ျမန္မာႏုိင္ငံ ။ တပ္မေတာ္အား ျပစ္ဒဏ္မွ ကင္းလြတ္ေစရန္ အကာအကြယ္ ေပးထားသည္႔ ဥပေဒမ်ားနွင္႔
က်င္႔သံုးေဆာင္ရြက္မွု မ်ားကို ျပင္ဆင္ပါ။
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာဥပေဒပညာရွင္မ်ားေကာ္မရွင္၊ ၁၆ ဇႏၷဝါရီ ၂၀၁၈

တပ္မေတာ္၏

ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ

ကင္းလြတ္ေနသည့္ကိစၥမ်ားရပ္ကုိ

လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိး
ျမန္မာ

ေဖာက္မႈမ်ား

အစိုးရအေနျဖင္႔

အခိုင္အမာ

အတြက္
တုံ႔ျပန္

ျပစ္ဒဏ္မွ

ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္

ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ICJ ၏ ယေန႔ထုတ္သည္႔ အစီရင္ခံစာတြင္ နိဂုံးခ်ဳပ္ေျပာဆိုထားသည္။
အထူးသျဖင့္

ပဋိပကၡ

ျဖစ္ပါြးလ်ွက္ရွိသည္႔

ေဒသမ်ားတြင္

ဆုိးရြားေသာ

လူ႔အခြင့္အေရး

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ
ဆုိးရြားသည္႔ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈအတြက္ တရားမွ်တမႈရရွိေရး [Achieving Justice for Gross
Human Rights Violations in Myanmar] အစီရင္ခံစာ တြင္ ေဖာ္ျပ ထားသည္။ ဥပေဒမ်ား၊
အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားႏွင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးဆိုင္ရာေဆာင္ရြက္မွဳမ်ား သည္ လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားအား
အေရးယူခံရ ျခင္းမွကာကြယ္ေပးထားသျဖင့္ ထိခုိက္ခံ ရသူမ်ားႏွင့္၎တုိ႔၏မိ သားစုဝင္မ်ားအတြက္
တရားမွ်တမႈရရွိရန္မွာ ခက္ခဲလ်ွက္ရိွသည္။
ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္

“ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ

အေရးယူ

ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းမ်ားမွာ

ဆုိးရြားသည္႔

လြန္စြာရွားပါးသည္

လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို

ဟု

ထိခုိက္ခံစားရသူမ်ား

အေနျဖင့္တရားမွ်တမႈကုိ
ဆယ္စုႏွစ္တစ္စုခန္႔ျငင္းပယ္ျခင္း(အထူးသျဖင့္
တပ္မေတာ္မွ
ပါဝင္ပတ္သတ္မွဳရိိွေသာအခါ )ႏွင့္ ျပစ္မွဳ က်ဴးလြန္သူမ်ားကုိ ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းမွ ကင္းလြတ္ေစျခင္းသည္
တရားဥပေဒစုိမိုးမွဳ ကုိ ဆိုးရြားစြာ တုိက္စားလ်က္ရွိသည္” ဟု ICJ၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ Sam
Zarifi ကေျပာၾကားသည္။ “ ယခုအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာအစုိးရအေနျဖင့္ ျပစ္ဒဏ္ေပးခံရျခင္းမွ ကင္းလြတ္မွဳမ်ား
(အထူးသျဖင့္ တပ္မေတာ္၏ က်ဴးလြန္မွဳမ်ား) ကုိ အေရးယူႏုိင္ရန္ ထိေရာက္ခုိင္မာသည္႔ ေဆာင္ရြက္မွဳမ်ား
စတင္သင့္သည္။”
ရခုိင္ျပည္နယ္၊အင္ဒင္းရြာရွိ ရုိဟင္ဂ်ာမြတ္စလင္ ၁၀ဦးအား သတ္ျဖတ္ခဲ႔ရာတြြင္ လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား
ပါ၀င္္ခဲ႔သည္ကို ၀န္ခံေၾကာင္း လြန္ခဲ့သည့္ရက္သတၱပတ္က တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရုံးမွ
သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ျပီးေနာက္တြင္

ICJ၏

အစီရင္ခံစာကို

ထုတ္ေ၀ျဖန္႔ခ်ိခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆုိပါ

တပ္မေတာ္၏ ဝန္ခံခ်က္သည္ ၎တုိ႔၏ “နယ္ေျမရွင္းလင္းေရး” ကာလအတြင္း လုံျခဳံေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ား၏
က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ ရာဇဝတ္မွဳမ်ားအနက္ ပထမဆုံးအႀကိမ္ဝန္ခံခ်က္ျဖစ္သည္။ အဆုိပါျပဳလုပ္မႈေၾကာင့္
အစုလုိက္အျပဳံလုိက္ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ရျခင္းႏွင့္

လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းမ်ား

ျဖစ္ေပၚလာကာ၂၅

ၾသဂုတ္ ၂၀၁၇ တြင္ အာရကန္ ရုိဟင္ဂ်ာ ကယ္တင္ေရးတပ္မ်ားသည္ ရဲစခန္းကုိ တုိက္ခုိက္ခဲ့သည္။
၂၀၀၈

ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၊

ရဲစည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ

၁၉၅၉ခုႏွစ္

တပ္မေတာ္အက္ဥပေဒႏွင့္

၁၉၉၅

ျပဌါန္းခ်က္တုိ႔ျဖင့္အကာအကြယ္ေပးထားေသာေေၾကာင္႔

ျမန္မာ႔

တပ္မေတာ္ ႏွင္႔ လုံၿခဳံေရး အရာရွိမ်ားသည္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားေၾကာင္႔ တရားစီရင္ခံရျခင္းမွာ
အလြန္နည္းပါးသည္။ အဆုိပါ ဥပေဒျပဌါန္းခ်က္မ်ားတြင္ အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာ ရာဇဝတ္ေၾကာင္းအရ
ဖမ္းဆီးအေရးယူရာတြင္
အရာရွိမ်ားတြက္
ပါဝင္ပါသည္။

ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းမွကင္းလြတ္ျခင္းႏွင့္

ၾကီးေလးေသာ

ရာဇဝတ္မႈမ်ားအတြက္

တပ္မေတာ္သားမ်ား၊ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားႏွင္႔

အကာကြယ္ေပးသည္႔

အထူးတရားရုံးမ်ား

လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား

ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းမ်ားအား

စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္းမ်ားသည္

ထိေရာက္ေသာ

တရားစြဲဆုိအေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္း
သုိ႔မဟုတ္
ျပန္လည္ကုစားမြမ္းမံ
မွဳမ်ား
ေပးစြမ္းႏိုင္မွဳ
လြန္စြာနည္းပါးသည္ကုိ ICJ ၏အစီရင္ခံစာက ေတြ႔ ရွိထားသည္။ ကခ်င္၊ ကရင္၊ မြန္ ႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္မွ
အမႈ ၈ခုကို ေလ့လာရာတြင္ ထိခုိက္ခံစားရသူမ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔၏မိသားစုဝင္မ်ား၊ သတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္
လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားသည္
တရားမွ်တမႈကုိလက္လွမ္းမီွရန္ကင္းမဲ့ေနျခင္းႏွင့္
တရားမွ်တမႈကုိရရွိႏုိင္ရန္ ၾကိဳးစားအားထုတ္မွဳမ်ားကိုပင္
အေႏွာက္အယွက္ေပးျ ခင္းခံရသည္ကို
ေတြ႔ရွိရသည္။
“ဤရာဇဝတ္မႈထုိက္ေသာျဖစ္ရပ္တစ္ခုအတြက္ ဝန္ခံျခင္းသည္ အေရးပါေသာ အဆင့္တစ္ဆင့္ျဖစ္ျပီး
ထိေရာက္မွဳ ရွိသည္႔ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ထိခုိက္ခံရသူမ်ားႏွင့္ ၎တု႔မ
ိ ိသားစု ၏
တရားမွ်တမႈအတြက္ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္”ဟု

Zarifi

ကဆိုသည္။

“ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းႏွင့္ပ႗ိပကၡျဖစ္ပြား လ်ွက္ရွိေသာရွမ္း ျပည္နယ္ ႏွင့္ကခ်င္ျပည္နယ္တုိ႔ကဲ႔သုိ႔
ေဒသမ်ားရွိ ဆိုးရြားေသာ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခေနမ်ားအတြက္ လြတ္လပ္ၿပီး သမာသမတ္က်ေသာ
စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈ

မ်ားလုိအပ္လ်ွက္ရွိျပီး ဥပေဒ ခ်ိဳးေဖာက္ေဆာင္ရြက္မွဳမ်ား တြင္ပါ၀င္ပက္သက္သူမ်ားႏွွင္႔

တာ၀န္ရွိသူမ်ားအကုိ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။”
“ဥပေဒျပဳေရးႏွင္႔

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္မ်ားအေနျဖင္႔

ႀကီးေလးေသာရာဇဝတ္မႈတြင္

လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားပါဝင္မွဳမွ တာ၀န္ခံမွဳမ်ားကို အကာအကြယ္ျပဳထားသည္႔ ဥပေဒမ်ားကုိျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္
စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးဆုိင္ရာလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိ
ႏုိင္ငံတကာစံႏႈန္း
မ်ားႏွင္
့ညီညႊတ္မွဳ
ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ား ေဆာင္္ရြက္ရန္ အခြင္႔အလမ္းမ်ားရွိေနသည္”ဟု ျဖည့္စြက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ရိွေစရန္

Contact
Alex Conte, ICJ Global Accountability Coordinator (Geneva), t: +41 79 957 2733; e:
alex.conte(a)icj.org
Frederick Rawski, ICJ Asia Pacific Regional Director (Bangkok), t: +66 6 4478 1121 ;
e: frederick.rawski(a)icj.org
ေနာက္ခံအေျခအေန

ျမန္မာ့အစုိးရ၏ အထူးစုံစမ္းေရးေကာ္မရွင္သည္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈ
စမ္းရာတြင္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ လြတ္လပ္မႈႏွင့္သမာသမတ္က်မႈ မရိွေပ။
အရင္းအျမစ္မ်ားဆုိင္ရာ
အကန္႔အသတ္မ်ားေၾကာင္႔
လြန္စြာအားနည္းမွဳ
စုံစမ္းစစ္ေဆးမွဳမ်ားသည္

ထိေရာက္ေသာ

တရားစြဲဆုိမႈမ်ား

ဆုိင္ရာစြဲဆုိခ်က္မ်ားကုိစုံ
လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာႏွင္႔
ရွိေနသည္
။အဆုိပါ

သုိ႔မဟုတ္

ကုစားမႈမ်ားႏွင့္

ျပန္လည္မြမ္းမံမႈမ်ားကို ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏုိင္စြမ္း နည္းပါးလြန္းသည္။
လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္

အေရးယူတရားစြဲဆုိခံရသည့္အခါ

ပုံမွန္အားျဖင့္

စစ္ခုံရုံး
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