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၁။ အႏွစ္ခ်ဳပ္ 

“ေခတ္သစ္ ျမန္မာႏ္ုိင္ငံမွာ အေရးအပါဆံုး တုိးတက္မႈ တစ္ခုကေတာ့ 
လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္၊ စုေဝးခြင့္နဲ႔ ဖြဲ႔စည္းလႈပ္ရွားခြင့္ေတြ ရရိွလာတာပဲ 

ျဖစ္ပါတယ္။ မိမိရဲ႕ အခြင့္အေရးကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ရယူက်င့္သံုးသူ 
မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ ဖမ္းဆီးခံရတာ မရိွခ့ဲပါဘူး။” 
၁၂-၈-၂၀၁၅ က ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ ၁ 

 

 

 

 

“၂၀၁၂ နဲ႔ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ေတြမွာ အေျခအေနေတြ တုိးတက္ေကာင္းမြန္လာၿပီး 
ေပ်ာ့ေျပာင္းလာသေယာင္ ရိွခ့ဲပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ေရာက္လာေတာ့ 

ေက်ာင္းသားေတြ၊ လယ္သမားေတြ၊ သမဂၢအဖြဲ႔ဝင္ေတြ နဲ႔ သတင္းသမားေတြ တရားစြခံဲရ၊ 
ေထာင္ခ်ခံရတာေတြ ရိွလာပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ လူအမ်ားဟာ သူတုိ႔လြတ္ေျမာက္ေရး၊ 

မိသားစုကုိ ေထာက္ပ့ံႏုိင္ေရးတုိ႔နဲ႔ အလုပ္ေတြ မ်ားကုန္ပါတယ္။” 
သက္သက္ေအာင္၊ ႏ္ုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသူေဟာင္း (ဇူလုိင္၊ ၂၀၁၅) ၂ 

 

 

 

ဆယ္စုႏွစ္ငါးစုၾကာ ဖိႏိွပ္မႈႏွင့္ အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္မွ ပြင့္လင္း လြတ္လပ္ေသာ ႏ္ုိင္ငံေရးစနစ္သို႔ 

ဦးတည္ရင္း ၿပီးခဲ့သည့္ ငါးႏွစ္အတြင္း လွ်င္ျမန္ေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ားေတြ႔ခဲ့ရသည့္ 

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အသစ္ရလာေသာ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္၊ စုေဝးခြင့္ စည္းရုံးလႈပ္ရွားခြင္ ့

အခြင့္အေရးမ်ား စိုးရိမ္စရာ ယုိယြင္းယုိင္န႔ဲ လာသည့္ အေျခအေနကုိ သက္သက္ေအာင္၏ 

ေျပာျပခ်က္မ်ားက ေဖာ္ျပေနပါသည္။  

သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ အရပ္သားတစ္ပိုင္းအစုိးရ တက္လာသည့္ ၂၀၁၁ မတ္လမွ စတင္၍ 

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အေရးပါေသာ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား 

စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ဤျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္အတူ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး၊ 

လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ေလးစားလုိက္နာ အကာအကြယ္ေပးေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား 
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ရွိလာသည္ကုိလည္း ေတြ႔ခဲ့ရသည္။ ဤလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားထဲမွ အဓိကက်ၿပီး တုိင္းျပည္ျပဳျပင္ 

ေျပာင္းလဲေရးအမွတ္အသားအျဖစ္ ရည္ညႊန္းေျပာဆုိခံရေသာ လုပ္ရပ္တစ္ခုမွာ လြတ္လပ္စြာ 

ထုတ္ေဖာ ္ေျပာဆုိခြင့္၊ စုေဝးခြင္ ့စည္းရုံးလႈပ္ရွားခြင္ ့စေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ 

ကန္႔သတ္ထားေသာ အခ်က္မ်ားကုိ ပယ္ဖ်က္ေပးခ့ဲၿပီး၊ ႏုိင္ငံေရးကုိ အေၾကာင္းျပဳ၍ ဖမ္းဆီး 

ထိန္းသိမ္း ထားေသာ ရာႏွင့္ခ်ီသည့္လူမ်ားကုိ ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။  

သုိ႔ရာတြင္ ျပည္သူမ်ားက ၎တုိ႔၏ လြတ္လပ္ေသာ အခြင့္အေရး အသစ္မ်ားကုိ စတင္အသံုးျပဳ 

လာေသာအခါ အာဏာပုိင္မ်ားက လူထု၏ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာခြင့့္္မ်ားကုိ တစ္စထက္တစ္စ 

ပိုမိုတင္းၾကပ္ ဖိႏွိပ္လာသည္ကုိလည္းေတြ႕ရသည္။ ၂၀၁၄ ႏွစ္စမွ စတင္၍ လူရာေပါင္း မ်ားစြာကုိ 

ႏိုင္ငံေရးရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ျပဳလုပ္လာေသာ အမႈမ်ားျဖင့္ ဖမ္းဆီးျခင္း၊ တရားစြဲဆုိျခင္း၊ ထင္သလုိ 

ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္း၊ ေထာင္ခ်ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လာခ့ဲသည္။ ဖမ္းခံရသူမ်ားထဲတြင္ ေက်ာင္းသား 

ဆႏၵျပသူမ်ား၊ သတင္းသမားမ်ား လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ား၃ ႏွင္ ့အထူးသျဖင့္ 

ေျမယာႏွင့္ အလုပ္သမားအေရးေဆာင္ရြက္သူမ်ား ပါဝင္သည္။  

ဤသုိ႔ဖမ္းဆီးမႈမ်ားကုိ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မတုိင္ခင္က က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔သုံး၍ လူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကို 

ဖမ္းဆီးအက်ဥ္းခ်ခ့ဲေသာ ဖိႏွပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္သည့္၊ အဓိပၸါယ္ရွင္းလင္းမႈမရွိပဲ က်ယ္ျပန္႔စြာ 

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိသည့္  ဥပေဒမ်ားကုိ အသံုးခ်၍ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၁၄ ႏွင့္ 

၂၀၁၅ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ဤဥပေဒမ်ားကုိ အႀကိမ္ႀကိမ္ ျပန္လည ္အသံုးျပဳလာျခင္း မ်ားကုိ 

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔ႀကီးက စုိးရိမ္ဖြယ္ရာ ေတြ႔ရိွခဲ့ရၿပီး အသစ္တက္လာမည့္ 

အစုိးရအေနႏွင့္ ယင္းဥပေဒမ်ားကုိ ပယ္ဖ်က္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ 

ကုိက္ညီေအာင္ ျပန္လည္ေရးဆြျဲခင္းမ်ားျပဳလုပ္သင့္ပါေၾကာင္း တိုက္တြန္းပါသည္။ 

ယင္းဥပေဒမ်ားကုိ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျခင္းမရွိပဲ ဆက္ရွိေနသမွ် လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္သူမ်ားႏွင့္ 

အျခားတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား ဖမ္းဆီးအေရးယူခံရမည့္ အႏၱရာယ္ရွိေနမည္ျဖစ္သည္။ 

ေနာက္ထပ္စိုးရိမ္စရာ တစ္ခုမွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား ျပဳလုပ္ေနခ်ိန္တြင္ အသစ္ျပဌာန္းလာေသာ 

ဥပေဒမ်ားကုိ အသံုးျပဳ၍ အစိုးရက လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္သူမ်ားႏွင့္ အျခားတက္ၾကြ လႈပ္ရွား 

သူမ်ားကုိ ဖိႏိွပ္ ၿဖိဳခြလဲာျခင္း ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးခြင့္ႏွင့္ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ 

ဥပေဒ၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒတုိ႔မွာ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္ႏွင့္ 

စုေဝးခြင့္တုိ႔ကို ပိုမိုလြတ္လပ္ခြင့္ေပးရန္ ျပဌာန္းခ့ဲသည္ဆုိေသာ္လည္း၊ လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္ 

သူမ်ားႏွင္ ့အျခားတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားကုိ ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ရာတြင္ အသံုးျပဳရန္ ၎တုိ႔ကုိ 

လက္နက္အသစ္ တစ္ခုသဖြယ္ အသံုးခ်လာျခင္းမ်ိဳးကုိလည္း ေတြ႔ခဲ႔ရသည္။  

အာဏာပုိင္မ်ားက ဥပေဒအသစ္ႏွင့္အေဟာင္းမ်ားကုိ အသံုးျပဳ၍ ၎တို႔အေပၚေဝဖန္မႈမ်ား၊ 

ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆန္႔က်င္မႈမ်ားကုိ ဖိႏွိပ္ခဲ့သလုိ လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္သူမ်ားႏွင့္ 
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အျခားတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားကုိ ေထာင္တြင္းႏွစ္တာရွည္ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္ေအာင္ 

အျခားေသာနည္းလမ္းမ်ားကုိလည္း ပူးတြအဲသံုးျပဳလာခဲ့သည္။ ယင္းနည္းလမ္မ်ားထဲတြင္ 

အမႈမ်ားကုိ အတြလဲိုက္စြဲဆိုျခင္း၊ ျပစ္မႈတစ္ခုထဲအတြက္ စြဲခ်က္အမ်ားအျပားႏွင့္ စြဲဆုိျခင္းတုိ႔အျပင္ 

ေနာက္ပိုင္းတြင္အသံုးမ်ားလာေသာ နည္းလမ္းတစ္ခုမွာ ရုံးမတင္မ ီအခ်ိန္ၾကာရွည္ထိန္းသိမ္း 

ထားႏ္ုိင္ေသာ အာမခံ မေပးႏိုင္သည့္ အမႈမ်ိဳးျဖင့္ စြဲဆိုျခင္းမ်ား ျဖစ္သည္။  ထုိ႔အျပင္ 

တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပပြဲမ်ားကုိ ဦးေဆာင္သူမ်ားကုိလည္း 

၎တုိ႔၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ား အားေပ်ာ့သြားေစရန္ရည္ရြယ္၍ အာဏာပုိင္မ်ားက ၎တုိ႔ကုိ 

ပစ္မွတ္ထားၿပီး ဖမ္းဆီးတရားစြဆုိဲျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ဗုဒၶဘာသာ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒီ 

အုပ္စုမ်ား၏ ဖိအားကုိ အာဏာပိုင္မ်ားက မလြန္ဆန္ႏို္င္ပဲ ဘာသာေရးအရ သည္းခံမႈမ်ားထားၾကရန္ 

ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိသူမ်ားကုိလည္း ေႏွာက္ယွက္ျခင္း ဖမ္းဆီးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 

လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္သူမ်ားႏွင့္ အျခားတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားကုိ ဆက္လက္ဖမ္းဆီး 

အက်ဥ္းခ်ေနမႈမ်ားကုိ ေျဖရွင္းရန္ႀကိဳးပမ္းခ်က္အခ်ိဳ႕ အာဏာပိုင္မ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း 

ယင္းတုိ႔မွာ စနစ္တက် လုပ္ေဆာင္မႈမ်ိဳး မဟုတ္ပ ဲအက်ဥ္းသားအခ်ိဳ႕အတြက္သာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ 

ျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ယင္းက့ဲသို႔ေဆာင္ရြက္မႈမ်ိဳးကုိ အစုိးရက ၎တို႔အတြက္ ႏုိင္ငံေရးအရ 

အက်ိဳးအျမတ္ရွိႏိုင္သည့္ အခ်ိန္မ်ိဳးတြင္သာ ျပဳလုပ္ေလ့ရွိၿပီး ႏုိင္ငံေရးရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ 

ထင္သလုိဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ေနႏိုင္ေသာ အေျခအေနကုိ စနစ္တက် အေျခခံက်က်ျပဳျပင္ရန္ 

ႀကိဳးပမ္းခဲ့ျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္ေပ။ လူမ်ားကုိ ႏိုင္ငံေရးအရ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္း အက်ဥ္းခ်ျခင္းမ်ား 

အဆံုးသတ္သြားေစရန္ ဥပေဒမ်ားကုိ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒႏွင့္ ညီညြတ္ေအာင္ 

ျပဳျပင္သြားဖုိ႔ ျမန္မာအစုိးရအေနႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ သြားရမည္ ျဖစ္သည္။  

ထုိ႔အျပင္ ႏိုင္ငံေရးအရ ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်မႈမ်ားကုိ ေျဖရွင္းရန္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္က ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅ 

ခုႏွစ္တြင္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ေသာ ေကာ္မီတီမွာလည္း လြတ္လပ္မႈမရွိျခင္း၊ ပြင္လ့င္းျမင္သာမႈ 

မရွိျခင္း၊ တာဝန္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းျပတ္သားမႈမရိွျခင္း၊ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ 

လံုေလာက္ေသာ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ မရိွျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ထိေရာက္ေသာေကာ္မီတီတစ္ခု 

ျဖစ္မလာခဲ့ပါ။ သုိ႔ရာတြင္ ျပည္တြင္းကေရာ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအဝုိင္းကပါ ႏုိင္ငံေရးဆႏၵ 

လံုလံုေလာက္ေလာက္ရွိခဲ့လွ်င္ ယင္းကဲ့သုိ႔ ေကာ္မီတီတစ္ရပ္သည္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား 

လြတ္ေျမာက္ေရး အတြက္သာမက ထင္သလုိဖမ္းဆီးေထာင္ခ်မႈမ်ား အဆံုးသတ္ သြားေစေရး 

အတြက္ပါ အေရးပါေသာ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ အျဖစ္ ျဖစ္လာႏုုိင္ပါသည္။ ယခုကဲ့သုိ႔ အေရးပါေသာ 

အခ်ိဳးအေကြ႔တြင္ ႏုိင္ငံေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္သူမ်ားသည္ ႏိုင္ငံ၏ 

အနာဂါတ္အတြက္ အေရးပါေသာက႑တြင္ ရွိေနၾကပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ၎တို႔ 

ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံေနရလွ်င္ သုိ႔မဟုတ္ ၎တုိ႔၏ လႈပ္ရွားမႈအတြက္ ဖမ္းဆီးခံရႏိုင္သည္ ့

အႏၱရာယ္ရွိေနလွ်င္ ဤ အေရးပါေသာ တာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။  
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ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ခံေနရသူမ်ား ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား 
 

 

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ဆက္ႏြယ္ၿပီး မိမိတုိ႔၏ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားဆံုးရႈံးရသူမ်ားကုိ 
ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ခံရသူမ်ား သို႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားဟု ေခၚၾကသည္။ 
ဤ အေခၚအေဝၚႏွစ္မ်ိဳးကုိ မၾကာမၾကာေရာလွ်က္ အသံုးျပဳတတ္ၾကေသာ္လည္း ၎တုိ႔တြင္ 
သီးျခားအဓိပၸါယ္မ်ားရိွပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဤအစီရင္ခံစာတြင္ သံုးစြေဲသာ အေခၚအေဝၚမ်ားကုိ 
အစကတည္းက ခြျဲခားေဖာ္ျပထားရန္ အေရးႀကီးသည္ဟု ယူဆပါသည္။  

 

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြ႕ဲအေနႏွင့္ ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ 
အက်ဥ္းက်ခံေနရသူမ်ားဆုိသူမ်ားမွာ လူတစ္ဦးသည္ ၎၏ ႏုိင္ငံေရး၊ ဘာသာေရး သုိ႔မဟုတ္ 
၎ခံယူကုိင္စြဲထားေသာ ယံုၾကည္ခ်က္တစ္ခုခုေၾကာင့္၊ တုိင္းရင္းသားဇစ္ျမစ္၊ လိင္၊ 
အသားအေရာင္၊ ဘာသာစကား၊ လူမ်ိဳး၊ လူတန္းစား၊ စီးပြားေရးအေျခအေန၊ ေမြးဖြားရာ၊ လိင္စိတ္ 
ႏွင့္ အျခားအဆင့္အတန္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေစ၊ အၾကမ္းဖက္ေသာ နည္းလမ္းကုိ အသံုးမျပဳပဲ 
အၾကမ္းဖက္ျခင္း အမုန္းပြားေစျခင္းတုိ႔ကုိ လႈံ႔ေဆာ္မႈလည္း မလုပ္ပ ဲ၎၏ 
လြတ္လပ္စြာထုတ္ဖာ္ေျပာဆုိခြင့္ႏွင့္ အျခားေသာလူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ရယူက်င့္သံုးျခင္းေၾကာင့္ 
ျဖစ္ေစ အက်ဥ္းက်ခံေနရသူမ်ား၊ လႈပ္ရွားသြားလာမႈကုိ ကန္႕သတ္ခံေနရသူမ်ားကုိ ေခၚဆုိသည္။ 
ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ က်ခံေနရေသာ အက်ဥ္းသားအားလံုးကုိ ခၽြင္းခ်က္မရွိ 
ခ်က္ျခင္းျပန္လႊတ္ေပးရမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ ၎တုိ႔အေပၚစြဆုိဲထားေသာ အမႈမ်ား၊ ၎တုိ႔ 
ရင္ဆုိင္ေနရေသာ အမႈအခင္းမ်ားကုိလည္း ရပ္ဆိုင္း ပယ္ဖ်က္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ 
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြ႔ဲသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ႏိုင္ငံတကာတြင္ 
လုပ္ကုိင္ေနေသာ ၎၏ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္၍ ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ က်ခံေနရေသာ 
အက်ဥ္းသားဟူေသာ အသံုးအႏႈံးကုိ သံုးစြပဲါသည္။  

 

ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒႏွင့္ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး 
သေဘာတူအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ မရွိေသးပါ။ ဤအေခၚအေဝၚကုိ ႏိုင္ငံေရးအေၾကာင္းျဖင့္ 
ဖမ္းဆီးခံေနရသူ အက်ဥ္းက်ခံေနရသူမ်ားကုိ ေဖာ္ျပရန္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ သံုးႏႈံးၾကပါသည္။ 
ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ က်ခံေနရေသာ အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ မတူေသာအခ်က္မွာ 
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္နည္းလမ္းကုိ ကုိယ္တိုင္လည္းသံုး၊ အျခားသူမ်ား 
သံုးစြၾဲကရန္လည္း ႏႈိးေဆာ္ခဲ့ႏိုင္သလုိ၊ အမုန္းပြားေရးကုိလည္း လႈံ႔ေဆာ္ခဲ့ ႏိုင္ပါသည္။ 
အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ ျပစ္မႈအေသးစားေလးမ်ားပင္ က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကႏုိင္ပါသည္။ ယင္းျပစ္မႈ 
ကေလးမ်ားကပင္ ၎အား ႏိုင္ငံေရးအရ အေရးယူခံရႏိုင္စရာ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား ျဖစ္လာ 
တတ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ အျခားအဖြဲ႔မ်ားက 
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားဟူေသာ အေခၚအေဝၚကုိ သုံးစြတဲတ္ၾကၿပီး ယင္းအေခၚအေဝၚကုိ အစုိးရက 
အသိအမွတ္ျပဳလာရန္လည္း လႈံ႔ေဆာ္လႈပ္ရွားေနၾကပါသည္။ ၄ 
 

ယခု အစီရင္ခံစာတြင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားဆုိေသာ အသံုးအႏႈန္းကုိ အက်ဥ္းက် 
ေထာင္က်ေနေသာ အက်ဥ္းသားတစ္ဦး၏ အမႈတြင္ ထူးျခား ၾကီးမားေသာႏုိင္ငံေရး 
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အသြင္သ႑ာန္ပါဝင္ေနျခင္း၊ ႏုိင္ငံေရးက ၎၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအား ေစ့ေဆာ္ေပးခဲ့ျခင္း၊ 
၎၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၊ အာဏာပုိင္မ်ားက ၎အား အက်ဥ္းခ်ထားေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္တုိ႔ကို 
မူတည္ၿပီး သံုးႏႈန္းပါသည္။  သုိ႔ရာတြင္ ဤက့ဲသို႔ သံုးႏႈန္းျခင္းျဖင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ 
လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔က ၎အား ခ်က္ျခင္း ခၽြင္းခ်က္မရွိျပန္လႊတ္ေပးသင့္ေသာ 
ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္က်ခံေနရေသာ အက်ဥ္းသားတစ္ဦးအျဖစ္ မသတ္မွတ္ေပ။ 

 

 

 
အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 

သမၼတဦးသိန္းစိန္ မတ္လ ၂၀၁၁ တြင္အာဏာရလာခ်ိန္မွ စ၍ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း အရိွန္အဟုန္ႏွင့္ 
ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခ့ဲသည္။ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္၊ ဖြဲ႔စည္းလႈပ္ရွားခြင့္ႏွင့္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးခြင့္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားပုိရရန္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား 
ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယင္းေျပာင္းလဲမႈမ်ားမွာ က်ယ္ျပန္႔မႈ ရွိသင့္သေလာက္မရွိခဲ့သည့္အျပင္ 
လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္သူမ်ားႏွင့္ အျခားတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူအမ်ားကုိ ၎တုိ႔၏ အခြင့္အေရးကုိ 
ရယူသံုးစြယဲုံမွ်ျဖင့္ ဖမ္းဆီးအက်ဥ္းခ်မႈမ်ား ဆက္လက္ရွိေနျခင္းက အေျပာင္းအလဲကုိ ႀကီးစြာေသာ 
အဟန္႔အတားျဖစ္ေစခဲ့သည္။  
 

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရ ၂၀၁၆ မတ္လအကုန္တြင္ 
အာဏာရလာေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ဤအခ်ိန္သည ္စိတ္ထင္တုိင္းဖမ္းဆီးအက်ဥ္းခ်ေနမႈမ်ားကုိ 
ရပ္တန္႔သြားေအာင္ လုပ္ရန္ႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္၊ ဖြဲ႔စည္းခြင့္ႏွင္ ့
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးခြင့္မ်ား ရရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးႏ္ုိင္ရန္ အခြင့္ေကာင္းတစ္ခု ျဖစ္ေပသည္။  

  

ဤရည္မွန္းခ်က္ျဖင္ ့အသစ္တက္လာမည့္ အစုိးရ ခ်က္ျခင္းလုပ္ေဆာင္သင့္သည့္ တိက်သည့္ 
ေျခလွမ္းမ်ားမွာ -- 
 

 

 မိမိတုိ႔၏ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ က်င့္သံုးယံုျဖင့္ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေနွာင္ခံေနရ 

သူမ်ားအားလံုးကုိ ခ်က္ျခင္း ခၽြင္းခ်က္မရွိ လႊတ္ေပးရန္၊ ဤအခြင့္အေရးမ်ားကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ 

က်င့္သံုးခဲ့သည့္ အတြက္ ေထာင္ဒဏ္က်ခံရႏိုင္သည့္ စြခဲ်က္မ်ားရင္ဆုိင္ေနရသူမ်ား 

အေပၚစြဲဆုိထားသည့္ အမႈမ်ားအားလံုး ရုပ္သိမ္းရန္၊ မိမိတုိ႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ 

ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ က်င့္သံုးခဲ့သည့္အတြက္ အမႈစြဲဆို အေရးယူခံခဲ့ရသူမ်ားအာလံုး၏ 

ျပစ္မႈမွတ္တမ္းမ်ားအား ပယ္ခ်က္ေပးရန္၊ အထက္ပါ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားတြင္ 

မပါဝင္ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံေရးအရ တရားစြဆုိဲခံခဲ့ရေသာ သုိ႔မဟုတ္ တရားမွ်တေသာ 

တရားစီရင္မႈမရခဲ့ေသာသူမ်ား အားလံုး၏ အမႈမ်ားကုိ ျပန္လည္သံုးသပ္၍ 

ျပန္လည္လႊတ္ေပးသင့္သူလား၊ သုိ႔မဟုတ္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ မွ်တေသာ တရားစီရင္ေရး 
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စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ အညီ မွ်တေသာတရားစီရင္ေရး ခ်က္ျခင္းျပန္လည္ ရထုိက္သူလား 

ဆုိသည္မ်ားကုိ ဆံုးျဖတ္ေပးရန္ 

 လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္၊ အသင္းအပင္းဖြဲ႔စည္းခြင့္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးခြင့္ 

အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ေနေသာ ဥပေဒမ်ား အာလံုးကုိ ျပန္ရုပ္သိမ္းျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 

ျပန္လည္ သံုးသပ္၍ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ယင္း ဥပေဒမ်ားထဲတြင္ ရာဇဝတ္မႈ 

ဥပေဒပါျပဌာန္းခ်က္မ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးခြင့္ ဥပေဒ၊ ၁၉၀၈ တရားမဝင္အဖြ႔ဲအစည္းမ်ား 

ဥပေဒ၊ ၂၀၁၃ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒ၊ ၁၉၂၃ ႏုိင္ငံေတာ္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ဥပေဒမ်ားသည္ 

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီမႈရွိေအာင္ 

လုပ္ေဆာင္ရန္၊ ယင္းဥပေဒမ်ားအား ႏုိင္ငံတကာစံခ်ိန္ႏွင့္ ကုိက္ညီေအာင္ ျပင္ဆင္ရန္ 

ရွိေနေသးေသာ အခ်ိန္တြင္ ယင္းဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအရ တစ္စုံတစ္ဦးကုိမွ် 

ဖမ္းဆီးျခင္း၊ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္း မျပဳလုပ္ရန္ ႏွင့္ 

 မိမိတုိ႔၏ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ရယူက်င့္သံုးယံုျဖင့္ တရားစြဆဲိုခံေနရေသာ 

သုိ႔မဟုတ္ ၎တုိ႔၏ လြတ္လပ္ခြင့္ကုိ အဆံုးရႈံးခံေနရေသာ လူအားလံုး၏ အမႈမ်ားကုိ 

ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ တာဝန္ေပးထားေသာ ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ခံ 

ေနရသူမ်ားေရးရာ ေကာ္မီတီကုိ ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းရန္ သုိ႔မဟုတ္ ေကာ္မီတီအသစ္တစ္ခု 

ဖြဲ႔ရန္၊ ေကာ္မီတီ၏ တာဝန္မွာ ယံုၾကည္ခ်က္အက်ဥ္းသားမ်ား ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္ 

လာေစရန္ႏွင့္ ၎တုိ႔အေပၚစြဆဲိုခ်က္မ်ား ပယ္ဖ်က္ေပးႏုိင္ရန္ ျဖစ္သည္။  တစ္ဖန္ 

စိတ္ထင္သလုိ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ေနမႈမ်ား အဆံုးသတ္ေစရန္ သက္ဆုိင္ရာ 

အစုိးရအဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးသုိ႔ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား တင္ျပရန္၊ ေကာ္မီတီသည္ လြတ္လပ္စြာ၊ 

ထိေရာက္စြာ ႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ေဆာင္ရြက္ ႏုိင္ေစရန္ စီစဥ္လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ 
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အစီရင္ခံစာ ျပဳစုခဲ့ေသာ နည္းလမ္းမ်ား 
 

၂၀၁၃ ဒီဇင္ဘာလတြင္ သမၼတကေၾကညာခ့ဲေသာ လူအမ်ားအျပားကုိ လႊတ္ေပးခဲ့သည့္ 
လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေနာက္ပိုင္း ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အစမွ စတင္၍ စိတ္ထင္သလုိ (ဥပေဒႏွင့္ 
မညီညြတ္ေသာ) ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းမႈမ်ား ၅ ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္၊ 
အသင္းအပင္းဖြဲ႔စည္းခြင့္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးခြင့္မ်ားကုိ ကန္႕သတ္မႈမ်ားကုိ အဓိကထားၿပီး 
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြ႔ဲက ကြင္းဆင္း လူေတြ႔ေမးျမန္းမႈမ်ားကုိ အေျခခံ၍ 
ျပဳစုထားသည္။ ဤအစီရင္ခံစာသည္ ျမန္မာႏိင္ုငံတြင္ ကာလၾကာျမင့္စြာကပင္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ 
လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔က ေဆာင္ရြက္ေနခ့ဲေသာ ဥပေဒနွင့္မညီေသာဖမ္းဆီးမႈမ်ားႏွင့္ 
ႏိုင္ငံေရးအရ အက်ဥ္းခ်မႈမ်ားကုိ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္မွတ္တမ္းတင္ေသာ လုပ္ငန္းအေပၚလည္း 
အေျချပဳထားၿပီး လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္၊ အသင္းအပင္းဖြဲ႔စည္းခြင့္ႏွင္ ့ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ 
စုေဝးခြင့္မ်ားကုိ ကန္႕သတ္မႈမ်ားကုိ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္၏ အစိတ္အပိုင္း 
တစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါသည္။  
 
ဤအစီရင္ခံစာတြင္ပါရိွေသာ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားမွာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔က 
၂၀၁၅ ဇြန္လႏွင္ ့ဇူလုိင္လမ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႕သြားေရာက္ခဲ့ေသာ ခရီးစဥ္မ်ားကုိ အဓိက 
အေျချပဳထားျဖင္းျဖစ္သည္။ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ 
ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၱေလးၿမိဳ႕မ်ားသုိ႔သြားေရာက္၍ လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ သူမ်ား၊ 
တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ ေရွ႕ေနမ်ား၊ သတင္းသမားမ်ား၊ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔မ်ားမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ႏွင့္ 
အက်ဥ္းက်ခံေနရသူမ်ား၏ ေဆြမ်ိဳးမ်ား စုစုေပါင္း ၇၁ ဦးကုိ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။ 
ေမးျမန္းမႈမ်ားကုိ အဂၤလိပ္လုိ သို႔မဟုတ္ အဂၤလိပ္ဘာသာျပန္ျဖင့္ ျမန္မာလို ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ 
ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲသူ့အားလံုးကုိ ေမးျမန္းရျခင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ ၎တုိ႔ဆီမွ ရရွိေသာ 
အခ်က္အလက္မ်ားအား မည္က့ဲသို႔ အသံုးျပဳမည္ဆုိသည္ကုိ အသိေပးေျပာၾကားခ့ဲပါသည္။ 
၎တုိ႔ေျဖၾကားေပးမႈမ်ားအတြက္ အခေၾကးေငြတစ္စုံတစ္ရာ ေပးခဲ့ရျခင္းမရိွပါ။ လုံၿခဳံေရးေၾကာင့္ 
အခ်ိဳ႕သူမ်ားကုိ တယ္လီဖုန္းျဖင့္သာ ေမးျမန္းခဲ့ရပါသည္။ တယ္လီဖုန္း၊ အီးေမးလ္တုိ႔ႏွင့္ 
ဆက္သြယ္ေမးျမန္းမႈမ်ားကုိ အစီရင္ခံစာ ထုတ္ေဝခ်ိန္ အထိ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။  
 

 

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြ႔ဲ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ 
အစုိးရမဟုတ္သည့္အဖြ႔ဲမ်ား(NGOs) မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျမန္မာႏုိင္ငံအမ်ိဳးသား 
လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ (MNHRC) ၊ ကုလသမဂၢ (UN) ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွ ိ
ႏိုင္ငံျခားသံတမန္မ်ားႏွင့္လည္း ေတြ႔ဆံုခဲ့ပါသည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ဤအစီရင္ခံစာသည္ 
ႏိုင္ငံေရးအမႈျဖင့္ ဖမ္းဆီးခံေနရသူမ်ားအား လုိက္ပါေဆာင္ရြက္ေပးေနေသာေရွ႕ေနမ်ားႏွင့္ 
ပုံမွန္အဆက္အသြယ္မ်ား၊ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္၊ အသင္းအပင္းဖြဲ႔စည္းခြင့္ႏွင့္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးခြင့္မ်ားႏွင့္ဆုိင္ေသာ ေန႔စဥ္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ 
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈမ်ား၊ ျမန္မာႏုိင္ငံမ ွဥပေဒမ်ားကုိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေလ့လာခ်က္မ်ား၊ 
ျမန္မာႏွင့္ထုိင္းႏုိင္ငမံ်ားသုိ႔ ယခင္ေရာက္ခဲ့ေသာ ခရီးစဥ္မ်ား ၆ ႏွင့္ အျခား 
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ပညာရပ္ဆုိင္ရာစာတန္းမ်ားကုိ အေသးစိတ္ေလ့လာခ်က္မ်ားကုိလည္း အေျချပဳေရးသားထားျခင္း 
ျဖစ္ပါသည္။  
 

၂၀၁၅ ဒီဇင္ဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔က 
မိမိတုိ႔သုေတသနျပဳေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္ မ်ားမွ ေပၚေပါက္လာေသာ အေသးစိတ္ 
ေမးခြန္းတစ္စုံစီပါေသာ စာ ခုႏွစ္ေစာင္ကုိ ျမန္မာအာဏာပုိင္မ်ားထံေပးပုိ႔ခဲ့ပါသည္။ စာမ်ားကုိ 
သမၼတရံုး၊ ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ခံ ေနရသူမ်ားေရးရာ ေကာ္မီတီဥကၠဌ၊ 
ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး၊ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္၊ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရုံး ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ 
တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးႏွင့္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးေကာ္မီတီ ႏွင့္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မီတီမ်ားသုိ႔ ၂၀၁၆ 
ခုႏွစ္ေဖေဖၚဝါရီ ၈ ရက္ေန႔ မတုိင္မ ီျပန္ၾကားေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္ႏွင့္ေပးပုိ႔ခဲ့ပါသည္။ ၇ 

ယခုအထိ မည္သည့္ျပန္ၾကားခ်က္မွ် မရရိွခဲ့ပါ။ 

 
ဤအစီရင္ခံစာအတြက္ မိမိတုိ႔၏ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ ေတြ႔ဆုံၿပီး သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
ေဝမွ်ေပးခဲ့သူ ပုဂၢိဳလ္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအားလံုးကုိ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔က 
ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ အထူးသျဖင့္ မိမိတုိ႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားခ်ိဳးေဖာက္ခံေနရသူမ်ား၊ ၎တုိ႔၏ 
မိဘေဆြမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြ႔ဲအား 
မိမိတုိ႔အေၾကာင္းမ်ားေျပာျပၾကၿပီး မိမိတုိ႔၏ စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကုိ အမ်ားသိေအာင္ျပဳလုပ္ေပးရန္ 
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြ႔ဲအား ယံုၾကည္စြာ ေျပာျပခဲ့မႈမ်ားကုိ အထူးေက်းဇူး 
တင္ရွိပါသည္။ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့သူ တစ္ဦးက သေဘာတူခြင့္ျပဳသည့္အခါ ၎တို႔၏ 
အမည္ရင္းမ်ားကုိ သံုးစြထဲားပါသည္။ သုိ႔မဟုတ္ပါက အမည္ရင္းမ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔မည္သူမည္ဝါ 
ဆုိသည္ကို သိရွိႏိုင္ေသာအခ်က္မ်ားကုိ လံုၿခဳံေရးႏွင့္ အခ်က္အလက္ထိန္းသိမ္းေရး 
ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင္ ့ခ်န္လွပ္ထားခဲ့ပါသည္။  
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၂။ ႏုိင္ငံေရးအရ ဖမ္းဆီးအက်ဥ္းခ်မႈမ်ား သမုိင္းရွည္             
၂.၁။ စစ္အစုိးရမ်ား လက္ေအာက္မွ အေမွာင္ေန႔မ်ား                                            
 
“တကယ္ေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ လြတ္လပ္စြာေတြးေခၚခြင့္၊ စိတ္ကူးကုိ ထုတ္ေဖာ္ခြင့္၊ 
အသင္းအပင္းဖြဲ႔စည္းခြင့္ဆုိတ့ဲ လြတ္လပ္ခြင့္ ဘာမွမရိွပါဘူး။ စစ္အစုိးရက အလံုးစံုေသာအာဏာကုိ 
သံုးၿပီး အတုိက္အခံေတြကုိ ႏႈတ္ဆိတ္ေနေအာင္လုပ္၊ သူတုိ႔နဲ႔ သေဘာကြလဲြသူဲေတြကုိ 
အျပစ္ေပးတာေတြ လုပ္ေနတာပါ။ လူေတြက အေၾကာက္တရားနဲ႔ ေနေနၾကရၿပီး သူတုိ႔ျဖစ္ျဖစ္ 
မိသားစုဝင္တစ္ေယာက္က ျဖစ္ျဖစ္ တစ္ခုခု ေျပာမိ လုပ္မိရင္၊ အထူးသျဖင့္ႏုိင္ငံေရးနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ 
ရဲနဲ႔ေထာက္လွမ္းေရးက ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးတာ ခံရႏုိင္ပါတယ္။”  
 

ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးအထူးကုိယ္စားလွယ္ (ေဖေဖၚဝါရီ ၁၉၉၇) ၈ 

 

 

၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းအာဏာသိမ္းခဲ့ခ်ိန္ကစၿပီး နွစ္ေပါင္း ၅၀ နီးပါးၾကာေအာင္ 
ျမန္မာျပည္သူမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ အေျခခံ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ တင္းၾကပ္ပိတ္ပင္ေသာ 
အာဏာရွင္အစုိးရ အဆက္ဆက္၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ေနခဲ့ရပါသည္။ အတုိက္အခံမ်ားႏွင့္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းမွ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ တုိင္းရင္းသားမ်ား အပါအဝင္လူေပါင္း ေထာင္ေသာင္းခ်ီ၍ 
ႏိုင္ငံတြင္းမွ ထြက္ေျပးကာ ႏုိင္ငံျခားတုိင္းျပည္မ်ားတြင္ ခိုလႈံခဲ့ၾကသည္။ က်န္ေနခဲ့သူမ်ားမွာ 
တုိင္းျပည္အတြင္း ဆိုးဝါးေနေသာ လူမႈေရး၊ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရး အေျခအေနမ်ားႏွင့္ 
ရင္ဆုိင္ခဲ့ၾကရသည္။ လူအမ်ားအျပားမွာ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားႏွင့္ အာဏာရိွသူမ်ား၏ လက္ေအာက္တြင္ 
မိမိတုိ႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားစြာ ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းကုိ ခံခဲ့ၾကရသည္။ ၉ 

 

 

ဤသုိ႔ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကုိ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္၊ အသင္းအပင္းဖြ႔ဲစည္းခြင့္ႏွင့္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးခြင့္မ်ားကုိ ပိတ္ပင္တားဆီးထားျခင္းတြင္ အထင္အရွားေတြ႔ရသည္။ 
ႏိုင္ငံေရးလႈပရ္ွားမႈမ်ားကုိ ဖိႏိွပ္ထားၿပီး မီဒီယာကုိလည္း 
တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ဆင္ဆာလုပ္ထားသည္၊ လူထုစုေဝးပြမဲ်ားကုိ တင္းၾကပ္စြာကန္႔သတ္ထားၿပီး 
လံုးဝပိတ္ပင္ထားျခင္းမ်ိဳးလည္း ရွိသည္။ အာဏာပုိင္မ်ားက ဥပေဒကုိ အသံုးျပဳ၍ လူထုအၾကား 
ေဆြးေႏြး ေျပာဆုိမႈကုိ ကန္႔သတ္ရုံသာမက တုိင္းျပည္အတြင္းႏွင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပ 
သတင္းစီးဆင္းမႈမ်ားကုိပါ တားျမစ္ပိတ္ပင္ထားသည္။  
 

အစုိးရကုိေဝဖန္မႈမ်ား၊ အစုိးရမူဝါဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ရပ္မ်ားကုိ ေဝဖန္မႈမ်ား မလုပ္ႏိုင္ေအာင္ 
ႏိုင္ငံေရးအရ ဖမ္းဆီးမႈမ်ားကုိ ႏိုင္ငံေရးဖိႏိွပ္မႈ၏ အဓိက လက္နက္တစ္ခုအျဖစ္အသံုးျပဳခ့ဲသည္။ 
ႏိုင္ငံေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီဝင္မ်ား၊ သတင္းသမားမ်ား၊ စာေရးဆရာမ်ား၊ 
ေရွ႕ေနမ်ား၊ ဗုဒၶဘာသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ သီလရွင္မ်ား၊ ဆရာ ဆရာမမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ 
အျခားသူမ်ား အစရိွေသာ လူေပါင္းေထာင္ေပါင္း မ်ားစြာသည္ ဖမ္းဆီး၊ ခ်ဳပ္ေႏွာင္၊ တရားစြဲဆုိၿပီး 
ေထာင္ခ်ခံခဲ့ၾကရသည္။ ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်သည့္ ပုံစံမ်ား ေျပာင္းလဲလာခ့ဲၿပီး ႏိုင္ငံေရး 
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အက်ဥ္းသားမ်ားကုိ ျပန္လႊတ္ေပးျခင္းမ်ား ရံဖန္ရံခါရိွခဲ့ေသာ္လည္း လူထုကုိ ဖိႏွိပ္သည့္ 
အေနအထားမွာမ ူယခင္ပုံစံအတုိင္း ဆက္ရွ ိေနခ့ဲသည္။ ၁၀ 
 

 

လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးခြင္ ့အသင္းအပင္းဖြဲ႔စည္းခြင့္မ်ားကုိ 
ကန္႔သတ္သည့္ စကားလံုးအဓိပၸါယ္ က်ယ္ဝန္းသည့္ ဥပေဒမ်ားကုိ အသံုးျပဳ၍ ႏုိင္ငံေရးအရ 
ခ်ဳပ္ေႏွာင္ဖမ္းဆီး ထားသူမ်ားကုိ စြဲခ်က္မ်ားတင္ၿပီး ႏွစ္ရွည္ ေထာင္ဒဏ္မ်ားခ်ခဲ့သည္။ 
ယင္းဥပေဒမ်ား ယေန႔အထိ ဆက္တည္ရိွ ေနေသးသည္ဆုိသည့္ အခ်က္ကုိ သတိျပဳမိၾကရန္ 
အေရးႀကီးပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးအရ ဖမ္းဆီးထားသူမ်ားကုိ စြဲဆိုစီရင္ေသာ တရားစီရင္မႈမ်ား 
သည္လည္း မွ်တေသာ စီရင္မႈဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံတကာစံခ်ိန္မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီမႈမရွိေပ။  ႏုိင္ငံေရးအရ 
ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံေနရသူမ်ားကုိ မၾကာခဏ ဆိုသလုိပင္ တံခါးပိတ္ တရားရံုးမ်ားတြင္ တရားစီရင္ခဲ့ၿပီး 
၎တုိ႔အတြက္ ေရွ႕ေနမ်ားငွားရမ္းခုခံခြင့္လည္းမရၾကေပ၊ ခုခံေလွ်ာက္လဲ ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ 
လံုေလာက္ေသာ ျပင္ဆင္ခ်ိန္မ်ားလည္း မရၾကေပ။ ဤတရားစီရင္မႈမ်ားမွာ 
အက်ဥ္းခ်ဳပ္စီရင္ျခင္းမ်ိဳးလည္း ျဖစ္တတ္္ၿပီး အခ်ိန္တုိအတြင္းတြင္ ၿပီးစီးသြားေလ့ရွိသည္။ 
ႏိုင္ငံေရးအမႈမ်ားတြင္ သက္ေသေခၚယူခြင့္မရတတ္သက့ဲသုိ႔ အယူခံခြင့္လည္း မရတတ္ေပ။ 
အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးအမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ တရားစီရင္ေရးတြင္ စစ္ဖက္မ ွၿခိမ္းေျခာက္ 
ဖိအားေပးမႈမ်ားေၾကာင့္ လြတ္လပ္မႈ ကင္းမဲ့ခဲ့ပါသည္။ ၁၁ 
 

 

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား အပါအဝင္ အက်ဥ္းက်ခံေနရသူမ်ားကုိ ႏိွပ္စက္မႈမ်ား ညွင္းပမ္းမႈမ်ားမွာ 
အေလ့အထႀကီးတစ္ခု အျဖစ္ ရွိေနခဲ့သည္။ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔က 
လက္ခံရရွိခဲ့ေသာ သတင္းမ်ားအားလံုးက တူညီစြာေဖာ္ျပခဲ့ေသာ အခ်က္မ်ားအရ 
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအား ၎တုိ႔၏ အက်ဥ္းခန္းထဲတြင္ ေျခက်င္းခတ္၍ထားျခင္း၊ 
အလင္းေရာင္ မရပေဲနရျခင္း၊ မခံသာေသာ ပုံစံမ်ားျဖင့္ နာရီေပါင္းမ်ားစြာၾကာေအာင္ ေနခိုင္းျခင္း၊ 
ေဆးဝါး၊ အစားအေသာက္မရျခင္း၊ ေဆးေၾကာစရာ ေရမရျခင္း၊ ေခြးမ်ားထားေသာ 
အခန္းက်ဥ္းေလးထဲတြင္ ရက္ေပါင္းမ်ားစြာ ထားျခင္းတုိ႔ ျပဳလုပ္သည္။ အခ်ိဳ႕အမ်ိဳးသမီး 
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသူမ်ားသည္ ေထာင္ထဲတြင္ ရွိေနစဥ္ အဓမၼျပဳက်င့္ခံရျခင္းအပါအဝင္ 
လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ ၿခိမ္းေျခာက္ေစာ္ကားမႈ၊ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ အေႏွာက္အယွက္ေပးမႈ၊ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ 
က်ဴးေက်ာ္မႈမ်ားႏွင့္ ႏွိပ္စက္ညွင္းပမ္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခံခဲ့ၾကရသည္။၁၂ နာမည္ႀကီး 
တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ ‘အႏၱရာယ္ေပးႏုိင္သူ’ ဟု ယူဆသူမ်ားကုိ မၾကာခဏဆုိသလုိ 
တစ္ဦးတည္းသီးျခားခြဲ၍ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားတတ္သည္။၁၃ အက်ဥ္းသားအခ်ိဳ႕ကုိ အလုပ္စခန္းမ်ားသုိ႔ပုိ႔၍ 
အလုပ္ၾကမ္းမ်ား လုပ္ေစသည္။ ရက္ရက္စက္စက္ လူမဆန္ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္မညီေသာ 
ျပစ္ဒဏ္ေပးမႈမ်ားခံရ၍ အမ်ားအျပား အသက္မရွင္ၾကေပ။၁၄

 

 
အက်ဥ္းေထာင္မ်ားထဲတြင္ အေျခအေနမ်ားမွာ ဆိုးဝါးလွသည္။ လူမ်ားျပည့္က်ပ္ေနျခင္း၊ 
အစားအေသာက္မျပည့္စုံျခင္း၊ သန္႔ရွင္းေသာ ေသာက္ေရမရျခင္း၊ တစ္ကုိယ္ေရသန္႔စင္မႈ ႏွင့္ 
လံုေလာက္ေသာ ေဆးဝါးကုသမႈ မရရိွျခင္းတုိ႔ ျဖစ္သည္။ ႏွိပ္စက္မႈႏွင္ ့အျခားအမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ 
ညွင္းပမ္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေစ၊ လံုေလာက္ေသာ ေဆးဝါးကုသမႈ မရရိွ၍ျဖစ္ေစ 
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အက်ဥ္းသားအမ်ားအျပား အသက္ဆံုးခဲ့ၾကရသည္။ ၁၅ သုိ႔ရာတြင္ တာဝန္ရိွသူမ်ား 
အေရးယူခံရျခင္းမ်ိဳးမွာ ရွားပါးလွသည္။ ဤက့ဲသုိ႔ တာဝန္ရွိသူမ်ား တာဝန္ခံရျခင္းမရိွပဲ 
လြတ္ေျမာက္ေနသည့္ အစဥ္အလာမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ယေန႔တုိင္ေတြ႔ေနရဆဲ ျဖစ္သည္။  
 

ေထာင္တြင္းအေျခအေနဆုိးဝါးမႈေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားသည္ မိသားစုႏွင့္ 
မိတ္ေဆြမ်ားယူလာေပးေသာ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါးမ်ားကုိ ေထာင္ကေပးေသာ 
မလံုေလာက္သည့္ ရိကၡာေပၚတြင္ ျဖည့္တင္း စားသံုးၾကရသည္။ မၾကာမၾကာဆုိသလုိ 
အာဏာပုိင္မ်ားက အက်ဥ္းသားမ်ားကုိ ေဝးလံေသာေဒသမ်ားသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕လုိက္ၾကသျဖင့္ 
မိသားစုထံမွ ရေနေသာ အေထာက္အပံ့မ်ားျပတ္ေတာက္ သြားရသည္။၁၆ ဤလုပ္ရပ္မွာ 
အက်ဥ္းသားမ်ား၏ စိတ္ဓာတ္ကုိ ရိုက္ခ်ိဳးရန္ႀကိဳးပမ္းခ်က္ တစ္ခုျဖစ္သည္ဟု 
အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားက အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႔ကုိေျပာျပၾကသည္။  
 

၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္က က်င္းပခဲ့ေသာ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲေနာက္ပိုင္း 
ပထမဆံုးအႀကိမ္ျပန္က်င္းပေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ျပဳလုပ္သည့္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္အထိ 
အေျခအေနမ်ားက တုိးတက္ေကာင္းမြန္လာျခင္း မရွိေသးေပ။ ကုလသမဂၢ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာ 
လူ႔အခြင့္အေရးအထူး ကုိယ္စားလွယ္ ေသာမတ္အုိေဟးကင္တားနားက ယခုကဲ့သုိ႔ 
မွတ္ခ်က္ေပးခ့ဲသည္။ “ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ယုံၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ခံေနရသူ အေရအတြက္ 
အမ်ားအျပားရိွေနျခင္းက လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္၊ စုေဝးခြင့္ႏွင္ ့အသင္းအပင္းဖြဲ႔စည္းခြင္ ့
စေသာ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ား မရိွပ ဲျဖစ္ေနျခင္းကုိ ျပေနသည္။”၁၇ 
 

 

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က သူေပးခ့ဲေသာ ကတိမ်ားအား ေဖာက္ဖ်က္ျခင္း 

 
“ကၽြန္ေတာ္ ကတိေပးပါတယ္။ ဒီနွစ္ကုန္ရင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ 
အက်ဥ္းက်ခံေနရသူ တစ္ေယာက္မွ မရိွေစရေတာ့ပါဘူး။” 

 
 

၂၀၁၃ ဇူလုိင္လ ၁၅ ရက္ေန႔က သမၼတဦးသိန္းစိန္ လန္ဒန္ Chatham House တြင္ 
ေျပာခ့ဲေသာစကား 
 

၂၀၁၀ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ လူအမ်ားေဝဖန္မႈကုိ ခံခဲ့ရသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအၿပီးတြင္ 
သမၼတ ဦးသိန္းစိန ္ဦးေဆာင္ေသာ အရပ္သားတစ္ပိုင္းအစိုးရ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ တက္လာခ့ဲသည္။ 
ယခင္အေျခအေနမ်ားအတုိင္း မေျပာင္းမလဲပဲ ရွိလိမ့္မည္ဟု လူအမ်ားအျပားက  စိုးရိမ္ခဲ့ၾကသည္။ 
သုိ႔ေသာ္ အမ်ားအ့ံအားသင့္ ရေလာက္ေမာင္ပင္ အစုိးရသစ္သည္ စစ္တပ္က လုံးလံုးလ်ားလ်ား 
ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံေပးထားဆဲ ျဖစ္ေသာ္လည္း အေရးပါသည့္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ အလ်င္အျမန္ျပဳလုပ္လာခဲ့သည္။ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္၊ 
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ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးခြင့္ အသင္းအပင္းဖြ႔ဲစည္းခြင့္မ်ားကုိ ကန္႕သတ္ထားမႈမ်ား 
အားလံုးမဟုတ္ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ကုိ ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးလာခ့ဲသည္။  
 

အေျပာင္းအလဲမ်ားထဲမွ တစ္ခုမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈမ်ားအေပၚ 
ကန္႕သတ္မႈေျဖေလွ်ာ့ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ေရးရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ 
၂၀၁၁ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ပါလီမန္က ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးခြင့္ဥပေဒကုိ ျပဌာန္းခဲ့သည္။ ၁၈ တစ္ခါက 
ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ကန္႔သတ္ခဲ့ေသာ၊ သုိ႔မဟုတ္ လံုးဝပိတ္ပင္ထားခဲ့ေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ိဳး 
အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ခြင့္ရလာခ့ဲသည္။ အျခားေျဖေလွ်ာ့ေပးလာမႈမ်ားမွာ ပံုႏွိပ္မထုတ္ေဝမီ 
ဆင္ဆာကုိ တင္ရေသာ စနစ္ကုိဖ်က္သိမ္းေပးလုိက္သျဖင့္ မီဒီယာမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ စာမူမ်ားကုိ 
ပုံမႏိွပ္မ ီစာေပစိစစ္ေရးအဖြဲ႔ကုိ တင္ျပစရာ မလုိေတာ့ေပ၊ ႏုိင္ငံျခားသတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္ ျပည္ပရိွ 
အတုိက္အခံမ်ားအတြက္ ျပည္ဝင္ခြင့္ ကန္႔သတ္ထားမႈမ်ားကုိလည္း ေလွ်ာ့ေပးခ့ဲသည္။  

 
ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ခံေနရသူမ်ားကုိ ျပန္လႊတ္ေပးရန္ ႏိုင္ငံတကာက 
ေတာင္းဆုိဖိအားေပးမႈမ်ားတုိးလာသျဖင့္ သမၼတဦးသိန္းစိန္က ၂၀၁၁ ေမလတြင္ 
လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေၾကညာၿပီး ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား သံုးေလးဆယ္ခန္႔ ျပန္လြတ္လာခ့ဲသည္။ 
ေအာက္တိုဘာလတြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေၾကညာၿပီး ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား 
၂၀၀ ေက်ာ္လြတ္ေျမာက္လာခဲ့သည္။ ယေန႔အထိ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ႏွင့္ 
ျပစ္ဒဏ္သက္သာခြင့္ေပါင္း အႀကိမ္၂၀ျဖင့္ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ၁၁၀၀ ေက်ာ္၁၉ ကုိ 
ျပန္လႊတ္ေပးခ့ဲၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀ အက်ဥ္းသားျပန္လႊတ္ေပးမႈ အမ်ားစုမွာ ႏိုင္ငံေရးအရ 
အေရးပါေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ား မတုိင္ခင္ကေလးတြင္ ျပဳလုပ္တတ္ၿပီး ႏုိင္ငံေရးအရ 
အက်ိဳးအျမတ္အမ်ားဆံုးရရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ေၾကာင္း ထင္ရွားေစပါသည္။  
 

လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးခြင္ ့အသင္းအပင္းဖြဲ႔စည္းခြင့္မ်ားကုိ 
ကန္႔သတ္ထားမႈမ်ားကုိ ေျဖေလွ်ာ့ေပးလုိက္သည့္အခါ လူထုက ဤအခြင့္အေရးမ်ားကုိ 
အရယူလာၾကၿပီး လြတ္လပ္မႈ၊ တရားမွ်တမႈႏွင့္ တာဝန္ခံမႈမ်ားအတြက္ ပို၍ေတာင္းဆုိလာၾကသည္။ 
ႏိုင္ငံေရးအရ ဖမ္းဆီးမႈမ်ား လံုးဝရပ္တန္႔ မသြားေသာ္လည္း ဖမ္းဆီးမႈ ပုံစံမ်ားကမူ ယခင္ႏွင္ ့
ကြာျခားလာခ့ဲသည္။ လႈပ္ရွားတက္ၾကြသူမ်ား အဖမ္းခံရဆဲ ျဖစ္ေသာ္လည္း ၎တုိ႔အေပၚစြဆဲိုေသာ 
စြဲခ်က္မ်ားနည္းပါးလာခ့ဲသည္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခြင့္ ဥပေဒသစ္အရသာ စြဲဆုိမႈမ်ား 
ရွိလာသည္။ ေထာင္ဒဏ္ျပစ္ဒဏ္မ်ားလည္း ယခင္ထက္ ကာလတုိလာခ့ဲသည္။ ရံဖန္ရံခါ 
က်ဴးလြန္သူမ်ားကုိ ေထာင္ဒဏ္မခ်ပဲ ေငြဒဏ္ေလာက္ႏွင့္ ၿပီးစီးသြားခဲ့သည္။ စာနယ္ဇင္းႏွင့္ 
အင္တာနက္လြတ္လပ္ခြင့္မ်ား ပိုရလာသည့္အတြက္ ႏုိင္ငံေရးအရဖမ္းဆီးမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ 
သတင္းရရွိရန္ ပိုမိုလြယ္ကူလာသည္။ အႀကီးမားဆံုး အေျပာင္းအလဲ တစ္ခုမွာ ႏုိင္ငံေရး 
အက်ဥ္းသမားမ်ားအေပၚ ဆက္ဆံပုံျဖစ္သည္။  အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႔၏ 
သုေတသနျပဳခ်က္အရ အက်ဥ္းသားမ်ားအား စစ္အစုိးရလက္ထက္ မွာကဲ့သုိ႔ ပံုမွန္ 
ႏွိပ္စက္ညွင္းပမ္းမႈမ်ား မရွိေတာ့ေပ။  
 

၂၀၁၃ ဇူလုိင္လတြင္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ၎၏အစုိးရသည္ ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ 
အက်ဥ္းက်ခံေနရသူ အားလံုးကုိ ျပန္လႊတ္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ေၾကာင္းေၾကညာၿပီး ႏွစ္ကုန္ခ်ိန္တြင္ 
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တစ္ဦးမွ အက်ဥ္းေထာင္ထဲတြင္ မရွိေစရဟု ေျပာခ့ဲသည္။၂၁ ၂၀၁၃ ဒီဇင္ဘာ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ 
သမၼတက က်ယ္ျပန္႔ေသာ လြတ္ၿငိမ္းသက္သာခြင့္ကို ေၾကညာၿပီး ၂၀၁၃ ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္ေန႔ႏွင့္ 
ယင္းေန႔မတုိင္ခင္တြင္ က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာအမႈမ်ားအတြက္ ဖိႏိွပ္ေသာ ဥပေဒခုႏွစ္မ်ိဳးအရ 
အျပစ္ရွိေၾကာင္း စီရင္ခ်က္ခ်ခံထားရသူ၊ တရားရင္ဆိုင္ေနရသူ၊ စုံစမ္းစစ္ေဆးခံေနရသူမ်ား 
အားလံုးကုိ လႊတ္ေပးေၾကာင္း ေၾကညာခ့ဲသည္။ ယင္း လြတ္ၿငိမ္းသက္သာခြင့္ေၾကာင့္ 
တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္သူ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ျပန္လြတ္လာၿပီး 
အခ်ိဳ႕မွာလည္း ၎တုိ႔စြဲဆုိခံထားရေသာ အမႈမ်ား ျပန္ရုပ္သိမ္းေပးျခင္းခံခဲ့ရသည္။ ေထာင္ခ်၊ 
ျပန္လႊတ္၊ ျပန္ဖမ္းဆုိေသာ သံသရာအဆံုးသတ္ေတာ့မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားလည္း 
ျမင့္မားခ့ဲသည္။  
 

သို႔ရာတြင္ မၾကာခင္မွာပဲ ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ခံေနရ သူမ်ား အားလံုးႏွင့္ 
ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား အားလံုး ျပန္လြတ္ မလာၾကေၾကာင္း သိလာရေသာအခါ 
ယင္းေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ပ်က္ျပားခ့ဲရသည္။၂၃ လြတ္ၿငိမ္းသက္သာခြင့္ ေၾကညာၿပီး ရက္ပိုင္း 
အတြင္းမွာပင ္ေနာက္ထပ္ဖမ္းဆီးမႈမ်ား ျပန္လုပ္လာသည္ ကုိလည္း ေတြ႔ခဲ့ရသည္။ 
ယင္းအခ်ိန္မွစ၍ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးခြင့္ 
အသင္းအပင္းဖြဲ႔စည္းခြင့္မ်ားကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ က်င့္သံုးၾကသူမ်ား ရာႏွင့္ခ်ီ၍ ဖမ္းဆီး ခ်ဳပ္ေႏွာင ္
အက်ဥ္းခ်ခံခဲ့ရၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ခံရသူ မ်ိဳးဆက္သစ္တစ္ရပ္ 
ေပၚလာခ့ဲသည္။၂၄  
 

