
Athan - Freedom of Expression 
       Activist Organization

အြကမ်းဖက်စစ်တပ်၏ ေသဒဏ် (သို ့မဟုတ်) တရားစီရင်ေရး အမည်ခံ လူသတ်ြခင်း
၂၀၂၃ ခုနှစ်သုေတသန အစီရင်ခံစာ -



သုတေသနအနှစ်ချုပ်

သုတေသနနည်းလမ်း

တသဒဏ်တပးခခင်းအတလ့အထ

ေရားလက်လွေ်စီရင်ခခင်း

၂၀၂၁ခုနှစ်တေတော်ဝါရီလ၁ရက်တန့မှစ၍တသဒဏ်ချမှေ်ခံရမှုခေစ်စဉ်များတလ့လာချက်

၂၀၂၂ခုနှစ်အကကမ်းေက်စစ်ေပ်၏တသဒဏ်ချမှေ်ခံရမှုခေစ်စဉ်များတလ့လာချက်

ခပစ်ဒဏ်အမျ ိုးအစား

တသဒဏ်နှင့်ေကွအလုပ်ကကမ်းနှင့်နှစ်ရှည်တထာင်ဒဏ်များပါေရားလက်လွေ်ချမှေ်ခခင်း

အကကမ်းေက်စစ်ေပ်တသဒဏ်ချမှေ်ခဲ့သည့်လူဦးတရနှင့်ဥပတဒခပဇယား

ခပည်သူများကိုအကကမ်းေက်စစ်ေပ်၏သေ်ခေေ်မှုပုံစံနည်းလမ်းသစ်ထပ်ေိုးခခင်း

ေိေ်ေဆိေ်ကွပ်မျက်ခခင်း

ရှင်းလင်းချက်

မာတိကာ

အကကမ်းေက်စစ်ေပ်၏တသဒဏ်(သို့မဟုေ်)ေရားစီရင်တရးအမည်ခံလူသေ်ခခင်း

စဉ် အတကကာင်းအရာ        စာမျက်နှာ
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အကြမ်းဖြ်စစ်တပ်၏ သေဒဏ် (ေ့ုိမဟုတ်) တရားစီရင်သရး အမည်ခံ လူေတ်ခခင်း

အေံ - လွတ်လပ်စွာထုတ်သဖာ်သခပာဆိုခွင့်လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့

သုတသေနအနှစ်ချုပ်

သုတေသနနည်းလမ်း

          မြန်ြာနိုင်ငံတွင် လက်နက်အင်အားကကီးြားသော အကကြ်းဖက်စစ်တပ်ြှ 
၎င်းတို့နှင့် နိုင်ငံသေးခံယူချက်ြတူသော ေူြျားကို အမပစ်ေှိသကကာင်း  စွပ်စွဲပပီး
တေားြဲ့ကျူးလွန်ေတ်မဖတ်သနေည်။ထိုအမပုအြူကိုတေားစီေင်ကာသေဒဏ်
သပးမခင်းဟု အြည်တပ်သနမခင်းေည်  ယဉ်သကျးသော သခတ်ေစ်လူ့သောင်
အေိုင်းအဝန်းြှ လက်ခံနိုင်သောအမပုအြူြဟုတ်ဟု ြိြိတို့အဖွဲ့ြှ ယုံကကည်ပါ
ေည်။ မြန်ြာနိုင်ငံတွင် အကကြ်းဖက်စစ်တပ်ြှ ဆယ်စုနှစ်သပါင်းြျားစွာ ယင်း
အသလ့အထကို ကျင့်ေုံးသနခဲ့ောြှ ယခုအချနိ်တွင် ပိုြိုအသေအတွက်ြျားမပား
သော ေတ်မဖတ်ြှုြျားကို သမပာင်သမပာင်တင်းတင်း မပုလုပ်လာေည်ကို ထိတ်
လန့်ဖွယ်သကာင်းသလာက်သအာင် သတွ့ေှိလာေပါေည်။ 
  ဤေုသတေန အစီအေင်ခံစာေည် ဥပသဒဆိုင်ောအမပုအြူဟု အေွင်
ယူထားသော်လည်း ဥပသဒလုပ်ထုံးလုပ်နည်းြျားမဖင့် ဖီလာဆန့်ကျင်သနပုံကို 
သဖာ်ထုတ်ကာအချက်အလက်ြျား၊ ကိန်းဂဏန်းြျားကိုသကာက်ယူအသမခမပု၍ 
တင်မပထားမခင်းမဖစ်ေည်။ ဤေုသတေန အစီအေင်ခံစာတွင် အကကြ်းဖက်
စစ်တပ်၏  ေတ်မဖတ်ြှုနည်းလြ်းြျား အေွင်အြျ ိုးြျ ိုးမဖင့် ထပ်တိုးသဆာင်ေွက်
လာပုံကို သလ့လာပပီး အကျဉ်းချုပ်တင်မပထားေည်။

  ဤေုသတေနစာတြ်း မပုစုောတွင် ထုတ်သဝပပီးသော ေုသတေနြျား၊ 
အစီေင်ခံစာြျား၊ ထုတ်မပန်ချက်ြျားအား ဖတ်ရှုသလ့လာမခင်းနှင့် ဥပသဒ
ပိုင်းဆိုင်ောကျွြ်းကျင်ေူြျားနှင့် သေှ့သနြျားအား အင်တာဗျူးမခင်းတို့ြှ 
မပုစုေုံးေပ်ထားေည်။ အချက်အလက်နှင့် မဖစ်စဉ်ြျားကို လွတ်လပ်သော 
အွန်လိုင်း ေတင်းြီဒီယာြျားအား သန့စဉ်သစာင့်ကကည့်သလ့လာမခင်းြှ ေေှိသော 
သဒတာြျားနှင့် နိုင်ငံသေးအကျဉ်းေားြျား ကူညီသစာင့်သေှာက်သေးအေင်း 
(AAPP) ြှ ထုတ်မပန်ေေှိသော သေဒဏ်ချြှတ်ခံေေည့် စာေင်းအား အသမခခံ၍ 
သလ့လာထားေည်။ 
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အကြမ်းဖြ်စစ်တပ်၏ သေဒဏ် (ေ့ုိမဟုတ်) တရားစီရင်သရး အမည်ခံ လူေတ်ခခင်း

