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ေက်းဇ းတင ္အသွိအမွတ္ျပဳျခင္း 
ဤအစ ရင္ခံစာျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ သ ေတသနလ ပ္ငန္းတြင္ 
ပါဝင္ခဲ့သ အားလံ းကွိ  FEM မွ ေက်းဇ း တင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားလွိ ပါသည္။ 
ဤသ ေတသနသည ္Creative Commons Share Alike လွိ င္စင္အရ 
လြတ္လပ္ေသာထ တ္ေဖာ္ေျပာဆွိ ျခင္း(ျမန္မာ) [Free Expression Myanmar 
(FEM)]၌ မ ပွိ င္ခြင့္ ရွွိပါသည္။ဤလွိ ငစ္င္အရ FEM ကွိ  အသွိအမွတ္ျပဳေဖာ္ျပျပ း၊ 
သင္၏ အသစ္ဖန္တ းမႈမ်ားအား တ ည ေသာ စည္းမ်ဥ္းျဖင့္ 
လွိ င္စင္ျပဳလ ပ္ထားလွ်င္ ဤစာတမ္းအား စ းပြားေရးအရ မဟ တ္ 
သည့္ျပန္လည္ထ တ္ေဝျခင္း၊ အနည္းငယ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလျဲခင္းတွိ ႔ျပဳလ ပ္နွိ င္ 
ကာ၊ စ းပြားေရးအရမဟ တ္သည့္ သင့္လ ပ္ငန္း (စာအ ပ္၊စာတမ္း စသည္တွိ ႔) 
တြင္ ထည့္သြင္းအသံ းျပဳနွိ င္ပါသည္။ 

FEM မွိတဆ္က ္

လြတ္လပ္ေသာထ တ္ေဖာ္ေျပာဆွိ ျခင္း(ျမန္မာ) [Free Expression Myanmar 
(FEM)] သည ္လြတ္လပ္စြာ ထ တ္ေဖာ္ေျပာဆွိ ခြင့္ႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ 
လြတ္လပ္ခြင့္အေရးတြင္ ႏံွ႔စပ္ေသာ၊ ဥပေဒျပဳျပင္ေျပာင္း လဲေရးတြင္ 
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ၊ ဥပေဒခ်ွိဳးေဖာက္ခံရသ မ်ားကွိ  ကာကြယ္ေနေသာ၊ 
ထွိ ႔အျပင္ အေကာင္းဆံ း ႏ ွိင္ငံတကာ အေလ့အထေကာင္းမ်ားကွိ  
အေလးဂ႐ ျပဳလာေအာင္ လ ပ္ေဆာင္ေနေသာ အဖြဲ႔ အစည္းတစ္ခ  ျဖစ္ပါသည္။ 

ဤအစ ရင္ခံစာသည္ ဥပေဒခ်ွိဳးေဖာက္မႈဆွိ င္ရာ အေထာက္အထားမ်ား 
ေကာက္ယ ေဖာ္ျပရန္ႏွင့္ လွိ အပ္ေနသည္ ့သင့္ေလ်ာ္ေသာ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈမ်ား အေလးထားဂ႐ ျပဳလာရန္ FEM ၏ ရည္ရြယ္ခ်က ္
တစွိတ္တစ္ပွိ င္းျဖစ္ပါသည္။  

 www.FreeExpressionMyanmar.org 

 www.facebook.com/FreeExpressionMyanmar 

 coordinator@FreeExpressionMyanmar.org 

တွိ ႔တြင္ ေက်းဇ းျပဳ၍ ဝင္ေရာက္ဖတ္႐ႈႏ ွိင္ပါသည္။ 

FEM ၏ မွိတဖ္ကအ္ဖြဲ႔မ်ား  

ယခ အစ ရင္ခံစာအတြက္ FEM ၏ မွိတ္ဖက္အဖြဲ႔မ်ားမွာ Myanmar ICT for 
Development (MIDO) ႏွင့္ ဆကသ္ြယ္ေရးဥပေဒဆ ိုငရ္ာ သိုေတသနအဖြြဲ႔ တ ို႔ 
ျဖစ္ၾကသည္။  

သ ေတသနစ မံကွိန္းအား Heinrich Böll Stiftunge.V ၏ပ းေပါင္းမႈျဖင့္ 
ေဆာင္ရြက္ခ့ဲျခင္းျဖစ္ပါသည္။  
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စာတမ္းအႏွစ္ခ််ဳပ ္- Executive summary 

ၿပ းခ့ဲေသာ ႏွစ္ႏွစ္ကာလအတြင္း အာဏာရွွိသူတွိ ႔သည္ 
၎တွိ ႔၏လ ပ္ရပ္အေပၚ ေဝဖန္ေမးခြန္းထ တ္သ ူမ်ားအား ပ ဒ္မ 
၆၆(ဃ)ကွိ  လက္နက္သဖြယ ္ေရြးခ်ယ္အသ  းျပ်ဳ၍ အျပစ္ေပးခ့ဲပါသည္။ 
အစွိ းရ၏ ၂၀၁၇ ခ ႏွစ္ ၾသဂ တ္လက ပ ဒ္မ ၆၆(ဃ) ျပင္ဆင္ခ်က္သည ္
သွိသာထင္ရွားေသာ ထွိေရာက္မႈ မရွွိခဲ့ပါ။ 

ဤအစ ရင္ခ စာတြင္ အဘယ္ေၾကာင္ ့ပ ဒ္မ ၆၆(ဃ)သည ္
လြတ္လပ္စြာထ တ္ေဖာ္ေျပာဆွိ ခြင့္ကွိ  ခ်ွိ်ဳးေဖာက္ေန  ေၾကာင္းကွိ  
ရွင္းလင္းထားၿပ း တရားဝင္ေဆြးေႏြးျငင္းခ န္မႈကွိ  
ျဖတ္ေတာက္တားဆ းရန္ ပ ဒ္မ ၆၆(ဃ)ကွိ  အသ  းျပ်ဳေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း 
ထင္ရွားသည့္အေထာက္အထားမ်ားကွိ  ေကာက္ယူေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
အဓွိက ရွာေဖြေတြ႔ရွွိမ်ားတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား ပါဝင္ပါသည္ - 

 ပ ဒ္မ ၆၆(ဃ) အမႈ အမ်ားစ သည ္အာဏာရွွိသူမ်ားက 
၎တွိ ႔အေပၚ ေဝဖန္သူမ်ားကွိ  တွိ င္တန္းထား  ျခင္း ျဖစ္သည္။ 

 အခ်က္အလက္ႏွင့္အခွိ င္မာေျပာျခင္းမရွွိသည့္အတြက ္
အသေရဖ်က္မႈ မေျမာက္ႏ ွိင္ေသာထ တ္ေဖာ္  
အေတြးအျမင္သေဘာေဆာင္သည္ ့ေျပာဆွိ ခ်က္မ်ားေပၚတြင္ 
ပ ဒ္မ ၆၆(ဃ)အမႈ အမ်ားစ သည္ အေျခခ ထားသည္။ 
ထ တ္ေဖာ္ေျပာဆွိ ခ်က္အမ်ားစ သည ္
ခ် းက် းေျမႇာက္ပင့္မထားေသာ အျမင္မ်ား ျဖစ္သည္။ 
အသေရဖ်က္မႈေျမာက္ႏွိ င္ေသာ အမႈမ်ားအတြက္မူ 
တရား႐  းမ်ားက ရာဇသတ္ႀက းဥပေဒပါ အဓွိပၸာယ္ဖြင့္ဆွိ ခ်က္ႏွင့္ 
ခ ခ ကာကြယ္ပွိ င္ခြင့္မ်ားကွိ  အသ  းျပ်ဳျခင္းမရွွိပါ။ 

 ပ ဒ္မ ၆၆(ဃ) မွ အခ်က္ (၃) ခ်က္ကွိ  ဖယ္ရွားလွိ က္သည့္ ၂၀၁၇ 
ခ ႏွစ္ ၾသဂ တ ္ဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္ေနာက္ပွိ င္းတြင္လည္း 
၆၆(ဃ)ျဖင့္ အမႈမ်ား တွိ င္ၾကားေနဆ ဲျဖစ္သည္။ ပယ္ဖ်က္ခဲ ့
ေသာ အခ်က္သ  းခ်က္သည္ မည့္သည့္အခါကမွ တွိ င္ၾကားရာတြင္ 
အသ  းျပ်ဳျခင္းမရွွိေသာ အခ်က္ မ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ 
ဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္သည ္၆၆(ဃ)၏ ျမင္ကြင္းအေပၚ 
သွိသွိသာသာ ထွိေရာက္ျခင္းမရွွိခဲ့ပါ။ 

 တွိ င္ၾကားခ ရသူသည ္အၿမဲတေစ ျပစ္မႈထင္ရွားၿပ း အျပစ္ဒဏ္မွာ 
ျပစ္မႈႏွင့္မမွ်ေလာက္ေအာင္  ျပင္းထန္သည္။ တရားခြင္တွိ င္းတြင္ 
ေထာင္ဒဏ္သာ ခ်မွတ္ၿပ း ေငြဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္း လ  းဝမရွွိေသးပါ။ 

 ေသးငယ္ေသာ၊ စစ္ေဆးျခင္းမရွွိေသာ၊ မခွိ င္မာေသာ 
သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားကွိ  အေျခခ ၍  
ျပစ္မႈထင္ရွားေၾကာင္း ဆ  းျဖတ္သည္။ က ဆွိ းသည္မွာ 
ထ ွိအခ်က္ကွိ  တရား႐  းမ်ားက သတွိထားမွိျခင္း (သွိ ႔) 
အေကာင္းဘက္သွိ ႔ ေျပာင္းလလဲာေစရန္ ႀကွိ်ဳးပမ္းျခင္းရွွိ 
မရွွိဆွိ သည္ကွိ  မရွင္းလင္းေခ်။  

 အြန္လွိ င္းေပၚမွ လွိင္အေျချပ်ဳ အၾကမ္းဖက္မႈ ႀက ်ဳေတြ႔ေနရေသာ 
အမ်ွိ်ဳးသမ းမ်ားကဲ့သွိ ႔ အမွန္တကယ ္စစ္မွန္သည့္တွိ င္စရာ 
ကွိစၥရပ္မ်ားရွွိေသာ သူမ်ားသည ္အျခားအားကွိ းစရာဥပေဒ 
မရွွိသည့္အတြက ္ဤမသင့္ေတာ္ေသာ ဥပေဒကွိ  
မလႊဲသာမေရွာင္သာ အသ  းျပ်ဳေနရသည္။ 
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အရပ္ဖက္အဖြ႔အဲစည္းမ်ားႏွင့္ အစွိ းရပွိ င္းမွ တာဝန္ရွွိသူမ်ားအေနျဖင့္ 
ဤအေထာက္အထားကွိ  ဆက္သြယ္  ေရးဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ ပ ဒ္မ 
၆၆(ဃ) ႐ ပ္သွိမ္းေရး လ ပ္ငန္းစဥ္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ 
အသ  းျပ်ဳ မည္ဟ  FEM အေနျဖင့္ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ 

အႀက ျပ်ဳခ်က္မ်ား 

ဥပေဒ 

 ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ပ ဒ္မ ၆၆(ဃ)ကွိ  ႐ ပ္သွိမ္းသင့္ပါသည္။ 

 ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပါ အျခား ျပႆနာရွွိေသာ ပ ဒ္မ ၄၊ ၅ မွ ၈၊ 
၁၈၊ ၄၀၊ ၆၆၊ ၆၈ ႏွင့္ ၇၅ မွ ၇၇ တွိ ႔ကွိ  ျပင္ဆင္သင့္ပါသည္။ 

 အ လက္ထရြန္နစ္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ပ ဒ္မ ၃၃- ၃၄ အပါအဝင္ 
အြန္လွိ င္းေပၚရွွိ စစ္မွန္သည္ ့လြတ္လပ္စြာထ တ္ေဖာ္ေရးသား 
ေျပာဆွိ မႈ မ်ားကွိ  ထွိန္းခ််ဳပ္ေနသည္ ့အျခားေသာ ျပႆနာရွွိသည့္ 
ဥပေဒမ်ားကွိ ပါ ျပင္ဆင္သင့္သည္။ 

 အသေရဖ်က္မႈကွိ  ရာဇဝတ္မႈမွ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ 
ရာဇသတ္ၾက းဥပေဒကွိ  ျပင္ဆင္သင့္သည္။ ယင္းအစား 
ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ားမွ ပွိ မွိ ၾက းမားသည့္ ေဝဖန္မႈမ်ားကွိ  
သည္းခ ရမည္၊ စစ္တပ္အပါအဝင္ ျပည္သူ႔အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား တြင္ 
အသေရဖ်က္ခ ရျခင္း မရွွိနွိ င္ပါ စသည့္အခ်က္မ်ားႏွင့္ နွိ င္င တကာ 
စ ႏႈန္းမ်ားပါ အကာအကြယ္အားလ  းပါဝင္ေသာ အသေရဖ်က္ျခင္း 
တရားမမႈဥပေဒကွိ  ျပဌာန္းသင့္ပါသည္။ 

 အ လက္ထရြန္နစ္ အေထာက္အထား၏ စစ္မွန္မႈ၊ ခွိ င္မာမႈႏွင့္ 
လက္ခ ႏွိ င္မႈတ ွိ႔ကွိ  စစ္ေဆးရန္ မူေဘာင္တစ္ခ  ခ်မွတ္ေရးအတြက ္
ဥပေဒတစ္ရပ္ ျပ႒ာန္းသင့္ (သွိ ႔မဟ တ္) လက္ရွွိ ဥပေဒမ်ားကွိ  
ျပင္ဆင ္သင့္ပါသည္။ 

 က်ားမကြျဲပားမႈအေျချပ်ဳ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ 
ဥပေဒတစ္ရပ္ ျပ႒ာန္းသင့္ပါသည္။ 

 ဥပေဒႏွင့္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ား အမွန္တကယ ္လွိ အပ္မႈရွွိမရွွိႏွင့္ 
ဥပေဒအခ်င္းခ်င္း ဆင္တူေနျခင္း (သွိ ႔) ဥပေဒခ်င္း 
ပဋွိပကၡျဖစ္မျဖစ္ အကဲျဖတ္စစ္ေဆးရန္ ဥပေဒႏွင့္ ဥပေဒၾကမ္း 
အားလ  းကွိ  ျပန္လည ္သ  း သပ္သင့္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ 
ျပစ္မႈဆွိ င္ရာျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအားလ  း အျခားဥပေဒမ်ားတြင္ မေဖာ ္ 
ျပဘဲ ရာဇသတ္ႀက းဥပေဒ၌သာ ျပ႒ာန္းေဖာ္ျပသင့္ပါသည္။ 

 ဥပေဒသစ္တစ္ခ ခ်င္းစ  (သွိ ႔) ျပင္ဆင္ခ်က္တစ္ခ ခ်င္းစ အတြက္ 
တာဝန္ရွွိသူ stakeholder အမ်ားအျပား ပါဝင္သည့္ 
ထွိေရာက္ေသာ တွိ င္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား လ ပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။ 

တရားစ ရငေ္ရးႏွင့္ တရား႐  းမ်ား 

 ဌာနတြင္းလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ သင္တန္းမ်ား၊ 
ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၏ အခ်ွိ်ဳးက်မွ်တေသာ 
သက္ေသထြကဆ္ွိ ခ်က္အျမင္ အပါအဝင္ တရား စ ရင္ရာတြင္ 
အမွ အခွိ ကင္းမႈ၏ အေရးပါပ  တွိ ႔မွ တဆင့္ တရားသူႀက းမ်ားကွိ  
အရည္အေသြး ျမႇင့္တင္သင့္ပါသည္။ 

Recommendations 

Law  

 

 

 

 

 

 

 

 

Judiciary and courts 

 



၆၆(ဃ): စစ္မွန္သည့္ ေျပာင္းလျဲခင္းမရွွိ

 အ လက္ထရြန္နစ္ အေထာက္အထား၏ စစ္မွန္မႈ၊ ခွိ င္မာမႈႏွင့္ 
လက္ခ ႏွိ င္မႈကွိ စမ္းသပ္စစ္ေဆးရန္ အတြက္ တရားစ ရင္ဆွိ င္ေရး 
ဌာနတြင္း လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ထ တ္ျပန္ထားသင့္ပါသည္။ 

 လြတ္လပ္စြာထ တ္ေဖာ္ေျပာဆွိ ခြင့္ႏွင့္ အ လက္ထရြန္းနစ္ 
အေထာက္အထားတွိ ႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏွိ င္င တကာ 
စ ႏႈန္းမ်ားအတ ွိင္း တရားသူႀက းမ်ားကွိ  သင္တန္းပွိ ႔ခ်သင့္ပါသည္။ 

 သင့္ေလ်ာ္သည့္ အျပစ္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ေရးအတြက္ ဌာနတြင္း 
လမ္းညႊန္မ်ား ေရးဆြဲျပ်ဳစ ရန္ ရည္ မွန္းခ်က္ျဖင့္ ျပစ္မႈစ ရင္ႏႈန္းႏွင့္ 
အျပစ္ဒဏ္မ်ားကွိ  သ  းသပ္ခ်က္ျပ်ဳလ ပ္သင့္ပါသည္။ 

အစွိ းရႏွင့္ ျပညသ္ူ႔ဝနထ္မး္မ်ား 

 အစွိ းရႏွင့္ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ား၏ လ ပ္ေဆာင္ခ်က္၊ 
လ ပ္ေဆာင္ပ  တွိ ႔ကွိ  ေဝဖန္မႈမ်ားအတြက္ ပ ဒ္မ ၆၆(ဃ) အသ  းျပ်ဳ 
တွိ င္ၾကားျခင္း ကွိ ရပ္တန္႔ပါ။ ထွိ သွိ ႔ ပ ဒ္မ ၆၆(ဃ) အသ  းျပ်ဳ 
တွိ င္ၾကားျခင္း ကွိ ရပ္တန္႔ရန္အတြက ္အဖြ႕ဲအစည္းအတြင္း 
စည္းမ်ဥ္းထ တ္ျပန္ ျပဌာန္းသင့္ပါသည္။  

ျမနမ္ာနွိ ငင္ သတငး္မ ဒ ယာေကာငစ္  

 ပ ဒ္မ ၆၆(ဃ) အား အျပ းတွိ င္ပယ္ဖ်က္ျခင္းကွိ  
တွိ က္တြန္းရန္အတြက ္ယခ အစ ရင္ခ စာပါ 
သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားကွိ  အသ  းျပ်ဳပါ။ 

 ပ ဒ္မ ၆၆(ဃ) တွိ င္ၾကားခ်က္မ်ားကွိ  ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ျပ း၊ 
ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားကွိ  တရားခ အျဖစ္ စြဆဲွိ တွိ င္ၾကားသည့္အခါ 
အမ်ားျပည္သူသွိ ႔ သေဘာထားေၾကညာခ်က္ထ တ္ျပန္ပါ။ 
ထ ွိ႔အျပင္ အသေရဖ်က္ျခင္း ႏွင့္ အၾကွိ်ဳက္မေဆာင္သည့္ 
အျမင္ကွိ ခြဲျခားသတ္မွတ္ရာတြင္ ခ ခ ေပးရမည့္ ေရွ႕ေနအား 
ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္အဆင္ ့သ  းသပ္ခ်က္အျမင္မ်ား 
ေထာက္ပ ့ေပးသင့္သည္။   

အရပဖ္ကလ္ူ႔အဖြ႕ဲအစညး္ႏွင့္ မ ဒ ယာ 

 ပ ဒ္မ ၆၆(ဃ) အား အျပ းတွိ င္ပယ္ဖ်က္ျခင္းကွိ  တွိ က္တြန္းရန္ 
အတြက ္ယခ အစ ရင္ခ စာပါ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားကွိ  
အသ  းျပ်ဳပါ။ 

 ပ ဒ္မ ၆၆(ဃ) အသ  းျပ်ဳ တွိ င္ၾကားျခင္းမ်ားကွိ  ရပ္တန္႔ပါ။ 
ဆက္လက္အသ  းျပ်ဳေနျခင္းက ပ ဒ္မ ၆၆(ဃ) ကွိ  အားေပးေနျခင္း၊ 
အကာကြယ္ေပးေနျခင္း ႏွင့္ ပွိ မွိ စစ္မွန္ေဘာင္ဝင္ေအာင္ 
ျပ်ဳလ ပ္ေနျခင္းမ်ွိ်ဳး ျဖစ္ေနသည္။  

