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ညွU္းပန္းႏိွပ္စက္၍ ေျဖာင့္ခ်က္ရယူထားျခင္းကုိ Aေျခခံလ်က္ ကုိသန္းျမင့္ေAာင္Aား 
ျပစ္ဒဏ္စီရင္လိုက္ျခင္းAေပၚ Uပေဒေရးရာသံုးသပ္ထုတ္ျပန္ခ်က္ 

 
၁။ Aမႈျဖစ္စU္Aက်U္း 
 
 ကုိသန္းျမင့္ေAာင္ႏွင့္မိခင္ျဖစ္သူကို (၄.၃.၂၀၀၉) ရက္ေန႔တြင္ တာေမြဗလီထိပ္တြင္ ရန္ကုန္တုိင္းရဲ 
တပ္ဖြဲ႔၊ ေထာက္လွန္းေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးဌာနစိတ္မွဖမ္းဆီး၍ ရန္ကုန္တိုင္းရမွဲဴးရံုးသို႔ေခၚေဆာင္စစ္ေဆးေမးျမန္းခဲ့ 
သည္။ စစ္ေဆးေမးျမန္းသည့္AဓိကAေၾကာင္းAရင္းမွာ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဗံုးေပါက္ကြဲမႈႏွင့္စပ္လ်U္းၿပီး၊ 
ကိုသန္းျမင့္ေAာင္္ကို သံသယျဖင့္ ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ရွာေဖြပုံစံေပၚတြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးေပးျခင္း 
မရိွပါက မိခင္ျဖစ္သူAားျပန္လႊတ္ေပးမည္မဟုတ္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ေျပာဆို၍ လက္မွတ္ေရးထိုးေစခဲ့သည့္Aျပင္ 
စစ္ေဆးေမးျမန္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္လည္း Aိပ္စက္Aနားယူခြင့္မေပးျခင္း၊ Aစာေရစာမေကၽြးေမြးျခင္း၊ ေျခသ 
လံုးညိဳ႕သဂ်ီးကုိ ဒလိမ့္တံုးျဖင့္ လွိမ့္၍စစ္ေဆးျခင္း၊ Aဂၤါစပ္ကုိ ေရေႏြးပူျဖင့္ေလာင္းျခင္း၊ ဖေယာင္းစက္ခ်ျခင္း၊ 
လက္ဆစ္ေျခဆစ္မ်ားကုိ ရာဘာတုတ္ျဖင့္ရုိက္ႏွက္ျခင္း၊ Uီးေခါင္းကုိ ရာဘာတုတ္ျဖင့္ရိုက္ႏွက္ျခင္း စသည့္လူမ 
ဆန္သည့္ညွU ္းပန္းႏိွပ္စက္မႈမ်ားျဖင့္ ေျဖာင့္ခ်က္ရယူခဲ့သည္။ 
 ယင္းသို႔ညွU ္းပန္းႏွိပ္စက္၍ရယူထားသည့္ေျဖာင့္ခ်က္မ်ားကို Aဓိကသက္ေသခံAျဖစ္Aသံုးျပဳလ်က္ 
သန္းျမင့္ေAာင္ ကုိ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးUပေဒပုဒ္မ - ၁၃ (၁) Aရ ေထာင္ ဒဏ္ (၃) ႏွစ္၊ မတရားAသင္း Uပ 
ေဒAရ ေထာင္ဒဏ္ (၂) ႏွစ္၊Aီလက္ေရာနစ္ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေရး Uပေဒပုဒ္မ - ၃၃(က) Aရေထာင္ဒဏ္ 
(၁၀)ႏွစ္ စုစုေပါင္း (၁၅) ႏွစ္က်ခံေစရန္ Aမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့သည္။1 
 ထုိ႔ေၾကာင့္ ညွU္းပန္းႏွိပ္စက္၍ေျဖာင့္ခ်က္ရယူျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားစြာေပၚေပါက္ေနပါလ်က္ ျပစ္ 
ဒဏ္စီရင္လိုက္သည့္ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္တရားရံုးသည္ တရားUပေဒစိုးမိုးေရးကုိ ျငင္းပယ္လိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း 
ေAာက္ပါAတုိင္း သုံးသပ္ခ်က္ထုတ္ျပန္Aပ္ပါသည္။ 
 