အေံ - လွတ်လပ်စွာထုတ်သဖာ်သခပာဆိုခွင့်လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့

တသဒဏ်တပးခခင်းအတလ့အထ

ေရားလက်လွေ်စီရင်ခခင်း

 သေဒဏ်သပးမခင်းေည် ယသန့ ြျက်သြှာက်သခတ်တွင် သခတ်ေစ်တေားစီေင်သေးေောဝနှင့် ဆီသလျာ်ြှု 

ြေှိသောသကကာင့်  တိုးတက်သောနိုင်ငံအေီးေီးတွင် ၎င်းအသလ့အထကို ပယ်ဖျက်လျှက်ေှိေည်။ သေဒဏ်သပးမခင်း

ေည် လူေား၏ သြွးောပါ ပကတိအခွင့်အသေး မဖစ်သော ေှင်ေန်ြှု၏ ဂုဏ်ေိက္ခာကို သလးစားေန် ပျက်ကွက်သော

 အမပုအြူမဖစ်ေည်။  

 International Covenant on Civil and Political Rights  (ICCPR) နိုင်ငံေားနှင့် နိုင်ငံသေးအခွင့်အသေး

ဆိုင်ော နိုင်ငံတကာ ေသောတူစာချုပ် အပိုဒ် - ၆ အေ နိုင်ငံအေီးေီးတို့ကို သေဒဏ်သပးမခင်း အသလ့အထအား 

ပယ်ဖျက်ေန် တိုက်တွန်းထားေည်။ မြန်ြာနိုင်ငံေည်သေဒဏ် သပးမခင်းကို ဥပသဒစနစ်ြှအပပီး ပယ်ဖျက်မခင်း ြမပု

သော်လည်း ၎င်းအသလ့အထကို အေုံး ြမပုသတာ့သော နိုင်ငံအမဖစ် အကကြ်းဖက်စစ်တပ်၏ အာဏာေိြ်းြှု ြမဖစ်

ပွားခင်အထိ ကာလြျားတွင် အမပည်မပည်ဆိုင်ော ေုသတေနအဖွဲ့အစည်းြျားြှ အေိအြှတ်မပုထားေည်။

 ၂၀၂၁ ခုနှစ် သဖသဖာ်ဝါေီလ (၁) ေက်သန့တွင် ဖွဲ့စည်းပုံအသမခခံဥပသဒ ပုဒ်ြ (၄) အေ မပည်ေူအား သပးအပ်

ထားသော မပည်ေူ့အာဏာကို အကကြ်းဖက်စစ်တပ်က  လုမခင်းသကကာင့် ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အသမခခံဥပသဒပျက်စီးေွား

ေည်။ ဖွဲ့စည်းပုံအသမခခံဥပသဒ အေစ်ကိုလည်း ယသန့အထိ မပဌာန်းနိုင်စွြ်း  ြေှိသေးပါ။ ထို့သကကာင့် မြန်ြာနိုင်ငံ

ေည် အကကြ်းဖက်စစ်တပ်ြှအာဏာကို လုချနိ်ြှစ၍ ယသန့အထိ အေက်၀င်စည်းသနှာင်နိုင်သော ဖွဲ့စည်းပုံအသမခခံ

ဥပသဒ ြေှိသော အသမခအသနသအာက်တွင်  သောက်သနေည်။ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအသမခခံဥပသဒ ပုဒ်ြ ၄၄၉ ၌ ဖွဲ့စည်းပုံ

အသမခခံဥပသဒေည် ဥပ သဒအားလုံး၏အသမခခံမဖစ်ေည်ဟူ၍ အခိုင်အြာထည့်ေွင်း မပဌာန်းထားေည်။ တေားစီေင်

သေးအားလုံးအား ဖွဲ့စည်းပုံအသမခခံဥပသဒ အခန်း ၆ ကို အသမခြခံေဲ သဆာင်ေွက်ခွင့်ြေှိပါ။ ပုဒ်ြ ၁၆ အေနိုင်ငံသတာ်

အကကီးအကဲြှာ ေြ္မတမဖစ်သော်လည်း အကကြ်းဖက်စစ်တပ်ြှ ၎င်း၏ တာဝန်မဖစ်သောပုဒ်ြ ၂၀(စ) ပါမပဌာန်းချက်

ကို အတိအလင်း ဆန့်ကျင်ကာ နိုင်ငံသတာ်ြှ သေွးသကာက်ထားသော ေြ္မတအား  တေားြ၀င်ဖြ်းဆီးထိန်းေိြ်းပပီး 

နိုင်ငံအား ဥပသဒြဲ့သနောသဒေတခု အမဖစ်သောက်သစခဲ့ေည်။

“အဲ့တော့ဒီတနရာမှာတခပာမယ်ဆိုရင်အာဏာသိမ်းပပီးေဲ့တနာက်ပိုင်းမှာကဥပတဒတေွကိုလည်းစစ်တကာင်စီက
ခပင်ချင်သလိုခပင်ေယ်။ဥပတဒရဲ့အထက်မှာသူရှိသွားော။သူကေွဲ့စည်းပုံအတခခခံဥပတဒကိုတောင်တကျာ်လွန်ပပီး
တော့အာဏာသိမ်းလိုက်ောခေစ်သွားော။”ဟုဥပတဒပါတမာက္ခေစ်ဦးမှအင်ောဗျူးေွင်တခပာခဲ့သည်။

