြပည်ြပည်ဆiuင်ရာသeဘာတူစာချuပ ်(ICCPR) 

နှင့်တက ွaြခားeသာ ပင်မန iuင်ငတကာလူ့aခွင်a့eရးစာချuပ်များက iu လက်မှတe်ရးထ iuး 

ပဋ iညာဉ်ြပuသင့်သည်။ 

• eaာက်တွငe်ဖာ်ြပထားသည့် uပeဒများက iu ရuပ်သiမ်းြခင်း သiu့မဟuတ် ြပင်ဆင်ြခင်းြပuရနa်တွက ်

ရှင်းလင်း eသချာသည့် aစီaမနှင်a့ချiန်ဇယားeရးဆွဲသင့်သည်။ ြပင်ဆင်ရမည့်uပeဒများရှ iလင ်

ြမန်မာန iuင်င aမျiuးသား လူ့aခွင်a့eရးeကာ်မရှင§် aရပ်ဘက်လူမaဖွဲ့aစည်းများနှင် ့ြပည့်ြပည့်ဝဝ§ 

ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ညiနင်း တ iuင်ပင်သင့်သည်။ 

• uပeဒကမ်းeရးဆွဲeရးaဖွဲ့ … 

o aသစ်eရးဆွဲလ iuက်သည့် uပeဒကမ်း၏aရညa်eသွးနှင့် aဓ iပ္ပာယ်ရှင်းလင်းeသချာမရှieစရန် 

aလ iu့ငှာ ဗဟiuမှစ uစည်းထားeသာ uပeဒကမ်းeရးဆွဲeရးaဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ က iu ဖွဲ့စည်းသင့်သည်။ 

က uလသမဂ္ဂဖွ့ ဖiuးeရးaစီaစဉ်ကလည်း aလားတaူကြပuထားသည်a့တ i uင်း ၎င်းaဖွဲ့က iu 

န iuင်ငeတာ်သမ္မတရuးနှင့်ပူးတွဲ၍ြဖစ်eစ eရှ့eနချuပ်ရuးတွင်းထည့်၍၌ြဖစe်စ ဖွဲ့စည်းရန်ြဖစ် ပီး  

လက်ရ iှuပeဒများြပင်ဆင်ြခင်းaပါaဝင ်uပeဒကမ်းeရးဆွဲမ aားလ uးaတွက ်ယင်းaဖွဲ့က 

တာဝန်ရှiမည်ြဖစ်သည်။ 

o uပeဒသည် စကားရပ်aားြဖင်a့ဓ iပ္ပာယ်တ iကျ၍ aeကာင်းaရာaားြဖင် ့ကျစ်လျစ် ပီး 

ြမန်မာန iuင်ငဖွဲ့စည်းပ uaeြခခuပeဒ§ aြပည်ြပည်ဆ iuင်ရာ လူ့aခွင်a့eရးuပeဒ တ iu့နှင့် 

က iuက်ညီမရှ ieစရန်aတွက် လ uပ်ငန်းပ iuင်းကမ်းကျင်ပ iuင်န iuင် ပီး aeတွ့aကuရင့်သည့် 

ြပည်တွင်းြပည်ပကမ်းကျင်သူများ ပါသည့် aမာခaဖွဲ့ြဖင့် aထက်ပါ uပeဒကမ်းeရးဆွဲeရး 

aဖွဲ့က iu ထည့်သွင်းခန့်aပ်ဖွဲ့စည်းသင့်သည်။  

o ဝန်ကီးဌာနများနှင် ့လတe်တာ်က iuယ်စားလှယ်များထမ ှညန်ကားချက်များနှင် ့uပeဒ 

ြပuြပင်eြပာင်းလeဲရးeကာ်မရှင်ထမှ လaဲပ်လာeသာက iစ္စတ iu့က iu လက်ခယူန iuင်သည့် 

aခွင်a့ာဏာက iu uပeဒကမ်းeရးဆွဲeရးaဖွဲ့aား aပ်နှင်းသင့်သည်။ 

o တ iuင်ပင်ည iနင်းမြပuရနa်တွက ်တရားဝင်uပeဒကမ်းက iuထ uတ်ြပနe်ပးရန်လည်းeကာင်း§ 

ြမန်မာန iuင်ငaမျiuးသားလူ့aခွင်a့eရးeကာ်မရှင§် aရပ်ဘက်လူမ aဖွဲ့aစည်းများနှင် ့
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aများြပည်သူeရှ့eမှာက်တွင် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း aတူတကeွဆွးeနွးည iနင်းတ iuင်ပင ်ပီးလင ်

ထ iuaဖွဲ့aစည်းများaeနြဖင့် eလ့လာသuးသပ် ပီး aကြပuချက်များeပးန iuင်eaာင ်

လ ueလာကe်သာaချiန်က iueပးရန်လည်းeကာင်း uပeဒကမ်းeရးဆွဲeရး aဖွဲ့aား 

ညန်ကားသင့်သည်။ 

• mmmm ခ uနှစ ်င iမ်းချမ်းစွာစ ueဝးခွင့်နှင့် င iမ်းချမ်းစွာစီတန်းလှည့်လည်ခွင့်ဆ iuင်ရာ uပeဒ 

o က iuတငa်သieပးaeကာင်းကားမမရ iှထားလင်လည်း င iမ်းချမ်းစွာစ ueဝးမများaeပ  

aစ iuးရဘက်က ကူညီeဆာင်ရွက်eပးရမည့် တာဝန်များက iu တ iတ iကျကျ 

aသiaမှတ်ြပuထားသည့် uပeဒြဖစe်aာင ်mmmm ခ uနှစ ်င iမ်းချမ်းစွာစ ueတးခွင့်နှင့် 

စီတန်းလှည့်လည်ခွင့်uပeဒက iu ြပင်ဆင်သင့်သည်။ 

o စ ueဝးရသည့်aeကာင်းaရာeခါင်းစဉ်နှင့် ရည်ရွယ်ချက်§ aသuးြပuမည့်eကးeကာ်သများ§ 

eဟာeြပာမည့်သူတ iu့၏ က iuယ်eရးaချကa်လကa်eသးစ iတ်တ iu့က iu ဦးeဆာင်ကျင်းပသူတ iu့က 

eဖာ်ြပeပးရမည်ဆiuသည့် စည်းကမ်းချက်က iu ြဖuတ်ပယ်န iuင်ရနa်တွက် ပ uဒ်မ m 

က iuြပင်ဆင်သင့်သည်။  င iမ်းချမ်းစွာ စ ueဝးမက iuြဖစ်eြမာက်eaာငe်ဆာငရွ်ကe်ပးရန်နှင့် 

aများြပည်သူ၏ င iမ်ဝပ်ပ iြပားမ§ eဘးကင်းလ uြခuမနှင့် သူတစ်ပါး၏aခွင်a့eရးတ iu့က iu 

ကာကွယ်eပးန iuင်ရန် aလ iu့ငှာ aာဏာပ i uင်တ iu့aတွက်မရiှမြဖစ ်လ iuaပ်သူတ iu့နှင့်သာ 

က iuတငa်eကာင်းကားရမည့် စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်ထားသင့်သည်။ 

o လaူများစ ueဝးမြပuရာတွင ်က iuတင်စီစဉ်မထားဘဲ ရuတ်တရကe်ပ eပါက်လာတတ်ြခင်းဆiuသည့် 

သeဘာသဘာဝeကာင့် က iuတငa်eကာင်းကားမြပuရန ်လကe်တွ့တွင်မြဖစ်န iuင်သည့် 

aeနaထားများaတွက ်က iuတငa်eကာင်းကားမဆiuင်ရာစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်က iu 

aတ iaလင်း ခင်းချက်ြပuမတစ်ခ u ထည့်သွင်းeပးရန်။ 

o က iuတငa်eကာင်းကားမမလ uပ်ဘဲ ြပuလ uပ်သည့်စ ueဝးမတစ်ခ uaတွက ်ဦးeဆာင်ြခင်း သiu့မဟuတ် 

ပါဝင်ြခင်းaeပ  ရာဇဝတ်မeြမာက်eကာင်းသတ်မှတ်ချက်က iu ပယ်ဖျက်၍ uပeဒပါ ပ uဒ်မ mm က iu 

ြဖuတ်ပယe်ပးရန်။ 

o က iuတငa်eကာင်းစဉ်က မပါဝင်ခဲ့သည့် ဆiuင်းဘuတ်နှင့်ပiuစတာများက iuငe်ဆာင်ြခင်း aeပ  

ကန့်သတ်ချက်က iu ဖယ်ရှားရန်aတွက ်ပ uဒ်မ m (ဆ) က iu ြဖuတ်ပယ်ရန်။ 

o က iuတငa်eကာင်းစဉ်က မပါဝင်ခဲ့သည့် eကးeကာ်သများ eကးeကာ်ြခင်းaeပ  

ကန့်သတ်ချက်က iu ဖယ်ရှားရန်aတွက ် ပ uဒ်မ m(ဇ) က iu ြပင်ဆင်ရန်။ 

o ပ uဒ်မ m (က)§ m (င) နှင် ့m(စ) တ iu့တွင် ပါဝင်သည့် င iမ်းချမ်းစွာစ ueဝးeနစဉa်တွင်း 

eဟာeြပာမaeပ  aလွန်ကျယ်eြပာစွာနှင့် aလွနe်ဝဝါးစွာကန့်သတ်ချက်များက iu ရuပ်သiမ်းရန်။ 

စ ueဝးရာ၌eဟာeြပာမaeပ ကန့်သတ်ြခင်းများသည် aကမ်းဖက်လာဖွယ်ရှ iြခင်း သiu့မဟuတ် 

တစ်စ uတစe်ယာက်က iuြဖစ်eစ§ aeသaချာဦးတည်ရည်ရွယ်သည့် လaူuပ်စ uတစ်စ uက iuြဖစ်eစ ခွဲြခား 
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ဆက်ဆမက i uြဖစe်စရန်ရည်ရွယ် ပီး ထ iuသiu့ြဖစ်eစရနa်လားaလာရiှသည့် eဟာeြပာမကiuသာ 

ကန့်သတ်သင့် ပီးလင် ထ iuသiu့eသာaြပuaမူများက iu ကာကွယ်တားဆီးန iuင်မည့် တြခားeသာ 

နည်းလမ်းများက iu လကe်တွ့မသuးစွဲန iuင်မှသာလင ်ကန့်သတ်သင့်သည်။ 

o (က) က iuတငa်eကာင်းကားစဉ်က eဖာ်ြပထားသည့် eနရာမှတစ်ပါးeသာ eနရာ၌ 

င iမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒထ uတe်ဖာ်ြခင်း§ (ခ) စီတန်းလှည့်လည်မည်ဟ uတင်ြပထားသည့် လမ်းeကာင်းမ ှ

eသွဖည်ကာလှည့်လည်ြခင်း သiu့မဟuတ§် (ဂ) ပ uဒ်မ m aရ င iမ်ချမ်းစွာစ ueဝးမaeပ  ြပ ာန်းထား 