 

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ႏွစ္စမွ စတင္၍ ႏိုင္ငံေရးအရ ဖမ္းဆီး ခ်ဳပ္ေႏွာင္ အက်ဥ္းခ်မႈမ်ား ပုိ၍တုိးလာေၾကာင္း 
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြ႔ဲ၏ ေလ့လာခ်က္မ်ားအရ စိုးရိမ္စဖြယ္ ေတြ႔ခဲ့ရသည္။ 
စစ္အစုိးရလက္ထက္က အသံုးျပဳခဲ့ေသာ ဖိႏိွပ္သည့္ ဥပေဒမ်ားကုိ ျပန္သံုးလာရံုမက 
လြတ္လပ္စြာစုေဝးခြင့္ဥပေဒႏွင္ ့ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒက့ဲသုိ႔ေသာ ဥပေဒအသစ္မ်ားကုိ 
အသံုးျပဳၿပီးလည္း အေရးယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္လာသည္။ ဤဥပေဒမ်ားျပန္သံုးျခင္းႏွင့္အတူ 
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာလႈပ္ရွားသူမ်ားကုိ ကာလတာရွည္ထိန္းသိမ္းထားသည့္ နည္းဗ်ဴဟာကုိလည္း 
အာဏာပုိင္မ်ားက က်င့္သံုးလာသည္။ မတ္လအကုန္တြင္ တက္လာမည့္ 
အန္အယ္ဒီအစိုးရလက္ထက္တြင္ ဤအေလ့အထကုိ ေျပာင္းပစ္ရန ္အေရးႀကီးသည့္ 
အခြင့္ေကာင္းတစ္ခ ုျဖစ္လာပါမည္။  
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အရုဏ္သစ္တစ္ခုေရာက္လာၿပီလား။ ႏုိင္ငံေရးအရဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ေနမႈ သံသရာကုိ ရပ္တန္႔ႏုိင္ဖုိ႔ 
အခြင့္ေကာင္း 
 

 

 “ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံတစ္ခုမွာ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားဆုိတာ မရိွသင့္ပါဘူး။” 
 

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ (၂၀၁၅ ႏုိဝင္ဘာ အာရ္အက္ဖ္ေအႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး)၂၅ 

 

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လူအမ်ားအာရုံစိုက္ခဲ့ၾကေသာ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ 
ႏိုဝင္ဘာလ၈ရက္ေန႕တြင္က်င္းပခ့ဲၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္ေသာ 
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (အန္အယ္ဒ)ီက အျပတ္အသတ္အႏုိင္ရခဲ့သည္။ ပါလီမန္အသစ္ကို 
၂၀၁၆ ေဖေဖၚဝါရီ ၁ ရက္ေန႔တြင္ စတင္က်င္းပခ့ဲၿပီး အစိုးရအဖြဲ႔သစ္သည္ ၂၀၁၆ 
မတ္လအကုန္တြင္ အာဏာကုိ စတင္ရယူမည့္ အစီအစဥ္ ရွိေနပါသည္။   
 

ေရြးေကာက္ပြဲကာလမွ စတင္ၿပီး အန္အယ္ဒီ ေခါင္းေဆာင္အမ်ားအျပားက လာမည့္အစုိးရ 
သစ္လက္ထက္တြင္ ႏုိင္ငံေရးအရ ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်မႈအေရးကုိ အထူးဦးစားေပးကိစၥတစ္ရပ္အျဖစ္ 
ကုိင္တြယ္သြားမည္ဟု ေျပာၾကၿပီး မိမိတုိ႔၏ အခြင့္အေရးကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာက်င့္သံုးၾကေသာ 
မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကုိမွ် အန္အယ္ဒီအစုိးရလက္ထက္တြင္ ဖမ္းဆီးျခင္းျပဳလုပ္မည္ 
မဟုတ္ဟုလည္း ေျပာပါသည္။၂၆ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးကာစ သံတမန္မ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုရာတြင္လည္း 
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ၿငိမ္းခ်မ္းစြာတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားကုိ ဆက္လက္ဖမ္းဆီးေနျခင္းသည္ 
တုိင္းျပည္၏ ဒီမိုကေရစီအေျပာင္းအလဲႏွင့္ ကိုက္ညီဆီေလ်ာ္မႈ မရွိေၾကာင္း ေျပာခ့ဲသည္ဟု 
သိရပါသည္။၂၇ 
 

ယခုလုိ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားကုိ ႀကိဳဆုိရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ႏုိင္ပါမည္လား ဆုိသည္ကုိ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔က 
အထူးစုိးရိမ္မိပါသည္။ ျပစ္ခ်က္မ်ားရိွေနေသာ ျမန္မာ့ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒအရ ရတဲပ္ဖြဲ႔ ႏွင့္ 
ရသဲတင္းတပ္ဖြဲ႔၊ တရားစီရင္ေရးအပုိင္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန တုိ႔ကုိ 
ကြပ္ကဲရေသာ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ စစ္တပ္၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ဆက္ရွိေနပါသည္။ 
ဤကဲ့သုိ႔ အေရးပါေသာ ဝန္ႀကီးဌာနႏွင္ ့အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနတုိ႔အေပၚ အာဏာမရိွေသာ အန္အယ္ဒီ 
အစုိးရအေနႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ အစုိးရကုိ ေဝဖန္သူမ်ားကုိ 
ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ေနမႈမ်ား ရပ္တန္႔သြားေအာင္ မည္ကဲ့သုိ႔ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ ဆုိသည္မွာ 
မရွင္းလင္းလွပါ။  
 

သို႔ေသာ္ အသစ္တက္လာမည့္အစုိးရအတြက္ အခြင့္အလမ္းေကာင္းႀကီးတစ္ခုေတာ့ရွိပါသည္။ 
ယင္းမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာလႈပ္ရွားသူမ်ားကုိ ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ရာတြင္ အသံုးျပဳေနေသာ ဥပေဒမ်ားထဲမွာ 
အဓိကအခ်က္မ်ားကုိ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ပယ္ဖ်က္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ 
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဥပေဒမ်ားကုိ ႏိုင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒႏွင့္ ညီညြတ္ဆီေလ်ာ္ေအာင္ 
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ျပဳလုပ္ႏုိင္လွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေရးအရ ဖမ္းဆီးအေရးယူေနမႈ သံသရာ 
အဆံုးသတ္သြားေစရန္အတြက္ အေရးပါေသာ ေျခလွမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္လာပါလိမ့္မည္။  
 

 

၃။ ႏုိင္ငံေရးအရ ဖမ္းဆီးအက်ဥ္းခ်မႈမ်ား တုိးတက္မ်ားျပားလာျခင္း 
 

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လႊတ္ေပးမႈမ်ား အႀကိမ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား 
ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ား၊ 
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ အစုိးရကုိေဝဖန္သူမ်ားအေပၚ အာဏာပုိင္မ်ား၏ 
သေဘာထား တင္းမာလာသည္ကုိ ေတြ႔ခဲ့ရသည္။ ေဝဖန္သူမ်ား၏ အသံမ်ား 
ပိုက်ယ္ေလာင္လာသည္ႏွင့္အမွ် အာဏာပုိင္မ်ားကလည္း ေက်ာင္းသားဆႏၵျပသူမ်ား၊ 
ႏိုင္ငံေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ သတင္းသမားမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္သူမ်ားႏွင့္ 
အထူးသျဖင့္ ေျမယာအေရး၊ အလုပ္သမားအေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားကုိ ဦးတည္ပစ္မွတ္ထား၍ 
ဖမ္းဆီးျခင္း၊ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္း၊ တရားစြဲဆုိ ေထာင္ခ်ျခင္းမ်ားကုိ တုိး၍ျပဳလုပ္လာခ့ဲသည္။  
 

၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ႏုိင္ငံေရးအရဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္မႈမ်ား ျပန္စလာလုပ္လာခ်ိန္တြင္ 
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြ႔ဲ ကလည္း ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်မႈ အသစ္မ်ားကုိ 
အေသးစိတ္ေလ့လာမႈ စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ ၿပီးခဲ့သည္ ့
ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရးအရ ဖမ္းဆီးအေရးယူေထာင္ခ်မႈမ်ားကုိ 
တုိး၍ျပဳလုပ္လာသျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္သူမ်ားႏွင့္ အျခားလႈပ္ရွားတက္ၾကြသူအဖြ႔ဲမ်ား 
အားနည္းသြားေစၿပီး ၎တုိ႔ၾကားတြင္ အေၾကာက္တရားမ်ား တုိးပြားလာေစခ့ဲေၾကာင္း 
ေတြ႔ခဲ့ရသည္။ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔၏ သုေတသနျပဳခ်က္မ်ားအရ 
ခ်မွတ္ေသာေထာင္ဒဏ္ျပစ္ဒဏ္မ်ားမွာလည္း ဦးသိန္းစိန္အစုိးရ တက္လာကာစထက္စာလွ်င္ 
အမ်ားအားျဖင့္ ပိုရွည္လာသည္ကုိ ေတြ႔ရပါသည္။ အခ်ိဳ႕အမႈမ်ားတြင္ အာဏာပုိင္မ်ားသည္ 
ဗုဒၶဘာသာအမ်ိဳးသားေရးဝါဒီအုပ္စုမ်ား ေၾကနပ္ေစရန္ ဘာသာေရးအရ သည္းခံစိတ္မ်ားရိွလာေရး 
ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိသူမ်ားကုိ ဖမ္းဆီး အေႏွာက္အယွက္ေပးမႈမ်ားလည္း ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။  

 
၃.၁။ ကာလရွည္ခ်ဳပ္ေႏွာင္ ေထာင္ဒဏ္ခ်မႈမ်ား ျပန္ေပၚလာျခင္း 
 
 

ၿပီးခဲ့ေသာ စစ္အစုိးရမ်ားလက္ထက္တြင္ ႏိုင္ငံေရးအရ ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ခံရသူမ်ားကုိ 
ဆယ္စုႏွစ္ခ်ီေသာ ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ျခင္းမွာ ျမင္ေတြ႔ေနက်ပုံစံတခု ျဖစ္ခဲ့သည္။ 
သမၼတဦးသိန္းစိန္အစုိးရ တက္လာကစႏွစ္မ်ားတြင္ လူ႔ခြင့္အေရးကာကြယ္သူမ်ားႏွင့္ 
တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားကုိ တရားစြဲဆုိမႈမ်ား ဆက္ရွိေနခဲ့ေသာ္လည္း စြဲခ်က္မ်ား နည္းပါးသြားၿပီး 
ျပစ္ဒဏ္မ်ားမွာလည္း သက္တမ္းပိုတုိလာခ့ဲပါသည္။  
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သို႔ရာတြင္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ အစမ ွစတင္၍ အာဏာပုိင္မ်ားသည္ နည္းလမ္း အေဟာင္းမ်ား 
ျပန္သံုးလာသလုိ အသစ္မ်ားကုိလည္း အသံုးျပဳလာခဲ့သည္။ လုပ္ရပ္တစ္ခုအတြက္ 
စြဲခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးစြဲတင္ျခင္း၊ လုပ္ရပ္တစ္ခုထဲအေပၚ ၿမိဳ႕နယ္အမ်ားက တရားစြဆဲိုျခင္း၊ 
အာမခံမေပးႏ္ုိင္ေသာ အမႈမ်ိဳးျဖင့္ စြဲဆုိျခင္းမ်ားျဖစ္သည္။  ဤနည္းအားျဖင့္ 
လူ႔အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားသည္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားထဲတြင္ 
ကာလတာရွည ္ေနၾကရေတာ့သည္။  
 

စြခဲ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ စြဆုိဲျခင္း 
 

 

၂၀၁၂ ႏွင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားသူမ်ားႏွင့္ 
ႏိုင္ငံေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား ဖမ္းဆီးတရားစြဆုိဲခံရေသာအခါ အမ်ားအားျဖင့္ 
အသစ္ျပဌာန္းလုိက္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးခြင့္ဥပေဒ တစ္ခုထဲႏွင့္သာ စြဲဆုိခံၾကရတတ္သည္။ 
သုိ႔ေသာ္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အစမွ စတင္၍ လူအမ်ားကုိ စြဲခ်က္တစ္ခုထဲမဟုတ္ေတာ့ပဲ ၎တုိ႔၏ 
လုပ္ရပ္တစ္ခုထဲအေပၚ စြဲခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္စြဲဆုိျခင္းမ်ား ျပန္လည္ ျပဳလုပ္လာေၾကာင္း 
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြ႔ဲက ေတြ႕ရိွခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္ 
ေထာင္ဒဏ္ျပစ္ဒဏ္မ်ားခ်မွတ္ေသာအခါတြင္လည္း တရားသူႀကီးက 
အတိအက်မဆံုးျဖတ္ေပးခ့ဲလွ်င္ ျပစ္ဒဏ္ကုိ တစ္ဆက္တည္းက်ခံရသျဖင့္ ကာလရွည္ 
ေထာင္ဒဏ္မ်ား က်ခံလာၾကရပါသည္။ ၂၈ 
 

အထူးသျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ဆႏၵျပပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္ၾကေသာ လႈပ္ရွားသူမ်ားသည္ ႏုိင္ငံဝန္ထမ္းကုိ 
အေႏွာက္အယွက္ ေပးသည္ဆုိေသာ ေနာက္ထပ္ပုဒ္မမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ၾကရသည္။ ဤပုဒ္မမ်ားတြင္ 
ႏိုင္ငံဝန္ထမ္းအား ၎၏တာဝန္မ်ား ထမ္းေဆာင္ျခင္း မျပဳႏိုင္ေအာင္ နာက်င္ေစျခင္း (ရာဇဝတ္မႈ 
ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၃၂)၊ အျပင္းအထန္နာက်င္ေစျခင္း (ပုဒ္မ ၃၃၃)၂၉ ႏွင့္ အဓိကရုဏ္းတစ္ခု 
တရားမဝင္အစုအေဝးတစ္ခုကုိ တားဆီးဖုိ႔ႀကိဳးပမ္းသည့္ ႏိုင္ငံဝန္ထမ္းအား တိုက္ခိုက္ျခင္း၊ 
တုိက္ခိုက္ရန္ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း ႏွင့္ ဟန္႔တားျခင္း (ပုဒ္မ ၁၅၂) တုိ႔ ပါဝင္သည္။ ၃၀ 
ဥပမာ စစ္ကုိင္းတုိင္း လက္ပန္းေတာင္းေတာင္ေၾကးနီသတၱဳတြင္းတြင္ လံုၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားက 
အင္အားအလြန္အကၽြံသံုးခဲ့သည္ဆုိၿပီး ၂၀၁၄ ဒီဇင္ဘာ ၂၉ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ 
ၿငမိ္းခ်မ္းသည့္ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပမႈတြင္ ပါဝင္ခဲ့သည့္အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ၿပိဳင္မည့္ 
ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ေဒၚျမတ္ႏုခိုင္ကုိ ရာဇဝတ္မႈပုဒ္မအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ စြဲဆို ခဲ့သည္။ 
သူ႔အားစြဆဲိုေသာ အမႈမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး ပ်က္ျပားေအာင္ ဆူပူလႈ႔ံေဆာ္မႈ 
(ပုဒ္မ ၅၀၅ ခ)၊ ႏုိင္ငံဝန္ထမ္းတစ္ဦးအား ၎၏တာဝန္ကုိ မထမ္းရြက္ႏိုင္ေအာင္ တားဆီးဟန္႔တားမႈ 
(ပုဒ္မ ၃၅၃)၊ ညစ္ညမ္းေသာျပဳလုပ္မႈမ်ားႏွင့္ ညစ္ညမ္းေသာ သီခ်င္းမ်ားသီဆုိမႈ (ပုဒ္မ ၂၉၄)၊ 
အဓိကရုဏ္းကုိ ႏွိမ္နင္းရန္ႀကိဳးစားေသာ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းကုိ တုိက္ခိုက္ေႏွာက္ယွက္မႈ (ပုဒ္မ ၁၅၂) 
ႏွင့္ ရုန္းရင္းဆန္ခတ္မႈ (ပုဒ္မ ၁၄၇) တုိ႔ပါဝင္သည္။ ယင္းစြဆဲိုခ်က္မ်ားကုိ သူက်ဴးလြန္ခဲ့သည္ 
ဆုိေသာ အေထာက္အထားမ်ား မရိွခဲ့ပါ။ ဆႏၵျပမႈတြင္ ပါဝင္ခဲ့မႈျဖင့္ ဤ စြဲခ်က္ ပုဒ္မမ်ားအရ 
သူသည္ ေထာင္ဒဏ္ ျပစ္ဒဏ္ ကုိးႏွစ္ႏွင္ ့ကိုးလအထိ က်ခံရႏုိင္ဖြယ္ရိွေနပါသည္။  
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အၾကမ္းဖက္မႈ က်ဴးလြန္ျခင္းမရွိ၊ အၾကမ္းဖက္ရန ္လႈံ႔ေဆာ္ျခင္းမရွိေၾကာင္း ယံုၾကည္ရသည့္ 
သတင္းရင္းျမစ္မ်ားက ေျပာျပခဲ့သည့္ အမႈမ်ိဳးတြင္လည္း ဤစြဲခ်က္မ်ားကုိ အသံုးျပဳခ့ဲသည္ကုိ 
ေတြ႔ရသည္။ သာဓက တစ္ခုမွာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္က ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ အစုိးရကလူဦးေရစာရင္း 
ေကာက္ယူခ်ိန္တြင္ ရိုဟင္ဂ်ာဟုအမည္ခံယူခြင္ ့မေပးသည္ကုိ ကန္႔ကြက္ဆန္႕က်င္ခဲ့ေသာ 
ရိုဟင္ဂ်ာေလးဦးကုိ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မတ္လက ေထာင္ဒဏ္ ငါးႏွစ္မ ွရွစ္ႏွစ္အထိ 
ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။၃၁ ယင္းသုိ႔ ကန္႔ကြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ အစုိးရက လူဦးေရစာရင္းေကာက္ယူမႈကို 
ရပ္ဆုိင္းလုိက္ရပါသည္။၃၂  
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ျမန္မာ လူ႔အခြင့္အေရးေရွ႕ေနတစ္ဦးက အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ကုိ 
ေျပာျပခ်က္မွာ 

"ႏိုင္ငံဝန္ထမ္းပုဒ္မကုိ ႏိုင္ငံေရးအမႈေတြမွာပ ဲသုံးတယ္၊ အၿမဲလိုလုိလည္း သုံးတယ္။ လူေတြ 
ေနာက္ထပ္ မလုပ္ရေဲအာင္ေပါ့။ ဆႏၵျပပြဲတစ္ခုထဲမွာပါလုိ႔ စြဲခ်က္ ငါးခုေလာက္နဲ႔ 
ရင္ဆုိင္ရႏုိင္တယ္။ အဲဒီအခါက်ေတာ့ သူတုိ႔ ဆႏၵျပခ်င္ေသးလား၊ လႈပ္ရွားခ်င္ေသးလားဆုိတာ 
စဥ္းစားလာၾကတယ္။ အဖမ္းခံရၿပီး ေထာင္ထဲမွာ အၾကာႀကီးေနရမွာကုိ ေၾကာက္ေတာ့ 
မလုပ္ခင္ေတာ္ေတာ္ေလး စဥ္းစားလာၾကရတာေပါ့။”၃၃

 

 

စြဲခ်က္စာရြက္မ်ားတြင္ အမႈအမ်ိဳးမ်ိဳးတပ္ၿပီး စြဲဆုိျခင္းျဖင္း တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားကုိ 
အက်ဥ္းေထာင္ထဲတြင ္ကာလတာရွည္ထည့္ထားျခင္းမွာလည္း ျမန္မာအာဏာပုိင္မ်ား 
အသံုးျပဳသည့္ နည္းလမ္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။  
 
ၿမိဳ႕နယ္အမ်ားတြင္ စြခဲ်က္အမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရျခင္း 
 
ဦးသိန္းစိန ္အစုိးရလက္ထက္တြင္ ႏုိင္ငံေရးအရ ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်မႈ အမ်ားတြင္ ေတြ႔ရတတ္သည့္ 
ပုံစံတစ္ခုမွာ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားကုိ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးတြင္ စြဲခ်က္ အႀကိမ္ႀကိမ္ 
တင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဤနည္းျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ႏွစ္ရွည္ ခ်မွတ္ႏိုင္သည္။ ဤနည္းလမ္းကုိ 
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပသူမ်ားကုိ စြဲဆိုရာတြင္အဓိက အသံုးျပဳေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။ ဆႏၵျပပြဲတစ္ခုတြင္ 
ျဖတ္သန္းသြားရေသာ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးကအာဏာပုိင္မ်ားက ဆႏၵျပသူမ်ားအား 
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးခြင့္ဥပေဒပါ ပုဒ္မမ်ားႏွင္ ့စြဲဆုိၾကသည္။ 
 

ဥပမာ လူ႔အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူ ကရင္အမ်ိဳးသမီး ေနာ္အုန္းလွကုိ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၉ 
ရက္ေန႔က တရုတ္သံရုံးေရွ႕တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပမႈတစ္ခုအတြက္ ၿမိဳ႕နယ္ ေျခာက္ခုက 
စြဲခ်က္ေျခာက္ခ ုစြဲတင္ခဲ့သည္။ ေနာ္အုန္းလွသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္သတၱပတ္က 
လက္ပန္းေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္းတြင္ ရကဲ အင္အားအလြန္အကၽြ ံသံုးခဲ့သည္ကုိ 
စုံစမ္းစစ္ေဆးေပးရန္ အျခားသူ ၁၀၀ ခန္႔ႏွင့္အတူ ဆႏၵျပခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္တရားရံုးက 
သူ႔ကုိ ရာဇဝတ္မႈ ပုဒ္မအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ စြဲဆိုခဲ့သလုိ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိပဲ ဆႏၵျပခ့ဲမႈျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးခြင့္ 
ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၈ အရလည္း စြဲဆိုခဲ့ၿပီး သူ႔အား ေထာင္ဒဏ္ ေလးႏွစ္ႏွင့္ေလးလ ျပစ္ဒဏ္ခ်ခ့ဲပါသည္။  
 

သုိ႔ေသာ္ ေနာ္အုန္းလွသည္ ဆႏၵျပပြဲအတြင္း ၿမိဳ႕နယ္အခ်ိဳ႕ကုိလည္း ျဖတ္သန္းသြားခ့ဲသျဖင့္ 
အျခားၿမိဳ႕နယ္ငါးခု ျဖစ္ေသာ ေက်ာက္တံတား၊ ပန္းပဲတန္း၊ လသာ၊ အလံု ႏွင့္ 
လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားကလည္း သူ႔ကုိ ပုဒ္မ ၁၈ ျဖင့္ စြဲဆုိခဲ့ၾကသည္။ ပုဒ္မ ၁၈ 
စြဲခ်က္တစ္ခုအရအျမင့္ဆံုး ျပစ္ဒဏ္မွာ ေထာင္ဒဏ ္ေျခာက္လ ျဖစ္သည္။ ၿမိဳ႕နယ္ေလးခုမွ 
တရားရံုးမ်ားက သူ႕ကုိ ေထာင္ဒဏ္ေလးလစီ ခ်မွတ္ခဲ့သျဖင့္ သူ႔ေထာင္ဒဏ္မွာ ေနာက္ထပ္ ၁၆ လ 
ပိုရွည္သြားခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စုစုေပါင္းလွ်င္ ေနာ္အုန္းလွသည္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔က 
ဆႏၵျပမႈတစ္ခုထဲ အတြက္ ေထာင္ဒဏ္ ငါးႏွစ္ႏွင့္ရွစ္လ ခ်မွတ္ခံခဲ့ရပါသည္။၃၄ 
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ျပစ္မႈတစ္ခုထဲအတြက္ ၿမိဳ႕နယ္အမ်ားတြင္တရားစြဆုိဲ အေရးယူျခင္းသည္ 
ျမန္မာ့ရာဇဝတ္မႈက်င့္ထုံးဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား အထူးသျဖင့္ ပုဒ္မ ၁၈၂ 
ႏွင့္ဆန္႔က်င္ေနပါသည္။၃၅ ဤျပဌာန္းခ်က္အရ ျပစ္မႈတစ္ခုကုိ ေဒသအမ်ားတြင္တစ္ဆက္တည္း 
က်ဴးလြန္ပါက ယင္းျပစ္မႈက်ဴးလြန္ရာေဒသတစ္ခုခုအတြက္ အာဏာသက္ေရာက္ေသာ 
တရားရံုးတစ္ရုံးက ဤအမႈကုိ စီရင္ႏိုင္သည္ဟု ဆုိထားပါသည္။ ယခုအစီရင္ခံစာအတြက္ 
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕က ေလ့လာသံုးသပ္ခဲ့ေသာ အမႈမ်ားတြင္ 
တရားရံုးမ်ားက အထက္ပါ ျပဌာန္းခ်က္ကုိ လစ္လ်ဴရႈၿပီး ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ ေဒသတုိင္းက 
တရးရံုးမ်ားက အမႈဖြင့္စီရင္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္ဟူ၍ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိကာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း 
ေတြ႔ရသည္။ အထက္တြင္ေဖာ္ျပခ့ဲသည့္အတုိင္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တရားသူႀကီးမ်ားက ျပစ္ဒဏ္ကုိ 
တစ္ေပါင္းတည္း က်ခံေစရန္ အမိန္႔မခ်ခ့ဲလွ်င္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားကုိ တစ္ဆက္တည္း က်ခံၾကရပါသည္။၃၆ 

ျပစ္ဒဏ္တစ္ခုထဲအတြက္ အာဏာပုိင္မ်ားက စြဲခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ စြဲဆိုၾကသည့္အတြက္ 
ျပစ္ဒဏ္မ်ားစုေပါင္းလုိက္လွ်င္ ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္မ်ား ျဖစ္သြားေလ့ရွိပါသည္။  
 

အာဏာပုိင္မ်ားက ဤနည္းလမ္းကုိ လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္သူမ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပမႈကို 
ေခါင္းေဆာင္သူမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားကုိ ေထာင္ထဲတြင္ႏွစ္ရွည္ထည့္ထားရန္ 
ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုျဖင့္ ျပဳလုပ္ေနပံုရပါသည္။ 

ဤသုိ႔ျပဳလုပ္ေနျခင္းကုိ လူ႔အခြင့္အေရးေရွ႕ေနမ်ားက ဥပေဒေၾကာင္းအရ တရားရံုးမ်ားတြင္ 
ကန္႔ကြက္တင္ျပၾကေသာ္လည္း တရားသူႀကီးမ်ားက တု႔ံျပန္ျခင္းမရွိခဲ့ၾကဟု ေရွ႕ေနမ်ားက 
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔ကုိ ေျပာျပၾကပါသည္။ ေရွ႕ေနတစ္ဦးက ယခုက့ဲသုိ႔ 
ေျပာခ့ဲပါသည္။ “ဥပေဒထဲမွာ အဲဒီလုိ မပါဘူးလုိ႔ တရားသူႀကီးကုိ ေျပာတာေပါ့။ ဒါေပမယ့္ 
တရားသူႀကီးေတြက ဘာမွ ျပန္မေျပာၾကဘူး၊ သူတို႔ကုိ အထက္က ေပးတဲ ့အမိန္႔အတုိင္းပဲ 
လုိက္လုပ္ေနၾကတယ္။”၃၇ 
 
 
တရားရံုး ၁၁ ခုက အမႈ ၁၁ခု၊ ကုိထင္ေက်ာ္၏ အမႈတြ ဲ
 

ကုိထင္ေက်ာ္သည္ လူထုအေျချပဳအဖြ႔ဲတစ္ခုျဖစ္ေသာ စဥ္ဆက္မျပတ္ဒီမုိကေရစီေရးလႈပ္ရွားမႈအဖြ႔ဲ (MDCF) ၏ 
ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သည္။ သူသည္ ယခု ေထာင္ဒဏ္ ၁၃ ႏွစ္ႏွင့္ ၁၀ လ က်ခံေနရသည္။  
 

 

၂၀၁၄ ဧၿပီလႏွင့္ ေမလမ်ားတြင္ ကုိထင္ေက်ာ္သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းရိွ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ အစုိးရကုိ 
ေဝဖန္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ႏႈတ္ထြက္ေပးရန္ေတာင္းဆုိေသာ စာမ်ား 
လုိက္လံေဝငွခဲ့သည္။ ေမလ ၅ ရက္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီက ေတာင္ဥကၠလာတြင္ စာမ်ားေဝေနစဥ္တြင္ 
အဖမ္းခံရၿပီး ျပစ္မႈဆုိင္ရာဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၀၅ (ခ) အရ တရားစြဆုိဲခံခဲ့ရသည္။  
 

 

သုိ႔ေသာ္ ကုိထင္ေက်ာ္ကုိ ေတာင္ဥကၠလာတစ္ၿမိဳ႕နယ္ထဲတြင္ တရားစြဲျခင္း မဟုတ္ပ ဲ
၎စာမ်ားေဝခ့ဲေသာ ၿမိဳ႕နယ္၁၁ခု စလံုးတြင္ စြဆဲိုခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၃ 
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ရက္ႏွင့္ ေအာက္တုိဘာ ၃၀ ရက္အတြင္းတြင္ ကုိထင္ေက်ာ္ကုိ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၁ ခုမွ တရားရုံးမ်ားက 
စစ္ေဆးခ့ဲၿပီး စာေဝခ့ဲသည့္ ျပစ္မႈျဖင့္ ပုဒ္မ ၅၀၀ (ခ) အရ စုစုေပါင္းေထာင္ဒဏ္ ၁၂ ႏွစ္ႏွင့္ 
ေျခာက္လ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။၃၈ 

သူ႔ကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ခဲ့မႈျဖစ့္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးခြင့္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၈ အရ 
ျပစ္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ခဲ့သည့္အတြက္ ယခုအခါ ရန္ကုန္အင္းစိန္ေထာင္တြင္ စုစုေပါင္းေထာင္ဒဏ္ ၁၃ 
ႏွစ္ႏွင္ ့ေျခာက္လ က်ခံေနရပါသည္။  
  

 

 

အာမခံမေပးႏုိင္ေသာ အမႈမ်ားျဖင့္စြဆုိဲျခင္း 
 

 “ပုဒ္မ ၅၀၅ (ခ)နဲ႔ စြဆုိဲခံရတ့ဲသူေတြ ပုိမ်ားလာပါတယ္။ သူတုိ႔က (အာဏာပုိင္ေတြက) တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူေတြ ထြက္ၿပီး 
လႈပ္ရွားမႈေတြ ဆက္မလုပ္ေစခ်င္ဘူး၊ ဒါေၾကာင့္ေထာင္ထဲမွာပဲ ဆက္ထည့္ထားလုိ႔ရေအာင္ အာမခံမေပးတ့ဲ အမႈေတြနဲ႔ 
စြတဲာေပါ့။” 
 

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (ျမန္မာႏုိင္ငံ) အဖြဲ႔ဝင္ 

ယုံၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္အက်ဥ္းခ်ခံခဲ့ရသူတစ္ဦး ၃၉ 
 

 

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ အစမွ စတင္၍ ရာဇသတ္ႀကီး ဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၀၅ (ခ)ပါ လႈ႔ံေဆာ္မႈ စြဲခ်က္ႏွင့္ စြဲဆိုခံရသူ 
အေရအတြက္ တရိွန္ထုိးတက္လာျခင္းကုိ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႔က 
ေတြ႔ရွိခဲ့ပါသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ စစ္အစုိးရလက္ထက္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္မ ွ၂၀၁၀ ခုႏွစ္အတြင္း 
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ အတုိက္အခံမ်ားအား အက်ဥ္းခ်ရာမွာ ပုဒ္မ ၅၀၅(ခ)ကုိ 
ပုံမွန္ဆိုသလုိ သံုးစြခဲဲ့သည္။၄၀ သုိ႔ေသာ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား အစျပဳခဲ့သည္ ပထမႏွစ္မ်ားအတြင္း 
(၂၀၁၁-၂၀၁၃) ဤပုဒ္မကုိ အသံုးျပဳမႈ နည္းပါးခ့ဲသည္။  
 

 

ပုဒ္မ ၅၀၅(ခ)မွာ အာမခံမေပးႏုိင္သည့္ ျပစ္မႈျဖစ္သည္။၄၁ ျမန္မာဥပေဒတြင္ ပုဒ္မ ၅၀၅(ခ) 
အပါအဝင္အျခား အာမခံမရေသာ အမႈမ်ားႏွင္ ့စြဲဆိုခံရသူမ်ားသည္ ခ်ဳပ္ေႏွာငထ္ားခံရမည္ 
ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အသက္ ၁၆ ႏွစ္ေအာက္ လူငယ္မ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ 
မက်န္းမမာျဖစ္ေနသူမ်ားႏွင့္ ေသဒဏ္ႏွင္ ့ေထာင္ဒဏ္တစ္သက္ က်ခံရႏုိင္သည့္ ျပစ္မႈမ်ား 
မက်ဴးလြန္ခဲ့ဟု ယုံၾကည္ ရလွ်င္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အာမခံေပး၍ ရႏိုင္သည္။၄၂ 
 

 

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႔၏ ေလ့လာခ်က္အရ ၅၀၅(ခ)ႏွင့္ 
စြဲဆိုခံထားရသူမ်ားကုိ တရားသူႀကီးက အာမခံ ေပးေလ့မရွိေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ 
အာဏာပုိင္မ်ားသည္ ဤပုဒ္မကုိ အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ လႈပ္ရွားတက္ၾကြသူမ်ားကုိ 
တရားရင္ဆိုင္ေနရေသာ ကာလတေလွ်ာက္ လမ္းေပၚထြက္မလာႏုိင္ေအာင္ တားဆီးႏိုင္မည္ 
ျဖစ္သည္။ 
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ဥပမာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၃၀ ရက္ေန႔က တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢအဖြဲ႔ဝင္မ်ား 
ျဖစ္ၾကေသာ ပုိင္ရဲထြဋ္၊ ေဇယ်ာလြင္၊ နန္းလင္း၊ မင္းသူေက်ာ္ႏွင္ ့ရဲဇာနည္ထြန္းတုိ႔သည္ 
လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ေနရာယူထားၾကေသာ တပ္မေတာ္သား 
ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏႈတ္ထြက္ေပးရန္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပ ေတာင္းဆုိခဲ့ၾကသည္။ ဆႏၵျပပြဲအၿပီးတြင္ 
၎တုိ႔အားလံုးအား ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးခြင့္ဥပေဒ ပုဒ္မ၁၉ ပါ ဆႏၵျပခြင့္ျပဳမိန္႔ပါ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ 
ခ်ိဳးေဖာက္သည္ဆုိေသာ စြဲခ်က္ျဖင္ ့စြဲဆိုခဲ့သည္။ ဆႏၵျပပြဲကုိ ဦးေဆာင္စီစဥ္ခဲ့ၿပီး ဆႏၵျပပြဲတြင ္
မိန္႔ခြန္းမ်ားလည္း ေျပာၾကားခဲ့ၾကေသာ ပိုင္ရထဲြဋ္၊ နန္းလင္းႏွင့္ ေဇယ်ာလြင္တုိ႔ကုိ ပုဒ္မ ၅၀၅(ခ) ပါ 
လႈံ႔ေဆာ္မႈျဖင့္ထပ္မံ စြဲဆိုခဲ့ၿပီး ခ်က္ျခင္းဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းခဲ့သည္။ သံုးဦးစလံုးကုိ ယခု 
အင္းစိန္ေထာင္တြင္ ထိန္းသိမ္းထားၿပီး ေက်ာက္တံတားႏွင့္ ပန္းဘဲတန္းတရားရံုးမ်ားတြင္ 
အမႈရင္ဆုိင္ေနရပါသည္။  
 

ဆႏၵျပပြဲမ်ားကုိ ဦးေဆာင္သူမ်ား၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ ဦးေဆာင္သူ 
ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာ ၅၀၅(ခ)ႏွင့္ စြဲဆိုခံရႏုိင္ေခ် ပိုမ်ားေၾကာင္း 
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႔၏ ေလ့လာခ်က္မ်ားက ျပဆုိေနပါသည္။ 
(ေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ ဦးတည္ပစ္မွတ္ထားပံုအေၾကာင္းကုိ ေအာက္ပါအခန္း တြင္ၾကည့္ပါ) 
 

 

ပုဒ္မ ၅၀၅(ခ) သည္ အာမခံမေပးႏုိင္ေသာ ပုဒ္မမ်ားအနက္ အသံုးအမ်ားဆံုးေသာ 
ပုဒ္မတစ္ခုျဖစ္ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံေရးအရ ဖမ္းဆီးအေရးယူမႈမ်ားတြင္ အသံုးျပဳတတ္ေသာ အျခား 
စိုးရိမ္စရာ ဖိႏိွပ္ခ်ဳပ္ျခယ္သည့္ ဥပေဒမ်ားလည္း ရွိေသးေၾကာင္း 
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႔က ေတြ႔ရွိရပါသည္။ ရာဇသတ္ႀကီး ဥပေဒပုဒ္မ 
၂၉၅(က) (ဘာသာသာသနာညိွဳးႏြမ္းေအာင္ ျပဳလုပ္မႈ) ႏွင္ ့ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၆(ဃ) 
(ဆက္သြယ္ေရးကြန္ယက္တစ္ခုကုိ အသံုးျပဳ၍ အသေရဖ်က္မႈ) တုိ႔မွာလည္း အာမခံ မရႏုိင္ေသာ 
ျပစ္မႈမ်ား ျဖစ္သျဖင့္ ယင္းတုိ႔ကုိ အသံုးျပဳ၍ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားကုိ တရားရံုးမတင္မီႏွင့္ 
အမႈစစ္ေဆးေနစဥ္ကာလမ်ားအတြင္း ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္ပါသည္။  

 
၃.၂။ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ အားနည္းေစျခင္း 
ျမန္မာအာဏာပုိင္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးအရ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ဖမ္းဆီးအက်ဥ္းခ်မႈမ်ားကုိ 
အတုိက္အခံလႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ သိသိသာသာ အားနည္းသြားေစရန္ 
လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ လႈပ္ရွားမႈေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ ဦးတည္ပစ္မွတ္ထားခဲ့သည္။ 
ဤေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ အမႈမ်ားကုိ တရားရံုးကစစ္ေဆးရာတြင္ လေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာတတ္သျဖင့္ 
၎တုိ႔၏ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ား မလုပ္ႏိုင္ပဲ ျပတ္ေတာက္သြားတတ္ပါသည္။ 
အခ်ိဳ႕အမႈမ်ားတြင္ အာဏာပုိင္မ်ားက အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုလံုးႏွင့္ အဖြ႔ဲဝင္အားလံုးကုိ ႏုိင္ငံေရးအရ 
စြဲဆိုေသာ အမႈမ်ားျဖင့္ တရားစြဆုိဲတတ္သျဖင့္ ၎တုိ႔၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားအားနည္းသြားရၿပီး 
လံုးဝရပ္ဆိုင္းသြားရသည္အထိျဖစ္လာပါသည္။  
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ေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ ပစ္မွတ္ထားျခင္း 
 

 “ရဲေတြက ေမးခြန္းေတြအမ်ားႀကီးေမးတယ္၊ ဆႏၵျပပြကုိဲ ဘယ္သူဦးေဆာင္တာလဲ၊ လူေတြကုိ ဘယ္သူလႈ႔႔ံေဆာ္တာလဲ 
ဆုိတာ ထပ္ခါထပ္ခါေမးတယ္၊ မ်ိဳးမင္းမင္းနဲ႔ ႏုိင္ေ႒းလြင္တုိ႔ရဲ႕ ဓာတ္ပံုေတြကုိ ျပၿပီး ဆႏၵျပပြကုိဲ သူတုိ႔ေနာက္က 
စီစဥ္တာလားလုိ႔ ေမးတယ္။ အခုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေခါင္းေဆာင္ေတြလည္း ေထာင္ထဲမွာ၊ ဆႏၵျပလုိ႔ 
အလုပ္သမားတခိ်ဳ႕လည္း အလုပ္ထုတ္ခံလုိက္ရၿပီ၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔လည္း ေနာက္ထပ္ ျပဖုိ႔ အစီအစဥ္မရိွေတာ့ဘူး။ လူေတြက 
ေၾကာက္သြားၾကတယ္။” 

၂၀၁၅ ႏွစ္ဆန္းက ေရႊျပည္သာစက္မႈဇုံတြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အလုပ္သမားဆႏၵျပပြမဲ်ားႏွင့္သပိတ္ေမွာက္မႈမ်ားအၿပီး 
ရဲကေခၚယူစစ္ေဆးခံခဲ့ရေသာ အလုပ္သမားတစ္ဦးက အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႔ကို ေျပာျပခ်က္မွ။ ၄၃

 

 

 

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႔၏ ေလ့လာခ်က္အရ လႈပ္ရွားမႈမ်ား အဖြဲ႔မ်ား 
ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာ ႏုိင္ငံေရးအရ ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်မႈမ်ား ျပဳခံရရန ္ပုိနီးစပ္သည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ 
ဆႏၵျပလႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ အစုိးရကုိ ေဝဖန္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းကုိ 
အာဏာပုိင္မ်ားက ေရြးၿပီး ပစ္မွတ္ထားခ့ဲ ပုံမ်ိဳးေတြ႔ရသည္။ ဥပမာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပပြဲကဲ့သုိ႔ 
လႈပ္ရွားမႈ တစ္ခုေၾကာင့္ လူအမ်ားအျပား အဖမ္းခံရသည့္အထဲတြင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာ 
ေထာင္ႏွစ္ရွည္က်ခံရႏိုင္သည့္ စြဲခ်က္မ်ိဳးႏွင့္စြဲဆုိခံရ တတ္ၿပီး အာမခံမရပလဲည္း အမႈကုိ 
ရင္ဆုိင္ရတတ္ပါသည္။  
 
ေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ ပစ္မွတ္ထားျခင္း 

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဆႏၵျပလႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ အစုိးရကုိ ေဝဖန္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ တရားမွ်တမႈႏွင့္ တာဝန္ခံမႈတုိ႔အတြက္ 
ေတာင္းဆုိလႈပ္ရွားမႈမ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္ပုိင္းသည္ ပစ္မွတ္ထား၍ ဖမ္းဆီးခံရၿပီး က်န္သာမန္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားထက္ ပုိ၍ ျပင္းထန္ေသာ 
အျပစ္ေပးမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရတတ္သည္။  
 

 
စဥ္ဆက္မျပတ္ဒီမုိကေရစီေရးလႈပ္ရွားမႈ (MDCF) အဖြ႔ဲမွ ေခါင္းေဆာင္ ကုိထင္ေက်ာ္သည ္
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပၿပီး အစုိးရကုိေဝဖန္ေသာ စာမ်ားေဝခဲ့မႈႏွင္ ့ေထာင္ဒဏ ္၁၃ ႏွစ္ႏွင့္ 
ဆယ္လက်ခံေနရသည္။၄၄ က်န္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားလည္း အလားတူ ျပစ္မႈျဖင့္ အဖမ္းခံရၿပီး ေထာင္ဒဏ္ 
ခ်မွတ္ခံရေသာ္လည္း ကုိထင္ေက်ာ္က့ဲသုိ႔ စြဲခ်က္ အမ်ားအျပားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရျခင္း 
ေထာင္ဒဏ္ႏွစ္ရွည္ခ်ခံရျခင္းမ်ိဳး မရိွေပ။ ကုိထင္ေက်ာ္ ယခုအခါ အင္းစိန္ေထာင္တြင္ ရွိေနပါသည္။  
 

 

ရုိဟင္ဂ်ာေခါင္းေဆာင္မ်ား ျဖစ္ေသာ ဦးဘသာ၊ ဦးေက်ာ္ျမင့္ႏွင့္ ၎၏သား ကုိလွျမင့္တုိ႔မွာ ၂၀၁၅ 
ခုႏွစ္ မတ္လ ၃ ရက္ေန႔က ရာဇသတ္ႀကီး ဥပေဒပါ ရုန္းရင္းဆန္ခတ္မႈျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ 
ရွစ္ႏွစ္ခ်မွတ္ခံခဲ့ရသည္။ ဦးေက်ာ္ခင္ဆုိသူကုိလည္း တရားရုံးက ေထာင္ဒဏ္ ငါးႏွစ္ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ 
၎တုိ႔ေလးဦးမွာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္က ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ အစုိးရကလူဦးေရစာရင္း ေကာက္ယူခ်ိန္တြင္ 
ရိုဟင္ဂ်ာဟုအမည္ခံယူခြင့္ မေပးသည္ကို ကန္႔ကြက္ဆန္႕က်င္ ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရျခင္း 
ျဖစ္သည္။ ယင္းကန္႕ကြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ လူဦးေရစာရင္းေကာက္ယူသည့္ လုပ္ငန္းလည္း 
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ရပ္ဆုိင္းသြားရသည္။  ယင္းတုိ႔ေလးဦးသည္ အၾကမ္းဖက္မႈ က်ဴးလြန္ျခင္းလည္းမရိွ၊ အၾကမ္းဖက္ရန္ 
လႈံ႔ေဆာ္ျခင္းမရိွေၾကာင္း ယံုၾကည္ရသည့္ သတင္းရင္းျမစ္မ်ားက 
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႔ကုိ ေျပာျပခဲ့သည္။ ၎တုိ႔မွာ 
ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးအမည္ကုိ အသိအမွတ္ျပဳရန္ေတာင္းဆုိလႈပ္ရွားေနေသာ ၎တို႔ 
အသုိင္းအဝုိင္းအတြင္းတြင္ ၾသဇာရိွသည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ျဖစ္သျဖင့္ ပစ္မွတ္ထားခံရျခင္း 
ျဖစ္သည္ဟု အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔က ယံုၾကည္ပါသည္။ ၂၀၁၅ ဇူလုိင ္၃၀ 
ရက္ေန႔က သမၼတ၏ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျဖင့္ ၎တုိ႔အားလံုး လြတ္ေျမာက္လာခဲ့ၾကပါသည္။  
 

 

ဦးစိန္သန္းသည္ စစ္တပ္က မိေခ်ာင္းကန္ရွိ ၎တုိ႔၏ေျမမ်ားကုိ သိမ္းဆည္းထားမႈကို 
ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပၿပီး ေျမမ်ားျပန္ေပးရန္ႏွင့္ ဆံုးရႈံးမႈမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္ေတာင္းဆုိ 
လႈပ္ရွားမႈ၏ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး ျဖစ္သည္။ ဦးစိန္သန္းကုိ ၂၀၁၄ ဇူလိုင္လ ၃၁ ရက္ေန႔က 
ဖမ္းဆီးကာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပမႈမ်ားကုိ ဦးေဆာင္ခဲ့သည့္အတြက္ ေထာင္ဒဏ္ ႏွစ္ႏွစ္ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ 
မိေခ်ာင္းကန္မွ အျခားဆႏၵျပသူ ၂၇ ဦး လည္း ဖမ္းဆီးေထာင္ခ် ခံရေသာ္လည္း ဦးစိန္သန္းက့ဲသုိ႔ 
စြဲခ်က္အမ်ားအျပားႏွင့္ မရင္ဆုိင္ရသလုိ ဦးစိန္သန္းက့ဲသို႔ ေထာင္ႏွစ္ရွည္လည္း မခ်ခံၾကရေပ။ 
ဦးစိန္သန္းသည္ ၂၀၁၅ ဇူလိုင္ ၃၀ ရက္ေန႔က သမၼတ၏ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျဖင့္ 
လြတ္ေျမာက္လာခဲ့ပါသည္။  
 

 

ေရႊျပည္သာစက္ရုံမ ွအလုပ္သမားသမဂၢ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ျဖစ္ေသာ မ်ိဳးမင္းမင္းႏွင့္ ႏုိင္ေ႒းလြင္၊ 
အလုပ္သမားအခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူမ်ား ျဖစ္ေသာ ႏုိင္ေဇာ္ၾကည္ဝင္းႏွင္ ့သူေဇာ္ၾကည္ဝင္းတုိ႔သည္ 
၂၀၁၅ ခုႏွစ္က ေထာင္ဒဏ္ ႏွစ္ႏွစ္မ ွႏွစ္ႏွစ္ခြဲအထိ ခ်မွတ္ခံခဲ့ရသည္။ ၎တုိ႔သည္ ႏွစ္ဆန္းက 
ရန္ကုန ္ေရႊျပည္သာစက္မႈဇံုရွ ိအထည္ခ်ဳပ္စက္ရုံ အလုပ္သမားမ်ား သပိတ္ေမွာက္ ဆႏၵျပမႈကုိ 
စီစဥ္ၿပီး အားေပးကူညီခဲ့မႈျဖင့္ တရားစြဆဲိုခံခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။ ၎တုိ႔ အဖမ္းခံခဲ့ရၿပီးေနာက္ 
အလုပ္သမားဆႏၵျပပြဲမ်ားလည္း ရပ္တန္႔ သြားခဲ့သည္။ ေလးဦးစလံုး အင္းစိန္ေထာင္အတြင္းတြင္ 
ရွိေနၾကပါသည္။  
 

မႏၱေလးတုိင္း မတၱရာၿမိဳ႔နယ္မွ လယ္သမားတစ္ဦးျဖစ္ေသာ ကုိရဲရင့္ေအာင္သည္ အျခားလယ္သမား 
၄၀ ခန္႔ႏွင့္အတူ ၂၀၁၅ ဧၿပီလက တရားစြဆုိဲခံခဲ့ရသည္။ ၁၉၈၀ ျပည္လြန္ႏွစ္မ်ားက 
အာဏာပုိင္မ်ားက သိမ္းဆည္းသြားသည္ဆုိေသာ ၎တုိ႔၏ လယ္ေျမမ်ားေပၚတြင္ 
ဝင္ေရာက္ထြန္ယက္ရန္ႀကိဳးစားသည့္ ထြန္တံုးတုိက္ပြဲ ဆင္ႏႊမဲႈေၾကာင့္ စြခဲ်က္တင္ခံရျခင္း ျဖစ္သည္။ 
လယ္သမားမ်ား၏ အမႈ တရားရံုးတြင္ ဆက္ၾကားနာေနခ်ိန္မွာပင္ ဆႏၵျပမႈကို ဦးေဆာင္ခဲ့သူမ်ား 
ျဖစ္သည့္ ကုိရရဲင့္ေအာင္ႏွင့္ အျခားသံုးဦးတုိ႔ အဖမ္းခံရၿပီး ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိပ ဲဆႏၵျပမႈ၊ 
ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၅၀၅(ခ) လႈ႔ံေဆာ္မႈျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္တစ္ႏွစ္ႏွင့္ ေလးလစီ ခ်မွတ္ခံခဲ့ရသည္။ 
ဤစြဲခ်က္အပုိမ်ားေၾကာင့္ ေခါင္းေဆာင္ေလးဦးမွာ အက်ဥ္းေထာင္ထဲေရာက္သြားၾကၿပီး 
လယ္သမားမ်ား၏ ဆႏၵျပလႈပ္ရွားမႈလည္း အားေပ်ာ့သြားရသည္။  
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ေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ ပစ္မွတ္ထား၍ ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ေသာ နည္းလမ္းသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ 
ဆႏၵျပမႈမ်ား၊ အစုိးရကုိ အတုိက္အခံျပဳမႈမ်ားကုိ ၿဖိဳခြရဲာတြင္ လြန္စြာထိေရာက္ေသာ နည္းလမ္းတစ္ခ ု
ျဖစ္ေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။ ဆႏၵျပ လႈပ္ရွားမႈ တစ္ခု သုိ႔မဟုတ္ အစုိးရကုိ 
ေဝဖန္ေသာအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု၏ ေနာက္ကြယ္မွ ေမာင္းႏွင္အားကုိ ဖယ္ရွားလုိက္ေသာအခါ 
အာဏာပုိင္မ်ားသည္ ယင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပါဝင္လႈပ္ရွားသူမ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈကို အလ်င္အျမန္ 
ထိထိေရာက္ေရာက္ ဟန္႔တားလုိက္ႏိုင္ၾကသည္။ ေခါင္းေဆာင္မ်ား မရိွလွ်င္ 
စည္းရံုးလႈပ္ရွားႏုိင္မႈမ်ား ရပ္တန္႔သြားတတ္ေလသည္။ 

 

MDCF အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးက 
 

 “ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေခါင္းေဆာင္ (ကုိထင္ေက်ာ္)လည္း ေထာင္ထဲေရာက္ေနေတာ့ 
ေလာေလာဆယ္မွာေတာ့ ဘာလႈပ္ရွားမႈမွ မလုပ္ပါဘူး၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က တရားရံုးေရာက္ေနတ့ဲ 
အဖြဲ႔ဝင္ေတြရဲ႕ ရုံးခ်ိန္းသြားရတာနဲ႔ ေထာင္ထဲေရာက္ေနသူေတြအတြက္ ေထာင္ဝင္စာပို႔ရတာန႔ဲ 
မအားၾကေတာ့ပါဘူး။”၄၅

 

 

ဗမာႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားအဖြ႔ဲခ်ဳပ္ (ဗကသ) မွာလည္း ႏုိင္ငံေရးအရ စြဲဆိုေသာ 
စြဲခ်က္ေတြနဲ႔ အဖြဲ႔ဝင္ေတြ အမ်ားအျပား အဖမ္းခံရသူခံရ၊ အာမခံနဲ႔ ေနရသူေနရျဖစ္ေနရတ့ဲ 
အေျခအေနကုိ အဖြဲ႔ဝင္တစ္ေယာက္က ရွင္းျပခ့ဲပါတယ္။ 
 

 

 “ဗကသအဖြဲ႔ဝင္ေတြ အမ်ားႀကီးေထာင္ထဲေရာက္ေနေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လႈပ္ရွားမႈလည္း 
အားေလ်ာ့သြားတယ္၊ တခ်ိဳ႕လည္း ဗကသထဲဝင္ဖို႔ ေၾကာက္ေနၾကတယ္၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ 
ဖမ္းခ်င္ရင္ ေခါင္းေဆာင္ေတြကုိ ဖမ္းမယ္ဆိုတာ သိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လႈပ္ရွားမႈကုိ 
အားေပ်ာ့သြားေအာင္ ေခါင္းေဆာင္ေတြကုိ ပစ္မွတ္ထားတာေပါ့။”၄၆

 

 

ထုိ႔အျပင္ ဖမ္းဆီးမႈမ်ားေၾကာင့္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားအၾကားတြင္ စိုးရိမ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစၿပီး 
၎တုိ႔၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း သို႔မဟုတ္ အဖမ္းခံရႏုိင္ေခ်နည္းေသာ ပုံစံသို႔ ေျပာင္းလဲ 
လႈပ္ရွားျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစပါသည္။ 

 
 

 

လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ ပစ္မွတ္ထားျခင္း 
 

ျမန္မာအာဏာပုိင္မ်ားသည္ ၎တုိ႔ အစုိးရကုိေဝဖန္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္မႈရွိေသာ၊ 
သုိ႔မဟုတ္ ဆက္ႏြယ္မႈ ရွိသည္ဟု ၎တုိ႔က ယူဆေသာ၊ လႈပ္ရွားတက္ၾကြသူ တစ္ဦးဦးႏွင့္ 
ဆက္ႏြယ္ပတ္သက္ေသာ၊ အစုိးကုိ ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ေသာ၊ 
အာဏာပုိင္မ်ားမႏွစ္သက္ေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္သည္ဟု ၎တုိ႔ ယူဆေသာ သူမ်ားကုိ 
ပစ္မွတ္ထားဖမ္းဆီးတတ္သည္ဟု အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔က 
ယံုၾကည္ပါသည္။  
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အထူးသျဖင့္ ၂၀၁၄ စက္တင္ဘာလက အတည္ျပဳခ့ဲေသာ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒသည္ 
ပညာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ကုိ ကန္႕သတ္သည္ဟုဆုိကာ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေက်ာင္းသားဆႏၵျပပြဲမ်ားႏွင့္ 
ဆက္ႏြယ္မႈ ရွိခဲ့သူမ်ား ကိစၥတြင္ ထင္ရွားပါသည္။၄၇ ဆႏၵျပပြဲမ်ားသည္ ၂၀၁၄ ႏွစ္ကုန္ခန္႔တြင္ 
စတင္ေပၚေပါက္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅ မတ္လ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ပခဲူးတုိင္း လက္ပံတန္းၿမိဳ႕တြင္ ရကဲ 
အင္အားသံုးၿဖိဳခြဲခံခဲ့ရေသာ္လည္း ဆက္၍ ျဖစ္ေနခဲ့သည္။ ယင္းၿဖိဳခြဲမႈအတြင္း ေက်ာင္းသား ၁၀၀ 
ေက်ာ္ကုိ ရကဲ ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး ၈၁ ေယာက္ကုိ ရာဇဝတ္မႈစြဲခ်က္အသီးသီးျဖင့္ တရားစြဆဲိုခဲ့ပါသည္။  

 
ဆႏၵျပပြဲကုိ ၿဖိဳခြခဲဲ့ၿပီးသည့္ ရက္ပိုင္း လပုိင္းအတြင္းတြင္ အာဏာပုိင္မ်ားသည္ ယင္းဆႏၵျပပြဲမ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္ခဲ့သူမ်ားကုိ စနစ္တက်စီစဥ္၍ အျပစ္ေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အျခားေက်ာင္းသား 
ဆႏၵျပသူမ်ား၊ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ေထာက္ခံ ဝန္းရံေပးသူမ်ား အမ်ားအျပား အဖမ္းခံရၿပီး 
ေက်ာင္းသားဆႏၵျပပြဲကုိ ေထာက္ခံေၾကာင္း ျပသခ့ဲသည့္ လူ႕အခြင့္အေရးကာကြယ္သူမ်ား၊ 
ေရွ႕ေနမ်ားမွာ ေထာက္လွမ္းေရးက ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း ၿခိမ္းေျခာက္အေႏွာက္အယွက္ ေပးျခင္းမ်ား 
ခံခဲ့ရသည္။၄၈ အဖမ္းခံခဲ့ရသူ အမ်ားအျပားမွာ အခ်ဳပ္အေႏွာင္ခံေနရၿပီး အခ်ိဳ႕မွာလည္း အာမခံႏွင္ ့
လြတ္ေျမာက္ေနကာ အားလံုးလုိလုိသည္ ရာဇဝတ္မႈ ပုဒ္မအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္တရားစြဆုိဲ 
ခံထားၾကရပါသည္။  
 

