
အစိ းရ၏ ၄ နှစ်တာကာလ သက်တမ်းအတွင်း 

လွတ်လပ်စွာထ တ်ေဖာ်ေြပာဆိ ခွင့်ကိ  ဆန်းစစ်ြခင်း

ဤရုပ်ြပအချက်အလက်များသည် အသံအဖဲွမှ့ မကာမီထုတ်ြပန်မည့် “အစုိးရသက်တမ်း 
၄ နှစ်အတွင်း လွတ်လပ်စွာထုတ်ေဖာ်ေြပာဆုိခွင့် အေြခအေန” အစီရင်ခံစာပါ အချက်အ 
လက်များထဲမှ ေတွရိှ့ချက်အချို ့ကုိေကာက်နုတ်၍ ကနဦးအစီရင်ခံတင်ြပြခင်း ြဖစ်သည်။

ဆန်းစစ်ချက် ၁။ နစ်နာမှုများ 

၅၃၉  မှု     ၁၀၅၁  ဦး

၁၀၅၁ ဦးထက်မနည်းေသာ လူပ ဂ္ဂိလ်တိ သ့ည် လွတ်လပ်စွာ ထ တ်ေဖာ်ေြပာဆိ  

ခွင့်ကိ  ချိုးေဖာက်ကန့်သတ်သည့် ဥပေဒ၊ ပ ဒ်မ အမျိုးမျိုးြဖင့်  တရားစဲွဆိ ခံခ့ဲရ 

သည်။ တရားစဲွဆိ မှုအေရအတွက်သည်လည်း အနည်းဆံ း ၅၃၉ မှု ရိှခ့ဲသည်။

အသံ - လွတ်လပ်စွာထုတ်ေဖာ်ေြပာဆုိခွင့် လှုပ်ရှားမှုအဖဲွ ့
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ဆန်းစစ်ချက် ၂။ နစ်နာသူများ

ချင်းြပည်နယ်သည် အမှုဖွင့်တရားစဲွဆုိမှုများ မေတွရိှ့ရသည့် ေဒသြဖစ်သည်။

မန ္တေလးတုိင်းေဒသကီးသည် တစ်နုိင်ငံလံုးတွင် လွတ်လပ်စွာထုတ်ေဖာ်ေြပာ 

ဆုိခွင့် ချိုးေဖာက်ခံရမှု ဒုတိယအြမင့်ဆံုးြဖစ်သည်။

ရခုိင်ြပည်နယ်သည် ြပည်နယ်များထဲတွင် လွတ်လပ်စွာထုတ်ေဖာ်ေြပာဆုိခွင့် 

ချိုးေဖာက်ခံရမှု အြမင့်ဆံုးေဒသြဖစ်သည်။

ရန်ကုန်တုိင်းသည် တစ်နုိင်ငံလံုးတွင် လွတ်လပ်စွာထုတ်ေဖာ်ေြပာဆုိခွင့် 

ချိုးေဖာက်ခံရမှု အြမင့်ဆံုးြဖစ်သည်။

[ ပံု - နစ်နာသူအမျိုးအစားအလုိက် အေရအတွက်ြပ ပံုဇယား ]

[ ပံု - ေဒသဆုိင်ရာ ထူးြခားမှု ြပ ပံုဇယား ]



ဆန်းစစ်ချက် ၃။ တရားစဲွဆိ မှုများ

[ ပံု - လွတ်လပ်စွာထုတ်ေဖာ်ေြပာဆုိခွင့် ချိုးေဖာက်ရာတွင် အသံုးချခံရသည့် ဥပေဒပုဒ်မများအား 
အစုိးရသက်တမ်း တစ်နှစ်ချင်းအလုိက် နှုိင်းယှဥ်ြပ ပံုဇယား ]

[ ပံု - 
တရားစဲွဆုိမှုများ 
ြမင့်တက်လာမှု၊ 

အစုိးရသက်တမ်း 
တစ်နှစ်ချင်းအလုိက် 

နှုိင်းယှဥ်ြပ 
ပံုဇယား ]

