
  

 ဤစာစစာငအ်တွွဲတငွ ်

ယန္တရာား 

အကက ားအကွဲထမှံ 

အမှာစာ 

အဖွွဲွဲ့အစညာ်းဆ ိုငရ်ာ 

စ ာကဆ်ံိုားသတငာ်း 

ကမ်ားလမ်ှားဆကသ်ယွခ်ြ

ငာ်း 

ယန္တရာားသ ို ို့ 

သတငာ်းအြျကအ်လက်

မျာား စပားပ ို ို့ခြငာ်း 

မကကာြဏ 

စမားစလို့ရှ စသာ 

စမားြွ ်ားမျာား 

 

ယန္တရာား အကက ားအကွဲထမှံ အမှာစာ 

၂၀၂၁ ခုနစ်ှ မတ်လ သတင််းစာစစာငက်ျို ထတု်ပြနခ် ဲ့ပြ ်းခ ျိနက်စပြ ်း က န်ြ်ုတျို ဲ့ ဆက်လက် ရရှျိထာ်းသညဲ့် 

အခ ျိန ်အကန ဲ့အ်သတ် မထာ်းထာ်းသည်ဲ့ အခွငဲ့အ်ာဏာသည် ြျိုစတာငမှ် အစရ်းြါလာခ ဲ့ြါသည်။ ၂၀၂၁ 

ခုနစ်ှ စေစေေါ်ဝါရ လ စစ်တြ်က အာဏာသျိမ််းပြ ်းစနာက်ြျိုင််းမှာ ပမငစ်တွွေ့ ခ ဲ့ရသည်ဲ့ အပေစ်အြ က်မ ာ်းကျို 

စထာက်ခ င်ဲ့ပြ ်း ပမနမ်ာနျိငုင်တံွင််းရှျိ အစပခအစနကျို က န်ြ်ုတျို ဲ့ အန ်းကြ် စလဲ့လာစစာငဲ့က်ကညဲ့်စနပြ ်း 

၎င််းအပေစ်အြ က်စတွမှာ အပြည်ပြည်ဆျိုငရ်ာ ဥြစေခ ျိ ်းစောက်မှုကက ်းစတွ သျို ဲ့မဟုတ် 

အပြည်ပြည်ဆျိုငရ်ာ ရာဇဝတ်မှုစတွ က  ်းလွနတ် ဲ့ လကခဏာစတွကျို စတွွေ့ ရှျိြါက 

က  ်းလွနစ်ောက်ေ က်သူမ ာ်း ထျိကု်သင်ဲ့သညဲ့် ပြစ်ေဏက် ခံစစေျို ဲ့ သက်စသအစထာက်အထာ်းစတွကျိ ု

ပြ စုစုစဆာင််းပြ ်း ရာဇဝတ်မှု အမှုတွ မ ာ်း တည်စဆာက်မညဲ့် ကျွန်ြ်ုတျို ဲ့၏ လုြ်ြျိုငခ်ွငဲ့အ်ာဏာကျို 

က ငဲ့သ်ံု်းသွာ်းြါမည်ဟု စပြာခ ဲ့ြါသည်။  

 

သျို ဲ့စသာ်လည််း  မတ်လ သတင််းစာစစာင ် ထတု်ပြနပ်ြ ်း စနာက်ြျိုင််းမှာြင် ကံဆျို်းစွာပေငဲ့ ်

ပမနမ်ာနျိငုင်တံစ်ဝန််းလံု်းတွင ် ြျိုမျိုကကမ််းတမ််းစသာ အကကမ််းေက်မှုမ ာ်း ဆက်လက် ပေစ်ြွာ်းခ ဲ့ြါသည်။ 

ယင််းအကကမ််းေက်မှုမ ာ်းစကကာငဲ့ ် လူဂ္ျိ လ်မ ာ်းနငှဲ့ ် အေွ ွေ့အစည််းမ ာ်းက က န်ြ်ုတျို ဲ့ ယနတရာ်းသျို ဲ့ 

ဆက်သွယ်မှုစြါင််း နစ်ှသျိန််းတစ်စသာင််း (၂၁၀ ၀၀၀) စက ာ် ပြ လုြ်ခ ဲ့ြါသည်။ က န်ြ်ုတျို ဲ့အာ်း 

ဆက်သွယ်လာသည်ဲ့ ဆက်သွယ်မှု အမ ာ်းစုတွင ် ဆနဒပြသူမ ာ်းအာ်း အတင််းအက ြ် အငအ်ာ်းသံု်း 

ပေျိ ခွင််းပခင််း သျို ဲ့မဟုတ် မတရာ်း ေမ််းဆ ်းပခင််း တျို ဲ့နငှဲ့ြ်တ်သက်သညဲ့် သတင််းအခ က်အလက်မ ာ်း 

ြါရှျိြါသည်။ ယနတရာ်းသည် ဤသတင််းအခ က်အလက်မ ာ်းကျို စနစ်တက  ပြ စုထျိန််းသျိမ််းပခင််း၊ 

သတင််းအစ ရငခ်ံခ က်မ ာ်းကျို စလဲ့လာစစာငဲ့က်ကညဲ့်ပခင််း၊ လူြုဂ္ျိ လ်မ ာ်း အေွ ွေ့အစည််းမ ာ်းနငှ်ဲ့ 

ဆက်သွယ်ပခင််း၊ စစ်အာဏာသျိမ််းမှု စနာက်ြျိုင််းစတွွေ့ရသည်ဲ့ အကကမ််းေက်မှုနငှဲ့ြ်တ်သက်၍ ကျွန်ြ်ုတျို ဲ့ 

စုစဆာင််းထာ်းသညဲ့် သတင််းအခ က်အလက်မ ာ်းကျို စ စစ်ရာ၌ အစထာက်အကူပြ စစရနအ်တွက် 

ကျွမ််းက ငသ်ူြညာရှငမ် ာ်းနငှဲ့ ် စဆွ်းစန်ွးတျိုငြ်ငပ်ခင််းမ ာ်း ပြ လုြ်လ က် ရှျိြါသည်။ ယစန ဲ့ထျိ 

လက်ခံရရှျိထာ်းသည်ဲ့ ကနဥ ်း သတင််းအခ က်အလက်မ ာ်းကျို ထြ်မံအတည်ပြ  ဆန််းစစ်ြျိုင််းပခာ်း 

စျိတ်ပောရန ် လျိုအြ်စနစသ်းစသာ်လည််း စေစေေါ်ဝါရ လ ၁ ရက်စန ဲ့မှစ၍ ပေစ်ြ က်ခ ဲ့သညဲ့် 

အခင််းပေစ်ရြ်မ ာ်းသည် အပြည်ပြည်ဆျိုငရ်ာ ရာဇဝတ်မှုမ ာ်းနငှဲ့ ် အပြည်ပြည်ဆျိုငရ်ာ ဥြစေ 

ခ ျိ ်းစောက်မှုမ ာ်းအတွက် သက်စသအစထာက်အထာ်း ပြ စု စုစဆာင််းသညဲ့် ယနတရာ်း၏ လုြ်ြျိုငခ်ွငဲ့ ်

အာဏာအတွင််း က စရာက်သည်ဟု ကျွန်ြ်ုတျို ဲ့အစနပေငဲ့ ်ြဏာမ ရှုပမငြ်ါသည်။   

 

ခမ ်မာန္ ိုငင်ဆံ ိုငရ်ာလတွလ်ပ်စသာ စံိုစမ်ားစစစ်ဆားမှု ယန္တရာား 

သတငာ်းလ ာ  

အတွွဲ ၄၊ ဇူလ ိုင ်၂၀၂၁ 
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လွတ်လြ်စသာ 

စုံစမ််းစစ်စဆ်းမှုယနတရာ်း 

အ ်းစမ်း။ ။ iimm@un.org 

Signal။ ။ +၄၁ ၇၆ ၆၉၁ ၁၂၀၈ 

 
ပမနမ်ာလံုပခံ စရ်း တြ်ေွ ွေ့မ ာ်းသည် ၂၀၂၁ ခုနစ်ှ စေစေေါ်ဝါရ လ ၁ ရက်စန ဲ့ အာဏာသျိမ််းပြ ်းခ ျိနမှ်စ၍ 

အရြ်သာ်းမ ာ်းကျို စနရာအနှံ ဲ့ အစ အစဥ်ခ ပြ ်း တျိုက်ချိုက်ခ ဲ့သည်ကျို ကနဥ ်း 

သတင််းအခ က်အလက်မ ာ်းက ပြသစနြါသည်။ က န်ြ်ုတျို ဲ့ ယနတရာ်းသည် ကစန ဲ့ထျိ 

လက်ခံရရှျိထာ်းသည်ဲ့ အခ က်အလက်မ ာ်းကျို မှနက်နစ်ကကာင််း အတည်ပြ နျိငုရ်န ် အာ်းကကျိ ်းမာနတ်က် 

စစ်စဆ်းလုြ်ကျိုငလ် က်ရှျိြါသည်။ ယင််းအခ က်အလက်မ ာ်းကျို စျိစစ်အတည်ပြ ပြ ်း 

အပြစ်က  ်းလွနသ်ည်ဲ့ လူဂ္ျိ လ်မ ာ်း၏ လုြ်ရြ်နငှ်ဲ့ ရည်ရွယ်ခ က်ကျို ထြ်မံရရှျိသည်ဲ့ 

သက်စသအစထာက်အထာ်းမ ာ်းပေင်ဲ့ တျိုက်ကကည်ဲ့စစ်စဆ်းပြ ်းြါက သက်ဆျိုငရ်ာ တာ၀နရ်ှျိသူမ ာ်းကျို 