 အသေရဖ်က္ျခင္းကဲ့သွိ ႔ေသာ လြတ္လပ္စြာေရးသားထ တ္ေဖာ္ 
ေျပာဆွိ ျခင္းကွိ  ကန္႔သတ္ေနသည့္ သက္ဆွိ င္ရာ ဥပေဒ ႏွင့္ 
စည္းမ်ဥ္းမ်ား အေၾကာင္း ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားႏွင့္ အယ္ဒ တာမ်ားအား 
ေလ့က်င့္သင္ၾကားထားေပးသင့္သည။္  

 ေဆာင္းပါးႏွင့္ ေဖာ္ျပခ်က္ ဇာတ္လမ္းမ်ားသည ္
အသေရဖ်က္မႈေျမာက္လာနွိ င္သလား၊ သွိ ႔မဟ တ္ 
အၾကွိ်ဳက္မေဆာင္သည့္ အျမင္အေပၚ သည္းမခ နွိ င္ျခင္း 
ျဖစ္လာနွိ င္သလား ဆ ွိသည္ကွိ  ခြျဲခားနွိ င္ရန္ ပ ဒ္မ ၆၆(ဃ) 
တ ွိင္ၾကားမႈမ်ားကွိ  ဆန္းစစ္ေလ့လာပါ 

 

 

 

Government and public officials 

 

Myanmar Press Council 

 

 

Civil society, media 

 

 

 

 

International community 

 

 



၆၆(ဃ): စစ္မွန္သည့္ ေျပာင္းလျဲခင္းမရွွိ

နွိ ငင္ တကာလူ႔အဖြဲ႔အစညး္ 

 ပ ဒ္မ ၆၆(ဃ) အား အျပ းတွိ င္ပယ္ဖ်က္ျခင္းကွိ  တွိ က္တြန္းရန္ 
အတြက ္ယခ အစ ရင္ခ စာပါ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားကွိ  
အသ  းျပ်ဳပါ။ 

 ပ ဒ္မ ၆၆(ဃ) အား အျပ းတွိ င္ပယ္ဖ်က္ျခင္းကွိ  
တွိ က္တြန္းႏႈွိးေဆာ္သည့္ စ မ ကွိန္းမ်ားအား 
အေထာက္အပ ့ေပးသင့္သည္။ 

 (လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားအပါအဝင္) ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ား ႏွင့္ 
(ပညာေရးသင္ရွိ း ႏွင့္ ျပည္သူ႔သတင္းအခ်က္အလက ္
ကန္မ္ပွိန္းမ်ားမွတဆင့္) လူထ အား 
ဒစ္ဂ်စ္တယ္စာတတ္ေျမာက္ေရးႏွင့္ မတူကြျဲပားမႈမ်ားအေပၚ 
သည္းခ စြမ္းရည္တွိ းျမွင့္ရန္ ျပ်ဳလ ပ္သည့္ စ မ ကွိန္းမ်ားအား  
အေထာက္အပ ့ေပးသင့္သည္။  

 

 



၆၆(ဃ): စစ္မွန္သည့္ ေျပာင္းလျဲခင္းမရွွိ

နွိဒါန္း - Introduction 

ျမန္မာႏွိ င္င တြင္ အင္တာနက ္သ  းစြႏဲ ွိင္ျခင္းႏွင့္ 
မွိ ဘွိ င္းဖ န္းအသ  းျပ်ဳမႈသည္ ကွိစၥသစ္တစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ ထွိ ႔ အတူ 
ျမန္မာသည္ ကမၻာေပၚတြင္ အဆက္အသြယ္အျပတ္ေတာက္ဆ  း 
ႏွိ င္င မ်ားထမွဲ တစ္ခ အျဖစ္ ရပ္တည္ ေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ စစ္အစွိ းရသည္ 
၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္အထွိ ျပည္သူမ်ား တစ္ဥ းႏွင့္တစ္ဥ း 
ဆက္သြယ္ႏ ွိင္သည့္ နည္းပညာမ်ား တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ 
ထွိန္းခ််ဳပ္ခ့ဲပါသည္။ ၂၀၁၀ မွစ၍ အင္တာနက္အသ  းျပ်ဳႏွိ င္သူ လူဥ းေရ 
မွာ ၁ ရာခွိ င္ႏႈန္းမွ ၂၅ ရာခွိ င္ႏႈန္းအထွိ ျမင့္တက္လာၿပ း 
ျပည္သူအမ်ားအျပားသည ္လက္ရွွိတြင္ အင္တာနက္၊ အထူးသျဖင့္ 
လူမႈမ ဒ ယာကွိ  သတင္းအခ်က္အလက္ စ စည္းရန္ႏွင့္ 
၎တွိ ႔အခ်င္းခ်င္း ဆက္သြယ္ရန္ အဓွိက အားထားလာၾကပါသည္။ 

ကွိနး္ဂဏနး္ ျမနမ္ာ အာရ ွ

ပညာသင္ၾကားေသာပ်မ္းမွ် 
ႏွစ္ကာလအတြင္း 

အလယ္တန္းေက်ာင္းအပ္ေသာ % 

၄.၇ 
၅၁% 

 

၈၈% 

လူ ၁၀၀ လွ်င ္မွိ ဘွိ င္းဆင္းကတ္အသ  းျပ်ဳသ ူ ၉၃ ၉၉ 

အင္တာနက္သ  းစြသဲူ % 

အင္တာနက္သ  းစြေဲသာအွိမ္ေထာင္စ  % 

လူတစ္ဥ းခ်င္းအလွိ က္ အင္တာနက ္
Bandwith (kbit/s) 

၂၅% 
၂၄% 
၆.၄ 

၄၂% 
၄၆% 
၄၈ 

အင္တာနက္သည ္ကမာၻႏွင့္ဆွိ င္ေသာ လူထ ေနရာတစ္ခ ျဖစ္လာေနျပ း၊ 
လူအမ်ား တစ္ဥ းႏွင့္ တစ္ဥ း ပြင့္လင္းစြာဆက္သြယ္ခ်ွိတ္ဆက ္
မွ်ေဝနွိ င္သည့္ ေနရာအျဖစ္ အေရးတၾက း ၾက းထြားလာခဲ့သည္။ 
ယင္းသွိ ႔ အင္တာနက္ၾက းထြားလာသည္ႏွင့္အမွ် အစွိ းရ အပါအဝင္ 
အွိ ေဟာင္းေနသည့္ အဆင့္ဆင့္ဖြ႕ဲစည္းပ  ႏွင့္ 
ပါဝါတည္ေဆာက္မႈပ  စ တွိ ႔မွာ ဥပေဒအသစ္၊ 
အေလ့အထအသစ္မ်ားျဖင့္ တ  ႔ျပန္စွိန္ေခၚျခင္းခ လာရသည္။ 
ျမန္မာႏ ွိင္င ၏ ဥပေဒမူေဘာင္သည ္အကန္႔အသတ္မ်ားရွွိကာ 
ေႏွးေကြးေနၿပ း ၂၁ ရာစ အတြင္း ဒ မွိ ကေရစ ႏွိ င္င တစ္ခ အတြက္ 
အလြန္႔အလြန္ မသင့္ေလ်ာ္ေသာ အေနအထားရွွိေနပါသည္။ 
၂၀၁၃ခ ႏွစ္တြင္ အတည္ျပ်ဳျပဌာန္းလွိ က္သည့္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပါ 
ပ ဒ္မ ၆၆(ဃ)သည ္တည္ၿငွိမ္မႈမရွွိ လႈပ္ ခတ္ေနသည့္ 
ဥပေဒေရးရာမူေဘာင္၏ နာမည္ဆွိ းႏွင့္အေက်ာ္ၾကားဆ  း 
သေကၤတတစ္ခ ျဖစ္လာေနပါသည။္ အာဏာရွွိသူတွိ ႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ 
အမွန္တရားေျပာဆွိ သူမ်ားကွိ  ဖွိႏွွိပ္၊ အျပစ္ေပးေသာ 
လက္နက္တစ္ခ အျဖစ္ လည္း မ ဒ ယာႏွင့္ အြန္လွိ င္းေပၚတြင္ အၿမဲလွိ လွိ  
ျမင္ေတြ႔ေနရပါသည္။  

 

Statistics  Myanmar Asia 



၆၆(ဃ): စစ္မွန္သည့္ ေျပာင္းလျဲခင္းမရွွိ

၆၆။မညသ္မူဆွိ  ေအာကပ္ါျပ်ဳလ ပမ္ႈတစရ္ပရ္ပက္ွိ  
က် းလြနေ္ၾကာငး္ ျပစမ္ႈထငရ္ာွးစ ရငျ္ခငး္ ခ ရလွ်င ္ထွိ သအူား 
သ  းႏွစထ္ကမ္ပွိ ေသာ ေထာငဒ္ဏျ္ဖစေ္စ၊ ေငြဒဏျ္ဖစေ္စ၊ 
ဒဏႏွ္စရ္ပလ္  းျဖစေ္စ ခ်မတွရ္မည ္... 
(ဃ)ဆကသ္ြယေ္ရးကြနရ္ကတ္စခ္ ခ ကွိ အသ  းျပ်ဳ၍ 
ပ ဂ ွိ်ဳလတ္စဥ္ းဥ းအားေျခာကလ္နွ္႔ေတာငး္ယျူခငး္၊ 
အသေရဖ်ကျ္ခငး္၊ ေႏွာင့္ယကွျ္ခငး္သွိ ႔မဟ တ ္ၿခွိမး္ေျခာကျ္ခငး္  
-ဆကသ္ြယေ္ရးဥပေဒ (၂၀၁၇ တြင ္ျပငဆ္ငထ္ားခ်ကအ္ရ) 

၂၀၁၇ ျပငဆ္ငခ္်က ္  

၆၆(ဃ) ကွိ  အသ  းခ်ေနမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္သူလူထ က   
ေဝဖန္မႈမ်ား ပ် ႕ႏွ ႔ေနသည့္အတြက ္အမ်ွိ်ဳးသားဒ မ ွိ ကေရစ အဖြဲ႔ခ််ဳပ္ 
(NLD)အစွိ းရသည္ ယင္းပ ဒ္မကွိ  ျပင္ဆင္မည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ကွိ  ၂၀၁၇ 
ခ ႏွစ္တြင္ ေၾကညာခဲ့ပါသည္။ ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းပညာ၊ မ ဒ ယာႏွင့္ 
လြတ္လပ္စြာ ထ တ္ေဖာ္ေျပာဆွိ ခြင့္အေရး အထူး  ေဆာင္ရြက္ေနသည္ ့
အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ပူးေပါင္းအဖြဲ႔တစ္ခ  ပူးေပါင္းဖဲ႔ြစည္း၍ 
ပ ဒ္မ ၆၆(ဃ) သည္ ျမန္မာ ့ဒ မွိ ကေရစ အကူးအေျပာင္းႏွင့္ 
အေျခခ က်က်ႀက း ဆန္႔က်င္ကြလဲြေဲနသည့္အတြက္ ယင္းပ ဒ္မကွိ  
အၿပ းတွိ င္ ဖ်က္သွိမ္းေရး အစွိ းရကွိ  တွိ က္တြန္းခ့ဲၾကပါသည္။ 
က အၾကာင္းမလွစြာျဖင့္ အစ ွိးရက ပ ဒ္မ ၆၆(ဃ)ကွိ  
ဖ်က္သွိမ္းမည့္အစား ယင္းပ ဒ္မပါ အခ်က္အေရအတြက္ ေလွ်ာ့ခ်ခ့ဲျခင္း၊ 
ေထာင္ဒဏ္ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊ အာမခ ေပးနွိ င္ေခ်ကွိ  တွိ းျမွင့္ျခင္း ႏွင့္ 
တတွိယပ ဂၢွိ်ဳလ္ (သွိ ႔) ၾကားလူမွ တရားစြဆဲွိ ျခင္းကွိ  ကန္႔သတ္လွိ က္ျခင္း 
စသည္တွိ ႔အပါအဝင္အေျပာင္းအလဲ အနည္းငယ္သာျပ်ဳလ ပ္ခ့ဲပါသည္။  

အစ ရင္ခ စာ 

အေျခခ အားျဖင့္ ဒ မွိ ကေရစ မက်ေသာ ဥပေဒတစ္ရပ္ကွိ  
အာဏာရွွိသူႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမွန္တရား ထြက္ဆွိ သူမ်ားအား 
ဖွိႏွွိပ္အျပစ္ေပးရန္ အသ  းခ်ေနသည္ကွိ  
အေသးစားျပင္ဆင္ခ်က္လ ပ္႐  ျဖင့္ မရပ္တန္႔ ႏ ွိင္ေၾကာင္း 
သွိရွွိသည့္အတြက္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ပူးေပါင္းအဖြဲ႔သည္ ပ ဒ္မ 
၆၆(ဃ)ကွိ  အၿပ းတွိ င္ ဖ်က္သွိမ္းရန္ အစွိ းရကွိ  တွိ က္တြန္းခ့ဲၾကပါသည္။ 
သွိ ႔ေသာ္ ပူးေပါင္းအဖြဲ႔၏ အႀက ေပးမႈမ်ား၊ အစွိ းရ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈႏွင့္ 
တာဝန္ရွွိပ ဂ ွိ်ဳလ္မ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆ  ေဆြးေႏြးမႈမ်ား လႏွင့္ခ် ၍ လ ပ္ေဆာင္ခ့ဲ 
ေသာ္လည္း အစွိ းရသည္ ယင္းပ ဒ္မကွိ  မပယ္ဖ်က္ခဲ့ပါ။ 

ပူးေပါင္းအဖြဲ႔အေနျဖင့္ ဤျဖစ္စဥ္တြင္ နားလည္သည္မွာ ၆၆(ဃ)သည္ 
အေျခခ အားျဖင့္ ဒ မွိ ကေရစ နည္း မက်ေၾကာင္း၊ 
ဆင္ဆာျဖတ္ေတာကတ္ား ဆ းရန္ အလြယ္တက ူသ  း၍ရေၾကာင္းႏွင့္ 
အၿပ းသတ္ ဖ်က္သွိမ္းဖွိ ႔လွိ အပ္ေန  ေၾကာင္းကွိ  
သွိရွွိနားလည္ေသာ္လည္း အစ ွိးရႏွင့္ အျခား တာဝန္ရွွိသူမ်ားကွိ  
ျမင္သာေအာင္ တင္ျပရန္ အေထာကမ္ထားမရွွိေသာေၾကာင့္ဟ  
နားလည ္မွိွိပါသည္။ ဤအစ ရင္ခ စာသည ္ယင္းဟာကြက္ကွိ ျဖည့္ရန္ 
၆၆(ဃ)ကွိ  မည္သွိ ႔အသ  းခ်ေနပ  ႏွင့္ပတ္သက္၍  ျမင္သာၿပ း 
စနစ္က်ေသာ သ ေတသနကွိ  တင္ျပထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 

2017 amendment 

The report 



၆၆(ဃ): စစ္မွန္သည့္ ေျပာင္းလျဲခင္းမရွွိ

ပ  စ  

ဤအစ ရင္ခ စာကွိ  နွိဒါန္း၊ လြတ္လပ္စြာ ထ တ္ေဖာ္ေျပာဆွိ ခြင့္ 
အေၾကာင္း ေနာက္ေၾကာင္းရာဇဝင္ႏွင့္ ပ ဒ္မ ၆၆(ဃ)ကွိ      
ႏ ွိင္င တကာ စ ႏႈန္းမ်ားအရ စွိစစ္သ  းသပ္ခ်က္၊ သ ေတသနမွ 
ရွာေဖြေတြ႔ရွွိခ်က္မ်ားႏွင့္ နွိဂ  းဟူ၍ က႑ေလးခ ျဖင့္ 
ဖြဲ႔စည္းထားပါသည္။ ရွာေဖြေတြ႔ရွွိခ်က္မ်ား က႑သည ္
တွိ င္ၾကားသူမ်ား၊ တရားခ မ်ား၊ ပါတ ႏွစ္ခ ၾကား ဆက္ဆ ေရး၊ 
တွိ င္ၾကားသူအတြက ္တွိ င္ၾကားရန္အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား၊အမႈမ်ား 
ေျဖရွင္းပ  ႏွင့္ လ ပ္ထ  းလ ပ္နည္း ဆွိ င္ရာ ကွိစၥရပ္မ်ား အေပၚ 
သ  းသပ္ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ အႀက ျပ်ဳခ်က္မ်ားကွိ  အႏွစ္ခ််ဳပ္တြင္   
ေတြ႔ရွွိႏ ွိင္ပါသည္။ 

သ ေတသန နညး္ပညာ 

FEM သည္ primary သ ေတသနႏွင့္ secondary သ ေတသန Desk 
သ ေတသနႏွင့္ field-work ကြင္းဆင္း သ ေတသန၊ အရည္အေသြးႏွင့္ 
အေရအတြက္အေျချပ်ဳ အခ်က္အလက္၊ သ ေတသနသမားတစ္ဥ းက 
ႀက းမွ း၍ေမးရေသာ structured အင္တာဗ် းႏွင့္ ႀကွိ်ဳတင္စ စဥ္မထားဘ ဲ
ေမးေသာ unstructured အင္တာဗ် း စသည္တွိ ႔ အပါအဝင္ 
သ ေတသန နည္းပညာမ်ားကွိ  ေရာစပ္ အသ  းျပ်ဳခဲ့ပါသည္။ 
သ ေတသနကွိ  ယခင္ႏွစ္အတြင္း ျပ်ဳလ ပ္ခ့ဲပါသည္။ သ ွိ႔ေသာ ္
အထူးသျဖင့္ ၂၀၁၇ ေမႏွင့္ ၂၀၁၇ ႏွိ ဝင္ဘာ အတြင္း ျဖစ္ပါသည္။ 

လႊမး္ၿခ ်ဳမႈ/နယပ္ယႏွ္င့္ကာလ 

အစ ရင္ခ စာသည္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒျပ႒ာန္းခ်ွိန္ႏွင့္ ဤအစ ရင္ခ စာ 
ထြက္သည့္အခ်ွိန္ၾကားကာလ၊ ၂၀၁၅ ႏွိ ဝင္ဘာႏွင့္ ၂၀၁၇ ႏွိ ဝင္ဘာ 
ၾကားကာလတွိ ႔အတြက ္အက် ်ဳးဝင္ပါသည္။ ႏွိ င္င တစ္ဝန္းလ  းရွွိ 
အမႈအားလ  းကွိ  လႊမ္းၿခ ်ဳပါသည္။ 

အကန္႔အသတမ္်ား    

အစ ရင္ခ တြင္ပါဝင္ေသာ အမႈမ်ားမွာ FEM မွ သ ေတသန 
ကာလအတြင္း ေလ့လာေဖာ္ထ တ္ႏွိ င္ခဲ့ေသာ အမႈ မ်ားသာ 
ျဖစ္ပါသည္။ လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္သူမ်ား၏ ကြန္ရက္ႏွင့္ 
ႏွိ င္င တစ္ဝန္းမွ သတင္းေထာက္မ်ား ၏ သတင္း အခ်က္ 
အလက္ပ ့ပွိ းေပးမႈကွိ  ရရွွိေသာ္လည္း ရဲႏွင့္တရား႐  းမ်ား၏ 
ပြင့္လင္းမႈမရွွိ၊ နားလည္ရခက္ခေဲသာ လ ပ္ေဆာင္မႈကလည္း 
အခ်ွိ်ဳ႕အမႈမ်ား မည္သူမွ်သတွိမထားမွိေစခဲ့သည့္ 
အေၾကာင္းရင္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ႏ ွိင္ပါသည္။ 

Structure 

Methodology 

Scope 

Limitations 



၆၆(ဃ): စစ္မွန္သည့္ ေျပာင္းလျဲခင္းမရွွိ

လြတလ္ပ္စြာ ထ တ္ေဖာ္ေျပာဆွိ ခြင့္ -  
Freedom of expression 

လတူွိ ငး္တြင ္လြတလ္ပစ္ြာထငျ္မငယ္ဆူႏွိ ငခ္ြင့္ႏွင့္ လြတလ္ပစ္ြာ 
ဖြင့္ဟ ေဖာ္ျပႏွိ ငခ္ြင့္ ရွွိသည။္ အဆွိ ပါ အခြင့္အေရးမ်ား၌ 
အေနာွင့္အယက္ွ မရွွိဘ ဲလြတလ္ပစ္ြာထငျ္မငယ္ဆူႏွိ ငခ္ြင့္ 
ပါဝငသ္ည့္အျပင၊္ ႏွိ ငင္ နယန္ွိမွိတမ္်ားကွိ  ေထာကထ္ား 
ရနမ္လွိ ဘ ဲသတငး္အေၾကာငး္ အရာႏွင့္ သေဘာတရား 
မ်ားကွိ တစန္ညး္နညး္ ျဖင့္ လြတလ္ပစ္ြာ ရာွယူ ဆညး္ပးူႏွိ ငခ္ြင့္၊ 
လကခ္ ႏွိ ငခ္ြင့္ႏွင့္ ေဝငျွဖန္႔ခ်ွိခြင့္တွိ ႔လညး္ပါဝငသ္ည။္  
- အျပညျ္ပညဆ္ ွိငရ္ာလူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမး္၏ အပွိ ဒ ္
၁၉ 

