
အာဏာရွင္စနစ္ျဖင့္ အုုပ္ခ်ဳပ္မႈကာလမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ားအတြင္း အႀကီးအက်ယ္လူ႔အခြင့္အေရး ခ် ိဳးေဖာက္မႈ အမိုုက္ေမွာင္အတြင္း က်ေရာက္ေနၿပီး 
အမွန္တရားမွာလည္း ဖံုုးကြယ္ျခင္းႏွင့္ ႀကိဳး ကိုုင္ ျခယ္လွယ္ျခင္းခံရသည္။ ဒီမိုုကေရစီစနစ္သိုု႔ အသြင္ကူးေျပာင္းၿပီးေနာက္လည္း ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ 
သူမ်ားသည္ အျမစ္တြယ္ေနသည့္ အျပစ္ေပးအေရးယူခံရျခင္းမွ ကင္းလြတ္မႈမ်ားကိုု အကာအ ကြယ္ယူၾကသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ 
အျပစ္က်ဴးလြန္သူမ်ားသည္ အာဏာကိုု အႀကီးအက်ယ္ ခ်ဳပ္ကိုုင္ထားၾကၿပီး ၄င္းတိုု႔ထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ကာလ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကိုု လိမ္လည္၍ 
တင္းၾကပ္စြာ ထိန္းခ်ဳပ္ထားၾကသည္။ ျပည္သူလူထုုအခြင့္အေရးျမွင့္တင္ရန္ႏွင့္ အကာအကြယ္ေပးရမည့္ အဖြ ဲ႔အ စည္း အသင္းအပင္းမ်ားသည္လည္း 
အင္အားခ်နိည့္ျခင္း သိုု႔မဟုုတ္ ၿပိဳကြပဲ်က္စီးသြားတတ္ၾက သည္။ လြတ္လပ္ၿပီး တာ၀န္ခံမႈရွသိည့္ ဒီမိုုကေရစီစနစ္ကိုု တည္ေဆာက္မည္ဆိုုပါက 
မည္သိုု႔ျဖစ္ ပ်က္ခဲ့သည္ဆိုုသည့္ အမွန္တရားကိုု စံုုစမ္းေဖာ္ထုုတ္ ေ၀ငွျခင္း၊ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားအား ခံုုရံုုးတင္ ျခင္း၊ နစ္နာခဲ့ရသူမ်ားအား 
ကူညီျခင္း၊ ဂုုဏ္ျပဳေပးျခင္း၊ အႀကီးအက်ယ္ ခ် ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ထပ္မံမျဖစ္ ပြားေစေရးအတြက္ ဥပေဒႏွင့္ အဖြ ဲ႔အစည္းဆိုုင္ရာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ား 
ေဆာင္ရြက္ၾကရသည္။

အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလတရားမ ွ်တမႈ မူေဘာင္သည္ အႀကီးအက်ယ္ ခ် ိဳးေဖာက္ခဲ့သည့္ သ မိုုင္းကိုု ကိုုင္တြယ္ရာတြင္ လုုပ္ငန္းမ်ား 
တိုုးတက္ေစရန္ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ထိေရာက္သည့္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား ခ်မွတ္ရန္ ကူညီပံပိုုးေပးသည့္ ကရိယာျဖစ္သည္။ 
ေယဘူယ် အားျဖင့္ အဓိက အေျခခံသေဘာတရား ေလးပိုုင္းခြ ဲျခားထားသည္။ အမွန္တရားရွာေဖြျခင္း၊ တာ၀န္ရွသိူမ်ားအား တရားစြ ဲျခင္း၊ 
နစ္နာခဲ့ရသူမ်ား၏ ဂုုဏ္သိကၡာႏွင့္ ဘ၀ကိုု ျပန္လည္တည္ ေဆာက္ႏိုုင္ရန္ ကူညီေပး ျခင္း (ျပန္လည္ျပဳစုု ေပးေလ်ာ္ျခင္း)ႏွင့္ (အတိတ္မွ ဆိုုးရြားသည့္ 
ခ် ိဳးေဖာက္မႈမ်ား) ထပ္မံမျဖစ္ပြားေစေရးအတြက္ အာမခံေပးျခင္း (အဖြ ဲ႔အစည္းဆိုုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး) တိုု႔ျဖစ္သည္။ 

အဆိုုပါ အေျခခံသေဘာတရားမ်ားမွာ အျပန္အလွန္ အမွ ီျပဳေနသည္။ ထိုု႔ေၾကာင့္ ထိေရာက္သည့္ ကိုုင္တြယ္ေျဖရွင္းမႈမ်ားတြင္ အားလံုုးပါ၀င္မႈရွ ိျခင္း၊ 
မတူကြ ဲျပားသည့္ ေရွ႔ေျပးေဆာင္ရြက္ခ်က္ မ်ားသည္  အေျခအေနအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ဆီေလ်ာ္သင့္ေတာ္သည့္ အစီအစဥ္မ်ားျဖစ္ရန္လိုုျခင္း၊ 
အထိအခိုုက္မခံသည့္ လိင္ပိုုင္းဆိုုင္ရာကြ ဲျပားမႈ အေပၚခ်ဥ္းကပ္မႈကလည္း ခ် ိဳးေဖာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ အမ် ိဳးသားႏွင့္ အမ် ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ 
မတူကြ ဲျပားစြာ သက္ေရာက္မႈကိုု နားလည္သေဘာေပါက္ေစ ရန္ လိုုအပ္ၿပီး၊ အားအနည္းဆံုုးသူမ်ားႏွင့္ ဖယ္ၾကဥ္ခံထားရသူမ်ား ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ 
ႏိုုင္ေစရန္ ေသျခာေစရမည္။ 

အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ တရားမ ွ်တမႈဆိုုသည္မွာ တာ၀န္ယူ တာ၀န္ခံမႈရွေိစရန္၊ တရားမ ွ်တမႈရရွေိစရန္ႏွင့္ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေစရန္အတြက္ 
အမ် ိဳးမ် ိဳးအဖံုုဖံုုေသာ ျဖစ္စဥ္၊ ယႏၱယားႏွင့္ အတိတ္ကာလမွ ႀကီးမားသည့္ မေတာ္တရားဖိႏွပိ္မႈ ဆိုုးေမြကိုု လူ႔အသိုုင္း အ၀ိုုင္းက 
ႀကိဳးပမ္းကိုုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ရန္ ေပါင္းစပ္ထားသည့္ လုုပ္ငန္းျဖစ္သည္။ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလတရားမ ွ်တမႈ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ယႏၱရားသည္  
တရားဥပေဒစိုုးမိုုးေရး အတြက္ အေထာက္အကူျပဳေစမည့္ အေရးပါသည့္ အစိတ္အပိုုင္းျဖစ္သည1္။ 
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  အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလတရားမ ွ်တမႈ
)Transitional Justice(



အဆိုုပါ ျပစ္မႈမ်ားကိုု ႏိုုင္ငံတကာ၊ ဖက္စပ္ခံုုရံုုး (ႏိုုင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္တြင္း) (သိုု႔) ျပည္တြင္းခံုုရံုုးမ်ား တြင္ စြဆဲိုုႏိုုင္သည္။ 

ႏိုုင္ငံတကာရာဇ၀တ္ခံုုရံုုး (ICC) သည္ နယ္သာလန္ႏိုုင္ငံ သည္ဟိဂ္ၿမိဳ႔တြင္ ရံုုးထိုုင္သည့္ အၿမဲတန္း ႏိုုင္ငံတကာခံုုရံုုးျဖစ္သည္။ ၂၀၀၂ ခုုႏွစ္တြင္ 
စတင္တည္ေထာင္သည္။ ICC ကိုု ဖြ ဲ႔စည္းျပ ဌာန္းေပးၿပီး ေရာမဥပေဒဟုု လူသိမ်ားသည့္ ဥပေဒကိုု ႏိုုင္ငံေပါင္း ၁၂၀ က လက္မွတ္ထိုုးထား သည္။ 
ICC မတိုုင္မီက ယူဂိုုဆလားဗီးယားႏိုုင္ငံေဟာင္းအတြက္ ႏိုုင္ငံတကာ ရာဇ၀တ္မႈခံုုရံုုး (ICTY) ႏွင့္ ရ၀မ္ဒါဆိုုင္ရာ ႏိုုင္ငံတကာရာဇ၀တ္မႈခံုုရံုုး 
(ICTR) ဆိုုသည့္ အထူးခံုုရံုုးႏွစ္ခုုကိုု လံုုၿခံဳ ေရးေကာင္စီက ဖြ ဲ႔စည္းေပးခဲ့သည္။ ICC သည္ ICC အဖြ ဲ႔၀င္ႏိုုင္ငံမ်ား၏ နယ္နမိတ္အတြင္းျဖစ္ပြား သည့္ 
ရာဇ၀တ္မႈမ်ားႏွင့္ က်နိ္းေသသည့္ အေျခအေနေအာက္တြင္ အဖြ ဲ႔၀င္ႏိုုင္ငံမဟုုတ္သည့္ နယ္ နိမိတ္တြင္ ျဖစ္ပြားသည့္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားကိုုလည္း 
တရားစီရင္ႏိုုင္သည္။ 

ICC ၏ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္မ်ားတြင္ ေအာက္ပါ အေရးႀကီးသည့္ အေျခခံသေဘာတရားမ်ားပါ၀င္သည္။

• အစပ္ဖက္၊ လိုုက္ဖက္မႈ (Complementarity)။ အကယ္၍ ႏိုုင္ငံတႏိုုင္ငံက ဆႏၵမရွေိတာ့သည့္ အခါ (သိုု႔) စံုုစမ္းစစ္ေဆးရန္ (သိုု႔) အဆိုုပါ 
ရာဇ၀တ္မႈမ်ားကိုု တရားစီရင္ျခင္းငွာ မစြမ္းေဆာင္ႏိုုင္ ေတာ့ သည့္အခါ ICC အေနျဖင့္ ၄င္း၏ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္အတိုုင္း ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ႏိုုင္သည္။ 

• ICC မတိုုင္မီက အမႈမ်ားကိုု စီရင္ႏိုုင္မႈမရွ ိျခင္း (Non-retroactivity)။ ICC စတင္ဖြ ဲ႔စည္းခဲ့ သည့္ ၂၀၀၂ ခုုႏွစ္ ေနာက္ပိုုင္းတြင္ ျဖစ္ပြားသည့္ 
ရာဇ၀တ္မႈမ်ားကိုုသာ စီရင္ရန္ သိုု႔မဟုုတ္  ICC ကိုုဖြ ဲ႔စည္းၿပီး ေနာက္ ပူးေပါင္းခဲ့သည့္ႏုုငိ္ငံသည္ ေရာမဥပေဒကိုု လက္မွတ္ထိုုးသည့္ရက္မွစၿပီး 
ျဖစ္ပြားသည့္ အမႈကိုုသာ စီရင္ရန္ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္ရွသိည္။ 