လူသာ်းမ ျိ ်းနယွ်စြေါ် က  ်းလွနသ်ညဲ့် ရာဇ၀တ်မှုကက ်းမ ာ်းပေင်ဲ့ တရာ်းစွ ဆျိုရနအ်တွက် အမှုတွ မ ာ်း 

တည်စဆာက်သည်ဲ့အခါ ယင််းအခ က်အလက်မ ာ်းကျို သက်စသအစထာက်အထာ်းအပေစ် 

အသံု်းပြ နျိငုြ်ါသည်။ ရာဇဝတ်မှုမ ာ်းအတွက် ပြစ်ေဏခ် မှတ်နျိငုရ်န ် လျိုအြ်သည်ဲ့ စံနှုန််းပမင်ဲ့မာ်းစသာ 

လုြ်ထံ်ုးလုြ်နည််းစံမ ာ်းနငှဲ့အ်ည  က  ်းလွနသ်ူမ ာ်း၏ တာဝနရ်ှျိမှုကျို ပြသရန ် တရာ်းရံု်းမ ာ်း သျို ဲ့မဟုတ ်

ခံုရံု်းမ ာ်းတွင ် အသံု်းပြ နျိငုမ်ညဲ့် သက်စသ အစထာက်အထာ်းမ ာ်းကျို က န်ြ်ုတျို ဲ့ ရရှျိထာ်းသည်ဲ့ 

လုြ်ြျိုငခ်ွငဲ့အ်ာဏာနငှဲ့အ်ည  ဆက်လက်၍ ပြ စု စုစဆာင််းသွာ်းြါမည်။  

 

လွနခ် ဲ့သညဲ့် လမ ာ်းအတွင််း ပေစ်ြွာ်းခ ဲ့သည်ဲ့ ပေစ်ရြ်မ ာ်းက ပမနမ်ာနျိငုင်တံွင ် အပြစ်ရှျိသူမ ာ်းကျို 

အပြစ်မစြ်းနျိငုသ်ည်ဲ့သသံရာလည်စနမည်ဲ့ အနတရာယ်ကျို ကျွန်ြ်ုတျို ဲ့ သတျိပြ မျိသည်။ ပမနမ်ာပေစ်စစ၊ 

ရျိုဟငဂ် ာပေစ်စစ သျို ဲ့မဟုတ် အပခာ်း လူမ ျိ ်းစုပေစ်စစ ပမနမ်ာနျိငုင်တံွင််းရှျိ ရာဇ၀တ်မှုက  ်းလွနသ်ူ 

မည်သူမဆျို ၎င််းတျို ဲ့၏ လုြ်ရြ်အတွက် ထျိကု်သင်ဲ့သည်ဲ့ ပြစ်ေဏက် ခံမှု ရှျိစစရမည်။  က န်ြ်ုတျို ဲ့ 

ယနတရာ်းသည် ဤရာဇဝတ်မှုမ ာ်းအတွက် တရာ်းမျှတမှုနငှဲ့ ် တာဝနခ်ံမှုကျို စဆာငက်ကဥ််းစြ်းစစရန ်

က န်ြ်ုတျို ဲ့က ရာ အခန််းကဏ္ဍနငှ်ဲ့အည  စဆာငရွ်က်ရန ် စျိတ်ြျိုင််းပေတ်ထာ်းပြ ်း က န်ြ်ုတျို ဲ့၏ 

ကကျိ ်းြမ််းလုြ်စဆာငမ်ှုက  ရက်စက်ယုတ်မာမှုမ ာ်း ထြ်မပေစ်စအာင ် ဟန ဲ့တ်ာ်းစြ်းနျိငုမ်ည်ဟု 

စမျှာ်လငဲ့ြ်ါသည်။ မ က်ပမငသ်က်စသမ ာ်း၊ နစ်နာသူမ ာ်း ပချိမ််းစပခာက်ခံရ သျို ဲ့မဟုတ ်

လက်စာ်းစခ ခံရနျိငုမ်ည်ဲ့ အနတရယ်ကျို မစျို်းရျိမ်ရြ  က န်ြ်ုတျို ဲ့နငှဲ့ ် စတွွေ့ဆံုနျိငုရ်န ် စနာက်ပြ ်း တပခာ်း 

သတင််းအခ က်အလက်မ ာ်းကျို ရယူနျိငုရ်န ်  ပမနမ်ာနငှ်ဲ့ အျိမ်န ်းခ င််းနျိငုင်မံ ာ်း အြါအ၀င ်

အေွ ွေ့ဝငန်ျိငုင်မံ ာ်းအာ်း ကျွန်ြ်ုတျို ဲ့နငှဲ့ ်ြူ်းစြါင််းလုြ်စဆာငစ်ြ်းရနအ်တွက် ဆက်လက် ကကျိ ်းြမ််းသွာ်းမည်။  

 

အဖ  ွဲ့အစည််းဆ ိုငရ်ာ န ာကဆ် ို်းသတင််း 

မြနြ်ာန ိုငင်၌ံ စစ်တပ်က အာဏာသ ြ််းပပ ်းနနာက်ပ ိုင််း ကျန်ိုပ်တ ို ို့၏ လိုပ်ငန််းအနပေါ် သ သ သာသာ 

သက်န ာက်ြှု ရ  ခ ို့ပပ ်း ဘယ်တိုန််းကန င်ို့ြ  ြတူနအာင ်ြျာ်းမပာ်းလ သည်ို့ သတင််းအချက်အလက်ြျာ်းက ို 

လက်ခံ ရ  ခ ို့ပါသည်။ ၂၀၂၁ ခိုန စ် နေနေေါ်ဝါ  လ ၁  က်နန ို့ြ စ၍ ဗ ဒ ယ ိုြျာ်း၊ ဓါတ်ပံိုြျာ်းန ငို့ ်

စာ ွက်စာတြ််းြျာ်းအပါအဝင ် သတင််းအချက်အလက်အြျ  ်းြျ  ်း န စ်သ န််းတစ်နသာင််း (၂၁၀ ၀၀၀) 

နကျာ ်လက်ခံ ရ  ခ ို့ပါသည်။ ယခိုအခါ သတင််းအချက်အလက် အြျ  ်းြျ  ်း စိုစိုနပါင််း တစ်ဒသြ သံို်းသန််း 

(၁.၃ သန််း) နကျာ်က ို ကျန်ိုပ်တ ို ို့၏ အ လက်ထန ာနစ်စနစ်အ  သ ိုနလ ာငထ်ာ်းသညို့် 

သတင််းအချက်အလက် စ ြံခန ို့ခ်ွ န ်း စနစ်တွင ် စိုန ာင််းထာ်းပပ ်း မေစ်ပါသည်။ 

ဤသတင််းအချက်အလက် အြျ  ်းြျ  ်းြ ာ ရ ိုဟငဂ်ျာလူြျ  ်းြျာ်းအနပေါ် ကျ ်းလွနသ်ညို့် 

လိုပ် ပ်ြျာ်းသာြက စစ်အာဏာသ ြ််းြှု ြတ ိုငြ် န ငို့ ် သ ြ််းပပ ်းနနာက်ြျိုင််း ကျ ်းလွနခ် ို့သညို့် အမခာ်း 

လိုပ် ပ်ြျာ်းန ငို့လ်ည််း  က်စပ်နနပါသည်။ 
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ကျန်ိုပ်တ ို ို့အာ်း နပ်းပ ို ို့လာသည်ို့ သတင််းအချက်အလက်ြျာ်းက ို 

လက်ခံရ  န ကာင််း အသျိစြ်းလျိုြါသည်။ ထျို ဲ့အပြင ် ဤြျှ ြျာ်းမပာ်းသည်ို့ 

သတင််းအချက်အလက်ြျာ်းက ို နပ်းပ ို ို့လာသည်ို့ မြနြ်ာလူထို၏ 

စွြ််း ည်သတတ  က ိုလည််း ကျန်ိုပ်တ ို ို့ အသ အြ တ်မပ ပါသည်။ 

ဤအခ က်နငှဲ့စ်ြ်လ ဥ််း၍ ယနတ ာ်းသည် သတင််းအချက်အလက် 

နပ်းပ ို ို့လ ိုသူြျာ်းအာ်း  က်လက်၍ အသျိနပ်းလျိုသည်ြ ာ 

သတင််းအခ က်အလက် စြ်းြျို ဲ့သူတ ို ို့၏ နဘ်းအနတရယ် ကင််းရှင််းန ်းန ငို့ ်

လံိုမခံ န ်းသည် အ ံို်းစွန ်ံို်း အန ်းကက ်းဆံု်းမေစ်ပပ ်း၊ ၎င််းတ ို ို့အနနမေငို့ ်

အခ က်အလက် နပ်းပ ို ို့ နအ်တွက် လံုပခံ စရ်း စျိတ်ခ ရသညို့် အခါန ငို့ ်

စ ်းအနတရယ် ကင််းြ သာ ယနတ ာ်းသ ို ို့ နပ်းြျို ဲ့သငဲ့ြ်ါသည်။ 

 ခ ိုငမ်ပည်နယ်ရ   ရ ိုဟငဂ်ျာလူြျ  ်းမ ာ်းအာ်း ပစ်ြ တ်ထာ်းနသာ ရ င််းလင််းစစ် ငန် ်းြျာ်း၊ တပခာ်း တ ိုင််း င််းလူြျ  ်း ပဋျိြကခမ ာ်း စသည်တျို ဲ့တွင ်

အပြည်ပြည်ဆျိုငရ်ာ ရာဇဝတ်မှုကက ်းမ ာ က  ်းလွနစ်နသည်ဆျိုသညဲ့် စွြ်စွ ခ က်မ ာ်းနငှဲ့ဆ်ျိုငသ်ညဲ့် သက်စသအစထာက်အထာ်းမ ာ်းကျို 

