
 

ေရွ႕ေနဦးကုိနီ လုပ္ၾကံခံရမႈ (၂) ႏွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ အတြက္ ICJ ေၾကျငာခ်က္ထုတ္ 
 
၂၀၁၉ခုုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ၊ ၂၉ ရက္ေန႔  

ထင္ရွားေသာေရွ႕ေနဦးကိုုနီအား ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာေလဆိပ္တြင္ လူအမ်ားေရွ႕ေမွာက္လုပ္ၾကံသတ္ 
ျဖတ္ခဲ့ျခင္း ႏွစ္ႏွစ္ျပည့္သည့္ေန႔တြင္ အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာဥပေဒပညာရွင္မ်ားေကာ္မရွင ္ (International 
Commission of Jurists – ICJ) အေနျဖင္ ့မွန္ကန္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ေဖာ္ထတု္ရန္၊ တရားမွ်တမႈ 
ေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္ႏွင္ ့ အလားတူရာဇဝတ္မႈမ်ား ထပ္မံျဖစ္ပြားျခင္းမ ွ ဟန္႔တားရန္အတြက္ အေသးစိတ္ၿပီး 
ဘက္လိုုက္မႈကင္းမဲ့ေသာ စံုုစမ္းစစ္ေဆးမႈတစ္ရပ္ျပဳလုုပ္ေပးရန ္၎၏ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကိုု ထပ္မ၍ံ ထုုတ္ျပန္ 
ေၾကညာအပ္ပါသည္။ 

“ယခုက့ဲသို႔ ထင္ရွားေသာ ဒီမိုုကေရစီအေရးအားေပးေထာက္ခံသူတစ္ဦး ေပၚေပၚထင္ထင္ 
အသတ္ခံရမႈေၾကာင့္ ထိုုသိုု႔ေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ိဳးကို ထိေရာက္စြာ အျပစ္ေပးရန ္ ႏိငု္ငံေတာ္အေနျဖင္ ့
ထိေရာက္ေသာတံုု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈတစ္ရပ ္ ျပဳလုပ္ရန္လိုအပပ္ါသည္။”  ဟု အာရွႏွင္ ့
ပစိဖိတ္ေဒသမ်ားအတြက္ ICJ ၏ ၫ ႊနၾ္ကားေရးမွဴးတစ္ဦးျဖစ္ေသာ Frederick Rawski က ေျပာခဲ့ပါသည္။ 

တရားဝင္စံုုစမ္းစစ္ေဆးမႈတစ္ရပ ္ ျပဳလုုပ္ခဲ့ၿပီး တရားရံုးတြင ္ ၾကားနာစစ္ေဆးမႈေပါင္း အႀကိမ္ ၁၀၀ေက်ာ္ ရွိခဲ ့
သည္ဟုသတင္းမ်ားအရသိရေသာ္လည္း ၎၏ေသဆံုးမႈအတြက္ ရာဇဝတ္ေၾကာင္းအရေသာ္လည္းေကာင္း 
သို ႔မဟုတ္ အျခားနည္းအရေသာ္လည္းေကာင္း မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် တာဝန္ခံျခင္းမရွိသည့္အျပင္ 
အေျခအေနမ်ားကိုလည္း ေက်နပ္ေလာက္ေအာင္ ေျဖရွင္းႏိငု္ျခင္းမရွိေသးပါ။ 

“ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင္ ့စစ္တပ္၏လႊမ္းမိုးမႈႏွင္ ့ဘက္လိုက္မႈကင္းမဲ့ၿပီး လြတ္လပ္ေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈတစ္ရပ ္
မျပဳလုပ္ဘဲ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒအရ ၎၏ တာ၀န၀္တၱရားမ်ားကို ျဖည့္ဆည္းႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။ ထိုသို႔ေသာ 
စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈတစ္ရပ္သည္ မွ်တေသာတရားခြင္တြင ္ထိေရာက္ေသာ တရားစြဲဆိုမ ႈ ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ 
ေရွ႕ေျပးလိုအပ္ခ်က္တစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။” ဟု Rawski က ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ 

