၄

အသံ - လွတ်လပ်စွွာထုတ်ဖဖွာ်ဖ ပွာဆုခွင်လှုပ်ရွာှားမှုအဖွွဲ့

“အခ ျိ နမ
် ီပြင်ဆင်ခွင်”
အစျိိုးရသက်တမ်ိုး ၄ နှစ် အတွင်ိုး
လွတ်လြ်စွွာထတ်ဖ ွာ်ဖပြွာဆျိခွင်ကျိ ဆန်ိုးစစ်ပခင်ိုး
သဖတသနအစီရင်ခံစွာ

“အခ ျိန်မီပြင်ဆင်ခွင်”
အစျိိုးရသက်တမ်ိုး ၄ နှစ် အတွင်ိုး

လွတ်လြ်စွွာထတ်ဖ ွာ်ဖပြွာဆျိခွငက
် ျိ ဆန်ိုးစစ်ပခင်ိုး

သဖတသနအစီရင်ခံစွာ
အသံ - လွတ်လြ်စွွာထတ်ဖ ွာ်ဖပြွာဆျိခွင်လှုြ်ရှွာိုးမှုအ ွွဲ့

“အခ ိ နမ
် ီပြင်ဆင်ခွင်” အစိုိုးရသက်တမ်ိုး ၄ နှစ် အတွင်ိုး လွတ်လြ်စွာထုတ်ဖ ာ်ဖပြာဆိုခွင်ကို ဆန်ိုးစစ်ပခင်ိုး

မာတိကာ
အခန်း

အက ကာင်းအရာ

စာမျကနာ

အဖွဲ့အစည််းန ောက်ခံအကျဥ််း

d

- သုနေသ

၁

ည််းလမ််း

- ဓောေ်ပုံမပ
ူ ုငခ
် င်
အခ ််း (၁)

ဒါ ်း်

၂

၁.၁။

န ောက်ခအ
ံ န ခအန

၂

၁.၂။

နလ်းနှစ်အေင််း အမှုဖငအ
် နရ်းယူခံရမှုမျော်းကု ခခ င
ြုံ ုံနလလော ခင််း

၄

လေ်လပ်စောထုေန
် ဖော်န ပောဆခ
ု င်

၈

၂.၁။

ဆက်သယ်နရ်းဥပနဒကုအသု်းံ ပ ၍ေရော်းစဆု ခင််း

၉

၂.၂။

နုင်ငံသော်းမျော်း၏ပုဂ္ လ်ဆုင်ရောလေ်လပ်မှုနှင်ပုဂ္ လ်ဆုငရ
် ော လုံခခ ြုံမက
ှု ု

အခ ််း (၂)

၁၄

အကောအကယ်နပ်းနရ်းဥပနဒ ဖင် ေရော်းစဆု ခင််းမျော်း
၂.၃။

အမျ ်းသော်းမှေ်ေမ််းနှင် နမော်က ််းဥပနဒ

၁၈

၂.၄။

ရောဇသေ်ကက်း ပုဒ်မ ၅၀၅ (က)၊ (ခ) နှင် (ဂ) ေုို့ ဖင် ေရော်းစဆုမှု ဖစ်စဥ်မျော်း

၁၈

၂.၅။

ရောဇသေ်ကက်းပုဒမ
် ၅၀၀ ဖင်ေရော်းစဆမ
ု ှုမျော်း

၂၃

၂.၆။

ဖျက်သမ််းရမည် အလက်ထနရော စ် ဆက်သယ်နဆောင်ရက်နရ်းဥပနဒ

၂၄

၂.၇။

နုင်ငံနေော်အကကည်ည ပျက်နစမှု ရောဇသေ်ကက်းဥပနဒပုဒ်မ ၁၂၄ (က) ဖင်

၂၆

ေရော်းစဆမ
ု ှုမျော်း
၂.၈။

ရောဇသေ်ကက်းပုဒမ
် ၂၉၅ (က) ဖင် ေရော်းစဆမ
ု ှုမျော်း

၂၇

၂.၉။

လေ်လပ်စောထုေ်နဖော်န ပောဆုခင် အချ ်းနဖောက်အခံရဆုံ်း ပည် ယ် (၃) ခု

၂၇

လေ်လပ်စောစုန ်းခင်နှင် စေ ်း် လှညလည်
်
ခင်

၃၀

ပင်ဆင်မည်ဥပနဒကကမ််းေင် ပုမက
ု
့််သေ်ဖနှပ်မမ
ှု ျော်း ပါ င်န ခင််း

၃၁

သေင််းမဒယောလေ်လပ်ခင်

၃၄

သေင််းမဒယောဥပနဒသည် သေင််းမဒယောလေ်လပ်ခင်နှင် သေင််းသမော်း

၃၄

အခ ််း (၃)
၃.၁။
အခ ််း (၄)
၄.၁။

မျော်း၏ အခင်အနရ်းကု ကောကယ်နပ်းထော်းမှုမရှ ခင််း
၄.၂။

ဧရော ေသေင််းဌော

မ မ
် ောပုင််းအယ်ဒေော နှင် ရက
ု ်ေောသေင််းဌော မျော်းကု

ေပ်မနေော်မှ ဆက်သယ်နရ်း ဥပနဒ ပုဒမ
် ၆၆(ဃ) ဖင်ေရော်းစ ခင််း

a

မာတိကာ

၃၆

“အခ ိ နမ
် ီပြင်ဆင်ခွင်” အစိုိုးရသက်တမ်ိုး ၄ နှစ် အတွင်ိုး လွတ်လြ်စွာထုတ်ဖ ာ်ဖပြာဆိုခွင်ကို ဆန်ိုးစစ်ပခင်ိုး

မာတိကာ
အခန်း
၄.၃။

အက ကာင်းအရာ

စာမျကနာ

သတင််းရယူခြင််းအတွက်မတရ ်းအသင််းဆက်သွယရ
် ရ်းပုဒမ
် ခြင့်် တရ ်းစွွဲဆု

၃၇

ြံရခြင််း
၄.၄။

ဆန္ဒခပပွွဲ Live လွှင့််သူ သတင််းရ

၄.၅။

ရြုင်ခပည်နယ် အင််းဒင်ရက ်းရွ လူသတ်မှု
သတင််းရ

က် အရရ်းယူြံရခြင််း

၃၈

တ
ု ်ရြ မ
် ှုရ က င့်် ရုက်တ

၃၈

က် ၂ ဦ်း န္ုင်ငံရတ ် လ ျှို့ဝက
ှ ်အက်ဥပရဒခြင့်် အရရ်းယူြံရခြင််း

၄.၆။

Myanmar Now အယ်ဒီတ ြ ပ် ကုရဆွဝင််းအ ်းတရ ်းစွဆ
ွဲ ုခြင််း

၃၉

၄.၇။

က ည်ရ

၃၉

၄.၈။

သတင််းရြ ်ခပမှုရ က င့်် သတင််းရ

င်စသ
ု စစ သရရ ်စ ရရ်းသူ တရ ်းစွွဲြံရခြင််း
က်မ ်းအ ်း ြမ််းဆီ်းန္ှပ်စက်ခြင််းန္ှင့််

၄၀

တရ ်းစွွဲဆုခြင််း
အြန််း (၅)

၅.၁။

တ ်းခမစ်ခြင််း၊ ကန့််သတ်ခြင််း၊ အမန့််ညန
ွှ ် က ်းြ က်မ ်းန္ှင့််
လွတလ
် ပ်စွ

တ
ု ရ
် ြ ရ
် ခပ ဆြ
ု င
ွ ့််

လွတ်လပ်စွ

ုတ်ရြ ်ရခပ ဆုြွငက
့်် ု ကန့််သတ်ရန် တ ်းခမစ်ခြင််းမ ်း

၄၁

၄၂

ရဆ င်ရွက်ခြင််း
၅.၂။

လူမှုကွနရ
် က်တွင် အစု်းရရြေါင််းရဆ င်မ ်းအ ်း အ ကည်ည ပ က်ရစရန်

၄၄

ခပ လုပ်လ င် တရ ်းစွွဲဆရ
ု န် ညွှန် က ်း
၅.၃။

ဆန္ဒ

ုတ်ရြ ်ခြင််းန္ှငပ
့်် တ်သက်၍ နယ်ရခမရဒသကန့််သတ်ခြင််း

၅.၄။

ဒီ်းရမ ့်ဆုမမ ျှို့နယ်၌ ြွင့််ခပ ြ က်မရှဘွဲ ရဆွ်းရန္ွ်းပွွဲ၊ ရ

၄၄

ရခပ ပွွဲ၊ သင်တန််းမ ်း

၄၅

မလုပ်ရန် သတရပ်းခြင််း
၅.၅။

လူ့်အြွင့််ရရ်းဆင
ု ်ရ ပည ရပ်းပွွဲအ ်း ရတ င်ကကီ်းစည်ပင်ြွငမ
့်် ခပ

၄၆

၅.၆။

ရြုင်ခပည်နည်န္ှင့်် ြ င််းခပည်နယ်ရှ ရဒသအြ ျှို့တင
ွ ် အင်တ နက်ဝန်ရဆ င်မှု

၄၆

မ ်း ရပ်ဆုင််းခြင််း
၅.၇။

ပည ရရ်းဝန်ကကီ်းအ ်း ရဝြန်သူမ ်းကု အရရ်းယူရန် ရစ င့်် ကည့်မ
် ည်

ု

၄၇

ပည ရရ်းဦ်းစီ်းဌ နမှ ညွှန် က ်းရရ်းမှ ်းြ ပ် ရခပ ဆုခြင််း
၅.၈။

မွန်ရတ ်လှန်ရရ်းရနေ့အ

မ််းအမှတဆ
် ုင််းဘုတမ
် ်းစက
ု ်

ူခြင််းန္ှင့််ပက်သက်

၄၇

၍ မွန်ခပည်နယ်အစု်းရအြွွဲျှို့က ရြေါ်ယူရတွျှို့ဆုံခြင််း
၅.၉။

မငမ််းြ မ််းရရ်းလူ

ုန္ှီ်းရန္ှ ြလှယ်ပွွဲ သတရပ်းြံရခြင််း

၅.၁၀။

ရရွှဝေါရရ င်ရတ ်လှန်ရရ်း ၁၁န္ှစ်ခပည့်် အြမ််းအန ်းကု ရခပ င််းရရွှျှို့က င််းပ

၄၇
၄၈

ြွဲ့်ရခြင််း
၅.၁၁။

b

မာတိကာ

ဒုစရက
ု ်မမ
ှု ်း ရလ က
့် ရရ်း လူ

ုရဆွ်းရန္ွ်းပွက
ွဲ ု ြ က်သမ််းခြင််း

၄၈

“အခ ိ နမ
် ီပြင်ဆင်ခွင်” အစိုိုးရသက်တမ်ိုး ၄ နှစ် အတွင်ိုး လွတ်လြ်စွာထုတ်ဖ ာ်ဖပြာဆိုခွင်ကို ဆန်ိုးစစ်ပခင်ိုး

မာတိကာ
အခန်း
၅.၁၂။

အက ကာင်းအရာ
တတောင်သူတ ြေယောနှင့်် သယံဇောတ တ

စာမျကနာ

ွွေးတနွွေးပွွဲတွင် ဝင်တ ောက်တ

ွွေးတနွွေးခင
ွ ့််

၄၈

ကန့််သတ်ခံ
အခန်ွေး (၆)

အစီ င်ခစ
ံ ောအနှစခ
် ျုပ်

၄၉

၆.၁။

အဓိကတတွွေ့ ှိခ က်ြေ ောွေး

၄၉

-

ဥပတေြေ ောွေးကိို ထိတ ောက်စွောြေ ပင်

င်ခွဲ့် ခင်ွေး

-

အင်တောနက် ြတ်တတောက်ခံ ခင်ွေးနှင့်် ဝက်ဘ် က
ိို ြေ
် ောွေး
ပိတ်သြေ
ိ ်ွေး ခင်ွေး

-

ြေတ ောွေးဥပတေြေ ောွေးကိို အသိုံွေး ပျုပပီွေး အတ ွေးယူြြေ်ွေး
က်လက်လိုပ်တ

၆.၂။

c

မာတိကာ

ီွေးြေြေ
ှု ောွေး

ောင်တန ခင်ွေး

အကကံ ပျုခ က်ြေ ောွေး
-

လွှတ်တတော်သိိုို့

-

အစိိုွေး နှင့်် တပ်ြေတတော်သိိုို့

-

တ ောွေးစီ င်တ ွေးနှင့်် တ ောွေးရိုံွေးြေ ောွေးသိိုို့

-

ြေန်ြေောနိိုင်ငံ သတင်ွေးြေေ
ီ ီယောတကောင်စီသိိုို့

၅၂

“အချျိ နမ
် ီပြင်ဆင်ခွင်” အစျိ်းရသက်တမ််း ၄ နှစ် အတွင််း လွတ်လြ်စွွာထတ်နဖွာ်နပြွာဆျိခွင်ကျိ ဆန််းစစ်ပခင််း

အဖွဲ့အစည််းန ောက်ခံအကျဥ််း
“အသံ”အဖွွဲ့ကို လွတ်လပ်စွွာထိုတ်ဖဖွာ်ဖ ပွာဆိုခွင်အဖပေါ် ယိုံကကည်အဖလေးထွာေးဖသွာ လူငယ်မ ွာေးက
ဦေးဖဆွာင်၍ ၂၀၁၈ ခိုနစ
ှ ၊် ဇန်နဝါရီလ (၁၅) ရက်ဖနေ့တွင် စတင်ဖွွဲ့စည်ေးတည်ဖထွာင်ခ ခင်ေး ဖစ်သည်။
ဆက်သွယ်ဖရေး ဥပဖေဆိုငရ
် ွာသိုဖတသနအဖွွဲ့ နှင် We Support Journalists အဖွွဲ့တိုေ့ပူေးဖပါင်ေးကွာ
လွတ်လပ်စွွာ ထိုတ်ဖဖွာ် ဖ ပွာဆိုခွင်နှင်ဆိုင်ဖသွာအဖရေးကစစမ ွာေးကို ပိုမိုက ယ် ပနေ့စ
် ွွာ လိုပ်ဖဆွာင်နိုင်ရန်
ရည်ရွယ်၍ “အသံ”အဖွွဲ့ ဖပေါ်ဖပါက်ခ ခင်ေး ဖစ်သည်။

ဆက်သွယ်ဖရေးဥပဖေ၊ ငငမ်ေးစိုစီဥပဖေ၊ မတရွာေးအသင်ေးဥပဖေ၊ ရွာဇသတ်ကကီေးပိုေမ
် ၅၀၅(ခ)၊ (ဂ)၊ နှင်
နိုင်ငံသွာေးမ ွာေး၏ပိုဂ္ိုလ်ဆိုင်ရွာလွတ်လပ်မှုနှင်လိုံငခိုြုံမှုကိုအကွာအကွယဖ
် ပေးဖရေးဥပဖေ တိုေ့ ဖင် တရွာေးစွ
ဆိုခံထွာေးရဖသွာ အမှုစွာရင်ေးမ ွာေး ပိုစို ခင်ေး၊ တရွာေးစွဆခ
ို ံထွာေးရဖသွာ သတင်ေးသမွာေးမ ွာေး စွာရင်ေးကို ပိုစို
ခင်ေး၊ လွတ်လပ်စွွာထိုတ်ဖဖွာ်ခွင်ကို ပတ်ပင်ထွာေးဖသွာ ဖစ်စဉ်မ ွာေး၊ အဖရေးယူတရွာေးစွဆို ခင်ေးမ ွာေးကို
ဖစွာင်ကကည်မှတ်တမ်ေးတင် ခင်ေး၊ အစီရင်ခစ
ံ ွာမ ွာေး ထိုတ် ပန် ခင်ေး၊ လွတ်လပ်စွွာထိုတ်ဖဖွာ်ဖ ပွာဆိုခွင်ကို
အဟနေ့်အတွာေး ဖစ်ဖနဖသွာဥပဖေမ ွာေး ပို ပင်ဖ ပွာင်ေးလဖရေးအတွက် ဥပဖေ ပို အဖွွဲ့အစည်ေးမ ွာေးနှင်
သက်ဆိုင်ရွာဝန်ကကီေးဌွာနမ ွာေးကို စည်ေးရိုေးံ လှုံွဲ့ဖဆွာ် ခင်ေး အပါအဝင် လအ
ို ပ်ဖသွာ ဖေသမ ွာေးတွင် လွတ်
လပ်စွွာ ထိုတ်ဖဖွာ်ဖ ပွာဆိုခွင်ဆိုင်ရွာ အသပညွာ ဖနေ့်ဖဝမှုမ ွာေး ပိုလိုပ် ခင်ေး၊ အလိုပ်ရိုံဖဆွေးဖနွေးပွမ ွာေး ပို
လိုပ် ခင်ေးတိုေ့ကို ဖဆွာင်ရွကလ
် က်ရှပါသည်။
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အဖွဲ့အစည််းန ောက်ခံအကျဥ််း

“အခ ျိ နမီပြငဆငခွင” အစျို်းရသကေမ်း ၄ နှစ အေွင်း လွေလြစွွာထုေတ ွာတပြွာဆျိုခွငကျို ဆန်းစစပခင်း

သုတေသန နည်းလမ်း
“အခ ျိန်မီပြင်ဆင်ခွင် - အစျိိုးု ရသက်တမ်ိုး ၄ နှစ် အတွင်ိုး လွတ်လြ်စွွာထုတ်ဖ ွာ်ဖပြွာဆျိုခွင်ကျို ဆန်ိုးစစ်
ပခင်ိုး” အစီရင်ခစ
ံ ွာသည် လက်ရှျိအစျိိုးု ရလက်ထက် ၂၀၁၆ ခုနစ
ှ ်၊ ဧပြီ ၁ ရက်ဖနေ့မှ ၂၀၂၀ ခုနစ
ှ ်၊ မတ်လ
၃၁ ရက်ဖနေ့အထျိ လွတ်လြ်စွွာထုတ်ဖ ွာ်ဖပြွာဆျိုခွင်နှင်ြတ်သက်၍ ခ ျိိုးဖ ွာက်ခံရမှုမ ွာိုးကျို မှတ်တမ်ိုး
ပြ စုဖရိုးသွာိုးထွာိုးပခင်ိုးပ စ်သည်။ အစီရင်ခံစွာကျိဖ
ု ရိုးသွာိုးရွာတွင် ဖနေ့စဥ်ထုတ်သတင်ိုးစွာမ ွာိုး၊ ဂ ွာနယ်
မ ွာိုးမှ သတင်ိုးမ ွာိုးနှင် ချိုင်မွာဖသွာအွန်လျိုင်ိုးသတင်ိုးမ ွာိုးမှ သတင်ိုးမ ွာိုးကျို ဖနေ့စဥ်ဖစွာင် ကကည်ဖလလွာ
ပခင်ိုး၊ သတင်ိုးမ ွာိုးနှင် ပ စ်စဥ်မ ွာိုးအွာိုး ပြန်လည်မှတ်တမ်ိုးဖကွာက်ယူပခင်ိုးမ ွာိုးပ င်

ကဏ္ဍအလျိက
ု ်

ခွွဲပခမ်ိုးစျိတ်ပ ွာကွာ မှတ်တမ်ိုးပြ စုထွာိုးသည်။ ထျိုေ့ ပြင် တရွာိုးရုံိုးထုတ်မ ွာိုးသျိုေ့ သွွာိုးဖရွာက်ဖလလွာဖမိုး
ပမန်ိုးပခင်ိုး၊

ုန်ိုးပ င် ဆက်သွယ်ဖမိုးပမန်ိုးပခင်ိုးမ ွာိုးနှင် ဆနဒထုတ်ဖ ွာ်ြွွဲမ ွာိုးသျိုေ့ သွွာိုးဖရွာက်၍ အခ က်

အလက် မှတ်တမ်ိုးယူပခင်ိုးမ ွာိုးလည်ိုး ပြ လုြ်ထွာိုးသည်။

ယခင်ထုတ်ဖေပြီိုးဖသွာ အစီရင်ခစ
ံ ွာမ ွာိုး၊

အပခွာိုး အရြ်ဘက်အ ွွဲွဲ့အစည်ိုးမ ွာိုးမှ ထုတ်ဖေဖသွာအစီရင်ခံစွာမ ွာိုး နှင် အစျိုိုးရမှ တရွာိုးေင်ထုတ်ပြန်
ဖသွာ ထုတ်ပြန်ခ က်မ ွာိုးအွာိုး တ်ရှုကျိုိုးကွာိုးထွာိုးသည်။

ဓွာေြုမူြျိုငခွင
ဤအစီရင်ခံစွာတွင် အသုိုးံ ပြ ထွာိုးသည် ဓွာတ်ြုံအမ ွာိုးစုသည် Myanmar Pressphoto Agency
(MPA) မှ ပ စ်သည်။
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သုတေသန နည်းလမ်း

“အခ ိ နမီပြငဆငခွင” အစို်းရသကတမ်း ၄ နှစ အတွင်း လွတလြစွွာထုတဖ ွာဖပြွာဆိုခွငကို ဆန်းစစပခင်း

နိဒါန်း

အခန်း (၁) ။ နိဒါန်း

၁.၁ ။ နနောကခံအန ခအနန
ြနြောနိိုငငံသည လွတလပစွောထိုတန ောန ပောဆိိုခင
ွ ့်နှင့် ပတသကလျှင ၁၉၆၂ ခိုနှစနနောကပိင
ို ်းြှစ၍ ယနနေ့
အခ ိနထိ အိပြကဆိို်းထဲတွင ရှငသနနနရဆဲ စသည။ လွတလပနရ်းရပပ်းနနောက ၁၉၄၇

ွဲွဲ့စည်းပိုအ
ံ န ခခံ

ဥပနဒသည လွတလပစွောထိုတန ောန ပောဆိိုခင
ွ ့်နှင့် လွတလပစွောနတွ်းနခေါ်ခွင့်ကိို အောြခံခ ကနပ်းထော်းနိိုငခဲ့်သည
ဟို ဆိကို ကသည။ ၁၉၅၀ တွင ြနြောနိိုငငံ၏ သတင်းစောလွတလပခွင့်သည အောရှတွင အလွတလပဆိုံ်းြ ော်းထဲြှ
တစခိုအ စ ရပတညနိိုငခဲ့်သည။ သိိုေ့နသော ၁၉၆၂ ခိုနှစ ဗိလ
ို ခ ျုပနနဝင်းအစိို်းရ အောဏောရယူပပ်းခ န
ိ ြှစ၍ ဗြော့်
ဆိိုရှယလစ လြ်းစဥပါတ ဦ်းနဆောငနသော တစပါတစနစနအောကတွင လွတလပစွောထိုတန ောန ပောဆိိုခင
ွ ့် အပါ
အဝင အ ခော်းနသော လူူ့ရပိင
ို ခွင့်ြ ော်းပါ နလ ော့်နည်းဆိုံ်းရံ်းခဲ့်ရသည။ တစပါတအောဏောရှငအစိို်းရ၏ ိနှိပြ၊ အန ခ
ခံ လူူ့ရပိင
ို ခွငြ
့် ော်းစွော ဆိုံ်းရံ်းြ၊ စ်းပွော်းနရ်းက ဆင်းြနှင့် အစစအရောရောနိြက
့် နွြ်းပါ်းြတိန
ိုေ့ ကကောင့် နိိုငငံ တစဝန်း
လိုံ်း ပညသူတစရပလိုံ်း ပါဝငနသော ရှစနလ်းလိုံ်း အနရ်းနတောပိုံကက်း နပေါ်နပါကလောခဲသ
့် ည။ လူထိုတစရပလိုံ်း
ပါဝငဆနဒထိုတန ောသည့် အနရ်းနတောပိုံကက်း ပပ်းနနောကတွင ၁၉၉၀ ပါတစိုံနရွ ်းနကောကပွဲကိို က င်းပနပ်းခဲ့်နသော
လည်း အနိိုငရပါတနှင့် ကိယ
ို စော်းလှယြ ော်းကိို တပြနတောက အောဏောလဲန ပောင်းနပ်း ခင်းြရှိဘဲ နိိုငငံနတော
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အခန်း (၁) ။ နိဒါန်း

“အခ ိ နမီပြငဆငခွင” အစို်းရသကတမ်း ၄ နှစ အတွင်း လွတလြစွွာထုတဖ ွာဖပြွာဆိုခွငကို ဆန်းစစပခင်း

အောဏောကိို လိုံ်းလိုံ်းလ ော်းလ ော်း သိြ်းပိက
ို ခဲ့် ပနသည။ အောဏောသိြ်းပပ်းနနောက နိိုငငံနတောနအ်းခ ြ်းသောယောနရ်း
နှင့်

ွံွဲ့ ပ ိျု်းနရ်းနကောငစ (စစအစိို်းရ) ြှ နိိုငငံကိို အဘကဘကြှ

ိနှိပအိုပခ ျုပခဲ့်ကော လွတလပစွောထိုတန ော

န ပောဆိိုခွင့်သညလည်း အ ခော်းရပိိုငခွင့်ြ ော်းနည်းတူ ဆိုံ်းရံ်းခဲရ
့် သည။
ထိိုေ့နနောက စစအစိို်းရြှ ဦ်းနဆောငနရ်းဆွခ
ဲ ဲ့်နသော ၂၀၀၈ ွဲ့ွဲ စည်းပိုအ
ံ န ခခံဥပနဒနပေါ်နပါကခဲ့် ပပ်း ၂၀၁၀ အနထွ
နထွ နရွ ်းနကောကပွက
ဲ င်းပခဲသ
့် ည။ နရွ ်းနကောကပွဲတင
ွ စစဗိိုလခ ျုပနဟောင်းြ ော်း၏ ပညနထောငစိုကကံ့်ခင
ိို နရ်းနှင့်
ွံွဲ့ ပ ိျု်းနရ်း ပါတအနိိုငရပပ်း စစဗိိုလခ ျုပနဟောင်း ဦ်းသိန်းစိန ဦ်းနဆောငနသော အစိို်းရနပေါ်နပါကကော စစအိုပခ ျုပ
နရ်းစနစြှ ဟန ပဒြိက
ို နရစစနစသိိုေ့ စတငကူ်းန ပောင်းခဲ့်သည။ ွဲ့ွဲ စည်းပိုံအန ခခံဥပနဒ ပိုဒြ ၃၅၄ တွင လွတ
လပစွောထိုတန ောန ပောဆိိုခင
ွ ့်နှင့် နရ်းသော်း နူ့နဝခွင၊့် ပိုဒြ ၃၆၅ တွင အနိုပညောဆိိုငရောလွတလပခွင့်တိိုေ့ကိို နရ်း
သော်းန ော ပထော်းနသောလည်း တညဆဲဥပနဒြ ော်းနှင့် ြဆနူ့က ငလျှင န ော ပပါအခွငအ
့် နရ်းြ ော်းကိို က င့်သိုံ်းခွင့်
ရှိသညဟို န ခဆင်းတွငန ော ပကော ပနလညကနူ့သတထော်းသညကိို နတွွဲ့ရသည။ တစနည်းအော်း င့် ဆိရ
ို နသော
၂၀၀၈

ွဲ့ွဲ စည်းပိုံအန ခခံဥပနဒသည လွတလပစွောနရ်းသော်းထိုတန ောန ပောဆိခ
ို ွငကိ
့် ို နပ်းထော်းသနယောငနှင့်

ကနူ့သတထော်း ခင်း စနပသည။
ထိိုေ့ ပင သတင်းြဒယောလွတလပခွင့်နှင့် သတင်းအခ ကအလက လွတလပခွငအတွ
့်
က အကောကွယနပ်းထော်း
နသော ပိုဒြြ ော်းလည်း ွဲွဲ့စည်းပိုံအန ခခံဥပနဒတွင ပါဝင ခင်းြရှိနပ။ လွတလပစွောထိုတန ောန ပောဆိိုခွင့် ပဌောန်း
ခ ကသည ပငစညသ ွယ စသည့် အန ခခံဥပနဒတွငပင ကောကွယနပ်းခံ ခင်းြရှိသည့်အ ပင

ိနပ
ှိ ခံနနရ

သည။
ဦ်းသိန်းစိနအစိို်းရလကထက၌ ပိုဂ္ဂလက
ိ
သတင်းစောြ ော်း၊ ဂ္ ောနယြ ော်းကိို ထိုတနဝခွင့် ပျုခဲ့် ခင်း၊ သံခ ပြ ော်း
ပနလညလကခံ ခင်းနှင့် ဆနဒ ပ ခင်းတိက
ိုေ့ ိို ဥပနဒတစရပနရ်းဆွဲကော ခွင့် ပျုခဲ့် ခင်းတိန
ိုေ့ ကကောင့် ယခင ဥ်းသန်းနရ
ဥ်းနဆောငနသော နအ စစအစိို်းရ နှင့် နှိုင်းယှဥလျှင တိို်းတကလောသညဟို ဆိိုနိိုငသည။ ထိိုေ့နနောက ၂၀၁၅ ခိုနှစ
အနထွနထွနရွ ်းနကောကပွ၌
ဲ နဒေါ်နအောငဆန်းစိုကကည ဦ်းနဆောငနသော အြ ိျု်းသော်းဒြိက
ို နရစ အ ွဲွဲ့ခ ျုပပါတ
(NLD) နသောငပပိျုကြ်းပပိျုအနိိုငရခဲ့် ပပ်း လူူ့အခွင့်အနရ်းနှင့် လွတလပစွောထိုတန ောန ပောဆိိုခွင့်တိိုေ့ ပိိုြရ
ိို ရှိလြ
ိ ့်
ြညဟို နြျှောလင့်ခဲ့် ကကသည။ ယခိုအစရငခံစော တွင NLD အစိို်းရသစလကထက ၂၀၁၆ ခိုနှစ၊ ဧပပလ ၁ ရကနနေ့
ြှ ၂၀၂၀ ခိုနှစ၊ ြတလ ၃၁ ရကနနေ့ထိ အစိို်းရသကတြ်း ၄ နှစအတွင်း လွတလပစွောထိုတန ောန ပောဆိို
ခွင့်နှင့်ပတသက၍ နတွွဲ့ရှိခ ကြ ော်းအော်း ြှတတြ်းတင နလ့်လောန ောထိုတထော်းပါသည။

3

အခန်း (၁) ။ နိဒါန်း

“အခ ိ နမီပြငဆငခွင” အစို်းရသကတမ်း ၄ နှစ အတွင်း လွတလြစွွာထုတဖ ွာဖပြွာဆိုခွငကို ဆန်းစစပခင်း

၁.၂ ။ နလ်းနှစအတွင်း အြ ွင့်အနရ်းယူခရ
ံ ြြ ော်းကိို ပချုြုံငိုံနလ့်လော ခင်း
အစိို်းရသကတြ်း ၄ နှစကောလအတွင်းတွင လွတလပစွောထိုတန ောန ပောဆိိုခင
ွ ့် ခ ိျု်းန ောကခံရြ အန ြောက
အြ ော်း နပေါ်နပါကခဲ့်နပသည။ ခ ိျု်းန ောကခံရြြ ော်းသည ပိုစ
ံ အ
ံ ြ ်းိျု ြ ိျု်း င့် ရှိကကသည။ ထငသော ြငသောရှိနသော
ခ ိျု်းန ောကြပိုံစြ
ံ ှော တညဆဲဥပနဒတစရပရပ င့် အြ င
ွ အနရ်းယူ
့်
ခင်း စပပ်း အ ခော်းနသော ခ ိျု်းန ောကြပိုစ
ံ ံ
ြ ော်းြှော အြိနူ့၊ ညွှနကကော်းခ ကြ ော်း ထိုတ ပန ခင်း င့်လည်းနကောင်း၊ ဆနဒထိုတန ောြြ ော်းနှင့် ပွဲလြ်းသဘင၊
အခြ်းအနော်း၊ လူစိုနဝ်းြြ ော်းကိို ပိတပင ခင်း င့်လည်းနကောင်း စသည့် ပညသူတိိုေ့၏ အသံကိို တစနည်းြဟိုတ
တစနည်း င့် ပိတပင ခင်းတိိုေ့

စကကသည။

ယခိုအခန်းခွဲတွင အြ ွငအနရ်းယူ
့်
ခံရြပိုံစံ င့် လွတလပစွောထိုတန ောန ပောဆိိုခင
ွ ့်ခ ိျု်းန ောကခံရြြ ော်းကိို သ်း
သနူ့ တင ပသွော်းြည

စပါသည။

(က) တရော်းစွဲဆိိုခရ
ံ ြြ ော်း
နလ်းနှစသကတြ်းအတွင်းတွင အြ ွင့်တရော်းစွဲဆိိုခရ
ံ ြ စိုစိုနပါင်း ၅၃၉ ြ အထိနပေါ်နပါကခဲ့် ပပ်း အနည်းဆိုံ်း
လူပိုဂ္ဂိျုလ ၁၀၅၁ ဦ်း တရော်းစွဆ
ဲ ိိုခံခဲ့်ရသည။
တရော်းစွဲဆြ
ိို ြ ော်းသည နှစအလိိုက တရိပရိပ ြင့်တကလောသညကိို နတွွဲ့ရပပ်း အစိို်းရသကတြ်း ဒိုတိယနှစ
အတွင်း စပွော်းခဲ့်သည့် တရော်းစွဲဆိိုြြ ော်းသည ပထြနှစကထက

စပွော်းြ ၁၉ ရောခိိုငနန်း ထပြံ ြင့်တက

လောသညကိို နတွွဲ့ရရ
ှိ သည။ အစိို်းရသကတြ်းအတွင်း အြ စပွော်းြအြ ော်းဆိုံ်း တတိယန ြောက အိုပခ ျုပနရ်း
နှစတွငလည်း အစိို်းရတောဝန စတငထြ်းနဆောငသည့် ပထြနှစနှင့် နှိုင်းယှဥရင ၄၉ ရောခိိုငနန်း ဆကလက
ြင့်တကလောသညကိို နလ့်လောနတွွဲ့ရှိရပါသည။ အစိို်းရသကတြ်း နလ်းနှစန ြောကတွင နပေါ်နပါကခဲသ
့် ည့်
တရော်းစွဲဆြ
ိို ြ ော်းြှော တတိယနှစအတွင်း

စပွော်းခဲ့်သည့် အြအနရအတွကနှင့် ကွော ခော်းြြရှိနသောလည်း

ပထြနှစနှင့် နှိုင်းယှဥပါက ၄၆ ရောခိိုငနန်း သိသိသောသော ြင့်တကလောသညကိို နတွွဲ့ရရ
ှိ ပါသည။

၁၆၄မှု
၄၆% မြင့််တက်

၁၇၆မှု
၄၉% မြင်တ
့် က်

၁၁၀မှု
၁၉% မြင့််တက်

၈၉ မှု

ပုံ - နှစ်အလုံက် တရာားစွဲဆုံခရမှု မမငတ
် က်လာမှုမပ ပုံဇယာား

4

အခန်း (၁) ။ နိဒါန်း

“အခ ိ နမီပြငဆငခွင” အစို်းရသကတမ်း ၄ နှစ အတွင်း လွတလြစွွာထုတဖ ွာဖပြွာဆိုခွငကို ဆန်းစစပခင်း

ဆက်သွယ်ဒရြားဥပဒေ

ငငြ်ြားေုေဥပဒေ

နုင်လွတ်လံုဥပဒေ

ရ ဇသတ်ကကြား ပုေ်ြ ၅၀၅ ( )

5

15

4

11

ရ ဇသတ်ကကြား ပုေ်ြ ၅၀၀

12

13

3

4

4

3

4

1

ရ ဇသတ်ကကြား ပုေ်ြ ၅၀၅ (က)

34

3

4

ြတရ ြားအသင်ြားြျ ြားအက်

21

48

13

9

45

61

60

63

8

3

1

8

အကကြ်ြားဖက်ြှုတုကဖ
် ျက်ဒရြားဥပဒေ

သ သန ည ြားနွြြား် ဒေြှု

5

2

ရ ဇသတ်ကကြား ပုေ်ြ ၁၁၄

နုင်ငံဒတ ်ပုန်ကန်ြှု

1

1

ရ ဇသတ်ကကြား ပုေ်ြ ၅၀၅ (ဂ)

အမ

2

4

1

3

1
5

1

ြားဥပဒေ

6
0%

20%
ပထြနှစ

19

17

11
40%
ဒိုတိယနှစ

60%
တတိယနှစ

ပုံ - တရာားစွဲဆုံရာတင် အသုံားမပြုသည် ဥပဒေအမ ြုားအစာားနှင်
စွဲဆုံသည် အကကမ်အဒရအတက်အာား နှစ်အလက
ုံ ် ဒ ာ်မပမှု

5

အခန်း (၁) ။ နိဒါန်း

80%
စတိုတထနှစ

100%

“အခ ိ နမီပြငဆငခွင” အစို်းရသကတမ်း ၄ နှစ အတွင်း လွတလြစွွာထုတဖ ွာဖပြွာဆိုခွငကို ဆန်းစစပခင်း

အရပ်သာားမပည်သူ

495

တက်ကကလှုပ်ရှာားသူ

326

သတင်ားမေယာ

67

နုံင်ငဒရားပါတဝင်

60

ဘာသာဒရားဆုံင်ရာပုံဂြုလ်
္

27

အနုံပညာရှင်

24

အစုံားရဝန်ထမ်ား

17

တုံင်ားရင်ားသာားလက်နက်ကုံငအ
်
ွဲွဲ့ဝင်

15

လွှတ်ဒတာ်ကုံယ်စာားလှယ်

7

စားပာားဒရားလုံပ်ငန်ားရှင်

7

အမခာား

6

ပုံ - တရာားစွဲဆုံခရသူအမ ြုားအစာားနှင် အဒရအတက်မပ ပုံဇယာား

(ခ) ခ ျု်းန
ိ ောကသူြ ော်း
တရော်းစွဲဆြ
ိို ပျုလိုပရောတွင တရော်းလိို ပျုလိုပတိိုငတန်းြ အြ ော်းဆိုံ်းြှော အစိို်းရ စသည။ ဒိုတိယအြ ော်းဆိုံ်းြှော
အရပသော်း ပညသူြ ော်း စသည။ အရပသော်း ပညသူြ ော်းက တရော်းလိို ပျုလိုပတိိုငတန်းရောတွင နိိုငငံနတော၏
အတိိုငပငခံပိုဂ္ဂိျုလ၊ အစိို်းရနှင့် NLD ပါတ၊ USDP ပါတ စသညတ
့် က
ိိုေ့ ိို နဝ နန ပောဆိိုသူြ ော်းအော်း ကကော်းလူ
အနန င့် အြ င
ွ ့်တရော်းစွဆ
ဲ ခ
ိို ဲ့်ြြ ော်းကိိုလည်း နတွွဲ့ရရ
ှိ ပါသည။
ထူ်း ခော်းခ ကအနန င့် လွတလပစွောထိုတန ောန ပောဆိိုခင
ွ ကိ
့် ို ခ ိျု်းန ောက၍ အြ င
ွ ့်တရော်းစွဲဆိိုြြ ော်းတွင သတင်း
ြဒယောြ ော်းလည်း ပါဝငခဲ့်သညကိို နတွွဲ့ရှိရပါသည။ ၎င်းတိိုေ့သည ၂၀၁၆ ခိုနှစနှင့် ၂၀၁၇ ခိုနှစတိတ
ိုေ့ ွင သတင်း
ြဒယောတိက
ို ြ ော်း၊ ြဒယောလိုပငန်းရှငြ ော်းနှင့် သတင်းန ော ပြပိုစ
ံ ံတက
ိိုေ့ ိို နဝ နခဲ့်သည့် အရပသော်း ပညသူြ ော်းကိို
ဆကသွယနရ်းဥပနဒ င့် အြ ွင့် အနရ်းယူခဲ့် ကက ခင်း
ပနလည ရိုတသိြ်းနပ်းခဲ့်သညကိို နတွွဲ့ရရ
ှိ ပါသည။
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အခန်း (၁) ။ နိဒါန်း

စသည။ အခ ိျုွဲ့အြြ ော်းကိို သတင်းြဒယောတိက
ို ြ ော်းက

“အခ ိ နမီပြငဆငခွင” အစို်းရသကတမ်း ၄ နှစ အတွင်း လွတလြစွွာထုတဖ ွာဖပြွာဆိုခွငကို ဆန်းစစပခင်း

အမ

ြား

2%

အမ

ြားလက်နက်ကုင်အဖွွဲ့အေည်ြား
1%

သတင်ြားြေယ
1%

ဘ သ ဒရြားဆင
ု ်ရ ပုဂ္ လ်ြျ ြား

တက်ကကွလှုပ်ရင ြားသူ

2%

2%

အနုပည ရငင်
3%
လွှတ်ဒတ ်ကုယ်ေ ြားလငယ်
3%
ေြားပွ ြားဒရြားလုပင
် န်ြားရငင်

အေုြားရ

6%

47%

နုင်ငံဒရြားပါတ
9%

တပ်ြဒတ ်

10%
အရပ်သ ြားမပည်သူ
14%

ပုံ - တရာားစွဲဆုံသူအမ ြုားအစာားနှင် တရာားစွဲဆုံသည် အကကမ်အဒရအတက်
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အခန်း (၁) ။ နိဒါန်း

“အခ နမီ ပငဆငခွင” အစု်းရသကတမ်း ၄ နှစ အတွင်း လွတလပစွွာထုတဖ ွာဖ ပွာဆုခွငကု ဆန်းစစ ခင်း

လွတလပစွွာထုတဖ ွာဖ ပွာဆုခွင

အခန်း (၂) ။ လွတလပစွွာထုတဖ ွာဖ ပွာဆုခင
ွ ့်

လွတလပစွွာထုတဖ ွာဖ ပွာဆုခွင့်သည အဖ ခခံအကျဆုံ်းဖသွာ လူ့ရပင
ု ခွင့်တစရပ စသက့်သုို့ လွတလပဖသွာ
ဒီမက
ု ရကတစ လူ့အ ွွဲ့အစည်းတစခု တညတံ့် ွဲ့ွံ ဖ ်းရန အဖ ခခံအတ
ု မစတစခုလည်း စသည။ ဒီမက
ု ဖရစီ
အသွင က်းဖ ပွာင်းခါစ စဖသွာ မနမွာနုငငံတင
ွ လွတလပစွွာထုတဖ ွာဖ ပွာဆုခင
ွ ့်နှင့်ပတသက၍ စနဖခေါ်
ချကမျွာ်းစွွာ၊