ပြ စုစုစဆာင််းပခင််း၊ သျိမ််းဆည််းပခင််းနငှဲ့ ် ဆန််းစစ်သံု်းသြ်ပခင််း စသညဲ့် လက်ရှျိလုြ်ကျိုငစ်နစသာ စဆာငရွ်က်မှုမ ာ်းကျို မစနာှငဲ့စ်န်ှးစစ   

မြနြ်ာန ိုငင်တံွင််းက လတ်တစလာ မေစ် ပ်ြျာ်းက ို စံိုစြ််းစစ်န ်းနျိငုစွ်မ််းရှျိစအာင ် ြ ြ ၏ လုြ်ကျိုငမ်ှုမ ာ်းကျို လက်ရှျိပေစ်စြေါ် 

တျို်းတက်မှုမ ာ်းနငှဲ့အ်ည   မပ မပငက်ျငို့သ်ံို်းခ ို့ြါသည်၊  

လိုပ်ငန််းစတငသ်ညဲ့် န စ်န စ်န ်းြါ ကာလအတွင််းတွင် က န်ြ်ုတျို ဲ့သည် အစထာက်အထာ်းမ ာ်း ပြ စိုန ာင််းမခင််း၊ မှနက်နစ်ကကာင််း 

အတည်မပ ပခင််းမ ာ်းကျို စရရှည် လုြ်စဆာငန်ျိငုရ်န ်အနမခခံနကာင််းြျာ်းက ို  က်လက် တည်န ာက်လ က်ရှျိပါသည်။ လူြှုကွန ်က်ြျာ်းြ  

ရရှျိစသာ သတင််းအချက်အလက်မ ာ်းကျို အစပခပြ သညဲ့် စံိုစြ််းစစ်စဆ်းြှုြျာ်း၊ နငနွ က်း အရှုြ်အရှင််းဆျိုငရ်ာ စံိုစြ််းစစ်စဆ်းြှုြျာ်း၊  

လ ငအ်ကကမ််းေက်ပခင််း လ ငအ်နမခခံသညို့်  ာဇဝတ်ြှုြျာ်းန ငို့ ် ကနလ်းသူငယ်ြျာ်းအနပေါ် ကျ ်းလွနသ်ညို့်  ာဇဝတ်ြှုြျာ်းအာ်း 

စုံစမ််းစစ်စဆ်းမှုမ ာ်းကျို စနာက်ြျိုင််း ထြ်မံရရှျိမညဲ့် စငစွကက်းရနြုံ်စငမွ ာ်းပေငဲ့ ်  ဆက်လက် တျို်းခ  ွေ့ လုြ်စဆာငသ်ွာ်းနျိငုရ်န ် က န်ြ်ုတျို ဲ့ 

ကကျိ ်းြမ််းလ က်ရှျိြါသည်။ ဤအခ က်န ငို့ပ်တ်သက်၍  လူြှုကွန ်က်ြျာ်းြ  ရရှျိစသာ သတင််းအချက်အလက်မ ာ်းကျို အစပခပြ သညဲ့် 

စံိုစြ််းြှုြျာ်းက ို လုြ်စဆာင ်န ် ယူနျိကု်တစ်ကင််းေမ််းအစျို်းရက နငနွ က်းနထာက်ပံို့ထညို့်ဝငန်ပ်းြည်ဆျိုပြ ်း ၂၀၂၁ ခိုန စ် ဧပပ လက 

စကကပငာခ ဲ့သည်ကျို ၀မ််းစပမာက်၀မ််းသာ သတင််းထတု်ပြနလ်ျိုက်သလျို ယူန ိုက်တစ်ကငဒ်ြ် အစ ို်းရအာ်းလည််း အလွနတ် ာ 

နကျ်းဇူ်းတငရ်  စကကာင််း စပြာကကာ်းလျိုြါသည်။ 

က ိုဗစ-်၁၉ ကြ္ာို့န ာဂါကပ်နဘ်းကက ်း  က်လက် တည်ရ  နနနသာ်လည််း ယနတ ာ်းသည် ြ ြ ၏ စံိုစြ််းစစ်န ်းန ်း 

လှုပ်ရ ာ်းန ာင ွ်က်ြှုြျာ်းက ို အနဝ်းမှ လိုပ်ကျိုငသ်ညို့်နည််းလြ််းြျာ်းန ငို့ ် အမခာ်း နည််းလြ််းြျာ်းြ တစ် ငို့ ်  က်လက ်

န ာင ွ်က်လျက်ရ  ြါသည်။ ၎င််းနည််းလြ််းြျာ်းတွင ် သတင််းအချက်အလက်  ရ   ာ အ င််းအမြစ်ြျာ်းက ို လံိုမခံ သညို့် အ လက်ထန ာနစ် 

လြ််းန ကာင််းြျာ်းြ တစ် ငို့ ် က်သွယ်န ာင ွ်က်မခင််း၊ လူြှုကွန ်က်ြျာ်းြ  သတင််းအချက်အလက် စံိုစြ််းြှုြျာ်းက ို န ာင ွ်က်မခင််း န ငို့ ်

သတင််း အချက်အလက်ြျာ်းအတွက် စာမေငို့န် ်းသာ်းထာ်းသညို့် နတာင််း  ိုြှုြျာ်းက ို နပ်းပ ို ို့မခင််းတ ို ို့ ပါဝငသ်ည်။ သ ို ို့နသာ်လည််း 

စကာ်းနမပာ  ိုနပ်း ကသူြျာ်းန ငို့ ်  က်သွယ်နမပာ  ို န ် အစပခအစနစြ်းသညို့်အခါ ယနတ ာ်းဝနထ်ြ််းြျာ်းအနနမေငို့ ် ခ  ်းထကွ်ပပ ်း 

သက်နသြျာ်းန ငို့ ် လူနတွွေ့စမ်းပမန််းပခင််းြျာ်း မလုြ်မပေစ် လုြ်ရန ် လ ိုအပ်ပါလ ြို့်ြည်။ ဤနည််းမေငို့ ် လိုပ်ငန််းစဉ်၏ လျှ  ွေ့ ဝ က်မှု ရှျိစစမည် 

ပေစ်သလျို သက်နသြျာ်း၏ နဘ်းကင််းန ်းန ငို့ ် လံိုမခံ န ်းန ငို့ပ်တ်သက်ပပ ်း ၎င််းတျို ဲ့တွင ် ရှျိစကာင််း ရ  န ိုငသ်ညို့် စ ို်း  ြ်ြှုမ ာ်းအတွက်လည််း  

တစ်စံိုတစ် ာ စဆာငရွ်က်နပ်း န ် အခွငို့အ်လြ််း ရရှျိမညဲ့်အမပင ် န ိုငင်တံွင််း၊ နဒသတွင််း သ ို ို့ြဟိုတ် အမပည်မပည်  ိုင ်ာ တ ာ်းရံို်းြျာ်း 

သ ို ို့ြဟိုတ် ခံိုရံို်းြျာ်းတွင ် သက်နသအနထာက်အထာ်းန ငို့ ် ြ တ်တြ််းြ တ် ာတ ို ို့ကျို က ယ်က ယ်ပြန ဲ့ပ်ြန ဲ့ ် အသံို်းချနျိငုမ်ညဲ့်၊ 

အစကာင််းဆံု်းတငပ်ြနျိငုမ်ညဲ့် သက်စသမ ာ်း ကျိုယ်တျိုင ်လက်မှတ်စရ်းထျိ်ုးထာ်းစသာ ထကွ်ဆျိုခ က်မ ာ်းကျိုလည််း ရရှျိနျိငုမ်ည် ပေစ်ြါသည်။  
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ကမ််းလမ်ှ်းဆကသ် ယခ်ြင််း 

က န်ြ်ုတျို ဲ့ ယနတ ာ်းသည် ကြ််းလ ြ််း က်သွယ်မခင််းက ို ြ ြ လိုပ်ငန််း၏ အန ်းပါနသာ အစ တ်အပ ိုင််းတစ် ပ်အမေစ်  က်လက်၍ 

သနဘာထာ်းပါသည်။ ယနတ ာ်း၏ ဝက်ဘ ် ိုက်န ငို့ ် လူြှုကွန ်က်တ ို ို့မှတဆငဲ့ ် သတင််းထုနပ်ြနပ်ခင််းသည် ယနတ ာ်းအန ကာင််း သတင််း 

အချက်အလက်ြျာ်းက ို တ ကျပပ ်း အချ နန် ငို့တ်စ်နမပ်းည  မေနခ်ျ နပ်း နအ်တွက် အစွြ််းထက်နသာ နည််းလြ််းြျာ်း မေစ်လာခ ို့ပပ ်း ယင််း 

၀က် ဆျိုက်နငှဲ့ ်လူမှုကွနယ်က်တွင ် မြနြ်ာန ိုငင်နံ ငို့ ်တပခာ်းအရြ်မ ာ်းရှျိ အဓ က ပါဝငပ်တ်သက်သူြျာ်း၏ စရ်းသာ်းခ က်မ ာ်းမှတဆငဲ့လ်ည််း 

သတင််းအခ က်အလက်မ ာ်း ထြ်မံရရှျိခ ဲ့ြါသည်။ 

 

က န်ြ်ုတျို ဲ့ ယနတ ာ်း၏ ကြ််းလ ြ််း က်သွယ်မခင််း  ိုင ်ာ လိုပ်ငန််း၏ အန ်းပါပံိုက ို လူ ို့အခွငို့အ်န ်း နကာငစ် ၏ နနာက် ံို်းနပေါ် ၂၀၂၁ ခိုန စ် 

