
 

 

 

 

ြမန်မာ ငိင်ဆံငိရ်ာ ယ ရားဆတိာ ဘာလ။ဲ 

ယ ရားသည် အဖဲွအစညး် တစ်ခြဖစသ်ည်။ ြမနမ်ာ ငိင်တံွင ်(၂၀၁၁) ခ စ်မစ၍ လအ့ခွင့အ်ေရးချိ းေဖာက်မများ၊ 

အ ကီးေလးဆးံ အြပည်ြပည်ဆငိရ်ာ ရာဇဝတ်မ ကျ းလွနခံ်ရသများ င့ ်ကျ းလွနခ်ရံြခငး်မ အသက် ငက်ျနရ်စ်သများ 

အတွက် တရားမ တမ င့ ်တာဝနခ်ံမက ိြမင့တ်ငေ်ပးရနအ်တွက် ဖဲွစည်းခဲ့သည်။ (၂၀၁၉) ခ စ်၊ သဂတလ်မ စတင၍် 

ယ ရားသည် ၎ငး်၏ လပ်ငနး်များကိ စတငလ်ပ်ေဆာငခ်ဲသ့ည်။  

ယ ရားက ိကမာက့လသမဂ လအ့ခွင့အ်ေရးေကာငစ်ီ က (၂၀၁၈) ခ စ်၊ စက်တငဘ်ာလတွင ်ဖဲွစည်း 

တည်ေထာငခ်ဲ့သည်။ ကချငြ်ပည်နယ်၊ ရခိငြ်ပည်နယ် င့ ် မ်းြပည်နယ် တိတွ့င ် ကးီေလးေသာ အြပည်ြပည်ဆငိရ်ာ 

ရာဇဝတ်မေြမာက်သည့် ဆးိရွားေသာ လအ့ခွင့အ်ေရး ချိ းေဖာက်မများ ိေ ကာငး် အစရီငခ်ံစာများ ထက်ွလာမက ိ

တံ ့ြပနေ်သာအားြဖင့ ်ယ ရားကိ ဖဲွစည်းခဲ့ြခငး် ြဖစ်သည်။  

ထသိိေ့သာ ရာဇဝတမ်များ င့ ်သက်ဆငိသ်ည့ ်သက်ေသခံ အေထာက်အထားများက ိေပျာက်ကွယ်သွားြခငး်၊ ထနိခ်ျန ်

ဖံးကွယ်ထားခရံြခငး်၊ သိမ့ဟတ ်ဖျက်ဆးီခံရြခငး်တိမ့ တားဆးီရနအ်တက်ွ စေဆာငး် ထနိး်သမိး်ထားရန ်အလွန ်

အေရး ကးီ ပါသည်။ ဤသိအ့ားြဖင့ ်ေြမာက်ြမားစွာေသာ  အတိဒက ကျ းလွနခ်ဲ့သည့ ်သများအား ေနာက်ဆးံတငွ ်

တရားစွဲဆိ ငိ် ပီး၊ တရားမ တမက ိေဆာငက်ျ းေပး ငိ ်ပါလိမ့်မည်။   

 

ြမန်မာ ငိင်ဆံငိရ်ာ ယ ရားက ဘာလပ်လ။ဲ  

၁။ ယ ရားသည် ြမနမ်ာ ငိင်၌ံ (၂၀၁၁) ခ စ်မစ၍ ကျ းလွနခ်ဲသ့ည့ ်အ ကးီေလးဆးံ အြပည်ြပည်ဆိငရ်ာ 

ရာဇဝတ်မများ၊ အြပည်ြပညဆ်ငိရ်ာ ဥပေဒ ချိ းေဖာက်မများ င့ ်သက်ဆငိသ်ည့ ်

သတငး်အချက်အလက်များ၊ စာရွက်စာတမး်များ င့ ်သကေ်သခံ အေထာက်အထားများက ိ

စေဆာငး်သည်၊ ထန်ိးသမ်ိးသည်။  

၂။ ယ ရားသည် စေဆာငး်ထားသည့် သက်ေသခံ အေထာကအ်ထားများက ိစိစစ်သးံသပ် ပီး၊ 

ကျ းလွနခ်ဲသ့ည့် ရာဇ၀တ်မအမျိ းအစား င့ ်ထ ိရာဇ၀တမ်များအတက်ွ တာ၀န် ိ ပဂိ လ်ကိ ေဖာ်ထတ ်

