အစိ းရ၏ ၄ နှ စ်တာကာလ သက်တမ်းအတွ င်း
လွ တ်လပ်စွာထတ်ေဖာ်ေြပာဆိ ခွင့်ကိ ဆန်းစစ်ြခင်း
ဤရု ပ်ြပအချက်အလက်များသည် အသံ အဖွဲ မ့ ှ မ ကာမီ ထုတ်ြပန်မည့် “အစို းရသက်တမ်း
၄ နှ စ်အတွ င်း လွ တ်လပ်စွာထု တ်ေဖာ်ေြပာဆို ခွ င့် အေြခအေန” အစီ ရင်ခံစာပါ အချက်အ
လက်များထဲ မှ ေတွ ့ရှိချက်အချို ့ကိုေကာက်နုတ်၍ ကနဦးအစီ ရင်ခံတင်ြပြခင်း ြဖစ်သည်။

ဆန်းစစ်ချက် ၁။ နစ်နာမှုများ

၅၃၉

မှု

၁၀၅၁

ဦး

၁၀၅၁ ဦးထက်မနည်းေသာ လူ ပဂ္ဂိ လ်တိသ
့ ည် လွ တ်လပ်စွာ ထတ်ေဖာ်ေြပာဆိ
ခွ င့်ကိ ချိုးေဖာက်ကန် ့သတ်သည့် ဥပေဒ၊ ပဒ်မ အမျိုးမျိုးြဖင့် တရားစွ ဲဆိခံခဲ့ ရ
သည်။ တရားစွ ဲဆိမှုအေရအတွ က်သည်လည်း အနည်းဆံ း ၅၃၉ မှု ရှိခဲ့သည်။

အသံ - လွ တ်လပ်စွာထုတ်ေဖာ်ေြပာဆို ခွ င့် လှု ပ်ရှားမှု အဖွဲ ့
athan.info@gmail.com
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ဆန်းစစ်ချက် ၂။ နစ်နာသူ များ

[ ပုံ - နစ်နာသူ အမျိုးအစားအလို က် အေရအတွ က်ြပ ပုံဇယား ]

ချင်းြပည်နယ်သည် အမှု ဖွင့်တရားစွဲ ဆိုမှု များ မေတွ ့ရှိရသည့် ေဒသြဖစ်သည်။
မန ္တေလးတို င်းေဒသ ကီ းသည် တစ်နိုင်ငံလု ံ းတွ င် လွ တ်လပ်စွာထုတ်ေဖာ်ေြပာ
ဆို ခွ င့် ချိုးေဖာက်ခံရမှု ဒု တိ ယအြမင့်ဆုံးြဖစ်သည်။
ရခို င်ြပည်နယ်သည် ြပည်နယ်များထဲ တွင် လွ တ်လပ်စွာထုတ်ေဖာ်ေြပာဆို ခွ င့်
ချိုးေဖာက်ခံရမှု အြမင့်ဆုံးေဒသြဖစ်သည်။
ရန်ကုန်တိုင်းသည် တစ်နိုင်ငံလု ံ းတွ င် လွ တ်လပ်စွာထုတ်ေဖာ်ေြပာဆို ခွ င့်
ချိုးေဖာက်ခံရမှု အြမင့်ဆုံးြဖစ်သည်။
[ ပုံ - ေဒသဆို င်ရာ ထူ းြခားမှု ြပ ပုံဇယား ]

ဆန်းစစ်ချက် ၃။ တရားစွ ဲဆိမှုများ

[ ပုံ - လွ တ်လပ်စွာထု တ်ေဖာ်ေြပာဆို ခွ င့် ချိုးေဖာက်ရာတွ င် အသု ံ းချခံ ရသည့် ဥပေဒပုဒ်မများအား
အစို းရသက်တမ်း တစ်နှစ်ချင်းအလို က် နှုိင်းယှ ဥ်ြပ ပုံဇယား ]

၁၇၆ မှု

[ ပုံ တရားစွဲ ဆိုမှု များ
ြမင့်တက်လာမှု ၊
အစို းရသက်တမ်း
တစ်နှစ်ချင်းအလို က်
နှုိင်းယှ ဥ်ြပ
ပုံဇယား ]