ြတ်လ အတည်မပ လက်ခံခ ို့နသာ  ံို်းမေတ်ချက်တွင ် ထြ်မံ အသျိအမှတ်မပ ခ ို့သည်၊ ထျို ဲ့အပြင ် နစ်နာသူြျာ်းန ငို့ ် အမခာ်း 

ပါဝငပ်တ်သက်သူြျာ်းအာ်း က န်ြ်ုတျို ဲ့၏ လိုပ်ပ ိုငခ်ွငို့အ်ာဏာန ငို့ ် လိုပ်ငန််း မေစ်စဉ်က ို ရ င််းမပ န ် က န်ြ်ုတျို ဲ့၏ အြျာ်းမပည်သူ 

ကြ််းလ ြ််း က်သွယ်မခင််းက ို ထပ် ငို့တ် ို်းမြြှငို့ ် လိုပ်န ာင ်နလ်ည််း လူ ဲ့အခွငဲ့အ်စရ်းစကာငစ် ဆံု်းပေတ်ခ က်တွင ်  က်လက ်

တ ိုက်တွန််းထာ်းသည်။ မြနြ်ာန ိုငင်တံစ်ဝန််း၌ အမပည်မပည်  ိုင ်ာ  ာဇဝတ်ြှုြျာ်းန ငို့ ် လူ ို့အခွငို့အ်န ်း ကက ်းကက ်းမာ်းမာ်း 

ချ  ်းနောက်ြှုြျာ်းအတွက် တာဝနရ်  သူအာ်းလံို်းကျို ယံို ကည်စ တ်ချ ပပ ်း စ  ငပ် ိုငခ်ွငို့ရ်  ကာ လွတ်လပ်သညို့် န ိုငင်တံွင််း သ ို ို့ြဟိုတ ်

အမပည်မပည်  ိုင ်ာ  ာဇဝတ်ြှု  ိုင ်ာ တ ာ်းြျှတန ်း ယနတ ာ်းြျာ်းြ တစ် ငို့ ် ထျိကု်သငဲ့သ်ညဲ့် ပြစ်ေဏခ် မှတ်နျိငုရ်န ် အန ်းတကက ်း 

လ ိုအပ်န ကာင််းလည််း အ  ိုပါ  ံို်းမေတ်ချက်တွင ် ထပ်နလာင််းတငမ်ပခ ို့သည်။ အ  ိုပါ  ံို်းမေတ်ချက်က ို အတည်မပ လက်ခံပပ ်းနနာက် 

ထိုတ်မပနခ် ို့သညို့် ြ ဒ ယာ ထိုတ်မပနခ်ျက် တွင ်ယနတ ာ်း၏ အကက ်းအက မေစ်သူ Mr. Nicholas Koumjian က “ဒ  ာဇဝတ်ြှုက  ်းလွနသ်ူစတွ 

ထျိကု်သငဲ့တ် ဲ့ ပြစ်ေဏက် ခံရစအာင ် လုြ်စဆာငစ်နတ ဲ့ ကျွနန်တာ်တ ို ို့  ို့ အခန််းကဏ္ဍက ို ြ ြ ပြငပ်ြင ် လိုပ်န ာငေ် ို ို့ 

စ တ်ပ ိုင််းမေတ်ထာ်းပပ ်းမေစ်ပါတယ်။ အြ နတ် ာ်းက ို နော်ထိုတ်ြယို့် ကျွနန်တာ်တ ို ို့ ကက  ်းပြ််းချက်အတွက် မြနြ်ာန ိုငင် ံ အစ ို်း န ို့ 

ပူ်းနပါင််းန ာင ွ်က်ေ ို ို့  က်လက်ပပ ်း ကျွနန်တာ်တ ို ို့ဘက်က နတာင််း  ိုလ ိုက်ပါတယ်” ဟု စပြာကကာ်းခ ဲ့ြါသည် 

 

ယနတ ာ်းသည် က န်ြ်ုတျို ဲ့ လုြ်ငန််းန ငို့သ်က်  ိုငသ်ညို့် သတင််းအန ကာင််းအချက်ြျာ်း ရ  စကာင််း ရှျိန ိုငသ်ညို့် လူပိုဂ္  လ်ြျာ်းထ ံ

ကြ််းလ ြ််း က်သွယ် န ် ြ ြ ၏ အြျာ်းမပည်သူ  က်သွယ်န ်း လြ််းန ကာင််းြျာ်းက ိုလည််း အသံို်းမပ ခ ို့ပါသည်။ ၂၀၂၁ ခိုန စ် ြတ်လ ၁၇ 

 က်နန ို့တွင ် ယနတ ာ်းသည် ထိုတ်မပနခ်ျက် တစ် ပ်က ို ထိုတ်မပနခ် ို့ြါသည်။ အ  ိုပါ ထိုတ်မပနခ်ျက်၌ အမပည်မပည်  ိုင ်ာ 

ဥပနဒန ငို့ ်န ို့က်ျငသ်ညို့် အြ န ို့ြ်ျာ်းန ငို့ ် ြူဝါဒြျာ်းန ငို့ပ်တ်သက်၍ သတင််းအချက်အလက်ြျာ်း လက်၀ယ်ရရ  ထာ်းသူြျာ်းအာ်း ယင််း 

အခ က်အလက်မ ာ်းကျို တငမ်ပနပ်း က န ် နတာင််း  ိုထာ်းသည်။ အမပည်မပည်  ိုင ်ာ  ာဇဝတ်ြှုြျာ်းကက ်းမ ာ်းအတွက် သာြနအ်ာ်းမေငို့ ်

တာဝနအ်ရ   ံို်းမေစ်သညို့် ဦ်းန ာငသ်ညို့်အခန််းကဏ္ဍမေငို့ ်  ာထ်ူး ကက ်းကက ်းြာ်းြာ်းရ  သူြျာ်း၏ တာဝနရ်  ြှုက ို က န်ြ်ုတျို ဲ့ ယနတ ာ်းအနနမေငို့ ်

သက်နသထငရ် ာ်းမပ န ် ကကျိ ်းြမ််းသညဲ့်အခါ အ  ိုပါ သတင််းအချက်အလက်ြျာ်းက အနထာက်အကူမပ ပါလ ြို့်ြည်။ ြ ြ န ငို့ ်အမပနအ်လ န ်

 က်သွယ်သညို့်သူြျာ်း၏ နဘ်းကင််းလံိုမခံ န ်းကျို အ ံို်းစွန ်ံို်း အန ကက ်းြှုအမေစ် က န်ြ်ုတျို ဲ့က သစ ာထာ်းစကကာင််း အ  ိုပါ 

ထိုတ်မပနခ်ျက်တွင ် ထပ် ငို့န်ော်မပခ ို့ပပ ်း အကယ်၍   က်သွယ် န ် နဘ်းြကင််းန ကာင််း ၎င််းတ ို ို့အနနမေငို့ ် ယံို ကည်ပါက က န်ြ်ုတျို ဲ့အာ်း 

 က်သွယ်မခင််းြ  နရ ာင ်ကဉ် န ်လူပိုဂ္  လ်ြျာ်းအာ်း စမတတ ာရြ်ခံ အသျိစြ်းခ ို့ပပ ်းမေစ်ပါသည်။ 

 

ယနတ ာ်းသည် မြနြ်ာန ိုငင်ရံ   လတ်တနလာ မေစ် ပ်ြျာ်းန ငို့ ် ပတ်သက်၍ က န်ြ်ုတျို ဲ့၏ လှုပ်ရ ာ်းန ာင ွ်က်ချက်ြျာ်း၊ 

မြနြ်ာန ိုငင်နံ ငို့ပ်တ်သက်၍ လိုပ်က ိုငန် ာင ွ်က်လျက်ရ  သညို့် အမခာ်းကိုလသြဂ္ အေွ ွေ့အစည််းြျာ်း၏ လိုပ်က ိုငန် ာင ွ်က်ြှုြျာ်းနငှဲ့ ်

က န်ြ်ုတျို ဲ့၏ ကကျိ ်းြမ််းလုြ်စဆာငမ်ှုမ ာ်းကကာ်း ဆက်စြ်မှုမ ာ်းနငှဲ့ ် ဆျိုငသ်ညဲ့် အနြ်းန ငို့အ်နမေြျာ်းက ို ြ ြ ၏ ဝက်ဘ ် ိုက် တွငလ်ည််း 

တငမ်ပထာ်းခ ို့ပါသည်။ 

 
မီဒယီာနငှ  ်ဆက်သ ယန်ဆာငရ် ကမ်ှု 

Mr. Koumjian သည ်ြ ကာနသ်းြ အချ နက် မြနြ်ာ ာသာပေငဲ့ ်ထတု်လွှငဲ့သ်ညဲ့် သတင််းြ ဒ ယာြျာ်းန ငို့ ်အငတ်ာဗ  ်းမ ာ်း ပြ လိုပ်ခ ို့ပါသည်။ 

အထ်ူးသမေငို့ ်RFA မြနြ်ာ၊ ဗွ အ ိုနအ မြနြ်ာ န ငို့ ်ဒ ြ ိုက က်တစ် မြနြ်ာို့အသ ံ (ဒ ဗွ ဘ ) တ ို ို့နငှဲ့ ်ဆက်သွယ်စမ်းပမန််းမှုမ ာ်း မေစ်သည်။ DVB န ငို့ ်

သူ၏ အငတ်ာဗျ ်းတွင ်  Mr. Koumjian က ယနတ ာ်းန ငို့ ် ၎င််း၏ လိုပ်ငန််းက ို နစ်နာသူြျာ်းန ငို့ ် အြျာ်းမပည်သူတ ို ို့က ြည်သ ို ို့ 