သည်က့န့်သတ်ချက်များက iu ချiuးeဖာက်ြခင်းဆiuင်ရာ ြပစ်မများက iu ပယ်ဖျက်ရန ်aတွက ်uပeဒ၏ 

ပ uဒ်မ mm က iu ရuပ်သiမ်းရန်။ 

o စ ueဝးမက iu ရဲဝန်ထမ်းများက လူစ uခွဲရနa်မ iန့်eပးနiuင်ခွင့်သည် တစ်ြခားနည်းလမ်းမရှ iမှသာလင် 

လည်းeကာင်း§ aကမ်းဖကa်န္တရာယ် ခ iမး်eြခာက်မရiှလာန iuင်သည့် aeနaထားရှiမှသာလင် 

လည်းeကာင်း ကျင့်သ uးန iuင်ခွင့်ရ iှeကာင်း ရှင်းလင်းeသချာeစရနa်တွက် ပ uဒ်မ mm နှင် ့mm တ iu့က iu 

ြပင်ဆင်ရန်။ 

o က iuတငa်eကာင်းကားမမရ iှရuမ ြဖင့် င iမ်းချမ်းစွာစ ueဝးမတစ်ခ uက iu လူစ uခွဲပ iuင်ခွင့်မျ iuးမရှieaာင ်

တားဆီးရနa်တွက ်ပ uဒ်မ mm က iu ရuပ်သiမ်းရန်။ 

o န iuင်ငသားမဟuတ်သူများ၏ င iမ်းချမ်းစွာစ ueဝးပ iuင်ခွင့်aeပ  ကန့်သတ်ချက်က iuပယ်ဖျက်ရန ်

aတွက ်ပ uဒ်မ m က iu ြပင်ဆင်ရန်။ 
 

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

o ရာဇသတ်ကီးပ uဒ်မ mmm ပါ ‘uပeဒနှင့်ဆန့်ကျင်eသာaစ uaeဝး’ဆiuသည့် ဖွင့်ဆ iuချက်သည် 

ထ iuaစ uaeဝးက iuဦးeဆာင်သူများ သiu့မဟ uတ ်၎င်းတွင်ပါဝင်သူများaeနြဖင့် 

aကမ်းဖက်မနည်းလမ်း က iu aသuးြပueကာင်း သiu့မဟuတ် aကမ်းဖက်မြဖစ်လာeaာင် 

လ့eဆာ်eကာင်း သiသာယ uကည်eစပီး aထငa်ရှားြပသန iuင်eသာ သက်eသသာဓက ရှiသည့် 

aစ uaeဝးများက iuသာ ရည်ညနး်eကာင်း တ iကျeသာaနက်ထွက်eaာင ်ပ uဒ်မက iu ြပင်ဆင်ရန်။ 

o ရာဇသတ်ကီး ပ uဒ်မ mmm နှင် ့mmm ပါuပeဒနှင့်ဆန့်ကျင်eသာaစ uaeဝး၌ ပါဝင်သူများaတွက ်

ြပစ်ဒဏ်aပ iuင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ aကမ်းဖက်မနည်းလမ်းက iu aသuးြပuခဲe့ကာင်း သiu့မဟuတ် 

aကမ်းဖက်မြဖစ်eaာင ်လ့eဆာ်eကာင်း aစ iuးရဘက်က aထငa်ရှားြပသန iuင်သည့် 

လူများaတကွသ်ာရည်ရွယက်န့်သတ်ြပ ာန်းန iuင်eaာင ်ထ iuပ uဒ်မများက iu ြပင်ဆင်ရန်။ 

o aစ uaeဝးတွင်ပါဝင်သူတစ်ဦးဦးက aန iuင်aထက်ြပuလ uပ်လင§် သiu့မဟuတ် eသာင်းကျန်းလင် 

ထ iuaစ uaeဝးတွင်ပါဝင်သူတ iuင်း ရuန်းရင်းဆန်ခတ်မက iu ကျူးလွန်သည်ဟu မှတ်ယူသည့် 

ရာဇသတ်ကီး ပ uဒ်မ mmm က iu ပယ်ဖျက်ရန်။ 

o တစ်ဖက်သတ်ဖွင့်ဆ iuထားသည့် ‘ရuန်းရင်းဆန်ခတ်မ’ ြပစ်မက iuြဖuတ်ပယ်ရန်နှင့် aစ uaeဝး 

တစ်ခ uaတွင်း aန iuင်aထက ်ြပuမ သiu့မဟuတ ်eသာင်းကျန်းမတွင်ပါဝင်သည့် မည်သူ့က iuမဆiu 
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ရာဇသတ်ကီးပါ နာကျငe်စမ သiu့မဟuတ် တြခားက iuယ်ထ iလကe်ရာက်ကျူးလွန်မ 

ြပ ာန်းချက်များaရသာ တရားစွဲဆiuြပစ်ဒဏ်ချမှတ်န iuင်ရန် ရာဇသတ်ကးီ ပ uဒ်မ mmm က iu 

ပယ်ဖျက်ရန်။ 

• ရာဇသတ်ကးီ ပ uဒ်မ mmm မ ှmmm aထ iနငှ့် mmm (ခ) (aသeရဖျက်မ) 

o aသeရဖျက်မက iu ရာဇဝတ်မaြဖစ်သတ်မှတ်ထားြခင်းက iu ပယ်ဖျက်ရန်aလ iu့ငှာ ရာဇသတ်ကီး 

ပ uဒ်မ mmm မ ှmmm aထ iလည်းeကာင်း§ ပ uဒ်မ mmm (ခ) က iuလည်းeကာင်း ပယ်ဖျက်eပးရန်။ 

လွတ်လပ်စွာထင်ြမင်ယူဆခွင့်နှင့် လွတ်လပ်စွာ ထ uတ်eဖာ်ခွင့်များ ြမင့်တငe်ရးနှင့် 

ကာကွယ်eစာင်e့ရှာက်eရးဆiuင်ရာ က uလသမဂ္ဂ aထူးက iuယ်စားလှယ် aကြပuထားသည်a့တ iuင်း 

aသeရဖျက်မသည် တရားမမသာ ြဖစ်သင့်သည်။  

o တရားလ iuများaeနြဖင် ့စွပ်စွဲခရသူသည် aဆiuပါaချကa်လက်မှားသည်ဟu သieကာင်း 

သက်eသြပန iuင်ရမည်ြဖစ်သည်။ 

o eငွဒဏ်ချမှတ်ပါက aမှတ်တကယ်ထ iခ iuက်နစ်နာမနှင့် လ uးဝလ iuက်eလျာ ညီeထွမ ရှiသင့် ပီး 

uပeဒaeနြဖင့် eငွဒဏ်ချမှတ်ြခင်းနည်းထက်စာလင ်aြခားနည်းလမ်းများ§ uပမာ - 

eတာင်းပနe်စြခင်း§ aမှန်က iuြပuြပင်eစြခင်း နှင် ့ပ iuမ iuရှင်းလင်းeaာငe်ြပာဆiuတင်ြပြခင်းများက iu 

ပ iuမ iuဦးစားeပးြပ ာန်း သင့်သည်။ 

• ရာဇသတ်ကးီပါ aြခားeသာြပဿနာရှiသည့်ပ uဒမ်များ 

o ရာဇသတ်ကီးပ uဒ်မ mmm (ခ) က iu တစ်ခ uလ uးပယ်ဖျက်ြခင်းြဖစ်eစ§ aကမ်းဖက်မြဖစ်ပွားeစရန ်

ရည်ရွယe်သာ§ aကမ်းဖက်မြဖစ်eaာင ်လ့eဆာ်န i uငe်ြခရှieသာ eဟာeြပာမတစ်ခ uတည်းက iuသာ 

ရာဇဝတ်ြပစ်မeြမာက်သည်ဟu ြပင်ဆင်ြပ ာန်းြခင်းြဖစ်eစ eဆာင်ရွက်ရန်။ 

o န iuင်ငeတာ်က iuaကည်ညiuပျကe်aာင်ြပuြခင်းနှင့်ဆ iuင်သည့် ြပစ်မက iuရuပ်သiမ်းရနa်တွက ်

ရာဇသတ်ကီး ပ uဒ်မ mmm (က) က iu ပယ်ဖျက်ရန်။ 

o က iuးကွယ်သည့်ဘာသာက iu eစာ်ကားြခင်းနှင့်ဆiuင်သည့် ြပစ်မက iuရuပ်သ iမ်းရန်aတွက ်

ရာဇသတ်ကီး ပ uဒ်မ mmm (က) က iu ပယ်ဖျက်ရန်။ 

o “ရန်စeစာ်ကားeသာ” စကားeြပာြခင်းaတွက ်ရာဇဝတ်ြပစ်ဒဏ်များက iu ရuပ်သiမ်းရန် aတွက ်

ရာဇသတ်ကီးပ uဒ်မ mmm နှင် ့mmm တ iu့က iu ပယ်ဖျက်ရန်။ 

o င iမ်ဝပe်ရးပျက်ြပားeစရနa်ကြဖင့် “တမငe်စာ်ကား”eသာ စကားeြပာြခင်းaတွက ်ရာဇဝတ် 

ြပစ်ဒဏ်များက iu ြဖuတ်ပယ်ရနa်တွက် ရာဇသတ်ကီးပ uဒ်မ mmm က iu ပယ်ဖျက်ရန်။ 
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o မပီးြပတ်eသးသည့် ရာဇဝတ်မဆiuင်ရာစစ်eဆးမများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ရာဇဝတ ်မကင်းeသာ 

eြခာက်လှန့်မaတွက ်ြပစ်မသတ်မှတ်ချက်က iu ကန့်သတ်ရနa်တွက် ရာဇသတ်ကီးပ uဒ်မ mmm က iu 

ြပင်ဆင်ရန်။ 

o “မ iန်းမတiu့ကာယieန္ဒက iueစာ်ကား” ရန်ရည်ရွယ်eသာစကားaတွက ်ရာဇဝတ ်

eကာင်းaရြပစ်ဒဏ်ချမှတ်မများက iu ရuပ်သiမ်းရန ်ရာဇသတ်ကီး ပ uဒ်မ mmm က iu ပယ်ဖျက်ပါ။ 

o လူတစ်ဦး သiu့မဟuတ် ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသတ်မှတ်ထားသည့် လaူစ uaဖွဲ့များaeပ  

