


 

 

 
၁၉၅၂တငံ္ တသည္ေ မံ္  ္ဲျပကီး ကမမၻဲတုိက္ါကကီး ံ ီးတုိက္တငံ္ တက္ါကငစငမ ေသမံ္ရငက္ုုပ္ကုိံ္ု က္ရိ်ွသသည္ဲ 
းျပသည္ျပသည္သုိံ္ရမ ဥပေဒပသညမရ်ွံ္မ မီးေကမ္မရ်ွံ္ (ICJ) းေမျ ံဲ္ ာုိံ္ ဆံတကမ ုူ႕း င္ံဲ္းေရီးဥပေဒာ်ွံဲ္ 
ာုိံ္ ဆံတကမ ုူသမီး္ ံ္ီးစမမမမ်ွုဥပေဒကုိ စဥ္သက္မျပတ္ တုိီးတက္ေကမံ္ီးမငမ္ေစျပကီး  ိ ိေရမက္ေရမက္ 
းေကမံ္း သည္ေ မ္ရမ္ ရသည္ရငယ္္ က္းပ းဝံ္ ာုိံ္ ဆံသမီးသား၊ ာုိံ္ ဆံေရီးသား၊ ယဥ္ေက ီးမ်ွုသား၊ စကီးပငမီးေရီးာ်ွံဲ္ ု ူမ်ွုေရီး သုိံ္ရမ 
း င္ံဲ္းေရီးမ မီးကုိ ေသ္ မစငမ းေကမံ္း သည္ေ မ္ရမ္သား၊ းမဏမ င္ ေဝပုိံ္ီးျ္မီး က ံဲ္သဆုီးမ်ွုကုိ းကမ 
းကငယ္ေပီးရမ္ာ်ွံဲ္ တရမီးစကရံ္ေရီးာ်ွံဲ္ ဥပေဒေရီးရမ းသက္ေမငီးဝမ္ီးေက မံ္ီးမ်ွုတုိ႕တို႕၏ ငုတ္ုပ္မ်ွုကုိ းမမ ဆ္္ က္ 
ေပီးာုိံ္ရမ္ ရသည္ရငယ္ပ သသည္။ ICJ သသည ္ ၂၀၁၄ ္ုာ်ွစ္ းေစမပိုံ္ီးမ်ွ စ၍ ျမမ္မမာိုံ္ ဆံတငံ္ စဥ္သက္မျပတ္ 
တသည္ရ်ွိေမ  ္ဲ့ျပကီး ငုမ္  ္ဲ့ေသမ းာ်ွစ္ ၅၀ ေက မ္မ်ွစတံ္ကမ တရမီးစကရံ္ေရီးစမစ္တို႕၏ းေျ္းေမမ မီးကို ပ မဥကီးသုဆီး 
ေစမံ္ဲ့ါကသည္ဲ့ေ ဲု့ုမ  ္ဲ့သသည္။ းုိံ္စကေ  တို႕၏ ျမမ္မမာုိံ္ ဆံသုိံ္ရမုုပ္ံမ္ီးမ်ွတ္တမ္ီးမ မီးာ်ွံဲ္ သက္သုိံ္ရမ းစကရံ္ ဆ္စမ 
ကို ေးမက္ပ  https://www.icj.org/country/asia-pacific/southeast-asia/myanmar/ တငံ္ ဝံ္ေရမက္ 
ရယူာိုံ္သသည္။  
 
းုိံ္စကေ  တို႕၏ ဥပေဒးါကဆေပီး Sean Bain  ာ်ွံ္ဲ့ ပသညမရ်ွံ္  Andy Ianuzzi တဲိုမ်ွ ဤ းစကရံ္ ဆ္စမကို းုိ္ံ္စကေ  တို႕၏ ဥပေဒ 
သုေတသက   မသိုံ္ီးးိမ္ ာ်ွံ္ဲ့  ဥပေဒ းါကဆေပီး ာ်ွံ္ီးဝံ္ီးေးမံ္တို႕တို႕၏ သုေတသမပိုံ္ီးသိုံ္ရမ ပဆဲ့ပိုီးမႈတဲိုျ ံ္ဲ့ 
ေရီးသမီး  ္ဲ့သသည္။ းုိံ္စကေ  တို႕၏ းမရ်ွပစိ ိတ္ ဒ ရိုက္တမ Frederick Rawski  ာ်ွံ္ဲ့ းုိံ္စကေ  တို႕၏ ကမၻမုုဆီးသိုံ္ရမ 
တမဝမ္ ဆ္မႈရရ်ွိေရီးးတငက္ ါက ီိးပမ္ီးးမီး ုတ္မႈသုိံ္ရမ သည်ွိာႈိံ္ီးေရီးမ်ွမီး Kingsley Abbott သသည ္ဥပေဒပိုံ္ီးသိုံ္ရမ 
းတငက္ ျပမ္ုသည္သုဆီးသပ္တသညီ္းျ တ္ေပီးသသည္။ စမေရီးသူမ မီးမ်ွ ဤးစကရံ္ ဆ္စမ ျ စ္ေျမမက္ေရီး ာ်ွံ္ဲ့ ပုဆာ်ွိပ္  ုတ္ေဝ 
ာိုံ္ ဲိုရမ္းတငက္ ုူးမ မီးးျပမီး ဆမ်ွ ရရ်ွိသသည္ဲ့ းါကဆဥမဏ္မ မီးသား၊ းေ မက္းပဆဲ့ ာ်ွံ္ဲ့ သတံ္ီး း္ က္းုက္မ မီး 
းတငက္ း ူီးေက ီးးူီးတံ္ရ်ွိပ သသည္။      
 
® ဥပေဒမ ဲ့သတ္ျ တ္မႈ - ကိုပ ါကကီး ေသသုဆီးမႈသသည ္ျမမ္မမာိုံ္ ဆံတငံ္ တရမီးမ ်ွတမႈရရ်ွိေရီးးတငက္ ဟမ္႕တမီးေမသသည္ဲ့ 
းတမီးးသကီးမ မီးးမီး မကီးေမ်ွမံ္ီး ိုီးျပ  ုက္ရ်ွ ိ
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ဤးစကရံ္ ဆ္စမကို းုိံ္စကေ  တို႕၏ ကမၻမုုဆီးသိုံ္ရမ တမဝမ္ ဆ္မႈရ်ွိေရီးးတငက္ ါက ိီးပမ္ီးးမီး ုတ္မႈတို႕၏ 
(https://www.icj.org/themes/accountability/) းစိတ္းပိုံ္ီးတစ္္ုးေမျ ဲံ့္  ုတ္ေဝျ္ံ္ီးျ စ္သသည္။ ICJ တို႕၏ 
ေရီးသမီး ုတ္ေဝမ်ွုမ မီးမ်ွ  ုတ္ာုတ္ေ မ္ျပ္ က္မ မီးကုိ ျ မဲ္ေဝမသည္သုိပ က  ုိသဲုိ ျပုုုပ္မ်ွုးတငက္ 
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ေးမက္ပ  ုိပ္စမးတုိံ္ီး ေပီးပဲုိရပ မသည္။ 
 
International Commission of Jurists 
P.O. Box 91 Rue des Bains 33  
Geneva 
Switzerland 

https://www.icj.org/country/asia-pacific/southeast-asia/myanmar/
https://www.icj.org/themes/accountability/


 
 
Uပေဒမဲ ့သတ္ျဖတ္မႈ 
 
ကိုပါၾကီး ေသဆံုးမႈသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တရားမ်ွတမႈ 
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မီးေမွာင္းထိုးျပလ်က္ရိွ 
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“  အျပစ္ေပးအေရးယူျခင္းမခံရေသာေၾကာင္ ့စစ္တပ္မ ွရာဇဝတ္မႈမ်ား ဆက္လက္ က်ဴးလြန္ေနသည္ကုိ  
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ျမင္သာေအာင္ျပသရပါမယ္။ အခ်ိန္ကာလအားျဖင္ ့ၾကာျမင္႔ေနၿပီဆိုေပမဲ႔လည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ 

ကုိပါၾကီးကို မေမ့ႏုိင္ေသးပါဘူး။ သူရဲ႕ေသဆုံးမႈအတြက ္တရားမွ်တမႈရရွိေရးသည ္
အေရးတၾကီးက်န္ရွိေနပါေသးသည္။” 

ကုိစုိးရ၊ လြတ္လပ္ေသာ ဂ်ာနယ္လစ္၊ ရန္ကုန္၊ ေအာက္တုိဘာ ၂၀၁၉ 
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ရန္ကုန္တြင ္ကုိပါၾကီး၏ အသဘုအခမ္းအနားတြင ္အသုဘလုိက္ပုိ႔သူမ်ားအား ေတြ႔ရစဥ ္

( သတင္းအရင္းအျမစ ္- ဟိန္းထက္၊ မဇၽြ ိမ) 
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၁။ နိဒါန္း 
 
၁.၁။ ကုိပါၾကီး 
 
၁၉၆၅ခုႏွစ္တြင ္ ေမြးဖြားခဲ့ၿပီး ကုိပါၾကီးဟုလူသိမ်ားေသာ ေအာင္ေက်ာ္ႏုိင္မွာ အလြတ္တန္း သတင္းေထာက ္ ႏွင္ ့
ဓာတ္ပုံဆရာတစ္ဦးျဖစ္ကာ ၎၏ အမည္ကုိ The voice ႏွင္ ့ Eleven Media အပါအဝင္ သတင္းဂ်ာနယ္တြင ္ 
ေဖာ္ျပျခင္းခံရသူျဖစ္သည္။ ကုိပါၾကီးသည္ အထူးသျဖင္ ့ အေရွ႕ေတာင္ျခမ္းရွ ိ  ျမန္မာစစ္တပ ္ ( တပ္မေတာ)္ ႏွင္ ့
အစုိးရမဟုတ္သည္႔ လက္နက္ကုိင္အုပ္စုမ်ား အၾကားရွ ိပဋိပကၡသတင္းမ်ားကု ိပင္တုိင္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာသူျဖစ္သည္။ 

ကုိပါၾကီးသည္ သတင္းေထာက္တစ္ဦးမျဖစ္လာမီကပင ္တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူတစ္ဦးျဖစ္ခဲ့ပါသည္။  “ ၈၈ မ်ဳိးဆက္” 
မ ွ အဖဲြ႔ဝင္တစ္ဦးျဖစ္ကာ သုံးေရာင္ျခယေ္က်ာင္းသား အုပ္စုတြင္လည္း တစ္စိတ္တစ္ေဒသ ပါဝင္ခဲ့သ ူ တစ္ဦး 
ျဖစ္ပါသည္။ သူသည္ ၁၉၈၈ခုႏွစ ္ လူထုအုံၾကြမႈတြင္လည္း ပါဝင္ခဲသ့ည္။ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ ္ (NLD) 
ပါတီဝင္တစ္ဦးအေနျဖင္ ့ ေခါင္းေဆာင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ သက္ေတာ္ေစာင့္အျဖစ္လည္း ကာလ 
အတန္ၾကာ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးသ ူတစ္ဦးျဖစ္သည္။ 

ထုိင္းႏုိင္ငံရွ ိ ျမန္မာႏုိင္ငံမ ွ ကရင္ဒုကၡသည္မ်ား၏ အေျခအေနကို ေဖာ္ျပကာ သူ၏ မီဒီယာေလာက 
လမ္းေၾကာင္းကု ိ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ခန္႔တြင ္စတင္ခဲ့သည္။ သူကုိယ္တုိင္လည္း ၁၉၈၈ ခုႏွစ ္ဒီမုိကေရစီအေရးေတာ္ပုံၾကီး 
အၿပီးတြင ္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၌ ႏိုင္ငံေရး ခုိလႈံခဲ႔ပါသည္။ ကုိပါၾကီးသည္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင ္ ဒီမုိကေရစီအေရး တက္ၾကြ 
လႈပ္ရွားသ ူ ျဖစ္ေသာ  ေဒၚသႏၱာကု ိလက္ထပ္ခဲ့သည္။ သူမသည္ ေနာက္ပုိင္းတြင ္  ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားအျဖစ္  
ေထာင္ထဲ၌  ေလးႏွစ္ေက်ာ္ေနခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ ္ ႏုိဝင္ဘာလတြင ္  NLD လြတ္ေတာ ္အမတ္အျဖစ္ ေရြးေကာက ္
တင္ေျမႇာက္ ျခင္းခံခဲ့ရသည္။ သူတုိ႔ ႏွစ္ဦးမ ွ စုျပည့္ႏုိင္ ဟုေခၚေသာ သမီးတစ္ေယာက ္ ထြန္းကားခဲ့သည္။ 
၂၀၁၄ခုႏွစ ္  ေအာက္တုိဘာလ ၄ ရက ္ သူမ၏ ဖခင္အသတ္ခံရသည့္ အခ်ိန္တြင ္ တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသူတစ္ဦး 
ျဖစ္ပါသည္။ 

ကုိပါၾကီးသည္ သမီးျဖစ္သူ၏ ဘဲြ႔ႏွင္းသဘင္အခမ္းအနားသုိ႔ တက္ေရာက္ရန ္ ထုိင္းႏုိင္ငံခ်င္းမုိင္ျမဳိ႕သုိ႔အသြားတြင ္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အေရွ႕ေတာင္ပုိင္း မြန္ျပည္္နယ္  ရဲတပ္ဖြဲ႕မ ွ ကုိပါၾကီးအား ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ ျမန္မာစစ္တပ ္
(တပ္မေတာ)္ ႏွင္ ့ အစုိးရမဟုတ္ေသာလက္နက္ကုိင္အဖဲြ႔ျဖစ္သည္ ့  ဒီမုိကေရစီအက်ဳိးျပဳ ကရင္အမ်ဳိးသား 
တပ္မေတာ ္(DKBA) အၾကား စစ္မက္ျဖစ္ပြားမႈမ်ားကု ိေတာက္ေလွ်ာက္ သတင္းေရးသား ေဖာ္ျပေပးေနခဲ႔ပါသည္။ 
ကုိပါၾကီးသည္ စစ္တပ္၏ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္သုိ႔ လႊဲေျပာင္းၿပီးခ်ိန္တြင ္ ထိန္းသိမ္း စစ္ေဆးေမးျမန္းျခင္းခံရၿပီး 
ႏိွပ္စကည္ႇင္းပန္းခံခဲ႔ရႏုိင္ေျခရွိပါသည္။ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံရသည့္ ငါးရက္ေျမာက္သည္႔ေန႔တြင္ ေသဆုံးခဲ႔ၿပီး စစ္သားမ်ား 
က သူ၏အေလာင္းအား ခပ္တိမ္တိမ္သာတူးထားေသာ သခ်ၤဳိင္းေျမပုံတြင္ အသုဘအခမ္းအနား  ျပဳလုပ္ျခင္း မရိွပဲ 
ျမဳပႏ္ွံခဲ့ၾကသည္။ ၎အားသတ္ျဖတ္မႈ ႏွင္ ့ ပတ္သက္၍ ရက္ေပါင္း ၂၀ တိုိင္ေအာင ္ မိသားစုဝင္မ်ား ႏွင္ ့
ျပည္သူလူထုမ်ားအား အသိမေပးပဲ ဖုံးကြယ္ထားခဲ့သည္။ ေနာက္ဆုံးတြင ္ ၎၏ အေလာင္းအားျပန္လည ္
တူးေဖာ ္ရရွိကာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေကာင္းမြန္စြာ ျပန္လည္ သျဂၤီဳလ္ခဲ့သည္။    

ကုိပါၾကီး၏ ၾကမၼာျဖစ္ရပ္ကုိ မေဖာ္ထုတ္မီတြင ္ ကုိပါၾကီး မည္သည္႔ေနရာသို႔  ေရာက္ေနေၾကာင္း  ေဖာ္ထုတ ္
ေပးရန ္ အစိုးရအေပၚ ဖိအားမ်ား တုိးပြားလာခဲ့သည္။ေဒၚသႏၱာသည ္  ေပ်ာက္ဆုံးမႈႏွင္႔ စပ္လ်ဥ္းသည္႔ 
သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ တစ္ခုကို  ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။  ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ျမဳိ႕ေတာ ္ ေနျပည္ေတာ္တြင ္ ပထမဆုံးအၾကိမ ္
အျဖစ္ က်င္းပခဲ့သည္႔ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္င ံ (အာဆီယ)ံမ်ားဆိုင္ရာ ထိပ္သီးေတြ႕ဆံုပြဲမတုိင္မီတြင္လည္း  
ေဒသတြင္း ႏွင္ ့ကမၻာ ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားမ ွ ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက ္ေပးခဲ့ၾကသည္။ ရက္သတၱပတ္မ်ားစြာအၾကာတြင ္
တပ္မေတာ္သည္ ကုိပါၾကီးသည္ ေဘးကင္းလြတ္ေျမာက္ရန ္ ၾကဳိးပမ္းရာတြင ္ အသတ္ခံရေၾကာင္း ႏွင္ ့
၎ေသဆုံးမႈ အတြက ္ ကိုပါၾကီးတြင္သာ အျပစ္ရွိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။ ၎ေၾကညာခ်က္တြင္ 
ကုိပါၾကီးသည္ DKBA ၏ အဖဲြ႕ဝင္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ဂ်ာနယ္လစ္တစ္ဦးအေနျဖင္ ့တုိက္ပဲြအေၾကာင္းမ်ားကု ိတင္ျပျခင္း 
မဟုတ္ဘဲ စစ္မက ္ျဖစ္ပြားရာတြင္လည္း ပါဝင္သူအသြင္ျဖင့္  ေဖာ္ျပခဲ႔ပါသည္။  

ျဖစ္ရပ္မ်ားကိ ု ဤသို႔တင္ျပထားပံုသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအမ်ဳိးသားလူ႕အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင ္ (MNHRC)အတြက ္ 
မယံုသကၤာ  ျဖစ္ေစခဲ့သည္။  ေကာ္မရွင္၏ စုံစမ္းစစ္ေဆးေတြ႔ရိွခ်က ္ အစီရင္ခံစာတြင ္ ကုိပါၾကီးသည္ 
သတင္းေထာက ္ တစ္ဦးအျဖစ ္ လုပ္ကုိင္ေနသည္ကုိ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ သို႔ေသာ ္ ထင္သာျမင္သာေသာ ညွဥ္းပမ္း 
ႏွိပ္စက္ခ်က္မ်ားႏွင္ ့ လူသားမဆန ္ ျပဳမူဆက္ဆံခဲ့သည့္ လကၡဏာမ်ား အပါအဝင္ ကုိပါၾကီးေသဆုံးရျခင္း၏ 
ျဖစ္ေၾကာင္း ျဖစ္စဥ္အား စိတ္ေက်နပ္ေလာက္ေသာ ေျဖရွင္းခ်က္ေပးရန ္ ပ်က္ကြက္ခဲ့သည္။ အရပ္ဘက ္
တရား႐ုံးတြင ္  တရားစဲြဆုမိႈ တစ္ခုျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ ရဲတပ္ဖဲြ႔မ ွ အျပည့္အဝစုံစမ္းစစ္ေဆးေပးေရး ဟူသည့္ ၎တုိ႔၏ 
အၾကံျပဳခ်က္သည္လည္း မညသ္ို႔ေသာအခါမ ွအေကာင္အထည္မေပၚလာခဲ့ပါ။  

အျခား မ်ားစြာေသာ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားသည ္ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည္႔အမွန္တရားႏွင့ ္ ကနဦး ဖုံးကြယ္ထားမႈတို႔ကိ ု
မေဖာ္ထုတ္ႏိုင္သည့္အျပင္  တာဝန္ခံမႈ (သုိ႔မဟုတ္) နစ္နာေၾကး ရရွိေအာင ္မလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ပါ။ ရဲတပ္ဖဲြ႔မ ွစုံစမ္း 
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စစ္ေဆးမႈမ်ားကု ိ အခ်ိန္အတုိင္းအတာတစ္ခုထ ိ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ကာ  ကနဦးဖမ္းဆီးျခင္းႏွင္ ့ အနီးကပဆ္ုံး 
ေနရာတြင္ရွိေသာ ျမဳိ႕နယ္တရား႐ုံးတြင ္ ေသဆုံးမႈႏွင္ ့ ပတ္သက္၍ စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္းအား  ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 
ဤေသမႈေသခင္း စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ေနစဥ ္ အျခားတစ္ဖက္မွာလည္း စစ္ဘက္တရား႐ုံး၏ ၾကားနာမႈတြင ္
သတ္ျဖတ္မႈ၌ ပါဝင္ခဲ့ေသာ စစ္သားႏွစ္ဦးအား ၎တု႔ိ၏ အမွားက်ဴးလြန္မႈအတြက ္ ၆လ ေစာ၍ လွ်ိဳ႕ဝွက္စြာ 
တရားေသလြတ္ေပးခဲ့ေၾကာင္းကု ိ တပ္မေတာ္မ ွ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခဲ့သည္။ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈ အ႐ိႈန ္ တျဖည္းျဖည္း 
ေမွးမွိန္လာကာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ ္ မတ္လတြင ္ ရဲတပ္ဖဲြ႔မ ွ စုံစမ္းေမးျမန္းျခင္းကု ိ တရားဝင္ရပ္ဆုိင္းခဲ့သည္။ 
အမႈအားျပန္လည ္ဖြင့္ရန္အတြက ္ေဒၚသႏၱာ ႏွင္ ့သူမေရွ႕ေန၏ ၾကဳိးပမ္းမႈ မေအာင္ျမင္ခဲ့ပါ။ 

ကုိပါၾကီး ေသဆုံးၿပီး ငါးႏွစ္ေက်ာ္အၾကာတြင ္  ၎အားဥပေဒမဲ့သတ္ျဖတ္မႈအတြက ္ မည္သူတစ္ဦး တစ္ေယာက္ 
ကိုမွ် တာဝန္ခံေစျခင္းမရွိခဲ့ပါ။ သူ၏ေသဆုံးမႈတြင ္ ပါဝင္သည္ဟု သံသယရွိေသာ စစ္တပ္သည္ ျမန္မာႏုိင္င ံ
တစ္ဝွမ္းရွ ိလူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားတြင ္ဆက္လက္ပါဝင္ေနၿပီး အစုိးရအေနျဖင္ ့စစ္သားမ်ားမ ွဆုိးရြားေသာ 
လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားအားက်ဴးလြန္ျခင္းကု ိ  အေရးယူျခင္းမ ွကင္းလြတ္ခြင္ ့ေပးႏုိင္ေသာ  ဥပေဒမ်ားကု ိ
ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းႏုိင္ျခင္း မရွိေသးပါ။  
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	၁.၂။  အႏွစ္ခ်ဳပ္ ႏွင္ ့အဓိက အၾကံျပဳခ်က္မ်ား 
 
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင ္အထူးသျဖင္ ့လုံျခဳံေရးတပ္ဖဲြ႔ဝင္မ်ားမ ွပါဝင္ပတ္သက္သည့္ ဥပေဒမဲ ့သတ္ျဖတ္မႈမ်ား (သုိ႔မဟုတ္) 
အျခားေသာ ဆုိးရြားေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားအတြက ္ ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းကင္းလြတ္ေနသည္မွာ 
အဆန္းတက်ယ္ မဟုတ္သည့္ သာမွန္ျဖစ္႐ုိးျဖစ္စဥ္တစ္ခုကဲ့သုိ႔ျဖစ္ေနသည္။ဤသုိ႔ တာဝန္ခံမႈကင္းမဲ့ျခင္းသည ္
ႏုိင္ငံတစ္ဝွမ္းလုံး တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈရွိေစရန ္ ႏွင္ ့ လူ႕အခြင့္အေရးကု ိ ကာကြယ္ရန ္ ၾကဳိးစားအားထုတ္ေနမႈကု ိ
အၾကီးအက်ယ္ထိခုိက္ေစပါသည္။ ႏုိင္ငံတကာ ဥပေဒအရ ႏုိင္ငံတုိင္းသည္ ဥပေဒမဲ ့ ေသဆုံးမႈ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိေသာ 
အမႈကိစၥရပ္မ်ားအား စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္းႏွင္ ့ အေရးယူျခင္းအပါအဝင ္ နစ္နာသူမ်ားကိ ု ကုစားမႈႏွင္ ့ နစ္နာေၾကမ်ား 
ထာက္ပံံ့ေပးရန္ႏွင့္ ့  အသက္ရွင္သန္ပုိင္ခြင့့္ကု ိ  ေလးစားလိုက္နာ၊ ထိန္းသမိ္းေစာင့္ေရွာက္ရန ္ တာဝန္ရွိသည္။ 
သုိ႔ေသာ္လည္း  ျမန္မာႏုိင္ငံရွ ိ မ်ားစြာေသာ စနစ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ျပသာနာမ်ားေၾကာင့္ ့ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာတုိင္ေအာင ္
အာဏာပုိင္မ်ားမ ွ ယခုေဖာ္ျပပါတာဝန္ဝတၱရားမ်ားႏွင့္အည ီ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္းကု ိ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစ 
သည္။   

ကုိပါၾကီးသတ္ျဖတ္ခံရမႈအေပၚ ႏုိင္ငံေတာ္၏တုန္႔ျပန္မႈကု ိ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဥပေဒပညာရွင္မ်ားေကာ္မရွင ္
(အုိင္စီေဂ်)မ ွ ဤအစီရင္ခံစာတြင ္ ဆန္းစစ္သံုးသပ္ထားသည္။ ဤအမႈသာမက တစ္ျခားအမႈမ်ားတြင္လည္း 
အလားတူပဲ့တင္ခတ္မႈ ရိွေနသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကိ ုေဖာ္ထုတ္ထားၿပီး ယင္းအလားတူပဲ့တင္ခတ္မႈမ်ားက ျမန္မာႏုိင္င ံ
တြင ္ တာဝန္ခံမႈႏွင္ ့ ကုစားမႈမ်ားျဖည့္ဆည္းေပးရာတြင ္ စိန္ေခၚမႈအမ်ားအျပားရိွေနေၾကာင္းျပသသည္ ့ သေကၤတ 
ျဖစ္သည္။ ဤအစီရင္ခံစာ၏  ရည္ရြယ္ခ်က္တြင္ ႏွစ္ပုိင္းရွိသည္။ (က) ကုိပါၾကီးႏွင့္ သူ၏မိသားစုဝင္မ်ားအတြက ္
ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ တရားမွ်တမႈေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေရးအလို႔ငွာ  အာဏာပုိင္မ်ားအတြက ္ေရြးခ်ယ္စရာ နည္းလမ္း 
မ်ားေဖာ္ထုတ္ရန ္ (ခ) ဥပေဒမဲ ့ သတ္ျဖတ္မႈမ်ားအတြက ္  တာဝန္ခံေစျခင္း ႏွင့္ကုစားမႈရရွိေစျခင္း အားျဖင္ ့
ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား အတြက ္ တရားမွ်တမႈရရိွေစရန ္ ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရမ ွ လိုက္နာရမည့္ ႏုိင္ငံတကာဥပေဒ တာဝန္ 
ဝတၱရားမ်ားကိ ု  ျပည့္မီေဆာင္ရြက္ေစဖို႔ လိုအပ္ေသာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကု ိ မီးေမွာင္းထုိးျပရန္ျဖစ ္သည္။  

ကုိပါၾကီးသတ္ျဖတ္ခံရမႈကုိ ဥပမာေပးပုံေဖာ္ကာ ေလ့လာသံုးသပ္ရာတြင ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌  တရားမွ်တမႈရရွိရန ္
အဓိကအတားအဆီးျဖစ္ေစေသာ အခ်က္သုံးခ်က္ကုိ  အုိင္စီေဂ်မ ွသတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။ 

၁.  ျပည္တြင္းဥပေဒမ်ား၏ ျပဌာန္းခ်က္အေတာ္မ်ားမ်ားသည ္ စစ္သားမ်ားမ ွ အရပ္သားမ်ားအေပၚ 
ဆိုးရြားေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားအတြက ္ အမ်ားျပည္သူေရွ႕ ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ 
တရားစဲြဆုိခံရမႈအား  ကာကြယ္ေပးျခင္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ခ်ဳိးေဖာက္ခံရသူမ်ားႏွင္ ့ ၎တုိ႔၏ 
မိသားစမု်ားကိ ု ခ်ဳိးေဖာက္မႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အမွန္တရား မသိရိွေအာင ္ ျငင္းပယ္ျခင္းျဖင့္ေသာ ္
လည္းေကာင္း အျပစ္ေပးခံရမႈမ ွ ကင္းလြတ္ေအာင ္ ပံ့ပိုးဖန္တီးေပးေနသည္။ ၁၉၅၉ တပ္မေတာ ္
အက္ဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္အခ်ိဳ႕ေၾကာင့္သာမဟုတ္လွ်င္ တပ္မေတာ္သည္ ကုိပါၾကီး လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္ 
ခံရမႈမ်ိဳးတြင ္ ၎တုိ႔၏ စီရင္ခြင့္ကိ ု က်င့္သုံးရန္အတြက ္  ဥပေဒအရခြင့္အာဏာကိ ု မနည္း ေျပာဆိ ု
ယူရပါလ္ိမ့္မည္။ 

၂. ဥပေဒမဲ့သတ္ျဖတ္မႈမ်ားအား စုံစမ္းစစ္ေဆးရာတြင ္ အမွန္တရားေဖာ္ထုတ္ရန္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
တာဝန္ခံမႈႏွင္ ့ ကုစားမႈရရွိေစရန္ေသာ္လည္းေကာင္း လိုအပ္ေသာအမွီအခိုကင္းလြတ္လပ္မႈ၊ သမာ 
သမတ္က်မႈႏွင့္ ထိေရာက္မႈမ်ား လစ္ဟေနေလ့ရိွသည္။ အမႈတစ္မႈတည္းကိုပင္ တစ္ျပဳိင္နက္ တည္း 
သီးျခားစီ၊ ညိွႏႈိင္းမႈမရွိဘဲ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ျခင္းသည ္ သမာ႐ုိးက်ျဖစ္ေနသည္။ ထိုသို႔  
ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္  ဆုိးရြားေသာလူ႕အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကု ိ နည္းစနစ္မက်၊ ထိေရာက ္ 
ေက်နပ္ႏွစ္သိမ့္ႏုိင္မႈမရိွေသာ ခ်ဥ္းကပ္နည္းကို ျဖစ္ေပၚ ေစေလသည္။ 

၃. ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား၊ တာဝန္ခံမႈျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင္ ့ ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကု ိ ရယ ူ ပုိင္ခြင္ ့
ႏွင္ ့ ကုစားမႈမ်ား၊ ေလ်ာ္ေၾကးမ်ားရယူပုိင္ခြင့္အပါအဝင ္ က်ဴးလြန္ခံရသူမ်ားႏွင္ ့ ၎တုိ႔၏ 
မိသားစဝုငမ္်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကု ိေလးစားမႈ မရိွသေလာက္ရွားသည္။ 

 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင္ ့ တရားမွ်တမႈရရွိေစရန္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအား ကာကြယ္ေလးစားရန ္
အတြက ္ ႏုိင္ငံေတာ္မ ွ  ႏုိင္ငံတကာဥပေဒတာဝန္ဝတၱရားမ်ားကု ိ လုိက္နာျပည့္မီေစရန္ေသာ္လည္းေကာင္း 
လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား ထပ္ခါတလဲလဲျဖစ္ပြားျခင္းကု ိ ဟန္႔တားရန္အတြက ္ သေကၤတျဖစ္ေနေသာ 
စိန္ေခၚမႈမ်ားကု ိ ေျဖရွင္းျခင္းသည္ လြန္စြာမွအေရးၾကီးသည္။ ဤအစီရင္ခံစာတြင ္တင္ျပထားေသာ အၾကံျပဳခ်က္ 
မ်ားသည ္ အာဏာပုိင္မ်ား အေနျဖင္ ့ ၎တုိ႔၏ ႏုိင္ငံတကာ ဥပေဒတာဝန္ဝတၱရားမ်ားကု ိ ျဖည့္ဆည္းႏုိင္ေရး 
အတြက ္ အေျခအျမစ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ဥပေဒႏွင္ ့ လံုးဝမညီဘဲ ကုိပါၾကီးအား သတ္ျဖတ္မႈအတြက္ တရားမွ်တမႈ 
ရွိေစရန္ႏွင္ ့ တာဝန္ခံမႈ၊ ကုစားမႈတို႔ကိ ု ေပးရာတြင ္ ၾကံဳေတြ႔ရသည့္ ၾကီးမားက်ယ္ေျပာေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကု ိ
ေျဖရွင္းရန ္အတြက္လည္း အေၾကာင္းရင္းျဖစ္ေစပါသည္။  
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အုိင္စီေဂ်၏ အဓိကအၾကံျပဳခ်က္မ်ားမွာ  

 
• ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖဲြ႔ထံသုိ႔ - ကိုပါၾကီးေသဆံုးမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပစ္မႈက်ဴးလြနသ္ူမ်ားကိ ု ေဖာ္ထုတ္၊ 

တရားစဲြဆိုႏိုင္ရန္အလို႔ငွာ ညႇဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္ခရံသည္႔ လကၡဏာ (သို႔မဟုတ္) လူသားမဆန ္ ျပဳမႈခံထားရ 
သည္႔လကၡဏာမ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းအပါအဝင္ ယခုခ်ိန္ထိ မွန္မွန္ကန္ကနလ္ုပ္ေဆာင္ျခင္း 
မရိွေသးသည့္ စံုစမ္းေမးျမန္းမႈမ်ားကိ ုအစိုးရေရွ႕ေနမ်ားႏွင္ ့ညိွႏိႈင္းပူးေပါင္း၍ ႏုိင္ငံတကာဆိုင္ရာဥပေဒ၊ 
စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အည ီဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရနအ္တြက ္အမႈျပန္လည္ ဖြင့္ေပးရန္။   

• အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ ္လႊမ္းမိုးမXႈရိွသည္႔ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ထံသို႔ - စစ္သားမ်ား က်ဴးလြန္သည့္ 
ဆုိးရြားေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကိ ု အရပ္ဘက္တရား႐ံုးမ်ား၌သာ အမွန္တကယ္ တရားစဲြ 
ဆိုႏိုင္ေစရန္ႏွင္ ့ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒ၊ စံႏႈန္းမ်ားႏွင္ ့ အညီျဖစ္ေစရန္ ၁၉၅၉ တပ္မေတာ္အက ္ ဥပေဒကိ ု
ဖ်က္သိမ္းေပးရန ္ (သို႔မဟုတ္) ျပင္ဆင္ေပးရန္။ အမႈစစ္ေဆးၾကားနာမႈမ်ားသည ္ အမွီအခိုကင္း၊ 
လြတ္လပ္မႈရိွၿပီး သမာသမတ္က်ကာ မွ်တေသာ တရားစီရင္ခြင့္မ်ား ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာ စံႏႈန္းမ်ားႏွင္႔ 
အညီက်င္႔သံုုးသည္႔ စီရင္ခြင္႔ရိ ွတရား႐ံုးမ်ားက အမႈစစ္ေဆးၾကားနာေၾကာင္း ယင္းဥပေဒက အာမခံသင္ ့
သည္။ 

• စံုစမ္စစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ေသာ အာဏာပိုင္မ်ားအားလံုးထံသို႔ - နစ္နာသူမ်ားႏွင္ ့၎တို႔၏မိသားစုဝင္မ်ား၏ 
အခြင့္အေရးျဖစ္ေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ၌ ပါဝင္ပတ္သက္ခြင့္ႏွင့္ ယင္းတိုးတက ္ ျဖစ္ေပၚမႈအေျခအေနမ်ား 
သိရိွပိုင္ခြင့္တို႔ကိ ု ေလးစားလိုက္နာရန ္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင္ ့ က်င့္သံုးမႈမ်ားကိ ု ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲပါ။ 
၎တို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားကိ ုေလးစားလိုက္နာရာ၌ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္မႈ သို႔မဟုတ္ လူသားမဆန ္ ျပဳမူမႈ 
တစ္စံုတစ္ရာ မခံရေလေအာင ္၎တို႔အား အကာအကြယ္ေပးျခင္းလည္း ပါဝင္ပါသည္။ 
 

၁.၃။ ျပဳစုပုံနည္းလမ္း 
 
၂၀၁၈ ႏွင္ ့၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြင္း လေပါင္းမ်ားစြာၾကာ ျမန္မာႏုိင္ငံအေျခစုိက ္အုိင္စီေဂ်၏ ဥပေဒပုိင္းဆုိင္ရာ အဖဲြ႔မ ွ
အၾကံေပးတစ္ဦး ႏွင္ ့အတူပူးေပါင္းကာ ကုိပါၾကီး ေသဆုံး မႈ ႏွင္ ့ ပတ္သက္၍ ရရွိႏုိင္သည့္ အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာ 
မွတ္တမ္းမ်ားကု ိ ျပန္လည္သုံးသပ္ခဲ့သည္။ အမႈႏွင္ ့ ပတ္သက္စပ္ႏြယ္ေသာသ ူ အေယာက္ခ်င္းစီတုိင္းအား  
ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့ကာ ယခင္က မရ႐Xိႈႏုိင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကု ိ ရရွိရန ္
ၾကဳိးပမ္းခဲ့သည္။ ဤအစီရင္ခံစာ၏ ကန္႔သတ္ခ်က္တစ္ခုမွာ အာဏာပုိင္မ်ားထံမ ွ အခ်က္အလက္မ်ားရယူရန္ ႏွင္ ့
ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားေတာင္းခံယူရန ္ အုိင္စီေဂ်ဘက္မွ အာဏာပိုင္မ်ားထ ံဆက္သြယ္ေျပာဆိုမႈမ်ားသည္ ေနာက္ထပ ္
သတင္းအခ်က္အလက္ အနည္းငယ္ကိ ု ရရိွေစခဲ့သည္။  သုိ႔ေသာ္လည္း အုိင္စီေဂ်အေနျဖင့္  ျပည္ေထာင္စု 
ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ံုးႏွင္ ့ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖဲြ႔မ ွ အရာရွိမ်ားထ ံ အမႈကိစၥႏွင္ ့ ပတ္သက္၍ ထုတ္ေဖာတ္င္ျပခြင္ ့ ရရွိေစ 
ေသာၾကာင္ ့ေက်းဇူးတင္သည္။ မိသားစုဝင္မ်ား ႏွင္ ့ကုိပါၾကီး၏ အေပါင္းအပါ (သုိ႔မဟုတ္) မိတ္ေဆြမ်ား၏ ေဝမွ်မႈ 
အတြက ္လည္း အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ 

ဤအစီရင္ခံစာသည္ ရရွိေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ အေျခခံကာ  ျဖစ္ပ်က္မႈအေၾကာင္းအရာ 
ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားႏွင္ ့  ႏုိင္ငံေတာ္၏တုန္႔ျပန္မႈအေပၚ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ အကဲျဖတ္၊ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားကိုသာ 
ကြက၍္ေဖာ္ျပထားသည္။ အစီရင္ခံစာပါ ျဖစ္ရပ္ဆုိင္ရာ အခုိင္အမာေျပာဆုိခ်က္မ်ား ႏွင္ ့ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားအားလုံး 
သည္ အုိင္စီေဂ်အေနျဖင္ ့ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရၿပီး ခုိင္လုံမႈရွိေသာ သတင္းအရင္းအျမစ္မ်ားအေပၚတြင ္ အေျခခံ 
ထားသည္။ 

ရွင္းလင္းျပတ္သား၍ က်စ္လစ္မႈရိွေစရန္အတြက ္ ဤအမႈ၏ ႐ႈပ္ေထြးလသွည္႔ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကု ိ
ဤအစီရင္ခံစာ၌ မေဖာ္ျပထားပါ။ ဥပေဒႏွင္႔ အခ်က္အလက္မ်ားကို ၂၀၂၀ခုနစ ္ မတ္လ တစ္ရက္ေန႔တြင ္
ေဖာ္ျပထားသည႕္အတိုင္း သံုးသပ္ထားပါသည္။  

အသက္ရွင္္ပုိင္သန္ပုိင္ခြင့္ကု ိ ကာကြယ္ရန္အတြက ္ ႏုိင္ငအံေတာမ္်ားမ်ားမ ွ ႏုိင္ငံတကာဆုိင္ရာ ဥပေဒ၏ တာဝန္ 
ဝတၱရားမ်ားကုိ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရန ္  အခက္အခဲျဖစ္ေစေသာ အတားအဆီးမ်ား ႏွင္ ့ အခြင့္အလမ္းမ်ားကု ိ
သတ္မွတ္ ေဖာ္ထုတ္ရန္အတြက ္ ကမၻာလုံးဆုိင္ရာ အစီရင္ခံစာမ်ား၏ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုအေနျဖင္ ့  ၂၀၁၈ 
ခုႏွစ္တြင ္ ထုတ္ေဝခဲ့ေသာ  “ျမန္မာႏုိ္င္ငံတြင ္ ဆုိးရြားေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္ တရားမွ်တမႈ 
ရယူျခင္း ”အမည္ရွိ အစီရင္ခံစာအပါအဝင ္ ဤအစီရင္ခံစာကုိလည္း အုိင္စီေဂ်၏ သုေတသနအခ်က္အလက္ ႏွင္ ့
ခဲြျခမ္းစိတ္ျဖာမႈ အေပၚတြင္အေျခခံထားသည။္ 1 ဤအစီရင္ခံစာကု ိ အုိင္စီေဂ်၏ ကမၻာလုံးဆုိင္ရာတာဝန္ခံမႈ 

                                                             
1 ICJ  “ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဆုိးရြားေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈအတြက္ တရားမွ်တမႈရယူျခင္း,” ဇန္နဝါရီလ ၂၀၁၈ 
https://www.icj.org/myanmar-reverse-laws-and-practices-that-perpetuate-military-impunity-new-icj-
report/ (Burmese: “ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဆုိးရြားေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈအတြက္ တရားမွ်တမႈရယူျခင္း,” 
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ရရွိေရးအတြက ္ ၾကိဳပမ္းအားထုတ္မႈ၏ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းအျဖစ ္ ထုတ္ေဝခဲ့သည္။ အလားတ ူ ျဖစ္ရပ္ေလ့လာ 
မႈမ်ားကု ိ လာအုိ၊ ပီဒီအာ (PDR)၊ နီေပါ ႏွင္ ့ ထုိင္းႏုိင္ငံအပါအဝင ္ ကမၻာ့အျခားေဒသမ်ားတြင ္ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝ 
ခဲ့သည္။ 

အုိင္စီေဂ်သည္ လြန္ခဲ့ေသာ အႏွစ ္၅၀ ေက်ာ္ကတည္းကေန ႏုိင္ငံအတြင္းရွ ိတရားစီရင္ေရးစနစ္၏ အေျခအေနကု ိ
ပထမဦးဆုံး စတင္ေစာင့္ၾကည္ခ့ဲ့ေလ့လာခဲ့သည္။2 ၂၀၁၄ ခုႏွစ ္အေစာပုိင္းမ ွစ၍ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင ္စဥ္ဆက္မျပတ ္
အၿမဲတမ္းတည္ရွိေနသည္။ဤလုပ္ငန္း၏ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုအေနျဖင္ ့ အုိင္စီေဂ်သည္  စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈ 
ျပဳလုပ္ျခင္း ၏ ႏုိင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားကု ိ ဤကဲ့သုိ႔ေသာ အစီရင္ခံစာမ်ားထုတ္ေဝျခင္းျဖင္ ့ ကြာဟခ်က္မ်ားကုိ 
မီးေမွာင္းထုိးျပျခင္း ႏွင္ ့  ႏုိင္ငံ၏ တာဝန္ဝတၱရားျဖစ္သည္ ့ အသက္ရွင္သန္ပုိင္ခြင့္ကု ိ ကာကြယ္ရန္အတြက ္
မူဝါဒမ်ား ႏွင္ ့ လက္ေတြ႕က်င့္သုံးေနေသာအေလ့အက်င့္မ်ားကု ိ ကုိက္ညီမႈရွိေစရန္ အေထာက္အပံ့ေပးရာတြင ္ 
အာဏာပုိင္မ်ား ႏွင္ ့ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္  ျမႇင့္တင္ေပးသည္။ 

 

 

 
 
 
 
 
 