ကူည နပ်းန ိုငန် ကာင််း ရ င််းလင််းနမပာ ကာ်းခ ို့ပါသည်။ “ ာဇဝတ်ြှုြျာ်းန ငို့ ် ပတ်သက်ပပ ်း က ိုယ်စတွွေ့ သတင််းအချက်အလက်စတွ 

https://iimm.un.org/wp-content/uploads/2021/07/G2107428.pdf
https://iimm.un.org/wp-content/uploads/2021/07/G2107428.pdf
https://iimm.un.org/my/%e1%80%99%e1%80%bc%e1%80%94%e1%80%ba%e1%80%99%e1%80%ac%e1%80%94%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%84%e1%80%b6%e1%81%8c-%e1%80%90%e1%80%ac%e1%80%9d%e1%80%94%e1%80%ba%e1%80%81%e1%80%b6%e1%80%99/
https://iimm.un.org/my/%e1%80%99%e1%80%bc%e1%80%94%e1%80%ba%e1%80%99%e1%80%ac%e1%80%94%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%84%e1%80%b6%e1%81%8c-%e1%80%90%e1%80%ac%e1%80%9d%e1%80%94%e1%80%ba%e1%80%81%e1%80%b6%e1%80%99/
https://iimm.un.org/my/%e1%80%90%e1%80%9b%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%99%e1%80%9d%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%a1%e1%80%99%e1%80%ad%e1%80%94%e1%80%b7%e1%80%ba%e1%80%9b%e1%80%9b%e1%80%be%e1%80%ad%e1%80%9e%e1%80%b0%e1%80%99%e1%80%bb/
https://iimm.un.org/my/%e1%80%a1%e1%80%99%e1%80%b1%e1%80%b8-%e1%80%a1%e1%80%96%e1%80%bc%e1%80%b1/
http://www.youtube.com/watch?v=HsDw7xsqKdg
https://burmese.voanews.com/a/burma-forum-iimm-human-rights-situations-in-myanmar/5833899.html
http://www.youtube.com/watch?v=FDWExCxmuKs
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ရ  သူနတွကျိုယ်တျိုင ် ကျွနန်တာ်တ ို ို့ကျို  က်သွယ်တာ ကျွနန်တာ်တ ို ို့အတွက် သျိြ်အစထာက်အကူ မေစ်ပါတယ်။  ယ်လျိ ု

သတင််းအခ က်အလက်မ ျိ ်းလ ဆျိုစတာဲ့  ာဇဝတ်ြှုမေစ်ပွာ်းနနတာက ို ကျိုယ်တျိုင ် ကံ နတွွေ့ ခ ို့ ပပ ်း သူတ ို ို့  ကံ နတွွေ့ ခ ို့ တ ို့ အမေစ်အပျက်စတွဟာ 

ကျွနစ်တာ်တျို ဲ့ လုြ်ကျိုငစ်နတ ဲ့ အလုြ်န ဲ့ တျိုက်ရျိုက် သက်ဆျိုငြ်ါတယ်” ဟို သူကနမပာ ကာ်းခ ို့သည်။  

 

ယနတ ာ်းသည် ဘ ဘ စ  သတင််းထိုတ်လွှငို့ြ်ှု၏ မေစ် ပ်အန ကာင််း အစ အစဉ်တွင ်ေိုန််းမေငို့သ်တင််းနပ်းမခင််းြ ာ မြနြ်ာ နခါင််းန ာငြ်ျာ်းအာ်း 

နထာငခ်ျ န ိုင/်ြန ိုင ်န ငို့ပ်တ်သက်၍လည််း တငမ်ပခ ို့ပါသည်။ ဤအငတ်ာဗျ ်းတွင ် Mr. Koumjian သည် လူအြျာ်းအမပာ်း၏ ၎င််းတ ို ို့ေိုန််း၌ 

သက်နသအနထာက်အထာ်းဟို ၎င််းတ ို ို့ ယံို ကည်သညို့် အ ာက ို အသသံွင််းထာ်းမခင််းန ငို့ ် ထ န််းသ ြ််းထာ်းမခင််း မေစ် ပ်ြျာ်းအန ကာင််း 

န ွ်းနန်ွးခ ို့ပပ ်း အ  ိုပါ ကက  ်းပြ််းြှုြျာ်းြ ာ ယနတ ာ်း၏ လိုပ်ပ ိုငခ်ွငို့အ်ာဏာန ငို့ ်ြည်သ ို ို့  က်နယွန် ကာင််းက ို ရ င််းမပခ ို့ပါသည်။ 

 

ယနတ ာ်းသည် မြနြ်ာန ိုငင်၌ံ စစ်အာဏာသ ြ််းပပ ်းကတည််းကစ၍ န ကာက် ွံ ွေ့နန သညို့် အနမခအနနန ငို့ပ်တ်သက်၍ အ လ်ဂျဇ ်း ာ 

သတင််းထိုတ်လွှငို့ြ်ှု၏ မေစ် ပ်အန ကာင််းအစ အစဉ် တွငလ်ည််း တငမ်ပခ ို့ပါသည်။ အငတ်ာဗျ ်းတွင ် Mr. Koumjian က 

နမပာ ကာ်းခ ို့သည်ြ ာ- “စစ်အာဏာသ ြ််းပပ ်းကတည််းကစပပ ်း လံိုမခံ န ်းတပ်ေွ ွေ့နတွက လူသာ်းမ ျိ ်းနယွ်စြေါ် က  ်းလွနတ် ဲ့  ာဇဝတ်ြှုနတ ွ

ကျ ်းလွနခ် ို့တာ ရ  /ြရ     ိုတာနတွန ို့ပတ်သက်လ ို ို့ ဒ စံိုစြ််းစစ်န ်းြှုက ိုလိုပ်ေ ို ို့ ကျွနန်တာ်တ ို ို့အတွက် လံိုနလာက်တ ို့ 

အနထာက်အထာ်းရ  ပါတယ်လ ို ို့ ကျွနန်တာ် ယံို ကည်ပါတယ်” 

ဟို  ိုပါသည်။ “ကျွန်ိုပ်တ ို ို့အနနန ို့ ညြှဥ််းပန််းန  ပ်စက်ြှု 

သတင််းနတွန ကာငို့ ် အလွန ် စ ို်း  ြ်ပါတယ်။ 

ညြှဥ််းပန််းန  ပ်စက်ြှုဆျိုတာ လူမဆနတ် ဲ့ ရာဇဝတ်ြှုမေစ်ပပ ်း 

လူနတွက ို ည က်စတွမှာ စနာက် မထငရ်င ် မထငသ်လျို 

ပစ်ြ တ်ထာ်းတာမ ျိ ်းဟာ အ ပ်သာ်းစတွစြေါ် အစကကာက် 

တရာ်းထ ု ေံု်းလွှမ််းေျို ဲ့  ည် ွယ်လုြ်စဆာငတ်ာ ပေစ်န ိုငပ်ါတယ်။ 

ဒ လျို အစကကာက်တရာ်း ေံု်းလွှမ််းစအာင ် လုြ်တာဟာ 

လူသာ်းမ ျိ ်းနယွ်စြေါ် က  ်းလွနတ် ဲ့ ာဇဝတ်ြှု မေစ်န ိုငပ်ါတယ်။” 

 
  

ကျွမ််းကျငသ်မူျာ်း၏ ရှငာ်းလငာ်းတငခ်ပြျကမ်ျာား 

က န်ြ်ုတျို ဲ့ ယနတ ာ်းသည် “ကနလ်းြျာ်းအတွက် တ ာ်းြျှတြှု စဆာငက်ကည််းနပ်းမခင််း- ပဋျိြကခပေစ်ြွာ်းရာ၌ ကစလ်းသူငယ်မ ာ်းစြေါ် 

က  ်းလွနသ်ညဲ့် ခ ျိ ်းစောက်မှုမ ာ်းနငှဲ့ ် ရာဇဝတ်မှုမ ာ်းအတွက် တာဝနခ်ံမှု ရှျိစစမညဲ့် ဆန််းသစ်တ ထငွမ်ှုမ ာ်း” ဟု စခါငစ်ဉ်တြ်ထာ်းသညဲ့် 

အစ ရငခ်ံခ က်ကျို တငပ်ြရနအ်တွက် ကျွမ််းက ငသ်ူ စကာ်း၀ျိုင််းအေွ ွေ့ န ွ်းနန်ွးပွ တွင ် ြါဝငစ်ဆွ်းစန်ွးခ ဲ့သည်။ ၎င််းန ွ်းနန်ွးပွ က ို 

ကနလ်းြျာ်းအာ်း ကယ်တငက်ကအေွ ွေ့ ( Save the Children) န င ် ကျငို့ဝ်တ်စည််းကြ််း၊ တ ာ်းဥပနဒ န ငို့ ် လက်နက်က ိုင ် ပဋျိြကခအတွက် 

စအာက်စ်ေျို ဲ့ တကက သျိုလ် (Oxford Institute for Ethics, Law & Armed Conflict) က စ စဉ်ခ ို့သည်။  

 

လ ငအ်ြျ  ်းအစာ်းန ငို့ ်ကနလ်း အခွငို့အ်န ်းြျာ်း အ ကံနပ်းအ ာရ  မေစ်သူ Ms. Shyamala Alagendra သည် IIMM က ို့သ ို ို့ စုံစမ််းစစ်စဆ်းစရ်း 

ယနတ,ရာ်းတွင ်က စလ်းသူငယ် အခွငဲ့အ်စရ်းနငှဲ့ ်ြတ်သက်ပြ ်း နာ်းလည်မှု ြျိုမျို အာ်းစကာင််းစစရန ်သူြ၏ အ ကံဉာဏြ်ျာ်းက ို တငမ်ပခ ို့သည်။ 