          ထို့သနာက် အကကြ်းဖက်စစ်တပ်ေည် ြှန်ကန်ြျှတသော တေားစီေင်ြှု တစ်ခု၌ ြေှိြမဖစ်သော အသမခခံ
သထာက်တိုင်ြျားမဖစ်ေည့် ဥပသဒနှင့် အညီစီေင်မခင်း၊ မပည်ေူထံြှ စီးဆင်းသော စီေင်ပိုင်ခွင့် အာဏာ၊ မပဌာန်း
ထားသော လုပ်ထုံးလုပ်နည်းြျားအပါအ၀င် Common Law System ၏ေော၀ကိုပါ ဆန့်ကျင်သဆာင်ေွက်သန
သော်လည်း ၎င်းတို့၏ ောဇ၀တ်ြှုသမြာက်သော အမပုအြူအားလုံးကို တေားစီေင်သေးဟု ေော၀ယုတ္တိ ကင်းြဲ့
စွာ အြည်သပးကာ တေားလက်လွတ် သဆာင်ေွက်သနသကကာင်း သတွ့ေေည်။
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အကြမ်းဖြ်စစ်တပ်၏ သေဒဏ် (ေ့ုိမဟုတ်) တရားစီရင်သရး အမည်ခံ လူေတ်ခခင်း

အေံ - လွတ်လပ်စွာထုတ်သဖာ်သခပာဆိုခွင့်လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့

“ဒါဥပတဒရဲ့အခပင်ကတနသေ်ချင်လို့သေ်တနေယ်လို့ခမင်ေယ်။ဘာခေစ်လို့လဲဆိုတော့…ေကယ်လို့
တသဒဏ်တပးရမယ်ဆိုရင်တောင်မှသူေို့လုပ်ရမယ့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတေွအများကကီးရှိေယ်တလ။”ဟု 

အေက်အန္တောယ်လုံခခုံသေးအေ လက်ေှိအချနိ်တွင် အြည်ကိုြသဖာ်မပေင့်သေးသော သေှ့သနတစ်ဦးြှ သမပာေည်။

၂၀၂၁ခုနှစ်တေတော်ဝါရီလ(၁)ရက်တန့မှစ၍တသဒဏ်ချမှေ်ခံရမှုခေစ်စဉ်များတလ့လာချက်

 မြန်ြာနိုင်ငံအတွင်း အကကြ်းဖက်စစ်တပ်ြှ အာဏာေိြ်းြှုမဖစ်သမြာက်ေန် အကကြ်းဖက်နည်းြျ ိုးစုံမဖင့် 
ကကိုးစားသနစဉ် (၁)နှစ်နှင့် (၁၀)လတာ ကာလအတွင်း အမပစ်ြဲ့ မပည်ေူြျားအား ြတေားအြှုဖွင့် ဖြ်းဆီးကာ 
သေဒဏ်သပးခဲ့သော အြှုသပါင်း(၁၀၀)နှင့် ြျက်ကွယ်တဖက်ေက်သေဒဏ်  ချြှတ်ခံထားေေူ (၄၂) ဦး ေှိလာပပီ 
မဖစ်ေည်။ ထိုေို့ အကကြ်းဖက် စစ်တပ်ြှ သေဒဏ်ချြှတ်ခံထားေေူြျားထဲတွင် အေက် (၁၈) နှစ်သအာက် (၂) 
ဦးလည်း ပါဝင်ေည်ကို သလ့လာသတွ့ေှိေေည်။
 ထိုကဲ့ေို့ ြတေားေမဖင့် သေဒဏ်ချြှတ်ြှုြျားအား အကကြ်းဖက်စစ်တပ်ြှ (၂၀၂၁) ခုနှစ်အတွင်း (၄၃)
ကကိြ်၊ (၂၀၂၂) ခုနှစ်အတွင်း (၅၁) ကကိြ်နှင့် ခုနှစ်ကာလအပိုင်းအမခားအား အတည်မပုနိုင်မခင်း ြေှိသေးသော 
သေဒဏ်သပးကွပ်ြျက်ြှု (၆) ကကိြ် ကျူးလွန်ထားသကကာင်း သတွ့ေှိေေည်။
  သလ့လာသတွ့ေှိချက်ြျားအေ (၂၀၂၁) ခုနှစ် ဧပပီလတွင် (၅) ဦး၊ သြလတွင် (၁၀) ဦး၊ ဇွန်လတွင် (၈) ဦး၊ 
နိုဝင်ောလတွင် (၈) ဦးနှင့် ဒီဇင်ောတွင် (၅) ဦးအား အေီးေီး သေဒဏ်သပးခဲ့သကကာင်း ေိေှိေေည်။ ထို့အမပင် 
(၂၀၂၁) ခုနှစ်အတွင်း အမခားအတည် ြမပုနိုင်သေးသော သေဒဏ်သပးကွပ်ြျက်ြှု (၇)ခုလည်းေှိေည်ကို သတွ့ေှိ
ေေည်။ (၂၀၂၁) ခုနှစ်၊ သြလအတွင်း အကကြ်းဖက်စစ်တပ်ြှ သေဒဏ်သပးမခင်း အြျားဆုံးကျုးလွန်ခဲ့ပပီး ဇွန်လ
နှင့် နိုဝင်ောလြျားေည် (၂၀၂၁)  ခုနှစ်အတွင်း ဒုတိယ သေဒဏ်သပးမခင်း  အြျားဆုံးကျူးလွန်ခဲ့သော 
ကာလြျားအမဖစ် သတွ့ေှိေေည်။