• ဆႏၵအေလ်ာက္ အဖြ ဲ႔၀င္ျဖစ္မႈ (Voluntary Membership)။ ေရာမဥပေဒကိုု ဆႏၵအ ေလ်ာက္လက္မွတ္ေရးထိုုးသည့္ ႏိုုင္ငံကိုုသာ ICC 
လုုပ္ပိုုင္ခြင့္အတိုုင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုုင္ခြင့္ရွ ိ သည္။ ျခြင္းခ်က္အေနျဖင့္ ႏိုုင္ငံတႏိုုင္ငံသည္ ေရာမဥပေဒကိုု လက္မွတ္မေရးထိုုးထား ေသာ္လည္း 
ကုုလသမဂၢလံုုၿခံဳေရး ေကာင္စီက ICC သိုုိ႔ စံုုစမ္းစစ္ေဆးရန္ လႊေဲျပာင္းေပးခဲ့ လ ွ်င္ ICC မွ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ႏုုငိ္သည္။ သိုု႔ေသာ္လည္း 
အၿမဲတန္းအဖြ ဲ႔၀င္ႏိုုင္ငံမ်ား ျဖစ္သည့္ အေမရိကန္၊ ရုုရွား၊ တရုုတ္၊ ယူေက (သိုု႔) ျပင္သစ္ႏိုုင္ငံတိုု႔က လံုုၿခံဳေရးေကာင္ စီ၏ လႊေဲျပာင္းမႈကိုု ဗီတိုုသံုုး 
ပယ္ခ်ႏိုုင္သည္။ မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားက အၿမဲတန္းအဖြ ဲ႔၀င္ တႏိုုင္ငံ (သိုု႔) ႏိုုင္ငံမ်ားက အေရးပါသည့္ အႀကီးအက်ယ္လူ႔အခြင့္အေရးခ် ိဳးေဖာက္မႈမ်ား 
ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဗီတိုုအသံုုးျပဳခဲ့ၾကသည္။ 

ဖက္စပ္ (သိုု႔) ေပါင္းစပ္ထားသည့္ခံုုရံုုး (Hybrid or Mixed Courts)။ 
ခံုုရံုုးကိုု ႏိုုင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္တြင္းရွ ိ တရားသူႀကီးမ်ား၊ ေရွ႔ေနမ်ားႏွင့္ 
စံုုစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ားျဖင့္ ေပါင္းစပ္ဖြ ဲ႔စည္းထားသည္။  ဥပမာအေနျဖင့္ 
ဆီရာလီရြန္းအတြက္ အထူးခံုုရံုုး (SCSL)၊ ထူးျခားသည့္ 
ကေမၺာဒီးယားခံုုရံုုး (ECCC)၊ လက္ဘႏြန္ဆိုုင္ရာ အထူးခံုုရံုုး 
(STL) ႏွင့္ အထူးခံုုရံုုးႏွင့္ ႀကီးေလးေသာ ရာဇ၀တ္မႈမ်ား ဆိုုင္ရာ 
တီေမာလက္တီး ခံုုရံုုးတိုု႔ျဖစ္ၾကသည္။ 

ျပည္တြင္းခံုုရံုုးမ်ား (National Courts)။ ႏိုုင္ငံတကာရာဇ၀တ္မႈမ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္ၿပီး ျပည္တြင္းဥပေဒက အသိအမွတ္ျပဳ လက္ခံထားလ 
ွ်င္ ျပည္တြင္းခံုုရံုုးမ်ားကလည္း အဆိုုပါ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားကိုု 
ကိုုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ႏိုုင္ သည္။ ဥပမာအေနျဖင့္ အာရွတြင္ 
အင္ဒိုုနီးရွားႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွႏ္ိုုင္ငံတိုု႔သည္ အႀကီးအက်ယ္ လူ႔အခြ
င့္အေရးခ် ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကိုု ကိုုင္တြယ္ရန္ ျပည္တြင္းဥပေဒျပဌာန္းၿပီး 
ခံုုရံုုးကိုုလည္း ဖြ ဲ႔စည္းခဲ့ သည္။ 
 
ႏိုုင္ငံတကာခံုုရံုုးမ်ားေၾကာင့္ ရရွသိည့္ အက် ိဳးေက်းဇူးမွာ 
ဥပေဒေရးရာတြင္ နက္နက္နဲနဲ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ 
ဓမၼဓိဌာန္ရွမိႈတိုု႔ျဖစ္သည္။ သိုု႔ေသာ္လည္း ၄င္းတိုု႔အတြက္

ေငြကုုန္ေၾကးက် အရမ္းမ်ားၿပီး ၄င္းတိုု႔၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မွာလည္း 
ခ် ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကိုု ခံစားနစ္နာခဲ့ရသူမ်ား၏ သေဘာဆႏၵႏွင့္ 
ေ၀းကြာလြန္းၿပီး အမွန္တကယ္ မည္သိုု႔ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည္ဆိုု
သည္ကိုုလည္း ေလ့လာရန္ လိုုအပ္ေနသည္။ ဖက္စပ္ႏွင့္ 
ျပည္တြင္းခံုုရံုုးမ်ား၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မွာ ရာဇ၀တ္မႈမ်ား ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည့္ 
ေဒသအေျခအေနႏွင့္ဆက္စပ္ၿပီး ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေစရန္ အတြက္ 
အေထာက္အ ကူျပဳေပးၿပီး ကုုန္က်စားရိတ္လည္း နည္းပါးသည္။ 
သိုု႔ေသာ္လည္း ၄င္းတိုု႔အေနျဖင့္ ႏိုုင္ငံေရးၾသဇာ လႊမ္းမိုုးမႈကိုု 
တြန္းကန္ၾကရၿပီး အရည္အခ်င္းနိမ့္က်ၿပီး လုုပ္ရည္ကိုုင္ရည္ နိမ့္ပါးသည့္ 
ျပည္တြင္းစ နစ္မ်ားျဖင့္ ရႈပ္ေထြးသည့္ ႏုုငိ္ငံတကာရာဇ၀တ္မႈမ်ားကိုု 
ကိုုင္တြယ္ၾကရ သည္။

