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စာတမ္းအႏွစ္ခ််ဳပ္ - Executive summary
ၿပးခဲ့ေသာ ႏွစ္ႏွစ္ကာလအတြင္း အာဏာရွွိသူတ႔သ
ွိ ည္
၎တွိ႔၏လပ္ရပ္အေပၚ ေဝဖန္ေမးခြန္းထတ္သူ မ်ားအား ပဒ္မ
၆၆(ဃ)ကွိ လက္နက္သဖြယ္ ေရြးခ်ယ္အသးျပ်ဳ၍ အျပစ္ေပးခဲ့ပါသည္။
အစွိးရ၏ ၂၀၁၇ ခႏွစ္ ၾသဂတ္လက ပဒ္မ ၆၆(ဃ) ျပင္ဆင္ခ်က္သည္
သွိသာထင္ရွားေသာ ထွိေရာက္မႈ မရွွိခဲ့ပါ။
ဤအစရင္ခစာတြင္ အဘယ္ေၾကာင့္ ပဒ္မ ၆၆(ဃ)သည္
လြတ္လပ္စြာထတ္ေဖာ္ေျပာဆွိခြင့္ကွိ ခ်ွိ်ဳးေဖာက္ေန ေၾကာင္းကွိ
ရွင္းလင္းထားၿပး တရားဝင္ေဆြးေႏြးျငင္းခန္မႈကွိ
ျဖတ္ေတာက္တားဆးရန္ ပဒ္မ ၆၆(ဃ)ကွိ အသးျပ်ဳေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း
ထင္ရွားသည့္အေထာက္အထားမ်ားကွိ ေကာက္ယူေဖာ္ျပထားပါသည္။
အဓွိက ရွာေဖြေတြ႔ရွွိမ်ားတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား ပါဝင္ပါသည္ -



 ပဒ္မ ၆၆(ဃ) အမႈ အမ်ားစသည္ အာဏာရွွိသူမ်ားက
၎တွိ႔အေပၚ ေဝဖန္သူမ်ားကွိ တွိင္တန္းထား ျခင္း ျဖစ္သည္။



 အခ်က္အလက္ႏွင့္အခွိင္မာေျပာျခင္းမရွွိသည့္အတြက္
အသေရဖ်က္မႈ မေျမာက္ႏွိင္ေသာထတ္ေဖာ္
အေတြးအျမင္သေဘာေဆာင္သည့္ ေျပာဆွိခ်က္မ်ားေပၚတြင္
ပဒ္မ ၆၆(ဃ)အမႈ အမ်ားစသည္ အေျခခထားသည္။
ထတ္ေဖာ္ေျပာဆွိခ်က္အမ်ားစသည္
ခ်းက် းေျမႇာက္ပင့္မထားေသာ အျမင္မ်ား ျဖစ္သည္။
အသေရဖ်က္မႈေျမာက္ႏွိင္ေသာ အမႈမ်ားအတြက္မူ
တရား႐းမ်ားက ရာဇသတ္ႀကးဥပေဒပါ အဓွိပၸာယ္ဖင
ြ ့္ဆွိခ်က္ႏွင့္



ခခကာကြယ္ပွိင္ခြင့္မ်ားကွိ အသးျပ်ဳျခင္းမရွွိပါ။
 ပဒ္မ ၆၆(ဃ) မွ အခ်က္ (၃) ခ်က္ကွိ ဖယ္ရွားလွိက္သည့္ ၂၀၁၇
ခႏွစ္ ၾသဂတ္ ဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္ေနာက္ပွိင္းတြင္လည္း
၆၆(ဃ)ျဖင့္ အမႈမ်ား တွိင္ၾကားေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ပယ္ဖ်က္ခ့ဲ
ေသာ အခ်က္သးခ်က္သည္ မည့္သည့္အခါကမွ တွိင္ၾကားရာတြင္
အသးျပ်ဳျခင္းမရွွိေသာ အခ်က္ မ်ားျဖစ္သည့္အတြက္



ဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္သည္ ၆၆(ဃ)၏ ျမင္ကြင္းအေပၚ
သွိသွိသာသာ ထွိေရာက္ျခင္းမရွွိခဲ့ပါ။
 တွိင္ၾကားခရသူသည္ အၿမဲတေစ ျပစ္မႈထင္ရွားၿပး အျပစ္ဒဏ္မွာ
ျပစ္မႈႏွင့္မမွ်ေလာက္ေအာင္ ျပင္းထန္သည္။ တရားခြင္တွိင္းတြင္



ေထာင္ဒဏ္သာ ခ်မွတ္ၿပး ေငြဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္း လးဝမရွွိေသးပါ။
 ေသးငယ္ေသာ၊ စစ္ေဆးျခင္းမရွွိေသာ၊ မခွိင္မာေသာ
သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားကွိ အေျခခ၍



ျပစ္မႈထင္ရွားေၾကာင္း ဆးျဖတ္သည္။ ကဆွိးသည္မွာ
ထွိအခ်က္ကွိ တရား႐းမ်ားက သတွိထားမွိျခင္း (သွိ႔)
အေကာင္းဘက္သ႔ွိ ေျပာင္းလဲလာေစရန္ ႀကွိ်ဳးပမ္းျခင္းရွွိ
မရွွိဆွိသည္ကွိ မရွင္းလင္းေခ်။
 အြန္လွိင္းေပၚမွ လွိင္အေျချပ်ဳ အၾကမ္းဖက္မႈ ႀက်ဳေတြ႔ေနရေသာ
အမ်ွိ်ဳးသမးမ်ားကဲ့သ႔ွိ အမွန္တကယ္ စစ္မွန္သည့္တွိင္စရာ
ကွိစၥရပ္မ်ားရွွိေသာ သူမ်ားသည္ အျခားအားကွိးစရာဥပေဒ
မရွွိသည့္အတြက္ ဤမသင့္ေတာ္ေသာ ဥပေဒကွိ
မလႊဲသာမေရွာင္သာ အသးျပ်ဳေနရသည္။

၆၆(ဃ): စစ္မွန္သည့္ ေျပာင္းလဲျခင္းမရွွိ

အရပ္ဖက္အဖြအ
႔ဲ စည္းမ်ားႏွင့္ အစွိးရပွိင္းမွ တာဝန္ရွွိသူမ်ားအေနျဖင့္
ဤအေထာက္အထားကွိ ဆက္သြယ္ ေရးဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ ပဒ္မ
၆၆(ဃ) ႐ပ္သွိမ္းေရး လပ္ငန္းစဥ္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္
အသးျပ်ဳ မည္ဟ FEM အေနျဖင့္ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

အႀကျပ်ဳခ်က္မ်ား

Recommendations

ဥပေဒ

Law

 ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ပဒ္မ ၆၆(ဃ)ကွိ ႐ပ္သွိမ္းသင့္ပါသည္။
 ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပါ အျခား ျပႆနာရွွိေသာ ပဒ္မ ၄၊ ၅ မွ ၈၊
၁၈၊ ၄၀၊ ၆၆၊ ၆၈ ႏွင့္ ၇၅ မွ ၇၇ တွိ႔ကွိ ျပင္ဆင္သင့္ပါသည္။




 အလက္ထရြန္နစ္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ပဒ္မ ၃၃- ၃၄ အပါအဝင္
အြန္လွိင္းေပၚရွွိ စစ္မွန္သည့္ လြတ္လပ္စြာထတ္ေဖာ္ေရးသား
ေျပာဆွိမႈ မ်ားကွိ ထွိန္းခ််ဳပ္ေနသည့္ အျခားေသာ ျပႆနာရွသ
ွိ ည့္



ဥပေဒမ်ားကွိပါ ျပင္ဆင္သင့္သည္။
 အသေရဖ်က္မႈကွိ ရာဇဝတ္မႈမွ ေလွ်ာ့ခ်ရန္
ရာဇသတ္ၾကးဥပေဒကွိ ျပင္ဆင္သင့္သည္။ ယင္းအစား



ျပည္သ႔ဝ
ူ န္ထမ္းမ်ားမွ ပွိမွိၾကးမားသည့္ ေဝဖန္မႈမ်ားကွိ
သည္းခရမည္၊ စစ္တပ္အပါအဝင္ ျပည္သ႔အ
ူ ဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား တြင္
အသေရဖ်က္ခရျခင္း မရွွိနွိင္ပါ စသည့္အခ်က္မ်ားႏွင့္ နွိင္ငတကာ
စႏႈန္းမ်ားပါ အကာအကြယ္အားလးပါဝင္ေသာ အသေရဖ်က္ျခင္း
တရားမမႈဥပေဒကွိ ျပဌာန္းသင့္ပါသည္။
 အလက္ထရြန္နစ္ အေထာက္အထား၏ စစ္မွန္မႈ၊ ခွိင္မာမႈႏွင့္
လက္ခႏွိင္မတ
ႈ ွိ႔ကွိ စစ္ေဆးရန္ မူေဘာင္တစ္ခ ခ်မွတ္ေရးအတြက္



ဥပေဒတစ္ရပ္ ျပ႒ာန္းသင့္ (သွိ႔မဟတ္) လက္ရွွိ ဥပေဒမ်ားကွိ
ျပင္ဆင္ သင့္ပါသည္။



 က်ားမကြျဲ ပားမႈအေျချပ်ဳ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍
ဥပေဒတစ္ရပ္ ျပ႒ာန္းသင့္ပါသည္။



 ဥပေဒႏွင့္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ား အမွန္တကယ္ လွိအပ္မႈရွွိမရွွိႏွင့္
ဥပေဒအခ်င္းခ်င္း ဆင္တူေနျခင္း (သွိ႔) ဥပေဒခ်င္း
ပဋွိပကၡျဖစ္မျဖစ္ အကဲျဖတ္စစ္ေဆးရန္ ဥပေဒႏွင့္ ဥပေဒၾကမ္း
အားလးကွိ ျပန္လည္ သး သပ္သင့္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္
ျပစ္မႈဆွိင္ရာျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအားလး အျခားဥပေဒမ်ားတြင္ မေဖာ္
ျပဘဲ ရာဇသတ္ႀကးဥပေဒ၌သာ ျပ႒ာန္းေဖာ္ျပသင့္ပါသည္။



 ဥပေဒသစ္တစ္ခခ်င္းစ (သွိ႔) ျပင္ဆင္ခ်က္တစ္ခခ်င္းစအတြက္
တာဝန္ရွွိသူ stakeholder အမ်ားအျပား ပါဝင္သည့္
ထွိေရာက္ေသာ တွိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား လပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။

Judiciary and courts


တရားစရင္ေရးႏွင့္ တရား႐းမ်ား
 ဌာနတြင္းလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ သင္တန္းမ်ား၊
ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၏ အခ်ွိ်ဳးက်မွ်တေသာ
သက္ေသထြကဆ
္ ွိခ်က္အျမင္ အပါအဝင္ တရား စရင္ရာတြင္
အမွအခွိကင္းမႈ၏ အေရးပါပတွိ႔မွ တဆင့္ တရားသူႀကးမ်ားကွိ
အရည္အေသြး ျမႇင့္တင္သင့္ပါသည္။

၆၆(ဃ): စစ္မွန္သည့္ ေျပာင္းလဲျခင္းမရွွိ

 အလက္ထရြန္နစ္ အေထာက္အထား၏ စစ္မွန္မႈ၊ ခွိင္မာမႈႏွင့္



လက္ခႏွိင္မႈကွိစမ္းသပ္စစ္ေဆးရန္ အတြက္ တရားစရင္ဆွိင္ေရး
ဌာနတြင္း လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ထတ္ျပန္ထားသင့္ပါသည္။
 လြတ္လပ္စြာထတ္ေဖာ္ေျပာဆွိခြင့္ႏွင့္ အလက္ထရြန္းနစ္



အေထာက္အထားတွိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏွိင္ငတကာ
စႏႈန္းမ်ားအတွိင္း တရားသူႀကးမ်ားကွိ သင္တန္းပွိ႔ခ်သင္ပ
့ ါသည္။
 သင့္ေလ်ာ္သည့္ အျပစ္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ေရးအတြက္ ဌာနတြင္း



လမ္းညႊန္မ်ား ေရးဆြဲျပ်ဳစရန္ ရည္ မွန္းခ်က္ျဖင့္ ျပစ္မႈစရင္ႏႈန္းႏွင့္
အျပစ္ဒဏ္မ်ားကွိ သးသပ္ခ်က္ျပ်ဳလပ္သင့္ပါသည္။

အစွိးရႏွင့္ ျပည္သ႔ဝ
ူ န္ထမ္းမ်ား

Government and public officials

 အစွိးရႏွင့္ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ား၏ လပ္ေဆာင္ခ်က္၊
လပ္ေဆာင္ပတွိ႔ကွိ ေဝဖန္မႈမ်ားအတြက္ ပဒ္မ ၆၆(ဃ) အသးျပ်ဳ



တွိင္ၾကားျခင္း ကွိရပ္တန္႔ပါ။ ထွိသွိ႔ ပဒ္မ ၆၆(ဃ) အသးျပ်ဳ
တွိင္ၾကားျခင္း ကွိရပ္တန္႔ရန္အတြက္ အဖြ႕ဲ အစည္းအတြင္း
စည္းမ်ဥ္းထတ္ျပန္ ျပဌာန္းသင့္ပါသည္။

Myanmar Press Council

ျမန္မာနွိင္ငသတင္းမဒယာေကာင္စ



 ပဒ္မ ၆၆(ဃ) အား အျပးတွိင္ပယ္ဖ်က္ျခင္းကွိ
တွိက္တြန္းရန္အတြက္ ယခအစရင္ခစာပါ



သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားကွိ အသးျပ်ဳပါ။
 ပဒ္မ ၆၆(ဃ) တွိင္ၾကားခ်က္မ်ားကွိ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ျပး၊
ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားကွိ တရားခအျဖစ္ စြဆ
ဲ ွိတွိင္ၾကားသည့္အခါ
အမ်ားျပည္သူသ႔ွိ သေဘာထားေၾကညာခ်က္ထတ္ျပန္ပါ။
ထွိ႔အျပင္ အသေရဖ်က္ျခင္း ႏွင့္ အၾကွိ်ဳက္မေဆာင္သည့္

Civil society, media

အျမင္ကွိခြဲျခားသတ္မွတ္ရာတြင္ ခခေပးရမည့္ ေရွ႕ေနအား



ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္အဆင့္ သးသပ္ခ်က္အျမင္မ်ား
ေထာက္ပ့ေပးသင့္သည္။



အရပ္ဖက္လ႔အ
ူ ဖြ႕ဲ အစည္းႏွင့္ မဒယာ
 ပဒ္မ ၆၆(ဃ) အား အျပးတွိင္ပယ္ဖ်က္ျခင္းကွိ တွိက္တြန္းရန္
အတြက္ ယခအစရင္ခစာပါ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားကွိ



အသးျပ်ဳပါ။
 ပဒ္မ ၆၆(ဃ) အသးျပ်ဳ တွိင္ၾကားျခင္းမ်ားကွိ ရပ္တန္႔ပါ။
ဆက္လက္အသးျပ်ဳေနျခင္းက ပဒ္မ ၆၆(ဃ) ကွိ အားေပးေနျခင္း၊



အကာကြယ္ေပးေနျခင္း ႏွင့္ ပွိမွိစစ္မွန္ေဘာင္ဝင္ေအာင္
ျပ်ဳလပ္ေနျခင္းမ်ွိ်ဳး ျဖစ္ေနသည္။
 အသေရဖ်က္ျခင္းကဲ့သွိ႔ေသာ လြတ္လပ္စြာေရးသားထတ္ေဖာ္
ေျပာဆွိျခင္းကွိ ကန္႔သတ္ေနသည့္ သက္ဆွိင္ရာ ဥပေဒ ႏွင့္
စည္းမ်ဥ္းမ်ား အေၾကာင္း ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားႏွင့္ အယ္ဒတာမ်ားအား
ေလ့က်င့္သင္ၾကားထားေပးသင့္သည္။

International community


 ေဆာင္းပါးႏွင့္ ေဖာ္ျပခ်က္ ဇာတ္လမ္းမ်ားသည္
အသေရဖ်က္မႈေျမာက္လာနွိင္သလား၊ သွိ႔မဟတ္
အၾကွိ်ဳက္မေဆာင္သည့္ အျမင္အေပၚ သည္းမခနွိင္ျခင္း
ျဖစ္လာနွိင္သလား ဆွိသည္ကွိ ခြျဲ ခားနွိင္ရန္ ပဒ္မ ၆၆(ဃ)



တွိင္ၾကားမႈမ်ားကွိ ဆန္းစစ္ေလ့လာပါ

၆၆(ဃ): စစ္မွန္သည့္ ေျပာင္းလဲျခင္းမရွွိ



နွိင္ငတကာလူ႔အဖြ႔အ
ဲ စည္း
 ပဒ္မ ၆၆(ဃ) အား အျပးတွိင္ပယ္ဖ်က္ျခင္းကွိ တွိက္တြန္းရန္
အတြက္ ယခအစရင္ခစာပါ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားကွိ
အသးျပ်ဳပါ။
 ပဒ္မ ၆၆(ဃ) အား အျပးတွိင္ပယ္ဖ်က္ျခင္းကွိ
တွိက္တြန္းႏႈွိးေဆာ္သည့္ စမကွိန္းမ်ားအား
အေထာက္အပ့ေပးသင့္သည္။
ူ န္ထမ္းမ်ား ႏွင့္
 (လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားအပါအဝင္) ျပည္သ႔ဝ
(ပညာေရးသင္ရွိး ႏွင့္ ျပည္သူ႔သတင္းအခ်က္အလက္
ကန္မ္ပွိန္းမ်ားမွတဆင္)့ လူထအား
ဒစ္ဂ်စ္တယ္စာတတ္ေျမာက္ေရးႏွင့္ မတူကြျဲ ပားမႈမ်ားအေပၚ
သည္းခစြမ္းရည္တွိးျမွင့္ရန္ ျပ်ဳလပ္သည့္ စမကွိန္းမ်ားအား
အေထာက္အပ့ေပးသင့္သည္။

