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!ိ#ငင်တံကာ၏  တံ# ့ြပန်မGများ 

၂၀၁၉ ခ'()စ် (ိ'ဝငဘ်ာလ (၂၁)ရက ်

ြမနမ်ာ(ိ'ငင်:ံ)ိဆိ'းဝါးေသာ လ@အ့ခွင့အ်ေရးချိEးေဖာက်မGများတွင ် (ိ'ငင်တံကာဥပေဒအရ 

အလွနေ်လးနက်ေသာ ရာဇဝတ်မGများပါဝင(်ိ'ငM်ပီး (ိ'ငင်တံကာအသိ'ငး်အဝနး်မ) အေလးထားရမည့ ်

ကိစQတစ်ရပ်ြဖစ်ေပသည။် သိ'ရ့ာတွင ် လက်:)တိွငအ်စိ'းရတာဝန:်)ိသ@များမ) စံ'စမ်းစစ်ေဆးေရးြပEလ'ပ်ြခငး် ()င့ ်

တရားစဲွအေရးယ@ြခငး်ြဖင့ ် (ိ'ငင်တံကာဥပေဒ ()င့ ် စံ(Gနး်များ()င့အ်ည ီ တာဝနယ်@တာဝနခံ်မG:)ိေစရန ် ()င့ ်

ဥပေဒအရ ြပနလ်ည်က'စားမG ေပး(ိ'ငရ်န ် ေဖာ်ြပပါရာဇဝတ်မGများကိ' အေရးယ@ေဆာငရွ်က်ရမည့ ်

အစိ'းရတစ်ရပ်၏တာဝနမ်ျားကိ' ပျက်ကကွ်လျက ် :)ိပါသည်။ ထိ'အေြခအေနအား တံ' ့ြပနသ်ည်အေနြဖင့ ်

(ိ'ငင်တံကာမ) ြမနမ်ာ(ိ'ငင်အံား  တရားေရးရာေဆာငရွ်က်မGအချိEVသည် အ:)ိနတ်စ်ခ'ရလာေနMပီ ြဖစ်သည်။ 

အြပညြ်ပည်ဆိ'ငရ်ာဥပေဒပညာ:)ငမ်ျားေကာ်မ:)ငအ်ဖွဲV၏ (ိ'ငင်တံကာဥပေဒဆိ'ငရ်ာကWမ်းကျငမ်G 

အေပX အေြခခံလျက ်ဤေဆာငပ်ါးသည ်လက်:)ိေဆာငရွ်က်လျက်:)ိေသာ တရားေရးရာေဆာငရွ်က်မGလ'ပ်ငနး် 

သံ'းခ'၏ ေနာက်ဆံ'းအေြခအေနကိ' သံ'းသပ်တငြ်ပသွားမည ် ြဖစ်ပါသည်။ ပထမတစ်ခ'မ)ာ ြမနမ်ာ(ိ'ငင်အံတွက ်

လွတလ်ပ်ေသာစံ'စမ်းစစ်ေဆးမGလ'ပ်ငနး်စZကိ' ဖွဲVစည်းတည်ေထာငလ်ိ'က်ြခငး်ြဖစ်သည်။ ဒ'တိယမ)ာ 

အြပည်ြပည်ဆိ'ငရ်ာရာဇဝတတ်ရား[ံ'း (International Criminal Court) ၏ စံ'စမ်းစစ်ေဆးမGြဖစ်Mပီး 

တတယိတစ်ခ'မ)ာ အြပည်ြပည်ဆိ'ငရ်ာတရား[ံ'း (International Court of Justice) မ) မျိEး(ယွ်စ'တစ်စ'အား 

မျိEးြဖEတ်ြခငး်ဆိ'ငရ်ာသ ေဘာတ@စာချEပ် (Genocide Convention) အရ အမGဖငွ့ြ်ခငး် စသညတ်ိ' ့ြဖစ်ပါသည်။ 

ေ:)းဦးစွာ ေနာက်ခံအေpကာငး်ရငး်အေနြဖင့ ် အချကအ်လက:်)ာေဖွေရးအဖွဲV၏ေတွV :)ိချက်များ ()င့ ်

ထိ'အချက်အလက်များအေပX  ြမနမ်ာအစိ'းရ၏တ'န ့ြ်ပနမ်Gများကိ' တငြ်ပသွားမည်ြဖစ်ပါသည။် 

အြပည်ြပည်ဆိ'ငရ်ာဥပေဒပညာ:)ငမ်ျားေကာ်မ:)င ် (International Commission of Jurists) သည ်

ဆွစ်ဇာလန(်ိ'ငင်တံွင ် အေြခစိ'က်ေသာ အစိ'းရမဟ'တ်ေသာအဖွဲVစညး်တစ်ရပ် ြဖစ်ပါသည်။ မိမိတိ'သ့ည ်

နယသ်ာလနတ်ငွ ်တရား[ံ'း:)ိေသာ အြပည်ြပည်ဆိ'ငရ်ာတရား[ံ'း()င့ ်သီးြခားစီြဖစ်ပါသည်။ 

အချကအ်လက်:)ာေဖွေရးအဖွဲV၏ေတွV :)ိချက်များ ()င့ ်ထိ'အချကအ်လက်များအေပX  အစိ'းရ၏တ'န ့ြ်ပနမ်G 

၂၀၁၇ မတ်လတငွ ် က'လလ@အ့ခွင့အ်ေရးေကာငစီ်မ) ဖွဲVစည်းခ့ဲေသာ ြမနမ်ာ(ိ'ငင်အံေပX (ိ'ငင်တံကာ 

လွတလ်ပ်ေသာအချက်အလက:်)ာေဖွေရးမစ်:)ငအ်ဖွဲV (the Independent International Fact-Finding 

Mission – FFM) သည ် စတငတ်ည်ေထာငM်ပီး ()စ်()စ်ခဲွpကာMပီးသည့်ေနာက် ယငး်၏ လ'ပ်ငနး်တာဝနမ်ျားကိ' 

Mပီးေြမာက်ေအာင ် ေဆာငရွ်က်ခ့ဲMပီး  [ံ'းခနး်များကိ' ပိတ်သိမ်းခ့ဲMပီးြဖစ်ပါသည်။ FFM ကိ' အငဒ်ိ'နးီ:)ား၊ 

ဩစေတးလျ ()င့ ် သီရလီက|ာ(ိ'ငင်တံိ'မ့) ကWမ်းကျငသ်@များမ) ဦးေဆာငခ့ဲ်Mပီး ယငး်အဖွဲVကိ' ကမ}ာတစ်ဝ)မ်းမ) 

သ'ေတသီများ ()င့ ် ေ:) Vေနများမ) ဝိ'ငး်ဝနး်က@ညီပ့ံပိ'းေပးခ့ဲpကသည်။  FFM သည ် ြမနမ်ာ(ိ'ငင်:ံ) ိ

လ@အ့ခွင့အ်ေရးဆိ'ငရ်ာအထ@းစံ'စမ်းစစ်ေဆးေရးမ~း ()င့ ် သီးြခားစီြဖစ်ပါသည်။ ထိ'စံ'စမ်းစစ်ေဆးေရး 

လ'ပ်ငနး်စZကိ' လ@အ့ခွင့အ်ေရးေကာငစီ်မ) ၁၉၉၂ ခ'()စ်ကတည်း ဖွဲVစညး်တည်ေထာငခ့ဲ်ြခငး်ြဖစ်Mပီး 

စံ'စမ်းစစ်ေဆးေရးမ~းသည် (ိ'ငင်တံစ်ဝ)မ်း:) ိ လ@အ့ခွင့အ်ေရးဆိ'ငရ်ာ စိ'းရိမ်ရသည့က်ိစQရပ်များကိ' ကျယ်ြပန ့စွ်ာ 

ေစာင့p်ကည့်Mပီး ပံ'မ)နအ်စီရငခံ်စာများ ေရးသားထ'တ်ြပနရ်ပါသည်။ 



လ@အ့ခွင့အ်ေရးအေြခအေနများ ေြပာငး်လဲြဖစ်ေပXမGများေpကာင့ ် FFM ၏ သက်တမ်းကိ' 

()စ်�ကိမ်တိ'းြမ�င့ေ်ပးခ့ဲပါသည်။ ြမနမ်ာ(ိ'ငင်အံတငွး်သိ' ့ ဝငေ်ရာကရ်န ် ြငငး်ပယ်ခံခ့ဲရေသာ်လည်း 

နညး်ပညာအက@ညီ()င့ ် ေဒသတွငး်သိ'သွ့ားေရာက်မGေpကာင့ ် လ@အ့ခွင့အ်ေရးများချိEးေဖာက်ခံခ့ဲရသ@ ၁၀၀၀ 

ေကျာ်()င့ ်ေတွVဆံ'ေမးြမနး်(ိ'ငခ့ဲ်Mပီး (ိ'ငင်အံတွငး်မ) အြခား လ@ေပါငး် ၁၀၀ ေကျာ(်)င့ ်ေတွVဆံ'(ိ'ငခ့ဲ်ပါသည်။ 