ဦးကိုနီအား ျမန္မာႏိုင္ငံတြင ္လူ႔အခြင့္အေရးႏွင္ ့ဒီမိကုေရစီအသြင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက ္အားေပးေထာက္ခံ 
သူတစ္ဦးအျဖစ္ အမ်ားက သိရွိခဲ့ၾကပါသည္။ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီ၏ အႀကံေပးတစ္ဦးအေနျဖင့္ 
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင ္ သမၼတျဖစ္မလာႏိုင္ေအာင ္ တားဆီး 
ထားေသာ္လည္း သူမအတြက္ ေခါင္းေဆာင္ေနရာတစ္ေနရာ တရား၀င္ျဖစ္လာေစခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင ္
ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ရာထူးကို ဖန္တီးရာတြင ္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ဦးကုိနီသည္ ေသဆံုးသည့္အခ်ိန္တြင္ စစ ္
တပ္၏အာဏာကို ေထာက္ပိုးေပးေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၂၀၀၈ခုႏွစ ္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကိ ုအစားထိုးရန္ 
အဆိုျပဳလႊာမ်ား ျပင္ဆင္ေနသည္ဟု နားလည္ထားပါသည္။ 

“ဦးကိုနီႏွင္ ့ ၎၏မိသားစုအတြက္သာလွ်င္မကဘဲ ႏိုင္ငံေတာ္အေနျဖင္ ့ ဒီမိုကေရစီအေရးအားေပး 
ေထာက္ခံသူမ်ားအပါအ၀င ္ ျပည္သူအားလံုး၏ လူ႔ဘ၀ရွင္သန္ရပ္တည္ခြင့္ကိ ုကာကြယ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းကို 
ျပသရန ္ယံုၾကည္ရေသာ တရားေရးလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ ္လုိအပ္သည္။” ဟု ICJ ၏ ဥပေဒအႀကံေပး Sean 
Bain က ဆိုပါသည္။ 

“ဤသေဘာသဘာဝရွိေသာ ရာဇ၀တ္မႈတစ္ခုသည္ ဒီမိုကရက္တစ္လုပ္ငန္းစဥ္တြင ္ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္းကိ ု
အဟန္႔အတားျဖစ္ေစေသာေၾကာင့္ ထိုသို႔ေသာရာဇ၀တ္မႈ ထပ္မံမျဖစ္ပြားေအာင ္တားဆီးရန္မွာ ထိေရာက္ 
ေသာ တရားေရးလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္က မရွိမျဖစ္အေရးႀကီးပါသည္” ဟု Bain က ေျပာခဲ့ပါသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံသည ္ ေရွ႕ေနမ်ားႏွင္ ့လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္သူမ်ားအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အျခားသူမ်ား 
အား ၎တို႔လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အကာအကြယ္ရရွိေစရန ္အထူးသျဖင့္ တာ၀န္ရွိပါသည္။  

မည္သည့္တရားေရးလုပ္ငန္းစဥ္မဆို ျမန္ဆန္ထိေရာက္ၿပီး မွန္ကန္ေသာအခ်က္အလက္မ်ား ေပၚေပါက္ေစရ 
မည္ ျဖစ္သည္။ 

ဦးကိုနီအသတ္ခံရသည့္အမႈကို စံုစမ္းစစ္ေဆးရာတြင ္အဓိကမသကၤာဖြယ္ျဖစ္သူတစ္ဦးမွာ မည္သည့္ေနရာ 
မ်ားတြင္ ေရာက္ရွိေနသည္ကို မသိရွိရျခင္း၊ ေသဆံုးသြားေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးအား မသကၤာဖြယ္ျဖစ္သူတစ္ဦး 
အျဖစ ္ မွားယြင္းေဖာ္ထုတ္ျခင္းႏွင္ ့ နာမည္တူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးအား ဖမ္းဆီးျခင္းႏွင့္ ရဲဘက္စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈတြင ္
စစ္တပ္၏ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိျခင္းတို႔အပါအ၀င ္အတားအဆီးမ်ားေၾကာင့္ အဟန္႔အတား 



 