၁.၄။ အတုိေကာက္မ်ား 
 
DKBA  –    ဒီမုိကေရစ ီအက်ဳိးျပဳ ကရင့္အမ်ဳိးသားတပ္မေတာ ္
FIR     –    ပထမ သတင္းေပး တုိင္ၾကားခ်က္ 
ICJ     –    အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဥပေဒပညာရွင္မ်ား ေကာ္မရွင ္
KKO   --    ကလိုထူးေဘာ ကရင္အဖဲြ႔အစည္း (DKBA ၏ ႏုိင္ငံေရးအဖဲြ႔) 
MNHRC –  ျမန္မာႏုိင္င ံအမ်ဳိးသား လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင ္
MPF   –     ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖဲြ႔ 
NLD   –     အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစ ီအဖဲြ႔ခ်ဳပ ္
LIB    –     ေျချမန္တပ္ရင္း ( ေျချမန္တပ္မ၏ လက္ေအာက္ခ)ံ 
LID    –     ေျချမန္တပ္မ ဌာနခ်ဳပ္ 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                              
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2018/01/Myanmar-GRA-Baseline-Study-Publications-Reports-
Thematic-reports-2018-BUR.pdf) ICJ “သတင္းသမားကိုပါႀကီးအသတ္ခံရမႈ ၅ ႏွစ္ၾကာသည္အထိ 
တရားမၽွတမႈမရရွိေသး ျခင္းသည္ တပ္မေတာ္အား ျပစ္ဒဏ္ကင္းလႊတ္ခြင့္ေပးထားသည့္ ၁၉၅၉ ဥပေဒကိုျပင္ဆင္ဖို႔ရန္ 
လိုအပ္ေၾကာင္း မီးေမာင္းထိုးျပလ်က္ရွိ,” ၂၀၁၉ ေအာက္တုိဘာ ၁၄ရက္  https://www.icj.org/wp-
content/uploads/2019/10/Myanmar-Ko-Par-Gyi-killing-Press-Releases-2019-ENG.pdf တြင္လည္း 
ၾကည့္႐ူႏုိင္သည္။  (Burmese: “သတင္းသမားကိုပါႀကီးအသတ္ခံရမႈ ၅ ႏွစ္ၾကာသည္အထိ တရားမၽွတမႈမရရွိေသး 
ျခင္းသည္ တပ္မေတာ္အား ျပစ္ဒဏ္ကင္းလႊတ္ခြင့္ေပးထားသည့္ ၁၉၅၉ ဥပေဒကိုျပင္ဆင္ဖို႔ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း 
မီးေမာင္းထိုးျပလ်က္ရွိ,” https://www.icj.org/wp-content/uploads/2019/10/Myanmar-Ko-Par-Gyi-killing-
Press-Releases-2019-BUR.pdf 
2 “ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင ္ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ”၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဥပေဒပညာရွင္မ်ား ေကာ္မရွင္၏ သတင္းလႊာ၊ 
အမွတ္ (၁၉၆၃) ၊စာမ်က္ႏွာ ၄-၁၀ တြင့္ၾကည့္ပါ။ https://www.icj.org/wp-content/uploads/2013/07/ICJ-
Bulletin-15-1963-eng.pdf.တြင္ ရယူႏုိင္သည္။ 
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၂။ ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာ  -ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ဥပေဒမဲ ့သတ္ျဖတ္ျခင္းမ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္း 

 
၂.၁။  ႏုိင္ငံတကာ ဥပေဒႏွင္ ့စံႏႈန္းမ်ား 

ႏိုင္ငံတကာဥပေဒအရ ႏိုင္ငအံားလံုးသည ္အသက္ရွင္သန္ခြင့္ကို ေလးစားလိုက္နာ၍ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ရန္ 
တာ၀န္ရွိသည္။ ယင္းတာ၀န္ရပ္မ်ားသည္ ကုလသမဂၢပဋိညာဥ္ စာတမ္း၊ ႏိုင္ငံအခ်င္းခ်င္း သေဘာတူ 
စာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒစသည္တို႔မွ ဆင္းသက္လာသည္။ တစ္ဖက္သတ္ ပိတ္ပင္၍ 
မရေသာ အသက္ရွင္သန္ခြင့္ႏွင့္ ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရမႈမွေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျခားေသာ လူသားမဆန္ 
ျပဳမူဆက္ဆံခံရျခင္း မွေသာ္လည္းေကာင္း လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒကို ေျမာက္ေစ 
သည္။ ၄င္းအခြင့္အေရးမ်ားကို လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားခ်ိန္၌ျဖစ္ေစ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ အေရးေပၚ 
ေၾကညာထားခ်ိန္၌ျဖစ္ေစ မည္သည့္ အခ်ိန္အခါ၌မွ် ႐ုပ္သိမ္း၍ မရပါ။ ဥပေဒမဲ့ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိ သတ္ျဖတ္ျခင္းမ်ား 
အား စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းမ်ားႏွင့္ တရားစြဲဆိုျခင္းမ်ားတို႔ကို ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ တာဝန္ယ ူ
လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒႏွင့္ စံႏႈန္းမ်ားဟုဆိုရာ၌ ‘ျပန္လည္မြမ္းမံမႈျပဳထားသည့္ ျပစ္ဒဏ္ 
ေပးခံရျခင္းမွကင္းလြတ္ေနျခင္းအား တိုက္ဖ်က္ရန္ လက္ေတြ႔အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္တိုးျမႇင့္ေရး အေျခခံမူမ်ား’ 3 ၊ ‘ဥပေဒျပင္ပ တရားလက္လြတ္ အက်ဥ္းနည္း အားျဖင့္ 
သတ္ျဖတ္ျခင္းအေပၚ ထိေရာက္ေသာ ကာကြယ္တားဆီးျခင္း ႏွင့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ 
အေျခခံမူမ်ား’ 4 ႏွင့္ ‘ဥပေဒမဲ့ေသဆံုးေၾကာင္း ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိျခင္းအေပၚ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈဆိုင္ရာ ျပန္လည ္ ျပင္ဆင ္
သည္ ့ မင္နီဆိုတာပ႐ုိတိုေကာ’ တို႔အပါအဝင္ျဖစ္သည္(၂၀၁၆) 5 ။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႏိုင္ငံတကာသေဘာတူ 
စာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ဥပေဒမ်ားကိုလိုက္နာက်င့္သံုးရန္ သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ္လည္း (ေနာက္ဆက္တြဲ 
၆.၂ကိုၾကည့္ရန္) အဓိကက်ေသာ စာခ်ဳပ္မ်ားျဖစ္သည့္ ႏိုင္ငံတကာႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရး 
ဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ႏွင့္ ညႇင္းပမ္းႏွိပ္စက္မႈတိုက္ဖ်က္ေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကဲ့သို႔ေသာ စာခ်ဳပ္မ်ားအား 
လိုက္နာက်င့္သံုးမည့္အေၾကာင္း လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ က်န္ရွိေနေသးသည္။   

ဤအခြင့္အေရးမ်ားအား ခ်ိဳးေဖာက္မႈေျမာက္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိ ု စံုးစမ္းစစ္ေဆး တရားစဲြဆိ ု  ျပစ္ဒဏ ္
ေပးရန္ဟူေသာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားအရ စံုးစမ္းစစ္ေဆးေရး အာဏာပိုင္မ်ားသည ္ က်ဴးလြန္ရာ၌ 
ပါဝင္ပတ္သက္သည္ဟု သံသယရိွေသာ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားမွျဖစ္ေစ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားမွျဖစ္ေစ အမွီအခိုကင္း 
လြတ္လပ္ေနရန္လိုသည္။ စံုစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ားသည ္ သမာသမတ္က်ရမည္ျဖစ္ၿပီး တင္ကူးမွန္းဆျခင္း၊ 
ဘက္လိုက္ျခင္း (သို႔မဟုတ္) ခဲြျခားဆက္ဆံျခင္းကင္း၍ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈအား ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ျပစ္ဒဏ္ေပး 
ခံရျခင္းမ ွ ကင္းလြတ္ျခင္းႏွင္ ့ တရားမွ်တမႈေဖာ္ေဆာင္ျခင္းဆိုင္ရာ ႏုိင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားအရ  ဆုိးရြားေသာ 
လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင္ ့ ႏုိင္ငံတကာ ဥပေဒအရ က်ဴးလြန္ေသာ ျပစ္မႈမ်ားအတြက ္ စစ္သားမ်ားကိ ု

စစ္ေဆးၾကားနာရန ္စစ္တရား႐ံုးမ်ားကိ ုအသံုးမျပဳသင့္ပါ။ 6  

                                                             
3 ျပန္လည္မြမ္းမံမႈျပဳထားသည့္ျပစ္ဒဏ္ေပးခံရျခင္းမွ ကင္းလြတ္ေနျခင္းအား တုိက္ဖ်က္ရန္ လက္ေတြ႔အေရးယူ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း ႏွင့္ တိုးျမႇင့္ေရးအေျခခံမူမ်ား 
E/CN.4/2005/102/Add.1, (၂၀၀၅). 
4 လူမႈေရး ေကာင္စ ီ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အမွတ္ ၁၉၈၉ / ၆၅၊ ေမလ ၂၄ ရက္ ၊ ၁၉၈၉ မ ွ အၾကံျပဳထားသည္ ့ ‘ဥပေဒျပင္ပ 
တရားလက္လြတ္ အက်ဥ္းနည္းအားျဖင့္ သတ္ျဖတ္ျခင္းအေပၚ ထိေရာက္ေသာ ကာကြယ္တာဆီးျခင္းႏွင့္ 
စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းဆိုင္ရာ အေျခခံမူမ်ား’ အပိုဒ္(၁)- ယင္းအပိုဒ္တြင္ စီးပြားေရးႏွင္ ့ လူမႈေရး ေကာင္စီအၾကံျပဳ 
ထားသည္မွာ ဤအေျခခံမူမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ၿပီး အစိုးရမ်ားက ၎တို႔၏ ဥပေဒျပဳေရး မူေဘာင္မ်ားႏွင့္ 
က်င့္သံုးမႈမ်ားတြင္ ေလးစားလိုက္နာသင့္သည္။   
5 “မင္နီဆုိတာပ႐ုိတုိေကာ” ဥပေဒမဲ့ေသဆုံးေၾကာင္း ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိျခင္းအေပၚ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈဆုိင္ရာ 
ျပန္လည္ျပင္ဆင္သည့္ မင္နီဆုိတာပ႐ုိတုိေကာ။ ယင္းပ႐ိုတုိေကာကို အဂၤလိပ္၊ ျမန္မာ(အလြတ္ဘာသာျပန္ဆိုခ်က္) 
ႏွစ္ဘာသာျဖင့္ ဤေနရာ၌ရရိွႏိုင္သည္။ “ICJ သည္ ဥပေဒမဲ့ေသဆံုးျခင္း ျဖစ္ႏုိင္ေျခရိွျခင္းအေပၚ စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္း 
ဆိုင္ရာ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပဲြအား ပူူးတဲြ၍ ကမကထျပဳ လက္ခံက်င္းပသည္။ (၂၀၁၉ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၃၀ ရက္) ” 
https://www.icj.org/myanmar-icj-co-hosts-workshop-on-the-investigation-of-potentially-unlawful-
deaths/  (Burmese: “ဥပေဒမဲ့ေသဆုံးျခင္း စုံစမ္းစစ္ေဆးမွဳဆုိင္ရာမင္နီဆုိတာပ႐ုိတုိေကာ,” 
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2019/10/Universal-Minnesota-Protocol-Advocacy-2017-BUR.pdf 
6 ျပန္လည္မြမ္းမံမႈျပဳထားသည့္ ျပစ္ဒဏ္ေပးခံရျခင္းမွ ကင္းလြတ္ေနျခင္းအား တုိက္ဖ်က္ရန္ လက္ေတြ႔အေရးယူ  
ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ တိုးျမႇင့္ေရးအေျခခံမူ (၂၉) ကိုၾကည့္ရန္၊   
“စစ္ခံု႐ံုးမ်ား၏စီရင္ပိုင္ခြင့္အာဏာကိုစစ္မႈထမ္းမ်ားမွ  က်ဴးလြန္ေသာစစ္တပ္ႏွင့္ဆိုင္ေသာျပစ္မႈမ်ားအတြက္သာ  
ကန္႔သတ္ေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး  လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္မူ သာမန္အရပ္ဘက္  တရား႐ံုးမ်ား၏ စီရင္ပိုင္ခြင့္ 
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မည္သည့္စံုစမ္းစစ္ဆးမႈမဆိ ုမဆိုင္းမတြ ထိေရာက္ၿပီး မႁခြင္းမခ်န ္ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရမည ္။ ထိေရာက္မႈရိွေစရန ္
က်ိဳးေၾကာင္းသင့္ၿပီး လက္ေတြ႔က်ေသာ ေျခလွမ္းမ်ားကိ ု ရယူလုပ္ေဆာင္ရမည္။ အနည္းဆံုး နစ္နာသ(ူမ်ား)အား 
ေဖာ္ထုတ္ရမည္၊အခင္းျဖစ္အၾကာင္းအရင္း၊ျဖစ္ပ်က္ပံ ု ျဖစ္ပ်က္သည့္ေနရာႏွင့္ ေသဆံုးေသာအခ်ိန္အျပင ္
ပတ္သက္ဆက္စပ္ေသာ အေျခအေနရပ္မ်ား အားလံုးတို႔ကိ ု သံုးသပ္ဆံုးျဖတ္ရမည္။ ထုိ႔ျပင္ ေသဆံုးမႈ၌ 
မည္သူမည္ဝါ ပါဝင္ပတ္သက္ခဲ့ေၾကာင္း ယင္းပါဝင္ပတ္သက္သူ မ်ားႏွင့္တဲြဖက္ဆက္စပ္ေနသူမ်ားႏွင္ ့ စုေပါင္း 
တာဝန္ရိွမႈ စသည္တုိ႔ကိ ု သံုးသပ ္ ဆံုးျဖတ္ရမည္။ 7  စံုစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ားသည္ ၎တို႔တတ္စြမ္း သေလာက္ 
သက္ဆုိင္ရာ လူသက္ေသ၊ စာရြက္စာတမ္း၊ ဒီဂ်စ္တယ္ႏွင့္ ႐ပု္ဝထၳဳသက္ေသခံပစၥည္းမ်ား အားလံုးကိ ုစုေဆာင္း 
အတည္ျပဳရမည္။ 8 အၿမဲလိုိုလုိပင ္ ေဖာ္ျပပါ ဤရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ျပည့္မီေစရန ္ လူေသအေလာင္းကိ ု ခဲြစိတ္ 
စစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္ကာ အေျခခံအားျဖင္ ့အေထာက္အကူေပးရမည္။9  

ဥပေဒမဲ့ျဖစ္ႏုိင္ေျခရိ ွ သတ္ျဖတ္ျခင္း အမႈမ်ားတြင ္ စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းျပဳလုပ္ရျခင္း၏ အႏိၱမ ရည္မွန္းခ်က္မွာ 
အသက္ရွင္သန္ခြင့္ကိ ုတစ္ဖက္သတ္ ပိတ္ပင္သူအား တရားစဲြဆိုႏုိင္ရန္အလို႔ငွာ ယင္းသို႔တစ္ဖက္သတ္ ပိတ္ပင္မႈ 
ရိ/ွ မရိွ သံုးသပ္ဆံုးျဖတ္ရန္ျဖစ္ရမည္။ ထုိ႔ေၾကာင္ ့ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားသည ္ တိုက္႐ိုက္က်ဴးလြန္သူမ်ားအား 
ၾကိဳးစားရွာေဖြေဖာ္ထုတရ္မည့္အျပင္ ေသဆံုးမႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာ တာဝန္ရိွသူမ်ားကိုလည္း ၾကိဳးစားရွာေဖြ 
ေဖာ္ထုတ္ရမည္။ 10 ထိေရာက္ေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆး၊ တရားစဲြဆိုမႈမ်ားသည ္ ခ်ိဳးေဖာက္မႈ က်ဴးလြန္သူအား 
မွ်တေသာတရားစီရင္ေရး၌ ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ တာဝန္ခံေစၿပီး ျပစ္မႈႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ ျပစ္ဒဏ္ကိုပါ က်ခံေစသည့္ 
ရလဒ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးသင့္သည္။ ယင္းတို႔ တာဝန္ခံ၊ ျပစ္ဒဏ္က်ခံ ေစယံုမွ်မဟုတ္ဘဲ နစ္နာသူႏွင္ ့ ၎တို႔၏ 
မိသားစုဝင္မ်ားအတြက ္ ထိေရာက္ေသာ ကုစားမႈႏွင္ ့ အစားေလ်ာ္ေၾကး ရရိွေအာင ္ ေသခ်ာေဆာင္ရြက ္
ေပးရန္လည္း လိုအပ္ပါသည္။ ဥပမာ  ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈအတြက္ေလ်ာ္ေၾကး ၊ နစ္နာေၾကး ၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ 
ေပးျခင္း ေက်နပ္ႏွစ္ေထာင္းမႈေပးျခငး္ျဖစ္ေစ (သို႔တည္းမဟုတ္) အပ္ေၾကာင္းမထပ္ေစဘဲ အာမခံမႈေပးျခင္းျဖစ္ေစ 
စသည့္ ပံုစံမ်ားျဖစ္သည္။11  

ထုိကဲ့သို႔ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ရာ၌ နစ္နာသူမ်ားႏွင္ ့ ၎တို႔၏ မိသားစုဝင္မ်ား၏ တက္ၾကြေသာ ပူးေပါင္းပါဝင ္
ပိုင္ခြင့္ႏွင္ ့ ၾကီးေလးေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ အခ်က္အလက္အားလံုးႏွင္ ့ ပတ္သက္၍ 
၎တို႔၏ သိရိွပိုင္ခြင့္မ်ားသည္ ကုစားမႈရရိွပိုင္ခြင့္၏ အေရးၾကီးလွေသာ အစိတ္အပိုင္းအားလံုးပင္ ျဖစ္သည္။ 12 
စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင္ ့တရားစဲြဆုိျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ႏွစ္ရပ္စလံးု တာဝန္ရိွသူမ်ားကို တရားမွ်တမႈအတြက ္
တရားစဲြဆိုႏုိင္ေရး ေသခ်ာေစရန္၊ တာဝန္ယ/ူတာဝန္ခံမႈရိွေရး တုိးျမွင့္ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင္ ့ ျပစ္ဒဏ္ေပးခံရျခင္းမ ွ
ကင္းလြတ္ေနျခင္းကိ ု ကာကြယ္တားဆီးရန္၊ တရားမွ်တမႈကိ ု ျငင္းဆန္ျခင္းအား ေရွာင္ရွားရန္ႏွင္ ့ (၄) အလားတ ူ
ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ိဳး ထပ္ခါထပ္ခါ မျဖစ္ေအာင္ ေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္အလို႔ငွာ က်င့္သံုးမႈ မ်ားႏွင္ ့မူဝါဒမ်ားအား ျပင္ဆင္ေရး 
အတြက ္လိုအပ္ေသာ သင္ခန္းစာမ်ား သင္ယူရန္ ရည္ရြယ္ရမည္။13  

                                                                                                                                                                              
ေအာက္သို႔က်ေရာက္ေစရမည္။ သို႔တည္းမဟုတ္ သင့္ေလ်ာ္ပါက ႏုိင္ငံတကာ ဥပေဒအရ  ၾကီးေလးေသာ ျပစ္မႈမ်ား 
အတြက္ ႏုိင္ငံတကာဆုိင္ရာရာဇဝတ္ခံု႐ံုး၏ စီရင္ပိုင္ခြင့္ေအာက္ က်ေရာက္ေစရမည္။”   စစ္ခံုံ႐ံုမ်ားမွတဆင့္  
တရားမွ်တမႈကိုေဖာ္ေဆာင္ျခင္းအား ၾကီးၾကပ္ေသာ အေျခခံမူၾကမ္း (၉) ကိုၾကည့္ႏိုင္သည္။U.N.Doc. 
E/CN.4/2006/58 at 4 (၂၀၀၆), (‘Decaux အေျခခံမူမ်ား’) 
7  မင္နီဆုိတာ ပ႐ိုတိုေကာ စာပိုဒ္ (၂၅)။ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈသည ္ ေသဆံုးပံုကိ ု သံုးသပ ္ ဆံုးျဖတ္ရာတြင ္ သဘာဝ 
အေလ်ာက္ ေသဆံုးတာလား၊ မေတာ္တဆေၾကာင့္ ေသဆံုးတာလား၊ ကိုယ္ကိုကိုယ္ သတ္ေသတာလား၊ 
လူသတ္မႈလား အစရိွသျဖင့္ ခဲြျခား သံုးသပ္ဆံုးျဖတ္သင့္သည္။ 
8 . အထက္ပါအတုိင္း စာမ်က္ႏွာ ၂၄။ 
9 အထက္ပါအတုိင္း စာမ်က္ႏွာ ၂၅။ 
10 အထက္ပါအတုိင္း စာမ်က္ႏွာ ၂၆။ 
11 ကုစားမႈႏွင့္ အစားေလ်ာ္ေၾကးရပိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢအေျခခံမူမ်ားႏွင့္ လမ္းၫႊန္ခ်က္တြင္ လံုေလာက္ 
ထိေရာက္ၿပီး မဆိုင္းမတြ အစားေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္းကို တရားမွ်တမႈတိုးျမင့္ေစေရးအတြက္ ရည္ရြယ္သည္။ ထိုသုိ႔ 
တရားမွ်တမႈအတြက္ အစားေလ်ာ္ေၾကးေပးေစရာတြင္ ဆုိးရြားေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈအား ကုစားျခင္းျဖင့္ 
ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ခံစားရေသာထိခိုက္နစ္နာမႈႏွင့္ ခ်ိဳးေဖာက္မႈ(မ်ား)၏ ၾကီးေလးမႈႏွင့္ ကိုက္ညီေစ၍ 
ေသာ္လည္းေကာင္း တရားမွ်တမႈကိုတိုးျမင့္ေဖာ္ေဆာင္သည္။  ဤအေျခခံမူမ်ားႏွင့္ ယူဆခ်က္မ်ား အေသးစိတ္ကို 
သိရိွလိုပါက၊ ICJ, “ တရားမွ်တမႈကုိရယူျခင္း,” အထက္ကုိးကားခ်က္အတုိင္း စာမ်က္ႏွာ ၂၄ ကို ၾကည့္ပါ။ 
12  ICJ လက္ေတြ႔က်င့္သံုးသူမ်ား၏ လမ္းၫႊန္ အမွတ္ ၂၊ ‘ဆုိးရြားေသာလူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္ 
ကုစားမႈႏွင့္ အစားေလ်ာ္ေၾကးရပိုင္ခြင့္’၊ ၂၀၁၈ ျပဳျပင္မြမ္းမံ- စာမ်က္ႏွာ-၅၇၊ ဤဝပ္ဆိုက္၌ ရယူပါ- 
https://www.icj.org/the-right-to-a-remedy-and-reparation-for-serious-human-rights-violations-2018-
update-to-practitioners-guide-no-2/ 
13 အေထြေထြ သံုးသပ္ခ်က္ အမွတ္ (၃၆) အသက္ရွင္သန္ခြင့္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ- စာပိုဒ ္၂၇ 
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စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားသည ္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရိွရမည္။ နစ္နာသူမ်ား၏ မိသားစုဝင္မ်ားႏွင္ ့ အမ်ားျပည္သူမ်ားမ ွ
ေစ႔ေစ႔စပ္စပစ္စ္ေဆးျခင္းကိ ုလက္ခံမXႈရိွသည္႔အထ ိပြင့္လင္းျမင္သာမႈရိွရမည္။ အနည္းဆံုးအားျဖင္႔ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ 
စတင္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကိ ု လိုက္နာရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင္ ့ ၎တို႔၏ ဥပေဒအေျခအျမစ္ႏွင္ ့
အမႈအခ်က္အလက္အေျခအျမစ္တို႔အပါအဝင္ ေတြ႔ရိွခ်က္တစ္စံုတစ္ရာတို႔ကို ႏိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳ 
လက္ခံေပးသင့္သည္။ တရားဝင္ကိစၥရပ္တစ္စံုတစ္ရာအတြက္သာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအေပၚ ကန္႔သတ္ခ်က္ 
တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ ထားရန္ လိုသင့္သည္။ ယင္းကိစၥရပ္မွအပ မည္သည့္ အေျခအေနတြင္မဆိ ု အတင္းအဓမၼ 
အေပ်ာကေ္ဖ်ာက္ခံရသည့္ (သို႔မဟုတ္) ဥပေဒမဲ့သတ္ျဖတ္ခံရသည့္ နစ္နာသူ၏ ကံၾကမၼာအားျဖစ္ေစ တည္ရိွ 
ေနေသာ ေနရာအားျဖစ္ေစ ဖံုးကြယ္ထားရန ္ ကန္႔သတ္မႈတစ္စံုတစ္ရာ မထားသင့္ပါ။ သို႔တည္းမဟုတ္ က်ဴးလြန ္
သည္႔ တာဝန္ရိွသူမ်ားအား ျပစ္ဒဏ္ေပးခံရျခင္းမ ွ လြတ္ကင္းေအာင ္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအေပၚ တစ္စံုတစ္ရာ 
ကန္႔သတ္မXႈ မထားသင့္ပါ။14       

 

၂.၂။  ျပည္တြင္း ဥပေဒမ်ား 

 

ျမန္မာႏိငု္ငံ၏ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က ္အေတာ္မ်ားမ်ားသည ္လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈေၾကာင့္ ျပစ္ဒဏ္ေပးခံရျခင္းမ ွ
ကင္းလြတ္ေစပါသည္။ ဥပမာ- လံုျခံဳေရးတပ္ဖဲြ႔မ်ားကိ ုနည္းလမ္းတက် စံုစမ္းစစ္ေဆးရာတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
ႏုိင္ငံတကာဆုိင္ရာ ဥပေဒစံႏႈန္းမ်ားအရ အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာ ရာဇဝတ္မႈတရားစဲြဆိုရာတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း 
ကာကြယ္ေပးလ်က္ရိွသည္။   

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ ၂၀၀၈ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည ္တပ္မေတာ္ကိ ု၎၏ အေရးအရာ 
မ်ားအား ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္စီရင္ပိုင္ခြင့္ ၾကီးၾကီးမားမား ေပးအပ္ထားသည္။ 15 ၂၀၁၁ခုႏွစ္၌ စစ္အစိုးရ 
တုိက္႐ိုက္အုပ္ခ်ဳပ္မႈမွ အရပ္သားတစ္ပိုင္း အစိုးရထံသို႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာကိ ု တရားဝင္ လဲႊေျပာင္းခဲ့ေစကာမ ူ
တပ္မေတာ္သည္ ႏုိင္ငံတြင္း၌ အာဏာအရိွဆံုး အဖဲြ႔အစည္းအျဖစ ္ က်န္ရစ္လ်က္ရိွသည္။ အဓိကအားျဖင္ ့
အရပ္သားအစိုးရ ထိန္းခ်ဳပ္မႈျပင္ပသို႔ ေရာက္ရိွေနေလသည္။16   ဖြ႔ဲစည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၉၆(ခ)၊ ၃၁၉ႏွင့္ 
၃၄၃(ခ)မ်ားသည ္ အၿမဲတမ္းစစ္ဘက္ဆုိင္ရာ တရား႐ံုးမ်ားကိ ု ဖဲြ႔စည္းေစသည္။ ယင္းစစ္ဘက္ဆိုင္ရာ တရား႐ံုး 
မ်ားေပၚ ကာကြယ္ေရးစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္က ဗဟိုတရား႐ံုးထံ၌ျဖစ္ေစ၊ အျခားအဖဲြ႔မ်ား ထံ၌ျဖစ္ေစ အတိအလင္း 
အယူခံခြင္မ့ရိွေသာ အယူခံအမႈ သံုးသပ္ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ႏွင္ ့ အၿပီးသတ္အာဏာကိ ု က်င့္သံုးသည္။ ဖဲြ႔စည္းပံ ု
အေျခခံဥေပေဒႏွင့္ ့ ျပ႒ာန္းဥပေဒမ်ား၌ပါရိွေသာ ျပစ္ဒဏ္ေပးခံရမႈ ကင္းလြတ္ျခင္းဆုိင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ 
လည္း ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရလူပုဂၢိဳလ္ၾကီးမ်ားအား ၾကီးေလးေသာျပစ္မႈမ်ားအတြက ္ တာဝန္ခံမႈ ေရွာင္လဲြႏိုင္ရန ္
ဥပေဒဆိုင္ရာ အေျခအျမစ္မ်ားကိ ု ျပ႒ာန္းေပးထားသည္။ ဥပမာ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ (၄၄၅)တြင ္
အစိုးရႏွင္ ့ တပ္မေတာ္အရာရိွမ်ားကိ ု “၎တို႔၏ သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္အရေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအေပၚ အေၾကာင္း 
ျပဳလ်က္ ယင္းတို႔အား တရားစဲြဆုိျခင္း၊ အေရးယူျခင္းမရိွေစရ�ဟုျပ႒ာန္းထားသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာ လူ႔အခြင္ ့
အေရးအထူးကိုယ္စားလွယ္သည ္ယင္းျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကိ ုျပင္ဆင္ရန္ ထပ္ခါထပ္ခါ အၾကံျပဳ ထားသည္။17  

ယခုကဲ႔သို႔ ျပ႒ာန္းစီမံထားရိွမႈမ်ားသည ္ အာဏာပိုင္းျခားမႈအေျခခံမူႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး 
အေျခခံမူႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း လံုးဝကိုက္ညီမႈမရိွပါ။ ေဖာ္ျပပါအေျခခံမူမ်ားတြင ္ လံုျခံဳေရးတပ္ဖဲြ႔မ်ားသည ္

                                                             
14 မီနီဆုိတာ ပ႐ုိတုိေကာ၊ စာပုိဒ ္၃၂ မွ ၃၄။ 
15 ICJ  “တရားမွ်တမႈကုိရယူျခင္း ”  အထက္ပါကုိးကားခ်က္အတုိင္း စာမ်က္ႏွာ ၁၀။ 
16  ဆယ္စုႏွစ ္(၅)စုၾကာ စစ္တပ္အုပ္ခ်ဳပ္ၿပီးေနာက ္ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖံံြ႔ၿဖိဳးေရးပါတီသည ္၂၀၁၁ မတ္လမွစ၍ 
အစိုးရကိုဦးေဆာင္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး ၂၀၁၆ ဧပရယ္လတြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ 
အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္ ယင္းအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည့္ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ အစိုးရသစ္ကို ဖဲြ႔စည္းခဲ့သည္။ 
ဤစာေရးသားခ်ိန္၌ လာမည့္ ၂၀၂၀ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ေရြးေကာက္ပဲြအတြက္ အခ်ိန္ဇယား ဆဲြထားခဲ့သည္။  စစ္တပ္၏ 
ဥပေဒဆုိင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ထပ္မံခဲြျခမ္းစိတ္ျဖာ ေလ့လာႏိုင္ေအာင္ ICJ, “အေမး၊ အေျဖမ်ားဆုိင္ရာ 
ရွင္းလင္းမွတ္ခ်က္ ျမန္မာႏုိင္ငံရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာဥပေဒ,” ႏိုဝင္ဘာလ၊ ၂၀၁၇၊ စာမ်က္ႏွာ ၃-
၄ ကိုၾကည့္ပါ။  ဤေနရာတြင္ ေလ့လာရရိွႏိုင္သည္။ https://www.icj.org/myanmar-rule-of-law-must-drive-
responses-to-rohingya-crisis/ (Burmese: “အေမး၊ အေျဖမ်ားဆုိင္ရာရွင္းလင္းမွတ္ခ်က္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာဥပေဒ,” https://www.icj.org/wp-
content/uploads/2017/11/Myanmar-QA-Rakhine-Advocacy-Briefing-Paper-2017-BUR.pdf). 
17 ဥပမာအေနျဖင့္ ၾကည့္ပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး အထူးကုိယ္စားလွယ္၏ အစီရင္ခံစာ၊ UN Doc 
A/HRC/22/58 (၂၀၁၃) ခုႏွစ္၊ စာပိုဒ ္၇၆။ 
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အရပ္သားအာဏာပိုင္မ်ားထံ တာဝန္ခံရမည္ ဟ ု ပါရိွသည္။ 18  ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ အမ်ိဳးသား 
ဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ ္ ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရသည ္ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးေကာ္မတီကိ ု ဖဲြ႔စည္းခဲ႔ၿပီး 
ယင္းေကာ္မတီသည ္ဇူလိုငလ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ထံသို႔ အစီရင္ခံစာတင္ခဲ့သည္။အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစ ီ
အဖဲြ႔ခ်ဳပ္သည္ အျခားႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား အၾကံျပဳသလို စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ တရားေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပ႒ာန္းခ်က ္
အမ်ားအျပားျပင္ဆင္ရန္ အၾကံျပဳထားဟန ္ မရိွ။ 19  မည္သို႔ဆိုေစ တပ္မေတာ္သည္ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ 
ျပင္ဆင္ျခင္းအေပၚ ထိေရာက္ေသာ ဗီတိုအာဏာကိ ု ကိုင္ဆဲြထားသည္။ ယင္းသို႔ကိုင္ဆဲြထားႏိုင္မႈက စစ္ဘက္ 
ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားကိ ုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္တရားေရး က႑မ်ား၌ ပိုမိုခိုင္ၿမဲေစေလသည္။ 

၁၉၅၉ တပ္မေတာ္အက္ဥပေဒ (၁၉၆၂ တပ္မေတာ ္နည္းဥပေဒႏွင္ ့တဲြဖတ္ရန)္ႏွင္ ့၁၉၉၅ ျမန္မာႏိငု္ငံရဲစည္းကမ္း 
ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ အစရိွေသာ ျပည္တြင္းဥပေဒမ်ားတြင ္ စစ္သားမ်ားႏွင္ ့ ရဲတပ္သားမ်ားက အရပ္သားမ်ား 
အေပၚ က်ဴးလြန္ေသာ ျပစ္မႈမ်ားအပါအဝင ္အမ်ားျပည္သူႏွင့္ဆိုင္ေသာ ျပစ္မႈစစ္ေဆးစီရင္မႈမ်ားကိ ုအထူးစစ္ခံု႐ံုး 
သို႔ျဖစ္ေစ ရဲတရား႐ံုးသို႔ျဖစ္ေစ စီရင္ပိုင္ခြင္အ့ာဏာ လဲႊေျပာင္းႏိုင္ရန ္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ထားသည္။ 
ယင္းအထူး ခံု႐ံုးမ်ားကိ ုလြန္ကဲေသာ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈရိွေၾကာင္း၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရိွေၾကာင္း၊ နစ္နာသူမ်ား 
ႏွင္ ့ ၎တို႔၏ မိသားစုဝင္မ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား (ဥပမာ- ကုစားမႈရရိွပိုင္ခြင္)့ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈမရိွေၾကာင္း 
(ထည့္သြင္း စဥ္းစားခဲ့လွ်င္ပင ္ အနည္းငယ္သာထည့္သြင္းစဥ္းစားေၾကာင္း)  တုန္႔ျပန္ လက္စားေခ်ခံရျခင္းႏွင္ ့
သားေကာင္ျဖစ္ခ ံ ရျခင္းတို႔မ ွ ၎တို႔အေနျဖင္ ့ ကာကြယ္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္းကိုသာ အေလးထားေၾကာင္း စသျဖင့္ 
ခံု႐ံုးမ်ား၏ ထူးျခားသြင္ျပင္လကၡဏာကိ ုေဖာ္ျပေလ့ရိွၾကသည္။ 20 

၁၉၅၉ တပ္မေတာ္အက္ဥပေဒတြင ္ စစ္သားမ်ားပါဝင္ပတ္သက္ေသာ အမႈမ်ားကိ ု စစ္ဘက္တရား႐ံုးမ်ား၌ 
ၾကားနာစစ္ေဆးႏုိင္ခြင္ ့ ေပးထားသည္။ ရာဇသတ္ၾကီး ပုဒ္မ (၃၀၄)ပါ လူသတ္မႈမေျမာက္သည့္ ရာဇဝတ ္
ျပစ္ဒဏ္ထုိက္ေသာ လူေသမႈကဲ့သုိ႔ေသာ ဆုိးရြားေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္ပင္လွ်င ္ စစ္ဘက္ 
တရား႐ံုး၌ ၾကားနာစစ္ေဆးႏိုင္သည္။ တပ္မေတာ္အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ (၇၁)တြင ္ တပ္မေတာ္ဥေဒအရမျဖစ္ေသာ 
ျပစ္မႈကို က်ဴးလြန္သည့္ စစ္သားမ်ားသည ္ ယင္းတပ္မေတာ္ဥပေဒအရျဖစ္ေသာ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သကဲ့သုိ႔ ေဖာ္ျပပါ 
ျပစ္ဒဏ္မ်ားကိ ု က်ခံေစရသည္။ သုိ႔ေသာ ္ ပုဒ္မ (ရ၂)အရ သာျဖစ္သည္။ ပုဒ္မ(၇၂)၌ ျပ႒ာန္းထားသည္မွာ 
ဆုိးရြားေသာလူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ခ်ိဳးေဖာက္သည့္ တန္းျပည့္စစ္မႈထမ္း စစ္သားကိ ု စစ္ဘက္တရား႐ံးုက ၾကားနာ 
စစ္ေဆးႏိုင္ၿပီး သာမန္ (နယ္ဘက္)တရား႐ံုးမ ွ ၾကားနားစစ္ေဆးခြင့္မရိွ။ ပုဒ္မ ၃(က)၌ စစ္မႈထမ္းမ်ား တန္းျပည့္ 
စစ္မႈထမ္းေနသည္ဟု မွတ္ယူေလ့ရိွကာ  ‘တန္းျပည့္စစ္မႈထမ္းခ်ိန္�  ဆိုသည့္ စကားရပ္၏ အဓိပၸါယ္ကို 
အက်ယ္တစ္ဝန္း ဖြင့္ဆိုထားသည္။ ယင္းသို႔တန္းျပည့္စစ္မႈထမ္းျဖစ္ေသာေၾကာင္ ့ ၾကီးေလးေသာ လူ႔အခြင့္အေရး 
ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအတြက ္ နယ္ဘက္တရား႐ံုးမ်ား၌ စစ္ေဆးစီရင္ခြင့္မရိွေစဘဲ စစ္ခံု႐ံုး၌သာ စစ္ေဆးၾကားနာ 
စီရင္ခြင့္ရိွေစသည။္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင္ ့ လူပုဂၢိဳလ္အသီးသီးတို႔ကို စစ္တရား႐ံုးမ်ား၏ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအား အယူခံခြင့္မရိွေစရန ္တားျမစ္ထားသည္။ 

တိုက္႐ိုက္စစ္တပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေနမႈမွ အရပ္သားတစ္ပိုင္း အစိုးရထံသို႔ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၌ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာ 
လဲႊေျပာင္းေပးျခင္း မတုိင္မ ီ၂၀၁၀ ၌ ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင္ ့ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စ ီဥကၠဌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီး 
သန္းေရႊသည္ ၁၉၅၉ တပ္မေတာ္အက္ဥပေဒကိ ု ျပင္ဆင္ ေစခဲ့သည္။ ျပင္ဆင္ရာတြင ္ စစ္တရား႐ံုး၌ 
ၾကားနာစစ္ေဆးၿပီးႏွင့္ေသာ အမႈကိ ု အရပ္သား(နယ္ဘက္) တရား႐ံုး၌ ထပ္မံၾကားနာ စစ္ေဆးႏိုင္ေအာင ္
သမၼတမ ွအမိန္႔ေပးပိုင္ခြင့္ ရိွသည္ ့ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္တစ္ခုကို ပယ္ဖ်က္ခဲ့သည္။21 ပုဒ္မ (၁၆၉) အရ  တပ္မေတာ္ 
ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ ္  (သို႔မဟုတ္) သတ္မွတ္ထားသည့္ အရာရိွကိ ု စစ္တရား႐ံုး၏ ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ျခင္းအား 

                                                             
18 ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အပိုဒ္ ၁၁၌ အထူးျပဳထားေသာ္လည္း ဤအေျခခံမူကို အသိအမွတ္ျပဳသည္။ 
19 ဥပမာ ရွမ္းအမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္သည ္“စစ္တရား႐ံုးမ်ားသည္ စစ္တပ္ႏွင့္စပ္ဆုိင္ေသာ အမႈကိစၥမ်ား အတြက ္
သာလွ်င္ စီရင္ပိုင္ခြင့္အာဏာရိွသည္” ဟူေသာ အပိုဒ္ကို ထည့္သြင္းျခင္းျဖင့္ ပုဒ္မ ၃၁၉ကို ျပင္ဆင္ရန္ အဆို 
တင္သြင္းခဲ့သည္။ တရားမမႈမ်ား က်ဴးလြန္ေသာ စစ္မႈထမ္းမ်ားကို တရားမဥပေဒအရ စီရင္ဆံုးျဖတ္ရမည္။ 
ျပည္ေထင္စုလႊတ္ေတာ္ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ေကာ္မတီ “ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ 
အေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈)အား ျပင္ဆင္ေရး ပူးတဲြေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာ- ေတြ႔ရိွခ်က္မ်ား၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ ။ 
20 ICJ “ တရားမွ်တမႈရယူျခင္း ”အထက္ပါကုိးကားခ်က္အတုိင္း စာမ်က္ႏွာ ၁၁ မွ ၁၂။ 
21 ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ တပ္မေတာ္ အက္ဥပေဒ ျပင္ဆင္ခ်က္ ပုဒ္မ ၈။ ျပင္ဆင္မႈမတုိင္မီ ၁၉၅၉ အက္ဥပေဒ၏ ပုဒ္မ ၁၃၀ 
(၁)တြင္ ဤသို႔ျပ႒ာန္းထားသည္- “တည္ဆဲအျခားတရားဥပေဒတြင္ မည္သို႔ပင္ရိွေစကာမူ စစ္တရား႐ံုးက ျပစ္ထင္ရွား 
စီရင္ျခင္း (သုိ႔မဟုတ္) တရားေသလႊတ္ျခင္းခံရသူ တစ္ဦးအား ထပ္တူျဖစ္သည့္ျပစ္မႈ၊ (သုိ႔မဟုတ္) ထပ္တူျဖစ္သည့္ 
အေၾကာင္းျခင္းရာမ်ားအတြက္ ရာဇဝတ္တရား႐ံုးက ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ ၾကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ထပ္မံစစ္ေဆး 
စီရင္ႏုိင္သည္။” 
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ပယ္ဖ်က္ႏိုင္ခြင့္ ေပးထားသည္။ 22  သမၼတ၏ ပယ္ဖ်က္ႏိုင္ခြင့္အာဏာကိုမူ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ား၏ 
အစိတ္အပိုင္းအျဖစ ္႐ုပ္သိမ္းခဲ့သည္။ ၂၀၁၁ မ ွ၂၀၁၆ ထိ ဦးေဆာင္အစိုးရျဖစ္ခဲ့ေသာ ၾကံ႕ခိုင္ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးပါတီသည္ 
လည္း အာဏာရ ေနာက္ဆံုးလရက္မ်ားကိ ု ေရြးေကာက္ပဲြ႐ံႈးၿပီးေနာက ္ ၂၀၁၆ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတတာဝန ္
ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ၏ လံုျခံဳေရးဆုိင္ရာဥပေဒ၌ ျပစ္ဒဏ္ေပးခံရျခင္း ကင္းလြတ္ခ်က္မ်ားကိ ု ထည့္သြင္းေစကာ 
တာဝန္ခံမႈကိ ုယုတ္ေလ်ာ့ေစခဲ့သည္။23  

က်ဴးလြန္မႈမ်ားကိ ုစံုစမ္းစစ္ေဆးရာတြင ္အမီွီအခိုကင္းလြတ္လပ္ျခင္း၊ ဘက္လုိက္မႈကင္းျခင္းႏွင္ ့ထိေရာက္မႈရိွျခင္း 
စသည္တို႔ မရိွပါ။ ေကာ္မရွင္၏ ဖဲြ႔စည္းထားရိွမႈႏွင္ ့ ဥပေဒဆိုင္ရာ အေျခအျမစ္တို႔သည္ အလံုးစံုျပင္ဆင္မြမ္းမံရန ္
လိုေနသည္။ ဥပမာ ၂၀၁၄ ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင ္ ဥပေဒ၏ ပုဒ္မ ၃၇တြင ္
ေကာ္မရွင္နာမ်ားကိ ု တရား႐ံုးမ်ားေရွ႕ေမွာက္၌ စစ္ေဆးၾကားနာဆဲအမႈမ်ားႏွင္ ့ ၿငိစြန္းေသာအမႈမ်ားကိ ု စံုစမ္း 
စစ္ေဆးျခင္း မျပဳလုပ္ရန ္ ၫႊန္ၾကားထားသည္။ 24   တရား႐ံုးမ်ားေရွ႕ေမွာက္၌ လူ႔အခြင့္အေရးအမႈ မ်ားစြာသည ္
တစ္နည္းမဟုတ္ တစ္နည္းျဖင့္ ေရာက္ရိွလာၾကသည္။ ဤျပ႒ာန္းခ်က္အေၾကာင္းအရာႏွင္ ့ ေကာ္မရွင္နာမ်ားမ ွ
က်ဥ္းေျမာင္းစြာ အနက္ဖြင့္ယူမႈမ်ားက တရား႐ံုးအမႈျဖစ္ေနသည့္တုိင ္ အကယ္၍ ယင္းအမႈ၌ လူ႔အခြင့္အေရး 
ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ပါဝင္ပတ္သက္ေနလွ်င္ပင္ သို႔တည္းမဟုတ္ တရားမွ်တမႈအခိုင္အမာ မရရိွခဲ့သည့္တိုင္ 
လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ ျဖစ္ႏုိင္ေျခမ်ားကို လံုးဝ စံုစမ္းစစ္ေဆး၍မရေအာင ္ပိတ္ပင္လိုက္သည္။25  

ႏိုင္ငံေတာ္၏ ႏုိင္ငံတကာဆုိင္ရာ ဥပေဒတာဝန္ရပ္မ်ားအား ျပည့္မီေအာင္မေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ ဥပေဒမ်ားကိ ု
ပယ္ဖ်က္ျပင္ဆင္ႏုိင္ရန္အလို႔ငွာ စံုစမ္းစစ္ေဆး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင္ ့ အထူးခံု႐ံုးမ်ား၏ စီရင္ပိုင္ခြင့္အာဏာကိ ု
ျပန္လည္သံုးသပ္  ျပင္ဆင္ပိုင္ခြင့္အာဏာသည ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ရိွသည္။  

