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ကုိမင္းေAာင္ႏွင့္ကုိေက်ာ္မ်ဳိးႏုိင္ တုိ႔ကုိ Aီလက္ထေရာနစ္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေရးUပေဒျဖင့္ ထပ္မံျပစ္ဒဏ္ 

မ်ားခ်မွတ္လိုက္ျခင္းAေပၚ Uပေဒေရးရာသံုးသပ္ထုတ္ျပန္ခ်က္ 
 

(က) ရခိုင္ျပည္နယ္ ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕၊ Aမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီAဖြဲ႔ခ်ဳပ္ တြဲဖက္Aတြင္းေရးမွဴး၊ ကုိမင္း 
ေAာင္ သည္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ေAာက္တိုဘာလ (၁၃) ရက္ေန႔ နံနက္ (၈း၀၀) နာရီ၀န္းက်င္ခန္႔က စစ္ေထာက္ 
လွမ္းေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားက ခိုင္လုံတိက်ေသာ Aေၾကာင္းျပခ်က္မေပးဘဲ ေနAိမ္၌ လာေရာက္ဖမ္း 
ဆီးသြားျခင္းျဖစ္သည္။1 
  

(ခ) ကုိမင္းေAာင္ကို ဖမ္းဆီးၿပီး (၄) ရက္Aၾကာ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္၊ ေAာက္တုိဘာလ (၂၇) ရက္ေန႔တြင္ 
ျပစ္မႈ Uပေဒပုဒ္မ - ၅၀၅ (ခ)၊ ၂၉၅ (က)၊ ၁၄၃ စသည့္ ပုဒ္မ မ်ားAျပင္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ Aသင္းAဖြဲ႔မ်ား ဖြဲ႔စည္းျခင္း 
ဆိုင္ရာ Uပေဒပုဒ္မ၊ ပုဒမ္ - ၆ စသည္တို႔ျဖင့္ သံတြဲခရုိင္တရားရံုးေတာ္က ေထာင္ဒဏ္ (၉) ႏွစ္ခြဲ က်ခံေစရန္ 
Aမိန္႔ခ်မွတ္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။2 

 
 (ဂ) ရခိုင္ျပည္နယ္ တရားရံုးသို႔ Aယူခံ၀င္ေရာက္ခဲ့ရာ ေထာင္ဒဏ္ (၉) ႏွစ္ခြဲမွ ေထာင္ဒဏ္ (၂) ႏွစ္ခြဲ 
Aထိေလွ်ာ့ခ်သတ္မွတ္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။3 
  

(ဃ) ကိုမင္းေAာင္သည္ ေထာင္Aသီးသီးသုိ႔ေျပာင္းေရြ႕ခံခဲ့ရၿပီး ယခု စစ္ကိုင္းတုိင္း ကေလးေထာင္ 
တြင္ ျပစ္ဒဏ္က်ခံေနရကာ ၂၀၀၈ ခု၊ ဒီဇင္ဘာလ (၁၀) ရက္ေန႔၌ တမူးၿမိဳ႕နယ္ တရားရံုးတြင္ ထပ္မံရံုးထုတ္ 
ျခင္းခံခဲ့ရၿပီး ၂၀၀၈ ခု ဒီဇင္ဘာလ (၁၇) ရက္ေန႔တြင္ Aီလက္ထေရာနစ္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေရးUပေဒျဖင့္ 
ေထာင္ဒဏ္ (၁၅) ႏွစ္ထပ္မံျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခဲ့ျပန္သည္။4 

 
 (င) ကုိမင္းေAာင္၏ ၂၀၀၈ ခုနွစ္ ဒီဇင္ဘာလ (၁၇) ရက္ေန ့တြင္ ခ်မွတ္ထားသည့္ Aီလက္ထေရာနစ္ 
ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေရးUပေဒAရ ေထာင္ဒဏ္ (၁၅) ႏွစ္ထပ္မံခ်မွတ္ခံရျခင္းႏွင့္ စပ္လ်U ္းၿပီး Aယူခံမႈ 
ဆက္လက္ တက္ေရာက္ခ့ဲသည္။ ယင္းAယူခံမႈႏွင့္စပ္လ်U္းၿပီး ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ (၆) လပုိင္းတြင္ Aမႈကို Aက်U္း 
နည္း ပလပ္ခဲ့သည္။ သုိ႕ေသာ္ ထိုAယူခံမႈကုိ ပလပ္လုိက္ေၾကာင္း ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚ၀ါရီလ (၇) ရက္ေန႔တြင္မွ 
သိရွိခြင့္ရရိွခဲ့သည္။5 
  