၆၆(ဃ): စစ္မွန္သည့္ ေျပာင္းလဲျခင္းမရွွိ

နွိဒါန္း - Introduction
ျမန္မာႏွိင္ငတြင္ အင္တာနက္ သးစြႏ
ဲ ွိင္ျခင္းႏွင့္
မွိဘွိင္းဖန္းအသးျပ်ဳမႈသည္ ကွိစၥသစ္တစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ ထွိ႔ အတူ
ျမန္မာသည္ ကမၻာေပၚတြင္ အဆက္အသြယ္အျပတ္ေတာက္ဆး
ႏွိင္ငမ်ားထဲမွ တစ္ခအျဖစ္ ရပ္တည္ ေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ စစ္အစွိးရသည္
၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္အထွိ ျပည္သူမ်ား တစ္ဥးႏွင့္တစ္ဥး
ဆက္သြယ္ႏွိင္သည့္ နည္းပညာမ်ား တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္
ထွိန္းခ််ဳပ္ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၀ မွစ၍ အင္တာနက္အသးျပ်ဳႏွိင္သူ လူဥးေရ
မွာ ၁ ရာခွိင္ႏႈန္းမွ ၂၅ ရာခွိင္ႏႈန္းအထွိ ျမင့္တက္လာၿပး
ျပည္သူအမ်ားအျပားသည္ လက္ရွွိတင
ြ ္ အင္တာနက္၊ အထူးသျဖင့္
လူမႈမဒယာကွိ သတင္းအခ်က္အလက္ စစည္းရန္ႏွင့္
၎တွိ႔အခ်င္းခ်င္း ဆက္သယ
ြ ္ရန္ အဓွိက အားထားလာၾကပါသည္။

ကွိနး္ ဂဏန္း

ျမန္မာ

အာရွ

ပညာသင္ၾကားေသာပ်မ္းမွ်

၄.၇

ႏွစ္ကာလအတြင္း

၅၁%

၈၈%

လူ ၁၀၀ လွ်င္ မွိဘွိင္းဆင္းကတ္အသးျပ်ဳသူ

၉၃

၉၉

အင္တာနက္သးစြသ
ဲ ူ%

၂၅%

၄၂%

အင္တာနက္သးစြေ
ဲ သာအွိမ္ေထာင္စ %

၂၄%

၄၆%

၆.၄

၄၈

Statistics

အလယ္တန္းေက်ာင္းအပ္ေသာ %

လူတစ္ဥးခ်င္းအလွိက္ အင္တာနက္
Bandwith (kbit/s)

အင္တာနက္သည္ ကမာၻႏွင့္ဆွိင္ေသာ လူထေနရာတစ္ချဖစ္လာေနျပး၊
လူအမ်ား တစ္ဥးႏွင့္ တစ္ဥး ပြင့္လင္းစြာဆက္သြယ္ခ်ွိတ္ဆက္
မွ်ေဝနွိင္သည့္ ေနရာအျဖစ္ အေရးတၾကး ၾကးထြားလာခဲ့သည္။
ယင္းသွိ႔ အင္တာနက္ၾကးထြားလာသည္ႏွင့္အမွ် အစွိးရ အပါအဝင္
အွိေဟာင္းေနသည့္ အဆင့္ဆင့္ဖြ႕ဲ စည္းပႏွင့္
ပါဝါတည္ေဆာက္မႈပစတွိ႔မွာ ဥပေဒအသစ္၊
အေလ့အထအသစ္မ်ားျဖင့္ တ႔ျပန္စွိန္ေခၚျခင္းခလာရသည္။
ျမန္မာႏွိင္င၏ ဥပေဒမူေဘာင္သည္ အကန္႔အသတ္မ်ားရွွိကာ
ေႏွးေကြးေနၿပး ၂၁ ရာစအတြင္း ဒမွိကေရစႏွိင္ငတစ္ခအတြက္
အလြန္႔အလြန္ မသင့္ေလ်ာ္ေသာ အေနအထားရွွိေနပါသည္။
၂၀၁၃ခႏွစ္တြင္ အတည္ျပ်ဳျပဌာန္းလွိက္သည့္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပါ
ပဒ္မ ၆၆(ဃ)သည္ တည္ၿငွိမ္မႈမရွွိ လႈပ္ ခတ္ေနသည့္
ဥပေဒေရးရာမူေဘာင္၏ နာမည္ဆွိးႏွင့္အေက်ာ္ၾကားဆး
သေကၤတတစ္ချဖစ္လာေနပါသည္။ အာဏာရွွိသူတ႔ႏ
ွိ ွင့္ပတ္သက္၍
အမွန္တရားေျပာဆွိသူမ်ားကွိ ဖွိႏွွိပ္၊ အျပစ္ေပးေသာ
လက္နက္တစ္ခအျဖစ္ လည္း မဒယာႏွင့္ အြန္လွိင္းေပၚတြင္ အၿမဲလွိလွိ
ျမင္ေတြ႔ေနရပါသည္။

၆၆(ဃ): စစ္မွန္သည့္ ေျပာင္းလဲျခင္းမရွွိ

Myanmar

Asia

၆၆။မည္သမ
ူ ဆွိ ေအာက္ပါျပ်ဳလပ္မတ
ႈ စ္ရပ္ရပ္ကွိ
က် းလြနေ
္ ၾကာင္း ျပစ္မထ
ႈ င္ရာွ းစရင္ျခင္း ခရလွ်င္ ထွိသူအား
သးႏွစထ
္ က္မပွိေသာ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊
ဒဏ္ႏွစရ
္ ပ္လးျဖစ္ေစ ခ်မွတရ
္ မည္ ...
(ဃ)ဆက္သယ
ြ ေ
္ ရးကြနရ
္ က္တစ္ခခကွိအသးျပ်ဳ၍
ပဂ်ဳွိ လတ
္ စ္ဥးဥးအားေျခာက္လန
ွ ႔ေ
္ တာင္းယူျခင္း၊
အသေရဖ်က္ျခင္း၊ ေႏွာင့္ယက
ွ ျ္ ခင္းသွိ႔မဟတ္ ၿခွိမး္ ေျခာက္ျခင္း
-ဆက္သယ
ြ ေ
္ ရးဥပေဒ (၂၀၁၇ တြင္ ျပင္ဆင္ထားခ်က္အရ)

2017 amendment

၂၀၁၇ ျပင္ဆင္ခ်က္
၆၆(ဃ) ကွိ အသးခ်ေနမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္သူလူထက
ေဝဖန္မႈမ်ား ပ်႕ႏွ႔ေနသည့္အတြက္ အမ်ွိ်ဳးသားဒမွိ ကေရစအဖြ႔ခ
ဲ ််ဳပ္
(NLD)အစွိးရသည္ ယင္းပဒ္မကွိ ျပင္ဆင္မည့္ ရည္ရယ
ြ ္ခ်က္ကွိ ၂၀၁၇
ခႏွစ္တြင္ ေၾကညာခဲ့ပါသည္။ ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းပညာ၊ မဒယာႏွင့္
လြတ္လပ္စြာ ထတ္ေဖာ္ေျပာဆွိခြင့္အေရး အထူး ေဆာင္ရြက္ေနသည့္
အရပ္ဖက္အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားက ပူးေပါင္းအဖြ႔တ
ဲ စ္ခ ပူးေပါင္းဖဲစ
႔ြ ည္း၍
ပဒ္မ ၆၆(ဃ) သည္ ျမန္မာ့ ဒမွိကေရစအကူးအေျပာင္းႏွင့္
အေျခခက်က်ႀကး ဆန္႔က်င္ကြလ
ဲ ြေ
ဲ နသည့္အတြက္ ယင္းပဒ္မကွိ
အၿပးတွိင္ ဖ်က္သွိမ္းေရး အစွိးရကွိ တွိက္တြန္းခဲ့ၾကပါသည္။
ကအၾကာင္းမလွစာြ ျဖင့္ အစွိးရက ပဒ္မ ၆၆(ဃ)ကွိ
ဖ်က္သွိမ္းမည့္အစား ယင္းပဒ္မပါ အခ်က္အေရအတြက္ ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ျခင္း၊
ေထာင္ဒဏ္ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊ အာမခေပးနွိင္ေခ်ကွိ တွိးျမွင့္ျခင္း ႏွင့္
တတွိယပဂၢွိ်ဳလ္ (သွိ႔) ၾကားလူမွ တရားစြဆ
ဲ ွိျခင္းကွိ ကန္႔သတ္လွိက္ျခင္း
စသည္တ႔အ
ွိ ပါအဝင္အေျပာင္းအလဲ အနည္းငယ္သာျပ်ဳလပ္ခဲ့ပါသည္။

The report

အစရင္ခစာ
အေျခခအားျဖင့္ ဒမွိကေရစမက်ေသာ ဥပေဒတစ္ရပ္ကွိ
အာဏာရွွိသူႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမွန္တရား ထြက္ဆွိသူမ်ားအား
ဖွိႏွွိပ္အျပစ္ေပးရန္ အသးခ်ေနသည္ကွိ
အေသးစားျပင္ဆင္ခ်က္လပ္႐ျဖင့္ မရပ္တန္႔ ႏွိင္ေၾကာင္း
သွိရွွိသည့္အတြက္ အရပ္ဖက္အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား ပူးေပါင္းအဖြ႔သ
ဲ ည္ ပဒ္မ
၆၆(ဃ)ကွိ အၿပးတွိင္ ဖ်က္သွိမ္းရန္ အစွိးရကွိ တွိက္တြန္းခဲ့ၾကပါသည္။
သွိ႔ေသာ္ ပူးေပါင္းအဖြ႔၏
ဲ အႀကေပးမႈမ်ား၊ အစွိးရ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈႏွင့္
တာဝန္ရွွိပဂွိ်ဳလ္မ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆေဆြးေႏြးမႈမ်ား လႏွင့္ခ်၍ လပ္ေဆာင္ခဲ့
ေသာ္လည္း အစွိးရသည္ ယင္းပဒ္မကွိ မပယ္ဖ်က္ခ့ပ
ဲ ါ။
ပူးေပါင္းအဖြ႔အ
ဲ ေနျဖင့္ ဤျဖစ္စဥ္တြင္ နားလည္သည္မွာ ၆၆(ဃ)သည္
အေျခခအားျဖင့္ ဒမွိကေရစနည္း မက်ေၾကာင္း၊
ဆင္ဆာျဖတ္ေတာက္တား ဆးရန္ အလြယ္တကူ သး၍ရေၾကာင္းႏွင့္
အၿပးသတ္ ဖ်က္သွိမ္းဖွိ႔လွိအပ္ေန ေၾကာင္းကွိ
သွိရွွိနားလည္ေသာ္လည္း အစွိးရႏွင့္ အျခား တာဝန္ရွွိသူမ်ားကွိ
ျမင္သာေအာင္ တင္ျပရန္ အေထာက္မထားမရွွိေသာေၾကာင့္ဟ
နားလည္ မွိွိပါသည္။ ဤအစရင္ခစာသည္ ယင္းဟာကြက္ကွိျဖည့္ရန္
၆၆(ဃ)ကွိ မည္သ႔အ
ွိ သးခ်ေနပႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမင္သာၿပး
စနစ္က်ေသာ သေတသနကွိ တင္ျပထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

၆၆(ဃ): စစ္မွန္သည့္ ေျပာင္းလဲျခင္းမရွွိ

Structure

ပစ
ဤအစရင္ခစာကွိ နွိဒါန္း၊ လြတ္လပ္စြာ ထတ္ေဖာ္ေျပာဆွိခြင့္
အေၾကာင္း ေနာက္ေၾကာင္းရာဇဝင္ႏွင့္ ပဒ္မ ၆၆(ဃ)ကွိ
ႏွိင္ငတကာ စႏႈန္းမ်ားအရ စွိစစ္သးသပ္ခ်က္၊ သေတသနမွ
ရွာေဖြေတြ႔ရွွိခ်က္မ်ားႏွင့္ နွိဂးဟူ၍ က႑ေလးချဖင့္
ဖြ႔စ
ဲ ည္းထားပါသည္။ ရွာေဖြေတြ႔ရွွိခ်က္မ်ား က႑သည္
တွိင္ၾကားသူမ်ား၊ တရားခမ်ား၊ ပါတႏွစ္ခၾကား ဆက္ဆေရး၊
တွိင္ၾကားသူအတြက္ တွိင္ၾကားရန္အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား၊အမႈမ်ား
ေျဖရွင္းပႏွင့္ လပ္ထးလပ္နည္း ဆွိင္ရာ ကွိစၥရပ္မ်ား အေပၚ
သးသပ္ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ အႀကျပ်ဳခ်က္မ်ားကွိ အႏွစ္ခ််ဳပ္တြင္
ေတြ႔ရွွိႏွိင္ပါသည္။

သေတသန နည္းပညာ

Methodology

FEM သည္ primary သေတသနႏွင့္ secondary သေတသန Desk
သေတသနႏွင့္ field-work ကြင္းဆင္း သေတသန၊ အရည္အေသြးႏွင့္
အေရအတြက္အေျချပ်ဳ အခ်က္အလက္၊ သေတသနသမားတစ္ဥးက
ႀကးမွ း၍ေမးရေသာ structured အင္တာဗ် းႏွင့္ ႀကွိ်ဳတင္စစဥ္မထားဘဲ
ေမးေသာ unstructured အင္တာဗ် း စသည္တ႔ွိ အပါအဝင္
သေတသန နည္းပညာမ်ားကွိ ေရာစပ္ အသးျပ်ဳခ့ပ
ဲ ါသည္။
သေတသနကွိ ယခင္ႏွစ္အတြင္း ျပ်ဳလပ္ခဲ့ပါသည္။ သွိ႔ေသာ္
အထူးသျဖင့္ ၂၀၁၇ ေမႏွင့္ ၂၀၁၇ ႏွိဝင္ဘာ အတြင္း ျဖစ္ပါသည္။

Scope

လႊမး္ ၿခ်ဳမ/ႈ နယ္ပယ္ႏွင့က
္ ာလ
အစရင္ခစာသည္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒျပ႒ာန္းခ်ွိန္ႏွင့္ ဤအစရင္ခစာ
ထြက္သည့္အခ်ွိန္ၾကားကာလ၊ ၂၀၁၅ ႏွိဝင္ဘာႏွင့္ ၂၀၁၇ ႏွိဝင္ဘာ
ၾကားကာလတွိ႔အတြက္ အက််ဳးဝင္ပါသည္။ ႏွိင္ငတစ္ဝန္းလးရွွိ
အမႈအားလးကွိ လႊမ္းၿခ်ဳပါသည္။

အကန္႔အသတ္မ်ား

Limitations

အစရင္ခတြင္ပါဝင္ေသာ အမႈမ်ားမွာ FEM မွ သေတသန
ကာလအတြင္း ေလ့လာေဖာ္ထတ္ႏွိင္ခဲ့ေသာ အမႈ မ်ားသာ
ျဖစ္ပါသည္။ လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္သူမ်ား၏ ကြန္ရက္ႏွင့္
ႏွိင္ငတစ္ဝန္းမွ သတင္းေထာက္မ်ား ၏ သတင္း အခ်က္
အလက္ပ့ပွိးေပးမႈကွိ ရရွွိေသာ္လည္း ရဲႏွင့္တရား႐းမ်ား၏
ပြင့္လင္းမႈမရွွိ၊ နားလည္ရခက္ခေ
ဲ သာ လပ္ေဆာင္မႈကလည္း
အခ်ွိ်ဳ႕အမႈမ်ား မည္သူမွ်သတွိမထားမွိေစခဲ့သည့္
အေၾကာင္းရင္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ႏွိင္ပါသည္။

၆၆(ဃ): စစ္မွန္သည့္ ေျပာင္းလဲျခင္းမရွွိ

လြတလ
္ ပ္စာြ ထတ္ေဖာ္ေျပာဆွိခြင့္ Freedom of expression
လူတင္
ွိ းတြင္ လြတလ
္ ပ္စာြ ထင္ျမင္ယဆ
ူ ႏွိင္ခင
ြ ္ႏ
့ ွင့္ လြတလ
္ ပ္စာြ
ဖြင္ဟ
့ ေဖာ္ျပႏွိင္ခင
ြ ့္ ရွသ
ွိ ည္။ အဆွိပါ အခြင္အ
့ ေရးမ်ား၌
အေနွာင့္အယွက္ မရွဘ
ွိ ဲ လြတလ
္ ပ္စာြ ထင္ျမင္ယဆ
ူ ႏွိင္ခင
ြ ့္
ပါဝင္သည့္အျပင္၊ ႏွိင္ငနယ္နမ
ွိ တ
ွိ မ
္ ်ားကွိ ေထာက္ထား
ရန္မလွိဘဲ သတင္းအေၾကာင္း အရာႏွင့္ သေဘာတရား
မ်ားကွိတစ္နည္းနည္း ျဖင့္ လြတလ
္ ပ္စာြ ရွာယူ ဆည္းပူးႏွိင္ခင
ြ ္၊့
လက္ခႏွိင္ခင
ြ ္ႏ
့ ွင့္ ေဝငွျဖန္႔ခ်ွိခင
ြ ္တ
့ ႔လ
ွိ ည္းပါဝင္သည္။
- အျပည္ျပည္ဆွိငရ
္ ာလူ႔အခြင့အ
္ ေရးေၾကညာစာတမ္း၏ အပွိဒ္
၁၉
လြတ္လပ္စြာထတ္ေဖာ္ေျပာဆွိခြင့္သည္ အေျခခ
လူ႔အခြင့္အေရးတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပး လြတ္လပ္ၿပး ဒမွိကေရစ နည္းက်ေသာ
လူ႔အဖြ႔အ
ဲ စည္းတွိင္း၏ အေျခခအတ္ျမစ္ ျဖစ္သည္။
တစ္ဥးခ်င္းတွိးတက္မႈ၊ ေကာင္းမြန္ေသာ အပ္ခ််ဳပ္မႈႏွင့္
က်န္အျခားေသာ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကွိ ကာကြယ္၊ ျဖန္႔ေဝအားေပးရန္
ႏွင့္ က်င့္သးရန္အတြက္ အလြန္အေရးႀကးေသာ အရာျဖစ္ပါသည္။
ကွိယ့္စွိတ္ထဲတင
ြ ္ရွွိသည္ကွိ လြတ္လပ္စြာေျပာခြင့္ရသူမ်ားသည္
ပွိမွိေလးစားခရသည္ဟူေသာ စွိတ္ျဖစ္ေပၚ၍ မွိမွိဘဝကွိ ပွိ၍ေကာင္းစြာ
စမကွိန္းခ်ႏွိင္သည္။ အစွိးရကွိ ေစာင့္ ၾကည့္သူအျဖစ္
လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ႏွိင္ၿပး အေရးႀကး ဆးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်သည့္
ကွိစၥရပ္တွိင္းတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ ရြက္ႏွိင္မည္ ျဖစ္သည္။
ျမန္မာ အပါအဝင္ ကလသမဂအဖြ႔ဝ
ဲ င္ႏွိင္ငအားလးသည္
၎တွိ႔၏ႏွိင္ငမ်ားတြင္ လြတ္လပ္စြာ ထတ္ေဖာ္ ေျပာဆွိခြင့္ကွိ
အားေပးေထာက္ခပါမည္ဟ ကတွိျပ်ဳထားပါသည္။ အဆွိပါ ကတွိကွိ
ကမၻာလးဆွိင္ရာ လူ႔ အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္း ပဒ္မ ၁၉၊
ႏွိင္ငသားႏွင့္ႏွိ္င္ငေရးဆွိင္ရာ ႏွိင္ငတကာသေဘာတူညခ်က္ႏွင့္
အာဆယလူ႔အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္းတွိ႔တြင္လည္း
ေတြ႔ရွွိႏွိင္ပါသည္။ လြတ္လပ္စြာထတ္ေဖာ္ ေျပာဆွိခြင့္သည္
ျမန္မာႏွိင္င ဖြ႔စ
ဲ ည္းပအေျခခဥပေဒ ပဒ္မ ၃၅၄ တြင္လည္း ပါရွွိပါသည္။
လြတ္လပ္စြာ ထတ္ေဖာ္ေျပာဆွိခြင့္ကွိ ႏွိင္ငတကာဥပေဒတြင္ ဤကဲ့သ႔ွိ
တွိက်စြာ အဓွိပၸာယ္ဖင
ြ ့္ဆွိထားသည္ လြတ္လပ္စြာထတ္ေဖာ္ေျပာဆွိခြင့္ကွိ ႏွိင္ငသားသွိ႔မဟတ္



