
 
ျမန္မာႏိုင္ငံ - ကိုပါၾကီး အသတ္ခံရျခင္းႏွင္႔စပ္လ်ဥ္း၍ တရားမ်ွတမႈ ရရွိေရးအတြက ္ဟန္႕တားေနသည္ ့အတားအဆီးမ်ားအား 
ဖယ္ရွားရန ္
 
ေမလ ၆ ရက္ေန႔ ၂၀၂၀ 

 

ယေန႕ထုတ္ျပန္သည္႔ အစီရင္ခံစာတြင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဥပေဒပညာရွင္မ်ားေကာ္မရွင္ (ICJ)မွ ရဲတပ္ဖြဲ႔မ်ားႏွင္႔ အစိုးရေရွ႕ေန 
အာဏာပိုင္မ်ားအား ၂၀၁၄ ခုနစ္ စက္တင္ဘာလ၌ သတင္းေထာက္ ကိုပါၾကီး စစ္တပ္တြင္ ထိန္းသိမ္းခံေနရစဥ္ ေသဆံုးမYႈျဖစ္စဥ္ 
ဆိုင္ရာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမYႈျပဳရန္အတြက္ အမYႈျပန္လည္ ဖြင္႔ေပးရန ္ေတာင္းဆိလုိုက္ပါသည္။  

အစီရင္ခံစာတြင္ ဤအမYႈအပါအဝင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ပြားလ်က္ရိွသည္႔ အျခားေသာ ဆိုးရြားသည္႔ လူ႕အခြင္႔အေရး ခ်ိဳးေဖာကမ္Yႈ 
မ်ားတြင္ တရားမွ်တမYႈရရိွေရးအတြက္ ဟန္႔တားေနသည္႔ အတားအဆီးမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ထားပါသည္။  

ၾကီးေလးသည္႔ ျပစ္မYႈမ်ား က်ဴးလြန္သည္ဟု စြပ္စြဲခံရသည္႔ စစသ္ားမ်ားအား ျပစ္ဒဏ္ေပးခံရျခင္းမ ွလြတ္ေျမာကေ္စႏိုငသ္ည္႔ ၁၉၅၉ 
ခုနစ ္တပ္မေတာ ္အက္ဥပေဒႏွင္႔ အျခား ဥပေဒမ်ားကို ႐ုပ္သိမ္းရန္ (သို႔မဟုတ္) ျပင္ဆင္ရန္ ICJ မွ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္အား 
ေတာင္းဆိုလိုက္ပါသည္။ ICJ ၏ “ဆုိိးရြားသည္႔ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈအတြက ္တရားမွ်တမႈ ရရွိေရး (Achieving Justice 
for Gross Human Rights Violations in Myanmar)” ၂၀၁၈ အစီရင္ခံစာတြင္ ဤအခက္အခဲမ်ားႏွင္႔ အျခား အတားအဆီးမ်ား 
ကို အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။  

 “လြန္ခဲ႔သည္႔ သံုးႏွစ္ေက်ာ္ခန္႔ကတည္းက ရဲတပဖ္ြဲ႕မ်ားက ကိုပါၾကီး အသတ္ခံရမYႈႏွင္႔ စပ္လ်ဥ္းသည္႔ တရားဝင္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမYႈကို 
႐ုတ္တရက္ အဆံုးသတခ္ဲ႔ပါတယ္။ အဆံုးသတ္ခဲ႔ရသည္႔အေၾကာင္းအရင္းကို က်ိဳးေၾကာင္းခိုင္လံုမYႈရိွေသာ ဥပေဒ အေၾကာင္းျပ 
ခ်က ္တစ္စံုတစ္ရာကိုမွ် ေပးခဲ႔ျခင္း မရိွပါ။” ဟု ICJ အာရွပစိဖိတ ္ဒါ႐ုိက္တာ Frederick Rawski မ ွေျပာပါသည္။ “လြန္ခဲ႔သည္႔ 
ႏွစ္မ်ားတြင ္ စစ္တပ္အား အျပစ္ေပးအေရးယူျခင္းမ ွ ကင္းလြတ္ေစသည္႔ အေလ႔အထအား ေျဖရွင္းမ ွ မရိွသည္ကိုလညး္ ေတြ႔ရ 
ပါသည္။” ဟု ဆက္လက္ေျပာပါသည္။ 