လြတ္လပ္စြာထ တ္ေဖာ္ေျပာဆွိ ခြင့္သည္ အေျခခ  
လူ႔အခြင့္အေရးတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပ း လြတ္လပ္ၿပ း ဒ မွိ ကေရစ  နည္းက်ေသာ 
လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတွိ င္း၏ အေျခခ အ တ္ျမစ္ ျဖစ္သည္။ 
တစ္ဥ းခ်င္းတွိ းတက္မႈ၊ ေကာင္းမြန္ေသာ အ ပ္ခ််ဳပ္မႈႏွင့္ 
က်န္အျခားေသာ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကွိ  ကာကြယ္၊ ျဖန္႔ေဝအားေပးရန္  
ႏွင့္ က်င့္သ  းရန္အတြက ္အလြန္အေရးႀက းေသာ အရာျဖစ္ပါသည္။ 
ကွိ ယ့္စွိတ္ထဲတြင္ရွွိသည္ကွိ  လြတ္လပ္စြာေျပာခြင့္ရသူမ်ားသည္ 
ပွိ မွိ ေလးစားခ ရသည္ဟူေသာ စွိတ္ျဖစ္ေပၚ၍ မွိမွိဘဝကွိ  ပွိ ၍ေကာင္းစြာ 
စ မ ကွိန္းခ်ႏွိ င္သည္။ အစွိ းရကွိ  ေစာင့္ ၾကည့္သူအျဖစ္ 
လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ႏ ွိင္ၿပ း အေရးႀက း ဆ  းျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်သည့္ 
ကွိစၥရပ္တ ွိင္းတြင္ ပါဝင္ေဆာင ္ရြက္ႏွိ င္မည္ ျဖစ္သည္။ 

ျမန္မာ အပါအဝင္ က လသမဂ အဖြဲ႔ဝင္ႏ ွိင္င အားလ  းသည္ 
၎တွိ ႔၏ႏ ွိင္င မ်ားတြင္ လြတ္လပ္စြာ ထ တ္ေဖာ္  ေျပာဆွိ ခြင့္ကွိ  
အားေပးေထာက္ခ ပါမည္ဟ  ကတွိျပ်ဳထားပါသည္။ အဆွိ ပါ ကတွိကွိ  
ကမၻာလ  းဆွိ င္ရာ လူ႔ အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္း ပ ဒ္မ ၁၉၊ 
ႏွိ င္င သားႏွင့္ႏွိ ္င္င ေရးဆွိ င္ရာ ႏွိ င္င တကာသေဘာတညူ ခ်က္ႏွင့္ 
အာဆ ယ လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္းတွိ ႔တြင္လည္း 
ေတြ႔ရွွိႏွိ င္ပါသည္။ လြတ္လပ္စြာထ တေ္ဖာ ္ ေျပာဆွိ ခြင့္သည္ 
ျမန္မာႏွိ င္င  ဖြဲ႔စည္းပ  အေျခခ ဥပေဒ ပ ဒ္မ ၃၅၄ တြင္လည္း ပါရွွိပါသည္။ 

လြတ္လပ္စြာ ထ တ္ေဖာ္ေျပာဆွိ ခြင့္ကွိ  ႏွိ င္င တကာဥပေဒတြင္ ဤကဲ့သွိ ႔ 
တွိက်စြာ အဓွိပၸာယ္ဖြင့္ဆွိ ထားသည-္ 

 လြတ္လပ္စြာထ တ္ေဖာ္ေျပာဆွိ ခြင့္ကွိ  ႏွိ င္င သားသွိ ႔မဟ တ ္
အျခားေသာေနာက္ခ အေၾကာင္းရင္း အရ ခြျဲခားမႈမရွွိဘဲ လူတွိ င္း 
ပွိ င္ဆ ွိင္သည္။ 

 သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကွိ  ရွာေဖြခြင့္၊ ရယူပွိ င္ခြင့္ႏွင့္ 
ျဖန္႔ေဝခြင့္တွိ ႔ကွိ လည္း ပွိ င္ဆွိ င္သည္။ 

 

 

 



၆၆(ဃ): စစ္မွန္သည့္ ေျပာင္းလျဲခင္းမရွွိ

 ယင္းအခြင့္အေရးတြင္ ႏွိ င္င ေရးဆွိ င္ရာ 
ေရးသားေျပာဆွိ ခ်က္မ်ားမွမ ဒ ယာ၊ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ဆွိ င ္ 
ေသာထ တ္ေဖာ္ေျပာဆွိ ခ်က္မ်ားအျပင္ ဟာသအထွိ 
အေတြးအေခၚအႀက ဉာဏ္အားလ  း ပါဝင္ သည္။ 

 အြန္လ ွိင္း (သွိ ႔) လမ္းေပၚထြက္ဆႏၵျပအထွိ 
မည္သည့္နည္းႏွင့္မဆွိ  လြတ္လပ္စြာ ထ တ္ေဖာ္ေျပာဆွိ  ႏွိ င္သည္။ 

 နယ္နွိမွိတ္အကန္႔အသတ္မ်ားကွိ  ေက်ာ္လြန္၍ 
လြတ္လပ္စြာထ တ္ေဖာ္ေျပာဆွိ ခြင့္ကွိ  က်င့္သ  းႏ ွိင္ သည္။ 

အဆင့္သ  းဆင့္ ဆန္းစစ္ခ်က္ 

ႏွိ င္င တကာဥပေဒအရ လြတ္လပ္စြာ ထ တ္ေဖာ္ေျပာဆွိ ခြင့္ကွိ  
အလြန္က်ဥ္းၾကပ္ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ ကန္႔သတ္ႏ ွိင္ပါသည္။ 
အစွိ းရ က ယင္းကဲ ့လ ပ္ေဆာင္မည့္ အလားအလာမ်ွိ်ဳးကွိ ကာကြယ္ရန္ 
ႏ ွိင္င တကာဥပေဒ တြင္ တွိက်ေသာ စည္းကမ္းတစ္ရပ္ ရွွိပါသည္။ 
အဆင့္သ  းဆင့္ဆန္းစစ္ခ်က္ဟ ေခၚေသာ အဆွိ ပါ စည္းကမ္းသည ္
လြတ္လပ္စြာထ တ္ေဖာ္ေျပာဆွိ ခြင့္ကွိ  ကန္႔သတ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ 
ေအာက္ပါအတွိ င္း ျပ ႒ာန္းထားသည ္- 

 ထင္ရွားတွိက်ေသာ ဥပေဒတစ္ရပ္ရွွိပါလွ်င္ ကန္႔သတ္ႏွိ င္သည္။ 
ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းအရာရွွိမ်ားသည္ ၎တွိ ႔စွိတ္တွိ င္းက် တားဆ း 
ျဖတ္ေတာက္ပွိ င္ခြင့္ မရွွိပါ။ 

 တစ္ပါးသူ၏ အခြင့္အေရး (သွိ ႔) ဂ ဏ္သွိကၡာ (သွိ ႔) 
ႏွိ င္င ေတာ္လ  ၿခ ်ဳေရးႏွင့္ ျပည္သူလူထ  
လ  ၿခ ်ဳေရးျပည္သူ႔က်န္းမာေရး (သွိ ႔) ျပည္သူ႔က ွိယ္က်င့္တရားကွိ  
ကာကြယ္ရန္ဟူေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ကန္႔သတ္ႏ ွိင္သည္။ 
လက္ခ ႏွိ င္သည့္ အျခားရည္ရြယ္ခ်က္ မရွွိပါ။ 

 ဒ မွိ ကေရစ  လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း အေရးေပၚေဆာင္ရြက္ရန္ 
လွိ အပ္ေသာကွိစၥကွိ   ေျဖရွင္းရန္အ  တြက ္ကန္႔သတ္ႏွိ င္သည္။ 
ထွိ ႔အျပင္ ထွိခွိ က္နစ္နာမႈႏွင့္ အခ်ွိ်ဳးည ေသာ ကန္႔သတ္ခ်ကက္ ွိသာ  
ျပ်ဳလ ပ္ရမည္။  

ဆကသ္ြယ္ေရးဥပေဒ 

ႏွိ င္င အားလ  းတြင္ အက်ွိ်ဳးရွွိၿပ း ထွိေရာက္ရန္ တယ္လ ဆကသ္ြယ္ေရးကွိ  
စည္းကမ္းထွိန္းခ််ဳပ္သည့္ ဥပေဒမ်ား ရွွိၾကပါသည္။ 
တယ္လ ဆက္သြယ္ေရးတြင္ မွိ ဘွိ င္းဖ န္း၊ အင္တာနက္၊ အ းေမးလ္၊ 
လူမႈမ ဒ ယာတွိ ႔ ပါဝင္သည့္ အတြက ္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားတြင္ 
လြတ္လပ္စြာထ တ္ေဖာ္ေျပာဆွိ ခြင့္ကွိ  အေႏွာက္အယွက္မေပးမွိေစရန္ 
အထူးဂ႐ ျပ်ဳဖွိ ႔ လွိ အပ္ပါသည္။ 

 

 

The three-part test 

 

 

 

The Telecommunications Law 



၆၆(ဃ): စစ္မွန္သည့္ ေျပာင္းလျဲခင္းမရွွိ

ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒတြင္ နွိ င္င ၏တွိ းတက္မႈကွိ  ေဖာ္ေဆာင္ရန္၊ 
အြန္လွိ င္းအသ  းျပ်ဳသူမ်ားႏွင့္ က မၸဏ မ်ားကွိ  ဥပေဒျဖင့္ 
အကာကြယ္ေပးရန္၊ တွိ င္းျပည္၏ တည္ျငွိမ္ေအးခ်မ္းေရးကွိ  
အာမခ ရန္အတြက္ ဆက္သြယ္ေရးက႑ကွိ  
ထွိန္းခ််ဳပ္ညႊန္ၾကားရန္ဟူေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ပါဝင္သည္။ ဥပေဒမွ 
ပွိ ႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးဝန္ၾက းဌာနကွိ  ဖြ႕ဲစည္းျဖစ္ေပၚေစသည္။  

သွိ ႔ေသ္ာ၊ က ဆွိ းသည္မွာ ျမန္မာ ့ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒဥပေဒသည ္
ဒ မွိ ကေရစ နည္းမက်ေသာ စည္းကမ္းမ်ား စြာ ပါဝင္ေနျခင္းႏွင့္ 
အမွ အခွိ မကင္းသည့္ အစွိ းရစည္းကမ္းထွိန္းသွိမ္းေရးအဖြဲ႔ကွိ  
ဖြဲ႔စည္းထားျခင္းတွိ ႔ေၾကာင့္ လြတ္လပစ္ြာ ထ တ္ေဖာ္ေျပာဆွိ ခြင့္ကွိ  
ခ်ွိ်ဳးေဖာက္ေနပါသည္။ 

ယင္းဥပေဒသည္ ျမန္မာ လ  ၿခ ်ဳေရးအဖြ႔အဲစည္းမ်ားကွိ  
သင့္ေလ်ာ္မႈမရွွိသည့္ စ  စမ္းေထာက္လွမ္းခြင့္အာဏာ  
ေပးအပ္ထားသည္။ ထွိ ႔အျပင္ ဒ မွိ ကေရစ စနစ္တြင္ 
လွိ အပ္ေတာင့္တေနေသာ လြတ္လပစ္ြာထ တ္ေဖာ္ေျပာ ဆွိ ခြင့္ႏွင့္ 
ပ ဂ ွိ်ဳလ္ေရးလြတ္လပ္ခြင့္တွိ ႔အတြက္ အကာအကြယ္တစ္စ  တစ္ရာမရွွိဘဲ 
အြန္လ ွိင္းေပၚတြင္ ေျပာဆွိ  မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ 
ျပည္သူမ်ား/အြန္လွိ င္းသ  းစြသဲူမ်ားကွိ  ျပင္းထန္စြာ ရာဇဝတ္သားအျဖစ္ 
သတ္မွတ္ေနၾကပါ သည္။ 

၆၆(ဃ) 

ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပါ ပ ဒ္မ ၄၊ ၅ မွ ၈၊ ၁၈၊ ၄၀၊ ၆၆၊ ၆၈ႏွင့္ ၇၅ မွ ၇၇ 
တွိ ႔သည္လည္း လြတ္လပ္စြာ ထ တ္ေဖာ္ေျပာဆွိ ခြင့္ကွိ  
အေႏွာင့္အယွက္ေပးေနေသာ ဥပေဒမ်ား ျဖစ္ေသာ္လည္း 
၆၆(ဃ)သည္ အဆွိ းရြား ဆ  းျဖစ္သည။္ ပ ဒ္မ ၆၆(ဃ)တြင္ ၂၀၁၇ 
ျပင္ဆင္ခ်က္အရျပစ္မႈေလးခ ပါဝင္သည္။ ယင္းတွိ ႔မွာ 
ေျခာက္လွန္႔ေတာင္းယူျခင္း၊ အသေရ ဖ်က္ျခင္း၊ ေႏွာင့္ယွက္ျခင္းႏွင့္ 
ၿခွိမ္းေျခာက္ျခင္းတွိ ႔ျဖစ္သည္။ 

၆၆။မညသ္မူဆွိ ေအာကပ္ါျပ်ဳလ ပမ္ႈတစရ္ပရ္ပက္ွိ  
က် းလြနေ္ၾကာငး္ ျပစမ္ႈထငရ္ာွးစ ရငျ္ခငး္ခ ရလွ်င ္
ထွိ သအူားသ  းႏွစထ္ကမ္ပွိ ေသာေထာငဒ္ဏျ္ဖစေ္စ၊ 
ေငြဒဏျ္ဖစေ္စ၊ ဒဏႏွ္စရ္ပလ္  းျဖစေ္စခ်မတွရ္မည.္.. 
(ဃ)ဆကသ္ြယေ္ရးကြနရ္ကတ္စခ္ ခ ကွိ အသ  းျပ်ဳ၍ 
ပ ဂ ွိ်ဳလတ္စဥ္ းဥ းအားေျခာကလ္နွ္႔ေတာငး္ယျူခငး္၊ 
အသေရဖ်ကျ္ခငး္၊ ေႏွာင့္ယကွျ္ခငး္သွိ ႔မဟ တ ္ၿခွိမး္ေျခာကျ္ခငး္  
- ဆကသ္ြယေ္ရးဥပေဒ (၂၀၁၇ တြင ္ျပငဆ္ငထ္ားခ်ကအ္ရ) 

 

 

66(d) 

 

 

 

 



၆၆(ဃ): စစ္မွန္သည့္ ေျပာင္းလျဲခင္းမရွွိ

၆၆(ဃ)ႏွင့္ အဆင့္သ  းဆင့္ ဆန္းစစ္ခ်က ္

ပ ဒ္မ ၆၆(ဃ)သဘ ္လြတ္လပ္စြာထ တ္ေဖာ္ေျပာဆွိ ခြင့္ကွိ  
ခ်ွိ်ဳးေဖာက္ေနသည့္အေၾကာင္းရင္းမွာ အဆင့္သ  းဆင့္ ဆန္းစစ္ခ်က္ႏွင့္ 
မကွိ က္ည ျခင္းျဖစ္သည္။ 

ဆနး္စစခ္်က ္အဆင့္ ၁ - ရငွး္လငး္တွိက်ေသာ ဥပေဒ 

ပ ဒ္မ ၆၆(ဃ)ေအာက္ရွွိ ျပစ္မႈေလးခ စလ  းသည ္
အဓွိပၸာယ္ဖြင့္ဆွိ ထားျခင္းမရွွိသည့္အတြက ္ႏ ွိင္င တကာ ဥပေဒအရ 
လက္ခ ႏွိ င္ဖြယ္မဟ တ္ပါ။ ရွင္းလင္းျပတ္သားေသာ 
အဓွိပၸာယ္ဖြင့္ဆွိ ခ်က္မရွွိသည့္အတြက္ ၎တွိ ႔ သည ္အဓွိပၸာယ္ေဝဝါးၿပ း 
အလြယ္တက ူတလြအဲသ  းခ်၊ အျမတ္ထ တ ္ခ ရႏွိ င္ပါသည္။ 

အဆင့္ ၂ - တရားဝငလ္ကခ္ ႏ ွိငေ္သာ ရညရ္ြယခ္်က ္

ပ ဒ္မ ၆၆(ဃ) ေအာက္ရွွိ ေျခာက္လွန္႔ေတာင္းယူျခင္း၊ 
အသေရဖ်က္ျခင္း၊ ၿခွိမ္းေျခာက္ျခင္း ဟူေသာ ျပစ္သ  းခ ကွိ  
ႏ ွိင္င တကာဥပေဒတြင္ လြတ္လပ္စြာထ တ္ေဖာ္ေျပာဆွိ ခြင့္ကွိ  
ကန္႔သတ္ရန္ တရားဝင္လက္ခ ႏွိ င္ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား အျဖစ္ 
သတ္မွတ္ထားပါသည္။ သွိ ႔ေသာ ္“ေႏွာက္ယွက္ျခင္း” ျပစ္မႈကွိ ေတာ ့
လက္ခ ျခင္းမရွွိပါ။ 

အပွိ ငး္ ၃ - အမနွတ္ကယလ္ွိ အပၿ္ပ း အခ်ွိ်ဳးည ျခငး္ 

ပ ဒ္မ ၆၆(ဃ) ေအာက္ရွွိ ျပစ္မႈေလးခ စလ  းကွိ  ႏွိ င္င တကာဥပေဒတြင္ 
လွိ အပ္ေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ ထည့္ သြင္းထားျခင္းမရွွိပါ။ 
ေျခာက္လွန္႔ေတာင္းယူျခင္း၊ အသေရဖ်က္ျခင္း (သွိ ႔) ၿခွိမ္းေျခာက္ျခင္း 
ျပစ္မႈ တွိ ႔သည္ ျမန္မာႏွိ င္င ရာဇသတ္ႀက းဥပေဒတြင္ 
ပါဝင္ေနၿပ းျဖစ္သည့္အတြက္ ပ ဒ္မ ၆၆(ဃ)တြင္ ထည့္သြင္းရန္ 
မလွိ အပ္ေတာ့ပါ။ ယင္းအခ်က္မ်ားကွိ  ရာဇသတ္ႀက းတြင္ 
ထည့္သြင္းထား႐  မွ်မက ပွိ ၍ အေသးစွိတ္ၿပ း ပွိ ၍ ရွင္းလင္းစြာ 
အဓွိပၸာယ္ဖြင့္ ဆွိ ထားပါသည့္အျပင္ ခ ခ ကာကြယ္ပွိ င္ခြင့္အခ်ွိ်ဳ႕ကွိ လည္း 
ထည့္သြင္းထားပါသည္။ 

“ေႏွာင့္က္ျခင္း”သည ္ဒ မွိ ကေရစ စနစ္တြင္ ရာဇဝတ္မႈျဖစ္ရန္ 
မလွိ အပ္ပါ။ အေၾကာင္းမွာ အက်င့္ပ်က္ျခ စားသူႏွင့္ အမွားလ ပ္သူကွိ  
ေဝဖန္စြပ္စြျဲခင္းသည္ လက္ရွွိတြင္ တန္ဖွိ းအရွွိဆ  း 
ထ တ္ေဖာ္ေျပာဆွိ ခ်က္မ်ား ျဖစ္  ေသာ္လည္း  ထ ွိသွိ ႔သတ္မွတ္ပါက 
ေနာင္တြင္ အမွားလ ပ္သူတွိ ႔ကွိ  ေဝဖန္ျခင္းကွိ  အမွားလ ပ္သူတွိ ႔အတြက ္
ႀက းမားေသာ အေႏွာင့္အယွက္တစ္ခ အျဖစ္ 
သတ္မွတ္လာႏွိ င္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ 

 

66(d) and the three-part test 

Part one of the test – clear and precise law 

Part two – legitimate aim 

Part three – necessary and proportionate 

 

 