၂။ Uပေဒေရးရာသံုးသပ္ခ်က္ 
 
 ျမန္မာႏုိင္ငံေရွ႕ေနမ်ားေကာင္စီသည္ ညွU ္းပန္းႏိွပ္စက္မႈမ်ားက်ဴးလြန္၍ ေျဖာင့္ခ်က္ရယူျခင္းသည္ ျမန္ 
မာႏုိင္ငံျပစ္မႈUပေဒကုိ က်ဴးလြန္ျခင္းျဖစ္သည့္Aျပင္ လူမဆန္သည့္ညွU္းပန္းႏိွပ္စက္မႈမ်ား၊ ဆိုး၀ါးျပင္းထန္သည့္ 
လူ႔Aခြင့္Aေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားျဖစ္သည့္Aတြက္ ႀကီးေလးေသာျပစ္မႈမ်ားAျဖစ္ မွတ္တမ္းထားရိွပါေၾကာင္း Uပ 
ေဒေရးရာသုံးသပ္ခ်က္ကုိ (၁.၂.၂၀၁၀) ရက္ေန႔တြင္ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ 
 ကုိသန္းျမင့္ေAာင္ညွU ္းပန္းႏိွပ္စက္ခံရသည္ကုိလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔က်ဴးလြန္သည့္ ႀကီးေလးေသာ 
ျပစ္မႈမ်ားAနက္မွ တစ္ခုAျဖစ္ မွတ္တမ္းထားရိွၿပီးျဖစ္သည္။ 
 ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ေၾကာင္းစြပ္စြဲခံရသူ၏ ေျဖာင့္ခ်က္ပါ၀င္ေသာAမႈAခင္းမ်ားကုိ စစ္ေဆးစီရင္သည့္ တရား 
ရံုးသည္ တည္ဆဲUပေဒမ်ားAေပၚ ဆန္႕က်င္၍ တရားစီရင္မႈျပဳေနျခင္းႏွင့္ စပ္လ်U ္း၍ -- 

                                                 
1 15.7.2010 RFA 



 
သက္ေသခံUပေဒကို ခ်ဳိးေဖါက္ျခင္း၊ 

 သက္ေသခံUပေဒပုဒ္မ - ၂၄တြင္ ေျဖာင့္ခ်က္ကို ေသြးေဆာင္ျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ကတိ 
ျပဳျခင္း ေၾကာင့္ေျဖာင့္ဆိုသည္္ဟု ထင္ျမင္ႏုိင္ပါကလည္းေကာင္း၊ ထိုသို႔ေသြးေဆာင္ျခင္း၊ၿခိမ္းေျခာက္ ျခင္း၊ ကတိ 
ျပဳျခင္းတို႔မွာ Aခြင့္Aာဏာရိွသူတစ္U ီးက ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ပါကလည္းေကာင္း၊ ထုိသုိ႔ျပဳလုပ္သျဖင့္ Aမႈ ႏွင့္ပတ္ 
သက္၍ Aက်ဳိးတစံုတရာခံစားရမည္ သုိ႔မဟုတ္ ေလာကီAႏၱရာယ္တစ္ခုခုမွ လြတ္ကင္းလိမ့္မည္ဟု စြပ္စြဲ ခံရသူ 
ကယူဆႏုိင္ျခင္း (သုိ႔မဟုတ္) ယူဆႏုိင္ရန္ Aေၾကာင္းရိွလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
 သက္ေသခံUပေဒပုဒ္မ - ၂၅ တြင္ မည္သည့္ရဲAရာရိွထံတြင္ျပဳလုပ္ေသာမည္သည့္ေျဖာင့္ခ်က္ကိုမဆုိ 
မည္သည့္ျပစ္မႈႏွင့္စြပ္စြဲျခင္းခံရေသာ မည္သည့္စြပ္စြဲခံရသူ ကုိေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
 သက္ေသခံUပေဒပုဒ္မ - ၂၆ တြင္ ရာဇ၀တ္တရားသူႀကီးတစ္U ီးUီးထံတြင္ ျပဳလုပ္ေသာေျဖာင့္ခ်က္ 
မဟုတ္ပါက မည္သူမဆို ရဲထံတြင္Aခ်ဳပ္ခံေနရစU္Aတြင္းျပဳလုပ္ေသာေျဖာင့္ခ်က္ကုိေသာ္လည္းေကာင္း၊  
သက္ေသခံမ၀င္သျဖင့္၊ သက္ေသခံAျဖစ္Aသံုးျပဳ၍ မရေၾကာင္းတို႔ကုိ AတိAလင္းျပဌာန္းထားသည္။ 
 