 “ကုိပါၾကီး ေသဆုံးမႈသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင ္တရားမ်ွတမႈ ရရွိေရးအတြက ္ဟန္႕တားေနသည္ ့အတားအဆီးမ်ားအား မီးေမွာင္းထုိး 
ျပလ်က္ရွိ” အစီရင္ခံစာတြင ္ICJ မ ွေသဆံုးမYႈအား စံုစမ္းစစ္ေဆးခဲ႔သည္႔  မ်ားျပားလွသည္႔ စစ္ေဆးမYႈမ်ားကိ ုေဝဖန္ဆန္းစစ္ထားၿပီး 
တရားမွ်တမYႈရရိွရန ္ဟန္႔တားလ်က္ရိွသည္႔ အဓိကက်သည္႔ အတားအဆီး သံုးခုကိ ုေအာက္ပါအတိုင္း ေဖာ္ထုတ္ခဲ႔ပါသည္။  

• လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားအား အမ်ားျပည္သူေရွ႕ ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ တရားစဲြဆုိခံရမႈမ်ားမ ွ အကာအကြယ္ေပးထားသည္႔ 
လက္ရိွတြင ္အသက္ဝင္ အသံုးျပဳေနသည္႔ ၁၉၅၉ ခုနစ္၊ တပ္မေတာ ္အက္ဥပေဒအပါအဝင္ ျပည္တြင္းဥပေဒမ်ားသည္ 
နစ္နာသူႏွင္႔ ၎၏ မိသားစုဝင္မ်ား၏ က်ဴးလြန္ခံရသည္ႏွင္႔ စပ္လ်ဥ္းသည္႔ အမွန္တရား သိရွိခြင္႔ကိ ု ပိတ္ပင္ထား 
ပါသည္။  
 

• လြတ္လပ္မYႈမရိဘွဲ ႏိုင္ငံေရးဖိအားမ်ားအား ခံႏိုင္ေရစြမ္းအားနည္းသည္႔ စံခ်ိန္စံၫႊန္းမမီေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး 
အေလ႔အထ မ်ားႏွင္႔ တၿပိဳင္နက္တည္းတြင္ ပူးေပါင္းမYႈမရိွဘဲ သီးျခားစီေဆာင္ရြက္ခဲ႔သည္႔ စံစုမ္းစစ္ေဆးမYႈမ်ားသည ္
စည္းစနစ ္မက်ဘဲ ထိေရာက္မYႈမရိွေသာ ခ်ဥ္းကပ္မYႈကို အသံုးျပဳကာ အမYႈမ်ားကိ ုစံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းကိ ုျဖစ္ေစပါသည္။  
 

• ပြင္႔လင္းမYႈျမင္သာမYႈမရိွျခင္းက ခ်ိဳးေဖာက္မYႈမ်ားႏွင္႔ တာဝန္ခံမYႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိ ု
မိသားစုမ်ားမ ွရယူပိုင္ခြင္႔ကို ပိတ္ပင္ထားပါသည္။  
 

 
ကိုပါၾကီးအား မြန္ျပည္နယ္ရိွ ရဲတပ္ဖြဲ႔မ်ားမ ွဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခဲ႔ၿပီး ၂၀၁၄ခနုစ္ စက္တင္ဘာလ ၃၀ ရကတ္ြင ္စစ္တပ၏္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ 
ေအာက္သုိ႔ လႊဲေျပာင္းခဲ႔ပါသည္။ စစ္တပ္၏ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံရၿပီး ေလးရကအ္ၾကာတြင ္ ကိုပါၾကီး ေသဆုံးခဲ႔ပါသည္။ ၁၉၅၉ ခုႏွစ ္
တပ္မေတာ္အကဥ္ပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္႐ြက္ခဲသ့ည္႔ အျပစ္အနာမ်ားစြာရိသွည္႔ စစဘ္က္တရား႐ံုး၌ အမႈ 
စစ္ေဆးစီရင္ျခင္းေၾကာင္႔ ေသဆံုးမYႈအတြက ္ တာဝန္ရိွသည္ဟု စြပ္စြဲခံရသည္႔ စစ္သားမ်ားအား တရားေသလႊတခ္ဲ႔ပါသည္။ 