နှပမှုမျွာ်းစွွာ င့် ရငဆင
ု ဖနရဆ စသည။ နုငငံဖတွာ၏ အ မငဆ
့် ုံ်းဥပဖဒ စဖသွာ

ွွဲ့စည်းပုံ

အဖ ခခံဥပဖဒမှစ၍ တညဆဥပဖဒ၊ နည်းဥပဖဒ၊ အမနူ့၊ ညွှနကကွာ်းချက၊ လုပထုံ်းလုပနည်းတုို့တွင လွတလပစွွာ
ထုတဖ ွာဖ ပွာဆုခွငက
့် ု ထန်းချ ပကနူ့သတထွာ်းဖပသည။
၂၀၁၅ ဖရွ ်းဖကွာကပွတွင လထုတခနကဖထွာကခံမှု င့် အစု်းရ စလွာခ့်သည့် အမျ ်းသွာ်းဒီမုကဖရစီ အ ွွဲ့
ချ ပ(NLD) လကထကတွင လွတလပစွွာထုတဖ ွာဖ ပွာဆုခွင့်နှင့်ပတသကလျှင တစစုံတစရွာ အွာမခံချကရှ
လွာနုငမညဟု ဖမျှွာလင့်ခ့် ကကသည။ ဥပဖဒ ပ ပငဖ ပွာင်းလမှုအပုင်းတွင ဖငမ်းချမ်းစွွာစုဖ ်း ခင်းနှင့် စီတန်း
လှည့်လည ခင်းဆုငရွာ ဥပဖဒနှင့် ဆကသွယဖရ်းဥပဖဒတုို့ကု မညကွာမတတ ပငဆငဖပ်းခ့် ဖပီ်း ပညသမျွာ်း၏
အစု်းရအဖပေါ် ဖ
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နမှုမျွာ်းကု အဖရ်းယအ ပစဖပ်းနုငရန နုငငံသွာ်းမျွာ်း၏ ပုဂ္ လဆုငရွာလွတလပမှုနှင့် ပုဂ္ လ

ဆုငရွာလုံဖခ ြုံမက
ှု အ
ု ကွာအကွယဖပ်းဖရ်းဥပဖဒကု လကနကတစခုအ စ အသုံ်း ပ နုငရန

ပဌွာန်းခ့်သည။

သတင်းသမွာ်းမျွာ်းကု

စဥဆကမ ပတ

လွယလင့်တက

အခန်း (၂) ။ လွတလပစွွာထုတဖ ွာဖ ပွာဆုခွင

တရွာ်းစွဆုခ့် ခင်းနှင့်

သတင်းမီဒီယွာသမွာ်းမျွာ်း

“အခ နမီ ပငဆငခွင” အစု်းရသကတမ်း ၄ နှစ အတွင်း လွတလပစွွာထုတဖ ွာဖ ပွာဆုခွငကု ဆန်းစစ ခင်း

ဖတွာင်းဆုခ့်ဖသွာ သတင်းမီဒီယွာဥပဖဒကု ပငဆငမဖပ်းခ့် ခင်းသညလည်း NLD အစု်းရ၏ သတင်းမီဒီယွာ
လွတလပခွငအ
့် ဖပေါ် ရပတညချက သဖ

ွာထွာ်းကု သကဖသထဖနသည။ ဤအခန်းတွင NLD အစု်းရလက

ထက လွတလပစွွာထုတဖ ွာဖ ပွာဆုခွင့်ကု တညဆဥပဖဒပုဒမမျွာ်း အသုံ်း ပ ၍ ချ ်းဖ ွာကထွာ်း ခင်းမျွာ်းကု
ဥပဖဒတစခုချင်းစီအလုက ဖ ွာ ပဖပ်းသွွာ်းမည

စသည။

၂.၁။ ဆကသွယဖရ်းဥပဖဒကအ
ု သု်းံ ပ ၍ တရွာ်းစွဆု ခင်း
ဆကသွယဖရ်းဥပဖဒကု ယခငအစု်းရလကထက ၂၀၁၃ ခုနှစ၊ ဖအွာကတု

ွာလ ၈ရကဖနို့တွင စတင ပဌွာန်း

ခ့် ဖပီ်း ယခုအချနတွင ၆ နှစနှင့် ၅ လ သကတမ်းရှဖသွာ ဥပဖဒတစခု စသည။ ယင်းဥပဖဒ၏ အခန်း (၂)၊
အပဒ
ု ခွ (၄) တွင နုငငံဖတွာဖခတမီ ွံွဲ့ ဖ ်းတု်းတကဖစရန၊ အမျွာ်း ပညသဆကသွယ အသုံ်း ပ နုငသည့် အခွင့်
အလမ်းမျွာ်း ပမ
ု ုရရှဖစရန၊ တညဖထွာငသနှငအ
့် သုံ်း ပ သမျွာ်းအကကွာ်း ဥပဖဒနှင့်အညီ အကွာအကွယဖပ်း
နုငရန၊ ကွနရကအဖထွာကအကပစစည်းမျွာ်း လုငစငရယဖပီ်းမှသွာ အသုံ်း ပ ခွငရ
့် ှဖစရနဟ၍ ၎င်း၏ ရညရွ ယ
ချကမျွာ်းကု ဖ ွာ ပထွာ်းသည။ မနမွာနုငငံသုို့ နုငငံတကွာမှ၀ငဖရွာကလွာမည့် ဆကသွယဖရ်းကုမပဏမ
ီ ျွာ်း
အတွက ရညရွ ယဖပီ်း ပဌွာန်းခ့်ဖသွာလည်း ၂၀၁၅ ခုနစ
ှ ဖရွ ်းဖကွာကပွကွာလမတင
ု ခငမှစ၍ ပညသလထု၏
လွတလပစွွာ ထုတဖ ွာဖ ပွာဆုခွငက
့် ု ဖခမ်းဖ ခွာကလွာသည့် အသုံ်းချလကနကတစခု စလွာသည။ ၂၀၁၅
ဖရွ ်းဖကွာကပွကွာလအတွင်း တပမဖတွာကု အွနလုင်းဖပေါ်တွင ဖ

နခသ
့် ည့် ပညသတစဦ်းအွာ်း တရွာ်းစွဆု

ခ့် ခင်း င့် ဆကသွယဖရ်းဥပဖဒ၏ အဆု်းဖကျွာ့်သသ
ံ ရွာစတငခ့်သည။ ယခငအစု်းရ လကထကတွင ဆက
သွယဖရ်းဥပဖဒ င့် တရွာ်းစွဆုမှု (၁၁) မှု၊ လကရှအစု်းရလကထကတွင ဥပဖဒမ ပငဆငရဖသ်းမီ (၁၀၂) မှုနှင့်
ဥပဖဒ ပငဆငဖပီ်းဖနွာက ယခုအချနထ (၁၂၇) မှု အထရှဖနခသ
့် ည။ အဆပ
ု ါ ဥပဖဒ င့်တရွာ်းစွဆုခံရလျှင
ဖထွာငဒဏ (၃) နှစ

စဖစ၊ ဖငွဒဏ စဖစ သမ
ုို့ ဟုတ ဒဏ ၂ ရပစလုံ်း စဖစ ချမှတခံရနုငဖပီ်း အ မင့်ဆုံ်း

ပစဒဏမှွာ (၃)နှစ စဖနသည့်အတွက ပစမှုဆင
ု ရွာကျငထ
့် ုံ်းဥပဖဒအရ အွာမခံဖပ်း၍ မရသည့်အတွက တရွာ်း
စွခံရသမျွာ်းသည အမှုစစဖဆ်းမှုမဖပီ်းမချင်း လဖပါင်းမျွာ်းစွွာကကွာဖအွာင ဖထွာငအချ ပ င့် အမှုရငဆုငခရ
့်
သည။

11
USDP အစိုးရသက်တမ်ိုးအတွင်ိုး အမှုမ ိုး

127

102

NLD အစိုးရသက်တမ်ိုး ဥပဒေမပပင်ဆင်မီအမှုမ ိုး
NLD အစိုးရသက်တမ်ိုး ဥပဒေပပင်ဆင်ပပီိုးအမှုမ ိုး

ပုံ - ဆက်သွယ်ရရေးဥပရေအသုံေးပပြု၍ တရ ေးစွွဲမှုမ ေးအ ေး အခ နျိ ်အပျိင
ုံ ်ေးအပခ ေး အလျိက
ုံ ် ရ
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အခန်း (၂) ။ လွတလပစွွာထုတဖ ွာဖ ပွာဆုခွင

်ပပပခင်ေး

“အခ နမီ ပငဆငခွင” အစု်းရသကတမ်း ၄ နှစ အတွင်း လွတလပစွွာထုတဖ ွာဖ ပွာဆုခွငကု ဆန်းစစ ခင်း

ထုို့ဖနွာက အရပ

ကအ ွွဲ့အစည်းမျွာ်း၊ ဥပဖဒပညွာရှငမျွာ်း၊ တကကကွလှုပရှွာ်းသမျွာ်းက ဥပဖဒ ပငဆငရန

ကက ်းစွာ်းခ့် ကကဖပီ်းဖနွာက ၂၀၁၇ ခုနှစ ဩဂုတလတွင ဥပဖဒကု ပငဆငခသ
့် ည။ ထု ပငဆငချကတွင ပုဒမ ၆၆
(ဃ) ပါ ပ လုပမှုတစရပရပကု ကျ ်းလွနဖကကွာင်း ပစမှုထငရှွာ်းစီရင ခင်းခံရလျှင
ဖထွာငဒဏ

(၂) နှစထကမပုဖသွာ

စဖစ၊ ကျပတစဆယသန်းထကမပုဖသွာ ဖငွဒဏ စဖစ၊ ဒဏနှစရပလုံ်း စဖစ ချမှတရမညဟု

ပါရှသည။ ယခငကထက

ပစဒဏဖလျှွာ့်ဖပါ့်၍ အချ ပလွတထုဖချခွင့်ရှဖသွာလည်း ဥပဖဒ၏ အဓက

ပဿနွာ စသည့် အသဖရ ျကမှုအပုင်းမှွာ ပျက ပယမသွွာ်းဖပ။ အသဖရ ျကမှုမျွာ်းအတွက ပစမှုဆင
ု ရွာ
ရွာဇသတကကီ်းဥပဖဒ အခန်း-၂၁၊ ပုဒမ-၅၀၀ တွင ပစမှု၊ ပစဒဏမျွာ်း၊ ပဌွာန်းချကမျွာ်းတညရှဖပီ်း စသည။
၂၀၁၅ ခုနှစတွင

ပငဆင ပဌွာန်းခ့်ဖသွာ သကဖသခံအကဥပဖဒအရလည်း လပုဂ္ လတစဦ်းတစဖယွာက

(သုို့မဟုတ) အ ွွဲ့အစည်းကု ဂုဏသကခွာ ပျကယွင်းဖစရန အကကံအစည င့် အွနလုင်းတွငဖဆွာငရွ ကပါက
ရွာဇသတကကီ်းဥပဖဒ၊ ပုဒမ ၅၀၀

င့် အဖရ်းယနုငသည။ သုို့ဖသွာ ဆကသွယဖရ်းဥပဖဒ၌ အသဖရ ျကမှုအွာ်း

ထပမံ ပဌွာန်းထွာ်းသ င့် ဥပဖဒအချင်းချင်း ပဋပကခ စပွွာ်းဖစခ့်သည။ ထအ
ုို့ ပင ဆကသွယဖရ်းဥပဖဒပုဒမ၆၆(ဃ) င့် တရွာ်းစွဆု ပါကအဆငမ
့် ျွာ်း ပွာ်းဖပီ်း ရှုပဖထွ်းမှုမျွာ်းရှသည။ အမှုဖကျဖအ်း ခင်း၊ ပနလညရုပသမ်း
ခင်း ပ လုပရနကပ
ု င အဆင့်ဆင့် ဖဆွာငရွ က ရသ င့် စွပစွခံရသအတွက နစနွာမှုမျွာ်း ရှဖနသည။ အသံအ ွဲ့ွ
၏ သုဖတသနဖတွွဲ့ရှချကအရ အမှု င
ွ ့် စစဥသည တစနှစနီ်းပါ်းအထ ကကွာ မင့်တတဖပီ်း၊ အမှုပတသမ်းပါက
လည်း အနည်းဆုံ်း ၆ လခနူ့ ကကွာ မင့်တတသည။ ထုို့ဖကကွာင့် ဆကသွယဖရ်းဥပဖဒ ပုဒမ ၆၆(ဃ)၊ ၆၈(က)တက
ုို့ ု
ပယ ျကသင့်ပါသည။
ထုို့ ပင ၂၀၁၉ ခုနစ
ှ ၊ ဇွနလ ၂၁ ရကဖနို့မှစ၍ ရခုင ပညနယနှင့် ချင်း ပညနယရှ ဖမ ွဲ့နယ(၉)ဖမ ွဲ့နယတွင
အငတွာနက လုင်းမျွာ်း တဖတွာကရန အစု်းရ၏ သဖ

ွာတညီချက င့်

နကကီ်းဌွာနက သကဆုငရွာ ဆက

သွယဖရ်းကုမပဏမ
ီ ျွာ်းထံ ဆကသွယဖရ်းဥပဖဒ၊ ပုဒမ (၇၇) အရ အမနူ့ဖပ်းညွှနကကွာ်းခ့်ပါသည။ လူ့ရပင
ု ခွင့်
သတမှတချကမျွာ်းအရ အစု်းရတစရပသည မညသည့်အဖ ခအဖနတွငမှ ပညသလထု၏ အငတွာနကရရှမှုနှင့်
ုန်းဆကသွယမှုမျွာ်းကု

တဖတွာကခွင့်မရှသင့်ဖပ။ ထုက့်သုို့ ဆကသွယဖရ်း နဖဆွာငမှုလုပငန်းမျွာ်းကု

ရပဆင
ု ်းပစရန အစု်းရအွာ်း အခွငအ
့် ွာဏွာအ ပညအ
့်
ဖပ်းထွာ်းဖသွာ ဆကသွယဖရ်းဥပဖဒပါ ပုဒမ (၇၇) နှင့်
(၇၈) တုို့ကုလည်း ပယ ျကရန လုအပပါသည။

ထငရှွာ်းဖသွာအမှုမျွာ်း
၂.၁.၁။ လွှတဖတွာကယ
ု စွာ်းလှယအွာ်း ဖ

နမှုဖကကွာင့် ဖထွာငဒဏ (၂) နှစကျခသ
့်

၂၀၁၇ ခုနှစ၊ ဇလုငလ ၂ ရက၌ ဖပါငဖမ ွဲ့နယ ရစခန်းတွင နစနွာမှုအတွက ဖပါငဖမ ွဲ့နယ မဆနဒနယဖ မအမှတ
(၂) လွှတဖတွာကယ
ု စွာ်းလှယ ဦ်းဖဇွာဖဇွာထ်းက LarHtar Kay (Facebook Account) ပုငရှင ဦ်းဖအွာင
ဆန်းဦ်းအွာ်း Facebook လမှုကွနရကစွာမျကနှွာဖပေါ်၌ “အဆင့်အတန်းမရှတ့် အရကသမွာ်း၊ အရ်း

ုံဖ မွာက”

ဟု ဆုရှယမီဒယ
ီ ွာဖပေါ် ဖရ်းသွာ်းခ့်မှုကု Paung Group Page တွငကကည့်ရှုသ နှစဖသွာင်းဖကျွာခနူ့ရှခ့်သည။
“ဆနဒမဖပ်းသည့် ပညသကု အရ်းဟု ခုင်းနှိုင်းဖ ပွာဆုရွာဖရွာကသညအ
့် တွက ၎င်းအွာ်း အသဖရပျကဖအွာငဖရ်း
သည” ဟုဆက
ု ွာ ဆကသွယဖရ်းဥပဖဒ င့် တရွာ်းစွဆခ
ု သ
့် ည။ ယင်းတရွာ်းစွဆမ
ု ှုအွာ်း ဖပါငဖမ ွဲ့နယတရွာ်းရုံ်းမှ
၂၀၁၉ ခုနှစ၊ ဇလုငလ ၁ရကဖနို့တွင အလုပကကမ်းနှင့် ဖထွာငဒဏ(၂) နှစ ချမှတခ့်သည။ ဆကသွယဖရ်းဥပဖဒ
ပဌွာန်းဖပီ်းချနမှစ၍ ယခုအမှုသည ပစဒဏအမျွာ်းဆုံ်းချမှတခံရဖသွာ အမှုမျွာ်းထမှ တစခု စသည။ ယခု
အမှုသည ပညသူ့ဖရွ ်းဖကွာကခံ ကုယစွာ်းလှယ တစဖယွာကအဖန င့် ပညသူ့ထမ
ံ ှ မညသည့် ဖ
မလုလွာ်းဖသွာ ပယုဂကု ပသဖနဖပသည။ ယခုက့်သုို့ ဆုရှယမီဒီယွာဖပေါ်၌ ဖ

နမှုကမ
ု ှ

န ခင်းကပ
ု င အသဖရ ျက

သညဟုဆက
ု ွာ တရွာ်းစွဆုဖန ခင်းသည ပညသတစဖယွာက၏ လွတလပစွွာထုတဖ ွာဖ ပွာဆုခွင့်ကု အဟနူ့
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အခန်း (၂) ။ လွတလပစွွာထုတဖ ွာဖ ပွာဆုခွင

“အခ နမီ ပငဆငခွင” အစု်းရသကတမ်း ၄ နှစ အတွင်း လွတလပစွွာထုတဖ ွာဖ ပွာဆုခွငကု ဆန်းစစ ခင်း

အတွာ်း စဖစသည။ ဤအမှု စစဥတွင တရွာ်းစွခံရသ ဦ်းဖအွာငဆန်းဦ်းသည လွှတဖတွာကုယစွာ်းလှယဆီမှ
ဖ မယွာကစစနင
ှ ပ
့် တသတဖပီ်း မတရွာ်းစွပစွခံရမှုဖကကွာင့် ဖ ရှင်းဖပ်းရန ဖတွာင်းဆဖ
ု သွာလည်း တကျဖသချွာ
ဖသွာဖ ရှင်းချကမျ ်းမရရှခ့်ဖပ။ ထဖ
ုို့ ကကွာင့် ဆကသွယဖရ်းဥပဖဒသည ပညသကု အကွာအကွယဖပ်း ခင်း
ထက လုပပုငခွင့်ရဖသွာ
ှ
လတန်းစွာ်းတစရပ၏ လကကင
ု တုတသ ယ
ွ အသုံ်းချခံဖနရသညကု မီ်းဖမွာင်းထု်း
ဖ ွာ ပဖနသည။

လွှတ်ရတ ်ကျိုံယ်စ ေးလှယ်မ ေး၏ လွတ်လပ်စွ ထုံတ်ရ
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အခန်း (၂) ။ လွတလပစွွာထုတဖ ွာဖ ပွာဆုခွင

်ရပပ ဆျိုံခွင် ခ ြုျိ ေးရ

က်မှုဆျိုံင်ရ အတျိုံခ ြုေးအခ က်အလက်ပပ ပုံဇယ ေး

“အခ နမီ ပငဆငခွင” အစု်းရသကတမ်း ၄ နှစ အတွင်း လွတလပစွွာထုတဖ ွာဖ ပွာဆုခွငကု ဆန်းစစ ခင်း

၂.၁.၂။ သတင်းတငဆကမှုမျွာ်းဖကကွာင့် တရွာ်းစွဆခ
ု ရ
ံ ခင်း
ဆကသွယဖရ်းဥပဖဒ ငတ
့် ရွာ်းစွဆုခံရမှုတွင အရပသွာ်း ပညသမျွာ်း၊ တကကကွလှုပရှွာ်းသမျွာ်း၊ သတင်းမီဒီယွာ
သမွာ်းမျွာ်း အမျွာ်းဆုံ်းပါ၀ငသည။ သတင်းသမွာ်းမျွာ်းနှင့် အ ငင်းပွွာ်းမှုကု ဖ ရှင်းရန သတင်းမီဒီယွာဥပဖဒနှင့်
သတင်းမီဒီယွာဖကွာငစီတရ
ုို့ ှဖနဖသွာလည်း လကရှအစု်းရသည ဆကသွယဖရ်းဥပဖဒကုသွာ အမျွာ်းဆုံ်းအသုံ်း
ချဖပီ်း သတင်းသမွာ်းမျွာ်းကု မ်းဆီ်းဖထွာငချဖလ့်ရသည
ှ
။ မနတဖလ်းတုင်း၊ ပငလွငဦ်းဖမ ွဲ့နယ၊ အမှတ ၃ နယဖ မ၊
လွန်းဖကွာင်းဖကျ်းရွ ွာအုပစု၊

ါ်းနကဖကျ်းရွ ွာ၊ မင်းတညကွင်းတွင အမှတ ၁၂၁ ဖထွာကပံ့်နှင့် ပဖ
ုို့ ဆွာငဖရ်း

တပရင်းက နစ
ုို့ ွာ်းနွွာ်းဖမွ်း မြူဖရ်းစီမက
ံ န်းဧရယွာအ စ သတမှတကွာ ၁၇၃ ဧက ကု ၂၀၁၉ ခုနှစ၊ ဧဖပီလ ၂၉
ရကဖနို့တင
ွ ဖခံစည်းရု်းခတလုက၍ ဖဒသခံဖတွာငသမျွာ်းနှင့် ဖ မအ ငင်းပွွာ်းမှု စခသ
့် ည။ ထု အ ငင်းပွွာ်းမှု
နှင့်ပတသက၍ ဖမလ ၁၉ ရကတွင မနတဖလ်းရှ မနမွာနုငငံလုံ်းဆုငရွာ တံခွနဖတွာငသ လယသမွာ်းမျွာ်း
သမဂ္ရုံ်း၌ သတင်းစွာရှင်းလင်းပွ ပ လုပခ့်သည။ အဆပ
ု ါသတင်းကု ‘နွွာ်းဖမွ်း မြူဖရ်း စီမက
ံ န်း အဖကကွာင်း ပကွာ
ဖတွာငသပုငဖ မမျွာ်းအွာ်း သမ်းဆည်းဖနမှုကု ဆနဒထတ
ု ဖ ွာဖတွာ့်မည’ ဟဖသွာ ဖခါင်းစဥ င့် Channel
Mandalay TV ၌ သတင်းတငဆကခ့်သ သတင်းဖထွာက င်းနုငဦ်းနှင့် သတင်းစွာရှင်းလင်းပွတွင ဦ်းဖဆွာင
ခ့်သ ဖတွာငသ ၇ ဦ်းကု အမှတ ၁၂၁ ဖထွာကပံ့်နှင့် ပုို့ဖဆွာငဖရ်း တပရင်းမှ ဗုလကကီ်းရကက
ု ု၀င်းက ပငစွာ
ရစခန်းတွင ဆကသွယဖရ်း ဥပဖဒ ပုဒမ ၆၆ (ဃ)

င့် အမှု ွင့်ခ့်သည။ ယခုက့်သုို့ သတင်းဖထွာကတစဦ်းအွာ်း

သတင်းတငဆကမှုကု ဆကသွယဖရ်း ဥပဖဒ င့် တရွာ်းစွဆု ခင်းသည သတင်းစီ်းဆင်းမှုကု ထန်းချ ပကနူ့သတ
ရွာဖရွာကဖပီ်း သတင်းမီဒယ
ီ ွာ လွတလပခွငက
့် ု ချ ်းဖ ွာက ခင်း စသည။

၂.၁.၃။ ဖ

နမှုမျွာ်းသည တပမဖတွာကဖု ပ ကွနင
ု ဖစသညဟုဆက
ု ွာတရွာ်းစွခံရ ခင်း

ဆကသွယဖရ်းဥပဖဒ ပုဒမ ၆၆(ဃ)

င့် တရွာ်းစွဆခ
ု ံရသမျွာ်းအထတွင လူ့အခွင့်အဖရ်းနှင့် လူ့ဂုဏသကခွာ

ရုပရှငပွဖတွာ( မနမွာ)၏ တညဖထွာငသတစဦ်း စသ ဦ်းမင်းထငကက
ု ုကကီ်းလည်း တစဦ်းအပါအ င စသည။

ပုံ - ဦေးမင်ေးထင်ကျိုံကကျိုံ ကေးအ ေး တရ ေးရုံေးခ နျိ ်ေးသျိုံို့ ရုံေးထုံတ်လ စဥ်။
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အခန်း (၂) ။ လွတလပစွွာထုတဖ ွာဖ ပွာဆုခွင

“အခ နမီ ပငဆငခွင” အစု်းရသကတမ်း ၄ နှစ အတွင်း လွတလပစွွာထုတဖ ွာဖ ပွာဆုခွငကု ဆန်းစစ ခင်း

ဦ်းမင်းထငကုကုကကီ်း၏ လမှုကွနရကစွာမျကနှွာ၌ ၂၀၁၉ ခုနှစ ဖ ဖ ွာ ါရီလ ၁၅ ရက မှ မတလ ၂၂ ရက
အတွင်းဖရ်းသွာ်းခ့်သည့် ပုစမျွာ်းထ
့်
တွင တပမဖတွာ၏ဂုဏသကခွာ ထခက
ု ဖစသညဟုဆက
ု ွာ ၂၀၁၉ ခုနှစ၊ ဧဖပီ
လအတွင်း ရနကုနတုင်းစစဌွာနချ ပမှတရွာ်းစွဆုခ့်သည။ တရွာ်းစွဆရ
ု ွာတွင ဆကသွယဖရ်းဥပဖဒပုဒမ၆၆(ဃ)
အ ပင ရွာဇသတကကီ်းပုဒမ ၅၀၅(က)

ငပ
့် ါ အမှု ွငခ
့် ့်သည။ ဦ်းမင်းထငကက
ု ုကကီ်းသည ကငဆွာဖရွာဂါ ခံစွာ်း

ဖနရသည့်အတွက ရုံ်းချန်းမျွာ်းတွင အွာမခံရရှဖစရန အကကမကကမတင ပခ့်ဖသွာလည်း ဖထွာငအချ ပ ငသ
့် ွာ
တရွာ်းရငဆင
ု ခ့်ရသည။ ၂၀၁၉ ခုနှစ၊ ကသဂုတလ ၂၉ ရကဖနို့တွင အင်းစနတရွာ်းရုံ်းက ဦ်းမင်းထငကက
ု ုကကီ်းကု
အလုပကကမ်းနှင့်ဖထွာငဒဏ (၁)နှစချမှတခံခရ
့် သည။

၂.၁.၄။ လွှတဖတွာကယ
ု စွာ်းလှယမျွာ်းကု ပုတခတဖ ပွာဆမ
ု ှုဖကကွာင့် တရွာ်းစွဆခ
ု ရ
ံ သ
ရနကုနရှဖလလွင့်ဖခွ်းမျွာ်းကဖ
ု စွာင့်ဖရှွာကဖနဖသွာ ဖဒေါ် မတသကမွနသည လွှတဖတွာကုယစွာ်းလှယမျွာ်းကု
ဖ

နဖ ပွာဆုခသ
့်
င့် အသဖရ ျကသညဟုဆက
ု ွာ (၃)နှစ ကကွာတရွာ်းရငဆုငခ့်ရသည။

တရွာ်းစွဆခ
ု ံရသ

ဖဒေါ် မတသကမွန အွာ်း ဆကသွယဖရ်းဥပဖဒ င့် ရနကုနတုင်းဖဒသကကီ်း ရနကင်းဖမ ွဲ့နယ မဆနဒနယအမှတ
(၁) မှ ကယ
ု စွာ်းလှယ ဖဒေါ်သီတွာဖမွာငမှ ရနကင်းဖမ ွဲ့နယတရွာ်းရုံ်း၌ ၂၀၁၆ ခုနှစ၊ နု င

ွာလတွင စတင

တရွာ်းစွဆုခ၍
့် ၂၀၁၇ ခုနှစ၊ ဖမလ ၃၁ ရကဖနို့တွင စတငရုံ်းတငခ့် ဖပီ်း အွာမခံရရှခ့်သည။ ထအ
ုို့ ပင ရနကင်း
ဖမ ွဲ့နယ မဆနဒနယအမှတ (၂) မှ တုင်းဖဒသကကီ်းလွှတဖတွာကုယစွာ်းလှယ ဦ်းသန်းဖဇွာမှလည်း ရွာဇသတကကီ်း
ဥပဖဒပုဒမ ၅၀၀

င့် ၂၀၁၆ ခုနှစ စကတင

ွာလတွင ရနကင်းဖမ ွဲ့နယတရွာ်းရုံ်း၌ပင တရွာ်းစွဆခ
ု ့်သည။

စစဥမှွာ ဖဒေါ် မတသကမွန၏ အမမှ ထွကဖ ပ်းလွာသညဟုဆုဖသွာ အမအကမန်းကဖလ်းကစစနှင့် ပတသတ
၍ ဖဒသခံ NLD ပါတီတွာ၀နရှသမျွာ်းက ဖ ရှင်းပုန
ံ ူ့ပတသတ၍ မဖကျနပဖသွာဖကကွာင့် “ကျကသဖရ မရှ
တ့်ရုံ်း၊ အရညအချင်းမရှတ့် လွှတဖတွာကုယစွာ်းလှယ” ဟု ဆရ
ု ှယမီဒီယွာဖပေါ်တွင ဖ ပွာဆုခ့်ဖသွာဖကကွာင့်
တရွာ်းစွဆုခရ
ံ ခင်း စသည။ ထုသုို့ ဖဒေါ် မတသကမွန မှဖ ပွာဆု ခင်းသည ၎င်းတအ
ုို့ ဖပေါ် အသဖရ ျကသညဟု
ဆုကွာ တရွာ်းစွဆုခ့် ခင်း စသည။ ယင်းအမှုအွာ်း ဆကသွယဖရ်းကွနရကအွာ်း အသုံ်း ပ ဖပီ်း တရွာ်းလက
ု ု
အသဖရ ျကမှု ထငရှွာ်းသညဟုဆက
ု ွာ ဆကသွယဖရ်းဥပဖဒ ပုဒမ ၆၆(ဃ) အတွက ဖငွဒဏ(၅)သန်း ကျခံဖစ
ရနနှင့် မဖဆွာငပါက ဖထွာင ၃ လ ကျခံဖစရန ၂၀၂၀ ခုနှစ၊ ဖ ဖ ွာ ါရီလ ၂၁ ရကဖနို့၌ ရနကင်းဖမ ွဲ့နယ
တရွာ်းရုံ်းမှ ပစဒဏချမှတခ့် ဖပီ်း ရွာဇသတကကီ်းပုဒမ ၅၀၀ အမှုအွာ်း တရွာ်းဖသလွှတဖပ်းခ့်သည။ ဖဒေါ် မတသက
မွနမှ ဖငွဒဏ ၅ သန်း ဖပ်းဖဆွာငရန ဖရွ ်းချယခ့်ဖသွာလည်း အမနူ့ချမှတမှုအဖပေါ် ဖကျနပမှုမရှ ဖသွာဖကကွာင့်
အထကတရွာ်းရုံ်းသုို့ အယခံတကဖရွာကမည စဖကကွာင်း သရသည။

၂.၁.၅။ တပမဖတွာကု ဖ

နသ င့် အွာမခံ ငတ
့် ရွာ်းရငဆင
ု ဖနရသ ဆရွာဖတွာမျွာ်း

တပမဖတွာဂုဏသကခွာ ထခက
ု ဖအွာင Facebook ဖပေါ်တွင ဖရ်းသွာ်းသညဟုဆက
ု ွာ ပညကကီ်းတံခွနဖမ ွဲ့နယ၊
မဟွာ ဇတွာရွာမတက
ု
မလခ ါဆဖ
ု ကျွာင်း ဆရွာဖတွာဦ်းစနတတအွာ်း တပမဖတွာက ၂၀၁၉ခုနှစ ဖမလ ၂၇
ရကဖနို့ တွင ရွာဇသတကကီ်းဥပဖဒ ပုဒမ ၅၀၅(ခ)

င့် အမှု ွင့်ခ့်သည။ ထအ
ု မှုကု တရွာ်းရုံ်းက ဇလုင (၂၃) တွင

ပလပခ့် ဖပီ်းဖနွာက ဆကသွယဖရ်းဥပဖဒပုဒမ ၆၆(ဃ)

င့် ထပမံတရွာ်းစွဆု ခင်း စသည။ ဆရွာဖတွာ

ဦ်းစနတတအွာ်း ဆရွာဖတွာအွာ်း ပညကကီ်းတံခန
ွ တရွာ်းရုံ်း ၌ ၂၀၂၀ ခုနှစ၊ မတလ ၅ ရကဖနို့တွင စတငစစဖဆ်း
ခ့် ဖပီ်း ကျပသန်း ၅၀
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င့် အွာမခံဖပ်းလုကသည။

အခန်း (၂) ။ လွတလပစွွာထုတဖ ွာဖ ပွာဆုခွင

“အခ နမီ ပငဆငခွင” အစု်းရသကတမ်း ၄ နှစ အတွင်း လွတလပစွွာထုတဖ ွာဖ ပွာဆုခွငကု ဆန်းစစ ခင်း

ပုံ - ဆရ ရတ ဦ
် ေးရသ ဘျိတ (အလကက ကကယ်) အ ေး တရ ေးရုံေးခ နျိ ်ေး၌ ရတွွေ့ရစဥ်။
ထုနည်းတစွွာ တပမဖတွာကု ဖ

နခ့်သည့် မနတဖလ်းဖမ ွဲ့မှ ဆရွာဖတွာ ဦ်းဖသွာ

တ (အလင်္ကွာကကယ) ကု ဇွနလ

၆ ရကဖနို့တင
ွ အလယပုင်းတင
ု ်းစစဌွာနချြူပမှ ပုဒမ ၅၀၅ (ခ) င့် တရွာ်းစွဆခ
ု ့်ရွာ အမရပရဖမ ွဲ့နယတရွာ်းရုံ်းက
ပလပသ င့် ဦ်းဖသွာ

တမှွာ ဆကသွယဖရ်း ဥပဖဒပုဒမ ၆၆(ဃ)

င့် ထပမံတရွာ်းစွဆု ခင်းခံခ့်ရသည။

၂.၂ ။ နင
ု ငံသွာ်းမျွာ်း၏ပုဂ္ လဆင
ု ရွာလွတလပမှုနှငပ
့် ဂ
ု ္ လဆင
ု ရွာ လုဖံ ခ မ
ြုံ ှုကအ
ု ကွာအကွယဖပ်းဖရ်း
ဥပဖဒ

င့် တရွာ်းစွဆု ခင်းမျွာ်း

ဒီမက
ု ရကတစ လူ့အ ွဲ့ွ အစည်းတစရပတွင အစု်းရမျွာ်းအဖန င့် ပညသမျွာ်း၏ လုံဖခ ြုံဖရ်းကု အ ပည့်အ၀
အကွာအကွယ ဖပ်းထွာ်းရမည့်အ ပင ပညသတစဦ်းချင်းစီ၏ ပုဂ္ လဖရ်းလုံဖခ ြုံမက
ှု ုလည်း ဖလ်းစွာ်းရမည

စ

သည။ လူ့အခွင့်အဖရ်း ဖကက ငွာစွာတမ်း၏ အပုဒ (၁၂) ၌လည်း မညသ၏ကုယဖရ်းကယ
ု တွာ ကစစမျွာ်းကမ
ု ျှ
ဥပဖဒအရ မဟုတဖသွာ ၀ငဖရွာက စွက ကမှု မရှဖစရန ပဌွာန်းထွာ်းသည။
နုငငံသွာ်းမျွာ်း၏ ပုဂ္ လဆုငရွာ လွတလပမှုနှင့် ပုဂ္ လဆုငရွာလုံဖခ ြုံမက
ှု ု အကွာအကွယဖပ်းဖရ်းဥပဖဒ (နုင
လွတလုံဥပဖဒ)ကု ၂၀၁၇ ခုနှစ၊ မတလ ၈ ရကဖနို့တင
ွ စတင ပဌွာန်းခပ
့် ါသည။ ဥပဖဒ၏ ရညရွ ယချက စ
သည့် ဖနွာကဖယွာငခံလက
ု ခင်း၊ ကကွာ်း တနွာ်းဖထွာင ခင်းမျွာ်းကု ကွာကွယရနဟဖသွာ အချကမျွာ်းသည
လည်း လကရှအချနထ အကျ ံ ်း ငဖန ခင်းမရှ

တကကကွလှုပရှွာ်းသမျွာ်းနှင့် နုငငံဖရ်းသမွာ်းမျွာ်းအဖပေါ် ဖနွာက

ဖယွာငခံလုက ခင်း၊ စုံစမ်းဖထွာကလှမ်း ခင်းတက
ုို့ ု သတင်းရတပ ွွဲ့(SB) နှင့် စစ
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အခန်း (၂) ။ လွတလပစွွာထုတဖ ွာဖ ပွာဆုခွင

ကဖရ်းရွာ လုံဖခ ြုံဖရ်းတပ ွွဲ့

“အခ နမီ ပငဆငခွင” အစု်းရသကတမ်း ၄ နှစ အတွင်း လွတလပစွွာထုတဖ ွာဖ ပွာဆုခွငကု ဆန်းစစ ခင်း

(စရ ) တက
ုို့ ယခငက့်သပ
ုို့ င ပ လုပဖနဆ စသညကု ဖတွွဲ့ရှရသည။ ပဌွာန်းရသည့် ဥပဖဒ၏ ရညရွ ယချက
ဖကွာင်းမွနဖသွာလည်း တကယ့်လကဖတွွဲ့တွင တလွအသုံ်းချခံရဖနဖသွာ ဥပဖဒဆု်းတစခု

စလွာခ့်သည။

နုငလွတလုံဥပဖဒ ပုဒမ(၈)တွင အသဖရ ျကမှုကု ပဌွာန်းထွာ်းဖပီ်း ပုဒမ (၁၀)တွင အဖရ်းယရမည့် ပစဒဏကု
သတမှတထွာ်းသည။ အ မင့်ဆုံ်း ပစဒဏမှွာ (၃)နှစ စသည့်အတွက အွာမခံမရ

ဖထွာငအချ ပ

င့်

တရွာ်းရငဆင
ု ရသည။ ထအ
ုို့ ပင မညသက တရွာ်းစွဆန
ု ုငသညကု ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖ ွာ ပထွာ်း ခင်းမရှ
ဖသွာဖကကွာင့် နစနွာသမှ မဟုတ
ဖ

ကကွာ်းလမျွာ်းမှ တရွာ်းစွဆုမမ
ှု ျွာ်းရှဖနသည။ အမှုစစဖဆ်းရွာတွငလည်း

နခံရသ ကွာယကံရင
ှ မျွာ်းမှွာ သကဖသစွာရင်းတွငပငမပါ၀င

အမှုမျွာ်းကစ
ု ီရငချကချဖလ့်ရှသညကု

အသံအ ွွဲ့က ပ စုထွာ်းဖသွာ တရွာ်းရုံ်းမှတတမ်းမျွာ်းအရ ဖလ့်လွာဖတွွဲ့ရှရသည။ ဤ စစဥကု ကကည့် ခင်းအွာ်း
င့် ဖ

နဖ ပွာဆခ
ု ျကမျွာ်းသည တစ ကသကု နစနွာဖစမှု၊ ဂုဏသဖရည ်းနွမ်းဖစမှုတုို့ မရှဖကကွာင်း ဖကွာက

ချကချနုငသည။
ဒီမက
ု ဖရစီနုငငံ၏ ဥပဖဒမဖ

ွာငမျွာ်းကု တု်း မငရ
့် ွာတွင လူ့အခွင့်အဖရ်း၊ ဒီမုကဖရစီ စံနှုန်းမျွာ်းနှင့်အညီ ပ

ပင ဖ ပွာင်းလရန လုအပသည။ ဒီမက
ု ဖရစီစံနှုန်းမျွာ်းအရ အသဖရ ျကမှုဟုဆရ
ု ွာတွင နုငငံဖခါင်းဖဆွာငမျွာ်း၊
အစု်းရ နထမ်းမျွာ်း၊ နုငငံဖရ်းသမွာ်းမျွာ်း၊ လွှတဖတွာကုယစွာ်းလှယမျွာ်းနှင့် အမျွာ်း ပညသဆုငရွာ အရပ
အ ွွဲ့အစည်းမျွာ်းအဖပေါ် အသဖရ ျကမှု ကျ ်းလွနလွာပါက တရွာ်းစွဆု ခင်း မ ပ

က

(လုအပပါက) အချက

အလကမှွာ်းမျွာ်းကု သတင်းထုတ ပနသည့် ဌွာနမျွာ်း၊ သတင်းစွာရှင်းလင်းပွမျွာ်း အသု်းံ ပ ၍သွာ တုံူ့ ပနဖ ရှင်း
ရမည။ ထုသမ
ုို့ ဟုတ

ပညသမျွာ်း၏ ဖ

နဖ ပွာဆုမမ
ှု ှနသမျှကု ဥပဖဒမျွာ်းအသုံ်း ပ ၍ ဖ ရှင်းမညဆုလျှင

လွတလပစွွာထုတဖ ွာဖ ပွာဆုခွငက
့် ု ချ ်းဖ ွာကရွာဖရွာကသည။
နုငလွတလုံဥပဖဒသည ပညသတစဦ်းချင်းစီ၏ လွတလပမှုနှင့် လုံဖခ မ
ြုံ က
ှု ုအကွာအကွယဖပ်းနုငရနဟုဆုဖသွာ
လည်း ကုယဖရ်းကုယတွာ အချကအလကမျွာ်း ဖတွာင်းယကကည့်ရှု ခင်း၊ ဖစွာင့် ကကည့် ခင်း၊ ဖနွာကဖယွာငခံ
လုက ခင်းကသ
့် ုို့ဖသွာ ကစစမျွာ်းကု အ ပညအ
့်
အကွာအကွယဖပ်းနုင ခင်း မရှဖပ။ လမှုဖနို့စဥ
မျွာ်း ထဖတွွဲ့ဖနရသည့်