ႏိုုင္ငံတကာ တရားစီရင္ပိုုင္ခြင့္ (Universal Jurisdiction)။ 
ႏုုငိ္ငံမ်ားသည္ မည္သည့္ေနရာ (သိုု႔) မည္သူ႔အေပၚတြင္ျဖစ္ေစ 
အႀကီးအက်ယ္က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ ျပစ္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး 
က်ဴး လြန္သူမ်ားကိုု တရားစြဆဲိုုႏိုုင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ႏိုုင္ငံတကာ 
တရားစီရင္ပိုုင္ခြင့္ (UJ) ကိုု ႏိုုင္ငံမ်ား သည္ ျပည္တြင္းဥပေဒ 
ျပဌာန္းျခင္းျဖင့္ ရာဇ၀တ္မႈကိုု ၄င္းတိုု႔၏ ႏိုုင္ငံနယ္နိမိတ္၏ျပင္ပတြင္ 
က်ဴးလြန္ေစကာမူ၊ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူဟုု သံသယျဖစ္သူကိုု ဖမ္းဆီး၊ 
တရားစြဆဲိုုႏိုုင္သည္။ 

တ ရ ာ း စ ြ ဆုုိဲ ျ ခ င္ း (P R O S E C U T I O N S ) 
လူသမိုုင္းျဖစ္စဥ္အရ အႀကီးအက်ယ္ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈမ်ားကိုု က်ဴးလြန္ရန္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား မွ ဆံုုးျဖတ္ခ်က္ခဲ့ၾကၿပီး ၄င္းတိုု႔အေနျဖင့္ 
က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားအတြက္ တာ၀န္ယူစရာမ လုုိဟုု ယံုုၾကည္စိတ္ခ်ၾကသည္။ အဆိုုပါ အျပစ္က်ဴးလြန္ေသာ္လည္း 
အေရးယူျခင္းမခံရမႈသည္ ကမၻာ့ေနရာ အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ အႀကီးအက်ယ္ျဖစ္ပြားသည့္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ား ထပ္ကာ၊ ထပ္ကာ ျဖစ္ပြားေစရန္ 
အဓိက အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည့္ အခ်က္ျဖစ္သည္။ အလြန္႔အကၽြ ံ႔ လူ႔အခြင့္အ ေရးခ် ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္ တာ၀န္ယူရန္ 
တရားစြဆဲိုုျခင္းတြင္ ႏိုုင္ငံတကာ ရာဇ၀တ္မႈ ဥပေဒကိုု ဆန္႔က်င္သည့္ အဓိကျပစ္မႈမ်ားကိုု ဟန္႔တားရန္ မျဖစ္မေနလိုုအပ္ၿပီး ဥပေဒစိုုးမိုုးေရးကိုု 
ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ရမည္ျဖစ္သည္။ 

ထိုုသိုု႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ၾသဇာရွသိူမ်ား၊ လံုုၿခံဳေရးတပ္ဖြမဲ်ားႏွင့္ သာမန္ျပည္သူမ်ားသည္ ၄င္း တိုု႔၏ လုုပ္ရပ္အတြက္ တန္းတူညီမ ွ် 
တာ၀န္ယူရမည္ျဖစ္သည္ဆိုုသည့္ အေရးပါသည့္ သတင္းစ ကားကိုု သတ္မွတ္ျပဌာန္းေပးလိုုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ 

“အလြန္႔အကၽြ ံ႔လူ႔အခြင့္အေရးခ် ိဳးေဖာက္မႈမ်ား”အျဖစ္ အဓိကျပစ္မႈမ်ားကိုု ႏိုုင္ငံတကာဥပေဒ က ေအာက္ပါအတိုုင္း လက္ခံထားသည္။

၁။ လူမ် ိဳးတုုန္းသတ္ျဖတ္မႈ (Genocide)။ က်နိ္းေသသည့္ လုုပ္ရပ္မ်ားအျဖစ္ တိုုင္းရင္းသား၊ လူမ် ိဳးစုု သိုု႔မဟုုတ္ ဘာသာေရးအုုပ္စုုမ်ားအေပၚ 
တစံုုလံုုး သိုု႔မဟုုတ္ တစိတ္ပိုုင္းကိုု ရည္ရြယ္ ခ်က္ရွရိွ ိ ဖ်က္ဆီးျခင္း။ ထိုုလုုပ္ရပ္မ်ားတြင္ သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ ရုုပ္ပိုုင္း (သိုု႔) စိတ္ပိုုင္းကိုု ဆိုုးဆိုုးရြားရြား 
ထိခိုုက္ေစျခင္း၊ ကေလးမ်ားအား အတင္းအၾကပ္ ေျပာင္းေရႊ႔ျခင္း၊ ႏုုငိ္ငံသား၊ တိုုင္းရင္းသား၊ လူမ် ိဳး စုု (သိုု႔) ဘာသာေရးအုုပ္စုုမ်ားအၾကား 
ရည္ရြယ္ခ်က္ရွရိွ ိ ေမြးဖြားမႈကိုု ဟန္႔တားသည့္ ျပဌာန္းခ်က္ မ်ား အကန္႔အသတ္မရွ ိ ခ်မွတ္ျခင္းတိုု႔ ပါ၀င္သည္။

၂။ လူသားျဖစ္တည္မႈကိုု ဆန္႔က်င္သည့္ျပစ္မႈ (Crimes Against Humanity)။ အရပ္သားျပည္သူလူထုုအေပၚ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ (သိုု႔) 
စနစ္တက် တိုုက္ခိုုက္မႈ၏ အစိတ္အပိုုင္း တခုုအျဖစ္ က်ဴးလြန္မႈမ်ား ပါ၀င္သည္။ သတ္ျဖတ္မႈ၊ ေထာင္သြင္း အက်ဥ္းခ်ထားမႈ၊ ညွဥ္းပန္းႏွပိ္ စက္မႈ၊ 
အဓမၼျပဳက်င့္မႈ၊ လိင္ပိုုင္းဆိုုင္ရာ ကၽြန္ျပဳမႈႏွင့္ ေဖ်ာက္ဖ်က္မႈမ်ား အကန္႔အသတ္မရွ ိ က်ဴး လြန္ျခင္းတိုု႔ ပါ၀င္သည္။