ျဖစ္ေနပါသည္။ အထူးသျဖင့္ မသကၤာဖြယ္ျဖစ္သူမ်ားစြာ၏ စစ္တပ္ႏွင့္ဆက္စပ္ေနမႈမ်ားကိ ု
ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါက ဤသတ္ျဖတ္မႈအတြက္ ႏိုင္ငံေရးဆိငု္ရာ အေၾကာင္းတရားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ 
စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားကိုလည္း ေက်နပ္စရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈတြင ္
စစ္တပ္၏ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈေၾကာင့္ ဘက္လိုက္မႈကင္းမဲ့စြာေသာ္လည္းေကာင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း 
ရွိပံုမေပၚပါ။ 

ရန္ကုန္ေျမာက္ပိုင္းခရိုင္တရားရံုးတြင ္ ျပစ္မႈဆိုင္ရာတရားစြဲဆိုမႈမ်ားႏွင္ ့ ရန္ကုန္အထက္တရားရံုးတြင္ 
ဆက္စပ္တရားစြဲဆိုမႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္လည္း ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈမ်ား ရွိေနခဲ့ပါသည္။ 
ဆက္စပ္မႈရွိပံုမေပၚေသာ သက္ေသထြက္ဆိုခ်က္မ်ား ခြင့္ျပဳျခင္း၊ အဓိကမ်က္ျမင္သက္ေသမ်ား 
ေရာက္ရွိမလာျခင္းမ်ားႏွင္ ့တရားရံုး၏ စစ္ေဆးမႈမ်ားကို ၾကာရွည္ေအာင္အခ်ိန္ဆြဲ၍ ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ကို  
တရားခြင္အား သြားေရာက္ၾကည့္ရႈခဲ့သည္ ICJမွေရွ႕ေနမ်ားအပါအ၀င ္ ေရွ႕ေနမ်ားႏွင္ ့
အျခားေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားက အႀကိမ္ႀကိမ္ေတြ႔ႀကံဳခဲ့ရေၾကာင္း မွတ္သားခဲ့ရပါသည္။ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈမ်ား 
အပတ္ႏွင့္ခ်ီ၍ ၾကာသည္မွာ ပံုမွန္ျဖစ္ၿပီး ရက္ဆက္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားမွာ ရွားပါးပါသည္။  

ဤျပႆနာမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တရားမွ်တမႈစနစ္ကိ ု စိန္ေခၚေနေသာ သိသာထင္ရွားသည္႔ 
သေကၤတမ်ားျဖစ္ေနၿပီး ICJ က ယခင္ေဖာ္ျပခဲ့သလိ ု ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တရားမွ်တမႈစနစ္တြင ္ ရဲအရာရွိမ်ား၊ 
အစိုးရေရွ႕ေနမ်ားႏွင္ ့ တရားရံုးမ်ား သည္ အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးအရ ထိရွလြယ္ေသာအမႈမ်ားတြင္ 
ထိေရာက္စြာတရားစီရင္ရန ္လြတ္လပ္မႈ ႏွင္/့သို႔မဟုတ္ ဆႏၵ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ကင္းမဲ့ၾကပါသည္။  

“ႏွစ္ႏွစ္ဟူေသာအခ်ိန္ကာလသည္ ယေန႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေရာက္ရွိေနေသာ အေျခအေနအထ ိေရာက္လာဖို႔ 
အလြန္အမင္းၾကာလြန္းေသာ အခ်ိန္ျဖစ္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ အေတြ႔အႀကံဳအရ ဤကိစၥသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွ ိ
တရားစီရင္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ပို၍ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔သည့္ျပႆနာမ်ားရွိေနေၾကာင္း မီးေမာင္းထိုးျပေနပါသည္” 
ဟု Bain က ျဖည့္စြက္ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ 

 

ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာ 

ဦးကိုနီသည္ အျခားေသာအခန္းက႑မ်ားအျပင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေရွ႕ေနမ်ားအသင္း (International Bar 
Association) ႏွင္ ့ ျမန္မာႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေသာေရွ႕ေနမ်ားအသင္း (Independent Lawyers’ Association of 
Myanmar) တို႔၏ အဖြဲ႔၀င္၊ Laurel Law Firm တည္ေထာင္သူ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံမြတ္ဆလင္ေရွ႕ေနမ်ားအသင္း၏  
ကူညီေထာက္ပံ့သူႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ICJ အပါအ၀င ္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားစြာ၏ လုပ္ငန္းမ်ားကို အားတက္ 
သေရာပံ့ပိုးကူညီေပးခဲ့သူတစ္ဦး ျဖစ္ပါသည္။  