တွင ပညသ

နဖဆွာငမှုလုပငန်းမျွာ်းထံ လတစဦ်းချင်းစီ၏ ကုယဖရ်း အချကအလကမျွာ်း ဖပ်းရ

ခင်းနှင့် ယင်းအချကအလကမျွာ်းကု

နဖဆွာငမှုလုပငန်းမျွာ်းက ကျင့် တနှင့်အညီ စီမံဖစ ခင်းက့်သဖ
ုို့ သွာ

ကျယ ပနူ့သည့် ပုဂ္ လဆင
ု ရွာလွတလပမှုနှင့် လုံဖခ ြုံမှုရှုဖထွာင့်မျွာ်းကုလည်း ထည့်သွင်းစဥ်းစွာ်းမှု မရှ ခင်းမျွာ်းကု
ဖတွွဲ့ရရပါသည
ှ
။
ယဖနို့အချနတွင နုငလွတလုဥ
ံ ပဖဒ င့် တရွာ်းစွဆုမမ
ှု ျွာ်းမှွာ ၅၄ မှုအထတုင ရှလွာဖပီ စသည။

ထငရှွာ်းဖသွာအမှုမျွာ်း
၂.၂.၁။ နကကီ်းချ ပဗီဒယ
ီ ု င
ု အွာ်း လင
ု ်းဖပေါ်တငခသ
့်
င့် တရွာ်းစွဆခ
ု ရ
ံ သ
နုငလွတလုံဥပဖဒ ပဌွာန်းဖပီ်းဖနွာက ပထမဦ်းစွွာတရွာ်းစွဆခ
ု ံရသမှွာ သထုံဖမ ွဲ့မှ ဦ်းဖအွာငကက
ု ုလွင

စသည။

ဦ်းဖအွာငကက
ု ုလွငသည မွန ပညနယ အစု်းရအ ွွဲ့၊ လွှတဖတွာကုယစွာ်းလှယမျွာ်းနှင့် ဌွာနဆုငရွာမျွာ်းပါ၀င
သည့် လထုဖတွွဲ့ဆုံပတစ
ွ
ခု၌ မွန ပညနယ ၀နကကီ်းချ ပဖ ပွာကကွာ်းခ့်ဖသွာ “ဟင်းတစမျ ်းဖလျှွာ့်စွာ်း” ဗီဒီယု
အွာ်း ဆုရှယ မီဒီယွာဖပေါ်တငခ့်သည့်အတွက နုငလွတလုံဥပဖဒ၏ ပုဒမ ၈(စ)
(၄) လကကွာ စစဖဆ်းဖပီ်းဖနွာက ၂၀၁၉ ခုနှစ ၊ စကတင
ဖထွာငဒဏ (၁) နှစ ချမှတခသ
့် ည။
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အခန်း (၂) ။ လွတလပစွွာထုတဖ ွာဖ ပွာဆုခွင

ုင

င့်တရွာ်းစွဆုခံရသည။ အမှုကု

ွာ ၂၇ရကဖနို့တွင တရွာ်းရုံ်းမှ ဦ်းဖအွာငကက
ု ုလွငအွာ်း

“အခ နမီ ပငဆငခွင” အစု်းရသကတမ်း ၄ နှစ အတွင်း လွတလပစွွာထုတဖ ွာဖ ပွာဆုခွငကု ဆန်းစစ ခင်း

၂.၂.၂။ ရွာအမမှြူ်းအွာ်းဓွာတပုရ
ံ က
ု ယ ခဖ
့် သွာဖကကွာင့် ဖထွာငဒဏ ၂ နှစ ချမှတခံရသ
နုငလွတလုံဥပဖဒသကတမ်း (၃) နှစတွာ ကွာလအတွင်း ဦ်းဖငမ်းဖမွာင၏ အ ပစဒဏကျခံရမှုသည အမျွာ်းဆုံ်း
စသည။ အမှု စစဥမှွာ ပဖလွာငဖကျ်းရွ ွာအတွင်းရှလုပငန်းရှင ဖဒါကတွာ မငစ
့် နပင
ု ဆုငသည့် ဖအွာ့်ချကဒ
ကုမပဏီနှင့် ဖဒသခံမျွာ်းအကကွာ်း အ ငင်းပွွာ်းမှုမျွာ်း စပွွာ်းရွာ ထုဖ မဖပေါ်တွင၀ငဖရွာကစုကပျ ်းလုပကုငဖနသ
အွာ်းလုံ်း

ယရှွာ်းဖပ်းရန ပဖလွာငဖကျ်းရွ ွာမှ ရွာအမမှြူ်းဦ်းဖမွာငရငဖထွ်းသည ဖလွာစပီကွာ င့် လုကလံ

ဖကကညွာခသ
့် ည။ ထုသုို့ဖကကညွာဖနစဥ ရွာအမမှြူ်းဦ်းဖမွာငရငဖထွ်းကု ဓွာတပုံရက
ု က်းခ့်သည့် လယသမွာ်း
ဖခါင်းဖဆွာင ဦ်းဖငမ်းဖမွာငကု နုငလွတလုံဥပဖဒ င့် အမှု ွင့်တရွာ်းစွဆုခ့်သည။ ယင်းအမှုအွာ်း (၁) နှစကကွာ
စစဖဆ်းဖပီ်းဖနွာက ၂၀၂၀ ခုနှစ၊ ဇနန ါရီလ ၉ ရကဖနို့တွင မအပငဖမ ွဲ့နယတရွာ်းရုံ်းက ဦ်းဖငမ်းဖမွာငအွာ်း
ဖထွာငဒဏ (၂) နှစ ကျခံဖစရန အမနူ့ချမှတခ့်သည။

၂.၂.၃။ ၀နကကီ်းချ ပနှင့် နကကီ်းမျွာ်းအွာ်း အမျ ်းသွာ်းသစစွာဖ ွာကဟုဖ

နသ င့် တရွာ်းစွဆခ
ု ရ
ံ သမျွာ်း

၂၀၁၉ ခုနှစ၊ ဖ ဖ ွာ ါရီလ ၁၂ ရကဖနို့တွင ကရငနီဖဒသခံဖထွာငဖပါင်းမျွာ်းစွွာတသ
ုို့ ည (လဦ်းဖရ ၃၀၀၀
န်းကျင ရှမညဟုခနူ့မန
ှ ်း) ကယွာ်း ပညနယ၊ လွ ငဖကွာဖမ ွဲ့၊ ကနတွာဖဟ နပန်းဖခံ၌ ဗလ
ု ချ ပဖအွာငဆန်း ဖကက်း
ရုပစက
ု ထ ခင်းအွာ်း ကနူ့ကက
ွ ဖကကွာင်း ချီတကဆနဒ ပခ့် ကကသည။ ရတပ ွွဲ့ ငမျွာ်း၏ ရွာ

ွာကျည၊ အဓက

ရုဏ်းနှမနင်းဖရ်း ဖရအဖ မွာကကွာ်းတုို့၏ ပစခတမှုဖကကွာင့် လ ၂၀ ဦ်း ဒဏရွာ ရရှခ့်သည။ နံနက ၁၀ နွာရီခနူ့
တွင ကနတွာဖဟ နပန်းဖခံဖရှှေ့၌ ဖထွာငဖပါင်းမျွာ်းစွွာဖသွာဖဒသခံမျွာ်းနှင့် ကရငနီဖခါင်းဖဆွာငမျွာ်းသည နကကီ်း
ချ ပနှင့် ဖတွွဲ့ဆုံဖဆွ်းဖနွ်းခွငရ
့် ရန ထုငသပတဆငနွှခ့်သည။ ထဖ
ုို့ နွာက ပညနယအစု်းရအ ွွဲ့က ညဖန ၃ နွာရီ
ခနို့တွင ဖခေါ်ယဖတွွဲ့ဆုံခ့် ဖပီ်း သဖ
ချကမျွာ်းကု အစု်းရ

ွာတညီမှုတစရပကု ရရှခ့် ကကသည။ ဖနွာကပုင်းတွင အဆပ
ု ါသဖ

ွာတညီ

ကက ဖ ွာက ျကခ့်သ င့် ကရငနီလငယမျွာ်းက “ ပညနယ နကကီ်းချ ပ၊ ပညနယ စီမ/ံ

ဏ္ဍွာ နကကီ်း ဦ်းဖမွာဖမွာ၊ ဗလ
ု ချ ပဖကက်းရုပ စဖ မွာကဖရ်း ဖကွာမတီ ငမျွာ်းကု နုငငံဖတွာ ရွာဇ တဖကွာင
မျွာ်း၊ ကရငနီအမျ ်းသွာ်းသစစွာဖ ွာကမျွာ်း၊ တုင်းရင်းသွာ်း ဖသွ်းစည်းညီညွတဖရ်း၏ ရနသမျွာ်း၊ ဖကျ်းဇ်းကန်းသ
မျွာ်း” အ စ မတလ ၂၅ ရကဖနို့တွင ဖကကညွာချကတစဖစွာင ထုတ ပနခ့်သည။ ယင်းဖကကညွာချက ထုတ ပနခ့်
သည့်အတွက ဖမလတွင ကယွာ်း ပညနယ

နကကီ်းချ ပ၏ အမနို့ညွှနကကွာ်းချက င့် ပညနယအစု်းရအ ွဲ့ွ ရုံ်း

လကဖထွာက ညွှနကကွာ်းဖရ်းမှြူ်းက ကရငနီ ပညသူ့ အငအွာ်းစု အ ွွဲ့ ငမျွာ်း စသည့် ကမ
ု ျ ်းလှိုင င်း (ခ)
ပါစကွာ်းလွယ၊ ကုဒီ်းဒီ (ခ) စစမုန်း၊ ကုဂျွနဖပါ (ခ) ပျွာ်းဖလ်း၊ ခွနဖသွာမတစ၊ ခ်းရီဒ်း၊ ခွန

ွာ်းနဒတအ
ုို့ ွာ်း

နုငလွတလုံဥပဖဒ င့် တရွာ်းစွဆု မ်းဆီ်းခ့်သည။ အဆုပါ ကရငနီလငယ (၆)ဦ်းကု ၂၀၁၉ ခုနှစ၊ ဖအွာကတု

ွာ

လ ၇ ရကဖနို့တွင လွ ငဖကွာ ဖမ ွဲ့နယတရွာ်းရုံ်းမှ အလုပ နှငဖထွာင
့်
ဒဏ ၆ လ ချမှတခ့်သည။

၂.၂.၄။ ဗလ
ု ချ ပဖအွာငဆန်းကု အွနလင
ု ်းတွင ဖ

နဖ ပွာကကွာ်းသ တရွာ်းစွခံရ ခင်း

၂၀၁၉ခုနှစ၊ မတလ ၂၉ ရကတွင မဖကွ်းဖမ ွဲ့ ဇမဗြူရွာဇ စနဖရွှရတနွာဆုငပုငရှင ဦ်းသရစု်းသည Thu Ya Soe
အဖကွာင့်တွင ‘‘ဖအွာငဆန်းသမုင်း ဖလ့်လွာထွာ်းတယ။ ဖအွာငဆန်းစစတက
ု
်းပါသလွာ်း’’ ဟ၍ ဖရ်းတငခ့်သ
င့် မဖကွ်းဖမ ွဲ့နယ အမျ ်းသွာ်းဒီမက
ု ဖရစီအ ွွဲ့ချ ပဥကကဋ္ဌ ဦ်းစု်းမု်းက ဧဖပီလတွင နုငလွတလုံဥပဖဒ ပုဒမ ၁၀
ဧဖပီ ၁ ရကတွင အမှု ွငခ
့် ့်သည။ အမှု ွင့်တရွာ်းစွဆုခရ
ံ ဖပီ်း ဖနွာက ဦ်းသရစု်းက ၎င်း၏ဖ ့်

င့်

ွတစစွာမျကနှွာမှ

ဇွနလ ၁၉ရကဖနို့တွင ဗီဒရ
ီ ုရပ
ု သံ င
ု တင၍ ပနလညဖတွာင်းပနခဖ
့် ကကွာင်းသရသည။ သုို့ဖသွာလည်း ဦ်းသရစု်း
ကု တရွာ်းစွဆထ
ု ွာ်း ခင်းနှင့် ပတသက၍ ပါတီ၏ တစစုတ
ံ စရွာ ညွှနကကွာ်းချကမရှဖသ်းသ င့် ဥပဖဒဖကကွာင်း
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အခန်း (၂) ။ လွတလပစွွာထုတဖ ွာဖ ပွာဆုခွင

“အခ နမီ ပငဆငခွင” အစု်းရသကတမ်း ၄ နှစ အတွင်း လွတလပစွွာထုတဖ ွာဖ ပွာဆုခွငကု ဆန်းစစ ခင်း

အရသွာ ဆကလကဖဆွာငရွ ကရမည

စဖကကွာင်း ဦ်းစု်းမ်းု မှ သတင်းမီဒယ
ီ ွာတစခုအွာ်း ပနလည ဖ ကကွာ်းခ့်

သည။

အစျိုံေးရ၏ လွတ်လပ်စွ ထုံတ်ရ

17

်ရပပ ဆျိုံခွင် ခ ြုျိ ေးရ

အခန်း (၂) ။ လွတလပစွွာထုတဖ ွာဖ ပွာဆုခွင

က်မှုဆျိုံင်ရ အတျိုံခ ြုေးအခ က်အလက်ပပ ပုံဇယ ေး

“အခ နမီ ပငဆငခွင” အစု်းရသကတမ်း ၄ နှစ အတွင်း လွတလပစွွာထုတဖ ွာဖ ပွာဆုခွငကု ဆန်းစစ ခင်း

၂.၃။ အမျ ်းသွာ်းမှတတမ်းနှင့် ဖမွာကွန်းဥပဖဒ
၁၉၉၀ ခုနှစတွင နုငငံဖတွာဖငမ ပပ ပွာ်းမှု တညဖဆွာကဖရ်းအ ွွဲ့က ပဌွာန်းခ့်ဖသွာ အမျ ်းသွာ်းမှတတမ်း နှင့်
ဖမွာကွန်းဥပဖဒကု အစွာ်းထု်း ပငဆငသည့်အဖန င့် အမျ ်းသွာ်းမှတတမ်းနှင့် ဖမွာကွန်းဥပဖဒအသစကု ၂၀၁၉
ခုနှစ၊ ဒီဇင

ွာလတွင အတည ပ ပဌွာန်းခ့်သည။ ဥပဖဒတွင ပဌွာန်းချကမျွာ်းအရ ပညသလထုသည သတင်း

အချကအလကမျွာ်းကု လုံဖခ ဖ
ြုံ ရ်းသကတမ်းအဆင့်ကုနလွနဖပီ်းမှသွာ ကကည့်ရှုခွင့်၊ အသု်းံ ပ ခွင့်ရှမည စသည။
လုံဖခ ြုံဖရ်းသကတမ်းအဆငမ
့် ျွာ်းကုလည်း ပုဒမ ၁၂ တွင (က)ထပတန်းလျှ ွဲ့ က
ှ အဆင့် စလျှင နှစဖပါင်း ၃၀၊
(ခ)လျှ ွဲ့ က
ှ အဆင့် စလျှင ၂၅ နှစ၊ (ဂ)အတွင်းဖရ်းအဆင့် စလျှင နှစဖပါင်း ၂၀၊ (ဃ)ကနူ့သတအဆင့် စ
လျှင ၅ နှစ ဟ၍ သတမှတ ပဌွာန်းထွာ်းသည။ ထုို့ ပင ပုဒမ ၁၃(က)တွင ဖ ွာ ပချကအရ အမျ ်းသွာ်းမှတတမ်း
နှင့် ဖမွာကွန်းတက
ု ဦ်းစီ်းဌွာနသည လုံဖခ မ
ြုံ ှုအဆင့်သကတမ်းကုနဆုံ်းဖပီ်း စဖသွာ ဖမွာကွန်းမျွာ်းကု ကကည့်ရှုခွင၊့်
အသုံ်း ပ ခွငက
့် ု ဆကလကကနူ့သတထွာ်းနုငသည။ ထဖ
ုို့ ကကွာင့် အဆုပါဥပဖဒသည အစု်းရထံ ပညသလထု၏
သတင်းအချကအလကရပုငခွင့်ကု ငင်းဆုပတပငနုငရန အခွငအ
့် ွာဏွာ အ ပညအ
့်
ဖပ်းအပသကသ
့် ုို့

စဖန

သည။
လကရှဥပဖဒအရ အစု်းရသည မညသည့်သတင်းအချကအလကကုမဆု “ထပတန်းလျှ ွဲ့ က
ှ အဆင့်” အ စ
သတမှတနုငဖပီ်း၊ အဆုပါအချကအလကကု နှစဖပါင်း (၃၀) သမ
ုို့ ဟုတ ထုို့ထကဖကျွာလွန၍ ထန်းချ ပ ုံ်းကွယ
ထွာ်းနုငမည စသည။ အစု်းရ၏ဆုံ်း တချကကု ပနလညသုံ်းသပရန အခွင့်အလမ်းကု ဥပဖဒတွင နတီ်းဖပ်း
ထွာ်း ခင်းမရှဖပ။ ထဖ
ုို့ ကကွာင့် အစု်းရ၏ အကျင့်ပျက ခစွာ်းမှုမျွာ်း၊ စီမံခနူ့ခမှု
ွ အမှွာ်းမျွာ်း နှင့် လူ့အခွင့်အဖရ်းချ ်း
ဖ ွာကမှုမျွာ်းကု ုံ်းကွယပစရန “ထပတန်းလျှ ွဲ့ က
ှ အဆင့်” သတမှတဖသွာစနစကု လွယကစွွာပင တလွအသုံ်း
ချနုငမည

စသည။

ထုို့ဖကကွာင့် အမျ ်းသွာ်းမှတတမ်းနှင့် ဖမွာကွန်းဥပဖဒကု လူ့အခွငအဖရ်း၊
့်
ဒီမုကဖရစီစံနှုန်းမျွာ်းနှင့်အညီ ပငဆင
ဖပီ်း သတင်းအချကအလကရပုငခွင့်ဥပဖဒ (Right to Information law)

စဖ မွာကဖရ်းကု ဆကလက

အဖကွာငအထညဖ ွာ ဖဆွာငရွ ကသငပ
့် ါ သည။

၂.၄။ ရွာဇသတကကီ်း ပုဒမ ၅၀၅ (က)၊ (ခ) နှင့် (ဂ) တို့ု င့် တရွာ်းစွဆမ
ု ှု စစဥမျွာ်း
ရွာဇသတကကီ်းပုဒမ ၅၀၅ သည အမျွာ်း ပညသ၏ အကျ ်းပျကဆီ်းမှုကု စဖစဖသွာ ဖ ွာ ပချကကု စဖစ၊ ဖကွာ
လဟွာလကု စဖစ၊ သတင်းကု စဖစ ထုတ ပနဖကကညွာရွာတွင သမ
ုို့ ဟုတ

နူ့ချီရွာတွင (က) တပမဖတွာ၏

အကျ ်းစီ်းပွွာ်း ပျကစီ်းဖအွာငလှုံဖဆွာလျှင (သုို့မဟုတ) ကကံဖဆွာငလျှင (ခ) နုငငံဖတွာအစု်းရနှင့် နုငငံဖတွာ
ဖငမ ပပ ပွာ်းဖရ်းကု ထခုကဖအွာငကကံဖဆွာငလျှင (သမ
ုို့ ဟုတ) လုပဖဆွာငလျှင (ဂ) လမျ ်းစုတစခုနှင့်တစခု
ပစမှုကျြူ်းလွနရနလှုံွဲ့ဖဆွာလျှင (သမ
ုို့ ဟုတ) ကကံဖဆွာငလျှင ထုသကု ၂ နှစအထ ဖထွာငဒဏတစမျ ်းမျ ်း

စ

ဖစ၊ ဖငွဒဏ စဖစ၊ ဒဏနှစရပလုံ်း စဖစ ချမှတနုငသည။
NLD အစု်းရလကထကတွင ၅၀၅ ပုဒမမျွာ်းကုအသုံ်း ပ ၍ လွတလပစွွာထုတဖ ွာဖ ပွာဆုခွငက
့် ု ချ ်းဖ ွာကကွာ
တရွာ်းစွဆမ
ု ှုမျွာ်းသည ပုမမ
ု ျွာ်းလွာသည။ ရွာဇသတကကီ်းပုဒမ ၅၀၅(က)
င့် တရွာ်းစွဆုခခ
ံ ့်ရမှု ၄၀ မှု၊ ၅၀၅(ဂ)

င့် တရွာ်းစွဆခ
ု ခ
ံ ့်ရမှု ၁၂ မှု၊ ၅၀၅(ခ)

င့် တရွာ်းစွဆခ
ု ံခရ
့် မှု ၆ မှုတက
ုို့ ု အသံအ ွွဲ့က မှတတမ်းတငနုငခ့်သည။

တရွာ်းစွဆရ
ု ွာတွင တပမဖတွာမှ “တပမဖတွာ၏ ဂုဏသကခွာထခုကသည” ဟုဆက
ု ွာ တရွာ်းစွဆု ခင်းမှွာ အမျွာ်း
ဆုံ်း စသညကု ဖတွွဲ့ရသည။ ထုို့ ပင အစု်းရအွာ်း ဆနူ့ကျငဆနဒ ပသမျွာ်းနှင့် ဖ

နသမျွာ်းကု စွဆုဖသွာ အခါ

တွငလည်း ၅၀၅ (ခ) ကု တွငကျယစွွာ အသုံ်း ပ ဖနဖပီ်း ကရငနီလငယမျွာ်း ဆနဒထုတဖ ွာမှုတွင ၅၀၅ (ဂ) ကုပါ
အသုံ်း ပ ခ့်သညကု ဖတွွဲ့ရသည။
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အခန်း (၂) ။ လွတလပစွွာထုတဖ ွာဖ ပွာဆုခွင

“အခ နမီ ပငဆငခွင” အစု်းရသကတမ်း ၄ နှစ အတွင်း လွတလပစွွာထုတဖ ွာဖ ပွာဆုခွငကု ဆန်းစစ ခင်း

ထငရှွာ်းဖသွာအမှုမျွာ်း
၂.၄.၁။ ဂုဏသကခွာထခက
ု သညဟုဆက
ု ွာ တပမဖတွာ၏တရွာ်းစွဆမ
ု ှုမျွာ်း
ယခုအစု်းရသကတမ်းအတွင်းတွင လွတလပစွွာထုတဖ ွာဖ ပွာဆုခွငက
့် ုချ ်းဖ ွာက၍ တပမဖတွာ၏ တရွာ်းစွဆု
မှုသညလည်း အမျွာ်းအ ပွာ်းရှဖနသညကုဖတွွဲ့ရသည။ တရွာ်းစွဆုရွာတွင တပမဖတွာ၏ ဂုဏသကခွာ ထခက
ု
ခင်း၊ တပမဖတွာအွာ်း အသဖရ ျက ခင်းတုို့ဖကကွာငဟ
့် ုဆက
ု ွာ ရွာဇသတကကီ်းဥပဖဒပုဒမ ၅၀၅ (က)၊ (ခ) တက
ုို့ ု
ကျယကျယ ပနူ့ ပနူ့ အသုံ်း ပ ဖကကွာင်းဖတွွဲ့ရသည။
၂၀၁၉ ခုနှစ၊ ဧဖပီလ ၃ ရကဖနို့က တနင်္ကွာရီတုင်း ဖကွာ့်ဖသွာင်းဖမ ွဲ့တွင ကျင်းပသည့် ွွဲ့စည်းပုံအဖ ခခံဥပဖဒ
ပငဆငဖရ်း ပ်းဖပါင်းဖကွာမတီကု ဖထွာကခံပွ ဖဟွာဖ ပွာချကမျွာ်းနှင့် ပတသက၍ တရွာ်းလွှတဖတွာဖရှှေ့ဖန
ဦ်းကကီ်း မင့်၊ နုငငံဖရ်းအကျဉ်းသွာ်းဖဟွာင်း ကဗျွာဆရွာဖစွာဖ ၊ ဗုလကကီ်းဖဟွာင်း ဦ်းဖနမျ ်းဇငတက
ုို့ ု ဖကွာ့်
ဖသွာင်းဖမ ွဲ့နယ၊ ခဖမွာကကကီ်းတပနယမှ ဒုတယဗုလမှြူ်းကကီ်းဖဇွာဖဇွာက ရွာဇသတကကီ်း ပုဒမ ၅၀၅ (က)

င့်

တရွာ်းရုံ်းသုို့ ဦ်းတက
ု ဖလျှွာကထွာ်း တရွာ်းစွဆုခသ
့် ည။ အဆုပါအမှုကု လွာဖရွာကတရွာ်းရငဆုငရန တနင်္ကွာရီ
တုင်းဖဒသကကီ်း ဖကွာ့်ဖသွာင်းဖမ ွဲ့နယတရွာ်းရုံ်းက ဖဟွာဖ ပွာပွအဖပီ်း ခုနှစလခနူ့အကကွာ ၂၀၁၉ ခုနှစ၊ ဒီဇင

ွာ

လတွငမှ စွပစွခံရသမျွာ်းထံ သမမနစွာဖပ်းပုို့ခ့် ခင်း စသည။ ဖရှှေ့ဖနဦ်းကကီ်း မင့်နှင့် ကဗျွာဆရွာဖစွာဖ တုို့ကု
ဖ ဖ ွာ ါရီ ၃ ရကဖနို့တွင ဖကွာ့်ဖသွာင်း ဖမ ွဲ့နယတရွာ်းရုံ်းမှ ကျပသန်း ၅၀ စီ င့် အွာမခံဖပ်းခ့်သညကု
ဖတွွဲ့ရသည။
နုငငံဖရ်းတကကကွလပ
ှု ရှွာ်းသ ဦ်းဖနမျ ်းဇငသည ဧဖပီလ ၁ ရကတွင တုကကကီ်းဖမ ွဲ့နယ အဖ ျွာကဖမ ွဲ့၊ ဗုလချ ပ
ဖကက်းရုပအနီ်း မကခင်း ပင၌ ပ လုပသည့် ဖဟွာဖ ပွာပွတွင တပမဖတွာဖခါင်းဖဆွာငမျွာ်း၏ ကုယကျင့်တရွာ်း
အဖပေါ် ဖ

နဖ ပွာဆခ
ု သ
့် ညဟုဆက
ု ွာ တက
ု ကကီ်းဖမ ွဲ့ အမှတ (၁) တပမဖတွာ တန်း မငဖ
့် လ့်ကျငဖ
့် ရ်းဖကျွာင်းမှ

ဒုတယဗုလမှြူ်းကကီ်း တု်းလွင က တပမဖတွာအကျ ်းပျကစီ်းဖစမှု ပုဒမ ၅၀၅ (က)
အချ ပ င့် (၅) လဖကျွာကကွာ တရွာ်းရငဆင
ု အဖပီ်း စကတင

င့် တရွာ်းစွဆုခခ
ံ ့် ရသည။

ွာ ၂၀ တွင ဖထွာငဒဏ (၁) နှစ ချမှတ ခံခ့်ရသည။

ထုို့ ပင ဦ်းဖနမျ ်းဇငကု စစကင
ု ်းတုင်း၊ ခငဦ်းဖမ ွဲ့နယတရွာ်းရုံ်းနှင့် ဧရွာ တီတင
ု ်း၊ ါ်းခယမ ဖမ ွဲ့နယတရွာ်းရုံ်းတုို့
တွင ပုဒမ ၅၀၅ (က)

ငပ
့် င တပမဖတွာမှ ထပမံတရွာ်းစွဆုခ့်ဖသ်းသည။ ဦ်းဖနမျ ်းဇင အွာ်း တပမဖတွာ

တစဖနရွာနှင့်တစဖနရွာ မုငရွာချီဖ ်းသည့်
တရွာ်းရုံ်းက ပုဒမ ၅၀၅(က)

ဖမ ွဲ့နယတရွာ်းရုံ်း ၃ ခုတွင တရွာ်းစွဆုခရ
့် ွာ တုကကကီ်းဖမ ွဲ့နယ

င့် ဖထွာငဒဏ (၁) နှစ၊

ဖထွာငဒဏ (၁) နှစ၊ ပုဒမ ၅၀၅(ခ)

ကမှ

ါ်းခယမ ဖမ ွဲ့နယတရွာ်းရုံ်းက ပုဒမ ၅၀၅(က)

င့်

င့် ဖထွာငဒဏ (၁)နှစ နှင့် ခငဦ်းဖမ ွဲ့နယတရွာ်းရုံ်းက ၅၀၅(က)

င့်

ဖထွာငဒဏ ၂ နှစ ထပမံ ချခံခ့်ရသည။
မ တီမင်းကကီ်းဆရွာဖတွာ အရှငအရယွာ ံသ

ံသအွာ်း မီဒီယွာအငတွာဗျြူ်းတစခု၌ တပမဖတွာဂုဏသကခွာ

ကု ည ်းနွမ်းဖစရန ဖ ပွာဆုသညဟုဆက
ု ွာ မနတဖလ်းတုင်း၊ ပညကကီ်းတံခွနဖမ ွဲ့နယ တရွာ်းရုံ်းတွင ရွာဇသတကကီ်း
ပုဒမ ၅၀၅(ခ)၊ ရွာဇသတကကီ်းဥပဖဒဆုငရွာ အသဖရ ျကမှု ပုဒမ ၅၀၀ တုို့ င့် တရွာ်းစွဆုရန တပမဖတွာက
ဦ်းတုက ဖလျှွာကထွာ်းခ့် ဖပီ်း ဖအွာကတု
ခ့်သည။
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အခန်း (၂) ။ လွတလပစွွာထုတဖ ွာဖ ပွာဆုခွင

ွာ ၂၄ ရကတွင တရွာ်းရုံ်းက ပုဒမ ၅၀၀

င့် တရွာ်းစွဆရ
ု န လကခံ

“အခ နမီ ပငဆငခွင” အစု်းရသကတမ်း ၄ နှစ အတွင်း လွတလပစွွာထုတဖ ွာဖ ပွာဆုခွငကု ဆန်းစစ ခင်း

တပ်မရတ ်၏ လွတ်လပ်စွ ထုံတ်ရ

20

်ရပပ ဆျိုံခွင် ခ ြုျိ ေးရ

အခန်း (၂) ။ လွတလပစွွာထုတဖ ွာဖ ပွာဆုခွင

က်မှုဆျိုံင်ရ အတျိုံခ ြုေးအခ က်အလက်ပပ ပုံဇယ ေး

“အခ နမီ ပငဆငခွင” အစု်းရသကတမ်း ၄ နှစ အတွင်း လွတလပစွွာထုတဖ ွာဖ ပွာဆုခွငကု ဆန်းစစ ခင်း

၂.၄.၂။ ဖဟွာဖ ပွာပွတွင ရခင
ု အချ ပအချွာအွာဏွာ ဟု သု်းံ စွမ၍ နှစရှညဖထွာငဒဏချမှတခံခ့်
ရဖသွာ ဖဒါကတွာ ဖအ်းဖမွာငနှင့် စွာဖရ်းဆရွာ ဖ ဟငဖအွာင
၂၀၁၈ ခုနှစ၊ ဇနန ါရီလ ၁၅ ရကဖနို့ ညပင
ု ်းတွင ရခုင ပညနယ၊ ရဖသ့်ဖတွာငဖမ ွဲ့၌ ပ လုပသည့် ရကခ င့်နုငငံ
ဖတွာ အချ ပအ ခွာအွာဏွာ ကျဆုံ်း ခင်း မ်းနည်းမှု အထမ်းအမှတ စွာဖပဖဟွာဖ ပွာပွနှင့် ပတသကဖပီ်း ဖဒါက
တွာ ဖအ်းဖမွာငနှင့် စွာဖရ်းဆရွာ ဖ ဟငဖအွာငတုို့၏ ဖဟွာဖ ပွာချကမျွာ်းသည ဥပဖဒနှင့် မလွတကင်းဟုဆု
ကွာ မတရွာ်းအသင်း အကဥပဖဒ ပုဒမ ၁၇(၁)၊ နုငငံဖတွာသစစွာဖ ွာက ျကပုနကနမှုဆုငရွာ ရွာဇသတကကီ်း
ဥပဖဒ ပုဒမ ၁၂၂၊ ရွာဇသတကကီ်း ဥပဖဒ ပုဒမ ၅၀၅(ခ) တုို့ င့် အစု်းရမှ တရွာ်းစွဆုခ့်သည။
“ဖဟွာဖ ပွာချကမျွာ်းတွင ဗမွာမျွာ်းက ရခုငလမျ ်းမျွာ်းကု ကျွနအ စဖလွာကသွာထွာ်းဖပီ်း တန်းတအခွငအ
့် ဖရ်း
မဖပ်းဖကကွာင်း၊ အချ ပအ ခွာအွာဏွာ ရရှဖရ်းအတွက လကနကကုငဖတွာလှနဖရ်း ဖဆွာငရွ ကဖနသည့်
ပုဂ္ လမျွာ်း ရှဖကကွာင်းနှင့် လကရှနုငငံဖရ်းအွာ်းနည်းချကကုအခွင့်ဖကွာင်းယ၍ ပန်းတင
ု ဖရွာကဖအွာင ဖဆွာင
ရွ ကရန၊ အချ ပအ ခွာအွာဏွာ ပနလညရယလုဖရ်း စတဓွာတဖမွ်း မြူရန” တပ
ုို့ ါ ငဖကကွာင်း အစု်းရမှ ထုတ ပန
ခ့်သည။ ရုံ်းချန်းဖပါင်း (၄၁) ကကမ ကကွာ်းနွာဖပီ်းဖနွာက ၂၀၁၉ ခုနှစ၊ မတလ ၁၉ ရကဖနို့တွင စစဖတွခရုင
တရွာ်းရုံ်းမှ နုငငံဖတွာပုနကနမှု ပုဒမ ၁၂၂

င့် ဖထွာငဒဏ အနှစ (၂၀)၊ ပုဒမ ၅၀၅ (ခ) အတွက ဖထွာငဒဏ

(၂) နှစတအ
ုို့ ွာ်း တဖပါင်းတည်းအ စ ဖထွာငဒဏ အနှစ (၂၀) ကျခံရန ချမှတခ့်သည။

၂.၄.၃။ ကဖလ်းစစသွာ်းကဖ
ု အွာငကဖ
ု ထွ်း နှင့် ၎င်းအွာ်း နရံသမျွာ်းကတ
ု ရွာ်းစွအဖရ်းယ ခင်း
ကုဖအွာငကုဖထွ်းသည အသက ၁၃ နှစအရွ ယတွင တပမဖတွာ သုို့ဖရွာကရှခ့်သည့် ကဖလ်းစစသွာ်း အဖတွွဲ့
အကက အ
ြုံ ွာ်း ၂၀၁၇ ခုနစ
ှ ၊ ကသဂုတလတွင RFA သတင်းဌွာနသုို့ အငတွာဗျြူ်း ဖ ကကွာ်းခသ
့်
င့် ရွာဇသတကကီ်း
ပုဒမ ၅၀၅(ခ)

င့် တရွာ်းစွဆုခံခ့်ရသည။ ထအ
ုို့ ပင ၎င်းအမှု င့် တရွာ်းရငဆင
ု ဖနစဥအတွင်း ရုံ်းချန်းတစခု၌

ဆနဒ ပခ့်ဖသွာဖကကွာင့် တရွာ်းရုံ်း မထီမ့် မင ပ မှု င့် ၂၀၁၈ ခုနှစ၊ ဖ ဖ ွာ ါရီလ ၁၄ ရကဖနို့တွငဖထွာငဒဏ ၆
လ ချမှတခံခ့်ရသည့် ဖပီ်း ၂၀၁၈ ခုနှစ၊ မတလ ၂၈ ရကဖနို့တွငလည်း ပုဒမ ၅၀၅(ခ)

င့် ဖထွာငဒဏ ၂ နှစထပမံ

၍ အမနူ့ချမှတခံခ့်ရသည။ ဆကလကဖပီ်း ၂၀၁၈ ခုနှစ၊ ဇနန ါရီ ၁၇ ရကဖနို့ ဒဂုံဖမ ွဲ့သစဆပကမ်းတရွာ်းရုံ်းတွင
ကုဖအွာငကုဖထွ်းအမှု ရုံ်းထုတ၌ အမှုစစဖဆ်းဖနစဥ ွွဲ့စည်းပုံအဖ ခခံဥပဖဒ စွာအုပကု ဖ ခဖထွာက င့် နင်း၍
ဆနဒ ပခ့်သညဟုဆက
ု ွာ လွာဖရွာက န်းရံသ ကုဖနွာငဖနွာငနှင့် ဖဒေါ်ဖလ်းဖလ်းတက
ုို့ ု ထပမံ မ်းဆီ်းခ့်သည။ ထု
ဆနဒထုတဖ ွာမှုနှင့် ပတသက၍ တရွာ်းရုံ်းမှ တရွာ်းရုံ်းဆပဖစမှု၊ တရွာ်းသကကီ်းကု နွွာ်းတရွာ်းသကကီ်းဟု ဖခေါ်ခ့်
သညဟုသဖသွာ စွပစွချက င့် ရွာဇသတကကီ်း ပုဒမ ၅၀၅(ခ)၊ ဆပဖအွာင နတီ်း ဖစမှု ပုဒမ ၁၅၃ စသည့် ပုဒမ
နှစခု င့် တရွာ်းစွဆုကွာ ဒဂုံဖမ ွဲ့သစ(ဆပကမ်း) ဖမ ွဲ့နယတရွာ်းရုံ်းက ၂၀၁၈ ခုနှစ၊ စကတင

ွာ ၁၁ ရကဖနို့တွင

အလုပနှင့် ဖထွာငဒဏ တစနှစနှင့်ဖ ခွာကလ အမနူ့ချမှတခ့်သည။
တစဆကတည်းမှွာပင ဆနဒ ပမှုတွင ပါ ငခ့်ဖသွာ ဖအွာငကဖ
ု ထွ်း၏ အစမ စသ မဖနဇွာထွန်း၊ နုငငံဖရ်း တက
ကကွလှုပရှွာ်းသ ကုဖဇွာကကီ်းနှင့် မခငချ နုငတက
ုို့ ု နုငငံဖတွာကု အကကညည ပျကဖစသည၊ ရုန်းရင်းဆနခတ
စရန နတီ်းသည၊ ွွဲ့စည်းပုံအဖ ခခံဉပဖဒစွာအုပကု ဖ ခ င့်နင်းသညဟုဆုကွာ ရွာဇသတကကီ်းဥပဖဒ ပုဒမ
၅၀၅(ခ)၊ ပုဒမ ၁၅၃၊ နုငငံဖတွာအထမ်းအမှတအကဥပဖဒ ပုဒမ ၇ တုို့ င့် အသီ်းသီ်း တရွာ်းစွဆုခ့်သည။ ၂၀၁၉
ခုနှစ၊ ဒီဇင

ွာ ၂၄ ရကဖနို့ ရုံ်းချန်းတွင ဒဂုံဆပကမ်းဖမ ွဲ့နယတရွာ်းရုံ်းမှ အစမ စသ မဖနဇွာထွန်းအွာ်း

ဖထွာငဒဏ ၁ နှစနှင့် နရံသ ၂ ဦ်းအွာ်း ဖထွာငဒဏ ၁နှစခွစီ အဖပီ်းသတ အမနူ့ချမှတခသ
့် ည။
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အခန်း (၂) ။ လွတလပစွွာထုတဖ ွာဖ ပွာဆုခွင

“အခ နမီ ပငဆငခွင” အစု်းရသကတမ်း ၄ နှစ အတွင်း လွတလပစွွာထုတဖ ွာဖ ပွာဆုခွငကု ဆန်းစစ ခင်း

ပုံ - မရနဇ ထွန်ေးအ ေး အမျိနခ
်ို့ သည်ရနို့၌ တရ ေးရုံေးတွင် ရတွွေ့ရစဥ်။

၂.၄.၄။ အစ်းု ရဆနူ့ကျငဖရ်းဆနဒ ပပွတွင ပါ ငခသ
့် မျွာ်းကု ပုဒမ ၅၀၅ (ခ)

ငတ
့် ရွာ်းစွဆု ခင်း

၂၀၁၇ ခုနှစအတွင်းက မနတဖလ်းဖမ ွဲ့တွင အမျ ်းသွာ်းဖရ်း ါဒီ သံဃွာမျွာ်း၊ လပုဂ္ လမျွာ်းနှင့် ပ လုပခ့်သည့် အစု်းရ
ဆနူ့ကျငဖရ်းဆနဒ ပပွတွင ဦ်းဖဆွာငပါ ငခဖ
့် သွာ ဦ်းဖကျွာမျ ်းဖရွှကု မ်းဆီ်းအဖရ်းယခ့် ဖပီ်း ၂၀၁၈ ခုနှစ၊ ဇလုင
၂၅ ရကတွင မနတဖလ်းတုင်းဖဒသကကီ်း၊ ချမ်း မသွာစညဖမ ွဲ့နယတရွာ်းရုံ်းမှ ရွာဇသတကကီ်းပုဒမ ၅၀၅(ခ)

င့်

ဖထွာငဒဏ တစနှစခွ ချမှတခ့်သည။ ဦ်းဖကျွာမျ ်းဖရွှသည ၂၀၁၇ ခုနစ
ှ ၊ ကသဂုတလ ၇ ရကတွင အ မ်းခံခ့်ရဖပီ်း
ပစဒဏချမှတချနတွင မနတဖလ်းအု်း

ုအကျဥ်းဖထွာက၌ တစနှစခနူ့ဖနထုငဖပီ်း စ၍ ဖထွာငဒဏ ၇ လခနူ့သွာ

ထပမံကျခံရသည။ ယင်းဆနဒ ပပွတွင ပါ ငခ့်ဖသွာသံဃွာ ၆ ပါ်းသညလည်း ၂၀၁၇ ခုနှစ ဒီဇင

ွာလတွင

အလုပကကမ်းနှင့် ဖထွာငဒဏ ၁၆ လ ချမှတခံခ့်ရသည။

၂.၄.၅။ သကင်္ကနကွာလအတွင်း တပမဖတွာကဖ
ု
၅၀၅ (က) အ ပင ၆၆ (ဃ)