၆၆(ဃ): စစ္မွန္သည့္ ေျပာင္းလျဲခင္းမရွွိ

၆၆(ဃ)ႏွင့္ အသေရဖ်က္မႈ 

ႏွိ င္င တကာဥပေဒအရ အသေရဖ်က္ေသာ ထ တ္ေဖာ္ 
ေျပာဆွိ ခ်က္မ်ားကွိ  ကာကြယ္တားဆ းရာတြင္ လြတ္လပ္စြာ 
ထ တ္ေဖာ္ေျပာဆွိ ခြင့္ကွိ  ကန္႔သတ္ခြင့္ရွွိသည္။ သွိ ႔ေသာ္ မည္သည့္ 
ကန္႔သတ္မႈမ်ွိ်ဳးမဆွိ  အဆင့္သ  း ဆင့္ဆန္းစစ္ခ်က္ႏွင့္ ကွိ က္ည ရမည္ 
ျဖစ္သည္။ ဆွိ လွိ သည္မွာ အကန္႔အသတ္ကွိ  ဥပေဒတြင္ 
ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ  ေရးသားရမည္ျဖစ္ၿပ း ဒ မွိ ကေရစ စနစ္တြင္ 
အခ်ွိ်ဳးအစားည မွ်ၿပ းအမွန္တကယ္ လွိ အပ္ေသာ 
ကန္႔သတ္မႈျဖစ္ရမည္ျဖစ္သည္။ 

အေသရဖ်က္မႈကွိ  ကာကြယ္ရန္ ရည္ရြယ္သည့္ ကန္႔သတ္မႈမ်ားကွိ  
ႏ ွိင္င တကာ တရား႐  းမ်ားတြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အေသးစွိတ္ 
ဆန္းစစ္ကာ အက်ယ္တဝင့္ စမ္းသပ္စစ္ေဆးခ့ဲၿပ း ျဖစ္ပါသည္။ 
ရလဒ္အေနျဖင့္ အသေရဖ်က္မႈဆွိ င္ရာ ႏ ွိင္င တကာ စ ႏႈန္းမ်ားမွာ 
ျပည့္စ  က်ယ္ျပန္႔သည္။ အသင့္ေလ်ာ္ဆ  း ႏွိ င္င တကာ စ ႏႈန္း မ်ားတြင္ 
ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား ပါဝင္ပါသည္  

 အသေရဖ်က္မႈကွိ  တစ္စ  တစ္ဥ း၏ ဂ ဏ္သွိကၡာကွိ  
အေၾကာင္းမဲ့တွိ က္ခွိ က္မႈ (အခ်က္အလက ္အမွားကွိ  
အခွိ င္အမာေျပာဆွိ ျခင္း)ဟ  အဓွိပၸာယ္ ဖြင့္ဆွိ ပါသည္။ 
ခ် းက် းဂ ဏ္တင္ျခင္းမဟ တ္သည့္ အေတြးအျမင္သည္ ေစာ္ကားမႈ 
(သွိ ႔) ပ တ္ခတ္မႈတစ္ခ  ျဖစ္ႏ ွိင္သည္။ သွိ ႔ေသာ္ ၎တ ွိ႔သည္ 
အခ်က္ အလက္မ်ား ထ တ္ေဖာ္ေျပာဆွိ ေနျခင္းမဟ တ္သျဖင့္ 
အသေရဖ်က္မႈ မေျမာက္ပါ။ 

 အျခားသူတွိ ႔၏ စကားလ  းမ်ားကွိ  တင္ျပျခင္း၊ 
အသေရဖ်က္ထားေသာ ထ တ္ေဖာ္ေျပာဆွိ မႈတစ္ခ ကွိ  မသွိဘ ဲ
ပ  ႏွွိပ္/ထ တ္ျပန္ျခင္း (သွိ ႔) အခ်ွိန္တစ္ခ တြင္ မွန္သည္ဟ  ထင္ေသာ 
အရာတစ္ခ ကွိ  က်ွိ်ဳးေၾကာင္းဆ ေလ်ာ္စြာ အစ ရင္ခ တင္ျပျခင္း 
တွိ ႔သည ္အသေရဖ်က္မႈ မေျမာက္ပါ။ 

 အသေရဖ်က္မႈသည ္ရာဇဝတ္မႈတစ္ခ  မျဖစ္သင့္ပါ။ 
အသေရဖ်က္မႈအတြက ္ေထာင္ခ်ျခင္းသည ္ဒ မွိ  ကေရစ စနစ္တြင္ 
မည္သည့္အခါမ ွျပစ္မႈႏွင့္ျပစ္ဒဏ္ အခ်ွိ်ဳးမည ပါ။ 

 ဝန္ႀက းဌာနမ်ား၊ ေဒသဆွိ င္ရာအစွိ းရႏွင့္ တပ္မေတာ္အပါအဝင္ 
ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းအဖြဲ႔အစည္း မ်ားသည္ 
မည္သည့္အေျခအေနတြင္မဆွိ  အသေရဖ်က္မႈျဖင့္ တွိ င္တန္းျခင္း 
(သွိ ႔) တရားစြဆဲွိ ျခင္း မျပ်ဳအပ္ပါ။ ၎တွိ ႔တြင္ 
ေဝဖန္မႈမ်ားကွိ တ  ႔ျပန္ရန္ အေထာကအ္ကူျပ်ဳလက္နက္မ်ား 
အလ  အေလာက ္ရွွိၿပ းသား  ျဖစ္သလွိ  တရားဆွိ ျခင္းသည္ 
ျပည္သူ႔ဘ႑ာကွိ  မေလ်ာ္ကန္စြာ သ  းစြမဲႈ ျဖစ္သည္။ 

 အ ပ္ခ််ဳပ္ေရးပွိ င္း အရာရွွိမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားႏွင့္ 
သမၼတအပါအဝင္ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ားသည ္သာမန္လူထက ္ပွိ ၍ 
ေဝဖန္မႈခ ႏွိ င္ရမည္။ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ 
ျပည္သူ႔ဝန္ကွိ ထမ္းရန္ ေရြးခ်ယ္ ၿပ း ျပည္သူ႔လစာကွိ  
စားေသာေၾကာင့္ ေဝဖန္မႈအေပၚခ ႏွိ င္ရည္ ပ ွိျမင့္ရမည္ျဖစ္သည္။ 

66(d) and defamation 

 

 

 

 

 

 



၆၆(ဃ): စစ္မွန္သည့္ ေျပာင္းလျဲခင္းမရွွိ

၆၆(ဃ)ႏွင့္ ေစာ္ကားေသာ 

ထ တ္ေဖာ္ေျပာဆွိ မႈ 

ပ ဒ္မ ၆၆(ဃ)ေအာက္ရွွိ ျပစ္မႈေလးခ စလ  းကွိ  ဥပေဒတြင္ အဓွိပၸာယ္ 
မဖြင့္ဆ ွိထားသျဖင့္ ရဲ၊ အစွိ းရေရွ႕ေန ႏွင့္ တရား႐  းတွိ ႔အေနျဖင့္ 
ႏွိ င္င တကာဥပေဒအရ အကာအကြယ္ေပးထားေသာ 
ထ တ္ေဖာ္ေျပာဆွိ မႈ အမ်ားအျပားကွိ  ရာဇဝတ္မႈအျဖစ္  
သတ္မွတ္ႏွိ င္ခြင့္ ရွွိေနသည္။ 

ရဲ၊ အစွိ းရေရွ႕ေနႏွင့္ တရား႐  းတွိ ႔ ၆၆(ဃ) ေအာက္ရွွိ 
အဓွိပၸာယ္ေဝဝါးေသာ ျပစ္မႈမ်ားေအာက္ အၿမဲတမ္း 
သြတ္သြင္းေလ့ရွွိသည့္ ထ တ္ေဖာ္ေျပာဆွိ မႈတစ္ခ မွာ “ရွိ င္းစွိ င္းေသာ” 
သွိ ႔မဟ တ္ “ေစာ္ကားေသာ” ဟ  ေခၚေဝၚသ  းစြသဲည့္ 
အၾကွိ်ဳက္မေဆာင္ေသာ ထ တ္ေဖာ္ေျပာဆွိ မႈ ျဖစ္သည္။ 

မည္သူမဆွိ  ေစာ္ကားခ ရသည္ကွိ  မႏွစ္သက္ေသာ္လည္း 
ျပည္သူမ်ားကွိ  ေစာ္ကားမႈမွ ကာကြယ္ျခင္းကွိ  လြတ္လပ္စြာ 
ထ တ္ေဖာ္ေျပာဆ ွိခြင့္ကွိ  ကန္႔သတ္ခြင့္ရွွိသည့္ တရားဝင္လက္ခ   
ႏွိ င္ေသာရည္ရြယ္ခ်က္ဟ  အဆင့္သ  းဆင့္ဆန္းစစ္ခ်က္တြင္  
ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားျခင္းမရွွိပါ။ 

အဘယ္ေၾကာင့္ဆွိ ေသာ္ ေစာ္ကားျခင္းသည္ အလြန္ ပ ဂ လ 
ဓွိ႒ာန္ဆန္ေသာ အယူအဆတစ္ခ ျဖစ္ၿပ း မည္သည့္တရား႐  းမဆွိ  
ဓမၼဓွိ႒ာန္က်က် ကွိ င္တြယ္ဆ  းျဖတ္ဖွိ ႔ မျဖစ္ႏ ွိင္သေလာက္ခက္ေသာ 
ကွိစၥတစ္ခ  ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ၊ ေက်းလက္ေန 
အဖွိ းအွိ တစ္ဥ းအတြက္ ဆဲေရးေသာစကားမ်ားကွိ   ေစာ္ကားမႈျဖစ္ၿပ း 
က်ား/မ လူမႈလွိင္ႏွင့္ႏြယ္ေသာ စကားလ  းကွိ ေတာ ့လက္ခ ႏ ွိင္သည္ဟ  
ေတြးေကာင္း  ေတြးႏ ွိင္ပါသည္။ ထွိ အခ်ွိန္တြင္ ၿမွိ်ဳ႕ေန လူငယ ္
အမ်ွိ်ဳးသမ းတစ္ေယာက္အေနျဖင့္ေတာ့ လ  းဝဥ  ႆ  ဆန္႔က်င္ဘက ္
အယူအဆကွိ  ယ  ၾကည္ေကာင္း ယ  ၾကည္ေနႏွိ င္ပါသည္။ 

ေစာ္ကားမႈကွိ  တရားဝင္လက္ခ ႏွိ င္ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားထဲမွ 
ဖယ္ရွားသည့္ အေၾကာင္းရင္းမွာ အာဏာရွွိသူက ျပည္သူတွိ ႔ကွိ  
မၾကာခဏ ဖွိႏွွိပ္ရန္ ယင္းအခ်က္ကွိ  မၾကာခဏ အျမတ္ထ တ္အ 
သ  းခ်ေနေၾကာင္း ဒ မွိ ကေရစ စနစ္၌  ေတြ႔ေနရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 
ႏွိ င္င ေရးသမား၊ စ းပြားေရး သမားႏွင့္ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား 
အပါအဝင္ အာဏာရွွိေသာ  လူသွိမ်ားပ ဂ ွိ်ဳလ္တွိ ႔သည ္၎တွိ ႔၏ 
ယ  ၾကည္မႈ၊ လ ပ္ေဆာင္မႈ၊ အက်င့္ပ်က္  ျခစားမႈ (သွိ ႔) 
အမွားလ ပ္ေဆာင္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ တရားဝင္  
ေဆြးေႏြးျငင္းခ န္မႈမ်ားႀက ်ဳေတ႔ြရေသာအခါမ်ားတြင္  
ေစာ္ကားခ ရသည္ဟ  ထြက္ဆွိ ေလ့ရွွိၾကသည္။ ေဝဖန္မႈသည ္
ဒ မွိ ကေရစ ၏ အေျခခ အစွိတ္အပွိ င္းတစ္ခ  ျဖစ္ၿပ း ၎ကွိ  
မထွိန္းခ််ဳပ္သင့္ဟ  ႏွိ င္င  တကာဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

66(d) and offensive expression 



၆၆(ဃ): စစ္မွန္သည့္ ေျပာင္းလျဲခင္းမရွွိ

ေစာ္ကားမႈကွိ  အဆင့္သ  းဆင့္ဆန္းစစ္ခ်က္တြင္ ျပည့္စ  ရွင္းလင္းစြာ 
ထည့္သြင္းမေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း ႏွိ င္င တကာတရား႐  းမ်ားသွိ ႔ 
ေရာက္ရွွိလာေသာ အမႈေပါင္းမ်ားစြာေၾကာင့္ အျခားသူတွိ ႔၏ အခြင့္ 
အေရးမ်ားကွိ ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ ျပည္သူ႔စာရွိတၱကွိ ကာကြယ္ရန္ 
ရည္ရြယ္ခ်က္ေအာက္တြင္  ေစာ္ကားမႈကွိ ကန္႔သတ္၍ ရႏွိ င္ေျခရွွိမရွွိ 
ေမးျမန္းမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါသည္။ 

ႏွိ င္င တကာတရား႐  း ဆ  းျဖတ္ခ်က္မ်ားထမွဲ အေရးအပါဆ  းတစ္ခ မွာ 
Handyside ႏွင့္ ယူေက၏ ၁၉၇၆ ခ ႏွစ္ အမႈ ျဖစ္သည္။ 
ယင္းဆ  းျဖတ္ခ်က္တြင္ တရား႐  းက 
“[လြတ္လပ္စြာထ တ္ေဖာ္ေျပာဆွိ ခြင့္]သည ္ႏွစ္ၿခွိ်ဳက္ေက်နပ္စြာ 
လက္ခ ေသာ (သွိ ႔) ေစာ္ကားမႈမေျမာက္ဟ  သတ္မွတ္ခ ရေသာ (သွိ ႔) 
မတူကြျဲပားမႈ တစ္ခ ဟ  သတ္မွတ္ခ ရေသာ ‘သတင္းအခ်က္အလက’္ 
(သွိ ႔) ‘အႀက ဉာဏ’္ သာမက မည္သည့္ ျပည္သူအသွိ က္အဝန္းကွိ မဆွိ  
ေစာ္ကားပ တ္ခတ္ေသာ၊ ထွိတ္လန္႔သြားေစေသာ (သွိ ႔) 
အေႏွာက္အယွက္ ျဖစ္ ေစေသာ အရာမ်ားႏွင့္လည္း   
သက္ဆွိ င္သည”္ ဟ  မွိန္႔ၾကားခ့ဲသည္။ 

လူတခ်ွိ်ဳ႕ကွိ  ေစာ္ကားေသာ၊ ထွိတ္လန္႔ေစေသာ (သွိ ႔) 
အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေစေသာ အႀက ဉာဏ္ႏွင့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကွိ  သည္းခ ျခင္းသည္ လွိ အပ္သည္ဟ  
တရား႐  းက ဆွိ သည္။ အေၾကာင္းမွာ သည္းခ ျခင္း၊ ဗဟ ဝါဒႏွင့္ 
သေဘာထားႀက းျခင္းတွိ ႔ မရွွိပါက “ဒ မွိ ကေရစ  လူ႔အဖြဲ႔အစည္းလည္း 
ရွွိမည္ မဟ တ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။” 

ဤအေၾကာင္းရင္းမ်ားေၾကာင့္ ႏွိ င္င တကာဥပေဒအရ 
လြတ္လပ္စြာထ တ္ေဖာ္ေျပာဆွိ ခြင့္သည္ “အလြန္  ေစာ္ကားျခင္းဟ  
သတ္မွတ္ေကာင္းသတ္မွတ္ႏွိ င္ေသာ ထ တ္ေဖာ္ေျပာဆ ွိမႈမ်ားကွိ ပင္ 
လက္ခ ”ထား သည္မွာ အထင္းအရွားပင္ ျဖစ္ပါသည္။ 

 



၆၆(ဃ): စစ္မွန္သည့္ ေျပာင္းလျဲခင္းမရွွိ

ရွာေဖြေတြ႔ရွွိခ်က္မ်ား - Findings 

လကပ္ တနး္ၿမွိ်ဳ႕နယ ္ေက်းရြာအ ပခ္််ဳပေ္ရးမ ွးတစဥ္ း၏  
အက်င့္ပ်ကျ္ခစားမႈအေၾကာငး္ရြာသားမ်ားႏွင့္ အငတ္ာဗ် း 
ဗ ဒ ယွိ တစခ္ ကွိ DVB  သတငး္ေထာကတ္စဥ္ းမ ွရွိ ကက္းူခဲသ့ည။္ 
၂၀၁၆ခ ၊ ေအာကတ္ွိ ဘာလတြငယ္ငး္ေက်းရြာအ ပခ္််ဳပေ္ရးမ ွမ ွ
DVB သတငး္ေထာကႏွ္င္ ့သတငး္ဗ ဒ ယွိ ဖွိ ငက္ွိ အြနလ္ွိ ငး္တြင ္
တငသ္တူွိ ႔ကွိ ၆၆(ဃ) “အသေရဖ်ကမ္ႈ”ျဖင့္  
တရားစြခဲဲရ့ာယေန႔အခ်ွိနအ္ထွိတရားရငဆ္ွိ ငေ္နၾကရဆျဲဖစသ္ည။္   

၂၀၁၅ ခ ႏွစ္ ႏွိ ဝင္ဘာလမ ွ၂၀၁၇ ခ ႏွစ္ ႏွိ ဝင္ဘာလအတြင္း 
ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ပ ဒ္မ ၆၆(ဃ) ျဖင့္ တရားစြဆဲွိ ေသာ အမႈေပါင္း 
၁၀၆ မႈရွွိေၾကာင္း FEM မွ စွိစစ္ေတြ႔ရွွိပါသည္။ 

ယင္းတွိ ႔အနက္ ၁၁ မႈမွာ ျပည္ေထာင္စ ႀက ႕ခွိ င္ေရးႏွင့္ဖြ ႔ၿဖွိ်ဳးေရးပါတ  
(USDP)အစွိ းရလက္ထက္တြင္ ျဖစ္ၿပ း ၉၅ မႈမွာ လက္ရွွိ 
အမ်ွိ်ဳးသားဒ မွိ ကေရစ အဖြဲ႔ခ််ဳပ္(NLD) အစွိ းရ လက္ထက္တြင္ 
ျဖစ္ပါသည္။ 

USDP အစွိ းရ NLD အစွိ းရ 

၂၀% 
(၅လခြ)ဲ 

NLD အစွိ းရျဖစေ္နေသာကာလသည ္
သ ေတသနကာလ၏၈၀%ရွွိသည။္ (၂၀ လခြ)ဲ 

၁၁% ၆၆(ဃ)အမႈ ၉၀%သည ္NLD အစွိ းရလကထ္ကတ္ြင ္
ျဖစပ္ြားခဲသ့ည။္ 

၂၀၁၇ ခ ႏွစ္ ၾသဂ တ္လတြင္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ 
ျပင္ဆင္ခ်က္ထြက္ေပၚၿပ း ေနာက ္ပ ဒ္မ ၆၆(ဃ)အရ 
တရားစြဆဲွိ ေသာအမႈ ကွိ းမႈ တွိ းပြားလာသည္ကွိ  FEM မွ 
စွိစစ္ေတြ႔ရွွိပါသည္။ 

USDP government NLD government 

20% (5 

month) 

NLD was in government for 80 % of the 

research period (20 months) 

11

% 

90% of 66(d) cases identified took place 

under the NLD government 

တွိ င္ၾကားသူမ်ား 

မ  ရြာျမွိ်ဳ႕နယ၊္ NLD ပါတ ဝင ္တစဥ္ းမ ွအေကာင့္တစခ္ မ ွ
တငထ္ားေသာ NLD ၏ CEC တစဥ္ း 
ႏႈတထ္ြကေ္ၾကာငး္ပါတ ေၾကညာခ်ကအ္တ  ကွိ  အစစဟ္ ထငက္ာ 
ယငး္၏ ေဖစ့ဘ္ြတစ္ာမ်ကႏွ္ာတြင ္တငခ္ဲျ့ခငး္ေၾကာင့္ ၂၀၁၆ခ ၊ 
ေအာကတ္ွိ ဘာလတြင ္ဆကသ္ြယေ္ရးဥပေဒပ ဒမ္ ၆၆(ဃ) 
“အသေရဖ်ကမ္ႈ” ျဖင့္ ယငး္CEC ကွိ ယတ္ွိ ငအ္မႈဖြင့္ခဲျ့ပ း၊ ၂၀၁၇ခ ၊ 
ဧျပ လတြင ္ေထာငဒ္ဏ(္၆)လ က်ခဲသ့ည။္  