ျပစ္မွဳဆိုင္ရာက်င့္ထံုးUပေဒAရ ေဆာင္ရြက္ရန္ပ်က္ကြက္ျခင္း 
 Aကယ္၍ စြပ္စြဲခံရသူAေနျဖင့္ မိမိသေဘာဆႏၵAေလ်ာက္ေျဖာင့္ခ်က္ေပးမည္ဆုိလွ်င္ ပထမတန္းAာ 
ဏာရ တရားသူႀကီးတUီးUီး၏ ေရွ႕ေမွာက္တြင္Aဆုိပါတရားသူႀကီးသည္ေAာက္ေဖၚျပပါ ျပစ္မႈဆုိင္ရာက်င့္ထုံး 
Uပေဒ ပုဒ္မ - ၁၆၄ ပါျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္Aညီလုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ 

- ျပည္သူ႔Aက်ဳိးနစ္နာေစႏုိင္မည္ သို႔မဟုတ္ Aခ်ိန္Aလြန္ၾကန္႔ၾကာေစႏုိင္မည္ ဆိုသည့္Aေျခ Aေန 
မ်ဳိး မွတပါး သာမန္Aားျဖင့္ လူသိရွင္ၾကားတရားခြင္တြင္ ရုံးခ်ိန္Aတြင္း ေရးမွတ္ရယူရမည္။ 

- စြပ္စြဲခံရသူAေနျဖင့္ေျဖာင့္ခ်က္ေပးရန္ တာ၀န္မရိွေၾကာင္း၊ ေျဖာင့္ခ်က္ေပးလွ်င္ ယင္းေျဖာင့္ခ်က္ 
ကုိ Aမႈစစ္သည့္Aခါ သက္ေသခံAျဖစ္Aသံုးျပဳႏုိင္ေၾကာင္းကို စြပ္စြဲခံရသူ AေသAခ်ာနားလည္ 
သည္Aထိရွင္းလင္းေျပာဆိုရမည္။ 

- ထုိ႔ေနာက္ စြပ္စြဲခံရသူ ေျဖာင့္ခ်က္ေပးရန္ (သုိ႔မဟုတ္) မေပးရန္ စU္းစားႏုိင္ရန္Aတြက္ လံုေလာက္ 
သည့္Aခ်ိန္ေပး၍ စU္းစားေစရမည္။ စြပ္စြဲခံရသူ လြတ္လပ္စြာစU္းစားႏုိင္ရန္Aတြက္ မည္သည့္ရဲ 
တပ္ဖြဲ႔၀င္မွ် စြပ္စြဲခံရသူ ျမင္ႏုိင္ၾကားႏိုင္သည့္ေနရာတြင္ ရွိမေနေစရ။ 