ြဖစ်လတ္တ ့eသာ aကမ်းဖက်မ သiu့မဟuတ် ခွဲြခားဆက်ဆမြဖစ်eပ လာ eaာင် 

လ့eဆာ်ရန်ရည်ရွယ်eသာ သiu့မဟuတ် ထ iuသiu့ြဖစ်တန်ရာeသာ eြပာစကားနှင့်ပတ်သက်၍ သာလင ်

ရည်ရွယ်ကန့်သတ်မြဖစ်eaာင ်ရာဇသတ်ကီးပ uဒ်မ mmm(က) က iu ြပင်ဆင်ပါ။ 

 ‘ြဖစ်လတ္တ ့eသာ’နစ်နာမသည် ြဖစ်န iuင်eြခရှiသည့် သiu့မဟuတ် 

aလားaလာရiှသည့် နစ်နာမသက်သက်မဟuတ်ဘဲ 

ရည်ညန်းeြပာစကားeကာင့် တ iuက်ရiuက် သiu့မဟuတ် ချက်ချင်း ြဖစ်ပွားသည့် 

သiu့မဟuတ် ပ iuမ iuဆiuးရွားသွားသည့် နစ်နာမြဖစ်သည်။ 

 ယခ uက iစ္စaတွက် ‘aကမ်းဖက်မ’ ဆiuသည် က iuယ်ထ iလကe်ရာက် 

ထ iခ iuက်နာကျငe်စမ က iu ဆiuလ iu ပီး ‘ခွဲြခားဆက်ဆမ’ ဆiuသည်မှာ 

ပ uစတaူလားတaူeနaထားရှi လaူများ ရရှiခစားထ iuက်သည့် 

aကျ iuးခစားခွင့်တစ်ရပ် aမှတ်တကယ် ဆuတ်ယ uတ်ဆuးရးရြခင်း သiu့မဟuတ ်

aြခားeသာပ uစတူaလားတaူeနaထားရှi လaူများaeပ  aြပစ်eပးြခင်း 

က iu ြဖစe်စ ဒဏ်ခတ်ြခင်းက iuြဖစ်eစ မြပuလ uပ်ြခင်းက iueခ သည်။ 

o ရာဇသတ်ကီးပ uဒ်မ mmm (ဂ) က iu ပယ်ဖျက်ပါ။ aeကာင်းက န iuင်ငတကာ စချiန်စညန်းများ 

နှင့်ညီeaာင် ထ iuပ uဒ်မက iuြပင်ဆင်လင်eသာ်မ ှပ uဒ်မ mmm နှင် ့ထပe်န၍ြဖစ်သည်။ 

• mmmm ခ uနှစ ်ဆကသ်ယွ်eရးuပeဒ  

o aြခားeသာuပeဒများနှင့် ထပ်တူြဖစ်eနြခင်းက iuဖယ်ရှားရန်နှင့် လွတ်လပ်စွာ 

eဖာ်ထ uတ်ခွင့်aeပ  မeလျာ်မကန်ကန့်သတ်မများက iu ဖယ်ရှားရန်aတွက ်ဆက်သွယ်eရးuပeဒ 

ပ uဒ်မ mm(ဃ) က iu aထူး eဘာင်ချu့ပါ။ 

o တြခားလူတစ်ဦးaား “aသeရဖျက်ြခင်း” နှင် ့“eနှာင့်ယှက်ြခင်း” ဆiuသည့် စကားစ uများက iu 

ပယ်ဖျက်သင့်သည်။ 

o eြခာက်လှန့်eတာင်းယူြခင်း§ မတရား တားဆီးကန့်ကွက်ြခင်းနှင့် မeလျာ်oဇာသuးြခင်းဆiueသာ 

eဖာ်ြပချက်များသည် ြမန်မာန iuင်င၏ ရာဇသတ်ကီးတွင ်တစ်နည်းနည်းြဖင့်ြပစ်ဒဏ်က iueဖာ်ြပ 

မထားသည့် ရာဇဝတ်မကင်းeသာြပစ်မများြဖစ်ပါက aဆiuပါeဝါဟာရများ နှင့် ပတ်သက် ပီး 
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တ iကျစွာဖွင့်ဆ iueပးသင့်သည်။ သiu့မှသာ ဆက်သွယ်eရးကွန်ရက် က iu aသuးြပuသူများaeနြဖင့် 

မည်သi u့eသာဆက်သွယ်မများသည် uပeဒနှင့် aညီြဖစ်သည်က i u ဆuးြဖတ်န iuင်မည်ြဖစ်သည်။ 

o ရာဇသတ်ကီးတွင ်ကန့်သတ်တားြမစ်ထား ပီးသားြဖစe်နပါက ဆက်သွယ်eရးuပeဒပါ 

နှစ်ခါထပe်နသည့်စာသားများက iu ြဖuတ်ပယ်ပစ်ပါ။ 

• သတင�းမီဒီယာဥပဒေ 

o aသeရဖျက်မaတွက ်ရာဇဝတ်ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ထားသည့် ပ uဒ်မ m(ဆ) က iu ြဖuတ်ပယ်ပါ။ 

o မီဒီယာaeနြဖင် ့မ iမ iတ iu့က iuယ်ပ iuင် ကျင့်ဝတ်များက iu မ iမ iတ iu့က iuယ်တ iuင် လွတ်လပ်စွာ 

ြပ ာန်းန iuင်ရန်aတွက ်“ကျင့်ဝတ်များ”က iu လည်းeကာင်း§ 

ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းချ iuးeဖာက်ြခင်းaတွက ်ြပစ်ဒဏ်များက iuလည်းeကာင်း ပယ်ဖျက်ပါ။ 

• မ�န�မာအစိုးရ လ��ို့ဝ�က�ခ�က�မ�ားအက�ဥပဒေ 

o ရှင်းလင်းတ iကျစွာ ကန့်သတ်ထားသည့်aမျiuးaစားဝင ်စာရွက်စာတမ်းများ ကည့်ခွင့်ြပuြခင်း 

က iuသာ ြပစ်မeြမာကe်စရန်လည်းeကာင်း§ ထ iuသiu့ eပါက်ကားeစြခင်း သည် 

န iuင်ငeတာ်လ uြခueရးက iu ကီးမားစွာaန္တရာယ်ြပueစန iuင်သည့် 

aမှန်တကယ်နှင့်aတည်ြပuန iuင်သည့်aလားaလာရiှeကာင်း aစ iuးရကဘက်က 

သက်eသတင်ြပန iuင်ရန်နှင့် ယငး်သ iu့ eပါက်ကားသiရှieစြခင်းသည် aများြပည်သူ 

aကျ iuးစီးပွားaတွက်ြဖစe်ကာင်း ခ uခeချပခွင့်eပးရန်aလ iu့ငှာလည်းeကာင်း ပ uဒ်မ m(m) က iu 

ြပင်ဆင်ရန်။ 

o aစ iuးရဝန်ထမ်းမဟuတ်သည့် လူပ uဂ္ဂiuလ်များက လက်ခရရှieသာ သiu့မဟuတ ်eပါက်ကား 

eစeသာaမaတွက ်ရာဇဝတ်ြပစ်မြပစ်ဒဏ်များက iu ဖယ်ရှားရန်aလ iu့ငှာ ပ uဒ်မ m(m)က iu 

ပယ်ဖျက်ရန် 

o aမျiuးသားလ uြခueရးaတွက ်aမှန်တကယ် aန္တရာယ်ရှiန iuင်သည်ဟu aစ iuးရဘက်က 

aခ iuင်aမာတင်ြပနiuင်သည့် aြပuaမူများaတွက်သာလင ်ြပစ်ဒဏ်eပးန iuင်ရန် ပ uဒ်မ m က iu 

ြပင်ဆင်ပါ။ 

o စွပ်စွဲခရသ၏ူ ရည်ရွယ်ချက်သည် န iuင်ငလ uြခueရးက iuြဖစ်eစ aကျ iuးက iuြဖစ်eစ ထ iခ iuက်eစရန် 

ရည်ရွယ်ချက်က iu ထင်ရှားရန်သကe်သြပရန ်မလ iuဘဲ “ထ iခ iuက်eစမည့်ပueပ ြခင်း” က iu aeြခခ၍ 

ထ iခ iuက်eစသည့်ရည်ရွယ်ချက်ြဖင့် ြပလuပ်သည်ဟu မှတ်ယူန iuင် ပီး ြပစ်မထင်ရှားစီရင်န iuင်သည် 

ဆiuြခင်းက iuပယ်ဖျက်ရန ်aလ iu့ငှာ ပ uဒ်မ m(m)က iu ြပင်ဆင်ပါ။ 
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• အီလက�ထရ�န�းနစ�ဆက�သ�ယ� ဆောင�ရ�က�ရေးအက�ဥပဒေ 