 The complainants 



၆၆(ဃ): စစ္မွန္သည့္ ေျပာင္းလျဲခင္းမရွွိ

ပ ဒ္မ ၆၆(ဃ)အရ တွိ င္ၾကားသူမ်ားသည္ မတူကြျဲပားေသာ 
ျမန္မာျပည္သူလူထ  ကွိ  ကွိ ယ္စားမျပ်ဳပါ။ တွိ င္ၾကားသ ူ၇၅% သည ္
မတူည ေသာ ေနာက္ေၾကာင္း ရာဇဝင္ ၇ မ်ွိ်ဳးရွွိသည္။ 
ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းအရာရွွိ၊ ႏွိ ္င္င ေရးပါတ မ်ား၊ တပ္မေတာ္၊ စ းပြားေရး၊ 
မ ဒ ယာ၊ ဘာသာေရး၊ အႏ ပညာႏွင့္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသ ူတွိ ႔ ျဖစ္သည္။ 

ပ ဒ္မ ၆၆(ဃ) ျဖင့္ တွိ င္ၾကားသ ူအမ်ားစ သည ္အာဏာရွွိသူမ်ားျဖစ္ၿပ း 
ႏွိ င္င ေတာ္အစွိ းရႏွင့္ ပတ္သက္သ ူအမ်ားစ လည္း ပါဝင္သည္အတြက ္
FEM အေနျဖင့္ စွိ းရွိမ္ပူပန္မွိပါသည္။ ဥပမာ - 

 တွိ င္ၾကားသ ူ၅၁% သည ္ႏ ွိင္ေတာ္အစွိ းရပွိ င္း 
(ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းအရာရွွိ၊ ႏွိ င္င ေရးပါတ ႏြယ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္) ႏွင့့္ 
အလြန္န းစပ္သူမ်ားျဖစ္သည္။  

 တွိ င္ၾကားသ ူအနည္းဆ  း ၃၁% သည ္ႏွိ င္င ့ဝန္ထမ္းအျဖစ္ 
ႏ ွိင္င ေတာ္လစာ ရရွွိေနသူမ်ားျဖစ္သည္။ (ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္း 
အရာရွွိႏွင့္ တပ္မေတာ္) 

 တွိ င္ၾကားသ ူ၂၃% သည ္ရပ္ကြက္အ ပ္ခ််ဳပ္ေရးမွ းမ်ား၊ 
ရဲအရာရွွိမ်ားႏွင့္ အလ ပ္အမႈေဆာင္အဆင့္ အရာရွွိမ်ား အပါအဝင္ 
ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းအရာရွွိအျဖစ္ ႏွိ င္င ေတာ္အစွိ းရကွိ  
တွိ က္႐ွိ က္ကွိ ယ္စားျပ်ဳသ ူမ်ား ျဖစ္သည္။ 

 ျပည္ေထာင္စ ႀက ႕ခွိ င္ေရးႏွင့္ဖြ ႔ၿဖွိ်ဳးေရးပါတ  
အစွိ းရလက္ထက္အတြင္း တွိ င္ၾကားေသာသ ူ၅၅% သည ္
ယခင္က အစွိ းရပွိ င္း အဆင့္ျမင့္အရာရွွိမ်ား ေဝဖန္ခ ရျခင္းအတြက ္
နစ္နာသူဟ ဆွိ ကာ ၎တွိ ႔ကွိ ယ ္စား တွိ င္ၾကားေသာ 
ရဲႏွင့္တပ္မေတာ္သားမ်ားျဖစ္သည္။  

တွိ ငၾ္ကားသ ူ  

အမ်ွိ်ဳးအစား အေရအတြက ္

ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းအရာရွွိ ၂၃ 

ႏွိ င္င ေရးပါတ ႏြယ္(ေခါင္းေဆာင္၊ အဖြဲ႔ဝင္ႏွင့္ 
ေထာက္ခ သူမ်ား) 

၂၁ 

NLD (အမ်ွိ်ဳးသားဒ မွိ ကေရစ အဖြဲ႔ခ််ဳပ္) ၁၇ 

USDP 
(ျပည္ေထာင္စ ႀက ႕ခွိ င္ေရးႏွင့္ဖြ ႔ၿဖွိ်ဳးေရးပါတ ) 

၂ 

DPP (မတူကြျဲပားျခင္း ႏွင့္ 
ၿငွိမ္းခ်မ္းေရးပါတ ) 

၂ 

တပ္မေတာ္ ၉ 

စ းပြားေရး ႏွင့္ဆွိ င္ေသာသူမ်ား ၁၀ 

ဂ်ာနယ္လစ ္ ၇ 

ဘာသာေရးႏွင့္ပတ္သက္သ ူ ၆ 

အႏ ပညာႏွင့္ ပတ္သက္သ ူ(ကဗ်ာဆရာ၊ 
စာေရးဆရာ၊ ဒါ႐ွိ ကတ္ာ၊ သ႐ ပ္ေဆာင)္ 

၃ 

လူ႔အခြင့္အေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသ ူ ၂ 

 

 

 

 

Complainants  

Type Number 



၆၆(ဃ): စစ္မွန္သည့္ ေျပာင္းလျဲခင္းမရွွိ

အျခားသူမ်ား (ထင္ရွားေသာ 
အသက္ေမြးဝမ္း ေက်ာင္းမႈႏွင့္ 
ပတ္သက္စပ္ဆက္မႈ မရွွိ) 

၂၆ 

စ စ ေပါငး္ ၁၀၆ 

ပ ဒ္မ ၆၆(ဃ)ျဖင့္ တွိ င္ၾကားေသာ အမ်ွိ်ဳးသမ းအေရအတြက္သည ္NLD 
အစွိ းရလက္ထက္တြင္ ပွိ မွိ  တွိ း ပြားလာခ့ဲသည္။ သွိ ႔ေသာ္ 
တွိ င္ၾကားသူအမ်ားစ မွာ အမ်ွိ်ဳးသားမ်ားသာ ျဖစ္သည္။ 

Total 106 

တွိ င္ၾကားသူမ်ား၏ လူမႈလွိင ္(စ စ ေပါင္း %) Gender of complainants (total %)  

 

Under USDP / USDP လက္ထက္ -- Under NLD / NLD လက္ထက္ – After amendment /ဥပေဒျပင္ဆငၿ္ပ းေနာက္ 

---- 

တရားစြဲခ ရသ/ူတရားခ  

ပ သွိမျ္မွိ်ဳ႕ေနလူ႔အခြင့္အေရးတကၾ္ကြလႈပရ္ာွးသမူ်ားအဖြဲ႔ 
ဥကၠဌတစဥ္ းက “စစပ္ြမဲ်ားအလွိ မရွွိ ျပဇာတ”္ ကွိ  Facebook 
ေပၚတငၿ္ပ း Live လႊင့္ ခဲ႔ျခငး္ေၾကာင့္ တပမ္ေတာ္မ ွ 
ဒ တွိယဗွိ လမ္ ွးႀက းက ၂ဝ၁၇ခ ႏွစ၊္ ဇနန္ဝါရ လတြင ္အမႈဖြင့္ခဲရ့ာ၊ 
ဆကသ္ြယေ္ရးဥပေဒပ ဒမ္ ၆၆(ဃ) “အသေရဖ်ကမ္ႈ” ျဖင့္ 
ယေန႔အခ်ွိနအ္ထွိတရားရငဆ္ွိ ငေ္နရဆျဲဖစသ္ည။္  

ပ ဒ္မ ၆၆(ဃ)ျဖင့္ တရားစြခဲ ရသူမ်ားသည ္မတူကြျဲပားေသာ 
ျမန္မာျပည္သူလူထ ကွိ  ကွိ ယ္စားမျပ်ဳပါ။  တရားစြခဲ ရသူ ၆၇% သည ္
မတူည ေသာ ေနာက္ေၾကာင္းရာဇဝင္ ၇ မ်ွိ်ဳးရွွိၾကသည္။ 
ႏ ွိင္င ေရးပါတ မ်ား၊ လူ႔ အခြင့္အေရးတက္ၾကလႈပ္ရွားသူ၊ မ ဒ ယာ၊ 
အႏ ပညာ၊ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းအရာရွွိ၊ ဘာသာေရးႏွင့္ စ းပြားေရးတွိ ႔  
ျဖစ္သည္။ ၆၆(ဃ)ျဖင့္ တရားစြခဲ ရသူအမ်ားစ သည္ အစွိ းရႏွင့္ 
အာဏာရွွိသူမ်ား၏ လ ပ္ရပ္မ်ားအေပၚ ေဝဖန္  ေမးခြန္းထ တ္သူမ်ားဟ  
ယူဆရသူမ်ား ျဖစ္ေနသည့္အတြက္ FEM အေနျဖင့္ 
စွိ းရွိမ္ပူပန္မွိပါသည္။ 

 ၆၆(ဃ)ျဖင့္ တရားစြခဲ ရသ ူ၆၁% သည္ 
အသွိပညာေရးလ ပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္လႈပ္ရွားခ့ဲျခင္းႏွင့္ 
အျခားသူတွိ ႔၏ လ ပ္ရပ္မ်ားကွိ  ေဝဖန္ေမးခြန္းထ တ္သည့္ 
ေနာက္ေၾကာင္းရာဇဝင္ရွွိသူမ်ား ျဖစ္သည္။(ႏွိ င္င ေရးပါတ ႏြယ္၊ 
ဂ်ာနယ္လစ္၊ ဘာသာေရးႏွင့္ပတ္သက္သူမ်ား၊ 
အႏ ပညာႏွင့္ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး တက္ၾကြ 
လႈပ္ရွားသူမ်ား) 

 The defendants 

 



၆၆(ဃ): စစ္မွန္သည့္ ေျပာင္းလျဲခင္းမရွွိ

 တရားစြခဲ ရသ ူ၃၇% သည ္မ်ားေသာအားျဖင့္ 
ဆင္ဆာပွိတ္ဆွိ ႔ျဖတ္ေတာက္မႈ ပ  စ အားလ  းကွိ  ရင္ ဆွိ င္ရၿပ း၊ 
အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈႏွင့္ အမွားလ ပ္ေဆာင္မႈမ်ားကွိ  ကၽြႏ္ ပ္တွိ ႔ 
သွိရွွိေစရန္ လ ပ္ေဆာင္ခ့ဲသည့္ေနာကေ္ၾကာင္းရာဇဝင္ရွွိသူမ်ား 
ျဖစ္သည္။ (လူ႔အခြင့္အေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ၊ ဂ်ာ နယ္လစ္ႏွင့္ 
အႏ ပညာႏြယ္) 

တရားစြခဲ ရသ ူ

အမ်ွိ်ဳးအစား 

 

အေရအတြက ္

ႏွိ င္င ေရးပါတ ႏြယ္(ေခါင္းေဆာင္၊ အဖြဲ႔ဝင္ႏွင့္ 
ေထာက္ခ သူမ်ား) 

၂၃ 

NLD (အမ်ွိ်ဳးသားဒ မွိ ကေရစ အဖြဲ႔ခ််ဳပ္) ၁၅ 

USDP 
(ျပည္ေထာင္စ ႀက ႕ခွိ င္ေရးႏွင့္ဖြ ႔ၿဖွိ်ဳးေရးပါတ ) 

၆ 

NDF (အမ်ွိ်ဳးသားဒ မွိ ကေရစ အင္အားစ ) ၁ 

DPP (မတူကြျဲပားျခင္း ႏွင့္ ၿငွိမ္းခ်မ္းပါတ ) ၁ 

လူ႔အခြင့္အေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသ ူ ၁၉ 

ဂ်ာနယ္လစ ္ ၁၃ 

အႏ ပညာႏွင့္ပတ္သက္သ ူ(ကဗ်ာဆရာ၊ 
စာေရးဆရာ၊ ဒါ႐ွိ ကတ္ာ၊ သ႐ ပ္ေဆာင)္ 

၇ 

ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းအရာရွွိမ်ား ၄ 

ဘာသာေရးႏွင့္ပတ္သက္သူမ်ား ၃ 

စ းပြားေရးႏွင့္ပတ္သက္သူမ်ား ၂ 

အျခားသူမ်ား (ထင္ရွားေသာ အသက္ေမြးဝမ္း 
ေက်ာင္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္စပ္ဆက္မႈ မရွွိ) 

၃၅ 

စ စ ေပါငး္ ၁၀၆ 

ပ ဒ္မ ၆၆(ဃ)ျဖင့္ တွိ င္ၾကားေသာ အမ်ွိ်ဳးသမ းအေရအတြက္သည ္NLD 
အစွိ းရလက္ထက္တြင္ ပွိ မွိ  တွိ း ပြားလာခ့ဲသည္။ သွိ ႔ေသာ္ 
တရားစြခဲ ရသူအမ်ားစ မွာ အမ်ွိ်ဳးသားမ်ားသာ ျဖစ္သည္။ 

 

Defendants  

Type Number 

Total 106 

တွိ င္ၾကားခ ရသမူ်ား၏ လူမႈလွိင ္(စ စ ေပါငး္ %) Gender of defendants (total %) 

 

Under USDP / USDP လက္ထက္ -- Under NLD /လက္ထက္ – After amendment /ဥပေဒျပင္ဆငၿ္ပ းေနာက္ 

---- 



၆၆(ဃ): စစ္မွန္သည့္ ေျပာင္းလျဲခင္းမရွွိ

တွိ င္ၾကားသူႏွင္ ့တရားစြဲခ ရသူတွိ ႔၏ 

ပတ္သက္မႈ 

USDP ပါတ ဝင ္အမ်ွိ်ဳးသမ းတစဥ္ း မ ွယငး္၏ 
ေဖစ့ဘ္ြတခ္စ္ာမ်ကႏွ္ာတြင ္နွိ ငင္ ေတာ္အတွိ ငပ္ငပ္ ဂ ွိ်ဳလအ္ား 
“င တတ္ ပေ္သေနတာ၊ မစ နွိ ငေ္တာ ့ေခြးျဖစတ္ာေပါ”့ စသျဖင့္ 
ေရးသားခဲရ့ာ၊ ပခဲးူျမွိ်ဳ႕နယ ္NLD ပါတ ဝငတ္စဥ္ း က  ၂ဝ၁၆၊ 
ေအာကတ္ ွိဘာလတြင ္အမႈဖြင့္ခဲသ့ည။္ ၂၀၁၇ခ ၊ ေမလတြင ္
ဆကသ္ြယေ္ရးဥပေဒပ ဒမ္ ၆၆(ဃ) “အသေရဖ်ကမ္ႈ” ျဖင့္ 
ေထာငဒ္ဏ ္(၆)လ က်ခဲသ့ည။္  

ပ ဒ္မ ၆၆(ဃ)ျဖင့္ တရားစြေဲသာ အမႈမ်ားသည ္တွိ င္ၾကားသူႏွင့္ 
တရားစြခဲ ရသူတွိ ႔ႏွစ္ဥ းၾကား အြန္လ ွိင္းေပၚမွ မဟ တ္သည့္ ျပင္ပ 
ျပႆနာမ်ား တူည စြာရွွိေနသည္ကွိ  မၾကာခဏေတြ႔ရပါသည္။ 
တွိ င္ၾကားမႈ ၂၉% သာလွ်င္ သာမန္ျပည္သူလူထ ၾကား ေယဘ ယ် 
ပဋွိပကၡႏွင့္ ျငင္းခ န္စြပ္စြဲမႈရွွိသည္ကွိ  ေတြ႔ရပါသည္။ 

 တွိ င္ၾကားမႈ ၅၅% တြင္ အာဏာရွွိပ ဂ ွိ်ဳလ္မ်ားက ၎တွိ ႔ကွိ  ေဝဖန္ 
(သွိ ႔) စြပ္စဲြသည္ ့အားနည္းေသာျပည္သူမ်ားကွိ  
ဆင္ဆာျဖတ္ေတာက ္တားဆ းရန္ (သွိ ႔) အျပစ္ေပး ရန္ 
ႀကွိ်ဳးစားမႈျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ 

 တွိ င္းၾကားမႈ ၉% တြင္ မွိသားစ  (သွိ ႔) သမ းရည္းစား ဆက္ဆ ေရး၌ 
ပ ဂ ွိ်ဳလ္ေရးပဋွိပကၡ (သွိ ႔) အျမတ္ ထ တ္မႈကွိ  ေတြ႔ရွွိရသည္။ 

 တွိ င္ၾကားမႈ ၇% တြင္ ဆန္႔က်င္ဘကပ္ါတ  
ေထာက္ခ သူအခ်င္းခ်င္းၾကား ပဋွိပကၡ (သွိ ႔) လက္တ  ႔ျပန္ မႈ (သွိ ႔) 
ပါတ တစ္ခ တည္းကွိ  ေထာက္ခ သူအခ်င္းခ်င္းၾကား 
အားၿပွိ်ဳင္မႈတွိ ႔ကွိ  ေတြ႔ရွွိရသည္။ 

၆၆(ဃ)သည္ အြန္လွိ င္းမဟ တ္သည့္ ျပင္ပ ျပႆနာမ်ား 
(အျခားနည္းလမ္းျဖင့္ ထွိထွိေရာက္ေရာက္ မေျဖ ရွင္းထားေသာ 
ျပႆနာမ်ား)ကွိ  ဆက္လက္ရွညလ္်ားေစရန္ (သွိ ႔) ခ်ဲ႕ထြင္ရန္ 
လြယ္လင့္တကူ အသ  းျပ်ဳႏွိ င္  ေသာ လက္တ  ႔ျပန္လက္နက္တစ္ခ  
ျဖစ္ေနသည့္အတြက ္FEM အေနျဖင့္ စွိ းရွိမ္ပူပန္မွိပါသည္။ 

ပတသ္ကမ္ႈ  

ပ  စ  အေရအတြက ္

အာဏာဆက္ႏြယမ္ႈ ၅၈ 

ႏွိ င္င ေရးပါတ အခ်င္းခ်င္းအား 
ၿပွိ်ဳင္ျခင္းဆွိ င္ရာဆက္ႏြယ္မႈ 

၆ 

တူည ေသာနွိ င္င ေရးပါတ အတြင္း ဆက္ႏြယ္မႈ ၁ 

အေထြေထြေသာ ပဋွိပကၡဆွိ င္ရာ ပတ္သက္မႈ ၃၀ 

 Relationship between the 

complainant and the defendant 

 

 

 

Relationships  

Type Number 



၆၆(ဃ): စစ္မွန္သည့္ ေျပာင္းလျဲခင္းမရွွိ

ပ ဂ လွိကပဋွိပကၡ (သွိ ႔) ပ ဂၢလွိကလ  ျခ ်ဳခြင့္ 
အလြသဲ  းစားျပ်ဳျခင္း ဆွိ င္ရာဆက္ႏြယမ္ႈ  

၁၁ 

စ စ ေပါငး္ ၁၀၆ 
 

Total 106 

တွိ င္ၾကားရသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က ္

အမ်ွိ်ဳးသားတစဥ္ းသည ္ ျမဝတ ၿမွိ်ဳ႕နယ ္ဖြ ႔ၿဖွိ်ဳးတွိ းတကေ္ရး 
အေထာကအ္ ကျူပ်ဳအဖြဲ႔ ဥကဌၠအျဖစ ္
ေရြးခ်ယခ္ ထားရေသာ္လညး္ သမၼတသစက္ အဆွိ ပါ 
ေကာ္မတ မ်ားကွိ ဖ်ကသ္ွိမး္လွိ ကရ္ာ “သမၼတဆွိ တဲ ့ငေပါက 
ေစာကရ္းူထတာလားလွိ ႔ ေမးမယ”္ ဟ ေဖစ့ဘ္ြတခ္ေ္ပၚတြင ္
ေျပာဆွိ ခဲ ့သျဖင့္ ျမဝတ ျမွိ်ဳ႕နယ ္NLD ပါတ အလ ပအ္မႈေဆာငက္ 
၂၀၁၆ခ ၊ ၾသဂ တလ္တြင ္တရားစြဆဲွိ ခဲျ့ပ း၊ ယငး္လ၌ပင ္၆၆(ဃ) 
“အသေရဖ်ကမ္ႈ” ျဖင့္  ေထာင(္၉)လက်ခဲသ့ည။္  

ပ ဒ္မ ၆၆(ဃ)ျဖင့္ တွိ င္ၾကားေသာ အမႈမ်ားသည ္ယင္းပ ဒ္မပါ 
အေၾကာင္းရင္းထမွဲ တစ္ခ ခ က ွိ အေျခခ ၍ တွိ င္ ၾကားေသာအမႈမ်ား 
ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၇ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ျပင္ဆင္ခ်က္တြင္ 
အေၾကာင္းရင္းအေရအတြက္ ကွိ  ခ နစ္ခ်က္မွ ေလးခ်က္အထွိ 
ေလွ်ာ့ခ်ခ့ဲပါသည္။ 