အျခားေသာေနာက္ခအေၾကာင္းရင္း အရ ခြျဲ ခားမႈမရွွိဘဲ လူတွိင္း
ပွိင္ဆွိင္သည္။
 သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကွိ ရွာေဖြခြင့္၊ ရယူပွိင္ခြင့္ႏွင့္
ျဖန္႔ေဝခြင့္တွိ႔ကလည္
ွိ
း ပွိင္ဆွိင္သည္။




၆၆(ဃ): စစ္မွန္သည့္ ေျပာင္းလဲျခင္းမရွွိ



 ယင္းအခြင့္အေရးတြင္ ႏွိင္ငေရးဆွိင္ရာ
ေရးသားေျပာဆွိခ်က္မ်ားမွမဒယာ၊ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ဆွိင္
ေသာထတ္ေဖာ္ေျပာဆွိခ်က္မ်ားအျပင္ ဟာသအထွိ



အေတြးအေခၚအႀကဉာဏ္အားလး ပါဝင္ သည္။
 အြန္လွိင္း (သွိ႔) လမ္းေပၚထြက္ဆႏၵျပအထွိ
မည္သည့္နည္းႏွင့္မဆွိ လြတ္လပ္စြာ ထတ္ေဖာ္ေျပာဆွိ ႏွိင္သည္။
 နယ္နွိမွိတ္အကန္႔အသတ္မ်ားကွိ ေက်ာ္လြန္၍
လြတ္လပ္စြာထတ္ေဖာ္ေျပာဆွိခြင့္ကွိ က်င့္သးႏွိင္ သည္။

The three-part test

အဆင့္သးဆင့္ ဆန္းစစ္ခ်က္
ႏွိင္ငတကာဥပေဒအရ လြတ္လပ္စြာ ထတ္ေဖာ္ေျပာဆွိခြင့္ကွိ
အလြန္က်ဥ္းၾကပ္ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ ကန္႔သတ္ႏွိင္ပါသည္။
အစွိးရ က ယင္းကဲ့ လပ္ေဆာင္မည့္ အလားအလာမ်ွိ်ဳးကွိကာကြယ္ရန္
ႏွိင္ငတကာဥပေဒ တြင္ တွိက်ေသာ စည္းကမ္းတစ္ရပ္ ရွွိပါသည္။



အဆင့္သးဆင့္ဆန္းစစ္ခ်က္ဟေခၚေသာ အဆွိပါ စည္းကမ္းသည္
လြတ္လပ္စြာထတ္ေဖာ္ေျပာဆွိခြင့္ကွိ ကန္႔သတ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍



ေအာက္ပါအတွိင္း ျပ ႒ာန္းထားသည္  ထင္ရွားတွိက်ေသာ ဥပေဒတစ္ရပ္ရွွိပါလွ်င္ ကန္႔သတ္ႏွိင္သည္။
ျပည္သ႔ဝ
ူ န္ထမ္းအရာရွွိမ်ားသည္ ၎တွိ႔စွိတ္တွိင္းက် တားဆး
ျဖတ္ေတာက္ပွိင္ခြင့္ မရွွိပါ။



 တစ္ပါးသူ၏ အခြင့္အေရး (သွိ႔) ဂဏ္သွိကၡာ (သွိ႔)
ႏွိင္ငေတာ္လၿခ်ဳေရးႏွင့္ ျပည္သူလူထ
လၿခ်ဳေရးျပည္သ႔က
ူ ်န္းမာေရး (သွိ႔) ျပည္သ႔က
ူ ွိယ္က်င့္တရားကွိ
ကာကြယ္ရန္ဟူေသာ ရည္ရယ
ြ ္ခ်က္ျဖင့္ ကန္႔သတ္ႏွိင္သည္။
လက္ခႏွိင္သည့္ အျခားရည္ရယ
ြ ္ခ်က္ မရွွိပါ။
ဲ စည္းအတြင္း အေရးေပၚေဆာင္ရြက္ရန္
 ဒမွိကေရစ လူ႔အဖြ႔အ
လွိအပ္ေသာကွိစၥကွိ ေျဖရွင္းရန္အ တြက္ ကန္႔သတ္ႏွိင္သည္။

The Telecommunications Law

ထွိ႔အျပင္ ထွိခွိက္နစ္နာမႈႏွင့္ အခ်ွိ်ဳးညေသာ ကန္႔သတ္ခ်က္ကွိသာ
ျပ်ဳလပ္ရမည္။

ဆက္သယ
ြ ္ေရးဥပေဒ
ႏွိင္ငအားလးတြင္ အက်ွိ်ဳးရွွိၿပး ထွိေရာက္ရန္ တယ္လဆက္သြယ္ေရးကွိ
စည္းကမ္းထွိန္းခ််ဳပ္သည့္ ဥပေဒမ်ား ရွွိၾကပါသည္။
တယ္လဆက္သြယ္ေရးတြင္ မွိဘွိင္းဖန္း၊ အင္တာနက္၊ အးေမးလ္၊
လူမႈမဒယာတွိ႔ ပါဝင္သည့္ အတြက္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားတြင္
လြတ္လပ္စြာထတ္ေဖာ္ေျပာဆွိခြင့္ကွိ အေႏွာက္အယွက္မေပးမွိေစရန္
အထူးဂ႐ျပ်ဳဖွိ႔ လွိအပ္ပါသည္။

၆၆(ဃ): စစ္မွန္သည့္ ေျပာင္းလဲျခင္းမရွွိ

ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒတြင္ နွိင္င၏တွိးတက္မႈကွိ ေဖာ္ေဆာင္ရန္၊
အြန္လွိင္းအသးျပ်ဳသူမ်ားႏွင့္ ကမၸဏမ်ားကွိ ဥပေဒျဖင့္
အကာကြယ္ေပးရန္၊ တွိင္းျပည္၏ တည္ျငွိမ္ေအးခ်မ္းေရးကွိ
အာမခရန္အတြက္ ဆက္သြယ္ေရးက႑ကွိ
ထွိန္းခ််ဳပ္ညႊန္ၾကားရန္ဟူေသာ ရည္ရယ
ြ ္ခ်က္မ်ား ပါဝင္သည္။ ဥပေဒမွ
ပွိ႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးဝန္ၾကးဌာနကွိ ဖြ႕ဲ စည္းျဖစ္ေပၚေစသည္။
သွိ႔ေသ္ာ၊ ကဆွိးသည္မွာ ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒဥပေဒသည္
ဒမွိကေရစနည္းမက်ေသာ စည္းကမ္းမ်ား စြာ ပါဝင္ေနျခင္းႏွင့္
အမွအခွိမကင္းသည့္ အစွိးရစည္းကမ္းထွိန္းသွိမ္းေရးအဖြ႔က
ဲ ွိ
ဖြ႔စ
ဲ ည္းထားျခင္းတွိ႔ေၾကာင့္ လြတ္လပ္စြာ ထတ္ေဖာ္ေျပာဆွိခြင့္ကွိ
ခ်ွိ်ဳးေဖာက္ေနပါသည္။

66(d)

ယင္းဥပေဒသည္ ျမန္မာ လၿခ်ဳေရးအဖြအ
႔ဲ စည္းမ်ားကွိ
သင့္ေလ်ာ္မႈမရွွိသည့္ စစမ္းေထာက္လွမ္းခြင့္အာဏာ
ေပးအပ္ထားသည္။ ထွိ႔အျပင္ ဒမွိကေရစစနစ္တြင္
လွိအပ္ေတာင့္တေနေသာ လြတ္လပ္စြာထတ္ေဖာ္ေျပာ ဆွိခြင့္ႏွင့္
ပဂွိ်ဳလ္ေရးလြတ္လပ္ခြင့္တ႔အ
ွိ တြက္ အကာအကြယ္တစ္စတစ္ရာမရွွိဘဲ
အြန္လွိင္းေပၚတြင္ ေျပာဆွိ မႈႏွင့္ပတ္သက္၍
ျပည္သူမ်ား/အြန္လွိင္းသးစြသ
ဲ ူမ်ားကွိ ျပင္းထန္စြာ ရာဇဝတ္သားအျဖစ္
သတ္မွတ္ေနၾကပါ သည္။

၆၆(ဃ)
ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပါ ပဒ္မ ၄၊ ၅ မွ ၈၊ ၁၈၊ ၄၀၊ ၆၆၊ ၆၈ႏွင့္ ၇၅ မွ ၇၇
တွိ႔သည္လည္း လြတ္လပ္စြာ ထတ္ေဖာ္ေျပာဆွိခြင့္ကွိ
အေႏွာင့္အယွက္ေပးေနေသာ ဥပေဒမ်ား ျဖစ္ေသာ္လည္း
၆၆(ဃ)သည္ အဆွိးရြား ဆးျဖစ္သည္။ ပဒ္မ ၆၆(ဃ)တြင္ ၂၀၁၇
ျပင္ဆင္ခ်က္အရျပစ္မႈေလးခပါဝင္သည္။ ယင္းတွိ႔မွာ
ေျခာက္လွန္႔ေတာင္းယူျခင္း၊ အသေရ ဖ်က္ျခင္း၊ ေႏွာင့္ယွက္ျခင္းႏွင့္
ၿခွိမ္းေျခာက္ျခင္းတွိ႔ျဖစ္သည္။

၆၆။မည္သမ
ူ ဆွိေအာက္ပါျပ်ဳလပ္မတ
ႈ စ္ရပ္ရပ္ကွိ
က် းလြနေ
္ ၾကာင္း ျပစ္မထ
ႈ င္ရာွ းစရင္ျခင္းခရလွ်င္
ထွိသူအားသးႏွစထ
္ က္မပွိေသာေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊
ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစရ
္ ပ္လးျဖစ္ေစခ်မွတရ
္ မည္...
(ဃ)ဆက္သယ
ြ ေ
္ ရးကြနရ
္ က္တစ္ခခကွိအသးျပ်ဳ၍
ပဂ်ဳွိ လတ
္ စ္ဥးဥးအားေျခာက္လန
ွ ႔ေ
္ တာင္းယူျခင္း၊
အသေရဖ်က္ျခင္း၊ ေႏွာင့္ယက
ွ ျ္ ခင္းသွိ႔မဟတ္ ၿခွိမး္ ေျခာက္ျခင္း
- ဆက္သယ
ြ ေ
္ ရးဥပေဒ (၂၀၁၇ တြင္ ျပင္ဆင္ထားခ်က္အရ)

၆၆(ဃ): စစ္မွန္သည့္ ေျပာင္းလဲျခင္းမရွွိ

၆၆(ဃ)ႏွင့္ အဆင့္သးဆင့္ ဆန္းစစ္ခ်က္

66(d) and the three-part test

ပဒ္မ ၆၆(ဃ)သဘ္ လြတ္လပ္စြာထတ္ေဖာ္ေျပာဆွိခြင့္ကွိ
ခ်ွိ်ဳးေဖာက္ေနသည့္အေၾကာင္းရင္းမွာ အဆင့္သးဆင့္ ဆန္းစစ္ခ်က္ႏွင့္
မကွိက္ညျခင္းျဖစ္သည္။

Part one of the test – clear and precise law

ဆန္းစစ္ခ်က္ အဆင့္ ၁ - ရွငး္ လင္းတွိက်ေသာ ဥပေဒ
ပဒ္မ ၆၆(ဃ)ေအာက္ရွွိ ျပစ္မႈေလးခစလးသည္
အဓွိပၸာယ္ဖင
ြ ့္ဆွိထားျခင္းမရွွိသည့္အတြက္ ႏွိင္ငတကာ ဥပေဒအရ
လက္ခႏွိင္ဖြယ္မဟတ္ပါ။ ရွင္းလင္းျပတ္သားေသာ
အဓွိပၸာယ္ဖင
ြ ့္ဆွိခ်က္မရွွိသည့္အတြက္ ၎တွိ႔ သည္ အဓွိပၸာယ္ေဝဝါးၿပး

Part two – legitimate aim

အလြယ္တကူ တလြအ
ဲ သးခ်၊ အျမတ္ထတ္ ခရႏွိင္ပါသည္။

အဆင့္ ၂ - တရားဝင္လက္ခႏွိငေ
္ သာ ရည္ရယ
ြ ခ
္ ်က္
ပဒ္မ ၆၆(ဃ) ေအာက္ရွွိ ေျခာက္လွန္႔ေတာင္းယူျခင္း၊
အသေရဖ်က္ျခင္း၊ ၿခွိမ္းေျခာက္ျခင္း ဟူေသာ ျပစ္သးခကွိ
ႏွိင္ငတကာဥပေဒတြင္ လြတ္လပ္စြာထတ္ေဖာ္ေျပာဆွိခြင့္ကွိ
ကန္႔သတ္ရန္ တရားဝင္လက္ခႏွိင္ေသာ ရည္ရယ
ြ ္ခ်က္မ်ား အျဖစ္
သတ္မွတ္ထားပါသည္။ သွိ႔ေသာ္ “ေႏွာက္ယွက္ျခင္း” ျပစ္မႈကွိေတာ့
လက္ချခင္းမရွွိပါ။

Part three – necessary and proportionate

အပွိင္း ၃ - အမွနတ
္ ကယ္လအပ္
ွိ
ၿပး အခ်ွိ်ဳးညျခင္း
ပဒ္မ ၆၆(ဃ) ေအာက္ရွွိ ျပစ္မႈေလးခစလးကွိ ႏွိင္ငတကာဥပေဒတြင္
လွိအပ္ေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ ထည့္ သြင္းထားျခင္းမရွွိပါ။
ေျခာက္လွန္႔ေတာင္းယူျခင္း၊ အသေရဖ်က္ျခင္း (သွိ႔) ၿခွိမ္းေျခာက္ျခင္း
ျပစ္မႈ တွိ႔သည္ ျမန္မာႏွိင္ငရာဇသတ္ႀကးဥပေဒတြင္
ပါဝင္ေနၿပးျဖစ္သည့္အတြက္ ပဒ္မ ၆၆(ဃ)တြင္ ထည့္သြင္းရန္
မလွိအပ္ေတာ့ပါ။ ယင္းအခ်က္မ်ားကွိ ရာဇသတ္ႀကးတြင္
ထည့္သြင္းထား႐မွ်မက ပွိ၍ အေသးစွိတ္ၿပး ပွိ၍ ရွင္းလင္းစြာ
အဓွိပၸာယ္ဖင
ြ ့္ ဆွိထားပါသည့္အျပင္ ခခကာကြယ္ပွိင္ခြင့္အခ်ွိ်ဳ႕ကွိလည္း
ထည့္သြင္းထားပါသည္။
“ေႏွာင့္က္ျခင္း”သည္ ဒမွိကေရစစနစ္တြင္ ရာဇဝတ္မႈျဖစ္ရန္
မလွိအပ္ပါ။ အေၾကာင္းမွာ အက်င့္ပ်က္ျခ စားသူႏွင့္ အမွားလပ္သူကွိ
ေဝဖန္စြပ္စျြဲ ခင္းသည္ လက္ရွွိတြင္ တန္ဖွိးအရွွိဆး
ထတ္ေဖာ္ေျပာဆွိခ်က္မ်ား ျဖစ္ ေသာ္လည္း ထွိသွိ႔သတ္မွတ္ပါက
ေနာင္တြင္ အမွားလပ္သူတွိ႔ကွိ ေဝဖန္ျခင္းကွိ အမွားလပ္သူတွိ႔အတြက္
ႀကးမားေသာ အေႏွာင့္အယွက္တစ္ခအျဖစ္
သတ္မွတ္လာႏွိင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

၆၆(ဃ): စစ္မွန္သည့္ ေျပာင္းလဲျခင္းမရွွိ

66(d) and defamation

၆၆(ဃ)ႏွင့္ အသေရဖ်က္မႈ
ႏွိင္ငတကာဥပေဒအရ အသေရဖ်က္ေသာ ထတ္ေဖာ္
ေျပာဆွိခ်က္မ်ားကွိ ကာကြယ္တားဆးရာတြင္ လြတ္လပ္စြာ
ထတ္ေဖာ္ေျပာဆွိခြင့္ကွိ ကန္႔သတ္ခင
ြ ့္ရွွိသည္။ သွိ႔ေသာ္ မည္သည့္
ကန္႔သတ္မႈမ်ွိ်ဳးမဆွိ အဆင့္သး ဆင့္ဆန္းစစ္ခ်က္ႏွင့္ ကွိက္ညရမည္
ျဖစ္သည္။ ဆွိလွိသည္မွာ အကန္႔အသတ္ကွိ ဥပေဒတြင္
ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ ေရးသားရမည္ျဖစ္ၿပး ဒမွိကေရစစနစ္တြင္
အခ်ွိ်ဳးအစားညမွ်ၿပးအမွန္တကယ္ လွိအပ္ေသာ
ကန္႔သတ္မႈျဖစ္ရမည္ျဖစ္သည္။
အေသရဖ်က္မႈကွိ ကာကြယ္ရန္ ရည္ရယ
ြ ္သည့္ ကန္သ
႔ တ္မႈမ်ားကွိ
ႏွိင္ငတကာ တရား႐းမ်ားတြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အေသးစွိတ္
ဆန္းစစ္ကာ အက်ယ္တဝင့္ စမ္းသပ္စစ္ေဆးခဲ့ၿပး ျဖစ္ပါသည္။
ရလဒ္အေနျဖင့္ အသေရဖ်က္မႈဆွိင္ရာ ႏွိင္ငတကာ စႏႈန္းမ်ားမွာ
ျပည့္စက်ယ္ျပန္႔သည္။ အသင့္ေလ်ာ္ဆး ႏွိင္ငတကာ စႏႈန္း မ်ားတြင္



ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား ပါဝင္ပါသည္
 အသေရဖ်က္မႈကွိ တစ္စတစ္ဥး၏ ဂဏ္သွိကၡာကွိ
အေၾကာင္းမဲ့တွိက္ခွိက္မႈ (အခ်က္အလက္ အမွားကွိ
အခွိင္အမာေျပာဆွိျခင္း)ဟ အဓွိပၸာယ္ ဖြင့္ဆွိပါသည္။
ခ်းက် းဂဏ္တင္ျခင္းမဟတ္သည့္ အေတြးအျမင္သည္ ေစာ္ကားမႈ
(သွိ႔) ပတ္ခတ္မႈတစ္ခ ျဖစ္ႏွိင္သည္။ သွိ႔ေသာ္ ၎တွိ႔သည္
အခ်က္ အလက္မ်ား ထတ္ေဖာ္ေျပာဆွိေနျခင္းမဟတ္သျဖင့္



အသေရဖ်က္မႈ မေျမာက္ပါ။
 အျခားသူတွိ႔၏ စကားလးမ်ားကွိ တင္ျပျခင္း၊
အသေရဖ်က္ထားေသာ ထတ္ေဖာ္ေျပာဆွိမႈတစ္ခကွိ မသွိဘဲ
ပႏွွိပ/္ ထတ္ျပန္ျခင္း (သွိ႔) အခ်ွိန္တစ္ခတြင္ မွန္သည္ဟ ထင္ေသာ



အရာတစ္ခကွိ က်ွိ်ဳးေၾကာင္းဆေလ်ာ္စြာ အစရင္ခတင္ျပျခင္း
တွိ႔သည္ အသေရဖ်က္မႈ မေျမာက္ပါ။
 အသေရဖ်က္မႈသည္ ရာဇဝတ္မႈတစ္ခ မျဖစ္သင့္ပါ။
အသေရဖ်က္မႈအတြက္ ေထာင္ခ်ျခင္းသည္ ဒမွိ ကေရစစနစ္တြင္



မည္သည့္အခါမွ ျပစ္မႈႏွင့္ျပစ္ဒဏ္ အခ်ွိ်ဳးမညပါ။
 ဝန္ႀကးဌာနမ်ား၊ ေဒသဆွိင္ရာအစွိးရႏွင့္ တပ္မေတာ္အပါအဝင္
ျပည္သ႔ဝ
ူ န္ထမ္းအဖြ႔အ
ဲ စည္း မ်ားသည္
မည္သည့္အေျခအေနတြင္မဆွိ အသေရဖ်က္မႈျဖင့္ တွိင္တန္းျခင္း
(သွိ႔) တရားစြဆ
ဲ ွိျခင္း မျပ်ဳအပ္ပါ။ ၎တွိ႔တြင္
ေဝဖန္မႈမ်ားကွိတ႔ျပန္ရန္ အေထာက္အကူျပ်ဳလက္နက္မ်ား



အလအေလာက္ ရွွိၿပးသား ျဖစ္သလွိ တရားဆွိျခင္းသည္
ျပည္သ႔ဘ
ူ ႑ာကွိ မေလ်ာ္ကန္စြာ သးစြမ
ဲ ႈ ျဖစ္သည္။
 အပ္ခ််ဳပ္ေရးပွိင္း အရာရွွိမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားႏွင့္
သမၼတအပါအဝင္ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ သာမန္လူထက္ ပွိ၍
ေဝဖန္မႈခႏွိင္ရမည္။ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ားသည္
ျပည္သ႔ဝ
ူ န္ကွိထမ္းရန္ ေရြးခ်ယ္ ၿပး ျပည္သ႔လ
ူ စာကွိ
စားေသာေၾကာင့္ ေဝဖန္မႈအေပၚခႏွိင္ရည္ ပွိျမင့္ရမည္ျဖစ္သည္။

၆၆(ဃ): စစ္မွန္သည့္ ေျပာင္းလဲျခင္းမရွွိ

66(d) and offensive expression

၆၆(ဃ)ႏွင့္ ေစာ္ကားေသာ
ထတ္ေဖာ္ေျပာဆွိမႈ
ပဒ္မ ၆၆(ဃ)ေအာက္ရွွိ ျပစ္မႈေလးခစလးကွိ ဥပေဒတြင္ အဓွိပၸာယ္
မဖြင့္ဆွိထားသျဖင့္ ရဲ၊ အစွိးရေရွ႕ေန ႏွင့္ တရား႐းတွိ႔အေနျဖင့္
ႏွိင္ငတကာဥပေဒအရ အကာအကြယ္ေပးထားေသာ
ထတ္ေဖာ္ေျပာဆွိမႈ အမ်ားအျပားကွိ ရာဇဝတ္မႈအျဖစ္
သတ္မွတ္ႏွိင္ခြင့္ ရွွိေနသည္။
ရဲ၊ အစွိးရေရွ႕ေနႏွင့္ တရား႐းတွိ႔ ၆၆(ဃ) ေအာက္ရွွိ
အဓွိပၸာယ္ေဝဝါးေသာ ျပစ္မႈမ်ားေအာက္ အၿမဲတမ္း
သြတ္သြင္းေလ့ရွွိသည့္ ထတ္ေဖာ္ေျပာဆွိမႈတစ္ခမွာ “ရွိင္းစွိင္းေသာ”
သွိ႔မဟတ္ “ေစာ္ကားေသာ” ဟ ေခၚေဝၚသးစြသ
ဲ ည့္
အၾကွိ်ဳက္မေဆာင္ေသာ ထတ္ေဖာ္ေျပာဆွိမႈ ျဖစ္သည္။
မည္သူမဆွိ ေစာ္ကားခရသည္ကွိ မႏွစ္သက္ေသာ္လည္း
ျပည္သူမ်ားကွိ ေစာ္ကားမႈမွ ကာကြယ္ျခင္းကွိ လြတ္လပ္စြာ
ထတ္ေဖာ္ေျပာဆွိခြင့္ကွိ ကန္႔သတ္ခင
ြ ့္ရွွိသည့္ တရားဝင္လက္ခ
ႏွိင္ေသာရည္ရယ
ြ ္ခ်က္ဟ အဆင့္သးဆင့္ဆန္းစစ္ခ်က္တြင္
ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားျခင္းမရွွိပါ။
အဘယ္ေၾကာင့္ဆွိေသာ္ ေစာ္ကားျခင္းသည္ အလြန္ ပဂလ
ဓွိ႒ာန္ဆန္ေသာ အယူအဆတစ္ချဖစ္ၿပး မည္သည့္တရား႐းမဆွိ
ဓမၼဓွိ႒ာန္က်က် ကွိင္တြယ္ဆးျဖတ္ဖွိ႔ မျဖစ္ႏွိင္သေလာက္ခက္ေသာ
ကွိစၥတစ္ခ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ၊ ေက်းလက္ေန
အဖွိးအွိတစ္ဥးအတြက္ ဆဲေရးေသာစကားမ်ားကွိ ေစာ္ကားမႈျဖစ္ၿပး
က်ား/မ လူမႈလွိင္ႏွင့္ႏြယ္ေသာ စကားလးကွိေတာ့ လက္ခႏွိင္သည္ဟ
ေတြးေကာင္း ေတြးႏွိင္ပါသည္။ ထွိအခ်ွိန္တင
ြ ္ ၿမွိ်ဳ႕ေန လူငယ္
အမ်ွိ်ဳးသမးတစ္ေယာက္အေနျဖင့္ေတာ့ လးဝဥႆ ဆန္႔က်င္ဘက္
အယူအဆကွိ ယၾကည္ေကာင္း ယၾကည္ေနႏွိင္ပါသည္။
ေစာ္ကားမႈကွိ တရားဝင္လက္ခႏွိင္ေသာ ရည္ရယ
ြ ္ခ်က္မ်ားထဲမွ
ဖယ္ရွားသည့္ အေၾကာင္းရင္းမွာ အာဏာရွွိသူက ျပည္သူတ႔က
ွိ ွိ
မၾကာခဏ ဖွိႏွွိပ္ရန္ ယင္းအခ်က္ကွိ မၾကာခဏ အျမတ္ထတ္အ
သးခ်ေနေၾကာင္း ဒမွိကေရစစနစ္၌ ေတြ႔ေနရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
ႏွိင္ငေရးသမား၊ စးပြားေရး သမားႏွင့္ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား
အပါအဝင္ အာဏာရွွိေသာ လူသွိမ်ားပဂွိ်ဳလ္တွိ႔သည္ ၎တွိ႔၏
ယၾကည္မႈ၊ လပ္ေဆာင္မႈ၊ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈ (သွိ႔)
အမွားလပ္ေဆာင္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ တရားဝင္
ေဆြးေႏြးျငင္းခန္မႈမ်ားႀက်ဳေတ႔ရ
ြ ေသာအခါမ်ားတြင္
ေစာ္ကားခရသည္ဟ ထြက္ဆွိေလ့ရွွိၾကသည္။ ေဝဖန္မႈသည္
ဒမွိကေရစ၏ အေျခခအစွိတ္အပွိင္းတစ္ခ ျဖစ္ၿပး ၎ကွိ
မထွိန္းခ််ဳပ္သင့္ဟ ႏွိင္င တကာဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

၆၆(ဃ): စစ္မွန္သည့္ ေျပာင္းလဲျခင္းမရွွိ

ေစာ္ကားမႈကွိ အဆင့္သးဆင့္ဆန္းစစ္ခ်က္တြင္ ျပည့္စရွင္းလင္းစြာ
ထည့္သြင္းမေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း ႏွိင္ငတကာတရား႐းမ်ားသွိ႔
ေရာက္ရွွိလာေသာ အမႈေပါင္းမ်ားစြာေၾကာင့္ အျခားသူတွိ႔၏ အခြင့္
အေရးမ်ားကွိကာကြယ္ရန္ႏွင့္ ျပည္သူ႔စာရွိတၱကွိကာကြယ္ရန္
ရည္ရယ
ြ ္ခ်က္ေအာက္တြင္ ေစာ္ကားမႈကွိကန္႔သတ္၍ ရႏွိင္ေျခရွွိမရွွိ
ေမးျမန္းမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါသည္။
ႏွိင္ငတကာတရား႐း ဆးျဖတ္ခ်က္မ်ားထဲမွ အေရးအပါဆးတစ္ခမွာ
Handyside ႏွင့္ ယူေက၏ ၁၉၇၆ ခႏွစ္ အမႈျဖစ္သည္။
ယင္းဆးျဖတ္ခ်က္တြင္ တရား႐းက

“[လြတ္လပ္စြာထတ္ေဖာ္ေျပာဆွိခြင့္]သည္ ႏွစ္ၿခွိ်ဳက္ေက်နပ္စြာ
လက္ခေသာ (သွိ႔) ေစာ္ကားမႈမေျမာက္ဟ သတ္မွတ္ခရေသာ (သွိ႔)
မတူကျြဲ ပားမႈ တစ္ခဟ သတ္မွတ္ခရေသာ ‘သတင္းအခ်က္အလက္’
(သွိ႔) ‘အႀကဉာဏ္’ သာမက မည္သည့္ ျပည္သူအသွိက္အဝန္းကွိမဆွိ
ေစာ္ကားပတ္ခတ္ေသာ၊ ထွိတ္လန္႔သြားေစေသာ (သွိ႔)
အေႏွာက္အယွက္ ျဖစ္ ေစေသာ အရာမ်ားႏွင့္လည္း
သက္ဆွိင္သည္” ဟ မွိန္႔ၾကားခဲ့သည္။
လူတခ်ွိ်ဳ႕ကွိ ေစာ္ကားေသာ၊ ထွိတ္လန္႔ေစေသာ (သွိ႔)
အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေစေသာ အႀကဉာဏ္ႏွင့္
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကွိ သည္းချခင္းသည္ လွိအပ္သည္ဟ
တရား႐းက ဆွိသည္။ အေၾကာင္းမွာ သည္းချခင္း၊ ဗဟဝါဒႏွင့္
သေဘာထားႀကးျခင္းတွိ႔ မရွွိပါက “ဒမွိကေရစ လူ႔အဖြ႔အ
ဲ စည္းလည္း
ရွွိမည္ မဟတ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။”
ဤအေၾကာင္းရင္းမ်ားေၾကာင့္ ႏွိင္ငတကာဥပေဒအရ
လြတ္လပ္စြာထတ္ေဖာ္ေျပာဆွိခြင့္သည္ “အလြန္ ေစာ္ကားျခင္းဟ
သတ္မွတ္ေကာင္းသတ္မွတ္ႏွိင္ေသာ ထတ္ေဖာ္ေျပာဆွိမႈမ်ားကွိပင္
လက္ခ”ထား သည္မွာ အထင္းအရွားပင္ ျဖစ္ပါသည္။

၆၆(ဃ): စစ္မွန္သည့္ ေျပာင္းလဲျခင္းမရွွိ

ရွာေဖြေတြ႔ရွွိခ်က္မ်ား - Findings
လက္ပတန္းၿမွိ်ဳ႕နယ္ ေက်းရြာအပ္ခ််ဳပေ
္ ရးမွ းတစ္ဥး၏
အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈအေၾကာင္းရြာသားမ်ားႏွင့္ အင္တာဗ် း
ဗဒယွိတစ္ခကွိDVB သတင္းေထာက္တစ္ဥးမွ ရွိက္ကးူ ခဲသ
့ ည္။
၂၀၁၆ခ၊ ေအာက္တဘာလတြ
ွိ
ငယ
္ င္းေက်းရြာအပ္ခ််ဳပေ
္ ရးမွ မွ
DVB သတင္းေထာက္ႏွင့္ သတင္းဗဒယွိဖွိင္ကအြ
ွိ နလ
္ င္
ွိ းတြင္
တင္သတ
ူ ႔က
ွိ ၆၆(ဃ)
ွိ
“အသေရဖ်က္မ”ႈ ျဖင့္
တရားစြခ
ဲ ရ
ဲ့ ာယေန႔အခ်ွိနအ
္ ထွိတရားရင္ဆင္
ွိ ေနၾကရဆဲျဖစ္သည္။
၂၀၁၅ ခႏွစ္ ႏွိဝင္ဘာလမွ ၂၀၁၇ ခႏွစ္ ႏွိဝင္ဘာလအတြင္း
ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ပဒ္မ ၆၆(ဃ) ျဖင့္ တရားစြဆ
ဲ ွိေသာ အမႈေပါင္း
၁၀၆ မႈရွွိေၾကာင္း FEM မွ စွိစစ္ေတြ႔ရွွိပါသည္။
ယင္းတွိ႔အနက္ ၁၁ မႈမွာ ျပည္ေထာင္စႀက႕ခွိင္ေရးႏွင့္ဖြ႔ၿဖွိ်ဳးေရးပါတ
(USDP)အစွိးရလက္ထက္တြင္ ျဖစ္ၿပး ၉၅ မႈမွာ လက္ရွွိ
အမ်ွိ်ဳးသားဒမွိကေရစအဖြ႔ခ
ဲ ််ဳပ္(NLD) အစွိးရ လက္ထက္တြင္
ျဖစ္ပါသည္။

USDP government

USDP အစွိးရ

20% (5
month)

NLD အစွိးရ

၂၀%

NLD အစွိးရျဖစ္ေနေသာကာလသည္

(၅လခြ)ဲ

သေတသနကာလ၏၈၀%ရွသ
ွိ ည္။ (၂၀ လခြ)ဲ

၁၁%

11
%

NLD government

NLD was in government for 80 % of the
research period (20 months)

90% of 66(d) cases identified took place
under the NLD government

၆၆(ဃ)အမႈ ၉၀%သည္ NLD အစွိးရလက္ထက္တင
ြ ္
ျဖစ္ပာြ းခဲသ
့ ည္။

၂၀၁၇ ခႏွစ္ ၾသဂတ္လတြင္ ဆက္သယ
ြ ္ေရးဥပေဒ
ျပင္ဆင္ခ်က္ထြက္ေပၚၿပး ေနာက္ ပဒ္မ ၆၆(ဃ)အရ
တရားစြဆ
ဲ ွိေသာအမႈ ကွိးမႈ တွိးပြားလာသည္ကွိ FEM မွ
စွိစစ္ေတြ႔ရွွိပါသည္။

The complainants

တွိင္ၾကားသူမ်ား
မရြာျမွိ်ဳ႕နယ္၊ NLD ပါတဝင္ တစ္ဥးမွ အေကာင့္တစ္ခမွ
တင္ထားေသာ NLD ၏ CEC တစ္ဥး
ႏႈတထ
္ က
ြ ေ
္ ၾကာင္းပါတေၾကညာခ်က္အတ ကွိ အစစ္ဟထင္ကာ
ယင္း၏ ေဖ့စဘ
္ တ
ြ စ
္ ာမ်က္ႏွာတြင္ တင္ချဲ့ ခင္းေၾကာင့္ ၂၀၁၆ခ၊
ေအာက္တဘာလတြ
ွိ
င္ ဆက္သယ
ြ ေ
္ ရးဥပေဒပဒ္မ ၆၆(ဃ)
“အသေရဖ်က္မ”ႈ ျဖင့္ ယင္းCEC ကွိယ္တင္
ွိ အမႈဖင
ြ ့ခ
္ ျဲ့ ပး၊ ၂၀၁၇ခ၊
ဧျပလတြင္ ေထာင္ဒဏ္(၆)လ က်ခဲသ
့ ည္။

၆၆(ဃ): စစ္မွန္သည့္ ေျပာင္းလဲျခင္းမရွွိ

ပဒ္မ ၆၆(ဃ)အရ တွိင္ၾကားသူမ်ားသည္ မတူကြျဲ ပားေသာ
ျမန္မာျပည္သူလူထ ကွိ ကွိယ္စားမျပ်ဳပါ။ တွိင္ၾကားသူ ၇၅% သည္
မတူညေသာ ေနာက္ေၾကာင္း ရာဇဝင္ ၇ မ်ွိ်ဳးရွွိသည္။
ျပည္သ႔ဝ
ူ န္ထမ္းအရာရွွိ၊ ႏွိ္င္ငေရးပါတမ်ား၊ တပ္မေတာ္၊ စးပြားေရး၊
မဒယာ၊ ဘာသာေရး၊ အႏပညာႏွင့္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ တွိ႔ ျဖစ္သည္။
ပဒ္မ ၆၆(ဃ) ျဖင့္ တွိင္ၾကားသူ အမ်ားစသည္ အာဏာရွွိသူမ်ားျဖစ္ၿပး
ႏွိင္ငေတာ္အစွိးရႏွင့္ ပတ္သက္သူ အမ်ားစလည္း ပါဝင္သည္အတြက္
FEM အေနျဖင့္ စွိးရွိမ္ပူပန္မွိပါသည္။ ဥပမာ  တွိင္ၾကားသူ ၅၁% သည္ ႏွိင္ေတာ္အစွိးရပွိင္း
(ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းအရာရွွိ၊ ႏွိင္ငေရးပါတႏြယ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္) ႏွင့္



