


 

 

 
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 
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ေ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။  
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သုေတသက   မသိုံ္ီးးိမ္ ာ်ွံ္ဲ့  ဥပေဒ းါကဆေပီး ာ်ွံ္ီးဝံ္ီးေးမံ္တို႕တို႕၏ သုေတသမပိုံ္ီးသိုံ္ရမ ပဆဲ့ပိုီးမႈတဲိုျ ံ္ဲ့ 
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တမဝမ္ ဆ္မႈရရ်ွိေရီးးတငက္ ါက ီိးပမ္ီးးမီး ုတ္မႈသုိံ္ရမ သည်ွိာႈိံ္ီးေရီးမ်ွမီး Kingsley Abbott သသည ္ဥပေဒပိုံ္ီးသိုံ္ရမ 
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“  းျပစ္ေပီးးေရီးယူျ္ံ္ီးမ ဆ္ရေသမေၾကမံ္ဲ့ စစ္တပ္မ်ွ ရမးဝတ္မႈမ မီး သက္ုက္ က မီး ငုမ္ေမသသည္ကို  ကၽငမ္ေတမ္တို႔ 
ျမံ္သမေးမံ္ျပသရပ မယ္။ း္ ိမ္ကမုးမီးျ ံ္ဲ့ ၾကမျမံ္႔ေမျပကသုိေပမ ႔ုသည္ီး ကၽငမ္ေတမ္တို႔ ကိုပ ၾကကီးကုိ 

မေမဲ့ႏိုံ္ေသီးပ းူီး။ သူရ ႕ေသသုဆီးမႈးတငက္ တရမီးမ်ွ တမႈရရ်ွိေရီးသသည ္းေရီးတၾကကီးက မ္ရ်ွိေမပ ေသီးသသည။္” 
ကိုစိုီးရ၊ ငုတ္ုပ္ေသမ   မမယ္ုစ္၊ ရမ္ကုမ္၊ ေးမက္တိုးမ ၂၀၁၉ 
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ရမ္ကုမ္တငံ  ္ကိုပ ၾကကီး၏ းသုးး္မ္ီးးမမီးတငံ  ္းသုးုိုက္ပို႔သူမ မီးးမီး ေတင႔ရစဥ္ 

( သတံ္ီးးရံ္ီးးျမစ္ - ဟိမ္ီး က္၊ မးၽငိမ) 
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၁။ မဒိ မီ္း 
 

၁.၁။ ကုိပ ၾကကီး 
 
၁၉၆၅္ုမ်ွစ္တငံ္ ေမငီး ငမီး  ္ဲ့ျပကီး ကိုပ ၾကကီးဟုုူသိမ မီးေသမ ေးမံ္ေက မ္ႏိုံ္မ်ွမ း ငုတ္တမ္ီး သတံ္ီးေ မက္ ႏ်ွံ္ဲ့ 
ဓမတ္ပုဆသရမတစ္ဥကီးျ စ္ကမ ၎၏ းမသည္ကို The voice ႏ်ွံ္ဲ့ Eleven Media းပ းဝံ္ သတံ္ီး  မမယ္တငံ္  
ေ မ္ျပျ္ံ္ီး ဆ္ရသူျ စ္သသည။္ ကိုပ ၾကကီးသသည ္ း ူီးသျ ံ္ဲ့ းေရ်ွ႕ေတမံ္ျ္မ္ီးရ်ွိ  ျမမ္မမစစ္တပ္ ( တပ္မေတမ္) ႏ်ွံ္ဲ့ 
းစိုီးရမဟုတ္သသည္႔ ုက္မက္ကိုံ္းုပ္စုမ မီး းၾကမီးရ်ွ ိပဋိပကၡသတံ္ီးမ မီးကို ပံ္တိုံ္ေ မ္ျပ  ္ဲ့ေသမသူျ စ္သသည။္ 

ကိုပ ၾကကီးသသည ္ သတံ္ီးေ မက္တစ္ဥကီးမျ စ္ုမမကကပံ္ တက္ၾကင ႈုပ္ရ်ွမီးသူတစ္ဥကီးျ စ္  ္ဲ့ပ သသည္။  “ ၈၈ မ  ိီးသက္”မ်ွ 
း  င႔ဝံ္တစ္ဥကီးျ စ္ကမ သုဆီးေရမံ္စုဆေက မံ္ီးသမီး းုပ္စုတငံ ္ုသည္ီး တစ္စိတ္တစ္ေဒသ ပ ဝံ္  ္ဲ့သူ တစ္ဥကီး ျ စ္ပ သသည္။ 
သူသသည ္ ၁၉၈၈္ုႏ်ွစ္ ုူ ုးုဆၾကငမႈတငံ္ုသည္ီး ပ ဝံ္  ္ဲ့သသည္။ းမ  ိီးသမီး ဒကမိုကေရစကး  င႔္  ပ္ (NLD) ပ တကဝံ္တစ္ဥကီး 
းေမျ ံ္ဲ့ ေ္ ံ္ီးေသမံ္ ေဒၚေးမံ္သမ္ီးစုၾကသည္၏ သက္ေတမ္ေစမံ္ဲ့းျ စ္ုသည္ီး  ကမုးတမ္ၾကမ တမဝမ္ 
 မ္ီးေသမံ္  ္ဲ့ ူီးသူ တစ္ဥကီးျ စ္သသည။္ 

 ိုံ္ီးႏိုံ္ ဆံရ်ွ ိ ျမမ္မမႏိုံ္ ဆံမ်ွ ကရံ္ဒုကၡသသည္မ မီး၏ းေျ္းေမကုိ ေ မ္ျပကမ သူ၏ မကဒကယမေုမက ုမ္ီးေၾကမံ္ီးကို 
၂၀၁၀ ္ုႏ်ွစ္္မ္႔တငံ္ စတံ္  ္ဲ့သသည္။ သူကိုယ္တိုံ္ုသည္ီး ၁၉၈၈ ္ုႏ်ွစ္ ဒကမိုကေရစကးေရီးေတမ္ပုဆၾကကီး းျပကီးတငံ္  ုိံ္ီးႏုိံ္ ဆံ၌ 
ႏုိံ္ ဆံေရီး ္ို ႈုဆ  ္႔ပ သသည။္ ကိုပ ၾကကီးသသည ္၁၉၈၉ ္ုႏ်ွစ္တငံ္ ဒကမိုကေရစကးေရီး တက္ၾကင ႈုပ္ရ်ွမီးသူ ျ စ္ေသမ  ေဒၚသႏၱမကို 
ုက္ ပ္  ္ဲ့သသည္။ သူမသသည ္ေမမက္ပိုံ္ီးတငံ္  ႏိုံ္ ဆံေရီး းက ဥ္ီးသမီးးျ စ္  ေ မံ္  ၌  ေုီးႏ်ွစ္ေက မ္ေမ  ္ဲ့ျပကီး ၂၀၁၅ 
္ုႏ်ွစ္ မိုဝံ္းမုတငံ္  NLD ငုတ္ေတမ္ းမတ္းျ စ္ ေရငီးေကမက္ တံ္ေျမ်ွမက္ ျ္ံ္ီး ဆ္္  ဲ့ရသသည။္ သူတို႔ ႏ်ွစ္ဥကီးမ်ွ 
စုျပသည္ဲ့ႏိုံ္ ဟုေ္ၚေသမ သမကီးတစ္ေယမက္  ငမ္ီးကမီး  ္ဲ့သသည။္ ၂၀၁၄္ုႏ်ွစ္  ေးမက္တိုးမု ၄ ရက္ သူမ၏ 
 ္ံ္းသတ္ ဆ္ရသသည္ဲ့ း္ ိမ္တငံ  ္တကၠသိုု္ေက မံ္ီးသူတစ္ဥကီး ျ စ္ပ သသည။္ 

ကိုပ ၾကကီးသသည ္ သမကီးျ စ္သူ၏ း င႔ႏ်ွံ္ီးသးံ္း္မ္ီးးမမီးသို႔ တက္ေရမက္ရမ္  ိုံ္ီးႏိုံ္ ဆံ္ ံ္ီးမိုံ္ျမ ိ႕သို႔းသငမီးတငံ္  
ျမမ္မမႏိုံ္ ဆံ၏ းေရ်ွ႕ေတမံ္ပိုံ္ီး မငမ္ျပသည္္မယ္  ရ တပ္ င ႕မ်ွ ကိုပ ၾကကီးးမီး  မ္ီးသကီး  ္ဲ့သသည။္ ျမမ္မမစစ္တပ္ (တပ္မေတမ္) 
ႏ်ွံ္ဲ့ းစိုီးရမဟုတ္ေသမုက္မက္ကိုံ္း  င႔ျ စ္သသည္ဲ့  ဒကမိုကေရစကးက  ိီးျပ  ကရံ္းမ  ိီးသမီး တပ္မေတမ္ (DKBA) 
းၾကမီး စစ္မက္ျ စ္ပငမီးမႈမ မီးကို ေတမက္ေ ်ုွ မက္ သတံ္ီးေရီးသမီး ေ မ္ျပေပီးေမ  ္႔ပ သသည္။ ကိုပ ၾကကီးသသည ္
စစ္တပ္၏ ိမ္ီး္  ပ္မႈေးမက္သို႔ ႊု ေျပမံ္ီးျပကီး္ ိမ္တငံ္  ိမ္ီးသိမ္ီး စစ္ေသီးေမီးျမမ္ီးျ္ံ္ီး ဆ္ရျပကီး 
ႏိ်ွပ္စက္သည်ွံ္ီးပမ္ီး ဆ္္  ႔ရႏိုံ္ေျ္ရ်ွိပ သသည္။္  ပ္ေႏ်ွမံ္ ဆ္ရသသည္ဲ့ ံ ီးရက္ေျမမက္သသည္႔ေမ႔တငံ္ ေသသုဆီး  ္႔ျပကီး စစ္သမီးမ မီး 
ကသူ၏းေုမံ္ီးးမီး ္ပ္တိမ္တိမ္သမတူီး မီးေသမ သ္ ၤ ိံ္ီးေျမပုဆတငံ္ းသုးး္မ္ီးးမမီး  ျပ ုုပ္ျ္ံ္ီး မရိ
မရိ်ွပ ျမ ပ္ႏ်ွဆ  ္ဲ့ၾကသသည။္ ၎းမီးသတ္ျ တ္မႈ ႏ်ွံ္ဲ့ ပတ္သက္၍ ရက္ေပ ံ္ီး ၂၀ တိုိံ္ေးမံ္ မိသမီးစုဝံ္မ မီး ႏ်ွံ္ဲ့ 
ျပသည္သူုူ ုမ မီးးမီး းသိမေပီးပ   ုဆီးကငယ္ မီး  ္ဲ့သသည။္ ေမမက္သုဆီးတငံ္ ၎၏ းေုမံ္ီး းမီးျပမ္ုသည ္ တူီးေ မ္ 
ရရ်ွိကမ ရမ္ကုမ္ျမိ ႕တငံ္ ေကမံ္ီးမငမ္စငမ ျပမ္ုသည ္သျ ၤက ု္  ္ဲ့သသည္။    

ကိုပ ၾကကီး၏ ၾကမၼမျ စ္ရပ္ကို မေ မ္ ုတ္မကတငံ္ ကိုပ ၾကကီး မသည္သသည္႔ေမရမသုိ႔  ေရမက္ေမေၾကမံ္ီး  ေ မ္ ုတ္ ေပီးရမ္ 
းစုိီးရးေပၚ  ိးမီးမ မီး တိုီးပငမီးုမ  ္ဲ့သသည။္ေဒၚသႏၱမသသည ္  ေပ မက္သုဆီးမႈႏ်ွံ္႔ စပ္ု ဥ္ီးသသည္႔ သတံ္ီးစမရ်ွံ္ီးုံ္ီးပင  
တစ္္ုကုိ  ျပ ုုပ္  ္ဲ့ပ သသည္။  ျမမ္မမႏိုံ္ ဆံ၏ျမ ိ႕ေတမ္  ေမျပသညေ္တမ္တငံ္  ပ မသုဆီးးၾကိမ္ းျ စ္ က ံ္ီးပ  ္ဲ့သသည္႔ 
းေရ်ွ႕ေတမံ္းမရ်ွႏိုံ္ ဆံ (းမသကယဆ)မ မီးသုိံ္ရမ  ိပ္သကီးေတင႕သဆုပင မတိုံ္မကတငံ္ုသည္ီး  ေဒသတငံ္ီး ႏ်ွံ္ဲ့ ကမၻမဲ့ 
ေ္ ံ္ီးေသမံ္မ မီးမ်ွ  ၾကမီးဝံ္ေသမံ္ရငက္ ေပီး  ္ဲ့ၾကသသည္။ ရက္သတၱပတ္မ မီးစငမးၾကမတငံ  ္ တပ္မေတမ္သသည္ 
ကိုပ ၾကကီးသသည ္ ေးီးကံ္ီး ငုတ္ေျမမက္ရမ္ ၾက ိီးပမ္ီးရမတငံ္ းသတ္ ဆ္ရေၾကမံ္ီး မ်ွံ္ဲ့ ၎ေသသုဆီးမႈ းတငက္ 
ကုိပ ၾကကီးတငံ္သမ းျပစ္ရ်ွိေၾကမံ္ီး  ုတ္ျပမ္ေၾကသညမ  ္ဲ့သသည္။ ၎ေၾကသညမ္ က္တငံ္ ကိုပ ၾကကီးသသည ္ DKBA ၏ 
း  င႕ဝံ္တစ္ဥကီးျ စ္ျပကီး   မမယ္ုစ္တစ္ဥကီးးေမျ ံ္ဲ့ တိုက္ပ ငးေၾကမံ္ီးမ မီးကို တံ္ျပျ္ံ္ီး မဟုတ္း  စစ္မက္ 
ျ စ္ပငမီးရမတငံ္ုသည္ီး ပ ဝံ္သူးသငံ ္ျ ံ္ဲ့  ေ မ္ျပ  ္႔ပ သသည္။  

 

ျ စ္ရပ္မ မီးကုိ ဤသုိ႔တံ္ျပ မီးပဆုသသည ္ ျမမ္မမမိုံ္ ဆံးမ  ိီးသမီးုူ႕း င္ံ္ဲ့းေရီး ေကမ္မရ်ွံ္ (MNHRC)းတငက္  
မယဆုသကၤမ  ျ စ္ေစ  ္ဲ့သသည္။  ေကမ္မရ်ွံ္၏ စုဆစမ္ီးစစ္ေသီးေတင႔ရိ်ွ္ က္ းစကရံ္ ဆ္စမတငံ္ ကိုပ ၾကကီးသသည ္ သတံ္ီးေ မက္ 
တစ္ဥကီးးျ စ္ ုုပ္ကိုံ္ေမသသညကို္ ေ မ္ျပ  ္ဲ့သသည။္ သုိ႔ေသမ္  ံ္သမျမံ္သမေသမ သညဥ္ီးပမ္ီး ႏ်ွိပ္စက္္ က္မ မီးႏ်ွံ္ဲ့ 
ုူသမီးမသမ္ ျပ မူသက္သဆ္  ဲ့သသည္ဲ့ ုကၡဏမမ မီး းပ းဝံ္ ကိုပ ၾကကီးေသသုဆီးရျ္ံ္ီး၏ ျ စ္ေၾကမံ္ီး ျ စ္စဥ္းမီး 
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စိတ္ေက မပ္ေုမက္ေသမ ေျ ရ်ွံ္ီး္ က္ေပီးရမ္ ပ က္ကငက္  ္ဲ့သသည္။ းရပ္းက္ တရမီးရုဆီးတငံ္  တရမီးစ ငသိုမႈ 
တစ္္ုျပ ုုပ္ႏိုံ္ရမ္ ရ တပ္  င႔မ်ွ းျပသည္ဲ့းဝစုဆစမ္ီးစစ္ေသီးေပီးေရီး ဟူသသည္ဲ့ ၎တို႔၏ းၾကဆျပ ္ က္သသည္ ုသည္ီး 
မသည္ေသမး္ မ်ွ းေကမံ္း သည္မေပၚုမ  ္ဲ့ပ ။  

းျ္မီး မ မီးစငမေသမ စုဆစမ္ီးစစ္ေသီးမႈမ မီးသသည ္ ျ စ္ပ က္  ္ဲ့သသည္႔းမ်ွမ္တရမီးႏ်ွ ဲံ့္ ကမဥကီး  ုဆီးကငယ္ မီးမႈတုိ႔ကုိ 
မေ မ္ ုတ္ႏုိံ္သသည္ဲ့းျပံ္  တမဝမ္ ဆ္မႈ (သို႔မဟုတ္) မစ္မမေၾကီး ရရ်ွိေးမံ္ မုုပ္ေသမံ္ႏိုံ္  ္ဲ့ပ ။ ရ တပ္  င႔မ်ွ 
စုဆစမ္ီးစစ္ေသီးမႈမ မီးကို း္ ိမ္းတိုံ္ီးးတမတစ္္ု ိ သက္ုက္ုုပ္ေသမံ္ကမ  ကမဥကီး မ္ီးသကီးျ္ံ္ီးႏ်ွံ္ဲ့ းမကီးကပ္ 
သုဆီးေမရမတငံ္ရ်ွိေသမ ျမ ိ႕မယ္တရမီးရုဆီးတငံ  ္ ေသသုဆီးမႈႏ်ွံ္ဲ့ ပတ္သက္၍ စုဆစမ္ီးစစ္ေသီးျ္ံ္ီးးမီး  ျပ ုုပ္  ္ဲ့သသည္။ 
ဤေသမႈေသ္ံ္ီး စုဆစမ္ီးစစ္ေသီးမႈျပ ုုပ္ေမစဥ္ းျ္မီးတစ္ က္မ်ွမုသည္ီး စစ္းက္တရမီးရုဆီး၏ ၾကမီးမမမႈတငံ္ 
သတ္ျ တ္မႈ၌ ပ ဝံ္  ္ဲ့ေသမ စစ္သမီးႏ်ွစ္ဥကီးးမီး ၎တု႔ိ၏ းမ်ွမီးက မီး ငုမ္မႈးတငက္ ၆ု ေစမ၍ ်ုွ ိ ႕ဝ်ွက္စငမ 
တရမီးေသ ငုတ္ေပီး  ္ဲ့ေၾကမံ္ီးကို တပ္မေတမ္မ်ွ  ုတ္ေ မ္ေျပမသို  ္ဲ့သသည။္ စုဆစမ္ီးစစ္ေသီးမႈ းရိႈမ္ တျ သည္ီးျ သည္ီး 
ေမီးမ်ွိမ္ုမကမ ၂၀၁၆ ္ုႏ်ွစ္ မတ္ုတငံ္ ရ တပ္  င႔မ်ွ စုဆစမ္ီးေမီးျမမ္ီးျ္ံ္ီးကို တရမီးဝံ္ရပ္သိုံ္ီး  ္ဲ့သသည။္ းမႈးမီးျပမ္ုသည ္
 ငံ္ဲ့ရမ္းတငက္ ေဒၚသႏၱမ ႏ်ွံ္ဲ့ သူမ၏ ေရ်ွ႕ေမ၏ ၾက ိီးပမ္ီးမႈ မေးမံ္ျမံ္  ္ဲ့ပ ။ 

ကိုပ ၾကကီး ေသသုဆီးျပကီး ံ ီးႏ်ွစ္ေက မ္းၾကမတငံ္  ၎းမီးဥပေဒမ ဲ့သတ္ျ တ္မႈးတငက္ မသည္သူတစ္ဥကီး တစ္ေယမက္ ကုိမ်ွ  
တမဝမ္ ဆ္ေစျ္ံ္ီးမရ်ွိ  ္ဲ့ပ ။ သူ၏ေသသုဆီးမႈတငံ္ ပ ဝံ္သသညဟု္ သဆသယရ်ွိေသမ စစ္တပ္သသည ္ ျမမ္မမႏိုံ္ ဆံ တစ္ဝ်ွမ္ီးရ်ွိ 
ုူ႔း ငံ္ ္ဲ့းေရီး္ ိီးေ မက္မႈမ မီးတငံ္ သက္ုက္ပ ဝံ္ေမျပကီး းစိုီးရးေမျ ံ္ဲ့ စစ္သမီးမ မီးမ်ွ သိုီးရငမီးေသမ ုူ႔း င္ံ္ဲ့းေရီး 
္  ိီးေ မက္မႈမ မီးးမီးက မီး ငုမ္ျ္ံ္ီးကို  းေရီးယူျ္ံ္ီးမ်ွ ကံ္ီး ငုတ္ ငံ္ ္ဲ့ ေပီးႏုိံ္ေသမ  ဥပေဒမ မီးကို 
ကိုံ္တငယ္ေျ ရ်ွံ္ီးႏိုံ္ျ္ံ္ီး မရ်ွိေသီးပ ။  
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(သတံ္ီးးရံ္ီးးျမစ္ - မသိ) 
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 ၁.၂။  းႏ်ွစ္္   ပ ္ႏ်ံွ ္ဲ့ းဓကိ းၾကဆျပ ္ ကမ္ မီး 
 
ျမမ္မမႏိုံ္ ဆံတငံ္ း ူီးသျ ံ္ဲ့ ုုဆျ္ ဆေရီးတပ္  င႔ဝံ္မ မီးမ်ွ ပ ဝံ္ပတ္သက္သသည္ဲ့ ဥပေဒမ ဲ့ သတ္ျ တ္မႈမ မီး (သို႔မဟုတ္) 
းျ္မီးေသမ သိုီးရငမီးေသမ ုူ႔း င္ံ္ဲ့းေရီး္  ိီးေ မက္မႈမ မီးးတငက္ ျပစ္ဒဏ္ေပီးျ္ံ္ီးကံ္ီး ငုတ္ေမသသည္မ်ွမ 
းသမ္ီးတၾကယ္မဟုတ္သသည္ဲ့ သမမ်ွမ္ျ စ္ရိုီးျ စ္စဥ္တစ္္ုက ဲ့သို႔ျ စ္ေမသသည္။ဤသို႔ တမဝမ္ ဆ္မႈကံ္ီးမ ဲ့ျ္ံ္ီးသသည ္
ႏိုံ္ ဆံတစ္ဝ်ွမ္ီးုုဆီး တရမီးဥပေဒစိုီးမိုီးမႈရ်ွိေစရမ္ ႏ်ွံ္ဲ့ ုူ႕း င္ံ္ဲ့းေရီးကို ကမကငယ္ရမ္ ၾက ိီးစမီးးမီး ုတ္ေမမႈကို 
းၾကကီးးက ယ္ ိ္ိုက္ေစပ သသည္။ ႏိုံ္ ဆံတကမ ဥပေဒးရ ႏိုံ္ ဆံတိုံ္ီးသသည ္ ဥပေဒမ ဲ့ ေသသုဆီးမႈ ျ စ္ႏိုံ္ေ္ ရ်ွိေသမ 
းမႈကိစၥရပ္မ မီးးမီး စုဆစမ္ီးစစ္ေသီးျ္ံ္ီးႏ်ွံ္ဲ့ းေရီးယူျ္ံ္ီးးပ းဝံ္ မစ္မမသူမ မီးကုိ ကုစမီးမႈႏ်ွံ္ဲ့ မစ္မမေၾကမ မီး 
 မက္ပဆဆဲ့ေပီးရမ္ႏ်ွံ္ဲ့ဲ့  းသက္ရ်ွံ္သမ္ပိုံ္ င္ံ္ဲ့ဲ့ကို  ေုီးစမီးုုိက္မမ၊  ိမ္ီးသိမ္ီးေစမံ္ဲ့ေရ်ွမက္ရမ္ တမဝမ္ရ်ွသိသည္။ 
သို႔ေသမ္ုသည္ီး  ျမမ္မမႏိုံ္ ဆံရ်ွိ မ မီးစငမေသမ စမစ္ပိုံ္ီးသိုံ္ရမ ျပသမမမမ မီးေၾကမံ္ဲ့ဲ့ သယ္စုႏ်ွစ္မ မီးစငမတိုံ္ေးမံ္ 
းမဏမပိုံ္မ မီးမ်ွ ယ္ုေ မ္ျပပ တမဝမ္ဝတၱရမီးမ မီးႏ်ွံ္ဲ့းသညက ုုပ္ံမ္ီးမ မီးေသမံ္ရငက္ျ္ံ္ီးကို းဟမ္႔းတမီးျ စ္ေစ သသည္။   

ကိုပ ၾကကီးသတ္ျ တ္ ဆ္ရမႈးေပၚ ႏိုံ္ ဆံေတမ္၏တုမ္႔ျပမ္မႈကို းျပသည္ျပသည္သိုံ္ရမ ဥပေဒပသညမရ်ွံ္မ မီးေကမ္မရ်ွံ္ 
(းုိံ္စကေ  )မ်ွ ဤးစကရံ္ ဆ္စမတငံ္ သမ္ီးစစ္သဆုီးသပ္ မီးသသည္။ ဤးမႈသမမက တစ္ျ္မီးးမႈမ မီးတငံ္ုသည္ီး 
းုမီးတူပ ဲ့တံ္္တ္မႈ ရိ်ွေမသသည္ဲ့ ကိစၥရပ္မ မီးကုိ ေ မ္ ုတ္ မီးျပကီး ယံ္ီးးုမီးတူပ ဲ့တံ္္တ္မႈမ မီးက ျမမ္မမႏိုံ္ ဆံ တငံ ္ 
တမဝမ္ ဆ္မႈႏ်ွံ္ဲ့ ကုစမီးမႈမ မီးျ သည္ဲ့သသည္ီးေပီးရမတငံ္ စိမ္ေ္ၚမႈးမ မီးးျပမီးရိ်ွေမေၾကမံ္ီးျပသသသည္ဲ့ သေကၤတ ျ စ္သသည။္ 
ဤးစကရံ္ ဆ္စမ၏  ရသည္ရငယ္္ က္တငံ္ ႏ်ွစ္ပိုံ္ီးရ်ွိသသည။္ (က) ကိုပ ၾကကီးႏ်ွံ္ဲ့ သူ၏မိသမီးစုဝံ္မ မီးးတငက္ 
ယုဆၾကသည္စိတ္္ ရေသမ တရမီးမ်ွ တမႈေ မ္ေသမံ္ႏုိံ္ေရီးးုုိ႔ ်ံွမ  းမဏမပိုံ္မ မီးးတငက္ ေရငီး္ ယ္စရမ မသည္ီးုမ္ီး 
မ မီးေ မ္ ုတ္ရမ္ (္) ဥပေဒမ ဲ့ သတ္ျ တ္မႈမ မီးးတငက္  တမဝမ္ ဆ္ေစျ္ံ္ီး ႏ်ံွ ္ဲ့ကုစမီးမႈရရ်ွိေစျ္ံ္ီး းမီးျ ံ္ဲ့ 
္  ိီးေ မက္မႈမ မီး းတငက္ တရမီးမ်ွ တမႈရရိ်ွေစရမ္ ျမမ္မမႏိုံ္ ဆံးစိုီးရမ်ွ ုုိက္မမရမသည္ဲ့ ႏိုံ္ ဆံတကမဥပေဒ တမဝမ္ 
ဝတၱရမီးမ မီးကုိ   ျပသည္ဲ့မကေသမံ္ရငက္ေစ ုိ႔ ုုိးပ္ေသမျပ ျပံ္ေျပမံ္ီး  ုမႈမ မီးကို  မကီးေမ်ွမံ္ီး ိုီးျပရမ္ျ စ္ သသည္။  

ကိုပ ၾကကီးသတ္ျ တ္ ဆ္ရမႈကို ဥပမမေပီးပုဆေ မ္ကမ ေ ဲု့ုမသဆုီးသပ္ရမတငံ္ ျမမ္မမႏိုံ္ ဆံ၌  တရမီးမ်ွ တမႈရရ်ွိရမ္ 
းဓိကးတမီးးသကီးျ စ္ေစေသမ း္ က္သုဆီး္ က္ကို  းုိံ္စကေ  မ်ွ သတ္မ်ွတ္ေ မ္ ုတ္  ္ဲ့သသည္။ 

၁.  ျပသည္တငံ္ီးဥပေဒမ မီး၏ ျပဌမမ္ီး္ က္းေတမ္မ မီးမ မီးသသည ္ စစ္သမီးမ မီးမ်ွ းရပ္သမီးမ မီးးေပၚ သုိီးရငမီးေသမ 
ုူ႔း ငံ္ ္ဲ့းေရီး ္  ိီးေ မက္မႈမ မီးးတငက္ းမ မီးျပသည္သူေရ်ွ႕ ျပစ္မႈေၾကမံ္ီးးရ တရမီးစ ငသို ဆ္ရမႈးမီး  
ကမကငယ္ေပီးျ္ံ္ီးျ ံ္ဲ့ေသမ္ုသည္ီးေကမံ္ီး၊ ္  ိီးေ မက္ ဆ္ရသူမ မီးႏ်ွံ္ဲ့ ၎တို႔၏ မိသမီးစုမ မီးကုိ 
္  ိီးေ မက္မႈႏ်ွံ္ဲ့ပတ္သက္ေသမ းမ်ွမ္တရမီး မသိရိ်ွေးမံ္ ျံံ္ီးပယ္ျ္ံ္ီးျ ံ္ဲ့ေသမ္ ုသည္ီးေကမံ္ီး 
းျပစ္ေပီး ဆ္ရမႈမ်ွ ကံ္ီး ငုတ္ေးမံ္ ပဆဲ့ပုိီး မ္တကီးေပီးေမသသည္။ ၁၉၅၉ တပ္မေတမ္ းက္ဥပေဒပ  
ျပဌမမ္ီး္ က္း္ ိ ႕ေၾကမံ္ဲ့သမမဟုတ္ ်ုွ ံ္ တပ္မေတမ္သသည ္ ကိုပ ၾကကီး ုုပ္ၾကဆ သတ္ျ တ္ ဆ္ရမႈမ ိ ီးတငံ္ 
၎တို႔၏ စကရံ္ င္ံ္ဲ့ကုိ က ံ္ဲ့သုဆီးရမ္းတငက္  ဥပေဒးရ င္ံ္ဲ့းမဏမကုိ မမသည္ီး ေျပမသုိယူရပ ုိ္မ္ဲ့မသည္။ 

၂. ဥပေဒမ ဲ့သတ္ျ တ္မႈမ မီးးမီး စုဆစမ္ီးစစ္ေသီးရမတငံ္ းမ်ွမ္တရမီးေ မ္ ုတ္ရမ္ေသမ္ုသည္ီးေကမံ္ီး၊ 
တမဝမ္ ဆ္မႈႏ်ွံ္ဲ့ ကုစမီးမႈရရ်ွိေစရမ္ေသမ္ုသည္ီးေကမံ္ီး ုုိးပ္ေသမးမ်ွကး္ုိကံ္ီး ငုတ္ုပ္မႈ၊ 
သမမသမတ္က မႈႏ်ွံ္ဲ့  ိေရမက္မႈမ မီး ုစ္ဟေမေ ဲု့ရိ်ွသသည္။ းမႈတစ္မႈတသည္ီးကုိပံ္ တစ္ျပ ိံ္မက္ တသည္ီး 
သကီးျ္မီးစက၊ သညိ်ွႏႈိံ္ီးမႈမရ်ွးိ  စုဆစမ္ီးစစ္ေသီးမႈျပ ုုပ္ျ္ံ္ီးသသည ္ သမမရိုီးက ျ စ္ေမ သသည။္  ုိသုိ႔  
ေသမံ္ရငက္ျ္ံ္ီးသသည္  သိုီးရငမီးေသမုူ႕း င္ံ္ဲ့းေရီး ္  ိီးေ မက္မႈမ မီးကို မသည္ီးစမစ္မက ၊  ိေရမက္  
ေက မပ္ႏ်ွစ္သိမ္ဲ့ႏိုံ္မႈမရိ်ွေသမ ္ ဥ္ီးကပ္မသည္ီးကုိ ျ စ္ေပၚ ေစေုသသည။္ 

၃. ္  ိီးေ မက္မႈမ မီး၊ တမဝမ္ ဆ္မႈျ စ္စဥ္မ မီးႏ်ွံ္ဲ့ ပတ္သက္သသည္ဲ့ သတံ္ီးး္ က္းုက္မ မီးကို ရယူ ပိုံ္ င္ံ္ဲ့ ႏ်ွံ္ဲ့ 
ကုစမီးမႈမ မီး၊ ေု မ္ေၾကီးမ မီးရယူပိုံ္ င္ံ္ဲ့းပ းဝံ္ က မီး ငုမ္ ဆ္ရသူမ မီးႏ်ွံ္ဲ့ ၎တို႔၏ မိသမီးစုဝံ္မ မီး၏ 
း င္ံ္ဲ့းေရီးမ မီးကို ေုီးစမီးမႈ မရိ်ွသေုမက္ရ်ွမီးသသည။္ 

 

ျံိမ္ီး္ မ္ီးေရီးႏ်ွံ္ဲ့ တရမီးမ်ွ တမႈရရ်ွိေစရမ္ေသမ္ုသည္ီးေကမံ္ီး၊ ုူ႔း ငံ္ ္ဲ့းေရီးမ မီးးမီး ကမကငယ္ေုီးစမီးရမ္ းတငက္ 
ႏိုံ္ ဆံေတမ္မ်ွ  ႏိုံ္ ဆံတကမဥပေဒတမဝမ္ဝတၱရမီးမ မီးကို ုိုက္မမျပသည္ဲ့မကေစရမ္ေသမ္ုသည္ီးေကမံ္ီး ုူ႔း င္ံ္ဲ့းေရီး 
္  ိီးေ မက္မႈမ မီး  ပ္္ တ  ု  ုျ စ္ပငမီးျ္ံ္ီးကို ဟမ္႔တမီးရမ္းတငက္ သေကၤတျ စ္ေမေသမ စိမ္ေ္ၚမႈမ မီးကို 
ေျ ရ်ွံ္ီးျ္ံ္ီးသသည ္ ငုမ္စငမမ်ွးေရီးၾကကီးသသည္။ ဤးစကရံ္ ဆ္စမတငံ္ တံ္ျပ မီးေသမ းၾကဆျပ ္ က္ မ မီးသသည ္
းမဏမပိုံ္မ မီး းေမျ ံ္ဲ့ ၎တို႔၏ ႏိုံ္ ဆံတကမ ဥပေဒတမဝမ္ဝတၱရမီးမ မီးကို ျ သည္ဲ့သသည္ီးႏိုံ္ေရီး းတငက္ 
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းေျ္းျမစ္တစ္္ုျ စ္ျပကီး ဥပေဒႏ်ွံ္ဲ့ ဆုုီးဝမသညကး  ကိုပ ၾကကီးးမီး သတ္ျ တ္မႈးတငက္ တရမီးမ်ွ တမႈ ရ်ွေိစရမ္ႏ်ွံ္ဲ့ 
တမဝမ္ ဆ္မႈ၊ ကုစမီးမႈတုိ႔ကုိ ေပီးရမတငံ  ္ ၾကဆ ေတင႔ရသသည္ဲ့ ၾကကီးမမီးက ယ္ေျပမေသမ စိမ္ေ္ၚမႈမ မီးကို ေျ ရ်ွံ္ီးရမ္ 
းတငက္ုသည္ီး းေၾကမံ္ီးရံ္ီးျ စ္ေစပ သသည။္  

းုိံ္စကေ  ၏ းဓိကးၾကဆျပ ္ က္မ မီးမ်ွမ  

 
x ျမမ္မမႏိုံ္ ဆံရ တပ္  င႔ ဆသို႔ - ကုိပ ၾကကီးေသသဆုီးမႈႏ်ွံ္ဲ့စပ္ု ဥ္ီး၍ ျပစ္မႈက မီး ငုမ္သူမ မီးကုိ ေ မ္ ုတ္၊ 

တရမီးစ ငသုိႏုိံ္ရမ္းုုိ႔ ်ံွမ သည်ွဥ္ီးပမ္ီးႏ်ွပ္ိစက္ ဆ္ရသသည္႔ ုကၡဏမ (သုိ႔မဟုတ္) ုူသမီးမသမ္ ျပ မႈ ဆ္ မီးရ 
သသည္႔ုကၡဏမမ မီးကုိ စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးျ္ံ္ီးးပ းဝံ္ ယ္ု္ ိမ္ ိ မ်ွမ္မ်ွမ္ကမ္ကမ္ုုပ္ေသမံ္ျ္ံ္ီး မရိ်ွေသီးသသည္ဲ့ 
စဆုစမ္ီးေမီးျမမ္ီးမႈမ မီးကုိ းစုိီးရေရ်ွ႕ေမမ မီးႏ်ွံ္ဲ့ သညိ်ွႏိႈံ္ီးပူီးေပ ံ္ီး၍ ႏိုံ္ ဆံတကမသုိံ္ရမဥပေဒ၊ စဆႏႈမ္ီးမ မီးႏ်ွံ္ဲ့းသညက 
သက္ုက္ုုပ္ေသမံ္ႏုိံ္ရမ္းတငက္ းမႈျပမ္ုသည ္ ငံ္ဲ့ေပီးရမ္။   

x းမ ိ ီးသမီးဒကမုိကေရစကး  င႔္  ပ္ ႊုမ္ီးမုိီးမ်ွုရိ်ွသသည္႔ ဥပေဒျပ ႊုတ္ေတမ္ ဆသုိ႔ - စစ္သမီးမ မီး က မီး ငုမ္သသည္ဲ့ 
သိုီးရငမီးေသမ ုူ႔း င္ံ္ဲ့းေရီး္ ိ ီးေ မက္မႈမ မီးကုိ းရပ္းက္တရမီးရဆုီးမ မီး၌သမ းမ်ွမ္တကယ္ တရမီးစ င 
သုိႏုိံ္ေစရမ္ႏ်ွံ္ဲ့ ႏုိံ္ ဆံတကမဥပေဒ၊ စဆႏႈမ္ီးမ မီးႏ်ွံ္ဲ့ းသညကျ စ္ေစရမ္ ၁၉၅၉ တပ္မေတမ္းက္ ဥပေဒကုိ 
  က္သိမ္ီးေပီးရမ္ (သုိ႔မဟုတ္) ျပံ္သံ္ေပီးရမ္။ းမႈစစ္ေသီးၾကမီးမမမႈမ မီးသသည ္ းမ်ွကး္ုိကံ္ီး၊ 

ငုတ္ုပ္မႈရိ်ွျပကီး သမမသမတ္က ကမ မ်ွ တေသမ တရမီးစကရံ္ င္ံ္ဲ့မ မီး သုိံ္ရမ ႏုိံ္ ဆံတကမ စဆႏႈမ္ီးမ မီးႏ်ွံ္႔ 
းသညကက ံ္႔သဆုုီးသသည္႔ စကရံ္ င္ံ္႔ရိ်ွ တရမီးရဆုီးမ မီးက းမႈစစ္ေသီးၾကမီးမမေၾကမံ္ီး ယံ္ီးဥပေဒက းမမ ဆ္သံ္ဲ့ 
သသည။္ 

x စဆုစမ္စစ္ေသီးမႈျပ ု ုပ္ေသမ းမဏမပုိံ္မ မီးးမီး ဆုုီး ဆသုိ႔ - မစ္မမသူမ မီးႏ်ွံ္ဲ့ ၎တုိ႔၏မိသမီးစုဝံ္မ မီး၏ 
း င္ံ္ဲ့းေရီးျ စ္ေသမ စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးမႈ၌ ပ ဝံ္ပတ္သက္ င္ံ္ဲ့ႏ်ွံ္ဲ့ ယံ္ီးတုိီးတက္ ျ စ္ေပၚမႈးေျ္းေမမ မီး 
သိရိ်ွပုိံ္ င္ံ္ဲ့တုိ႔ကုိ ေုီးစမီးုုိက္မမရမ္ ုုပ္ ဆုီးုုပ္မသည္ီးမ မီးႏ်ွံ္ဲ့ က ံ္ဲ့သဆုီးမႈမ မီးကုိ ျပ ျပံ္ေျပမံ္ီး  ုပ ။ ၎တုိ႔၏ 
း င္ံ္ဲ့းေရီးမ မီးကုိ ေုီးစမီးုုိက္မမရမ၌  ိပ ီးေႏ်ွမံ္ဲ့ယ်ွက္မႈ သုိ႔မဟုတ္ ုူသမီးမသမ္ ျပ မူမႈ တစ္စဆုတစ္ရမ 
မ ဆ္ရေုေးမံ္ ၎တုိ႔းမီး းကမးကငယ္ေပီးျ္ံ္ီးုသည္ီး ပ ဝံ္ပ သသည္။ 
 

၁.၃။ ျပ စပုုဆမသညီ္းုမီ္း 
 
၂၀၁၈ ႏ်ွံ္ဲ့ ၂၀၁၉ ္ုႏ်ွစ္းတငံ္ီး ုေပ ံ္ီးမ မီးစငမၾကမ ျမမ္မမႏိုံ္ ဆံးေျ္စိုက္ းုိံ္စကေ  ၏ ဥပေဒပိုံ္ီးသိုံ္ရမ း  င႔မ်ွ 
းၾကဆေပီးတစ္ဥကီး ႏ်ွံ္ဲ့ းတူပူီးေပ ံ္ီးကမ ကိုပ ၾကကီး ေသသုဆီး မႈ ႏ်ွံ္ဲ့ ပတ္သက္၍ ရရ်ွိႏိုံ္သသည္ဲ့ းမ မီးျပသညသူ္သိုံ္ရမ 
မ်ွတ္တမ္ီးမ မီးကို ျပမ္ုသည္သုဆီးသပ္  ္ဲ့သသည။္ းမႈႏ်ွံ္ဲ့ ပတ္သက္စပ္ႏငယ္ေသမသူ းေယမက္္ ံ္ီးစကတိုံ္ီးးမီး  
ေတင႔သုဆေမီးျမမ္ီး  ္ဲ့ကမ ယ္ံ္က မရရ်ွိုမိုံ္ေသမ သတံ္ီးး္ က္းုက္ႏ်ွံ္ဲ့ စမရငက္စမတမ္ီးမ မီးကို ရရ်ွိရမ္ ၾက ိီးပမ္ီး  ္ဲ့သသည။္ 
ဤးစကရံ္ ဆ္စမ၏ ကမ္႔သတ္္ က္တစ္္ုမ်ွမ းမဏမပိုံ္မ မီး ဆမ်ွ း္ က္းုက္မ မီးရယူရမ္ ႏ်ွံ္ဲ့ 
ရ်ွံ္ီးုံ္ီး္ က္မ မီးေတမံ္ီး ဆ္ယူရမ္  းုိံ္စကေ  းက္မ်ွ းမဏမပုိံ္မ မီး ဆ သက္သငယ္ေျပမသုိမႈမ မီးသသည ္ 
ေမမက္ ပ္သတံ္ီးး္ က္းုက္ းမသည္ီးံယ္ကုိ ရရိ်ွေစ  ္ဲ့သသည္။  သို႔ေသမ္ုသည္ီး းုိံ္စကေ  းေမျ ံ္ဲ့  
ျပသည္ေ မံ္စုေရ်ွ႕ေမ္  ပ္ရဆုီးႏ်ွံ္ဲ့ ျမမ္မမႏိုံ္ ဆံရ တပ္  င႔မ်ွ းရမရ်ွမိ မီး ဆ းမႈကိစၥႏ်ွံ္ဲ့ ပတ္သက္၍  ုတ္ေ မ္ 
တံ္ျပ င္ံ္ဲ့ရရ်ွိေစေသမၾကမံ္ဲ့ ေက ီးးူီးတံ္သသည္။ မိသမီးစုဝံ္မ မီး ႏ်ွံ္ဲ့ ကိုပ ၾကကီး၏ းေပ ံ္ီးးပ  (သို႔မဟုတ္) 
သူံယ္္ ံ္ီးမ မီး၏ ေဝမ်ွ မႈးတငက္ ုသည္ီး း ူီးေက ီးးူီးတံ္ရ်ွိပ သသည္။ 

ဤးစကရံ္ ဆ္စမသသည ္ ရရ်ွိေသမသတံ္ီးး္ က္းုက္မ မီးးေပၚ းေျ္ ဆ္ကမ  ျ စ္ပ က္မႈးေၾကမံ္ီးးရမ 
ေ မ္ျပ္ က္မ မီးႏ်ွံ္ဲ့  ႏိုံ္ ဆံေတမ္၏တုမ္႔ျပမ္မႈးေပၚ ုုပ္ ုဆီးုုပ္မသည္ီးသိုံ္ရမ းက ျ တ္၊သမ္ီးစစ္္ က္မ မီးကုိသမ 
ကငက္၍ေ မ္ျပ မီးသသည။္ းစကရံ္ ဆ္စမပ  ျ စ္ရပ္သိုံ္ရမ း္ိုံ္းမမေျပမသို္ က္မ မီး ႏ်ွံ္ဲ့ စငပ္စင ္  က္မ မီးးမီးုုဆီး သသည္ 
းုိံ္စကေ  းေမျ ံ္ဲ့ ယုဆၾကသည္စိတ္္ ရျပကီး ္ိုံ္ုုဆမႈရ်ွိေသမ သတံ္ီးးရံ္ီးးျမစ္မ မီးးေပၚတငံ္ းေျ္ ဆ္  မီးသသည။္ 

ရ်ွံ္ီးုံ္ီးျပတ္သမီး၍ က စ္ုစ္မႈရိ်ွေစရမ္းတငက္ ဤးမႈ၏ ရႈပ္ေ ငီး ်ုွသသည္႔ းေသီးစိတ္း္ က္းုက္မ မီးကို 
ဤးစကရံ္ ဆ္စမ၌ မေ မ္ျပ မီးပ ။ ဥပေဒႏ်ွံ္႔ း္ က္းုက္မ မီးကုိ ၂၀၂၀္ုမစ္ မတ္ု တစ္ရက္ေမ႔တငံ္ 
ေ မ္ျပ မီးသသည္႕းတုိံ္ီး သဆုီးသပ္ မီးပ သသည။္  

းသက္ရ်ွံ္္ပိုံ္သမ္ပိုံ္ င္ံ္ဲ့ကို ကမကငယ္ရမ္းတငက္ ႏိုံ္ ဆံေတမ္မ မီးမ်ွ ႏိုံ္ ဆံတကမသိုံ္ရမ ဥပေဒ၏ တမဝမ္ဝတၱရမီး မ မီးကို 
ုိုက္မမေသမံ္ရငက္ရမ္  း္က္း  ္ျ စ္ေစေသမ းတမီးးသကီးမ မီး ႏ်ွံ္ဲ့ း င္ံ္ဲ့းုမ္ီးမ မီးကို သတ္မ်ွတ္ 
ေ မ္ ုတ္ရမ္းတငက္ ကမၻမုုဆီးသိုံ္ရမ းစကရံ္ ဆ္စမမ မီး၏ းစိတ္းပိုံ္ီးတစ္္ုးေမျ ံ္ဲ့  ၂၀၁၈္ုႏ်ွစ္တငံ္ 
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 ုတ္ေဝ  ္ဲ့ေသမ  “ျမမ္မမႏ္ိုံ္ ဆံတငံ္ သိုီးရငမီးေသမ ုူ႔း င္ံ္ဲ့းေရီး္  ိီးေ မက္မႈမ မီးးတငက္ တရမီးမ်ွ တမႈ ရယူျ္ံ္ီး 
”းမသည္ရ်ွ ိးစကရံ္ ဆ္စမးပ းဝံ္  ဤးစကရံ္ ဆ္စမကိုုသည္ီး းုိံ္စကေ  ၏ သုေတသမး္ က္းုက္ ႏ်ွံ္ဲ့  ္ငျ္မ္ီးစိတ္ျ မမႈ 
းေပၚတငံ္းေျ္ ဆ္ မီးသသည္။ 1 ဤးစကရံ္ ဆ္စမကို းုိံ္စကေ  ၏ ကမၻမုုဆီးသိုံ္ရမတမဝမ္ ဆ္မႈ ရရ်ွိေရီးးတငက္ 
ၾကိ ပမ္ီးးမီး ုတ္မႈ၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုံ္ီးးျ စ္  ုတ္ေဝ  ္ဲ့သသည္။ းုမီးတူ ျ စ္ရပ္ေ ဲုု့ မ မႈမ မီးကို ုမးုိ၊ ပကဒကးမ 
(PDR)၊ မကေပ  ႏ်ွံ္ဲ့  ိုံ္ီးႏိုံ္ ဆံးပ းဝံ္ ကမၻမဲ့းျ္မီးေဒသမ မီးတငံ္ ပုဆႏ်ွိပ္ ုတ္ေဝ  ္ဲ့သသည္။ 

းုိံ္စကေ  သသည ္ ငုမ္  ္ဲ့ေသမ းႏ်ွစ္ ၅၀ ေက မ္ကတသည္ီးကေမ ႏိုံ္ ဆံးတငံ္ီးရ်ွ ိ တရမီးစကရံ္ေရီးစမစ္၏ းေျ္းေမကို 
ပ မဥကီးသုဆီး စတံ္ေစမံ္ဲ့ၾကသည္ဲ့  ္ဲ့ေ ဲု့ုမ  ္ဲ့သသည။္ 2  ၂၀၁၄ ္ုႏ်ွစ္ းေစမပိုံ္ီးမ်ွ စ၍ ျမမ္မမမိုံ္ ဆံတငံ္ စဥ္သက္မျပတ္ 
းျမ တမ္ီးတသည္ရ်ွိေမသသည။္ဤုုပ္ံမ္ီး၏ းစိတ္းပိုံ္ီးတစ္္ုးေမျ ံ္ဲ့ းုိံ္စကေ  သသည ္  စုဆစမ္ီးစစ္ေသီးမႈျပ ုုပ္ျ္ံ္ီး ၏ 
ႏိုံ္ ဆံတကမစဆႏႈမ္ီးမ မီးကို ဤက ဲ့သို႔ေသမ းစကရံ္ ဆ္စမမ မီး ုတ္ေဝျ္ံ္ီးျ ံ္ဲ့ ကငမဟ္ က္မ မီးကို မကီးေမ်ွမံ္ီး  ိုီးျပျ္ံ္ီး ႏ်ွံ္ဲ့  
ႏိုံ္ ဆံ၏ တမဝမ္ဝတၱရမီးျ စ္သသည္ဲ့ းသက္ရ်ွံ္သမ္ပိုံ္ င္ံ္ဲ့ကို ကမကငယ္ရမ္းတငက္ မူဝ ဒမ မီး ႏ်ွံ္ဲ့ 
ုက္ေတင႕က ံ္ဲ့သုဆီးေမေသမးေ ဲု့းက ံ္ဲ့မ မီးကို ကိုက္သညကမႈရ်ွိေစရမ္ းေ မက္းပဆဲ့ေပီးရမတငံ္  းမဏမပိုံ္မ မီး ႏ်ွံ္ဲ့ 
္ ိတ္သက္ေသမံ္ရငက္ျ္ံ္ီးျ ံ္ဲ့  ျမ်ွံ္ဲ့တံ္ေပီးသသည။္ 

 
၁.၄။ းတုိေကမကမ္ မီး 
 
DKBA  –    ဒကမိုကေရစက းက  ိီးျပ  ကရံ္ဲ့းမ  ိီးသမီးတပ္မေတမ္ 
FIR     –    ပ မ သတံ္ီးေပီး တိုံ္ၾကမီး္ က္ 
ICJ     –    းျပသည္ျပသညသို္ံ္ရမ ဥပေဒပသညမရ်ွံ္မ မီး ေကမ္မရ်ွံ္ 
KKO   --    ကုုိ ူီးေးမ ကရံ္း  င႔းစသည္ီး (DKBA ၏ ႏိုံ္ ဆံေရီးး  င႔) 
MNHRC –  ျမမ္မမႏိုံ္ ဆံ းမ  ိီးသမီး ုူ႔း င္ံ္ဲ့းေရီးေကမ္မရ်ွံ္ 
MPF   –     ျမမ္မမမိုံ္ ဆံရ တပ္  င႔ 
NLD   –     းမ  ိီးသမီးဒကမိုကေရစက း  င႔္  ပ္ 
LIB    –     ေျ္ျမမ္တပ္ရံ္ီး ( ေျ္ျမမ္တပ္မ၏ ုက္ေးမက္ ဆ္) 
LID    –     ေျ္ျမမ္တပ္မ ဌမမ္  ပ္ 
 
 
 
 
 
 
                                                        
1 ICJ  “ျမမ္မမႏိုံ္ ဆံတငံ္ သိုီးရငမီးေသမ ုူ႔း င္ံ္ဲ့းေရီး္  ိီးေ မက္မႈးတငက္ တရမီးမ်ွ တမႈရယူျ္ံ္ီး,” းမ္မဝ ရကု ၂၀၁၈ 
https://www.icj.org/myanmar-reverse-laws-and-practices-that-perpetuate-military-impunity-new-icj-
report/ (Burmese: “ျမမ္မမႏိုံ္ ဆံတငံ္ သိုီးရငမီးေသမ ုူ႔း ငံ္ ္ဲ့းေရီး္  ိီးေ မက္မႈးတငက္ တရမီးမ်ွ တမႈရယူျ္ံ္ီး,” 
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2018/01/Myanmar-GRA-Baseline-Study-Publications-Reports-
Thematic-reports-2018-BUR.pdf) ICJ “သတံ္ီးသမမီးကုိပ ႀကကီးးသတ္ ဆ္ရမႈ ၅ ႏ်ွစ္ၾကမသသညး္ ိ 
တရမီးမၽ်ွတမႈမရရ်ွိေသီး ျ္ံ္ီးသသည ္တပ္မေတမ္းမီး ျပစ္ဒဏ္ကံ္ီး ႊုတ္ င္ ဲံ့္ေပီး မီးသသညဲ့္ ၁၉၅၉ ဥပေဒကုိျပံ္သံ္ ုိ႔ရမ္ 
ုုိးပ္ေၾကမံ္ီး မကီးေမမံ္ီး ုိီးျပု က္ရ်ွ,ိ” ၂၀၁၉ ေးမက္တိုးမ ၁၄ရက္  https://www.icj.org/wp-
content/uploads/2019/10/Myanmar-Ko-Par-Gyi-killing-Press-Releases-2019-ENG.pdf တငံ္ုသည္ီး 
ၾကသည္ဲ့ရူႏိုံ္သသည္။  (Burmese: “သတံ္ီးသမမီးကုိပ ႀကကီးးသတ္ ဆ္ရမႈ ၅ ႏ်ွစ္ၾကမသသညး္ ိ တရမီးမၽ်ွတမႈမရရ်ွိေသီး 
ျ္ံ္ီးသသည ္တပ္မေတမ္းမီး ျပစ္ဒဏက္ံ္ီး ႊုတ္ င္ ဲံ့္ေပီး မီးသသညဲ့္ ၁၉၅၉ ဥပေဒကုိျပံ္သံ္ ုိ႔ရမ္ ုုိးပ္ေၾကမံ္ီး 
မကီးေမမံ္ီး ုိီးျပု က္ရ်ွ,ိ” https://www.icj.org/wp-content/uploads/2019/10/Myanmar-Ko-Par-Gyi-killing-
Press-Releases-2019-BUR.pdf 
2 “ ျမမ္မမႏိုံ္ ဆံတငံ္ စစ္းက္သိုံ္ရမးုပ္္  ပ္မႈ ”၊ းျပသည္ျပသညသို္ံ္ရမ ဥပေဒပသညမရ်ံွ ္မ မီး ေကမ္မရ်ွံ္၏ သတံ္ီး ႊုမ၊ 
းမ်ွတ္ (၁၉၆၃) ၊စမမ က္ႏ်ွမ ၄-၁၀ တငံ္ဲ့ၾကသည္ဲ့ပ ။ https://www.icj.org/wp-content/uploads/2013/07/ICJ-
Bulletin-15-1963-eng.pdf.တငံ  ္ရယူႏိုံ္သသည။္ 
 

https://www.icj.org/wp-content/uploads/2018/01/Myanmar-GRA-Baseline-Study-Publications-Reports-Thematic-reports-2018-BUR.pdf
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2018/01/Myanmar-GRA-Baseline-Study-Publications-Reports-Thematic-reports-2018-BUR.pdf
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2019/10/Myanmar-Ko-Par-Gyi-killing-Press-Releases-2019-ENG.pdf
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2019/10/Myanmar-Ko-Par-Gyi-killing-Press-Releases-2019-ENG.pdf
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2019/10/Myanmar-Ko-Par-Gyi-killing-Press-Releases-2019-BUR.pdf
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2019/10/Myanmar-Ko-Par-Gyi-killing-Press-Releases-2019-BUR.pdf
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2013/07/ICJ-Bulletin-15-1963-eng.pdf
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2013/07/ICJ-Bulletin-15-1963-eng.pdf
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၂။ ေမမက္္ ဆးေၾကမံီ္းးရမ  -ျမမမ္မႏိုံ္ံ ဆ၌ ဥပေဒမ ဲ့ သတျ္ တျ္္ ံီ္းမ မီးကိ ုစဆုစမီ္းစစေ္သီးျ္ံီ္း 

 
၂.၁။  ႏုိံ ္ံ ဆတကမ ဥပေဒႏ်ွံ္ဲ့ စဆႏႈမီ္းမ မီး 

မုိံ္ ဆံတကမဥပေဒးရ 
ႏုိံ္ ဆံသမီးးမီး ဆုုီးသသည ္းသက္ရ်ံွ ္သမ္ င္ံ္ဲ့ကုိ ေုီးစမီးုုိက္မမ၍  ိမ္ီးသိမ္ီး ေစမံ္ဲ့ေရ်ွမက္ရမ္ တမ၀မ္ရ်ွိသသည္။
တမ၀မ္ရ်ွိသသည။္ 
ယံ္ီးတမ၀မ္ရပ္မ မီးသသည္ ကုုသမ ၢပဋသိညမဥ္ စမတမ္ီး၊ ႏုိံ္ ဆံး္ ံ္ီး္ ံ ္ီး သေးမတူစမ္  ပ္မ မီးႏ်ွံ္ဲ့ မိုံ္ ဆံတကမဓေ ဲု့ ဆ
တကမဓေ ဲု့ ဆုီးတမ္ီးဥပေဒစသသည္တုိ႔မ်ွ သံ္ီးသက္ုမသသည္။ တစ္ 
တစ္ က္သတ္ ပိတ္ပံ္၍မရေသမ းသက္ရ်ံွ ္သမ္ င္ံ္ဲ့ႏ်ွံ္ဲ့ သည်ွံ္
သည်ွံ္ီးပမ္ီးႏ်ွပ္ိစက္ ဆ္ရမႈမ်ွေသမ္ုသည္ီးေကမံ္ီး၊ းျ္မီးေသမ ုသူမီးမသမ္ ျပ မူသက္သဆ္ ဆရျ္ံ္ီး မ်ွေသမ္ုသည္ီးေကမံ္
မ်ွေသမ္ုသည္ီးေကမံ္ီး ုငတ္ုပ္ င္ံ္ဲ့မ မီးသသည္ ႏုိံ္ ဆံတ ကမဓေ ဲု့ ဆုီးတမ္ီးဥပေဒကုိ ေျမမက္ေစသသည္။ ၄
ေျမမက္ေစသသည။္ ၄ံ္ီးး င္ံ္ဲ့းေရီးမ မီးကုိ ုက္မက္ကုိံ္ပဋိပကၡ ျ စ္ပငမီး္ ိမ္၌ျ စ္ေစ းမ မီးျပသည္သူသုိံ္ရမ းေရီးေပၚေၾက
းေရီးေပၚေၾကသညမ မီး္ ိမ္၌ျ စ္ေစ မသညသ္သည္ဲ့ း္ ိမ္း္ ၌မ်ွ  ရုပ္သိမ္ီး၍ မရပ ။  ဥပေဒမ ဲ့ ျ စ္မုိံ္ေ္ ရ်ွိ သတ္ျ တ္ျ္
သတ္ျ တ္ျ္ံ္ီးမ မီးးမီး စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးျ္ံ္ီးမ မီးႏ်ွံ္ဲ့ တရမီးစင သုိျ္ံ္ီးမ မီးတုိ႔ကုိ ႏိုံ္ ဆံတကမ ဥပေဒ စဆႏႈမ္ီးမ မီးႏ
ဥပေဒစဆႏႈမ္ီးမ မီးႏ်ွံ္ဲ့းသညက တမဝ မ္ယူုုပ္ေသမံ္သံ္ဲ့ပ သသည္။ ႏိုံ ္ ဆံတ ကမ ဥပေဒႏ်ွံ္ဲ့ စဆႏႈမ္ီးမ မီးဟုသုိရမ၌ 
‘ျပမ္ုသည္မငမ္ီးမဆမႈျပ  မီးသသည္ဲ့ ျပစ္ဒဏ္ေပီး ဆ္ရျ္ံ္ီးမ်ွကံ္ီး ငုတ္ေမျ္ံ္ီးးမီး တိက္ု  က္ရမ္ ုက္ေတင႔းေရီး
ုက္ေတင႔းေရီးယူ ေသမံ္ရငက္ျ္ံ္ီးသုိံ္ရမ ုူ႔း င္ံ္ဲ့းေရီးကမကငယ္ေစမံ္ဲ့ေရ်ွမက္တုိီးျမ်ွံ္ဲ့ေရီး းေျ္ ဆ္မူမ မီး’ 3 ၊ 
‘ဥပေဒျပံ္ပ တရမီးုက္ ငုတ္ းက ဥ္ီးမသည္ီး 
းမီးျ ံ္ဲ့ သတ္ျ တ္ျ္ံ္ီးးေပၚ  ိေရမက္ေသမ ကမကငယ္တမီးသကီးျ္ံ္ီး ႏ်ွံ္ဲ့ စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးျ္ံ္ီးသုိံ္ရမ ကုု သမ ၢ 
းေျ္ ဆ္မူမ မီး’ 4 ႏ်ွံ္ဲ့ ‘ဥပေဒမ ဲ့ေသသဆုီးေၾကမံ္ီး ျ စ္ႏုိံ္ေျ္ရ်ွိျ္ံ္ီးးေပၚ စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးမႈသုိံ္ရမ ျပမ္ုသည္ျပံ္သံ္သသည္ဲ့ 
ျပမ္ုသည္ျပံ္သံ္သသည္ဲ့ မံ္မကသုိတမပရိုတုိေကမ’ တုိ႔းပ းဝံ္ျ စ္သသည(္၂၀၁၆) 5 ။ ျမမ္မမႏုိံ္ ဆံသသည္ ႏိုံ ္ ဆံတကမ-
သေးမတူစမ္  ပ္မ မီးႏ်ွံ္ဲ့ ဥပေဒမ မီးကုိုုိက္မမက ံ္ဲ့သဆုီးရမ္ သေးမတူုက္မ်ွတ္ေရီး ုိီး မီးေသမ္ုသည္ီး 
(ေမမက္သက္တင  ၆.၂ကုိၾကသည္ဲ့ရမ္) းဓိကက ေသမ 
စမ္  ပ္မ မီးျ စ္သသည္ဲ့ ႏိုံ္ ဆံတကမႏုိံ္ ဆံသမီးး င္ံ္ဲ့းေရီးႏ်ွံ္ဲ့ ႏိုံ္ ဆံေရီးး ငံ္ ္ဲ့းေရီးသုိံ္ရမ သေးမတူစမ္  ပ္ႏ်ွံ္
သေးမတူစမ္  ပ္ႏ်ွံ္ဲ့ သည်ွံ္ီးပမ္ီးႏ်ွိပ္စက္မႈတုိက္  က္ေရီး သေးမတူစမ  ္ ပ္က ဲ့သုိ႔ေသမ စမ္  ပ္မ မီးးမီး ုုိက္မမက 
ုုိက္မမက ံ္ဲ့သဆုီးမသည္ဲ့းေၾကမံ္ီး ုက္မ်ွတ္ေရီး ုိီးရမ္ က မ္ရ်ွေိမေသီးသသည။္   