 
၂.၃။      စံုစမ္းစစ္ေဆး ေဆာင္ရြက္ျခင္း 

 

ဥပေဒမဲ ့ သတ္ျဖတ္ျခင္းမ်ားသည ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင ္ သမုိင္းစဥ္လာအရ အျဖစ္မ်ားၾကသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္  
ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာေဒသမ်ား (သို႔တည္းမဟုတ္) တည္ၿငိမ္မႈမရိွေသာ ေဒသမ်ား၌ အျဖစ္မ်ားသည္။ ထုိသို႔ျဖစ္လွ်င္ 
အၿမဲတေစမဟုတ္သည့္တိုင္ စစ္ဆင္ေရးလႈပ္ရွားမႈရိွေသာ အေျခအေန၌ အျဖစ္မ်ားသည္။ ထုိ႔ျပင္ ျဖစ္တုိင္းလည္း 
ႏုိင္ငံတကာဥပေဒအရ ၾကီးေလးေသာျပစ္မႈမ်ားေျမာက္ေၾကာင္း ေပၚလြင္ေလ့ရိွသည္။26  

ျခံဳငံုၾကည့္လွ်င္ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရေၾကာင္ ့ ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္ခဲ့သည့္ လူေသမႈမ်ား (သို႔မဟုတ္) ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ 
ေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူႏုိင္ေသာ လူေသမႈမ်ားတြင ္ တရားစဲြဆုိမႈမ်ားသည ္ ရွားပါးလ်က္ရိွၿပီး ျပစ္မႈထင္ရွား 
ေစျခင္းမ်ားက ထူးျခားခ်က္မ်ားရိွေနကာ ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းမ်ားကလည္း အားနည္းလ်က္ရိွသည္။ ထို႔ျပင္ ျပစ္မႈႏွင့္ 

                                                             
22  ယခင ္ အက္ဥပေဒ၏ ပုဒ္မ ၁၆၉တြင ္ ဤသို႔ ျပ႒ာန္းထားသည္- “ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ သို႔တည္းမဟုတ္ 
တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ သို႔တည္းမဟုတ္ သတ္မွတ္ထားသည့္အရာရိွသည္ တရားဥပေဒႏွင့္မညီဆိုသည့္ 
အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ျဖစ္ေစ တရားမွ်တမႈမရိွဆိုသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ျဖစ္ေစ မႈခင္းကိစၥေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားကို 
ပယ္ဖ်က္ႏိုင္သည္ (သုိ႔မဟုတ္) စစ္တရား႐ံုး၏ ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ျခင္းကို ပယ္ဖ်က္ႏိုင္သည္။” အထက္ကိုးကားခ်က္အရ 
၂၀၁၀ ျပင္ဆင္ခ်က္အက္ဥပေဒတြင္  စစ္တရား႐ံုး၏ ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ျခင္းကို ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတမွ ပယ္ဖ်က္ႏိုင္ေသာ 
အာဏာကို ဖယ္ရွားလိုက္သည္။   
23    ICJ “ တရားမွ်တမႈရယူျခင္း ”အထက္ပါကုိးကားခ်က္အတုိင္း စာမ်က္ႏွာ ၁၁။ 
24 “ေကာ္မရွင္သည ္ ေအာက္ပါအေၾကာင္းတစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ ၿငိစြန္းေသာ တုိင္တန္းခ်က္ကိ ု စံုစမ္စစ္ေဆးျခင္း မျပဳရ- (က) 
တရား႐ံုးတစ္ခုခု၏ ေရွ႕ေမွာက္၌ စစ္ေဆးၾကားနာဆဲအမႈမ်ားႏွင့္ တရား႐ံုးတစ္ခုခု၏ စီရင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္အေပၚ အယူခံမႈ 
(သို႔မဟုတ္) ျပင္ဆင္မႈဝင္ေရာက္ဆဲ အမႈမ်ား၊ (ခ) တရား႐ံုးတစ္ခုခုက အၿပီးသတ္ စီရင္ဆံုးျဖတ္ၿပီးေသာ အမႈမ်ား” 
25 ICJ “ျမန္မာအမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္အား ပိုမိုအားေကာင္းလာေစရန္ ခ်က္ခ်င္းအေကာင္ထည္ေဖာ္ 
ႏိုင္ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အစီအစဥ္ေလးရပ္,” ၂၀၁၉ ႏုိဝင္ဘာ ၁၂ ရက္၊ စာမ်က္ႏွာ ၅၊ 
https://www.icj.org/four-immediate-reforms-to-strengthen-the-myanmar-national-human-
rights-commission/ တြင္ရရိွႏုိင္သည္။(Burmese: “ျမန္မာအမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္အား 
ပိုမိုအားေကာင္းလာေစရန္ ခ်က္ခ်င္းအေကာင္ထည္ေဖာ္ ႏိုင္ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အစီအစဥ္ေလးရပ္,” 
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2019/11/Myanmar-MNHRC-Advocacy-Briefing-
Note-2019-BUR.pdf). 
26  မၾကာေသးမီက ထြက္ရိွေသာ လံုးဝယံုၾကည္စိတ္ခ်ရသည္ ့ နမူနာ အျပည့္အစံုကို ၾကည့္ပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာ 
လြပ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံတကာ အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရး မစ္ရွင္ “ျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာ လြပ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံတကာ 
အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရး မစ္ရွင္၏ ေတြ႔ရိွခ်က္အေသးစိတ္ အစီရင္ခံစာ (2018 FFM Report)” UN Doc. 
A/HRC/39/CRP.2 (၂၀၁၈), စာမ်က္ႏွာ ၃၇ မွ ၄၁ (ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္မ်ားမွ ျဖတ္ပ်က္မႈမ်ား) ႏွင့္ ၂၀၅ မွ ၉ 
(ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ျဖစ္ပ်က္မႈမ်ား) 



An Unlawful Killing in Myanmar 

 18 

ျပစ္ဒဏ္က ကိုက္ညီမႈမရိွ။ ယင္းလူေသမႈမ်ား၏ ျဖစ္ပ်က္မႈအေျခအေနမွန္ကို ေက်နပ္ႏွစ္သိမ့္ ႏုိင္သည့္ 
အေျခအေနထိ ရွင္းျပေလ ့မရိွ။27 အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာ အရပ္ဘက္တရား႐ံုးမ်ားသည ္လံုျခံဳေရး အာဏာပိုင္မ်ားမွ 
ေဆာင္ရြက္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိ ု  ျပန္လည္သံုးသပ္မႈ မရိွသေလာက ္ ရွားပါးသည္။ 28 သည့္အျပင ္
တာဝန္ခံမႈအားျဖစ္ေစ  ျပန္လည္ကုစားမႈအားျဖစ္ေစ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္သည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာရိ ွ
သည့္တုိင္  ေသခင္းေသမႈဆိုင္ရာ စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္း မရိွသေလာက ္ ျဖစ္ေနသည္။ 

အရပ္ဘက္တရား႐ံုးမ်ား၌ ျပစ္မႈစစ္ေဆးစီရင္ေသာအခါ လြန္ကဲေသာ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈရိွေၾကာင္း၊ နစ္နာသူႏွင္ ့
၎တို႔၏မိသားစုဝင္မ်ားအတြက ္ ျပန္လည္ကုစားေပးမႈရရိွေစရန ္ ထည့္သြင္းစဥ္းစာမႈ မရိွေၾကာင္း(ရိွခဲ့လွ်င္ပင ္
အနည္းငယ္သာ ရိွေၾကာင္း)  အစရိွသျဖင့္ ထူးျခားသြင္ျပင္လကၡဏာကို ေဖာ္ျပေလ့ရိွၾကသည္။ 29  အစိုးရ 
ေရွ႕ေနမ်ား (ျမန္မာျပည္တြင္ ဥပေဒအရာရိွမ်ားဟ ုရည္ၫႊန္းေျပာဆိုေလ႔ရိွ) သည္ စစ္တပ္ႏွင္ ့ထိပ္တိုက္ေတြ႔ေသာ 
အမႈမ်ားကိုျဖစ္ေစ အထူးအက်ိဳးစီးပြား ပါဝင္ေရာယွက္ေသာ အမႈမ်ားကိုျဖစ္ေစ ထိေရာက္စြာ တရားစဲြဆိုသည္မွာ 
ရွားပါးလွပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးအရ ထိရွလြယ္ေသာ အမႈမ်ားတြင ္ ရဲမ်ား၏ အခန္းက႑သည ္ အက်ိဳးပ်က္ျပားေသာ 
အခန္းက႑သာ ျဖစ္ေလ့ရိွသည္။30 ေရွ႕ေနမ်ားသည ္ ၎တုိ႔၏ အမွီအခိုကင္း လြပ္လပ္မႈ အတြက္ ၾကီးမားေသာ 
စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာကိ ု ၾကံဳေတြ႔ၾကရသည့္အျပင္ လံုျခံဳေရးတပ္ဖဲြ႔ဝင္မ်ား ပါဝင္ဆက္ႏြယ္ေသာ အမႈမ်ားကိ ု
တရားစဲြဆိုရာတြင ္ ေနာက္ထပ္ဖိအားေပါင္းမ်ားစြာကိ ု ရင္ဆိုင္ရသည္။ ဥပမာ- ပံုစံမ်ိဳးစံုျဖင့္ လက္တုန္႔ျပန္ႏိုင္ေျခ 
ရိွျခင္း စသည္ ့စိန္ေခၚမႈ ဖိအားမ်ားကိ ုရင္ဆုိင ္ ၾကံဳေတြ႔ၾကရသည္။31  စစ္တရား႐ံုးမ်ားသည္လည္း က်ဴးလြန္သူကိ ု
တာဝန္ခံေစမႈ အၿမဲတေစလို မရိွပါ၊ သို႔တည္းမဟုတ္ နစ္နာသူမ်ားကိ ု ကုစားမႈျပန္လည္ရရိွေစမႈ မရိွ။ 32  
၂၀၁၁ခုႏွစ္မွစ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ စစ္တပ္ဦးေဆာင္ေသာ (သို႔မဟုတ္) အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအၾကီးအကဲ ဦးေဆာင္ေသာ 
စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္မ ွ လံုျခံဳေရးတပ္ဖဲြ႔မ်ား လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈအတြက ္ ထိေရာက္ေသာ 
ရားစဲြဆိုမႈ ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္သည္ကို မေတြ႔ရိွေသးပါ။ (သို႔မဟုတ္) နစ္နာသူမ်ားႏွင္ ့ ၎တို႔၏ မိသားစုဝငမ္်ား 

                                                             
27 နမူနာကို ၾကည့္ပါ။ ICJ “ICJ သည္ ဦးကိုနီအသတ္ခံရသည့္ ၂ ႏွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ကို ျပဳလုပ္သည္။” ၂၀၁၉ 
ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ၂၉ ရက္။  https://www.icj.org/wp-content/uploads/2019/01/Myanmar-Ko-Ni-Statement-
News-web-stories-2019-ENG.pdf/ (Burmese: “ေရွ႕ေနဦးကိုနီ လုပ္ႀကံခံရမႈ (၂) ႏြစ္်ပၫ့္ အထိမ္းအမြတ္ အၾတက ္
ICJ ေၾက်ငါခ္ကၳဳတ္,” https://www.icj.org/wp-content/uploads/2019/01/Myanmar-Ko-Ni-Statement-News-
web-stories-2019-BUR.pdf 
28 မၾကာေသးမီက ထြက္ရိွေသာ အစီရင္ခံစာတြင ္ ဤစည္းမ်ဥ္၏ ကန္႔သတ္ႁခြင္းခ်က္မ်ား ပါရိလွာသည္။ ဥပမာ ၂၀၁၄ 
ႏိုဝင္ဘာလတြင္ စစ္သာတစ္ဦးကို မသန္စြမ္း ကခ်င္တိုင္းရင္းသူအား ျပန္ေပးဆဲြ၊ မုဒိမ္းက်င့္မႈျဖင့္  ျပစ္ဒဏ္ခ်၊ ေထာင ္
၁၃ႏွစ္ က်ေစခဲ့သည္။ စစ္တရား႐ံုး၌ ေလွ်ာ့ေပါ့ေသာျပစ္ေဒဏ္ခ်မွတ္ခဲ့တဲ့အတြက္ အရပ္ဘက္တရား႐ံုးသုိ႔ 
ယင္းစစ္သားကို လႊဲေျပာင္းခဲ့သည္။ICJ, “တရားမွ်တမႈရယူျခင္း” စာမ်က္ႏွာ ၁၄ အထက္ကိုးကား။  Lawi Weng ၏ 
“မွတ္ပံုတင္ မထုတ္ေပးေသာ အရပ္သားကို သတ္ျဖတ္ခဲ့မႈအတြက္ တပ္မေတာ္အရိွကို ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ႏွစ္ 
ခ်မွတ္ခဲ့သည္” ကိုၾကည့္ရန္။  ဧရာဝတီ၊ ၂၀၁၉ ေမလ ၂၁ ရက္၊ (Burmese: လ၀ီ၀မ္, “တပ္မေတာ္အရာရိွကို 
ေမာ္လၿမိဳင္တရား႐ုံးမ် ေထာင ္ ၁၀ ႏွစ္ခ်မွတ္,” ဧရာ၀တီ); Lawi Weng, “အရပ္သားမ်ားကို သတ္ျဖတ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ 
ျမန္မာစစ္သားမ်ားကို ေထာင္ဒဏ္ ႏွစ္ ၂၀ ခ်မွတ္” ဧရာဝတီ၊ ၂၀၁၉ စက္တင္ဘာလ ၆ ရက္၊  ကခ်င္ျပည္နယ္ရိွ 
အျခားအေျခအေနတခုတြင္၊ စစ္သားမ်ား သတ္ျဖတ္ခဲ့သည့္ IDP သံုးဦး၏ အမ်ိဳးမ်ားသည္ (ထူးထူးျခားျခား) 
စစ္တရား႐ံုး၌ ၾကားနားစစ္ေဆးမႈတြင္ မတက္ေရာက္ႏိုင္ခဲ့။- Radio Free Asia, “ကခ်င္ရြာသားမ်ားကို 
သတ္ျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း တပ္မေတာ္အရာရိွမ်ားဝန္ခံ” ၂၀၁၇ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၀ ရက္။ 
29 ICJ, “တရားမွ်တမႈရယူျခင္း” အထက္ကိုးကား၊ စာမ်က္ႏွာ ၃၂ မွ၂၅။ 
30 အဂတိလုိက္စားမႈ၊ သက္ေသအတုျပဳလုပ္မႈ၊ တရားခြင္ၾကန္႔ၾကာေစမႈ၊ ႏိုင္ငံေရးအရ လံႈ႔ေဆာ္ေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ 
မ်ားႏွင့္ တရားစဲြဆိုမႈမ်ား၊ အမႈသည္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုမႈအား ျငင္းဆိုမႈ၊ ႏွင့္ ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ျခင္းမခံသေရြ႕ 
အျပစ္မဲ့ေၾကာင္း မွတ္ယူျခင္း မူကို ေႏွာင့္ယွက္မႈ စသည္တို႔၌ ပါဝင္။ ICJ, “ေရွ႕ေနငွားရမ္းပိုင္ခြင့္- ျမန္မာႏိုင္ငံ 
ေရွ႕ေနမ်ား၏ အမွီအခိုကင္းလြတ္လပ္မႈရိွျခင္း”၂၀၁၃ ဒီဇင္ဘာလ ၃ရက္။ ဤဝက္ဆိုဒ္၌ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ႏိုင္သည္ 
https://www.icj.org/myanmar-lawyers-still-face-restrictions-despite-increased-independence-2/ 
(Burmese: “ျမန္မာႏုိင္ငံ ေရွ႕ေနမ်ား၏ လြတ္လပ္ခြင့္” https://www.icj.org/wp-
content/uploads/2015/07/MYANMAR-Right-to-Counsel-Publications-Thematic-Report-2015-BUR.pdf). 
31  အထက္ပါအတုိင္း စာမ်က္ႏွာ ၁၇ မွ၂၀။ 
32 ရခိုင္ျပည္နယ္ အင္ဒင္းေက်းရြာ၌ ႐ိုဟင္ဂ်ာအမ်ိဳးသား ၁၀ေယာက္ကိ ု အစုလိုက္အျပံဳလုိက္ သတ္ျဖတ္မႈ၌ 
ပါဝင္ၿငိစြန္းေသာ စစ္သားမ်ားကို ေစာ၍ လြတ္ေပးခဲ့ျခင္းသည္ ဆုိးရြားေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္ 
အရပ္ဘက္ တရားစီရင္ေရးစနစ္အတြင္း စစ္ေဆးစီရင္ရန္အေရးၾကီးေၾကာင္းကို အသားေပးေဖာ္ျပေနသည္။ Shoon 
Naing and Simon Lewis ၏ “႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို သတ္ျဖတ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေထာင္ခ်ခံရသည့္ ျမန္မာစစ္သားမ်ားကို 
တစ္ႏွစ္မျပည့္မီ လြတ္ခဲ့” Rueters၂၀၁၉ခုႏွစ္ ေမလ ၂၇ ရက္ ကိုၾကည့္ရန္။ 
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အတြက ္ကုစားမႈကိ ုမျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ေသးပါ။33  

ယခုလိုျဖစ္ေနသည့္ အခင္းအက်င္း၌ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက ္
လြပ္လပ္ေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ယႏၱရားကိ ု ဖဲြ႔စည္းတည္ေထာင္ရန ္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ ္ စက္တင္ဘာလ၌ ဆံုးျဖတ္ခဲ ့
သည္။ ထိုသို႔ဖဲြ႔စည္းရန္ဆံုးျဖတ္ရျခင္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ လြပ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံတကာ အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရး 
မစ္ရွင္၏ ေတြ႔ရိွခ်က္အရ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဥပေဒအရ အဆိုးရြားဆံုး ျပစ္မႈမ်ားေျမာက္ေစသည့္ လူ႔အခြင့္အေရး 

ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအတြက ္တာဝန္ခံမႈႏွင္ ့ကုစားမႈ မရိွျခင္းကိ ုတံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ရန္ ျဖစ္သည္�34 ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ 

၎လုိက္နာရမည့္ ႏုိင္ငံတကာဆုငိ္ရာ ဥပေဒတာဝန္ဝတၱရားမ်ားကိ ု ပ်က္ကြက္ျခင္းသည္ ႏုိင္ငံတကာဆုိင္ရာ 
ရာဇဝတ္ခံု႐ံုး၏ တရားလိုေရွ႕ေနမ်ားအတြက ္ ဘဂၤလားေဒရွ္႕/ျမန္မာႏိုင္ငံရိ ွ အေျခအေနမ်ားကိ ု ၂၀၁၉ 
ႏိုင္ဝင္ဘာလ၌ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ စတင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္ အေျခအျမစ္ပင္ ျဖစ္သည္။  (ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင္ ့မတူေသာ 
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ခံု႐ံုး၏ (Rome Statue) လက္မွတ္ထိုးထားသည္ ့ အဖဲြ႔ဝင္ႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ ဘဂၤလားေဒ႔ရ္ ွ
နယ္နမိတ္အတြင္း ျဖစ္ပ်က္ေသာ ျပစ္မႈအစိတ္အပိုင္းပါ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိ ု ကန္႔သတ ္ ထားသည္။) 35 
ျပည္တြင္းအဆင့္၌ အၿမဲတေစလိ ု တာဝန္ခံမႈ မရိွျခင္းႏွင္ ့ ဆိုးရြားေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ဆက္လက္ 
ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားက ေဖာ္ျပပါ ႏိုင္ငံတကာ၏ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ခ်က္လုပ္ရပ္ ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးကိ ု က်ိဳးေၾကာင္းသင္ ့
ရွင္းျပေပးေနသည္။36  

 

၂.၄။  ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားျခင္းႏွင္ ့ေရွ႕ေနငွားရမ္းပိုင္ခြင္ ့

 
ေရွ႕ေနမ်ား၏ အခန္းက႑ဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢအေျခခံမူမ်ားတြင ္“အစိုးရမ်ားသည ္ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ စဲြခ်က္တင္ခ ံ
ရေသာ (သို႔မဟုတ္) စဲြခ်ကတ္င္မခံရေသာ ဖမ္းဆီး၊ ထိန္းသိမ္းခံလူပုဂၢိဳလ္အားလံုးကိ ု ထိုသို႔ ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္း 
ခံရၿပီး ၄၈ နာရီထက္ေနာက္မက်ေစဘဲ ခ်က္ျခင္းေရွ႕ေနငွားရမ္းပိုင္ခြင္ ့ရိွေစရမည္� ဟု အေသအခ်ာ အေလးေပး 

                                                             
33  ICJ, “တရားမွ်တမႈကိရုယူျခင္း” အထက္ကိုးကာ၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၉ မွ ၂၂။ ICJ ၏ “စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး 
ေကာ္မရွင္အသစ္သည္ တရားမွ်တမႈ (သို႔မဟုတ္) တာဝန္ခံမႈကို မေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္” ကိုၾကည့္ရန္။ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ 
စက္တင္ဘာလ။  ဤဝက္ဆိုဒ္၌ ၾကည့္ရန္- https://www.icj.org/myanmar-governments-commission-of-
inquiry-cannot-deliver-justice-or-accountability/(Burmese: မႏၼာႏိုင္ငံ - စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာၼျရင္သစၠ 
တရားျမၲမႈ (သို႔မဟုတ္) တာဝႏၡံမႈေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္္ခင္းမၿရိ၍ ႏိုင္ငံတကာ၏ တံု႔္ပႏၼႈ လိုအပ္ေန,” 
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2018/09/Myanmar-COI-cannot-deliver-justice-or-
accountability-Advocacy-Analysis-brief-2018-BUR.pdf) နည္းလမ္းတက် ဖဲြ႔စည္းေသာအခါ၊ 
အထူးစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖဲြ႔သည္ ႏိုင္ငံ့တာဝန္ျဖစ္ေသာ ျပစ္မႈမ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆး၊ တရားစဲြဆို ျပစ္ဒဏ္ေပးေစရာတြင္ 
ပံ့ပိုးကူညီေပးႏိုင္မည္။ သို႔ေသာ္ ကမၻာ့အေတြ႔အၾကံဳအရ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားသည္ ဤအေျခခံစံႏႈန္းမ်ားကို 
မျပည့္မီႏိုင္ေသာအခါ ျပည္တြင္း (သို႔မဟုတ္) ႏုိင္ငံတကာ ယႏၱရားမွ ျပစ္မႈစံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းကို ေသြဖီကာ 
ျပစ္ဒဏ္ေပးခံရျခင္းမွ ကင္းလြတ္မႈကို တိုးျမင့္ေစေသာ ရလဒ္အမွန္တကယ္ ရိွေနေၾကာင္း ျပသေနသည္။  See: ICJ, 
“နီေပၚႏိုင္ငံရိွ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္- ကုစားမႈမ်ားကို ျငင္းဆန္ျခင္း၊ ျပစ္ဒဏ္ေပးခံရျခင္းမွ လြတ္ေျမာက္ျခင္းကို 
ခိုင္မာစြာအျမစ္တြယ္ေစျခင္း” ၂၀၁၂ခုႏွစ္ ဇြန္လ။ ဤဝက္ဆိုဒ္၌ ရရိွႏုိင္သည္.. https://www.icj.org/nepal-
toothless-commissions-of-inquiry-do-not-address-urgent-need-for-accountability-icj-report/ 
34 Sean Bain ၏ “တရားမၽွတမႈသို႔ ဦးတည္သည့္ ဥပေဒဆိုင္ရာ လမ္းေၾကာင္း ေပၚထြက္ျခင္း” Asia Times, ၂၀၁၈ခုႏွစ ္
ေအာက္တိုဘာလ ၄ ၇က္။ ဤဝက္ဆိုဒ္၌ ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈႏိုင္သည္- https://www.icj.org/a-legal-path-to-justice-
emerges-for-myanmar/ (Burmese: “တရားမၽွတမႈသို႔ ဦးတည္သည့္ ဥပေဒဆိုင္ရာ လမ္းေၾကာင္း ေပၚထြက္ျခင္း,” 
ဧရာ၀တီ). 
35 ဤစီရင္ပိုင္ခြင္ ့ အေျခအျမစ္ကိ ု ထပ္မံခဲြျခမ္းစိတ္ရန္ ICJ ၏ “ICJ သည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ တရား႐ံုးသို႔ Amicus 
Curiae အက်ဥ္း တင္သြင္းသည္” ကိုၾကည့္ရန္။ https://www.icj.org/icj-submits-amicus-curiae-brief-to-
international-criminal-court/  “ICJ အၾကီးတန္း ဥပေဒအၾကံေပးသည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ တရား႐ံုးလုပ္ငန္းစဥ္ကို 
BBC ျမန္မာပိုင္းအစီအစဥ္၏ လူေတြ႔ေမးျမန္းခန္းတြင္ ရွင္းျပသည္”၊ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၂ ရက္- 
ကိုလည္းၾကည့္ပါ။ ဗမာႏွင့္ အဂၤလိပ္ ႏွစ္ဘာသာျဖင့္ ဤဝက္ဆိုဒ္၌ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ႏုိင္သည္... 
https://www.icj.org/icj-senior-legal-adviser-kingsley-abbott-explains-the-international-criminal-court-
process-in-an-interview-for-bbc-burmese/ 
36  Sean Bain “ႏိုင္ငံတကာ၏ စတင္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တရားမွ်တမႈကိ ု
ပံ့ပိုးကူညီႏို္င္ပံု” The Irrawaddy ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၁ ရက္။ ဤဝက္ဆိုဒ္၌ ရႏုိင္သည္ 
https://www.irrawaddy.com/opinion/international-initiatives-can-support-peace-justice-myanmar.html  
(https://burma.irrawaddy.com/ တြင္ ျမန္မာလုိရရွိႏုိင္သည္။). 
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ေျပာဆိုထားသည္။ ဂ်ာနယ္ဇင္း သတင္းေထာက္မ်ားက ၎တို႔၏ တရားဝင္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာ မ်ားကိ ု
လုပ္ကိုင္ေနစဥ ္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းျခင္းသည ္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္၊ သတင္းအခ်က္အလက္ ရွာေဖြ၊ 
ရယူ၊ ျဖန္႔ေဝခြင္ ့ႏွင္ ့အမ်ားျပည္သူေရးရာမ်ား၌ ပူးေပါင္းပါဝင္ခြင္ ့စသည္တို႔ကို ခ်ိဳးေဖာက္ရာ ေရာက္သည္။37 

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ(၁၉)ႏွင္(့၃၇၅)တို႔သည္လည္း ေရွ႕ေနျဖင့္ခုခံကာကြယ္ပိုင္ခြင္က့ို 
အာမခံေပးထားသည္။ အလားတ ူ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ က်င့္ထံုးဥပေဒပုဒ္မ (၃၄၀)၊ တရား႐ံုးလက္စဲြ ပုဒ္မ 
၄၅၅ (၁)၊ ရဲလက္စဲြ ပုဒ္မ ၁၁၉၈(ဂ)၊ ႏွင္ ့ အက်ဥ္းေထာင္အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ (၄၀) တို႔တြင္လည္း ယင္းသို႔ 
အာမခံထားသည္။ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၁(ဂ) ႏွင္ ့ (၃၇၆)၊ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ က်င့္ထံုးဥပေဒပုဒ္မ (၆၁) 
တို႔တြင ္ တရားသူၾကီး၏ အမိန္႔မရရိွဘဲ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုမွ် ၂၄ နာရ ီ ထက္ပို၍ ဖမ္းဆီး ခ်ဳပ္ေႏွာင္ 
ထားျခင္း မျပဳလုပ္ရ ဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။ ဖဲြ႔စည္းပံုအျခခံဥပေဒအရ ေရွ႕ေနျဖင့္ခုခံကာကြယ္ပိုင္ခြင့္ရိွျခင္းသည ္
ထိန္းခ်ဳပ္ခံ ၂၄နာရ ီအတြင္း ေရွ႕ေနငွားရမ္းပိုင္ခြင္ ့ ရိွေၾကာင္း အဓိပၸါယ္သက္ေရာက္သည္။ တရား႐ံုးလက္စဲြ ပုဒ္မ 
၄၀၃တြင ္ တရားသူၾကီးေရွ႕ေမွာက ္ ေခၚေဆာင္ၿပီးေနာက္မွသာ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံထားရသူအတြက ္ ခ်ဳပ္မိန္႔ 
ေတာင္းခႏံုိင္ေၾကာင္း ျပ႒ာန္းထားသည္။ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ံုးသည္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံရစဥ ္ေရွ႕ေနငွားရမ္း 
ပိုင္ခြင့္ႏွင္ ့ အကာအကြယ ္ ရပိုင္ခြင့္မ်ားအပါအဝင ္ ျမန္မာႏိုင္င ံ ဥပေဒ၌ မွ်တေသာ တရားစီရင္ခြင့္မ်ားဆိုင္ရာ 
လမ္းၫႊန္ခ်က္ကို ထုတ္ေဝထားသည္။ 38 
 
 
 
 

 

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ ္ေခါင္းေဆာင ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္                                                                
( သတင္းအရင္းအျမစ္ -DVB) 

                                                             
37  အေသးစိတ္ကိ ု ဤတြင္ၾကည့္ပါ “အမ်ိဳးသားလံုျခံဳေရႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက ္ ရရိွပိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာ တကမၻာလံုး 
အေျခခံမူမ်ား”    (“ Tshwane အေျခခံမူမ်ား”), ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၂ ရက္။ 
38  ျပည္ေထာင္စ ု ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ံုး၊ “ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ မွ်တေသာ တရားစီရင္ျခင္း လမ္းၫႊန္စာအုပ္” ၂၀၁၈ခုႏွစ္ 
ေဖေဖၚဝါရီလ။ အထူးသျဖင့္ တစ္ဖက္သတ္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ… စာမ်က္ႏွာ  ၂၂ မွ ၂၈ ကိုၾကည့္ရန္။ 
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၃။ ကုိပါၾကီးအား ဖမ္းဆီးျခင္း၊ ေပ်ာက္ဆုံးျခင္း ႏွင္ ့ေသဆုံးျခင္း 

 
၃.၁။ ဖမ္းဆီးျခင္းႏွင္ ့ေပ်ာက္ဆံုးျခင္း 

၂၀၁၄ ခုနစ ္ စက္တင္ဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔တြင ္ ကိုပါၾကီးသည္ တပ္မေတာ္ႏွင္႔ ဒီမိုကေရစီအအက်ဳိးျပဳ ကရင္႔ 
တပ္မေတာ ္ (DKBA) အၾကား အျပန္အလွန္ ပစ္ခတ္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ႔ျခင္းကိ ု သတင္းရယူရနအ္တြက ္ ရန္ကုန္ျမဳိ႕မွ  
မြန္ျပည္နယ္သို႔ သြားခဲ႔ပါသည္။ ထိုရက္မ်ားမတိုင္မွီက တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္တိုက္ခိုက္မXႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူ 
စာခ်ဳပ္အတြက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ႔သည္႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခတံြင ္ကိုပါၾကီး ရိွေနခဲ႔ပါသည္။ တပ္မေတာ္ႏွင္႔ 
ပစ္ခတ္မXႈမ်ားအေၾကာင္း ၾကားသိရခ်ိန္တြင ္ ဒီမိုကေရစီအက်ဳိးျပဳကရင္႔တပ္မေတာ ္ (DKBA)၏ ႏိုင္ငံေရးအဖြ႔ဲ 
ျဖစ္ေသာ ညီလာခံကိုယ္စားလွယ္ ကလိုထူးေဘာ ကရင္အဖြဲ႔အစည္း (KKO) သည္ မြန္ျပည္နယ္သို႔ ျပန္သြားခဲ႔ 
ပါသည္။ 39 ကိုပါၾကီးသည ္ ၎အဖြ႔ဲႏွင္႔ အတူျပန္ခ႔ဲၿပီး စက္တင္ဘာ ၂၇ မ ွ ၂၉ အၾကား ေရႊဝါေခ်ာင္တြင ္ ျဖစ္ပြား 
ခဲ႔သည္႔ တိုက္ပြဲမ်ားအတြင္း စစ္ေရးသတင္းဓာတ္ပံ ု ရရိွရန္အတြက ္ ဓာတ္ပံုသတင္းေထာက္ တစ္ဦးအျဖစ ္
ဒီမိုကေရစီအက်ဳိးျပဳကရင္႔တပ္မေတာ္ အဖြ႔ဲႏွင္႔အတူ သတင္းရယူခ႔ဲပါသည္။ 40  ရြာဦးေက်ာင္းထိုင္ ဆရာေတာ္မွ 
လည္း ကိုပါၾကီးကို ဤအရပ္ေဒသတြင္ ေတြ႔ရိွခဲ႔ေၾကာင္း ႏွင္႔ ေတြ႔ရိွခဲ႔ခ်ိန္တြင ္ ဂ်ာနယ္လစ္စတိုင္ အေပၚအကၤ် ီ
ဝတ္ဆင္ထားၿပီး ကင္မရာကိုငထ္ားသည္႔ သာမန္အရပ္သားျပည္သူတစ္ဦးအျဖစ ္လြယ္ကူစြာ သိရိ ွ ႏိုင္ေၾကာင္းကိ ု
ေနာက္ပိုင္းတြင ္ အတည္ျပဳေျပာဆိုခ႔ဲပါသည္။ 41  တိုက္ပြဲအေျခအေနမ်ားကိ ု သံုးရက္ခန္႔ သတင္း ရယူၿပီးခ်ိန္တြင္ 
က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕သို႔ ကူးတို႔ေလွစီး၍ ထြက္ခြာခဲ႔ပါသည္။  

စက္တင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔ မနက္၊  က်ဳိက္မေရာၿမိဳ႕ရိ ွ ေလွဆိပ္သို႔ ေရာက္ခ်ိန္တြင ္ ကိုပါၾကီးက ၎၏သမီး 
ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕ တြင ္ ဘြဲ႔ယူသည္႔ အခမ္းအနားတက္ေရာက္ဖို႔အလို႕ဌာ ခရီးဆက္ႏိုင္ရန္အတြက ္
ပတ္ဝန္းက်င္ကို ေမးျမန္းခဲ႔ပါသည္။ ကိုပါၾကီး  က်ဳိက္မေရာၿမိဴ႕ ေရာက္လာပံုအေနအထားကိ ုသာမန္ အေျခအေန 
ႏွင္႔ မတူထူးျခားသည္ဟု ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားအရ ေတြးဆမိႏိုင္ပါသည္။ လူစိမ္းတစ္ဦးျဖစ္ျခင္း၊ အရပ္အေမာင္း 
ေျခာက္ေပေက်ာ ္ေထာင္ေမာင္းျခင္း၊ ေလးရက္ေက်ာခ္န္႔ တိုက္ပြဲအေျခအေန သတင္းယူရျခင္းေၾကာင္႔ ဖိုသီဖတ္သီ 
ျဖစ္ေနျခင္း ႏွင္႔ ပံုမွန္ထက္ၾကာျမင္႔သည္႔ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ခရီးရွည ္အတြက ္ငွားရမ္းေနျခင္း အစရိွသည္႔ အခ်က္မ်ား 
ေၾကာင္႔ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ က်ိဳက္မေရာေဒသသည္ တပ္မေတာ္ႏွင္႔ ဒီမိုကေရစီအက်ိဳးျပဳ ကရင္႔တပ္မေတာ ္ (DKBA) 
တို႔အၾကားမ ွတိုက္ပြဲမ်ားႏွင္႔ အနီးကပ္ဆံုးေနရာတြင ္တည္ရိွေနျခင္းေၾကာင္႔ ဆက္ဆံေရးတင္းမာမႈ ျပင္းထနမ္ႈမ်ား 
ရိွသည္႔ ေဒသတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။  

ျမန္မာတစ္ျပည္လံုးတြင္ လႈပ္ရွားေနသည္႔ ေဒသတြင္း သတင္းေပးကြန္ယက္မ်ားအား အာဏာပိုင္မ်ားထံသို႔ 
မသကၤာဖြယ ္လXႈပ္ရွားမႈတစ္စံုတစ္ရာ ေတြ႕ရိပွါက သတင္းပို႔ တိုင္ၾကားရန ္ၫႊန္ၾကားထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ကိုပါၾကီး 
ၿမိဳ႕သို႔ေရာက္ရိွလာျခင္းကိ ု ျဖစ္ပြားေနသည္႔ တိုက္ပြဲမ်ား ႏွင္႔ဆက္စပ္ေနသူျဖစ္သည္ဟု ယူဆ၍ ရဲမ်ားထံသုိ႔ 
တိုင္ၾကားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခ႔ဲသည္မွာ သိသာထင္ရွားပါသည္။42 ေရာက္ရိွလာသည္႔ နံနက္ခင္းပိုင္းတြင္ ကိုပါၾကီးအား 
ေဒသခံရဲမ်ားက ဖမ္းဆီးခဲ႔ပါသည္။ ကိုပါၾကီး ေရာက္ေနေၾကာင္း တပ္မေတာ္က သိရိွခဲ႔သည္႔ ေနာက္ပိုင္းတြင ္
အစဦးပိုင္း စစ္ေၾကာေမးျမန္းမXႈမ်ား ျပဳလုပ္အၿပီးတြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႔မ်ား ထိန္းသိမ္းထားရာမ ွစစ္သားမ်ား ကထိုေန႔တြင္ပင ္
ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားပါသည္43  ၿမိဳ႕နယ္ရဲမXႉးက ေနာက္ပိုင္းတြင္ ”ကြၽန္ေတာ္တို႔က ကိုပါၾကီးကိ ုစစ္တပ္ လက္ထဲ 
တရားဝင္လႊဲေျပာင္းထည္႔ေပးလိုက္တာ မဟုတ္ဖူး၊ သူတို႔က ေခၚသြားတာ” ဟု ဆိုပါသည္။44  

ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒႏွင္႔ ျမန္မာႏိုင္င ံ ဥပေဒမ်ားႏွင္႔ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၂.၄ တြင ္ ၾကည္႔ပါ)တြင ္ ေဖာ္ျပ 

                                                             
39Radio Free Asia ” ျမန္မာ တပ္ဖဲြ႔မ်ား ႏွင့္ တုိက္ပဲြအတြင္း ကရင္လက္နက္ကုိင္ သူပုန္ ၅ ဦးေသဆုံး” ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ 
စက္တင္ဘာလ ၉ ရက္။  
40 မွတ္ခ်က္။ ေက်းရြာ၏ နာမည္ကို အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင္႔ “Shwe Ya Chaung” ဟုလည္း ဖလွယ္ႏိုင္ပါသည္။  
41 ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ICJ မွ လူေတြ႔ေမးျမန္းခံသူမ်ား ႏွင့္ ေမးျမန္းျခင္း၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ ႏွင့္ စက္တင္ဘာလ။ 
42ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ICJ မွ လူေတြ႔ေမးျမန္းခံသူမ်ား ႏွင့္ ေမးျမန္းျခင္း၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ။ 
43  ျမန္မာႏိုင္င ံ လူ႔အခြင္႔အေရးေကာ္မရွင ္ “ကိုေအာင္ႏိငု(္ခ) ကိုေအာင္ေက်ာ္ႏိုင(္ခ) ကိုပါႀကီး ေသဆုံးမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ 
ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္၏ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈထုတ္ျပန္ခ်က္” ၂၀၁၄ ခုနစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂ ရက္၊ 
စာပိုဒ ္၂၀ ႏွင္႔ ၂၁ ကို ၾကည္႔ရန္။ အမွတ္ (၂၂) ေျချမန္တပ္မဌာနခ်ဳပ္သည္ ကရင္ျပည္နယ္အနီး ဘားအံၿမိဳ႕တြင ္ဌာနခ်ဳပ္ 
႐ံုးစိုက္ေသာ္လည္း၊ျမန္မာႏိုင္ငံ လူ႕အခြင္႔အေရးေကာ္မရွင္၏ အစီရင္ခံစာအရ “စစ္ေျမျပင္ ကြပ္ကဲမႈ ဌာနခ်ဳပ္” သည္ 
မြန္ျပည္နယ္ရိွ ေရႊဝါေခ်ာင္ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းတြင္ တပ္ခ်ထားသည္ကို ၫႊန္ျပပါသည္။ ထိုေဒသတြင္ အစိုးရႏွင္႔ 
မဟာမိတ္ဖြဲ႔ထားသည္႔ ျပည္သူ႕စစ္တပ္ဖြဲ႔မ်ားလည္း ရိွေနသည္ဟု သိရပါသည္။ Saw Yan Naing “မြန္ျပည္နယ္တြင္ 
အစိုးရႏွင္႔ ကရင္ လက္နက္ကိုင္ သူပုန္မ်ားအၾကား တုိက္ပြဲမ်ား ျပင္းထန္” The Irrawaddy၊ ၂၀၁၄ ခုနစ္ 
စက္တင္ဘာလ ၂၉။  
44 Democratic Voice of Burma “တရားမွ်တမXႈ ခရီးလမ္း - ပါၾကီး၏အမXႈ” ၂၀၁၅ ဇန္နဝါရီ။ ၿမိဳ႕နယ္ရဲမXႉး၏ 
ထြက္ဆိုခ်က္မွတ္တမ္းအား ၂၀၁၄ ခုနစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၄ ရက္တြင္ ႐ိုက္ကူးခဲ႔သည္ ဟုသိရသည္။ 
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ထားသည္႔ ေရွ႕ေနငွားပိငု္ခြင္႔ကိ ု ကိုပါၾကီး ရရိွခဲ႔ျခင္းမရိွသည္႔အတြက ္ ၎အား ထိန္းသိမ္းထားျခင္းသည ္
တရားဥပေဒႏွင္႔မညီပဲ တရားလက္လြတ ္ဖမ္းဆီးျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ယခုအမXႈတြင ္သတင္းေထာက္တစ္ဦးကိ ု
ရဲတပ္ဖြဲ႔ (အရပ္သားအမည္ခ)ံ ထိန္းသိမ္းမႈမ ွစစ္တပ္လက္ သို႔ လႊဲေျပာင္းရာတြင ္ခိုင္လံုသည္႔ဥေပေဒ အေၾကာင္း 
ျခင္းရာဆိုင္ရာ မရိွေၾကာင္း သိသာထင္ရွားပါသည္။ 

ဖမ္းဆီးခဲ႔ခ်ိန္တြင ္ ကိုပါၾကီးမွ မိမိကိုယ္ကို သတင္းေထာက္တစ္ဦးအျဖစ ္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ႔ျခင္း ရိွ၊မရိွကိ ု
ရွင္းလင္းစြာသိရျခင္းမရိွပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံလူ႕အခြင္႔အေရးေကာ္မရွင္မ ွ လက္ခံခဲ႔သည္႔ တပ္မေတာ္၏ သတင္းထုတ ္
ျပန္ခ်က္မ်ားအရ ကိုပါၾကီးက ထုတ္ေဖာ္ျခင္း မရိွခဲ႔ဟ ု ဆုိပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း တပ္မေတာ္မ ွ ကိုပါၾကီး 
ေသဆံုးမႈကု ိ ကနဦးတြင ္ ဖံုးကြယ္ရန ္ ၾကိဳးပမ္းမႈကု ိ ၾကည္႔ျခင္းအားျဖင္႔ ဤအဆိုကို ခိုင္လံုသည္ဟု ယူဆ၍ 
မရႏိုင္ပါ။ ကိုပါၾကီးႏွင္႔လည္းသိရိွသည္႔ စစ္ေရးသတင္းယ ူ အေတြ႕အၾကံဳရိွသည္႔ သတင္းေထာကတ္စ္ဦးက 
(ထိုစဥ္ကလည္း ၎ေဒသသို႔ေရာက္ရိွေနသ)ူ ကိုပါၾကီးအေနျဖင္႔ မိမိကိုယ္ကို သတင္းေထာကတ္စ္ဦးအျဖစ ္
မဆိုင္းမတြ ထုတ္ေျပာလိမ္႔မည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း ဆိုပါသည္။ ကိုပါၾကီးေပ်ာက္ဆံုးမXႈျဖစ္စဥ ္ေနာက္ဆက္တြဲကို 
အနီးကပ ္ ေျခရာခံလိုက္ခဲ႔သည္႔ အျခားသတင္းေထာက္တစ္ဦးကမ ူ ဆိုးရြားသည္႔ လက္တုန႔္ျပန္ မႈျပဳလုပ္မည္ကို 
စိုးရိမ္သည္႔အတြက ္ ကိုပါၾကီးအေနျဖင္႔ ၎၏အလုပ္အကိုင္ကိ ု မထုတ္ေဖာ္ျခင္းလည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္ ဟုဆိုပါ 
သည္။45  