o လူတစ်ဦး သiu့မဟuတ် aတ iaကျသတ်မှတ်ထားeသာ လူတစ်စ uaeပ  aကမ်းဖက်မ သiu့မဟuတ် 

ခွဲြခားဆက်ဆမြဖစ်eaာင ်တမင်လ့eဆာ်သည့် eြပာစကားက iuသာလင်လည်းeကာင်း§ 

ထ iuသiu့eသာ aြပuaမူမျ iuးကiu တားဆီးရာ၌ aြခားနည်းလမ်းမရ iှမှသာလင်လည်းeကာင်း 

ရာဇဝတ်မကင်းeသာြပစ်မaြဖစ်သတ်မှတ်န iuင်ရနa်တွက ်ပ uဒ်မ mm က iu ြပင်ဆင်ရန်။ 

o a ီလက်ထရွန်းနစ် နည်းလမ်းများaားြဖင် ့ြပစ်မဆiuင်ရာaသeရဖျက်မ 

ြပစ်မက iuပယ်ဖျက်ရနa်တွက် ပ uဒ်မ mm(ဃ) က iuရuပ်သ iမ်းရန်။ 

• တရားရုံမ�ားကို မထီမဲ့မ�င�ပ�ုမ� ု ဥပဒေ 

o “တရားရuး (၏aခွင်a့ာဏာ)က iueသးသiမe်စြခင်း” ြပစ်မက iuပယ်ဖျက်ရန်aတွက ်

တရားရuးများက iuမထီမဲ့ြမင်ြပuမuပeဒ ပ uဒ်မ m (ဃ)(m) က iu ရuပ်သiမ်းရန် 

o ကားနာစစe်ဆးဆဲတရားခွင်၏ တရားမတမaeပ  ကီးကီးကျယ်ကျယ်ထ iခ iuက် သiu့မဟuတ် 

aထငa်ြမင်လွဲeရာကe်စန iuငe်လာက်သည့် aြပuaမူ သiu့မဟuတ် eြပာဆiuမနှင့်သာ 

သက်ဆiuင်eစသည်ပ့ uဒ်မြဖစe်aာင ်ပ uဒ်မ m(ဃ)(m) က iu ြပင်ဆင်ရန် 

o ကားနာစစe်ဆးဆဲတရားခွင်နှင့်ပတ်သက် ပီး မတပီးတ iကျစွာeရးသားတင်ြပမaeပ  

တရားရuးမထီမဲ့ြမင်ြပuမaြဖစ ်မမှတ်ယူရန် တရားသူကီးများaားလ uးထ 

ြပည်eထာင်စ uတရားလတe်တာ်ချuပ်က ညန်ကားချက်ထ uတ်ြပန်သင့်သည်။ 
 

• ပုံန�ိပ�ခ�င�းန�င�့ ထုတ�ဝေခ�င�းလုပ�ငန�းဥပဒေ 

o ပ uန iှပ်သူ§ ထ uတe်ဝသူနှင့် သတင်း ဌာနများaeနြဖင့် ြပန်ကားeရးဝန်ကီးဌာနတွင် 

မှတ်ပ uတင်ရမည့်စည်းကမ်းသတ်မှတ် ချက်က iu ပယ်ဖျက်ရနa်တွက် 

ပ uန iှပ်ြခင်းနှင့်ထ uတe်ဝြခင်းလ uပ်ငန်းuပeဒ၏ ပ uဒ်မ m မ ှm aထ i ပယ်ဖျက်ရန်။ 

o aကမ်းဖက်မြဖစ်eaာင်လ့eဆာ်မနှင့်ဆiuင်eသာ ကန့်သတ်ချက်များမှလွဲ၍ ပ uဒ်မ m 

တွင်ြပဆiuထားသည့် ပါဝင်သည့်aeကာင်းaရာဆiuင်ရာကန့်သတ်ချက်များက iu ရuပ်သiမ်းရန ်

• က�န�ပ� ူတာသိပ္ပံဖ�ံ့ဖ�ိုးတိုးတက�ရေးဥပဒေ 

o    လွတ်လပ်စွာထ uတe်ဖာ်ခွင့်က iuချiuးeဖာက်သည်a့ြပင် mmmm ခ uနှစ် a ီလက်ထeရာနစ ်

ဆက်သွယ်eဆာင်ရွက်ြခင်းuပeဒနှင့် mmmm ခ uနှစ ်ဆက်သွယ်eရးaက်uပeဒတiu့ြဖင့် 

aစားထ iuး ပီး ြဖစ်သြဖင့် ကွန်ပျူတာသ iပ္ပဖွ့ ဖ iuးတ iuးတကe်ရးuပeဒက iu ရuပ်သiမ်းရန် 

• ရုပ�မ�င�သံက�ားန�င�့ ဗီဒီယိုဥပဒေ 

o mmmm ခ uနှစ် ရuပ်ြမင်သကားနှင့် aသထ uတ်လင့်ြခင်းဆiuင်ရာuပeဒြဖင့် aစားထ iuး ပီးြဖစ်သြဖင့် 

ရuပ်ြမင်သကားနှင့် ဗီဒီယ iuuပeဒက iu တစ်ခ uလ uးရuပ်သiမ်းရန်။ 
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• ရုပ�ရ�င�ဥပဒေ 

o ခွင့်ြပuချက်ရမထားသည့် ရuပ်ရှင်က iu ြပသြခင်းaတွက ်ြပ ာန်းထားသည့် 

ရာဇဝတ်မကင်းeသာြပစ်ဒဏ်များက iu ပယ်ဖျက်ရနa်တွက ်ရuပ်ရှင်uပeဒ ပ uဒ်မ mm နှင် ့mm တ iu့က iu 

ရuပ်သiမ်းရန် 

• သတငး်aချကa်လက ်လွတ်လပ်မuပeဒ 

o aစ iuးရ၏aချကa်လက်များသည် aများသiရှieaာင်မြဖစ်မeန ထ uတ်ြပန်ရမည့် 

aရာများြဖစ်သည်ဟu မှတ်ယူeစသည့် ြပည်eထာင်စ u သတင်းaချကa်လက ်

လွတ်လပ်မuပeဒက iu ြပ ာန်းပါ။ 

o သတင်းaချကa်လက်သ iရှiပ iuင်ခွင့်aeပ  ကျယ်ကျယ်ြပန့်ြပန့် aနက်aဓ iပ္ပာယ် ထ uတ်ရန်နှင့် 

သက်eရာက်မရiှeစရန်ြဖစ် ပီး သတင်းက iuလ iu့ဝှက်ထ iမ်ချန်မaeပ  

ကန့်သတ်မတစ်စ uတစ်ရာသည် လ uပe်ဆာင်သင့်လ uပe်ဆာင်ထ iuက်သည့် aရာြဖစe်ကာင်း 

သက်eသြပရမည့်တာဝန်သည် ထ iuaချက်aလက်က iu ထ iမ်ချန်ထားရန ်က iuးပမ်းeနသည့် 

aစ iuးရတာဝန်ရှ iသူaeပ တွင်သာ ရှieစသင့်သည်။ 

o ကန့်သတ်ြခင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ထ iuသiu့ကန့်သတ်ရန်uပeဒကြပ ာန်းထားeကာင်းနှင့် 

ဒီမ iuကeရစီလူ့aဖွဲ့aစည်းတစ်ခ uaတွင်း လက်သင့်ခန iuင်သည့် aမျiuးသား လ uြခueရး 

aကျ iuးစီးပွားက iu ကာကွယ်ရန်လ iuaပe်ကာင်း aစ iuးရက သက်eသမြပန iuင်ပါက 

aမျiuးသားလ uြခueရးဆiueသာ aeကာင်းြပချက်ြဖင့် သတင်းaချကa်လက ်ရယူသ iရ iှပ iuင်ခွင့်က iu 

uပeဒaရ မကန့်သတ်သင့်ပါ။ uပeဒတွင် aများြပည်သူ သiရ iှြခင်းြဖင့် aမျiuးသားလ uြခueရးက iu 

တ iတ iပပ ထ iခ iuက်သွားeစမည့် သတင်းaချက ်aလက ်aမျiuး aစားများက iu aတ iaကျနှင် ့

aမျiuးaစားeဘာင်ချu့၍ သတ်မှတ ်ြပ ာန်းသင့်သည်။ 

o သတင်းaချကa်လက်ထ uတ်ြပနe်ပးရန်eတာင်းဆiuချက်aeပ  aစ iuးရဘက်ကြငင်းပယ် 

သည်ဆiuပါက ြငင်းပယ်ရသည့်aeကာင်းရင်းများက iu စာြဖင့်eရးသားeဖာ်ြပ ပီး 

လက်သင့်ခန iuင်eလာက်သည့် aြမန်ဆuးaချiနa်တွင်း ထ uတ်ြပနe်ပးသင့်သည်။ သီးြခား 

လွတ်လပ်သည့် aဖွဲ့တစ်ဖွဲ့က ထ iuသiu့ြငင်းပယ်မaeပ  စစ်eဆးမြပuပ iuင်ခွင့်က iuလည်း 

eပးသင့်သည်။ တရားရ uးများနှင် ့ခ uရuးများaပါaဝင ်ကီးကပe်ရးaပ iuင်း§ aစ iuးရaeပ  

ြပည်သူ့တ iuင်ကားချက်များ စ uစမ်းeရးaရာရှiများနှင့် aယူခမဆiuင်ရာ aဖွဲ့aစည်းများ 

aားလ uးaeနြဖင် ့မည်သiu့eသာ ကန့်သတ်aဆင့်ရှiသည်ြဖစe်စ aမျiuးသားလ uြခueရးနှင့် 

ဆiuင်eသာ aချကa်လက်များaပါaဝင ်၎င်းတ iu့တာဝန်က iu ထမ်းeဆာင်မနှင့် ဆီeလျာ်သည့် 

မည်သည်a့ချက်aလက်က iuမဆiu eတာင်းခန iuင်ရမည်။ 
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• uပeဒြပuြပင်eြပာင်းလeဲရးeကာ်မရှင ်

o ြပuြပင်eြပာင်းလeဲရးလ uပ်ရန်လiuaပe်နသည့် uပeဒက များက iu စဉ်းစားeဖာ်ထ uတ်ရန§် 

နင်းယှဉ်eလ့လာမများနှင် ့aများြပည်သူပါဝင်သည့် eဆွးeနွးတ iuင်ပင်မများြပuလ uပ်ရန ်နှင် ့

aစ iuးရaား uပeဒြပuြပင်eြပာင်းလeဲရးလ uပ်ြခင်းနှင့်ပတ်သက် ပီး aeသးစ iတ ်

aကြပuချက်များeပးရန်aတွက ်သီးြခားလွတ်လပ်သည့် uပeဒြပuြပင ်

eြပာင်းလeဲရးeကာ်မရှင်က iu eရှ့eနများ§ uပeဒပညာရှင်များ§ လူ့aခွင်a့eရးသမားများ နှင့် 

uပeဒြပueရးနည်းစနစ်ပ iuင်းကမ်းကျင်သူများနှင် ့ပါဝင်ဖွဲ့စည်းပါ။ 

o aကြပuထားသည့် uပeဒြပuြပငe်ြပာင်းလဲeရး aeကာင်aထညe်ဖာ်ရန် မူဝါဒeရးရာ 

ဆuးြဖတ်ချက်ချမှတ် ပီးသည်နှင့် uပeဒကမ်းeရးဆွဲမaပ iuင်းaကူaညီက iu uပeဒကမ်း 

eရးဆွဲeရးaဖွဲ့aား eပးနiuင်သည်a့ခွင်a့ာဏာက iu uပeဒြပuြပင်eြပာင်းလeဲရး eကာ်မရှငa်ား 

eပးပါ။ 

• aမ uန်းစကား 

o aမ uန်းစကားeြပာဆiuမက iu တ iuက်ဖျက်ရာတွင ်ခွဲြခားဆက်ဆမeကျာ်လားeရးကျင့်စဉ ်သiu့မဟuတ် 

aြပစ်ဒဏ်ချမှတ်မမပါeသာကျင့်စဉ်များြဖစ်သည့် ြပည်သူaား ပညာeပးြခင်း§ 

သeဘာထားကီးသည်းခမကiuြမင့်တင်ြခင်း§ aပ uပ်ချ သiu့မဟuတ် တ iu့မီးရ့မီးလ uပe်သာ 

သတင်းaမှားများက iu ြပည်သူaကား တ iuက်ဖျက်ြခင်းနှင့် ခွဲြခား ဆက်ဆခ§ 

ပစ်မှတ်ထားမ uန်းတီးခလaူuပ်စ uaeပ  ကာကွယ်eပးမည့် လ uြခueရး aစီaမများ 

aားeကာင်းeaာင်လ uပ်ြခင်း စသည့်နည်းများက iu ကျင့်သ uးပါ။ 

 

eရှ့eနချuပ်ရ uးသ iu့ 

• aရပ်ဘက်နှင့် န iuင်ငeရးaခွင်a့eရးများဆiuင်ရာ န iuင်ငတကာသeဘာတူစာချuပ ်(ICCPR) နှင့် aြခား 