ဤး င္ံ္ဲ့းေရီးမ မီးးမီး ္ ိ ီးေ မက္မႈေျမမက္သသည္ဲ့ ုုပ္ေသမံ္္ က္မ မီးကုိ စဆုီးစမ္ီးစစ္ေသီး တရမီးစ ငသုိ  
ျပစ္ဒဏ္ ေပီးရမ္ဟူေသမ ႏုိံ္ ဆံေတမ္၏ တမဝမ္ဝတၱရမီးမ မီးးရ စဆုီးစမ္ီးစစ္ေသီးေရီး းမဏမပုိံ္မ မီးသသည ္ က မီး ငုမ္ရမ၌ 
ပ ဝံ္ပတ္သက္သသည္ဟု သဆသယရိ်ွေသမ ုူပု ၢိ ု္မ မီးမ်ွျ စ္ေစ း  င႔းစသည္ီးမ မီးမ်ွျ စ္ေစ းမ်ွကး္ုိကံ္ီး 

                                                        
3 ျပမ္ုသည္မငမ္ီးမဆမႈျပ  မီးသသည္ဲ့ျပစ္ဒဏေ္ပီး ဆ္ရျ္ံ္ီးမ်ွ ကံ္ီး ငုတ္ေမျ္ံ္ီးးမီး တိုက္  က္ရမ္ ုက္ေတင႔းေရီးယူ 
ေသမံ္ရငက္ျ္ံ္ီးသုိံ္ရမ ုူ႔း င္ံ္ဲ့းေရီးကမကငယ္ေစမံ္ဲ့ေရ်ွမက္ျ္ံ္ီး ႏ်ွ ဲံ့္ တုိီးျမ်ွံ္ဲ့ေရီးးေျ္ ဆ္မူမ မီး 
E/CN.4/2005/102/Add.1, (၂၀၀၅). 
4 ုူမႈေရီး ေကမံ္စက သဆုီးျ တ္္ က္းမ်ွတ္ ၁၉၈၉ / ၆၅၊ ေမု ၂၄ ရက္ ၊ ၁၉၈၉ မ်ွ းၾကဆျပ  မီးသသည္ဲ့ ‘ဥပေဒျပံ္ပ 
တရမီးုက္ ငုတ္ းက ဥ္ီးမသည္ီးးမီးျ ဲံ့္ သတ္ျ တ္ျ္ံ္ီးးေပၚ  ိေရမက္ေသမ ကမကငယ္တမသကီးျ္ံ္ီးႏ်ွံ္ဲ့ 
စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးျ္ံ္ီးသုိံ္ရမ းေျ္ ဆ္မူမ မီး’ းပုိဒ္(၁)- ယံ္ီးးပုိဒ္တငံ္ စကီးပငမီးေရီးႏ်ွံ္ဲ့ ုူမႈေရီး ေကမံ္စကးၾကဆျပ  
 မီးသသည္မ်ွမ ဤးေျ္ ဆ္မူမ မီးကုိ  သည္ဲ့သငံ္ီးစဥ္ီးစမီးသံ္ဲ့ျပကီး းစုိီးရမ မီးက ၎တုိ႔၏ ဥပေဒျပ ေရီး မူေးမံ္မ မီးႏ်ွံ္ဲ့ 
က ံ္ဲ့သဆုီးမႈမ မီးတငံ္ ေုီးစမီးုုိက္မမသံ္ဲ့သသည။္   
5 “မံ္မကသိုတမပ႐ိုတိုေကမ” ဥပေဒမ ဲ့ေသသုဆီးေၾကမံ္ီး ျ စ္ႏိုံ္ေျ္ ရ်ွိျ္ံ္ီးးေပၚ စုဆစမ္ီးစစ္ေသီးမႈသိုံ္ရမ 
ျပမ္ုသည္ျပံ္သံ္သသည္ဲ့ မံ္မကသိုတမပ႐ိုတိုေကမ။ ယံ္ီးပရုိတိုေကမကုိ း ၤု ိပ္၊ ျမမ္မမ(း ငုတ္းမသမျပမ္သုိ္ က္) 
ႏ်ွစ္းမသမျ ံ္ဲ့ ဤေမရမ၌ရရိ်ွႏုိံ္သသည္။ “ICJ သသည ္ ဥပေဒမ ဲ့ေသသဆုီးျ္ံ္ီး ျ စ္ႏိုံ္ေျ္ရိ်ွျ္ံ္ီးးေပၚ စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးျ္ံ္ီး 
သုိံ္ရမ းုုပ္ရဆုေသငီးေႏငီးပ ငးမီး ပူူီးတ င၍ ကမက ျပ  ုက္ ဆ္က ံ္ီးပသသည။္ (၂၀၁၉္ုႏ်ွစ္ ေးမက္တုိးမု ၃၀ ရက္) ” 
https://www.icj.org/myanmar-icj-co-hosts-workshop-on-the-investigation-of-potentially-unlawful-
deaths/  (Burmese: “ဥပေဒမ ဲ့ေသသုဆီးျ္ံ္ီး စုဆစမ္ီးစစ္ေသီးမ်ွ သိုံ္ရမမံ္မကသိုတမပရိုတိုေကမ,” 
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2019/10/Universal-Minnesota-Protocol-Advocacy-2017-BUR.pdf 

https://www.icj.org/myanmar-icj-co-hosts-workshop-on-the-investigation-of-potentially-unlawful-deaths/
https://www.icj.org/myanmar-icj-co-hosts-workshop-on-the-investigation-of-potentially-unlawful-deaths/
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2019/10/Universal-Minnesota-Protocol-Advocacy-2017-BUR.pdf
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ငုတ္ုပ္ေမရမ္ုုိသသည္။ စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးသူမ မီးသသည ္ သမမသမတ္က ရမသည္ျ စ္ျပကီး တံ္ကူီးမ်ွမ္ီးသျ္ံ္ီး၊ းက္ုုိက္ျ္ံ္ီး 
(သုိ႔မဟုတ္)  ္ငျ္မီးသက္သဆျ္ံ္ီးကံ္ီး၍ စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးမႈးမီး ေသမံ္ရငက္ရမသည္။ ျပစ္ဒဏ္ေပီး ဆ္ရျ္ံ္ီးမ်ွ ကံ္ီး ငုတ္ျ္ံ္ီးႏ်ွံ္ဲ့ 
တရမီးမ်ွ တမႈေ မ္ေသမံ္ျ္ံ္ီးသုိံ္ရမ ႏိုံ္ ဆံတကမစဆႏႈမ္ီးမ မီးးရ  သိုီးရငမီးေသမ ုူ႔း င္ံ္ဲ့းေရီး္ ိ ီးေ မက္မႈမ မီးႏ်ွံ္ဲ့ 
ႏိုံ္ ဆံတကမ ဥပေဒးရ က မီး ငုမ္ေသမ ျပစ္မႈမ မီးးတငက္ စစ္သမီးမ မီးကုိ စစ္ေသီးၾကမီးမမရမ္ စစ္တရမီးရဆုီးမ မီးကုိ 
းသဆုီးမျပ သံ္ဲ့ပ ။ 6  

မသညသ္သည္ဲ့စဆုစမ္ီးစစ္သီးမႈမသုိ မသုိံ္ီးမတင  ိေရမက္ျပကီး မျ င္ံ္ီးမ္ မ္ ပငံ္ဲ့ုံ္ီးျမံ္သမမႈရ်ွိရမသည ္ ။  ိေရမက္မႈရိ်ွေစရမ္ 
က ိ ီးေၾကမံ္ီးသံ္ဲ့ျပကီး ုက္ေတင႔က ေသမ ေျ္ ်ုွမ္ီးမ မီးကုိ ရယူုုပ္ေသမံ္ရမသည။္ းမသည္ီးသဆုီး မစ္မမသူ(မ မီး)းမီး 
ေ မ္ ုတ္ရမသည္၊း္ံ္ီးျ စ္းၾကမံ္ီးးရံ္ီး၊ျ စ္ပ က္ပဆု ျ စ္ပ က္သသည္ဲ့ေမရမႏ်ွံ္ဲ့ ေသသဆုီးေသမး္ ိမ္းျပံ္ 
ပတ္သက္သက္စပ္ေသမ းေျ္းေမရပ္မ မီး းမီး ဆုုီးတုိ႔ကုိ သဆုီးသပ္သဆုီးျ တ္ရမသည္။  ို႔ျပံ္ ေသသဆုီးမႈ၌ မသည္သူမသည္ဝ  
ပ ဝံ္ပတ္သက္  ္ဲ့ေၾကမံ္ီး ယံ္ီးပ ဝံ္ပတ္သက္သူ မ မီးႏ်ွံ္ဲ့တ င က္သက္စပ္ေမသူမ မီးႏ်ွံ္ဲ့ စုေပ ံ္ီးတမဝမ္ရိ်ွမႈ စသသည္တို႔ကုိ 
သဆုီးသပ္ သဆုီးျ တ္ရမသည္။ 7  စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးသူမ မီးသသည ္ ၎တုိ႔တတ္စငမ္ီး သေုမက္ သက္သိုံ္ရမ ုူသက္ေသ၊ 
စမရငက္စမတမ္ီး၊ ဒက  စ္တယ္ႏ်ွံ္ဲ့ ရုပ္ဝ ၳ သက္ေသ ဆ္ပစၥသည္ီးမ မီး းမီး ဆုုီးကုိ စုေသမံ္ီး းတသည္ျပ ရမသည္။ 8 းျမ ုုိုိုိုပံ္ 
ေ မ္ျပပ  ဤရသည္ရငယ္္ က္မ မီး ျပသည္ဲ့မကေစရမ္ ုူေသးေုမံ္ီးကုိ  ္ငစိတ္စစ္ေသီးမႈ ျပ ုုပ္ကမ းေျ္ ဆ္းမီးျ ံ္ဲ့ 
းေ မက္းကူေပီးရမသည္။9  

ဥပေဒမ ဲ့ျ စ္ႏိုံ္ေျ္ရိ်ွ သတ္ျ တ္ျ္ံ္ီး းမႈမ မီးတငံ  ္ စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးျ္ံ္ီးျပ ုုပ္ရျ္ံ္ီး၏ းႏၱိမ ရသည္မ်ွမ္ီး္ က္မ်ွမ 
းသက္ရ်ွံ္သမ္ င္ံ္ဲ့ကုိ တစ္ က္သတ္ ပိတ္ပံ္သူးမီး တရမီးစ ငသုိႏိုံ္ရမ္းုုိ႔ ်ံွမ ယံ္ီးသုိ႔တစ္ က္သတ္ ပိတ္ပံ္မႈ ရိ်ွ/ မရိ်ွ 
သဆုီးသပ္သဆုီးျ တ္ရမ္ျ စ္ရမသည။္  ို႔ေၾကမံ္ဲ့ စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးမႈမ မီးသသည ္ တုိက္ရုိက္က မီး ငုမ္သူမ မီးးမီး 
ၾကိ ီးစမီးရ်ွမေ ငေ မ္ ုတ္ရမသည္ဲ့းျပံ္ ေသသဆုီးမႈႏ်ွံ္ဲ့ပတ္သက္ေသမ တမဝမ္ရိ်ွသူမ မီးကုိုသည္ီး ၾကိ ီးစမီးရ်ွမေ င 
ေ မ္ ုတ္ရမသည္။ 10  ိေရမက္ေသမ စဆုစမ္ီးစစ္ေသီး၊ တရမီးစ ငသုိမႈမ မီးသသည ္ ္ ိ ီးေ မက္မႈ က မီး ငုမ္သူးမီး 
မ်ွ တေသမတရမီးစကရံ္ေရီး၌ ျပစ္မႈေၾကမံ္ီးးရ တမဝမ္ ဆ္ေစျပကီး ျပစ္မႈႏ်ွံ္ဲ့ ကုိက္သညကေသမ ျပစ္ဒဏ္ကုိပ  က ဆ္ေစသသည္ဲ့ 
ရုဒ္ကုိ ေ မ္ေသမံ္ေပီးသံ္ဲ့သသည္။ ယံ္ီးတုိ႔ တမဝမ္ ဆ္၊ ျပစ္ဒဏက္ ဆ္ ေစယဆုမ်ွ မဟုတ္း  မစ္မမသူႏ်ွံ္ဲ့ ၎တုိ႔၏ 
မိသမီးစုဝံ္မ မီးးတငက္  ိေရမက္ေသမ ကုစမီးမႈႏ်ွံ္ဲ့ းစမီးေု မ္ေၾကီး ရရိ်ွေးမံ္ ေသ္ မေသမံ္ရငက္ ေပီးရမ္ုသည္ီး 
ုုိးပ္ပ သသည္။ ဥပမမ   ိ္ုိက္ပ က္စကီးမႈးတငက္ေု မ္ေၾကီး ၊ မစ္မမေၾကီး ၊ ျပမ္ုသည္ ူေ မံ္ ေပီးျ္ံ္ီး 
ေက မပ္ႏ်ွစ္ေ မံ္ီးမႈေပီးျ္ံ္ီး ႏ်ွံ္ဲ့(သုိ႔မဟုတ္) းပ္ေၾကမံ္ီးမ ပ္ေစး  းမမ ဆ္မႈေပီးျ္ံ္ီး စသသည္ဲ့ ပဆုစဆမ မီးျ စ္သသည။္11  

                                                        
6 ျပမ္ုသညမ္ငမ္ီးမဆမႈျပ  မီးသသည္ဲ့ ျပစ္ဒဏ္ေပီး ဆ္ရျ္ံ္ီးမ်ွ ကံ္ီး ငုတ္ေမျ္ ံ္ီးးမီး တိုက္  က္ရမ္ ုက္ေတင႔းေရီးယူ  
ေသမံ္ရငက္ျ္ံ္ီးသုိံ္ရမ ုူ႔း င္ံ္ဲ့းေရီး ကမကငယ္ေစမံ္ဲ့ေရ်ွမက္ တိုီးျမ်ွံ္ဲ့ေရီးးေျ္ ဆ္မူ (၂၉) ကုိၾကသည္ဲ့ရမ္၊   
“စစ္ ဆ္ုရဆုီးမ မီး၏စကရံ္ပုိံ္ င္ံ္ဲ့းမဏမကုိစစ္မႈ မ္ီးမ မီးမ်ွ  က မီး ငုမ္ေသမစစ္တပ္ႏ်ွံ္ဲ့သုိံ္ေသမျပစ္မႈမ မီးးတငက္သမ  
ကမ္႔သတ္ေပီးရမသည္ျ စ္ျပကီး  ုူ႔း င္ံ္ဲ့းေရီး ္ ိ ီးေ မက္မႈမ မီးးတငက္မူ သမမမ္းရပ္းက္  တရမီးရဆုီးမ မီး၏ စက
စကရံ္ပုိံ္ င္ံ္ဲ့ ေးမက္သုိ႔က ေရမက္ေစရမသည္။ သို႔တသည္ီးမဟုတ္ သံ္ဲ့ေု မ္ပ က ႏုိံ္ ဆံတကမ ဥပေဒးရ  
ၾကကီးေုီးေသမ ျပစ္မႈမ မီး းတငက္ ႏိုံ္ ဆံတကမသိုံ္ရမရမးဝတ္ ဆ္ုရဆုီး၏ စကရံ္ပုိံ္ ငံ္ ္ဲ့ေးမက္ က ေရမက္ေစရ မသည။္”   
စစ္ ဆ္ုဆရဆုမ မီးမ်ွတသံ္ဲ့  တရမီးမ်ွ တမႈကုိေ မ္ေသမံ္ျ္ံ္ီးးမီး ၾကကီးၾ ကပ္ေသမ းေျ္ ဆ္မူၾကမ္ီး (၉) 
ကုိၾကသည္ဲ့ႏုိံ္သသည။္U.N.Doc. E/CN.4/2006/58 at 4 (၂၀၀၆), (‘Decaux းေျ္ ဆ္မူမ မီး’) 
7  မံ္မကသိုတမ ပရုိတုိေကမ စမပုိဒ္ (၂၅)။ စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးမႈသသည ္ ေသသဆုီးပဆုကုိ သဆုီးသပ္ သဆုီးျ တ္ရမတငံ္ သးမဝ 
းေု မက္ ေသသဆုီးတမုမီး၊ မေတမ္တသေၾကမံ္ဲ့ ေသသဆုီးတမုမီး၊ ကုိယ္ကုိကုိယ္ သတ္ေသတမုမီး၊ ုူသတ္မႈုမီး 
းစရိ်ွသျ ံ္ဲ့  ္ငျ္မီး သဆုီးသပ္သဆုီးျ တ္သံ္ဲ့သသည္။ 
8 . း က္ပ းတိုံ္ီး စမမ က္ႏ်ွမ ၂၄။ 
9 း က္ပ းတိုံ္ီး စမမ က္ႏ်ွမ ၂၅။ 
10 း က္ပ းတိုံ္ီး စမမ က္ႏ်ွမ ၂၆။ 
11 ကုစမီးမႈႏ်ွံ္ဲ့ းစမီးေု မ္ေၾကီးရပုိံ္ င္ံ္ဲ့သုိံ္ရမ ကုုသမ ၢးေျ္ ဆ္မူမ မီးႏ်ွံ္ဲ့ ုမ္ီးသညႊမ္္ က္တငံ္ ဆုုေုမက္ 
 ိေရမက္ျပကီး မသုိံ္ီးမတင းစမီးေု မ္ေၾကီးေပီးျ္ံ္ီးကုိ တရမီးမ်ွ တမႈတုိီးျမံ္ဲ့ေစေရီးးတငက္ ရသည္ရငယ္သသည။္  ုိသို႔ 
တရမီးမ်ွ တမႈးတငက္ းစမီးေု မ္ေၾကီးေပီးေစရမတငံ္ သိုီးရငမီးေသမ ုူ႔း င္ံ္ဲ့းေရီး္ ိ ီးေ မက္မႈးမီး ကုစမီးျ္ံ္ီးျ ံ္ဲ့ 
ေသမ္ုသည္ီးေကမံ္ီး၊ ဆ္စမီးရေသမ ိ္ုိက္မစ္မမမႈႏ်ွံ္ဲ့ ္ ိ ီးေ မက္မႈ(မ မီး)၏ ၾကကီးေုီးမႈႏ်ွံ္ဲ့ ကုိက္သညကေစ၍ 
ေသမ္ုသည္ီးေကမံ္ီး တရမီးမ်ွ တမႈကုိတုိီးျမံ္ဲ့ေ မ္ေသမံ္သသည္။  ဤးေျ္ ဆ္မူမ မီးႏ်ွံ္ဲ့ ယူသ္ က္မ မီး းေသီးစိတ္ကုိ 
သိရိ်ွုုိပ က၊ ICJ, “ တရမီးမ်ွ တမႈကိုရယူျ္ံ္ီး,” း က္ကိုီးကမီး္ က္းတိုံ္ီး စမမ က္ႏ်ွမ ၂၄ ကုိ ၾကသည္ဲ့ပ ။ 
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 ိုက ဲ့သုိ႔ စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးမႈျပ ုုပ္ရမ၌ မစ္မမသူမ မီးႏ်ွံ္ဲ့ ၎တုိ႔၏ မိသမီးစုဝံ္မ မီး၏ တက္ၾကငေသမ ပူီးေပ ံ္ီးပ ဝံ္ပုိံ္ င္ံ္ဲ့ႏ်ွံ္ဲ့ 
ၾကကီးေုီးေသမ ုူ႔း င္ံ္ဲ့းေရီး္ ိ ီးေ မက္မႈႏ်ွံ္ဲ့စပ္ု ဥ္ီးေသမ း္ က္းုက္းမီး ဆုုီးႏ်ွံ္ဲ့ ပတ္သက္၍ ၎တုိ႔၏ 
သိရိ်ွပုိံ္ င္ံ္ဲ့မ မီးသသည ္ ကုစမီးမႈရရိ်ွပုိံ္ င္ံ္ဲ့၏ းေရီးၾကကီး ်ုွေသမ းစိတ္းပုိံ္ီးးမီး ဆုုီးပံ္ ျ စ္သသည္။ 12 
စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးျ္ံ္ီးုုပ္ံမ္ီးစဥ္ႏ်ွံ္ဲ့ တရမီးစ ငသိုျ္ံ္ီး ုုပ္ံမ္ီးစဥ္ႏ်ွစ္ရပ္စ ဆုု တမဝမ္ရိ်ွသူမ မီးကုိ တရမီးမ်ွ တမႈးတငက္ 
တရမီးစ ငသုိႏိုံ္ေရီး ေသ္ မေစရမ္၊ တမဝမ္ယူ/တမဝမ္ ဆ္မႈရိ်ွေရီး တိုီးျမံ္ဲ့ေသမံ္ရငက္ရမ္ႏ်ွံ္ဲ့ ျပစ္ဒဏေ္ပီး ဆ္ရျ္ံ္ီးမ်ွ 
ကံ္ီး ငုတ္ေမျ္ံ္ီးကုိ ကမကငယ္တမီးသကီးရမ္၊ တရမီးမ်ွ တမႈကုိ ျံံ္ီးသမ္ျ္ံ္ီးးမီး ေရ်ွမံ္ရ်ွမီးရမ္ႏ်ွံ္ဲ့ (၄) 
းုမီးတူ္ ိ ီးေ မက္မႈမ ိ ီး  ပ္္  ပ္္  မျ စ္ေးမံ္ ေရ်ွမံ္ရ်ွမီးႏုိံ္ရမ္းုုိ႔ ်ံွမ က ံ္ဲ့သဆုီးမႈမ မီးႏ်ွံ္ဲ့ မူဝ ဒမ မီးးမီး 
ျပံ္သံ္ေရီးးတငက္ ုုိးပ္ေသမ သံ္္မ္ီးစမမ မီး သံ္ယူရမ္ ရသည္ရငယ္ရမသည။္13  

စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးမႈမ မီးသသည ္ ပငံ္ဲ့ုံ္ီးျမံ္သမမႈ ရိ်ွရမသည္။ မစ္မမသူမ မီး၏ မိသမီးစုဝံ္မ မီးႏ်ွံ္ဲ့ းမ မီးျပသည္သူမ မီးမ်ွ 
ေစ႔ေစ႔စပ္စပ္စစ္ေသီးျ္ံ္ီးကုိ ုက္ ဆ္မ်ွုရိ်ွသသည္႔း ိ ပငံ္ဲ့ုံ္ီးျမံ္သမမႈရိ်ွရမသည္။ းမသည္ီးသဆုီးးမီးျ ံ္႔ စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးမႈ 
စတံ္ျပက ျ စ္ေၾကမံ္ီး၊ ုုပ္ ဆုီးုုပ္မသည္ီးမ မီးကုိ ုုိက္မမရမသည္ျ စ္ေၾကမံ္ီးႏ်ွံ္ဲ့ ၎တုိ႔၏ ဥပေဒးေျ္းျမစ္ႏ်ွံ္ဲ့ 
းမႈး္ က္းုက္းေျ္းျမစ္တုိ႔းပ းဝံ္ ေတင႔ရိ်ွ္ က္တစ္စဆုတစ္ရမတုိ႔ကုိ ႏုိံ္ ဆံေတမ္းေမျ ံ္ဲ့ သိမ်ွတ္ 
ုက္ ဆ္ေပီးသံ္ဲ့သသည။္ တရမီးဝံ္ကိစၥရပ္တစ္စဆုတစ္ရမးတငက္သမ ပငံ္ဲ့ုံ္ီးျမံ္သမမႈးေပၚ ကမ္႔သတ္္ က္ 
တံ္ီးတံ္ီးက ပ္က ပ္  မီးရမ္ ုုိသံ္ဲ့သသည္။ ယံ္ီးကိစၥရပ္မ်ွးပ မသညသ္သည္ဲ့ းေျ္းေမတငံ္မသုိ းတံ္ီးးဓမၼ 
းစေ  မက္ ဆ္ရသသည္ဲ့ (သုိ႔မဟုတ္) ဥပေဒမ ဲ့သတ္ျ တ္ ဆ္ရသသည္ဲ့ မစ္မမသူ၏ ကဆၾကမၼမးမီးျ စ္ေစ တသညရိ္်ွေမေသမ 
ေမရမးမီးျ စ္ေစ  ဆုီးကငယ္ မီးရမ္ ကမ္႔သတ္မႈတစ္စဆုတစ္ရမ မ မီးသံ္ဲ့ပ ။ သုိ႔တသည္ီးမဟုတ္ က မီး ငုမ္သသည္႔ 
တမဝမ္ရိ်ွသူမ မီးးမီး ျပစ္ဒဏ္ေပီး ဆ္ရျ္ံ္ီးမ်ွ ငုတ္ကံ္ီးေးမံ္ ပငံ္ဲ့ုံ္ီးျမံ္သမမႈးေပၚ တစ္စဆုတစ္ရမ ကမ္႔သတ္မ်ွ ု
မ မီးသံ္ဲ့ပ ။14       

 

၂.၂။  ျပသညတ္ငံ ီ္း ဥပေဒမ မီး 

 

ျမမ္မမႏုိံ္ ဆံ၏ ဥပေဒျပ႒မမ္ီး္ က္ းေတမ္မ မီးမ မီးသသည ္ ုူ႔း င္ံ္ဲ့းေရီး ္ ိ ီးေ မက္မႈေၾကမံ္ဲ့ ျပစ္ဒဏ္ေပီး ဆ္ရျ္ံ္ီးမ်ွ 
ကံ္ီး ငုတ္ေစပ သသည္။ ဥပမမ- ဆုုျ ဆ္ ေရီးတပ္  င႔မ မီးကုိ မသည္ီးုမ္ီးတက  စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးရမတငံ္ေသမ္ုသည္ီးေကမံ္ီး၊ 
ႏိုံ္ ဆံတကမသိုံ္ရမ ဥပေဒစဆႏႈမ္ီးမ မီးးရ းမ မီးျပသည္သူသိုံ္ရမ ရမးဝတ္မႈတရမီးစ ငသုိရမတငံ္ေသမ္ုသည္ီးေကမံ္ီး 
ကမကငယ္ေပီးု က္ရိ်ွသသည္။   

ျပသည္ေ မံ္စုသမၼတ ျမမ္မမႏုိံ္ ဆံေတမ္၏ ၂၀၀၈   င႔စသည္ီးပဆုးေျ္ ဆ္ဥပေဒသသည ္ တပ္မေတမ္ကုိ ၎၏ းေရီးးရမ 
မ မီးးမီး ကုိယ္ပုိံ္းုပ္္  ပ္စကရံ္ပုိံ္ င္ံ္ဲ့ ၾကကီးၾကကီးမမီးမမီး ေပီးးပ္ မီးသသည္။ 15 ၂၀၁၁္ုႏ်ွစ္၌ စစ္းစုိီးရ 
တိုက္ရုိက္းုပ္္  ပ္မႈမ်ွ းရပ္သမီးတစ္ပုိံ္ီး းစုိီးရ ဆသုိ႔ းုပ္္  ပ္ေရီးးမဏမကုိ တရမီးဝံ္  ုႊေျပမံ္ီး  ္ဲ့ေစကမမူ 
တပ္မေတမ္သသည ္ ႏိုံ္ ဆံတငံ္ီး၌ းမဏမးရိ်ွသဆုီး း  င႔းစသည္ီးးျ စ္ က မ္ရစ္ု က္ရိ်ွသသည္။ းဓိကးမီးျ ံ္ဲ့ 
းရပ္သမီးးစုိီးရ  ိမ္ီး္  ပ္မႈျပံ္ပသုိ႔ ေရမက္ရိ်ွေမေုသသည။္ 16     င ႔စသည္ီးပဆုးေျ္ ဆ္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၉၆(္)၊ ၃၁၉ႏ်ွံ္ဲ့ 

                                                        
12  ICJ ုက္ေတင႔က ံ္ဲ့သဆုီးသူမ မီး၏ ုမ္ီးသညႊမ္ းမ်ွတ္ ၂၊ ‘သိုီးရငမီးေသမုူ႔း င္ံ္ဲ့းေရီး္ ိ ီးေ မက္မႈမ မီးးတငက္ 
ကုစမီးမႈႏ်ွံ္ဲ့ းစမီးေု မ္ေၾကီးရပုိံ္ င္ံ္ဲ့’၊ ၂၀၁၈ ျပ ျပံ္မငမ္ီးမဆ- စမမ က္ႏ်ွမ-၅၇၊ ဤဝပ္သုိက္၌ ရယူပ - 
https://www.icj.org/the-right-to-a-remedy-and-reparation-for-serious-human-rights-violations-2018-
update-to-practitioners-guide-no-2/ 
13 းေ ငေ င သဆုီးသပ္္ က္ းမ်ွတ္ (၃၆) းသက္ရ်ွံ္သမ္ င္ံ္ဲ့ႏ်ွံ္ဲ့သုိံ္ေသမ- စမပုိဒ္ ၂၇ 
14 မကမကသိုတမ ပရိုတိုေကမ၊ စမပိုဒ္ ၃၂ မ်ွ ၃၄။ 
15 ICJ  “တရမီးမ်ွ တမႈကိုရယူျ္ံ္ီး ”  း က္ပ ကိုီးကမီး္ က္းတိုံ္ီး စမမ က္ႏ်ွမ ၁၀။ 
16  သယ္စုႏ်ွစ္ (၅)စုၾကမ စစ္တပ္းပ္ု္  ပ္ျပကီးေမမက္ ျပသည္ေ မံ္စုၾကဆ႕္ုိံ္ေရီးႏ်ွံ္ဲ့  ဆဆင႔ျ ိ ီးေရီးပ တကသသည ္၂၀၁၁ မတ္ုမ်ွစ၍ 
းစုိီးရကုိဥကီးေသမံ္  ္ဲ့သသည္။ ၂၀၁၅ းေ ငေ ငေရငီးေကမက္ပင းျပကီး ၂၀၁၆ ဧပရယ္ုတငံ္ းမ ိ ီးသမီးဒကမုိကေရစက 
း  င႔္  ပ္ႏ်ွံ္ဲ့ ယံ္ီးး  င႔္  ပ္ေ္ ံ္ီးေသမံ္ ေဒၚေးမံ္သမ္ီးစုၾကသည္ဲ့ ဥကီးေသမံ္မႈျ ံ္ဲ့ းစုိီးရသစ္ကုိ   င႔စသည္ီး  ္ဲ့သသည။္ 
ဤစမေရီးသမီး္ ိမ္၌ ုမမသည္ဲ့ ၂၀၂၀ တစ္ႏုိံ္ ဆုံ ဆုီး ေရငီးေကမက္ပ ငးတငက္ း္ ိမ္းယမီး သ င မီး  ္ဲ့သသည။္  စစ္တပ္၏ 
ဥပေဒသိုံ္ရမ ုုပ္ပုိံ္ င္ံ္ဲ့မ မီးကုိ  ပ္မဆ  ္ငျ္မ္ီးစိတ္ျ မ ေ ဲု့ုမႏုိံ္ေးမံ္ ICJ, “းေမီး၊ းေျ မ မီးသိုံ္ရမ 
ရ်ွံ္ီးုံ္ီးမ်ွတ္္ က္ ျမမ္မမႏိုံ္ ဆံရ္ိုံ္ျပသည္မယ္းတငံ္ီး ုူ႔း င္ ဲံ့္းေရီးသိုံ္ရမဥပေဒ,” ႏုိဝံ္းမု၊ ၂၀၁၇၊ စမမ က္ႏ်ွမ ၃-၄ 

https://www.icj.org/the-right-to-a-remedy-and-reparation-for-serious-human-rights-violations-2018-update-to-practitioners-guide-no-2/
https://www.icj.org/the-right-to-a-remedy-and-reparation-for-serious-human-rights-violations-2018-update-to-practitioners-guide-no-2/
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၃၄၃(္)မ မီးသသည ္ းျမ တမ္ီးစစ္းက္သိုံ္ရမ တရမီးရဆုီးမ မီးကုိ   င႔စသည္ီးေစသသည္။ ယံ္ီးစစ္းက္သုိံ္ရမ တရမီးရဆုီးမ မီးေပၚ 
ကမကငယ္ေရီးစစ္ဥကီးစကီး္  ပ္က ဗဟုိတရမီးရဆုီး ဆ၌ျ စ္ေစ၊ းျ္မီးး  င႔မ မီး  ဆ၌ျ စ္ေစ းတိးုံ္ီး းယူ ဆ္ င္ံ္ဲ့မရိ်ွေသမ 
းယူ ဆ္းမႈ သဆုီးသပ္သဆုီးျ တ္ပုိံ္ င္ံ္ဲ့ႏ်ွံ္ဲ့ းျပကီးသတ္းမဏမကုိ က ံ္ဲ့သဆုီးသသည္။   င႔စသည္ီးပဆု းေျ္ ဆ္ဥေပေဒႏ်ွံ္ဲ့ဲ့ 
ျပ႒မမ္ီးဥပေဒမ မီး၌ပ ရိ်ွေသမ ျပစ္ဒဏ္ေပီး ဆ္ရမႈ ကံ္ီး ငုတ္ျ္ံ္ီးသိုံ္ရမ ျပ႒မမ္ီး္ က္မ မီးသသည ္ ုသည္ီး 
ႏိုံ္ ဆံေတမ္းစုိီးရုူပု ၢိ ု္ၾကကီးမ မီးးမီး ၾကကီးေုီးေသမျပစ္မႈမ မီးးတငက္ တမဝမ္ ဆ္မႈ ေရ်ွမံ္  ုငႏုိံ္ရမ္ ဥပေဒသုိံ္ရမ 
းေျ္းျမစ္မ မီးကုိ ျပ႒မမ္ီးေပီး မီးသသည္။ ဥပမမ   င႔စသည္ီးပဆုးေျ္ ဆ္ဥပေဒ ပုဒ္မ (၄၄၅)တငံ  ္ းစုိီးရႏ်ွံ္ဲ့ 
တပ္မေတမ္းရမရိ်ွမ မီးကုိ “၎တုိ႔၏ သက္သုိံ္ရမ တမဝမ္းရေသမံ္ရငက္္ က္မ မီးးေပၚ းေၾကမံ္ီး ျပ ု က္ 
ယံ္ီးတုိ႔းမီး တရမီးစ ငသိုျ္ံ္ီး၊ းေရီးယူျ္ံ္ီးမရိ်ွေစရ”  ဟုျပ႒မမ္ီး မီးသသည္။ ျမမ္မမႏုိံ္ ဆံသိုံ္ရမ ုူ႔း င္ံ္ဲ့းေရီး 
း ူီးကုိယ္စမီး ်ုွယ္သသည ္ယံ္ီးျပ႒မမ္ီး္ က္မ မီးကုိ ျပံ္သံ္ရမ္  ပ္္  ပ္္  းၾကဆျပ   မီးသသည။္17  

ယ္ုက ႔သုိ႔ ျပ႒မမ္ီးစကမဆ မီးရိ်ွမႈမ မီးသသည ္ းမဏမပုိံ္ီးျ္မီးမႈးေျ္ ဆ္မူႏ်ွံ္ဲ့ေသမ္ုသည္ီးေကမံ္ီး၊ တရမီးဥပေဒစုိီးမုိီးေရီး 
းေျ္ ဆ္မူႏ်ွံ္ဲ့ေသမ္ုသည္ီးေကမံ္ီး ဆုုီးဝကုိက္သညကမႈမရိ်ွပ ။ ေ မ္ျပပ းေျ္ ဆ္မူမ မီးတငံ  ္ ဆုုျ ဆ္ ေရီးတပ္  င႔မ မီးသသည္ 
းရပ္သမီးးမဏမပုိံ္မ မီး ဆ တမဝမ္ ဆ္ရမသည ္ ဟု ပ ရိ်ွသသည။္ 18  ၂၀၁၉ ္ုႏ်ွစ္ ေ ေ မ္ဝ ရကုတငံ္ းမ ိ ီးသမီး 
ဒကမိုကေရစကး  င႔္  ပ္ ဥကီးေသမံ္ေသမ းစုိီးရသသည ္   င႔စသည္ီးပဆုးေျ္ ဆ္ဥပေဒ ျပံ္သံ္ေရီးေကမ္မတကကုိ   င႔စသည္ီး  ္႔ျပကီး 
ယံ္ီးေကမ္မတကသသည ္ းူုုိံ္ုတငံ္ ျပသည္ေ မံ္စု ႊုတ္ေတမ္ ဆသုိ႔ းစကရံ္ ဆ္စမတံ္  ္ဲ့သသည။္းမ ိ ီးသမီး ဒကမိုကေရစက 
း  င႔္  ပ္သသည ္ းျ္မီးႏုိံ္ ဆံေရီးပ တကမ မီး းၾကဆျပ သုုိ စစ္းက္သုိံ္ရမ တရမီးေရီးႏ်ွံ္ဲ့စပ္ု ဥ္ီး၍ ျပ႒မမ္ီး္ က္ 
းမ မီးးျပမီးျပံ္သံ္ရမ္ းၾကဆျပ  မီးဟမ္ မရိ်ွ။ 19  မသည္သုိ႔သုိေစ တပ္မေတမ္သသည ္   င႔စသည္ီးပဆုးေျ္ ဆ္ဥပေဒ 
ျပံ္သံ္ျ္ံ္ီးးေပၚ  ိေရမက္ေသမ ဗကတုိးမဏမကုိ ကုိံ္သ င မီးသသည္။ ယံ္ီးသုိ႔ကုိံ္သ င မီးႏုိံ္မႈက စစ္းက္ သုိံ္ရမ 
းမဏမပုိံ္မ မီးကုိ းုပ္္  ပ္ေရီးႏ်ွံ္ဲ့တရမီးေရီး က႑မ မီး၌ ပုိမုိ္ုိံ္ျမ ေစေုသသည္။ 

၁၉၅၉ တပ္မေတမ္းက္ဥပေဒ (၁၉၆၂ တပ္မေတမ္ မသည္ီးဥပေဒႏ်ွံ္ဲ့ တ င တ္ရမ္)ႏ်ွံ္ဲ့ ၁၉၉၅ ျမမ္မမႏုိံ္ ဆံရ စသည္ီးကမ္ီး 
 ိမ္ီးသိမ္ီးေရီးဥပေဒ းစရိ်ွေသမ ျပသည္တငံ ္ီးဥပေဒမ မီးတငံ  ္ စစ္သမီးမ မီးႏ်ွံ္ဲ့ ရ တပ္သမီးမ မီးက းရပ္သမီးမ မီး းေပၚ 
က မီး ငုမ္ေသမ ျပစ္မႈမ မီးးပ းဝံ္ းမ မီးျပသညသူ္ႏ်ွံ္ဲ့သုိံ္ေသမ ျပစ္မႈစစ္ေသီးစကရံ္မႈမ မီးကုိ း ူီးစစ္ ဆ္ုရဆုီး သုိ႔ျ စ္ေစ 
ရ တရမီးရဆုီးသုိ႔ျ စ္ေစ စကရံ္ပုိံ္ င္ံ္ဲ့းမဏမ  ုႊေျပမံ္ီးႏုိံ္ရမ္ စသည္ီးကမ္ီး္ က္မ မီး ္ မ်ွတ္ မီးသသည။္ ယံ္ီးး ူီး ဆ္ုရဆုီးမ မီးကုိ 

ငုမ္က ေသမ ဝံ္ေရမက္စငက္ က္မႈရိ်ွေၾကမံ္ီး၊ ပငံ္ဲ့ုံ္ီးျမံ္သမမႈမရိ်ွေၾကမံ္ီး၊ မစ္မမသူမ မီး ႏ်ွံ္ဲ့ ၎တုိ႔၏ 
မိသမီးစုဝံ္မ မီး၏ း ငံ္ ္ဲ့းေရီးမ မီး (ဥပမမ- ကုစမီးမႈရရိ်ွပုိံ္ င္ံ္ဲ့)ကုိ  သည္ဲ့သငံ္ီးစဥ္ီးစမီးမႈမရိ်ွေၾကမံ္ီး ( သည္ဲ့သငံ္ီး 
စဥ္ီးစမီး  ္ဲ့ ်ုွ ံ္ပံ္ းမသည္ီးံယ္သမ သည္ဲ့သငံ္ီးစဥ္ီးစမီးေၾကမံ္ီး)  တုမ္႔ျပမ္ုက္စမီးေ္ ဆ္ရျ္ံ္ီးႏ်ွံ္ဲ့ သမီးေကမံ္ျ စ္ ဆ္ 
ရျ္ံ္ီးတုိ႔မ်ွ ၎တုိ႔းေမျ ံ္ဲ့ ကမကငယ္ရမ္ုုိးပ္ေၾကမံ္ီးကုိသမ းေုီး မီးေၾကမံ္ီး စသျ ံ္ဲ့ ဆ္ုရဆုီးမ မီး၏ 
 ူီးျ္မီးသငံ္ျပံ္ုကၡဏမကုိ ေ မ္ျပေ ဲု့ရိ်ွၾကသသည္။ 20 

၁၉၅၉ တပ္မေတမ္းက္ဥပေဒတငံ  ္ စစ္သမီးမ မီးပ ဝံ္ပတ္သက္ေသမ းမႈမ မီးကုိ စစ္းက္တရမီးရဆုီးမ မီး၌ 
ၾကမီးမမစစ္ေသီးႏိုံ္ င္ံ္ဲ့ ေပီး မီးသသည။္ ရမးသတ္ၾကကီး ပုဒ္မ (၃၀၄)ပ  ုူသတ္မႈမေျမမက္သသည္ဲ့ ရမးဝတ္ 
ျပစ္ဒဏ ို္က္ေသမ ုူေသမႈက ဲ့သို႔ေသမ သိုီးရငမီးေသမ ုူ႔း င္ံ္ဲ့းေရီး္ ိ ီးေ မက္မႈမ မီးးတငက္ပံ္ ်ုွ ံ္ စစ္းက္ 
တရမီးရဆုီး၌ ၾကမီးမမစစ္ေသီးႏုိံ္သသည။္ တပ္မေတမ္းက္ဥပေဒ ပုဒ္မ (၇၁)တငံ  ္ တပ္မေတမ္ဥေဒးရမျ စ္ေသမ ျပစ္မႈကုိ 
က မီး ငုမ္သသည္ဲ့ စစ္သမီးမ မီးသသည ္ ယံ္ီးတပ္မေတမ္ဥပေဒးရျ စ္ေသမ ျပစ္မႈက မီး ငုမ္သက ဲ့သို႔ ေ မ္ျပပ  ျပစ္ဒဏ္မ မီးကုိ 

                                                                                                                                                               
ကုိၾကသည္ဲ့ပ ။  ဤေမရမတငံ္ ေ ဲု့ုမရရိ်ွႏုိံ္သသည္။ https://www.icj.org/myanmar-rule-of-law-must-drive-
responses-to-rohingya-crisis/ (Burmese: “းေမီး၊ းေျ မ မီးသိုံ္ရမရ်ွံ္ီးုံ္ီးမ်ွတ္္ က္ 
ျမမ္မမႏိုံ္ ဆံရ္ိုံ္ျပသည္မယ္းတငံ္ီး ုူ႔း င္ ဲံ့္းေရီးသိုံ္ရမဥပေဒ,” https://www.icj.org/wp-
content/uploads/2017/11/Myanmar-QA-Rakhine-Advocacy-Briefing-Paper-2017-BUR.pdf). 
17 ဥပမမးေမျ ံ္ဲ့ ၾကသည္ဲ့ပ ။ ျမမ္မမႏုိံ္ ဆံသိုံ္ရမ ုူ႔း င္ံ္ဲ့းေရီး း ူီးကိုယ္စမီး ်ုွယ္၏ းစကရံ္ ဆ္စမ၊ UN Doc 
A/HRC/22/58 (၂၀၁၃) ္ုႏ်ွစ္၊ စမပုိဒ္ ၇၆။ 
18 ျမမ္မမႏုိံ္ ဆံ၏   င႔စသည္ီးပဆုးေျ္ ဆ္ဥပေဒ းပုိဒ္ ၁၁၌ း ူီးျပ  မီးေသမ္ုသည္ီး ဤးေျ္ ဆ္မူကုိ းသိးမ်ွတ္ျပ သသည။္ 
19 ဥပမမ ရ်ွမ္ီးးမ ိ ီးသမီး ဒကမုိကေရစကး  င႔္  ပ္သသည ္“စစ္တရမီးရဆုီးမ မီးသသည ္စစ္တပ္ႏ်ွံ္ဲ့စပ္သိုံ္ေသမ းမႈကိစၥမ မီး းတငက္ 
သမ ်ုွ ံ္ စကရံ္ပုိံ္ င္ံ္ဲ့းမဏမရိ်ွသသည”္ ဟူေသမ းပုိဒ္ကုိ  သည္ဲ့သငံ္ီးျ္ံ္ီးျ ံ္ဲ့ ပုဒ္မ ၃၁၉ကုိ ျပံ္သံ္ရမ္ းသုိ 
တံ္သငံ္ီး  ္ဲ့သသည္။ တရမီးမမႈမ မီး က မီး ငုမ္ေသမ စစ္မႈ မ္ီးမ မီးကုိ တရမီးမဥပေဒးရ စကရံ္သဆုီးျ တ္ရမသည္။ 
ျပသည္ေ ံ္စု ႊုတ္ေတမ္   င႔စသည္ီးပဆုးေျ္ ဆ္ဥပေဒျပံ္သံ္ေရီး ေကမ္မတက “ျပသည္ေ မံ္စု သမၼတျမမ္မမႏုိံ္ ဆံေတမ္ 
းေျ္ ဆ္ဥပေဒ (၂၀၀၈)းမီး ျပံ္သံ္ေရီး ပူီးတ ငေကမ္မတက၏ းစကရံ္ ဆ္စမ- ေတင႔ရိ်ွ္ က္မ မီး၊ ၂၀၁၉ ္ုႏ်ွစ္ းူုိုံ္ု ။ 
20 ICJ “ တရမီးမ်ွ တမႈရယူျ္ံ္ီး ”း က္ပ ကိုီးကမီး္ က္းတိုံ္ီး စမမ က္ႏ်ွမ ၁၁ မ်ွ ၁၂။ 

https://www.icj.org/wp-content/uploads/2017/11/Myanmar-QA-Rakhine-Advocacy-Briefing-Paper-2017-BUR.pdf
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2017/11/Myanmar-QA-Rakhine-Advocacy-Briefing-Paper-2017-BUR.pdf
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က ဆ္ေစရသသည။္ သို႔ေသမ္ ပုဒ္မ (ရ၂)းရ သမျ စ္သသည။္ ပုဒ္မ(၇၂)၌ ျပ႒မမ္ီး မီးသသည္မ်ွမ 
သိုီးရငမီးေသမုူ႔း ငံ္ ္ဲ့းေရီးမ မီး ္ ိ ီးေ မက္သသည္ဲ့ တမ္ီးျပသည္ဲ့စစ္မႈ မ္ီး စစ္သမီးကုိ စစ္းက္တရမီးရဆုက 
ၾကမီးမမီးစစ္ေသီးႏုိံ္ျပကီး သမမမ္ (မယ္းက္)တရမီးရဆုီးမ်ွ ၾကမီးမမီးစစ္ေသီး င္ံ္ဲ့မရိ်ွ။ ပုဒ္မ ၃(က)၌ စစ္မႈ မ္ီးမ မီး 
တမ္ီးျပသည္ဲ့စစ္မႈ မ္ီးေမသသည္ဟု မ်ွတ္ယူေ ဲု့ရိ်ွကမ  ‘တမ္ီးျပသည္ဲ့စစ္မႈ မ္ီး္ ိမ္’ သုိသသည္ဲ့ စကမီးရပ္၏ းဓိပၸ ယ္ကုိ 
းက ယ္တစ္ဝမ္ီး  ငံ္ဲ့သုိ မီးသသည္။ ယံ္ီးသုိ႔တမ္ီးျပသည္ဲ့စစ္မႈ မ္ီးျ စ္ေသမေၾကမံ္ဲ့ ၾကကီးေုီးေသမ ုူ႔း င္ံ္ဲ့းေရီး 
္ ိ ီးေ မက္မႈမ မီးးတငက္ မယ္းက္တရမီးရဆုီးမ မီး၌ စစ္ေသီးစကရံ္ င္ံ္ဲ့မရိ်ွေစး  စစ္ ဆ္ုရဆုီး၌သမ စစ္ေသီးၾကမီးမမီး 
စကရံ္ င္ံ္ဲ့ရိ်ွေစသသည္။ ႏုိံ္ ဆံေတမ္းစုိီးရ း  င႔းစသည္ီးမ မီးႏ်ွံ္ဲ့ ုူပု ၢိ ု္းသကီးသကီးတုိ႔ကုိ စစ္တရမီးရဆုီးမ မီး၏ 
သဆုီးျ တ္္ က္မ မီးးမီး းယူ ဆ္္ ငံ္ဲ့မရိ်ွေစရမ္ တမီးျမစ္ မီးသသည္။ 

တုိက္ရုိက္စစ္တပ္းုပ္္  ပ္ေမမႈမ်ွ းရပ္သမီးတစ္ပုိံ္ီး းစုိီးရ ဆသုိ႔ ၂၀၁၁ ္ုႏ်ွစ္၌ းုပ္္  ပ္ေရီးးမဏမ  ုႊေျပမံ္ီးေပီးျ္ံ္ီး 
မတိုံ္မက ၂၀၁၀ ၌ ႏုိံ္ ဆံေတမ္ေးီး္ မ္ီးသမယမေရီးႏ်ွံ္ဲ့  ဆင႔ျ ိ ီးေရီးေကမံ္စက ဥကၠဌ ဗုို္္  ပ္မ်ွမီးၾကကီး သမ္ီးေရႊသသည ္ ၁၉၅၉ 
တပ္မေတမ္းက္ဥပေဒကုိ ျပံ္သံ္ ေစ  ္ဲ့သသည္။ ျပံ္သံ္ရမတငံ္ စစ္တရမီးရဆုီး၌ ၾကမီးမမစစ္ေသီးျပကီးႏ်ွံ္ဲ့ေသမ းမႈကုိ 
းရပ္သမီး(မယ္းက္) တရမီးရဆုီး၌  ပ္မဆၾကမီးမမ စစ္ေသီးႏုိံ္ေးမံ္ သမၼတမ်ွ းမိမ္႔ေပီးပုိံ္ င္ံ္ဲ့ ရိ်ွသသည္ဲ့ 
ဥပေဒျပ႒မမ္ီး္ က္တစ္္ုကုိ ပယ္  က္  ္ဲ့သသည။္ 21  ပုဒ္မ (၁၆၉) းရ  တပ္မေတမ္ ကမကငယ္ေရီးဥကီးစကီး္  ပ္  (သုိ႔မဟုတ္) 
သတ္မ်ွတ္ မီးသသည္ဲ့ းရမရိ်ွကုိ စစ္တရမီးရဆုီး၏ ျပစ္မႈ ံ္ရ်ွမီးစကရံ္ျ္ံ္ီးးမီး ပယ္  က္ႏုိံ္ င္ံ္ဲ့ ေပီး မီးသသည္။22 သမၼတ၏ 
ပယ္  က္ႏုိံ္ ငံ္ ္ဲ့းမဏမကုိမူ ၂၀၁၀ ္ုႏ်ွစ္ ျပံ္သံ္္ က္မ မီး၏ းစိတ္းပုိံ္ီးးျ စ္ ရုပ္သိမ္ီး  ္ဲ့သသည။္ ၂၀၁၁ မ်ွ ၂၀၁၆  ိ 
ဥကီးေသမံ္းစုိီးရျ စ္  ္ဲ့ေသမ ၾကဆ႕္ုိံ္ ဆင႔ျ ိ ီးေရီးပ တကသသည္ ုသည္ီး းမဏမရ ေမမက္သဆုီးုရက္မ မီးကုိ 
ေရငီးေကမက္ပ ငရဆႈီးျပကီးေမမက္ ၂၀၁၆ ႏုိံ္ ဆံေတမ္သမၼတတမဝမ္  မ္ီးေသမံ္  ္ဲ့သူ၏ ဆုုျ ဆ္ ေရီးသိုံ္ရမဥပေဒ၌ 
ျပစ္ဒဏ္ေပီး ဆ္ရျ္ံ္ီး ကံ္ီး ငုတ္္ က္မ မီးကုိ  သည္ဲ့သငံ္ီးေစကမ တမဝမ္ ဆ္မႈကုိ ယုတ္ေု မဲ့ေစ  ္ဲ့သသည္။23  

က မီး ငုမ္မႈမ မီးကုိ စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးရမတငံ္ းမက်ွကး္ုိကံ္ီး ငုတ္ုပ္ျ္ံ္ီး၊ းက္ုိုက္မႈကံ္ီးျ္ံ္ီးႏ်ွံ္ဲ့  ိေရမက္မႈရိ်ွျ္ံ္ီး 
စသသည္တုိ႔ မရိ်ွပ ။ ေကမ္မရ်ွံ္၏   င႔စသည္ီး မီးရိ်ွမႈႏ်ွံ္ဲ့ ဥပေဒသုိံ္ရမ းေျ္းျမစ္တုိ႔သသည ္ း ဆုုီးစဆုျပံ္သံ္မငမ္ီးမဆရမ္ 
ုုိေမသသည။္ ဥပမမ ၂၀၁၄ ျမမ္မမႏုိံ္ ဆံးမ ိ ီးသမီးုူ႔း င္ံ္ဲ့းေရီးေကမ္မရ်ွံ္ ဥပေဒ၏ ပုဒ္မ ၃၇တငံ  ္ေကမ္မရ်ွံ္မမမ မီးကုိ 
တရမီးရဆုီးမ မီးေရ်ွ႕ေမ်ွမက္၌ စစ္ေသီးၾကမီးမမသ းမႈမ မီးႏ်ွံ္ဲ့ ျံိစငမ္ီးေသမးမႈမ မီးကုိ စဆုစမ္ီး စစ္ေသီးျ္ံ္ီး မျပ ုုပ္ရမ္ 
သညႊမ္ၾကမီး မီးသသည္။ 24   တရမီးရဆုီးမ မီးေရ်ွ႕ေမ်ွမက္၌ ုူ႔း င္ံ္ဲ့းေရီးးမႈ မ မီးစငမသသည ္ တစ္မသည္ီးမဟုတ္ တစ္မသည္ီးျ ံ္ဲ့ 
ေရမက္ရိ်ွုမၾကသသည္။ ဤျပ႒မမ္ီး္ က္းေၾကမံ္ီးးရမႏ်ွံ္ဲ့ ေကမ္မရ်ွံ္မမမ မီးမ်ွ က ဥ္ီးေျမမံ္ီးစငမ းမက္ ငံ္ဲ့ယူမႈမ မီးက 
တရမီးရဆုီးးမႈျ စ္ေမသသည္ဲ့တိုံ္ းကယ္၍ ယံ္ီးးမႈ၌ ုူ႔း င္ံ္ဲ့းေရီး ္ ိ ီးေ မက္မႈမ မီး ပ ဝံ္ပတ္သက္ေမ ်ုွ ံ္ပံ္ 
သုိ႔တသည္ီးမဟုတ္ တရမီးမ်ွ တမႈး္ုိံ္းမမ မရရိ်ွ  ္ဲ့သသည္ဲ့တုိံ္ ုူ႔း င္ံ္ဲ့းေရီး္ ိ ီးေ မက္မႈ ျ စ္ႏိုံ္ေျ္မ မီးကုိ ဆုုီးဝ 
စဆုစမ္ီးစစ္ေသီး၍မရေးမံ္ ပိတ္ပံ္ုုိက္သသည္။25  

                                                        
21 ၂၀၁၀ ္ုႏ်ွစ္ တပ္မေတမ္ းက္ဥပေဒ ျပံ္သံ္္ က္ ပုဒ္မ ၈။ ျပံ္သံ္မႈမတိုံ္မက ၁၉၅၉ းက္ဥပေဒ၏ ပုဒ္မ ၁၃၀ 
(၁)တငံ  ္ ဤသုိ႔ျပ႒မမ္ီး မီးသသည-္ “တသည္သ းျ္မီးတရမီးဥပေဒတငံ္ မသညသုိ္႔ပံ္ရိ်ွေစကမမူ စစ္တရမီးရဆုီးက 
ျပစ္ ံ္ရ်ွမီး စကရံ္ျ္ံ္ီး (သို႔မဟုတ္) တရမီးေသ ႊုတ္ျ္ံ္ီး ဆ္ရသူ တစ္ဥကီးးမီး  ပ္တူျ စ္သသည္ဲ့ျပစ္မႈ၊ (သို႔မဟုတ္) 
 ပ္တူျ စ္သသည္ဲ့ းေၾကမံ္ီးျ္ံ္ီးရမမ မီးးတငက္ ရမးဝတ္တရမီးရဆုီးက ႏုိံ္ ဆံေတမ္သမၼတ၏ ၾကိ တံ္ င္ံ္ဲ့ျပ ္ က္ျ ံ္ဲ့ 
 ပ္မဆစစ္ေသီး စကရံ္ႏိုံ္သသည္။” 
22  ယ္ံ္ းက္ဥပေဒ၏ ပုဒ္မ ၁၆၉တငံ  ္ ဤသုိ႔ ျပ႒မမ္ီး မီးသသည-္ “ ႏုိံ္ ဆံေတမ္သမၼတ သုိ႔တသည္ီးမဟုတ္ 
တပ္မေတမ္ကမကငယ္ေရီးဥကီးစကီး္  ပ္ သုိ႔တသည္ီးမဟုတ္ သတ္မ်ွတ္ မီးသသည္ဲ့းရမရိ်ွသသည ္ တရမီးဥပေဒႏ်ွံ္ဲ့မသညကသုိသသည္ဲ့ 
းေၾကမံ္ီးျပ္ က္ျ ံ္ဲ့ျ စ္ေစ တရမီးမ်ွ တမႈမရိ်ွသုိသသည္ဲ့ းေၾကမံ္ီးျပ္ က္ျ ံ္ဲ့ျ စ္ေစ မႈ္ံ္ီးကိစၥေသမံ္ရငက္ျ္ံ္ီးမ မီးကုိ 
ပယ္  က္ႏုိံ္သသည ္ (သို႔မဟုတ္) စစ္တရမီးရဆုီး၏ ျပစ္မႈ ံ္ရ်ွမီးစကရံ္ျ္ံ္ီးကုိ ပယ္  က္ႏုိံ္သသည္။” း က္ကုိီးကမီး္ က္းရ 
၂၀၁၀ ျပံ္သံ္္ က္းက္ဥပေဒတငံ္  စစ္တရမီးရဆုီး၏ ျပစ္မႈ ံ္ရ်ွမီးစကရံ္ျ္ံ္ီးကုိ ႏိုံ္ ဆံေတမ္သမၼတမ်ွ ပယ္  က္ႏုိံ္ေသမ 
းမဏမကုိ  ယ္ရ်ွမီးုုိက္သသည္။   
23    ICJ “ တရမီးမ်ွ တမႈရယူျ္ံ္ီး ”း က္ပ ကိုီးကမီး္ က္းတိုံ္ီး စမမ က္ႏ်ွမ ၁၁။ 
24 “ေကမ္မရ်ွံ္သသည ္ ေးမက္ပ းေၾကမံ္ီးတစ္ရပ္ရပ္ႏ်ွံ္ဲ့ ျံိစငမ္ီးေသမ တိုံ္တမ္ီး္ က္ကုိ စဆုစမ္စစ္ေသီးျ္ံ္ီး မျပ ရ- (က) 
တရမီးရဆုီးတစ္္ု္ု၏ ေရ်ွ႕ေမ်ွမက္၌ စစ္ေသီးၾကမီးမမသ းမႈမ မီးႏ်ွံ္ဲ့ တရမီးရဆုီးတစ္္ု္ု၏ စကရံ္သဆုီးျ တ္္ က္းေပၚ းယူ ဆ္မႈ 
(သုိ႔မဟုတ္) ျပံ္သံ္မႈဝံ္ေရမက္သ  းမႈမ မီး၊ (္) တရမီးရဆုီးတစ္္ု္ုက းျပကီးသတ္ စကရံ္သဆုီးျ တ္ျပကီးေသမ းမႈမ မီး” 
25 ICJ “ျမမ္မမးမ ိ ီးသမီးုူ႔း င္ ဲံ့္းေရီးေကမ္မရ်ွံ္းမီး ပုိမုိးမီးေကမံ္ီးုမေစရမ္ ္ က္္ ံ္ီးးေကမံ္ သည္ေ မ္ 
မုိံ္ေသမ ျပ ျပံ္ေျပမံ္ီး  ုေရီး းစကးစဥ္ေုီးရပ္,” ၂၀၁၉ ႏိုဝံ္းမ ၁၂ ရက္၊ စမမ က္ႏ်ွမ ၅၊ 
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ႏုိံ္ ဆံေတမ္၏ ႏိုံ္ ဆံတကမသိုံ္ရမ ဥပေဒတမဝမ္ရပ္မ မီးးမီး ျပသည္ဲ့မကေးမံ္မေသမံ္ရငက္ႏုိံ္သသည္ဲ့ ဥပေဒမ မီးကုိ 
ပယ္  က္ျပံ္သံ္ႏိုံ္ရမ္းုုိ႔ ်ံွမ စဆုစမ္ီးစစ္ေသီး ေသမံ္ရငက္္ က္မ မီးႏ်ွံ္ဲ့ း ူီး ဆ္ုရဆုီးမ မီး၏ စကရံ္ပုိံ္ ငံ္ ္ဲ့းမဏမကုိ 
ျပမ္ုသညသ္ဆုီးသပ္  ျပံ္သံ္ပုိံ္ င္ံ္ဲ့းမဏမသသည ္ျပသည္ေ မံ္စု ႊုတ္ေတမ္တငံ္ ရိ်ွသသည္။  

 
၂.၃။      စဆုစမီ္းစစေ္သီး ေသမံရ္ငကျ္္ ံီ္း 

 