၈၉ မှု

၁၁၀ မှု

၁၆၄ မှု

ဆန်းစစ်ချက် ၄။ အစိ းရ၏ ချိုးေဖာက်မှုများ

အစို းရအဖွဲ ၊့ ရဲ ၊ ဌာနဆို င်ရာဝန်ထမ်းများ စသည့်
အစို းရအဖွဲ ဝ့ င်များမှ လွ တ်လပ်စွာထု တ်ေဖာ်ေြပာဆို ခွ င့်ကို
ချိုးေဖာက် ပီ း တို က်ရု ိ က်တရားစွဲ ဆိုမှု

အစို းရအဖွဲ က
့ ို ေဝဖန်ေထာက်ြပသြဖင့် အစို းရမဟု တ်ေသာ
ပါတီ များ၊ အစို းရေထာက်ခံသူ များက တရားစွဲ ဆိုမှု

နို င်ငံေတာ်၏အတို င်ပင်ခံပုဂ္ဂိ ုလ်ကို ေဝဖန်သြဖင့် အစို းရဝန်ထမ်းများ
အပါအဝင်၊ ပါတီ များ၊ အြခား ကားလူ များက တရားစွဲ ဆိုမှု

၂၅၁
မှု

၈
မှု

၁၉
မှု

[ ပုံ - အစို းရက လွ တ်လပ်စွာထု တ်ေဖာ်ေြပာဆို ခွ င့်ကိုချိုးေဖာက် ပီ း တရားစွဲ ဆိုရာတွ င် အသု ံ း ပသည့်ဥပေဒနှ င့်အ ကိ မ်အေရအတွ က် ]

ဆန်းစစ်ချက် ၅။ တပ်မေတာ်၏ ချိုးေဖာက်မှုများ

တို က်ရု ိ က်တရားစွဲ ဆိုမှု

၅၂ မှု
ကားလူ က တရားစွဲ ဆိုမှု

၁၄ မှု

တပ်မေတာ်ကတရားစွ ဲဆိသည့် အ

ေလးနှ စ်အတွ င်းတပ်မေတာ်က လွ တ်လပ်စွာ

မှုများတွ င် ၄၈ ရာခိ င်နှုန်းမှ ာ ဆိ

ထတ်ေဖာ်ေြပာဆိ ခွင့်ကိချိုးေဖာက် ပီ း တိ က်

ရှယ်မီဒီယာနှ င့် အြခားေသာ ဒစ်

ရိ က် တရားစွ ဲဆိမှုများ ၅၂ ကိ မ် အထိ ရှိခဲ့

ဂျစ်တယ်ပလက်ေဖာင်းများ တွ င်

သည်။ တပ်မေတာ်ကိ ေဝဖန်သြဖင့် လည်း

၎င်းအား ေဝဖန်ေြပာဆိ ၍ြဖစ် ပီ း

ေကာင်း၊ဆန္ဒ ထတ်ေဖာ်သြဖင့်လည်းေကာင်း

၅၂

ရဲ တပ်ဖွဲ ့က ကိ ယ်စား တရားစွ ဲဆိေပးေသာ

ေဝဖန်ေြပာဆိ မှုများေ ကာင့်

အမှုများ လည်း ေတွ ့ရှိရသည်။

သည်။

ရာခိ င်နှုန်းမှ ာ

ေြမြပင်တွင်
ြဖစ်

[ ပုံ - တပ်မေတာ်က တို က်ရု ိ က်တရားစွဲ ဆိုရာတွ င် အသု ံ း ပသည့် ဥပေဒနှ င့် အ ကိ မ်အေရအတွ က် ]

