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န.A.ဖ စစ္Aစုိးရ၏ Aုပ္ခ်ဳပ္မႈေAာက္၌ တေန႔တျခားတုိးပြားလာသည့္ တပ္ေျပး 
ျပႆနာမ်ားAေပၚ Uပေဒေရးရာသံုးသပ္ထုတ္ျပန္ခ်က္ 

 
၁။ ျမန္မာႏုိင္ငံေရွ႕ေနမ်ားေကာင္စီသည္ န.A.ဖ စစ္Aစိုးရ၏ Aုပ္ခ်ဳပ္မႈေAာက္၌ တေန႔တျခားတုိးပြား 
လာေနသည့္ တပ္ေျပးျပႆနာမ်ားAတြက္ “ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးUီးစီးခ်ဳပ္” တြင္ Aဓိကတာ၀န္ရိွေၾကာင္း 
ေAာက္ပါAတုိင္း သုံးသပ္ခ်က္ထုတ္ျပန္Aပ္ပါသည္။  
 
၂။ တပ္မေတာ္သားမ်ား၏ စား၀တ္ေနေရးျပည့္စံုျခင္းမရိွသျဖင့္ န.A.ဖ စစ္တပ္တြင္းဆႏၵျပမႈႏွင့္စပ္လ်U္း၍ 
လည္း Uပေဒေၾကာင္းAရသံုးသပ္ခ်က္ကုိ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ (၂၄) ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံေရွ႕ေနမ်ား 
ေကာင္စီမွထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ 
 
၃။ ၀ေျမာက္ေဒသAနီး ဟိုပန္ၿမိဳ႕နယ္ Aတြင္း တပ္စြဲလ်က္ရွိေသာ မိတၳီလာAေျခစုိက္ တပ္မ (၉၉) လက္ 
ေAာက္ခံတပ္မ်ားတြင္လည္း တပ္ေျပးမ်ား တေန႔တျခားမ်ားျပားလာေၾကာငး္၊ တပ္ေျပးမ်ားထဲတြင္ Aရာရိွမ်ား 
ကုိယ္တုိင္ပါ၀င္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ျပင္ (၁၅.၁.၂၀၁၀) ရက္ေန႔တြင္ ခမရ (၃၁၅) မွ တပ္ေျပးAျဖစ္သတ္မွတ္ခံရေသာ 
တပ္သားေAာင္ျမင့္ထြန္းႏွင့္ ထြန္းထြန္းႏုိင္ တုိ႔ကို ျပန္လည္ဖမ္းဆီးရမိၿပီးေနာက္ပိုင္း၊ ပစ္သတ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရိွရ 
သည္။1 
 
၄။ ကရင္ျပည္နယ္၊ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕Aေျခစုိက္ Aမွတ္ - ၃၀၂ Aေျမာက္တပ္မွ Aသက္(၂၃) ႏွစ္Aရြယ္ 
Aရာရိွ ဗိုလ္ရဲထက္သည္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလAတြင္း၌ ၄င္းတာ၀န္က်ေဒသမွ ထိုင္းျမန္မာနယ္စပ္သုိ႔ထြက္ 
ေျပးလာေၾကာင္းသိရွိရသည္။2 
 
၅။ န.A.ဖ စစ္တပ္Aတြင္းမွ “ Aရာခံ၊Aၾကပ္၊ တပ္သား စစ္သည္တုိ႔သည္ စား၀တ္ေနေရးက်ပ္တည္းျခင္း၊ 
လုပ္ခ-လစာ မေလာက္ငျခင္း၊ န.A.ဖ ၏ ျပည္သူလူထုကိုဖိႏိွပ္သည့္မူ၀ါဒမ်ားကို လုိက္ပါလုပ္ေဆာင္Aေကာင္ 
Aထည္ေဖၚေပးရျခင္း၊ Aၿငိမ္းစားလစာႏွင့္ ဆုေၾကးတုိ႔သည္ ဘ၀ဇရာပိုင္းAတြက္ Aာမခံခ်က္မေပးႏိုင္ျခင္း” 
Aေၾကာင္းAခ်က္ေပါင္းမ်ားစြာေၾကာင့္၊ စစ္တပ္မွ ႏႈတ္ထြက္ခြင့္တင္ၾကေသာ္လည္း၊ ထြက္ခြင့္မရၾက ေၾကာင္း၊ 
ထို႔ေၾကာင့္ တပ္ေျပးမ်ား တေန႔တျခားတုိးပြားလာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရိွရသည္။ 
 