- ၃ -
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အ�ကိမ်အေရအတွက် 



အကြမ်းဖြ်စစ်တပ်၏ သေဒဏ် (ေ့ုိမဟုတ်) တရားစီရင်သရး အမည်ခံ လူေတ်ခခင်း

အေံ - လွတ်လပ်စွာထုတ်သဖာ်သခပာဆိုခွင့်လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ - ၄ -

၂၀၂၂ခုနှစ်အကကမ်းေက်စစ်ေပ်၏တသဒဏ်ချမှေ်ခံရမှုခေစ်စဉ်များတလ့လာချက်

အထက်ပါဇယားအခပင်ကိုယ်တရးကိုယ်ောအချက်အလက်ကိုမိမိေို့အသံအေွဲ့အတနခေင့်အတသးစိေ်
အေည်မခပုနိုင်သူ(၆)ဦးရှိသည်။အကကမ်းေက်စစ်ေပ်မှေေက်သေ်မျက်ကွယ်တသဒဏ်ချမှေ်ထားသူ
အတရအေွက်မှာ(၄၂)ဦးခေစ်သည်။

 ထို့အမပင် (၂၀၂၂) ခုနှစ် ဇန်နဝါေီလတွင် (၄)ဦး၊ ြတ်လတွင် (၇)ဦး၊ ဧပပီလတွင် (၆)ဦး၊ သြလတွင်(၁၀)ဦး၊ 
ဇွန်လတွင် (၅) ဦး၊ ဇူလိုင်တွင် (၁) ဦး၊ သအာက်တိုောလတွင် (၂) ဦး၊ နိုဝင်ောလတွင်(၁၁)ဦးနှင့် ဒီဇင်ောလတွင် 
(၁) ဦးအား သေဒဏ်သပးကွပ်ြျက်ခဲ့ပပီး (၂၀၂၂) ခုနှစ်အတွင်း အတည်ြမပုနိုင်သေးသော အြှုသပါင်း(၄)ြှုကိုလည်း 
သလ့လာသတွ့ေှိေေည်။ (၂၀၂၂) ခုနှစ် နိုဝင်ောလအတွင်း အကကြ်းဖက်စစ်တပ်ြှ ြတေား သေဒဏ်သပးမခင်းအား 
အြျားဆုံးကျုးလွန်ထားေည်ကိုလည်း သတွ့ေှိေေည်။ ြည်ေည့် ခုနှစ်တွင် သေဒဏ်သပးမခင်းကိုအတည်ြမပုနိုင်
သော အြှုသပါင်း (၆) ခုလည်းေှိေည်ကို သလ့လာသတွ့ေှိေပါေည်။ 
 သေဒဏ်ချြှတ်ခံထားေေူြျားထဲတွင် ောြန်မပည်ေူအသေအတွက်ြှာ အြျားဆုံး(၉၀)ဦး ထိပါဝင်သနပပီး 
ပညာသေးဝန်ထြ်း (၈) ဦးနှင့် မပည်ေူ့ကာကွယ်သေးတပ်ဖွဲ့ဝင်(၂) ဦးတို့ ပါဝင်သကကာင်း AAPP ၏ သဒတာ အချက်
အလက်ြျားအေ ေိေေည်။

မပည်ေူ့ကာကွယ်သေးတပ်ဖွဲ့

ပညာသေးဝန်ထြ်း

ောြန်မပည်ေူ
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အ�ကိမ်အေရအတွက် 



အကြမ်းဖြ်စစ်တပ်၏ သေဒဏ် (ေ့ုိမဟုတ်) တရားစီရင်သရး အမည်ခံ လူေတ်ခခင်း

အေံ - လွတ်လပ်စွာထုတ်သဖာ်သခပာဆိုခွင့်လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့

ခပစ်ဒဏ်အမျ ိုးအစား

တသဒဏ်နှင့်ေကွအလုပ်ကကမ်းနှင့်နှစ်ရှည်တထာင်ဒဏ်များပါေရားလက်လွေ်ချမှေ်ခခင်း

 စစ်အုပ်စုေည် သေဒဏ်ချြှတ်ောတွင် သေဒဏ်အမပင်သထာင်ဒဏ်တစ်ေက်တစ်ကျွန်းနှင့် တမခားသော 
ကကီးသလးေည့် အလုပ်နှင့်နှစ်ေှည်သထာင်ဒဏ်ြျား ချြှတ်ေည်ကိုလည်း သတွ့ေေည်။ သေဒဏ်ေီးေန့် ချြှတ်
ခံထားေေူ စုစုသပါင်း (၉၀) ဦးေှိပပီး သေဒဏ်၊ အလုပ်နှင့်နှစ်ေှည်သထာင်ဒဏ် ချခံေေူ (၄)ဦးနှင့် သေဒဏ်နှင့် 
သထာင်ဒဏ်တစ်ေက်တစ်ကျွန်းချခံေေူ (၆) ဦးတို့ပါဝင်ေည်။ ယခုသဒတာ အချက်အလက်ြျားြှာ Assistance
AssociationforPoliticalPrisoners(AAPP)အဖွဲ့၏ သဒတာြျားကို အသမခခံတင်မပထား မခင်းမဖစ်ေည်။ 