နသည့် သံချပစွာသွာ်းဖ ျွာဖ မှုဖကကွာင့်

ငပ
့် ါ တရွာ်းစွဆခ
ု ရ
ံ ဖသွာ ဖဒါင်းတုို့မျ ်းဆကသံချပအ ွဲ့ွ

၂၀၁၉ ခုနှစ၊ ဧဖပီလတွင ဖဒါင်းတမ
ုို့ ျ ်းဆကသံချပအ ွွဲ့သည သကင်္ကနကွာလအတွင်း ဖခတကွာလကု ဖ

န

ဖထွာက ပသည့် သံချပထု်းဖ ျွာဖ မှုမျွာ်းကု ဖမ ွဲ့နယအသီ်းသီ်းတွင လှည့်လညဖ ျွာဖ ခ့် ကကသည။ ဖ ျွာဖ မှု
တွင ပါ ငဖသွာစွာသွာ်းမျွာ်းသည တပမဖတွာ၏ ဂုဏသကခွာည ်းနွမ်းဖစ ခင်း၊ တပတွင်းပုနကနမှုမျွာ်း
ဖစဖအွာင လှုံဖဆွာ ခင်းမျွာ်း

စဖပေါ်

စဖစသညဟုဆက
ု ွာ တပမဖတွာမှ တရွာ်းစွဆုခသ
့် ည။ ယင်း စစဥ၏ ထ်း ခွာ်း

ချကမှွာ စတငတရွာ်းစွဆုသည့်အချန၌ ပုဒမ တစခုတည်း င့်စွဖသွာလည်း တရွာ်းရငဆုငဖနသည့်ကွာလတွင
အ ခွာ်းပုဒမမျွာ်း င့် ထပမံစဆ
ွ ု ခင်း၊ အ ခွာ်းဖမ ွဲ့နယမျွာ်းတွငလည်း ထပမံစဆ
ွ ု ခင်းမျွာ်းရှခ့်သည။ ထသ
ု စ
ုို့ ွဆုရွာ
တွင ရနကုနတုင်း ဖဒသကကီ်း၌ ၆၆ (ဃ)
၁ မှု၊ ၅၀၅ (က)
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င့် ၂ မှု၊ ၅၀၅ (က) င့် ၂ မှု၊ ဧရွာ တီတုင်းဖဒသကကီ်း၌ ၆၆ (ဃ)

င့်

င့် ၃ မှု၊ စုစဖ
ု ပါင်း ၈ မှု င့် တရွာ်းစွဆခ
ု ံခရ
့် သည။ ယခုအချနတွင ၅၀၅ (က) အမှု ၂ မှုနှင့် ၆၆

အခန်း (၂) ။ လွတလပစွွာထုတဖ ွာဖ ပွာဆုခွင

“အခ နမီ ပငဆငခွင” အစု်းရသကတမ်း ၄ နှစ အတွင်း လွတလပစွွာထုတဖ ွာဖ ပွာဆုခွငကု ဆန်းစစ ခင်း

(ဃ) အမှု ၂ မှုအတွက စုစုဖပါင်း အလုပနှင့်ဖထွာငဒဏ ၂ နှစနှင့် ၆ လကျခံဖနရသည။ လကရှတွင ဖဒါင်းတုို့
မျ ်းဆကသံချပအ ွဲ့ွ သည တရွာ်းစီရငဖရ်းစနစအွာ်း အယုအ
ံ ကကညမရှဖတွာ့်သ င့် ကျနရှဖနဖသွာ အမှုမျွာ်းကု
ဆကလက ခုခဖ
ံ ချပ ခင်းမရှဖတွာ့်

တရွာ်းရုံ်းကု သပတဖမှွာကထွာ်းဖကကွာင်းသရသည။

၂.၅။ ရွာဇသတကကီ်းပုဒမ ၅၀၀

ငတ
့် ရွာ်းစွဆမ
ု ှုမျွာ်း

ရွာဇသတကကီ်းပုဒမ ၅၀၀ တွင “မညသမဆု၊ အ ခွာ်းသတစဦ်းဦ်း၏ အသဖရကု ျကလျှင ထုသကု ၂ နှစအထ
ဖထွာငဒဏ စဖစ၊ ဖငွဒဏ စဖစ၊ ဒဏ ၂ ရပလုံ်း စဖစ ချမှတရမည” ဟု ပဌွာန်းထွာ်းသည။ မနမွာနုငငံရှ
ဥပဖဒမျွာ်းတွင အသဖရ ျကမှုနှင့်ပတသကလျှင ဥပဖဒ (၆)ခု ရှကွာ ကင်းလွတချက (၁၀) ချကပါရှဖသွာ
ရွာဇသတကကီ်းပုဒမ ၅၀၀ သည စနစတကျ ပငဆငနုငပါက အသုံ်း ငနုငပါသည။ သဖ
ုို့ သွာ ယဖနို့ အချနတွင
ပုဒမ ၅၀၀

င့် နုငငံဖရ်းသဖ

ွာအရ အစု်းရအွာ်း ဖ

နသမျွာ်းနှင့်တပမဖတွာအွာ်း ဖ

ခင်းမျွာ်း င့်သွာ တလွအသုံ်း ပ ဖနသညကဖ
ု တွွဲ့ရသည။ ရွာဇသတကကီ်း ပုဒမ ၅၀၀

နသမျွာ်းကု တရွာ်းစွ

င့် တရွာ်းစွခံရသမျွာ်းတွင

တကကကွလှုပရှွာ်းသမျွာ်း၊ စွာဖရ်းဆရွာနှင့် သတင်းမီဒီယွာမျွာ်းကု အမျွာ်းဆုံ်းဖတွွဲ့ရသည။
လကရှအစု်းရသကတမ်းအတွင်းတွင လွတလပစွွာထုတဖ ွာဖ ပွာဆုခွငက
့် ု ချ ်းဖ ွာကကနူ့သတ၍ ရွာဇသတ
ကကီ်း ပုဒမ ၅၀၀

င့် အမှု ွငတရွာ်းစွ
့်
ဆမ
ု ှုဖပါင်း ၁၄ မှုကု အသံအ ွွဲ့က မှတတမ်းတငနင
ု ခ့်ပါသည။

ထငရှွာ်းဖသွာအမှုမျွာ်း
၂.၅.၁။ စစဖ

်းဒုကခသညမျွာ်းကု ကယဆယနင
ု ဖရ်းဆနဒ ပသမျွာ်းကု ပုဒမ ၅၀၀

ငအ
့် ဖရ်းယ ခင်း

၂၀၁၈ ဧဖပီလတွင ကချင ပညနယတွင်း တက
ု ပွမျွာ်းဖကကွာင့် ပတမဖနဖသွာ ဖထွာငနှင့်ချီ ဖနရပစွနူ့ခွွာ ထွက
ဖ ပ်းသမျွာ်းကု ကယထုတဖပ်းရန ဦ်းဖဇွာဂျတ၊ ဦ်းလွမ်းဖဇွာင်းနှင့် ဖဒေါ်နနပတုို့က ဦ်းဖဆွာငဖပီ်း လမ်းဖလျှွာက
ချီတက ခင်း၊ သပတစခန်း ွင့် ဖပီ်း ဆနဒ ပ ခင်းမျွာ်းကု ပ လုပခ့် ကကသည။ ထုဆနဒ ပပွ၌ ဖဟွာဖ ပွာခ့်သညတတ
ုို့ ွင
တပမဖတွာက တ ကသတ ထု်းစစဆငမှုမျွာ်းဖကကွာင့် ရွ ွာသွာ်းမျွာ်းထွကဖ ပ်းရဖကကွာင်း၊ ပတမဖနဖသွာ ပညသ
မျွာ်းကု လမ်း ွင့်ဖပ်းရနသည တပဖတွာ၏တွာ နသွာ စဖကကွာင်းနှင့် ဖလဖကကွာင်း ငဗ
့် ်းုံ ကက ခင်းကု ချကချင်း
ရပဆဖ
ု သွာ အသုံ်းအနှုန်းမျွာ်းသည တပမဖတွာ၏ အသဖရကု

ျကဆီ်းသညဟုဆက
ု ွာ

ဖ မွာကပင
ု ်းတုင်း

စစဌွာနချ ပ ဒုတယဗုလမှြူ်းကကီ်း မျ ်းမင်းဦ်းက မစကကီ်းနွာ်းတရွာ်းရုံ်းသုို့ ဦ်းတက
ု ဖလျှွာကထွာ်း တရွာ်းစွဆုခ့် ခင်း
စသည။ ထုသ ၃ ဦ်းကု မစကကီ်းနွာ်းဖမ ွဲ့နယ တရွာ်းရုံ်းမှ ဖထွာငဒဏ ၆ လနှင့် ဖငွဒဏ ၅ သန်းစီ ချမှတခ့်သည။
ထုသုို့ ဖထွာငဒဏ၊ ဖငွဒဏ ချမှတလက
ု ခင်းအဖပေါ် တကကကွလပ
ှု ရှွာ်းသ အဖယွာက ၅၀ ခနူ့ ပါ၀ငဖသွာ
ကချငလငယ အ ွွဲ့ ငတချ ွဲ့က မစကကီ်းနွာ်းဖမ ွဲ့နယတရွာ်းရုံ်း၌ ကနူ့ကက
ွ ဆနဒ ပခ့် ကကသည။ တစဆကတည်း
မှွာပင လမ်းဖလျှွာကဆနဒ ပရွာ၌ ဦ်းဖဆွာငသ ကု

ရနမုင၊ ကဆ
ု ုင်းခွမဖအွာင၊ မဆွတဆုင်းထွယတက
ုို့ ု ဖမ ွဲ့မ

ရစခန်းမှ ဖမ ွဲ့နယရတပ ွွဲ့မှြူ်း ယွာယီရမှြူ်း မင့်မု်းက တရွာ်းလု ပ လုပကွာ ဖငမ်းစုစပ
ီ ုဒမ င့် အမှု ွင့်ခ့်ဖသ်းသည။

၂.၅.၂။ ၂၀၀၈ ွဲ့ွ စည်းပုအ
ံ ဖ ခခံဥပဖဒ ပငဆငဖရ်း ဖဟွာဖ ပွာသည့်
စွာဖရ်းဆရွာ မွာန(ဖတွာငလု်းံ ပန)အွာ်း ပုဒမ ၅၀၀

င့် တရွာ်းစွအဖရ်းယ ခင်း

ဖမတဖမ ွဲ့တင
ွ ၂၀၁၉ ခုနှစ၊ ဖမ ၉ ရကက ပ လုပခ့်ဖသွာ ၂၀၀၈ ွွဲ့စည်းပုံ အဖ ခခံဥပဖဒ ပငဆငဖရ်း ဖဟွာဖ ပွာ
ပွ၌ စွာဖရ်းဆရွာမွာန(ဖတွာငလုံ်း ပန) အဖန င့် တပမဖတွာဂုဏသကခွာ ကျဆင်းဖစ ခင်း၊ လထုက တပမဖတွာ
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အခန်း (၂) ။ လွတလပစွွာထုတဖ ွာဖ ပွာဆုခွင

“အခ နမီ ပငဆငခွင” အစု်းရသကတမ်း ၄ နှစ အတွင်း လွတလပစွွာထုတဖ ွာဖ ပွာဆုခွငကု ဆန်းစစ ခင်း

အဖပေါ် အထငအ မငလွမှွာ်းဖအွာင ဖဟွာဖ ပွာ ခင်းမျွာ်း ပ လုပခသ
့် ညဟု ဆက
ု ွာ ကမ်းရု်းတန်းဖဒသတုင်း
စစဌွာနချ ပမှ ဒုတယဗုလမှြူ်းကကီ်း ဖကျွာမင်းဦ်းက တရွာ်းလုလုပကွာ ၂၀၁၉ ခုနှစ၊ ဇွန ၄ ရကတွင တရွာ်းရုံ်းသုို့
ဦ်းတုကတရွာ်းစွခ့်ဖကကွာင်း သရသည။ တရွာ်းရုံ်းကု ဦ်းတက
ု ဖလျှွာကထွာ်းစဥက ရွာဇသတကကီ်းပုဒမ ၅၀၅ (က)
င့် တုငကကွာ်းခ့်ဖသွာလည်း တရွာ်းရုံ်းမှ စီစစဖပီ်းဖနွာက ပုဒမ ၅၀၀

င့် အမှုကု လကခံခသ
့် ည။ အဆပ
ု ါအမှုအွာ်း

၁၉ ကကမဖ မွာက ရုံ်းချန်း စသည့် ၂၀၂၀ ပည့်နှစ ဇနန ါရီလ ၂၃ ရကတွင ဖမတဖမ ွဲ့နယတရွာ်းရုံ်းက ဒဏဖငွ
သုံ်းဖသွာင်း(သမ
ုို့ ဟုတ) ဖထွာငဒဏသုံ်းလကျခံဖစရန အမနို့ချမှတခရ
့် ွာ စွာဖရ်းဆရွာမွာန (ဖတွာငလုံ်း ပန) က
ဒဏဖငွ သုံ်းဖသွာင်းဖပ်းဖဆွာငခ့်ဖကကွာင်း သရသည။

၂.၅.၃။ တပမဖတွာမှ ပညသကန
ု ပ
ှ စကသည့် ပကွကက ပဖ ျွာဖ ခသ
့် ညအ
့် တွက
ဇွ အဖငမအ
့်
ွဲ့ွ အဖရ်းယခံရ ခင်း
၂၀၁၉ ခုနှစ မတလအတွင်းက ဖန ပညဖတွာ၌ ကျင်းပခသ
့် ည့် ွွဲ့စည်းပုအ
ံ ဖ ခခံဥပဖဒ ပငဆငဖရ်း ဖထွာကခံပွ
တစခုတွင တငဆကခ့်သည့် ပကလုံ်း၌ တပမဖတွာသွာ်းပုံစံ ၀တဆငထွာ်းသတစဦ်းက အရပသွာ်းတစဖယွာက
၏ ပခုံ်းကု ဖ ခဖထွာက င့် ထွာ်းသည့် ပကွကပါ ငခသ
့် ည။ ထု ပကွကသည တပမဖတွာ၏ဂုဏသကခွာ
ထခုကဖစသညဟုဆုကွာ အဖငမ့်အ ွွဲ့ဖခါင်းဖဆွာင ကပ
ု န်းသီ်းအပါအ၀င လရွှငဖတွာ အွာလ်း၊ စမ်းလန်း၊
ဖဇွာကထု်း၊ ဒု်းဖပါက တက
ုို့ ု ဖန ပညဖတွာတင
ု ်းစစဌွာနချ ပ ဒုတယဗုလမှြူ်းကကီ်း မင့်ဦ်းက ရွာဇသတကကီ်း ပုဒမ
၅၀၀

င့် ဧဖပီတင
ွ တရွာ်းစွဆခ
ု ့်သည။ တရွာ်းစွဆုခရ
ံ သမျွာ်းထမှ တစဦ်း စဖသွာ ကပ
ု န်းသီ်းမှ “အဖငမ့်မင်းသမီ်း

တစဦ်းနှင့် တပမဖတွာသွာ်းတစဦ်း၏ ချစ ခင်းဖမတတွာကု

ွဲ့ွ ထွာ်းသည့် ဟွာသခွငတစခုအတွင်းမှ ပကွက

တစကွကသွာ စဖပီ်း တပမဖတွာကု ဖစွာကွာ်းထခက
ု ဖစသည့် စကွာ်းလုံ်းမျွာ်း ပါ၀င ခင်းမရှဟု” ဆုသည။ ထုို့
ဖနွာက နု၀င

ွာ ၁၄ ရကတွင ဇမဗြူသီရဖမ ွဲ့နယတရွာ်းရုံ်းက ‘ဇွ’ အဖငမ့်အ ွွဲ့မှ လရွှငဖတွာငါ်းဦ်းအွာ်း ဒဏဖငွ

တစသန်း (သမ
ုို့ ဟုတ) ဖထွာငဒဏဖလ်းလ ကျခံဖစရန တွင အမနို့ချလုကရွာ ၎င်းတက
ုို့ ဒဏဖငွဖပ်းဖဆွာငရန
ဖရွ ်းချယခ့် ကကသည။

၂.၆။ ျကသမ်းရမည့် အီလကထဖရွာနစ ဆကသွယဖဆွာငရွကဖရ်းဥပဖဒ
နုငငံဖတွာဖအ်းချမ်းသွာယွာဖရ်းနှင့်

ွံွဲ့ ဖ ်းဖရ်းဖကွာငစီသည အီလကထဖရွာနစ ဆကသွယဖဆွာငရွ ကဖရ်း

ဥပဖဒကု ၂၀၀၄ ခုနှစ၊ ဧဖပီလ ၂၀ ရကဖနို့တင
ွ ထုတ ပနခသ
့် ည။ ယင်းဥပဖဒ၏ ပုဒမ ၃၄(ဃ)တွင အ ွွဲ့အစည်း
တစခုခု သမ
ုို့ ဟုတ လပုဂ္ လတစဦ်းဦ်းကု ထခက
ု နစနွာဖစရန စဖစ၊ ဂုဏသကခွာကျဆင်းဖစရန

စဖစ၊

သတင်းအချကအလကကု အီလကထဖရွာနစနည်းပညွာ င့် ပ လုပ ခင်း၊ ပ ပင ခင်း သမ
ုို့ ဟုတ ဖ ပွာင်းလ ခင်း
ပ လုပထွာ်းသည့် အချကအလကကု

နူ့ချီ ခင်းဟ၍ ဖ ွာ ပထွာ်းသည။ အီလကထဖရွာနစ ဆကသွယ

ဖဆွာငရွ ကဖရ်း ဥပဖဒသည ၂၀၀၇ ခုနှစ ဖရွှ ါဖရွာင ဖတွာလှနဖရ်းကွာလ

မ်းဆီ်းတရွာ်းစွဆမ
ု ှုမျွာ်းတွင

အသုံ်းမျွာ်းလွာဖပီ်း နွာမညဆု်း င့် ဖကျွာကကွာ်းလွာခ့်သည။ အဆုပါ ဥပဖဒကု ၂၀၁၄ ခုနစ
ှ ၊ ဖ ဖ ွာ ါရီလတွင
ဥပဖဒ ပငဆငခ့် ဖပီ်း ပုဒမ ၃၃ တွင ပါရှဖသွာ ပစဒဏမျွာ်းအွာ်း အနည်းဆုံ်း ပစဒဏ (၅) နှစမှ အမျွာ်းဆုံ်း
(၇)နှစအထ ဖလျှွာ့်ချခသ
့် ည။ ပုဒမ ၃၄ တွင ပါရှဖသွာ ဖထွာငဒဏမျွာ်းကု ဖငွဒဏ ကျပသန်း ၅၀ မှ ကျပသန်း
၁၀၀ အထသွာချမှတရန ဖ ပွာင်းလ သတမှတခသ
့် ည။ ပစဒဏမျွာ်းကု ဖလျှွာ့်ချဖပ်းခ့်ဖသွာလည်း ဥပဖဒ၏
ရညရွ ယချကမျွာ်း၊ ဦ်းတညသု်းံ စွမှုမျွာ်း ဖ ပွာင်းလသွွာ်း ခင်းမရှ
ဖသွာ အကနူ့အသတ စဖနဆ

လွတလပစွွာထုတဖ ွာဖ ပွာဆုခွငက
့် ု ကကီ်းမွာ်း

စသည။ လကရှအစု်းရလကထကတွင အီလကထဖရွာနစ ဆကသွယ

ဖဆွာငရွ ကဖရ်းဥပဖဒကု အသုံ်း ပ တရွာ်းစွဆု ခင်းမျွာ်း အနည်းငယသွာဖတွွဲ့ရဖသွာလည်း အသက ငဖနဆ
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အခန်း (၂) ။ လွတလပစွွာထုတဖ ွာဖ ပွာဆုခွင

“အခ နမီ ပငဆငခွင” အစု်းရသကတမ်း ၄ နှစ အတွင်း လွတလပစွွာထုတဖ ွာဖ ပွာဆုခွငကု ဆန်းစစ ခင်း

ဥပဖဒ စသညအ
့် တွက လထုအဖပေါ် နှပရွာတွင အစု်းရနှင့်တပမဖတွာ

ကက အချနမဖရွ ်းအသုံ်း ပ လွာနုင

သည့်အတွက အ မနဆုံ်း ျကသမ်းသင့်သည။ အွနလုင်းအသုံ်း ပ ၍ ကျ ်းလွနနုငဖသွာရွာဇ တမှုမျွာ်းကု အဖရ်း
ယနုငရန ဆက
ု

ွာရွာဇ တမှုဥပဖဒကု လူ့အခွင့်အဖရ်းစံနှုန်းမျွာ်းနှင့် အညီ ဖရ်းဆွ ပဌွာန်းသင့်ပါသည။

ထငရှွာ်းဖသွာအမှုမျွာ်း
၂.၆.၁။ ရတပ ွဲ့ွ ၏ဂုဏသကခွာထခက
ု သညဟုဆက
ု ွာ အဖရ်းယ ခင်း
မနမွာနုငငံရတပ ွွဲ့၏ ညွှနကကွာ်းချက င့် သကကမု်းည (ခ) ဖဒါကတွာ င်းကက
ု ုသန်းအွာ်း ဖန ပညဖတွာဖမ ွဲ့၊ ပျဉ်း
မနွာ်း ရစခန်းမှ အီလကထဖရွာနစဆကသွယဖဆွာငရွ ကဖရ်းဥပဖဒ ပုဒမ ၃၄(ဃ)
၁၀ရကတွင အမှု ွင့်ခ့် ခင်း

င့် ၂၀၁၉ခုနစ
ှ ၊ ဇလုငလ

စသည။ သကကမု်းည အွာ်း ၃ နွာရီခနို့ စစဖဆ်းမှုမျွာ်း ပ လုပခ့် ဖပီ်းဖနွာက ပျဉ်းမနွာ်း

ရစခန်းမှ ကျပသန်း ၁၀၀ အွာမခံ င့် ပနလွှတဖပ်းလက
ု သည။ ဖန ပညဖတွာရှပုဂ္လကဖကျွာင်းတစဖကျွာင်းမှ
အသက ၃ နှစ အရွ ယ မန်းကဖလ်းငယတစဦ်း လငပုင်းဆင
ု ရွာအ မတထုတမှု ကျြူ်းလွနခံရဖသွာအမှု စစဥနှင့်
ပတသက၍ လမှုကွနရကစွာမျကနှွာဖပေါ်မှွာ သကကမု်းည ဖရ်းသွာ်းမှုမျွာ်းသည မနမွာနုငငံရတပ ွွဲ့၏ ဂုဏသကခွာ
ကု ထခက
ု ဖစဖသွာဖကကွာင့်ဆုကွာ မနမွာနုငငံရတပ ွွဲ့မှ တရွာ်းစွဆုခ့် ခင်း စသည။ သုို့ဖသွာ မညသည့်
အသုံ်းအနှုန်းမျွာ်းက မနမွာနင
ု ငံရတပ ွွဲ့၏ ဂုဏသကခွာကု ထက
ု ခက
ု ဖစသလဆုသညကုမ တရွာ်းစွဆုသမျွာ်း
ကမှ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ဖ ပွာဆု ခင်းမရှဖပ။

၂.၆.၂။ တပမဖတွာ(ဖရ)အဖကကွာင်းကု အွနလင
ု ်းတွငဖရ်းသွာ်းခသ
့် အွာ်း အဖရ်းယ ခင်း
တပမဖတွာနှင့်ဆုငသည့် အချကအလကမျွာ်းကု လမှုကန
ွ ရကတွင ဖရ်းသွာ်းခ့်သညဟုဆက
ု ွာ ရခုင ပညနယ၊
ဖကျွာက ြူဖမ ွဲ့နယ၊ စစဖတွာဖကျ်းရွ ွာမှ ဖမွာငတငချမ်းအွာ်း ၂၀၁၉ ခုနှစ၊ ဇလုငလတွင အီလကထဖရွာနစ
ဆကသွယဖဆွာငရွ ကဖရ်းဥပဖဒ ပုဒမ ၃၃(ခ)

င့် တပမဖတွာက အမှု င
ွ ့်ခ့်သည။ ဖမွာငတငချမ်းသည “ဂျပန

ဖခတက ရခုငသွာ်းဖချ” နွာမည င့် Facebook စွာမျကနှွာတွင တပမဖတွာ(ဖရ)၏ လုံဖခ ြုံဖရ်းအွာ်း ဖရ်းသွာ်းခ့်
သညဟုဆက
ု ွာ ဓည တီဖရတပစခန်းဌွာနချ ပမှ ဗုလကကီ်း ပည့်ဖ ်းဖအွာငက တရွာ်းလု ပ လုပကွာ တုငတန်းခ့်
ခင်း စဖကကွာင်းသရဖပီ်း မညသည့်အချကကု ဖရ်းသွာ်းခ့်မဖ
ှု ကကွာင့် တရွာ်းစွသညကု အဖသ်းစတဖ ပွာဆု ခင်း
မရှဖပ။
အီလကထဖရွာနစ ဆကသွယဖဆွာငရွ ကဖရ်းဥပဖဒ ပုဒမ ၃၃ (ခ)တွင နုငငံဖတွာ၏ လုံဖခ ြုံဖရ်း၊ တရွာ်းဥပဖဒ
စု်းမု်းဖရ်းနှင့် နယဖ မဖအ်းချမ်းသွာယွာဖရ်း၊ တင
ု ်းရင်းသွာ်းစည်းလုံ်းညီညွှတဖရ်း၊ နုငငံဖတွာ၏ စီ်းပွွာ်းဖရ်း သမ
ုို့
ဟုတ အမျ ်းသွာ်းယဉဖကျ်းမှုနှင့်စပလျဉ်းသည့် နုငငံဖတွာ၏ လျ ွဲ့ က
ှ ချကနှင့်သကဆင
ု ဖသွာ သတင်းအချက
အလက တစရပရပကုရယ ခင်း သမ
ုို့ ဟုတ ဖပ်းပုို့ နို့ချသညဟု ကျြူ်းလွနဖကကွာင်း ပစမှုထငရှွာ်းစီရင ခင်းခံရ
လျှင ဖထွာငဒဏအနည်းဆုံ်း ငါ်းနှစမှ အမျွာ်းဆုံ်း ခုနစနှစအထ ချမှတရမည့်အ ပင ဖငွဒဏလည်း ချမှတ
နုငသညဟု ဖ ွာ ပထွာ်းသည။

၂.၇။

နင
ု ငံဖတွာအကကညည ပျကဖစမှု ရွာဇသတကကီ်းဥပဖဒပုဒမ ၁၂၄ (က)

င့် တရွာ်းစွဆမ
ု ှုမျွာ်း

နုငငံဖတွာအကကညည ပျကဖစမှု ရွာဇသတကကီ်းဥပဖဒပုဒမ ၁၂၄ (က) တွင “မညသမဆု နှုတ င့် စဖစ၊ စွာ င့်
စဖစ၊ အမှတအသွာ်း င့် စဖစ၊ ထငရှွာ်းဖသွာပုံသဏ္ဍွာန င့် စဖစ၊ အ ခွာ်းနည်း င့် စဖစ၊ ပညဖထွာငစု
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အခန်း (၂) ။ လွတလပစွွာထုတဖ ွာဖ ပွာဆုခွင

“အခ နမီ ပငဆငခွင” အစု်းရသကတမ်း ၄ နှစ အတွင်း လွတလပစွွာထုတဖ ွာဖ ပွာဆုခွငကု ဆန်းစစ ခင်း

အတွက (သတ
ုို့ ည်းမဟုတ) ပညဖထွာငစုအ ွွဲ့ ငမျွာ်းအတွက ဥပဖဒအရ တညဖထွာငထွာ်းဖသွာ အစု်းရကု
မုန်းထွာ်းဖအွာငဖသွာလည်းဖကွာင်း၊ မဖလ်းမစွာ်းဖအွာငဖသွာလည်းဖကွာင်း ပ လျှင (သုို့တည်းမဟုတ) ဖမတတွာ
ပျကဖအွာငလှုံွဲ့ဖဆွာလျှင (သုို့တည်းမဟုတ) ထုို့သလ
ုို့ ှုံွဲ့ဖဆွာရနအွာ်းထုတလျှင ထုသကုဖငွဒဏနှင့်တကွ တစ
သကတစကျွန်း

စဖစ၊ ဖငွဒဏနှင့်တကွ တစသကတစကျွန်းဖအွာကဖလျွာ့်သည့် တစကျွန်းဒဏ စဖစ၊ ဖငွ

ဒစနှင့်တကွ သုံ်းနှစအထ ဖထွာငဒဏ စဖစ၊ ဖငွဒဏသကသက စဖစ ချမှတရမည” ဟုပါရှသည။ အစု်းရ
သစ လကထကတွင လွတလပစွွာထုတဖ ွာဖ ပွာဆုခင
ွ ့်ကု ချ ်းဖ ွာကကွာ ရွာဇသတကကီ်းဥပဖဒပုဒမ ၁၂၄ (က)
င့် တရွာ်းစွဆုမမ
ှု ျွာ်း ၆ မှုရှဖကကွာင်း ဖတွွဲ့ရှခ့်သည။

ထငရှွာ်းသညအ
့် မှုမျွာ်း
၂.၇.၁။ နင
ု ငံဖတွာ၏ အတင
ု ပငခံပဂ
ု ္ လအွာ်း ဖ

နဖ ပွာဆဖ
ု သွာဖကကွာင့် တရွာ်းစွဆခ
ု ရ
ံ မှုမျွာ်း

လမှုကွနရကတွင နုငငံဖတွာ၏အတုငပငခံပဂ
ု ္ လ ဖဒေါ်ဖအွာငဆန်းစုကကညကု

ပညတ
့် နဆွာ အမျ ်းသမီ်း

ထကပင ယုတညံ့်ဖကကွာင်း၊ ထုို့ ပင တပနှင့် ပညသကု ဖသွ်းကွဖအွာငလုပဖနသဟု ဖရ်းသွာ်းခ့်သညအ
့် တွက
ဦ်းမင်းဖဆွ (ဖခေါ်) ငါ်းမင်းဖဆွကု လှိုငဖမ ွဲ့နယ ရတပ ွွဲ့မှ ရွာဇသတကကီ်း ဥပဖဒ ပုဒမ ၁၂၄ (က)

င့် ၂၀၁၈ ခုနစ
ှ

ဇလုင ၁၂ ရကတွင မ်းဆီ်းအမှု ွင့်ခ့်သည။ တရွာ်းခွငစစဖဆ်းမှု ၂ လကကွာဖပီ်းဖနွာက စကတင

ွာလ ၁၈ ရက

ဖနို့တွင အဖနွာကပုင်းခရင
ု တရွာ်းရုံ်းမှ ဖထွာငဒဏ ၇ နှစ နှင့် ဖငွဒဏ ၁ သန်းဖပ်းဖဆွာငရန အမနူ့ချခ့်သည။
ဒုတယ စစဥမှွာ

ွာသွာဖရ်းပဋပကခ နှင့် လမျ ်းဖရ်းမုန်းတီ်းဖအွာင လှုံဖဆွာသဟုနွာမညကကီ်းဖသွာ ဦ်း ရ
ီ သ

သည တနင်္ကွာရီတုင်း၊ ဖမတဖမ ွဲ့နှင့် ရနကုနတုင်း၊ ဖကျွာကတံတွာ်းဖမ ွဲ့နယတုို့တွင ပ လုပခ့်သည့် ၂၀၀၈ ွွဲ့စည်း
ပုံ အဖ ခခံဥပဖဒဖထွာကခံပနှ
ွ င့် အမျ ်းသွာ်းဖရ်းလှုပရှွာ်းမှုဖဟွာဖ ပွာပွမျွာ်းတွင နုငငံဖတွာ၏အတုငပငခံပဂ
ု ္လ
ဖဒေါ်ဖအွာငဆန်းစုကကညကု ပင်းထနစွွာ ဖ
ဥပဖဒ ပုဒမ ၁၂၄ (က)

နဖဟွာဖ ပွာခမ
့် ှုမျွာ်းဖကကွာင့် ဖမလ ၂၈ ရကဖနို့တွင ရွာဇသတကကီ်း

င့် ရနကုနအဖနွာကပုင်းခရုင ဒုတယအုပချ ပဖရ်းမှြူ်း ဦ်းစန်းမင်းမှ တရွာ်းလု ပ လုပ၍

ဦ်းတုကဖလျှွာကထွာ်းခ့်သည။ ထုို့ဖနွာက တရွာ်းရုံ်းသုို့ လွာဖရွာက ခင်းမရှ

တမ်းဖရှွာငဖနသည့်အတွက

အဖနွာကပုင်းခရုငတရွာ်းရုံ်း တွ ကတရွာ်းသကကီ်း ဦ်းဖကျွာဖကျွာမှ ဦ်း ရ
ီ သအွာ်း မ်း ရမ်းထုတခသ
့် ည။
တတယ စစဥမှွာ စစတပဖထွာကခံဖရ်းနှင့် အမျ ်းသွာ်းဖရ်းတကကကွလှုပရှွာ်းသတစဦ်း စဖပီ်း လွှတဖတွာ
ကုယစွာ်းလှယဖဟွာင်းတစဦ်း စဖသွာ

်းလကလှဖဆွသည ၂၀၀၈

ွွဲ့စည်းပုံအဖ ခခံဥပဖဒဖထွာကခံဖသွာ

ဖဟွာဖ ပွာ ခင်းမျွာ်း၊ နုငငံဖတွာ၏အတုငပငခံပဂ
ု ္ လ ဖဒေါ်ဖအွာငဆန်းစုကကညကု ဖ
အမျွာ်းအ ပွာ်း ဖဆွာငရွ ကသ တစဦ်း စသည။

နပုတခတ ခင်းမျွာ်း

်းလကလှဖဆွကု ရနကုနဖမ ွဲ့လယ ဖမ ွဲ့ဖတွာခန်းမဖရှှေ့ လထု

ဖဟွာဖ ပွာပွတွင အစု်းရနှင့် ဖဒေါ်ဖအွာငဆန်းစုကကည လုပဖဆွာငချကမျွာ်း အဖပေါ် သွယ ုက ပစတငရှုတချ
ဖ ပွာဆုမမ
ှု ျွာ်းအတွက နုငငံဖတွာ အကကညည ပျကဖစမှု ရွာဇသတကကီ်းပုဒမ ၁၂၄(က)

င့် ဖကျွာကတံတွာ်းဖမ ွဲ့

နယ၊ ဒုတယဖမ ွဲ့နယအုပချ ပဖရ်းမှြူ်းမှ ရနကုနအဖနွာကပင
ု ်းခရုငတရွာ်းရုံ်းတွင ကသဂုတလ ၇ ရကဖနို့၌ တရွာ်းစွ
ဆုရန ဦ်းတုကဖလျှွာကထွာ်းခ့်သည။
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အခန်း (၂) ။ လွတလပစွွာထုတဖ ွာဖ ပွာဆုခွင

“အခ နမီ ပငဆငခွင” အစု်းရသကတမ်း ၄ နှစ အတွင်း လွတလပစွွာထုတဖ ွာဖ ပွာဆုခွငကု ဆန်းစစ ခင်း

၂.၈။

ရွာဇသတကကီ်းပုဒမ ၂၉၅ (က)

ရွာဇသတကကီ်းဥပဖဒ
ထုငဖသွာ လတစွာ်း၏
စကွာ်း င့်

င့် တရွာ်းစွဆမ
ု ှုမျွာ်း

ွာသွာသွာသနွာဆုငရွာ ပစမှု ၂၉၅ (က) တွင “ ပညဖထွာငစု မနမွာနုငငံဖတွာတွင ဖန
ွာသွာဖရ်းစတကု နွာကကည်းဖစရန တမငမသမွာဖသွာ အကကံ င့် မညသမဆု၊

စဖစ၊ စွာ င့် စဖစ၊ ထငရှွာ်းဖသွာ ပုံသဏဌွာန င့် စဖစ၊ ထုလတစွာ်း ကု်းကွယသည့်

သွာသနွာကု ဖသွာလည်းဖကွာင်း၊

ွာသွာ

ွာသွာ သွာသနွာဖရ်း ယုံကကညမှုကုဖသွာလည်းဖကွာင်း၊ ဖစွာကွာ်းလျှင၊

သုို့တည်းမဟုတ ဖစွာကွာ်းရန အွာ်းထုတလျှင၊ ထုသကု နှစနှစထ ဖထွာငဒဏတမျ ်းမျ ်း စဖစ၊ ဖငွဒဏ စဖစ၊
ဒဏနှစရပလုံ်း

စဖစ၊ ချမှတရမည” ဟုပါရှသည။

NLD အစု်းရသစလကထကတွင ရွာဇသတကကီ်း ပုဒမ ၂၉၅ (က) ကအ
ု သုံ်း ပ ဖပီ်း တရွာ်းစွဆုဖသွာ အမှုဖပါင်း
မျွာ်းစွွာရှသည။ ထုအထတွငမှ လွတလပစွွာထုတဖ ွာဖ ပွာဆုခွငက
့် ု ချ ်းဖ ွာက၍ တရွာ်းစွဆုမှု ၇ မှုဖပေါ်ဖပါကခ့်
သညကု ဖတွွဲ့ရှရပါသည။ တရွာ်းစွဆမ
ု ှုမျွာ်းတွင သတင်းစွာမျွာ်း၌ ဖရ်းသွာ်းဖ ွာ ပဖသွာ သတင်း၊ သဖရွာစွာ
ဖရ်းသွာ်းသမျွာ်းကုပင ပုဒမ ၂၉၅ (က) ငအ
့် မှု ွင့်တရွာ်းစွဆုခ့် ကကသည။ ၂၀၁၇ ခုနှစ၊ ဧဖပီလတွင သွာသနွာဖ မ
တစခု၌ ထန်းရည၊ အရကဆင
ု ဖတွ

ွင့်လှစဖရွာင်းချဖနဖကကွာင်း လမှုကန
ွ ရကတွင ဖရ်းသွာ်းထွာ်းချကမျွာ်းကု

ထပဆင့်က်းယဖ ွာ ပမှု င့် ပခ်းသမဂ္ဂျွာနယအယဒီတွာချ ပ ကုဖအွာငစု်းမု်း၊ သရယအလင်းဂျွာနယ သတင်း
ဖထွာက ကုလွင တုို့နှငအတ
့်
အ ခွာ်းအရပသွာ်း လမှုကွနရကသုံ်းစွသ ၂ ဦ်း စုစုဖပါင်း ၄ ဦ်းကု ပခ်း အမှတ ၂
ရစခန်းကအမှု ွင့်တရွာ်းစွဆခ
ု ့်သည။ ဒီဗွီ
သုံ်းလခနို့အကကွာ နု င

ီစဖ
ီ ဂျသတင်းဖထွာက ကုဖအွာငစု်းမု်းသည မ်းဆီ်းချ ပဖနှွာငခံရဖပီ်း

ွာလတွင ဒုတယအကကမ အွာမခံဖလျှွာကထွာ်းခ့်ရွာ ပုဒမ ၂၉၅ (က)၊ ပုဒမ ၆၆(ဃ)

တုို့ကု တရွာ်းရုံ်းက အွာမခံဖပ်းခ့်သည။
၂၀၁၈ ခုနှစ စကတင

ွာလတွင ဖရွှတဂုံဖစတီဖတွာမှ ဖရွှ ပွာ်းမျွာ်း မဖနဖသွာကစစနင
ှ ပ
့် တသကဖပီ်း "ဖ ပွာမ

ဖတွာ့်မှွာပ" ဆုဖသွာ ဖခါင်းစဉ င့် သဖရွာစွာ ဖရ်းသွာ်းခ့်ဖသွာ ဖဆွာင်းပါ်းရှင ဖကွာင်းဆကနုင အပါအ င
စံဖတွာချန သတင်းစွာ ထုတဖ သနှင့် အယဒီတွာချ ပ စုစဖ
ု ပါင်း ၃ ဦ်းကု သွာသနွာ ည ်းနွမ်းဖစမှုပုဒမ ၂၉၅ င့်
အမှု ွင့်ခ့်သည။ အမှု ွင့်တင
ု ကကွာ်းသသည ဖ မွာကဥကကလွာပဖမ ွဲ့နယတွငဖနထုငဖသွာ ဦ်းစု်းမင်းဦ်း ဆုသ စဖပီ်း
ဖရွှတဂုံဖစတီဖတွာကု ဖငွတဂုံ၊ ဖ

ွာတဂုံဖစတီ ဆုဖသွာ အသုံ်းအနှုန်းမျွာ်းသုံ်းဖပီ်း ဖရ်းသွာ်းထွာ်း ခင်းသည ဗုဒဓ

ွာသွာကု ဖစွာကွာ်းရွာ ဖရွာကသညအ
့် တွက အမှု ွင့်ခ့် ခင်း စဖကကွာင်းသရသည။

၂.၉။ လွတလပစွွာထုတဖ ွာဖ ပွာဆခ
ု င
ွ ့် အချ ်းဖ ွာကအခံရဆု်းံ ပညနယ (၃) ခု
မနမွာနုငငံတွင လွတလပစွွာထုတဖ ွာဖ ပွာဆုခင
ွ ့်ကု ပညနယနှင့် တုင်းဖဒသကကီ်းအသီ်းသီ်းမှ ပညသမျွာ်း
အွာ်းလုံ်း ချ ်းဖ ွာကခံရသညကု ယခုအစီရငခံစွာတွင ဖတွွဲ့နုငသည။ တုင်းဖဒသကကီ်းမျွာ်းတွင ရနကုနနှင့်
မနတဖလ်းတွင အမျွာ်းဆုံ်းချ ်းဖ ွာကခံရဖပီ်း တင
ု ်းရင်းသွာ်း ပညနယမျွာ်းတွင ရခုင ပညနယ၊ ကယွာ်း ပညနယနှင့်
ကချင ပညနယ တတ
ုို့ ွင အမျွာ်းဆုံ်းချ ်းဖ ွာကခံရဖကကွာင်းဖတွွဲ့ရသည။