စစ္သားမ်ားပါဝင္ပတ္သက္မYႈရိွသည္႔ အမYႈမ်ားကိ ု အရပ္ဘက္မ ွ စစ္ဘက္ တရား႐ံုးမ်ားသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးရာ၌ အလားတ ူ ဥပေဒ 
ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို အသံုးျပဳေလ႔ရိွပါသည္။ ဆိုးရြားသည္႔ လူ႕အခြင္႔အေရးက်ဴးလြန္မYႈမ်ားႏွင္႔ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒမ်ားအရ ရာဇဝတ္မYႈ 
ေျမာက္သည္႔ ျပစ္မYႈမ်ားကိ ု က်ဴးလြန္သည္႔ စစ္သားမ်ား(သို႔မဟုတ္) အျခားသူမ်ားအား ႏိုင္ငံတကာ စံႏYႈန္းမ်ားအရ  စစ္ဘက္ 
တရား႐ံုးမ်ား၌ တရားစီရင္ျခင္း မျပဳသင္႔ပါ။  

 “ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင္႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ အျခားေဒသမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားလ်က္ရိွေသာ ဆိုးရြားသည္႔ လူ႔အခြင္႔အေရးခ်ိဳးေဖာကမ္Yႈမ်ားတြင္ 
ၿငိစြန္းမYႈမ်ားအား စံုစမ္းရန္အတြက္ ႏိုင္ငံတကာ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ယႏၲရားတစ္ရပ္ ဖြဲ႔စည္းခဲ႔ျခင္းက မထူးဆန္းပါ။” ဟု Rawski မွ 
ေျပာပါသည္။ “ျမန္မာႏိုငင္ံ၏ ဥပေဒမူေဘာင္သည္ ဆိုးရြားသည္႔ လူ႕အခြင္႔အေရးခ်ဳိးေဖာက္မYႈမ်ားကို ဘက္လိုက္မYႈမရိွဘဲ စံုစမ္း 
စစ္ေဆးၿပီး တရားစြဲဆိုရန္အတြက္ လံုေလာက္ေသာ ကာကြယ္မYႈ မေပးႏိုင္ပါ။ ကိုပါၾကီး၏ အမYႈျဖစ္စဥ္က ယင္းအေျခအေနကို 
ရွင္းလင္းစြာ ျပသလ်က္ရိွပါသည္။” 

ဆိုးရြားသည္႔ ႏိုင္ငံတကာ ရာဇဝတ္မYႈမ်ားႏွင္႔ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒအားခ်ိဳးေဖာက္မYႈမ်ားအေပၚ ရာဇဝတ္မႈတရားစဲြဆိမုYႈမ်ား ျပဳလုပ္ 
ႏိုင္ရနအ္တြက ္ သက္ေသေကာက္ယူျခင္းႏွင္႔ အခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္း၊ ထိန္းသိမ္းမYႈ ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ကုလသမဂၢ 
လူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက ္ လြပ္လပ္ေသာ စံစုမ္းစစ္ေဆးေရး ယႏၱရားတစ္ရပ ္ (IIMM) ကို ဖဲြ႔စည္း 
တည္ေထာင္ခဲ႔ပါသည္။  
 
အစီရင္ခံစာ၏ အဓိကအၾကံျပဳခ်က္မ်ားမွာ  
 

• အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အၾကီးအကဲမ်ားႏွင္႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ - ဒီမိုကေရစီ စည္းမ်ဥ္း အေျခခံ သေဘာတရားမ်ားႏွင္႔ 
ကိုက္ညီမYႈရိွၿပီး ဖြဲ႔စည္းပံအုေျခခံဥပေဒက အာမခံထားသည္႔ ဥပေဒအကာအကြယ္ကိ ု ညီမွ်စြာရရိွေစရန ္ ႏွင္႔ ၾကီးေလး 
သည္႔ ခ်ိဳးေဖာက္မYႈမ်ားအေပၚ တရားစြဲဆိုျခင္းအပါအဝင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒ ဆိုင္ရာတာဝန္ဝတၱရားမ်ားအရ 
အသက္ရွင္သန္ပုိင္ခြင့့္ကု ိအကာအကြယ္ေပးႏိုင္ရန္အတြက ္၁၉၅၉ တပ္မေတာ ္အက္ဥပေဒအား ျပင္ဆင္ပါ။  
 