ေက်ာင္းသားမ်ား ဆႏၵျပခဲ့ရာတြင္ မတူညီေသာအခ်ိန္မ်ားတြင္ မတူညီေသာေနရာမ်ား၌ 
မတူညီေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားအေပၚ အေျချပဳ၍ ျပခ့ဲၾကျခင္းမ်ား ရွိေသာ္လည္း ၎တုိ႔ကုိ 
စြဲဆိုေသာ ပုဒ္မမ်ားမွာ အေျပာင္းအလဲ မရိွပါ။ အာဏာပုိင္မ်ားက ရာဇသတ္ႀကီး ဥပေဒမွ 
တူညီေသာ ပုဒ္မမ်ားကုိသာ အသံုးျပဳခ့ဲၾကသည္။ တခ်ိဳ႕အမႈမ်ားတြင္ ယင္းရာဇဝတ္မႈ 
စြဲခ်က္မ်ားအေပၚထပ္ေဆာင္း၍ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးခြင့္ ဥပေဒအရပါ ထပ္မံစြဲဆိုခဲ့သည္ကုိ 
ေတြ႔ရသည္။ အဖမ္းခံရသူမ်ားသည္ ေက်ာင္းသားဆႏၵျပပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္မႈ၊ သုိ႔မဟုတ္ 
ပါဝင္ခဲ့သည္ဟု ယူဆခံရမႈမ်ားေၾကာင့္ ပစ္မွတ္ထားခံရၿပီး ယခုက့ဲသုိ႔ ဖမ္းဆီးတရားစြဆုိဲမႈမ်ိဳးမွာ 
အားလံုးကုိ စုေပါင္းျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းမ်ိဳး သက္ေရာက္ေနမည္လားဟု အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ 
လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႔က စိုးရိမ္မိပါသည္။  
 

ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈကို ၿဖိဳခြခဲဲ့ၿပီး တစ္ႏွစ္ၾကာလာခ်ိန္အထိ အာဏာပုိင္မ်ားက 
ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ ဆက္လက္၍ စြဲခ်က္မ်ားတင္ေနသည္ကိုလည္း 
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႔က စိုးရိမ္မိပါသည္။ ၂၀၁၆ ခု ေဖေဖၚဝါရီလတြင္ 
အနည္းဆံုးေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ သံုးဦးကုိ ၂၀၁၄ ႏွစ္ကုန္ႏွင္ ့၂၀၁၅ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း 
ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိပ ဲဆႏၵျပမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ခဲ့မႈျဖင္ ့ေနာက္ထပ္စြဲခ်က္မ်ား ထပ္တင္ခဲ့ပါသည္။၄၉

 

 

၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆက္လက္ဆႏၵျပခ့ဲၾကေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား ကုိလည္း 
စြဲခ်က္မ်ားထပ္တင္ခဲ့သည္။ ေက်ာင္းသားဆႏၵျပပြဲမ်ား တစ္ႏွစ္ျပည့္သည့္ အထိမ္းအမွတ္ အျဖစ္ 
၂၀၁၆ ဇန္နဝါရီလက မႏၱေလးတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပခဲ့ၾကေသာ ေက်ာင္းသားေလးဦးကိုလည္း 
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးခြင့္ဥပေဒအရ ပုဒ္မအသီးသီးျဖင့္ တရားစြဲဆိုထားပါသည္။၅၀ 
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ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈအား ၿဖိဳခြျဲခင္း 
 

မတူညီေသာ အခ်ိန္ မတူညီေသာေနရာမ်ားတြင္ မတူညီေသာ အေၾကာင္းအရာကုိ အေျချပဳ၍ ျပဳလုပ္ခ့ဲေသာ ဆႏၵျပမႈမ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္ၿပီး ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ သမဂၢအဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔ကုိ ေထာက္ခံအားေပးသူမ်ားကုိ ရာဇဝတ္မႈ 

ဥပေဒပါ တူညီေသာ ပုဒ္မမ်ားျဖင့္ စြဆုိဲခ့ဲသည္။ ယင္းပုဒ္မမ်ားမွာ ၁၄၃၊ ၁၄၅၊ ၁၄၇၅၁ ႏွင့္ ၅၀၅ (ခ) တုိ႔ ျဖစ္သည္။  
 

အမ်ိဳးသားပညာေရး ဥပေဒကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပေနၾကေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားထဲမွ 
ပခဲူးတုိင္း လက္ပံတန္းၿမိဳ႕တြင္ ဖမ္းဆီးခံရသူ ၈၁ ဦး၊ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေဖေဖၚဝါရီလမွ 
စတင္ခ်ီတက္ဆႏၵျပေနၾကကာ ရန္ကုန္သို႔ခ်ီတက္လာစဥ္ အာဏာပုိင္မ်ားႏွင္ ့ေဆြးေႏြးပြဲ 
မေျပလည္ရာက ရမဲ်ားက အၾကမ္းဖက္ ၿဖိဳခြျဲခင္းကုိ ခံခဲ့ရသည္။ ၎တုိ႔အားလံုးကုိ ရာဇသတ္ႀကီး 
ဥပေဒပါ ပုဒ္မ ၁၄၃၊ ၁၄၅၊ ၁၄၇၊ ၅၀၅ (ခ) တုိ႔ႏွင့္ စြဲဆိုထားၿပီး ပခဲူးတုိင္း 
သာယာဝတီအက်ဥ္းေထာင္တြင္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံထားရပါသည္။၅၂ 
 

၂၀၁၅ မတ္လ ၁၀ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပခ့ဲၾကသည့္အတြက္ 
ဖမ္းဆီးတရားစြဆဲို ခံထားရသည့္ ေက်ာင္းသားႏွင့္ သမဂၢအဖြဲ႔ဝင္ ေျခာက္ဦး။ လက္ပံတန္းတြင္ 
ေက်ာင္းသားမ်ား ယင္းေန႔အေစာပုိင္းက အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြဲခံခဲ့ရသည္ကုိ ၾကားသိ၍ ေန႔လယ္ ၂ 
နာရီခြဲတြင္ လွည္းတန္းလမ္းဆံုးတြင္ စုေဝးၿပီး ၿမိဳ႕ထဲသုိ႔ ခ်ီတက္ရန္ ျပင္ဆင္ရာမွ အဖမ္းခံရသည္။ 
၎တုိ႔အားလံုးကုိလည္း ပုဒ္မ ၁၄၃၊ ၁၄၅၊ ၁၄၇၊ ၅၀၅ (ခ) တုိ႔ႏွင့္ စြဆဲိုထားၿပီး သုံးဦးမွာ 
အမႈရင္ဆုိင္ေနရစဥ္အတြင္း အင္းစိန္ေထာင္တြင္ အခ်ဳပ္အေႏွာင္ ခံေနရပါသည္။ 

 

လက္ပံတန္းတြင္ အဖမ္းခံလုိက္ရေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ ျပန္လႊတ္ေပးရန္ မႏၱေလးတုိင္း 
ျမင္းၿခံၿမိဳ႕တြင္၂၀၁၅ မတ္လ ၂၇ ရက္က ဆႏၵျပေတာင္းဆုိခဲ့ၾကေသာ ေက်ာင္းသားသမဂၢ 
အဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔ကုိ ေထာက္ခံသူမ်ား စုစုေပါင္း ေျခာက္ေယာက္ကုိ မတ္လ ၂၇ ရက္မွ ၃၀ 
ရက္မ်ားအတြင္း ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။  ေျခာက္ေယာက္စလံုးကုိ ၂၀၁၆ ဇန္နဝါရီလ ၂၈ ရက္ေန႔က 
ျမင္းၿခံၿမိဳ႕နယ္တရားရံုးက ပုဒ္မ ၁၄၃၊ ၁၄၅ ႏွင့္ ၅၀၅ (ခ) တုိ႔ အရ ေထာင္ဒဏ္ 
ကုိးလစီခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ျပစ္ဒဏ္မ်ား အခ်ိန္ေစ့သျဖင့္ ငါးေယာက္ျပန္လြတ္လာခ့ဲၿပီး၅၃ 

တစ္ေယာက္မွာ အျခားဆႏၵျပမႈမ်ားအတြက္ ေနာက္ထပ္ စြခဲ်က္မ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရေသးသျဖင့္ 
အာမခံျဖင့္္ရွိေနပါသည္။  

၂၀၁၅ ဇြန္လ၂၉ ရက္ေန႔က ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပခဲ့ေသာ မႏၱေလးမွ ေက်ာင္းသားေလးဦး 
ဇူလုိင္လအတြင္းတြင္ အဖမ္းခံခဲ့ရသည္။ ဆႏၵျပမႈအတြင္း ၎တုိ႔က ရတနာပံုတကၠသုိလ္ 
ဆုိင္းဘုတ္ေပၚတြင္ စစ္တပ္လႊမ္းမိုးေသာ ပါလ္ီမန္ကို ေဝဖန္ေသာ၊ ဖမ္းဆီးခံ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ 
ျပန္လႊတ္ေပးရန္၊ အမ်ိဳးသားပညာေရး ဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိေသာ စာသားမ်ားကုိ 
မႈတ္ေဆးျဖင့္ ေရးသားခ့ဲသည္။ ၂၀၁၅ ေအာက္တုိဘာ ၉ ရက္ေန႔က ၎တုိ႔အား ပုဒ္မ ၁၄၃ ႏွင္ ့
၅၀၅(ခ)၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးခြင့္ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၈ တို႔ျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္တစ္ႏွစ္စီ ျပစ္ဒဏ္ခ်ခဲ့သည္။ 
တရားသူႀကီးက ျပစ္ဒဏ္မ်ားကုိ တစ္ေပါင္းတည္းက်ခံေစရန္ အမိန္႔ခ်ခဲ့သျဖင့္ 
အမိန္႔မခ်မီေထာင္ထဲေနခ့ဲရေသာ ရက္မ်ားကုိ ႏႈတ္ၿပီး ျပစ္ဒဏ္ေျခာက္လစီသာ က်ခံရမည္ 
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ျဖစ္သည္။ သံုးဦးမွာ ျပစ္ဒဏ္ရက္ေစ့သည့္ ၂၀၁၅ ဒီဇင္ဘာ ၂၂ ရက္ေန႔က ျပန္လြတ္လာခ့ဲၿပီး 
က်န္တစ္ဦးမွာ ၂၀၁၆ ဇန္နဝါရီလ ၂၂ ရက္ေန႔က သမၼတ၏ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ႏွင့္ 
ျပနလ္ြတ္လာခ့ဲပါသည္။  
 

အျခားေသာ အစုိးရမဟုတ္သည့္အဖြဲ႔မ်ားႏွင္ ့အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္လည္း ပစ္မွတ္ထား 
ဖမ္းဆီးခံရမႈမ်ား ရိွေနေသာ္လည္း၅၄ သတင္းသမားမ်ားႏွင့္ မီဒီယာလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားမွာ 
စုေပါင္းျပစ္ဒဏ္ခ်ခံရႏိုင္သည္ ့အႏၱရာယ္မ်ိဳးႏွင့္ အမ်ားဆံုးရင္ဆုိင္ေနေၾကာင္း အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ 
လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔၏ ေလ့လာခ်က္မ်ားအရ ေတြ႔ရွိရသည္။၅၅ 
 

 

ဘုိင္မြန္းတည့္ေန သတင္းသမားမ်ား 
 

အတုိက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားအား 
ၾကားျဖတ္အစုိးရအျဖစ္ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္ခဲ့ၾကသည္ဆုိေသာ သတင္းကုိ ၂၀၁၄ ဇူလုိင္လတြင္ 
ပုံႏွိပ္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ဘိုင္မြန္းတည့္ေနဂ်ာနယ္မွ မီဒီယာသမား ငါးဦးကုိ ၂၀၁၄ ေအာက္တုိဘာလတြင္ 
ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ သတင္းေထာက္ ေက်ာ္ေဇာဟိန္း၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈအယ္ဒီတာ ဝင္းတင္၊ 
အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ သူရေအာင္၊ ရုံးအဖြဲ႔မွဴး ယဥ္မင္းထြန္းႏွင့္ ထုတ္ေဝသူ ေက်ာ္မင္းခိုင္တုိ႔ကုိ 
လႈံ႔ေဆာ္မႈျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ ႏွစ္ႏွစ္စ ီခ်မွတ္ခံခဲ့ရသည္။ အမႈေဆာင္အယ္ဒီတာ ရမဲင္းေအာင္ႏွင့္ 
ဂ်ာနယ္ပုိင္ရွင ္အိအိစံတုိ႔ကိုလည္း အာဏာပုိင္မ်ားက ေခၚယူစစ္ေမးခဲ့ၿပီး 
သက္ေသမလံုေလာက္သျဖင့္ ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့သည္။ ဖမ္းခံထားရသူအားလံုး ၂၀၁၅ ဇူလုိင္လက 
သမၼတ၏ လြတ္ၿငိမ္းသက္သာခြင့္ႏွင့္ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာခ့ဲၾကပါသည္။  
 

ယူနတီအပတ္စဥ္စာေစာင္မွ မီဒီယာသမားမ်ား 
 

ဓာတုလက္နက္စက္ရံုရွိေနသလား ဟူေသာ သတင္းေဆာင္းပါး ေရးသားခ့ဲမႈႏွင့္ ယူနတီစာေစာင္မွ 
သတင္းသမား ငါးဦးကုိ ၂၀၁၄ ဇန္နဝါရီႏွင္ ့ေဖေဖၚဝါရီလမ်ားက ဖမ္းဆီးခ့ဲသည္။ 
သတင္းေထာက္မ်ား ျဖစ္ေသာ လူေမာ္ႏိုင္၊ ရာဇာဦး၊ ပိုင္သက္ေက်ာ္၊ စည္သူစိုး ႏွင့္ 
အမႈေဆာင္အရာရီွခ်ဳပ္ ဦးတင့္ဆန္းတုိ႔ကုိ ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး အလုပ္ႏွင့္ေထာင္ဒဏ ္၁၀ 
ႏွစ္စီခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ေနာက္ပုိင္း အယူခံတြင္ ေထာင္ဒဏ္ကုိ ခုႏွစ္ႏွစ္အထိ ေလွ်ာ့ခဲ့သည္။ 
၎တုိ႔အား ပခုကၠဴေထာင္တြင္ ထိန္းသိမ္းထားသည္။ အာဏာပိင္ုမ်ားက ယူနတီဂ်ာနယ္မွ 
ေနာက္ထပ္ သတင္းေထာက္တစ္ေယာက္ႏွင့္ သတင္းေထာက္လူေမာ္ႏိုင္၏ ဇနီးတုိ႔ကုိလည္း 
ဖမ္းဆီးစစ္ေမးခ့ဲၿပီး အေထာက္အထား မခိုင္လံုသျဖင့္ ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့ပါသည္။  
 

ေဒးလီးအလဲဗင္း သတင္းသမားမ်ား 
 

ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနက ျပည္သူ႔ဘ႑ာကုိ အလြသံုဲးစား လုပ္ခဲ့သည္ဆုိေသာ သတင္းေဆာင္းပါး 
တစ္ပုဒ္ ေရးသားထုတ္ေဝခဲ့သည့္ အတြက္ ၂၀၁၄ ဇန္နဝါရီလက ေဒးလီးအလဲဗင္း 
သတင္းသမားငါးဦးကုိ ရာဇဝတ္မႈေျမာက္ေသာ အသေရဖ်က္မႈ စြဲခ်က္ျဖင့္ တရားစြဆုိဲ ခံခဲ့ရသည္။ 
စြဲဆိုခံရသူမ်ားမွာ အမႈေဆာင္အရာရိွခ်ဳပ္ သန္းထြတ္ေအာင္၊ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး သိန္းျမင့္၊ 
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အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ေဝၿဖိဳး၊ ဒုတိယ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ျမတ္သစ္ ႏွင္ ့ေဆာင္းပါးရွင္ အမႈေဆာင္အယ္ဒီတာ 
ေနထြန္းႏုိင္တို႔ ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၅ ဇြန္လတြင္ ေဒးလီးအလဗင္း သတင္းစာက ယင္းအမႈအေၾကာင္း 
ေရးသားေဖာ္ျပခ့ဲမႈ အတြက္ ရုံးေတာ္ကို မေထမ့ဲျမင္ျပဳမႈ ၅၆ ျဖင့္ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနက 
အေစာပုိင္းက တရားစြဆုိဲခံေနရသူ ငါးဦးအပါအဝင္ ေဒးလီးအလဲဗင္း မီဒီယာသမား ၁၇ ဦးကုိ 
ထပ္မံတရားစြဲဆုိခဲ့သည္။ သတင္းစာ၏ ေဆာင္းပါးသည္ ရုံးေတာ္၏ ၾကားနာမႈအေပၚ 
ဖိအားေပးရာေရာက္သည္ဟု ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနက တုိင္ၾကားခ့ဲသည္။ ၂၀၁၅ ဒီဇင္ဘာ၂၄တြင္ 
တရားစြဲခံရသူ ၁၇ ဦးစလံုး ရုံးေတာ္ကုိ မေထမ့ဲျမင္ျပဳမႈျဖင့္ အျပစ္ရိွေၾကာင္း တရားရံုးက 
ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၿပီး တစ္ဦးကုိ ဒဏ္ေငြ က်ပ္သုံးေသာင္းစီ ေပးေဆာင္ေစရန္၊ မေပးႏုိင္ပါက 
ေထာင္ဒဏ္တစ္လစီ က်ခံေစရန္ အမိန္႔ခ်ခဲ့သည္။ ၎တို႔က ယင္းအမိန္႔ကုိ 
အယူခံဝင္ထားၾကပါသည္။ ဤအစီရင္ခံစာ ထုတ္ေဝခ်ိန္အထိ အသေရဖ်က္မႈျဖင့္ 
စြဲဆိုထားေသာအမႈမွာ တရားရုံးတြင္ ဆက္လက္ရင္ဆုိင္ေနရဆဲ ျဖစ္သည္။ 
 

အထက္ပါ အမႈမ်ိဳးတြင္ အာဏာပိုင္မ်ားက ျပႆနာျဖစ္ေသာ သတင္း၊ သတင္းေဆာင္းပါး 
ေရးသားသူကိုသာ တရားစြဆုိဲျခင္းမဟုတ္ပဲ သတင္းေဆာင္းပါးႏွင့္ ဆက္စပ္မႈရွိေသာ 
ပုဂၢိဳလ္မ်ားကုိပါ စြဲဆိုခဲ့သည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ ဤနည္းျဖင့္ သတင္းသမား တစ္ဦးခ်င္းစီကုိသာမက 
သတင္းဌာန၊ သတင္းစာ တစ္ခုလံုးကုိပါ ပစ္မွတ္ထားႏုိင္ခဲ့သည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ ေသးငယ္ေသာ 
သတင္းမီဒီယာတုိက္မ်ားအတြက္ ဖမ္းဆီးအေရးယူခံရေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားက တုိက္၏ 
ဝန္ထမ္းအမ်ားစု ျဖစ္လွ်င္ ယင္းမီဒီယာ ဆက္လက္လည္ပတ္ရန္ အခက္အခဲရိွသြားၿပီး 
ပိတ္လုိက္ရသည္အထိ ျဖစ္သြားႏုိင္ပါသည္။ ေဒးလီးအလဲဗင္းက့ဲသို႔ မီဒီယာတုိက္ႀကီးမ်ားအတြက္မူ 
အာဏာပုိင္မ်ား၏ သတင္းစကားမွာ ရွင္းပါသည္ - “ႏုိင္ငံထဲမွာရွိတဲ့ အႀကီးဆံုးသတင္းစာ 
တစ္ေစာင္ကို တရားစြလုိဲက္တဲ့အခါ အာဏာပုိင္ေတြက ဘယ္သူ႔ကုိ မဆုိတရားစြႏဲိုင္တယ္ဆိုတာ 
ျပၿပီး ေၾကာက္သြားၾကေအာင္ ဖန္တီးလုိက္တာပါ။”၅၇ 
 

 

အခ်ိန္ဆြထဲားေသာ အမႈအခင္းမ်ား 

လူ႔အခြင့္အေရး ေရွ႕ေနမ်ား၊ ဥပေဒနဲ႔ မညီညြတ္ပ ဲထင္သလုိ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္း ခံရသူမ်ားႏွင့္ 
၎တုိ႔၏ မိသားစုမ်ား တညီတညာထဲ ညည္းတြားေလ့ရွိၾကသည့္ အခ်က္မွာ အမႈစတင္စစ္ေဆးဖုိ႔ 
အခ်ိန္ကာလ ၾကာျမင့္မႈႏွင့္ အမႈတစ္ခုကုိ စစ္ေဆးစီရင္ရာတြင္ အခ်ိန္ကာလ ၾကာျမင့္မႈတုိ႔ 
ျဖစ္ၾကသည္။ အမႈတစ္ခုကို စစ္ေဆးေနခ်ိန္တြင္ တရားရံုးက 
မၾကာမၾကာရက္ေရႊ႕ဆုိင္းတတ္သည္။၅၈ အမႈကုိ တရားလုိအျဖစ္ တုိင္ၾကားေသာ၊ သုိ႔မဟုတ္ 
အမႈအတြက္ လာေရာက္သက္ေသ ထြက္ဆုိရန္ရိွေသာ အစုိးရအရာရိွမ်ား တရားရံုးသုိ႔ 
မလာေရာက္ၾက၍ ျဖစ္သည္။ အမႈမ်ား ၾကာေနရသည့္ အျခားအခ်က္တစ္ခုမွာ အမႈကုိ 
စစ္ေဆးေနေသာ တရားသူႀကီးအား ႀကိဳတင္မေၾကညာပဲ ေျပာင္းေရႊ႕လုိက္ျခင္းမ်ိဳးေၾကာင့္ 
ျဖစ္သည္။ 

တရားရံုး ရုံးခ်ိန္းမ်ားကုိ မၾကာမၾကာရက္ေရႊ႕ျခင္းေၾကာင့္ အမႈ တစ္ခုသည္ လေပါင္းမ်ားစြာ 
ၾကာႏုိင္ၿပီး အခ်ိဳ႕အမႈမ်ားက ႏွစ္ႏွင့္ခ်ီ၍ ၾကာသြားတတ္သည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ 
အာဏာပုိင္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္သူမ်ားကုိ 
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အက်ဥ္းေထာင္ထဲ တာရွည္ထည့္ထားၿပီး ၎တုိ႔၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ား မလုပ္ႏိုင္ေအာင္ 
ျပဳလုပ္ထားႏုိင္သလုိ အာမခံႏွင့္ အျပင္မွ အမႈရင္ဆိုင္ေနရသူမ်ား အတြက္လည္း ရံုးခ်ိန္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ 
ခဏခဏလာရသျဖင့္ အလုပ္အကုိင္ပ်က္ရပါသည္။ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားက အစိုးရသည္ 
ဤနည္လမ္းကုိ အသံုးျပဳ၍ လူ႔အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူမ်ား အလုပ္မလုပ္ႏုိင္ေအာင္ 
အေႏွာက္အယွက္ေပးေနျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ယူဆၾကပါသည္။  
 

ဥပမာ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕မွ ေရွ႕ေန ဦးေဇာ္ဝင္းသည္ ၂၀၁၄ ၾသဂုတ္လ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ အဖမ္းခံခဲ့ရၿပီး 
ဆူပူေအာင္လႈံ႔ေဆာ္မႈ၊ ခြင့္ျပဳခ်က္မရိွပဲ ဆႏၵျပမႈမ်ားႏွင့္တရားစြခဲံေနရသည္မွာ 
တစ္ႏွစ္ခြဲေက်ာ္ၾကာလာသည္အထိ အခ်ဳပ္အေႏွာင္ခံေနရဆဲ ျဖစ္သည္။ ဦးေဇာ္ဝင္းသည္ ၂၀၁၄ 
ခုႏွစ္ ေမလက တရားမွ်တမႈမရွိေသာတရားသူႀကီးမ်ားကုိ ကန္႔ကြက္ဆန္႔က်င္ၿပီး 
တရားေရးစနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေပးဖုိ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ တစ္ကိုယ္ေတာ္ ဆႏၵျပခဲ့အၿပီးတြင္ 
ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။ အဖမ္းမခံရခင္က ေရွ႕ေနဦးေဇာ္ဝင္းသည္ ေျမယာသိမ္းဆည္းခံရေသာ 
လယ္သမားမ်ား၏ အမႈမ်ားကုိ အခမ့ဲ လုိက္ပါေဆာင္ရြက္ေပးေနခ့ဲသူ ျဖစ္သည္။ သူသည္ ယခု 
မႏၱေလးတုိင္း အုိးဘုိေထာင္တြင္ အခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံထားရပါသည္။  
 

အျခား ဥပမာတစ္ခုမွာ ၂၀၁၅ မတ္လ ၁၀ ရက္ေန႔က ပခဲူးတုိင္း လက္ပံတန္းၿမိဳ႕တြင္ အဖမ္းခံရၿပီး 
တရားမဝင္စုေဝးမႈ၊ ဆူပူေအာင္ လႈ႔ံေဆာ္မႈအပါအဝင္ စြဲခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရေသာ 
ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ေထာက္ခံအားေပးသူ ၈၁ ဦး ၏ အမႈမွာလည္း တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာလာခ်ိန္ 
အထိမၿပီးျပတ္ေသးပ ဲရွိေနသည္။ ယခုအစီရင္ခံစာ ေရးခ်ိန္အထိ ၄၅ ဦးမွာ ၎တုိ႔ကုိ ဖမ္းဆီးခ်ိန္ 
ကတည္းက ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားေသာ သာယာဝတီေထာင္ အတြင္းတြင္ ရွိေနပါသည္။ 
 

ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရး ဥပေဒအရ ရာဇဝတ္ျပစ္မႈတစ္ခုခုျဖင့္ တရားစြဆဲိုခံရသူ တစ္ဦးသည္ 
အခ်ိန္မဆုိင္းပဲ တရားစီရင္ခြင့္ ရထိုက္ပါသည္။၅၉ အမႈကုိ တရားရံုးမွ စတင္မစစ္ေဆးမီ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ 
ခံေနရသူ တစ္ဦးအေနႏွင့္ ၎၏ အမႈကို ခ်က္ျခင္းပံုမွန္စစ္ေဆး စီရင္သြားခြင့္ကို ရပုိင္ခြင့္ရိွသည္။ 
အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံေနရသူ တစ္ဦး၏ အမႈကုိ စတင္မစစ္ေဆးႏုိင္ပဲ 
ၾကာေနခဲ့လွ်င္ အဆုိပါပုဂၢိဳလ္ကုိ အခ်ဳပ္လြတ္အမႈရင္ဆုိင္ခြင့္ ရထုိက္ပါသည္။၆၀ ဤ အခြင့္အေရးမွာ 
စြဲဆိုခံရသူတစ္ဦးတြင္ (ျပစ္မႈထင္ရွားမေတြ႔ရေသးခင္) အျပစ္မရိွေၾကာင္း ယူဆခ်က္ႏွင့္ 
လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ လြတ္လပ္ခြင့္တုိ႔ကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီး ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားျခင္းကုိ မလႊဲသာမွ 
ျပဳလုပ္ရန္ႏွင္ ့ခ်ဳပ္ေႏွာင္ေသာကာလကုိလည္း အမႈအလုိက္ လုိအပ္သည္ထက္ ပုိမၾကာေစရန္ 
ျဖစ္သည္။၆၁ ႏိုင္ငံေရးအရ ဖမ္းဆီးထားသူမ်ား၏ အမႈကို အခ်ိန္ဆြဲ စစ္ေဆးေနျခင္းမွာ 
ဤအခြင့္အေရးမ်ားကုိ ေဖာက္ဖ်က္ရာ ေရာက္ေၾကာင္း ထင္ရွားပါသည္။  
 

အမႈစစ္ေဆးေနခ်ိန္တြင္ မၾကာခဏ ရုံးခ်ိန္းရက္ေရႊ႕ျခင္းမွာလည္း စြဲဆိုခံရသူမ်ား၏ 
ဥပေဒအႀကံဥာဏ္ရယူႏိုင္ခြင့္ကုိ ထိခိုက္မႈရွိမည္ကုိ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ 
အဖြဲ႔က စုိးရိမ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အာဏာပုိင္မ်ား၏ ၿခိမ္းေျခာက္ အေႏွာက္အယွက္ေပးမႈ၊ 
လက္စားေခ်မႈမ်ား ျဖစ္လာႏုိင္သည္ကုိ ေၾကာက္ရြ႔ံသည့္အတြက္ ႏိုင္ငံေရးအရ ထိရွလြယ္ေသာ 
အမႈမ်ားကုိ လိုက္ပါေဆာင္ရြက္လုိသည့္ ေရွ႕ေနမ်ား အနည္းအက်ဥ္းသာ ရွိပါသည္။၆၂ ထုိ႔ေၾကာင့္ 
ေရွ႕ေနအနည္းငယ္သာပါဝင္ေသာ အစုအဖြဲ႔ေလးကသာ အမႈအမ်ားအျပားကုိ လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ 
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ေနရပါသည္။ ယင္းေရွ႕ေနမ်ားက “ႏုိင္ငံေရးအမႈ” မ်ားကုိ အခေၾကးေငြမယူပဲ 
လုိက္ပါေဆာင္ရြက္ေပးေလ့ရွိၾကေသာ္လည္း တရားရုံးခ်ိန္းမ်ားကုိ လာေရာက္ရေသာ စရိတ္ႏွင့္ 
အျခားအေထြေထြစရိတ္မ်ားမွာ ကာလၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် ႀကီးမားမ်ားျပားလာပါသည္။ 
ရုံးခ်ိန္းမ်ား ေရႊ႕ဆုိင္းႏုိင္ျခင္းႏွင့္ အမႈအမ်ားအျပားကုိ လုိက္ပါေဆာင္ရြက္ရျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ 
ေရွ႕ေနမ်ားသည္ ရုံးခ်ိန္းတုိင္းကုိ လာမတက္ႏိုင္ျခင္းမ်ားလည္း ရွိပါသည္။ 

 

ဖမ္းဆီးခံထားရေသာ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူတစ္ဦး၏ ဇနီးက အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ 
လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔အား ယခုကဲ့သုိ႔ ေျပာျပခ့ဲသည္။ 
 

 “ရုံးခ်ိန္းက ခဏခဏခ်ိန္းတယ္။ ေရွ႕ေနကလည္း ပုဒ္မ ၁၈၊ ၁၉ စြဲခ်က္ေတြဆုိမလာဘူး၊ 
ရုံးခ်ိန္းကုိေရႊ႕ဦးမွာပဲ ဆုိေတာ ့အခ်ိန္ကုန္တယ္တ့ဲ၊ သူ႔မွာလည္း တျခားအေရးႀကီးတ့ဲ 
အမႈေတြရိွေသးတယ္၊ သူလာလည္း ရက္ခ်ိန္းထပ္ေပးမွာပတဲဲ့။ ၅၀၅(ခ) စစ္တ့ဲေန႔ေတြမွပ ဲ
သူလာေတာ့တယ္။”၆၃

 

အမႈစစ္ျဖစ္သည့္ေန႔မ်ားတြင္လည္း ၾကားတြင္ ရက္ခ်ိန္းအၾကာႀကီး ရွိသြားသည့္အတြက္ 
တရားသူႀကီးမ်ားက အမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျပန္ျပန္ေကာက္ေနရသျဖင့္ တရားစီရင္ေရးမွာ ပုိၿပီး 
ၾကန္႔ၾကာ သြားတတ္သည္ဟု လူ႔အခြင့္အေရးေရွ႕ေနမ်ားက အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ 
လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႔အား ေျပာျပခ့ဲသည္။၆၄ 
 

 

ရုံးခ်ိန္းၾကာေနျခင္းသည္ မိသားစုဝင္မ်ားအေပၚလည္း လူမႈေရးႏွင္ ့စီးပြားေရး သက္ေရာက္မႈမ်ား 
ရွိလာေစပါသည္။ အထူးသျဖင့္ တရားရံုးမ်ားက အေဝးမွာ ရွိေနလွ်င္ အမႈၾကာေနသည္ႏွင့္အမွ် 
တရားရံုးသုိ႔ လာေရာက္ရေသာ မိသားစုဝင္မ်ားအတြက္ ခရီးစရိတ္မ်ား မ်ားျပားစြာကုန္က် 
လာေစပါသည္။ မၾကာခဏဆုိသလုိပင္ မိသားစုဝင္မ်ားမွာ ရံုးခ်ိန္းသြားရန္ ၎တုိ႔၏ အလုပ္မ်ားကုိ 
ဖ်က္ခဲ့ရသျဖင့္လည္း ဝင္ေငြကုိ ထိခိုက္ေစပါသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပမႈတစ္ခုအတြက္ 
ထိန္းသိမ္းခံထားရေသာ ဖမ္းဆီးခံထားရေသာ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ တစ္ဦး၏ ဇနီးက 
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြ႔ဲအား ယခုက့ဲသို႔ ေျပာျပခ့ဲသည္။ 
 
 

“အိမ္ေထာင္ဦးစီးကလည္းမရွိေတာ့ ကေလးေတြကုိ ကၽြန္မပဲ ၾကည့္ရတယ္။ ကၽြန္မပဲ အားလံုး 
စီမံခန္႔ခြဲေနရတယ္။ ကၽြန္မက အိမ္မွာ စက္ခ်ဳပ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ရုံးခ်ိန္းရွိတ့ဲေန႔ေတြ 
ေထာင္ဝင္စာ ပုိ႔ရတ့ဲေန႔ေတြမွာ အလုပ္ဖ်က္ရတယ္။ အလုပ္ပ်က္တာ မ်ားလာရင္ 
အလုပ္ျပဳတ္သြားမွာလည္း စိုးေနရတယ္ေလ။”၆၅

 

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အမ်ိဳးသားမ်ားမွာ အိမ္ေထာင္အတြက္ အဓိကဝင္ေငြ ရွာသူမ်ား ျဖစ္သျဖင့္ 
အမ်ိဳးသားမ်ားထိန္းသိမ္းခံရေသာအခါ ၎တုိ႔၏ ဇနီးသည္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ အိမ္ရွ ိအမ်ိဳးသမီး 
မွီခိုသူမ်ား ဒုကၡေရာက္ ၾကသည္။ အဖမ္းခံထားရေသာ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူတစ္ေယာက္၏ ဇနီးက 
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔အား ယခုက့ဲသို႔ ေျပာျပခ့ဲသည္။ 
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“အရင္ကကၽြန္မတုိ႔မွာ ႏွစ္ေယာက္ဝင္ေငြရွိတယ္၊ အခုေတာ့ တစ္ေယာက္ဝင္ေငြပရိွဲေတာ့တယ္၊ 
ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္မကေလးႏွစ္ေယာက္ကုိ အသက္ ၆၀အရြယ္ ကၽြန္မအေမဆီ ပုိ႔ထားရတယ္။”၆၆ 
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပလႈပ္ရွားမႈမ်ားေၾကာင့္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ဖမ္းဆီးေထာင္ခ် ခံခဲ့ရသူ 
တစ္ဦး၏ဇနီးကလည္း “သူေထာင္ထဲေရာက္ေနတ့ဲအခ်ိန္ဆုိ ကၽြန္မတုိ႔ အေၾကြးတင္တာေပါ့။ 
အိမ္စရိတ္နဲ႔၊ ကေလးေတြ ေက်ာင္းစရိတ္န႔ဲ၊ ရပ္ကြက္ထဲကလည္း ကၽြန္မတုိ႔ကုိ အျမင္မၾကည္ဘူး၊ 
တခ်ိဳ႕က သူ႔ကို ကြာလုိက္ဖို႔ လာေျပာၾကတယ္။ သူက လူေကာင္းမဟုတ္ဘူး၊ ဆက္ၿပီး ဆႏၵျပေနရင္ 
ေထာင္ထဲ ဝင္လုိက္ထြက္လုိက္ေနမွာပတ့ဲဲ။” ၆၇ 
 

ဤအခ်က္က ႏုိင္ငံေရးအရ ဖမ္းဆီးခံရသူမ်ား၏ မိသားစုဝင္မ်ား ခံစားရေသာ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ 
အျမင္မၾကည္လင္မႈမ်ားကုိ ျပဆုိေနသည္။၆၈ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားကုိ 
ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးမႈႏွင္ ့အျခားေထာက္ပံ့မႈမ်ား ေပးေနေသာ အဖြဲ႔တစ္ခုမွ အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးက 
ေျပာျပသည္မွာ 
 

 “ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းေတြ အတြက္ အလုပ္ရဖုိ႔လည္း သပ္ိခက္တယ္။ သူတုိ႔ကုိ 
အလုပ္ရွင္ေတြကလည္း အလုပ္မခန္႔ခ်င္ၾကဘူး။ ေနာက္ၿပီး သူတို႔က ပညာ တစ္ပိုင္းတစ္စန႔ဲ 
ျဖစ္ေနေတာ့ အလုပ္အတြက္ လုိအပ္တဲ ့အရည္အခ်င္း ကၽြမ္းက်င္မႈေတြလည္း 
မျပည့္စုံၾကဘူး၊။ႏိုင္ငံေရးေၾကာင့္ ေထာင္က်ဖူးရင္ အလုပ္ရွင္ေတြက အလုပ္မခန႕္ခ်င္ၾကဘူး။ 
ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေတြရဲ႕ မိသားစုဝင္ေတြေတာင္ အလုပ္ရဖို႔ ခက္ၾကတယ္။ 
သိပမ္ၾကာေသးခင္ကပဲ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းတစ္ေယာက္ရဲ႕ သမီးအလုပ္ေလွ်ာက္ေတာ့ 
သူ႔အေဖရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈ အေၾကာင္းအေမးခံရတယ္။ ေကာင္မေလးလည္း 
အလုပ္မရခဲ့ပါဘူး။”၆၉

 

 
၃.၃။ အေၾကာက္တရားမ်ားဖန္တီးၿပီး ေၾကာက္ရြ႕ံမႈမ်ား ဆက္ရိွေနေအာင္ ျပဳလုပ္ထားျခင္း 
 

ျမန္မာအာဏာပုိင္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ စြဲခ်က္မ်ားစြဆဲို ဖမ္းဆီးသည့္ နည္းလမ္းကုိ 
အသံုးျပဳၿပီး လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္ သူမ်ားႏွင္ ့တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားအၾကား ေၾကာက္ရြ႔ံ 
စိုးရိမ္မႈမ်ား ျဖစ္ေစၿပီး ယင္းစိုးရိမ္မႈကုိ ဆက္ရိွေနေအာင္ ဖန္တီးထားေလ့ ရွိသည္။ ဤသုိ႔လုပ္ေသာ 
နည္းလမ္းမ်ားအနက္ ဆႏၵျပပြဲျဖစ္ၿပီး လအေတာ္ၾကာမွ စြဲခ်က္တင္ျခင္းမ်ိဳးႏွင့္ မိမိတုိ႔အား 
စြဲခ်က္တင္ထားျခင္း ရွိမရိွ မေသမခ်ာျဖစ္ေနေစရန္ လုပ္ထားျခင္းမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ 
အက်ိဳးဆက္အားျဖင့္ အဖမ္းခံရႏုိင္သည္ဆိုေသာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈက အၿမဲရိွေနၿပီး 
လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္သူမ်ားႏွင့္ အျခားသူမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ သတိထားၿပီး 
လုပ္ေဆာင္ေနၾကရသည္။  
 

ျဖစ္စဥ္အၿပီး လေပါင္း ႏွစ္ေပါင္းၾကာမွ တရားစြဆုိဲခံရျခင္း 
 

 “ဆႏၵျပပြၿဲပီးတာ ေျခာက္လေလာက္ၾကာမွ အခုလုိတရားလာစြတဲာ ကၽြန္မေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလး အ့ံအားသင့္သြားတယ္။ 
အရင္ကလည္း ဒီလုိဆႏၵျပတာေတြ လုပ္ခဲ့ဖူးတာပဲ၊ အခုမွဘာလုိ႔တရားစြတဲာလဲ၊ ဒီအမႈက်မွ ဘာလုိ႔လဲ၊ နားမည္ႏုိင္ဘူး။” 

သတင္းသမား တစ္ဦး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပပြဲတစ္ခုအၿပီး ေျခာက္လၾကာမွ တရားစြခဲံရသူ ၇၀ 
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ျဖစ္ရပ္တစ္ခု ျဖစ္ပြားၿပီးလေပါင္း တစ္ခါတစ္ေလ ႏွစ္ေပါင္းၾကာမွ လူ႔အခြင့္အေရး 
ကာကြယ္သူမ်ားႏွင့္ အျခားတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားကုိ တရားစြဲဆုိ အေရးယူေသာ အမႈမ်ား 
ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ရွိေနသည္ကုိ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္ခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔က စိုးရိမ္မိပါသည္။  
 
 ျမတ္ႏုခုိင္၊ ဆရာဝန္တစ္ဦးႏွင့္ တစ္သီးပုဂၢလ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း 

အျဖစ္ဝင္ေရာက္အေရြးခံေသာ ေဒၚျမတ္ႏုခိုင္ကုိ လြန္ခဲ့ေသာ ၁၀လခန္႔က သူပါဝင္ခဲ့ေသာ 

ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပမႈတစ္ခုအတြက္ ၂၀၁၅ႏုိဝင္ဘာတြင္ ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ သူသည္ ၂၀၁၄ခုႏွစ ္

ဒီဇင္ဘာ၂၉ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တရုတ္သံရုံးေရွ႕တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပပြဲတြင္ 

ပါဝင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းအခ်ိန္က ဆႏၵျပပြဲ ေခါင္းေဆာင္မ်ား အပါအဝင္ ေျခာက္ဦး 

အဖမ္းခံခဲ့ရေသာ္လည္း ေဒၚျမတ္ႏုခိုင္ မပါခဲ့ပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္သူက ျဖဴးၿမိဳ႕နယ္မဆဲႏၵနယ္မွ 

ဝင္အေရြးခံေရးအတြက္ ဆက္လႈပ္ရွားေနခ့ဲသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား မစခင္ 

ရက္သတၱပတ္အနည္းငယ္အလုိ ၂၀၁၅ ေအာက္တိုဘာ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ သူအဖမ္းခံခဲ့ရပါသည္။ 

သူ႔ကုိ စြခဲ်က္ ငါးခုတင္ထားၿပီး ယခု အင္းစိန္ေထာင္တြင္ ရိွေနပါသည္။ ၇၁ 

 ေရႊမႈန္၊ ရန္ကုန္မွ သတင္းသမား မေရႊမႈန္သည္ ဖမ္းဆီးခံ မီဒီယာသမားမ်ား 

လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ဆုေတာင္းပြတဲစ္ခုကုိ ၂၀၁၄ ႏုိဝင္ဘာ ၂ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 

ေရႊမႈန္ႏွင့္ အျခားလူ ၅၀ ခန္႔တုိ႔သည္ ရန္ကုန္မွ ဆူးေလဘုရားကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ 

လွည့္လည္လမ္းေလွ်ာက္လွ်က္ အဖမ္းခံထားရေသာ သတင္းသမားမ်ား အတြက္ 

ဆုေတာင္းေပးခ့ဲၾကသည္။ သူတုိ႔အထဲမွ တစ္ဦးက ကဗ်ာတစ္ပုဒ္ကို ရြတ္ဆုိခဲ့သည္။ ယင္းအခ်ိန္က 

ရမဲ်ားရိွေနေသာ္လည္း မည္သည့္အေရးယူမႈမွ် မလုပ္ခဲ့ပါ။ ေျခာက္လအၾကာ ၂၀၁၅ ေမလ ၁၆ 

ရက္ေန႔ေရာက္မွ ေရႊမႈန္သည္ သူ႔အား ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးခြင့္ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၉ ျဖင့္ တရားစြဆဲို 

ထားေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ဒီဇင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ရွိ တရားရံုးတစ္ရုံးက သူ႔အား 

အျပစ္ရွိေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၿပီး ေထာင္ဒဏ္ ၁၅ ရက္ သုိ႔မဟုတ္ ဒဏ္ေငြတစ္ေသာင္းက်ပ္ေပးရန္ 

အမိန္႔ခ်ခဲ့သည္။ သူက ဒဏ္ေငြေပးေဆာင္ခဲ့ပါသည္။  

 ေနာ္အုန္းလွ၊ လူထုအေျချပဳလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ ေနာ္အုန္းလွကို လြန္ခဲ့သည့္ 

ေျခာက္ႏွစ္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ 

ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ခံေနရသူမ်ားအား ျပန္လႊတ္ေပးရန္ ဆုေတာင္းပြတဲစ္ခု 

ျပဳလုပ္ခဲ့မႈျဖင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ တရားစြဲဆုိခဲ့သည္။ သူ႕ကုိ 

ရာဇသတ္ႀကီး ဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၉၆ ဘာသာ သာသနာေရးဆုိင္ရာ အစုအေဝးကုိ ေႏွာက္ယွက္ျခင္း 

စြဲခ်က္ျဖင့္ ရံုးတင္ခဲ့သည္။ ၇၂ ၂၀၁၅ ဇြန္လ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္တရားရံုးက သူ႔ကုိ 

ေထာင္ဒဏ္ေျခာက္လ ျပစ္ဒဏ္ခ်ခဲ့သည္။၇၃  
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ယခင္ လေပါင္း ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက ျဖစ္ရပ္တစ္ခုအတြက္ တရားစြဲဆုိခံရႏိုင္သည္ဆုိေသာ 
စိုးရိမ္မႈက တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ မ်ားႏွင္ ့လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္သူမ်ားအၾကား ေၾကာက္ရြံ႕မႈကုိ 
ျဖစ္ေနေစသည္။ လူ႔အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူတစ္ဦး ေျပာျပသည္မွာ 

 

 “ေနာ္အုန္းလွကုိ ေရႊတိဂုံဘုရားကိစၥန႔ဲ တရားစြလုိဲက္တာက ထင္ရွားပါတယ္။ သူတုိ႔ 
ဖမ္းခ်င္ ေထာင္ခ်ခ်င္ရင္ ရတယ္ဆိုတာ ျပလုိက္တာပါပဲ။”၇၄ 

 

 

 
တရားစြဲမွာလား မစြဲဘူးလား 
 

 “ကၽြန္ေတာ့္ကုုိ တရားစြလိဲမ့္မယ္လုုိ႔ သတင္းေထာက္ေတြက ေျပာၾကတယ္၊ ဒါေပမယ့္ ရဲက 
ကၽြန္ေတာ့္ကုုိ တုုိက္ရုုိက္ေျပာတာေတာ့ မဟုုတ္ဘူး။ ဘာမွ တရားဝင္ေၾကညာတာလည္း မရိွဘူး။ 
ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႔ကုုိ ဖုုန္းဆက္ၿပီး ကၽြန္ေတာ့္ကုုိ တရားစြထဲားလားလုုိ႔ ေမးၾကည့္ေတာ့ ရဲအရာရိွက 
မေျပာႏုု္ိင္ဘူး သူတုုိ႔မသိေသးဘူးလုုိ႔ ေျပာတယ္။ ကၽြန္ေတာ္က ရဲစခန္းပဲ လုုိက္သြားရမွာလား၊ 
ဖမ္းဝရမ္းနဲ႔ ေရာက္လာမွာကုုိပဲ ေစာင့္ေနရမလား မသိေတာ့ စိတ္ပူေနရတယ္။” 

လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္သူ ႏိုုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းတစ္ေယာက္၏ ေျပာျပခ်က္၊ ၂၀၁၅ ဇြန္ 
၇၅ 

 

 “တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူေတြအေနန႔ဲ သူတုုိ႔ တရားစြခဲံထားရသလား၊ မခံရဘူးလားဆုုိတာ ဘယ္ေတာ့မွ 
အေသအခ်ာမသိၾကရဘူး၊ ဘယ္သူကမွလည္း အတည္ျပဳၿပီးမေျပာဘူး၊ သူတုုိ႔ 
ေၾကာက္ေနၾကရတယ္။ အာဏာပိုုင္ေတြက သူတုုိ႔လႈပ္ရွားမႈေတြ ရပ္ေနေအာင္ လုုပ္ထားတာေလ၊ 
သူတုုိ႔ကိုု ေျခာက္ထားတာ၊ ႏုုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈထဲ မပါရဲေအာင္။” 

ယံုုၾကည္ခ်က္ေၾကာင္းအက်ဥ္းက်ခဲ့ရသူ၊ ႏိုုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား 
ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (ျမန္မာႏုုိင္င)ံ၏ အဖြ႔ဲဝင္တစ္ဦး၇၆ 

  

လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္သူမ်ားႏွင့္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ 
ဆႏၵျပလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္သူမ်ားကုုိ ၎တုုိ႔အား တရားစြထဲား ျခင္းကုုိ တရားဝင္ 
ခ်က္ျခင္းအေၾကာင္းၾကားျခင္း၊ မည္သိုု႔ စြဲခ်က္မ်ားတင္ထားသည္ကုုိ အသိေပးျခင္းမ်ားမျပဳသည္ကုုိ 
အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြ႔ဲက စိုုးရိမ္မိပါသည္။ မိမိတုုိ႔ကုုိ တရားစြဲဆုုိထားေၾကာင္း 
မီဒီယာမ်ား၊ မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္းမ်ားထံမ ွသိရတတ္ၿပီး ရႏဲွင့္တရားရံုုးထံမွ 
တုုိက္ရိုုက္သိရျခင္းမ်ိဳး မဟုုတ္ဟူ၍ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ အေတာ္မ်ားမ်ားက အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ 
လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔ကုုိ ေျပာျပၾကပါသည္။၇၇ အခ်ိဳ႕အမႈမ်ားတြင္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားကုုိ 
တရားစြဲဆုုိထားျခင္း ရွိမရိွကိုု ရမဲ်ား ကုုိယ္တိုုင္ မသိရွိၾကေပ။ တရားဝင္အေၾကာင္းၾကားျခင္း 
မရွိသျဖင့္ လႈပ္ရွားတက္ၾကြသူမ်ားက ၎တုုိ႔၏ အေျခအေနကုုိ မသိပ ဲရွိၾကရသည္။ ဤသုုိ႔ 
မေသမခ်ာ ျဖစ္မႈေၾကာင့္ လူ႔အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားက ၎တုုိ႔၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုုိ 
သတိထားလာၾကရၿပီး အခ်ိဳ႕ကုုိ မလုုပ္ပေဲနၾကရသည့္ အေနအထား ျဖစ္လာပါသည္။ 
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ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိသျဖင့္ ႏိုုင္ငံေရးအရ စြဲခ်က္တင္ေသာ အမႈမ်ား၏ ပမာဏကုုိ မွန္မွန္ကန္ကန္ 
သိရဖိုု႔ ခက္ခပဲါသည္။  
 

အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သက့ဲသုုိ႔ ႏိုုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရး ဥပေဒအရ ရာဇဝတ္မႈျဖင့္ 
တရားစြဲဆုုိခံရသူတုုိင္းသည္ ၎တုုိ႔အေပၚ မည္သည့္စြဲခ်က္ႏွင့္ စြဲဆုုိသည္၊ မည္သည့္ 
အေၾကာင္းေၾကာင့္ စြဲဆိုုခံရသည္ ဆုုိေသာ အခ်က္တုုိ႔ကုုိ ခ်က္ျခင္း အေသးစိတ္ သိခြင့္ရရမည့္ 
အခြင့္အေရးရိွပါသည္။၇၈ အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာ လူမႈေရးႏွင့္ ႏုုိင္ငံေရးအခြင့္အေရး 
သေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကုုိ လုုိက္နာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရသည့္ ကုုလသမဂၢ 
လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မီတီက ဤသုုိ႔ စြဲခ်က္မ်ားကုုိ စာျဖင့္ေရးသားၿပီး ေပးရမည္၊ ႏႈတ္ျဖင့္ 
အေၾကာင္းၾကားပါကလည္း စာျဖင့္ အတည္ျပဳေၾကာင္းေရးသားေပးအပ္ရမည္ဟုု 
ေဖာ္ျပထားသည္။၇၉  
 

ဤကဲ့သုုိ႔ လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္သူမ်ားႏွင့္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားအား ၎တုုိ႔အေပၚ 
စြဲခ်က္မ်ားကုုိ အသိမေပးပဲ ထားျခင္းသည္ အာဏာပုုိင္မ်ားက အထက္ေဖာ္ျပပါ အခြင့္အေရးကုုိ 
ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း ျဖစ္ရုုံမက စြဲဆုုိခံရသူမ်ားအား ခုုခံေခ်ပႏုုိင္ေရးအတြက္ လံုုေလာက္ေသာ 
အခ်ိန္ရရမည့္ အခြင့္အေရးကုုိ ဖ်က္ဆီးရာလည္း ေရာက္ပါသည္။ ဤအခြင့္အေရးမွာလည္း 
ႏိုုင္ငံတကာ ဥပေဒအရ တရားမမွ်တေသာ တရားစီရင္မႈမ်ိဳးမွ အကာအကြယ္ေပးထားေသာ 
အေရးပါသည့္ အခ်က္ျဖစ္သည္။၈၀ 
 
 
ေၾကာက္ရြ႔ံစုုိးရိမ္ေနရမႈႏွင့္ အေႏွာက္အယွက္ ေပးမႈမ်ား 

 

 “ဒီကေန႔မွာေတာ့ အာဏာပုုိင္ေတြက ကုုိယ့္ကုိ ကုုိယ္ထိလက္ေရာက္အေႏွာက္အယွက္ ေပးတာမ်ိဳး 
မရိွေပမယ့္ ေစာင့္ၾကည့္ေနတာေတြ ရိွပါတယ္။ ပြတဲစ္ခုုခုုလုုပ္ရင္ သတင္းတပ္ဖြဲ႔က ေရာက္လာၿပီး 
ဘာလုုပ္ေနတာလဲလုုိ႔ လာေမးတယ္။ ဓာတ္ပံုုေတြရုုိက္တယ္၊ အခ်က္အလက္ေတြ မွတ္တယ္။ 
တက္တ့ဲလူေတြရဲ႕ အမည္ေတြကုုိေမးတယ္၊ ဝင္တ့ဲအခ်ိန္ ထြက္တ့ဲအခ်ိန္န႔ဲ ဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာ 
ေနသြားသလဲ ဆုုိတာကုုိ မွတ္တယ္။ တစ္ခါတစ္ေလမွာ ေဒသခံေတြကုုိ အဲဒီကုုိ မသြားနဲ႔ သြားရင္ 
ဒုုကၡေရာက္မယ္ ဆုုိတာမ်ိဳး ေျပာတာေတြလည္း ရိွတယ္။” 
 

လူ႔အခြင့္ေရးသင္တန္းမ်ား၊ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ျပဳလုုပ္ခ်ိန္တြင္ ေတြ႔ႀကဳံရေသာ အေျခအေနမ်ားကိုု 
လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္သူတစ္ဦးက အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔ကုုိ 
ေျပာျပခ်က္မွ ၈၁ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္းတြင္ ျမန္မာ အာဏာပိုုင္မ်ားသည္ ႏုုိင္ငံေရးအရ 
ရည္ရြယ္ဖမ္းဆီး ခ်ဳပ္ေႏွာင္ အက်ဥ္းခ်မႈမ်ားကုုိ ဆႏၵျပလႈပ္ရွားမႈမ်ား အားေပ်ာ့သြားေအာင္၊ 
လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္သူမ်ားႏွင့္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားကုုိ အေႏွာက္ယွက္ေပး၍ 
၎တုုိ႔အၾကား စိုုးရိမ္ေၾကာက္ရြ႔ံမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစေအာင္ ျပဳလုုပ္ခဲ့ပါသည္။ အဖမ္းခံရမည္ကုုိ 
စိုုးရိမ္ေၾကာက္ရြံ႕မႈအေပၚ အျခား ၿခိမ္းေျခာက္ဖိႏွိပ္မႈမ်ားႏွင့္ ေပါင္း၍ လုုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ 
ယခုုအစီရင္ခံစာအတြက္ အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြ႔ဲက ေမးျမန္းခဲ့ေသာ 
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လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္သူမ်ားႏွင့္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ ၄၆ ေယာက္က သူတုုိ႔ကုုိ အာဏာပုုိင္မ်ား၊ 
အမ်ားအားျဖင့္ ရအဲထူးသတင္းတပ္ဖြဲ႔က ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းမ်ား တစ္နည္းနည္းႏွင့္ 
လုုပ္ခဲ့ၾကသည္ဟုု ေျပာျပၾကသည္။ ၎တုုိ႔ ေျပာျပခ်က္အရ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းမ်ားကုုိ အၿမမဲျပတ္ 
ျပဳလုုပ္ေနခ့ဲသည္ကုုိ ေတြ႔ရသည္။ ေနာက္မွလုုိက္ၾကည့္ျခင္း၊ အစည္းအေဝးမ်ား ပြဲမ်ားတက္ေနစဥ္ 
ဓာတ္ပုုံမ်ား ရုုိက္ျခင္း၊ ရုုံးမ်ားႏွင့္ အိမ္မ်ားကုုိ ညသန္းေခါင္တြင္ ဝင္ေရာက္ရွာေဖြျခင္း၊ 
မိသားစုုဝင္မ်ား၊ လုုပ္ေဖာ္ကုုိင္ဖက္မ်ားႏွင့္ မိတ္ေဆြမ်ားကုုိ အေႏွာက္အယွက္ေပးျခင္းမ်ား 
ျပဳလုုပ္ခဲ့သည္။၈၂ 
 

 

အာဏာပုုိင္မ်ားသည္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၏ အြန္လုုိင္းလႈပ္ရွားမႈမ်ားကုုိလည္း 
ေစာင့္ၾကည့္တတ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္ အသံုုးအလြန္မ်ားၿပီး တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ 
အမ်ားအျပားက အခ်င္းခ်င္းဆက္သြယ္ရန္ႏွင့္ သတင္းဖလွယ္ရန္အသံုုးျပဳေသာ ေဖ့စ္ဘုုတ္ကိုုလည္း 
ေစာင့္ၾကည့္ေနတတ္သည္ဟုု လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္သူမ်ားႏွင့္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားက 
ေျပာၾကသည္။ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ တစ္ေယာက္က 
 
“ကၽြန္ေတာ္တုုိ႔လုုပ္မယ့္ ေဆြးေႏြးပြတဲစ္ခုုမွာ လာတက္မယ့္သူေတြ စာရင္းေပးႏုုိင္ေအာင္ ကၽြန္ေတာ့္ 
ဖုုန္းနံပတ္ကုုိ ေဖ့စ္ဘုုတ္မွာတင္လုုိက္တယ္။ ႏွစ္ရက္ေလာက္ၾကာေတာ့ သတင္းတပ္ဖြဲ႔က 
အရာရိွတစ္ေယာက္က အဲဒီဖုုန္းကုုိ ဆက္လာၿပီး၊ ဘာအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးမွာလဲ၊ ဘယ္သူေတြ 
တက္မွာလဲ ဆိုုၿပီး ေမးလာတယ္။”၈၃ 

 
၃.၄။ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒီ အုုပ္စုုမ်ား၏ ၾသဇာလႊမ္းမုုိးမႈ 
 

ဦးသိန္းစိန ္အစုိးရလက္ထက္တြင္ စိုးရိမ္စရာ ျဖစ္ေပၚလာမႈ အသစ္တစ္ခုမွာ ဗုဒၶဘာသာ 
အမ်ိဳးသားေရးအုပ္စုမ်ားက့ဲ သုိ႔ အဖြဲ႔မ်ားက ႏိုင္ငံေရးအရ အေရးယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္လာေစရန္ 
တြန္းအားေပးျခင္း ျဖစ္သည္။  
  

 

