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ขนาดตัดสําเร็จ 176 x 250 mm.

368.6 x 262 mm.
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ျဖန္႔ေ၀သူ

ကခ်င္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အစည္းအရံုး - ထိုင္းႏိုင္ငံ
(KWAT)
www.kachinwomen.com

အာရွတရားမွ်တမႈႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔
(AJAR)
www.asia-ajar.org

ေခါင္းစဥ္

တရားမွ်တမႈရွာေဖြျခင္း
ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းရွိ ေဒသႏၲရ
တရားရံုးမ်ားတြင္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား
အတြက္ တာ၀န္ခံမႈ ရွာေဖြသည့္
လူထုအေျချပဳအရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္
အတားအဆီးမ်ားႏွင့္
အခြင့္အလမ္းမ်ားအေပၚ သံုးသပ္ခ်က္။

ျဖန္႔ေ၀သည့္ေန႔

၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ

အဖုံးဓာတ္ပုံ

Frontier Myanmar မွ လက္ထိပ္ဓာတ္ပံု
(Guidance for Police and law officers […],
Steve Tickner, Frontier), သရုပ္ျပပံု (KWAT)

ပုံႏုိပ္တုိက္

Wanida Press

ဒီဇုိင္း

Ying Tzarm

ขนาดตัดสําเร็จ 176 x 250 mm.

368.6 x 262 mm.

todtrSwfjyK aus;Zl;wifjcif;
ဤအစီရင္ခံစာထုတ္ေဝႏိုင္ရန္အတြက္

လိုအပ္ေသာ

သတင္း

အခ်က္အလက္မ်ားကို သတိၱရွိရွိ အမွန္အတိုင္း ေျဖၾကားေပးသူမ်ား
အထူးသျဖင့္ လူအ
႔ ခြငအ
့္ ေရးခ်ိဳးေဖာက္ခရ
ံ သူမ်ား၊ ၎တိ၏
႔ု မိသားစု
ဝင္မ်ားႏွင့္

အမႈတြင္

ပါဝင္ေဆာက္ရြက္ေပးသူ

ဘာသာေရး

ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ရပ္ကြက္လူႀကီးမ်ား၊လူထုအေျချပဳ ေခါင္းေဆာင္
မ်ား၊ ေရွ႕ေနမ်ား အေယာက္စတ
ီ င
ုိ း္ ကို အထူးေက်းဇူးတင္ရပ
ိွ ါသည္။
အခက္အခဲအမ်ဳိးမ်ဳိးေတြ ရွိေနသည့္ၾကားမွ ႀကိဳးစားၿပီး သတင္း
ယူခဲ့ ၾကသည့္ KWAT ကြင္းဆင္းလုပ္သားမ်ားႏွင့္ တရားဥပေဒပိုင္း
ဆိုင္ရာ အႀကံေပးေသာ အတိုင္ပင္ခံေရွ႕ေနကုိလည္း ေက်းဇူးတင္
ရွိပါသည္။

အစီရင္ခံစာထုတ္ေဝႏိုင္ရန္

AJAR

အဖြဲ႔အစည္းမွ

Laetitia Bonnet ၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္လည္း အထူးေက်း
ဇူးတင္ရွိပါသည္။
အစီရင္ခစ
ံ ာေပၚထြကလ
္ ာေရးအတြက္ လိအ
ု ပ္ေသာ နည္းပညာပိင
ု း္
အႀကံဥာဏ္မ်ားေပးခဲ႔ေသာ Burma Relief Center ကိုလည္း
အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။

ကခ်င္အမ်ဳိးသမီးမ်ား အစည္းအရံုးထိုင္းႏိုင္ငံ (KWAT)
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးအေျခ
အေနမ်ား ဆိုးရြားလာခဲ့သျဖင့္ မ်ားစြာေသာ ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ မိမိတို႔ေနရပ္ ေဒသကို စြန္႔ခြာၿပီး
တစ္ျခား ႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ခြာသြားၾကရသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ိဳးျဖင့္ ေရာက္ရလ
ိွ ာေသာ
ကခ်င္လမ
ူ ်ိဳးမ်ားသည္ တစ္ႏစ
ွ ထ
္ က္ တစ္ႏစ
ွ ္ မ်ားျပားလာခဲသ
့ ည္။ ထိအ
ု ခ်ိနတ
္ ြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္
မိမိတို႔၏ ျပႆနာမ်ားကို ကိုယ္တိုင္ ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္အတြက္ ကခ်င္အမ်ိဳးသမီး အစည္းအရံုး ထိုင္းႏိုင္ငံကို
၁၉၉၉ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။
KWAT သည္ မိမတ
ိ ႔ုိ လူမ႔ႈ ပတ္ဝန္းက်င္တင
ြ ္ ခြျဲ ခားဖိႏပ
ိွ မ
္ မ
ႈ ်ား ကင္းစင္ကာ လူတင
ုိ း္ ေအးခ်မ္းစြာ ေနႏိင
ု ၿ္ ပီး
အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္လည္း မိမိ ပတ္ဝန္းက်င္၊ ရပ္ရြာ၊ ၿမိဳ႕နယ္မွ ႏိုင္ငံအဆင့္တြင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ႏိုင္
သည့္ ေခါင္းေဆာင္မႈ အထိေရာက္ေအာင္ လုပေ
္ ဆာင္ေနေသာ အဖြအ
႔ဲ စည္းျဖစ္သည္။ ကခ်င္အမ်ိဳးသမီး
ကိုယ္စားျပဳ အက်ိဳးအျမတ္မယူေသာ အဖြဲ႔အေနျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးအခြငအ
့္ ေရး ျမႇငတ
့္ င္ျခင္း လုပင
္ န္းမ်ား၊
လူကန
ု က
္ းူ တားဆီးမႈလပ
ု င
္ န္းမ်ား၊ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႏ
ႈ င
ွ ့္ အသိပညာေပးလုပင
္ န္းမ်ားအျပင္ ႏိင
ု င
္ ေ
ံ ရး
အသိပညာေပး လုပင
္ န္းမ်ားလည္း လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသည္။

w w w.kachinwomen.com

အာရွတရားမွ်တမႈႏွင့္ အခြင့္အေရးအဖြဲ႔ (AJAR)
AJAR သည္ ဂ်ကာတာအေျခစိုက္ ေဒသဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး အဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုျဖစ္သည္။ အာရွ
ပစိဖိတ္ေဒသအတြင္း အစုလုိက္အၿပံဳလုိက္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား၏ အေျခခံအေၾကာင္းအရင္း
မ်ားမွ သင္ယူလုိစိတ္ရွိျခင္း၊ တရားမွ်တမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈ စသည့္ ယဥ္ေက်းမႈအား အေျခခံ၍ ေဒသခံႏွင့္
နုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ စြမ္းရည္ကုိျမႇင့္တင္ၿပီး အျမစ္တြယ္ေနေသာ က်ဴးလြန္သူမ်ားအား
အျပစ္ေပး အေရးယူမႈ မရွိျခင္း အစဥ္အလာအား တိုက္ဖ်က္ရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။
AJAR ၏ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္မ်ားမွာ ေဒသခံ လႈပ္ရွားသူမ်ားကို ၎တုိ႔၏ အခြင့္အေရးမ်ား ျဖည့္ဆည္
ေပးျခင္းႏွင့္ ကာကြယ္ျခင္း၊ အစုအၿပံဳလုိက္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္ခံရမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေျခ
ခံအေၾကာင္းတရားမ်ား အပါအ၀င္ အမွန္တရားရရွိမႈအား ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း၊ ယင္းတုိ႔၏ သက္ေရာက္မႈႏွင့္
အက်ဳိးဆက္မ်ား၊

က်ဴးလြန္ခံရသူမ်ားအား

စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းႏွင့္

ကူသမႈေထာက္ပံ့ေပးျခင္း၊

လူအမ်ား အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္ေလ့လာႏိုင္ၿပီး ေဘးကင္းလံုၿခံဳေသာ ေနရာမ်ား ဖန္တီးေပးျခင္းျဖင့္
အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ေျပာင္းလဲမႈကုိ ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။

w w w.asia-aja r.org
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၅-၁-၁။ ျမန္မာ့အစိုးရစစ္တပ္၏ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္မႈသည္ တရားမွ်တမႈအတြက္
အဓိက အတားအဆီးအျဖစ္ ရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္။

၁၇

၅-၁-၂။ က်ဴးလြန္ခံရသူမ်ားသည္ တရားမွ်တမႈရွာေဖြမႈေၾကာင့္ ျဖစ္လာႏိုင္ေသာ
ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားကို မ်ားေသာအားျဖင့္ လက္ခံလိုစိတ္ မရွိၾကေပ။
၅-၁-၃။ ရဲမ်ားသည္ ၎တိလ
႔ု ပ
ု င
္ န္းမ်ားကို ဥပေဒႏွငအ
့္ ညီ လုပေ
္ ဆာင္ေနျခင္း မရွေ
ိ ပ။
၅-၁-၄။ တရားသူႀကီးမ်ားသည္ ျခစားၿပီး ျမန္မာ့အစိုးရစစ္တပ္၏ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈ
ေအာက္တြင္ ရွိေနသည္။
၅-၁-၅။ ေရွ႕ေနမ်ားႏွင့္ လူထအ
ု ေျချပဳအရပ္ဘက္ အဖြအ
႔ဲ စည္းမ်ားသည္ ျဖစ္ရပ္မခ
ႈ င္း
မ်ားကို တရားမွ်တမႈရရွိေအာင္ ပံ့ပိုးရန္ အရင္းအျမစ္ အနည္းငယ္သာရွိသည္။
၅-၁-၆။ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားႏွင့္ ခိုင္မာေသာ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားရရွိရန္
ခက္ခဲသည္။
၅-၁-၇။ မတရား ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ တရားစြဲဆိုျခင္းခံရသူမ်ားအတြက္
မွ်တေသာ တရားစီရင္ခံပိုင္ခြင့္ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားနည္းပါးသည္။
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၂၄
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၃၁
၃၄
၃၆
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tESpfcsKyfwifjycsuf
၂၀၁၉ ခုႏစ
ွ ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔တင
ြ ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
သည္ ႏိုင္ငံတကာ တရားရံုး၌ ျမန္မာစစ္တပ္၏ တရားစီရင္ေရး
စနစ္သည္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိေသာ ၎၏ စစ္သားမ်ား က်ဴးလြန္ေသာ
စစ္ရာဇ၀တ္မႈမ်ားကို တရားစြဲဆိုရန္ ဆႏၵရွိၿပီး လုပ္ႏိုင္စြမ္းရွိသည္ဟု
ေျပာခဲသ
့ ည္။ သိေ
႔ု သာ္လည္း ဆယ္စႏ
ု စ
ွ မ
္ ်ားစြာ ျဖစ္ပာြ းခဲေ
့ သာ လူအ
႔ ခြင့္
အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ က်ဴးလြန္သူမ်ားသည္ ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းမွ
ကင္းလႊတ္ခြင့္ရေနသည့္ အေျခအေနမ်ားက ဤေျပာဆိုခ်က္မွာ သူေတာ္
ေကာင္း ေယာင္ေဆာင္မႈသာ ျဖစ္ေၾကာင္းကို ျပသေနသည္။ က်ဴးလြန္သူ
မ်ားအေပၚ တရားမွ်တမႈ ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ျပည္တြင္း ယႏၱယားမ်ားက
အေကာင္အထည္မေဖာ္ႏင
ုိ ျ္ ခင္းသည္ ႏိင
ု င
္ တ
ံ ကာ ရာဇ၀တ္တရားရံးု (ICC)
ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ တရားရံုး (ICJ) တို႔တြင္ ျမန္မာစစ္တပ္က က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ
လူအ
႔ ခြငအ
့္ ေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈ အခ်ဳိ႕ကို စီရင္ေျဖရွငး္ ရန္ လမ္းဖြငေ
့္ ပးခဲသ
့ ည္။
ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္တြင္ ထိုႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားအျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ
ျပည္သူ အားလံုး၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ရန္ ႏို္င္ငံေတာ္၏ အစိတ္
အပိုင္းမ်ားအျဖစ္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ အစိုးရစစ္တပ္တို႔အား ၎တို႔၏
တာ၀န္မ်ား ေက်ပြနၾ္ ကေစရန္ ဖိအားေပးမႈကုိ ဆက္လက္ထန
ိ း္ သိမး္
ထားရန္မာွ အေရးႀကီးလွေပသည္။ ထိုတာ၀န္တြင္ လူ႔အခြင့္အေရး
ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆး၊ အေရးယူၿပီး အျပစ္ေပးရန္
တာ၀န္မ်ား ပါ၀င္ပါသည္။ မိမိတို႔၏ သုေတသနသည္ တရားမွ်တ
မႈအတြက္ အခြငအ
့္ လမ္းမ်ား တိးု တက္လာေစရန္ လူထအ
ု ေျချပဳ
အရပ္ဘက္ အဖြဲ႔ အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ပါ၀င္ႏိုင္သည့္ အခန္း
က႑ကို အဓိက အသားေပးထားသည္။ ဤသံးု သပ္ခ်က္တင
ြ ္
ကခ်င္ျပည္နယ္ႏင
ွ ့္ ရွမး္ ျပည္နယ္ ေျမာက္ပင
ုိ း္ တိ၌
႔ု ၂၀၁၁ ခုႏစ
ွ ္
မွ ၂၀၁၉ ခုႏစ
ွ အ
္ တြငး္ ျမန္မာ့လၿုံ ခံဳေရးတပ္ဖမ
႔ဲြ ်ား အထူးသျဖင့္
စစ္တပ္က က်ဴးလြနခ
္ ေ
့ဲ သာ အရပ္သား ၅၁ ဦးအေပၚ လူအ
႔ ခြင့္
အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို အသားေပးထားသည္။
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ဤအစီရင္ခံစာသည္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ခံရသူမ်ားအား တရားမွ်တမႈ ရရွိရန္အတြက္
ကူညီရန္ မဟာဗ်ဴဟာကို ရွာေဖြေနၾကသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေဒသခံ လူထုအေျချပဳ အရပ္ဘက္
အဖြအ
႔ဲ စည္းမ်ားအတြက္ ျဖစ္သည္။ မိမတ
ိ ႔ုိ သုေတသနသည္ က်ဴးလြနသ
္ မ
ူ ်ားကို တရားမွ်တမႈသ႔ုိ
ေခၚေဆာင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနသည့္ လူထုအေျချပဳအရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ေတြ႔ႀကံဳေနရသည့္
စိုးရိမ္ဖြယ္ေကာင္းေလာက္ေသာ

စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္

အတားအဆီးမ်ားအေပၚ

အေသးစိတ္

နားလည္မက
ႈ ုိ ရေစသည္။ ၎သည္ ႏိင
ႈ း္ ယွဥမ
္ အ
ႈ ရ လက္တစ္ဆပ
ု စ
္ ာ “ေအာင္ျမင္ေသာ”
ျဖစ္ရပ္မ်ားကို အေျခခံ၍ ျဖစ္ႏိုင္ေခ် အခြင့္အလမ္းမ်ားအတြက္ ေနရာငယ္တစ္ခုကိုလည္း
ေပးထားသည္။
တရားမွ်တမႈရရွိေရး ႀကိဳးပမ္းရာတြင္ ခက္ခဲရျခင္းႏွင့္ က်ဴးလြန္ခံရသူမ်ားသည္ တရားမွ်တမႈ
ရွာေဖြရာတြင္ ႀကံဳေတြ႔လာႏိုင္သည့္ ေဘးအႏၱရာယ္ကို အဘယ္ေၾကာင့္ မခံယူလိုရသည့္
အဓိက အတားအဆီးမွာ အစိုးရစစ္တပ္၏ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္မႈပင္ ဆက္လက္ျဖစ္ေနေသး
သည္။ ျဖစ္ရပ္မ်ားသည္ ရဲတပ္ဖြဲ႔မ်ားက ဥပေဒႏွင့္အညီ ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကို
ထမ္းေဆာင္ျခင္း မရွိေၾကာင္းႏွင့္ တရားသူႀကီးမ်ားသည္ မည္သုိ႔ ျခစားၿပီး စစ္တပ္၏ ၾသဇာ
သက္ေရာက္မႈေအာက္တြင္ ရွိေနေၾကာင္းကို ျပသေနသည္။ အျခား အတားအဆီးမ်ားတြင္
ေရွ႕ေနမ်ားႏွင့္ လူထုအေျချပဳအရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ ထိုအမႈျဖစ္ရပ္မ်ားအတြက္
အရင္းအျမစ္ႏွင့္ ပံ့ပိုးမႈ အားနည္းရံုသာမက မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားႏွင့္ ခိုင္မာေသာ သက္ေသ
အေထာက္အထားမ်ားရရွိရန္ ခက္ခဲမႈမ်ား ပါ၀င္သည္။ ဥပေဒႏွင့္ မညီပဲ ထိန္းသိမ္းခံရသူမ်ား
ႏွင့္ ႏိင
ု င
္ ေ
ံ ရးဆိင
ု ရ
္ ာ တရားစြဆ
ဲ ျုိ ခင္း ခံရသူမ်ားအတြက္ အေျခခံ တရားစီရင္ျခင္းဆိင
ု ရ
္ ာ အခြင့္
အေရးမ်ား နည္းပါးေနၿပီး တရားဝင္ အျခား အာဏာပိုင္မ်ားသို႔ အယူခံ၀င္ျခင္းမ်ားသည္လည္း
အစဥ္အၿမဲေအာင္ျမင္မႈ မရရွိေၾကာင္း မိမိတို႔၏ သုေတသနက ျပသေနသည္။
သို႔ရာတြင္ စစ္သားမ်ားကို တရားစြဲဆိုၿပီး တစ္ခါတစ္ရံတြင္ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာႏွင့္/သို႔မဟုတ္
အရပ္ဘက္ တရားရံးု မ်ားတြင္ ျပစ္မေ
ႈ ျမာက္ေၾကာင္း စီရင္ခ်က္ခ်မွတႏ
္ င
ို သ
္ ည့္ “ေအာင္ျမင္ေသာ”
အမႈအခ်ဳိ႕လည္း ရွခ
ိ သ
့ဲ ည္။ မိမတ
ိ ႔ုိ အစီရင္ခစ
ံ ာ၏ အမႈျဖစ္ရပ္မ်ားထဲမွ ငါးမႈတင
ြ ္ ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္
ေၾကာင္း စီရင္ခ်က္ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ယင္းတို႔အနက္မွ ေလးမႈမွာ အရပ္ဘက္ တရားရံုးမ်ားတြင္
ျဖစ္ၿပီး စစ္သားမ်ားကို အရပ္ဘက္ တရားရံုးတြင္ တရားစြဲဆိုရန္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိျခင္းကို ျပသေန
သည္။ ယင္း “ေအာင္ျမင္မမ
ႈ ်ား” ကို ျဖစ္ေစခဲသ
့ ည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားအေပၚ သံးု သပ္ေလ့လာမႈ
အရ ေအာင္ျမင္ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ သက္ဆိုင္သူ အားလံုး၏ ပါ၀င္မႈ၊ လူထုအျမင္သည္ ပိုမို
အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ရလဒ္ကုိ ျဖစ္ေပၚေစၿပီး ေဒသခံ အုပစ
္ မ
ု ်ားအား အသိပညာေပးျခင္း
ႏွင့္ သင္တန္းေပးျခင္းတို႔က အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစေၾကာင္း မိမိတို႔ ေလ့လာသံုးသပ္ခ်က္မ်ား
အရသိရွိခဲ႔သည္။
အဆိပ
ု ါ ေတြရ
႔ ခ
ိွ ်က္မ်ားသည္ လူထအ
ု ေျချပဳ အရပ္ဘက္အဖြအ
႔ဲ စည္းမ်ားႏွင့္ ေဒသခံေခါင္းေဆာင္
မ်ားအား တရားမွ်တမႈ ရွာေဖြေနသည့္ က်ဴးလြန္ခံရသူမ်ားအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ပံ့ပိုးမႈ
ေပးႏိုင္ရန္ အေတြ႔အႀကံဳရေစသည္။ မိမိတို႔သည္ လူထုအေျချပဳအရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား
အေနျဖင့္ တရားစီရင္ေရး လုပင
္ န္းစဥ္မွ တဆင့္ က်ဴးလြနခ
္ ရ
ံ သူမ်ားကို ပံပ
့ းုိ ရန္အတြက္ ၎တိ၏
႔ု
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ကခ်င္အမ်ဳိးသမီးမ်ားအစည္းအရုံး ထုိင္းႏုိင္ငံ

အရည္အေသြးကို အားျဖည့္ရန္ လက္ရွိ (အလြန္ စိန္ေခၚမွႈရွိေသာ) အေျခအေနတြင္ ယေန႔
လုပေ
္ ဆာင္ႏင
ုိ ေ
္ သာ ရွငး္ လင္းၿပီး လက္ေတြက
႔ ်သည့္ ေျခလွမး္ မ်ားကို ႀကိဳးပမ္း ေဖာ္ထတ
ု ္
ထားသည္။ ယင္းတြင္ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔၀င္မ်ား၏ အသိပညာႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို
တည္ေဆာက္ျခင္း၊ လူထုအၾကားတြင္ ဥပေဒဆိုင္ရာ သိနားလည္မႈကို ျမႇင့္တင္ျခင္း၊ ေရွ႔ေန
မ်ားႏွင့္ လက္တြဲေဖာ္မ်ားျဖစ္ရန္ ဖန္တီးျခင္းႏွင့္ အျခား လူထုအေျချပဳအရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္း
မ်ားႏွင့္ မဟာမိတ္ဖြဲ႔စည္းျခင္းသာမက ဤကဲ့သို႔ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ စည္းရံုးလႈံ႔ေဆာ္မႈ
ႏွင့္ ေငြေၾကး ရွာေဖြမႈ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား ေရးဆြဲျခင္းတို႔ ပါ၀င္သည္။ အဓိကက်ေသာ အႀကံျပဳ
ခ်က္မာွ ၎တိ၏
႔ု လုပရ
္ ည္ကင
ုိ ရ
္ ည္ႏင
ွ ့္ တရားမွ်တမႈကုိ ရရွရ
ိ န္ က်ဴးလြနခ
္ ရ
ံ သူမ်ားအား ပံပ
့ းုိ ရာ
တြင္ ထိေရာက္မႈကို ျမႇင့္တင္လိုေသာ လူထုအေျချပဳအရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ လူထု
အေျချပဳ ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳ အစီအစဥ္မ်ားကို တည္ေဆာက္ရန္ စဥ္းစားသင့္သည္။
စြမ္းရည္ျမင့္တင္ျခင္းမ်ားအျပင္ အမႈျဖစ္ရပ္အသစ္ ေပၚေပါက္လာပါက လူထုအေျချပဳအရပ္
ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အေနျဖင့္ အခိုင္အမာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ အရာမ်ား အထူးသျဖင့္
“ထိခိုက္မႈ မရွိေအာင္ လုပ္ပါ” (Do no Harm) ႏွင့္ က်ဴးလြန္ခံရသူကို ဥပေဒနွင့္ အလံုးစံုေသာ
ပံ့ပိုးမႈ မည္သို႔ေပးႏိုင္သည္ကိုလည္း မိမိတို႔ေလ့လာခဲ့သည္။ ယင္းတြင္ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးျခင္း၊
လူမႈစိတ္ပညာ ပံ့ပိုးမႈ၊ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ရႏိုင္ခြင့္ႏွင့္ ခိုလႈံရန္ ေနရာတို႔ ပါ၀င္ၿပီး
က်ဴးလြန္ခံရသူကို တရားမွ်တမႈ ရွာေဖြမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အသိပညာေပး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်
ႏိုင္ေအာင္ ကူညီေပးျခင္းတို႔ ပါ၀င္သည္။ က်ဴးလြန္ခံရသူက အမႈျဖစ္ရပ္ကို ထုတ္ေဖာ္လိုပါက
လူထအ
ု ေျချပဳအရပ္ဘက္ အဖြအ
႔ဲ စည္းမ်ားအေနျဖင့္ မွတတ
္ မ္းတင္ျခင္း၊ သက္ေသအေထာက္
အထား စုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ ရဲထံ သတင္းပိျ႔ု ခင္းမ်ား ကူညေ
ီ ပးႏိင
ု သ
္ ည္။ လိငပ
္ င
ုိ း္ ဆိင
ု ရ
္ ာ အၾကမ္း
ဖက္မႈ ကိစၥမ်ားတြင္ က်ဴးလြန္ခံရသူအေနျဖင့္ က်န္းမာေရး စစ္ေဆးမႈ အမိန္႔ရရွိရန္ အေရးႀကီး
သည္။ လူထုအေျချပဳအရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ေရွ႕ေနႏွင့္ ဆက္သြယ္ျခင္းႏွင့္ျဖစ္ႏိုင္
ပါက ၎တို႔အတြက္ ေရွ႔ေနခ ႏွင့္ ကုန္က်စားရိတ္မ်ားကို ကူညီေပးႏိုင္သည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္
အမႈကို တရားရံုးတြင္ ၾကားနာသည့္ အခြင့္အလမ္း ရရွိေစရန္ အေရးပါေသာ က႑မွ ပါ၀င္
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္မွာ စည္းရံုးလံႈ႔ေဆာ္ျခင္းႏွင့္ လူထုေထာက္ခံမႈရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း
တို႔ ျဖစ္သည္။
က်ဴးလြန္ခံရသူနွင့္ တိုက္ရိုက္ အဆက္အသြယ္ရွိေသာ လူထုအေျချပဳအရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္း
မ်ားသည္ က်ဴးလြန္ခံရသူ၏ ေရွ႕ေန (မ်ား) ႏွင့္လည္း အနီးကပ္ဆက္သြယ္ၿပီး ေရွ႕ေန (မ်ား)
က ၎တို႔၏ အမႈသည္အတြက္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိသည့္ အေကာင္းဆံုး ဥပေဒဆိုင္ရာ အႀကံဥာဏ္
ေပးႏိုင္ေစရန္ ဥပေဒဆိုင္ရာ ျဖစ္ႏိုင္ေခ် မဟာဗ်ဴဟာ စဥ္းစားခ်က္မ်ား ေပးလိုမည္ျဖစ္သည္။
ဥပမာအားျဖင့္ အမႈမ်ားသည္ ရဲစစ္ေဆးမႈ အဆင့္တြင္ မၾကာခဏ ပိတ္ပင္ထားခံရတတ္ရာ
တရားရံုးတြင္ အမႈဖြင့္ရန္ တြန္းအားေပးနုိင္သည့္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား ရွိသည္။ အလားတူပင္ မွား
ယြငး္ စြာ စြပစ
္ ခ
ဲြ ရ
ံ သူႏင
ွ ့္ တရားစြခ
ဲ ရ
ံ သူမ်ားကို ကူညသ
ီ ည္အ
့ ခါ ေရွ႕ေနရရွရ
ိ န္၊ အျပစ္မရွေ
ိ ၾကာင္း
စဥ္းစားခ်က္ရွိရန္၊ မွ်တေသာ တရားစီရင္မႈကို ရရွိခြင့္ႏွင့္ ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပမ္းခံရျခင္းမွ ကာကြယ္
ျခင္းတို႔ႏွင့္ဆိုင္ေသာ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား အပါအ၀င္ ၎တို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ရန္
အတြက္ အသံုးျပဳရန္လိုအပ္ေသာ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား ရွိသည္။
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မိမိတို႔၏ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံလ်က္ မိမိတို႔သည္ အျခား သက္ဆိုင္သူမ်ားအတြက္
အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကိုလည္း ျပဳလုပ္ထားသည္။ ျမန္မာအစိုးရစစ္တပ္က အရပ္ဘက္လႈမႈအဖြဲ႔အ
စည္းမ်ားအေပၚ အာဏာႏွင့္ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈ ရရွိထားရာတြင္ က်ဴးလြန္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရး
ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို ရပ္တန္႔ရန္ႏွင့္ တာ၀န္ခံမႈႏွင့္ ဥပေဒစိုးမိုးမႈကို အာမခံခ်က္ရွိေသာ (အစိုးရ
စစ္တပ္ႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔မ်ားကို အရပ္သား ထိန္းခ်ဳပ္္မႈေအာက္တြင္ ထားရွိရန္ႏွင့္ တရားစီရင္ေရး
စနစ္၏ လြတ္လပ္မႈကို အာမခံျခင္းအပါအ၀င္) လိုအပ္သည့္ ႏိုင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား
လုပ္ေဆာင္ရန္ မိမိတို႔သည္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္ ႏွစ္ရပ္စလံုးအား ေတာင္းဆို
သည္။ မိမိတို႔သည္ တရားစီရင္ေရး အေလ့အထမ်ားတြင္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ ဥပေဒဆိုင္ရာ
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမမ
ႈ ်ားႏွင့္ ျပင္ဆင္မမ
ႈ ်ားအေပၚတြငလ
္ ည္း အေသးစိတ္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္
ထားသည္။ ဥပမာ - လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ သင္းပင္း ဖြဲ႔စည္းခြင့္ႏွင့္
ၿငိမး္ ခ်မ္းစြာ စုေ၀းခြငတ
့္ က
႔ုိ ုိ ကန္သ
႔ တ္ထားေသာ ဥပေဒမ်ားအားလံးု ကို ဖ်က္သမ
ိ း္ ျခင္း သိမ
႔ု ဟုတ္
ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ကာကြယ္ခုခံပိုင္ခြင့္ႏွင့္ မွ်တစြာ တရားစီရင္ခံပိုင္ခြင့္တို႔ကို အာမခံမႈ ရွိေစရန္။
ေနာက္ဆံုးတြင္ အစိုးရကို တိုင္းရင္းသား လူထုမ်ားအား ဥပေဒဆိုင္ရာ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္မႈ
အတြက္ ပံ့ပိုးရန္နွင့္ က်ဴးလြန္ခံရသူမ်ားအတြက္ တရားမွ်တမႈ ရရွိေစရန္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပး
ရန္ ေတာင္းဆိုထားသည္။
ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္းကိုလည္း ဖယ္ဒရယ္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒသစ္မွတဆင့္
အစိုးရစစ္တပ္ကို အရပ္သား ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ အျပည့္အ၀ထားရွိရန္ႏွင့္ စစ္မွန္ေသာ
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိသည္အထိ အပါအ၀င္ တာ၀န္ခံမႈႏွင့္ ဥပေဒစိုးမိုးမႈကို အာမခံႏိုင္ရန္ မရွိမျဖစ္
လိုအပ္ေသာ ႏိုင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္သည္အထိ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္
အစိုးရစစ္တပ္အား ပံ့ပိုးမႈမ်ားကို ရပ္တန္႔ရန္ မိမိတို႔ ေတာင္းဆိုသည္။
ေနာက္ဆံုးတြင္ မိမိတို႔သည္ အလွဴရွင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ ေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔
အစည္းမ်ားအား ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တရားမွ်တမႈ ရရွိရန္အတြက္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးမႈမ်ား
ေပးအပ္ရာတြင္ အထူးသျဖင့္ အႀကီးမား အဆိုးရြားဆံုး လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈႀကီးမ်ားကို
ခ်ဳိးေဖာက္က်ဴးလြန္ခံရသူမ်ားအား အကူအညီေပးသည့္ ႏိုင္ငံေရးအရ ထိရွလြယ္ေသာ အလုပ္
မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ေဒသခံ လူထုအေျချပဳ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ေရာက္
ရွိေစရန္လည္း ေတာင္းဆိုသည္။ အလွဴရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ဥပေဒစိုးမိုးေရးနွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္
တရားမွ်တမႈကို

ရရွိေစရန္

ေထာက္ပံ့မႈအမ်ားအျပား

ရရွိထားသည့္

အစီအစဥ္ႀကီးမ်ား

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည့္ လက္ရွိ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ ရရွိသူမ်ားအား ထိုအုပ္စုမ်ားကို
လက္လွမ္းမီွရန္ႏွင့္ ၎တို႔၏ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေပးရန္ တိုက္တြန္းေပးသင့္သည္။ အလွဴရွင္
မ်ားႏွင့္

ႏိုင္ငံတကာ

အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏

ပံ့ပိုးမႈမ်ားတြင္

အရည္အေသြးျမႇင့္တင္ျခင္းႏွင့္

အေထြေထြ၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလြယ္ၿပီး ေရရွည္ျဖစ္ေသာ တိုက္ရိုက္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈမ်ား
ပါ၀င္သင့္သည္။ ထို႔အျပင္ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ တိုင္းရင္းသား
ေဒသမ်ားရွိ

ဥပေဒ

အေထာက္အကူျပဳ

လူထုအေျချပဳအရပ္ဘက္

အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးသင့္သည္။
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ကခ်င္အမ်ဳိးသမီးမ်ားအစည္းအရုံး ထုိင္းႏုိင္ငံ

အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏

1/ ed'gef;
ဤအစီရင္ခံစာသည္ တရားမွ်တမႈရွာေဖြရန္ ႀကိဳးးပမ္းေနသည့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္
က်ဴးလြနခ
္ ရ
ံ သူမ်ားအား ကူညပ
ီ ပ
့ံ းုိ ရန္အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို ရွာေဖြေနသည့္ ျမန္မာႏိင
ု င
္ ရ
ံ ွိ
ေဒသခံ လူထုအေျချပဳ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္ ျဖစ္သည္။
၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ႏိုင္ငံတကာ တရားရံုး၌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က
ျမန္မာအစိုးရစစ္တပ္၏ တရားစီရင္ေရး စနစ္သည္ ၎၏ တပ္သားမ်ား က်ဴးလြန္သည္ဟု
ယူဆရေသာ စစ္ရာဇ၀တ္မႈ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်မ်ားကို တရားစြဲဆိုရန္ ဆႏၵရွိၿပီး လုပ္ႏိုင္စြမ္းရွိသည္ဟု
ေျပာခဲ့သည္။ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ က်ဴးလြန္
သူမ်ားသည္ ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ရေနသည့္ အေျခအေနမ်ား သာမက တိုင္းရင္း
သားနယ္ေျမမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ေဒသမ်ားတြင္ အရပ္သားမ်ားအေပၚ ဆက္လက္ လုပေ
္ ဆာင္
ေနေသာ လက္ရိွ ခ်ဳိးေဖာက္မမ
ႈ ်ားအေပၚ အေရးယူရန္ ပ်က္ကက
ြ မ
္ မ
ႈ ်ားသည္ ဤေျပာဆိခ
ု ်က္၏
သူေတာ္ေကာင္းေယာင္ေဆာင္မႈကို ျပသေနသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္ ကာလရွည္ၾကာစြာ တာ၀န္ခံမႈ နည္း
ပါးျခင္းကို ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ လူထုအေျချပဳ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကသာမက
ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ
ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာ အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရး မစ္ရွင္ႏွင့္ ပဋိပကၡအတြင္း လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ
အၾကမ္းဖက္မႈအေပၚ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး၏ အထူးကိုယ္စားလွယ္တို႔ ကဲ့သို႔ ကုလသမဂၢ
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အဖြအ
႔ဲ စည္း အမ်ဳိးမ်ဳိးက အခ်ိနက
္ ာလၾကာေအာင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္ျ႔ ပန္႔ မွတတ
္ မ္းျပဳစုထားသည္။
က်ဴးလြနသ
္ မ
ူ ်ားကို တရားမွ်တမႈ ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ျပည္တင
ြ း္ ယႏၱယားမ်ားက အေကာင္အထည္
မေဖာ္ႏိုင္ျခင္းသည္ ႏိုင္ငံတကာ ရာဇ၀တ္တရားရံုး (ICC) ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာတရားရံုး (ICJ) တို႔
တြင္ ျမန္မာစစ္တပ္က က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈ အခ်ဳိ႕ကို ၎တို႔၏
လုပပ
္ င
ုိ ခ
္ င
ြ သ
့္ တ္မတ
ွ ခ
္ ်က္ႏင
ွ ့္ စီရင္ပင
ုိ ခ
္ င
ြ ့္ ကန္သ
႔ တ္ခ်က္မ်ား အတြငး္ တြင္ ေျဖရွငး္ ရန္ လမ္းဖြင့္
ေပးခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဒသအားလံုးတြင္ က်ဴးလြန္ေသာ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာ
တရားစီရင္ေရး ယႏၱယားျဖင့္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္မႈအတြက္ အာမခံခ်က္ရွိေစရန္ ႏုိင္ငံတကာ
အသိုင္းအ၀ိုင္း၏ ဖိအားမ်ား ပိုမိုလိုအပ္သည္။
ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္တြင္ တာ၀န္ခံမႈ ပံုစံတစ္စံုတရာ ရရွိရန္ အဆိုပါ ႀကိဳးးပမ္းမႈမ်ား အျပင္
ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ အစိုးရစစ္တပ္တို႔ အေပၚတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ားအျဖစ္ ၎တို႔၏
တာ၀န္ျဖစ္သည့္ ျမန္မာႏို္င္ငံရွိ ျပည္သူအားလံုး၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ေပးရန္
အတြကလ
္ ည္း ဖိအားကို ဆက္လက္ထန
ိ း္ သိမး္ ထားရန္ အေရးႀကီးလွေပသည္။ ထိတ
ု ာ၀န္တင
ြ ္
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ေသာ
လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆး၊ တရားစီရင္ၿပီး ျပစ္ဒဏ္ေပးရန္ ပါ၀င္သည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တရားစီရင္ေရး စနစ္ကို တိုးတက္ေစရန္ႏွင့္ ဥပေဒစိုးမိုးေရး တိုးျမင့္လာေစရန္
ျပည္တင
ြ း္ ႏွင့္ ႏိင
ု င
္ တ
ံ ကာမွ လႈပရ
္ ာွ းေဆာင္ရက
ြ သ
္ ူ အမ်ားအျပားမွာ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရက
ြ လ
္ ်က္
ရွိေနခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ အစိုးရ အတြက္ႏွင့္ တရားေရး က႑မွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအတြက္ အႀကံျပဳခ်က္
မ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည့္ သုေတသနမ်ားႏွင့္ စာအုပ္စာတမ္း အမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔ကိုလည္း ထုတ္ျပန္
ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ မိမိတို႔၏ သုေတသနသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္
မွတ္တမ္းတင္ထားေသာ အမႈျဖစ္ရပ္မ်ားအေပၚ အေျခခံလ်က္ တရားမွ်တမႈအတြက္ အခြင့္
အလမ္းမ်ား တိးု တက္လာေစရန္အတြက္ ေဒသခံ လူထု အေျချပဳအရပ္ဘက္ အဖြအ
႔ဲ စည္းမ်ား၏
အခန္းက႑ကို အသားေပးထားသည္။
သုေတသန ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ နည္းနာမ်ားသာမက ဤအစီရင္ခံစာတြင္ ထည့္သြင္းထား
ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ား၏ အက်ဥ္းခ်ဳပ္မ်ားကို အခန္း (၂) မွ (၄) အထိ ထည္သ
့ င
ြ း္ ေဖာ္ျပထားသည္။
အခန္း (၅) တြင္ မိမိတို႔သည္ ေဒသခံ လူထုအေျချပဳအရပ္ဘက္အဖြဲ႔ လႈပ္ရွားသူမ်ား၏ လက္
ေတြ႔အျမင္မ်ားမွ အစိုးရစစ္တပ္ႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔မ်ားက က်ဴးလြန္ေသာ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားအတြက္
တရားမွ်တမႈ ရွာေဖြရာတြင္ ႀကံဳေတြ႔ႏိုင္ေသာ အတားအဆီးအခက္အခဲမ်ားႏွင့္ မည္သည့္
အေၾကာင္းရင္းမ်ားက တရားမွ်တမႈအတြက္ ပိုမိုမ်ားျပားေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ရရွိေစႏိုင္
သည္ တို႔ကို ေဖာ္ထုတ္ထားသည္။ အေရးႀကီးသည္မွာ အခန္း (၆) သည္ က်ဴးလြန္ခံရသူမ်ား
အတြက္ တရားမွ်တမႈ အခြင့္အေရးမ်ား တိုးျမင့္လာေစရန္ လူထုအေျချပဳ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔
အစည္းမ်ားအတြက္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ထားၿပီး ေနာက္ဆံုးအခန္းတြင္ အျခား
သက္ဆိုင္သူမ်ားအတြက္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။
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ကခ်င္အမ်ဳိးသမီးမ်ားအစည္းအရုံး ထုိင္းႏုိင္ငံ

2/ okawoe &nfrSef;csufrsm;
ဤအစီရင္ခံစာသည္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ခံရသူမ်ားအား တရားမွ်တမႈ ရရွိရန္အတြက္
ကူညီရန္ မဟာဗ်ဴဟာကို ရွာေဖြေနၾကသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေဒသခံ လူထုအေျချပဳအရပ္ဘက္
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္ ျဖစ္သည္။
မိမိတို႔၏ သုေတသနသည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္မ်ား အၾကား ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္း
ျပည္နယ္ေျမာက္ပင
ုိ း္ တြင္ ျမန္မာလံၿု ခံဳေရးတပ္ဖမ
႔ဲြ ်ား အထူးသျဖင့္ အစိးု ရစစ္တပ္က အရပ္သား
မ်ား အေပၚက်ဴးလြန္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈ ျဖစ္ရပ္မ်ားအေပၚ အေျခခံထားသည္။
အထူးသျဖင့္ မိမိတို႔ အလုပ္သည္ က်ဴးလြန္ခံရသူမ်ားက တရား၀င္ တရားစီရင္ေရးစနစ္ သို႔
မဟုတ္ အျခားတရား၀င္ ယႏၱယားမ်ားမွတဆင့္ အမွန္တရားကို ရွာေဖြရန္ ႀကိဳးးပမ္းေသာ
ျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ က်ဴးလြနခ
္ ရ
ံ သူမ်ားကို ဥပေဒမဲ့ အေရးယူသည့္ ျဖစ္ရပ္ ႏွစရ
္ ပ္စလံးု ကို အသားေပး
ထားသည္။ သုေတသန၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ က်ဴးလြန္ခံရသူမ်ား၊ လူထုအေျချပဳအရပ္ဘက္
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ တရားမွ်တမႈကို ရွာေဖြရန္ ႀကိဳးးပမ္းသည့္ ေရွ႕ေနမ်ား ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႔ရ
ေသာ အခက္အခဲအတားအဆီးမ်ားသာမက ပိုမို အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ရလဒ္မ်ား ရရွိႏုိင္
ေစသည့္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကို လူထုအေျချပဳအရပ္ဘက္အဖြဲ႔ လႈပ္ရွားသူ
မ်ား၏ အျမင္မွ ေဖာ္ထုတ္ သံုးသပ္ရန္ျဖစ္သည္။
မိမိတို႔၏ ရည္မွန္းခ်က္မွာ တရားမွ်တမႈ ရွာေဖြရာတြင္ ေဒသခံ လူထုအေျချပဳ အရပ္ဘက္
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဒသခံ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြက္ က်ဴးလြန္ခံရသူမ်ားကို မည္သုိ႔ ပိုမို
ေကာင္းမြန္စြာ ပံ့ပိုးႏိုင္ရန္အေပၚ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို အႀကံျပဳႏိုင္ရန္ ျဖစ္သည္။ မိမိတို႔သည္
လူထုအေျချပဳ

အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္

လက္ရွိ

(အလြန္စိန္ေခၚမွႈရွိေသာ)

အေျခအေနတြင္ ယေန႔လပ
ု ေ
္ ဆာင္ႏင
ုိ ေ
္ သာ လက္ေတြက
႔ ်ေသာ လုပေ
္ ဆာင္မမ
ႈ ်ားကို ႀကိဳးပမ္း
ေဖာ္ထတ
ု ထ
္ ားသည္။ မိမတ
ိ ႔ုိ သုေတသနသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏင
ွ ့္ ရွမး္ ျပည္နယ္ေျမာက္ပင
ုိ း္ တြင္
ျဖစ္ပာြ းခဲေ
့ သာ ျဖစ္ရပ္မ်ားအေပၚ အသားေပးထားေသာ္လည္း ေတြရ
႔ ခ
ိွ ်က္ အမ်ားစုႏင
ွ ့္ အႀကံျပဳ
ခ်က္မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာတြင္လည္း အသံုးျပဳႏုိင္လိမ့္မည္ဟု
ယံုၾကည္သည္။
မိမတ
ိ ၏
႔ုိ ရည္ရယ
ြ ခ
္ ်က္မာွ တရားစီရင္ေရး စနစ္ႏင
ွ ့္ ဥပေဒမူေဘာင္တ၏
႔ုိ ျပည္စ
့ ေ
ုံ သာ နည္းပညာ
ဆိုင္ရာ ဥပေဒသံုးသပ္ခ်က္ လုပ္ေဆာင္ရန္ မဟုတ္ေသာ္လည္း ေဒသခံ လူထုအေျချပဳ အရပ္
ဘက္အဖြအ
႔ဲ စည္းမ်ားအတြက္ ခိင
ု မ
္ ာစြာ အသံးု ျပဳႏိင
ု မ
္ ည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ အသားေပး
ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သတိျပဳေစလိသ
ု ည္။ ထိသ
ု ေ
႔ုိ သာ နည္းပညာဆိင
ု ရ
္ ာ ဥပေဒသံးု သပ္ခ်က္
မ်ားကို ျမန္မာႏိင
ု င
္ တ
ံ င
ြ ္ တရားမွ်တမႈႏင
ွ ့္ ဥပေဒစိးု မိးု မႈ ရရွျိ ခင္းအေပၚ ထုတျ္ ပန္ထားသည့္ အျခား
အစီရင္ခံစာ အမ်ားအျပားတြင္ ေတြ႔ႏိုင္သည္။ (အျခားအရာမ်ားအထဲတြင္ ေအာက္ပါ အခန္း
(၃) ကို ကိုးကားထားေသာ အစီရင္ခံစာမ်ား ပါ၀င္သည္။)
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မိမိတို႔သည္ ေဒသခံ လူထု အေျချပဳ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို
ေဖာ္ထုတ္ရန္ ႀကိဳးးပမ္းေနစဥ္မွာပင္ တရားမွ်တမႈကို ရွာေဖြရာတြင္ က်ဴးလြန္ခံရသူမ်ားႏွင့္ ၎
တို႔၏ မိသားစုမ်ား ရင္ဆိုင္ရေသာ အလြန္အကၽြံ ခက္ခဲမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အသိပညာ
ဗဟုသုတကို ဆက္လက္ျမႇင့္တင္သြားႏုိင္သည့္ အခြင့္အလမ္းကိုလည္း အသံုးျပဳေနျခင္းျဖစ္ၿပီး
ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ အစိုးရစစ္တပ္၊ ႏုိင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္း သာမက ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔
အစည္းမ်ား ပါ၀င္ေသာ အျခားေသာ သက္ဆိုင္သူမ်ားအတြက္ အေထြေထြ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
ကိုလည္း လုပ္ေဆာင္သြားရန္ျဖစ္သည္။

