
  

ဤစာေစာငအ်တွတဲငွ ်

ယ��ရား၏ အ�ကးီအကမှဲ 

အမှာစကား 

 
အဖဲွ�အစညး်ဆိငုရ်ာ 

ေနာကဆ်ံးုသတငး် 

 
ကမ်းလင့ဆ်ကသ်ယွြ်ခငး် 

 
မ�ကာခဏေမးတတ်

ေသာ ေမးခွန်းများ 

ယ��ရား၏ အ�ကးီအကမှဲ အမှာစကား 
 
ဂျီနဗီာ၊ ၂၀၂၁ ခု�စ်ှ၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ (၂၈) ရက်။ ။ ကုလသမဂ� လူအ့ခွင်အ့ေရးဆိုငရ်ာ မဟာမငး်�ကီး�ံုး၏ 

ြမနမ်ာ�ိငုင်ဆံိုငရ်ာ ထတု်ြပနခ်ျက်�ငှ် ့ ပတ်သက်၍ က�နေ်တာ် အလွနစုိ်းရိမ် ပူပနမိ်ပါသည်။ အဆိုပါ 

ထတု်ြပနခ်ျက်အရ ယေန ့  ၂၀၂၁ ခု�စ်ှ၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ (၂၈) ရက်ေနတ့ွင ် ြမနမ်ာ�ိငုင်၏ံ ရဲနဲ ့ 

စစ်တပ်ဖွဲ�တိုက့ ဆ��ြပသူ လူအုပ်များအတွငး်သို ့ ေသနတ်ကျည်ဆ ံအစစ်များြဖင် ့ပစ်ခတ်မ� အပါအဝင၊် 

အငအ်ားသံုး �ဖိုခွငး်မ�များ လုပ်ခဲ့ေသာေ�ကာင် ့ (၁၈) ဦးထက်မနည်း ေသဆံုး�ပီး၊ (၃၀)ေကျာ် 

ဒဏရ်ာရခဲ့ေ�ကာငး် ယံု�ကည်စိတ်ချရေသာ အချက်အလက်များမှတဆင် ့ သ�ိှိခဲ့သည်ဟု ေဖာ်ြပထား 

ပါသည်။ ထိသုို ့ ြဖစ်စဉ်များမတိုငမီ်၊ ရာ�ငှ်ခ့ျီေသာ ဆ��ြပသူများ၊ စာနယ်ဇငး်သမားများ၊ ေရွးေကာက်ခံ 

ကိုယ်စားလှယ်များ�ငှ် ့ �ိငုင်ေံရးလ�ပ်�ှားသူများအား ဥပေဒေ�ကာငး်အရ �ှငး်�ှငး်လငး်လငး် မ�ှဘိ ဲ

ဖမ်းဆးီခဲ့�က�ပီး၊ အဖမ်းအဆးီ�ငှ် ့ ပတ်သက်ေသာ အချက်အလက်များကို အများအားြဖင် ့

အာဏာပုိငမ်ျားက ထတု်ြပနခ်ဲ့ြခငး် မ�ှိေ�ကာငး်ကိုလည်း ၄ငး်ထုတ်ြပနခ်ျက်တွင ်ေဖာ်ြပထားပါသည်။  

 
�ငမ်ိးချမ်းစွာဆ��ြပသူများကိ ု အငအ်ားအလွနအ်က�ံသံုး �ှမ်ိနငး်သည်ဟ ု စွပ်စဲွေသာ လုပ်ေဆာငမ်�များ 

�ငှ်တ့ကွ ထိသုို ့ လုပ်ေဆာငမ်�များေ�ကာင် ့ ေသေ�ကဒဏရ်ာရမ�များ၊ တရားလက်လွတ်ဖမ်းဆးီမ�၊ 

အစေဖျာက်မ�များ အပါအဝင၊် အထက်ပါ ထတု်ြပနခ်ျက်တွင ် ေဖာ်ြပထားေသာ လုပ်ရပ်များသည် 

�ကီးေလးေသာ လူအ့ခွင်အ့ေရးချိုးေဖာက်မ�များအြပင၊် အရပ်သားများအား ကျယ်ကျယ်ြပန် ့ြပန် ့ 

သိုမ့ဟုတ၊် စနစ်တကျ တိုက်ခိုက်ချက် ဆိေုသာ လူသားမျိုး�ယွ်အေပါ် ကျူးလွနသ်ည့် ရာဇဝတ်မ�များ 

အဆင့ေ်ြမာက်�ိငုသ်ည်။ က�နေ်တာ်တိုယ့��ရား၏ လုပ်ပုိငခ်ွင်အ့ရ ထိသုို ့ အြဖစ်အပျက်�ငှ် ့ ပတ်သက ်

သည် ့ သက်ေသခံအေထာက်အထားများကိ ု စုေဆာငး်ြခငး်�ငှ် ့ စိစစ်သံုးသပ်ြခငး်များ ြပုလုပ်သွားမည် 

ြဖစ်�ပီး၊ ရာဇဝတ်မ�ဆိုငရ်ာ တရားစဲွမ�များ လုပ်�ိငုသ်ည် ့ အမ�တွဲများကိုလည်း တည်ေဆာက်သွားမည် 

ြဖစ်ပါသည်။ ြမနမ်ာြပည်သူများအေပါ် ထိသုို ့ တိုက်ခိုက်မ�များ ရပ်တနး်က ရပ်ရပါမည်။  

 
လွနခ်ဲ့ေသာလက လူအ့ခွင်အ့ေရးေကာငစီ်သည် “ြမနမ်ာ�ိငုင်၏ံ အကျပ်အတည်း အေြခအေနအတွငး် 

လူအ့ခွင်အ့ေရးဆိုငရ်ာ အကျိုးသက်ေရာက်မ�များ” �ငှ် ့ပတ်သက်သည် ့အထးူအစည်းအေဝးတစ်ရပ်ကို 

ကျငး်ပခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ အစည်းအေဝးတွင ်“ြမနမ်ာ�ိငုင် ံစစ်တပ်ဖွဲ�က ေဖေဖာ်ဝါရီလ (၁) ရက်ေနတ့ွင ်

အေရးေပါ်အေြခအေန ေ�ကညာြခငး်ကို အလွနစုိ်းရိမ်မိေ�ကာငး်” တငြ်ပထားသည် ့ ဆံုးြဖတ်ချက ်

တစ်ရပ်ကိ ု ေကာငစီ်အဖွဲ�ဝင�်ိငုင်မံျားက သေဘာတူအတည်ြပုခဲ့�က၏။ ထိဆုံုးြဖတ်ချက်တွင ် “ြမနမ်ာ 

�ိငုင်�ံှိ �ိုဟငဂ်ျာမွတ်စလငမ်ျား�ငှ် ့ အြခားလူနည်းစုများအေပါ် ကျူးလွနသ်ည်ဟု စွပ်စဲွထားသည် ့

ရာဇဝတ်မ�များ�ငှ် ့ပတ်သက်၍ တရားမ�တမ��ငှ် ့တာဝနခ်ံမ�များ�ှိေစေ�ကာငး် ေသချာေစရန ်ဆက်လက ်