မၾကာေသးခင္ႏွစ္မ်ားက စ၍ ဘာသာေရးအရ သည္းခံမႈမရွိျခင္းမ်ား ထိတ္လန္႔စရာ 
ေကာင္းေလာက္ေအာင္ တုိးပြားလာခ့ဲသည္။ ရခုိင္ဗုဒၶဘာသာ အမ်ိဳးသမီးေလးတစ္ဦးအား 
မူဆလင္မ်ားမွ အဓမၼက်င့္သတ္ျဖတ္ခဲ့သည္ဆိုေသာ အမႈျဖစ္ၿပီးေနာက္ ၂၀၁၂ ဇန္နဝါရီလတြင္ 
ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားႏွင့္ ရိုဟင္ဂ်ာ မူဆလင္မ်ားအၾကား 
အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္မႈမ်ား ျဖစ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ မူဆလင္မ်ားအၾကား 
တင္းမာမႈမ်ား တုိးပြားလာခ့ဲသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း ျမန္မာျပည္တဝန္း 
ၿမိဳ႕အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ မူဆလင္မ်ားကုိ ဘာသာေရး အေျခခံသည့္ ဆန္႔က်င္တုိက္ခိုက္မႈမ်ား 
ျဖစ္ပြားခ့ဲသည္။ ၈၄ ဤက့ဲသုိ႔ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား အတြင္း ေနအိမ္မ်ား မီးရႈိ႕ခံရျခင္း၊ 
ဘာသာေရးစာသင္ေက်ာင္းမ်ား ဖ်က္ဆီးခံရျခင္းႏွင္ ့လူမ်ား ရိုက္ႏွက္ခံရျခင္းမ်ား ျဖစ္ခဲ့ၿပီး 
လူေသဆံုးမႈအထိပင္ ရွိခဲ့သည္။ ၂၀၁၃ မတ္လတြင္ မႏၱေလးတုိင္း မိတီၳလာၿမိဳ႕တြင္ 
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မူဆလင္ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ဆရာမ်ားႏွင့္ ေဒသခံမ်ားကုိ ဗုဒၶဘာသာလူအုပ္ႀကီးက 
တုိက္ခိုက္ခဲ့သျဖင့္ ၄၃ ေယာက္ ေသဆံုးၿပီး ၁၃၀၀၀ ခန္႔ ေနအိမ္မ်ားကုိ စြန္႔ခြာထြက္ေျပးခဲ့ရသည္။၈၅ 
 

ဘာသာေရးအရ သည့္ခံစိတ္မ်ားကင္းမဲ့ေအာင္ အမ်ိဳးဘာသာသာသနာေစာင့္ေရွာက္ေရး အဖြဲ႔ 
(မဘသ) ကဲ့သုိ႔ေသာ အဖြ႔ဲမ်ားကလည္း လႈံ႔ေဆာ္ေပးခဲ့သည္။ ယင္းအဖြဲ႔မ်ားသည္ 
ခြဲျခားဆက္ဆံေသာ အစြန္းေရာက္အမ်ိဳးသားေရးဝါဒကုိ အားေပးလႈံ႔ေဆာ္ၿပီး ၾသဇာ 
အရိွန္အဝါလည္း ႀကီးလာခဲ့သည္။ တရားေခြမ်ား၊ စာရြက္စာတန္းမ်ား၊ အြန္လုိင္း 
လူမႈကြန္ယက္မ်ားေပၚမွ ျဖန္႔ခ်ိေသာ သတင္းစကားမ်ား ဗီဒီယုိေခြမ်ားတြင္ မူဆလင္ပိုင္ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ သပိတ္ေမွာက္ရန္ႏွင္ ့ဗုဒၶဘာသာအမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိ 
မူဆလင္မုဒိန္းသမားမ်ား အႏၱရာယ္မ ွကာကြယ္ၾကရန္ ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း လႈံ႔ေဆာ္ၾကၿပီး 
မူဆလင္မ်ားကုိ “ေခြးမ်ား” “ေျမြမ်ား”ဟု ေခၚေဝၚခ့ဲၾကသည္။၈၆ မၾကာမၾကာဆုိသလုိပင္ ယင္းကဲ့သုိ႔ 
ေဟာေျပာခ်က္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒအရ တားျမစ္ထားေသာ 
အမုန္းတရားျဖန္႔ျဖဴး၍ ခြဲျခားဆက္ဆံေစရန္ လႈ႔ံေဆာ္ျခင္း၊ ရန္ညွိးပြား၍ အၾကမ္းဖက္ေစျခင္းမ်ားကုိ 
က်ဴးလြန္ရာေရာက္ပါသည္။၈၇ သုိ႔ရာတြင္ အစုိးရအေနႏွင့္ ယင္းက့ဲသို႔ လႈံ႔ေဆာ္မႈမ်ားကုိ 
ကန္႔ကြက္တားဆီးရန္ ပ်က္ကြက္ ခဲ့ပါသည္။ မဘသအဖြဲ႕႔မ်ား၏ ဖိအားေပးမႈေၾကာင့္ အစုိးရသည္ 
ဘာသာခ်င္း ညီညြတ္ေရးကုိ အားေပးသူမ်ား၊ သည္းခံစိတ္ကင္းမဲ့မႈကုိ ဆန္႔က်င္ေျပာၾကား 
သူမ်ားကုိ တရားစြဆဲို အေရးယူျခင္းမ်ားပင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ (ေအာက္တြင္ရႈပါ)။ ဤက့ဲသို႔ 
အမႈမ်ားေၾကာင့္ အစုိးရသည္ ယင္းက့ဲသုိ႔အဖြဲ႔မ်ား၏ ဖိအားကုိ ဆန္႔က်င္လုိစိတ္မရွိသည္ကုိ 
စိုးရိမ္ဖြယ္ေတြ႔ရပါသည္။ 
 
ဦးထင္လင္းဦး၏ အမႈ 
 

ဦးထင္လင္းဦးသည္ စာေရးဆရာျဖစ္ၿပီး အန္အယဒ္ီပါတီ၏ ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးလည္း ျဖစ္သည္။ ဗုဒၶဘာသာကုိ 
အသုံးခ်၍ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈႏွင့္ အျမင္ေစာင္းမႈမ်ားကုိ တိုးပြားေအာင္ျပဳလုပ္ေနျခင္းကို ဆန္႔က်င္ေဟာေျပာခဲ့မႈျဖင့္ 
သူသည္ယခုအခါ အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ေထာင္ဒဏ္ ႏွစ္ႏွစ္ က်ခံေနရပါသည္။ 

 

၂၀၁၄ ေအာက္တုိဘာလ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ ဦးထင္လင္းဦးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္း 
စစ္ကုိင္းတုိင္းအတြင္းတြင္ စာေပေဟာေျပာပြတဲစ္ခု ေဟာေျပာခ့ဲသည္။ လူေပါင္း ၅၀၀ 
ခန္႔တက္ေရာက္ၿပီး ႏွစ္နာရီခန္႔ၾကာေသာ ေဟာေျပာမႈအတြင္း သူက ဘာသာေရးကုိ အသံုးခ်၍ 
ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားကုိ ျဖစ္ေပၚေအာင္လုပ္ေနသည္ဆုိေသာ အဖြဲ႔မ်ားကုိ ေဝဖန္ခဲ့သည္။ 
ေဟာေျပာပြၿဲပီးသည့္ေနာက္ ရက္ပိုင္း လပုိင္းအတြင္းတြင္ ၎၏ ေဟာေျပာခ်က္မ်ားမွ 
တည္းျဖတ္ထားေသာ ၁၀ မိနစ္စာ ဗီဒီယိုျပကြက္ တစ္ခု ဆုိရွယ္မီဒီယာမ်ားေပၚတြင္ 
ျပန္႔ႏွ႔ံလာခဲ့သည္။ ဤျပကြက္အတြင္းမွ ဦးထင္လင္းဦး၏ ေဟာေျပာခ်က္မ်ားကုိ 
ကြက္ၿပီးၾကည့္ရသည့္ လူမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ဗုဒၶဘာသာ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒီအုပ္စုမ်ား အၾကားတြင္ 
ေဒါသအမ်က္ထြက္ခဲ့ၾကသည္။ ေခ်ာင္းဦးရစဲခန္းတြင္ သူ႔ကုိ တုိင္ၾကားမႈရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂ 
ရက္ေန႔တြင္ ဘာသာသာသနာကုိ ေစာ္ကားမႈ ပုဒ္မ ၂၉၅(က) ျဖင့္ ၎အား အလုပ္ႏွင့္ေထာင္ဒဏ္ 
ႏွစ္ႏွစ ္ခ်မွတ္ခဲ့ပါသည္။  
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ဦးထင္လင္းဦး၏ ေရွ႕ေနက စီရင္ခ်က္ကို ေဝဖန္ၿပီး မဘသအဖြဲ႔ဝင္ မ်ားသည္ ရုံးခ်ိန္းကုိ 
ပုံမွန္ေရာက္လာၿပီး ရုံးေရွ႕တြင္ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ား ဟစ္ေအာ္ကာ ဦးထင္လင္ဦးကုိ 
ေထာက္ခံသူမ်ားအား ၿခိမ္းေျခာက္ရန္ ႀကိဳးစားခ့ဲသည္၊ တရားသူႀကီးကုိလည္း ဖိအားေပးခဲ့သည္ဟု 
ဆုိပါသည္။ သူက အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြ႔ဲကို ေျပာျပရာတြင္”မဘသ 
လူေတြက တရားရံုးေရွ႕ကုိ လာစုၾကၿပီး မဘသအဓြန္႔ရွည္ပါေစ၊ ဦးဝီရသူ သက္ေတာ္ရွည္ပါေစဆုိၿပီး 
ေၾကြးေၾကာ္ၾကတယ္။၈၈ ပထမအႀကိမ ္ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အယူခံဝင္ေတာ့ ရုံးေတာ္က သူ႔ကုိ 
မလႊတ္ေပးရဲဘူး။ မဘသက ကၽြန္ေတာ့္ကုိေတာင္ တရားရုံးကုိ မလာႏုိင္ေအာင္ တားဖုိ႔ 
ႀကိဳးစားေသးတယ္။”၈၉ 

 

 

ဦးထင္လင္းဦး၏ အမႈမွာ သီးျခားတစ္ခုတည္းေသာ အမႈမဟုတ္ပါ။ မဘသ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားက 
ဖိအားေပးသျဖင့္ တရားစြဆဲိုခံရၿပီး ေထာင္က်သြားေသာ သုိ႔မဟုတ္ အမႈရင္ဆုိင္ေနရေသာသူ 
အနည္းဆံုး ၁၂ ဦး ရွိပါသည္။ ၎တို႔မွာ 

 

 ျမန္မာႏုိင္ငံသား ထြန္းသူရိန္ႏွင္ ့ထြဋ္ကုိကုိလြင္၊ နယူးဇီလန္ႏွင့္ ၿဗိတိသွ် ႏွစ္ႏိုင္ငံ၏ ႏုိင္ငံသား 
ဖိလစ္ဘလက္ဝုဒ္တို႔ကုိ ရန္ကုန္မ ွ၎တုိ႔၏ ဘားဆုိင္ေၾကာ္ျငာအတြက္ ဗုဒၶရုပ္ပံုေတာ္တြင္ 
နားၾကပ္တပ္ထားေသာ ပုံကုိ ဆိုရွယ္မီဒီယာတြင္ ျဖန္႔ခ်ိခဲ့မႈျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ ႏွစ္ႏွစ္ခြဲစီ 
ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ဤပုံေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာ အမ်ိဳးသားေရးအစြန္းေရာက္ဝါဒီမ်ားက 
အမ်က္ေဒါသထြက္ခဲ့ၾကၿပီး မဘသအဖြဲ႔ႏွင့္ နီးစပ္ေသာ သံဃာေတာ္မ်ားက တိုင္တန္းမႈမ်ား 
ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သာသနာေရးဦးစီးဌာနက အရာရွိတစ္ဦးက တရားလုိျပဳလုပ္ကာ 
တုိင္ၾကားခ့ဲၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္တုိင္း ဗဟန္းၿမိဳ႔နယ္တရားရံုးက 
၎တုိ႔အား ပုဒ္မ ၂၉၅(က) သာသနာေတာ္ညွိဳးႏြမ္းေစမႈျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ႏွစ္ႏွစ္၊ ၎တုိ႔၏ 
ဘားဆုိင္ကုိ ခြင့္ျပဳခ်ိန္ေက်ာ္လြန္ၿပီး ဖြင့္လွစ္မႈျဖင္ ့ေျခာက္လစီ ျပစ္ဒဏ ္ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ၉၀ 
သံုးဦးစလံုးမွာ ၂၀၁၆ ဇန္နဝါရီလက သမၼတ၏ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျဖင္ ့ျပန္လြတ္လာၾကၿပီ 
ျဖစ္သည္။  
 မႏၱေလးမွ ဘာသာေပါင္းစုံ ညီညြတ္ေရးလႈပ္ရွားသူ မူဆလင္ လူငယ္ ေဇာ္ေဇာ္လတ္ႏွင္ ့

ပြင့္ျဖဴလတ္၊ ဟိႏၵဴဘာသာဝင္ ေဇာ္ဝင္းဘုိ။ ေဇာ္ေဇာ္လတ္ႏွင့္ ပြင့္ျဖဴလတ္ တုိ႔ကုိ ၂၀၁၅ ဇူလိုင္လ 

၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ဖမ္းဆီးခ့ဲသည္။ ပြင့္ျဖဴလတ္ကုိ ယင္းေန႔ ညေနပုိင္းတြင္ ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့ၿပီး ဇူလုိင္လ 

၁၉ ရက္ေန႔တြင္ ျပန္လည္ဖမ္းဆီး ခဲ့သည္။ ေဇာ္ဝင္းဘုိကုိ ဇူလုိင္လ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ 

၎တုိ႔ သံုးဦးစလံုးကုိ ၂၀၁၄ ဧၿပီလအတြင္းက ခ်င္းျပည္နယ္သုိ႔ လူသားခ်င္းစာနာသည့္ 

အကူအညီေပးေရး သြားေရာက္စဥ္ အိႏၵိယ ျမန္မာနယ္စပ္ကုိ တရားမဝင္ျဖတ္ေက်ာ္ခဲ့သည္ဆုိၿပီး 

၁၉၄၇ ခု လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရး (အေရးေပၚစီမံမႈဥပေဒ) ပုဒ္မ ၁၃(၁) ျဖင့္ တရားစြဆဲိုၿပီး ၂၀၁၆ 

ခုႏွစ္ေဖေဖၚဝါရီလက ေထာင္ဒဏ္ႏွစ္ႏွစ္စီ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ေဇာ္ေဇာ္လတ္ႏွင့္ ပြင့္ျဖဴလတ္တုိ႔ကို 

၁၉၀၈ခုႏွစ ္မတရားအသင္းဥပေဒ ၁၇(၁)၉၁ အရလည္း ထပ္မံစြဲဆုိထားၿပီး ေထာင္ဒဏ္ သံုးႏွစ္အထိ 

က်ခံရႏုိင္ပါသည္။ ဤအစီရင္ခံစာ ေရးသားခ်ိန္အထိ ၎တုိ႔ႏွစ္ဦး ယင္းအမႈကုိ 

ဆက္လက္ရင္ဆုိင္ေနရဆဲျဖစ္သည္။ ယင္းစြခဲ်က္မွာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ဇြန္လက 
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ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ ထိန္းခ်ဳပ္ရာ ေဒသမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းမွ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားက ၎တုိ႔သံုးဦး ယခုကဲ့သုိ႔ တရားစြဆဲိုခံရျခင္းမွာ 

၎တုိ႔၏ ဘာသာေပါင္းစုံ ညီညြတ္ေရး လႈပ္ရွားမႈအေပၚ မဘသအဖြဲ႔ဝင္မ်ားက မေၾကနပ္၍ 

ျဖစ္မည္ဟု ယံုၾကည္ၾကသည္။ မဘသအဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ ရံုးခ်ိန္းေန႔မ်ားတြင္ ပံုမွန္ေရာက္လာၾကၿပီး 

၎တုိ႔ကုိ ၿခိမ္းေျခာက္ရန္ႏွင္ ့တရားသူႀကီးကုိ ဖိအားေပးရန္ ျဖစ္ပုံရသည္ဟု မိသားစုဝင္မ်ားက 

ေျပာပါသည္။ 

 ရိုဟင္ဂ်ာ မူဆလင္တစ္ဦး၊ ျမန္မာမူဆလင္သံုးဦး၊ ျမန္မာဗုဒၶဘာသာ တစ္ဦးႏွင့္ 

ျမန္မာတရုတ္တစ္ဦး စုစုေပါင္း ၆ဦးတုိ႔ကို ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ တုိင္းရင္းသားမ်ားျဖစ္သည္ဆုိေသာ 

ေဖာ္ျပခ်က္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အတြင္း ရိုဟင္ဂ်ာသမုိင္းကုိ ေရးသားေဖာ္ျပထားေသာ 

အခ်က္အလက္မ်ား ပါရိွသည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ျပကၡဒိန ္ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝမႈႏွင့္ လႈံ႔ေဆာ္မႈစြဲခ်က္ျဖင့္ 

တရားစြဲဆုိခဲ့သည္။ ရဖဲက္မွ ကနဦး အမႈတင္သြင္းခ်က္တြင္ ျပကၡဒိန္တြင္ “အမ်ိဳးဘာသာ 

သာသနာကုိ ထိပါးေသာ” အခ်က္မ်ား ပါဝင္သည္ဟု ေဖာ္ျပ ထားသည္။၉၂ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၃ 

ရက္ေန႔တြင္ ငါးဦးကုိ ပံုႏိွပ္ေရးႏွင့္ ထုတ္ေဝေရး ဥပေဒအရ ဒဏ္ေငြအေမရိကန္ေဒၚလာ ၈၀၀ 

ခန္႕ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ ငါးေယာက္စလံုးကုိ ျပန္လည္ဖမ္းဆီးၿပီး ပုဒ္မ ၅၀၅(ခ) ျဖင့္ 

တရားစြဲခဲ့သည္။  အမႈရင္ဆုိင္ေနရစဥ္ ငါးဦးစလံုးကုိ အင္းစိန္ေထာင္တြင္ ထိန္းသိမ္းထားပါသည္။ 

ေျခာက္ေယာက္ေျမာက္ ပုဂၢိဳလ္မွာ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္လွ်က္ ရွိသည္။ မဘသအဖြ႔ဲဝင္မ်ားက 

ၿမိဳ႔နယ္အာဏာပုိင္မ်ားထံ တိုင္ၾကားခဲ့မႈေၾကာင့္ ယင္းေျခာက္ဦးကုိ အေရးယူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု 

ယံုၾကည္ရေလာက္ေသာ သတင္းရင္းျမစ္မ်ားက အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြ႔ဲကို 

ေျပာၾကပါသည္။၉၃ 

 

 

ဤအမႈမ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိမႈကုိ ခ်ဳပ္တည္းေစရသည့္ အျဖစ္မ်ိဳး 
ျဖစ္လာေစၿပီး ဘာသာေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးေျပာဆုိမႈမ်ားမွာ ပုိ၍ေျပာဆုိခြင့္ မသာပဲ 
ျဖစ္လာေစပါသည္။ ဦးထင္လင္းဦး၏ အမႈႏွင္ ့မႏၱေလးမွ ဘာသာေပါင္းစုံ ညီညြတ္ေရး 
လႈပ္ရွားသူမ်ား၏ အမႈမ်ားက ဘာသာေရးလြတ္လပ္မႈ ရရွိေရးႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈတုိ႔ကုိ 
ဆန္႔က်င္ေရးတုိ႔အတြက္ လႈပ္ရွားေနၾကသူမ်ားသည္လည္း မိမိတုိ႔ လႈပ္ရွားမႈေၾကာင့္ 
ဖမ္းဆီးခံရမည္ကုိ စုိးရိမ္ၿပီး မလုပ္ေဆာင္ရပဲဲ ျဖစ္လာေစႏိုင္ပါသည္။ 
လူ႔အခြင္အ့ေရးကာကြယ္သူမ်ား၊ သတင္းသမားမ်ား၊ ေရွ႕ေနမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရး 
လႈပ္ရွားသူမ်ားက ၎တုိ႔သည္လည္း မဘသ၏ ၿခိမ္းေျခာက္ ေႏွာက္ယွက္မႈမ်ားႏွင့္ 
မၾကာမၾကာရင္ဆိုင္ရေၾကာင္း အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြ႔ဲကုိ 
ေျပာျပၾကပါသည္။၉၄ 
-------------------------------------------------- 
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၄။ ဖိႏိွပ္ေသာ ဥပေဒဆုိင္ရာ မူေပါင္မ်ား 
 

 “ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ မဖမ္းပဲ ထားတာ မဖမ္းခ်င္ေသးလုိ႔ပဲ၊ ဖမ္းခ်င္ရင္ အခ်ိန္မေရြးဖမ္းႏုိင္တယ္၊ 
ဥပေဒေတြက ျပင္မွ မျပင္ေသးတာ။” 

 

 

 

ေက်ာင္းသား သမဂၢအဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦး၊ ၂၀၁၅ ဇူလုိင္ ၉၅ 
 

 

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္မရွင္းလင္းပဲ ဖိႏိွပ္ေသာ ဥပေဒမ်ားကုိ ျမန္မာ အာဏာပုိင္မ်ားက အသံုးျပဳ၍ 
အတုိက္အခံမ်ားကုိ ႏွိပ္ကြပ္ ေနျခင္းသည္ ႏုိင္ငံေရးအရ ဖမ္းဆီး၊ တရားစြဆဲို ေထာင္ခ်ေနျခင္းမ်ား 
ဆက္လက္ရွိေနျခင္း၏ အေျခခံအေၾကာင္းတရား တစ္ခု ျဖစ္သည္။ ၎ဥပေဒမ်ားအထဲတြင္ 
အခ်ိဳ႕မွာ ဆယ္စုႏွစ ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းက ရိွခဲ့ေသာ ဥပေဒမ်ား ျဖစ္ၿပီး အခ်ိဳ႕မွာ 
သမၼတဦးသိန္းစိန္အစုိးရ တက္လာသည့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ေနာက္ပုိင္းမွ ျပဌာန္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ 
ယင္းဥပေဒမ်ား အားလံုးကုိ အသံုးျပဳ၍ ႏိုင္ငံတြင္းရိွ လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္သူမ်ား၊ 
တက္ၾကြလႈပ္ရွား သူမ်ားကုိ ဖမ္းဆီးေထာင္ခ် ႏိုင္သည္။ ယင္းဥပေဒမ်ား ရွိေနသ၍ ႏုိင္ငံေရးအရ 
ဖမ္းဆီးအေရးယူ ေထာင္ခ်မႈမ်ား ဆက္ရွိေနမည္ ျဖစ္သည္။  
 

၄.၁။ ႏုိင္ငံတကာ ဥပေဒမူေပါင္ - လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္၊ 
အသင္းအပင္းဖြဲ႔စည္းခြင့္ ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးခြင့္ 
  

 

လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္၊ အသင္းအပင္းဖြဲ႔စည္းခြင္ ့ႏွင္ ့ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးခြင့္ 
အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ႏုိင္ငံတကာ ဥပေဒက အကာအကြယ္ ေပးထားပါသည္။ ဤအခြင့္အေရးမ်ားကုိ 
အကာအကြယ္ေပးထားေသာ အဓိက သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံက သေဘာတူ 
လက္မွတ္ ထုိးထားျခင္း၊ အတည္ျပဳထားျခင္း မရွိေသးေသာ္လည္း၉၆၊ ယင္းတုိ႔မွာ 
ကုလသမဂၢအဖြ႔ဲဝင္ ႏုိင္ငံအားလံုးအတြက္ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးမ်ား အျဖစ္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ 
လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတန္းတြင္ ထည့္သြင္းျပဌာန္း ထားသည့္အတြက္ အဖြဲ႔ဝင္ 
တစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနႏွင့္ ကုလသမဂၢပဋိဥာဥ္အရ ယင္းအခြင့္အေရးမ်ားကုိ 
ျမွင့္တင္ေပး၊ ကာကြယ္ေပးရမည့္ တာဝန္ရွိပါသည္။  
 

လူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတန္း၏ အပုိဒ္၁၉ တြင္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္ႏွင့္ 
ပတ္သက္ၿပီး ယခုက့ဲသုိ႔ျပဌာန္းထားသည္။    “လူတုိင္းသည ္လြတ္လပ္စြာ ထင္ျမင္ ယူဆႏုိင္ခြင့္ႏွင့္ 
လြတ္လပ္စြာ ဖြင့္ဟ ေျပာျပႏုိင္ခြင့္ရွိသည္။ အဆုိပါ အခြင့္အေရးမ်ား၌ အေႏွာက္အယွက္မရွိဘဲ 
လြတ္လပ္စြာ ထင္ျမင္ယူဆႏုိင္ခြင့္ ပါ၀င္သည့္အျပင္၊ ႏိုင္ငံနယ္နိမိတ္ မ်ားကုိ ေထာက္ထားရန္ 
မလုိဘဲ သတင္းအေၾကာင္းအရာႏွင့္ သေဘာတရားမ်ားကုိ တနည္းနည္းျဖင့္ လြတ္လပ္စြာ 
ရွာယူဆည္းပူး ႏိုင္ခြင့္၊ လက္ခံႏိုင္ခြင့္ႏွင္ ့ေဝငွျဖန္႔ခ်ိခြင့္တုိ႔လည္း ပါဝင္သည္။” ယင္းသုိ႔ 
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အေၾကာင္းအရာမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံေရးသေဘာတရားမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရး ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား၊ 
သတင္းပညာ၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အႏုပညာဆုိင္ရာ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆုိခ်က္၊ သင္ၾကားပုိ႔ခ်မႈႏွင္ ့
ဘာသာေရး အေၾကာင္းအရာမ်ား ပါဝင္ပါသည္။ 

လြတ္လပ္စြာ ဖြဲ႔စည္း လႈပ္ရွားခြင့္ႏွင္ ့ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးခြင့္ကုိ လူ႔အခြင့္အေရး 
ေၾကညာစာတန္း၏ အပုိဒ္၂၀ တြင္ ျပဌာန္းေပးထားသည္။ “လူတုိင္းတြင္ လြတ္လပ္ေအးခ်မ္းစြာ 
စုေဝးႏုိင္ခြင့္ႏွင့္ အသင္းအပင္းဖြ႔ဲစည္းခြင့္ တုိ႔ ရွိသည္” 

 

 

ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒအရ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ ္ေျပာဆုိခြင့္၊ 
အသင္းအပင္းဖြဲ႔စည္းခြင့္ ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ကန္႔သတ္ျခင္းသည္ 
(မတတ္သာသည့္ အေျခအေနေရာက္မွ)ျခြင္းခ်က္ျဖင့္ လုပ္ရျခင္းျဖစ္ၿပီး ဥပေဒတစ္ခု အျဖစ္ 
မျပဳလုပ္ရေပ။ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္ကုိ ကန္႔သတ္မႈ တစ္စံုတစ္ရာသည္ ဥပေဒႏွင္ ့
ညီမညီသိႏိုင္ရန ္စစ္ေဆးၾကည့္ႏုိင္သည့္ အခ်က္သံုးခ်က္ ကုိလည္း ႏိုင္ငံတကာ 
လူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒတြင္ သတ္မွတ္ ေပးထားသည္။ 
 

 

၁။ ဥပေဒႏွင့္ ညီညြတ္မႈ - ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကုိ ရွင္းလင္း၊ ျပည့္စုံ၍ အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္ 
ခုိင္မာေသာ ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္မ်ား အရျပဳလုပ္ရမည္။ 

 

၂။ တရားဝင္မႈ - ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကုိ ႏုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒတြင္ တိတိက်က် 
ေဖာ္ျပထားေသာ တရားဥပေဒႏွင့္ ညီညြတ္သည့္ ရည္မွန္းခ်က္အတြက္သာ ျပဳလုပ္ရမည္။ 
ဥပမာ အျခားသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ သိကၡာကို ကာကြယ္ရန္၊ အမ်ိဳးသား လံုျခဳံေရး၊ 
လူထုအေျခအေနတည္ၿငိမ္ေရး၊ လူထုက်န္းမာေရးႏွင့္ အက်င့္စာရိတၱတုိ႔ကုိ 
အကာအကြယ္ေပးရန္ ျဖစ္သည္။ ဤကိစၥတစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ အတိအက် အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိ 
ခ်က္မ်ားကုိ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔မ်ားက ျပဳလုပ္ထားပါသည္။  

 

၃။ လုိအပ္မႈႏွင့္ အခ်ိဳးက်မႈ - အသံုးျပဳေသာနည္းလမ္းမ်ားသည္ တိက်ေသာ ဥပေဒႏွင့္ 
ညီညြတ္သည့္ ရည္မွန္းခ်က္အတြက္ လုိအပ္မွသာ ျပဳလုပ္ရၿပီး လုိအပ္သေလာက္သာ 
အခ်ိဳးညီစြာ ျပဳလုပ္ရမည္။ ႏုိင္ငံေတာ္အေနႏွင့္ အထက္ေဖာ္ျပခ့ဲေသာ 
အကာအကြယ္ေပးလုိသည့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ရေအာင္ လုိအပ္သေလာက္ 
အနည္းဆံုးကန္႔သတ္မႈမ်ိဳးကုိသာ ျပဳလုပ္ရမည္ ျဖစ္ၿပီး ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား အလြန္အကၽြံ 
မျဖစ္ေစရပါ။  

 

သတိျပဳရန္မွာ ဤသံုးခ်က္စလံုးကုိ တစ္ေပါင္းတည္းစဥ္းစားရန္ ျဖစ္သည္။ ကန္႔သတ္မႈမ်ားသည္ 
ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒ၊ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ ျပည့္မီရန္ ေဖာ္ျပပါသံုးခ်က္စလံုးႏွင့္ 
ကုိက္ည ီရမည္ျဖစ္သည္။ ၉၇ 
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၄.၂။ ျမန္မာ့ ဥပေဒ မူေပါင္ 
 

ျမန္မာ့ဥပေဒမ်ားမွာ ၁၉၀၈ ခု တရားမဝင္အသင္းအဖြမဲ်ား ဥပေဒ က့ဲသုိ႔ေသာ ၿဗိတိသွ်ကုိလုိနီေခတ္ 
ဥပေဒမ်ား၊ ၁၉၅၀ အေရးေပၚစီမံခ်က္ဥပေဒကဲ့သုိ႔ လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးေခတ္ ဥပေဒမ်ား၊ ၁၉၇၅ 
ႏိုင္ငံေတာ္ကို ကာကြယ္ေရး ဥပေဒကဲ့သုိ႔ စစ္အစုိးရေခတ္တြင္ ျပဌာန္းခဲ့ေသာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ 
သမၼတဦးသိန္းစိန္ လက္ထက္ ၂၀၁၁-၂၀၁၅ တြင္ ျပဌာန္းခဲ့ေသာ ဥပေဒမ်ား ပါဝင္သည္။ ၁၉၈၈ မွ 
၂၀၁၀ ခုႏွစ္အထိ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရး အဖြ႔ဲအစည္း မရွိေသာ ကာလအတြင္းတြင္ 
စစ္အစုိးရက အမိန္႔မ်ား၊ ေၾကညာခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ဤ ဥပေဒမ်ားႏွင္ ့အမိန္႔မ်ား 
အမ်ားအျပားသည္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္၊ အသင္းအပင္းဖြဲ႔စည္းခြင္ ့ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ 
စုေဝးခြင့္မ်ားကုိ ထင္သလုိ ကန္႔သတ္ႏုိင္ခြင့္မ်ား ေပးထား ခဲ့သည္။၉၈ ထုိ႔အျပင္ အာဏာပိုင္မ်ားသည္ 
ႏိုင္ငံေရးအရ ဖမ္းဆီးသူ တစ္ဦးအေပၚ လုပ္ၾကံဖန္တီး၍ ျဖစ္ေစ ရာဇဝတ္မႈ စြဲခ်က္မ်ားလည္း 
တင္ခဲ့ၾကသည္။ ဥပမာ ရာဇသတ္ႀကီး ဥပေဒပါ ေက်ာ္နင္းမႈ ပုဒ္မ ၄၄၇၊ ၄၄၈ ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊၉၉ အခန္း 
သံုးတြင္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္း ဥပေဒႏွင္ ့ျဖစ္ေစ၊ ၁၉၄၇ ခု လူဝင္မႈ (အေရးေပၚ စီမံခ်က္ 
ဥပေဒ) တုိ႔ႏွင့္ ျဖစ္ေစ စြဲဆိုတတ္ ပါသည္။၁၀၀  
 

၂၀၁၄ ခုႏွစ္မ ွစတင္၍ လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္သူမ်ား၊ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားကုိ 
ဖမ္းဆီးအေရးယူ အက်ဥ္းခ် ရာတြင္ အသံုးျပဳေသာ ဖိႏိွပ္ခ်ဳပ္ျခယ္သည့္ ဥပေဒႏွင့္ ျပဌာန္းခ်က္ 
ဆယ္ခုကို ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္သူမ်ား၊ တက္ၾကြလႈပ္ရွား 
သူမ်ားကုိ ဖမ္းဆီးအေရးယူ အက်ဥ္းခ်ရာတြင္ အသံုးျပဳ ႏိုင္ေသာ အျခားဥပေဒမ်ား၊ 
ျပဌာန္းခ်က္မ်ားလည္း ဆက္ရွိ ေနပါေသးသည္။ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ဥပေဒမ်ား မွာမူ 
ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒ၊ စံခ်ိန္စံညႊန္း မ်ားႏွင့္ ညီညြတ္ေအာင္ ဖ်က္သိမ္းျခင္း၊ ျပန္လည ္
သံုးသပ္ ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရမည္ ျဖစ္သည္။ 
 

 

၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပေဒ 
 

ျမန္မာ့ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒသည္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆုိခြင့္၊ ဖြဲ႔စည္းခြင့္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ 
စုေဝးခြင့္ တုိ႔ကုိ လံုေလာက္ေသာ အကာအကြယ္ေပးႏိုင္ျခင္း မရွိပါ။  
ပုဒ္မ ၃၅၄ တြင္ ႏိုင္ငံသားတုိင္းသည္ မိမိ၏ယံုၾကည္ခ်က္၊ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကုိ လြတ္လပ္စြာ 
ထုတ္ေဖာ္ခြင္ ့ေရးသားျဖန္႔ေဝခြင့္ရွိသည္၊ လက္နက္မပါပဲ လြတ္လပ္စြာ စုေဝးခြင့္၊ 
စီတန္းလွည့္လည္ခြင္ ့ရွိသည္၊ အသင္းအဖြဲ႔ သုိ႔မဟုတ္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ဖြဲ႔စည္းေဆာင္ရြက္ခြင့္ 
ရွိသည္ဟု ခြင့္ျပဳထားေသာ္လည္း ယင္းအခြင့္အေရးမ်ားကုိ ရပ္ရြာေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာေရးစေသာ အဓိပၸါယ္မသဲကြသဲည့္ အေျခအေနမ်ိဳး ႏွင့္ မဆန္႔က်င္လ်င္သာ 
ခြင့္ျပဳေပးထားပါသည္။၁၀၁ 

 

 

ထုိ႔အျပင္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒသည္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆုိခြင့္၊ အသင္းအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းခြင့္၊ 
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးခြင့္တုိ႔ကို ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းရွိ ျပည္သူအားလံုးအတြက္ အကာအကြယ္ေပးထားျခင္း 
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မရွိသည္ကုိလည္း ေတြ႔ရသည္။ ပုဒ္မ ၃၅၄ အရ ယင္းအခြင့္အေရးမ်ားကုိ ႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္သာ 
ေပးထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္၊ ႏုိင္ငံသားမဟုတ္သူမ်ားကုိ ခြဲျခားလွ်က္ အကာအကြယ္ ေပးရန္ 
ျငင္းဆန္ထားျခင္း ျဖစ္ေနပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ ျငင္းပယ္ခံထားရေသာ 
ရိုဟင္ဂ်ာက့ဲသုိ႔ လူမ်ိဳးစု လူနည္းစုမ်ားအတြက္ အကာအကြယ္ ေပးမထား သည္မွာ အထူးသျဖင့္ 
စိ္တ္ပူစရာ ေကာင္းပါသည္။ ၿခဳံ၍ ေျပာရလွ်င္ ႏုိင္ငံေတာ္အတြင္း ရွိေနသမွ် လူတိုင္းအား 
ႏိုင္ငံသားျဖစ္ျခင္း မျဖစ္ျခင္းအေပၚမူမတည္ပဲ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကုိ အာမခံ ေပးရမည္ျဖစ္သည္။၁၀၂  
 
 

ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးခြင့္ႏွင့္ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ ဥပေဒ 
 

 

ဦးသိန္းစိန္အစုိးရ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ တက္လာၿပီးခ်ိန္မွ စ၍ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္၊ 
ဖြဲ႔စည္းခြင့္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးခြင့္မ်ားကုိ ကန္႔သတ္ထားျခင္းမ်ားကုိ ေလ်ာ့ေပါ့ေပးရန္ 
ေဆာင္ရြက္လာခ့ဲသည္။ အေရးႀကီးသည့္ ေျခလွမ္းတစ္ရပ္မွာ စစ္အစုိးရမ်ား လက္ထက္က 
တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ ကန္႕သတ္ထားခ့ဲေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးခြင့္ကုိ အသိအမွတ္ျပဳသည့္ ဥပေဒကုိ 
ျပဌာန္း ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၁ ဒီဇင္ဘာလ ၂ ရက္ေန႔တြင္ လႊတ္ေတာ္က ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးခြင့္ႏွင္ ့
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ ဥပေဒကုိ ျပဌာန္းခ့ဲၿပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ ၅ ရက္ေန႔တြင္ 
ဥပေဒ စတင္အသက္ဝင္ခဲ့သည္။ 

 

ဤဥပေဒျပဌာန္းခဲ့ျခင္းကုိ ျမန္မာျပည္သူမ်ားအတြက္ လြတ္လပ္မႈမ်ား ရရွိလာမည့္ ေခတ္သစ္တစ္ခု 
ေရာက္လာျခင္း အျဖစ္ အမ်ားက ႀကိဳဆုိခဲ့ၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ ယင္းဥပေဒႏွင့္ ဥပေဒကုိ 
အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရေသာအမိန္႔၁၀၃ မွာ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ ႀကီးႀကီးမားမား ရွိေနၿပီး လြတ္လပ္စြာ 
ထုတ္ေဖာ ္ေျပာဆုိခြင့္ႏွင့္ စုေဝးခြင့္တို႔ကုိ စိတ္ထင္သလုိ ကန္႔သတ္ႏုိင္ခြင့္မ်ား ေပးထားခဲ့သည္။ 
၁၀၄ဤဥပေဒကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပေနသူ မ်ားအေပၚ သံုးစြခဲဲ့ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္တြင္းႏွင့္ 
ႏိုင္ငံတကာမွ ဝိုင္းဝန္း ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾက အၿပီး ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ျပင္ဆင္ခ်က္ အခ်ိဳ႕ကုိ 
ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ျမန္မာအစုိးရက ယင္းဥပေဒႏွင့္ ျပင္ဆင္ခ်က္ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး 
ယခုကဲ့သုိ႔ ဂုဏ္ယူစြာ ေျပာခ့ဲသည္။ 
“ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးခြင့္၊ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ဥပေဒတစ္ခုကို ၂၀၁၂ မွာ ျပဌာန္းႏိုင္ခဲ့ 
ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္ကစလုိ႔ ျပည္သူလူထုဟာ သူတို႔ရ႕ဲ အခြင့္အေရးကုိ ဥပေဒနဲ႔ အည ီအသံုးျပဳၿပီး 
ဆႏၵျပတာေတြ၊ စုေဝးတာေတြ လုပ္ခဲ့ပါတယ္။  ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၄ ရက္မွာေတာ့ စုေဝးခြင့္ေတြ 
ပိုရေအာင္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က ဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္ခ်က္ေတြ လုပ္ေပးခ့ဲ ပါတယ္။” ၁၀၅ 
 

 

သုိ႔ရာတြင္ လက္ေတြ႔အားျဖင့္ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားမွာ အေပၚယံသာ ျဖစ္ၿပီး ဖမ္းဆီးမႈမ်ား၏ အရွိန္ 
ရပ္တန္႔ သြားေအာင္ မလုပ္ႏိုင္ခဲ့ေပ။ ယင္းဥပေဒသည္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္ႏွင့္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးခြင့္မ်ားကုိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ထင္သလုိ ကန္႔သတ္ျခင္းမ်ား 
ရွိေနဆဲျဖစ္ပါသည္။၁၀၆  
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စိုးရိမ္စရာ အေကာင္းဆံုးအခ်က္တစ္ခုမွာ စုေဝးပြ၊ဲ ခ်ီတက္လမ္းေလွ်ာက္ပြဲ ျပဳလုပ္လိုလွ်င္ 
အနည္းဆံုး ငါးရက္ႀကိဳတင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံရမယ္ဆိုေသာ အခ်က္ျဖစ္သည္။ ကုလသမဂၢ၏ 
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးခြင့္ႏွင့္ အသင္းအပင္းဖြဲ႔စည္းခြင့္ ဆုိင္ရာ အထူးကုိယ္စားလွယ္က ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ 
စုေဝးခြင့္အတြက္ မည္သည့္ခြင့္ျပဳခ်က္မွ် ရယူရန္မလုိသင့္ေၾကာင္းႏွင့္ ဥပေဒအရလည္း 
စုေဝးျခင္းအတြက ္စီစဥ္သူမ်ားက သက္ဆုိင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားကုိ ခြင့္ေတာင္းစရာမလုိပဲ 
အသိေပးရန္သာလုိေၾကာင္း ျပဌာန္းသင့္သည္ဟု အေလးအနက္ေျပာထားပါသည္။၁၀၇ 

စုေဝးပြတဲစ္ခုအတြက္ သက္ဆုိင္ရာ အာဏာပုိင္မ်ားကုိ ၄၈ နာရီႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကား 
သင့္ေၾကာင္းလည္း ၎က အႀကံျပဳပါသည္။ အာဏာပုိင္မ်ား အေနႏွင့္လည္း ႏိုင္ငံတကာ 
လူ႔အခြင့္အေရး တာဝန္မ်ားႏွင့္ အည ီစုေဝးပြမဲ်ား ျဖစ္ႏိုင္ရန္ အေျခအေနမ်ား 
ကူညီဖန္တီးေပးရမည္ဟု သူက ဆုိပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္မူ စုေဝးပြမဲ်ားကုိ က်င္းပရန္ 
စီစဥ္သူမ်ားက ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္ေလွ်ာက္ထားရရံုမွ်မက စုေဝးမည့္ အေၾကာင္းအရာ၊ 
အသံုးျပဳမည့္ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ားႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ စကားေျပာေဟာမည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ 
အမည္ႏွင့္ေနရပ္လိပ္စာ အျပည့္အစံုတုိ႔ကုိပါ အာဏာပုိင္မ်ားကုိ ေပးအပ္ရပါသည္။  
 

ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပသည့္ ဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားက ဆႏၵျပရန္ေလွ်ာက္ထားမႈကုိ 
အာဏာပုိင္မ်ားက ခ်က္ျခင္းပယ္ခ်ခြင္ ့ေပးႏုိင္ျခင္းကုိ ဖယ္ရွားခဲ့သည္။ သ္ို႔ရာတြင္ 
ဆႏၵျပရန္ခြင့္ျပဳမိန္႔ကို ပယ္ဖ်က္ျခင္း၊ စုေဝးပြ ဲစီတန္းလွည့္လည္ပြဲမ်ားကုိ လူစုခြဲေစျခင္းကုိလည္း 
လြန္စြာက်ယ္ျပန္႔၍ မေရရာေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ 
ႏိုင္ငံေတာ္ ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုကုိ ျဖစ္ေစ၊ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး ကုိျဖစ္ေစ၊ လူ႔သိကၡာႏွင့္ 
ကုိယ္က်င့္တရားကုိ ျဖစ္ေစ ထိခိုက္ေစမည့္ အေျပာအဆုိ အျပဳအမူမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း၊ 
မမွန္သတင္းမ်ား ေကာလဟလမ်ား ျဖန္႔ခ်ိျခင္း၊ အသံခ်ဲ႕စက္ ေလာ္စပီကာမ်ားအသံုးျပဳျခင္း၊ 
ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳတားေသာ ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ားမွအပ ေၾကြးေၾကာ္ေအာ္ဟစ္ျခင္း တုိ႔ျဖစ္သည္။ လူထု၏ 
လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိင္ပိုင္ခြင့္ႏွင္ ့ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးခြင့္တုိ႔ကို ယခုကဲ့သုိ႔ က်ယ္ျပန္႔လွေသာ 
အေၾကာင္းမ်ားျဖင့္ ျငင္းပယ္ခြင့္ရွိေနျခင္းမွာ စိုးရိမ္စရာေကာင္းၿပီး ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရး 
ဥပေဒ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းေဖာက္ဖ်က္ရာလည္း ေရာက္ပါသည္။ 
လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္ႏွင္ ့ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးခြင့္တုိ႔ကုိ ကန္႕သတ္မႈမ်ားကုိ ဒတြင္ 
အမွန္တကယ္လုိအပ္ေၾကာင္းအထင္အရွားျပေနေသာ သူမ်ားကုိသာ လုိအပ္သေလာက္ 
ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရး ဥပေဒက တရားဝင္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ 
ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ိဳးအတြက္သာ ျပဳလုပ္ရမည္ ျဖစ္သည္။  
 

ထုိ႔အျပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးခြင့္ ဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္ေသာ အခ်က္မ်ားသည္လည္း 
လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္သူမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ အျခားၿငိမ္းခ်မ္းစြာ 
ဆႏၵျပသူမ်ား ဤ ဥပေဒအရ ဆက္လက္ဖမ္းဆီး ေထာင္ခ်ခံရႏိုင္မႈကုိမူ တစံုတရာ 
ေျပာင္းလဲေပးႏိုင္ျခင္း မရွိခဲ့ေပ။ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးျခင္း စီတန္းလွည့္လည္ျခင္းမ်ားသည္လည္း 
ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိလွ်င္ ပုဒ္မ ၁၈ အရ ေထာင္ေျခာက္လအထိ က်ခံရနုိင္ၿပီး၊ ပုဒ္မ ၁၉ အရ စုေဝးခြင့္ 
စီတန္းလွည့္လည္ခြင္ ့ခြင့္ျပဳခ်က္ပါ အခ်က္မ်ားကုိ ခ်ိဳးေဖာက္လွ်င္ ေထာင္ဒဏ ္သံုးလအထိ 
က်ခံရႏုိင္ပါသည္။ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔က မွတ္တမ္းျပဳစုထားေသာ 
အမႈမ်ား အမ်ားအျပားတြင္ လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္သူမ်ားႏွင့္ အျခားတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားကုိ 
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ရာဇဝတ္ျပစ္မႈမ်ားအျပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးခြင့္ဥပေဒပါ ပုဒ္မ ၁၈၊၁၉ တုိ႔ျဖင့္ပါ တရားစြဆုိဲခဲ့ေၾကာင္း 
ေတြ႕ရပါသည္။  
 
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပမႈအတြက္ တရားစြဆုိဲခံရျခင္း 
 

ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးခြင့္ ဥပေဒကုိ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ ၿပီးခ်ိန္မွစ၍ အာဏာပုိင္မ်ားသည္ ယင္းဥပေဒကုိ မၾကာမၾကာ အသံုးျပဳ၍ 
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပသူမ်ားႏွင့္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားကုိ ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ခ့ဲပါသည္။  
 

 

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃ ရက္ေန႔က ျမန္မာႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္း မိတီၳလာၿမိဳ႕ရိွ ဘုရားတစ္ဆူတြင္ 
ဖေယာင္းတုိင္ထြန္းလွ်က္ ဆုေတာင္းပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကေသာ ေဒၚျမင့္ျမင့္ေအး၊ ေဒၚေမသက္ဦးႏွင့္ 
ေဒၚခင္ေမစီ။  ဆႏၵျပေနေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေစေရးအတြက္ 
၎တုိ႔သည္ ဖေယာင္းတုိင္မ်ား ပန္းမ်ား၊ စာတန္းမ်ားကုိ ကုိင္ေဆာင္လွ်က္ ဆုေတာင္းခဲ့ၾကသည္။ 
ထုိ႔အတြက္ ၎တုိ႔ သံုးဦးကုိ မိတီၳလာၿမိဳ႕နယ္တရားရံုးက ပုဒ္မ၁၈ ျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ 
ေလးလစီခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ျပစ္ဒဏ္ရက္ေစ့ သျဖင့္ သုံးဦးစလံုး ျပန္လြတ္လာခ့ဲၿပီ ျဖစ္သည္။  
 

ပခဲူးတုိင္း ျပည္ၿမိဳ႕မွ လႈပ္ရွားတက္ၾကြသူ ကုိဝင္းလႈိင္သည္ ပုဒ္မ ၁၈ အရ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိပဲ ဆႏၵျပမႈ 
ခုႏွစ္မႈ၊ ပုဒ္မ ၁၉ အရ ဆႏၵျပရန္ခြင့္ျပဳခ်က္ကုိ ေဖာက္ဖ်က္မႈ ႏွစ္မႈတုိ႔ျဖင့္ 
ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရသည္။ 

ကုိဝင္းလႈိင္သည္ ျပည္ၿမိဳ႔နယ္တဝုိက္ရွိ ေျမယာမ်ား သိမ္းခံရေသာ လယ္သမားမ်ားႏွင့္ 
ျပည္သူမ်ားဖက္မွ အစုိးရကုိ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပျခင္း၊ အာဏာပုိင္မ်ားထံ တုိင္ၾကားစာမ်ား ေပးပုိ႔ျခင္း 
ႏွင့္ အျခားၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ဆႏၵျပမႈမ်ားကုိ ၂၀၁၄ ႏွင္၂့၀၁၅ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္းက 
ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ တရားစြဲဆိုခံရျခင္းျဖစ္သည္။ သူသည္ ေထာင္ဒဏ္ သံုးႏွစ္က်ခံေနရၿပီး ပုဒ္မ 
၁၈ အရ ေနာက္ထပ္ အနည္းဆံုး အမႈသုံးမႈ ဆက္လက္ရင္ဆုိင္ေနရဆဲ ျဖစ္သည္။ ယခုအခါ 
ျပည္ေထာင္တြင္ ရိွေနပါသည္။ 

 

မိေခ်ာင္းကန္ ဆႏၵျပသူ ၂၇ ဦး။ ၄င္းတုိ႕သည္ ခြင့္ျပဳခ်က္မရပဲ ဆႏၵျပမႈျဖင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္က 
ေထာင္ခ်ခံရသူမ်ား ျဖစ္သည္။ မိေခ်ာင္းကန္ေဒသခံမ်ားသည္ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားက စစ္တပ္က 
သိမ္းပုိက္ခ့ဲသည္ဆုိေသာ ၎တုိ႔၏ ေျမယာမ်ား ျပန္လည္ရရိွေရးႏွင့္ သင့္ေတာ္ေသာ 
ေလ်ာ္ေၾကးရရိွေရး တုိ႔အတြက္ ေတာင္းဆုိေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ၎တုိ႔သည္ ရန္ကုန္ၿမိ ႔ဳ 
မဟာဗႏၶဳလပန္းျခံနံေဘးတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာထုိင္လွ်က္ ဆႏၵျပခ့ဲၾကသည္။ ျပစ္ဒဏ္ရက္ေစ့၍ 
လည္းေကာင္း၊ သမၼတ၏ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျဖင့္ လည္းေကာင္း သူတုိ႔အားလံုး ျပန္လြတ္လာၾကၿပီ 
ျဖစ္သည္။၁၀၈  

 

ေနာ္အုန္းလွ၊ စန္းစန္းဝင္း (ေလးေလး)၊ စိန္ေထြး၊ ေနမ်ိဳးဇင္၊ တင္ထြတ္ပိုင္၊ သန္းေဆြ။ ၂၀၁၄ 
ဒီဇင္ဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔က ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပပြတဲစ္ခုတြင္ ပါဝင္ခ့ဲမႈေၾကာင့္ ပုဒ္မ ၁၈ ခြင့္ျပဳခ်က္မရိွပဲ 
ဆႏၵျပမႈျဖင့္ ေထာင္ခ်ခံရေသာ လူ႔အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူမ်ား ျဖစ္သည္။ စစ္ကုိင္းတုိင္းအတြင္းရိွ 
လက္ပံေတာင္းေၾကးနီ စီမံကိန္းတြင္ ရဲမ်ားက ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ လယ္သူမႀကီးတစ္ဦး ေသဆံုးခ့ဲရမႈကုိ 
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စံုစမ္းစစ္ေဆးေပးရန္ ၎တုိ႔က ေတာင္းဆုိခ့ဲၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ သူတုိ႔အားလံုး ရန္ကုန္ 
အင္းစိန္ေထာင္တြင္ ျပစ္ဒဏ္က်ခံ ေနၾကပါသည္။၁၀၉  

မ်ိဳးမင္းမင္းႏွင့္ ႏိုင္ေ႒းလြင္၊ ရန္ကုန္ေရႊျပည္သာ စက္မႈဇံုရွိ အထည္ခ်ဳပ္စက္ရုံအလုပ္သမားမ်ား 
ဆႏၵျပပြဲကုိ ကူညီစီစဥ္ေပးခ့ဲမႈေၾကာင့္ ပုဒ္မ ၁၈၊ ၁၉ တုိ႔ျဖင့္ ၂၀၁၅ စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္ေန႔က 
ေထာင္ဒဏ္ ေျခာက္လစီ ခ်ခံရေသာ သမဂၢေခါင္းေဆာင္မ်ား ျဖစ္သည္။ သူတုိ႔ကုိ ပုဒ္မ ၅၀၅(ခ) 
ဆူပူေအာင္ လႈ႔ံေဆာ္မႈ ျဖင့္လည္း စြဲဆုိခဲ့ၿပီး ယခုအခါ အင္းစိန္ေထာင္တြင္ ေထာင္ဒဏ္ ႏွစ္ႏွစ္ခြဲစီ 
က်ခံေနရပါသည္။ 

လင္းထက္ႏုိင္၊ နႏၵာစစ္ေအာင္၊ ေက်ာ္ကုိကုိ၊ ဝင္းေက်ာ္မွဴး၊ ထက္ခုိင္စုိးႏွင့္ ပုိပုိ၊ ၂၀၁၅ မတ္လ ၁၀ 
ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႔တြင္ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိပ ဲၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပခဲ့မႈ ေၾကာင့္ ပုဒ္မ ၁၈ အပါအဝင္ 
စြဲခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရေသာ ေက်ာင္းသားသမဂၢအဖြဲ႔ဝင္မ်ား ျဖစ္သည္။ 
ယင္းေန႔အေစာပုိင္းက ေက်ာင္းသားမ်ား အၾကမ္းဖက္ ၿဖိဳခြခဲံခဲ့ရမႈကုိ ၎တို႔က ကန္႔ကြက္ 
ဆႏၵျပခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ အားလံုး ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ တရားရုံးတြင္ အမႈရင္ဆိုင္ ေနရသည္။ သံုးဦးမွာ 
အင္းစိန္ေထာင္တြင္ ရွိေနၿပီး တစ္ဦးမွာ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနကာ တစ္ဦးမွာ အာမခံႏွင့္ အမႈကို 
အျပင္မ ွဆက္လက္ ရင္ဆုိင္ေနပါသည္။  
 

 
ဤဥပေဒကုိ အသံုးျပဳ၍ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပသူမ်ားကုိ ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ရံုမွ်မက 
ျမန္မာအာဏာပုိင္မ်ားသည္ ဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကုိ ေဖာက္ဖ်က္၍ တစ္ကုိယ္ေတာ္ 
ဆႏၵျပသူမ်ားကုိလည္း ဤဥပေဒႏွင္ ့တရားစြဆဲိုခဲ့သည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ ဥပေဒ၏ အခန္းႏွစ္တြင္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးျခင္း၊ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္းဆုိသည္မွာ တစ္ဦးထက္ပိုေသာ လူမ်ားစုေဝးျခင္းကုိ 
ဆုိလုိသည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင္း တစ္ကုိယ္ေတာ္ ဆႏၵျပမႈမ်ားႏွင့္ 
တစ္ကုိယ္ေတာ္ဆႏၵျပသူမ်ားသည္ ဤဥပေဒႏွင္ ့အက်ဳံးမဝင္ပါ။ သုိ႔ရာတြင္ တစ္ကုိယ္ေတာ္ 
ဆႏၵျပသူမ်ားလည္း ဤဥပေဒႏွင့္ တရားစြဲဆုိ ခံၾကရေၾကာင္း အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ 
လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႔က ေလ့လာေတြ႔ရွိခဲ့ပါသည္။ ၎တုိ႔မွာ - 
 

 

 

 ကုိဝင္းလႈိင္။ အဖမ္းခံထားရေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ ျပန္လႊတ္ေပးဖို႔ 

သာယာဝတီတရားရံုးေရွ႕တြင္ တစ္ကုိယ္ေတာ္ ဆႏၵျပခ့ဲေသာ ကုိဝင္းလႈိင္ကို ေထာင္ဒဏ္ ႏွစ္ႏွစ္ႏွင့္ 

တစ္လ ခ်မွတ္ခဲ့ပါသည္။ သူ႔အား ဆႏၵျပရန္ခြင့္ျပဳမိန္႔ပါ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ ေဖာက္ဖ်က္မႈျဖင့္ 

ပုဒ္မ ၁၉ အရ ေထာင္ဒဏ္တစ္လႏွင့္ ပုဒ္မ ၅၀၅(ခ) အရ ဆူပူေအာင္လႈံ႔ေဆာ္မႈျဖင့္ 

အျမင့္ဆံုးေထာင္ဒဏ္ ႏွစ္ႏွစ္ခ်မွတ္ခဲ့ပါသည္။၁၁၀ 

 

 ဦးေဇာ္ဝင္း။ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕မွ ေရွ႕ေနဦးေဇာ္ဝင္းသည္ ၂၀၁၄ 

ခုႏွစ္ေမလက ျပင္ဦးလြတ္ခရိုင္တရားရံုးမွ ၿမိဳ႕နယ္တရားရံုးသုိ႔ လမ္းေလွ်ာက္ၿပီး လမ္းတြင္ 
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မီဂါဖုန္းျဖင့္ တရားမမွ်တေသာ တရားသူႀကီးမ်ား ဖယ္ရွားေရး၊ တရားေရးမ႑ိဳင္ ပုိမိုေကာင္းမြန္ေရး 

ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ား ေအာ္ဟစ္ခဲ့မႈျဖင့္ ပုဒ္မ ၁၈ ျဖင့္တရားစြဆုိဲခံခဲ့ရသည္။ သူက တရားရုံးေရွ႕မွ 

လမ္းကုိ အသြားအျပန္ေလွ်ာက္၍ ေအာ္ဟစ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၎ကုိ အမႈရင္ဆုိင္ ေနစဥ္အတြငး္ 

အုိးဘုိေထာင္တြင္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားပါသည္။၁၁၁
 

 

 ကုိျမတ္ကုိကုိ၊ မေကြးတုိင္းေအာင္လံၿမိဳ႔နယ္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြ႔ဲခ်ဳပ္ 