• တပ္မေတာ ္- စစ္ဘက္တရား႐ံုးမ်ားတြင ္ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒႏွင္႔ ကိုက္ညီသည္႔ စံႏYႈန္းမ်ားႏွင္႔ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအား 
အသံုးျပဳပါ။ အရပ္သားမ်ားအေပၚ က်ဴးလြန္သည္႔ ျပစ္မYႈမ်ားအားလံုးကိ ုအရပ္ဘက္ တရားစီရင္ေရးစနစ္တြင ္ စစ္ေဆး 
စီရငခ္ြင္႔ကိ ု အာမခံရန ္ ႏွင္႔ စစ္သားမ်ားအား ႏိုင္ငံတကာဥပေဒႏွင္႔ အညီ လူ႕အသက္ကို ကာကြယႏ္ိုင္ေစရနအ္တြက ္
တိတိက်က် ၫႊန္ၾကားထားသည္႔ ဆက္ဆံမႈ စည္းမ်ဥ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ပၚY။  

•  
ျမန္မာ ရဲတပ္ဖြဲ႔ႏွင္႔ ျပည္ေထာင္စု ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ံုး - စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင္႔ လက္ေတြ႕က်င့္သုံးေန 
ေသာအေလ့အက်င့္မ်ားကု ိႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒ၊ စံႏYႈန္းမ်ားႏွင္႔ ေလ်ာ္ညီေစရန္ ခ်ိန္ညိွပါ။  
 

• ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင ္ - တရား႐ံုးေရွ႕ေမွာက ္ ေရာက္ရိွၿပီးျဖစ္သည္႔ အမYႈမ်ားအပါအဝင ္
ဆိုးရြားသည္႔ လူ႔အခြင္႔အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မYႈမ်ားအား ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္အတြက ္ ျမန္မာႏိုင္င ံ အမ်ိဳးသားလူ႕အခြင္႔အေရး 
ေကာ္မရွင ္အေနျဖင္႔  တက္ၾကြစြာ ပါဝင္ၿပီး ၎၏ လုပ္ပိုင္ခြင္႔အာဏာအား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အနက္ဖြင့္ယပူါ။  
 

• ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင္႔ အစိုးရမဟုတ္သည္႔ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား - လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား 
မည္သို႔ေသာ အဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာ ကူညီေထာက္ပံ႔မYႈမ်ား ျပဳရာတြင္ စဥ္ဆက္မျပတ္ျဖစ္ေစရန္ ႏွင္႔ ၎အဖြဲ႔ဝငမ္်ားမ ွ
ခ်ဳိးေဖာက္မYႈမ်ားအား ကာကြယ္မYႈႏွင္႔ အေရးယူျခင္းျပဳလုပ္ရန္အတြက ္လက္ေတြ႕ျပႏိုင္ေသာ ကတိကဝတ္ မ်ားရိွေစရန ္
ေထာက္ကူေပးပါ။  

 
ဤအစီရင္ခံစာအား ICJ ၏ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ တာဝန္ခံမYႈ ေဖာ္ေဆာင္ေရးအစီအစဥ္၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္္ခုအျဖစ္ ထုတ္ေဝထား 
ပါသည္။ တရားဥပေဒစိုးမိုးမYႈ ခိုင္မာစြာ အျမစ္တြယ္ေစရန္အတြက ္ ကမာၻတဝွန္းတြင ္ ျဖစ္ပြားလ်က္ရိွသည္႔ ဆိုးရြားသည္႔ 
လူ႔အခြင္႔အေရးခ်ဳိးေဖာက္မYႈမ်ားအား ျပစ္ဒဏ္ေပးခံရျခင္းမ ွ လြတ္ေျမာက္ျခင္းကိ ု တိုက္ဖ်က္ရန္ႏွင္႔ ကုစားမYႈရရိွေစရန ္ ရည္ရြယ္ 
ပါသည္။  

 



ဆက္သြယ္ရန္ 

Frederick Rawski, ICJ Asia Pacific Regional Director, (Bangkok), t:+66 64 4781121,  e-
mail: frederick.rawski@icj.org 

Kingsley Abbott, Coordinator of the ICJ’s Global Accountability Initiative, t: +66 94 470 1345; 
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ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာ 

 

ကုိပါၾကီး 

 