ကနဦးတြင ္ ကိုပါၾကီးအား အမွတ္(၂၀၈)ေျချမန္တပ္ရင္းမ ွ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားခဲ႔ၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင ္ အမွတ ္
(၂၁၀) ေျချမန္တပ္ရင္းထံသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးခ႔ဲပါသည္။46 ၎ေျချမန္တပ္ရင္းႏွစ္ခုလံုးသည္ ပံုမွန္ သတင္းေထာက ္
မ်ားျပဳလုပ္ေလ႔ရိွသည္႔ အတိုင္း ကိုပါၾကီးမွ ဒီမိုကေရစီအက်ိဳးျပဳကရင္႔တပ္မေတာ ္ (DKBA) ႏွင္႔အတ ူ တိုက္ပြဲ 
သတင္းမ်ားကိုယူခဲ႔သည္႔ ေရႊဝါေခ်ာင္ရြာအနီး တြင ္ စစ္ဆင္ေရးလXႈပ္ရွားမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ႔ပါသည္။ ဒီမိုကေရစီ 
အက်ဳိးျပဳကရင္႔တပ္မေတာ(္DKBA)က သိမ္းဆည္းသြားသည္႔ တပ္မေတာ္ပိုင ္ လက္နက္ခဲယမ္းမ်ားကိ ု ျပန္လည္ 
ရယူရန္အတြက ္ ကိုပါၾကီးအား ထိုေနရာသို႔ ေခၚေဆာင္သြားသည္ဟ ု သိရိွရျခင္းက ၎အား အဘယ္ေၾကာင္႔ 
အမွတ(္၂၀၈)ေျချမန္တပ္ရင္းမ ွ ထိုအခ်ိန္တြင္ ေရႊဝါေခ်ာင္ရြာ၌ ေရွ႕တန္းေျချမန္တပ္မ အေျခစိုက္ရိွေနသည္႔ 
အမွတ(္၂၁၀) ေျချမန ္တပ္ရင္း ထံသို႔ လႊဲေျပာင္းခဲ႔သည္ဟူသည္႔ အေၾကာင္းအရင္းကိ ုရွင္းျပႏိုင္ပါသည္။ 47  

 [ထိုအခ်ိန္တြင္ ေျချမန္တပ္ရင္း ၂ တပ္စလံုးသည္ ကရင္ျပည္နယ္၊ဘားအၿံမိဳ႕တြင္ အေျခစိုက္ေသာ အမွတ(္၂၂) 
ေျချမန ္ တပ္မဌာနခ်ဳပ၏္လက္ေအာက္တြင္ရိွၿပီး အေရွ႕ေတာင္တိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္၏ ကြပ္ကဲၫႊန္ၾကားမXႈေအာက ္
တြင္ ရိွေနပါသည္။ 48 တပ္မေတာ္တြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာအားျဖင္႔ ေျချမန္တပ္မဌာနခ်ဳပ္ (၁၀)ခုရိွၿပီး 
တပ္မခ်ဳပ္တစ္ခုစီေအာက္တြင ္ ေျချမန္တပ္ရင္းေပါင္း (၁၀)ခုစီရိွပါသည္။  အဆိုပါ ေျချမန္တပ္ရင္း မ်ားသည ္
ႏိုင္ငံတကာဥပေဒအရ အဆိုးရြားဆံုး ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္မႈမ်ား အပါအဝင္ ဆိုးရြားလွသည္႔ လူ႕အခြင္႔အေရး 
ခ်ိဳးေဖာက္မXႈမ်ားကိ ု ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႔ က်ဴးလြန္ရာတြင ္ ပါဝင္ပတ္သက္ခဲ႔ၾကပါသည္။ အမွတ္(၂၂) ေျချမန္ဌာနခ်ဳပ္ 
လက္ေအာက္ရိ ွ အမွတ(္၂၀၈)ေျချမန္တပ္ရင္းသည္ မြန္ျပည္နယ္ရိွ အဆိုပါေဒသတြင္ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္မXႈမ်ား၊ 
ထိန္းသိမ္းမႈမ်ားႏွင္႔ ဥပေဒမဲ႔ သတ္ျဖတ္ျခင္းမ်ား က်ဴးလြန္ေလ႔ရိွေၾကာင္း အမည္ဆိုးျဖင္႔ ေက်ာ္ေစာေၾကာင္း 
လူေျပာမ်ားပါသည္။ မ်ားမၾကာမ၂ီ၀၁၉ခုနစ္တြင ္ျဖစ္ပြားခဲ႔ေသာ က်ဴးလြန္မ်ားအပါအဝင ္အမွတ္(၂၂)ေျချမန္တပ္မ 
ဌာနခ်ဳပသ္ည္ ႏိုင္ငံတဝွမ္းတြင ္ ျဖစ္ပြားလ်က္ရိွေသာ လူ႔အခြင္႔အေရးခ်ဳိးေဖာက္ခံရမႈမ်ားႏွင္႔ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ 
လ်က္ရိွပါသည္။49] 

                                                             
45 ICJ မ ွေပးစာ ၊ ၂၀၁၉ ခုနစ ္ႏိုဝင္ဘာလ။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင ္ICJ မ ွလူေတြ႔ ေမးျမန္းခံသူမ်ား ႏွင့္ ေမးျမန္းျခင္း၊ ၂၀၁၈ 
ခုနစ္ ဇူလိုင္လ။ 
46 မွတ္ခ်က္။  ၂၀၁၄ ခုနစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ အဂၤလိုပ္ဘာသာျဖင္႔ ထုတ္ျပန္သည္႔ ျမန္မာႏုိင္ငံအမ်ိဳးသားလူ႕အခြင္႔အေရး 
ေကာ္မရွင္၏ အစီရင္ခံစာတြင္  LIB အား “ေျချမန ္တပ္ရင္း” အျဖစ္ ၫႊန္းဆိုခဲ႔ပါသည္။ 
47 ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ICJ မွ လူေတြ႔ေမးျမန္းခံသူမ်ား ႏွင့္ ေမးျမန္းျခင္း၊၂၀၁၈ခုနစ္ ဇူလိုင္လ။ျမန္မာႏုိင္ငံအမ်ိဳးသား 
လူ႕အခြင္႔အေရးေကာ္မရွင္၏ အစီရင္ခံစာ၊ စာပိုဒ ္၂၀။ 
48 ျမန္မာႏုိင္ငံအမ်ိဳးသားလူ႕အခြင္႔အေရး ေကာ္မရွင္၏ အစီရင္ခံစာ၊ စာပိုဒ ္၁၄၊ ၁၇၊ ၂၀၊ ၂၁။ Global Security 
“ေျချမန္တပ္ရင္းမ်ားႏွင္႔ စစ္ဆင္ေရးကြပ္ကဲမႈ ဌာနခ်ဳပ္မ်ား” ဤဝက္ဆိုဒ္၌ ၾကည့္ပါ။ 
https://www.globalsecurity.org/military/world/myanmar/army-orbat-2.htm (၂၀၁၉ ခုႏွစ္ 
ႏုိဝင္ဘာလ ၁၈ ရက္တြင္ ဝင္ၾကည့္ထားသည္။) 
49  Amensty International “ကြၽႏု္ပ္တို႕အားလံုးကို ဖ်က္စီးပစ္မည ္ - ရခိုင္ျပည္နယ္တြင ္ ျဖစ္ပြားခ႔ဲသည္႔ 
လူသားတမ်ိဳးႏြယ္လံုုးအေပၚ က်ဴးလြန္သည့္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ား အေပၚ စစ္တပ္၏ တာဝန္ယူမXႈ” ၂၀၁၈၊ စာမ်က္ႏွာ ၇၊ 
၁၁၄မွ ၅။ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ လြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံတကာ အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရး မစ္ရွင္ “ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ 
လြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံတကာ အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရး မစ္ရွင္၏ အေသးစိတ္ ေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားအေပၚ အစီရင္ခံစာ 
(၂၀၁၈ FFM အစီရင္ခံစာ) ” UN Doc. A/HRC/39/CRP.2 (၂၀၁၈)၊ ဥပမာ စာမ်က္ႏွာ ၃၀၉ မွ ၁၀။ Aung Zaw 
“တက္ၾကႊလXႈပ္ရွားသူ သတင္းေထာက္တစ္ဦး ေသဆံုးျခင္း” The Irrawaddy၊ ၂၀၁၄ ခုနစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၈။ 
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၃ ပတ္ေက်ာ္ၾကာသည္႔အခ်ိန္အထိ ကိုပါၾကီးမည္သည္႔ေနရာေရာက္ေနေၾကာင္း မိသားစုႏွင္႔ အမ်ားျပည္သူ သိရိွ 
ရျခင္းမရိွပါ။ ကိုပါၾကီး၏ လုပ္ငန္းသေဘာသဘာဝအရ ေဝးလံေခါင္ဖ်ားေသာ ေဒသမ်ားသို႔ မၾကာခဏ ခရီး 
သြားေနရသျဖင္႔ စေပ်ာက္ေပ်ာက္ျခင္းတြင ္ ဂ႐ုမထားမိၾကေပ။ သို႔ေသာ ္ စီစဥ္ထားသည္႔အတိုင္း ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕သို႕ 
ေရာက္မလာေသာအခါတြင္မ ူ မိသားစုဝင္မ်ား စတင္စိတ္ပူပန္လာၾကပါသည္။ ထိုစဥ္တြင ္ ေဖ႔စ္ဘုတလ္ူမႈ 
ကြန္ယက္ေပၚတြင္လည္း ကိုပါၾကီး က်ဳိက္မေရာၿမိဳ႕တြင ္အဖမ္းခံရၿပီး စစ္တပ္မ ွလႊဲေျပာင္းထိန္းသိမ္းထားေၾကာင္း 
သတင္းမ်ားလည္း တက္လာပါသည္။ ကိုပါၾကီး ေပ်ာက္ဆံုးၿပီး ႏွစ္ပတ္ခန္႔အၾကာတြင ္ ၎၏ဇနီးျဖစ္သ ူ
ေဒၚသႏၲာသည္ မိတ္ေဆြမ်ားႏွင္႔အတ ူ ကိုပါၾကီး မည္သည္႔ေနရာ ေရာက္ေနေၾကာင္း စံုစမ္းရန ္ ၎ေဒသသို႔ 
ေရာက္ရိလွာပါသည္။  

အာဏာပိုင္မ်ားက ကိုပါၾကီးအား စစ္သားမ်ား ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားေၾကာင္း မသႏၲာ၏အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအား 
အတည္ျပဳေပးၾကပါသည္။ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် ကိုပါၾကီး ေရာက္ရိွေနသည္႔ ေနရာ၊ အေျခအေနကိ ု
အတညမ္ျပဳေပးခဲ႔ေသာ္ျငားလည္း အခ်ိဳ႕က ၎အေနျဖင္႔ ညွဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္ခ်က္မ်ားႏွင္ ့လူသားမဆန ္ျပဳမူဆက္ဆံ 
မႈမ်ား ခံရႏိုင္ၿပီး၊ အသက္ေသဆံုးသည္အထ ိျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း သြယ္ဝိုက္ေျပာဆိမုႈမ်ား ရိွခ႔ဲပါသည္။50 ဥပမာအားျဖင္႔ 
အေစာပိုင္းကာလ က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္စဥ္အခ်ိန္က တပ္မေတာ္ကိုယ္စား ၾကားဝင္ညိွႏိXႈင္းေဆြးေႏြးေပးသ ူ
ဟု မိမိကိုယ္ကို မိတ္ဆက္လာသူတစ္ဦးက ေဒၚသႏၲာအား ခ်ဥ္းကပ္လာပါၿပီး ကိုပါၾကီးအား ဖမ္းဆီးထားသည္႔ 
စစ္သားမ်ား ”လက္လြန္ေျခလြန္ျဖစ္သြားသည”္ - မ်ားေသာ အားျဖင္႔ အသက္ဆံုးရံXႈးမXႈရိွသည္႔အခါမ်ားတြင ္
အသံုးျပဳေသာ အသံုးအႏXႈန္းကိ ု အသံုးျပဳ၍ အရိပ္အႁမြက္ဖြင္႔ေျပာပါသည္။ အကယ္၍ ေဒၚသႏၲာမ ွ မီဒီယာမ်ားႏွင္႔ 
ဆက္သြယ္ေျပာဆိုျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ပါဟု ကတိေပးမည္ဆိုပါက သူမ၏ခင္ပြန္းသည္ကိ ု သူမထံသို႔ ျပန္လည္ 
လႊဲေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုပါသည္။ အဆိုးရြားဆံုး အေျခအနတစ္ခုကို ေမွ်ာ္လင္႔ထားေသာ္လည္း ေဒၚသႏၲာအေန 
ျဖင္႔ သူမ၏ ခင္ပြန္းသည္ကိ ုအသက္ရွင္လ်က္ ျမင္ခ်င္ခဲ႔ပါသည္။ ၾကိမ္ဖန္မ်ားစြာ စဥ္းစားေဆြးေႏြးၿပီးခ်ိန္တြင ္သူမ 
အေနျဖင္႔ ထိုကဲ႔သို႕ေသာ ကတိကို မေပးဘဲ၊ ကိုပါၾကီး မည္သို႔ပင္ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္ေစကာမ ူတရားမွ်တမႈကိုသာ 
ေတာင္းဆိုရန္ကိုသာ ဆံုးျဖတ္ခဲ႔ပါသည္။ 51 

ေအာက္တိုဘာလ ၂၀ ရက္ခန္႔တြင ္ ေဒၚသႏၲာမ ွ က်ဳိက္မေရာၿမိဳ႕နယ္ရဲစခန္းတြင ္ ပထမသတင္းေပး တိုင္ခ်က္ 
(FIR) ဖြင္႔ခ႔ဲပါသည္။ 52  ထို႕ေနာက ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ျပန္ခ႔ဲၿပီး ေအာက္တိုဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ စစ္သားမ်ား 
ကိုပါၾကီးအား ဖမ္းဆီးမXႈႏွင္႔စပ္လ်ဥ္း၍ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတစ္ခ ု က်င္းပခဲ႔ပါသည္။ အဆိုပါပြဲတြင ္
အာဏာပိုင္မ်ားမ ွ သူမ၏ခင္ပြန္းသည္ကိ ု ခ်က္ခ်င္းလႊတ္ေပးရန ္ (သို႔မဟုတ္) ရဲတပ္ဖြဲ႔၏ထိန္းသိမ္းမႈသို႔ လႊဲေျပာင္း 
ေပးၿပီး အရပ္သား တရား႐ံုးတြင ္ေျဖရွင္းရန ္ေတာင္းဆိုခဲ႔ပါသည္။ 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                              
Amensty International “မည္သူမွ် ကြၽႏု္ပ္တို႔ကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္မည္ မဟုတ္ - ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ရခုိုင္ျပည္နယ္တြင္ 
ျဖစ္ပြားလ်က္ရိွသည္႔ စစ္ရာဇဝတ္မXႈမ်ား၊ မတရား ဖိႏွိပ္မXႈမ်ား” ၂၀၁၉၊ စာမ်က္ႏွာ ၃၄။  
50ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ICJ မွ လူေတြ႕ေမးျမန္းခံသူ သုံးဦး ႏွင့္ ေမးျမန္းျခင္း၊ ၂၀၁၈ ခုနစ္ ေမလ ႏွင္႔ စက္တင္ဘာလ။ 
51  ICJ မွ ေဒၚသႏၱာ ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းျခင္း၊ ၂၀၁၈ ခုနစ္ စက္တင္ဘာလ။ Aung Zaw “တက္ၾကႊလXႈပ္ရွားသ ူ
သတင္းေထာက္ တစ္ဦး ေသဆံုးျခင္း” The Irrawaddy၊ ၂၀၁၄ ခုနစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၈။ (“ကိုပါၾကီးအား 
ျပင္းထန္စြာ ညႇင္းပန္း ႏွိပ္စက္ထားေၾကာင္း” ေဒၚသႏၲာမွ ရွာေဖြေတြ႕ရိွခဲ႔သည ္ ႏွင္႔ “နယ္ေျမခံရဲအရာရိွ၊ စစ္တပ္ႏွင္႔ 
နီးစပ္သည္႔ သတင္းရင္းျမစ္မ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ ကိုပါၾကီး၏ ခႏၶာကိုယ္ အသြင္အျပင္ အေနအထားမွာ ဆိုးရြားစြာ 
ယိုယြင္းေနသည္႔အတြက္ စစ္တပ္၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပသကဲ႔သို႔ ၎အေနျဖင္႔ ေသနတ္ကိုလုကာ 
ထြက္ေျပးႏိုင္သည္႔ အေျခအေန မည္သို႔ွမွ် မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ Hanna Hindstrom “သတင္းေထာက္မ်ားအား 
သတ္ျဖတ္ျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီ အကူးအေျပာင္းကို သံသယျဖစ္ဖြယ္ ျဖစ္ေစျခင္း” Al Jazeera၊ ၂၀၁၄ 
ခုနစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၅ ရက္ (“ကြၽန္မကိုယ္တိုင္ ေတြ႕ၾကံဳဖူးလို႔ စစ္ေၾကာေရးခန္းထဲကအေျခအေန ဘယ္လိုဆိုတာကို 
ကြၽန္မ သိတယ္” ဟု ထင္ရွားသည္႔ တက္ၾကြလXႈပ္ရွားသူ၊ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ေဟာင္း တစ္ဦးျဖစ္သူ မသႏၲာမွ 
ေျပာၾကားပါသည္။ “၂၀၁၇ ခုနစ္တုန္းက ရဲစစ္ေၾကာေရး လုပ္တုန္းက သူတို႔ ကြၽန္မရဲ႕ နံ႐ိုးေတြကို ခ်ဳိးပစ္ ၾကတယ”္ ဟု 
ဆက္လက္ေျပာပါသည္။)  
52  ICJ မွ မသႏၱာ ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း၊ ၂၀၁၈ ခုနစ္ စက္တင္ဘာလ ၃၀ရက္။ ICJ မွ ေနာ္အုန္းလွႏွင္႔ 
ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း၊ ၂၀၁၈ ခုနစ္ ေမလ ၁၇ ရက္။ 
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၃.၂။  သတ္ျဖတ္မႈအား ထုတ္ေဖာ္ျခင္း  

 

ေဒၚသႏၲာ၏ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲအၿပီး ရက္မ်ားမၾကာမီတြင ္ေအာက္တိုဘာလ ၂၄ ရက္ေန႔တြင ္စစ္တပ္ထဲတြင ္
အထိန္းသိမ္းခံေနရစဥ္ ကိုပါၾကီး အသတ္ခံရေၾကာင္း မီဒီယာမ်ားမွ သတင္းမ်ားထုတ္ျပန္ခ႔ဲပါသည္။53 ဤသတင္း 
မ်ားကိ ုကာကြယ္ေရး ဝန္ၾကီးဌာနမ ွ ျမန္မာႏိုင္င ံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီထံသို႔ ေအာက္တိုဘာလ ၂၃ရက္ေန႔တြင ္
ဆက္သြယ္ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံထုတ္ျပန္ခဲ႔ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ တပ္မေတာ္၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ 
မ်ားအရ ကိုပါၾကီးအား ဒီမိုကေရစီအက်ိဳးျပဳကရင္႔တပ္မေတာ ္ (DKBA) ၏ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႔တြင ္ “ဗိုလ္ၾကီး အဆင္႔ရိ ွ
ျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခ”ံ အျဖစ္  ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္မXႈ ရိွသျဖင္႔ ဖမ္းဆီးျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင္႔ ကိုပါၾကီး 
ေသဆံုးမႈသည္လည္း ၎အေနျဖင္႔ ထြက္ေျပးရန္အတြက ္ အေစာင္႔စစ္သားမ်ားႏွင္႔ ႐နု္းရင္းဆန္ခတ ္ ျဖစ္ရာမ ွ
ေသဆံုးျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ျဖစ္စဥ္ကိ ု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 54  ဒီမိုကေရစီအက်ိဳးျပဳ ကရင္႔တပ္မေတာ္ (DKBA)၏ 
ႏိုင္ငံေရး အဖြဲ႔ျဖစ္ေသာ ကလိုထူးေဘာ ကရင္အဖြဲ႔အစည္း (KKO)မ ွ ဤကဲ႔သို႕ေသာဆက္ႏြယ္မXႈမ်ား မရိွေၾကာင္း 
မဆိုင္းမတြ ျငင္းဆိုခ႔ဲပါသည္။ 55 တရားဝင္အဖြ႔ဲအစည္းတံဆိပ္ေခါင္းႏွင္႔ ထုတ္ျပန္သည္႔ေန႕စြဲ မပါရိွေသာ 
တပ္မေတာ္၏ ေၾကျငာခ်က ္ တစ္ခုတြင္မ ူ ကိုပါၾကီး၏အေလာင္းကို က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕မ ွ မိုင္၂၀ခန္႔ ကြာေဝးေသာ 
ေရႊဝါေခ်ာင္ရြာတြင ္ ျမွဳပ္ႏွံခဲ႔ေၾကာင္းႏွင္႔ ထုိအေၾကာင္းကိ ု ၎၏ဇနီးအား အသိေပး အေၾကာင္းၾကားထားၿပီး 
ျဖစ္ေၾကာင္းတို႔ကို ျဖည္႔စြက္ထားပါသည္။ အသတ္ခံရျခင္းကိ ု သိသာ ထင္ရွားစြာ ဖံုးကြယ္ထားရန ္ ၾကိဳးပမ္းမႈ ႏွင္႔ 
အေလာင္းကိ ုလွ်ိဳ႕ဝွက္စြာ ျမွဳပ္ႏွံျခင္းႏွင္႔ စပ္လ်ဥ္း၍ ေျဖရွင္းခ်က္ေပးျခင္း မရိွခဲ႔ပါ။56  

ေဒၚသႏၲာ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင ္ လူ႕အခြင္႔အေရးဆ ု ရယူရန္ ေရာက္ရိွေနစဥ ္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၄ရက္ေန႕ 
ညေနခင္းတြင ္ ၎၏ ခင္ပြန္းသည ္ ကြယ္လြန္သြားေၾကာင္း သတင္းကိ ု သတင္းေထာက္တစ္ဦးဆီမ ွ
စာတိုမက္ေစ႔ခ် ္ တစ္ေစာင္ ရခ႔ဲပါသည္။ 57  ရန္ကုန္သို႔ ျပန္ေရာက္လာခ်ိန္တြင္ အေရွ႕ေတာင္တိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္မွ 
အမည္မသိလူတစ္ဦးက ေဒၚသႏၲာထံသို႔ ဆက္သြယ္လာၿပီး ေလွ်ာ္ေၾကးေငြ ေပးရန ္ ညိွႏိXႈင္းလာခ႔ဲရာ ေဒၚသႏၲာမ ွ
ကမ္းလွမ္းခ်က္ကိ ု မဆိုင္းမတြပင္ ျငင္းဆန္ခ႔ဲပါသည္။ 58  ထို႕ေနာက္ ၎၏ခင္ပြန္းသည ္ ေသဆံုးမXႈကို လူသတ္မXႈ 
အျဖစ္ အမXႈဖြင္႔ရန ္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင္႔ က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕သို႔ ခရီးဆက္ခဲ႔ပါသည္။ က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕မွ ရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ားက 
သူမကို ေမာ္လၿမိဳင္ျမဳိ႕ရိ ွ ခ႐ိုင္အဆင္႔ ရဲစခန္းသို႔ သြားရန ္ ေျပာခဲ႔သည္႔အတိုင္း သြားခဲ႔ရာတြင ္ က်ဳိက္မေရာ 
ျမဳိ႕ရဲစခန္းသို႔သာ ျပန္လည္ လႊဲေျပာင္းေပးခံခဲ႔ရၿပီး ေနာက္ဆံုးတြင ္ ထိုရဲစခန္းတြင ္ ေဒၚသႏၲာ၏ အမXႈကိ ု
လက္ခံခဲ႔ပါသည္။59 ၿပီးေနာက္တြင ္ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရိ ွသူမ၏ ေနအိမ္သို႔ ျပန္ခဲ႔ပါသည္။  

ကိုပါၾကီး ေသဆံုးမXႈေၾကျငာခ်က္ႏွင္႔ ေရွးဦးမဆြတြင ္ ဖံုးကြယ္ထားမႈမ်ားေၾကာင္႔ မီဒီယာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ 
လူ႕အခြင္႔အေရး တက္ၾကႊ လႈပ္ရွားသူမ်ား ႏွင္႔ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ သံအဖြဲ႔မ်ား အပါအဝင္ ျပည္တြင္းႏွင္႔ ျပည္ပ 
အဖြ႔ဲအစည္းမ်ား သိသိသာသာ စိတ္ဝင္စားမႈ ရိွခ႔ဲပါသည္။ 60  တိုက္ဆိုင္စြာျဖင္႔ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင္႔ ပထဦးဆံုး 
အၾကိမ္ အာစီယံ၏ဥကၠဌအျဖစ္တြင ္ တာဝန္ယူထားခ်ိန္တြင ္ အာစီယံႏိုင္ငံမ်ားဆိုင္ရာ ထိပ္သီးေတြ႔ဆံုပြဲကိ ု
ႏိုဝင္ဘာလတြင ္ အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံအျဖစ ္ လက္ခံက်င္းပရန္ ျပင္ဆင္ေနခ်ိန္ ျဖစ္ပါသည္။ (ထိုစဥ္က) အေမရိကန ္
သမၼတဘားရဒ္အိုဘားမား၏ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးစဥအ္ား ဆိုင္းငံံ႔ထားခ်ိန္တြင ္ အေမရိကန္သံ႐ံုးမ ွ ကိုပါၾကီး 
ေသဆံုးမXႈႏွင္႔ စပ္လ်ဥ္း၍ တာဝန္ခံမXႈရရန္အတြက ္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရသည္႔ စံုစမ္းစစ္ေဆးမXႈတစ္ခ ု ျပဳလုပ္ရန္ 

                                                             
53 The Irrawaddy “ ေပ်ာက္ေနသည့္ သတင္းေထာက ္စစ္တပ္ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းထားစဥ ္အသတ္ခံရျခင္း” ၂၀၀၄ 
ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ ၁၄ ရက္။ 
54  အထက္ပါအတုိင္း။ 
55  ကလိုထူးေဘာ ကရင ္ အဖြ႔ဲအစည္း (KKO) ၏ အတြင္းေရးမXႉးေစာလြန္႔လံုမွ ဧရာဝတီအား ေျပာၾကား “သူက 
သတင္းေထာက္ တစ္ေယာက္ပါ၊ သူသတင္းလာယူတဲ႔အခါ ကြၽန္ေတာ္တို႔က သူ႔ကို ကူညီေပး႐ံု သက္သက္ပါ” - The 
Irrawaddy “ ေပ်ာက္ေနသည့္ သတင္းေထာက္ စစ္တပ္ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းထားစဥ္ အသတ္ခံရျခင္း” ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ 
ေအာက္တုိဘာလ ၂၄ ရက္။   
56 အထက္ပါအတုိင္း။ 
57 ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ICJ  မွ လူေတြ႔ေမးျမန္းခံသူ ႏွစ္ဦး ႏွင့္ ေမးျမန္းျခင္း၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ေမလ ႏွင့္ စက္တင္ဘာလ။ 
58  အထက္ပါအတုိင္း။ 
59 ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ICJ မွ လူေတြ႔ေမးျမန္းခံသူ ႏွင့္ ေမးျမန္းျခင္း၊ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ေမလ။ 
60 Assistance Association for Political Prisoners “အလြတ္တန္း သတင္းေထာက ္ ေအာင္ေက်ာ္ႏိုင္ (ခ) 
ပါၾကီး ေသဆံုးမXႈႏွင္႔ စပ္လ်ဥ္းသည္႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္” ၂၀၁၄ ခုနစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၇ ရက္။ Paul Mooney and 
Aye Win Myint “သတင္းေထာက္ အသတ္ခံရမXႈကို လြတ္လပ္ေသာ စံုစမ္းစစ္ေရးမXႈျပဳလုပ္ရန္ 
ျမန္မာတက္ၾကြလXႈပ္ရွားသူမ်ားမွ ေတာင္းဆို” Reuters၊ ၂၀၁၄ ခုနစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၉ရက္။ 
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ေအာက္တိုဘာလ ၂၉ရက္ေန႔တြင္ တိုက္တြန္းခ႔ဲပါသည္။ 61  ေအာက္တိုဘာလ ၃၀ ရက္ေန႕တြင ္ (ထိုစဥ္က) 
သမၼတဦးသိန္းစိန္မ ွ ျမန္မာႏိုင္င ံ လူ႕အခြင္႔အေရးေကာ္မရွင္အား စံုစမ္းစစ္ေဆးမXႈတစ္ခ ု ျပဳလုပ္ရန္ ၫႊန္ၾကားခဲ႔ပါ 
သည္။ 62 

ႏိုဝင္ဘာလ ၂ ရက္ေန႕တြင ္ က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္ရဲစခန္းမ ွ ေၾကးနန္းစာကိ ု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ အလံုၿမိဳ႕နယ္ရဲစခန္းမ ွ
တဆင္႔ ေဒၚသႏၲာထံသို႔ လႊဲေပးခဲ႔ၿပီး ႏိုဝင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႕တြင ္ ကိုပါၾကီး၏ အေလာင္းကိ ု တူးေဖာ္မည္႔ 
အေၾကာင္းကိ ု အသိေပးခဲ႔ၿပီး ထိုရက္မတိုင္မွီ တြင ္ က်ဳိက္မေရာၿမိဳ႕သို႔ လာေရာက္ေပးပါရန ္ အေၾကာင္းၾကား 
ခ႔ဲပါသည္။ 63  ႏိုဝင္ဘာလ ၄ ရက္ေန႕နံနက္ခင္းတြင္ သူမ၏ ေရွ႕ေန ဦးေရာဘတ္ ဆန္းေအာင္ႏွင္႔ ၈၈မ်ိဳးဆက ္
အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအပါအဝင ္မိတ္ေဆြမ်ားျခံရံလ်က္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ က်ိဳက္မေရာသို႔ တစ္ေန႕တာခန္႔ ၾကာျမင္႔သည္႔ ခရီးစဥ ္
ထပ္ထြက္ခဲ႔ပါသည္။  

 

၃.၃။  စစ္ေဆးရန ္အေလာင္းအား ျပန္ေဖာ္ျခင္း၊ ခဲြစိတ္စစ္ေဆးျခင္း ႏွင္ ့ ျပန္လည္သၿဂိဳလ္ျခင္း 
 
ႏိုဝင္ဘာ ၅ ရက ္ ေန႔လည္ခင္းတြင ္ ကိုပါၾကီး၏ အေလာင္းကိ ု ေရႊဝါေခ်ာင္ရြာအနီးရိ ွ အမွတ္အသားမ႔ဲ သခ်ၤဳိင္း 
ေျမပုံမွ ျပန္လည္တူးေဖာ္ ရရိွခဲ႔ပါသည္။ အေလာင္းျမဳပ္ႏွံထားသည္႔ ေနရာရွာေဖြျခင္း အပါအဝင္ တူးေဖာ္မXႈကိ ု
တပ္မေတာ္မ ွဦးေဆာင ္တာဝန္ယူခဲ႔ သည္ဟု ယူဆရၿပီး ထိုအခ်ိန္တြင္ မXႈခင္းေဆးဆရာဝန္မ်ားႏွင္႔ ရဲမXႈးမ်ားလည္း 
ရိွေနခ႔ဲပါသည္။ 64  ေဒၚသႏၲာ၏ မိတ္ေဆြအေပါင္းအပါမ်ား ႏွင္႔ သတင္းမီဒီယာမ်ားကိ ု စစ္သားႏွင္႔ ရဲသား ၁၀၀ 
ေက်ာ္ခန္႔မ ွ ေစာင္႔ၾကပ္ခဲ႔ၿပီး တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ တပ္ခ်ထားသည္႔ အေနအထားတစ္ခုတြင ္ အေလာင္း တူးေဖာ္မXႈ 
ျပဳခ႔ဲပါသည္။ 65  တူးေဖာ္ၿပီးေနာက္တြင ္ အေလာင္းအား ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္သို႔ သယ္ေဆာငခ္႔ဲၿပီး ညေန ပိုင္းတြင္ 
ပထမအၾကိမ္ စစ္ေဆးမXႈျပဳလုပ္ခဲ႔ၿပီး ေနာက္တစ္ရက ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၆ ရက္ေန႔တြင ္ ခြဲစိတ္စစ္ေဆးမXႈ ျပဳခဲ႔ ပါသည္။ 
ထိုသို႔ စစ္ေဆးမXႈတြင ္ဆရာဝန္ ႏွစ္ဦး ပါဝင ္လုပ္ေဆာင္ခဲ႔ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။66  

အေလာင္းကိ ု ခြဲစိတ္စစ္ေဆးမXႈ ျပဳလုပ္ခဲ႔ရာတြင ္ ရွင္းလင္းမXႈမရိွျခင္း ႏွင္႔ ကိုပါၾကီး၏ မိတ္ေဆြႏငွ္႔ ေဆြမ်ိဳးမ်ားမ ွ
အေလာင္းတြင ္ ညွဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္ခ်က္မ်ားႏွင္ ့ လူသားမဆန ္ ျပဳမူဆက္ဆံသည္႔ လကၡဏာမ်ား ရိွမရိ ွ လိုအပ္သည္႔ 
စစ္ေဆးမXႈမ်ား ျပဳလုပ္ေစလိုသည္႔ စိုးရိမ္စိတ္မ်ားေၾကာင္႔ ေဒၚသႏၲာႏွင္႔ သူမ၏မိတ္ေဆြမ်ားႏွင္႔ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင္႔ 
ေဆး႐ံုဝန္ထမ္းမ်ားအၾကား ညိွႏိXႈင္းမXႈမ်ားစြာ ျပဳလုပ္ခဲ႔ရပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္င ံ အမ်ိဳးသားလူ႔အခြင္႔အေရးေကာ္မရွင ္
၏အေလာင္းခြဲစိတ္ေတြ႔ရိွခ်က ္ အစီရင္ခံစာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္အရ တပ္မေတာ္မ ွ ထုတ္ျပန္ခဲ႔သည္႔ ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင္႔ 
ကိုက္ညီမXႈမရိွပါ။ တပ္မေတာ္၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ကိုပါၾကီးမွာ ေသနတ္ျဖင္႔ ၅ ၾကိမ္ အပစ္ခံရခ႔ဲေၾကာင္း 
သိရိွရခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္င ံ အမ်ိဳးသားလူ႕အခြင္႔အေရး ေကာ္မရွင္၏ အေလာင္းခြဲစိတ္ေတြ႕ရိွခ်က ္ အစီရင္ခံစာ 
အက်ဥ္းအရ က်ည္ဒဏ္ရာ ၇ ခ်က ္ရိွသည္ဟ ုေဖာ္ျပခ႔ဲပါသည္။ 67 အေလာင္းကို ခဲြစိတ္စစ္ေဆးမXႈ ျပဳလုပ္ခ႔ဲသည္႔ 
ဆရာဝန္မ်ားႏွင္႔ ေဆြးေႏြးခဲ႔သည္ကိ ု ေဒၚသႏၲာမ ွ ျပန္ေျပာင္းေျပာဆိုခဲ႔ရာတြင ္ ေမးေစ႔ကိုေတ႔ၿပီး အနီးကပ ္
ပစ္ခဲ႔ပံုရသည္႔ က်ည္ဒဏ္ရာသည ္ေသဆံုးမXႈကိ ုျဖစ္ေစႏိုင္ေၾကာင္း ၎တို႕၏ ထင္ျမင္ခ်က္ကို ေျပာၾကားခဲ႔သည္ဟ ု
ဆိုပါသည္။ 68  

                                                             
61 Tim McLaughlin “စံုစမ္းစစ္ေရးတစ္ရပ္ သမၼတမွ ျပဳလုပ္ရန ္အမိန္႔ထုတ္” The Myanmar Times ၂၀၁၄ ခုနစ ္
ေအာက္တိုဘာလ ၃၁။ ထိုျဖစ္စဥ္အၿပီး မေရွးမေႏွာင္းတြင္ ေမးျမန္းေတြ႔ဆံုမXႈတစ္ခုတြင္ အိုဘားမားမွ ကိုပါၾကီးသည္ 
“ရက္ရက္စက္စက္ သတ္ျဖတ္ခံခဲ႔ရသည္” ဟုေျပာၾကားခဲ႔သည္။ The Irrawaddy၊ “ အထူးသီးသန္႔ - The 
Irrawaddy၊ မွ အေမရိကန္သမၼတ ဘားရဒ ္အိုဘားမားႏွင္႔ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း” ၂၀၁၄ ခုနစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၂ ရက္။ 
62  The Irrawaddy “သတင္းေထာက္အသတ္ခံရမXႈကိ ု စုံစမ္းစစ္ေဆးရန ္ လူ႕အခြင္႔အေရးေကာ္မရွင္အား သမၼတမ ွ
ၫႊန္ၾကားျခင္း” ၂၀၁၄ ခုနစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၃၁ ရက္။ 
63 Democratic Voice of Burma “တရားမွ်တမXႈ ခရီးလမ္း - အပို္င္း (၁)” ၂၀၁၄ ခုနစ္။ 
64 ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ICJ မွ လူေတြ႔ေမးျမန္းခံရသူမ်ား ႏွင့္ ေမးျမန္းျခင္း၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ ႏွင့္ စက္တင္ဘာလ။ 
65  ျမန္မာႏုိင္ငံတြင ္ ICJ မ ွ လူေတြ႔ေမးျမန္းခံသူမ်ား ႏွင့္ ေမးျမန္းျခင္း၊၂၀၁၈ ခုနစ္ ေမလ ႏွင္႔ စက္တင္ဘာလ။  
Democratic Voice of Burma “တရားမွ်တမႈခရီးလမ္း - အပို္င္း (၁)” ၂၀၁၄ ခုနစ္။ 
66 Kyaw Hsu Mon “အစီရင္ခံစာသည္ လုပ္ၾကံဖန္တီးထားျခင္းျဖစ္သည္” ၂၀၁၄ ခုနစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၃ ရက္။ ICJ မွ 
ဤအခ်က္ကို လြတ္လပ္စြာ အတည္ျပဳခဲ႔သည္။ 
67 ျမန္မာႏိုင္ငံ လူ႔အခြင္႔အေရး ေကာ္မရွင္၏ အေလာင္းခြဲစိတ္စစ္ေဆးမXႈ အက်ဥ္းခ်ဳပ ္ အပိုဒ္ ၃၂တြင ္ ေသနတ္ 
ဒဏ္ရာမ်ားကို ေအာက္ပါ အစဥ္အတိုင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ေမးေစ႔ေအာက္တြင္ တစ္ခု၊ ဘယ္ဖက္ ရင္ဘတ္ေပၚတြင္ 
၂ခု၊ ဘယ္ဖက္ ေပါင္တြင္ တစ္ခု၊ ဘယ္ဖက္ ေျခဖေႏွာင္႔တြင္ တစ္ခု ႏွင္႔ ဘယ္ဖက္ ပခံုးေအာက္တြင္၂ ခု။ 
68 Kyaw Hsu Mon “အစီရင္ခံစာသည္ လုပ္ၾကံဖန္တီးထားျခင္းျဖစ္သည္” ၂၀၁၄ ခုနစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၃ရက္။ 
အထက္ပါ ကိုးကားခ်က္အတိုင္း 
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အာဏာပိုင္မ်ားႏွင္႔ မသက္ဆိုင္ပဲ အေလာင္းကိ ု ၾကည္႔႐Xႈခြင္႔ ရခဲ႔ၾကသည္႔ လူမ်ားက ၎တို႕ကိုယ္တိုင္ 
ေဆးဘကဆ္ိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္သူ မဟုတ္ၾကေသာ္လည္း အေလာင္းတြင ္ ဓားဒဏ္ရာဟ ု ယူဆရသည္႔ ျပတ္ရွ 
ဒဏ္ရာ ႏွင္႔ အညိဳအမည္းစြဲေနသည္႔ လကၡဏာမ်ားကိုလည္း ေတြ႕ရေၾကာင္း ေျပာဆိုခ႔ဲပါသည္။ 69  ညွဥ္းပမ္း 
ႏွိပ္စက္မXႈ ျဖစ္ႏိုင္သည္႔ လကၡဏာမ်ားကိ ုၾကည္႔႐Xႈ စစ္ေဆးခဲ႔ရာတြင ္ေရွ႕ေန ဦးေရာဘတဆ္န္းေအာငလ္ည္း တစ္ဦး 
အပါအဝင္ျဖစ္သည္။ 70  ေဒၚသႏၲာအား အေလာင္းခဲြစိတ္ စစ္ေဆး ေတြ႔ရွိခ်က ္ အစီရင္ခံစာအား မွ်ေဝခ႔ဲျခင္း 
အလ်င္းမရိွသည္႔အျပင ္ ခြဲစိတ္စစ္ေဆးမႈတွြင ္ ပါဝင္ခဲ႔သည္႔ ဆရာဝန္မ်ားထံသို႔ ၎တို႔၏ ေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားႏွင္႔ 
စပ္လ်ဥ္းသည္႔ မွတ္ခ်က္ကို ေမးျမန္းရန ္ဆက္သြယ္၍ မရႏိုင္ခဲ႔ပါ။ 71 

အေလာင္းတူးေဖာ္ရာတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္အလားတူ ေဆး႐ုံတြင္လည္း အေျခအေနတင္းမာမႈမ်ား ရွိခဲ့ၿပီး 
အာဏာပိုင္မ်ားအပါအဝင္ လူအမ်ိဳးမ်ိဳးက ေဒၚသႏၱာအား ခင္ပြန္းသည္၏ ႐ုပ္အေလာင္းကို ရန္ကုန္သို႔ 
ျပန္မသယ္ႏိုင္ရန္ ေဖ်ာင္းဖ်ေျပာဆိုခဲ့ၾကၿပီး အေလာင္းကို ေမာ္လၿမိဳင္တြင္သာ ျမဳပ္ႏွံရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကပါသည္။72 
ေဆး႐ုအံနီးတစ္ဝိုက္တြင္ အသြင္ယူထားသည့္ စစ္သားမ်ား၊ အမည္မသိလူမ်ားက တရစ္ဝဲဝဲရွိေနပါသည္။ 73 
ဘုန္းႀကီးအသြင္ ဝတ္ဆင္ထားသူ တစ္စုကလည္း ေဒၚသႏၱာ၏ အေပါင္းအပါမ်ားကို ေႏွာင့္ယွက္ခဲ့ၾကပါသည္။ 74 
အခ်ိဳ႕ကလည္း အေလာင္းကို ရန္ကုန္သို႔ ျပန္သယ္ရန္ အားထုတ္မည္ဆိုပါက အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ေခ် 
ရွိေၾကာင္း ႐ုိးတိုးရိပ္တိပ္ ေျပာဆိုခဲ့ၾကပါသည္။75  ကနဦးက အေလာင္းကို ရန္ကုန္သို႔ ျပန္သယ္ခြင့္အား ဆိုင္းငံ ့
ထားခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ဆံုးတြင္ ေဒသက်န္းမာေရးအာဏာပိုင္မ်ားက ေဒၚသႏၱာအား ကိုပါၾကီး၏ ႐ုပ္အေလာင္း 
ကို ရန္ကုန္သို႔ ျပန္သယ္ေဆာင္ခြင့္ျပဳခဲ့ပါသည။္ 76 သူမ၏ေရွ႕ေန၊ မိတ္ေဆြအေပါင္းအပါမ်ားႏွင့္အတူ ျပန္ခဲ့ၿပီး 
ႏိုဝင္ဘာလ ၇ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေရေဝးသုႆ ာန္တြင္ ဘုန္းႀကီးမ်ားမွ သရဏဂံုတင္ၿပီး စ်ာပနျမွဳပ္ႏွံ 
ခဲ့ပါသည္။�	 