 ြန္တသလးတိုင်း၊ ဝြ်းတွင်းသတာ်လှန်သေးအင်အားစု Wundwin Township Revolution Force (WTRF) 
အဖွဲ့ဝင် (၂) ဦးကို သထာင်ဒဏ် နှစ်ောချနီှင့် သေဒဏ်တို့အား ြိတ္ထီလာအကျဉ်းသထာင်တွင်း တေားရုံးတွင် (၂၂)  
သအာက်တိုောလအတွင်း ချြှတ်ခဲ့သကကာင်း ေိေေည်။ စစ်တပ်ေည် ဝြ်းတွင်းကာကွယ်သေး တပ်ဖွဲ့ဝင် 
ကိုသကျာ်ေက်ကို အလုပ်ကကြ်းနှင့်သထာင်ဒဏ် (၂၂၅)နှစ်နှင့် သေဒဏ်ကိုပါတခါတည်းချြှတ်ခဲ့ေည်။ ၎င်းနှင့်
အတူ ကိုနှင်းသြာင်ေည်လည်း အလုပ်ကကြ်းနှင့်သထာင်ဒဏ် (၉၅) နှစ်အမပင် သေဒဏ်ပါ ချြှတ်ခံခဲ့ေေည်။ 
ထို့အမပင် ဒဂုံပြို့ေစ်သမြာက်ပိုင်း၌ သနထိုင်ေည့်  ကိုစိုးအုပ်ပိုင် (ခ) ဆံေှည်ကို သြလ (၁၈)၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ် တွင် 
သထာင်ဒဏ် (၆) နှစ်ချြှတ်ခဲ့ပပီး ြတ်လ (၁၁)၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ်တွက် သေဒဏ်ထပ်ြံ ချြှတ်ခဲ့ေည်။ တေားစီေင်သေး
အမဖစ်အြည်သပးကာ ောဇဝတ်ြှုကျုးလွန်မခင်းေည် တိုင်းမပည်ဒီြိုကသေစီအသေးအတွက် ကကိုးစားသနသော အမပစ်
ြဲ့မပည်ေူြျားအား အကကြ်းဖက်စစ်တပ်က ေတ်မဖတ်ော၌ လက်ေှိအသမခအသနတွင် အြျားဆုံးအေုံးမပုသနသော 
နည်းလြ်းအမဖစ် သတွ့ေေည်။ 

 တသဒဏ်ချေဲ့ခပစ်မှုတေွ၊တသဒဏ်ချခံလိုက်ရေဲ့လူတေွကိုကကည့်မယ်ဆိုရင်လည်းဘာတကကာင့်

လူငယ်တေွပဲခေစ်တနရောလဲဆိုောကလည်းစိေ်ဝင်စားစရာတကာင်းေဲ့အချက်တပါ့တနာ်။

ဟု ဥပသဒ ပါသြာက္ခတစ်ဦးြှ သမပာေည်။  

- ၅ -



အကြမ်းဖြ်စစ်တပ်၏ သေဒဏ် (ေ့ုိမဟုတ်) တရားစီရင်သရး အမည်ခံ လူေတ်ခခင်း

အေံ - လွတ်လပ်စွာထုတ်သဖာ်သခပာဆိုခွင့်လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့

ောဇေတ်ကကီးဥပသဒပုဒ်ြ-၃၄

ောဇေတ်ကကီးဥပသဒပုဒ်ြ-၁၁၄

ောဇေတ်ကကီးဥပသဒပုဒ်ြ (ြေိေ) 

ောဇေတ်ကကီးဥပသဒပုဒ်ြ-၃၉၇

ောဇေတ်ကကီးဥပသဒပုဒ်ြ-၃၀၂ (၁)(ဂ)

ောဇေတ်ကကီးဥပသဒပုဒ်ြ-၃၀၂ (၁)(က)

အကကမ်းေက်စစ်ေပ်တသဒဏ်ချမှေ်ခဲ့သည့်လူဦးတရနှင့်ဥပတဒခပဇယား

ခပည်သူများကိုအကကမ်းေက်စစ်ေပ်၏သေ်ခေေ်မှုပုံစံနည်းလမ်းသစ်ထပ်ေိုးခခင်း

ောဇေတ်ကကီးဥပသဒပုဒ်ြ-၁၀၉

ောဇေတ်ကကီးဥပသဒပုဒ်ြ-၃၀၂

ောဇေတ်ကကီးဥပသဒပုဒ်ြ-၃၀၂ (၁)(ခ)

ောဇေတ်ကကီးဥပသဒပုဒ်ြ-၃၉၆

ောဇေတ်ကကီးဥပသဒပုဒ်ြ-၄၃၆

အကကြ်းဖက်ြှုတိုက်ဖျက်သေး ဥပသဒ-၅၀(က)

အကကြ်းဖက်ြှုတိုက်ဖျက်သေး ဥပသဒ-၅၄

အကကြ်းဖက်ြှုတိုက်ဖျက်သေး ဥပသဒ(ပုဒ်ြ ြေိေ)
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၆
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၉
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စစ်အုပ်စုေည် သေဒဏ်အြိန့်သပးခဲ့ေည့်အထဲတွင် အကကြ်းဖက်ြှုတိုက်ဖျက်သေးဥပသဒပုဒ်ြ-၅၄ မဖင့်(၂၄)ဦးအထိ
အြျားဆုံး ချြှတ်ခဲ့ပပီး ောဇေတ်ကကီးဥပသဒပုဒ်ြ ၃၀၂ (၁) (ခ) ကို အေုံးမပုကာ (၁၉) ဦးအထိ ဒုတိယအြျားဆုံး 
သေဒဏ်ချြှတ်ခဲ့ေည်။ တတိယအြျားဆုံးအသနမဖင့် ောဇေတ်ကကီးဥပသဒပုဒ်ြ-၃၄ နှင့် စုစုသပါင်း (၁၅) ဦးအထိ 
သေဒဏ်ချြှတ်ခဲ့ေည်။ အတည်မပုနိုင်မခင်းြေှိေည့် ဥပသဒပုဒ်ြကိုအေုံးမပု၍ လူဦးသေ(၁၄)ဦးကိုလည်း သေဒဏ်ချ
ြှတ်ခဲ့သကကာင်းသလ့လာသတွ့ေှိေည်။