ဥပေဒမ ဲ့ သတ္ျ တ္ျ္ံ္ီးမ မီးသသည ္ ျမမ္မမႏုိံ္ ဆံတငံ္ သမိုံ္ီးစဥ္ုမးရ းျ စ္မ မီးၾကသသည္။ ေယးုယ းမီးျ ံ္ဲ့  
ပဋိပကၡျ စ္ပငမီးရမေဒသမ မီး သုိ႔တသည္ီးမဟုတ္ တသည္ျံိမ္မႈမရိ်ွေသမ ေဒသမ မီး၌ းျ စ္မ မီးသသည္။  ိုသုိ႔ျ စ္ ်ုွ ံ္ 
းျမ တေစမဟုတ္သသည္ဲ့တုိံ္ စစ္သံ္ေရီး ႈုပ္ရ်ွမီးမႈရိ်ွေသမ းေျ္းေမ၌ းျ စ္မ မီးသသည္။  ို႔ျပံ္ ျ စ္တိုံ္ီးုသည္ီး 
ႏိုံ္ ဆံတကမဥပေဒးရ ၾကကီးေုီးေသမျပစ္မႈမ မီးေျမမက္ေၾကမံ္ီး ေပၚ ငံု ္ေ ဲု့ရိ်ွသသည။္26  

ျ ဆ္ ဆံုၾကသည္ဲ့ ်ုွ ံ္ ႏိုံ္ ဆံေတမ္းစုိီးရေၾကမံ္ဲ့ ျ စ္ေပၚေစႏိုံ္  ္ဲ့သသည္ဲ့ ုူေသမႈမ မီး (သုိ႔မဟုတ္) ႏုိံ္ ဆံေတမ္းစုိီးရ ေၾကမံ္
ေၾကမံ္ဲ့ျ စ္သသည္ဟု မ်ွတ္ယူႏိုံ္ေသမ ုူေသမႈမ မီးတငံ  ္ တရမီးစ ငသိုမႈမ မီးသသည ္ ရ်ွမီးပ ီးု က္ရိ်ွျပကီး 
ျပစ္မႈ ံ္ရ်ွမီး ေစျ္ံ္ီးမ မီးက  ူီးျ္မီး္ က္မ မီးရိ်ွေမကမ ျပစ္ဒဏေ္ပီးျ္ံ္ီးမ မီးကုသည္ီး းမီးမသည္ီးု က္ရိ်ွသသည္။  ုိ႔ျပံ္ 
ျပစ္မႈႏ်ွံ္ဲ့ ျပစ္ဒဏက္ ကုိက္သညကမႈမရိ်ွ။ ယံ္ီးုူေသမႈမ မီး၏ ျ စ္ပ က္မႈးေျ္းေမမ်ွမ္ကုိ ေက မပ္ႏ်ွစ္သိမ္ဲ့ ႏိုံ္သသည္ဲ့ 
းေျ္းေမ ိ ရ်ွံ္ီးျပေ ဲု့ မရိ်ွ။ 27  းမ မီးျပသည္သူသိုံ္ရမ းရပ္းက္တရမီးရဆုီးမ မီးသသည ္ ဆုုျ ဆ္ ေရီး းမဏမပုိံ္မ မီးမ်ွ 
ေသမံ္ရငက္ေသမ ုုပ္ေသမံ္္ က္မ မီးကုိ  ျပမ္ုသည္သဆုီးသပ္မႈ မရိ်ွသေုမက္ ရ်ွမီးပ ီးသသည္။ 28 သသည္ဲ့းျပံ္ 
တမဝမ္ ဆ္မႈးမီးျ စ္ေစ  ျပမ္ုသည္ကုစမီးမႈးမီးျ စ္ေစ ျ သည္ဲ့သသညီ္းေသမံ္ရငက္ေပီးႏိုံ္သသည္ဲ့ ုုပ္ပုိံ္ င္ံ္ဲ့းမဏမရိ်ွ 
သသည္ဲ့တိုံ္  ေသ္ံ္ီးေသမႈသုိံ္ရမ စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးျ္ံ္ီး မရိ်ွသေုမက္  ျ စ္ေမသသည္။ 

းရပ္းက္တရမီးရဆုီးမ မီး၌ ျပစ္မႈစစ္ေသီးစကရံ္ေသမး္  ငုမ္က ေသမ ဝံ္ေရမက္စငက္ က္မႈရိ်ွေၾကမံ္ီး၊ မစ္မမသူႏ်ွံ္ဲ့ 

                                                                                                                                                               
https://www.icj.org/four-immediate-reforms-to-strengthen-the-myanmar-national-human-
rights-commission/ တငံ္ရရိ်ွႏိုံ္သသည။္(Burmese: “ျမမ္မမးမ ိ ီးသမီးုူ႔း င္ ဲံ့္းေရီးေကမ္မရ်ွံ္းမီး 
ပုိမုိးမီးေကမံ္ီးုမေစရမ္ ္ က္္ ံ္ီးးေကမံ္ သည္ေ မ္ မုိံ္ေသမ ျပ ျပံ္ေျပမံ္ီး  ုေရီး းစကးစဥ္ေုီးရပ္,” 
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2019/11/Myanmar-MNHRC-Advocacy-Briefing-
Note-2019-BUR.pdf). 
26  မၾကမေသီးမကက  ငက္ရိ်ွေသမ ဆုုီးဝယဆုၾကသည္စိတ္္ ရသသည္ဲ့ မမူမမ းျပသည္ဲ့းစဆုကုိ ၾကသည္ဲ့ပ ။ ျမမ္မမႏုိံ္ ဆံသိုံ္ရမ 

ငုပ္ုပ္ေသမ ႏုိံ္ ဆံတကမ း္ က္းုက္ရ်ွမေ ငေရီး မစ္ရ်ွံ္ “ျမမ္မမႏုိံ္ ဆံသိုံ္ရမ ငုပ္ုပ္ေသမ ႏုိံ္ ဆံတကမ 
း္ က္းုက္ရ်ွမေ ငေရီး မစ္ရ်ွံ္၏ ေတင႔ရိ်ွ္ က္းေသီးစိတ္ းစကရံ္ ဆ္စမ (2018 FFM Report)” UN Doc. 
A/HRC/39/CRP.2 (၂၀၁၈), စမမ က္ႏ်ွမ ၃၇ မ်ွ ၄၁ (က္ ံ္ႏ်ွံ္ဲ့ ရ်ွမ္ီးျပသည္မယ္မ မီးမ်ွ ျ တ္ပ က္မႈမ မီး) ႏ်ွံ္ဲ့ ၂၀၅ မ်ွ ၉ 
(ရ္ုိံ္ျပသည္မယ္မ်ွ ျ စ္ပ က္မႈမ မီး) 
27 မမူမမကုိ ၾကသည္ဲ့ပ ။ ICJ “ICJ သသည္ ဥကီးကုိမကးသတ္ ဆ္ရသသည္ဲ့ ၂ ႏ်ွစ္ျပသည္ဲ့ း ိမ္ီးးမ်ွတ္ကုိ ျပ ုုပ္သသည။္” ၂၀၁၉ ္ုမ်ွစ္ 
းမ္မဝ ရကု၂၉ ရက္။  https://www.icj.org/wp-content/uploads/2019/01/Myanmar-Ko-Ni-Statement-News-
web-stories-2019-ENG.pdf/ (Burmese: “ေရ်ွ႕ေမဥကီးကုိမက ုုပ္ႀကဆ္ ဆရမႈ (၂) ႏငစ္ ပၫ္ဲ့ း ိမ္ီးးမငတ္ းၾတက္ ICJ 
ေၾက ံမ္္ကၳ တ္,” https://www.icj.org/wp-content/uploads/2019/01/Myanmar-Ko-Ni-Statement-News-
web-stories-2019-BUR.pdf 
28 မၾကမေသီးမကက  ငက္ရိ်ွေသမ းစကရံ္ ဆ္စမတငံ္ ဤစသည္ီးမ ဥ္၏ ကမ္႔သတ္ျ င္ံ္ီး္ က္မ မီး ပ ရိ်ွုမသသည္။ ဥပမမ ၂၀၁၄ 
ႏုိဝံ္းမုတငံ္ စစ္သမတစ္ဥကီးကုိ မသမ္စငမ္ီး က္ ံ္တုိံ္ီးရံ္ီးသူးမီး ျပမ္ေပီးသ င၊ မုဒိမ္ီးက ံ္ဲ့မႈျ ံ္ဲ့  ျပစ္ဒဏ္္ ၊ ေ မံ္ 
၁၃ႏ်ွစ္ က ေစ  ္ဲ့သသည။္ စစ္တရမီးရဆုီး၌ ေ ်ုွ မဲ့ေပ ဲ့ေသမျပစ္ေဒဏ္္ မ်ွတ္  ္ဲ့တ ဲ့းတငက္ းရပ္းက္တရမီးရဆုီးသို႔ 
ယံ္ီးစစ္သမီးကုိ ႊု ေျပမံ္ီး  ္ဲ့သသည။္ICJ, “တရမီးမ်ွ တမႈရယူျ္ံ္ီး” စမမ က္ႏ်ွမ ၁၄ း က္ကုိီးကမီး။  Lawi Weng ၏ 
“မ်ွတ္ပဆုတံ္ မ ုတ္ေပီးေသမ းရပ္သမီးကုိ သတ္ျ တ္  ္ဲ့မႈးတငက္ တပ္မေတမ္းရိ်ွကုိ ေ မံ္ဒဏ ္ ၁၀ႏ်ွစ္ 
္ မ်ွတ္  ္ဲ့သသည”္ ကုိၾကသည္ဲ့ရမ္။  ဧရမဝတက၊ ၂၀၁၉ ေမု ၂၁ ရက္၊ (Burmese: ု၀က၀မ္, “တပ္မေတမ္းရမရိ်ွကုိ 
ေမမ္ုၿမိ ံ္တရမီး႐ုဆီးမ  ေ မံ္ ၁၀ ႏ်ွစ္္ မ်ွတ္,” ဧရမ၀တက); Lawi Weng, “းရပ္သမီးမ မီးကုိ သတ္ျ တ္  ္ဲ့ျပကီးေမမက္ 
ျမမ္မမစစ္သမီးမ မီးကုိ ေ မံ္ဒဏ ္ ႏ်ွစ္ ၂၀ ္ မ်ွတ္” ဧရမဝတက၊ ၂၀၁၉ စက္တံ္းမု ၆ ရက္၊  က္ ံ္ျပသည္မယ္ရိ်ွ 
းျ္မီးးေျ္းေမတ္ုတငံ္၊ စစ္သမီးမ မီး သတ္ျ တ္  ္ဲ့သသည္ဲ့ IDP သဆုီးဥကီး၏ းမ ိ ီးမ မီးသသည ္ ( ူီး ူီးျ္မီးျ္မီး) 
စစ္တရမီးရဆုီး၌ ၾကမီးမမီးစစ္ေသီးမႈတငံ  ္ မတက္ေရမက္ႏုိံ္  ္ဲ့။- Radio Free Asia, “က္ ံ္ရငမသမီးမ မီးကုိ 
သတ္ျ တ္  ္ဲ့ေၾကမံ္ီး တပ္မေတမ္းရမရိ်ွမ မီးဝမ္ ဆ္” ၂၀၁၇္ုႏ်ွစ္ စက္တံ္းမု ၂၀ ရက္။ 

https://www.icj.org/four-immediate-reforms-to-strengthen-the-myanmar-national-human-rights-commission/
https://www.icj.org/four-immediate-reforms-to-strengthen-the-myanmar-national-human-rights-commission/
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2019/11/Myanmar-MNHRC-Advocacy-Briefing-Note-2019-BUR.pdf
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2019/11/Myanmar-MNHRC-Advocacy-Briefing-Note-2019-BUR.pdf
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2019/01/Myanmar-Ko-Ni-Statement-News-web-stories-2019-BUR.pdf
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2019/01/Myanmar-Ko-Ni-Statement-News-web-stories-2019-BUR.pdf
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၎တုိ႔၏မိသမီးစုဝံ္မ မီးးတငက္ ျပမ္ုသညကု္စမီးေပီးမႈရရိ်ွေစရမ္  သည္ဲ့သငံ္ီးစဥ္ီးစမမႈ မရိ်ွေၾကမံ္ီး(ရိ်ွ  ္ဲ့ ်ုွ ံ္ပံ္ 
းမသည္ီးံယ္သမ ရိ်ွေၾကမံ္ီး)  းစရိ်ွသျ ံ္ဲ့  ူီးျ္မီးသငံ္ျပံ္ုကၡဏမကုိ ေ မ္ျပေ ဲု့ရိ်ွၾကသသည္။ 29  းစုိီးရေရ်ွ႕ေမမ မီး 
(ျမမ္မမျပသည္တငံ္ ဥပေဒးရမရိ်ွမ မီးဟု ရသညသ္ညႊမ္ီးေျပမသုိေ ႔ုရိ်ွ) သသည ္စစ္တပ္ႏ်ွံ္ဲ့  ိပ္တုိက္ေတင႔ေသမ းမႈမ မီးကုိျ စ္ေစ 
း ူီးးက ိ ီးစကီးပငမီး ပ ဝံ္ေရမယ်ွက္ေသမ းမႈမ မီးကုိျ စ္ေစ  ိေရမက္စငမ တရမီးစ ငသုိသသညမ္်ွမ ရ်ွမီးပ ီး ်ုွပ သသည။္ 
ႏုိံ္ ဆံေရီးးရ  ိရ်ွ ငုယ္ေသမ းမႈမ မီးတငံ္ ရ မ မီး၏ း္မ္ီးက႑သသည ္ းက ိ ီးပ က္ျပမီးေသမ း္မ္ီးက႑သမ 
ျ စ္ေ ဲု့ရိ်ွသသည။္ 30  ေရ်ွ႕ေမမ မီးသသည ္ ၎တို႔၏ းမ်ွကး္ုိကံ္ီး ငုပ္ုပ္မႈ းတငက္ ၾကကီးမမီးေသမ စိမ္ေ္ၚမႈမ မီးစငမကုိ 
ၾကဆ ေတင႔ၾကရသသည္ဲ့းျပံ္ ဆုုျ ဆ္ ေရီးတပ္  င႔ဝံ္မ မီး ပ ဝံ္သက္ႏငယ္ေသမ းမႈမ မီးကုိ တရမီးစ ငသုိရမတငံ ္ 
ေမမက္ ပ္ ိးမီးေပ ံ္ီးမ မီးစငမကုိ ရံ္သုိံ္ရသသည္။ ဥပမမ- ပဆုစဆမ ိ ီးစဆုျ ံ္ဲ့ ုက္တုမ္႔ျပမ္ႏုိံ္ေျ္ ရိ်ွျ္ံ္ီး စသသည္ဲ့ စိမ္ေ္ၚမႈ 
 ိးမီးမ မီးကုိ ရံ္သိုံ္ ၾကဆ ေတင႔ၾကရသသည္။31  စစ္တရမီးရဆုီးမ မီးသသည္ုသည္ီး က မီး ငုမ္သူကုိ တမဝမ္ ဆ္ေစမႈ းျမ တေစုုိ 
မရိ်ွပ ၊ သုိ႔တသည္ီးမဟုတ္ မစ္မမသူမ မီးကုိ ကုစမီးမႈျပမ္ုသည္ရရိ်ွေစမႈ မရိ်ွ။ 32   ၂၀၁၁္ုႏ်ွစ္မ်ွစ၍ ျမမ္မမႏုိံ္ ဆံ၌ 
စစ္တပ္ဥကီးေသမံ္ေသမ (သုိ႔မဟုတ္) းုပ္္  ပ္ေရီးးၾကကီးးက  ဥကီးေသမံ္ေသမ စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးေရီး ေကမ္မရ်ွံ္မ်ွ 

ဆုုျ ဆ္ ေရီးတပ္  င႔မ မီး ုူ႔း င္ံ္ဲ့းေရီး ္ ိ ီးေ မက္မႈးတငက္  ိေရမက္ေသမ ရမီးစ ငသုိမႈ ဥကီးေသမံ္ျပ ုုပ္သသညကုိ္ 
မေတင႔ရိ်ွေသီးပ ။ (သုိ႔မဟုတ္) မစ္မမသူမ မီးႏ်ွံ္ဲ့ ၎တုိ႔၏ မိသမီးစုဝံ္မ မီး းတငက္ ကုစမီးမႈကုိ 
မျ သည္ဲ့သသည္ီးေပီးႏုိံ္ေသီးပ ။33  

ယ္ုုုိျ စ္ေမသသည္ဲ့ း္ံ္ီးးက ံ္ီး၌ ကုုသမ ၢ ုူ႔း င္ံ္ဲ့းေရီး ေကမံ္စကသသည ္ ျမမ္မမႏုိံ္ ဆံးတငက္ ငုပ္ုပ္ေသမ 
စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးေရီး ယႏၱရမီးကုိ   င႔စသည္ီးတသည္ေ မံ္ရမ္ ၂၀၁၈ ္ုႏ်ွစ္ စက္တံ္းမု၌ သဆုီးျ တ္  ္ဲ့ သသည။္ 
 ုိသုိ႔  င႔စသည္ီးရမ္သဆုီးျ တ္ရျ္ံ္ီးမ်ွမ ျမမ္မမႏုိံ္ ဆံသုိံ္ရမ ငုပ္ုပ္ေသမ ႏုိံ္ ဆံတကမ း္ က္းုက္ရ်ွမေ ငေရီး မစ္ရ်ွံ္၏ 
ေတင႔ရိ်ွ္ က္းရ းျပသည္ျပသည္သုိံ္ရမ ဥပေဒးရ းသုိီးရငမီးသဆုီး ျပစ္မႈမ မီးေျမမက္ေစသသည္ဲ့ ုူ႔း င္ံ္ဲ့းေရီး 
                                                        
29 ICJ, “တရမီးမ်ွ တမႈရယူျ္ံ္ီး” း က္ကုိီးကမီး၊ စမမ က္ႏ်ွမ ၃၂ မ်ွ၂၅။ 
30  း တိုိုက္စမီးမႈ၊ သက္ေသးတုျပ ုုပ္မႈ၊ တရမီး င္ံ္ၾကမ္႔ၾကမေစမႈ၊ ႏုိံ္ ဆံေရီးးရ ဆုႈ႔ေသမ္ေသမ စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးမႈ 
မ မီးႏ်ွံ္ဲ့ တရမီးစ ငသုိမႈမ မီး၊ းမႈသသညမ္ မီးႏ်ွံ္ဲ့ ေတင႔သဆုမႈးမီး ျံံ္ီးသုိမႈ၊ ႏ်ွံ္ဲ့ ျပစ္မႈ ံ္ရ်ွမီးစကရံ္ျ္ံ္ီးမ ဆ္သေရင႕ 
းျပစ္မ ဲ့ေၾကမံ္ီး မ်ွတ္ယူျ္ံ္ီး မူကုိ ေႏ်ွမံ္ဲ့ယ်ွက္မႈ စသသည္တုိ႔၌ ပ ဝံ္။ ICJ, “ေရ်ွ႕ေမ ်ံွမီးရမ္ီးပုိံ္ င္ံ္ဲ့- ျမမ္မမႏုိံ္ ဆံ 
ေရ်ွ႕ေမမ မီး၏ းမ်ွကး္ုိကံ္ီး ငုတ္ုပ္မႈရိ်ွျ္ံ္ီး”၂၀၁၃ ဒကးံ္းမု ၃ရက္။ ဤဝက္သုိဒ္၌ ဝံ္ေရမက္ၾကသည္ဲ့ႏုိံ္သသည ္
https://www.icj.org/myanmar-lawyers-still-face-restrictions-despite-increased-independence-2/ 
(Burmese: “ျမမ္မမႏိုံ္ ဆံ ေရ်ွ႕ေမမ မီး၏ ငုတ္ုပ္ င္ံ္ဲ့” https://www.icj.org/wp-
content/uploads/2015/07/MYANMAR-Right-to-Counsel-Publications-Thematic-Report-2015-BUR.pdf). 
31  း က္ပ းတိုံ္ီး စမမ က္ႏ်ွမ ၁၇ မ်ွ၂၀။ 
32 ရ္ုိံ္ျပသညမ္ယ္ းံ္ဒံ္ီးေက ီးရငမ၌ ရုိဟံ္  မးမ ိ ီးသမီး ၁၀ေယမက္ကုိ းစုုုိက္းျပဆ ုိုက္ သတ္ျ တ္မႈ၌ 
ပ ဝံ္ျံိစငမ္ီးေသမ စစ္သမီးမ မီးကုိ ေစမ၍ ငုတ္ေပီး  ္ဲ့ျ္ံ္ီးသသည ္ သိုီးရငမီးေသမ ုူ႔း ငံ္ ္ဲ့းေရီး္ ိ ီးေ မက္မႈမ မီးးတငက္ 
းရပ္းက္ တရမီးစကရံ္ေရီးစမစ္းတငံ္ီး စစ္ေသီးစကရံ္ရမ္းေရီးၾကကီးေၾကမံ္ီးကုိ းသမီးေပီးေ မ္ျပေမသသည။္ Shoon 
Naing and Simon Lewis ၏ “ရုိဟံ္  မမ မီးကုိ သတ္ျ တ္  ္ဲ့ေသမေၾကမံ္ဲ့ ေ မံ္္ ဆ္ရသသည္ဲ့ ျမမ္မမစစ္သမီးမ မီးကုိ 
တစ္ႏ်ွစ္မျပသည္ဲ့မက ငုတ္  ္ဲ့” Rueters၂၀၁၉္ုႏ်ွစ္ ေမု ၂၇ ရက္ ကုိၾကသည္ဲ့ရမ္။ 
33  ICJ, “တရမီးမ်ွ တမႈကုိရယူျ္ံ္ီး” း က္ကုိီးကမ၊ စမမ က္ႏ်ွမ ၁၉ မ်ွ ၂၂။ ICJ ၏ “စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးေရီး 
ေကမ္မရ်ွံ္းသစ္သသည ္ တရမီးမ်ွ တမႈ (သုိ႔မဟုတ္) တမဝမ္ ဆ္မႈကုိ မေ မ္ေသမံ္ႏုိံ္” ကုိၾကသည္ဲ့ရမ္။ ၂၀၁၈္ုႏ်ွစ္ 
စက္တံ္းမု။  ဤဝက္သုိဒ္၌ ၾကသည္ဲ့ရမ္- https://www.icj.org/myanmar-governments-commission-of-
inquiry-cannot-deliver-justice-or-accountability/(Burmese: မႏၼမႏုိံ္ ဆံ - စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးေရီးေကမၼျရံ္သစၠ 
တရမီးျမၲမႈ (သုိ႔မဟုတ္) တမဝႏၡဆမႈေ မ္ေသမံ္ေပီးႏုိံ္္္ံ္ီးမၿရိ၍ ႏုိံ္ ဆံတကမ၏ တဆု႔္ပႏၼႈ ုုိးပ္ေမ,” 
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2018/09/Myanmar-COI-cannot-deliver-justice-or-
accountability-Advocacy-Analysis-brief-2018-BUR.pdf) မသည္ီးုမ္ီးတက    င႔စသည္ီးေသမး္ ၊ 
း ူီးစဆုစမ္ီးစစ္ေသီးေရီးး  င႔သသည ္ ႏုိံ္ ဆံဲ့တမဝမ္ျ စ္ေသမ ျပစ္မႈမ မီးကုိ စဆုစမ္ီးစစ္ေသီး၊ တရမီးစ ငသုိ ျပစ္ဒဏ္ေပီးေစရမတငံ္ 
ပဆဲ့ပုိီးကူသညကေပီးႏုိံ္မသည။္ သုိ႔ေသမ္ ကမၻမဲ့းေတင႔းၾကဆ းရ စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးမႈမ မီးသသည ္ ဤးေျ္ ဆ္စဆႏႈမ္ီးမ မီးကုိ 
မျပသည္ဲ့မကႏုိံ္ေသမး္  ျပသည္တငံ္ီး (သုိ႔မဟုတ္) ႏိုံ္ ဆံတကမ ယႏၱရမီးမ်ွ ျပစ္မႈစဆုစမ္ီးစစ္ေသီးျ္ံ္ီးကုိ ေသင ကကမ 
ျပစ္ဒဏ္ေပီး ဆ္ရျ္ံ္ီးမ်ွ ကံ္ီး ငုတ္မႈကုိ တုိီးျမံ္ဲ့ေစေသမ ရုဒ္းမ်ွမ္တကယ္ ရိ်ွေမေၾကမံ္ီး ျပသေမသသည္။  See: ICJ, 
“မကေပၚႏုိံ္ ဆံရိ်ွ စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးေရီး ေကမ္မရ်ွံ္- ကုစမီးမႈမ မီးကုိ ျံံ္ီးသမ္ျ္ံ္ီး၊ ျပစ္ဒဏေ္ပီး ဆ္ရျ္ံ္ီးမ်ွ ငုတ္ေျမမက္ျ္ံ္ီးကုိ 
္ုိံ္မမစငမးျမစ္တငယ္ေစျ္ံ္ီး” ၂၀၁၂္ုႏ်ွစ္ းငမ္ု။ ဤဝက္သုိဒ္၌ ရရိ်ွႏိုံ္သသည.္. https://www.icj.org/nepal-toothless-
commissions-of-inquiry-do-not-address-urgent-need-for-accountability-icj-report/ 

https://www.icj.org/myanmar-lawyers-still-face-restrictions-despite-increased-independence-2/
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2015/07/MYANMAR-Right-to-Counsel-Publications-Thematic-Report-2015-BUR.pdf
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2015/07/MYANMAR-Right-to-Counsel-Publications-Thematic-Report-2015-BUR.pdf
https://www.icj.org/myanmar-governments-commission-of-inquiry-cannot-deliver-justice-or-accountability/
https://www.icj.org/myanmar-governments-commission-of-inquiry-cannot-deliver-justice-or-accountability/
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2018/09/Myanmar-COI-cannot-deliver-justice-or-accountability-Advocacy-Analysis-brief-2018-BUR.pdf
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2018/09/Myanmar-COI-cannot-deliver-justice-or-accountability-Advocacy-Analysis-brief-2018-BUR.pdf
https://www.icj.org/nepal-toothless-commissions-of-inquiry-do-not-address-urgent-need-for-accountability-icj-report/
https://www.icj.org/nepal-toothless-commissions-of-inquiry-do-not-address-urgent-need-for-accountability-icj-report/
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္ ိ ီးေ မက္မႈမ မီးးတငက္ တမဝမ္ ဆ္မႈႏ်ွံ္ဲ့ ကုစမီးမႈ မရိ်ွျ္ံ္ီးကုိ တဆု႔ျပမ္ေသမံ္ရငက္ရမ္ ျ စ္သသည္။34  ႏုိံ္ ဆံေတမ္းစုိီးရမ်ွ 
၎ုိုက္မမရမသည္ဲ့ ႏိုံ္ ဆံတကမသိုံ္ရမ ဥပေဒတမဝမ္ဝတၱရမီးမ မီးကုိ ပ က္ကငက္ျ္ံ္ီးသသည ္ ႏိုံ္ ဆံတကမသိုံ္ရမ 
ရမးဝတ္ ဆ္ုရဆုီး၏ တရမီးုုိေရ်ွ႕ေမမ မီးးတငက္ း ၤုမီးေဒရ်ွ္႕/ျမမ္မမႏုိံ္ ဆံရိ်ွ းေျ္းေမမ မီးကုိ ၂၀၁၉ ႏုိံ္ဝံ္းမု၌ 
စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးမႈ စတံ္ုုပ္ေသမံ္ႏုိံ္မသည္ဲ့ းေျ္းျမစ္ပံ္ ျ စ္သသည္။  (ျမမ္မမႏုိံ္ ဆံႏ်ွံ္ဲ့ မတူေသမ းျပသည္ျပသည္သိုံ္ရမ 

ဆ္ုရဆုီး၏ ေရမမစေတီးကၽငတ္ ုက္မ်ွတ္ ုိီး မီးသသည္ဲ့ း  င႔ဝံ္ႏုိံ္ ဆံျ စ္ေသမ း ၤုမီးေဒ႔ရ္်ွ မယ္မမိတ္းတငံ္ီး 
ျ စ္ပ က္ေသမ ျပစ္မႈးစိတ္းပုိံ္ီးပ  ုုပ္ေသမံ္္ က္မ မီးကုိ ကမ္႔သတ္  မီးသသည္။)35 ျပသညတ္ငံ္ီးးသံ္ဲ့၌ းျမ တေစုုိ 
တမဝမ္ ဆ္မႈ မရိ်ွျ္ံ္ီးႏ်ွံ္ဲ့ သုိီးရငမီးေသမ ုူ႔း င္ံ္ဲ့းေရီး သက္ုက္ ္ ိ ီးေ မက္မႈမ မီးက ေ မ္ျပပ  ႏုိံ္ ဆံတကမ၏ 
တဆု႔ျပမ္ေသမံ္ရငက္္ က္ုုပ္ရပ္ ႏ်ွစ္မ ိ ီးစ ဆုုီးကုိ က ိ ီးေၾကမံ္ီးသံ္ဲ့ ရ်ွံ္ီးျပေပီးေမသသည္။36  

 

၂.၄။   မီ္းသကီး မိီ္းသမိီ္း မီးျ္ံီ္းႏ်ံွ ္ဲ့ ေရ်ွ႕ေမံ်ွမီးရမီ္းပိုံ ္္ ငံ ္ဲ့ 

 
ေရ်ွ႕ေမမ မီး၏ း္မ္ီးက႑သုိံ္ရမ ကုုသမ ၢးေျ္ ဆ္မူမ မီးတငံ  ္ “းစုိီးရမ မီးသသည ္ ျပစ္မႈေၾကမံ္ီးးရ စ င္  က္တံ္ ဆ္ 
ရေသမ (သုိ႔မဟုတ္) စ င္  က္မတံ္ ဆ္ရေသမ  မ္ီးသကီး၊  ိမ္ီးသိမ္ီး ဆု္ ူပု ၢိ ု ္းမီး ဆုုီးကုိ  ုိသုိ႔  မ္ီးသကီး  ိမ္ီးသိမ္ီး ဆ္ရျပကီး ၄၈ 
မမရက က္ေမမက္မက ေစး  ္ က္ျ္ံ္ီးေရ်ွ႕ေမ ်ံွမီးရမ္ီးပုိံ္ င္ံ္ဲ့ ရိ်ွေစရမသည”္ ဟု းေသး္ မ းေုီးေပီးေျပမသုိ မီးသသည္။ 
  မမယ္းံ္ီး သတံ္ီးေ မက္မ မီးက ၎တုိ႔၏ တရမီးဝံ္ ုုပ္ံမ္ီးေသမံ္တမ မ မီးကုိ ုုပ္ကုိံ္ေမစဥ္ 
 မ္ီးသကီး ိမ္ီးသိမ္ီးျ္ံ္ီးသသည ္ ငုတ္ုပ္စငမ  ုတ္ေ မ္ေျပမသုိ င္ံ္ဲ့၊ သတံ္ီးး္ က္းုက္ ရ်ွမေ င၊ ရယူ၊ ျ မ္႔ေဝ င္ံ္ဲ့ ႏ်ွံ္ဲ့ 
းမ မီးျပသည္သူေရီးရမမ မီး၌ ပူီးေပ ံ္ီးပ ဝံ္ င္ံ္ဲ့ စသသည္တုိ႔ကုိ ္ ိ ီးေ မက္ရမ ေရမက္သသည။္37 

ျမမ္မမႏုိံ္ ဆံ၏   င႔စသည္ီးပဆုးေျ္ ဆ္ဥပေဒ ပုဒ္မ(၁၉)ႏ်ွံ္ဲ့(၃၇၅)တုိ႔သသည္ု သည္ီး ေရ်ွ႕ေမျ ံ္ဲ့္ု ဆ္ကမကငယ္ပုိံ္ င္ံ္ဲ့ကုိ 
းမမ ဆ္ေပီး မီးသသည။္ းုမီးတူ ျမမ္မမႏုိံ္ ဆံ၏ ျပစ္မႈသိုံ္ရမ က ံ္ဲ့ ဆုီးဥပေဒပုဒ္မ (၃၄၀)၊ တရမီးရဆုီးုက္စ င ပုဒ္မ ၄၅၅ 
(၁)၊ ရ ုက္စ င ပုဒ္မ ၁၁၉၈( )၊ ႏ်ွံ္ဲ့ းက ဥ္ီးေ မံ္းက္ဥပေဒ ပုဒ္မ (၄၀) တုိ႔တငံ္ုသည္ီး ယံ္ီးသုိ႔ းမမ ဆ္ မီးသသည။္ 
  င႔စသည္ီးပဆုးေျ္ ဆ္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၁( ) ႏ်ွံ္ဲ့ (၃၇၆)၊ ျပစ္မႈသိုံ္ရမ က ံ္ဲ့ ဆုီးဥပေဒပုဒ္မ (၆၁) တုိ႔တငံ္ တရမီးသူၾကကီး၏ 
းမိမ္႔မရရိ်ွး  မသည္သူတစ္ဥကီးတစ္ေယမက္ကုိမ်ွ  ၂၄  က္ပုိ၍  မ္ီးသကီး္  ပ္ေႏ်ွမံ္ မီးျ္ံ္ီး မျပ ုုပ္ရ ဟု 
ျပ႒မမ္ီး မီးသသည။္   င႔စသည္ီးပဆုးျ္ ဆ္ဥပေဒးရ ေရ်ွ႕ေမျ ံ္ဲ့္ု ဆ္ကမကငယ္ပုိံ္ င္ံ္ဲ့ရိ်ွျ္ံ္ီးသသည ္  ိမ္ီး္  ပ္ ဆ္ ၂၄မမရက းတငံ္ီး 
ေရ်ွ႕ေမ ်ံွမီးရမ္ီးပုိံ္ င္ံ္ဲ့ ရိ်ွေၾကမံ္ီး းဓိပၸ ယ္သက္ေရမက္သသည။္ တရမီးရဆုီးုက္စ င ပုဒ္မ ၄၀၃တငံ  ္ တရမီးသူၾကကီးေရ်ွ႕ေမ်ွမက္ 
ေ္ၚေသမံ္ျပကီးေမမက္မ်ွသမ  မ္ီးသကီး ိမ္ီးသိမ္ီး ဆ္ မီးရသူးတငက္ ္  ပ္မိမ္႔ ေတမံ္ီး ဆ္ ႏိုံ္ ေၾကမံ္ီး ျပ႒မမ္ီး မီးသသည္။ 
ျပသည္ေ မံ္စုေရ်ွ႕ေမ္  ပ္ရဆုီးသသည ္  မ္ီးသကီး ိမ္ီးသိမ္ီး ဆ္ရစဥ္  ေရ်ွ႕ေမ ်ံွမီးရမ္ီးပုိံ္ င္ံ္ဲ့ႏ်ွံ္ဲ့ းကမးကငယ္ 

                                                        
34 Sean Bain ၏ “တရမီးမၽ်ွတမႈသုိ႔ ဦီးတသည္သသညဲ့္ ဥပေဒသုိံ္ရမ ုမ္ီးေၾကမံ္ီး ေပၚ ငက္ျ္ံ္ီး” Asia Times, ၂၀၁၈္ုႏ်ွစ္ 
ေးမက္တုိးမု ၄ ၇က္။ ဤဝက္သုိဒ္၌ ဝံ္ေရမက္ၾကသည္ဲ့ရႈႏုိံ္သသည-္ https://www.icj.org/a-legal-path-to-justice-
emerges-for-myanmar/ (Burmese: “တရမီးမၽ်ွတမႈသုိ႔ ဦီးတသည္သသညဲ့္ ဥပေဒသုိံ္ရမ ုမ္ီးေၾကမံ္ီး ေပၚ ငက္ျ္ံ္ီး,” 
ဧရမ၀တက). 
35 ဤစကရံ္ပုိံ္ င္ံ္ဲ့ းေျ္းျမစ္ကုိ  ပ္မဆ  ္ငျ္မ္ီးစိတ္ရမ္ ICJ ၏ “ICJ သသည ္ းျပသည္ျပသည္သုိံ္ရမ တရမီးရဆုီးသုိ႔ Amicus 
Curiae းက ဥ္ီး တံ္သငံ္ီးသသည”္ ကုိၾကသည္ဲ့ရမ္။ https://www.icj.org/icj-submits-amicus-curiae-brief-to-
international-criminal-court/  “ICJ းၾကကီးတမ္ီး ဥပေဒးၾကဆေပီးသသည ္ းျပသည္ျပသည္သုိံ္ရမ တရမီးရဆုီးုုပ္ံမ္ီးစဥ္ကုိ 
BBC ျမမ္မမပုိံ္ီးးစကးစဥ္၏ ုူေတင႔ေမီးျမမ္ီး္မ္ီးတငံ္ ရ်ွံ္ီးျပသသည”္၊ ၂၀၁၉္ုႏ်ွစ္ ႏုိဝံ္းမု ၁၂ ရက္- ကုိုသည္ီးၾကသည္ဲ့ပ ။ 
ဗမမႏ်ွံ္ဲ့ း ၤုိပ္ ႏ်ွစ္းမသမျ ံ္ဲ့ ဤဝက္သုိဒ္၌ ဝံ္ေရမက္ၾကသည္ဲ့ႏိုံ္သသည.္.. 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 “ႏုိံ္ ဆံတကမ၏ စတံ္ုုပ္ေသမံ္မႈမ မီးသသည ္ ျမမ္မမႏုိံ္ ဆံရိ်ွ ျံိမ္ီး္ မ္ီးေရီးႏ်ွံ္ဲ့ တရမီးမ်ွ တမႈကုိ 
ပဆဲ့ပုိီးကူသညကႏ္ုိံ္ပဆု” The Irrawaddy ၂၀၁၉္ုႏ်ွစ္ ႏုိဝံ္းမု ၂၁ ရက္။ ဤဝက္သုိဒ္၌ ရႏိုံ္သသည ္
https://www.irrawaddy.com/opinion/international-initiatives-can-support-peace-justice-myanmar.html  
(https://burma.irrawaddy.com/ တငံ  ္ျမမ္မမုိုရရ်ွိႏိုံ္သသည္။). 
37  းေသီးစိတ္ကုိ ဤတငံ္ၾကသည္ဲ့ပ  “းမ ိ ီးသမီး ဆုုျ ဆ္ ေရႏ်ွံ္ဲ့ သတံ္ီးး္ က္းုက္ ရရိ်ွပုိံ္ င္ံ္ဲ့သုိံ္ရမ တကမၻမ ဆုုီး 
းေျ္ ဆ္မူမ မီး”    (“ Tshwane းေျ္ ဆ္မူမ မီး”), ၂၀၁၃ ္ုႏ်ွစ္ းငမ္ု ၁၂ ရက္။ 

https://www.icj.org/icj-submits-amicus-curiae-brief-to-international-criminal-court/
https://www.icj.org/icj-submits-amicus-curiae-brief-to-international-criminal-court/
https://www.icj.org/icj-senior-legal-adviser-kingsley-abbott-explains-the-international-criminal-court-process-in-an-interview-for-bbc-burmese/
https://www.icj.org/icj-senior-legal-adviser-kingsley-abbott-explains-the-international-criminal-court-process-in-an-interview-for-bbc-burmese/
https://www.icj.org/icj-senior-legal-adviser-kingsley-abbott-explains-the-international-criminal-court-process-in-an-interview-for-bbc-burmese/
https://www.irrawaddy.com/opinion/international-initiatives-can-support-peace-justice-myanmar.html
https://burma.irrawaddy.com/
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ရပုိံ္ င္ံ္ဲ့မ မီးးပ းဝံ္ ျမမ္မမႏုိံ္ ဆံ ဥပေဒ၌ မ်ွ တေသမ တရမီးစကရံ္ င္ံ္ဲ့မ မီးသုိံ္ရမ ုမ္ီးသညႊမ္္ က္ ကုိ  ုတ္ေဝ မီးသသည။္ 
38 
 
 
 
 

 
းမ  ိီးသမီးဒကမိုကေရစကး  င႔္  ပ္ ေ္ ံ္ီးေသမံ္ ေဒၚေးမံ္သမ္ီးစုၾကသည ္                                                               

( သတံ္ီးးရင္းးျမစ္ -DVB) 
၃။ ကုိပ ၾကကီးးမီး  မီ္းသကီးျ္ံီ္း၊ ေပ မကသ္ုဆီးျ္ံီ္း ႏ်ံွ ္ဲ့ ေသသုဆီးျ္ံီ္း 

 
၃.၁။  မီ္းသကီးျ္ံီ္းႏ်ံွ ္ဲ့ ေပ မကသ္ဆုီးျ္ံီ္း 

၂၀၁၄ ္ုမစ္ စက္တံ္းမု ၂၆ ရက္ေမ႔တငံ္ ကုိပ ၾကကီးသသည ္တပ္မေတမ္ႏ်ွံ္႔ ဒကမုိကေရစကးးက  ိီးျပ  ကရံ္႔တပ္မေတမ္ 
(DKBA) းၾကမီး းျပမ္း ်ုွမ္ ပစ္္တ္မႈ ျ စ္ပငမီး  ္႔ျ္ံ္ီးကုိ သတံ္ီးရယူရမ္ရမ္းတငက္ ရမ္ကုမ္ျမ ိ႕မ်ွ  မငမ္ျပသည္မယ္သုိ႔ 
သငမီး  ္႔ပ သသည္။  ုိရက္မ မီးမတုိံ္မ်ွကက တစ္ႏုိံ္ ဆံ ဆုုီး းပစ္း္တ္တုိက္္ုိက္မ်ွ ု ရပ္စ ေရီး သေးမတူစမ္ ုပ္းတငက္ 
ရမ္ကုမ္ျမိ ႕တငံ္ က ံ္ီးပ  ္႔သသည္႔ ျံိမ္ီး္ မ္ီးေရီးသညကုမ ဆ္တငံ္ ကုိပ ၾကကီး ရိ်ွေမ  ္႔ပ သသည္။ တပ္မေတမ္ႏ်ွံ္႔ ပစ္္တ္မ်ွမု မီး 
းေၾကမံ္ီး ၾကမီးသိရ္ ိမ္တငံ္ ဒကမုိကေရစကးက  ိီးျပ  ကရံ္႔တပ္မေတမ္ (DKBA)၏ ႏုိံ္ ဆံေရီးး င ႔ျ စ္ေသမ 
သညကုမ ဆ္ကုိယ္စမီး ်ုွယ္ ကုုိ ူီးေးမ ကရံ္း င ႔းစသည္ီး (KKO) သသည ္ မငမ္ျပသညမ္ယ္သုိ႔ ျပမ္သငမီး  ္႔ပ သသည။္ 39 
ကုိပ ၾကကီးသသည ္ ၎း င ႔ႏ်ွံ္႔ းတူျပမ္  ္႔ျပကီး စက္တံ္းမ ၂၇ မ်ွ ၂၉ းၾကမီး ေရႊဝ ေ္ မံ္တငံ  ္ ျ စ္ပငမီး  ္႔သသည္႔ 
တုိက္ပင မ မီးးတငံ္ီး စစ္ေရီးသတံ္ီးဓမတ္ပဆု ရရိ်ွရမ္းတငက္ ဓမတ္ပဆုသတံ္ီးေ မက္ တစ္ဥကီးးျ စ္ 

                                                        
38  ျပသည္ေ မံ္စု ေရ်ွ႕ေမ္  ပ္ရဆုီး၊ “ျမမ္မမႏုိံ္ ဆံးတငက္ မ်ွ တေသမ တရမီးစကရံ္ျ္ံ္ီး ုမ္ီးသညႊမ္စမးုပ္” ၂၀၁၈္ုႏ်ွစ္ 
ေ ေ ၚဝ ရကု ။ း ူီးသျ ံ္ဲ့ တစ္ က္သတ္  မ္ီးသကီး ိမ္ီးသိမ္ီးျ္ံ္ီးႏ်ွံ္ဲ့သုိံ္ေသမ… စမမ က္ႏ်ွမ  ၂၂ မ်ွ ၂၈ ကုိၾကသည္ဲ့ရမ္။ 
 
39Radio Free Asia ” ျမမမ္မ တပ ္ င႔မ မီး ႏ်ံွ ္ဲ့ တုိကပ္ ငးတငံ ီ္း ကရံ္ု ကမ္ကက္ုိံ ္သပူမု ္၅ ဥကီးေသသုဆီး” ၂၀၁၄ ္ႏု်ွစ ္
စကတ္ံး္မု ၉ ရက။္  
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ဒကမုိကေရစကးက  ိီးျပ ကရံ္႔တပ္မေတမ္ း င ႔ႏ်ွံ္႔းတူ သတံ္ီးရယူ  ္႔ပ သသည။္ 40  ရငမဥကီးေက မံ္ီး ုိံ္ သရမေတမ္မ်ွုသည္ီး 
ကုိပ ၾကကီးကုိ ဤးရပ္ေဒသတငံ္ ေတင႔ရိ်ွ  ္႔ေၾကမံ္ီး ႏ်ွံ္႔ ေတင႔ရိ်ွ  ္႔္ ိမ္တငံ္   မမယ္ုစ္စတုိံ္ းေပၚးကၤ က ဝတ္သံ္ မီးျပကီး 
ကံ္မရမကုိံ္  မီးသသည္႔ သမမမ္းရပ္သမီးျပသညသူ္တစ္ဥကီးးျ စ္ ငုယ္ကူစငမ သိရိ်ွႏုိံ္ေၾကမံ္ီးကုိ ေမမက္ပုိံ္ီးတငံ္ 
းတသည္ျပ ေျပမသုိ  ္႔ပ သသည။္ 41  တုိက္ပင းေျ္းေမမ မီးကုိ သဆုီးရက္္မ္႔ သတံ္ီးရယူျပကီး္ ိမ္တငံ္ က ုိက္မေရမျမိ ႕သုိ႔ 
ကူီးတုိ႔ေ ်ုွစကီး၍  ငက္ င္မ  ္႔ပ သသည္။  

စက္တံ္းမု ၃၀ ရက္ေမ႔ မမက္၊  က  ိက္မေရမျမိ ႕ရိ်ွ ေ ်ုွသိပ္သုိ႔ ေရမက္္ ိမ္တငံ္ ကုိပ ၾကကီးက ၎၏သမကီး  ုိံ္ီးႏုိံ္ ဆံ၊ 
္ ံ္ီးမုိံ္ျမိ ႕ တငံ  ္ းင ႔ယူသသည္႔ း္မ္ီးးမမီးတက္ေရမက္ ုိ႔းုုိ႕ဌမ ္ရကီးသက္ႏုိံ္ရမ္းတငက္ ပတ္ဝမ္ီးက ံ္ကုိ 
ေမီးျမမ္ီး  ္႔ပ သသည္။ ကုိပ ၾကကီး  က  ိက္မေရမျမိမ႕ ေရမက္ုမပဆုးေမး မီးကုိ သမမမ္ းေျ္းေမ ႏ်ွံ္႔ 
မတူ ူီးျ္မီးသသညဟု္ ေးမက္ပ း္ က္မ မီးးရ ေတငီးသမိႏုိံ္ပ သသည။္ ုူစိမ္ီးတစ္ဥကီးျ စ္ျ္ံ္ီး၊ းရပ္းေမမံ္ီး 
ေျ္မက္ေပေက မ္ ေ မံ္ေမမံ္ီးျ္ံ္ီး၊ ေုီးရက္ေက မ္္မ္႔ တုိက္ပင းေျ္းေမ သတံ္ီးယူရျ္ံ္ီးေၾကမံ္႔  ုိသက တ္သက 
ျ စ္ေမျ္ံ္ီး ႏ်ွံ္႔ ပဆုမ်ွမ္ က္ၾကမျမံ္႔သသည္႔ ေမမ္ေတမ္ယမဥ္္ရကီးရ်ွသည ္ းတငက္ ်ံွမီးရမ္ီးေမျ္ံ္ီး းစရိ်ွသသည္႔ း္ က္မ မီး 
ေၾကမံ္႔ျ စ္ႏုိံ္ပ သသည။္ က ုိက္မေရမေဒသသသည ္ တပ္မေတမ္ႏ်ွံ္႔ ဒကမုိကေရစကးက ိ ီးျပ  ကရံ္႔တပ္မေတမ္ (DKBA) 
တုိ႔းၾကမီးမ်ွ တုိက္ပင မ မီးႏ်ွံ္႔ းမကီးကပ္သဆုီးေမရမတငံ္ တသညရိ္်ွေမျ္ံ္ီးေၾကမံ္႔ သက္သဆေရီးတံ္ီးမမမႈ ျပံ္ီး မ္မႈမ မီး ရိ်ွသသည္႔ 
ေဒသတစ္္ု ျ စ္ပ သသည္။  

ျမမ္မမတစ္ျပသည္ ဆုုီးတငံ္ ႈုပ္ရ်ွမီးေမသသည္႔ ေဒသတငံ္ီး သတံ္ီးေပီးကငမ္ယက္မ မီးးမီး းမဏမပုိံ္မ မီး ဆသုိ႔ မသကၤမ ငယ္ 
်ုွပ္ုရ်ွမီးမႈတစ္စဆုတစ္ရမ ေတင႕ရိ်ွပ က သတံ္ီးပုိ႔ တုိံ္ၾကမီးရမ္ သညႊမ္ၾကမီး မီးျပကီးျ စ္ပ သသည္။ ကုိပ ၾကကီး 

ျမုိ႔သုိ႔ေရမက္ရိ်ွုမျ္ံ္ီးကုိ ျ စ္ပငမီးေမသသည္႔ တုိက္ပင မ မီး ႏ်ွံ္႔သက္စပ္ေမသူျ စ္သသည္ဟု ယူသ၍ ရ မ မီး ဆသို႔ 
တုိံ္ၾကမီးမႈမ မီး ျပ ုုပ္  ္႔သသည္မ်ွမ သိသမ ံ္ရ်ွမီးပ သသည္။ 42  ေရမက္ရိ်ွုမသသည္႔ မဆမက္္ံ္ီးပုိံ္ီးတငံ္ ကုိပ ၾကကီးးမီး 
ေဒသ ဆ္ရ မ မီးက  မ္ီးသကီး  ္႔ပ သသည။္ ကုိပ ၾကကီး ေရမက္ေမေၾကမံ္ီး တပ္မေတမ္က သိရိ်ွ  ္႔သသည္႔ ေမမက္ပုိံ္ီးတငံ္ းစဥကီးပုိံ္ီး 
စစ္ေၾကမေမီးျမမ္ီးမ်ွုမ မီး ျပ ုုပ္းျပကီးတငံ္ ရ တပ္ င ႔မ မီး  ိမ္ီးသိမ္ီး မီးရမမ်ွ စစ္သမီးမ မီး က ုိေမ႔တငံ ္ပံ္ 
 မ္ီးသကီးေ္ၚေသမံ္သငမီးပ သသည္ 43   ျမိ ႕မယ္ရ မ်ွူီးက ေမမက္ပုိံ္ီးတငံ္ ”ကင မ္ေတမ္တုိ႔က ကုိပ ၾကကီးကုိ စစ္တပ္ ုက္   
တရမီးဝံ္ ႊု ေျပမံ္ီး သည္႔ေပီးုုိက္တမ မဟုတ္ ူီး၊ သူတုိ႔က ေ္ၚသငမီးတမ” ဟု သုိပ သသည္။44  

ႏုိံ္ ဆံတကမ ဥပေဒႏ်ွံ္႔ ျမမ္မမႏုိံ္ ဆံ ဥပေဒမ မီးမ်ွံ္႔ ုမ္ီးသညႊမ္္ က္မ မီး (းပုိံ္ီး ၂.၄ တငံ ္ ၾကသည္႔ပ )တငံ  ္ ေ မ္ျပ မီးသသည္႔ 
ေရ်ွ႕ေမ ်ံွမီးပုိံ္ ငံ္ ္႔ကုိ ကုိပ ၾကကီး ရရိ်ွ  ္႔ျ္ံ္ီးမရိ်ွသသည္႔းတငက္ ၎းမီး  ိမ္ီးသိမ္ီး မီးျ္ံ္ီးသသည ္ တရမီးဥပေဒႏ်ွံ္႔မသညကပ  
တရမီးုက္ ငုတ္  မ္ီးသကီးျ္ံ္ီးျ စ္သသည။္  ုိ႔းျပံ္ ယ္ုးမ်ွုတငံ္ သတံ္ီးေ မက္တစ္ဥကီးကုိ ရ တပ္ င ႔ 
(းရပ္သမီးးမသည္ ဆ္)  ိမ္ီးသိမ္ီးမႈမ်ွ စစ္တပ္ုက္ သုိ႔ ႊု ေျပမံ္ီးရမတငံ္ ္ုိံ္ ဆုုသသည္႔ဥေပေဒ းေၾကမံ္ီး ျ္ံ္ီးသုိံ္ရမ 
မရိ်ွေၾကမံ္ီး သိသမ ံ္ရ်ွမီးပ သသည္။ 

 မ္ီးသကီး  ္႔္ ိမ္တငံ္ ကုိပ ၾကကီးမ်ွ မိမိကုိယ္ကုိ သတံ္ီးေ မက္တစ္ဥကီးးျ စ္  ုတ္ေ မ္ေျပမသုိ  ္႔ျ္ံ္ီး ရိ်ွ၊မရိ်ွကုိ 
ရ်ွံ္ီးုံ္ီးစငမသိရျ္ံ္ီးမရိ်ွပ ။ ျမမ္မမႏုိံ္ ဆံုူ႕း င္ံ္႔းေရီးေကမ္မရ်ွံ္မ်ွ ုက္ ဆ္္  ႔သသည္႔ တပ္မေတမ္၏ သတံ္ီး ုတ္ ျပ
ျပမ္္ က္မ မီးးရ ကုိပ ၾကကီးက  ုတ္ေ မ္ျ္ံ္ီး မရိ်ွ  ္႔ဟု သိုပ သသည။္ သုိ႔ေသမ္ုသည္ီး တပ္မေတမ္မ်ွ ကုိပ ၾကကီး ေသသဆုီးမႈကို 
ကမဥကီးတငံ္  ဆုီးကငယ္ရမ္ ၾကိ ီးပမ္ီးမႈကို ၾကသည္႔ျ္ံ္ီးးမီးျ ံ္႔ ဤးသုိကုိ ္ုိံ္ ဆုုသသည္ဟု ယူသ၍ မရမုိံ္ပ ။ 
ကုိပ ၾကကီးႏ်ွံ္႔ုသည္ီးသိရိ်ွသသည္႔ စစ္ေရီးသတံ္ီးယူ းေတင႕းၾကဆ  ရိ်ွသသည္႔ သတံ္ီးေ မက္ တစ္ဥကီးက( ုိစဥ္ကုသည္ီး 
                                                        
40 မ်ွတ္္ က္။ ေက ီးရငမ၏ မမမသည္ကုိ း ၤု ိပ္းမသမျ ံ္႔ “Shwe Ya Chaung” ဟုုသည္ီး  ်ုွယ္ႏုိံ္ပ သသည။္  
41 ျမမ္မမႏိုံ္ ဆံတငံ္ ICJ မ်ွ ုူေတင႔ေမီးျမမ္ီး ဆ္သူမ မီး ႏ်ွံ္ဲ့ ေမီးျမမ္ီးျ္ံ္ီး၊ ၂၀၁၈္ုႏ်ွစ္ းူုိုံ္ု ႏ်ွံ္ဲ့ စက္တံ္းမု။ 
42ျမမ္မမႏိုံ္ ဆံတငံ္ ICJ မ်ွ ုူေတင႔ေမီးျမမ္ီး ဆ္သူမ မီး ႏ်ွံ္ဲ့ ေမီးျမမ္ီးျ္ံ္ီး၊ ၂၀၁၈္ုႏ်ွစ္ းူုိုံ္ု။ 
43  ျမမ္မမႏုိံ္ ဆံ ုူ႔း င္ံ္႔းေရီးေကမ္မရ်ွံ္ “ကုိေးမံ္ႏုိံ္(္) ကုိေးမံ္ေက မ္ႏုိံ္(္) ကုိပ ႀကကီး 
ေသသုဆီးမႈႏ်ွ ဲံ့္ပတ္သက္၍ ျမမ္မမႏုိံ္ ဆံးမ ိ ီးသမီးုူ႔း င္ ဲံ့္းေရီး ေကမ္မရ်ွံ္၏ စုဆစမ္ီးစစ္ေသီးမႈ ုတ္ျပမ္္ က္” ၂၀၁၄ ္ုမစ္ 
ဒကးံ္းမု ၂ ရက္၊ စမပုိဒ္ ၂၀ ႏ်ွံ္႔ ၂၁ ကုိ ၾကသည္႔ရမ္။ းမ်ွတ္ (၂၂) ေျ္ျမမ္တပ္မဌမမ္ ုပ္သသည ္ ကရံ္ျပသည္မယ္းမကီး 
 မီးးဆျမိ ႕တငံ္ ဌမမ္  ပ္ ရဆုီးစုိက္ေသမ္ုသည္ီး၊ျမမ္မမႏုိံ္ ဆံ ုူ႕း င္ံ္႔းေရီးေကမ္မရ်ွံ္၏ းစကရံ္ ဆ္စမးရ “စစ္ေျမျပံ္ 
ကငပ္က မႈ ဌမမ္  ပ္” သသည ္ မငမ္ျပသည္မယ္ရိ်ွ ေရႊဝ ေ္ မံ္ီးးုမ္ီးၾကကီးေက မံ္ီးတငံ္ တပ္္  မီးသသည္ကုိ သညႊမ္ျပပ သသည္။ 
 ုိေဒသတငံ  ္ းစုိီးရမ်ွံ္႔ မဟမမိတ္ င ႔ မီးသသည္႔ ျပသညသူ္႕စစ္တပ္ င ႔မ မီးုသည္ီး ရိ်ွေမသသညဟု္ သိရပ သသည။္ Saw Yan 
Naing “မငမ္ျပသညမ္ယ္တငံ  ္ းစုိီးရႏ်ွံ္႔ ကရံ္ ုက္မက္ကုိံ္ သူပုမ္မ မီးးၾကမီး တိုက္ပင မ မီး ျပံ္ီး မ္” The Irrawaddy၊ 
၂၀၁၄ ္ုမစ္ စက္တံ္းမု ၂၉။  
44 Democratic Voice of Burma “တရမီးမ်ွ တမ်ွ ု္ရကီးုမ္ီး - ပ ၾကကီး၏းမ်ွ”ု ၂၀၁၅ းမ္မဝ ရက။ ျမုိ႕မယ္ရ မ်ွူီး၏ 
 ငက္သုိ္ က္မ်ွတ္တမ္ီးးမီး ၂၀၁၄ ္ုမစ္ ႏုိဝံ္းမု ၄ ရက္တငံ္ ရုိက္ကူီး  ္႔သသည ္ဟုသိရသသည။္ 
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၎ေဒသသုိ႔ေရမက္ရိ်ွေမသူ) ကုိပ ၾကကီးးေမျ ံ္႔ မိမိကုိယ္ကုိ သတံ္ီးေ မက္ တစ္ဥကီးးျ စ္ မသုိံ္ီးမတင 
 ုတ္ေျပမုိမ္႔မသည္ဟု ယဆုၾကသညေ္ၾကမံ္ီး သုိပ သသည။္ ကုိပ ၾကကီး ေပ မက္သဆုီးမ်ွု ျ စ္စဥ္ ေမမက္သက္တင ကုိ းမကီးကပ္ 
ေျ္ရမ ဆ္ုုိက္  ္႔သသည္႔ းျ္မီးသတံ္ီးေ မက္တစ္ဥကီးကမူ သုိီးရငမီးသသည္႔ ုက္တုမ႔္ျပမ္ မႈျပ ုုပ္မသညကုိ္ စုိီးရိမ္သသည္႔းတငက္ 
ကုိပ ၾကကီးးေမျ ံ္႔ ၎၏ းုုပ္းကုိံ္ကုိ မ ုတ္ေ မ္ျ္ံ္ီးုသည္ီးျ စ္ႏုိံ္ သသည္ဟု သုိပ သသည။္45  

ကမဥကီးတငံ္ ကုိပ ၾကကီးးမီး းမ်ွတ္(၂၀၈)ေျ္ျမမ္တပ္ရံ္ီးမ်ွ  မ္ီးသကီး ိမ္ီးသိမ္ီး မီး  ္႔ျပကီးေမမက္ပုိံ္ီးတငံ္ းမ်ွတ္ (၂၁၀) 
ေျ္ျမမ္တပ္ရံ္ီး ဆသုိ႔ ႊု ေျပမံ္ီးေပီး  ္႔ပ သသည္။ 46  ၎ေျ္ျမမ္တပ္ရံ္ီးႏ်ွစ္္ု ဆုုီးသသည ္ ပဆုမ်ွမ္ သတံ္ီးေ မက္ 
မ မီးျပ ုုပ္ေ ႔ုရိ်ွသသည္႔ းတုိံ္ီး ကုိပ ၾကကီးမ်ွ ဒကမုိကေရစကးက ိ ီးျပ ကရံ္႔တပ္မေတမ္ (DKBA) ႏ်ွံ္႔းတူ 
တုိက္ပင သတံ္ီးမ မီးကုိယူ  ္႔သသည္႔ ေရႊဝ ေ္ မံ္ီးရငမးမကီး တငံ  ္ စစ္သံ္ေရီး ်ုွုပ္ရ်ွမီးမ မီး ျပ ုုပ္  ္႔ပ သသည္။ ဒကမုိကေရစက 
းက  ိီးျပ ကရံ္႔တပ္မေတမ္(DKBA)က သိမ္ီးသသည္ီးသငမီးသသည္႔ တပ္မေတမ္ပုိံ္ ုက္မက္  ္ယမ္ီးမ မီးကုိ ျပမ္ုသည္ 
ရယူရမ္းတငက္ ကုိပ ၾကကီးးမီး  ုိေမရမသုိ႔ ေ္ၚေသမံ္သငမီးသသည္ဟု သိရိ်ွရျ္ံ္ီးက ၎းမီး းးယ္ေၾကမံ္႔ 
းမ်ွတ္(၂၀၈)ေျ္ျမမ္တပ္ရံ္ီးမ်ွ  ုိး္ ိမ္တငံ  ္ ေရႊဝ ေ္ မံ္ီးရငမ၌ ေရ်ွ႕တမ္ီးေျ္ျမမ္တပ္မ းေျ္စုိက္ရိ်ွေမသသည္႔ 
းမ်ွတ္(၂၁၀) ေျ္ျမမ္ တပ္ရံ္ီး  ဆသုိ႔ ႊု ေျပမံ္ီး  ္႔သသညဟူ္သသည္႔ းေၾကမံ္ီးးရံ္ီးကုိ ရ်ွံ္ီးျပႏုိံ္ပ သသည္။ 47  