                                                             
69  ျမန္မာႏိုင္ငံတြင ္ ICJ မ ွ လူေတြ႔ေမးျမန္းခံသူႏွစ္ဦးႏွင္႔ ေမးျမန္းျခင္း၊ ၂၀၁၈ ခုနစ္ ေမလ ႏွင္႔ စက္တင္ဘာလ။ 
တစ္ေယာက္က [ကိုပါၾကီး]၏ ခႏၶာကိုယ္ေပၚတြင္ ေအာက္ပါ ဒဏ္ရာမ်ားကို သတိထားမိေၾကာင္းေျပာသည္။ လက္၊ေျခ 
ႏွစ္ဖက္လံုးတြင္ ညိဳမည္းဒဏ္ရာမ်ား၊ ရင္ဘတ္ေပၚတြင္ ဒဏ္ရာ ၂ ခု - တစ္ခုမွာ ျပတ္ရွဒဏ္ရာ (ထိုးသြင္းဒဏ္ရာ 
ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း)၊ ႏွင္႔ အျခားတစ္ခုမွာ အေပါက္ပံုစံျဖစ္ၿပီး (ေသနတ္ ဒဏ္ရာႏွင္႔ တူေၾကာင္း) ေျပာခဲ႔သည္။ 
အျခားတစ္ေယာက္၏ အေျပာအရ ရင္ဘတ္ ဘယ္ဖက္တြင္ “ျပတ္ရွ ဒဏ္ရာ ၂ခု”ကို သတိထားမိၿပီး ထုတ္ခ်င္းေပါက္ 
ေသနတ္ဒဏ္ရာႏွင္႔တူေသာ တစ္စံုတစ္ရာ ဒဏ္ရာကို မေတြ႕ဟုဆိုသည္။ ေျဖဆိုသူ ႏွစ္ဥိးစလံုးသည္ ခႏၶာကိုယ္အား 
ေဆးေၾကာၿပီးမွ ေတြ႔ရျခင္းျဖစ္သည္။ “ကိုပါၾကီး၏ အေလာင္းကို ခြဲစိတ္စစ္ေဆးမXႈ မျပဳမီွ တစ္ရက္အလိုက ေတြ႔ခဲ႔ရသည္႔ 
၎၏ မိတ္ေဆြျဖစ္သူ တက္ၾကြလXႈပ္ရွားသူတစ္ဦးလည္း ျဖစ္သည္႔ ေနာ္အုန္းလွ အဆိုအရ ဒဏ္ရာမ်ားမွာ 
ထိုးသြင္းဒဏ္ရာမ်ားႏွင႔္ပို တူေၾကာင္း ေျပာခဲ႔သည္။” Hanna Hindstrom “သတင္းေထာက္အား သတ္ျဖတ္ျခင္းသည္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီ အကူးအေျပာင္းကို သံသယျဖစ္ဖြယ္ ျဖစ္ေစျခင္း” Al Jazeera၊ ၂၀၁၄ ခုနစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၅ 
70 BBC “ျပန္လည္တူးေဖာ္ခဲ႔သည္႔ ျမန္မာ သတင္းေထာက္ ေအာင္ႏိုင္ ညႇင္းပန္းႏိွပ္စက္ခံရျခင္း” ၂၀၁၄ ႏိုဝင္ဘာလ ၅။ 
71 ICJ မွ ေဒၚသႏၲာႏွင္႔ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း၊ ၂၀၁၈ ခုနစ္ စက္တင္ဘာလ ၃၀ ရက္။ ခြဲစိတ္စစ္ေဆးမXႈတြင္ 
ပါဝင္ခဲ႔သူမ်ားထံသို႔ ေမးျမန္းရန္ ဆက္သြယ္၍ မရႏိုင္ခဲ႔ပါ။ 
72  မီဒီယာႏွင္႔ အသြင္ယူထားသည္႔ အရာရိွမ်ား အၾကား အျပန္အလွန္ တံု႔ျပန္မXႈကို မွတ္တမ္း ဗီဒီယိုတြင္ 
ျမင္ေတြ႕ႏိုင္သည္။ Democratic Voice of Burma “တရားမွ်တမXႈ ခရီးလမ္း” ၂၀၁၄ ခုနစ္။ 
73 ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ICJ မွ ဤေဆြးေႏြးခ်က္အေၾကာင္း တုိက္႐ိုက္ သိရိွသူသံုးဦး ႏွင္႔ ေမးျမန္းျခင္း၊ ျမန္မာ၊ ၂၀၁၈ခုနစ္။ 
Democratic Voice of Burma “တရားမွ်တမXႈ ခရီးလမ္း - အပို္င္း (၁)” ၂၀၁၄ ခုနစ္။ 
74 “သူတုိ႔က ဘာေၾကာင့္ ဒီအယုတ္တမာေကာင္က  ဒီမွာ လာၿပီးေသရတာလဲ ဟ ု ႐ုိင္းစုိင္းစြာ ေအာ္ေျပာလာတယ္”  
“အကယ္လို႔ အေလာင္းကို သယ္သြားမယ္ဆို ျပႆနာတက္မယ္။ ေနာက္ထပ္ ရခိုင္လို ျဖစ္သြားမယ္” 
သတင္းအစီရင္ခံသူ - Hanna Hindstrom “သတင္းေထာက္အား သတ္ျဖတ္ျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီ 
အကူးအေျပာင္းကို သံသယျဖစ္ဖြယ္ ျဖစ္ေစျခင္း” Al Jazeera၊ ၂၀၁၄ ခုနစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၅ရက္။ 
75 ျမန္မာႏိုင္ငံတြင ္ICJ မ ွဤေဆြးေႏြးခ်က္အေၾကာင္း တုိက္႐ိုက ္သိရိွသူသံုးဦး ႏွင္႔ ေမးျမန္းျခင္း၊ ျမန္မာ၊ ၂၀၁၈ခုနစ္။ 
ဤေနရာရိွ ျဖစ္စဥ္ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ ထို[အေလာင္းတူးေဖာ္၊ခြဲစိတ္စစ္ေဆး]စဥ္က ရိွေနခဲ႔သည္႔ သူမ်ား၏ 
ေျပာၾကားခ်က္ အေပၚအေျခခံၿပီး အျဖစ္အပ်က္၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကိုသာ ညင္သာစြာ ထိတို႔ 
ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဤကဲ႔သို႔ အေႏွာင္႔အယွက္ေပးမXႈ၏ ရင္းျမစ္ႏွင္႔  စပ္လ်ဥ္းၿပီး ျဖစ္ပ်က္ခဲ႔သည္႔ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ထပ္မံ စိစစ္၍ မွန္ကန္ေၾကာင္း ေသခ်ာစြာ သက္ေသထူရန္အတြက္ ယခု အစီရင္ခံစာ၏ 
နယ္ပယ္သတ္မွတ္ခ်က္အရေသာ္လည္းေကာင္း၊ အရင္းအျမစ္မ်ားအရေသာ္လည္းေကာင္း ျဖစ္ႏိုင္ေခ်မရိွပါ။ မည္သို႔ပင္ 
ဆိုေစကာမူ ေဒၚသႏၲာႏွင္႔ သူမ၏ မိတ္ေဆြမ်ား ၾကံဳခဲ႔ရသည္႔ အေႏွာင္႔အယွက္ေပးခံရမXႈကို ၾကည္႔လွ်င္ စနစ္တက်ျဖင္႔ 
သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားကို ဖ်က္စီးရန္ႏွင္႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အေလာင္းေျမျမဳပ္သၿဂၤိလ္ပါက မလြဲမေသြၾကဳံရမည္႔ 
မီဒီယာမ်ား၏ အာ႐ံုစိုက္မXႈကို ေလ်ာ႔နည္းသြားေအာင္ ၾကံရြယ္ထားပံုရပါသည္။ ဤအေၾကာင္းအျခင္းရာကို ထပ္မံ၍ 
စစ္ေဆးသင္႔ပါသည္။ 
76 Nyein Nyein “ေဒသံႏၲရအမိန္႔မ်ားကို လြန္ဆန္၍ သတင္းေထာက္၏ အေလာင္းကို ရန္ကုန္သို႔ ျပန္လည္ 
သယ္ေဆာင္ခဲ႔ျခင္း” The Irrawaddy၊ ၂၀၁၄ ခုနစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၇ ရက္။ 
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၂၀၁၄ ခုနစ္တြင ္လူအမ်ားမ ွစံုစမ္းစစ္ေဆးမႈတစ္ရပ္ကိ ုျပည္႔ျပည္႔ဝဝ ေဆာင္ရြက္ရန ္စုေဝးေတာင္းဆိုခဲ႔ျခင္း   
(သတင္းအရင္းအျမစ ္-  ဧရာဝတ)ီ   
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၄။  ကိုပါၾကီး အသတ္ခံရမႈအား စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းမ်ား  
 
ကိုပါၾကီး ေသဆံုးမႈကိ ုတစ္ၿပိဳင္နက္တည္း တစ္ထပ္တည္း စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈေပါင္းမ်ားစြာ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ ္
ျဖစ္စဥ္အမွန္တရားႏွင္ ့ ကနဦး၌ အဘယ္ေၾကာင္ ့ အျဖစ္မွန္ဖံုးကြယ္ခဲ့ရေၾကာင္းကိ ု မသိရသည့္အျပင္ ကုစားမႈ 
(သို႔မဟုတ္) တာဝန္ခံမႈ ရရိွေအာင ္ မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ေပ။ ျမန္မာႏိုင္ငံလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္မ ွ စံုစမ္းစစ္ေဆး 
ၿပီးေနာက္ေသမႈေသခင္း စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းကိ ုက်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္တရား႐ံုး၌ အမႈဖြင့္စစ္ေဆးခဲ့သည။္ သို႔ပါေသာ္ 
လည္း ေမလ ေရာက္ေသာအခါ  ပါဝင္ပတ္သက္မႈရိွေသာ စစ္သားမ်ားကိ ု ေရွ႕ ၆ လနီးပါးအေစာ၌ လွ်ိဳ႕ဝွက္ 
စစ္တရား႐ံုး၌ လံုးဝအျပစ္မရိွဟ ု တရားေသလႊတ္ခဲ့ေၾကာင္း ေပၚလြင္ခဲ့သည္။ က်ိဳက္မေရာ၌ စစ္ေဆးေသာ 
ေသမႈေသခင္းစံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ အရိနွအ္ဟုန္ပ်က္သြားခဲ့ၿပီး ျပည္နယ္တရား႐ံုး၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္ အရ ရဲသည္ ၂၀၁၆ 
ခုႏွစ္၊ ေမလ၌ အမႈကို ပိတ္သိမ္းခဲ့သည္။ ေဒၚသႏၱာကိုယ္စား တင္ခဲ့ေသာ တရား႐ံုး အသနားခံစာမ်ားသည ္ထပ္မံ 
သိရိွလိုေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိ ု ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္း မရိွခဲ့။ ဤအျဖစ္အပ်က္ၿပီးေနာက္ ေဒၚသႏၱာ 
သည္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ ္ျဖစ္လာခဲ့သည္။ 

 

၄.၁။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသားလူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္၏ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈ 

 

ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ေဝဖန္သံုးသပ္မႈေတြ ျမင့္တက္လာတာႏွင့္အမွ် ယခင္သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္သည ္
ယင္းေသမႈအား စံုစမ္းစစ္ေဆးရန ္အမိန္႔ေပးခဲ့သည္။ အမ်ားေျပာျပခ်က္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရး 
ေကာ္မရွင္ကို ဖုန္းဆက္၍ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ စတင္လုပ္ေဆာင္ရန္ တိုက္႐ိုက္ မွာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရိွရသည္။ 77  
ကိုပါၾကီး၏ ဇနီးသည္ ေဒၚသႏၱာႏွင္ ့ Education Digest မ ွ မင္းသီဟတို႔သည္ ျမန္မာႏုိင္ငအံမ်ိဳးသား 
လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ထ ံ တိုင္တန္းစာမ်ား တင္ခဲ့သည္။ ေကာ္မရွင္နာ(၃) ဦးပါဝင္ေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး 
အဖဲြ႔ကိ ုဖဲြ႔စည္းခဲ့ၿပီး ႏိုင္ဝင္ဘာလ ၁ ၇က္ေန႔မွ ၈ ရက္ေန႔ထိ ေမာ္လၿမိဳင္ႏွင့္ က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕သို႔ ေစလႊတ္ခဲ့သည္။ 
ထို႔ေနာက ္ ႏိုင္ဝင္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔မွ ၁၆ ရက္ေန႔ထိ တစ္ဖန ္ ေစလႊတ္ခဲ့ျပန္သည္။78 ယင္း စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး 
အဖဲြ႔သည ္ လူပုဂၢိဳလ္ (၄၇)ဦး (စစ္တပ္၊ ရဲတပ္ဖဲြ႔ ႏွင္ ့ အျခားမ်က္ျမင္သက္ေသမ်ား အပါအဝင္) တုိ႔ကို လူေတြ႔ 
ေမးျမန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အစိုးရဌာန (၈)ခုမ ွစာရြက္စာတမ္းမ်ားကိ ုစုေဆာင္းခဲ့ေၾကာင္းႏွင္ ့သတင္းမီဒီယာ 
အစီရင္ခံစာမ်ားအပါအဝင ္ ဆက္စပ္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားခဲ့ေၾကာင္း အစီရင္ခ ံ
ခဲ့သည္။ 79  စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအေနန႔ဲ ျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ိဳးသား လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ သည္ 
စစ္ေဆးရန ္ ကိုပါၾကီးအေလာင္းအား   ျပန္ေဖာ္ျခင္းႏွင္ ့ ေသဆံုးရျခင္းအေၾကာင္း သိရန ္ အေလာင္းကိ ု ခဲြစိတ ္
စစ္ေဆးျခင္းမ်ားအား ညိွႏိႈင္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ေနာက္ဆံုးတြင ္ ေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားႏွင္ ့ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကိ ု ၎၏ 
စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး အစီရင္ခံစာ၌ အက်ဥ္းတင္ျပခဲ့သည္။ 

 

အဖဲြ႔ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သ ူျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင ္ဒုတိယဥကၠဌ ဦးစစ္ၿမိဳင ္(ယခင္ စစ္ဘက္ 
တရားသူၾကီးေဟာင္း)သည္ ပဏာမႏႈတ္အစီရင္ခံစာကိ ု ၂၀၁၄ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၁ရက္ေန႔၌ တင္ျပခဲ့ၿပီး 

                                                             
77  Naw Say Phaw Waa  “ကိုပါၾကီးအမႈ စံုးစမ္းစစ္ေဆးမႈတြင္ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္းကို ေၾကာက္ရြံ႕မႈ 
ျမင့္မားလြန္းေနျခင္း”၊ ျမန္မာတိုင္းမ္၊ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၁ ရက္။ Myanmar Now, “ျမန္မာ့ လူ႔အခြင့္အေရး 
ေကာ္မရွင္သည္ အစိုးရ၏ ယံုၾကည္ေလးစားမႈအတြက္ တိုက္ပဲြဝင္သည္။” ၂၀၁၆ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၃ ရက္။ ကိုေအာင္ႏိုင္ 
(ခ) ကိုေအာင္ေက်ာ္ႏိုင္ (ခ) ကိုပါၾကီးေသဆံုးမႈပါဝင္ေသာ အမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရး 
ေကာ္မရွင္၏ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္၊ ေၾကျငာခ်က္အမွတ္ (၅/၂၀၁၅)၊ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ေမလ ၈ ရက္၊ စာပိုဒ ္ ၁။ Lu Min 
Maing, ‘သတင္ေထာက္မ်ား ေသဆံုးႏွင့္ပတ္သက္၍ အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားမႈအဖဲြ႔က အစိုးရႏွင့္ ကဲြလဲြသည္’ 
ျမန္မာတိုင္းမ္၊ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ ႏိုင္ဝင္ဘာလ ၂၁ ရက္ 
78  ဦးစစ္ၿမိဳင ္ (ဒုတိယဥကၠဌ)၊ ဦးေဇာ္ဝင္းႏွင့္ ေဒါက္တာ ဥာဏ္ေဇာ္ တို႔ အဖဲြ႔ဝင္ျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။ ဤအစီရင္ခံစာ 
ထုတ္ေဝခ်ိန္၌ ဦးစစ္ၿမိဳင္သည္ ဤစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖဲြ႔၏ အဖဲြ႔ဝင္သာ ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရး 
ေကာ္မရွင္၏ ေကာ္မရွင္နာအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္လ်က္ ရိွသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္၏ 
အစီရင္ခံစာ၊ စာပိုဒ ္ ၂။ ၆ မွ၈ အထ ိ ၾကည့္ရန္။ ေရွ႕ေနဦးေရာဘတ္ဆန္းေအာင္မွ သတင္းမီဒီယာမ်ားထံ 
ေျပာၾကားရာတြင္ အဖဲြ႔ဝင္တစ္ဦးသည္ ေဒၚသႏၱာကို ႏိုင္ငံေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားမႈျဖင့္ ေထာင္က်ေစရာတြင္ တာဝန္ရိွ 
ဖူးသည္။ လြန္မင္းမိုင္၊ “အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈအေပၚ စြပ္စဲြခ်က္မ်ား ျပန္႔ႏွံ႔” ကိုးကာခ်က္ အထက္တြင္ 
ရိွသည္။ 
79 ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္၊ “ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္၏ ကိုေအာင္ႏုိင ္
(ခ) ကိုေအာင္ေက်ာ္ႏိုင္(ခ) ကိုပါၾကီး ေသဆံုးမႈအား စံုစမ္းစစ္ေဆးေတြ႔ရိွခ်က္ အစီရင္ခံစာ” ၂၀၁၄ ဒီဇင္လာလ ၂ရက္၊ 
စာပိုဒ ္၃ႏွင့္ ၆။ 
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ယင္းအစီရင္ခံတြင ္ ကိုပါၾကီးသည္ အဖမ္းခံရစဥ ္ သတင္းေထာက္အေနျဖင္ ့ အလုပ ္ လုပ္ေနခဲ့သည္ဟု 
(တပ္မေတာ္မ ွ ျမန္မာႏုိင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီထ ံတင္ျပခဲ့ေသာ အျဖစ္အပ်က္ပံုစံႏွင့္ ကဲြလဲြေနသည)္ လူေတြ႔ 
စစ္ေမးခဲ့သည္ ့လူပုဂၢိဳလ္မ်ားမ ွအတည္ျပဳေျဖၾကားခဲ့ေၾကာင္း ဦးစစ္ၿမိဳင္က ဆိုခဲ့သည္။ 80 က်န္းမာေရးဝန္ၾကီးဌာနမ ွ
ေပးပို႔ခဲ့ေသာ အေလာင္းခဲြစိတ္စစ္ေဆးခ်က ္ အစီရင္ခံစာ ရရိွေၾကာင္း အသအိမွတ္ျပဳေျပာၾကား ခဲ့ေသာ္လည္း 
အေလာင္းခႏၶာကိုယ္၌ ညွဥ္းပမ္းႏွိပ္စက ္ခံထားရသည္ ့လကၡဏာမ်ား ရိွေနသည္ ဆိုသည့္ ေျပာဆိုခ်က္မ်ားအေပၚ 
လူသိရွင္ၾကား သံုးသပ္ေျပာဆိုရန ္ဦးစစ္ၿမိဳင္က ျငင္းဆန္ခဲ့သည္။81  

ျမန္မာ့ဥပေဒ၌ ႀကီးေလးေသာ ျပစ္မႈမေျမာက္ေသာ္လည္း ညွဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္မႈ ေျမာက္ေစသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ 
တစ္ခ်ိဳ႕ကို ရာဇသတ္ႀကီး၌ ျပစ္မႈသတ္မွတ္ထားသည္။ ဥပမာ စံုစမ္းေမးျမန္းစဥ္အတြင္း အာဏာပိုင္မ်ားမ ွ
အသံုးျပဳပံုမ်ိဳးကို ဆိုလိုသည္။82  

စာပိုဒ ္ (၅၂) ပိုဒ္ပါေသာ “စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအစီရင္ခံစာ” ကို၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ(၂)ရက္ေန႔က ထုတ္ေဝခဲ့ၿပီး 
ယင္းအစီရင္ခံစာတြင ္ ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္၏ စံုစမ္းစစ္ေဆးခ်က္မ်ား၊ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား 
ႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကိ ု အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားသည။္ 83 ယင္းသည ္ ကိုပါႀကီးေသဆံုးမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အမ်ား 
ျပည္သူ ရယူႏိုင္ေသာ အေသးစိတ္ခ်ေရးထားသည္ ့ အစီရင္ခံစာျဖစ္ၿပီး ႏိူက္ႏိူက္ခြၽတ္ခြၽတ္ ျပဳစုထားကာ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံအမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္မ ွထုတ္သည့္ ထိေရာက္မ်ားျပားသည္ ့ထြက္ကုန္တစ္ခ ုျဖစ္ေလသည္။  

DKBAႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ စစ္မက္အေၾကာင္းအရာကို အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပၿပီးေနာက္ 84 
ျမန္မာႏိုင္င ံ အမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္သည ္ ကိုပါႀကီး အဖမ္းခံရမႈ၊ ထိန္းသိမ္းခံရမႈ၊ ေသဆံုးမႈတို႔ႏွင္ ့
ဆက္စပ္၍ အခ်က္အလက္က် ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကိ ု ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ အထူးသျဖင္ ့ ကိုပါႀကီး လြတ္ေျမာက္ေအာင ္
ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္စဥ ္ ပစ္သတ္ခံရေၾကာင္း 85  ႏွင့္ ညွဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္မႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ရွိ၊ မရွိ သက္ေသခံရန ္
မည္သည္ ့ မ်က္ျမင္သက္ေသမွ မလာေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ 86  စစ္သားမ်ားသည ္ ကိုပါႀကီးကို 
မွားယြင္းစြာ သို႔ေသာ ္အက်ိဳးေၾကာင္းသင့္ ရန္သူ႔စစ္သည္ ျဖစ္သည္ဟု မွတ္ခ်က္ခ်ခဲ့ေၾကာင္းႏွင္ ့၎အား ဖမ္းဆီး 
စဥ ္ သတင္းေထာက္တစ္ေယာက္အျဖစ ္ မမွတ္ယူခဲ့ေၾကာင္း ၎၏ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကို အေျခခံကာ ျမန္မာႏိုင္င ံ
အမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္က မွတ္ခ်က္ခ်ခဲ့ပါသည္။87   

သို႔ေသာ္ျငားလည္း ေကာ္မရွင္သည္ တပ္မေတာ္၏ ယင္းကိစၥအေပၚ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းခဲ့ပံုႏွင္ ့ ပတ္သက္၍ 
ေဝဖန္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။88 အထူးသျဖင္ ့ကိုပါႀကီးသည ္အလြတ္တန္းသတင္းေထာက္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ 
အမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္က ၎၏အေစာပိုင္း မွတ္ခ်က္ကို ျပန္လည္ရွင္းျပခဲ့ၿပီး KKO အဖြဲ႔ဝင ္ မဟုတ္ 
ေၾကာင္း ထပ္မံ၍ အေသးစိတ ္ ရွင္းျပခဲသ့ည္။ သို႔ေပတည့္ ထိုသို႔ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ရန ္ စစ္တပ ္ အေနျဖင္ ့
လံုေလာက္ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား လုပ္ေဆာင္ရန ္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ေၾကာင္း အၾကံျပဳေသာ္လည္း ကိုပါၾကီး 
ကိုယ္တိုင္လည္း သူ႔ကိုယ္သူ သတင္းေထာက္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ထင္ရွားမျပေသာေၾကာင္ ့
(ဤေတြ႔ရွိခ်က္ မွန္၊ မမွန ္ မခြဲျခားျပႏိုင္ပါ။ အထက္တြင္ၾကည့္ရန္) အျပစ္တင္စရာ တစ္ခ်ိဳ႕ရွိေၾကာင္း မွတ္ယူ 
ခဲ့သည္။89  

ရဲတပ္ဖဲြ႔ႏွင္ ့ ပတ္သက္၍ ဖမ္းဆီးမႈအတြက ္ တာဝန္ရိွေသာ ရဲအရာရိွမ်ားသည ္ အမႈမွတ္တမ္းတင္ထားေသာ 
လိုအပ္သည္ ့ အစီရင္ခံစာမ်ားကို စနစ္တက်တင္ျပရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရိွခဲ့သည္။ 90 ထိုသို႔ ပ်က္ကြက္ 
ေၾကာင္းေတြ႔ရိွခဲ့သည့္တုိင္ ျမန္မာႏုိင္ငအံမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္သည ္ ထုိတာဝန္ရိ ွ  ရဲအရာရိွၾကီးမ်ား 
အား ၎တို႔၏ ပ်က္ကြက္မႈအတြက္ တစ္စံုတစ္ရာ အေရးယူေဆာင္ရြက္ေပးရန ္ အၾကံျပဳျခင္းမ်ိဳး မျပဳလုပ္ခဲ့ပါ။ 

                                                             
80 Lun Min Mang ၊ ‘အခြင့္အေရးအဖဲြ႔မွ သတင္းေထာက္မ်ား ေသဆံုးမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အစိုးရႏွင့္ ကဲြလဲြသည္’ 
ျမန္မာတိုင္းမ္၊ ၂၀၁၄ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၁။ 
81 “ကၽြန္ေတာ္ အေျပာႏိုင္ဆံုးကေတာ့ သူကို ပစ္သတ္ခဲ့တယ္။ သူ႔အေလာင္းမွာ က်ဥ္ဒဏ္ရာ ငါးခ်က္ရိွတာကို 
ေတြ႔ခဲ့တယ္” ဟု ဦးစစ္ၿမိဳင္က ေျပာခဲ့သည္။  (အထက္ပါအတုိင္း) 
82 ျမန္မာႏိုင္ငံ ရာဇသတ္ၾကီး၊ ပုဒ္မ ၃၃၀ႏွင့္ ၃၃၁။  ICJ, “တရားမွ်တမႈ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း” ကို ၾကည့္ရန္။ ကိုးကားခ်က္ 
အထက္၌ရိွသည္။ စာ- ၁၃။ 
83 “အဂၤလိပ္စကာလံုး inquiryကို ဗမာလို စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္း investigation”ဟူ၍လည္း ဘာသာျပန္ၾကပါသည္။    
84 ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ အစီရင္ခံစာ၊ စာပိုဒ ္၉ မွ ၁၇။ 
85 အထက္ပါအတုိင္း၊ စာပုိဒ ္၂၁။ 
86 အထက္ပါအတုိင္း၊ စာပုိဒ ္၂၇။ 
87 အထက္ပါအတုိင္း၊ စာပုိဒ ္၃၈၊ ၄၃၊ ၄၆၊ ၄၇။ 
88 အထက္ပါအတုိင္း၊ စာပုိဒ ္၂၅၊၂၉၊၄၂၊၄၅။ 
89 အထက္ပါအတုိင္း၊ စာပုိဒ ္၄၁၊ ၄၂၊ ၄၄၊ ၄၇။ 
90 အထက္ပါအတုိင္း၊ စာပုိဒ ္၄၁။ 
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မႈခင္းေဆးပညာ သက္ေသအားျဖင့္ဆုိရေသာ ္ အေလာင္းခဲြစိတ္ေတြ႔ရိွခ်က ္ အစီရင္ခံစာတြင ္ ေသဆံုးရသည့္ 
အဓိကအေၾကာင္းရင္းမွာ “ေခါင္း၊ ရင္ဘက္၊ ေပါင္ႏွင့္ ေျခသလံုးတို႔တြင ္ က်ည္ဒဏ္ရာမ်ားေၾကာင္ ့ ျဖစ္ေၾကာင္း 
ၫႊန္းျပခဲ့သည္ကိ ု ေကာ္မရွင္မွ ဖြင့္ျပခဲ့သည္။91   သုိ႔ေသာ ္ အေလာင္းခဲြစိတ္စစ္ေဆး ေတြ႔ရိွခ်က္ အစီရင္ခံစာကို 
တဲြကပ္ဖြင့္ျပခဲ့ျခင္း မရိပွါ။92 ထုိ႔ျပင္ ဒဏ္ရာ ဒဏ္ခ်က္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကိုသာ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။93  

ေကာ္မရွင္နာမ်ားသည ္ ေနာက္ထပ ္ မႈခင္းေဆးပညာ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားကိ ု ျပန္လည္သံုးသပ္ခဲ့ 
ေသာ္ျငားလည္း 94 ယင္းသက္ေသအေထာက္အထားကို အစီရင္ခံစာ၌ တင္ျပခဲ့သည့္ အမႈအျခင္းအရာမ်ားႏွင္ ့
ၾကိဳးပမ္းခ်ိန္ညႇိခဲ့ျခင္း မရိွေပ။ အေလာင္းကိ ုစနစ္တက် ျမွဳပ္ႏွံမထားေၾကာင္းႏွင္ ့ၾကီးၾကပ္လုပ္ေဆာင္မႈ မရိွေၾကာင္း 
ကို ေတြ႔ရိွခဲ့ပါလ်က္ႏွင့္ ေကာ္မရွင္နာမ်ားသည ္ေသဆံုးမႈအျဖစ္မွန္အား သိသိသာသာၾကီး ဖံုးကြယ္ထားခဲ့သည္ကိ ု
ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္ခဲ့ျခင္း မရိွပါ။95အရပ္သားမ်ား ပါဝင္ပတ္သက္ေသာ ယင္းအမႈမ်ိဳးမ်ားကိ ုပိုမိ၍ု ပြင့္လင္း ျမင္သာမႈ 
ရိွရိွျဖင့္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းသင့္ေၾကာင္း ေကာ္မရွင္နာမ်ားမ ွအၾကံျပဳထားသည္။96  

ျမန္မာႏိုင္င ံ အမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္၏ အစီရင္ခံစာမ ွ အခရာက်ေသာ အၾကံျပဳခ်က္မွာ အရပ္ဘက ္
တရား႐ံုး၌ လူအမ်ားေရွ႕ေမွာက ္ ျပစ္မႈစစ္ေဆးၾကားနာႏိုင္ရန ္ အလ္ို႔ငွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔သည ္ ကိုပါႀကီး 
ေသဆံုးမႈကို စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ပင ္ ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ အၾကံျပဳရာတြင္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခ ံ ဥပေဒပုဒ္မ (၃၄၇) 
ကို ေကာ္မရွင္နာမ်ားမ ွကိုးကားခဲ့သည္။ ယင္းပုဒ္မသည္ တရားဥပေဒေရွ႕ေမွာက ္လူအားလံုးတန္းတူညီမွ် အကာ 
အကြယ ္ရရွိပိုင္ခြင့္ကိ ုအာမခံထားသည္။97  

ေဒၚသႏၱာသည္ ခ်က္ျခင္းဆိုသလိုပင္ ယင္းအစီရင္ခံစာ၏ ေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေမးစရာမ်ားႏွင္ ့
သံသယမ်ားရိွေၾကာင္း ေျပာ၍ တုန္႔ျပန္ခဲ့သည္။ 98 သူမ ေျပာဆိုခဲ့သည္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံအမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရး  
ေကာ္မရွင္သည္ အစီရင္ခံစာ ေရးသားခဲ့စဥ္က သူမႏွင့္ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ခဲ့မႈ မရိွေၾကာင္း ဆိုခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ 
စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး အဖဲြ႔မ ွ သူမကို သူမ၏ေရွ႕ေနႏွင့္အတ ူ ၎တို႔ႏွင့္အတ ူ အစည္းအေဝးတက္ေရာက္ရန ္ ခြင့္မျပဳ 
သည္ကို ေထာက္၍ သူမဘက္မွ ၎တို႔ႏွင္ ့ေတြ႔ဆံုရန ္ျငင္းဆုိခဲ့သည္။ ေဒၚသႏၱာသည္ သူမ၏ေရွ႕ေန (သို႔မဟုတ္) 
အမ်ိဳးသမီးအေဖာ္တစ္ဦးႏွင့္အတ ူ  ေကာ္မရွင္ႏွင့္ေတြ႔ဆံုရန ္ ေတာင္းဆိုခ်က္ကို ျမန္မာႏုိင္ငံအမ်ိဳးသား လူ႔အခြင့ ္

                                                             
91 အထက္ပါအတုိင္း၊ စာပုိဒ ္၃၁။ 
92 ICJ  မွ ေဒၚသႏၱာႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္ျခင္း၊ ျမန္မာ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၃၀ ရက္။ 
93 ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ အစီရင္ခံစာ၊ စာပိုဒ ္၃၂။ 
94 ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ အစီရင္ခံစာ၊ စာပိုဒ ္၃၃။ 
95 ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ အစီရင္ခံစာ၊ စာပိုဒ ္၂၉။ 
96 ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ အစီရင္ခံစာ၊ စာပိုဒ ္၅၀။ 
97  မွတ္စု။ ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္ ၃၄၇သည္ အထူးသျဖင့္ အေရးၾကီးလွပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ 
ႏုိင္ငံသားမ်ားအတြက္သာ ကန္႔သတ္ထားေသာ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ “အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားစုႏွင့္” မတူဘဲ 
ယင္းပုဒ္မသည္ “လူအားလံုး”၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို အာမခံထားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထပ္မံ၍ ၾကည့္ရန္… ICJ, 
“ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ျခင္းႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး- ဥပေဒကို အဘယ္ေၾကာင့္ အေလာတၾကီး 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္လိုေၾကာင္းႏွင့္ ေျပာင္းလဲႏိုင္လို႔ရေၾကာင္း” ၂၀၁၉ ဇြန္လ။ ဤဝက္ဆိုဒ္၌ ၾကည့္ပါ။ 
https://www.icj.org/myanmars-discriminatory-citizenship-laws-can-and-must-be-immediately-reformed/ 
 (Burmese: “ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံသား ျဖစ္မXႈ ႏွင့္ လူအခြင့္အေရး - ဥပေဒဆိုင္ရာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသည္ 
ခ်က္ျခင္းလုပ္ေဆာင္ရန္ ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရိွျခင္း,” https://www.icj.org/wp-
content/uploads/2019/06/Myanmar-Citizenship-law-reform-Advocacy-Analysis-Brief-2019-BUR.pdf).  
ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ အစီရင္ခံစာ၏ အၾကံျပဳခ်က္ အျပည့္အစံုမွာ 
ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။- “(၄၉) ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖဲြ႔သည္ ကိုေအာင္ႏိုင္(ခ) ကိုေအာင္ေက်ာ္ႏိုင္(ခ) ကိုပါၾကီး 
ေသဆံုးမႈကို ရဲစံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ အဆံုးထိတိုင္ ေဆာင္ရြက္သင့္ၿပီး တရားစီရင္ေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီ အမႈကို 
တရားစဲြဆိုသင့္သည္။ (၅၀) အမ်ိဳးသားလံုျခံဳေရးကိိစၥရပ္မ်ားမွအပ အျခားအမႈမ်ားအားလံုးႏွင့္ဆိုင္ေသာ လူသိရွင္ၾကား 
သတင္းမ်ားကို ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရိွၿပီး အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ထုတ္ျပန္သင့္သည္။ (၅၁) ကိုေအာင္ႏိုင္(ခ) 
ကိုေအာင္ေက်ာ္ႏိုင္(ခ) ကိုပါၾကီး (အမည္ဝွက္-ေအာင္ၾကီး) ဟုေခၚေသာ သူသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ 
၎ကို ဥပေဒေရွ႕ေမွာက္ တန္းတူအဆင့္အတန္းခံစားခြင့္ ေပးသင့္ၿပီး ဥပေဒ၏ တန္းတူအကာအကြယ္ကိုလည္း 
ခံစားပိုင္ခြင့္ရိွသင့္သည္။(၅၂) ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ ေကာ္မရွင္အေနနဲ႔ အၾကံျပဳလိုသည္မွာ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ 
ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၄၇ႏွင့္အညီ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားကို 
ရရိွရန္အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အမ်ားျပည္သူေရွ႕ေမွာက္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရိွေစရန္အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
ဤအမႈကို အရပ္ဘက္တရား႐ံုးတြင္ စစ္ေဆးၾကားနားသင့္ပါသည္။” 
98 Kyaw Hsu Mon ၊ “အစီရင္ခံစာကို လုပ္ၾကံဇာတ္ခင္းထားခဲ့သည္။” သတ္ျဖတ္ခံရေသာ ျမန္မာသတင္းေထာက္၏ 
မုဆိုးမ၊  The Irrawaddy  ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၃ရက္။ 



An Unlawful Killing in Myanmar 

 31 

အေရးေကာ္မရွင္ဘက္မ ွ(၃) ၾကိမ္တိုင္တိုင္ လံုးဝ ျငင္းဆန္ခဲ့သည္။ 99 

သူမ၏ေရွ႕ေန ဦးေရာဘတ္ဆန္းေအာင္သည ္ ေဒၚသႏၱာ၏ သက္ေသထြက္ဆိုခ်က္ မပါဘဲ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈသည္ 
ၿပီးျပည့္စံုမႈမရွိဟု ေထာက္ျပခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ယင္းစံုစမ္းစစ္ေဆးမႈကို ႏိုင္ငံတကာလူအခြင့္အေရး အထူး 
ကြၽမ္းက်င္သူ၏ အကူအညီျဖင့္ ျပန္လည္သံုးသပ္ေပးရန္လည္း ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။100 ၎တို႔၏ အဓိက အေလး 
အနက္ထား ေဝဖန္ေထာက္ျပခ်က္မွာ အစီရင္ခံစာသည ္ ကိုပါၾကီးေသဆံုးရသည့္ အေျခအေနမ်ားကိ ု ေက်နပ ္
ႏွစ္သိမ့္ႏိုင္ေလာက္ေအာင ္ မရွင္းျပခဲ့ေၾကာင္း ျဖစ္သည္။ ဥပမာ ညွဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္ခ်က္မ်ားႏွင္ ့ လူသား မဆန ္
ျပဳမူဆက္ဆံခဲ့သည့္ လကၡဏာ အသိသာႀကီးရွိခဲ့သည္ကို မရွင္းျပခဲ့ေၾကာင္း ေထာက္ျပ ေဝဖန္ခဲ့သည္။ ကုလသမဂၢ 
လူ႔အခြင့္အေရးေန႔ ျဖစ္ေသာ ဒီဇင္ဘာလ (၁၀)ရက္ေန႔တြင ္ ယခင္သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္ထံသို႔ အမ်ား 
ျပည္သူဆိုင္ရာ ေပးပို႔စာ တစ္ေစာင္ကိ ု ေပးပို႔ရာတြင ္ ေဒၚသႏၱာသည္ အစီရင္ခံစာအား တိက်မႈမ်ားလံုးဝမရွိ 
ေၾကာင္းႏွင့္ ေရွ႕ေနာက္ ကိုက္ညီမႈမ်ား မရွိေၾကာင္း ကိုးကားေျပာဆိုကာ ထပ္မ ံျပက္ရယ္ျပဳခဲ့သည္။  ေသဆံုးမႈကို 
ျဖစ္ေစသည့္ အမွားကို  အေၾကာင္းတရားအျဖစ္ မွတ္ယူရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္းႏွင့္ သူမႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္စြာ ေဆြးေႏြး 
တိုင္ပင္ျခင္း၊ လူေတြ႔ေမးျမန္းျခင္း မျပဳလုပ္ျခင္းစသည္တို႔ကိုပါ ကိုးကား ေျပာဆိုခဲ့သည္။101  

ေဒၚသႏၱာ၏ အခိုင္အမာေျပာဆိုခ်က္မ်ားကို တုန္႔ျပန္သည့္အေနျဖင့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္၏ ေခါင္းေဆာင္ 
ဦးစစ္ၿမိဳင္က “တည္ဆဲ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ဥပေဒမ်ားကို လုိက္နာရန္ အားနည္းျခင္းသည္ အမွန္တကယ္တြင္ 
ျပစ္မႈျဖစ္ေၾကာင္း”၊ “ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခဲ့ျခင္းရွိ မရွိကို ကြၽႏု္ပ္တို႔မွ ေျပာဆိုရန္ အခြင့္အာဏာမရွိပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔၏ 
အခန္းက႑သည္ အားနည္းခ်က္မ်ားကိုသာ ေထာက္ျပရန ္ ျဖစ္သည္။ ယင္းအမႈအတြက္ တရားမွ်တမႈရရွိေစရန္ 
လုပ္ေဆာင္ရမည္မွာ သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ တရား႐ုံးမ်ားသာ ျဖစ္သည္ဟု ေၾကျငာခဲ့သည္။102  

(၅)လၾကာၿပီးေနာက ္ ၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ ေမလ (၈)ရက္ေန႔တြင ္ ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္သည ္
စာပိုဒ္သံုးပိုဒ္ပါ ထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ေစာင္ကိ ုထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ၎၏ဒီဇင္ဘာ အၾကံျပဳခ်က္ကို 
ျပန္လည္ေဖာ္ခဲ့သည္။ ယင္းအၾကံျပဳခ်က္တြင္ ၁၉၅၉ တပ္မေတာ္အက္ဥပေဒအရ ယင္းလူသတ္မႈသည္ 
စစ္ဘက္တရား႐ံုးမ်ား၏ စီရင္ပိုင္ခြင့္ေအာက ္ က်ေရာက္ေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ အမႈ၌ ပါဝင ္
ပတ္သက္ခဲ့ေသာ စစ္သား (၂) ဦးကို တရားေသလႊတ္ခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ခဲ့သည္။ 103  အျပစ္မရိွေၾကာင္း 
စီရင္ခ်က္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္၏ စံုစမ္းစစ္ေဆးေတြ႔ရိွခ်က ္ အစီရင္ခံစာ မထြက္မ ီ
၂၀၁၄ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၂) ရက္ေန႔၌ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ 104  ေကာ္မရွင္နာမ်ားသည ္ ယင္းအခ်ိန္၌ ထုိသုိ႔ 
အေျခအေနရိွေၾကာင္းကိ ု လံုးဝ မသိရိွခဲ့ၾကပါ။ လေပါင္းမ်ားစြာၾကာၿပီးမ ွ (၂၀၁၅ ေမလ ထုတ္ျပန္ခ်က္ 
ထြက္ခ်ိန္မွသာ) အမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ လူသိရွင္ၾကား ဆက္သြယ္ေျပာဆိုခ်က္အျဖစ္ က်န္ရစ္ခဲ့သည္။105 

စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ၌ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ရိွေသာ္လည္း  ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသား လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္၏ အစီရင္ခံစာ 
သည္ ကိုပါၾကီး ေသဆံုးမႈ အေျခအေနမ်ားကိ ု မွတ္တမ္းတင္ထားသည္ ့ လူသိရွင္ၾကား ရယူႏုိင္ေသာ 
အထိေရာက္ဆံုးေသာ မွတ္တမ္း ျဖစ္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၁ခုႏွစ္မ ွ စ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသား လူ႔အခြင့္အေရး 
ေကာ္မရွင္ကိ ု စတင္ဖဲြ႔စည္းခဲ့ခ်ိန္မ ွ ယေန႔ခ်ိန္ထိ ေကာ္မရွင္အေနျဖင္ ့ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္ ့ ပထမဆံုးေသာ စံုစမ္း 
စစ္ေဆးမႈပင ္ ျဖစ္ေလသည္။ ၎၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို ပံုေဖာ္ရာတြင ္ ဤအမႈ၌ တာဝန္ခံမႈ ရိွေစရန ္
ပံုေဖာ္အၾကံျပဳထားၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံရိ ွ အလားတူအမႈမ်ားႏွင္ ့ ယင္းအမႈ၏ အမွန္တရားကိ ု လက္လွမ္းရရိွႏိုင္ေရး 
အေထာက္အပံ့မ်ား ျဖစ္ေစရန ္ ပံုေဖာ ္ အၾကံျပဳထားသည္။ သို႔ေသာ ္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ တစ္ခုတည္းက တာဝန္ခံမႈ 

                                                             
99 ICJ မွ ေဒၚသႏၱာႏွင့္  ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ 
100 Aung Hla Tun ႏွင့္ Paul Mooney, “ျမန္မာသတင္းေထာက္ ေသဆံုးမႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အစီရင္ခံစာအေပၚ 
ျပစ္တင္လုိက္ေသာ ေရွ႕ေနမွ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ အသစ ္ျပန္လည္လုပ္ေဆာင္ရန္ ေတာင္းဆိုသည္၊ ႐ုိက္တာ၊ ၂၀၁၄ 
ဒီဇင္ဘာလ ၂ရက္။ Lun Min Mang, ‘အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္၏ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈအေပၚ စြပ္စဲြခ်က္မ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႔လ်က္ရိွ’၊   
Myanmar Times၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၅ ရက္။ 
101 Lun Min Mang, ‘အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္၏ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈအေပၚ စြပ္စဲြခ်က္မ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႔လ်က္ရိွ’၊ ကိုးကားခ်က္ 
အထက္၌ရိွ 
102 အထက္ပါအတုိင္း။ 
103  ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသား လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္၊ “ကိုေအာင္ႏိုင္(ခ)ကိုေအာင္ေက်ာ္ႏုိင(္ခ)ကိုပါၾကီး ေသဆံုးမႈ 
ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသား လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္” 
သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အမွတ္ ၆/၂၀၁၅၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေမလ ၈ ရက္။ 
104 ေကာ္မရွင္နာ ဦးစစ္ၿမိဳင္မွ The Myanmar Times  ေျပာျပရာတြင္ ယင္းအမႈကို ၂၀၁၄ ႏုိင္ဝင္ဘာလ ၂၇ရက္ေန႔၌ 
ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္းဆုိသည္။ Yola Verbruggen, Naw Say Phaw Waa and Lun Min Mang, “စစ္တပ္မွ 
တရားေသလႊတ္ေပးလိုက္ျခင္းသည္ အရပ္သားေသဆံုးမႈ စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သံသယအသစ္မ်ားစြာကို 
ျမင့္မားေစသည္။” Myanmar Times,  ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၂ ရက္။   
105 ICJ ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္တို႔ ေတြ႔ဆံုျခင္း၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ။ 
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(သို႔မဟုတ္) ကုစားမႈကိ ု မေပးခဲ့ပါ။ ထုိ႔ျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသား လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ကိုယ္တုိင္က 
၎၏အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအား လုိက္နာေစရန ္ အာဏာပိုင္မ်ားကိ ု လိုအပ္ေသာ တင္းက်ပ္မႈ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ 
လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားလည္း မရိွပါ။ 