မလူအခ်ကမ္်ား ျပငဆ္ငၿ္ပ းေနာက ္အခ်ကမ္်ား 

ေျခာက္လွန္႔ေတာင္းယူျခင္း 

အသေရဖ်က္ျခင္း 

ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း 

ၿခွိမ္းေျခာက္ျခင္း 

အႏွိ င္အထက္ျပ်ဳျခင္း 

မတရားတားဆ းကန္႔ကြက္ျခင္း 

မေလ်ာ္ၾသဇာသ  းျခင္း 

ေျခာက္လွန္႔ေတာင္းယူျခင္း 

အသေရဖ်က္ျခင္း 

ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း 

ၿခွိမ္းေျခာက္ျခင္း 

တွိ င္ၾကားသူႏွင့္ တရားခ  အမ်ားအျပားသည ္၎တွိ ႔အမႈ 
မည္သည့္အေၾကာင္းျပခ်က္ေအာက္တြင္ ေရာက္ရွွိ  ေနသည္ကွိ  
မသွိၾကပါ။ ရဲႏွင့္ အစွိ းရေရွ႕ေနမ်ားကလည္း အမႈဖြင့္သူမ်ားကွိ  
စြခဲ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း အႀက ေပးျခင္း မရွွိပါ။ 
တရားခ ေရွ႕ေနမ်ားဘက္ကလည္း တရားခ /တရားစြဆဲွိ ခ ရသူမ်ား ကွိ  
ေယဘ ယ်အားျဖင့္ အသွိေပးျခင္းမရွွိပါ။  

 တွိ င္ၾကားခ်က ္၉၃% သည ္အသေရဖ်က္မႈ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ 
အမႈတည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖစ္ သည္။ 

 တွိ င္ၾကားခ်က ္၄% သည ္ၿခွိမ္းေျခာက္မႈ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ 
အမႈတည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖစ္ သည္။ 

 တွိ င္ၾကားခ်က ္၂% သည္ ေျခာက္လန္ွ႔ေတာင္းယူျခင္းႏွင့္ 
ေႏွာက္ယွက္ျခင္း အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ 
အမႈတည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖစ္ သည္။ 

 Grounds for the complaint 

Original grounds Grounds after 

amendment 

 

 



၆၆(ဃ): စစ္မွန္သည့္ ေျပာင္းလျဲခင္းမရွွိ

၂၀၁၇ ဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္တြင္ ဖယ္ရွားလွိ က္သည့္ 
အခ်က္သ  းခ ျဖစ္ေသာ အႏွိ င္အထက္ျပ်ဳျခင္း၊ မတရား 
တားဆ းကန္႔ကြက္ျခင္းႏွင့္ မေလ်ာ္ၾသဇာသ  းျခင္း တ ွိ႔ျဖင့္ 
တွိ င္ၾကားေသာ အမႈဟူ၍ တစ္ခ မွ် ယခင္က မရွွိခဲ့ပါ။ 
ဖယ္ရွားလွိ က္ေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္သ  းခ ႏွင့္ တွိ င္ၾကားေသာ 
အမႈဟူ၍တစ္ခ မႈမရွွိခဲ့၍ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ခ်က္ သည ္ပ ဒ္မ ၆၆(ဃ) 
အသ  းျပ်ဳမႈအေပၚ ထွိထွိေရာက္ေရာက ္သက္ေရာက္ျခင္း 
မရွွိသည့္အတြက ္FEM အေန ျဖင့္ စွိ းရွိမ္ပူပန္မွိပါသည္။ 

တွိ ငၾ္ကားေသာအေၾကာငး္ျပခ်က ္  

အမ်ွိ်ဳးအစား အေရအတြက ္

ေျခာက္လွန္႔ေတာင္းယူျခင္း ၁ 

အသေရဖ်က္ျခင္း ၉၉ 

ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း ၁ 

ၿခွိမ္းေျခာက္ျခင္း ၅ 

အႏွိ င္အထက္ျပ်ဳျခင္း ၀ 

မတရားတားဆ းကန္႔ကြက္ျခင္း ၀ 

မေလ်ာ္ၾသဇာသ  းျခင္း ၀ 

စ စ ေပါငး္ ၁၀၆ 

အသေရဖ်ကျ္ခငး္ 

ပ ဒ္မ ၆၆(ဃ)တြင္ အသေရဖ်က္ျခင္းကွိ  အဓွိပၸာယ္ဖြင့္ဆွိ ထားျခင္း 
မရွွိပါ။ သွိ ႔ေသာ ္အသေရဖ်က္ျခင္း အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ 
တွိ င္ၾကားခ်က္မ်ား၌ အခ်က္အလက ္အခွိ င္အမာထည့္သြင္း 
ေျပာဆွိ ထားျခင္း ပါမပါက ွိ  ေလ့လာသ  းသပ္ရန္ ျဖစ္ႏွိ င္ေျခရွွိပါသည္။ 
အခ်က္အလက္အခွိ င္အမာ ထည့္သြင္းေျပာဆွိ ျခင္းသည္ မည္ သည့္ 
အသေရဖ်က္ျခင္း၏ အဓွိပၸာယ္ဖြင့္ဆွိ ခ်က္တြင္မဆွိ  အေရးႀက းေသာ 
အခ်က္တစ္ခ  ျဖစ္သည္။ 

 တွိ င္ၾကားခ်က ္၆၆% သည ္အခ်က္အလက္အခ ွိင္အမာ 
ထည့္သြင္း ေျပာဆွိ ထားျခင္း မရွွိသည့္ အေပၚ အေျခခ ၿပ း 
အမႈတည္ေဆာက ္ထားသည့္အတြက္ အသေရဖ်က္မႈ 
မေျမာက္ပါ။ 

 တွိ င္ၾကားခ်က ္၃၃% သည ္အခ်ကအ္လက္ 
အခွိ င္အမာထည့္သြင္း ေျပာဆွိ ထားျခင္းအေပၚ အေျခခ  ၿပ း 
အမႈတည္ေဆာက္ထားသည့္အတြက္ အသေရဖ်က္မႈ 
ေျမာက္ေကာင္းေျမာက္ႏွိ င္ပါသည္။ 

ပ ဒ္မ ၆၆(ဃ)တြင္ အဓွိပၸာယ္ဖြင့္ဆွိ ခ်က ္မပါရွွိသျဖင့္ 
အခ်က္အလက္အခွိ င္အမာ ထည့္သြင္းေျပာဆွိ  ထားျခင္းရွွိသည္ျဖစ္ေစ၊ 
မရွွိသည္ျဖစ္ေစ မည္သည့္ ထ တ္ေဖာ္ေျပာဆွိ ခ်က္ကွိ မဆွိ  
“အသေရဖ်က္ျခင္း” ဟ  ေခၚဆွိ ႏွိ င္သည့္အတြက ္FEM အေနျဖင့္ 
စွိ းရွိမ္ပူပန္မွိပါသည္။ အကယ္၍သာ အသေရဖ်က္ျခင္းကွိ  ၆၆(ဃ) တြင္ 
အဓွိပၸာယ္ဖြင့္ဆွိ ထားမည္ဆွိ  ပါက တွိ င္ၾကားခ်က ္အနည္းဆ  း 
သ  းပ  ႏွစ္ပ  သည္ ပယ္ခ်ခ ရမည္ျဖစ္ပါ သည္။ 

 

Grounds for the complaint  

Type Number 

Total 106 

Defamation 

 

 



၆၆(ဃ): စစ္မွန္သည့္ ေျပာင္းလျဲခင္းမရွွိ

အသေရဖ်ကမ္ႈအေၾကာငး္ျပခ်ကျ္ဖင့္ တွိ ငၾ္ကားခ်ကမ္်ား 

အမ်ွိ်ဳးအစား အေရအတြက ္

အသေရဖ်က္မႈေျမာက္ႏွိ င္ဖြယ္ရွွိေသာထ တ္ေဖာ္
ေျပာဆွိ ခ်က္မ်ား - အခ်က္အလက ္
အခွိ င္အမာထည့္သြင္းေျပာဆွိ ထားသည္ 

၃၃ 

အေသေရဖ်က္မႈမေျမာက္ေသာထ တေ္ဖာ္ေျပာ
ဆွိ ခ်က္မ်ား - 
အေတြးအျမင္သာျဖစ္ၿပ းအခ်က္အလက္ 
အခွိ င္အမာမပါရွွိပါ 

၆၆ 

စ စ ေပါငး္ ၉၉ 

အခ်က္အလက္အခ်ွိ်ဳ႕ အခွိ င္အမာထည့္သြင္းေျပာဆွိ ျခင္းရွွိေသာ 
ထ တ္ေဖာ္ေျပာဆွိ ခ်က္မ်ားကွိ  တရား႐  းက  ေသခ်ာစွိစစ္ၿပ းမွသာ 
အသေရဖ်က္မႈေျမာက္သည္ဟ  ဆ  းျဖတ္သည့္ အေထာက္အထားမ်ွိ်ဳး 
မရွွိသည့္အေပၚ FEM အေနျဖင့္ စွိ းရွိမ္ပူပန္မွိပါသည္။ ဥပမာဆွိ ရေသာ ္
ထ တ္ေဖာ္ေျပာဆွိ ခ်က္တစ္ခ ခ်င္းစ ကွိ  ႏွိ င္င တကာ စ  ႏႈန္းမ်ားအရ 
ေသခ်ာစွိစစ္မွသာ ပွိ ၍ သင့္ေလ်ာ္ေသာ္လည္း ရာဇသတ္ႀက း ပ ဒ္မ 
၄၉၉ အရသာ စွိစစ္သ  းသပ ္ခဲ့ႏွိ င္ေျခရွွိပါသည္။ ပ ဒ္မ ၄၉၉ တြင္ 
အသေရဖ်က္မႈ အဓွိပၸာယ္ဖြင့္ဆွိ ခ်က္တစ္ခ ႏွင့္ ကင္းလြတ္ခြင့္ (သွိ ႔) 
ခ ခ ကာကြယ္ပွိ င္ ၁၀ ခ်က္ ေဖာ္ျပထားပါသည။္ သွိ ႔ေသာ ္
တရားခ ေရွ႕ေနမွ ပ ဒ္မ ၄၉၉ ကွိ  ရညည္ႊန္းတင္ျပ သည့္အခါႏွင့္ 
တရားခ / တရားစြဆဲွိ ခ ရသူ၏ အခ်က္အလက္အခွိ င္အမာ 
ထြက္ဆွိ ျခင္းကွိ  အေထာက္အပ ့ျဖစ္ေစသည့္ အေထာက္အထားျဖင့္ 
တင္ျပသည့္အခါတြင္ တရား႐  းက အသွိအမွတ္  ျပ်ဳျခင္းမရွွိခဲ့ပါ။ ပ ဒ္မ 
၄၉၉ ပါ ကင္းလြတ္ခ်က္အကာကြယမ္်ားႏွင့္ ႏႈွိင္းယွဥ္ၾကည့္ေသာအခါ - 

 အခ်က္အလက္အခွိ င္အမာထြက္ဆွိ ျခင္း ပါဝင္ေသာ 
ထ တ္ေဖာ္ေျပာဆွိ ခ်က္ကွိ  အေျခခ သည့္ ၉ ရာခွိ င္ႏႈန္းေသာ 
တွိ င္ၾကားခ်က္မ်ားသညသ္ာ အေထာက္အထားအရမွန္ကန္သည ္
ဟ  လူအမ်ားက သတ္မွတ္ၾကေပလွိမ့္မည္။  

 ၅၂ ရာခွိ င္ႏႈန္းသည ္ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ား၏ လ ပ္ေဆာင္ခ်က ္    
အေပၚ အျမင္အယူအဆမ်ားသာ ျဖစ္သည္။ ယင္းတွိ ႔အမ်ားစ မွာ 
အက်င့္ပ်က္ျခစားျခင္း၊ အမွားျပ်ဳလ ပ္ျခင္းတွိ ႔ကွိ  စွိတ္ရင္းအမွန္ျဖင့္ 
ေထာက္ျပစြပ္စြၾဲကျခင္းသာ ျဖစ္သည္။  

 ၂၄ ရာခွိ င္ႏႈန္းသည ္(ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမဟ တ္ေသာ) 
လူပ ဂ ွိ်ဳလ္တဥ း၏ လ ပ္ေဆာင္ခ်က္အေပၚ ပ ဂ လွိကအျမင္သာ 
ျဖစ္သည္။  

 

 

 

 

 

 

 

 

Complaints on the grounds of defamation 

Type Number 

Total 99 

 

 

 



၆၆(ဃ): စစ္မွန္သည့္ ေျပာင္းလျဲခင္းမရွွိ

ရာဇသတႀ္က းပ ဒမ္ ၄၉၉ အရစွိစစထ္ားေသာပ ဒမ္ ၆၆(ဃ) 
အမႈမ်ား 

အသ  းခ်ႏွိ ငေ္သာခ ခ ကာကြယခ္ြင့္မ်ား အေရအတြက ္

မွန္ကန္မႈရွွိၿပ း ျပည္သူလူထ အတြက္ 
ေကာင္းမြန္ျခင္း 

၃ 

ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းအရာရွွိတစ္ဥ း၏ လ ပ္ေဆာင္မႈ 
(သွိ ႔) အက်င့္စ႐ ွိက္ (၎တွိ ႔ လ ပ္ေဆာင္မႈႏွင့္ 
ပတ္သက္ေသာ) 
မွန္ကန္ေသာအျမင္ကွိ သေဘာ႐ွိ းႏွင့္ ႐ႈျမင္ျခင္း 

၁၇ 

ပ ဂ ွိ်ဳလ္တစ္ဥ း၏ လ ပ္ေဆာင္မႈ (သွိ ႔) 
အက်င့္စ႐ ွိက္ (၎၏ 
လ ပ္ေဆာင္မႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာ) 
ကွိ မွန္ကန္ေသာအျမင္ကွိ သေဘာ႐ွိ းႏွင့္ 
႐ႈျမင္ျခင္း 

၈ 

တရားခြင္အမႈတစ္ခ ၏ 
မွန္ကန္ေသာအစ ရင္ခ စာ 

၂ 

တရား႐  းမွ ဆ  းျဖတ္ၿပ းသားအမႈ (သွိ ႔) 
ပါဝင္သူတွိ ႔၏ 
အဆွိ းအေကာင္းက ွိမွန္ကန္ေသာအျမင္ကွိ သေ
ဘာ႐ွိ းႏွင့္ ႐ႈျမင္ျခင္း 

၁ 

အႏ ပညာ/စာေပ/ေဖ်ာ္ေျဖမႈ (သွိ ႔) 
ဖန္တ းသူ၏(ဖန္တ းမႈအတြင္း) 
အဆွိ းအေကာင္း၏ 
မွန္ကန္ေသာအျမင္ကွိ သေဘာ႐ွိ းႏွင့္ ႐ႈျမင္ျခင္း 

၀ 

လက္ေအာက္ငယ္သား (သွိ ႔) 
အလားတူဆက္ဆ ေရးတစ္ခ တြင္ 
မွန္ကန္ေသာအျမင္ကွိ သေဘာ႐ွိ းႏွင့္ 
ေဝဖန္ျခင္း 

၀ 

သက္ဆွိ င္ရာအာဏာပွိ င္တစ္ဥ းဥ းအားသေဘာ
႐ွိ းႏွင့္ တွိ င္ၾကားျခင္း 

၀ 

ေဟာေျပာသူႏွင့္ 
လက္ခ နားေထာင္သူေကာင္းက်ွိ်ဳး(သွိ ႔) 
ျပည္သူ႔ေကာင္းက်ွိ်ဳးအတြက ္တစ္စ  တစ္ဥ း၏ 
အျပ်ဳအမူကွိ သေဘာ႐ွိ းႏွင့္ ေဝဖန္စြပ္စြျဲခင္း 

၁ 

ေဟာေျပာသူ၊ အေၾကာင္းအရာ(သွိ ႔) 
ျပည္သူ႔ေကာင္းက်ွိ်ဳးအတြက ္သေဘာ႐ွိ းႏွင့္ 
သတွိေပးျခင္း 

၀ 

စ စ ေပါငး္ ၃၂ 

66(d) cases assessed under Penal Code Article 

499 

Applicable defences Number 

Total 32 



၆၆(ဃ): စစ္မွန္သည့္ ေျပာင္းလျဲခင္းမရွွိ

လွိငအ္ေျချပ်ဳ အၾကမး္ဖကမ္ႈ 

ပ ဒ္မ ၆၆(ဃ)ျဖင့္ တရားစြေဲသာ တွိ င္ၾကားခ်က္ငါးခ သည ္
လက္မထပ္ရေသးေသာ အမ်ွိ်ဳးသမ းငယ္မ်ား အေပၚ အျမတ္ထ တ္ 
ေစာ္ကားဆက္ဆ မႈကွိ  အေျခခ ထာျခင္း ျဖစ္သည္။ 
အမႈတစ္ခ စ တ ွိင္းတြင္ အမ်ွိ်ဳးသမ း ငယ္မ်ား၏ 
ရည္းစား(ေယာက္်ားေလး)က အမ်ွိ်ဳးသမ းငယ္ အရွက္ရေစရန္ (သွိ ႔) 
အက်ပ္ကွိ ္င္၍ ေငြေၾကး ရယူရန္အလွိ ႔ငွာ အြန္လွိ င္းတြင္ ၎တွိ ႔၏ 
အတြင္းေရး သတင္း(သွိ ႔) ဓာတ္ပ  မ်ား တင္မည္ဟ  ၿခွိမ္းေျခာက္ခဲ့ၾက 
သည္။ ျမန္မာႏွိ င္င တြင္ လွိင္အေျချပ်ဳ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ 
ဥပေဒမရွွိသည့္အတြက္ အမ်ွိ်ဳးသမ းမ်ား အေနျဖင့္ ပ ဒ္မ ၆၆(ဃ)ကွိ  
မျဖစ္မေန သ  းစြေဲနရသည္ကွိ  FEM အေနျဖင့္ စွိ းရွိမ္ပူပန္မွိပါသည္။ 
လွိင္အေျချပ်ဳ အၾကမ္းဖက္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ဥေပဒရွွိပါက 
အဆွိ ပါအမ်ွိ်ဳးသမ းမ်ား တရားမွ်တမႈရရွွိႏွိ င္ရန္ တွိက်ေသာ 
မူေဘာင္တစ္ခ  ရွွိလာမည္ျဖစ္သည္။ 

မငး္ဘးူေနရတဲပသ္ားတစဥ္ းမ ွမဖြယမ္ရာ ဗ ဒ ယွိ ဖွိ ငအ္ား 
ဗ ဒ ယွိ တြငပ္ါဝငသ္မူ်ား ၏ သေဘာတညူ ခ်ကမ္ပါဘ ဲ
ေဖစ့ဘ္ြတေ္ပၚ တြငတ္ငခ္ဲရ့ာ၊ ထွိ ဗ ဒ ယွိ တြငပ္ါဝငေ္သာ 
အမ်ွိ်ဳးသားမ၂ွ၀၁၇ခ ၊ ဇလူွိႈငလ္တြင ္အမႈဖြင့္ခဲ့ျပ းယေန႔အခ်ွိနအ္ထွိ 
ဆကသ္ြယေ္ရးဥပေဒပ ဒမ္ ၆၆(ဃ) “အသေရဖ်ကမ္ႈ” ျဖင့္ 
တရားရငဆ္ွိ ငေ္နရဆ ဲျဖစသ္ည။္ 

Gender-based violence 

ရလဒ္/ဆ  းျဖတ္ခ်က ္

ပနး္ဘတဲနး္ျမွိ်ဳ႕နယရ္ွွိဖ နး္ဆွိ ငတ္စဆ္ွိ ငမ္ ွပွိ ငရ္ငွမ္်ားႏွင့္ အျခား 
ဖ နး္ဆွိ င ္ပွိ ငရ္ငွတ္ွိ ႔ တညူ ေသာ စ းပြားေရး အေျချပ်ဳကာ 
ေဖစ့ဘ္ြတခ္ေ္ပၚတြင ္အျပနအ္လနွေ္စာငး္ေျမာငး္ရနျ္ဖစၾ္ကရာ၊ 
အျခားဖ နး္ဆွိ ငပ္ွိ ငရ္ငွမ္ ွ၂၀၁၆ခ ၊ န ွိဝငဘ္ာလတြင ္
ဆကသ္ြယေ္ရးဥပေဒပ ဒမ္ ၆၆(ဃ) “အသေရဖ်ကမ္ႈ” ျဖင ္
အမႈဖြင့္ခဲသ့ည။္ အခ််ဳပတ္ြငး္ (၃)ပတ ္ေနထွိ င ္ခဲရ့ျပ း တရားလွိ မ ွ
အမႈေက်ေအးခဲသ့ည။္ 