 [ ုိး္ ိမ္တငံ္ ေျ္ျမမ္တပ္ရံ္ီး ၂ တပ္စ ဆုုီးသသည ္ကရံ္ျပသည္မယ္၊ မီးးဆျမိ ႕တငံ္ းေျ္စုိက္ေသမ းမ်ွတ္(၂၂) ေျ္ျမမ္ 
တပ္မဌမမ္  ပ္၏ုက္ေးမက္တငံ္ရိ်ွျပကီး းေရ်ွ႕ေတမံ္တုိံ္ီး စစ္ဌမမ္ ုပ္၏ ကငပ္က  သညႊမ္ၾကမီးမ်ွ ု ေးမက္တငံ္ 
ရိ်ွေမပ သသည္။ 48 တပ္မေတမ္တငံ္ တစ္ႏုိံ္ ဆံ ဆုုီး းတုိံ္ီးးတမးမီးျ ံ္႔ ေျ္ျမမ္တပ္မဌမမ္ ုပ္ (၁၀)္ုရိ်ွျပကီး 
တပ္မ္  ပ္တစ္္ုစကေးမက္တငံ  ္ ေျ္ျမမ္တပ္ရံ္ီးေပ ံ္ီး (၁၀)္ုစကရိ်ွပ သသည။္  းသုိပ  ေျ္ျမမ္တပ္ရံ္ီး မ မီးသသည ္
ႏုိံ္ ဆံတကမဥပေဒးရ းသုိီးရငမီးသဆုီး ျပစ္မႈ က မီး ငုမ္မႈမ မီး းပ းဝံ္ သုိီးရငမီး ်ုွသသည္႔ ုူ႕း င္ံ္႔းေရီး 
္ ုိီးေ မက္မ်ွုမ မီးကုိ ျမမ္မမႏုိံ္ ဆံးႏ်ွဆ႔ က မီး ငုမ္ရမတငံ္ ပ ဝံ္ပတ္သက္  ္႔ၾကပ သသည္။ းမ်ွတ္(၂၂) ေျ္ျမမ္ဌမမ္ ုပ္ 
ုက္ေးမက္ရိ်ွ းမ်ွတ္(၂၀၈)ေျ္ျမမ္တပ္ရံ္ီးသသည ္ မငမ္ျပသည္မယ္ရိ်ွ းသုိပ ေဒသတငံ  ္  မ္ီးသကီး ္ ုပ္ေႏ်ွမံ္မ်ွုမ မီး၊ 
 ိမ္ီးသိမ္ီးမႈမ မီးႏ်ွံ္႔ ဥပေဒမ ႔ သတ္ျ တ္ျ္ံ္ီးမ မီး က မီး ငုမ္ေ ႔ုရိ်ွေၾကမံ္ီး းမသည္သုိီးျ ံ္႔ ေက မ္ေစမေၾကမံ္ီး 
ုူေျပမမ မီးပ သသည္။ မ မီးမၾကမမက၂၀၁၉္ုမစ္တငံ္ ျ စ္ပငမီး  ္႔ေသမ က မီး ငုမ္မ မီးးပ းဝံ္ းမ်ွတ္(၂၂)ေျ္ျမမ္တပ္မ ဌမ
ဌမမ္  ပ္သသည ္ ႏုိံ္ ဆံတဝ်ွမ္ီးတငံ္ ျ စ္ပငမီးု က္ရိ်ွေသမ ုူ႔း င္ံ္႔းေရီး္  ိီးေ မက္ ဆ္ရမႈမ မီးႏ်ွံ္႔ ပတ္သက္သက္ႏငယ္ 
ု က္ရိ်ွပ သသည္။49] 

၃ ပတ္ေက မ္ၾကမသသည္႔း္ ိမ္း ိ ကုိပ ၾကကီးမသည္သသည္႔ေမရမေရမက္ေမေၾကမံ္ီး မိသမီးစုႏ်ွံ္႔ းမ မီးျပသညသူ္ 
သိရိ်ွရျ္ံ္ီးမရိ်ွပ ။ ကုိပ ၾကကီး၏ ုုပ္ံမ္ီးသေးမသးမဝးရ ေဝီး ဆုေ္ ံ္  မီးေသမ ေဒသမ မီးသုိ႔ မၾကမ္ဏ 
္ရကီးသငမီးေမရသျ ံ္႔ စေပ မက္ေပ မက္ျ္ံ္ီးတငံ္  ရုမ မီးမိၾကေပ။ သုိ႔ေသမ္ စကစဥ္ မီးသသည္႔းတုိံ္ီး ္ ံ္ီးမုိံ္ျမိ ႕ 
သုိ႕ေရမက္မုမေသမး္ တငံ္မူ မိသမီးစုဝံ္မ မီး စတံ္စိတ္ပူပမ္ုမၾကပ သသည္။  ုိစဥ္တငံ္ ေ ႔စ္းုတ္  ုူမႈကငမ္ယက္ ေပ

                                                        
45 ICJ မ်ွ ေပီးစမ ၊ ၂၀၁၉ ္ုမစ္ ႏုိဝံ္းမု။ ျမမ္မမႏိုံ္ ဆံတငံ္ ICJ မ်ွ ုူေတင႔ ေမီးျမမ္ီး ဆ္သူမ မီး ႏ်ွံ္ဲ့ ေမီးျမမ္ီးျ္ံ္ီး၊ ၂၀၁၈ 
္ုမစ္ းူုုိံ္ု။ 
46 မ်ွတ္္ က္။  ၂၀၁၄ ္ုမစ္ ဒကးံ္းမုတငံ္ း ၤုုိပ္းမသမျ ံ္႔  ုတ္ျပမ္သသည္႔ ျမမ္မမႏိုံ္ ဆံးမ ုိီးသမီးုူ႕း င္ံ္႔းေရီး 
ေကမ္မရ်ွံ္၏ းစကရံ္ ဆ္စမတငံ္  LIB းမီး “ေျ္ျမမ္ တပ္ရံ္ီး” းျ စ္ သညႊမ္ီးသုိ  ္႔ပ သသည္။ 
47 ျမမမ္မႏိုံ္ံ ဆတငံ  ္ICJ မ်ွ ုေူတင႔ေမီးျမမီ္း္ဆသမူ မီး ႏ်ံွ ္ဲ့ ေမီးျမမီ္းျ္ ံီ္း၊၂၀၁၈္ုမစ္ းူုုိံ္ု။ျမမ္မမႏိုံ္ ဆံးမ ုိီးသမီး 
ုူ႕း ငံ္ ္႔းေရီးေကမ္မရ်ွံ္၏ းစကရံ္ ဆ္စမ၊ စမပုိဒ္ ၂၀။ 
48 ျမမ္မမႏိုံ္ ဆံးမ ုိီးသမီးုူ႕း င္ံ္႔းေရီး ေကမ္မရ်ွံ္၏ းစကရံ္ ဆ္စမ၊ စမပုိဒ္ ၁၄၊ ၁၇၊ ၂၀၊ ၂၁။ Global Security 
“ေျ္ျမမ္တပ္ရံ္ီးမ မီးႏ်ွံ္႔ စစ္သံ္ေရီးကငပ္က မႈ ဌမမ္  ပ္မ မီး” ဤဝက္သုိဒ္၌ ၾကသည္ဲ့ပ ။ 
https://www.globalsecurity.org/military/world/myanmar/army-orbat-2.htm (၂၀၁၉ ္ႏု်ွစ ္
ႏုဝိံး္မ  ု၁၈ ရကတ္ငံ  ္ဝံၾ္ကသည္ဲ့ မီးသသည။္) 
49  Amensty International “ကင ႏ္ုပ္တုိ႕းမီး ဆုုီးကုိ   က္စကီးပစ္မသည ္ - ရ္ုိံ္ျပသည္မယ္တငံ္ ျ စ္ပငမီး  ္႔သသည္႔ 
ုူသမီးတမ ိ ီးႏငယ္ ဆုုုီးးေပၚ က မီး ငုမ္သသည္ဲ့ ရမး၀တ္မႈမ မီး းေပၚ စစ္တပ္၏ တမဝမ္ယူမ်ွ”ု ၂၀၁၈၊ စမမ က္ႏ်ွမ ၇၊ ၁၁၄မ်ွ 
၅။ ျမမ္မမႏုိံ္ ဆံသုိံ္ရမ ငုတ္ုပ္ေသမ ႏုိံ္ ဆံတကမ း္ က္းုက္ရ်ွမေ ငေရီး မစ္ရ်ွံ္ “ျမမ္မမႏုိံ္ ဆံသုိံ္ရမ 

ငုတ္ုပ္ေသမ ႏုိံ္ ဆံတကမ း္ က္းုက္ရ်ွမေ ငေရီး မစ္ရ်ွံ္၏ းေသီးစိတ္ ေတင႕ရိ်ွ္ က္မ မီးးေပၚ းစကရံ္ ဆ္စမ 
(၂၀၁၈ FFM းစကရံ္ ဆ္စမ) ” UN Doc. A/HRC/39/CRP.2 (၂၀၁၈)၊ ဥပမမ စမမ က္ႏ်ွမ ၃၀၉ မ်ွ ၁၀။ Aung Zaw 
“တက္ၾကႊ ်ုွုပ္ရ်ွမီးသူ သတံ္ီးေ မက္တစ္ဥကီး ေသသဆုီးျ္ံ္ီး” The Irrawaddy၊ ၂၀၁၄ ္ုမစ္ ေးမက္တုိးမု ၂၈။ 
Amensty International “မသညသူ္မ်ွ  ကင ႏ္ုပ္တုိ႔ကုိ ကမကငယ္ေပီးႏုိံ္မသည ္ မဟုတ္ - ျမမ္မမႏုိံ္ ဆံ၏ ရ္ုိုံ္ျပသညမ္ယ္တငံ ္ 
ျ စ္ပငမီးု က္ရိ်ွသသည္႔ စစ္ရမးဝတ္မ်ွုမ မီး၊ မတရမီး  ိႏ်ွိပ္မ်ွုမ မီး” ၂၀၁၉၊ စမမ က္ႏ်ွမ ၃၄။  

https://www.globalsecurity.org/military/world/myanmar/army-orbat-2.htm
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ေပၚတငံ ္ုသည္ီး ကုိပ ၾကကီး က  ိက္မေရမျမိ ႕တငံ္ း မ္ီး ဆ္ရျပကီး စစ္တပ္မ်ွ ႊု ေျပမံ္ီး ိမ္ီးသိမ္ီး  မီး ေၾကမံ္ီး 
သတံ္ီးမ မီးုသည္ီး တက္ုမပ သသည္။ ကုိပ ၾကကီး ေပ မက္သဆုီးျပကီး ႏ်ွစ္ပတ္္မ္႔းၾကမတငံ္ ၎၏းမကီးျ စ္သူ ေဒၚသႏၲမသသည ္
မိတ္ေသငမ မီးႏ်ွံ္႔းတူ ကုိပ ၾကကီး မသည္သသည္႔ေမရမ ေရမက္ေမေၾကမံ္ီး စဆုစမ္ီးရမ္ ၎ေဒသသုိ႔ ေရမက္ရိ်ွုမပ သသည။္  

းမဏမပုိံ္မ မီးက ကုိပ ၾကကီးးမီး စစ္သမီးမ မီး  မ္ီးသကီးေ္ၚေသမံ္သငမီးေၾကမံ္ီး မသႏၲမ၏း င ႔ဝံ္မ မီးးမီး 
းတသည္ျပ ေပီးၾကပ သသည္။ မသည္သူတစ္ဥကီးတစ္ေယမက္မ်ွ  ကုိပ ၾကကီး ေရမက္ရိ်ွေမသသည္႔ ေမရမ၊ းေျ္းေမကုိ 
းတသည္မျပ ေပီး  ္႔ေသမ္ျံမီးုသည္ီး း္ ိ ႕က ၎းေမျ ံ္႔ သညဥ္ီးပမ္ီးႏ်ွိပ္စက္္ က္မ မီးႏ်ွံ္ဲ့ ုူသမီးမသမ္ ျပ မူသက္သဆ မႈမ မီး 

ဆ္ရႏုိံ္ျပကီး၊ းသက္ေသသဆုီးသသညး္ ိ ျ စ္ႏုိံ္ေၾကမံ္ီး သငယ္ဝုိက္ေျပမသုိမႈမ မီး ရိ်ွ  ္႔ပ သသည။္ 50  ဥပမမးမီးျ ံ္႔ 
းေစမပုိံ္ီးကမု က ုိက္မေရမျမိ ႕သုိ႔ ေရမက္စဥ္း္ ိမ္က တပ္မေတမ္ကုိယ္စမီး ၾကမီးဝံ္သညိ်ွႏိ်ွုံ္ီးေသငီးေႏငီးေပီးသူ ဟု 
မိမိကုိယ္ကုိ မိတ္သက္ုမသူတစ္ဥကီးက ေဒၚသႏၲမးမီး ္ ဥ္ီးကပ္ုမပ ျပကီး ကုိပ ၾကကီးးမီး  မ္ီးသကီး မီးသသည္႔ စစ္သမီးမ မီး 
”ုက္ ငုမ္ေျ္ ငုမ္ျ စ္သငမီးသသည”္ - မ မီးေသမ းမီးျ ံ္႔ းသက္သဆုီးရဆ်ွုီးမ်ွုရိ်ွသသည္႔း္ မ မီးတငံ္ းသဆုီးျပ ေသမ 
းသဆုီးးႏ်ွုမ္ီးကုိ းသဆုီးျပ ၍ းရိပ္းျမငက္ ငံ္႔ေျပမပ သသည္။ းကယ္၍ ေဒၚသႏၲမမ်ွ မကဒကယမမ မီးႏ်ွံ္႔ 
သက္သငယ္ေျပမသုိျ္ံ္ီးမ မီး မျပ ုုပ္ပ ဟု ကတိေပီးမသညသုိ္ပ က သူမ၏္ံ္ပငမ္ီးသသည္ကုိ သူမ ဆသုိ႔ ျပမ္ုသည ္

ႊု ေပီးမသည္ျ စ္ေၾကမံ္ီး သုိပ သသည။္ းသုိီးရငမီးသဆုီး းေျ္းမတစ္္ုကုိ ေမ်ွ မ္ုံ္႔ မီးေသမေသမ္ုသည္ီး ေဒၚသႏၲမ 
းေမျ ံ္႔ သူမ၏ ္ံ္ပငမ္ီးသသည္ကုိ းသက္ရ်ွံ္ု က္ ျမံ္္ ံ္  ္႔ပ သသည္။ ၾကိမ္ မ္မ မီးစငမ စဥ္ီးစမီးေသငီးေႏငီးျပကီး္ ိမ္တငံ ္ 
သူမးေမျ ံ္႔  ုိက ႔သုိ႕ေသမ ကတိကုိ မေပီးး ၊ ကုိပ ၾကကီး မသည္သုိ႔ပံ္ ျ စ္ေကမံ္ီးျ စ္ႏုိံ္ေစကမမူ တရမီးမ်ွ တမႈကုိသမ 
ေတမံ္ီးသုိရမ္ကုိသမ သဆုီးျ တ္  ္႔ပ သသည္။ 51 

ေးမက္တုိးမု ၂၀ ရက္္မ္႔တငံ္ ေဒၚသႏၲမမ်ွ က  ိက္မေရမျမုိ႕မယ္ရ စ္မ္ီးတငံ္ ပ မသတံ္ီးေပီး တုိံ္္ က္ (FIR) 
 ငံ္႔  ္႔ပ သသည္။ 52   ုိ႕ေမမက္ ရမ္ကုမ္ျမိ ႕သုိ႔ ျပမ္  ္႔ျပကီး ေးမက္တုိးမု ၂၁ ရက္ေမ႔တငံ္ စစ္သမီးမ မီး ကုိပ ၾကကီးးမီး 
 မ္ီးသကီးမ်ွုႏ်ွံ္႔စပ္ု ဥ္ီး၍ သတံ္ီးစမရ်ွံ္ီးုံ္ီးပင တစ္္ု က ံ္ီးပ  ္႔ပ သသည္။ းသုိပ ပင တငံ္ းမဏမပုိံ္မ မီးမ်ွ သူမ၏ 
္ံ္ပငမ္ီးသသည္ကုိ ္ က္္ ံ္ီး ႊုတ္ေပီးရမ္ (သုိ႔မဟုတ္) ရ တပ္ င ႔၏ ိမ္ီးသိမ္ီးမႈသုိ႔ ႊု ေျပမံ္ီးေပီးျပကီး းရပ္သမီး တရမီးရဆုီးတငံ္ 
ေျ ရ်ွံ္ီးရမ္ ေတမံ္ီးသုိ  ္႔ပ သသည္။ 

 

၃.၂။  သတျ္ တမ္ႈးမီး  တုေ္ မ္ျ္ံီ္း  

 

ေဒၚသႏၲမ၏ သတံ္ီးစမရ်ွံ္ီးုံ္ီးပင းျပကီး ရက္မ မီးမၾကမမကတငံ  ္ ေးမက္တုိးမု ၂၄ ရက္ေမ႔တငံ္ စစ္တပ္  တငံ္ 
း ိမ္ီးသိမ္ီး ဆ္ေမရစဥ္ ကုိပ ၾကကီး းသတ္ ဆ္ရေၾကမံ္ီး မကဒကယမမ မီးမ်ွ သတံ္ီးမ မီး ုတ္ျပမ္  ္႔ပ သသည္။53 ဤသတံ္ီးမ မီးကုိ 
ကမကငယ္ေရီး ဝမ္ၾကကီးဌမမမ်ွ ျမမ္မမႏုိံ္ ဆံ သတံ္ီးမကဒကယမေကမံ္စက ဆသုိ႔ ေးမက္တုိးမု ၂၃ရက္ေမ႔တငံ္ 
သက္သငယ္ေျပမၾကမီး္ က္မ မီးးေပၚ းေျ္ ဆ္ ုတ္ျပမ္  ္႔ျ္ံ္ီးျ စ္ပ သသည္။ တပ္မေတမ္၏ သတံ္ီး ုတ္ျပမ္္ က္မ မီးးရ 
                                                        
50ျမမ္မမႏိုံ္ ဆံတငံ္ ICJ မ်ွ ုူေတင႕ေမီးျမမ္ီး ဆ္သူ သုဆီးဥကီး ႏ်ွံ္ဲ့ ေမီးျမမ္ီးျ္ံ္ီး၊ ၂၀၁၈ ္ုမစ္ ေမု ႏ်ွံ္႔ စက္တံ္းမု။ 
51  ICJ မ်ွ ေဒၚသႏၱမ ႏ်ံွ ္ဲ့ ေတင႔သုဆေမီးျမမီ္းျ္ံီ္း၊ ၂၀၁၈ ္ုမစ္ စက္တံ္းမု။ Aung Zaw “တက္ၾကႊ ်ုွုပ္ရ်ွမီးသူ 
သတံ္ီးေ မက္ တစ္ဥကီး ေသသဆုီးျ္ံ္ီး” The Irrawaddy၊ ၂၀၁၄ ္ုမစ္ ေးမက္တုိးမု ၂၈။ (“ကုိပ ၾကကီးးမီး 
ျပံ္ီး မ္စငမ သည်ွံ္ီးပမ္ီး ႏ်ွိပ္စက္ မီးေၾကမံ္ီး” ေဒၚသႏၲမမ်ွ ရ်ွမေ ငေတင႕ရိ်ွ  ္႔သသည ္ ႏ်ွံ္႔ “မယ္ေျမ ဆ္ရ းရမရိ်ွ၊ စစ္တပ္ႏ်ံွ ္႔ 
မကီးစပ္သသည္႔ သတံ္ီးရံ္ီးျမစ္မ မီး၏ ေျပမၾကမီး္ က္းရ ကုိပ ၾကကီး၏ ္ႏၶမကုိယ္ းသငံ္းျပံ္ းေမး မီးမ်ွမ သုိီးရငမီးစငမ 
ယုိယငံ္ီးေမသသည္႔းတငက္ စစ္တပ္၏  ုတ္ျပမ္္ က္တငံ္ ေ မ္ျပသက ႔သုိ႔ ၎းေမျ ံ္႔ ေသမတ္ကုိုုကမ 
 ငက္ေျပီးႏုိံ္သသည္႔ းေျ္းေမ မသညသုိ္႔်ွမ်ွ  မျ စ္ႏုိံ္ပ ။ Hanna Hindstrom “သတံ္ီးေ မက္မ မီးးမီး 
သတ္ျ တ္ျ္ံ္ီးသသည ္ ျမမ္မမႏုိံ္ ဆံ၏ ဒကမုိကေရစက းကူီးးေျပမံ္ီးကုိ သဆသယျ စ္ ငယ္ ျ စ္ေစျ္ံ္ီး” Al Jazeera၊ ၂၀၁၄ 
္ုမစ္ ႏုိဝံ္းမု ၂၅ ရက္ (“ကင မ္မကုိယ္တုိံ္ ေတင႕ၾကဆု ူီးုုိ႔ စစ္ေၾကမေရီး္မ္ီး  ကးေျ္းေမ းယ္ုုိသုိတမကုိ 
ကင မ္မ သိတယ္” ဟု  ံ္ရ်ွမီးသသည္႔ တက္ၾကငု ်ွုပ္ရ်ွမီးသူ၊ ႏုိံ္ ဆံေရီး းက ဥ္ီးသမီး ေဟမံ္ီး တစ္ဥကီးျ စ္သူ မသႏၲမမ်ွ 
ေျပမၾကမီးပ သသည္။ “၂၀၁၇ ္ုမစ္တုမ္ီးက ရ စစ္ေၾကမေရီး ုုပ္တုမ္ီးက သူတုိ႔ ကင မ္မရ ႕ မဆရုိီးေတငကုိ ္  ိီးပစ္ ၾကတယ္” ဟု 
သက္ုက္ေျပမပ သသည္။)  
52  ICJ မ်ွ မသႏၱမ ႏ်ံွ ္ဲ့ ေတင႕သုဆေမီးျမမီ္းျ္ံီ္း၊ ၂၀၁၈ ္ုမစ္ စက္တံ္းမု ၃၀ရက္။ ICJ မ်ွ ေမမ္းုမ္ီး ်ုွႏ်ွံ္႔ 
ေတင႕သဆုေမီးျမမ္ီးျ္ံ္ီး၊ ၂၀၁၈ ္ုမစ္ ေမု ၁၇ ရက္။ 
53 The Irrawaddy “ ေပ မကေ္မသသည္ဲ့ သတံီ္းေ မက ္ စစတ္ပ ္မီ္းသကီး  မိီ္းသမိီ္း မီးစဥ ္ းသတ္္ ဆရျ္ံီ္း” ၂၀၀၄ 
္ႏု်ွစ ္ေးမကတ္ုိးမု ၁၄ ရက။္ 
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ကုိပ ၾကကီးးမီး ဒကမုိကေရစကးက ိ ီးျပ  ကရံ္႔တပ္မေတမ္ (DKBA) ၏ ႏုိံ္ ဆံေရီးး င ႔တငံ္ “ဗုို္ၾကကီး းသံ္႔ရိ်ွ 
ျပမ္ၾကမီးေရီးတမဝမ္ ဆ္” းျ စ္  ပတ္သက္သက္ႏငယ္မ်ွ ု ရိ်ွသျ ံ္႔  မ္ီးသကီးျ္ံ္ီး ျ စ္ေၾကမံ္ီး ႏ်ွံ္႔ ကုိပ ၾကကီး 
ေသသဆုီးမႈသသည္ု သည္ီး ၎းေမျ ံ္႔  ငက္ေျပီးရမ္းတငက္ းေစမံ္႔စစ္သမီးမ မီးႏ်ွံ္႔ ရုမ္ီးရံ္ီးသမ္္တ္ ျ စ္ရမမ်ွ 
ေသသဆုီးျ္ံ္ီး ျ စ္ေၾကမံ္ီး ျ စ္စဥ္ကုိ ေ မ္ျပ မီးပ သသည္။54 ဒကမုိကေရစကးက ိ ီးျပ  ကရံ္႔တပ္မေတမ္ (DKBA)၏ ႏုိံ္ ဆံေရီး 
း င ႔ျ စ္ေသမ ကုုိ ူီးေးမ ကရံ္း င ႔းစသည္ီး (KKO)မ်ွ ဤက ႔သုိ႕ေသမသက္ႏငယ္မ်ွုမ မီး မရိ်ွေၾကမံ္ီး မသုိံ္ီးမတင 
ျံံ္ီးသုိ  ္႔ပ သသည္။55တရမီးဝံ္း င ႔းစသည္ီးတဆသိပ္ေ္ ံ္ီးႏ်ွံ္႔  ုတ္ျပမ္သသည္႔ေမ႕စင  မပ ရိ်ွေသမ တပ္မေတမ္၏ ေၾကျံမ္ က္ 
တစ္္ုတငံ္မူ ကုိပ ၾကကီး၏းေုမံ္ီးကုိ က ုိက္မေရမျမိ ႕မ်ွ မုိံ္၂၀္မ္႔ ကငမေဝီးေသမ ေရႊဝ ေ္ မံ္ီးရငမတငံ  ္ ျမ ပ္ႏ်ွဆ  ္႔ေၾကမံ္ီးႏ်ွံ္႔ 
 ိုးေၾကမံ္ီးကုိ ၎၏းမကီးးမီး းသိေပီး းေၾကမံ္ီးၾကမီး မီးျပကီး ျ စ္ေၾကမံ္ီးတုိ႔ကုိ ျ သည္႔စငက္ မီးပ သသည။္ 
းသတ္ ဆ္ရျ္ံ္ီးကုိ သိသမ  ံ္ရ်ွမီးစငမ  ဆုီးကငယ္ မီးရမ္ ၾကိ ီးပမ္ီးမႈ ႏ်ွံ္႔ းေုမံ္ီးကုိ ်ုွ ိ ႕ဝ်ွက္စငမ ျမ ပ္ႏ်ွဆျ္ံ္ီးႏ်ွံ္႔ 
စပ္ု ဥ္ီး၍ ေျ ရ်ွံ္ီး္ က္ေပီးျ္ံ္ီး မရိ်ွ  ္႔ပ ။56  

မသႏၲမ  ုိံ္ီးႏုိံ္ ဆံတငံ္ ုူ႕း င္ံ္႔းေရီးသု ရယူရမ္ ေရမက္ရိ်ွေမစဥ္ ေးမက္တုိးမု ၂၄ရက္ေမ႕ သညေမ္ံ္ီးတငံ္ ၎၏ 
္ံ္ပငမ္ီးသသည ္ ကငယ္ ငုမ္သငမီးေၾကမံ္ီး သတံ္ီးကုိ သတံ္ီးေ မက္တစ္ဥကီးသကမ်ွ စမတုိမက္ေစ႔္ ္ တစ္ေစမံ္ ရ  ္႔ပ သသည္။57 
ရမ္ကုမ္သုိ႔ ျပမ္ေရမက္ုမ္ ိမ္တငံ  ္ းေရ်ွ႕ေတမံ္တုိံ္ီး စစ္ဌမမ္  ပ္မ်ွ းမသည္မသိုူတစ္ဥကီးက မသႏၲမ ဆသုိ႔ 
သက္သငယ္ုမျပကီး ေ ်ုွ မ္ေၾကီးေ ငံ ေပီးရမ္ သညိ်ွႏိ်ွုံ္ီးုမ  ္႔ရမ မသႏၲမမ်ွ ကမ္ီး ်ုွမ္ီး္ က္ကုိ မသုိံ္ီးမတငပံ္ 
ျံံ္ီးသမ္  ္႔ပ သသည္။ 58   ုိ႕ေမမက္ ၎၏္ံ္ပငမ္ီးသသည ္ ေသသဆုီးမ်ွုကုိ ုူသတ္မ်ွ ု းျ စ္ းမ်ွု ငံ္႔ရမ္ ရသည္ရငယ္္ က္ျ ံ္႔ 
က ုိက္မေရမျမိ ႕သုိ႔ ္ရကီးသက္  ္႔ပ သသည္။ က ုိက္မေရမျမိ ႕မ်ွ ရ တပ္ င ႕မ မီးက သူမကုိ ေမမ္ုျမိ ံ္ျမ ိ႕ရိ်ွ ္ရုိံ္းသံ္႔ ရ စ္မ္ီးသုိ႔ 
သငမီးရမ္ ေျပမ  ္႔သသည္႔းတုိံ္ီး သငမီး  ္႔ရမတငံ္ က  ိက္မေရမျမ ိ႕ရ စ္မ္ီးသုိ႔သမ ျပမ္ုသည ္ ႊု ေျပမံ္ီးေပီး ဆ္  ္႔ရျပကီး 
ေမမက္သဆုီးတငံ္  ုိရ စ္မ္ီးတငံ  ္ မသႏၲမ၏ းမ်ွုကုိ ုက္ ဆ္  ္႔ပ သသည္။ 59  ျပကီးေမမက္တငံ္ ရမ္ကုမ္ျမိ ႕ရိ်ွ သူမ၏ ေမးိမ္သုိ႔ 
ျပမ္  ္႔ပ သသည္။  

ကုိပ ၾကကီး ေသသဆုီးမ်ွုေၾကျံမ္ က္ႏ်ွံ္႔ ေရ်ွီးဥကီးမသငတငံ္  ဆုီးကငယ္ မီးမႈမ မီးေၾကမံ္႔ မကဒကယမး င ႕းစသည္ီးမ မီး၊ ုူ႕း င္ံ္႔းေရီး 
တက္ၾကႊ ႈုပ္ရ်ွမီးသူမ မီး ႏ်ွံ္႔ ျမမ္မမႏုိံ္ ဆံသုိံ္ရမ သဆး င ႔မ မီး းပ းဝံ္ ျပသည္တငံ္ီးႏ်ံွ ္႔ ျပသည္ပ း င ႔းစသည္ီးမ မီး 
သိသိသမသမ စိတ္ဝံ္စမီးမႈ ရိ်ွ  ္႔ပ သသည္။ 60  တုိက္သုိံ္စငမျ ံ္႔ ျမမ္မမႏုိံ္ ဆံးေမျ ံ္႔ ပ မဥိီးသဆုီး းၾကိမ္ 
းမစကယဆ၏ဥကၠဌးျ စ္တငံ္ တမဝမ္ယူ မီး္ ိမ္တငံ္ းမစကယဆႏုိံ္ ဆံမ မီးသုိံ္ရမ  ိပ္သကီးေတင႔သဆုပင ကုိ ႏုိဝံ္းမုတငံ္ 
းိမ္ရ်ွံ္ႏုိံ္ ဆံးျ စ္ ုက္ ဆ္က ံ္ီးပရမ္ ျပံ္သံ္ေမ္ ိမ္ ျ စ္ပ သသည္။ ( ုိစဥ္က) းေမရိကမ္ သမၼတးမီးရဒ္းိုးမီးမမီး၏ 
ျမမ္မမႏုိံ္ ဆံ္ရကီးစဥ္းမီး သုိံ္ီး ဆံဆ႔ မီး္ ိမ္တငံ္ းေမရိကမ္သဆရဆုီးမ်ွ ကုိပ ၾကကီး ေသသဆုီးမ်ွုႏ်ွံ္႔ စပ္ု ဥ္ီး၍ 
တမဝမ္ ဆ္မ်ွုရရမ္းတငက္ ယဆုၾကသည္စိတ္္ ရသသည္႔ စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးမ်ွတုစ္္ု ျပ ုုပ္ရမ္ ေးမက္တုိးမု ၂၉ရက္ေမ႔တငံ္ 
တုိက္တငမ္ီး  ္႔ပ သသည္။ 61  ေးမက္တုိးမု ၃၀ ရက္ေမ႕တငံ္ ( ုိစဥ္က) သမၼတဥကီးသိမ္ီးစိမ္မ်ွ ျမမ္မမႏုိံ္ ဆံ 

                                                        
54  း က္ပ းတိုံ္ီး။ 
55  ကုုိ ူီးေးမ ကရံ္ း င ႔းစသည္ီး (KKO) ၏ းတငံ္ီးေရီးမ်ွူီးေစမ ငုမ္႔ ဆုုမ်ွ ဧရမဝတကးမီး ေျပမၾကမီး “သူက 
သတံ္ီးေ မက္ တစ္ေယမက္ပ ၊ သူသတံ္ီးုမယူတ ႔း္  ကင မ္ေတမ္တုိ႔က သူ႔ကုိ ကူသညကေပီးရဆု သက္သက္ပ ” - The 
Irrawaddy “ ေပ မကေ္မသသည္ဲ့ သတံီ္းေ မက ္ စစတ္ပ ္မီ္းသကီး  မိီ္းသမိီ္း မီးစဥ ္ းသတ္္ ဆရျ္ံီ္း” ၂၀၀၄ ္ႏု်ွစ ္
ေးမကတ္ုိးမ  ု၂၄ ရက။္   
56 း က္ပ းတိုံ္ီး။ 
57 ျမမ္မမႏိုံ္ ဆံတငံ္ ICJ  မ်ွ ုူေတင႔ေမီးျမမ္ီး ဆ္သူ ႏ်ွစ္ဥကီး ႏ်ွ ဲံ့္ ေမီးျမမ္ီးျ္ံ္ီး၊ ၂၀၁၈္ုႏ်ွစ္ ေမု ႏ်ွံ္ဲ့ စက္တံ္းမု။ 
58  း က္ပ းတိုံ္ီး။ 
59 ျမမ္မမႏိုံ္ ဆံတငံ္ ICJ မ်ွ ုူေတင႔ေမီးျမမ္ီး ဆ္သူ ႏ်ွံ္ဲ့ ေမီးျမမ္ီးျ္ံ္ီး၊ ၂၀၀၈ ္ုႏ်ွစ္ ေမု။ 
60 Assistance Association for Political Prisoners “း ငုတ္တမ္ီး သတံ္ီးေ မက္ ေးမံ္ေက မ္ႏုိံ္ (္) 
ပ ၾကကီး ေသသဆုီးမ်ွုႏ်ွံ္႔ စပ္ု ဥ္ီးသသည္႔  ုတ္ျပမ္္ က္” ၂၀၁၄ ္ုမစ္ ေးမက္တုိးမု ၂၇ ရက္။ Paul Mooney and 
Aye Win Myint “သတံ္ီးေ မက္ းသတ္ ဆ္ရမ်ွုကုိ ငုတ္ုပ္ေသမ စဆုစမ္ီးစစ္ေရီးမ်ွုျပ ုုပ္ရမ္ 
ျမမ္မမတက္ၾကငု ်ွုပ္ရ်ွမီးသူမ မီးမ်ွ ေတမံ္ီးသုိ” Reuters၊ ၂၀၁၄ ္ုမစ္ ေးမက္တုိးမု ၂၉ရက္။ 
61 Tim McLaughlin “စဆုစမ္ီးစစ္ေရီးတစ္ရပ္ သမၼတမ်ွ ျပုုုပ္ရမ္ းမိမ္႔ ုတ္” The Myanmar Times ၂၀၁၄ ္ုမစ္ 
ေးမက္တုိးမု ၃၁။  ုိျ စ္စဥ္းျပကီး မေရ်ွီးမေႏ်ွမံ္ီးတငံ္ ေမီးျမမ္ီးေတင႔သဆုမ်ွုတစ္္ုတငံ္ းိးုမီးမမီးမ်ွ ကုိပ ၾကကီးသသည ္
“ရက္ရက္စက္စက္ သတ္ျ တ္ ဆ္  ္႔ရသသည”္ ဟုေျပမၾကမီး  ္႔သသည္။ The Irrawaddy၊ “ း ူီးသကီးသမ္႔ - The 
Irrawaddy၊ မ်ွ းေမရိကမ္သမၼတ းမီးရဒ္ းိုးမီးမမီးႏ်ွံ္႔ ေတင႕သဆုေမီးျမမ္ီးျ္ံ္ီး” ၂၀၁၄ ္ုမစ္ ႏုိဝံ္းမု ၁၂ ရက္။ 
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ုူ႕း ငံ္ ္႔းေရီးေကမ္မရ်ွံ္းမီး စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးမ်ွတုစ္္ု ျပ ုုပ္ရမ္ သညႊမ္ၾကမီး  ္႔ပ  သသည။္ 62 

ႏုိဝံ္းမု ၂ ရက္ေမ႕တငံ္ က ုိက္မေရမျမိ ႕မယ္ရ စ္မ္ီးမ်ွ ေၾကီးမမ္ီးစမကုိ ရမ္ကုမ္ျမိ ႕၊ း ဆုုျမိ ႕မယ္ရ စ္မ္ီးမ်ွ တသံ္႔ 
ေဒၚသႏၲမ ဆသုိ႔ ႊု ေပီး  ္႔ျပကီး ႏုိဝံ္းမု ၅ ရက္ေမ႕တငံ္ ကုိပ ၾကကီး၏ းေုမံ္ီးကုိ တူီးေ မ္မသည္႔ းေၾကမံ္ီးကုိ 
းသိေပီး  ္႔ျပကီး  ုိရက္မတုိံ္မ်ွက တငံ ္ က  ိက္မေရမျမိ ႕သုိ႔ ုမေရမက္ေပီးပ ရမ္ းေၾကမံ္ီးၾကမီး  ္႔ပ သသည္။63 ႏုိဝံ္းမု ၄ 
ရက္ေမ႕မဆမက္္ံ္ီးတငံ  ္ သူမ၏ ေရ်ွ႕ေမ ဥကီးေရမးတ္ သမ္ီးေးမံ္ႏ်ွံ္႔ ၈၈မ ုိီးသက္ း င ႔ဝံ္မ မီးးပ းဝံ္ 
မိတ္ေသငမ မီးျ ဆ္ရဆု  က္ ရမ္ကုမ္ျမိ ႕မ်ွ က ုိက္မေရမသုိ႔ တစ္ေမ႕တမ္မ္႔ ၾကမျမံ္႔သသည္႔ ္ရကီးစဥ္  ပ္ ငက္  ္႔ပ သသည္။  
 

၃.၃။  စစေ္သီးရမ ္းေုမံီ္းးမီး ျပမေ္ မ္ျ္ံီ္း၊ ္ ငစတိစ္စေ္သီးျ္ ံီ္း ႏ်ံွ ္ဲ့  ျပမ္ု သညသ္ျ  ို ျ္္ ံီ္း 
 
 
ႏုိဝံ္းမ ၅ ရက္ ေမ႔ုသည္္ံ္ီးတငံ္ ကုိပ ၾကကီး၏ းေုမံ္ီးကုိ ေရႊဝ ေ္ မံ္ီးရငမးမကီးရိ်ွ းမ်ွတ္းသမီးမ ႔ သ္ ၤ ိံ္ီးေျမပုဆမ်ွ 
ျပမ္ုသညတူ္ီးေ မ္ ရရိ်ွ  ္႔ပ သသည။္ းေုမံ္ီးျမ ပ္ႏ်ွဆ မီးသသည္႔ ေမရမရ်ွမေ ငျ္ံ္ီး းပ းဝံ္ တူီးေ မ္မ်ွုကုိ တပ္မေတမ္မ်ွ 
ဥကီးေသမံ္ တမဝမ္ယူ  ္႔ သသည္ဟု ယူသရျပကီး  ုိး္ ိမ္တငံ  ္ မ်ွု္ံ္ီးေသီးသရမဝမ္မ မီးႏ်ွံ္႔ ရ မ်ွုီးမ မီးုသည္ီး ရိ်ွေမ  ္႔ပ သသည္။64 
ေဒၚသႏၲမ၏ မိတ္ေသငးေပ ံ္ီးးပ မ မီး ႏ်ွံ္႔ သတံ္ီးမကဒကယမမ မီးကုိ စစ္သမီးႏ်ွံ္႔ ရ သမီး ၁၀၀ ေက မ္္မ္႔မ်ွ ေစမံ္႔ၾကပ္  ္႔ျပကီး 
တံ္ီးတံ္ီးၾကပ္ၾကပ္ တပ္္  မီးသသည္႔ းေမး မီးတစ္္ုတငံ္ းေုမံ္ီးတူီးေ မ္မ်ွ ု ျပ  ္႔ပ သသည္။ 65 
တူီးေ မ္ျပကီးေမမက္တငံ္ းေုမံ္ီးးမီး ေမမ္ုျမိ ံ္ျမိ ႕မယ္သုိ႔ သယ္ေသမံ္  ္႔ျပကီး သညေမပုိံ္ီးတငံ္ ပ မးၾကိမ္ 
စစ္ေသီးမ်ွုျပ ုုပ္  ္႔ျပကီး ေမမက္တစ္ရက္ ႏုိဝံ္းမု ၆ ရက္ေမ႔တငံ္ င္ စိတ္စစ္ေသီးမ်ွ ု ျပ  ္႔ပ သသည္။  ုိသုိ႔ စစ္ေသီးမ်ွုတငံ္ 
သရမဝမ္ ႏ်ွစ္ဥကီး ပ ဝံ္ ုုပ္ေသမံ္  ္႔ျ္ံ္ီး ျ စ္ပ သသည္။66  

းေုမံ္ီးကုိ င္ စိတ္စစ္ေသီးမ်ွ ု ျပ ုုပ္  ္႔ရမတငံ္ ရ်ွံ္ီးုံ္ီးမ်ွုမရိ်ွျ္ံ္ီး ႏ်ွံ္႔ ကုိပ ၾကကီး၏ မိတ္ေသငႏ်ွံ္႔ ေသငမ ုိီးမ မီးမ်ွ 
းေုမံ္ီးတငံ္ သညဥ္ီးပမ္ီးႏ်ွိပ္စက္္ က္မ မီးႏ်ွံ္ဲ့ ုူသမီးမသမ္ ျပ မူသက္သဆသသည္႔ ုကၡဏမမ မီး ရိ်ွမရိ်ွ ုုိးပ္သသည္႔ 
စစ္ေသီးမ်ွုမ မီး ျပ ုုပ္ေစုုိသသည္႔ စုိီးရိမ္စိတ္မ မီးေၾကမံ္႔ ေဒၚသႏၲမႏ်ွံ္႔ သူမ၏မိတ္ေသငမ မီးႏ်ွံ္႔ းမဏမပုိံ္မ မီးႏ်ွံ္႔ 
ေသီးရဆုဝမ္ မ္ီးမ မီးးၾကမီး သညိ်ွႏိ်ွုံ္ီးမ်ွုမ မီးစငမ ျပ ုုပ္  ္႔ရပ သသည္။ ျမမ္မမႏုိံ္ ဆံ းမ ိ ီးသမီးုူ႔း င္ံ္႔းေရီး ေကမ္မရ်ွံ္၏ 
းေုမံ္ီး င္ စိတ္ေတင႔ရိ်ွ္ က္ းစကရံ္ ဆ္စမ းက ဥ္ီး္  ပ္းရ တပ္မေတမ္မ်ွ  ုတ္ျပမ္  ္႔သသည္႔ ျ စ္စဥ္မ မီး ႏ်ွံ္႔ 
ကုိက္သညကမ်ွုမရိ်ွပ ။ တပ္မေတမ္၏  ုတ္ျပမ္္ က္းရ ကုိပ ၾကကီးမ်ွမ ေသမတ္ျ ံ္႔ ၅ ၾကိမ္ းပစ္ ဆ္ရ  ္႔ေၾကမံ္ီး သိရိ်ွရ္ ိမ္တငံ္ 
ျမမ္မမႏုိံ္ ဆံ းမ ိ ီးသမီးုူ႕း ငံ္ ္႔းေရီး ေကမ္မရ်ွံ္၏ းေုမံ္ီး င္ စိတ္ေတင႕ရိ်ွ္ က္ းစကရံ္ ဆ္စမ းက ဥ္ီးးရ 
က သည္ဒဏ္ရမ ၇ ္ က္ ရိ်ွသသညဟု္ ေ မ္ျပ  ္႔ပ သသည္။ 67  းေုမံ္ီးကုိ  ္ငစိတ္စစ္ေသီးမ်ွ ု ျပ ုုပ္  ္႔သသည္႔ သရမဝမ္မ မီးႏ်ွံ္႔ 
ေသငီးေႏငီး  ္႔သသညကုိ္ ေဒၚသႏၲမမ်ွ ျပမ္ေျပမံ္ီးေျပမသုိ  ္႔ရမတငံ္ ေမီးေစ႔ကုိေတ႔ျပကီး းမကီးကပ္ ပစ္  ္႔ပဆုရသသည္႔ က ဥ္ဒဏ္ရမသသည္ 
ေသသဆုီးမ်ွုကုိ ျ စ္ေစႏုိံ္ေၾကမံ္ီး ၎တုိ႕၏  ံ္ျမံ္္ က္ကုိ ေျပမၾကမီး  ္႔သသညဟု္ သုိပ သသည္။ 68  

းမဏမပုိံ္မ မီးႏ်ွံ္႔ မသက္သုိံ္ပ  းေုမံ္ီးကုိ ၾကသည္႔ရ်ွု င္ံ္႔ ရ  ္႔ၾကသသည္႔ ုူမ မီးက ၎တုိ႕ကုိယ္တုိံ္ ေသီးးက္သုိံ္ရမ 
ကင မ္ီးက ံ္သူ မဟုတ္ၾကေသမ္ုသည္ီး းေုမံ္ီးတငံ္ ဓမီးဒဏ္ရမဟု ယူသရသသည္႔ ျပတ္ရ်ွဒဏ္ရမ ႏ်ွံ္႔ 

                                                        
62  The Irrawaddy “သတံ္ီးေ မက္းသတ္ ဆ္ရမ်ွကုို စုဆစမ္ီးစစ္ေသီးရမ္ ုူ႕း င္ံ္႔းေရီးေကမ္မရ်ွံ္းမီး သမၼတမ်ွ 
သညႊမ္ၾကမီးျ္ံ္ီး” ၂၀၁၄ ္ုမစ္ ေးမက္တုိးမု ၃၁ ရက္။ 
63 Democratic Voice of Burma “တရမီးမ်ွ တမ်ွ ု္ရကီးုမ္ီး - းပ္ုိံ္ီး (၁)” ၂၀၁၄ ္ုမစ္။ 
64 ျမမ္မမႏိုံ္ ဆံတငံ္ ICJ မ်ွ ုူေတင႔ေမီးျမမ္ီး ဆ္ရသူမ မီး ႏ်ွံ္ဲ့ ေမီးျမမ္ီးျ္ံ္ီး၊ ၂၀၁၈ ္ုႏ်ွစ္ းူုိုံ္ု ႏ်ွံ္ဲ့ စက္တံ္းမု။ 
65  ျမမ္မမႏိုံ္ ဆံတငံ္ ICJ မ်ွ ုူေတင႔ေမီးျမမ္ီး ဆ္သူမ မီး ႏ်ွံ္ဲ့ ေမီးျမမ္ီးျ္ံ္ီး၊၂၀၁၈ ္ုမစ္ ေမု ႏ်ွံ္႔ စက္တံ္းမု။  
Democratic Voice of Burma “တရမီးမ်ွ တမႈ္ရကီးုမ္ီး - းပ္ုိံ္ီး (၁)” ၂၀၁၄ ္ုမစ္။ 
66 Kyaw Hsu Mon “းစကရံ္ ဆ္စမသသည ္ုုပ္ၾကဆ မ္တကီး မီးျ္ံ္ီးျ စ္သသည”္ ၂၀၁၄ ္ုမစ္ ဒကးံ္းမု ၃ ရက္။ ICJ မ်ွ 
ဤး္ က္ကုိ ငုတ္ုပ္စငမ းတသည္ျပ  ္႔သသည။္ 
67 ျမမ္မမႏုိံ္ ဆံ ုူ႔း င္ံ္႔းေရီး ေကမ္မရ်ွံ္၏ းေုမံ္ီး္င စိတ္စစေ္သီးမ်ွု းက ဥ္ီး္ ုပ္ းပုိဒ္ ၃၂တငံ  ္ ေသမတ္ 
ဒဏ္ရမမ မီးကုိ ေးမက္ပ  းစဥ္းတုိံ္ီး ေ မ္ျပ မီးပ သသည္။ ေမီးေစ႔ေးမက္တငံ္ တစ္္ု၊ းယ္ က္ ရံ္းတ္ေပၚတငံ္ 
၂္ု၊ းယ္ က္ ေပ ံ္တငံ္ တစ္္ု၊ းယ္ က္ ေျ္ ေႏ်ွမံ္႔တငံ္ တစ္္ု ႏ်ွံ္႔ းယ္ က္ ပ ဆ္ုီးေးမက္တငံ္၂ ္ု။ 
68 Kyaw Hsu Mon “းစကရံ္ ဆ္စမသသည ္ုုပ္ၾကဆ မ္တကီး မီးျ္ံ္ီးျ စ္သသည”္ ၂၀၁၄ ္ုမစ္ ဒကးံ္းမု ၃ရက္။ း က္ပ  
ကုိီးကမီး္ က္းတုိံ္ီး 
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းသညိ းမသည္ီးစင ေမသသည္႔ ုကၡဏမမ မီးကုိုသည္ီး ေတင႕ရေၾကမံ္ီး ေျပမသုိ  ္႔ပ သသည။္ 69  သညဥ္ီးပမ္ီးႏ်ွပ္ိစက္မ်ွ ု ျ စ္ႏုိံ္သသည္႔ 
ုကၡဏမမ မီးကုိ ၾကသည္႔ရ်ွု စစ္ေသီး  ္႔ရမတငံ္ ေရ်ွ႕ေမ ဥကီးေရမးတ္ သမ္ီးေးမံ္ ုသည္ီးတစ္ဥကီး းပ းဝံ္ျ စ္သသည။္ 70 
ေဒၚသႏၲမးမီး းေုမံ္ီး  ္ငစိတ္ စစ္ေသီး ေတင႔ရ်ွိ္ က္ းစကရံ္ ဆ္စမးမီး မ်ွ ေဝ  ္႔ျ္ံ္ီး း ်ုွ ံ္ီးမရိ်ွသသည္႔းျပံ္ 

င္ စိတ္စစ္ေသီးမႈ်ွတငံ္ ပ ဝံ္  ္႔သသည္႔ သရမဝမ္မ မီး ဆသုိ႔ ၎တုိ႔၏ ေတင႕ရိ်ွ္ က္မ မီးႏ်ွံ္႔ စပ္ု ဥ္ီးသသည္႔ မ်ွတ္္ က္ကုိ 
ေမီးျမမ္ီးရမ္ သက္သငယ္၍ မရႏုိံ္  ္႔ပ ။ 71 

 

းေုမံ္ီးတူီးေ မ္ရမတငံ္ ျ စ္ပငမီး  ္ဲ့သသည္ဲ့းုမီးတူ ေသီးရုဆတငံ္ုသည္ီး းေျ္းေမတ
းေျ္းေမတံ္ီးမမမႈမ မီး ရ်ွိ  ္ဲ့ၿပကီး းမဏမပုိံ္မ မီးးပ းဝံ္ ုးူမ ိ ီးမ ိ ီးက ေဒၚ သႏၱမးမီး ္ံ္ပငမ္ီးသသည္၏ ရုပ္းေ
ရုပ္းေုမံ္ီးကုိ ရ
ရမ္ကုမ္သုိ႔ျပမ္မသယ္ႏုိံ္ရမ္ ေ  မံ္ီး  ေျပမသုိ  ္ဲ့ၾကၿပကီး းေုမံ္ီးကုိ ေမမ္ုၿမိ 
ေမမ္ုၿမိ ံ္တငံ္သမ ျမ ပ္ႏ်ွဆရမ္ ေတမံ္ီးသုိ  ္ဲ့ၾကပ သသည။္ 72  ေသီးရုဆးမကီးတစ္ဝုိက္တငံ္ း သငံ္ယူ မီးသသည္ဲ့ စစ္သမီးမ မီး၊ းမ
းမသည္မသိုူမ မီးက တရစ္ဝ ဝ ရ်ွိေမပ သသည္။ 73  းုမ္ီးႀကကီးးသငံ္ ဝ တ္သံ္ မီးသူ တ စ္စုကုသည္ီး ေဒၚ
ေဒၚသႏၱမ၏ းေပ ံ္ီးးပ မ မီးကုိ ေႏ်ွမံ္ဲ့ယ်ွက္  ္ဲ့ၾကပ သသည္။ 74 
း္ ိ ႕ကုသည္ီး းေုမံ္ီးကုိ ရမ္ကုမ္သုိ႔ ျပမ္သယ္ရမ္ းမီး ုတ္မသညသုိ္ပ က းၾက
းၾကမ္ီး က္မႈမ မီး ျ စ္ႏုိံ္ေ္ ရ်ွိေၾကမံ္ီး ရိုီးတုိီးရိပ္တိပ္ ေျပမသုိ  ္ဲ့ၾက ပ သသည။္ 75   ကမဥကီးက းေုမံ္ီးကုိ ရ မ္ကုမ္သုိ႔ ျပ

                                                        
69  ျမမ္မမႏုိံ္ ဆံတငံ္ ICJ မ်ွ ုူေတင႔ေမီးျမမ္ီး ဆ္သူႏ်ွစ္ဥကီးႏ်ွံ္႔ ေမီးျမမ္ီးျ္ံ္ီး၊ ၂၀၁၈ ္ုမစ္ ေမု ႏ်ွံ္႔ စက္တံ္းမု။ 
တစ္ေယမက္က [ကုိပ ၾကကီး]၏ ္ႏၶမကုိယ္ေပၚတငံ္ ေးမက္ပ  ဒဏ္ရမမ မီးကုိ သတိ မီးမိေၾကမံ္ီးေျပမသသည္။ ုက္၊ေျ္ 
ႏ်ွစ္ က္ ဆုုီးတငံ္ သညိ မသည္ီးဒဏ္ရမမ မီး၊ ရံ္းတ္ေပၚတငံ္ ဒဏ္ရမ ၂ ္ု - တစ္္ုမ်ွမ ျပတ္ရ်ွဒဏရ္မ ( ုိီးသငံ္ီးဒဏ္ရမ 
ျ စ္ႏုိံ္ေၾကမံ္ီး)၊ ႏ်ွံ္႔ းျ္မီးတစ္္ုမ်ွမ းေပ က္ပဆုစဆျ စ္ျပကီး (ေသမတ္ ဒဏ္ရမႏ်ွံ္႔ တူေၾကမံ္ီး) ေျပမ  ္႔သသည္။ 
းျ္မီးတစ္ေယမက္၏ းေျပမးရ ရံ္းတ္ းယ္ က္တငံ္ “ျပတ္ရ်ွ ဒဏ္ရမ ၂္ု”ကုိ သတိ မီးမိျပကီး  ုတ္္ ံ္ီးေပ က္ 
ေသမတ္ဒဏ္ရမႏ်ွံ္႔တူေသမ တစ္စဆုတစ္ရမ ဒဏ္ရမကုိ မေတင႕ဟုသုိသသည။္ ေျ သုိသူ ႏ်ွစ္ဥိီးစ ဆုုီးသသည ္ ္ႏၶမကုိယ္းမီး 
ေသီးေၾကမျပကီးမ်ွ ေတင႔ရျ္ံ္ီးျ စ္သသည္။ “ကုိပ ၾကကီး၏ းေုမံ္ီးကုိ င္ စိတ္စစ္ေသီးမ်ွ ုမျပ မက်ွ တစ္ရက္းုုိက ေတင႔  ္႔ရသသည္႔ 
၎၏ မိတ္ေသငျ စ္သူ တက္ၾကင ်ုွုပ္ရ်ွမီးသူတစ္ဥကီးုသည္ီး ျ စ္သသည္႔ ေမမ္းုမ္ီး ်ုွ းသုိးရ ဒဏ္ရမမ မီးမ်ွမ 
 ုိီးသငံ္ီးဒဏ္ရမမ မီးႏ်ွ ႔ံ္ပုိ တူေၾကမံ္ီး ေျပမ  ္႔သသည္။” Hanna Hindstrom “သတံ္ီးေ မက္းမီး သတ္ျ တ္ျ္ံ္ီးသသည္ 
ျမမ္မမႏုိံ္ ဆံ၏ ဒကမုိကေရစက းကူီးးေျပမံ္ီးကုိ သဆသယျ စ္ ငယ္ ျ စ္ေစျ္ ံ္ီး” Al Jazeera၊ ၂၀၁၄ ္ုမစ္ ႏုိဝံ္းမု ၂၅ 
70 BBC “ျပမ္ုသည္တူီးေ မ္  ္႔သသည္႔ ျမမ္မမ သတံ္ီးေ မက္ ေးမံ္ႏုိံ္ သည်ံွ ္ီးပမ္ီးႏိ်ွပ္စက္ ဆ္ရျ္ံ္ီး” ၂၀၁၄ ႏုိဝံ္းမု ၅။ 
71 ICJ မ်ွ ေဒၚသႏၲမႏ်ွံ္႔ ေတင႕သဆုေမီးျမမ္ီးျ္ံ္ီး၊ ၂၀၁၈ ္ုမစ္ စက္တံ္းမု ၃၀ ရက္။ င္ စိတ္စစ္ေသီးမ်ွတုငံ္ 
ပ ဝံ္  ္႔သူမ မီး ဆသုိ႔ ေမီးျမမ္ီးရမ္ သက္သငယ္၍ မရႏုိံ္  ္႔ပ ။ 
72  မကဒကယမႏ်ွံ္႔ းသငံ္ယူ မီးသသည္႔ းရမရိ်ွမ မီး းၾကမီး းျပမ္း ်ုွမ္ တဆု႔ျပမ္မ်ွုကုိ မ်ွတ္တမ္ီး ဗကဒကယုိတငံ္ 
ျမံ္ေတင႕ႏုိံ္သသည။္ Democratic Voice of Burma “တရမီးမ်ွ တမ်ွ ု္ရကီးုမ္ီး” ၂၀၁၄ ္ုမစ္။ 
73 ျမမ္မမႏုိံ္ ဆံတငံ္ ICJ မ်ွ ဤေသငီးေႏငီး္ က္းေၾကမံ္ီး တိုက္ရုိက္ သိရိ်ွသူသဆုီးဥကီး ႏ်ွံ္႔ ေမီးျမမ္ီးျ္ံ္ီး၊ ျမမ္မမ၊ ၂၀၁၈္ုမစ္။ 
Democratic Voice of Burma “တရမီးမ်ွ တမ်ွ ု္ရကီးုမ္ီး - းပ္ုိံ္ီး (၁)” ၂၀၁၄ ္ုမစ္။ 
74 “သူတို႔က းမေၾကမံ္ဲ့ ဒကးယုတ္တမမေကမံ္က  ဒကမ်ွမ ုမျပကီးေသရတမ  ု ဟု ရိုံ္ီးစိုံ္ီးစငမ ေးမ္ေျပမုမတယ္”  
“းကယ္ုုိ႔ းေုမံ္ီးကုိ သယ္သငမီးမယ္သုိ ျပႆမမတက္မယ္။ ေမမက္ ပ္ ရ္ုိံ္ုုိ ျ စ္သငမီးမယ္” 
သတံ္ီးးစကရံ္ ဆ္သူ - Hanna Hindstrom “သတံ္ီးေ မက္းမီး သတ္ျ တ္ျ္ံ္ီးသသည ္ ျမမ္မမႏုိံ္ ဆံ၏ ဒကမုိကေရစက 
းကူီးးေျပမံ္ီးကုိ သဆသယျ စ္ ငယ္ ျ စ္ေစျ္ံ္ီး” Al Jazeera၊ ၂၀၁၄ ္ုမစ္ ႏုိဝံ္းမု ၂၅ရက္။ 
75 ျမမ္မမႏုိံ္ ဆံတငံ္ ICJ မ်ွ ဤေသငီးေႏငီး္ က္းေၾကမံ္ီး တိုက္ရုိက္ သိရိ်ွသူသဆုီးဥကီး ႏ်ွံ္႔ ေမီးျမမ္ီးျ္ံ္ီး၊ ျမမ္မမ၊ ၂၀၁၈္ုမစ္။ 
ဤေမရမရိ်ွ ျ စ္စဥ္ းေၾကမံ္ီးးရမမ မီးသသည ္  ုိ[းေုမံ္ီးတူီးေ မ္၊ င္ စိတ္စစ္ေသီး]စဥ္က ရိ်ွေမ  ္႔သသည္႔ သူမ မီး၏ 
ေျပမၾကမီး္ က္ းေပၚးေျ္ ဆ္ျပကီး းျ စ္းပ က္၏ တစ္စိတ္တစ္ပုိံ္ီးကုိသမ သညံ္သမစငမ  ိတုိ႔ 
ေ မ္ျပ မီးျ္ံ္ီးျ စ္ပ သသည္။ ဤက ႔သုိ႔ းေႏ်ွမံ္႔းယ်ွက္ေပီးမ်ွု၏ ရံ္ီးျမစ္ႏ်ွံ္႔  စပ္ု ဥ္ီးျပကီး ျ စ္ပ က္  ္႔သသည္႔ 
းေၾကမံ္ီးးရမမ မီးကုိ  ပ္မဆ စိစစ္၍ မ်ွမ္ကမ္ေၾကမံ္ီး ေသ္ မစငမ သက္ေသ ူရမ္းတငက္ ယ္ု းစကရံ္ ဆ္စမ၏ 
မယ္ပယ္သတ္မ်ွတ္္ က္းရေသမ္ုသည္ီးေကမံ္ီး၊ းရံ္ီးးျမစ္မ မီးးရေသမ္ုသည္ီးေကမံ္ီး ျ စ္ႏုိံ္ေ္ မရိ်ွပ ။ မသညသုိ္႔ပံ္ 
သုိေစကမမူ ေဒၚသႏၲမႏ်ွံ္႔ သူမ၏ မိတ္ေသငမ မီး ၾကဆု  ္႔ရသသည္႔ းေႏ်ွမံ္႔းယ်ွက္ေပီး ဆ္ရမ်ွုကုိ ၾကသည္႔ ်ုွ ံ္ စမစ္တက ျ ံ္႔ 
သက္ေသးေ မက္း မီးမ မီးကုိ   က္စကီးရမ္ႏ်ွံ္႔ ရမ္ကုမ္ျမုိ႕တငံ္ းေုမံ္ီးေျမျမ ပ္သၿ ၤို္ပ က မ ငု မေသငၾက ဆရမသည္႔ 
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ျပမ္သယ္ င္ံ္ဲ့းမီး သုိံ္ီး ဆံဲ့ မီး  ္ဲ့ေသမ္ုသည္ီး ေမမက္သဆ
ေမမက္သဆုီးတငံ္ ေဒသက မ္ီးမမေရီး းမဏမပုိံ္မ မီးက ေဒၚသႏၱမးမီး ကုိပ ၾကကီး၏ ရုပ္းေုမံ္ီးကုိ ရမ္ကုမ္သုိ
ရမ္ကုမ္သုိ႔ ျပမ္သယ္ေသမံ္ င္ံ္ဲ့ျပ  ္ဲ့ပ သသည။္76 သူမ၏ေရ်ွ႕ေမ၊ မိတ္ေသငးေပ ံ္ီးးပ မ မီးႏ်ွံ္ဲ့းတူ ျပမ္  ္ဲ့ျပကီး ႏိုဝံ္းမု 
ႏုိဝံ္းမု ၇ရက္ေမ႔တငံ္ ရမ္ကုမ္ၿမိ ႕ ေရေဝီးသုႆမမ္တငံ္ းုမ္ီးႀကကီးမ မီးမ်ွ သရဏ ဆုတံ္ၿပကီး စ မပမျမ ပ္ႏ်ွဆ  ္ဲ့ပ သသည။္။  

 

 
၂၀၁၄ ္ုမစ္တငံ္ ုူးမ မီးမ်ွ စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးမႈတစ္ရပ္ကုိ ျပသည္႔ျပသည္႔ဝဝ ေသမံ္ရငက္ရမ္ စုေဝီးေတမံ္ီးသုိ  ္႔ျ္ံ္ီး   

(သတံ္ီးးရံ္ီးးျမစ္ -  ဧရမဝတက)   