လုပ်ေဆာငေ်နသည့် လုပ်ငနး်စဥ်ကိုလည်း မှတ်သားထားေ�ကာငး်” ကိုလည်း သေဘာတူအတည်ြပုခဲ့ 

�ကပါသည်။ အဆိုပါကိစ�ရပ်များမှာ ခွဲြခား၍ မရ�ိငုေ်အာင ် ဆက်စပ်ေန�ပီး၊ လွနခ်ဲ့သည့ ်

ရက်သတ� ပတ်များအတွငး်က အြဖစ်အပျက်များသည် က�နေ်တာ်တို၏့ ယ��ရားကဲသ့ိုေ့သာ အဖွဲ�အစည်း 

  
 

             
          

              

ြမန်မာ�ိငုင်ဆံိငုရ်ာလတွလ်ပ်ေသာ စံစုမ်းစစေ်ဆးမ� ယ��ရား 

သတငး်လ�ာ  
အတွ ဲ(၃)၊ ၂၀၂၁ ခု�စှ၊် မတလ်။ 
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ြမနမ်ာ�ိငုင်ဆံိုငရ်ာ 

လွတ်လပ်ေသာ 

စုံစမ်းစစ်ေဆးမ�ယ��ရား 

အးီေမး။ ။ iimm@un.org 

Signal။ ။ +၄၁ ၇၆ ၆၉၁ ၁၂၀၈ 

များ၏ အေရးပါေသာ အခနး်က�ကို မီးေမာငး်ထိးုြပေနပါသည်။ က�နေ်တာ်တို၏့ ယ��ရားသည် 

အတိတ်ကလုပ်ရပ်များအတွက် တာဝနခ်ံမ��ှိေစရန�်ငှ် ့ အ�ကီးေလးဆံုးေသာ အြပည်ြပည်ဆိုငရ်ာ 

ရာဇဝတ်မ�များ အနာဂါတ်တွငလ်ည်း မကျူးလွန�်ိငုေ်ရး ေသချာေစရန ်လုပ်ေဆာငလ်ျက်�ှိပါသည်။  

 
အဆိုပါ အထးူအစည်းအေဝးတွင ် ြမနမ်ာ�ိငုင်၌ံ ြပစ်မ�ကျူးလွနသ်ူများ ြပစ်ဒဏမှ်ကငး်လွတ်ခွင့ ်

ဆက်�ှိေနြခငး်ကို စုိးရိမ်ေ�ကာငး်၊ ေကာငစီ်အဖွဲ�ဝင ် �ိငုင်အံများအြပား�ငှ်တ့ကွ အရပ်ဘကလ်ူမ� 

အဖွဲ�အစည်းများက တငြ်ပခဲ့�က�ပီး၊ တရားမ�တမ��ငှ် ့ တာဝနခ်ံမ�တို ့ �ှိလာေအာင ် အားထတု်ဖို ့ လိုအပ် 

ေ�ကာငး်ကိုလည်း အေလးေပးေြပာဆိုခဲ့�ကပါသည်။ လူအ့ခွင်အ့ေရးဆိုငရ်ာ မဟာမငး်�ကီး�ံုး�ငှ်တ့က ွ

ြမနမ်ာ�ိငုင်လံူအ့ခွင့အ်ေရးဆိုငရ်ာ ကုလသမဂ�အထးူကိုယ်စားလှယ်�ငှ်အ့တ၊ူ က�နေ်တာ်တို၏့ ယ��ရား 

�ငှ်လ့ည်း အြပည်အ့ဝ ပူးေပါငး်ေဆာငရွ်က်ရန၊် ြမနမ်ာ�ိငုင်တံငွး် ဝငေ်ရာက်ခွင်ေ့ပးရန၊် ၄ငး်တိုက့ 

ေတာငး်ဆိုခဲ့�က၏။  

 
က�နေ်တာ်တို ့ ယ��ရား၏ လုပ်ပုိငခ်ွင်မှ့ာ “၂၀၁၁ ခု�စ်ှမှစ၍ ြမနမ်ာ�ိငုင်၌ံ ြဖစ်ပွားခဲ့ေသာ အ�ကီးေလးဆံုး 

အြပည်ြပည်ဆိုငရ်ာ ရာဇဝတ်မ�များ�ငှ် ့အြပည်ြပည်ဆိုငရ်ာဥပေဒချိုးေဖာက်မ�များ”�ငှ် ့ပတ်သက်သည် ့

သက်ေသအေထာက်အထားများကိ ု စုေဆာငး်ရန ် ြဖစ်ပါသည်။ ယ��ရား၏ လုပ်ငနး်တာ၀န ်

သတ်မှတ်ချက်တွင ် အြပည်ြပည်ဆိုငရ်ာ ဥပေဒချိုးေဖာက်ြခငး်ဆိုရာ၌ လူအ့ခွင်အ့ေရးများကို 

�ကီးေလးစွာ ချိုးေဖာက်ြခငး်လည်း ပါဝငေ်�ကာငး် အတိအလငး် ေဖာ်ြပထားပါသည်။ က�နေ်တာ်တို ့ 

ယ��ရား၏ လုပ်ပုိငခ်ွင်တ့ွင ် ဆက်လက်၍ ထိကုဲသ့ိုေ့သာ ရာဇဝတ်မ�များ ကျူးလွနခ်ဲ့သည် ့ လူပုဂ�ိုလ် 

တစ်ဦးချငး်ဆကီို တာဝနခ်ံမ��ှိေစရနအ်တွက ် �ိငုင်တံွငး်အဆင်၊့ ေဒသတွငး်အဆင် ့ သိုမ့ဟုတ ်

�ိငုင်တံကာအဆင် ့ တရား�ံုးများတွင ် တရားစဲွဆိုမ�များ လုပ်�ိငုရ်န၊် အမ�တွဲများကိုလည်း ြပငဆ်င ်

သွားရန ် ပါဝငပ်ါသည်။ က�နေ်တာ်တိုယ့��ရား၏ ယာယီြဖစ်ေသာ လုပ်ပုိငခ်ွင်သ့ည် အဆံုးမ�ှိြဖစ်�ပီး၊ 

ထိလုုပ်ပုိငခ်ွင်သ့ည် ြမနမ်ာ�ိငုင် ံ နယ်နမိိတ်အတွငး် ကျူးလွနသ်ည် ့ အဆိုပါ ရာဇဝတ်မ�များ�ငှ် ့

အြပည်ြပည်ဆိုငရ်ာ ဥပေဒ ချိုးေဖာက်မ�များ အားလံုးအတွက် ဆက်လက် အကျံုးဝငပ်ါသည်။  

 
ြမနမ်ာ�ိငုင်၌ံ �ကီးေလးေသာ အြပည်ြပည်ဆိုငရ်ာ ရာဇဝတ်မ�များအား ကျူးလွနခ်ဲ့သူများကိ ု

တာဝနခ်ံေစေရး ေသချာေစရနအ်တွက် က�နေ်တာ်တို ့ ြမနမ်ာ�ိငုင်ဆံိုငရ်ာ ယ��ရားဘက်က 

လုပ်ေဆာင�်ိငုသ်ည် ့ အပုိငး်ကိ ု ဆက်လက် လုပ်ေဆာငဖိ်ု ့ အခိုငအ်မာ ပုိငး်ြဖတ်ထား�ပီး ြဖစ်ပါသည်။ 