(စ) ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ဇြန္လ (၁၃) ရက္ေန႔တြင္ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ Aမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီAဖြဲ႔ခ်ဳပ္ လူငယ္Aဖြဲ႔၀င္ 
ကုိေက်ာ္မ်ဳိးႏိုင္ကုိ Aာဏာပိုင္မ်ားကဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္တရားရံုးတြင္ ရံုးတင္စစ္ေဆးခ့ဲကာ (၂၀.၁၁. 
၂၀၀၉) ရက္ေန႔တြင္ ျပစ္မႈUပေဒ ပုဒ္မ - ၅၀၅ (ခ) ျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ (၂) ႏွစ္က်ခံေစရန္လည္းေကာင္း၊ (၃၀.၃. 
၂၀၁၀) ရက္ေန႔တြင္ မတရားAသင္းUပေဒ ပုဒ္မ - ၁၇/၁ ျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ (၂) ႏွစ္ ေျခာက္လ က်ခံေစရန္ လည္း 
ေကာင္း Aမိန္႔Aသီးသီးခ်မွတ္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။6 
                                                 
1 ဂစၦပသတင္းစU္ ၁၃.၁၀. ၂၀၀၇ 
2 ဒီဘီဗီ ၂. ဇန္န၀ါရီ ၂၀၀၉ (ခင္ႏွင္းထက္) ဒီဗီဘီ ၂၇ ေAာက္တုိဘာ ၂၀၀၇ (ေAးႏိုင္၊ဒီဗီဘီ သတင္းေထာက္) 
သံတြဲခိုရင္တရားရုံး စီရင္ခ်က္ႏွင့္ Aမိန္႔ 
3 ရခုိင္ျပည္နယ္တရားရုံး၏ စီရင္ခ်က္ႏွင့္Aမိန္႔ ။ ဒီဗီဘီ ၂၊ ဇန္န၀ါရီ ၂၀၀၉ (ခင္ႏွင္းထက္) 
4 ဒီဗီဘီ - ၂ ဇန္န၀ါရီ ၂၀၀၉ (ခင္ႏွင္းထက္)  
5 ဒီဗီဘီ ၁ မတ္ ၂၀၁၀ 
6 ဒီဗီဘီ ခင္ႏွင္းထက္ ၂၇ ေမ ၂၀၁၀ 



 
 (ဆ) ေထာင္ဒဏ္က်ခံေနရဆဲတြင္ပင္ ၂၀၁၀ ေမလ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္Aေရွ႕ပုိင္းခရုိင္ တရားရံုး 
က Aီလက္ထေရာနစ္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေရးUပေဒျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ (၁၀) ႏွစ္ထပ္မံခ်မွတ္လုိက္ေၾကာင္း 
သိရွိရသည္။7 
 

Uပေဒေရးရာသံုးသပ္ခ်က္ 
 
 ကုိမင္းေAာင္ႏွင့္ ကိုေက်ာ္မ်ဳိးႏုိင္တို႔ကုိ ပထမUီးစြာ ျပစ္မႈUပေဒပုဒ္မ - ၅၀၅(ခ) ျဖင့္တရားစြဲဆုိ ျပစ္ဒဏ္ 
စီရင္ျခင္းျဖစ္ၿပီး မည္သူမဆုိ ေဖၚျပခ်က္ကုိျဖစ္ေစ၊ ေကာလဟာလကိုျဖစ္ေစ၊ သတင္းကုိျဖစ္ေစ ျပဳရာတြင္ 
သုိ႔တည္းမဟုတ္ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာရာတြင္ သုိ႔တည္းမဟုတ္ျဖန္႔ခ်ိရာတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္Aစုိးရကုိျဖစ္ေစ၊ ႏုိင္ငံေတာ္ 
ၿငိမ္၀ပ္ေရးကုိျဖစ္ေစ၊ ထိခုိက္သည့္ ျပစ္မႈကို တUီးတေယာက္ေသာသူက က်ဴးလြန္ခ်င္လာေAာင္ Aမ်ားျပည္သူ 
ကုိေသာ္ ၄င္း၊ Aမ်ားျပည္သူ၏ သီးျခားလူစုကုိေသာ္လည္းေကာင္း ေၾကာက္ျခင္း၊ ထိတ္လန္႔ျခင္း တခုခုျဖစ္ေစရန္ 
Aႀကံရိွလွ်င္၊ သုိ႔တည္းမဟုတ္ ထုိသုိ႔ျဖစ္ေစတန္ရာသည့္ Aေၾကာင္းရွိလွ်င္ ေထာင္ဒဏ္ (၂) ႏွစ္ခ်မွတ္ရမည္ဟူ၍ 
ျပဌာန္းထားသည္။ 
  