အလြန္နးစပ္သူမ်ားျဖစ္သည္။
 တွိင္ၾကားသူ အနည္းဆး ၃၁% သည္ ႏွိင္င့ဝန္ထမ္းအျဖစ္



ႏွိင္ငေတာ္လစာ ရရွွိေနသူမ်ားျဖစ္သည္။ (ျပည္သ႔ဝ
ူ န္ထမ္း
အရာရွွိႏွင့္ တပ္မေတာ္)



 တွိင္ၾကားသူ ၂၃% သည္ ရပ္ကြက္အပ္ခ််ဳပ္ေရးမွ းမ်ား၊
ရဲအရာရွွိမ်ားႏွင့္ အလပ္အမႈေဆာင္အဆင့္ အရာရွွိမ်ား အပါအဝင္
ျပည္သ႔ဝ
ူ န္ထမ္းအရာရွွိအျဖစ္ ႏွိင္ငေတာ္အစွိးရကွိ
တွိက္႐ွိက္ကွိယ္စားျပ်ဳသူ မ်ား ျဖစ္သည္။



 ျပည္ေထာင္စႀက႕ခွိင္ေရးႏွင့္ဖြ႔ၿဖွိ်ဳးေရးပါတ
အစွိးရလက္ထက္အတြင္း တွိင္ၾကားေသာသူ ၅၅% သည္
ယခင္က အစွိးရပွိင္း အဆင့္ျမင္အ
့ ရာရွွိမ်ား ေဝဖန္ခရျခင္းအတြက္
နစ္နာသူဟဆွိကာ ၎တွိ႔ကွိယ္ စား တွိင္ၾကားေသာ
ရဲႏွင့္တပ္မေတာ္သားမ်ားျဖစ္သည္။

Complainants

တွိင္ၾကားသူ

Type

အမ်ွိ်ဳးအစား

အေရအတြက္

ျပည္သ႔ဝ
ူ န္ထမ္းအရာရွွိ

၂၃

ႏွိင္ငေရးပါတႏြယ္(ေခါင္းေဆာင္၊ အဖြ႔ဲဝင္ႏွင့္

၂၁

ေထာက္ခသူမ်ား)
NLD (အမ်ွိ်ဳးသားဒမွိကေရစအဖြ႔ခ
ဲ ််ဳပ္)

၁၇

USDP

၂

(ျပည္ေထာင္စႀက႕ခွိင္ေရးႏွင့္ဖြ႔ၿဖွိ်ဳးေရးပါတ)
DPP (မတူကြျဲ ပားျခင္း ႏွင့္

၂

ၿငွိမ္းခ်မ္းေရးပါတ)
တပ္မေတာ္

၉

စးပြားေရး ႏွင့္ဆွိင္ေသာသူမ်ား

၁၀

ဂ်ာနယ္လစ္

၇

ဘာသာေရးႏွင့္ပတ္သက္သူ

၆

အႏပညာႏွင့္ ပတ္သက္သူ (ကဗ်ာဆရာ၊

၃

စာေရးဆရာ၊ ဒါ႐ွိက္တာ၊ သ႐ပ္ေဆာင္)
လူ႔အခြင့္အေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ

၂

၆၆(ဃ): စစ္မွန္သည့္ ေျပာင္းလဲျခင္းမရွွိ

Number

အျခားသူမ်ား (ထင္ရွားေသာ

၂၆

အသက္ေမြးဝမ္း ေက်ာင္းမႈႏွင့္
ပတ္သက္စပ္ဆက္မႈ မရွ)ွိ

စစေပါင္း

Total

၁၀၆

106

ပဒ္မ ၆၆(ဃ)ျဖင့္ တွိင္ၾကားေသာ အမ်ွိ်ဳးသမးအေရအတြက္သည္ NLD
အစွိးရလက္ထက္တြင္ ပွိမွိ တွိး ပြားလာခဲ့သည္။ သွိ႔ေသာ္
တွိင္ၾကားသူအမ်ားစမွာ အမ်ွိ်ဳးသားမ်ားသာ ျဖစ္သည္။

တွိင္ၾကားသူမ်ား၏ လူမလ
ႈ ွိင္ (စစေပါင္း %) Gender of complainants (total %)


Under USDP / USDP လက္ထက္ -- Under NLD / NLD လက္ထက္ – After amendment /ဥပေဒျပင္ဆင္ၿပးေနာက္

----
The defendants

တရားစြဲခရသူ/တရားခ
ပသွိမျ္ မွိ်ဳ႕ေနလူ႔အခြင့အ
္ ေရးတက္ၾကြလပ
ႈ ရ
္ ာွ းသူမ်ားအဖြ႔ ဲ
ဥကၠဌတစ္ဥးက “စစ္ပမ
ြဲ ်ားအလွိမရွွိ ျပဇာတ္” ကွိ Facebook
ေပၚတင္ၿပး Live လႊင့္ ခဲ႔ျခင္းေၾကာင့္ တပ္မေတာ္မွ
ဒတွိယဗွိလ္မွ းႀကးက ၂ဝ၁၇ခႏွစ၊္ ဇန္နဝါရလတြင္ အမႈဖင
ြ ့ခ
္ ရ
ဲ့ ာ၊
ဆက္သယ
ြ ေ
္ ရးဥပေဒပဒ္မ ၆၆(ဃ) “အသေရဖ်က္မ”ႈ ျဖင့္
ယေန႔အခ်ွိနအ
္ ထွိတရားရင္ဆင္
ွိ ေနရဆဲျဖစ္သည္။
ပဒ္မ ၆၆(ဃ)ျဖင့္ တရားစြခ
ဲ ရသူမ်ားသည္ မတူကြျဲ ပားေသာ
ျမန္မာျပည္သူလူထကွိ ကွိယ္စားမျပ်ဳပါ။ တရားစြခ
ဲ ရသူ ၆၇% သည္
မတူညေသာ ေနာက္ေၾကာင္းရာဇဝင္ ၇ မ်ွိ်ဳးရွွိၾကသည္။
ႏွိင္ငေရးပါတမ်ား၊ လူ႔ အခြင့္အေရးတက္ၾကလႈပ္ရွားသူ၊ မဒယာ၊
အႏပညာ၊ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းအရာရွွိ၊ ဘာသာေရးႏွင့္ စးပြားေရးတွိ႔
ျဖစ္သည္။ ၆၆(ဃ)ျဖင့္ တရားစြခ
ဲ ရသူအမ်ားစသည္ အစွိးရႏွင့္
အာဏာရွွိသူမ်ား၏ လပ္ရပ္မ်ားအေပၚ ေဝဖန္ ေမးခြန္းထတ္သူမ်ားဟ
ယူဆရသူမ်ား ျဖစ္ေနသည့္အတြက္ FEM အေနျဖင့္
စွိးရွိမ္ပူပန္မွိပါသည္။
ဲ ရသူ ၆၁% သည္
 ၆၆(ဃ)ျဖင့္ တရားစြခ
အသွိပညာေရးလပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္လႈပ္ရွားခဲ့ျခင္းႏွင့္



အျခားသူတွိ႔၏ လပ္ရပ္မ်ားကွိ ေဝဖန္ေမးခြန္းထတ္သည့္
ေနာက္ေၾကာင္းရာဇဝင္ရွွိသူမ်ား ျဖစ္သည္။(ႏွိင္ငေရးပါတႏြယ္၊
ဂ်ာနယ္လစ္၊ ဘာသာေရးႏွင့္ပတ္သက္သူမ်ား၊
အႏပညာႏွင့္ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး တက္ၾကြ
လႈပ္ရွားသူမ်ား)

၆၆(ဃ): စစ္မွန္သည့္ ေျပာင္းလဲျခင္းမရွွိ



ဲ ရသူ ၃၇% သည္ မ်ားေသာအားျဖင့္
 တရားစြခ
ဆင္ဆာပွိတ္ဆ႔ျွိ ဖတ္ေတာက္မႈ ပစအားလးကွိ ရင္ ဆွိင္ရၿပး၊
အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈႏွင့္ အမွားလပ္ေဆာင္မႈမ်ားကွိ ကၽြႏ္ပ္တွိ႔
သွိရွွိေစရန္ လပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ေနာက္ေၾကာင္းရာဇဝင္ရွွိသူမ်ား
ျဖစ္သည္။ (လူ႔အခြင့္အေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ၊ ဂ်ာ နယ္လစ္ႏွင့္
အႏပညာႏြယ္)

Defendants

တရားစြခ
ဲ ရသူ
အမ်ွိ်ဳးအစား

အေရအတြက္

ႏွိင္ငေရးပါတႏြယ္(ေခါင္းေဆာင္၊ အဖြ႔ဲဝင္ႏွင့္

၂၃

Type

Number

Total

106

ေထာက္ခသူမ်ား)
NLD (အမ်ွိ်ဳးသားဒမွိကေရစအဖြ႔ခ
ဲ ််ဳပ္)

၁၅

USDP

၆

(ျပည္ေထာင္စႀက႕ခွိင္ေရးႏွင့္ဖြ႔ၿဖွိ်ဳးေရးပါတ)
NDF (အမ်ွိ်ဳးသားဒမွိကေရစအင္အားစ)

၁

DPP (မတူကြျဲ ပားျခင္း ႏွင့္ ၿငွိမ္းခ်မ္းပါတ)

၁

လူ႔အခြင့္အေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ

၁၉

ဂ်ာနယ္လစ္

၁၃

အႏပညာႏွင့္ပတ္သက္သူ (ကဗ်ာဆရာ၊

၇

စာေရးဆရာ၊ ဒါ႐ွိက္တာ၊ သ႐ပ္ေဆာင္)
ျပည္သ႔ဝ
ူ န္ထမ္းအရာရွွိမ်ား

၄

ဘာသာေရးႏွင့္ပတ္သက္သူမ်ား

၃

စးပြားေရးႏွင့္ပတ္သက္သူမ်ား

၂

အျခားသူမ်ား (ထင္ရွားေသာ အသက္ေမြးဝမ္း

၃၅

ေက်ာင္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္စပ္ဆက္မႈ မရွွိ)

စစေပါင္း

၁၀၆

ပဒ္မ ၆၆(ဃ)ျဖင့္ တွိင္ၾကားေသာ အမ်ွိ်ဳးသမးအေရအတြက္သည္ NLD
အစွိးရလက္ထက္တြင္ ပွိမွိ တွိး ပြားလာခဲ့သည္။ သွိ႔ေသာ္
တရားစြခ
ဲ ရသူအမ်ားစမွာ အမ်ွိ်ဳးသားမ်ားသာ ျဖစ္သည္။

တွိင္ၾကားခရသူမ်ား၏ လူမလ
ႈ ွိင္ (စစေပါင္း %) Gender of defendants (total %)


Under USDP / USDP လက္ထက္ -- Under NLD /လက္ထက္ – After amendment /ဥပေဒျပင္ဆင္ၿပးေနာက္

----

၆၆(ဃ): စစ္မွန္သည့္ ေျပာင္းလဲျခင္းမရွွိ

Relationship between the
complainant and the defendant

တွိင္ၾကားသူႏွင့္ တရားစြဲခရသူတ႔၏
ွိ
ပတ္သက္မႈ
USDP ပါတဝင္ အမ်ွိ်ဳးသမးတစ္ဥး မွ ယင္း၏
ေဖ့စဘ
္ တ
ြ ခ
္ စ
္ ာမ်က္ႏွာတြင္ နွိင္ငေတာ္အတွိင္ပင္ပဂ်ဳွိ လအ
္ ား
“ငတ္တပ္ေသေနတာ၊ မစနွိင္ေတာ့ ေခြးျဖစ္တာေပါ့” စသျဖင့္
ေရးသားခဲရ
့ ာ၊ ပဲခးူ ျမွိ်ဳ႕နယ္ NLD ပါတဝင္တစ္ဥး က ၂ဝ၁၆၊
ေအာက္တွိဘာလတြင္ အမႈဖင
ြ ့ခ
္ သ
ဲ့ ည္။ ၂၀၁၇ခ၊ ေမလတြင္
ဆက္သယ
ြ ေ
္ ရးဥပေဒပဒ္မ ၆၆(ဃ) “အသေရဖ်က္မ”ႈ ျဖင့္
ေထာင္ဒဏ္ (၆)လ က်ခဲသ
့ ည္။
ပဒ္မ ၆၆(ဃ)ျဖင့္ တရားစြေ
ဲ သာ အမႈမ်ားသည္ တွိင္ၾကားသူႏွင့္
တရားစြခ
ဲ ရသူတွိ႔ႏွစ္ဥးၾကား အြန္လွိင္းေပၚမွ မဟတ္သည့္ ျပင္ပ
ျပႆနာမ်ား တူညစြာရွွိေနသည္ကွိ မၾကာခဏေတြ႔ရပါသည္။
တွိင္ၾကားမႈ ၂၉% သာလွ်င္ သာမန္ျပည္သူလူထၾကား ေယဘယ်
ပဋွိပကၡႏွင့္ ျငင္းခန္စြပ္စြဲမႈရွွိသည္ကွိ ေတြ႔ရပါသည္။
 တွိင္ၾကားမႈ ၅၅% တြင္ အာဏာရွွိပဂွိ်ဳလ္မ်ားက ၎တွိ႔ကွိ ေဝဖန္
(သွိ႔) စြပ္စသ
ဲြ ည့္ အားနည္းေသာျပည္သူမ်ားကွိ
ဆင္ဆာျဖတ္ေတာက္ တားဆးရန္ (သွိ႔) အျပစ္ေပး ရန္



ႀကွိ်ဳးစားမႈျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။
 တွိင္းၾကားမႈ ၉% တြင္ မွိသားစ (သွိ႔) သမးရည္းစား ဆက္ဆေရး၌
ပဂွိ်ဳလ္ေရးပဋွိပကၡ (သွိ႔) အျမတ္ ထတ္မႈကွိ ေတြ႔ရွွိရသည္။
 တွိင္ၾကားမႈ ၇% တြင္ ဆန္႔က်င္ဘက္ပါတ



ေထာက္ခသူအခ်င္းခ်င္းၾကား ပဋွိပကၡ (သွိ႔) လက္တ႔ျပန္ မႈ (သွိ႔)



ပါတတစ္ခတည္းကွိ ေထာက္ခသူအခ်င္းခ်င္းၾကား
အားၿပွိ်ဳင္မႈတွိ႔ကွိ ေတြ႔ရွွိရသည္။
၆၆(ဃ)သည္ အြန္လွိင္းမဟတ္သည့္ ျပင္ပ ျပႆနာမ်ား
(အျခားနည္းလမ္းျဖင့္ ထွိထွိေရာက္ေရာက္ မေျဖ ရွင္းထားေသာ
ျပႆနာမ်ား)ကွိ ဆက္လက္ရွညလ
္ ်ားေစရန္ (သွိ႔) ခ်ဲ႕ထြင္ရန္
လြယ္လင့္တကူ အသးျပ်ဳႏွိင္ ေသာ လက္တ႔ျပန္လက္နက္တစ္ခ
ျဖစ္ေနသည့္အတြက္ FEM အေနျဖင့္ စွိးရွိမ္ပူပန္မွိပါသည္။

ပတ္သက္မႈ
ပစ

အေရအတြက္

အာဏာဆက္ႏြယမ
္ ႈ

၅၈

ႏွိင္ငေရးပါတအခ်င္းခ်င္းအား

၆

Relationships
Type

ၿပွိ်ဳင္ျခင္းဆွိင္ရာဆက္ႏြယ္မႈ
တူညေသာနွိင္ငေရးပါတအတြင္း ဆက္ႏယ
ြ ္မႈ

၁

အေထြေထြေသာ ပဋွိပကၡဆွိင္ရာ ပတ္သက္မႈ

၃၀

၆၆(ဃ): စစ္မွန္သည့္ ေျပာင္းလဲျခင္းမရွွိ

Number

ပဂလွိကပဋွိပကၡ (သွိ႔) ပဂၢလွိကလျခ်ဳခင
ြ ့္

၁၁

အလြသ
ဲ းစားျပ်ဳျခင္း ဆွိင္ရာဆက္ႏြယမ
္ ႈ

စစေပါင္း

Total

106

၁၀၆

Grounds for the complaint

တွိင္ၾကားရသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္
အမ်ွိ်ဳးသားတစ္ဥးသည္ ျမဝတၿမွိ်ဳ႕နယ္ ဖြ႔ၿဖွိ်ဳးတွိးတက္ေရး
အေထာက္အ ကူျပ်ဳအဖြ႔ဲ ဥကၠဌအျဖစ္
ေရြးခ်ယ္ခထားရေသာ္လည္း သမၼတသစ္က အဆွိပါ
ေကာ္မတမ်ားကွိဖ်က္သမ
ွိ း္ လွိက္ရာ “သမၼတဆွိတဲ့ ငေပါက
ေစာက္ရးူ ထတာလားလွိ႔ ေမးမယ္” ဟေဖ့စဘ
္ တ
ြ ခ
္ ေ
္ ပၚတြင္
ေျပာဆွိခဲ့ သျဖင့္ ျမဝတျမွိ်ဳ႕နယ္ NLD ပါတအလပ္အမႈေဆာင္က
၂၀၁၆ခ၊ ၾသဂတ္လတြင္ တရားစြဆ
ဲ ခဲ
ွိ ျ့ ပး၊ ယင္းလ၌ပင္ ၆၆(ဃ)
“အသေရဖ်က္မႈ” ျဖင့္ ေထာင္(၉)လက်ခဲသ
့ ည္။
ပဒ္မ ၆၆(ဃ)ျဖင့္ တွိင္ၾကားေသာ အမႈမ်ားသည္ ယင္းပဒ္မပါ
အေၾကာင္းရင္းထဲမွ တစ္ခခကွိ အေျခခ၍ တွိင္ ၾကားေသာအမႈမ်ား
ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၇ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ျပင္ဆင္ခ်က္တြင္
အေၾကာင္းရင္းအေရအတြက္ ကွိ ခနစ္ခ်က္မွ ေလးခ်က္အထွိ
ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ပါသည္။