ပ ဒ္မ ၆၆(ဃ)အရ တွိ င္ၾကားမႈကွိ  တွိ င္ၾကားသူက ႐ ပ္သွိမ္း၍ျဖစ္ေစ၊ 
တရား႐  း (သွိ ႔) အစွိ းရဥပေဒ စွိစစ္မႈ လ ပ္ငန္းမ်ားအရ ပယ္ခ်၍ ျဖစ္ေစ 
အမႈကွိ  ေျဖရွင္းႏွိ င္သလွိ  တရား႐  းက အမႈအေပၚ တစ္စ  တစ္ခ  
ဆ  းျဖတ္၍ လည္း အမႈကွိ  ေျဖရွင္းႏ ွိင္သည္။ 

 ေျဖရွင္းခ့ဲေသာ တွိ င္ၾကားမႈ ၃၅% ရွွိပါသည္။ တွိ င္ၾကားမႈ ၂၀% 
ကွိ  တရား႐  းက ဆ  းျဖတ္ခ်က္ခ်ၿပ း ၁၀% မွာ တရားခြင္ျပင္ပ၌ 
ညွိႇႏွိႈင္းၿပ းေနာက္ တွိ င္ၾကားသူဘကက္ ႐ ပ္သွိမ္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 
က်န ္၅% ကေတာ ့အေထာက္အထားမခွိ င္မာသည့္အတြက ္
အစွိ းရဥပေဒ စွိစစ္မႈ လ ပ္ငန္းမ်ားအရ ပယ္ခ်ခ့ဲ ျခင္းျဖစ္သည္။ 

 Resolution 

 



၆၆(ဃ): စစ္မွန္သည့္ ေျပာင္းလျဲခင္းမရွွိ

 တွိ င္ၾကားမႈ ၆၅% သည္ လက္ရွွိခ်ွိနထ္ွိ တရား႐   း၏ 
ဆ  းျဖတ္ခ်က္ကွိ  ေစာင့္ဆွိ င္းေနဆ ဲျဖစ္ပါသည္။ ၄၈% မွာ 
လ  ေလာက္ေသာ အေထာက္အထားရွွိ၍ ဥပေဒစွိစစ္မႈ 
လ ပ္ငန္းမ်ားအရ ေထာက္ခ မႈရရွၿပ း တရားစ ရင္မႈကွိ  ၾကားနာေန 
ဆဲ ျဖစ္သည္။ ၁၇% ကေတာ ့စ  စမ္းစစ္ေဆးေနဆဲသာ ျဖစ္သည္။ 

တွိ င္ၾကားခ ရေသာ သ သယတရားခ မ်ားအေပၚ ရဲတပ္ဖြဲ႔၏ 
ထွိန္းခ််ဳပ္ထားေသာ အခ််ဳပ္ခန္းတြင္း၌ ဆွိ းရြားစြာ 
ဆက္ဆ မႈမ်ားရွွိေနသည္ဟူေသာ စြပ္စြခဲ်က္မ်ား 
ထြက္ေပၚေနေသာ္လည္း တရား႐  းက တွိ င္ၾကားခ်က္မ်ားကွိ  
ဖယ္ရွားေပးျခင္းမရွွိသည့္အတြက္ FEM အေနျဖင့္ စွိ းရွိမ္ပူပန္မွိပါသည္။ 
စြပ္စြခဲ်က္ထြက္ေပၚလာသည့္ ႏွွိပ္စက္မႈ သာဓကျဖစ္ရပ္မ်ားသည္ 
အျပည္ျပည္ဆွိ င္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္း အပွိ ဒ္ ၅ အရ 
ညႇဥ္း ပန္းျခင္း (သွိ ႔) ရက္စက္စြာ၊ လူမဆန္စြာ (သွိ ႔) 
ေအာက္တန္းက်စြာ ဆက္ဆ ျခင္း (သွိ ႔) အျပစ္ေပးျခင္းတွိ ႔၏ 
အဓွိပၸာယ္ဖြင့္ဆွိ ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကွိ က္ည ေနပါသည္။ အဆွိ ပါ 
စြပ္စြခဲ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ စ  စမ္းစစ္ေဆးမႈ တစ ္စ  တစ္ရာ 
ျပ်ဳလ ပ္ခ့ဲသည္ကွိ  FEM အေနျဖင့္ ေတြ႔ရွွိခဲ့ျခင္းမရွွိပါ။ 

၆၆(ဃ) အမႈ အေျခအေနမ်ား  

အမ်ွိ်ဳးအစား အေရအတြက ္

စ  စမ္းစစ္ေဆးေနဆဲ။ 
မည္သည့္အမႈမ်ားကွိ လက္ရွွိတြင္ 
စစ္ေဆးေနၿပ းမည္သည့္အမႈမ်ားကွိ အမႈကွိ အမႈေ
သအျဖစ္ တင္ျပထားသည္မွာမရွင္းလင္းပါ။ 
ဤအမႈမ်ားအနက္ အခ်ွိ်ဳ႕တြင္ 
စြပ္စြခဲ ရေသာတရားခ ကွိ  
မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္းအတည္ျပ်ဳျခင္းႏွင့္ 
(သွိ ႔) ရွာေဖြျခင္းကွိ လ ပ္ပွိ ္င္ခြင့္ရွွိသည္။ 

၁၈ 

တရားစ ရင္မႈကွိ ေစာင့္ဆွိ င္းေနဆဲ ၅၁ 

အေထာက္အထားမရွွိေသာေၾကာင့္ 
ဥပေဒစွိစစ္မႈလ ပ္ငန္းမ်ားအရပယ္ခ်ခ ရ။  

အမႈေလးခ မွာအၿပ းသတ္ ပယ္ခ်ခ ရၿပ း တစ္ခ မွာ 
ေနာက္ထပ ္ရဲစစ္ေဆးခ်က္ကွိ ေစာင့္ဆွိ င္းေနဆဲ 

၅ 

တရားခြင္ျပင္ပ၌ ညွိႇႏွိႈင္းၿပ းေျပလည္မႈရရွွိ ၁၁ 

အမႈၿပ းစ း၊ ဆ  းျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ ္ ၂၁ 

စ  စ ေပါင္း ၁၀၆ 

 

Status of 66(d) cases  

Type Number 

Total 106 

Convictions and sentencing 



၆၆(ဃ): စစ္မွန္သည့္ ေျပာင္းလျဲခင္းမရွွိ

ျပစမ္ႈထငရ္ာွးျခငး္ႏွင့္ အျပစဒ္ဏ္ခ်မတွျ္ခငး္ 

ကနဥ းတြင္ တရားစြခဲ ရသ ူရာႏႈန္းျပည့္သည္ ျပစ္မႈက် းလြန္သည္ဟ  
ဆ  းျဖတ္ခ ခ့ဲရပါသည္။ မည္သည့္ တရား စြခဲ ရသူမွ 
တရားေသလြတ္ေျမာက္ျခင္း မရွွိေသးပါ။ ပ ဒ္မ ၆၆(ဃ)ျဖင့္ 
တရားစြေဲသာ အမႈတွိ င္းတြင္ ျပစ္မႈထင ္ရွားႏႈန္း ျမင့္မားေနသည္ကွိ  
FEM အေနျဖင့္ စွိ းရွိမ္ပူပန္မွိပါသည္။ ယင္းကဲ့သွိ ႔ေသာ 
ျပစ္မႈထင္ရွားႏႈန္းျမင့္မား  ျခင္းကွိ  တရား႐  းမ်ားက အစွိ းရေလာင္းရွိပ္မ 
လြတ္ကင္းေသာ အေျခအေနမ်ွိ်ဳးတြင္သာ ေတြ႔ရေသာ ျဖစ္ရပ္  
ျဖစ္သည္။ ယင္းအေျခအေနတြင္ တရားစြခဲ ရသူမ်ားကွိ  ဝန္ခ ရန္ 
ဖွိအားေပးျခင္း (သွိ ႔) အျပစ္မရွွိေၾကာင္း ထြက္ ဆွိ ေသာ 
တရားစြခဲ ရသူမ်ားကွိ  ေထာင္ဒဏ္မ်ားမ်ား ခ်မွတ္ျခင္းတွိ ႔ 
လ ပ္ေလ့ရွွိပါသည္။ 

ပ ဒ္မ ၆၆(ဃ)အရ ျပစ္မႈထင္ရွားသူမ်ားသည ္အၿမဲတမ္းလွိ လွိ  
ေထာင္ဒဏ္ ေျခာက္လ ခ်မွတ္ခ ရေလ့ရွွိပါ သည္။ ျပစ္မႈထင္ရွားသ ူ
၁၄%သာလွ်င္ အျခား ေထာင္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ခ ခဲ့ရသည္။ 
ေထာင္ဒဏ္မ်ားကွိ  တစ ္ဥ းခ်င္းယူ ဆခ်က္ထက ္စနစ္တက် 
ခ်မွတ္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းအခ်က္မ်ားက ေဖာ္ျပေနပါသည္။ 
မည္သွိ ႔ ပင္ဆွိ ေစကာမ ူFEM အေနျဖင့္ စွိ းရွိမ္ပူပန္မွိသည္မွာ 
ျပစ္မႈထင္ရွားသူတွိ င္းသည္ ေငြဒဏတ္ပ္႐ွိ က္ျခင္းမခ ရ ဘဲ 
ေထာင္ဒဏ္သာ ခ်မွတ္ခ ေနရျခင္း ျဖစ္သည္။ တရား႐  းမ်ားသည္ ပ ဒမ္ 
၆၆(ဃ)အရ အျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ရာ တြင္ ဥပဒတြင္ပါရွွိေသာ 
ျပစ္မႈႏွင့္ျပစ္ဒဏ္ မွ်တမႈမရွွိဆ  း ျဖစ္သလွိ  လွိ လည္းမလွိ အပ္သည့္ 
အျပစ္ဒဏ္ကွိ  အ လြန္႔အလြန္ မ ွခွိ ေနသည္ကွိ လည္း ယင္းအခ်က္က 
ေဖာ္ျပေနပါသည္။ 

လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ႏွစ္အတြင္း အယူခ တင္သည့္အႀကွိမ္ သ  းႀကွိမ္သာ 
ရွွိခဲ့သည္။ ႏွစ္ႀကွိမ္မွာ တရားစြခဲ ရသူ ႏွစ္ဥ း က တင္ျခင္းျဖစ္ၿပ း၊ 
ယင္းတွိ ႔အနက္ တစ္ဥ း ပလပ္ခ ရကာ တစ္ဥ းမွာ အယူခ ႏွိ င္ခဲ့ပါသည္။ 
က်န္တစ္ခ မွာ တွိ င္ၾကားသူဘက္က ေထာင္ဒဏ္တွိ းျမႇင့္ေပးရန္ 
ေတာင္းဆွိ ေသာ အယူခ ျဖစ္သည္။ တရားစြခဲ  ရသူ ၁၄% သာလွ်င္ 
ျပစ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အယူခ ဝင္သည္အေပၚ FEM အေနျဖင့္ 
စွိ းရွိမ္ပူပန္မွိပါသည္။ ျပစ္မႈထင္ရွားသူမ်ား အယူခ မဝင္ျခင္းမွာ 
တရား႐  းက အယူခ ဝင္သူမ်ားကွိ  ထပတ္ွိ းအျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္သည္ဟ ူ
ယူဆေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 

ဆ  းျဖတခ္်က/္အမွိန္႔မ်ား  

အမ်ွိ်ဳးအစား အေရအတြ
က္  

ပထမအဆင့္ တရား႐  းမ်ား၏ ဆ  းျဖတ္ခ်က ္ ၂၁ 

အျပစ္ရွွိ ၂၁ 

အျပစ္မရွွိ (သွိ ႔) တရားေသလြတ ္ ၀ 

အယူခ ဝင္ ၃ 

တွိ င္ၾကားသ ူ ၁ 

တရားစြခဲ ရသူ ၂ 

အယူခ တရား႐  းဆ  းျဖတ္ခ်က ္ ၃ 

Decisions  

Type Number 



၆၆(ဃ): စစ္မွန္သည့္ ေျပာင္းလျဲခင္းမရွွိ

တွိ င္ၾကားသူ၏ 
အယူခ လက္ခ ၿပ းေထာင္ဒဏ္တွိ းျမႇင့္မႈ 

၁ 

တရားစြခဲ ရသူ၏ အယူခ ပယ္ခ်ခ ရမႈ ၁ 

တရားစြခဲ ရသူ၏ အယူခ ေအာင္ၿပ းလြတ္ေျမာက ္ ၁ 

လြတ္ၿငွိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ၂ 
 

လ ပ္ထ  းလ ပ္နည္းဆွိ ငရ္ာ ကွိစၥမ်ား 

ယခင ္USDP ပါတ အမတေ္ဟာငး္တစဥ္ းသည ္ဂန္႔ေဂါနယ ္
ရြာတခ်ွိ်ဳ႕ကွိ စ နး္ရြာမ်ားဟ အြနလ္ွိ ငး္တြငေ္ရးသားခဲေ့သာေၾကာင့္ 
ဒ ဇငဘ္ာ ၂၀၁၆  ခ ႏွစတ္ြင ္ဂန္႔ေဂါျမွိ်ဳ႕နယ၊္ 
ေက်းရြာအ ပခ္််ဳပေ္ရးမ ွးတစဥ္ းမ ွပ ဒမ္၆၆(ဃ) 
ျဖင့္အမႈဖြင့္ခဲသ့ည။္ယငး္အမႈသည ္၄ငး္USDP 
ပါတ အမတေ္ဟာငး္ကွိ ယတ္ွိ င ္
ေက်းရြာသတူစဥ္ းကွိ တွိ ငၾ္ကားျပ းသည့္ေနာကတ္ြငမ္ ွ
ဖြင့္ခဲျ့ခငး္ျဖစသ္ည။္ သွိ ႔ေသာ္ ၄ငး္ USDP 
ပါတ အမတေ္ဟာငး္တွိ ငၾ္ကားခ ရသည့္အခါမသွာ 
ဝနၾ္က းဌာနကွိ ယတ္ွိ င ္ၾကားဝငည္ွိွႏႈွိငး္ေပးျခငး္ျဖင့္ 
အမႈေက်ေအးခဲသ့ည။္  

တွိ င္ၾကားသူႏွင့္ တရားစြခဲ ရသ ူႏွစ္ဥ းစလ  းတွိ ႔သည ္
တရားမွ်တမႈ/စ ရင္မႈ ရရွွိရန္ လ ပ္ထ  းလ ပ္နည္းဆွိ င္ရာ ကွိစၥမ်ားကွိ  
ျဖတ္ေက်ာ္ၾကရပါသည္။ လ ပ္ထ  းလ ပ္နည္းဆ ွိင္ရာ ကွိစၥရပ္မ်ားတြင္ 
လ ပ္ငန္းမတြင္ျခင္း ၊ လ ပ္ငန္း အဆင့္ဆင့္ေၾကာင့္ မေအာင္ျမင္ျခင္းႏွင့္ 
လူ႔အခြင့္အေရးခ်ွိ်ဳးေဖာက္မႈတွိ ႔ ပါဝင္သည္။ 

အ လကထ္ရြနး္နစအ္ေထာကအ္ထား၏ လကခ္ ႏွိ ငမ္ႈ  

ပ ဒ္မ ၆၆(ဃ) အမႈအမ်ားစ တြင္ အစ ွိးရေရွ႕ေနက 
တရား႐  းသွိ ႔တင္ျပေသာ တစ္ခ တည္းေသာ အေထာက ္
အထားပစၥည္းမွာ ရာဇဝတ္မႈေျမာက္သည္ဟ  စြပ္စြထဲားေသာ 
အေၾကာင္းအရာ (ပ  /စာ)ကွိ  ပ  ရွိပ္ဖမ္း (Screenshot)ထားသည္ကွိ  
ပရင့္ထ တ္ထားေသာ စာရြက/္ပစၥည္း ျဖစ္သည္။ အၿမဲတမ္းန းပါး 
လူမႈမ ဒ ယာ ေပၚမွ လူပ ဂ ွိ်ဳလ္တစ္ဥ း၏ ပွိ ႔စ္(Post) ကွိ  ပရင့္ထ တ္ထား 
ေသာ စာရြက္ႏွင့္ ထ ွိအသ  းျပ်ဳသူ၏ Profile ကွိ  ပ  ရွိပ္ 
ဖမ္း(Screenshot)ထားသညက္ွိ  ပရင့္ထ တ္ထားေသာ 
စာရြက္ျဖစ္သည္။  

အ လက္ထရြန္းနစ္အေထာက္အထား၏ စစ္မွန္မႈ၊ ယ  ၾကည္စွိတ္ခ်ႏွိ ္င္မႈ 
(သွိ ႔) လက္ခ ႏွိ င္မႈ ကွိ  စမ္းသပ္ စစ္ေဆးရာတြင္ တရားဝင္မူေဘာင ္
(သွိ ႔) တရားစ ရင္မႈဆွိ င္ရာ ညႊန္ၾကားခ်က္တစ္စ  တစ္ရာ ျမန္မာႏွိ င္င တြင္ 
မရွွိေသးသည့္အေပၚ FEM အေနျဖင့္ စွိ းရွိမ္ပူပန္မွိပါသည္။ 
အ လက္ထရြန္းနစ္အေထာက္အထားသည ္႐ွိ း႐ွိ း ကြန္ပ် တာ ေဆာ့ဖ္ဝဲ 
အသ  းျပ်ဳ၍ပင္ ဖန္တ းရလြယ္ကူေလာက္ေအာင္ လြယ္ကူသညဟ္  

 Procedural issues 

Admissibility of electronic evidence 



၆၆(ဃ): စစ္မွန္သည့္ ေျပာင္းလျဲခင္းမရွွိ

နာမည္ဆွိ းျဖင့္ေက်ာ္ ၾကားပါသည။္ ဥပမာဆွိ ပါက၊ 
တစ္ေယာက္ေယာက၏္ လူမႈမ ဒ ယာအေကာင့္ ပ  စ အေကာင့္ကွိ  
လြယ္လင့္ တကူဖန္တ းႏ ွိင္ၿပ း ပ  ရွိပ္ဖမ္းထားေသာ Screenshot 
မ်ားကွိ လည္း ဂရပ္ဖစ္နည္းပညာရ ထ တ္လ ပ္ႏွိ င္ေသာ အရာ ျဖစ္သည္။ 
ပရင့္ထ တ္ထားေသာအရာမ်ားသည ္လူတစ္ဥ းဥ း အျပစ္ရွွိေၾကာင္း 
ညႊန္းဆွိ ရန္အတြက ္ယ   ၾကည္စွိတ္ခ်ရေသာ ရင္းျမစ္ျဖစ္ႏွိ င္ျခင္း 
ရွွိမရွွိကွိ  ယင္းအခ်က္က သ သယပြားေစပါသည္။ 

တရားစ ရငမ္ႈ စြမး္ရညႏွ္င့္ ဗဟ သ တ 

ပ ဒ္မ ၆၆(ဃ)ျဖင့္ တရားစြေဲသာ တွိ င္ၾကားခ်က္ကွိ  ၾကားနာရာတြင္ 
နည္းစနစ္စြမ္းရည္ႏွင့္ သွိကၽြမ္းနားလည္မႈ  ျမင္ရန္ လွိ အပ္ပါသည္။ 
ျမန္မာႏွိ င္င ရွွိ တရားသူႀက းအခ်ွိ်ဳ႕သည္ အင္တာနက္ႏွင္ 
လူမႈမ ဒ ယာမ်ား ယခင္က သ  းစြဖူဲးေသာ္လည္း ၎တ ွိ႔ေရွ႕တြင္ 
တင္သြင္းေသာ အ လက္ထရြန္းနစ္အေထာက္အထားမ်ားကွိ  မည္မွ် ယ   
ၾကည္စွိတ္ခ်ရသညက္ွိ  စမ္းသပ္စစ္ေဆးရန္ သက္ဆွိ င္ရာ စြမ္းရည္၊ 
အေတြ႔အႀက ်ဳ (သွိ ႔) လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား မရွွိတတ္ၾကသည့္အေပၚ FEM 
အေနျဖင့္ စွိ းရွိမ္ပူပန္မွိပါသည္။  