3/ enf;em
မိမိတို႔၏ သုေတသနသည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္မ်ား အၾကား ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္း
ျပည္နယ္ေျမာက္ပင
ုိ း္ တြင္ ျမန္မာလံၿု ခံဳေရးတပ္ဖမ
႔ဲြ ်ား အထူးသျဖင့္ အစိးု ရစစ္တပ္က အရပ္သား
မ်ားအေပၚ က်ဴးလြန္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈ ျဖစ္ရပ္မ်ားအေပၚ အေျခခံထားသည္။
အထူးသျဖင့္ မိမတ
ိ ႔ုိ အလုပသ
္ ည္ က်ဴးလြနခ
္ ရ
ံ သူမ်ားက တရား၀င္ တရားစီရင္ေရးစနစ္ သိမ
႔ု ဟုတ္
အျခား တရား၀င္ ယႏၱယားမ်ားမွ တဆင့္ တရားမွ်တမႈကို ရွာေဖြရန္ ႀကိဳးးပမ္းေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ား
နွင့္ က်ဴးလြနခ
္ ရ
ံ သူမ်ားကို ဥပေဒမဲ့ အေရးယူသည့္ ျဖစ္ရပ္ႏစ
ွ ရ
္ ပ္စလံးု ကို အသားေပးထားသည္။
ဤသုေတသနသည္ ျဖစ္ရပ္ အသစ္မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ထားျခင္းမဟုတ္ပဲ မိမိတို႔ KWAT
အေနျဖင့္ လြနခ
္ ေ
့ဲ သာ ႏွစမ
္ ်ားအတြငး္ မွတတ
္ မ္းတင္ထားခဲၿ့ ပီးျဖစ္ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားမွ က်ဴးလြန္
ခံရသူက တရားမွ်တမႈကုိ ရွာေဖြရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲေ
့ သာ သိမ
႔ု ဟုတ္ တရား၀င္ တရားစီရင္ေရး စနစ္မွ
တဆင့္ တရားဥပေဒမဲ႔ တရားစီရင္ခံရသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို သံုးသပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္ကို
သိထားေစလိသ
ု ည္။ သိျ႔ု ဖစ္ရာ KWAT က မွတတ
္ မ္းတင္ထားေသာ လူအ
႔ ခြငအ
့္ ေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈ
ျဖစ္ရပ္မ်ားအားလံးု ၏ အေသးစိတ္ သံးု သပ္ခ်က္ မဟုတသ
္ လို ကခ်င္ျပည္နယ္ႏင
ွ ့္ ရွမး္ ျပည္နယ္
ေျမာက္ပိုင္းတြင္ အစိုးရစစ္တပ္က က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ အမႈျဖစ္ရပ္ အားလံုးလည္း မဟုတ္ေပ။
သိျ႔ု ဖစ္ရာ မိမတ
ိ ၏
႔ုိ ကိနး္ ဂဏန္းဆိင
ု ရ
္ ာ ေတြရ
႔ ခ
ိွ ်က္မ်ားသည္ ျဖစ္ရပ္အေရအတြက္ မည္မ်ွ သည္
ရဲကို တိုင္ၾကားသည္ သို႔မဟုတ္ တရားစီရင္ေရးစနစ္က တဆင့္သြားသည္ ဆိုသည့္ လက္ေတြ႔
အေျခအေနကို ကိုယ္စားျပဳျခင္း မရွိပါ။ ဤအစီရင္ခံစာသည္ ထိုေဒသမ်ားတြင္ တရားမွ်တမႈကို
မည္မွ်ရရွိသည္ဆိုသည္ကို အေရအတြက္အရ ေလ့လာရန္ မဟုတ္ပဲ အရည္အေသြးအရ
သာလွ်င္ လက္ေတြ႔အေျခအေနကို နားလည္ေစရန္ သီးျခားျဖစ္ရပ္မ်ားကို နက္နက္႐ႈိင္းရိႈင္း
သံုးသပ္ျခင္းသာျဖစ္သည္။
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သုေတသန နည္းလမ္းမ်ားတြင္ ေအာက္ပါတို႔ ပါ၀င္သည္။
၁။ လူပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးခ်င္း၏ ျဖစ္ရပ္မ်ားအေၾကာင္း အခ်က္အလက္ ေကာက္ယူျခင္း (စံခ်ိန္မွီ
ေမးခြန္းလႊာမ်ားကို အသံးု ျပဳလ်က္ KWAT မွ က်ဴးလြနခ
္ ရ
ံ သူမ်ား၊ ၎တိ၏
႔ု ေဆြမ်ဳိးမ်ားႏွင/့္
သို႔မဟုတ္ ၎တို႔ကို ကူညီေပးေသာ သူမ်ားကို ေမးျမန္းသည္။ ႏွစ္မ်ားစြာအတြင္း ယင္း
ျဖစ္ရပ္မ်ားကို KWAT က မွတ္တမ္းရယူထားခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ထပ္တိုး အခ်က္အလက္မ်ားမွာ
တရားစီရင္ေရးစနစ္ကို ရရွိနိင္မႈႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ အသား
ေပးထားသည္။)
၂။ အမႈျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ပါ၀င္ေသာ ေရွ႕ေနမ်ား၊ ေဒသခံ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေမးျမန္းခ်က္မ်ား
(ဥပမာ - ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ စစ္ေဘးေရွာင္ကမ့္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ရြာလူႀကီး
မ်ားႏွင့္ ေဒသခံ လူထုအေျချပဳ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္း ေခါင္းေဆာင္မ်ား)
၃။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ တရားမွ်တမႈ ရရွိျခင္းအေပၚ တည္ရွိဆဲ စာရြက္စာတမ္း
အခ်ဳိ႕ႏွင့္ အျခားသက္ဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာမ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း1
၄။ ဤကိစရ
ၥ ပ္ေပၚတြင္ မိမတ
ိ ၏
႔ုိ ယခင္အစီရင္ခစ
ံ ာမ်ားမွ ေတြရ
႔ ခ
ိွ ်က္မ်ားကို ျပန္လည္သးုံ သပ္ျခင္း2
၅။ အမႈျဖစ္ရပ္မ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေနခဲ့ေသာ သက္ဆိုင္ရာ KWAT ၀န္ထမ္း၊
တရားလႊတ္ေတာ္ ေရွ႕ေနႏွင့္ AJAR တို႔ႏွင့္ အုပ္စုဖြဲ႔ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား။
နည္းနာပိုင္း အကန္႔အသတ္မ်ားတြင္ မိမိတို႔ အလုပ္လုပ္ေနေသာ ျဖစ္ရပ္ နမူနာအေရအတြက္
(၈ ႏွစ္တာကာလတြင္ က်ဴးလြန္ခံရသူ ၅၁ ဦး) သည္ ႏႈိင္းယွဥ္မႈအရ နည္းပါးၿပီး အခ်ဳိ႕ေသာ
ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ တိက်ေသာ အခ်က္အလက္ ရရွႏ
ိ င
ုိ ရ
္ န္ ခက္ခမ
ဲ မ
ႈ ်ား ပါ၀င္သည္။ မွတတ
္ မ္းတင္
ထားေသာ အခ်ဳိ႕ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ အခ်က္အလက္ေပးေသာ တုနျ႔္ ပန္ေျပာဆိသ
ု မ
ူ ်ားသည္ ဥပေဒ
ဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္စကားလံုးမ်ား သို႔မဟုတ္ ေယဘူယ် ဥပေဒက်င့္ထံုးမ်ားႏွင့္ ကၽြမ္း၀င္မႈမရွိ
ျခင္းသည္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ အမွန္တကယ္ ဘာျဖစ္ခဲ့သည္ကို ေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ား
ရွိသည္။ သို႔ရာတြင္ သုေတသနတြင္ ယံုၾကည္ရ၍ ျပည့္စံုေသာ အခ်က္အလက္မ်ားရွိသည့္
ျဖစ္ရပ္မ်ားကိုသာ ထည့္သြင္းထားသည္။
1

2

UN Women and Justice Base, Voices from the Intersection: Women’s Access to Justice in the Plural
Legal System of Myanmar (2016); The Rule of Law Centers, Issue Brief Series, Brief N. 3: Legal aid
service providers and the communities they serve (2017); My Justice, Searching for Justice in the Law,
Understanding access to justice in Myanmar (Policy Brief, March 2018) ; UNDP, Access to Justice and
Informal Justice Systems in Kachin State, Salt Between Split Beans (2017); Stephen McNamara, The
Tharthi Myay Foundation, Fixing Justice with the Tools at Hand (2019); International Commission
of Jurists, Handbook on Habeas Corpus in Myanmar (2016); International Commission of Jurists,
Achieving Justice for Gross Human Rights Violations in Myanmar, Baseline Study (2018); Article
19, Myanmar Briefing Paper, Criminalization of Free Expression (2019); Amnesty International,
Caught In The Middle, Abuses Against Civilians Amidst Conflict in Myanmar’s Northern Shan State
(2019); My Justice, A handbook for legal awareness strategy and design (2019); My Justice and
Justice Base, Legal Practice Brief series, 1: Challenging Undue Delay, 2: Accessing case documents, 3:
Presumption of innocence and burden of proof, 4: Liberty and Bail, 5: Remand (2019); Namati, Guide
to Organizing and Working With Community-Based Paralegals (2019).
Women’s League of Burma (WLB) and Asia Justice and Rights (AJAR), Briefing Paper, Access
to Justice for Women Survivors of Gender-based violence committed by state actors in Burma
(2016); Kachin Women Association Thailand (KWAT), No justice for ongoing Burma Army
crimes in northern Shan State (2020); KWAT, A Far Cry From Peace (2016); Legal Aid Network
and KWAT, Justice Delayed Justice Denied, Seeking Truth About Sexual Violence and War Crimes
in Northern Burma (2016).
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4/ jzpf&yfrsm;tay:
NcHKikH okH;oyfcsuf
မိမတ
ိ ၏
႔ုိ
သုေတသနတြင္ မုဒမ
ိ း္ မႈ၊ လူသတ္မ၊ႈ ေပ်ာက္ဆးုံ မႈ
စသည့္ က်ဴးလြနခ
္ ရ
ံ သူ (၂၉) ဦးႏွင့္ မတရား ထိန္းသိမ္းျခင္းခံ
ရသူ (၂၂) ဦး အပါအ၀င္ က်ဴးလြန္ခံရသူ (၅၁) ဦး၏ အမႈျဖစ္
ရပ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ ေအာက္တြင္ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္
မိမိတို႔ သုေတသနအတြင္း သံုးသပ္သည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
အေပၚ အေျခခံလ်က္ အမႈျဖစ္ရပ္မ်ားကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာေဖာ္ျပ
ထားသည္။

51

29

22

က်ဴးလြန္ခံရသူ

မုဒိမ္းမႈ၊ လူသတ္မႈ၊

မတရား

အေရအတြက္ စုစုေပါင္း

ေပ်ာက္ဆံုးမႈ

ထိန္းသိမ္းျခင္း

36
usm;

15
r
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rk'drf;rI? vlowfrI? aysmufqkH;rI ( 29)
ခ်ဳးိေဖာကမ
္ ႈ အမ်ဳးိအစား

က်ဴးလြနသ
္ ူ

မဒ
ု မ
ိ း္မႈ

ေပ်ာကဆ
္ းံုမႈ

1
2

ျပညသ
္ စ
႔ူ စ္

13

လသ
ူ တမ
္ ႈ

ရဲတင
ို ၾ္ကားမႈ

ရဲ

26

အစးိုရစစတ
္ ပ္

w&m;&kH;a&muf trIrsm; ra&muf 21

23

ရိွ

a&muf

မရိွ

6

= တရားရးံုအမႈ ၆ မႈ

t&yfbuf w&m;&kH; usL;vGefcH&ol 4 OD; = w&m;&kH;trI 4 rI

တရားရးံု အမ်ဳးိအစား

အရပဘ
္ ကႏ
္ င
ွ ့္ စစဘ
္ ကဆ
္ င
ို ရ
္ ာတရားရးုံ တစမ
္ အ
ႈ ပါအ၀င္

ppfbufqkdif&m w&m;&kH; usL;vGefcH&ol 5 OD; = w&m;&kH;trI 3 rI

အရပဘ
္ ကႏ
္ င
ွ ့္ စစဘ
္ ကဆ
္ င
ို ရ
္ ာတရားရးုံ တစမ
္ အ
ႈ ပါအ၀င္

အျပစရ
္ ေ
ိွ ၾကာငး္ဆးံုျဖတခ
္ ်က္

rèd usL;vGefcH&ol 1 OD;

èd usL;vGefcH&ol 7 OD;
= တရားရးုံအမႈ ၅ မႈ

tjypf&SdaMumif;qkH;jzwfcsuf

tjypf&SdaMumif;qkH;jzwfcsuf

ရာဇ၀တမ
္ ႈ အမ်ဳးိအစား

တရားရးုံ အမ်ဳးိအစား

vlowfrI

ppfbufw&m;½Hk;rsm;/ usL;vGefcH&ol 5 OD; = w&m;&kH;trI 1 rI

usL;vGefcH&ol 3 OD; = w&m;&kH;trI 1 rI
စစဘ
္ ကဆ
္ င
ုိ ရ
္ ာ တရားရးုံ

*အမန
ွ တ
္ ကယအ
္ ားျဖင့္ မဒ
ု မ
ိ း္ မအ
ႈ တြက္ အျပစက
္ ်ဴးလြန္
ေၾကာငး္ ၁ မသ
ႈ ာ ဆးုံျဖတသ
္ ည။္ (ေအာကတ
္ ြငၾ္ကည)့္

rk'drf;rI

usL;vGefcH&ol 4 OD; = w&m;&kH;trI 4 rI
စစဘ
္ ကဆ
္ င
ုိ ရ
္ ာ တရားရးုံႏင
ွ ့္
အရပဘ
္ က္ တရားရးုံ
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vlowfrI/ usL;vGefcH&ol 3 OD; = တရားရးံုအမႈ ၁ မႈ
rk'drf;rI/ usL;vGefcH&ol 2 OD; = တရားရးံုအမႈ ၂ မႈ
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t&yfbufw&m;½Hk;rsm;/ usL;vGefcH&ol 3 OD; = w&m;&kH;trI 3 rI
rk'drf;rI/ usL;vGefcH&ol 3 OD; = တရားရးံုအမႈ ၃ မႈ

rw&m;xdef;odrf;jcif; ( 22)
ၿငမ
ိ း္ခ်မး္စြာ စေ
ု ၀းခြငႏ
့္ င
ွ ့္ ၿငမ
ိ း္ခ်မး္စြာ စတ
ီ နး္လည
ွ လ
့္ ညခ
္ ြင့္ ဥပေဒ၊

3
3

(အခနး္ ၄) ပဒ
ု မ
္ ၁၉ ႏင
ွ ့္ ၂၀။
ျပစမ
္ ဆ
ႈ င
ုိ ရ
္ ာ ဥပေဒ ပဒ
ု မ
္ ၅၀၀ (အသေရဖ်ကမ
္ )ႈ ။

1

ျပစမ
္ ဆ
ႈ င
ုိ ရ
္ ာ ဥပေဒ ပဒ
ု မ
္ ၂၁၁ (မာွးယြငး္စြာ တရားစြဲဆျုိခငး္)။

14

မတရားအသငး္ အကဥ
္ ပေဒ ပဒ
ု မ
္ ၁၇/၁ (မတရားအသငး္တြင္
ပါ၀ငျ္ခငး္)။

1
ထန
ိ း္သမ
ိ း္ထားစဥ္

EdSyfpufñSOf;yrf;rI

၁၉၉၃ ခႏ
ု စ
ွ ္ မးူယစေ
္ ဆး၀ါးႏင
ွ ့္ စတ
ိ က
္ ုိ ေျပာငး္လဲေစေသာ
ေဆးဝါးမ်ားဆင
ုိ ရ
္ ာ ဥပေဒပဒ
ု မ
္ ၁၅။

11 rI

အထက္ တရားရးုံတြင္
အယခ
ူ တ
ံ ငရ
္ န္ ႀကဳိးပမး္ျခငး္

အျခားအရငး္အျမစ္

tokH;jyKjcif;

&èd usL;vGefcH&ol 16

8 rI

r&èd usL;vGefcH&ol 6

OD;

OD;

လတ
ႊ ေ
္ ပးသည့္ အေၾကာငး္ရငး္မ်ား

12

ျပစဒ
္ ဏသ
္ တမ
္ တ
ွ ္
ရကေ
္ စျ့ခငး္

9

သမတ
ၼ ၏ လြတၿ္ငမ
ိ း္ခ်မး္
သာခြင့္ (စေ
ု ပါငး္)

1

တရားလတ
ႊ ေ
္ တာခ
္ ်ဳပ္ ဆးုံျဖတခ
္ ်က္
အမမ
ႈ ်ား ပးူေပါငး္ျခငး္ျဖင့္ ျပစဒ
္ ဏ္
ခရ
ံ သည့္ အခ်န
ိ ျ္ပညသ
့္ ြားျခငး္

trItm;vkH; ( 51)
tjcm;t&if;tjrpfrsm; tokH;jyKjcif;

avsmfaMu;ay;jcif;

(ေပးစာမ်ား၊ သမတ
ၼ ၊ ၀နႀ္ကးီ၊ ျမနမ
္ ာႏင
ို င
္ ံ အမ်ဳးိသား

ေလ်ာေ
္ ၾကးပစ
ံု ံ တစမ
္ ်ဳးိမ်ဳးိ

လအ
႔ူ ခြငအ
့္ ေရးေကာမ
္ ရင
ွ ၊္ စသျဖင)့္

r[kwf 30

[kwf 21
atmifjrif = 0
ratmifjrif = 21

& 2

r& 49

သငေ
့္ လ်ာေ
္ သာ ေလ်ာေ
္ ၾကး = ၀
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အမႈျဖစ္ရပ္မ်ားကို ၿခံဳငံုသံုးသပ္ခ်က္မ်ားက ေအာက္ပါမွတ္ခ်က္မ်ားကို ျဖစ္ေစသည္။
အေထြေထြ မွတ္ခ်က္မ်ား။ မိမိတို႔၏ အလုပ္သည္ က်ဴးလြန္ခံရသူမ်ားက တရား၀င္ တရား
စီရင္ေရးစနစ္ သို႔မဟုတ္ အျခားတရား၀င္ ယႏၱယားမ်ားမွ တဆင့္ တရားမွ်တမႈကို ရွာေဖြရန္
ႀကိဳးးစားေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ က်ဴးလြန္ခံရသူမ်ားသည္ တရားဥပေဒမဲ့ စီရင္ခံရသည့္ ျဖစ္ရပ္
မ်ား ႏွစ္ခုစလံုးကို ဗဟိုျပဳထားသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ အမ်ားစုသည္ တရား၀င္ တရားေရးစနစ္တြင္
ပါ၀င္ေသာေၾကာင့္ ရည္ရယ
ြ ခ
္ ်က္ရရ
ိွ ိွ ေရြးခ်ယ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ မိမတ
ိ ၏
႔ုိ ကိနး္ ဂဏန္းဆိင
ု ရ
္ ာ
ေတြ႔ရွိမႈမ်ားသည္ ရဲကို တိုင္ၾကားသည့္ ျဖစ္ရပ္အတြက္ သို႔မဟုတ္ တရားစီရင္ေရး စနစ္မွ
တဆင့္ တရားမွ်တမႈရွာေဖြျခင္းမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳျခင္း မရွိပါ။ ယင္းတို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္
တရားမွ်တမႈကို ရွာေဖြရာ၌ သက္ဆုိင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ သံုးသပ္
သည့္ နည္းလမ္းသာလွ်င္ ျဖစ္ေပသည္။
ရဲတိုင္ၾကားမႈႏွင့္ တရားရံုးေရာက္ရွိသည့္ အမႈမ်ား။ ရဲစခန္းတြင္ တရား၀င္ တိုင္ၾကားခဲ့ေသာ
မုဒိမ္းမႈ၊ လူသတ္မႈ၊ ေပ်ာက္ဆံုးမႈ က်ဴးလြန္ခံရသူ ၂၃ ဦးတြင္ ၈ ဦးသာလွ်င္ ရာဇဝတ္မႈဆိုင္ရာ
အရပ္ဘက္ တရားရံုးတြင္ ၎တို႔၏ အမႈကို ၾကားနာျခင္းခံရသည္။ လူ႔အခြင့္အေရး ျဖစ္ရပ္မ်ား
ကို ေစာင္ၾ့ ကည္ေ
့ လ့လာသည့္ မိမတ
ိ ၏
႔ုိ အေတြအ
႔ ႀကံဳကို အေျခခံလ်က္ လက္ေတြတ
႔ င
ြ ္ ၎တိ႔ု
အေနျဖင့္ တရားရံုးအဆင့္သို႔ေရာက္ရွိခဲ့လွ်င္ပင္ ျဖစ္ရပ္အမ်ားစုမွာ ရဲအဆင့္တြင္ ပိတ္ဆို႔ျခင္း
ခံရၿပီး အနည္းအက်ဥ္းျဖစ္ရပ္မ်ားသာ တရားရံုးသို႔ ေရာက္ရွိသည္။ အခန္း ၅-၁-၃ ျမန္မာႏိုင္ငံ
ရဲတပ္ဖြဲ႔၏ အခန္းက႑ သံုးသပ္ခ်က္ကို ၾကည့္ပါ။
တရားရံုးေရာက္ေသာ အမႈမ်ား။ မိမိတို႔ သုေတသနတြင္ ပါ၀င္ေသာ (= တရားရံုးအမႈ ၆ မႈ)
အပါအ၀င္ က်ဴးလြန္ခံရသူ ၈ ဦး၏ အမႈမ်ားကို အရပ္ဘက္ သို႔မဟုတ္ စစ္ဘက္ သို႔မဟုတ္
ႏွစခ
္ စ
ု လံးု ျဖစ္ေသာ တရားရံးု ေရွ႕ေမွာက္တင
ြ ္ ၾကားနာခဲသ
့ ည္။ ဤအမႈမ်ား၏ ၿခံဳငံသ
ု းုံ သပ္ခ်က္ကုိ
အခန္း ၅-၂ တြင္ၾကည့္ပါ။
ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ေၾကာင္း စီရင္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္း။ တရားရံုးသို႔ ေရာက္ေသာ အမႈမ်ားအနက္ ငါးခု
(က်ဴးလြနခ
္ ရ
ံ သူ (၇) ဦးပါ၀င္သည္။) ကို ျပစ္မႈ က်ဴးလြနေ
္ ၾကာင္း စီရင္ခ်က္ခ်သည္။ အခန္း ၅-၂
“ေအာင္ျမင္ေသာ” အမႈမ်ား သံုးသပ္ခ်က္ကို ၾကည့္ပါ။ အရပ္ဘက္ တရားရံုးမ်ားက ျပစ္မႈ
က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ခ်မွတ္ခဲ့သည္မွာ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္သာ သက္ဆိုင္ၿပီး အရပ္
သားမ်ားအား ဥပေဒမဲ႔သတ္ျဖတ္မႈမ်ား မဟုတ္ေၾကာင္း မွတ္သားထားသင့္သည္။
စစ္ဘက္တရားရံုးမ်ားတြင္ တရားစီရင္ခဲ႔ေသာ မုဒိမ္းမႈမ်ား။ စစ္ဘက္တရားရံုးမ်ားတြင္ မုဒိမ္းမႈ
က်ဴးလြနေ
္ ၾကာင္း စီရင္ခ်က္ခ်မႈမ်ားသည္ အလြနစ
္ တ
ိ ပ
္ ်က္ဖယ
ြ ေ
္ ကာင္းသည္။ အသက္ (၇) ႏွစ္
အရြယ္ မိန္းကေလးငယ္ကို မုဒိမ္းက်င့္ရန္ ႀကိဳးးစားေသာ စစ္သားမွာ ေထာင္ဒဏ္ ၂ ႏွစ္သာ
အျပစ္ေပးခံရသည္။ (သူ႔ကို ေနာက္ပိုင္းတြင္ အရပ္ဘက္ တရားရံုးသို႔ လႊဲေျပာင္းၿပီး ျပစ္မႈ
က်ဴးလြနသ
္ ျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ႏစ
ွ ္ (၂၀) ခ်မွတခ
္ သ
့ဲ ည္။) အသက္အရြယႀ္ ကီးရင္ေ
့ သာ အမ်ဳိးသမီး
တစ္ဥးီ ကို မုဒမ
ိ း္ က်င္ရ
့ န္ ႀကိဳးးစားမႈျဖင့္ တရားစီရင္ခရ
ံ ေသာ တပ္သားတစ္ဥးီ မွာ လိငပ
္ င
ုိ း္ ဆိင
ု ရ
္ ာ
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ကခ်င္အမ်ဳိးသမီးမ်ားအစည္းအရုံး ထုိင္းႏုိင္ငံ

အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေသာ စြဲခ်က္မ်ား (ေက်ာ္နင္းမႈ၊ မူးယစ္ေဆး၀ါး သံုးစြဲမႈႏွင့္
စစ္စည္းကမ္း ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္မႈမ်ား) အတြက္သာ ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ဤအမႈမ်ား
အေပၚ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို အခန္း ၅-၂ တြင္ၾကည့္ပါ။
မတရား ထိန္းသိမ္းျခင္း။ မိမိတို႔၏ သုေတသနက မတရား ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအရ
တရားစြဆ
ဲ မ
ုိ မ
ႈ ်ားတြင္ က်ဴးလြနခ
္ ရ
ံ သူမ်ားသည္ မွ်တေသာ တရားစီရင္မႈ အေျခခံအခြငအ
့္ ေရးမ်ား
မရရွိသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ဤအမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားကို အခန္း
၅-၁-၇ တြင္ ၾကည့္ပါ။
ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပမ္းမႈ။ မတရားထိန္းသိမ္းခံရသူ ၂၂ ဦးအနက္မွ ၁၁ ဦးသည္ သိသာထင္ရွားစြာ
ႏွပ
ိ စ
္ က္ညဥ
ႇ း္ ပမ္းခံရေၾကာင္း အစီရင္ခခ
ံ ်က္မ်ားရွသ
ိ ည္။ မတရားအသင္း အက္ဥပေဒေအာက္တင
ြ ္
တရားစြဲဆိုခံရေသာ လူ ၁၄ ဦးအနက္ ၁၀ ဦးမွာ ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပမ္းခံရေၾကာင္း ေျပာျပပါသည္။
တရားရံုးတြင္ အယူခံ၀င္ရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္း။ မတရားထိန္းသိမ္းခံရသူ ၂၂ ဦးတြင္ ၆ ဦးသည္
တရားရံုးတြင္ ၎တို႔အား ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေစာဒကတက္ျခင္း မရွိခဲ့ပါ။ ယင္း
အတြက္ ေရွေ
႔ နတစ္ဥးီ က ေထာက္ျပသည္မာွ တစ္ခါတစ္ရံ ထိသ
ု ျ႔ုိ ဖစ္ပာြ းျခင္းသည္ မိမတ
ိ ဖ
႔ုိ က္မွ
ဘ႑ာေရး အခက္အခဲေၾကာင့္သာ မဟုတ္ေၾကာင္း ေထာက္ျပခဲ႔သည္။ အရင္းအျမစ္မ်ားနွင့္
ပတ္သက္သည့္ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးေထာက္ပမ
့ံ မ
ႈ ်ားကို အခန္း ၅-၁-၅ တြငၾ္ ကည္ပ
့ ါ။
ျပန္လႊတ္ေပးသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ား။ မတရား ဖမ္းဆီးခံရသူ ၂၂ ဦးစလံုးသည္ ၎တို႔၏
ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ကာလ ျပည့္ၿပီးေနာက္တြင္ သို႔မဟုတ္ သမၼတ၏ စုေပါင္း လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာ
ခြင့္ေၾကာင့္ (၎တို႔၏ အမႈကို သတ္သတ္မွတ္မွတ္ ေဖာ္ျပျခင္းမ်ဳိးမဟုတ္ပဲ) လြတ္ေျမာက္လာ
ၾကသည္။ တရားလႊတ္ေတာ္ (သို႔မဟုတ္)အထက္ တရားရံုးက ေအာက္တရားရံုး၏ အျပစ္ရွိ
ေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲသည့္ နမူနာမ်ဳိး မရွိပါ။ အမႈတစ္ခုတြင္ တရား
လႊတ္ေတာ္က ျပစ္ဒဏ္မ်ားကို တေပါင္းတည္း က်ခံေစရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျပစ္ဒဏ္ခံ
ရသည့္ အခ်ိန္ကာလျပည့္သြားသည့္ အတြက္ စြပ္စြဲခံထားရသူမွာ လြတ္ေျမာက္လာခဲ့သည္။
အျခားေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားကို အသံုးျပဳျခင္း။ ဤသုေတသနတြင္ ပါ၀င္ေသာ က်ဴးလြန္ခံရသူ
၅၁ ဦးအနက္ ၂၁ ဦးသည္ တရားစီရင္ေရး စနစ္ျပင္ပမွ အျခားအာဏာပိုင္မ်ားထံ အယူခံ
၀င္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေသာ္လည္း မည္သူမွ် ေအာင္ျမင္မႈ မရ သို႔မဟုတ္ အျပဳသေဘာေဆာင္
ေသာ အေျဖမ်ဳိး မရခဲ့ပါ။ အေသးစိတ္အတြက္ အခန္း ၅-၁-၈ ကိုၾကည့္ပါ။
ေလ်ာ္ေၾကးမ်ား။ ၂၀၁၅ ဇြန္လႏွင့္ ၂၀၁၇ ႏို၀င္ဘာလတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အစိုးရစစ္တပ္က
က်ဴးလြနေ
္ သာ သီးျခား သတ္ျဖတ္မႈ ႏွစခ
္ တ
ု င
ြ ္ အမႈကုိ တရားရံးု သိ႔ု တိင
ု ၾ္ ကားျခင္း မျပဳရန္ သို႔မ
ဟုတ္ တပ္သားမ်ား ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းမခံရေစရန္ အစိးု ရစစ္တပ္မွ က်ဴးလြနခ
္ ရ
ံ သည့္ မိသားစုကုိ
ေငြအခ်ဳိ႕၊ အစားအစာမ်ား ကမ္းလွမ္းခဲ့သည္။ ၎တို႔က မိသားစုမ်ား ေက်နပ္ေလာက္ေအာင္
ေပးခဲ့ျခင္းမရွိပဲ ယင္းကို ေလ်ာ္ေၾကးေပးမႈ ပံုစံအျဖစ္ သတ္မွတ္ေရတြက္၍ မရႏိုင္ေပ။
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ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းမုန္းလီ ေျခလ်င္တပ္မွ စစ္သားမ်ားအား
ေယာ္ေမာ္လမ္းမေပၚတြင္ ေတြ႔ရစဥ္
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ကခ်င္အမ်ဳိးသမီးမ်ားအစည္းအရုံး ထုိင္းႏုိင္ငံ

5/ t"du awGYèdcsufrsm;
မိမတ
ိ ၏
႔ုိ သုေတသနက ခ်ဳိးေဖာက္က်ဴးလြနသ
္ မ
ူ ်ားကို တရားမွ်တမႈ ေရာက္ေအာင္ ႀကိဳး
စားၾကေသာ လူထုအေျချပဳ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ေတြ႔ႀကံဳရသည့္ သိသာထင္
ရွားေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ အတားအဆီးအခက္အခဲမ်ားအေပၚ အေသးစိတ္ နားလည္
မႈကို ရေစသည္။ ယင္းသည္ အနည္းငယ္ “ေအာင္ျမင္ေသာ” ျဖစ္ရပ္မ်ားအေပၚ အေျခ
ခံလ်က္ တရားမွ်တမႈအတြက္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ် အခြင့္အလမ္း လမ္းေၾကာင္းငယ္ေလးကို
လည္း ေပးထားသည္။

5-1/ twm;tqD;rsm;
လူထုအေျချပဳ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႔ရေသာ အခက္အခဲမ်ား
အတြက္ အဓိက အေၾကာင္းရင္းမ်ားကို ေမးျမန္းေသာအခါ လူထုေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး
ေျပာျပလာသည္မွာ “ဒါက ရွင္းရွင္းေလးပါ။ (က) အားလံုးကို စစ္တပ္က ထိန္းခ်ဳပ္ထား
တယ္။ (ခ) အဲဒီအတြက္ အလုပ္လုပ္ဖို႔ ပိုက္ဆံမရွိဘူး” ဟု ေျပာသည္။ ယင္းသည္
မိမိတို႔၏ အဓိက ေတ႔ြရွိခ်က္မ်ား၏ အႏွစ္ခ်ဳပ္ပင္ ျဖစ္သည္။

၅-၁-၁။ ျမန္မာ႔အစိုးရစစ္တပ္၏ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္မႈသည္ တရားမွ်တမႈ
အတြက္ အဓိကအတားအဆီးအျဖစ္ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။
တရားမွ်တမႈကို ရယူရာတြင္ အခက္အခဲမ်ားအတြက္ အဓိကအေၾကာင္းအရင္းမ်ား
အျဖစ္ အစိုးရစစ္တပ္၏ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္မႈျဖစ္ေၾကာင္း မိမတ
ိ ႔ုိ သုေတသနက ညႊနျ္ ပ
လ်က္ရေ
ိွ နသည္။ ယင္းသည္ အမႈျဖစ္ရပ္ တစ္ခုခ်င္းကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာသံုးသပ္ရာမွ
ထြက္လာေသာ ရလဒ္မ်ားနွင့္ ဤအေၾကာင္းအရာေပၚတြင္ အမ်ားျပည္သက
ူ ုိ ထုတျ္ ပန္
သည့္ အစီရင္ခံစာမ်ားမွ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္လည္း ကိုက္ညီေနသည္။
“တပ္မေတာ္၏ ဂုဏ္သိကၡာ ကာကြယ္ရန္” အစိုးရစစ္တပ္၏ပံုရိပ္ကို ထိခိုက္ေစေသာ
မုဒိမ္းမႈမ်ားအေရးယူမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သည့္အရာကိုမဆို တစ္စံုလံုးအေနျဖင့္
ပိတ္ဆို႔ထားရန္ လိုသည္ဟု အစိုးရစစ္တပ္မွ တစ္ဦးက ေျပာျပသည္ကို မိမိတုိ႔ႏွင့္အတူ
အလုပလ
္ ပ
ု ေ
္ နေသာေရွေ
႔ နမ်ားထဲမတ
ွ စ္ဥးီ ကျပန္ေျပာျပသည္။ အဘယ္ေ
့ ၾကာင္ဆ
့ ေ
ုိ သာ္
၎တိက
႔ု ရိုးရိုးရွင္းရွင္းပင္ “၎တိ၏
႔ု ဂုဏသ
္ က
ိ ၡာ ကာကြယရ
္ န္” ၾကိဳးစားျခင္းျဖစ္သည္ဟု
တခ်ိနတ
္ င
ြ ္ ေျပာခဲသ
့ ည္။ ဤစကားလံးု မ်ား၏ ဆိလ
ု ရ
ုိ င္းမွာ အစိးု ရစစ္တပ္က စနစ္တက်
(ႏွင့္အမ်ားစုကို ေအာင္ျမင္စြာ) လံုၿခံဳေရး တပ္ဖြဲ႔မ်ားကို လူသိရွင္ၾကား ရာဇ၀တ္ဆိုင္ရာ
တရားစြဲဆိုမႈမ်ားမွ ကာကြယ္ေပးသည့္ အခ်က္ကို ေဖာ္ျပေနျခင္းျဖစ္သည္။
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မိမတ
ိ ၏
႔ုိ သုေတသနက အစိးု ရစစ္တပ္သည္ စစ္သားမ်ားႏွင့္ ရဲအရာရွမ
ိ ်ား တစ္ဥးီ ခ်င္းက အရပ္သား
မ်ားအေပၚ က်ဴးလြန္ေသာ အမႈႀကီးမ်ားအတြက္ တာ၀န္ခံမႈ နည္းပါးျခင္း၏ အဓိကအေၾကာင္းရင္း
မည္သဆ
႔ို သ
ုိ ည္ကုိ ျပသေနသည္။ သူတက
႔ုိ ပြငလ
့္ င္းျမင္သာမႈ မရွေ
ိ သာ အစိးု ရစစ္တပ္ႏင
ွ ့္ ရဲတရားစီရင္
ေရးစနစ္မ်ားကို အသံးု ျပဳၿပီး တရားစြဆ
ဲ ျုိ ခင္း မခံရေအာင္ ပုနး္ ေရွာင္ၾကသည္၊ သိမ
႔ု ဟုတ္ ၎တိသ
႔ု ည္
အရပ္သား ရာဇ၀တ္တရားစီရင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို ၾသဇာလႊမ္းမိုး ေႏွာင့္ေႏွးေအာင္ ျပဳလုပ္သည္။

က။ အစိုးရစစ္တပ္ႏွင့္ ရဲဘက္ဆိုင္ရာ တရာရံုးမ်ား
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တရားစီရင္ေရးဆို္င္ရာ ဖြဲ႔စည္းမႈ မူေဘာင္သည္ အစိုးရစစ္တပ္ႏွင့္ ရဲမ်ားကို ၎တို႔၏
တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားက က်ဴးလြန္ေသာ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ တရားစြဲဆိုျခင္းတို႔အေပၚ
တြင္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္းကို ေပးထားသည္။
၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒက အစိုးရစစ္တပ္ကို လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ား3၏ အေရးအရာမ်ား
အားလံုး လြတ္လပ္စြာ စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ခြင့္ကို ေပးထားၿပီး အၿမဲတမ္း စစ္ခံုရံုးမ်ား (တရား၀င္အားျဖင့္
စစ္ခရ
ုံ းုံ ႏွင့္ တရားမ၀င္အားျဖင့္ စစ္ဘက္ဆင
ုိ ရ
္ ာ တရားရံးု မ်ား) တည္ေထာင္ႏင
ုိ သ
္ ည္။4 ကာကြယေ
္ ရး
ဦးစီးခ်ဳပ္သည္ စစ္ခံုရံုးမ်ားအေပၚတြင္ အာဏာရွိၿပီး တရားလႊတ္ေတာ္ သို႔မဟုတ္အျခား အရပ္သား
အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုခုကို အယူခံပိုင္ခြင့္ မရွိေပ။5 ၁၉၅၉ ခုႏွစ္ ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားဆိုင္ရာ အက္
ဥပေဒက လူသတ္မႈ၊ လူေသမႈနွင့္ မုဒိမ္းမႈကဲ့သို႔ ရာဇ၀တ္မႈမ်ား က်ဴးလြနသ
္ ည့္ စစ္သားမ်ားကို
“တန္းျပည့္ စစ္မထ
ႈ မ္းေနခ်ိန”္ မဟုတပ
္ ါက စစ္ခရ
ုံ းုံ အစား အရပ္ဘက္ ရာဇ၀တ္ တရားရံုးမ်ားတြင္
စီရင္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပဌာန္းထားသည္။6 စစ္သားမ်ားကို အရပ္ဘက္ တရားရံုးမ်ားသို႔ လႊဲေျပာင္း
သည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ား ရွေ
ိ သာ္လည္း (ေအာက္တင
ြ ပ
္ ါသည့္ စာပိဒ
ု ္ ၅-၂-၁ ကိၾု ကည္ပ
့ ါ) အနည္းငယ္သာ ျဖစ္
သည္။ (အျခားဥပေဒမ်ားကို လႊမး္ မိးု ေသာ) ဖြစ
႔ဲ ည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ ကာကြယေ
္ ရး ဦးစီးခ်ဳပ္သည္
အာဏာကို အျပည့္အဝ ရရွိထားရာအမႈမ်ား လႊဲေျပာင္းႏိုင္သည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမွာ အရပ္ဘက္
တရားစီရင္ေရးစနစ္က ႀကီးၾကပ္မႈ မရွပ
ိ ဲ အစိးု ရစစ္တပ္ အာဏာေအာက္တင
ြ ္ ဆက္လက္ရေ
ိွ နသည္။
ရဲမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးအက္ ဥပေဒအရ
ရဲအရာရွိမ်ားက က်ဴးလြန္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို အရပ္ဘက္ တရားရံုးတြင္ စီရင္
မည့္အစား ၎စည္းမ်ဥ္းမ်ားအရ ရဲတရားရံုးတြင္သာ စီရင္သည္။7
အစိးု ရစစ္ဘက္ႏင
ွ ့္ ရဲဘက္ဆင
ုိ ရ
္ ာ တရားရံးု မ်ားတြင္ တရားစီရင္ျခင္းႏွင့္ အျပစ္ရေ
ိွ ၾကာင္း ဆံးု ျဖတ္ျခင္း
တိမ
႔ု ာွ အလြနရ
္ ာွ းပါးၿပီး အျပစ္ေပးမႈမာွ အားနည္းၿပီး ရာဇ၀တ္မမ
ႈ ်ား၏ ႀကီးေလးမႈမ်ားႏွင့္ ႏိင
ႈ း္ စာလ်င္
လံုေလာက္မႈ မရွိေပ။
3
4
5
6
7

Article 20(b).
Articles 293 and 319.
Article 343(b).
Section 72.
For more information, see the analysis in: International Commission of Jurists, Achieving Justice for
Gross Human Rights Violations in Myanmar, Baseline Study (2018), p.12, and Asian Legal Resource
Centre, Written statement to the UN Human Rights Council, UN Doc A/HRC/29/NGO/44 (2015), para 3.
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♗
jzpf&yferlemrsm;
ျဖစ္ရပ္တစ္ခုတြင္ တပ္သားတစ္ဦးသည္ အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္
ေသာ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဥးီ ကို ၂၀၁၅ ခုႏစ
ွ ္ ဧၿပီလအတြငး္ မုဒမ
ိ း္ က်င့္
ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ရာ က်ဴးလြန္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ မ်က္ျမင္သက္ေသ
မ်ားရွေ
ိ သာ္လည္း ၎အေပၚ လိငပ
္ င
ုိ း္ ဆိင
ု ရ
္ ာ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္
ပတ္သက္၍ အေရးယူျခင္းမရွိခဲ့ေပ။ ၎ကို ေက်ာ္နင္းမႈ၊ မူးယစ္
ေဆး၀ါးသံးု စြမ
ဲ ႏ
ႈ င
ွ ့္ စစ္တပ္စည္းကမ္း ခ်ဳိးေဖာက္မမ
ႈ ်ားျဖင္သ
့ ာ
ျပစ္ဒဏ္ ခုႏစ
ွ ႏ
္ စ
ွ ္ ခ်မွတခ
္ သ
့ဲ ည္။ ေဒသခံ လူထုေခါင္းေဆာင္မ်ားက
အရပ္ဘက္ တရားရံုးသို႔ အမႈကို ေရာက္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေသာ္
လည္း ေအာင္ျမင္မႈ မရခဲ့ေပ။
ေနာက္အမႈ တစ္ခု၌္ တပ္သား တစ္ဦးသည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္
အသက္ (၇) ႏွစ္အရြယ္မိန္းကေလးငယ္ တစ္ဦးကို မုဒိမ္းျပဳက်င့္
ခဲ့ရာ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ တရားရံုးက ထိုတပ္သားကို ေထာင္ဒဏ္
(၂) ႏွစသ
္ ာ ခ်မွတခ
္ သ
့ဲ ည္။ ေဒသခံလထ
ူ မ
ု ်ားက ေနာက္ပင
ုိ း္ တြင္
ထိအ
ု မႈကုိ အရပ္ဘက္ တရားရံးု သိ႔ု လႊေ
ဲ ျပာင္းေအာင္ လုပေ
္ ဆာင္
ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ၎ကို ထိုတရားရံုးက အျပစ္ရွိေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္၍
ေထာင္ဒဏ္ အႏွစ္ (၂၀) ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ (အေသးစိတ္ကို အခန္း
၅-၂ တြင္ ၾကည့္ပါ၊)
ေနာက္ထပ္အမႈတစ္ခု၌လည္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ အရပ္သား
အမ်ဳိးသား (၃) ဦး အစိုးရစစ္တပ္၏ ဖမ္းဆီးျခင္း၊ ႏွိပ္စက္ျခင္းႏွင့္
မတရားသတ္ျဖတ္ျခင္း ခံရရာ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ တရားရံုးက
စစ္သား (၆) ဦးကို အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ (၁၀) ႏွစ္ ခ်မွတ္
ခဲသ
့ ည္။ ထိလ
ု ူ (၃) ဦး၏ မိသားစုမ်ားကို စစ္ဘက္ဆင
ုိ ရ
္ ာ တရားရံးု
တြင္ အရပ္ဘက္ တရားရံုး၌ ျဖစ္ေလ့ရွိသည့္အတုိင္း ေျပာဆိုခြင့္
သို႔မဟုတ္ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားအား ေမးျမန္းခြင့္ မရခဲ့ၾကေပ။
၎တို႔အေနျဖင့္ တပ္သားမ်ားကို အမွန္တကယ္ ေထာင္ခ်ျခင္းရွိ
မရွိ မေသခ်ာသလို ယခုခ်ိန္ထိ ထိန္းသိမ္းထားျခင္း ရွိမရွိမွာ
သံသယ ျဖစ္ဖြယ္ျဖစ္သည္။
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ဤသုေတသနတြင္ ထည့္သြင္းထားေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားအၾကားတြင္ ျဖစ္ရပ္ (၃) ခု (က်ဴးလြန္ခံရသူ ၅
ဦးပါ၀င္သည္) ကိုသာ စစ္ဘက္ တရားရံုးတြင္ ၾကားနာေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။ စစ္သားမ်ားက
ျဖစ္ရပ္ (၃) ခုလံုးတြင္ ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္ေၾကာင္း စီရင္ခံရသည္။ သို႔ရာတြင္ ယင္းအျပစ္ရွိေၾကာင္း
စီရင္ခ်က္မ်ားမွာ က်ဴးလြနခ
္ ရ
ံ သူႏင
ွ ့္ ၎တိ၏
႔ု မိသားစုမ်ားအတြက္ ေက်နပ္မက
ႈ ုိ မေပး ႏိုင္ခဲ့ေပ။
ေနာက္ဆံုးတြင္ မိမိတို႔ သုေတသနတြင္ ပါ၀င္ေသာ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားက က်ဴးလြန္သည့္ မုဒိမ္းမႈ (၂)
မႈမွာ ရဲတရားရံုးတြင္ ၾကားနာျခင္းလည္း မရွိသလို မည္သည့္ စည္းကမ္းဆိုင္ရာ အျပစ္ေပးအေရးယူ
မႈလည္း ရွိပံု မရေပ။