ပင်မလူ့aခွင်a့eရးစာချuပ်များက iu လက်မှတ ်eရးထ iuး ပဋ iညာဉ်ခရန် ြမန်မာန iuင်ငaစ iuးရaား 

aကြပuသင့်သည်။ 

• mmmm ဇန်နဝါရီလaတွင်း စတင်သတ်မှတ်ခဲ့သည့် ရuးaတွက်မဟာဗျူဟာaစီaစဉ်တွင် 

eဖာ်ြပထားသည်a့တ i uင်း န iuင်ငတကာလူ့aခွင်a့eရးစချiန်စညန်းများနှင့်aညီ ြမန်မာန iuင်ငတွင်း တရား 

uပeဒစiuးမ iuးeရးခ iuင်မာaားeကာင်းeaာင ်လ uပe်ဆာင်သင့်သည်။ 

o တရားeရးဝန်ထမ်းများaတွက ်လ iuက်နာကျင့်သ uးန iuင်eသာ ကျင့်ဝတ်စည်းမျဉ်းများနှင့် 

တာဝန်ခမစနစ်တစ်ရပ်က iu န iuင်ငတကာစချiန်စညန်းများ aeပ aeြခြပu၍ တညe်ဆာက်ပါ။ 

o aရာရ iှများaားလ uး ရာဇဝတ်မများက iuစ uစမ်းeထာက်လှမ်းရာတွင်နှင့် တရားစွဲဆ iuရာတ iu့တွင် 

aစ iuးရeရှ့eနများ aခန်းက ဆiuင်ရာ က uလသမဂ္ဂ လက်စွဲများ(UN Guidelines on the Role of 
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Prosecutors) ပါaeြခခမူများနှင့်မလွတ်ကင်းeစဘဲ ဘက်လ iuက်မကင်းကင်း§ 

လ uပ်ငန်းeဆာင်ရွက်ရာတွင် စွက်ဖက်ခရမကင်းကင်းြဖင့် လ uပe်ဆာင်န iuငe်aာင ်eဆာင်ရွက်ပါ။ 

 

ြမန်မာန iuင်ငရဲတပ်ဖွဲ့ ညန်ကားeရးမှူးချuပ်သ iu့ 

• င iမ်းချမ်းစွာစ ueဝးမများက iu aeနှာင့်aယှက်မeပးဘဲ ဝနး်ရကညီူeပးရန်နှင့် စ ueဝးမတွင်ပါဝင်သူ  

aားလ uးက iu သင့်eလျာ်သလ iuကာကွယ်eပးရန် ရဲဌာနaားလ uးက iu ညန်ကားသင့်သည်။ စ ueဝးမ§ 

ချီတက်မများက iu ဦးeဆာင်သည့် ပ uဂ္ဂiuလ်များ§ aစ uaဖွဲ့များaား ၎င်းတ iu့ဦးတည်သည့်ပရiသတ် 

ြမင်န iuင်ကားန iuင်သည့် aကွာaeဝးaတွင်း aခမ်းaနားကျင်းပြခင်းက iu မတားြမစ်သင့်ပါ။ 

• င iမ်းချမ်းစွာစ ueဝးမများတွင ်ပါဝင်ြခင်းသည် ရာဇသတ်ကီးပ uဒ်မ mmm§ mmm သiu့မဟ uတ ်mmm§ သiu့မဟuတ် 

င iမ်းချမ်းစွာစီတန်းလှည့်လည်ြခင်းနှင့် င iမ်းချမ်းစွာစ ueဝးြခင်းဆiuင်ရာ uပeဒ ပ uဒ်မ mm aရ တရားစွဲဆiu 

စရာလ uးဝမဟuတe်ကာင်း ညန်ကားချက်ထ uတ်ြပန်ပါ။ 

 

န iuင်ငြခားeရးဝန်ကီးသ iu့ 

• က uလသမဂ္ဂaထူးလ uပ်ငန်းaဖွဲ့aားလ uးတ iu့က iu aမဲဖ iတe်ခ ထား ပီး aထူးက iuယ်စားလှယ်များ§ လ uပ်ငန်း 

aဖွဲ့များနှင့် သီးြခားလွတ်လပe်သာကမ်းကျင်သူများaားလ uးထမ ှခရီးစဉ်လာeရာကရ်န်eလာက်ထားမ 

များက iu eဆာလျင်စွာခွင့်ြပueပးသင့်သည်။ 

• လွတ်လပ်စွာထင်ြမင်ယူဆခွင့်နှင့် လွတ်လပ်စွာeဖာ်ထ uတ်ခွင် ့ြမင့်တငe်ရးနှင့်ကာကွယ်eရးဆiuင်ရာ က uလ 

သမဂ္ဂaထူးက iuယ်စားလှယ်နှင့် င iမ်းချမ်းစွာစ ueဝးခွင့်နှင့် လွတ်လပ်စွာaသင်းaပင်းဖွဲ့စည်းခွင့်ဆiuင်ရာ 

aထူးက iuယ်စားတ iu့က iu လာeရာက်လည်ပတ်ရန်ဖiတ်ကားသင့်သည်။ 

• mmmm ခ uနှစ် န iuဝင်ဘာလaတွင်းက က uလသမဂ္ဂလူ့aခွင်a့eရးeကာင်စီ၌ ြပuလuပ်သည့် aဖွဲ့ဝင်န iuင်ငများ 

aeပ  လမ်းြခuပ uမှန်သ uးသပ်မaစီaစဉ် (UPR) တွင ်ြမန်မာန iuင်ငaတွက် က uလသမဂ္ဂaဖွဲ့ဝင ်န iuင်ငများက 

eပးခဲ့သည့် လွတ်လပ်စွာeဖာ်ထuတ်ခွင်§့ aသင်းaပင်းဖွဲ့စည်းခွင့်နှင့် င iမ်းချမ်းစွာစ ueဝးခွင် ့aပါaဝင ်

aြခားeသာaeြခခကျသည့်aခွင်a့eရးများဆiuင်ရာ aကြပuချက်များ aတ iuင်း 

လ iuက်နာaeကာငa်ထည်eဖာ်သင့်သည်။ 

• aာဆီယaစ iuးရများဆiuင်ရာ လူ့aခွင်a့eရးeကာ်မရှင ်(AICHR )aတွက ်

ြမန်မာန iuင်င၏မဟာမင်းကီးသစ်တစ်ဦး aြဖစ် သီးြခားလွတ်လပ် ပီး ဘက်လ iuက်မကင်းeသာ 

လူ့aခွင်a့eရးကမ်းကျင်သူတစ်ဦးက iu ခန့်aပ် ပီးလင ်လွတ်လပ်စွာထ uတe်ဖာ်ခွင့်§ 

aသင်းaပင်းဖွဲ့စည်းခွင့်နှင့် စ ueဝးခွင်a့eြခaeနများကiu ြမန်မာa့ရပ်ဘက် aဖွဲ့က နှင့် 

ညiနင်းကာစစ်eဆးရန်aတွက ်ြမန်မာန iuင်ငသiu့လာeရာက်ရန ်AICHR က iu ဖ iတ်ကားသင့်သည်။ 
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ြမန်မာနိင်င အမျ ိးုသားလူအ့ခွင့်အ ရး ကာ်မရှင်သိ ့
• aရပ်ဘက်နှင့် န iuင်ငeရးaခွင်a့eရးများဆiuင်ရာ န iuင်ငတကာသeဘာတူစာချuပ်နှင် ့aြခား ပင်မ 

န iuင်ငတကာ လူ့aခွင်a့eရးစာချuပ်များက iu ြမန်မာaစ iuးရက လက်မှတe်ရးထ iuးကာ ပဋ iညာဉ်ခeaာင် 

aကြပuတ iuက်တွန်းပါ။ 

• aရပ်ဘက်aဖွဲ့aစည်းမှ တက်ကလပ်ရှားသူများ§ သတင်းမီဒီယာသမားများနှင့် သာမန်ြပည်သူများ၏ 

လွတ်လပ်စွာeဖာ်ထ uတ်ခွင်§့ aသင်းaပင်းဖွဲ့စည်းခွင့်နှင့် င iမ်းချမ်းစွာ စ ueဝးခွင့်က iuချiuးeဖာက်ကာ 

eနှာင့်ယှက်ြခင်း§ ဖမ်းဆီးြခင်းြပuရာတွင ်ရာဇဝတ်မမကင်းeသာuပeဒများ aသuးြပueနြခင်းက iu ဦးeဆာင် 

စ uစမ်းစစ်eဆးပါ။ 

• ယခ u aစီရင်ခစာတွင ်တင်ြပထားသည့်က iစ္စရပ်များက iu aeရးယူeဆာင်ရွက်ရာ၌ uပeဒတငွ် 

လည်းeကာင်း မူဝါဒတွင်လည်းeကာင်း ထည့်သွင်းသင့်သည့် aeရးကီးeြခလှမ်းများနှင့် ပတ်သက် ပီး 

aစ iuးရaား မူဝါဒထ uတ်ြပန်ချက်များနှင် ့aကဉာဏ်များeပးပါ။ ထ iu့ြပင် လွတ်လပ်စွာ eဖာ်ထ uတ်ခွင်§့ 

aသင်းaပင်းဖွဲ့စည်းခွင့်နှင့် င iမ်းချမ်းစွာစ ueဝးခွင့်က iu aကာaကွယ်eပးeရး န iuင်ငတကာ 

စချiန်စညန်းများaတ iuင်းြဖစ်eစရနa်တွက်လည်း aစ iuးရက iu တ iuက်တွန်းပါ။ 

• လွတ်လပ်စွာeဖာ်ထ uတ်ခွင်§့ aသင်းaပင်းဖွဲ့စည်းခွင့် သiu့မဟuတ် င iမ်းချမ်းစွာစ ueဝးခွင် ့aခွင်a့eရးများက iu 

ကျင့်သ uးသည့် လူပ uဂ္ဂiuလ်များaeပ  eနှာင့်ယှက်ြခင်း§ ခ iမ်းeြခာက်ြခင်းနှင့် စ iတ်ထင်သလ iu 

ဖမ်းဆီးချuပe်နှာင်ထားြခင်းများက iu eဝဖန်ရတ်ချသည့် eကညာချက်များက iu aများြပည်သူသieaာင် 

eဆာလျင်စွာထ uတ်ြပန်ပါ။ 

• လူ့aခွင်a့eရးချ iuးeဖာက်မများaeပ  စ uစမ်းစစ်eဆးပီး aစီရင်ခစာထ uတ်ြပန်ရနa်တွက ်

လူ့aခွင်a့eရးaဖွဲ့များ§ က uန်သွယ်eရးသမဂ္ဂများ§ aြခား aရပ်ဘက် လူမaဖွဲ့aစည်းများနှင့် 