           - စU္းစားခ်ိန္ျပည့္သည့္ေနာက္ပုိင္း  စြပ္စြဲခံရသူသည္ မိမိသေဘာဆႏၵAေလ်ာက္ေျဖာင့္ခ်က္ေပးလုိ 
ျခင္းဟုတ္သည္/မဟုတ္သည္ကုိ ေသေသခ်ာခ်ာစုံစမ္းေမးျမန္းရမည္။ ထုိ႔ျပင္ စြပ္စြဲခံရသူကုိ ညွU ္း 
ပန္းႏိွပ္စက္ျခင္းရိွ/မရိွ စစ္ေဆးေမးျမန္းရမည္။ ထို႔ျပင္ စြပ္စြဲခံရသူ၏ခႏ<ာကိုယ္ေပၚတြင္ ဒဏ္ရာဒဏ္ 
ခ်က္မ်ားရိွ/မရိွကို ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးမွတ္တမ္းတင္ရမည္။ 

- တရားသူႀကီးသည္ေျဖာင့္ခ်က္ကုိ AလုိAေလ်ာက္ေပးလုိေၾကာင္းေက်နပ္လွ်င္ စြပ္စြဲခံရသူ၏ေျဖာင့္ 
ခ်က္ကို ေရးမွတ္ယူရမည္။ 

- ေမးခြန္းAသီးသီးႏွင့္ AေျဖAသီးသီးတုိ႔ကုိ တသီးတျခားစီ ေရးမွတ္ရန္လိုAပ္ၿပီး၊ AေမးAေျဖ 
Aားလံုးကုိ ျပည့္စံုစြာ ေရးသားရမည္။ 

- စြပ္စြဲခံရသူAား ျပန္လွန္စစ္ေမးျခင္းသေဘာမ်ဳိးျဖင့္ စစ္ေဆးျခင္းမျပဳရ။ 
- ေရးသားထားသည့္ေျဖာင့္ခ်က္ကို စြပ္စြဲခံရသူAား ျပန္လည္ဖတ္ျပရမည္။ စြပ္စြဲခံရသူ သေဘာတူ 

ၿပီးေနာက္ပုိင္း၊ ေျဖာင့္ခ်က္ယူသည့္ တရားသူႀကီးႏွင့္ စြပ္စြဲခံရသူ ႏွစ္U ီးစလံုးသည္ ေျဖာင့္ခ်က္စာ 
မ်က္ႏွာတိုင္းတြင္လက္မွတ္ေရးထိုးရမည္ဟု AတိAလင္းျပဌာန္းထားပါသည္။  

 
 



ႏိုင္ငံတကာUပေဒမ်ားကို မ်က္ကြယ္ျပဳျခင္း 
ႏုိင္ငံတကာလူ႔Aခြင့္Aေရးေၾကျငာစာတမ္း Aပုိဒ္ - ၅ တြင္ မည္သူ႔ကုိမွညွU္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း၊ သို႔တည္း 

မဟုတ္ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္စြာ လူမဆန္စြာ၊ ဂုဏ္ငယ္ေစေသာဆက္ဆံမႈမျပဳရ ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ Aပုိဒ္ - ၇ 
တြင္ လူAားလံုးတုိ႔သည္ UပေဒAရာ၌တူညီၾကသည့္Aျပင္၊ Uပေဒ၏ AကာAကြယ္ကုိ ခြဲျခားျခင္းမခံရေစဘဲ 
တူညီစြာခံစားပိုင္ခြင့္ရိွသည္ ဟူ၍လည္းေကာင္း AတိAလင္း ေဖၚျပပါရွိသည္။ 