ခ။ အရပ္ဘက္ ရာဇ၀တ္မႈဆိုင္ရာ တရားစီရင္ေရးအေပၚ ၾသဇာသက္ေရာက္မႈ
အမႈမ်ားကို အရပ္ဘက္ တရားစီရင္ေရး စနစ္အတြငး္ ကိင
ု တ
္ ယ
ြ သ
္ ည့္ အခါတြငပ
္ င္ အဆင္တ
့ င
ုိ း္ တြင္
အစုးိ ရစစ္တပ္၏ စြကဖ
္ က္မေ
ႈ ၾကာင့္ ႏိင
ု င
္ ေ
ံ ရးအရ ထိရလ
ွ ယ
ြ ေ
္ သာ အမႈမ်ား ေရွ႕ဆက္ႏင
ုိ ရ
္ န္အတြက္
အလြန္ခက္ခဲ့သည္။
ဖြစ
႔ဲ ည္းပံအ
ု ေျခခံဥပေဒအရ ျပည္ေထာင္စု ေရွ႕ေနခ်ဳပ္သည္ လူအ
႔ ခြငအ
့္ ေရး ခ်ဳိးေဖာက္မမ
ႈ ်ားကို စံစ
ု မ္း
စစ္ေဆးရန္ အမိန္႔ေပးရမည့္ အခန္းက႑တြင္ ရွိေသာ္လည္း လက္ေတြ႔တြင္ ထိုအမႈမ်ားကို စံုစမ္း
စစ္ေဆးၿပီး အေရးယူရာတြင္ အရပ္ဘက္ ဥပေဒအရာရွိမ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို အစိုးရစစ္တပ္က
ကန္႔သတ္ၿပီး ခ်ဳိ႕ယြင္းအားနည္းေစသည္။
ရဲတပ္ဖ၏
႔ဲြ စံစ
ု မ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားအေပၚ ထိနး္ ခ်ဳပ္မႏ
ႈ င
ွ ့္ ၾသဇာသက္ေရာက္မမ
ႈ ာွ အစဥ္အၿမဲရေ
ိွ နေၾကာင္း
မိမိတို႔၏ သုေတသနက ျပသေနသည္။ ရဲစံုစမ္းစစ္ေဆးေရး အရာရွိမ်ားက ျဖစ္ရပ္မ်ားကို စံုစမ္း
စစ္ေဆးရန္ ျငင္းဆိုၾကသည္၊ အစိုးရစစ္တပ္က ရဲတပ္ဖြဲ႔၏ အခန္းက႑ကို ေလးစားမႈ မျပဳပဲ ၎တို႔
ကိုယ္တိုင္ စတင္စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳၾကသည္၊ ခ်ဳိးေဖာက္က်ဴးလြန္သူမ်ားမွာ လြတ္ေနၾကသည္
သိမ
႔ု ဟုတ္ သက္ေတာင္သ
့ က္သာပင္ ေ၀းလံေသာ ေဒသမ်ားရွိ ဌာနမ်ားသိ႔ု ေျပာင္းေရႊ႕ခံၾကရသည္။
အမႈတြဲမ်ားမွာ ရဲစခန္း သို႔မဟုတ္ တရားရံုးမ်ားတြင္ တစ္ဆေ
႔ုိ နၿပီး အေထာက္ထားမ်ားမွာလည္း
အလြယတ
္ ကူ ဖ်က္စးီ ခံရျခင္း စသည္ျဖင့္ ျဖစ္ေနသည္။
တရားစီရင္ေရးတြင္ လြတ္လပ္မႈ နည္းပါးေနျခင္းသည္လည္း မွ်တမႈအတြက္ အဓိက အတားအဆီး
ျဖစ္သည္။ တရားစီရင္ေရး ျဖစ္စဥ္တြင္ ႏိုင္ငံေရးစြက္ဖက္မႈ အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးအရ ထိရွလြယ္
ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိသည္။ ဥပေဒအရာရွိမ်ားသည္ အစိုးရစစ္တပ္၏ အက်ဳိး
စီးပြားကို စိနေ
္ ခၚမည္ဟု ယုၾံ ကည္ရေသာ အမႈမ်ားကို ရွားရွားပါးပါးသာ အမႈစဆ
ဲြ ၾုိ ကၿပီး စြခ
ဲ လ
့ဲ ်ွ င္လည္း
တရားသူႀကီးမ်ားမွာ အစိုးရစစ္တပ္၏ ဖိအားေပးျခင္း ခံၾကရသည္ သို႔မဟုတ္ မိမိဆႏၵသေဘာ
အေလ်ာက္ ကိုယ္တိုင္ ဆင္ဆာလုပ္ေလ့ရွိသည္။
လံၿု ခံဳေရး တပ္ဖမ
႔ဲြ ်ား ပါ၀င္သည့္ ထိရလ
ွ ယ
ြ သ
္ ည့္ အမႈမ်ားျဖစ္သည္အ
့ ခါ တရားစီရင္ေရး လုပင
္ န္းစဥ္
အတြငး္ တြင္ ပါ၀င္ေသာ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ သက္ဆင
ုိ သ
္ မ
ူ ်ားအၾကားတြင္ အစိးု ရစစ္တပ္အား ေၾကာက္ရ႕ံႊ
မႈသည္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖစ္ေနေၾကာင္း မိမိတို႔ သုေတသနက ျပေနသည္။ က်ဴးလြန္ခံရသူမ်ား၊
မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ား၊ ေရွ႕ေနမ်ား၊ အစိုးရအရာရွိမ်ား၊ လူထုအေျချပဳ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊
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♗
jzpf&yferlemrsm;
၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ကခ်င္အမ်ဳိးသားတစ္ဦးသည္ အစိုးရစစ္တပ္မွ
တပ္သားမ်ားက ၎၏ (၁၄) ႏွစ္အရြယ္ သမီးကို သတ္ျဖတ္သြားသည္ဟု စြပ္စြဲလ်က္
ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသား လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ (MNHRC) ကို စာေပးပို႔ခဲ့သည္။
၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ ျမန္မာ့အစိုးရစစ္တပ္ အရာရွိက လူ႔အခြင့္အေရး
ေကာ္မရွင္ကို ေပးေသာ စာတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကို လြဲမွားစြာ တိုင္ၾကားခဲ့သည္ဟု
စြပ္စြဲကာ ၎ကို အမႈဖြင့္ တိုင္ၾကားခဲ့သည္။ (ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၁၁ ျဖင့္စြဲဆို
သည္)။ ယင္းစြခ
ဲ ်က္မ်ားကို ခုခေ
ံ ခ်ပရန္ ၎သည္ တရားရံးု သိ႔ု ၄၅ ႀကိမမ
္ က သြားခဲရ
့ ၿပီး
အျပစ္ရွိေၾကာင္း စီရင္ခ်က္ခ်ခံခဲ့ရသည္။ ဒဏ္ေငြေဆာင္ရန္ႏွင့္ မေဆာင္ပါက ေထာင္
ဒဏ္ ေျခာက္လ က်ခံရန္ အမိန္႔ခ်ခံခဲ့ရသည္။ ၎က ဒဏ္ေငြေဆာင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္
ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃ ရက္တြင္ လြတ္ေျမာက္လာခဲ့သည္။
၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇႏၷ၀ါရီလ ၁၉ ရက္ညတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ေစတနာ့
ဝန္ထမ္း ကခ်င္ဆရာမ ႏွစဥ
္ းီ အား မုဒမ
ိ း္ က်င္သ
့ တ္ျဖတ္ခသ
့ဲ ည့္ အမႈတင
ြ ္ ဆရာမမ်ား၏
ေက်းရြာသို႔ မၾကာမီက ေရာက္ရွိခဲ့ေသာ ေျချမန္တပ္ရင္း ၅၀၃ မွ တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္
က်ဴးလြန္သူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း အေထာက္အထားမ်ားက ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ညႊန္ျပေန
ေသာ္လည္း ယေန႔တုိင္ေအာင္ တရားမွ်တမႈ ေပၚေပါက္ရန္ ခက္ခဲလ်က္ရွိသည္။ ရင္ခြဲ
စစ္ေဆးမႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေထာက္အထားမ်ား မထုတ္ျပန္ရန္ ေဆး၀န္ထမ္း
မ်ားကို အစိးု ရစစ္တပ္က ၿခိမး္ ေျခာက္ခၿ့ဲ ပီး ကာကြယေ
္ ရး ဦးစီးခ်ဳပ္ကယ
ုိ တ
္ င
ုိ က
္ အစိးု ရ
စစ္တပ္၏ ပါ၀င္ပတ္သက္မက
ႈ ုိ စြပစ
္ ခ
ဲြ ပ
့ဲ ါက မည္သက
ူ မ
ုိ ဆို တရားစြဆ
ဲ မ
ုိ ည္ျဖစ္ေၾကာင္း
လူသိရွင္ၾကား ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့သည္။

၂၀၁၅ ခုႏစ
ွ ္ ရွမး္ ျပည္နယ္ေျမာက္ပင
ုိ း္ တြင္ ေစတနာ့၀န္ထမ္း ကခ်င္ေက်ာင္းဆရာမႏွစဥ
္ းီ တာဝန္
ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္ မုဒမ
ိ း္ က်င့္ သတ္ျဖတ္ခံ ခဲရ
့ သည္။
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ရဲအရာရွမ
ိ ်ား၊ ဥပေဒ အရာရွမ
ိ ်ား၊ တရားသူႀကီးမ်ား “လူတင
ုိ း္ ေၾကာက္တယ္” လိ႔ု မိမတ
ိ ႔ုိ ေျပာသည္။
လံုၿခံဳမႈ ကင္းမဲ့ျခင္းသည္ အဓိက ျပႆနာျဖစ္ၿပီး ကာကြယမ
္ ႈ မရႏိင
ု ေ
္ ပ။ ၿခိမး္ ေျခာက္မ၊ႈ ေစာ္ကားမႈ၊
လက္စားေခ်ဒဏ္ခတ္မမ
ႈ ်ားမွာ ျဖစ္ေလ့ရသ
ိွ ည္။
လူထုအေျချပဳ အရပ္ဘက္အသိုင္းအ၀ိုင္းအဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ ျဖစ္ရပ္တစ္ခု ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္တြင္
အေထာက္အထား စုေဆာင္းရန္

ႀကိဳးးပမ္းသည့္အခါ ယူနီေဖာင္း၀တ္

အစိုးရစစ္သားမ်ားက

၎တို႔ကို ေနွာက္ယွက္ေစာ္ကားေၾကာင္း၊ ဓါတ္ပံုရိုက္ယူေၾကာင္း သိသိသာသာ ၿခိမ္းေျခာက္ေၾကာင္း
ေျပာျပၾကသည္။
ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဥပေဒဆိုင္ရာ ေႏွာက္ယွက္မႈသည္ ျဖစ္ေလ့ရွိသည္။ စစ္တပ္က
က်ဴးလြန္ခံရသူမ်ား၊ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ ေရွ႔ေနမ်ားကို အသေရဖ်က္မႈ သို႔မဟုတ္
တရားမ၀င္ စုေ၀းျခင္း စြဲခ်က္မ်ားကို အသံုးျပဳၿပီး ရာဇ၀တ္ေၾကာင္းအရ တရားစြဲဆိုမႈမ်ား မၾကာခဏ
ျပဳလုပ္ေလ့ရွိသည္။

၅-၁-၂။ က်ဴးလြန္ခံရသူမ်ားသည္ တရားမွ်တမႈ ရွာေဖြမႈေၾကာင့္ ျဖစ္လာႏိုင္ေသာ
ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားကို မ်ားေသာအားျဖင့္ လက္ခံလိုစိတ္ မရွိၾကေပ။
လံုၿခံဳေရး တပ္ဖြဲ႔မ်ားက က်ဴးလြန္ေသာ ရာဇ၀တ္မႈမ်ား၏ က်ဴးလြန္ခံရသူမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ ေဆြမ်ဳိး
မ်ားသည္ တရားမွ်တမႈ ရွာေဖြသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုလားမႈ မရွိၾကေပ။
ထိုသို႔ျဖစ္ရျခင္းတြင္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ သာမက လက္ေတြ႔က်ေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားရွိသည္။
က်ဴးလြန္ခံရသူမ်ားကို တရားမွ်တမႈ ရရွိေအာင္ ပံ့ပိုးရန္ ႀကိဳးပမ္းၾကသူမ်ား (လူထုအေျချပဳ အရပ္
ဘက္အဖြအ
႔ဲ စည္းမ်ား၊ ေဒသခံ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ေရွ႕ေနမ်ား) အပါအ၀င္ မိမတ
ိ ၏
႔ုိ သုေတသနတြင္
တုနျ႔္ ပန္သူ အမ်ားအျပားသည္ တရားမွ်တမႈကုိ ရွာေဖြရန္ “စိတဆ
္ ႏၵ” နည္းပါးၾကေၾကာင္း ေျပာျပၾက
သည္။ အဓိက အေၾကာင္းရင္းမွာ တန္ျပန္ရက
ုိ ခ
္ တ္မက
ႈ ုိ စိးု ရိမၾ္ ကျခင္းျဖစ္သည္။ က်ဴးလြန္ခံရသူမ်ား
သည္ အစိုးရစစ္တပ္ႏွင့္ ရဲမ်ားကို ေၾကာက္ၾကသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ က်ဴးလြနခ
္ ရ
ံ သူမ်ား၊
မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ား သိမ
႔ု ဟုတ္ ေဒသခံေခါင္းေဆာင္မ်ားအေပၚ ေစာ္ကားမႈႏွင့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား
ရွိၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ သိသာထင္ရွားသည့္ ဖိအားမရွိသည့္ အခ်ိန္တြင္ပင္ ရြာသားမ်ားသည္
အထူးသျဖင့္ ေ၀းလံေခါင္ဖ်ားေသာ ေဒသမ်ားမွ ရြာသားမ်ားသည္ ေယဘူယ်အားျဖင့္ “အမွနတ
္ ရားကို
မေျပာရဲ” ၾကေပ။ သူတို႔အေနျဖင့္ “ႏိုင္ငံေရး ကိစၥရပ္မ်ား” ဟု ၎တို႔ သတ္မွတ္ထားေသာ
အရာမ်ားတြင္ ယင္းသည္ ၎တို႔၏ ေနရာမဟုတ္ေၾကာင္း သင္ၾကားခံထားရသည့္အတိုင္း ပါ၀င္
ပတ္သက္ရဲျခင္း မရွိၾကေပ။
အခ်ဳိ႕ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ အထူးသျဖင့္ လိငပ
္ င
ုိ း္ ဆိင
ု ရ
္ ာအၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ က်ဴးလြနခ
္ ံရသူ
မ်ားမွာ ရွက္ေၾကာက္ၾကသည္။ ၎တို႔ အသိုင္းအ၀ိုင္း၏ မွားယြင္းေသာ အယူအဆမ်ားႏွင့္ ၎တို႔
ကို ဖယ္က်ဥ္မည္ကို စိုးရိမ္ၾကသည္။
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ကခ်င္အမ်ဳိးသမီးမ်ားအစည္းအရုံး ထုိင္းႏုိင္ငံ

၎တို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ား ခ်ဳိးေဖာက္ခံရေလ့ရွိေသာ လူထုအမ်ားၾကားတြင္ ထြက္ခြာလိုေသာ
ခံစားမႈလည္း က်ယ္က်ယ္ျပန္ျ႔ ပန္ရ
႔ သ
ိွ ည္။ တုနျ႔္ ပန္သူ တစ္ဥးီ က “က်ဴးလြနခ
္ ရ
ံ သူေတြက ေသၿပီး ေနၿပီ၊
ဒါေၾကာင့္ တရားစြဲစရာလည္း မလိုေတာ့ပါဘူး” ဟုေျပာသည္။ ထို႔အျပင္ ဘာသာေရး ယံုၾကည္မႈ
ႏွင့္ ခရစ္ယာန္ယဥ္ေက်းမႈ၏ ခြင့္လႊတ္မႈသည္လည္း “စိတ္ဆႏၵ” မရွိျခင္းအတြက္ အေၾကာင္းျပခ်က္
မ်ားအျဖစ္ ေဖာ္ျပၾကသည္။
လူထုအၾကား အထူးသျဖင့္ ေ၀းလံေခါင္ဖ်ားေသာ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ဥပေဒဆိုင္ရာ
အသိပညာဗဟုသုတ ေခါင္းပါးျခင္းသည္ တရားမွ်တမႈ ရရွိရန္အတြက္ အဓိက အတားအဆီးတစ္ခု
အျဖစ္ မၾကာခဏပင္ ေဖာ္ျပၾကသည္။ က်ဴးလြန္ခံရသူမ်ားႏွင့္ လူထုေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ၎တို႔
၏ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ တည္ဆဲဥပေဒဆိုင္ရာ ကုစားမႈမ်ားကို လံုေလာက္စြာ မသိရၾိွ ကေၾကာင္း
အစီရင္ခခ
ံ ်က္မ်ားရွသ
ိ ည္။ တုနျ႔္ ပန္သူ တစ္ဥးီ က ၎တိအ
႔ု ေနနဲ႔ “ကိယ
ု က
့္ ယ
ုိ ္ ကို ဘယ္လက
ုိ ာကြယရ
္
မယ္ဆတ
ုိ ာ မသိ” ဟုေျပာျပပါသည္။ အသိပညာ ဗဟုသတ
ု နည္းပါးျခင္းေၾကာင့္ က်ဴးလြန္ခံရသူမ်ား
သည္ အေစာပိုင္းအဆင့္မ်ားတြင္ ဥပေဒအေထာက္အကူကို ရွာေဖြရန္ လက္လွမ္းမမွီျဖစ္ၾကသည္။
သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ဆက္ သြယ္ေဆာင္ရြက္ရန္ အရည္အေသြး နည္းပါး
ၾကသည္။ ထို႔အျပင္ က်ဴးလြန္ခံရသူက ဥပေဒဆိုင္ရာ ဗဟုသုတ နည္းပါးသည့္ အခါတြင္ ပံ့ပိုးမႈႏွင့္
ဥပေဒ အႀကံေပးမႈတက
႔ုိ ုိ ပိမ
ု ႐
ုိ တ
ႈ ေ
္ ထြးေစသည္။ ေယဘူယ်အားျဖင့္ ျမန္မာစကားကို နားမလည္သည့္
ဘာသာစကားအခက္အခဲရွိေသာ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ဤစိန္ေခၚမႈမ်ားကို ပိုမိုႀကီးမား
ေစသည္။
တုန္႔ျပန္သူ အမ်ားအျပားက ဥပေဒ ဗဟုသုတ အေထြေထြ နည္းပါးမႈသည္ တရားမွ်တမႈကို ရွာေဖြ
သည့္ လုပင
္ န္းစဥ္အေပၚ အားေပးပံပ
့ းုိ ရန္ လိအ
ု ပ္ေနေသာ က်ဴးလြနခ
္ ရ
ံ သူမ်ား၏ အသိင
ု း္ အ၀ိုင္းမ်ားကို
လံုေလာက္ေသာ ပံ့ပိုးမႈ မေပးျခင္းကို ျဖစ္ေစေၾကာင္းလည္း ညႊန္းျပေနသည္။
တရားစီရင္ေရးစနစ္အေပၚ မယံုၾကည္မႈသည္လည္း က်ဴးလြန္ခံရသူမ်ားအား အမႈရင္ဆိုင္ႏိုင္ရန္
လိလ
ု လ
ုိ ားလားရွမ
ိ အ
ႈ ေပၚ အတားအဆီးအျဖစ္ ေထာက္ျပၾကသည္။ ေယဘူယ်အားျဖင့္ အဖြအ
႔ဲ စည္း
မ်ားသည္ ခ်မ္းသာၿပီး အာဏာရွိသူမ်ားအတြက္သာ အလုပ္လုပ္ၿပီး အေထြေထြျပည္သူမ်ားအတြက္
မဟုတ္ဟု နားလည္ၾကသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ေရွ႕ေနမ်ား၏ အျပဳသေဘာမေဆာင္
ေသာ အျမင္မ်ား သို႔မဟုတ္ အနည္းဆံုး ေရွ႕ေနမ်ား၏ စိုးရိမ္ေၾကာင့္က်မႈမ်ားသည္လည္း အတား
အဆီးတစ္ခု ျဖစ္သည္။
အခ်ိန္ၾကာျမင့္ၿပီး ကုန္က်စားရိတ္ႀကီးမားသည့္ တရားစီရင္ေရး လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားသည္လည္း
က်ဴးလြနခ
္ ရ
ံ သူမ်ားကို တရားမွ်တမႈ ရရွေ
ိ စျခင္းအား တားဆီးသည့္ အေရးႀကီးေသာ အေၾကာင္းရင္း
မ်ား ျဖစ္သည္။ တရားရံုး ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ရာဇ၀တ္ဆိုင္ရာ စီရင္မႈမ်ား၏ ပထမၾကားနာမႈသည္
(အယူခႏ
ံ င
ွ ့္ ေနာက္ထပ္ ၾကားနာမႈမ်ားအား ထည္မ
့ တြကလ
္ ်ွ င္ပင္) မၾကာခဏေရႊ႕ဆိင
ု း္ မႈမ်ားအပါအ၀င္
တစ္ႏွစ္မွ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း ၾကာျမင့္ႏိုင္သည္။ ေရွ႕ေန ငွားရမ္းခႏွင့္ ခရီးသြားၿပီး တရားရံုးတက္ရသည့္
စားရိတ္မ်ားသည္ လူအမ်ားအတြက္ အထူးသျဖင့္ စား၀တ္ေနေရးအတြက္ ေတာင္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရး
သည္ အဓိကလုပင
္ န္းျဖစ္သည့္ တိင
ု း္ ရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ အလြနပ
္ င္ ၀န္ထပ
ု ၀
္ န္ပးုိ ျဖစ္ေစသည္။
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jzpf&yferlemrsm;
၂၀၁၇ ခုႏွစ္က ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ရဲအမႈထမ္း တစ္ဦးက ကုိယ္၀န္ရွိေနေသာ အသက္
၁၆ ႏွစ္အရြယ္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးကို မုဒိမ္းက်င့္ခဲ့သည္။ က်ဴးလြန္သူက တေယာက္ေယာက္ကို
ေျပာပါက သူမကို သတ္ပစ္မည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ထားခဲ႔ေသာေၾကာင့္ က်ဴးလြန္ခံရသူမွာ အလြန္
ေၾကာက္ေနခဲ႔သည္။ ပတ္၀န္းက်င္က ၎အေၾကာင္းကို အတင္းေျပာေနၾကၿပီး ေယာက္်ားဘက္မွ
မိသားစုမ်ားက သူမကို ဖယ္က်ဥ္ထားသည္။ က်ဴးလြနခ
္ ရ
ံ သူက ကိယ
ု က
့္ ယ
ုိ က
္ ို သတ္ေသခဲ့သည္။
အမႈမွာ သူမ၏ သတ္ေသမႈေၾကာင့္ အုတ္အုတ္က်က္က်က္ျဖစ္သြားၿပီး တရားရံုးသို႔ ေရာက္သြားခဲ့
သည္။ (အေသးစိတ္ကို ေအာက္တြင္ပါေသာ အခန္း ၅-၂ တြင္ ၾကည့္ပါ။)

၅-၁-၃။ ရဲမ်ားသည္ ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းမ်ားကို ဥပေဒႏွင့္အညီ
လုပ္ေဆာင္ေနျခင္း မရွိေပ။
သတၱရ
ိ ေ
ိွ သာ က်ဴးလြနခ
္ ရ
ံ သူမ်ား သိမ
႔ု ဟုတ္ ၎တိ၏
႔ု ေဆြမ်ဳိးမ်ားက လူအ
႔ ခြငအ
့္ ေရးခ်ဳိးေဖာက္မမ
ႈ ်ား
အတြက္ တရားမွ်တမႈကို ရွာေဖြရန္ ဆံုးျဖတ္ေသာအခါ ၎တို႔သည္ လုပ္ငန္းစဥ္၏ ပထမဆင့္ျဖစ္
ေသာ ရဲထံတြင္ ပိတ္ဆို႔ျခင္းခံၾကရသည္။ ရဲစခန္းတြင္ အမႈတိုင္ၾကားေသာ အမႈအမ်ားစုမာွ တရားရံးု
သိ႔ု မေရာက္သည္ကုိ မိမတ
ိ ၏
႔ုိ သုေတသနက ျပေနသည္။ ဤသုေတသနတြင္ ပါ၀င္ေသာ ရဲစခန္း
သို႔ တိုင္ၾကားသည့္ ျဖစ္ရပ္ (၂၃) ခုအနက္ (၁၅) ခုမွာ တရားရံုး သိမ
႔ု ဟုတ္ တရားသူႀကီးေရွ႕ေမွာက္
တြင္ အဆံးု သတ္ျခင္း မရွခ
ိ ေ
့ဲ ပ။ တရားရံးု သိ႔ု မေရာက္ေသာ အမႈသည္ ဤကိနး္ ဂဏန္းမ်ားက ညြနး္ ျပ
မႈထက္ ပိမ
ု မ
ုိ ်ားျပားမည္ဟု ယံၾု ကည္ရသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဤသုေတသနတြင္ ထည့္
သြင္းထားေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားမွာ တရားရံုးသုိ႔ သြားေရာက္ခၾ့ဲ ကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ မည္သပ
႔ို င္
ျဖစ္ေစ အဆိပ
ု ါျဖစ္ရပ္ (၁၅) ခုကုိ ေလ့လာျခင္း သည္ပင္ လံုၿခံဳေရး တပ္ဖြဲ႔မ်ားက က်ဴးလြန္ေသာ
ရာဇ၀တ္မႈမ်ားအတြက္ တရားမွ်တမႈလမ္းေၾကာင္းတြင္ ရဲမ်ားသည္ အဓိက အတားအဆီး တစ္ခု
အျဖစ္ ရွိေနသည္ကို ျပသေနသည္။

jzpf&yferlemrsm;
၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ပဋိပကၡ ေဒသအနီး ေနထိုင္ခဲ့သည့္ အသက္ (၅၀) အရြယ္
အမ်ဳိးသားတစ္ဦး ေပ်ာက္ဆံုးမႈတြင္ ၎ကို တပ္မေတာ္ စစ္သားမ်ားက ေခၚသြားၿပီး ပစ္သတ္ခဲ့
ေၾကာင္း မိသားစု၀င္မ်ားက ၾကားေသာ္လည္း အေလာင္းကို မည္သည့္အခါမွ် မေတြ႔ရွိၾကရပဲ သူ
မည္သည့္ေနရာေရာက္ေနသည္ ဆိုသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ကိုလည္း မရရွိခဲ့ၾကေပ။ ၎၏
မိသားစုႏွင့္ ေရွ႕ေနက ရဲစခန္းတြင္ တိုင္ခ်က္ဖြင့္ခဲ့ေသာ္လည္း ရဲက ဤအမႈကို မည္သည့္အခါမွ်
ဆက္လက္ကိုင္တြယ္ျခင္း မရွိခဲ့ေပ။
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ကခ်င္အမ်ဳိးသမီးမ်ားအစည္းအရုံး ထုိင္းႏုိင္ငံ

မိမိတို႔ႏွင့္ အလုပ္အတူလုပ္ေသာ ေရွ႕ေနတစ္ဦးက ျပႆနာမွာ ရဲအလုပ္ကို ထိန္းေက်ာင္းသည္မွာ
ဥပေဒမ်ား မဟုတ္ပဲ အေလ့အထ ျဖစ္သည္ဟု ေထာက္ျပသည္။ ရဲမ်ားသည္ ရဲလက္စြဲႏွင့္ အျခား
သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ အညီ၎တို႔၏ တာ၀န္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ေနပါက က်ဴးလြန္ခံရသူမ်ား
အတြက္ တရားမွ်တမႈ ရရွိရန္ မ်ားစြာတိုးတက္လာလိမ့္မည္။
အထက္တြင္ ေဖာ္ျပသကဲ့သို႔ (အခန္း ၅-၁-၁ ကိုၾကည့္) စစ္သားမ်ား ပါ၀င္ပတ္သက္ေသာ ျဖစ္ရပ္
မ်ားတြင္အစိုးရ စစ္တပ္၏ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္မႈသည္ အဓိက အတားအဆီးျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိင
ု င
္ ံ
တြင္ ရဲဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ၾကားေနသူ မဟုတပ
္ ဲ ဖြစ
႔ဲ ည္းပံအ
ု ရ အကန္အ
႔ သတ္ျဖင္သ
့ ာ လြတ္လပ္မႈ
ရွိသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႔သည္ ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးဌာနကို မီွခိုေနရၿပီး ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးကို
ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္က ခန္႔အပ္သည္။ ရဲတပ္ဖြဲ႔တြင္ အဓိကက်ေသာ ေနရာအမ်ားအျပားကို
တပ္မေတာ္အရာရွေ
ိ ဟာင္းမ်ားက ခ်ဳပ္ကင
ုိ ထ
္ ားေသာ္လည္း အထူးသျဖင့္ ပဋိပကၡေဒသမ်ားတြင္
စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ တရားစြဲဆိုျခင္းတို႔တြင္ အစိုးရစစ္တပ္ႏွင့္ ကြဲျပားျခားနားသည္။
က်ဴးလြန္ခံရသူ၏ အျမင္တြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႔၏ အခန္းက႑နွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားသည္
အမႈကို ေရွ႕သို႔ ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ လုပ္ငန္းစဥ္၏ မတူညီေသာ အဆင့္မ်ားတြင္ ေပၚထြက္လာသည္။
၎တိက
႔ု တိင
ု ၾ္ ကားမႈ၊ ပထမသတင္းေပးတိင
ု ခ
္ ်က္ႏင
ွ ့္ အမႈ “ဖြငျ့္ ခင္း” ကို “လက္ခရ
ံ န္” ျငင္းပယ္ႏင
ုိ ္
သည္။ ၎တိက
႔ု
စံစ
ု မ္းစစ္ေဆးမႈကုိ အေသအခ်ာ မလုပပ
္ ထ
ဲ ားႏိင
ု သ
္ ည္ သိမ
႔ု ဟုတ္လံုး၀ စံုစမ္းစစ္
ေဆးျခင္း မျပဳပဲထားႏုိင္သည္။ ၎တို႔က က်ဴးလြန္သူကို ဖမ္းဆီးရန္ မရွိမျဖစ္လအ
ုိ ပ္ေသာ အဆင့္
မ်ားကို လုပေ
္ ဆာင္ျခင္း မျပဳပဲ ထားႏိင
ု သ
္ ည္။ သိမ
႔ု ဟုတ္ ၎တိက
႔ု အမႈကို တရားရံုးကို မလႊဲေျပာင္း
ပဲထားႏုိင္သည္။ က်ဴးလြန္သူကို မေဖာ္ျပႏိုင္ပါက ရဲမ်ားက ၎တို႔အား “အမႈ ဖြင့္မေပးႏိုင္” ေၾကာင္း
တုန္႔ျပန္သူ အေတာ္မ်ားမ်ားက ေျပာဆိုသည္။ သို႔ေသာ္လည္း တစ္ခ်ိနတ
္ ည္းမွာပင္ ၎မည္သူ
မည္၀ါဆိုသည္ကို ေဖာ္ထုတ္ရန္ မည္သည့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ဳိးကိုမဆို ျပဳလုပ္ရန္ ပ်က္ကြက္သည္။
အမႈအေတာ္မ်ားမ်ားက ထိုအဆင့္တြင္ တားျမစ္ခံရသည္။
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ရဲအရာရွိမ်ားသည္ အစိုးရစစ္တပ္ႏွင့္ မတူကြဲျပားေသာ္လည္း အစိုးရစစ္တပ္သည္ ရဲမ်ား၏ အခန္း
က႑ကို ေလးစားမႈ မရွဘ
ိ ဝ
ဲ င္ေရာက္ စြကဖ
္ က္ၿပီး ရဲတပ္ဖ၏
႔ဲြ စံစ
ု မ္းစစ္ေဆးမႈကုိ ထိနး္ ခ်ဳပ္ရန္ ႀကိဳးစား
သည္။ ၎တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ကို မိမိတို႔၏ အမႈမ်ားအေပၚ ခြဲျခမ္း
စိတ္ျဖာ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားက ျပသေနသည္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ ရဲအရာရွိမ်ားသည္ အစိုးရ စစ္တပ္ကို
ထိပ္တိုက္ရင္မဆိုင္ရဲပဲ တပ္သားမ်ား က်ဴးလြန္ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ ေၾကာက္ရြံ႕
ၾကသည္။ ရဲအရာရွိမ်ားက က်ဴးလြန္ေသာ အမႈမ်ားျဖစ္ပါက ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ ၎၏ တပ္ဖြဲ႔၀င္ကို အကာ
အကြယ္ေပးသည္။ သတိျပဳစရာမွာ ရဲအရာရွိမ်ား ပါ၀င္ပတ္သက္ထားေသာ ဤသုေတသနတြင္
သံးု သပ္ထားသည့္ အမႈ ႏွစခ
္ စ
ု လံးု တြင္ ႀကီးမားေသာ အခက္အခဲမ်ား ရင္ဆိုင္ၾကရသည္။
အခ်ဳိ႕ေသာ တုန္႔ျပန္သူမ်ားက ရဲစခန္းတြင္ အမႈဖြင့္ထားေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္အစိုးရ စစ္တပ္က
မည္သို႔ စြက္ဖက္သည္ကို ေျပာျပၾကသည္၊ အေထာက္အထားမ်ားကို ဖ်က္ဆီးသည္၊ ရဲအက္ဥပေဒ
ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို မေရမရာျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္သည္။ ထို႔အျပင္ ရဲမ်ားသည္ အစိုးရ
စစ္တပ္ဘက္ကုိ ဘက္လက
ုိ ျ္ ခင္းေၾကာင့္ ခိင
ု မ
္ ာေသာ စံစ
ု မ္းစစ္ေဆးမႈ၊ ရာဇ၀တ္မခ
ႈ င္းကို စစ္ေဆးျခင္း
ႏွင့္ အေထာက္အထားမ်ား စုေဆာင္းျခင္းတိ႔ု လုပေ
္ ဆာင္ရာတြငထ
္ ိေရာက္မႈမရွိပဲျဖစ္ရသည္။ ရဲအရာ
ရွိမ်ားက အေထာက္အထား ရွိလိမ့္မည္ဟု မထင္ေၾကာင္းယံုၾကည္ေသာေၾကာင့္ ၎တို႔အေနျဖင့္
တိုင္ၾကားခ်က္ကို “လက္မခံ” ႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာဆိုၾကသည္ဟု အခ်ဳိ႕ေသာ တုန္႔ျပန္သူမ်ားက ေျပာ
ျပသည္။
ထိုအျပင္ ရဲမ်ားတြင္ မႈခင္း ေဆးပညာဆိုင္ရာ စစ္ေဆးမႈႏွင့္ အေထာက္အထား ထိန္းသိမ္းမႈ အရည္
အေသြးနည္းပါးျခင္းသည္လည္း အဓိက အတားအဆီးျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ ကခ်င္ေက်ာင္းဆရာမ
မ်ား၏ အမႈတြင္ ဇီ၀ကမၼေဗဒဆိုင္ရာ အရည္အေထာက္အထားႏွင့္ DNA တို႔ကို ကိုင္တြယ္ရာတြင္
ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေတြ႔ျမင္ရသည္။ တိုက္ရိုက္မ်က္ျမင္သက္ေသမရွိလွ်င္ပင္ က်ဴးလြန္သူမ်ားကို
ရုပ္၀တၳဳ အေထာက္အထား စနစ္တက် ေကာက္ယူျခင္းျဖင့္ က်ဴးလြန္သူကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္သည္။
သို႔ရာတြင္ ရဲမ်ားက ထိုသို႔ ေကာက္ယူျခင္း၊ ရဲလက္စြဲတြင္ေဖာ္ျပထားေသာ အေထာက္အထား ကိုင္
တြယ္ျခင္းဆိုင္ရာ အေျခခံ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို လိုက္နာျခင္းတို႔ လုပ္ေဆာင္ရန္ မၾကာခဏပင္
ပ်က္ကြက္သည္။
ရဲသည္ အေထာက္အထား ဖ်က္ဆးီ ပစ္ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ား သိမ
႔ု ဟုတ္ က်ဴးလြနခ
္ ေ
ံ သာ မိသားစုကုိ မျပပဲ
ကြယ္၀ွက္ထားျခင္း သာမက မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားအား ေႏွာက္ယွက္ေစာ္ကားျခင္း သို႔မဟုတ္
ၿခိမး္ ေျခာက္ျခင္းမ်ား အထိပင္ရေ
ိွ ၾကာင္း အခ်ဳိ႕ေသာ တုနျ႔္ ပန္သမ
ူ ်ားက ေျပာျပၾကသည္။
အရပ္သားမ်ားကို ထိန္းသိမ္းၿပီး မတရားအသင္းဆက္သြယ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ေၾကာင္း လြဲမွားစြာစြပ္စြဲ
သည့္ နမူနာ ျဖစ္ရပ္ျဖစ္သည့္ မတရား ထိန္းသိမ္းျခင္း ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ရဲမ်ားက ဥပေဒႏွင့္အညီ
လုပေ
္ ဆာင္ျခင္းမရွသ
ိ ည္မာွ ထင္ရာွ းသည္။ ထိနး္ သိမး္ ျခင္း၊ ေရွ႕ေနရပိင
ု ခ
္ င
ြ ရ
့္ ျိွ ခင္း၊ အတင္းအဓမၼ ၀န္ခံ
ေစျခင္း စသည္တႏ
႔ို င
ွ သ
့္ က္ဆင
ုိ ေ
္ သာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို လိက
ု န
္ ာရန္ ပ်က္ကက
ြ သ
္ ည္။ (ေအာက္တင
ြ ္
ေဖာ္ျပထားသည့္ အခန္း ၅-၁-၇ တြင္ၾကည့္ပါ။)
ဤသုေတသနတြင္ ပါ၀င္ေသာ ျဖစ္ရပ္အားလံးု နီးပါးတြင္ ရဲတပ္ဖႏ
႔ ဲြ င
ွ ့္ ပတ္သက္သည္ စိမေ
္ ခၚမႈမ်ားကို
တစ္ခု သို႔မဟုတ္ ထို႔ထက္ပိုမို၍ ေတြ႔ရွိရသည္။
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ကခ်င္အမ်ဳိးသမီးမ်ားအစည္းအရုံး ထုိင္းႏုိင္ငံ

♗
jzpf&yferlemrsm;
၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ရဲႏွစ္ဦးသည္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးကို သူမ၏
အိမ္တြင္ မုဒိမ္းျပဳက်င့္ခဲ့သည္။ က်ဴးလြန္ခံရသူ အမ်ဳိးသမီးကိုယ္တိုင္ႏွင့္ ေဒသခံ အဖြဲ႔အစည္း
မ်ားႏွင့္ လူထုေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဤအမႈကို တရားရံုးတြင္ စြဲခ်က္တင္ရန္ အႀကိမ္ႀကိမ္
ႀကိဳးပမ္းခဲေ
့ သာ္လည္း ရဲမ်ားက က်ဴးလြနသ
္ မ
ူ ်ားကို မရွာေဖြႏင
ုိ ေ
္ သာေၾကာင္ဟ
့ ေ
ူ သာ အေၾကာင္း
ျပခ်က္ျဖင့္ ယေန႔ထိတိုင္ေအာင္ ထိုအမႈကို ဆက္လက္ကိုင္တြယ္ျခင္းမရွိေပ။
၂၀၁၇ ခုႏွစ္က ရဲအမႈထမ္း တစ္ဦးက အသက္ ၁၆ ႏွစ္အရြယ္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ အမ်ဳိးသမီး
တစ္ဦးကို မုဒိမ္းျပဳက်င့္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ကိုယ့္ကိုယ္ကို သတ္ေသသြားသည့္ အမႈတြင္
(အေပၚတြင္ၾကည့္ပါ)

အေစာပိုင္း၌

လုပ္ငန္းစဥ္

အားလံုးကို

ရဲမ်ားက

ပိတ္ဆို႔ထားၿပီး

၎ရဲသားကို အကာအကြယ္ေပးထားခဲ့သည္။ သူမက သူ႔ကိုယ္သူ သတ္ေသၿပီး ေနာက္တြင္မွ
အမႈကို လားရိႈးခရိုင္တရားရံုးသို႔ လြဲေျပာင္းၿပီး ၾကားနာခဲ့သည္။
၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ညအခ်ိန္တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း၌ အသက္ ၅၁ ႏွစ္အရြယ္
အမ်ဳိးသမီးတစ္ဥးီ ကို သတ္ျဖတ္မတ
ႈ င
ြ ္ အေထာက္အထားမ်ားအားလံးု က ထိေ
ု န႔က ၎တိရ
႔ု ာြ သိ႔ု
ေရာက္လာေသာ အစိုးရစစ္သားမ်ားကို ညႊန္ျပေနသည္။ မိသားစုက ရဲစခန္းတြင္ တိုင္ၾကားခဲ့
ေသာ္လည္း စစ္တပ္က ရဲမ်ား ပါ၀င္မက
ႈ ုိ ပိတဆ
္ ထ
႔ုိ ားခဲၿ့ ပီး ၎တိ၏
႔ု တပ္ဖ၀
႔ဲြ င္ကုိ အကာအကြယ္
ေပးရန္ ႀကိဳးးစားခဲ့သည္။ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ အပါအဝင္
နည္းမ်ဳိးစံုျဖင္႔ ဖိအားေပးၿပီးေနာက္တြင္ အစိုးရစစ္တပ္က စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့
ေသာ္လည္း အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈ စတင္ခဲ့ျခင္းရွိပံု မရေပ။ ေဒသခံ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက
တရားမွ်တေသာ စီရင္ခ်က္ရရွိမည္ဟူေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖင့္ အရပ္ဘက္ တရားရံုးသို႔
အမႈကို လႊဲေျပာင္းရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ႔ေသာ္လည္း ခက္ခဲေၾကာင္း သက္ေသျပေနသည္။
၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇႏၷ၀ါရီလတြင္ မုဒိမ္းက်င့္ၿပီး သတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရသည့္ ေစတနာ႔ဝန္ထမ္း ကခ်င္ဆရာမ
ႏွစ္ဦး

အမႈတြင္

(အထက္တြင္ၾကည့္)