“ကနလ်းြျာ်းအနပေါ် ကျ ်းလွနတ် ို့  ာဇဝတ်ြှုနတွ၊ ကစလ်းစတွကျို တျိုက်ရျိုက် ြစ်မှတ်ထာ်းတျိုက်ချိုက်မှုစတွ၊  ပဋျိြကခပေစ်ရာစနရာမှာ 

ကစလ်းစတွဟာ အခ ျိ ်းအစာ်း မမျှ ခံစနရတာစတွဟာ  ယ်စံ၊  ယ်စြတံန ဲ့တျိုင််းတျိုင််း ပ ိုြျာ်းပြာ်းလာနနတာ ထငရ်ှာ်းနနပါတယ်’ ဟု သူမက 

စပြာကကာ်းခ ဲ့သည်။ “ကနလ်းြျာ်းအနပေါ် ကျ ်းလွနတ် ို့  ာဇဝတ်ြှုနတွက ို စံိုစြ််း စစ်န ်းမှု တ ာ်းစွ ဆျိုမှု ပြ လုြ်နျိငုေ်ျို ဲ့  လ ိုအပ်တ ို့ ကျွြ််းကျငြ်ှု၊ 

ြူဝါဒနတွန ငို့ ်လိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််းနတွက ို စုံစမ််းစစ်စဆ်းစရ်း ယနတရာ်းတျိုင််းရ ဲ့ လုြ်ကျိုငစ်ဆာငရွ်က်မှု မေစ်စဉ်မှာ အစြ  အ ံို်းအထ  စ ြံထာ်းေ ို ို့ 

အလွနအ်စရ်းကက ်းပါတယ်”ဟု သူမက စပြာခ ဲ့ြါသည်။ 

 

ယနတရာ်း အကက ်းအက ကျို     စ က အွနလ်ျိုင််းမှ ဆက်သွယ်စမ်းပမန််းစနြုံ 

http://www.bbc.com/news/av/world-asia-57332985
http://www.aljazeera.com/program/101-east/2021/6/16/myanmar-state-of-fear%22
http://www.aljazeera.com/program/101-east/2021/6/16/myanmar-state-of-fear%22
https://vimeo.com/544505258
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ယနတ ာ်းသည် ဒ ဂျစ်တ လ်နခတ်တွင ် လူ ို့အခွငို့အ်န ်းြျာ်းန ငို့ ်

ပတ်သက်ပပ ်း န စ်စဉ်က င််းြသညဲ့် ရ ိုက်ကွန််း (RightsCon) 

ထျိြ်သ ်းည လာခံတွငလ်ည််း တက်န ာက်န ွ်းနန်ွးခ ို့သည်။ 

အထ်ူးသမေငို့ ်“န ိုငင်သံာ်းမ ာ်းဦ်းန ာငသ်ညို့် စံိုစြ််းစစ်န ်းြှုြျာ်း၊ 

လူြှုအသ ိုက်အဝန််း အနမခခံ အိုပ်ချ ပ်ြှု၊ န ငို့ ်အမပည်မပည်  ိုင ်ာ 

ယနတ ာ်းြျာ်းန ငို့ ် ထ န ာက်နသာ အမပနအ်လ န ် န ွ်းနန်ွးပွ ၊ 

န ိုငင်အံနမခခံ စံိုစြ််းစစ်န ်းမှုမ ာ်းပေငဲ့ ် ြလံိုနလာက်သညို့်အခါ 

သက်နသအနထာက်အထာ်း ပြ စုစိုန ာင််းန ်း၏ စ နန်ခေါ်ြှုြျာ်း” 

ဟို နခါင််းစဉ်တပ်ထာ်းသညို့် အေွ ွေ့န ွ်းနန်ွးပွ တစ်ခိုတွင ်

တက်စရာက် စဆွ်းစန်ွးခ ဲ့ြါသည်။ န ွ်းနန်ွးပွ တွင ်အြျ  ်းြျ  ်းနသာ 

န ိုငင်သံာ်း-ဦ်းန ာငသ်ညို့် သက်နသအနထာက်အထာ်း 

ပြ စုစိုန ာင််းမခင််း  ိုင ်ာ ကကျိ ်းြမ််းြှုြျာ်း၊ ဤကဏ္ဍရ   အြျ  ်းြျ  ်းနသာ အ ပ်ေက်န ာင ွ်က်နပ်းသူြျာ်းအာ်း အနထာက်အကူ 

မပ န ိုငြုံ်မ ာ်းက ို အနလ်းထာ်း စဆွ်းစန်ွးခ ို့ကကသည်။  

 

ယနတရာ်းသ ို   သတင််းအြျက်အလကမ်ျာ်း နပ်းပ ို  ခြင််း 

ယနတ ာ်းက ို စ ဂန လ် အက်ြ် (Signal app) အသံို်းမပ ၍ +41 76 691 12 08 သျို ဲ့ 

 က်သွယ်န ိုငသ်ည်။ သ ို ို့ြဟိုတ် ပရ ိုတွနန်ြ်းလ် (Protonmail) ဟိုနခေါ်နသာ အ ်းနြ်းလ် 

contact@myanmar-mechanism.org လျိြ်စာက ို အသံို်းမပ ၍ ကျွန်ိုပ်တ ို ို့က ို 

အ ်းနြ်းလ်ပ ို ို့န ိုငပ်ါသည်။ အကယ်၍ သငတ်ျို ဲ့ အစနပေငဲ့ ် ယနတ ာ်းသျို ဲ့ သတင််းအချက်အလက်မ ာ်း 

နပ်းပ ို ို့ န ်  ည် ွယ်လျှင၊် နဘ်းကင််းလံိုမခံ စွာန ငို့ ် အငမ်တန ် သတ ထာ်းပြ ်းမှ လိုပ်စဆာင ်န ်

တ ိုက်တွန််းလျိုြါသည်? သင၏်လံိုမခံ န ်းြ ာ ယနတ ာ်း၏ အ ံို်းစွန ်ံို်း အန ်းကက ်းြှု 

မေစ်နသာန ကာငို့ ် အကယ်၍ ြည်သညို့်အချ နတ်ွငြ်  ို လံိုမခံ နသာ  က်သွယ်န ်း 

နည််းလြ််းြျာ်းြ တစ် ငို့ ် သတင််းအချက်အလက် နပ်းပ ို ို့ န ် ြလံိုမခံ န ိုငဟ်ို ယံို ကည်လျှင ် နကျ်းဇူ်းမပ ၍ လံိုမခံ သညို့်အချ န ် ြန ာက်ြချင််း 

သတင််းြပ ို ို့ပါန ငို့။်   

အကယ်၍ သငသ်ည ်ယနတ ာ်းသ ို ို့ သတင််းအချက်အလက်ြျာ်း နပ်းပ ို ို့ရန ်စဥ််းစာ်းမည်ဆျိုြါက နကျ်းဇူ်းမပ ၍ သတ မပ  နြ် ာ ကျွန်ိုပ်တ ို ို့အနနမေငို့ ်

သငို့အ်ြည်န ငို့ ် အမခာ်း အနသ်းစ တ်အချက်ြျာ်းက ို လျှ  ွေ့ ဝ က် ထာ်းရ  ြည်မေစ်ပပ ်း၊ သငို့စ်ြ်းြျို ဲ့သညဲ့်အချက်အလက်ြျာ်းက ို ြည်သညို့် 

တတ ယပိုဂ္  လ်က ိုြျှ သငို့ ်ခွငို့မ်ပ ချက်ြရ  ဘ  နဝြျှနပ်းြည် ြဟိုတ်ပါ။ 

 
 

  

ကစလ်းမ ာ်းအတွက် တရာ်းမျှတမှုဆျိုငရ်ာ ြညာရငှစ်ဆွ်းစန်ွးြွ မှ ရျိုက်ကူ်းခ က် 

mailto:contact@myanmar-mechanism.org
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မကကာြဏ နမ်းနလ ရှ နသာ နမ်းြ  ််းမျာ်း 

 

 

 
 

လသူာားမျ  ားန္ယွစ်ပေါ် ကျ ားလ ွ်သညို့် ရာဇဝတမ်ှုဆ ိုသည်မှာ အဘယ ်ည််း။  

 

စစ် ာဇဝတ်ြှုြျာ်းန ငို့ ် လူြျ  ်းတံို်းသတ်မေစ်ြှုတ ို ို့န ငို့အ်တူ လူသာ်းမ ျိ ်းနယွ်စြေါ် က  ်းလွနသ်ညဲ့်  ာဇဝတ်ြှုြျာ်းက ို ကက ်းနလ်းနသာ 

အမပည်မပည်  ိုင ်ာ  ာဇဝတ်ြှုြျာ်းအမေစ် ယူ ပါသည်။ လူသာ်းမ ျိ ်းနယွ်စြေါ် က  ်းလွနသ်ညဲ့်  ာဇဝတ်မှုဆျိုသည်မှာ 

အ ပ်သာ်းမ ာ်းအာ်း နန ာတစ်စနရာတွင ် သ ို ို့ြဟိုတ ် နယ်နမြတစ်ခိုလံို်းတွင ် စနရာအနှ ံ သ ို ို့ြဟိုတ် စနစ်တကျ အစ အစဥ်ခ  

တ ိုက်ခ ိုက်မှုတွင ် အစ တ်အပ ိုင််းတခုအမေစ် ကျ ်းလွနသ်ညို့် လိုပ် ပ်ဆျိုပြ ်း အဓ ပပါယ် ေွငဲ့ဆ်ျိုထာ်းသည်။ အ ပ်သာ်းမ ာ်းကျို 