Aထက္ေဖၚျပပါ ျပစ္မႈUပေဒႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ၿပီးသည့္Aခ်ိန္မွသာလွ်င္ Aီလက္ထေရာနစ္ဆက္သြယ္ 
ေဆာင္ရြက္ေရးUပေဒ ပုဒ္မ - ၃၃ (က) ျဖင့္ ထပ္မံျပစ္ဒဏ္စီရင္ျခင္းျဖစ္သည္။ Aီလက္ထေရာနစ္ဆက္သြယ္ 
ေဆာင္ရြက္ေရးUပေဒ ပုဒ္မ - ၃၃ (က) ျပဌာန္းခ်က္မွာ - 
 - မည္သူမဆုိ Aီလက္ထေရာနစ္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေရးနည္းပညာကုိ Aသံုးျပဳလ်က္ ႏုိင္ငံေတာ္ 
လံုၿခံဳေရး၊ တရားUပေဒစုိးမုိးေရးႏွင့္ နယ္ေျမေAးခ်မ္းသာယာေရး တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရး ႏုိင္ငံေတာ္ 
၏ စီးပြားေရး သုိ႔မဟုတ္ Aမ်ဳိးသားယU္ေက်းမႈကိုထိခိုက္ေစသည့္ ျပဳလုပ္မႈတရပ္ရပ္ကိုျပဳလုပ္လွ်င္ ေထာင္ဒဏ္ 
(၇) ႏွစ္မွ (၁၅) ႏွစ္Aထိ ခ်မွတ္ရမည့္Aျပင္ ေငြဒဏ္လည္းခ်မွတ္ႏုိင္သည္ဟူ၍ ျပဌာန္းထားသည္။ 
 
 Aထက္ေဖၚျပပါUပေဒႏွစ္ရပ္ ျပဌာန္းခ်က္ကိုႏႈိင္းယွU္ပါက Aီလက္ထေရာနစ္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ 
ေရးနည္းပညာဆုိသည့္စကားရပ္မွလြဲ၍ ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားေရး တရားUပေဒစုိးမုိးေရးႏွင့္ နယ္ေျမေAးခ်မ္း 
သာယာေရး စသည့္စကားရပ္မ်ားသည္ သေဘာသဘာ၀ခ်င္းတူညီလ်က္ရိွသည္။  
 
 ျပစ္မႈဆိုင္ရာက်င့္ထုံးUပေဒပုဒ္မ - ၄၀၃ (၁) တြင္ တႀကိမ္ ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ျခင္းခံရၿပီးသူကိုျဖစ္ေစ၊ 
ျပစ္မႈမွ AၿပီးAျပတ္လႊတ္ျခင္းခံၿပီးသူကိုျဖစ္ေစ ၄င္းျပစ္မႈႏွင့္ပင္ မစစ္ေဆးရဟု AတိAလင္းျပဌာန္ထားပါသည္။ 
 
 ကိုျမင့္ေAးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္AစုိးရAမႈ (၉၇/၇၀) တြင္ ေနာက္ထပ္စြဲဆုိသည့္Aမႈမွ 
Aခ်က္Aလက္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်U္း၍ ပထမAႀကိမ္စစ္ေဆးစီရင္စU္ကပင္ သိရိွခ့ဲလွ်င္ ထိုျပစ္မႈAတြက္ ဒုတိယAႀကိမ္ 
စစ္ေဆးစီရင္ျခင္း မျပဳႏိုင္ေတာ့ေပ -  ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ UီးေAာင္ထြန္းႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္Aစုိး 
ရ (၈၈/၁) Aမႈတြင္ Aမႈ (၂) မႈမွ Aေၾကာင္းျခင္းရာမ်ားသည္ ထူးထူးျခားျခား ကြဲျပားမႈမရိွ၊ စာတစ္ေစာင္တည္းA 
ေပၚ Aေျချပဳ၍ မစြဲဆုိႏုိင္ ဟူ၍လည္းေကာင္းAတိAလင္း စီရင္ထံုးဖြဲ႔ထားသည္။ 
 