FFM သည ် လ@အ့ခွင့အ်ေရး၊ဒမိီ'ကေရစီအေရး()င့ ် စပ်လျZးသည့် အစီရငခံ်စာအချိEVကိ' ေရးသား 

ထ'တ်ြပနခ့ဲ်ပါသည်။ ၂၀၁၈ ခ'()စ် စကတ်ငဘ်ာလတွင ် ထ'တ်ြပနခ့ဲ်သည့် စာမျက်()ာ ၄၄၄ မျက်()ာ:)ိေသာ 

ယငး်၏အစီရငခံ်စာတွင ် “အေြခအေနကိ'ထပ်ဟပ်ေစေသာကိစQရပ်”  သံ'းရပ်ကိ' အဓိကထား 

တငြ်ပထားပါသည်။ ယငး်တိ'မ့)ာ ကချင(်)င့:်)မ်းြပည်နယ်တိ':့)ိ အေြခအေနများ၊ ရခိ'ငြ်ပည်နယ:်)ိအေြခအေန ()င့ ်

ဒမိီ'ကေရစီေဘာင(်)င့ ် မ@လအခွင့အ်ေရးများအားေလးစားလိ'က်နာမG အေြခအေနတိ' ့ ြဖစ်pကပါသည်။ ၂၀၁၉ 

ခ'()စ်တွင ် ထ'တ်ြပနခ့ဲ်ေသာ ယငး်၏အစီရငခံ်စာများမ)ာ ပဋပိက�ေဒသ:) ိ လငိအ်pကမ်းဖက်မGများ ()င့ ်

တပ်မေတာ်၏ အကျိEးစီးပွား စသည့ ် အေpကာငး်အရာများကိ' အာ[ံ'စိ'ကM်ပီး တငြ်ပခ့ဲpကပါသည်။ ထိ'အ့ြပင ်

တပ်မေတာ်()င့ ် အြခားလက်နကက်ိ'ငအ်ဖွဲVအစည်းများအpကားတိ'က်ပဲွများ ြဖစ်ပွားမGေpကာင့ ် ကရင၊် ရခိ'င(်)င့ ်

ချငး်ြပည်နယတ်ိ':့) ိ ြပည်သ@များ၏ လ@အ့ခွင့အ်ေရးများ အေပXသက်ေရာက်မGတိ'က့ိ'လညး် 

သံ'းသပ်တငြ်ပထားပါသည်။ 

ထိ'အစီရငခံ်စာများ၏ အဓိကေတွV :)ိချက်များမ)ာ - (၁) အလွနဆိ်'းဝါးေသာလ@အ့ခွင့အ်ေရး 

ချိEးေဖာက်မGများ ြဖစ်ေပX ခ့ဲMပီး ယငး်ချိEးေဖာက်မGများတွငလ်@သားမျိEး(ယွအ်ေပXကျ�းလနွသ်ည့ရ်ာဇဝတ်မG၊ 

စစ်ရာဇဝတ်မG ()င့ ် မျEိး(ယွ်စ'တစ်စ'အားမျိEးြဖတ်မG အပါအဝင ် (ိ'ငင်တံကာဥပေဒအရ 

ေလးနက်ေသာရာဇဝတ်မGများ အများစ'ြဖစ်ေနြခငး်၊ (၂) ထိ'ရာဇဝတ်မGများမ)ာ တစ်(ိ'ငင်လံံ'းအတိ'ငး်အတာထိ 

ဆက်လကြ်ဖစ်ေပXလျက:်)ိMပီး ြပစ်ဒဏမ်)ကငး်လွတ်ခွင့ရ်ေနသကဲ့သိ' ့ြဖစ်ေနကာ ဒမိီ'ကေရစီစနစ်()င့ ်

တရားဥပေဒစိ'းမိ'းေရးတိ'က့ိ' Mခိမ်းေြခာကလ်ျက်:)ိေနြခငး်၊ (၃) ထိ'အေြခအေနကိ' ေြဖ:)ငး်ဖိ'ရ့နလ်ိ'အပ်သလိ' 

ေဆာငရွ်ကရ်နလ်ိ'အပ်သည့် အချက်များမ)ာလည်း အထ@းဆနး်မဟ'တ်ေပ။  

ယငး်တိ'၏့ သ'ေတသနတွင ် :)ာေဖွေတွV :)ိခ့ဲေသာ လ@အ့ခွင့အ်ေရးများအား ချိEးေဖာက်မGများကိ' 

ေြဖ:)ငး်ဖိ'ရ့နအ်တွက ် အစီရငခံ်စာတစ်ခ'ချငး်စီတွင ် FFM သည ် လိ'အပ်ေသာဥပေဒ()င့ ် (ိ'ငင်ေံရးဆိ'ငရ်ာ 

ေဆာငရွ်ကရ်မည့အ်ချက်များကိ' ထည့်သွငး်အဆိ'ြပEတငြ်ပထားပါသည်။ အထ@းသြဖင့ ်

အဓိကအpကံြပEချက်များမ)ာ အရပ်ဘက်()င့စ်စ်ဘက ် ြမနမ်ာအစိ'းရတာဝန:်)ိသ@များ ((ိ'ငင်တံကာဥပေဒအရ 

လ@အ့ခွင့အ်ေရးများကိ' ေလးစားကာကွယဖ်ိ'ရ့န ်()စ်ဖက်စလံ'းတွင ်ပ@းတွဲတာဝန:်)ိပါသည်) ()င့သ်က်ဆိ'ငပ်ါသည်။ 

FFM သည ် က'လသမဂ�()င့ ် (ိ'ငင်တံကာအသိ'ငး်အဝနး်၊ အစိ'းရမဟ'တ်ေသာ အြခားလက်နက်ကိ'င ်

အဖွဲVအစည်းများ၊ အရပ်ဘက်အဖွဲVစညး်များ၊ ()င့ ် ြမနမ်ာ(ိ'ငင်တံွငစီ်းပွားေရး ေဆာငရွ်က်ေနသည့ ်

က'မ�ဏမီျားအတွက ် အpကံေပးချက်များကိ'လည်း တငြ်ပထားပါသည်။ FFM ၏အpကံေပးချက်များကိ' 

အေလးေပးစZးစားဖိ'ရ့န ် ()င့ ် လိ'အပ်သလိ'တ'န ့ြ်ပနေ်ဆာငရွ်က်ဖိ'ရ့န ် ယငး်အဖွဲVတစ်ဖွဲVစီတိ'ငး်တွင ်

တာဝန:်)ိပါသည်။ 

FFM ၏ ချZးကပ်မG()င့ ်ယငး်၏ အစီရငခံ်စာများမ)ာ ဘက်လိ'ကM်ပီး မ)ားယွငး်မG:)ိေနသည ်ဟ'ဆိ'ကာ 

ြမနမ်ာအစိ'းရသည ် FFM ၏ေတွV :)ိချက်များကိ' အစZတဆိ'က်ြငငး်ဆိ'ခ့ဲပါသည်။ သိ'ရ့ာတွင ် FFM မ) 

ထိေတွVဆက်ဆံခ့ဲေသာ ြမနမ်ာြပည်မ) လ@အများစ'သည ်ထိ'အချက်ကိ' သေဘာမတ@pကေပ။ အြပည်ြပည်ဆိ'ငရ်ာ 

ဥပေဒပညာ:)ငမ်ျားေကာ်မ:)ငအ်ဖွဲVသည်လည်း ထိ'နညး်လညး်ေကာငး်ပငြ်ဖစ်သည်။ ကမ}ာတစ်ဝ)မ်း◌)◌ ိ

(ိ'ငင်အံများစ'သညလ်ည်း FFM ၏ေတွV :)ိချက်များကိ' လက်ခံခ့ဲMပီး ြမနမ်ာ(ိ'ငင်၏ံတ'န ့ြ်ပနမ်Gကိ' 



သေဘာမတ@pကေပ။ထင:်)ားေအာငြ်ပရမည်ဆိ'လ�ငယ်ခ'လက'လသမဂ�အေထွေထွညီလာခံ၏ ဆံ'းြဖတ်ချကက်ိ' 

(ိ'ငင်ေံပါငး် ၁၀၀ ေကျာ်မ) ေထာက်ခံခ့ဲpကပါသည်။ 

ထိ'ဆိ'းဝါးေသာရာဇဝတ်မGများကိ' ထိထိေရာက်()င့ ်စနစ်တကျစံ'စမ်းစစ်ေဆးဖိ'ရ့န ်အာဏာပိ'ငမ်ျားတငွ ်

သီးြခားလတွ်လပ်မG၊ ကWမ်းကျငမ်G ()င့ ် လိ'လားမG :)ရိမည်ြဖစ်ေသာ်လည်း ြမနမ်ာ(ိ'ငင်၏ံ ပံ'မ)နတ်ရားစီရငေ်ရး 