ြမနမ်ာ�ိငုင်၌ံ အဆိုပါ ြပစ်မ�ကျူးလွနသ်ူများ ြပစ်ဒဏက်ငး်လွတ်ခွင့�်ှိေနြခငး်ကို အဆံုးသတ်ရန ်

ဟူေသာ က�နေ်တာ်တို၏့ ရည်ရွယ်ချက်မျိုး အလားတူ �ှိ�ကသူများမှ ကူညီပ့ံပုိးမ�များကိုလည်း 

က�နေ်တာ်တိုက့ အေလးထား ေကျးဇူးတင�်ှိပါသည်။ 

 

အဖဲွ�အစညး်ဆိငုရ်ာ ေနာကဆ်ံးုသတငး် 
ယ��ရား၏ ေနာက်ဆံုးအ�ကိမ်ထတု် သတငး်စာေစာငက်ို ၂၀၂၀ ခု�စ်ှ ေအာက်တိုဘာလတွင ်

ထတု်ြပန�်ပီးချိနမှ်စ၍၊ တစ်ကမ�ာလံုးဆိုငရ်ာ ကူးစက်လွယ် ကပ်ေရာဂါေဘး�ကီးေ�ကာင့ ်အလွနထ်းူြခား 

သည့ ်အေြခအေနများ�ကားမှ ယ��ရားအေန�ငှ့ ်တိုးတက်မ�များ ဆက်လက်လုပ်ကိုင�်ိငုခ်ဲ့သည်။ 

 
ယ��ရားသည် �ံုးတွငး်မူဝါဒများ�ငှ့ ်လုပ်ထံးုလုပ်နည်းများကို သက်ဆိုငရ်ာ အြပည်ြပည်ဆိုငရ်ာဥပေဒ၊ 

စံချိနစံ်��နး်များ�ငှ့တ်က ွေကာငး်မွနေ်သာ လုပ်ကိုငပုံ်များ�ငှ့အ်ညီ၊ ဆက်လက်၍ ချမှတ်ေရးဆွဲလျက် 

�ှိသည်။ သတငး်အချက်အလက်များ�ငှ့ ်သက်ေသခံအေထာက်အထားများအား လံုြခံုစွာ သိမ်းဆည်း 

ထား�ိငုေ်ရးကိ ုေသချာေစရနအ်လိုင့ာှ၊  မိမိတို၏့ ဒဂီျစ်တယ်လ်�ငှ့ ်ဆိုငဗ်ာလံုြခံုေရး �ကိုးပမ်းမ�များကို 

ပုိမုိေတာင့တ်ငး်ခိုငမ်ာေစရန ်အေလးေပးေဆာငရွ်က်ေနပါသည်။ ယ��ရားသည် မိမိ၏ လုပ်ပုိငခ်ွင့တ်ွငး် 

mailto:iimm@un.org


3 
ကျေရာက်ေသာ ရာဇဝတ်မ�များ၏ သက်ေသခံအေထာက်အထားများကို စုေဆာငး်ရန�်ငှ့ ် ၎ငး်တို၏့ အေရးပါပုံကိ ု စိစစ်သံုးသပ်ရန ်

ဆက်လက်ေဆာငရွ်က်ေနပါသည်။ ၂၀၂၀ ခု�စ်ှတွင ် ယ��ရားသည် သတငး်အချက်အလက် စုစုေပါငး် ၄၁၆ GB ေကျာ် စုေဆာငး်�ိငုခ်ဲ့�ပီး၊ 

အချက်အလက် ပစ�ည်းဥစ�ာများ စုစုေပါငး် ၃၅၁၇၂၄ ကို စိစစ်သံုးသပ်ရန ်အတွက် တငသ်ွငး်ေဆာငရွ်က်�ိငုခ်ဲ့ပါသည်။ 

စုံစမ်းစစ်ေဆးေရးလ�ပ်�ှားမ�များကို ေဆာငရွ်က်ရနအ်တွက် ယ��ရား၏ ခရီးသွားလာေရး စွမ်းရည်မှာ COVID-19 ေရာဂါကပ်ေဘး�ကီး 

ေ�ကာင့ ် ကန ့သ်တ်ခံေနရဆြဲဖစ်ေသာ်လည်း၊ ၎ငး်သည် လံုြခံုေသာ အလီက်ထေရာနစ်ဆိုငရ်ာ နည်းလမ်းများအရ သတငး်အချက်အလက် 

ရ�ှ�ိိငုေ်သာ အရငး်ြမစ်များ�ငှ့ ် ဆက်သွယ်ေဆာငရွ်က်ြခငး်၊ လူမ�ကွနရ်က်ရငး်ြမစ်အေြခခံ စုံစမ်းစစ်ေဆးမ�များထမှံ သတငး်ရယူြခငး်�ငှ့ ်

တကွ သတငး်အချက်အလက်များအတွက် စာြဖင့ ်ေရးသားထားသည့် ေတာငး်ခံစာများကို ေပးပုိ ့ြခငး်တို ့ြဖင့ ်ေဆာငရွ်က်ေနလျက်�ှိပါသည်။ 

ယ��ရားသည် အြပည်ြပည်ဆိုငရ်ာ ရာဇဝတ်တရား�ံုး (International Criminal Court) (ICC) �ငှ့ ် ဆက်လက် ပူးေပါငး်လုပ်ကိုင�်ပီး၊ 

အြပည်ြပည်ဆိုငရ်ာ တရား�ံုး (International Court of Justice) (ICJ) ေ�ှ �ေမှာက်�ှိ အမ�အခငး်များ၏ �စ်ှဘက် အမ�သည်များြဖစ်သည့် 

ဂမ်ဘယီာ �ငှ့ ်ြမနမ်ာ အမ�သည် �စ်ှဖက်လံုးထ ံသတငး် အချက်အလက်များ ေဝမ�ေပးကမ်းခဲ့ပါသည်။ 

ယ��ရားသည် ြမနမ်ာ�ိငုင် ံအစုိးရအား ၎ငး်၏ ပူးေပါငး်ေဆာငရွ်က်မ�အတွက်�ငှ့ ်၎ငး်၏ နယ်ေြမအတွငး် ဝငေ်ရာက်ခွင့အ်တွက် ဆက်လက်၍ 

ဆက်သွယ်လျက်�ှိသည်။ ၂၀၂၀ ခု�စ်ှ ေအာက်တိုဘာလ ၃၁ ရက်ေနတ့ွင ် ကုလသမဂ� အေထေွထ ွ ညီလာခံသည် ၎ငး်၏ ဆံုးြဖတ်ချက ်

၇၅/၂၃၈ အရ ထပ်မံ၍ ေဆာ်�သလိုက်သည်မှာ၊  ြမနမ်ာ�ိငုင်�ံှ ိ လူအ့ခွင့အ်ေရး အေြခအေန�ငှ့ပ်တ်သက်၍ အသစ်ခန ့အ်ပ်ထားသည့် 