တြဘဲက္အတြင္းေရးမွဴး ကုိျမတ္ကုိကို ကုိ ဝန္ႀကီးတစ္ဦးႏႈတ္ထြက္ေပးဖုိ႔ တစ္ကုိယ္ေတာ္ 

ဆႏၵျပေတာင္းဆုိခဲ့မႈေၾကာင့္ ၂၀၁၄ ဇူလုိင္လ ၄ ရက္ေန႔က ေထာင္ဒဏ္တစ္လ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။  

 

 

ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၀၅(ခ) “ဆူပူေအာင္လႈံ႔ေဆာ္မႈ” 
 

လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိမႈကုိ ရာဇဝတ္မႈတစ္ခုအျဖစ္ စြပ္စြဲရာတြင္ အသံုးျပဳေလ့ရွိေသာ 
ပုဒ္မတစ္ခုမွာ ရာဇယတ္ႀကီးဥပေဒပါ ပုဒ္မ ၅၀၅(ခ) ျဖစ္သည္။ ယင္းဥပေဒအရ မည္သူမဆို 
“ႏိုင္ငံေတာ္ အစုိးရကုိ ျဖစ္ေစ၊ ႏုိင္ငံေတာ္ ၿငိမ္ဝပ္ေရးကုိ ျဖစ္ေစ၊ ထိခိုက္သည့္ ျပစ္မႈကုိ 
တစ္ဦးတစ္ေယာက္က က်ဴးလြန္ခ်င္လာေအာင္ အမ်ားျပည္သူကုိ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
သီးျခားလူစုကိုေသာ္လည္းေကာင္း ေၾကာက္ျခင္း၊ ထိတ္လန္႔ျခင္း တစ္ခုခု ျဖစ္ေစရန္ အႀကံရိွလွ်င္ 
သုိ႔တည္းမဟုတ္ ထုိသို႔ ျဖစ္တန္ရာသည္ အေၾကာင္းရိွလွ်င္” ထုိလူကုိ ႏွစ္ႏွစ္အထိ 
ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ႏိုင္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။  
 

ဤကဲ့သုိ႔ အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္မရွင္းလင္းသည့္ ကန္႕သတ္ခ်က္မ်ိဳးသည္ 
ႏိုင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရး ဥပေဒႏွင္ ့စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားက ခြင့္ျပဳထားေသာ 
လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္ကုိ ကန္႔သတ္ႏုိင္ေသာ အခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိပါ။ 
အထူးသျဖင့္ “ႏုိင္ငံေတာ္ တည္ၿငိမ္ေရး” ဆုိသည့္အခ်က္မွာ အဓိပၸါယ္ေဝဝါးၿပီး အစိုးရကုိ ေဝဖန္သူ 
မည္သူကုိ မဆုိ အာဏာပုိင္မ်ားက ပုဒ္မ ၅၀၅(ခ) ကို အသံုးျပဳ၍ တရားစြဆဲိုႏုိင္ခြင့္ေပးထားသလုိ 
ျဖစ္ေနပါသည္။ 

ၿငိမ္းခ်မ္းစြာလႈပ္ရွားၾကေသာ ႏိုင္ငံေရးတက္ၾကြ လႈပ္ရွားသူ မ်ားကုိ ဖမ္းဆီး၊ တရားစြဆဲို၊ 
အက်ဥ္းခ်ရာတြင္ အာဏာပုိင္မ်ားက ပုဒ္မ ၅၀၅(ခ)ကို အသံုးျပဳေနခဲ့သည္မွာ ၾကာခ့ဲပါၿပီ။ သုိ႔ရာတြင္ 
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြ႔ဲ၏ ေလ့လာခ်က္အရ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ လႈပ္ရွားသူမ်ားကုိ 
ဤပုဒ္မ ၅၀၅(ခ) အသံုးျပဳ၍ အေရးယူျခင္းမ်ား ၿပီးခဲ့ေသာ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္းတြင္ ပုိမိုမ်ားျပားစြာ 
ေတြ႔ခဲ့ရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေလာေလာဆယ္ အခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံေနရသူမ်ားႏွင့္ 
ေထာင္ဒဏ္က်ခံေနရသူမ်ားထဲမွ လူအမ်ားအျပားမွာ ပုဒ္မ၅၀၅(ခ) ႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေနေသာ 
ျပစ္မႈမ်ားႏွင္ ့တရားစြဆုိဲခံခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။ ပုဒ္မ ၅၀၅(ခ)ကုိ အျခားရာဇဝတ္မႈ စြဲခ်က္မ်ားႏွင့္ 
ပူးတြ၍ဲ အသံုးျပဳ ေလ့ရွိသည္၊ အမ်ားအားျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပမႈမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ 
ပုဒ္မမ်ားျဖစ္သည္။  
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အခန္းသံုးတြင္ေဖာ္ျပခ့ဲသက့ဲသုိ႔ ပုဒ္မ ၅၀၅(ခ) ႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေနေသာ အမႈမ်ားမွာ အာမခံမရေသာ 
အမႈမ်ား ျဖစ္သျဖင့္ အျခားစြဲခ်က္မ်ားႏွင္ ့စြဲဆိုေသာအခါ ဆႏၵျပမႈႏွင့္ အျခားလႈပ္ရွားမႈမ်ား၏ 
ေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ အာဏာပိုင္မ်ားက ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားႏုိင္ခြင့္မ်ား ရသြားၾကပါသည္။ 
ယခုအစီရင္ခံစာအတြက္ ေလ့လာခ့ဲေသာ အမႈမ်ားတြင္ ပုဒ္မ ၅၀၅(ခ) ျဖင့္စြဲဆုိၿပီး 
စီရင္ခ်က္ခ်ခဲ့ေသာ အမႈမ်ားတြင္ ျပစ္ဒဏ္ကုိ ေထာင္ဒဏ္တစ္ႏွစ္မ ွႏွစ္ႏွစ္အထိ ခ်မွတ္ေၾကာင္း 
ေတြ႔ရပါသည္။  
 

 

ဥပေဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေသာ အစုအေဝး ဆုိင္ရာ ရာဇသတ္ႀကီး ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၄၁-၁၄၉  
 

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏွစ္စ အထိ ျမန္မာအာဏာပုိင္မ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ဆႏၵျပသူမ်ားကုိ 
ဖမ္းဆီးအက်ဥ္းခ်ရာတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးခြင့္ ဥပေဒကုိ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ အသံုးျပဳခဲ့ၾကသည္။ 
သုိ႔ရာတြင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွစတင္၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာဆႏၵျပသူမ်ားသည္ ရာဇဝတ္မႈဥပေဒပါ 
“ဥပေဒႏွင့္ဆန္႔က်င္ေသာ အစုအေဝးတြင္ပါဝင္ျခင္း” စြဲခ်က္မ်ားႏွင္ ့တရားစြဆဲိုခံလာရသည္ကုိ 
အမ်ားအျပားေတြ႔လာရသည္။ ယင္းစြခဲ်က္မ်ားမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးခြင့္ ဥပေဒထက္ 
ပို၍ရွည္ၾကာေသာ ေထာင္ဒဏ္ျပစ္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္ပါသည္။  
 

ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၄၁ တြင္ ဥပေဒႏွင့္ဆန္႔က်င္ေသာ အစုအေဝးဆုိသည္ကုိ 
အဓိပၸါယ္ဖြင့္ထားပါသည္။ ဥပေဒအဆုိအရ ငါးေယာက္ထက္ ပိုေသာလူမ်ားသည္ 
“ဥပေဒႏွင့္အညီေဆာင္ရြက္မႈ တစ္ခုကို ဟန္႔တားရန္”၊ “အက်ိဳးဖ်က္ဆီးမႈကုိေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
ရာဇဝတ္ျပစ္ဒဏ္ထုိက္ေသာ ေက်ာ္နင္းမႈကုိလည္းေကာင္း၊ အျခားျပစ္မႈမ်ားကုိ 
က်ဴးလြန္ရန္လည္းေကာင္း”၊ “ရာဇဝတ္မႈေျမာက္ေသာ အင္အားသံုး၍ အျခားသူတစ္ဦးဦး၏ 
ရပိုင္ခြင့္မ်ားကုိ ဟန္႔တားရန္လည္းေကာင္း” “တူညီေသာရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ စုေဝးၾကျခင္း” စသျဖင့္ 
အဓိပၸါယ္ မတိက်ေသာ ဖြင့္ဆုိျခင္းမ်ား ပါဝင္ပါသည္။၁၁၂ ပုဒ္မ ၁၄၃ အရ ဥပေဒႏွင့္ဆန္႔က်င္ေသာ 
အစုအေဝးတစ္ခု၁၁၃ တြင္ပါဝင္သူ တစ္ဦးသည္ အျမင့္ဆံုး ျပစ္ဒဏ္အျဖစ္ ေထာင္ဒဏ္ 
ေျခာက္လအထိ က်ခံရႏိုင္ပါသည္။  
 

 

ကုလသမဂၢ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးခြင့္ႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းလႈပ္ရွားခြင္ ့ဆုိင္ရာအထူးကုိယ္စားလွယ္က 
“ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးခြင့္ကုိ ကန္႔သတ္မႈတခ်ိဳ႕လုပ္ႏုိင္သည္၊ သုိ႔ရာတြင္ လြတ္လပ္ခြင့္သည္ 
ပင္မဥပေဒသအျဖစ္မွတ္ယူ၍ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကုိ ၿခြင္းခ်က္အျဖစ္မွတ္ယူရမည္” 
ဟုေျပာဆုိခဲ့သည္။၁၁၄ စုေဝးမႈတစ္ခုသည္ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းရိွသမွ် 
ႏိုင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒအရ အကာအကြယ္ရွိရမည္ျဖစ္သည္။ ဤဥပေဒက 
ကန္႔သတ္မႈတခ်ိဳ႕ကုိ ခြင့္ျပဳေသာ္လည္း ယင္းကန္႔သတ္မႈမွာ အမ်ားျပည္သူ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ 
တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး၊ အျခားသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးကုိ ကာကြယ္ေရးစေသာ တိတိက်က် 
သတ္မွတ္ထားေသာ လူထုအက်ိဳးစီးပြားမ်ားကုိ ကာကြယ္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္သာ 
လုပ္ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ (အပုိဒ္ ၄.၁ ကုိၾကည့္ပါ)၁၁၅  ကန္႔သတ္မႈမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာ 
လူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္ရသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင္ ့
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သင့္တင့္သေလာက္သာ ျဖစ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး အာဏာပုိင္မ်ား အေနႏွင္ ့ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးလုိသူမ်ား 
အတြက္ စုေဝးႏုိင္ရန္ သင့္ေတာ္ေသာ အျခားနည္းလမ္းမ်ားလည္း ရွာေပးသင့္သည္ဟု 
ကုလသမဂၢ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးခြင့္ႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းလႈပ္ရွားခြင္ ့ဆုိင္ရာအထူးကုိယ္စားလွယ္က 
ဆုိထားပါသည္။၁၁၆ တားဆီးျခင္းကုိ ေနာက္ဆံုးမလႊဲသာမွ ျပဳလုပ္ရမည္ ျဖစ္သည္။  
 

စုေဝးမႈတစ္ခုတြင္ပါဝင္ေသာ လူတစ္ဦး သို႔မဟုတ္ အမ်ားက “ဥပေဒတစ္ခုခုအရ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္းကုိေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဥပေဒႏွင့္အညီထုတ္ဆင့္ေသာ အမိန္႔ ဆင့္ဆုိခ်က္စေသာ 
ေဆာင္ရြက္မႈ တစ္ခုခုကုိေသာ္လည္းေကာင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းကုိ ခုခံတားဆီးျခင္းေၾကာင့္” 
ယင္းအစုအေဝးကုုိ “ဥပေဒႏွင့္ဆန္႔က်င္ေသာ အစုအေဝး” ဟု သတ္မွတ္ျခင္းမွာ ႏုိင္ငံတကာ 
လူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒ အရ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးမႈတစ္ခုကို ကန္႔သတ္ျခင္းကုိ တိက်ေသာ 
ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအတြက္ လုိအပ္သည့္အခါမွ ျပဳလုပ္ရမည္ဆုိေသာ အခ်က္ကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ရာ 
ေရာက္ပါသည္။ ပုဒ္မ ၁၄၁၏ ေဝဝါးမႈေၾကာင့္ ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားက ယင္းပုဒ္မကုိ အသံုးျပဳ၍ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ စုေဝးျခင္းျဖစ္ပါေစ၊ အာဏာပုိင္မ်ား မႏွစ္ၿခိဳက္ေသာ စုေဝးမႈတြင္ပါဝင္သူမ်ားကုိ 
အေရးယူႏိုင ္ေနပါသည္။  
 

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔က မွတ္တမ္းျပဳစုခဲ့ေသာ ဥပေဒႏွင့္မညီေသာ ဖမ္းဆီး 
ထိန္းသိမ္းမႈမ်ားအနက္ မၾကာေသးခင္က အမႈမ်ားတြင္ ဥပေဒႏွင့္ဆန္႔က်င္ေသာ 
အစုအေဝးတစ္ခုတြင္ပါဝင္မႈျဖင့္ ပုဒ္မ ၁၄၃ ျဖင့္ တရားစြဆုိဲခံရသူမ်ားသည္ ေထာင္ဒဏ္ ႏွစ္ႏွစ္အထိ 
က်ခံရႏုိင္ေသာ ပုဒ္မ ၁၄၅ လူစုခြဲရန္အမိန္႔ေပးထားသည္ကုိ သိလွ်က္န႔ဲ အစုအေဝးတြင္ပါဝင္ျခင္း 
သုိ႔မဟုတ္ ဆက္လက္ပါဝင္ေနျခင္း၊ ပုဒ္မ ၁၄၆ ရုန္းရင္းဆန္ခတ္မႈ တို႔ႏွင့္လည္း စြဲဆုိခံရသည္ကုိ 
ေတြ႔ရတသည္။ ရုန္းရင္းဆန္ခတ္မႈသည္ ပုဒ္မ ၁၄၇ အရ ေထာင္ဒဏ္ႏွစ္ႏွစ ္အထိ က်ခံရ 
ႏိုင္ပါသည္။၁၁၇ 
 

ပုဒ္မ ၁၄၆ ႏွင့္ ၁၄၇ တို႔မွာ ျပႆနာမ်ားစြာ ရွိပါသည္။ ယင္းပုဒ္မမ်ား၏ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအရ 
စုေဝးမႈတစ္ခုတြင္ လူအခ်ိဳ႕ သုိ႔မဟုတ္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ထဲက ရုန္းရင္းဆန္ခတ္မႈ 
(အၾကမ္းဖက္မႈ) တစ္ခုခုလုပ္ခဲ့ရုံႏွင့္ ကုိယ္တုိင္ အၾကမ္းဖက္မႈတြင္ မပါဝင္ေသာ္လည္း 
အစုအေဝးတြင္ပါဝင္သူမ်ားကုိ ရာဇဝတ္မႈႏွင္ ့စြဲခ်က္ တင္ႏို္င္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာလႈပ္ရွားေသာ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားသည္ ၎တုိ႔ကုိယ္တုိင္ အၾကမ္းဖက္ျခင္း 
အၾကမ္းဖက္ရန ္လႈ႔ံေဆာ္ျခင္း ျပဳလုပ္ေၾကာင္း အေထာက္အထားမရိွေသာ္လည္း ဤပုဒ္မမ်ားကုိ 
အသံုးျပဳ၍ ဖမ္းဆီးခံေနရပါသည္။ ေနာက္ဆုံးတြင္ ပုဒ္မ ၁၄၉ ၁၁၈ အရ ဥပေဒႏွင္ ့ဆန္႔က်င္ေသာ 
အစုအေဝးတြင္ ပါဝင္သူတိုင္းသည္ တူေသာရည္ရြယ္ခ်က္အတုိင္း ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တစ္ဦးဦးက 
က်ဴးလြန္ေသာ ျပစ္မႈအတြက္ အားလံုးတြင္ အျပစ္ရွိသည္ဟု မွတ္ယူခံရႏိုင္သည္။ ဤပုဒ္မကို 
အသံုးျပဳ၍ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒႏွင့္ဆန္႔က်င္စြာ လူအမ်ားကုိ စုေပါင္းျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ႏိုင္ပါသည္။၁၁၉ 
 
ပုဒ္မ ၂၉၅(က) ဘာသာ သာသနာေစာ္ကားမႈ 
 
ျမန္မာ့ရာဇသတ္ႀကီး ဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၉၅(က)တြင္ ဘာသာေရးဆုိင္ရာ စိတ္ညွိဳးႏြမ္းမႈျဖစ္ေစျခင္း၊ 
ဘာသာ သာသနာယံုၾကည္မႈကုိ ေစာ္ကားျခင္း တုိ႔ကို ေထာင္ဒဏ္ႏွစ္ႏွစ္အထိ က်ခံရႏုိင္ေၾကာင္း 
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ျပဌာန္းထားသည္။၁၂၀ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ႏုိင္ငံေရးအရ အေရးယူမႈမ်ားအျဖစ္ လူေလးဦးကုိ 
ဤဥပေဒအရ အေရးယူမႈ အနည္းဆံုး ႏွစ္မႈ ရွိခဲ့သည္ကုိ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ 
အဖြဲ႕က သတိျပဳမိပါသည္။ ဗုဒၶဘာသာကုိ အသံုးခ်၍ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားကုိ 
တုိးပြားေအာင္ျပဳလုပ္ေနျခင္းကုိ ေဝဖန္ေဟာေျပာခဲ့ေသာ ဦးထင္လင္းဦးႏွင့္ အြန္လုိင္းတြင္ ၎တုိ႔၏ 
ဘားဆုိင္ကုိ နားၾကပ္တပ္ထားေသာ ဗုဒၶရုပ္ပံုေတာ္ျဖင့္ ေၾကာ္ျငာခဲ့ေသာ ရန္ကုန္ႏိုက္ကလပ္တစ္ခုမွ 
လူသံုးဦးတုိ႔၏ အမႈမ်ား ျဖစ္သည္။၁၂၁ 
 
လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္တြင္ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အေတြးအေခၚအယူအဆ အမ်ိဳးမ်ိဳး 
ပါဝင္ၿပီး ယင္းတုိ႔ထဲတြင္ ေစာ္ကားရာေရာက္သည္ဟု ယူဆႏုိင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ိဳးလည္း 
ပါဝင္သည္။၁၂၂ ဘုရားသခင္ကုိ ေစာ္ကားေသာျပစ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒအပါအဝင္ ဘာသာတစ္ရပ္ရပ္ 
ကုိးကြယ္ယံုၾကည္မႈ တစ္ခုခုကုိ မေလးစားရာေရာက္ေသာ အေျပာအဆုိ အျပဳအမူမ်ားကုိ 
တားျမစ္ျခင္းသည္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္ကုိ တားျမစ္ခြင့္ျပဳထားေသာ 
မူေပါင္မ်ားအတြင္းမွ ျပဳလုပ္ျခင္းမဟုတ္လွ်င္ ႏုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရး ဥပေဒႏွင့္ ကုိက္ညီမႈမရွိဟု 
ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မီတီက ေထာက္ျပထားသည္။  ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ 
ေဝဖန္ျခင္း၊ ဘာသာေရးအယူဝါဒမ်ား၊ ကုိးကြယ္ယံုၾကည္မႈမ်ားကုိ မွတ္ခ်က္ျပဳေျပာဆုိျခင္းမ်ားကုိ 
တားဆီးရန္၊ အေရးယူရန္ ယင္းဥပေဒမ်ားကုိ အသံုးျပဳခြင့္မရွိဟူ၍လည္း ေကာ္မီတီက 
အေလးအနက္ ေျပာထားပါသည္။၁၂၃ 
 

ထုိ႔အျပင္ ပုဒ္မ ၂၉၅(က) သည ္ဘာသာသာသနာေရးဆုိင္ရာ စိတ္ညွိးႏြမ္းေစမႈကုိ မည္သည့္အရာ 
က ျဖစ္ေစသည္ဆုိေသာ အခ်က္ကုိ ကုိယ္လုိသလုိ အဓိပၸါယ္ေကာက္ယူေစႏိုင္ေအာင္ 
က်ယ္ေျပာစြာ ဖြင့္ေပးထားပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဥပေဒႏွင့္ညီညြတ္ျခင္းဆုိေသာ 
စံသတ္မွတ္ခ်က္တစ္ခုႏွင့္ မကုိက္ညီပဲ ျဖစ္ေနပါသည္။ ယင္းသတ္မွတ္ခ်က္အရ လြတ္လပ္စြာ 
ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္ကုိ ကန္႔သတ္မႈမ်ားကုိ ရွင္းလင္း၊ ျပည့္စံုၿပီး အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္ 
တိတိက်က် ရွိေသာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္သာ ျပဳလုပ္ရမည္ဟု ပါရွိပါသည္။  
 

 

အသေရဖ်က္မႈ ပုဒ္မ ၄၉၉-၅၀၀ 
 
 

ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၉၉ ျဖင့္ အသေရဖ်က္မႈကို ျပစ္ဒဏ္ေျမာက္ေၾကာင္း ျပဌာန္းထားၿပီး၁၂၄ 
ပုဒ္မ ၅၀၀ အရ အျမင့္ဆံုးေထာင္ဒဏ္ ႏွစ္ႏွစ္အထိ က်ခံရမည္ဟု သတ္မွတ္ထားပါသည္။ 
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕က လူသိထင္ရွားေသာ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ေစ၊ 
သာမန္လူတစ္ဦး ျဖစ္ေစ အသေရဖ်က္မႈကုိ ရာဇဝတ္မႈအျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းကုိ ဆန္႔က်င္ၿပီး 
အသေရဖ်က္မႈကုိ တရားမမႈ တစ္ခုအျဖစ္သာ သတ္မွတ္ေစလုိပါသည္။ 

ကုလသမဂၢ၏ လြတ္လပ္ေသာ အေတြးအေခၚႏွင့္ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္မ်ား တုိးျမွင့္ကာကြယ္ေရး 
ဆုိင္ရာ အထူး ကိုယ္စားလွယ္က အသေရဖ်က္မႈေျမာက္သည္ဆုိေသာ အျပဳအမူမ်ားကုိ 
ရာဇဝတ္မႈအျဖစ္သတ္မွတ္ထားေသာ ဥပေဒမ်ားကုိ ပယ္ဖ်က္ၿပီး သိကၡာက် အသေရ 
ပ်က္ေစသည္ဟု ယူဆေသာအမႈမ်ားကုိ တရားမမႈမ်ား အျဖစ္သာ စြဲဆိုေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္ 
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တုိက္တြန္းထားပါသည္။၁၂၅  ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မီတီကလည္း ႏိုင္ငံမ်ားကုိ 
အသေရဖ်က္မႈကုိ ရာဇဝတ္မႈအျဖစ္မွ ပယ္ဖ်က္ေပးဖုိ႔ တုိက္တြန္းထားၿပီး မည္သို႔ ပင္ျဖစ္ေစ 
ေထာင္ဒဏ္ခ်ျခင္းမွာ သင့္ေတာ္ေသာ ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္ဟုလည္း ဆုိထားပါသည္။၁၂၆ 
 

၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွစ၍ မိမိတုိ႔၏ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆုိခြင္ ့အခြင့္အေရးကုိ အသံုးခ်ခဲ့ေသာ 
လူမ်ားအား ရာဇဝတ္မႈေျမာက္ေသာ အသေရဖ်က္မႈ စြဲခ်က္မ်ားႏွင္ ့စြဲဆုိခဲ့သည္ ့အမႈ အနည္းဆံုး 
သံုးမႈ ရွိခဲ့ေၾကာင္း အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕က သတိျပဳမိပါသည္။  
 

 ျမန္မာပုိ႔စ္အပတ္စဥ္ဂ်ာနယ္မွ သတင္းသမားႏွစ္ဦးကုိ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွ 
တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ တစ္ေယာက္ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး ေဖာ္ျပအၿပီးတြင္ 
ရာဇဝတ္မႈေျမာက္ေသာ အသေရဖ်က္မႈျဖင့္ ၂၀၁၅ မတ္လ ၁၈ ရက္ေန႔က ေထာင္ဒဏ္ ႏွစ္စီ 
ခ်ခံခဲ့ရသည္။ ၂၀၁၄ ဇန္နဝါရီလအတြင္းေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ေဆာင္းပါးေခါင္းစဥ္တြင္ 
၎ေျပာၾကားခ်က္ကုိ လြမဲွားစြာ ေဖာ္ျပခဲ့သည္ဟု ဆုိၿပီး လႊတ္ေတာ္အမတ္က အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ 
သန္းထုိက္သူႏွင့္ ဒုတိယသတင္းေထာက္ခ်ဳပ္ စံမုိးထြန္းတုိ႔ကုိ တရားစြဆုိဲခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ 
ႏွစ္ဦးစလံုး ၂၀၁၅ ေမလတြင္ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္ လာခဲ့ၾကပါသည္။ 

 ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနက ျပည္သူ႔ဘ႑ာအလြသံုဲးစား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဆုိေသာ ေဆာင္းပါး 
ေဖာ္ျပပါရိွခဲ့ၿပီးသည့္ ေနာက္တြင္ ေဒးလီးအလဲဗင္းသတင္းစာမွ သတင္းသမား ငါးေယာက္ 
အသေရဖ်က္မႈျဖင့္ တရားစြဆုိဲခံရသည္။ ဤအစီရင္ခံစာ ေရးသားေနခ်ိန္အထိ ၎တုိ႔အမႈမွာ 
ၿပီးျပတ္ျခင္းမရိွေသးပါ။၁၂၇ 

 တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္၏ ယူနီေဖာင္းအေရာင္ကုိ 
အတုိက္အခံေခါင္းေဆာင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ထဘီအေရာင္ႏွင့္ 
ခိုင္းႏႈိင္းေရးသားခ်က္ပါေသာ ဓာတ္ပံုတစ္ပုံကို ဆုိရွယ္မီဒီယာေပၚတြင္ေဖာ္ျပခဲ့မႈျဖင့္ 
လႈပ္ရွားတက္ၾကြသူ ေခ်ာစႏၵီထြန္းကုိ အသေရဖ်က္မႈ၊ ၂၀၁၃ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒတုိ႔ ျဖင္ ့
၂၀၁၅ ေအာက္တုိဘာလက တရားစြဲဆုိခဲ့သည္။ မအူပင္ၿမိဳ႔နယ္တရားရံုးက အသေရဖ်က္မႈ 
ပုဒ္မကို ဒီဇင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔က ပယ္ဖ်က္ေပးခ့ဲေသာ္လည္း ေနာက္ႏွစ္ပတ္အၾကာတြင္ 
၂၀၁၃ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒျဖင့္ သူ႔ကုိ ေထာင္ဒဏ္ ေျခာက္လ ျပစ္ဒဏ္ခ် ခဲ့သည္။ ယခုအခါ 
ေခ်ာစႏၵီထြန္းသည္ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး မအူပင္ေထာင္တြင္ ရွိေနပါသည္။ 

 

အသေရဖ်က္မႈ၊ မဟုတ္မမွန္ေျပာဆုိမႈ၊ ဂုဏ္သတင္းညိွဳးႏြမ္းေစမႈ၊ ေစာ္ကားေျပာဆုိမႈတုိ႔ႏွင့္ 
ဆက္စပ္ေသာ ဥပေဒမ်ား၏ တစ္ခုတည္းေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ဂုဏ္သိကၡာထိခိုက္မႈမ်ားကုိ 
အကာအကြယ္ေပးရန္သာ ျဖစ္သင့္ၿပီး အစုိးရကုိေဝဖန္မႈမ်ားကုိ တားဆီးရန္ မျဖစ္သင့္ဟူ၍ 
ကုလသမဂၢ၏ လြတ္လပ္ေသာ အေတြးအေခၚႏွင္ ့ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္မ်ား တုိးျမွင့္ကာကြယ္ေရး 
ဆုိင္ရာ အထူး ကိုယ္စားလွယ္က အေလးအနက္ေျပာထားသည္။ အသေရဖ်က္မႈ ဥပေဒမ်ားသည္ 
လူထုအက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ စပ္ဆုိင္ေသာ ကိစၥမ်ားတြင္ လူထုက ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ပါဝင္ေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္ 
အေရးႀကီးသည္ ဟူေသာ အခ်က္ ကုိလည္း ထင္ဟပ္ေစသင့္သည္ဟု သူက ဆုိပါသည္။ 
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လူထုအမ်ားသိ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည ္သာမန္ပုဂၢိဳလ္မ်ားထက္ ေဝဖန္ခံရမႈမ်ားကုိ ပုိ၍ 
ခံႏိုင္ရည္ရွိသင့္သည္ဟူေသာ မူကိုလည္း သူက ဆက္၍ မီးေမာင္းထုိးျပခ့ဲပါသည္။ 
ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မီတီကလည္း ယင္းအခ်က္မ်ားကုိ ေထာက္ခံခဲ့သည္။ 
“အသေရဖ်က္မႈ ဥပေဒမ်ားကုိေရးဆြရဲာတြင္ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆုိခြင့္ႏွင့္ 
လုိက္ေလ်ာညီေထြ ရွိေစရန္ အေလးထား သင့္ၿပီး လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္ကုိ တားျမစ္ 
ပိတ္ပင ္ျခင္းမ်ိဳး မျဖစ္သင့္ေပ” ဟ ုဆုိထား ပါသည္။၁၂၉

  
 

 

သတင္းေထာက္မ်ား မီဒီယာသမားမ်ားကုိ ရာဇဝတ္မႈေျမာက္ေသာ အသေရဖ်က္မႈ စြဲခ်က္မ်ားႏွင္ ့
အေရးယူေနသည္ကုိ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္အဖြ႕ဲကအထူးသျဖင့္ 
စိုးရိမ္မိပါသည္။ ဤကဲ့သုိ႔ အေရးယူမႈမ်ားသည္ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္ အခြင့္အေရး၏ 
အဓိက အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ ရွာေဖြခြင္ ့ရယူခြင့္ကုိ ႀကီးမားေသာ 
အဟန္႔အတားျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ ဖမ္းဆီးေထာင္ခ် ခံရမည္ကုိ ေၾကာက္ရြ႕ံစိုးရိမ္ရသျဖင့္ 
သတင္းသမားမ်ား ကိုယ့္ဟာကုိယ္ ဆင္ဆာျပဳလုပ္ ရျခင္းမ်ား ျဖစ္လာ ႏုိင္ေစပါသည္။၁၃၀ 
 

၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ အစိုးရသည္ ဆက္သြယ္ေရးက႑ကုိ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ား ေပးလာသည့္ 
လုပ္ငန္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒကုိ ျပဌာန္းခဲ့သည္။ ယင္းအခ်ိန္က 
ဥပေဒၾကမ္းတြင္ပါဝင္ေသာ ျပဌာန္းခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးသည္ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္ကုိ 
လံုေလာက္ေသာ အကာအကြယ္မေပးပဲ အြန္လုိင္းတြင္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ 
ဘေလာ့ဂါမ်ားကုိ ႏႈတ္ဆိတ္သြားေအာင္ လုပ္ရန္ အသံုးခ်ႏိုင္သည္ကုိ စိုးရိမ္ရေၾကာင္း 
လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔မ်ားက ေထာက္ျပခဲ့ၾကသည္။၁၃၁ 
 

၂၀၁၅ ေအာက္တုိဘာလတြင္ အာဏာပုိင္မ်ားက လူအခ်ိဳ႕ကုိ “အြန္လုိင္းေပၚမွ အသေရဖ်က္မႈ” 
စြဲခ်က္မ်ားႏွင္ ့တရာစြဲဆုိလာေသာအခါ ယင္းစုိးရိမ္မႈမ်ား အမွန္တကယ္ျဖစ္လာေတာ့သည္။ 
ယေန႔အထိ ၂၀၁၃ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၆(ဃ) ပါ အြန္လုိင္းေပၚမွ အသေရဖ်က္မႈျဖင့္ 
တရားစြဲဆုိခံရသူ အနည္းဆံုး ေျခာက္ဦး ရိွေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ငါးခုမွာ စစ္တပ္ကုိ အထူးသျဖင့္ 
ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ကုိ သေရာ္ေျပာင္ေလွာင္သည္ဟု ယူဆရေသာ အေရးအသားမ်ား 
ဆုိရွယ္မီဒီယာေပၚတြင္ တင္ခဲ့ ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ " ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္ တစ္ခုခုကုုိ 
အသံုးျပဳ၍ ပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦ းဦ းအား ေျခာက္လွန ္ ႔ေတာင္းယူျခင္း၊ 
အႏုိင္အထက္ျပဳျခင္း၊မတရားတားဆီးကန္႔ကြ က္ျခင္း၊ အသေရဖ်က္ျခင္း၊ေနွာက္ယွက္ျခင္ း၊ 
မေလ်ာ္ၾသဇာသုံးျခင္း သို႔မဟု တ္ ၿခိမ္းေျခာက္ ျခင္း” တုိ႔ကုိ က်ဴးလြန္ေၾကာင္းေတြ႔ရွိရလွ်င္ 
ေထာင္ဒဏ္ သံုးႏွစ္အထိ ခ်မွတ္ႏိုင္သည္ဟု ျပဌာန္း ထားသည္။   
 

ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရး ဥပေဒတြင္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္ ဆုိသည္မွာ “အရုပ္ 
အသံ နည္းလမ္းမ်ိဳးစံု၊ အီလက္ထရြန္နစ္နည္းျဖင့္ ထုတ္ျပန္ျခင္း၊ အင္တာနက္ အေျချပဳ 
နည္းလမ္းမ်ား” အထိ အက်ဳံးဝင္ေၾကာင္း အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕က 
သိထားပါသည္။၁၃၂ အြန္လုိင္းေပၚမွ အသေရဖ်က္မႈဆိုသည္မွာလည္း အျခားဆက္သြယ္ေရး 
နည္းလမ္းမ်ားကုိ အသံုးျပဳ၍ အသေရဖ်က္ျခင္းက့ဲသုိ႔ မွတ္ယူရမည္ျဖစ္သည္။ ဤကိစၥ မွာလည္း 
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ရာဇဝတ္မႈ တစ္ခုအျဖစ္ မသတ္မွတ္ပဲ တရားမမႈအျဖစ္သာ စီရင္သင့္ၿပီး ေထာင္ဒဏ္ 
ျပစ္ဒဏ္စီရင္ျခင္းမ်ိဳး လံုးဝ မျဖစ္သင့္ပါ။  
 

ထုိ႔အျပင္ ပုဒ္မ ၆၆(ဃ) တြင္ မည္သည့္ အျပဳအမူမ်ားသည ္အေႏွာက္အယွက္ေပးမႈ၊ 
မေလ်ာ္ၾသဇာသံုးမႈ၊ ၿခိမ္းေျခာက္မႈတုိ႔ ေျမာက္ေၾကာင္း လုံလံုေလာက္ေလာက္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိ 
ျပမထားပါ။ ဤကဲ့သုိ႔ မတိက်မႈမ်ားေၾကာင့္ ဥပေဒကုိ လုိသလုိ ခြဲျခားသံုးစြမဲႈမ်ိဳး ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။   
 
 
စစ္တပ္ကုိ သေရာ္ေလွာင္ေျပာင္ေသာ ေဖ့စ္ဘုတ္ မက္ေဆ့ခ်္ေၾကာင့္ အဖမ္းခံရေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
လႈပ္ရွားသူ 
 

စစ္တပ္အႀကီးအကဲကုိ ေလွာင္ေျပာင္ေသာ ဆုိရွယ္မီဒီယာ ပုိ႔စ္ တစ္ခုအတြက္ အသက္ ၄၃ ႏွစ္အရြယ္ 
ကခ်င္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လႈပ္ရွားသူ ပက္ထရစ္ခြန္ဂ်ာလီကုိ ေထာင္ဒဏ္ ေျခာက္လ ခ်မွတ္ခ့ဲသည္။ 
 

ပက္ထရစ္ခြန္ဂ်ာလီကုိ ၎၏ေနအိမ္မွ ၂၀၁၅ ခု ေအာက္တုိဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔ ည ၇နာရီခြဲ 
ခန္႔တြင္ ဖမ္းဝရမ္းမပါပဲ လာေရာက္ဖမ္းဆီးသြားျခင္းျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ 
ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္၏ ဓာတ္ပုံကုိ လူတစ္ေယာက္က ေျခႏွင့္နင္းေနေသာ ပံုကို 
ေဖ့စ္ဘုတ္တြင္ သူက မွ်ေဝခ့ဲသျဖင့္ ဖမ္းဆီးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းရဲမ်ားက သူ႔ကုိ ေျပာခ့ဲသည္။ ေဖ့စ္ဘုတ္ 
ပုိ႔စ္မွ ဓာတ္ပုံအထက္တြင္ ပက္ထရစ္ခြန္ဂ်ာလီက “ဒီပုံကုိ မရွယ္ၾကပါနဲ႔၊ ရွယ္ရင္ 
အဖမ္းခံရလိမ့္မယ္”  ဟု ေရးသားခ့ဲသည္ဟုလည္း ရမဲ်ားက ေျပာသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ 
၂၂ ရက္ေန႔တြင္ သူ႔ကုိ ၂၀၁၃ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၆(ဃ) အရ ေထာင္ဒဏ္ 
ေျခာက္လခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ယခုအခါ အင္းစိန္ေထာင္တြင္ ရွိေနပါသည္။  
 

ပက္ထရစ္ခြန္ဂ်ာလီသည္ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း ရိွေနစဥ္တြင္ က်န္းမာေရးဆုိးဝါးခဲ့သည္။ 
ေသြးတုိး၊ အစာအိမ္ေဝဒနာႏွင့္ ပန္းနာရင္ၾကပ္ေရာဂါတုိ႔ ခံစားခ့ဲရသည္။ 
ေအာက္တိုဘာလအတြင္းက သူ႔ကုိ ေထာင္တြင္းရိွ အထူးၾကပ္မတ္ကုသေဆာင္သို႔ 
ေရႊ႕ေျပာင္းထားခ့ဲရသည္။ က်န္းမာေရးအေျခအေနေၾကာင့္ အာမခံေပးဖုိ႔ ေရွ႕ေနမ်ား၏ အႀကိမ္ႀကိမ္ 
ေလွ်ာက္ထားခ်က္ကုိ လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္ တရားရံုးက ျငင္းပယ္ ခဲ့သည္။  
 

 

ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မီတီက ေဖာ္ျပခ်က္တစ္ခုခုသည္ လူသိမ်ားထင္ရွားသူတစ္ဦးအား 
ေစာ္ကားသည္ဟု ယူဆႏုိင္ရုံမွ်ႏွင့္ အျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ႏိုင္သည့္ လံုေလာက္ေသာ အေၾကာင္းမရိွဟု 
ဆုိထားပါသည္။ စင္စစ္အားျဖင့္  ႏိုင္ငံတစ္ခု၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာပုိင္ အႀကီးအကဲ၊ အစုိးရႏွင့္ 
အျခားထိပ္တန္းအရာရိွမ်ားအပါအဝင္ လူသိမ်ားထင္ရွားေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ေဝဖန္မႈႏွင့္ 
ႏိုင္ငံေရးအရ အတုိက္အခံျပဳမႈတုိ႔ကုိ တရားဝင္ခံရမည့္ သူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။၁၃၃ 

ပက္ထရစ္ခြန္ဂ်ာလီ၏ အမႈကဲ့သုိ႔ေသာ အမႈမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားကစ၍ 
ေတြ႔ခဲ့ရေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ၾကားတြင္ စစ္တပ္ကုိ ေဝဖန္ျခင္း၊ အႏၱရာယ္မရိွေသာ 
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သေရာ္ေလွာင္ေျပာင္ျခင္းမ်ား ေလာက္ကုိပင္ လုပ္၍ မရေသးဆုိသည့္ အခ်က္ကုိ ထင္ရွားစြာ 
သတိေပး ေနပါသည္။  
 

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒကဲ့သုိ႔ မၾကာေသးခင္ကမွ ျပဌာန္းလုိက္ေသာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ 
တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားကုိ အေရးယူ ေထာင္ဒဏ္အျပစ္ေပးခ့ဲျခင္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရွိေနေသာ 
ဥပေဒ အသစ္အေဟာင္း မ်ားျဖင့္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္ကုိ ပိတ္ဆို႔တားဆီးႏုိင္ေၾကာင္း 
ျပသလုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္သူမ်ားႏွင့္ တက္ၾကြလႈပ္ရွား သူမ်ားသည္ 
အခ်င္းခ်င္းဆက္သြယ္ရန္ႏွင့္ သတင္းစကားမ်ား မွ်ေဝရန္ ေဖ့စ္ဘုတ္က့ဲသို႔ေသာ 
ဆုိရွယ္မီဒီယာမ်ားကုိ အားကုိးရပါသည္။ ဤကဲ့သုိ႔ လုပ္ျခင္းျဖင့္ ေထာင္က်ႏုိင္သည္ဆုိေသာ 
ၿခိမ္းေျခာက္မႈေၾကာင့္ ၎တုိ႔၏ အြန္လုိင္း လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ရန္ တြန္႔ဆုတ္လာေစၿပီး၊ 
ဒစ္ဂ်ယ္တယ္နယ္ပယ္ က်ယ္ျပန္႔လာသည္ႏွင့္အမွ် အာဏာပိုင္မ်ားကလည္း ၎တုိ႔၏ 
ဖိႏွိပ္မႈနယ္ကို လုိက္တုိးခ်ဲ႕လာမည္ကုိ စိုးရိမ္မႈမ်ား တိုးပြားေစပါသည္။  
 

 
၁၉၀၈ ခုႏွစ္ တရားမဝင္အသင္းအဖြဲ႔မ်ား ဥပေဒ 
 
၁၉၀၈ခုႏွစ ္တရားမဝင္အသင္းအဖြ႔ဲမ်ား ဥပေဒအရ သမၼတသည္ အသင္းတစ္သင္း၊ 
အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုအား ယင္းအသင္းအဖြဲ႔သည္ အၾကမ္းဖက္မႈကုိ က်ဴးလြန္ခဲ့သည္ သို႔မဟုတ္ 
အႏၱရာယ္ရွိသည္ဆုိေသာ အခ်က္ကုိ သက္သေျပစရာမလုိပဲ ၎၏ တစ္ဦးတည္းသေဘာျဖင့္ 
တရားမဝင္အသင့္ အျဖစ္ ေၾကညာႏုိင္ခြင့္ရိွသည္။၁၃၄ ႏုိင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒအရ 
လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္ႏွင့္ အသင္းအပင္းဖြဲ႔စည္းခြင္ ့တုိ႔ကို ဝင္ေရာက္ေႏွာက္ယွက္မႈ 
မွန္သမွ်သည္ ဥပေဒႏွင့္ညီညြတ္ေသာ တိက်သည့္ရည္မွန္းခ်က္တစ္ခု ေအာင္ျမင္ေအာင္လုပ္ဖို႔ 
လုိအပ္ခ်က္အရသာ လုပ္ရၿပီး ၿခိမ္းေျခာက္မႈ အႏၱရာယ္ႏွင့္ မွ်တအခ်ိဳးညီေအာင္သာ 
ျပဳလုပ္ရပါသည္။ ၁၉၀၈ ဥပေဒအရ မည္သည့္အဖြ႔ဲအစည္းကုိ တရားမဝင္ေၾကညာထားသည္၊ 
မည္သည့္အဖြဲ႔ကို ေၾကညာထားျခင္းမရွိဆုိသည္မွာလည္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မရွိပါ။ 
ဤအခ်က္မွာလည္း ဥပေဒႏွင့္ ညီညြတ္မႈဆုိေသာ စံႏႈန္းကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ရာ ေရာက္ပါသည္။ ဤ 
စံႏႈန္းအရ ဥပေဒတစ္ရပ္သည္ ေသခ်ာမႈ၊ ႀကိဳတင္သိရွိႏိုင္မႈတုိ႔ႏွင့္ ျပည့္စုံရၿပီး တိက်မႈရွိမွ လူထုက 
မည္သည့္အရာကုိ တားျမစ္ထားသည္ဆုိသည္ကို သိနားလည္ကာ ၎တုိ႔၏ အျပဳအမူမ်ားကုိ 
သင့္ေလ်ာ္သလုိ ခ်င့္ခ်ိန္ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ဥပေဒကုိ မလုိက္နာမိလွ်င္ အခ်ဳပ္အေႏွာင္ခံရၿပီး 
မိမိ၏ လြတ္လပ္မႈဆံုးရႈံးႏိုင္သည့္ အေနအထားတြင္ ဤအခ်က္မွာ လြန္စြာအေရးပါ ပါသည္။  
 

ဥပေဒတြင္ ေပးထားေသာ အာဏာပုိင္မ်ား စိတ္ႀကိဳက္ က်င့္သံုးႏိုင္သည္ ့အခြင့္အာဏာမ်ားေၾကာင့္ 
ယခင္ကလည္း အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ေက်ာင္းသားအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ 
ဘာသာေရး အသင္းအဖြ႔ဲမ်ား မတရားအသင္း ေၾကညာ ခံခဲ့ရၿပီး အဖြဲ႔ဝင္မ်ားလည္း ဤဥပေဒအရ 
ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ ခံခဲ့ရျခင္းမ်ား ျဖစ္ခဲ့သည္။  
 

ထုိ႔အျပင္ ၁၉၀၈ခု တရားမဝင္အဖြ႔ဲအစည္းမ်ား ဥပေဒအရ မတရားအသင္း ေၾကညာခံရေသာ အဖြဲ႔ 
သုိ႔မဟုတ္ မွတ္ပုံတင္ခြင့္ ျငင္းပယ္ခံရေသာအဖြ႕ဲ၏ ေခါင္းေဆာင္ သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႔ဝင္၊ တစ္ခါ 



 
 
NEW EXPRESSION MEETS OLD REPRESSION 
ENDING THE CYCLE OF POLITICAL ARRESTS AND IMPRISONMENT IN MYANMAR  

Amnesty International 

59 

ယင္းအဖြဲ႔ႏွင့္ ဆက္စပ ္ပတ္သက္သည္ဟု ယူဆခံရသူ တုိ႔သည္လည္း ပုဒ္မ ၁၇ အရ ေထာင္ဒဏ ္
ႏွစ္ႏွစ္မ ွငါးႏွစ္အထိ ခ်မွတ္ခံရ ႏိုင္ပါသည္။၁၃၅ မတရားသင္းေၾကညာခံထားရေသာ အဖြဲ႔ႏွင့္ 
ဆက္စပ္မိေသာသူ မည္သူမဆုိ ေထာင္ခ်ခံရႏိုင္သည့္အတြက္ အာဏာပုိင္မ်ားက ပုဒ္မ ၁၇ ကုိ 
ႏိုင္ငံေရးကိစၥမ်ားအတြက္ အသံုးခ်ႏုိင္ပါသည္။ ယင္းသုိ႔ေသာ အဖြဲ႔တစ္ခု၏ အစည္းအေဝးတစ္ခုကုိ 
တက္ေရာက္မိလွ်င္ပင ္ရာဇဝတ္မႈ က်ဴးလြန္ရာ ေရာက္ႏိုင္ ေနသည့္အတြက္ ျဖစ္ပါသည္။၁၃၆ 
 

ဥပမာ မႏၱေလးၿမိဳ႕မွ ဘာသာေပါင္းစုံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လႈပ္ရွားသူ ေဇာ္ေဇာ္လတ္ႏွင္ ့
ပြင့္ျဖဴလတ္တုိ႔သည္ ၂၀၁၃ ဇြန္လက အျခားသူမ်ားႏွင့္အတူ ကခ်င္ျပည္နယ္သုိ႔ 
အမ်ားသိေအာင္ေၾကညာထားေသာ ဘာသာေပါင္းစံု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ခရီးတစ္ခု သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး 
၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လတြင္ အဖမ္းခံၾကရပါသည္။ ေဇာ္ေဇာ္လတ္ကုိ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္က 
ဆုိရွယ္မီဒီယာေပၚတင္ခဲ့သည့္ ၎ ကခ်င္ခရီးစဥ္အတြင္းက ရုိက္ယူခဲ့ေသာ ေသနတ္တစ္လက္ 
ကုိင္ထားသည့္ ဓာတ္ပံုႏွင့္ပတ္သက္၍ စစ္ေမးခဲ့သည္။ သူတုိ႔ႏွစ္ဦးစလံုးသည္ 
လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားျဖစ္သည္၊ သို႔မဟုတ္ ယင္းအဖြဲ႔၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ 
ပါဝင္ခဲ့သည္ဆိုေသာ ေနာက္ထပ္ သက္ေသ တစံုတရာမရွိပဲ ႏွစ္ဦးစလံုးကုိ ၁၉၀၈ခု 
တရားမဝင္အသင္းမ်ား ဥပေဒျဖင့္ တရားစြဆုိဲခဲ့သည္။ ေဇာ္ေဇာ္လတ္ႏွင့္ ပြင့္ျဖဴလတ္တုိ႔ကုိ ၎တုိ႔၏ 
ဘာသာေပါင္းစုံ ခ်စ္ၾကည္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးခဲ့သည္ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းမွ 
တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားက ယံုၾကည္ၾကသည္။ ႏွစ္ဦးစလံုးကုိ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဥပေဒမ်ားျဖင့္ 
တရားစြဲဆုိ ထားပါသည္။ ၁၃၇ 
 

ေျမယာအေရးလႈပ္ရွားသူ ေစာေမာင္ႀကီးသည္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ကရင္ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႔ 
ကုိထူေထာင္သူ ျဖစ္ၿပီး ယခင္က ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး (ေကအင္ယူ) ၏ 
လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ ဒီမိုကရက္တစ္ ကရင္မ်ိဳးခ်စ္ တပ္မေတာ္ (ဒီေကဘီေအ) တုိ႔၏ 
အဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္သည္။ သူႏွင့္ သူ႔အဖြဲ႔ဝင္ ရွစ္ဦးတုိ႔ကို ၂၀၁၅ ဇူလုိင္လ ၈ ရက္ေန႔က သူတုိ႔ ရုံးခန္းတြင္ 
လာေရာက္ ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ ဒီေကဘီေအ အဖြဲ႔ဝင္တစ္ေယာက္ႏွင့္ အဆက္အသြယ္ရိွသည္ဆုိကာ 
ေစာေမာင္ႀကီးကုိ ၂၀၁၅ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ၁၉၀၈ခုႏွစ္ မတရားသင္းဥပေဒ ပုဒ္မ၁၇ ျဖင္ ့
ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ၎၏ ေျမယာအခြင့္အေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားေၾကာင့္ ယခုက့ဲသုိ႔ 
အေရးယူခံရျခင္း ျဖစ္သည္ဟု အမ်ားက ယုံၾကည္ ၾကသည္။၁၃၈ 
 

 

လြတ္လပ္စြာ အသင္းအပင္းဖြဲ႔စည္းခြင္ ့မ်ားအေပၚ ကန္႔သတ္မႈမ်ား ေျဖေလွ်ာ့ႏိုင္ေရး 
ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ၂၀၁၄ ဇူလုိင္လတြင္ အသင္းအဖြဲ႔မ်ား မွတ္ပုံတင္ျခင္းဥပေဒ အသစ္ကုိ 
ျပဌာန္းခဲ့သည္။ ဥပေဒအသစ္က အသင္းအဖြဲ႔မ်ား ဖြဲ႔စည္းေရးႏွင့္ မွတ္ပုံတင္ေရးတြင္ ယခင္က 
ရွိခဲ့ေသာ အေရးပါသည့္ အတားအဆီးမ်ားကုိ ဖယ္ရွားေပးခဲ့သည္။ ဥပမာ ယခုဆုိလွ်င္ 
အသင္းအဖြဲ႔မ်ား မျဖစ္မေနမွတ္ပုံတင္စရာ မလုိေတာ့သလုိ မွတ္ပုံမတင္ျခင္းသည္လည္း ရာဇဝတ္မႈ 
မဟုတ္ေတာ့ပါ။ သို႔ရာတြင္ ဥပေဒအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လိုအပ္ေသာ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနက ယခုအထိ မထုတ္ျပန္ေသးသျဖင့္ 
ဤဥပေဒအသစ္က လြတ္လပ္စြာ ဖြဲ႔စည္းလႈပ္ရွားခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မည္မွ်ေလာက္ 
ေလးစားမႈတုိးလာသည္လည္း ဆိုသည္ကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မသိရပါ။ ဥပေဒအသစ္၏ 
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အေရးႀကီးေသာ လုိအပ္ခ်က္တစ္ခုမွာ ၁၉၀၈ခု တရားမဝင္အသင္းမ်ား ဥပေဒကုိ 
ဖ်က္သိမ္းျခင္းမျပဳျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ယင္းဥပေဒႏွစ္ခု ထိပ္တုိက္ ေတြ႔လာလွ်င္ 
မည္သည့္ဥပေဒက ဦးစားေပး ျဖစ္မည္ ဆုိသည္မွာလည္း မရွင္းလင္းေသးေပ။  
 

 

၁၉၂၃ ႏုိင္ငံေတာ္လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ ဥပေဒ 
 

၁၉၂၃ ႏိုင္ငံေတာ္လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ ဥပေဒသည္ ၿဗိတိသွ်ကုိလုိနီေခတ္ကတည္းက ရွိခဲ့ေသာ ဥပေဒ 
ျဖစ္သည္။ ဤ ဥပေဒအရ အျပင္သုိ႔ ေပါက္ၾကားလွ်င္ “ႏုိင္ငံေတာ္၏ လံုျခဳံေရး အက်ိဳးစီးပြားကုိ 
ထိခိုက္ေစႏိုင္သည္” ဟု ယူဆရေသာ စာရြက္စာတန္းမ်ား၊ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ 
ပိုင္ဆုိင္ျခင္း၊ ထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္း၊ လက္ခံရယူျခင္း ႏွင့္ ဆက္လက္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းမ်ားသည္ ရာဇဝတ္မႈ 
ေျမာက္ပါသည္။ ဥပေဒ၏ စာသားမ်ားမွာ အနက္က်ယ္ဝန္းလွသျဖင့္ မည္သည့္အရာကုိ 
“လွ်ိဳ႕ဝွက္အဆင့္” သတ္မွတ္ထားသည္ဆုိသည္ကို အစုိးရက ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္မ်ား 
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေပးထားပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္လံုၿခဳံေရး အတြက္ 
အႏၱရာယ္မရွိႏိုင္ေသာ္လည္း “ႏိုင္ငံေတာ္ အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေနသည္” ဟု ယူဆႏိုင္ေသာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား “ရယူ” ခဲ့သည္ ့မည္သူမဆုိ ေထာင္ဒဏ္အခ်ခံရႏိုင္ပါသည္။ 
ဤဥပေဒသည္ ႏိုင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒက ခြင့္ျပဳေပးထားေသာ ႏုိင္ငံေတာ္လံုၿခဳံေရး 
အတြက္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ ္ေျပာဆုိခြင့္ကုိ ကန္႔သတ္ႏိုငသ္ည့္ အခြင့္ထက္ မ်ားစြာ 
ေက်ာ္လြန္ေနပါသည္။ ထုိ႔အျပင ္အမ်ားျပည္သူ သိသင့္သည္ ဟူေသာ အေျခခံျဖင့္ 
လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ေပးႏုိင္သည့္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ိဳးလည္း 
ဤဥပေဒတြင္ မပါဝင္ပါ။  
 

ျပဌာန္းခ်က္မ်ား ေဖာက္ဖ်က္မႈမ်ားအတြက္ ရာဇဝတ္မႈႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္အသီးသီးကုိ ျပဌာန္းထားပါသည္။ 
ဥပမာ ပုဒ္မ ၃ (၁)တြင္ တားျမစ္ထားေသာ ေနရာတစ္ခုကုိ ခ်ဥ္းကပ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ဝင္ေရာက္ျခင္း၊ 
“ႏိုင္ငံေတာ္လံုၿခဳံေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အက်ိဳးစီးပြားထိခိုက္ျခင္း” တုိ႔ ျဖစ္ေစႏိုင္မည့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္၊ စာရြက္စာတန္းတုိ႔ကုိ ရယူျခင္း၊ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ 
ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းတုိ႔ျပဳလုပ္ပါက ေထာင္ဒဏ္ သံုးႏွစ္မွ ၁၄ ႏွစ္အထိ က်ခံရႏိုင္ပါသည္။  
 

ယခင္အခ်ိန္က စစ္အစုိးအာဏာပိုင္မ်ားသည္ ျမန္မာ့လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနကုိ 
သတင္းမီဒီယာမ်ား၊ သံတမန္မ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား 
သတင္းအခ်က္အလက္ေပးပို႔ေသာ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားကုိ ၁၉၂၃ 
ႏိုင္ငံေတာ္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ ဥပေဒကုိ အသံုးျပဳ၍ ေထာင္ခ်ခဲ့သည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ ္
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား စတင္ခဲ့ခ်ိန္မ ွစ၍ ၁၉၂၃ ႏုိင္ငံေတာ္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ ဥပေဒကုိ ယူနတီ 
အပတ္စဥ္ဂ်ာနယ္မွ မီဒီယာသမား ငါးေယာက္ ကိုတရားစြဲရာတြင္ သံုးစြခဲဲ့သည္။ 
သတင္းေထာက္မ်ား ျဖစ္ေသာ လူေမာ္ႏုိင္၊ ရာဇာဦး၊ ပုိင္သက္ေက်ာ္၊ စည္သူစုိးႏွင့္ ဂ်ာနယ္၏ 
အမႈေဆာင္အရာရိွခ်ဳပ္ ဦးတင့္ဆန္းတုိ႔သည ္ဤဥပေဒ ပုဒ္မ ၃(၁)(က) အရ ၂၀၁၄ ဇူလုိင္လ ၁၀ 
ရက္ေန႔က အလုပ္ႏွင့္ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ႏွစ္စ ီခ်မွတ္ခံခဲ့ရသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ 
မေကြးတုိင္းတရားရံုးက ျပစ္ဒဏ္ကုိ အလုပ္ႏွင့္ေထာင္ဒဏ္ ခုႏွစ္ႏွစ္သုိ႔ ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးခဲ့သည္။ 
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လွ်ိဳ႕ဝွက္ဓာတုလက္နက္ စက္ရုံတစ္ခု ရိွေနသည္ဆုိေသာ ေဆာင္းပါး ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးေနာက္ ၎တုိ႔ 
ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ ၎တုိ႔ကုိ ဖမ္းဆီးၿပီးေနာက္တြင္ ၎တုိ႔အား “ႏုိင္ငံေတာ္ 
လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ေပါက္ၾကားမႈ၊ စက္ရုံအတြင္း တားျမစ္္ ေနရာသုိ႔ ဝင္ေရာက္မႈ၊ ဓာတ္ပုံရိုက္မႈႏွင့္ 
အားေပးကူညီမႈ” တုိ႔ျဖင့္ တရားစြဆဲိုထားေၾကာင္း ႏိုင္ငံပိုင္မီဒီယာမ်ားက အတည္ျပဳခဲ့သည္။၁၃၉ 
 

 