ကုိပါၾကီးသည္ သမီးျဖစ္သူ၏ ဘဲြ႔ႏွင္းသဘင္အခမ္းအနားသုိ႔ တက္ေရာက္ရန ္ထုိင္းႏုိင္ငံခ်င္းမုိင္ျမဳိ႕သုိ႔အသြားတြင ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ 
အေရွ႕ေတာင္ပုိင္း မြန္ျပည္္နယ္  ရဲတပ္ဖြဲ႕မ ွ ကုိပါၾကီးအား ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ ကိုပါၾကီးသည္ ျမန္မာစစ္တပ ္ (တပ္မေတာ)္ ႏွင္ ့
အစုိးရမဟုတ္ေသာလက္နက္ကုိင္အဖဲြ႔ျဖစ္သည္ ့  ဒီမုိကေရစီအက်ဳိးျပဳ ကရင္အမ်ဳိးသား တပ္မေတာ ္ (DKBA) အၾကား 
စစ္မက္ျဖစ္ပြားမႈမ်ားကု ိ ေတာက္ေလွ်ာက္ သတင္းေရးသား ေဖာ္ျပေပးေနခဲ႔ပါသည္။ ကုိပါၾကီးသည္ စစ္တပ္၏ 
ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္သုိ႔ လႊဲေျပာင္းၿပီးခ်ိန္တြင ္ ထိန္းသိမ္း စစ္ေဆးေမးျမန္းျခင္းခံရၿပီး ႏိွပ္စက္ညႇင္းပန္းခံခဲ႔ရႏုိင္ေျခ ရွိပါသည္။ 
ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံရသည့္ ငါးရက္ေျမာက္သည္႔ေန႔တြင္ ေသဆုံးခဲ႔ၿပီး စစ္သားမ်ား ကသူ၏အေလာင္းအား ခပ္တိမ္တိမ္သာတူးထားေသာ 
သခ်ၤဳိင္းေျမပုံတြင္ အသုဘအခမ္းအနား  ျပဳလုပ္ျခင္း မရိွပဲျမဳပႏ္ွံခဲ့ၾကသည္။ ၎အားသတ္ျဖတ္မႈ ႏွင္ ့ပတ္သက္၍ ရက္ေပါင္း ၂၀ 
တိုိင္ေအာင ္ မိသားစုဝင္မ်ား ႏွင္ ့ ျပည္သူလူထုမ်ားအား အသိမေပးပဲ ဖုံးကြယ္ထားခဲ့သည္။ ေနာက္ဆုံးတြင ္ ၎၏ အေလာင္း 
အားျပန္လည ္တူးေဖာ ္ရရွိကာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေကာင္းမြန္စြာ ျပန္လည္ သျဂၤီဳလ္ခဲ့သည္။    

ရက္သတၱပတ္မ်ားစြာအၾကာတြင ္ တပ္မေတာ္သည္ ကုိပါၾကီးသည္ ေဘးကင္းလြတ္ေျမာက္ရန ္ ၾကဳိးပမ္းရာတြင ္
အသတ္ခံရေၾကာင္း ႏွင္ ့ ၎ေသဆုံးမႈ အတြက ္ ကိုပါၾကီးတြင္သာ အျပစ္ရွိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။ 
၎ေၾကညာခ်က္တြင္ ကုိပါၾကီးသည္ DKBA ၏ အဖဲြ႕ဝင္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ဂ်ာနယ္လစ္တစ္ဦးအေနျဖင္ ့ တုိက္ပဲြအေၾကာင္းမ်ားကု ိ
တင္ျပျခင္း မဟုတ္ဘဲ စစ္မက ္ ျဖစ္ပြားရာတြင္လည္း ပါဝင္သူအသြင္ျဖင့္  ေဖာ္ျပခဲ႔ပါသည္။ ျဖစ္ရပ္မ်ားကိ ု ဤသို႔တင္ျပထား 
မYႈမ်ားအရ ျမန္မာႏုိင္ငံအမ်ဳိးသားလူ႕အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင ္ (MNHRC)အား  မယံုသကၤာ  ျဖစ္ေစခဲ့သည္႔အတြက ္ အရပ္ဘက္ 
တရား႐ုံးတြင ္  တရားစဲြဆုိမႈ တစ္ခုျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ ရဲတပ္ဖဲြ႔မ ွ အျပည့္အဝစုံစမ္းစစ္ေဆးေပးရနဟ္ူသည္႔ အၾကံဳျပဳခံခဲ႔ရပါသည္။ 
သို႔ေသာ ္၎အၾကံျပဳခ်က္သည္ မည္ေသာအခါမွ အေကာင္အထည္ေပၚလာျခင္း မရိခွဲ့ပါ။  