ဆန်းစစ်ချက် ၆။ လွှ တ်ေတာ်ကိယ်စားလှ ယ်များ၏ ချိုးေဖာက်မှုများ

၁၄

လွှ တ်ေတာ်ကိယ်စားလှ ယ်

၁၈

၃၅

အမှုအေရအတွ က်

အရပ်သားြပည်သူ

လွှ တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှ ယ် ၁၄ ဦးသည် အသေရဖျက်မှုဥပေဒများကို အသုံး ပ၍ အရပ်သားြပည်သူ ၃၅ ဦးကို
တို က်ရု ိ က် တရားစွဲ ဆိုခဲ့ သည်။ ေထာင်ဒဏ် ၂ နှ စ်အထိ ကျခံ ခဲ့ ရသည်အထိ နစ်နာသူ များ ရှိခဲ့သည်။

[ ပုံ လွှ တ်ေတာ်ကိုယ့်စားလှ ယ်
များ အသု ံ း ပတရားစွဲ ဆို
သည့် ဥပေဒအမျိုးအစား
နှ င့် အသု ံ း ပသည့်
အ ကိ မ်အေရအတွ က်ြပ
ပုံဇယား ]

လွှ တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှ ယ်
များကို ေဝဖန်ြခင်း၊

လွှ တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှ ယ်၏ ေဆွ မျိုးများ

ဆန္ဒ ြပြခင်း၊ တို င်စာေပးပို ့
ြခင်းတို ့ ေဆာင်ရွက်ခဲ့
သည့် ြပည်သူ ၃၁ ဦး

နို င်ငံေရးပါတီ / ပါတီ ဝင်များ

သည် အမှု ေပါင်း ၁၃ မှု
ြဖင့် ကားလူ ၏ တရားစွဲ
ဆို ြခင်းကို ခံ ခဲ့ ရသည်။

လွှ တ်ေတာ်ကိုယ်စားလှ ယ်၏ ကို ယ်စားလှ ယ်များ

လွ တ်လပ်စွာထတ်ေဖာ်

၁၃
မှု

ေြပာဆိ ခွင့်ကျင့်သံး
သည့် အရပ်သား
ြပည်သူ ၃၁ ဦး

ဆန်းစစ်ချက် ၇။ သတင်းမီ ဒီယာလွ တ်လပ်ခွင့်
လက်ရှိအစို းရ သက်တမ်းအတွ င်း သတင်းမီ ဒီယာလွ တ်လပ်ခွင့် ချိုးေဖာက်
ခံ ရမှု အများအြပား ရှိခဲ့သည်။ ထို အထဲ မှ သတင်းမီ ဒီယာများ တရားစွဲ ဆို

၆၇ ဦး

ခံ ရမှု ၆၇ မှု ရှိခဲ့ ပီ း သတင်းမီ ဒီယာသမား ၆၇ ဦး တရားစွဲ ဆိုခံ ခဲ့ ရသည်။
၂၀၁၉ ခုနစ်အတွ င်းက ဆန္ဒ ြပပွဲ သတင်းကို မှတ်တမ်းရယူ ခဲ့ သည့် ချန်နယ်
မန ္တေလး သတင်းေထာက် ကို နန္ဒ သည် ရာဇဝတ်မှုဥပေဒများြဖင့် တရားစွဲ
ဆို ခံ ခဲ့ ရကာ ယခု အချိန်တွင် ေထာင်ဒဏ် ၂ နှ စ် ကျခံ ေနရသည်၊

၆၇ မှု

မှတ်ချက်။
အချို ့အမှု များတွ င်
သတင်းသမားတစ်ဦး
ထက်ပို၍ တရားစွဲ ဆိုခံ ရ

ြခင်းများရှိခဲ့သည်။ သတင်းသ
မား တစ်ဦးတည်းအေပါ်တစ်မှုထက်ပို
ပီ း တရားစွဲ ဆိုြခင်းများလည်း ေတွ ့ရသည်။

[ ပုံ သတင်းမီ ဒီယာများကို
တရားစွဲ ဆိုသူ အမျိုးအစား
နှ င့် စွဲ ဆိုသည့် အ ကိ မ်
အေရအတွ က်ြပ
ပုံဇယား ]

[ ပုံ - သတင်းမီ ဒီယာများ တရားစွဲ ဆိုခံ ခဲ့ ရသည့် ဥပေဒအမျိုးအစားနှ င့် အေရအတွ က်ြပပုံဇယား ]