ကုလသမဂ�အထးူကိုယ်စားလှယ်၊ ြမနမ်ာ�ိငုင်ဆံိုငရ်ာ လွတ်လပ်ေသာ စုံစမ်းစစ်ေဆးမ�ယ��ရား�ငှ့ ် ြမနမ်ာ�ိငုင်�ံငှ့ပ်တ်သက်၍ လုပ်ကိုင ်

ေဆာငရွ်က်ေနသည့ ် အြခားေသာ ကမ�ာက့ုလသမဂ� လုပ်ပုိငခ်ွင့ရ်�ှသိူများ�ငှ့ ် ယ��ရားများအေန�ငှ့ ် �ိငုင်တံစ်ဝနး်သို ့ ဝငေ်ရာက်သွားလာ 

မ�များ လွယ်ကူေချာေမွ�ေစြခငး်�ငှ့ ် အကန ့အ်သတ်မ�ှိ ဝငေ်ရာက်ရန ် ခွင့ြ်ပုြခငး်တို ့ အပါအဝင၊် အေရးပါေသာနည်းလမ်းများြဖင့ ်

ပူးေပါငး်လုပ်ေဆာင�်ပီး ဆက်သွယ်ေဆာငရွ်က်ေစရန ်ြမနမ်ာ�ိငုင်အံစုိးရအား အေရးေပါ် ေတာငး်ဆိုထားပါသည်။ 

တရားမ�တေသာ စီရငခ်ျက်များကို တရားသူ�ကီးများက ြပုလုပ်�ိငုရ်နအ်တွက်၊ ၎ငး်တိုလ့ိုအပ်သည့် သတငး်အချက်အလက်အားလံုးကို 

ရ�ှ�ိိငုေ်ရးအလိုင့ာှ သက်ေသခံအေထာက်အထား၊ နစ်နာသူများ�ငှ့ ်မျက်ြမငသ်က်ေသများ�ှိရာ နယ်ေြမတွငး်သို ့ ယ��ရားက ဝငေ်ရာက်�ိငုဖိ်ု ့ 

အေရး�ကီးပါသည်။ တစ်ချိနတ်ည်းမှာပင၊် မျက်ြမငသ်က်ေသများ လံုြခံုမ�ရ�ှိေစရန�်ငှ့ ် ယ��ရား�ငှ့ ် ပူးေပါငး်ေဆာငရွ်က်မ�အတွက် 

တနြ်ပနဒ်ကု�ေပးမ� တစ်ခုခုမှ အကာအကွယ်ရ�ှိရန ်ေသချာေအာငအ်တွက်လည်း ကုလသမဂ�အဖွဲ�ဝင ်�ိငုင်မံျား၏ ပူးေပါငး်ေဆာငရွ်က်မ�ကို 

လိုအပ်ပါသည်။ 

၂၀၂၀ ခု�စ်ှ ဒဇီငဘ်ာလတွင ်ယ��ရားသည် ၎ငး်၏ �ံုးခနး်အေဆာက်အအံုအသစ်ကို Palais des Nations သို ့ ေြပာငး်ေ��� ခဲ့ပါသည်။ ၎ငး်သည် 

ကုနက်ျစရိတ်အထေိရာက်ဆံုး�ငှ့ ် နည်းပညာပုိငး်အားြဖင့လ်ည်း အသင့ေ်တာ်ဆံုးနည်းလမ်းြဖစ်�ပီး၊ ယ��ရားကစုေဆာငး်ထားသည့် 

သတငး်အချက်အလက်များ၏ လံုြခံုေရး�ငှ့ ် တည်တန ့ခ်ိုင�်မဲမ�တိုက့ို အာမခံ�ိငုသ်ည်ေ့နရာြဖစ်ေ�ကာငး် ယ��ရားက ဆံုးြဖတ်ချက ်

ချမှတ်�ပီးေနာက် အသစ်ေဆာက်လုပ်ခဲ့သည့ ်�ံုးအေဆာက်အအံြုဖစ်သည်။ 

ကမ�ာက့ုလသမဂ�၏ ေငေွ�ကး�ငှ့ ် ေငအွရံသင့သ်ံုးစဲွမ� အကျပ်အတည်းေ�ကာင့၊် ကုမသမဂ��ံုးချုပ်တစ်ေလ�ာက် အတိုငပ်ငခ်ံများခန ့အ်ပ် 

ြခငး်�ငှ့ ်ခရီးသွားစရိတ်များ အေလ�ာခ့ျခံရချက် အပါအဝင၊် ကုနက်ျစရိတ်ြဖတ်ေတာက်မ�များသည် ယ��ရားအေပါ်သက်ေရာက်မ��ှိခဲ့သည်။ 

ယ��ရား၏ ၂၀၂၁ ခု�စ်ှ ရသံုးခန ့မှ်နး်ေြခ ေငစွာရငး်အတွက ် အေထေွထညီွလာခံသည် အချိနြ်ပည့်ရာထးူများ ၅၅ ေနရာကို ခွင့ြ်ပုခဲ့သည်။ 

ယ��ရားသည် ကုလသမဂ�၏ ပုံမှနရ်သံုးခန ့မှ်နး်ေြခေငစွာရငး်မှ မိမိ၏ ရသံုးေငရွရာ လမ်းများကို ထပ်ဆင့၍်ရ�ှိရနအ်လိုင့ာှ၊ သးီြခား 

စီမံကိနး်များအတွက် အပုိရ ရနပုံ်ေငရွ�ှိ�ိငုဖိ်ုက့ိုလည်း ေဆာငရွ်က်လျက်�ှိသည်။ 

https://iimm.un.org/wp-content/uploads/2021/01/N2100010.pdf
https://iimm.un.org/wp-content/uploads/2021/01/N2100010.pdf
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ကမ်းလင့ဆ်ကသ်ယွြ်ခငး် 

အများြပည်သူအား ကမ်းလင့ ် ဆက်သွယ်ြခငး်သည် ယ��ရား 

အေနြဖင့ ် မိမိ၏ ��ပ်ေထးွေသာ အလုပ်ကို ပုိမုိ နားလည်မ� 

�ှိေစရန�်ငှ့ ်သက်ဆိုငရ်ာ ပါဝငပ်တ်သက်သူများ၏ စိတ်ချလက်ချ 

လုပ်ေဆာငမ်��ငှ့ ် ပူးေပါငး်ေဆာငရွ်က်မ�ကို ရ�ှိရနအ်တွက ်

ဉီးစားေပးမ�အြဖစ် ဆက်လက် တည်�ှိေနသည်။ ယ��ရားသည် 

မိမိ၏ အဆံုးအစမ�ှိသည့် လုပ်ပုိငခ်ွင့ ် အသ�ိှိေရးကိ ု

ြမင့တ်ငြ်ခငး်အားြဖင့ ်ကျူးလွနသ်ူများအား ရာဇဝတ်မ�အသစ်များ 

ကျူးလွနြ်ခငး်မှလည်း တားဆးီေပး�ိငုမ်ည်ြဖစ်သည်။  

ယ��ရားသည် အဆင့ြ်မင့မ်ျားပါဝင�်ပီး၊ အများြပည်သမူျား 

တက်ေရာက်�ိငုသ်ည့် အခမ်းအနားကျငး်ပပဲွအမျိုးမျိုးတွင ် ပါဝငတ်က်ေရာက်ခဲ့သည်။ ၎ငး်တိုမှ့ာ တစ်ကမ�ာလံုးဆိုငရ်ာ ကူးစက်လွယ် 