အ ကြ််းေက်သညဲ့် သ ို ို့ြဟိုတ် မစတာ်မတရာ်းပြ သညဲ့် ြည်သညို့် မပ လိုပ်ြှုက ိုြ  ို ဤစနရာတွင ်တ ိုက်ခ ိုက်ြှုဟို ယူ န ိုငသ်ည်။   

 

တ ိုက်ခ ိုက်ြှုြ ာ စနရအနှံ ဲ့တွင ်လုြ်စဆာငစ်သာ လုြ်ြ် သ ို ို့ြဟိုတ် စနစ်တကျ အစ အစဥ်ခ  လုြ်စဆာငသ်ညဲ့် လုြ်ရြ်မ ျိ ်း မေစ် ြည်။ 

တ ိုက်ခ ိုက်ြှု၏ အရ  နအ်ဟိုနန် ငို့ ် နစ်နာသူ အန အတွက်အမပင ် ရာဇ၀တ်လုြ်ရြ်စကကာငဲ့ ် စိုစြါင််းမေစ်နပေါ်လာနသာ 

အက ျိ ်းသက်န ာက်ြှု သ ို ို့ြဟိုတ် အတ ိုင််းထက်အလွန ် မပင််းထနသ်ညို့် တစ်ခိုတည််းစသာ က  ်းလွနြ်ှု၏ 

အက ျိ ်းသက်န ာက်ြှုကျိုကကညဲ့်ပြ ်း တ ိုက်ခ ိုက်ြှုကျို စနရာအနှံ ဲ့ပေစ်သညဲ့် တျိုက်ချိုက်မှု ဟုတ်မဟုတ် ဆံု်းပေတ်သည်။ 

ပထဝ နယ်ြယ်အနနအထာ်း၊ အချ နအ်ြျိုင််းအပခာ်း  ိုင ်ာ အတ ိုင််းအတာန ငို့ ် ပစ်ြ တ်ထာ်းခံ သူ အန အတွက်တ ို ို့သည် 

တ ိုက်ခ ိုက်ြှုတစ်ခို စနရာအနှံ ဲ့အပြာ်း၌ ပေစ်ြွာ်းမြွာ်း စဉ််းစာ်း  ံို်းမေတ် ာ၌ အကကံ ်း၀ငသ်ည်။ 

 

ရံေနရ်ံခါ ကကံ စတွွေ့ရသညဲ့် အပေစ်အြ က်မ ျိ ်းမဟုတ်   ဥပြာ လံိုမခံ န ်းတပ်ေွ ွေ့ြျာ်းက တစ်န ိုငင်လံံို်းတွင ် စည််းခ က်ခ  တ ိုငပ်င ်

လုြ်စဆာငသ်ညဲ့် လုြ်ရြ်မ ျိ ်းမဟုတ်   အံုနငှဲ့က် ဥ််းနငှဲ့ ် အစ အစဥ် အကွက်ခ ပြ ်း လုြ်စဆာငသ်ညဲ့် အကကမ််းေက်မှု 

ြါ၀ငစ်နသညဲ့်လုြ်ရြ်သည် စနစ်တကျ အစ အစဥ်ခ  တျိုက်ချိုက်သညဲ့် တ ိုက်ခ ိုက်ြှု မေစ်သည်။  

  
အကျဥ််းြျခြင််းခဖစ်နသာ လူသာ်းအနပေါ် ကျ ်းလ  ်သည ် ရာဇဝတမ်ှုမှာ အဘယ ်ည််း။ 

 

အကျဥ််းချမခင််းမေစ်နသာ  ာဇဝတ်ြှုတွင ်လူတစ်ဦ်း၏ လွတ်လပ်ြှုက ို ပ တ်ပငမ်ခင််း သ ို ို့ြဟိုတ် ဥပနဒန ငို့အ်ည  ြဟိုတ်ဘ  လူတစ်ဦ်းအာ်း 

ချ ပ်နန ာငမ်ခင််း ပါဝငသ်ည်။  

 

လွတ်လပ်ြှုက ို ပ တ်ပငမ်ခင််းသည် တ ာ်းလက်လွတ် မပ ြှုမေစ်သည် ဟိုတ်ြဟိုတ်ြ ာ အန ကာင််းခံြျာ်းအနပေါ် ြူတည်ပါြည်၊ 

နအာက်ပါတ ို ို့ ဟိုတ်ြဟိုတ် က ို့သ ို ို့ အန ကာင််းခံြျာ်းအနပေါ် ြူတည်သည်- ၁) ချ ပ်နန ငမ်ခင််းြ ာ တ ာ်းဝင ်ချ ပ်နန ာငသ်ညို့်အြ န ို့အ်နပေါ် 

အနမခခံသည် ဟိုတ်ြဟိုတ် ၂)  သ/ူသူြအာ်း ေြ််း  ်း နအ်တွက် အန ကာင််း င််းြျာ်းက ို ချ ပ်နန ာငခ်ံ သူအာ်း အသ နပ်းခ ို့သည် 

ဟိုတ်ြဟိုတ် ၃)  သ/ူသူြအနပေါ် စွ   ိုသညို့် စွ ချက်ြျာ်း တစ်စံိုတစ် ာ န ငို့/်သ ို ို့ြဟိုတ် တ ာ်းဝင ် စွ ချက်တငခ် ို့န ကာင််းက ို ချက်ချင််းန ငို့ ်

အထ ိုက်အနလျာက် ချ ပ်နန ာငခ်ံ သူအာ်း အသ နပ်းခ ို့သည် ဟိုတ်ြဟိုတ် ၄)  သူ/သူြအတွက် နရ ွေ့နန  ရ  န ်း အပါအဝင ်

လိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််း  ိုင ်ာ အခွငို့အ်န ်းြျာ်းက ို ချ ပ်နန ာငခ်ံ သူအာ်း အသ နပ်းခ ို့သည် ဟိုတ်ြဟိုတ်၊ န ငို့ ် ၅) ချ ပ်နန ာငခ်ံ သူအာ်း 

လွတ်လပ်၊ ဘက်ြလ ိုက်သညို့်အမပင ်တြျှတနသာ တ ာ်းရံို်းနရ ွေ့နြ ာက်သ ို ို့ နခေါ်န ာငလ်ာခ ို့သည် ဟိုတ်ြဟိုတ် တ ို ို့မေစ်သည်။  

 

“သသံယ” ရ  ရံိုြျှနလာက်မေငို့ ် န ာင ွ်က်သညို့် လွတ်လပ်ြှုက ို ပ တ်ပငမ်ခင််းသည် တ ာ်းြျှတသည်ဟို  ိုသညို့် ဥပနဒ  ိုင ်ာ 

အနမခခံတစ်ခို ြဟိုတ်ပါ။ အလာ်းတူပင ် လူပိုဂ္  လ်တစ်ဦ်းက ို သူ/သူြသည် န ိုငင်နံ ်း လှုပ်ရ ာ်းသူ တစ်ဦ်းမေစ်နသာန ကာငို့၊် န ိုငင်နံ ်း 

လှုပ်ရ ာ်းသူ၏ ြ သာ်းစိုဝင ် သ ို ို့ြဟိုတ် နထာက်ခံသူမေစ်နသာန ကာငို့ ် သ ို ို့ြဟိုတ် သ ်းမခာ်း ဘာသာန ်း၊ န ိုငင်သံာ်း သ ို ို့ြဟိုတ် 

တ ိုင််း င််းလူြျ  ်းန ငို့ ်န  ်းန ွှယ်ခ ို့နသာန ကာငို့ ်ေြ််း  ်းချ ပ်နန ာင၍် ြ န ိုငပ်ါ။  
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နှ ပ်စကညှ်ဥ််းပ ််းမှုခဖစ်နသာ လူသာ်းအနပေါ် ကျ ်းလ  ်သည ် ရာဇဝတမ်ှုမှာ အဘယ် ည််း။ 

မပ လိုပ်ြှုန ကာငို့မ်ေစ်နစ သ ို ို့ြဟိုတ် ပြ လုြ်မှု မလုြ်စဆာငြ်ှုန ကာငို့မ်ေစ်နစ လူတစ်ဦ်းအနပေါ်   ို်းဝါ်းသညို့် နာကျငြ်ှု သ ို ို့ြဟိုတ် 

ဒိုကခကျန ာက်နစမခင််းသည် နှျိြ်စက်ညှင််းြန််းမှုပေစ်စသာ ရာဇ၀တ်မှုစပမာက်သည်။ ၎င််းြ ာ စ တ်ပ ိုင််း  ိုင ်ာအ  သ ို ို့ြဟိုတ် 

ရိုပ်ပ ိုင််း  ိုင ်ာအ  မေစ်န ိုငပ်ပ ်း  ာသက်ပန ်ထ ခ ိုက်ဒဏ ်ာရမှု ြမေစ်နစနသာ်လည််း စ တ်ြချြ််းနမြို့ြှု၊ အရ က်တကွ မေစ် ြှု သ ို ို့ြဟိုတ် 

စ တ်ကသ ကနအာက်မေစ် ြှုတ ို ို့ြ ာ ယာယ ထက်ြက ပ ိုြ ို၍ မေစ်ပွာ်းနစ ြည်။  

 

မပ လိုပ်ြှုတစ်ခိုြ ာ ညြှဥ််းပန််းန  ပ်စက်မခင််း ဟိုတ်ြဟိုတ်သည် နအာက်ပါက ို့သ ို ို့ အန ကာင််းခံြျာ်း အနပေါ် ြူတည်ပါသည်-  ၁) 

ဒိုကခခံစာ်း မခင််း၏ ကာလအတ ိုင််းအတာ ၂) နစ်နာသူ၏ ရိုပ်ပ ိုင််း  ိုင ်ာ သ ို ို့ြဟိုတ် စ တ်ပ ိုင််း  ိုင ်ာ အနမခအနန ၃) နစ်နာသူအနပေါ် 