 
၄.၂။ စစ္ဘက္တရား႐ံုး၌ အမႈစစ္ေဆးစီရင္ျခင္းမ်ား 
 
စစ္ဘက္တရား႐ံုး၌ အမႈစစ္ေဆးစီရင္ျခင္းမ်ား၏ အေျခအေနမ်ားႏွင္ ့ အခ်ိန္ဇယားမ်ားသည ္ ဘာမွန္းမသ ိ
နားလည္ရန ္ခက္ခဲလွပါသည္။ အလားတ ူအမႈစစ္ေဆးစီရင္ျခင္းႏွင္ ့သက္ဆိုင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
ကိုလည္း မည္သို႔မည္ပံု ထုတ္လႊင့္မွန္း မသ ိျဖစ္ရသည္။ အထက္ေဖာ္ျပပါအတိုင္း ၂၀၁၅ခုႏွစ ္ေမလ (၈) ရက္ေန႔ 
တြင ္ (ေသမႈေသခင္း စံုစမ္းစစ္ေဆးေနစဥ္ႏွင္ ့ တစ္မ်ိဳးၾကီးျဖစ္ေနသည္႔ အခ်ိန္ဇယားကိ ု သိသာထင္ရွားေသာ 
ေျဖရွင္းခ်က္မရိွဘဲ) ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္သည္ စစ္ဘက္တရား႐ံုး၏ ၂၀၁၄ခုႏွစ ္
ႏိုဝင္ဘာလ စီရင္ခ်က္ကို လူသိရွင္ၾကား ေၾကျငာခဲ့သည္။ ထိုသို႔ေၾကျငာခဲ့ျခင္းက ယင္းျဖစ္စဥ ္ႏွစ္ခ ုမည္သို႔မည္ပံု 
(သို႔မဟုတ္) တစ္နည္းနည္းျဖင့္ အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္မႈ ရိွ၊ မရိ ွ ဆိုသည္ကို ရွင္းလင္းမႈ မရိ ွ ျဖစ္ေနပါသည္။ 
ျမန္မာႏိုင္င ံ အမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္၏ ၂၀၁၅ ေမလ ထုတ္ျပန္ခ်က္အက်ဥ္းသည္ ယင္းျဖစ္စဥ္ႏွင္ ့
ပတ္သက္၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊  ျဖစ္စဥ္ရလဒ္ႏွင္ ့ ပတ္သက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း အမ်ားျပည္သူ လက္လွမ္းမ ီ
ရယႏူိုင္ေသာ အဓိက သတင္းအရင္း အျမစ္အျဖစ္ က်န္ရစ္ေလသည္။ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း 
ဆိုထားသည္။ 

 “…ကိုေအာင္ႏိုင ္ (ခ) ကိုေအာင္ေက်ာ္ႏိုင ္ (ခ) ကိုပါႀကီး ေသဆုံးမႈသည္ တန္းျပည့္စစ္မႈထမ္းခ်ိန္ အတြင္း 
ျဖစ္ပြားေၾကာင္း အခိုင္အမာ ေပၚေပါက္ခဲ့သည့္အတြက္ တပ္မေတာ ္ အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၇၂ အရ စစ္တရား႐ုံး၏ 
စီရင္ခြင့္အာဏာအတြင္း က်ေရာက္သျဖင့္ ၁၉၅၉ ခုႏွစ ္ တပ္မေတာ္အက ္ ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား၊ 
ျပစ္မႈဆိုင္ရာက်င့္ထုံးဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား၊ စစ္ဘက္တရား စီရင္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အည ီ
အက်ဥ္းစစ္တရား႐ုံးခ်ဳပ္အမွတ္စဥ ္ (၁၄၆/၁၄၇) တို႔ျဖင့္ အမွတ္ (၂၁၀) ေျချမန္တပ္ရင္းမ ွအေစာင့္စစ္သည ္  (၂) 
ဦးျဖစ္သည့္ ဒုတိယတပ္ၾကပ္ ေက်ာ္ေက်ာ္ေအာင ္ ႏွင့ ္ တပ္သား ႏိုင္လင္းထြန္းတို႔အေပၚ တပ္မေတာ ္
အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၇၁၊ ျပစ္မႈ ဆိုင္ရာဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၀၄ တို႔ျဖင့္ စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး တရားေသလႊတ္သည့္ အမိန႔္ကိ ု
ခ်မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း ႏွင့ ္ ယင္းဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို တိုင္းမႉး အေရွ႕ေတာင္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္မ ွ အတည္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း သိရွိ 
ရပါသည္။ အဆိုပါကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ကိုေအာင္ႏိုင ္ (ခ) ကိုေအာင္ေက်ာ္ႏိုင ္ (ခ) ကိုပါႀကီး ေသဆုံးမႈ အေပၚ 
အရာရွ ိ စစ္သည္မ်ားအား အေရးယူမႈသည္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၊ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ က်င့္ထုံးဥပေဒ၊ 
တပ္မေတာ ္အက္ဥပေဒတို႔ႏွင့္အညီ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟ ုကာကြယ္ေရး ဝနႀ္ကီးဌာနမ ွ ျပန္ၾကားခ်က္အရ 
သိရွိရပါသည္။”106 

အေရွ႕ေတာင ္ တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္မ ွ ေျချမန္တပ္ရင္း (၂၂) ကို DKBA ႏွင္ ့ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာေဒသအား “တန္းျပည့္ 
တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနရမည္�့  ေနရာေဒသအျဖစ ္ မွတ္ယူရန္ အေၾကာင္းၾကားခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသား 
လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္၏ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအစီရင္ခံစာက ၂၀၁၄ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၂၇) ရက္ေန႔တြင ္
အစီရင္ခ ံ ခဲ့သည္။ 107  ဤအစီရင္ခံစာ၏ ၂.၂ တြင္ အေလးေပးေဖာ္ထားသလို၊ တန္းျပည့္တာဝန ္ ဟူေသာ 
အနက္အဓိပၸါယ္ကို လြန္စြာမ ွအက်ယ္တစ္ဝန္း ဖြင့္ဆိုထားၿပီး တပ္မေတာ္အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ (၇၁) ႏွင္ ့(ရ၂) တို႔ကို 
ဖတ္ေသာအခါ နစ္နာသူ၏ အဆင့္အေျခအေနႏွင္ ့ မဆိုင္ဘဲ စစ္သားမ်ားက်ဴးလြန္သည္ ့ ၾကီးေလးေသာ 
ျပစ္မႈမ်ားကိ ု စံုစမ္းစစ္ေဆး၊ တရားစဲြဆိုျခင္းအား အရပ္ဘက္တရား႐ံုးမ်ားသို႔ မဟုတ္ဘဲ စစ္တရား႐ံုးမ်ားသို႔ 
လဲြေျပာင္းႏိုင ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ 

ကိုပါၾကီး ေသဆံုးမႈႏွင္ ့ ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ကို အမ်ားျပည္သူမ်ားႏွင္ ့ သူ႔မိသားစုဝင္မ်ား 
မသိရိွေအာင ္ ေအာက္တိုဘာလ(၂၃) ရက္ေန႔အထ ိ   ထိမ္ခ်န္ထားခဲ့သည္ကို ၾကည့္လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
ႏိုဝင္ဘာလ (၂၇) ရက ္ေန႔စဲြျဖင္ ့အျပစ္မရိွေၾကာင္း တရားေသလႊတ္ခဲ့သည္ တို႔ကိုၾကည့္လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
စစ္တရား႐ံုး လုပ္ငန္းစဥ္ကိ ု တစ္လနီးပါးအၾကာ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ သတ္ျဖတ္မႈ၌ 
တိုက္႐ုိက္ပါဝင္ခဲ့ေသာ စစ္သားမ်ားႏွင္ ့  ကဲြျပားလ်က ္ ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္၏ သတင္း 
ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ အျခားရာထူးအဆင့္ရိ ွအရာရိွမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ျပန္လည္သံုးသပ္ခဲ့ေၾကာင္း 

                                                             
106  ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသား လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္၊ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ေမလ ၈ ရက္ (ကိုးကားခ်က္       
အထက၌္ရိ)ွ 
107  ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသား လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ အစီရင္ခံစာ၊ စာပိုဒ ္ ၁၆။ စစ္သားမ်ားထံထုတ္ေပးထားေသာ 
တပ္မေတာ္၏ ဆက္ဆံမႈ စည္းမ်ဥ္းအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ဥပမာ- မတူညီေသာ ပထဝီေဒသမ်ားအတြက္ အေရာင္အမ်ိဳးမ်ိဳးသတ္မွတ္ 
က်င့္သံုးျခင္းအပါအဝင္ စသည္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္ထပ္မံေလ့လာရန္၊ ICJ, “တရားမွ်တမႈ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း” 
ကိုၾကည့္ပါ။ ကိုးကားခ်က္ အထက္၌ရိွ၊ စာမ်က္ႏွာ-၁၅။   
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ၫႊန္ျပခဲ့သည္။ ၎သည ္ စည္းကမ္းၾကပ္မတ္ အေရးယူခံရႏိုင္ေစေသာ္လည္း အေသးစိတ္ကိုမ ူ မွန္၊ မမွန ္
မစစ္ေဆးႏို္င္ခဲ့ပါ။ ထုိ႔ျပင္ ထိုသို႔ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား လူအမ်ား လက္လွမ္းမီရယႏူိုင္ျခင္း မရိ ွ
ပါ။108 

တရားေသလႊတ္လိုက္ေၾကာင္း သိရိွရၿပီးေနာက ္ ေဒၚသႏၱာသည္ အာဏာပိုင္အသီးသီးထံသုိ႔ တိုင္တန္းစာ ေပးပို႔ခဲ ့
သည္။ သူမေပးပို႔ခဲ့ရာတြင ္ သမၼတ႐ံုး၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင္ ့  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည ္ ဦးေဆာင္ေသာ 
လြႊတ္ေတာမ္ ွတရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင္ ့တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး ေကာ္မတ ီတို႔ ပါဝင္ခဲ့သည္။109 

 

၄.၃။ က်ိဳက္မေရာ ၿမိဳ႕နယ္တရား႐ံုး၌ ေသမႈေသခင္း စစ္ေမးျခင္း 
 
 
ကိုပါၾကီး ေသဆံုးၿပီးေနာက ္ (၆)လၾကာေသာအခါ က်ိဳက္မေရာ ၿမိဳ႕နယ္တရား႐ံုးသည ္ ၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၃၀ 
ရက္ေန႔၌ ေသမႈေသခင္း စစ္ေမးျခင္းကိ ု စတင္ခဲ့သည္။ အမ်ားျပည္သူေရွ႕ေမွာက ္ ၾကားနာစစ္ေဆးျခင္း အၾကိမ္ 
ေပါင္းမ်ားစြာကို ဧၿပီ ၁၀ ရက္ေန႔မွ ဇြန္ ၂၃ရက္ေန႔အထိ (၁၀) ပတ္ေက်ာ္ၾကာ စစ္ေဆးခဲ့သည္။110 ခ႐ိုင္အဆင့္ 
တရားလိုျပ သက္ေသစာရင္းတြင ္ လူအေယာက္ေပါင္း သံုးဆယ္ေက်ာ္ ပါဝင္ခဲ့သည္။ ထိုသူမ်ားတြင ္ ေဒသခ ံ
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဘက္မွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ အမႈျဖစ္စဥ္အေၾကာင္း သိေသာ ေဒသခံမ်ား၊ သတ္ျဖတ္မႈ၌ ပါဝင္ေသာ စစ္သား 
(၂)ေယာက္ႏွင့္ ကိုပါၾကီး၏ ဇနီးသည ္ေဒၚသႏၱာတို႔ ပါဝင္သည္။111 တရား႐ံုးမ ွအၿပီးသတ္ သံုးသပ္ဆံုးျဖတ္ရာတြင ္
ကိုပါၾကီးသည္ စစ္တပ္၏ထိန္းသိမ္းျခင္းကိ ုခံထားရစဥ ္ေသနတ္မွန္ထားသည့္ ဒဏ္ရာမ်ားျဖင္ ့ေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း၊ 
သို႔ေသာ ္ကိုပါၾကီးေသဆံုးမႈအတြက္ မည္သူမည္ဝါထံ၌ တာဝန္ရိွေၾကာင္းကိုမ ူဆံုးျဖတ္သံုးသပ္ျခင္း အလ်င္းမရိွဘဲ 
တရား႐ံုးက သံုးသပ ္ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ 

ေသမႈေသခင္း စံုစမ္းစစ္ေဆးေနေသာ အာဏာပိုင္မ်ားသည ္ ေဒၚသႏၱာအားျဖစ္ေစ သူမ၏ေရွ႕ေနအားျဖစ္ေစ 
စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားရန ္ လံုးဝ ပ်က္ကြက္ခဲ့သည္။ ၾကားနာစစ္ေမးမႈမ်ား 
ျပဳလုပ္ႏွင့္ၿပီးေသာအခါမွသာ သူမအေနနဲ႕ နီးစပ္ရာမ ွ ၾကားသိခဲ့ရသည္။ 112  ဧၿပီ ၃၀ ရက္ေန႔ ပထမဦးဆံုး 
အၾကိမ္အျဖစ္ စစ္ေမးမႈ၌ လာေရာက္ရာတြင ္ခ႐ိုင္အဆင့္အစိုးရေရွ႕ေနသည ္သူမအား ထိုသို႔ အေၾကာင္းၾကားရန ္
မလိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္ဟု ၾကားသိခဲ့ရသည္။113ထိုေန႔ ညေနပိုင္းတြင ္ ၿမိဳ႕နယ္တရားသူၾကီးက အေၾကာင္း 
ၾကားစာမ်ားကိ ု သူမထံပို႔လိုက္ေၾကာင္း၊ မေရာက္ရိွရျခင္းမွာ စာမ်ားသည ္ စာတုိက္၌ ေပ်ာက္သြားတာ 
ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။114ယင္းေန႔၌ စံုစမ္းစစ္ေမးမႈၿပီးေနာက ္ ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ တရား႐ံုထံသို႔ သူမ၏ 
ေတာင္းဆိုခ်က္အရ ေနာက္ထပ္ၾကားနားစစ္ေမးမည္ ့ ႐ံုးခ်ိန္းတြင ္ လာေရာက္သက္ေသခံရန ္ သူမအား ဖိတ္ၾကား 
သည္ ့ တရားဝင္ဖိတ္ၾကားစာကိ ု ထုတ္ခဲ့သည္။115 အမႈစစ္ေဆးၿပီး သိပ္မၾကာခင ္ သတင္းေထာက္မ်ားႏွင္ ့ ေတြ႔ဆံ ု
ေျပာဆိုရာတြင ္ သူမ၏ ခင္ပြန္းသည္အတြက ္ တရားမွ်တမႈကိ ု ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚသႏၱာက 
အေကာင္းျမင္႐ႈေဒါင္႔ျဖင္ ့ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 116  

သို႔ေသာ ္ ပံုမွန္မဟုတ္မႈမ်ား ေနာက္ထပ ္ ေတြ႔ရိွရၿပီးေနာက ္ အမႈစစ္ေဆးမႈအေပၚ အဆိုးျမင္သံုးသပ ္ ေဝဖန္မႈမ်ား 

                                                             
108 ICJ မ� လူေတြ႔ေမးျမန္းခံသူမ်ားႏွင့္ ေမးျမန္းျခင္း၊ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ။ 
109 Naw Noreen, ‘အရပ္ဘက္တရား႐ံုးမွ ကိုပါၾကီးအမႈကို ငါးၾကိမ္ေျမာက္ စစ္ေဆးၾကားနားျခင္း၊’ DVB၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ 
ေမလ၂၅။ 
110 Yola Verbruggen and Naw Say Phaw Waa,‘သတင္းေထာက္ေသဆံုးမႈအား မသဲမကဲြ မထင္ရွားေသာ 
စံုစမ္းစ္စေဆးမႈ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္’၊ ျမန္မာတိုင္းမ္၊ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ေမလ ၁ရက္။ 
111  Naw Say Phaw Waa, “ကိုပါၾကီးအမႈ စံုစမ္းစစ္ေဆးရာတြင ္ ဝင္ေရာက္စြပ္ဖက္သည့္အေပၚ ေၾကာက္ရြံ႕မႈမ်ား 
ျမင့္တက္လာ” The Myanmar Times ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၁ ရက္။   
112  Yola Verbruggen and Naw Say Phaw Waa, ‘သတင္းေထာက္ေသဆံုးမႈအား မသဲမကဲြ မထင္ရွားေသာ 
စံုစမ္းစ္စေဆးမႈ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္’ The Myanmar Times၊ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ေမလ ၁ရက္။ (‘သိပ္မၾကာေသးမီကမွ 
အမႈကို တရား႐ံုးမွ စစ္ေဆးၾကားနာႏွင့္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ၾကားသိရ’) ‘အရပ္ဘက္တရား႐ံုး၌ ေသမႈေသခင္း 
စံုစမ္းစစ္ေဆးေနစဥ္မွာပင္ သတင္ေထာက္အား သတ္ျဖတ္ခဲ့သည့္ စစ္သားမ်ားကို စစ္တရား႐ံုးက အျပင္တင္ခံရျခင္းမွ 
ကင္းလြတ္ေစသည္’ အာရွလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္၊ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ေမလ ၁၃ရက္။ 
113  Yola Verbruggen and Naw Say Phaw Waa, ‘သတင္းေထာက္ေသဆံုးမႈအား မသဲမကဲြ မထင္ရွားေသာ 
စံုစမ္းစ္စေဆးမႈ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္’၊ The Myanmar Times၊ ၂၀၁၅ ေမလ ၁ရက္။ 
114 အထက္ပါအတုိင္း။ 
115 အထက္ပါအတုိင္း။ 
116  Hin Yadana Zaw “တပ္မေတာ္ သတ္ျဖတ္ျခင္းခံလိုက္ရေသာ သတင္းေထာက္၏ ဇနီးသည္သည ္ အရပ္ဘက ္
တရား႐ုံး၌ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ထားရိွ”  Rueters၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၂ ရက္။ 
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က်ယ္ေလာင္လာ႐ံုသာမက ယင္းေသမႈေသခင္း စံုစမ္းစစ္ေမးမႈသည ္တာဝန္ရိွမႈကိ ုခံေစမည္မွာ မေသခ်ာေၾကာင္း 
ပိုမိ ု သိရိွလာၾကသည္။ အမႈစစ္ေမးျခင္းမ်ား ၿပီးဆံုးၿပီးေနာက ္ သက္ေသစစ္ေမးရာတြင ္ ဦးေဆာင္သ ူ ခ႐ိုင္အဆင္ ့
အစိုးရေရွ႕ေန ဦးညီညီလြင္ကိ ု ရာထူးတိုးသည္ ့ အေနျဖင္ ့ ေနရာေျပာင္းေရႊ႕လိုက္သည္။ 117 တရား႐ံုးသို႔ 
တင္ျပမည္ဟု ရဲမ ွ ကတိေပးခဲ့သည္ ့ ကိုပါၾကီး၏ ထိန္းသိမ္းခ ံ မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားကိ ု တရား႐ံုးသုိ႔ တင္သြင္းျခင္း 
မရိွခဲ့ (သို႔မဟုတ္) ေနာက္ထပ ္ ေျပာဆိုအေရးယ ူ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ိဳး မရိွခဲ့။ 118 တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း သက္ေသ 
ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားသည္ နဂိုမူလတရားဝင္ မွတ္သားထားေသာ ျဖစ္စဥ္ပံုစံမ်ားႏွင္ ့အျခင္းပြားစရာျဖစ္ၿပီး ကဲြလဲြေနခဲ ့
သည္။ ကာကြယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာနမ ွ ထုတ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင္ ့ ျမန္မာႏိုင္င ံ လူ႔အခြင့္အေရး 
ေကာ္မရွင္မ ွ ထုတ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအၾကား ကြာဟခ်က္မ်ား ရိွေနသည္ကို ေတြ႔ခဲ့ရ 
သည္။ 119 ေသမႈေသခင္း စံုစမ္းစစ္ေမးျခင္းမ်ားသည ္ စစ္တပ္ အရာရိွၾကီးမ်ား၏ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းကို ခံရ 
ေၾကာင္း ထင္ရွား ေပၚလြင္ခဲ့သည္။120 

၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၂၃) ရက္ေန႔တြင ္သတ္ျဖတ္မႈ၌ တိုက္႐ိုက္ပါဝင္ခဲ့ေသာ စစ္သား(၂)ဦး (ယင္းစစ္သားမ်ားကိ ု
ကနဦးအေစာပိုင္းက စစ္တရား႐ံုးမ ွ အျပစ္မရိွေၾကာင္း တရားေသလြတ္ခဲ့သည)္ အားစစ္ေမးႏိုင္ခဲ႔ျခင္းက ေသမႈ 
ေသခင္း စံုစမ္းစစ္ေမးျခင္းကိ ုအျမင့္ဆံုး/ေနာက္ဆံုးအဆင့္သို႔ ေရာက္ေစခဲ့သည္။ ဒုတပ္ၾကပ္ ေက်ာ္ေက်ာ္ေအာင ္
ႏွင္ ့တပ္သား ႏိုင္လင္းထြန္းတို႔မ ွသက္ေသခံရာတြင ္ထြက္ေျပးဖို႔ၾကိဳးစားရင္း လံုးေထြးသတ္ပုတ္အၿပီး တပ္ၾကပ္က 
ကိုပါၾကီးကို ပစ္သတ္ခဲ့ေၾကာင္း သက္ေသထြက္ဆိုခဲ့သည္။  ယင္းေန႔၌ပဲ တရား႐ံုးမ ွ ကိုပါၾကီးသည္ စစ္တပ္၏ 
ထိန္းသိမ္းျခင္းခံရစဥ ္ သဘာဝမဟုတ္ေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားျဖင္ ့ ေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း သံုးသပ ္  ဆံုးျဖတ္ခဲ ့
သည္။121သို႔ေသာ ္ ကိုပါၾကီးေသဆံုးမႈအတြက ္ ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ ျပစ္ဒဏ္ထိုက္ျခင္း ရိွ၊မရိ ွ ကိုမ ူ မဆံုးျဖတ္ခဲ့။122 
ဤေတြ႔ရိွခ်က္ကို ၾကည့္လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း စစ္တရား႐ံုးမ ွ စစ္သားမ်ားကိ ု တရားေသလႊတ္ေပးခဲ့သည္ကို 
ၾကည့္လွ်င္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေသမႈေသခင္းစံုစမ္းစစ္ေမးျခင္းႏွင္ ့ လံုးဝမဆုိင္ဘဲ ေနာက္ထပ္လုပ္ေဆာင္ရမည္ ့
အခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အာဏာပိုင္မ်ားကိ ု အၾကံျပဳထားျခင္း မရိွေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ဥပမာ ရဲမ်ားအေန 
ျဖင့္ ျပစ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ေနာက္ထပ ္စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းမ်ိဳး အစရိွသျဖင့္ ကိုဆို လိုပါသည္။ 

တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ ဥပေဒေရးရာ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားကေတာ့ ဤသို႔ မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့ၾကသည္။ တာဝန္ခံမႈႏွင္ ့
ကုစားမႈတုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ တရား႐ံုး၏ ေတြ႔ရိွခ်က္မွာ ေက်နပ္ႏွစ္သိမ့္စရာမေကာင္းေသာ္လည္း ျပည္သူ 
တစ္ေယာက္ စစ္တပ္ထိန္းသိမ္းထားစဥ ္ ေသဆံုးမႈကိ ု စံုစမ္းစစ္ေမးရျခင္းသည ္ အလြန္ရွားပါး ထူးျခားေသာ 
အျပဳအမူတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး အရပ္ဘက္တရား႐ုံုး၌ စစ္သားမ်ားက သက္ေသအျဖစ္ လာေရာက္ရျခင္းသည ္ တစ္ခါမွ် 
မၾကံဳဖူးေသာ အျဖစ္မ်ိဳး ျဖစ္ေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ခ်ခဲ့ၾကသည္။ 123 တစ္ျခားေသာ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ သူမ်ား 
ကလည္း ယင္းအမႈစံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ေရးျဖစ္စဥ္သည ္အစိုးရကိ ုေဝဖန္ခံရမႈမ ွကာကြယ္ေပးရန္အတြက ္လုပ္ေဆာင ္
ေနသလိုျဖစ္ေနၿပီး အမွန္တရားေပၚေအာင ္ ပံုစံေဖာ ္ ျပင္ဆင္ျခင္းမရိွသလို ျဖစ္ေနသည္ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳ သံုးသပ ္

                                                             
117 ဦးညီညီလြင္ကိ ု ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာသို႔ လႊဲေျပာင္းခဲ့ျခင္းမွာ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ေစာင့္ဆိုင္းခဲ့သည္ ့ ရာထူးတိုး 
ခံရဖို႔ လႊဲေျပာင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၾကားသိရသည္။ Naw Say Phaw Waa “ကိုပါၾကီးအမႈ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ၌ 
ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈရိွသည့္အေပၚ ေၾကာက္ရံြ႕မႈမ်ား ျမင့္တက္လ်က္ရိွ” The Myanmar Times၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၁ 
ရက္။ 
118  ရဲဘက္မွ ေမးျမန္းစံုစမ္းမႈမွတ္တမ္းမ်ားကိ ု ျပည္လည္သံုးသပ္ႏိုင္ရန္ တရား႐ံုးသုိ႔ တင္ျပပါ့မည္ဟ ု ဆိုခဲ့ေသာ္လည္း 
အမွန္တကယ္ တင္ျပခဲ့ျခင္း ရိွ၊မရိွႏွင့္ ဤအခ်က္ကို တရား႐ံုးမွ ထည့္သြင္းစဥ္းစားခဲ့ျခင္း ရိွ၊မရိွ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းမရိွခဲ့ဟု 
အမႈကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခဲ့သည့္ သတင္းေထာက္တစ္ဦးက ဆိုသည္။ (မွတ္သားရန္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသား 
လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္၏ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ ေတြ႔ရိွခ်က္သည္ ကိုပါၾကီးထိန္းသိမ္းဖမ္းဆီးခံရမႈအေၾကာင္း 
မွတ္တမ္းဖိုင္တဲြမ်ားကို သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္စြာ သိမ္းဆည္းထားရိွရန္ ရဲဘက္မွ ပ်က္ကြက္ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရိွခဲ့သည္။). 
ICJ အင္တာဗ်ဴး။ ICJႏွင့္ သတင္းေထာက္ လူေတြ႔ေမးျမန္းျခင္း၊ ျမန္မာ၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ။   
119 Lun Min Mang, “ၾကားနာစစ္ေဆးမႈ ၿပီးဆံုးသည္ႏွင့္အမွ် စစ္သားမ်ားက သတင္းေထာက္ကို မည္သို႔မည္ပံု 
သတ္ခဲ့ေၾကာင္း ေျပာျပ” ကိုးကားခ်က္ အထက္၌ရိွ။ 
120 ICJႏွင့္ သတင္းေထာက္ လူေတြ႔ေမးျမန္းခန္း၊ ျမန္မာ၊ ၂၀၁၈ စက္တင္ဘာလ ၃၀ ရက္ 
121 Lun Min Mang, “ၾကားနာစစ္ေဆးမႈ ၿပီးဆံုးသည္ႏွင့္အမွ် စစ္သားမ်ားက သတင္းေထာက္ကို မည္သို႔မည္ပံု 
သတ္ခဲ့ေၾကာင္း ေျပာျပ” ကိုးကားခ်က္ အထက္၌ရိွ။ 
122 Zarni Mann, ‘ကိုပါၾကီး အသတ္ခံရသည့္ အမႈကို ပိတ္သိမ္း၊ မုဆိုးမအျဖစ္က်န္ခဲ့သူမွ အယူခံတင္ရန္ 
အခိုင္အမာေၾကျငာ’ The Irrawaddy၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ဇြန္လ ၂၃။ Lun Min Mang, “ၾကားနာစစ္ေဆးမႈ ၿပီးဆံုးသည္ႏွင့္အမွ် 
စစ္သားမ်ားက သတင္းေထာက္ကို မည္သို႔မည္ပံု သတ္ခဲ့ေၾကာင္း ေျပာျပ”,The Myanmar Times ၂၀၁၅ ဇြန္ ၂၅ 
123 ေရွ႕ေနဦးၾကီးျမင့္၏ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို နမူနာအျဖစ္ ၾကည့္ပါ။ Lun Min Mang, “ၾကားနာစစ္ေဆးမႈ 
ၿပီးဆံုးသည္ႏွင့္အမွ် စစ္သားမ်ားက သတင္းေထာက္ကို မည္သို႔မည္ပံု သတ္ခဲ့ေၾကာင္း ေျပာျပ”, The Myanmar Times၊ 
၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ ကိုးကာခ်က္ အထက္၌ရိွ။ 
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ခဲ့ၾကသည္။ 124  ေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားကို ေဒၚသႏၱာမ ွ တံု႔ျပန္ရာတြင ္ သူမ၏ခင္ပြန္းသည္ေသဆံုးမႈအတြက ္ တာဝန္ခမံႈ 
တစ္စံုတစ္ရာ မရိွသည္မွာ လံုးဝ ေက်နပ္စရာမရိွဟ ု တံု႔ျပန္ခဲ့သည္။ ဆက္လက္၍ သူမက သူမ၏ ေရွ႕ေန 
ဦးေရာဘတ္ဆန္းေအာင္ႏွင့္အတ ူအဆင့္ျမင့္ တရား႐ံုးမ်ားမ ွတဆင့္ ကုစားမႈကိ ုဆက္လက္တုိက္ယူ သြားမည္ဟ ု
ဆိုခဲ့သည္။125  

 
၄.၄။ ျမန္မာႏိုင္င ံရဲတပ္ဖဲြ႔မ ွစံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းမ်ား 
 

ေအာက္တိုဘာလ ၂၀ ရက္ေန႔ေလာက္၌ ကိုပါၾကီး ေပ်ာက္ဆံုးေနေသာေၾကာင္ ့ ေဒၚသႏၱာသည္ 
သူမ၏ခင္ပြန္းသည္ မည္သည့္ေနရာ၌ ရိွေနသည္ကို သိရိွရန္ မြန္ျပည္နယ္သို႔ ခရီးထြက္ခဲ့သည္။ အထက္၌ 
ေဖာ္ျပခဲ့သလို၊ ေဒၚသႏၱာမ ွထိုစဥ္၌ က်ိဳက္မေရာ ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖဲြ႔တြင ္ပထမသတင္းေပးတုိင္ၾကားခ်က ္ေရးေစကာ 
အမႈဖြင့္ေစခဲ့သည္။ သူမ၏ခင္ပြနး္သည္အေၾကာင္း သိရိွရၿပီးေနာက ္ ေဒၚသႏၱာသည္ က်ိဳက္မေရာသို႔ 
ျပန္လာခဲ့သည္။ ေပ်ာက္ဆံုး ေၾကာင္း ပထမသတင္းေပးတိုင္ၾကားခ်က္ကိ ု ႐ုတ္သိမ္းခဲ့ၿပီး ေသဆံုးေၾကာင္း 
ပထမသတင္းေပးတိုင္ၾကားခ်က ္ ဖြင့္ခဲ့ျပန္သည္။ 126 ယင္းပထမသတင္းေပးတုိင္ၾကားသည္ ့ ႏွစ္ၾကိမ္စလံုးတြင ္
ရဲသည္ အစကတည္းက အမႈျဖစ္စဥ္္အေၾကာင္းသိရိွခဲ့ပံုရၿပီး ပထမအၾကိမ္ ပထမသတင္းေပးတိုင္ၾကားစာကိ ု
လက္ခံရန္ ျငင္းဆိုခဲ့ၿပီး ေဒၚသႏၱာကို မြန္ျပည္နယ္ၿမိဳ႕ေတာ္ရိွ ရဲစခန္းသို႔ သြားေရာက္ရန္ ၫႊန္းဆိုခဲ့ေသးသည္။127 
ထုိအခ်ိန္ သူမအေနျဖင့္ ရဲဘက္မ ွ ေပ်ာက္ဆံုး ေသဆံုးမႈအား စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ပါ့မလားဟု 
အဆိုးျမင္ခဲ့သည္။ ရဲအရာရိွၾကီးမ်ားသည ္စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ မလုပ္ေဆာင္ရန ္အထက္အာဏာပိုင္မ်ားမ ွ၎တို႔အား 
ၫႊန္ၾကား ထားေၾကာင္း သူမကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။128  

အေလာင္းေဖာ္ရန္အတြက ္ လိုအပ္ေသာ စီစဥ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင ္ ရဲမ်ားက အခန္းက႑တစ္ခုကိ ု တာဝန္ယူ 
လုပ္ေဆာင ္ ၾကသည္။ သတင္းအခ်က္အလက္တစ္ခ်ိဳ႕ ေပးျခင္းႏွင္ ့ ေဒၚသႏၱာအား သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး စသည္႔ 
အခန္းက႑မ်ားကိ ု ရဲမ်ားမွ တာဝန္ယူၾကသည္။ စစ္ေဆးရန္အေလာင္းေဖာ္ယူျခင္းကိ ု  ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသား 
လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္၏ လံႈ႔ေဆာ္မႈျဖင့္ ေဖာ္ယူခဲ့ၿပီး တပ္မေတာအ္ဖဲြ႔ဝင္္မ်ားက ထိန္းခ်ဳပ္လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။129 
ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္၏ ၂၀၁၄အစီရင္ခံစာတြင ္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖဲြ႔၏ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ 
စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ဌာန(CID) မွ ကိုပါၾကီး၏ အေလာင္းခႏၶာကိုယ္ကို စစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္း ေရးသားခဲ့သည္။ 
ရဲစစ္ေဆးမႈမ်ားတြင္ (CID)၏ အခန္းက႑ကို ေနာက္ထပ္ေဖာ္ျပျခင္း မရိွေတာ့ေခ်။ 130  ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ေဖေဖၚဝါရီ 
လထုတ္ ေဆာင္းပါးတစ္ေစာင္တြင ္ ရဲမ်ားသည ္ မ်က္ျမင္သက္ေသေပါင္း (၂၀) ေက်ာ္ကို လူေတြ႔ ေမးျမနး္ 
ခဲ့ေၾကာင္း  ျပည္တြင္းသတင္းမီဒီယာက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ 131  သို႔ေသာ္ ရဲဘက္မွ စံုစမ္း စစ္ေဆးျခင္းမ်ားႏွင္ ့
က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ံုးမ ွစစ္ေမးျခင္းမ်ားအၾကားရိ ွခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားသည္ မရငွ္းမရွင္း ျဖစ္ေနခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံအမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္၏ စစ္ေမးျခင္းလုပ္ငန္း၌ ရဲမ်ား ပူးေပါင္း ပါဝင္ခဲ့ေသာ္လည္း၊ 

                                                             
124 ICJ ႏွင့္ သတင္းေထာက္ လူေတြ႔ေမးျမန္းျခင္း၊ ျမန္မာ၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၃၀ ရက္ 
125  Zarni Mann, ‘ကိုပါၾကီး အသတ္ခံရသည္ ့ အမႈကိ ု ပိတ္သိမ္း၊ မုဆိုးမအျဖစ္က်န္ခဲ့သူမ ွ အယူခံတင္ရန ္
အခိုင္အမာေၾကျငာ’ The Irrawaddy၊ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၃ ရက္။ 
126  ICJမွ မသႏၱာကုိ ေတြ႔ဆုံ႔ေမးျမန္းျခင္း၊၂၀၁၈ ခုႏွစ ္ စက္တင္ဘာလ ၃၀ ရက္။  ICJ မ ွ ေနာ္အုန္းလွကုိ 
ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းျခင္း၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ေမလ ၁၇ ရက္။ Paul Mooney, ‘တပ္မေတာ္ သတ္ခဲ့သည္ သတင္းေထာက္သည္ 
စုၾကည္၏ ယခင္က ကိုယ္ရံေတာ္အေစာင့္ ျဖစ္ခဲ့သည္။’  Rueters ၊ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၈ရက္။   
127  ICJ မွ ေနာ္အုန္းလွကုိ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းျခင္း၊၂၀၁၈ခုႏွစ္ ေမလ ၁၇ ရက္။ ICJမွ မသႏၱာကုိ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းျခင္း၊ 
၂၀၁၈ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၃၀ရက္။  Paul Mooney, ‘တပ္မေတာ္ သတ္ခဲ့သည္ သတင္းေထာက္သည္ စုၾကည္၏ 
ယခင္က ကိုယ္ရံေတာ္အေစာင့္ ျဖစ္ခဲ့သည္။’ Rueters ၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၈ ရက္  
128  Paul Mooney, ‘တပ္မေတာ္ သတ္ခဲ့သည္ သတင္းေထာက္သည္ စုၾကည္၏ ယခင္က ကိုယ္ရံေတာ္အေစာင့္ 
ျဖစ္ခဲ့သည္။’၊ ႐ိုက္တာသတင္း၊ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၈ရက္  Hanna Hindstrom, ‘သတင္းေထာက္ကို 
သတ္ျဖတ္ျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအေပၚ သံသယမ်ားစြာ ရိွလာ’၊ Al Jazeera, ၂၀၁၄ခုႏွစ္ 
ႏိုဝင္ဘာလ ၂၅ ရက္။ 
129 က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္ ရဲက ေဒၚသႏၱာထံသို႔ စစ္ေဆးရန္အေလာင္းေဖာ္ေတာ့မည့္အေၾကာင္း သူမေနထုိင္ရာ ရန္ကုန ္
အေျခစိုက္ ရဲမွတဆင့္ သတင္းကို ထပ္ဆင့္လႊင့္ေပးသည္။ 
130 ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ အစီရင္ခံစာ၊ စာပိုဒ ္ ၃၄။ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးဗဟိုဌာနက အေလာင္း 
ကို တုိက္႐ုိက္ စစ္ေဆးခဲ့ျခင္း ရိွ၊မရိွ မရွင္းလင္းပါ။ 
131  ဤသတင္းအခ်က္အလက္ကို ေဒၚသႏၱာေပးခဲ့သည္။ တစ္ခါတစ္ေလ သူမေနန႔ဲ သတင္းမီဒီယာႏွင့္ 
အာဏာပိုင္ေတြအၾကား ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းၾကားခံအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေနသလို ျဖစ္ေနသည္။ San Yamin 
Aung, “သတ္ျဖတ္ခံရေသာ သတင္းေထာက္အမႈကို တရား႐ံုး၌ ၾကန္႔ၾကာေစေသာေၾကာင့္ တပ္မေတာ္ကို အျပစ္တင္”  
The Irrawady ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ေဖေဖၚဝါရီလ ၁၁ရက္။ 
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၎တို႔အေနျဖင္ ့ စစ္တရား႐ံုးဘက္မ ွ ယင္းအမႈစစ္ေဆးၾကားနားျခင္းအား အဆံုးသတ္ခဲ ့ သည္ကို သိရိွခဲ့မႈ ရိွ၊မရိ ွ
ဟူမူကား ရွင္းလင္းမႈ မရိခွဲ့ေပ။ က်ိဳက္မေရာ ၿမိဳ႕နယ္တရား႐ံုး၌ စစ္ေမးခဲ့ေသာ စစ္ေမးမႈ အၿပီး (၂၀၁၅ ခုႏွစ ္
ဇြန္လတြင ္ ၿပီးဆံုးခဲ့သည)္ ယင္းအမႈကိ ု ထပ္မ ံ စစ္ေဆးၾကားနားႏိုင္မႈ ရိွ၊ မရိ ွ အေပၚ ရဲဘက္မ ွ မွတ္ခ်က္ျပဳ 
သံုးသပ္ခဲ့့ျခင္း မရိွေပ။132  

ကိုပါၾကီးႏွင့္ဆိုင္ေသာ ရဲအမႈဖိုင္တဲြသည ္ ရဲဘက္မ ွ ပထမသတင္းေပးတုိင္ၾကားခ်က ္ လက္ခံရရိွသည့္ ၂၀၁၄ခုႏွစ ္
ေအာက္တိုဘာလ/ႏိုဝင္ဘာလ ေလာက္ကတည္းမွ ၂၀၁၆ မတ္လထိ ဖြင့္ထားဆဲ ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ ္ဇြန္လ၌ 
က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ံုး၏ စစ္ေမးခ်က္အေပၚ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ၿပီးေနာက ္ ၉ လဝန္းက်င္အၾကာတြင ္
ရဲမ်ားသည ္သိသာထင္ရွားေသာ လုပ္ေဆာငမ္ႈမ်ိဳး မလုပ္ေတာ့ပါ။ ထုိ႔ျပင္ အမႈအေျခအေနသည္ မရငွ္းလင္းစြာျဖင္႔ 
က်န္ရစ္ခဲ့သည္။ ယခုကဲ႔သို႔ ရွင္းလင္းျပတ္သားမႈ မရိွျခင္းကိ ု ေနာက္ဆံုး၌ ၂၀၁၆ခုႏွစ ္ မတ္လ ၂၁ ရက္ရက္စဲြျဖင္ ့
က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖဲြ႔မ ွေဒၚသႏၱာထံသို႔ ထုတ္ေပးေသာ စာတြင ္ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ယင္းအခ်နိ္ကာလ 
သည္ ၂၀၁၅ခုႏွစ ္ႏိုင္ဝင္ဘာလ ေရြးေကာက္ပဲြၿပီးေနာက ္အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ ္ပါတီအတြက္ လႊတ္ေတာ ္
ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္  ေဒၚသႏၱာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ ဝင္ေရာက္ခါစ အခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။133 ယင္းစာတြင ္
ေမာ္လၿမိဳင္ခ႐ိုင္အဆင္ ့ အစိုးရေရွ႕ေနမ်ားႏွင္ ့ မြန္ျပည္နယ္ ဥပေဒခ်ဳပ္႐ံုးတို႔၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္အရ ရဲမ်ားသည ္
အမႈကိ ု ပိတ္သိမ္းခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚသႏၱာအား အသိေပး အေၾကာင္းၾကားခဲ့သည္။ 134 ဆက္လက္၍ 
ထိုဥပေဒအၾကံျပဳခ်က္ ရရိွၿပီးေနာက ္  ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖဲြ႔ဘက္မ ွ မြန္ျပည္နယ္ ရဲ႐ံုးခ်ဳပ္၏ အၾကံဥာဏ္ကိ ု
လွမ္းေတာငး္ရာတြင ္ ႐ံုးခ်ဳပ္က အစိုးရေရ႕ွေနမ်ား၏ အၾကံဥာဏ္ကိ ု အတည္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း ယင္းစာတြင ္
ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ေဒၚသႏၱာအား အသိေပးအေၾကာင္းၾကားမႈတြင ္ယခုလို ဆံုးျဖတ္ရျခင္း၏ ဥပေဒေရးရာ႐ႈေဒါင့္အရ 
က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္မႈ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ခ်ျပျခင္း မရိွခဲ့ေပ။135  

လူထုထံသို႔ ဤသတင္း ေရာက္ရိွသြားရာတြင ္နယ္ပယ္အသီးသီးမွ တံု႔ျပန္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ ဥပမာ 
ျပန္ၾကားေရးဝန္ၾကီးအသစ ္ ဦးေဖျမင့္သည္ ၎ရလဒ္ကို လံုးဝ လက္ခံႏိုင္ဖြယ္ရာမရိွေၾကာင္း  ျပစ္တင္႐ံႈ႕ခ်ခဲ့ၿပီး 
တရားမွ်တမႈအတြက ္ကူညီသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကတိေပးခဲ့သည္။ ေဒၚသႏၱာ၏ေရွ႕ေန ဦးေရာဘတ္ဆန္းေအာင ္
သည္ ဆံုးျဖတ္ခ်ကက္ိ ု မွားယြင္းစြာဆံုးျဖတ္ေၾကာင္း သမုတ္ခဲ့သည္။ 136 ထုိ႔ျပင္ ယင္းဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို 
တရား႐ံုးအဆင့္ဆင့္သို႔ အယူခံသြားမည ္ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း ဦးေရာဘတ္ဆန္းေအာင္က ဆိုခဲ့သည္။137  

 

၄.၅။ ဗဟိုတရား႐ံုး အသနားခံလႊာ 

 
ကိုပါၾကီးေသဆံုးၿပီး (၁၈)လ ၾကာေသာအခါႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ ္အာဏာပိုင္မ်ားႏွင္ ့ ႏုိင္ငံ၏ အမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရး 
ေကာ္မရွင ္အပါအဝင္ အဖြဲ႔အသီးသီးတို႔မွ တစ္ၿပိဳင္တည္း တာဝန္ယူလုပ္ေဆာင္သည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း(၄) ခုျဖင့္ 
အဆံုးသတ္ခဲ့ၿပီးေနာက ္ ၎ေသဆံုးရသည့္ အေျခအေနမွန္ကိ ု ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္း မရိွခဲ့႐ံုသာမက တာဝန္ခံမႈ 
(သို႔မဟုတ္) ကုစားမႈ မ်ားလည္း မရရိွခဲ့ေပ။ ထုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ ေဒၚသႏၱာႏွင္ ့ သူမ၏ေရွ႕ေန ဦးေရာဘတ ္
ဆန္းေအာင္တို႔သည ္ ၎တို႔အမႈအား အဆင့္ျမင့္တရား႐ံုးမ ွ ျပန္လည္သံုးသပ္ေပးရန္ႏွင္ ့ အမႈျပန္ဖြင့္ေပးရန ္
ၾကိဳးပမ္းခဲ့ၾကသည္။ ထိုခ်ိန္ သတင္း မီဒီယာမ်ားေရွ႕၌ ၎တို႔၏ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားသည္ စာခၽြန္ေတာ ္ ေခၚရန္ 
ရည္ရြယ္ေၾကာင္း ေဖာ္ၫႊန္းခဲ့ၾကသည္။138 ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေအာက္တရား႐ံုးမ်ား၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို တရားေရး 
မ ွ ျပန္လည္သံုးသပ္ေစရန္မွာ စာခၽြန္ေတာ္သည ္ အခရာက်ေသာ ယႏၱရားျဖစ္သည္။ 139  ၂၀၁၆ခုႏွစ ္ ၾသဂုတ္လ 
                                                             