အျခားႏွိ င္င မ်ားတြင္ တရားသူႀက းမ်ားသည ္အမွ အခွိ ကင္းေသာ 
ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား (သွိ ႔) ပညာရပ္ဆွိ င္ရာ 
သက္ေသထြကဆ္ွိ ခ်က္ကွိ  အားထားၾကပါသည္။ သွိ ႔ေသာ္ 
ျမန္မာႏွိ င္င ၌မူ ရဲတပ္ဖြဲ႔သည္ အမႈစစ္ေဆးေရးလ ပ္ငန္းစဥ္၏ 
တစ္စွိတ္တစ္ပွိ င္းျဖစ္ၿပ း အမွ အခွိ ကင္းေသာ အဖြဲ႔အစည္းမဟ တ္သ 
ည့္ၾကားက ရဲတပ္ဖြဲ႔၏ သက္ေသထြက္ဆွိ ကွိ သာ တစ္ခ တည္းေသာ 
ပညာရပ္ဆွိ င္ရာထြက္ဆွိ ခ်က္အျဖစ္ သတ္မွတ္ေနပါသည္။ FEM 
အေနျဖင့္ စွိ းရွိမ္ပူပန္မွိသည္မွာ ၆၆(ဃ)အမႈ မ်ားစြာတြင္ 
ျမန္မာႏွိ င္င တြင္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေရးကၽြမ္းက်င္မႈေၾကာင္ ့ေကာင္းစြာ 
အသွိအမွတ္ျပ်ဳခ ရေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ 
ပညာရပ္ဆွိ င္ရာသက္ေသထြက္ဆွိ ခ်က္မ်ားကွိ  တရား႐  းက 
အသွိအမွတ္မျပ်ဳျခင္း ျဖစ္သည္။ ရလဒ္မွာ ၆၆(ဃ)အမႈမ်ားတြင္ 
တရားခ ေရွ႕ေနမ်ားဘက္ကပါ 
ပညာရပ္ဆွိ င္ရာသက္ေသထြက္ဆွိ ခ်က္မ်ား တင္ရန္ 
မႀကွိ်ဳးစားေတာ့ျခင္း (သွိ ႔) အသ  းမျပ်ဳေတာ့ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ 

အတညတ္က်မရွွိ၊ တရားသၾူက း 
စွိတရ္ွွိတွိ ငး္ေဆာငရ္ြကန္ွိ ငေ္သာ အာမခ  

ပ ဒ္မ ၆၆(ဃ)သည ္ရာဇ၀တ္မႈ ျပ႒ာန္းခ်က္တစ္ခ ျဖစ္သည့္အတြက္ 
တရားစြခဲ ရသူမ်ားသည ္အမႈစစ္ေဆးေနစဥ္အတြင္း 
အက်ဥ္းေထာင္တြင္ ထွိန္းသွိမ္းခ ထားရသည္။ တရားစြခဲ ရသူမ်ားသည ္
အမႈဖြင့္တ ွိင္ၾကားခ ရခ်ွိန္မွစ၍ (၅)လမ ွ(၇)လအတြင္း 
ေစာင့္ဆ ွိင္းၾကရသည္။ ယင္းအခ်ွိန္တြင္ တရားရ  က တရားစြခဲ ရသူက ွိ 
အာမခ  ေပး/မေပး ဆ  ျဖတ္ခြင့္ရွွိသည္။ FEM အေနျဖင့္ 
စွိ းရွိမ္ပူပန္မွိသည္မွာ အာမခ ေပးရန္ဆ   ျဖတ္ခ်က္သည ္
အတည္တက်မဟ တ္ဘ ဲစွိတ္ထဲရွွိသလွိ  ေပးေနျခင္းျဖစ္သည္။ အာမခ  
မရေသာ တရားခ မ်ားသည္ ျပစ္မႈထင္ရွားလွ်င္က်ခ ရမည္ ့
ကာလထက္ပ ွိ၍ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း ေနၾကရသည္။ 
ဤသ ေတသနက ွိ စတင္ျပ်ဳစ ခ်ွိန္တြင္ တရားရ  းမ်ားသည ္
အာမခ ေပးေလ့မရွွိခဲ့ၾကပါ။ သ ေတသနကာလၿပ းဆ  းခ်ွိန္ ႏွင့္ 
ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ျပင္ဆင္ခ်ကထ္ြက္ရွွိၿပ းေနာက္တြင္ 
တရားရ  းမ်ားတြင္ အာမခ ေပးလာၾကေသာ္လည္း လက္ရွွိတြင္ 

Judicial skills and knowledge 

Arbitrary bail 



၆၆(ဃ): စစ္မွန္သည့္ ေျပာင္းလျဲခင္းမရွွိ

တရားရ  းမ်ားတြင္ တရားစ ရင္မႈၾကာခ်ွိန္မွာ (၅)လ မွ တစ္ႏွစ္ခြအဲထွိ 
ပ်မ္းမွ်ၾကာခ်ွိန္ရွွိသည္။ ယင္းၾကန္႔ၾကာမႈသည ္တရားစ ရင္ေရး 
က႑တစ္ခ လ  း၏ လ ပ္ငန္းမတြင္ ျခင္း၏ ရလဒ္တစ္ခ ျဖစ္ႏ ွိင္ၿပ း 
တရားစ ရင္ေရးကွိစၥတြင္ ပါ၀င္သူအားလ  းက ွိ စွိတ္အေႏွာင့္ 
အယွက္ျဖစ္ေစေသာေၾကာင့္ FEM အေနျဖင့္ စ ွိးရွိမ္ပူပန္မွိသည္။ 

တရားမွ်တမႈ 

ပ ဒ္မ ၆၆(ဃ)ျဖင့္ တ ွိင္ၾကားသူသည ္ႏ ွိင္င ေရးပါတ ၀င္၊ 
ျပည္သူ႔၀န္ထမ္း၊ အရာရွွိ(သ ွိ႔မဟ တ္) ခ်မ္းသာ ၾကြယ္သူကဲသ့ ွိ႔ 
ၾသဇာရွွိသူတစ္ဥ းျဖစ္ပါက ရဲတပ္ဖြဲ႔က တ ွိင္ၾကားခ်က္က ွိ 
ပွိ လက္ခ ႏွိ င္ေျခရွွိသည္။ တ ွိင္ၾကားသူသည ္ ၾသဇာရွွိသူမဟ တ္ပါက 
(သ ွိ႔မဟ တ)္ အမ််ဳွိးသမ းတစ္ေယာက္ျဖစ္ၿပ း ၄င္းအေပၚ 
ေျခာက္လွန္႔ေတာင္ယူခ ရျခင္း၊ လွိမ္လည္ျခင္း (သ ွိ႔မဟ တ)္ 
လွိင္ပ ွိင္းဆ ွိင္ရာ  ေႏွာင့္ယွက္မႈအပါအ၀င္ 
ၿခွိမ္းေျခာက္သည့္အျပ်ဳအမူမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ၆၆(ဃ)ျဖင့္ 
စြပ္စြတဲ ွိင္ၾကားပါက ရဲတပ္ဖြဲ႔က လကခ္ ႏ ွိင္ေျခနည္းသည့္အေပၚ FEM 
အေနျဖင့္ စ  ွိးရွိမ္ပူပန္မွိပါသည္။ 

၀နႀ္က းဌာန၏ အခနး္က႑ 

ပ ဒ္မ ၆၆(ဃ)ျဖင့္ တရားစြဆဲ ွိေသာ အမႈသည္ 
ပ ွိ႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ႀက းဌာနထ မ ွခြင့္ျပ်ဳခ်က္မရဘဲ 
အမႈၾကားနာခြင့္မရွွိႏ ွိင္ေၾကာင္း ဆကသ္ြယ္ေရးဥပေဒတြင္ 
ေဖာ္ျပထားသည္။ ၀န္ႀက းဌာန သည ္မည္သ ွိ႔မည္ပ   
ဆ  းျဖတ္ခ်က္ခ်ေၾကာင္း၊ တ ွိင္ၾကားခ်က္မည္မွ်လက္ခ ရရွွိေၾကာင္း၊ 
မည္မွ်ခြင့္ျပ်ဳေၾကာင္း (သ ွိ႔မဟ တ)္ မည္မွ်ပယ္ခ်ခ့ဲေၾကာင္း ထ တ္ေဖာ္ 
ေျပာၾကားျခင္းမရွွိပါ။ ယင္းအခ်က္ေၾကာင့္ ၀န္ႀက းဌာနသည ္ပြင့္လင္း 
ျမင္သာမႈႏွင့္ လ ပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္အတြက္ အကာအကြယ္မရွွိဘ ဲ
တ ွိင္ၾကားသူတစ္ဥ း၏ တရားမွ်တမႈ ရရွွိခြင့္အေပၚ သွိသွိသာသာ 
ထွိန္းခ််ဳပ္ခြင့္ရရွွိေနျခင္းက ွိ FEM အေနျဖင့္ စ ွိးရွိမ္ပူပန္မွိပါသည္။ 

အမႈဖြင့္တ ွိင္ၾကားသူသည ္တွိ င္ၾကားခ်က္ကွိ  ႐ ပ္သွိမ္းရန္ 
၀န္ႀက းဌာနထ မ ွခြင့္ျပ်ဳခ်က္လ ွိအပ္သည္ဟ  ဥပေဒတြင္ 
မေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း အမွန္တကယ္တြင္ တရားရ  းက ယင္းသ ွိ႔ 
လ ပ္ေဆာင္ခ ွိင္းေနပါသည္။ ၀န္ႀက းဌာနထ မွ ခြင့္ျပ်ဳခ်က္တစ္ခ ရရွွိရန္ 
ပ်မ္းမွ်(၃)လခန္႔ေစာင့္ဆ ွိင္းရပါသည္။ ယင္းအခ်က္သည ္အမႈမ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ တရားရ  းျပင္ပ၌ ဆ  းျဖတ္ခြင့္ကွိ  
ဟန္႔တားၾကန္႔ၾကာေစသည့္အတြက္ FEM အေနျဖင့္ 
စ ွိးရွိမ္ပူပန္ေနပါသည္။ 

Access to justice 

Ministry role 

 



၆၆(ဃ): စစ္မွန္သည့္ ေျပာင္းလျဲခင္းမရွွိ

နွိဂ  း - Conclusion 

ၿပ းခ့ဲေသာ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း အာဏာရွွိသူမ်ား အထူးသျဖင့္ ႏ ွိင္င ေတာ္ႏွင့္ 
သက္ဆ ွိင္ေသာသူမ်ားသည ္၄င္းတ ွိ႔ေပၚေဝဖန္ေမးခြန္းထ တ္သည့္   
စာမ်ား အြန္လ ွိင္းေပၚ၌ ေရးသားသူမ်ားအား အျပစ္ဒဏ္တ ွိးျမွင့္ရန္ ပ ဒ္မ 
၆၆ (ဃ)က ွိ လက္နက္သဖြယ္အသ  းျပ်ဳခဲ့ပါသည္။  

ပ ဒ္မ၆၆(ဃ)သည ္အလြန္အဓွိပၸာယ္ေ၀၀ါးေသာေၾကာင့္ 
အေျခခ အားျဖင့္ ဒ မ ွိကေရစ နည္းမက်ပါ။ အကယ္၍ 
ပ ဒ္မ၆၆(ဃ)က ွိသာ တွိတွိပပ အဓွိပၸာယ္ဖြင့္ဆ ွိခဲ့မည္ဆ ွိပါက 
တ ွိင္ၾကားမႈ အနည္းဆ  း သ  းပ  ႏွစ္ပ  သည္ ပယ္ခ်ခ ခဲ့ရမည္ျဖစ္သည္။ 
ယင္းဥပေဒ၏ အဓွိပၸာယ္ေ၀၀ါးမႈက ွိ ျမန္မာႏ ွိင္င  ရာဇသတ္ႀက း 
ဥပေဒတြင္ အသ  းျပ်ဳေနေသာ အဓွိပၸာယ္ ဖြင့္ဆ ွိခ်က္မ်ားႏွင့္ 
ညြန္းဆ ွိေဖာ္ျပရန္ ႀကွိ်ဳးပမ္းခ့ဲေသာ္လည္း တရာ႐  းမ်ားတြင္ 
အရာမထင္ခ့ဲပါ။  

၆၆(ဃ)ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပညသ္ူလထူ ၏ မေက်နပ္မႈက ွိ 
တ န္႔ျပန္သည့္အေနျဖင့္ အစ ွိးရသည္ ၂၀၁၇ ခ ႏွစ္ ၾသဂ တ္လတြင္ 
ဥပေဒက ွိ ျပင္ဆင္ခ့ဲရာ တ ွိင္ၾကားရန္ အေၾကာင္းအရင္း (၇)ခ်က္မ ွ
(၄)ခ်က္အထွိ ေလွ်ာ့ခ်ခ့ဲသည္။ သ ွိ႔ေသာ္ ျပင္ဆင္ခ်က္အရ အစွိ းရ 
ဖယ္ရွားလ ွိက္ေသာအခ်က္မ်ားထမွဲ တစ္ခ သည္ပင္ 
အမႈတ ွိင္ၾကားရာတြင္ အသ  းျပ်ဳခဲ့သညက္ွိ  FEM အေနျဖင့္ 
စစ္ေဆးေတြ႔ရွွိခဲ ့ျခင္းမရွွိပါ။ ထ ွိ႔ေၾကာင့္ ဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္သည ္
သွိသာ ထင္ရွားေသာ ထွိေရာက္မႈမရွွိပါ။  

ရလဒ္အေနျဖင့္ တရားရ  းသ ွိ႔ ေရာက္ရွွိလာေသာအမႈတ ွိင္းသည္ 
ပထမအဆင့္ တရား႐  းမ်ား၌ စစ္ေဆးရာတြင္  ျပစ္မႈထင္ရွားသည္ဟ  
အမွိန္႔ခ်ခ ရၿပ း ျပစ္မႈထင္ရွားေသာ အမႈတ ွိင္းတြင္ ျပင္းထန္ေသာ 
ေထာင္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ခ ၾကရပါသည။္ 
တရားစြခဲ ရသူ/တရားခ မ်ားသည ္အယူခ ဝင္ပါက အယူခ တရားရ  းက 
ပ ွိ၍အျပစ္ေပးမည္ဟ  ယူဆေသာ ေၾကာင္ ့အယူခ  မဝင္ၾကပါ။ 

လ ပ္ထ  းလ ပ္နည္းဆ ွိင္ရာ ကွိစၥရပ္မ်ားရွွိေသာ္လည္း 
ျပစ္မႈထင္ရွားသည္ဟ  အမွိန္႔ခ်ခ ရေသာ အမႈတ ွိင္းသည ္ၿပ းစ းခ့ဲပါသည္။ 
အစွိ းရေရွ႕ေနမ်ား အမႈစစ္ရာ တြင္ 
မခွိ င္မာေသာအေထာက္အထားမ်ားက ွိ မ ွခ ွိအားထားသလ ွိ 
အေတြ႔အႀက ်ဳမရွွိေသာ တရား႐  းမ်ားကလည္း ပညာရပ္ဆွိ င္ရာ 
သက္ေသ ထြက္ဆ ွိွိခ်က္မ်ားက ွိ မနာၾကားလွိ  ၾကပါ။ 
တရားစ းရင္မႈၾကန္႔ၾကာ ေနခ်ွိန္တြင္ တရားစြခဲ ရသူ/တရားခ မ်ားသည ္
အာမခ မရဘဲ အက်ဥ္းေထာင္ထ ဲတြင္ေနၾကပါရသည္။ 
တရားခ မ်ားအေပၚ ဆ ွိးရြားစြာဆက္ဆ သည္ဟူေသာ 
စြပ္စြခဲ်က္မ်ားက ွိလည္း အစွိ းရက လ်စ္လ် ႐ႈထားပါသည။္ 



၆၆(ဃ): စစ္မွန္သည့္ ေျပာင္းလျဲခင္းမရွွိ

တစ္ခ်ွိန္တည္းတြင္ တရားဥပေဒဆွိ င္ရာ ပူပန္စရာကွိစၥ ရွွိသူမ်ား၊ 
အာဏာမရွွိသူ၊ ၾသဇာမရွွိသူမ်ားသည ္၎တွိ ႔၏ နစ္နာမႈမ်ားအတြက ္
လ ွိခ်င္သည့္ တရားစ ရင္မႈကွိ  ဆ  းရႈ းေနၾကရပါသည္။ ၾသဇာမရွွိသူမ်ား၊ 
အမ််ဳွိးသမ းမ်ား ေျခာက္လွန္႔ေတာင္းယူခ ရမႈ၊ 
ၿခွိမ္းေျခာက္မႈတွိ ႔ႏွင့္ပတ္သက္ၿပ း  တ ွိင္ၾကားေ သာအမႈမ်ားမွာလည္း 
စ  းစမ္းခ ရႏ ွိင္ေျခ နည္းပါးေနပါသည္။ တ ွိင္ၾကားခ်က္မ်ားက ွိ 
ပ ွိ႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀက းဌာနက လွ််ဳွိ႕၀ွက္စြာ 
ထွိန္းခ််ဳပ္ထားၿပ း တ ွိင္ၾကားခ်က္တစ္ခ က ွိ အမႈအျဖစ္ လက္ခ ရန္ 
(သ ွိ႔မဟ တ္) ေျဖရွင္းညွိွႏႈန္းမႈရရွွိပါက ႐ တ္သွိမ္းရန္ 
သွိသာထင္ရွားေသာ ကာကြယ္မႈမရွွိဘဲ ၀န္ႀက းဌာန ကသာ 
ဆ  းျဖတ္ေနပါသည္။ 

အခ််ဳပ္ဆွိ ရေသာ္ ၂၀၁၇ ျပင္ဆင္ခ်က္ကွိ  ျပ်ဳလ ပ္ခ့ဲေသာ္လည္း 
တွိ င္ၾကားမႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနျပ း၊ ေဝဖန္မႈႏွင့္ ေဝဖန္သ မ်ားကွိ  
ဆင္ဆာထွိန္းခ််ဳပ္ရန္ ယခင္မူလ Tool ကွိ  ဥပေဒမွ 
ခ်န္ရစ္ထားဆဲျဖစ္ေလသည္။ ဒ မွိ ကေရစ တြင္ ၆၆(ဃ) အတြက္ 
ေနရာမရွွိသည္ကွိ  ျမန္မာအစွိ းရမွ သတွိျပ်ဳသင့္ျပ း၊ ယင္းကွိ  
လ  းဝအျပ းတွိ င္ ပယ္ဖ်က္ဖွိ ႔ရန္ လွိ အပ္ေနပါသည္။  

http://www.freeexpressionmyanmary.org/laws/
https://www.itu.int/net4/ITU-D/idi/2017/index.html#idi2017economycard-tab&MMR
http://www.freeexpressionmyanmary.org/laws/
https://www.thetimes.co.uk/article/russian-conviction-rate-is-higher-than-under-stalin-hj2v7f0bg
https://www.thetimes.co.uk/article/russian-conviction-rate-is-higher-than-under-stalin-hj2v7f0bg
https://www.washingtonpost.com/news/morning-mix/wp/2014/03/11/china-scored-99-9-percent-conviction-rate-last-year/?utm_term=.6823a66d4b8a
https://www.washingtonpost.com/news/morning-mix/wp/2014/03/11/china-scored-99-9-percent-conviction-rate-last-year/?utm_term=.6823a66d4b8a


၆၆(ဃ): စစ္မွန္သည္ ့ေျပာင္းလဲျခင္းမရွွိ 

ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒမျပင္ဆင္ရေသးခင္ႏွင့္ ၂၀၁၇ခ ႏွစ္ 
ျပင္ဆင္ခ်က္အျပ းကာလအတြင္း တွိ င္ၾကားမႈမ်ားအေၾကာင္း 
ခြျဲခမ္းစွိတ္ျဖာေလ့လာခ်က။္ 

လြတ္လပ္ေသာထ တ္ေဖာ္ေျပာဆွိ ျခင္း(ျမန္မာ) [Free Expression Myanmar 
(FEM)] သည ္လြတ္လပ္စြာ ထ တ္ေဖာ္ေျပာဆွိ ခြင့္ႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ 
လြတ္လပ္ခြင့္အေရးတြင္ ႏံွ႔စပ္ေသာ၊ ဥပေဒျပဳျပင္ေျပာင္း လဲေရးတြင္ 
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ၊ ဥပေဒခ်ွိဳးေဖာက္ခံရသ မ်ားကွိ  ကာကြယ္ေနေသာ၊ 
ထွိ ႔အျပင္ အေကာင္းဆံ း ႏ ွိင္ငံတကာ အေလ့အထေကာင္းမ်ားကွိ  
အေလးဂ႐ ျပဳလာေအာင္ လ ပ္ေဆာင္ေနေသာ အဖြဲ႔ အစည္းတစ္ခ  ျဖစ္ပါသည္။ 

 

66(d): No real change 