ထုိ႔ေၾကာင့္ ကုိမင္းေAာင္ ႏွင့္ ကုိေက်ာ္မ်ဳိးႏိုင္တုိ႔Aား ျပစ္မႈUပေဒပုဒ္မ - ၅၀၅ (ခ)ျဖင့္စစ္ေဆးစီရင္ၿပီး 
သည့္ေနာက္ပုိင္းတြင္မွ Aီလက္ထေရာနစ္ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေရးUပေဒျဖင့္ ထပ္မံျပစ္ဒဏ္စီရင္ျခင္းမွာ 
Uပေဒ သေဘာသဘာ၀ခ်င္း တူညီသည့္Uပေဒမ်ားကို Aသုံးျပဳ၍ စီရင္ထားျခင္းျဖစ္သည့္Aတြက္ လည္းေကာင္း၊ 
Aေၾကာင္းျခင္းရာမ်ား ထူးထူးျခားျခားကြဲျပားမႈမရိွဘဲ ထပ္မံစီရင္ျခင္းျဖစ္၍လည္းေကာင္း၊ ပထမAႀကိမ္စစ္ေဆးစီ 

                                                 
7 ဒီဗီဘီ ခင္ႏွင္းထက္ ၂၇ ေမ ၂၀၁၀ 



ရင္စU္ကပင္ သိရွိခဲ့သည့္ Aခ်က္Aလက္မ်ားနွင့္ စပ္လ်U္း၍ ေနာက္ထပ္တရားစြဲဆို ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းျဖစ္၍ 
လည္းေကာင္း Uပေဒျပဌာန္းခ်က္မ်ားစီရင္ထုံးမ်ားႏွင့္ ညီညြတ္မႈမရိွေၾကာင္းေတြ႔ရွိရသည္။ 
  

ကုိမင္းေAာင္သည္Aက်U္းေထာင္တြင္းမွAယူခံမႈတင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ Aက်U္းနည္းပလပ္ခဲ့သည္ 
မွာ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ (၆) လပုိင္းတြင္ျဖစ္ၿပီး ထိုသုိ႔ပလပ္လုိက္ေၾကာင္း ကုိမင္းေAာင္AားAသိေပးခ့ဲသည္မွာ ၂၀၁၀ 
ခုႏွစ္ ေဖေဖၚ၀ါရီလ (၇) ရက္ေန႔တြင္မွ ျဖစ္သည္။ 

  
 Aက်U္းေထာင္လက္စြဲ Aပိုဒ္ ၄၃၉ Aရ Aက်U္းUီးစီးမွ Aက်U္းသားမ်ား Aယူခံ၀င္ေရာက္ႏိုင္ရန္ 
Aဘက္ဘက္မွ AကူAညီေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး Aယူခံေလွ်ာက္ထားသည့္ တရားရံုးမွ Aက်U္းသား၏ ေလွ်ာက္ထား 
လႊာကို ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ပယ္ဖ်က္ျခင္းမဟုတ္လွ်င္ Aက်U္းသားကုိ ဆက္သြယ္Aသိေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း  Aက်U္း 
ေထာင္လက္စြဲAပုိင္ - ၄၇၅ တြင္ AတိAလင္းေဖၚျပပါရွိသည္။ 
  