ယ(�ရား�ကီးမ)ာ ထိ'အချက်များ()င့ ် ြပည့်စံ'ေနြခငး်မ:)ိေပ။ စစ်ဘက်တရားေရးစနစ်သညလ်ညး် 

ထိ'နည်းလည်းေကာငး် ပငြ်ဖစ်သည်။ ရခိ'ငြ်ပည်နယ် အငး်ဒငရွ်ာ:)ိ [ိ'ဟငဂ်ျာအမျိEးသား ၁၀ ဦးကိ' 

သတ်ြဖတ်ခ့ဲေသာ အစ'လိ'က်အြပံEလိ'က်သတ်ြဖတ်ခ့ဲမG ()င့ ် စပ်လျZးMပီး ြပစ်မGထင:်)ားေတွV :)ိခ့ဲေသာ 

စစ်သားများကိ' ေစာလျငစွ်ာ ြပနလ်ညလ်�တ်ေပးခ့ဲမGသာဓကမ)ာ ဆိ'းဝါးေသာ လ@အ့ခွင့အ်ေရး 

ချိEးေဖာက်မGများကိ' တရားစဲွအေရးယ@ရာတွင ် အရပ်ဘက်တရားစီရငေ်ရးတငွသ်ာ လ'ပ်သင့သ်ည့ ်

အေpကာငး်ရငး် တစ်ရပ်ြဖစ်လာေပသည်။ 

(ိ'ငင်တံကာစံ'ံစမ်းစစ်ေဆးမGများကိ' တံ' ့ြပနသ်ည့အ်ေနြဖင့ ် ြပညတ်ွငး်တွင ် အထ@းေဆာငရွ်က်ချက် (၂) 

ရပ်ကိ' အေကာငထ်ည်ေဖာ်ခ့ဲပါသည်။ ပထမတစ်ခ'မ)ာ ၂၀၁၈ ခ'()စ် ေမလတွင ် သမ�တ[ံ'း၏ေpကညာချက်ြဖင့ ်

ဖွဲVစညး်ခ့ဲေသာ “လတွ်လပ်ေသာစံ'စမ်းစစ်ေဆးေရးေကာ်မ:)င”် ြဖစ်Mပီး ဒ'တိယတစ်ခ'မ)ာ ၂၀၁၉ ခ'()စ် မတလ်တွင ်

ဖွဲVစညး်ခ့ဲေသာ စစ်ဘက်ေရးရာအထ@းခံ'[ံ'းြဖစ်သည်။ ()စ်ခ'စလံ'းသည ် အေရးပါေသာ အစီရငခံ်စာများ 

အများြပည်သ@ထံသိ' ့ ထ'တ်ြပနြ်ခငး်မ:)ိေသးေပ။ ထိ'အ့ြပင ် ထိ'အ့ဖွဲVများတွငပ်ါဝငေ်သာ အဖွဲVဝငမ်ျား()င့ ် အဖွဲV၏ 

လ'ပ်ပိ'ငခွ်င့တ်ာဝနမ်ျားသည ် သီးြခားလတွ်လပ်မG()င့ ် ဘက်မလိ'က်မG အေြခခံစံ(Gနး်များကိ' ြပည့်မ)ီြခငး်မ:)ိေပ။ 

()စ်ဖွဲVစလံ'းသည ် ရခိ'ငြ်ပည်နယ်ြပငပ်:)ိအေြခအေန အထ@းသြဖင့ ် ပဋပိက�ြဖစ်ပွားလျက:်)ိေသာ 

ေြမာက်ပိ'ငး်ေဒသ:) ိ ြပညန်ယ်များ ()င့ ် ပတ်သက်သည့ ် FFM ၏ :)ာေဖွေတွV :)ိချက်များကိ' ထည့်သွငး် 

စZးစားြခငး် မ:)ိေပ။ အမ)နတ်ရားကိ'ေဖာ်ထ'တ်ြခငး်၊ တာဝနခံ်တာဝနယ်@မG:)ိေအာင ် ေဆာငရွ်က်ြခငး်()င့ ်

တရားမ�တမG:)ေိအာင ် အြခားေဆာငရွ်က်ချက်များကိ' [ိ'း[ိ'းသားသားအေကာငထ်ည်ေဖာ်ရန ် ဖွဲVစညး်ထားြခငး် 

မဟ'တ်ဘဲ (ိ'ငင်တံကာဖိအား ေပးမGများကိ' တ'န ့ြ်ပန ့သ်ည့်အေနြဖင့ ် ဖွဲVစညး်ထားသည့ ် ပံ'စံြဖစ်ေနပါသည်။ 

ယငး်မ)ာ (ိ'ငင်တံကာအသိ'ငး်အဝနး်မ) အြခားပံ'စံများြဖင့ ် အေကာငထ်ည်ေဖာ်ေဆာငရွ်ကရ်ြခငး်၏ 

အဓိကအေpကာငး်ရငး်တစ်ရပ်ြဖစ်ပါသည်။ ထိ'ေဆာငရွ်က်မGများကိ' ေဆွးေ(းွတငြ်ပသွားပါမည်။  

ြမနမ်ာ(ိ'ငင်အံေပX (ိ'ငင်တံကာလတွလ်ပ်ေသာအချက်အလက:်)ာေဖွေရးမစ်:)ငအ်ဖွဲV (IIMM) 

FFM ၏ အpကံေပးချက်များကိ'အေြခခံMပီး ၂၀၁၈ ခ'()စ် စကတ်ငဘ်ာလတွင ် က'လလ@အ့ခွင့အ်ေရး 

ေကာငစီ်သည် IIMM ကိ' ဖွဲVစည်းရန ်ဆံ'းြဖတ်ချက်ချခ့ဲပါသည။်  IIMM သည ်FFM ()င့ ်သီးြခားစီြဖစ်Mပီး ၂၀၁၆ 

ခ'()စ်တွင ် ဆီးရးီယားအေပXေဆာငရွ်က်ခ့ဲသည့ ် လ'ပ်ငနး်စZ()င့တ်@ညီပါသည်။ (ိ'ငင်တံကာဥပေဒအရ 

အလွနဆိ်'းဝါးေသာရာဇဝတ်မGများအတကွ ် တာဝန:်)ိသ@များကိ' (ိ'ငင်တံွငး်၊ ေဒသတွငး် (သိ')့ 

(ိ'ငင်တံကာရာဇဝတ်[ံ'း (သိ'မ့ဟ'တ)် ခံ'[ံ'းများတငွ ် တရားစဲွအေရးယ@(ိ'ငဖ်ိ'ရ့နအ်တကွ ်

သက်ေသအေထာက်အထားများ စ'စညး်Mပီး အမGကိ'တည်ေဆာငဖ်ိ'ရ့နအ်တွက ် IIMM ကိ' 

တာဝနေ်ပးအပ်ထားြခငး် ြဖစ်ပါသည်။ ယငး်၏ လ'ပ်ပိ'ငခွ်င့ထဲ်တွင ် ၂၀၁၁ ခ'()စ်မ)စMပီး ြမနမ်ာ(ိ'ငင်အံတွငး်၌ 

မည်သည့်ေနရာေဒသတငွမ်ဆိ' ေပXေပါက်ခ့ဲေသာ၊ ဆက်လက်ြဖစ်ေပXေနေသာ ရာဇဝတ်မGများ 

အားလံ'းပါဝငပ်ါသည်။ တစ်(ိ'ငင်လံံ'းအတိ'ငး်အတာအထိေဆာငရွ်က်ရန ် ဆံ'းြဖတ်ခ့ဲရသည့ ် ရညရွ်ယ်ချက်မ)ာ 

ကျ�းလွနမ်Gခံခ့ဲရသ@ အဖွဲVအားလံ'း၏ အေြခအေနကိ' ထည့်သွငး်စZးစား(ိ'ငရ်နြ်ဖစ်ပါသည်။ ၂၀၁၁ ခ'()စ်အား 

ကာလသတ်မ)တ်မGသည် စံ'စမ်းစစ်ေဆးေရးမGးများသည် ယငး်တိ'၏့ အကန ့အ်သတ:်)ိေသာအရငး်အြမစ်များကိ' 

ထိေရာက်ေသာအမGတည်ေဆာက်(ိ'ငဖ်ိ'ရ့နအ်တကွ် မေ()ာငး်ေသာကာလတငွ ် ြဖစ်ေပX ခ့ဲေသာ 



ရာဇဝတ်မGများအတကွ်သာ အာ[ံ'စိ'က်ေဆာငရွ်က်ေစဖိ' ့ြဖစ်ပါသည်။ သိ'မ့)ေသာ ခိ'ငလ်ံ'ေသာသက်ေသ 

အေထာကအ်ထားများကိ'စ'စည်း(ိ'ငM်ပီး အမGကိ' တည်ေဆာင(်ိ'ငမ်ည်ြဖစ်ပါသည်။ ၂၀၁၁ အေ:)V ပိ'ငး် ဥပမာ 