                                                                                                                                                               
မကဒကယမမ မီး၏ းမရဆုစုိက္မ်ွုကုိ ေု မ႔မသည္ီးသငမီးေးမံ္ ၾကဆရငယ္ မီးပဆုရပ သသည္။ ဤးေၾကမံ္ီးးျ္ံ္ီးရမကုိ  ပ္မဆ၍ 
စစ္ေသီးသံ္႔ပ သသည္။ 
76 Nyein Nyein “ေဒသဆႏၲရးမိမ္႔မ မီးကုိ ငုမ္သမ္၍ သတံ္ီးေ မက္၏ းေုမံ္ီးကုိ ရမ္ကုမ္သုိ႔ ျပမ္ုသည ္
သယ္ေသမံ္  ္႔ျ္ံ္ီး” The Irrawaddy၊ ၂၀၁၄ ္ုမစ္၊ ႏုိဝံ္းမု ၇ ရက္။ 
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၄။  ကိပု ၾကကီး းသတ္္ ဆရမႈးမီး စဆုစမီ္းစစေ္သီးျ္ ံီ္းမ မီး  
 
ကုိပ ၾကကီး ေသသဆုီးမႈကုိ တစ္ျပိ ံ္မက္တသည္ီး တစ္ ပ္တသည္ီး စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးမႈေပ ံ္ီးမ မီးစငမ ျပ ုုပ္  ္ဲ့သသည္။ သုိ႔ေသမ္ 
ျ စ္စဥ္းမ်ွမ္တရမီးႏ်ွံ္ဲ့ ကမဥကီး၌ းးယ္ေၾကမံ္ဲ့ းျ စ္မ်ွမ္ ဆုီးကငယ္  ္ဲ့ရေၾကမံ္ီးကုိ မသိရသသည္ဲ့းျပံ္ ကုစမီးမႈ 
(သုိ႔မဟုတ္) တမဝမ္ ဆ္မႈ ရရိ်ွေးမံ္ မုုပ္ေသမံ္ႏုိံ္  ္ဲ့ေပ။ ျမမ္မမႏုိံ္ ဆံုူ႔း င္ံ္ဲ့းေရီးေကမ္မရ်ွံ္မ်ွ စဆုစမ္ီးစစ္ေသီး 
ျပကီးေမမက္ေသမႈေသ္ံ္ီး စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးျ္ံ္ီးကုိ က ိ က္မေရမျမိ ႕မယ္တရမီးရဆုီး၌ းမႈ ငံ ္ဲ့စစ္ေသီး  ္ဲ့သသည္။ သုိ႔ပ ေသမ္ုသည္ီး 
ေမု ေရမက္ေသမး္   ပ ဝံ္ပတ္သက္မႈရိ်ွေသမ စစ္သမီးမ မီးကုိ ေရ်ွ႕ ၆ ုမကီးပ ီးးေစမ၌ ်ုွ ိ ႕ဝ်ွက္စစ္တရမီးရဆုီး၌ 

ဆုုီးဝးျပစ္မရိ်ွဟု တရမီးေသ ႊုတ္  ္ဲ့ေၾကမံ္ီး ေပၚ ငုံ္  ္ဲ့သသည။္ က ိ က္မေရမ၌ စစ္ေသီးေသမ 
ေသမႈေသ္ံ္ီးစဆုစမ္ီးစစ္ေသီးမႈ းရိ်ွမ္းဟုမ္ ပ က္သငမီး  ္ဲ့ျပကီး ျပသညမ္ယ္တရမီးစ ငရဆုီး၏ သညႊမ္ၾကမီး္ က္းရ ရ သသည္ 
၂၀၁၆္ုႏ်ွစ္၊ ေမု၌ းမႈကုိ ပိတ္သိမ္ီး  ္ဲ့သသည။္ ေဒၚသႏၱမကုိယ္စမီး တံ္  ္ဲ့ေသမ တရမီးရဆုီးးသမမီး ဆ္စမမ မီးသသည္ 
 ပ္မဆသိရိ်ွုုိေသမ သတံ္ီးး္ က္းုက္မ မီးကုိ ေ မ္ ုတ္ႏုိံ္  ္ဲ့ျ္ံ္ီး မရိ်ွ  ္ဲ့။ ဤးျ စ္းပ က္ျပကီးေမမက္ ေဒၚသႏၱမသသည ္

ႊုတ္ေတမ္ကုိယ္စမီး ်ုွယ္ ျ စ္ုမ  ္ဲ့သသည္။ 

 

၄.၁။ ျမမမ္မႏုိံ္ံ ဆ းမ  ီိးသမီးုူ႔း္ငံ ္ဲ့းေရီး ေကမ္မရ်ံွ ၏္ စုဆစမီ္းစစေ္သီးမႈ 

 

ျပသည္တငံ္ီး၊ ျပသည္ပ ေဝ မ္သဆုီးသပ္မႈေတင ျမံ္ဲ့တက္ုမတမႏ်ွံ္ဲ့းမ်ွ  ယ္ံ္သမၼတေဟမံ္ီး ဥကီးသိမ္ီးစိမ္သသည ္ယံ္ီးေသမႈးမီး 
စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးရမ္ းမိမ္႔ေပီး  ္ဲ့သသည္။ းမ မီးေျပမျပ္ က္းရ  ျမမ္မမႏုိံ္ ဆံးမ ိ ီးသမီးုူ႔း င္ံ္ဲ့းေရီး ေကမ္မရ်ွံ္ကုိ 
 ုမ္ီးသက္၍ စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးမႈ စတံ္ုုပ္ေသမံ္ရမ္ တုိက္ရုိက္ မ်ွမၾကမီး  ္ဲ့ေၾကမံ္ီး သိရိ်ွရသသည္။77  ကုိပ ၾကကီး၏ းမကီးသသည ္
ေဒၚသႏၱမႏ်ွံ္ဲ့ Education Digest မ်ွ မံ္ီးသကဟတုိ႔သသည ္ ျမမ္မမႏိုံ္ ဆံ းမ ိ ီးသမီးုူ႔း င္ံ္ဲ့းေရီးေကမ္မရ်ွံ္ ဆ 
တုိံ္တမ္ီးစမမ မီး တံ္  ္ဲ့သသည။္ ေကမ္မရ်ွံ္မမ(၃) ဥကီးပ ဝံ္ေသမ စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးေရီး း  င႔ကုိ   င႔စသည္ီး  ္ဲ့ျပကီး ႏုိံ္ဝံ္းမု ၁ 
၇က္ေမ႔မ်ွ ၈ ရက္ေမ႔ ိ ေမမ္ုျမိ ံ္ႏ်ွံ္ဲ့ က ိ က္မေရမသကတုိ႔ ေစ ႊုတ္  ္ဲ့သသည။္  ုိ႔ေမမက္ ႏုိံ္ဝံ္းမု ၁၃ ရက္ေမ႔မ်ွ ၁၆ 
ရက္ေမ႔ ိ တစ္ မ္ ေစ ႊုတ္  ္ဲ့ျပမ္သသည္။78 ယံ္ီးစဆုစမ္ီးစစ္ေသီးေရီးး  င႔သသည ္ ုူပု ၢိ ု္ (၄၇)ဥကီး (စစ္တပ္၊ ရ တပ္  င႔ ႏ်ွံ္ဲ့ 
းျ္မီးမ က္ျမံ္သက္ေသမ မီး းပ းဝံ္) တို႔ကုိ ုူေတင႔ေမီးျမမ္ီးမႈမ မီး ျပ ုုပ္  ္ဲ့ေၾကမံ္ီး၊ းစုိီးရဌမမ (၈)္ုမ်ွ 
စမရငက္စမတမ္ီးမ မီးကုိ စုေသမံ္ီး  ္ဲ့ေၾကမံ္ီးႏ်ွံ္ဲ့ သတံ္ီးမကဒကယမ းစကရံ္ ဆ္စမမ မီးးပ းဝံ္ 
သက္စပ္သတံ္ီးး္ က္းုက္မ မီးကုိပ   သည္ဲ့သငံ္ီးစဥ္ီးစမီး  ္ဲ့ေၾကမံ္ီး းစကရံ္ ဆ္  ္ဲ့သသည။္ 79  စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးမႈ 
တစ္စိတ္တစ္ပုိံ္ီးးေမမ ႔ ျမမ္မမႏိုံ္ ဆံ းမ ိ ီးသမီးုူ႔း င္ံ္ဲ့းေရီးေကမ္မရ်ွံ္သသည ္ စစ္ေသီးရမ္ ကုိပ ၾကကီးးေုမံ္ီးးမီး   
ျပမ္ေ မ္ျ္ံ္ီးႏ်ွံ္ဲ့ ေသသဆုီးရျ္ံ္ီး းေၾကမံ္ီးသိရမ္ းေုမံ္ီးကုိ  ္ငစိတ္စစ္ေသီးျ္ံ္ီးမ မီးးမီး သညိ်ွႏိႈံ္ီးုုပ္ေသမံ္  ္ဲ့သသည။္ 
ေမမက္သဆုီးတငံ္ ေတင႔ရိ်ွ္ က္မ မီးႏ်ွံ္ဲ့ သဆုီးသပ္္ က္မ မီးကုိ ၎၏စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးေရီး းစကရံ္ ဆ္စမ၌ းက ဥ္ီးတံ္ျပ  ္ဲ့သသည္။ 
                                                        
77  Naw Say Phaw Waa  “ကုိပ ၾကကီးးမႈ စဆုီးစမ္ီးစစ္ေသီးမႈတငံ ္ ဝံ္ေရမက္စငက္ က္ျ္ံ္ီးကုိ ေၾကမက္ရငဆ႕မႈ 
ျမံ္ဲ့မမီး ငုမ္ီးေမျ္ံ္ီး”၊ ျမမ္မမတုိံ္ီးမ္၊ ၂၀၁၅္ုႏ်ွစ္ းငမ္ု ၁၁ ရက္။ Myanmar Now, “ျမမ္မမဲ့ ုူ႔း င္ံ္ဲ့းေရီး 
ေကမ္မရ်ွံ္သသည ္ းစုိီးရ၏ ယဆုၾကသညေ္ုီးစမီးမႈးတငက္ တုိက္ပ ငဝံ္သသည္။” ၂၀၁၆္ုႏ်ွစ္ မတ္ု ၁၃ ရက္။ ကုိေးမံ္ႏုိံ္ 
(္) ကုိေးမံ္ေက မ္ႏုိံ္ (္) ကုိပ ၾကကီးေသသဆုီးမႈပ ဝံ္ေသမ းမႈႏ်ွံ္ဲ့စပ္ု ဥ္ီး၍ ျမမ္မမႏုိံ္ ဆံးမ ိ ီးသမီးုူ႔း င္ံ္ဲ့းေရီး 
ေကမ္မရ်ွံ္၏  ုတ္ျပမ္ေၾကျံမ္ က္၊ ေၾကျံမ္ က္းမ်ွတ္ (၅/၂၀၁၅)၊ ၂၀၁၅္ုႏ်ွစ္ ေမု ၈ ရက္၊ စမပုိဒ္ ၁။ Lu Min 
Maing, ‘သတံ္ေ မက္မ မီး ေသသဆုီးႏ်ွံ္ဲ့ပတ္သက္၍ း င္ံ္ဲ့းေရီး ႈုပ္ရ်ွမီးမႈး  င႔က းစုိီးရႏ်ွံ္ဲ့ က ငု  ငသသည’္ ျမမ္မမတုိံ္ီးမ္၊ 
၂၀၁၄္ုႏ်ွစ္ ႏုိံ္ဝံ္းမု ၂၁ ရက္ 
78  ဥကီးစစ္ျမိ ံ္ (ဒုတိယဥကၠဌ)၊ ဥကီးေးမ္ဝံ္ီးႏ်ွံ္ဲ့ ေဒ က္တမ ဥမဏ္ေးမ္ တုိ႔ း  င႔ဝံ္ျ စ္  ္ဲ့ၾကသသည။္ ဤးစကရံ္ ဆ္စမ 
 ုတ္ေဝ္ ိမ္၌ ဥကီးစစ္ျမိ ံ္သသည ္ ဤစဆုစမ္ီးစစ္ေသီးေရီးး  င႔၏ း  င႔ဝံ္သမ ျ စ္ျပကီး ျမမ္မမႏုိံ္ ဆံးမ ိ ီးသမီးုူ႔း င္ံ္ဲ့းေရီး 
ေကမ္မရ်ွံ္၏ ေကမ္မရ်ွံ္မမးျ စ္ တမဝမ္ မ္ီးေသမံ္ု က္ ရိ်ွသသည္။ ျမမ္မမႏုိံ္ ဆံးမ ိ ီးသမီးုူ႔း င္ံ္ဲ့းေရီး ေကမ္မရ်ွံ္၏ 
းစကရံ္ ဆ္စမ၊ စမပုိဒ္ ၂။ ၆ မ်ွ၈ း ိ ၾကသည္ဲ့ရမ္။ ေရ်ွ႕ေမဥကီးေရမးတ္သမ္ီးေးမံ္မ်ွ သတံ္ီးမကဒကယမမ မီး ဆ 
ေျပမၾကမီးရမတငံ္ း  င႔ဝံ္တစ္ဥကီးသသည ္ ေဒၚသႏၱမကုိ ႏုိံ္ ဆံေရီးတက္ၾကင ႈုပ္ရ်ွမီးမႈျ ံ္ဲ့ ေ မံ္က ေစရမတငံ  ္ တမဝမ္ရိ်ွ 
 ူီးသသည။္ ငုမ္မံ္ီးမုိံ္၊ “း ငံ္ ္ဲ့းေရီးေကမ္မရ်ွံ္ စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးမႈးေပၚ စငပ္စ င္  က္မ မီး ျပမ္႔ႏ်ွဆ႔” ကုိီးကမ္ က္ း က္တငံ္ 
ရိ်ွသသည္။ 
79  ျမမ္မမႏုိံ္ ဆံးမ ိ ီးသမီးုူ႔း င္ံ္ဲ့းေရီး ေကမ္မရ်ွံ္၊ “ျမမ္မမႏုိံ္ ဆံးမ ိ ီးသမီးုူ႔း င္ံ္ဲ့းေရီး ေကမ္မရ်ွံ္၏ ကုိေးမံ္ႏိုံ္ 
(္) ကုိေးမံ္ေက မ္ႏုိံ္(္) ကုိပ ၾကကီး ေသသဆုီးမႈးမီး စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးေတင႔ရိ်ွ္ က္ းစကရံ္ ဆ္စမ” ၂၀၁၄ ဒကးံ္ုမု ၂ရက္၊ 
စမပုိဒ္ ၃ႏ်ွံ္ဲ့ ၆။ 
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း  င႔ေ္ ံ္ီးေသမံ္ျ စ္သူ ျမမ္မမႏုိံ္ ဆံးမ ိ ီးသမီးုူ႔း င္ံ္ဲ့းေရီးေကမ္မရ်ွံ္ ဒုတိယဥကၠဌ ဥကီးစစ္ျမိ ံ္ (ယ္ံ္ 
စစ္းက္တရမီးသူၾကကီးေဟမံ္ီး)သသည ္ ပဏမမႏႈတ္းစကရံ္ ဆ္စမကုိ ၂၀၁၄္ုႏ်ွစ္၊ ႏုိဝံ္းမု ၂၁ရက္ေမ႔၌ တံ္ျပ  ္ဲ့ျပကီး 
ယံ္ီးးစကရံ္ ဆ္တငံ  ္ ကုိပ ၾကကီးသသည ္ း မ္ီး ဆ္ရစဥ္ သတံ္ီးေ မက္းေမျ ံ္ဲ့ းုုပ္ ုုပ္ေမ  ္ဲ့သသညဟု္ (တပ္မေတမ္မ်ွ 
ျမမ္မမႏိုံ္ ဆံသတံ္ီးမကဒကယမေကမံ္စက ဆ တံ္ျပ  ္ဲ့ေသမ းျ စ္းပ က္ပဆုစဆႏ်ွံ္ဲ့ က င  ုငေမသသည)္ ုူေတင႔စစ္ေမီး  ္ဲ့သသည္ဲ့ 
ုူပု ၢိ ု္မ မီးမ်ွ းတသည္ျပ ေျ ၾကမီး  ္ဲ့ေၾကမံ္ီး ဥကီးစစ္ျမိ ံ္က သုိ  ္ဲ့သသည္။ 80  က မ္ီးမမေရီး ဝမ္ၾကကီးဌမမမ်ွ ေပီးပုိ႔  ္ဲ့ေသမ 
းေုမံ္ီး  ္ငစိတ္စစ္ေသီး္ က္ းစကရံ္ ဆ္စမ ရရိ်ွေၾကမံ္ီး းသိျပ ေျပမၾကမီး  ္ဲ့ေသမ္ုသည္ီး းေုမံ္ီး္ႏၶမကုိယ္၌ 
သညဥ္ီးပမ္ီးႏ်ွပ္ိစက္ ဆ္ မီးရသသည္ဲ့ ုကၡဏမမ မီး ရိ်ွေမသသည ္ သုိသသည္ဲ့ ေျပမသုိ္ က္မ မီးးေပၚ ုူသိရ်ွံ္ၾကမီး 
သဆုီးသပ္ေျပမသုိရမ္ ဥကီးစစ္ျမိ ံ္က ျံံ္ီးသမ္  ္ဲ့သသည္။81  

ျမမ္မမဲ့ဥပေဒ၌ ႀကကီးေုီးေသမ ျပစ္မႈမေျမမက္ေသမ္ုသည္ီး သညဥ္ီးပမ္ီးႏ်ွိပ္စက္မႈ ေျမမက္ေစသသည္ဲ့ ုုပ္ေသမံ္္ က္ 
တစ္္ ိ ႕ကုိ ရမးသတ္ႀကကီး၌ ျပစ္မႈသတ္မ်ွတ္ မီးသသည။္ ဥပမမ စဆုစမ္ီးေမီးျမမ္ီးစဥ္းတငံ္ီး းမဏမပုိံ္မ မီးမ်ွ 
းသဆုီးျပ ပဆုမ ိ ီးကုိ သုိုုိသသည။္82  

စမပုိဒ္ (၅၂) ပုိဒ္ပ ေသမ “စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးေရီးးစကရံ္ ဆ္စမ” ကုိ၂၀၁၉္ုႏ်ွစ္၊ ဒကးံ္းမ(၂)ရက္ေမ႔က  ုတ္ေဝ  ္ဲ့ၿပကီး 
ယံ္ီးးစကရံ္ ဆ္စမတငံ္ ျမမ္မမႏုိံ္ ဆံးမ ိ ီးသမီးုူ႔း င္ံ္ဲ့းေရီးေကမ္မရ်ွံ္၏ စဆုစမ္ီးစစ္ေသီး္ က္မ မီး၊ ေတင႔ရ်ွိ္ က္မ မီး ႏ်ွံ္ဲ့ 
းႀကဆျပ ္ က္မ မီးကုိ းေသီးစိတ္ေ မ္ျပ မီးသသည္။ 83 ယံ္ီးသသည ္ ကုိပ ႀကကီးေသသဆုီးမႈႏ်ွံ္ဲ့ စပ္ု ဥ္ီး၍ းမ မီးတကမ 
ရယူႏုိံ္ေသမ းေသီးစိတ္္ ေရီး မီးသသည္ဲ့ းစကရံ္ ဆ္စမျ စ္ၿပကီး ႏူိက္ႏူိက္ င္ တ္ င္ တ္ ျပ စု မီးကမ 
ျမမ္မမႏုိံ္ ဆံးမ ိ ီးသမီးုူ႔း င္ံ္ဲ့းေရီးေကမ္မရ်ွံ္မ်ွ  ုတ္သသည္ဲ့  ိေရမက္မ မီးျပမီးသသည္ဲ့  ငက္ကုမ္တစ္္ု ျ စ္ေု သသည္။  

DKBAႏ်ွံ္ဲ့ တပ္မေတမ္တုိ႔းၾကမီး ျ စ္ပငမီးေသမ စစ္မက္းေၾကမံ္ီးးရမကုိ းေသီးစိတ္ ေ မ္ျပၿပကီးေမမက္84 ျမမ္မမႏုိံ္ ဆံ 
းမ ိ ီးသမီးုူ႔း င္ံ္ဲ့းေရီးေကမ္မရ်ွံ္သသည ္ ကုိပ ႀကကီး း မ္ီး ဆ္ရမႈ၊  ိမ္ီးသိမ္ီး ဆ္ရမႈ၊ ေသသဆုီးမႈတုိ႔ႏ်ွံ္ဲ့ သက္စပ္၍ 
း္ က္းုက္က  ေတင႔ရ်ွိ္ က္မ မီးကုိ ေ မ္ျပ  ္ဲ့သသည။္ း ူီးသျ ံ္ဲ့ ကုိပ ႀကကီး ငုတ္ေျမမက္ေးမံ္ ႀကိ ီးပမ္ီးးမီး ုတ္စဥ္ 
ပစ္သတ္ ဆ္ရေၾကမံ္ီး85 ႏ်ွံ္ဲ့ သညဥ္ီးပမ္ီးႏ်ွိပ္စက္မႈ ျပ ုုပ္  ္ဲ့ေၾကမံ္ီး ရ်ွိ၊ မရ်ွိ သက္ေသ ဆ္ရမ္ မသည္သသည္ဲ့ မ က္ျမံ္သက္ေသမ်ွ 
မုမေရမက္  ္ဲ့ေၾကမံ္ီး ေ မ္ျပ  ္ဲ့သသည္။ 86  စစ္သမီးမ မီးသသည ္ ကုိပ ႀကကီးကုိ မ်ွမီးယငံ္ီးစငမ သုိဲ့ေသမ္ းက ိ ီးေၾကမံ္ီးသံ္ဲ့ 
ရမ္သူ႔စစ္သသည ္ ျ စ္သသညဟု္ မ်ွတ္္ က္္  ္ဲ့ေၾကမံ္ီးႏ်ွံ္ဲ့ ၎းမီး  မ္ီးသကီးစဥ္ သတံ္ီးေ မက္တစ္ေယမက္းျ စ္ 
မမ်ွတ္ယူ  ္ဲ့ေၾကမံ္ီး ၎၏ေတင႔ရ်ွိ္ က္မ မီးကုိ းေျ္ ဆ္ကမ ျမမ္မမႏုိံ္ ဆံ းမ ိ ီးသမီးုူ႔း င္ံ္ဲ့းေရီးေကမ္မရ်ွံ္က 
မ်ွတ္္ က္္  ္ဲ့ပ သသည။္87   

သုိ႔ေသမ္ျံမီးုသည္ီး ေကမ္မရ်ွံ္သသည ္ တပ္မေတမ္၏ ယံ္ီးကိစၥးေပၚ ကုိံ္တငယ္ေျ ရ်ွံ္ီး  ္ဲ့ပဆုႏ်ွံ္ဲ့ ပတ္သက္၍ ေဝ မ္မႈမ မီး 
ျပ ုုပ္  ္ဲ့သသည။္ 88  း ူီးသျ ံ္ဲ့ ကုိပ ႀကကီးသသည ္ း ငုတ္တမ္ီးသတံ္ီးေ မက္ျ စ္ေၾကမံ္ီး 
ျမမ္မမႏုိံ္ ဆံးမ ိ ီးသမီးုူ႔း င္ံ္ဲ့းေရီးေကမ္မရ်ွံ္က ၎၏းေစမပုိံ္ီး မ်ွတ္္ က္ကုိ ျပမ္ုသည္ရ်ွံ္ီးျပ  ္ဲ့ၿပကီး KKO း င ႔ဝံ္ 
မဟုတ္ေၾကမံ္ီး  ပ္မဆ၍ းေသီးစိတ္ ရ်ွံ္ီးျပ  ္ဲ့သသည္။ သုိ႔ေပတသည္ဲ့  ုိသုိ႔ျ စ္ေၾကမံ္ီး ေ မ္ ုတ္ရမ္ စစ္တပ္ းေမျ ံ္ဲ့ 

ဆုုေုမက္ေသမ ေသမံ္ရငက္္ က္မ မီး ုုပ္ေသမံ္ရမ္ ပ က္ကငက္  ္ဲ့ေၾကမံ္ီး းၾကဆျပ ေသမ္ုသည္ီး ကုိပ ၾကကီး 
ကုိယ္တုိံ္ုသည္ီး သူ႔ကုိယ္သူ သတံ္ီးေ မက္ျ စ္ေၾကမံ္ီး ရ်ွံ္ီးရ်ွံ္ီးုံ္ီးုံ္ီး  ံ္ရ်ွမီးမျပေသမေၾကမံ္ဲ့ (ဤေတင႔ရ်ွိ္ က္ 

                                                        
80 Lun Min Mang ၊ ‘း ငံ္ ္ဲ့းေရီးး  င႔မ်ွ သတံ္ီးေ မက္မ မီး ေသသဆုီးမႈႏ်ွံ္ဲ့ပတ္သက္၍ းစုိီးရႏ်ွံ္ဲ့ က ငု  ငသသည’္ 
ျမမ္မမတုိံ္ီးမ္၊ ၂၀၁၄ ႏုိဝံ္းမု ၂၁။ 
81 “ကၽငမ္ေတမ္ းေျပမႏုိံ္သဆုီးကေတမဲ့ သူကုိ ပစ္သတ္  ္ဲ့တယ္။ သူ႔းေုမံ္ီးမ်ွမ က ဥ္ဒဏ္ရမ ံ ီး္ က္ရိ်ွတမကုိ 
ေတင႔  ္ဲ့တယ္” ဟု ဥကီးစစ္ျမိ ံ္က ေျပမ  ္ဲ့သသည။္  (း က္ပ းတိုံ္ီး) 
82 ျမမ္မမႏုိံ္ ဆံ ရမးသတ္ၾကကီး၊ ပုဒ္မ ၃၃၀ႏ်ွံ္ဲ့ ၃၃၁။  ICJ, “တရမီးမ်ွ တမႈ ေ မ္ေသမံ္ျ္ံ္ီး” ကုိ ၾကသည္ဲ့ရမ္။ ကုိီးကမီး္ က္ 
း က္၌ရိ်ွသသည္။ စမ- ၁၃။ 
83 “း ၤုိပ္စကမ ဆုုီး inquiryကုိ ဗမမုုိ စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးျ္ံ္ီး investigation”ဟူ၍ုသည္ီး းမသမျပမ္ၾကပ သသည္။    
84 ျမမ္မမႏုိံ္ ဆံးမ ိ ီးသမီးုူ႔း င္ံ္ဲ့းေရီးေကမ္မရ်ွံ္ းစကရံ္ ဆ္စမ၊ စမပုိဒ္ ၉ မ်ွ ၁၇။ 
85 း က္ပ းတိုံ္ီး၊ စမပိုဒ္ ၂၁။ 
86 း က္ပ းတိုံ္ီး၊ စမပိုဒ္ ၂၇။ 
87 း က္ပ းတိုံ္ီး၊ စမပိုဒ္ ၃၈၊ ၄၃၊ ၄၆၊ ၄၇။ 
88 း က္ပ းတိုံ္ီး၊ စမပိုဒ္ ၂၅၊၂၉၊၄၂၊၄၅။ 
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မ်ွမ္၊ မမ်ွမ္ မ င္ ျ္မီးျပႏုိံ္ပ ။ း က္တငံ္ၾကသည္ဲ့ရမ္) းျပစ္တံ္စရမ တစ္္ ိ ႕ရ်ွိေၾကမံ္ီး မ်ွတ္ယူ  ္ဲ့သသည။္89  

ရ တပ္  င႔ႏ်ွံ္ဲ့ ပတ္သက္၍  မ္ီးသကီးမႈးတငက္ တမဝမ္ရိ်ွေသမ ရ းရမရိ်ွမ မီးသသည ္းမႈမ်ွတ္တမ္ီးတံ္ မီးေသမ ုုိးပ္သသည္ဲ့ 
းစကရံ္ ဆ္စမမ မီးကုိ စမစ္တက  တံ္ျပရမ္ ပ က္ကငက္  ္ဲ့ေၾကမံ္ီး ေတင႔ရိ်ွ  ္ဲ့သသည။္ 90  ုိသုိ႔ ပ က္ကငက္ေၾကမံ္ီး 
ေတင႔ရိ်ွ  ္ဲ့သသည္ဲ့တိုံ္ ျမမ္မမႏိုံ္ ဆံ းမ ိ ီးသမီးုူ႔း င္ံ္ဲ့းေရီးေကမ္မရ်ွံ္သသည ္  ိုတမဝမ္ရိ်ွ ရ းရမရိ်ွၾကကီးမ မီးးမီး ၎တုိ႔၏ 
ပ က္ကငက္မႈးတငက္ တစ္စဆုတစ္ရမ းေရီးယူေသမံ္ရငက္ေပီးရမ္ းၾကဆျပ ျ္ံ္ီးမ ိ ီး မျပ ုုပ္  ္ဲ့ပ ။ မႈ္ံ္ီးေသီးပသညမ 
သက္ေသးမီးျ ံ္ဲ့သိုရေသမ္ းေုမံ္ီး  ္ငစိတ္ေတင႔ရိ်ွ္ က္ းစကရံ္ ဆ္စမတငံ္ ေသသဆုီးရသသည္ဲ့ းဓိကးေၾကမံ္ီးရံ္ီးမ်ွမ 
“ေ္ ံ္ီး၊ ရံ္းက္၊ ေပ ံ္ႏ်ွံ္ဲ့ ေျ္သ ဆုုီးတုိ႔တငံ္ က သည္ဒဏ္ရမမ မီးေၾကမံ္ဲ့ ျ စ္ေၾကမံ္ီး သညႊမ္ီးျပ  ္ဲ့သသည္ကုိ ေကမ္မရ်ွံ္မ်ွ 
 ငံ္ဲ့ျပ  ္ဲ့သသည္။91   သို႔ေသမ္ းေုမံ္ီး  ္ငစိတ္စစ္ေသီး ေတင႔ရိ်ွ္ က္ းစကရံ္ ဆ္စမကုိ တ ငကပ္ ငံ္ဲ့ျပ  ္ဲ့ျ္ံ္ီး မရိ်ွ။92  ို႔ျပံ္ ဒဏ္ရမ 
ဒဏ္္ က္ းက ဥ္ီး္  ပ္ကုိသမ ေ မ္ျပ  ္ဲ့သသည္။93  

ေကမ္မရ်ွံ္မမမ မီးသသည ္ ေမမက္ ပ္ မႈ္ံ္ီးေသီးပသညမ သက္ေသးေ မက္း မီးမ မီးကုိ ျပမ္ုသညသ္ဆုီးသပ္  ္ဲ့ 
ေသမ္ျံမီးုသည္ီး 94 ယံ္ီးသက္ေသးေ မက္း မီးကုိ းစကရံ္ ဆ္စမ၌ တံ္ျပ  ္ဲ့သသည္ဲ့ းမႈးျ္ံ္ီးးရမမ မီးႏ်ွံ္ဲ့ 
ၾကိ ီးပမ္ီး္ ိမ္သည်ွိ  ္ဲ့ျ္ံ္ီး မရိ်ွေပ။ းေုမံ္ီးကုိ စမစ္တက  ျမ ပ္ႏ်ွဆမ မီးေၾကမံ္ီးႏ်ွံ္ဲ့ ၾကကီးၾကပ္ုုပ္ေသမံ္မႈ မရိ်ွေၾကမံ္ီး ကုိ 
ေတင႔ရိ်ွ  ္ဲ့ပ ု က္ႏ်ွံ္ဲ့ ေကမ္မရ်ွံ္မမမ မီးသသည ္ ေသသဆုီးမႈးျ စ္မ်ွမ္းမီး သိသိသမသမၾကကီး  ဆုီးကငယ္ မီး  ္ဲ့သသည္ကုိ 
ကုိံ္တငယ္ေျ ရ်ွံ္  ္ဲ့ျ္ံ္ီး မရိ်ွပ ။95 းရပ္သမီးမ မီး ပ ဝံ္ပတ္သက္ေသမ ယံ္ီးးမႈမ ိ ီးမ မီးကုိ သမ၍ ပငံ္ဲ့ုံ္ီး ျမံ္သမမႈ 
ရိ်ွရိ်ွျ ံ္ဲ့ ကုိံ္တငယ္ေျ ရ်ံွ ္ီးသံ္ဲ့ေၾကမံ္ီး ေကမ္မရ်ွံ္မမမ မီးမ်ွ းၾကဆျပ  မီးသသည။္96  

ျမမ္မမႏုိံ္ ဆံ းမ ိ ီးသမီးုူ႔း င္ံ္ဲ့းေရီးေကမ္မရ်ွံ္၏ းစကရံ္ ဆ္စမမ်ွ း္ရမက ေသမ းၾကဆျပ ္ က္မ်ွမ 
းရပ္းက္တရမီးရဆုီး၌ ုူးမ မီးေရ်ွ႕ေမ်ွမက္ ျပစ္မႈစစ္ေသီးၾကမီးမမႏုိံ္ရမ္ းုုိ္႔ ်ံွမ ျမမ္မမႏုိံ္ ဆံရ တပ္ င ႔သသည ္ ကုိပ ႀကကီး 
ေသသဆုီးမႈကုိ စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးရမ္ပံ္ ျ စ္သသည္။  ုိသုိ႔ းၾကဆျပ ရမတငံ္ ၂၀၀၈  င ႔စသည္ီးပဆုးေျ္ ဆ္ ဥပေဒပုဒ္မ (၃၄၇) ကုိ 
ေကမ္မရ်ွံ္မမမ မီးမ်ွ ကုိီးကမီး  ္ဲ့သသည္။ ယံ္ီးပုဒ္မသသည ္ တရမီးဥပေဒေရ်ွ႕ေမ်ွမက္ ုူးမီး ဆုုီးတမ္ီးတူသညကမ်ွ  းကမးကငယ္ 
ရရ်ွိပုိံ္ င္ံ္ဲ့ကုိ းမမ ဆ္ မီးသသည္။97  

                                                        
89 း က္ပ းတိုံ္ီး၊ စမပိုဒ္ ၄၁၊ ၄၂၊ ၄၄၊ ၄၇။ 
90 း က္ပ းတိုံ္ီး၊ စမပိုဒ္ ၄၁။ 
91 း က္ပ းတိုံ္ီး၊ စမပိုဒ္ ၃၁။ 
92 ICJ  မ်ွ ေဒၚသႏၱမႏ်ွံ္ဲ့ ေတင႔သုဆေမီးျမမ္ျ္ံ္ီး၊ ျမမ္မမ၊ ၂၀၁၉ ္ုႏ်ွစ္ စက္တံ္းမု ၃၀ ရက္။ 
93 ျမမ္မမႏုိံ္ ဆံးမ ိ ီးသမီးုူ႔း င္ံ္ဲ့းေရီးေကမ္မရ်ွံ္ းစကရံ္ ဆ္စမ၊ စမပုိဒ္ ၃၂။ 
94 ျမမ္မမႏုိံ္ ဆံးမ ိ ီးသမီးုူ႔း င္ံ္ဲ့းေရီးေကမ္မရ်ွံ္ းစကရံ္ ဆ္စမ၊ စမပုိဒ္ ၃၃။ 
95 ျမမ္မမႏုိံ္ ဆံးမ ိ ီးသမီးုူ႔း င္ံ္ဲ့းေရီးေကမ္မရ်ွံ္ းစကရံ္ ဆ္စမ၊ စမပုိဒ္ ၂၉။ 
96 ျမမ္မမႏုိံ္ ဆံးမ ိ ီးသမီးုူ႔း င္ံ္ဲ့းေရီးေကမ္မရ်ွံ္ းစကရံ္ ဆ္စမ၊ စမပုိဒ္ ၅၀။ 
97  မ်ွတ္စု။   င႔စသည္ီးပုဆးေျ္ ဆ္ဥပေဒ ပုဒ္ ၃၄၇သသည ္ း ူီးသျ ံ္ဲ့ းေရီးၾကကီး ်ုွပ သသည္။ းးယ္ေၾကမံ္ဲ့သုိေသမ္ 
ႏိုံ္ ဆံသမီးမ မီးးတငက္သမ ကမ္႔သတ္ မီးေသမ   င႔စသည္ီးပဆုးေျ္ ဆ္ဥပေဒပ  “းေျ္ ဆ္း င္ံ္ဲ့းေရီးမ မီးစုႏ်ွံ္ဲ့” မတူး  
ယံ္ီးပုဒ္မသသည ္ “ုူးမီး ဆုုီး”၏ း င္ံ္ဲ့းေရီးမ မီးကုိ းမမ ဆ္ မီးေသမေၾကမံ္ဲ့ ျ စ္သသည။္  ပ္မဆ၍ ၾကသည္ဲ့ရမ္… ICJ, 
“ျမမ္မမႏုိံ္ ဆံရိ်ွ ႏုိံ္ ဆံသမီးျ စ္ျ္ံ္ီးႏ်ံွ ္ဲ့ ုူ႔း ငံ္ ္ဲ့းေရီး- ဥပေဒကုိ းးယ္ေၾကမံ္ဲ့ းေုမတၾကကီး 
ျပ ျပံ္ေျပမံ္ီး  ုရမ္ုုိေၾကမံ္ီးႏ်ွံ္ဲ့ ေျပမံ္ီး  ုႏုိံ္ုုိ႔ရေၾကမံ္ီး” ၂၀၁၉ းငမ္ု။ ဤဝက္သုိဒ္၌ ၾကသည္ဲ့ပ ။ 
https://www.icj.org/myanmars-discriminatory-citizenship-laws-can-and-must-be-immediately-reformed/ 
 (Burmese: “ျမမ္မမႏုိံ္ ဆံတငံ္ ႏုိံ္ ဆံသမီး ျ စ္မ်ွု ႏ်ွံ္ဲ့ ုူး င္ံ္ဲ့းေရီး - ဥပေဒသုိံ္ရမျပ ျပံ္ေျပမံ္ီး  ုေရီးသသည ္
္ က္ျ္ံ္ီးုုပ္ေသမံ္ရမ္ ႏ်ွံ္ဲ့ ုုပ္ေသမံ္ရမ္ ျ စ္ႏုိံ္ေျ္ရိ်ွျ္ံ္ီး,” https://www.icj.org/wp-
content/uploads/2019/06/Myanmar-Citizenship-law-reform-Advocacy-Analysis-Brief-2019-BUR.pdf).  
ျမမ္မမႏုိံ္ ဆံးမ ိ ီးသမီးုူ႔း င္ံ္ဲ့းေရီးေကမ္မရ်ွံ္ းစကရံ္ ဆ္စမ၏ းၾကဆျပ ္ က္ းျပသည္ဲ့းစဆုမ်ွမ 
ေးမက္ပ းတုိံ္ီးျ စ္သသည။္- “(၄၉) ျမမ္မမႏုိံ္ ဆံရ တပ္  င႔သသည ္ ကုိေးမံ္ႏုိံ္(္) ကုိေးမံ္ေက မ္ႏုိံ္(္) ကုိပ ၾကကီး 
ေသသဆုီးမႈကုိ ရ စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးမႈ းသဆုီး ိတုိံ္ ေသမံ္ရငက္သံ္ဲ့ျပကီး တရမီးစကရံ္ေရီး ုုပ္ေသမံ္္ က္မ မီးႏ်ွံ္ဲ့ းသညက းမႈကုိ 
တရမီးစ ငသုိသံ္ဲ့သသည္။ (၅၀) းမ ိ ီးသမီး ဆုုျ ဆ္ ေရီးကိိစၥရပ္မ မီးမ်ွးပ းျ္မီးးမႈမ မီးးမီး ဆုုီးႏ်ွံ္ဲ့သုိံ္ေသမ ုူသိရ်ွံ္ၾကမီး 
သတံ္ီးမ မီးကုိ ပငံ္ဲ့ုံ္ီးျမံ္သမမႈရိ်ွျပကီး း္ ိမ္ႏ်ံွ ္ဲ့တစ္ေျပီးသညက  ုတ္ျပမ္သံ္ဲ့သသည္။ (၅၁) ကုိေးမံ္ႏုိံ္(္) 
ကုိေးမံ္ေက မ္ႏုိံ္(္) ကုိပ ၾကကီး (းမသည္ဝ်ွက္-ေးမံ္ၾကကီး) ဟုေ္ၚေသမ သူသသည ္ ျမမ္မမႏုိံ္ ဆံသမီးျ စ္ေသမေၾကမံ္ဲ့ 
၎ကုိ ဥပေဒေရ်ွ႕ေမ်ွမက္ တမ္ီးတူးသံ္ဲ့းတမ္ီး ဆ္စမီး င္ံ္ဲ့ ေပီးသံ္ဲ့ျပကီး ဥပေဒ၏ တမ္ီးတူးကမးကငယ္ကုိုသည္ီး 

ဆ္စမီးပုိံ္ င္ံ္ဲ့ရိ်ွသံ္ဲ့သသည။္(၅၂)  ုိ႔းတငက္ေၾကမံ္ဲ့ ေကမ္မရ်ွံ္းေမမ ႔ းၾကဆျပ ုုိသသညမ္်ွမ ျပသည္ေ မံ္စုသမၼတ 

https://www.icj.org/myanmars-discriminatory-citizenship-laws-can-and-must-be-immediately-reformed/
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2019/06/Myanmar-Citizenship-law-reform-Advocacy-Analysis-Brief-2019-BUR.pdf
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2019/06/Myanmar-Citizenship-law-reform-Advocacy-Analysis-Brief-2019-BUR.pdf
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ေဒၚသႏၱမသသည ္ ္ က္ျ္ံ္ီးသုိသုုိပံ္ ယံ္ီးးစကရံ္ ဆ္စမ၏ ေတင႔ရိ်ွ္ က္မ မီးႏ်ွံ္ဲ့ပတ္သက္၍ ေမီးစရမမ မီးႏ်ွံ္ဲ့ 
သဆသယမ မီးရိ်ွေၾကမံ္ီး ေျပမ၍ တုမ္႔ျပမ္  ္ဲ့သသည။္ 98 သူမ ေျပမသုိ  ္ဲ့သသညမ္်ွမ ျမမ္မမႏိုံ္ ဆံးမ ိ ီးသမီးုူ႔း င္ံ္ဲ့းေရီး  
ေကမ္မရ်ွံ္သသည ္ းစကရံ္ ဆ္စမ ေရီးသမီး  ္ဲ့စဥ္က သူမႏ်ွံ္ဲ့ ေသငီးေႏငီးတိုံ္ပံ္  ္ဲ့မႈ မရိ်ွေၾကမံ္ီး သုိ  ္ဲ့သသည္။  ို႔ျပံ္ 
စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးေရီး း  င႔မ်ွ သူမကုိ သူမ၏ေရ်ွ႕ေမႏ်ွံ္ဲ့းတူ ၎တုိ႔ႏ်ွံ္ဲ့းတူ းစသည္ီးးေဝီးတက္ေရမက္ရမ္ င္ံ္ဲ့မျပ သသည္ကုိ 
ေ မက္၍ သူမးက္မ်ွ ၎တုိ႔ႏ်ွံ္ဲ့ ေတင႔သဆုရမ္ ျံံ္ီးသို  ္ဲ့သသည။္ ေဒၚသႏၱမသသည ္ သူမ၏ေရ်ွ႕ေမ (သုိ႔မဟုတ္) 
းမ ိ ီးသမကီးးေ မ္တစ္ဥကီးႏ်ွံ္ဲ့းတူ  ေကမ္မရ်ွံ္ႏ်ွံ္ဲ့ေတင႔သဆုရမ္ ေတမံ္ီးသုိ္ က္ကုိ ျမမ္မမႏိုံ္ ဆံးမ ိ ီးသမီး 
ုူ႔း ငံ္ ဲ့္းေရီးေကမ္မရ်ွံ္းက္မ်ွ (၃) ၾကိမ္တုိံ္တုိံ္ ဆုုီးဝ ျံံ္ီးသမ္  ္ဲ့သသည။္ 99 

သူမ၏ေရ်ွ႕ေမ ဥကီးေရမးတ္သမ္ီးေးမံ္သသည ္ ေဒၚသႏၱမ၏ သက္ေသ ငက္သုိ္ က္ မပ း  စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးမႈသသည ္ၿပကီးျပသည္
ၿပကီးျပသည္ဲ့စဆုမႈမရ်ွိဟု ေ မက္ျပ  ္ဲ့သသည္။  ုိ႔းျပံ္ ယံ္ီးစဆုစမ္ီးစစ္ေသီးမႈကုိ ႏုိံ္ ဆံတကမုူ
ႏုိံ္ ဆံတကမုူး င္ံ္ဲ့းေရီး း ူီး ကင မ္ီးက ံ္သူ၏ းကူးသညကျ ံ္ဲ့ ျပမ္ုသညသ္ဆုီးသပ္ေပီးရမ္ုသည္ီး ေတမံ္ီးသုိ  ္ဲ့သသည္။ 100 
၎တုိ႔၏ းဓိက းေုီးးမက္ မီး ေဝ မ္ေ မက္ျပ္ က္မ်ွမ းစကရံ္ ဆ္စမသသည ္ ကုိပ ၾကကီးေသသဆုီးရသသည္ဲ့ 
းေျ္းေမမ မီးကုိ ေက မပ္ႏ်ွစ္သိမ္ဲ့ႏုိံ္ေုမက္ေးမံ္ မရ်ွံ္ီးျပ  ္ဲ့ေၾကမံ္ီး ျ စ္သသည္။ ဥပမမ သညဥ္ီးပမ္ီးႏ်ွိပ္စက္္ က္မ မီးႏ်ွံ္ဲ့ 
ုူသမီးမသမ္ ျပ မူသက္သဆ္  ဲ့သသည္ဲ့ ုကၡဏမ းသိသမႀကကီးရ်ွိ္  ဲ့သသည္ကုိ မရ်ွံ္ီးျပ  ္ဲ့ေၾကမံ္ီး ေ မက္ျပေဝ မ္  ္ဲ့သသည။္ 
ကုုသမ ၢ ုူ႔း ငံ္ ္ဲ့းေရီးေမ႔ ျ စ္ေသမ ဒကးံ္းမု (၁၀)ရက္ေမ႔တငံ္ ယ္ံ္သမၼတေဟမံ္ီး ဥကီးသိမ္ီးစိမ္ ဆသုိ႔ 
းမ မီးျပသည္သူသုိံ္ရမ ေပီးပုိ႔စမ တစ္ေစမံ္ကုိ ေပီးပုိ႔ရမတငံ္ ေဒၚသႏၱမသသည္ းစက
းစကရံ္ ဆ္စမးမီး 
တိက မႈမ မီး ဆုုီးဝမရ်ွိ ေၾကမံ္ီးႏ်ံွ ္ဲ့ ေရ်ွ႕ေမမက္ ကုိက္သညကမႈမ မီး မရ်ွိေၾကမံ္ီး ကိုီးကမီးေျပမသုိကမ  ပ္မဆျပက္ရယ္ျပ  ္ဲ့သသည္။  
ယ္ျပ  ္ဲ့သသည္။  ေသသဆုီးမႈကုိ ျ စ္ေစသသည္ဲ့ းမ်ွမီးကုိ  းေၾကမံ္ီးတရမီးးျ စ္ မ်ွတ္ယူရမ္ ပ က္ကငက္
ပ က္ကငက္ျ္ံ္ီးႏ်ွံ္ဲ့ သူမႏ်ွံ္ဲ့ သံ္ဲ့ေု မ္စငမ ေသငီးေႏငီးတုိံ္ပံ္ျ္ံ္ီး၊ ုူေတင႔ေမီးျမမ္ီးျ္ံ္ီး မျပ ုုပ္ျ္ံ္ီးစသသညတုိ္႔ကုိ
မျပ ုုပ္ျ္ံ္ီးစသသည္တုိ႔ကုိပ  ကိုီးကမီးေျပမသုိ  ္ဲ့သသည္။101  

ေဒၚသႏၱမ၏ း္ုိံ္းမမေျပမသုိ္ က္မ မီးကုိ တုမ္႔ျပမ္သသည္ဲ့းေမျ ံ္ဲ့ စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးေရီး ေကမ္မရ်ွံ္၏ ေ္ ံ္ီးေသမံ္ ဥကီးစ
ေ္ ံ္ီးေသမံ္ ဥကီးစစ္ျမိ ံ္က “တသည္သ  စသည္ီးမ ဥ္ီးမ မီးႏ်ွံ္ဲ့ ဥပေဒ
ဥပေဒမ မီးကုိ ုိုက္မမရမ္ းမီးမသညီ္းျ္ံ္ီးသသည ္းမ်ွမ္တကယ္တငံ္ ျပစ္မႈျ စ္ေၾကမံ္ီး”၊ 
“ျပစ္မႈက မီး ငုမ္  ္ဲ့ျ္ံ္ီးရ်ွိ မရ်ွကုိိ ကင ႏ္ုပ္တုိ႔မ်ွ ေျပမသုိရမ္ း င္ံ္ဲ့းမဏမမရ်ွပိ ။ ကင မ္ေတမ္တုိ႔ ၏ း္မ္ီးက႑သသည္ းမီး
း္မ္ီးက႑သသည္ းမီးမသည္ီး္ က္မ မီးကုိသမ ေ မက္ျပရမ္ ျ စ္သ
ျ စ္သသည။္ ယ ံ္ီးးမႈးတငက္ တရမီးမ်ွ တမႈရရ်ွေိစရမ္ ုပ္ုေသမံ္ရမသည္မ်ွမ သက္သုိံ္ရမ းမဏမ
းမဏမပုိံ္မ မီးႏ်ွံ္ဲ့ တရမီးရုဆီးမ မီးသမ ျ စ္သသည္ဟု ေၾကျံမ  ္ဲ့သသည္။102  

(၅)ုၾကမၿပကီးေမမက္ ၂၀၁၅္ုႏ်ွစ္၊ ေမု (၈)ရက္ေမ႔တငံ္ ျမမ္မမႏုိံ္ ဆံးမ ိ ီးသမီးုူ႔း င္ံ္ဲ့းေရီးေကမ္မရ်ွံ္သသည္ 
စမပုိဒ္သဆုီးပုိဒ္ပ   ုတ္ျပမ္္ က္တစ္ေစမံ္ကုိ  ုတ္ျပမ္  ္ဲ့ၿပကီး ယံ္ီး ုတ္ျပမ္္ က္တငံ္ ၎၏ ဒကးံ္းမ းၾကဆျပ ္ က္ကုိ 
ျပမ္ုသညေ္ မ္  ္ဲ့သသည။္ ယံ္ီးးၾကဆျပ ္ က္တငံ္ ၁၉၅၉ တပ္မေတမ္းက္ဥပေဒးရ ယံ္ီးုူသတ္မႈသသည ္
စစ္းက္တရမီးရဆုီးမ မီး၏ စကရံ္ပုိံ္ င္ံ္ဲ့ေးမက္ က ေရမက္ေၾကမံ္ီး မ်ွတ္္ က္ျပ  ္ဲ့သသည္။  ုိ႔းျပံ္ းမႈ၌ 

                                                                                                                                                               
ျမမ္မမႏုိံ္ ဆံေတမ္၏   င႔စသည္ီးပဆုးေျ္ ဆ္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၄၇ႏ်ွံ္ဲ့းသညက ႏိုံ္ ဆံသမီးမ မီး၏ းေျ္ ဆ္း င္ံ္ဲ့းေရီးမ မီးကုိ 
ရရိ်ွရမ္းတငက္ေသမ္ုသည္ီးေကမံ္ီး၊ းမ မီးျပသညသူ္ေရ်ွ႕ေမ်ွမက္ ပငံ္ဲ့ုံ္ီးျမံ္သမမႈရိ်ွေစရမ္းတငက္ေသမ္ုသည္ီးေကမံ္ီး၊ 
ဤးမႈကုိ းရပ္းက္တရမီးရဆုီးတငံ္ စစ္ေသီးၾကမီးမမီးသံ္ဲ့ပ သသည။္” 
98 Kyaw Hsu Mon ၊ “းစကရံ္ ဆ္စမကုိ ုုပ္ၾကဆးမတ္္ံ္ီး မီး  ္ဲ့သသည္။” သတ္ျ တ္ ဆ္ရေသမ ျမမ္မမသတံ္ီးေ မက္၏ 
မုသုိီးမ၊  The Irrawaddy  ၂၀၁၄ ္ုႏ်ွစ္ ဒကးံ္းမု ၃ရက္။ 
99 ICJ မ်ွ ေဒၚသႏၱမႏ်ွံ္ဲ့  ေတင႕သုဆေမီးျမမ္ီးျ္ံ္ီး၊ ၂၀၁၈ ္ုႏ်ွစ္ စက္တံ္းမု 
100 Aung Hla Tun ႏ်ွံ္ဲ့ Paul Mooney, “ျမမ္မမသတံ္ီးေ မက္ ေသသဆုီးမႈႏ်ွံ္ဲ့ပတ္သက္ေသမ းစကရံ္ ဆ္စမးေပၚ 
ျပစ္တံ္ုိုက္ေသမ ေရ်ွ႕ေမမ်ွ စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးမႈ းသစ္ ျပမ္ုသည္ု ုပ္ေသမံ္ရမ္ ေတမံ္ီးသုိသသည္၊ ရိုက္တမ၊ ၂၀၁၄ 
ဒကးံ္းမု ၂ရက္။ Lun Min Mang, ‘း င္ံ္ဲ့းေရီးေကမ္မရ်ွံ္၏ စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးမႈးေပၚ စငပ္စ င္  က္မ မီး ပ ဆ႕ႏ်ွဆ႔ု က္ရိ်ွ’၊   
Myanmar Times၊ ၂၀၁၄ ္ုႏ်ွစ္ ဒကးံ္းမု ၁၅ ရက္။ 
101 Lun Min Mang, ‘း ငံ္ ္ဲ့းေရီးေကမ္မရ်ွံ္၏ စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးမႈးေပၚ စငပ္စ င္  က္မ မီး ပ ဆ႕ႏ်ွဆ႔ု က္ရိ်ွ’၊ ကုိီးကမီး္ က္ 
း က္၌ရိ်ွ 
102 း က္ပ းတိုံ္ီး။ 



An Unlawful Killing in Myanmar 

 33 

ပ ဝံ္ပတ္သက္  ္ဲ့ေသမ စစ္သမီး (၂) ဥကီးကုိ တရမီးေသ ႊုတ္  ္ဲ့ေၾကမံ္ီး  ုတ္ေ မ္  ္ဲ့သသည။္ 103  းျပစ္မရိ်ွေၾကမံ္ီး 
စကရံ္္ က္ကုိ ျမမ္မမႏုိံ္ ဆံးမ ိ ီးသမီးုူ႔း ငံ္ ္ဲ့းေရီး ေကမ္မရ်ွံ္၏ စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးေတင႔ရိ်ွ္ က္ းစကရံ္ ဆ္စမ မ ငက္မက 
၂၀၁၄္ုႏ်ွစ္၊ ႏုိဝံ္းမု (၂)  ရက္ေမ႔၌ ္ မ်ွတ္  ္ဲ့သသည္။ 104  ေကမ္မရ်ွံ္မမမ မီးသသည ္ ယံ္ီးး္ ိမ္၌  ိုသို႔ 
းေျ္းေမရိ်ွေၾကမံ္ီးကုိ ဆုုီးဝ မသိရိ်ွ  ္ဲ့ၾကပ ။ ုေပ ံ္ီးမ မီးစငမၾကမျပကီးမ်ွ (၂၀၁၅ ေမု  ုတ္ျပမ္္ က္  ငက္္ ိမ္မ်ွသမ) 
းမႈႏ်ွံ္ဲ့ပတ္သက္၍ ုူသိရ်ံွ ္ၾကမီး သက္သငယ္ေျပမသုိ္ က္းျ စ္ က မ္ရစ္  ္ဲ့သသည္။105 

စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးမႈ၌ ုုိးပ္္ က္မ မီး ရိ်ွေသမ္ုသည္ီး  ျမမ္မမႏုိံ္ ဆံးမ ိ ီးသမီး ုူ႔း င္ံ္ဲ့းေရီး ေကမ္မရ်ွံ္၏ းစကရံ္ ဆ္စမ သသည ္
ကုိပ ၾကကီး ေသသဆုီးမႈ းေျ္းေမမ မီးကုိ မ်ွတ္တမ္ီးတံ္ မီးသသည္ဲ့ ုူသိရ်ွံ္ၾကမီး ရယူႏိုံ္ေသမ း ိေရမက္သဆုီးေသမ 
မ်ွတ္တမ္ီး ျ စ္  ္ဲ့သသည္။ ၂၀၁၁္ုႏ်ွစ္မ်ွ စ၍ ျမမ္မမႏုိံ္ ဆံးမ ိ ီးသမီး ုူ႔း ငံ္ ္ဲ့းေရီး ေကမ္မရ်ွံ္ကုိ စတံ္  င႔စသည္ီး  ္ဲ့္ ိမ္မ်ွ 
ယေမ႔္ ိမ္ ိ ေကမ္မရ်ွံ္းေမျ ံ္ဲ့ ုုပ္ေသမံ္  ္ဲ့သသည္ဲ့ ပ မသဆုီးေသမ စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးမႈပံ္ ျ စ္ေုသသည္။ ၎၏ 
းၾကဆျပ ္ က္မ မီးကုိ ပဆုေ မ္ရမတငံ္ ဤးမႈ၌ တမဝမ္ ဆ္မႈ ရိ်ွေစရမ္ ပဆုေ မ္းၾကဆျပ  မီးျပကီး ျမမ္မမႏိုံ္ ဆံရိ်ွ 
းုမီးတူးမႈမ မီးႏ်ွံ္ဲ့ ယံ္ီးးမႈ၏ းမ်ွမ္တရမီးကုိ ုက္ ်ုွမ္ီးရရိ်ွႏုိံ္ေရီး းေ မက္းပဆဲ့မ မီး ျ စ္ေစရမ္ ပဆုေ မ္ 
းၾကဆျပ  မီးသသည။္ သုိ႔ေသမ္ စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးမႈ တစ္္ုတသည္ီးက တမဝမ္ ဆ္မႈ (သုိ႔မဟုတ္) ကုစမီးမႈကုိ မေပီး  ္ဲ့ပ ။  ို႔ျပံ္ 
ျမမ္မမႏုိံ္ ဆံးမ ိ ီးသမီး ုူ႔း င္ံ္ဲ့းေရီး ေကမ္မရ်ွံ္ကုိယ္တိုံ္က ၎၏းၾကဆျပ ္ က္မ မီးးမီး ုိုက္မမေစရမ္ 
းမဏမပုိံ္မ မီးကုိ ုုိးပ္ေသမ တံ္ီးက ပ္မႈ ျပ ုုပ္ႏုိံ္သသည္ဲ့ ုုပ္ပုိံ္ င္ံ္ဲ့းမဏမမ မီးုသည္ီး မရိ်ွပ ။ 
 
၄.၂။ စစး္ကတ္ရမီးရဆုီး၌ းမႈစစေ္သီးစကရံျ္္ံီ္းမ မီး 

 
စစ္းက္တရမီးရဆုီး၌ းမႈစစ္ေသီးစကရံ္ျ္ံ္ီးမ မီး၏ းေျ္းေမမ မီးႏ်ွံ္ဲ့ း္ ိမ္းယမီးမ မီးသသည ္ းမမ်ွမ္ီးမသိ မမီးုသည္ရမ္ 
္က္  ္ ်ုွပ သသည။္ းုမီးတူ းမႈစစ္ေသီးစကရံ္ျ္ံ္ီးႏ်ွံ္ဲ့ သက္သုိံ္ေသမ သတံ္ီးး္ က္းုက္မ မီး ကုိုသည္ီး 
မသညသုိ္႔မသည္ပဆု  ုတ္ ငုံ္ဲ့မ်ွမ္ီး မသိ ျ စ္ရသသည။္ း က္ေ မ္ျပပ းတုိံ္ီး ၂၀၁၅္ုႏ်ွစ္ ေမု ( ၈) ရ က္ေမ႔ တငံ ္ 
(ေသမႈေသ္ံ္ီး စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးေမစဥ္ႏ်ွံ္ဲ့ တစ္မ ိ ီးၾကကီးျ စ္ေမသသည္႔ း္ ိမ္းယမီးကုိ သိသမ ံ္ရ်ွမီးေသမ 
ေျ ရ်ွံ္ီး္ က္မရိ်ွး ) ျမမ္မမႏုိံ္ ဆံးမ ိ ီးသမီးုူ႔း င္ံ္ဲ့းေရီး ေကမ္မရ်ွံ္သသည ္စစ္းက္တရမီးရဆုီး၏ ၂၀၁၄္ုႏ်ွစ္ ႏုိဝံ္းမု 
စကရံ္္ က္ကုိ ုူသိရ်ွံ္ၾကမီး ေၾကျံမ  ္ဲ့သသည္။  ုိသုိ႔ေၾကျံမ  ္ဲ့ျ္ံ္ီးက ယံ္ီးျ စ္စဥ္ ႏ်ွစ္္ု မသည္သုိ႔မသည္ပဆု (သုိ႔မဟုတ္) 
တစ္မသည္ီးမသည္ီးျ ံ္ဲ့ းျပမ္း ်ုွမ္ သက္သငယ္မႈ ရိ်ွ၊ မရိ်ွ ပ  ရ်ွံ္ီးုံ္ီးမႈ မရိ်ွ ျ စ္ေမသသည။္ ျမမ္မမႏုိံ္ ဆံ 
းမ ိ ီးသမီးုူ႔း င္ံ္ဲ့းေရီး ေကမ္မရ်ွံ္၏ ၂၀၁၅ ေမု  ုတ္ျပမ္္ က္းက ဥ္ီးသသည ္ ယံ္ီးျ စ္စဥ္ႏ်ွံ္ဲ့ ပတ္သက္၍ 
ေသမ္ုသည္ီးေကမံ္ီး၊  ျ စ္စဥ္ရုဒ္ႏ်ွံ္ဲ့ ပတ္သက္၍ေသမ္ုသည္ီးေကမံ္ီး းမ မီးျပသညသူ္ ုက္ ်ုွမ္ီး ရယူႏုိံ္ေသမ းဓိက 
သတံ္ီးးရံ္ီး းျမစ္းျ စ္ က မ္ရစ္ေုသသည္။  ုတ္ျပမ္္ က္တငံ္ ေးမက္ပ းတုိံ္ီး သုိ မီးသသည္။ 