ေရာဂါကပ်ေဘး�ကီးေ�ကာင့ ်အွနလ်ိုငး်မှတဆင့ ်ကျငး်ပခဲ့သည်။ ယ��ရား၏ အ�ကီးအကဲြဖစ်သူ      Mr. Nicholas Koumjian သည် အဖွဲ�ဝင ်

�ိငုင်မံျား�ငှ့ ် အရပ်ဖက်အဖွဲ�အစည်းတိုမှ့ ကိုယ်စားလှယ်များ�ငှ့ ် �ိုဟငဂ်ျာများအတွက် အြပည်ြပည်ဆိုငရ်ာ တရားမ�တမ��ငှ့ ်

တာဝနခ်ံမ�ရ�ှိေရး�ငှ့ပ်တ်သက်၍ ေအာက်တိုဘာလတွင ်အခမ်းအနားကျငး်ပပဲွ တစ်ခုကို ပူးေပါငး် တက်ေရာက်ခဲ့သည်။ 

“က��်ပ်ုတို၏့ လုပ်ပုိငခ်ွင့သ်ည် ြမနမ်ာ�ိငုင် ံ နယ်နမိိတတ်ဝနး်လံုးအတွက် အကျံုးဝငသ်ည်” ဟု သူက ေြပာ�ကားခဲ့သည်။ “၎ငး်သည် 

�ိုဟငဂ်ျာလူမျိုးအေပါ် ကျူးလွနသ်ည့် ရာဇဝတ်မ�များအတွက် အကျံုးဝငေ်သာ်လည်း၊ အကယ်၍ အေ�ကာငး်ချငး်ရာမှာ �ကီးေလးေသာ 

အြပည်ြပည်ဆိုငရ်ာ ရာဇဝတ်မ� ေြမာက်လ�င၊် ြမနမ်ာ�ိငုင်�ံှ ိ မည်သည့်လူသားမျိုး�ယွ်အေပါ်သို ့ ကျူးလွနသ်ည့ ် ရာဇဝတ်မ�များ ြဖစ်ေစ 

အကျံုးဝငေ်စသည်။” 

“�ိငုင်ထံဲမှ ထကွ်ေြပးခဲ့သည့ ်ဒကု�သည်များသည် အေ�ကာငး်ရငး်တစ်ခုခုေ�ကာင့ ်ထကွ်ေြပးခဲ့ရေ�ကာငး်ကို က��်ပ်ုတို ့ နားလည်ပါသည်” ဟု 

သူကဆက်လက်ေြပာ�ကားခဲ့သည်။ “ရာဇဝတ်မ�များအတွက ် တာဝန�်ှိသူများ တာဝနခ်ံရြခငး်သည် လူများ ြပနလ်ည် လာေရာက်မည့် 

အေြခအေနများကို ဖနတ်ီးေပးေရးအတွက် အေရး�ကီးေသာ အဂင်္ ါရပ်တစ်ခ ု ြဖစ်ပါသည်။ လူများအေနြဖင့ ် ၎ငး်တို၏့ ေဆွမျိုးများအေပါ် 

အလွန�်ကီးေလးေသာ ရာဇဝတ်မ�များအတွက် တာဝန�်ှိသူများ ရာဇဝတ်ြပစ်ဒဏက်ျခံြခငး်မှ ကွငး်ေ�ှာငြ်ခငး်ြဖင့ ် အလားတူ ဆက်လက် 

ကျင့သ်ံုးမည့် အလားတူ တည်ေနရာသို ့ ြပနသ်ွားလို�ကမည် မဟုတ်ပါ။ အဆိုပါ အလွန�်ကီးေလးေသာ ရာဇဝတ်မ�များအတွက် 

ရာဇဝတ်ြပစ်ဒဏက်ျခံြခငး်မှ ကွငး်ေ�ှာငြ်ခငး်အား အဆံုးသတ်ရနအ်တွက် ယ��ရား (သို)့ လုပ်ငနး်စဉ်တစ်ရပ်�ှိြခငး်သည် အလွန ်

အေရး�ကီးပါသည်။” 

Mr. Koumjian သည် လူမျိုးတံုး သတ်ြဖတ်သည့် ရာဇဝတ်မ�ေ�ကာင့ ် နစ်နာသူများအတွက် အြပည်ြပည်ဆိုငရ်ာ တရားမ�တမ�ရရန ် 

သငခ်နး်စာများ၊ အခွင့အ်လမ်းများ�ငှ့ ် အခက်အခ ဲ စိနေ်ခါ်မ�များတို�့ငှ့ပ်တ်သက်၍၊ ဒဇီငဘ်ာလတွင ် ေဆွးေ�းွပဲွတစ်ရပ်တွင ်

ပါဝငေ်ဆွးေ�းွခဲ့ပါသည်။ Mr. Koumjian သည် ယ��ရား၏ လုပ်ပုိငခ်ွင့�်ငှ့ ် လုပ်ငနး်ကို �ှငး်လငး်ေြပာ�ကားခဲ့သည့်အြပင၊် ၎ငး်က 

ရငဆ်ိုငေ်နရသည့် ြမနမ်ာ�ိငုင် ံအာဏာပုိငမ်ျားက ယ��ရားအား �ိငုင်တံွငး် ဝငေ်ရာက်ခွင့က်ို ြငငး်ပယ်ြခငး် အပါအဝင၊် အဓိက အခက်အခ ဲ   

အချို�ကိုလည်း �ှငး်လငး်တငြ်ပခဲ့သည်။ 

“က�နေ်တာ် တိုသ့ည် ြမနမ်ာ�ိငုင် ံ အစုိးရ�ငှ့ ် ဆက်သွယ်ရနေ်ဆာငရွ်က် လျက်�ှိ�ပီး၊အေရး�ကီး ေသာ လုပ်ပုိငခ်ွင့ ် ကို က�နေ်တာ်တို ့ 

အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ရန ် က�နေ်တာ်တိုအ့ား ခွင့ြ်ပုရနအ်တွက် ၎ငး်တို၏့ ပူးေပါငး်လုပ်ေဆာငမ်�ကို �ှာေဖွရငး် ြမနမ်ာ�ိငုင် ံ အစုိးရအား 

ဆက်သွယ်ရန ်ဆက်လက် ေဆာငရွ်က်သွားပါမည်” ဟု Mr. Koumjian က ေြပာ�ကားခဲ့သည်။ 

�ိုဟငဂ်ျာများအတွက် အြပည်ြပည်ဆိုငရ်ာ တရားမ�တမ��ငှ့ ်တာဝနခ်ံမ��ှိေရး 

ေတွ�ဆံုပဲွတွင ်ပါဝငေ်ြပာ�ကားခဲ့သူများ (ဘဂင်္လားေဒ�့ှ်မဟာမငး်�ကီး�ံု း၊ 

လနဒ်န�်မို�။) 

https://bhclondon.org.uk/uploads/file/2020/10/d3b94c98b10e2f69c0203818662d5bc0.pdf
https://iimm.un.org/myanmar-mechanism-participates-in-panel-discussion-on-the-international-day-of-commemoration-and-dignity-of-the-victims-of-the-crime-of-genocide/
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၄ငး်က နစ်နာသူများ�ငှ့ ် ေဆွးေ�းွတိုငပ်ငမ်�၏ အေရး�ကီးပုံကိုလည်း �ှငး်ြပခဲ့သည်။ ယ��ရားသည် နစ်နာသူများ�ငှ့ ် ၎ငး်တိုအ့ေနြဖင့ ်