Original grounds
မူလအခ်က္မ်ား

ျပင္ဆင္ၿပးေနာက္ အခ်က္မ်ား

ေျခာက္လွန္႔ေတာင္းယူျခင္း

ေျခာက္လွန္႔ေတာင္းယူျခင္း

အသေရဖ်က္ျခင္း

အသေရဖ်က္ျခင္း

ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း

ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း

ၿခွိမ္းေျခာက္ျခင္း

ၿခွိမ္းေျခာက္ျခင္း

အႏွိင္အထက္ျပ်ဳျခင္း
မတရားတားဆးကန္႔ကြက္ျခင္း
မေလ်ာ္ၾသဇာသးျခင္း
တွိင္ၾကားသူႏွင့္ တရားခ အမ်ားအျပားသည္ ၎တွိ႔အမႈ
မည္သည့္အေၾကာင္းျပခ်က္ေအာက္တြင္ ေရာက္ရွွိ ေနသည္ကွိ
မသွိၾကပါ။ ရဲႏွင့္ အစွိးရေရွ႕ေနမ်ားကလည္း အမႈဖြင့္သူမ်ားကွိ
စြခ
ဲ ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း အႀကေပးျခင္း မရွွိပါ။
တရားခေရွ႕ေနမ်ားဘက္ကလည္း တရားခ/တရားစြဆ
ဲ ွိခရသူမ်ား ကွိ
ေယဘယ်အားျဖင့္ အသွိေပးျခင္းမရွွိပါ။
 တွိင္ၾကားခ်က္ ၉၃% သည္ အသေရဖ်က္မႈ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္



အမႈတည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖစ္ သည္။
 တွိင္ၾကားခ်က္ ၄% သည္ ၿခွိမ္းေျခာက္မႈ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္
အမႈတည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖစ္ သည္။



ွ ္႔ေတာင္းယူျခင္းႏွင့္
 တွိင္ၾကားခ်က္ ၂% သည္ ေျခာက္လန
ေႏွာက္ယွက္ျခင္း အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္
အမႈတည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖစ္ သည္။

၆၆(ဃ): စစ္မွန္သည့္ ေျပာင္းလဲျခင္းမရွွိ

Grounds after
amendment



၂၀၁၇ ဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္တြင္ ဖယ္ရွားလွိက္သည့္
အခ်က္သးချဖစ္ေသာ အႏွိင္အထက္ျပ်ဳျခင္း၊ မတရား
တားဆးကန္႔ကြက္ျခင္းႏွင့္ မေလ်ာ္ၾသဇာသးျခင္း တွိ႔ျဖင့္
တွိင္ၾကားေသာ အမႈဟူ၍ တစ္ခမွ် ယခင္က မရွွိခဲ့ပါ။
ဖယ္ရွားလွိက္ေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္သးခႏွင့္ တွိင္ၾကားေသာ
အမႈဟူ၍တစ္ခမႈမရွွိခဲ့၍ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ခ်က္ သည္ ပဒ္မ ၆၆(ဃ)
အသးျပ်ဳမႈအေပၚ ထွိထွိေရာက္ေရာက္ သက္ေရာက္ျခင္း
မရွွိသည့္အတြက္ FEM အေန ျဖင့္ စွိးရွိမ္ပူပန္မွိပါသည္။

တွိင္ၾကားေသာအေၾကာင္းျပခ်က္
အမ်ွိ်ဳးအစား

အေရအတြက္

Grounds for the complaint

ေျခာက္လွန္႔ေတာင္းယူျခင္း

၁

Type

Number

အသေရဖ်က္ျခင္း

၉၉

ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း

၁

ၿခွိမ္းေျခာက္ျခင္း

၅

အႏွိင္အထက္ျပ်ဳျခင္း

၀

မတရားတားဆးကန္႔ကြက္ျခင္း

၀

မေလ်ာ္ၾသဇာသးျခင္း

၀

စစေပါင္း

၁၀၆

Total

106

အသေရဖ်က္ျခင္း
ပဒ္မ ၆၆(ဃ)တြင္ အသေရဖ်က္ျခင္းကွိ အဓွိပၸာယ္ဖင
ြ ့္ဆွိထားျခင္း
မရွွိပါ။ သွိ႔ေသာ္ အသေရဖ်က္ျခင္း အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္

Defamation

တွိင္ၾကားခ်က္မ်ား၌ အခ်က္အလက္ အခွိင္အမာထည့္သြင္း
ေျပာဆွိထားျခင္း ပါမပါကွိ ေလ့လာသးသပ္ရန္ ျဖစ္ႏွိင္ေျခရွွိပါသည္။
အခ်က္အလက္အခွိင္အမာ ထည့္သြင္းေျပာဆွိျခင္းသည္ မည္ သည့္
အသေရဖ်က္ျခင္း၏ အဓွိပၸာယ္ဖင
ြ ့္ဆွိခ်က္တြင္မဆွိ အေရးႀကးေသာ
အခ်က္တစ္ခ ျဖစ္သည္။
 တွိင္ၾကားခ်က္ ၆၆% သည္ အခ်က္အလက္အခွိင္အမာ
ထည့္သြင္း ေျပာဆွိထားျခင္း မရွွိသည့္ အေပၚ အေျခခၿပး



အမႈတည္ေဆာက္ ထားသည့္အတြက္ အသေရဖ်က္မႈ
မေျမာက္ပါ။
 တွိင္ၾကားခ်က္ ၃၃% သည္ အခ်က္အလက္
အခွိင္အမာထည့္သြင္း ေျပာဆွိထားျခင္းအေပၚ အေျခခ ၿပး



အမႈတည္ေဆာက္ထားသည့္အတြက္ အသေရဖ်က္မႈ
ေျမာက္ေကာင္းေျမာက္ႏွိင္ပါသည္။
ပဒ္မ ၆၆(ဃ)တြင္ အဓွိပၸာယ္ဖင
ြ ့္ဆွိခ်က္ မပါရွွိသျဖင့္
အခ်က္အလက္အခွိင္အမာ ထည့္သြင္းေျပာဆွိ ထားျခင္းရွွိသည္ျဖစ္ေစ၊
မရွွိသည္ျဖစ္ေစ မည္သည့္ ထတ္ေဖာ္ေျပာဆွိခ်က္ကွိမဆွိ
“အသေရဖ်က္ျခင္း” ဟ ေခၚဆွိႏွိင္သည့္အတြက္ FEM အေနျဖင့္
စွိးရွိမ္ပူပန္မွိပါသည္။ အကယ္၍သာ အသေရဖ်က္ျခင္းကွိ ၆၆(ဃ) တြင္
အဓွိပၸာယ္ဖင
ြ ့္ဆွိထားမည္ဆွိ ပါက တွိင္ၾကားခ်က္ အနည္းဆး
သးပႏွစ္ပသည္ ပယ္ခ်ခရမည္ျဖစ္ပါ သည္။

၆၆(ဃ): စစ္မွန္သည့္ ေျပာင္းလဲျခင္းမရွွိ

အသေရဖ်က္မအ
ႈ ေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ တွိင္ၾကားခ်က္မ်ား

Complaints on the grounds of defamation

အမ်ွိ်ဳးအစား

အေရအတြက္

Type

Number

အသေရဖ်က္မႈေျမာက္ႏွိင္ဖြယ္ရွွိေသာထတ္ေဖာ္

၃၃

Total

99

ေျပာဆွိခ်က္မ်ား - အခ်က္အလက္
အခွိင္အမာထည့္သြင္းေျပာဆွိထားသည္
အေသေရဖ်က္မႈမေျမာက္ေသာထတ္ေဖာ္ေျပာ

၆၆

ဆွိခ်က္မ်ား အေတြးအျမင္သာျဖစ္ၿပးအခ်က္အလက္
အခွိင္အမာမပါရွွိပါ

စစေပါင္း

၉၉

အခ်က္အလက္အခ်ွိ်ဳ႕ အခွိင္အမာထည့္သြင္းေျပာဆွိျခင္းရွွိေသာ
ထတ္ေဖာ္ေျပာဆွိခ်က္မ်ားကွိ တရား႐းက ေသခ်ာစွိစစ္ၿပးမွသာ
အသေရဖ်က္မႈေျမာက္သည္ဟ ဆးျဖတ္သည့္ အေထာက္အထားမ်ွိ်ဳး
မရွွိသည့္အေပၚ FEM အေနျဖင့္ စွိးရွိမ္ပူပန္မွိပါသည္။ ဥပမာဆွိရေသာ္
ထတ္ေဖာ္ေျပာဆွိခ်က္တစ္ခခ်င္းစကွိ ႏွိင္ငတကာ စ ႏႈန္းမ်ားအရ
ေသခ်ာစွိစစ္မွသာ ပွိ၍ သင့္ေလ်ာ္ေသာ္လည္း ရာဇသတ္ႀကး ပဒ္မ
၄၉၉ အရသာ စွိစစ္သးသပ္ ခဲ့ႏွိင္ေျခရွွိပါသည္။ ပဒ္မ ၄၉၉ တြင္
အသေရဖ်က္မႈ အဓွိပၸာယ္ဖင
ြ ့္ဆွိခ်က္တစ္ခႏွင့္ ကင္းလြတ္ခြင့္ (သွိ႔)
ခခကာကြယ္ပွိင္ ၁၀ ခ်က္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ သွိ႔ေသာ္
တရားခေရွ႕ေနမွ ပဒ္မ ၄၉၉ ကွိ ရည္ညႊန္းတင္ျပ သည့္အခါႏွင့္
တရားခ/ တရားစြဆ
ဲ ွိခရသူ၏ အခ်က္အလက္အခွိင္အမာ
ထြက္ဆွိျခင္းကွိ အေထာက္အပ့ျဖစ္ေစသည့္ အေထာက္အထားျဖင့္
တင္ျပသည့္အခါတြင္ တရား႐းက အသွိအမွတ္ ျပ်ဳျခင္းမရွွိခဲ့ပါ။ ပဒ္မ



၄၉၉ ပါ ကင္းလြတ္ခ်က္အကာကြယမ
္ ်ားႏွင့္ ႏႈွိင္းယွဥ္ၾကည့္ေသာအခါ  အခ်က္အလက္အခွိင္အမာထြက္ဆွိျခင္း ပါဝင္ေသာ
ထတ္ေဖာ္ေျပာဆွိခ်က္ကွိ အေျခခသည့္ ၉ ရာခွိင္ႏႈန္းေသာ



တွိင္ၾကားခ်က္မ်ားသည္သာ အေထာက္အထားအရမွန္ကန္သည္
ဟ လူအမ်ားက သတ္မွတ္ၾကေပလွိမ့မ
္ ည္။
 ၅၂ ရာခွိင္ႏႈန္းသည္ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ား၏ လပ္ေဆာင္ခ်က္
အေပၚ အျမင္အယူအဆမ်ားသာ ျဖစ္သည္။ ယင္းတွိ႔အမ်ားစမွာ



အက်င့္ပ်က္ျခစားျခင္း၊ အမွားျပ်ဳလပ္ျခင္းတွိ႔ကွိ စွိတ္ရင္းအမွန္ျဖင့္
ေထာက္ျပစြပ္စၾြဲ ကျခင္းသာ ျဖစ္သည္။
 ၂၄ ရာခွိင္ႏႈန္းသည္ (ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမဟတ္ေသာ)
လူပဂွိ်ဳလ္တဥး၏ လပ္ေဆာင္ခ်က္အေပၚ ပဂလွိကအျမင္သာ
ျဖစ္သည္။

၆၆(ဃ): စစ္မွန္သည့္ ေျပာင္းလဲျခင္းမရွွိ

ရာဇသတ္ႀကးပဒ္မ ၄၉၉ အရစွိစစ္ထားေသာပဒ္မ ၆၆(ဃ)
အမႈမ်ား
အသးခ်ႏွိင္ေသာခခကာကြယခ
္ င
ြ ့မ
္ ်ား

အေရအတြက္

မွန္ကန္မႈရွွိၿပး ျပည္သူလူထအတြက္

၃

66(d) cases assessed under Penal Code Article
499
Applicable defences

Number

Total

32

ေကာင္းမြန္ျခင္း
ျပည္သ႔ဝ
ူ န္ထမ္းအရာရွွိတစ္ဥး၏ လပ္ေဆာင္မႈ

၁၇

(သွိ႔) အက်င့္စ႐ွိက္ (၎တွိ႔ လပ္ေဆာင္မႈႏွင့္
ပတ္သက္ေသာ)
မွန္ကန္ေသာအျမင္ကွိသေဘာ႐ွိးႏွင့္ ႐ႈျမင္ျခင္း
ပဂွိ်ဳလ္တစ္ဥး၏ လပ္ေဆာင္မႈ (သွိ႔)

၈

အက်င့္စ႐ွိက္ (၎၏
လပ္ေဆာင္မႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာ)
ကွိမွန္ကန္ေသာအျမင္ကွိသေဘာ႐ွိးႏွင့္
႐ႈျမင္ျခင္း
တရားခြင္အမႈတစ္ခ၏

၂

မွန္ကန္ေသာအစရင္ခစာ
တရား႐းမွ ဆးျဖတ္ၿပးသားအမႈ (သွိ႔)

၁

ပါဝင္သူတွိ႔၏
အဆွိးအေကာင္းကွိမွန္ကန္ေသာအျမင္ကွိသေ
ဘာ႐ွိးႏွင့္ ႐ႈျမင္ျခင္း
အႏပညာ/စာေပ/ေဖ်ာ္ေျဖမႈ (သွိ႔)

၀

ဖန္တးသူ၏(ဖန္တးမႈအတြင္း)
အဆွိးအေကာင္း၏
မွန္ကန္ေသာအျမင္ကွိသေဘာ႐ွိးႏွင့္ ႐ႈျမင္ျခင္း
လက္ေအာက္ငယ္သား (သွိ႔)

၀

အလားတူဆက္ဆေရးတစ္ခတြင္
မွန္ကန္ေသာအျမင္ကွိသေဘာ႐ွိးႏွင့္
ေဝဖန္ျခင္း
သက္ဆွိင္ရာအာဏာပွိင္တစ္ဥးဥးအားသေဘာ

၀

႐ွိးႏွင့္ တွိင္ၾကားျခင္း
ေဟာေျပာသူႏွင့္

၁

လက္ခနားေထာင္သူေကာင္းက်ွိ်ဳး(သွိ႔)
ျပည္သ႔ေ
ူ ကာင္းက်ွိ်ဳးအတြက္ တစ္စတစ္ဥး၏
အျပ်ဳအမူကွိသေဘာ႐ွိးႏွင့္ ေဝဖန္စြပ္စြျဲ ခင္း
ေဟာေျပာသူ၊ အေၾကာင္းအရာ(သွိ႔)

၀

ျပည္သ႔ေ
ူ ကာင္းက်ွိ်ဳးအတြက္ သေဘာ႐ွိးႏွင့္
သတွိေပးျခင္း

စစေပါင္း

၃၂

၆၆(ဃ): စစ္မွန္သည့္ ေျပာင္းလဲျခင္းမရွွိ

Gender-based violence

လွိငအ
္ ေျချပ်ဳ အၾကမ္းဖက္မႈ
ပဒ္မ ၆၆(ဃ)ျဖင့္ တရားစြေ
ဲ သာ တွိင္ၾကားခ်က္ငါးခသည္
လက္မထပ္ရေသးေသာ အမ်ွိ်ဳးသမးငယ္မ်ား အေပၚ အျမတ္ထတ္
ေစာ္ကားဆက္ဆမႈကွိ အေျခခထာျခင္း ျဖစ္သည္။
အမႈတစ္ခစတွိင္းတြင္ အမ်ွိ်ဳးသမး ငယ္မ်ား၏
ရည္းစား(ေယာက္်ားေလး)က အမ်ွိ်ဳးသမးငယ္ အရွက္ရေစရန္ (သွိ႔)
အက်ပ္ကွိ္င္၍ ေငြေၾကး ရယူရန္အလွိ႔ငွာ အြန္လွိင္းတြင္ ၎တွိ႔၏
အတြင္းေရး သတင္း(သွိ႔) ဓာတ္ပမ်ား တင္မည္ဟ ၿခွိမ္းေျခာက္ခ့ၾဲ က
သည္။ ျမန္မာႏွိင္ငတြင္ လွိင္အေျချပ်ဳ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍
ဥပေဒမရွွိသည့္အတြက္ အမ်ွိ်ဳးသမးမ်ား အေနျဖင့္ ပဒ္မ ၆၆(ဃ)ကွိ
မျဖစ္မေန သးစြေ
ဲ နရသည္ကွိ FEM အေနျဖင့္ စွိးရွိမ္ပူပန္မွိပါသည္။
လွိင္အေျချပ်ဳ အၾကမ္းဖက္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ဥေပဒရွွိပါက
အဆွိပါအမ်ွိ်ဳးသမးမ်ား တရားမွ်တမႈရရွွိႏွိင္ရန္ တွိက်ေသာ
မူေဘာင္တစ္ခ ရွွိလာမည္ျဖစ္သည္။

မင္းဘူးေနရဲတပ္သားတစ္ဥးမွ မဖြယမ
္ ရာ ဗဒယွိဖွိင္အား
ဗဒယွိတြငပ
္ ါဝင္သမ
ူ ်ား ၏ သေဘာတူညခ်က္မပါဘဲ
ေဖ့စဘ
္ တ
ြ ေ
္ ပၚ တြငတ
္ င္ခရ
ဲ့ ာ၊ ထွိဗဒယွိတြငပ
္ ါဝင္ေသာ
အမ်ွိ်ဳးသားမွ၂၀၁၇ခ၊ ဇူလင
ွိႈ လ
္ တြင္ အမႈဖင
ြ ့ခ
္ ဲ့ျပးယေန႔အခ်ွိနအ
္ ထွိ
ဆက္သယ
ြ ေ
္ ရးဥပေဒပဒ္မ ၆၆(ဃ) “အသေရဖ်က္မ”ႈ ျဖင့္
တရားရင္ဆင္
ွိ ေနရဆဲ ျဖစ္သည္။

Resolution

ရလဒ္/ဆးျဖတ္ခ်က္
ပန္းဘဲတန္းျမွိ်ဳ႕နယ္ရဖ
ွွိ န္းဆွိင္တစ္ဆင္
ွိ မွ ပွိင္ရင
ွ မ
္ ်ားႏွင့္ အျခား
ဖန္းဆွိင္ ပွိင္ရင
ွ တ
္ ႔ွိ တူညေသာ စးပြားေရး အေျချပ်ဳကာ
ေဖ့စဘ
္ တ
ြ ခ
္ ေ
္ ပၚတြင္ အျပန္အလွနေ
္ စာင္းေျမာင္းရန္ျဖစ္ၾကရာ၊
အျခားဖန္းဆွိင္ပင္
ွိ ရင
ွ မ
္ ွ ၂၀၁၆ခ၊ နွိဝင္ဘာလတြင္
ဆက္သယ
ြ ေ
္ ရးဥပေဒပဒ္မ ၆၆(ဃ) “အသေရဖ်က္မ”ႈ ျဖင္
အမႈဖင
ြ ့ခ
္ သ
ဲ့ ည္။ အခ််ဳပတ
္ င
ြ း္ (၃)ပတ္ ေနထွိင္ ခဲရ
့ ျပး တရားလွိမွ
အမႈေက်ေအးခဲသ
့ ည္။
ပဒ္မ ၆၆(ဃ)အရ တွိင္ၾကားမႈကွိ တွိင္ၾကားသူက ႐ပ္သွိမ္း၍ျဖစ္ေစ၊
တရား႐း (သွိ႔) အစွိးရဥပေဒ စွိစစ္မႈ လပ္ငန္းမ်ားအရ ပယ္ခ်၍ ျဖစ္ေစ
အမႈကွိ ေျဖရွင္းႏွိင္သလွိ တရား႐းက အမႈအေပၚ တစ္စတစ္ခ
ဆးျဖတ္၍ လည္း အမႈကွိ ေျဖရွင္းႏွိင္သည္။
 ေျဖရွင္းခဲ့ေသာ တွိင္ၾကားမႈ ၃၅% ရွွိပါသည္။ တွိင္ၾကားမႈ ၂၀%