၈၉ မှု
၁၁၀ မှု

၁၇၆ မှု
၁၆၄ မှု



ဆန်းစစ်ချက် ၄။ အစိ းရ၏ ချိုးေဖာက်မှုများ

အစုိးရအဖဲွ၊့ ရဲ၊ ဌာနဆုိင်ရာဝန်ထမ်းများ စသည့် 
အစုိးရအဖဲွဝ့င်များမှ လွတ်လပ်စွာထုတ်ေဖာ်ေြပာဆုိခွင့်ကုိ 

ချိုးေဖာက်ပီး တုိက်ရုိက်တရားစဲွဆုိမှု

အစုိးရအဖဲွကုိ့ ေဝဖန်ေထာက်ြပသြဖင့်  အစုိးရမဟုတ်ေသာ 
ပါတီများ၊ အစုိးရေထာက်ခံသူများက တရားစဲွဆုိမှု

နုိင်ငံေတာ်၏အတုိင်ပင်ခံပုဂ္ဂိ ုလ်ကုိ ေဝဖန်သြဖင့်  အစုိးရဝန်ထမ်းများ 
အပါအဝင်၊ ပါတီများ၊ အြခားကားလူများက တရားစဲွဆုိမှု

၂၅၁
မှု

၈
မှု

၁၉
မှု

[ ပံု - အစုိးရက လွတ်လပ်စွာထုတ်ေဖာ်ေြပာဆုိခွင့်ကုိချိုးေဖာက်ပီး တရားစဲွဆုိရာတွင် အသံုးပသည့်ဥပေဒနှင့်အကိမ်အေရအတွက် ]



ဆန်းစစ်ချက် ၅။ တပ်မေတာ်၏ ချိုးေဖာက်မှုများ

[ ပံု - တပ်မေတာ်က တုိက်ရုိက်တရားစဲွဆုိရာတွင် အသံုးပသည့် ဥပေဒနှင့် အကိမ်အေရအတွက် ]

တပ်မေတာ်ကတရားစဲွဆိ သည့် အ 
မှုများတွင် ၄၈ ရာခိ င်နှုန်းမှာ ဆိ  
ရှယ်မီဒီယာနှင့် အြခားေသာ ဒစ် 
ဂျစ်တယ်ပလက်ေဖာင်းများ တွင် 
၎င်းအား ေဝဖန်ေြပာဆိ ၍ြဖစ်ပီး 
၅၂ ရာခိ င်နှုန်းမှာ ေြမြပင်တွင် 
ေဝဖန်ေြပာဆိ မှုများေကာင့်  ြဖစ် 
သည်။

တုိက်ရုိက်တရားစဲွဆုိမှု

၅၂ မှု
ကားလူက တရားစဲွဆုိမှု 

၁၄ မှု
ေလးနှစ်အတွင်းတပ်မေတာ်က လွတ်လပ်စွာ 
ထ တ်ေဖာ်ေြပာဆိ ခွင့်ကိ ချိုးေဖာက်ပီး တိ က် 
ရိ က် တရားစဲွဆိ မှုများ ၅၂ ကိမ် အထိရိှခ့ဲ 
သည်။ တပ်မေတာ်ကိ  ေဝဖန်သြဖင့်  လည်း 
ေကာင်း၊ဆန္ဒထ တ်ေဖာ်သြဖင့်လည်းေကာင်း 
ရဲတပ်ဖဲွက့ ကိ ယ်စား တရားစဲွဆိ ေပးေသာ 
အမှုများ လည်း ေတွရိှ့ရသည်။



ဆန်းစစ်ချက် ၆။ လွှတ်ေတာ်ကိ ယ်စားလှယ်များ၏ ချိုးေဖာက်မှုများ

[ ပံု - 
လွှတ်ေတာ်ကုိယ့်စားလှယ် 
များ အသံုးပတရားစဲွဆုိ 
သည့် ဥပေဒအမျိုးအစား 
နှင့် အသံုးပသည့် 
အကိမ်အေရအတွက်ြပ 
ပံုဇယား ]