ေြပာရန�်ှိသည့်အရာကို နားေထာငရ်န�်ငှ့ ် ၎ငး်တိုအ့တွက် တရားမ�တမ�ရရန�်ငှ့ ် တာဝန�်ှိသူများကို �ှာေဖွေပးရနအ်တွက် ယ��ရားက 

လုပ်�ိငုသ်ည့်အရာ�ငှ့ ် မလုပ်�ိငုသ်ည့်အရာတိုက့ို ၎ငး်တို ့ နားလည်ေစရန ် ေတွ�ဆံုေဆွးေ�းွပဲွကို ယ��ရားအေနြဖင့ ် လုပ်�ိငုသ်မ�အားလံုး 

လုပ်ကိုငေ်ပးေနပါသည်။ 

“ဤအခက်အခဲများ ေကျာ်လွနသ်ွားေစရန၊် က�နေ်တာ်တိုသ့ည် ဤနစ်နာသူများအတွက် တရားမ�တမ�အချို� ေဆာငက်ျဉ်းေပး�ိငုမ်ည့် 

�ိငုင်တံွငး်တရား�ံုးများြဖစ်ေစ (သို)့ အြပည်ြပည်ဆိုငရ်ာ တရား�ံုးများြဖစ်ေစ၊ အြခားသူ အများအြပားတို၏့ ပူးေပါငး်ေဆာငရွ်က်မ�ကို 

လိုအပ်မည်ြဖစ်ပါသည်” ဟု နဂုံိးချုပ် ေြပာ�ကားခဲ့ပါသည်။ 

ဤသိုေ့သာ အများြပည်သူပါဝငသ်ည့် ကျငး်ပပဲွများအြပင၊် ယ��ရား၏ ဝနထ်မ်းများသည် အဖွဲ�ဝင�်ိငုင်မံျား�ငှ့ ်အရပ်ဖက်လူအ့ဖွဲ�အစည်း၏ 

ကိုယ်စားလှယ်များအပါအဝင၊် ပါဝငပ်တ်သက်သူများ�ငှ့ ် ေတွ�ဆံုေဆွးေ�းွပဲွများကိုလည်း ြပုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ယ��ရားသည် မိမိ၏ 

လုပ်ပုိငခ်ွင့�်ငှ့ပ်တ်သက်သည့် သတငး်အချက်အလက်များ�ငှ့ ် သက်ဆိုငသ်ည့် ြဖစ်စဥ်ြဖစ်ရပ်များ၏ ေနာက်ဆံုးသတငး်များကို မိမိ၏ 

ဝက်ဘဆ်ိုက်၊ ေဖ့စ်ဘုတ်စာမျက်�ာှ�ငှ့ ်သတငး်စာေစာငတ်ိုမှ့တစ်ဆင့ ်အဂင်္လိပ်�ငှ့ ်ြမနမ်ာစာ�စ်ှမျိုးလံုးြဖင့ ်ပုံမှန ်သတငး်ြဖန ့ေ်ပးပါသည်။ 

ယ��ရားသည် ပါဝငပ်တ်သက်သူများ�ငှ့ ် ကျယ်ကျယ်ြပန ့ြ်ပန ့ ် လူချငး်ေတွ�ဆံု ဆက်သွယ်ေဆာငရွ်က်ရန ် စိတ်ချရသည်�ငှ့ ် တစ်�ပိုငန်က် 

ခရီးထကွ်ရန ်စီစဉ်ထား�ပီး ြဖစ်ပါသည်။ ယ��ရားအေနြဖင့ ်မိမိ၏ အလုပ်အေ�ကာငး် ပါဝငပ်တ်သက်သူများအား သတငး်ေပးရန�်ငှ့ ်တံု ့ြပန ်

သေဘာထားမ�ကို �ကားသ�ိိငုရ်နအ်လိုင့ာှ၊ ြမနမ်ာ�ိငုင်�ံငှ့ပ်တ်သက်၍ လုပ်ကိုငလ်ျက်�ှိေသာ အရပ်ဖက်လူအ့ဖွဲ�အစည်းများ�ငှ့ ် စနစ်တကျ 

ဆက်သွယ်လုပ်ေဆာငမ်�ကို ဆက်လက်လုပ်ေဆာငသ်ွားရနလ်ည်း အစီအစဥ်များ�ှိပါသည်။ 

မ�ကာခဏ ေမးတတေ်သာ ေမးခွန်းများ 

 

နစ်နာသမူျား�ငှ့ ် မျကြ်မငသ်ကေ်သများ၏ ကိယုေ်ရးအချကအ်လက ် လ�ို� ဝှကထ်ား�ိှေရး၊ လံြုခံုေရး�ငှ့ ်

ကျန်းမာေကာငး်မွန်ေရးတိုက့ိ ုယ��ရားအေနြဖင့ ်မည်သို ့ အာမခမံည်နည်း။ 

 
ယ��ရားထ ံသတငး်အချက်အလက် ေပးကမ်းသမူျား၏ ကုိယ်ေရးလ�ို� ဝှက်ထား�ှမိ��ငှ့ ်လုံြခံုေရးအား အကာကွယ်ေပးမ�၏ 

အေရး�ကီးပုံကုိ ယ��ရားသည် အသအိမှတ်ြပုပါသည်။ က�နေ်တာ်တုိသ့ည် ၎ငး်သူတုိ ့ ေပးထားသည့် သတငး် 

အချက်အလက်များ (သို ့) မည်သူမည်ဝါြဖစ်ေ�ကာငး် မည်သည့် သတငး်အချက်အလက်ကုိမ� စီရငပုိ်ငခွ်င့�်ှိသည့ ်

တရား�ံုးများ (သို ့) အြခား အမ�သည်ဖက်များသို ့ ေပးကမ်းရန ်၎ငး်သူတုိ၏့ သေဘာတူညီချက် မ�ှဘိ ဲေဝမ�ဖလှယ်ေပးမည် 

မဟုတ်ပါ။ အလားအလာ�ှေိသာ သတငး်အချက်အလက်ေပးသူများ အေနြဖင်၊့ သတငး် အချက်အလက် တစ်ခုခုကုိ 

မေပးကမ်းမီ၊ ဆက်သွယ်မ� တစ်ရပ်ရပ်ကုိ လုံြခံုစွာ ေဆာငရွ်က်ထားသည်ကုိ ေသချာေစရနအ်တွက် ၎ငး်တုိအ့ေနြဖင့ ်