Uပေဒေရးရာသံုးသပ္ထုတ္ျပန္ခ်က္ 
 
၁။ မည္သည့္ျမန္မာႏုိင္ငံသား (ေယာက်္ား) မဆုိ တပ္မေတာ္တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လုိပါက၊ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္ 
တပ္မေတာ္Aက္Uပေဒ ပုဒ္မ- ၁၂ စစ္မႈထမ္းAျဖစ္ စာရင္းသြင္းေရးAရာရိွမ်က္ေမွာက္တြင္လိုက္နာရမည့္ 

                                                 
1 ေခတ္ၿပိဳင္ - ေပါက္ေပါက္၊ ၂၅ ဇန္န၀ါရီ ၂၀၁၀ 
2 DVB မင္းလြင္၊ ၃၀ ဖန္န၀ါရီ ၂၀၁၀  



နည္းလမ္းကို စနစ္တက်ခံယူလ်က္၊ ပုဒ္မ - ၁၃ Aရ စစ္မႈထမ္းAျဖစ္စာရင္းေရးသြင္းေရးAရာရိွက ေက်နပ္လွ်င္ 
စစ္မႈထမ္းAျဖစ္ စာရင္းေရးသြင္းရန္ ပံုစံကုိ ျဖည့္စြက္၍ ၄င္းAရာရိွႏွင့္ စစ္မႈထမ္းေဆာင္လုိသူႏွစ္Uီးစလံုးလက္ 
မွတ္ေရးထုိးၿပီးသည့္ေနာက္ပုိင္း၊ ပုဒ္မ - ၁၄ Aရ စစ္မႈထမ္းAျဖစ္ စာရင္းသြငး္ျခင္းခုိင္လံုမႈကို ရရိွၿပီးျဖစ္သည္။ 
 
၂။ တပ္မေတာ္သားတို႔၏ စစ္မႈထမ္းသက္ႏွင့္ ႏႈတ္ထြက္ခြင့္ျပဳျခင္းဆုိင္ရာUပေဒမ်ားကို၊ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္ တပ္မ 
ေတာ္Aက္Uပေဒ ပုဒ္မ -၂၀ တြင္ - 
 “ ဤAက္Uပေဒကုိလိုက္နာရသူတUီးU ီးAား၊ သတ္မွတ္ထားသည့္Aာဏာပုိင္က၊ သတ္မွတ္ထားသည့္ 
နည္းလမ္းAရ စစ္မႈထမ္းျခင္းမွ Aၿငိမ္းစားယူခြင့္ သို႔တည္းမဟုတ္ ထြက္ခြင့္ေပးျခင္းကို၊  
             ပုဒ္မ - ၂၁ ျပဌာန္းခ်က္Aရ - 
 (က) ထိုသူ၏ စစ္မႈထမ္းျခင္းကုိရပ္စဲေသာAခြင့္Aာဏာ။ 
 (ခ) ထုိသုိ႔ရပ္စဲျခင္း၏ Aေၾကာင္းAရင္း။ 
 (ဂ) တပ္မေတာ္တြင္ ထိုသူ၏ စစ္မႈထမ္းခဲ့သည့္Aခ်ိန္ကာလ။ 
စသည္တုိ႔ေဖၚျပထားသည့္ ႏႈတ္ထြက္ခြင့္လက္မွတ္ကို ထုိသူ၏ တပ္မွဴးကေပးAပ္ရမည္ ဟူ၍ AတိAလင္း 
ျပဌာန္းထားပါသည္။ 
 
၃။ ထုိ႔ျပင္ ကာကြယ္ေရးေကာင္စီညႊန္ၾကားလႊာAမွတ္ ၆/၇၄ ၊ တပ္မေတာ္Aၿငိမ္းစား လစာ ႏွင့္ ဆုေၾကး 
စည္းမ်U ္း Uပေဒတြင္ ေAာက္ပါAတုိင္းျပဌာန္းထားပါသည္။ 
 Aခန္း(၂) ၊ စစ္မႈထမ္းသက္၊ Aၿငိမ္းစားလစာႏွင့္ စစ္မႈထမ္းသက္ဆုေၾကး ေခါင္းစU္ေAာက္ရွိ Aၿငိမ္း 
စားယူခြင့္ျပဳျခင္းဆုိင္ရာ၊ပုဒ္မ ၂၁-က(၁) “Aၿငိမ္းစားလစာႏွင့္ ဆုေၾကးAတြက္ေရတြက္ခြင့္ရိွေသာ စစ္မႈထမ္း 
သက္ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ျပည့္သည့္ေနာက္ မည္သည့္Aခ်ိန္တြင္မဆုိ AရာရိွတUီးAား Aၿငိမ္းစားယူခြင့္ျပဳႏုိင္သည္။” 
ဟူ၍လည္းေကာင္း၊  
 ပုဒ္မ  ၂၁ (ခ) Aၿငိမ္းစားလစာႏွင့္ ဆုေၾကးAတြက္ေရတြက္ခြင့္ရိွေသာ စစ္မႈထမ္းသက္ (၁၀) ႏွစ္ျပည့္ 
ၿပီးေနာက္မည္သည့္Aခ်ိန္တြင္မဆုိ စစ္သည္တUီးAား Aၿငိမ္းစားယူခြင့္ျပဳႏုိင္သည္ ” ဟူ၍လည္းေကာင္း Aတိ 
Aလင္းျပဌာန္းထားသည္။ 
 