ကွိ တရား႐းက ဆးျဖတ္ခ်က္ခ်ၿပး ၁၀% မွာ တရားခြင္ျပင္ပ၌
ညွိႇႏွိႈင္းၿပးေနာက္ တွိင္ၾကားသူဘက္က ႐ပ္သွိမ္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
က်န္ ၅% ကေတာ့ အေထာက္အထားမခွိင္မာသည့္အတြက္
အစွိးရဥပေဒ စွိစစ္မႈ လပ္ငန္းမ်ားအရ ပယ္ခ်ခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။

၆၆(ဃ): စစ္မွန္သည့္ ေျပာင္းလဲျခင္းမရွွိ



္ ွိ တရား႐း၏
 တွိင္ၾကားမႈ ၆၅% သည္ လက္ရွွိခ်ွိနထ
ဆးျဖတ္ခ်က္ကွိ ေစာင့္ဆွိင္းေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ ၄၈% မွာ
လေလာက္ေသာ အေထာက္အထားရွွိ၍ ဥပေဒစွိစစ္မႈ
လပ္ငန္းမ်ားအရ ေထာက္ခမႈရရွၿပး တရားစရင္မႈကွိ ၾကားနာေန
ဆဲ ျဖစ္သည္။ ၁၇% ကေတာ့ စစမ္းစစ္ေဆးေနဆဲသာ ျဖစ္သည္။
တွိင္ၾကားခရေသာ သသယတရားခမ်ားအေပၚ ရဲတပ္ဖြ႔၏
ဲ
ထွိန္းခ််ဳပ္ထားေသာ အခ််ဳပ္ခန္းတြင္း၌ ဆွိးရြားစြာ
ဆက္ဆမႈမ်ားရွွိေနသည္ဟူေသာ စြပ္စြခ
ဲ ်က္မ်ား
ထြက္ေပၚေနေသာ္လည္း တရား႐းက တွိင္ၾကားခ်က္မ်ားကွိ
ဖယ္ရွားေပးျခင္းမရွွိသည့္အတြက္ FEM အေနျဖင့္ စွိးရွိမ္ပူပန္မွိပါသည္။
စြပ္စခ
ြဲ ်က္ထြက္ေပၚလာသည့္ ႏွွိပ္စက္မႈ သာဓကျဖစ္ရပ္မ်ားသည္
အျပည္ျပည္ဆွိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္း အပွိဒ္ ၅ အရ
ညႇဥ္း ပန္းျခင္း (သွိ႔) ရက္စက္စြာ၊ လူမဆန္စြာ (သွိ႔)
ေအာက္တန္းက်စြာ ဆက္ဆျခင္း (သွိ႔) အျပစ္ေပးျခင္းတွိ႔၏
အဓွိပၸာယ္ဖင
ြ ့္ဆွိခ်က္မ်ားႏွင့္ ကွိက္ညေနပါသည္။ အဆွိပါ
စြပ္စခ
ြဲ ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ စစမ္းစစ္ေဆးမႈ တစ္ စတစ္ရာ

Status of 66(d) cases

ျပ်ဳလပ္ခဲ့သည္ကွိ FEM အေနျဖင့္ ေတြ႔ရွွိခဲ့ျခင္းမရွွိပါ။

Type

Number

Total

106

၆၆(ဃ) အမႈ အေျခအေနမ်ား
အမ်ွိ်ဳးအစား

အေရအတြက္

စစမ္းစစ္ေဆးေနဆဲ။

၁၈

မည္သည့္အမႈမ်ားကွိလက္ရွွိတြင္
စစ္ေဆးေနၿပးမည္သည့္အမႈမ်ားကွိအမႈကွိအမႈေ
သအျဖစ္ တင္ျပထားသည္မွာမရွင္းလင္းပါ။
ဤအမႈမ်ားအနက္ အခ်ွိ်ဳ႕တြင္
စြပ္စခ
ြဲ ရေသာတရားခကွိ
မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္းအတည္ျပ်ဳျခင္းႏွင့္
(သွိ႔) ရွာေဖြျခင္းကွိလပ္ပွိ္င္ခြင့္ရွွိသည္။
တရားစရင္မႈကွိေစာင့္ဆွိင္းေနဆဲ

၅၁

အေထာက္အထားမရွွိေသာေၾကာင့္

၅

ဥပေဒစွိစစ္မႈလပ္ငန္းမ်ားအရပယ္ခ်ခရ။
အမႈေလးခမွာအၿပးသတ္ ပယ္ခ်ခရၿပး တစ္ခမွာ
ေနာက္ထပ္ ရဲစစ္ေဆးခ်က္ကွိေစာင့္ဆွိင္းေနဆဲ
တရားခြင္ျပင္ပ၌ ညွိႇႏွိႈင္းၿပးေျပလည္မႈရရွွိ

၁၁

အမႈၿပးစး၊ ဆးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္

၂၁

စစေပါင္း

၁၀၆

Convictions and sentencing

၆၆(ဃ): စစ္မွန္သည့္ ေျပာင္းလဲျခင္းမရွွိ

ျပစ္မထ
ႈ င္ရာွ းျခင္းႏွင့္ အျပစ္ဒဏ္ခ်မွတျ္ ခင္း
ကနဥးတြင္ တရားစြခ
ဲ ရသူ ရာႏႈန္းျပည့္သည္ ျပစ္မႈက် းလြနသ
္ ည္ဟ
ဆးျဖတ္ခခဲ့ရပါသည္။ မည္သည့္ တရား စြခ
ဲ ရသူမွ
တရားေသလြတ္ေျမာက္ျခင္း မရွွိေသးပါ။ ပဒ္မ ၆၆(ဃ)ျဖင့္
တရားစြေ
ဲ သာ အမႈတွိင္းတြင္ ျပစ္မႈထင္ ရွားႏႈန္း ျမင့္မားေနသည္ကွိ
FEM အေနျဖင့္ စွိးရွိမ္ပူပန္မွိပါသည္။ ယင္းကဲ့သ႔ေ
ွိ သာ
ျပစ္မႈထင္ရွားႏႈန္းျမင့္မား ျခင္းကွိ တရား႐းမ်ားက အစွိးရေလာင္းရွိပ္မ
လြတ္ကင္းေသာ အေျခအေနမ်ွိ်ဳးတြင္သာ ေတြ႔ရေသာ ျဖစ္ရပ္
ျဖစ္သည္။ ယင္းအေျခအေနတြင္ တရားစြခ
ဲ ရသူမ်ားကွိ ဝန္ခရန္
ဖွိအားေပးျခင္း (သွိ႔) အျပစ္မရွွိေၾကာင္း ထြက္ ဆွိေသာ
တရားစြခ
ဲ ရသူမ်ားကွိ ေထာင္ဒဏ္မ်ားမ်ား ခ်မွတ္ျခင္းတွိ႔
လပ္ေလ့ရွွိပါသည္။
ပဒ္မ ၆၆(ဃ)အရ ျပစ္မႈထင္ရွားသူမ်ားသည္ အၿမဲတမ္းလွိလွိ
ေထာင္ဒဏ္ ေျခာက္လ ခ်မွတ္ခရေလ့ရွွိပါ သည္။ ျပစ္မႈထင္ရွားသူ
၁၄%သာလွ်င္ အျခား ေထာင္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ခခ့ဲရသည္။
ေထာင္ဒဏ္မ်ားကွိ တစ္ ဥးခ်င္းယူ ဆခ်က္ထက္ စနစ္တက်
ခ်မွတ္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းအခ်က္မ်ားက ေဖာ္ျပေနပါသည္။
မည္သ႔ွိ ပင္ဆွိေစကာမူ FEM အေနျဖင့္ စွိးရွိမ္ပူပန္မွိသည္မွာ
ျပစ္မႈထင္ရွားသူတွိင္းသည္ ေငြဒဏ္တပ္႐ွိက္ျခင္းမခရ ဘဲ
ေထာင္ဒဏ္သာ ခ်မွတ္ခေနရျခင္း ျဖစ္သည္။ တရား႐းမ်ားသည္ ပဒ္မ
၆၆(ဃ)အရ အျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ရာ တြင္ ဥပဒတြင္ပါရွွိေသာ
ျပစ္မႈႏွင့္ျပစ္ဒဏ္ မွ်တမႈမရွွိဆး ျဖစ္သလွိ လွိလည္းမလွိအပ္သည့္
အျပစ္ဒဏ္ကွိ အ လြန္႔အလြန္ မွခွိေနသည္ကွိလည္း ယင္းအခ်က္က
ေဖာ္ျပေနပါသည္။
လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ႏွစ္အတြင္း အယူခတင္သည့္အႀကွိမ္ သးႀကွိမ္သာ
ရွွိခ့ဲသည္။ ႏွစ္ႀကွိမ္မွာ တရားစြခ
ဲ ရသူ ႏွစ္ဥး က တင္ျခင္းျဖစ္ၿပး၊
ယင္းတွိ႔အနက္ တစ္ဥး ပလပ္ခရကာ တစ္ဥးမွာ အယူခႏွိင္ခဲ့ပါသည္။
က်န္တစ္ခမွာ တွိင္ၾကားသူဘက္က ေထာင္ဒဏ္တွိးျမႇင့ေ
္ ပးရန္
ေတာင္းဆွိေသာ အယူချဖစ္သည္။ တရားစြခ
ဲ ရသူ ၁၄% သာလွ်င္
ျပစ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အယူခဝင္သည္အေပၚ FEM အေနျဖင့္
စွိးရွိမ္ပူပန္မွိပါသည္။ ျပစ္မႈထင္ရွားသူမ်ား အယူခမဝင္ျခင္းမွာ
တရား႐းက အယူခဝင္သူမ်ားကွိ ထပ္တွိးအျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္သည္ဟူ
ယူဆေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

Decisions
ဆးျဖတ္ခ်က္/အမွိန႔မ
္ ်ား

Type

အမ်ွိ်ဳးအစား

အေရအတြ
က္

ပထမအဆင့္ တရား႐းမ်ား၏ ဆးျဖတ္ခ်က္

၂၁
အျပစ္ရွွိ

၂၁

အျပစ္မရွွိ (သွိ႔) တရားေသလြတ္

၀

အယူခဝင္

အယူခတရား႐းဆးျဖတ္ခ်က္

၃
တွိင္ၾကားသူ

၁

တရားစြခ
ဲ ရသူ

၂
၃

၆၆(ဃ): စစ္မွန္သည့္ ေျပာင္းလဲျခင္းမရွွိ

Number

တွိင္ၾကားသူ၏

၁

အယူခလက္ခၿပးေထာင္ဒဏ္တွိးျမႇင့မ
္ ႈ
တရားစြခ
ဲ ရသူ၏ အယူခပယ္ခ်ခရမႈ

၁

တရားစြခ
ဲ ရသူ၏ အယူခေအာင္ၿပးလြတ္ေျမာက္

၁

လြတ္ၿငွိမ္းခ်မ္းသာခြင့္

၂

Procedural issues

လပ္ထးလပ္နည္းဆွိင္ရာ ကွိစၥမ်ား
ယခင္ USDP ပါတအမတ္ေဟာင္းတစ္ဥးသည္ ဂန္႔ေဂါနယ္
ရြာတခ်ွိ်ဳ႕ကွိစန္းရြာမ်ားဟအြနလ
္ င္
ွိ းတြငေ
္ ရးသားခဲေ
့ သာေၾကာင့္
ဒဇင္ဘာ ၂၀၁၆ ခႏွစတ
္ င
ြ ္ ဂန္႔ေဂါျမွိ်ဳ႕နယ္၊
ေက်းရြာအပ္ခ််ဳပေ
္ ရးမွ းတစ္ဥးမွ ပဒ္မ၆၆(ဃ)
ျဖင့္အမႈဖင
ြ ့ခ
္ သ
ဲ့ ည္။ယင္းအမႈသည္ ၄င္းUSDP
ပါတအမတ္ေဟာင္းကွိယ္တင္
ွိ
ေက်းရြာသူတစ္ဥးကွိတွိင္ၾကားျပးသည့္ေနာက္တင
ြ မ
္ ွ
ဖြင္ခ
့ ျဲ့ ခင္းျဖစ္သည္။ သွိ႔ေသာ္ ၄င္း USDP
ပါတအမတ္ေဟာင္းတွိင္ၾကားခရသည့္အခါမွသာ
ဝန္ၾကးဌာနကွိယ္တင္
ွိ ၾကားဝင္ညွႏ
ွိ ႈွိငး္ ေပးျခင္းျဖင့္
အမႈေက်ေအးခဲသ
့ ည္။
တွိင္ၾကားသူႏွင့္ တရားစြခ
ဲ ရသူ ႏွစ္ဥးစလးတွိ႔သည္
တရားမွ်တမႈ/စရင္မႈ ရရွွိရန္ လပ္ထးလပ္နည္းဆွိင္ရာ ကွိစၥမ်ားကွိ
ျဖတ္ေက်ာ္ၾကရပါသည္။ လပ္ထးလပ္နည္းဆွိင္ရာ ကွိစၥရပ္မ်ားတြင္
လပ္ငန္းမတြင္ျခင္း ၊ လပ္ငန္း အဆင့္ဆင့္ေၾကာင့္ မေအာင္ျမင္ျခင္းႏွင့္
လူ႔အခြင့္အေရးခ်ွိ်ဳးေဖာက္မႈတွိ႔ ပါဝင္သည္။

Admissibility of electronic evidence

အလက္ထရြနး္ နစ္အေထာက္အထား၏ လက္ခႏွိင္မႈ
ပဒ္မ ၆၆(ဃ) အမႈအမ်ားစတြင္ အစွိးရေရွ႕ေနက
တရား႐းသွိ႔တင္ျပေသာ တစ္ခတည္းေသာ အေထာက္
အထားပစၥည္းမွာ ရာဇဝတ္မႈေျမာက္သည္ဟ စြပ္စြထ
ဲ ားေသာ
အေၾကာင္းအရာ (ပ/စာ)ကွိ ပရွိပ္ဖမ္း (Screenshot)ထားသည္ကွိ
ပရင့္ထတ္ထားေသာ စာရြက/္ ပစၥည္း ျဖစ္သည္။ အၿမဲတမ္းနးပါး
လူမႈမဒယာ ေပၚမွ လူပဂွိ်ဳလ္တစ္ဥး၏ ပွိ႔စ(္ Post) ကွိ ပရင့္ထတ္ထား
ေသာ စာရြက္ႏွင့္ ထွိအသးျပ်ဳသူ၏ Profile ကွိ ပရွိပ္
ဖမ္း(Screenshot)ထားသည္ကွိ ပရင့္ထတ္ထားေသာ
စာရြက္ျဖစ္သည္။
အလက္ထရြန္းနစ္အေထာက္အထား၏ စစ္မွန္မႈ၊ ယၾကည္စွိတ္ခ်ႏွိ္င္မႈ
(သွိ႔) လက္ခႏွိင္မႈ ကွိ စမ္းသပ္ စစ္ေဆးရာတြင္ တရားဝင္မူေဘာင္
(သွိ႔) တရားစရင္မႈဆွိင္ရာ ညႊန္ၾကားခ်က္တစ္စတစ္ရာ ျမန္မာႏွိင္ငတြင္
မရွွိေသးသည့္အေပၚ FEM အေနျဖင့္ စွိးရွိမ္ပူပန္မွိပါသည္။
အလက္ထရြန္းနစ္အေထာက္အထားသည္ ႐ွိး႐ွိး ကြန္ပ် တာ ေဆာ့ဖ္ဝဲ
အသးျပ်ဳ၍ပင္ ဖန္တးရလြယ္ကူေလာက္ေအာင္ လြယ္ကူသည္ဟ

၆၆(ဃ): စစ္မွန္သည့္ ေျပာင္းလဲျခင္းမရွွိ

Judicial skills and knowledge

နာမည္ဆွိးျဖင့္ေက်ာ္ ၾကားပါသည္။ ဥပမာဆွိပါက၊
တစ္ေယာက္ေယာက္၏ လူမႈမဒယာအေကာင့္ ပစအေကာင့္ကွိ
လြယ္လင့္ တကူဖန္တးႏွိင္ၿပး ပရွိပ္ဖမ္းထားေသာ Screenshot
မ်ားကွိလည္း ဂရပ္ဖစ္နည္းပညာရ ထတ္လပ္ႏွိင္ေသာ အရာ ျဖစ္သည္။
ပရင့္ထတ္ထားေသာအရာမ်ားသည္ လူတစ္ဥးဥး အျပစ္ရွွိေၾကာင္း
ညႊန္းဆွိရန္အတြက္ ယ ၾကည္စွိတ္ခ်ရေသာ ရင္းျမစ္ျဖစ္ႏွိင္ျခင္း
ရွွိမရွွိကွိ ယင္းအခ်က္က သသယပြားေစပါသည္။

တရားစရင္မႈ စြမး္ ရည္ႏွင့္ ဗဟသတ
ပဒ္မ ၆၆(ဃ)ျဖင့္ တရားစြေ
ဲ သာ တွိင္ၾကားခ်က္ကွိ ၾကားနာရာတြင္
နည္းစနစ္စြမ္းရည္ႏွင့္ သွိကၽြမ္းနားလည္မႈ ျမင္ရန္ လွိအပ္ပါသည္။
ျမန္မာႏွိင္ငရွွိ တရားသူႀကးအခ်ွိ်ဳ႕သည္ အင္တာနက္ႏွင္
လူမႈမဒယာမ်ား ယခင္က သးစြဖ
ဲ ူးေသာ္လည္း ၎တွိ႔ေရွ႕တြင္
တင္သြင္းေသာ အလက္ထရြန္းနစ္အေထာက္အထားမ်ားကွိ မည္မွ် ယ
ၾကည္စွိတ္ခ်ရသည္ကွိ စမ္းသပ္စစ္ေဆးရန္ သက္ဆွိင္ရာ စြမ္းရည္၊
အေတြ႔အႀက်ဳ (သွိ႔) လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား မရွွိတတ္ၾကသည့္အေပၚ FEM
အေနျဖင့္ စွိးရွိမ္ပူပန္မွိပါသည္။
အျခားႏွိင္ငမ်ားတြင္ တရားသူႀကးမ်ားသည္ အမွအခွိကင္းေသာ
ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား (သွိ႔) ပညာရပ္ဆွိင္ရာ
သက္ေသထြကဆ
္ ွိခ်က္ကွိ အားထားၾကပါသည္။ သွိ႔ေသာ္
ျမန္မာႏွိင္င၌မူ ရဲတပ္ဖြ႔သ
ဲ ည္ အမႈစစ္ေဆးေရးလပ္ငန္းစဥ္၏
တစ္စွိတ္တစ္ပွိင္းျဖစ္ၿပး အမွအခွိကင္းေသာ အဖြ႔အ
ဲ စည္းမဟတ္သ
ည့္ၾကားက ရဲတပ္ဖ႔၏
ြဲ သက္ေသထြက္ဆွိကွိသာ တစ္ခတည္းေသာ