အမွန္တရားေကာ္မရွင္တိုုင္းသည္ ထူးျခားသည့္ အဖြ ဲ႔အစည္းမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ သိုု႔ေသာ္ လည္း ၄င္းတိုု႔၏ မူလတာ၀န္မွာ ပံုုမွန္အားျဖင့္ 
နစ္နာခံစားရသူမ်ားႏွင့္ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ား ထံမွ ထြက္ဆိုုခ်က္မ်ားကိုု စုုေဆာင္းျခင္း၊ အေၾကာင္းအရာအလုုိက္ သုုေတသနျပဳျခင္း၊ လိင္ 
ပိုုင္းဆိုုင္ရာ ကြ ဲျပားသူမ်ားႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားအေပၚ ခ် ိဳးေဖာက္မႈႏွင့္ အေျခခံအေၾကာင္း တရားမ်ား၊ အက် ိဳးဆက္မ်ားအေပၚ ဆန္းစစ္ျခင္း၊ 
လူထုုၾကားနာပြမဲ်ား စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ သိျမင္နားလည္ေစမည့္ တျခားလုုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ေတြ႔ရွခိ်က္မ်ားႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ပံုုေဖာ္ျပထားသည့္ 
အဆံုုးသတ္အစီရင္ခံစာ ပံုုႏွပိ္ထုုတ္ေ၀ျခင္းတုုိ႔ ပါ၀င္သည2္။ 

2

3

0302

အလြတ္သေဘာ အမွန္တရားရွာေဖြေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ခ် ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္ အေျခခံလူထူ၏ မွတ္တမ္းတင္မႈမ်ား၊ 
လူထုုအေျချပဳအဖြ ဲ႔အစည္းမ်ား၏ အစီရင္ခံစာမ်ား၊ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ စံုုစမ္းေဖာ္ထုုတ္မႈမ်ား၊ မွတ္တမ္းရုုပ္ရွင္မ်ား၊ ေရဒီယိုု အစီရင္ခံမႈမ်ားႏွင့္ 
ပညာရပ္ဆိုုင္ရာ သုုေတသနမ်ား ပါ၀င္သည္။ တခိ်ဳ႔အေျခအေနမ်ားတြင္ လူထုုအေျချပဳအဖြ ဲ႔အ စည္းမ်ားသည္ အစိုုးရ၏ တာ၀န္ပ်က္ကြက္မႈကိုု 
ႀကံဳေတြ႔ရသည့္အခါ ဒုုတိယကမၻာစစ္အတြင္း ဂ်ပန္စစ္သားမ်ားက အရပ္သားအမ် ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ “ဇိမ္မယ္” အျဖစ္ အႀကီးအက်ယ္ 
မုုဒိန္းက်င့္ခဲ့ မႈမ်ားကိုု အဓိကထားၿပီး တိုုက် ိဳတြင္ ၂၀၀၀ ခုုႏွစ္က က်င္းပခဲ့ျခင္းမ် ိဳး (သိုု႔မဟုုတ္) အင္ဒိုုနီးရွားတြင္ ၁၉၆၅ ခုုႏွစ္က ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ 
ျပည္သူ ၅သိန္းေက်ာ္အား အႀကီးအက်ယ္သတ္ျဖတ္မႈကိုု အဓိက ထားၿပီး ၂၀၁၅ ခုုႏွစ္က သည္ဟိဂ္ၿမိဳ႔တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္  အလြတ္သေဘာ 
ေကာ္မရွင္မ် ိဳး၊ သရုုပ္ျပ တရားစီရင္ျခင္း သိုု႔ ျပည့္သူ႔ခံုုအဖြ ဲ႔မ်ားဖြ ဲ႔စည္း ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။ 

၃။ စစ္ရာဇ၀တ္မႈ (War Crime)။  လက္နက္ကိုုင္ပဋိပကၡအတြင္း ဥပေဒႏွင့္ စစ္ပြ၏ဲ အစဥ္အ လာမ်ားကိုု ခ် ိဳးေဖာက္မႈမ်ားပါ၀င္သည္။ သတ္ျဖတ္မႈ၊ 
ေထာင္သြင္း အက်ဥ္းခ်ထားမႈ၊ ညွဥ္းပန္းႏွပိ္ စက္မႈ၊ အဓမၼျပဳက်င့္မႈႏွင့္ ကၽြန္ျပဳမႈမ်ား အကန္႔အသတ္မရွ ိ က်ဴးလြန္ျခင္းတိုု႔ ပါ၀င္သည္။ 

၄။ ရန္လိုုမႈ၊ က်ဴးေက်ာ္မႈ (Aggression)။  ႏိုုင္ငံတႏိုုင္ငံမွ လက္နက္ကိုုင္အဖြ ဲ႔အစည္းအင္အား အသံုုးျပဳ၍ အျခား အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုုင္မႈ၊ 
ပိုုင္နက္နယ္ေျမအေနအထားရ ေပါင္းစည္းထားမႈ (သိုု႔) ေနာက္တႏိုုင္ငံ၏ ႏိုုင္ငံေရးအရ လြတ္လပ္မႈ (သိုု႔) ကုုလသမဂၢ၏ ပဋိဥာဥ္မ်ားႏွင့္ မကိုုက္ညီပဲ  
ဆန္႔က်င္တိုုက္ခိုုက္ရန္ စီမံခ်က္ခ်ျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ေရွ႔ေဆာင္ေရွ႔ရြက္ျပဳျခင္း (သိုု႔) အေကာင္အ ထည္ေဖာ္ျခင္း။ တသီးပုုဂၢလအေနျဖင့္ 
အဆိုုပါျပစ္မႈကိုု က်ဴးလြန္သူသည္ ႏိုုင္ငံ၏ ႏိုုင္ငံေရး (သိုု႔) စစ္ေရးအေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုုင္သူ ႏိုုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ား ျဖစ္ႏိုုင္သည္။ 