(က) ရခင
ု ပညနယ
၂၀၁၈ ခုနှစ၊ ဇနန ါရီလ ၁၅ ရကဖနို့တင
ွ ကျဖရွာကမည့် နှစစဥကျင်းပဖမ စဖသွာ ရခုင ပညနယ
အချ ပအ ခွာအွာဏွာကျဆုံ်း ခင်း

မ်းနည်းဖအွာကဖမ့် ယ
ွ အခမ်းအနွာ်း

ကျင်းပခွငပ
့် တထွာ်းဖသွာ

ဖကကွာင့် ဖဒသခံမျွာ်းသည အုပချ ပဖရ်းမှြူ်းနှင့် ရစခန်းဖရှှေ့၌ သွွာ်းဖရွာကဖတွာင်းဆု ဆနဒ ပထုတဖ ွာရွာ
ရတပ ွွဲ့မှ အကကမ်း ကဖ ခွင်းခ့်သည။ အ ပစမ့် ပညသ ၇ ဦ်းထကမနည်း ဖသဆုံ်းခ့် ဖပီ်း ၁၂ ဦ်း ဒဏရွာ
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အခန်း (၂) ။ လွတလပစွွာထုတဖ ွာဖ ပွာဆုခွင

“အခ နမီ ပငဆငခွင” အစု်းရသကတမ်း ၄ နှစ အတွင်း လွတလပစွွာထုတဖ ွာဖ ပွာဆုခွငကု ဆန်းစစ ခင်း

ရခ့်သည။ ဖငမ်းချမ်းစွွာစုဖ ်းဆနဒ ပမှုအဖပေါ် ရတပ ွွဲ့မှ အကကမ်း ကဖ ခွင်း ခင်းသည ပညသမျွာ်း၏
လွတလပစွွာထုတဖ ွာဖ ပွာဆုခွငက
့် ု ချ ်း ဖ ွာက ခင်း စသည။ ထုို့ဖကကွာင့် ၂၀၁၈ ခုနစ
ှ ၊ ဇနန ါရီလ
၁၅ ရကဖနို့တွင “ရခင
ု ပညနယ အချ ပအ ခွာအွာဏွာကျဆုံ်း ခင်း

မ်းနည်းဖအွာကဖမ့် ွယ”ဖနို့

အထမ်းအမှတ စွာဖပဖဟွာဖ ပွာပွ ပ လုပခ့်သည။ ထပ
ု ွ၌ ရခုင ပညနယ၊ အမ်းဖမ ွဲ့နယ လွှတဖတွာကုယ
စွာ်းလှယ ဖဒါကတွာဖအ်းဖမွာငနှင့် စွာဖရ်းဆရွာ ကုဖ ဟငဖအွာင တုို့၏ ဖဟွာဖ ပွာချကမျွာ်းသည
ဥပဖဒနှင့် ဖငစွန်းသညဟုဆက
ု ွာ နုငငံဖတွာပုနကနမှု ပုဒမ ၁၂၄၊ ရွာဇ သတကကီ်းပုဒမ ၅၀၅ (ခ)၊ နှင့်
မတရွာ်းအသင်းမျွာ်းအကဥပဖဒပုဒမ ၁၇(၁)၊ (၂)

င့် တရွာ်းစွဆုခ့် ဖပီ်း ဖထွာငဒဏ နှစ (၂၀) ချမှတ

ခ့်သည။
ရခုင ပညနယ၏ သတင်းရယပုငခွငမ
့် ျွာ်းကုလည်း ဆု်းရွ ွာ်းစွွာချ ်းဖ ွာကဖနဆ စသည။ ဧရွာ တီ
သတင်းဌွာန ၏ တွာ နခံအယဒီတွာ ဦ်းရနည နှင့် RFAသတင်းဌွာနတက
ုို့ ု ရခင
ု အဖရ်းနှင့်ပတသတဖပီ်း
သတင်းမျွာ်းဖရ်းသွာ်းခ့်သညအ
့် တွက တပမဖတွာမှ ဆကသွယဖရ်းဥပဖဒ ပုဒမ ၆၆(ဃ)
စွဆုခ့်သည။ ထုို့အ ပင ရခုင ပညနယ အဖ ခစုက သတင်းမီဒီယွာ

င့် တရွာ်း

စသည့် Development Media

Group (DMG) သတင်းဌွာန အယဒီတွာချ ပ ကဖ
ု အွာငမင်းဦ်းအပါအ င တွာ နရှသမျွာ်းကု သတင်း
တပ ွွဲ့က ဖမလ ၁ ရကတွင မတရွာ်း အသင်းမျွာ်းအကဥပဖဒ ပုဒမ ၁၇ (၂)

င့် စစဖတွဖမ ွဲ့အမှတ (၁)

ရစခန်း၌ အမှု င
ွ ့်ထွာ်းသည။ နရဥစရွာ သတင်း ဌွာနနှင့် Voice of Myanmar (VoM) သတင်းဌွာန
တုို့သည ရကခ င့်တပဖတွာ(ဖအဖအ)နှင့် ဆကသွယဖမ်း မန်းခ့်သညအ
့် တွက အကကမ်း ကမှုတက
ု
ျက
ဖရ်းဥပဖဒ ပုဒမ ၅၀ (က)၊ ၅၂ (ခ) တုို့ င့် တရွာ်းစွဆု ခင်းခံခ့်ရသည။ ယခုက့်သုို့ ကပဖရွာဂါ စဖန
ဖသွာ အဖရ်းဖပေါ် ဖစွာင့် ကကည့်ဖနရသညက
့် ွာလတွင ဖဒသတွင်းရှ သတင်းမီဒီယွာမျွာ်းကု ပတထွာ်း
ခင်းသည သတင်းရယပုငခွင၊့်

နူ့ဖ ပုငခွငက
့် ု ကနူ့သတထွာ်းဖပီ်း လွတလပစွွာထုတဖ ွာ ဖ ပွာဆခ
ု ွင့်

ကု ချ ်းဖ ွာကဖန ခင်း စသည။
ထုို့ ပင မနမွာ့်တပမဖတွာနှင့် ရကခ င့်တပဖတွာ တအ
ုို့ ကကွာ်း တုကပွမျွာ်းဆကလက

စပွွာ်းဖနမှုဖကကွာင့်

ဟုဆက
ု ွာ မနမွာအစု်းရသည ၂၀၁၉ခုနှစ၊ ဇွနလ ၂၁ရကဖနို့တွင စတင၍ ရခင
ု ပညနယရှ ပုဏ္ွာ်း
ကျွန်း၊ ဖကျွာကဖတွာ၊ ဖမွာငဖတွာ၊

်းသီ်းဖတွာင၊ ရဖသ့်ဖတွာင၊ ဖ မွာကဦ်း၊ မင်း ပွာ်း၊ ဖ မပုံ နှင့်

ချင်း ပညနယရှ ပလက ဖမ ွဲ့နယ စသည့်

ဖမ ွဲ့နယ (၉) ခုတွင မု

စတင တဖတွာကခသ
့် ည။ (၂) လ ကကွာဖပီ်းဖနွာက စကတင

ုင်းအငတွာနကဆကသွယမှုမျွာ်း

ွာ ၁ ရကဖနို့တင
ွ ဖမွာငဖတွာ၊

်းသီ်း

ဖတွာင၊ ရဖသ့်ဖတွာင၊ ဖ မပုံ နှင့် ပလက ဖမ ွဲ့နယ စသည့် (၅) ဖမ ွဲ့နယအွာ်း ပနလည င
ွ ့်ဖပ်းခ့်ဖသွာ
လည်း ၂၀၂၀ ခုနှစ ဇနန ါရီလတွင ပနလည ပတပငခသ
့် ည။ ထုဖဒသရှ ပညသမျွာ်းသည စစဖ
ဒုကမ
ခ ျွာ်းခံစွာ်းဖနရသည့်အ ပင ယခုက့်သုို့ ကဗ
ု စ-၁၉ ကပဖရွာဂါ

စပွွာ်းဖနသည့် အချနတွင မု

်း
ုင်း

အငတွာနကသည အမှနတကယ လုအပဖနသည။ အဖရ်းဖပေါ်ကွာလမျွာ်းတွင အစု်းရအဖန င့် တယ
လီ ုန်းဆကသွယဖရ်းလုင်းမျွာ်း
အချကအလကရယခွင့်၊

တဖတွာကမှုမျွာ်းသည လွတလပစွွာထုတဖ ွာဖ ပွာဆုခွင့်၊ သတင်း

နူ့ဖ ခွငက
့် ု ဆု်းရွ ွာ်းစွွာ ချ ်းဖ ွာကဖန ခင်း စသည။

(ခ) ကယွာ်း ပညနယ
ကယွာ်း ပညနယသညလည်း လွတလပစွွာထုတဖ ွာဖ ပွာဆုပုငခွင့် ချ ်းဖ ွာကခံဖနရမှု မင့် တကလျှက
ရှဖသွာ ပညနယတစခု စသည။ ချ ်းဖ ွာကမှုမျွာ်းအထမှ
မည။
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အခန်း (၂) ။ လွတလပစွွာထုတဖ ွာဖ ပွာဆုခွင

စစဥအချ ွဲ့ကု ဖကွာကနှုတ ဖ ွာ ပသွွာ်းပါ

“အခ နမီ ပငဆငခွင” အစု်းရသကတမ်း ၄ နှစ အတွင်း လွတလပစွွာထုတဖ ွာဖ ပွာဆုခွငကု ဆန်းစစ ခင်း

၂၀၁၇ ခုနှစ၊ ဒီဇင

ွာလ ၂၀ရကဖနို့တွင တပမဖတွာ၏ စစဆငဖရ်းကွပကဖရ်းဌွာနချ ပမှ တပ ွဲ့ွ

မျွာ်းက လွ ငဖကွာဖမ ွဲ့ရှ KNPP စခန်းကု ငဖရွာကစီ်းနင်းဖပီ်း အရပသွာ်းတစဦ်းနှင့် KNPP တပ ွွဲ့ င ၃
ဦ်းကု မ်းဆီ်းကွာ မီ်းရှိုို့သတ တခ့်သည။ ထုသုို့ ရကစကစွွာသတ တခံရမှုဖကကွာင့် ကရငနီလငယ ၁၅
ဦ်းခနူ့သည တပမဖတွာ၏ လုပရပကု ရှုွဲ့ံ ချကွာ ဆနဒ ပခသ
့် ည။ ဆနဒ ပမှုကု ဦ်းဖဆွာငသ ကယွာ်း ပည
နယ သမဂ္မှ လငယ ၅ ဦ်းအွာ်း မ်းဆီ်း ဖပီ်း ဖငမ်းစုစီဥပဖဒ င့် တရွာ်းစွဆုခသ
့် ည။ လွ ငဖကွာဖမ ွဲ့နယ
တရွာ်းရုံ်းမှ ဖငွဒဏ(၃)ဖသွာင်းအွာ်း ချမှတခ့်ဖသွာလည်း ဒဏဖငွမဖဆွာငသည့်အတွက ဖထွာငဒဏ
ရက ၂၀ ချမှတခ့်သည။
မျ ်းဆကသစ ကရငနီလငယမျွာ်းမှ ဦ်းဖဆွာင၍ ၂၀၁၈ ခုနစ
ှ ၊ ဇွနလ ၁၈ ရကဖနို့တင
ွ ကယွာ်း ပညနယ
အစု်းရအ ွဲ့ွ ထံ ဗုလချ ပဖကက်းရုပစက
ု ထ ခင်းကု ကနူ့ကက
ွ ဖကကွာင်း အတ ွငဖ
့် ပ်းစွာ ဖပ်းပုို့ခ့် ကကသည။
အဖကကွာင်း ပနကကွာ်း ခင်း မရှသည့်အတွက ကရငနီ ပည လထုအ ွွဲ့အစည်းမျွာ်းက ဦ်းဖဆွာင၍ သက
ဆုငရွာသုို့ အဖကကွာင်းကကွာ်းစွာဖပ်းပက
ုို့ ွာ ဇလုငလ ၃ ရကဖနို့တွင လွ ငဖကွာဖမ ွဲ့နယ၌ ချီတက ဆနဒ
ထုတဖ ွာခ့် ကကသည။ ထဆ
ု နဒ ပ ပွကု ရတပ ွဲ့ွ က အကကမ်း ကဖ ခွင်းခ့် ဖပီ်း ဦ်းဖဆွာငပါ ငသ လငယ
၁၆ ဦ်းကု ဖငမ်းစုစီဥပဖဒ ပုဒမ ၁၉၊ ၂၀ တုို့ င့် လွ ငဖကွာဖမ ွဲ့နယ တရွာ်းရုံ်းတွင တရွာ်းစွဆုခ့်သည။
ထုို့အ ပင လွ ငဖကွာဖမ ွဲ့နယတွင ပုဒမ ၅၀၅ (ခ) အ ပင ၅၀၅ (ဂ) ကပ
ု ါ ထညသ
့် ွင်းတရွာ်းစွဆုခ့် ခင်း
စသည။ ၂၀၁၉ ခုနှစ၊ ဇွနလ ၁၉ ရကဖနို့တွင ကယွာ်း ပညနယ၊ လွ ငဖကွာဖမ ွဲ့နယတွင ဖတွာငသ
လယသမွာ်းမျွာ်း၏ ထွနတုံ်းတုကပွသတင်းရယခ့်သည့် သတင်းသမွာ်း ၃ ဦ်းသညလည်း နုငလွတလုံ
ဥပဖဒ င့် တရွာ်းစွဆုခခ
ံ ့်ရသည။ ကယွာ်း ပညနယ၊ လွ ငဖကွာဖမ ွဲ့၏ အချ ွဲ့ဖနရွာမျွာ်းတွင ဖငမ်းချမ်းစွွာ
စီတန်းလှည့်လည ဆနဒ ပ ခင်းကု တွာ်း မစထွာ်းသည။ ၂၀၁၉ ခုနှစ၊ ဇနန ါရီလ ၂၉ ရကဖနို့တင
ွ
ကယွာ်း ပညနယအစု်းရအ ွွဲ့မှ လွ ငဖကွာဖမ ွဲ့တွင ဆနဒ ပခွင့်မရှသည့် ကနူ့သတဖနရွာမျွာ်းအွာ်း ဖကက
ညွာချကထုတ ပနခ့်သည။ ရနကုနတုင်းဖဒသကကီ်းဖပီ်းလျှင ဖငမ်းချမ်းစွွာဆနဒ ပ ခင်းကု ကနူ့သတထွာ်း
ဖသွာ ဒုတယနယဖ မ စသည။

(ဂ) ကချင ပညနယ
နှစကွာလကကွာရှညစွွာ ပညတွင်းစစခံစွာ်းဖနရဖသွာ ကချင ပညနယတွငလည်း လွတလပစွွာထုတ
ဖ ွာဖ ပွာဆုခွငက
့် ု ချ ်းဖ ွာကဖနဖသွာ

စရပမျွာ်းရှသည။

မနမွာနုငငံတွင

ွာသွာဖရ်းနှပကွပ

မှုမျွာ်းကု စစတပက ကျြူ်းလွနဖနဖကကွာင်း အဖမရကနသမမတထံ တင ပခဖ
့် သွာ ကချငနှစ ခင်း ခရစ
ယွာနအ ွွဲ့ချ ပ (KBC) ဥကကဋ္ဌ ဖဒါကတွာခလမဆမဆွနကု ဖ မွာကပင
ု ်းတုင်းစစဌွာနချ ပမှ ဒုတယဗုလ
မှြူ်းကကီ်းသန်းထက
ု က တရွာ်းစွရန ကသဂုတလ ၂၆ ရကဖနို့တွင မစကကီ်းနွာ်းဖမ ွဲ့နယတရွာ်းရုံ်းထံသုို့
ဦ်းတုကဖလျှွာကထွာ်းခ့်သည။ ထုို့ ပင ကချင ပညနယတွင စစဖ

်းဒုကခသညမျွာ်း အဖရ်းသရုပဖ ွာ

ခ့်သ င့် လငယ ၂ ဦ်း စဖသွာ ကုဖပါလုနှင့် မဆုင်းနုပန်း တုို့အွာ်း ဖငမ်းစုစီပဒ
ု မ ၁၉

င့်တရွာ်းစွကွာ

ဖထွာငချခသ
့် ည။
ထုို့အ ပင ကချင ပညနယတွင တပမဖတွာ နှင့် ကချငလကနကကုငတပ ွွဲ့ ဖကအင
ု ဖအတအ
ုို့ ကကွာ်း
စပွွာ်းဖနခ့်ဖသွာ တုကပွမျွာ်းအတွင်း ပတမဖနသည့် စစဖ

်းဖရှွာငမျွာ်းအွာ်း ကယတငနုငဖရ်း ဆနဒ

ပပွကု ဦ်းဖဆွာငခသ
့် ဦ်းဖဇွာဂျတ၊ ဦ်းလွမ်းဖဇွာင်း နှင့်ဖဒေါ်နနပတုို့ ၃ ဦ်းကု တပမဖတွာမှ အသဖရ
ပျကဖစမှု ပုဒမ ၅၀

င့် မစကကီ်းနွာ်းဖမ ွဲ့နယ တရွာ်းရုံ်းမှ ဖထွာငဒဏ ၆ လနူ့ ဖငွဒဏ ၅ သန်းစီ ချမှတ

ခ့်သည။
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အခန်း (၂) ။ လွတလပစွွာထုတဖ ွာဖ ပွာဆုခွင

“အခ ျိ နမီပပငဆငခွင့်” အစျို်းရသကတမ်း ၄ နှစ အတွင်း လွတလပစွွာထုတဝ ွာဝပပွာဆျိုခွင့်ကျို ဆန်းစစပခင်း

လွတလပစွွာစုဝ ်းခွင့်နင
ှ ့် စီတန်းလှည့်လညခွင့်

အခန်း (၃) ။ လွတလပစွွာစုဝ ်းခွင့်နှင့် စီတန်းလှည့်လညခွင့်

ဒီမက
ု ဝေစီနုငငံတင
ွ ပပညသူမ ွာ်း၏ဆနဒသဝ

ွာထွာ်းမ ွာ်းကု ဝ ွာပပနုငေန လွတလပစွွာစုဝ ်းခွင့်နှင့် စီတန်း

လှည့်လညခွင့်မှွာ အဝေ်းကကီ်းဝသွာ အခန်းကဏ္ဍမှ ပါ ငသည။ ဒီမက
ု ဝေစီကူ်းဝပပွာင်းဝနဝသွာ ပမနမွာနုငငံတွင
လွတလပစွွာစုဝ ်းခွင့်နှင့် စီတန်းလှည့်လညခွငက
့် ု ကန့်သတထွာ်းဝသွာဥပဝဒမှွာ ငငမ်းခ မ်းစွွာစုဝ ်းပခင်းနှင့် ငငမ်း
ခ မ်းစွွာ စီတန်းလှည့်လညပခင်းဆုငေွာဥပဝဒ ပ စသည။
၁၉၆၂ ခုနှစ ဝနွာကပုင်း တစပါတီအွာဏွာေှငစနစမှစ၍ လွတလပစွွာထုတဝ ွာဝပပွာဆုခွင့်အပါအ င လွတ
လပစွွာစုဝ ်းပခင်းနှင့် ဆနဒပပပခင်းမ ွာ်းကု ဆယစုနှစဝပါင်းမ ွာ်းစွွာတုင နှပကန့်သတခံခေ
့် သည။ ၂၀၁၀ အဝထွ
ဝထွ ဝေွ ်းဝကွာကပွငပီ်း လွတလပစွွာထုတဝ ွာဝပပွာဆုခင
ွ တ
့် ုို့အတွက ဝမ ွာလင့်ခ ကမ ွာ်းစွွာေှခ့်သည။
ငငမ်းခ မ်းစွွာစုဝ ်းပခင်းနှင့် ငငမ်းခ မ်းစွွာ စီတန်းလှည့်လညပခင်းဆုငေွာဥပဝဒ (သုို့) ငငမ်းစုစဥ
ီ ပဝဒကု ၂၀၁၁ ခုနစ
ှ
ဒီဇင

ွာ ၂ ေကဝနို့တင
ွ ပပဌွာန်းခ့် ငပီ်း ၂၀၁၄ ခုနှစ ဇွနလတွင တစကကမ၊ ၂၀၁၆ခုနစ
ှ ဝအွာကတု

ွာလတွင

တစကကမပပငဆငခသ
့် ည။ ဥပဝဒတွငပါေှဝသွာ ဆနဒပပပွဦ်းဝဆွာငပုဂ္ိုလမ ွာ်း၏ ကုယဝေ်းအခ ကအလကမ ွာ်း
ဝတွာင်းခံပခင်း၊ စီတန်း လှည့်လညေွာတွင အသုံ်းပပိုမည့် အလံ၊ ပုစတွာ၊ ဝ ကွ်းဝ ကွာသံ၊ ပါ ငမည့် လူဦ်းဝေ
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အခန်း (၃) ။ လွတလပစွွာစုဝ ်းခွင့်နင
ှ ့် စီတန်းလှည့်လညခွင့်

“အခ ျိ နမီပပငဆငခွင့်” အစျို်းရသကတမ်း ၄ နှစ အတွင်း လွတလပစွွာထုတဝ ွာဝပပွာဆျိုခွင့်ကျို ဆန်းစစပခင်း

အဝေအတွက စသည့် အဝသ်းစတအခ ကအလကမ ွာ်းကု ဝတွာင်းခံပခင်း၊ စီတန်းလှည့်လညမည့် ငမိုြို့နယတစ
ဝလ ွာက နယဝပမခံေစခန်းမ ွာ်းကု ကကိုတငအသဝပ်းတငပပေန လုအပပခင်း၊ ဝေှွာငတခင ပ စဝပေါ်လွာနုငဝသွာ
စုဝ ်းမှုနှင့်ပတသကသည့် အခ ကအလကမ ွာ်း မပါ ငပခင်းနှင့် ပုဒမ ၁၀(ဋ) အေ ကကိုတငသတမှတထွာ်းဝသွာ
ဝဒသနတေစည်းမ ဥ်း၊ စည်းကမ်းမ ွာ်းနှင့် သဝ

ွာတူညခ
ီ ကမ ွာ်းကု လက
ု နွာေပခင်း တသ
ုို့ ည လွတလပစွွာထုတ

ဝ ွာဝပပွာဆုခွင၊့် စုဝ ်းခွင့်နှင့် စီတန်းလှည့်လညခွင့်ကု အဓက ကန့်သတမှုမ ွာ်း ပ စသည။

၃.၁။ ပပငဆငမညဥ
့် ပဝဒ ကမ်းတွင ပမ
ု က
ု န့်သတ နှပမှုမ ွာ်း ပါ ငဝနပခင်း
၂၀၁၈ ခုနစ
ှ ၊ ဝ ဝ ွာ ါေီ ၂၀ တွင ငငမ်းစုစီဥပဝဒကုပပငဆငသည့် ဥပဝဒ ကမ်းကု အမ ို်းသွာ်းလွှတဝတွာ ဥပဝဒ
ကမ်း ဝကွာမတီမှ တငသွင်းခသ
့် ည။ ပပငဆငခ က ပုဒမ ၄ (ဃ) တွင “ဆနဒထုတဝ ွာမှု၏ ခန့်မှန်းကုနက ဝငွနှင့်
က ခံသူ၏အမညကု အွာဏွာပုငထံသုို့ တငသွင်းေမည” ဟုပါေှသည။ ထုို့ ပပင ထပမံပ ည့်စက
ွ လက
ု ဝသွာပုဒမ
၁၈ တွင “မညသူမဆု နုငငံဝတွာလုံငခိုြုံဝေ်း၊ တေွာ်းဥပဝဒစ်းု မု်းဝေ်းနှင့် ေပေွ ွာဝအ်းခ မ်းသွာယွာဝေ်း၊ သမ
ုို့ ဟုတ
ပပညသူတုို့၏ ကုယက ငတ
့် ေွာ်း၊ အက ို်းတက
ုို့ ု ပ ကပပွာ်းဝစေန အကကံပ င့် ပ စဝစ၊ ထုသုို့ ပ ကပပွာ်းတနေွာဝသွာ
အဝပခအဝန ပ စနုငဝ ကွာင်း သလ ကနှင့် ပ စဝစ၊ ဝငွ သုို့မဟုတ ပစစည်းကုဝသွာလည်းဝကွာင်း၊ အပခွာ်း
နည်းလမ်းတစခုခုဝသွာလည်းဝကွာင်း သုံ်းစွ၍ သူတစဦ်းဦ်းအွာ်း ငငမ်းခ မ်းစွွာစုဝ ်းပခင်းနှင့် ငငမ်းခ မ်းစွွာ စီတန်း
လှည့်လညပခင်းပပိုဝအွာင လှုဝ
ံ ဆွာပခင်း၊ ဝသွ်းဝဆွာငပခင်း၊ ပ ွာ်းဝယွာင်းပခင်း၊ သုို့တည်းမဟုတ တုကတွန်းပခင်း
ကုပပိုဝ ကွာင်း ပပစမှုထငေှွာ်း စီေငပခင်းခံေလ င ထသ
ု ူကု ၃ နှစထကမပုဝသွာ ဝထွာငဒဏခ မှတေမည့်အပပင
ဝငွဒဏလည်း ခ မှတနုငမည” ဟူ၍ပ စသည။ ယင်းပ ညစ
့် ွကလက
ု ဝသွာ အခ ကမ ွာ်းသည ပပညသူမ ွာ်းအွာ်း
လွတလပစွွာစုဝ ခွင့်နှင့် စီတန်း လှည့်လညခွင့် အခွင့်အဝေ်းကု ပုမုဝကွာင်းမွနဝအွာင ဝ ွာဝဆွာငမဝပ်းနုင
ပုမု နှပကန့်သတေနအတွကသွာ ထည့်သွင်းထွာ်းဝ ကွာင်းဝပေါ်လွငသည။ ထုို့ ပပင ထအ
ု သစပ ည့်စက
ွ လုက
သည့် ပုဒမအတွက ပပစဒဏမှွာလည်း ဝထွာငဒဏ ၃ နှစအပပင ဝငွဒဏပါခ မှတနုငသည့်အတွက ဆနဒထတ
ု
ဝ ွာပွမ ွာ်းတွင အမ ွာ်းပပညသူမ ွာ်း မပါ ငေဝတွာ့်ဝအွာင ဥပဝဒပ င့် ငခမ်းဝပခွာကကန့်သတထွာ်းသက့်သုို့ ပ စဝန
သည။ ထုို့ ပပင ၂၀၁၉ ခုနှစ၊ ဇနန ါေီလ ၁၀ေကဝနို့တင
ွ အလုပသမွာ်း၊ လူ ငမှုကကီ်း ကပဝေ်းနှင့် ပပညသူ့်
အငအွာ်း နကကီ်းဌွာန ပပညဝထွာငစု နကကီ်း ဦ်းသန်းဝဆွမှ အလုပသမွာ်းမ ွာ်းအဝနပ င့် အလုပသမွာ်း အ ွြို့
အစည်းဥပဝဒအေ သပတဝမှွာကခွင့်ေဝသွာ
ှ
လည်း စကရုံ င်းပပညပသုို့ဝေွာကေှကွာ အမ ွာ်းပပညသူနှင့် သက
ဆုငဝသွာ ဝနေွာမ ွာ်းတွင သပတဝမှွာကပါက ငငမ်းစုစဥ
ီ ပဝဒနှင့် အညီဝဆွာငေွ ကမညဟု

အလုပေှင၊

အလုပသမွာ်းပဋပကခမှု မ ွာ်းနှင့်ပတသက၍လအ
ု ပမည့် စည်းမ ဥ်း၊ စည်းကမ်းမ ွာ်းဆုငေွာ အလုပရုံဝဆွ်းဝနွ်းပွ
တွင ဝပပွာ ကွာ်းသွွာ်းခသ
့် ည။

ထငေှွာ်းဝသွာအမှုမ ွာ်း
၃.၁.၁။ ကခ ငပပညနယတွင စစဝ

်းဒုကခသညမ ွာ်းအဝေ်းသရုပဝ ွာခသ
့် ပ င့်

အဝေ်းယူခေ
ံ ဝသွာ လူငယ ၂ ဦ်း
၂၀၁၉ခုနှစ ဇွနလ ၉ ေကဝနို့သည တပမဝတွာနှင့် ကခ ငလွတဝပမွာကဝေ်းတပ (KIA) တုို့ ၁၇ နှစတုင ေေှခ့်
သည့် အပစအခတေပစမှု က ို်းပ ကငပီ်းဝနွာက တက
ု ပွမ ွာ်း တစဝက ွာ့် ပပန စတငခ့်သည့် ေှစနှစပပည့်ခ့်သည။ ထု
၈ နှစပပည့်အထမ်းအမှတ ဆုဝတွာင်းပွကု ဇွနလ ၈ ေကဝနို့တွင ပမစကကီ်းနွာ်းငမိုြို့ မဝနွာကွင်း၌ က င်းပခ့် ငပီ်း
ဝတ်းသရုပဝ ွာပပဇွာတကု ပမစကကီ်းနွာ်းငမိုြို့လယ၌ ကခ ငလူငယမ ွာ်းက ဦ်းဝဆွာငက င်းပခ့်သည။ သရုပပပ တင
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“အခ ျိ နမီပပငဆငခွင့်” အစျို်းရသကတမ်း ၄ နှစ အတွင်း လွတလပစွွာထုတဝ ွာဝပပွာဆျိုခွင့်ကျို ဆန်းစစပခင်း

ဆကမှုနှင့်ပတသကငပီ်း ခွင့် ပပိုခ ကမဝတွာင်း၍ဟုဆက
ု ွာ တွာ နခံနစ
ှ ဦ်းပ စသည့် မဆင
ု ်းနူ်းပန နှင့် ကုဝပါလု
တုို့အွာ်း ပမစကကီ်း နွာ်းငမိုြို့နယေတပ ွြို့ ယွာယီေမှ ်း မင်းသနို့ဝဇွာမှ ငငမ်းစုစီ ပုဒမ ၁၉ ပ င့် တေွာ်းစွဆုခသ
့် ည။
ကုဝပါလုနှင့် မဆင
ု ်းနူ်းပနတအ
ုို့ ွာ်း တေွာ်းစွဆုငပီ်း ဝလ်းလအ ကွာတွင ငငမ်းခ မ်းစွွာစုဝ ်းခွင့်နှင့် စီတန်းလှည့်လည
ခွင့်ဆုငေွာဥပဝဒ ပုဒမ ၁၉ အေ ပမစကကီ်းနွာ်းငမိုြို့နယတေွာ်းရု်းံ မှ ဝထွာငဒဏ ၁၅ ေကစီ က ခံဝစေန ၂၀၁၉ ခုနှစ၊
စကတင

ွာလ ၂ ေကဝနို့တင
ွ အမနို့ခ မှတခသ
့် ည။ ထုသအ
ုို့ မန့်ခ ငပီ်းဝနွာက တေွာ်းခွငမှမထွကမီ တေွာ်းသူကကီ်း

အွာ်း ကကို်းပပတဝနဝသွာ ခ နခွငတစလက သွွာ်းဝပ်းခသ
့် ည့် ကဝ
ု ပါလုကု ယင်းတေွာ်းသူကကီ်း ဦ်းသန်းထွန်း
ကုယတုင ေွာဇသတကကီ်း ပုဒမ ၂၂၈ ပ င့် စကတင

ွာလ ၃ ေကဝနို့က တေွာ်းစွဆုခ့် ငပီ်း စကတင

ွာလ ၆

ေကဝနို့တင
ွ ဒုတယငမိုြို့နယတေွာ်းသူကကီ်း ဝဒေါ်တငနွယ င်းက ဝထွာငဒဏ သုံ်းလ ပပစဒဏခ မှတခ့်သည။

၃.၁.၂။ အလုပသမွာ်းဝခါင်းဝဆွာင (၈) ဦ်း ငငမ်းစုစဥ
ီ ပဝဒပ င့် တေွာ်းစွခံေပခင်း
၂၀၁၉ ခုနှစ ဝ ဝ ွာ ါေီ (၁၇) ေကဝနို့တွင မနတဝလ်းတုင်းဝဒသကကီ်း ပပညကကီ်းတံခွနငမိုြို့နယ၊ ခ မ်းပမသွာစည
ငမိုြို့နယ နှင့် မဟွာဝအွာငဝပမငမိုြို့နယမ ွာ်း၌ အလုပေှင၊ အလုပသမွာ်းအပငင်းပွွာ်းမှု ဝပ ေှင်းဝေ်းဥပဝဒကု ဒုတယ
အကကမပပငဆငသည့် ဥပဝဒတွင အလုပသမွာ်းမ ွာ်း၏ ဆနဒသဝ

ွာထွာ်းမ ွာ်း ပါ ငနုငဝေ်းအတွက အလုပ

သမွာ်း အငအွာ်း ၂၀၀၀ ပ င့် ခ ီတကဆနဒထုတဝ ွာခ့် ကသည။ ထုသုို့ ဆနဒထုတဝ ွာေွာတွင ခရုငေတပ ွြို့၏
ခွင့် ပပိုမန့်မပါေှ

လမ်းဝလ ွာကဆနဒပပဝတွာင်းဆမ
ု ှု၊ စုဝ ်းဝဟွာဝပပွာမှုတအ
ုို့ ပါအ င ငငမ်းစုစီဥပဝဒပုဒမ ၂၀

ပ င့် ပမနမွာနုငငံလုံ်း ဆုငေွာ အလုပသမွာ်းသမဂ္မ ွာ်း အ ွြို့ခ ိုပ CTUM နှင့် ပမနမွာနုငငံ ကုနထုတနှင့် စကမှု
လကမှု လုပငန်းဝပါင်းစုံ အလုပသမွာ်းသမဂ္မ ွာ်းအ ြို့ွ ခ ိုပ MICS-TUsF မှ ဦ်းဝဆွာငသူ ဝခါင်းဝဆွာင ၈ ဦ်းအွာ်း
ဝ ဝ ွာ ါေီ ၂၄ ေကဝနို့တွင တေွာ်းစွဆုခ့် ပခင်းပ စသည။ အမှုေငဆုငခ န တစနှစ နီ်းပါ်းအ ကွာ ၂၀၂၀ ခုနှစ၊
ဝ ဝ ွာ ါေီ ၂၁ ေကဝနို့တင
ွ (၇) ဦ်းအွာ်း ငငမ်းစုစီဥပဝဒပ င့် ဝငွဒဏ ၁၀၀၀၀ က ပဝပ်းဝဆွာငေန အမန့်ခ မှတခ့်
ငပီ်း တစဦ်းကု အမှုမှ ကွင်းလုံ်းကျွတ လွှတဝပ်းခ့်သည။

၃.၁.၃။ “ကေငအ
့် ွာဇွာနည” ဟူဝသွာ စကွာ်းေပ သု်းံ စွပခင်းဝ ကွာင့် တေွာ်းစွဆခ
ု ေ
ံ ပခင်း
၂၀၁၉ ခုနှစ၊ သဂုတလ ၁၂ ေကဝနို့တင
ွ ေနကုနငမိုြို့၊ မဟွာဗနဓိုလပန်းငခံဝေှှေ့၌ ဝနွာအုန်းလှ အပါအ င ကေင
တုင်းေင်းသွာ်းမ ွာ်းက ကေငတုငေင်းသွာ်းဝခါင်းဝဆွာင ဝစွာ

ဦ်းကကီ်း က ဆုံ်းသည့် အထမ်းအမှတဝနို့အပ စ

ဝအွာကဝမ့် ွယ အခမ်းအနွာ်းက င်းပခ့်သည။ ထုသက
ုို့ င်းပေွာတွင အခမ်းအနွာ်း၌ ကေငအ
့် ွာဇွာနညဝနို့ဟု သုံ်းစွ
ခ့် ပခင်းဝ ကွာင့် ဝနွာအုန်းလှ အပါအ င ဝစွာအလ

တခ ို နှင့် စသန်းမင်းဝဇွာ တုို့ ၃ ဦ်းကု ဝက ွာကတံတွာ်း

ငမိုြို့နယ ေမှ ်းမ ို်းသက က တေွာ်းလုပပိုလုပ၍ ငငမ်းစုစပ
ီ ုဒမ ၂၀ ပ င့် အမှု ွငခ
့် ့်သည။ ၂၀၁၉ ဝအွာကတု
ေကဝနို့တင
ွ ဝနွာအုန်းလှ၊ ဝစွာအလ

ွာ ၁၅

တခ ို နှင့် စသန်းမင်းဝဇွာ တက
ုို့ ု ဝထွာငဒဏ ၁၅ ေက အမန့်ခ မှတ

ခ့်သည။

၃.၁.၄။ အဝ ကွာင်း ကွာ်းထွာ်းဝသွာလည်းငငမ်းစုစပ
ီ ဒ
ု မ ၂၀ အပပင ပုဒမ ၅၀၅ (ခ) နှငပ
့် ါ တေွာ်းစွပခင်း
၂၀၁၈ခုနှစ၊ စကတင

ွာလအတွင်းတွင ေနကုနငမိုြို့၊ မဟွာဗနဓိုလပန်းငခံဝေှှေ့၌ နုငငံတကွာေွာဇ တခုံရုံ်း (ICC)

တွင ဗုလခ ိုပမှ ်းကကီ်းမင်းဝအွာငလှိုငနှင့် တပမဝတွာကု အဝေ်းယူဝပ်းေန တစကုယဝတွာဆနဒပပခ့်သည့် ဒီမု
ကဝေစီအဝေ စဥဆကမပပတလှုပေှွာ်းသူမ ွာ်းအငအွာ်းစု (MDCF) ဗဟုဝကွာမတီ င ဦ်းတငဝမွာင ကညအွာ်း
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“အခ ျိ နမီပပငဆငခွင့်” အစျို်းရသကတမ်း ၄ နှစ အတွင်း လွတလပစွွာထုတဝ ွာဝပပွာဆျိုခွင့်ကျို ဆန်းစစပခင်း

ေတပ ွြို့မှ အ ကမ်း က

မ်းဆီ်းခ့်သည။ ထုသဆ
ုို့ နဒပပေန MDCF အ ွြို့မှ ဝက ွာကတံတွာ်းငမိုြို့နယေစခန်းသုို့

ကကိုတငအသဝပ်း အဝ ကွာင်း ကွာ်းခ့်ဝသွာလည်း သကဆင
ု ေွာမှ ခွင့်မပပိုခ့် ပခင်းပ စသည။ ကကိုတငအသဝပ်း
အဝ ကွာင်း ကွာ်းငပီ်းမှ ခွငမ
့် ပပိုဝသွာ ဆနဒပပပွမ ွာ်းကု ငငမ်းစုစီပုဒမ ၂၀ ပ ငသ
့် ွာ အဝေ်းယူဝလ့်ေှဝသွာလည်း ယခု
ကစစတင
ွ ဦ်းတငဝမွာင ကညအွာ်း ဝက ွာကတံတွာ်းငမိုြို့နယေတပ ွြို့မှ ပုဒမ ၂၀ အပပင ေွာဇသတကကီ်းပုဒမ ၅၀၅
(ခ) ပ ငပ
့် ါ တေွာ်းစွဆုခ့် ငပီ်း ဝထွာငဒဏ ၆လနှင့် ၁၅ေကပပစဒဏခ မှတခ့်သည။

၃.၁.၅။ တဝက ွာ့် ပပနကခ ငဝဒသစစပွ ၇ နှစပပည့် ဆုဝတွာင်းပွပပိုလုပသူကု တေွာ်းစွခ့် ပခင်း
၂၀၁၈ ခုနှစ၊ ဇွနလ ၉ ေကဝနို့တွင ကခ ငပပညနယ၊ ပမစကကီ်းနွာ်းငမိုြို့၊ မဝနွာကွင်း၌ ပပိုလုပဝသွာ တစဝက ွာ့် ပပန
ကခ ငဝဒသစစပွ ၇ နှစပပည့်ဆုဝတွာင်းပခင်း အခမ်းအနွာ်းကုခွင့် ပပိုခ နထက ဝနွာကက ငပီ်းမှ ပပိုလုပပခင်း၊
တွာ်းပမစထွာ်းဝသွာ စစဝေှွာငလူငယမ ွာ်း၏ သရုပဝ ွာပပဇွာတပပိုလုပပခင်းတဝ
ုို့ ကွာငဟ
့် ုဆက
ု ွာ ပမစကကီ်းနွာ်း
ငမိုြို့နယ ေတပ ွြို့မှ ်းက အခမ်းအနွာ်း ပ စဝပမွာကဝေ်းတွာ နခံ ယန်းကယန်းကု ငငမ်းခ မ်းစွွာ စုဝ ်းပခင်းနှင့်
ငငမ်းခ မ်းစွွာ စီတန်းလှည့်လညပခင်းဆုငေွာ ဥပဝဒပုဒမ ၂၀ ပ င့်တေွာ်းစွဆုခသ
့် ည။ ဆုဝတွာင်းပွ အခမ်းအနွာ်းပပို
လုပမညအ
့် ခ နကု ေတပ ွြို့ထံ အဝ ကွာင်း ကွာ်းစဥက မနက ၈ နွာေီမှ ဝနို့လယ ၁၂ နွာေီအထ သတမှတထွာ်း
ဝသွာလည်း ေွာသီဥတုဆု်းေွ ွာ်းမှုဝ ကွာင့် အနည်းငယ ဝနွာကက မှ ပပိုလုပခ့်ေငပီ်း ဝနို့လယ ၁၂ နွာေီ ၅၀ မနစမှ
အခမ်းအနွာ်း ငပီ်းဆုံ်းခ့်ဝ ကွာင်း သေသည။ ဇွနလ ၁၁ ေကဝနို့တွငဆုဝတွာင်းပွ ဦ်းဝဆွာငသူ ဦ်းယန်းကယန်းကု
ငမိုြို့နယတေွာ်းရုံ်းမှ ငငမ်းစုစီ ပုဒမ(၂၀)အပ စ ဝငွဒဏ တစဝသွာင်း စီေငခ မှတခပ
့် ါသည။