ပူးeပါင်း ပီး ချiuးeဖာက်ခရသူများaတွက ်တရားမတမရeaာင ်eဆာင်ရွက်ပါ။ 

 

ြမန်မာန iuင်ငဆ iuင်ရာက uလသမဂ္ဂaဖွဲ့နှင့် က uလသမဂ္ဂ ဌာeနည iနင်းeရးမှူးသ iu့ 

• ြမန်မာaစ iuးရaဆင့်ဆင့်§ aထူးသြဖင့် ြပည်ထeဲရးဝန်ကီးဌာန§ ြပည်eထာင်စ ueရှ့eနချuပ်ရuးနှင့် 

န iuင်ငြခားeရးဝန်ကီးဌာနတ iu့နှင့် ချiတ်ဆက် ပီး လွတ်လပ်စွာeဖာ်ထ uတ်ခွင်§့ aသင်းaပင်းဖွဲ့စည်းခွင့်နှင့် 

င iမ်းချမ်းစွာစ ueဝးခွင့်တ iu့တွင် န iuင်ငတကာစချiန်စညန်းများနှင့် ြမန်မာန iuင်င က iuက်ညီမရှ iလာeaာင ်

တ iuက်တွန်းပါ။ 

• က uလသမဂ္ဂလူ့aခွင်a့eရးeကာင်စaီထူးလ uပ်ငန်းစဉ်များaဖွဲ့က iu aချiန်မeရွးလာeရာက်ခွင့် 

eပးနiuင်eaာင်နှင့် aထူးက iuယ်စားလှယ်များ§ လ uပ်ငန်းaဖွဲ့များနှင့် သီးြခားလွတ်လပ်သည့် 

ကမ်းကျင်သူများဘက်က လာeရာက်ရန်eလာက်ထားမများက iu eဆာလျင်စွာခွင့်ြပueပးရန် aစ iuးရက iu 

တ iuက်တွန်းပါ။ 



 

 
24 

• လူ့aခွင်a့eရးဆiuင်ရာမဟာမင်းကီးရuးနှင့် ထ iပ်ပ iuင်းaဆင့်ထ ieတွ့မရiှeaာင်နှင့် ြမန်မာန iuင်ငသiu့ 

လာeရာက် ပီး ြမန်မာaစ iuးရ၏ လွတ်လပ်စွာeဖာ်ထ uတ်ခွင့်§ aသင်းaပင်းဖွဲ့စည်းခွင့်နှင့် စ ueဝးခွင့်aeပ  

eလးစားမက iu ြမင့်တင်မaပ iuင်းတွင ်ချiတ်ဆက်ရန်နှင့် ြမန်မာန iuင်င၏uပeဒနှင့်မူဝါဒများက iu န iuင်ငတကာ 

စချiန်စညန်းများနှင့် aညီြဖစe်aာင် လ iuaပ်သည့် နည်းနာaကူaညီများeပးရန်aတွက ်aားeပးပါ။ 

 

န iuင်ငတကာaသ iuင်းaဝ iuင်းသ iu့ 

• aထက်ပါaကြပuချက်များပါ aeသးစ iတ်aချက်များနှင်a့ညီ ြပuြပင်eြပာင်းလဲမ စသည်တ iu့aားြဖင် ့

င iမ်းချမ်းစွာeဖာ်ထ uတ်ြခင်းနှင့်စ ueဝးြခင်းဆiuင်ရာ aခွင်a့eရးများက iu ကာကွယ်eပးရန် ြမန်မာန iuင်ငaား 

တ iuက်တွန်းပါ။ 

• ယခ u aစီရင်ခစာတွင ်aကမ်းဖျင်းပါရှ iသည့် လွတ်လပ်စွာeြပာeရးဆiuခွင့်ဆ iuင်ရာ aeရးက iစ္စများက iu 

eနာက်တစ်က iမ်ကျင်းပမည့် ြမန်မာန iuင်ငaeပ  ပ uမှနe်လ့လာသuးသပ်မaစီaစဉ်တွင် တင်ြပပါ။ 

• လွတ်လပ်စွာeဖာ်ထ uတ်ခွင့်နှင့် စ ueဝးခွင့်aခွင်a့eရးများဆiuင်ရာ န iuင်ငတကာuပeဒများက iu တရားရuး 

aဆင့်ဆင့်ရှ i တရားသူကီးများaား eလ့ကျင့်သင်ကားeပးရာ၌ aကူaညီeပးပါ။ 

 

နိင်ငတကာနှင့် ြပည်တွင်းဥပ ဒစချ န်ိစညန်းများ 
လွတ်လပ်စွာထ uတe်ဖာ်ခွင့်§ aသင်းaပင်းဖွဲ့စည်းခွင့်နှင့် င iမ်းချမ်းစွာစ ueဝးခွင့်တ iu့က iu န iuင်ငတကာလူ့aခွင်a့eရး 

စာချuပ်များနှင် ့ဓeလ့uပeဒများaရ ခင်းချက်မရှ iကာကွယ်eပးထားသည်။ aဆiuပါaခွင်a့eရးများသည် ၎င်းတ iu့ 

က iuယ်တ iuင်က aeရးပါသည့်လွတ်လပ်မများြဖစ်ရuတင်မက aြခားeသာaခွင်a့eရးများြဖစ်သည့် aရပ်ဘက်§ 

န iuင်ငeရး§ စီးပွားeရး§ လူမeရးနှင့် ယဉ်eကျးမaခွင်a့eရးများက iuလည်း လaူားလ uးရရiှခစားန iuင်eစeရး 

aeထာကa်ကူeပးရာတွင ်aeရးပါသည်။1 
 

                                                            
1 ကuလသမဂ္ဂ လူ့aခွင့်aeရးeကာ်မတီသည် ဒီမiuကeရစီနiuင်ငတစ်ခuaတင်ွး လွတ်လပ်စွာeဖာ်ထ uတ်ခွင့်၏ aeရး ကီးမကiu ယခuလ iu 
aeလးaနက်ထားeဖာ်ြပထားသည် ‘နiuင်ငသားများ§ ကiuယ်စားလှယ်eလာင်းများနှင့် eရွးeကာက်ခ ကiuယ်စားလှယ်များaကား aများြပည်သူeရးရာနင့်ှ 
နiuင်ငeရးရာ aeကာင်းြခင်းရာများနှင့်စပ်၍သတင်းaချက်aလက်နှင့် စiတ်ကူးaeတွးaeခ များ လွတ်လပ်စွာ စီးဆင်း ကူးလူးဆက်ဆမ သည် 
မရှiမြဖစ်ြဖစ်သည်။ aဓiပ္ပာယ်မှာ လွတ်လပe်သာ သတင်းြဖန့်ချ ieရးနှင့် aြခားeသာမီဒီယာများaeနြဖင့် ဆင်ဆာြဖတ်eတာက်ခရမ§ သiu့မဟuတ် 
စiuးရ iမ်စရာမရiှဘဲ aများြပည်သူ ဆiuငရ်ာကiစ္စများaeပ  လွတ်လွတ်လပ်လပ် မှတ်ချက်ြပueဝဖန်နiuင် ပီး aများြပည်သူ၏aြမင်ကiuလည်း 
aသieပးနiuင်ြခငး်ြဖစ်သည် … နiuင်ငသားများaeနြဖင့် eရွးeကာက်တင်eြမာက်ထားသည့် aဖွဲ့များနှင့် aဖွဲ့ဝင်များ၏ eဆာင်ရွက်ချက်များဆ iuင်ရာ 
သတင်းများနှင့် ထင်ြမင်ယဆူချက်များက iu သiရှiရန်လည်းeကာင်း§ ြဖန့်ြဖူးန iuင်သည့် aခွင်a့eရးကiueသာ်လည်းeကာင်း aထူးသြဖင့်မီဒီယာမှတစ်ဆင့် 
ရရှieစသင်သ့ည။်’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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က uလသမဂ္ဂaဖွဲ့ဝင်န iuင်ငတ iuင်း၏ eထာက်ခမရရiှထားသည့် aြပည်ြပည်ဆiuင်ရာလူ့aခွင်a့eရး 

eကညာစာတမ်းသည် ဓeလ့uပeဒကiu ကျယ်ကျယ်ြပန့်ြပန့်ထင်ဟပ်သည်ဟu ယူဆကသည်။2 ၎င်းတွင ်

‘လွတ်လပ်စွာထင်ြမင်ယူဆခွင့်နှင့် eဖာ်ထ uတ်ခွင်’့ (ပ uဒ်မ mm) နှင် ့‘င iမ်းချမ်းစွာစ ueဝးခွင့်နှင့် 

aသင်းaပင်းဖွဲ့စည်းခွင့်’ (ပ uဒ်မ mm) တ iu့က iu တင်ြပ ထားသည်။3 ထ iuaခွင်a့eရးများမှာ eဒသaလ iuက် 

လူ့aခွင်a့eရးစာချuပ်များြဖစ်သည့် ueရာပလူ့aခွင်a့eရး ကွန်ဗင်းရှင်း§ လူသားနှင့် လူမျiuးများaခွင်a့eရး 

aာဖရiကချာတာနှင် ့aeမရiကန်လူ့aခွင့်aeရးကွန်ဗင်းရှင်း စသည်တ iu့တွင်လည်း ထည့်သွင်းeဖာ်ြပထား ပီး 

၎င်းတ iu့aားလ uးမာှ aြပည်ြပည်ဆiuင်ရာလူ့aခွင်a့eရး eကညာစာတမ်းaeပ  aမှီြပuထားြခင်းလည်းြဖစ်သည်။  

ြမန်မာန iuင်ငက လက်မှတ်ထ iuးထားသည့် mmmm ခ uနှစ ်‘aာဆီယလူ့aခွင့်aeရး eကညာစာတမ်း’aရလည်း 

ြမန်မာန iuင်ငသည် လွတ်လပ်စွာeြပာeရးဆi uခွင့်နှင့် စ ueဝးခွင်a့ပါaဝင ်aြပည်ြပည်ဆ iuင်ရာလူ့aခွင့်aeရး 

eကညာစာတမ်းပါ aရပ်ဘက်နှင့် န iuင်ငeရးaခွင်a့eရး များက iu လ iuက်နာကျင့် ကရမည့်တာဝန်ရ iှသည်။4 

 

aဆiuပါစာချuပ်များ§ eကညာချက်များနှင် ့၎င်းတ iu့မှဆင့်ပွားလာeသာတရားရuးဆuးြဖတ်ချက်များက လူ့aခွင်a့eရး 

eကညာစာတမ်းက aာမခထားသည့် aခွင်a့eရးများက iu တစ်ကမ္ဘာလuးကလက်ခeကာင်း ြပသeနပီး 

aဆiuပါaခွင့်aeရးများaeပ သင့်eလျာ်သည်a့နက်ြပန်မaeပ  aသuးဝင်သည့်ရeထာင့်များက iu လည်း 