အ မ ွ န္ တ ရ ာ း ( T R U T H )
 
အႀကီးအက်ယ္ ခ် ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကိုု ေတြ႔ႀကံဳခံစားရမႈမ်ားသည္ တခါတရံသာ သီးသန္႔အျဖစ္ ရွေိနတတ္ၿပီး အေတြ႔အႀကံဳ အျဖစ္အပ်က္မ်ားသည္ 
တေနရာတည္းတြင္ပင္ ထပ္ကာတလဲလဲ ျဖစ္ပြားကာ ခ် ိဳးေဖာက္မႈ သံသရာလည္ေနတတ္သည္။ ထပ္ကာတလဲလဲ ျဖစ္ပြားမႈမ်ားအတြက္ အဓိက 
ပါ၀င္သူမ်ား (ျပဳမူသူမ်ား) သည္ မည္သိုု႔ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည္ဆိုုသည့္ အမွန္တရားကိုု ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ႏွင့္ ရိုုးသားစြာ ရင္ဆိုုင္ရန္ ျငင္းဆန္တတ္ၾကသည္။ 
ဒီမိုုကေရစီအုုပ္ခ်ဳပ္ေရးသိုု႔ အသြင္ကူးေျပာင္းရာ တြင္ အေျပာင္းအလဲ ကိုုယ္တိုုင္က ပဋိပကၡမ်ား၏ အေျခခံအေၾကာင္းတရားမ်ားႏွင့္ ႀကီးမားသည့္ 
ရာဇ၀တ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစရန္ အေထာက္အကူ ေပးေနသည့္ အခ်က္မ်ားကိုု ဖယ္ရွား၍မရသလိုု ခ် ိဳးေဖာက္မႈ သံသရာအရွနိ္ရေစရန္ 
တုုိက္ရိုုက္ေသာ္လည္းေကာင္း သြယ္၀ိုုက္၍ေသာ္လည္း ေကာင္း ပါ၀င္ၿပီး ၾသဇာအာဏာႀကီးမားသည့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားကိုု တာ၀န္ခံမႈရွေိစရန္ 
မေဆာင္ ၾကဥ္းႏိုုင္ေပ။ လူ႔အသိုုင္းအ၀ိုုင္းအေနျဖင့္ ထိပ္တုုိက္ရင္မဆိုုင္ဘဲ (အတိတ္တြင္) မည္သိုု႔ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ သည္၊ မည္သူ႔တြင္ တာ၀န္ရွသိည္၊ 
နစ္နာသူမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈႏွင့္ ခ် ိဳးေဖာက္မႈမ်ား၏ အရင္းခံအေၾကာင္းတရား မ်ားကိုု မေလ့လာဘဲႏွင့္ ႀကီးမားနက္ရိႈင္းၿပီး ပ်က္စီးရာ 
ပ်က္စီးေၾကာင္း ျဖစ္ေစသည့္ သံသရာကိုု မရန္တန္႔ႏိုုင္ေပ။ 

အစိုုးရႏွင့္ လူထုုအေျချပဳအဖြ ဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ အႀကီးအက်ယ္လူ႔အခြင့္အေရးခ် ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ၏ အျဖစ္မွန္ အမွန္တရားကိုု မတူကြ ဲျပားသည့္ 
နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏိုုင္သည္။ အမွန္တ ရား ရွာေဖြေရးအတြက္ ကနဦးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကိုု တရား၀င္ သိုု႔မဟုုတ္ အလြတ္သေဘာျဖင့္ 
ေဆာင္ရြက္ႏိုုင္သည္။ တရား၀င္ အမွန္တရားရွာေဖြေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားတြင္ အမွန္တရားႏွင့္ တရားမ ွ်တမႈေကာ္မရွင္မ်ား (TRCs)၊ စံုု
စမ္းေဖာ္ထုုတ္ေရးေက္ာမရွင္မ်ား၊ အမ် ိဳးသားလူ႔အခြင့္အ ေရးေကာ္မရွင္မ်ား၏ စံုုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား၊ အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးေကာ္မရွင္မ်ား၊ 
ျပစ္မႈဆိုုင္ရာ စံုုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားႏွင့္ အစိုုးရမွ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳ ေဆာင္ရြက္သည့္ အျခားေသာ စံုုစမ္းေဖာ္ထုုတ္ မႈမ်ား ပါ၀င္သည္။ 

ျ ပ န္ လ ည္ ကုု စ ာ း  ေ ပ း ေ လ ် ာ္ မ ႈ  ( R E PA R AT I O N S )
အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္တြင္ အႀကီးအက်ယ္ ခ် ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အတြက္ တိုုင္းသူ ျပည္သားမ်ားႏွင့္ 
ႏုုငိ္ငံေတာ္အစိုုးရအၾကား ဆက္ဆံေရးမ်ား အလြန္ဆိုုးရြားစြာ ထိခုုိက္ ပ်က္စီးသြားသည္။ ပ်က္စီးသြားသည့္ ဆက္ဆံေရးကိုု 
ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ အစိုုးရမွ ဂရုုစိုုက္ ျပဳစုုေစာင့္ေရွာက္ရန္ႏွင့္  အစိုုးရ၏ အဓိကတာ၀န္ျဖစ္သည့္ ႏိုုင္ငံသားမ်ားအား ႀကီးေလးသည့္ 
လူ႔အခြင့္အေရးခ် ိဳး ေဖာက္မႈမ်ားမွ ကာကြယ္ေပးရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့မႈအေပၚ တာ၀န္ယူ ရန္ သတင္းစကား ကမ္းလွမ္းရန္ လိုုအပ္သည္။ ထိုုသိုု႔ျပဳလုုပ္ရန္ 