၃.၁.၆။ ငငမ်းခ မ်းဝေ်းကဗ ွာေွတဆပ
ု ွ ပပိုလပ
ု သူမ ွာ်းအွာ်း တေွာ်းစွဝထွာငခ ပခင်း
ကခ ငပပညနယအတွင်း ပမနမွာ့်တပမဝတွာနှင့်ကခ ငလွတဝပမွာကဝေ်းတပမဝတွာ (KIA) တုို့ ကွာ်း ပ စပွွာ်းဝန
ဝသွာ တက
ု ပွမ ွာ်း အပမနေပတန့်ဝေ်းကု ေညေွ ယငပီ်း ၂၀၁၈ ခုနှစ၊ ဝမလ ၁၄ ေကဝနို့တွင ေနကုနငမိုြို့ေှ မဟွာ
ဗနဓိုလပန်းငခံ၌ ငငမ်းခ မ်းဝေ်းကဗ ွာေွ တဆပ
ု ွ ပပိုလပ
ု ခ့်သည။ ထုကဗ ွာေွ တပွပပိုလပ
ု ပခင်းဝ ကွာင့် ကုဝဇယ ွာလွင၊
ကုခန့်မင်းထက နှင့် ဝေွှ ကယမု်း (ဝခေါ်) ကုေ င့်ဝအွာငတုို့ကု ဝက ွာကတံတွာ်းငမိုြို့နယ ေစခန်းက ငငမ်းခ မ်းစွွာ
စုဝ ်းပခင်းနှင့် ငငမ်းခ မ်းစွွာစီတန်းလှည့်လညပခင်းဆုငေွာ ဥပဝဒပုဒမ ၁၉ ပ င့် အမှု ွငခ
့် သ
့် ည။ ထုို့ဝနွာက အဆပ
ု ါ
သုံ်းဦ်းကု စကတင

ွာလ၊ ၁၉ ေကဝနို့တွင ဝက ွာကတံတွာ်းငမိုြို့နယ တေွာ်းရုံ်းက ဒဏဝငွနှစဝသွာင်း ဝပ်းဝဆွာင

ေန၊ သမ
ုို့ ဟုတ ဝထွာငဒဏ ၁၅ ေက က ခံေန အမန့်ခ မှတခ့်သည။ ကဗ ွာဆေွာကခ
ု န့်မင်းထကနှင့် ဝေွှ ကယမု်း
(ဝခေါ်) ကေ
ု ငဝ
့် အွာငတက
ုို့ ဒဏဝငွ က ပနှစဝသွာင်းဝပ်းဝဆွာငခ့် ငပီ်း ကုဝဇယ ွာလွငက ငငမ်းခ မ်းဝေ်းကု ဝစွာ
ကွာ်းခံေသညဟုယဆ
ူ ကွာ လွတလပစွွာ ထုတဝ ွာဝပပွာဆုခွင့်နှင့် တေွာ်းစီေငဝေ်းစနစ ပ ကယွင်းမှုအွာ်း
ဝထွာကပပသည့် အဝနပ င့် ဝထွာငဒဏ ၁၅ ေကကု ဝေွ ်းခ ယခ့်ဝ ကွာင်း သေသည။ ထုို့ ပပင မနတဝလ်းငမိုြို့တွင
ပပိုလုပခ့်သည့် ငငမ်းခ မ်းဝေ်း ဝတွာင်းဆုသည့် ဆနဒပပပွတွင ပါ ငကဗ ွာေွ တဆုသည့် ကဗ ွာေွ တဆုသည့် ကဗ ွာ
ဆေွာ ကလင့် (မနတဝလ်း) ကလ
ု ည်း ၂၀၁၈ ခုနှစ၊ ဝမလ ၁၀ ေကဝနို့တွင ဝထွာငဒဏ ၂ လ ခ မှတခ့်ပါသည။
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အခန်း (၃) ။ လွတလပစွွာစုဝ ်းခွင့်နင
ှ ့် စီတန်းလှည့်လညခွင့်

“အခ ျိ နမီပပငဆငခွင” အစျို်းရသကတမ်း ၄ နှစ အတွင်း လွတလပစွာထုတဖ ာဖပပာဆျိုခွငကျို ဆန်းစစပခင်း

သတင်းမီဒယ
ီ ာလွတလပခွင
အခန်း (၄) ။ သတင်းမီဒီယာလွတလပခွင့်

၄.၁။

သတင်းမီဒယ
ီ ာဥပဒဒသည သတင်းမီဒယ
ီ ာလွတလပခွငန
့် ှင့် သတင်းသမာ်းမ ာ်း၏
အခွငအ
့် ဒ ်းကို ကာကွယဒပ်းထာ်းမှုမ ခခင
ှ ်း

ခမနမာနိုငငံတွင သတင်းမီဒယ
ီ ာဥပဒဒကို ၂၀၁၄ ခိုနစ
ှ ၊ မတလ ၁၄ ကဒနေ့၊ ဦ်းသန်းစနအစို်း လကထကတွင
ခပဌာန်းခ့်သည။ ထိုဥပဒဒတွင သတင်းမီဒီယာသမာ်းမ ာ်း၏

ပိုငခွငမ
့် ာ်း ကို ပိုဒမ ၄ မှ ၈ အထ ဒ ာခပထာ်း

ဒသာလည်း ထို ပိုငခွင့်မ ာ်းသည ဒခမခပငပကတအဒခခအဒနတွင အကန့်အသတခ င့် ှဒနသည။ ထိုေ့အခပင
ဥပဒဒ တစ ပ ပအ ခ စဒစ၊ အာဏာပိုငအ ွဲ့ွ အစည်းတစ ပ ပကခ စဒစ အမနေ့ညွှနကကာ်းခ ကခ င့် လိုံခခ ြုံဒ ်း
အဆင့် အတန်းသတမှတထာ်းဒသာ စာ င်းဇယာ်း၊ ဓာတပိုံ၊ မှတတမ်းဒ ်းသာ်းခ ကမ ာ်းကို ကကည့်ရှုသတင်း
ယူပိုငခွငမ
့် ဒကကာင
ှ
်း ဥပဒဒတွငပါ ှသည။
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အခန်း (၄) ။ သတင်းမီဒယ
ီ ာလွတလပခွင

“အခ ျိ နမီပပငဆငခွင” အစျို်းရသကတမ်း ၄ နှစ အတွင်း လွတလပစွာထုတဖ ာဖပပာဆျိုခွငကျို ဆန်းစစပခင်း

သတင်းမီဒီယာဥပဒဒ အခန်း (၃)၊ ပိုဒမ (၇) တွင သတင်းမီဒီယာသမာ်း တစဦ်းသည စစမကခ စပွာ်း ာဒဒသ၊
အဒ ်းအခင်း၊ အဓကရိုဏ်း၊ အမ ာ်းခပညသူ ဆနဒခပ ာ ဒန ာဒဒသတိုေ့၌ သကဆိုင ာ တာဝန အ
ှ
ွဲ့ွ အစည်းက
သတမှတထာ်းဒသာ စည်းကမ်းမ ာ်းနှင့်အညီ သတင်း ယူစဥတွင (က)လိုံခခ ြုံဒ ်းဆိုင ာ အ ွွဲ့အစည်းတစ ပ ပ
၏

မ်းဆီ်းထန်းသမ်းခခင်း၊ သတင်းမှတတမ်း စသည့် သတင်း ယူခခင်းနှင့် သကဆင
ို ဒသာ က ယာမ ာ်းကို

သမ်းယူခံ ခခင်းနှင့်

ကဆီ်းခံ ခခင်းတမ
ိုေ့ ှ ကင်းလွတဒစ မည၊ (ခ)လိုံခခ ဒ
ြုံ ်းဆင
ို ာ အ ွွဲ့အစည်းမ ာ်း က
ှ ယင်း

တိုေ့၏ ကာကွယဒစာင့်ဒ ှာကမှုကို ဒတာင်းခံခွင့် ှဒစ မည ဟို ခပဋ္ဌာန်းထာ်းသည။ သဒ
ိုေ့ သာ ယဒနေ့အခ နတွင
စစမကခ စပွာ်း ာဒဒသ၊ အဒ ်းအခင်း၊ အဓကရိုဏ်း နှင့် ပဋပကခ ခ စပွာ်း ာ ဒန ာမ ာ်းသိုေ့ သတင်းသမာ်းမ ာ်း
ဝငဒ ာကခွင့်နှင့် သတင်း ယူခွင့်တက
ိုေ့ ို အာဏာပိုငမ ာ်းက ပတပငထာ်းခခင်းမ ာ်းသာ ဒတွွဲ့ ပါ သည။
သတင်းမီဒီယာဥပဒဒ အခန်း (၈)၊ ပိုဒမ (၂၁) တွင သတင်းမီဒီယာသမာ်း တစဦ်းဦ်းက ပိုဒမ (၉) ပါ တာဝနနှင့်
က ငဝ
့် တ သကခာတစ ပ ပကို ခ ်းဒ ာကဒကကာင်း ယူဆလျှင နစနာသူအဒနခ င့် ဒ ှ်းဦ်းစွာ ဒကာငစီသိုေ့ တိုင
ကကာ်းနိုငသညဟို ဒ ာခပထာ်းသည။ တိုငကကာ်းနိုငသညဟူဒသာသဒ

ာသည ဒကာငစီသိုေ့ အ ငမတိုင

စ

ခန်းတွငအမှု ွင့် ခခင်း၊ တ ာ်းရိုံ်းသိုေ့ ဦ်းတိုကဒလျှာကထာ်းခခင်းတက
ိုေ့ ိုလည်း ခ ကခ င်းဒဆာင ွ က၍ သည ဆို
သည့် သဒ

ာသကဒ ာကသွာ်းခပီ်း သတင်းမီဒယ
ီ ာသမာ်းမ ာ်းကို ဒကာငစီအဒနခ င့် တက ဒသာအကာအကွယ

မဒပ်းနိုငဒတာ့်ဒပ။ ထိုေ့ဒကကာင့် အဆပ
ို ါအသိုံ်းအနှုန်းကို ခပနလညသိုံ်းသပခပငဆငသင့်ဒပသည။
ထိုက့်သိုေ့ သတင်းမီဒီယာဥပဒဒ၏ အာ်းနည်းခ ကမ ာ်းဒကကာင့် ခမနမာနိုငငံတွင သတင်းဒထာက၊ အယဒီတာခ ပ
အပါအဝင သတင်းမီဒီယာနှင့်ပတသက၍ အလိုပလိုပကင
ို ဒနသူမ ာ်းသည ပိုဒမ အမ ်းမ ်းတပ၍ တ ာ်းစွဆခ
ို ံ
သည။ တ ာ်းစွဆို ာတွင သတင်းမီဒီယာ က င့်ဝတမ ာ်းကို ခ ်းဒ ာကခခင်းဒကကာင့်မဟိုတ

သတင်း

ယူခခင်း၊ သတင်းတငဆကခခင်း၊ သတင်းဒ ်းသာ်း ဒ ာခပခခင်းတိုေ့ဒကကာင့် ဆကသွယဒ ်းဥပဒဒ ပိုဒမ ၆၆ (ဃ)၊
မတ ာ်းအသင်းဆကသွယဒ ်းဥပဒဒ ၁၇ (၁) (၂)၊ သတင်းမီဒီယာဥပဒဒပိုဒမ ၂၅ (ခ)၊ အသဒ

ကမှု ပိုဒမ

၅၀၀၊ ာဇသတကကီ်းဥပဒဒပိုဒမ ၅၀၅ (ခ) နှင့် အကကမ်း ကမှုတက
ို
ကဒ ်းဥပဒဒ တိုေ့ ခ င့် တ ာ်းစွဆိုကက သည။
ထိုေ့ဒကကာင့် သတင်းမီဒီယာဥပဒဒသည သတင်းမီဒီယာအခွင့်အဒ ်း၊ သတင်းသမာ်းမ ာ်း၏ အခွင့်အဒ ်း နှင့်
လွတလပစွာထိုတဒ ာခွင့်တက
ိုေ့ ို အမှနတကယ အကာအကွယမဒပ်းနိုငဒကကာင်း ဒတွွဲ့ ှ သည။ သိုေ့ ခ စ၍
သတင်းမီဒီယာလွတလပခွငက
့် ို ခမြှင့်တင နနှင့် အခပညအ
့် ဝအာမခံနိုင နအတွက သတင်းမီဒီယာဥပဒဒ ကို
အခမနဆိုံ်းခပငဆငသင့်သည။
သတင်းမီဒီယာလွတလပခွငက
့် ို ဥပဒဒခ ငအ
့် ဒ ်းယူခပီ်းခ ်းဒ ာကခခင်းမ ာ်း ှသက့်သိုေ့ အစို်း ၏ ညွှနကကာ်းခ က
မ ာ်းခ င့် ခ ်းဒ ာကခခင်းမ ်းကလ
ို ည်း ယခိုအစို်း လကထကတွင ဒတွွဲ့ သည။ ၂၀၁၉ ခိုနှစ၊ မတလ ၃၁ ကဒနေ့
တွင အစို်း ညွှနကကာ်းခ ကခ င့် ဆကသွယဒ ်းဒအာပဒ တာမ ာ်းမှ ဝက

ဆိုကဒပါင်း နှစ ာဒက ာကပ
ို တခ

ခ့် ခပီ်း တ ာ်းဝငမှတပိုတ
ံ ငထာ်းသည့် သတင်းဌာနအခ ွဲ့လည်း ပါဝငခ့်သည။ အပတခံခ့် သည့် သတင်းဌာနမ ာ်း
တွင

ခိုငခပညနယ အဒခခစက
ို န ဉ္စ ာသတင်းဌာနနှင့် DMG (Development Media Group)၊ မနတဒလ်း

အဒခခစက
ို Mandalay In-Depth News နှင့် VOM(Voice Of Myanmar)၊ တာခ ီလတ ခမ ွဲ့အဒခခစက
ို
Mekong News-မဒခါငသတင်း စသည့် သတင်းဌာနမ ာ်းပါဝငသည။ ထသ
ို ိုေ့ အမ ာ်းခပညသူ
သတင်းဝက

ဆက
ို မ ာ်းအာ်း အစို်း ၏ညွှနကကာ်းခ ကခ င့် ပတခ ခခင်းသည သတင်းမီဒီယာလွတလပခွငက
့် ို

ဆို်း ွ ာ်းစွာခ ်းဒ ာကခခင်းခ စသည။
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တရှုဒနဒသာ

အခန်း (၄) ။ သတင်းမီဒယ
ီ ာလွတလပခွင

“အခ ျိ နမီပပငဆငခွင” အစျို်းရသကတမ်း ၄ နှစ အတွင်း လွတလပစွာထုတဖ ာဖပပာဆျိုခွငကျို ဆန်းစစပခင်း

သတင််းသမာ်းမ ာ်း တရာ်းစဆ
ွဲ ိုခံရမှုဆိုင်ရာ အတိုခ ံ ်းအခ က်အလက်ပြ ြံိုဇယာ်း

၄.၂။

ဧ ာဝတီသတင်းဌာန ခမနမာပင
ို ်းအယဒီတာ နှင့် ရက
ို တာသတင်းဌာနမ ာ်းကို တပမဒတာမှ
ဆကသွယဒ ်း ဥပဒဒ ပိုဒမ ၆၆(ဃ)ခ ငတ
့်
ာ်းစွခခင်း

ခိုငခပညနယ၊ ဒခမာကဦ်းခမ ွဲ့တွင တပမဒတာနှင့် AA ခိုငလကနကကင
ို အ ွွဲ့တိုေ့ တက
ို ပွာ်းခ စပွာ်းမှုကို သတင်း
ဒဆာင်းပါ်း ဒ ်းသာ်းဒ ာခပသည့်အတွက ဆကသွယဒ ်းပိုဒမ ၆၆ (ဃ) ခ င့် ဧ ာဝတီသတင်းဌာန၊ ခမနမာပိုင်း

36

အခန်း (၄) ။ သတင်းမီဒယ
ီ ာလွတလပခွင

“အခ ျိ နမီပပငဆငခွင” အစျို်းရသကတမ်း ၄ နှစ အတွင်း လွတလပစွာထုတဖ ာဖပပာဆျိုခွငကျို ဆန်းစစပခင်း

အယဒီတာ ဦ်း နညကို နကိုနတိုင်း စစဌာနခ ပ၊ ဒိုတယ ဗလ
ို မှ ်းကကီ်း ဒဇာမင်းထွန်းမှ ၂၀၁၉ ခိုနှစ၊ ဧခပီလတွင
တ ာ်းစွထာ်းခ့်သည။

“သတင်းဒထာကတစဦ်း၏ ဒခမာကဦ်းမှတတမ်း” ဒဆာင်းပါ်းသည တစ ကသတ

ဆနဆန ဒ ်းသာ်းထာ်းခပီ်း ဒ ာခပပိုံသည တပမဒတာ၏ဂိုဏသကခာကို ထခိုကသညဟိုဆိုကာ တ ာ်းစွဆခ
ို ့် ခခင်း
ခ စသည။ အယဒီတာ ဦ်း နညကို ၂၀၂၀ခိုနစ
ှ ၊ မတလ ၁၇ ကဒနေ့တွင ဒက ာကတံတာ်းခမ ွဲ့နယ တ ာ်းရိုံ်းတွင
အမှုကို စတငကကာ်းနာခ့် ခပီ်း ဒငွက ပ သန်း ၁၀၀ ခ င့် အာမခံဒပ်းခ့်သည။ ထဒ
ိုေ့ နာက မတလ ၁၈ ကဒနေ့တင
ွ
တပမဒတာက အမှုကို ရိုတသမ်းဒပ်းခဒ
့် ကကာင်းသ သည။
ထိုေ့ ခပင ခိုငခပညနယ၊

ူ်းသီ်းဒတာငခမ ွဲ့နယ၊ ကင်းဒတာငဒက ်း ွ ာတွင ၂၀၂၀ ခိုနှစ၊ ဇနနဝါ ီလ ၂၅ ကဒနေ့

က လကနကကကီ်း က ညက ဒ ာက ဒပါကကွ၍ ဒဒသခံခပညသူ ၂ ဦ်းဒသဆိုံ်းခပီ်း ၇ ဦ်း ဒဏ ာ

ခ
ှ ့်တ့်အဒပေါ်

Reuters သတင်းဌာနက ဒ ာခပခ့် ခခင်းဒကကာင့် Reuters သတင်းဌာနအပါအဝင သတင်းဒခ ကကာ်းဒပ်းသူ
ူ်းသီ်းဒတာင ခမ ွဲ့နယ လွှတဒတာကိုယစာ်းလှယ ဦ်းဒမာငဒက ာဇံကပ
ို ါ
ရိုကတာသတင်းဌာနကို စွထာ်းဒသာ အမှုအာ်း မတလ ၁၈
သတင်းမီဒီယာဒကာငစီမှ

ဒခပာကကာ်းခ့် ခခင်းခ စသည။

တပမဒတာက အမှု ွင့်ခသ
့် ည။

ကဒနေ့တွင ရိုပသမ်းလက
ို ခပီခ စဒကကာင်း ခမနမာ

တပမဒတာအဒနခ င့်

သတင်းမီဒီယာဒကာငစီ၏

ဒမတတာ ပခံမှု၊ တပမဒတာနှင့် သတင်းမီဒီယာမ ာ်းအကကာ်း ဆကဆံဒ ်း နှင့် သတင်းမီဒီယာမ ာ်း၏ စတိုတထ
မဏ္ ငအခ စ ခင
ို မာစွာ ပတညနိုငဒ ်း အဒပေါ် ည ွ ယ၍ ထိုမဒ
ီ ီယာနှစခိုအဒပေါ် တ ာ်းစွဆထ
ို ာ်းမှုမ ာ်းကို
ရိုပသမ်းဒပ်းသွာ်းမညဟိုပါ ှဒကကာင်း ခမနမာနိုငငံ သတင်းမီဒီယာဒကာငစီက သတင်းထိုတခပနခ့် ခခင်း ခ စ
သည။

၄.၃။

သတင်း ယူခခင်းအတွကမတ ာ်းအသင်းဆကသွယဒ ်းပိုဒမခ င့် တ ာ်းစွဆခ
ို ံ ခခင်း

DVB သတင်းဌာနမှ သတင်းဒထာက နှစဦ်းခ စသူ ဦ်းဒအ်းနိုင၊ ကိုခပည့်
ဦ်းသန်းဒဇာ (ခ) ကိုလဝီဝမတိုေ့သည သတင်းမီဒယ
ီ ာဥဒဒနှင့်မဆန့်က င

န
ို ်းဒအာင နှင့် ဧ ာဝတီ သတင်းဌာနမှ
တအာင်းလွတဒခမာကဒ ်း တပမ

ဒတာ (TNLA) နယဒခမသိုေ့ မူ်းယစဒဆ်းဝါ်း တိုက ကသည့် သတင်းသွာ်းယူခသ
့် ည။
ဒထာက သိုံ်းဦ်း အာ်း တပမဒတာ စစဒကကာင်းမှ

အခပနတွင သတင်း

ှမ်းခပညနယ အဒ ှှေ့ဒခမာကဒဒသ၊ နမ့်ဆန - သီဒပါကာ်းလမ်း၊

ို ာ်းကကီ်းဒက ်း ွ ာ အနီ်းတွင ၂ဝ၁၇ ခိုနစ
ှ ၊ ဇွနလ (၂၆) ကဒနေ့က မ်းဆီ်းခ့် ခခင်းခ စခပီ်း အကကမ်း ကဒသာင်း
က န်းသူမ ာ်းနှင့် ဆကသွယ သညဆက
ို ာ မတ ာ်းအသင်းဥပဒဒ ပိုဒမ ၁၇(၁) ခ င့် အမှု ွငအဒ
့်
်းယူခ့်သည။
ထအ
ို မှုအာ်းစစဒဆ်းဒနစဥ ၆၇

ကကကာ

ပယခ ခ့် သည။ ၂၀၁၇ ခိုနှစ၊ စကတင

မ်းဆီ်းထန်းသမ်းခ့် ခပီ်း အာမခံ ဒလျှာကထာ်းမှုကို အကကမကကမ
ာလ (၁)

ကဒနေ့တွင တပမဒတာက ရိုပသမ်းဒပ်းခဒ
့် သာ အမှု (၅)

မှုတွင ပါဝငခ့် ခပီ်း အမှုမှာ ခပီ်းဆိုံ်းခ့်သည။
ထိုေ့အခပင ခိုငအဒခခစက
ို သတင်းမီဒီယာတခိုခ စသည့် Development Media Group (DMG) မှ အယဒီတာ
ခ ပ ဦ်းဒအာငမင်းဦ်းအာ်း သတင်း တပ ွွဲ့မှ မတ ာ်းအသင်း ဥပဒဒပိုဒမ ၁၇ (၂) ခ င့် ၂၀၁၉ ခိုနှစ၊ ဒမလ
၁ ကဒနေ့တွင စစဒတွခမ ွဲ့အမှတ (၁)
သတင်းဌာနမှ

စခန်း၌ အမှု ွင့်ခသ
့် ည။ ၂၀၁၉ ခိုနစ
ှ ၊ ဒမလ ၅

သတင်းဒထာကခ ပနှင့်

သတင်းဒထာက

တစဦ်းကို

စစဒတွခမ ွဲ့

ကဒနေ့တွင DMG

အမှတ(၁)

စခန်းမှ

“ဒခမာကဦ်းမှာကွယတ့်လ” ဆိုသည့် သတင်းဒဆာင်းပါ်းကို ဒ ာခပခ့် ခခင်းနှင့် ပတသက၍ ဒခေါ်ယူစစဒဆ်း
ဒမ်းခမန်းခသ
့် ည။ ထိုဒဆာင်းပါ်းတွင ၂၀၁၉ ခိုနစ
ှ ၊ ဇနနဝါ လ
ီ အတွင်းက ဒသ့်ဒတာငခမ ွဲ့နယ၊ သမီ်းလှဒက ်း ွ ာ
တွင တပမဒတာနှင့်

ကခ င့်တပဒတာတိုေ့ တက
ို ပွမ ာ်းခ စပွာ်းခ့် ခပီ်း ဒဒသခံမ ာ်းကို လကနကကိုငအ ွွဲ့မ ာ်းမှ

ရိုကနှကမှုမ ာ်းနှင့် က ညထမှနကာ အသက ၇ နှစ အ ွ ယ ကဒလ်းငယတစဦ်း ဒသဆိုံ်းခ့်သည ဆိုသည့်
အခ ကမ ာ်းပါဝငခ့်သည။ ဇနနဝါ ီလ ၂၆

ကဒနေ့တွင အစို်း

လိုံခခ ဒ
ြုံ ်းတပ ွဲ့ွ မှ ဒငွဒကက်းနှင့် အ ို်းတန

လကဝတ တနာမ ာ်း ယူဒဆာငသွာ်းခ့်သညဟို ဒဒသခံမ ာ်း၏ ဒခပာဆိုခ ကမ ာ်းကို ကွင်းဆင်းသတင်းဒ ်းသာ်း
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“အခ ျိ နမီပပငဆငခွင” အစျို်းရသကတမ်း ၄ နှစ အတွင်း လွတလပစွာထုတဖ ာဖပပာဆျိုခွငကျို ဆန်းစစပခင်း

ဒ ာခပခ့်သည။ သဒ
ိုေ့ သာ ၂၀၁၉ ခိုနှစ၊ စကတင

ာလထ ဒလ်းလတိုငဒအာင သကဆင
ို ာအာဏာပိုငမ ာ်းမှ

တ ာ်းစွဆို သည့်အဒကကာင်းအ င်း အဒသ်းစတအာ်း စွပစွခံ သူမ ာ်းထံသိုေ့ တ ာ်းဝင အဒကကာင်းကကာ်းခခင်း
မ ှခဒ
့် ပ။

မတ ာ်းအသင်းမ ာ်းအက ဥပဒဒပိုဒမ ၁၇ (၁) သည ၂ နှစထကမနည်း ၃ နှစထက မပဒ
ို သာ

ဒထာငဒဏနှင့် ဒငွဒဏပါခ မှတနိုငခပီ်း ပိုဒမ ၁၇ (၂) သညလည်း သိုံ်းနှစထကမနည်း ငါ်းနှစထကမပိုဒသာ
ဒထာငဒဏနှင့် ဒငွဒဏကပ
ို ါ စီ ငခခင်းခံ နိုငသည။

၄.၄။

ဆနဒခပပွ Live လွှငသူ
့် သတင်းဒထာက အဒ ်းယူခံ ခခင်း

၂၀၁၉ ခိုနစ
ှ ဒမလ ၁၅ ကဒနေ့တွင မနတဒလ်းတိုင်း၊ ပိုသမကကီ်းခမ ွဲ့နယ ဒအာငသဒခပဒက ်း ွ ာ၌ တညဒဆာက
ဒနဒသာ အယလ ာ

လပဒခမစကရိုစ
ံ ီမက
ံ န်း

ကသမ်းဒ ်းအတွက ဒဒသခံ ွ ာသာ်းမ ာ်း၏ ဆနဒခပပွကို

သတင်း ယူ တက
ို ရက
ို
Live လွှင့်ဒနသည့် Channel Myanmar သတင်းဒထာက ကိုနနဒကို
မ်းဆီ်းခသ
့် ည။ သတင်းဒထာက ကန
ို နဒသည ဆနဒခပပွတွင အခခာ်းအ မ်းခံ သူမ ာ်းနှင့် အတူ
အမှုအမှတ ၄၆၈/၂၀၁၉၊

တပ ွဲ့ွ က
ာဇဝတကကီ်း

ာဇသတကကီ်းဥပဒဒ ပိုဒမ ၁၄၇(ရိုန်း င်းဆနခတမှု)၊ ၃၃၃(ခပညသူ့်ဝနထမ်းကို

ခပင်းထနဒဏ ာ ဒအာငခပ မှု)၊ ၃၃၂ (ခပညသူ့်ဝနထမ်းကို သာမနဒဏ ာ ဒအာငလိုပမှု)၊ ၃၅၃ (ခပညသူ့်ဝန
ထမ်းကို ဒနှာကယှကဟနေ့တာ်းမှု)၊ ၁၁၄ (အာ်းဒပ်းကူညီမှု)တိုေ့ ခ င့် ပိုသမကကီ်းခမ ွဲ့နယ တပ ွွဲ့မှု်း မှု်းမ ်းညွနေ့သန်း
က တ ာ်းလိုခပ လိုပ၍ ပိုသမကကီ်းခမ ွဲ့နယ တ ာ်းရိုံ်းသိုေ့ တ ာ်းစွဆိုထာ်းခခင်း ခ စသည။

၄.၅။

ခင
ို ခပညနယ အင်းဒငဒက ်း ွာလူသတမှုထတ
ို ဒ ာမှုဒကကာင့် ရက
ို တာသတင်းဒထာက ၂ ဦ်း
နင
ို ငံဒတာ လျှ ွဲ့ဝှကအကဥပဒဒခ င့် အဒ ်းယူခံ ခခင်း

ခိုငခပညနယ၊ အင်းဒင ွ ာတွင ခ စပွာ်းခ့်သည့် တပမဒတာက က ်းလွနဒသာ အင်းဒငလူသတမှုအဒကကာင်း
စိုံစမ်းဒ ာထိုတဒ ်းသာ်းခ့်သည့်အတွက ရက
ို တာသတင်းဌာနမှ ကဝ
ို လိုံ်းနှင့်ကဒ
ို က ာစို်းဦ်းတိုေ့ နှစဦ်းအာ်း ၂၀၁၇
ခိုနှစ၊ ဒီဇင

ာလ ၁၂

ကဒနေ့တွင ခမနမာနိုငငံအစို်း လျှ ွဲ့ဝက
ှ ခ က အကဥပဒဒ ပိုဒမ ၃ ခ င့်

မ်းဆီ်းအဒ ်းယူခ့်သည။ ကိုဝလိုံ်းသည စကတင

ာလအတွင်းက

တပ ွွဲ့က

ခင
ို ခပညနယ၊ အင်းဒငဒက ်း ွ ာတွင

ခ စပွာ်းခ့်ဒသာ အင်းဒင ွ ာသာ်း ၁၀ ဦ်း အသတခံ ခခင်းနှငပ
့် တသက၍ စိုံစမ်းဒ ာထိုတ သတင်းဒ ်းသာ်းဒနသူ
ခ စသည။ ကိုဝလိုံ်းသည သတင်းအာ်း ခိုငလိုံဒစ နအတွက နိုဝင
နကိုနတွင ှဒနခပီ်း
သတမှုအခင်းတွင

ခိုငခပညနယတွင တာဝနထမ်းဒဆာငခ့်သည့်
ှဒနခ့်သည့်

ာလနှင့် ဒီဇင

ာလအဆန်းပင
ို ်းတွင

အ ာ အခ
ှ
ွဲ့နှင့် အင်းဒငဒက ်း ွ ာ လူ

အ ာ မ
ှ ာ်းကို ဆကသွယဒမ်းခမန်းခွင့်

ှ န အာ်းထိုတကက ်းပမ်းခသ
့် ည။

ထိုအထမှ ဒမာငဒတာဒဒသတွင တာဝနထမ်း ဒဆာငခ့် ခပီ်း လက ှတွင နကိုနတိုင်း၊ ဒထာကကကန့် ခမ ွဲ့နယတွင
တာဝနက ဒနသည့် အ ာ တစ
ှ
ဦ်းကိုလည်း ဆကသွယဒမ်းခမန်းခ့်သည။ ထို အ ာ တစ
ှ
ဦ်းသည ကိုဝလိုံ်းအာ်း
စာဒသာကဆင
ို တစခို၌ ဒတွွဲ့ဆိုံ န

ိုန်းဆကခ န်းဆခ
ို ့် ာ ကိုဝလိုံ်းသည လိုပဒ ာကိုင ကခ စဒသာ သတင်း

ဒထာက ကဒ
ို က ာစို်းဦ်း နှငအ
့် တူ သွာ်းဒ ာကခ့်သည။ စာ်းဒသာကဆင
ို အဒ ာကတွင
ဒတွွဲ့ဆိုံခ့် ခပီ်း

အ ာ ှတစဦ်းသည ကိုဝလိုံ်းတိုေ့ ဒတာင်းဆိုခခင်းမ ှ

အ ာ ှတစခ ွဲ့နှင့်

စာ ွ ကစာတမ်းမ ာ်း လကထသအ
ိုေ့ ပခ့်

သည။ သတင်းဒထာက ၂ ဦ်း စာ်းဒသာကဆင
ို မှ ထွကခွာခ နတွင အသင့်ဒစာင့်ဆိုင်းဒနဒသာ တပ ွွဲ့ဝငမ ာ်းက
ခိုငခပညနယအဒ ်းနှင့်ဆင
ို ဒသာ နိုငငံဒတာလိုံခခ ြုံဒ ်းနှင့် ပတသကသည့် စာ ွ ကစာတမ်းမ ာ်း လကဝယဒတွွဲ့
ှမှုခ င့်

မ်းဆီ်းသွာ်းခ့်သည။ ထိုေ့ဒနာက သတင်းဒထာက ၂ ဦ်းကို

တပ ွွဲ့မှ ကိုလန
ို ီဒခတ၊ ၁၉၂၃ ခိုနှစတွင

ခပဌာန်းခ့်ဒသာ ဒထာငဒဏ ၁၄ နှစ အထခ မှတ ခံ နိုငသည့် ခမနမာနိုငငံအစို်း လျှ ွဲ့ဝက
ှ ခ ကအက ဥပဒဒ ပိုဒမ
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“အခ ျိ နမီပပငဆငခွင” အစျို်းရသကတမ်း ၄ နှစ အတွင်း လွတလပစွာထုတဖ ာဖပပာဆျိုခွငကျို ဆန်းစစပခင်း

၃ ခ င့် အဒ ်းယူ အမှု ွငခ
့် သ
့် ည။ ထိုေ့ ခပင ကိုဝလိုံ်းတိုေ့ ဒတွွဲ့ဆိုံဒမ်းခမန်းခ့်သည့် ဒိုတယ မှ ်း မို်း နနိုငကိုလည်း
စည်းကမ်း ထန်းသမ်းဒ ်းဥပဒဒခ င့် ဒထာငဒဏတစနှစ ခ မှတခ့် ခပီ်း တပ ွွဲ့မှလည်းထိုတပယခသ
့် ည။
ရိုံ်းခ န်းဒပါင်း ၄၀ နီ်းပါ်း ငဆိုငခ့် ခပီ်း ၂၀၁၈ ခိုနှစ၊ ဇူလိုငလ ၉ ကဒနေ့တွင သတင်းဒထာက၂ ဦ်းကို နကိုန
ဒခမာကပင
ို ်းခရိုငတ ာ်းရိုံ်း၊ ဒိုတယခရိုငတ ာ်းသူကကီ်း ဦ်း လွငမှ ခမနမာနိုငငံအစို်း
ပိုဒမ ၃ (၁) (ဂ) နှင့် စွခ ကတငခ့် ခပီ်း စကတင

လျှ ွဲ့ဝက
ှ ခ ကအကဥပဒဒ

ာလ ၃

ကဒနေ့တွင ဒထာငဒဏ ၇ နှစခ မှတခ့်သည။

အမန့်ခ မှတခခင်း အဒပေါ် ခပညတွင်းနှင့် နိုငငံတကာ အ ပ

ကအ ွဲ့ွ အစည်းမ ာ်းက ခပင်းထနစွာ ကန့်ကက
ွ

ရှုံွဲ့ခ ခ့် ခပီ်းဒနာက ၂၀၁၉ ခိုနစ
ှ ၊ ဒမလ ၇

ကဒနေ့တွင နင
ို ငံဒတာသမမတ လွတခငမ်းခ မ်းသာခွင့်ခ င့် ခပနလည

လွတဒခမာက လာခ့်သည။

၄.၆။

Myanmar Now အယဒီတာခ ပ ကဒ
ို ဆွဝင်းအာ်းတ ာ်းစွဆခို ခင်း

Myanmar Now အယဒီတာခ ပကိုဒဆွဝင်းသည အမ ်း
ဦ်းဒဆာင ဆ ာဒတာဦ်းဝီ သူကို အွနလင
ို ်းတွင အသဒ

ာသာသာသနာဒစာင့်ဒ ှာကဒ ်းအ ွွဲ့(မ

သ)

ကခခင်းဒကကာင့် ဟိုဆိုကာ ဆကသွယဒ ်းဥပဒဒပိုဒမ

၆၆ (ဃ) ခ င့် တ ာ်းစွဆခ
ို ံခ့် သည။ အမ ်းသာ်းဒီမက
ို ဒ စီအ ွွဲ့ခ ပ (NLD) ပါတီ၏ ဥပဒဒဒ ်း ာ အကကံဒပ်း
တ ာ်းလွှတဒတာ ဒ ှှေ့ဒန ဦ်းကိုနီ အသတခံ သည့် ကစစနင
ှ ့်ပတသက၍ ဦ်းဝီ သူ၏ အမိုန်းစကာ်းဒခပာဆမ
ို ှုမ ာ်း
အဒပေါ် Myanmar Now သတင်းဌာနမှ အမ ်း

ာသာသာသနာဒစာင့်ဒ ှာကဒ ်းအ ွွဲ့(မ

သ) ၏ ဒ ှှေ့ဒန၊

အဒထွဒထွအတွင်းဒ ်းမှ ်းနှင့် မနတဒလ်းခမ ွဲ့ဒန ဆ ာဒတာ ဦ်းစနတတ သိုံ်းဦ်းတိုေ့ကို အငတာဗ ်းခပ လိုပခ့်ဒသာ
သတင်းအာ်း ကိုဒဆွဝင်းက သူ၏ လူမက
ှု ွန ကစာမ ကနှာတွင “ဝီ သူ ပါ ာဇကက ခပီ်း
သွာ်းခပီ ခ စဒကကာင်းသ ပါတယ၊ ပါ ာဇကက တာ ခိုမဒ
ှ တာ့် မဟိုတဒလာက
ဒကကာင့် ဦ်းဝီ သူ၏မန့် ကကာ်းခ ကခ င့် အမ ်းသာ်းဒ ်း ဝါဒီတစဦ်းခ စသူ မ
၂၀၁၇ခိုနှစ၊ မတလ ၇ ကဒနေ့တွင မနတဒလ်း၊ မဟာဒအာငဒခမ ခမ ွဲ့နယ

ဟန်း

ဝနဌတံ

ူ်း” ဟိုဒ ်းကာ မျှဒဝခ့်ဒသာ
သအ ွွဲ့ဝင ကိုဒက ာမ ်းဒ ွှက

အမှတ (၇) နယဒခမ စခန်း၌ ဆက

သွယဒ ်းဥပဒဒပိုဒမ ၆၆ (ဃ) ခ င့် အမှု ွင့် တ ာ်းစွဆိုခ့် ခခင်းခ စသည။
နကိုနခမ ွဲ့တွငဒနထိုငဒသာကိုဒဆွဝင်းသည မနတဒလ်းသိုေ့ သွာ်းဒ ာကကာ ၂ နှစဒက ာကကာ စစဒဆ်းခံ ခပီ်း
ဒနာက စွပစွထာ်းသညပ
့် ိုဒမနှင့် ခငစွန်းမှုမ ှခခင်း၊ ခငစွန်းသညဟို သကဒသမခပနိုငခခင်း၊ တ ာ်းလိုသကဒသမ ာ်း
ရိုံ်းဒတာဒ ှှေ့လာဒ ာက န စွပစွသူ

ကမှ ပ ကကွကခခင်းတိုေ့ဒကကာင့် ၂၀၁၉ ခိုနှစ ဇူလိုင ၂ ကဒနေ့တွင မဟာ

ဒအာငဒခမခမ ွဲ့နယ တ ာ်းရိုံ်းမှ စွခ ကမတင

အမှုရိုပသမ်း န အမန့်ခ မှတခ့်သည။

အမှုရပ
ို သမ်းခံ ခပီ်း

ဒနာကပိုင်းတွင Myanmar Now သည တပမဒတာထပပိုင်းဒခါင်းဒဆာငမ ာ်းနှင့် ဆကစပပတသကသည့်
ခပညသူမ ာ်းသသင့်သည့် သတင်းမ ာ်းကို စိုံစမ်းဒ ာထိုတဒ ်းသာ်းတငဆကလာခ့်သည။ ထဒ
ိုေ့ နာကတွင မဟာ
ဒအာငဒခမခမ ွဲ့နယ တ ာ်းရိုံ်းမှ စွခ ကမတငခင ပလပဒကကာင်း အမနေ့ခ မှတခ့်သည့် အဒပေါ် မဒက နပသခ င့်
၂၀၁၉ ခိုနှစ၊ ကသဂိုတလ ၂၆ ကဒနေ့တင
ွ တ ာ်းလိုခ စသူ ဦ်းဒက ာမ ်းဒ ွှမှ ထိုအမှုအာ်း မနတဒလ်းခရိုင တ ာ်းရိုံ်း
သိုေ့ ာဇဝတခပငဆငခ ကအယူခံတငခ့် ာ တ ာ်းရိုံ်းကလကခံခ့် ခပီ်း သကဆိုင ာခမ ွဲ့နယတ ာ်းရိုံ်းမှ ဒ ာကသည့်
ဒန ာတွင ခပနလညစစဒဆ်း န ခရိုငတ ာ်းရိုံ်းက အမန့်ခ မှတခ့်ဒကကာင်း သ သည။

၄.၇။ က ညဒထာငစိုသစစာ သဒ ာစာဒ ်းသူ တ ာ်းစွခံ ခခင်း
ဒတာလှနဒ ်းဒနေ့ (တပမဒတာဒနေ့) အထမ်းအမှတအခ စ တပမဒတာမှ ထိုတလွှငဒ
့် သာ ‘ခပညဒထာငစိုသစစာ’
ဇာတ လမ်းအာ်း သဒ ာစာအခ စဒ ်းသာ်းထာ်းသည့် ‘က ညဒထာငစိုသစစာ’ သဒ ာစာကို အွနလင
ို ်းဒပေါ်တွင
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“အခ ျိ နမီပပငဆငခွင” အစျို်းရသကတမ်း ၄ နှစ အတွင်း လွတလပစွာထုတဖ ာဖပပာဆျိုခွငကျို ဆန်းစစပခင်း