ြမန်မာ ိင်ငံဆိင်ရာ လွတ်လပ်ေသာ စံစမ်းစစ်ေဆးမယ ရား 

အချက်အလက် စာေစာင် 



သတ်မတ်သည်။ သက်ေသခံ အေထာက်အထားများကိ အမတွဲများ ကိ တငြ်ပငဆ်ငရ်နအ်တွက်လည်း 

အသးံြပ သည်။  

၃။ ယ ရားသည် သက်ေသခံ အေထာက်အထားများ င့ ်အမတွဲများကိ အြပည်ြပည်ဆငိရ်ာ ဥပေဒ 

စံ နး်များ င့ ်ကကိ်ညီ ပီး၊ ေသဒဏ ်ြပစ်ဒဏ ်မချမတ်သည့ ် ငိင်တံွငး်၊ ေဒသတွငး် သိမ့ဟတ ်

အြပည်ြပည်ဆငိရ်ာ တရား းံများ သိမ့ဟတ ်ခံ ံးများက မျက်ြမငသ်က်ေသများ င့ ်နစ်နာသများ၏ 

ေဘးကငး်လံြခံ ေရး င့ ်ပဂိ လ်ေရးဆငိရ်ာ လ ိ ၀က်ထားရမည့်ကိစများကိ ေလးစားသည်ဟ ယ ရားက 

စိတ်ချ ယံ ကည်ရသည့်အခါ မ  ေဝေပးသည်။ 

၄။ ယ ရားသည် ကျ းလွနခ်ံရြခငး်မ ငက်ျနရ်စ်သများ၊ အရပ်ဘက် အဖဲွအစညး်များ င့ ်

အများြပည်သတိအ့ပါအဝင၊် သက်ဆိငရ်ာ ပါဝငပ်တ်သက် သများအား ၎ငး်၏ လပ်ပိငခ်ွင့် င့ ်

လပ်ငနး်အေ ကာငး်ကိ ငး်လငး်ေြပာြပသည်။ သတိ ့ င့ ်ဆကသ်ယွ ်ေဆာငရွ်ကသ်ည်။  

 

ြမန်မာ ငိင်ဆံငိရ်ာ ယ ရားက ဘာက ိစစံမ်းစစေ်ဆးလ။ဲ  

ယ ရားသည် ြမနမ်ာ ငိင်၌ံ (၂၀၁၁) ခ စ်မစ၍ ကျ းလွနခ်ဲသ့ည့ ်အ ကးီေလးဆးံ အြပည်ြပည်ဆိငရ်ာ ရာဇဝတ်မများ င့ ်

အြပည်ြပည်ဆငိရ်ာ ဥပေဒ ချိ းေဖာက်မများက ိစံစမ်းစစေ်ဆးသည်။ စံစမး်စစ်ေဆးြခငး်ကိ ြမနမ်ာ ငိင်၏ံ  

ေနရာအချိ တွင ်ကျ းလွနခ်ဲသ့ည့ ်ရာဇဝတ်မများကိသာ ကန ့သ်တ် ပီး စံစမး်သည်မဟတ်ပါ။ ငိင်၏ံ မည်သည့် 

ေနရာတွငမ်ဆိ ကျ းလွနခ့ဲ်သည့် ရာဇဝတ်မများကိ စံစမး် ငိသ်ည်။ ယ ရားသည် ဘကလိ်က်မမ ဘိ၊ဲ 

သးီြခားလွတ်လပ်သည်။ ရာဇဝတ်မများက ိနစ်နာသများ သိမ့ဟတ ်ကျ းလွနသ်များ၏ လမျိ းစြဖစ်မ၊ ငိင်သံားြဖစ်မ၊ 