 “…ကုိေးမံ္ႏုိံ္ (္) ကုိေးမံ္ေက မ္ႏုိံ္ (္) ကုိပ ႀကကီး ေသသုဆီးမႈသသည ္တမ္ီးျပသညဲ့္စစ္မႈ မ္ီး္ ိမ္ းတငံ္ီး ျ စ္ပငမီးေၾကမံ္ီး 
း္ုိံ္းမမ ေပၚေပ က္  ္ဲ့သသညဲ့္းတငက္ တပ္မေတမ္ းက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၇၂ းရ စစ္တရမီး႐ုဆီး၏ စကရံ္ င္ ဲံ့္းမဏမးတငံ္ီး 
က ေရမက္သျ ဲံ့ ္ ၁၉၅၉ ္ုႏ်ွစ္ တပ္မေတမ္းက္ ဥပေဒပ  ျပ႒မမ္ီး္ က္မ မီး၊ ျပစ္မႈသုိံ္ရမက ဲံ့္ ုဆီးဥပေဒပ  
ျပ႒မမ္ီး္ က္မ မီး၊ စစ္းက္တရမီး စကရံ္ေရီးသုိံ္ရမ ုုပ္ ုဆီးုုပ္မသညီ္းမ မီးႏ်ွ ဲံ့္းသညက းက ဥ္ီးစစ္တရမီး႐ုဆီး္  ပ္းမ်ွတ္စဥ္ 
(၁၄၆/၁၄၇) တုိ႔ျ ဲံ့္ းမ်ွတ္ (၂၁၀) ေျ္ျမမ္တပ္ရံ္ီးမ်ွ းေစမ ဲံ့္စစ္သသည ္  (၂) ဦီးျ စ္သသညဲ့္ ဒုတိယတပ္ၾကပ္ 
ေက မ္ေက မ္ေးမံ္ ႏ်ွ ဲံ့္ တပ္သမီး ႏုိံ္ုံ္ီး ငမ္ီးတုိ႔းေပၚ တပ္မေတမ္ းက္ဥပေဒပုဒ္မ ၇၁၊ ျပစ္မႈ သုိံ္ရမဥပေဒ ပုဒ္မ 
၃၀၄ တုိ႔ျ ဲံ့ ္ စစ္ေသီး  ္ဲ့ၿပကီး တရမီးေသ ႊုတ္သသညဲ့္ းမိမ႔္ကုိ ္ မ်ွတ္  ္ဲ့ေၾကမံ္ီး ႏ်ွ ဲံ့္ ယံ္ီးသုဆီးျ တ္္ က္ကုိ တုိံ္ီးမႉီး 
းေရ်ွ႕ေတမံ္တုိံ္ီးစစ္ဌမမ္  ပ္မ်ွ းတသည္ျပ  ္ဲ့ေၾကမံ္ီး သိရ်ွ ိ ရပ သသည။္ းသုိပ ကိစၥႏ်ွ ဲံ့္ စပ္ု ဥ္ီး၍ ကုိေးမံ္ႏုိံ္ (္) 
ကုိေးမံ္ေက မ္ႏုိံ္ (္) ကုိပ ႀကကီး ေသသုဆီးမႈ းေပၚ းရမရ်ွ ိ စစ္သသည္မ မီးးမီး းေရီးယူမႈသသည ္ ၂၀၀၈ ္ုႏ်ွစ္ 
 င ႕စသည္ီးပုဆးေျ္ ဆ္ဥပေဒ၊ ျပစ္မႈသုိံ္ရမ က ဲံ့္ ုဆီးဥပေဒ၊ တပ္မေတမ္ းက္ဥပေဒတုိ႔ႏ်ွ ဲံ့္းသညက ေသမံ္႐ငက္  ္ဲ့ျ္ံ္ီးျ စ္သသည္ဟု 

                                                        
103  ျမမ္မမႏုိံ္ ဆံးမ ိ ီးသမီး ုူ႔း င္ံ္ဲ့းေရီးေကမ္မရ်ွံ္၊ “ကုိေးမံ္ႏုိံ္(္)ကုိေးမံ္ေက မ္ႏိုံ္(္)ကုိပ ၾကကီး ေသသဆုီးမႈ 
ႏ်ွံ္ဲ့ပတ္သက္ေသမ းမႈႏ်ွံ္ဲ့စပ္ု ဥ္ီး၍ ျမမ္မမႏုိံ္ ဆံးမ ိ ီးသမီး ုူ႔း င္ံ္ဲ့းေရီးေကမ္မရ်ွံ္၏ သတံ္ီး ုတ္ျပမ္္ က္” 
သတံ္ီး ုတ္ျပမ္္ က္းမ်ွတ္ ၆/၂၀၁၅၊ ၂၀၁၅ ္ုႏ်ွစ္ ေမု ၈ ရက္။ 
104 ေကမ္မရ်ွံ္မမ ဥကီးစစ္ျမိ ံ္မ်ွ The Myanmar Times  ေျပမျပရမတငံ္ ယံ္ီးးမႈကုိ ၂၀၁၄ ႏိုံ္ဝံ္းမု ၂၇ရက္ေမ႔၌ 
သဆုီးျ တ္  ္ဲ့ေၾကမံ္ီးသိုသသည္။ Yola Verbruggen, Naw Say Phaw Waa and Lun Min Mang, “စစ္တပ္မ်ွ 
တရမီးေသ ႊုတ္ေပီးုုိက္ျ္ံ္ီးသသည ္ းရပ္သမီးေသသဆုီးမႈ စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးျ္ံ္ီးႏ်ွံ္ဲ့ပတ္သက္၍ သဆသယးသစ္မ မီးစငမကုိ 
ျမံ္ဲ့မမီးေစသသည္။” Myanmar Times,  ၂၀၁၅ ္ုႏ်ွစ္ ေမု ၁၂ ရက္။   
105 ICJ ႏ်ွံ္ဲ့ ျမမ္မမႏိုံ္ ဆံးမ ိ ီးသမီးုူ႔း င္ံ္ဲ့းေရီးေကမ္မရ်ွံ္တုိ႔ ေတင႔သဆုျ္ံ္ီး၊ ၂၀၁၉ ္ုႏ်ွစ္ းမ္မဝ ရကု။ 
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ကမကငယ္ေရီး ဝမ္ႀကကီးဌမမမ်ွ ျပမ္ၾကမီး္ က္းရ သိရ်ွိရပ သသည။္”106 

းေရ်ွ႕ေတမံ္ တုိံ္ီးစစ္ဌမမ္  ပ္မ်ွ ေျ္ျမမ္တပ္ရံ္ီး (၂၂) ကုိ DKBA ႏ်ွံ္ဲ့ ပဋိပကၡျ စ္ပငမီးရမေဒသးမီး “တမ္ီးျပသည္ဲ့ 
တမဝမ္ မ္ီးေသမံ္ေမရမသည္ဲ့” ေမရမေဒသးျ စ္ မ်ွတ္ယူရမ္ းေၾကမံ္ီးၾကမီး  ္ဲ့ေၾကမံ္ီး ျမမ္မမႏုိံ္ ဆံးမ ိ ီးသမီး 
ုူ႔း ငံ္ ္ဲ့းေရီးေကမ္မရ်ွံ္၏ စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးေရီးးစကရံ္ ဆ္စမက ၂၀၁၄္ုႏ်ွစ္၊ စက္တံ္းမု (၂၇) ရက္ေမ႔တငံ္ းစကရံ္ ဆ္ 

 ္ဲ့သသည္။ 107  ဤးစကရံ္ ဆ္စမ၏ ၂.၂ တငံ  ္ းေုီးေပီးေ မ္ မီးသုုိ၊ တမ္ီးျပသည္ဲ့တမဝမ္ ဟူေသမ းမက္းဓိပၸ ယ္ကုိ 
ငုမ္စငမမ်ွ းက ယ္တစ္ဝမ္ီး  ငံ္ဲ့သုိ မီးျပကီး တပ္မေတမ္းက္ဥပေဒ ပုဒ္မ (၇၁) ႏ်ွံ္ဲ့ (ရ၂) တုိ႔ကုိ  တ္ေသမး္  

မစ္မမသူ၏ းသံ္ဲ့းေျ္းေမမ်ွံ္ဲ့ မသုိံ္း  စစ္သမီးမ မီးက မီး ငုမ္သသည္ဲ့ ၾကကီးေုီးေသမ ျပစ္မႈမ မီးကုိ စဆုစမ္ီးစစ္ေသီး၊ 
တရမီးစ ငသုိျ္ံ္ီးးမီး းရပ္းက္တရမီးရဆုီးမ မီးသုိ႔ မဟုတ္း  စစ္တရမီးရဆုီးမ မီးသုိ႔  ုငေျပမံ္ီးႏုိံ္ ေၾကမံ္ီး ေတင႔ရသသည္။ 

ကုိပ ၾကကီး ေသသဆုီးမႈႏ်ွံ္ဲ့ ပတ္သက္ေသမ သတံ္ီးး္ က္းုက္ကုိ းမ မီးျပသည္သူမ မီးႏ်ွံ္ဲ့ သူ႔မိသမီးစုဝံ္မ မီး 
မသိရိ်ွေးမံ္ ေးမက္တုိးမု(၂၃) ရက္ေမ႔း ိ    ိမ္္ မ္ မီး  ္ဲ့သသည္ကုိ ၾကသည္ဲ့ ်ုွ ံ္ေသမ္ုသည္ီးေကမံ္ီး၊ 
ႏုိဝံ္းမု (၂၇) ရက္ ေမ႔စ ငျ ံ္ဲ့ းျပစ္မရိ်ွေၾကမံ္ီး တရမီးေသ ငုတ္  ္ဲ့သသည ္ တုိ႔ကုိၾကသည္ဲ့ ်ုွ ံ္ေသမ္ုသည္ီးေကမံ္ီး၊ 
စစ္တရမီးရဆုီး ုုပ္ံမ္ီးစဥ္ကုိ တစ္ုမကီးပ ီးးၾကမ သက္ုက္ ုုပ္ေသမံ္  ္ဲ့ေၾကမံ္ီး ေတင႔ရသသည္။ သတ္ျ တ္မႈ၌ 
တုိက္ရိုက္ပ ဝံ္  ္ဲ့ေသမ စစ္သမီးမ မီးႏ်ွံ္ဲ့   က ငျပမီးု က္  ျမမ္မမႏုိံ္ ဆံးမ ိ ီးသမီးုူ႔း ငံ္ ဲ့္းေရီးေကမ္မရ်ွံ္၏ သတံ္ီး 
 ုတ္ျပမ္္ က္တငံ္ းျ္မီးရမ ူီးးသံ္ဲ့ရိ်ွ းရမရိ်ွမ မီး၏ ုုပ္ေသမံ္္ က္မ မီးကုိုသည္ီး ျပမ္ုသည္သဆုီးသပ္  ္ဲ့ေၾကမံ္ီး 
သညႊမ္ျပ  ္ဲ့သသည္။ ၎သသည ္ စသည္ီးကမ္ီးၾကပ္မတ္ းေရီးယူ ဆ္ရႏုိံ္ေစေသမ္ုသည္ီး းေသီးစိတ္ကုိမူ မ်ွမ္၊ မမ်ွမ္ 
မစစ္ေသီးႏ္ုိံ္  ္ဲ့ပ ။  ို႔ျပံ္  ုိသုိ႔ေသမ သတံ္ီးး္ က္းုက္မ မီးးမီး ုူးမ မီး ုက္ ်ုွမ္ီးရယူ ႏုိံ္ျ္ံ္ီး မရိ်ွပ ။108 

တရမီးေသ ငုတ္ုုိက္ေၾကမံ္ီး သိရိ်ွရျပကီးေမမက္  ေဒၚသႏၱမသသည ္းမဏမပုိံ္းသကီးသကီး ဆသို႔ တုိံ္တမ္ီးစမ ေပီးပုိ႔  ္ဲ့ သသည။္ 
သူမေပီးပုိ႔  ္ဲ့ရမတငံ္ သမၼတရဆုီး၊ ကမကငယ္ေရီးဥကီးစကီး္  ပ္ႏ်ွံ္ဲ့  ေဒၚေးမံ္သမ္ီးစုၾကသည ္ ဥကီးေသမံ္ေသမ ငုႊတ္ေတမ္မ်ွ 
တရမီးဥပေဒစုိီးမုိီးေရီးႏ်ွံ္ဲ့ တသည္ျံိမ္ေးီး္ မ္ီးေရီး ေကမ္မတက တုိ႔ ပ ဝံ္  ္ဲ့သသည။္109 

 

၄.၃။ က  ိကမ္ေရမ ျမ ိ႕မယတ္ရမီးရဆုီး၌ ေသမႈေသ္ံီ္း စစေ္မီးျ္ံီ္း 
 
 
ကုိပ ၾကကီး ေသသဆုီးျပကီးေမမက္ (၆)ုၾကမေသမး္  က ိ က္မေရမ ျမိ ႕မယ္တရမီးရဆုီးသသည ္၂၀၁၅္ုႏ်ွစ္၊ မတ္ု ၃၀ ရက္ေမ႔၌ 
ေသမႈေသ္ံ္ီး စစ္ေမီးျ္ံ္ီးကုိ စတံ္  ္ဲ့သသည။္ းမ မီးျပသညသူ္ေရ်ွ႕ေမ်ွမက္ ၾကမီးမမစစ္ေသီးျ္ံ္ီး းၾကိမ္ ေပ ံ္ီးမ မီးစငမကုိ 
ဧပရယ္ ၁၀ ရက္ေမ႔မ်ွ းငမ္ ၂၃ရက္ေမ႔း ိ (၁၀) ပတ္ေက မ္ၾကမ စစ္ေသီး  ္ဲ့သသည။္ 110  ္ရုိံ္းသံ္ဲ့ တရမီးုုိျပ 
သက္ေသစမရံ္ီးတငံ္ ုူးေယမက္ေပ ံ္ီး သဆုီးသယ္ေက မ္ ပ ဝံ္  ္ဲ့သသည္။  ုိသူမ မီးတငံ္ ေဒသ ဆ္ းုပ္္  ပ္ေရီးးက္မ်ွ 
ပု ၢိ ု္မ မီး၊ းမႈျ စ္စဥ္းေၾကမံ္ီး သိေသမ ေဒသ ဆ္မ မီး၊ သတ္ျ တ္မႈ၌ ပ ဝံ္ေသမ စစ္သမီး (၂)ေယမက္ႏ်ွံ္ဲ့ ကုိပ ၾကကီး၏ 
းမကီးသသည ္ ေဒၚသႏၱမတုိ႔ ပ ဝံ္သသည။္ 111  တရမီးရဆုီးမ်ွ းျပကီးသတ္ သဆုီးသပ္သဆုီးျ တ္ရမတငံ္ ကုိပ ၾကကီးသသည ္
စစ္တပ္၏ ိမ္ီးသိမ္ီးျ္ံ္ီးကုိ ဆ္ မီးရစဥ္ ေသမတ္မ်ွမ္ မီးသသည္ဲ့ ဒဏ္ရမမ မီးျ ံ္ဲ့ ေသသဆုီး  ္ဲ့ေၾကမံ္ီး၊ သုိ႔ေသမ္ 
ကုိပ ၾကကီးေသသဆုီးမႈးတငက္ မသည္သူမသည္ဝ  ဆ၌ တမဝမ္ရိ်ွေၾကမံ္ီးကုိမူ သဆုီးျ တ္သဆုီးသပ္ျ္ံ္ီး း ်ုွ ံ္ီးမရိ်ွး  တရမီးရဆုီးက 

                                                        
106  ျမမ္မမႏုိံ္ ဆံးမ ိ ီးသမီး ုူ႔း င္ံ္ဲ့းေရီးေကမ္မရ်ွံ္ သတံ္ီး ုတ္ျပမ္္ က္၊ ၂၀၁၅္ုႏ်ွစ္ ေမု ၈ ရက္ (ကုိီးကမီး္ က္       
း က္၌ရိ်ွ) 
107  ျမမ္မမႏုိံ္ ဆံးမ ိ ီးသမီး ုူ႔း င္ံ္ဲ့းေရီးေကမ္မရ်ွံ္ းစကရံ္ ဆ္စမ၊ စမပုိဒ္ ၁၆။ စစ္သမီးမ မီး ဆ ုတ္ေပီး မီးေသမ 
တပ္မေတမ္၏ သက္သဆမႈ စသည္ီးမ ဥ္ီးးမ ိ ီးမ ိ ီး၊ ဥပမမ- မတူသညကေသမ ပ ဝကေဒသမ မီးးတငက္ းေရမံ္းမ ိ ီးမ ိ ီးသတ္မ်ွတ္ 
က ံ္ဲ့သဆုီးျ္ံ္ီးးပ းဝံ္ စသသညတုိ္႔ႏ်ွံ္ဲ့ပတ္သက္၍ းေသီးစိတ္ ပ္မဆေ ဲု့ုမရမ္၊ ICJ, “တရမီးမ်ွ တမႈ ေ မ္ေသမံ္ျ္ံ္ီး” 
ကုိၾကသည္ဲ့ပ ။ ကုိီးကမီး္ က္ း က္၌ရိ်ွ၊ စမမ က္ႏ်ွမ-၁၅။   
108 ICJ မွ  ုူေတင႔ေမီးျမမ္ီး ဆ္သူမ မီးႏ်ွံ္ဲ့ ေမီးျမမ္ီးျ္ံ္ီး၊ ၂၀၁၉္ုႏ်ွစ္ းမ္မဝ ရကု ။ 
109 Naw Noreen, ‘းရပ္းက္တရမီးရဆုီးမ်ွ ကုိပ ၾကကီးးမႈကုိ ံ ီးၾကိမ္ေျမမက္ စစ္ေသီးၾကမီးမမီးျ္ံ္ီး၊’ DVB၊ ၂၀၁၅ ္ုႏ်ွစ္ 
ေမု၂၅။ 
110 Yola Verbruggen and Naw Say Phaw Waa,‘သတံ္ီးေ မက္ေသသဆုီးမႈးမီး မသ မက င မ ံ္ရ်ွမီးေသမ 
စဆုစမ္ီးစ္စေသီးမႈ သက္ုက္ုုပ္ေသမံ္’၊ ျမမ္မမတုိံ္ီးမ္၊ ၂၀၁၅္ုႏ်ွစ္ ေမု ၁ရက္။ 
111  Naw Say Phaw Waa, “ကုိပ ၾကကီးးမႈ စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးရမတငံ္ ဝံ္ေရမက္စငပ္ က္သသည္ဲ့းေပၚ ေၾကမက္ရငဆ႕မႈမ မီး 
ျမံ္ဲ့တက္ုမ” The Myanmar Times ၂၀၁၅္ုႏ်ွစ္ းငမ္ု ၁၁ ရက္။   
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သဆုီးသပ္ သဆုီးျ တ္  ္ဲ့သသည။္ 

ေသမႈေသ္ံ္ီး စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးေမေသမ းမဏမပုိံ္မ မီးသသည ္ ေဒၚသႏၱမးမီးျ စ္ေစ သူမ၏ေရ်ွ႕ေမးမီးျ စ္ေစ 
စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးျ္ံ္ီးႏ်ံွ ္ဲ့ပတ္သက္၍ းသိေပီးးေၾကမံ္ီးၾကမီးရမ္ ဆုုီးဝ ပ က္ကငက္  ္ဲ့သသည္။ ၾကမီးမမစစ္ေမီးမႈမ မီး 
ျပ ုုပ္ႏ်ွံ္ဲ့ျပကီးေသမး္ မ်ွသမ သူမးေမမ ႕ မကီးစပ္ရမမ်ွ ၾကမီးသိ  ္ဲ့ရသသည္။ 112  ဧပရယ္ု ၃၀ ရက္ေမ႔ 
ပ မဥကီးသဆုီးးၾကိမ္းျ စ္ စစ္ေမီးမႈ၌ ုမေရမက္ရမတငံ္ ္ရုိံ္းသံ္ဲ့းစုိီးရေရ်ွ႕ေမသသည ္ သူမးမီး  ုိသုိ႔ 
းေၾကမံ္ီးၾကမီးရမ္ မုုိးပ္ေၾကမံ္ီး ေျပမ  ္ဲ့သသညဟု္ ၾကမီးသိ  ္ဲ့ရသသည။္113 ုိေမ႔ သညေမပုိံ္ီးတငံ္ ျမိ ႕မယ္တရမီးသူၾကကီးက 
းေၾကမံ္ီးၾကမီးစမမ မီးကုိ သူမ ဆပုိ႔ုုိက္ေၾကမံ္ီး၊ မေရမက္ရိ်ွရျ္ံ္ီးမ်ွမ စမမ မီးသသည ္ စမတိုက္၌ 
ေပ မက္သငမီးတမျ စ္ႏုိံ္ေၾကမံ္ီး ေျပမသုိ  ္ဲ့သသည္။114ယံ္ီးေမ႔၌ စဆုစမ္ီးစစ္ေမီးမႈျပကီးေမမက္ ေမမက္တစ္ေမ႔တငံ္ တရမီးရဆု ဆသုိ႔ 
သူမ၏ ေတမံ္ီးသုိ္ က္းရ ေမမက္ ပ္ၾကမီးမမီးစစ္ေမီးမသည္ဲ့ ရဆုီး္ ိမ္ီးတငံ္ ုမေရမက္သက္ေသ ဆ္ရမ္ သူမးမီး 
 ိတ္ၾကမီးသသည္ဲ့ တရမီးဝံ္ ိတ္ၾကမီးစမကုိ  ုတ္  ္ဲ့သသည္။ 115  းမႈစစ္ေသီးျပကီး သိပ္မၾကမ္ံ္ သတံ္ီးေ မက္မ မီးႏ်ွံ္ဲ့ 
ေတင႔သဆုေျပမသုိရမတငံ္ သူမ၏ ္ံ္ပငမ္ီးသသည္းတငက္ တရမီးမ်ွ တမႈကုိ ေ မ္ေသမံ္ႏုိံ္မသည္ျ စ္ေၾကမံ္ီး ေဒၚသႏၱမက 
းေကမံ္ီးျမံ္ရႈေဒ ံ္႔ျ ံ္ဲ့ ေျပမၾကမီး  ္ဲ့သသည္။ 116  

သုိ႔ေသမ္ ပဆုမ်ွမ္မဟုတ္မႈမ မီး ေမမက္ ပ္ ေတင႔ရိ်ွရျပကီးေမမက္ းမႈစစ္ေသီးမႈးေပၚ းသုိီးျမံ္သဆုီးသပ္ ေဝ မ္မႈမ မီး 
က ယ္ေုမံ္ုမရဆုသမမက ယံ္ီးေသမႈေသ္ံ္ီး စဆုစမ္ီးစစ္ေမီးမႈသသည ္ တမဝမ္ရိ်ွမႈကုိ ဆ္ေစမသညမ္်ွမ မေသ္ မေၾကမံ္ီး ပုိမုိ 
သိရိ်ွုမၾကသသည္။ းမႈစစ္ေမီးျ္ံ္ီးမ မီး ျပကီးသဆုီးျပကီးေမမက္ သက္ေသစစ္ေမီးရမတငံ္ ဥကီးေသမံ္သူ ္ရုိံ္းသံ္ဲ့ 
းစုိီးရေရ်ွ႕ေမ ဥကီးသညကသညကု ငံ္ကုိ ရမ ူီးတုိီးသသည္ဲ့ းေမျ ံ္ဲ့ ေမရမေျပမံ္ီးေရႊ႕ုုိက္သသည္။117တရမီးရဆုီးသုိ႔ တံ္ျပမသညဟု္ ရ မ်ွ 
ကတိေပီး  ္ဲ့သသည္ဲ့ ကုိပ ၾကကီး၏  ိမ္ီးသိမ္ီး ဆ္ မ်ွတ္တမ္ီးမ်ွတ္ရမမ မီးကုိ တရမီးရဆုီးသို႔ တံ္သငံ္ီးျ္ံ္ီး မရိ်ွ  ္ဲ့ (သုိ႔မဟုတ္) 
ေမမက္ ပ္ ေျပမသုိးေရီးယူ ုုပ္ေသမံ္ျ္ံ္ီးမ ိ ီး မရိ်ွ  ္ဲ့။118တစ္ျပိ ံ္မက္တသည္ီး သက္ေသ ငက္သုိ္ က္မ မီးသသည ္မ ုိမူ  ု
တရမီးဝံ္ မ်ွတ္သမီး မီးေသမ ျ စ္စဥ္ပဆုစဆမ မီးႏ်ွံ္ဲ့ းျ္ံ္ီးပငမီးစရမျ စ္ျပကီး က ငု  ငေမ  ္ဲ့သသည။္ ကမကငယ္ေရီးဝမ္ၾကကီးဌမမမ်ွ 
 ုတ္ေသမ သတံ္ီးး္ က္းုက္မ မီးႏ်ွံ္ဲ့ ျမမ္မမႏုိံ္ ဆံ ုူ႔း င္ံ္ဲ့းေရီးေကမ္မရ်ွံ္မ်ွ  ုတ္ေသမ 
သတံ္ီးး္ က္းုက္မ မီးးၾကမီး ကငမဟ္ က္မ မီး ရိ်ွေမသသည္ကုိ ေတင႔  ္ဲ့ရသသည။္ 119 ေသမႈေသ္ံ္ီး 
စဆုစမ္ီးစစ္ေမီးျ္ံ္ီးမ မီးသသည ္ စစ္တပ္ းရမရိ်ွၾကကီးမ မီး၏ ေစမံ္ဲ့ၾကသည္ဲ့ေ ဲု့ုမ ျ္ံ္ီးကုိ ဆ္ရေၾကမံ္ီး  ံ္ရ်ွမီး 

                                                        
112  Yola Verbruggen and Naw Say Phaw Waa, ‘သတံ္ီးေ မက္ေသသဆုီးမႈးမီး မသ မက င မ ံ္ရ်ွမီးေသမ 
စဆုစမ္ီးစ္စေသီးမႈ သက္ုက္ုုပ္ေသမံ္’ The Myanmar Times၊ ၂၀၁၅္ုႏ်ွစ္ ေမု ၁ရက္။ (‘သိပ္မၾကမေသီးမကကမ်ွ 
းမႈကုိ တရမီးရဆုီးမ်ွ စစ္ေသီးၾကမီးမမႏ်ွံ္ဲ့ေမျပကျ စ္ေၾကမံ္ီး ၾကမီးသိရ’) ‘းရပ္းက္တရမီးရဆုီး၌ ေသမႈေသ္ံ္ီး 
စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးေမစဥ္မ်ွမပံ္ သတံ္ေ မက္းမီး သတ္ျ တ္  ္ဲ့သသည္ဲ့ စစ္သမီးမ မီးကုိ စစ္တရမီးရဆုီးက းျပံ္တံ္ ဆ္ရျ္ံ္ီးမ်ွ 
ကံ္ီး ငုတ္ေစသသည’္ းမရ်ုွ ူ႔း င္ံ္ဲ့းေရီးေကမ္မရ်ွံ္၊ ၂၀၁၅္ုႏ်ွစ္ ေမု ၁၃ရက္။ 
113  Yola Verbruggen and Naw Say Phaw Waa, ‘သတံ္ီးေ မက္ေသသဆုီးမႈးမီး မသ မက င မ ံ္ရ်ွမီးေသမ 
စဆုစမ္ီးစ္စေသီးမႈ သက္ုက္ုုပ္ေသမံ္’၊ The Myanmar Times၊ ၂၀၁၅ ေမု ၁ရက္။ 
114 း က္ပ းတိုံ္ီး။ 
115 း က္ပ းတိုံ္ီး။ 
116  Hin Yadana Zaw “တပ္မေတမ္ သတ္ျ တ္ျ္ံ္ီး ဆ္ုုိက္ရေသမ သတံ္ီးေ မက္၏ းမကီးသသည္သသည ္ းရပ္းက္ 
တရမီးရုဆီး၌ ေမ်ွ မ္ုံ္ဲ့္ က္ မီးရိ်ွ”  Rueters၊ ၂၀၁၅ ္ုႏ်ွစ္ ေမု ၁၂ ရက္။ 
117 ဥကီးသညကသညက ငုံ္ကုိ ရ္ုိံ္ျပသည္မယ္၊ ေမမံ္ေတမသုိ႔ ႊု ေျပမံ္ီး  ္ဲ့ျ္ံ္ီးမ်ွမ း္ ိမ္ၾကမျမံ္ဲ့စငမ ေစမံ္ဲ့သုိံ္ီး  ္ဲ့သသည္ဲ့ ရမ ူီးတုိီး 

ဆ္ရ ုိ႔ ႊု ေျပမံ္ီး  ္ဲ့ျ္ံ္ီးျ စ္ေၾကမံ္ီး ၾကမီးသိရသသည္။ Naw Say Phaw Waa “ကုိပ ၾကကီးးမႈ စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးမႈ၌ 
ဝံ္ေရမက္စငက္ က္မႈရိ်ွသသည္ဲ့းေပၚ ေၾကမက္ရဆင႕မႈမ မီး ျမံ္ဲ့တက္ု က္ရိ်ွ” The Myanmar Times၊ ၂၀၁၅ ္ုႏ်ွစ္ းငမ္ု ၁၁ 
ရက္။ 
118  ရ းက္မ်ွ ေမီးျမမ္ီးစဆုစမ္ီးမႈမ်ွတ္တမ္ီးမ မီးကုိ ျပသည္ု သည္သဆုီးသပ္ႏုိံ္ရမ္ တရမီးရဆုီးသို႔ တံ္ျပပ ဲ့မသညဟု္ သုိ  ္ဲ့ေသမ္ုသည္ီး 
းမ်ွမ္တကယ္ တံ္ျပ  ္ဲ့ျ္ံ္ီး ရိ်ွ၊မရိ်ွႏ်ွံ္ဲ့ ဤး္ က္ကုိ တရမီးရဆုီးမ်ွ  သည္ဲ့သငံ္ီးစဥ္ီးစမီး  ္ဲ့ျ္ံ္ီး ရိ်ွ၊မရိ်ွ ရ်ွံ္ီးရ်ွံ္ီးုံ္ီးုံ္ီးမရိ်ွ  ္ဲ့ဟု 
းမႈကုိ ေစမံ္ဲ့ၾကသည္ဲ့ေ ဲု့ုမ  ္ဲ့သသည္ဲ့ သတံ္ီးေ မက္တစ္ဥကီးက သုိသသည္။ (မ်ွတ္သမီးရမ္။ ျမမ္မမႏုိံ္ ဆံးမ ိ ီးသမီး 
ုူ႔း ငံ္ ္ဲ့းေရီးေကမ္မရ်ွံ္၏ စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးမႈ ေတင႔ရိ်ွ္ က္သသည ္ ကုိပ ၾကကီး ိမ္ီးသိမ္ီး မ္ီးသကီး ဆ္ရမႈးေၾကမံ္ီး 
မ်ွတ္တမ္ီး ုိံ္တ ငမ မီးကုိ သံ္ဲ့တံ္ဲ့ေု မက္ပတ္စငမ သိမ္ီးသသည္ီး မီးရိ်ွရမ္ ရ းက္မ်ွ ပ က္ကငက္  ္ဲ့ေၾကမံ္ီး ေတင႔ရိ်ွ  ္ဲ့သသည။္). 
ICJ းံ္တမဗ မီး။ ICJႏ်ွံ္ဲ့ သတံ္ီးေ မက္ ုူေတင႔ေမီးျမမ္ီးျ္ံ္ီး၊ ျမမ္မမ၊ ၂၀၁၈္ုႏ်ွစ္ စက္တံ္းမု။   
119 Lun Min Mang, “ၾကမီးမမစစ္ေသီးမႈ ျပကီးသဆုီးသသည္ႏ်ံွ ္ဲ့းမ်ွ  စစ္သမီးမ မီးက သတံ္ီးေ မက္ကုိ မသညသုိ္႔မသည္ပဆု 
သတ္  ္ဲ့ေၾကမံ္ီး ေျပမျပ” ကုိီးကမီး္ က္ း က္၌ရိ်ွ။ 
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ေပၚ ငံု ္  ္ဲ့သသည္။120 

၂၀၁၅္ုႏ်ွစ္၊ းငမ္ု (၂၃) ရက္ေမ႔တငံ္ သတ္ျ တ္မႈ၌ တုိက္ရုိက္ပ ဝံ္  ္ဲ့ေသမ စစ္သမီး(၂)ဥကီး (ယံ္ီးစစ္သမီးမ မီးကုိ 
ကမဥကီးးေစမပုိံ္ီးက စစ္တရမီးရဆုီးမ်ွ းျပစ္မရိ်ွေၾကမံ္ီး တရမီးေသ ငုတ္  ္ဲ့သသည)္ းမီးစစ္ေမီးႏုိံ္  ္႔ျ္ံ္ီးက ေသမႈ ေသ္ံ္ီး 
စဆုစမ္ီးစစ္ေမီးျ္ံ္ီးကုိ းျမံ္ဲ့သဆုီး/ေမမက္သဆုီးးသံ္ဲ့သုိ႔ ေရမက္ေစ  ္ဲ့သသည္။ ဒုတပ္ၾကပ္ ေက မ္ေက မ္ေးမံ္ ႏ်ွံ္ဲ့ တပ္သမီး 
ႏုိံ္ုံ္ီး ငမ္ီးတုိ႔မ်ွ သက္ေသ ဆ္ရမတငံ္  ငက္ေျပီး ုိ႔ၾကိ ီးစမီးရံ္ီး ဆုုီးေ ငီးသတ္ပုတ္းျပကီး တပ္ၾကပ္က ကုိပ ၾကကီးကုိ 
ပစ္သတ္  ္ဲ့ေၾကမံ္ီး သက္ေသ ငက္သုိ  ္ဲ့သသည္။  ယံ္ီးေမ႔၌ပ  တရမီးရဆုီးမ်ွ ကုိပ ၾကကီးသသည ္ စစ္တပ္၏  ိမ္ီးသိမ္ီးျ္ံ္ီး ဆ္ရစဥ္ 
သးမဝမဟုတ္ေသမ းေၾကမံ္ီးရံ္ီးမ မီးျ ံ္ဲ့ ေသသဆုီး  ္ဲ့ေၾကမံ္ီး သဆုီးသပ္  သဆုီးျ တ္  ္ဲ့ သသည။္ 121 သုိ႔ေသမ္ 
ကုိပ ၾကကီးေသသဆုီးမႈးတငက္ ျပစ္မႈေၾကမံ္ီးးရ ျပစ္ဒဏ္ ုိက္ျ္ံ္ီး ရိ်ွ၊မရိ်ွ ကုိမူ မသဆုီးျ တ္  ္ဲ့။ 122  ဤေတင႔ရိ်ွ္ က္ကုိ 
ၾကသည္ဲ့ ်ုွ ံ္ေသမ္ုသည္ီးေကမံ္ီး စစ္တရမီးရဆုီးမ်ွ စစ္သမီးမ မီးကုိ တရမီးေသ ငုတ္ေပီး  ္ဲ့သသည္ကုိ ၾကသည္ဲ့ ်ုွ ံ္ 
ေသမ္ုသည္ီးေကမံ္ီး၊ ေသမႈေသ္ံ္ီးစဆုစမ္ီးစစ္ေမီးျ္ံ္ီးႏ်ွံ္ဲ့ ဆုုီးဝမသိုံ္း  ေမမက္ ပ္ုုပ္ေသမံ္ရမသည္ဲ့ 
း္ က္မ မီးႏ်ွံ္ဲ့ပတ္သက္၍ းမဏမပုိံ္မ မီးကုိ းၾကဆျပ  မီးျ္ံ္ီး မရိ်ွေၾကမံ္ီး ေ မ္ျပ  ္ဲ့သသည္။ ဥပမမ ရ မ မီးးေမ ျ ံ္ဲ့ 
ျပစ္မႈႏ်ွံ္ဲ့ပတ္သက္၍ ေမမက္ ပ္ စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးျ္ံ္ီးမ ိ ီး းစရိ်ွသျ ံ္ဲ့ ကုိသုိ ုုိပ သသည္။ 

တစ္္ ိ ႕ေသမ ဥပေဒေရီးရမ ကၽငမ္ီးက ံ္ပသညမရ်ံွ ္မ မီးကေတမဲ့ ဤသုိ႔ မ်ွတ္္ က္ျပ  ္ဲ့ၾကသသည္။ တမဝမ္ ဆ္မႈႏ်ွံ္ဲ့ 
ကုစမီးမႈတို႔ႏ်ွံ္ဲ့ပတ္သက္၍ တရမီးရဆုီး၏ ေတင႔ရိ်ွ္ က္မ်ွမ ေက မပ္ႏ်ွစ္သိမ္ဲ့စရမမေကမံ္ီးေသမ္ုသည္ီး ျပသည္သူ တစ္ေယမက 
စစ္တပ္ ိမ္ီးသိမ္ီး မီးစဥ္ ေသသဆုီးမႈကုိ စဆုစမ္ီးစစ္ေမီးရျ္ံ္ီးသသည ္ း ငုမ္ရ်ွမီးပ ီး  ူီးျ္မီးေသမ းျပ းမူတစ္ရပ္ျ စ္ျပကီး 
းရပ္းက္တရမီးရုဆုီး၌ စစ္သမီးမ မီးက သက္ေသးျ စ္ ုမေရမက္ရျ္ံ္ီးသသည ္ တစ္္ မ်ွ မၾကဆ  ူီးေသမ းျ စ္မ ိ ီး 
ျ စ္ေၾကမံ္ီး မ်ွတ္္ က္္  ္ဲ့ၾကသသည္။ 123 တစ္ျ္မီးေသမ ေစမံ္ဲ့ၾကသည္ဲ့ေ ဲု့ုမ သူမ မီးကုသည္ီး 
ယံ္ီးးမႈစဆုစမ္ီးေ မ္ ုတ္ေရီးျ စ္စဥ္သသည ္ းစုိီးရကုိ ေဝ မ္ ဆ္ရမႈမ်ွ ကမကငယ္ေပီးရမ္းတငက္ 
ုုပ္ေသမံ္ေမသုုိျ စ္ေမျပကီး းမ်ွမ္တရမီးေပၚေးမံ္ ပဆုစဆေ မ္ ျပံ္သံ္ျ္ံ္ီးမရိ်ွသုုိ ျ စ္ေမသသညဟု္ မ်ွတ္္ က္ျပ  
သဆုီးသပ္  ္ဲ့ၾကသသည္။ 124  ေတင႔ရိ်ွ္ က္မ မီးကုိ ေဒၚသႏၱမမ်ွ တဆု႔ျပမ္ရမတငံ္ သူမ၏္ံ္ပငမ္ီးသသည္ေသသဆုီးမႈးတငက္ 
တမဝမ္ ဆ္မႈတစ္စဆုတစ္ရမ မရိ်ွသသညမ္်ွမ ဆုုီးဝ ေက မပ္စရမမရိ်ွဟု တဆု႔ျပမ္  ္ဲ့သသည္။ သက္ုက္၍ သူမက သူမ၏ ေရ်ွ႕ေမ 
ဥကီးေရမးတ္သမ္ီးေးမံ္ႏ်ွံ္ဲ့းတူ းသံ္ဲ့ျမံ္ဲ့ တရမီးရဆုီးမ မီးမ်ွ တသံ္ဲ့ ကုစမီးမႈကုိ သက္ုက္တိုက္ယူ သငမီးမသညဟု္ 
သုိ  ္ဲ့သသည္။125  

 
၄.၄။ ျမမမ္မႏုိံ္ံ ဆ ရ တပ ္ င႔မ်ွ စဆုစမီ္းစစေ္သီးျ္ံီ္းမ မီး 
 

ေးမက္တုိးမု ၂၀ ရက္ေမ႔ေုမက္၌ ကုိပ ၾကကီး ေပ မက္သဆုီးေမေသမေၾကမံ္ဲ့ ေဒၚသႏၱမသသည ္ သူမ၏္ံ္ပငမ္ီးသသည ္
မသညသ္သည္ဲ့ေမရမ၌ ရိ်ွေမသသည္ကုိ သိရိ်ွရမ္ မငမ္ျပသညမ္ယ္သုိ႔ ္ရကီး ငက္  ္ဲ့သသည္။ း က္၌ ေ မ္ျပ  ္ဲ့သုုိ၊ ေဒၚသႏၱမမ်ွ 
 ုိစဥ္၌ က ိ က္မေရမ ျမိ ႕မယ္ရ တပ္  င႔တငံ္ ပ မသတံ္ီးေပီးတိုံ္ၾကမီး္ က္ ေရီးေစကမ းမႈ ငံ္ဲ့ေစ  ္ဲ့သသည္။ 
သူမ၏္ံ္ပငမ္ီးသသည္းေၾကမံ္ီး သိရိ်ွရျပကီးေမမက္ ေဒၚသႏၱမသသည ္ က ိ က္မေရမသုိ႔ ျပမ္ုမ  ္ဲ့သသည္။ ေပ မက္သဆုီး ေၾကမံ္ီး 
ပ မသတံ္ီးေပီးတုိံ္ၾကမီး္ က္ကုိ ရုတ္သိမ္ီး  ္ဲ့ျပကီး ေသသဆုီးေၾကမံ္ီး ပ မသတံ္ီးေပီးတုိံ္ၾကမီး္ က္ 

                                                        
120 ICJႏ်ွံ္ဲ့ သတံ္ီးေ မက္ ုူေတင႔ေမီးျမမ္ီး္မ္ီး၊ ျမမ္မမ၊ ၂၀၁၈ စက္တံ္းမု ၃၀ ရက္ 
121 Lun Min Mang, “ၾကမီးမမစစ္ေသီးမႈ ျပကီးသဆုီးသသည္ႏ်ံွ ္ဲ့းမ်ွ  စစ္သမီးမ မီးက သတံ္ီးေ မက္ကုိ မသညသုိ္႔မသည္ပဆု 
သတ္  ္ဲ့ေၾကမံ္ီး ေျပမျပ” ကုိီးကမီး္ က္ း က္၌ရိ်ွ။ 
122 Zarni Mann, ‘ကုိပ ၾကကီး းသတ္ ဆ္ရသသည္ဲ့ းမႈကုိ ပိတ္သိမ္ီး၊ မုသုိီးမးျ စ္က မ္  ္ဲ့သူမ်ွ းယူ ဆ္တံ္ရမ္ 
း္ုိံ္းမမေၾကျံမ’ The Irrawaddy၊ ၂၀၁၅ ္ုႏ်ွစ္းငမ္ု ၂၃။ Lun Min Mang, “ၾကမီးမမစစ္ေသီးမႈ ျပကီးသဆုီးသသည္ႏ်ွံ္ဲ့းမ်ွ  
စစ္သမီးမ မီးက သတံ္ီးေ မက္ကုိ မသည္သုိ႔မသည္ပဆု သတ္  ္ဲ့ေၾကမံ္ီး ေျပမျပ”,The Myanmar Times ၂၀၁၅ းငမ္ ၂၅ 
123 ေရ်ွ႕ေမဥကီးၾကကီးျမံ္ဲ့၏ သဆုီးသပ္္ က္မ မီးကုိ မမူမမးျ စ္ ၾကသည္ဲ့ပ ။ Lun Min Mang, “ၾကမီးမမစစ္ေသီးမႈ 
ျပကီးသဆုီးသသညႏ္်ွံ္ဲ့းမ်ွ  စစ္သမီးမ မီးက သတံ္ီးေ မက္ကုိ မသည္သုိ႔မသညပ္ဆု သတ္  ္ဲ့ေၾကမံ္ီး ေျပမျပ”, The Myanmar Times၊ 
၂၀၁၅္ုႏ်ွစ္၊ ကုိီးကမ္ က္ း က္၌ရိ်ွ။ 
124 ICJ ႏ်ွံ္ဲ့ သတံ္ီးေ မက္ ုူေတင႔ေမီးျမမ္ီးျ္ံ္ီး၊ ျမမ္မမ၊ ၂၀၁၈ ္ုႏ်ွစ္ စက္တံ္းမု ၃၀ ရက္ 
125  Zarni Mann, ‘ကုိပ ၾကကီး းသတ္ ဆ္ရသသည္ဲ့ းမႈကုိ ပိတ္သိမ္ီး၊ မုသုိီးမးျ စ္က မ္  ္ဲ့သူမ်ွ းယူ ဆ္တံ္ရမ္ 
း္ုိံ္းမမေၾကျံမ’ The Irrawaddy၊ ၂၀၁၅္ုႏ်ွစ္ းငမ္ု ၂၃ ရက္။ 
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 ငံ္ဲ့  ္ဲ့ျပမ္သသည္။ 126 ယံ္ီးပ မသတံ္ီးေပီးတိုံ္ၾကမီးသသည္ဲ့ ႏ်ွစ္ၾကိမ္စ ဆုုီးတငံ္ ရ သသည ္ းစကတသည္ီးက 
းမႈျ စ္စဥ္္းေၾကမံ္ီးသိရိ်ွ  ္ဲ့ပဆုရျပကီး ပ မးၾကိမ္ ပ မသတံ္ီးေပီးတုိံ္ၾကမီးစမကုိ ုက္ ဆ္ရမ္ ျံံ္ီးသုိ  ္ဲ့ျပကီး ေဒၚသႏၱမကုိ 
မငမ္ျပသည္မယ္ျမိ ႕ေတမ္ရိ်ွ ရ စ္မ္ီးသုိ႔ သငမီးေရမက္ရမ္ သညႊမ္ီးသုိ  ္ဲ့ေသီးသသည။္127  ိုး္ ိမ္ သူမးေမျ ံ္ဲ့ ရ းက္မ်ွ ေပ မက္သဆုီး 
ေသသဆုီးမႈးမီး စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးမႈမ မီး ျပ ုုပ္ပ ဲ့မုမီးဟု းသုိီးျမံ္  ္ဲ့သသည။္ ရ းရမရိ်ွၾကကီးမ မီးသသည ္ စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးမႈ 
မုုပ္ေသမံ္ရမ္ း က္းမဏမပုိံ္မ မီးမ်ွ ၎တုိ႔းမီး သညႊမ္ၾကမီး  မီးေၾကမံ္ီး သူမကုိ ပငံ္ဲ့ပငံ္ဲ့ုံ္ီးုံ္ီး 
ေျပမသုိ  ္ဲ့သသည္။128  

းေုမံ္ီးေ မ္ရမ္းတငက္ ုုိးပ္ေသမ စကစဥ္မႈမ မီးျပ ုုပ္ရမတငံ  ္ရ မ မီးက း္မ္ီးက႑တစ္္ုကုိ တမဝမ္ယူ ုုပ္ေသမံ္ 
ၾကသသည္။ သတံ္ီးး္ က္းုက္တစ္္ ိ ႕ ေပီးျ္ံ္ီးႏ်ွံ္ဲ့ ေဒၚသႏၱမးမီး သယ္ယူပုိ႔ေသမံ္ေရီး စသသည္႔ း္မ္ီးက႑မ မီးကုိ 
ရ မ မီးမ်ွ တမဝမ္ယူၾကသသည။္ စစ္ေသီးရမ္းေုမံ္ီးေ မ္ယူျ္ံ္ီးကုိ  ျမမ္မမႏုိံ္ ဆံးမ ိ ီးသမီး ုူ႔း ငံ္ ္ဲ့းေရီးေကမ္မရ်ွံ္၏ 

ဆုႈ႔ေသမ္မႈျ ံ္ဲ့ ေ မ္ယူ  ္ဲ့ျပကီး တပ္မေတ္း  င႔ဝံ္္မ မီးက  ိမ္ီး္  ပ္ုုပ္ကုိံ္  ္ဲ့သသည္။ 129 
ျမမ္မမႏုိံ္ ဆံးမ ိ ီးသမီးုူ႔း င္ံ္ဲ့းေရီးေကမ္မရ်ွံ္၏ ၂၀၁၄းစကရံ္ ဆ္စမတငံ္ ျမမ္မမႏုိံ္ ဆံရ တပ္  င႔၏ ျပစ္မႈသိုံ္ရမ 
စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးေရီး ဌမမ(CID) မ်ွ ကုိပ ၾကကီး၏ းေုမံ္ီးကုိယ္ကုိ စစ္ေသီး  ္ဲ့ေၾကမံ္ီး ေရီးသမီး  ္ဲ့သသည။္ 
ရ စစ္ေသီးမႈမ မီးတငံ  ္ (CID)၏ း္မ္ီးက႑ကုိ ေမမက္ ပ္ေ မ္ျပျ္ံ္ီး မရိ်ွေတမဲ့ေ္ ။130 ၂၀၁၅္ုႏ်ွစ္ ေ ေ ၚဝ ရကု ုတ္ 
ေသမံ္ီးပ ီးတစ္ေစမံ္တငံ္ ရ မ မီးသသည ္ မ က္ျမံ္သက္ေသေပ ံ္ီး (၂၀) ေက မ္ကုိ ုူေတင႔ ေမီးျမမ္ီး  ္ဲ့ေၾကမံ္ီး  
ျပသည္တငံ္ီးသတံ္ီးမကဒကယမက ေ မ္ျပ  ္ဲ့သသည္။ 131  သုိ႔ေသမ္ ရ းက္မ်ွ စဆုစမ္ီး စစ္ေသီးျ္ံ္ီးမ မီးႏ်ွံ္ဲ့ က ိ က္မေရမျမိ ႕မယ္ 
တရမီးရဆုီးမ်ွ စစ္ေမီးျ္ံ္ီးမ မီးးၾကမီးရိ်ွ ္ ိတ္သက္မႈမ မီးသသည ္ မရ်ွံ္ီးမရ်ွံ္ီး ျ စ္ေမ  ္ဲ့သသည္။  ို႔ျပံ္ 
ျမမ္မမႏိုံ္ ဆံးမ ိ ီးသမီးုူ႔း င္ံ္ဲ့းေရီးေကမ္မရ်ွံ္၏ စစ္ေမီးျ္ံ္ီးုုပ္ံမ္ီး၌ ရ မ မီး ပူီးေပ ံ္ီး ပ ဝံ္  ္ဲ့ေသမ္ုသည္ီး၊ 
၎တုိ႔းေမျ ံ္ဲ့ စစ္တရမီးရဆုီးးက္မ်ွ ယံ္ီးးမႈစစ္ေသီးၾကမီးမမီးျ္ံ္ီးးမီး းသဆုီးသတ္  ္ဲ့ သသညကုိ္ သိရိ်ွ  ္ဲ့မႈ ရိ်ွ၊မရိ်ွ ဟူမူကမီး 
ရ်ွံ္ီးုံ္ီးမႈ မရိ်ွ  ္ဲ့ေပ။ က ိ က္မေရမ ျမိ ႕မယ္တရမီးရဆုီး၌ စစ္ေမီး  ္ဲ့ေသမ စစ္ေမီးမႈ းျပကီး (၂၀၁၅ ္ုႏ်ွစ္ းငမ္ုတငံ ္ 
ျပကီးသဆုီး  ္ဲ့သသည)္ ယံ္ီးးမႈကုိ  ပ္မဆ စစ္ေသီးၾကမီးမမီးႏုိံ္မႈ ရိ်ွ၊ မရိ်ွ းေပၚ ရ းက္မ်ွ မ်ွတ္္ က္ျပ  သဆုီးသပ္  ္ဲ့ဲ့ျ္ံ္ီး မရိ်ွေပ။132  

ကုိပ ၾကကီးႏ်ွံ္ဲ့သုိံ္ေသမ ရ းမႈ ုိံ္တ ငသသည ္ ရ းက္မ်ွ ပ မသတံ္ီးေပီးတိုံ္ၾကမီး္ က္ ုက္ ဆ္ရရိ်ွသသည္ဲ့ ၂၀၁၄္ုႏ်ွစ္ 
ေးမက္တုိးမု/ႏုိဝံ္းမု ေုမက္ကတသည္ီးမ်ွ ၂၀၁၆ မတ္ု ိ  ငံ္ဲ့ မီးသ  ျ စ္သသည္။ ၂၀၁၅ ္ုႏ်ွစ္ းငမ္ု၌ 
က ိ က္မေရမျမိ ႕မယ္ တရမီးရဆုီး၏ စစ္ေမီး္ က္းေပၚ သဆုီးျ တ္္ က္ ္ ျပကီးေမမက္ ၉ ုဝမ္ီးက ံ္းၾကမတငံ္ ရ မ မီးသသည ္
သိသမ ံ္ရ်ွမီးေသမ ုုပ္ေသမံ္မႈမ ိ ီး မုုပ္ေတမဲ့ပ ။  ို႔ျပံ္ းမႈးေျ္းေမသသည ္ မရ်ွံ္ီးုံ္ီးစငမျ ံ္႔ က မ္ရစ္  ္ဲ့သသည္။ 
ယ္ုက ႔သုိ႔ ရ်ွံ္ီးုံ္ီးျပတ္သမီးမႈ မရိ်ွျ္ံ္ီးကုိ ေမမက္သဆုီး၌ ၂၀၁၆္ုႏ်ွစ္ မတ္ု ၂၁ ရက္ရက္စ ငျ ံ္ဲ့ 

                                                        
126  ICJမ်ွ မသႏၱမကို ေတင႔သုဆ႔ေမီးျမမ္ီးျ္ံ္ီး၊၂၀၁၈ ္ုႏ်ွစ္ စက္တံ္းမု ၃၀ ရက္။  ICJ မ်ွ ေမမ္းုမ္ီး ်ုွကို 
ေတင႔သုဆေမီးျမမ္ီးျ္ံ္ီး၊ ၂၀၁၈္ုႏ်ွစ္ ေမု ၁၇ ရက္။ Paul Mooney, ‘တပ္မေတမ္ သတ္  ္ဲ့သသည ္ သတံ္ီးေ မက္သသည ္
စုၾကသည္၏ ယ္ံ္က ကုိယ္ရဆေတမ္းေစမံ္ဲ့ ျ စ္  ္ဲ့သသည္။’  Rueters ၊ ၂၀၁၄္ုႏ်ွစ္ ေးမက္တုိးမု ၂၈ရက္။   
127  ICJ မ်ွ ေမမ္းုမ္ီး ်ုွကို ေတင႔သုဆေမီးျမမ္ီးျ္ံ္ီး၊၂၀၁၈္ုႏ်ွစ္ ေမု ၁၇ ရက္။ ICJမ်ွ မသႏၱမကို ေတင႔သုဆေမီးျမမ္ီးျ္ံ္ီး၊ 
၂၀၁၈္ုႏ်ွစ္ စက္တံ္းမု ၃၀ရက္။  Paul Mooney, ‘တပ္မေတမ္ သတ္  ္ဲ့သသည ္ သတံ္ီးေ မက္သသည ္ စုၾကသည္၏ 
ယ္ံ္က ကုိယ္ရဆေတမ္းေစမံ္ဲ့ ျ စ္  ္ဲ့သသည။္’ Rueters ၊ ၂၀၁၄ ္ုႏ်ွစ္ ေးမက္တုိးမု ၂၈ ရက္  
128  Paul Mooney, ‘တပ္မေတမ္ သတ္  ္ဲ့သသည ္ သတံ္ီးေ မက္သသည ္ စုၾကသည္၏ ယ္ံ္က ကုိယ္ရဆေတမ္းေစမံ္ဲ့ 
ျ စ္  ္ဲ့သသည္။’၊ ရုိက္တမသတံ္ီး၊ ၂၀၁၄္ုႏ်ွစ္ ေးမက္တုိးမု ၂၈ရက္  Hanna Hindstrom, ‘သတံ္ီးေ မက္ကုိ 
သတ္ျ တ္ျ္ံ္ီးေၾကမံ္ဲ့ ျမမ္မမဲ့ဒကမုိကေရစက ျပ ျပံ္ေျပမံ္ီး  ုမႈးေပၚ သဆသယမ မီးစငမ ရိ်ွုမ’၊ Al Jazeera, ၂၀၁၄္ုႏ်ွစ္ 
ႏုိဝံ္းမု ၂၅ ရက္။ 
129 က ိ က္မေရမျမိ ႕မယ္ ရ က ေဒၚသႏၱမ ဆသုိ႔ စစ္ေသီးရမ္းေုမံ္ီးေ မ္ေတမဲ့မသည္ဲ့းေၾကမံ္ီး သူမေမ ိုံ္ရမ ရမ္ကုမ္ 
းေျ္စုိက္ ရ မ်ွတသံ္ဲ့ သတံ္ီးကုိ  ပ္သံ္ဲ့ ႊုံ္ဲ့ေပီးသသည။္ 
130 ျမမ္မမႏုိံ္ ဆံးမ ိ ီးသမီးုူ႔း င္ံ္ဲ့းေရီးေကမ္မရ်ွံ္ းစကရံ္ ဆ္စမ၊ စမပုိဒ္ ၃၄။ စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးေရီးဗဟုိဌမမက းေုမံ္ီး 
ကုိ တိုက္ရိုက္ စစ္ေသီး  ္ဲ့ျ္ံ္ီး ရိ်ွ၊မရိ်ွ မရ်ွံ္ီးုံ္ီးပ ။ 
131  ဤသတံ္ီးး္ က္းုက္ကုိ ေဒၚသႏၱမေပီး  ္ဲ့သသည။္ တစ္္ တစ္ေု သူမေမမ ႔ သတံ္ီးမကဒကယမႏ်ွံ္ဲ့ 
းမဏမပုိံ္ေတငးၾကမီး သက္သငယ္ေရီးုမ္ီးေၾကမံ္ီးၾကမီး ဆ္းျ စ္ ေသမံ္ရငက္ေမသုုိ ျ စ္ေမသသည္။ San Yamin 
Aung, “သတ္ျ တ္ ဆ္ရေသမ သတံ္ီးေ မက္းမႈကုိ တရမီးရဆုီး၌ ၾကမ္႔ၾကမေစေသမေၾကမံ္ဲ့ တပ္မေတမ္ကုိ းျပစ္တံ္”  
The Irrawady ၂၀၁၅္ုႏ်ွစ္ ေ ေ ၚဝ ရကု  ၁၁ရက္။ 
132 Lun Min Mang, “ၾကမီးမမစစ္ေသီးမႈ ျပကီးသဆုီးသသည္ႏ်ံွ ္ဲ့းမ်ွ  စစ္သမီးမ မီးက သတံ္ီးေ မက္ကုိ မသညသုိ္႔မသည္ပဆု 
သတ္  ္ဲ့ေၾကမံ္ီး ေျပမျပ” ကုိီးကမီး္ က္ း က္၌ရိ်ွ။ 
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က ိ က္မေရမျမိ ႕မယ္ရ တပ္  င႔မ်ွ ေဒၚသႏၱမ ဆသုိ႔  ုတ္ေပီးေသမ စမတငံ္ ေရီးသမီးေ မ္ျပ  ္ဲ့သသည။္ ယံ္ီးး္ ိမ္ကမု သသည ္
၂၀၁၅္ုမ်ွစ္ ႏုိံ္ဝံ္းမု ေရငီးေကမက္ပ ငျပကီးေမမက္ းမ ိ ီးသမီးဒကမုိကေရစကး  င႔္  ပ္ ပ တကးတငက္ ႊုတ္ေတမ္ 
ကုိယ္စမီး ်ုွယ္းျ စ္  ေဒၚသႏၱမ ျပသည္ေ မံ္စု ႊုတ္ေတမ္သုိ႔ ဝံ္ေရမက္္ စ း္ ိမ္ျ စ္ပ သသည။္ 133  ယံ္ီးစမတငံ  ္
ေမမ္ုျမိ ံ္္ရုိံ္းသံ္ဲ့ းစုိီးရေရ်ွ႕ေမမ မီးႏ်ွံ္ဲ့ မငမ္ျပသညမ္ယ္ ဥပေဒ္  ပ္ရဆုီးတုိ႔၏ သညႊမ္ၾကမီး္ က္းရ ရ မ မီးသသည ္ းမႈကုိ 
ပိတ္သိမ္ီး  ္ဲ့ျပကျ စ္ေၾကမံ္ီး ေဒၚသႏၱမးမီး းသိေပီး းေၾကမံ္ီးၾကမီး  ္ဲ့သသည္။ 134 သက္ုက္၍  ုိဥပေဒးၾကဆျပ ္ က္ 
ရရိ်ွျပကီးေမမက္  ျမိ ႕မယ္ရ တပ္  င႔းက္မ်ွ မငမ္ျပသည္မယ္ ရ ရဆုီး္  ပ္၏ းၾကဆဥမဏကုိ္ ်ုွမ္ီးေတမံ္ီးရမတငံ္ ရဆုီး္  ပ္က 
းစုိီးရေရ်ွ႕ေမမ မီး၏ းၾကဆဥမဏ္ကုိ းတသည္ျပ  ္ဲ့ေၾကမံ္ီး ယံ္ီးစမတငံ္ ေ မ္ျပ  ္ဲ့သသည။္ ေဒၚသႏၱမးမီး 
းသိေပီးးေၾကမံ္ီးၾကမီးမႈတငံ  ္ ယ္ုုုိ သဆုီးျ တ္ရျ္ံ္ီး၏ ဥပေဒေရီးရမရႈေဒ ံ္ဲ့းရ က ိ ီးေၾကမံ္ီးသကေု မ္မႈ 
ရ်ွံ္ီးရ်ွံ္ီးုံ္ီးုံ္ီး ္ ျပျ္ံ္ီး မရိ်ွ  ္ဲ့ေပ။135  

ုူ ု ဆသုိ႔ ဤသတံ္ီး ေရမက္ရိ်ွသငမီးရမတငံ္ မယ္ပယ္းသကီးသကီးမ်ွ တဆု႔ျပမ္မႈးမ ိ ီးမ ိ ီးကုိ ျ စ္ေပၚေစ  ္ဲ့သသည။္ ဥပမမ 
ျပမ္ၾကမီးေရီးဝမ္ၾကကီးးသစ္ ဥကီးေ ျမံ္ဲ့သသည ္ ၎ရုဒ္ကုိ ဆုုီးဝ ုက္ ဆ္ႏုိံ္ ငယ္ရမမရိ်ွေၾကမံ္ီး  ျပစ္တံ္ရဆႈ႕္  ္ဲ့ျပကီး 
တရမီးမ်ွ တမႈးတငက္ ကူသညကသငမီးမသည္ျ စ္ေၾကမံ္ီး ကတိေပီး  ္ဲ့သသည္။ ေဒၚသႏၱမ၏ေရ်ွ႕ေမ ဥကီးေရမးတ္သမ္ီးေးမံ္ သသည ္
သဆုီးျ တ္္ က္ကုိ မ်ွမီးယငံ္ီးစငမသဆုီးျ တ္ေၾကမံ္ီး သမုတ္  ္ဲ့သသည္။ 136  ို႔ျပံ္ ယံ္ီးသဆုီးျ တ္္ က္ကုိ တရမီးရဆုီးးသံ္ဲ့သံ္ဲ့သုိ႔ 
းယူ ဆ္သငမီးမသည ္ျ စ္ေၾကမံ္ီးကုိုသည္ီး ဥကီးေရမးတ္သမ္ီးေးမံ္က သုိ  ္ဲ့သသည္။137  

 