သက်န ာက်ြှုြျာ်း ၄) မေစ်ပွာ်းနစခ ို့သညို့ ် နာကျငြ်ှု၏ သနဘာသဘာဝန ငို့ ် နာကျငြ်ှုအနမခအနန၊ န ငို့ ် ၅) အသံို်းမပ သညို့် နည််းလြ််း 

သ ို ို့ြဟိုတ် လိုပ်နည််း။ န  ပ်စက်ညြှဥ််းပန််းြှုနမြာက် န ် နတွွေ့ ရ  ခ ို့သညို့် မပ လိုပ်ြှုြျာ်း၏ နြူနာြျာ်းြ ာ ခနဓာက ိုယ်ပ ိုင််း ရ ိုက်နက်မခင််းြျာ်း၊ 

လျှပ်စစ်ဓါတ်လ ိုက်နပ်းမခင််းြျာ်း၊ ြ ်းရှု ံ ွေ့ မခင််းြျာ်း၊ ကာလအတန ်ကာမြငို့န်အာင ် အ ပ်စက်၍ြ နအာငလ်ိုပ်မခင််း သ ို ို့ြဟိုတ် 

အစာ်းအစာြနကျွ်းမခင််း၊ လူတစ်ဦ်း၏ န ွြျ  ်းြျာ်းအာ်း သတ်ပစ် န ် ပခ ြ််းနမခာက်မခင််း၊ န ငို့ ် အမခာ်းသူြျာ်းအာ်း ကျ ်းလွနသ်ညို့် 

န  ပ်စက်ရ ိုက်နက်ြှုက ို အဓမမ  ကညို့်ရှုခ ိုင််းမခင််း တ ို ို့မေစ် ကသည်။ ြိုဒ န််းကျငို့မ်ခင််းန ငို့ ် လ ငပ် ိုင််း အ ကြ််းေက်ြှုက ို ၎င််းတ ို ို့၏ 

သနဘာသဘာဝန ကာငို့ ်  ို်းဝါ်းနသာ နာကျငြ်ှုန ငို့ ်ဒိုကခခံစာ်း ြှု နမြာက်သည်ဟို ြ တ်ယူပါသည်။  

 

ညြှဥ််းပန််းန  ပ်စက်ြှုမေစ်နသာ  ာဇဝတ်ြှု၏ အဓ ပပါယ်ြ ာ စ  ငပ် ိုငခ်ွငို့အ်နပေါ်ြူတည်ပပ ်း အြျ  ်းြျ  ်း ကွ မပာ်းမခာ်းနာ်းန ိုငပ်ါသည်။ ဥပြာ 

အမပည်မပည်  ိုင ်ာ  ာဇဝတ်တ ာ်းရံို်း၏ န ာြ မပဌာန််းစာချ ပ်အ  အခ  ြ်အစနာှင ် ခံစနရသညဲ့် လူတစ်ဥ ်း သျို ဲ့မဟုတ် 

ညှင််းြန််းနှျိြ်စက်သူ၏ ထျိန််းခ  ြ်မှုစအာက်၌ ရှျိစနသူတဥ ်း အ စြေါ်   ို်းဆျို်းဝါ်း၀ါ်း နာကျငစ်စမခင််း သ ို ို့ြဟိုတ် ဒိုကခခံစာ်း စစပခင််းကျို 

ညှင််းြန််းနှျိြ်စက်မှုပေစ်စသာ ရာဇ၀တ်မှုအပေစ် သတ်မှတ်ြါသည်။ တမခာ်းအမပည်မပည်  ိုင ်ာ တ ာ်းရံို်းြျာ်းတွငမူ် 

သတင််းအချက်အလက် ရယူပခင််း သ ို ို့ြဟိုတ် အတင််းအကကြ် ဝနခ်ံချိုင််းပခင််းက ဲ့သျို ဲ့ သတ်သတ်မှတ်မှတ်  ည် ွယ်ချက်တခုအတွက် 

ဆျို်းဆျို်း၀ါ်း၀ါ်း နာကျငမ်ှုပေစ်စစပခင််း သ ို ို့ြဟိုတ် ဒိုကခခံစာ်းစစမခင််း သ ို ို့ြဟိုတ် ခွ မခာ်း က် မံခင််းက ို အနမခခံသညို့် အန ကာင််း င််း 

တစ်ခိုခိုအတွက် ပြ လုြ်သညဲ့် လုြ်ရြ်ကျို ညှင််းြန််းနှျိြ်စက်မှုပေစ်စသာ ရာဇ၀တ်မှုအပေစ် သတ်မှတ်သည်။ တခ ျိ ွေ့ 

ပြည်တွင််းတရာ်းစ ရငစ်ရ်းစနစ်အရမူ အစ ို်း  အာဏာပ ိုငက် သ ို ို့ြဟိုတ် အစျို်းရအာဏာြျိုင ် လုြ်ြျိုငခ်ွငဲ့က်ျို ရရှျိထာ်းသူက 

ရည်ရွယ်ခ က်ရှျိရှျိ ဆျို်းဆျို်း၀ါ်း၀ါ်း နာက ငစ်စပခင််း သျို ဲ့မဟုတ် ေကုခခံစာ်းစစသညဲ့် အစပခအစနမ ာ်းကျိုသာ ညှင််းြန််းနှျိြ်စက်မှုပေစ်စသာ 

ရာဇ၀တ်မှုအပေစ် သတ်မှတ်ထာ်းသည်။ 

 

 

 

 

 

အတင််းအကျပ် အစနဖျာကခ်ြင််းခဖစ်နသာ လသူာ်းအနပေါ် ကျ ်းလ  ်သည ် ရာဇဝတမ်ှုမှာ အဘယ ်ည််း။ 

အတင််းအကျပ် အစနေျာက်မခင််းမေစ်နသာ  ာဇဝတ်ြှုတွင ် ေြ််း  ်းမခင််း၊ ချ ပ်နန ာငမ်ခင််း သ ို ို့ြဟိုတ် အဓြမနခေါ်န ာငမ်ခင််း 

လိုပ်ပပ ်းနနာက် လူတစ်ဦ်း၏ တည်ရ   ာနန ာြျာ်း သ ို ို့ြဟိုတ် လူတစ်ဦ်း၏ ကံ ကြမာန ငို့ပ်တ်သက်၍ သတင််းနပ်း န ် မငင််း  ိုမခင််း 

သ ို ို့ြဟိုတ် လွတ်လပ်ြှု ပ တ်ပငမ်ခင််း မေစ်ပွာ်းခ ို့သည်က ို အသ အြ တ်မပ  န ် မငင််း  ိုမခင််းတ ို ို့ြ  တစ် ငို့ ် လူတစ်ဦ်း၏ လွတ်လပ်ြှုက ို 

ပ တ်ပငမ်ခင််းပါဝငသ်ည်။ အတင််းအကျပ် အစနေျာက်မခင််းြျာ်းက ို န ိုငင်တံစ်ခို သ ို ို့ြဟိုတ် န ိုငင် ံ က ို့သ ို ို့အာဏာရ  သညို့် 

အေွ ွေ့အစည််းတစ်ခို၏ လိုပ်န ာငြ်ှုမေစ်သည် သ ို ို့ြဟိုတ် အခွငို့အ်ာဏာ၊ နထာက်ခံြှု သ ို ို့ြဟိုတ် လ ိုက်နလျာြှုမေငို့ ်လိုပ်န ာငခ် ို့သည်။   

 

ကနဦ်းအာ်းမေငို့ ် ဥပနဒန ငို့အ်ည  ေြ််း  ်းမခင််း သ ို ို့ြဟိုတ် ချ ပ်နန ာငမ်ခင််းသည် ချ ပ်နန ာငခ်ံ သူ၏ တည်ရ   ာနန ာန ငို့ ် ပတ်သက်သညို့် 

သတင််းက ို ထ နမ်ခနထ်ာ်းလျှင ် အတင််းအကျပ် အစနေျာက်မခင််းသ ို ို့ ကျန ာက်န ိုငသ်ည်။ လူတစ်ဦ်း၏ တည်ရ   ာနန ာ သ ို ို့ြဟိုတ် 

ကံ ကြမာန ငို့ပ်တ်သက်၍ ြြ နသ်တင််းနပ်းမခင််းသည်လည််း သတင််းနပ်း န ် မငင််း  ိုြှု နမြာက်နကာင််း နမြာက်န ိုငသ်ည်။ အ  ိုပါ 

အနမခအနနြျာ်းအ  ချ ပ်နန ာငခ်ံ သူတွင ် ဥပနဒ  ိုင ်ာ သက်သာခွငို့ြ်ျာ်း သ ို ို့ြဟိုတ် လိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််း  ိုင ်ာ အာြခံချက်ြျာ်း 

ြ ရ  ခ ို့သညို့်အမပင ် သ/ူသူြ၏ ချစ်ခင ်သူြျာ်းက နစ်နာသူ ြည်သညို့်နန ာတွင ် ရ  နနန ကာင််း သ ို ို့ြဟိုတ် သူ/သူြအနပေါ် 

ြည်သညို့်အ ာ မေစ်ပျက်နနန ကာင််း ြသ  က ပါ။  

ပမနမ်ာနျိငုင်ဆံျိငုရ်ာလွတ်လြ်စသာ စံုစမ််းစစ်စဆ်းမှု ယနတရာ်း 

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

၀က်ဆျိုက်။ ။ iimm.un.org |  စေဲ့စ် ုတ် ။ ။ facebook.com/MyanmarMechanism ။ 
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