Aယူခံခြင့္ျပဳသည့္ကာလကုိ Aက်U္းေထာင္လက္စြဲAပုိဒ္ -၄၄၆ (၂) Aရတရားရုံးခ်ဳပ္မွလြဲ၍ Aျခား 
တရားရံုးမ်ားသုိ႔ Aယူခံ၀င္ေရာက္ျခင္း Aမိန္႔ခ်သည့္ေန႔မွ ရက္ေပါင္း (၃၀) Aတြင္း၊ Aပုိဒ္ - ၄၄၆ (၂) Aရ 
ေသဒဏ္ခ်မွတ္သည့္ Aယူခံမွလြဲ၍ တရားရံုးခ်ဳပ္သုိ႔တင္သြင္းသည့္ Aယူခံ ( Aမိန္႔ခ်မွတ္သည့္ေန႔မွ ရက္ေပါင္း 
၆၀ Aတြင္း) ဟူ၍ AတိAလင္းေဖၚျပထားသည္။ 
  

ထုိ႔ေၾကာင့္ ကိုမင္းေAာင္သည္ မူလတရားရံုးမွ ခ်မွတ္သည့္ျပစ္ဒဏ္ကုိ Aထက္တရားရံုးသုိ႔Aယူခံ 
ေလွ်ာက္ထားခ့ဲၿပီးေနာက္ပုိင္း ပလပ္သည့္Aမိန္႔ခ်မွတ္လိုက္ျခင္းကို ေနာက္ထပ္ တဆင့္ျမင့္တရားရံုးသုိ႔ Aယူခံမႈ 
သုိ႔မဟုတ္ ျပင္ဆင္မႈ တက္ေရာက္ႏုိင္ရန္Aတြက္ ခြင့္ျပဳသည့္Aထက္ေဖၚျပပါ Aခ်ိန္ကာလAတြင္း Aသိေပး 
Aေၾကာင္းၾကားရမည္ျဖစ္သည္။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ (၆) လပုိင္းတြင္ Aက်U္းနည္းပလပ္လုိက္သည္ကုိ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ေဖ 
ေဖၚ၀ါရီလ (၇) ရက္ေန႔တြင္မွ AသိေပးAေၾကာင္းၾကားျခင္းမွာ ကိုမင္းေAာင္တြင္ ယခင္ရွိၿပီးျဖစ္သည့္ Uပေဒ A 
ခြင့္Aေရးမ်ားကို ဆုံးရႈံးေစရန္ ရည္ရြယ္၍ တမင္လုပ္ေဆာင္လိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားသည္။ 
  

Aထက္ေဖၚျပပါ ျပဳလုပ္မႈမ်ားသည္ လူသားတUီးAေပၚ လူမဆန္စြာ - ျပဳမူျခင္း၊ ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္း၊ ႏိွပ္ 
စက္ျခင္းဆုိသည့္ ႏိုင္ငံတကာလူ႔Aခြင့္Aေရးေၾကျငာစာတမ္း Aပိုဒ္ - ၅ ကုိေဖါက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ျခင္းျဖစ္သည့္ 
Aျပင္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ပတ္သတ္သူမ်ားAေပၚ ရည္ရြယ္ခ်က္ရိွရိွျဖင့္ စနစ္တက် က်ဴးလြန္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ 
  

ထုိ႔ေၾကာင့္ ကိုမင္းေAာင္ႏွင့္ ကုိေက်ာ္မ်ဳိးႏိုင္ တုိ႔Aေပၚ Aီလက္ထေရာနစ္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေရး 
Uပေဒျဖင့္ ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္မ်ား ထပ္မံခ်မွတ္လုိက္ျခင္းသည္ န.A.ဖ လက္ထက္ တရားစီရင္ေရးကုိ Aသံုးခ် 
လ်က္ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးAခြင့္Aေရးဆိုင္ရာ ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားျဖစ္သည့္Aျပင္ တရားUပေဒစိုးမုိးမႈမရိွသည့္လုပ္ 
ရပ္မ်ားAျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ထားရိွပါေၾကာင္း Uပေဒ ေရးရာသံုးသပ္ခ်က္ထုတ္ျပန္Aပ္ပါသည္။ 
 
 
 
 
Aေသးစိတ္သိရိွလိုပါလွ်င္ -     ျမန္မာႏုိင္ငံေရွ႕ေနမ်ားေကာင္စီ 
Uီးမ်ဳိး       Uပေဒေရးရာသုံးသပ္ေရးဌာန 
တာ၀န္ခံ၊ Uပေဒေရးရာသုံးသပ္ေရးဌာန 
ဖုန္း - ၀၈၆၂၁၆၀၁၀၈ 
၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ၊ ဇြန္လ (၂) ရက္ 
 