သမိ'ငး်ဝင ်၁၉၈၈ (သိ' ့) ၁၉၆၂ ခ'()စ်တိ'သ့ည ်ဤကဲ့သိ' ့ ရာဇဝတ်မGစံ'စမ်းစစ်ေဆးေရးပံ'စံြဖင့ ်ေဆာငရွ်က်(ိ'ငမ်G၏ 

ေဘာငြ်ပငပ်သိ'ေ့ရာက်:)ိေနပါသည်။  

IIMM သည ်FFM မ)ရ:)ိခ့ဲေသာ အချက်အလက်များကိ' ယငး်၏ ရာဇဝတ်မGစံ'စမ်းစစ်ေဆးေရးအတွက ်

အသံ'းြပEသွားမည်ြဖစ်ေသာ်လညး် ြမနမ်ာ(ိ'ငင်၌ံ ေဆာငရွ်က်သင့ေ်သာ ဥပေဒ()င့ ် မ@ဝါဒေရးရာ 

ြပEြပငေ်ြပာငး်လဲမGများကိ' တနွး်အားေပးမည့ ် ပံ'စံမ:)ိေပ။ ယငး်၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက်မ)ာ အနာဂတတ်ွင ်

ေဆာငရွ်ကလ်ာ(ိ'ငေ်သာ မ�တေသာတရားစီရငမ်Gစံ(Gနး်များကိ' လိ'ကန်ာေသာ တရား[ံ'းများတငွ ်

တရားစီရငစ်စ်ေဆးမGများအတွက် အမGများတည်ေဆာက်ဖိ'ရ့နြ်ဖစ်ပါသည။် IIMM ကိ'ယ်၌တွင ်

တရား[ံ'းမ:)ိသလိ' မည်သ@တစ်ဦးတစ်ေယာက်ကိ'မ� ဖမ်းဆီးMပီး [ံ'းတငစ်စ်ေဆး၍မရေပ။ 

ထိ'တရားစီရငစ်စ်ေဆးမGကိ' လက်ခံ(ိ'ငမ်ည့ ် (ိ'ငင်မံျားတွင ် (ိ'ငင်တံကာဥပေဒများအရ အလွနဆိ်'းဝါးေသာ 

ရာဇဝတ်မGများအေပXတွင ် ယငး်တိ'၏့ (ိ'ငင်တံငွး်ဥပေဒအရ တာဝန:်)ိေစMပီး ယငး်တိ'၏့(ိ'ငင်ြံပငပ်တွင ်

ြဖစ်ပွားခ့ဲေသာ ရာဇဝတ်မGများကိ' [ံ'းတငတ်ရားစဲွ(ိ'ငM်ပီး (အလံ'းစံ'စီရငခွ်င့ ် (universal jurisdiction) 

ဟ'ေခXဆိ'သည်။) ထိ'ကဲ့သိ'လ့'ပ်ေဆာငဖ်ိ'ရ့န ် လိ'လားသည့ ် (ိ'ငင်မံျားပါဝင(်ိ'ငပ်ါသည်။ (ယငး်သေဘာတရားအရ 

တွနး်အားေပးေဆာငရွ်က်သ@များသည ် ြမနမ်ာ(ိ'ငင်:ံ) ိ လ@ပ'ဂ�ိEလမ်ျားကိ' ဩစေတးလျ ()င့ ် အာဂျငတ်းီနား 

တိ'တ့ွငတ်ရားဆဲွဆိ'ရန ် ေဆာငရွ်က်လျက ် :)ိpကသည်။) ေနာကထ်ပ်နည်းလမ်းတစ်ခ'မ)ာ အြပည်ြပည်ဆိ'ငရ်ာ 

ရာဇဝတ်[ံ'း (International Criminal Court – ICC) ြဖစ်Mပီး ICC သည ် လက:်)ိတငွ ် ြဖစ်ေပX ခ့ဲေသာ 

အေြခအေနကိ' စံ'စမ်းစစ်ေဆးလျက:်)ိပါသည။် ေနာက်တစ်နညး်မ)ာ သီးြခားအြပည်ြပည်ဆိ'ငရ်ာရာဇဝတ်မGခံ'[ံ'း 

ဖွဲVစညး်ြခငး်ြဖစ်သည။် 

အနာဂတတ်ွင ် IIMM ၏ အမGဖိ'ငတ်ွဲများကိ' ြမနမ်ာ(ိ'ငင်အံတွငး်၌ တရားစီရငစ်စ်ေဆးမGများ 

အတွကလ်ည်း အသံ'းြပE(ိ'ငေ်ပသည်။ သိ'ရ့ာတွင ် ြပည်တွငး်၌ေဆာငရွ်က်သည့ ် တရားစီရငမ်Gများသည ်

တရားမ�တမG စံ(Gနး်များ()င့ ် ကိ'က်ညီမG:)ိရမည်ြဖစ်Mပီး ကျ�းလွနခံ်ခ့ဲရသ@များ()င့ ် လ@သက်ေသများကိ' 

အကာကွယ်ေပး(ိ'င ် ရေပမည်။ ယခင(်ိ'ငင်တံကာအေတွVအpကEံများအရ ယငး်သည ် ြဖစ်(ိ'ငဖ်ွယ:်)ပိါသည်။ 

သိ'ေ့သာ ်လကတ်ေလာတွင ်ေဆာငရွ်က်(ိ'ငဖ်ယွ်မ:)ိေသးေပ၊။ 

၂၀၁၉ ခ'()စ် ဇ@လိ'ငလ်တွင ် IIMM ၏ အ�ကီးအကဲ နကီိ'လတစ််ခွနဂ်ျနသ်ည ် ယငး်လ'ပ်ငနး်စZအား 

အေကာငထ်ည်ေဖာ်ရမည့တ်ာဝနက်ိ' စတငထ်မ်းေဆာငခ့ဲ်ပါသည်။ အေတွVအpကံE:)ိေသာ (ိ'ငင်တံကာ 

တရားစဲွေ:) Vေနတ့စ်ဦးြဖစ်သည ် နကီိ'လတ်စ်ခွနဂ်ျနသ်ည ် လက်:)တိွင ် အဖွဲVဝင ် ၂၀ ဦးခန ့ပ်ါဝငေ်သာ 

အဖွဲVကိ'ဦးေဆာငလ်ျက်:)ိပါသည်။ ယငး်အဖွဲVသည ်စံ'စမ်းစစ်ေဆးေရးမGးများ၊ စိစစ်သ@များ၊ ဘာသာြပနမ်ျား ()င့ ်

ေ:) Vေနများစသြဖင့ ် အဖွဲVဝင ် ၆၀ ဦးခန ့အ်ထိ :)လိာ(ိ'ငပ်ါသည။် IIMM သည ် ဂျနဗီာMမိEVတွငအ်ေြခစိ'က်Mပီး 

လက:်)ိတွင ် ြမနမ်ာ(ိ'ငင်သိံ' ့ ဝငေ်ရာက်ခွင့က်ိ' ပိတ်ပငခံ်ထားရMပီး ကျ�းလွနခံ်ခ့ဲရသ@များ()င့ ်

သတငး်အချကအ်လက်များေပး(ိ'ငသ်@များထံသိ' ့ နးီစပ်(ိ'ငသ်မ�နးီစပ်ေအာင ် �ကိEးစားလျက်:)ိပါသည်။ ယငး်၏ 

အဖွဲVဝငမ်ျားသည ် အထ@းသြဖင့ ် အာ:)တငွး် (ိ'ငင်ေံတာအ်စိ'းရများ၊ အရပ်ဘကအ်ဖွဲVစည်းများ၏ ပ@းေပါငး် 

ေဆာငရွ်က်မGကိ' မြဖစ်မေနအားထားရမည်ြဖစ်Mပီး အြခားအားထားရ(ိ'ငေ်သာ သက်ဆိ'ငရ်ာ  

လ'ပ်ငနး်အဖွဲVများ()င့လ်ည်း ပ@းေပါငး်ေဆာငရွ်က်ရေပမည်။ 

 



အြပည်ြပည်ဆိ'ငရ်ာရာဇဝတ[်ံ'း (ICC) 

ြမနမ်ာ(ိ'ငင်သံည ် ICC အားဖွဲVစညး်တည်ေထာငခ့ဲ်သည့ ် ေရာမသေဘာတ@ညီချကတ်ွငပ်ါဝငေ်သာ 

(ိ'ငင်တံစ်(ိ'ငင် ံ မဟ'တ်ေပ။ ထိ'ေpကာင့ ် က'လလံ'ြခံEေရးေကာငစီ်မ) ��နး်ဆိ'လာသည့်အမGကလွဲလ�ငI်CC သည ်

ေယဘ'ယျအားြဖင့ ် ြမနမ်ာ(ိ'ငင်အံတွငး်၌ြဖစ်ပွားေသာ ရာဇဝတမ်Gများကိ' စီရငပိ်'ငခွ်င့မ်:)ိေပ။ ပထဝီ(ိ'ငင်ေံရး 