ရဲတပ္ဖြဲ႔က

အေထာက္အထားကို

မမွန္မကန္

ကိုင္တြယ္ခဲ့သည္မွာ အလြန္ထင္ရွားခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ အစိုးရစစ္တပ္ကို ကာကြယ္ရန္
အရပ္သား လူငယ္ႏွစ္ဦးကို တန္ျပန္စြပ္စြဲခဲ့သည္။
၂၀၁၃ ခုႏွစ္က အသက္ (၇) ႏွစ္အရြယ္ မိန္းကေလးငယ္ကို စစ္သားတစ္ဦးက မုဒိမ္းက်င့္ခဲ့ၿပီး
စစ္ဘက္ဆင
ုိ ရ
္ ာ တရားရံးု ႏွင့္ အရပ္ဘက္တရားရံးု က ေနာက္ပင
ုိ း္ တြင္ အျပစ္ရေ
ိွ ၾကာင္း ဆံးု ျဖတ္
ခဲ့ေသာ အမႈတြင္ (အထက္တြင္ၾကည့္) ရြာသားမ်ားက က်ဴးလြန္သူကို သူတို႔ကိုယ္တိုင္
ဖမ္းဆီးၿပီး ရဲစခန္းကို ေခၚေဆာင္သာြ းခဲသ
့ ည္။ ရဲမ်ားက တက္ႂကြစာြ စံစ
ု မ္းစစ္ေဆးၿပီး ထိသ
ု က
ူ ို
ဖမ္းဆီးခဲ့ျခင္း မဟုတ္ေပ။
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၅-၁-၄။ တရားသူႀကီးမ်ားသည္ ျခစားၿပီး ျမန္မာ႔အစိုးရစစ္တပ္၏
ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈေအာက္တြင္ ရွိေနသည္။
ႏိုင္ငံေရးအရ ထိရွလြယ္ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ား တရားသူႀကီး ေရွ႕ေမွာက္သို႔ ေရာက္သည့္အခါ ျခစားမႈ
ႏွင့္ အစိးု ရစစ္တပ္၏ ၾသဇာသက္ေရာက္မတ
ႈ က
႔ုိ ရလဒ္၏ မွ်တမႈအေပၚ သက္ေရာက္ေၾကာင္း မိမိတို႔
သုေတသနက ျပသေနသည္။ ယင္းသည္ အရပ္သားမ်ားကို တရားမ၀င္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္
ပတ္သက္မႈအတြက္ မွားယြင္း တရားစြဲဆိုသည့္ တရားဥေပေဒမဲ့ ထိန္းသိမ္းမႈတင
ြ ္ အထူးသိသာ
ထင္ရွားသည္။ ထိုအမႈမ်ားတြင္ ေရွ႕ေနမ်ားက တရားသူႀကီးမ်ား၏ ဘက္လိုက္မႈႏွင့္ သက္ေသ
အေထာက္အထားမ်ားကို ၾကည့္ရန္ ျငင္းဆိုမႈတို႔ကို ေတြ႔ရွိရသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံ တရားစီရင္ေရး၏ လြတ္လပ္မႈမရွိျခင္းႏွင့္ ဘက္လိုက္ျခင္းကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အသိ
အမွတ္ျပဳထားၾကသည္။ တရားသူႀကီးမ်ားအေပၚ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ အစိုးရစစ္တပ္၏ ၾသဇာသက္ေရာက္
မႈသည္ ဥပေဒစိုးမိုးေရးအတြက္ အဓိက အတားအဆီးအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳထားၾကသည္။ တရား
စီရင္ေရးႏွင့္ ဥပေဒရံုးမ်ားရွိ အထက္တရားသူႀကီးမ်ားႏွင့္ အရာရွိမ်ားသည္ အစိုးရစစ္တပ္ အရာရွိ
ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕နယ္ တရားရုံး
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ကခ်င္အမ်ဳိးသမီးမ်ားအစည္းအရုံး ထုိင္းႏုိင္ငံ

ေဟာင္းမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး အခ်ဳိ႕သည္ အစိုးရစစ္တပ္ ႏွင့္/သို႔ ရဲတပ္ဖြဲ႔ကို သစၥာခံရမည္ဟု ခံယူထားၾက
သည္။ ႏိင
ု င
္ ေ
ံ ရးအရ ထိရလ
ွ ယ
ြ ေ
္ သာ အမႈမ်ား ျဖစ္ေသာအခါ တရားသူႀကီးမ်ားသည္ အစိးု ရအရာရွိ
မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အထူးသျဖင့္ အစိုးရစစ္တပ္ႏွင့္ရဲတပ္ဖြဲ႔တို႔၏ လမ္းညႊန္မႈမ်ားကို ႏိုင္ထက္
စီးနင္းျဖစ္ေစ အရိပ္အေျချပ၍ျဖစ္ေစ လိုက္နာရသည္။ မိမိတို႔သုေတသနကို တုန္႔ျပန္သူအခ်ဳိ႕က
တရားသူႀကီးမ်ား၏ ”ကိုယ္တိုင္ဆံုးျဖတ္မႈ” အေၾကာင္းေျပာၾကသည္။ ၎တို႔ လုပ္ဖို႔ မလိုအပ္သည့္
အခ်ိနတ
္ င
ြ ပ
္ င္ ၎တိဘ
႔ု ာသာ ဘက္လက
ုိ ျ္ ခင္းျဖစ္သည္။ တုနျ႔္ ပန္သမ
ူ ်ားက ယင္းကို “အေတြးအေခၚ
ေဟာင္း” အျဖစ္ ျမင္ၾကသည္။
ထို႔အျပင္ တရားစီရင္ေရးတြင္ ျခစားမႈမွာ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖစ္ေနသည္။ ယင္းအေလ့အထမ်ား
သည္ ထိခက
ုိ လ
္ ယ
ြ ၿ္ ပီး အားနည္းခ်က္ရေ
ိွ သာ အုပစ
္ မ
ု ်ား ဥပမာ ေတာင္းဆိေ
ု သာ ေငြပမာဏကို
မတတ္ႏင
ုိ သ
္ ည့္ တိင
ု း္ ရင္းသား ေဒသမွ လယ္သမားမ်ားအေပၚ ညီမ်ွ မႈမရွပ
ိ ဲ သက္ေရာက္ ေနသည္။
တရားသူႀကီးမ်ား၏ အရည္အေသြး မျပည္၀
့ မႈသည္လည္း အေၾကာင္းရင္း တစ္ရပ္ျဖစ္ေနသည္။
မိမိတို႔၏ တုန္႔ျပန္သူ အခ်ဳိ႕က သမိုင္းတေလ်ာက္ တရားစီရင္ေရးမွာ လြတ္လပ္မႈ မရွိသည့္အတြက္
၎အလုပ္မ်ားမွာ အရည္အေသြးရွိၿပီး ထက္ျမက္ေသာ လူမ်ားကို စဲြေဆာင္ႏုိင္ျခင္း မရွိသည့္
အခ်က္ကို ထင္ဟပ္ေျပာဆိုသည္။ တရားသူႀကီးမ်ားမွာ ဥပေဒဆိုင္ရာ အသိပညာ နည္းပါးၾကၿပီး
လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တေသာ ၾကားနာမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ အရည္အေသြး မရွိၾကေပ။
တရားစြဆ
ဲ ရ
ုိ န္ ဆံးု ျဖတ္ခ်က္မ်ား၊ အာမခံေပးရန္ ဆံးု ျဖတ္ခ်က္မ်ား၊ ေရွ႕ေနရပိင
ု ခ
္ င
ြ ၊့္ တရားစြဆ
ဲ မ
ုိ ႈ
အေထာက္အထားကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ အမႈၾကားနာျခင္း၊ အျပန္အလွန္ေမးျမန္းျခင္း၊ သက္ေသ
အေထာက္အထားႏွင့္ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ား တင္သင
ြ း္ ျခင္းႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတျ္ ခင္းစသည့္ စိနေ
္ ခၚမႈ
မ်ားသည္ တရားရံးု လုပင
္ န္းေဆာင္တာမ်ား၏ ဘက္ေပါင္းစံအ
ု ေပၚ သက္ေရာက္ေနသည္။ ျခစားျခင္း
ႏွင့္ အစိုးရစစ္တပ္မွ လြန္ကဲေသာ ၾသဇာအာဏာလြမ္းမိုးမႈမ်ားေၾကာင့္ တရားသူႀကီးမ်ားသည္ ရဲ
တပ္ဖြဲ႔မ်ား လုပ္ေဆာင္ရေသာ ႏိုင္ငံေရးအရ လႊမ္းမိုးမႈရွိသည့္ တရားစြဲဆိုမႈမ်ား၊ တရားရံုး၌ရံုးခ်ိန္း
ေႏွာင့္ေႏွးမႈမ်ားႏွင့္ သက္ေသအေထာက္အထား ဖ်က္ဆီးျခင္းစသည့္ လြဲမွားေသာ လုပ္ေဆာင္မႈ
မ်ားကို အေရးယူျခင္း မရွိေပ။ ေယဘူယ်အားျဖင့္ တရားသူႀကီးမ်ားသည္ မတရား ထိန္းသိမ္းမႈ
ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ သက္ေသအေထာက္အထားအျဖစ္ အသံုးျပဳရန္ အဓမၼ ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပမ္းမႈျဖင့္ ရယူ
ထားသည့္ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားအား တုန္႔ျပန္ရန္ ပ်က္ကြက္ေလ့ရသ
ိွ ည္။ မိမတ
ိ ၏
႔ုိ အမႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္
ပတ္သက္ေသာ ေရွ႕ေနမ်ားသည္ တရားသူႀကီးမ်ားကအျပစ္မွ ကင္းလြတခ
္ င
ြ ေ
့္ ပးႏုင
ိ သ
္ ည့္ သက္ေသ
အေထာက္အထားမ်ားကို ျငင္းပယ္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ တရားမွ်တမႈ မရွိေသာ စီရင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား
ျဖစ္ေပၚရေၾကာင္းလည္း ေျပာျပၾကသည္။
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၂၀၁၁ ခုႏစ
ွ တ
္ င
ြ ္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ ကခ်င္အမ်ိဳးသမီး တစ္ဥးီ အား မုဒမ
ိ း္ က်င့္
သတ္ျဖတ္ခဲ့ၿပီးထိုအမႈကို အျမင့္ဆံုး တရားရံုးသို႔ တိုင္တန္းရာ ပယ္ခ်ခံခဲ့ရသည္။

♗
jzpf&yferlemrsm;
၂၀၁၂ ခုႏွစ္က ကခ်င္လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္ (KIA) ႏွင့္ ပတ္သက္သည္ဟူေသာ စြပ္စြဲ
ခ်က္ျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ဖမ္းဆီးခံရေသာ လူႏွစ္ဦး၏ ၾကားနာမႈတြင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္
သည္အထိ တရားရံုးက ႏွစ္ႏွစ္ အခ်ိန္ယူခဲ့သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ တရားစြဲဆိုသူ၏
အဓိက မ်က္ျမင္သက္ေသမွာ တရားရံုး ခ်ိန္းဆိုမႈမ်ားကို လာေရာက္ျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္
ျဖစ္သည္။ စြပစ
္ ခ
ဲြ ရ
ံ ေသာ လူမ်ားမွာ စစ္ေဆးစဥ္အတြငး္ ႏွပ
ိ စ
္ က္ညဥ
ႇ း္ ပမ္းခံခရ
့ဲ ရာတြင္ ႏွစဥ
္ းီ ထဲမွ
တစ္ဦးမွာ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈခံခဲ့ရၿပီး သူတို႔ႏွစ္ဦးမွာ အတင္းအဓမၼ ၀န္ခံခိုင္းျခင္း
ခံၾကရသည္။ မိသားစု၀င္မ်ားႏွင္ ေရွ႕ေနက ၎တို႔ ႏွစ္ဦးမွာ KIA မဟုတ္ေၾကာင္း သက္ေသ
အေထာက္အထားမ်ား ျပသေသာ္လည္း တရားသူႀကီးက အေထာက္အထားမ်ားကို ထည္သ
့ င
ြ း္
စဥ္းစားရန္ ျငင္းဆိခ
ု ၿ့ဲ ပီး ယင္းတိအ
႔ု ား အျပစ္ရေ
ိွ ၾကင္း ဆံးု ျဖတ္ရမည္၊ သိမ
႔ု ဟုတပ
္ ါက အလုပက
္ ို
ထိခိုက္ေစလိမ့္မည္ဟု ေျပာသည္။
၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ဖမ္းဆီးျခင္း၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ
ေစာ္ကားျခင္းႏွင့္ သတ္ျဖတ္ျခင္း ခံရသည့္ အသက္ (၂၈) ႏွစ္အရြယ္ ကခ်င္အမ်ဳိးသမီး၏ အမႈ
ကို တရားလႊတေ
္ တာ္က အစိးု ရစစ္တပ္ ခုခေ
ံ ခ်ပသူ (တရားခံ) ဘက္မွ ေျပာဆိခ
ု ်က္မ်ားကိသ
ု ာ
နားေထာင္ၿပီး “အေထာက္အထား မျပည့္စံု” ဟုဆိုကာ အမႈကို ရုတ္သိမ္းခဲ့သည္။
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ကခ်င္အမ်ဳိးသမီးမ်ားအစည္းအရုံး ထုိင္းႏုိင္ငံ

၅-၁-၅။ ေရွ႕ေနမ်ားႏွင့္ လူထုအေျချပဳ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္
ျဖစ္ရပ္မႈခင္းမ်ားကို ပံ့ပိုးရန္အရင္းအျမစ္ အနည္းငယ္သာရွိသည္။
ေဒသခံ အဖြအ
႔ဲ စည္းမ်ား (လူထအ
ု ေျချပဳ အဖြအ
႔ဲ စည္းမ်ား (သိမ
႔ု ဟုတ)္ အရပ္ဘက္အဖြအ
႔ဲ စည္းမ်ား
ဟုလည္း သိၾကသည္) ႏွင့္ အမွနတ
္ ရားကို ရွာေဖြေနေသာ က်ဴးလြနခ
္ ရ
ံ သူမ်ားအား ပံပ
့ းုိ ရန္ ႀကိဳးစား
ေနေသာ ေရွ႕ေနမ်ားသည္ အလြန္အမင္း စိန္ေခၚမႈမ်ားေသာ ပတ္၀န္းက်င္မ်ားတြင္ အလြန္နည္းပါး
ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ျပင္ပပံ့ပိုးမႈျဖင့္သာ ထိုသို႔လုပ္ၾကရေၾကာင္း မိမိတို႔ သုေတသနက ျပသ
ေနသည္။
ထိုသို႔ေသာ ႏိုင္ငံေရးအရ ထိရွလြယ္ေသာ အမႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ႏိုင္ေသာ ေရွ႕ေနမ်ားမွာ ျမန္မာ
ႏိုင္ငံတြင္ အေရအတြက္ အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ ရွိေနၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္
ပိုင္းတို႔တြင္ အနည္းငယ္သာလွ်င္ ရွိသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ေရွ႕ေနအမ်ားစုမွာ အစိုးရ စစ္တပ္ကို
ေၾကာက္ရြံ႕ၾကသည္။ ဤသုေတသနအတြက္ ေမးျမန္းေသာ ေရွ႕ေနမ်ားက ထိရွလြယ္ေသာ အမႈ
မ်ားကို ကိုင္တြယ္သည့္အခါ ေနာက္ေယာင္ခံ လိုက္ခံရျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းႏွင့္ ေႏွာက္ယွက္
ေစာ္ကား ခံရျခင္းမ်ား ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကသည္။
ႏိုင္ငံေရးအရ ထိရွလြယ္ေသာ အမႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေသာ ေရွ႕ေနမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊ ေစာ္ကား
ေႏွာက္ယွက္ျခင္းႏွင့္ အျခားေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေရွ႕ေနမ်ား၏ အမွီအခိုကင္းမႈကို ကန္႔သတ္ရန္
ႀကိဳးပမ္းျခင္းမ်ားမွာ ျဖစ္ေလ့ရွိသည္။
ထိုသို႔ေသာ အမႈမ်ဳိးမ်ားတြင္ တက္ႂကြစြာ ထိေတြ႔ပါ၀င္ၿပီး ေဘးအႏၱရာယ္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ကို ရင္ဆိုင္
ရဲေသာ ေဒသခံလူထု အေျချပဳအရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ရွိၾကသည္။ ၎တို႔၏ ကိန္းဂဏန္း
အေရအတြက္မွာ အကန္႔အသတ္ ရွိေနၿပီး ဤအလုပ္ကို လုပ္နုိင္ရန္ ခိုင္မာေသာ အရင္းအျမစ္ရရွိမႈ
အားနည္းၾကသည္။ ၎တို႔သည္ မၾကာခဏ တိုင္းရင္းသား အမ်ဳိးသမီး အုပ္စုမ်ားျဖစ္ေနတတ္
သည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ထိုသတၱိရွိေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွာ ႏိုင္ငံတကာ ေအဂ်င္စီမ်ားက ပံ့ပိုးထား
ေသာ ဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ တရားမွ်တမႈ ရရွိေရးတို႔အေပၚ အလုပ္လုပ္ေနသည့္ ရန္ပံုေငြေတာင့္တင္း
ေသာ ပင္မေရစီးေၾကာင္း အစီအစဥ္မ်ားမွ ဖယ္က်ဥ္ထားျခင္းခံရသည္။ လူထုအေျချပဳ အရပ္ဘက္
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ တုန္႔ျပန္သူမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ဥပေဒဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား၊ အသိပညာ ဗဟု
သုတမ်ားႏွင့္ ဥပေဒဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို နားလည္ရန္ အရည္အေသြးမ်ား တိုးျမႇင့္လုိ
ေၾကာင္း ေဖာ္ျပၾကၿပီး က်ဴးလြန္ခံရသူမ်ားႏွင့္ အတူတကြ ျဖတ္သန္းၾကသည္။
ထိုကဲ့သို႔ေသာ ထိရွလြယ္သည့္ အမႈမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ား ရယူ
ျခင္းသည္လည္း အေရႀကီးေသာ ကိစၥရပ္ ျဖစ္သည္။ က်ဴးလြန္ခံရသူမ်ား၏ မိသားစုမ်ားသည္
တရားရံးု တြင္ ၾကားနာမႈ လုပင
္ န္းစဥ္ တစ္ခလ
ု းုံ အတြက္ ကုနက
္ ်စားရိတမ
္ ်ားႏွင့္ ေရွ႕ေနခမ်ား ေပးႏုင
ိ ္
ရန္ နည္းလမ္းမရွိေပ။ သို႔ျဖစ္ရာ ယင္းအတြက္ အရင္းအျမစ္မ်ား ရွာေဖြရန္မွာ ေရွ႕ေနမ်ားႏွင့္ လူထု
အေျချပဳအရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ တာဝန္ျဖစ္လာၿပီး ယင္းသည္လည္းစိန္ေခၚမႈ တစ္ရပ္ျဖစ္
ေပသည္။ ဤသို႔ေသာ အလုပ္အမ်ဳိးအစားအတြက္ ရန္ပံုေငြ ေထာက္ပံ့ရန္ အနည္းငယ္ေသာ
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အလွဴရွင္ တစ္ခ်ဳိ႕က အေကာင္းဆံုး ႀကိဳးစားၾကေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရး အရ ထိရွလြယ္သည့္ အလုပ္
မ်ားအတြက္ ႀကီးမားေသာ ပင္မေရစီးေၾကာင္း အလွဴရွင္မ်ားထံမွရန္ပံုေငြ ရရွိရန္ ခက္ခဲေပသည္။
ေရွ႕ေနတစ္ဦးက ၎တို႔၏ အေထြေထြ အလုပ္ႏွင့္ ဥပေဒဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးမႈမ်ားအတြက္ ရန္ပံုေငြေပး
ေနေသာ အလွဴရွင္တစ္ဦးသည္ ႏိုင္ငံေရးအရ ထိရွလြယ္ေသာ အမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္လာလွ်င္
ထိုသို႔ေသာ အမႈမ်ားကို ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့မႈ မျပဳသင့္ေၾကာင့္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းမရွိပဲ အႀကံျပဳေျပာ
ဆိုေၾကာင္း ေျပာျပသည္။
ထိုသို႔ေသာ အမႈမ်ားအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ခန္႔မွန္းေခ် ဘတ္ဂ်က္တြက္ခ်က္ရန္ အလြန္ခက္ခဲ
ရာ ေယဘူယ်အားျဖင့္ အမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ စီမံကိန္းတစ္ခုျဖင့္ လည္ပတ္နုိင္ရန္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲ
လြယ္ၿပီး ေရရွည္ေထာက္ပံ့မႈမ်ား လိုအပ္လ်က္ရွိေနသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ တရားရံုးခ်ိန္းမ်ားႏွင့္
ပတ္သက္သည့္ ကုနက
္ ်စားရိတမ
္ ်ားကို တြကခ
္ ်က္ရန္ ျဖစ္ႏင
ုိ ေ
္ သာ္လည္း ဤသိေ
႔ု သာ အမႈမ်ားတြင္
ရံုးခ်ိန္း မည္မွ်ရွိမည္ကိုႏွင့္ ေရွ႔ေနမ်ား အေနျဖင့္ အျခားမည္သည့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား လုပ္ရန္လိုအပ္
သည္ကို ႀကိဳးတင္ခန္႔မွန္းရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေပ။ အမႈမ်ားကို အဓိကၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား အျပင္ဘက္တြင္ ၾကားနာ
ပါက ခရီးသြားလာမႈႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးအတြက္ ေငြအေျမာက္အမ်ား သံုးစြဲရန္ လိုအပ္ေပ
လိမ့္မည္။ အလွဴရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ရွိရန္ႏွင့္ ေရွ႕ေနအုပ္စုမ်ားကို ယံုၾကည္မႈ
ပိုရွိရန္ လိုအပ္သည္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလြယ္ၿပီး အေထြေထြ ေထာက္ပံ့မႈကို ေပးေသာ အလွဴရွင္
အငယ္မ်ားသည္ ကံမေကာင္းစြာပင္ လံုေလာက္ေသာ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈကို မေပးနုိင္ၾကေပ။
ဤသိေ
႔ု သာ ထိရလ
ွ ယ
ြ ေ
္ သာ အမႈအမ်ဳိးအစားမ်ားတြင္ တက္ႂကြစာြ ေဘးအႏၱရာယ္ကုိ မေၾကာက္မရြ႕ံ
လုပ္ကိုင္ေနေသာ ေဒသခံ လူထုအေျချပဳအရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ေယဘူယ်အားျဖင့္
ဤသို႔ေသာ ခန္႔မွန္း၍မရသည့္ အလုပ္မ်ဳိးအတြက္ မလံုေလာက္သည့္ ေငြပမာဏ အနည္းငယ္ကိုသာ
အလွဴရွင္မ်ားထံမွ

ရယူၾကသည္။

ထိုမွ်သာမက

ေငြပမာဏအနည္းငယ္သာျဖစ္ေသာ္လည္း

ႀကီးေလးေသာ အစီရင္ခံမႈ လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ အားထုတ္မႈ အေျမာက္အမ်ား လုပ္ေဆာင္ၾကရၿပီး
အမွန္တကယ္ လိုအပ္ေသာ အလုပ္မ်ားတြင္ ေႏွာင့္ေႏွးမႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။ စာရင္းသြင္းျခင္း
သို႔မဟုတ္ ယင္းသို႔ လုပ္ရန္ အားနည္းျခင္းသည္လည္း ျပႆနာ တရပ္ျဖစ္ေပသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ
တြင္ လူ႔အခြင့္အေရး ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ အေရးတႀကီး လိုအပ္ေသာ ဤလုပ္ငန္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ား
ျဖစ္သည့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တာ၀န္ခံမႈရွိရန္ လိုအပ္မႈအတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္း
လဲလြယ္ေသာ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈကို လိုအပ္သည္။
လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္ အခိုင္အမာတိုက္ပြဲ၀င္ေနသည့္ က်ဴးလြန္ခံရသူမ်ားကို
ကူညရ
ီ န္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတေ
္ နသည့္ ေဒသခံလမ
ူ အ
ႈ ေျချပဳအရပ္ဘက္ အသိင
ု း္ အ၀ိင
ု း္ မ်ားကို ပံပ
့ းုိ ရန္
နုင
ိ င
္ တ
ံ ကာ အလွဴရွင္ ေအဂ်င္စမ
ီ ်ားထံမွ အကူအညီမ်ား ပိမ
ု လ
ုိ အ
ုိ ပ္လ်က္ရသ
ိွ ည္။ ဤသုေတသနတြင္
ပါ၀င္ေသာ

အရပ္သားမ်ားအား

ႏိုင္ငံေရးအေၾကာင္းရင္းခံမ်ားျဖင့္

လြဲမွားစြာတရားစြဲဆိုေသာ

မတရားဖမ္းဆီးျခင္း ၂၂ မႈအတြင္း ၆ မႈမွာ အထက္တရားရံုးသို႔ အယူခံ၀င္ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ျခင္းမရွိေပ။
ယင္းအတြက္ ေပးခဲ့ေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားအနက္ ေရွ႕ေနတစ္ဦးက တခါတရံတြင္ ထိုသို႔လုပ္
ရန္ ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မရွိျခင္းသက္သက္သာ မဟုတ္ေၾကာင္း ေထာက္ျပသည္။ ယင္းမွာ
လက္ခံႏုိင္စရာ မရွိေပ။
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ကခ်င္အမ်ဳိးသမီးမ်ားအစည္းအရုံး ထုိင္းႏုိင္ငံ

ႏိုင္ငံေရး အရ ထိရွလြယ္ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ လံုၿခံဳေရး တပ္ဖြဲ႔မ်ားက က်ဴးလြန္ေသာ ရာဇ၀တ္
မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မေျပာင္းမလဲပဲ ရွိေနျခင္းအေပၚ စိန္ေခၚမႈ မလုပ္သည့္ ပင္မေရစီး
ေၾကာင္း ဥပေဒစိုးမိုးေရး သို႔မဟုတ္ ဥပေဒဆိုင္ရာ အေထာက္အကူျပဳ အစီအစဥ္မ်ားကိုသာ
ဘ႑ာေငြ ေထာက္ပံ့မႈမ်ား မသြားသင့္ေပ။ ႏိုင္ငံတကာ အလႈရွင္မ်ားအေနျဖင့္ အဆိုးရြားဆံုး
ရာဇ၀တ္မႈမ်ား၏ က်ဴးလြန္ခံရသူအတြက္ တရားမွ်တမႈကို ရရွိရန္ အခုိင္အမာ ပံ့ပိုးသည့္
နည္းလမ္းကို ရွာေဖြရန္ လိုအပ္သည္။

jzpf&yferlemrsm;
၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ဖားကန္႔ၿမိဳ႔နယ္တြင္ အစိုးရစစ္တပ္၏ ဖမ္းဆီး သတ္ျဖတ္ျခင္း
ခံရေသာ အသက္ (၅၂) ႏွစ္ အရြယ္ ကခ်င္လယ္သမားတစ္ဥးီ ၏ အမႈတင
ြ ္ ေရွ႕ေန
မ်ားက ရဲစခန္းတြင္ အမႈဖြင့္ရန္ ႀကိဳးစားသည့္ မိသားစုကို ကူညီခဲ့ၾကၿပီး အမႈကို
ၾကားနာေစရန္ အာဏာပိုင္မ်ားအား ဖိအားေပးခဲ့ၾကေသာ္လည္း ေအာင္ျမင္မႈမရ
ခဲ့ၾကေပ။ ေရွ႕ေနမ်ားက ထိုအမႈလိုက္ရာတြင္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈမရွိေသာ ေနရာ
သို႔ ခရီးေဝး သြားၾကရသျဖင့္ စိန္ေခၚမႈ အလြန္ႀကီးမားေၾကာင္း ေျပာျပသည္။
၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇႏၷ၀ါရီလအတြင္း စစ္တပ္က ဖမ္းဆီးသြားေသာ ကခ်င္ လယ္သမား
ႏွစ္ဦး၏ အမႈတြင္ ၎တို႔ကို KIA အဖြဲ႔၀င္မ်ားအျဖစ္ စြပ္စြဲၿပီး ဖမ္းဆီးသြားခဲ့သည္
ဆိုသည္မွ လြဲ၍၎တို႔ထံမွ မိသားစုႏွင့္ ေဒသခံ အသုိင္းအ၀ိုင္းမ်ားသည္ မည္
သည့္ သတင္းစကားကိုမွ် ရက္သတၱပတ္ အေတာ္ၾကာေအာင္ မရရွိခဲ့ေပ။
ယင္းတို႔ အသတ္ခံလိုက္ရၿပီဟု သံသယျဖစ္သည့္အခ်ိန္တြင္ ဒုကၡသည္ စခန္းမွ
လူထုေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ တရားေဟာဆရာက ေဆြမ်ဳိး တစ္စုႏွင့္
လူထု အဖြဲ႔၀င္မ်ားကို ဦးေဆာင္ၿပီး အေလာင္းမ်ား ရွာေဖြကာ ေျမျမႇဳပ္သၿဂဳႋလ္ေပး
ခဲ့သည္။ အစိုးရစစ္တပ္၏ ဟန္ေဆာင္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ လုပ္ၿပီးေနာက္ ရဲစခန္း
တြင္ ဖြင့္ထားေသာ ယင္းအမႈကို ေနာက္ထပ္ဘာမွ မလုပ္ပဲ ပိတ္လိုက္သည္။
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၅-၁-၆။ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားႏွင့္ ခိုင္မာေသာ သက္ေသအေထာက္အထား
မ်ားရရွိရန္ ခက္ခဲသည္။
မိမိတို႔၏ သုေတသနတြင္ တုန္႔ျပန္သူ အမ်ားအျပားက လံုၿခံဳေရး တပ္ဖြဲ႔မ်ား က်ဴးလြန္သည့္ ရာဇ၀တ္
မႈမ်ားအတြက္ တရားမွ်တမႈ ရွာေဖြရာတြင္ အေထာက္အထား မခိုင္လံုျခင္းသည္ အဓိကစိန္ေခၚမႈ
ျဖစ္ၿပီး သေဘာတရားအားျဖင့္ အေထာက္အထား ရွိေနေသာ္လည္း ထိုသို႔ေသာ အမႈအမ်ဳိးအစား
မ်ားတြင္ အေထာက္အထားရယူရန္ အလြန္ပင္ ခက္ခဲသည္။
မည္သည့္ တရားစီရင္ေရး အခင္းအက်င္းတြငမ
္ ဆို လြတလ
္ ပ္မ်ွ တၿပီး ဘက္မလိက
ု သ
္ ည့္ တရားစီရင္
ေရးတြင္ပင္

မ်က္ျမင္သက္ေသ၏

ခိုင္မာေသာ

ထြက္ဆိုခ်က္

သို႔မဟုတ္

မွတ္တမ္းမွတ္ရာ

အေထာက္အထား (ဥပမာ - ဓါတ္ပံုမ်ား၊ အသံ သို႔မဟုတ္ ရုပ္သံမွတ္တမ္းမ်ား၊ စာရြက္စာတမ္း
မ်ား၊ ေဆးစာမ်ား စသျဖင့္) ပံုစံမ်ားျဖင့္ ခိုင္မာေသာ အေထာက္အထားရွိရန္ လိုအပ္သည္။ ဥပမာ
အားျဖင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈကိစၥတြင္ ေဆးစစ္ရန္ အမိန္႔သည္ အေရးႀကီးသည္။
အထူးသျဖင့္ ေ၀လံေခါင္ဖ်ားေသာ ေဒသမ်ားတြင္ စစ္သားမ်ားႏွင့္ ရဲမ်ားက်ဴးလြန္ေသာ အမႈမ်ား
တြင္ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အေထာက္အထားမ်ား ေကာက္ယူျခင္းတြင္ အခက္အခဲမ်ားရွိေန
ေၾကာင္းကို မိမိတို႔ သုေတသနက ျပသေနသည္။ တုန္႔ျပန္သူ တစ္ဦးက “က်ဴးလြန္ခံရသူဘက္က
အေထာက္အထားမ်ားကို မည္သို႔ ကာကြယ္ရမည္ကို မသိရွိၾက” ဟု ေျပာျပသည္။ ေဒသခံလူထု
အသိင
ု း္ အ၀ိင
ု း္ ၏ အသိပညာဗဟုသတ
ု နည္းပါးမႈေၾကာင့္ ေရွ႕ေနမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ အရည္အေသြး
ရွိသည့္ လူမ်ားအား သက္ေသအေထာက္အထားမ်ား ရရွိႏိုင္ရန္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္ၿပီး တခါတရံ ထို႔သို႔
မလုပ္ႏိုင္ျခင္းက စိန္ေခၚမႈတရပ္ကို ျဖစ္ေစသည္၊ ဤအမႈမ်ားတြင္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားကို အခိုင္
အမာလုပ္ေဆာင္ရန္ ရဲမ်ားကို အားကိုး၍ မရေသာေၾကာင့္ အမွန္တရား ရွာေဖြရာတြင္ အရည္
အေသြး အားနည္းမႈသည္ သိသာထင္ရွားသည့္ အတားအဆီး တစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့ေပသည္။
ဤအမႈမ်ားထဲမွ အခ်ဳိ႕ေသာ အမႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္ခေ
့ဲ သာ ေရွ႕ေနတစ္ဥးီ က တစ္ခါတစ္ရတ
ံ င
ြ ္ မ်က္ျမင္
သက္ေသတစ္ဦးသည္ က်ဴးလြန္သူ မည္သူမည္၀ါ ျဖစ္သည္ကို က်ဳိးေၾကာင္းခုိင္လံုေအာင္ ထြက္ဆို
ႏုိင္ခဲ့လွ်င္ပင္ ၎ထြက္ဆိုခ်က္သည္ သက္ေသျပႏုိင္ေလာက္ေအာင္ အားေကာင္းျခင္း မရွိတတ္ေပအထူးသျဖင့္ ရဲႏင
ွ ့္ တရားသူႀကီးမ်ားမွာ အမႈကုိ ဦးစားေပးကိင
ု တ
္ ယ
ြ လ
္ ျုိ ခင္း မရွသ
ိ ည္အ
့ ခါမ်ားတြင္
ျဖစ္ေလ့ရွိေၾကာင္း ေျပာျပသည္။ မ်က္ျမင္သက္ေသသည္ ရာဇ၀တ္အမႈအခင္းကို ကိုယ္တိုင္ တိုက္
ရိုက္ေတြ႔ျမင္ျခင္း မရွိပါက မ်က္ျမင္သက္ေသ၏ ထြက္ဆိုခ်က္ကို အားနည္းသည္ဟု ထည့္သြင္းစဥ္း
စားႏုိင္ေပသည္။ သို႔ေသာ္လည္း လက္ေတြ႔တြင္ ယင္းျဖစ္ရပ္မ်ားမွာ အထူးသျဖင့္ ေ၀းလံေခါင္ဖ်ား
ေသာ တိင
ု း္ ရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ေယဘူယ်အားျဖင့္ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားရွိေနေသာ အခ်ိန္
ပတ္၀န္းက်င္တင
ြ ္ ျဖစ္ေလ့မရွေ
ိ ပ။ ထိအ
႔ု ျပင္ျဖစ္ႏင
ို ေ
္ ခ်ရွေ
ိ သာ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားသည္ပင္ တန္ျပန္
သက္ေရာက္မမ
ႈ ်ား ရွလ
ိ ာမည္ကုိ စိးု ရိမၿ္ ပီး ရံးု ေရွ႕ သက္ေသထြကဆ
္ ရ
ုိ န္ ေၾကာက္ရ႕ံြ ေနႏိင
ု ေ
္ ပသည္။
ထို႔အျပင္ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသကဲ့သို႔ မွတ္တမ္းမွတ္ရာ အေထာက္အထား အခိုင္အမာ
ရွိလွ်င္ပင္ အခ်ဳိ႕ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ ရဲ သို႔မဟုတ္ အစိုးရစစ္တပ္တို႔က အေထာက္အထား
မ်ားကို ေပ်ာက္ပ်က္သာြ းေအာင္ လုပေ
္ ဆာင္သည္ သိမ
႔ု ဟုတ္ က်ဴးလြနခ
္ ရ
ံ သူ၏ မိသားစုကို ဖံုးကြယ္
ထားတတ္သည္။
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အစိုးရ တပ္ဖြဲ႔မ်ားက က်ဴးလြန္ေသာ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္ရပ္ အမ်ားစုမွာ ေ၀းလံေခါင္
ဖ်ားေသာ ေဒသမ်ားတြင္ က်န္းမာေရး ေဆးရံုေဆးခန္းမ်ားႏွင့္ ေ၀းရာတြင္ ျဖစ္ပြားေလ့ရွိသည္။
က်ဴးလြန္ခံရသူမွာ မုဒိမ္းမႈ ေျမာက္ေၾကာင္းကို သက္ေသျပႏိုင္သည့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ
သို႔မဟုတ္ ေဆးဖက္ဆိုင္ရာ စစ္ေဆးမႈကို ရရွိရန္ အခြင့္အလမ္းမွာ အလြန္နည္းပါးသည္။ ၎တို႔
အေနျဖင့္ ေဆးရံုသို႔ လက္လွမ္းမွီလွ်င္ပင္ အစိုးရစစ္တပ္က ပါ၀င္ပတ္သက္ေၾကာင္း သိရွိထားပါက
၀န္ထမ္းမ်ားသည္ အေထာက္အထားမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ရန္အတြက္ စိုးရိမ္ေနတတ္သည္။
အေထာက္အထားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို အရပ္သားမ်ားအား မွားယြင္းစြာ တရား
စီရင္သည့္ မတရား ထိန္းသိမ္းျခင္း အမႈမ်ားတြင္လည္း ေတြ႔ရသည္။ အျပစ္ရွိေၾကာင္း ၀န္ခံခိုင္းမႈ
ႏွင့္ ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပမ္းမႈတြင္ အတင္းအဓမၼ ၀န္ခံခိုင္းျခင္းတို႔အား အသံုးျပဳျခင္းသည္ ဤကဲ့သို႔ေသာ
မတရားထိန္းသိမ္းျခင္းအမႈမ်ားတြင္ အလြန္ျဖစ္ေလ့ရွိၿပီး ယင္းအဆိုျပဳေျပာဆိုခ်က္မ်ားကို စိန္ေခၚ
ရန္အတြက္ ဤ၀န္းက်င္ အေနအထားတြင္ ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပမ္းမႈ အေထာက္အထားကို ရယူႏိုင္ရန္
ခက္ခဲေပသည္။

jzpf&yferlemrsm;
၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္လက ဖားကန္႔ၿမိဳ႔နယ္တြင္ ကခ်င္အမ်ဳိးသားတစ္ဦး ေဒသခံျပည္သူ႔စစ္၏
ဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္ျခင္း ခံရပံုရေသာ ေပ်ာက္ဆံုးမႈျဖစ္ရပ္တစ္ခုတြင္ မိသားစုႏွင့္ ေရွ႕ေနတိက
႔ု
ရဲစခန္းတြင္ အမႈကုိ တိင
ု ၾ္ ကားခဲသ
့ ည္။ မည္သည့္ မ်က္ျမင္သက္ေသကမွ် သက္ေသထြကဆ
္ ရ
ုိ န္
ဆႏၵမရွသ
ိ ည္အ
့ တြက္ ရဲက တိင
ု ၾ္ ကားမႈ အေပၚတြင္ မည္သည္အ
့ ခါတြငမ
္ ်ွ အေရးယူ ေဆာင္ရက
ြ ္
ျခင္းမရွိပဲ ေရွ႕ေနမွာ အမႈကို ေရွ႕ဆက္သြားေအာင္ မေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပဲ ရွိခဲ့သည္။
၂၀၁၃ ခုႏွစ္က ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ရဲသားႏွစ္ဦး ပါ၀င္ပတ္သက္သည့္ အမ်ဳိးသမီး
တစ္ဥးီ မိမ၏
ိ ကိယ
ု ပ
္ င
ုိ ္ အိမတ
္ င
ြ ္ မုဒမ
ိ း္ ျပဳက်င္ျ့ ခင္း ခံရသည့္ ျဖစ္ရပ္တင
ြ ္ (အထက္တင
ြ ၾ္ ကည္ပ
့ ါ)
က်ဴးလြန္ခံရသူ ကိုယ္တိုင္၊ ေဒသခံလုထုအေျချပဳ အရပ္ဘက္အဖြအ
႔ဲ စည္းမ်ားႏွင့္ လူထု
ေခါင္းေဆာင္မ်ားက အမႈကုိ တရားရံးု ေရာက္ေအာင္ အႀကိမမ
္ ်ားစြာ ႀကိဳးးပမ္းခဲ့ေသာ္လည္း
ရဲက

အေထာက္အထားမရွိသည့္ အျပင္ ၎တို႔အေနျဖင့္ က်ဴးလြန္သူမ်ားကို ရွာမေတြ႔ဟု

ဆိုကာ ယေန႔တိုင္ေအာင္ အမႈကို ဆက္လက္ အေရးယူျခင္း မရွိေပ။
၂၀၁၅ ခုႏစ
ွ ္ လူသမ
ိ ်ားသည့္ ေစတနာ့၀န္ထမ္း ကခ်င္ေက်ာင္းဆရာမႏွစဥ
္ းီ မုဒမ
ိ း္ က်င္၊့ ႏွိပ္စက္
ညႇဥး္ ပမ္း၊ သတ္ျဖတ္ခရ
ံ သည့္ ျဖစ္ရပ္တင
ြ ္ အေထာက္အထားအားလံးု က ရြာတြင္ စခန္းခ်ေသာ
အစိုးရတပ္ဖြဲ႔မ်ားကို ညႊန္ျပေနေသာ္လည္း ေဆးဖက္ဆိုင္ရာ ၀န္ထမ္းမ်ားကို ရင္ခြဲစစ္ေဆးမႈ
အေထာက္အထားမ်ား

ထုတ္ေဖာ္ျခင္းမျပဳရန္

အစိုးရ

စစ္တပ္က

ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့သည္။

ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ကိုယ္တိုင္က ဤအမႈတြင္ အစိုးရစစ္တပ္ ပတ္သက္ေၾကာင္း စြပ္စြဲသူ
မည္သ႔ူကိုမဆို တရားစြဲဆိုမည္ဟု လူသိ ရွင္ၾကား ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့သည္။
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၅-၁-၇။ မတရားထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ တရားစြဲဆိုျခင္းခံရသူမ်ားအတြက္
မွ်တေသာ တရားစီရင္ခံပိုင္ခြင့္ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ား နည္းပါးသည္။
မိမိတို႔ သုေတသနတြင္ မွားယြင္းစြာ တရားစြဲဆိုခံရေသာ လူပုဂၢိဳလ္ ၂၂ ဦး ပါ၀င္သည္။ ျဖစ္ရပ္အ
မ်ားစုတြင္ ဤက်ဴးလြန္ခံရသူမ်ားသည္ “အမွန္တရားကို ရွာေဖြ” ခဲ့ျခင္း မရွိေသာ္လည္း တရားစီရ
င္ေရး စနစ္၏ မမွ်တမႈကို နက္နက္ရိႈင္းရိႈင္း ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ၾကသည္။

22 OD;udk
trsKd;tpm; ESpfrsKd;cGJjcm;xm;Ekdifonf/
လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ကို
က်င့္သံုးေသာ အရပ္သားမ်ား။

= 7 OD;

ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေ၀းျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္
လည္ခြင့္ ဥပေဒ (အခန္း ၄) ပုဒ္မ ၁၉ ႏွင့္ ၂၀
ေအာက္တြင္ အေရးယူျခင္းမ်ား
ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒ (အသေရဖ်က္ျခင္း)
ပုဒ္မ ၅၀၀ အရ အေရးယူျခင္း
ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒ (လြဲမွားစြာ စြပ္စြဲျခင္း)
ပုဒ္မ ၂၁၁ အရ အေရးယူျခင္း
မိမိတို႔၏ တိုင္းရင္းသား ျဖစ္တည္မႈအေပၚ တရားစြဲဆို
ခံရေသာ တိုင္းရင္းသား လူနည္းစု အရပ္သားမ်ား။
မတရားအသင္း အက္ဥပေဒ (မတရား အသင္းအပင္း
မ်ားတြင္ ပါ၀င္မႈ) ပုဒ္မ ၁၇/၁ အရ အေရးယူျခင္း
၁၉၉၃ ခုႏွစ္ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာ
ေဆးဝါးမ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၅ အရ အေရးယူျခင္း

=3 OD;
=3 OD;
=1 OD;

= 15 OD;
=14 OD;
=1 OD;