ဒ ာခပမှုခ င့် The Voice Daily သတင်းစာအယဒီတာခ ပ ဦ်းဒက ာမင်းဒဆွနှင့် ကဒလာင င
ှ ခဗတသျှ
ကိုကဒ
ို မာင တက
ိုေ့ ို တပမဒတာက ၂၀၁၇ ခိုနှစ၊ ဒမလတွင ဆကသွယဒ ်းပိုဒမ ၆၆(ဃ) ခ င့် အမှု ွင့်တိုငကကာ်း
ခ့်သည။ ဒနာကပိုင်းတွင ခဗတသျှကက
ို ိုဒမာငသည အွနလိုင်းဒပေါ်တွင လွှင့်တငခသ
့် ူ မဟိုတဒသာဒကကာင့် အမှုမှ
တ ာ်းဒသလွှတဒပ်းခ့် ခပီ်း ဦ်းဒက ာမင်းဒဆွ တစဦ်းတည်းသာ ဆကလက ငဆင
ို န အမန့်ခ မှတခံသည။
သိုေ့ဒသာ ဇူလိုင ၂၁ ကဒနေ့ တွင ၎င်းတိုေ့ ၂ ဦ်း စလိုံ်းကို သတင်းမီဒီယာ ဥပဒဒပိုဒမ ၂၅ (ခ) ခ င့် တပမဒတာက
ထပမံတ ာ်းစွခသ
့် ည။ ဦ်းဒက ာမင်းဒဆွသည ၈ ကကမတိုငတိုင အာမခံပယခ ခံ ခပီ်းဒနာက ကသဂိုတလ ၄
ကဒနေ့၊ ၉ ကကမဒခမာက အာမခံဒလျှာကထာ်း ာတွင အာမခံ
ကတွင တပမဒတာ

၄.၈။

ှခ့်သည။ ၂၀၁၇ ခိုနစ
ှ ၊ စကတင

ာလ ၁

ကမှ အမှုကို ရိုပသမ်းဒပ်းခသ
့် ည။

သတင်းဒ ာခပမှုဒကကာင့် သတင်းဒထာကမ ာ်းအာ်း မ်းဆီ်းနှပစကခခင်းနှင့် တ ာ်းစွဆခို ခင်း

၂၀၁၉ ခိုနှစ၊ ဒ ဒ ာဝါ ီ ၂၅

ကဒနေ့ထတ
ို
ခမစကကီ်းနာ်းသတင်းဂ ာနယတွင တ ာ်းမဝငငှကဒပ ာပငမ ာ်း

စိုကပ ်း န သခငစစကိုမပဏက
ီ စီစဉဒနဒကကာင်း ဒ ်းသာ်းဒ ာခပခ့်ဒသာဒကကာင့် ဂ ာနယ အမှုဒဆာငဒါရိုကတာ
မ ာ်းခ စဒသာ ဦ်း

နမင
ို နှင့် ဦ်းဒဇာခွန၊ သတင်းဒထာက မမွန်းမွန်းပနတက
ိုေ့ ို အသဒ

ကမှုခ င့် သခငစစ

ကိုမပဏီ ဦ်းဒနဒဆာငမှ မတလ ၄ ကဒနေ့တွင ဝိုင်းဒမာခမ ွဲ့နယတ ာ်းရိုံ်း၌ တ ာ်းစွဆိုခသ
့် ည။ ဒဆာင်းပါ်းတွင
ဝိုင်းဒမာခမ ွဲ့နယအတွင်း ငှကဒပ ာခင်းမ ာ်း စက
ို ပ ်း န ဒခမယာ ှင်းလင်းမှုမ ာ်း လိုပကိုငဒနသခ င့် ွ ာသာ်းမ ာ်း
က စို်း မဒသာက ဒ ာကဒနကကသညဟို

ွ ာသာ်းမ ာ်းနှင့် ဒတွွဲ့ဆိုံဒမ်းခမန်းထာ်းမှုမ ာ်းပါ ှသည။ ဒဆာင်းပါ်း

ဒ ာခပပါ ှခပီ်း ဒနာကတစဒနေ့တွင သခငစစကိုမပဏီမှ ကိုယစာ်းလှယတစဦ်း ခမစကကီ်းနာ်းခမ ွဲ့နယ ှ ဂ ာနယ
ရိုံ်းခန်းသိုေ့ ဒ ာက ှလာခ့် ခပီ်း ခမစကကီ်းနာ်းခမ ွဲ့ နှင့် မ ကနှာခ င်းဆိုင ဧ ာဝတီခမစတစ

ကကမ်း ဝိုင်းဒမာခမ ွဲ့ ှ

သခငစစကိုမပဏရ
ီ ိုံ်းသိုေ့ သတင်းဒထာက မွန်းမွန်းပန နှင့် အဂ ယတိုေ့အာ်း ဒစလွှတဒပ်း န ဒတာင်းဆိုခ့်သည။
ရိုံ်းခန်းဒ ာကခ နတွင သတင်းဒထာက နှစဦ်းကို သီ်းခခာ်း တစခန်းစီတွင ထန်းသမ်းထာ်းခ့် ခပီ်း မွန်းမွန်းပနအာ်း
ပါ်းကို ဂ ာနယလပခ င့် အရက
ို ခံခ့် ဒကကာင်းနှင့် အဂ ယကိုမူ ထင
ို ထ အကကမတစသန်း လိုပခိုင်းခ့်ဒကကာင်း၊
အကကမ ၃ဝဝ လိုပခပီ်းခ နတွင ဂ ာနယအမှုဒဆာငဒါရက
ို တာမ ာ်း၊

တစဒယာကနှင့် ဒဒသခံ အိုပခ ပဒ ်းမှ ်း

မ ာ်း ဒ ာကလာသခ င့် သတင်းဒထာကနှစဦ်းကို ခပနလွှတဒပ်းခဒ
့် ကကာင်း သ သည။
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အခန်း (၄) ။ သတင်းမီဒယ
ီ ာလွတလပခွင

“အချိ နြီမြငဆငခွင” အစို်းရသကတြ်း ၄ နှစ အတွင်း လွတလြစွ ထုတဖ

ဖမြ ဆိုခွငကို ဆန်းစစမခင်း

တ ်းမြစမခင်း၊ ကနသတမခင်း၊

အြိန ညွှနကက ်းချကြ ်းနှင

လွတလြစွ ထုတဖ

ဖမြ ဆိုခွင

အခန်း (၅)
တ ်းမြစမခင်း၊ ကန့်သတမခင်း၊ အြိန့်ညန
ွှ ကက ်းချကြျ ်းနှင
လွတလပစွ ထုတဖ

ဖမပ ဆိုခွင

NLD အစို်းရသစလကထက အစို်းရသကတြ်း ၄ နှစတ က လအတွင်း လွတလပစွ ထုတဖ
ချ ိ်းဖ

ကရ တွင တညဆဲဥပဖေပုေြြျ ်းကိုအသု်းချ၍ တရ ်းစွဲဆိုမခင်းြျ ်းသ ြက သကဆိင
ု ရ အစို်းရြျ ်းြှ

အြိန့်ညွှနကက ်းြျ ်းမပ လုပက

ကန့်သတမခင်းြျ ်း။ တ ်းမြစမခင်းြျ ်း၊ ပိတပငမခင်းြျ ်း၊ ခွငြမပ မခင်းြျ ်း

အမပင အငတ နကြျ ်းမ တဖတ ကမခင်းြျ ်းထိပါမပ လုပ၍ လွတလပစွ ထုတဖ
ဘက ြှ ိနပ
ှိ ကန့်သတခဲသညကို ဖတွွေ့ရသည။
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ဖမပ ဆိုခွငကို

အခန်း (၅) ။ တ ်းမြစမခင်း၊ ကနသတမခင်း၊ အြိန ညွှနကက ်းချကြ ်း

ဖမပ ဆိုခွငကို အဘက

“အချိ နြီမြငဆငခွင” အစို်းရသကတြ်း ၄ နှစ အတွင်း လွတလြစွ ထုတဖ

၅.၁။ လွတလပစွ ထုတဖ

ဖမြ ဆိုခွငကို ဆန်းစစမခင်း

ဖမပ ဆိခ
ု င
ွ ကို ကန့်သတရန တ ်းမြစမခင်းြျ ်း ဖဆ ငရွကမခင်း

ထငရှ ်းဖသ မ စစဥြျ ်း
၅.၁.၁။ ကရငနီအြျ ်းသ
ိ
်းလူငယနှ်းီ ဖနှ

ယလှယပွတ
ဲ ်းမြစခရမခင်း

ကယ ်းမပညနယ၊ လွိ ငဖက ခရိုင၊ ရှ ်းဖတ မြိ ွေ့နယ၊ ဖ ်းပိုင်းရပကွက၊ နှစမခင်းခရစယ နအသင်း ဖကျ င်းဝန်း
ရှိ အစည်းအဖဝ်းခန်းြဖဆ ငတွင ၂၀၁၈ ခုနှစ၊ ဩဂုတလ ၂၀ ရကဖနေ့ြှ ၂၈ ရကဖနေ့အထိ ကရငနီအြျ ိ်းသ ်း
လူငယအစည်းအရု်းြှ ဦ်းစီ်းမပ လုပြည ၅ ရကကက ကရငနီအြျ ိ်းသ ်းလူငယနှီ်းဖနှ

ယလှယပွဲ ပိတပငခခဲရ

သည။ “ယဖနေ့အချိနက လသည ကရငနီအြျ ိ်းသ ်းတို်းတကဖရ်းပါတီ (KNPP)အ ွဲွေ့ြှ NCA စ ချ ပတွင ပါဝင
လကြှတဖရ်းထို်းနိုငဖရ်းအတွက ကကိ ်းပြ်းဖဆ ငရွ ကဖနဖသ က လမ စသညအမပင ကရငနီအြျ ိ်းသ ်း တို်း
တကဖရ်းပါတီ (KNPP)အ ွေ့ွဲ ြှ ပါဝငမပ လုပြညကိစစရပြျ ်းနှငပတသက၍ နိုငငဖတ ၏ညွှနကက ်းချကအရ
အြျ ်းသ
ိ
်းမပနလည သင မြတဖရ်းနှင မငိြ်းချြ်းဖရ်းဗဟိဌ
ု န (NRPC) သိုေ့ တငမပညိနှိုင်းမပီ်း ခွင မပ ချကရြှသ
ဖဆ ငရွ ကသငသညအတွက

တငမပဖသ

ကရငနီအြျ ်းသ
ိ
်းနှီ်းဖနှ

လှယပွဲကို ကျင်းပမပ လုပမခင်းအ ်း

မပညနယအစို်းရအဖနမ င ဖဆ ငရွ ကခွငြမပ နိုငဖကက င်း” ၂၀၁၈ခုနှစ ကသဂုတလ (၁၇) ရကဖနေ့ ရကစွဲမ င
မပညနယအစို်းရအ ွဲွေ့ြှ အဖကက င်းကက ်းစ ဖပ်းပိုေ့ခသည
ဲ
။

၅.၁.၂။ ြဟ ပည ဖကျ စက ်းဝိင
ု ်းတ ်းမြစခရမခင်း
၂၀၁၈ ခုနှစ၊ ကသဂုတလ ၂၆ ရကဖနေ့တင
ွ ြီလီယ ဟိုတယ၌ ကျင်းပရန စီစဥထ ်းဖသ “ရခိုငအဖရ်း ဘယလို
အဖမ ရှ ြလဲ” ဖခါင်းစဥမ င ြဟ ပည ဖကျ စက ်းဝိုင်းကို မပညထဲဖရ်းဝနကကီ်းဌ န၊ အဖထွဖထွအပ
ု ချ ပဖရ်း
ဦ်းစီ်း ဌ နြှ တ ်းမြစဖသ ဖကက င ဖရွေ့ဆိုင်းခဲရပါသည။ ထိုစက ်းဝိုင်းတွင ပငတိုငဖဆွ်းဖနွ်းြညသူြျ ်းြှ
မြနြ နိုငငလု်းဆိုငရ ဖကျ င်းသ ်းြျ ်း ေီြက
ို ရကတစတပဦ်း (ABSDF) ဥကကဋ္ဌ ရဲဖဘ သခဲ၊ ရှြ်းတိင
ု ်းရင်း
သ ်းြျ ်း ေီြက
ို ဖရစီ အ ွဲွေ့ချ ပပါတီ SNLD အဖထွဖထွ အတွင်းဖရ်းြှ ်း ဦ်းစိုင်းညွန့်လွင၊ နိုငငဖရ်းနှင တိုင်းရင်း
သ ်းအဖရ်း ဖလလ သု်းသပသူ ဦ်းဖြ ငဖြ ငစို်းတိုေ့ မ စကကသည။

၅.၁.၃ ။ ရှြ်းမပညညီညွတဖရ်းဖက ြတီအစည်းအဖဝ်းတ ်းမြစခရမခင်း
၂၀၁၈ ခုနှစ၊ စကတငဘ လ ၃ ရက နှင ၄ ရကဖနေ့ြျ ်းတွင ဖတ ငကကီ်းမြိ ွေ့၊ ဖတ ငကကီ်းဟိတ
ု ယတွငမပ လုပြည
ရှြ်းမပညညီညွတဖရ်းဖက ြတီ(CSSU) အစည်းအဖဝ်းကို ြမပ လုပရန အြျ ိ်းသ ်းမပနလညသငမြတဖရ်းနှင
မငိြ်းချြ်းဖရ်း ဗဟိုဌ န(NRPC) ြှ ဖက ြတီအလှညကျဥကကဋ္ဌ ဦ်းစိုင်းအိုကဖပါင်းထ ကသဂုတလ ၂၇ ရကဖနေ့တွင
တယလီ ုန်းမ င ဆကသွယမပီ်း တ ်းမြစပိတပငခဲပါသည။ ရှြ်းမပညညီညွတဖရ်းဖက ြတီ CSSU တွင ရှြ်း
အြျ ်းသ
ိ
်းြျ ်းေီြိုကဖရစီအ ွဲွေ့ချ ပ(SNLD)၊

ရှြ်းတိုင်းရင်းသ ်းြျ ်းပါတီ(SNDP)၊

ရှြ်းဖမြ ကတပြဖတ

(RCSS)၊ ရှြ်း ဖတ ငပိုင်းတပြဖတ (SSA) ြှ ကိုယစ ်းလှယြျ ်းနှင အရပဘကလူငယအ ွဲွေ့ြျ ်း ပါဝငသည။

42

အခန်း (၅) ။ တ ်းမြစမခင်း၊ ကနသတမခင်း၊ အြိန ညွှနကက ်းချကြ ်း

“အချိ နြီမြငဆငခွင” အစို်းရသကတြ်း ၄ နှစ အတွင်း လွတလြစွ ထုတဖ

ဖမြ ဆိုခွငကို ဆန်းစစမခင်း

၅.၁.၄။ ဖကျ င်းသ ်းနှင နိင
ု ငဖရ်းဖဆွ်းဖနွ်းပွဲ တ ်းမြစခရမခင်း
၂၀၁၈ ခုနှစ၊ ဇွနလ ၂၅ ရကတွင ရနကုနတိုင်းဖေသကကီ်း၊ ရနကုနတကကသိုလ၊ ဆရ ြျ ်းသြဂဂ ရု်းခန်းဖရှှေ့၌
ဖကျ င်းသ ်းနှငနိုငငဖရ်း ဖခါင်းစဥမ င မပ လုပြည ဖဆွ်းဖနွ်းပွဲကို ရနကုနတကကသလ
ို ြှ တ ဝနရှိသူြျ ်းက
တ ်းမြစ ပိတပငခဲသည။ ထိုဖဟ ဖမပ ပွဲတွင နိုငငလု်းဆိုငရ ပည ဖရ်းမပ မပငဖမပ င်းလဲြက
ှု ွနရက (NNER) ြှ
ဖေါကတ သိန်းလွငနှင ဖတ ငကုတတကကသိုလ၊ အဖရှှေ့တင
ို ်းပည ဌ နြှ ဖေါကတ အ က ြို်းသူတိုေ့ ဖဆွ်းဖနွ်း
ရန စီစဥထ ်းမခင်းမ စသည။

၅.၁.၅။ တဖကျ မပနကချငဖေသစစပွဲ ၇ နှစမပညအခြ်းအန ်း တ ်းမြစခရမခင်း
၂၀၁၈ ခုနှစ၊ ဇွနလ ၉ ရကတွင ရနကုနတိုင်းဖေသကကီ်း၊ ကြ ရွ တမြိ ွေ့နယ၊ ေိင
ု ်းြွန်းကွနေို၌ ရနကုနဖရ က
ကချငလူငယြျ ်း ဦ်းဖဆ ငမပ လုပြည တစဖကျ မပနကချငစစပွဲ ၇ နှစမပည အခြ်းအန ်းကို အ ဏ ပိင
ု
ြျ ်းက အ
ိ ်းအြျ ိ်းြျ ိ်းသု်းက တ ်းဆီ်းပိတပငဖသ ဖကက င အခြ်းအန ်းမပ လုပြည အစီအစဥကို ျကသိြ်း
ခဲရသည။

၅.၁.၆။ ကရငအ ဇ နညဖနေ့ ဦ်းဖဆ ငကျင်းပသူြျ ်းကို အဖရ်းယူြညဟုဆက
ို
တ ်းဆီ်းမခင်း
၂၀၁၈ ခုနှစ၊ ကသဂုတလ ၁၂ ရကတွင ဧရ ဝတီတိုင်းဖေသကကီ်း၊ ဟင်္သ တမြိ ွေ့၌ ကျင်းပခဲဖသ ၆၈ နှစဖမြ က
ကရငအ ဇ နညဖနေ့ အခြ်းအန ်းကို ခွင မပ ချကြရှိဘက
ဲ ျင်းပသညဟုဆို ကရငအြျ ိ်းသ ်း အစည်းအရု်း
(KNU) ဗဟိုဖက ြတီဝင ေိြ
ု န်းမငိြ်းဖြ ငနှင အခြ်းအန ်းစီစဥသူ ဖေသခ ၅ ဦ်းတိုေ့အ ်း ရပကွက၊ သိြ
ုေ့ ဟုတ
ဖကျ်းရွ အုပချ ပဖရ်းဥပဖေ ပုေြ ၂၆ မ င အဖရ်းယူြညမ စဖကက င်း ဟင်္သ တခရိုင ေုတိယအုပချ ပဖရ်းြှ ်းက
လ ဖရ ကတ ်းဆီ်းခဲသည။

၅.၁.၇။ အြျ ်းသြီ
ိ
်းနှင စ ဖပဝါသန စက ်းဝိင
ု ်း တ ်းဆီ်းခရမခင်း
၂၀၁၈ ခုနှစ၊ စကတငဘ လ ၉ ရကတွင ရနကုနတိုင်းဖေသကကီ်း၊ ြရြ်းကုန်းမြိ ွေ့နယ၊ ၆ ရပကွက ဓြမ ရု၌ နိုငင
တက စ တတဖမြ ကဖရ်းဖနေ့ အထိြ်းအြှတအမ စမပ လုပြည ‘အြျ ိ်းသြီ်းနှင စ ဖပဝါသန စက ်းဝိုင်း’ ကို
ပွဲကျင်းပခွင ကကိ တင ြဖတ င်းခခဲဖသ ဖကက ငဟုဆိုက ြရြ်းကုန်းမြိ ွေ့နယ၊ အြှတ ၆ ရပကွက အုပချ ပ
ဖရ်းြှ ်းက ပိတပငခဲသည။ ထိုစက ်းဝိုင်းကို HARP(Peace Process Improving Based On Public
Activities)က ဦ်းစီ်းကျင်းပမခင်းမ စမပီ်း ဦ်းဖဆ ငဖဆွ်းဖနွ်းြညသူြျ ်းြှ စ ဖရ်းဆရ ြ ပနေိရ
ု ၊

နတီ်းအိြ

အြျ ိ ်းသြီ်းအ ွဲွေ့ ေါရိက
ု တ ြခငဖလ်းငယတိုေ့ မ စသည။

၅.၁.၈။ သတင်းစ ရှင်းလင်းပွလ
ဲ ကခခဲသည ခန်းြကို အခြ်းအန ်းကျင်းပခွင တ ်းမြစမခင်း
ြနတဖလ်းတိုင်းဖေသကကီ်း၊ ရြည်းသင်းမြိ ွေ့နယ၊ ဖရစည်းခုရပရှိ အဖြဖထွ်းခန်းြတွင ခွင မပ ချကြရှိသည သတင်း
စ ရှင်းလင်းပွဲ မပ လုပရန လကခခဲဖသ ဖကက ငဟုဆိုက ရြည်းသင်းမြိ ွေ့နယ၊ အဖထွဖထွ အုပချ ပဖရ်း ဦ်းစီ်း
ဌ နက ၂၀၁၈ ခုနှစ၊ ကသဂုတလ ၁၃ ရကဖနေ့ြှ စတင၍ ထိခ
ု န်းြ၌ အခြ်းအန ်းြျ ်း ကျင်းပခွင ပိတပငခဲသည။
၂၀၁၈ခုနှစ၊ ဇွနလတွင ရြည်းသင်းခရိုင၊ မပနကက ်းဖရ်းနှင မပညသူ့်ဆကဆဖရ်း ဦ်းစီ်းဌ န၊ Community
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“အချိ နြီမြငဆငခွင” အစို်းရသကတြ်း ၄ နှစ အတွင်း လွတလြစွ ထုတဖ

ဖမြ ဆိုခွငကို ဆန်းစစမခင်း

Center ၌ W.COM ကုြပဏလ
ီ ီြိတကက ပည ေါန ကွနပျ တ သငတန်းကို ွငလှစခဲသည။ ထို သငတန်းမပီ်း
ရန တစပတအလို ကသဂုတလ ၁ ရကဖနေ့တွင သငတန်း ွငခွငြဖပ်းဘဲ ပိတသိြ်းခရြှုနှင ပတသကသည
သတင်းစ ရှင်းလင်းပွက
ဲ ို အဖြဖထွ်းခန်းြ၌ မပ လုပခဲ မခင်းမ စသည။
ရြည်းသင်းမြိ ွေ့နယ၊ အဖထွဖထွအပ
ု ချ ပဖရ်းဦ်းစီ်းဌ နြှ မြိ ွေ့နယအတွင်းရှိ ခန်းြပိုငရှငြျ ်းကို ဘ သ ဖရ်း၊
သ သန ဖရ်းဆိုငရ ပွဲဖတ ၊ အစည်းအဖဝ်း၊ တရ ်းပွဲ၊ စ ဖပဖဟ ဖမပ ပွဲ၊ အဖရ င်းမြငတငဖရ်းပွဲ၊ ဂီတဖ ျ
ဖမ ဖရ်းပွဲ၊ မပညသူ့်စက ်းဝိုင်း၊ လြ်း၊ တတ ်း ွငပွဲနှင အမခ ်းပွဲြျ ်းကို ခွင မပ ချကြရှိဘဲ ြလုပဖဆ ငရန၊
ဟိုတယနှင ခန်းြြျ ်း ငှ ်းရြ်းအသု်းမပ ပါက ခွင မပ ချကြရှိဘဲ ြငှ ်းရနနှင ြလိက
ု န ပါက ဥပဖေနှငအညီ
အဖရ်းယူြည မ စဖကက င်း ၂၀၁၈ ခုနှစ၊ ကသဂုတလ ၁၀ ရကဖနေ့ ရကစွဲမ င အဖကက င်းကက ်းစ ဖပ်းပိခ
ုေ့ ဲသည။
မပညသူြျ ်းအဖနမ င နိုငငဖရ်းလှုပရှ ်းြှုြျ ်းပငြျ ်းြဟုတဘဲ ထိက
ု ဲသိုေ့ ဘ သ ဖရ်း၊ လူြှုဖရ်း စုဖဝ်းြှုြျ ်းကို
ပင ဖေသနတရအစို်းရထသိုေ့ အဆငဆင ခွင မပ ချကဖတ င်းခဖနရမခင်းသည ေီြက
ို ဖရစီစနှုန်းနှင ဖသွ ယက
ယခငစစအစို်းရက လ အုပချ ပဖရ်းပုစနှင ထူ်းြမခ ်းန ်းပငမ စသည။

၅.၂။

လူြှုကန
ွ ရကတွင အစိ်းု ရဖခါင်းဖဆ ငြျ ်းအ ်း အကကညညိ ပျကဖစရနမပ လုပလျှင
တရ ်းစွဆ
ဲ ရ
ို န ညွှနကက ်း

နိုငငဖတ ၏အတိုငပငခပုဂဂိ လ ဖေေါ်ဖအ ငဆန်းစုကကည၊ မပညဖထ ငစုအစို်းရအ ွဲွေ့နှင တိုင်းဖေသကကီ်း အစို်းရ
အ ွဲွေ့ြျ ်းကို လူြှုကန
ွ ရက ဖ စဘွတ နှင အငတ နကစ ြျကနှ ြျ ်းဖပေါ်တွင အကကညညိ ပျကဖစရန လုပ
ဖဆ ငသူြျ ်းကို ဥပဖေဖကက င်းအရ တရ ်းစွဲဆြ
ို ှုြျ ်း မပ လုပရန ြဖကွ်းတိင
ု ်းဖေသကကီ်း NLD ပါတီက ပါတီ
တွင်း အသိဖပ်းစ ထုတမပနခဲပါသည။ ြဖကွ်းတိုင်းဖေသကကီ်းအတွင်း ဖနထိုငသူြျ ်းြှ အစို်းရအ ်း အကကညညိ
ပျကဖစရန ြတရ ်းစွပစွဖ
ဲ ရ်းသ ်းသူြျ ်းကို ဟနေ့တ ်းနိုငရနအတွက တရ ်းစွဲဆြ
ို ှုြျ ်း ဖဆ ငရွ ကရန ပါတီ
တွင်း အသိဖပ်းစ ဖပ်းပိခ
ုေ့ ဲ မခင်းမ စဖကက င်း ြဖကွ်းတိုင်း NLD ပါတီဥကကဋ္ဌ ဦ်းသိန်းဖဇ က ဖမပ ကက ်းခဲသည။
အစို်းရအ ်း အကကညညိ ပျကဖစရန ဖမပ ဆိုြတ
ှု ိုင်းကို တရ ်းစွဲဆရ
ို န သင၊ ြသင ဥပဖေပည ရှငြျ ်းနှင
တိုငပငဖဆ ငရွ က သွ ်းြညအမပင တရ ်းစွဆ
ဲ ိုဖရ်းကိစစြျ ်းကို သကဆိင
ု ရ
အြှုဖဆ ငြျ ်းြှ ဆု်းမ တသွ ်း ြညဟု ဖ

၅.၃။ ဆနဒထုတဖ

NLD ပါတီ မြိ ွေ့နယ အလုပ

မပထ ်းသည။

မခင်းနှငပတသက၍ နယဖမြဖေသကန့်သတမခင်း

၅.၃.၁။ ရနကုနတိင
ု ်းဖေသကကီ်း ၁၁ မြိ ွေ့နယတွင ဆနဒထုတဖ

ခွငပိတပငခဲ မခင်း

၂၀၁၇ ခုနှစ၊ နိုဝငဘ လ ၇ ရကဖနေ့တင
ွ ရနကုနတိင
ု ်းဖေသကကီ်းအစို်းရအ ွေ့ွဲ ြှ ရနကုနမြိ ွေ့တွင်း ၁၁ မြိ ွေ့နယ၌
ဆနဒထုတဖ

ခွငပိတပငခဲသည။ ထို ၁၁ မြိ ွေ့နယြှ ဖကျ ကတတ ်း၊ ပန်းဘဲတန်း၊ လသ ၊ လြ်းြဖတ ၊

ဗိုလတဖထ င၊ ဗဟန်း၊ စြ်းဖချ င်း၊ ေဂု၊ အလု၊ ြင်္သလ ဖတ ငညွှန့်နှင ပုဇွနဖတ ငမြိ ွေ့နယတိုေ့ မ စကကမပီ်း
ယင်းမြိ ွေ့နယြျ ်းတွင လူသွ ်းလူလ ထူထပြျ ်းမပ ်းမခင်း၊ ယ ဥဖကက ပိတဆိုေ့ မခင်းနှင အြျ ်းမပညသူြျ ်းကို
အဖနှ ငအယှကမ စဖစနိုငမခင်းဟူဖသ အဖကက င်းမပချကြျ ်းမ င ဝနကကီ်းချ ပကိုယစ ်း လုမခ ြုံဖရ်းနှင နယစပ
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အခန်း (၅) ။ တ ်းမြစမခင်း၊ ကနသတမခင်း၊ အြိန ညွှနကက ်းချကြ ်း

“အချိ နြီမြငဆငခွင” အစို်းရသကတြ်း ၄ နှစ အတွင်း လွတလြစွ ထုတဖ

ဖမြ ဆိုခွငကို ဆန်းစစမခင်း

ဖရ်းရ ဝနကကီ်း ဗိုလြှ ်းကကီ်း ဖအ ငစို်းြို်းက နိဝ
ု ငဘ ၇ ရကရကစွဲမ င လကြှတဖရ်းထို်း ထုတမပနခဲ မခင်းမ စ
သည။
၂၀၁၆ ခုနှစ၊ ဖအ ကတိုဘ လတွင မပဌ န်းခဲဖသ မငိြ်းချြ်းစွ စုဖဝ်းမခင်းနှင မငိြ်းချြ်းစွ စီတန်းလှညလည
မခင်း ဆိုငရ ဥပဖေအရ စီတန်းလှညလညမခင်းြမပ ြီ ၄၈ န ရီ ကကိ တငက သကဆိုငရ မြိ ွေ့နယရဲစခန်းြျ ်းသိုေ့
အဖကက င်းကက ်းရနသ လိုအပသည။ ထိက
ုေ့ ဲသိုေ့ မပညဖထ ငစုအဆင ဥပဖေတစရပအဖပေါ် ရနကုနတိုင်းဖေသ
ကကီ်းအ ွဲွေ့ြှ အြိန့်ညွှနကက ်းချက ထုတမပနက ပိတပငမခင်းသည ဥပဖေကိခ
ု ျ ိ်းဖ

ကမခင်းမ စဖကက င်းနှင ဆနဒ

မပသည ဖနရ ြျ ်းကန့်သတမခင်းသည ထုတမပနထ ်းဖသ ဥပဖေအရ နိုငငသ ်းြျ ်း၏ အခွငအဖရ်းကို တ ်း
ဆီ်းမခင်းမ စဖကက င်း အြျ ိ်းသ ်းေီြက
ို ဖရစီအ ွဲွေ့ချ ပပါတီ၏ လတဖတ ကိယ
ု စ ်းလှယြျ ်းနှင နိုငငဖရ်းတက
ကကွလှုပရှ ်းသူြျ ်းက ဖဝ နခဲ ကကသည။ ရနကုနတိုင်းဖေသကကီ်း အစို်းရအ ွဲွေ့ လူြှုဖရ်းဝနကကီ်းဦ်းနိုငငလင်းြှ
ယင်းသိုေ့ထုတမပနရမခင်းြှ

ပုပရဟန်းြင်းကကီ်း

ရနစစ၏ခရီ်းစဥအတွင်း လုမခ ြုံဖရ်းအရ ကန့်သတမခင်းမ စ

ဖကက င်း ရှင်းလင်း ဖမပ ကက ်းခဲသည။ သိုေ့ဖသ ပုပရဟန်းြင်းကကီ်း မပနသွ ်းသည ဖန ကပိုင်းတွငလည်း အဆိုပါ
ကန့်သတချကြျ ်းကို ရုတသိြ်းခဲ မခင်း ြရှဖ
ိ ပ။ ထို အြိန့်ညွှနကက ်းချကမ င ရနကုနမြိ ွေ့ရှိ ဆနဒမပပွဲြျ ်းကို ထိန်း
ချ ပကန့်သတခဲ မပီ်း တရ ်းစွဆ
ဲ ိုြှုြျ ်း ဆကတိက
ု မပ လုပခဲသည။

၅.၃.၂။ ကယ ်းမပညနယအစိ်းု ရြှ ဆနဒထုတဖ

သညဖနရ ြျ ်း ကန့်သတြိန့်ထုတမပနမခင်း

မငိြချြ်းစွ စုဖဝ်းမခင်းနှင မငိြ်းချြ်းစွ စီတန်းလှညလညမခင်းဆိုငရ

ဥပဖေ၊ မပညဖထ ငစုလတဖတ

ဥပဖေ

အြှတ (၃၈)၊ ပုေြ ၄ (စ) အရ မငိြချြ်းစွ စုဖဝ်းမခင်းနှင မငိြ်းချြ်းစွ စီတန်းလှညလညြှုြျ ်းနှင စပလျဥ်း၍
မပညနယအစို်းရအ ွဲွေ့ရု်း၊ အမခ ်းအဖရ်းကကီ်းဌ နြျ ်း၊ အထငကရဖနရ ၌ ဖဆ ငရွ ကပါက ရု်းလုပငန်းြျ ်း
ဖဆ ငရွ ကရ တွင အဖနှ ငအယှကမ စမခင်း၊ အြျ ်းမပညသူ စိတအဖနှ ငအယှကမ စမခင်း၊ လုမခ ြုံဖရ်း ကိစစရပ
ြျ ်းနှင အမခ ်းြလိုလ ်းအပဖသ မပဿန ြျ ်း ြမ စပွ ်းဖစရနအတွကဟုဆက
ို
လွိ ငဖက မြိ ွေ့တွင ဖနရ
အချ ိွေ့ကို မငိြချြ်းစွ စုဖဝ်းမခင်းနှင မငိြ်းချြ်းစွ စီတန်းလှညလညမခင်း ြမပ လုပရန ကန့်သတဖကက င်း အြိန့်
ထုတခဲသည။ ကန့်သတလိက
ု သည ဖနရ ြျ ်းြှ

မပညနယအစို်းရအ ွဲွေ့ရု်းဖရှှေ့၊ မပညနယအစို်းရအ ွဲွေ့ရု်း အ

ဖန က၊ မပညသူ့်ဖဆ်းရုဖရှှေ့၊ ခရိုငစုဖပါင်းရုဖရှှေ့၊ မြိ ွေ့န ြဘုရ ်း၊ ဖတ ငကွဖ
ဲ စတီ၊ လွိ ငဖက - ရှ ်းဖတ လြ်း
စသညမ င မ စကကသည။ ထိုသက
ိုေ့ န့်သတရ တွင ဖနရ အလိုက သတြှတထ ်းသည အတိုင်းအတ ြျ ်း
ပါရှသ
ိ ည။ ထိုအြိန့်ကို လိုကန မခင်းြရှိဘဲ ကျ ်းလွနပါက ရ ဇသတကကီ်းပုေြ (၁၁၈) အရဖသ လည်းဖက င်း၊
တညဆဲဥပဖေတစရပရပအရဖသ လည်းဖက င်း ထိဖရ ကစွ အဖရ်းယူခရြညဟူ၍ လွိ ငဖက မြိ ွေ့၊ မြိ ွေ့နယ
အဖထွဖထွအပ
ု ချ ပဖရ်းဦ်းစီ်းဌ နြှ ၂၀၁၉ ခုနှစ၊ ဇနနဝါရီလ ၂၉ ရကဖနေ့ တွင အြိန့်ထတ
ု မပနခဲပါသည။

၅.၄။

ေီ်းဖြ ဆိမု ြိ ွေ့နယ၌ ခွငမပ ချကြရှဘ
ိ ဲ ဖဆွ်းဖနွ်းပွ၊ဲ ဖဟ ဖမပ ပွ၊ဲ သငတန်းြျ ်းြလုပရန
သတိဖပ်းမခင်း

၂၀၂၀ ခုနှစ၊ ဇနနဝါရီလ ၂၂ ရကဖနေ့တင
ွ ကယ ်းမပညနယ၊ ေီ်းဖြ ဆိုမြိ ွေ့နယ၊ မြလဲဖကျ်းရွ ၌ ကယန်း အြျ ိ်း
သြီ်း အစည်းအရု်း (KYWO) ြှ

ဦ်းဖဆ ငက

အြျ ိ်းသြီ်းနှငမငိြ်းချြ်းဖရ်း အလုပရုဖဆွ်းဖနွ်းပွဲ မပ လုပခဲ

ပါသည။ ထို အလုပရု ဖဆွ်းဖနွ်းပွဲမပ လုပသညကို ခွငမပ ချကတစုတရ ဖတ င်းခြှုြရှသ
ိ ညအတွကဟုဆက
ို
ေီ်းဖြ ဆိုမြိ ွေ့နယ အုပချ ပဖရ်းြှ ်းြှ ဖကျ်းရွ အုပစုအပ
ု ချ ပဖရ်းြှ ်းထသိုေ့ သတိဖပ်းစ ဖပ်းပိုေ့ခဲပါသည။ ဖဆွ်း
ဖနွ်းပွဲ၊ ဖဟ ဖမပ ပွ၊ဲ သငတန်းြျ ်းမပ လုပရ တွင အထကဌ နအဆငဆငသိုေ့ ခွငမပ ချကတငမပ ဖတ င်းခ
သွ ်းရနနှင ခွငမပ ချကရှြ
ိ ှသ ဖဆ ငရွ ကရန ညွှနကက ်းထ ်းခဲသညဟုဆိုပါသည။ ဖဆွ်းဖနွ်းပွဲအခြ်းအန ်း၊
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ဖမြ ဆိုခွငကို ဆန်းစစမခင်း

ဖဟ ဖမပ ပွဲ၊ သငတန်းြျ ်းကို ခွငမပ ချကြရရှိဘဲ မပ လုပဖနဖကက င်း စစဖဆ်းဖတွွေ့ရှိပါက သကဆိုငရ
ရပကွက၊ ဖကျ်းရွ အုပစု အုပချ ပဖရ်းြှ ်းနှင စ ဖရ်းအ ်း ထိဖရ ကစွ

အဖရ်းယူဖဆ ငရွ ကသွ ်းြည မ စ

ဖကက င်း မြိ ွေ့နယအုပချ ပဖရ်းြှ ်း ဦ်းဉာဏလှိုငြှ သတိဖပ်းစ ဖပ်းပိုေ့ခဲ မခင်း မ စပါသည။ မပီ်းခဲဖသ ၂၀၁၉ ခုနှစ
နိုဝငဘ လ ၂၅ ရကဖနေ့တွင ဖဘ လခဲမြိ ွေ့နယ၌ ကရငနီအြျ ်းသြီ
ိ
်းအစည်းအရု်းက ဦ်းဖဆ င၍ ကျ ်း၊ ြ
တန်းတူဖရ်းနဲ့် လိငကွဲမပ ်းြှုအဖပေါ်အကကြ်း ကြှု ဆနေ့ကျငဖရ်း အခြ်းအန ်းကို ခွငမပ ချကြရှဟ
ိ ုဆက
ို
ရဲတပ
ွဲွေ့က လ ဖရ က ျကသိြ်းခဲ မခင်းြျ ်းရှခ
ိ ဲပါသည။

၅.၅။ လူ့်အခွငဖရ်းဆိင
ု ရ ပည ဖပ်းပွအ
ဲ ်း ဖတ ငကကီ်းစညပငခွငြမပ
၂၀၁၈ ခုနှစ၊ ေီဇငဘ လ ၁၀ ရကဖနေ့တင
ွ ကျဖရ ကြည နိုငငတက လူ့်အခွငအဖရ်းဖနေ့၌ လူ့်အခွငအဖရ်း
ဆိုငရ ပည ဖပ်းပွဲကို ဖတ ငကကီ်းမြိ ွေ့ရှိ ဗိုလချ ပပန်းမခတွင မပ လုပရနအတွက ခွငမပ ြိနေ့ ဖတ ငခထ ်းမခင်းကို
ဖတ ငကကီ်းမြိ ွေ့စညပငြှ ခွငြမပ ခဲဖကက င်း သိရသည။ အန ်းယူအပန်းဖမ သည ပန်းမခမ စသညအတွက ပန်းမခ
အတွင်း ဖ ျ ဖမ ခွငဖတ င်းခလ မခင်းကို ခွငြမပ နိုငဖကက င်း စီစဥသူ Human Right Educator Network
ြှ ဖေေါ်နှင်းနနဒ ဖအ ငထသိုေ့ အဖကက င်းမပနခဲ မခင်းမ စသည။ အဆိုပါပွဲတင
ွ လူ့်အခွငဖရ်းနှင သကဆိင
ု သည
လကကြ်းစ ဖစ ငြျ ်း ဖပ်းဖဝမခင်း၊ ပည ဖပ်းြှတတြ်း ရုပရှငမပသမခင်း၊ လူ့်အခွငဖရ်းဆိုငရ

ပည ဖပ်း

သီချင်း ြျ ်းမ င ဖ ျ ဖမ မခင်းနှင ဖြ်းခွန်းြျ ်း ဖြ်းမြန်းမခင်းစသည အစီစဉြျ ်းသ ပါဝငသည ဟုဆိုသည။
၂၀၁၈ ခုနှစ၊ နိဝ
ု ငဘ လ(၂၇)ရကဖနေ့တွင အဆိုပါပွက
ဲ ို ခွငမပ ြိနေ့ မပနလညဖပ်းရနအတွက ရှြ်းမပညနယ
ဝနကကီ်းချ ပထသိုေ့ စ တငခဲ မပီ်း ြိတတ ကို ဗြ တိုင်းရင်းသ ်းဖရ်းရ ဝနကကီ်း၊ ရှြ်းမပညနယ အစို်းရအ ွဲွေ့နှင
စညပငသ ယ ဖရ်းဝနကကီ်း တိုေ့ထ ဖပ်းပိုေ့ခဲသညဟု သိရပါသည။

၅.၆။

ရခိင
ု မပညနညနှင ချင်းမပညနယရှိ ဖေသအချ ွေ့ိ တင
ွ
အငတ နကဝနဖဆ ငြှုြျ ်း ရပဆိင
ု ်းမခင်း