၄.၅။ ဗဟိတုရမီးရဆုီး သမမီး္ဆု ႊမ 

 
ကုိပ ၾကကီးေသသဆုီးျပကီး (၁၈)ု ၾကမေသမး္ ႏ်ွံ္ဲ့ ႏုိံ္ ဆံေတမ္ းမဏမပုိံ္မ မီးႏ်ွံ္ဲ့ ႏိုံ္ ဆံ၏ းမ ိ ီးသမီးုူ႔း င္ံ္ဲ့းေရီး 
း  င႔တုိ႔မ်ွ တစ္ျပိ ံ္တသည္ီး တမဝမ္ယူုုပ္ေသမံ္သသည္ဲ့ ုုပ္ ဆုီးုုပ္မသည္ီး(၄) ္ုျ ဲံ့္ းသဆုီးသတ္  ္ဲ့ျပကီးေမမက္ 
၎ေသသဆုီးရသသည္ဲ့ းေျ္းေမမ်ွမ္ကုိ ေ မ္ ုတ္ႏုိံ္  ္ဲ့ျ္ံ္ီး မရိ်ွ  ္ဲ့ရဆုသမမက တမဝမ္ ဆ္မႈ (သုိ႔မဟုတ္) ကုစမီးမႈမ မီးုသည္ီး 
မရရိ်ွ  ္ဲ့ေပ။  ို႔းတငက္ေၾကမံ္ဲ့ ေဒၚသႏၱမႏ်ွံ္ဲ့ သူမ၏ေရ်ွ႕ေမ ဥကီးေရမးတ္သမ္ီးေးမံ္တုိ႔သသည ္ ၎တုိ႔းမႈးမီး 
းသံ္ဲ့ျမံ္ဲ့တရမီးရဆုီးမ်ွ ျပမ္ုသညသ္ဆုီးသပ္ေပီးရမ္ႏ်ွံ္ဲ့ းမႈျပမ္ ငံ္ဲ့ေပီးရမ္ ၾကိ ီးပမ္ီး  ္ဲ့ၾကသသည္။  ုိ္ ိမ္ သတံ္ီး 
မကဒကယမမ မီးေရ်ွ႕၌ ၎တုိ႔၏ သဆုီးသပ္္ က္မ မီးသသည ္ စမ္ၽငမ္ေတမ္ ေ္ၚရမ္ ရသညရ္ငယ္ေၾကမံ္ီး ေ မ္သညႊမ္ီး  ္ဲ့ၾကသသည္။ 138 
ျမမ္မမႏိုံ္ ဆံတငံ္ ေးမက္တရမီးရဆုီးမ မီး၏ သဆုီးျ တ္္ က္မ မီးကုိ တရမီးေရီးမ်ွ ျပမ္ုသည္သဆုီးသပ္ေစရမ္မ်ွမ စမ္ၽငမ္ေတမ္သသည္ 
း္ရမက ေသမ ယႏၱရမီးျ စ္သသည။္139 ၂၀၁၆္ုႏ်ွစ္ ၾသ ုတ္ု တငံ ္ ေမျပသည္ေတမ္ရိ်ွ ဗဟုိတရမီးရဆုီး၌ စမ္ၽငမ္ေတမ္ တံ္  ္ဲ့ျပကီး 
                                                        
133 ဧရမဝတကတုိံ္ီး းံ္ီးမက မ သႏၵမယ္ကုိ ကုိယ္စမီးျပ ျ္ံ္ီး 
134 က ိ က္မေရမျမိ ႕မယ္ ရ စ္မ္ီးမ်ွ ေဒၚသႏၱမ ဆသုိ႔ ေပီးပုိ႔ေသမ စမ၊ ICJ တငံ ္ယံ္ီးစမတင  ရိ်ွသသည။္  
135 က ိ က္မေရမျမိ ႕မယ္ ရ စ္မ္ီးမ်ွ းမႈကုိ ၂၀၁၆္ုႏ်ွစ္ မတ္ု ၁၉ ရက္ေမ႔၌ ပိတ္  ္ဲ့သသည္။ 
136 Mizzima, “ျမမ္မမသသည ္သတံ္ီးေ မက္းသတ္ ဆ္ရမႈကုိ စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးျ္ံ္ီးးမီး ေ္ မံ္ ုိီးုုိက္သသည။္” 
၂၀၁၆္ုႏ်ွစ္ ဧျပကု ၆ ရက္။ DVB, “ပ ၾကကီး းမႈကုိ မငမ္ျပသည္မယ္ ရ စ္မ္ီးမ်ွ ပိတ္သိမ္ီးုုိက္သသည”္ ၂၀၁၆ ္ုႏ်ွစ္ ဧျပကု  ၁ 
ရက္။ 
137 DVB, “ပ ၾကကီး းမႈကုိ မငမ္ျပသည္မယ္ ရ စ္မ္ီးမ်ွ ပိတ္သိမ္ီးုုိက္သသည”္ း က္ပ  ကုိီးကမီး၊ Mizzima, 
“ျမမ္မမသသည္သတံ္ီးေ မက္းသတ္ ဆ္ရမႈကုိ စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးျ္ံ္ီးးမီး ေ္ မံ္ ုိီးုုိက္သသည္။” း က္ပ ကုိီးကမီး္ က္။ 
138 း က္ပ းတိုံ္ီး။ 
139  ေရ်ွ႕ေမဥကီးေရမးတ္သမ္ီးေးမံ္ကုိ သက္သငယ္ရမ္ ၾကိ ီးစမီး  ္ဲ့ေသမ္ုသည္ီး၊ ICJ းေမမ ႔ မသည္သသည္ဲ့စမ္ၽငမ္ေတမ္ကုိ 
တံ္  ္ဲ့ေၾကမံ္ီး မသိရိ်ွ  ္ဲ့ရ။ းမိမ္႔ေပီးစမ္ၽငမ္ေတမ္ (သုိ႔မဟုတ္) းမႈေ္ၚေစ စမ္ၽငမ္ေတမ္ကုိ တံ္သငံ္ီး  ္ဲ့တမ ျ စ္ႏုိံ္သသည။္ 
သုိ႔ေသမ္ ျမမ္မမႏိုံ္ ဆံတငံ္ စမ္ၽငမ္ေတမ္ တံ္သငံ္ီးရမ္ းတမီးးသကီးၾကကီးမ မီး ရိ်ွေမသသည။္ ဥပမမ ယံ္ီးစိမ္ေ္ၚမႈ၊ 
းတမီးးသကီးမ မီး၌ ုုိးပ္ေသမ စမရငက္စမတမ္ီးမ မီး တံ္သငံ္ီးရမ္ႏ်ွံ္ဲ့ ေမျပသည္ေတမ္ရိ်ွ ဗဟုိတရမီးရဆုီးမ်ွ ုက္ ဆ္ရမ္ 
ျပံ္သံ္စရိတ္မ မီး ပ ဝံ္သသည္။ ၂၀၁၁ စမ္ၽငမ္ေတမ္မ မီး ေ ်ုွ မက္ မီးရမ္ ုုပ္ ဆုီးုုပ္မသည္ီး စသည္ီးမ ဥ္ီး၊မသည္ီးဥပေဒမ မီး ကုိ 
ၾကသည္ဲ့ရမ္။ Melissa Crouch ၏ ျမမ္မမဲ့ ဥပေဒ၊ ုူ႔း  င႔းစသည္ီးႏ်ွံ္ဲ့ းကူီးးေျပမံ္ီး သိုသသည္ဲ့ စမးုပ္ပ  “း ၤု ိပ္ရုိီးရမ 
ဥပေဒႏ်ွံ္ဲ့   င႔စသည္ီးပဆုးေျ္ ဆ္ဥပေဒပ  စမ္ၽငမ္ေတမ္မ မီး- ျမမ္မမႏုိံ္ ဆံရိ်ွ တမဝမ္ ဆ္မႈ းုမီးးုမမ မီး” Hart Publishing, 
၂၀၁၄၊ စမ-၁၅၅ ကုိုသည္ီး ၾကသည္ဲ့ပ ။ ျမမ္မမႏိုံ္ ဆံရိ်ွ စမ္ၽငမ္ေတမ္ ံ ီးမ ိ ီးစမရံ္ီးၾကသည္ဲ့ရမ္-  ICJ, “ျမမ္မမႏုိံ္ ဆံရိ်ွ 
း ူီးစကီးပငမီးေရီး းဆုမ မီးႏ်ွံ္ဲ့ ုူ႔း င္ံ္ဲ့းေရီးမ မီး ကမကငယ္ေစမံ္ဲ့ေရ်ွမက္ရမ္ ႏိုံ္ ဆံေတမ္၏ တမဝမ္ဝတၱရမီး”၊ ၂၀၁၇၊ 
ေ ေ ၚဝ ရကု ၊ စမ-၃၀၊ ဤဝက္သုိဒ္၌ ရယူပ - https://www.icj.org/myanmar-amend-special-economic-zones-
law-to-protect-human-rights-new-icj-report/  (Burmese: “ျမမ္မမႏုိံ္ ဆံရ်ွ ိ း ူီးစကီးပငမီးေရီးးုမ္မ မီးႏ်ွံ္႔ 

https://www.icj.org/myanmar-amend-special-economic-zones-law-to-protect-human-rights-new-icj-report/
https://www.icj.org/myanmar-amend-special-economic-zones-law-to-protect-human-rights-new-icj-report/
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၂၀၁၇ ္ုႏ်ွစ္တငံ္ ျံံ္ီးပယ္ (သုိ႔မဟုတ္) ပယ္္ ဆ္  ္ဲ့ရသသည္။ 140  ုက္ရိ်ွ ႊုတ္ေတမ္ကုိယ္စမီး ်ုွယ္ျ စ္ေမေသမ 
ေဒၚသႏၱမသသည ္ ဤဥပေဒုမ္ီးေၾကမံ္ီးကုိ သက္ုက္ ေသမံ္ရငက္ မီးျ္ံ္ီး မရိ်ွေၾကမံ္ီး ေတင႔ရသသည။္ ေမမက္သဆုီးတငံ္ 
ေးမံ္ျမံ္မႈ မရိ်ွ  ္႔သသည္႔ စမ္ၽငမ္ေတမ္တံ္သငံ္ီးျ္ံ္ီးသသည ္ ကုိပ ၾကကီး ေသသဆုီးမႈႏ်ွံ္ဲ့ ပတ္သက္၍ 
ပုိမုိေက မပ္ႏ်ွစ္သိမ္႔မ်ွုရမိုံ္ေစရမ္းတငက္  ေမမက္ ပ္ုုပ္ေသမံ္  ္ဲ့သသည္ဲ့ တရမီးေရီးးရ းသဆုီးသတ္ 
ေမမက္သဆုီးေျ္ ်ုွမ္ီးတစ္ရပ္ ျ စ္ေၾကမံ္ီး ေတင႔ရိ်ွရပ သသည္။ 
 
 

 

                                                                                                                                                               
ုူ႔း ငံ္ ္႔းေရီးမ မီးကုိ ကမကငယ္ေပီးရမသည္ဲ့ ႏိုံ္ ဆံေတမ္၏ တမဝမ္ဝတၱရမီးမ မီး,” https://www.icj.org/wp-
content/uploads/2017/05/Myanmar-SEZ-assessment-full-Publications-Reports-Thematic-reports-2017-
BUR.pdf) းေသီးစိတ္ၾကသည္ဲ့ရမ္- ICJ, “ျမမ္မမႏိုံ္ ဆံရိ်ွ တရမီးရဆုီးေရ်ွ႕ေတမ္သငံ္ီး စမ္ၽငမ္ေတမ္ းမိမ္႔သုိံ္ရမ ုက္စ င”၊ 
၂၀၁၆ ေမု၊ ဤဝက္သုိဒ္၌ ၾကသည္ဲ့ပ - https://www.icj.org/myanmar-writ-of-habeas-corpus-can-help-protect-
human-rights/ (Burmese: “တရမီးရုုဆီးေရ်ွ႕ေတမ္သငံ္ီးစမ င္ မ္ေတမ္ းမိမ္႔သိုုံ္ရမ ုက္စင စမးုပ္,” 
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2016/06/Myanmar-Handbook-on-Habeas-Corpus-Publications-
Reports-thematic-reports-2016-BUR.pdf). 
140 ရိ်ွေသမ းရံ္ီးးျမစ္းကမ္႔မ မီးၾကမီးမ်ွေသမ္ုသည္ီးေကမံ္ီး  ေရ်ွ႕ေမႏ်ွံ္ဲ့သက္သငယ္ေျပမသုိႏုိံ္ျ္ံ္ီး မရိ်ွသသည္ဲ့ 
းေျ္းေမေၾကမံ္ဲ့ေသမ္ုသည္ီးေကမံ္ီး ICJ သသည ္ဤုုပ္ံမ္ီးစဥ္းေသီးစိတ္ႏ်ွံ္ဲ့ သိုံ္ေသမ သတံ္ီးး္ က္ကုိ 
မေ မ္ ုတ္ႏုိံ္  ္ဲ့ပ ။ 

https://www.icj.org/wp-content/uploads/2017/05/Myanmar-SEZ-assessment-full-Publications-Reports-Thematic-reports-2017-BUR.pdf
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”တမ္ီးျပသည္ဲ့စစ္မႈ မ္ီး္ ိမ္”ကုိ ၁၉၅၉ တပ္မေတမ္းက္ဥပေဒတငံ္ းက ယ္တစ္ဝမ္ီး းမက္ ငံ္ဲ့သုိ မီးသသည။္   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



An Unlawful Killing in Myanmar 

 41 

 
၅။  ေတင႔ရိ်ွ္ ကမ္ မီးႏ်ွံ္ဲ့ းၾကဆျပ ္ ကမ္ မီး 
 
 
ကုိပ ၾကကီး ုုပ္ၾကဆသတ္ျ တ္ ဆ္ရျ္ံ္ီး၊ စစ္တပ္မ်ွ ကမဥကီးပုိံ္ီး၌ းျ စ္မ်ွမ္းမီး  ဆုီးကငယ္ မီးျ္ံ္ီး၊ ေသသဆုီးမႈးမီး 
စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးျ္ံ္ီးႏ်ံွ ္ဲ့ ေမမက္သဆုုီးတငံ္ တမဝမ္ ဆ္မႈႏ်ွံ္ဲ့ ကုစမီးမႈမ မီး မရရ်ွိျ္ံ္ီးတုိ႔သသည ္ ျမမ္မမႏုိံ္ ဆံ၌ သိုီးရငမီးေသမ 
ုူ႔း ငံ္ ္ဲ့းေရီး ္ ိ ီးေ မက္မႈမ မီးးတငက္ တရမီးမ်ွ တမႈ ရရိ်ွေရီး ၾကိ ီးပမ္ီးရမတငံ္ စိမ္ေ္ၚမႈ းမ မီးးျပမီးရိ်ွေမေၾကမံ္ီးကုိ 
ျပသေမျ္ံ္ီး ျ စ္သသည။္  ို႔ျပံ္ ုမမသည္ဲ့း္ ိမ္မ မီး၌  ိုသုိ႔ ပ္္  ပ္  ္ ျ စ္ပ က္မႈးမီး တမီးျမစ္ရမ္ ေတမံ္ီးသုိရမုသည္ီး 
ေရမက္သသည။္ ဤးစကရံ္ ဆ္စမ၌ းေုီးေပီး ေ မ္ျပ မီးသက ႔သုိ႔ပံ္ ကုိပ ၾကကီးေသသဆုီးမႈးတငက္ တမဝမ္ရိ်ွေသမ 
တပ္မေတမ္မ်ွ စစ္သသည္ေတမ္မ မီးသသည ္ ယံ္ီးးမႈကိစၥျ စ္ျပကီးကတသည္ီးမ်ွ ေမမက္ ပ္ ုူ႔း ငံ္ ္ဲ့းေရီး္ ိ ီးေ မက္မႈမ မီးတငံ္  
ျံိစငမ္ီးမႈ ရိ်ွေမပ သသည္။ ျပစ္ဒဏ္ေပီး ဆ္ရျ္ံ္ီးမ်ွ သက္ုက္ ငုတ္ေျမမက္ေမျ္ံ္ီးသသည ္ ျပစ္မႈမ မီး  ပ္မဆက မီး ငုမ္ျ္ံ္ီးကုိ 
းမီးေပီး းမီးေျမမက္စငမ္ီးေသမံ္ေပီးရမ ေရမက္ပ သသည။္ 

ဤးမႈသသည ္ ဥပေဒမ ဲ့ သတ္ျ တ္ျ္ံ္ီး ဆ္ရေသမ းမႈမ ိ ီးးတငက္ တရမီးမ်ွ တမႈရရိ်ွရမ္ းမသည္ီးသဆုီး းဓိက းတမီးးသကီး 
(၃) ္ုရိ်ွေမေၾကမံ္ီးကုိ သမဓကေ မ္ျပ မီးျပကီး ယံ္ီးးတမီးးသကီးမ မီးကုိ းဓိပၸ ယ္ျပသည္ဲ့ဝစငမ ေျ ရ်ွံ္ီးႏုိံ္ေးမံ္ 
ေသမံ္ရငက္ရမသည္ဲ့ ေျ္ ်ုွမ္ီးမ မီးကုိ းၾကဆျပ  မီးသသည။္ 

 

၅.၁။ ျပသညတ္ငံ ီ္းဥပေဒမ မီးသသည ္ၾကကီးေုီးေသမ ုူ႔း္ငံ ္ဲ့းေရီး ္  ိီးေ မကမ္ႈမ မီးးတငက ္ျပစဒ္ဏေ္ပီး္ဆရျ္ံီ္းမ်ွ   
ကံီ္းုငတေ္စသသည။္ 
 
 
ကုိပ ၾကကီး ုုပ္ၾကဆသတ္ျ တ္ ဆ္ရမႈကုိ ျပမ္ုသညသ္ဆုီးသပ္ရမ္ းရပ္းက္မ်ွ စတံ္ုုပ္ေသမံ္  ္ဲ့သသည္ဲ့ ုုပ္ံမ္ီးစဥ္ (၄)ရပ္မ်ွ 
ုုပ္ံမ္ီးစဥ္တုိံ္ီးသသည ္ ကုိပ ၾကကီးေသသဆုီးမႈ၌ ျပစ္မႈမကံ္ီးေသမ စစ္သမီးမ မီးကုိ ငုတ္ျံိမ္ီး င္ံ္ဲ့ ေပီး  ္ဲ့သသည္ဲ့ စစ္တရမီးရဆုီးမ်ွ 
စစ္ေသီးရ်ွမေ ငမႈေၾကမံ္ဲ့ ဆုုီးဝ  ိေရမက္မႈ မရိ်ွ  ္ဲ့ပ ။ းမႈစစ္ေသီးၾကမီးမမမႈကုိ ်ုွ ိ ႕ဝ်ွက္စစ္ေသီးၾကမီးမမ  ္ဲ့ျပကီး 
မိသမီးစုဝံ္မ မီး၊ းမ မီးျပသညသူ္ႏ်ွံ္ဲ့ ႏိုံ္ ဆံဝမ္ မ္ီးမ မီးးမီး းသိမေပီးး  ုမ ႔္ က  ုဆီးကငယ္  ္ဲ့သသည္။ းစုိီးရေရ်ွ႕ေမမ မီး၊ 
ရ မ မီး၊ ျမမ္မမႏိုံ္ ဆံးမ ိ ီးသမီးုူ႔း င္ံ္ဲ့ဲ့းေရီးေကမ္မရ်ွံ္၊ ္ရုိံ္ႏ်ွံ္ဲ့ ဗဟုိးသံ္ဲ့ရိ်ွ တရမီးေရီးမ မီးသသည ္ ၎တုိ႔၏ 
စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးျ္ံ္ီးမ မီးကုိ ရပ္မမီး  ္ဲ့သသည။္ ရပ္မမီး  ္ဲ့သသည္ဲ့ းေၾကမံ္ီးရံ္ီးမ်ွမ ကုိပ ၾကကီးးသတ္ ဆ္ရမႈ၌ ပ ဝံ္ေသမ 
စစ္သမီးမ မီးကုိ စစ္တရမီးရဆုီးမ်ွ တရမီးေသ ငုတ္ေပီး  ္ဲ့ျ္ံ္ီးသသည ္ ေမမက္သဆုီးးျပကီးသတ္ ျ စ္သသည ္ ဟူေသမ 
းေၾကမံ္ီးရံ္ီးပံ္ ျ စ္ေုသသည။္ 
၂၀၀၈   င႔စသည္ီးပဆုးေျ္ ဆ္ ဥပေဒ 

၂၀၀၈   င႔စသည္ီးပဆုးေျ္ ဆ္ဥပေဒးရ  တပ္မေတမ္ကမကငယ္ေရီးဥကီးစကီး္  ပ္းမီး စစ္တရမီးရဆုီးမ မီးးေပၚႏ်ွံ္ဲ့ ယံ္ီးတရမီးရဆုီး 
မ မီး၏ စကရံ္္ က္မ မီးးေပၚ းယူ ဆ္မႈတုိ႔းမီးုသည္ီး းျပကီးသတ္းမဏမ က ံ္ဲ့သဆုီး င္ံ္ဲ့ေပီး မီးသသည္။ (းပုိဒ္ ၂.၂ 
ကုိၾကသည္ဲ့ရမ္) ဗဟုိတရမီးရဆုီးးပ းဝံ္ းရပ္းက္တရမီးရဆုီးမ မီး၌ းယူ ဆ္ င္ံ္ဲ့ရိ်ွေၾကမံ္ီး (သုိ႔မဟုတ္) ျပမ္ုသည ္
သဆုီးသပ္ င္ံ္ဲ့ရိ်ွေၾကမံ္ီး းတိးုံ္ီးသဆုီးျ တ္ေပီးသသည္ဲ့ ျပ႒မမ္ီး္ က္   င႔စသည္ီးပဆုးေျ္ ဆ္ဥပေဒတငံ္ မပ ရိ်ွပ ။ ဤးစကးမဆသသည ္

ဆုုျ ဆ္ ေရီးတပ္  င႔မ မီးးမီး းရပ္းက္းမဏမပုိံ္မ မီး ဆ တမဝမ္ ဆ္ရမသည္ဟူေသမ တရမီးဥပေဒ စုိီးမုိီးေရီး 
းေျ္ ဆ္မူႏ်ွံ္ဲ့သမမက းမ်ွကး္ုိကံ္ီး ငုတ္ုပ္ေသမ တရမီးစကရံ္ေရီး မူမ မီးႏ်ွံ္ဲ့ ေပၚေပၚ ံ္ ံ္ၾကကီး ကုိက္သညကမႈမရိ်ွပ ။ 
စစ္တရမီးရဆုီးမ မီးတငံ္ ကုိယ္ပုိံ္းုပ္္  ပ္စကမဆပုိံ္ င္ံ္ဲ့ း ဆုုီးစဆုရိ်ွေမျ္ံ္ီးသသည ္ (း ူီးသျ ံ္ဲ့ ပုဒ္မ ၃၄၃ (္)တငံ  ္
ျပမ္ုသညသ္ဆုီးသပ္မႈမ်ွ ကံ္ီး ငုတ္ င္ံ္ဲ့ ေပီး မီးသသည)္   င႔စသည္ီးပဆုးေျ္ ဆ္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၄၇၌ းမမ ဆ္ မီးသသည္ဲ့ 
း္ က္ျ စ္ေသမ ုူးမီး ဆုုီး ဥပေဒးရ တမ္ီးတူသညကမ်ွ  းကမးကငယ္ရပုိံ္ င္ံ္ဲ့ရိ်ွသသည ္ ဟူေသမျပ႒မမ္ီး္ က္ကုိ 
သမ္႔က ံ္ု က္ တရမီးဥပေဒစုိီးမုိီးေရီးကုိ  ပ္မဆ ဟမ္႔တမီးုိုက္ေုသသည္။ 

ယ္ုက ႔သုိ႔   င႔စသည္ီးပုဆးေျ္ ဆ္ဥပေဒျပ႒မမ္ီး္ က္မ မီး တစ္္ုႏ်ွံ္ဲ့တစ္္ု သမ္႔က ံ္ေမမႈကုိ သမ္ီးစစ္ပုိံ္ ငံ္ ္ဲ့ရိ်ွျပကီး ၎၏ 
ုုပ္ပုိံ္ င္ံ္ဲ့ႏ်ွံ္ဲ့းသညက စသည္ီးေႏ်ွမံ္းမီးရိ်ွေသမ ဥပေဒးရ းမက္းဓိပၸ ယ္ျပမ္သုိႏုိံ္ င္ံ္ဲ့ရိ်ွေသမ း  င႔မ်ွမ   င႔စသည္ီးပဆု 
းေျ္ ဆ္ဥပေဒပုဒ္မ ၄၆၊ ၃၂၂(္)ႏ်ွံ္ဲ့ ၃၂၄ တုိ႔းရ   င႔စသည္ီးပဆုးေျ္ ဆ္ ဆ္ုရဆုီးတစ္္ုသမ ျ စ္သသည။္ ျပသည္ေ မံ္စု 
သမၼတးပ းဝံ္ မယ္ပယ္းသကီးသကီးမ်ွ ေ္ ံ္ီးေသမံ္မ မီးသသည ္  ိုသို႔းမက္းဓိပၸ ယ္ ငံ္ဲ့သုိရမ္ ဆ္ုရဆုီးကို ေတမံ္ီး ဆ္ႏုိံ္ 
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ပ သသည္။ 141 (မ်ွတ္္ က္။   င႔စသည္ီးပဆုးေျ္ ဆ္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၉၅ ( )ႏ်ွံ္ဲ့ ၃၄၃ (္) တုိ႔တငံ္ ကမကငယ္ေရီးဥကီးစကီး္  ပ္ႏ်ွံ္ဲ့ 
ဗဟုိတရမီးရဆုီးတုိ႔၏ ေမမက္သဆုီးးျပကီးသတ္ းမိမ္႔းမဏမကုိ ေ မ္ျပ မီးေသမ္ုသည္ီး ၎တုိ႔ စကရံ္ င္ံ္ဲ့ းသကီးသကီးးတငံ္ီး 
က ေရမက္ေသမကိစၥမ မီး၌   င႔စသည္ီးပဆုးေျ္ ဆ္ ဆ္ုရဆုီးသသည ္ ပုဒ္မ ၃၂၄းရ   င႔စသည္ီးပဆုးေျ္ ဆ္ ဥပေဒႏ်ွံ္ဲ့သုိံ္ေသမ ကိစၥမ မီး၌ 
းျမံ္ဲ့သဆုီးးမိမ္႔းမဏမရိ်ွသသည္။) 

၁၉၅၉ တပ္မေတမ္းက္ဥပေဒ 

  င႔စသည္ီးပဆုးေျ္ ဆ္ဥပေဒပ  ျပ႒မမ္ီး္ က္မ မီး၏ ္က္  ္ရႈပ္ေ ငီးေမမႈမ မီးသသည ္ စစ္တရမီးရဆုီး၏ သဆုီးျ တ္္ က္ႏ်ွံ္ဲ့ ပတ္သက္၍ 
းရပ္းက္ဥကီးေသမံ္ေသမ ုုပ္ံမ္ီးစဥ္မ မီးက  ိေရမက္စငမ းသဆုီးသတ္  ္ဲ့ပဆုကုိ ျပသေမသသည္။ သုိ႔ေသမ္ ယ္ုုုိ 
  င႔စသည္ီးပဆုးေျ္ ဆ္ဥပေဒသုိံ္ရမ စကမဆ မီးမႈမ မီးသသည ္ က္ုိပ ၾကကီး းးယ္ေၾကမံ္ဲ့ းသတ္ ဆ္ရသသညကုိ္ မရ်ွံ္ီးျပပ ။ 
းရပ္သမီးျ စ္ေသမ ကုိပ ၾကကီးကုိ းရပ္းက္းမသည္ ဆ္ းမဏမပုိံ္မ မီး က စတံ္ မ္ီးသကီး  ္ဲ့ျပကီး းရပ္းက္ 
တရမီးရဆုီးမ မီး၌ 142  ုူးမ မီးေရ်ွ႕ေမ်ွမက္ ျပစ္မႈစစ္ေသီးၾကမီးမမီးရမသည္ဲ့းစမီး စစ္တပ္စကရံ္ င္ံ္ဲ့ေးမက္ 
က ေရမက္ေစ  ္ဲ့သသည္။ ကုိပ ၾကကီး းသတ္ ဆ္ရမႈကုိ စဆုစမ္ီးစစ္ေသီး၊ တရမီးစ ငသုိျ္ံ္ီး ုုပ္ံမ္ီးစဥ္မ မီးးေပၚ စစ္တပ္၏ 
စကရံ္ င္ံ္ဲ့ကုိ ၁၉၅၉ တပ္မေတမ္းက္ဥပေဒကုိ ကုိီးကမီးသဆုီးသပ္၍ က ံ္ဲ့သဆုီး  ္ဲ့ေၾကမံ္ီး ယူသရမ္ ရိ်ွပ သသည္။ 
ယံ္ီးးက္ဥပေဒ၏ တစ္္ ိ ႕ေသမ ျပ႒မမ္ီး္ က္မ မီးသသည ္ စစ္သမီးမ မီးမ်ွ းရပ္သမီးမ မီးးေပၚ က မီး ငုမ္ေသမ 
ၾကကီးေုီးေသမ ျပစ္မႈမ မီးးပ းဝံ္ ုုပ္ေသမံ္္ က္မ မီးကုိ င္ံ္ဲ့ျပ  မီးျပကီး စစ္တရမီးရဆုီး၌ ၾကမီးမမီးစစ္ေသီး င္ံ္ဲ့ 
ေပီး မီးသသည္။ (းပုိံ္ီး ၄.၂၌ းေသီးစိတ္ေ မ္ျပ မီးသသည)္ 

တပ္မေတမ္းက္ဥပေဒပ  ဤျပ႒မမ္ီး္ က္မ မီး၏ းက ိ ီးသက္ေရမက္မႈမ မီးက စစ္သသည္ေတမ္မ မီးကုိ 
းမ မီးျပသည္သူေရ်ွ႕ေမ်ွမက္ ျပစ္မႈစစ္ေသီးၾကမီးမမျ္ံ္ီးမ်ွ းကငမးကငယ္ေပီး မီးျပကီး မစ္မမသူမ မီးႏ်ွံ္ဲ့ ၎တုိ႔၏ 
မိသမီးစုဝံ္မ မီးသသည ္ ေယးုယ းမီးျ္ံ္ဲ့ ယံ္ီးးမႈစစ္ေသီးၾကမီးမမီးရမ၌ ဝံ္ေရမက္ ပ ဝံ္ႏုိံ္ျ္ံ္ီး မရိ်ွပ  (သုိ႔မဟုတ္) 
 ိေရမက္ေသမ ကုစမီးမႈႏ်ွံ္ဲ့မစ္မမေၾကီး ရရိ်ွ ဆ္စမီးႏိုံ္ျ္ံ္ီး မရိ်ွပ ။   ို႔းျပံ္ မစ္မမသူမ မီးႏ်ွံ္ဲ့ ၎တုိ႔၏မိသမီးစုဝံ္မ မီး၊ 
းမ မီးျပသည္သူမ မီးကုိ းမ်ွမ္တရမီးမရရိ်ွေးမံ္ တမီးသကီး မီးေုသသည္။ းရပ္းက္တရမီးရဆုီး၌ 
တရမီးမ်ွ တမႈေ မ္ေသမံ္ႏုိံ္ေ္  ရိ်ွျ္ံ္ီးကုိ သိုီးရငမီးစငမ ကမ္႔သတ္ မီးုုိက္သသည္။ ရ မ မီး၊ းစုိီးရေရ်ွ႕ေမမ မီးႏ်ွံ္ဲ့ 
တရမီးရဆုီးမ မီးသသည ္စစ္တရမီးရဆုီးမ မီး၏ သဆုီးသပ္သဆုီးျ တ္္ က္ကုိ ေမမက္သဆုီးးျပကီးသတ္းျ စ္ မ်ွတ္ယူေ ဲု့ရိ်ွၾကသသည္။ မူု 
၁၉၅၉ တပ္မေတမ္းက္ဥပေဒ၏ ျပ႒မမ္ီး္ က္ျ စ္ေသမ စစ္တရမီးရဆုီး၌ ၾကမီးမမ  ္ဲ့သသည္ဲ့ းမႈကုိ ျပမ္ုသည္သဆုီးသပ္ေစရမ္ 
ျပသည္ေ မံ္စုသမၼတမ်ွ းမိမ္႔ေပီးပုိံ္ င္ံ္ဲ့ကုိ ၂၀၁၀္ုႏ်ွစ္တငံ္ ဗုို္္  ပ္မ်ွမီးၾကကီး သမ္ီးေရႊုက္မ်ွတ္ မီးကမ 
ပယ္  က္  ္ဲ့သသည။္  ိုသုိ႔ပယ္  က္မႈေၾကမံ္ဲ့ းရပ္းက္ဥကီးေသမံ္သသည္ဲ့  ျပမ္ုသညသ္ဆုီးသပ္ႏိုံ္ေ္ ရ်ွိမႈကုိ 
ပိတ္ပံ္ုုိက္သသည။္ (းပုိံ္ီး ၂.၂ ၾကသည္ဲ့ရမ္) 

                                                        
141  ျမမ္မမဲ့  င႔စသည္ီးပဆုးေျ္ ဆ္ဥပေဒ၊ ပုဒ္မ ၃၂၅- “ေးမက္ေ မ္ျပပ  ုူပု ၢိ ု္မ မီးႏ်ွံ္ဲ့ း  င႔းစသည္ီးမ မီးသသည ္ 
ျပသည္ေ မံ္စု၏   င႔စသည္ီးပဆုးေျ္ ဆ္ဥပေဒ ဆ္ုရဆုီး၏ းမက္ ငံ္ဲ့္ က္၊ သဆုီးျ တ္္ က္ႏ်ွံ္ဲ့ သေးမ မီးမ မီး ရယူရမ္ 
ကိစၥရပ္မ မီးကုိ တုိက္ရိုက္ တံ္သငံ္ီး င္ံ္ဲ့ ရိ်ွသသည။္- (က) သမၼတ (္) ျပသည္ေ မံ္စု ႊုတ္ေတမ္ မမယက ( ) 
ျပသည္သူ႔ ႊုတ္ေတမ ဥကၠဌ (ဃ) းမ ိ ီးသမီး ႊုတ္ေတမ္ ဥကၠဌ (ံ) ျပသည္ေ မံ္စု တရမီးသူၾကကီး္  ပ္ (စ) 
ျပသည္ေ မံ္စုေရငီးေကမက္ပ င ေကမ္မရ်ွံ္ ဥကၠဌ” ႏ်ွံ္ဲ့ ပုဒ္မ ၃၂၆- “ေးမက္ေ မ္ျပပ  ုူပု ၢိ ု္မ မီးႏ်ွံ္ဲ့ 
း  င႔းစသည္ီးမ မီးသသည ္ ျပသည္ေ မံ္စု၏   င႔စသည္ီးပဆုးေျ္ ဆ္ဥပေဒ ဆ္ုရဆု၏ းမက္ ငံ္ဲ့္ က္၊ သဆုီးျ တ္္ က္ႏ်ွံ္ဲ့ သေးမ မီးမ မီး 
ရယူရမ္ ေ မ္ျပပ  ုုပ္ ဆုီးုုပ္မသည္ီးမ မီးႏ်ွံ္ဲ့းသညက ကိစၥရပ္မ မီးကုိ တုိက္ရိုက္ တံ္သငံ္ီး ငံ္ ္ဲ့ ရိ်ွသသည။္ -(က)  ျပသည္မယ္ 
သို႔မဟုတ္ တုိံ္ီးေဒသၾကကီး ဝမ္ၾကကီး္  ပ္ (္) တုိံ္ီးေဒသၾကကီး (သုိ႔မဟုတ္) ျပသည္မယ္ ႊုတ္ေတမ္ ဥကၠဌ ( ) 
ကုိယ္ပုိံ္းုပ္္  ပ္ င္ံ္ဲ့ရ ေဒသ (သုိ႔မဟုတ္) းဆု ဥကီးေသမံ္း  င႔ ဥကၠဌ (ဃ) ျပသည္သူ႔ ႊုတ္ေတမ္ (သုိ႔မဟုတ္) 
းမ ိ ီးသမ ႊုတ္ေတမ္ ကုိယ္စမီး ်ုွယ္စုစုေပ ံ္ီး၏ ၁၀ ရမ္ုိံ္ႏႈမ္ီးရိ်ွေသမ ကုိယ္စမီး ်ုွယ္မ မီး” မ်ွတ္သမီးရမ္- ၂၀၁၁ ္ုႏ်ွစ္၌ 
  င႔စသည္ီး  ္ဲ့သသည္၊   င႔စသည္ီးပဆုးေျ္ ဆ္ဥပေဒ ဆ္ုရဆုီးသသည ္ းယ္ေတမဲ့း္ မ်ွ ကုိယ္ပုိံ္သေးမတူသညက္ က္ျ ံ္ဲ့ မေသမံ္ရငက္  ္ဲ့ပ ။ 
 ို႔ျပံ္ ယံ္ီးးမဏမပုိံ္မ မီးမ်ွ  ိုသုိ႔ုုပ္ေသမံ္မသညကုိ္ုသည္ီး စမ္ီးသပ္ုုပ္ေသမံ္မႈမရိ်ွ  ္ဲ့။   
142  ျမမ္မမႏိုံ္ ဆံရိ်ွ းစုိီးရး  င႔းစသည္ီးမ မီးးမက္ ရ တပ္  င႔သသည ္ း ူီးသျ ံ္ဲ့ စစ္တပ္ႏ်ံွ ္ဲ့ မကီးစပ္ျပကီး ယ္ံ္က စစ္တပ္ 
းမိမ္႔ေပီးစမစ္ေးမက္၌ က ေရမက္  ္ဲ့ကမ တပ္မေတမ္ႏ်ွံ္ဲ့ မကီးစပ္ေသမ္ ိတ္သက္မႈရိ်ွသူ စစ္းရမရိ်ွေဟမံ္ီးမ မီးစငမျ ံ္ဲ့ 
  င႔စသည္ီး  ္ဲ့သသည္။ သုိ႔ေသမ္ုသည္ီး   င႔စသည္ီးပဆုးေျ္ ဆ္ဥပေဒ စကမဆမႈမ မီးးရ ၎တုိ႔ုုပ္ံမ္ီးမ မီးကုိ ေသမံ္ရငက္ေမရသသညကုိ္ 
မၾကသည္ဲ့ပ က ရ မ မီးကုိယ္တိုံ္ ျပသည္သူမ မီးျ စ္သသညကုိ္ ္ ံ္ဲ့ေျမမ္မ်ွတ္သမီး  ုိက္ပ သသည။္ မယ္ျ္မီးေစမံ္ဲ့ 
ေဒသမ မီးးေၾကမံ္ီး ေသငီးေႏငီး္ က္းတငက္  တစ္္ တစ္ရဆ တပ္မေတမ္ႏ်ွံ္ဲ့ း ူီးသျ ံ္ဲ့ မကီးမကီးကပ္ကပ္ 
တမဝမ္ မ္ီးေသမံ္ရေသမ ျမမ္မမႏုိံ္ ဆံရ တပ္  င႔၏ းစိတ္းပုိံ္ီး၊ ICJ, “ရ္ိုံ္ျပသည္မယ္ရိ်ွ ုူ႔း င္ံ္ဲ့းေရီး 
ဥပေဒႏ်ွံ္ဲ့စပ္ု ဥ္ီး၍ းေမီး၊ းေျ ” ၂၀၁၇၊ ႏုိဝံ္းမု၊ စမ-၉၊ း က္ကုိီးကမီး္ က္။ 
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စစ္တရမီးရဆုီးသသည ္ တစ္စဆုတစ္ေယမက္းမီး ၾကကီးေုီးေသမ ုူ႔း င္ံ္ဲ့းေရီး္ ိ ီးေ မက္ေၾကမံ္ီး  ျပစ္မႈ ံ္ရ်ွမီးေစ ်ုွ ံ္ပံ္ 
ျပစ္ဒဏသ္သည ္ ျပစ္မႈႏ်ွံ္ဲ့ ကုိက္သညကမႈ ရိ်ွသသည္မ်ွမ ရ်ွမီးပ ီး ်ုွသသည။္  ုိ႔ျပံ္ တပ္မေတမ္၏ စစ္ဥကီးစကီး္  ပ္သသည ္
ျပစ္ဒဏ္ေ ်ုွ မဲ့ေပ ဲ့ေပီးပုိံ္ ငံ္ ္ဲ့ းမဏမကုိ က ံ္ဲ့သဆုီး (ႏိုံ္) သသည္။ ဥပမမ ရ္ုိံ္ျပသည္မယ္၌ က မီး ငုမ္  ္ဲ့ေသမ 
ုူးစုုုိက္သတ္ျ တ္ျ္ံ္ီးးတငက္ ျပစ္ဒဏ္ ိုက္သံ္ဲ့ေၾကမံ္ီး ေတင႔ရိ်ွ  ္ဲ့သသည္ဲ့ စစ္သမီးမ မီး၏ းမႈတငံ  ္ ယံ္ီးးမဏမကုိ 
က ံ္ဲ့သဆုီး  ္ဲ့သသည္။ 143 ဤစကမဆမႈမ မီးသသည ္ ျပစ္ဒဏ္ေပီး ဆ္ရျ္ံ္ီးမ်ွ ကံ္ီး ငုတ္မႈကုိ ျ စ္ေပၚေစသသည။္  သုိ႔ျ စ္၍ 
စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးမႈမ မီးကုိ ငုတ္ုပ္ျပကီး သမမသမတ္က ေသမ းမဏမပုိံ္မ မီးမ်ွ းျမ  စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးရမသည္ 
ဟူေသမးေၾကမံ္ီးျပ္ က္မ မီးကုိးမီးေကမံ္ီးေစျပကီး သိုီးရငမီးေသမ ုူ႔း င္ံ္ဲ့းေရီး္  ိီး ေ မက္မႈမ မီးးတငက္ 
တရမီးစ ငျ္ံ္ီးမ မီးသသည ္ းရပ္းက္တရမီးစကရံ္ေရီးစမစ္းတငံ္ီး၌သမ စ ငသုိသံ္ဲ့ေၾကမံ္ီးကုိ  
ပုိမုိ္ုိံ္္မ္႔းမီးေကမံ္ီးေစေုသသည္။ 

တပ္မေတမ္းက္ဥပေဒ၏ ပုဒ္မ၃(က္)ပ  “တမ္ီးျပသည္ဲ့စစ္မႈ မ္ီး္ ိမ္” ဟူေသမစကမီးရပ္ကုိ းက ယ္တစ္ဝမ္ီး  ငံ္ဲ့သုိ မီးမႈ 
မရိ်ွေစသသည္သမမကးသုိီးရငမီးသဆုီးျပစ္မႈမ မီးကုိပံ္ စစ္တရမီးရဆုီးမ မီးသုိ႔ စကရံ္ပုိံ္ င္ံ္ဲ့  ႊု ေျပမံ္ီး ေစသသည္ဲ့ းေၾကမံ္ီးရံ္ီး 
(ပုဒ္မ ၇၁ႏ်ွံ္ဲ့ ၇၂) မရိ်ွ  ္ဲ့ပ က၊ တပ္မေတမ္းေမႏ်ွံ္ဲ့ ကုိပ ၾကကီးုုပ္ၾကဆ သတ္ျ တ္ ဆ္ရသသည္ဲ့ းမႈမ ိ ီးတငံ္ 
စကရံ္ပုိံ္ င္ံ္ဲ့က ံ္ဲ့သဆုီးရမ္ ဥပေဒေၾကမံ္ီးးရ ုုပ္ပုိံ္ ငံ္ ္ဲ့ းမဏမရိ်ွေၾကမံ္ီး မမသည္ီးၾကိ ီးစမီး ေျပမသုိရပ ုိမ္ဲ့မသည္။ 
းမက်ွး္ုိကံ္ီး ငုတ္ုပ္ေသမ (သုိ႔မဟုတ္) ေမမက္သက္တ င   င႔စသည္ီးပဆု းေျ္ ဆ္ဥပေဒ ျပ ျပံ္ေျပမံ္ီး  ုမႈ၊ 
ေသေစေုမက္ေးမံ္ းျပစ္းမမရိ်ွေသမ ျပ႒မမ္ီး္ က္မ မီးကုိ  ယ္ရ်ွမီးျ္ံ္ီး (သုိ႔မဟုတ္) းေျ္ ဆ္းမီးျ ံ္ဲ့ 
ျပ ျပံ္မငမ္ီးမဆျ္ံ္ီးသသည ္ စစ္သမီးမ မီးပ ဝံ္ပတ္သက္ေသမ ၾကကီးေုီး ေသမ ျပစ္မႈမ မီးးမီး းရပ္းက္းမဏမပိုံ္မ မီးမ်ွ 
 ိ ိေရမက္ေရမက္ စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးတရမီးစ ငသုိ းျပစ္ေပီး ေစႏုိံ္မသည ္ျ စ္သသည္။ 
 
၂၀၁၄ ျမမ္မမႏုိံ္ ဆံ းမ  ိီးသမီး ုူ႔း င္ံ္ဲ့းေရီး ေကမ္မရ်ွံ္ ဥပေဒ 
 
ျမမ္မမႏိုံ္ ဆံးမ ိ ီးသမီးုူ႔း င္ံ္ဲ့းေရီး ေကမ္မရ်ွံ္မ်ွ ုုပ္ေသမံ္ေသမ စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးမႈသသည ္ းမီးမသည္ီး္ က္ 
မ မီးရိ်ွေသမ္ုသည္ီး ကုိပ ၾကကီးေသသဆုီးမႈႏ်ွံ္ဲ့စပ္ု ဥ္ီး၍ းမ်ွမ္တရမီး ေ မ္ေသမံ္ရမတငံ္ းကူးသညက ျ စ္ေစ  ္ဲ့ျပကီး 
းျပ သေးမေသမံ္ေသမ း္မ္ီးက႑၌ရိ်ွေၾကမံ္ီး ျပသေမသသည။္ စဆုစမ္ီးစစ္ေသီး မႈမ မီး ုုပ္ေသမံ္ရမ္ႏ်ွံ္ဲ့ 
၎တုိ႔၏းၾကဆျပ ္ က္မ မီးးေပၚ  ပ္သံ္ဲ့ေသမံ္ရငက္ရမ္  ေကမ္မရ်ွံ္ မမမ မီး၏ စငမ္ီးေသမံ္ရသည္ကုိ ၂၀၁၄ 
ျမမ္မမႏိုံ္ ဆံးမ ိ ီးသမီး ုူ႔း င္ံ္ဲ့းေရီး ေကမ္မရ်ွံ္ဥပေဒးမီး  ျပ ျပံ္ေျပမံ္ီး  ုျ္ံ္ီးျ ံ္ဲ့  ပ္မဆတုိီးျမံ္ဲ့ ေပီးရ ပ မသည။္ 
း ူီးသျ ံ္ဲ့ ယံ္ီးဥပေဒ၏ ပုဒ္မ ၃၇ကုိ ျပ ျပံ္ ေျပမံ္ီး  ုရပ မသည္။ ယံ္ီးပုဒ္မသသည ္ျမမ္မမႏိုံ္ ဆံ းမ ိ ီးသမီးုူ႔း င္ံ္ဲ့းေရီး 
ေကမ္မရ်ွံ္ကုိ တရမီးရဆုီး၌ စစ္ေသီးၾကမီးမမီးႏ်ွံ္ဲ့ေမသသည္ဲ့ ျ စ္ႏိုံ္ေျ္ ရိ်ွေသမ ုူ႔း င္ံ္ဲ့းေရီး ္ ိ ီးေ မက္မႈမ မီးးမီး 
စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးျ္ံ္ီးမ်ွ  ိေရမက္စငမ ဟမ္႔တမီး မီးသသည္။144  
 
၅.၂။ စဆုစမီ္းစစေ္သီးမႈမ မီးသသည ္ႏိုံ ္ံ ဆတကမ ဥပေဒႏ်ွံ္ဲ့စဆႏႈမီ္းမ မီးကိ ုျပသည္ဲ့မကရမ ္ပ ကက္ငကျ္္ ံီ္း 
 
ကုိပ ၾကကီးေသသဆုီးမႈႏ်ွံ္ဲ့ စပ္ု ဥ္ီးျပကီး မတူသညကသသည္႔ စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးမႈမ မီးစငမ ျပ ုုပ္  ္႔ေသမ္ုသည္ီး  ိေရမက္မႈမရိ်ွျ္ံ္ီးက 
ျမမ္မမႏုိံ္ ဆံ၏ ေယးုယ  းေမး မီး၊ း ူီးသျ ံ္႔ ၂၀၁၁ ္ုမစ္မ်ွ စတံ္ေျပမံ္ီး  ုုမ  ္႔သသည္႔ းုပ္္  ပ္ေရီး ႏ်ွံ္႔ 
တရမီးေရီး စမစ္ကုိ ေ မ္ျပု က္ရိ်ွပ သသည္။ ုူ႕း င္ံ္႔းေရီး္  ိီးေ မက္ ဆ္ရသသည ္ ဟုသုိသသည္႔ တူသညကသသည္႔  းမႈကိစၥရပ္ 
တစ္္ုတသည္ီး ကုိပံ္ တျပိ ံ္မက္တသည္ီးတငံ္ မတူသညကေသမ စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးျ္ံ္ီး းမ ိ ီးမ ိ ီးျ ံ္႔ စစ္ေသီးေမီးျမမ္ီးၾကျပကီး 
၎တုိ႕းၾကမီးတငံ္ ရ်ွံ္ီးုံ္ီးေသမ းျပမ္း ်ုွမ္ သက္သငယ္မ်ွမု မီး မရိ်ွၾကပ ။  ဆုီးစဆးမီးျ ံ္႔ မကဒကယမ၊ းရပ္းက္္ 
း င ႔းစသည္ီးမ မီးႏ်ွံ္႔ းျ္မီးေသမ သူမ မီး၏ သိသိသမသမ းမရဆုစုိက္မ်ွႏု်ွံ္႔ စိစစ္ ိးမီးေပီးျ္ံ္ီးကုိ တဆုျပမ္ရမ္းတငက္သမ 
းသုိပ  စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးမႈမ မီးကုိ ျပ ုုပ္ ေ ႔ုရိ်ွပ သသည္။ ရုဒ္းမီးျ ံ္႔ ္ ိတ္သက္မႈ းမီးမသည္ီးျပကီး စမစ္မက သသည္႔ 
ကုိံ္တငယ္ေျ ရ်ွံ္ီးမသည္ီးးမီးျ ံ္႔ ုူ႕း င္ံ္႔းေရီး ္ ုိီးေ မက္မႈကုိ စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးမႈျပ ုုပ္ၾကပ သသည္။ းသုိပ  
စစ္ေသီးမႈမ မီးသသည ္ျ စ္ရပ္မ်ွမ္ကုိ ေ မ္ျပႏုိံ္မႈမရိ်ွသသည္႔ းျပံ္  ိေရမက္သသည္႔ ကုစမီးမႈ၊ ေု မ္ေၾကီးရပုိံ္ င္ံ္႔ (သုိ႔မဟုတ္) 
က မီး ငုမ္သူးမီး ေးမံ္ျမံ္စငမ တရမီးစင သုိႏိုံ္ျ္ံ္ီးုသည္ီး မရိ်ွပ ။ းက  ိီးသက္းမီးျ ံ္႔ စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးမႈမ မီးသသည ္
                                                        
143 Shoon Naing and Simon Lewis, “ရုိဟံ္  မမ မီးကုိ သတ္ျ တ္  ္ဲ့ေသမေၾကမံ္ဲ့ ေ မံ္္ ဆ္ရေသမ 
ျမမ္မမစစ္သမီးမ မီးကုိ တစ္ႏ်ွစ္မျပသည္ဲ့္ံ္ ငုတ္ေပီး  ္ဲ့” း က္ကုိီးကမီး  ္က္။ 
144 Sean Bain and Jenny Domino, “း္ ိမ္းၾကမၾကကီး ေမမက္က ေမျပကျ စ္ေသမ ုူ႔း င္ံ္ဲ့းေရီးေကမ္မရ်ွံ္ 
ျပ ျပံ္ေျပမံ္ီး  ုေရီးးတငက္ ယ္ုျပ ျပံ္ေျပမံ္ီး  ုရမ္ း္ ိမ္က ျပက” Frontier Myanmar, ၂၀၁၉္ုႏ်ွစ္ ႏုိဝံ္းမု ၁၃ 
၇က္။ 
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ႏိုံ္ ဆံတကမဥပေဒမ မီးတငံ္ ျပ႒မမ္ီး မီးသသည္႔ စဆႏ်ွုမ္ီးမ မီးျ စ္ၾကသသည္႔ မသုိံ္ီးမတင၊  ိေရမက္ျပကီး မျ င္ံ္ီးမ္ မ္း  
ငုတ္ုပ္သမမသမတ္က ၍ ပငံ္ဲ့ုံ္ီးျမံ္သမမႈ းစရိ်ွသသညတုိ္႕ကုိ မျပသည္႔မကႏကုံ္ပ  ျ စ္ေ ႔ုရိ်ွပ သသည္။  

 
ဥပေဒမ ႔သတ္ျ တ္မႈမ မီးကုိ စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးရမတငံ္ ရ တပ္ င ႕မ မီး၊ စစ္တပ္ က္မ်ွ စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးေရီး းမဏမပုိံ္မ မီးသသည္ 
း္ံ္ီးျ စ္ပငမီးရမ ေမရမ၌ ေတင႕သဆုေမီးျမမ္ီးျ္ံ္ီး၊ းေုမံ္ီးးမီး င္ စိတ္စစ္ေသီးျ္ံ္ီး းပ းဝံ္ းျ္မီးေသမ 
ုုပ္ ဆုီးုုပ္မသည္ီးမ မီး ျပ ုုပ္ရမတငံ္ က ံ္႔သဆုီးရမသည္႔ းေျ္ ဆ္မူ မ မီးကုိ ုုိက္မမရမ္ းမီးမသည္ီးျ္ံ္ီး (သုိ႔မဟုတ္) 
က ံ္႔သဆုီးုုိစိတ္မရိ်ွသသညဟု္ ယူသရပ သသည။္ 

ကုိပ ၾကကီး းသတ္ ဆ္ရမႈးမီး စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးျ္ံ္ီးကုိ ၾကသည္႔ျ္ံ္ီးးမီးျ ံ္႔ ပဋပိကၡျ စ္ပငမီးရမေဒသမ မီး သုိ႔တသည္ီးမဟုတ္ 
တသည္ျံိမ္မႈ မရိ်ွေသမ ေဒသမ မီး၌ ျမမ္မမ ရ တပ္ င ႕၏ တပ္မေတမ္းေပၚ က ိ ီးႏငဆမ်ွု၊ း င ႔းစသည္ီးသုိံ္ရမ ငုတ္ုပ္စငမ 
ရပ္တသည္ႏုိံ္စငမ္ီး မရိ်ွမႈ တုိ႔ကုိ သိသမ ံ္ရ်ွမီးစငမ ေတင႔ရပ သသည။္ တပ္မေတမ္းရမရိ်ွမ မီး ဆမ်ွ ျ စ္ႏုိံ္ေ္ မ မီးသသည္႔ 
“း က္မ်ွ”  ုတ္ျပမ္သသည္႔ သညႊမ္ၾကမီး္ က္မ မီးသသည ္ ၎တုိ႔၏  ိေရမက္မႈရိ်ွသသည္႔ စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးမ်ွ ု ျပ ုုပ္ရမ္ 
မုုိုမီးမႈမ မီးႏ်ွံ္႔ တုိက္ရုိက္ သက္စပ္မႈ ရိ်ွပ သသည။္ 

းရသညး္္ ံ္ီးျပသည္႔မ်ွကသသည္႔ မႈ္ ံ္ီးသရမဝမ္မ မီးမ်ွ းေုမံ္ီးကုိ င္ စိတ္စစ္ေသီးရေသမ္ုသည္ီး းဓိကက သသည္႔ 
ေသသဆုီးရသသည္႔ းေၾကမံ္ီးးရံ္ီးႏ်ွံ္႔ သက္သုိံ္သသည္႔ က ိ ီးေၾကမံ္ီးသကေု မ္သသည္႔ သဆုီးသပ္္ က္မ မီးကုိ 
 ိမ္္ မ္ မီး  ္႔ပ သသည္။  ုိသုိ႔ ္ မ္ ်ုွပ္ မီးရမတငံ္ သညဥ္ီးပမ္ီးႏ်ွိပ္စက္္ က္မ မီးႏ်ွံ္ဲ့ ုူသမီးမသမ္ ျပ မူသက္သဆ မႈမ မီး 

ဆ္ရသသည္ဟူေသမ စငပ္စင မႈမ မီးကုိ ေ္ ပရမ္ (သုိ႔မဟုတ္) းတသည္ျပ ရမ္ ုုိးပ္သသည္႔ း္ က္းုက္ မ မီးးပ းဝံ္ 
းျ္မီး သက္စပ္သသည္႔ းေၾကမံ္ီး းရမမ မီး ုသည္ီး ပ ဝံ္ပ သသည။္  ုိ႔ျပံ္ မ်ွု္ံ္ီးသရမဝမ္မ မီးမ်ွ ၎တုိ႔၏ 
ေတင႕ရိ်ွ္ က္မ မီးကုိ ကိုပ ၾကကီး ေသသဆုီးမ်ွု ျ စ္ရပ္မ်ွမ္ ျ စ္စဥ္းမိ ုီးမိ ုီးႏ်ွံ္႔ စပ္ု ဥ္ီးသသည္႔ ေမမက္ ဆ္းေမးဝဝကုိ 
သရုပ္ေပၚေးမံ္ ေ မ္ျပရမ္ုသည္ီး ၾကိ ီးပမ္ီး  ္႔႔ပဆု မေပၚပ ။ 

းစုိီးရ ေရ်ွ႕ေမမ မီး၊ တရမီးသူၾကကီးမ မီး မ်ွံ္႔ ျမမ္မမႏုိံ္ ဆံ ုူ႕း င္ံ္႔းေရီးေကမ္မရ်ွံ္မမမ မီးသသည ္ ၎တုိ႔၏ သက္သုိံ္ရမ 
ျပ႒မမ္ီး မီးသသည္႔ ုုပ္ပုိံ္ ငံ္ ္႔ကုိ သိသမ ံ္ရ်ွမီးစငမ မုုပ္ုုိျ္ံ္ီး (မုုိုမီးျ္ံ္ီး)၊ းေကမံ္း သည ္ ေ မ္ရမ္ 
းမီးမသည္ီးျ္ံ္ီး (သုိ႔မဟုတ္) မုုပ္ႏုိံ္ျ္ံ္ီး းစရိ်ွသသည ္ တုိ႕ကတပ္မေတမ္၏ ႊုမ္ီးမုိီးမႈေးမက္မ်ွ ဥပေဒ 
ေၾကမံ္ီးရေသမ္ုသည္ီးေကမံ္ီး၊  င ႕စသည္ီးပဆုးရေသမ္ ုသည္ီးေကမံ္ီး ငုတ္ုပ္စငမ ရပ္တသည္ႏုိံ္စငမ္ီး မရိ်ွသသည္႔ 
းေျ္းေမတုိ႔ႏ်ွံ္႔ သက္စပ္ု က္ရိ်ွပ သသည ္(းပုိံ္ီး ၂.၃ ကုိၾကသည္႔ရမ္)။ ရုဒ္းမီးျ ံ္႔ းစုိီးရး င ႕မ မီးက စစ္သမီးမ မီးက 
သုိီးရငမီးသသည္႔ျပစ္မႈမ မီး က မီး ငုမ္ေသမ္ုသည္ီး  ေယးုယ းမီးျ ံ္႔ ျပစ္ဒဏေ္ပီးျ္ံ္ီးမရိ်ွပ ၊ တရမီးသျ ံ္႔ 
ျ စ္ေစျ္ံ္ီးကုိုသည္ီး ျပ ုုပ္ေ ႔ုမရိ်ွၾကပ ။   တို႕ေၾကမံ္႔ တပ္မေတမ္းမီး ျပစ္ဒဏေ္ပီး ဆ္ရျ္ံ္ီးမ်ွ ငုတ္ေျမမက္ျ္ံ္ီးကုိ 
္ုိံ္မမစငမ းျမစ္တငယ္ေစပ သသည။္ 

ျမမ္မမႏုိံ္ ဆံ ုူ႕း င္ံ္႔းေရီး ေကမ္မရ်ွံ္၏ း္မ္ီးက႑ကုိၾကသည္႔မသညသုိ္ပ က း က္တငံ္ ေ မ္ျပ  ္႔သသည္႔ 
ဥပေဒေၾကမံ္ီးသုိံ္ရမႏ်ွံ္႔  င ႔စသည္ီးပဆု ကမ္႔သတ္မႈမ မီးသသည ္ေကမ္မရ်ွံ္းမီး ၎၏ စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးေရီး ုုပ္ပုိံ္ ငံ္ ္႔ တစ္ရပ္ကုိ 
ျပသည္႔ၿပသည္႔ဝဝ းမီးတက္သေရမ ုုပ္ေသမံ္ႏုိံ္ျ္ံ္ီး မရိ်ွေစရမ္ းတမီးးသကီးျ စ္ေစပ သသည။္  ုိ႔းျပံ္ 
၎တုိ႔၏းစကရံ္ ဆ္စမတငံ္ ေးမက္ပ  သတိျပ  ငယ္ ုုိးပ္္ က္မ မီးကုိ ေတင႔ရပ သသည။္ မစ္မမသူ၏ မိသမီးစုဝံ္ မ မီးႏ်ွံ္႔ 
ေကမံ္ီးမငမ္စငမ သက္သငယ္မႈ၊ ၎တုိ႔ ဆမ်ွ းေ မက္းကူျပ ေသမ းေၾကမံ္ီးး္ က္မ မီး ရယူမႈ မရိ်ွ  ္႔ျ္ံ္ီး းပ းဝံ္ 
စမစ္တက  သမ္ီးစစ္သဆုီးသပ္မ်ွု မရိ်ွျ္ံ္ီးႏ်ွံ္႔ း ူီးသျ ံ္႔ ျ စ္ႏုိံ္ေ္ ရိ်ွသသည္႔ သညဥ္ီးပမ္ီး ႏ်ွိပ္စက္္ က္မ မီးႏ်ွံ္ဲ့ ုူသမီးမသမ္ 
ျပ မူသက္သဆသသည္႔ ုကၡဏမမ မီးႏ်ွံ္႔ ကုိပ ၾကကီး ရ စ္မ္ီးႏ်ွံ္႔ စစ္တပ္တငံ္  ိမ္ီးသိမ္ီး ဆ္ မီးရစဥ္က ကုိပ ၾကကီးးမီး 
ႏိ်ွပ္စက္ျ္ံ္ီး၊ မမ်ွ တသသည္႔ းံ္းမီးးသဆုီးျပ ျ္ံ္ီး းေျ္းေမမ မီး တငံ ္ းေ မက္း မီးႏ်ွံ္႔ ျ စ္စဥ္းမ်ွမ္ကုိ 
္ ိမ္သညိ်ွမႈမရိ်ွသသည္ကုိုသည္ီး ေတင႔ရပ သသည္။ 

ကုိပ ၾကကီး းသတ္ ဆ္ရမႈတငံ  ္ ပ ဝံ္ပတ္သက္ေမသသည္႔ စစ္သမီးမ မီးးမီး စစ္ ဆ္ုရဆုီးတငံ္ းမႈစစ္ေသီးစကရံ္ရမတငံ ္ 
းေျ္ ဆ္က ေသမ ငုတ္ုပ္ျပကီး းက္ုုိက္မႈကံ္ီးသသည္႔ စစ္ေသီးမ်ွ ု ျပ ုုပ္ႏုိံ္ျ္ံ္ီး မရိ်ွ  ္႔ေၾကမံ္ီး ေပၚ ငံု ္ပ သသည္။ 
က မီး ငုမ္သူမ မီးးမီး းျပစ္မရိ်ွ ေၾကမံ္ီး စကရံ္္ က္္ ျ္ံ္ီး (တရမီးေသ ႊုတ္ျ္ံ္ီး)သသည ္ တမဝမ္ ဆ္မႈ (သုိ႔မဟုတ္) 
မစ္မမမႈးမီး ကုစမီးမ်ွႈ ေပီးရမ္ ပ က္ကငက္  ္႔ ယဆုမ်ွ မက ဤရုဒ္ေၾကမံ္႔ းျ္မီးေသမ ဟစ္တုိံ္မ မီးတငံ္ပ  းသုိပ  
ုုိးပ္္ က္မ မီးကုိ ရယူရမ္ ဟမ္႔တမီးု က္ ရိ်ွပ သသည္။  
 