အျခား မ်ားစြာေသာ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားသည ္ တာဝန္ခံမႈ (သုိ႔မဟုတ္) နစ္နာေၾကး ရရွိေအာင ္ မလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ပါ။ ရဲတပ္ဖဲြ႔မ ွ
စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားကု ိ အခ်ိန္အတုိင္းအတာတစ္ခုထ ိ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ကာ  ကနဦးဖမ္းဆီးျခင္းႏွင္ ့ အနီးကပ ္
ဆုံးေနရာတြင္ရွိေသာ ျမဳိ႕နယ္တရား႐ုံးတြင ္ေသဆုံးမႈႏွင္ ့ပတ္သက္၍ စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္းအား  ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ဤေသမႈေသခင္း 
စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ေနစဥ ္ အျခားတစ္ဖက္မွာလည္း စစ္ဘက္တရား႐ုံး၏ ၾကားနာမႈတြင ္ သတ္ျဖတ္မႈ၌ ပါဝင္ခဲ့ေသာ 
စစ္သားႏွစ္ဦးအား ၎တု႔ိ၏ အမွားက်ဴးလြန္မႈအတြက ္၆လ ေစာ၍ လွ်ိဳ႕ဝွက္စြာ တရားေသလြတ္ေပးခဲ့ေၾကာင္းကု ိတပ္မေတာ္မ ွ
ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခဲ့သည္။ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈ အ႐ိႈန ္ တျဖည္းျဖည္း ေမးမွိန္လာကာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ ္ မတ္လတြင ္ ရဲတပ္ဖဲြ႔မ ွ
စုံစမ္းေမးျမန္းျခင္းကု ိတရားဝင္ရပ္ဆုိင္းခဲ့သည္။ 

 
 
၁၉၅၉ တပ္မေတာ္အက္ဥပေဒ 
 

၁၉၅၉ တပ္မေတာ္အက္ဥပေဒတြင ္စစ္သားမ်ားပါဝင္ပတ္သက္ေသာ အမႈမ်ားကိ ုစစ္ဘက္တရား႐ံုးမ်ား၌ ၾကားနာစစ္ေဆးႏုိင္ခြင္ ့
ေပးထားသည္။ ရာဇသတ္ၾကီး ပုဒ္မ (၃၀၄)ပါ လူသတ္မႈမေျမာက္သည့္ ရာဇဝတ ္ ျပစ္ဒဏ္ထုိက္ေသာ လူေသမႈကဲ့သုိ႔ေသာ 
ဆုိးရြားေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္ပင္လွ်င ္ စစ္ဘက္ တရား႐ံုး၌ ၾကားနာစစ္ေဆးႏိုင္သည္။ 



တပ္မေတာ္အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ (၇၁)တြင ္ တပ္မေတာ္ဥေဒအရမျဖစ္ေသာ ျပစ္မႈကို က်ဴးလြန္သည့္ စစ္သားမ်ားသည ္
ယင္းတပ္မေတာ္ဥပေဒအရျဖစ္ေသာ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သကဲ့သုိ႔ ေဖာ္ျပပါ ျပစ္ဒဏ္မ်ားကိ ုက်ခံေစရသည္။ သုိ႔ေသာ ္ပုဒ္မ (ရ၂)အရ 
သာျဖစ္သည္။ ပုဒ္မ(၇၂)၌ ျပ႒ာန္းထားသည္မွာ ဆုိးရြားေသာလူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ခ်ိဳးေဖာက္သည့္ တန္းျပည့္စစ္မႈထမ္း စစ္သားကိ ု
စစ္ဘက္တရား႐ံုက ၾကားနားစစ္ေဆးႏိုင္ၿပီး သာမန္ (နယ္ဘက္)တရား႐ံုးမ ွၾကားနားစစ္ေဆးခြင့္မရိွ။ ပုဒ္မ ၃(က)၌ စစ္မႈထမ္းမ်ား 
တန္းျပည့္စစ္မႈထမ္းေနသည္ဟု မွတ္ယူေလ့ရိွကာ  ‘တန္းျပည့္စစ္မႈထမ္းခ်ိန္� ဆိုသည့္ စကားရပ္၏ အဓိပၸါယ္ကို 
အက်ယ္တစ္ဝန္း ဖြင့္ဆိုထားသည္။ ယင္းသို႔တန္းျပည့္စစ္မႈထမ္းျဖစ္ေသာေၾကာင္ ့ ၾကီးေလးေသာ လူ႔အခြင့္အေရး 
ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအတြက ္နယ္ဘက္တရား႐ံုးမ်ား၌ စစ္ေဆးစီရင္ခြင့္မရိွေစဘဲ စစ္ခံု႐ံုး၌သာ စစ္ေဆးၾကားနား စီရင္ခြင့္ရိွေစသည္။ 
ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင္ ့ လူပုဂၢိဳလ္အသီးသီးတို႔ကို စစ္တရား႐ံုးမ်ား၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအား အယူခံခြင့္မရိွေစရန ္
တားျမစ္ထားသည္။ 