၂၀၁၈ခုႏွစ္တြင္ ျပည္တြင္းစစ္အတြင္း ပိတ္မိေန ျပည္သူမ်ားအား
ျပည္လြတ္ေပးရန္ အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပရာတြင္ ဦးေဆာင္းသူ ၃
ဦးအားဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားသျဖင့္ ျပန္လြတ္ေပးရန္
ကခ်င္ျပည္သူလူထုမွ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ေနစဥ္
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လြတလ
္ ပ္စာြ ထုတေ
္ ဖာ္ျခင္း အခြငအ
့္ ေရးကို က်င္သ
့ းုံ သူမ်ားအေပၚတြင္ ရာဇ၀တ္ဆင
ုိ ရ
္ ာ အေရးယူမႈ
မ်ားရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္တြင္းဥပေဒ အမ်ားအျပားသည္ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒမ်ားကို ခ်ဳိးေဖာက္
လ်က္ လြတလ
္ ပ္စာြ ေျပာဆိျု ခင္းကုိ ရာဇ၀တ္မအ
ႈ ျဖစ္ သတ္မတ
ွ ထ
္ ားၿပီး သတင္းသမားမ်ား၊ တက္ႂကြ
လႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ေ၀ဖန္ေသာ ေျပာဆိုမႈမ်ား ျပဳလုပ္သည့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားအား အသံ
တိတ္ေစရန္ အသံုးျပဳသည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ထိုဥပေဒမ်ားကို တရားမွ်တမႈ ရွာေဖြေသာ က်ဴးလြန္
ခံရသူမ်ားအား တန္ျပန္အေရးယူသည့္ အေနျဖင့္ အသံုးျပဳသည္။
လူ႔အခြင့္အေရး တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားသည္ ၎တို႔၏ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ
ထုတ္ေဖာ္ျခင္းေၾကာင္႔ အစဥ္တစိုက္ ေစာ္ကားျခင္း၊ ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း၊ ဖမ္းဆီးျခင္း၊ တရားစြဲဆိုျခင္း
ႏွင့္ ေထာင္ခ်ျခင္းခံေနရသည္။ ဥပမာအေနျဖင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလအတြင္း ပိတ္မိျပည္တြင္း
ဒုကၡသည္မ်ားအား ကူညေ
ီ ပးရန္ ၿငိမး္ ခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပ ေတာင္းဆိမ
ု က
ႈ ုိ စီစဥ္ေသာ ကခ်င္တက္ႂကြလပ
ႈ ္
ရွားသူ ၃ ဦးအား အသေရဖ်က္မအ
ႈ ျဖင့္ တရားစြခ
ဲ ရ
ံ ျခင္း ပါ၀င္သည္။ ထိ႔ု အျပင္ ၂၀၁၉ ခုႏစ
ွ ္ ဇြန္လ
အတြင္း ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ပဋိပကၡေၾကာင့္ ထိခိုက္အရပ္သားျပည္သူမ်ား၏
အခက္အခဲမ်ားကို လူအမ်ား သတိျပဳမိလာေစရန္ လမ္းေဘးသရုပ္ ေဖာ္တင္ဆက္မက
ႈ ုိ စီစဥ္ခသ
့ဲ ည့္
တက္ႂကြလပ
ႈ ရ
္ ာွ းသူ လူငယ္ႏစ
ွ ဥ
္ းီ အား ၿငိမး္ ခ်မ္းစြာစုေ၀းျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္း
ဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ခ်ဳိးေဖာက္သည္ဟုဆိုကာ တရားစြဲဆိုခဲ့သည္။
ပဋိပကၡနယ္ေျမမ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ားအေပၚ စုေပါင္းသံသယျဖင့္ အျပစ္ေပးအေရး
ယူျခင္းမ်ားသည္ အျပစ္မ့ဲ အရပ္သားမ်ား (အဓိကအားျဖင့္ ေယာက်္ားမ်ားႏွင့္ ေယာက္်ားေလးမ်ား)
အား ၎တို႔၏ တိုင္းရင္းသားျဖစ္တည္မႈေၾကာင့္ သို႔မဟုတ္ နယ္ေျမတြင္ ျဖစ္ပြားေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ား
ေၾကာင့္ မတရား ဖမ္းဆီးျခင္းမ်ားကို ျဖစ္ပြားေစသည္။ အာဏာပိုင္မ်ားက စကားလံုး ရွင္းလင္းမႈ
မရွိေသာ ၁၉၀၈ ခုႏွစ္ မတရားအသင္း အက္ဥပေဒကို အသံုးျပဳလ်က္ အရပ္သားမ်ားကို ေဒသခံ
တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားနွင့္ ဆက္ႏြယ္မႈရွိသည္ဟု မွားယြင္းစြာ စြပ္စြဲလ်က္
ဖမ္းဆီးျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေလ့ရွိသည္။ ထိနး္ သိမး္ ခံရသူမ်ားကို ပံမ
ု န
ွ အ
္ ားျဖင့္ အခ်ိန္
ၾကာျမင္စ
့ ာြ အစိးု ရစစ္တပ္ စခန္းမ်ားသိ႔ု ေခၚေဆာင္ ထားျခင္းခံရသည္။ ၎တို႔အား မတရားအသင္း
အက္ဥပေဒကို ခ်ဳိးေဖာက္သည္ဟုဆိုကာ ရဲလက္သို႔ မအပ္မီအထိ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးစခန္းမ်ားတြင္
၎တိအ
႔ု ား စစ္ေဆးေမးျမန္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပေ
္ လ့ရသ
ိွ ည္။ ဤသိေ
႔ု သာ အခ်ိနၾ္ ကာျမင္စ
့ ာြ ထိနး္ သိမး္
ျခင္းမ်ားသည္ ဥပေဒႏွင့္ မညီေပ။ ၎တို႔သည္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (ပုဒ္မ ၃၇၆) ႏွင့္ ရာဇ၀တ္မႈ
ဆိုင္ရာ က်င့္ထံုးဥပေဒ (ပုဒ္မ ၆၁) တို႔ကို ခ်ဳိးေဖာက္သည္။ ယင္းတို႔တြင္ သံသယရွိသူကို တရား
သူႀကီး ေရွ႕ေမွာက္သို႔ မေရာက္မီ ၂၄ နာရီအထိသာ ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။
အစိုးရ စစ္တပ္ႏွင့္အထူး စစ္ဘက္ေရးရာလုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔ တို႔ ထိန္းသိမ္းထားေသာ မိသားစုဝင္မ်ား
ႏွင့္ပတ္သက္သည့္အခ်က္

အလက္မ်ား

ရယူရန္မွာ

မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္

ပ႔ံပိုးသူမ်ားအတြက္

အလြန္ပင္ခက္ခဲသည္။ ထိအ
ု ခ်ိနတ
္ င
ြ ္ “သူတဘ
႔ုိ ယ္မာွ ရွသ
ိ ည္ကုိ ဘယ္သမ
ူ ွ မသိ” ပဲ ရွသ
ိ ည္ဟု
တုနျ႔္ ပန္သူမ်ားက ေျပာျပသည္။ ၎တို႔ကို ရဲစခန္းသို႔ လႊဲေျပာင္းျခင္း မျပဳမီအထိ လက္ေတြ႔တြင္
ေရွ႕ေန တစ္ဦးအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ အခြင့္အေရး ျဖစ္ေသာ္လည္း အမႈသည္ကို ေတြ႔ဆံုရန္ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။
တစ္ခါတစ္ရံ ထိုကာလမွာအလြန္ရွည္လ်ားသျဖင့္ (ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၉ ႏွင့္ ၃၇၅
တို႔တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ) ထိန္းသိမ္းခံထားရသူ၏ ခုခံပိုင္ခြင့္ကို ဆံုး႐ံႈးပ်က္ျပားေစသည္။
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ထို႔အျပင္ ရဲက ထိန္းသိမ္းထားစဥ္အတြင္းတြင္လည္း စိန္ေခၚမႈမ်ား တစ္ခါတစ္ရံ ရွိေနေသးသည္။
ရာဇ၀တ္မႈဆိုင္ရာ က်င့္ထံုးဥပေဒပုဒ္မ (ပုဒ္မ ၃၄၀) တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ
ျပဳလုပ္ေနစဥ္ႏွင့္ အမႈရင္ဆိုင္ေနစဥ္အတြင္း ေရွ႕ေနႏွင့္ ေဆြးေႏြးပိုင္ခြင့္ ရွိေသာ္လည္း ရဲအရာရွိမ်ား
သည္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းကို အစဥ္သျဖင့္ လို္က္နာျခင္းမရွိပဲ ၎အခြင့္အေရးကို က်င့္သံုးရန္ ခက္ခဲ
ေစျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေလ့ရွိသည္။
တရားခံ၏ အခြင့္အေရးတြင္ ေရွ႕ေနမ်ားက အမႈသည္ကိုယ္စား လုပ္ေဆာင္နုိင္ရန္ႏွင့္ အမႈသည္ကို
ကာကြယ္ႏုိင္ရန္အတြက္ ၎အေပၚ စြဲဆိုထားေသာ အမႈတြဲမ်ားႏွင့္ သက္ေသအေထာက္အထား
မ်ားအား ၾကည့္႐ႈႏိုင္ခြင့္လည္း ပါ၀င္သည္။ ယင္းတြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ အစိုးရစစ္တပ္က ရယူထားေသာ
မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ား၏ ေျပာဆိုခ်က္မ်ားႏွင့္ အျခားသက္ဆိုင္ရာ အေထာက္အထားမ်ား ပါ၀င္
သည္။ သိရ
႔ု ာတြင္ ျမန္မာႏိင
ု င
္ တ
ံ င
ြ ္ တရားစြဆ
ဲ မ
ုိ အ
ႈ ေထာက္အထား ေဖာ္ျပျခင္း အေလ့အထသည္
ျပႆနာရွေ
ိ နၿပီး ႏိင
ု င
္ တ
ံ ကာ လုပထ
္ လ
ုံ ပ
ု န
္ ည္းမ်ားကို ခ်ဳိးေဖာက္သည္။ ဤစိန္ေခၚမႈမွာ ႏိုင္ငံေရးအရ
ထိရွလြယ္ေသာ အမႈမ်ား၊ ဥပမာ မတရားအသင္း အက္ဥပေဒအရ တရားစြဲဆိုထားျခင္းျဖစ္ပါက
သက္ဆိုင္ရာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို အခ်ိန္မီ ရယူႏိုင္ရန္ ပိုမိုခက္ခဲသည္။
ႏိင
ု င
္ ေ
ံ ရးအရ ထိရလ
ွ ယ
ြ ေ
္ သာ အမႈမ်ားတြင္ အာမခံ ရယူႏင
ုိ ရ
္ န္မာွ လည္း စိနေ
္ ခၚမႈ တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။
အရပ္သားျပည္သူ အေနျဖင့္ ၎တို႔၏ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုပိုင္ခြင့္ကို အသံးု ျပဳျခင္းႏွင့္
ပတ္သက္၍ (ဥပမာ - ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ
ပုဒ္မ ၁၉ ႏွင့္ ၂၀၊ မွားယြင္းစြာ စြပ္စြဲျခင္းႏွင့္ အသေရဖ်က္ျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ
ဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၁၁ ႏွင့္ ၅၀၀ စေသာ) အာမခံ ရႏုိင္ေသာ က်ဴးလြန္မႈမ်ားျဖင့္ မၾကာခဏ အေရးယူခံ
ၾကရသည္။ သို႔ရာတြင္ မတရားအသင္း အက္ဥပေဒ၏ ပုဒ္မ ၁၇/၁ အရ အေရးယူခံရပါက အခ်ဳိ႕
ေသာ ခၽြင္းခ်က္မ်ား (ဥပမာ - အမ်ဳိးသမီး၊ အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္သူမ်ား၊ ကေလးမ်ားႏွင့္ နာမက်န္း
သူမ်ား) မွလြဲ၍ အာမခံ မရပဲ အေရးယူခံၾကရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔ႏွင့္ အတူအလုပ္လုပ္ေသာ
ေရွ႕ေနမ်ားက ၎ပုဒ္မမ်ားႏွင့္ အေရးယူခံရသူမ်ားစာရင္းတြင္ အာမခံရရွိသြားသူကို ျပန္လည္
စဥ္းစား၍မရပဲ ရွိသည္။
ထိသ
ု ေ
႔ုိ သာ ႏိင
ု င
္ ေ
ံ ရးအရ ထိရလ
ွ ယ
ြ ေ
္ သာ အမႈမ်ားတြင္ မိမက
ိ ယ
ုိ က
္ ုိ ကာကြယခ
္ ခ
ု ပ
ံ င
ုိ ခ
္ င
ြ ႏ
့္ င
ွ ့္ မွ်တစြာ
တရားစီရင္ခပ
ံ င
ုိ ခ
္ င
ြ တ
့္ က
႔ုိ ုိ အသိအမွတ္ ျပဳေလ့ရသ
ိွ ည္မာွ ရွားပါးသည္။ ယင္းအစား “အျပစ္ရေ
ိွ ၾကာင္း
ႀကိဳးတင္ ယူဆျခင္း” ရွိပံုရသည္။ ဥပေဒအရ ဆိုလွ်င္ သက္ေသျပႏိုင္ရန္တာ၀န္မွာ တရားလုိအေပၚ
တြင္ ရွေ
ိ နသည္။သိရ
႔ု ာတြင္ လက္ေတြ၌
႔ ္ ထိက
႔ု သ
႔ဲ ေ
႔ုိ သာ ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ သက္ေသျပရန္ တာ၀န္သည္
စြပ္စြဲခံရသူက ၎တြင္ အျပစ္ကင္းေၾကာင္း ျပသမႈအေပၚ တြင္ ရွိေနသည္။ ဥပမာ - လက္ေတြ႔တြင္
တစ္စံုတစ္ဦးသည္ မတရားအသင္း အက္ဥပေဒျဖင့္ အေရးယူခံရပါက စြပ္စြဲခံရသူသည္ ဥပေဒႏွင့္
မညီေသာ အုပ္စုႏွင့္ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ပံုကို အစိုးရ စစ္တပ္မွ ျပင္ဆင္ထားေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ
စာရြက္စာတမ္းမွ လြဲ၍ တရားလိုတြင္ မည္သည့္ အထာက္အထားမွ ရွိရန္မလိုေပ။ တရားသူႀကီး
မ်ားက ၎တို႔၏ စီရင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ လြတ္လပ္ေသာ
သက္ေသအေထာက္အထားမ်ား ရယူျခင္းမရွပ
ိ ဲ ၎စာရြကစ
္ ာတမ္းေပၚတြင္ တည္မ၍
ီွ ဆံးု ျဖတ္သည္။
တုန္႔ျပန္သူမ်ားက သက္ေသအေထာက္အထားေပၚ စစ္ေဆးျခင္းမရွိပဲ အလိုအေလ်ာက္ ျပစ္ဒဏ္
ခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ တူေသာ စိတ္နာဖြယ္ေကာင္းသည့္ အေျခအေနကို ေဖာ္ျပၾကသည္။ ထို႔အျပင္
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ကခ်င္အမ်ဳိးသမီးမ်ားအစည္းအရုံး ထုိင္းႏုိင္ငံ

တရားသူႀကီးမ်ားက အစိုးရႏွင့္ အစိုးရစစ္တပ္ အရာရွိမ်ားထံမွလာေသာ အမိန္႔မ်ားအေပၚ မူတည္၍
ဆံးု ျဖတ္ခ်က္ ခ်တတ္ေသးသည္။ တစ္စတ
ုံ စ္ဥးီ သည္ မတရားအသင္း အက္ဥပေဒအရ တရားစြဆ
ဲ ခ
ုိ ံ
ထားရပါက ၎တြင္ အျပစ္မရွိေၾကာင္း လူတိုင္းသိေနေသာ္လည္း အာဏာပိုင္မ်ားသည္ ၎တို႔
အား ျပန္လႊတ္လိုျခင္း မရွိေၾကာင္း တုန္႔ျပန္သူမ်ားက ေျပာျပၾကသည္။ ဥပေဒအရ အေထာက္
အထား မခိုင္လံုေသာေၾကာင့္ တရားစြဲဆိုခံထားရသူသည္ အျပစ္မရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရလွ်င္ အာဏာ
ပိုင္မ်ားကို တန္ျပန္တရားစြဲဆိုႏိုင္သည္။
ႏိုင္ငံေရးအရ ထိရွလြယ္ေသာ အမႈမ်ားတြင္ ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပမ္းမႈကို အသံုးျပဳေလ့ရွိသည္။ မိမိတို႔၏
သုေတသနတြင္ ပါ၀င္ေသာ မတရားအသင္း အက္ဥပဒျဖင့္ တရားစြဲခံရသူ (၁၄) ဦးအနက္ (၁၀) ဦး
မွာ ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပမ္းမႈ ပံုစံတစ္မ်ဳိးမ်ဳိးကို ခံရေၾကာင္း ေျပာျပသည္။ အစိုးရစစ္တပ္သို႔မဟုတ္ ရဲတပ္
ဖြဲ႔က အတင္းအဓမၼ ခံ၀န္ခ်က္စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ရယူၿပီး ယင္းကို တရားရံုး ၾကားနာမႈမ်ားတြင္
သက္ေသအျဖစ္ အသံုးျပဳၾကသည္။ သက္ေသခံ ဥပေဒ (ပုဒ္မ ၂၄၊ ၂၅၊ ၂၆ အရ) ႏွင့္ ရာဇ၀တ္
က်င႔္ထံုး ဥပေဒ (ပုဒ္မ ၁၆၂(၁)) အရ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းေၾကာင့္ ရဲထံ အျပစ္ရွိေၾကာင္း ၀န္ခံျခင္းသည္
တရားရံးု တြင္ သက္ေသခံမဝင္ေသာ္လည္း လက္ေတြတ
႔ င
ြ ္ ယင္းဝန္ခခ
ံ ်က္မ်ားကို လက္ခသ
ံ ည္။
တရားသူႀကီးမ်ားသည္ ထိုအမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေမးခြန္းထုတ္ျခင္းမွာ အလြန္ရွားပါးၿပီး တရားခံ
သည္ ဖိအားေပးျခင္း၊ ၿခိမး္ ေျခာက္ျခင္းႏွင့္ ႏွပ
ိ စ
္ က္ညဥ
ႇ း္ ပမ္းျခင္းတိမ
႔ု ွ တည္ဆဲ ဥပေဒမ်ား (ရာဇသတ္
ဥပေဒ၊ ရာဇ၀တ္ က်င့္ထံုး ဥပေဒ၊ ရဲအက္ဥပေဒ၊ သက္ေသခံ ဥပေဒတို႔) ႏွင့္ အညီ ကာကြယ္ခုခံ
ပိုင္ခြင့္ ရရွိရန္မွာလည္း ရွားပါးသည္။
မွ်တမႈ မရွိေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို အထက္တရားရံုးတြင္ အယူခံ၀င္ရန္ ႀကိဳးးပမ္းမႈမ်ားမွာလည္း
အမ်ားစုမာွ မထိေရာက္ေပ။ မိမတ
ိ ႔ုိ သုေတသနတြင္ ပါ၀င္သည့္ မတရား ထိနး္ သိမး္ ျခင္းခံရသူ (၂၂)
ဦးအနက္ (၁၂) ဦးမွာ ၎တို႔၏ ေထာင္ဒဏ္ကာလ ေစ့သျဖင့္သာ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာခဲ့သည္။
ကိုးဦးမွာ သမၼတ၏ စုေပါင္း လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသားခြင့္ႏွင့္ အမႈ (၁) ခုတြင္သာ တရားလႊတ္ ေတာ္က
ျပစ္ဒဏ္ကို ျပင္ဆင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ က်ဴးလြန္ခံရသူ လြတ္ေျမာက္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

♗
jzpf&yferlemrsm;
၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ ဒုကၡသည္ စခန္းတြင္ ေနထိုင္ၿပီး အစိုးရ မဟုတ္
ေသာ ႏိင
ု င
္ တ
ံ ကာ အဖြအ
႔ဲ စည္းတစ္ခ၌
ု လံၿု ခံဳေရး တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ ေသာ အသက္ (၄၁) ႏွစအ
္ ရြယ္
ကခ်င္ အမ်ဳိးသား တစ္ဥးီ ကို ရဲက ဖမ္းဆီးလိက
ု သ
္ ည္။ သူက
႔ ုိ KIA စစ္သားအျဖစ္ စြပစ
္ ခ
ဲြ သ
့ဲ ည္။ အျပစ္
မရွေ
ိ ၾကာင္း အေထာက္အထားအျဖစ္ သူ၏ မိသားစုက သူ၏ ၀န္ထမ္းကပ္ျပားကို သာမက အလုပမ
္ ွ
ေသာ့ႏွင့္ ဖုန္းတို႔ကို ျပသခဲ့ၿပီး ဒုကၡသည္ စခန္းေခါင္းေဆာင္က ထြက္ဆိုခ်က္ေပးခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္
သူ႔အား ထိန္းသိမ္းထားစဥ္ႏွင့္ စစ္ေဆးေမးျမန္းစဥ္ ရဲက သူ႔ကို ရိုက္ႏွက္ၿပီး အတင္းအဓမၼ
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၀န္ခံ လက္မွတ္ေရးထိုးေစခဲ့သည္။ သူ႔ကို မတရားအသင္း အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၇/၁ ျဖင့္ တရားစြဲဆို
ခဲသ
့ ည္။ စစ္ေဆးမႈႏင
ွ ့္ တရားရံးု ၾကားနာမႈမာွ (၈) လ ၾကာျမင္ခ
့ သ
့ဲ ည္။ တရားသူႀကီးက သူ၏ အျပစ္
ကင္းစင္ေၾကာင္း အေထာက္အထားမ်ားအေပၚ ထည္သ
့ င
ြ း္ စဥ္းစားရန္ ျငင္းဆိခ
ု ၿ့ဲ ပီး သူက
႔ ုိ ၂၀၁၉ ခုႏစ
ွ ္
ေမလတြင္ ေထာင္ဒဏ္ (၂) ႏွစ္ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ သူက အယူခံစာကို ျပည္နယ္ တရားသူႀကီးရံုးသို႔
ေပးပိခ
႔ု ေ
့ဲ သာ္လည္း ေအာင္ျမင္မမ
ႈ ရခဲေ
့ ပ။ သူသည္ ၂၀၂၀ ခုႏစ
ွ ္ ဧၿပီလအထိေထာင္ထတ
ဲ င
ြ ္ ေနခဲရ
့ ၿပီး
သမၼတ၏ အေထြေထြ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင္႔ အမိန္႔ျဖင့္ လြတ္ေျမာက္လာခဲ့သည္။
၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇႏၷ၀ါရီလတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ကခ်င္လယ္သမား ေလးဦး ေပ်ာက္ဆံုးခဲ့
သည္။ ၎တို႔၏ ေဆြမ်ဳိးမ်ားက သူတုိ႔ မည္သည့္ေနရာတြင္ ရွိသည္ကို မသိရွိၾကေပ။ မိသားစုမ်ား၊
ေဒသခံ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ လူထအ
ု ေျချပဳအရပ္ဘက္အဖြအ
႔ဲ စည္းမ်ားသည္ သတင္းစာရွငး္ လင္းပြဲ
လုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ထိုသူမ်ားကို အစိုးရစစ္တပ္က ဖမ္းဆီးထားေၾကာင္း ရဲက လူသိရွင္ၾကား ေၾကညာ
ေပးခဲ့ရသည္။ သူတို႔ကို မတရားအသင္း အက္ဥပေဒေအာက္တြင္ တရားစြဲဆိုခဲ့သည္။ စံုစမ္း
စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ၾကားနာမႈမွာ တစ္ႏွစ္တာလံုး ၾကာျမင့္ခဲ့သည္။ သူတို႔ကို ေထာင္ဒဏ္ ႏွစ္ႏွစ္ခ်မွတ္
လိုက္ၿပီး မၾကာမီတြင္ သမၼတ၏ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ႏွင့္ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာခဲ့သည္။
ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ကခ်င္လယ္သမား ႏွစ္ဦး၏ လူသိမ်ားေသာ အမႈသည္ ရြာသားမ်ား
အား တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ မွားယြင္းစြာ တရားစြဲဆို
မႈမ်ားကို ပံုေဖာ္ျပသလ်က္ရွိသည္။ ကခ်င္လယ္သမား ႏွစ္ဦးမွာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ၎တို႔၏
ဒုကသ
ၡ ည္ စခန္းအနီးတြင္ ႏြားေက်ာင္းေနစဥ္ အဖမ္းခံခၾ့ဲ ကရသည္။ အစိးု ရစစ္တပ္က သူတက
႔ုိ ုိ KIA
၏ တာ၀န္ရွိသူ ဗံုးခြဲတိုက္ခိုက္သည့္ စစ္ဆင္ေရးကို ထမ္းေဆာင္ေနသူမ်ားအျဖစ္ စြပ္စြဲခဲ့သည္။
ယင္းတို႔ကို စစ္ဘက္ေရးရာ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔ (စရဖ) က စစ္ေဆးေမးျမန္းခဲ့သည္။ စစ္ေၾကာ
ေမးျမန္းေနစဥ္ ထိသ
ု ႏ
ူ စ
ွ ဥ
္ းီ မွာ ရက္စက္စာြ ႏွပ
ိ စ
္ က္ညဥ
ႇ း္ ပမ္းခံရၿပီး လိငပ
္ င
ုိ း္ ဆိင
ု ရ
္ ာ အၾကမ္းဖက္မက
ႈ ို
ခံၾကရသည္။ အစိုးရစစ္တပ္က သူတိ႔ု တစ္ဦးစီထံမွာ အတင္းအဓမၼ ခံ၀န္ခ်က္ကို ရယူခဲ့ၿပီး တရားရံုး
တြင္ အသံုးျပဳခဲ့သည္။ ၎တို႔၏ အမႈ ၾကားနာမႈမွာ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာျမင့္ခဲ့သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္
ဆိုေသာ္ အစိုးရစစ္တပ္ မ်က္ျမင္သက္ေသက တရားရံုးၾကားနာမႈမ်ားတြင္ လာေရာက္ခဲ့ျခင္း
မရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ တရားသူႀကီးက ထိုသူမ်ား အျပစ္မရွိေၾကာင္း သက္ေသအေထာက္
အထားကို လက္ခံရန္ ျငင္းဆိုခဲ့သည္။ တရားသူႀကီးက ထိုအမႈကို အျပစ္မရွိေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ပါက
သူအလုပ္ျပဳတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့ဟု ျပန္လည္ ေျပာျပသည္။ ထိုလူႏွစ္ဦးမွာ ေထာင္ဒဏ္
၁၄ ႏွစ္ႏွင့္ ၂၁ ႏွစ္ခ်မွတ္ခံရသည္။ တစ္ဦးမွာ ၂၀၁၅ ဒီဇင္ဘာလတြင္ သူ၏ ျပစ္ဒဏ္ သက္တမ္း
တစ္ခ်ဳိ႕တစ္၀က္ကို က်ခံၿပီးေနာက္ တရားလႊတ္ေတာ္က သူ၏ ျပစ္ဒဏ္မ်ားကို ျပင္ဆင္ခဲ့ၿပီး
လြတ္ေျမာက္လာခဲ့သည္။ ေနာက္တစ္ဦးမွာ ၂၀၁၈ ဧၿပီလတြင္ သူ၏ ျပစ္ဒဏ္ တစ္ခ်ဳိ႕တစ္၀က္ကို
က်ခံၿပီးေနာက္ က်န္ျပစ္ဒဏ္မ်ားမွ သမၼတ၏ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အမိန္႔ကို ရရွိၿပီး လြတ္ေျမာက္
လာခဲ့သည္။
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၅-၁-၈။ အျခား တရားဝင္အာဏာပိုင္မ်ားထံ အယူခံ၀င္ျခင္းသည္ ေအာင္ျမင္မႈ မရွိေပ။
ဤသုေတသနတြင္ ပါ၀င္ေသာ က်ဴးလြန္ခံရသူ (၅၁) ဦးအနက္ (၂၁) ဦးမွာ တရားစီရင္ေရး စနစ္
ျပင္ပမွ အျခားေသာ အာဏာပိင
ု မ
္ ်ားထံ အယူခဝ
ံ င္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲေ
့ သာ္လည္း မည္သမ
ူ ်ွ ေအာင္ျမင္မႈ
မရရွိခဲ့ပါ။
ခ်ည္းကပ္ခဲ့ေသာ အာဏာပိုင္မ်ားတြင္ ပါ၀င္သူမ်ားမွာ  ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ဳိးသား လူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္မရွင္ (MNHRC)
 သမၼတ
 ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ သို႔မဟုတ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
 ကခ်င္ျပည္နယ္ ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းမွ ေဒသခံ အစိုးရမ်ား (ျပည္နယ္ႏွင့္ တို္င္း
အဆင့္မ်ား)
 အစိုးရစစ္တပ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား (ေျမာက္ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္၊ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္၊ ကာကြယ္ေရး
ဦးစီးခ်ဳပ္)
 ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးဌာန
၎လမ္းေၾကာင္းေျပာင္း ႀကိဳးးပမ္းမႈမ်ား တစ္ခမ
ု ်ွ ေအာင္ျမင္မႈ မရရွခ
ိ ပ
့ဲ ါ။ ထင္ျမင္ခ်က္ႏင
ွ ့္ ျခားနားစြာ
ပင္ အျခားေသာ အာဏာပိုင္မ်ား အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ဳိးသား လူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္မရွင္
(MNHRC) ကို အကူအညီေတာင္းခံျခင္းသည္ ဆိးု က်ဳိးရရွခ
ိ ၿ့ဲ ပီး က်ဴးလြနခ
္ ရ
ံ သူအတြက္ အခက္အခဲ
ျပႆနာမ်ားကို ႀကံဳေတြ႔ေစသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ဳိးသား လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ရုံး
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၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ကခ်င္ အမ်ဳိးသား တစ္ဦးသည္
၎၏ အသတ္ခံရေသာ အသက္ (၁၄) ႏွစ္အရြယ္ သမီးငယ္အတြက္
အမွန္တရား ရွာေဖြသည့္အေနျဖင့္ MNHRC ထံသို႔ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္
စစ္သားမ်ားက ၎၏ သမီးငယ္ ကို သတ္ပစ္ခေ
့ဲ ၾကာင္း စာေပးပိခ
႔ု သ
့ဲ ည္။
၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္ အရာရွိက ၎က
MNHRC အား ေပးသည့္ စာတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကို မွားယြင္းစြာ
စြပ္စြဲခဲ့သည္ဟု စြပ္စြဲလ်က္ (ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၁၁ ေအာက္
တြင္) ယင္းအား တိုင္ၾကားခ်က္ကို တင္ျပခဲ့သည္။ ထိုစြပ္စြဲခ်က္မ်ားကို
ကာကြယ္ေခ်ပရန္အတြက္ ၎သည္ တရားရံုးသို႔ ၄၅ ႀကိမ္မက တက္
ေရာက္ခဲ့ရသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ သူ႔အား
အျပစ္ရွိေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။
KIA အဖြဲ႔၀င္မ်ားဟု စြပ္စြဲခံရၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇႏၷ၀ါရီလတြင္ အစိုးရစစ္
တပ္၏ ဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္ျခင္းခံရသည့္ ကခ်င္လယ္သမားႏွစ္ဦး၏ ျဖစ္
ရပ္တင
ြ ္ မိသားစု၀င္မ်ားႏွင့္ ေရွေ
႔ နမ်ား ႏွစဥ
္ းီ စလံးု က ေဒသခံ ရဲစခန္းတြင္
အမႈ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ MNHRC သို႔စာမ်ား ေပးပို႔ခဲ့သည္။
ထို႔ေနာက္တြင္

ေနျပည္ေတာ္မွ

ဗို္လ္ခ်ဳပ္ႀကီး

တစ္ဦးေရာက္လာၿပီး

မိသားစု၀င္မ်ားႏွင့္ ဒုကသ
ၡ ည္ စခန္းေခါင္းေဆာင္မ်ားအား စံစ
ု မ္းစစ္ေဆး
မႈကို ဦးေဆာင္ခဲ့သည္။ စစ္သားမ်ား ဒုကၡသည္ စခန္းသို႔ ေရာက္လာၿပီး
လူမ်ား အိမ္မ်ားကို ဓါတ္ပံုမ်ား ရိုက္ယူၾကသည္။ ယင္းမွာ အလြန္ပင္
အေႏွာက္အယွက္ ျဖစ္ရသည္။ မိသားစုမ်ားေျပာျပခ်က္အရ စစ္သား
မ်ားသည္ ၎တို႔၏ ေျပာဆိုခ်က္မ်ားကို ေရးခ်ျခင္း မျပဳေသာ္လည္း
သူတို႔အား

စာရြက္လြတ္တစ္ရြက္တြင္

လက္မွတ္ေရးထိုးေစခဲ့သည္။

ေနာက္ပိုင္းတြင္ ရဲကိုတိုင္ထားေသာ ထိုအမႈမွာ ေနာက္ထပ္ အေရးယူ
ေဆာင္ရြက္မႈ မရွိပဲ ပိတ္သြားခဲ့သည္။
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ဤအခန္း၏ အစပိင
ု း္ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္အ
့ တိင
ု း္ လံၿု ခံဳေရး တပ္ဖဝ
႔ဲြ င္မ်ား က်ဴးလြနသ
္ ည့္ ရာဇ၀တ္မႈ
မ်ားအတြက္ တာ၀န္ခံမႈကို ရွာေဖြရာတြင္ သိသာထင္ရွားေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားနွင့္ အတားအဆီးမ်ား
ရွိေနသည္။ သို႔ရာတြင္ စစ္ဘက္ ႏွင့္/သို႔ အရပ္ဘက္ တရားရံုးမ်ားတြင္ တစ္ခါတစ္ရံ တရားစြဲဆိုၿပီး
အျပစ္ရွိေၾကာင္းဆံုးျဖတ္ခဲ့သည့္ “ေအာင္ျမင္ေသာ” ျဖစ္ရပ္ အနည္းငယ္လည္း ရွိခဲ့သည္။
မိမတ
ိ ႔ုိ သုေတသနတြင္ ပါ၀င္ေသာ မုဒမ
ိ း္ မႈ၊ လူသတ္မႈ ႏွင/့္ သိ႔ု ေပ်ာက္ဆးုံ မႈ က်ဴးလြနခ
္ ရ
ံ သူ (၂၉)
ဦးအနက္ က်ဴးလြန္ခံရသူ (၆) ဦး (တရားရံုးအမႈ ၆ မႈ) သည္ ၎တို႔၏ အမႈကို တရားရံုးတြင္ (အရပ္
ဘက္ သို႔မဟုတ္ စစ္ဘက္ တရားရံုး) တို႔တြင္ ၾကားနာမႈအားေတြ႔ျမင္ခဲ႔ၾကရသည္။ အမႈ (၆) မႈတြင္
(၅) မႈမွာ အျပစ္ရွိေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ၿပီး (၁) မႈမွာ အမႈ ဖ်က္သိမ္းခဲ့သည္။ ထပ္မံ၍ ေဖာ္ျပလိုသည္မွာ
ဤကိန္းဂဏန္းမ်ားသည္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္ တရားမွ်တမႈ ရရွိျခင္းအေပၚ
မည္သုိ႔မွ် ကုယ
ိ စ
္ ားျပဳျခင္းမရွပ
ိ ဲ သုေတသေနတြင္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားသည္ ယင္းတိတ
႔ု င
ြ ္
တရား၀င္ တရားစီရင္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္ ပါ၀င္ေသာေၾကာင့္ ေရြးခ်ယ္ထားျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။
စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ တရားရံုးက အမႈ (၆) မႈတြင္ (၃) မႈကို ၾကားနာသည္။
 ၂၀၁၃ ခုႏစ
ွ ္ ႏိ၀
ု င္ဘာလတြင္ အသက္ (၇) ႏွစအ
္ ရြယ္ မိနး္ ကေလးငယ္ကုိ မုဒမ
ိ း္ က်င္ေ
့ သာ
စစ္သားအား စစ္ဘက္ဆင
ုိ ရ
္ ာ တရားရံးု တြင္ ပထမဆံးု ၾကားနာခဲၿ့ ပီး ၎အား အျပစ္ရေ
ိွ ၾကာင္း
ဆံးု ျဖတ္ကာေထာင္ဒဏ္ (၂) ႏွစ္ ခ်မွတခ
္ သ
့ဲ ည္။ အမႈကုိ ေနာက္ပင
ုိ း္ တြင္ အရပ္ဘက္ တရားရံးု သိ႔ု
လႊေ
ဲ ျပာင္းခဲ့သည္။ (ေအာက္တြင္ ၾကည့္ပါ)
၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ရြာသား ၃ ဦးအား ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္မွ ဖမ္းဆီး
ေခၚေဆာင္သြားၿပီး ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ကာ သတ္ျဖတ္ခဲ့သည္။
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 ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ အသက္အရြယ္ၾကီးရင့္ေသာ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးကို မုဒိမ္းျပဳက်င့္ရန္
ၾကိဳးပမ္းခဲေ
႔ သာ စစ္သားကို စစ္ဘက္ဆင
ုိ ရ
္ ာ တရားရံးု က ေက်ာ္နင္းမႈ၊ အရက္ေသစား ေသာက္စား
မူးယစ္မႈ၊ တပ္မေတာ္စစ္စည္းကမ္း ေဖာက္ဖ်က္မႈမ်ားျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ (၇) ႏွစ္ခ်မွတ္ခဲ့သည္။
၎စစ္သားအေပၚ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္း
မရွိေပ။
 ေနာက္ထပ္ ျဖစ္ရပ္ တစ္ခတ
ု င
ြ ္ ၂၀၁၇ ခုႏစ
ွ ္ ေမလတြင္ စစ္တပ္က ဖမ္းဆီး ႏွပ
ိ စ
္ က္ သတ္ျဖတ္ခ့ဲ
ေသာ အရပ္သား သံးု ဦးျဖစ္ရပ္တ
္ င
ြ ္ စစ္ဘက္ဆင
ုိ ရ
္ ာ စစ္ခးုံ ရံးု က စစ္သား (၆) ဦးကို အလုပၾ္ ကမ္းႏွင့္
ေထာင္ဒဏ္ (၁၀) ႏွစ္ ခ်မွတခ
္ သ
့ဲ ည္။ မိသားစုမာွ ထိစ
ု စ္သားမ်ား အမွနတ
္ ကယ္ ေထာင္တင
ြ ္
ေရာက္ရျိွ ခင္းရွ၊ိ မရွႏ
ိ င
ွ ့္ ယခုထက္တင
ုိ ္ ထိနး္ သိမး္ ထားျခင္း ရွ၊ိ မရွက
ိ ုိ မေသခ်ာပဲ ရွသ
ိ ည္။
ဤအမႈမ်ားထဲမွ ၄ မႈကို အရပ္ဘက္ တရားရံုးမ်ား၌ ၾကားနာခဲ့သည္။
 အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ျဖစ္ရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ စစ္သားက အသက္ (၇)ႏွစ္အရြယ္
မိန္းကေလးငယ္ကို မုဒိမ္းျပဳက်င့္သည့္ အမႈတြင္ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ တရားရံုးက အမႈကို
ၾကားနာၿပီးေနာက္ အမႈကို အရပ္ဘက္ တရားရံုးသို႔ လႊဲေျပာင္းခဲ့ၿပီး ၎ကို အျပစ္ရွိေၾကာင္း
ဆံုးျဖတ္ၿပီး ေထာင္ဒဏ္ အႏွစ္ (၂၀) ခ်မွတ္ခဲ့သည္။
 ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလက ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ စစ္တပ္က ဖမ္းဆီးၿပီး လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ
ေစာ္ကားကာ သတ္ျဖတ္ခဲ့သည့္ အသက္ (၂၈) ႏွစ္အရြယ္ အမ်ဳိးသမီး၏ အမႈမွာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္
မတ္လတြင္ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ ခ်ဳပ္သို႔ ေရာက္ရွိသြားၿပီး တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္က
အမႈကို “အေထာက္အထား မခိုင္လံု” ဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ပလပ္ခဲ့သည္။
 ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၌ စစ္သားႏွစ္ဦးက ကခ်င္အမ်ဳိးသမီး တစ္ဦး
အား မုဒိမ္းက်င့္သည့္ အမႈကို အရပ္ဘက္ တရားရံုးတြင္ စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး စစ္သားမ်ားကို အျပစ္
ရွိေၾကာင္း စီရင္ဆံုးျဖတ္၍ ေထာင္ဒဏ္ (၇) နွစ္ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။
 ၂၀၁၇

ခုႏစ
ွ တ
္ င
ြ ္

ရဲအရာရွတ
ိ စ္ဥးီ သည္

ကိယ
ု ၀
္ န္ရေ
ိွ နေသာ

အသက္

(၁၆)

ႏွစအ
္ ရြယ္

မိနး္ ကေလးတစ္ဥးီ အား မုဒမ
ိ း္ က်င္ၿ့ ပီးေနာက္ က်ဴးလြနခ
္ ရ
ံ သူသည္ မိမက
ိ ယ
ုိ က
႔္ ယ
ုိ အ
္ ဆံးု စီရင္သာြ း
သည႔္ ျဖစ္ရပ္တင
ြ ္ ယင္းအမႈကုိ ေဒသခံ ခရိင
ု တ
္ ရားရံးု တစ္ခတ
ု င
ြ ္ အမႈဖင
ြ လ
့္ စ
ွ ခ
္ ၿ့ဲ ပီး က်ဴးလြနသ
္ က
ူ ုိ
အျပစ္ရေ
ိွ ၾကာင္း စီရင္ဆးုံ ျဖတ္၍ ေထာင္ဒဏ္ (၁၂) ႏွစ္ ခ်မွတခ
္ သ
့ဲ ည္။
ဤအစီရင္ခံစာအတြင္းတြင္ မိမိတို႔သည္ ဤအမႈမ်ားကို ေလ့လာၿပီး မည္သည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ား
ေၾကာင္း တရားရံုးသို႔ ေရာက္ရွိလာရျခင္းႏွင့္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ မည္သည့္ အေၾကာင္းမ်ား ေၾကာင့္
အျပစ္ရွိေၾကာင္း စီရင္ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္ကို လူထုအေျချပဳအရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အျမင္မွ
နားလည္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

၅-၂-၁။ စစ္သားမ်ားကို အရပ္ဘက္ တရားရံုးမ်ားတြင္ တရားစြဲဆိုျခင္းမွာ ျဖစ္ႏိုင္သည္။
အေၾကာင္းျပခ်က္ေကာင္းရွိၿပီး

အမ်ားကယံုၾကည္ေနၾကသည္မွာ

စစ္သားမ်ားကို

အရပ္ဘက္

တရားရံုးေရွ႔ေမွာက္တြင္ တရားစီရင္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ဟူ၍ျဖစ္သည္။ အလြန္သိသာ ထင္ရွားေသာ
အတားအဆီးမ်ားရွိေသာ္လည္း ျဖစ္နုိင္ေၾကာင္း ယခုအစီရင္ခံစာပါ အမႈအခ်ဳိ႕အရ သိႏိုင္ပါသည္။
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ကခ်င္အမ်ဳိးသမီးမ်ားအစည္းအရုံး ထုိင္းႏုိင္ငံ

အထက္တင
ြ ေ
္ ဖာ္ျပသကဲသ
့ ႔ုိ (အခန္း ၅-၁-၁ တြငၾ္ ကည္ပ
့ ါ) ႏွင့္ ၂၀၀၈ခုႏစ
ွ ္
ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒအရ8 စစ္သားမ်ားကို စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ စစ္ခံုရံုး
မ်ားတြင္သာ ၾကားနာ စီရင္ရမည္။ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္
သည္ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ စစ္ခံုရံုးမ်ားတြင္ အျမင့္ဆံုး စီရင္ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္
အာဏာကို ရရွထ
ိ ားၿပီး ျပည္ေထာင္စတ
ု ရားလြတေ
္ တာ္ သိမ
႔ု ဟုတ္ အျခား
အရပ္ဘက္ တရားရံုးမ်ားတြင္ အယူခံ ၀င္ပိုင္ခြင့္မရွိပါ။ သို႔ရာတြင္ ၁၉၅၉
ခုႏွစ္ တပ္မေတာ္ အက္ဥပေဒအရ လူသတ္မႈ၊ လူေသမႈႏွင့္ မုဒိမ္းမႈ
ရာဇ၀တ္မႈမ်ားကို

က်ဴးလြန္ေသာ

“တန္းျပည္စစ္မႈထမ္းခ်ိန္”

9

စစ္သားမ်ားကို

မဟုတ္ပါက

စစ္ခံုရံုးအစား

၎တို႔သည္
အရပ္ဘက္

ရာဇ၀တ္ တရားရံုးမ်ားတြင္ အမႈစီရင္ႏိုင္ေၾကာင္း ျပဌာန္းထားသည္။

ျအဆိုပါ ဥပေဒမ်ားတြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ျပဌာန္းထားသည္။

“တိုင္ၾကားမႈမ်ားကို ရရွိသည့္အခါ စြပ္စဲြလာေသာ အမႈမ်ားအတြက္ အေထြေထြ စစ္ဦးစီးရံုးႏွင့္
စစ္ေရး ဦးစီးဌာနတို႔က စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ခံုးရံုးဖြဲ႔၍စစ္ေဆးၾကပါသည္္။ တိုင္ၾကားမႈမ်ားကို
၁၉၅၉ ခုႏွစ္ တပ္မေတာ္ အက္ဥပေဒ၊ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္ တပ္မေတာ္ဆိုင္ရာ က်င့္ထံုးဥပေဒမ်ား ႏွင့္
၁၉၆၀ ခုႏွစ္ တပ္မေတာ္ဆိုင္ရာ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး လက္စြဲတို႔နွင့္ အညီ စံုစမ္းစစ္
ေဆးရမည္။ တပ္မေတာ္ ဥပေဒ၏ ပုဒ္မ ၇၁ တြင္ ျပဌားန္ထားေသာ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားအတြက္
(တိုင္ၾကားမႈမ်ား) စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ တရားရံုးသို႔ ပို႔ရမည္။ တပ္မေတာ္သည္ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္
တပ္မေတာ္အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၇၂ အရ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားကို ရဲသို႔ လြဲေျပာင္းေပးျခင္းျဖင့္ ထိုအမႈမ်ား
ကို အရပ္ဘက္ တရားရံုးမ်ားသို႔ လြဲေျပာင္းစစ္ေဆးႏိုင္ပါသည္။ ၁၉၅၉