လမျိ း သိမ့ဟတ ်ကးိကွယရ်ာဘာသာ ြဖစ်မတိ ့ င့ ်မသကဆ်ငိေ်စဘ ဲစံစမး်စစ်ေဆးပါမည်။   ယ ရားသည် ြမနမ်ာ ငိင်၌ံ 

(၂၀၁၁) ခ စ်မ စတငသ်ည့် အေြခအေနများအြပင၊် လက် ိြဖစ်ပွားလျက် ိသည့် အေြခအေနများ င့ ်အနာဂတ် 

အေြခအေနများကိလည်း စံစမ်းစစေ်ဆး ငိသ်ည်။  

 

ြမန်မာ ငိင်ံ င့ ်ပတသ်က်၍ လပ်ကငိလ်ျက် ိသည့ ်အြခား ကလသမဂ အဖွဲအစညး်များ င့ ်ယ ရား ဘယလ် ိ

ကာွလ။ဲ  

ြမနမ်ာ ငိင်ံ ိ လအ့ခငွ့အ်ေရး အေြခအေန င့ ်ပတ်သက်သည့် အထးကိယ်စားလယ်သည် ငိင်တံွငး် ိ လအ့ခွင့အ်ေရး 

အေြခအေနကိ ေစာင့် ကည့် ပီး၊ ကမာက့လသမဂ လအ့ခငွ့အ်ေရး ေကာငစ်ီသိ ့ အစရီငခ်ံစာ တငသ်ွငး်သည်။ ယငး် 



အထးကိယ်စားလယသ်ည် အများြပည်သသေိစရန ်ထတ်ြပနခ်ျက်များ၊ ြမနမ်ာ ငိင် ံအစိးရ င့ ်တရားဝင ်

ဆက်သွယ်မများကိလည်း ထတ်ြပန ်ေ ကညာသည်။ 

ြမနမ်ာ ငိင်ံ င့ ်စပ်လျ း၍ လပ်ကိငေ်နသည့် အြခားေသာ ကမာက့လသမဂ ကယိစ်ားလယ် ံး သိမ့ဟတ ်အဖဲွအစည်း 

များလည်း ိသည်။ ဥပမာ - လအ့ခွင့အ်ေရးအတွက် ကမာက့လသမဂ မဟာမငး် ကီး းံ (UN Office of the High 

Commissioner for Human Rights, OHCHR) က ိကမာတစ်ဝနး် ိ လအ့ခွင့အ်ေရး ချိ းေဖာက်မများ င့ ်ပတ်သက်၍ 

ဘက်မလိက်ဘ ဲ ထတ်ေဖာ်ေြပာဆရိန ်တာဝနေ်ပးထားသည်။ ဒကသည်များအတွက် ကမာက့လသမဂ မဟာမငး် ကီး 

(The UN High Commissioner for Refugees, UNHCR) သည် ဒကသည်များ၊ ခလိံခငွ့ေ်တာငး်ခံသများ၊ ြပည်တွငး်တငွ ်

ေနရပ်စွန ့ခ်ွာ ထကွ်ေြပးရသများ င့ ် ငိင်မံဲြ့ဖစ်သများအား ကညီပံ့ပိးေပးသည်။ ကမာက့လသမဂ ဖံွ ဖိ းေရး အစအီစ  

(The UN Development Programme, UNDP) င့၊် မးယစ်ေဆး င့ ်ရာဇဝတ်မဆငိရ်ာ ကမာက့လသမဂ ံး (UN Office on 

Drugs and Crime, UNODC) တိသ့ည ်ြမနမ်ာ ငိင်ံ ိ ဥပေဒ င့ ်တရားေရးဆငိရ်ာ ဌာနများ ပိမိ ခငိမ်ာလာေစ ရန ်

ကညီေပးသည်။ 

 

ြမန်မာ ငိင်ံ င့ ်ပတသ်က် ပီး အြခားေသာ တာဝန်ခံမဆငိရ်ာ လပ်ငန်းစဥ်များ င့ ်ယ ရား ဘယလ်ကိာွလ။ဲ  