သiရှieစပါသည်။ 

 

လွတ်လပ်စွာထ uတe်ဖာ်မ§ aသင်းaပင်းဖွဲ့စည်းမနှင့် စ ueဝးမဆiuင်ရာaခွင်a့eရးများက iu ကျယ်ကျယ်ြပန့်ြပန့် 

aတည်ြပuထားသည် ့န iuင်ငတကာလူ့aခွင်a့eရးကွန်ဗင်းရှင်းများ§ aထူးသြဖင့် aရပ်ဘက်နှင့်န iuင်ငeရး 

aခွင်a့eရးများဆiuင်ရာ န iuင်ငတကာသeဘာတူစာချuပ ်(ICCPR) တွင ်aထူးြခားaသiသာဆuး eတွ့န iuင်သည်။5  

ICCPR aဖွဲ့ဝင်မဟuတ်သည့် ြမန်မာန iuင်ငaဖ iu့ က uလသမဂ္ဂလူ့aခွင်a့eရးeကာ်မတ§ီ က uလသမဂ္ဂ 

aထူးaစီaစဉ်များနှင့် aြခားeသာ oဇာကီးသည့်aဖွ့ဲaစည်းများ၏သ uးသပ်eဝဖန်ချက်များaရ လွတ်လပ်စွာ 

ထ uတe်ဖာ်ခွင့်သည် ခင်းချက်aeနaထားများတွင်သာ aတ iaကျရှင်းလင်းကန့်သတ်သင့်သည့် aeြခခကျသည့် 

aခွင်a့eရးတစ်ခ uြဖစe်ကာင်း aတ iaလင်းရှင်းလင်း ပီးြဖစ်သည်။ ICCPR ၏ ပ uဒ်မ 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 ကည်ပ့ါ(‘လူမျiuးနiuင်ငaားလ uးaတွက် 
ဘuထားရှ iရမည့် ရည်မှန်းချက်ပန်းတ iuငစ်ချ iန်စညန်းများကiu eပ eပါက်လာeစခ့ဲသည့် aြပည်ြပည်ဆiuင်ရာလူ့aခွင်a့eရးeကညာစာတမ်းသည် လက်ရ iှ 
နiuင်ငတကာ လူ့aခွင့်aeရးလကန်က်များ aထူးသြဖင့် International Covenant on Civil and Political Rights တွင် 
ပါဝင်သည်စ့ချ iန်စညန်းသတမှ်တ်မတွင် တiuးတက်မများ ရှieaာင်လ uပe်ဆာင်ရာ၌ ကuလသမဂ္ဂaတွက် aားတက်စရာရင်းြမစ်တစ်ခuြဖစ်သလ iu 
aeြခခတစ်ခ uလည်းြဖစ်သည်’ဟu aeလးaနက်ြပဆiuထား)။ ဗီယင်နာeကညာစာတမး်က iu aားလ uးသeဘာဆန္ဒြဖင့် aတည်ြပuနiuင်ခဲ့သည့် mmmm ခuနှစ် 
လူ့aခွင့်aeရးဆiuင်ရာဗီယင်နာကမ္ဘာည့ီလာခaတွက် ြပuလ uပ်သည့် aာရeှဒသaကiuြပငဆ်င်eရးaစည်းaeဝးတွင် ြမန်မာနiuင်ငလည်း 
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.  
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aစ iuးရaဖွဲ့များ aeနြဖင့် လွတ်လပ်စွာထ uတe်ဖာ်ခွင့်က iu ကန့်သတ်သည်ဆ iuရာတငွ် ထ iuကန့်သတ်မသည် uပeဒဤရ 

ြပ ာန်းထားြခင်းြဖစ်မှသာလင်လည်းeကာင်း§ (က) တစ်ပါးသူများ၏aခွင်a့eရး သiu့မဟuတ် နာမည် 

ဂ uဏ်သတင်းaeပ eလးစားမ သiu့မဟuတ် (ခ) န iuင်ငeတာ်လuြခueရး§ aများြပည်သူeaးချမ်းသာယာမ§ 

aများြပည်သူကျန်းမာeရး သiu့မဟuတ် က iuယ်ကျင့်တရားတ iu့က iu ကာကွယ်eစာင်e့ရှာကမ်aတွက ်လ iuaပ်လာမှ 

သာလင် ထ iuသiu့ကန့်သတ်ရန် ခွင့်ြပuထားြခင်းြဖစ်သည်။6 
 

န iuင်ငများ ICCPR က iuလ iuက်နာမရှ iမရှiက iueစာင့် ကည့်သည့် သီးြခားလွတ်လပe်သာကမ်းကျငa်ဖွဲ့ြဖစ်သည့် 

က uလသမဂ္ဂလူ့aခွင်a့eရးeကာ်မတီသည် လွတ်လပ်စွာထ uတe်ဖာ်ခွင့်ဆiuင်ရာ ၎င်း၏ aeထeွထွမှတ်ချက ်aမှတ ်

mm တွင ်ဆiuထားချကa်ရ လွတ်လပ်စွာထ uတe်ဖာ်မaeပ ကန့်သတ်ြခင်းများaeပ  eဘာင်ကျဉ်းကျဉ်းြဖင့်သာ 

aနက်ြပန်သင့် ပီး ထ iuကန့်သတ်ချက်များaeနြဖင့် ‘ထ iuaခွင်a့eရးက iuယ်တ iuင်က iu ြပန်ဖျက်ဆီးသလ iuမြဖစ်eစသင့် 

ပါ’။ 7 aစ iuးရaeနြဖင် ့ကန့်သတ်ချက်များချရာတွင် uပeဒတွင်ြပ ာန်းထားမှသာလင်လည်းeကာင်း§ 

‘ဒီမ iuကeရစီလူ့eဘာင်တစ်ခ uတွင ်လ iuaပ်ြခင်း’ ဆiuသည့် စညန်းနှင့်က iuက်ညီမှသာလင်လည်းeကာင်း ထ iuသiu့ 

ကန့်သတ်န iuင်သည်။ ဆiuလ iuသည်မှာ aများြပည်သူaတွက ်aသည်းaသန်လ iuaပ်ချက်နှင့်က iuက်ညီဖ iu့လ iuပီး 

ဒီမ iuကeရစaီeြခခတန်ဖ iuးများြဖစ်သည့် ဗဟuဝါဒနှင့် မတူမaeပ သည်းခလ iuက်eလျာြခင်းတ iu့နှင့် ဦးတည်ဘက ်

တူရမည်ြဖစ်သည်။ 
 

‘လ iuaပe်သာ’ ကန့်သတ်ချက်များသည် မမတတြဖစ်ရမည်။ ဆiuလ iuသည်မှာ ချမှတ်လ iuက်သည့် 

ကန့်သတ်ချက်များ aတွက ်တ iကျခ iuင်မာသည့်လ iuaပ်ချက်နှင် ့ယှဉ်လင ်ဟန်ချက်ညီရမည်။ aeထeွထွမှတ်ချက ်

aမှတ ်mm တွင် ‘ကန့်သတ်ချက်များသည် တရားလွနe်ဘာင်မကျယe်ြပာရ’ ဟu ဆiuထားသည်။8  ြဖစ်ရမည်က 

uပeဒြဖင့်ြပ ာန်းရာတွင ်ကန့်သတ်ချက်တစ်ခ uက iuချမှတ်ရန်တွက်ချက်ရာ၌ လူတစ်ဦးသည် ၎င်း၏aြပuaမူက iu 

လက်သင့်ခန iuင်သည်e့ဘာင်ကiueကျာ်မသွားeaာင ်၎င်းက iuယ်၎င်းထ iန်းန iuင်eလာက်ရu လ ueလာက်သည့် တ iကျeရရာမ 

က iu eပးရမည်ြဖစ်သည်။9   

                                                            
6 ICCPR, art. 19(3). aပiuင်းသuးပiuငး်ပါ ဆန်းစစ်မတစ်ခ uတညး်က iuပင် aမများတွင်သuးခဲ့သည်။ ၎င်းတiu့တွင် African Charter on Human and Peoples’ 

Rights ၏ ပuဒ်မ m aရ African Court of Human and Peoples’ Rights က ကiuငတွ်ယသ်ည့်aမများ§ သာဓကaeနြဖင့် Lohe Issa Konate v. Burkina 
Faso, Application no. 004/2013, December 5, 2014, http://www.african-

court.org/en/images/documents/Judgment/Konate%20Judgment%20Engl.pdf (accessed June 17, 2015]) တ�င� ရ�ု။ European Court of Human 

Rights ၏ ပုဒ�မ ၁၀ အရ ECHR က ကိုင�တ�ယ�သည�့အမ�ုမ�ား၊ သာဓကအားဖ�င�့ Goodwin v. United Kingdom, [GC] (No. 

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

Constitutional and Human Rights division က ကiuင်တွယ်သည့်aမများ§ သာဓက Coalition for Reform and Democracy v. Republic of Kenya, 
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) တiu့ 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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aမျiuးသားလ uြခueရးက iu ကာကွယ်ရနa်လ iu့ငှာ လွတ်လပ်စွာeဖာ်ထ uတ်ခွင့်က iu ကန့်သတ်ြခင်းများသည် 

‘တစ်န iuင်ငလ uးaတ iuင်းaတာြဖင် ့eပ eပါက်သည် ့န iuင်ငeရး သiu့မဟuတ် စစ်eရးaန္တရာယ် ခ iမ်းeြခာက်မ aeရးကီး 

aeနaထားများမှာသာလင် ခွင့်ြပueပးရမည်ြဖစ်သည်။’10 aမျiuးသားလ uြခueရးက iuကာကွယ်eရးaeပ  aeြခခ 

ကန့်သတ်ချက်များသည် လွတ်လပ်စွာထ uတe်ဖာ်ခွင့်က iu လ uးဝထ iခ iuက်န iuင်သည်a့လားaလာရiှသည်ြဖစ်ရာ 

‘aထူးaားြဖင် ့တင်းကျင်သည် ့စည်းကမ်းချက်များက iu ရှiထားသည် ့uပeဒပါကန့်သတ်ချက်၏ လ iuaပ်မ 

(ကျ iuးeကာင်းဆီeလျာ်မ) aeပ တွင်သာ မူတည်ရမည်။’11  

 

aစ iuးရaရာရှ iများနှင် ့aြခားaစ iuးရဌာနပ uဂ္ဂiuလ်ကီးများaeပ  eဝဖန်မနှင့်ပတ်၍ ‘စ iuးရiမ်စရာမလ iuဘဲ eဖာ်ထ uတ်မ 

aeပ  သeဘာတူစာချuပ်က ထားသည့်တန်ဖ iuးသည် aထူးြမင့်မားသည်’ ဟu လူ့aခွင့်aeရးeကာ်မတီက 

aeလးaနက်ြပuထား ပီးြဖစ်သည်။ ‘ထ uတe်ဖာ်သည့်ပ uသဏ္ဌာန်များသည် aစ iuးရaရာရှiက iu eစာက်ားသည်ဟu 