ခုႏွစ္ တပ္မေတာ္

အက္ဥပေဒ၏ ပုဒ္မ၇၂ ႏွင့္အညီ လူသတ္မႈ၊ လူေသမႈ သို႔မဟုတ္ မုဒိမ္းမႈ က်ဴးလြန္ေသာ
လက္ရတ
ိွ င
ြ ္ တန္းျပည္စ
႔ စ္မထ
ႈ မ္းေဆာင္ေနျခင္းမရွသ
ိ ည့္ တပ္ဖ၀
႔ဲြ င္မ်ား က်ဴးလြနသ
္ ည့္ အမႈမ်ားကို
စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ စစ္ခံုးရံုးမ်ားတြင္ ၾကားနာမည္မဟုတ္ပါ။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း
တပ္မေတာ္တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈ (၆)မႈ ရွိခဲ့သည္။
ထိုအမႈမ်ားကို အရပ္ဘက္တရားရံုးမ်ားသို႔ ေျပာင္းေရႊ႔စစ္ေဆးခဲ့သည္။ က်ဴးလြန္သူမ်ားကို
အရပ္ဘက္ တရားရံုးမ်ားသို႔ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈအတြက္ လြဲေျပာင္းျခင္းမျပဳမီတြင္
၎တို႔အား စစ္စည္းကမ္း ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္သည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၅
ခုႏွစ္အတြင္း စစ္သားမ်ား က်ဴးလြန္ေသာ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈ (၃၁) မႈကို အရပ္ဘက္
တရားရံုးမ်ားသို႔ လႊဲေျပာင္းခဲ့သည္။”10

8 Article 20(b), 293, 319 and 343(b)
9 Section 72
10 Committee on the Elimination of Discrimination Against Women, CEDAW/C/MMR/Q/4-5/Add.1, “List
of Issues and Questions in Relation to the Combined Fourth and Fifth Periodic Reports of Myanmar,
Addendum, Replies of Myanmar”, 3 May 2016, para. 34, 35, p. 8.
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ထိုသုိ႔ လႊဲေျပာင္းမႈအတြက္ ဥပေဒဆိုင္ရာ အကန္႔အသတ္မ်ား (အထူးသျဖင့္ ခ်ဳိးေဖာက္က်ဴး
လြန္သူသည္ တန္းျပည္႔စစ္မႈထမ္းေဆာင္ေနခ်ိန္မျဖစ္ရပါ) ႏွင့္ အတူ အေထြေထြ ျခစားမႈ ႏွင့္ တရား
စီရင္ေရးတြင္ စစ္တပ္၏ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္မႈတို႔ ေပါင္းစပ္လိုက္ေသာအခါ အမႈ အေရအတြက္
အနည္းငယ္သာ

လႊဲေျပာင္းျခင္းကို

ျဖစ္ေစသည္။

၂၀၀၈ခုႏွစ္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ

တပ္မေတာ္သားမ်ားအတြက္ စစ္ဘက္ေရးရာ တရားစီရင္ေရးတြင္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏အဆံုး
အျဖတ္သည္ အၿပီးအျပတ္ျဖစ္သည္ဟု ျပဌာန္းပါရွိသျဖင့္ တပ္မေတာ္သားမ်ား က က်ဴးလြန္ေသာ
အမႈမ်ားကို အရပ္ဘက္တရားစီရင္ေရးသို႔ လြဲေျပာင္းရန္ အခက္အခဲရွိေနပါသည္။ တပ္မေတာ္သား
မ်ားကို တရားစီရင္၍မရဘဲျဖစ္ေနပါသည္။
သိရ
႔ု ာတြင္ လြနခ
္ ေ
့ဲ သာ ႏွစအ
္ နည္းငယ္က ျမန္မာႏိင
ု င
္ တ
ံ င
ြ ္ အမႈအနည္းငယ္ႏင
ွ ပ
့္ တ္သက္၍ စစ္သား
မ်ားကို စစ္တပ္မွ ထုတ္ပယ္ၿပီးသည့္အခါ အရပ္ဘက္ တရားရံုးသို႔ ၾကားနာမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။ အခ်ဳိ႔
ေသာ အမႈ ေအာင္ျမင္ခဲ့မႈမ်ားမွာ လူထုအေျချပဳအရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ အာဏာပုိင္မ်ားကို
ဖိအားေပးျခင္းအားျဖင့္ စစ္သားမ်ားအား စစ္တပ္မွ ထုတ္ပယ္ေစျခင္း ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ထုတ္ပယ္
ခံရေသာ စစ္သားမ်ား၏ အမႈမ်ားကို အရပ္ဘက္ တရားရံုးမ်ားသို႔ လႊဲေျပာင္းလာနုိင္သည္။ ရဲအရာရွိ
မ်ားကိုလည္း အထူး ရဲ တရားစီရင္မႈမ်ားအစား အရပ္ဘက္ တရားရံုးမ်ားတြင္ စစ္ေဆးၾကားနာမႈ
မ်ားလည္း ရွိသည္။
အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသကဲ့သုိ႔ မိမိတို႔သုေတသနတြင္ ပါ၀င္ေသာ အမႈ ၄ မႈကို အရပ္ဘက္
တရားရံုးမ်ားတြင္ ၾကားနာခဲ့သည္။ (အခန္း ၅-၂ တြင္ၾကည့္)။ သတိျပဳသင့္သည္မွာ ထိုအမႈမ်ားအား
လံးု မွာ တိင
ု း္ ရင္းသူ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ လိငပ
္ င
ုိ း္ ဆိင
ု ရ
္ ာ အၾကမ္းဖက္မက
ႈ ်ဴးလြနျ္ ခင္းႏွင့္ သက္ဆင
ုိ ္
သည္။ မိမိတို႔အေနျဖင့္ အရပ္ဘက္ တရားရုံးမ်ားသို႔ လႊဲေျပာင္းလာေသာ မည္သည့္ လူသတ္မႈကိုမွ်
မွတ္တမ္းတင္ထားနုိင္ျခင္း မရွိေပ။ (တရားလႊတ္ေတာ္က ပယ္ခ်လိုက္သည့္ ေပ်ာက္ဆံုးမႈမွ လြဲ၍)။
မိမတ
ိ သ
႔ုိ ည္ စစ္သားမ်ား သိမ
႔ု ဟုတ္ ရဲမ်ား အရပ္ဘက္ တရားရံးု ေရွေ
႔ မွာက္တင
ြ ္ တရားစြဆ
ဲ ခ
ုိ ရ
ံ သည့္
အနည္းငယ္ေသာ အမႈမ်ားကို သတိျပဳမိေသာ္လည္း ယင္းတို႔သည္ KWAT မွတ္တမ္း၏ အစိတ္
အပိင
ု း္ မဟုတသ
္ ည္အ
့ တြက္ မိမတ
ိ ၏
႔ုိ သုေတသနတြင္ အမႈတစ္ခခ
ု ်င္းကို ထည္သ
့ င
ြ း္ ထားျခင္းမရွပ
ိ ါ။

၅-၂-၂။ စီရင္ခ်က္ခ်ႏိုင္ၿပီးေအာင္ျမင္ေသာ အမႈမ်ားသည္ သက္ဆိုင္သူမ်ားအားလံုး၏
ပါ၀င္မႈ လိုအပ္သည္။
မိမိတို႔ သုေတသနမွ အမႈမ်ားကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာသံုးသပ္ရာတြင္ တရားစြဲဆိုမႈမ်ား “ေအာင္ျမင္ရန္”
မွာ သက္ဆိုင္သူအားလံုး ပါ၀င္ လႈပ္ရွားမႈ အေပၚ တည္မွီေနေၾကာင္း ထင္ရွားစြာ ေတြ႔ျမင္ရသည္။
ထိုသို႔ ေသာအေျခအေနမ်ား ျဖစ္လာေစသည့္ အေၾကာင္းရင္းမွာ သက္ဆိုင္သူအားလံုးျဖစ္သည့္
ရြာသားမ်ား၊ ေဒသခံ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားႏွင့္ တစ္ခါ
တစ္ရံတြင္ ရဲအရာရွိမ်ားပင္ တက္ႂကြစြာ ပါ၀င္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္းေလ႔လာေတြ႔ရွိပါသည္။
လူထုအသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ားအၾကား သိနားလည္မႈ တည္ေဆာက္ရန္ႏွင့္ ေဒသခံလူထုအေျချပဳ အရပ္
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ကခ်င္အမ်ဳိးသမီးမ်ားအစည္းအရုံး ထုိင္းႏုိင္ငံ

ဘက္အဖြအ
႔ဲ စည္းလုပေ
္ ဆာင္သေ
ူ နသူမ်ား၏ စြမး္ ရည္ကုိ ျမႇငတ
့္ င္ေပးျခင္းသည္ အမႈမ်ားကို တရားရံးု သိ႔ု
ေရာက္ရွိေစရန္ ႀကိဳးးပမ္းမႈအတြက္ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ျဖစ္ေသာ အေနအထားကို ျဖစ္ေစသည္။
ေဒသခံ အသိုင္းအ၀ိုင္းသည္ တရားမွ်တမႈကို ရွာေဖြေသာ က်ဴးလြန္ခံရသူမ်ားအား စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ
အေထာက္အကူအႀကံေပးျခင္းသာမက အမႈမ်ား ၾကားနာလာေစရန္ လည္း က႑တစ္ခုမွ ပါ၀င္
လ်က္ ရွိသည္။ တုန္႔ျပန္သူ တစ္ဦးက ရြာသားမ်ားသည္ ၎တို႔၏ အသိုင္းအ၀ိုင္းတြင္ ဘာေတြ
ျဖစ္ေနသည္ကုိ ေလ့လာျခင္း၊ ျပႆနာရွပ
ိ ါလာက တုနျ႔္ ပန္ေျဖရွငး္ ျခင္း၊ အားတက္တေရာပါ၀င္ၿပီး
အေျဖ ရွာရန္ ကူညီေပးျခင္း စသည့္ “ယင္းတို႔၏ အသိုင္းအ၀ိုင္းတြင္ ျဖစ္ပြားေနသည့္ ကိစၥကို
တာ၀န္ခံမႈ

ရွိလွ်င္” အမွန္တရားအတြက္ အခြင့္အလမ္း ရွိလာသည္ဟု မိမိတို႔အား ေျပာသည္။

စစ္သား တစ္ေယာက္က အသက္ (၇) ႏွစအ
္ ရြယ္ မိနး္ ကေလးငယ္အား မုဒမ
ိ း္ က်င္သ
့ ည့္ အမႈတင
ြ ္
ရြာသားမ်ားက ခ်က္ခ်င္းတုန္႔ျပန္လ်က္ က်ဴးလြန္သူကို ဖမ္းဆီးကာ ရဲစခန္းသို႔ ေခၚလာခဲ့ၾကသည္။
အိမ္နီးခ်င္းမ်ား ႏွင့္ အသိင
ု း္ အ၀ိင
ု း္ မွ လူမ်ားသည္ အေထာက္အထား စုေဆာင္းျခင္း၊ ထိနး္ သိမး္ ျခင္းနွင့္
သက္ဆင
ုိ ရ
္ ာ

အာဏာပိုင္မ်ားသုိ႔

အကူအညီေပးလိုသူမ်ားအား

အေၾကာင္းၾကားျခင္းတို႔တြင္

အေရးႀကီးေသာ အခန္းက႑တြင္ပါ၀င္ႏိုင္ေၾကာင္း တုန္႔ျပန္သူမ်ားက မိမိတို႔အား ေျပာျပသည္။
မိမိတို႔ သုေတသနက အႀကံျပဳသည္မွာ လူထုအေျချပဳအရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ၎တို႔၏ အခြင့္
အေရးမ်ားကို ပိုမိုသိနားလည္ၿပီး ဥပေဒဆိုင္ရာ က်င့္ထံုးမ်ားကို ေကာင္းမြန္စြာ နားလည္ျခင္းအား
ျဖင့္ က်ဴးလြန္ခံရသူမ်ားအတြက္ တရားမွ်တမႈ ေတာင္းဆိုရာတြင္ တက္ႂကြေသာ အခန္းက႑မွ
ပါ၀င္ရန္ ပိုမိုအလားအလာရွိသည္။ တနည္းအားျဖင့္ ယင္းသည္ က်ဴးလြန္ခံရသူႏွင့္ မ်က္ျမင္
သက္ေသမ်ားအား သက္ေသထြက္ဆိုရဲလာေအာင္ အားေပးျခင္း၊ လူထုဖိအား တည္ေဆာက္ျခင္း
ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ား ထိန္းသိမ္းျခင္းတို႔အတြက္ အေထာက္အကူ
ျဖစ္ေစသည္။
လူထု အေျချပဳ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ အေျခခံသေဘာတရားမ်ားႏွင့္
ျဖစ္ ရပ္မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ျခင္းတို႔ သင္တန္းမ်ား ေပးျခင္းသည္လည္း က်ဴးလြန္ခံရသူမ်ားအတြက္
တရားမွ်တမႈကို ရရွိရန္ အခြင့္အလမ္းပိုမိုရရွိေစသည္။ သင္တန္းမ်ားကို ထပ္ဆင့္ ကူညီပံ့ပိုးေပးေသာ
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ မတူညီေသာ အသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ားမွ ဘ၀တူမ်ားသည္ ၎တို႔၏
အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို
လူထုအေျချပဳ

ေ၀မွ်ႏိုင္ၿပီး

တစ္ဦးႏွင့္

အသိုင္းအ၀ိုင္းသည္

တစ္ဦး

အႀကံဥဏ္မ်ားေပးနုိင္သည္။

က်ဴးလြန္ခံရသူမ်ားကို

လုပ္ငန္းစဥ္၏

ထိုအခါ

မတူညီေသာ

အဆင့္အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖစ္သည့္ အေထာက္အထား ရယူျခင္း၊ ရဲစခန္းတြင္ ပထမသတင္းေပး တိင
ု ခ
္ ်က္ဖင
ြ ့္
လွစျ္ ခင္း၊ ေဆးဖက္ ဆိုင္ရာ စစ္ေဆးမႈ ရယူျခင္း၊ ေရွ႕ေနႏွင့္ ဆက္သြယ္ျခင္း အစရွိသည္တို႔မွတဆင့္
ကူညီပံ့ပိုးေပးႏိုင္သည့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အေနအထားတြင္ ေရာက္ရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။
သုေတသနလုပ္ထားသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ား အားလံုးတြင္ လူထု အသိုင္းအ၀ုိင္း၀င္မ်ား၏ ပူးေပါင္း
ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ အားထုတ္မႈမ်ားကို ညႊန္းျပေနသည္။
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စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ထားေသာ ေဒသခံ လူထုမ်ား၏ အခန္းက႑သည္ ရွမ္း
ျပည္နယ္ ေျမာက္ပို္င္းတြင္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္က စစ္သားႏွစ္ဦးက ကခ်င္အမ်ဳိး
သမီးတစ္ဦးကို မုဒိမ္းက်င့္သည့္ ျဖစ္ရပ္တြင္ ရွင္းလင္းစြာ ေတြ႔ရသည္။
ဤျဖစ္ရပ္သည္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ အသက္ (၇) ႏွစ္အရြယ္
မိန္းကေလး အားျပဳက်င့္သည္႔ မုဒိမ္းမႈ ျဖစ္ၿပီး လအနည္းငယ္ အၾကာတြင္
ျဖစ္ပာြ းခဲျ့ ခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း လူထ၏
ု တက္ၾကြလပ
ႈ ရ
္ ာွ းမႈကုိ အားေကာင္းစြာ
ေတြ႔ရသည္။ ေဒသခံ လူထုႏွင့္ ေဒသခံလူမႈ အသိုင္းအ၀ိုင္း အုပ္စုမ်ားက
ယခင္ ကျဖစ္ပြားခဲ႔ေသာအမႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ခဲ့သည့္၎တို႔၏ အေတြ႔
အၾကံဳမ်ားကို လိုလိုလားလား ေ၀မွ်ခဲ့ေသာ ၎တို႔၏ ဘ၀တူမ်ားထံမွ
သင္ယူခဲ့ၾကသည္။ ယင္းမွာ ကြတ္ခိုင္ ယဥ္ေက်းမႈ အသင္းက ဤအမႈတြင္
ေအာင္ျမင္တက္ၾကြစြာ ပါ၀င္ခဲ့သည့္ အေၾကာင္းရင္းလည္း ျဖစ္နုိင္သည္။
ထိုအဖြဲ႔က ယခင္ အမႈက အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကို ရယူခဲ့သည္။
၂၀၁၃ ခုႏစ
ွ တ
္ င
ြ ္ မုဒမ
ိ း္ က်င္ခ
့ ရ
ံ ေသာ အသက္ (၇) ႏွစအ
္ ရြယမ
္ န
ိ း္ ကေလး၏
အမႈမာွ သက္ငယ္မဒ
ု မ
ိ း္ မႈ ျဖစ္၍ လူထအ
ု သိင
ု း္ အ၀ိင
ု း္ မွ လူတင
ုိ း္ သည္
တက္ၾကြစာြ ပံပ
့ းုိ ကူညမ
ီ ႈ ရွခ
ိ ၾ့ဲ ကသည္။ ရြာမွ ရပ္မရ
ိ ပ္ဖမ်ားက အထူးသျဖင့္
ဇြရ
ဲ ရ
ိွ ပ
ိွ ါ၀င္ခၿ့ဲ ပီး

ေဒသခံ

လူထလ
ု မ
ူ ႈ

အသိင
ု း္ အ၀ိင
ု း္

အုပစ
္ မ
ု ်ားႏွင့္

ေရွ႕ေနမ်ားက တက္ၾကြ ထိေရာက္စာြ ပါ၀င္ခၾ့ဲ ကသည္။
၂၀၁၇ ခုႏွစ္က ရဲအရာရွိ၏ မုဒိမ္းက်င့္ခံရသည့္ အသက္ (၁၆)ႏွစ္အရြယ္
အမ်ဳိးသမီး၏ ျဖစ္ရပ္တြင္ အမ်ဳိးသမီးက မိမိကုိယ္ကို သတ္ေသမႈသည္
လူထုအၾကား

ပြက္ေလာရိုက္မႈ

ျဖစ္ေစခဲ့ၿပီး

ရဲႏွင့္

တရားရံုးမ်ားကို

အေရးယူေဆာင္ရြက္ေစရန္ ဖိအားျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ယခုအမႈတြင္လည္း
ကြတ္ခိုင္ယဥ္ေက်းမႈအသင္းႏွင့္

ေဒသခံ

အမ်ဳိးသမီး

အုပ္စုမ်ားက

တက္ၾကြစြာ ပါ၀င္ခဲ့ၾကသည္။
မိမိတို႔ သုေတသနတြင္ ထည့္သြင္းထားေသာ မုဒိမ္းမႈ ၄ မႈ စလံုးသည္
တရားရံုးသို႔ ေရာက္ရွိသြားၿပီး အျပစ္ရွိေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ ေဆးစစ္
မႈကို ျဖစ္ရပ္ျဖစ္ပြားၿပီး ခ်က္ခ်င္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့၍တရားရံုးတြင္ အသံုးျပဳ
ခဲ့သည္။ ေဒသခံ လူထုလူမႈ အသိုင္းအ၀ိုင္း၏ က်ဴးလြန္ခံရသူအေပၚ ပံ့ပိုး
မႈသည္ ဤကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဓိကက်ေသာ အခန္းက႑က ပါ၀င္ခဲ့
သည္။
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ကခ်င္အမ်ဳိးသမီးမ်ားအစည္းအရုံး ထုိင္းႏုိင္ငံ

၅-၂-၃။ လူထု အျမင္က အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ရလဒ္ကို ရေစႏိုင္သည္။
လူထု ဖိအားသည္ အာဏာပိုင္မ်ားအား လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ တြန္းအားေပးရာတြင္
သက္ေရာက္မႈရွိေၾကာင္း မိမိတို႔ သုေတသနက ျပသေနပါသည္။ ယင္းကို မိမိတို႔၏ ျဖစ္ရပ္ ခဲြျခမ္းစိ
တ္ျဖာသံုးသပ္မႈမ်ားႏွင့္ တုန္႔ျပန္သူမ်ား၏ ေျပာဆိုခ်က္မ်ားက ပံ့ပိုးေပးသည္။ အေၾကာင္းအရာႏွင့္
ပတ္သက္၍ အျခားလူထုအစီရင္ခံစာမ်ားက မီးေမာင္းထုိးျပလ်က္ရွိသည္မွာ မီဒီယာမ်ား၊ လူမႈ
အသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖစ္ေသာ ကုလသမဂၢတို႔မွ စိတ္၀င္စားမႈႏွင့္
စိစစ္ေလ့လာမႈမ်ားက စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ဖြင့္လွစ္ရန္ အာဏာပိုင္မ်ားကို ဖိအားေပးႏုိင္သည္။11
(အစိုးရစစ္တပ္ အပါအ၀င္) ေဒသခံ အာဏာပိုင္မ်ားအတြင္း အဓိကက်ေသာ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားကို
စည္းရံုးလႈံ႔ေဆာ္ျခင္း၊ လူထုဆႏၵျပပြဲမ်ား စီစဥ္ျခင္း၊ (ေဒသအဆင့္၊ နုိင္ငံအဆင့္၊ ႏုိင္ငံတကာ)
မီဒီယာတြင္ တင္ျပမႈမ်ားကို အားေကာင္းေစျခင္း၊ ေဒသခံ ေခါင္းေဆာင္မ်ား (လူထုေခါင္းေဆာင္
မ်ား၊ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ေရြးေကာက္ခံ အရာရွိမ်ား) အား လႈပ္ရွားေစျခင္း၊ (ျပည္တြင္း
ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ) လူထု အေျချပဳအရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္း အုပ္စုမ်ားမွ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံ
တကာ အသိုင္းအ၀ိုင္း (အထူးကိုယ္စားလွယ္၊ သံရံုးမ်ား၊ ကုလသမဂၢ ေအဂ်င္စီမ်ား၊ INGO မ်ား)
ပါ၀င္မႈကို လ်င္ျမန္ေစျခင္းတို႔သည္ အာဏာပိုင္မ်ားအား အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈ လုပ္ေဆာင္လာ
ေစရန္ တစ္စံုတစ္ရာ အတိုင္းအတာ ျဖစ္ေစသည့္ အေၾကာ္င္းရင္းမ်ားအျဖစ္ ညႊန္းျပေနပါသည္။
အထူးသျဖင့္ မီဒီယာ၏ အခန္းက႑သည္ အဆံုးအျဖတ္ေပးေသာ အေၾကာင္းရင္း ျဖစ္ပံုရသည္။
သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ အခ်ဳိ႕ေသာ အမႈမ်ားတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစၿပီး
ၾကားနာမႈ ျပဳလုပ္စဥ္ မီဒီယာမ်ားရွိျခင္းသည္ စစ္တပ္၊ ဥပေဒအရာရွိမ်ားႏွင့္ တရားသူႀကီးမ်ားအေပၚ
ဖိအား၏ အစိတ္အပိုင္းကို ပိုမိုတုိးမ်ားေစသည္။ ျခားနားမႈမွာ ေ၀လံေခါင္ဖ်ားေသာ ေနရာမ်ားတြင္
ရြာသားမ်ားပါ၀င္ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ မီဒယ
ီ ာမ်ား၏ အာရံစ
ု က
ုိ မ
္ ႈ နည္းပါးျခင္းသည္ ထိအ
ု မႈမ်ားတြင္
အမွနတ
္ ရားမရရွျိ ခင္းအတြက္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားထဲမွ တစ္ခအ
ု ျဖစ္ ညြနး္ ျပေနပါသည္။ လူသမ
ိ ်ားျခင္း
ႏွင့္ မီဒီယာ တင္ျပခ်က္မ်ားကို ပါ၀င္သူမ်ားအတြက္ အကာအကြယ္အျဖစ္လည္း ျမင္ၾကၿပီး တရား
စီရင္ေရးဆိုင္ရာ ရလာဒ္မ်ား မရွိသည့္တိုင္ေအာင္ပင္ က်ဴးလြန္ခံရသူမ်ားကို ပံုစံ တစ္မ်ဳိးျဖင့္ အသိ
အမွတ္ျပဳျခင္းကိုလည္း ေပးႏုိင္သည္။
ျမန္မာႏုင
ိ င
္ ံ အမ်ဳိးသား လူအ
႔ ခြငအ
့္ ေရး ေကာ္မရွင္ (MNHRC) သု႔ိ တိင
ု တ
္ န္းျခင္းသည္ အေထာက္
အကူ ျပဳမျပဳဆိုသည္မွာ အျငင္းပြားဖြယ္ရာ ျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ MNHRC သို႔
တိုင္ၾကားခ်က္မ်ား ေပးပို႔ျခင္းသည္ သက္ဆိုင္ရာ စစ္တပ္ အာဏာပိုင္မ်ားအား စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား
စတင္ေစသည္။ ယင္းသည္ သေဘာတရားအရ တရားမွ်တမႈ လုပ္ငန္းစဥ္သို႔သြားရာ ပထမအဆင့္
ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ အခ်ဳိ႕ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ MNHRC သို႔တိုင္ၾကားမႈမ်ားသည္ က်ဴးလြန္ခံ
ရသူ၏ အသိင
ု း္ အ၀ိင
ု း္ မ်ားကို ေစာ္ကားျခင္း၊ ေႏွာင္ယ
့ က
ွ ျ္ ခင္းမ်ား ျဖစ္ေစၿပီး က်ဴးလြနခ
္ ရ
ံ သူမ်ားကိပ
ု ါ
မမွန္မကန္ စြပ္စြဲမႈႏွင့္ အမႈဖြင့္ခံရႏုိင္သည္။

11 See for example: International Commission of Jurists, Achieving Justice for Gross Human Rights
Violations in Myanmar, Baseline Study (2018).
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♗
jzpf&yferlemrsm;
၂၀၁၃ ခုႏစ
ွ ္ မုဒမ
ိ း္ က်င္ခ
့ ခ
ံ ရ
့ဲ သည့္ အသက္ (၇) ႏွစအ
္ ရြယ္ မိနး္ ကေလး အမႈတင
ြ ္ လူထထ
ု င္ျမင္
ခ်က္ကို

ရယူႏုိင္ၿပီး

ပံ့ပိုးမႈ

အမ်ားအျပားရရွိသည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္

ယင္းမွာ

သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ မီဒီယာမ်ား၏ ေဖာ္ျပမႈႏွင့္ လူထုစိတ္၀င္စား
မႈသည္ ဤ

အမႈတြင္ တရားမွ်တမႈ တစ္စံုတစ္ရာကို အာမခံခ်က္ရရိွရန္ အဓိက က႑က

ပါ၀င္ခဲ့သည္။
အလားတူ နည္းလမ္းတြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မုဒိမ္းက်င့္ခံရၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ကိုယ့္ကိုယ္ကို
သတ္ေသခဲ့သည့္ အသက္ (၁၆) ႏွစ္အရြယ္ အမ်ဳိးသမီး၏ ျဖစ္ရပ္တြင္ ၎၏ သတ္ေသမႈ
ေၾကာင့္ လူထုအၾကား ဆူညံပြက္ေလာရိုက္သြားျခင္းသည္ ရဲႏွင့္ တရားရံုးကို အေရးယူေဆာင္
ရြက္ေစရန္ ဖိအားျဖစ္ေစခဲ့သည္။
၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ စစ္သား ႏွစ္ဦး၏ မုဒိမ္းက်င့္မႈကို ခံခဲ႔ရသည့္ ကခ်င္အမ်ဳိးသမီး၏ အမႈတြင္
လူထုအေျချပဳအရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ဖိအားႏွင့္ အထူးသျဖင့္ ကြတ္ခိုင္ ယဥ္ေက်းမႈ
အသင္း၏ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈက သိသာထင္ရွားသည့္ လူထုဖိအားကို ျဖစ္ေစၿပီး အာဏာပိုင္
မ်ားအား အေရးယူေဆာင္ရြက္ေစရန္တြန္းအားျဖစ္ေစသည္။ အမႈကို တာ၀န္ယူရသည့္ အစိုးရ
စစ္တပ္ ဗို္လ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ ကြတ္ခိုင္ယဥ္ေက်းမႈအသင္း၀င္မ်ား၏ တိုက္ရိုက္ ပုဂၢိဳလ္ေရး ေဆြးေႏြးမႈ
မ်ားသည္ အမႈကို အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစခဲ့သည္။
ကခ်င္ လယ္သမား ေလးဦး ပါ၀င္ေသာ မတရား ဖမ္းဆီးမႈတြင္ မီဒီယာ အသံုးျပဳမႈသည္
တစ္စံုတစ္ရာ အတိုင္းအတာ အေထာက္အကူျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇႏၷ၀ါရီလ ရွမ္းျပည္
နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ကခ်င္လယ္သမား ေလးဦး ေပ်ာက္ဆံုးသြားေသာအခါ ၎တို႔ မည္သည့္
ေနရာတြင္ရွိသည္ကို ေဆြမ်ဳိးမ်ားက မသိၾကေပ။ မိသားစုမ်ား၊ ေဒသခံ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္
လူထုအေျချပဳ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းသည္ ထိုသူ
မ်ားကို စစ္တပ္က ဖမ္းဆီးထားေၾကာင္း ရဲက လူသိရွင္ၾကား ေျပာၾကားလာေစခဲ့သည္။ ၎
တိက
႔ု ုိ မတရားအသင္း အက္ဥပေဒျဖင့္ တရားစြခ
ဲ ၿ့ဲ ပီး ေထာင္ဒဏ္ ႏွစႏ
္ စ
ွ ္ ခ်ခဲသ
့ ည္။ ေနာက္ပင
ုိ း္
တြင္ သမၼတ၏ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အမိန္႔ျဖင့္ ျပန္လြတ္လာခဲ႔သည္။
၂၀၁၇ ခုႏစ
ွ ္ ေမလတြင္ အရပ္သား အမ်ဳိးသား သံးု ဦး အသတ္ခရ
ံ မႈ၌ အစိးု ရစစ္သား ေျခာက္ဥးီ ကို
အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ (၁၀) ႏွစ္ ခ်မွတ္သည့္ အမႈတြင္ လူထု၏ အျမင္မွာ မီဒီယာမွ
တဆင့္ လႈပရ
္ ာွ းသက္၀င္ခသ
့ဲ ည္။ ယင္းမွာ တရားမွ်တမႈကုိ သတၱရ
ိ ရ
ိွ ိွ ရွာေဖြခေ
့ဲ သာ မိသားစုမ်ား၊
ဗီဒီယိုေပၚတြင္ ေ၀မွ်ရန္ သေဘာတူခဲ့ေသာ မ်က္ျမင္သက္ေသႏွင့္ ထိုအမႈတြင္ တရားမွ်တမႈ
အတြက္ တြန္းအားေပးခဲ့ေသာ လူထုေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ သတိၱေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။
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6/ vlxktajcjyK t&yfbuftzGJY
tpnf;rsm;twGuf r[mAsL[mrsm;
မိမိတို႔ အစီရင္ခံစာ၏ရည္မွန္းခ်က္မွာ ေဒသခံလူထုအေျချပဳ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ႏွင့္
ေဒသခံေခါင္းေဆာင္မ်ားအား တရားမွ်တမႈ ရွာေဖြရာတြင္ က်ဴးလြန္ခံရသူမ်ားကို မည္သို႔ ပိုမို
ေကာင္းမြန္ေအာင္ ပံ့ပိုးႏိုင္မည္ ဆိုသည့္အေပၚ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား အႀကံျပဳရန္ ျဖစ္သည္။ မိမိတို႔သည္
ယေန႔ (အလြန္အမင္း စိန္ေခၚမႈရွိေနသည့္) အေျခအေနတြင္ လူထုအေျချပဳအရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္း
မ်ားအေနျဖင့္ လက္ေတြ႔က်ၿပီး ခိုင္မာသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ႏို္င္ရန္ ႀကိဳးစားထားသည္။
မိမတ
ိ ၏
႔ုိ အစီရင္ခစ
ံ ာသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏင
ွ ့္ ရွမး္ ျပည္နယ္ ေျမာက္ပင
ုိ း္ ေဒသမ်ားတြင္ ျဖစ္ပာြ းခဲေ
႔ သာ
ျဖစ္ရပ္မ်ားကို အဓိကသံုးသပ္ထားေသာ္လည္း မိမိတို႔၏ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားသည္
ႏိုင္ငံတ၀ွမ္းလံုးအတြက္ အသံုးျပဳနုိင္မည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။
မိမိတို႔သည္ လူထုအေျချပဳ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္း အုပ္စုမ်ားအတြက္ မဟာဗ်ဴဟာ သံုးမ်ဳိးကို
ေဖာ္ထုတ္ထားသည္။

(က)

လူထုအေျချပဳအရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွလည္းေရွ႕ေနမ်ားကို

ဥပေဒဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားပိုမို ႀကိဳးစားအားထုတ္ၿပီးလုပ္ေဆာင္လာႏိုင္ရန္တိုက္တြန္းအားေပး
ႏုိင္ျခင္း၊ ခ) လူထုအေျချပဳ အရပ္ဘက္

အဖြဲ႔အစည္းမ်ားဤကိစၥရပ္မ်ား လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ ယင္း၏

စြမ္းရည္ကို ျမႇင့္တင္သည့္္ လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ျခင္းႏွင့္ ဂ) လူထုအေျချပဳ အရပ္ဘက္
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက မတူညီသည့္ျဖစ္ရပ္မ်ားအေပၚလုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည္။

6-1/ t"duusaom Oya'qkdif&m
r[mAsL[mrsm;udk tokH;jyKjcif;
တရားမွ်တမႈ ရရွေ
ိ ရးတြင္ က်ဴးလြနခ
္ ရ
ံ သူမ်ားကို ပံပ
့ းုိ ရန္အတြက္ တိက
ု ရ
္ က
ုိ ပ
္ ပ
့ံ းုိ သည့္ လူထအ
ု
ေျချပဳအရပ္ဘက္အဖြအ
႔ဲ စည္း အုပစ
္ မ
ု ်ားသည္ က်ဴးလြနခ
္ ရ
ံ သူ၏ ေရွ႕ေန (မ်ား) ႏွငလ
့္ ည္း အနီးကပ္
ဆက္ဆမ
ံ ျႈ ပဳလုပရ
္ မည္ျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင္ဆ
့ ေ
ုိ သာ္ေရွ႕ေနမ်ားသည္ ၎တိ၏
႔ု အမႈသည္မ်ား
ကိယ
ု စ
္ ား ဥပေဒဆိင
ု ရ
္ ာ အဖြ၏
႔ဲ လုပေ
္ ဆာင္မမ
ႈ ်ားကို ေစာင္ၾ့ ကည္ရ
့ န္ ေကာင္းမြနေ
္ သာ အေနအထား
တြင္ ရွသ
ိ ည္။ လူထအ
ု ေျချပဳအရပ္ဘက္အဖြအ
႔ဲ စည္း အုပစ
္ မ
ု ်ားက ေရွ႕ေနမ်ားကို ၎တိ၏
႔ု တာဝန္ျဖစ္
ေသာ အမႈသည္မ်ားအား ျဖစ္နင
ုိ ေ
္ ခ် ရွသ
ိ ည့္ ဥပေဒဆိင
ု ရ
္ ာ အေကာင္းဆံးု ပံပ
့ းုိ မႈ ေပးရန္ ႏွင့္
ေရွ႕ေနမ်ားက ၎တိ၏
႔ု လုပေ
္ ဆာင္ေနမႈအေပၚ အေကာင္းဆံးု လုပေ
္ ဆာင္ေနျခင္းရွမ
ိ ရွက
ိ ုိ စိစစ္နင
ုိ ္
သည္။ အမႈသည္မ်ားက ၎တိ၏
႔ု ေရွ႕ေနမ်ားကို ဥေပေဒဆိင
ု ရ
္ ာ အၾကံဥာဏ္မ်ား အကူအညီေတာင္း
ခံေဆြးေႏြးနိင
ု သ
္ ည္။

ဤအခန္းတြင္

မိမတ
ိ အ
႔ုိ ေနျဖင့္

ေရွ႕ေနမ်ားကို

ေဆာင္ရက
ြ ေ
္ စလိေ
ု သာ

ဥပေဒဆိင
ု ရ
္ ာ မဟာဗ်ဴဟာအခ်ဳိက
႔ ုိ မီးေမာင္းထိးု ျပထားသည္။
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မိမိတို႔အေနျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို တရားရံုးသို႔ ပို႔ေဆာင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းသည့္ အေျခ
အေနမ်ား၊ က်ဴးလြန္ခံရသူအား မတရား ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအရ တရားစြဲဆိုျခင္းမွ
ကာကြယ္ရန္ လိုအပ္သည့္ အေျခအေနမ်ားတြင္ ဤမဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို အေျခအေနအေပၚသံုးသပ္
၍အသံုးျပဳႏုိင္သည္။
ဤဥပေဒဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို ပိုမိုနားလည္ေစရန္ ဥပေဒဆိုင္ရာ အသိပညာ ဗဟုသုတရွိၿပီး
ေသာ သူမ်ားအတြက္ ေရးသားထားေသာ အရင္းအျမစ္အခ်ဳိ႕ ရရွိႏိုင္သည္။ ယင္းတို႔ထဲတြင္
“ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳ လက္စ၊ဲြ ရာဇ၀တ္မႈ ဆိင
ု ရ
္ ာ က်င္ထ
့ းုံ ဥေပဒႏွင့္ ရာဇ၀တ္မဆ
ႈ င
ုိ ရ
္ ာ အမႈမ်ား”12
ႏွင့္ ေရွ႕ေနမ်ားအတြက္ ရည္ရယ
ြ ထ
္ ားေသာ “ဥပေဒႏွငည
့္ ေ
ီ သာ ေရွ႕ေနလိက
ု ပ
္ ါေဆာင္ရက
ြ မ
္ ဆ
ႈ င
ုိ ရ
္ ာ
စာတမ္းငယ္ (Legal Practice Brief series)” ပါ၀င္သည္။13

၆-၁-၁။ လူအ
႔ ခြငအ
့္ ေရး ခ်ဳိးေဖာက္မမ
ႈ ်ားကို တရားရံးု သိ႔ု ပိေ
႔ု ဆာင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းသည့္ အခါ။
အမႈမ်ားသည္ ရဲစခန္းအဆင့္တြင္ပင္ မၾကာခဏ ပိတ္ဆို႔ခံရသည့္အတြက္ တရားရုံးတြင္ ဦးတိုက္
ေလွ်ာက္အမႈ ဖြင့္လွစ္နုိင္ရန္

အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား လိုအပ္သည္။ ရဲမ်ားသည္တရားရံုးသို႔

အစီရင္ခံျခင္း မျပဳမီ ရက္ေပါင္း ၃၀ (ႏွင့္ ေသးငယ္ေသာ က်ဴးလြန္မႈမ်ားအတြက္ ၁၅ရက္)
စံုစမ္းစစ္ေဆးရသည့္ အခ်က္ေပၚတြင္အေျခခံ၍ ပထမဦးစြာ ေရွ႕ေနမ်ားသည္ ရဲမ်ားအား ဥပေဒအရ
တရား၀င္ ဖိအားေပးရန္ ၾကိဳးစားႏိုင္သည္။14
ေဒသခံ ရဲက အမႈကို အျပည့္အ၀ ပိတ္ဆို႔ေနသည့္ အမႈမ်ားတြင္ (ဥပမာအားျဖင့္ ၎တို႔၏ အရာရွိ
တစ္ဦးဦး ပါ၀င္ေနသည့္အခါ) ေဒသခံ ၿမိဳ႕နယ္တရားရံုးမွ အျခားေသာ ၿမိဳ႕နယ္ တရားရံုး သို႔မဟုတ္
ခရိုင္တရားရံးု ၊ျပည္နယ္/တိုငး္ ေဒသႀကီးတရားလႊတေ
္ တာ္၊ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတေ
္ တာ္ခ်ဳပ္ရးုံ မ်ား
သို႔ အမႈကို အယူခံ/ျပင္ဆင္မႈမ်ားတက္ေရာက္နုိင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အမႈမ်ားတြင္ေပၚေပါက္ေသာ
သက္ေသခံ ခ်က္မ်ားကို ေအာက္ေျခတရားရံုးမ်ားမွစိစစ္ႏိုင္မႈအားနည္းေသာေၾကာင့္ အမႈသည္
မ်ားမွာ တရားမွ်တမႈ ရရွိႏိုင္ရန္တရားရံုးအဆင့္ဆင့္တက္ေရာက္ေနရသျဖင့္ႀကီးစြာ ပင္ပန္းမႈမ်ားရွိ
ေနခဲ႔ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္မည္သည့္ တရားရံုးသည္ မည္သည့္ ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားအေပၚတရားစီရင္ပိုင္
ခြင့္ရွိေၾကာင္း သီးသန္႔ေဖာ္ျပသတ္မွတ္ထားသည့္ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ ေျမပံု မရွိသကဲ႔သို႔ျဖစ္ေနပါ
သည္။

ဤေနရာတြင္

အခ်ဳိ႕ေသာ

အေျခအေနမ်ားတြင္

ပိုမို

တိုးတက္ေသာ

တရားရံုးကို

လက္လွမ္းမီေအာင္ ႀကိဳးစားႏုိင္သည့္ အခြင့္အေရး အခ်ဳိ႕ရွိႏုိင္သည္။
မွတသ
္ ားထားရန္အေရးႀကီးသည္က
့ ်င္ထးုံ တစ္ခရ
ု သ
ိွ ည္။ ၄င္းမွာတစ္စတ
ုံ စ္ဥးီ ကထိခက
ုိ န
္ စ္နာမႈရလ
ိွ ်ွ င္
တရားရံုးသို႔ဦးတိုက္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။ထိုသို႔ေလွ်ာက္ထားသည့္အခါတိုင္ၾကားမႈသည္အေရး
ယူႏိုင္ရန္ယုတၱိရွိၿပီးအေျခအျမစ္ရွိလွ်င္တရားရံုးမွက်င့္ထံုးပုဒ္မ၂၀၄အရ သက္ဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားျဖင့္
စတင္ အေရးယူႏိုင္ပါသည္။အကယ္၍တိုင္ၾကားမႈသည္အျခအျမစ္မရွိပါက က်င့္ထံုးပုဒ္မ ၂၀၃ ျဖင့္
12 U Kyaw Myint Law Firm and others, “Paralegal Manual, Criminal Procedure and Criminal Cases”
(2018) in Burmese
13 My Justice and Justice Base, Legal Practice Brief series (2019) available at
https://www.myjusticemyanmar.org/publications/resources
14 Code of Criminal Procedure, section 167(2)
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ကခ်င္အမ်ဳိးသမီးမ်ားအစည္းအရုံး ထုိင္းႏုိင္ငံ

ပလပ္ႏိုင္ပါသည္။ဆက္လက္စစ္ေဆးရန္လိုအပ္ပါကက်င့္ထံုးပုဒ္မ ၂၀၂ ျဖင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ထံလြဲအပ္ႏိုင္ပါ
သည္။ က်ဴးလြန္ခံရသူႏွင့္ ေရွ႕ေနမ်ားသည္ ဤလမ္းေၾကာင္းမွ ၾကိဳးစားရန္ အလြန္ဆႏၵျပင္းထန္ၿပီး
ယံုၾကည္မႈ ရွိရန္လိုအပ္သည္။တရားသူႀကီးအမ်ားစုကႏိုင္ငံေရး၊လူ႕အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္
ေသာ အမႈမ်ား ကို လက္ခံၿပီးအေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္ ၀န္ေလးတတ္ၾကပါသည္။
ထို႔အျပင္ ရဲက တရားရံုးမတိုင္မီတြင္ ပထမအဆင့္ တိုင္ၾကားခ်က္ ပထမသတင္းေပးတိုင္တန္းခ်က္
(FIR) ဖြင့္ရန္ ျငင္းဆိုခဲ့ပါက ရဲအက္ဥပေဒအရ ရဲမ်ားကို တရားစြဲဆိုႏုိင္သည္။ ျပည္ေထာင္စုတရား
လႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ကို စာခြ်န္ေတာ္အမိန္႔စာထုတ္ျပန္ရန္ တိုင္ၾကားႏို္င္ၿပီး ေအာင္ျမင္ခဲ့ပါက ျပည္ေထာင္
စုတရား

လႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္မွ ရဲကို ပထမသတင္းေပးတိုင္တန္းခ်က္ (FIR) ဖြင့္ရန္ ညႊန္ၾကားေပး