မ မီးစငမေသမ ုုပ္ံမ္ီးစဥ္မ မီးကုိ းသဆုီးျပ ျ္ံ္ီးက ုက္ ဆ္ႏုိံ္ေုမက္သသည္႔ ေျ ရ်ွံ္ီးမႈတစ္္ုကုိ ရရိ်ွရမ္ သိသမ ံ္ရ်ွမီးသသည္႔ 
းဟမ္႔ းတမီးတစ္္ုကုိ ျ စ္ေစ  ္႔ပ သသည။္ း က္တငံ္ ေ မ္ျပ  ္႔သသည္႔းတုိံ္ီး ကုိပ ၾကကီး ေသသဆုီးမႈႏ်ွံ္႔ စပ္ု ဥ္ီး၍ 
းမ ိ ီးမ  ိီးေသမ တရမီးစင သုိျ္ံ္ီးမ မီး ျပ ုုပ္  ္႔ၾကျပကီး တစ္္ တစ္ရဆ  ုိုုပ္ံမ္ီး စဥ္မ မီးမ်ွမ တ ပ္တသည္ီးက  ု က္ရိ်ွပ သသည။္ 
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ျမမ္မမႏုိံ္ ဆံ ုူ႕း င္ံ္႔းေရီးေကမ္မရ်ွံ္၏ ္ိုံ္မမ ျပသည္႔စဆုမႈမရိ်ွပ  မေရရမသသည္႔ စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးမႈ ်ုွ ုိ႕ဝ်ွက္ျပကီး 
းက ဥ္ီးရဆုီးသမ္သသည္႔ စစ္ ဆ္ုရဆုီးတငံ္ းမ်ွုစစ္ ေသီးစကရံ္မႈ းေပၚယဆသမ္ျပကီး းက ိ ီးမရိ်ွသသည္႔ ေသမႈေသ္ံ္ီး စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးမ်ွႈ 
ႏ်ွံ္႔ ရ တပ္ င ႔မ မီးမ်ွ ေမမက္သက္တင  စစ္ေသီးမ်ွႈ မရိ်ွျ္ံ္ီး းစရိ်ွသသည္႔ းေျ္ းေမမ မီး းမီး ဆုုီးေၾကမံ္႔ ျ စ္စဥ္တစ္ရပ္ ဆုုီးကုိ 
ျ ဆ္ ဆံုၾကသည္႔ပ က  စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးမႈသသည ္ မသုိံ္ီးမတင  ိေရမက္ျပကီး မျ င္ံ္ီးမ္ မ္း  ငုတ္ုပ္ သမမသမတ္က ၍ 
ပငံ္ဲ့ုံ္ီးျမံ္သမမ်ွႈ မရိ်ွသသည္႔ းေျ္းေမကုိ ေတင႔ရပ သသည္။ း ူီးသျ ံ္႔  ုိသုိ႔ေသမ ုုပ္ံမ္ီးစဥ္ ယႏၲမရမီးးမ ိ ီးမ  ိီးကုိ 
မတူသညကသသည္႔ ပု ၢ ို္းသကီးးသကီးမ်ွ းေကမံ္း သည္ေ မ္ု က္ ရိ်ွျပကီး ၎တုိ႕ းၾကမီးတငံ  ္္ ိတ္သက္မႈမ မီး (သုိ႔မဟုတ္) 
း္ ံ္ီး္ ံ္ီး ပူီးေပ ံ္ီး ေသမံ္ရငက္ရမ္ ၾကိ ီးပမ္ီးမႈမ မီး မရိ်ွသသည္ကုိ ေတင႕ရပ သသည။္ းသုိီးသဆုီးးမီးျ ံ္႔ ႏုိံ္ ဆံတကမ 
 ိးမီးေပီးမႈမ မီးကုိ တဆုျပမ္ရမ္းတငက္ ႏုိံ္ ဆံေတမ္သမၼတ၏ သညႊမ္ၾကမီး  ္က္းရ ျမမ္မမႏုိံ္ ဆံုူ႕း င္ံ္႔းေရီး ေကမ္မရ်ွံ္မ်ွ 
စဆုစမ္ီး စစ္ေသီးမႈ တစ္္ုျပ ုုပ္မသည္႔ းေၾကမံ္ီးကုိ ေၾကသညမ္ ိမ္တငံ္မ်ွသမ စစ္တပ္မ်ွ စစ္ ဆ္ုရုဆီး တရမီးစကရံ္ေရီး ုုပ္ံမ္ီး 
မ မီးကုိ စတံ္  ္႔သသည္ဟု ယူသရပ သသည။္ ျမမ္မမႏုိံ္ ဆံ  င ႔စသည္ီးပဆု းေျ္ ဆ္ဥပေဒတငံ္ စစ္တပ္ႏ်ံွ ္႔ သက္သုိံ္သသည္႔ 
ရပ္တသည္္ က္းရ ႏ်ွံ္႔ ျမမ္မမႏုိံ္ ဆံုူ႕း င္ံ္႔းေရီး ေကမ္မရ်ွံ္၏ ကမ္႔သတ္မႈရိ်ွသသည္႔ ုုပ္ပုိံ္ င္ံ္႔မ မီးကုိ ေ မက္ရ်ွုု ံ္ 
ကတုိက္ကရုိက္ စကစဥ္ မီးသသည္႔ စစ္္ုဆရဆုီး တရမီးစကရံ္ေရီးကုိ ဒုိံ္ီးသ ငယ္က ႔သုိ႔ းသဆုီးျပ ျ္ံ္ီး းမီးျ ံ္႔ က မီး ငုမ္သူမ မီးးမီး 
းရပ္းက္ တရမီးစကရံ္မ်ွ ု မုုပ္ႏုိံ္ရမ္  ုက္ဥကီးမႈ ရယူ မီးျ္ံ္ီး ျ စ္ႏုိံ္သသည ္ ကုိ းက ိ ီးသံ္႔ းေၾကမံ္ီးသံ္႔ 
စဥ္ီးစမီးတတ္သသည္႔ ေ ႔ုုမသူတစ္ဥကီး းေမျ ံ္႔ သဆုီးသပ္ႏုိံ္ပ သသည။္ 

 

၅.၃။ မစမ္မသမူ မီးႏ်ွံ္ဲ့ ၎တို႔၏မသိမီးစဝုံမ္ မီး၏ း္ငံ ္ဲ့းေရီးမ မီးကိ ု  သည္ဲ့သငံ ီ္းစဦ္းစမီးေပီးမႈ မရိ်ွသေုမက ္       
ရ်ွမီးသသည။္ 

 

စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးမႈ မ မီးျပ ုုပ္စဥ္က းမဏမပုိံ္မ မီးက ေသသဆုီးသူ၏ းမကီးျ စ္သူ ေဒၚသႏၲမးမီး ္ မ္ ်ုွပ္ မီး  ္႔ၾကပ သသည္။ 
တပ္မေတမ္က ေရ်ွီးဥကီးစငမ သတ္ျ တ္မႈကုိ  ဆုီးကငယ္ မီး  ္႔ျပကီး မိသမီးစုးမီး းသိေပီးျ္ံ္ီး မရိ်ွပ  းမ်ွတ္းသမီးမရိ်ွသသည္႔ 
သ္ ၤိ ံ္ီးေျမပဆုတငံ  ္ ျမ ပ္ႏဆ်ွ  ္႔ပ သသည။္  ုိ႕ေမမက္ သတ္ျ တ္မႈ းေၾကမံ္ီး ေပၚ ငက္ုမသသည္႔ း္ မ်ွသမ မကဒကယမမ မီး ဆသုိ႕ 
တုိက္ရုိက္ ဝမ္ ဆ္  ္႔ျပကီး ေဒၚသႏၲမးမီး ္ံ္ပငမ္ီးသသည ္ ေသသဆုီးမႈကုိ ႏ်ွုတ္ေျပမ သတံ္ီး၊ းစကရံ္ ဆ္စမမ မီးမ်ွ တသံ္႔ 
သိရိ်ွေစ  ္႔ပ သသည။္ ကုိပ ၾကကီး ေသသဆုီးမ်ွုႏ်ွံ္႔ စပ္ု ဥ္ီးသသည္႔ စစ္ ဆ္ုရဆုီး စကရံ္္ က္ရုဒ္ကုိ းမ မီးျပသည္သူႏ်ွံ္႔ ႏုိံ္ ဆံေတမ္ 
းမဏမပုိံ္းမ မီးးျပမီးက ႔သုိ႔ပံ္ ေဒၚသႏၲမးမီးုသည္ီး းေၾကမံ္ီးၾကမီး းသိေပီး  ္႔ျ္ံ္ီး မရိ်ွပ ။ 

ကုိပ ၾကကီး ေပ မက္သဆုီးေမသသည္႔ း္ ိမ္တငံ္ သက္စပ္းေျ္းေမမ မီးကုိ သိ မီးႏုိံ္သသည္႔ ကိ  က္မေရမျမိ ႕မယ္ 
ရ တပ္ င ႔ဝံ္မ မီး မ်ွုသည္ီး ေဒၚသႏၲမးမီး မရုိီးသမီးစငမျ ံ္႔ သတံ္ီး  ိမ္္ မ္ မီး  ္႔ပ သသည္။ သူမးမီး ္ံ္ပငမ္ီးသသည္ 
ေပ မက္သဆုီးမႈကို ရ်ွမေ င ေ မ္ ုတ္ေပီးရမ္ ကူသညကမသည္႔းစမီး က ိ က္မေရမျမ ိ႕မယ္ ရ တပ္ င ႔ဝံ္မ မီးသသည ္  ုိသုိ႔ 
မရ်ွမေ ငႏုိံ္ရမ္းတငက္ းျ္မီးေသမ ရ စ္မ္ီးသုိ႔ သငမီးေစျ္ံ္ီး၊ သူမ၏ ပ မသတံ္ီးေပီးတိုံ္ၾကမီး္ က္ကုိ ုက္ ဆ္ရမ္ 
မမရကေပ ံ္ီး မ မီးစငမ ေစမံ္႔သုိံ္ီးေစျ္ံ္ီး တုိ႔ကုိ ျပ ုုပ္ျ္ံ္ီးျ ံ္႔ းဟမ္႔းတမီး ျ စ္ေစ  ္႔သသည ္ ဟု ယူသရပ သသည။္ 
ေဒၚသႏၲမေျပမၾကမီး္ က္းရ ျ စ္ရပ္ သဆုီး္ုတငံ္ ျမမ္မမမုိံ္ ဆံုူ႕း င္ံ္႔းေရီး ေကမ္မရ်ွံ္၏ စဆုစမ္ီး စစ္ေသီးေရီးး င ႕မ်ွ 
သူမးမီး ေတင႕သဆုေမီးျမမ္ီးရမ္ ေျပမရမတငံ္ သူမးတငက္ မ်ွ တသသည္႔ ေတမံ္ီးသုိ္ က္ တစ္္ုျ စ္သသည္႔ စိတ္ပုိံ္ီးသုိံ္ရမ 
းမကက်ွသဟ ရရမ္ းမ ိ ီးသမကီး းေ မ္းတူရိ်ွေမ္ ိမ္တငံ္ ေမီးျမမ္ီးရမ္ ေတမံ္ီးသုိသသညကုိ္ သဆုီး္ ဆုုီး ပယ္္  ္႔ပ သသည။္ 
ရုဒ္းမီးျ ံ္႔ ျမမ္မမႏိုံ္ ဆံုူ႔း င္ံ္႔းေရီး ေကမ္မရ်ွံ္၏ းစကရံ္ ဆ္စမတငံ္ သူမ၏ သေးမ မီးးျမံ္ ဆုုီး ဆုုီးု မီးု မီး 
ကံ္ီးမ ႔ ု က္ရိ်ွပ သသည္။ 145  းုမီးတူပံ္ က ိ က္မေရမျမုိ႕မယ္ တရမီးရဆုီးတငံ္ ေသမႈေသ္ံ္ီးကုိ စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးမ်ွ ု
ျပ ုုပ္ရမ္ းစပ ိ ီး  ္႔္ ိမ္တငံ္ သက္သုိံ္ရမ းမဏမပုိံ္မ မီးမ်ွ ေဒၚသႏၲမးမီး းေၾကမံ္ီးၾကမီး  ္႔ျ္ံ္ီး မရိ်ွသသည္႔းတငက္ 
းသုိပ  တရမီးစင သုိျ္ံ္ီး ုုပ္ံမ္ီးစဥ္ကုိ ႏ်ွုတ္ေျပမသတံ္ီးမ မီး းရ ေမမက္က မ်ွသမ သိ င္ံ္႔ ရ  ္႔ပ သသည္။  ုိ႕းျပံ္ 

င္ စိတ္စစ္ေသီးမ်ွ ုးစကရံ္ ဆ္စမးပ းဝံ္ းဓိက းေရီးပ သသည္႔ မ်ွတ္တမ္ီးမ မီး ကုိုသည္ီး ေဒၚသႏၲမးမီး ေပီး  ္႔ျ္ံ္ီး မရိ်ွပ ။ 

မစ္မမသူ၏ မိသမီးစုဝံ္ျ စ္သသည္႔ ေဒၚသႏၲမ၏ သတံ္ီးရပုိံ္ င္ံ္႔ကုိ ပ က္ကငက္သသည္႔းျပံ္ ဤက ႔သုိ႔ ဒုကၡသုကၡေရမက္ေမ 
္ ိမ္တငံ္ သူမးမီးသက္သဆမ်ွုမ မီးက သူမကုိ  ိ္ုိက္မစ္မမေစျပကီး း  ္ ိ႕ေသမ းေျ္းေမမ မီး တငံ  ္ းေမ်ွမံ္႔းယ်ွက္ 
                                                        
145 ေဒၚသႏၲမ၏ ေျပမၾကမီး္ က္းရ ျမမ္မမႏုိံ္ ဆံုူ႔း င္ံ္႔းေရီး ေကမ္မရ်ွံ္ေရ်ွ႕ေမ်ွမက္သို႔ းစစ္ေသီး ဆ္ရမ္ေ္ၚစဥ္က 
သူမ၏ းမ ုိီးသမကီးမိတ္ေသငျ စ္သူ (ေမမ္းုမ္ီး ်ုွ)းမီး စိတ္ပုိံ္ီးသုိံ္ရမ းမက်ွသဟ ရရမ္းတငက္ းတူ းေ မ္းျ စ္ 
ေ္ၚ င္ံ္႔ရရမ္ သဆုီးၾကိမ္တုိံ္တုိံ္ ေတမံ္ီးသုိ  ္႔ပ သသည္။ ေတမံ္ီးသုိ  ္႔သသည္႔ းၾကိမ္တုိံ္ီး းျံံ္ီးပယ္ ဆ္္  ႔ရျပကီး တစ္္ မ်ွ  
သူမကုိယ္တုိံ္ သငမီးေရမက္ ငက္သုိႏုိံ္ျ္ံ္ီး မရိ်ွ  ္႔ေပ။ ICJ ႏ်ွံ္႔ ေဒၚသႏၲမ ုူေတင႕ေမီးျမမ္ီးျ္ံ္ီး၊ ျမမ္မမ၊ ၂၀၁၈ ္ုမစ္ 
စက္တံ္းမု။  
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ေပီးရမေရမက္ပ သသည ္ (းပုိံ္ီး ၃.၃ ကုိ ၾကသည္႔ရမ္) ။ သုိီးရငမီးသသည္႔ ုူ႕း ငံ္ ္႔းေရီး ္ ုိီးေ မက္မႈမ မီး ျ စ္ပငမီး္ ိမ္တငံ္ 
မစ္မမသူႏ်ွံ္႔ ၎၏ မိသမီးစုဝံ္မ မီးးမီး းေႏ်ွမံ္႔းယ်ွက္ေပီးျ္ံ္ီး ျ စ္ေ ႔ု ျ စ္  ရိ်ွျပကီး တစ္္ တစ္ရဆ ယုတိၲမတမ္သသည္႔ 
တရမီးစင သုိျ္ံ္ီး းေျ္းေမးမီးျ ံ္႔ုသည္ီး ေတင႔ရပ သသည္။146  

ကုိပ ၾကကီး ေသသဆုီးမႈတငံ္ ကုစမီးမႈရရိ်ွပုိံ္ င္ံ္ဲ့၏ းေရီးၾကကီး ်ုွေသမ းစိတ္းပုိံ္ီးမ မီး ျ စ္ၾကသသည္႔ ေု မ္ေၾကီး၊ 
မစ္မမေၾကီး၊ ျပမ္ုသည ္  ူေ မံ္မႈ၊ ေက မပ္မႈ ႏ်ွံ္႔ (သုိ႔မဟုတ္)  ပ္မဆမျ စ္ပငမီးရမ္ းမမ ဆ္မႈ းစရိ်ွသသည ္ တုိ႔ကုိ 
တစ္္ုမ်ွ ျ သည္႔သသည္ီးေပီးႏုိံ္ျ္ံ္ီး မရိ်ွ ႔္ ပ ။ ဤက ႔သို႕ ုူသိမ မီး ံ္ရ်ွမီးသသည္႔ ဥပေဒမ ႔ သတ္ျ တ္ ဆ္ရမႈ တငံ္ပံ္ မ်ွ တေသမ 
တရမီးစကရံ္မ်ွ ု မရႏုိံ္ျ္ံ္ီး၊ တမဝမ္ ဆ္မ်ွႏု်ွံ္႔ တရမီးသျ ံ္႔ ျ စ္ေစမ်ွု မရိ်ွျ္ံ္ီးတုိ႔က ႏုိံ္ ဆံ တဝ်ွမ္ီး တငံ ္ စစ္သမီးမ မီး 
ပ ဝံ္ပတ္သက္ေမသသည္႔ သုိီးရငမီးသသည္႔ ုူ႕း င္ံ္႔းေရီး ္ ုိီးေ မက္မ်ွုမ မီး ဆ္ေမရသသည္႔ မိသမီးစုးမ မီးးျပမီး၏ 
းေတင႕းၾကဆ ကို  ံ္ဟပ္ေစပ သသည္။  
 
၅.၄။ းၾကဆျပ ္ က ္းႏ်ွစ္္  ပု ္
 
 (က)  ျမမမ္မ ရ တပ ္င ႔းေမျ ံ္႔ ကိပု ၾကကီး းမႈကုိ ျပမ ္ငံ ္႔ရမ ္ -းစုိီးရေရ်ွ႕ေမမ မီးႏ်ွံ္႔ ္ ိတ္သက္ ေသမံ္ရငက္ 

ျ္ံ္ီးးမီးျ ံ္႔ ယ္ံ္က ျပ ုုပ္  ္႔ျ္ံ္ီး မရိ်ွသသည္႔ စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးမ်ွမု မီးကုိ မ်ွမ္မ်ွမ္ ကမ္ကမ္ ျပ ုုပ္ရပ မသည။္ 
 ုိသုိ႔ေသမံ္ရငက္ရမတငံ္ ႏုိံ္ ဆံတကမဥပေဒ၊ စဆႏ်ွုမ္ီးမ မီးႏ်ွံ္႔းသညက ကုိပ ၾကကီး ေသသဆုီးမႈႏ်ွံ္႔ သက္သုိံ္သသည္႔ ျပစ္မႈ 
က မီး ငုမ္သူမ မီးကုိ ေ မ္ ုတ္ ႏုိံ္ရမ္ႏ်ွံ္႔ တရမီးစင သုိႏုိံ္ ရမ္ းတငက္ သညဥ္ီးပမ္ီးႏ်ွပ္ိစက္္ က္မ မီးႏ်ွံ္ဲ့ 
ုူသမီးမသမ္ ျပ မူသက္သဆသသည္႔ ုကၡဏမမ မီးကုိ စဆုစမ္ီးစစ္ ေသီးရပ မသည္။  

 
 (္)  ျမမမ္မ းစိီုးရးမဏမပိုံ မ္ မီးးေမျ ံ္႔ မငမျ္ပသညမ္ယႏ္်ံွ ္႔ ႏိုံ ္ံ ဆေတမ္ းသံ္႔တငံ  ္ က ယျ္ပမ႕္သသည္႔ ျပမ္ု သည ္

သမီ္းစစျ္္ံီ္းတစရ္ပ ္ုပုေ္သမံရ္မ ္ေကမ္မရ်ံွ တ္စ္္  ု င ႕သံ္႔ပ သသည။္ းသုိပ  သမ္ီးစစ္မႈကုိ ျပ ုုပ္ရမ္းတငက္ 
ငုတ္ုပ္ျပကီး းရသညး္္ ံ္ီး ျပသည္႔မကသသည္႔ းမဏမပုိံ္မ မီး (သုိ႔မဟုတ္) သက္သိုံ္ရမ မယ္ပယ္၊ မသည္ီးပသညမ၊ 

စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးမ်ွ ု ရုဒ္သုိံ္ရမ ကင မ္ီးက ံ္ပသညမရ်ွံ္မ မီးးမီး တမဝမ္ေပီး သံ္႔ပ  သသည။္ သုိ႔မ်ွသမ ကုိပ ၾကကီး 
းသတ္ ဆ္ရမ်ွုႏ်ွံ္႔ းုမီးတူ ႏုိံ္ ဆံတဝ်ွမ္ီး ျ စ္ပငမီး ု က္ရိ်ွသသည္႔ ျ စ္ရပ္မ မီး းတငက္ တမဝမ္ ဆ္မႈႏ်ွံ္ဲ့ 
တရမီးသျ ံ္႔ ျ စ္ေစရမ္းတငက္ ုုိးပ္ေသမ တိက သသည္႔ ေသမံ္ရငက္မႈမ မီး ျပ ုုပ္ႏုိံ္ျပကီး းသုိပ  
းၾကဆျပ ္ က္မ မီးကုိ းေကမံ္း သညေ္ မ္ ေသမံ္ရငက္ႏုိံ္ရမ္ းမမ ဆ္ႏုိံ္မသည ္ျ စ္သသည။္ 

 ( )  းမ  ိီးသမီးဒကမိကုေရစကး  င႔္  ပ ္ဥကီးေသမံသ္သည္႔ ဥပေဒျပ မ မီး းေမျ ံ္႔ ၁၉၅၉ ္မုစ၊္ တပမ္ေတမ္ းကဥ္ပေဒကိ ု
ႏိုံ ္ံ ဆတကမ ဥပေဒ၊ စဆႏ်ွုမီ္းမ မီးႏ်ွံ္႔ ကိကုသ္ညကေစရမ ္ းတငက ္ ပယ ္ က ္ (သို႔မဟတု)္ ျပံသ္ံသ္ံ္႔ပ သသည။္ 
ဥပမမးမီးျ ံ္႔ စစသ္မီးမ မီးမ်ွ သိီုးရငမီးေသမ ု႕ူး္ငံ ္႔းေရီး္ ိီုး မကမ္်ွမု မီးကုိ က ီူးုငမသ္သည္႔း္  းရပသ္မီး 
တရမီးရဆုီးမ မီးတငံ သ္မ တရမီးစကရံ္္ ငံ ္႔ ရေစရမ ္ ျပံသ္ံသ္ံ္႔ပ သသည။္ တရမီးစကရံ္ေရီးသသည ္ ငုတ္ုပ္မႈရိ်ွျပကီး 
မ်ွ တေသမ တရမီးစကရံ္ င္ံ္ဲ့မ မီး သုိံ္ရမ ႏုိံ္ ဆံတကမစဆႏႈမ္ီးမ မီးႏ်ွံ္႔းသညက က ံ္႔သဆုီးသသည္႔ းရသညး္္ ံ္ီးျပသည္႔မကျပကီး 
းက္ုုိက္မ်ွုကံ္ီးရ်ံွ ္ီးသသည္႔ တရမီးရဆုီးမ မီး တငံ  ္ စစ္ေသီးစကရံ္ပုိံ္ င္ံ္႔ရေစရမ္ ဥပေဒမ်ွ းမမ ဆ္ေပီးသံ္႔ပ သသည။္ 
တပ္မေတမ္ းက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃(က)တငံ ္  ငံ္႔သုိ မီးသသည္႔ “တမ္ီးျပသည္ဲ့တမဝမ္” ဟူေသမ းမက္းဓိပၸ ယ္ကုိ 
းတိးက   ငံ္႔သုိသံ္႔ပ သသည္။ တပ္မေတမ္းက္ ဥပေဒ ပုဒ္မ (၇၁)ႏ်ွံ္ဲ့ (၇၂)ပ  ဥပေဒသုိံ္ရမ 
းေျ္းျမစ္မ မီးးရ စစ္သမီးမ မီးက မီး ငုမ္သသည္ဲ့ ၾကကီးေုီးေသမ ျပစ္မႈမ မီးကုိ စစ္တရမီးတရမီးရဆုီးမ မီးတငံ္ 
စဆုစမ္ီးစစ္ေသီး၊ တရမီးစ ငသုိျ္ံ္ီးးမီး ျပ ုုပ္ေစျ္ံ္ီးးမီး ပယ္  က္သံ္႔ပ သသည။္  ုိ႔ျပံ္ စစ္တရမီးရဆုီး မ မီးကုိ  
ၾကကီးေုီးေသမ ျပစ္မႈမ မီး း ူီးသျ ံ္႔ ႏုိံ္ ဆံတကမ ဥပေဒးရ ၾကကီးေုီးေသမ ျပစ္မႈးျ စ္ းက ဆမီးဝံ္သသည္႔ 
းမႈမ မီးးမီး စစ္ေသီးစကရံ္ပုိံ္ င္ံ္႔ မရိ်ွေစရမ္ ရ်ွံ္ီးုံ္ီးစငမ ပိတ္ပံ္သံ္႔သသည္။ ဤက ႔သုိ႕ျပံ္သံ္မႈမ မီးသသည ္
ရ တပ္ င ႔ဝံ္မ မီး၊ းစုိီးရေရ်ွ႕ေမမ မီး၊ တရမီးသူၾကကီးမ မီး ႏ်ွံ္႔ းျ္မီး သက္သုိံ္ရမ းမဏမပုိံ္မ မီး းေမျ ံ္႔ 
၎တုိ႔၏ တမဝမ္မ မီးျ စ္သသည္႔ စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးေရီး၊ တရမီးစင သုိေရီး ႏ်ွံ္႔ တပ္မေတမ္းမီး ျပစ္ဒဏ္ေပီး ဆ္ရျ္ံ္ီးမ်ွ 

ငုတ္ေျမမက္ျ္ံ္ီးကုိ းျပစ္ေပီးျ္ံ္ီး၊ သုိီးရငမီးသသည္႔ ုူ႕း င္ံ္႔းေရီး္ ိမီးေ မက္မ်ွုမ မီး  ပ္တ  ု  ု ျ စ္ျ္ံ္ီးကုိ 
ကမကငယ္ရမ္ းစရိ်ွသသည္႔ ဝတၲရမီးမ မီးကုိ  ိ ိေရမက္ေရမက္ ုုပ္ေသမံ္ႏုိံ္ေစရမ္ းေရီးပ သသည္႔ ေျ္ ်ုွမ္ီး 
တစ္ရပ္ ျ စ္ေစပ သသည္။ 

                                                        
146 း္ ုိ႕ေသမျ စ္စဥ္မ မီးတငံ္ မစ္မမသူ၊ မိသမီးစုဝံ္မ မီး ႏ်ွံ္႔ ၎တုိ႔၏ ကုိယ္စမီး ်ုွယ္မ မီးသသည ္းသုိးရ ုူ႕း င္ံ္႔ 
းေရီး္ ုိီးေ မက္မ်ွုမ မီးးမီး ုူသိရ်ွံ္ၾကမီး မကီးေမမံ္ီး ုိီးေ မက္ျပမ်ွုမ မီး ျပ ုုပ္သသည္႔းတငက္ တရမီးစင သုိ ဆ္ရပ သသည္။ 
း က္တငံ္ ကုိီးကမီး မီးသသည္႔“တရမီးမ်ွ တမႈ ရယူျ္ံ္ီး” းမသည္ရ်ွ ိICJ၏ းစကရံ္ ဆ္စမကုိ ၾကသည္႔ရမ္၊ စမ ၁၆-၁၈၊ ၃၁-၃၂။  
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 (ဃ)  တပမ္ေတမ္းမီး းရပး္က္္းမဏမပိုံ မ္ မီး ဆ ဥပေဒးရ တမဝမ္္ ဆေစရမး္တငက ္  င ႕စသညီ္းပဆု းေျ္္ဆဥပေဒ 
ျပံသ္ံမ္်ွ ု မ မီးကိ ု ျပ ု ပုသ္ံ္႔ပ သသည။္ ဥပမမးမီးျ ံ္႔ ႏုိံ္ ဆံ၏ တရမီးေရီးႏ်ွံ္႔ းရပ္းက္သုိံ္ရမ း င ႔မ မီးးမီး 
စစ္တရမီးတရမီးရဆုီးမ မီး၏ သဆုီးျ တ္္ က္မ မီးကုိ ျပမ္ုသည ္ သဆုီးသပ္ျ္ံ္ီး မျပ ႏုိံ္ေစသသည္႔ ပုဒ္မ ၃၄၃(္)းမီး 
ပယ္  က္ သံ္႔ပ သသည္။ းုပ္္ ုပ္ေရီး းၾကကီးးက မ မီး (သုိ႔မဟုတ္) ႏုိံ္ ဆံေတမ္းသံ္႔ ဥပေဒျပ းမဏမပုိံ္မ မီး 
းေမျ ံ္႔  င ႔စသည္ီးပဆု းေျ္ ဆ္ဥပေဒ ျပံ္သံ္မႈမ မီး ျပ ုုပ္ျ္ံ္ီး းမီးျ ံ္ဲ့းသုိပ   ျပ ျပံ္ေျပမံ္ီး  ုမႈမ မီးကုိ 
စတံ္သံ္႔ပ သသည္။ 

 (ံ)  းသိီုးရငမီးသဆုီး ျပစမ္ႈမ မီးေျမမကေ္စသသည္ဲ့ ုူ႔း္ငံ ္ဲ့းေရီး္  ိီးေ မကမ္ႈမ မီးးတငက ္တမဝမ္္ ဆမႈႏ်ွံ္ဲ့ ကစုမီးမႈရႏုိံရ္မ ္
းတငက ္ ျပသညေ္ မံစ္ုု ႊတေ္တမ္းေမျ ံ္႔ ဥပေဒသိုံ ရ္မ မသညီ္းုမီ္းမ မီးကိ ု  သည္႔သငံ ီ္းစဦ္းစမီးသံ္႔ပ သသည။္ 
ဥပမမးမီးျ ံ္႔ ျမမ္မမးမ ိ ီးသမီးုူ႔း င္ ဲံ့္းေရီးေကမ္မရ်ွံ္၏ ုုပ္ပိုံ္ င္ံ္ဲ့ႏ်ွံ္႔ းမက်ွကး္ုိကံ္ီး ငုတ္ုပ္ျ္ံ္ီးကုိ 
ပုိမုိးမီးေကမံ္ီးုမေစရမ္ ုုပ္ေသမံ္ျ္ံ္ီးျ ံ္႔ ၎တုိ႔၏းၾကဆျပ ္ က္မ မီး းေကမံ္ သည္ေ မ္မႈကုိ 
သက္ုက္ းေရီးယူေသမံ္ရငက္ ႏုိံ္ေစပ သသည္။ 

    (စ)  စဆုစမီ္းစစေ္သီးေရီး းမဏမပိုံ မ္ မီးးေမျ ံ္႔ မစမ္မသႏူ်ွံ္႔ ၎၏မသိမီးစဝုံမ္ မီးႏ်ွံ္႔ သကသ္ိုံ သ္သည္႔ 
ုပု ္ဆုီးုပုမ္သညီ္းမ မီး၊ းေ ႔ုး မ မီးးမီး ျပ ျပံေ္ျပမံီ္းု သံ္႔သသည။္ ၎တုိ႔းမီး စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးေရီးတငံ္ 
ပ ဝံ္ေစျပကီး တုိီးတက္မႈ းေျ္းေမမ မီးကုိုသည္ီး းသိေပီးရမသည ္ ျ စ္သသည။္  ုိသုိ႔ျပ ုုပ္ရမတငံ္ 
၎တုိ႕းေပၚ းေႏ်ွမံ္႔းယ်ွက္မ မီး (သုိ႔မဟုတ္) းျ္မီး ုူသမီးမသမ္ ျပ မူသက္သဆ မႈမ မီး မက ေရမက္ေစရမ္ 
းကမးကငယ္ေပီးရပ မသည။္ ျ စ္ႏုိံ္ပ က သတံ္ီးး္ က္းုက္ မ မီးကုိ မ်ွ ေဝရမ္းတငက္ 
မိသမီးစုသက္သဆေရီး ကင မ္ီးက ံ္သူတစ္ဥကီးးမီး တမဝမ္ေပီး သံ္႔ပ သသည။္ 

   (သ)  းရပ္္းကတ္ရမီးသၾူကကီးမ မီး (သို႔မဟတု)္ းမဏမပိုံ မ္ မီးမ်ွ စစတ္ရမီးတရမီးရဆုီးမ မီး၏ သဆုီးျ တ္္  ကမ္ မီးကိ ု
ျပမ္ု သညသ္ဆုီးသပ ္ ႏိုံ ရ္မ ္ းုို႔ံ်ွမ   င႔စသညီ္းပဆုးေျ္္ဆဥပေဒ ္ဆုရဆုီးသသည ္   င႔စသညီ္းပုဆးေျ္္ဆဥပေဒ ျပ႒မမီ္း္ က ္
မ မီးျ စၾ္ကသသည္႔ ပဒုမ္ ၃၄၃(္)ႏ်ံွ ္႔ ပဒုမ္ ၃၄၇ းၾကမီး တစ္္ ႏု်ွံ္ဲ့တစ္္  ုသမ္႔က ံေ္မမႈကိ ုေျ ရ်ံွ ီ္းႏိုံ ရ္မ ္းတငက ္
 တိေ္္ၚသံ္႔သသည။္ စစ္သမီးမ မီးက ၾကကီးေုီးေသမ ျပစ္မႈမ မီးကုိ က မီး ငုမ္သသည္႔း္  စစ္တရမီးရဆုီးတငံ္သမ 
စကရံ္ပုိံ္ င္ံ္ဲ့းမဏမရိ်ွျပကီး ပုဒ္မ ၃၄၃(္)းရ မစ္မမသူႏ်ွံ္႔ ၎၏မိသမီးစုဝံ္မ မီးးမီး 
းရပ္းက္တရမီးေရီးစမစ္တငံ္ ကုစမီးမ်ွု ရယူ င္ံ္႔ မျပ ပ ။  ုိသုိ႔ တမီးျမစ္ မီးျ္ံ္ီးသသည ္ ပုဒ္မ ၃၄၇တငံ  ္
းမမ ဆ္ မီးသသည္႔ “မသညသူ္႕ကုိမသုိ ဥပေဒးရမတငံ္ တမ္ီးတူသညကမ်ွ  း ငံ္ ္႔းေရီး ရရိ်ွေစရမသည။္  ုိ႔ျပံ္ ဥပေဒ၏ 
းကမးကငယ္ကုိုသည္ီး တမ္ီးတူသညကမ်ွ စငမ ရယူပုိံ္ င္ံ္႔ေပီးရမသည္။” ကုိ ္ ိ ီးေ မက္ရမက ပ သသည။္ ပုဒ္မ ၃၄၃ (္) 
ပ  ကမကငယ္ေရီးစစ္ဦီးစကီး္  ပ္၏ ုုပ္ပုိံ္ င္ ဲံ့္းမဏမသသည ္ ပုဒ္မ ၃၄၇ ျပ႒မမ္ီး္ က္းေပၚ မူတသညေ္မၿပကီး၊ 
ယံ္ီးပုဒ္မ၃၄၇ႏ်ွ ဲံ့္စမ ်ုွ ံ္ းေရီးမပ ေၾကမံ္ီး းျပ သေးမသုဆီးျ တ္္ က္က တပ္မေတမ္ 
းက္ဥပေဒးပ းဝံ္  ုုပ္ ုဆီးုုပ္မသည္ီးမ မီးႏ်ွ ဲံ့္ ဥပေဒမ မီးကုိ ျပ ျပံ္ေျပမံ္ီး  ုရမ္ းေျ္းျမစ္ 
ျ စ္ေစႏုိံ္ပ မသည္။ စစ္တရမီးရဆုီးမ မီး၏ သဆုီးျ တ္္ က္မ မီးကုိ မသညသ္သည္႔ းရပ္းက္တရမီးရဆုီး မ မီးမ်ွ 
ျပမ္ုသညသ္ဆုီးသပ္ႏုိံ္သသည ္ဟူေသမ းေျ္ ဆ္းေၾကမံ္ီးးရံ္ီးကုိုသည္ီး သတ္မ်ွတ္ေပီးႏုိံ္ပ သသည္။ 

(း)  းစိီုးရးေမျ ံ္႔ း င ႔ဝံ္ႏုိံ္ ဆံမျ စ္ေသီးသသည္႔ ႏိုံ္ ဆံတကမႏိုံ္ ဆံသမီးး င္ံ္ဲ့းေရီးႏ်ွံ္ဲ့ ႏုိံ္ ဆံေရီးး င္ံ္ဲ့းေရီး 
သုိံ္ရမ သေးမတူစမ္  ပ္၊ သည်ွံ္ီးပမ္ီးႏ်ွိပ္စက္မႈ တုိက္  က္ေရီး သေးမတူစမ္  ပ္ ႏ်ွံ္႔ းျ္မီးေသမ 
ုူ႔း ငံ္ ္႔းေရီး သေးမတူ စမ္  ပ္မ မီးကုိ ုုိက္မမက ံ္ဲ့သဆုီးမသည္ဲ့းေၾကမံ္ီး ုက္မ်ွတ္ေရီး ုိီးရမ္ ု ံ္ျမမ္စငမ 
ေသမံ္ရငက္သံ္႔ ပ သသည္။ 

   (ဈ)  ကုု သမ ၢး င ႕ဝံႏ္ိုံ ္ံ ဆမ မီး၊ ကုု သမ ၢး င ႔မ မီး၊ းစိီုးရမဟတုသ္သည္႔ း င ႔းစသညီ္းမ မီး ႏ်ံွ ္႔ းျ္မီးေသမ 
 ငဆ႔ျ ိီုးေရီး း င ႕မ မီး  းေမျ ံ္႔ ႏိုံ ္ံ ဆ၏ ႏိုံ ္ံ ဆတကမ ု႕ူး္ငံ ္႔းေရီး ဥပေဒးရ တမဝမဝ္တရၲမီးမ မီး ႏ်ံွ ္႔ 
ု႕ူး္ငံ ္႔းေရီး စဆႏ်ွုမီ္းမ ီးကိ ု းေကမံး္ သညေ္ မ္ ေသမံရ္ငကႏ္ိုံ ရ္မ ္ းတငက ္ တရမီးေရီးသိုံ ရ္မ 
ကသူညကေ မကပ္ဆ႔မ်ွမု မီးကိ ု းသမီးေပီး ျပ ုပုသ္ံ္႔ပ သသည။္ သို႔မ်ွသမ းမဏမပုိံ္မ မီးးမီး ႏုိံ္ ဆံတကမ ဥပေဒ၊ 
စဆႏ်ွ မ္ီးမ မီးႏ်ွံ္႔ းသညက ုူ႔း င္ံ္႔းေရီး ္ ုိီးေ မက္မ်ွုမ မီး းပ းဝံ္ ျပစ္မ်ွုမ မီးကုိ စဆုစမ္ီးစစ္ေသီး၊ တရမီးစင သုိ၊ 
းျပစ္ေပီးမ်ွုမ မီးကုိ  ိေရမက္စငမ ျပ ုုပ္ႏုိံ္ ေစရမ္းေ မက္းကူ ျ စ္ေစႏုိံ္ပ သသည။္ 
ုူ႕း ငံ္ ္းေရီးးျ္ျပ မႈ မရိ်ွသသည္႔ မသည္ီးပသညမ းေ မက္းကူမ မီးျ စ္ပ က မတရမီးမႈကုိ ပုိမုိးျမစ္တငယ္ 
ရံ္႔သမ္ေစျပကီး၊ ဒကမုိကေရစကဝ ဒ ႏ်ွံ္႔ ဥပေဒစုိီးမုိီးေရီးသုိံ္ရမ က ယ္ျပမ္႔သသည္႔ျပ ျပံ္ ေျပမံ္ီး  ုမႈမ မီးကုိ 
ေု မ႔ပ ီးေစပ သသည္။ 
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၆။ ေမမကသ္ကတ္ ငမ မီး 
 

၆.၁။ း္ရမက ေသမ ျ စရ္ပမ္ မီးးမီး ကမုးုုိကစ္ဥျ္္ ံီ္း  
 
� ၂၀၁၄ ္ုႏ်ွစ္ စက္တံ္းမု ၂၇ ရက္ - ကိုပ ၾကကီးသသည ္ သတံ္ေ မက္တစ္ဥကီးးေမျ ံ္ဲ့ DKBA တပ္  င႔မ မီး 

ႏ်ွံ္ဲ့းတူ က  ိက္မေရမမယ္ေျမတငံ္ ျ စ္ပငမီးေသမ  ိပ္တိုက္တိုက္ပ င သတံ္ီးမ မီးကို တံ္ျပရမ္းတငက္ းတူ 
ုိုက္ပ သငမီး  ္ဲ့သသည္။ 

� ၂၀၁၄္ုႏ်ွစ္ စက္တံ္းမု ၃၀ရက္ - ရ တပ္  င႔မ်ွ ကိုပ ၾကကီးးမီး က  ိက္မေရမျမိ ႕မယ္တငံ္  မ္ီးသကီးကမ စစ္ေသီး 
ေမီးျမမ္ီးျပကီးေမမက္တငံ္ ၎းမီး  စစ္တပ္၏  ိမ္ီးသိမ္ီးမႈေးမက္သို႔ ႊု ေျပမံ္ီးုိုက္သသည။္ 

� ေးမက္တိုးမု ၁ရက္ - စစ္တပ္ ိမ္ီးသိမ္ီးမႈ ေးမက္တငံ္ ကိုပ ၾကကီးးမီး ေဒသးတငံ ္ီးမၾကမေသီးမကက 
ျ စ္ပငမီး  ္ဲ့ေသမ မကီးေုမံ္ကင မ္ီးမႈမ်ွ ေပ မက္သုဆီးေမေသမ ုက္မက္မ မီးကို ျပမ္ုသည္ရရ်ွိေရီးးတငက္ ကူသညကေစကမ 
ႏ်ွိပ္စက္သည်ွံ္ီးပမ္ီးျ္ံ္ီးုသည္ီး ဆ္ရေကမံ္ီး ဆ္ႏုိံ္သသည္။ 

� ၂၀၁၄္ုႏ်ွစ္ ေးမက္တိုးမု ၄ ရက္ - ကိုပ ၾကကီးးမီး တပ္မေတမ္၏စစ္သမီးႏ်ွစ္ဥကီးမ်ွ ပစ္သတ္  ္ဲ့သသည္။ 
၎းေၾကမံ္ီး္ ံ္ီးးရမ ႏ်ွံ္ဲ့ ပတ္သက္၍ ကိုပ ၾကကီး၏းမကီး ေဒၚသႏၱမးမီး းေၾကမံ္ီးၾကမီးျ္ံ္ီးမရ်ွိပ ။ 

� ၂၀၁၄္ုႏ်ွစ္ ေးမက္တိုးမု ၂၀ရက္  ( ္မ္႔မ်ွမ္ီးေျ္ရက္) -  ေဒၚသႏၱမသသည ္ က  ိက္မေရမျမ ိ႕မယ္ ရ တပ္ င ႔းမီး 
သူမ၏္ံ္ပငမ္ီးျ စ္သူ ေပ မက္သုဆီးျ္ံ္ီး ႏ်ွံ္ဲ့ ပတ္သက္၍ တိုံ္ၾကမီး္ က္ ငံ ္ဲ့  ္ဲ့သသည္။ 

� ၂၀၁၄္ုႏ်ွစ္ ေးမက္တိုးမရက္ ၂၃ရက္ - တပ္မေတမ္သသည ္ ကိုပ ၾကကီး ေသသုဆီးေၾကမံ္ီးကို 
ျမမ္မမစမမယ္းံ္ီးေကမံ္စက၏ ေၾကသညမ္ က္တစ္္ုးေမျ ံ္ဲ့ ေၾကသညမ  ္ဲ့သသည။္ 

� ၂၀၁၄ ေးမက္တိုးမ (၂၅) (္မ္႔မ်ွမ္ီးေျ္ရက္) ေဒၚသႏၱမသသည ္ က  ိက္မေရမျမ ိ႕မယ္ရ တပ္  င႔းမီး 
ုူသတ္မႈျ ံ္ဲ့ တိုံ္ၾကမီး္ က္ ငံ္ဲ့  ္ဲ့သသည္။ 

� ၂၀၁၄္ုႏ်ွစ္ ေးမက္တိုးမု ၃၀ရက္ -  ို႔ေမမက္ ႏိုံ္ ဆံေတမ္ သမၼတဥကီးသိမ္ီးစိမ္မ်ွ ျမမ္မမႏိုံ္ ဆံးမ  ိီးသမီး 
ုူ႕း ငံ္ ္ဲ့းေရီးေကမ္မရ်ွံ္းမီး သတ္ျ တ္မႈ ႏ်ွံ္ဲ့ ပတ္သက္၍ စုဆစမ္ီးစစ္ေသီးရမ္သညႊမ္ၾကမီး  ္ဲ့သသည္။ 

� ၂၀၁၄္ုႏ်ွစ္ မိုဝံ္းမု ၂ရက္ -   က  ိက္မေရမ ျမ ိ႕မယ္ ရ တပ္ င ႕မ်ွ းေုမံ္ီးကို ျပမ္ုသည္စစ္ေသီးရမ္းတငက္ 
းေုမံ္ီးျပမ္ေ မ္ျ္ံ္ီး းစကးစဥ္ကို ေဒၚသႏၱမးမီး းသိေပီး  ္ဲ့သသည္။ ရမ္ကုမ္ရ်ွ ိ ရ မ မီးမ်ွ ႏိုဝံ္းမု ၅တငံ  ္
းေုမံ္ီးးမီးျပမ္ုသည္ေ မ္ရမ္းစကးစဥ္ကို  က္စ္ျ ံ္ဲ့ သတံ္ီးပို႔  ္ဲ့သသည္။ 

� ၂၀၁၄္ုႏ်ွစ္ ႏိုဝံ္းမု ၄ရက္ - ေဒၚသႏၱမသသည ္က  ိက္မေရမျမ ိ႕မယ္ကိုု ျပမ္ုမ  ္ဲ့သသည္။ 
� ၂၀၁၄ မိုဝံ္းမု ၅ရက္ - ကိုပ ၾကကီး းေုမံ္ီးးမီး ေ၇ႊရေ္ မံ္ီး ရငမးမကီးရ်ွ ိ သ္ ၤမိံ္ီး ္ပ္တိမ္တိမ္မ်ွ 

ျပမ္ုသညတူ္ီးေ မ္ရရ်ွိ  ္ဲ့သသည္။ 
� ၂၀၁၄္ုႏ်ွစ္ ႏိုဝံ္းမု ၆ရက္ - းေုမံ္ီးးမီး  ္ငစိတ္စစ္ေသီးျ္ံ္ီးကို ေမမ္ုျမ ိံ္းေ ငေ ငေသီးရုဆတငံ ္ 

ျပ ုုပ္  ္ဲ့သသည္။ 
� ၂၀၁၄္ုႏ်ွစ္ ႏိုဝံ္းမု ၇ ရက္- ကိုပ ၾကကီးးေုမံ္ီးးမီး ရမ္ကုမ္သို႔ျပမ္ုသည္သယ္ယူ  ္ဲ့ျပကီး သျ ိ ု္  ္ဲ့သသည္။ 
� ၂၀၁၄္ုႏ်ွစ္ ႏိုဝံ္းမု ၂၁ရက္ - MNHRC ( ျမမ္မမႏိုံ္ ဆံ းမ  ိီးသမီး ုူ႕း င္ံ္ဲ့းေရီးေကမ္မရ်ွံ္) မ်ွ ပဏမမ 

ေတင႔ရ်ွိ္ က္မ မီးကို ေၾကသညမ  ္ဲ့သသည္။ 
� ၂၀၁၄္ုႏ်ွစ္ ႏိုဝံ္းမု ၂၇ရက္ - စစ္းက္တရမီးရုဆီးမ်ွ စစ္သမီး ၂ ဥကီးးမီး ကိုပ ၾကကီးကုိ သတ္ျ တ္မႈးတငက္ 

်ုွ  ိ႕ဝ်ွက္စငမ းျပစ္မရိ်ွေၾကမံ္ီး တရမီးေသ ငုတ္  ္ဲ့သသည ္ (ုးမသည္ီးံယ္းၾကမတငံ္ 
ုူသိရ်ွံ္ၾကမီးေၾကသညမ  ္ဲ့သသည။္ ေးမက္တငံ္ ၾကသည္ဲ့ပ ) 

� ၂၀၁၄္ုႏ်ွစ္ ဒကးံ္းမု ၂ရက္ - MNHRC ( ျမမ္မမႏိုံ္ ဆံ းမ  ိီးသမီး ုူ႕း ငံ္ ္ဲ့းေရီးေကမ္မရ်ွံ္) သသည ္ ၎တို႔၏ 
းစကးရံ္ ဆ္စမ းျပသည္ဲ့းစုဆကို  ုတ္ျပမ္  ္ဲ့သသည္။ 

� ၂၀၁၄္ုႏ်ွစ္ ဒကးံ္းမု ၁၀ရက္ - ေဒၚသႏၱမသသည ္ သမၼတ ဥကီးသိမ္ီးစိမ္းမီး တရမီးမ်ွ တမႈရရ်ွိရမ္းတငက္ 
စမေရီးသမီး ေတမံ္ီးသို  ္ဲ့သသည္။ 

� ၂၀၁၅္ုႏ်ွစ္ မတ္ု ၃၀ရက္ - က  ိက္မေရမျမိ ႕မယ္တရမီးရုဆီးတငံ္ ေသမႈေသ္ံ္ီးသိုံ္ရမ စုဆစမ္ီးစစ္ေသီးျ္ံ္ီးကို 
စတံ္  ္ဲ့သသည။္ 

� ၂၀၁၅ ဧျပကု ၁၀ရက္ -  ပ မဥကီးသုဆီး ေသမႈေသ္ံ္ီးသိုံ္ရမ  စုဆစမ္ီးစစ္ေသီးမႈ ၾကမီးမမျ္ံ္ီးကို ေဒၚသႏၱမးမီး 
းသိေပီးးေၾကမံ္ီးၾကမီးျ္ံ္ီးမရ်ွးိ  ျပ ုုပ္  ္ဲ့သသည္။ 

� ၂၀၁၅္ုႏ်ွစ္ ဧျပကု ၃၀ရက္ - ေဒၚသႏၱမသသည ္ေသမႈေသ္ံ္ီးသိုံ္ရမ စုဆစမ္ီးစစ္ေသီးျ္ံ္ီးးတငက္ ပ မဥကီးသုဆီးးၾကိမ္ 
တက္ေရမက္  ္ဲ့သသည။္ 

� ၂၀၁၅္ုႏ်ွစ္ ေမု ၈ရက္ - ၂၀၁၄ ႏိုဝံ္းမတငံ္ ျမမ္မမႏိုံ္ ဆံ းမ  ိီးသမီးုူ႔း င္ံ္ဲ့းေရီး ေကမ္မရ်ွံ္မ်ွ စစ္္ုဆရုဆီး၏ 
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သုဆီးျ တ္္ က္ကို ုူသိရ်ွံ္ၾကမီး  ုတ္ျပမ္  ္ဲ့သသည္။ 
� ၂၀၁၅္ုႏ်ွစ္ းငမ္ု ၂၃ရက္ - စစ္သမီး ၂ ဥကီးသသည ္ ေမမက္သုဆီးစုဆစမ္ီးစစ္ေသီးေရီးၾကမီးမမမႈတငံ္ ကိုပ ၾကကီးသသည ္

ငုတ္ေျမမက္ရမ္ ၾက ိီးစမီးစဥ္ ေသမတ္ျ ံ္ဲ့ ပစ္သတ္ ဆ္  ္ရေၾကမံ္ီး သက္ေသ ငက္သို  ္ဲ့သသည။္ 
ကိုပ ၾကကီးေသသုဆီးမႈသသည ္ သးမဝမဟုတ္ေသမ ျ စ္ရပ္မ မီးေၾကမံ္ဲ့ ေသသုဆီး  ္ဲ့သသညဟု္ ေကမက္္ က္္ ကမ 
တရမီးရုဆီးမ်ွ းမႈပိတ္သိမ္ီး  ္ဲ့သသည္။ 

� ၂၀၁၆္ုႏ်ွစ္ မတ္ု ၆ရက္ - က  ိက္မေရမ ျမ ိ႕မယ္ရ တပ္  င႔မ်ွ ေမမက္ ပ္ စုဆစမ္ီးစစ္ေသီးျ္ံ္ီးမရ်ွးိ  
းမႈးမီးပိတ္သိမ္ီး  ္ဲ့သသည။္ 

� ၂၀၁၆္ုႏ်ွစ္ ၾသ ုတု္ - ေဒၚသႏၱမသသည ္ ျပသည္ေ မံ္စု တရမီးရုဆီး္  ပ္သို႕ စမ္ၽငမ္ေတမ္းမိမ္႔ ေ ်ုွ မက္  ္ဲ့သသည္။ 
းသိုပ  စမ င္ မ္ေတမ္းမိမ္႔ ေ ်ုွ မက္ ႊုမကုိ ပယ္္  ္ဲ့သသည္။ 

� ၂၀၁၉္ုႏ်ွစ္ ေးမက္တိုးမု ၄ရက္ - ံ ီးႏ်ွစ္ၾကမျပကီးေမမက္တငံ္ုသည္ီး ကိုပ ၾကကီး၏ မတရမီးသျ ံ္ဲ့ေသသုဆီးမႈ 
ႏ်ွံ္ဲ့ပတ္သက္၍ မသည္သူမ်ွ းျပစ္ရ်ွိေၾကမံ္ီး မေတင႔ရ်ွိရပ ။ 
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၆.၂။ ျမမမ္မႏိုံ္ံ ဆမ်ွ းတသညျ္ပ  ုကမ္်ွတေ္ရီး ုိီး မီးေသမ (သုိ႔မဟတု)္ ုကမ္်ွတေ္ရီး ုိီး မီးေသမ 
ႏုိံ ္ံ ဆတကမု႕ူး္ငံ ္ဲ့းေရီးစမ္  ပမ္ မီးႏ်ွံ္ဲ့ းုပုသ္မမီးသုိံရ္မ သေးမတသူညက္  ကမ္ မီး (ေးမကတ္ုိးမု 
၂၀၁၉) 

 
 

သေးမတစူမ္  ပ ္

 

းတသညျ္ပ ျပ႒မမီ္းျ္ ံီ္း 

                 
းမဏမစတံ ္
သကေ္ရမကသ္သည ္

ုိကုမ္မက ံ ္ဲ့သဆုီးရမ ္
(သို႔မဟတု)္ 

ုကမ္်ွတ္္ေရီး ိီုးျ္ံီ္း 

ုူမ ိ ီးသုဥ္ီးသတ္ျ တ္ျ္ံ္ီး 
ရမးဝတ္မႈးမီး 
ကမကငယ္တမီးသကီးေရီးႏ်ွံ္ဲ့ 
းျပစ္ေပီးးေရီးယူျ္ံ္ီးသုိံ္ရမ 
သေးမတူသညက္  က္ 

ဒကးံ္းမု ၉ရက္ 
၁၉၄၈ 

းမ္မဝ ရက ၁၂ ရက္ 
၁၉၅၁ 

မတ္ု ၁၄ရက္ ၁၉၅၆ 

စကီးပငမီးေရီး၊ ုူမႈေရီး ႏ်ွံ္ဲ့ ယဥ္ေက ီးမႈ 
း င္ံ္ဲ့းေရီးသုိံ္ရမ ႏုိံ္ ဆံတကမ 
သေးမတူစမ္  ပ္ (ICESCR) 

ဒကးံ္းမု ၁၆ ရက္ 
၁၉၉၆ 

းမ္မဝ ရက ၃ရက္ 

၁၉၇၆ 

ေးမက္တုိးမု 
၆ရက္ ၂၀၁၇ 

းမ ိ ီးသမကီးမ မီးးမီးမသည္ီးမ ိ ီးစဆုျ ံ္ဲ့ 
င္ ျ္မီးသက္သဆ ပေပ မက္ေရီး 

သေးမတူစမ္  ပ္ (CEDAW) 

ဒကးံ္းမု ၁၈ ရက္ 
၁၉၇၉ 

စက္တံ္းမု ၃ရက္ 

၁၉၈၁ 

းူုုိံ္ု၂၂ရက္   
၁၉၉၇ 

ကေုီးသူံယ္ း င္ံ္ဲ့းေရီးသုိံ္ရမ 
သေးမတူစမ္  ပ္ (CRC) 

ေမု ၂၅ ရက္  ၂၀၀၀ စက္တံ္းမု 
၂၈ရက္ 

၂၀၁၅ 

းူုုိံ္ု ၁၅ ရက္ 
၁၉၉၁ 

ုက္မက္ကုိံ္ ပဋိပကၡတငံ္ 
ကေုီးမ မီးပ ဝံ္မႈႏ်ွံ္ဲ့ ပတ္သက္၍ 
ကေုီးသူံယ္ း င္ံ္ဲ့းေရီးသုိံ္ရမ 
ကငမ္ေဗီးရ်ွံ္ီး၏ ေမမက္သက္တင  
စမ္  ပ္ 

ေမု ၂၅ ရက္               
၂ ၀၀၀ 

စက္တံ္းမု 
၂၈ရက္ 

၂၀၁၅ 

စက္တံ္းမု ၂၇ရက္ 

၂၀၁၉147 

ကေုီးသူံယ္ ျပသည္ဲ့တမ္သမမ မီးႏ်ွံ္ဲ့ 
ကေုီးသညစ္သညမ္ီးပဆုမ မီး 
ေရမံ္ီး္ ျ္ံ္ီးသုိံ္ရမ၊ 
ကေုီးသူံယ္း င္ံ္ဲ့းေရီးသုိံ္ရမ၊ 
ကငမ္ေဗီးရ်ွံ္ီး၏  ေမမက္သက္တင  
ပရိုတုိေကမ 

ေမု ၂၅ ရက္  ၂၀၀၀ းမ္မဝ ရကု ၁၈ ရက္ 

၂၀၀၂ 

းမ္မဝ ရကု ၁၆ ရက္ 

၂၀၁၂ 

မသမ္စငမ္ီးသူမ မီး၏း င္ံ္ဲ့းေရီးသုိံ္ရမ 
သေးမတူသညက္  က္ (CRPD) 

ဒကးံ္းမု ၁၂ ရက္ 
၂၀၀၆ 

ေမု ၃ရက္ ၂၀၁၈ ဒကးံ္းမု ၇ ရက္ 
၂၀၁၁ 

ႏုိံ္ ဆံတကမ းုုပ္သမမီး 
း င ႔းစသည္ီး (ILO) းတံ္ီးးဓမၼ 
ုုပ္းမီးေပီး ္ုိံ္ီးေစမႈ သုိံ္ရမ 

းငမ္ု ၂၈ ရက္   ၁၉၃၀ းငမ္ု ၂၈ ရက္   
၁၉၃၀ 

မတ္ု ၄ ရက္  ၁၉၅၅ 

                                                        
147  မ်ွတ္္ က္။  ၂၀၁၇ ေ ေ မ္ဝ ရကတငံ္ ICJ မ်ွ  ုတ္ေဝ  ္ဲ့ေသမ  “ျမမ္မမႏိုံ္ ဆံ၏း ူီးစကီးပငမီးေရီး းုမ္မ မီး ႏ်ွံ္ဲ့ 
ုူ႔း ငံ္ ္ဲ့းေရီးမ မီးကို ကမကငယ္ရမ္ ႏိုံ္ ဆံေတမ္၏ တမဝမ္” းမသညရ္်ွိ းစကရံ္ ဆ္စမေတင ျမမ္မမႏိုံ္ ဆံမ်ွ ုက္မက္ကိုံ္ 
ပဋိပကၡတငံ  ္  ကေုီးမ မီးပ ဝံ္မႈ ႏ်ွံ္ဲ့ ပတ္သက္၍ ကေုီးသူံယ္း င္ံ္ဲ့းေရီးသိုံ္ရမ ကငမ္ေဗီးရ်ွံ္ီး၏ 
ေမမက္သက္တ ငစမ္  ပ္ ကို ၂၀၁၅ ္ုမ်ွစ္တငံ္ ္  ပ္သို  ္ဲ့သသညဟု္ မ်ွမီး ငံ္ီးစငမ ေ မ္ျပ  ္ဲ့သသည္။ းမ်ွမ္တကယ္တငံ္ 
ုက္မ်ွတ္ေရီး ိုီးျ္ံ္ီး ကို ၂၀၁၉ ္ုႏ်ွစ္တငံ္ သမ ေရီး ိုီးရမ္ျ စ္သသည။္ 
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သေးမတူသညက္  က္ 

ႏုိံ္ ဆံတကမ းုုပ္သမမီး 
း င ႔းစသည္ီး (ILO)               

ငုတ္ုပ္စငမ းသံ္ီးး  င႔   င႔စသည္ီးျ္ံ္ီး 
ႏ်ွံ္ဲ့   င႔စသည္ီးပိုံ္ င္ံ္ဲ့ကို 
ကမကငယ္ေစမံ္ဲ့ေရ်ွမက္ျ္ံ္ီးသိုံ္ရမ 
သေးမတူသညက္  က္ (ILO) 

းူုိုံ္ု ၉ ရက္ ၁၉၄၈ းူုိုံ္ု ၄ ရက္ 
၁၉၅၉ 

မတ္ု ၄ ရက္ ၁၉၅၅ 

ကေုီးသူံယ္ းုုပ္သမမီးမ မီး 
းေပၚးသိုီးရငမီးသုဆီးေသမ 
္ိုံ္ီးေစမႈပုဆစဆမ မီးးေပၚ 
သေးမတူသညက္  က္ 

းငမ္ု ၁၇ ရက္  ၁၉၉၉ ႏိုဝံ္းမု ၁၉ ရက္ 
၂၀၀၀ 

ဒကးံ္းမု ၁၈ ရက္ 
၂၀၁၃ 
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