၁၉၂၃ ႏိုင္ငံေတာ္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ ဥပေဒကုိ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း 
တစ္ႀကိမ္သာအသံုးျပဳခ့ဲေၾကာင္း အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြ႕ဲက 
သတိျပဳမိပါသည္။ သို႔ေသာ္ယင္းျဖစ္ရပ္၏ ရိုက္ခတ္မႈမွာ က်ယ္ျပန္႔ပါသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ဇြန္လက 
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မီဒီယာသမားမ်ားအေပၚကန္႔သတ္မႈမ်ားအေၾကာင္း အစီရင္ခံစာ တစ္ေစာင္အတြက္ 
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕က ေမးျမန္းခဲ့ေသာ သတင္းစာဆရာမ်ားႏွင့္ 
မီဒီယာသမား အမ်ားအျပားက (ယူနတီဂ်ာနယ္) အမႈသည ္မီဒီယာသမားအားလံုးကုိ 
“သတိေပးလုိက္ျခင္း” အျဖစ္ယူဆၾကေၾကာင္း၊ အာဏာပုိင္မ်ား မႀကိဳက္ေသာ သတင္းမ်ားကုိ 
တင္ျပရာတြင္ ၎တို႔အေနႏွင့္ “သတိလြတ္” ခဲ့လွ်င္ အလားတူ ခံရႏုိင္သည္ဟု 
စိုးရိမ္ထိတ္လန္႔မႈမ်ား ရွိၾကေၾကာင္း ေျပာျပခ့ဲၾကပါသည္။၁၄၀

 

ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ျခယ္ေသာ ဥပေဒေဟာင္းမ်ားသည္ မပယ္ဖ်က္ေသးသမွ် အာဏာပုိင္မ်ားက 
ဆက္သုံးေနႏုိင္ေသးေၾကာင္း ယင္းအမႈက ျပသေနပါသည္။ ယခင္အစုိးရလက္ထက္က 
ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္အက်ဥ္းခ်ခံရသူမ်ားကုိ ဖမ္းဆီးျပစ္ဒဏ္ေပးရာတြင္ အၿမဲလုိလို အသံုးျပဳခဲ့ၿပီး 
ယေန႔အထိ ျမန္မာ့ဥပေဒမူေပါင္ထဲတြင္ ရွိေနေသးေသာ ဥပေဒမ်ားက 
လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္သူမ်ားႏွင့္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားကုိ အာဏာပုိင္မ်ားသည္ ၎တုိ႔ကုိ  

အလြယ္တကူ ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ႏုိင္ေသးေၾကာင္း အၿမဲသတိေပးလွ်က္ရွိပါသည္။ 
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၅။ ႏုိင္ငံေရးအရ ဖမ္းဆီးအက်ဥ္းခ်ေနမႈ သံသရာ 

အဆံုးသတ္ေရး 

 

 

 “အခုေတာ့ ကုိယ္ဘာလုပ္သင့္သလဲ၊ ဘာမလုပ္သင့္ဘူးလဲ ဆုိတာ ေသေသခ်ာခ်ာစဥ္းစားၿပီး 
လႈပ္ရွားေနရပါတယ္။ ကုိယ္လည္း အဖမ္းခံရႏုိင္တယ္ ဆုိတ့ဲအခ်က္က တစ္ခုခု မလုပ္ခင္ 
ႏွစ္ခါစဥ္းစားရတယ္။ ေၾကာက္လုိ႔ေတာ့ မဟုတ္ဘူး၊ ေထာင္ထဲမွာ အခ်ိန္ကုန္မသြားခ်င္လုိ႔၊ 
ကၽြန္မတုိ႔ ႏုိင္ငံအေျခအေနေကာင္းလာေအာင္ လုပ္စရာေတြ အမ်ားႀကီးရိွေသးတယ္။” 
 

 

 

အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူတစ္ဦး ၁၄၁
 

 

ေကာက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာအစုိးရသစ္အတြက္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 
 

 

ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ခံေနရသူမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကုိ 
ျပန္လႊတ္ေပးျခင္းကုိ အာဏာပိုင္မ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆုိခြင့္၊ 
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးခြင့္ႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းလႈပ္ရွားခြင္ ့အခြင့္အေရးမ်ားအေပၚ ပုိ၍ ေလးစားမႈ ရိွလာသည့္ 
အဓိက သာဓကမ်ားအျဖစ္ မၾကာခဏ ရည္ညႊန္း ေျပာေလ့ ရွိပါသည္။ ၂၀၁၁ မတ္လမွ စတင္၍ 
လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္မ်ား၊ သက္သာခြင့္မ်ား စုစုေပါင္း အႀကိမ္၂၀ ေၾကညာခ့ဲၿပီး 
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေပါင္း ၁၁၀၀ ေက်ာ္၁၄၂ ကို ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့ပါသည္။၁၄၃ 

“အက်ဥ္းက်ခံေနရသူမ်ားသည္လည္း ႏုိင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ 
အျခားသူမ်ားႏွင့္အတူ ပါဝင္ႏုိင္ရန္အတြက္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္မ်ား အႀကိမ္ႀကိမ္ေပးၿပီး 
ျပန္လႊတ္ေပးခ့ဲသည”္ ဟု ျမန္မာအာဏာပုိင္မ်ားက ေျပာပါသည္။၁၄၄ သမၼတဦးသိန္းစိန္က 
ပါလီမန္သို႔ ေျပာၾကားေသာ ၎၏ ေနာက္ဆံုး ႏုိင္ငံေတာ္အေျချပ မိန္႔ခြန္းတြင္လည္း 
“ႏိုင္ငံသားတိုင္း ႏုိင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားတြင္ ပါဝင္ႏိုင္ရန္အတြက္ မိမိတုိ႔အစိုးရသည္ 
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ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ခံေနရသူမ်ားကုိလည္း ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့သည္” 
ဟုေျပာၾကားခ့ဲသည္။၁၄၅ 
ဤကဲ့သုိ႔ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္မ်ား ျပစ္ဒဏ္ေလွ်ာ့ေပါ့ ခြင့္လႊတ္ေပးမႈမ်ားကုိ ႀကိဳဆုိေသာ္လည္း 
ယင္းတုိ႔မွာ လုပ္ခ်င္သည့္အခ်ိန္ လုပ္ေနျခင္းျဖစ္သလုိ သိသာျမင္သာလည္း မရိွေပ၊ ထုိ႔အျပင္ 
လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေၾကညာျခင္းကုိ အေရးပါေသာ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္တစ္ခု ရွိေနခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ 
ႏိုင္ငံေရးအရ အက်ိဳးအျမတ္အမ်ားဆံုး ရႏုိင္မည့္အခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ ျပဳလုပ္ေလ့ရွိေၾကာင္း 
ေတြ႕ရသည္။၁၄၆ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ မည္သည့္အတြက္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေၾကညာသည္ 
ဆုိသည္ကို ရွင္းလင္းေသာ ေဖာ္ျပခ်က္မရိွသက့ဲသုိ႔ မည္သည့္ ႏိုင္ငံေရးသမားကုိ မည္သည့္ 
စံသတ္မွတ္ခ်က္အရ လႊတ္ေပးသည္ဆုိျခင္းမွာလည္း ရွင္းလင္းမႈ မရွိပါ။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ စတင္ေသာ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကာလ၏ အေစာပုိင္းႏွစ္မ်ားက ေၾကညာေသာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ 
မ်ားတြင္ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား အမ်ားအျပား ပါဝင္ ခဲ့သည္။ လူထုႏွင္ ့ႏုိင္ငံတကာက 
ဖိအားေလွ်ာ့လာ သည္ႏွင့္အမွ် လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္မ်ားလည္း က်ဲပါးသြားခ့ဲသည္။  
 

ယင္း လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္မ်ား၏ အျပဳသေဘာသက္ေရာက္မႈမ်ားမွာ မိမိတုိ႔အခြင့္အေရး မ်ားကုိ 
အသံုးျပဳရံုျဖင့္ အဖမ္းခံေနရေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္သူမ်ားႏွင့္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား 
ဆက္ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ အရာမထင္ပဲ ျဖစ္သြားရသည္။ ထုိ႔အျပင္ အက်ဥ္းသားမ်ားကုိ 
အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့မႈမ်ားကလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း 
ႏိုင္ငံေရးအရဖမ္းဆီးေထာင္ခ်မႈမ်ား ဆက္ရွိေနရသည့္ အေျခခံအေၾကာင္းတရားမ်ားကုိ 
ေရရွည္အတြက္ ေျဖရွင္းျခင္း မျဖစ္လာခ့ဲပါ။ လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္သူမ်ားႏွင့္ 
အဖြဲ႔အစည္းအေတာ္မ်ားမ်ားကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကုိ “လႊတ္လိုက္ 
ျပန္ဖမ္းလုိက္ ဆံုလည္တံခါး” ျဖစ္ေနရေသာ အေျခအေန မ်ားကုိ သတိျပဳမိၾကပါသည္။  
၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လအကုန္တြင္ အန္အယ္ဒီအစိုးရ တက္လာၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔ အေျပာင္းအလဲ 
ျဖစ္လာျခင္းသည္ အက်ဥ္းသားမ်ားကုိ တစ္ခါတစ္ခါမွ လႊတ္လိုက္လုပ္ေနသည့္ အေျခအေနထက္ 
ပုိၿပီး ဥပေဒႏွင့္မညီ ထင္သလုိ ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ေနသည့္ သံသရာအဆံုးသတ္သြားေအာင္ 
ျပဳလုပ္ႏုိင္မည့္ အေရးပါေသာ အခြင့္အလမ္းတစ္ခု ေပးေနပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးအရ 
ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်မႈမ်ား ဆက္လက္ ျပဳလုပ္ေနႏုိင္ေအာင္ ဖန္တီးေပးထားသည့္ 
အေျခခံအေၾကာင္းတရားမ်ားကုိ ကုိင္တြယ္ျခင္းျဖင့္ အစုိးရသစ္သည္ (ျပည္သူမ်ား၏) လြတ္လပ္စြာ 
ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္၊ ဖြဲ႔စည္းလႈပ္ရွားခြင့္ႏွင္ ့ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ေလးစားၿပီး 
ထိန္းသိမ္းေပးရာ ေရာက္ပါမည္။ လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္သူမ်ားႏွင့္ 
အျခားတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အနာဂတ္ကုိ ပုံေဖာ္ႏိုင္ေရးတြင္ အေရးပါသည့္ 
က႑တြင္ရွိၾကပါသည္၊ သို႔ေသာ္ ၎တုိ႔ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားထဲတြင္ ရိွေနလွ်င္၊ သို႔မဟုတ္ 
အဖမ္းခံရ၊ တရားစြခဲံရ၊ အက်ဥ္းခ်ခံရမည့္ အႏၱရာယ္ႏွင့္ တစ္ခ်ိန္လုံးရင္ဆုိင္ေနရလွ်င္ 
တုိင္းျပည္အတြက္ အလုပ္လုပ္ႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ 
.  
အစိုးရသစ္အေနႏွင့္ ဥပေဒမ်ား၊ မူဝါဒမ်ား၊ လက္ေတြ႔ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင္ အေျပာင္းအလဲ 
မ်ားစြာ ျပဳလုပ္ရပါလိမ့္မည္။ပထမဆံုး ေျခလွမ္းတစ္ခုမွာ ေနာင ္အက်ဥ္းသားလႊတ္ေပးမ်ား 
အာလံုးကုိ ျခြင္းခ်က္မထားပဲ လုပ္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္အက်ဥ္းက်ခံေနရသူမ်ား 
ေရးရာေကာ္မီတီကုိလည္း အသစ္ျဖစ္ေစ၊ မူလရိွၿပီးသားကုိ ျပန္လည္အသက္သြင္း၍ ျဖစ္ေစ 
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ဖြဲ႔စည္းၿပီး ယံုၾကည္ခ်က္အက်ဥ္းသားအားလံုး ျပန္လြတ္လာေစေရး ႏွင့္ ဤအစီရင္ခံစာတြင္ 
ေဖာ္ျပခ့ဲေသာ အေျခခံက်သည့္ ျပႆနာမ်ားကုိ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္ေရး အတြက္ တာဝန္ႏွင့္ 
လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား၊ ပံ႔ပိုးမႈမ်ားေပးအပ္ရန္ ျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆံုးအေနႏွင့္ 
ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္အက်ဥ္းက်ခံ ခဲ့ရသူမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား ရင္ဆုိင္ ခဲ့ရေသာ 
ျပႆနာမ်ားမွာ အက်ဥ္းေထာင္တံခါးဝတြင္ အဆံုးသတ္သြားသည္မဟုတ္ပါ။ အမ်ားစုမွာ 
မိသားစုထံျပန္ေရာက္သြားၾကခ်ိန္တြင္ အလုပ္အကုိင္ ရရန္ အခက္အခဲႏွင့ ္ႀကဳံရျခင္း၊ 
ပညာေရးအခြင့္အလမ္း ကင္းမဲ့ျခင္းတုိ႔ကုိ ရင္ဆုိင္ၾကရသည္။ အစိုးရသစ္အေနႏွင့္ ၎တုိ႔အတြက္ 
ေလ်ာ္ေၾကးရပုိင္ခြင့္၊ ျပန္လည ္ထူေထာင္ေရး အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ခြင့္မ်ားကုိ စီစဥ္ေပးၿပီး 
ျပန္လည္ကုစားခြင့္ အခြင့္အေရး ရပိုင္ခြင္ ့ကုိလည္း ေလးစားအသိအမွတ္ျပဳ ေပးသင့္ပါသည္။  
 

၅.၁။ ျခြင္းခ်က္မရိွ ျပန္လႊတ္ေပးျခင္းမ်ား 
 

 

ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္အက်ဥ္းက်ခံ ခဲ့ရသူမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား အမ်ားအျပားမွာ 
ျခြင္းခ်က္ျဖင့္သာ ျပန္လႊတ္ေပးခံရသူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္မ်ား၊ 
ျပစ္ဒဏ္သက္သာခြင့္မ်ားျဖင့္ ျပန္လြတ္လာၿပီးခ်ိန္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈ မ်ားကုိ 
ျပဳလုပ္ခဲ့လွ်င္ပင္ ျပန္လည္အဖမ္းခံရၿပီး က်န္ရွိေနေသးေသာ ေထာင္ဒဏ္မ်ား ဆက္လက္က်ခံရ 
ႏိုင္ဖြယ္ရွိေနပါသည္။ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္မ်ားႏွင့္ျပန္လြတ္လာသူမ်ား အမ်ားစုမွာ 
ျပစ္မႈက်င့္ထံုးဆုိင္ရာ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၀၁ ကုိလက္မွတ္ထုိးခဲ့ၾကရသည္။ ယင္းပုဒ္မတြင္ - 
 
 

 

“ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတသည္ ျပစ္မႈတစ္ခုခုကုိ မည္သည့္ အခ်ိန္အခါ၌မဆုိ ဆုိင္းငံထားႏုိင္ၿပီး၊ 
စည္းကမ္းခ်က္ျဖင့ ္ျဖစ္ေစ၊ စည္းကမ္း ခ်က္မထားရိွဘဲျဖစ္ေစ ျပစ္ဒဏ္ကုိ လြတ္ၿငိမ္းခြင့္၊ ခ်မ္းသာခြင့္ 
ေပးျခင္း၊ ျပစ္ဒဏ္ကုိ ေလွ်ာ့ေပါ့ ေစရန္ ျပစ္ဒဏ္၏ တစ္ခုလုံးကုိျဖစ္ေစ၊ တစ္စိတ္ တစ္ေဒသကုိ 
ျဖစ္ေစ ျပဳလုပ္ႏုိင္ခြင့္ရွိသည္။” 

 

 

 

ပုဒ္မ ၄၀၁(၃) အရ ျပစ္ဒဏ္ကုိ ေလွ်ာ့ေပ့ါေပးခ့ဲေသာ အေျခအေနမ်ား မျပည့္စုံဟု သမၼတက 
ယူဆလွ်င္ သမၼတသည္ ျပစ္ဒဏ္ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးထားမႈကုိ ပယ္ဖ်က္ႏိုင္ၿပီး လႊတ္ေပးခဲ့ေသာ 
အက်ဥ္းသားေဟာင္းကုိ ရအဲရာရွိတစ္ဦးက ဖမ္းဝရမ္းမပါပဲ ျပန္လည္ ဖမ္းဆီးႏုိင္သည္။ 
ျပန္ဖမ္းခံရၿပီးလွ်င္ ယခင္က က်န္ရွိေနေသးေသာ ေထာင္ေၾကြးက်န္ ျပစ္ဒဏ္ကို 
ဆက္က်ခံရႏိုင္ပါသည္။ ဤျပဌာန္းခ်က္က သမၼတကုိ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ 
ျပစ္ဒဏ္ေလွ်ာ့ေပါ့ခ်က္ကုိ ပယ္ဖ်က္၍ ေထာင္ဒဏ္ျပန္လည္ေပးႏုိင္ခြင့္ အာဏာမ်ား 
ေပးအပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ဤကဲ့သုိ႔ေသာ အာဏာမ်ိဳးမွာ တရားေရးအာဏာပုိင္မ်ားတြင္သာ 
ရွိရမည္ျဖစ္သည္။ ဤကဲ့သုိ႔အာဏာမ်ိဳးကုိ ထင္သလုိ အလြသံုဲးစားလုပ္ျခင္း 
ခြဲျခားသံုးစြျဲခင္းမျပဳႏုိင္ေအာင္ ရွင္းလင္းေသာ အကာအကြယ္မ်ားလည္း ရွိထားရမည္ျဖစ္သည္၊ 
ထုိ႔ျပင ္ပြင့္လင္း ျမင္သာေသာ အယူခံပိုင္ခြင့္ လုပ္ငန္းစဥ္လည္း ရွိရမည္ ျဖစ္သည္။  
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ယခုအထိ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကုိ ျပန္လည္ဖမ္းဆီး၍ က်န္ရွိေနေသးေသာ ေထာင္ဒဏ္မ်ား 
ျပန္လည္ က်ခံေစျခင္းမ်ိဳးရိွသည္ဟု အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕က 
မသိရွိရေသာ္လည္း ၿခိမ္းေျခာက္မႈက ရွိေနဆဲျဖစ္ၿပီး၊ ေထာင္ထဲ ျပန္သြားရမည့္ အလားအလာကုိ 
တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားက စုိးရိမ္ေၾကာက္ရြ႔ံၾကပါသည္။ ရန္ကုန္ရွိလူ႔အခြင့္အေရး 
ကာကြယ္လႈပ္ရွားသူ တစ္ဦးေျပာျပသည္မွာ 
 

 

“ျခြင္းခ်က္နဲ႔ လႊတ္ေပးေနတာေတြ ရပ္သင့္ပါၿပီ။ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူေတြကုိ ဘာျခြင္းခ်က္မွ 
မထားပဲ လႊတ္ေပးသင့္တယ္။ ျပန္ဖမ္းခံရႏိုင္တယ္ဆုိတဲ ့ၿခိမ္းေျခာက္မႈလည္း မလုပ္ပနဲဲ႔ေပါ့၊ 
အဲဒီလိုမွ မဟုတ္ရင္ သူတုိ႔ ႀကိဳက္တာလုပ္လို႔ရတယ္။ ေထာင္ထဲကို ေနာက္ထပ္ အႏွစ ္၅၀-၆၀ 
ေလာက္ ဝင္ေနရႏိုင္တယ္။”၁၄၇

 

လႊတ္လိုက္ ျပန္ဖမ္းလုိက္လုပ္ေနသည့္ ဆံုလည္တံခါး ကုိ အၿပီး ပိတ္သြားေစရန္ 
လုိအပ္ခ်က္တစ္ခုမွာ ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ခံေနရသူမ်ားကုိ ျခြင္းခ်က္မထားပဲ 
ျပန္လႊတ္ေပးၿပီး ၎တို႔၏ ျပစ္မႈမွတ္တမ္းမ်ားကုိ ဖ်က္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ၎တုိ႔၏ 
အခြင့္အေရးမ်ားကုိ အျပည့္အဝ ရယူသံုးစြမဲႈ မလုပ ္ႏိုင္ေအာင္ ကန္႔သတ္ထားေသာ ျခြင္းခ်က္မ်ား 
မရွိသင့္သက့ဲသို႔ ၎တုိ႔ မိမိအခြင့္အေရးမ်ားကုိ ရယူသံုးစြျဲခင္းအတြက္ ျပစ္ဒဏ္ေပးခံရျခင္းမ်ိဳးလည္း 
မရွိသင့္ေပ။ 
 

၅.၂။ ထိေရာက္စြာ အလုပ္လုပ္ႏုိင္ေသာ ယံုၾကည္ခ်က္ အက်ဥ္းသား ေကာ္မီတီတစ္ခု 

 
၂၀၁၃ ေဖေဖၚဝါရီလ ၇ ရက္ေန႔တြင္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က “တစ္ႏုိင္ငံလံုးရိွ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ 
ျပစ္ဒဏ္က်ခံေနရေသာ လက္က်န္ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားကုိ စိစစ္၍ ျပန္လည္လႊတ္ေပးႏုိင္ရန္” 

ဆုိၿပီး လက္က်န္ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား စိစစ္ေရးေကာ္မီတီတစ္ခုကုိ ဖြဲ႔စည္းခ့ဲသည္။၁၄၈ 

ႏုိင္ငံပုိင္သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ အဆုိအရ ေကာ္မီတီသည္ “ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား၏ 

အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္ကုိ ေရးဆြၿဲပီး က်န္ရိွေနေသးေသာ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသား မ်ားကုိ စိစစ္ၿပီး 

ျပန္လႊတ္ေပးႏုိင္ေရးအတြက္ လုပ္ငန္းမူေပါင္မ်ား ခ်မွတ္သြားၿပီး ေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားကုိ 

သမၼတထံတင္ျပရန္” ဟူ၍ ေဖာ္ျပထားပါသည္။၁၄၉ 
 

စိစစ္ေရးေကာ္မီတီဖြဲ႔စည္းျခင္းကုိ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ေဟာင္းမ်ား၊ ၎တုိ႔၏ 
ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင္ ့ႏိုင္ငံတကာမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက သတိျဖင့္ ႀကိဳဆုိခဲ့ၾကသည္။ 
ယင္းႏွစ္အကုန္ပိုင္းတြင္ ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ခံေနရသူမ်ား အမ်ားအျပား 
ျပန္လြတ္လာျခင္း၊ ထင္ရွားေသာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား ေကာ္မီတီတြင္ 
ပါဝင္လာျခင္းတုိ႔က စိစစ္ေရးေကာ္မီတီ၏ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈတုိ႔အေပၚ ေမးခြန္းထုတ္ 
ခဲ့ၾကသူမ်ားကုိ စိတ္အနည္းငယ္ သက္သာရာ ရေစခ့ဲသည္။  
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သုိ႔ရာတြင္ အခ်ိန္သိပ္မၾကာမီမွာပင္ စိစစ္ေရး ေကာ္မီတီသည္ ျပႆနာမ်ား ရိွေနၿပီး လုိအပ္ခ်က္ 
မ်ားလည္း ႀကီးႀကီးမားမား ရွိေနသည္ကုိ ေတြ႔လာ ရသည္။ မည္သည့္ရည္ညႊန္းခ်က္ျဖင့္ အလုပ္လုပ ္
သည္၊ မည္သည့္ တာဝန္မ်ား ေပးအပ္ထားသည္ စသည့္ ေကာ္မီတီ၏လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားမွ အစ မည္သည့္အခ်က္အလက္ကုိမွ် လူသိရွင္ၾကား ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းမရိွသလုိ 
လုပ္ငန္းမ်ားႏွင္ ့ပတ္သက္၍လည္း မည္သည့္ အစီရင္ခံစာမွ် ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္း မရိွေပ။ 
ေကာ္မီတီဝင္ေဟာင္းမ်ားႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြ႕ဲက 
ေမးျမန္းၾကည့္ရာတြင္ သမၼတ၏ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္မ်ား မထုတ္ျပန္မ ီေကာ္မီတီႏွင့္တုိင္ပင္မႈ 
မရွိေၾကာင္းႏွင့္ မည္သူကုိ ျပန္လႊတ္ေပးသင့္သည္ဆုိေသာ အခ်က္မ်ားကုိလည္း ေကာ္မီတီက 
အႀကံျပဳခြင့္ မရခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။ တစ္ဖန္ အခ်ိဳ႕ေသာ ေကာ္မီတီဝင္မ်ားက အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ 
ေတြ႔ဆုံခြင့္၊ အက်ဥ္းေထာင္မွတ္တမ္းမ်ား ၾကည့္ရႈခြင့္တုိ႔ကုိ အႀကိမ္ႀကိမ္ေတာင္းခံခဲ့ေသာ္လည္း 
ခြင့္ျပဳခ်က္မရခဲ့သျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးအရဖမ္းဆီးခံထားရၿပီး ျပန္လႊတ္ေပးသင့္သူမ်ားကုိ ခြဲျခားစိစစ္ရန ္
ႀကိဳးပမ္းခ်က္မ်ား ႀကီးမားေသာ အဟန္႔အတားႏွင့္ ႀကဳံခဲ့ရသည္။ ၂၀၁၄ခုႏွစ ္
ႏွစ္ကုနသုိ္႕ေရာက္ေသာအခါ စိစစ္ေရးေကာ္မီတီ ဆက္အလုပ္လုပ္ေနေသးသလား ဆုိသည္ပင္ 
မရွင္းလင္းေတာ့ပဲ ျပည္တြင္း ျပည္ပမ ွေဝဖန္မႈမ်ား မ်ားစြာႏွင္ ့ရင္ဆုိင္ခဲ့ရသည္။ ၁၅၀ 
 

၂၀၁၅ ဇန္နဝါရီလ ၅ ရက္ေန႔တြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္က ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ 
အက်ဥ္းက်ခံေနရသူမ်ားေရးရာ ေကာ္မီတီဆိုေသာ ေကာ္မီတီအသစ္တစ္ခုကို ျပန္လည ္
ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ ယင္းေကာ္မီတီတြင္ အဖြဲ႔ဝင္ ၂၈ ဦးပါၿပီး ေအာက္ေျခအဆင့္မွစ၍ 
ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ခံေနရသူမ်ားအေရးကုိ ခ်က္ျခင္းစတင္ ေဆာင္ရြက္မည္ 
ဟုဆုိပါသည္။၁၅၁ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕အပါအဝင္ လူ႔အခြင့္အေရး 
အဖြဲ႔မ်ားက ေကာ္မီတီအသစ္သည္ က်န္ရိွေနေသးေသာ ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ 
အက်ဥ္းက်ခံေနရသူမ်ား ႏွင့္ အျခားႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား အေရးကုိ ေျပလည္သြားေအာင္ 
အမွန္တကယ္ စတင္ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ ္ေျပာခ့ဲၾကသည္။၁၅၂ 
 

သုိ႔ရာတြင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြ႕ဲက သိရွိရသေလာက္ ေကာ္မီတီသည္ 
၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း ေတြ႔ဆံုခဲ့ျခင္းမရိွပ ဲေကာ္မီတီ၏ တာဝန္၊လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္၍လည္း မည္သည့္အခ်က္အလက္မွ် မသိရပါ။ ေကာ္မီတီ ဥကၠဌထံ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ 
လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕က ႏွစ္ႀကိမ္တိုင္တုိင္ စာေရးသားၿပီး အခ်က္အလက္ 
ေတာင္းခံခဲ့ေသာ္လည္းမည္သည့္ ျပန္ၾကားခ်က္မွ် မရခဲ့ပါ။ ၂၀၁၅ ဒီဇင္ဘာလက 
ျမန္မာႏုိင္ငံအမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင ္ဥကၠဌႏွင့္ ေတြ႔ဆံုစဥ္တြင္ 
အဆုိပါေကာ္မီတီအေၾကာင္း ေမးျမန္းခ့ဲရာ ဥကၠဌက “အဲဒီေကာ္မီတီက အလုပ္မလုပ္ပါဘူး” ဟ ု
ေျဖၾကားခ့ဲပါသည္။၁၅၃ သတင္းအခ်က္အလက္ မရွိျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ မေတြ႔ရျခင္းတုိ႔က 
အေစာပုိင္းက ရွိခဲ့ေသာ စုိးရိမ္မႈမ်ားျဖစ္သည့္ ယင္းေကာ္မီတီကုိ ျပည္တြင္း ျပည္ပမွ ေဝဖန္မႈမ်ားကုိ 
လမ္းလႊဲရေအာင္ ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းျပခ့ဲျခင္းသာ ျဖစ္ၿပီး က်န္ရွိေနေသးသည့္ 
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား အေရးကုိ ေျဖရွင္းလုိ၍ မဟုတ္ဟူေသာ အခ်က္ကုိ ျဖစ္ႏိုင္ေခ် 
ပိုမ်ားေစခဲ့သည္။၁၅၄ 
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ဤကဲ့သုိ႔ ခၽြတ္ယြင္းခ်က္မ်ား ရွိေနေသာ္လည္း ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္အက်ဥ္းက်ေနရသူမ်ားေရးရာ 
ေကာ္မီတီကုိ ျပန္လည္အသက္သြင္းသည္ ျဖစ္ေစ၊ ေကာ္မီတီအသစ္တစ္ခုဖြဲ႔စည္း သည္ျဖစ္ေစ၊ 
ပံ့ပိုးမႈမ်ား အေသအခ်ာရိွၿပီး ရွင္းလင္းေသာ တာဝန္ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ရွိမည္၊ လြတ္လပ္စြာ 
လုပ္ကုိင္ႏိုင္ၿပီး ထိထိေရာက္ေရာက္လည္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ဆုိလွ်င္ ယင္းေကာ္မီတီသည္ 
ႏိုင္ငံေရးအရ အက်ဥ္းခ်မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ေရတုိ ေရရွည္အတြက္ 
ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းေပးသြားႏုိင္မည့္ အေရးပါေသာ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ ျဖစ္လာႏုိင္မည္ဟု 
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕က ယံုၾကည္ပါသည္။  
 

ေကာ္မီတီအသစ္ျဖစ္ေစ၊ ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းေသာ ေကာ္မီတီျဖစ္ေစ ယင္းေကာ္မီတီသည္ မိမိတို႔၏ 
လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာက်င့္သုံးရံုျဖင့္ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားရုပ္သိမ္းခံလုိက္ရေသာသူမ်ား 
အားလံုး ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာေစေရးအတြက္ ၎တုိ႔၏ အမႈမ်ားကုိ ျပန္သုံးသပ္ရုံသာမက 
ေနာက္ထပ္ ယုံၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္အက်ဥ္းခ်ခံရသူ အသစ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် မရွိလာေစရန္ 
ေလာေလာဆယ္ တရားစြဲဆုိခံထားရၿပီး အနာဂတ္တြင္ ဥပေဒႏွင့္မညီပ ဲ
အက်ဥ္းခ်ခံလိုက္ရႏုိင္သူမ်ား၏ အမႈ မ်ားကုိလည္း ျပန္လွန္သံုးသပ္သင့္ပါသည္။ ႏုိင္ငံေရးအရ 
အမႈမ်ားစြဆဲိ ုခံရသည္၊ မမွ်တေသာ တရားစီရင္မႈခံရသည္ဟု ယူဆႏုိင္ေသာ သူမ်ား၏ 
အမႈမ်ားကုိလည္း ျပန္လည္သံုးသပ္ၿပီး ခ်က္ျခင္းျပန္လႊတ္ေပးသင့္သလား၊ သုိ႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံတကာ 
တရားမွ်တေသာ စီရင္မႈ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္အညီ တရားစီရင္မႈ ျပန္လုပ္သင့္သလားဆုိသည္မ်ားကုိ 
ဆံုးျဖတ္ေပးသင့္ပါသည္။  
 

ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ခံရသူမ်ား ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကုိ ဖမ္းဆီး 
ေထာင္ခ်ႏုိင္ေနသည့္ ဇစ္ျမစ္အေၾကာင္းရင္းမ်ားကုိလည္း ေကာ္မီတီအေနႏွင့္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္း 
သင့္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေကာ္မီတီ၏ တာဝန္ထဲတြင္ ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းခ်ခံရသူမ်ားကုိ 
ဖမ္းဆီးရာတြင္အသံုးျပဳေသာ ဥပေဒမ်ားအားလံုးကုိ စိစစ္ရန္အခ်က္ကုိလည္း ထည့္သြင္းသင့္သည္။ 
ၿပီးလွ်င္ ယင္းဥပေဒမ်ားကုိ ဖ်က္သိမ္းျခင္း၊ ႏုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒမ်ား၊ 
စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီေအာင္ ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ လႊတ္ေတာ္သို႔ 
အႀကံျပဳတင္ျပရမည္။ ထုိ႔အျပင ္ႏုိင္ငံေရးအရ တစ္စုံတစ္ဦးကုိ ျပစ္မႈဆုိင္ရာဥပေဒမ်ားကုိ အသံုးျပဳ၍ 
ရာဇဝတ္မႈစြဲခ်က္မ်ား တပ္ေနျခင္း အဆံုးသတ္သြားေစရန္ ေကာ္မီတီသည္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ 
ေရးဆြ၍ဲ သက္ဆုိင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားထံ တင္ျပသြားသင့္ပါသည္။ 
 

ယခင္ကရိွခဲ့ေသာ စိစစ္ေရးေကာ္မီတီႏွင့္ ယုံၾကည္ခ်က္အက်ဥ္းသားေရးရာ ေကာ္မီတီမ်ားသည္ 
၎တုိ႔၏ တာဝန္၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အခ်က္အလက္မသိရျခင္း၊ 
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိျခင္းမ်ား ေတြ႔ခဲ့ရသည္။ ေကာ္မီတီတစ္ခု အဓိပၸါယ္ျပည့္ျပည့္ဝဝ 
အလုပ္လုပ္ႏိုင္ဖို႔ဆုိလွ်င္ ၎တြင္ ရွင္းလင္းတိက်ေသာ တာဝန္ရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းတာဝန္ကုိလည္း 
အမ်ားသိေအာင္ထုတ္ျပန္ထားရမည္။ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာေဆာင္ရြက္ၿပီး 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္ မ်ားကုိလည္း ပံုမွန္ အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ေပးရမည္ ျဖစ္သည္။  
 

ေကာ္မီတီအဖြဲ႔ဝင္မ်ားကုိလည္း သင့္ေတာ္ေသာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအလုိက္ ေရြးခ်ယ္ရမည္၊ 
ႏိုင္ငံေရးအရ ဖမ္းဆီး အက်ဥ္းခ်မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး 
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နားလည္ကၽြမ္းက်င္မႈရွိသူမ်ားပါဝင္သင့္သက့ဲသုိ႔ လူထုအေျချပဳအဖြ႔ဲမ်ားကုိ ကုိယ္စားျပဳသူမ်ား၊ 
ယံုၾကည္ခ်က္အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားလည္း 
ပါဝင္သင့္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားထဲတြင ္အမ်ိဳးသမီးမ်ားလည္း 
အမ်ားအျပားပါဝင္သည့္အျပင္ ႏုိင္ငံေရးအရဖမ္းဆီး ေထာင္ခ်ခံရသူမ်ားထဲတြင္ 
မိသားစုဝင္မ်ားလည္း အမ်ားအျပားပါဝင္ေနသျဖင့္ ေကာ္မီတီထဲတြင္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ 
ကေလးအခြင့္အေရး ဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားလည္း ပါဝင္သင့္ပါသည္။  
 

.  
ဤကဲ့သုိ႔ ေကာ္မီတီတစ္ရပ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံေရးအရ ဖမ္းဆီး အက်ဥ္းခ်မႈမ်ား သံသရာ 
ရပ္တန္႕သြားေအာင္ ေနာက္ထပ္ အေျဖမ်ားရွာ၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ 
သြားႏုိင္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ အစိုးရအပုိင္းကပါ ႏုိင္ငံေရးဆႏၵရွိရွိျဖင့္ 
ဤျပႆနာကုိ အေျခခံအေၾကာင္းရင္းမ်ားမွ စတင္၍ ေျဖရွင္းမွသာ ေရရွည္အတြက္ 
အလုပ္ျဖစ္ႏိုင္ေသာ အေျဖတစ္ခု ရလာမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 
 
 
၅.၃။ ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ခံခ့ဲရသူမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအတြက္ 
ေထာက္ပ့ံကူညီျခင္း  
 

ယံုၾကည္ခ်က္အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားသည္ 
အက်ဥ္းေထာင္မ်ားမွ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာၿပီးခ်ိန္တြင္လည္း ေထာင္တြင္းေနခ့ဲရေသာ 
အေျခအေနမ်ားႏွင္ ့ေထာင္ထြက္ဆုိေသာ အမည္ေၾကာင့္ ျပႆနာ မ်ားစြာႏွင္ ့
ဆက္လက္ရင္ဆုိင္ၾကရသည္။ အခ်ိဳ႕မွာ ၎တုိ႔ေနထုိင္ရာ နယ္ေျမအတြင္း အျခားသူမ်ား၏ 
ဆက္ဆံမႈပံုစံေၾကာင့္ စိတ္ဒုကၡေရာက္ၾကရသလုိ ပညာဆက္သင္ယူရန္ ေက်ာင္းအပ္သည့္အခါမ်ိဳး၊ 
အလုပ္အကုိင္ရွာေဖြသည့္ အခါမ်ိဳးတြင္လည္း အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ရင္ဆုိင္ၾကရသည္။ 
ယံုၾကည္ခ်က္အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားက ၎တုိ႔ 
ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ရရိွရန္ ခက္ခေဲၾကာင္း၊ ေထာင္ကျပန္လြတ္လာအၿပီး ႏုိင္ငံျခားကုိ 
ထြက္ေျပးသြားၾကသူမ်ားသည္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ျပန္လာရန္ ျပည္ဝင္ခြင့္ဗီဇာ ရရိွရန ္
ခက္ခေဲၾကာင္း ေျပာျပၾကပါသည္။  
 

သက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းအတြက္ အလုပ္အကုိင္ရရိွရန ္အခက္အခဲရိွသျဖင့္ အမ်ားစုမွာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါး 
ေနၾကပါသည္။ ေနာက္တဖန္ အေရးႀကီးေသာ အခ်က္တစ္ခ်က္မွာ၊ အခန္း၂ တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သကဲ့သုိ႔ 
ယံုၾကည္ခ်က္အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား အမ်ားအျပားသည္ 
ႏွိပ္စက္ခံခဲ့ရျခင္း၊ တစ္ေယာက္ထဲ ကာလတာရွည ္ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံခဲ့ရျခင္း အစရိွသည့္ ညွင္းပမ္းမႈ 
အမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ ခံခဲ့ၾကရသျဖင့္ ခႏၶာကုိယ္တြင္ေရာ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာအရပါ က်န္းမာေရး ျပႆနာမ်ားႏွင္ ့
ရင္ဆုိင္ေနၾကရပါသည္။ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံေနရစဥ္အတြင္း ႏွိပ္စက္ညွင္းပမ္းခံခဲ့ရမႈမ်ားႏွင့္ 
တုိက္ရိုက္ဆက္ႏြယ္ေနေသာ က်န္းမာေရးဆုိးဝါးမႈကို ခံေနၾကရေၾကာင္း  ၎တို႔ကုိယ္တုိင္ႏွင့္ 
မိသားစုဝင္မ်ားက အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ကို ေျပာျပၾကပါသည္။ 
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ႏွိပ္စက္ညွင္းပမ္းခံခဲ့ရသူမ်ားအတြက္ ေဆးကုသစရိတ္ကူညီေထာက္ပံ့ေပးျခင္း 
ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အဖြဲ႔တစ္ခုမွ အဖြ႔ဲဝင္တစ္ဦး 
ေျပာျပသည္မွာ - 

 

 “ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား က်န္းမာေရးဆုိးေနၾကတယ္ (ေထာင္ထဲမွာ 
ခံခဲ့ရတ့ဲ ဒဏ္ေတြ ေၾကာင့္ေပါ့)။ အရိုက္ခံခဲ့ရတ့ဲသူေတြက ခါးနာတဲ့ေရာဂါေတြ ျဖစ္ေနတယ္။ 
တခ်ိဳ႕က်ေတာ့လည္း ေထာင္ထဲမွာ ႏွစ္ရွည္ အစားအေသာက္ အည့ံေတြခ်ည္း စားခဲ့ရေတာ့ 
ဗိုက္ေအာင့္တာေတြ ခဏခဏျဖစ္ၾကတယ္။ တခ်ိဳ႕က်ေတာ့လည္း ေမွာင္ေနတ့ဲ 
အခန္းေလးေတြထဲမွာ စာဖတ္ဖို႔ ႀကိဳးစားခ့ဲရေတာ့ မ်က္ေစ့ေဝဒနာေတြ ခံေနရတယ္။” ၁၅၅ 

 

သုိ႔ရာတြင္ ၎တုိ႔အား ေဆးဝါးကုသေပးသည့္ အစုိးရအစီအစဥ္ဟူ၍ မရွိပါ။ ထုိ႔အျပင္ ယံုၾကည္ခ်က္ 
အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအတြက္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္ 
လူ႔အသုိင္းအဝုိင္းအတြင္း ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ႏိုင္ေရးအတြက္ အစိုးရက 
အေထာက္အပ့ံေပးျခင္းမ်ိဳးလည္းမရိွပါ။ ပညာသင္ယူ ႏုိင္ေရးႏွင့္ အလုပ္အကုိင္ရရွိေရးအတြက္ 
လုိအပ္ေသာ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ဳိးလည္း မရရွိၾကပါ။  
 

 

ထုိ႔အျပင္ ႏွိပ္စက္ျခင္းႏွင့္ ညွင္းပမ္းျခင္းမ်ားသည္ ႏုိင္ငံတကာဥပေဒအရ ျပစ္မႈေျမာက္ပါသည္။ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ ႏိွပ္စက္ညွင္းပမ္းခံရေၾကာင္း တုိင္တန္းမႈမ်ားရိွလာလွ်င္ ျမန္မာအာဏာပုိင္မ်ား အေနႏွင္ ့
စုံစမ္းစစ္ေဆးၿပီး က်ဴးလြန္သည္ဟု ယံုၾကည္ရသူမ်ားကုိ တရားစြဲဆုိ အေရးယူရမည့္ 
တာဝန္ရွိပါသည္။ ႏွိပ္စက္ညွင္းပမ္းမႈ ျပဳလုပ္ရန္တုိက္ရိုက္အမိန္႔ေပး ေစခုိင္းခဲ့သူမ်ား၊ 
ကုိယ့္လက္ေအာက္မွ လူမ်ားက ဤက့ဲသို႔ ႏွိပ္စက္ညွင္းပမ္းမႈမ်ား က်ဴးလြတ္ေၾကာင္း သိခဲ့သူ၊ 
သိရွိသင့္သူ၊ သိရွိၿပီး တားဆီးရန္၊ ရပ္တန္႔ရန္၊ သတင္းပုိ႔ရန္ ပ်က္ကြက္သူမ်ား 
အားလံုးတြင္တာဝန္ရွိပါသည္။ ႏွိပ္စက္မႈႏွင္ ့ညွင္းပမ္းမႈ ပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးခံခဲ့ရသူမ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔၏ 
မိသားစုမ်ားသည္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး အစီအစဥ္မ်ားကုိ အျပည့္အဝ ရယူခံစားခြင့္ႏွင့္ 
ေလ်ာ္ေၾကးမ်ား ရပုိင္ခြင့္တုိ႔ ရွိပါသည္။  
 

ထိထိေရာက္ေရာက္ ျပန္လည္ကုစားခြင့္ ရပုိင္ခြင့္ 
 

ႏုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒအရ လြတ္လပ္ခြင့္အခြင့္အေရးမ်ား ဆံုးရႈံးခဲ့ရေသာ လူတစ္ဦးသည္ 
ျပန္လည္ျပင္ဆင္ခြင့္ ထိေရာက္ေသာ ကုစားခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ား ရရွိေအာင္ ႏုိင္ငံေတာ္က 
စီစဥ္ေပးရပါမည္။ ၁၅၆ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးဦးက ခ်ိဳးေဖာက္က်ဴးလြန္ေသာေၾကာင့္ မိမိ၏ 
လြတ္လပ္ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ား ဆံုးရႈံးခံခဲ့ရသူ မည္သူမဆုိလည္း ျပန္လည္ကုစားခြင့္ကုိ 
ရပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ ကုစားခြင့္ဆုိသည္ အထဲတြင္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေပးပိုင္ခြင့္လည္း ပါဝင္သည္။ 
ဤကဲ့သုိ႔ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေပးရန္ အဆံုးအျဖတ္ကို ကၽြမ္းက်င္ေသာ တရားေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင္ ့
ဥပေဒေရးရာ အာဏာပုိင္မ်ားက ျပဳလုပ္ရမည္ ျဖစ္ၿပီး ေပးရန္ဆံုးျဖတ္ပါက သက္ဆုိင္ရာက 
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လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရန္လည္း သင့္ေတာ္ေသာ အာဏာပုိင္မ်ားက ၾကပ္မတ္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ 
ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေပးျခင္းဆုိသည့္အထဲတြင္ ဥပေဒအရ ျပန္လည္အပ္ႏွင္းျခင္း၊ ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္း၊ 
ျပန္လည္ထူေထာင္ေပးျခင္း၊ ေၾကနပ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးျခင္းႏွင့္ ေနာက္ထပ္အမွားမျပဳေတာ့ေၾကာင္း 
အာမခံေပးျခင္းတုိ႔ ပါဝင္သည္။၁၅၇ 
 

ဥပေဒအရ ျပန္လည္အပ္ႏွင္းျခင္း - အက်ဥ္းသားမ်ားကုိ ျပန္လႊတ္ေပးၿပီး ၎တုိ႔၏ 
ဥပေဒပါအခြင့္အေရးမ်ားကုိ ျပန္လည္ေပးအပ္ျခင္း၊ ၎တုိ႔ပုိင္ ပစၥည္းမ်ား ျပန္ေပးျခင္းႏွင့္ 
မူလအဆင့္အတန္း ျပန္ေရာက္ေစျခင္း 
 

ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္း - ခႏၶာကုိယ္ႏွင့္ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ဒဏ္ျဖစ္ျခင္း၊ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဆံုးရႈံးျခင္း၊ 
ဂုဏ္သိကၡာ ထိခိုက္က်ဆင္းရမႈမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ တရားေရးဆုိင္ရာ ကုန္က် 
စရိတ္မ်ားအတြက္ 

 

ျပန္လည္ထူေထာင္ေပးျခင္း - က်န္းမာေရးႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ကုသမႈ၊ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ လူမႈေရး 
ဝန္ေဆာင္မႈႏွင္ ့လူမႈအသုိင္းအဝုိင္းအတြင္း ျပန္လည္ ဝင္ေရာက္ႏိုင္ေစမႈ 
 

 

ေၾကနပ္ေစျခင္း -  ဆက္လက္ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ရပ္စျဲခင္း၊ ေနာက္ထပ္ ထိခိုက္မႈထပ္မရွိေစေတာ့ပဲ 
အမွန္တရားကုိ လူသိရွင္ၾကားထုတ္ေျပာျခင္း၊ ထိခိုက္ေစခဲ့မႈအတြက္ ဝန္ခ်ေတာင္းပန္ျခင္း၊ 
လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈမ်ားအတြက္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းႏွင့္ အမွတ္တရ အထိမ္းအမွတ္ျပဳျခင္း 
 

ေနာက္ထပ္ခ်ိဳးေဖာက္မႈ မျဖစ္ေစေတာ့မည့္အေၾကာင္း အာမခံခ်က္ - စစ္တပ္ႏွင့္ လံုၿခဳံေရးတပ္မ်ားကုိ 
အရပ္ဘက္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ထားျခင္း၊ တရားစီရင္မႈမ်ားကုိ ႏိုင္ငံတကာ စံႏႈန္းႏွင့္အညီ 
စနစ္တက်ရိွေစျခင္း၊ မွ်တ၍ ဘက္လိုက္မႈ ကင္းေစျခင္း၊ တရားစီရင္ေရးက႑ လြတ္လပ္မႈကုိ ခိုင္မာ 
အားေကာင္းေစျခင္း 

 

 

 

ယံုၾကည္ခ်က္အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားသည္ ဥပေဒအရ 
ျပန္လည္အပ္ႏွင္းေသာ အခြင့္အေရးမ်ားရရိွျခင္း၊ ေလ်ာ္ေၾကးမ်ားရရိွျခင္း၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး 
အစီအစဥ္မ်ား ရယူပိုင္ခြင့္ရိွျခင္းႏွင့္ ၎တုိ႔၏ ျပန္လည္ ကုစားပုိင္ခြင့္မ်ားကုိ အသစ္တက္လာသည့္ 
အစုိးရ အေနႏွင့္လည္း ေလးစားလုိက္နာေပးဖုိ႔ အထူး လိုအပ္သည္ဟု အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ 
လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕က ယူဆပါသည္။  
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၅.၄။ အျခား အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 
 
ႏုိင္ငံေရးအရ ဖမ္းဆီးအက်ဥ္းခ်ေနမႈ သံသရာ ရပ္တန္႔သြားေအာင္ ဥပေဒ၊ မူဝါဒႏွင့္ လုပ္ကုိင္ပုံမ်ား 
အေျပာင္းအလဲ လုပ္ရန္ အပါအဝင္ ျမန္မာအာဏာပုိင္ မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အလွဴရွင္မ်ား အတြက္ 
အျပည္ျပည ္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕၏ အေသးစိတ္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ 
ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
 
 

ျမန္မာအာဏာပုိင္မ်ားအတြက္ အႀကံျပဳခ်က္ 

 
 မိမိတုိ႔၏ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ရယူက်င့္သံုးမႈ ျပဳရံုျဖင့္ ဖမ္းဆီးခံထားရေသာ 

လူအားလံုးကုိ ခ်က္ျခင္း ျခြင္းခ်က္မရိွျပန္လႊတ္ေပးရန္၊ မိမိတုိ႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ 

က်င့္သံုးရုံျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္အျပစ္ေပးခံရမည့္ အေျခအေနႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရသူမ်ားအတြက္ 

၎တုိ႔အေပၚ စြဲဆိုထားေသာ စြဲခ်က္မ်ားအား ရုပ္သိမ္းေပးရန္၊ မိမိတုိ႔အခြင့္အေရးကုိ 

ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ က်င့္သံုးခဲ့မႈျဖင့္ တရားစြဲဆုိအေရးယူခံခဲ့ရသူမ်ား၏ ျပစ္မႈ မွတ္တမ္းမ်ားကုိ 

ပယ္ဖ်က္ရန္။ 

 အထက္တြင္ေဖာ္ျပခ့ဲေသာ အမ်ိဳးအစားတြင္မပါဝင္ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံေရးအရ တရားစြဆုိဲ 

အေရးယူၿပီး မွ်တေသာတရားစီရင္မႈ မရခ့ဲသည့္ အမႈမ်ားအားလံုးကုိလည္း ျပန္လည္သံုးသပ္ၿပီး 

ျပန္လႊတ္ေပးသင့္သလား၊ သုိ႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံတကာ မွ်တေသာတရားစီရင္မႈ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ 

ညီညြတ္ေသာ တရာမွ်တသည့္ စီရင္မႈ ခ်က္ျခင္း ျပန္လုပ္သင့္သလား ဆုိသည္ကုိ 

ဆံုးျဖတ္ေပးရန္ 

 လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးခြင့္ႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းလႈပ္ရွားခြင့္ 

အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ေသာ ဥပေဒမ်ား အားလံုးကုိ ဖ်က္သိမ္းရန္ သုိ႔မဟုတ္ 

ျပန္လည္သံုးသပ္၍ ျပင္ဆင္ရန္၊ ယင္းဥပေဒမ်ားအထဲတြင္ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မမ်ား၊  

ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးျခင္းႏွင့္ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္း ဥပေဒ၊ ၁၉၀၈ တရားမဝင္အသင္းမ်ား ဥပေဒ၊ 

၂၀၁၃ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒ ႏွင့္ ၁၉၂၃ ႏုိင္ငံေတာ္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ဥပေဒ ႏွင့္ အျခားဥပေဒ 

မ်ားသည္လည္း ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရး စံခိ်န္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ ညီညြတ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ရန္၊ 

ယင္းဥပေဒမ်ားကုိ ႏိုင္ငံတကာ စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ ညီညြတ္ေအာင္ မျပင္ဆင္ရေသးမီ အခ်ိန္တြင္ 

မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ ကုိမွ် ယင္းဥပေဒ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားျဖင့္ အေရးယူ 

ဖမ္းဆီးျခင္းမျပဳလုပ္ရန္ 

 ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ေသာ ဥပေဒမ်ားကုိ အသံုးျပဳ၍ လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္သူမ်ားႏွင့္ 

တက္ၾကြလႈပ္ရွား သူမ်ားအား အေႏွာက္အယွက္ေပးျခင္း၊ ခြျဲခားဆက္ဆံျခင္း၊ ျပစ္မႈစြဲခ်က္ျဖင့္ 
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ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ရန္၊ ၎တုိ႔၏ အေရးပါေသာ တရားဝင္လုပ္ငန္းမ်ားကုိ 

အႏၱရာယ္ကင္းကင္းႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခြင့္ရေစရန္ 

 ယံုၾကည္ခ်က္အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား၊ ၎တုိ႔၏ 

မိသားစုမ်ား အတြက္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ လုိအပ္သလုိ ခႏၶာကုိယ္အပိုင္း၊ 

စိတ္ဓာတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ေဆးဘက္အကူအညီႏွင့္ ေဆးဝါးကုသမႈမ်ား၊ စီးပြားေရးႏွင့္ 

ပညာေရးဆုိင္ရာ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားကုိ ေပးႏုိင္ရန္အတြက္ ခ်က္ျခင္းစတင္ ေဆာင္ရြက္ရန္၊ 

ယင္းအစီအစဥ္မ်ားကုိ ယံုၾကည္ခ်က္ အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသား 

ေဟာင္းမ်ား၊ ၎တုိ႔ကုိ ကုိယ္စားျပဳသူမ်ား၊ မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္ အျပည့္အဝ တုိင္ပင္ၿပီးမွ 

စီစဥ္ေရးဆြရဲန ္

 ၎တုိ႔ ႏွိပ္စက္ညွင္းပမ္းခံရသည္ဟူ၍ အက်ဥ္းက် ခံေနရသူမ်ား၊ အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား၊ 

ထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရသူမ်ားက တုိင္ၾကားမႈမ်ား ရိွလာလွ်င္ ယင္းတုိင္ၾကားမႈမ်ား အားလံုးကုိ 

လြတ္လပ္၍ ဘက္မလုိက္ေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ခ်က္ျခင္း ျပဳလုပ္ရန္၊ ေသဒဏ္ 

ျပစ္ဒဏ္ခ်ခံထားရသူမ်ား အပါအဝင္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ဖမ္းဆီးခံေနရသူမ်ား၊ အက်ဥ္းက်ခံေနရသူမ်ား 

အားလံုးကုိ အက်ဥ္းသားမ်ားကုိ ဆက္ဆံေရးဆုိင္ရာ နယ္လဆင္မန္ဒဲလား စည္းမ်ဥ္းမ်ား ႏွင့္ 

အညီ ဆက္ဆံရန္ 

 အနာဂတ္တြင္ တရားစီရင္မႈအားလံုး ႏုိင္ငံတကာစံခ်ိန္အတုိင္း မွ်တမႈရွိေစေရးအတြက္ 

တရားသူႀကီးမ်ား၊ ဥပေဒအရာရွိမ်ား ႏွင့္ အျခားအရာရိွမ်ားကုိ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ 

က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေလ့က်င့္ သင္တန္းေပးျခင္း အပါအဝင္ လုိအပ္ေသာ ဥပေဒဆုိင္ရာ၊ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာႏွင့္ အျခား လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ရန္ 

 လူမႈေရးႏွင့္ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးမ်ားဆုိင္ရာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္၊ 

ညွင္းပမ္းႏွိပ္စက္ျခင္း ႏွင့္အျခား ရက္စက္ေသာ၊ လူမဆန္ေသာ၊ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာကုိ 

ထိခိက္ုေစေသာ ဆက္ဆံျခင္း၊ ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းမ်ားကုိ ဆန္႔က်င္ေသာ 

ကုလသမဂၢပဋိဥာဥ္မ်ားႏွင့္ အျခားဆက္ႏြယ္ရာ စာခ်ဳပ္မ်ားကုိ ျမန္မာက အတတ္ႏိုင္ဆံုး 

အေစာဆံုး အခ်ိန္တြင္ ျခြင္းခ်က္မရွိ ပါဝင္လက္မွတ္ ထုိးရန္ 

 ကုလသမဂၢ၏ လြတ္လပ္ေသာ အေတြးအေခၚႏွင့္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္မ်ားဆုိင္ရာ အထူး 

ကုိယ္စားလွယ္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးခြင့္ႏွင့္ ဖြ႔ဲစည္းလႈပ္ရွားခြင့္ဆုိင္ရာ 

အထူးကုိယ္စားလွယ္တုိ႔ိကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရး ခရီးစဥ္မ်ား 

လာေရာက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ဖိတ္ေခၚရန္၊ ၎တုိ႔အား အတားအဆီးမရွိ တစ္ႏိုင္ငံလံုးသုိ႔ 

သြားခြင့္ေပးၿပီး အစုိးရအရာရိွမ်ား၊ ဥပေဒထိန္းသ္ိမ္းေရးအရာရွိမ်ားႏွင့္ 
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တရားေရးအရာရိွမ်ားႏွင့္သာမက ႏုိင္ငံေရးအရ ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းခံေနရသူမ်ား၊ 

ေထာင္ခ်ခံထား ရသူမ်ား၊ ၎တုိ႔၏ မိသားစုမ်ား၊ ၎တုိ႔ကုိ ကုိယ္စားျပဳသူမ်ား စေသာ 

သက္ဆိုင္သူမ်ား အားလံုးႏွင့္ လြတ္လပ္စြာေတြ႔ဆံုခြင့္ ေပးရန္ 

 လူ႔အခြင္အ့ေရး မဟာမင္းႀကီး ရံုးတစ္ရုံး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ဖြင့္လွစ္ေရးကုိ ေဆာလ်င္စြာ 

ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးၿပီး လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ျမွင့္တင္ကာကြယ္ ႏုိင္ေရး အတြက္ 

အျပည့္အဝေပးအပ္ထားေသာ လုပ္ပုိင္ခြင့္ျဖင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခြင့္ 

ျပဳရန္ 

 
ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္အက်ဥ္းက်ခံရသူမ်ားေရးရာ ေကာ္မီတီႏွင့္ ဆုိင္ေသာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 
 

 

ႏိုင္ငံေရးအရ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဥပေဒႏွင့္မညီ စိတ္ထင္သလုိ ဖမ္းဆီး ေထာင္ခ်မႈမ်ား 
အဆံုးသတ္သြားေစေရးအတြက္ ေရရွည ္စနစ္တက်အေျပာင္းအလဲမ်ားလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ 
ျမန္မာအစုိးရသည္ ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ခံ ရသူမ်ားေရးရာ ေကာ္မီတီကုိ 
ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ေကာ္မီတီအသစ္တစ္ရပ္ဖြဲ႔စည္းျခင္း ျပဳလုပ္ၿပီး 
ေအာက္ပါလုပ္ပိုင္ခြင္ ့တာဝန္မ်ား အပ္ႏွင္းသင့္ပါသည္ 
 

 မိမိတုိ႔၏ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ရယူက်င့္သံုးမႈ ျပဳရံုျဖင့္ 

လြတ္လပ္မႈဆံုးရႈံးခံေနရေသာ သူမ်ားအားလံုးကုိ ျပန္လႊတ္ေပးၿပီး ၎တုိ႔အေပၚ စြဆုိဲထားေသာ 