(၂၀၁၉) ခ စ်၊ သဂတ်လတွင ်ြမနမ်ာ ငိင်ဆံငိရ်ာ အချကအ်လက် ာေဖွေရး မစ် င ်(UN Fact-Finding Mission on 

Myanmar, FFM) ၏ အလပ် ပီးဆးံသည်။ ၎ငး် ထမံာ အချက်အလက် အေထာကအ်ထားများကိ ယ ရားက လက်ခံ 

ရ ိခဲသ့ည်။ FFM က လအ့ခငွ့အ်ေရး အေြခအေနကိ အစရီငခ်ံစာ ထတ်ြပနရ်န ်အဓိက အေလးထား လပ်ေဆာငခ်ဲသ့ည်။ 

သိေ့သာ်လည်း ယ ရားက ြပစ်မကျ းလွနသ် ပဂိ လတ်စ်ဥးီချငး်စီ ကျ းလွနခ်ဲ့သည့် ရာဇဝတ်မများအတွက် 

တာဝနခ်ံမ ိေအာင ်အေလးထား ေဆာငရွ်က်ရနြ်ဖစ်သည်။ ထိသိ ့ ေဆာငရွ်ကရ်ာတငွ ်သက်ေသြပရန ်ပိ၍ြမင့မ်ားေသာ 

စံ နး်လအိပ် ပီး၊ အချိနပိ်မိ ကာ ည်ကာ၊ ပိမိ ပ်ေထးွသည့ ်ဥပေဒ လပ်ထးံလပ်နည်းများ ပါဝငသ်ည်။  

ယ ရားသည် အမအခငး် စစေ်ဆးစီရငမ်များ စီရင် ငိသ်ည့ ်တရား ံးတစ်ခ မဟတ်ပါ။ သိမ့ဟတ် ြပစမ်ကျ းလွနသ် 

တစ်ဦးချငး်အား တရားစွဲဆိ ငိသ်ည့ ်တရားလိဘက် ေ ေန ံးခနး် တစ်ခ မဟတ်ပါ။ သိေ့သာ်လည်း ယ ရားက 

ြပငဆ်ငေ်ပးသည့် အမတွဲများကိ စီရငပိ်ငခ်ငွ့် သိည့ ်တရားစွဲ အမလကိ်ေ ေနများ င့ ်တရား းံ အာဏာပိငမ်ျားက 

အသးံြပ ငိပ်ါသည်။  ယ ရားသည် အြပည်ြပည်ဆငိရ်ာ ခံ ံး၊ ေဒသဆငိရ်ာတရား းံ သိမ့ဟတ ်စီရငပိ်ငခ်ွင့ ် အာဏာ 

ိသည့် ငိင်တွံငး် တရား ံး စသည့် သင့ေ်တာရ်ာေနရာ င့ ်မည်သည့်ေနရာတငွ ်မဆိ တရားမ တမ င့ ်တာဝနခ်ံမက ိ

ြမင့တ်ငရ်န ်ေဆာငရွ်ကသ်ည်။   

အြပည်ြပည်ဆငိရ်ာ တရား းံ (International Court of Justice, ICJ) တငွ ်ဂမဘ်ယီာ ငိင်သံည် ြမနမ်ာ ငိင်အံေပ  

တရားစွဲဆိထားသည်။ ြမနမ်ာ ငိင် ံလြံခံ ေရးတပ်ဖွဲများက ိဟငဂ်ျာလမျိ းများအား လမျိ းတံးလပ်ေဆာငြ်ခငး် 



တားဆီးေရးစာချ ပ် (Genocide Convention) ကေိဖာက်ဖျက်၍၊ လမျိ းတးံေစသည့် လပ်ရပ်များ ကျ းလွနခ်ဲ့သည်ဟ 

စွပ်စွဲြခငး်ြဖစ်သည်။ အဆပိါ ICJ အမသည် ြပစမ် ကျ းလနွသ်များအေပ  တရားစွဲဆြိခငး် ဆသိည်ထက၊် 