ႏိုင္ငံသားႏွင့္ႏိုင္ငံေရးAခြင့္Aေရးဆိုင္ရာသေဘာတူစာခ်ဳပ္ Aပိုဒ္ - ၇ တြင္ မည္သူ႔ကုိမွ် ႏွိပ္စက္ျခင္း 
မျပဳရ။ ရက္စက္စြာမျပဳက်င့္ရ။ လူမဆန္ေသာ (သို႔မဟုတ္) လူ႔ဂုဏ္သိကၡာညႈိးႏြမ္းေစေသာ ဆက္ဆံမႈမ်ဳိးကုိေသာ္ 
လည္းေကာင္း၊ Aျပစ္ေပးမႈမ်ဳိးကုိေသာ္လည္းေကာင္း မျပဳလုပ္ရ ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ Aပိုဒ္ - ၁၄ Aပုိဒ္ခြဲ (၃ - 
ဆ) တြင္ မည္သူ႔ကိုမွ် ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းကုိ Aတင္းAၾကပ္၀န္ခံေစျခင္း (သုိ႔မဟုတ္) မိိမိကုိယ္ကုိ ဆန္႔က်င္ 
ထြက္ဆုိခ်က္မ်ဳိး Aတင္းAၾကပ္ေပးေစျခင္းမ်ဳိးမျပဳလုပ္ရ ဟူ၍ လည္းေကာင္း AတိAလင္း ျပဌာန္းထားသည္။ 

 
နိဂံုးခ်ဳပ္သံုးသပ္တင္ျပခ်က္ 

ကုိသန္းျမင့္ေAာင္ကိုယ္တိုင္ ရဲစစ္ေၾကာေရးစခန္းတြင္ လူသားမဆန္သည့္ ညွU ္းပန္းႏိွပ္စက္မႈမ်ားကုိ 
ခံစားရ၍Uီးေခါင္းကြဲသည့္ဒဏ္ရာေၾကာင့္ရန္ကုန္ေဆးရံုႀကီးUီးေဏွာက္ႏွင့္Aာရံုေၾကာဌာနတြင္တက္ ေရာက္ကုသ 
မႈခံယူရေၾကာင္း တရားရံုးေတာ္တြင္ AတိAက် ထြက္ဆိုထားပါလ်က္ မူလတရားရံုးေတာ္သည္ ေထာက္ခံ 
သက္ေသမရိွသည့္ ေျဖာင့္ခ်က္တစ္ခုတည္းAေပၚ Aေျချပဳထြက္ဆိုထားသည့္ တရား လိုထြက္ခ်က္မ်ားA 
ေပၚတြင္AေလးAနက္ျပဳစU္းစားလ်က္ကုိသန္းျမင့္ေAာင္ကုိ ႀကီးေလးေသာ ျပစ္ ဒဏ္မ်ားခ်မွတ္ လုိက္ျခင္းသည္ 
သက္ေသခံUပေဒကို ခ်ဳိးေဖါက္၍ ျပစ္မွဳဆုိင္ရာက်င့္ထံုးUပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားAတိုင္း ရယူထားျခင္းမဟုတ္ 
သည့္ ေျဖာက္ခ်က္AေပၚAေျခခံ၍ မွားယြင္းစြာAျပစ္ေပးထားျခင္းျဖစ္သည္၊ ထုိေၾကာင့္ တရားစီရင္ေရးမ႑ဳိင္ 
တိမ္းေစာင္းျခင္း၊ တရားUပေဒစိုးမိုးေရးကုိ မလုိလားျခင္း စသည့္ Aခ်က္မ်ားထင္ထင္ ရွားရွားေပၚေပါက္ 
လ်က္ရွိပါသည္၊ ႏုိင္ငံတကာ လူ႔Aခြင့္AေရးUပေဒစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား ႏွင့္လည္းဆန္႔ က်င္ကြဲလြဲလ်က္ရိွပါေၾကာင္း 
တို႔ကို Uပေဒ ေရးရာ သံုးသပ္ခ်က္ထုတ္ျပန္Aပ္ပါသည္။ 

 
 
Aေသးစိတ္သိရိွလုိပါလွ်င္ -                                              ျမန္မာႏိုင္ငံေရွ႕ေနမ်ားေကာင္စီ 
Uီးမ်ဳိး                                                                          Uပေဒေရးရာသုံးသပ္ေရးဌာန 
တာ၀န္ခံ၊ Uပေဒေရးရာသုံးသပ္ေရးဌာန 
ဖုန္း - ၀၈၆၂၁၆၀၁၀၈ 
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