      မြန်ြာနိုင်ငံတွင် ၁၉၆၂ ခုနှစ်ြှစ၍ နဝတစစ်အစိုးေ၏လက်ခွဲြဟုတ်သော လွတ်လပ်ေည့် တေားသေး စနစ်နှင့် 

တေားသေးအဖွဲ့ြေှိသောသကကာင့်စစ်တပ်ြှ ကျူးလွန်သောောဇ၀တ်ြှုြျားနှင့်ေက်သေြှတ်တြ်းြျားေည် တေားရုံး

ြျားတွင် စီေင်ဆုံးမဖတ်သလ့ လုံး၀ြေှိခဲ့ဖူးပါ။ ေို့မဖစ်ပါ၍ ယခင်က အကကြ်းဖက်စစ်တပ်ေည် အသကကာင်းအြျ ိုးြျ ိုး

အတွက် မပည်ေူြျားကိုသေနတ်မပဖြ်းဆီးကာ လွယ်ကူရိုးေှင်းစွာ ညှဉ်းပြ်းနှိပ်စက်ေတ်မဖတ်သောနည်းကို အေုံး

မပုသလ့ေှိေည်။ ဆယ်စုနှစ်သပါင်းြျားစွာ မပည်ေူကို ေတ်မဖတ်သလ့ေှိေည့် အကကြ်းဖက်စစ်တပ်ေည် ၂၀၁၀ ခုနှစ် 

ပုဒ်မများ ဦးေရ

- ၆ -



အကြမ်းဖြ်စစ်တပ်၏ သေဒဏ် (ေ့ုိမဟုတ်) တရားစီရင်သရး အမည်ခံ လူေတ်ခခင်း

အေံ - လွတ်လပ်စွာထုတ်သဖာ်သခပာဆိုခွင့်လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့

ြှစ၍ ၎င်းတို့၏ နိုင်ငံအုပ်ချုပ်သေးြူကို ဒီြိုကသေစီအမဖစ် အြည်သမပာင်းလဲပပီးသနာက်၌ ၎င်းတို့က မပည်ေူြျားအား 

ဖြ်းဆီးေတ်မဖတ်ေည့် နည်းလြ်းေစ်ြျား ထပ်ြံတိုးမြှင့် အေုံးမပုလာေည်ကိုသတွ့ ေေည်။

 နိုင်ငံအုပ်ချုပ်သေးြူကိုဒီြိုကသေစီအမဖစ်အြည်သမပာင်းလဲပပီးသနာက်တွင်အထိေံဖန်ေံခါထိုနည်းကို ဆက်အ

ေုံးမပုသေးေည်။အာဏာေိြ်းေန်ြကကိုးပြ်းြှီ အကကြ်းဖက်စစ်တပ်ြှ တေားလက်လွတ်ေတ်မဖတ်ခဲ့သော အြှု

ြျားစွာအနက်ထင်ေှားသောဥပြာတစ်ခုအသနမဖင့် ကိုပါကကီးအြှုကိုသလ့လာနိင်ေည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ် စက်တင်ောလ 

(၃၀)ေက်သန့၊ အြှတ် (၂၁၀) သမခမြန်တပ်ေင်း ြွန်မပည်နယ်ကျ ိုက်ြသောပြို့နယ်တွင် ဖြ်းဆီးကာ သအာက်တိုောလ 

(၄) ေက်သန့တွင် တေားလွှတ်သတာ်အြတ် သဒါ်ေန္တာ၏ ခင်ပွန်းမဖစ်ေူ ေတင်းသထာက် ကိုပါကကီးအား 

အကကြ်းဖက်စစ်တပ်ြှ ဦးသခါင်းနှင့်ခန္ဓာကိုယ်အားသေနတ်မဖင့် အကကိြ်ကကိြ်ပစ်ခတ်၍ ေတ်မဖတ်ခဲ့ေည်။ မြန်ြာ

နိုင်ငံတွင် ၁၉၆၂ ခုနှစ်ြှ စ၍ နဝတ စစ်အစိုးေ၏ လက်ခွဲတေားရုံးြျားောေှိပပီး လွတ်လပ်ေည့်တေားသေးစနစ်နှင့်

တေားသေးအဖွဲ့ြေှိသောသကကာင့် ထိုအြှုတွင် တေားခံကို ဖြ်းဆီးအမပစ်သပးမခင်းြေှိသကကာင်း အထင်အေှားသတွ့ေ

ေည်။ ေို့သော်စစ်တပ်ေည်၂၀၁၀ခုနှစ်ြှစ၍ ၎င်းတို့၏ နိုင်ငံအုပ်ချုပ်သေးြူကို ဒီြိုကသေစီအမဖစ် အြည်

သမပာင်းလဲ ပပီးသနာက်၌မပည်ေူြျားကိုသေနတ်မပဖြ်းဆီးကာလွယ်ကူရိုးေှင်းစွာညှဉ်းပြ်းနှိပ်စက်ေတ်မဖတ်

သော ယခင်နည်းလြ်းအမပင် စစ်တပ်ြိေားစုအေိုင်းအ၀န်း ပတ်၀န်းကျင်ြှ ၎င်းတို့ အေုံးမပုသလ့ေှိသော 

သကကးစားလူေတ်ေြားြျားကို ငှားေြ်းသောနည်းလြ်းြျားကို ပိုြိုအေုံးမပုလာခဲ့ေည်။ 

 ထိုနည်းလြ်းအားမဖင့် ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇန်နဝါေီလတွင် သဒါ်သအာင်ဆန်းစုကကည်၏ ဥပသဒ အကကံသပးကိုပင် 