အေြခအေနေpကာင့ ် က'လလံ'ြခံEေရးေကာငစီ်မ) ြမနမ်ာ(ိ'ငင်အံမGကိ' ��နး်ဆိ'လာြခငး်မ:)ိေပ။ 

ြမနမ်ာအစိ'းရကိ'ယ်၌ ြဖစ်ေပX ခ့ဲေသာအေြခအေနကိ' ICC ထံတငြ်ပ(ိ'ငေ်သာလ်ညး် လက်:)တိွင ်

ယငး်မ)ာြဖစ်(ိ'ငဖ်ွယ်မ:)ိ ေပ။ 

ထိ'ကဲ့သိ'စီ့ရငပိ်'ငခွ်င့ ်ကန ့သ်တ်ချက်များ:)ိေသာ်လညး် ၂၀၁၉ ခ'()စ် (ိ'ဝငဘ်ာလ ၁၄ ရကတ်ွင ်ICC သည ်

ဘဂ|လားေဒ:့) ် ()င့ ် ြမနမ်ာ(ိ'ငင်:ံ)ိအေြခအေနများကိ' ြပည့်စံ'စွာစစ်ေဆးဖိ'ရ့န ် ခွင့ြ်ပEခ့ဲပါသည။် 

ဘဂ|လားေဒ:့)်(ိ'ငင်သံည ် ေရာမသေဘာတ@ညီချကက်ိ' အတည်ြပEထားေသာ(ိ'ငင်ြံဖစ်သည့်အတကွ် 

ယငး်၏ပိ'ငန်က်အတွငး်တွင ်ြဖစ်ေပX ခ့ဲေသာ ရာဇဝတ်မGများသည ်ICC ၏ စီရငပိ်'ငခွ်င့ေ်အာကတ်ွင ်:)ိပါသည်။ 

ICC စီရငပိ်'ငမ်G၏ ဥပေဒအေြခခံအေpကာငး်ရငး်မ)ာ “လ@အေြမာက်အများကိ'အတငး်အကျပ် ေ[�Vေြပာငး်ေသာ 

ရာဇဝတ်မG” သည ် ြမနမ်ာ(ိ'ငင်တံွင ် စတငခ့ဲ်Mပီး [ိ'ဟငဂ်ျာဒ'က�သည် တစ်သနး်ခန ့သ်ည ် (ိ'ငင်တံကာ 

နယ်နမိိတ်စည်းမျZးကိ' ေကျာ်ြဖတက်ာ ဘဂ|လားေဒ:့)် (ိ'ငင်တံွငး်သိ' ့ ဝငေ်ရာက်လာMပီး ဒ'က�သည်စခနး်များတွင ်

ေနထိ'ငလ်ျက်:)ိေနေသာေpကာင့ ်ြဖစ်သည်။ ယငး်ရာဇဝတ်မG၏ တစ်စိတ်တစ်ပိ'ငး်သည ်ဘဂ|လားေဒ:့)်(ိ'ငင်တံွင ်

ြဖစ်ပွားခ့ဲေသာ်ေpကာင့ ် ICC မ) စီရငပိ်'ငခွ်င့:်)ိြခငး်ြဖစ်သည်။ လ@အေြမာက်အများကိ' ဖိ()ပ်ိေသာရာဇဝတ်မG 

အပါအဝင ်အြခားစွပ်ဆဲွထားေသာ ရာဇဝတ်မGများကိ'လည်း စံ'စမ်းစစ်ေဆး(ိ'ငေ်ပသည်။ 

လက:်)ိအေြခအေနတွင ် ဤလ'ပ်ငနး်စZ၏ အဆင့ ် (၅) ဆင့က်ိ' ေဆာငရွ်က်ခ့ဲMပီးြဖစ်ပါသည်။ 

ပထမအဆင့မ်)ာ ၂၀၁၈ ခ'()စ် ဧMပီလတွင ် ICC ၏ ေ:) VေနချEပ် ဖတ@းဘနဆ်@ဒါသည် ယငး်၏ [ိ'ဟငဂ်ျာများ 

ဘဂ|လားေဒ:့)်(ိ'ငင်အံတွငး်သိ' ့ အတငး်အဓမ�ေရွVေြပာငး်ခံရမGအေပX စီရငပိ်'ငခွ်င့၏် ဥပေဒအေြခခံ 

အေpကာငး်ရငး်ကိ' ICC ၏ တရားသ@�ကးီများမ) သေဘာတ@မတ@ ေလ�ာက်ထားေမးြမနး်ခ့ဲပါသည်။ 

အြပည်ြပည်ဆိ'ငရ်ာဥပေဒပညာ:)ငမ်ျားေကာ်မ:)ငအ်ပါအဝင ် အဖွဲVအစညး်အေတာ်များများသည ်

ထိ'ေလ�ာက်လဲချက်ကိ' amicus curaie ([ံ'းေတာ်၏မိတ်ေဆွများ) အြဖစ် ေထာက်ခံေလ�ာကလ်ဲမGများကိ' 

တငသွ်ငး်ခ့ဲpကပါသည။်  ဒ'တိယအချကအ်ေနြဖင့ ် ICC ဤရာဇဝတ်မGအြပင ် ဘဂ|လားေဒ:့)်ပိ'ငန်က်အတွငး် 

အစိတ်အပိ'ငး် (သိ' ့) တစိတတ်ေဒသ ြဖစ်ပွားခ့ဲေသာ အြခားရာဇဝတ်မGများကိ'လည်း ICC သည ်

စီရငပိ်'ငခွ်င့:်)ိေpကာငး် ၂၀၁၈ ခ'()စ် စက်တငဘ်ာလတွင ် [ံ'းေတာ်၏တရားခွငအ်�ကိEတရားသ@�ကီးများအဖွဲV မ) 

သံ'းသပ်ဆံ'းြဖတ်ခ့ဲပါသည်။ တတယိအချက်မ)ာ ယငး်ဆံ'းြဖတခ်ျက်ေpကာင့ ် စွပ်ဆဲွထားေသာရာဇဝတ်မGမ)ာ 

စံ'စမ်းစစ်ေဆးေရးေဆာငရွ်ကဖ်ိ'ရ့န ် လိ'မလိ'ကိ' ထပ်မ)နသံ်'းသပ်ဖိ'ရ့န ် ()င့ ် ြပည်တွငး်:)အိာဏာပိ'ငမ်ျားမ) 

ထိ'စံ'စမ်းစစ်ေဆးမGေဆာငရွ်က်ရနတ်ာဝနက်ိ' ေကျပွနစွ်ာ ေဆာငရွ်က်မG:)ိမ:)ိကိ' သိ:)ဖိိ'ရ့န ် တရားစဲွေ:) Vေနမ) 

ြဖစ်ပွားခ့ဲေသာ အေြခအေနကိ' “အ�ကEိေလလ့ာသံ'းသပ်ြခငး်” စတငေ်ဆာငရွ်က ် ခ့ဲပါသည်။ စတ'တ� အေနြဖင့ ်

၂၀၁၉ ခ'()စ် ဇ@လိ'ငလ်တွင ်တရားစဲွေ:) Vေနသည ်ယငး်၏အစီရငခံ်စာကိ' [ံ'းေတာ်သိ'တ့ငြ်ပခ့ဲMပီး  အစီရငခံ်စာတွင ်

စွပ်ဆဲွချက်များမ)ာ ခိ'ငလ်ံ'မG:)ိသညက်တစ်ေpကာငး်၊ အေြခအေနမ)ာ စိ'းရိမ်ရMပီး ြပည်တငွး်:)ိ အာဏာပိ'ငမ်ျားမ)ာ 

စံ'စမ်းစစ်ေဆးေရးေဆာငရွ်က်ရန ် မလိ'လားသည်ကတစ်ေpကာငး် အလံ'းစံ' စံ'စမ်းစစ်ေဆးေရးေဆာငရွ်က်ဖိ'ရ့န ်

ခွင့ြ်ပEချက်ေပးသင့ေ်pကာငး် [ံ'းေတာက်ိ' အpကံြပEတငြ်ပခ့ဲပါသည။် ယငး်အချိနတ်ွင ်ကျ�းလွနခံ်ခ့ဲရသ@များသည ်

ယငး်တိ'၏့ အြမငမ်ျားကိ' [ံ'းေတာ်၏တရားခွငအ်�ကိEတရားသ@�ကးီများအဖွဲV မ) လက်ခံစZးစား(ိ'ငဖ်ိ'ရ့န ်

တငြ်ပ(ိ'ငသ်ည့် အခွင့အ်လမ်းရ:)ိခ့ဲပါသည်။ ပ�မအချက်အေနြဖင့ ် ၂၀၁၉ ခ'()စ် (ိ'ဝငဘ်ာလတငွ ် [ံ'းေတာ်မ) 