132 Lun Min Mang, “ၾကားနာစစ္ေဆးမႈ ၿပီးဆံုးသည္ႏွင့္အမွ် စစ္သားမ်ားက သတင္းေထာက္ကို မည္သို႔မည္ပံု 
သတ္ခဲ့ေၾကာင္း ေျပာျပ” ကိုးကားခ်က္ အထက္၌ရိွ။ 
133 ဧရာဝတီတိုင္း အင္းမီ မဲဆႏၵနယ္ကို ကိုယ္စားျပဳျခင္း 
134 က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္းမွ ေဒၚသႏၱာထံသို႔ ေပးပို႔ေသာ စာ၊ ICJ တြင္ယင္းစာတြဲ ရိွသည္။  
135 က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္းမွ အမႈကို ၂၀၁၆ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၉ ရက္ေန႔၌ ပိတ္ခဲ့သည္။ 
136 Mizzima, “ျမန္မာသည္ သတင္းေထာက္အသတ္ခံရမႈကို စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းအား ေခ်ာင္ထိုးလိုက္သည္။” 
၂၀၁၆ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၆ ရက္။ DVB, “ပါၾကီး အမႈကို မြန္ျပည္နယ္ ရဲစခန္းမွ ပိတ္သိမ္းလိုက္သည္” ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ  ၁ 
ရက္။ 
137 DVB, “ပါၾကီး အမႈကို မြန္ျပည္နယ္ ရဲစခန္းမွ ပိတ္သိမ္းလိုက္သည္” အထက္ပါ ကိုးကား၊ Mizzima, 
“ျမန္မာသည္သတင္းေထာက္အသတ္ခံရမႈကို စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းအား ေခ်ာင္ထိုးလိုက္သည္။” အထက္ပါကိုးကားခ်က္။ 
138 အထက္ပါအတုိင္း။ 
139  ေရွ႕ေနဦးေရာဘတ္ဆန္းေအာင္ကို ဆက္သြယ္ရန္ ၾကိဳးစားခဲ့ေသာ္လည္း၊ ICJ အေနနဲ႔ မည္သည့္စာခၽြန္ေတာ္ကိ ု
တင္ခဲ့ေၾကာင္း မသိရိွခဲ့ရ။ အမိန္႔ေပးစာခၽြန္ေတာ္ (သို႔မဟုတ္) အမႈေခၚေစ စာခၽြန္ေတာ္ကို တင္သြင္းခဲ့တာ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ 
သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စာခၽြန္ေတာ္ တင္သြင္းရန္ အတားအဆီးၾကီးမ်ား ရိွေနသည္။ ဥပမာ ယင္းစိန္ေခၚမႈ၊ 
အတားအဆီးမ်ား၌ လိုအပ္ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား တင္သြင္းရန္ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ရိွ ဗဟိုတရား႐ံုးမွ လက္ခံရန္ 
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တြင ္ ေနျပည္ေတာ္ရိွ ဗဟိုတရား႐ံုး၌ စာခၽြန္ေတာ ္ တင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင ္ ျငင္းပယ ္ (သို႔မဟုတ္) 
ပယ္ခ်ခံခဲ့ရသည္။ 140  လက္ရိ ွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္ေနေသာ ေဒၚသႏၱာသည ္ ဤဥပေဒလမ္းေၾကာင္းကိ ု
ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ထားျခင္း မရိွေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ ေနာက္ဆံုးတြင ္ ေအာင္ျမင္မႈ မရိွခဲ႔သည္႔ 
စာခၽြန္ေတာ္တင္သြင္းျခင္းသည ္ ကိုပါၾကီး ေသဆံုးမႈႏွင္ ့ ပတ္သက္၍ ပိုမိုေက်နပ္ႏွစ္သိမ္႔မXႈရႏုငိ္ေစရန္အတြက ္ 
ေနာက္ထပ္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္ ့ တရားေရးအရ အဆံုးသတ ္ ေနာက္ဆံုးေျခလွမ္းတစ္ရပ ္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရိ ွ
ရပါသည္။ 
 
 

 

                                                                                                                                                                              
ျပင္ဆင္စရိတ္မ်ား ပါဝင္သည္။ ၂၀၁၁ စာခၽြန္ေတာ္မ်ား ေလွ်ာက္ထားရန္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း စည္းမ်ဥ္း၊နည္းဥပေဒမ်ား 
ကို ၾကည့္ရန္။ Melissa Crouch ၏ ျမန္မာ့ ဥပေဒ၊ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းႏွင့္ အကူးအေျပာင္း ဆုိသည့္ စာအုပ္ပါ 
“အဂၤလိပ္႐ိုးရာ ဥပေဒႏွင့္ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ စာခၽြန္ေတာ္မ်ား- ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ တာဝန္ခံမႈ အလားအလာမ်ား” Hart 
Publishing, ၂၀၁၄၊ စာ-၁၅၅ ကိုလည္း ၾကည့္ပါ။ ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ စာခၽြန္ေတာ္ ငါးမ်ိဳးစာရင္းၾကည့္ရန္-  ICJ, “ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ 
အထူးစီးပြားေရး ဇံုမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ တာဝန္ဝတၱရား”၊ ၂၀၁၇၊ 
ေဖေဖၚဝါရီလ၊ စာ-၃၀၊ ဤဝက္ဆိုဒ္၌ ရယူပါ- https://www.icj.org/myanmar-amend-special-economic-zones-
law-to-protect-human-rights-new-icj-report/  (Burmese: “ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားႏွင္႔ 
လူ႔အခြင္႔အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ေပးရမည့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား,” https://www.icj.org/wp-
content/uploads/2017/05/Myanmar-SEZ-assessment-full-Publications-Reports-Thematic-reports-2017-
BUR.pdf) အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္- ICJ, “ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ တရား႐ံုးေရွ႕ေတာ္သြင္း စာခၽြန္ေတာ္ အမိန္႔ဆိုင္ရာ လက္စဲြ”၊ 
၂၀၁၆ ေမလ၊ ဤဝက္ဆိုဒ္၌ ၾကည့္ပါ- https://www.icj.org/myanmar-writ-of-habeas-corpus-can-help-protect-
human-rights/ (Burmese: “တရား႐ုုံးေရွ႕ေတာ္သြင္းစာခြၽန္ေတာ္ အမိန္႔ဆုုိင္ရာ လက္စြဲစာအုပ္,” 
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2016/06/Myanmar-Handbook-on-Habeas-Corpus-Publications-
Reports-thematic-reports-2016-BUR.pdf). 
140 ရိွေသာ အရင္းအျမစ္အကန္႔မ်ားၾကားမွေသာ္လည္းေကာင္း  ေရွ႕ေနႏွင့္ဆက္သြယ္ေျပာဆိုႏိုင္ျခင္း မရိွသည့္ 
အေျခအေနေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ICJ သည္ ဤလုပ္ငန္းစဥ္အေသးစိတ္ႏွင့္ ဆုိင္ေသာ သတင္းအခ်က္ကို 
မေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့ပါ။ 
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”တန္းျပည့္စစ္မႈထမ္းခ်ိန္�ကို ၁၉၅၉ တပ္မေတာ္အက္ဥပေဒတြင ္အက်ယ္တစ္ဝန္း အနက္ဖြင့္ဆိုထားသည္။   
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၅။  ေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားႏွင္ ့အၾကံျပဳခ်က္မ်ား 
 
 

ကိုပါၾကီး လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္ခံရျခင္း၊ စစ္တပ္မ ွ ကနဦးပိုင္း၌ အျဖစ္မွန္အား ဖံုးကြယ္ထားျခင္း၊ ေသဆံုးမႈအား 
စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းႏွင္ ့ ေနာက္ဆံုုးတြင ္ တာဝန္ခံမႈႏွင္ ့ ကုစားမႈမ်ား မရရွိျခင္းတို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ဆုိးရြားေသာ 
လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအတြက ္ တရားမွ်တမႈရရိွေရး ၾကိဳးပမ္းရာတြင ္ စိန္ေခၚမႈ အမ်ားအျပားရိွေန 
ေၾကာင္းကို ျပသေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ လာမည့္အခ်ိန္မ်ား၌ ထုိသို႔ထပ္ခါထပ္ခါ ျဖစ္ပ်က္မႈအား တားျမစ္ရန ္
ေတာင္းဆိုရာလည္း ေရာက္သည္။ ဤအစီရင္ခံစာ၌ အေလးေပး ေဖာ္ျပထားသကဲ႔သို႔ပင ္ ကိုပါၾကီးေသဆံုးမႈ 
အတြက ္ တာဝန္ရိွေသာ တပ္မေတာ္မ ွ စစ္သည္ေတာ္မ်ားသည္ ယင္းအမႈကိစၥျဖစ္ၿပီးကတည္းမ ွ ေနာက္ထပ ္
လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားတြင ္  ၿငိစြန္းမႈ ရိွေနပါသည္။ ျပစ္ဒဏ္ေပးခံရျခင္းမ ွ ဆက္လက္ လြတ္ေျမာက ္
ေနျခင္းသည္ ျပစ္မႈမ်ား ထပ္မံက်ဴးလြန္ျခင္းကိ ုအားေပး အားေျမာက္စြမ္းေဆာင္ေပးရာ ေရာက္ပါသည္။ 

ဤအမႈသည္ ဥပေဒမဲ ့ သတ္ျဖတ္ျခင္းခံရေသာ အမႈမ်ိဳးအတြက္ တရားမွ်တမႈရရိွရန ္ အနည္းဆံုး အဓိက 
အတားအဆီး (၃) ခုရိွေနေၾကာင္းကိ ု သာဓကေဖာ္ျပထားၿပီး ယင္းအတားအဆီးမ်ားကိ ု အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝစြာ 
ေျဖရွင္းႏိုင္ေအာင ္ေဆာင္ရြက္ရမည္ ့ေျခလွမ္းမ်ားကိ ုအၾကံျပဳထားသည္။ 

 
 
၅.၁။ ျပည္တြင္းဥပေဒမ်ားသည္ ၾကီးေလးေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအတြက ္ျပစ္ဒဏ္ေပးခံရျခင္းမ ွ  
ကင္းလြတ္ေစသည္။ 
 
 
ကိုပါၾကီး လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္ခံရမႈကို ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ အရပ္ဘက္မ ွ စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ လုပ္ငန္းစဥ ္
(၄)ရပ္မ ွ လုပ္ငန္းစဥ္တိုင္းသည ္ ကိုပါၾကီးေသဆံုးမႈ၌ ျပစ္မႈမကင္းေသာ စစ္သားမ်ားကိ ု လြတ္ၿငိမ္းခြင္ ့ ေပးခဲ့သည္ ့
စစ္တရား႐ံုးမ ွ စစ္ေဆးရွာေဖြမႈေၾကာင္ ့ လံုးဝ ထိေရာက္မႈ မရိွခဲ့ပါ။ အမႈစစ္ေဆးၾကားနာမႈကိ ု လွ်ိဳ႕ဝွက္ 
စစ္ေဆးၾကားနာခဲ့ၿပီး မိသားစုဝင္မ်ား၊ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ ႏုိင္ငံဝန္ထမ္းမ်ားအား အသိမေပးဘဲ လနဲ႔ခ်ီ ဖုံးကြယ ္
ခဲ့သည္။ အစိုးရေရွ႕ေနမ်ား၊ ရဲမ်ား၊ ျမန္မာႏုိင္ငံအမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့့္အေရးေကာ္မရွင္၊ ခ႐ိုင္ႏွင္ ့ ဗဟိုအဆင့္ရိ ွ
တရားေရးမ်ားသည္ ၎တို႔၏ စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းမ်ားကိ ု ရပ္နားခဲ့သည္။ ရပ္နားခဲ့သည္ ့ အေၾကာင္းရင္းမွာ 
ကိုပါၾကီးအသတ္ခံရမႈ၌ ပါဝင္ေသာ စစ္သားမ်ားကိ ု စစ္တရား႐ံုးမ ွ တရားေသ လႊတ္ေပးခဲ့ျခင္းသည ္ ေနာက္ဆံုး 
အၿပီးသတ ္ျဖစ္သည္ ဟူေသာ အေၾကာင္းရင္းပင ္ျဖစ္ေလသည္။ 
 

၂၀၀၈ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခ ံဥပေဒ 

၂၀၀၈ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အား စစ္တရား႐ံုးမ်ားအေပၚႏွင္ ့ယင္းတရား႐ံုး 
မ်ား၏ စီရင္ခ်က္မ်ားအေပၚ အယူခံမႈတို႔အားလည္း အၿပီးသတ္အာဏာ က်င့္သံုးခြင့္ေပးထားသည္။ (အပိုဒ္ ၂.၂ 
ကိုၾကည့္ရန္) ဗဟိုတရား႐ံုးအပါအဝင ္ အရပ္ဘက္တရား႐ံုးမ်ား၌ အယူခံခြင့္ရိွေၾကာင္း (သို႔မဟုတ္) ျပန္လည္ 
သံုးသပ္ခြင့္ရိွေၾကာင္း အတိအလင္းဆံုးျဖတ္ေပးသည္ ့ ျပ႒ာန္းခ်က ္ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင ္ မပါရိွပါ။ 
ဤအစီအမံသည္ လံုျခံဳေရးတပ္ဖဲြ႔မ်ားအား အရပ္ဘက္အာဏာပိုင္မ်ားထ ံ တာဝန္ခံရမည္ဟူေသာ တရားဥပေဒ 
စိုးမိုးေရး အေျခခံမူႏွင့္သာမက အမွီအခိုကင္းလြတ္လပ္ေသာ တရားစီရင္ေရး မူမ်ားႏွင္ ့ ေပၚေပၚထင္ထင္ၾကီး 
ကိုက္ညီမႈမရိွပါ။ စစ္တရား႐ံုးမ်ားတြင ္ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္စီမံပိုင္ခြင္ ့အလံုးစံုရိွေနျခင္းသည ္(အထူးသျဖင္ ့ပုဒ္မ ၃၄၃ 
(ခ)တြင ္ ျပန္လည္သံုးသပ္မႈမွ ကင္းလြတ္ခြင္ ့ ေပးထားသည)္ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၄၇၌ 
အာမခံထားသည္ ့ အခ်က္ျဖစ္ေသာ လူအားလံုး ဥပေဒအရ တန္းတူညီမွ် အကာအကြယ္ရပိုင္ခြင့္ရိွသည ္
ဟူေသာျပ႒ာန္းခ်က္ကိ ုဆန္႔က်င္လ်က္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကိ ုထပ္မံ ဟန္႔တားလုိက္ေလသည္။ 

ယခုကဲ႔သို႔ ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား တစ္ခုႏွင့္တစ္ခ ု ဆန္႔က်င္ေနမႈကို ဆန္းစစ္ပိုင္ခြင့္ရိွၿပီး ၎၏ 
လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္အည ီ စည္းေႏွာင္အားရိွေသာ ဥပေဒအရ အနက္အဓိပၸါယ္ျပန္ဆိုႏိုင္ခြင့္ရိွေသာ အဖဲြ႔မွာ ဖဲြ႔စည္းပံ ု
အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၄၆၊ ၃၂၂(ခ)ႏွင္ ့ ၃၂၄ တို႔အရ ဖဲြ႔စည္းပံအုေျခခံ ခံု႐ံုးတစ္ခုသာ ျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စ ု
သမၼတအပါအဝင္ နယ္ပယ္အသီးသီးမ ွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည ္ ထုိသုိ႔အနက္အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုရန ္ ခံု႐ံုးကု ိ
ေတာင္းခံႏိုင ္ ပါသည္။ 141 (မွတ္ခ်က္။ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၉၅ (ဂ)ႏွင္ ့ ၃၄၃ (ခ) တို႔တြင ္

                                                             
141  ျမန္မာ့ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၊ ပုဒမ္ ၃၂၅- “ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင္ ့ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားသည္  
ျပည္ေထာင္စု၏ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ခံု႐ံုး၏ အနက္ဖြင့္ခ်က္၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ သေဘာထားမ်ား ရယူရန္ 
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ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင္ ့ ဗဟိုတရား႐ံုးတို႔၏ ေနာက္ဆံုးအၿပီးသတ ္ အမိန္႔အာဏာကိ ု ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း 
၎တို႔ စီရင္ခြင္ ့ အသီးသီးအတြင္း က်ေရာက္ေသာကိစၥမ်ား၌ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံခံု႐ံုးသည ္ ပုဒ္မ ၃၂၄အရ 
ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခ ံဥပေဒႏွင့္ဆိုင္ေသာ ကိစၥမ်ား၌ အျမင့္ဆံုးအမိန္႔အာဏာရိွသည္။) 

 

၁၉၅၉ တပ္မေတာ္အက္ဥပေဒ 

ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား၏ ခက္ခဲ႐ႈပ္ေထြးေနမႈမ်ားသည ္ စစ္တရား႐ံုး၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ အရပ္ဘက္ဦးေဆာင္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားက ထိေရာက္စြာ အဆံုးသတ္ခဲ့ပံုကိ ု ျပသေနသည္။ 
သို႔ေသာ ္ယခုလို ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ စီမံထားမႈမ်ားသည ္ကို္ပါၾကီး အဘယ္ေၾကာင့္ အသတ္ခံရသည္ကို 
မရွင္းျပပါ။ အရပ္သားျဖစ္ေသာ ကိုပါၾကီးကို အရပ္ဘက္အမည္ခံ အာဏာပိုင္မ်ား က စတင္ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး 
အရပ္ဘက္ တရား႐ံုးမ်ား၌ 142  လူအမ်ားေရွ႕ေမွာက္ ျပစ္မႈစစ္ေဆးၾကားနားရမည့္အစား စစ္တပ္စီရင္ခြင့္ေအာက္ 
က်ေရာက္ေစခဲ့သည္။ ကိုပါၾကီး အသတ္ခံရမႈကို စံုစမ္းစစ္ေဆး၊ တရားစဲြဆိုျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေပၚ စစ္တပ္၏ 
စီရင္ခြင့္ကိ ု ၁၉၅၉ တပ္မေတာ္အက္ဥပေဒကိ ု ကိုးကားသံုးသပ္၍ က်င့္သံုးခဲ့ေၾကာင္း ယူဆရန္ ရိွပါသည္။ 
ယင္းအက္ဥပေဒ၏ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည ္ စစ္သားမ်ားမ ွ အရပ္သားမ်ားအေပၚ က်ဴးလြန္ေသာ 
ၾကီးေလးေသာ ျပစ္မႈမ်ားအပါအဝင ္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိ ု ခြင့္ျပဳထားၿပီး စစ္တရား႐ံုး၌ ၾကားနားစစ္ေဆးခြင္ ့
ေပးထားသည္။ (အပိုင္း ၄.၂၌ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားသည)္ 

တပ္မေတာ္အက္ဥပေဒပါ ဤျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားက စစ္သည္ေတာ္မ်ားကို အမ်ား 
ျပည္သူေရွ႕ေမွာက ္ ျပစ္မႈစစ္ေဆးၾကားနာျခင္းမ ွ အကြာအကြယ္ေပးထားၿပီး နစ္နာသမူ်ားႏွင္ ့ ၎တို႔၏ 
မိသားစုဝင္မ်ားသည ္ ေယဘုယ်အားျဖင္ ့ ယင္းအမႈစစ္ေဆးၾကားနားရာ၌ ဝင္ေရာက ္ ပါဝင္ႏိုင္ျခင္း မရိွပါ 
(သို႔မဟုတ္) ထိေရာက္ေသာ ကုစားမႈႏွင့္နစ္နာေၾကး ရရိွခံစားႏုိင္ျခင္း မရိွပါ။  ထုိ႔အျပင္ နစ္နာသူမ်ားႏွင္ ့၎တို႔၏ 
မိသားစုဝင္မ်ား၊ အမ်ားျပည္သူမ်ားကို အမွန္တရားမရရိွေအာင ္ တားဆီးထားေလသည္။ အရပ္ဘက္ တရား႐ံုး၌ 
တရားမွ်တမႈေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေခ် ရိွျခင္းကိ ု ဆုိးရြားစြာ ကန္႔သတ္ထားလိုက္သည္။ ရဲမ်ား၊ အစိုးရ ေရွ႕ေနမ်ားႏွင္ ့
တရား႐ံုးမ်ားသည ္ စစ္တရား႐ံုးမ်ား၏ သံုးသပ္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ေနာက္ဆံုးအၿပီးသတ္အျဖစ ္ မွတ္ယူေလ့ 
ရိွၾကသည္။ မူလ ၁၉၅၉ တပ္မေတာ္အက္ဥပေဒ၏ ျပ႒ာန္းခ်က္ျဖစ္ေသာ စစ္တရား႐ံုး၌ ၾကားနာ ခဲ့သည့္ အမႈကိ ု
ျပန္လည္သံုးသပ္ေစရန ္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတမွ အမိန္႔ေပးပိုင္ခြင့္ကိ ု ၂၀၁၀ခုႏွစ္တြင ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴး ၾကီးသန္းေရႊ 
လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး ပယ္ဖ်က္ခဲ့သည္။ ထုိသို႔ပယ္ဖ်က္မႈေၾကာင့္ အရပ္ဘက္ဦးေဆာင္သည္ ့  ျပန္လည္သံုးသပ ္
ႏုိင္ေခ်ရွိမႈကို ပိတ္ပင္လိုက္သည္။ (အပိုင္း ၂.၂ ၾကည့္ရန္) 

စစ္တရား႐ံုးသည ္ တစ္စံုတစ္ေယာက္အား ၾကီးေလးေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ေၾကာင္း  ျပစ္မႈထင္ရွား 
ေစလွ်င္ပင္ ျပစ္ဒဏ္သည္ ျပစ္မႈႏွင္ ့ကိုက္ညီမႈ ရိွသည္မွာ ရွားပါးလွသည္။ ထို႔ျပင္ တပ္မေတာ္၏ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္သည္ 
ျပစဒ္ဏ္ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးပိုင္ခြင္ ့ အာဏာကိ ု က်င့္သံုး (ႏုိင)္ သည္။ ဥပမာ ရခိုင္ျပည္နယ္၌ က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ 
လူအစုလိုက္သတ္ျဖတ္ျခင္းအတြက္ ျပစ္ဒဏ္ထုိက္သင့္ေၾကာင္း ေတြ႔ရိွခဲ့သည့္ စစ္သားမ်ား၏ အမႈတြင ္

                                                                                                                                                                              
ကိစၥရပ္မ်ားကို တိုက္႐ုိက္ တင္သြင္းခြင့္ ရိွသည္။- (က) သမၼတ (ခ) ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက (ဂ) 
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ ဥကၠဌ (ဃ) အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ (င) ျပည္ေထာင္စု တရားသူၾကီးခ်ဳပ္ (စ) 
ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပဲြ ေကာ္မရွင္ ဥကၠဌ” ႏွင့္ ပုဒ္မ ၃၂၆- “ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ 
အဖဲြ႔အစည္းမ်ားသည္  ျပည္ေထာင္စု၏ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ခံု႐ံု၏ အနက္ဖြင့္ခ်က္၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ 
သေဘာထားမ်ား ရယူရန္ ေဖာ္ျပပါ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ ကိစၥရပ္မ်ားကို တိုက္႐ုိက္ တင္သြင္းခြင့္ ရိွသည္။ -
(က)  ျပည္နယ္ သုိ႔မဟုတ္ တိုင္းေဒသၾကီး ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ (ခ) တိုင္းေဒသၾကီး (သို႔မဟုတ္) ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ 
(ဂ) ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသ (သို႔မဟုတ္) ဇံု ဦးေဆာင္အဖဲြ႔ ဥကၠဌ (ဃ) ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ (သို႔မဟုတ္) 
အမ်ိဳးသာလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္စုစုေပါင္း၏ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းရိွေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား” မွတ္သားရန္- ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၌ 
ဖဲြ႔စည္းခဲ့သည္၊ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ခံု႐ံုးသည္ ဘယ္ေတာ့အခါမွ ကိုယ္ပိုင္သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ မေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါ။ 
ထုိ႔ျပင္ ယင္းအာဏာပိုင္မ်ားမွ ထုိသို႔လုပ္ေဆာင္မည္ကိုလည္း စမ္းသပ္လုပ္ေဆာင္မႈမရိွခဲ့။   
142  ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ အစိုးရအဖဲြ႔အစည္းမ်ားအနက ္ ရဲတပ္ဖဲြ႔သည ္ အထူးသျဖင့္ စစ္တပ္ႏွင္ ့ နီးစပ္ၿပီး ယခင္က စစ္တပ ္
အမိန္႔ေပးစနစ္ေအာက္၌ က်ေရာက္ခဲ့ကာ တပ္မေတာ္ႏွင့္ နီးစပ္ေသာခ်ိတ္ဆက္မႈရိွသူ စစ္အရာရိွေဟာင္းမ်ားစြာျဖင့္ 
ဖဲြ႔စည္းခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ စီမံမႈမ်ားအရ ၎တို႔လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေနရသည္ကို 
မၾကည့္ပါက ရဲမ်ားကိုယ္တုိင္ ျပည္သူမ်ားျဖစ္သည္ကို ခ်င့္ေျမွာ္မွတ္သား ထိုက္ပါသည္။ နယ္ျခားေစာင့္ ေဒသမ်ား 
အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခ်က္အတြက္  တစ္ခါတစ္ရံ တပ္မေတာ္ႏွင့္ အထူးသျဖင့္ နီးနီးကပ္ကပ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရေသာ 
ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖဲြ႔၏ အစိတ္အပိုင္း၊ ICJ, “ရခုိင္ျပည္နယ္ရိွ လူ႔အခြင့္အေရး ဥပေဒႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အေမး၊ အေျဖ” ၂၀၁၇၊ 
ႏိုဝင္ဘာလ၊ စာ-၉၊ အထက္ကိုးကားခ်က္။ 
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ယင္းအာဏာကိ ု က်င့္သံုးခဲ့သည္။ 143 ဤစီမံမႈမ်ားသည ္ ျပစ္ဒဏ္ေပးခံရျခင္းမ ွ ကင္းလြတ္မႈကိ ု ျဖစ္ေပၚေစသည္။  
သို႔ျဖစ္၍ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားကိ ု လြတ္လပ္ၿပီး သမာသမတ္က်ေသာ အာဏာပိုင္မ်ားမ ွ အၿမဲ စံုစမ္းစစ္ေဆးရမည ္
ဟူေသာအေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားကိုအားေကာင္းေစၿပီး ဆုိးရြားေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိး ေဖာက္မႈမ်ားအတြက ္
တရားစဲြျခင္းမ်ားသည ္ အရပ္ဘက္တရားစီရင္ေရးစနစ္အတြင္း၌သာ စဲြဆိုသင့္ေၾကာင္းကိ ု ပိုမိုခိုင္ခန္႔အားေကာင္း 
ေစေလသည္။ 

တပ္မေတာ္အက္ဥပေဒ၏ ပုဒ္မ၃(ကခ)ပါ “တန္းျပည့္စစ္မႈထမ္းခ်ိန္�  ဟူေသာစကားရပ္ကိ ု အက်ယ္တစ္ဝန္း 
ဖြင့္ဆိုထားမႈ မရိွေစသည္သာမကအဆိုးရြားဆံုးျပစ္မႈမ်ားကိုပင ္ စစ္တရား႐ံုးမ်ားသို႔ စီရင္ပိုင္ခြင္ ့  လႊဲေျပာင္း 
ေစသည့္ အေၾကာင္းရင္း (ပုဒ္မ ၇၁ႏွင္ ့၇၂) မရိွခဲ့ပါက၊ တပ္မေတာ္အေနႏွင္ ့ကိုပါၾကီးလုပ္ၾကံ သတ္ျဖတ္ ခံရသည့္ 
အမႈမ်ိဳးတြင ္ စီရင္ပိုင္ခြင့္က်င့္သံုးရန ္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ လုပ္ပိုင္ခြင္ ့ အာဏာရိွေၾကာင္း မနည္းၾကိဳးစား 
ေျပာဆိုရပါလိမ့္မည္။ အမီွအခိုကင္းလြတ္လပ္ေသာ (သို႔မဟုတ္) ေနာက္ဆက္တဲြ ဖဲြ႔စည္းပံ ု အေျခခံဥပေဒ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၊ ေသေစေလာက္ေအာင ္ အျပစ္အနာရိွေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကိ ု ဖယ္ရွားျခင္း (သို႔မဟုတ္) 
အေျခခံအားျဖင္ ့ ျပဳျပင္မြမ္းမံျခင္းသည္ စစ္သားမ်ားပါဝင္ပတ္သက္ေသာ ၾကီးေလး ေသာ ျပစ္မႈမ်ားအား 
အရပ္ဘက္အာဏာပုိင္မ်ားမ ွထိထိေရာက္ေရာက ္စံုစမ္းစစ္ေဆးတရားစဲြဆိ ုအျပစ္ေပး ေစႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ 
 
၂၀၁၄ ျမန္မာႏိုင္င ံအမ်ဳိးသား လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင ္ဥပေဒ 
 
ျမန္မာႏုိင္ငံအမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္မ ွ လုပ္ေဆာင္ေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈသည ္ အားနည္းခ်က ္
မ်ားရိွေသာ္လည္း ကိုပါၾကီးေသဆံုးမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အမွန္တရား ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင ္ အကူအညီ ျဖစ္ေစခဲ့ၿပီး 
အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ အခန္းက႑၌ရိွေၾကာင္း ျပသေနသည္။ စံုစမ္းစစ္ေဆး မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင္ ့
၎တို႔၏အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ ထပ္ဆင့္ေဆာင္ရြက္ရန ္  ေကာ္မရွင ္ နာမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကိ ု ၂၀၁၄ 
ျမန္မာႏုိင္ငံအမ်ိဳးသား လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ဥပေဒအား  ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းျဖင္ ့ထပ္မံတိုးျမင္ ့ေပးရ ပါမည္။ 
အထူးသျဖင္ ့ ယင္းဥပေဒ၏ ပုဒ္မ ၃၇ကို ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲရပါမည္။ ယင္းပုဒ္မသည္ ျမန္မာႏုိင္င ံ
အမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ကိ ု တရား႐ံုး၌ စစ္ေဆးၾကားနားႏွင့္ေနသည္ ့ ျဖစ္ႏုိင္ေျခ ရိွေသာ 
လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအား စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းမ ွထိေရာက္စြာ ဟန္႔တားထားသည္။144  
 
 
 
၅.၂။ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒႏွင့္စံႏႈန္းမ်ားကိ ုျပည့္မီရန ္ပ်က္ကြက္ျခင္း 
 
ကိုပါၾကီးေသဆံုးမႈႏွင္ ့စပ္လ်ဥ္းၿပီး မတူညီသည္႔ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားစြာ ျပဳလုပ္ခဲ႔ေသာ္လည္း ထိေရာက္မႈမရိွျခင္းက 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေယဘုယ် အေနအထား၊ အထူးသျဖင္႔ ၂၀၁၁ ခုနစ္မ ွစတင္ေျပာင္းလဲလာခဲ႔သည္႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ႏွင္႔ 
တရားေရး စနစ္ကို ေဖာ္ျပလ်က္ရိွပါသည္။ လူ႕အခြင္႔အေရးခ်ဳိးေဖာက္ခံရသည္ ဟုဆိုသည္႔ တူညီသည္႔  
အမႈကိစၥရပ ္ တစ္ခုတည္း ကိုပင ္ တၿပိဳင္နက္တည္းတြင ္ မတူညီေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင္႔ 
စစ္ေဆးေမးျမန္းၾကၿပီး ၎တို႕အၾကားတြင ္ ရွင္းလင္းေသာ အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္မXႈမ်ား မရိွၾကပါ။ 
ထံုးစံအားျဖင္႔ မီဒီယာ၊ အရပ္ဘက္ ္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင္႔ အျခားေသာ သူမ်ား၏ သိသိသာသာ အာ႐ံုစိုက္မXႈႏွင္႔ 
စိစစ္ဖိအားေပးျခင္းကိ ုတံုျပန္ရန္အတြက္သာ အဆိုပါ စံစုမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားကိ ုျပဳလုပ္ ေလ႔ရိွပါသည္။ ရလဒ္အားျဖင္႔ 
ခ်ိတ္ဆက္မႈ အားနည္းၿပီး စနစ္မက်သည္႔ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းနည္းအားျဖင္႔ လူ႕အခြင္႔အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈကို 
စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ၾကပါသည္။ အဆိုပါ စစ္ေဆးမႈမ်ားသည ္ ျဖစ္ရပ္မွန္ကိ ု ေဖာ္ျပႏိုငမ္ႈမရိွသည္႔ အျပင္ 
ထိေရာက္သည္႔ ကုစားမႈ၊ ေလ်ာ္ေၾကးရပိုင္ခြင္႔ (သို႔မဟုတ္) က်ဴးလြန္သူအား ေအာင္ျမင္စြာ တရားစြဲ 
ဆိုႏုိင္ျခင္းလည္း မရိွပါ။ အက်ဳိးဆက္အားျဖင္႔ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားသည ္ ႏုိင္ငံတကာဥပေဒမ်ားတြင ္
ျပ႒ာန္းထားသည္႔ စံႏXႈန္းမ်ားျဖစ္ၾကသည္႔ မဆိုင္းမတြ၊ ထိေရာက္ၿပီး မႁခြင္းမခ်န္ဘဲ လြတ္လပ္သမာသမတ္က်၍ 
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ အစရိွသည္တို႕ကို မျပည္႔မွီႏိငု္ပဲ ျဖစ္ေလ႔ရိွပါသည္။  
 
ဥပေဒမဲ႔သတ္ျဖတ္မႈမ်ားကိ ု စံုစမ္းစစ္ေဆးရာတြင ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ား၊ စစ္တပ္ဖက္မ ွ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး အာဏာပိုင္မ်ား 
သည္ အခင္းျဖစ္ပြားရာ ေနရာ၌ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း၊ အေလာင္းအား ခြဲစိတ္စစ္ေဆးျခင္း အပါအဝင္ အျခားေသာ 

                                                             
143 Shoon Naing and Simon Lewis, “႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို သတ္ျဖတ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေထာင္ခ်ခံရေသာ 
ျမန္မာစစ္သားမ်ားကို တစ္ႏွစ္မျပည့္ခင္ လြတ္ေပးခဲ့” အထက္ကိုးကားခ်က္။ 
144 Sean Bain and Jenny Domino, “အခ်ိန္အၾကာၾကီး ေနာက္က်ေနၿပီျဖစ္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ယခုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ အခ်ိန္က်ၿပီ” Frontier Myanmar, ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၃ 
၇က္။ 
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လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင ္ က်င္႔သံုးရမည္႔ အေျခခံမ ူ မ်ားကိ ု လိုက္နာရန ္ အားနည္းျခင္း (သို႔မဟုတ္) 
က်င္႔သံုးလိုစိတ္မရိွသည္ဟု ယူဆရပါသည္။ 

ကိုပါၾကီး အသတ္ခံရမႈအား စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းကိ ုၾကည္႔ျခင္းအားျဖင္႔ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာေဒသမ်ား သို႔တည္းမဟုတ္ 
တည္ၿငိမ္မႈ မရိွေသာ ေဒသမ်ား၌ ျမန္မာ ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ တပ္မေတာ္အေပၚ က်ိဳးႏြံမXႈ၊ အဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာ လြတ္လပ္စြာ 
ရပ္တည္ႏိုင္စြမ္း မရိွမႈ တို႔ကို သိသာထင္ရွားစြာ ေတြ႔ရပါသည္။ တပ္မေတာ္အရာရိွမ်ားထံမ ွ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်မ်ားသည္႔ 
“အထက္မွ�  ထုတ္ျပန္သည္႔ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားသည္ ၎တို႔၏ ထိေရာက္မႈရိွသည္႔ စံုစမ္းစစ္ေဆးမXႈ ျပဳလုပ္ရန ္
မလိုလားမႈမ်ားႏွင္႔ တိုက္႐ိုက္ ဆက္စပ္မႈ ရိွပါသည္။ 

အရည္အခ်င္းျပည္႔မွီသည္႔ မႈခင္းဆရာဝန္မ်ားမ ွ အေလာင္းကိ ု ခြဲစိတ္စစ္ေဆးရေသာ္လည္း အဓိကက်သည္႔ 
ေသဆံုးရသည္႔ အေၾကာင္းအရင္းႏွင္႔ သက္ဆိုင္သည္႔ က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္သည္႔ သံုးသပခ္်က္မ်ားကို 
ထိမ္ခ်န္ထားခဲ႔ပါသည္။ ထိုသို႔ ခ်န္လွပ္ထားရာတြင ္ညွဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္ခ်က္မ်ားႏွင္ ့လူသားမဆန ္ျပဳမူဆက္ဆံ မႈမ်ား 
ခံရသည္ဟူေသာ စြပ္စြဲမႈမ်ားကိ ုေခ်ပရန ္(သို႔မဟုတ္) အတည္ျပဳရန္ လိုအပ္သည္႔ အခ်က္အလက္ မ်ားအပါအဝင ္
အျခား ဆက္စပ္သည္႔ အေၾကာင္း အရာမ်ား လည္း ပါဝင္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ မXႈခင္းဆရာဝန္မ်ားမ ွ ၎တို႔၏ 
ေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားကိ ု ကုိပါၾကီး ေသဆံုးမXႈ ျဖစ္ရပ္မွန ္ ျဖစ္စဥ္အမိ်ဳးမိ်ဳးႏွင္႔ စပ္လ်ဥ္းသည္႔ ေနာက္ခံအေနအဝဝကိ ု
သ႐ုပ္ေပၚေအာင ္ေဖာ္ျပရန္လည္း ၾကိဳးပမ္းခဲ႔႔ပံ ုမေပၚပါ။ 

အစိုးရ ေရွ႕ေနမ်ား၊ တရားသူၾကီးမ်ား ႏွင္႔ ျမန္မာႏိုင္င ံ လူ႕အခြင္႔အေရးေကာ္မရွင္နာမ်ားသည ္ ၎တို႔၏ 
သက္ဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းထားသည္႔ လုပ္ပိုင္ခြင္႔ကိ ု သိသာထင္ရွားစြာ မလုပ္လိုျခင္း (မလိုလားျခင္း)၊ 
အေကာင္အထည ္ ေဖာ္ရန ္ အားနည္းျခင္း (သို႔မဟုတ္) မလုပ္ႏိုင္ျခင္း အစရိွသည္ တို႕ကတပ္မေတာ္၏ 
လႊမ္းမိုးမႈေအာက္မ ွ ဥပေဒ ေၾကာင္းရေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဖြဲ႕စည္းပံုအရေသာ ္ လည္းေကာင္း လြတ္လပ္စြာ 
ရပ္တည္ႏိုင္စြမ္း မရိွသည္႔ အေျခအေနတို႔ႏွင္႔ ဆက္စပ္လ်က္ရိွပါသည္ (အပိုင္း ၂.၃ ကိုၾကည္႔ရန္)။ ရလဒ္အားျဖင္႔ 
အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားက စစ္သားမ်ားက ဆိုးရြားသည္႔ျပစ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ေသာ္လည္း  ေယဘုယ်အားျဖင္႔ 
ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းမရိွပဲ၊ တရားသျဖင္႔ ျဖစ္ေစျခင္းကိုလည္း ျပဳလုပ္ေလ႔မရိွၾကပါ။   တုိ႕ေၾကာင္႔ တပ္မေတာ္အား 
ျပစ္ဒဏ္ေပးခံရျခင္းမ ွလြတ္ေျမာက္ျခင္းကိ ုခိုင္မာစြာ အျမစ္တြယ္ေစပါသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္င ံ လူ႕အခြင္႔အေရးေကာ္မရွင္၏ အခန္းက႑ကိုၾကည္႔မည္ဆိုပါက အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ႔သည္႔ ဥပေဒ 
ေၾကာင္းဆိုင္ရာႏွင္႔ ဖြဲ႔စည္းပံ ုကန္႔သတ္မႈမ်ားသည ္ေကာ္မရွင္အား ၎၏ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး လုပ္ပိုင္ခြင္႔ တစ္ရပ္ကို 
ျပည္႔ၿပည္႔ဝဝ အားတက္သေရာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္း မရိွေစရန ္ အတားအဆီးျဖစ္ေစပါသည္။ ထို႔အျပင္ 
၎တို႔၏အစီရင္ခံစာတြင ္ ေအာက္ပါ သတိျပဳဖြယ္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေတြ႔ရပါသည္။ နစ္နာသူ၏ မိသားစုဝင ္
မ်ားႏွင္႔ ေကာင္းမြန္စြာ ဆက္သြယ္မႈ၊ ၎တို႔ထံမ ွအေထာက္အကူျပဳေသာ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ား ရယူမႈ မရိွခဲ႔ျခင္း 
အပါအဝင္ စနစ္တက် ဆန္းစစ္သံုးသပ္မXႈ မရိွျခင္းႏွင္႔ အထူးသျဖင္႔ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရိွသည္႔ ညွဥ္းပမ္း ႏွိပ္စက္ခ်က္မ်ားႏွင္ ့
လူသားမဆန ္ ျပဳမူဆက္ဆံသည္႔ လကၡဏာမ်ားႏွင္႔ ကိုပါၾကီး ရဲစခန္းႏွင္႔ စစ္တပ္တြင ္ ထိန္းသိမ္းခံထားရစဥ္က 
ကိုပါၾကီးအား ႏိွပ္စက္ျခင္း၊ မမွ်တသည္႔ အင္အားအသံုးျပဳျခင္း အေျခအေနမ်ား တြင ္ အေထာက္အထားႏွင္႔ 
ျဖစ္စဥ္အမွန္ကိ ုခ်ိန္ညိွမႈမရိွသည္ကိုလည္း ေတြ႔ရပါသည္။ 

ကိုပါၾကီး အသတ္ခံရမႈတြင ္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသည္႔ စစ္သားမ်ားအား စစ္ခံ႐ုံုးတြင ္ အမႈစစ္ေဆးစီရင္ရာတြင ္
အေျခခံက်ေသာ လြတ္လပ္ၿပီး ဘက္လိုက္မႈကင္းသည္႔ စစ္ေဆးမXႈ ျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္း မရိွခဲ႔ေၾကာင္း ေပၚလြင္ပါသည္။ 
က်ဴးလြန္သူမ်ားအား အျပစ္မရိ ွ ေၾကာင္း စီရင္ခ်က္ခ်ျခင္း (တရားေသလႊတ္ျခင္း)သည္ တာဝန္ခမံႈ (သို႔မဟုတ္) 
နစ္နာမႈအား ကုစားမXႈ ေပးရန ္ ပ်ကက္ြက္ခဲ႔ ယံုမွ်မက ဤရလဒ္ေၾကာင္႔ အျခားေသာ ဟစ္တိုင္မ်ားတြင္ပါ အဆိုပါ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ရယူရန ္ဟန္႔တားလ်က္ ရိွပါသည္။  
 
မ်ားစြာေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိ ု အသံုးျပဳျခင္းက လက္ခံႏိုင္ေလာက္သည္႔ ေျဖရွင္းမႈတစ္ခုကို ရရိွရန ္ သိသာ 
ထင္ရွားသည္႔ အဟန္႔ အတားတစ္ခုကိ ု ျဖစ္ေစခဲ႔ပါသည္။ အထက္တြင ္ ေဖာ္ျပခဲ႔သည္႔အတိုင္း ကိုပါၾကီး 
ေသဆံုးမႈႏွင္႔ စပ္လ်ဥ္း၍ အမ်ိဳးမ်ဳိးေသာ တရားစြဲဆိုျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ႔ၾကၿပီး တစ္ခါတစ္ရံ ထိုလုပ္ငန္း စဥ္မ်ားမွာ 
တထပ္တည္းက် လ်က္ရိွပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္င ံ လူ႕အခြင္႔အေရးေကာ္မရွင္၏ ခုိင္မာ ျပည္႔စံုမႈမရိွပဲ မေရရာသည္႔ 
စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ လွ်ိဳ႕ဝွက္ၿပီး အက်ဥ္း႐ံုးဆန္သည္႔ စစ္ခံု႐ံုးတြင ္ အမXႈစစ ္ ေဆးစီရင္မႈ အေပၚယံဆန္ၿပီး 
အက်ိဳးမရိွသည္႔ ေသမႈေသခင္း စံုစမ္းစစ္ေဆးမXႈ ႏွင္႔ ရဲတပ္ဖြဲ႔မ်ားမ ွေနာက္ဆက္တြဲ စစ္ေဆးမXႈ မရိွျခင္း အစရိွသည္႔ 
အေျခအေနမ်ား အားလံုးေၾကာင္႔ ျဖစ္စဥ္တစ္ရပ္လံုးကိ ု ျခံဳငံုၾကည္႔ပါက  စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈသည ္ မဆိုင္းမတြ 
ထိေရာက္ၿပီး မႁခြင္းမခ်န္ဘဲ လြတ္လပ္ သမာသမတ္က်၍ ပြင့္လင္းျမင္သာမXႈ မရိွသည္႔ အေျခအေနကိ ု
ေတြ႔ရပါသည္။ အထူးသျဖင္႔ ထိုသို႔ေသာ လုပ္ငန္းစဥ ္ ယႏၲာရားအမ်ိဳးမ်ဳိးကို မတူညီသည္႔ ပုဂၢဳိလ္အသီးအသီးမ ွ
အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ ရိွၿပီး ၎တို႕ အၾကားတြင ္ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား (သို႔မဟုတ္) အခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္ရန ္ ၾကိဳးပမ္းမႈမ်ား မရိွသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ အဆိုးဆံုးအားျဖင္႔ ႏိုင္ငံတကာ ဖိအားေပးမႈမ်ားကိ ု
တံုျပန္ရန္အတြက ္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံလူ႕အခြင္႔အေရး ေကာ္မရွင္မ ွ စံုစမ္း 
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စစ္ေဆးမႈ တစ္ခုျပဳလုပ္မည္႔ အေၾကာင္းကိ ု ေၾကညာခ်ိန္တြင္မွသာ စစ္တပ္မ ွ စစ္ခံု႐ုံး တရားစီရင္ေရး လုပ္ငန္း 
မ်ားကိ ု စတင္ခဲ႔သည္ဟု ယူဆရပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္င ံ ဖြဲ႔စည္းပံ ု အေျခခံဥပေဒတြင ္ စစ္တပ္ႏွင္႔ သက္ဆိုင္သည္႔ 
ရပ္တည္ခ်က္အရ ႏွင္႔ ျမန္မာႏိုင္ငံလူ႕အခြင္႔အေရး ေကာ္မရွင္၏ ကန္႔သတ္မႈရိွသည္႔ လုပ္ပိုင္ခြင္႔မ်ားကိ ု
ေထာက္႐Xႈလ်င္ ကတိုက္က႐ိုက္ စီစဥ္ထားသည္႔ စစ္ခုံ႐ံုး တရားစီရင္ေရးကိ ုဒိုင္းသဖြယ္ကဲ႔သို႔ အသံုးျပဳျခင္း အားျဖင္႔ 
က်ဴးလြန္သူမ်ားအား အရပ္ဘက္ တရားစီရင္မXႈ မလုပ္ႏိုင္ရန ္ လက္ဦးမႈ ရယူထားျခင္း ျဖစ္ႏိုင္သည္ ကို အက်ိဳးသင္႔ 
အေၾကာင္းသင္႔ စဥ္းစားတတ္သည္႔ ေလ႔လာသူတစ္ဦး အေနျဖင္႔ သံုးသပ္ႏိုင္ပါသည္။ 