လူမြင်ကွင်းတွင် ေုတ်ေင်ေတ်မဖတ်နိုင်ေည်အထိ တွင်ကျယ်ခဲ့ေည်။ အြှုြျားစွာအနက် ထင်ေှားသော ဥပြာ

တစ်ခုအသနမဖင့် ထိုနည်းလြ်းကို ဦကိုနီ အြှုတွင် သတွ့ေေည်။ အကကြ်းဖက်စစ်တပ်အသနမဖင့် သကကးစားလူေတ်

ေြားြျားကို ငှားေြ်းေတ်မဖတ်သော နည်းလြ်းြျားကို အေုံးမပု၍ ောဇဝတ်ြှုြျားကို ကျူးလွန်လာသော်လည်း

လူထုေည် ေတင်းေေှိသေးအတွက် အင်တာနက်ကို တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် အေုံးမပုလာမခင်းသကကာင့် ၎င်းတို့ကျန်

ေှိသော ေက်သေနှင့် ြှတ်တြ်းြျားအား သဖျာက်ဖျက်ေန် ခက်ခဲလာေည်။ ထိုသကကာင့် တေားစီေင်သေးသခါင်းစီး

သအာက်ြှ လူေတ်ြှုကျူးလွန်သော နည်းလြ်းကို ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်စတင် အေုံးမပုလာေည်။ ထိုနည်းကို  

“ေိေ်ေဆိေ်တသဒဏ်တပးကွပ်မျက်ခခင်း”ဟုလည်း သခါ်ကကေည်။ အာဏာလုြှု မဖစ်စဉ်သနာက်ပိုင်း

အသမခအသနနှင့် ပတ်ေက်၍

“တသဒဏ်ချမှေ်ောကိုPoliticalToolအတနနဲ့သုံးလာော။ဘာလို့ဆိုသူ့ကိုဆန့်ကျင်ောကို
လက်မခံဘူးတလတနာ်။ပပီးတော့သူေို့လုပ်ောကမှန်ေယ်ဆိုောမျ ိုးပဲခေစ်ချင်တော့ကျတော့
လူတေွမဆန့်ကျင်တအာင်ဆိုပပီးတော့လက်နက်ေစ်ခုလိုသုံးေယ်။” ဟု အဆိုပါ ဥပသဒပါသြာက္ခ

တစ်ဦးြှ သမပာေည်။ 

- ၇ -



အကြမ်းဖြ်စစ်တပ်၏ သေဒဏ် (ေ့ုိမဟုတ်) တရားစီရင်သရး အမည်ခံ လူေတ်ခခင်း

အေံ - လွတ်လပ်စွာထုတ်သဖာ်သခပာဆိုခွင့်လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့

ေိေ်ေဆိေ်ကွပ်မျက်ခခင်း

          တေားစီေင်သေး၏ ေလဒ်အမဖစ် အြည်သပးကာ ေတ်မဖတ်ောတွင် ထူမခားသောသနာက်ဆက်တွဲ အမပုအြူ
တစ်ခုြှာ“ေိေ်ေဆိေ်ကွပ်မျက်ခခင်း’’ မဖစ်ေည်။ တေားစီေင်သေး၏ ေော၀ြှာအြျားသေှ့သြှာက် တေားြျှတြှု
ေှိသကကာင်း မပေကာစီေင်ေသော်လည်း၊ အကကြ်းဖက်စစ်တပ်ေည် အြှုြျားကို ဥပသဒနှင့်အညီခုခံကာကွယ်ပိုင်ခွင့်
ြသပးခဲ့ေဲ ြမြင်ကွယ်ောတွင် တဖက်ေတ်စီေင်ကာ ေက်ဆိုင်ော ပုဂ္ဂိုလ်ြျားကိုပင် အေိသပးမခင်းြေှိေဲဖြ်းဆီးခံ
ေေူြျားကို တိတ်တဆိတ်ကွပ်ြျက်သကကာင်းကို သတွ့ေေည်။

မပည်တွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာ တေားစီေင်သေးေသောေော၀ြျား၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းြျားကို ဆန့်ကျင်ကာမပုြူသန
သော  ထိုကွပ်ြျက်ြှုြျားကို မြန်ြာမပည်ေူြျား၊ ကုလေြဂ္ဂနှင့် လူ့အခွင့်အသေး အဖွဲ့အစည်းြျား အပါအဝင် 
နိုင်ငံတကာအေိုင်းအဝိုင်းကပါ လက်ြခံေဲကန့်ကွက်ရှုတ်ချြှုြျား မပုလုပ်သနသော်လည်း၎င်းေသောထားြျား
ကို အကကြ်းဖက်စစ်တပ်က ထည့်ေွင်းအေိြှတ်ြမပုသချ။ ကုလေြဂ္ဂနှင့် လူ့အခွင့်အသေးအဖွဲ့အစည်းြျားအပါ
အဝင် နိုင်ငံတကာအေိုင်းအဝိုင်းေည် ၎င်းတို့ ဂုဏ်ေိက္ခာအေ စာမဖင့်၊ နှုတ်မဖင့်  ေသောထားထုတ်မပန်ေည်ြှ
အပ ထိုထက်ပို၍ ခိုကိုးောြဲ့သော  မြန်ြာမပည်ေူြျားကို ထိသောက်စွာကူြည် ြဟုတ်ဟု အကကြ်းဖက်စစ်တပ်ြှ 
ေိေှိသောသကကာင့် အဆိုပါေသောထားြျားကို အေိအြှတ်ြမပုမခင်းမဖစ်ေည်။  