Arbitrary bail

ပညာရပ္ဆွိင္ရာထြက္ဆွိခ်က္အျဖစ္ သတ္မွတ္ေနပါသည္။ FEM
အေနျဖင့္ စွိးရွိမ္ပူပန္မွိသည္မွာ ၆၆(ဃ)အမႈ မ်ားစြာတြင္
ျမန္မာႏွိင္ငတြင္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေရးကၽြမး္ က်င္မႈေၾကာင့္ ေကာင္းစြာ
အသွိအမွတ္ျပ်ဳခရေသာ အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား၏
ပညာရပ္ဆွိင္ရာသက္ေသထြက္ဆွိခ်က္မ်ားကွိ တရား႐းက
အသွိအမွတ္မျပ်ဳျခင္း ျဖစ္သည္။ ရလဒ္မွာ ၆၆(ဃ)အမႈမ်ားတြင္
တရားခေရွ႕ေနမ်ားဘက္ကပါ
ပညာရပ္ဆွိင္ရာသက္ေသထြက္ဆွိခ်က္မ်ား တင္ရန္
မႀကွိ်ဳးစားေတာ့ျခင္း (သွိ႔) အသးမျပ်ဳေတာ့ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

အတည္တက်မရွ၊ွိ တရားသူၾကး
စွိတရ
္ တ
ွွိ င္
ွိ းေဆာင္ရက
ြ န
္ င္
ွိ ေသာ အာမခ
ပဒ္မ ၆၆(ဃ)သည္ ရာဇ၀တ္မႈ ျပ႒ာန္းခ်က္တစ္ချဖစ္သည့္အတြက္
တရားစြခ
ဲ ရသူမ်ားသည္ အမႈစစ္ေဆးေနစဥ္အတြင္း
အက်ဥ္းေထာင္တြင္ ထွိန္းသွိမ္းခထားရသည္။ တရားစြခ
ဲ ရသူမ်ားသည္
အမႈဖြင့္တွိင္ၾကားခရခ်ွိန္မွစ၍ (၅)လမွ (၇)လအတြင္း
ေစာင့္ဆွိင္းၾကရသည္။ ယင္းအခ်ွိန္တင
ြ ္ တရားရက တရားစြခ
ဲ ရသူကွိ
အာမခ ေပး/မေပး ဆျဖတ္ခြင့ရ
္ ွွိသည္။ FEM အေနျဖင့္
စွိးရွိမ္ပူပန္မွိသည္မွာ အာမခေပးရန္ဆ ျဖတ္ခ်က္သည္
အတည္တက်မဟတ္ဘဲ စွိတ္ထဲရွွိသလွိ ေပးေနျခင္းျဖစ္သည္။ အာမခ
မရေသာ တရားခမ်ားသည္ ျပစ္မႈထင္ရွားလွ်င္က်ခရမည့္
ကာလထက္ပွိ၍ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း ေနၾကရသည္။
ဤသေတသနကွိ စတင္ျပ်ဳစခ်ွိန္တင
ြ ္ တရားရးမ်ားသည္
အာမခေပးေလ့မရွွိခဲ့ၾကပါ။ သေတသနကာလၿပးဆးခ်ွိန္ ႏွင့္
ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ျပင္ဆင္ခ်က္ထြက္ရွွိၿပးေနာက္တြင္
တရားရးမ်ားတြင္ အာမခေပးလာၾကေသာ္လည္း လက္ရွွိတြင္

၆၆(ဃ): စစ္မွန္သည့္ ေျပာင္းလဲျခင္းမရွွိ

တရားရးမ်ားတြင္ တရားစရင္မႈၾကာခ်ွိန္မွာ (၅)လ မွ တစ္ႏွစ္ခြအ
ဲ ထွိ

Access to justice

ပ်မ္းမွ်ၾကာခ်ွိန္ရွွိသည္။ ယင္းၾကန္႔ၾကာမႈသည္ တရားစရင္ေရး
က႑တစ္ခလး၏ လပ္ငန္းမတြင္ ျခင္း၏ ရလဒ္တစ္ချဖစ္ႏွိင္ၿပး
တရားစရင္ေရးကွိစၥတြင္ ပါ၀င္သူအားလးကွိ စွိတ္အေႏွာင့္
အယွက္ျဖစ္ေစေသာေၾကာင့္ FEM အေနျဖင့္ စွိးရွိမ္ပပ
ူ န္မွိသည္။

တရားမွ်တမႈ
ပဒ္မ ၆၆(ဃ)ျဖင့္ တွိင္ၾကားသူသည္ ႏွိင္ငေရးပါတ၀င္၊
ျပည္သ႔၀
ူ န္ထမ္း၊ အရာရွ(ွိ သွိ႔မဟတ္) ခ်မ္းသာ ၾကြယ္သူကသ
ဲ့ ွိ႔
ၾသဇာရွွိသူတစ္ဥးျဖစ္ပါက ရဲတပ္ဖြ႔က
ဲ တွိင္ၾကားခ်က္ကွိ
ပွိလက္ခႏွိင္ေျခရွွိသည္။ တွိင္ၾကားသူသည္ ၾသဇာရွွိသူမဟတ္ပါက
(သွိ႔မဟတ္) အမ််ဳွိးသမးတစ္ေယာက္ျဖစ္ၿပး ၄င္းအေပၚ
ေျခာက္လွန္႔ေတာင္ယူခရျခင္း၊ လွိမ္လည္ျခင္း (သွိ႔မဟတ္)

Ministry role

လွိင္ပွိင္းဆွိင္ရာ ေႏွာင့္ယွက္မႈအပါအ၀င္
ၿခွိမ္းေျခာက္သည့္အျပ်ဳအမူမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ၆၆(ဃ)ျဖင့္
စြပ္စတ
ြဲ ွိင္ၾကားပါက ရဲတပ္ဖြ႔က
ဲ လက္ခႏွိင္ေျခနည္းသည့္အေပၚ FEM
အေနျဖင့္ စွိးရွိမ္ပပ
ူ န္မွိပါသည္။

၀န္ႀကးဌာန၏ အခန္းက႑
ပဒ္မ ၆၆(ဃ)ျဖင့္ တရားစြဆ
ဲ ွိေသာ အမႈသည္
ပွိ႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ႀကးဌာနထမွ ခြင့္ျပ်ဳခ်က္မရဘဲ
အမႈၾကားနာခြင့္မရွွိႏွိင္ေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒတြင္
ေဖာ္ျပထားသည္။ ၀န္ႀကးဌာန သည္ မည္သွိ႔မည္ပ
ဆးျဖတ္ခ်က္ခ်ေၾကာင္း၊ တွိင္ၾကားခ်က္မည္မွ်လက္ခရရွွိေၾကာင္း၊
မည္မွ်ခြင့္ျပ်ဳေၾကာင္း (သွိ႔မဟတ္) မည္မွ်ပယ္ခ်ခဲ့ေၾကာင္း ထတ္ေဖာ္
ေျပာၾကားျခင္းမရွွိပါ။ ယင္းအခ်က္ေၾကာင့္ ၀န္ႀကးဌာနသည္ ပြင့္လင္း
ျမင္သာမႈႏွင့္ လပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္အတြက္ အကာအကြယ္မရွွိဘဲ
တွိင္ၾကားသူတစ္ဥး၏ တရားမွ်တမႈ ရရွွိခြင့္အေပၚ သွိသွိသာသာ
ထွိန္းခ််ဳပ္ခြင့္ရရွွိေနျခင္းကွိ FEM အေနျဖင့္ စွိးရွိမ္ပူပန္မွိပါသည္။
အမႈဖြင့္တွိင္ၾကားသူသည္ တွိင္ၾကားခ်က္ကွိ ႐ပ္သွိမ္းရန္
၀န္ႀကးဌာနထမွ ခြင့္ျပ်ဳခ်က္လွိအပ္သည္ဟ ဥပေဒတြင္
မေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း အမွန္တကယ္တြင္ တရားရးက ယင္းသွိ႔
လပ္ေဆာင္ခွိင္းေနပါသည္။ ၀န္ႀကးဌာနထမွ ခြင့္ျပ်ဳခ်က္တစ္ခရရွွိရန္
ပ်မ္းမွ်(၃)လခန္႔ေစာင့္ဆွိင္းရပါသည္။ ယင္းအခ်က္သည္ အမႈမ်ားႏွင့္
ပတ္သက္၍ တရားရးျပင္ပ၌ ဆးျဖတ္ခင
ြ ့္ကွိ
ဟန္႔တားၾကန္႔ၾကာေစသည့္အတြက္ FEM အေနျဖင့္
စွိးရွိမ္ပူပန္ေနပါသည္။

၆၆(ဃ): စစ္မွန္သည့္ ေျပာင္းလဲျခင္းမရွွိ

နွိဂး - Conclusion
ၿပးခဲ့ေသာ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း အာဏာရွွိသူမ်ား အထူးသျဖင့္ ႏွိင္ငေတာ္ႏွင့္
သက္ဆွိင္ေသာသူမ်ားသည္ ၄င္းတွိ႔ေပၚေဝဖန္ေမးခြန္းထတ္သည့္
စာမ်ား အြန္လွိင္းေပၚ၌ ေရးသားသူမ်ားအား အျပစ္ဒဏ္တွိးျမွင့္ရန္ ပဒ္မ
၆၆ (ဃ)ကွိ လက္နက္သဖြယ္အသးျပ်ဳခ့ပ
ဲ ါသည္။
ပဒ္မ၆၆(ဃ)သည္ အလြန္အဓွိပၸာယ္ေ၀၀ါးေသာေၾကာင့္
အေျခခအားျဖင့္ ဒမွိကေရစနည္းမက်ပါ။ အကယ္၍
ပဒ္မ၆၆(ဃ)ကွိသာ တွိတွိပပ အဓွိပၸာယ္ဖင
ြ ့္ဆွိခ့မ
ဲ ည္ဆွိပါက
တွိင္ၾကားမႈ အနည္းဆး သးပႏွစ္ပသည္ ပယ္ခ်ခခဲ့ရမည္ျဖစ္သည္။
ယင္းဥပေဒ၏ အဓွိပၸာယ္ေ၀၀ါးမႈကွိ ျမန္မာႏွိင္င ရာဇသတ္ႀကး
ဥပေဒတြင္ အသးျပ်ဳေနေသာ အဓွိပၸာယ္ ဖြင့္ဆွိခ်က္မ်ားႏွင့္
ညြန္းဆွိေဖာ္ျပရန္ ႀကွိ်ဳးပမ္းခဲ့ေသာ္လည္း တရာ႐းမ်ားတြင္
အရာမထင္ခဲ့ပါ။
၆၆(ဃ)ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္သူလထ
ူ ၏ မေက်နပ္မႈကွိ
တန္႔ျပန္သည့္အေနျဖင့္ အစွိးရသည္ ၂၀၁၇ ခႏွစ္ ၾသဂတ္လတြင္
ဥပေဒကွိ ျပင္ဆင္ခဲ့ရာ တွိင္ၾကားရန္ အေၾကာင္းအရင္း (၇)ခ်က္မွ
(၄)ခ်က္အထွိ ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့သည္။ သွိ႔ေသာ္ ျပင္ဆင္ခ်က္အရ အစွိးရ
ဖယ္ရွားလွိက္ေသာအခ်က္မ်ားထဲမွ တစ္ခသည္ပင္
အမႈတွိင္ၾကားရာတြင္ အသးျပ်ဳခ့သ
ဲ ည္ကွိ FEM အေနျဖင့္
စစ္ေဆးေတြ႔ရွွိခဲ့ ျခင္းမရွွိပါ။ ထွိ႔ေၾကာင့္ ဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္သည္
သွိသာ ထင္ရွားေသာ ထွိေရာက္မႈမရွွိပါ။
ရလဒ္အေနျဖင့္ တရားရးသွိ႔ ေရာက္ရွွိလာေသာအမႈတွိင္းသည္
ပထမအဆင့္ တရား႐းမ်ား၌ စစ္ေဆးရာတြင္ ျပစ္မႈထင္ရွားသည္ဟ
အမွိန္႔ခ်ခရၿပး ျပစ္မႈထင္ရွားေသာ အမႈတွိင္းတြင္ ျပင္းထန္ေသာ
ေထာင္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ခၾကရပါသည္။
တရားစြခ
ဲ ရသူ/တရားခမ်ားသည္ အယူခဝင္ပါက အယူခတရားရးက
ပွိ၍အျပစ္ေပးမည္ဟ ယူဆေသာ ေၾကာင့္ အယူခ မဝင္ၾကပါ။
လပ္ထးလပ္နည္းဆွိင္ရာ ကွိစၥရပ္မ်ားရွွိေသာ္လည္း
ျပစ္မႈထင္ရွားသည္ဟ အမွိန္႔ခ်ခရေသာ အမႈတွိင္းသည္ ၿပးစးခဲ့ပါသည္။
အစွိးရေရွ႕ေနမ်ား အမႈစစ္ရာ တြင္
မခွိင္မာေသာအေထာက္အထားမ်ားကွိ မွခွိအားထားသလွိ
အေတြ႔အႀက်ဳမရွွိေသာ တရား႐းမ်ားကလည္း ပညာရပ္ဆွိင္ရာ
သက္ေသ ထြက္ဆခ
ွိ ်က္မ်ားကွိ မနာၾကားလွိ ၾကပါ။
တရားစးရင္မႈၾကန္႔ၾကာ ေနခ်ွိန္တင
ြ ္ တရားစြခ
ဲ ရသူ/တရားခမ်ားသည္
အာမခမရဘဲ အက်ဥ္းေထာင္ထဲ တြင္ေနၾကပါရသည္။
တရားခမ်ားအေပၚ ဆွိးရြားစြာဆက္ဆသည္ဟူေသာ
စြပ္စခ
ြဲ ်က္မ်ားကွိလည္း အစွိးရက လ်စ္လ် ႐ႈထားပါသည္။

၆၆(ဃ): စစ္မွန္သည့္ ေျပာင္းလဲျခင္းမရွွိ

တစ္ခ်ွိန္တည္းတြင္ တရားဥပေဒဆွိင္ရာ ပူပန္စရာကွိစၥ ရွွိသူမ်ား၊
အာဏာမရွွိသူ၊ ၾသဇာမရွွိသူမ်ားသည္ ၎တွိ႔၏ နစ္နာမႈမ်ားအတြက္
လွိခ်င္သည့္ တရားစရင္မႈကွိ ဆးရႈးေနၾကရပါသည္။ ၾသဇာမရွွိသူမ်ား၊
အမ််ဳွိးသမးမ်ား ေျခာက္လွန္႔ေတာင္းယူခရမႈ၊
ၿခွိမ္းေျခာက္မႈတွိ႔ႏွင့္ပတ္သက္ၿပး တွိင္ၾကားေ သာအမႈမ်ားမွာလည္း
စးစမ္းခရႏွိင္ေျခ နည္းပါးေနပါသည္။ တွိင္ၾကားခ်က္မ်ားကွိ
ပွိ႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သယ
ြ ္ေရး၀န္ႀကးဌာနက လွ််ဳွိ႕၀ွက္စာြ
ထွိန္းခ််ဳပ္ထားၿပး တွိင္ၾကားခ်က္တစ္ခကွိ အမႈအျဖစ္ လက္ခရန္
(သွိ႔မဟတ္) ေျဖရွင္းညွိွႏႈန္းမႈရရွွိပါက ႐တ္သွိမ္းရန္
သွိသာထင္ရွားေသာ ကာကြယ္မႈမရွဘ
ွိ ဲ ၀န္ႀကးဌာန ကသာ
ဆးျဖတ္ေနပါသည္။
အခ််ဳပ္ဆွိရေသာ္ ၂၀၁၇ ျပင္ဆင္ခ်က္ကွိ ျပ်ဳလပ္ခဲ့ေသာ္လည္း
တွိင္ၾကားမႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနျပး၊ ေဝဖန္မႈႏွင့္ ေဝဖန္သမ်ားကွိ
ဆင္ဆာထွိန္းခ််ဳပ္ရန္ ယခင္မူလ Tool ကွိ ဥပေဒမွ
ခ်န္ရစ္ထားဆဲျဖစ္ေလသည္။ ဒမွိကေရစတြင္ ၆၆(ဃ) အတြက္
ေနရာမရွွိသည္ကွိ ျမန္မာအစွိးရမွ သတွိျပ်ဳသင့္ျပး၊ ယင္းကွိ
လးဝအျပးတွိင္ ပယ္ဖ်က္ဖွိ႔ရန္ လွိအပ္ေနပါသည္။

၆၆(ဃ): စစ္မွန္သည့္ ေျပာင္းလဲျခင္းမရွွိ

၆၆(ဃ): စစ္မွန္သည့္ ေျပာင္းလဲျခင္းမရွွိ
ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒမျပင္ဆင္ရေသးခင္ႏွင့္ ၂၀၁၇ခႏွစ္
ျပင္ဆင္ခ်က္အျပးကာလအတြင္း တွိင္ၾကားမႈမ်ားအေၾကာင္း
ခြျဲ ခမ္းစွိတ္ျဖာေလ့လာခ်က္။
လြတ္လပ္ေသာထတ္ေဖာ္ေျပာဆွိျခင္း(ျမန္မာ) [Free Expression Myanmar
(FEM)] သည္ လြတ္လပ္စြာ ထတ္ေဖာ္ေျပာဆွိခြင့္ႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္
လြတ္လပ္ခြင့အ
္ ေရးတြင္ ႏွံ႔စပ္ေသာ၊ ဥပေဒျပဳျပင္ေျပာင္း လဲေရးတြင္
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ၊ ဥပေဒခ်ွိဳးေဖာက္ခံရသမ်ားကွိ ကာကြယ္ေနေသာ၊
ထွိ႔အျပင္ အေကာင္းဆံး ႏွိင္ငံတကာ အေလ့အထေကာင္းမ်ားကွိ
အေလးဂ႐ျပဳလာေအာင္ လပ္ေဆာင္ေနေသာ အဖြ႔ဲ အစည္းတစ္ခ ျဖစ္ပါသည္။

66(d): No real change