ႏိုင္လိမ့္မည္။

၆-၁-၂။ မတရား ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ တရားစြဲဆိုမႈမ်ားမွ
က်ဴးလြန္ခံရသူကို ကာကြယ္သည့္အခါ။
မွားယြင္းစြပ္စြဲ တရားစြဲဆိုခံရသည့္ တစ္စံုတစ္ေယာက္ကို ကာကြယ္သည့္ အခါတြင္ အထူးသျဖင့္
ႏိုင္ငံေရးအရ ထိရွလြယ္ေသာ အမႈမ်ား (အခန္း ၅-၁-၇ တြင္ၾကည့္) တြင္ ၎တို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို
ေလးစားရန္ စိန္ေခၚမႈရွိေနသည့္အတြက္ ျဖစ္နိုင္ေခ်ရွိသည့္ နည္းလမ္းမွန္သမွ် ၎တို႔ကို ကာကြယ္
ရန္အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား လိုအပ္သည္။
မိမိတို႔၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ေတြ႔ရွိၿပီးျဖစ္သည့္အတိုင္း မတူကြဲျပားေသာ အဆင့္မ်ားတြင္ ၎တို႔၏
အခြင့္အေရးမ်ားကို ႀကိဳးစားကာကြယ္ရန္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္သည္။
 ထိန္းသိမ္းမႈကို စိန္ေခၚၿပီး ၎တို႔အား လႊတ္ေပးရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္း။
 ၎တို႔၏ ေရွ႕ေနရရွိပိုင္ခြင့္နွင့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ဥပေဒဆိုင္ရာ ကာကြယ္ခုခံမႈကို အာမခံ
ေစျခင္း
 ၎တို႔အေပၚစြဲဆိုထားေသာ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားကို ၾကည့္႐ႈႏိုင္ျခင္း၊
 ဤအမႈမ်ားတြင္ “အျပစ္ရွိေၾကာင္း ႀကိဳးတင္သတ္မွတ္မႈကုိ” စိန္ေခၚျခင္းႏွင့္ ၎တို႔၏ အခြင့္
အေရးျဖစ္ေသာ အျပစ္ကင္းစင္ေၾကာင္းယူဆသည့္ ခုခံပိုင္ခြင့္ကို ကာကြယ္ျခင္း။
 “မလိုအပ္ေသာ ၾကန္႔ၾကာမႈမ်ား” ကို ျဖစ္ေစေသာ ဥပေဒဆိုင္ရာ က်င့္ထံုးမ်ားေၾကာင့္ အခ်ိန္
ရွည္ၾကာႏိုင္မႈကို ေလ်ာ့ခ်ရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္း။
 ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပမ္းမႈႏွင့္ အတင္းအဓမၼ ၀န္ခံခိုင္းျခင္းကို ေျဖရွင္းျခင္း။
“ဥပေဒႏွငည
့္ ေ
ီ သာ ေရွ႕ေနလိက
ု ပ
္ ါေဆာင္ရက
ြ မ
္ ဆ
ႈ င
ုိ ရ
္ ာ စာတမ္းငယ္”15 က ေရွ႕ေနမ်ားအား ၎တိ၏
႔ု
အမႈသည္မ်ား၏ အခြငအ
့္ ေရးမ်ားကို ကာကြယရ
္ န္ အေသးစိတ္ အႀကံဥာဏ္မ်ားႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို
15 My Justice and Justice Base, Legal Practice Brief series(ဥပေဒႏွင့္ညီေသာေရွ႕ေနလိုက္ပါေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ
စာတမ္းငယ္) (2019) available at
https://www.myjusticemyanmar.org/publications/resources
https://www.myjusticemyanmar.org/content/legal-practice-brief-1-challenging-undue-delay-0
https://www.myjusticemyanmar.org/content/legal-practice-brief-2-accessing-case-documents-0
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ေရးသားထားသည္။ ထိုစာတြဲကို အဂၤလိပ္ဘာသာ၊ ျမန္မာဘာသာမ်ားႏွင့္ ရရွိႏိုင္ၿပီးမလိုလား
အပ္သည့္ ေႏွာင့္ေႏွးမႈမ်ားကို စိန္ေခၚျခင္း၊ အမႈ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ရယူျခင္း၊ အျပစ္မရွေ
ိ ၾကာင္း
သတ္မတ
ွ မ
္ ႏ
ႈ င
ွ ့္ သက္ေသျပရန္ တာ၀န္၊ လြတေ
္ ျမာက္ျခင္းႏွင့္ အာမခံ၊ ရမၼန၊္ လြတလ
္ ပ္စာြ ထုတ္
ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ အသေရဖ်က္မႈစေသာ ေခါင္းစဥ္မ်ားကို လႊမ္းၿခံဳေဖာ္ျပထားသည္။ ထို “စာတမ္းငယ္”
တြင္ တိုင္ၾကားမႈ အမ်ဳိးမ်ဳိးအတြက္ နမူနာပံုစံမ်ား၊ တင္သြင္းျခင္းမ်ား၊ အသံုးျပဳျခင္းမ်ားႏွင့္တိုင္ၾကား
မႈလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကိုပင္ ထည့္သြင္းထားသည္။ ေရွ႔ေနမ်ားက ၎တို႔၏ အမႈသည္မ်ားကို
ကာကြယ္ရန္ ျပင္ဆင္သည့္အခါ ထို စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ကိုးကား၍ တိုက္တြန္းရန္ လိုအပ္သည္။
၎တို႔၏ အမႈသည္မ်ား လြတ္ေျမာက္ရန္ ႀကိဳးစားေနသည့္ ေရွ႕ေနမ်ားအတြက္ ဤ “ဥပေဒႏွင့္ညီ
ေသာ ေရွ႕ေနလိုက္ပါေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ စာတမ္းငယ္”က ရာဇ၀တ္မႈဆိုင္ရာ တရားစြဲဆိုမႈ၏
အဆင့္မ်ား အားလံုးတြင္ ၎တို႔၏ အမႈသည္ကို ထိန္းသိမ္းထားမႈအား စိန္ေခၚရန္ ေရွ႕ေနမ်ားကို
အႀကံျပဳထားၿပီး ထိုအရာကို မည္သို႔ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေၾကာင္း အႀကံျပဳထားသည္။ မဟာဗ်ဴဟာ
နမူနာမ်ားတြင္ သက္ဆိုင္သည့္ အခါမ်ားတြင္ ေစာလ်င္စြာႏွင့္ စနစ္တက် အာမခံရရွိရန္ ေလ်ာက္
ထားျခင္းႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္သို႔ စာခၽြန္ေတာ္ (Habeas Corpus) အမိန္႔ထုတ္ျပန္
ရန္ တင္ျပျခင္းမ်ား ပါ၀င္သည္။
ေရွ႕ေနရရွပ
ိ င
ုိ ခ
္ င
ြ ႏ
့္ င
ွ ပ
့္ တ္သက္၍ “ဥပေဒႏွငည
့္ ေ
ီ သာ ေရွ႕ေနလိက
ု ပ
္ ါေဆာင္ရက
ြ မ
္ ဆ
ႈ င
ုိ ရ
္ ာ စာတမ္းငယ္”
က “ေရွ႕ေနမ်ားသည္ ပထမအဆင့္တြင္ ၎တို႔၏ အမႈသည္မ်ားအား ဥပေဒဆိုင္ရာ အႀကံေပးျခင္း
ႏွင့္ ကိုယ္စားျပဳျခင္းအတြက္ ရွာေဖြႏုိင္သည္၊ ရွာေဖြသင့္သည္” ဟု အႀကံျပဳထားသည္။ ထိုသို႔
လုပ္ေဆာင္ရန္ ေရွ႕ေနမ်ားသည္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ ထိန္းသိမ္းထားသူမ်ားအား ျဖစ္ႏိုင္သမွ် အျမန္ဆံုး
ေတြ႔ဆံုႏိုင္ရန္ ေတာင္းဆိုႏိုင္ၿပီး သင့္ေလ်ာ္သည့္အခါတြင္ အာမခံ ေလ်ာက္ထားႏိုင္သည္။ ယင္း
“စာတမ္းငယ္”

က

ရမၼန္ၾကားနာမႈမ်ားတြင္

ထိန္းသိမ္းခံထားရသူမ်ားအား

ကိုယ္စားျပဳျခင္း၊

ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ ထိုသို႔ ျပဳလုပ္ရန္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကိုလည္း အႀကံျပဳထားသည္။
၎တို႔၏ အမႈသည္မ်ားကို ေကာင္းမြန္စြာ ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ ေရွ႕ေနမ်ားသည္ ယင္းတို႔ အမႈသည္
မ်ားႏွင္႔ပတ္သက္ၿပီး

ရရွိထားေသာ

မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ား၊

ရဲတြင္

တိုင္ခ်က္ဖြင့္ထားေသာ

ေျပာဆိုခ်က္မ်ားအပါအ၀င္ သက္ေသအေထာက္အထားဖိုင္မ်ားကို ၾကည့္႐ႈႏိုင္ရန္ လိုအပ္သည္။
သတ္မွတ္ထား ေသာ သတ္္မွတ္ခ်က္အရ အမႈတြဲမိတၱဴကို တရားရံုးမွ ရယူႏိုင္သည္။ ၎တို႔က
“အနိမ့္ဆံုးမွာ ေရွ႕ေနမ်ားအေနျဖင့္ ယင္းတုိ႔ စာျဖင့္ေရးသားေသာ ေတာင္းဆိုခ်က္စာ၏ အစိတ္
အပိုင္းအျဖစ္ ရာဇ၀တ္ဆိုင္ရာ က်င့္ထံုးဥေပဒမ်ား၏ ပုဒ္မ ၁၆၂ (၂) အရ မ်က္ျမင္သက္ေသ
ေျပာၾကားခ်က္

မိတၱဴမ်ားကို

မဟာဗ်ဴဟာမ်ားတြင္
စာခၽြန္ေတာ္

ေတာင္းဆိုသင့္သည္”

အမႈအတြက္

အမိန္႔အတြက္

ဟု

စာရြက္စာတမ္းမ်ားအားလံုး

ျပည္ေထာင္စု

အဆိုပါတမ္းတြင္ပါဝင္သည္။
ေပးသည္အထိ

တရားလႊတေ
္ တာ္ခ်ဳပ္တင
ြ ္

သို႔မဟုတ္

ေတာင္းဆိထ
ု ားစဥ္ႏင
ွ ့္

ရံးု ခ်ိနး္ ေရႊ႕ဆိင
ု မ
္ မ
ႈ ်ားကို ေတာင္းဆိျု ခင္း ပါ၀င္သည္။ ေရွ႕ေန မ်ားက အမႈတြဲဖို္င္မ်ားကို ၾကည့္႐ႈရန္
ၾကားနာမႈၿပီးသည္႔အထိ ေစာင့္ဆိုင္းမေနရန္ အလြန္အေရးႀကီးသည္။
အမႈသည္၏ အျပစ္မရွိေၾကာင္း ႀကိဳတင္ယူဆခ်က္ကို ကာကြယ္ရန္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားလည္း လိုအပ္
သည္။ မိမိတို႔၏ အစီရင္ခံစာက ႏို္င္ငံေရး တြန္းအားေၾကာင့္ တရားစြဲဆိုမႈမ်ားတြင္ “အျပစ္ရွိေၾကာင္း
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ကခ်င္အမ်ဳိးသမီးမ်ားအစည္းအရုံး ထုိင္းႏုိင္ငံ

ႀကိဳးတင္ယဆ
ူ ခ်က္” ရွေ
ိ နၿပီး တရားစြဆ
ဲ မ
ုိ အ
ႈ ေပၚ သက္ေသျပရန္ တာ၀န္ (အခန္း ၅-၁-၇ တြငၾ္ ကည္)့
အပါအ၀င္ ခုခံကာကြယ္ခြင့္ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားကို ေလးစားျခင္း မရွိေပ။ “ဥပေဒႏွင့္ညီေသာ
ေရွ႕ေနလိုက္ပါေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ စာတမ္းငယ္”က တရားစြဲဆိုမႈကို သက္ေသျပရန္ တာ၀န္အထိ
မည္သို႔ ထိ္န္းထားမည္နည္း အပါအ၀င္ အျပစ္မရွိေၾကာင္း ႀကိဳးတင္ယူဆခ်က္ ကာကြယ္မႈအတြက္
မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို အႀကံျပဳထားသည္။ ဥပမာ- ရာဇ၀တ္မႈဆိုင္ရာ က်င့္ထံုးဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၆၂(၁)
အရ ၀န္ချံ ခင္းမ်ား အပါအ၀င္ တရားစြဆ
ဲ ခ
ုိ ရ
ံ သူက ထြကဆ
္ ထ
ုိ ားေသာ ေျပာဆိခ
ု ်က္မ်ား၏ တင္သင
ြ း္
ခြငက
့္ ုိ စိနေ
္ ခၚသည့္ နည္းလမ္းမ်ားကိလ
ု ည္း အႀကံျပဳထားသည္။ ဤ‘‘စာတမ္းငယ္”က တရားသူႀကီး
သို႔မဟုတ္ ဥပေဒအရာရွိမ်ားက အျပစ္ရွိသည္ဟု မမွန္မကန္ လမ္းေၾကာင္းေပးမႈမ်ားကို စိန္ေခၚရန္
ႏွင့္ အျပစ္က်ဴးလြနေ
္ ၾကာင္း ဆံးု ျဖတ္ခ်က္မ်ားကို စနစ္တက် အယူခ၀
ံ င္ရန္လည္း အႀကံျပဳထားသည္။
ဥပေဒဆိုင္ရာ က်င့္ထံုးမ်ားက အခ်ိန္ရွည္ၾကာမႈကို ေလ်ာ့ခ်ရန္ ႀကိဳးပမ္းသည့္အေနျဖင့္ ယင္း
“စာတမ္းငယ္” က “မလိလ
ု ားအပ္သည့္ ေႏွာင္ေ
့ ႏွးမႈမ်ား” ကို စိနေ
္ ခၚရန္အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို
လည္း အဆိုျပဳထားသည္။ ယင္းတြင္ ဥပမာအားျဖင့္ ရဲမ်ား၏ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈကာလအတြင္း
ဖမ္းဆီးျခင္း ႏွင့္ ထိန္းသိမ္းျခင္းအတြက္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကို စိန္ေခၚျခင္း ပါ၀င္သည္။ တရားလိုျပ
မ်က္ျမင္ သက္ေသထံမွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အားနည္းျခင္းကို ေျဖရွင္းရန္ ဤ “စာတမ္းငယ္” က
ေရွ႕ေနမ်ားအေနျဖင့္ “မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ား ရံုးတက္ေစရန္ သမၺာန္စာ သို႔မဟုတ္ ၀ရမ္း ထုတ္ရန္
အတြက္တရားသူႀကီးကို ျငင္းဆိုရန္” သို႔မဟုတ္ “တရားရံုးသို႔လာရန္ ပ်က္ကြက္ေသာ မ်က္ျမင္သက္
ေသမ်ားအေပၚ တရားရံုးလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအား မထီမဲ့ျမင္ျပဳမႈအတြက္ ျငင္းဆိုရန္” တို႔ကို
အႀကံျပဳထားသည္။ အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိသည့္ တရားသူႀကီးႏွင့္ ဥပေဒအရာရွိမ်ားႏွင့္
ပတ္သက္၍ ေရွ႕ေနမ်ားသည္ အထက္တန္း တရားရံုး သို႔မဟုတ္ တရားလႊတ္ေတာ္သို႔ အယူခံ
သို႔မဟုတ္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းမႈဆိုင္ရာ တိုင္ၾကားမႈဖိုင္တဲြတင္ရန္ ေရွ႕ေနမ်ားက ႀကိဳးပမ္းႏိုင္သည္။
အမႈသည္ ခံစားရေသာ ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပမ္းမႈကို ေျဖရွင္းရန္ ႀကိဳးပမ္းသည့္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားလည္း
ရွိသည္။ ဤ“စာတမ္းငယ္” က “တရားစြဲဆိုခံရသူကို ၀န္ခံခ်က္ေပးရန္ ရဲအရာရွိက ကိုယ္ထိလက္
ေရာက္ ခ်ဳိးေဖာက္က်ဴးလြန္ျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပမ္းျခင္း၊ ဒဏ္ရာ တစ္စံု
တစ္ရာကို တရားလို ေရွ႕ေနက ဓါတ္ပံုရိုက္ယူျခင္းႏွင့္ ျဖစ္ႏိုင္သမွ် အျမန္ဆံုး တရားစြဲဆိုခံရသူ
အတြက္ ေဆးကုသမႈ ေတာင္းခံျခင္း” တို႔ကိုလည္း အႀကံျပဳထားသည္။ ေရွ႕ေနမ်ားက ရဲ သို႔မဟုတ္
တရားရံုးသို႔ ႏႈတ္ျဖင့္လည္း တိုင္ၾကားႏုိင္ေသာ္လည္း “ဥပေဒႏွင့္ညီေသာ ေရွ႕ေနလိုက္ပါေဆာင္
ရြက္မႈဆိုင္ရာ စာတမ္းငယ္” က ေရွ႕ေနမ်ားအေနျဖင့္ ရာဇသတ္ႀကီး ပုဒ္မ ၃၃၀ သို႔မဟုတ္ ၃၃၁ျဖင့္
လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး အက္ဥပေဒအရ ေသာ္လည္းေကာင္း
ခ်ဳိးေဖာက္မႈ က်ဴးလြန္ထားေသာ အရာရွိအေပၚတြင္ ရာဇ၀တ္ဆိုင္ရာ တိုင္ၾကားၿပီးအမႈ ဖြင့္ရန္
အခိုင္အမာ စဥ္းစားသင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳသည္။
ဥပေဒအရ ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပမ္းမႈေအာက္တြင္ ၀န္ခံခ်က္ အဓမၼရယူျခင္းသည္ တရားရံုးတြင္ တင္သြင္း
ခြင့္မရွိေသာ္လည္း လက္ေတြ႔တြင္ ယင္းတို႔ကို ခြင့္ျပဳေနသည္။ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသကဲ့သို႔
“ဥပေဒႏွင့္ညီေသာေရွ႕ေနလိုက္ပါေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ စာတမ္းငယ္” ကရာဇ၀တ္ဆိုင္ရာ က်င့္ထံုး
ဥပေဒ ၏ ပုဒ္မ ၁၆၂(၁) အရ ၀န္ခံခ်က္မ်ား အပါအ၀င္ တရားစြဲဆိုခံရသူက ျပဳလုပ္ေသာ ေျပာဆို
ခ်က္မ်ား တင္သြင္းႏုိင္ခြင့္ကို စိန္ေခၚသည့္ နည္းလမ္းမ်ားကိုလည္း အႀကံျပဳထားသည္။
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6-2/ w&m;rQwrI vkyfief;pOf wavQmuf usL;vGefcH&ol
rsm;udk yHhykd;&ef rdrdwdkY\ t&nftaoG;udk jr§ifhwifjcif;
ဤအခန္းတြင္ လူထုအေျချပဳအရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္း အေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ စြမ္းရည္ကို မည္ကဲ့သို႔
ျမႇင့္တင္ႏိုင္သည္ကို ေလ႔လာထားသည္။

၆-၂-၁။ မိမိတို႔ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ စြမ္းရည္
မိမိတို႔ သုေတသနက က်ဴးလြန္ခံရသူမ်ားအား ပံ့ပိုးရန္ ႀကိဳးစားသူမ်ားအေနျဖင့္ စြမ္းရည္တည္
ေဆာက္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ျပသေနသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ လူထုအေျချပဳ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္း
မ်ား၏ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အဖြ၀
႔ဲ င္မ်ားသာမက အခ်ဳိ႕ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ အလြနတ
္ က္ႂကြေသာ္လည္း
မည္သည့္ အဖြဲ႔၀င္မွ မဟုတ္ပဲ ရွိေနသည့္ ေဒသခံ အရပ္သား သို႔မဟုတ္ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္
မ်ားလည္း ပါ၀င္သည္။ ေယဘူယ်အားျဖင့္ က်ဴးလြန္ခံရသူမ်ားကို ပံ့ပိုးအႀကံေပးေနေသာ သူမ်ားကို
လူထုအေျချပဳ ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳသူမ်ား ဟုေခၚဆိုႏိုင္သည္။ (ေအာက္တြင္ၾကည့္ပါ)
ထိုလူပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ၎တို႔၏ ဥပေဒဆိုင္ရာ အသိပညာႏွင့္ သက္ေသအေထာက္အထား ေကာက္
ယူျခင္း၊ အမႈ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ ဥပေဒဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို နားလည္ျခင္း စသည္တို႔ ကဲ့သို႔ အမ်ဳိး
မ်ဳိးေသာ

အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္

ပတ္သက္သည့္

၎တို႔၏

စြမ္းေးဆာင္ရည္ျမင့္လာေစရန္

အေျခခံဥပေဒေရးရာ သင္တန္း လိုအပ္သည္။ ယင္းတို႔ကို ဥပေဒ အထာက္အကူျပဳ သင္တန္းမ်ားဟု
ေခၚဆိုၾကပါသည္။
မိမိတို႔၏ အစီရင္ခံစာတြင္ တုန္႔ျပန္သူမ်ားက ထို လူပုဂၢိဳလ္မ်ားအေနျဖင့္ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္
ေသာ သက္ေသအေထာက္အထားဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း (အထူးသျဖင့္ စာရြက္စာတမ္း
သက္ေသအေထာက္အထားမ်ား) ႏွင့္ မွတ္တမ္းရယူရန္ ႀကိဳးးပမ္းျခင္း၏ အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္
သက္ေသအေထာက္အထားကို မည္သရ
႔ို ယူ ထိနး္ သိမး္ မည္ တိအ
႔ု ေပၚ ပိမ
ု န
ုိ ားလည္မရ
ႈ ရ
ိွ န္ လိေ
ု ၾကာင္း
ေထာက္ျပၾကသည္။ က်ဴးလြန္ခံရသူအား ပံ့ပိုးကူညီရန္ ထိုလူပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ဥပေဒဆိုင္ရာ
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ အဆင့္မ်ားကို ရဲစခန္းတြင္ အမႈဖြင့္လွစ္ခ်ိန္မွစ၍ တရားရံုး
လက္ေတြ႔ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအထိ နားလည္ထားရန္လည္း လိုအပ္သည္။
အေျခခံ ဥပေဒဆိုင္ရာ နားလည္မႈ ရွိထားၿပီးသူမ်ားအတြက္ ေရးသားထားေသာ အရင္းအျမစ္အခ်ဳိ႔
ရႏိုင္သည္။ ထိုအထဲတြင္ “ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳ လက္စြဲ၊ ရာဇ၀တ္မႈဆိုင္ရာ က်င့္ထံုးဥေပေဒ
မ်ားႏွင့္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ား” တို႔ကို ျမန္မာဘာသာျဖင့္ရႏိုင္သည္။16
လူထုအေျချပဳအရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္း

အုပ္စုမ်ားသည္

ဥပေဒဆိုင္ရာ

လုပ္ငန္းစဥ္ကို

ပံ့ပိုးမည္ဆိုပါက ၎တို႔တြင္ အမႈ စီမံခန္႔ခြဲမႈ နည္းလမ္းမ်ား ရွိထားရန္လည္း လိုအပ္သည္။
16 U Kyaw Myint Law Firm and others, “Paralegal Manual, Criminal Procedure and Criminal Cases”
(2018)
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ကခ်င္အမ်ဳိးသမီးမ်ားအစည္းအရုံး ထုိင္းႏုိင္ငံ

က်ဴးလြန္ခံရသူကို ပံ့ပိုးျခင္းသည္ ဥပေဒဆိုင္ရာ အႀကံေပးျခင္းႏွင့္ သက္ေသအေထာက္အထား
ကိင
ု တ
္ ယ
ြ မ
္ တ
ႈ င
ြ ္ ပံပ
့ းုိ ျခင္းတိက
႔ု ုိ ကန္သ
႔ တ္ထားျခင္းမဟုတေ
္ ၾကာင္း အသားေပးရန္လည္း အေရးႀကီး
သည္။ လူထုအေျချပဳအရပ္အဖြဲ႔အစည္း အုပ္စုမ်ားသည္ က်ဴးလြန္ခံရသူမ်ားအား ဘက္ေပါင္းစံုမွ
ပံ့ပိုးမႈေပးရန္ ၎တို႔၏ စြမ္းရည္ကို တည္ေဆာက္ထားရန္ လိုအပ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ၎တို႔ကို
ပံ့ပိုးေသာ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားတြင္ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ လူမႈစိတ္ပညာ ပံ့ပိုးမႈ အရည္အေသြးမ်ား
လည္း လိုအပ္သည္။
မိမိတို႔ အစီရင္ခံစာအတြင္းႏွင့္ အထူးသျဖင့္ မိမိတို႔၏ ပစ္မွတ္အုပ္စု ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားအတြင္း
တုန္႔ျပန္ သူမ်ားက တရားမွ်တမႈ ရယူရာတြင္ က်ဴးလြန္ခံရသူမ်ားကို ကူညီရန္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ
ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား၊ ယံုၾကည္မႈမ်ားႏွင့္ ကြန္ရက္ဖြဲ႔ျခင္း စြမ္းရည္ရွိသူမ်ားကို ေက်းရြာမ်ားတြင္ အမာခံ
အုပ္စုမ်ားအျဖစ္ စည္းရံုးဖြဲ႔စည္းထားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းကိုလည္း ေျပာၾကသည္။ အထက္တြင္
ေဖာ္ျပထားသကဲ့သို႔ ယင္းလူမ်ားကို လူထုအေျချပဳ ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳသူမ်ားဟု ေခၚဆိုၿပီး
လူထုအေျချပဳ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္း အုပ္စုမ်ားက ဤအခန္းတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ လိုအပ္ခ်က္
မ်ား အတိအက်ကို တုနျ႔္ ပန္ရန္ လူထအ
ု ေျချပဳ ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳ အစီအစဥ္မ်ားကို ေရးစြရ
ဲ န္
စီစဥ္ႏိုင္သည္။ (ေအာက္တြင္ၾကည့္ပါ)

၆-၂-၂။ က်ဴးလြနခ
္ ရ
ံ ေသာ လူထမ
ု ်ားအတြက္ ဥပေဒဆိင
ု ရ
္ ာ အသိပညာဗဟုသတ
ု
ဤအစီရင္ခံစာ၏ အဓိက ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားမွာ လူထုအတြင္း ဥပေဒဆိုင္ရာ အသိပညာ တိုးျမင့္ျခင္း
သည္ က်ဴးလြန္ခံရသူမ်ားကို တရားမွ်တမႈ ရရွိရန္ အခြင့္အလမ္း ပိုမ်ားေစသည္။ (အခန္း ၅-၂ တြင္
ၾကည့္) အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသကဲ့သို႔ ေဒသခံ လူထုသည္ တရားမွ်တမႈ ရွာေဖြေသာ က်ဴးလြန္
ခံရသူကို စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးမႈေပးရာတြင္ အဓိကက် ရံုသာမက အမႈမ်ားစီရင္လာႏိုင္ေအာင္
တြန္းအားေပးလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အခန္းက႑ တစ္ခုက ပါ၀င္သည္။
မိမိတို႔၏

အစီရင္ခံစာတြင္

တုန္႔ျပန္သူမ်ားက

လူအမ်ားကို

သက္ေသထြက္ဆိုလာရဲေအာင္၊

ကိုယ့္ကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈရွိရန္ႏွင့္ အတူတကြ ရပ္တည္ႏိုင္ေစရန္ စြမ္းရည္ႏွင့္ အားေပးမႈမ်ား
အတြက္ အသိပညာ ျမႇင့္တင္ေသာ သင္တန္းမ်ားလိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာၾကသည္။ ေခါင္းေဆာင္
တစ္ဦးက ထိုသင္တန္းမ်ားသည္ လူထုမ်ားကို အတူတကြ ျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ တရားမွ်တမႈအတြက္
ေရွ႕ထြက္လာေစရန္ မရွိမျဖစ္ ျဖစ္သည္ဟု ေျပာျပသည္။ ၎က ယင္းကို “မိမိတို႔၏ အိမ္ပတ္၀န္း
က်င္တြင္ အခုိင္အမာ ၿခံစည္းရိုးခတ္သလို” ပဲ ဟု ခိုင္းႏႈိင္းသည္။
က်ဴးလြနခ
္ ရ
ံ သူမ်ားႏွင့္ ရွငသ
္ န္လတ
ြ ေ
္ ျမာက္သမ
ူ ်ားသည္ ၎တိ၏
႔ု အခြငအ
့္ ေရးမ်ားကို သိနားလည္
ျခင္းသည္ တရားမွ်တမႈကို ရွာေဖြရာတြင္ နက္႐ိႈ္င္းစြာ အျမစ္တြယ္ေနေသာ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈႏွင့္
အျခားေသာ အစဥ္အလာ အတားအဆီးမ်ားကို ရင္ဆိုင္ႏို္င္ရန္ အဓိက ေသာ့ခ်က္ျဖစ္သည္။ ထိုသိ
နားလည္မႈသည္ ၎တို႔ကိုယ္တိုင္ မိမိတို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ရယူရန္ “စိတ္ဆႏၵ ျပင္းျပမႈ”ႏွင့္
သတၱိကို ေပးသည္။
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ဥပေဒဆိုင္ရာ အသိပညာရွိမႈတိုးတက္ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားတြင္ အမ်ားျပည္သူ၏ ဥပေဒဆိုင္ရာ
စြမ္းရည္မ်ားကို ျမႇင့္တင္ျခင္း၊ သာမက လူထုအသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ားအတြင္း အုပ္စုမ်ားအၾကား အေတြ႔
အႀကံဳ ဖလွယ္ျခင္း ပါဝင္ေသာ အေျခခံ သင္တန္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ (အခန္း ၅-၂ တြင္ၾကည့္ပါ)။
ေရဒီယိုကို အသံုးျပဳျခင္းသည္လည္း အသိပညာ ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ ထိေရာက္ေသာ နည္းလမ္း
ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ တဖန္ တုန္႔ျပန္သူမ်ားက အိမ္နီးခ်င္းမ်ားႏွင့္ လူထုအသိုင္းအ၀ိုင္းမွ
အဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားကို ထိန္းသိမ္းရန္ ပထမဆံုး အခြင့္အလမ္းရွိသူ
မ်ား (တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ၎တို႔သာလွ်င္) ျဖစ္သျဖင့္ သက္ေသအေထာက္အထား၏ အေရးႀကီးမႈကို
လူအမ်ား သိနားလည္ရန္ လိုအပ္သည္ဟုလည္း ဦးစားေပးေျပာဆိုၾကသည္။
ဥပေဒဆိုင္ရာ အသိပညာ ဗဟုသုတျဖန္႔ေ၀ျခင္းဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား ေရးဆြဲေရးႏွင့္ စြမ္းရည္
ျမႇင့္တင္ေရး အစီအစဥ္မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လူထုအေျချပဳ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းအုပ္စုမ်ားကို
ပံ့ပိုးရန္ အစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ရွိသည္။17

၆-၂-၃။ ေရွ႕ေနေရွ႕ရပ္မ်ားႏွင့္ မိတ္ဖြဲ႔ျခင္း
လူထုအေျချပဳအရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား သို႔မဟုတ္ က်ဴးလြန္ခံရသူမ်ားကို ပံ့ပိုးလိုေသာ လူပုဂၢိဳလ္
မ်ားသည္ ေရွ႕ေနမ်ား၊ ေရွ႔ေနကြန္ရက္ အသင္းအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္အေနျဖင့္ ရင္းႏွီးမႈ
တည္ေဆာက္ထားရန္

လိုအပ္သည္။

ထိုနည္းအားျဖင့္

လူထုအေျချပဳအရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္း

အုပ္စုမ်ားသည္ က်ဴးလြန္ခံရသူကို ကူညီႏိုင္သည္ သို႔မဟုတ္ ယင္းတို႔၏ လူထုမ်ားသည္ ေရွ႕ေနကို
အလွ်င္အျမန္

ဆက္သြယ္

ႏုိင္ၿပီး

အႀကံျပဳခ်က္မ်ားရရွိရန္ အာမခံခ်က္ရ

အမႈျဖစ္စဥ္

အစမွစ၍

မွန္ကန္ေသာ

ဥပေဒေရးရာ

ေစသည္။

ပထမအဆင္မ
့ ာွ နယ္ေျမအတြငး္ ရွိ ထိက
ု သ
့ဲ ႔ုိ ျဖစ္ရပ္မ်ဳိးမ်ားအေပၚ ကူညႏ
ီ င
ုိ ၿ္ ပီး ကူညရ
ီ န္ ဆႏၵရေ
ိွ သာ
ေရွ႕ေနမ်ား သို႔မဟုတ္ ေရွ႕ေနအုပ္စုမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရန္ ျဖစ္သည္။18 ၎တို႔ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုျခင္းျဖင့္
ျဖစ္ရပ္ အသစ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါက လွ်င္ျမန္စြာ တုန္႔ျပန္နုိင္ေစရန္ တစ္စံုတစ္ရာ သေဘာတူညီ
ခ်က္ သို႔မဟုတ္ လႊဲေျပာင္းမႈ စနစ္တို႔ကို တည္ေဆာက္ႏိုင္လွ်င္ ေကာင္းသည္။
ေရွ႕ေနခမ်ားကိုေပးႏုိင္ရန္အတြက္ ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ဆိုင္ေသာ ေမးခြန္းသည္ ဤေန
ရာတြင္ အေရးႀကီးၿပီး ဤကဲ့သုိ႔ေသာ အမႈကိစၥအမ်ဳိးအစားအတြက္ ရံပံုေငြ ရွာေဖြျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္
သည္။ (ေအာက္တြင္ၾကည့္ပါ)

17 See for example My Justice, A handbook for legal awareness strategy and design (2019) available at
https://www.myjusticemyanmar.org/publications/resources and Namati, Guide to Organizing
and Working With Community-Based Paralegals (2019) available at https://namati.org/resources/
guide-organizing-working-with-community-based-paralegals-myanmar-version/.
18 For security reasons, we are not listing here the lawyers and lawyers’ groups that we have identified
in Kachin and Northern Shan State. Please contact AJAR or KWAT for more information.
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ကခ်င္အမ်ဳိးသမီးမ်ားအစည္းအရုံး ထုိင္းႏုိင္ငံ

၆-၂-၄။ အျခား လူထုအေျချပဳအရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္း အုပ္စုမ်ားႏွင့္ မဟာမိတ္ဖြဲျခင္း
ထို႔အျပင္ တရားမွ်တမႈကို ရယူရန္ ျမႇင့္တင္ျခင္းကိစၥရပ္တြင္ အလားအတူ ရည္မွန္းခ်က္ရွိသည့္
အျခားေသာ လူထုအေျချပဳအရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္း အုပ္စုမ်ားႏွင့္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ ပံုစံတည္
ေဆာက္ျခင္း မဟာမိတ္ဖြဲ႔ျခင္းမ်ားသည္ အေရးႀကီးသည္။
မိမိတို႔၏ အစီရင္ခံစာတြင္ တုန္႔ျပန္သူမ်ားသည္ ေဒသခံလူထု လူမႈအုပ္စုမ်ားႏွင့္ လူထုအေျချပဳ
အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား တက္ႂကြေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈသည္ အေရးႀကီးေၾကာင္း
ႏွင့္ ယင္းသည္ အခ်ဳိ႕ေသာ အမႈမ်ား တရားရံးု တြင္ အမႈဖင
ြ လ
့္ စ
ွ မ
္ က
ႈ ုိ ရယူရာတြငႏ
္ င
ွ ့္ အျပစ္ရေ
ိွ ၾကာင္း
ဆံုးျဖတ္ရာတြင္ပင္ မည္သုိ႔ အေထာက္အကူျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပၾကသည္။ (အခန္း ၅-၂ တြင္ၾကည့္
ပါ) အခ်ဳိ႕တုန္႔ျပန္သူမ်ားက အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အၾကားတြင္ အမႈ အသစ္မ်ားရွိပါက က်ဴးလြန္ခံရသူ
မ်ားကို အေရးေပၚ အကူအညီေပးရန္အတြက္ အသံုးျပဳႏုိင္သည့္ စုေပါင္း ရန္ပံုေငြ တစ္ရပ္ ရွိသင့္
ေၾကာင္းလည္း အႀကံျပဳၾကသည္။
ဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ တရားမွ်တမႈ ရရွိမႈ အေပၚတြင္ အလုပ္လုပ္ေနၾကေသာ ႏိုင္ငံတကာ အန္ဂ်ီအို
မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္လည္း ဆက္ဆံေရး တည္ေဆာက္ထားရန္လည္း အေရးႀကီး
သည္။ ရန္ပံုေငြ အျပင္ (ေအာက္တြင္ၾကည့္ပါ) ၎တို႔သည္ အဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာ အရည္အေသြး
ျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳ သင္တန္းမ်ား ရရွိေစျခင္း၊ အႀကံေပးျခင္းႏွင့္ အျခားေသာ
ပံ့ပိုးမႈ ပံုစံမ်ား ကမ္းလွမ္းျခင္းတို႔ကိုလည္း ေပးႏိုင္သည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံတကာ
အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ စည္းရံုးလံႈ႔ေဆာ္ေရး လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္လည္း
အေထာက္အကူ ျဖစ္ႏိုင္သည္ (ေအာက္တြင္ၾကည့္ပါ)။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေဒသခံႏွင့္ အေျခခံလူထု လႈပ္ရွားသူမ်ားအတြက္ အသံုး၀င္ႏိုင္သည့္ ၀န္ေဆာင္မႈ
မ်ားေပးေသာ ဥပေဒဆိုင္ရာ အုပ္စု အခ်ဳိ႕ ရွိသည္။ မိမိတို႔၏ သုေတသနက ေဒသခံ လူထုအေျချပဳ
အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္း အုပ္စုအမ်ားအျပားသည္ အစိုးရ အဖြဲ႔အစည္း၀င္မ်ားပါ၀င္ေသာ ႏိုင္ငံေရး
အရ ထိရွလြယ္သည့္ အမႈမ်ားတြင္ က်ဴးလြန္ခံရသူမ်ားအား ေဘးအႏၱရာယ္ကို ရင္ဆိုင္လ်က္
တက္ႂကြစြာ ပံ့ပိုးရန္ ဆႏၵရွိၾကေသာ္လည္း ထိုသို႔လုပ္ရန္ အရင္းအျမစ္မ်ားနည္းပါးသည္ကို ေတြ႔ရ
သည္။ ၎တို႔သည္ ႏုိင္ငံေရးအရ ထိရွလြယ္ေသာ အမႈမ်ားတြင္ ထိေတြ႔မႈ မရွိသည့္ ႏုိင္ငံတကာ
ေအဂ်င္စီမ်ားက ပံ့ပိုးထားေသာ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ တရားမွ်တမႈ ရရွိေရး ျမႇင့္တင္သည့္
ေထာက္ပံ့မႈ ေကာင္းမြန္သည့္ ပင္မ အစီအစဥ္မ်ားမွ ေဘးဖယ္ခံထားရသည့္အေျခအေနတြင္ရွိသေ
ယာင္ရွိသည္။

သို႔ျဖစ္ရာ

ဤဆက္ဆံေရးမ်ားကို

တည္ေဆာက္ရန္ႏွင့္

ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္

လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ခ်က္ ရွိေနသည္။
ႏိုင္ငံတကာ ေအဂ်င္စီမ်ားက ေထာက္ပံ့ထားေသာ အခ်ဳိ႕အုပ္စုမ်ားသည္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္
ေယဘူယ် ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳသင္တန္းမ်ား အပါအ၀င္ အေၾကာင္းအရာ အမ်ားအျပား
အေပၚတြင္ အေျခခံလ်က္ သင္တန္းမ်ားကို ႏိုင္ငံတ၀ွမ္းလံုးရွိ ၿမိဳ႕ႀကီး အမ်ားအျပားတြင္ အျမင့္ဖြင့္ပို႔ခ်
လ်က္ရသ
ိွ ည္။19 ထိသ
ု င္တန္းမ်ားမွာ မိမတ
ိ ၏
႔ုိ အသိပညာမ်ားကို တိးု ျမႇငရ
့္ န္ ရွာေဖြေနေသာ လူထအ
ု
ေျချပဳ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔ အစည္း အုပ္စုမ်ားမွ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔၀င္မ်ားအတြက္ အသံုး၀င္ႏိုင္သည္။
19 Please contact KWAT or AJAR directly for informal information about such trainings.
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၆-၂-၅။ စည္းရံုးလံႈ႔ေဆာ္ျခင္း
မိမိတို႔၏အစီရင္ခံစာက လူထုဖိအားသည္ အာဏာပိုင္မ်ားအား တစ္စံုတစ္ရာ ျပဳလုပ္ရန္ တြန္းအား
ေပးရာတြင္ ထိေရာက္မႈ ရွိသည္၊ မီဒီယာမွ စိတ္၀င္စားမႈႏွင့္ စံုစမ္းမႈ၊ လူထုလူမႈ အသိုင္းအ၀ိုင္းႏွင့္
ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖစ္ေသာ ကုလသမဂၢတိုသည္ အာဏာပိုင္မ်ားအေပၚစံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ
မ်ားျပဳလုပ္ရန္ု စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ဖြင့္လွစ္ရန္ ဖိအားေပးနုိင္သည္ဟု ေဖာ္ျပေနသည္။ (အခန္း
၅-၂-၃ တြင္ၾကည့္)။ သို႔ျဖစ္ရာ အမႈမ်ားေပၚေပါက္လာေသာအခါ သီးသန္အ
႔ မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍
စည္းရံးု လႈေ
႔ံ ဆာ္ရန္ ဤကိစရ
ၥ ပ္မ်ားအေပၚ အေျခခံကာလႈပ္ရွားေနေသာ လူထုအေျချပဳအရပ္ဘက္
အဖြဲ႔အစည္း အုပ္စုမ်ားတြင္ အရည္အေသြး ရွိေနရန္ အေရးႀကီးေပသည္။
တုန္႔ျပန္သူမ်ားက အေရးႀကီးေသာ သက္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ၿပီး အမႈသစ္
မ်ားရွိလာေသာ အခါ တရားစီရင္ေရး က႑မွ လႈပ္ရွားသူမ်ားအေပၚ ဖိအားမ်ား ေပးႏိုင္ေစရန္
ေဒသခံ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကားတြင္ အသိပညာဗဟုသုတမ်ား တိုးျမႇင့္ျခင္း
လိုအပ္ခ်က္ကိုလည္း ေျပာျပၾကသည္။
ဥပေဒဆိင
ု ရ
္ ာ အမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စည္းရံးု လႈေ
႔ံ ဆာ္မႈ မဟာဗ်ဴဟာ တြင္ ပါ၀င္ႏင
ုိ ေ
္ သာ လုပင
္ န္း
အေသးစိတ္မ်ားကို သိလိုပါက အထက္ပါ အခန္း ၅-၂-၃ ႏွင့္ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ၆-၃
တို႔တြင္ၾကည့္ပါ။
လူထုအေျချပဳအရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္း အုပ္စုမ်ားက မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ တရားစြဲဆိုမႈ တစ္ခုကို
အသံုးျပဳရန္ ဆံုးျဖတ္လိုက္ပါက ဆိုလိုသည္မွာ သတ္မွတ္ထားသည့္ အေၾကာင္းအရာအေၾကာင္း
အေပၚ သိနားလည္မႈ ျမႇငတ
့္ င္ရန္ တရားရံးု တြင္ အမႈတစ္ခက
ု ုိ ရင္ဆင
ို ၿ္ ပီး မူ၀ါဒ အေျပာင္းအလဲျဖစ္ရန္
ႀကိဳးပမ္းသည့္အခါ ထိေရာက္ေသာ စည္းရံုးလႈံ႔ေဆာ္မႈ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား ေရးဆြဲျခင္းသည္ ပိုမို၍
အေရးႀကီးလာသည္။20

၆-၂-၆။ ရန္ပံုေငြ ရွာေဖြျခင္း
မိမိတို႔၏ အစီရင္ခံစာက လူအခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားတြင္ တရားမွ်တမႈရရွိရန္ အတားအဆီးမွာ
အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ အဆင္မ
့ ်ားတြင္ ဘ႑ာေရးအရင္းအျမစ္မ်ား အားနည္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျပေနသည္။
(အခန္း ၅-၅ တြငၾ္ ကည္ပ
့ ါ)။ ေရွ႕ေနခအတြက္ ေငြေထာက္ပျ့ံ ခင္းသည္ ထင္ရာွ းေသာ လိအ
ု ပ္ခ်က္ျဖစ္
ေသာ္လည္း ေယဘူယ်အားျဖင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို က်ဴးလြန္ခံရသူအား ကူညီရာတြင္ ပိုမိုလိုအပ္
သည္။ ေရွ႕ေန အသင္းအဖြႏ
႔ဲ င
ွ ့္ တစ္သးီ ပုဂလ
ၢ ရပ္တည္ေနေသာ ေရွ႕ေနမ်ားသည္ ၎တိလ
႔ု က
ုိ ပ
္ ါ
ေဆာင္ရက
ြ ေ
္ နေသာ အမႈအားလံးု အတြက္ လႊမး္ ၿခံဳရန္ လံေ
ု လာက္ ေသာ ရန္ပံုေငြမရွိၾကေပ။ ၎တို႔အ
ေနျဖင့္ ယင္းတို႔၏ အလွဴရွင္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ရွိသည္။ လြတ္လပ္ေသာ
ေရွ႕ေနမ်ားမွာ မည္သည့္ ရန္ပံုေငြမွ မရွိပဲ ျဖစ္တတ္သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ က်ဴးလြန္ခံရသူမ်ားကို
20 “Strategic litigation is the identification and pursuit of legal cases as part of a strategy to promote human
rights. It focuses on an individual case in order to bring about broader social change. These cases set
important legal precedents by publicly exposing injustices, raising awareness and bringing about changes
in legislation, policy and practice.” https://trialinternational.org/topics-post/strategic-litigation/
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ကခ်င္အမ်ဳိးသမီးမ်ားအစည္းအရုံး ထုိင္းႏုိင္ငံ