ဦးကိုနီသည္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ၊ ၂၉ရက္ေန႔ ညေန ၅နာရီ၀န္းက်င္ခန္႔တြင ္ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ 
ေလဆိပ္၏ ပင္မအေဆာက္အအံုအျပင္ဘက္တြင္ ဦးေခါင္းေနာက္သို႔ အနီးကပ္ ေသနတ္ျဖင့္ 
ပစ္သတ္ခံခဲ့ရပါသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ဦးကိုနီသည္ အစိုးရအရာရွိမ်ားႏွင္ ့ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္တကြ 
အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ခဲ့သည့္ခရီးစဥ္မ ွ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာသျဖင့္ ၎၏ မိသားစု၀င္မ်ားကို 
ႏႈတ္ဆက္ေနခဲ့ၿပီး ၎၏ ေျမးငယ္ေလးအား ခ်ီထားခဲ့ပါသည္။ ေသနတ္သမားၾကည္လင္းသည္ ၎အား 
လိုက္လံဖမ္းဆီးစဥ္ အငွားယာဥ္ေမာင္း ကိုေန၀င္းကိုလည္း အေသပစ္သတ္ခဲ့ပါသည္။ ေနာက္တစ္ေန႔တြင ္
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင ္ မြတ္ဆလင္ရိုးရာအတိုင္းက်င္းပသည့္ ဦးကိုနီ၏အသုဘကို လူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ 
တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုးက ၎ေသဆံုးမႈကို လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္မႈအျဖစ္ လူသိရွင္ၾကား 
သတ္မွတ္ခဲ့ပါသည္။ တရား၀င္စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈအရ လူသတ္မႈက်ဴးလြန္ရာတြင္ အျခားသူမ်ားလည္း 
ပူးေပါင္းႀကံစည္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိခဲ့ရပါသည္။ 

၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ မတ္လ၊ ၁၇ရက္ေန႔၌ ျပစ္မႈအမႈတြဲအမွတ ္ ၄၅/၂၀၁၇ ႏွင့္ ၄၆/၂၀၁၇ တြင ္ စြဲခ်က္ေပါင္းစံုျဖင္ ့
ရန္ကုန္ေျမာက္ပိုင္းခရိုင္တရားရံုးတြင ္ အမ်ိဳးသားေလးဦးကို ရံုးထုတ္ခဲ့ပါသည္။ တရားရံုးက ေနာက္ဆံုး 
အတည္ျပဳလုိက္ေသာ စြဲခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါတို႔ျဖစ္ေၾကာင္း ဥပေဒစာေရးမ်ားႏွင္ ့အရာရွိမ်ားက ICJ အား 
ေျပာျပခဲ့ပါသည္ - 

• ၾကည္လင္းအတြက္ - ဦးကိုနီအေပၚ ႀကိဳတင္ႀကံစည္ေသာလူသတ္မႈတြင္ ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ ပူးတြဲ 
တာ၀န္ရွိမႈအတြက္ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၃၀၂(၁)(ခ)/၃၄ ႏွင္ ့ကိုေန၀င္းအေပၚ ႀကိဳတင္ႀကံစည္ျခင္း 



 

မဟုတ္ေသာ လူသတ္မႈအတြက္ ပုဒ္မ ၃၀၂(၂)ႏွင္ ့လက္နက္မ်ား တရားမ၀င ္လက္၀ယ္ထားရွိျခင္း 
အတြက္ လက္နက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၉(စ)။ 

