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ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ဆိုင္းင့ံျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္လုိက္ျခင္းAေပၚ Uပေဒေရးရာသုံးသပ္ 

ထုတ္ျပန္ခ်က္ 
 

 န.A.ဖ Uကၠဌ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊက ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနသုိ႕ ညႊန္ၾကားေသာ Aမိန္႕ျဖင့္  
ပြင့္လင္းစြာထုတ္ေဖၚေၾကျငာျခင္းမရိွေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္Aတူ ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္ကို(၁၁.၈.၂၀၀၉) 
ရက္ေန႕တြင္ ေထာင္ဒဏ္ (၁၈) လဆိုင္းငံ့ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခဲ့ပါသည္။ 
 ယင္းသို႕ဆိုင္းင့ံမိန္႕ခ်မွတ္ရာတြင္ ျပစ္မႈဆိုင္ရာက်င့္ထံုးUပေဒပုဒ္မ- ၄၀၁(၅) Aရ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး 
သန္းေရႊ ကုိယ္တိုင္က ၄င္းတြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္Aာဏာရိွသည္ ဟုသုံးႏႈန္းေဖၚျပထားသည္။ 
 Aမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီAဖြဲ႕ခ်ဳပ္ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ တရားရံုးခ်ဳပ္ေရွ႕ေနUီးUာဏ္၀င္း၏ သတင္းဌာနမ်ား 
သို႕ေျပာၾကားခ်က္မ်ားAရ- 
 ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္Aေပၚ သတ္မွတ္စည္းကမ္းခ်က္မ်ားမွာ ေAာက္ပါAတိုင္းျဖစ္သည္။ 
 ၁။တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္းေနAိမ္တြင္ ေနထိုင္ရမည္။ 
 ၂။ေနAိမ္ၿခံ၀င္းAတြင္း လြတ္လပ္စြာသြားလာေနထုိင္ခြင့္ရွိသည္။ 
 ၃။က်န္းမာေရးAတြက္လိုAပ္ပါက ခြင့္ျပဳထားသည့္ ဆရာ၀န္သူနာျပဳAဖြဲ႕ႏွင့္ကုသခြင့္ရိွသည္။ 
 ၄။ခြင့္ျပဳခ်က္ရရိွသည့္Eည့္သည္ကုိေတြ႕ခြင့္ရိွသည္။ 
 ၅။ျမ၀တီ၊ျမန္မာ့ရုပ္ျမင္သံၾကားၾကည့္ရႈႏုိင္သည္။ 
 ၆။ႏုိင္ငံတြင္းထုတ္သည့္ သတင္းစာဂ်ာနယ္ ဖတ္ရႈခြင့္ရွိသည္။ 
 ၇။မိမိ၏လုိAပ္ခ်က္ကိုစာေရးသားေျပာဆုိခြင့္ရိွသည္။ 
 ၈။Aျခားေဆာင္ရြက္လိုသည့္ကိစၥရိွလွ်င္ သက္ဆုိင္ရာ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရယူၿပီးမွေဆာင္ရြက္ရမည္။ 
စသည့္စည္းကမ္းခ်က္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ 
 

Uပေဒေရးရာသံုးသပ္ခ်က္ 
 ျပစ္မႈဆိုင္ရာက်င့္ထုံးUပေဒ Aခန္း-၂၉ ျပစ္ဒဏ္မ်ားကုိ ဆိုင္းင့ံထားျခင္း၊ လြတ္ၿငိမ္းသက္သာခြင့္ 
ေပးျခင္း ႏွင့္ ေလွ်ာ့ေပါ့ေျပာင္းလဲျခင္း ေခါင္းစU္ေAာက္ရိွ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကုိ လုပ္ပိုင္ခြင့္AာဏာAပ္ႏွင္းခံရသူ 
မွာ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ သာလွ်င္ျဖစ္သည္။ 
 ျပစ္မႈဆုိင္ရာက်င့္ထုံးUပေဒ ပုဒ္မ-၄၀၁(၁) ျပဌာန္းခ်က္တြင္၊ ျပစ္မႈတစ္စုံတရာAတြက္ တUီးတေယာက္ 
Aား ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ၿပီးသည့္Aခါ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတသည္ မည္သည့္Aခါမဆုိ စည္းကမ္းခ်က္မထားဘဲျဖစ္ေစ၊ 
ျပစ္ဒဏ္စီရင္ျခင္း ခံရသူ သေဘာတူသည့္ စည္းကမ္းခ်က္ တစ္ခုခု ထား၍ျဖစ္ေစ၊ ၄င္းAေပၚ ခ်မွတ္သည့္ 
ျပစ္ဒဏ္ Aတည္ျပဳလုပ္ျခင္းကုိ ဆုိင္းင့ံထားႏုိင္သည္။ သို႕မဟုတ္ ၄င္းကုိစီရင္သည့္ ျပစ္ဒဏ္Aားလံုး၊ သုိ႕မဟုတ္ 
Aစိတ္Aပုိင္း တစ္စံုတစ္ရာကုိ လြတ္ၿငိမ္း သက္သာခြင့္ေပးႏိုင္သည္။ ဟု AတိAလင္းျပဌာန္းထားေပသည္။ 
 ထုိ႕ေၾကာင့္ ျပစ္မႈဆိုင္ရာက်င့္ထံုးUပေဒ ပုဒ္မ-၄၀၁ ျပဌာန္းခ်က္ပါ Aာဏာသံုးစြဲခြင့္ကုိ Aပ္ႏွင္း 
ထားသည္မွာ စစ္Uီးစီးခ်ဳပ ္ တစ္Uီးသို႕ Aပ္ႏွင္းထားျခင္းမဟုတ္ဘဲ Uပေဒႏွင့္Aညီ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံရ 
သည့္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ သာလွ်င္ျဖစ္သည္။ UပေဒသေဘာAရ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ စစ္U ီးစီးခ်ဳပ္ ဟူသည့္ 