ဘဂ|လားေဒ:့)/်ြမနမ်ာ နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ်မG:)ိေသာ ၂၀၁၆ ခ'()စ် ေအာကတ်ိ'ဘာလ ၉ ရက်ေနမ့) 

စတငြ်ဖစ်ပွားခ့ဲေသာ စွပ်စဲွထားသည့ရ်ာဇဝတ်မGများကိ' စံ'စမ်းစစ်ေဆးဖိ'ရ့န ် ခွင့ြ်ပEခ့ဲပါသည်။ 

ထိ'ဆံ'းြဖတ်ချကတ်ွင ်အြခားအဖွဲVအစည်းများမ)  ေဆာငရွ်က်ခ့ဲေသာ ရာဇဝတ်မG()င့ပ်တ်သတ်သည့ ် ခိ'ငလ်ံ'ေသာ 

အချကအ်လက်များကိ' အသိမ)တ်ြပEခ့ဲMပီး ြပည်တငွး်အာဏာပိ'ငမ်ျားမ) ယံ'pကညရ်ေသာစံ'စမ်းစစ်ေဆးမG 

တစ်စံ'တရာ ေဆာငရွ်က်မGမ:)ိေသးသည်ကိ'လညး် မ)တ်ချက်ြပEခ့ဲပါသည်။ 

စံ'စမ်းစစ်ေဆးေရးကိ'အတည်ြပEခ့ဲMပီးြဖစ်သည့အ်တကွ် ယငး်လ'ပ်ငနး်စZ၏ ေနာက်ထပ်အဆင့ ်

တစ်ခ'ကိ' စတငအ်ေကာငထ်ည်ေဖာ်လျက:်)ိMပီး ကWမ်းကျငေ်သာရာဇဝတ်မGစံ'စမ်းစစ်ေရးမGးများမ)ာ အမGအေြခ 

အေနကိ' ေလလ့ာလျက:်)ိပါသည်။ အေရး�ကီးသည့်အချက်မ)ာ ရာဇဝတ်မGများကိ' တာဝန:်)ိသ@များ ဥပမာ 

အမိန ့ေ်ပးခ့ဲေသာ (သိ' ့) သွယ်ဝ)ိက်Mပီး တာဝန:်)ိေသာ အစိ'းရထဲ:) ိထိပ်တနး်ပ'ဂ�ိEလ်များကိ' ချိတ်ဆက်ဖိ' ့ြဖစ်သည။် 

ခိ'ငလ်ံ'ေသာအမGများကိ' တည်ေဆာက(်ိ'ငM်ပီး ကျ�းလွနခ့ဲ်သ@များကိ' ေဖာ်ထ'တ(်ိ'ငခ့ဲ်လျင ် ဖမ်းဝရမ်းကိ' 

ထ'တ်ြပန(်ိ'ငပ်ါသည်။ ICC တွင ် ကိ'ယ်ပိ'ငရ်တဲပ်ဖွဲVမ:)ိသည့်အတွက ် ဖမ်းဝရမ်းကိ'ေဆာငရွ်က်(ိ'ငဖ်ိ'ရ့န ်

အြခား(ိ'ငင်မံျား၏ ပ@းေပါငး်ေဆာငရွ်က်မGလိ'အပ်Mပီး ဝရမ်းထ'တခံ်ရသ@အား ICC ၏အဖွဲVဝင(်ိ'ငင် ံ တစ်(ိ'ငင်သိံ' ့ 

သွားေရာကဖ်ိ' ့ ရန ် လိ'အပ်ေကာငး်လိ'အပ်ေပမည်။ အဆင့တ်ိ'ငး်သည ် [Gပ်ေထွးMပီး မေမ�ာ်မ)နး်(ိ'ငသ်လိ' 

အချိနp်ကာ:)ည်(ိ'ငပ်ါသည်။ တခါတေလထိ'လ'ပ်ငနး်စZမ)ာ ဆ@ဒနအ်မGလိ' မေအာငမ်ြမငြ်ဖစ်ကာ ICC 

ဝရမ်းထ'တ်ထားေသာလ်ညး် ထိ'အချိနက်သမ�တြဖစ်ေသာ အိ'မာအလ်ဘာ:)ာသညလ်ွတလ်ပ်စွာ 

သွားလာ(ိ'ငခ့ဲ်ပါသည်။ ဖမ်းဆီးမG()င့ ် တရားစဲွအေရးယ@မGတိ'က့ိ'ဖယ်ကာ ထိ'ကဲ့သိ'ေ့ဆာငရွ်က်မည်ဆိ'သည့ ်

သတိေပး[ံ'ြဖင့ ် အနာဂတတ်ွင ် ထိ'ကဲ့သိ'ပ့စ်မGများ ထပ်မ)နမ်ေဆာငရွ်က်လာဖိ'ရ့န ် (ိ'ငင်ေံရးအရ 

တွက်ချက်မGများကိ' လ�မ်းမိ'းေြပာငး်လဲ(ိ'ငေ်ပသည်။ 

အြပည်ြပည်ဆိ'ငရ်ာတရား[ံ'း (ICJ) 

(ိ'ငင်အံများအြပား()င့ ် လွတလ်ပ်ေသာ ေစာင့p်ကည့်ေလလ့ာသ@များသည် [ိ'ဟငဂ်ျာကိစQရပ်()င့ ်

စပ်လျZးMပီး ြမနမ်ာ(ိ'ငင်မံ) ယငး်လက်မ)တ်ေရးထိ'းပါဝငေ်သာ ၁၉၄၈ ခ'()စ် မျEိး(ယွ်စ'တစ်စ'အား မျိEးြဖEတ်ြခငး် 

ြပစ်မGတားဆီးေရး သေဘာတ@ညီချက်ပါ အချက်များကိ' ချိEးေဖာက်ခ့ဲသညဟ်' ေထာက်ြပpကပါသည်။ 

ဤသေဘာတ@ညီချက်သည ် အစိ'းရများကိ' မျEိး(ယွ်စ'တစ်စ'အား မျိEးြဖEတ်ြခငး်ကိ' တားဆီးရန ် ကာကယွ်ဖိ'ရ့န ်

တာဝန:်)ိေစပါသည်။ ြမနမ်ာ(ိ'ငင်ကံိ' ထိ'သေဘာတ@ညီချက်ပါအချက်များကိ'လိ'ကန်ာဖိ'ရ့န ် တွနး်အားေပးသည့ ်

အေနြဖင့ ် ၂၀၁၉ ခ'()စ် (ိ'ဝငဘ်ာလ ၁၁ ရက်ေနတ့ွင ် အြခား(ိ'ငင်မံျား၏ တိ'ကတ်ွနး်မGေpကာင့ ်

သေဘာတ@ညီချကအ်ဖွဲVဝင(်ိ'ငင်တံစ်(ိ'ငင်ြံဖစ်ေသာ ဂမ်ဘီးယား(ိ'ငင်မံ)ာ အြပည်ြပည်ဆိ'ငရ်ာတရား[ံ'းတွင ်

ေစာဒကတက်ခ့ဲပါသည်။ 

(ိ'ငင်တံစ်(ိ'ငင်(ံ)င့ ် တစ်(ိ'ငင်pံကား အြငငး်ပွားမGများ()င့ ် (ိ'ငင်တံကာဥပေဒဆိ'ငရ်ာေမးခွနး်များကိ' 

စီရငဆံ်'းြဖတ်ဖိ'ရ့န ် အဓိကတာဝန:်)ိေသာ အြပည်ြပည်ဆိ'ငရ်ာတရား[ံ'းကိ' တခါတရ ံ ကမ}ာအဆင့ြ်မင့ဆံ်'း 

တရား[ံ'း ဟ'၍ေခXေဝX pကပါသည်။ ြပစ်မGများကိ' ကျ�းလနွသ်@တိ'၏့ ပ'ဂ�လကိတာဝနခံ်တာဝနယ်@မGကိ' 

ေဖာ်ေဆာငဖ်ိ'ရ့န ်တာဝန:်)ိသည့ ်IIMM ()င့ ်ICC တိ'(့)င့ ်လံ'းဝတ@ညီြခငး်မ:)ိဘဲ အြပည်ြပည်ဆိ'ငရ်ာတရား[ံ' ံးသည ်

(ိ'ငင်ေံတာ်အစိ'းရမ) တာဝန:်)ိမGကိ' ေဆာငရွ်က်ပါသည်။ ICJ သည ် ပ'ဂ�ိEလ်တစ်ဦးချငစီ်၏ ရာဇဝတ်မG 

အေပXတာဝန:်)ိမGကိ' စီရငဆံ်'းြဖတ်ြခငး်မ:)ိပါ။ ICJ သည ် အာဏာတည်သည် စီရငခ်ျက်များချမ)တ်(ိ'ငM်ပီး ICJ 