မှတ်ယူန iuင်သည်ဆiueသာaချက်မ ြဖင့် ြပစ်ဒဏ်eပးရန် ခ iuင်လ ueသာaeကာင်းမဟuတ်ပါ။’ သiu့ြဖစ်၍ ‘န iuင်ငeတာ ်

aကီးaကဲနှင့် aစ iuးရaဖွဲ့ကဲ့သ iu့eသာ aြမင့်ဆuးeသာန iuင်ငeရးaာဏာက iuကျင့်သ uးeနသူများaပါaဝင ်

aားလ uးeသာ ြပည်သူ့ဝန်ထမ်းများသည ်eဝဖန်မက iuလည်းeကာင်း§ န iuင်ငeရးaရaတ iuက်aခြပuြခင်းက iuလည်း 

eကာင်း ခယူရန်တာဝန်ရှiပီးြဖစ်သည်။12 လူ့aခွင်a့eရးeကာ်မတီက လွတ်လပ်စွာeဖာ်ထuတ်ခွင် ့ဟuဆiuရာတငွ ်

‘aလွနa်မင်းeဝဖန်တ iuက်ခ iuက်မဟu မှတ်ယူန iuင်သည့် eဖာ်ထ uတ်မမျiuးက iu ပင ်က iuဆiuထားသည်’ ဟu 

ဆက်ဆi uထားသည်။13 
 

aကမ်းဖက်မ§ ခွဲြခားဆက်ဆမ သiu့မဟuတ ်ရန်လ iuမ uန်းတီးမတ iu့က iu လ့eဆာ်မတွင်ပါဝငe်သာ န iuင်င§ 

လူမျiuးနှင့်ဘာသာeရးမ uန်းတီးမ eဆာင်ရွက်ချက်တ iu့က iu aစ iuးရများဘက်က aeရးယူရန် န iuင်ငတကာuပeဒက 

ခွင့်ြပuသည်။14 aeရးယူရာတွင် လွတ်လပ်စွာeဖာ်ထ uတ်မeပ  aြခားeသာ ကန့်သတ်မများမှာလ iuပင် 

uပeဒaeကာင်းြခင်းရာaရ§ ခ iuင်လ uမနှင့်လ iuaပ်မြဖင့် eဘာင်ကန့်ရန်လ iuaပ်သည်။  လ့eဆာ်မဆiuရာတွင် 

ြဖစ်လတ္တ ့eသာaကျ iuးဖျက်ဆီးမက iu eပ eပါကe်aာငa်ားeပးမaြဖစ် လူ့aခွင်a့eရးeစာင့်ကည့်aဖွဲ့က 

                                                            
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. 

5493/72), Judgment of 7 December 1976, ECHR 1976-V www.echr.coe.int တွငလ်ည်း ရရန်§ aပiuဒ် mm (လွတ်လပ်စွာeဖာ်ထ uတ်ခင့်ွဟuဆi uရာတွင် 
‘မiမiaလ iuသiu့ပါeသာ သiu့မဟuတ် တiuက်ခiuက်မမပါeသာ သiu့မဟuတ် ထူးြခားသည့်စiတ်ခစားမကiuမြဖစ်eစeသာ –သတင်းaချက်aလက်— သiu့မဟuတ် 
–aeတွးaeခ — တiu့သာမက နiuငင်eတာ်ကiuြဖစ်eစ ြပည်သူaမျiuးaစားတစ်ရပ်ရပ်ကiuြဖစ်eစ ပuတ်ခတ်§ eြခာက်ြခား သiu့မဟuတ် 
aeနှာင့်aယကှြ်ဖစ်eစသည့်aရာများလည်း aကျuးဝင်သည်’)။ R. v. Central Independent Television plc, [1994] 3 All ER 641 (‘လွတ်လပ်စွာ 
[eြပာeရးဆiuခွင့်] ဆiuသည်မှာ စiတ်eစတနာမည်မ  eကာင်းမွန်သည်ြဖစ်eစ aစiuးရနှင့်တရားသူကီးများ၏aြမင်တွင် မeြပာသင့်ဟ u ထင်ြမင်ယူဆသည့် 
aeကာင်းaရာများကiu eြပာဆ iuခွင့်ကiuဆiuသည်။ ဆiuလ iuသည်မှာ –မှန်ကန်စွာeတွးတတ်eသာ လူတiu့—က aန္တရာယရှ်iသည် သiu့မဟuတ် တာဝန်မဲ့သည်ဟ u 
သတမှ်တ်သည့်aeကာင်းaရာများကi u eြပာဆiuခွင့်ပင်ြဖစ်သည်။) 
14 ICCPR, art. 20. 
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မှတ်ယူသည်။15 ြဖစ်လတ္တ ့eသာaကျ iuးဖျက်ဆီးမသည် ြဖစ်န iuင်eြခရှiသည့် သiu့မဟuတ် aလားaလာရiှသည့် 

aကျ iuးဖျက်ဆီးမသက်သက်မဟuတ်ဘဲ ရည်ညန်းeြပာစကားeကာင့် တ iuက်ရiuက် သiu့မဟuတ် ချက်ချင်း ြဖစ်ပွားသည့် 

သiu့မဟuတ် ပ iuမ iuဆiuးရွားသွားသည့် aကျ iuးဖျက်ဆီးမြဖစ်သည်။ ‘aကမ်းဖက်မ’ ဆiuသည်မှာ က iuယ်ထ iလကe်ရာက ်

ကျူးလွန်မက iu ဆiuလ iuပီး ‘ခွဲြခားဆက်ဆမ’ ဆiuသည်မှာ ပ uစတaူလားတaူeနaထားရှi လူမျiuးတစ်မျiuး 

ရရှiခစားထ iuက်သည့် aကျ iuးခစားခွင့်တစ်ရပ် aမှတ်တကယ် ဆuတ်ယuတ်ဆuးရးရြခင်းက iu ဆiuလ iuသည်။ 

aဆiuပါ စချiန်စညန်းများနှင့်ချiန်ထ iuး ပီး eလ့လာကည့်သည်aခါ ြမန်မာန iuင်င၌ လက်ရ iှကျင့်သ uးeနသည့် uပeဒ 

တချ iu့သည် န iuင်ငတကာuပeဒကခွင့်ြပuထားသည့် ကန့်သတ်ချက်များeဘာင်က iu aလွန်aမင်းeကျာ်လွနe်နသည့် 

လွတ်လပ်စွာeဖာ်ထ uတ်ခွင့်က iu ကန့်သတ်မများ ပါရှ ieကာင်းeတွ့ရသည်။ 
 

ြမန်မာ့ဖွဲ့စည်းပ uaeြခခuပeဒ 

ြမန်မာန iuင်င၏ mmmm ခ uနှစ ်ဖွဲ့စည်းauပ်ချuပ်ပ uaeြခခuပeဒသည် လွတ်လပ်စွာeဖာ်ထ uတ်ခွင့်နှင့် စ ueဝးခွင့်တ iu့က iu 

တeလးတစားရှ iသည့်ပ uစမျiuး eတွ့ရသည်။16 ပ uဒ်မ mmm တွင ်န iuင်ငသားတ iuင်းသည် ‘မ iမ i၏ယ uကည်ချက်§ ထင်ြမင ်

ယူဆချက်များက iu လွတ်လပ်စွာ ထ uတe်ဖာe်ြပာဆiuခွင့်§ eရးသားြဖန့်eဝခွင်’့ ရှiသည်ဟu ဆiuထားသည်။ ထ iu့ြပင် 

န iuင်ငသားတ iuင်းသည် ‘လက်နက်မပါဘဲ င iမ်းချမ်းစွာစ ueဝးခွင်§့ စီတန်းလှည့်လည်ခွင့်’ လည်း ရှiသည်။ သiu့ရာတွင် 

ထ iuaခွင်a့eရးသည် ‘န iuင်ငeတာ်လ uြခueရး§ တရားuပeဒစ iuးမ iuးeရး§ ရပရွ်ာeaးချမ်းသာယာeရး သiu့မဟuတ် 

ြပည်သူတ i u့၏ က iuယ်ကျင့်တရားaကျ iuးငှာ ြပ ာန်းထားသည့် uပeဒများနှင့်မဆန့်ကျင်’ မှသာ aသuးြပuပ iuင်ခွင့် 

ရှiသည်။ aဆi uပါကန့်သတ်ချက်များသည် န iuင်ငတကာuပeဒaလ iuနှင့် မက iuက်ညီပါ။  

 

‘ရပ်ရွာeaးချမ်းသာယာeရး’ aeကာင်းြပချက်ြဖင့် ချမှတ်သည့်ကန့်သတ်ချက်များသည် aြပည်ြပည်ဆ iuင်ရာ 

လူ့aခွင်a့eရးeကညာစာတမ်း သiu့မဟuတ ်ICCPR ပါ ကန့်သတ်ရန်aတွက်စဉ်းစားရမည်a့eြခခထက ်များစွာ 

ကျယ်ဝန်းeနeသာ aeြခခတစ်ခ uြဖစe်နသည်။ ထ iu့ြပင် လွတ်လပ်စွာeဖာ်ထ uတ်ခွင့်က iu န iuင်ငတကာuပeဒaရ 

aကာaကွယ်eပးမ၏ aဓ iကaစ iတa်ပ iuင်းတစ်ရပ်နှင့်aညီ aထက်တွင်ြပထားသည့် aeရးက iစ္စများaနက် 

တစ်ရပ်ရပ်က iu ကာကွယ်ရန်‘လ iuaပ’် မှသာ ကန့်သတ်ရမည်ဟuလည်း aဆiuပါ aeြခခuပeဒက 

မြပ ာန်းထားပါ။ 

                                                            
15

UN Human Rights Committee, General Comment no. 34, para. 50. 
16 mmmm ခuနှစ် aeြခခuပeဒသည် နiuင်ငတကာuပeဒကြပ ာန်းသည့် လူ့aခွင့်aeရး ကာကွယ် eစာင့်eရှာက်မစချiန်စညန်းများနှင့် 
eနရာaeတာ်များများတွင် မကiuက်ညီပါ။ ယခu aစီရင်ခစာသည် ၎င်းaeြခခuပeဒ နiuင်ငတကာစနန်းများနငှ့် မက iuက်ညီမaားလ uးကi u 
eလ့လာသuးသပ်ရန်မဟuတ်ပါ။ 
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