AသံုးAႏႈန္းကုိ ေရာေထြးယွက္တင္ Aဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခြင့္မရိွေခ်။ ထို႕Aတူ စစ္U ီးစီးခ်ဳပ္သည္လည္း 
ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ သို႕သာလွ်င္ UပေဒAရ Aပ္ႏွင္းထားသည့္Aာဏာကုိ ၄င္း၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္Aာဏာ ျဖစ္သည္ဟု 
ေျပာဆုိ သံုးစြဲပိုင္ခြင့္ မရိွေခ်။ 
 ထုိ႕ျပင္ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ က်င့္ထံုးUပေဒပုဒ္မ-၄၀၁ ကိုက်င့္သံုးေသာ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတသည္လည္း၊ ျပစ္ 
ဒဏ္စီရင္ျခင္းခံရသူ သေဘာတူညီသည့္  ( which the person sentenced accepts ) စည္းကမ္းခ်က္ တခုခု 
ထား၍ ျဖစ္ေစ ဟုျပဌာန္းထားျခင္းေၾကာင့္၊ ျပစ္ဒဏ္က်ခံရသူAား ျပစ္ဒဏ္မ်ားကုိ ဆိုင္းင့ံထားျခင္း၊ 
လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးျခင္းႏွင့္ ေလွ်ာ့ေပါ့ေျပာင္းလဲျခင္း စသည္တုိ႕ျပဳလုပ္ရာတြင္ ထားရိွရမည့္စည္းကမ္းခ်က္ 
ကုိ ျပစ္ဒဏ္က်ခံရသူႏွင့္ ႀကိဳတင္ညိွႏႈိင္းရမည္ျဖစ္သည္။ 
 န.A.ဖ Aစုိးရ Uကၠဌ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊသည္ ၄င္းလုပ္ပိုင္ခြင့္မရိွေသာ ျပစ္မႈဆုိင္ရာက်င့္ထုံး 
Uပေဒပုဒ္မကုိ သံုးစြဲ၍လည္းေကာင္း၊ ႀကိဳတင္ညိွႏႈိင္းမႈမရိွဘဲစည္းကမ္းခ်က္မ်ားထားရွိျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း 
Uပေဒလုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္မညီေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိလုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္းေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္Aေပၚ
တရားစြဲဆိုသည့္Aမႈတြင္ဆိုင္္းင့ံျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္လုိက္ျခင္းက ထင္ထင္ရွားရွားျပသလ်က္ရွိသည္။ 
 ေယဘုယ် ဆန္ဆန္စည္းကမ္းခ်က္မ်ားသတ္မွတ္၍ မရေခ်။ “ခြင့္ျပဳခ်က္ ရရိွသည့္Eည့္သည္ကုိသာေတြ႕ 
ခြင့္ရွိသည္” ဆိုသည့္ စည္းကမ္းခ်က္တြင္ ေတြ႕ခြင့္ရွိေသာEည့္သည္Aမ်ဳိးAစားသည္ မည့္သည့္Aမ်ဳိးAစား၊မည္ 
သည့္ ပုဂၢဳိလ္မ်ဳိးျဖစ္သည္ကုိ AတိAက် သတ္မွတ္ထားျခင္းမဟုတ္သျဖင့္ Aာဏာပုိင္တို႕၏ ခြင့္ျပဳ၊ မျပဳဆုိသည့္ 
Aေပၚတြင္သာ Aဓိကတည္မွီလ်က္ရွိေၾကာင္းေတြ႕ရိွရသည္။ 
 ျမ၀တီ၊ ရုပ္ျမင္သံၾကား၊ ၾကည့္ခြင့္ ႏုိင္ငံထုတ္ သတင္းစာဂ်ာနယ္ဖတ္ရႈခြင့္ေပးထားျခင္းမွာ ႏိုင္ငံတကာ 
သတင္းၾကည့္ရႈနားေထာင္ခြင့္ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာသတင္းဂ်ာနယ္ဖတ္ရႈခြင့္တို႕ကုိ ပိတ္ပင္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ လြတ္ 
လပ္စြာေတြးေခၚခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ သတင္းနားေထာင္ခြင့္၊ဖတ္ရႈခြင့္တို႕ကုိ ပိတ္ပင္ထားျခင္းမွာ ေခတ္ေနာက္ျပန္ 
ဆြဲသည့္ AေတြးAေခၚAယူAဆမ်ားျဖင့္ လူတစ္U ီးတစ္ေယာက္၏ လြတ္လပ္ခြင့္ကုိပိတ္ပင္ထားျခင္းျဖစ္သည့္ 
Aျပင္ - 
             “လူတိုင္းသည္ လြတ္လပ္စြာ ထင္ျမင္ယူဆပုိင္ခြင့္ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖၚ ႏုိင္ခြင့္ရွိသည္။ ယင္း၌ 
လြတ္လပ္စြာသတင္းAခ်က္Aလက္မ်ားကုိရယူဆည္းပူးပိုင္ခြင့္လည္းပါ၀င္သည္။”ဟုေဖၚျပထားေသာႏုိင္ငံတကာ
လူ႕Aခြင့္ Aေရးေၾကျငာစာတမ္း Aပုိဒ္-၁၉ ပါေဖၚျပခ်က္ကုိ ေဖာက္ဖ်က္လုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။ 
 “မိမိလိုAပ္ခ်က္ကို စာႏွင့္ေရးသား ေျပာဆိုခြင့္ရွိသည္” ဆိုသည္မွာ စာႏွင့္ေရးသားေျပာဆိုေသာလိုAပ္ 
ခ်က္တိုင္းကုိ Aာဏာပုိင္မ်ားAေနျဖင့္ခြင့္ျပဳမည္မျပဳမည္ ေသခ်ာစြာေဖၚျပထားျခင္းမရိွေခ်။ ထို႕ေၾကာင့္ေတာင္း 
ဆိုေသာလိုAပ္ခ်က္တိုင္းကုိ Aာဏာပုိင္မ်ား၏ ခြင့္ျပဳမျပဳသည္သာ Aဓိကက်ေပသည္။  
 ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္Aား ဆုိင္းင့ံျပစ္ဒဏ္ေပးထားၿပီး ေနAိမ္၌ ျပန္လည္ေနထုိင္ခြင့္ျပဳသည္မွန္ 
ေသာ္လည္း Aက်U္းက်ခံရသူတုိ႕Aေပၚထားရွိသည့္စည္းကမ္းခ်က္မ်ားAတုိင္း၊ သတ္မွတ္ထားရိွျခင္းျဖစ္သည္။ 
ဆိုင္းင့ံျပစ္္ဒဏ္ သတ္မွတ္ျခင္း သည္ Aက်U္းခ်ထားျခင္းမဟုတ္သျဖင့္ လြတ္လပ္စြာေနထုိင္ခြင့္ျပဳရမည္ျဖစ္ 
သည္။ 
 
         ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္Aားတရားစြဲဆိုိရန္Aေၾကာင္းမေပၚေပါက္သည့္Aျပင္၊ Aမႈမစြဲတင္မီက ပင္ပ်က္ 
ျပယ္ လ်က္ရွိ သည့္၊ တရားစြဲဆိုရန္UပေဒAရ Aရည္Aခ်င္းျပည့္မီွျခင္းမရိွသည့္ Aစုိးရတရပ္ ကတရားစြဲဆိုခဲ့ၿပီး၊  
ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ထားျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊န.A.ဖUကၠဌ Aေနျဖင့္ Aမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး 
ကုိAမွန္တကယ္လုိလားႏွစ္သက္လုပ္ေဆာင္မည္ဆိုပါက၊ ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္Aား ခ်မွတ္လိုက္ေသာျပစ္ 
ဒဏ္မွ တရားေသလြတ္ခြင့္ႏွင့္၊ ဆုိင္းင့ံျပစ္ဒဏ္မ်ားကုိ ရုတ္သိမ္း ေပးျခင္းသည္သာ ယေန႕တုိင္းျပည္ ၏ 
AေထြေထြAက်ပ္Aတည္းမ်ားကို ေျဖရွင္းရာလမ္းစျဖစ္ပါေၾကာင္း Uပေဒေရးရာသုံးသပ္ခ်က္ထုတ္ျပန္Aပ္ပါ 
သည္။ 



 
၂၇.၈.၂၀၀၉ 
Aေသးစိတ္သိရိွလိုပါလွ်င္-                                                              Uပေဒေရးရာသုံးသပ္ေရးဌာန 
Uီးမ်ဳိး                                                                                       ျမန္မာႏုိင္ငံေရွ႕ေနမ်ားေကာင္စီ 
တာ၀န္ခံ၊ Uပေဒေရးရာသုံးသပ္ေရးဌာန- 
ဖုန္း-၀၈၆၂၁၆၀၁၀၈ 