၁၄
လွှတ်ေတာ်ကိ ယ်စားလှယ်

၁၈
အမှုအေရအတွက်

၃၅
အရပ်သားြပည်သူ

လွှတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ် 
များကုိ ေဝဖန်ြခင်း၊ 

ဆန္ဒြပြခင်း၊ တုိင်စာေပးပုိ့ 
ြခင်းတုိ့ ေဆာင်ရွက်ခ့ဲ
သည့် ြပည်သူ ၃၁ ဦး 

သည် အမှုေပါင်း ၁၃ မှု 
ြဖင့်  ကားလူ၏ တရားစဲွ 

ဆုိြခင်းကုိခံခ့ဲရသည်။

လွှတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ် ၁၄ ဦးသည် အသေရဖျက်မှုဥပေဒများကုိ အသံုးပ၍ အရပ်သားြပည်သူ ၃၅ ဦးကုိ 

တုိက်ရုိက် တရားစဲွဆုိခ့ဲသည်။ ေထာင်ဒဏ် ၂ နှစ်အထိ ကျခံခ့ဲရသည်အထိ နစ်နာသူများ ရိှခ့ဲသည်။

လွတ်လပ်စွာထ တ်ေဖာ် 

ေြပာဆိ ခွင့်ကျင့်သံ ံ း

သည့် အရပ်သား 

ြပည်သူ ၃၁ ဦး

၁၃ 
မှု

လွှတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်၏ ေဆွမျိုးများ

နုိင်ငံေရးပါတီ / ပါတီဝင်များ

လွှတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်၏ ကုိယ်စားလှယ်များ



ဆန်းစစ်ချက် ၇။ သတင်းမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်

၆၇ မှု

၆၇ ဦး

လက်ရိှအစုိးရ သက်တမ်းအတွင််း သတင်းမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့် ချိုးေဖာက် 

ခံရမှု အများအြပား ရိှခ့ဲသည်။ ထုိအထဲမှ သတင်းမီဒီယာများ တရားစဲွဆုိ 

ခံရမှု ၆၇ မှု ရိှခ့ဲပီး သတင်းမီဒီယာသမား ၆၇ ဦး တရားစဲွဆုိခံခ့ဲရသည်။ 

၂၀၁၉ ခုနစ်အတွင်းက ဆန္ဒြပပဲွသတင်းကုိ မှတ်တမ်းရယူခ့ဲသည့် ချန်နယ် 

မန ္တေလး သတင်းေထာက် ကုိနန္ဒသည် ရာဇဝတ်မှုဥပေဒများြဖင့်  တရားစဲွ 

ဆုိခံခ့ဲရကာ ယခု အချိန်တွင် ေထာင်ဒဏ် ၂ နှစ် ကျခံေနရသည်၊

[ ပံု - 
သတင်းမီဒီယာများကုိ 
တရားစဲွဆုိသူအမျိုးအစား 
နှင့် စဲွဆုိသည့် အကိမ် 
အေရအတွက်ြပ
ပံုဇယား ]

[ ပံု - သတင်းမီဒီယာများ တရားစဲွဆုိခံခ့ဲရသည့် ဥပေဒအမျိုးအစားနှင့် အေရအတွက်ြပပံုဇယား ]

မှတ်ချက်။

အချို ့အမှုများတွင် 

သတင်းသမားတစ်ဦး

ထက်ပုိ၍ တရားစဲွဆုိခံရ 

ြခင်းများရိှခ့ဲသည်။ သတင်းသ

မား တစ်ဦးတည်းအေပါ်တစ်မှုထက်ပုိ

ပီး တရားစဲွဆုိြခင်းများလည်း ေတွရ့သည်။