ယ��ရား�ငှ့ ်ကနဉီးဆက်သွယ်ရန ်တုိက်တွနး်ပါသည်။ 

 
ယ��ရားသည် မိမိ၏ လုပ်ငနး်တွင ်နစ်နာသအူခွင့အ်ေရး�ငှ့လုံ်ြခံုမ� ဉီးစားေပးသည့် နည်းလမ်းကုိလည်း ေသချာေစပါသည်။ 

ယ��ရားသည် မိမိလုပ်ငနး်ေ�ှ �တုိးေဆာငရွ်က်ရန ်သသိသိာသာ အေထာက်အကူ ြပုမည် ့နစ်နာသူများ သာလျင ်လူေတွ�ေမး 

ြမနး်မည်ြဖစ်သည်။ နစ်နာသူ အများအြပားအား လူအ့ခွင့အ်ေရး မှတ်တမ်းတငြ်ခငး် ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် ယခငက် 

လူေတွ�ေမးြမနး်ခ့ဲ�ပီးြဖစ်သည်ကုိ ယ��ရားက အသအိမှတ်ြပု�ပီး ေနာက်ထပ် စိတ်ဒဏသ်င့ေ်စမ�ကုိ ဉီးတည်�ိငုမ်ည့ ်

မလုိလားအပ်ေသာ ပုံတူ ြဖစ်ရပ်များကုိ တားဆးီရန ် �ကိုးစား ေဆာငရွ်က် မည်ြဖစ်ပါသည်။ ယ��ရားသည် မိမိ၏ 

မျက်ြမငသ်က်ေသ အကာအကွယ်ေပးေရး�ငှ့ ် ပ့ံပုိးမ� စွမ်းေဆာငရ်ည်ကုိ မျက်ြမငသ်က်ေသများ၏ သးီြခား 

လုိအပ်ချက်များ�ငှ့ကုိ်က်ညီမ�ကုိ ရည်ရွယ်၍ ေဆာက်တည်သွားြခငး်ကုိလည်း ေဆာငရွ်က်ေနလျက်�ှိသည်။ 
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ယ��ရားသည် မိမိ၏ လပ်ုငန်း၌ လငိပုိ်ငး်ဆိငုရ်ာ အ�ကမ်းဖကမ်��ငှ့ ်လငိအ်မျိုးအစား-အေြခခ ံအ�ကမ်းဖကမ်�ကိ ုမည်ကဲသ့ို ့ 

ပူးေပါငး်လပ်ုေဆာငမ်ည်နည်း။ 

 
လိင ်ပုိငး်ဆိုငရ်ာ ရာဇဝတ်မ� များ�ငှ့ ်လိငအ်မျိုးအစားအေြခခံ ရာဇဝတ်မ�များကုိ ထေိရာက်စွာ စုံစမ်းစစ်ေဆးြခငး်�ငှ့ ်

တရားစဲွဆိုြခငး် အတွက် အခက်အခဲ�ငှ့ ်အတား အဆးီ အများ အြပား�ှိသည်ဟု ယ��ရားသည် သ�ိှိထားပါသည်။ မိမိ၏ 

လုပ်ငနး်၌ ဤရာဇဝတ်မ� များကုိ ရာဇဝတ်မ� အစပျိုးရာ�ငှ့ဆ်က်လက်ြဖစ်ေပါ်ရာေနရာမှ ေနရာမှေန၍ သးီြခား အာ�ံုစုိက် 

ရမည့်အြပင ်ြပစ်မ�ကျူးလွနရ်ြခငး်၊ ြပစ်မ�၏ ြပငး်ထနမ်��ငှ့ ်အဆိုပါ ြပစ်မ�များ၏ သက်ေရာက်မ�တုိ၏့ အြပည့အ်စုံ 

အတုိငး်အတာ ကုိလည်း သးီြခား အာ�ံုစုိက်ရန ်ယ��ရား အေနြဖင် ့ေသချာေစမည် ြဖစ်သည်။ ယ��ရားသည် ကေလးများ 

အပါအဝင ်နစ်နာသူများ�ငှ့ ်မျက်ြမင ်သက်ေသများတုိ�့ငှ့ ်အြပနအ်လှန ်ဆက်ဆမံ�၊ ဤရာဇဝတ်မ�များကုိ စုံစမ်းစစ်ေဆး 

ြခငး်၌ သက်ဆိငုရ်ာ အေတွ�အ�ကံု�ငှ့ ်က�မ်းကျငမ်��ှိသည့် အရာထမ်း အမ�ထမ်း အများ အြပားကုိ အလုပ် ခန်အ့ပ် ခ့ဲသည်။ 

ယ��ရားသည် ဤက�များတွင ်မိမိ၏ အရာထမ်း အမ�ထမ်း အားလုံးအား ပုံမှန ်ေလက့ျင့ ်သငတ်နး် ေပးရနကုိ်လည်း 

ေသချာေစမည် ြဖစ်သည်။ ယ��ရားအေနြဖင့ ်လိငဆ်ိုငရ်ာ ရာဇဝတ်မ�များ�ငှ့ ်လိငအ်မျိုးအစား-အေြခခံ ရာဇဝတ်များကုိ 

အဆိုပါ ရာဇဝတ်မ�များ ကျူးလွနခံ် ရသည့် သူများ၏ ေြပာဆိ ုသမံျား�ငှ့ ်လုိအပ် ချက်များကုိ ထည့်သွငး် အေရးယူေပး ရန ်

အာမခံမည့် နည်းလမ်းြဖင့ ်ေြဖ�ှငး်ရနအ်တွက် ထေိရာက်စွာ လုပ်ကုိငေ်ပးရန ်လုပ်ထံးု လုပ်နည်း များ�ငှ့ ်လမ်း��နမ်ျား ကုိ 

ေဖာ်ေဆာငေ်ပးခ့ဲသည်။ 

လမူ�ေရးကန်ွရက ်ရငး်ြမစ် စုံစမ်းစစ်ေဆးမ�များ (open source investigations) သည် ရာဇဝတမ်�များ၏ 

သကေ်သခံအေထာကအ်ထား ေကာကခ်ံစုေဆာငး်ေရးအတကွ ်အဘယေ်�ကာင့ ်အေရး�ကးီပါသနည်း။ 

လူမ�ကွနရ်က် ရငး်ြမစ် စုံစမ်းစစ် ေဆးမ�များ (Open source investigations) သည် အွနလုိ်ငး်တွင ် အေြခခံ အားြဖင့ ်

ေတွ� �ှိရသည့် အများြပည်သအူားြဖင့ ် ရ�ှိ�ိငုေ်သာ သိုမ့ဟုတ် “ရ�ိငုေ်သာ ရငး်ြမစ်” သတငး် အချက်အလက် သိုမ့ဟုတ် 

နည်းလမ်း များ မှတစ်ဆင့ ် စုံစမ်းစစ်ေဆးမ�များ ေဆာငရွ်က်ြခငး်၏ နည်းလမ်း တစ်ရပ်ြဖစ်သည်။ ဤကဲသ့ိုေ့သာ 

ဒဂီျစ်တဲလ်နည်းအရ သတငး်အချက်အလက် စုေဆာငး်ြခငး်�ငှ့ ် စူးစမ်းသံုးသပ်ြခငး် အမျိုးအစားသည် ရာဇဝတ်မ�ဆိုငရ်ာ 