၏တရားသ@�ကးီများသည် အစိ'းများကိ' ေလျာ်ေpကးေပးေစြခငး်၊ ရာဇဝတ်မGအရအေရးယ@ြခငး်()င့ ်

�ကိEတငက်ာကယွ်မGေဆာငရွ်က်ြခငး်တိ'အ့ပါအဝင ် ေဆာငရွ်က်ရန ် လိ'အပ်သည့ ် အချက်များကိ' 



အမိန ့ခ်ျမ)တ်(ိ'ငေ်ပသည်။ အြငငး်ပွားေနေသာအမGများအေပX ICJ ၏ စီရငခ်ျက်ကိ' သက်ဆိ'ငသ်@အားလံ'းမ) 

ဥပေဒအရလိ'က်နာရနလ်ိ'အပ်ေပသည်။ 

ICJ သည ် မျEိး(ယွ်စ'တစ်စ'အား မျိEးြဖEတ်ြခငး် ြဖစ်ပွားခ့ဲြခငး်:)ိမ:)(ိ)င့ ် ြမနမ်ာအစိ'းရမ) 

ယငး်လ'ပ်ရပ်အတွက ်တာဝန:်)ိမ:)ကိိ' သံ'းသပ်ဆံ'းြဖတ်(ိ'ငပ်ါသည။် သိ'တ့ည်းမဟ'တ ်ြမနမ်ာ(ိ'ငင်သံည ်ဂျီ(ိ'ဆိ'က ်

သေဘာတ@ညီချကအ်ား တစ်နည်းနညး်ြဖင့ ်လိ'က်နာရနပ်ျကက်ွကခ့ဲ်ေpကာငး် (ဥပမာ ထိ'ြဖစ်ရပ်အား တားဆီးရန ်

(သိ')့ အြပစ်ေပးရန ်ပျကက်ွက်ခ့ဲမG) [ံ'းေတာ်မ) စီရငခ်ျက်ချမ)တ်(ိ'ငပ်ါသည်။  

တရားခွငမ်)ာ ()စ်ေပါငး်များစွာpကာ:)ည်(ိ'ငေ်သာ်လညး် သေဘာတ@ညီချကအ်ား ချိEးေဖာက်ေနမGကိ' 

ြမနမ်ာ(ိ'ငင်မံ) ရပ်တန ့ရ်န(်)င့ ်တားဆီးဖိ'ရ့န ် “ယာယီေဆာငရွ်ကရ်နအ်ချက်များ” ကိ' [ံ'းေတာ်မ) ထ'တ်ြပနေ်ပးရန ်

()င့ ် ထိ'ဥပေဒအရတာဝန:်)ိေသာ ေဆာငရွ်က်ချက်များအား အေကာငထ်ည်ေဖာ်မGကိ' [ံ'းေတာ်မ) ေစာင့p်ကည့် 

အpကံေပးရန ်ဂမ်ဘီးယား(ိ'ငင်မံ) ဦးတိ'က်ေလ�ာက်ထားခ့ဲပါသည်။  

၂၀၁၆ ခ'()စ်  ေအာက်တိ'ဘာလတွငစ်တငခ့ဲ်Mပီး ၂၀၁၇ ခ'()စ် ဩဂ'တ်လတွင ်

တဖနြ်ပနလ်ည်စတငခ့ဲ်ေသာ ြမနမ်ာလံ'ြခံEေရးတပ်ဖွဲVဝငမ်ျား၏ “နယ်ေြမ:)ငး်လငး်မGစစ်ဆငေ်ရး” များသည ်

သတ်ြဖတ်မG၊ အဓမ�ကျင့မ်G ()င့ ် ရွာများကိ'ဖျက်ဆီးမG အပါအဝင ် ယငး်တိ'ခ့ျည်းသာ ဟ'ကန ့သ်တ်မထားေသာ 

ကျ�းလွနမ်Gများြဖင့ ် [ိ'ဟငဂ်ျာများကိ' အ'ပ်စ'လိ'က ် သိ' ့ တစိတ်တေဒသကိ' ဖျက်ဆီးဖိ'ရ့နp်ကံရွယ်ခ့ဲသည်ဟ' 

ဂမ်ဘီးယား(ိ'ငင်မံ) ဆိ'ပါသည။် ယငး်လ'ပ်ေဆာငမ်Gများသည် ဂျီ(ိ'ဆိ'က်သေဘာတ@ညီချကက်ိ' 

ချိEးေဖာကရ်ာေရာက်Mပီး ြမနမ်ာ(ိ'ငင်သံည ် ထိ'စွပ်စဲွချက်ကိ' ြငငး်ဆိ'ခ့ဲMပီး အမ)ားအယငွး်တစံ'တရာ 

ေဆာငရွ်က်ခ့ဲြခငး်မ:)ိေpကာငး် ြပနလ်ညတ်'န ့ြ်ပနထ်ားေpကာငး်ကိ' ဂမ်ဘီးယား(ိ'ငင်၏ံ 

“လ'ပ်ထံ'းလ'ပ်နညး်အတိ'ငး်ေဆာငရွ်က် ရနေ်လ�ာက်ထားမG” တွင ် ဆိ'ထားပါသည်။ ြမနမ်ာ(ိ'ငင်သံည ်

ဘေဘာတ@ညီချက်ပါအချက်များကိ' ချိEးေဖာက်ခ့ဲေpကာငး်၊ ထိ'ချိEးေဖာက်မGများကိ'  ရပ်တန ့ရ်မည်ြဖစ်ေpကာငး်၊ 

ချိEးေဖာက်မGများအတကွ ် တာဝန:်)ိသ@များကိ' အေရးယ@ရအြပစ်ေပးရမည်ြဖစ်ေpကာငး် ()င့ ် ကျ�းလွနခံ်ခ့ဲရ 

သ@များအား ေလျာ်ေpကး ေပးြခငး်()င့ ်ေနာက်ထပ်ကျ�းလနွမ်Gမြဖစ်ပွားဖိ'ရ့န ်အာမခံချက်ေပးရမည်ြဖစ်ေpကာငး် 

စသည့်အချက်များပါသည် ့ ဥပေဒအရေpကညာချက်ကိ' [ံ'းေတာ်မ)ထ'တ်ြပနေ်ပးရန ် ဂမ်ဘီးယား(ိ'ငင်မံ) 

ေလ�ာက်ထားေတာငး်ဆိ'ခ့ဲပါသည။် စီရငခ်ျက်ချမ)တ်မည့်အချိနက်ာလမ) မေမ�ာ်မ)နး်(ိ'ငသ်လိ' ()စ်ေပါငး်များစွာ 

pကာ(ိ'ငသ်ည့အ်တကွ် လကတ်ေလာတငွ ် [ံ'းေတာ်မ) ြမနမ်ာ(ိ'ငင်မံ) လိ'က်နာေဆာငရွ်က်ရန ် လိ'အပ်သည့ ်

ကိစQရပ်အချိEVပါဝငေ်သာ ယာယီအမိန ့က်ိ'ထ'တ်ြပနေ်ပးရန ် ဂမ်ဘီးယား(ိ'ငင်မံ) ေတာငး်ဆိ'ခ့ဲပါသည်။ 

ယငး်ကိစQရပ်များတွင ် ဥပေဒမ့ဲသတ်ြဖတ်မGအစ လယယ်ာေြမများဖျက်ဆီးြခငး်အလယ် စားနပ်ရကိ�ာများမ:) ိ

ေအာငေ်ဆာငရွ်က်ြခငး်အဆံ'ံးစသည့ ် ချိEးေဖာက်မGများကိ'ရပ်တန ့ရ်န၊် ထိ'ချိEးေဖာက်မGများ ()င့ ် သက်ဆိ'ငေ်သာ 

အေထာကအ်ထားများ မပျက်ဆီးေအာငေ်ဆာငရွ်ကရ်န ် ()င့ ် တိ'းတက်မG အေနအထားကိ' ေလးလအတငွး် 

[ံ'းေတာ်သိ' ့ ြပနလ်ည်သတငး်ပိ'ရ့န ်စသည့်အချက်များ ပါဝငပ်ါသည်။ 

သေဘာတ@ညီချကတ်ွင ် မျိEး(ယွ်စ'တစ်စ'အား မျိEးြဖEတ်ြခငး်ြပစ်မGေြမာက်သည့ ် အချက ်

(၅)ချက်ပါဝငM်ပီး ယငး်တွင ်မျိEး(ယွ်စ'တစ်စ'ကိ' “အလံ'းစံ' (သိ')့ တစိတ်တပိ'ငး် ပျက်စီးေစရနတ်ကွ်ဆချိနရွ်ယM်ပီး 

ရညရွ်ယ်ချက:်)ိ:)ိေဆာငရွ်ကြ်ခငး်” လည်းပါဝငပ်ါသည။် Genocide ဆိ'ေသာ ေဝါဟာရကိ' အချိEVေသာ 

ဘာသာြပနမ်Gများ()င့ ် အဓိပ�ာယဖ်ွင့ဆိ်'နားလည်မGများ()င့ ် မတ@ညီသည်မ)ာ ယငး်သည ် မျိEး(ယွ်စ'တစ်ခ'လံ'း 