အမႈမ်ား ရုပ္သိမ္း ေပးႏုိင္ေစေရး အတြက္ ၎တုိ႔၏ အမႈမ်ားကုိ ျပန္လည္စိစစ္ သံုးသပ္ရန္ 

 အထက္တြင္ေဖာ္ျပခ့ဲေသာ အမ်ိဳးအစားတြင္ မပါဝင္ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံေရးအရ တရားစြဲဆို 

အေရးယူၿပီး မွ်တေသာတရားစီရင္မႈ မရခ့ဲသည့္ အမႈမ်ားအားလံုးကုိလည္း ျပန္လည္သံုးသပ္ၿပီး 

ျပန္လႊတ္ေပးသင့္သလား၊ သုိ႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံတကာ မွ်တေသာတရားစီရင္မႈ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္  

 ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္အက်ဥ္းက်ခံေနရသူမ်ားကုိ ဖမ္းဆီးတရားစြဲဆုိရာတြင္ အသံုးျပဳေသာ 

ဥပေဒမ်ားကုိ ျပန္လည္သံုးသပ္၍ ယင္းဥပေဒမ်ားကုိ ပယ္ဖ်က္သင့္သလား၊ ႏုိင္ငံတကာ 

လူ႔အခြင့္အေရး ဥပေဒ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ ညီေအာင္ ျပင္ဆင္ သင့္သလားဆုိသည္ကုိ 

လႊတ္ေတာ္သို႔ အႀကံျပဳ တင္ျပရန္ 

 ႏိုင္ငံေရးအရ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ျပစ္မႈဆုိင္ရာဥပေဒမ်ားကုိ အသံုးခ်ကာ လူအမ်ားအား 

ျပစ္မႈေျမာက္သည့္ စြခဲ်က္မ်ားတင္ေနျခင္း အဆံုးသတ္သြားေစေရးအတြက္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ 

ေရးဆြကဲာ သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပုိင္မ်ားထံ တင္ျပရန္ 
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 ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္အက်ဥ္းခ်ခံေနရသူမ်ားအား ျပန္လႊတ္သည့္အခါ ထားရိွသည့္ 

ျခြင္းခ်က္မ်ား အားလံုးကုိ ဖယ္ရွားရန္ 

 ေကာ္မီတီအေနႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ၊ ထိေရာက္စြာ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ေရးအတြက္ 

ျမန္မာအစုိးရအေနႏွင့္  

 ေကာ္မီတီသည္ ၎၏တာဝန္၊ ရည္ညႊန္းကုိးကားရာ ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ 

အမ်ားျပည္သူသိေအာင္ ထုတ္ျပန္ ထားၿပီး ေကာ္မီတီ၏ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ မႈမ်ား 

အေၾကာင္း ပံုမွန္အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ေစရန္ 

 ေကာ္မီတီအား လံုေလာက္ေသာ ေထာက္ပံ့မႈ ေပးထားၿပီး၊ အစုိးရအဖြဲ႔အစည္း 

အသီးသီးမွလည္း သင့္ေတာ္သလုိ အကူအညီေပးရန္၊ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားကုိ သြားေရာက္ခြင့္၊ 

အက်ဥ္းေထာင္မွတ္တမ္းမ်ားကုိ ၾကည့္ရႈခြင့္၊ အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုခြင့္မ်ား ေပးထားၿပီး 

အစုိးရအရာရိွမ်ားကုိလည္း ေမးျမန္းႏိုင္ေသာ အခြင့္အာဏာမ်ား ေပးထားရန္ 

 ေကာ္မီတီတြင္ အဖြ႔ဲဝင္အျဖစ္ လံုေလာက္ေသာ အေရအတြက္ ပါဝင္ႏုိင္ေရးအတြက္ 

ဖိတ္ေခၚရန္၊ ေကာ္မီတီဝင္မ်ားကုိ သင့္ေတာ္သည့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္ မ်ားႏွင့္အညီေရြးခ်ယ္ရန္၊ 

ေကာ္မီတီဝင္မ်ား အျဖစ္ လြတ္လပ္မႈ၊ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈတုိ႔ကုိ မူတည္ၿပီး 

ေရြးခ်ယ္သလုိ ေကာ္မီတီတြင္ က်ားမ အေရအတြက္မွ်တစြာပါဝင္ရန္၊ လူမ်ိဳးစု ကုိယ္စားျပဳ 

သူမ်ားပါဝင္ရန္ႏွင့္ ကေလးသူငယ္ႏွင့္ က်ားမအခြင့္အေရး ဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားလည္း 

ပါဝင္ေစေရး ေဆာင္ရြက္ေပးရန္၊ ေကာ္မီတီတြင္ ယံုၾကည္ခ်က္အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားႏွင့္ 

ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔ကုိ ကုိယ္စားျပဳ သူမ်ား အပါအဝင္ 

နယ္ပယ္အသီးသီးမွ လူမ်ား ပါဝင္ေစသင့္ ပါသည္။ 

 ေကာ္မီတီအဖြဲ႔ဝင္မ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရး နားလည္ ကၽြမ္းက်င္မႈ အရည္အေသြးတုိးတက္ 

လာေစေရး အတြက္ လုိအပ္ေသာ ပ့ံပိုးမႈမ်ားေပးၿပီး ျပင္ပကၽြမ္းက်င္သူမ်ားထံမွ  

 ေကာ္မီတီ၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ေရးဆြရဲာတြင္ ယံုၾကည္ခ်က္အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားႏွင့္ 

ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား၊ ၎တုိ႔၏ မိသားစုမ်ား၊ ၎တုိ႔ကို ကုိယ္စားျပဳသူမ်ားႏွင့္ 

တုိင္ပင္ေရးဆြရဲန္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးတုိ႔၏ မတူညီေသာ အေတြ႔အႀကဳံမ်ားကုိလည္း 

ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ 
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ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအဝုိင္း အထူးသျဖင့္ အေမရိကန္ အစုိးရ၊ ဥေရာပသမဂၢ ႏွင့္ အာဆီယံႏုိင္ငံ 
အစုိးရမ်ား အတြက္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 
 

 

 မိမိတုိ႔၏ လူ႔အခြင့္အေရးကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ က်င့္သံုး ခဲ့ရံုျဖင့္ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရေသာသူမ်ားကုိ ခ်က္ျခင္း 

ျခြင္းခ်က္မရွိျပန္လႊတ္ေပးၿပီး ေထာင္ဒဏ္ျပစ္ဒဏ္ ခ်ခံရႏိုင္သည့္ 

စြဲခ်က္မ်ားရင္ဆုိင္ေနရသူမ်ားအေပၚ စြဆုိဲထားခ်က္မ်ားကုိ ပယ္ဖ်က္ေပးဖုိ႔ ျမန္မာအစုိးရအား 

အတိအလင္းေတာင္းဆုိၾကရန္ 

 လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးခြင့္ႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းလႈပ္ရွားခြင့္ 

အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ေသာ ဥပေဒမ်ား အားလံုးကုိ ဖ်က္သိမ္းရန္ သုိ႔မဟုတ္ 

ျပန္လည္သံုးသပ္၍ ျပင္ဆင္ရန္၊ ယင္းဥပေဒမ်ားအထဲတြင္ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ ဥပေဒ ပုဒ္မမ်ား၊  

ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးျခင္းႏွင့္ စီတန္း လွည့္လည္ျခင္း ဥပေဒ၊ ၁၉၀၈ တရားမဝင္အသင္းမ်ား ဥပေဒ၊ 

၂၀၁၃ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒ ႏွင့္ ၁၉၂၃ ႏုိင္ငံေတာ္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ဥပေဒ ႏွင့္ အျခားဥပေဒ 

မ်ားသည္လည္း ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရး စံခိ်န္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ ညီညြတ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ဖို႔ 

ျမန္မာအစုိးရကုိ တုိက္တြန္းရန္ 

 အထက္တြင္ေဖာ္ျပခ့ဲသည့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအတုိင္း ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ခံ 

ရသူမ်ားေရးရာ ေကာ္မီတီကုိ ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 

ေကာ္မီတီအသစ္တစ္ရပ္ဖြဲ႔စည္းျခင္းျပဳလုပ္ရန္ ျမန္မာအစုိးရကုိ တုိက္တြန္းရန္ 

 ဤကဲ့သုိ႔လုပ္ေဆာင္မ်ားမ်ားအတြက္ ျမန္မာအစုိးရက လုိအပ္ေသာ အေထာက္အပ့ံမ်ားႏွင့္ 

နည္းပညာအကူအညီမ်ား ေတာင္းခံလာလွ်င္ အျပဳသေဘာ စဥ္းစားေပးၾကရန္ 
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ထုုတ္ေဖာ္မႈအသစ္မ်ားႏွင့္ 

ဖိႏိွပ္မႈအေဟာင္းမ်ား 

ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္ ႏုုိင္ငံေရးအရ ဖမ္းဆီး 

ေထာင္ခ်ေနမႈ သံသရာအဆံုုးသတ္ေရး 

 

၂၀၁၁ခုု မတ္လတြင္ တက္လာေသာ အစိုုးရသည္ ဆယ္စုုႏွစ္ငါးခုုၾကာ  
စစ္အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွ ပုုိ၍လြတ္လပ္ပြင့္လင္းေသာႏိုုင္ငံေရးစနစ္တစ္ခုုသိုု ႔ ေျပာင္းလဲရန္ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႀကီးမ်ားကိုု စတင္ျပဳလုုပ္ခဲ့သည္။ စီးပြားေရး၊ ႏိုုင္ငံေရးႏွင့္ 
လူမႈေရးအေျပာင္းအလဲမ်ားထဲတြင္ ႀကိဳဆိုုဖြယ္ရာတစ္ခုုအျဖစ္  
လြတ္လပ္စြာထုုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုုခြင့္၊ အသင္းအဖြဲ႕ ဖြဲ႔စည္းခြင့္ႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ 
စုုေဝးခြင့္မ်ား အေပၚ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကိုုလည္း ေျဖေလ်ာ့ခဲ့ၿပီး 
ယုုံၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းခ်ခံေနရသူမ်ားကိုုလည္း  
ရာႏွင့္ခ်ီၿပီး ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့သည္။ 
 
သိုု႔ရာတြင္ ဤျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားၾကားတြင္ပင္ 
တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားသည္ ၎တိုု႔၏ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ  
လႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြက္ ဖမ္းဆီး တရားစြဆဲိုုေထာင္ခ်မႈမ်ားႏွင့္  
ရင္ဆိုုင္ေနရပါေသးသည္။ လူထုုက သူတိုု႔၏အခြင့္အေရးမ်ားကုုိ  
ပိုုမုုိေတာင္းဆိုု လာသည္ႏွင့္ အမွ် အာဏာပိုုင္မ်ားကလည္း  
လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္သူမ်ား တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားကိုု 
အက်ဥ္းခ်ထားရန္ နည္းမ်ိဳးစုုံကိုု အသုုံးျပဳခဲ့သည္။ ဖိႏိွပ္ေသာ 
ဥပေဒမ်ားကိုု အသုုံးျပဳမႈမ်ား စိတ္ပူပင္စရာ ျပန္ေတြ႔လာရၿပီး 
လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားသည္ 
၎တိုု႔၏ လႈပ္ရွားမႈအတြက္ အဖမ္းခံရမည့္ အႏၱရာယ္  
အၿမဲရိွလာေနပါသည္။ 
 
၂၀၁၅ ႏိုုဝင္ဘာေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အတိုုက္အခံ အမ်ိဳးသားဒီမိုုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က 
အျပတ္အသတ္ အႏိုုင္ရခဲ့ျခင္းက ေနာက္ထပ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား  
ျပဳလုုပ္ႏိုုင္ရန္ အခြင့္ေကာင္းတစ္ခုု ေပးေနပါသည္။ ထုုတ္ေဖာ္မႈအသစ္မ်ားႏွင့္  
ဖိႏိွပ္မႈအေဟာင္းမ်ား - ျမန္မာႏိုုင္ငံတြင္ ႏုုိင္ငံေရးအရဖမ္းဆီး အက်ဥ္းခ်ေနမႈ  
သံသရာ အဆုုံးသတ္ေရး ဟုု အမည္ေပးထားေသာ ယခုုအစီရင္ခံစာတြင္ ၂၀၁၄  
ခုုႏွစ္ အစမွစ၍ ႏုုိင္ငံေရးအရ ဖမ္းဆီးအက်ဥ္းခ်မႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားကိုု  
မီးေမာင္းထိုုးျပထားပါသည္။ လြတ္လပ္စြာ ထုုတ္ေဖာ္ေျပာဆုုိခြင့္၊  
အသင္းအဖြဲ႕ ဖြ႕ဲစည္းခြင့္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုုေဝးခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကိုု  
ေလးစားရန္ႏွင့္ ဥပေဒႏွင့္မညီပဲ ထင္သလိုုဖမ္းဆီး အက်ဥ္းခ်ေသာ လုုပ္ရပ္မ်ား  
အဆုုံးသတ္သြားေစေရးအတြက္ အစိုုးရသစ္ကိုု တိက်ေသာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားလည္း  
ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
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ကုိးကားခ်က္မ်ား 
 
(၁) ၁၃-၈-၂၀၁၅ က Global New Light of Myanmar တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ 
(၂) ဇူလုိင္ ၂၀၁၅ က ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ Amnesty International ၏ အင္တာဗ်ဴးမွ 
၃ လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္သူမ်ား ဆိုသည္မွာ အၾကမ္းမဖက္ေသာနည္းလမ္းမ်ားကုိ သံုး၍ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းသူမ်ား ျဖစ္သည္။ 
၎တုိ႔သည္ သတင္းသမားမ်ား၊ ေရွ႕ေနမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔မ်ားမွ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ အလုပ္သမား သမဂၢမ်ား၊ ဆရာဝန္မ်ား ႏွင့္အျခားေဆးဖက္ႏွင့္ 
အသိပညာေပးမႈမ်ားျပဳလုပ္ေပးသူမ်ား ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားအထဲမွ လူ႔အခြင့္အေရး ျမွင့္တင္ေပးသူမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကုိ 
ထုတ္ေဖာ္ကန္႔ကြက္သူမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။  ၎တုိ႔သည္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရသူ၏ မိတ္ေဆြမ်ား၊ ေဆြမ်ိဳးမ်ားလည္း ျဖစ္ႏုိင္ၿပီး ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား 
ရွိသည့္ၾကားမွ ၎တုိ႔၏ မိတ္ေဆြဖက္မွ ရပ္တည္ေပးသူမ်ားျဖစ္သည္။ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒက လူတစ္ဦးခ်င္းျဖစ္ေစ၊ အျခားသူမ်ားႏွင့္ စုေပါင္း၍ 
ျဖစ္ေစ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ကာကြယ္ႏိုင္ခြင့္ကုိ ျပဌာန္းေပးထားၿပီး လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ကာကြယ္ပိုင္ခြင့္အား အျခားေသာ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား အျပည့္အဝ 
ခံစားႏုိင္ေရးအတြက္ အေျခခံက်ေသာ လုပ္ရပ္တစ္ခုအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳထားသည္။ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာက အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ 
အေျခခံလြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကုိ ျမွင့္တင္ကာကြယ္ျခင္းဆုိင္ရာ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၊ အစုအဖြဲ႔လိုက္ႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏အစိတ္အပိုင္းမ်ား၏ အခြင့္အေရးႏွင့္တာဝန္မ်ားဆုိင္ရာ 
ကုလသမဂၢေၾကညာစာတမ္းတြင္ရႈ - UN Doc. A/RES/53/144, 8 March 1999 (လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္သူမ်ားဆုိင္ရာ ေၾကညာစာတမ္း) 
 
၄ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဤအသံုးအႏႈန္းကုိ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေသာ္လည္း အားလံုးသေဘာတူညီခ်က္ မရခ့ဲပါ။ ဥပမာအားျဖင့္ AAPP ႏွင့္ FPPS တုိ႔က ၂၀၁၄ 
စက္တင္ဘာ ၂ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ေသာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ ကုိ ဒီေနရာမွာ 
ရယူၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။http://aappb.org/2014/09/aapp-fpps-press-release-about-the-definition-of-a-political-prisoner/ 
 
၅ ဥပေဒႏွင့္မညီေသာ ဖမ္းဆီးျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ အက်ဥ္းခ်ျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ႏုိင္ေသာ အေျခအေန သံုးမ်ိဳး ရိွပါသည္။ ဥပေဒပါျပဌာန္းခ်က္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းမရိွပဲ 
လူတစ္ဦး၏ လြတ္လပ္ခြင့္ကုိ ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း၊ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္၊ အသင္းအပင္းဖြဲ႔စည္းခြင့္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးခြင့္မ်ားကုိ 
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာက်င့္သံုးရုံျဖင့္ ထိန္းသိမ္းခံရျခင္း ႏွင့္ တရားမွ်တေသာ စီရင္မႈကုိ ႀကီးႀကီးမားမားခ်ိဳးေဖာက္ခံရျခင္းတုိ႔ ျဖစ္သည္။ ဥပေဒႏွင့္မညီပဲ 
ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းမႈဆိုင္ရာလုပ္ငန္းအဖြ႔ဲ၏ 
အခ်က္အလက္စာတန္း အမွတ္ ၂၆ ပါ အပိုဒ ္၄ (က)-(ခ) ကုိၾကည့္ပါ။ ဤေနရာတြင္ ရႏုိင္ပါသည္။ 
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet26en.pdf 
ဥပေဒႏွင့္မညီေသာ ဖမ္းဆီးျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ အက်ဥ္းခ်ျခင္းတုိ႔ကုိ ႏုိင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရး ဥပေဒက တားျမစ္ထားပါသည္။ ဥပမာ၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ 
လူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္း အပုိဒ၉္ ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလူမႈေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အခြင့္အေရးမ်ားဆုိင္ရာ ပဋိဥာဥ္ အပုိဒ ္၉(၁)။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံက ၁၉၉၁ 
ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ ၁၅ ရက္ေန႔တြင ္ပါဝင္လက္မွတ္ထုိးထားေသာ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ ပုဒ္မ ၃၇(ခ)တြင္လည္း ဤက့ဲသုိ႔တားျမစ္ခ်က္ 
ပါရွိပါသည္။  
 

၆ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ၂၀၁၄ မတ္လႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံကုိ ၂၀၁၄ ဒီဇင္ဘာလတြင္သြားေရာက္၍ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားက ျပည္တြင္းႏွင့္ 
ႏိုင္ငံတကာ NGO မ်ား၊ ေရွ႕ေနမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားႏွင့္ အျခားပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။  
 
၇ ရုံးတြင္းစာမ်ား၊ ရည္ညႊန္းအမွတ္ TG ASA 16/2015.029; TG ASA 16/2015.030; TG ASA 16/2015.031; TG ASA 16/2015.032; TG ASA 16/2015.033; TG 
ASA 16/2015.034; TG ASA 16/2015.035. 
 
၈ ရာ့ခ်္ဆူမာ လာလား၊ ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးအထူးကိုယ္စားလွယ္၊ (ျမန္မာႏုိင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေန - အထူးကိုယ္စားလွယ္၏ အစီရင္ခံစာ) UN Doc. E/CN.4/1997/64 

၁၉၉၇ ေဖေဖၚဝါရီ ၆၊ အပုိဒ္ ၁၀၆ 
 
၉ အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔ထုုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ၾကည့္ရန္၊ ျမန္မာႏုုိင္ငံအေရွ႕ပုုိင္းမွ လူအေျမာက္အမ်ားအေပၚက်ဴးလြန္ ခ့ဲေသာရာဇဝတ္မႈ (Index; ASA 

16/011/2008) ၅ ဇြန္ ၂၀၀၈၊ အိမ္ကိုုစြန္႔ခြာ၍ (Index: ASA 16/023/2005) ၇ စက္တင္ဘာ ၂၀၀၅၊ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ား ျငင္းပယ္ခံေနရေသာ ရုုိဟင္ဂ်ာလူနည္းစုု (Index: ASA 

16/005/2004) ၁၈ ေမ ၂၀၀၄၊ ပစ္မွတ္ထားဖိႏိွပ္ခံေနရေသာ တိုုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား (Index: ASA 16/014/2001) ၁၂ ဇြန္ ၂၀၀၁၊ ရွမ္းျပည္နယ္မွ အစုုလိုုက္ထြက္ေျပးေနရျခင္း (Index: ASA 

16/011/2000) ၉ ဇူလိုုင္ ၂၀၀၀၊ လူနည္းစုုအခြင့္အေရးမ်ား တိုုက္ခုုိက္ခံေနရ (Index: ASA 16/020/1997) ၂၁ ဇူလိုုင္ ၁၉၉၇၊ ပုုန္းစရာေျမမရိွ - သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္ျခင္းႏွင့္ 
အျခားက်ဴးလြန္မႈမ်ားခံေနရေသာ ကရင္ရြာသားမ်ားႏွင့္ ဒုုကၡသည္မ်ား(Index: ASA 16/013/1995) ၅ ဇြန္ ၁၉၉၅၊ ရခုုိင္ျပည္နယ္မွ မူဆလင္မ်ားအေပၚ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ (Index: 

ASA 16/006/1992) ၃၀ ဧၿပီ ၁၉၉၂။ 
 
၁၀ အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔ထုုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ၾကည့္ရန္၊ ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္ ႏုုိင္ငံေရးအရဖမ္းဆီးမႈမ်ားႏွင့္ တရားစြဆဲိုုမႈမ်ား အေၾကာင္းထပ္မံသိရေသာ 
အခ်က္မ်ား (Index: ASA 16/046/1996) ၃၁ ၾသဂုုတ္ ၁၉၉၆၊ ျမန္မာႏုုိင္ငံမွ ႏုုိင္ငံေရးဖိႏိွပ္မႈ၏ အက်ဥ္းသားမ်ား (Index: ASA 16/006/2001) ၁၇ ဧၿပီ ၂၀၀၁၊ 
ျမန္မာႏုုိင္ငံမွႏုုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား - မ်ားျပားလာေနေသာ တရားမမွ်တမႈ၏ ဆိုုးေမြ   (Index: ASA 16/019/2005) ၁၅ ဇြန္ ၂၀၀၅၊ ပံုုမွန္ျပန္မေရာက္ေသးေသာ ျမန္မာႏုုိင္ငံ (Index: ASA 

16/037/2007) ႏုုိဝင္ဘာ ၂၀၀၇။ 
 
၁၁ အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔ထုုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ၾကည့္ရန္၊ ႏုုိင္ငံေတာ္အက်ိဳးအတြက္ ဆိုုကာ စစ္အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးေအာက္မွ အဖမ္းဆီး၊ အႏိွပ္စက္ခံ၊ 
အက်ဥ္းရံုုးစစ္ေဆးစီရင္ခံေနရေသာ ယုုံၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ခံရသူမ်ား (Index: ASA 16/010/1990) ၇ ႏုုိဝင္ဘာ ၁၉၉၀၊ ျမန္မာႏုုိင္ငံမွ တရားမွ်တမႈမရိွေသာ ႏုုိင္ငံေရးအရ 

http://aappb.org/2014/09/aapp-fpps-press-release-about-the-definition-of-a-political-prisoner/
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet26en.pdf
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တရားစီရင္မႈမ်ား (Index: ASA 16/06/91) စက္တင္ဘာ ၁၉၉၁၊ ဥပေဒလုုံးဝမရိွေသာ ျမန္မာႏုုိင္ငံ - စစ္အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးေအာက္မွ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား (Index: ASA 16/011/1992) 
၃၀ စက္တင္ဘာ ၁၉၉၂၊ စစ္အုုပ္ခ်ဳပ္ေရး ၇ႏွစ္အၾကာ ျမန္မာ့လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေန(Index: ASA 16/23/95)  ေအာက္တိုုဘာ ၁၉၉၅၊ တရားစီရင္ခံေနရေသာ တရားမွ်တမႈ (Index ASA 

16/019/2003) ၃၀ ဇူလိုုင္ ၂၀၀၃။ 
 
၁၂ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ားသမဂၢႏွင့္ ႏုုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရး အသင္း (ျမန္မာႏုုိင္ငံ) တိုု႔ ပူးတြထဲုုတ္ေဝေသာ ျမန္မာႏုုိင္ငံမွ အမ်ိဳးသမီး ႏုုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသူမ်ား 
(စက္တင္ဘာ ၂၀၁၄) ႏွင့္ အာရွတရားမ ွ်တမႈႏွင့္အခြင့္အေရးမ်ား အဖြဲ႔မွ ထုုတ္ေဝေသာ ေသတၱာကိုုဖြင့္ၾကည့္ျခင္း - စစ္ပြ၊ဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဥပေဒအရ အေရးယူခံရျခင္းမရိွပဲ 
လြတ္ေနသူမ်ားအေၾကာင္း ျမန္မာႏုုိင္ငံမွ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အေတြ႔အႀကဳံ (စက္တင္ဘာ ၂၀၁၅) 
 
၁၃ အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔ထုုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ အစီရင္ခံစာမ်ား၊ ညွင္းပမ္းႏိွပ္စက္ေရးဌာန (Index: ASA 16/24/00) ဒီဇင္ဘာ ၂၀၀၀၊ ဥပေဒလုုံးဝမရိွေသာ ျမန္မာႏုုိင္ငံ - 
စစ္အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးေအာက္မွ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား (Index: ASA 16/011/1992) ၃၀ စက္တင္ဘာ ၁၉၉၂၊ 
 
၁၄ အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔ထုုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ အစီရင္ခံစာမ်ား၊ ျမန္မာႏုုိင္ငံ - ႏုုိင္ငံတကာအသိုုင္းအဝုုိင္းအတြက္ စိမ္ေခၚခ်က္ (Index: ASA 16/ 028/1997) ႏုုိဝင္ဘာ 
၁၉၉၇၊ ျမန္မာႏုုိင္ငံအက်ဥ္းေထာင္မ်ားႏွင့္ အလုုပ္စခန္းမ်ားမွ အေျခအေနမ်ား (Index: ASA 16/022/1995) ၂၁ စက္တင္ဘာ ၁၉၉၅၊ 
 
၁၅ အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔ထုုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ အစီရင္ခံစာမ်ား၊ ညွင္းပမ္းႏိွပ္စက္ေရးဌာန (Index: ASA 16/24/00) ဒီဇင္ဘာ ၂၀၀၀၊ ၁၉၈၈ မွ ၁၉၉၈ အထိ 
ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ႏွစ္ပတ္လည္ျဖစ္ပါသလား၊ အက်ဥ္းက်ေနစဥ္ ေသဆုုံးမႈ (Index: ASA 16/016/1998) ၂၉ ေမ ၁၉၉၈၊ 
 
၁၆ အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔ထုုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ အစီရင္ခံစာ၊ ျမန္မာႏုုိင္ငံ - ႏုုိင္ငံတကာအသိုုင္းအဝုုိင္းအတြက္ စိမ္ေခၚခ်က္ (Index: ASA 16/ 028/1997) ႏုုိဝင္ဘာ ၁၉၉၇ 
ႏွင့္ ကုုလသမဂၢ၏ျမန္မာႏုုိင္ငံဆိုုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးအထူး ကိုုယ္စားလွယ္ ေသာမတ္ အိုုေဟး ကင္တားနား အေထြေထြညီလာခံသိုု႔တင္သြင္းေသာ ျမန္မာ့လူ႔အခြင့္အေရး 
အေျခအေနအစီရင္ခံစာ A/64/318 (၂၄ ၾသဂုုတ္၂၀၀၉) အပုုိဒ္ ၂၅ 
 
၁၇ ကုုလသမဂၢ၏ျမန္မာႏုုိင္ငံဆိုုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးအထူး ကိုုယ္စားလွယ္ ေသာမတ္ အိုုေဟး ကင္တားနား ကုုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီသိုု ႔ တင္သြင္းေသာ ျမန္မာ့ လူ႔အခြင့္အေရး 
အေျခအေနအစီရင္ခံစာ၊ A/HRC/13/48 (၁၀ မတ္လ ၂၀၁၀) အပုုိဒ္ ၁၃ 
 
၁၈ ၅ ဇူလိုုင္ ၂၀၁၂ တြင္ စတင္အသက္ဝင္ခ့ဲသည္။ 
 
၁၉ ကုုလသမဂၢ၏ျမန္မာႏုုိင္ငံဆိုုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးအထူး ကိုုယ္စားလွယ္ ေသာမတ္ အိုုေဟး ကင္တားနား ကုုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီသိုု ႔ တင္သြင္းေသာ ျမန္မာ့လူ႔အခြင့္အေရး 
အေျခအေနအစီရင္ခံစာ၊ A/HRC/25/64 (၂ ဧၿပီ ၂၀၁၄) အပုုိဒ္ ၄ 
 
၂၀ ၂၀၁၁ ခုုႏွစ္အတြင္း လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ႏွစ္ႀကိမ္ ေၾကညာခ့ဲသည္ (ေမ ၁၆ ႏွင့္ ေအာက္တိုုဘာ ၁၂)၊ ၂၀၁၂ တြင္ ေျခာက္ႀကိမ္ (ဇန္နဝါရီ ၄၊ ဇန္နဝါရီ  
၁၃၊ ဇူလိုုင္ ၃၊ စက္တင္ဘာ ၁၇၊ ႏုုိဝင္ဘာ ၁၅ ႏွင့္ ႏုုိဝင္ဘာ ၁၉ )၊ ၂၀၁၃ တြင္ ခုုႏွစ္ႀကိမ္ (ဧၿပီ ၃၊ ေမ ၁၇၊ ဇူလိုုင္ ၂၃၊ ေအာက္တိုုဘာ ၈၊ ႏုုိဝင္ဘာ ၁၅၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၁ ႏွင့္ ဒီဇင္ဘာ ၃၁)၊ ၂၀၁၄ 
တြင္ ႏွစ္ႀကိမ္ (ဇန္နဝါရီ ၃ ႏွင့္ ေအာက္တိုုဘာ ၇)၊ ၂၀၁၅ တြင္ႏွစ္ႀကိမ္ (ဇန္နဝါရီ ၁၉ ႏွင့္ ဇူလိုုင္ ၃၀) ႏွင့္ ယခုုအစီရင္ခံစာ ျပဳစုုခ်ိန္အထိ ၂၀၁၆ တြင္တစ္ႀကိမ္ (ဇန္နဝါရီ ၂၂) တိုု႔ျဖစ္သည္။ 
 

၂၂ ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ ရႈတ္ေထြးေသာ အေျပာင္းအလဲ - ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စိမ္ေခၚခ်က္မ်ား။ သမၼတဦးသိန္းစိန္ လန္ဒန္Chatham House တြင္ ၂၀၁၃ ဇူလိုုင္ ၁၅ ရက္ေန႔က ေျပာခ့ဲေသာ မိန္႔ခြန္းမွ 
https://www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/public/Meetings/Meeting%20Transcripts/150713Sein.pdf 
 

၂၂ သမၼတ၏ လြတ္ၿငိမ္းသက္သာခြင့္အမိန္႔ (အမိန္႔အမွတ္ ၅၁/၂၀၁၃)။  ဥပေဒခုုႏွစ္ခုုမွာ ၁၉၀၈ တရားမဝင္အသင္းအဖြဲ႔မ်ား ဥပေဒ၊ ျပစ္မႈဆိုုင္ရာ ဥပေဒ ပုုဒ္မ ၁၂၂ (ႏုုိင္ငံေတာ္သစၥာေဖာက္မႈ)၊ 
ပုုဒ္မ၁၂၄(က) (အၾကည္ညိဳပ်က္ေအာင္လုုပ္ျခင္း)၊ ၅၀၅(ခ) (ဆူပူမႈ ျဖစ္ေစေအာင္ လႈ႔ံေဆာ္ျခင္း)၊ ႏုုိင္ငံေတာ္ကိုု ထိပါးေႏွာက္ယွက္လိုုသူမ်ား အႏၱရာယ္မွကာကြယ္သည့္ ဥပေဒ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ 
စုုေဝးျခင္းႏွင့္ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္း ဆိုုင္ရာ ဥပေဒ၊ ၁၉၅၀ အေရးေပၚစီမံမႈဥပေဒ တိုု႔ျဖစ္ၾကသည္။ ဒုုတိယအႀကိမ္ သမၼတ၏ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ (အမိန္႔အမွတ္ ၁/၂၀၁၄) ကိုု ၂၀၁၄ 
ဇန္နဝါရီလ ၂ ရက္ေန႔က ေၾကညာခ့ဲၿပီး ႏုုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအပါအဝင္ အက်ဥ္းက်ေနသူ အားလုုံး၏ ျပစ္ဒဏ္မ်ားကိုု ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးခ့ဲသည္။ 
 
၂၃ ဖိႏိွပ္ခံေနရေသာ ရခုုိင္ျပည္နယ္မွ ရုုိဟင္ဂ်ာမ်ား ေနထိုုင္ရာေဒသမွ မူဆလင္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ျဖစ္ေသာ ဦးထြန္းေအာင္ႏွင့္ ဦးေက်ာ္လွေအာင္ တို႔ကိုု ႏုုိင္ငံေရးအရ စြဆဲိုုခ်က္မ်ားျဖင့္ ၂၀၁၂ 
ႏွင့္ ၂၀၁၃ ခုုႏွစ္မ်ားက ေထာင္ဒဏ္ခ်ခ့ဲၿပီး အက်ဥ္းေထာင္တြင္ ရိွေနခ့ဲသည္။ 
 
၂၄ ၂၀၁၅ ေအာက္တိုုဘာလတြင္ ထုုတ္ေဝခ့ဲေသာ အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔၏ အစီရင္ခံစာ လမ္းေဟာင္းအတိုုင္းျပန္ေလွ်ာက္ျခင္း - ျမန္မာႏုုိင္ငံမွ ယုုံၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ 
အက်ဥ္းခ်ခံေနရသူ မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ား (Index: ASA 16/2457/2015) 

 

၂၅ လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံေရဒီယိုု၊ “အင္တာဗ်ဴး - မၿပီးဆုုံးေသးဟုု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ေျပာ” (၁၁ ႏုုိဝင္ဘာ၂၀၁၅) http://www.rfa.org/english/news/myanmar/myanmar-assk-
11112015165922.html 
 
၂၆ ဝလုုံး၏ ႏုုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကိစၥကိုု ပထမဦးစားေပး လုုပ္သြားမည္ဟုု အန္ဲအယ္ဒီေျပာ သတင္းေဆာင္းပါး (ျမန္မာတိုုင္း၊ ၁၂ ႏုုိဝင္ဘာ၂၀၁၅)၊ 
http://www.mmtimes.com/index.php/national-news/17582-political-prisoners-will-be-our-first-priority-says-nld.html  ႏွင့္ ရဲမြန္၏ ႏုုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား မရိွေစရဟုု 
အန္ဲအယ္ဒီ ကတိျပဳ (ျမန္မာတိုုင္း၊ ၆ ဇန္နဝါရီ ၂၀၁၆)၊ http://www.mmtimes.com/index.php/national-news/18343-nld-pledges-no-more-political-prisoners.html 
 

၂၇ ၂၀၁၅ ဒီဇင္ဘာတြင္ ျပဳလုုပ္ခ့ဲေသာ အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔ႏွင့္ သံတမန္မ်ား အင္တာဗ်ဴး 
 
၂၈ ျမန္မာ - ရုုံးတင္ခံေနရေသာ တရားမွ်တမုႈ (Index ASA 16/019/2003) (အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြ႔ဲ၊ ၃၀ ဇူလုုိင္၂၀၀၃) 
 

https://www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/public/Meetings/Meeting%20Transcripts/150713Sein.pdf
http://www.rfa.org/english/news/myanmar/myanmar-assk-11112015165922.html
http://www.rfa.org/english/news/myanmar/myanmar-assk-11112015165922.html
http://www.mmtimes.com/index.php/national-news/17582-political-prisoners-will-be-our-first-priority-says-nld.html
http://www.mmtimes.com/index.php/national-news/18343-nld-pledges-no-more-political-prisoners.html
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၂၉  ျပစ္မႈဆုုိင္ရာ ဥပေဒ ပုုဒ္မ ၃၃၂ တြင္ ယခုုကဲ့သုုိ႔ ျပဌာန္းထားသည္။ “ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္း အျဖစ္ျဖင့္တာဝန္ ဝတၱရားေဆာင္ရြက္ေနေသာ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းျဖစ္သူကုုိ 
မိမိအလုုိအေလွ်ာက္ နာက်င္ေစလွ်င္၊ သုုိ႔တည္းမဟုုတ္ ထုုိသူကုုိ ျဖစ္ေစ၊ အျခားျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းကုုိ ျဖစ္ေစ၊ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္း အျဖစ္ျဖင့္ တာဝန္ဝတၱရား ေဆာင္ရြက္ျခင္းမွ 
တားဆီးရန္၊ သုုိ႔တည္းမဟုုတ္ ဟန္႔တားရန္အႀကံျဖင့္ မိမိအလုုိအေလ်ာက္နာက်င္ေစလွ်င္၊ သုုိ႔တည္းမဟုုတ္ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းအျဖစ္ျဖင့္ မိမိဝတၱရားကုုိ 
ဥပေဒႏွင့္အညီေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ ထုုိသူျပဳၿပီးေသာ သိုု႔တည္းမဟုုတ္ ျပဳရန္အားထုုတ္ၿပီးေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ထုုိသူအား၊ မိမိအလုုိအေလွ်ာက္ နာက်င္ေစမႈကုုိျပဳလွ်င္၊ 
ထိုုသုုိ႔နာက်င္ေစမႈ ျပဳေသာသူကုုိ သံုုးႏွစ္အထိ ေထာင္ဒဏ္တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လုုံးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္။” ဤပုုဒ္မသည္ အာမခံေပးႏုုိင္ေသာ 
ပုုဒ္မ ျဖစ္သည္။ ပုုဒ္မ ၃၃၃ က ျပစ္မႈကုုိ နာက်င္ေစမႈမွ အျပင္းအထန္နာက်င္ေစမႈ သိုု႔ ေျပာင္းသြားၿပီး အျမင့္ဆုုံးျပစ္ဒဏ္ကုုိလည္း ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္အထိ 
တုုိးျမွင့္ထားသည္။ ဤပုုဒ္မမွာ အာမခံ မေပးႏုုိင္ေသာ ပုုဒ္မ ျဖစ္သည္။  
 
၃၀ ျပစ္မႈဆုုိင္ရာ ဥပေဒပုုဒ္မ ၁၅၂ တြင ္“ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္း အျဖစ္ျဖင့္ တာဝန္ဝတၱရားေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ ဥပေဒႏွင့္ဆန္႔က်င္ေသာ အစုုအေဝးကုုိ 
လူစုုခြရဲန္ႀကိဳးပမ္းေနေသာ၊ သုုိ႔တည္းမဟုုတ္ ရုုန္းရင္းဆန္ခတ္မႈကုုိ ျဖစ္ေစ၊ သတ္ပုုတ္ေႏွာက္ယွက္မႈကုုိ ျဖစ္ေစ၊ ႏွိမ္နင္းရန္ႀကိဳးပမ္းေနေသာ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းကုုိ 
မည္သူမဆုုိ လက္ေရာက္မႈျပဳလွ်င္၊ သုုိ႔တည္းမဟုုတ္ လက္ေရာက္မႈျပဳရန္ ၿခိမ္းေျခာက္လွ်င္ သုုိ႔တည္းမဟုုတ္ ဟန္႔တားလွ်င္၊ သိုု႔တည္းမဟုုတ္ ဟန္႔တားရန္ 
အားထုုတ္လွ်င္၊ သုုိ႔တည္းမဟုုတ္ ထုုိျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းကုုိ ရာဇဝတ္မကင္းေသာ အႏိုုင္အထက္မႈျပဳလွ်င္၊ သုုိ႔တည္းမဟုုတ္ ထုုိသုုိ႔ျပဳရန္ အားထုုတ္လွ်င္၊ သုုိ႔တည္းမဟုုတ္ 
ထုုိသုုိ႔ျပဳရန္ ၿခိမ္းေျခာက္လွ်င္ ထုုိသူကုုိ သံုုးႏွစ္အထိ ေထာင္ဒဏ္တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လုုံးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္။” ဟုုေဖာ္ျပထားသည္။ 
 
၃၁ ရိုုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ျမန္မာႏုုိင္ငံအေနာက္ပုုိင္း ရခုုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ဖက္တြင္ ေနထုုိင္ေသာ မူဆလင္မ်ားျဖစ္ၿပီး အစိုုးရ၏ ဖိႏွိပ္မႈကုုိ ဆယ္စုုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ 
ခံခ့ဲၾကရသည္။ ျမန္မာအာဏာပုုိင္မ်ားက ရုုိဟင္ဂ်ာမရိွဟုု ျငင္းပယ္ထားၿပီး ၎တုုိ႕ိုုကိုု ဘင္ဂါလီမ်ားဟူ၍ သံုုးႏႈံးသည္။ ယင္းသုုိ႔ေခၚေဝၚျခင္းမွာ 
ရိုုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးတည္ရွိျခင္းကုုိ အသိအမွတ္မျပဳလုုိပဲ ၎တုုိ႔သည္ အိမ္နီးခ်င္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုုင္ငံမွ ဝင္ေရာက္လာသည္ဟုု ဆုုိလုုိျခင္းျဖစ္သည္ဟုု အမ်ားက 
ယူဆၾကသည္။  
 
၃၂ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကုုိ ပစ္မွတ္ထားျခင္း (စာမ်က္ႏွာ ၂၈တြင္ရႈ) 
 
၃၃ လူ႔အခြင့္အေရးေရွ႕ေနႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးမွ (ေအာက္တုုိဘာ ၂၀၁၅) 
 
၃၄  အလံုုၿမိဳ႕နယ္တရားရံုုးက သူ႔အားခ်မွတ္ခဲ့ေသာ ေထာင္ဒဏ္ေလးလကုုိ အျခားျပစ္ဒဏ္မ်ားႏွင့္ တစ္ေပါင္းတည္း က်ခံေစရန္ အမိန္႔ခ်ခဲ့သည္။ 
 
၃၅ ျပစ္မႈဆုုိင္ရာ က်င့္ထုုံးဥပေဒ ပုုဒ္မ ၁၈၂ တြင္ “ျပစ္မႈတစ္ခုုကုုိ ေဒသတြင္း ေနရာအေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ရိွသည့္အနက္ မည္သည့္ေနရာတြင္ က်ဴးလြန္ခ့ဲသည္ကုုိ 
အေသအခ်ာမသိရလ ွ်င္၊ သုုိ႔တည္းမဟုုတ္ ျပစ္မႈတစ္ခုု၏ တစိတ္တပုုိင္းကိုု ေဒသတစ္ခုုအတြင္း တစ္ေနရာတြင္က်ဴးလြန္ၿပီး ေနာက္အစိတ္အပိုုင္းကိုု ေဒသတြင္း 
ေနာက္တစ္ေနရာတြင္က်ဴးလြန္ခ့ဲလ ွ်င္၊ သုုိ႔တည္းမဟုုတ္ ျပစ္မႈတစ္ခုုကုုိ ဆက္တုုိက္က်ဴးလြန္ခဲ့ၿပီး ေဒသအတြင္း ေနရာတစ္ခုုထက္ပုုိေသာ ေနရာမ်ားတြင္ 
ဆက္လက္က်ဴးလြန္ေနခဲ့လ ွ်င္၊ သုုိ႔တည္းမဟုုတ္ ျပစ္မႈတစ္ခုုကိုု ေဒသအတြင္း ေနရာအမ်ားတြင္ ျပဳမူခဲ့ေသာ လုုပ္ရပ္မ်ားျဖင့္ က်ဴးလြန္ခ့ဲလ ွ်င္ ယင္းေဒသအတြင္းရွိ 
ေနရာမ်ားအေပၚ စီရင္ဆံုုးျဖတ္ခြင့္ရွိေသာ တရားရံုုးတစ္ရံုုးက စီရင္ရမည္။” ဟုုေဖာ္ျပထားသည္။ 
 
၃၆ အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔၏ အစီရင္ခံစာ ျမန္မာ - တရားစီရင္ခံရေသာ တရားမွ်တမႈ (Index ASA 16/019/2003) (၃၀ ဇူလုုိင္၂၀၀၃) စာမ်က္ႏွာ 
၂၅ တြင္ရႈ 
 
၃၇ လူ႔အခြင့္အေရးေရွ႕ေနႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြ႔ဲ အင္တာဗ်ဴးမွ (ေအာက္တုုိဘာ ၂၀၁၅) 
 
၃၈ ၂၀၁၄ခုုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၃ ရက္ေန႔က ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္တရားရံုုးက သူ႔ကုုိ ေထာင္ဒဏ္ေျခာက္လ ခ်မွတ္ခ့ဲသည္၊ ဇူလုုိင္လ ၂၁ ရက္ေန႔တြင ္ဒဂံုု အေရွ႕ပိုုင္း ၿမိ ႔ဳနယ္ 
တရားရံုုးက သူ႕အား ေထာင္ဒဏ္တစ္ႏွစ္ခ်ခ့ဲသည္၊ ဇူလုုိင္လ ၂၁ ရက္ေန႔မွာပင္ ေျမာက္ဒဂုုံတရားရံုုးက သူ႔အား ေထာင္ဒဏ္ တစ္ႏွစ္ခ်ခ့ဲသည္၊ ၾသဂုုတ္လ ၁ ရက္ေန႔တြင္ 
ေတာင္ဒဂုုံ ၿမိဳ႕နယ္တရားရံုုးက သူ႔အား ေထာင္ဒဏ္ တစ္ႏွစ္ခ်ခဲ့သည္၊ ၾသဂုုတ္လ ၅ ရက္ေန႔တြင္ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္တရားရံုုးက သူ႔အား ေထာင္ဒဏ္ တစ္ႏွစ္ခ်ခ့ဲသည္၊ 
ၾသဂုုတ္လ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ မရမ္းကုုန္းၿမိဳ႕နယ္တရားရံုုးက သူ႔အား ေထာင္ဒဏ္ တစ္ႏွစ္ခ်ခ့ဲသည္၊ ၾသဂုုတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္တရားရံုုးက သူ႔အား 
ေထာင္ဒဏ္ တစ္ႏွစ္ခ်ခဲ့သည္၊ ၾသဂုုတ္လ ၁၉  ရက္ေန႔တြင ္ဒဂံုုဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ တရားရံုုးက သူ႔အား ေထာင္ဒဏ္ တစ္ႏွစ္ခ်ခ့ဲသည္၊ စက္တင္ဘာလ ၃ ရက္ေန႔တြင္ 
ေျမာက္ဥကၠလာၿမိဳ႕နယ္ တရားရံုုးက သူ႔အား ေထာင္ဒဏ္ တစ္ႏွစ္ခ်ခ့ဲသည္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင ္ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္ တရားရံုုးက သူ႔အား ေထာင္ဒဏ္ 
ႏွစ္ႏွစ္ခ်ခဲ့သည္၊ ေအာက္တိုုဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔တြင ္ေက်ာ္တံတားၿမိဳ႕နယ္တရားရုုံးက သူ႔အား ေထာင္ဒဏ္ ႏွစ္ႏွစ္ခ်ခ့ဲသည္။ 
 
၃၉  ၂၀၁၅ ဇြန္လက အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔ ရန္ကုုန္တြင္ ျပဳလုုပ္ခဲ့ေသာ အင္တာဗ်ဴးမွ 
 
၄၀ အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔၏ အစီရင္ခံစာ - ကုုလသမဂၢ ႏိုုင္ငံအားလံုုးအေပၚ အခ်ိန္ပိုုင္းအလုုိက္ အကဲျဖတ္ခ်က္အတြက္ ၁၀ႀကိမ္ေျမာက္ 
ကုုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ အလုုပ္အဖြဲ႔ အစည္းအေဝးသုုိ႔ ျမန္မာႏုုိင္ငံမွ တင္သြင္းေသာ အစီရင္ခံစာ (ဇန္နဝါရီ ၂၀၁၁) (Index: ASA 16/008/2010)၂ (၅ 
ဇူလုုိင္ ၂၀၁၀) စာမ်က္ႏွာ ၄ ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြ႔ဲ၏  
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၂၈ ဧၿပီ ၂၀၁၀ တြင္ထုုတ္ျပန္ေသာ အစီရင္ခံစာ “ကုုိယ့္ႏိုုင္ငံသားေတြကုုိ ကုုိယ္ကူခ်င္တယ္ - နာဂစ္ဆုုိင္ကလုုန္းအလြန္ ႏ္ုုိင္ငံေတာ္၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈႏွင့္ 
လူထုုအေျချပဳအဖြ႔ဲမ်ား” 
 
၄၁ ျမန္မာ့ ျပစ္မႈဆုုိင္ရာက်င့္ထုုံးဥပေဒ၊ ျပစ္မႈမ်ား ဆိုုင္ရာဇယားတြင္ ရႈ 
 
၄၂ ျပစ္မႈဆုုိင္ရာက်င့္ထံုုးဥပေဒ၊၊ အခန္း ၄၉၇ 
 
၄၃ ၂၀၁၅ ဇြန္လက အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔ ရန္ကုုန္တြင္ ျပဳလုုပ္ခဲ့ေသာ အင္တာဗ်ဴးမွ 
 
၄၄ အခန္း ၃၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၀ တြင္ရႈ 
 
၄၅ ၂၀၁၅ ဇြန္လက အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔ ရန္ကုုန္တြင္ MDCF အဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ ျပဳလုုပ္ခ့ဲေသာ အင္တာဗ်ဴးမွ 
 
၄၆ (Index: ASA 16/1743/2015), 
 
၄၇ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ေတာင္းဆုုိခ်က္မ်ားတြင္ ေက်ာင္းသားႏွင့္ဆရာ သမဂၢမ်ား ဖြဲ႔စည္း လႈပ္ရွားခြင့္ျပဳရန္၊ သမဂၢမ်ားကုုိ တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳရန္၊ 
တုုိင္းရင္းသားဘာသာမ်ား ေက်ာင္းတြင္သင္ၾကားခြင့္ျပဳရန္၊ မသန္စြမ္းေသာ ကေလးမ်ားအပါအဝင္ ကေလးအားလံုုးအတြက္ ပညာေရးစနစ္ ေဖာ္ေဆာင္ရန္၊ 
ႏိုုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈေၾကာင့္ ေက်ာင္းထုုတ္ခံရေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ေက်ာင္းျပန္တက္ခြင့္ျပဳရန္ တုုိ႔ပါဝင္သည္။ 
၄၈ ေက်ာင္းသားဆႏၵျပသူမ်ားႏွင့္ ဝန္းရံသူမ်ားကုုိ ၿဖိဳခြေဲနျခင္းကုုိ ရပ္ပါ (Index: ASA 16/1511/2015) (အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔၊ ၂၃ ဧၿပီ ၂၀၁၅) 
 
၄၉ “ေထာင္ခ်ခံထားရေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားကုုိ စြခဲ်က္အသစ္မ်ားႏွင့္ ထပ္မံစြဲဆုုိ” ေနာ္ႏုုိရင္း၊ ဒီဗီြဘီ ၄ ေဖေဖၚဝါရီ ၂၀၁၆၊ http://www.dvb.no/news/jailed-
students-hit-with-fresh-charges/60611 
 
၅၀ “ဇန္နဝါရီ ၂၀ ဆႏၵျပခ်ီတက္မႈအတြက္ ေက်ာင္းသားမ်ားကုုိ တရားစြဆုုိဲ” ဇာနည္မာန္၊ ဧရာဝတီ ၁၁ ေဖေဖၚဝါရီ ၂၀၁၆ 
http://www.irrawaddy.com/burma/charges-filed-against-students-over-jan-20-protest-march.html 
 
၅၁ “တရားမဝင္ စုုေဝးျခင္း” ႏွင့္ သက္ဆုုိင္ေသာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကုုိ အခန္း (၄) စာမ်က္ႏွာ ၄၄ တြင ္သုုံးသပ္ ေဖာ္ျပထားသည္။ 
 
၅၂ ဆႏၵျပသူ ၇၀ မွာ “ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းကုုိ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ျခင္းမျပဳႏုုိင္ေအာင္ အဟန္႔အတားျပဳလုုပ္မႈ” ျပစ္မႈဆိုုင္ရာ ဥပေဒ ပုုဒ္မ ၃၃၂ အရ ေနာက္ထပ္ စြခဲ်က္မ်ား 
တင္ခဲ့သည္။ ဆႏၵျပမႈအတြင္း အခ်ိဳ႕ဆႏၵျပသူမ်ားက ေရဗူးမ်ားျဖင့္ ပစ္ေပါက္ခဲ့သည္ ဆုုိေသာ သတင္းမ်ားကုုိ အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြ႕ဲက 
သတိျပဳမိပါသည္။ သုုိ႔ေသာ္ အဓိက အၾကမ္းဖက္မႈကုုိ ဆႏၵျပပြအဲား ၿဖိဳခြခဲဲ့ေသာ ရဲမ်ားက ျပဳလုုပ္ခဲ့ပါသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားဘက္မွ ရာဇဝတ္မႈေျမာက္ေသာ 
အၾကမ္းဖက္မႈ ျပဳလုုပ္ခဲ့သည္ဆိုုေသာ သက္ေသတစံုုတရာရိွသည္ဟုု မသိရသလုုိ ယခုုအစီရင္ခံစာ ေရးသားခ်ိန္အထိ ေက်ာင္းသားမ်ားအား စစ္ေဆးေနေသာ 
သာယာဝတီၿမိဳ႕နယ္ တရားရံုုးတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားထဲမွ အၾကမ္းဖက္ခဲ့ေၾကာင္း တရားလုုိဖက္မွ သက္ေသ တင္ျပႏုုိင္ခဲ့ျခင္း မရိွေသးပါ။ 
 
၅၃ အမႈစစ္ေဆးေနစဥ္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံရေသာ ကာလကုုိ ျပစ္ဒဏ္က်ခံေနရေသာ ကာလအျဖစ္ သတ္မွတ္သည္။ 
 
၅၄ အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔၏ “တစ္ဖြဲ႔ထဲမွ ေနာက္ထပ္လႈပ္ရွားသူမ်ား ဖမ္းခံရ” (Index: ASA 16/009/2014)(၁၃ ေမ ၂၀၁၄) ႏွင့္ 
“တက္ၾကြလႈပ္ရွားေသာအဖြဲ႔ ထပ္မံ ပစ္မွတ္ထားခံရ” (Index: ASA 16/029/2014),        (၆ ႏုုိဝင္ဘာ ၂၀၁၄) တုုိ႔တြင္ရႈ 
 
၅၅ အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔၏ “ႏုုိင္ငံေတာ္၏ ဆင္ဆာႏွင့္ ကိုုယ့္ကုုိယ္ကုုိ ဆင္ဆာလုုပ္ရမႈအၾကားညပ္ျခင္း - ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္ 
မီဒီယာသမားမ်ားအေပၚ ၿခိမ္းေျခာက္အေရးယူမႈ” (Index: ASA 16/1743/2015) (၁၇ ဇြန္ ၂၀၁၅) 
 
၅၆ ျပည္ေထာင္စုုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၁၇/၂၀၁၃ ရံုုးေတာ္ကုုိ မေထမ့ဲျမင္ျပဳမႈဥပေဒ ပုုဒ္မ ၂(ဃ) (၂၉  ဇူလုုိင္ ၂၀၁၃) 
 
၅၇ ၂၀၁၅ ဇူလုုိင္လက အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔ ရန္ကုုန္တြင ္ေဒးလီးအလဲဗင္း အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ႏွင့္ ျပဳလုုပ္ခဲ့ေသာ အင္တာဗ်ဴးမွ 
 
၅၈ ျပစ္မႈဆုုိင္ရာ က်င့္ထုုံးဥပေဒပုုဒ္မ ၃၄၄ က တရားသူႀကီးမ်ားကုုိ သက္ေသတစ္ဦးဦး မလာေရာက္လွ်င္ျဖစ္ေစ၊ “အျခားသင့္ေတာ္ေသာ အေၾကာင္းတစ္ခုုခုု” 
ရွိလွ်င္ျဖစ္ေစ စစ္ေမးမႈ၊ တရားစီရင္မႈ တစ္ခုုကိုု ရက္ေရႊ႕ျခင္း သုုိ႔မဟုုတ္ ရပ္နားျခင္း ျပဳလုုပ္ပိုုင္ခြင့္ေပးထားသည္။ ရံုုးခ်ိန္းကုုိ ရက္ေရႊ႕ႏိုုင္ေသာ အႀကိမ္အေရအတြက္ကုုိ 
ကန္႔သတ္ထားျခင္းမရိွပါ။ သုုိ႔ေသာ္ တစ္ႀကိမ္ကုုိ ၁၅ ရက္ပုုိၾကာေအာင္ မေရႊ႕ဆိုုင္းရဟုု ျပဌာန္းထားပါသည္။ သုုိ႔ေသာ္ တရားရံုုးမ်ားက်င့္ထံုုး အပိုုဒ ္၂၀(၁) တြင ္
ျပစ္မႈမ်ားကုုိ သက္ဆုုိင္ရာေဒသအတြင္းတြင္ စစ္ေဆးပါက ေရႊ႕ဆုုိင္းျခင္မရိွပဲ ၿပီးစီးေအာင္ အတတ္ႏုုိင္ဆံုုးႀကိဳးစားရမည္ဟုု ျပဌာန္းထားသည္။ အပုုိဒ ္၂၄ တြင္ “သက္ေသ 

http://www.dvb.no/news/jailed-students-hit-with-fresh-charges/60611
http://www.dvb.no/news/jailed-students-hit-with-fresh-charges/60611
http://www.irrawaddy.com/burma/charges-filed-against-students-over-jan-20-protest-march.html
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ထြက္ခ်က္မ်ားကုုိ စတင္ၾကားနာပါက တက္ေရာက္ေသာ သက္ေသမ်ားအားလံုုးကုုိ စစ္ေမးၿပီးသည္အထိ ေန႔စဥ္ၾကားနာရမည္။ ၾကားနာမႈကုုိ ေရႊ႕ဆုုိင္းရန္ 
အေၾကာင္းရိွပါက မွတ္တမ္းတင္ထားရမည္။” ဟုုေဖာ္ျပထားသည္။ 
 
၅၉ ICCPR ပုုဒ္မ ၁၄(၃)(ဂ)၊ အခ်ိန္ဖင့္ေႏွးျခင္းမရိွပဲ တရားစီရင္မႈကုုိ ရထုုိက္သည္ဆိုုေသာ အခြင့္အေရးကုုိ CRC ၏ ပုုဒ္မ ၄၀(၂)(ခ)(၃) တြင္လည္း ျပဌာန္းထားပါသည္။ 
 
၆၀ ICCPR ပုုဒ္မ ၉(၃) တြင္ရႈ 
 
၆၁ အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔၏ မ်ွတေသာတရားစီရင္ေရးလက္စြဲ (ဒုုတိယအႀကိမ္ထုုတ္)(Index: POL 30/002/2014) (ဧၿပီ ၂၀၁၄) အခန္း ၇ - 
ဖမ္းဆီးခံထားရသူမ်ား သင့္ေလ်ာ္ေသာအခ်ိန္အတြင္း တရားစီရင္ေရးကုုိ ရပုုိင္ခြင့္ႏွင့္ သုုိ႔မဟုုတ္ပါက ျပန္လႊတ္ေပးရန္ (စာမ်က္ႏွာ ၇၀-၇၃) ႏွင့္ အခန္း ၁၉  - 
အခ်ိန္ဆြျဲခင္းမရိွပဲ တရားစီရင္မႈ ရရိွပိုုင္ခြင့္ (စာမ်က္ႏွာ ၁၄၃-၆) 
 