အထူးအေရးႀကီးရျခင္းမွာ ခ် ိဳး ေဖာက္မႈမ်ားတြင္ အစိုုးရ အာဏာပိုုင္မ်ားမွ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားအျဖစ္ ပါ၀င္ခဲ့သည့္အတြက္ျဖစ္ သည္။ ထိုုတာ၀န္ကိုု 
ျဖည့္ဆည္းေပးရန္အတြက္ အဓိက ေသာ့ခ်က္မွာ နစ္နာခံစားရသူမ်ားႏွင့္ ၄င္း တုုိ႔၏ မိသားစုုဘ၀မ်ား ျပန္လည္တည္ေဆာက္ႏိုုင္ရန္အတြက္ 
ထိေရာက္သည့္ ေျခလွမ္းမ်ားျဖင့္ ကူညီေပးရန္ျဖစ္သည္ (ျပန္လည္ကုုစား ေပးေလ်ာ္မႈ)။ 

ျပန္လည္ကုုစားေပးေလ်ာ္မႈ လုုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ ေအာက္ပါ အေျခခံသေဘာတရားမ်ား ပါ၀င္သည4္။



GUARANTEES OF NON-REPETITION )INSTITUTIONAL REFORM( 
ထပ္မံမျဖစ္ပြားေစရန္ အာမခံျခင္း (အဖြ ဲ႔အစည္းဆုုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ)

အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ တရားမ ွ်တမႈ (TJ) ေဘာင္ ၄ ခုုအတြင္းမွ ၃ ခုုမွာ အမွန္တရား၊ တရားစြဆဲိုုျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ကုုစားေပးေလ်ာ္မႈ
တိုု႔ျဖစ္ၿပီး အတိတ္တြင္ မည္သုုိ႔ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည္ကိုု ကိုုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ၄ခုုေျမာက္ျဖစ္မူေဘာင္သည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကိုု 
အဓိက ထားၿပီး အနာဂတ္ႏွင့္ သက္ဆိုုင္သည္။ အတိတ္ကာလမွ ျဖစ္ရပ္မွန္မ်ားကိုု ေဖာ္ထုုတ္ျခင္းကိုု အေျခခံၿပီး လူတဦးခ်င္းစီႏွင့္ 
လူ႔အသိုုင္းအ၀ိုုင္းတခုုလံုုး၏ အခြင့္အေရး အႀကီးအက်ယ္ ခ် ိဳးေဖာက္ ခံေနရမႈမ်ား ေနာက္ထပ္မျဖစ္ပြားေစရန္ အာမခံေပးမည့္ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ 
အဖြ ဲ႔အစည္းဆိုုင္ရာ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးလုုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္ဖြ႔ ံၿဖိဳးတိုုးတက္လာေစရန္ မျဖစ္မေန အသံုုးျပဳရမည္။

ထပ္မံမျဖစ္ပြားေစရန္ အာမခံျခင္းအတြက္ ေျပာင္းလဲရာတြင္ လိုုအပ္သည့္ အေထာက္အကူမ်ား သည္ ေနာက္ခံအေျခအေန အေၾကာင္းအရာ၊ 
အဖြ ဲ႔အစည္း (သိုု႔) ေအာက္ပါအခ်က္တိုု႔ ပါ၀င္သည့္ ေျပာင္းလဲရန္လိုုအပ္သည့္ စနစ္မ်ားအေပၚ လံုုးလံုုးလ်ားလ်ား မွတီည္ေနသည္။ 

• ဖြ ဲ႔စည္းပံုုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ဥပေဒမ်ား
• ပညာေရးဆိုုင္ရာ အဖြ ဲ႔အစည္းမ်ား
• တရားစီရင္ေရး

ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားတြင္ လူတဦးခ်င္းစီအေပၚ စီစစ္မႈမ်ား ျပဳလုုပ္ရန္လုုိအပ္ၿပီး ခ် ိဳးေဖာက္မႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္က်ဴးလြန္သူမ်ားအား အမ်ားျပည္သူႏွင့္ 
သက္ဆိုုင္သည့္ ရာထူးမ်ား မရရွေိစရန္ ေသျခာ ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ခြ ဲျခားဆက္ဆံမႈႏွင့္ ဖိႏွပိ္ခံရသူမ်ားအေပၚ မလိုုမုုန္းထားမႈမ်ား အဆံုုး 
သတ္ေစမည့္ ေျခလွမ္းမ်ားျဖင့္ ေလ ွ်ာက္လွမ္းရမည္ျဖစ္ၿပီး လူတိုုင္း လြတ္လပ္ၿပီး တန္းတူညီမ ွ်မႈ ရွသိည့္ လူ႔အဖြ ဲ႔အစည္းကုုိ တည္ေဆာက္ရန္ 
အေျခခံအုုတ္ျမစ္ကိုု ခ်မွတ္ရမည္။ 
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Notes 
1. Guidance Note of the Secretary-General: United Nations Approach to Transitional Justice (“Guidance Note”), 2010, p. 2, https://www.un.org/ruleoflaw/files/
TJ_Guidance_Note_March_2010FINAL.pdf. 
2. Guidance Note, p. 8. 
3. These are the crimes over which the International Criminal Court has jurisdiction.  See Rome Statute of the International Criminal Court, 1998, http://legal.un.org/
icc/statute/99_corr/cstatute.htm.
4. Guidance Note, pp.9-8.