ေပျာက်ကယွ်သွားေအာငေ်ဆာငရွ်က်ြခငး် (ဥပမာ ဥေရာပတွင ် Holocaust အတွငး် သနး်ေပါငး်များစွာ 

သတ်ြဖတ်ခံခ့ဲရေသာလ်ည်း ဂျ�းလ@းမျEိးများသည် ဆကလ်က:်)ိေနဆဲြဖစ်Mပီး၊ ICJ မ) ဂျီ(ိ'ဆိ'ကလ်'ပ်ခံခ့ဲရသည်ဟ' 

ဆံ'းြဖတ်ခ့ဲေသာ ရဝမ်ဒါ(ိ'ငင်မံ) တ@ဆီ (Tutsi) လ@မျEိးများလညး် ထိ'နည်းလည်းေကာငး်ပငြ်ဖစ်သည်။)  



ဂျီ(ိ'ဆိ'က်သေဘာတ@ညီချက်()င့ ် ပတ်သက်ေသာ အြငငး်ပွားမG()စ်မGကိ' အြပည်ြပည်ဆိ'ငရ်ာတရား[ံ'းမ) 

pကားနားစစ်ေဆးခ့ဲMပီးြဖစ်ပါသည်။ ()စ်မGစလံ'းမ)ာ ယခငယ်@ဂိ'စလားဗီးယား(ိ'ငင်တံွင ် ြဖစ်ပွားခ့ဲေသာ 

ကိစQရပ်များ()င့ ် သက်ဆိ'ငပ်ါသည်။ ြမနမ်ာအစိ'းရမ) တာဝန:်)သိ@များသည် IIMM ()င့ ် ICC ကိ'တ'န ့ြ်ပနပံ်'()င့ ်

မတ@ညီသည်မ)ာ ICJ ၏ စီရငပိ်'ငခွ်င့က်ိ' ေစာဒကမတတ်ခ့ဲဘဲ ထိ'လ'ပ်ငနး်စZတွင ်ပ@းေပါငး်ပါဝငမ်ညြ်ဖစ်ေpကာငး် 

တ'န ့ြ်ပနခ့ဲ်Mပီး ြဖစ်ပါသည။်  

ဆိ'းဝါးေသာလ@အ့ခွင့အ်ေရးချိEးေဖာက်မGများအတကွ်တရားမ�တမGေဖာ်ေဆာငြ်ခငး် 

လ@သားအားလံ'း၏ လ@အ့ခွင့အ်ေရးကိ'ေလးစားကာကွယ်ြခငး်သည ်ြမနမ်ာအစိ'းရအဖွဲVအစည်းတိ'ငး်၏ 

စံတနဖ်ိ'းတစ်ခ'ြဖစ်လာဖိ'ရ့န ် လိ'အပ်ပါသည်။ ယငး်မ)ာ (ိ'ငင်တံကာဥပေဒများအရ (ိ'ငင်အံစိ'းရများမ) 

လိ'က်နာရမည့် အချက်ြဖစ်သည်။ (ိ'ငင်တံကာဥပေဒအရ ဆိ'းဝါးေသာ ရာဇဝတ်မGများအား အစိ'းရမ) 

တံ'ဏဘိာေဝလ'ပ်ေနမGသည် ရာဇဝတ်မGများကိ' ကျ�းလွန်ခ့ဲသ@များကိ'တစံ'တရာ အေရးမယ@သည့်အတွက ်

ထိ'သ@များအား အားေပးေနသကဲ့သိ' ့ြဖစ်Mပီး Mငမ်ိးချမ်းေရး()င့ ် ဒမိီ'ကေရစီေဖာ်ေဆာငေ်ရးကိ' အားနညး်ေစ 

ပါသည်။ ယငး်ေpကာင့ ် တရားဥပေဒစိ'းမိ'းေရး()င့ ် လ@အ့ခွင့အ်ေရးများကိ' မထိမ့ဲြမငေ်ဆာငရွ်က်ခွင့:်)လိာေစMပီး 

လ@အ့ဖွဲVအစညး်အတွငး် ()စ်ေပါငး်များစွာ:)ိေနေသာ တငး်မားမGကိ' ပိ'မိ'ဆိ'းဝါးေစပါသည်။ အရပ်ဘက်()င့ ်

စစ်ဘက်အ�ကီးတနး်အရာ:)ိများကိ' ယငး်တိ'လ့က်ေအာကတ်ငွ ် ေပXေပါက်ခ့ဲေသာ လ@အ့ခွင့အ်ေရး 

ချိEးေဖာက်မGများကိ' အမိန ့ေ်ပးခ့ဲြခငး်ေသာလ်ညး်ေကာငး် တားဆီးကာကွယဖ်ိ'ရ့န ် ပျက်ကကွ်ခ့ဲမGအတွက ်

ေသာ်လည်းေကာငး် ြပနလ်ည်စZးစားလာေစရန ် တနွး်အားေပးရေပမည်။ ြမနမ်ာ(ိ'ငင်တံငွြ်ဖစ်ေပXေနေသာ 

အေြခအေနများကိ' တံ' ့ြပနသ်ည့်အေနြဖင့ေ်ဆာငရွ်က်လျက်:)ိေသာ လ'ပ်ေဆာငခ်ျက်များသည် 

ရာဇဝတ်မGများကိ' တာဝနခံ်တာဝနယ်@မG:)ိေစရန ် ()င့ ် အစိ'းရအားသက်ဆိ'ငရ်ာဥပေဒအရတာဝနမ်ျားကိ' 

လိ'က်နာေစေအာင ် ဖိအားေပးြခငး်အပါအဝင ် အထက်ေဖာ်ြပပါရည်မ)နး်ချက်ြပည့်မ)ီရနအ်တကွ ်

အေရး�ကီးသည် ့ေြခလ)မ်းများြဖစ်ေပသည်။ 

ေနာက်ဆံ'းတွင ် လ@အ့ခွင့အ်ေရးချEိးေဖာက်မGများအတကွ်ေြဖ:)ငး်မGများသည ် (ိ'ငင်အံတွငး်၌သာ 

ေဆာငရွ်က်သွားရမည ် ြဖစ်ပါသည်။ သိ'ရ့ာတွင ် ယငး်မ)ာ ေရ:)ည်ေဆာငရွ်က်သွားရမည့ ် လ'ပ်ငနး်တစ်ရပ် 

ြဖစ်ပါသည်။ (ိ'ငင်တံကာေြဖ:)ငး်မGများမ)ာ (ိ'ငင်တံွငး်တရားဥပေဒလ'ပ်ငနး်စZအရ အမ)နတ်ရားကိ' 

:)ာေဖွေဖာ်ထ'တ်ြခငး်၊ တစ်စံ'တရာေပးေလျာ်ြခငး်၊ စနစ် ()င့ ် လ@မGေရးအေြပာငး်အလ ဲ ()င့ ် (ိ'ငင်အံတွငး်၌ 

တရားစဲွအေရးယ@ြခငး် စသည့်ေဆာငရွ်က်မGတိ'က့ိ' အြပည့်အဝအစားထိ'းြခငး်ေတာ့ မဟ'တ်ေပ။ 

(ိ'ငင်တံကာလ'ပ်ငနး်စZများသည ် ထိ'ေဆာငရွ်က်မGများကိ' တနွး်အားေပးေသာ တနည်းအားြဖင့ ်

အေထာကအ်က@ြဖစ်ေစေသာ အေရး�ကီးသည့် ေြခလ)မ်းများြဖင့ ် [Gြမငသ်င့M်ပီး ြမနမ်ာ(ိ'ငင်အံတွငး် 

Mငမ်ိးချမ်းေရး၊ ဒမိီ'ကေရစီ ()င့ ်တရားမ�တမGတိ' ့ ထွနး်ကားြခငး်ကိ' လိ'လားသ@အားလံ'းမ) ထိ'ေဆာငရွ်က်မGများကိ' 

�ကိEဆိ'သင့ေ်ပသည။်  

ေ:)ာငဘိ်နး်သည် ဆွစ်ဇာလန(်ိ'ငင်၊ံ ဂျနဗီာMမိEVတွငအ်ေြခစိ'က်ေသာ အစိ'းရမဟ'တ်ေသာအဖွဲVအစည်းြဖစ်သည့် 

အြပည်ြပည်ဆိ'ငရ်ာဥပေဒပညာ:)ငမ်ျားေကာ်မ:)ငအ်ဖွဲV မ)ဥပေဒအpကံေပးတစ်ဦးြဖစ်ပါသည်။ ဤေဆာငး်ပါးကိ' 

ြမနမ်ာဘာသာြဖင့ ်စတငထ်'တ်ေဝခ့ဲပါသည်။ မ@ရငး်မ)ာ အဂ|လိပ်လိ'ြဖစ်သည်။ 

 