စုံစမ်းစစ်ေဆးမ�များ အထးူသြဖင့ ် စုံစမ်းေရးမ�းများအေနြဖင့ ် ရာဇဝတ်မ�ြဖစ်ပွားရာ အခငး်ြဖစ်ေနရာသို ့ အချိနမီ် 

လူကုိယ်တုိင ် သွားေရာက်၍ မရ�ိငုသ်ည့်အခါ ပုိမုိ၍ အသံုးဝင ် လာခ့ဲသည်။ မုိဘိုငး်ဖုနး်များမှာ ယခငက် အသံးုြပုဘူး 

သည်ထက် ပုိမုိ၍ အသံုးကျလာသည့်အေလ�ာက် ေဝးလံေခါငး်ပါး ေနရာများ�ှိလူများသည် �ကီးေလးေသာ 

အြပည်ြပည်ဆိငုရ်ာ ရာဇဝတ်မ� ေြမာက်သည့် အြဖစ်အပျက်များကုိ ယခငက် မြဖစ်�ိငုေ်သာနည်းလမ်းများြဖင့ ်

မှတ်တမ်းတင�်ိငု�်ပီး တငပုိ်ေ့ပး�ိငု�်ကသည်။ စုံးစမ်းစစ်ေဆးေရးမ�းများသည် ဤဒဂီျစ်တဲလ် သတငး်အချက်အလက်များကုိ 

၎ငး်တုိ၏့ စုံစမ်းစစ်ေဆးမ� အစိတ်အပုိငး်အြဖစ် �ကည့်���ိငုသ်ည်၊ သမ်ိးဆည်းထား�ိငုသ်ည်၊ အတည်ြပု�ိငု�်ပီး 

စူးစမ်းသံးုသပ် �ိငု�်ကပါသည်။ အတည်ြပုြခငး်�ငှ့ ် စူးစမ်း သံးုသပ်ြခငး်ကုိ ြပငး်ြပငး်ထနထ်န ် ေဆာငရွ်က်�ကေသာ်လည်း 

လူမ�ကွနရ်က် ရငး်ြမစ်စုံစမ်း စစ်ေဆးမ�များ၏ မ�ှိမြဖစ်လုိအပ်သည့် အစိတ်အပုိငး်ကုိသာ ေဆာငရွ်က်�ကသည်၊ 

အထးူသြဖင့ ် အငတ်ာနက်ေပါ်၌ မှားယွငး်သတငး်များ�ငှ့ ် “နက်��ငိး်သည့် အတုအေယာငမ်ျား” ြပည့်နက် ေနေသာ 

ေ�ကာင့ြ်ဖစ်သည်။ အွနလုိ်ငး်တွင ် တငပုိ်ထ့ားသည့် သတငး်အပုိငး်အစတစ်ခုကုိ တရား�ံုး တစ်�ံုး၌ မတငသ်ွငး်�ိငုမီ် 

အဆင့ဆ်င့ ်အချက် အများအြပား ေဆာငရွ်က်ရန ်လုိအပ်ေသာ်လည်း အဆိပုါ သက်ေသအေထာက်အထားကုိ ြပည်တွငး်�ငှ့ ်

အြပည်ြပည်ဆိငုရ်ာ ရာဇဝတ်မ�ဆိုငရ်ာ စုံစမ်းစစ်ေဆးမ�များ �စ်ှမျိုးလုံး၌ အတူတူ ပုိမုိ အသံုးများ�ကသည်။  
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 လူမ�ကွနရ်က်ရငး်ြမစ် သတငး် အချက်အလက် များကုိ အဓိက သတငး် အချက်အလက်အြဖစ် တငြ်ပြခငး်အြပင ်

အြခားေသာ သက်ေသခံ အေထာက်အထား အမျိုးအစားအတွက် မျက်ြမငသ်က်ေသ ထက်ွဆိုချက် သိုမ့ဟုတ် 

ကျူးလွနသ်ူ�ငှ့ ် ရာဇဝတ်မ�အ�ကား အဆက်အစပ်ကုိ ထေူထာငရ်န ် သက်ေသအေထာက်အထား အချိတ်အဆက် 

အြဖစ်ကဲသ့ို ့ ေထာက်ခံသည့်သတငး်အချက်အလက်အြဖစ် တငြ်ပြခငး်အတွက်လည်း အသံုးြပု�ိငုပ်ါသည်။ လူမ�ကွနရ်က် 

ရငး်ြမစ်မှ ရ�ှိ�ိငုေ်သာ သတငး်အချက်အလက် ပုံစံအမျိုးမျိုး �ှိပါသည်၊ ၎ငး်တုိကုိ့ လူမ�ကွနရ်က်များ�ှ ိ

အသံုးြပုသူတငပုိ်ထ့ားသည့ ် တငပုိ်ခ့ျက်ြဖစ်သည့ ် ဝက်ဘဆ်ိုက်များတွင ် ရ�ှိ�ိငုသ်ည့် ဓါတ်ပုံများ၊ ဗီဒယုိီများ၊ 

အသဖုိံငမ်ျား�ငှ့ ် စာရွက်စာတမ်းများ၊ �ိငုင်ေံအဂျငစီ်�ံု းများမှ ထတ်ုေဝသည့ ် သတငး် အချက်အလက်များ၊ 

သတငး်ေထာက်များ၊ အရပ်ဖက်လူမ�အဖဲွ�အစည်းများ (သို)့ တက� သိလ်ုေကျာငး်များမှ တငသ်ငွး်သည့် တငပုိ်ခ့ျက်များ၊ 

ကမ�ာမ့ျက်�ာှြပငေ်ပါ် ြဖစ်ပျက်ဓါတ်ပုံများ၊ သယ်ယူပုိေ့ဆာငေ်ရး ေထာက်လှမ်းအချက်အလက်များ�ငှ့ ် ဆက်စပ်ရာ 

အချက်အလက်များ�ငှ့ ် ေကာ်ပုိေရး�ငှး် အေဆာက်အဉီးများ၊ ပုိငဆ်ိငုမ်��ငှ့ ် ေငေွ�ကးကိစ�များတုိ�့ငှ့ပ်တ်သက်သည့ ်

အစီရငခံ်ချက်များ အပါအဝင၊် ၎ငး်တုိကုိ့ စူးစမ်းစစ်ေဆးေရးမ�းများက စိတ်ဝငစ်ား�ကသည်။ 

 

ြမနမ်ာ�ိငုင်ဆံိငုရ်ာလွတ်လပ်ေသာ စုံစမ်းစစ်ေဆးမ� ယ��ရား 

အးီေမး။ ။ iimm@un.org | Signal ။ ။+၄၁ ၇၆ ၆၉၁ ၁၂၀၈ ။ 

၀က်ဆိုက်။ ။ iimm.un.org |  ေဖ့စ်ဘုတ် ။ ။ facebook.com/MyanmarMechanism ။ 

mailto:iimm@un.org
https://iimm.un.org/
https://www.facebook.com/MyanmarMechanism/

	မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလွတ်လပ်သော စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု ယန္တရား
	သတင်းလွှာ