ပံ့ပိုးေပးေနေသာ အျခား လူထုအေျချပဳ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္း အုပ္စုမ်ားအတြက္ ၎တို႔ ၎တို႔
၏အမႈကိစၥၿပီးေျမာက္ရန္အတြက္ဤ ႐ႈေထာင့္အတြက္ ရန္ပံုေငြ ရွာေဖြရန္မွာ အေရးႀကီးေပသည္။
ေရွ႕ေနခမ်ား၊ တရားရံုး ၾကားနာမႈမ်ားႏွင့္ ဆိုင္ရာ ကုန္က်စားရိတ္မ်ားအျပင္ အရင္းအျမစ္မ်ားသည္
အေထြေထြ ဥပေဒဆိုင္ရာႏွင့္ ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳ အကူအညီမ်ားအတြက္ လိုအပ္သည္။
ဥပမာ - သယ္ယပ
ူ ေ
႔ုိ ဆာင္ေရးဆိင
ု ရ
္ ာ ကုနက
္ ်စားရိတမ
္ ်ားတြင္ တရားရံးု ၾကားနာမႈမ်ားသိ႔ု ေရွ႕ေနမ်ား
လာေရာက္ရန္အတြက္ လိုအပ္ရံုသာမက က်ဴးလြန္ခံရသူကို ပံ့ပိုးေပးေနၿပီး ဥပေဒအေထာက္အကူ
ျပဳအလုပ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ေဒသခံႏွင့္ အေျခခံ လူထုအေျချပဳအရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား
၏ အဖြဲ႔၀င္မ်ားအတြက္လည္း လိုအပ္သည္။
ထို႔အျပင္ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေသာ အရည္အေသြး ျမႇင့္တင္ျခင္းႏွင့္ ဥပေဒဆိုင္ရာ
သိနားလည္မႈ သာမက စည္းရံုးလႈံ႔ေဆာ္မႈ တို႔အတြက္ ရန္ပံုေငြလိုအပ္သည္။ (အထက္တြင္
ၾကည့္ပါ)။ ဥပမာ- အမႈမ်ား တရားရံုးသို႔ ေရာက္ရွိရန္ လူထုဖိအားက အကူအညီေပးႏိုင္ေသာ္လည္း
ထိုကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ခိုင္မာေသာ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈမွာ ရွားရွားပါးပါးပင္ျဖစ္ရာ လူထု
ေထာက္ခမ
ံ ႈ ရယူရန္ (ဆႏၵျပပြမ
ဲ ်ား စီစဥ္ျခင္း၊ မီဒယ
ီ ာႏွင့္ ထိေတြျ႔ ခင္း စသျဖင့)္ အတြက္ အရင္းအျမစ္
မ်ား ရွာေဖြရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း တုန္႔ျပန္သူ တစ္ဦးက ေျပာျပသည္။ တုန္႔ျပန္သူမ်ားက က်ဴးလြန္ခံရ
သူမ်ားကို ပံ့ပိုးရန္ အေရးေပၚအကူအညီအတြက္ ရန္ပံုေငြရွိထားရန္ လိုေၾကာင္း ေထာက္ျပၾကသည္
(က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ ခိုလႈံရန္ေနရာ၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး၊ အစားအစာ၊ စသျဖင့္)။
ေယဘူယ်အားျဖင့္ ဤကဲ့သို႔ေသာ အလုပ္မ်ဳိးအတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလြယ္ၿပီး ေရရွည္ ေငြေၾကး
ေထာက္ပံ့မႈမ်ဳိးကို အလွဴရွင္ထံမွ ေတာင္းခံရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ဤအစီရင္ခံစာက ျပသေနသည္
(အခန္း ၅-၁-၅ ကိုၾကည့္)။ လူထုအေျချပဳ ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳ အစီအစဥ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း
သည္ အလွဴရွင္မ်ားအား သတ္သတ္မွတမ
္ ွတ္ စီမံကိန္းမ်ား ျပသရန္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစႏိုင္သည္။
(ေအာက္ပါ အခန္း ၆-၂ တြင္ ၾကည့္ပါ)
အခ်ဳိ႕ေသာ အလွဴရွင္မ်ားက ဤထိရွလြယ္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားအေပၚ အလုပ္လုပ္ရန္ ပံ့ပိုး
ေပးႏိုင္သည္ သို႔မဟုတ္ ရန္ပံုေငြ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ကူညီေဖာ္ထုတ္ေပးႏိုင္သည္။ ယင္းတို႔မွာ သာသည့္ေျမ ေဖာင္ေဒးရွင္း၊ National Endowment for Democracy (NED)၊ American Jewish
World Service (AJWS)၊ Fund for Global Human Rights (FGHR)၊ ႏွင့္ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ
ပံပ
့ းုိ ေနသာ Olof Palme International Centre and Swedish Burma Committee (SBC) တိျ႔ု ဖစ္သည္။
အမ်ဳိးသမီးမ်ား အခြင့္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ စီမံကိန္းႀကီးမ်ားအတြက္ the Foundation for a Just
Society (FJS), ရွၿိ ပီး အေရးေပၚ ရန္ပေ
ုံ ငြ လိအ
ု ပ္မမ
ႈ ်ားအတြက္ လူထအ
ု ေျချပဳအရပ္ဘက္အဖြအ
႔ဲ စည္း
မ်ားသည္ Urgent Action Fund (UAF) တြင္ ေလ်ာက္ထားႏိုင္သည္။ ေဒသခံလူထု အေျချပဳအရပ္
ဘက္ အဖြအ
႔ဲ စည္းမ်ားသည္ My Justice အဖြႏ
႔ဲ င
ွ လ
့္ ည္း ဆက္သယ
ြ ႏ
္ င
ို သ
္ ည္။ ယင္းတိက
႔ု ျမန္မာႏိင
ု င
္ ံ
တြင္ တရားမွ်တမႈ ရရွေ
ိ ရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ခ်ိတဆ
္ က္လပ
ု ေ
္ ဆာင္မႈ အမ်ားအျပားကို ပံ့ပိုးေနၿပီး
အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ အျခား အဓိကက်ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တရား
ဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ တရားမွ်တမႈ ရရွိရန္ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးေနေသာ အဓိက
ႏိုင္ငံတကာ ေအဂ်င္စီမ်ားအနက္ United States Agency for International Development (USAID)၊
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၎၏ PRLM စီမံကိန္းေအာက္တြင္)၊ ကုလသမဂၢ ဖြ႔ံၿဖိဳးမႈ စီမံကိန္း (UNDP)၊ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒ
ဖြၿ႔ံ ဖိဳးတိးု တက္ေရး အသင္း (IDLO)) ႏွင့္ ကုလသမဂၢ လူအ
႔ ခြငအ
့္ ေရးဆိင
ု ရ
္ ာ မဟာမင္းႀကီး (UNHCR)
တို႔ ပါ၀င္သည္။

၆-၂-၇။ လူထု အေျချပဳ ဥပေဒ အေထာက္အကူျပဳ အစီအစဥ္မ်ား
တရားမွ်တမႈရယူရာ၌္က်ဴးလြန္သူမ်ားကိုကူညီရာတြင္ထိေရာက္မႈရွိေအာင္လူထုအေျချပဳ အရပ္ဘ
က္ အ ဖြဲ ႔ အ စည္း အု ပ္ စု မ ်ားက၎တို ႔ ၏ အရည္ အေသြး မ်ားကို တိုး ျမွ င့္ လို ၾ ကသည္ ။ လူ ထု အေျချပဳ
ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳစဥ္းစားခ်က္မ်ားသည္လူထုအေျချပဳအရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းအုပ္စုမ်ား၏
လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ယခင္အခန္းတြင္ေဖာ္ထုတ္ထားသည့္မဟာဗ်ဴဟာအမ်ားစုျဖင့္ေျဖရွင္းရာတြင္
အေထာက္အကူ ျဖစ္နိုင္ပါသည္။
လူထုအေျချပဳ ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဥပေဒဆိုင္ရာအေျခခံကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား
ရွိသည္။ ၎တို႔က ယင္းတို႔ အလုပ္လုပ္ေနေသာ အသိုင္းအ၀ိုင္းႏွင့္ တိုက္ရိုက္လုပ္ေဆာင္ၿပီး စြမ္း
ရည္ျမႇင့္တင္ေရးကို ဦးစားေပးသည္၊ ထို႔ေနာက္ ေရွ႕ေနမ်ား၊ အျခား၀န္ေဆာင္မႈ ေပးသူမ်ားႏွင့္
ဆက္သြယ္မႈမ်ား ရွိသည္။
ဤသေဘာတရားအေၾကာင္း ပိုမိုေလ့လာရန္ စိတ္၀င္စားေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ “စည္းရံုး
ေရးႏွင့္ လူထုအေျချပဳ ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳ အဖြဲ႔မ်ားအတြက္ လမ္းညႊန္” ကို ဖတ္႐ႈႏိုင္ၿပီး
အဂၤလိပ္ဘာသာ၊ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ရရွိႏိုင္သည္။21 ဤလမ္းညႊန္၏ အဆိုအရ လူထုအေျချပဳ
ဥပေဒ အေထာက္အကူျပဳ အဖြဲ႔မ်ားသည္ ေအာက္ပါ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္သည္။ ဥပေဒ
ဆိုင္ရာ သိနားလည္မႈကုိ ျမႇင့္တင္ၿပီး လူထုအတြင္း တရားမွ်တမႈ၏ လႈပ္ရွားမႈကို ႀကိီးထြားေစသည္၊
အမႈမ်ား တိုင္ပင္ေဆြးေႏြး ကိုင္တြယ္သည္။ အခ်က္အလက္ စုေဆာင္ၿပီး အမႈမ်ားႏွင့္ စနစ္က်ေသာ
အေျပာင္းအလဲမ်ားအတြက္
ကြန္ရက္ဖြဲ႔သည္

သို႔မဟုတ္

အေထာက္အထား

စုေဆာင္းသည္၊

ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သည္ႏွင့္

အျခားသက္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္

စဥ္ဆက္မျပတ္

သင္ၾကားေရးႏွင့္

ကိုယ္တိုင္ တိုးတက္မႈ အခြင့္အလမ္းကို ေပးသည္။ ဤလမ္းညႊန္သည္ လူထုအေျချပဳ ဥပေဒ
အေထာက္အကူျပဳ အစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြဲလိုေသာ လူထုအေျချပဳအရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္း အုပ္စု
မ်ားအတြက္ အေသးစိတ္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကိုလည္း ေပးထားသည္။

21 Namati and My Justice, Guide to Organizing and Working With Community-Based Paralegals (2019),
available at https://namati.org/resources/guide-organizing-working-with-community-based-paralegals-myanmar-version/
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ကခ်င္အမ်ဳိးသမီးမ်ားအစည္းအရုံး ထုိင္းႏုိင္ငံ
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ဤအခန္းတြင္ မိမတ
ိ သ
႔ုိ ည္ က်ဴးလြနခ
္ ရ
ံ သူမ်ားအား ပံပ
့ းုိ မႈမ်ား ေပးေနသည့္ လူထအ
ု ေျချပဳအရပ္ဘက္
အဖြဲ႔အစည္း အုပ္စုမ်ား၏ အဖြဲ႔၀င္မ်ားအေနျဖင့္ အမႈအသစ္ေပၚေပါက္လာေသာအခါ တရားမွ်တမႈ
ရရွိရန္ က်ဴးလြန္ခံရသူကို ကူညီရန္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ ခိုင္မာသည့္ အဆင့္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္
ႀကိဳးစားသည္။
ပထမ ဦးစားေပးမွာ က်ဴးလြန္ခံရသူ၏ ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈႏွင့္ က်န္းမာသန္စြမ္းမႈ ျဖစ္သည္။ က်ဴးလြန္
ခံရသူ ႏွင့္/သို႔ ၎တို႔၏ ေဆြးမ်ဳိးမ်ားသည္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ လိုအပ္ႏိုင္ၿပီး ျဖစ္ရပ္အမ်ား
စုတြင္ ၎တို႔သည္ စိတ္ခံစားမႈဆိုင္ရာႏွင့္ လူမႈစိတ္ပညာဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးမႈမ်ား လိုအပ္ႏိုင္သည္။
အမွန္တကယ္အားျဖင့္ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးျခင္း သို႔မဟုတ္ လူမႈစိတ္ပညာ ပံ့ပိုးမႈကို ပံုစံအခ်ဳိ႕ျဖင့္
ေပးႏိုင္သည္။ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ က်ဴးလြန္ခံရသူ၏ စိတ္ခံစားမႈ၊ လူမႈစိတ္
ပညာဆိင
ု ရ
္ ာႏွင့္ ရုပပ
္ င
ုိ း္ ဆိင
ု ရ
္ ာ က်န္းမာသန္စမ
ြ း္ မႈတမ
႔ုိ ာွ ဦးစားေပးျဖစ္သည္။ မိမတ
ိ ၏
႔ုိ အစီရင္ခစ
ံ ာ
တြင္ တုနျ႔္ ပန္သမ
ူ ်ားက တရားမွ်တမႈ ရွာေဖြေသာ က်ဴးလြနခ
္ ရ
ံ သူအား “အားေပးမႈ”ေပးရန္ လိအ
ု ပ္
ေၾကာင္းေျပာၾကသည္။ ယင္းမွာ အမႈတစ္ခလ
ု ံုး၏ အေျခအေနေပၚမူတည္၍ အေရးႀကီးႏိင
ု ္ေသာ္လည္း
က်ဴးလြန္ခံရသူက ထိုသို႔ျပဳလုပ္ရန္ အင္းအားရွိၿပီး လံုေလာက္ေသာ က်န္းမာေရးႏွင့္ ျပည့္စံုေနပါက
ယင္းသည္ ဒုတိယအဆင့္ ဦးစားေပးအေနျဖင့္သာ ျဖစ္လိမ့္မည္။ မၾကာေသးခင္ကမွ စိတ္ဒဏ္ရာ
ရထားေသာ လူပုဂၢိဳလ္အား ဖိအားေပးျခင္းသည္ စိတ္ဒဏ္ရာကို ျပန္လည္ခံစားရေစတတ္သည္။
ပထမဆံုး လမ္းညႊန္ခ်က္မွာ “ထိခိုက္မႈကို သိပါ (Do No Harm)” ျဖစ္သည္။
အခ်ဳိ႕ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ က်ဴးလြန္ခံရသူကို ေဘးကင္းလံုၿခံဳေသာ ေနရာသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းရန္
လိုအပ္နုိင္သည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ လူထုအေျချပဳအရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းအုပ္စုမ်ားက ေနစရာတစ္ခု
ေပးရန္ စြမ္းႏုိင္သည္ သို႔မဟုတ္ က်ဴးလြန္ခံရသူကို ေဘးကင္း လုံဳၿခံဳေသာ ေနရာတြင္ ထားရွိရန္
တီထြင္ႀကံဆမႈရွိေသာ အေျဖမ်ားကို ရွာေဖြႏိုင္သည္။
အမႈတစ္ခလ
ု းုံ အေျခအေနတြင္ သင္ေ
့ လ်ာ္ပါက က်ဴးလြနခ
္ ရ
ံ သူကုိ ၎တိ၏
႔ု အခြငအ
့္ ေရးမ်ားႏွင့္ ပတ္
သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားေပးရန္ အေရးႀကီးၿပီး ယင္းတို႔ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္စရာမ်ားကို နားလည္ရန္
ကူညီေပးႏိုင္သည္။ မိသားစု၀င္မ်ားကို အသိေပးၿပီး ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ရန္လည္း အေရးႀကီးသည္။
မိမိတို႔သည္ က်ဴးလြန္ခံရသူမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးၿပီး ၎တို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ား ရယူရန္ အားေပးေသာ္
လည္း မိမိတို႔တြင္ ဤကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ အသိေပး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ တစ္ခုေပးရန္ႏွင့္ အာမခံေပးရန္
တာ၀န္ရွိသည္။ ယင္းသည္ က်င့္၀တ္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ခံမႈ ျဖစ္သည္။
မိမိတို႔ အစီရင္ခံစာတြင္ တုန္႔ျပန္သူမ်ားက အမႈအသစ္ ျဖစ္လာပါက အနီးဆံုး ရြာလူႀကီး သို႔မဟုတ္
စခန္းတာ၀န္ခစ
ံ သျဖင့္ ေဒသခံ အာဏာပိင
ု မ
္ ်ားကို အေၾကာင္းၾကားရန္ လိအ
ု ပ္ခ်က္ကလ
ုိ ည္း ေျပာျပ
ၾကသည္။ ေဒသခံ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ လူထုအေျချပဳ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္း အုပ္စု
မ်ားထံမွ အႀကံဥာဏ္ကိုလည္း ေဆာလ်င္စြာ ေမးျမန္းရန္မွာလည္း အသံုး၀င္လွေပသည္။
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ဤအစီရင္ ခံစာတြင္ ေတြ႔ရွိသည့္အတိုင္း တရားမွ်တမႈကို ရွာေဖြရာ၌္ မွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ အခ်က္
အလက္ စုေဆာင္းျခင္းသည္ အဓိကက်ေသာ အဆင့္ျဖစ္သည္

(အခန္း ၅-၁-၆ တြင္ၾကည့္ပါ)

မိမိတို႔၏ အစီရင္ခံစာတြင္ တုန္႔ျပန္သူမ်ားသည္ အခ်က္အလက္ႏွင့္ သက္ေသအေထာက္အထား
စုေဆာင္းမႈမာွ က်ဴးလြနခ
္ ရ
ံ သူအတြကႏ
္ င
ွ ့္ ရာဇ၀တ္မအ
ႈ တြက္ သာမဟုတပ
္ ဲ က်ဴးလြနခ
္ ရ
ံ သူအေၾကာင္း
လည္း

ပါ၀င္ေၾကာင္း

အေရးႀကီးသည္ကို

မွတ္သားမိသည္။

လူတစ္ဦးခ်င္း

က်ဴးလြန္သူကို

ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ျခင္းသည္ အမႈကို တရားရံုးတင္ရန္ အရည္အေသြးတြင္ အသက္တမွ် အေရးပါေသာ
အခ်က္ျဖစ္သည္။
အမႈတစ္ခက
ု ုိ တရားရံးု ေရာက္ရရ
ိွ န္ အခြငအ
့္ လမ္းအတြက္ ခိင
ု မ
္ ာေသာ သက္ေသအေထာက္အထား
လိအ
ု ပ္သည္။ သက္ေသအေထာက္အထားမွာ မ်က္ျမင္သက္ေသ (မိသားစု၀င္မ်ား၊ အိမန
္ းီ ခ်င္းမ်ား၊
ေဒသခံေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ စသျဖင့္) ထြက္ဆိုခ်က္ ပံုစံမ်ဳိးလည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ယင္းသည္ စာရြက္
စာတမ္း သက္ေသအေထာက္အထား၊ ဥပမာ ဓါတ္ပံုမ်ား/ရုပ္ပံုမ်ား၊ အသံ သို႔မဟုတ္ ဗီဒီယို
မွတတ
္ မ္းမ်ား၊ ေဆးဖက္ဆင
ုိ ရ
္ ာ စာမ်ား စသျဖင့္ ျဖစ္ႏင
ုိ သ
္ ည္။ တရားရံးု က လက္ခေ
ံ သာ သက္ေသ
အေထာက္အထားအတြက္ စံခ်ိန္စံညႊန္းမွာ လက္ကိုင္ဖုန္းမွ ဓါတ္ပံုမ်ားကိုအလြယ္တကူ လက္ခံႏိုင္
သည္ဟု ေရွ႕ေနတစ္ဦးက မွတ္ခ်က္ေပးသည္။
ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ သိသာထင္ရွားစြာ ထိခိုက္ေစသည့္ ျဖစ္ရပ္ႏွင့္ အထူးသျဖင့္ မုဒိမ္းမႈႏွင့္ အျခား
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈ ပံုစံမ်ားတြင္ ေဆးစစ္ခ်က္ရယူရန္ အေရးႀကီးသည္။ “ေဆးစစ္ခ်က္
အမိန္႔” သည္ စာရြက္ပိုင္းတစ္ခု၊ ေဖာင္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ယင္းကို တရားရံုး (သို႔မဟုတ္ ရဲ) မွ ရရွိႏုိင္ၿပီး
ေဆးရံုသုိ႔ ယူေဆာင္သြားကာ ေဆးစစ္ႏုိင္သည္။ ထို႔ေနာက္ ထိုပံုစံကို ေဆးရံုရွိ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ
၀န္ထမ္းတစ္ဥးီ က ျဖည္စ
့ က
ြ လ
္ မ
ိ မ
့္ ည္ျဖစ္ၿပီး ရဲက ယင္းကို အမႈဖင
ုိ တ
္ တ
ဲြ င
ြ ္ ထည္သ
့ င
ြ း္ ၿပီး တရားရံးု ကို
ေပးလိမ့္မည္။ ရဲက ေကာင္းမြန္စြာ ကိုင္တြယ္ျခင္း မရွိခဲ့လွ်င္ ျဖစ္ႏိုင္ပါက စစ္ေဆးခ်က္ ပံုစံမိတၱဴကို
သိမ္းထားပါ။
ျဖစ္ႏိုင္ပါက မွန္ကန္ေသာ ဥပေဒ အႀကံဥာဏ္ရယူရန္ႏွင့္ အမႈစတင္ျဖစ္ပြားသည့္အခ်ိန္မွစ၍
ပံ့ပိုးနုိင္ရန္ ေရွ႕ေနႏွင့္ အျမန္ဆံုး ဆက္သြယ္ပါ။ ေရွ႕ေနက ၎တို႔၏ တရား၀င္ အခန္းက႑အရ
ရဲႏွင့္ ပိုမိုထိေရာက္ေသာ ပံုစံႏွင့္ ဆက္သြယ္ကိုင္တြယ္ႏိုင္သည္။ ထို႔ေနာက္ ယင္းတို႔က သက္ေသအ
ေထာက္အထား ေကာက္ယူျခင္း နွင့္ ထိန္းသိမ္းျခင္းတို႔အေပၚ အသံုး၀င္ေသာ အႀကံဥာဏ္မ်ား
ေပးႏိုင္သည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ ေရွ႕ေနမ်ား သို႔မဟုတ္ ေရွ႕ေနအုပ္စုမ်ားႏွင့္ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္အျဖစ္
သေဘာတူညီထားျခင္းသည္ အသံုး၀င္သည္။ ေရွ႕ေနခမ်ားႏွင့္ အျခားဥပေဒဆိုင္ရာ ေထာက္ကူမႈ
ကုန္က်စားရိတ္မ်ားအတြက္ ဘ႑ာေရးအရင္းအျမစ္မ်ားရွိထားျခင္းသည္ ေရွ႕ေနေကာင္းတစ္ဦးမွ
အမႈတြင္ အလ်င္အျမန္ ၀င္ေရာက္ကိုင္တြယ္ႏုိင္သည့္ အခြင့္အလမ္းကို တိုးျမင့္ေစသည္။
လူထုအေျချပဳအရပ္ဘက္ လႈပ္ရွားသူမ်ားသည္ က်ဴးလြန္ခံရသူ သို႔မဟုတ္ မ်က္ျမင္သက္ေသ
တို႔ကို ရဲထံ အစီရင္ခံရာတြင္ ကူညီႏိုင္သည္။ ရဲအရာရွိက ပထမသတင္းေပးတိုင္တန္းခ်က္ (FIR)
ဟုေခၚေသာ တိုင္စာကို ဖြင့္လွစ္ရၿပီး ထိုမွတဆင့္္ စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းကို စတင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္။
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ကခ်င္အမ်ဳိးသမီးမ်ားအစည္းအရုံး ထုိင္းႏုိင္ငံ

မိမိတို႔၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ျမင္ရသည့္အတုိင္း (အခန္း ၅-၁-၃ တြင္ၾကည့္) ရဲမ်ားက ဥပေဒအတိုင္း
ယင္းတို႔၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္ကို မထမ္းေဆာင္သည့္အတြက္ အမႈအမ်ားစုမွာ တိုင္ၾကားသည့္ အဆင့္
တြင္ပင္ တစ္ဆို႔ခံရႏိုင္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ အစိုးရစစ္တပ္ သို႔မဟုတ္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ ကိုယ္တိုင္ ပါ၀င္ပတ္
သက္သည့္ ႏိုင္ငံေရးအရ ထိရွလြယ္ေသာ အမႈမ်ားတြင္ ေတြ႔ရေလ့ရွိသည္။ မိမိတို႔၏ အစီရင္ခံစာတြင္
တုန္႔ျပန္သူမ်ားက ဤအဆင့္တြင္ လူထုအေနျဖင့္ ရဲအေပၚ ၎တုိ႔၏ အလုပ္ကို မွန္ကန္စြာ
လုပ္ေဆာင္ေစရန္ ဖိအားေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာၾကသည္။
လူထုအေျချပဳအရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက အမႈကို တရားရံုးတြင္ ၾကားနာေစသည့္ အခြင့္အလမ္း
မ်ားလာေစရန္အတြက္ အေရးအႀကီးဆံုး က႑တစ္ရပ္အျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည္မွာ ခ်ည္းကပ္
စည္းရံုးၿပီး လူထုေထာက္ခံမႈကို ရယူရန္ျဖစ္သည္။ မိမိတို႔၏ သုေတသနက လူထု အျမင္သည္
ပိုမိုအျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ရလဒ္မ်ားကို ရရွိေစႏိုင္ေၾကာင္း ျပသထားၿပီး မီဒီယာမွ စိတ္၀င္စားမႈ၊
စီစစ္ေလ့လာမႈႏင
ွ ့္ ကုလသမဂၢကသ
့ဲ ေ
႔ုိ သာ ႏိင
ု င
္ တ
ံ ကာ အဖြအ
႔ဲ စည္းမ်ားက အာဏာပိင
ု မ
္ ်ားကို စံစ
ု မ္း
စစ္ေဆးမႈမ်ားစတင္လုပ္ေဆာင္ရန္ ဖိအားေပးႏုိင္သည္။ (အခန္း ၅-၂-၃ တြင္ၾကည့္ပါ။)
လႈေ
႔ံ ဆာ္စည္းရံးု ေရးသည့္ လႈပရ
္ ာွ းမႈတင
ြ ္ ေအာက္ပါတိ႔ု ပါ၀င္ႏင
ုိ သ
္ ည္။ (အစိးု ရစစ္တပ္ အပါအ၀င္)22
ေဒသခံ အာဏာပိင
ု မ
္ ်ားအတြငး္ အဓိကက်ေသာ လူပဂ
ု ဳိၢ လ္မ်ားကို ခ်ည္းကပ္စည္းရံးု ျခင္း၊ လူထဆ
ု ႏၵ
ျပပြဲ စီစဥ္လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ မီဒီယာႏွင့္ ထိေတြ႔ျခင္းႏွင့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္ျခင္း၊ ေဒသခံ
ေခါင္းေဆာင္မ်ား (လူထုေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ေရြးေကာက္ခံ အရာရွိ
မ်ား) ကို လႈပရ
္ ာွ းေစျခင္း၊ (ျပည္တင
ြ း္ ႏွင့္ ႏိင
ု င
္ တ
ံ ကာ) လူမလ
ႈ အ
ူ ဖြအ
႔ဲ စည္းအုပစ
္ မ
ု ်ားက ေစာင္ၾ့ ကည့္
ေလ့လာျခင္း၊ ႏိင
ု င
္ တ
ံ ကာ အသိင
ု း္ အ၀ိင
ု း္ မွ အဖြ၀
႔ဲ င္မ်ားကို ပါ၀င္လာေစျခင္း (အထူးကုယ
ိ စ
္ ားလွယ၊္
သံရံုးမ်ား၊ ကုလသမဂၢ ေအဂ်င္စီမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ NGO မ်ား)။
တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ ေရွ႕ေနတစ္ဦးက လူထုအေျချပဳအရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္း အုပ္စုမ်ားႏွင့္ အထူး
သျဖင့္ အမ်ဳိးသမီး အုပ္စုမ်ားသည္ “အမႈကို မည္သို႔ လိုက္ရမည္ႏွင့္ တက္ၾကြလာေအာင္ မည္သို႔
လုပ္ရမည္ကို” သိသည္ဟု ေျပာသည္။

22 For example, in one of the “successful” cases, members of the influential Kutkai Cultural Group
managed to have direct personal discussions with the military general in charge of the case
(see chapter 5.2.3).
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7/ tjcm; oufqkdifolrsm;xHokdY
tBuHjyKcsufrsm;
မိမိတို႔အစီရင္ခံစာ၏ အဓိက ဦးတည္ခ်က္မွာ ေဒသခံလူထုအေျချပဳအရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္း အုပ္စု
မ်ားအတြက္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား ေဖာ္ထုတ္ရန္ (အခန္း ၆ ကိုၾကည့္) ျဖစ္ေသာ္လည္း ဤအခြင့္
အလမ္းကို အသံုးျပဳလ်က္ မိမိတို႔သည္ အျခားေသာ သက္ဆိုင္သူမ်ားျဖစ္သည့္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္
အစိုးရစစ္တပ္၊ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္း သာမက အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား
ကိုပါ အေထြေထြ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ေပးထားသည္။

7-1/ jrefrmtpkd;&ESifh tpdk;&ppfwyfokdY
၁။

ဖယ္ဒရယ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အသစ္အတြက္ အားလံုးပါ၀င္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညိႇႏိႈင္း
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို စတင္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ ႏိုင္ငံတ၀ွမ္းတြင္ စစ္ဆင္ေရးမ်ား ရပ္ဆိုင္းၿပီး
တိုင္းရင္းသား နယ္ေျမမ်ားမွ တပ္ဖြဲ႔အားလံုးကို ဆုတ္ခြာေပးရန္။

၂။

အရပ္သားမ်ားအား တိက
ု ခ
္ က
ုိ မ
္ မ
ႈ ်ားကို ရပ္ဆင
ုိ း္ ၿပီး အစိးု ရစစ္တပ္ႏင
ွ ့္ ရဲတပ္ဖမ
႔ဲြ ွ က်ဴးလြနခ
္ ရ
ံ သူ
သိမ
႔ု ဟုတက
္ ်ဴးလြနသ
္ အ
ူ ား စစ္ေၾကာေမးျမန္းစဥ္အတြငး္ မတရားထိနး္ သိမး္ မႈမ်ားႏွင့္ ႏွပ
ိ စ
္ က္
ညႇဥး္ ပမ္းသည့္ လုပရ
္ ပ္မ်ားကို အဆံးု သတ္ရန္။

၃။

အစိုးရစစ္တပ္ႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားကို အရပ္သား ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ထားျခင္း အပါအ၀င္
တာ၀န္ခံမႈႏွင့္ ဥပေဒစိုးမိုးမႈကို အာမခံခ်က္ရွိေစရန္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ေသာ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ဥပေဒ
ေရးရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္။

၄။

က်ဴးလြန္မႈမ်ားအတြက္ အျပစ္ေပးအေရးယူခံရမႈမ်ားမွ အစိုးရစစ္တပ္၏ ကင္းလြတ္ေနမႈကို
အဆံုးသတ္ၿပီး စစ္ရာဇ၀တ္မႈမ်ားႏွင့္ လူသားျဖစ္မႈကို ဆန္႔က်င္ေသာ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားအတြက္
စစ္သားမ်ားကို တာ၀န္ခံမႈရွိေစရန္။

၅။

လံုၿခံဳေရး တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားမွ ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား ပါ၀င္ေသာ အမႈမ်ားကို အရပ္ဘက္ တရားရုံးမ်ားသို႔
လြဲေျပာင္းရန္ တက္ႂကြစြာ တိုက္တြန္း စီစဥ္လုပ္ေဆာင္ရန္။

၆။

ရဲႏင
ွ ့္ တရားေရး ပုဂဳိၢ လ္မ်ား၏ အလုပမ
္ ်ားတြင္ အစိးု ရစစ္တပ္၏ စြကဖ
္ က္မက
ႈ ုိ အဆံးု သတ္ရန္။

၇။

တရားေရး စနစ္တြင္ ျခစားမႈကို အဆံုးသတ္ၿပီး တရားစီရင္ေရးသည္ လြတ္လပ္ၿပီး ဥပေဒ
စိုးမိုးေရးကို ဆုပ္ကိုင္ထားေစရန္ အတြက္ အာမခံေပးရန္။

၈။

တရားသင္း အက္ဥပေဒအပါအ၀င္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္၊ အသင္းအပင္းဖြဲ႔စည္း
ခြင့္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေ၀းခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို တရားမဲ့ ကန္႔သတ္ထားေသာ ဥပေဒမ်ား
အားလံုးကို ဖ်က္သိမ္းပစ္ရန္ သို႔မဟုတ္ ျပင္ဆင္ရန္။

၉။

မတရားသင္း အက္ဥပေဒေအာက္တြင္ မတရား ထိန္းသိမ္းထားသူမ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ
ထုတ္ေဖာ္ခြင့္ကို က်င့္သံုးမႈေၾကာင့္ မတရား ထိန္းသိမ္းထားခံရသူအားလံုးကို လႊတ္ေပးရန္။
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ကခ်င္အမ်ဳိးသမီးမ်ားအစည္းအရုံး ထုိင္းႏုိင္ငံ

၁၀။ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ အမႈမ်ားတြင္ ေရွ႕ေနႏွင့္ ေဆာလ်င္စြာ ေတြ႔ႏုိင္မႈ၊ မတရား ထိန္းသိမ္းမႈမွာ
ကာကြယ္ျခင္း၊ အျပစ္မရွိေၾကာင္း ႀကိဳးတင္သတ္မွတ္ခ်က္၊ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ား
ထုတ္ေဖာ္ျခင္း၊ ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပမ္းျခင္းႏွင့္ မမွန္မကန္လုပ္ေဆာင္မႈမွ ကာကြယ္ျခင္း အပါအ၀င္
မွ်တစြာ တရားစီရင္ခံပိုင္ခြင့္အေပၚ ေလးစားမႈကို အာမခံရန္။
၁၁။ အာဏာပိုင္အဖြဲ႔၀င္မ်ားမွ က်ဴးလြန္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား၌ က်ဴးလြန္ခံ
ရသူမ်ားကို ကူညီေပးေနသည့္ ေရွ႕ေနမ်ားႏွင့္ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားအား ေနာက္ေယာင္ခံ
ျခင္း ႏွင့္ ေႏွာက္ယွက္ျခင္းတို႔ကို အဆံုးသတ္ရန္။
၁၂။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူအခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးေနသည့္ ႏိုင္ငံတကာမွ
လြတ္လပ္ေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ ယႏၱရားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္။
၁၃။ က်ဴးလြန္ခံရသူမ်ားႏွင့္ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားအား ကာကြယ္မႈေပးျခင္းသာမက ထိေရာက္
ေသာ က်ား-မကြဲျပားမႈအေပၚ သတိျပဳၿပီး လက္လွမ္းမီႏိုင္သည့္ ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳ
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေပးျခင္းျဖင့္ က်ဴးလြန္ခံရသူမ်ားအတြက္ တရားမွ်တမႈ ရရွိရန္ ပံ့ပိုးေဆာင္
ရြက္ေပးရန္။
၁၄။ တိုင္းရင္းသား

ေဒသမ်ားတြင္

လူထုအေျချပဳ

ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳ

အစီအစဥ္မ်ား

တည္ေထာင္ျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းကို ခြင့္ျပဳရန္။

7-2/ EkdifiHwum tokdif;t0kdif;okdY
၁။

ႏိုင္ငံတကာ တရားရံုး (ICJ) ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ ရာဇ၀တ္မႈဆိုင္ရာ တရားရံုး (ICC) တြင္ ျမန္မာ
ႏိုင္ငံအေပၚ စြဲဆိုထားသည္႔ျမန္မာႏုိင္ငံ ေျမာက္ပိုင္း အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံတ၀ွမ္းတြင္ ရွိသည့္
လူသား ျဖစ္မႈကို ဆန္႔က်င္ေသာ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားႏွင့္ စစ္ရာဇ၀တ္မႈမ်ားအတြက္ စံုစမ္းစစ္ေဆး
မႈတို႔ကို ပူးေပါင္းပါဝင္ ပံ့ပိုးရန္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ႏုိင္ငံတကာ ရာဇ၀တ္မႈဆိုင္ရာ တရားရံုး
(ICC) သို႔ လႊဲေျပာင္းမႈကို တြန္းအားေပးရန္။

၂။

ဖယ္ဒရယ္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမွ တဆင့္ အစိုးရစစ္တပ္ႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔မ်ားကို အရပ္သား
ထိနး္ ခ်ဳပ္မေ
ႈ အာက္တင
ြ ္ ထားျခင္း အပါအ၀င္ တာ၀န္ခမ
ံ ႏ
ႈ င
ွ ့္ ဥပေဒစိးု မိးု မႈကုိ အာမခံရန္မရွမ
ိ ျဖစ္
လိုအပ္ေသာ ႏုိင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ၿပီးသည္ အထိႏွင့္ စစ္မွန္ေသာ ၿငိမ္း
ခ်မ္းေရး ရရွိသည္အထိ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္အစိုးရ စစ္တပ္ကို ပံ့ပိုးမႈမ်ား ရပ္တန္႔ထားရန္။ အထူး
သျဖင့္  ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ စစ္တပ္မွ စစ္တပ္သို႔ ဆက္ဆံေရးမ်ားကို ဆိုင္းငံ့
ထားၿပီး ရဲတပ္ဖြဲ႔အရာရွိမ်ားအား သင္တန္းေပးမႈမ်ားကို ရပ္တန္႔ပါ။ ယင္းအစား ဥပေဒ
အေထာက္အကူျပဳ အစီအစဥ္မ်ားအတြက္ သင္တန္းမ်ားေပးရန္။
 တိုင္းရင္းသား နယ္ေျမမ်ားတြင္ ပဋိပကၡကို မီးထိုးေပးေနၿပီး လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈ
မ်ားကို ျဖစ္ေစႏုိင္သည႔္ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို ရပ္တန္႔ရန္။

၃။

တရားဥပေဒစိးု မိးု ေရးႏွင
ွ ့္ တရားမွ်တမႈ ရရွေ
ိ ရးအေပၚ အစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြျဲ ခင္းႏွင့္ မူ၀ါဒခ်မွတ္
မႈမ်ားအား ပံပ
့ းုိ ျခင္းလုပသ
္ ည္အ
့ ခါ က်ဴးလြနခ
္ ရ
ံ ေသာ တိင
ု း္ ရင္းသား လူထအ
ု သိင
ု း္ အ၀ိင
ု း္ မ်ား၏
ေဆြးေႏြးအႀကံေပးမႈကို အာမခံေပးရန္။
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7-3/ tvSL&Sifrsm;ESifh EkdifiHwum tzGJYtpnf;rsm;okdY
၁။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တရားမွ်တမႈကို ရရွိရန္အတြက္ ေပးအပ္ေသာ ပံ့ပိုးမႈမ်ားကို အထူးသျဖင့္
ႏုိင္ငံေရးအရ ထိရွလြယ္ေသာ အလုပ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္အစိးု ရ အဖြအ
႔ဲ စည္းဆိင
ု ရ
္ ာမ်ားက
က်ဴးလြနေ
္ သာ လူအ
႔ ခြငအ
့္ ေရး ခ်ဳိးေဖာက္မမ
ႈ ်ား၏ က်ဴးလြန္ ခံရသူမ်ားကို ကူညီေပးေနေသာ
လူထုအေျချပဳ လူမႈ အသိုင္းအ၀ိုင္း အုပ္စုမ်ားသို႔ေရာက္ရွိေစျခင္းကို အာမခံရန္။

၂။

ဤအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ အဖြဲ႔အစည္း၀င္မ်ားက က်ဴးလြန္ေသာ
လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား၏ ျဖစ္ရပ္မ်ားအတြက္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈႏွင့္ စြမ္းရည္
တည္ေဆာက္ျခင္းမ်ားကို ေပးရန္။

၃။

အေထြေထြ၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလြယ္ျခင္းႏွင့္ ေရရွည္၊ စိမ္ေခၚမႈရွိေသာ၊ ႏုိင္ငံေရးအရ ထိရွလယ
ြ ္
ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားစသည္႔ ထိက
ု သ
့ဲ ေ
႔ုိ သာ အမႈမ်ားအတြက္ အေထြေထြ အဖြအ
႔ဲ စည္းဆိင
ု ရ
္ ာ
ပံ့ပိုးမႈရရွိရန္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ ေရွ႕ေန အသင္းအဖြဲ႔ႏွင့္ေရွ႕ေနကြန္ရက္မ်ားအား ရန္ပံုေငြ
ေထာက္ပံ့ေပးရန္။

၄။

ေရွ႕ေနခမ်ား၊ တရားရံုး ၾကားနာမႈမ်ားဆိုင္ရာ ကုန္က်စားရိတ္မ်ား၊ အေထြေထြ ဥပေဒဆိုင္ရာ
ႏွင့္ ဥေပဒအေထာက္အကူျပဳ အကူအညီမ်ားဆိုင္ရာ ကုန္က်စားရိတ္မ်ား၊ ဥပေဒဆိုင္ရာ
ျမႇင့္တင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ (စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ျခင္း၊ ဥပေဒဆိုင္ရာ အသိပညာ ေပးျခင္း)၊ ခ်ည္း
ကပ္စည္းရုံးျခင္း၊ ႏွင့္ လူထု လႈပ္ရွားမႈသာမက က်ဴးလြန္ခံရသူအတြက္ အေရးေပၚ အကူအညီ
မ်ား (က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ ေနထိုင္ရာ ေနရာ၊ အစားအစာ စသည့္) တို႔ အပါအ၀င္
တရားမွ်တမႈရရွိေရး စီမံကိန္းမ်ား၏ ဘက္ေပါင္းစံုအား ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးရန္။

၅။

အစိုးရ အဖြဲ႔အစည္း၀င္မ်ားက က်ဴးလြန္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္ တရား
မွ်တမႈကို ရွာေဖြေနေသာ တိုင္းရင္းသား လူထုအသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ားကို တိုက္ရိုက္ႏွင့္ နယ္ျခား
ျဖတ္ေက်ာ္ အကူအညီမ်ားေပးရန္။

၆။

တိုင္းရင္းသား နယ္ေျမမ်ား အထူးသျဖင့္ ပဋိပကၡသက္ေရာက္သည့္ နယ္ေျမမ်ားျဖစ္သည့္
ကခ်င္ျပည္နယ္ႏင
ွ ့္ ရွမး္ ျပည္နယ္ ေျမာက္ပင
ုိ း္ ေဒသမ်ားႏွင့္ ေ၀လံေခါင္ဖ်ားေသာ နယ္ေျမမ်ားရွိ
လူထအ
ု ေျချပဳဥပေဒအေထာက္အကူျပဳ အစီအစဥ္မ်ား အထူးသျဖင့္ လူအ
႔ ခြငအ
့္ ေရးခ်ဳိးေဖာက္
မႈမ်ား၏ က်ဴးလြန္ခံရသူမ်ားကို ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳမႈေပးရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ ဒီဇိုင္းဆြဲ
ျခင္း၊ တည္ေထာင္ျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းမ်ားကို ပံ့ပိုးရန္။

၇။

ႏိုင္ငံေရးအရ ထိရွလြယ္ေသာ အလုပ္မ်ားႏွင့္ အစိုးရ အဖြဲ႔အစည္း၀င္မ်ားက က်ဴးလြန္ေသာ
လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား၏ က်ဴးလြန္ခံရသူမ်ားအား ကူညီ ေနေသာ ေဒသခံလူထု
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို လက္လွမ္းမီရန္ႏွင့္ ၎တို႔၏ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား

ေပးေနေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ

တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ တရားမွ်တမႈ ရရွိေရးကို ျမႇင့္တင္ေပးေနသည့္ လက္ရွိ ေငြေၾကး
ေထာက္ပံ့ေနေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည့္ အစီအစဥ္ႀကီးမ်ားကို
အားေပးရန္။
၈။

အစိုးရအဖြဲ႔အစည္း၀င္မ်ားက ခ်ုဳိးေဖာက္က်ဴးလြန္ေသာ မတရား လူသတ္မႈ၊ မုဒိမ္းမႈ၊ ေပ်ာက္
ဆံုးမႈ၊ မတရား ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ တရားစြဲဆိုျခင္း အပါအဝင္ လူ႔အခြင့္အေရး
ခ်ဳိးေဖာက္မႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ အသံးု ျပဳရန္ ဥပေဒဆိင
ု ရ
္ ာ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားအေပၚ ေရွ႕ေနမ်ားအား
အဆင့္ျမင့္ သင္တန္းမ်ားေပးရန္။
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4.6

ျဖန္႔ေ၀သူ

ကခ်င္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အစည္းအရံုး - ထိုင္းႏိုင္ငံ
(KWAT)
www.kachinwomen.com

အာရွတရားမွ်တမႈႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔
(AJAR)
www.asia-ajar.org

ေခါင္းစဥ္

တရားမွ်တမႈရွာေဖြျခင္း
ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းရွိ ေဒသႏၲရ
တရားရံုးမ်ားတြင္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား
အတြက္ တာ၀န္ခံမႈ ရွာေဖြသည့္
လူထုအေျချပဳအရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္
အတားအဆီးမ်ားႏွင့္
အခြင့္အလမ္းမ်ားအေပၚ သံုးသပ္ခ်က္။

ျဖန္႔ေ၀သည့္ေန႔

၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ

အဖုံးဓာတ္ပုံ

Frontier Myanmar မွ လက္ထိပ္ဓာတ္ပံု
(Guidance for Police and law officers […],
Steve Tickner, Frontier), သရုပ္ျပပံု (KWAT)

ပုံႏုိပ္တုိက္

Wanida Press

ဒီဇုိင္း

Ying Tzarm

ขนาดตัดสําเร็จ 176 x 250 mm.

368.6 x 262 mm.
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