•ေပးေလ်ာ္ျခင္း (Compensation) ။ နစ္နာခံစားရသူမ်ား၏ ဘ၀အား ထိခိုုက္ ပ်က္စီးခဲ့ရမႈအ တြက္ ေပးေလ်ာ္ျခင္း။
•ျပန္လည္ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း (Restitution)။ ဆိုုးရြားသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ် ိဳးေဖာက္မႈမ်ား မျဖစ္ပြားမီက နစ္နာခံစားရသူမ်ား၏ 
မူလအေျခအေနအတိုုင္း ျပန္လည္ရရွေိစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပး ျခင္း။
•ျပန္လည္ထူေထာင္ေပးျခင္း (Rehabilitation)။ က်န္းမာေရး၊ စိတ္ပိုုင္းဆိုုင္ရာ၊ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ လူမႈေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းတုုိ႔ 
ပါ၀င္သည္။ 
•ေက်နပ္ႏွစ္သက္မႈ (Satisfaction)။ ခံစားနစ္နာမႈမ်ားအတြက္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းႏွင့္ အထိမ္းအမွတ္ အမွတ္တရျပဳေပးမႈမ်ား ပါ၀င္သည္။
•ထိေရာက္သည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား (Effective Reforms)။ နစ္နာခံစားရသူမ်ားအ တြက္ ခ် ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ထပ္မံမခံစားရေစရန္ 
အာမခံေပးျခင္းျဖစ္သည္။ 

ျပန္လည္ကုုစားေပးေလ်ာ္မႈမ်ားကိုု ရုုပ္၀တၳဳ (သိုု႔) သေကၤတျပဳမႈ၊ တဦးခ်င္း (သိုု႔) စုုေပါင္း၍ ေပးအပ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုုင္သည္။ 

•ရုုပ္၀တၳဳပိုုင္းဆိုုင္ရာ ျပန္လည္ကုုစားေပးေလ်ာ္မႈ (Material reparations) ။ ေငြေၾကးေပး ေခ်ျခင္း၊ ပင္စင္ခံစားခြင့္ျပဳျခင္း၊ အခမဲ့ ေဆးကုုသခြင့္၊ 
ပညာသင္ဆုု၊ ကၽြမ္းက်င္မႈဆိုုင္ရာ သင္တန္းမ်ားႏွင့္ အေသးစားေခ်းေငြမ်ား ပါ၀င္သည္။
•သေကၤတျပဳမႈဆိုုင္ရာ ျပန္လည္ကုုစားေပးေလ်ာ္မႈ (Symbolic reparations) ။ နစ္နာခံစားရသူမ်ား ၏  အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကိုု အမ်ားျပည္သူ 
အသိအမွတ္ျပဳ သိရွလိာ ေစရန္ ေဖာ္ထုုတ္ျခင္း။ အထိမ္းအမွတ္ အမွတ္တရမ်ား ျပဳလုုပ္ျခင္း၊ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ဆိုုင္ သည့္ ေနရာမ်ားကိုု 
နာမည္အသစ္ေပးျခင္း၊ ႏိုုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားမွ ၀န္ခ် ေတာင္းပန္ျခင္းႏွင့္ ေအာက္ေမ့ဖြယ္ ေန႔ထူး ေန႔ျမတ္မ်ား ဖန္တီး 
သတ္မွတ္ေပးျခင္းတိုု႔ ပါ၀င္သည္။ 
•တဦးခ်င္း ျပန္လည္ကုုစားေပးေလ်ာ္မႈ (Individual Reparations)။ နစ္နာခံစားရသူ တဦးခ်င္း အလိုုက္ ထိခိုုက္မႈမ်ားကိုု အသိအမွတ္ျပဳျခင္းႏွင့္ 
လက္ဆုုပ္လက္ကိုုင္ျပႏိုုင္သည့္ လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုုင္ရာ ခံစားမႈမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း။ 
•စုုေပါင္းေပးအပ္သည့္ ျပန္လည္ကုုစားေပးေလ်ာ္မႈ (Collective Reparations)။ လူ႔အခြင့္အေရးခ် ိဳးေဖာက္မႈကိုု အုုပ္စုုလိုုက္ ခံစားရသူမ်ား (သိုု႔) 
ပံုုစံတူ ခ်ဳးိေဖာက္မႈကိုု ခံစားခဲ့ရသူမ်ားအား ေထာက္ပံ့ေပးအပ္သည့္ ခံစားမႈမ်ား။ 

ျပန္လည္ကုုစားေပးေလ်ာ္မႈ လုုပ္ငန္းစဥ္တြင္ မျဖစ္မေန ပါ၀င္ရမည္ျဖစ္ၿပီး နစ္နာခံစားရသူမ်ား အေနျဖင့္လည္း ၄င္းတုုိ႔ ခံစားခဲ့ရသည့္ 
အမွန္တကယ္ျဖစ္ရပ္မ်ားကိုု အသိအမွတ္မျပဳပဲ အက် ိဳးခံစား ခြင့္မ်ား မေပးရန္ (လက္မခံရန္) သိရွနိားလည္ က်င့္သံုုးေစရန္ 
အခြင့္အေရးေပးရမည္ျဖစ္သည္။ ႏိုုင္ငံေတာ္အစိုုးရအေနျဖင့္  ျပန္လည္ကုုစားေပးေလ်ာ္ရမည့္ ႏုုငိ္ငံတကာဆိုုင္ရာ တရား၀င္ 
တာ၀န္ ၀တၱရားရွသိည္။ သိုု႔ေသာ္လည္း ႏိုုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ အဆိုုပါ တာ၀န္၀တၱရားကိုု ထမ္းေဆာင္ရန္ ပ်က္ကြက္ပါက လူထုု 
အေျချပဳအဖြ ဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ လူ႔အသိုုင္းအ၀ိုုင္းကိုု အေျခခံသည့္ ျပန္လည္ကုုစားေပးေလ်ာ္မႈ လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ နစ္နာခံစားရသူမ်ားအား 
တစံုုတရာ အသိအမွတ္ျပဳမႈ ရွာေဖြေပးျခင္းႏွင့္ အကူအညီမ်ား  ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းကိုု ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳ ေဆာင္ရြက္ႏိုုင္သည္။ 

• လူထုုဆက္သြယ္ေရးယႏၱရား
• လံုုၿခံဳေရးဆိုုင္ရာတပ္ဖြ ဲ႔မ်ား (စစ္တပ္၊ ရဲ၊ ေထာက္လွမ္းေရး)
• ႏိုုင္ငံေရးစနစ္မ်ား
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