၄။ Aထက္ေဖၚျပပါျပဌာန္းခ်က္မ်ားAရ Aရာရိွျဖစ္လွ်င္ လုပ္သက္ (၂၀) ျပည့္ၿပီးသည့္Aခ်ိန္မွစတင္ကာ 
ႏႈတ္ထြက္ရန္တင္ျပလာပါက Aၿငိမ္းစား၊လစာ ႏွင့္ ဆုေၾကးတုိ႔ေပးAပ္၍ Aၿငိမ္းစားယူခြင့္ေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ 
တပ္သားျဖစ္ပါက လုပ္သက္ (၁၀) ျပည့္ၿပီးသည့္Aခ်ိန္မွစတင္ကာ ႏႈတ္ထြက္ရန္တင္ျပလာပါက Aၿငိမ္းစား 
လစာႏွင့္ ဆုေၾကးတို႔ကုိေပးAပ္၍ ႏႈတ္ထြက္ခြင့္ေပးရမည္ျဖစ္ပါသည္။ 
 
၅။ UပေဒAရ ႏႈတ္ထြက္ခြင့္လည္းရိွ၍ ႏႈတ္ထြက္ခြင့္တင္ျပထားၿပီးလည္းျဖစ္ေသာ မည္သည့္္ တပ္မေတာ္ 
သားကုိမဆုိ ႏႈတ္ထြက္ခြင့္မေပးဘဲ ဆက္လက္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေစပါက “ မိမိAလိုဆႏၵႏွင့္ဆန္႔က်င္ေသာ 
Aဓမၼေစခုိင္းမႈကုိ က်ဴးလြန္ျခင္း” ပင္ျဖစ္သည္။ 
 
၆။ ထုိ႔ျပင္ ျပန္လည္ဖမ္းဆီးရမိသည့္ မည္သည့္တပ္ေျပးကုိမဆုိ တရားနည္းလမ္းက်စြာ စစ္ေဆးျခင္းမရိွဘဲ 
ပစ္သတ္ခြင့္မရိွပါ။ ပစ္သတ္ပါက ျပစ္မႈဆုိင္ ရာUပေဒ ျပဌာန္းခ်က္Aရ လူသတ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းျဖစ္သည္။ 
 
 
 



 
 
 
၇။ Aထက္ေဖၚျပပါ “မိမိAလုိဆႏၵႏွင့္ဆန္႔က်င္ေသာ Aဓမၼေစခုိင္းမႈ က်ဴးလြန္ျခင္း” ႏွင့္ ျပန္လည္ဖမ္းဆီးရ 
မိသည့္္ တပ္ေျပးႏွစ္U ီးကုိ ပစ္သတ္ခဲ့သည့္Aတြက္ “ကာကြယ္ေရးUီးစီးခ်ဳပ္” တြင္Aဓိကတာ၀န္ရိွေၾကာင္း 
Uပေဒေရးရာ သံုးသပ္ခ်က္ ထုတ္ျပန္Aပ္ပါသည္။ 
 
၂၀၁၀၊ ေဖေဖၚ၀ါရီလ (၉) ရက္ 
Aေသးစိတ္သိရိွလိုပါလွ်င္ -      Uပေဒေရးရာသုံးသပ္ေရးဌာန 
Uီးမ်ဳိး        ျမန္မာႏုိင္ငံေရွ႕ေနမ်ားေကာင္စီ 
တာ၀န္ခံ၊ 
Uပေဒေရးရာသုံးသပ္ေရးဌာန၊ ဖုန္း - ၀၈၆၂၁၆၀၁၀၈ 