 
 
ႏုိင္ငံတကာဥပေဒ တာဝန္ ဝတၱရားမ်ား 
 
ႏုိင္ငံတကာ ဥပေဒအရ ႏုိင္ငံတုိင္းသည္ အသက္ရွင္သန္ပုိင္ခြင့့္ကု ိ ေလးစားလိုက္နာ၊ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန ္တာဝန္ရွိသည္။ 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒဆိုင္ရာ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားသည္ ကုလသမဂၢပဋိညာဥ္ စာတမ္း၊ ႏိုငင္ံအခ်င္းခ်င္း သေဘာတ ူ
စာခ်ဳပ ္ မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒစသည္တို႔မွ ဆင္းသက္လာသည္။ တစ္ဖက္သတ္ ပိတ္ပင္၍မရေသာ 
အသက္ရွင္သန္ခြင္ ့ ႏွင့္ ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရမႈမွေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျခားေသာ လူသားမဆန္ ျပဳမူဆက္ဆံခံရျခင္း 
မွေသာ္လည္းေကာင္း လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားသည္ ႏိုင္ငတံကာဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒကို ေျမာက္ေစသည္။ ၄င္းအခြင့္အေရးမ်ားကို 
လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားခ်ိန္၌ျဖစ္ေစ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ အေရးေပၚေၾကညာထားခ်ိန္၌ျဖစ္ေစ မည္သည့္ အခ်ိန္အခါ၌မွ် 
႐ုပ္သိမ္း၍ မရပါ။ ဥပေဒမဲ့ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိ သတ္ျဖတ္ျခင္းမ်ားအား စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းမ်ားႏွင့္ တရားစြဲဆိုျခင္းမ်ားတို႔ကို ႏိုင္ငံတကာ 
ဥပေဒ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ တာဝန္ယူလုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒႏွင့္ စံႏႈန္းမ်ားဟုဆိုရာ၌ ‘ျပန္လည္ 
မြမ္းမံမႈျပဳထားသည့္ ျပစ္ဒဏ္ေပးခံရျခင္းမွကင္းလြတ္ေနျခင္းအား တိုက္ဖ်က္ရန္ လက္ေတြ႔အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆိုင္ရာ 
လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ ္ ေစာင့္ေရွာက္တိုးျမႇင့္ေရး အေျခခံမူမ်ား’၊ ‘ဥပေဒျပင္ပ တရားလက္လြတ္ အက်ဥ္းနည္း အားျဖင့္ 
သတ္ျဖတ္ျခင္းအေပၚ ထိေရာက္ေသာ ကာကြယ္တားဆီးျခင္း ႏွင့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ အေျခခံမူမ်ား’ႏွင့္ 
‘ဥပေဒမဲ့ေသဆံုးေၾကာင္း ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိျခင္းအေပၚ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈဆိုင္ရာ ျပန္လည္ျပင္ဆင္သည့္ မင္နီဆိုတာပ႐ုိတိုေကာ (၂၀၁၆)’ 
တို႔အပါအဝင္ျဖစ္သည္။ ယင္းမင္နီဆိုတာပ႐ိုတိုေကာအရ စံုစမ္းစစ္ေဆးမYႈမ်ားသည္ မဆိုင္းမတြ ထိေရာကမ္Yႈရိၿွပီး မႁခြင္းမခ်န္ဘဲ 
လြတ္လပ္၊ သမာသမတ္ က်၍ ပြင့္လင္းျမင္သာမYႈ ရိရွန ္လိုအပ္ပါသည္။ 
 
 