 “ဘာမှမသိရပါဘူးဗျ။ဘာမှမသိရပါဘူး…တသဒဏ်ကိုအေည်ခပုလိုက်ေယ်ဆိုောတောင်သူေို့တခပာလို့ပဲ
သိရောပါ။မိသားစုကိုတပးတေွ့ောမျ ိုးလည်းမရှိဘူး၊တနာက်ဆုံးအရိုးအိုးခပန်တပးောမျ ိုးဘာညာတောင်မှ
မရှိဘူးလို့ကကားေယ်တပါ့တနာ်။ဒီတသဒဏ်အေည်ခပုေဲ့အချနိ်မှာလည်းကျတော်ေို့ပုံမှန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း
ဆိုရင်အကျဉ်းတထာင်ဆရာဝန်တေွတခါ်ရေယ်၊သမ္မေရဲ့…သမ္မေမဟုေ်လည်းနိုင်ငံတော်အကကီးအကဲ
ေစ်တယာက်ရဲ့လက်မှေ်နဲ့အေည်ခပုချက်တေွယူရေယ်စောတေွလည်းဘာမှမရှိဘူးလို့သိရပါေယ်။
တသဒဏ်အေည်ခပုလိုက်ောကိုဘယ်လိုလုပ်သိရလည်းဆိုရင်သူေို့သေင်းထုေ်ခပန်မှပဲသိရေယ်၊သေင်း
စာထဲထည့်လိုက်မှ။ကိုဂျင်မီကိစ္စဆိုလည်းအဲ့လိုပဲ….ေကယ်ဆိုတသဒဏ်ကိုအေည်ခပုခဲ့ောသူေို့
တသာကကာတန့ကလားမသိဘူး၊သေင်းစာထဲကိုေနဂဂတနွမှအဲ့လိုသုံးရက်တလာက်ခခားပပီးမှတရာက်လာော။
မိသားစုဝင်တေွတောင်မှသေင်းစာေေ်လို့သိရော။ေကယ်တော့သူေို့မိသားစုဝင်ကလွန်ခဲ့ေဲ့သုံးရက်
တလာက်ကေည်းကကွပ်မျက်ခံလိုက်ရေယ်ဆိုောကိုသေင်းစာထဲပါလာမှသိရော” ဟု  သေှ့သနတစ်ဦး၏
 အင်တာဗျူးြှ သကာက်နှုတ်တင်မပေည်။ 

 ၈၈ ြျ ိုးဆက်သကျာင်းေားသခါင်းသဆာင် ဦးဂျင်ြီ၊ အြျ ိုးေားဒီြိုကသေစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD) လွှတ်သတာ်
ကိုယ်စားလှယ်သဟာင်း ဦးပဖိုးသဇယျာသော်၊ ဒီြိုကသေစီအသေးလှုပ်ေှားေူ ဦးလှြျ ိုးသအာင်နဲ့ဦးသအာင်ေူေသဇာ်
တို့ကို ဇန်နဝါေီလ (၂၁) ေက်သန့ကတည်းက ဖြ်းဆီးပပီး တိတ်တဆိတ်ကွပ်ြျက်လိုက်ေည်။ ထိုေို့ေတ်မဖတ် 
ကွပ်ြျက်လိုက်ပပီမဖစ်သကကာင်း အကကြ်းဖက်စစ်တပ်က ဇူလိုင်လ(၂၅)ေက်သန့ြှော ထုတ်မပန်သကကညာခဲ့ေည်။ 
သေဒဏ်သပးပပီးမဖစ်သော ဦးဂျင်ြီနှင့်ဦးပဖိုးသဇယျာသော် အပါအဝင် (၄)ဦး၏ ရုပ်အသလာင်းြျားကို ကျန်ေစ်ေူ
ြိေားစုအား ထုတ်ြသပးေည့်အမပင် ကကည့်ရှုေန်ပင် ခွင့်ြမပုခဲ့ေည်ကို သတွ့ေေည်။

 သေဒဏ်ချြှတ်ခံေသော ြိေားစုြျား၏ ေတင်းအချက်အလက် ေေှိြှုနှင့် ပတ်ေက်သော အသမခအသနအား 
သြးမြန်းောတွင်...   

- ၈ -



အကြမ်းဖြ်စစ်တပ်၏ သေဒဏ် (ေ့ုိမဟုတ်) တရားစီရင်သရး အမည်ခံ လူေတ်ခခင်း

အေံ - လွတ်လပ်စွာထုတ်သဖာ်သခပာဆိုခွင့်လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့

ရှင်းလင်းချက်

 မြန်ြာနိုင်ငံ၌ အုပ်ချုပ်သေး၊ တေားစီေင်သေးနှင့် ဥပသဒသပျာက်ဆုံးေမခင်း အကျ ိုးဆက်အသနမဖင့် တေား
လက်လွတ်ောဇဝတ်ြှုြျားသပါ်သပါက်လာပပီး ထိုောဇဝတ်ြှုြျားကို အကကြ်းဖက်စစ်တပ်ြ“ှေရားစီရင်တရး” ဟု 
ပင် အြည်တပ် မပုလုပ်လာသကကာင်း သထာက်မပသေးေားချက်ြျား ပါဝင်ေမဖင့် ၂၀၀၈  ဖွဲ့စည်းပုံ အသမခခံဥပသဒ 
အေက်ကင်းြဲ့ေွားေပုံကို အချက်အလက်အသနမဖင့် ေည်ညွှန်းသေးေားထားေမခင်းမဖစ်ေည်။အေံအဖွဲ့အသနမဖင့် 
၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအသမခခံဥပသဒအား လက်ခံ အေိအြှတ်မပုမခင်း ြေှိသပ။

- ၉ -