ပဋိပကခြျ ်းမ စပွ ်းလျကရှိဖသ ရခိင
ု နှင ချင်းမပညနယြျ ်းရှိ မြိ ွေ့နယ (၉) မြိ ွေ့နယတွင ၂၀၁၉ခုနှစ၊ ဇွနလ ၂၁
ရကဖနေ့ကစ၍ ြိုဘိုင်းအငတ နကဆကသွယြှုကို အစို်းရက ကကိ တငအသိဖပ်းတိင
ု ပငမခင်း ြရှိဘဲ မ တ
ဖတ ကခဲသည။ အငတ နကလိုင်းမ တဖတ ကခခဲရသည ဖေသြျ ်းြှ

ရခိုငမပညနယတွင ဖြ ငဖတ ၊

ဘူ်းသီ်းဖတ င၊ ရဖသဖတ င၊ ပုဏ္ ်းကျွန်း၊ ဖမြ ကဦ်း၊ ဖကျ ကဖတ ၊ ြင်းမပ ်း၊ ဖမြပုမြိ ွေ့နယ တိုေ့ မ စကကမပီ်း
ချင်းမပညနယတွင ပလကဝ မြိ ွေ့နယ တိုေ့ မ စပါသည။ အငတ နကမ တဖတ ကခရြှုဖကက င ဖေသခြျ ်း၏
လူ့်အခွငအဖရ်း၊ စီ်းပွ ်းဖရ်း၊ လူြှုဖရ်း၊ ွွေ့မ ိ ်းဖရ်း၊ နိုငငဖရ်းအပါအဝင အြျ ်းမပညသူနင
ှ ဆိုငသည ကိစစရပြျ ်း
အဖပေါ် ဆို်းရွ ်းစွ

သကဖရ ကြှုရှိသည။ အဆိပ
ု ါအငတ နကမ တဖတ ကြှုကိုမပ လုပရန အစို်းရသည

သကဆိင
ု ရ ဖအ ပဖရတ ြျ ်းထ ဆကသွယဖရ်း ဥပဖေ ပုေြ ၇၇ အရ အြိန့်ညွှနကက ်းချက ထုတမပနခဲ မခင်း
မ စသည။
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၅.၇။

ဖမြ ဆိုခွငကို ဆန်းစစမခင်း

ပည ဖရ်းဝနကကီ်းအ ်း ဖဝ နသူြျ ်းကို အဖရ်းယူရန ဖစ ငကကညြညဟု ပည ဖရ်းဦ်းစီ်းဌ နြှ
ညွှနကက ်းဖရ်းြှ ်းချ ပ ဖမပ ဆိမု ခင်း

ပည ဖရ်းဝနကကီ်းဌ နသည ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပည သငနှစ၏ စ ဖြ်းပွဲအချိနစ ရင်းြျ ်း ဖမပ င်းလဲခဲ မပီ်း ဖကျ င်း
တကရကြျ ်းကို ြတလကုနအထိ သတြှတခဲရ အ ွေ့ွဲ အစည်းအသီ်းသီ်း၏ ဖဝ နြှုြျ ်းနှင ရငဆိုငခဲရသည။
ပည ဖရ်းဝနကကီ်းဌ န၏

ဝနကကီ်းအပါအဝင

အကကီ်းအကဲြျ ်းကို

ဖစ က ်းဖမပ ဆိဖ
ု နသည

Facebook

အဖက ငြျ ်း၊ ပည ဖရ်း သတင်းအြှ ်းတငဖနသညအဖက ငြျ ်းကို အဖရ်းယူရနဖစ ငကကညသွ ်းြညဟု
အဖမခခပည ဦ်းစီ်းဌ နြှ ညွှနကက ်းဖရ်းြှ ်းချ ပ ဦ်းကိုဖလ်းဝင်းက ဖမပ ကက ်းခဲသည။ Facebook အဖက င
အချ ိွေ့ြှ ပည ဖရ်းဝနကကီ်းနှင အဖမခခပည ဦ်းစီ်းဌ န ညွှနကက ်းဖရ်းြှ ်းချ ပတိုေ့၏ပုြျ ်းကို ဆိုရှယြီေီယ ဖပေါ်၌
မ တညပကပြျ ်းမပ လုပက

ဖဝ နြှုြျ ်းမပ လုပခဲ ကကသည။ ထိုသိုေ့ မပ လုပဖဝ နြှုြျ ်းသည လွနကဲလ မပီ်း

ပုဂဂိ လဖရ်းအရ တိက
ု ခိက
ု လ လျှင ဥပဖေအရ အဖရ်းယူနိုငရနဖဆ ငရွ ကသွ ်းြညဟုလည်း ဖမပ ကက ်းခဲပါ
သည။

၅.၈။

ြွနဖတ လှနဖရ်းဖနေ့အထိြ်းအြှတဆိင
ု ်းဘုတြျ ်းစိက
ု ထူမခင်းနှငပကသက၍
ြွနမပညနယအစိ်းု ရအ ွေ့ွဲ က ဖခေါ်ယူဖတွွေ့ဆမခင
ု ်း

၂၀၁၈ ခုနှစ၊ ကသဂုတလ ၂၀ ရကတွင ြွနမပညနယ အစို်းရအ ွဲွေ့ရု်း၌ ြွနမပညနယ၊ ဖရ်းမြိ ွေ့နယ၊ ရနကကီ်းဖအ င
ရပကွက၊ ဗိုလချ ပလြ်းရှိ မပညသူ့်ရငမပငနှင ြွနဓြမ ရုတိတ
ုေ့ ွင ၇၁ ကကိြဖမြ ကြွနဖတ လှနဖရ်းဖနေ့ အထိြ်း
အြှတ အမ စ ‘ဖတ လှနြှ လွတလပြည’ ဟူ၍ အဓိပပ ယရသည ြွနဘ သ မ ငဖရ်းသ ်းထ ်းဖသ
ဆိုင်းဘုတစိက
ု ထူ မခင်းနှငပကသက၍ ြွနမပညနယ အစို်းရအ ွဲွေ့က ြွနမပညသစပါတီကို ဖခေါ်ယူဖတွွေ့ဆုခဲသည။
ထိုဆင
ို ်းဘုတြျ ်းကို ကသဂုတလ ၂၆ ရကတွင ကျဖရ ကြည ၇၁ ကကိြဖမြ က ြွနဖတ လှနဖရ်းဖနေ့ အထိြ်း
အြှတအမ စ ဖရ်းမြိ ွေ့နယ၊ ြွနဖေသခြျ ်းအ ွဲွေ့ြှ အခြ်းအန ်းကျင်းပဖရ်း ဖက ြတီဝင နိုငမြငထွန်း ဦ်းဖဆ င
သည အ ွဲွေ့က ကသဂုတလ ၁၇ ရကတွင စိက
ု ထူခဲ မခင်းမ စသည။

၅.၉။

မငိြ်းချြ်းဖရ်းလူထန
ု ်းှီ ဖနှ

လှယပွဲ သတိဖပ်းခရမခင်း

၂၀၁၈ခုနှစ၊ ကသဂုတလ ၂၇ ရကတွင ရနကုနတိုင်းဖေသကကီ်း၊ ြရြ်းကုန်းမြိ ွေ့နယ၊ ရနကုနြျကြမြငဖကျ င်း
(ခဝဲမခ) ၌ မပ လုပြည မငိြ်းချြ်းဖရ်းလူထုနှီ်းဖနှ

လှယပွဲ (ရနကုန) ကို ရနကုနတိုင်းဖေသကကီ်း အစို်းရအ ွဲွေ့၏

လြ်းညွှနချကနှငအညီ ဥပဖေအရ ခွင မပ ြိန့်တငမပီ်း နှစပတအကက

ခွင မပ ချကရြှ ပွဲမပ လုပခွငရှသ
ိ ညဟု

ဆိုက ြရြ်းကုန်း မြိ ွေ့နယ အဖထွဖထွအပ
ု ချ ပဖရ်းြှ ်း ဖစ ညီညီဝင်းနှင ြရြ်းကုန်းရဲြှ ်းတိက
ုေ့ ရနကုနြျက
ြမြငဖကျ င်း(ခဝဲမခ) ဖကျ င်းအုပ၊ ဖေါကတ သိန်းလွင၊ လူ့်ဖဘ ငသစေီြက
ို ရကတစပါတီြှ ဦ်းဖငွလင်းနှင
ဖေေါ်နှင်းနှင်းဖြ်း၊ သခငကိုယ ဖတ ြှိုင်း ဂူဗြ
ိ နဖစ ငဖရှ ကဖရ်းအ ွေ့ွဲ ြှ ဦ်းထွန်းဝင်းမငိြ်း၊ ဗြ နိုငငလု်းဆိုငရ
ဖကျ င်းသ ်းသြဂဂြျ ်းအ ွဲွေ့ချ ပြှ ကိုြင်းထကစို်းနှင ကိြ
ု င်းဖသွ်းသစတိုေ့ကို သတိဖပ်းခဲ မခင်းမ စသည။ သိဖ
ုေ့ သ
အဆိုပါပွက
ဲ ို ဖကကည ထ ်းသည ဖနေ့ရကတွငပငမပ လုပခဲ ကကသည။
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အခန်း (၅) ။ တ ်းမြစမခင်း၊ ကနသတမခင်း၊ အြိန ညွှနကက ်းချကြ ်း

“အချိ နြီမြငဆငခွင” အစို်းရသကတြ်း ၄ နှစ အတွင်း လွတလြစွ ထုတဖ

ဖမြ ဆိုခွငကို ဆန်းစစမခင်း

၅.၁၀။ ဖရဝါဖရ ငဖတ လှနဖရ်း ၁၁နှစမပည အခြ်းအန ်းကို ဖမပ င်းဖရွေ့ကျင်းပခဲရမခင်း
၂၀၀၈ အဖမခခဥပဖေ ွေ့ွဲ စည်းပု ျကသိြ်းဖရ်း၊ မပညတွင်းစစရပတန့်ဖရ်း၊ မပညသူြျ ်းစ ်းဝတဖနဖရ်း ဖမပလည
ဖရ်း၊ မပညသူ့်ဘဝလုမခ ဖ
ြုံ ရ်း စသည ရညရွ ယချကြျ ်းမ င ဖရဝါဖရ ငဖတ လှနဖရ်း ၁၁ နှစမပည အခြအန ်းကို
၂၀၁၈ ခုနှစ၊ စကတငဘ လ၊ ၁၈ ရကတွင ရနကုနမြိ ွေ့ရှိ ဖတ ဝငနှင်းဆီခန်းြ၌ မပ လုပရန ၂၀၀၇ ဖရဝါဖရ င
ဖတ လှနဖရ်းတွင ပါဝငခဲသည နိုငငဖရ်းသြ ်းြျ ်း၊ တကကကွလပ
ှု ရှ ်းသူြျ ်းက စီစဥထ ်းခဲသည။ သိုေ့ဖသ
အ ဏ ပိုငြျ ်းက ခန်းြပိင
ု ရှငထ ိအ ်းဖပ်းြှုြျ ်း ရှိခဲသညအတွက ပွဲစစ
ီ ဥသူြျ ်းက သင်္သန်းကျွန်းမြိ ွေ့နယရှိ
ဓြမပီယဖကျ င်းတိက
ု သိုေ့ ဖမပ င်းဖရွေ့ မပ လုပခဲရသည။၂၀၀၇ ခုနှစတွင ကုနဖစျ်းနှုန်းနှင ဖလ ငစ ဆီဖစျ်းနှုန်း
မြငတကြှုဖကက င ဘုန်းဖတ ကကီ်းြျ ်း ဦ်းဖဆ ငဖသ

ဆနဒမပပွဲြျ ်း မ စပွ ်းခဲ မပီ်း ဖရဝါဖရ ငဖတ လှနဖရ်း

ဖပေါ်ဖပါကလ မခင်းမ စသည။

၅.၁၁။ ေုစရိက
ု ြှုြျ ်း ဖလျ ကျဖရ်း လူထဖ
ု ဆွ်းဖနွ်းပွက
ဲ ို ျကသိြ်းမခင်း
၂၀၁၈ ခုနှစ၊ စကတငဘ လ ၁၃ ရကတွင ြနတဖလ်းမြိ ွေ့၊ သကျသီဟ ဘုရ ်းဝင်းရှိ ဖဝဇယနတ ြဟ ဗနဓ လ ဓြမ ရု
၌ ြှုခင်းမ စစဥြျ ်းနှင ပတသက၍ လူထယ
ု ုကကညြှုဖရ်းရ ဖဆွ်းဖနွ်းပွက
ဲ ို ြနတဖလ်းမြိ ွေ့ခနှင အရပဘက အ ွဲွေ့
အစည်းြျ ်းက ဦ်းဖဆ ငစီစဥခဲသည။ ထိုဖဆွ်းဖနွ်းပွဲမပ လုပရန စကတငဘ လ ၁၁ ရက နှင ၁၂ ရကတွင
သကဆိင
ု ရ မြိ ွေ့နယ၊ ခရိင
ု ၊ တိုင်းဖေသကကီ်း အုပချ ပဖရ်းပိုင်း အဆငဆငသိုေ့ ခွင မပ ြိန့်ဖတ င်းခခဲဖသ လည်း
အဖကက င်းမပနမခင်း ြရှိဖသ ဖကက င ပွက
ဲ ို ျကသိြ်းခဲရသည။ ထိုဖဆွ်းဖနွ်းပွက
ဲ ို ေုစရိက
ု ြှုြျ ်း ဖလျ နည်းဖစရန
လုပဖဆ ငရ တွင မြိ ွေ့ဖနလူထု တကကကွစွ ပါဝငလ နိုငရန၊ ေုစရိုကြှုြမ စဖစရန ကကိ တငက ကွယ တ ်းဆီ်း
နိုငြညနည်းလြ်းြျ ်း

ရှ ကကနိုငရနစသည

ရညရွ ယချကဖက င်းြျ ်းမ င

ကျင်းပရနမပငဆငဖသ လည်း

အုပချ ပဖရ်းယနတရ ်းရှိ တ ဝနရှိသြ
ူ ျ ်းထ အဆငဆငတငမပရမခင်း၊ ထိုသတ
ိုေ့ ငမပဖသ လည်း အဖကက င်းမပန
မခင်းြရှိမခင်းတိဖ
ုေ့ ကက င ဖဆွ်းဖနွ်းပွဲအ ်း
ထုတဖ

ျကသိြ်းလိက
ု ရမခင်းြှ နိုငငတွင်း မပညသူအြျ ်း၏ လွတလပစွ

ခွငြျ ်းကို အဟန့်အတ ်းမပ လုပထ ်းမခင်းပငမ စသည။

၅.၁၂။ ဖတ ငသူဖမြယ နှင သယဇ တ ဖဆွ်းဖနွ်းပွတ
ဲ င
ွ ဝငဖရ ကဖဆွ်းဖနွ်းခွင ကန့်သတခရ
၂၀၁၈ ခုနစ
ှ ၊ ဇူလိုငလ ၂၁ ရကတွင ရခိုငမပညနယ၊ အြ်းမြိ ွေ့နယ၊ ဖရအြ်းဖတ ငခန်းြ၌ ဖတ ငသူဖမြယ နှင
သယဇ တဖဆွ်းဖနွ်းပွဲ မပ လုပခဲသည။ ထိုဖဆွ်းဖနွ်းပွက
ဲ ို သကဆိုငရ ၏ ခွင မပ ချကမ င မပ လုပခဲ မခင်း မ စဖသ
လည်း ထိုဖဆွ်းဖနွ်းပွဲအတွက ခွင မပ ြထ ်းသူြျ ်း တကဖရ ကဖဆွ်းဖနွ်းသညဟုဆိုက
လ ဖရ ကတ ်းမြစခဲသမ င ဖဆွ်းဖနွ်းပွက
ဲ ို

အြ်းမြိ ွေ့ြရဲစခန်းက

ျကသိြ်းခဲရသည။ ဖဆွ်းဖနွ်းပွဲတစခုတွင ြညသူတစဦ်း တစ

ဖယ ကကို ဖဆွ်းဖနွ်းခွင မပ မပီ်း ြညသူတစဦ်းတစဖယ ကကိဖ
ု သ ခွငြမပ မခင်းသည အဖမခခလူ့်အခွငအဖရ်းကို
ချ ိ်းဖ
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ကရု သ ြက နိုငငသ ်းအချင်းချင်းကက ်း ခွဲမခ ်းဆကဆြှုမပ မခင်းလည်းမ စသည။

အခန်း (၅) ။ တ ်းမြစမခင်း၊ ကနသတမခင်း၊ အြိန ညွှနကက ်းချကြ ်း

“အခ ျိ နမီပပငဆငခွင” အစျို်းရသကတမ်း ၄ နှစ အတွင်း လွတလပစွာထုတဖ ာဖပပာဆျိုခွငကျို ဆန်းစစပခင်း

အစီရငခံစာအနှစခ ျုပ

အခန်း (၆) ။ အစီရငခံစာအနှစခ ျုပ

၆.၁ ။ အဓိကတ

ွေ့ရခ
ှိ ကမ ာ်း

၂၀၁၆ ခုနှစ၊ ဧပပီလ

င

လ

လပစာထု

တ ာတ ပာဆိုခငဲ့၊

ခငဲ့

ိုက
ို့ ို ခ ်းိျု တ ာကကာ ိနှိပကန့်

င ပည မ
ူ ာ်း၏ လ
မ ာ်း စ

ညဲ့ လ

တ

တယာက အတန ငဲ့ မိမိ

လပစာထု

တကာင်း မနတ
ဆိုလျှင ခိင
ု မာတ

ာ

င်းမီဒီယာလ

NLD အစို်းရ ၄ နှစ
လပခငဲ့၊ လ

မှုမ ာ်း ပျုလုပတနဆွှဲ စ

၏
ိုို့ ကိုယစာ်း
ိုို့ ပည

ငတ မာကထာ်းတ ာ လ

တ

ွေ့ရ

ပမတ

စာ်းလှယမ ာ်းနှငဲ့ ပေါ

ီဝငမ ာ်း

အခန်း (၆) ။ အစီရငခံစာအနှစခ ျုပ

ည မိမိ

င်း

န်းလှညဲ့လည
ူ့်ကိုယစာ်းလှယ

ည။ ပည

ူ

စ

ာကိုယစာ်းလှယမ ာ်းအာ်း တစာငဲ့ကကညဲ့၍

ာအုပခ ျုပမှုစနစမ ာ်း ရရှိလာမည စ ည။ ထိုို့ ပင နိုငငံ
ုံ်းတနတ

မ်းအ

ည။ NLD အစို်းရလကထက
ာအ ပင ပည

ူမ ာ်းမှတစာငဲ့ကကညဲ့တဝ နမှုမ ာ်း ပျုလုပမှ

ာဒီမက
ို တရစီစနစ က ငဲ့

က

လပစာစုတဝ်းခငဲ့နှငဲ့ စီ

ညကိုတ

တ ာတ ပာဆိုခငဲ့ကို အစို်းရနှငဲ့

ာကာလ

ာကိယ
ု စာ်းလှယမ ာ်းမှလည်း အမ ာ်းအ ပာ်းခ ိျု်းတ ာကမှုမ ာ်းရှလ
ိ ာ

တဝ နပိုငခငဲ့ရှိ ည။ ထို
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ာဝနလွှဲတ ပာင်းယူခတ
ွှဲဲ့

ာလျှင

နို့ရှင်းတ

ကာစံနန
ှု ်းမ ာ်းနှငဲ့ ခ ိနညရ
ိ မည

ာနိုငငံမ ာ်းမှ နိုငငံတရ်းတခေါင်းတဆာငမ ာ်း၊ လ

အ
ိုို့ ာ်း တဝ နတ ပာဆိုမမ
ှု ာ်းကို

ာအစို်းရ၊

တ

ာ ကိုယ

ရာ်း ပနလည စွှဲဆ၍
ို တ ရှင်း ခင်း

“အခ ျိ နမီပပငဆငခွင” အစျို်းရသကတမ်း ၄ နှစ အတွင်း လွတလပစွာထုတဖ ာဖပပာဆျိုခွငကျို ဆန်းစစပခင်း

မရှိတပ။ ဂုဏ
မ ာ်း (

င်း ထငတပေါ်တက ာကကာ်း

မ
ိုို့ ဟု

) လူအမ ာ်း တ
ိ စနိုငမညဲ့ အ ခာ်းနည်းလမ်းမ ာ်း အ

ထိုို့တကကာငဲ့ ပည
ငဲ့ ပည
ပိုမရ
ို ငဲ့

ူ့်တရ်းတကာကခံ လ

ူမ ာ်း၏ လ
နတ

အာ်း ကိုယ

ူမ ာ်းအတန ငဲ့ မှာ်းယင်းတ

လပစာထု

တ

ာစပစမ
ွှဲ ှုမ ာ်းရှိလာလျှင

ုံ်း ပျုကာ ပနလည

ုံ့် ပနတ ရှင်းနိုင

ည။

ာကိုယစာ်းလှယမ ာ်းအတန ငဲ့ ရရှိထာ်းတ ာ လုပပိင
ု ခငဲ့အာဏာ

တ ာတ ပာဆိုခငဲ့အာ်းခ ိျု်းတ ာက ခင်း၊ ဟနို့

ာ်း ခင်းမ ာ်း ပျုလပ
ု ခင်းထက

ာ ဒီမက
ို တရစီစနစရရှရ
ိ န ဥပတဒမ ာ်း ပငဆငနိုငရန ကကိျု်းစာ်းအာ်းထု
င
ို တလ်းစာ်းလိုကနာ ပ ခင်း

င်းမီဒီယာ

က
ိုို့ ို တဆာငရက

ငဲ့

ခင်းနှငဲ့ လူ့်ရပိင
ု ခငဲ့မ ာ်း

ည။

ဥပတဒမ ာ်းကို ထိတရာကစာမ ပငဆငခွှဲဲ့ ခင်း
လ

လပစာထု

တ ာတ ပာဆိုခငက
ဲ့ ို ခ ိျု်းတ ာက၍ အ

ထက

င ထိတရာကတ

နိုငငံ

ာ်းမ ာ်း၏ ပုဂ္ိျုလဆိင
ု ရာ လ

ာ်းမှ

ာ

က

ရာဇ

စ ပဌာန်းလိုက

ညဲ့

လပမှုနှငဲ့ ပုဂ္ိျုလဆိင
ု ရာလုံပချုြုံမက
ှု ို အကာကယတပ်းတရ်းဥပတဒနှငဲ့ အမ ိျု်း
ိုို့မှာလည်း လ

ထာ်း ပန

လပစာထု

ယတဆာငရကတရ်း ဥပတဒ၊ မ

တ ာတ ပာဆိုခငဲ့နှငဲ့

ည။ ထိုို့ ပင အ ခာ်း က

ကကီ်းဥပတဒ ပုဒမ ၅၀၅ (က)၊ (ခ)၊ ရာဇ

ဆက

ာ ဥပတဒပုဒမမ ာ်းကို NLD အစို်းရ လက

မ
ိ ်း ခင်း၊ ပငဆင ခင်းမ ာ်း မလုပတဆာငနိုငခွှဲဲ့တပ။ အ

မ်းနှငဲ့ တမာကန်းဥပတဒ

ရပိုငခငဲ့ကို ခ ိျု်းနှိမ ကန့်

်းုံ ပျုတနတ

ရာ်းအ

ပုဒမ ၆၆ (ဃ)၊ ၆၈ (က)၊ ပုဒမ ၇၇ နှငဲ့ ၇၈

ိမ်း

ငဲ့

င်းအခ ကအလက

ညဲ့ ဥပတဒ၊ ပုဒမမ ာ်း စတ

ာ

ကကီ်းဥပတဒပုဒမ ၁၂၄ (က)၊ အီလကထတရာနစ

င်းမ ာ်းအကဥပတဒပေါ ပုဒမ ၁၇ (၁)၊ ဆက

က
ိုို့ ိုလည်း လ

တ

ာဘကက လ စလ ျူရှုခွှဲဲ့

ပငဆငရမညဲ့ဥပတဒမ ာ်း စတ

ာ ပငိမ်းခ မ်းစာစုတဝ်း ခင်းနှငဲ့ စီ

ယာဥပတဒနှငဲ့ ပုံနှိပ ခင်းနှငထု
ဲ့

တဝ ခင်းလုပငန်းဥပတဒ

ယတရ်းဥပတဒပေါ

ည။

န်းလှညဲ့လည ခင်းဆိုငရာဥပတဒ၊

င်းမီဒီ

ိုို့ကို လူ့်ရပိုငခငဲ့၊ ဒီမက
ို တရစီစံနှုန်းမ ာ်းနှငဲ့အညီ ပင

ဆငနိုင ခင်းမရှခ
ိ ွှဲဲ့တခ ။
ထိုို့အ ပင

င်းမီဒီယာမ ာ်းနှငဲ့ အရပဘကအ ွှဲွေ့အစည်းမ ာ်း တ

ရပိုငခငဲ့ဥပတဒ

အင

ာနက

ည ယတနို့ထက

တ

ိုင လ

တ

ာ

ူမ ာ်း၏

ာကခံရ ခင်း နှငဲ့ ဝကဘဆိက
ု မ ာ်းပိ

တ

ာကထာ်းခံရ

စပာ်းတန

အင

င နိုငငံတ

တ

ငတနထိုငတ

ရ
ိ ှိခငဲ့ မ ာ်းအ ပင

ိနိုင

ည။ ယခု ကွှဲဲ့

ာ ပည

ူ

ညကို အခ ကအလကစစ

ယတရ်းတအာပတရ

ညကို တ

ွေ့ရှိခရ
ွှဲဲ့

ခ ခွှဲဲ့

ည။ ထိုပိ

င်းမီဒီယာလ
င အင

ာနက

ိုို့

ပည

င်းစစ ပဋိပကခ

ာနက

တ

ာကထာ်း ခင်း

မ်းမ ာ်းအရ တ

ာမ ာ်းမှ ထု

ခ ခွှဲဲ့တ

ွေ့ရရ
ှိ

ည။ ထိုကွှဲဲ့

ယတရ်းတအာပတရ

ိုို့

ာမ ာ်းမှ

ာ ဝကဘဆိက
ု နှစရာတက ာ၏ အမည

ပနခွှဲဲ့ ခင်းမရှိတ

ာလည်း

ည။ အဆို်းရာ်းဆုံ်းမှာ Covid-19 ကမ္ာဲ့ကပ တရာဂေါ

နိုငငံနှငဲ့အဝန်း ပည မ
ူ ာ်းအာ်းလုံ်း က န်းမာတရ်းပညာတပ်းနှငဲ့

အခန်း (၆) ။ အစီရငခံစာအနှစခ ျုပ

ာ

စဦ်းခ င်းစီ၏ စီ်းပာ်းတရ်း၊ လူမတ
ှု ရ်း၊ က န်းမာတရ်းမ ာ်းအ ပင

ာက ခင်းမ ာ်းအ ပင အစို်းရ၏ညွှနကကာ်းခ က ငဲ့ ဆက

စာရင်းကို အစို်းရနှငဲ့ ဆက
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တ ာတ ပာဆိုခငမ
ဲ့ ာ်း စတ

ာလုံပချုြုံတရ်းအတကကာင်း ပကာ အင

င်းဝကဘဆိက
ု တပေါင်း နှစရာတက ာကို ပိ
ခ ိျုွေ့ ပေါဝငလ ကရှိ

လပစာ ထု

ည။ ထိုအတ ခအတနမ ာ်းကို ရခိုင ပညနယနှငဲ့ ခ င်း ပညနယ

ငယူတလဲ့လာခငမ
ဲ့ ာ်းပေါ ဆုံ်းရှုံ်းတန
ာနက

င လ

စရပမ ာ်းကို ကကညဲ့ ခင်းအာ်း ငဲ့

ညဲ့ ပညနယမ ာ်း

ည ယင်း ပညနယ
ပညာ

ညဲ့

င်းအခ ကအလက

မ
ိ ်း ခင်း

င်းအခ ကအလကမ ာ်း ရှာတ ခငဲ့၊ ရယူပိုငခငဲ့နှငဲ့

လပခငဲ့မ ာ်းပေါ ခ ိျု်းတ ာကခံတနရ

ာ

ိုို့ ဥပတဒကကမ်းအ စပင တရာကရှိလာခွှဲဲ့ ခင်းမရှိတပ။

ဒီမက
ို တရစီအစို်းရဟုတခေါ်တ ာ NLD အစို်းရလကထက
ပည

ာင်းဆိုလျှကရှတ
ိ

ရာ်းဝင

င်းဌာန

စပာ်းတနခ န
ိ

င

င်းအခ ကအလကမ ာ်း မန မနဆနဆန

“အခ ျိ နမီပပငဆငခွင” အစျို်းရသကတမ်း ၄ နှစ အတွင်း လွတလပစွာထုတဖ ာဖပပာဆျိုခွငကျို ဆန်းစစပခင်း

ရရှိနိုငရန အတရ်းကကီ်းတ
ာနက

တ

ာတကကာငဲ့ အရပဘကအ ွှဲွေ့အစည်းမ ာ်းမှ ရခိုင ပညနယနှငဲ့ ခ င်း ပညနယ

ာကထာ်း ခင်းမ ာ်း ပနလည ငဲ့တပ်းတရ်းကို

လ စလ ျူရှုထာ်းပပီ်း ဆကလက ပိ

မ

ရာ်းဥပတဒမ ာ်းကို အ

ဆိထ
ုို့ ာ်း ခင်း စ

င ဆနဒထု

စစအစို်းရလကထကနှငဲ့ ထူ်းမ ခာ်းနာ်း
ာကမှု ရပဆိုင်းတပ်းတရ်းတ

ရပစွှဲတရ်းနှငဲ့ ပငိမ်းခ မ်းတရ်းတ
တ

ထိလယရှလယ
အမှု

ငတ

အလာ်း
အ

ွေ့ရ

ည။

တ ာတ ာ ပည
ိနှိပတနဆွှဲ စ

ာင်းဆိုတ

ာင်းဆိုတ
ထိုို့ ပင

ွေ့ရ

င
ို ်းရင်း

ည

ာ်းအတရ်းတ ပာဆိုရာ

င်းမီဒီယာလ

လပခငဲ့

ငလည်း

ာနက

င်း အပစအခ
ပမ

က
ိုို့ ို ပင်း ပင်းထနထန လုပတဆာင တနဆွှဲ
ငလည်း ယခငအစို်းရ လကထကကွှဲဲ့
ုံ်းစွှဲခွှဲဲ့

စတန

င်းရယူ ခင်းအ

က
ို
ကတရ်းဥပတဒ

ငဲ့ မ်းဆီ်းခံရတ

ိုို့

ာ တနာအုန်းလှ

မှုထု

ရာ်းစွှဲဆခ
ို ံရ ခင်း

ိုို့

က

င်း

မာ်းမ ာ်းကို မ

ရာ်း

အ
ိုို့ ပေါအဝင ပုဒမအမ ိျု်းမ ိျု်း ငဲ့ မ်းဆီ်း အတရ်း

တ ာမှုတကကာငဲ့ ရိက
ု

ာ

င်းတထာက ၂ ဦ်း နိုငငံ

ည ဒီမက
ို တရစီ၏ ပငမ အတ ခခံအု

မစကို ရိက
ု ခ ိျု်းတန

ည။

အထကပေါအခ ကအလကမ ာ်းကို ကကညဲ့ ခင်းအာ်း ငဲ့ ယခုလကရှိ
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င အင

ာ်းမ ာ်းအာ်း မ်းဆီ်း ခင်း၊ ပည

စတနဆွှဲ စတကကာင်းကို ‘ကရငအ
ဲ့ ာဇာနညတနို့’ ဟု

ာ လျှ ိျုွေ့ဝက
ှ အကဥပတဒ ငဲ့

ရပိုငခငဲ့၏ အတ ခခံ စတ

ာ လ

အစိ

လပစာစုတဝ်းခငဲ့၊ လ

ခငဲ့

ည။ ရခိုင ပညနယ

ည ယခင

ွေ့နိုင ည။

ူ

ိုို့

ာလည်း အစို်းရမှ

ူမ ာ်းအာ်း ဆကလက မ်းဆီ်းတန ခင်း

ညကိုတ

ာ တက ာင်း

ယူ ခင်း၊ ရခိင
ု ပညနယ အင်းဒငတက ်းရာလူ
ကွှဲဲ့

ာင်း ဆိုတ

ာလူငယမ ာ်းအာ်း ခငဲ့ ပျုခ ကမတပ်းဘွှဲအတရ်းယူ ခင်း၊ အစို်းရနှငဲ့

င်းမ ာ်းအကဥပတဒ၊ အကကမ်း ကမှု

တ

တ

ည။

ာအာ်း ဆန့်က ငဆနဒ ပ မ
ူ ာ်းအာ်း မ်းဆီ်းအတရ်းယူ ခင်းစ
စတကကာင်းတ

မ

င အင

်းုံ ပျုပပီ်း အတရ်းယူ မ်းဆီ်းမှုမ ာ်း ဆကလကလုပတဆာငတန ခင်း

ဒီမက
ို တရစီအစို်းရလကထက
တ

စိက
ု မ

ိုို့

အပိင
ု ်း စတ

ာလ

အ
ိုို့ တပေါ် အတရ်းကကီ်း

ညဟု

အခန်း (၆) ။ အစီရငခံစာအနှစခ ျုပ

လပစာထု

ာဝနယူတနတ

ာ NLD အစို်းရ

ည လူ့်

တ ာတ ပာဆိုခငဲ့၊ ဒီမက
ို တရစီအုပခ ျုပတရ်းစနစ၏ အဓိက
လပစာစီ

န်းလှညဲ့လညခငဲ့နှငဲ့

တဘာမထာ်းဘွှဲ လ စလ ျူရှု ိနှိပတနဆွှဲ စတကကာင်းတ

င်းမီဒီယာလ
ွေ့ရှိရတပ

ည။

လပ

“အခ ျိ နမီပပငဆငခွင” အစျို်းရသကတမ်း ၄ နှစ အတွင်း လွတလပစွာထုတဖ ာဖပပာဆျိုခွငကျို ဆန်းစစပခင်း

၆.၂ ။ အကကံ ပျုခ ကမ ာ်း

လ
၁။

တ

ာ

ို့ို

ပငိမ်းခ မ်းစာစုတဝ်း ခင်းနှငဲ့ စီ
ထပမံ ပငဆင

၂။

ဆက

ငပ
ဲ့ ေါ

န်းလှညဲ့လည ခင်းဆိုငရာဥပတဒကို လူ့်ရပိုငခငဲ့စံခ န
ိ စံညန
ွှ ်းမ ာ်းနှငဲ့ အညီ

ည။

ယတရ်းဥပတဒပေါ ပုဒမ ၆၆ (ဃ) ၊ ၆၈ (က) ၊ ပုဒမ ၇၇ နှငဲ့ ပုဒမ ၇၈၊ ရာဇ

၅၀၅ (က) ၊ (ခ)၊ နှငဲ့ ၁၂၄ (က) ၊ နိုငငံ

ာ်းမ ာ်း၏ ပုဂ္ိျုလဆိုငရာ လ

အကယတပ်းတရ်းဥပတဒ ပုဒမ ၈ (စ) နှငဲ့ မ

ရာ်းအ

ပယ က
၃။

ငဲ့ပေါ

ကကီ်းဥပတဒပုဒမ

လပမှုနှငဲ့ လုပံ ချုြုံမှုကို အကာ

င်းမ ာ်းအကဥပတဒ ပုဒမ ၁၇(၁)

က
ိုို့ ို အပပီ်း

င
ို

ည။

င်းအခ ကအလကရပိုငခငဲ့ဥပတဒ (Right to Information Law) ကို ပဌာန်းပပီ်း မနမာနိုငငံ
အစို်းရ လျှ ိျုွေ့ဝက
ှ ခ ကအကဥပတဒနှငဲ့ အမ ိျု်း

ာ်းမှ

မ်းနှငဲ့ တမာကန်းဥပတဒ

ိုို့ကို

က

မ
ိ ်း

ငဲ့ပေါ

ည။
၄။

ဥပတဒအရပရပရှိ အ

၅။

ပည

ဆက
ခ မှ

င

ငပ
ဲ့ ေါ

ာ ကကာ်း

ာ ပျုလုပတဆာငရက

ငဲ့ပေါ

စ

စခု ပဌာန်းရာ

မ
ိုို့ ဟု

အစည်းမ ာ်းနှငဲ့ ထိတရာကတ

၁။

ပမတ

ာ

အစို်းရနှငဲ့

ပမတ

င၊
ာတ

င်းမီဒီယာနှငဲ့ ပ

အစို်းရအတန ငဲ့ ပည
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ငဲ့ပေါ

မှု ဥပ

နာ်းတထာင ခင်းမ ာ်းကို ပျု

နာ်းတထာငမူဝေါဒ (Law interception framework)
ည။
ပငဆငရာ

င လ

တ

ာအတန ငဲ့ အရပဘက အ ွှဲွေ့

ည။

အခန်း (၆) ။ အစီရငခံစာအနှစခ ျုပ

အ
ိုို့ တပေါ် တဝ နတ ပာကကာ်းမှုမ ာ်းကို

ာအမှုမ ာ်းကိုလည်း အ မနဆုံ်း ပနလညရုပ
ကတ
ာ ပျုလုပ

ငပ
ဲ့ ေါ

ည။

ရာ်းစဆ
ွှဲ ို ခင်း မ ပျုလုပ

မ
ိ ်း တပ်း ငဲ့ပေါ

ာ အ ငင်းပာ်းမှုကစ
ိ စရပမ ာ်းကို တရှ်းဦ်းစာ
ငဲ့

ူမ ာ်း ဒစဂ စ

မဟာဗ ျုဟာ စီမံကန
ိ ်းမ ာ်းခ မှ
တဆာင

ည။

ာ ဆိက
ု ဘာရာဇဝ

ွေ့ဆုံမမ
ှု ာ်း၊ အကကံ ပျုခ ကရယူမှုမ ာ်း လုပတဆာင

ာ အတန ငဲ့ မိမိ

ိုငကကာ်း ခင်းမ ိျု်းကို
၃။

ငပ
ဲ့ ေါ

ိုို့

ဘွှဲ လကရှစ
ိ ွှဲဆထ
ို ာ်းတ
၂။

ိုို့ တ ပာင်းလွှဲ

ည။

ရာ်းဥပတဒနှငည
ဲ့ ီတ

ပပီ်းမှ

ဥပတဒ

အစိ်းု ရနှငဲ့

ရာ်းမမှုပစ
ုံ ံ

ယတရ်းကနရကမ ာ်းအာ်း တစာငဲ့ ကကညဲ့တလဲ့လာ ခင်းမ ာ်း၊ ကကာ်း

လုပရာ

၇။

မှုမှ

ူမ ာ်း၏ ရပိုငခငဲ့နှငဲ့ဆိက
ု ဘာလုံပချုြုံတရ်းကို အကာအကယတပ်းနိုငတ

တဒကို ပဌာန်း
၆။

တရ ကမှုမ ာ်းကို ရာဇဝ

ကာ

ငဲ့

ည။

င်းမီဒီယာတကာငစီ

ိုို့

ည။
ယနှငမီ
ဲ့ ဒီယာစာ
င

တ မာကတရ်းအ

က နိင
ု ငံတ

န်းမ ာ်းပိုို့ခ ခင်း၊ ပညာတပ်းတဆာငရက ခင်း

ာအဆငဲ့
ိုို့ကို လုပ

“အခ ျိ နမီပပငဆငခွင” အစျို်းရသကတမ်း ၄ နှစ အတွင်း လွတလပစွာထုတဖ ာဖပပာဆျိုခွငကျို ဆန်းစစပခင်း

ရာ်းစီရငတရ်းနှငဲ့
၁။
၂။

လ

မနမာနိင
ု ငံ

လပစာထု
န်းပိုို့ခ

လပစာ

ငဲ့ပေါ

တဝ ခင်းလုပငန်းဥပတဒ၊ ရုပ မင

ိုို့ကို ပငဆငနိုငတရ်းအ

က ကကိျု်းစာ်းလုပတဆာင

လပခငဲ့ အ ပညဲ့အဝရရှိနိုငရန အစို်းရ၊

လပခငဲ့အ

က တဆာငရကတနတ

ညိနှိုင်းမှုမ ာ်း၊ ပူ်းတပေါင်းတဆာငရကမှုမ ာ်း ပျုလုပ
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ကာစံနှုန်းမ ာ်းနှငဲ့အညီ

ည။

ရာ်း ူကကီ်းမ ာ်းအာ်း

ို့ို

င်းမီဒီယာဥပတဒ၊ ပုံနှိပ ခင်းနှငဲ့ ထု

င်းမီဒီယာလ

ယ ငဲ့

ည။

င်းမီဒယ
ီ ာတကာငစီ

မီဒီယာ လ

ရာ်းစီရငတရ်းကို အတလ်းတပ်းကိုင

တ ာတ ပာဆိုခငဲ့အတကကာင်းကို နိုငငံ

ခင်းဆိုငရာ ဥပတဒ
၂။

ိုို့

ရာ်းဥပတဒ စို်းမို်းတရ်း နှငဲ့ လ

င

၁။

ရာ်းရု်းံ မ ာ်း

အခန်း (၆) ။ အစီရငခံစာအနှစခ ျုပ

ပမတ

ငပ
ဲ့ ေါ

ာ၊ လ

ကံ ကာ်းနှငဲ့ အ

ံထု

လငဲ့

ည။
တ

ာ

အ
ိုို့ ပင

င်း

ာ အရပဘကအ ွှဲွေ့အစည်းမ ာ်းနှငလ
ဲ့ ည်း တဆ်းတန်း
ငဲ့ပေါ

ည။

“အခ ျိန်မီပြင်ဆင်ခွင်”
အစျိိုးရသက်တမ်ိုး ၄ နှစ် အတွငိုး်
လွတ်လြ်စွွာထတ်ဖ ွာ်ဖပြွာဆျိခွငက
် ျိ ဆန်ိုးစစ်ပခင်ိုး
သဖတသနအစီရင်ခစ
ံ ွာ
အသံ - လွတ်လြ်စွွာထတ်ဖ ွာ်ဖပြွာဆျိခွင်လှုြ်ရှွာိုးမှုအ ွွဲ့