၆၂ ၂၀၁၅ ဇူလုုိင္လတြင ္ျပဳလုုပ္ခ့ဲေသာ အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြ႔ဲ၏ အင္တာဗ်ဴးမ်ား၊ အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာဂ်ဴရီလူႀကီးမ်ားေကာ္မရွင္ (ICJ) - 
တုုိင္ပင္ေဆြးေႏြးပိုုင္ခြင့္၊ ျမန္မာႏုုိင္ငံမွ ေရွ႕ေနမ်ား၏ လြတ္လပ္မႈ (ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၃)၊ အခန္း ၅ - ေရွ႕ေနမ်ားကုုိ အေရးယူျခင္းႏွင့္ အေႏွာက္အယွက္ေပးျခင္း (စာမ်က္နွာ 
၂၂-၂၆) 
 
၆၃ ၂၀၁၅ ဇူလုုိင္လက ရန္ကုုန္တြင ္တြင ္ျပဳလုုပ္ခဲ့ေသာ အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔၏ အင္တာဗ်ဴးမွ 
 
၆၄ ၂၀၁၅ ဇြန္လႏွင့္ ဇူလိုုင္လက ရန္ကုုန္ႏွင့္ မႏၱေလးတြင္ ျပဳလုုပ္ခဲ့ေသာ အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြ႔ဲ၏ အင္တာဗ်ဴးမ်ား၊ 
 
၆၅ ၂၀၁၅ ဇူလုုိင္လက ရန္ကုုန္တြင ္တြင ္ျပဳလုုပ္ခဲ့ေသာ အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔၏ အင္တာဗ်ဴးမွ 
 
၆၆ ၂၀၁၅ ဇူလုုိင္လက ရန္ကုုန္တြင ္တြင ္ျပဳလုုပ္ခဲ့ေသာ အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔၏ အင္တာဗ်ဴးမွ 
 
၆၇ ၂၀၁၅ ဇူလုုိင္လက ရန္ကုုန္တြင ္တြင ္ျပဳလုုပ္ခဲ့ေသာ အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔၏ အင္တာဗ်ဴးမွ၊ အာရွတရားမ ွ်တမႈႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ား(AJAR) 
အဖြဲ႔၏ ေသတၱာကုုိ ဖြင့္လွစ္ျခင္း - ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႀကဳံရေသာ စစ္ပြ၊ဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အေရးမယူခံရပဲ ကင္းလြတ္ခြင့္ရေနျခင္းဆုုိင္ရာ အေတြ႔အႀကဳံမ်ား 
(စက္တင္ဘာ ၂၀၁၅) စာမ်က္ႏွာ ၁၄၊၁၈ ႏွင့္ ၇၀-၇၁ တုုိ႔ကုုိလည္းရႈ 
 
၆၈ ႏိုုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားကုုိ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ အျခားအကူအညီမ်ား ေပးေနေသာ လူပုုဂၢိဳလ္၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ၂၀၁၅ ဇြန္လႏွင့္ ဇူလုုိင္လက 
ရန္ကုုန္ႏွင့္ မႏၱေလးတြင္ ျပဳလုုပ္ခဲ့ေသာ အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြ႔ဲ၏ အင္တာဗ်ဴးမ်ား 
၆၉ ၂၀၁၅ ဇူလုုိင္လက မႏၱေလးၿမိဳ႕တြင္ တြင ္ျပဳလုုပ္ခ့ဲေသာ အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔၏ အင္တာဗ်ဴးမွ 
 
၇၀ ၂၀၁၅ ဇြန္လက ရန္ကုုန္တြင ္တြင ္ျပဳလုုပ္ခ့ဲေသာ အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔၏ အင္တာဗ်ဴးမွ 
 
၇၁ အခန္း ၃ ျပစ္မႈမ်ိဳးစံုျဖင့္ စြခဲ်က္တင္ျခင္း။ စာမ်က္ႏွာ ၂၁  
 
၇၂ ျပစ္မႈဆုုိင္ရာ ဥပေဒ ပုုဒ္မ ၂၉၆ တြင ္“ဥပေဒႏွင့္အညီ ဘာသာသာသနာေရးဆုုိင္ရာ ကုုိးကြယ္ဝတ္ျပဳျခင္းျပဳေနေသာ၊ သုုိ႔တည္းမဟုုတ္ ဘာသာသာနာေရးဆုုိင္ရာ 
အခမ္းအနားကုုိ က်င္းပေနေသာ အစုုအေဝးတစ္ခုုခုုအား မည္သူမဆုုိ မိမိအလုုိအေလ်ာက္ အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေစလွ်င္၊ ထိုုသူကုုိ တစ္ႏွစ္အထိေထာင္ဒဏ္တစ္မ်ိဳးမ်ိဳး 
ျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လံုုးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္။” ဟုုေဖာ္ျပထားသည္။ 
 
၇၃ အခန္း ၃၊ ျမိဳ႕နယ္အမိ်ဳးမ်ိဳးတြင ္စြခဲ်က္ အမ်ိဳးမိ်ဳးတင္ျခင္း။ စာမ်က္ႏွာ ၂၃  
 
၇၄ အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႔က ၂၀၁၅ ဇြန္လက ရန္ကုုန္တြင ္ျပဳလုုပ္ခဲ့ေသာ ယံုုၾကည္ခ်က္အက်ဥ္းသားေဟာင္းႏွင့္ မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္မ်ား 
အစည္းအရံုုး ဥကၠဌ မိုုးေသြးႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးမွ 
 
၇၅ အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔က ၂၀၁၅ ဇြန္လက ရန္ကုုန္တြင္ ျပဳလုုပ္ခဲ့ေသာ အင္တာဗ်ဴးမွ 
 
၇၆ အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔က ၂၀၁၅ ဇြန္လက ရန္ကုုန္တြင္ ျပဳလုုပ္ခဲ့ေသာ အင္တာဗ်ဴးမွ 
 
၇၇ အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔က ၂၀၁၅ ဇြန္လက ရန္ကုုန္တြင္ ျပဳလုုပ္ခဲ့ေသာ အင္တာဗ်ဴးမွ 
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၇၈ ICCPR ပုုဒ္မ ၁၄(၃)(က) 
 
၇၉ ကုုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မီတီ၊ အေထြေထြမွတ္ခ်က္ အမွတ္၃၂၊ ပုုဒ္မ ၁၄ - တရားရံုုးေရွ႔ေမွာက္တြင္ အခြင့္အေရးအညီအမွ်ရရိွပိုုင္ခြင့္ႏွင့္ 
မွ်တေသာတရားစီရင္မႈ ရပုုိင္ခြင့္၊ ကုုလသမဂၢစာတန္း CCPR/C/GC/32 (၂၀၀၇) 
 
၈၀ ICCPR ပုုဒ္မ ၁၄(၃)(က) 
 
၈၁ အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔က ၂၀၁၅ ဇြန္လက ရန္ကုုန္တြင္ ျပဳလုုပ္ခဲ့ေသာ အင္တာဗ်ဴးမွ 
 
၈၂ အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔၏အစီရင္ခံစာ လမ္းေဟာင္းမ်ားအတုုိင္း ျပန္သြားျခင္း၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၂ တြင္ရႈ 
၈၃ အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔က ၂၀၁၅ ဇြန္လက ရန္ကုုန္တြင ္ျပဳလုုပ္ခဲ့ေသာ အင္တာဗ်ဴးမွ 
 
၈၄ အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာပဋိပကၡေလ့လာေရးအဖြဲ႔၏ အစီရင္ခံစာ အေျပာင္းအလဲ၏အေမွာင္ဖက္ျခမ္း - ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္ မူဆလင္မ်ားအားအၾကမ္းဖက္ျခင္း၊ 
အာရွအစီရင္ခံစာ (ေအာက္တုုိဘာ ၂၀၁၃) 
 
၈၅ ျမန္မာ့လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနဆုုိင္ရာ အထူးကုုိယ္စားလွယ္၏ အစီရင္ခံစာ (ကုုလသမဂၢ စာတန္း A/68/397 အပိုုဒ ္၅၉) ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုုိင္ရာ 
ဆရာဝန္မ်ားအဖြဲ႔၏ အစီရင္ခံစာ ျမန္မာႏိုုင္ငံအလယ္ပိုုင္းမွ လူသတ္ပြ ဲ- မိတီၳလာတြင ္မူဆလင္ေက်ာင္းသားမ်ား ၿခိမ္းေျခာက္သတ္ျဖတ္ခံရမႈ (ေမ ၂၀၁၃) 
 
၈၆ ၂၀၁၅ ေမ ၂၇ ရက္ေန႔ထုုတ္ ဝါရွင္တန္ပုုိ႔စ္ သတင္းစာပါ ဆာရာကပ္ပလန္၏ သတင္းေဆာင္းပါး “ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ လူမ်ိဳးေရးအၾကမ္းဖက္မႈအား လႈ႔ံေဆာ္ေပးခ့ဲသည္ဟုု 
စြပ္စြခဲံေနရသည့္ တည္ၿငိ္မ္ေသာ အသြင္ရိွ သံဃာတစ္ပါး” https://www.washingtonpost.com/news/morning-mix/wp/2015/05/27/the-burmese-bin-laden-
fueling-the-rohingya-migrant-crisis-in-southeast-asia/,   
ႏွင့္ ၂၀၁၅ စက္တင္ဘာ ၁၇ ရက္ေန႔ Myanmar Now ပါ ေဆာင္းပါးရွင္ ေဆြဝင္း၏ “အာဏာပုုိင္မ်ား၏ အကူအညီျဖင့္ ျမန္မာႏုုိင္ငံမွ သေဘာထားတင္းမာေသာ 
ဗုုဒၶဘာသာဝင္မ်ားက မူဆလင္ပိုုင္ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားကုုိ ပစ္မွတ္ထား” http://www.myanmar-now.org/news/i/?id=9ba61afc-285d-49bd-8f73-
8b9efaf941c0 
 
၈၇ ICCPR ပုုဒ္မ ၂၀ - “တုုိင္းရင္းသားေရး၊ လူမ်ိဳးေရး ဘာသာေရး အမုုန္းပြားေစၿပီး ခြျဲခားဆက္ဆံျခင္း၊ ရန္လုုိေစျခင္းႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ေစျခင္းတုုိ႔ ျဖစ္ေစရန္ မည္သည့္ 
လႈံ႔ေဆာ္မႈကိုု မဆုုိ ဥပေဒအရ တားျမစ္ရမည္။” 
 
၈၈ မဘသေခါင္းေဆာင္ သံဃာေတာ္တစ္ပါး 
 
၈၉ ၂၀၁၅ ဇူလုုိင္လက မႏၱေလးၿမိဳ႕တြင္ တြင ္ျပဳလုုပ္ခ့ဲေသာ အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔၏ အင္တာဗ်ဴးမွ 
 
၉၀ အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔၏ ထုုတ္ျပန္ခ်က္ ဗုုဒၶဘား အမႈတြင္ အျပစ္ရိွေၾကာင္း စီရင္ခ်က္သည္ လြတ္လပ္စြာထုုတ္ေဖာ္ေျပာဆုုိမႈကုုိ ေနာက္ထပ္ 
ထုုိးႏွက္ခ်က္တစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ (၁၇ မတ္ ၂၀၁၅) https://www.amnesty.org/en/latest/news/2015/03/myanmar-buddha-bar-verdict-a-blow-to-freedom-
of-expression/ 
 
၉၁ ၁၉၀၈ တရားမဝင္အသင္းမ်ား ဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းခ်က္ႏွင့္ သံုုးသပ္ခ်က္မ်ားကုုိ အခန္းေလး စာမ်က္ႏွာ ၄၄ တြင္ရႈပါ။ 
 
၉၂ အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔တြင္ ရွိေနသည့္ သီးျခားဘာသာျပန္ဆုုိခ်က္၊  
 
၉၃ အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔က ၂၀၁၅ ဒီဇင္ဘာလက ရန္ကုုန္တြင္ ျပဳလုုပ္ခဲ့ေသာ အင္တာဗ်ဴးမွ 
 
၉၄ သတင္းသမားမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္သူ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက ၎တုုိ႔ထံသိုု႔ ရိုုင္းျပေစာ္ကားေသာ တက္စ္မက္ေဆ့ခ်္မ်ား၊ တယ္လီဖုုန္းျဖင့္ ေျပာၾကားမႈမ်ား၊ 
ဆုုိရွယ္မီဒီယာမွ မက္ေဆ့ခ်္မ်ား ေရာက္လာတတ္သလုုိ ကုုိယ္ထိလက္ေရာက္ တုုိက္ခိုုက္ခံရမည္ဟူေသာ ျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားလည္း ရိွေၾကာင္းေျပာၾကားၾကသည္။ ဥပမာ 
အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔၏ အစီရင္ခံစာ ႏုုိင္ငံေတာ္ဆင္ဆာႏွင့္ ကုုိယ့္ဟာကုုိယ္ ဆင္ဆာလုုပ္ရမႈအၾကား ၾကားညပ္ရျခင္း - ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင ္
သတင္းသမားမ်ားၿခိမ္းေျခာက္တရားစြဆုုိဲခံရျခင္း (Index ASA 16/1743/2015) (၁၇ ဇြန္ ၂၀၁၅) စာမ်က္ႏွာ ၁၅-၁၆တြင္ၾကည့္ရန္ 
 
၉၅ ၂၀၁၅ ဇြန္လအတြင္း အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔က ေက်ာင္းသားသမဂၢအဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးႏွင့္ ေမးျမန္းခ်က္ 
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amnesty.org 

၉၆ ျမန္မာႏုုိင္ငံသည္ ICCPR ကုုိ လက္မွတ္ထုုိးအတည္ျပဳထားျခင္းမရိွေသးသလုုိ ညွင္းပမ္းႏွိပ္စက္ျခင္း၊ ရက္စက္ၿပီး လူမဆန္စြာ လူ႔ဂုုဏ္သိကၡာညိွဳးႏြမ္းေအာင္ 
ဆက္ဆံျခင္း အျပစ္ေပးျခင္းမ်ားကုုိ ဆန္႔က်င္ေသာ ကုုလသမဂၢသေဘာတူညီခ်က္ (UNCAG) တြင္လည္း မပါဝင္ေသးပါ။ 
 
၉၇ ICCPR ပုုဒ္မ ၁၉ (၃) ကုုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မီတီ အေထြေထြမွတ္ခ်က္ အမွတ္ ၃၄၊ ပုုဒ္မ ၁၉ - သေဘာထားႏွင့္ ထုုတ္ေဖာ္ေျပာဆုုိခြင့္ဆိုုင္ရာ 
လြတ္လပ္မႈမ်ား (ကုုလသမဂၢ စာတန္း CCPR/C/GC/34) (၁၂ စက္တင္ဘာ ၂၀၁၁) အပိုုဒ္ ၂၁-၃၆။ 
 
၉၈ အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔၏ အစီရင္ခံစာ တရားစီရင္ခံေနရေသာ တရားမ်ွတမႈ  (Index: ASA 16/019/2003) (၂၉ ဇူလုုိင္၂၀၀၃) စာမ်က္ႏွာ 
၂၇ 
 
၉၉ ဥပမာ ကုုိေဇာ္ေဖႏွင့္ ကုုိဝင္းျမင့္လႈိင္တုုိ႔၏ အမႈကုုိ ၾကည့္ပါ။ လာဘ္စားမႈကိုု စုုံစမ္းမိ၍ အက်ဥ္းခ်ခံရျခင္း (Index: ASA 16/006/2014) (၂ ေမ ၂၀၁၄) 
အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔။ 
 
၁၀၀ ဦးဂမၻီရ၏အမႈကုုိ ၾကည့္ပါ။ အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြ႔ဲ၏ ထုုတ္ျပန္ခ်က္ - ဦးဂမၻီရ - ယံုုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္အက်ဥ္းသားေဟာင္း အဖမ္းခံရ (ASA 
16/3244/2016) (၂၀ ဇန္နဝါရီ ၂၀၁၆) 
 
၁၀၁ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ ပုုဒ္မ ၃၅၄ - “နုုိင္ငံသားတုုိင္းသည္ ဥပေဒႏွင့္မဆန္႔က်င္လ်င္ ေအာက္ပါအခြင့္အေရးမ်ားကုုိ လြတ္လပ္စြာ သံုုးစြေဲဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိသည္၊ (က) 
မိမိ၏ယံုုၾကည္ခ်က္၊ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကုုိ လြတ္လပ္စြာ ထုုတ္ေဖာ္ေျပာဆုုိ ေရးသားျဖန္႔ေဝခြင့္ (ခ) လက္နက္မပါပဲ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုုေဝးခြင့္၊ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ 
(ဂ)အသင္းအဖြ႔ဲ သုုိ႔မဟုုတ္ အစည္းအရံုုးမ်ား ဖြ႔ဲစည္းေဆာင္ရြက္ခြင့္ (ဃ) တုုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳး အခ်င္းခ်င္းကုုိလည္းေကာင္း၊ အျခားဘာသာသာသနာကုုိလည္းေကာင္း 
ထိခိုုက္နစ္နာမႈ မရွိေစပဲ မိမိတုုိ႔၏ စကား၊ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ကိုုးကြယ္သည့္ ဘာသာသာသနာႏွင့္ ဓေလ့ထံုုးတမ္းမ်ားကုုိ လြတ္လပ္စြာေဆာင္ရြက္ပိုုင္ခြင့္ရိွသည္။” 
 
၁၀၂ ေဒးဗစ္ဝိုင္စဘေရာ့ - ႏိုင္ငံသားမဟုတ္သူမ်ား၏ အခြင့္အေရး၊ ေကာ္မရွင္ခြဲ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အမွတ္ ၂၀၀၀/၁၀၃၊ ေကာ္မရွင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အမွတ္ ၂၀၀၀/၁၀၄၊ 
စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးေကာင္စီ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ၂၀၀၀/၂၈၃ မ်ားအရ တင္သြင္းေသာ ကုလသမဂၢအထူးကုိယ္စားလွယ္၏ အၿပီးသတ္အစီရင္ခံစာ၊ ကုလသမဂၢ စာအမွတ္ 
E/CN.4/Sub.2/2003/23 ၂၆ ေမ ၂၀၀၃ အပိုဒ္၁ 
 
၁၀၃ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးခြင့္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ အမိန္႔ဒီကရီ၊ ၅ ဇူလုိင္ ၂၀၁၅ (အမိန္႔အမွတ္ ၃၆၄/၂၀၁၂) 
 
၁၀၄ ကုလသမဂၢ အထူး ကုိယ္စားလွယ္ ၏ လြတ္လပ္ေသာ အေတြးအေခၚႏွင့္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္မ်ား တုိးျမွင့္ ကာကြယ္ေရး ဆုိင္ရာ ေျပာဆုိခ်က္၊ 
ကုလသမဂၢ အထူးကုိယ္စားလွယ္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးခြင့္ႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းလႈပ္ရွားခြင့္ ဆိုင္ရာ ေျပာဆုိခ်က္၊  ကုလသမဂၢ အထူးကုိယ္စားလွယ္၏ 
လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္သူမ်ား ဆုိင္ရာ ေျပာဆုိခ်က္၊ ကုလသမဂၢ အထူးကုိယ္စားလွယ္၏ ျမန္မာႏုိင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနဆုိင္ရာ ေျပာဆုိခ်က္၊ ပူးတြ ဲ
ျပစ္တင္စြပ္စြျဲခင္းဆုိင္ရာစာ  (၁၈ မတ္ ၂၀၁၃)၊ ရည္ညႊန္းခ်က္ -   
AL G/SO 214 (67-17) Assembly & Association (2010-1) G/SO 214 (107-9) G/SO 214/62-11 MMR 1/2013.                

၁၀၅ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အမွတ္ ၁၆/၂၁ အပိုဒ ္၅ အရ ၊ ႏုိင္ငံအားလံုး အခ်ိန္ပုိင္းအလုိက္ စိစစ္သံုးသပ္ျခင္းဆုိင္ရာ အလုပ္အဖြဲ႔၏ ၂၃ ႀကိမ္ေျမာက္ 
အစည္းအေဝးသုိ႔ တင္သြင္းေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အစီရင္ခံစာ၊ (၂-၃ ႏိုဝင္ဘာ ၂၀၁၅) ကုလသမဂၢ မွတ္တမ္း A/HRC/WG.6/23/MMR/1 (၅ ၾသဂုတ္ ၂၀၁၅) အပိုဒ ္၄၀                                                                    

၁၀၆ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔၏ အစီရင္ခံံစာ ျမန္မာ - ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပသူမ်ားအေပၚ ဖိႏိွပ္ေသာ ဥပေဒမ်ားသံုးေနျခင္းကုိ ရပ္တန္႔ပါ (Index: 
ASA/16/025/2014) ၁၅ ေအာက္တုိဘာ ၂၀၁၄ 

၁၀၇ https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/01/myanmar-prisoner-amnesty-marred-by-outrageous-jailing-of-activist-for-facebook-post/ 

 
၁၀၈ အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင္အဖြဲ႔၏ ထုုတ္ျပန္ခ်က္ ေဖ့စ္ဘုုတ္ပိုု႔စ္တစ္ခုုအတြက္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူတစ္ဦးကိုု ေထာင္ခ်ခ့ဲျခင္းက အက်ဥ္းသားမ်ား 
လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးျခင္းကုုိ ရုုပ္ပ်က္ေစခ့ဲ (၂၂ ဇန္နဝါရီ ၂၀၁၆) 
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/01/myanmar-prisoner-amnesty-marred-by-outrageous-jailing-of-activist-for-facebook-post/ 

 
၁၀၉  အခန္း ၃၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၀ တြင္ရႈပါ။  
 
၁၁၀ ၎အား စြဆဲိုုထားေသာ အမႈ အေသးစိတ္ကုုိ စာမ်က္ႏွာ ၄၉  ရိွ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပမႈေၾကာင့္ တရားစြခံဲရျခင္း တြင္ၾကည့္ပါ။ 
 
၁၁၁ အခန္း ၃ အခ်ိန္ဆြ ဲတရားစီရင္ျခင္း။ စာမ်က္ႏွာ ၃၃ တြင္ၾကည့္ပါ 
၁၁၂ ျပစ္မႈဆုုိင္ရာ ဥပေဒ ပုုဒ္မ ၁၄၁ တြင္ “လူငါးဦးသုုိ႔မဟုုတ္ ငါးဦးထက္ပုုိေသာ အစုုအေဝးသည္ ေအာက္ပါ တူညီေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ စုုေဝးၾကလွ်င္ ယင္းကုုိ 
တရားမဝင္အစုုအေဝးအျဖစ္ သတ္မွတ္ႏိုုင္သည္” ဟုုေဖာ္ျပထားသည္။ 

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/01/myanmar-prisoner-amnesty-marred-by-outrageous-jailing-of-activist-for-facebook-post/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/01/myanmar-prisoner-amnesty-marred-by-outrageous-jailing-of-activist-for-facebook-post/
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(က) ရာဇဝတ္ျပစ္ဒဏ္ထိုုက္ေသာ အႏိုုင္အထက္ျပဳက်င့္မႈျဖင့္ ပါလီမန္ကိုုလည္းေကာင္း၊ အစုုိးရကုုိလည္းေကာင္း၊ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းတစ္ဦးဦး၏ 
တာဝန္ထမ္းရြက္မႈကုုိလည္းေကာင္း လုုပ္ေဆာင္လွ်င္၊ (ခ) ဥပေဒအရ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည့္ လုုပ္ငန္းတစ္ခုုခုုကုုိ ဟန္႔တားလွ်င္ (ဂ) အက်ိဳးဖ်က္ဆီးျခင္း၊ 
ရာဇဝတ္ျပစ္ဒဏ္ထိုုက္ေသာ ေက်ာ္နင္းျခင္းႏွင့္ အျခား ျပစ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္လွ်င္ (ဃ) ရာဇဝတ္ျပစ္မႈ ေျမာက္ေသာ အႏိုုင္အထက္ျပဳမႈျဖင့္ အျခားလူ၏ ပစၥည္းဥစၥာကုုိ 
ရယူျခင္း၊ အျခားလူမ်ား ရသင့္ေသာ အခြင့္အေရး မရေအာင္ ျပဳလုုပ္ျခင္း၊ ျဖတ္သန္းသြားလာခြင့္၊ ေရသံုုးစြခဲြင့္ႏွင့္ အျခားအခြင့္အေရးမ်ား မရေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့လွ်င္ 
(င) အႏိုုင္အထက္ျပဳမႈျဖင့္ အျခားလူမ်ားကုုိ အတင္းအၾကပ္ ျပဳလုုပ္ေစျခင္း၊ သုုိ႔တည္းမဟုုတ္ လုုပ္ခြင့္ရွိသည့္ အမႈတစ္ခုုခုုကုုိ မလုုပ္ႏုုိင္ေအာင္ တားျမစ္ျခင္း။” 
 
၁၁၃ ျပစ္မႈဆုုိင္ရာ ဥပေဒ ပုုဒ္မ ၁၄၂ အရ “မည္သူမဆုုိ ဥပေဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေသာ အစုုအေဝးျဖစ္ေစသည့္ အေၾကာင္းခ်င္းရာမ်ားကုုိ သိပါလွ်က္ ထိုုအစုုအေဝးတြင္ 
တမင္ပါဝင္လွ်င္ သိုု႔တည္းမဟုုတ္ ဆက္လက္ပါဝင္ေနလွ်င္ ဥပေဒႏွင့္မညီေသာ အစုုအေဝးတြင္ ပါဝင္သူ မည္သည္။” 
 
၁၁၄ လြတ္လပ္စြာ စုုေဝးခြင့္၊ ဖြဲ႔စည္းလႈပ္ရွားခြင့္ဆိုုင္ရာ ကုုလသမဂၢ အထူးကုုိယ္စားလွယ္ မုုိင္နာကုုိင္း ကုုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ ၂၀ႀကိမ္ေျမာက္ 
အစည္းအေဝးသုုိ႔ တင္သြင္းေသာ အစီရင္ခံစာ (၂၁ ေမ ၂၀၁၂)၊ ကုုလသမဂၢ မွတ္တမ္းအမွတ္ A/HRC/20/27 အပုုိဒ ္၁၆ တြင္ၾကည့္ပါ။ 
 
၁၁၅ ကုုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ ၁၅ ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝးမွ လြတ္လပ္စြာ စုုေဝးခြင့္၊ ဖြဲ႔စည္းလႈပ္ရွားခြင့္ဆုုိင္ရာ ဆံုုးျဖတ္ခ်က္ (၆ ေအာက္တုုိဘာ ၂၀၁၀) 
အမွတ္ A/HRC/RES/15/21 အပိုုဒ ္၄ 
 
၁၁၆ ကုုလသမဂၢ အထူးကုုိယ္စားလွယ္ မိုုင္နာကုုိင္း ကုုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ သုုိ႔ တင္သြင္းေသာ အစီရင္ခံစာ (၂၁ ေမ ၂၀၁၂) အပိုုဒ ္၈၄(င)၊ မုုိင္နာကုုိင္း 
ကုုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ သုုိ႔ တင္သြင္းေသာ အစီရင္ခံစာ (၂၄ ဧၿပီ ၂၀၁၃) အပုုိဒ ္၈၃ (ဂ) 
 
၁၁၇ ျပစ္မႈဆိုုင္ရာ ဥပေဒ ပုုဒ္မ ၁၄၆ - “ဥပေဒႏွင့္ဆန္႔က်င္ေသာ အစုုအေဝးက လည္းေကာင္း၊ ထုုိအစုုအေဝးတြင္ပါဝင္သူ တစ္ဦးဦးကလည္းေကာင္း 
တူေသာရည္ရြယ္ခ်က္ အတုုိင္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အႏိုုင္အထက္ျပဳလွ်င္ သုုိ႔မဟုုတ္ ေသာင္းက်န္းလွ်င္ ထိုုအစုုအေဝးတြင္ ပါဝင္သူတုုိင္းသည္ ရုုန္းရင္းဆန္ခတ္မႈကုုိ 
က်ဴးလြန္သည္။” ပုုဒ္မ ၁၄၇ - “မည္သူမဆုုိ ရုုန္းရင္းဆန္ခတ္မႈ က်ဴးလြန္လ ွ်င္ ထုုိသူကိုု ႏွစ္ႏွစ္အထိေထာင္ဒဏ္တစ္မ်ိဳးမ်ိဳး ျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လံုုးျဖစ္ေစ 
ခ်မွတ္ရမည္။” 
 
၁၁၈ ျပစ္မႈဆုုိင္ရာ ဥပေဒ ပုုဒ္မ ၁၄၉  - “ဥပေဒႏွင့္ဆန္႔က်င္ေသာ အစုုအေဝးတြင္ပါဝင္သူ တစ္ဦးဦးက ထုုိအစုုအေဝး၏ တူေသာရည္ရြယ္ခ်က္အတုုိင္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ 
ျပစ္မႈတစ္ခုုကုုိ က်ဴးလြန္လွ်င္၊ သုုိ႔တည္းမဟုုတ္ ထုုိသုုိ႔တူေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ အတုုိင္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ က်ဴးလြန္တန္ရာသည္ဟုု ထုုိအစုုအေဝးတြင္ပါဝင္ေသာ 
သူမ်ားက သိေသာ ျပစ္မႈကုုိ က်ဴးလြန္လွ်င္ ထုုိျပစ္မႈကုုိ က်ဴးလြန္စဥ္က ထိုုအစုုအေဝးတြင္ ပါဝင္ေသာ သူတုုိင္းသည္ ထုုိျပစ္မႈအတြက္ အျပစ္ရွိသည္။ 
 
၁၁၉ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏ အေထြေထြမွတ္ခ်က္ အမွတ္ ၂၉  - အေရးေပၚအေျခအေန (ပုုဒ္မ ၄)၊ ကုုလသမဂၢ၏ မွတ္တမ္းအမွတ္ CCPR/C/21/Rev.1/Add.11 

(၂၀၁၁) အပိုုဒ ္၁၁ -  
“ႏုုိင္ငံေတာ္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ မည္သည့္အေၾကာင္းျပခ်က္ႏွင့္မွ် ပဋိဥာဥ္စာခ်ဳပ္ အပုုိဒ၄္ ကုုိ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုုိင္ရာ ဥပေဒႏွင့္ ႏုုိင္ငံတကာ ဥပေဒ စံႏႈန္းမ်ားကုုိ 
ခ်ိဳးေဖာက္ရာတြင္ အသံုုးမျပဳရ၊ ဥပမာ ဓားစာခံမ်ား ဖမ္းဆီးထားျခင္း၊ အမ်ားကုုိ စုုေပါင္းအျပစ္ေပးျခင္း၊ အျခားသူမ်ား၏ လြတ္လပ္ခြင့္ကုုိ စိတ္ထင္သလုုိ 
ခ်ိဳးေဖာက္ကန္႔သတ္ျခင္း၊ ျပစ္မႈထင္ရွားမေတြ႔ရသမွ် အျပစ္ကင္းသည္ဆုုိေသာ ယူဆခ်က္ကိုု မခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း အပါအဝင္ မွ်တေသာ တရားစီရင္မႈဆုုိင္ရာ 
အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ားမွ ေသြဖီျခင္း မျပဳရ။” 
 

၁၂၀ ျပစ္မႈဆုုိင္ရာ ဥပေဒ ပုုဒ္မ ၂၉၅ (က) ျပည္ေထာင္စုုႏုုိင္ငံေတာ္တြင္ေနထုုိင္ေသာ လူတစား၏ ဘာသာေရးစိတ္ကုုိ နာၾကည္းေစရန္ တမင္မသမာေသာ အႀကံျဖင့္ 
မည္သူမဆုုိ၊ စကားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ စာျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ထင္ရွားေသာ ပုုံသ႑ာန္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ထုုိလူတစား ကုုိယ္ကြယ္ေသာ ဘာသာသာသနာ ကုုိေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဘာသာ 
သာသနာေရးယံုုၾကည္မႈ ကုုိေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေစာ္ကားလွ်င္၊ သုုိ႔တည္းမဟုုတ္ ေစာ္ကားရန္အားထုုတ္လွ်င္ ထိုုသူကုုိ ႏွစ္ႏွစ္အထိေထာင္ဒဏ္ တမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ေစ၊ 
ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လံုုးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္။ 
 
၁၂၁ အခန္း ၃ အပုုိဒ ္၃.၄ စာမ်က္ႏွာ ၄၀ တြင္ရႈပါ။ 
 
၁၂၂ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မီတီ၏ အေထြေထြမွတ္ခ်က္ အမွတ္ ၃၄၊ ပုုဒ္မ ၁၉ - အယူအဆႏွင့္ ထုုတ္ေဖာ္ခြင္ ့လြတ္လပ္မႈမ်ား၊ ကုုလသမဂၢမွတ္တမ္း CCPR/C/GC/34 

၁၂ စက္တင္ဘာ ၂၀၁၂ အပုုိဒ ္၁၁။ 
၁၂၃ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မီတီ၏ အေထြေထြမွတ္ခ်က္ အမွတ္ ၃၄၊ ပုုဒ္မ ၁၉ - အယူအဆႏွင့္ ထုုတ္ေဖာ္ခြင့္ လြတ္လပ္မႈမ်ား၊ ကုုလသမဂၢမွတ္တမ္း CCPR/C/GC/34 

၁၂ စက္တင္ဘာ ၂၀၁၂ အပုုိဒ ္၄၈။ 
 
၁၂၄ ျပစ္မႈဆုုိင္ရာ ဥပေဒ ပုုဒ္မ ၄၉၉ - “မည္သူမဆုုိ ႏႈတ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ဖတ္ရႈရန္ႀကံရြယ္သည့္ စကားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ အမွတ္အသားျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ ထင္ရွားေသာ 
ပုုံသ႑ာန္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ အသေရကုုိ နစ္နာေစရန္အႀကံျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ထိုုသူႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ စြပ္စြျဲခင္းသည္ ထုုိသူ၏အသေရကုုိ 
နစ္နာေစမည္ဟုု သိလ်က္ႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ထုုိသုုိ႔ယံုုၾကည္ရန္အေၾကာင္းရိွလ်က္ႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ထုုိသူႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ စြပ္စြခဲ်က္ကိုု ျပဳလ်ွင္ 
သုုိ႔တည္းမဟုုတ္ ေၾကညာလွ်င္ ထိုုသူသည္ အဆုုိပါလူ၏ အသေရကုုိ ဖ်က္သည္မည္၏။” 
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၁၂၅ အယူအဆသေဘာထား လြတ္လပ္ခြင္ႏ့ွင့္ လြတ္လပ္စြာထုုတ္ေဖာ္ေျပာဆုုိခြင့္မ်ား ျမွင့္တင္ကာကြယ္ေရးဆုုိင္ရာ ကုုလသမဂၢ အထူးကုုိယ္စားလွယ္ ဖရန္႔လာရူး 
ကုုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီသုုိ႔ တင္သြင္းေသာ အစီရင္ခံစာ (၂၀ ဧၿပီ၂၀၁၀)၊ ကုုလသမဂၢ မွတ္တမ္းအမွတ္ A/HRC/14/23 အပိုုဒ ္၈၃ တြင္ၾကည့္ပါ။ 
 
၁၂၆ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မီတီ၏ အေထြေထြမွတ္ခ်က္ အမွတ္ ၃၄၊ ပုုဒ္မ ၁၉ - အယူအဆႏွင့္ ထုုတ္ေဖာ္ခြင့္ လြတ္လပ္မႈမ်ား၊ ကုုလသမဂၢမွတ္တမ္း CCPR/C/GC/34 

၁၂ စက္တင္ဘာ ၂၀၁၂ အပုုိဒ ္၄၇။ 
 
၁၂၇ အခန္း ၃၊ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ ပစ္မွတ္ထားျခင္း။ စာမ်က္ႏွာ ၂၉ တြင္ရႈ 
 
၁၂၈ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မီတီ၏ အေထြေထြမွတ္ခ်က္ အမွတ္ ၃၄၊ ပုုဒ္မ ၁၉ - အယူအဆႏွင့္ ထုုတ္ေဖာ္ခြင့္ လြတ္လပ္မႈမ်ား၊ ကုုလသမဂၢမွတ္တမ္း CCPR/C/GC/34 

၁၂ စက္တင္ဘာ ၂၀၁၂ အပုုိဒ ္၃၈။ 
 
၁၂၉  လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မီတီ၏ အေထြေထြမွတ္ခ်က္ အမွတ္ ၃၄၊ ပုုဒ္မ ၁၉ - အယူအဆႏွင့္ ထုုတ္ေဖာ္ခြင့္ လြတ္လပ္မႈမ်ား၊ ကုုလသမဂၢမွတ္တမ္း CCPR/C/GC/34 

၁၂ စက္တင္ဘာ ၂၀၁၂ အပုုိဒ ္၄၇။ 
 
၁၃၀ အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔၏ အစီရင္ခံစာ ႏုုိင္ငံေတာ္ဆင္ဆာႏွင့္ ကုုိယ့္ဟာကုုိယ္ဆင္ဆာလုုပ္မႈအၾကား ၾကားညပ္ရျခင္း - ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္ 
မီဒီယာသမားမ်ားအား ၿခိမ္းေျခာက္အေရးယူေနမႈ (Index: ASA 16/1743/2015)(၁၇ ဇြန္ ၂၀၁၅) 
 
၁၃၁ ဥပမာ လူ႔အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြ႔ဲ၏ အစီရင္ခံစာ ျမန္မာ့ၿဂိဳဟ္တုုဆက္သြယ္ေရးက႑ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း - မိုုဘုုိင္းႏွင့္အင္တာနက္က႑တြင္ 
လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ တာဝန္သိေသာရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ (ေမ ၂၀၁၃) စာမ်က္ႏွာ ၁၁-၁၃ တြင္ရႈပါ။ 
 
၁၃၂ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မီတီ၏ အေထြေထြမွတ္ခ်က္ အမွတ္ ၃၄၊ ပုုဒ္မ ၁၉ - အယူအဆႏွင့္ ထုုတ္ေဖာ္ခြင့္ လြတ္လပ္မႈမ်ား၊ ကုုလသမဂၢမွတ္တမ္း CCPR/C/GC/34 

၁၂ စက္တင္ဘာ ၂၀၁၂ အပုုိဒ ္၁၂။ 
 
၁၃၃ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မီတီ၏ အေထြေထြမွတ္ခ်က္ အမွတ္ ၃၄၊ ပုုဒ္မ ၁၉ - အယူအဆႏွင့္ ထုုတ္ေဖာ္ခြင့္ လြတ္လပ္မႈမ်ား၊ ကုုလသမဂၢမွတ္တမ္း CCPR/C/GC/34 

၁၂ စက္တင္ဘာ ၂၀၁၂ အပုုိဒ ္၈၅။ 
 
၁၃၄ တရားမဝင္အသင္းအဖြဲ႔မ်ားဥပေဒ၊ ပုုဒ္မ ၁၅(၂)(ခ) – “ ‘တရားမဝင္အသင္းအဖြဲ႔’ ဆိုုသည္မွာ (ခ) သမၼတက ၎အား ႏွင္းအပ္ထားေသာ လုုပ္ပုုိင္ခြင့္အာဏာအရ 
တရားမဝင္ဟုု အေၾကညာခံရေသာ အသင္းအဖြဲ႔ တစ္ခုု ျဖစ္သည္။” 
 
၁၃၅ ၁၉၀၈ တရားမဝင္အသင္းအဖြဲ႔မ်ားဥပေဒ ပုုဒ္မ ၁၇(၁) – “တရားမဝင္အသင္းတစ္ခုု၏ အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးျဖစ္သူ၊ သုုိ႔မဟုုတ္ ယင္းသုုိ႔ေသာအဖြဲ႔တစ္ဖြ႔ဲ၏ 
စည္းေဝးပြမဲ်ားတြင္ပါဝင္သူ၊ သိုု႔မဟုုတ္ ယင္းက့ဲသုုိ႔ေသာအသင္းအဖြဲ႔တစ္ခုု၏ လုုပ္ေဆာင္ရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ တစ္ခုုအတြက္ ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း၊ အေထာက္အပံ့ကုုိရယူျခင္း၊ 
ေထာက္ပ့ံၾကရန္ တုုိက္တြန္းျခင္း၊ သုုိ႔မဟုုတ္ ယင္းက့ဲသုုိ႕ေသာ အဖြဲ႔တစ္ဖြ႔ဲ၏ လုုပ္ငန္းမ်ားကုုိ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျပဳသူ မည္သူမဆုုိ ႏွစ္ႏွစ္ထက္မေလ်ာ့၊ 
သံုုးႏွစ္ထက္မပုုိေသာ ေထာင္ဒဏ္ကုုိ က်ခံရမည့္အျပင္ ေငြဒဏ္ကုုိပါ က်ခံရႏုုိင္သည္။” ၁၇ (၂) တြင္ - “တရားမဝင္အသင္းတစ္ခုုကုုိ စီမံခန္႔ခြျဲခင္း 
သုုိ႔မဟုုတ္စီမံခန္႔ခြရဲာတြင ္ကူညီျခင္း၊ သုုိ႔မဟုုတ္ ယင္းသုုိ႔ေသာ အသင္းတစ္သင္း၏ စည္းေဝးပြမဲ်ားကုုိ ျပဳလုုပ္ျခင္း သုုိ႔မဟုုတ္ ျပဳလုုပ္ရန္ အားေပးကူညီျခင္းျပဳသူ 
မည္သူမဆုုိ သံုုးႏွစ္ထက္မေလ်ာ့၊ ငါးႏွစ္ထက္မပိုုေသာ ေထာင္ဒဏ္ကုုိ က်ခံရမည့္အျပင္ ေငြဒဏ္ကုုိပါ က်ခံရႏုုိင္သည္။” 
 
၁၃၆ အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔၏ အစီရင္ခံစာ တရားစီရင္ခံေနရေသာ တရားမွ်တမႈ (Index: ASA 16/019/2003) ၂၉  ဇူလုုိင္ ၂၀၀၃ စာမ်က္ႏွာ ၃၂ 
 
၁၃၇ အခန္း ၃ အပုုိဒ ္၃.၄ စာမ်က္ႏွာ ၄၀ တြင္ရႈပါ။  
 
၁၃၈ ဥပမာ ကုုလသမဂၢ၏ လူ႔အခြင့္အေရးအထူးကုုိယ္စားလွယ္ ယန္ဟီးလီး၏ ၂၀၁၅ ေအာက္တုုိဘာ ၆ ရက္ေန႔က အႀကိမ္ ၇၀ ေျမာက္ ကုုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံ 
သုုိ႔တင္သြင္းေသာ ျမန္မာႏုုိင္ငံလူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အစီရင္ခံစာ A/70/412 အပိုုဒ ္၆၆ ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြ႔ဲ၏ ၁၅ 
ေအာက္တုုိဘာ ၂၀၁၅ က ထုုတ္ျပန္ေသာ အစီရင္ခံစာ ျမန္မာ - ေျမယာအေရးလႈပ္ရွားသူမ်ား ႏိုုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား အသစ္မ်ားျဖစ္လာ တုုိ႔ကုုိ ၾကည့္ပါ။ 
 
၁၃၉ The New Light of Myanmar ပါ ယူနတီဂ်ာနယ္ပါ လ ွ်ိဳ႕ဝွက္ဓာတုုလက္နက္စက္ရံုု သတင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တာဝန္ရွိသူမ်ားကုုိ ရံုုးထုုတ္ (၁၆ ေဖေဖၚဝါရီ ၂၀၁၄) 
စာမ်က္ႏွာ ၁၆ 
 
၁၄၀ အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔၏ အစီရင္ခံစာ ႏုုိင္ငံေတာ္ဆင္ဆာႏွင့္ ကုုိယ့္ဟာကုုိယ္ဆင္ဆာလုုပ္မႈအၾကား ၾကားညပ္ရျခင္း စာမ်က္ႏွာ ၇ 

 
၁၄၁ ၂၀၁၅ ဇြန္လက အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔ ရန္ကုုန္တြင ္ျပဳလုုပ္ခဲ့ေသာ အင္တာဗ်ဴးမွ 



Index:  ASA 16/3430/2016 

Date: March 2016  

amnesty.org 

 
၁၄၂ ကုုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီသုုိ႔ ၂၀၁၄ ဧၿပီလ ၂ ရက္ေန႔က တင္သြင္းေသာ ကုုလသမဂၢ၏ လူ႔အခြင့္အေရးအထူးကုုိယ္စားလွယ္ ေတာမတ္ အုုိေဟး 
ကင္တားနား၏ ျမန္မာႏိုုင္ငံလူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အစီရင္ခံစာ A/HRC/25/64 အပုုိဒ ္၄ 
 
၁၄၃ ၂၀၁၁ ခုုႏွစ္အတြင္း လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ႏွစ္ႀကိမ္ ေၾကညာခဲ့သည္ (ေမ ၁၆ ႏွင့္ ေအာက္တုုိဘာ ၁၂)၊ ၂၀၁၂ တြင ္ေျခာက္ႀကိမ္ (ဇန္နဝါရီ ၄၊ ဇန္နဝါရီ ၁၃၊ ဇူလုုိင္ 
၃၊ စက္တင္ဘာ ၁၇၊ ႏိုုဝင္ဘာ ၁၅ ႏွင့္ ႏိုုဝင္ဘာ ၁၉ )၊ ၂၀၁၃ တြင ္ခုုႏွစ္ႀကိမ္ (ဧၿပီ ၃၊ ေမ ၁၇၊ ဇူလုုိင္ ၂၃၊ ေအာက္တိုုဘာ ၈၊ ႏိုုဝင္ဘာ ၁၅၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၁ ႏွင့္ ဒီဇင္ဘာ 
၃၁)၊ ၂၀၁၄ တြင္ ႏွစ္ႀကိမ္ (ဇန္နဝါရီ ၃ ႏွင့္ ေအာက္တုုိဘာ ၇)၊ ၂၀၁၅ တြင္ႏွစ္ႀကိမ္ (ဇန္နဝါရီ ၁၉ ႏွင့္ ဇူလုုိင္ ၃၀) ႏွင့္ ယခုုအစီရင္ခံစာ ျပဳစုုခ်ိန္အထိ ၂၀၁၆ 
တြင္တစ္ႀကိမ္ (ဇန္နဝါရီ ၂၂) တုုိ႔ျဖစ္သည္။ 
 
၁၄၄ ကုုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏ ဆံုုးျဖတ္ခ်က္အမွတ္ ၁၆/၂၁ ေနာက္ဆက္တြ ဲအပုုိဒ ္၅ အရ ၂၀၁၅ ႏိုုဝင္ဘာ ၂-၁၃ ရက္ေန႔ အထိ က်င္းပေသာ ေကာင္စီ၏ 
ႏိုုင္ငံတုုိင္း အခ်ိန္ပုုိင္းအလုုိက္ သံုုးသပ္စစ္ေဆးမႈဆုုိင္ရာအုုပ္အဖြဲ႔၏ ၂၃ႀကိမ္ေျမာက္အစည္းအေဝးသုုိ႔တင္သြင္းေသာ ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ အစီရင္ခံစာ (၅ ၾသဂုုတ္ ၂၀၁၅) 
A/HRC/WG.6/23/MMR/1 အပုုိဒ ္၈ 
 
၁၄၅ “သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ ျပည္ေထာင္စုုလႊတ္ေတာ္သုုိ႔ ေျပာၾကားသည့္ ႏုုိင္ငံအေျချပမိန္႔ခြန္း၊”   The Global New Light of Myanmar စာမ်က္ႏွာ ၈၊ ၃၀ ဇန္နဝါရီ 
၂၀၁၆၊ 
 
၁၄၆ ဥပမာ ၁၉၆၆ ခုုႏွစ္မွစ၍ ပထမဆံုုး ျမန္မာသမၼတတစ္ဦး၏ တရားဝင္ အေမရိကန္ ခရီးစဥ္အျဖစ္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ မသြားမီကေလးတြင္ ၂၀၁၃ မတ္လ ၁၇ 
ရက္ေန႔တြင ္အက်ဥ္းသား ၂၃ ဦးကုုိ ျပန္လႊတ္ေပးခ့ဲသည္။ ၂၀၁၃ ဧၿပီလ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ အက်ဥ္းသား ၉၃ ဦး ျပန္လႊတ္ေပးျခင္းမွာလည္း ဥေရာပသမဂၢက 
လက္နက္ေရာင္းခ်ျခင္းမွအပ က်န္ပိတ္ဆုုိ႔အေရးယူမႈမ်ား ရုုပ္သိမ္းေပးရန္ ဆံုုးျဖတ္လုုိက္ျခင္းႏွင့္ တုုိက္ဆုုိင္ၿပီး ျပဳလုုပ္ခဲ့သည္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္ ဥေရာပခရီးစဥ္မွ 
ျပန္လာအၿပီး ဥေရာပ၏ပိတ္ဆုုိ႔အေရးယူမႈမ်ား ျပန္ရုုပ္သိမ္းေပးကာနီးတြင္ အက်ဥ္းသား ၇၃ ဦးကုုိ ၂၀၁၃ ဇူလိုုင္ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးခ့ဲသည္။ 
 
၁၄၇ ၂၀၁၅ ဇြန္လက အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔ ရန္ကုုန္တြင ္ျပဳလုုပ္ခဲ့ေသာ အင္တာဗ်ဴးမွ 
 
၁၄၈ “က်န္ရွိေနေသးေသာ ႏိုုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လႊတ္ေပးရန္ ေကာ္မီတီတစ္ခုု ဖြ႔ဲမည္”The New Light of Myanmar စာမ်က္ႏွာ ၁၆၊ ၇ ေဖေဖၚဝါရီ ၂၀၁၃ 
 
၁၄၉  ၎ 
 
၁၅၀ ဥပမာ ကုုလသမဂၢ၏ ျမန္မာႏုုိင္ငံဆုုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးအထူးကုုိယ္စားလွယ္ ယန္ဟီးလီး၏ ၂၀၁၄ ေအာက္တုုိဘာ ၂၈ ရက္ေန႔က ၆၉ ႀကိမ္ေျမာက္ 
ကုုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံ၊ တတိယေကာ္မီတီသုုိ႔ အမွတ္စဥ္ ၆၈(ဂ) အျဖစ္ တင္သြင္းေသာ အစီရင္ခံစာ ႏွင့္ လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံ၏ သတင္း 
“ဖမ္းဆီးမႈမ်ားအၾကား ျမန္မာႏုုိင္ငံမွ ႏုုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအဖြဲ႔က ေျဖးေႏွးစြာလႈပ္ရွားေန” ၁၀ ဇြန္ ၂၀၁၄ http://www.rfa.org/english/news/myanmar/political-

prisoners-06102014165749.html 

 
၁၅၁ သမၼတရံုုး ထုုတ္ျပန္ခ်က္ အမွတ္ (၁၈/၂၀၁၅)၊ “ယံုုၾကည္ခ်က္အက်ဥ္းသားေရးရာ ေကာ္မီတီကုုိ ျပန္ဖြ႔ဲစည္း” The Global New Light of Myanmar ၆ ဇန္နဝါရီ 
၂၀၁၅ 
 
၁၅၂ အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔ ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြ႔ဲတိုု႔၏ ယံုုၾကည္ခ်က္အက်ဥ္းသားေရးရာေကာ္မီတီ ဖြဲ႔စည္းျခင္းအေပၚ ပူးတြ ဲ
အိတ္ဖြင့္ေပးစာ (Index: ASA 16/0007/2015) ၆ ေဖေဖၚဝါရီ ၂၀၁၅ ႏွင့္ အဖြဲ႔ ၂၃ ဖြဲ႔တုုိ႔၏ ၁၀ ဧၿပီ ၂၀၁၅ ေန႔က ပူးတြထုုဲတ္ျပန္ခ်က္ 
ျမန္မာ့ယံုုၾကည္ခ်က္အက်ဥ္းသားေရးရာေကာ္မီတီကိုု အေရးတႀကီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖိုု႔လုုိေနၿပီ http://burmacampaign.org.uk/burmamyanmars-prisoners-of-

conscience-affairs-committee-needs-urgent-reform-22-organisations/ 
 
၁၅၃ ၂၀၁၅ ဒီဇင္ဘာလက အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြ႔ဲ ရန္ကုုန္တြင္ ျပဳလုုပ္ခဲ့ေသာ အင္တာဗ်ဴးမွ 
 
၁၅၄ အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔ ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြ႔ဲတိုု႔၏ သတင္းထုုတ္ျပန္ခ်က္ - ျမန္မာ့အက်ဥ္းသားေရးရာေကာမီတီသည္ 
ဟန္ျပမျဖစ္သင့္ (၆ ေဖေဖၚဝါရီ ၂၀၁၅) 
 
၁၅၅ ၂၀၁၅ ဇြန္လက အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔ ရန္ကုုန္တြင ္ျပဳလုုပ္ခဲ့ေသာ အင္တာဗ်ဴးမွ 
 
၁၅၆ UDHR ပုုဒ္မ ၈၊  ICCPR ပုုဒ္မ ၂(၃) ကုုိလည္း ၾကည့္ပါ။ 
၁၅၇ ဥပမာ ကုုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္က ထုုတ္ျပန္ေသာ အေရးယူခံရျခင္းကင္းလြတ္ေနေသာ အေျခအေနမ်ားကုုိ တုုိက္ဖ်က္ၿပီး လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကုုိ 
ကာကြယ္ျမွင့္တင္ေပးရန္ အသစ္ျပဳစုုထားေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား ကုုိၾကည့္ပါ။ ကုုလသမဂၢမွတ္တမ္း အမွတ္ E/CN.4/2005/102/Add.1 (၈ ေဖေဖၚဝါရီ ၂၀၀၅) 
 

http://www.rfa.org/english/news/myanmar/political-prisoners-06102014165749.html
http://www.rfa.org/english/news/myanmar/political-prisoners-06102014165749.html
http://burmacampaign.org.uk/burmamyanmars-prisoners-of-conscience-affairs-committee-needs-urgent-reform-22-organisations/
http://burmacampaign.org.uk/burmamyanmars-prisoners-of-conscience-affairs-committee-needs-urgent-reform-22-organisations/


အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာ 
လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔သည ္

လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ ကမၻာတဝန္း 
လႈပ္ရွားမႈႀကီး တစ္ခုုျဖစ္သည္။ လူတစ္ဦး 
မတရားျပဳက်င့္ခံရျခင္းသည ္လူတိုုင္းကိုု 
ထိခိုုက္ေစျခင္း ျဖစ္သည္။
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၂ဝ၁၁ခုု မတ္လတြင္ တက္လာေသာ အစိုုးရသည္ ဆယ္စုုႏွစ္ငါးခုုၾကာ 
စစ္အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွ ပိုု၍လြတ္လပ္ပြင့္လင္းေသာႏိုုင္ငံေရးစနစ္တစ္ခုုသိုု႔ 
ေျပာင္းလဲရန္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႀကီးမ်ားကိုု စတင္ျပဳလုုပ္ခဲ့သည္။ စီးပြားေရး၊ 
ႏိုုင္ငံေရးႏွင့္ လူမႈေရးအေျပာင္းအလဲမ်ားထဲတြင္ ႀကိဳဆိုုဖြယ္ရာတစ္ခုုအျဖစ္ 
လြတ္လပ္စြာထုုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုုခြင့္၊ အသင္းအဖြ႕ဲ ဖြဲ႔စည္းခြင့္ႏွင့္ၿငိမ္း ခ်မ္း 
စြာ စုုေဝးခြင့္မ်ား အေပၚ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကိုုလည္း ေျဖေလ်ာ့ခဲ့ၿပီး 
ယုုံၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းခ်ခံေနရသူမ်ားကိုုလည္း ရာႏွင့္ခ်ီၿပီး 
ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့သည္။

သိုု႔ရာတြင္ ဤျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားၾကားတြင္ပင္ 
တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားသည္ ၎တိုု႔၏ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြက္ 
ဖမ္းဆီး တရားစြဆဲိုုေထာင္ခ်မႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုုင္ေနရပါေသးသည္။ 
လူထုုက သူတိုု႔၏အခြင့္အေရးမ်ားကုုိ ပိုုမိုုေတာင္းဆိုု လာသည္ႏွင့္ 
အမွ် အာဏာပိုုင္မ်ားကလည္း လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္သူမ်ား 
တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားကိုု အက်ဥ္းခ်ထားရန္ နည္းမ် ိဳးစုုံကိုု အသုုံးျပဳခဲ့သည္။ 
ဖိႏွိပ္ေသာ ဥပေဒမ်ားကိုု အသုုံးျပဳမႈမ်ား စိတ္ပူပင္စရာ ျပန္ေတြ႔လာရၿပီး 
လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားသည္ ၎တိုု႔၏ 
လႈပ္ရွားမႈအတြက္ အဖမ္းခံရမည့္ အႏၱရာယ္ အၿမဲရွိလာေနပါသည္။

၂ဝ၁၅ ႏိုုဝင္ဘာေရြးေကာက္ပြတဲြင္ အတိုုက္အခံ 
အမ် ိဳးသားဒီမိုုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က အျပတ္အသတ္ အႏိုုင္ရခဲ့ျခင္းက 
ေနာက္ထပ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား ျပဳလုုပ္ႏိုုင္ရန္ အခြင့္ေကာင္းတစ္ခုု 
ေပးေနပါသည္။ ထုုတ္ေဖာ္မႈအသစ္မ်ားႏွင့္ ဖိႏွိပ္မႈအေဟာင္းမ်ား 
- ျမန္မာႏိုုင္ငံတြင္ ႏိုုင္ငံေရးအရဖမ္းဆီး အက်ဥ္းခ်ေနမႈ သံသရာ 
အဆံုုးသတ္ေရး ဟုု အမည္ေပးထားေသာ ယခုုအစီရင္ခံစာတြင္ 
၂ဝ၁၄ ခုုႏွစ္ အစမွစ၍ ႏိုုင္ငံေရးအရ ဖမ္းဆီးအက်ဥ္းခ်မႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားကိုု 
မီးေမာင္းထိုုးျပထားပါသည္။ လြတ္လပ္စြာ ထုုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုုခြင့္၊ 
အသင္းအဖြ႕ဲ ဖြ႕ဲစည္းခြင့္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုုေဝးခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကိုု 
ေလးစားရန္ႏွင့္ ဥပေဒႏွင့္မညီပဲ ထင္သလိုုဖမ္းဆီး အက်ဥ္းခ်ေသာ 
လုုပ္ရပ္မ်ား အဆုုံးသတ္သြားေစေရးအတြက္ အစိုုးရသစ္ကိုု တိက်ေသာ 
အႀကံျပဳခ်က္မ်ားလည္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။

အညႊန္း - ASA ၁၆ / ၃၄၃ဝ / ၂ဝ၁၆ 
မူရင္း - အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ထုတ္ေဝ သည္။

ထုုတ္ေဖာ္မႈအသစ္မ်ားႏွင့္
ဖိႏွိပ္မႈအေဟာင္းမ်ား
ျမန္မာႏိုုင္ငံတြင္ ႏိုုင္ငံေရးအရ ဖမ္းဆီး 
ေထာင္ခ်ေနမႈ သံသရာအဆုုံးသတ္ေရး
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