ငိင်တံစ်ခအေနြဖင့ ်လိက်နာရမည့် တာ၀န် င့ဆ်ငိ၍်  ငိင်မံျားအ ကား  တရားစွဲဆြိခငး်ြဖစသ်ည်။ ယ ရားသည် 

ဤအမအခငး် င့ ်စပ်ဆငိသ်ည့ ်သက်ေသခံ အေထာက်အထားများက ိဂမဘ်ယီာ ငိင်ံ င့ ်ြမနမ်ာ ငိင် ံ စ် ငိင်လံးံသိ ့ 

မ ေဝေပးလျက် ိသည်။ 

အြပည်ြပည်ဆငိရ်ာ ရာဇဝတ်တရား းံ (International Criminal Court, ICC) တငွလ်ည်း စံစမး်ဆြဲဖစ်သည့် 

စွဲချက်တစ်ခ ိသည်။ ိဟငဂ်ျာလမျိ းများအား ြမနမ်ာ ငိင်မံ အမိ်နးီချငး် ငိင်ြံဖစ်သည့ ်ဘဂလားေဒ့ ် ငိင်သံိ ့ 

အတငး်အကျပ် နငထ်တြ်ခငး် င့ ်စပ်လျ းသည့် စွဲချက်ြဖစသ်ည်။ ယ ရားကိ ေပးအပ်ထားေသာ လပ်ပိငခ်ွင့ ်

တစ်စိတ်တစ်ပိငး်မာ ICC င့ ်ပးေပါငး် ေဆာငရွ်ကရ်နြ်ဖစသ်ည်။  

 

မိမိအေနြဖင့ ်ြမန်မာ ငိင်ဆံငိရ်ာ ယ ရားသိ ့ သတငး်အချကအ်လက ်ဘယလ်ေိပးပိ ့ ငိမ်လ။ဲ  

သင့အ်ေနြဖင့ ်သတငး်အချက်အလက်ေတွကိ ေပးပိလိ့လ င ်ယ ရားအား ဖနး်နပံါတ ်+41 76 691 12 08 သိ ့ Signal 

app အသးံြပ၍ ြဖစ်ေစ၊ သိမ့ဟတ ်iimm@un.org အးီေမးလ်သိ ့ ြဖစ်ေစ ဆက်သွယ် ငိပ်ါသည်။ သငေ်ပးပိေ့သာ  

သတငး် အချက်အလက်များက ိမည်သိ ့ အသးံြပ မည် ့အေ ကာငး် င့ ်သငသ်ည် မည်သမည်၀ါ ြဖစ်ေ ကာငး်ကိ 

ကာကွယ်ေပးထားရန ်လလိားြခငး် ၊ိ မ ိက ိေဆွးေ းွ ငိသ်ည်။ ယ ရားအား ဆက်သယ်ွလ င ်သင့က် ိြပနလ်ည် 

ဆက်သွယ်ရမည့် အေသးစတ်ိအချက်များကိ ထည့်သွငး်ေပးပါ။  

ယ ရားသိ ့ သတငး်အချက်အလက် ေပးအပ်သည့်သများ၏ ပဂိ လ်ေရးဆငိရ်ာ လ ိ ၀က်ထားရမည့် ကစိ င့ ်လြံခံ မက ိ

ကာကွယ် ေပးရန ်အေရး ကီးေ ကာငး်ကိ ယ ရားအေနြဖင့ ်သေဘာေပါက် နားလည်ပါသည်။ သင ်ေပးအပ်သည့် 

သတငး်အချက်အလက်များ သိမ့ဟတ ်သင ်မည်သမည်ဝါ ြဖစ်ေ ကာငး် စသည့် အချက်လက်ကိ သင့ ်သေဘာတညီချက် 

မ ိဘ ဲယ ရားသည် မည်သက့မိ မ ေဝမည် မဟတ်ပါ။  

 

ယ ရားအေ ကာငး် ပိ၍ သိ လိေိသာ သတငး် အချကအ်လက်များ ိပါက ဤ ဝက်ဘဆ်ကိ ်iimm.un.org သိမ့ဟတ ်

facebook.com/MyanmarMechanism တွင် ကည့်ပါ။ 