• ေအာင္၀င္းေဇာ္အတြက္ - ဦးကိုနီအေပၚႀကိဳတင္ႀကံစည္ေသာလူသတ္မႈတြင္ ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ 
ပူးတြဲတာ၀န္ရွိမႈအတြက ္ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၃၀၂(၁)(ခ)/၃၄ (ဤတရားခံအတြက္ တရားရံုးက 
လက္နက္ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၉(စ)အရ စြဲခ်က္တင္ထားေၾကာင္း အတည္မျပဳခဲ့ပါ)။ 

• ေဇယ်ာၿဖိဳးအတြက္ - ဦးကိုနီအေပၚႀကိဳတင္ႀကံစည္ေသာလူသတ္မႈတြင္ အားေပးကူညီျခင္း အတြက္ 
ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၃၀၂(၁)(ခ)/၁၀၉။ 

• ေအာင္၀င္းထြန္းအတြက္ - ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူအား ပုန္းေအာင္းခြင့္ေပးျခင္းအတြက ္ ရာဇသတ္ႀကီး 
ပုဒ္မ ၂၁၂ (တရားရံုးက ဤတရားခံအား အာမခံေပးခဲ့သည)္။ 

Frontier Magazine၏ မီဒီယာသတင္းမ်ားႏွင့္ ICJ၏ စံုစမ္းမႈမ်ားအရ ရန္ကုန္ေျမာက္ပိုင္းခရိုင္တရားရံုးသည္ 
စြဲခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အၿပီးသတ္ေလွ်ာက္လဲခ်က္မ်ားကို ေဖေဖာ္၀ါရီလ၊ ၁ရက္ေန႔တြင ္ ၾကားနာစစ္ေဆး 
မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ငါးဦးေျမာက္မသကၤာဖြယ္ျဖစ္ေသာသူ ေအာင္၀င္းခိုင္သည္ 
လြတ္ေျမာက္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာရဲတပ္ဖြဲ႔က အေၾကာင္းၾကားစာထုတ္ထားပါသည္။   

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒအရ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကိုမျဖစ္မေနကာကြယ္ေပး 
ရမည္ဟူသည္မွာ တစ္ဖက္သက္ အသက္ဆံုးရံႈးေစေသာလုပ္ရပ္မ်ားအား စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္၊ တရားစြဲဆုိရန ္
ႏွင္ ့ ျပစ္ဒဏ္ေပးရန ္တာ၀န၀္တၱရား ျဖစ္သည္။ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈတစ္ခု၏ ေနာက္ဆံုးရည္မွန္းခ်က္မွာ လူ႔ဘ၀ 
ရွင္သန္ရပ္တည္ခြင့္ကိ ုခ်ဳိးေဖာက္ခဲ့ျခင္း ရွိ၊ မရွိကိ ုဆံုးျဖတ္ရန္ႏွင့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားကို မွ်တေသာ တရား 
စီရင္မႈအပါအ၀င ္တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ၏ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္အညီ အရည္အခ်င္းျပည့္မီေသာ တရားရံုး 
တြင ္ထိေရာက္စြာ တရားစြဲဆိုႏိုင္ေစရန္အတြက ္ျဖစ္ရမည္။  

 

ဆက္သြယ္ရန္ 

Sean Bain ၊ ICJ ဥပေဒအႀကံေပး- sean.bain (at) icj.org 

Frederick Rawski ၊ ICJ အာရွပစိဖိတ္ေဒသ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး - frederick.rawski (at) icj.org 

 

ေနာက္ထပ္ေလ့လာရန္ 

ICJ ေရးသားထားသည္႔ “ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဆိုး႐ြားေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္ 
တရားမွ်တမႈ ရယူျခင္း အေျချပဳစံထားတိုင္းတာေလ့လာမႈ” (“Myanmar: reverse laws and practices 
that perpetuate military impunity – new ICJ report)” ၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ၊ ၁၆ ရက္ေန႔၊ 
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2018/01/Myanmar-GRA-Baseline-Study-Publications-
Reports-Thematic-reports-2018-BUR.pdf  တြင ္ျမန္မာဘာသာျဖင္ ့ဖတ္႐ႈႏိုငပ္ါသည္။ 
 

ICJ, “Killing of lawyer U Ko Ni must be promptly and impartially investigated,” 30 January 
2017 https://www.icj.org/icj-statement-on-the-killing-of-lawyer-u-ko-ni/  