 

၅.၃။ နစ္နာသူမ်ားႏွင္ ့၎တို႔၏မိသားစုဝင္မ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကိ ုထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးမႈ မရိွသေလာက ္       
ရွားသည။္ 

 

စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ မ်ားျပဳလုပ္စဥ္က အာဏာပိုင္မ်ားက ေသဆံုးသူ၏ ဇနီးျဖစ္သ ူ ေဒၚသႏၲာအား ခ်န္လွပ္ 
ထားခဲ႔ၾကပါသည္။ တပ္မေတာ္က ေရွးဦးစြာ သတ္ျဖတ္မႈကို ဖံုးကြယ္ထားခဲ႔ၿပီး မိသားစုအား အသိေပးျခင္း မရိွပဲ 
အမွတ္အသားမရိွသည္႔ သခ်ၤိဳင္းေျမပံုတြင ္ ျမဳပ္ႏံွခဲ႔ပါသည္။ ထို႕ေနာက ္ သတ္ျဖတ္မႈ အေၾကာင္း ေပၚထြက ္
လာသည္႔ အခါမွသာ မီဒီယာမ်ားထံသို႕ တိုက္႐ိုက္ ဝန္ခံခဲ႔ၿပီး ေဒၚသႏၲာအား ခင္ပြန္းသည ္ေသဆံုးမႈကို ႏXႈတ္ေျပာ 
သတင္း၊ အစီရင္ခံစာမ်ားမ ွ တဆင္႔ သိရိွေစခဲ႔ပါသည္။ ကိုပါၾကီး ေသဆံုးမXႈႏွင္႔ စပ္လ်ဥ္းသည္႔ စစ္ခံု႐ံုး စီရင္ခ်က္ 
ရလဒ္ကို အမ်ားျပည္သူႏွင္႔ ႏိုင္ငံေတာ ္ အာဏာပိုင္အမ်ားအျပားကဲ႔သို႔ပင ္ ေဒၚသႏၲာအားလည္း အေၾကာင္းၾကား 
အသိေပးခဲ႔ျခင္း မရိွပါ။ 

ကိုပါၾကီး ေပ်ာက္ဆံုးေနသည္႔ အခ်ိန္တြင ္ ဆက္စပ္အေျခအေနမ်ားကိ ု သိထားႏိုင္သည္႔ ကိ်ဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္ 
ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား မွလည္း ေဒၚသႏၲာအား မ႐ိုးသားစြာျဖင္႔ သတင္း ထိမ္ခ်န္ထားခဲ႔ပါသည္။ သူမအား ခင္ပြန္းသည ္
ေပ်ာက္ဆံုးမႈကုိ ရွာေဖြ ေဖာ္ထုတ္ေပးရန ္ ကူညီမည္႔အစား က်ိဳက္မေရာျမဳိ႕နယ ္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည ္ ထိုသို႔ 
မရွာေဖြႏိုင္ရန္အတြက ္ အျခားေသာ ရဲစခန္းသို႔ သြားေစျခင္း၊ သူမ၏ ပထမသတင္းေပးတုိင္ၾကားခ်က္ကိ ု
လက္ခံရန ္ နာရီေပါင္း မ်ားစြာ ေစာင္႔ဆိုင္းေစျခင္း တို႔ကို ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင္႔ အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစခဲ႔သည္ ဟု 
ယူဆရပါသည္။ ေဒၚသႏၲာေျပာၾကားခ်က္အရ ျဖစ္ရပ ္ သံုးခုတြင ္ ျမန္မာႏိုင္ငံလူ႕အခြင္႔အေရး ေကာ္မရွင္၏ စံုစမ္း 
စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕မ ွ သူမအား ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းရန ္ ေျပာရာတြင ္ သူမအတြက ္ မွ်တသည္႔ ေတာင္းဆိုခ်က ္
တစ္ခုျဖစ္သည္႔ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အမီီွသဟဲရရန ္ အမ်ိဳးသမီး အေဖာ္အတူရိွေနခ်ိန္တြင ္ ေမးျမန္းရန ္
ေတာင္းဆိုသည္ကို သံုးခါလံုး ပယ္ခ်ခဲ႔ပါသည္။ ရလဒ္အားျဖင္႔ ျမန္မာႏုိင္ငံလူ႔အခြင္႔အေရး ေကာ္မရွင္၏ 
အစီရင္ခံစာတြင ္ သူမ၏ သေဘာထားအျမင္ လံုးလံုးလ်ားလ်ား ကင္းမ႔ဲ လ်က္ရိွပါသည္။ 145  အလားတူပင ္
က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ ္ တရား႐ံုးတြင ္ ေသမႈေသခင္းကိ ု စံုစမ္းစစ္ေဆးမXႈ ျပဳလုပ္ရန္ အစပ်ိဳးခဲ႔ခ်ိန္တြင ္ သက္ဆိုင္ရာ 
အာဏာပိုင္မ်ားမ ွေဒၚသႏၲာအား အေၾကာင္းၾကားခဲ႔ျခင္း မရိွသည္႔အတြက္ အဆိုပါ တရားစြဲဆိုျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ကိ ု
ႏXႈတ္ေျပာသတင္းမ်ား အရ ေနာက္က်မွသာ သိခြင္႔ ရခဲ႔ပါသည္။ ထို႕အျပင ္ခြဲစိတ္စစ္ေဆးမXႈ အစီရင္ခံစာအပါအဝင ္
အဓိက အေရးပါသည္႔ မွတ္တမ္းမ်ား ကိုလည္း ေဒၚသႏၲာအား ေပးခဲ႔ျခင္း မရိွပါ။ 

နစ္နာသူ၏ မိသားစုဝင္ျဖစ္သည္႔ ေဒၚသႏၲာ၏ သတင္းရပိုင္ခြင္႔ကိ ု ပ်က္ကြက္သည္႔အျပင္ ဤကဲ႔သို႔ 
ဒုကၡသုကၡေရာက္ေန ခ်ိန္တြင္ သူမအားဆက္ဆံမXႈမ်ားက သူမကို ထိခိုက္နစ္နာေစၿပီး အခ်ဳိ႕ေသာ အေျခအေနမ်ား 
တြင ္ အေႏွာင္႔အယွက ္ ေပးရာေရာက္ပါသည ္ (အပိုင္း ၃.၃ ကို ၾကည္႔ရန)္ ။ ဆိုးရြားသည္႔ လူ႕အခြင္႔အေရး 
ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားခ်ိန္တြင ္နစ္နာသူႏွင္႔ ၎၏ မိသားစုဝင္မ်ားအား အေႏွာင္႔အယွက္ေပးျခင္း ျဖစ္ေလ႔ ျဖစ္ထ 
ရိွၿပီး တစ္ခါတစ္ရံ ယုတၲိမတန္သည္႔ တရားစြဲဆိုျခင္း အေျခအေနအားျဖင္႔လည္း ေတြ႔ရပါသည္။146  

ကိုပါၾကီး ေသဆံုးမႈတြင ္ ကုစားမႈရရိပွိုင္ခြင့္၏ အေရးၾကီးလွေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည္႔ 
ေလ်ာ္ေၾကး၊ နစ္နာေၾကး၊ ျပန္လည္ ထူေထာင္မႈ၊ ေက်နပ္မႈ ႏွင္႔ (သို႔မဟုတ္) ထပ္မံမျဖစ္ပြားရန ္ အာမခံမႈ 

                                                             
145 ေဒၚသႏၲာ၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံလူ႔အခြင္႔အေရး ေကာ္မရွင္ေရွ႕ေမွာက္သုိ႔ အစစ္ေဆးခံရန္ေခၚစဥ္က 
သူမ၏ အမ်ိဳးသမီးမိတ္ေဆြျဖစ္သူ (ေနာ္အုန္းလွ)အား စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အမီွသဟဲရရန္အတြက္ အတ ူအေဖာ္အျဖစ္ 
ေခၚခြင္႔ရရန္ သံုးၾကိမ္တိုင္တိုင္ ေတာင္းဆိုခဲ႔ပါသည္။ ေတာင္းဆိုခဲ႔သည္႔ အၾကိမ္တိုင္း အျငင္းပယ္ခံခဲ႔ရၿပီး တစ္ခါမွ် 
သူမကိုယ္တိုင္ သြားေရာက္ထြက္ဆိုႏိုင္ျခင္း မရိွခဲ႔ေပ။ ICJ ႏွင္႔ ေဒၚသႏၲာ လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္း၊ ျမန္မာ၊ ၂၀၁၈ ခုနစ္ 
စက္တင္ဘာလ။  
146 အခ်ိဳ႕ေသာျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ နစ္နာသူ၊ မိသားစုဝင္မ်ား ႏွင္႔ ၎တို႔၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ အဆိုအရ လူ႕အခြင္႔ 
အေရးခ်ိဳးေဖာက္မXႈမ်ားအား လူသိရွင္ၾကား မီးေမာင္းထိုးေထာက္ျပမXႈမ်ား ျပဳလုပ္သည္႔အတြက္ တရားစြဲဆိုခံရပါသည္။ 
အထက္တြင္ ကိုးကားထားသည္႔“တရားမွ်တမႈ ရယူျခင္း” အမည္ရွိ ICJ၏ အစီရင္ခံစာကို ၾကည္႔ရန္၊ စာ ၁၆-၁၈၊ ၃၁-
၃၂။  
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အစရိွသည္ တို႔ကို တစ္ခုမွ်ျဖည္႔ဆည္းေပးႏိုင္ျခင္း မရိွခ႔ဲပါ။ ဤကဲ႔သုိ႕ လူသိမ်ားထင္ရွားသည္႔ ဥပေဒမဲ႔ 
သတ္ျဖတ္ခံရမႈ တြငပ္င ္ မွ်တေသာ တရားစီရင္မXႈ မရႏိုင္ျခင္း၊ တာဝန္ခံမXႈႏွင္႔ တရားသျဖင္႔ ျဖစ္ေစမXႈ 
မရိွျခင္းတို႔က ႏိုင္င ံ တဝွမ္း တြင ္ စစ္သားမ်ား ပါဝင္ပတ္သက္ေနသည္႔ ဆိုးရြားသည္႔ လူ႕အခြင္႔အေရး 
ခ်ိဳးေဖာက္မXႈမ်ားခံေနရသည္႔ မိသားစုအမ်ားအျပား၏ အေတြ႕အၾကံဳကုိ ထင္ဟပ္ေစပါသည္။  
 
 
၅.၄။ အၾကံျပဳခ်က္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ 
 
 (က)  ျမန္မာ ရဲတပ္ဖြဲ႔အေနျဖင္႔ ကိုပါၾကီး အမႈကုိ ျပန္ဖြင္႔ရန ္ - အစိုးရေရွ႕ေနမ်ားႏွင္႔ ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက ္

ျခင္းအားျဖင္႔ ယခင္က ျပဳလုပ္ခဲ႔ျခင္း မရိွသည္႔ စံုစမ္းစစ္ေဆးမXႈမ်ားကိ ု မွန္မွန ္ကန္ကန္ ျပဳလုပ္ရပါမည္။ 
ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင ္ႏိုင္ငံတကာဥပေဒ၊ စံႏXႈန္းမ်ားႏွင္႔အည ီကိုပါၾကီး ေသဆံုးမႈႏွင္႔ သက္ဆိုင္သည္႔ 
ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္သူမ်ားကိ ုေဖာ္ထုတ ္ႏိုင္ရန္ႏွင္႔ တရားစြဲဆိုႏိုင ္ရန ္အတြက ္ညွဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္ခ်က္မ်ားႏွင္ ့
လူသားမဆန ္ျပဳမူဆက္ဆံသည္႔ လကၡဏာမ်ားကိ ုစံုစမ္းစစ ္ေဆးရပါမည္။  

 
 (ခ)  ျမန္မာ အစိုးရအာဏာပိငု္မ်ားအေနျဖင္႔ မြန္ျပည္နယ္ႏွင္႔ ႏိုင္ငံေတာ ္ အဆင္႔တြင ္ က်ယ္ျပန္႕သည္႔ 

ျပန္လည္ ဆန္းစစ္ျခင္းတစ္ရပ ္ လုပ္ေဆာင္ရန ္ ေကာ္မရွင္တစ္ခ ု ဖြဲ႕သင္႔ပါသည္။ အဆိုပါ ဆန္းစစမ္ႈကို 
ျပဳလုပ္ရန္အတြက ္လြတ္လပ္ၿပီး အရည္အခ်င္း ျပည္႔မွီသည္႔ အာဏာပိုင္မ်ား (သို႔မဟုတ္) သက္ဆုိင္ရာ 
နယ္ပယ္၊ နည္းပညာ၊ စံုစမ္းစစ္ေဆးမXႈ ရလဒ္ဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားအား တာဝန္ေပး သင္႔ပါ 
သည္။ သို႔မွသာ ကိုပါၾကီး အသတ္ခံရမXႈႏွင္႔ အလားတ ူ ႏိုင္ငံတဝွမ္း ျဖစ္ပြား လ်က္ရိွသည္႔ ျဖစ္ရပ္မ်ား 
အတြက ္ တာဝန္ခံမႈႏွင္ ့ တရားသျဖင္႔ ျဖစ္ေစရန္အတြက ္ လိုအပ္ေသာ တိက်သည္႔ ေဆာင္ရြကမ္ႈမ်ား 
ျပဳလုပ္ႏိုင္ၿပီး အဆိုပါ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန ္ အာမခံႏိုင္မည ္
ျဖစ္သည္။ 

 (ဂ)  အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ ္ ဦးေဆာင္သည္႔ ဥပေဒျပဳမ်ား အေနျဖင္႔ ၁၉၅၉ ခုနစ္၊ တပ္မေတာ ္
အက္ဥပေဒကိ ု ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒ၊ စံႏXႈန္းမ်ားႏွင္႔ ကိုက္ညီေစရန္ အတြက ္ ပယဖ္်က ္ (သို႔မဟုတ္) 
ျပင္ဆင္သင္႔ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင္႔ စစ္သားမ်ားမ ွ ဆိုးရြားေသာ လူ႕အခြင္႔အေရးခ်ိဳးဖာက္မXႈမ်ားကု ိ
က်ဴးလြန္သည္႔အခါ အရပ္သား တရား႐ံုးမ်ားတြင္သာ တရားစီရင္ခြင္႔ ရေစရန ္ ျပင္ဆင္သင္႔ပါသည္။ 
တရားစီရင္ေရးသည ္ လြတ္လပ္မႈရိွၿပီး မွ်တေသာ တရားစီရင္ခြင့္မ်ားဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ား 
ႏွင္႔အညီ က်င္႔သံုးသည္႔ အရည္အခ်င္းျပည္႔မွီၿပီး ဘက္လိုက္မXႈကင္းရွင္းသည္႔ တရား႐ံုးမ်ား တြင ္
စစ္ေဆးစီရင္ပိုင္ခြင္႔ရေစရန ္ဥပေဒမ ွအာမခံေပးသင္႔ပါသည္။ တပ္မေတာ ္အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃(က)တြင ္
ဖြင္႔ဆိုထားသည္႔ “တန္းျပည့္တာဝန္�  ဟူေသာ အနက္အဓိပၸါယ္ကို အတိအက် ဖြင္႔ဆိုသင္႔ပါသည္။ 
တပ္မေတာ္အက ္ ဥပေဒ ပုဒ္မ (၇၁)ႏွင္ ့ (၇၂)ပါ ဥပေဒဆိုင္ရာ အေျခအျမစ္မ်ားအရ 
စစ္သားမ်ားက်ဴးလြန္သည္ ့ ၾကီးေလးေသာ ျပစ္မႈမ်ားကိ ု စစ္တရားတရား႐ံုးမ်ားတြင ္ စံုစမ္းစစ္ေဆး၊ 
တရားစဲြဆိုျခင္းအား ျပဳလုပ္ေစျခင္းအား ပယ္ဖ်က္သင္႔ပါသည္။ ထို႔ျပင္ စစတ္ရား႐ံုး မ်ားကို  ၾကီးေလး 
ေသာ ျပစမ္ႈမ်ား အထူးသျဖင္႔ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒအရ ၾကီးေလးေသာ ျပစ္မႈအျဖစ္ အက်ံဴးဝင္သည္႔ 
အမႈမ်ားအား စစ္ေဆးစီရင္ပိုင္ခြင္႔ မရိွေစရန ္ ရွင္းလင္းစြာ ပိတ္ပင္သင္႔သည္။ ဤကဲ႔သို႕ 
ျပင္ဆင္မႈမ်ားသည ္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ အစိုးရေရွ႕ေနမ်ား၊ တရားသူၾကီးမ်ား ႏွင္႔ အျခား သက္ဆိုင္ရာ 
အာဏာပိုင္မ်ား အေနျဖင္႔ ၎တို႔၏ တာဝန္မ်ားျဖစ္သည္႔ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး၊ တရားစြဲဆိုေရး ႏွင္႔ 
တပ္မေတာ္အား ျပစ္ဒဏ္ေပးခံရျခင္းမ ွ လြတ္ေျမာက္ျခင္းကိ ု အျပစ္ေပးျခင္း၊ ဆိုးရြားသည္႔ 
လူ႕အခြင္႔အေရးခ်ိဴးေဖာက္မXႈမ်ား ထပ္တလဲလဲ ျဖစ္ျခင္းကိ ု ကာကြယ္ရန ္ အစရိွသည္႔ ဝတၲရားမ်ားကို 
ထိထိေရာက္ေရာက ္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေစရန ္အေရးပါသည္႔ ေျခလွမ္း တစ္ရပ ္ျဖစ္ေစပါသည္။ 

 (ဃ)  တပ္မေတာ္အား အရပ္ဘက္္အာဏာပိုင္မ်ားထ ံ ဥပေဒအရ တာဝန္ခံေစရန္အတြက ္ ဖြဲ႕စည္းပံ ု
အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္မXႈ မ်ားကိ ု ျပဳလုပ္သင္႔ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင္႔ ႏိုင္ငံ၏ တရားေရးႏွင္႔ 
အရပ္ဘက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔မ်ားအား စစ္တရားတရား႐ံုးမ်ား၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ သံုးသပ္ျခင္း 
မျပဳႏိုင္ေစသည္႔ ပုဒ္မ ၃၄၃(ခ)အား ပယ္ဖ်က္ သင္႔ပါသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အၾကီးအကဲမ်ား (သို႔မဟုတ္) 
ႏိုင္ငံေတာ္အဆင္႔ ဥပေဒျပဳအာဏာပိုင္မ်ား အေနျဖင္႔ ဖြဲ႔စည္းပံ ုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း 
အားျဖင္အ့ဆိုပါ  ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကိ ုစတင္သင္႔ပါသည္။ 

 (င)  အဆိုးရြားဆံုး ျပစ္မႈမ်ားေျမာက္ေစသည္ ့ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအတြက ္ တာဝန္ခံမႈႏွင္ ့
ကုစားမႈရႏိုင္ရန ္ အတြက ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အေနျဖင္႔ ဥပေဒဆိုင္ရာ နည္းလမ္းမ်ားကိ ု
ထည္႔သြင္းစဥ္းစားသင္႔ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင္႔ ျမန္မာအမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္၏ 
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လုပ္ပုိင္ခြင့္ႏွင္႔ အမီွီအခိုကင္းလြတ္လပ္ျခင္းကိ ု ပိုမိုအားေကာင္းလာေစရန ္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင္႔ 
၎တို႔၏အၾကံျပဳခ်က္မ်ား အေကာင္ထည္ေဖာ္မႈကို ဆက္လက္ အေရးယူေဆာင္ရြက ္ႏိုင္ေစပါသည္။ 

    (စ)  စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး အာဏာပိုင္မ်ားအေနျဖင္႔ နစ္နာသူႏွင္႔ ၎၏မိသားစုဝင္မ်ားႏွင္႔ သက္ဆိုင္သည္႔ 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ အေလ႔အထမ်ားအား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲသင္႔သည္။ ၎တို႔အား 
စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးတြင ္ ပါဝင္ေစၿပီး တိုးတက္မႈ အေျခအေနမ်ားကိုလည္း အသိေပးရမည ္ ျဖစ္သည္။ 
ထိုသို႔ျပဳလုပ္ရာတြင္ ၎တို႕အေပၚ အေႏွာင္႔အယွက္မ်ား (သို႔မဟုတ္) အျခား လူသားမဆန ္ျပဳမူဆက္ဆံ 
မႈမ်ား မက်ေရာက္ေစရန ္ အကာအကြယ္ေပးရပါမည္။ ျဖစ္ႏိုင္ပါက သတင္းအခ်က္အလက္ မ်ားကိ ု
မွ်ေဝရန္အတြက ္မိသားစုဆက္ဆံေရး ကြၽမ္းက်င္သူတစ္ဦးအား တာဝန္ေပး သင္႔ပါသည္။ 

   (ဆ)  အရပ္္ဘက္တရားသူၾကီးမ်ား (သို႔မဟုတ္) အာဏာပိုင္မ်ားမ ွ စစ္တရားတရား႐ံုးမ်ား၏ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ ႏိုင္ရန ္ အလို႔ငွာ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ခံု႐ံုးသည ္
ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပ႒ာန္းခ်က္ မ်ားျဖစ္ၾကသည္႔ ပုဒ္မ ၃၄၃(ခ)ႏွင္႔ ပုဒ္မ ၃၄၇ အၾကား 
တစ္ခုႏွင့္တစ္ခ ု ဆန္႔က်င္ေနမႈကို ေျဖရွင္းႏိုင္ရန ္ အတြက ္ ဖိတ္ေခၚသင္႔သည္။ စစ္သားမ်ားက 
ၾကီးေလးေသာ ျပစ္မႈမ်ားကိ ု က်ဴးလြန္သည္႔အခါ စစတ္ရား႐ံုးတြင္သာ စီရင္ပိုင္ခြင့္အာဏာရိွၿပီး ပုဒ္မ 
၃၄၃(ခ)အရ နစ္နာသူႏွင္႔ ၎၏မိသားစုဝင္မ်ားအား အရပ္ဘက္တရားေရးစနစ္တြင ္ ကုစားမXႈ ရယူခြင္႔ 
မျပဳပါ။ ထိုသို႔ တားျမစ္ထားျခင္းသည ္ ပုဒ္မ ၃၄၇တြင ္ အာမခံထားသည္႔ “မည္သူ႕ကိုမဆို 
ဥပေဒအရာတြင ္ တန္းတူညီမွ် အခြင္႔အေရး ရရိွေစရမည္။ ထို႔ျပင္ ဥပေဒ၏ အကာအကြယ္ကိုလည္း 
တန္းတူညီမွ်စြာ ရယူပိုင္ခြင္႔ေပးရမည္။�  ကို ခ်ိဳးေဖာက္ရာက်ပါသည္။ ပုဒ္မ ၃၄၃ (ခ) ပါ 
ကာကြယ္ေရးစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာသည ္ ပုဒ္မ ၃၄၇ ျပ႒ာန္းခ်က္အေပၚ မူတည္ေနၿပီး၊ 
ယင္းပုဒ္မ၃၄၇ႏွင့္စာလွ်င ္ အေရးမပါေၾကာင္း အျပဳသေဘာဆုံးျဖတ္ခ်က္က တပ္မေတာ ္
အက္ဥပေဒအပါအဝင ္  လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့ ္ ဥပေဒမ်ားကိ ု ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန ္ အေျခအျမစ္ 
ျဖစ္ေစႏိုင္ပါမည္။ စစ္တရား႐ံုးမ်ား၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို မည္သည္႔ အရပ္ဘက္တရား႐ံုး မ်ားမ ွ
ျပန္လည္သံုးသပ္ႏိုင္သည္ ဟူေသာ အေျခခံအေၾကာင္းအရင္းကိုလည္း သတ္မွတ္ေပးႏိုင္ပါသည္။ 

(ဇ)  အစိုးရအေနျဖင္႔ အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံမျဖစ္ေသးသည္႔ ႏုိင္ငံတကာႏုိင္ငံသားအခြင့္အေရးႏွင္ ့ ႏိုင္ငံေရး 
အခြင့္အေရး ဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္၊ ညႇင္းပမ္းႏွိပ္စက္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ႏွင္႔ 
အျခားေသာ လူ႔အခြင္႔အေရး သေဘာတူ စာခ်ဳပမ္်ားကိ ု လိုက္နာက်င့္သံုးမည့္အေၾကာင္း လက္မွတ္ 
ေရးထိုးရန ္လ်င္ျမန္စြာ ေဆာင္ရြက္သင္႔ ပါသည္။ 

   (ဈ)  ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား၊ ကုလသမဂၢအဖြဲ႔မ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္သည္႔ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ႏွင္႔ 
အျခားေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အဖြဲ႕မ်ား  အေနျဖင္႔ ႏိုင္င၏ံ ႏိုင္ငံတကာ လူ႕အခြင္႔အေရး ဥပေဒအရ 
တာဝန္ဝတၲရားမ်ား ႏွင္႔ လူ႕အခြင္႔အေရး စံႏXႈန္းမ်းကိ ုအေကာင္အထည္ေဖာ ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန ္အတြက ္
တရားေရးဆိုင္ရာ ကူညီေထာက္ပံ႔မXႈမ်ားကို အသားေပး ျပဳလုပ္သင္႔ပါသည္။ သုိ႔မွသာ အာဏာပိုင ္
မ်ားအား ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒ၊ စံႏွဳန္းမ်ားႏွင္႔ အညီ လူ႔အခြင္႔အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မXႈမ်ား အပါအဝင္ 
ျပစ္မXႈမ်ားကိ ု စံုစမ္းစစ္ေဆး၊ တရားစြဲဆို၊ အျပစ္ေပးမXႈမ်ားကိ ု ထိေရာက္စြာ ျပဳလုပ္ႏိုင ္ ေစရန ္
အေထာက္အက ူျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ လူ႕အခြင္အေရးအျချပဳမႈ မရိွသည္႔ နည္းပညာ အေထာက္အကူမ်ား 
ျဖစ္ပါက မတရားမႈကို ပိုမိုအျမစ္တြယ ္ ရင္႔သန္ေစၿပီး၊ ဒီမိုကေရစီဝါဒ ႏွင္႔ ဥပေဒစိုးမိုးေရးဆိုင္ရာ 
က်ယ္ျပန္႔သည္႔ျပဳျပင ္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကိ ုေလ်ာ႔ပါးေစပါသည္။ 
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၆။ ေနာက္ဆက္တဲြမ်ား 
 
၆.၁။ အခရာက်ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားအား ကာလအလုိက္စဥ္ျခင္း  
 
v ၂၀၁၄ ခုႏွစ ္စက္တင္ဘာလ ၂၇ ရက ္ - ကုိပါၾကီးသည္ သတင္ေထာက္တစ္ဦးအေနျဖင္ ့DKBA တပ္ဖဲြ႔မ်ား 

ႏွင့္အတ ူက်ဳိက္မေရာနယ္ေျမတြင္ ျဖစ္ပြားေသာ ထိပ္တုိက္တုိက္ပဲြ သတင္းမ်ားကု ိတင္ျပရန္အတြက္ အတ ူ
လုိက္ပါသြားခဲ့သည္။ 

v ၂၀၁၄ခုႏွစ ္ စက္တင္ဘာလ ၃၀ရက ္ - ရဲတပ္ဖဲြ႔မ ွ ကုိပါၾကီးအား က်ဳိက္မေရာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဖမ္းဆီးကာ 
စစ္ေဆး ေမးျမန္းၿပီးေနာက္တြင ္၎အား  စစ္တပ္၏ ထိန္းသိမ္းမႈေအာက္သုိ႔လႊဲေျပာင္းလုိက္သည္။ 

v ေအာက္တုိဘာလ ၁ရက ္ - စစ္တပ္ထိန္းသိမ္းမႈ ေအာက္တြင ္ ကုိပါၾကီးအား ေဒသအတြင္းမၾကာေသးမီက 
ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ မီးေလာင္ကြၽမ္းမႈမ ွ ေပ်ာက္ဆုံးေနေသာ လက္နက္မ်ားကု ိ ျပန္လည္ရရွိေရးအတြက ္
ကူညီေစကာ ႏွိပ္စက္ညႇင္းပန္းျခင္းလည္း ခံရေကာင္းခံႏိုင္သည္။ 

v ၂၀၁၄ခုႏွစ ္ ေအာက္တုိဘာလ ၄ ရက ္ - ကုိပါၾကီးအား တပ္မေတာ္၏စစ္သားႏွစ္ဦးမ ွ ပစ္သတ္ခဲ့သည္။ 
၎အေၾကာင္းခ်င္းအရာ ႏွင္ ့ပတ္သက္၍ ကုိပါၾကီး၏ဇနီး ေဒၚသႏၱာအား အေၾကာင္းၾကားျခင္းမရွိပါ။ 

v ၂၀၁၄ခုႏွစ ္ ေအာက္တုိဘာလ ၂၀ရက ္  ( ခန္႔မွန္းေျခရက)္ -  ေဒၚသႏၱာသည္ က်ဳိက္မေရာျမဳိ႕နယ္ 
ရဲတပ္ဖြဲ႔အား သူမ၏ခင္ပြန္းျဖစ္သ ူေပ်ာက္ဆုံးျခင္း ႏွင္ ့ပတ္သက္၍ တုိင္ၾကားခ်က္ဖြင့္ခဲ့သည္။ 

v ၂၀၁၄ခုႏွစ ္ ေအာက္တုိဘာရက ္ ၂၃ရက ္ - တပ္မေတာ္သည္ ကုိပါၾကီး ေသဆုံးေၾကာင္းကု ိ
ျမန္မာစာနယ္ဇင္းေကာင္စီ၏ ေၾကညာခ်က္တစ္ခုအေနျဖင့္ ေၾကညာခဲ့သည္။ 

v ၂၀၁၄ ေအာက္တုိဘာ (၂၅) (ခန္႔မွန္းေျခရက)္ ေဒၚသႏၱာသည္ က်ဳိက္မေရာျမဳိ႕နယ္ရဲတပ္ဖဲြ႔အား 
လူသတ္မႈျဖင့္ တုိင္ၾကားခ်က္ဖြင့္ခဲ့သည္။ 

v ၂၀၁၄ခုႏွစ ္ ေအာက္တုိဘာလ ၃၀ရက ္ - ထုိ႔ေနာက ္ ႏုိင္ငံေတာ ္ သမၼတဦးသိန္းစိန္မ ွ ျမန္မာႏုိင္ငံအမ်ဳိးသား 
လူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္အား သတ္ျဖတ္မႈ ႏွင္ ့ပတ္သက္၍ စုံစမ္းစစ္ေဆးရန္ၫႊန္ၾကားခဲ့သည္။ 

v ၂၀၁၄ခုႏစွ္ ႏုိဝင္ဘာလ ၂ရက ္ -   က်ဳိက္မေရာ ျမဳိ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မ ွ အေလာင္းကု ိ
ျပန္လည္စစ္ေဆးရန္အတြက္ အေလာင္းျပန္ေဖာ္ျခင္း အစီအစဥ္ကု ိ ေဒၚသႏၱာအား အသိေပးခဲ့သည္။ 
ရန္ကုန္ရွ ိ ရဲမ်ားမ ွ ႏုိဝင္ဘာလ ၅တြင ္ အေလာင္းအားျပန္လည္ေဖာ္ရန္အစီအစဥ္ကု ိ ဖက္စ္ျဖင့္ 
သတင္းပုိ႔ခဲ့သည္။ 

v ၂၀၁၄ခုႏွစ ္ႏုဝိင္ဘာလ ၄ရက ္- ေဒၚသႏၱာသည္ က်ဳိက္မေရာျမဳိ႕နယ္ကုုိ ျပန္လာခဲ့သည္။ 
v ၂၀၁၄ ႏုိဝင္ဘာလ ၅ရက ္ - ကုိပါၾကီး အေလာင္းအား ေ၇ႊရေခ်ာင္း ရြာအနီးရွ ိ သခ်ၤဴိင္း ခပ္တိမ္တိမ္မ ွ

ျပန္လည္တူးေဖာ္ရရွိခဲ့သည္။ 
v ၂၀၁၄ခုႏွစ ္ ႏုိဝင္ဘာလ ၆ရက ္ - အေလာင္းအား ခဲြစိတ္စစ္ေဆးျခင္းကု ိ ေမာ္လျမဳိင္အေထြေထြေဆး႐ုံတြင ္

ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 
v ၂၀၁၄ခုႏွစ ္ႏုိဝင္ဘာလ ၇ ရက-္ ကုိပါၾကီးအေလာင္းအား ရန္ကုန္သုိ႔ျပန္လည္သယ္ယူခဲ့ၿပီး သၿဂိဳလ္ခဲ့သည္။ 
v ၂၀၁၄ခုႏွစ ္ႏုိဝင္ဘာလ ၂၁ရက ္- MNHRC ( ျမန္မာႏုိင္င ံအမ်ဳိးသား လူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင)္ မွ ပဏာမ 

ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကု ိေၾကညာခဲ့သည္။ 
v ၂၀၁၄ခုႏွစ ္ႏုိဝင္ဘာလ ၂၇ရက ္- စစ္ဘက္တရား႐ုံးမ ွစစ္သား ၂ ဦးအား ကုိပါၾကီးကို သတ္ျဖတ္မႈအတြက္ 

လွ်ဳိ႕ဝွက္စြာ အျပစ္မရိွေၾကာင္း တရားေသလြတ္ခဲ့သည ္ (လအနည္းငယ္အၾကာတြင ္
လူသိရွင္ၾကားေၾကညာခဲ့သည္။ ေအာက္တြင ္ၾကည့္ပါ) 

v ၂၀၁၄ခုႏွစ ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂ရက ္ - MNHRC ( ျမန္မာႏုိင္င ံ အမ်ဳိးသား လူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင)္ သည္ 
၎တုိ႔၏ အစီအရင္ခံစာ အျပည့္အစုံကုိ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ 

v ၂၀၁၄ခုႏွစ ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၀ရက ္ - ေဒၚသႏၱာသည္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အား တရားမွ်တမႈရရွိရန္အတြက ္
စာေရးသား ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။ 

v ၂၀၁၅ခုႏွစ ္မတ္လ ၃၀ရက ္- က်ဳိက္မေရာၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံးတြင ္ေသမႈေသခင္းဆုိင္ရာ စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္းကု ိ
စတင္ခဲ့သည္။ 

v ၂၀၁၅ ဧၿပလီ ၁၀ရက ္-  ပထမဦးဆုံး ေသမႈေသခင္းဆုိင္ရာ  စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈ ၾကားနာျခင္းကု ိေဒၚသႏၱာအား 
အသိေပးအေၾကာင္းၾကားျခင္းမရွိဘဲ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 

v ၂၀၁၅ခုႏွစ ္ ဧၿပလီ ၃၀ရက ္ - ေဒၚသႏၱာသည္ ေသမႈေသခင္းဆုိင္ရာ စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္းအတြက ္
ပထမဦးဆုံးအၾကိမ္ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ 

v ၂၀၁၅ခုႏွစ ္ ေမလ ၈ရက ္ - ၂၀၁၄ ႏုိဝင္ဘာတြင ္ ျမန္မာႏုိင္င ံ အမ်ဳိးသားလူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္မ ွ
စစ္ခုံ႐ုံး၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ လူသိရွင္ၾကား ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ 

v ၂၀၁၅ခုႏွစ ္ဇြနလ္ ၂၃ရက ္- စစ္သား ၂ ဦးသည္ ေနာက္ဆုံးစုံစမ္းစစ္ေဆးေရးၾကားနာမႈတြင ္ကုိပါၾကီးသည္ 
လြတ္ေျမာက္ရန ္ ၾကဳိးစားစဥ ္ ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္သတ္ခံခဲရေၾကာင္း သက္ေသထြက္ဆုိခဲ့သည္။ 
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ကုိပါၾကီးေသဆုံးမႈသည္ သဘာဝမဟုတ္ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားေၾကာင္ ့ ေသဆုံးခဲ့သည္ဟု ေကာက္ခ်က္ခ်ကာ 
တရား႐ုံးမ ွအမႈပိတ္သိမ္းခဲ့သည္။ 

v ၂၀၁၆ခုႏွစ ္ မတ္လ ၆ရက ္ - က်ဳိက္မေရာ ျမဳိ႕နယ္ရဲတပ္ဖဲြ႔မ ွ ေနာက္ထပ ္ စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္းမရွိဘဲ 
အမႈအားပိတ္သိမ္းခဲ့သည္။ 

v ၂၀၁၆ခုႏွစ ္ ၾသဂုတလ္ - ေဒၚသႏၱာသည္ ျပည္ေထာင္စု တရား႐ုံးခ်ဳပ္သုိ႕ စာခၽြန္ေတာ္အမိန္႔ 
ေလွ်ာက္ခဲ့သည္။ အဆုိပါ စာခြၽန္ေတာ္အမိန္႔ ေလွ်ာက္လႊာကို ပယ္ခ်ခဲ့သည္။ 

v ၂၀၁၉ခုႏွစ ္ေအာက္တုိဘာလ ၄ရက ္- ငါးႏွစ္ၾကာၿပီးေနာက္တြင္လည္း ကုိပါၾကီး၏ မတရားသျဖင့္ေသဆုံးမႈ 
ႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သူမွ်အျပစ္ရွိေၾကာင္း မေတြ႔ရွိရပါ။ 
 

 
 
၆.၂။ ျမန္မာႏုိင္ငံမ ွအတည္ျပဳ လက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာ (သုိ႔မဟုတ္) လက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာ 
ႏုိင္ငံတကာလူ႕အခြင့္အေရးစာခ်ဳပ္မ်ားႏွင္ ့အလုပ္သမားဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား (ေအာက္တုိဘာလ 
၂၀၁၉) 
 

 

သေဘာတူစာခ်ဳပ္ 

 

အတည္ျပဳျပ႒ာန္းျခင္း 

                 
အာဏာစတင ္
သက္ေရာက္သည္ 

လိုက္နာက်င့္သံုးရန ္
(သို႔မဟုတ္) 

လက္မွတ္္ေရးထိုးျခင္း 

လူမ်ိဳးသုဥ္းသတ္ျဖတ္ျခင္း 
ရာဇဝတ္မႈအား 
ကာကြယ္တားဆီးေရးႏွင္ ့
အျပစ္ေပးအေရးယူျခင္းဆိုင္ရာ 
သေဘာတူညီခ်က္ 

ဒီဇင္ဘာလ ၉ရက ္
၁၉၄၈ 

ဇန္နဝါရီ ၁၂ ရက ္
၁၉၅၁ 

မတ္လ ၁၄ရက ္၁၉၅၆ 

စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး ႏွင္ ့ယဥ္ေက်းမႈ 
အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာ 
သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (ICESCR) 

ဒီဇင္ဘာလ ၁၆ ရက ္
၁၉၉၆ 

ဇန္နဝါရီ ၃ရက ္

၁၉၇၆ 

ေအာက္တိုဘာလ 
၆ရက ္၂၀၁၇ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအားနည္းမ်ိဳးစံုျဖင္ ့
ခြဲျခားဆက္ဆ ံပေပ်ာက္ေရး 
သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (CEDAW) 

ဒီဇင္ဘာလ ၁၈ ရက ္
၁၉၇၉ 

စက္တင္ဘာလ 
၃ရက ္

၁၉၈၁ 

ဇူလိုင္လ၂၂ရက ္  
၁၉၉၇ 

ကေလးသူငယ ္အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ 
သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (CRC) 

ေမလ ၂၅ ရက ္ 
၂၀၀၀ 

စက္တင္ဘာလ 
၂၈ရက ္

၂၀၁၅ 

ဇူလိုင္လ ၁၅ ရက ္
၁၉၉၁ 

လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡတြင္ 
ကေလးမ်ားပါဝင္မႈႏွင္ ့ပတ္သက္၍ 
ကေလးသူငယ ္အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ 
ကြန္ေဗးရွင္း၏ ေနာက္ဆက္တြဲ 
စာခ်ဳပ ္

ေမလ ၂၅ ရက ္              
၂ ၀၀၀ 

စက္တင္ဘာလ 
၂၈ရက ္

၂၀၁၅ 

စက္တင္ဘာလ 
၂၇ရက ္

၂၀၁၉147 

ကေလးသူငယ ္ျပည့္တန္ဆာမ်ားႏွင့္ 
ကေလးညစ္ညမ္းပံုမ်ား 
ေရာင္းခ်ျခင္းဆိုင္ရာ၊ 
ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ၊ 
ကြန္ေဗးရွင္း၏  ေနာက္ဆက္တြဲ 

ေမလ ၂၅ ရက္  
၂၀၀၀ 

ဇန္နဝါရီလ ၁၈ ရက ္

၂၀၀၂ 

ဇန္နဝါရီလ ၁၆ ရက ္

၂၀၁၂ 

                                                             
147  မွတ္ခ်က္။  ၂၀၁၇ ေဖေဖာ္ဝါရီတြင ္ ICJ မွ ထုတ္ေဝခဲ့ေသာ  “ျမန္မာႏုိင္ငံ၏အထူးစီးပြားေရး ဇုန္မ်ား ႏွင္ ့
လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ကာကြယ္ရန္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ တာဝန”္ အမည္ရွိ အစီရင္ခံစာေတြ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ လက္နက္ကုိင္ 
ပဋိပကၡတြင္  ကေလးမ်ားပါဝင္မႈ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ကြန္ေဗးရွင္း၏ 
ေနာက္ဆက္တဲြစာခ်ဳပ္ ကုိ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့သည္ဟု မွားထြင္းစြာ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ အမွန္တကယ္တြင္ 
လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္း ကုိ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ သာ ေရးထုိးရန္ျဖစ္သည္။ 
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ပ႐ုိတိုေကာ 

မသန္စြမ္းသူမ်ား၏အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ 
သေဘာတူညီခ်က္ (CRPD) 

ဒီဇင္ဘာလ ၁၂ ရက ္
၂၀၀၆ 

ေမလ ၃ရက ္၂၀၁၈ ဒီဇင္ဘာလ ၇ ရက ္
၂၀၁၁ 

ႏိုင္ငံတကာ အလုပ္သမား အဖြဲ႔အစည္း 
(ILO) အတင္းအဓမၼ လုပ္အားေပး 
ခိုင္းေစမႈ ဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ 

ဇြန္လ ၂၈ ရက ္  
၁၉၃၀ 

ဇြန္လ ၂၈ ရက ္  
၁၉၃၀ 

မတ္လ ၄ ရက ္ ၁၉၅၅ 

ႏိုင္ငံတကာ အလုပ္သမား အဖြဲ႔အစည္း 
(ILO)               လြတ္လပ္စြာ 
အသင္းအဖဲြ႔ ဖဲြ႔စည္းျခင္း ႏွင္ ့
ဖဲြ႔စည္းပုိင္ခြင့္ကု ိ
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းဆုိင္ရာ 
သေဘာတူညီခ်က္ (ILO) 

ဇူလုိင္လ ၉ ရက ္
၁၉၄၈ 

ဇူလုိင္လ ၄ ရက ္
၁၉၅၉ 

မတ္လ ၄ ရက ္၁၉၅၅ 

ကေလးသူငယ ္အလုပ္သမားမ်ား 
အေပၚအဆုိးရြားဆုံးေသာ 
ခုိင္းေစမႈပုံစံမ်ားအေပၚ 
သေဘာတူညီခ်က္ 

ဇြန္လ ၁၇ ရက ္ 
၁၉၉၉ 

ႏုိဝင္ဘာလ ၁၉ 
ရက ္၂၀၀၀ 

ဒီဇင္ဘာလ ၁၈ ရက ္
၂၀၁၃ 
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