
 

 

 

မြန်ြာန ိုငင်ဆံ ိုငရ်ာ လပ်ွလပ်သ ော စ ုံစမ််းစစ်သ ်းမှု ယနတရာားဆ ိုတော ဘောလ။ဲ 

မြန်ြာန ိုင်ငံတွင ် ၂၀၁၁ နနောက်ပ ိုင််းကစပပ ်း က  ်းလွနခ် ဲ့သညဲ့် အဆ ို်းရွော်းဆံို်း န ိုငင်တံကော ရောဇဝတ်မှုမ ော်းနငှဲ့ ်

တခခော်းက  ်းလွနန်ဖောက်ဖ က်မှုမ ော်း၏ အနထောက်အထော်းမ ော်းက ို စိုနဆောင််းသ မ််းဆည််း၊ နလဲ့လောဆန််းစစ်ရန ် ကိုလသမဂ္ဂ 

လ ဲ့အခွငဲ့အ်နရ်းနကောငစ် က ၂၀၁၈ တွင ် ယနတရော်းက ို ဖွ ွဲ့စည််းနပ်းခ ဲ့သည်။ အဆ ိုပါ ရောဇဝတ်မှုမ ော်းနငှဲ့ဆ် ိုငသ်ညဲ့် အခ က်အလက်မ ော်းက ို 

န ိုငင်တံွင််း၊ နေသတွင််း သ ို ဲ့မဟိုတ် အခပည်ခပည်ဆ ိုငရ်ော အောဏောပ ိုငမ် ော်းနငှဲ့ ် လတ်တနလော သ ို ဲ့မဟိုတ် အနောဂ္တ်တွင ် နဝမျှအသံို်းခပြုခွငဲ့ ်

ယနတရော်းအော်း နပ်းထော်းပါသည်။ နနောငန်စ်ှနပါင််းမ ော်းစွောကကောမှ တရော်းစွ န ိုငသ်ညဲ့်တ ိုင ် အခင််းခဖစ်ခဖစ်ခ င််းအခ  နက် အခ က်အလက်မ ော်းက ို 

သ မ််းဆည််း မှတ်တမ််းတငထ်ော်းန ိုငပ်ါက အနထောက်အထော်းတနဖ် ို်း နကောင််းနကောင််း ရှ န ငပ်ါသည်။ ယနတရော်း၏ ရည်မှန််းခ က်မှော 

တောဝနရ်ှ သ မ ော်းက ို န ိုငင်တံွင််း သ ို ဲ့မဟိုတ် အခပည်ခပည်ဆ ိုငရ်ော တရော်းရံို်းတခိုခိုတွင ်တရော်းစွ ရော၌ အသံို်းခပြုမည်ဲ့ အနထောက်အထော်းမ ော်းက ို 

စိုနစောင််းသ မ််းဆည််းထော်းခခင််းခဖငဲ့ ်တရော်းမျှတမှုနငှဲ့ ်တောဝနခ်ံမှုတ ို ဲ့က ို နဆောငက်ကည််းနပ်းဖ ို ဲ့ ခဖစ်ပါသည်။  

မြန်ြာန ိုငင်နံငှ  ်ပတသ်က်၍ လိုပ်က ိုငလ်ျကရှ် သည ် အမ ာား ကိုလသြဂ္ဂ အဖ  ွဲ့အစည်ားြျာားနငှ  ်ယနတရာား ဘယလ် ုံ ကေွာလ။ဲ  

ခမနမ်ောန ိုငင်ကံ လ ဲ့အခွငဲ့အ်နရ်းအနခခအနနဆ ိုငရ်ော ကိုလ အထ ်းက ိုယစ်ော်းလှယ်နငှဲ့ ်လ ဲ့အခွငဲ့အ်နရ်းဆ ိုငရ်ော ကိုလမဟောမင််းကက ်းရံို်း အပါအဝင ်

တခခော်း ကိုလအဖွ ွဲ့အစည််းမ ော်းသည် ခမနမ်ောန ိုငင်တံွင််း လ ဲ့အခွငဲ့အ်နရ်း ခ  ြု်းနဖောက်မှုမ ော်းက ို က ယ်က ယ်ခပနခ်ပန ဲ့ ် ဆန််းစစ်နနပါသည်။ 

ဤအဖွ ွဲ့အစည််းမ ော်းသည် န ိုငင်မံ ော်း တခါတရံ အမ ော်းခပည်သ သ ို ဲ့ အစ ရငခ်ံစောမ ော်း တငခ်ပပါသည်။ ဤအဖွ ွဲ့အစည််းမ ော်းနငှဲ့ ်ယနတရော်း ကွောသည်က 

ယနတရော်း၏ အလိုပ်မှော ရောဇဝတ်မှု စ ရငစ်စ်နဆ်းသညဲ့်အခါ လ ိုအပ်သညဲ့် အမှုတွ မ ော်းက ို လျှ ြုွဲ့ ဝှက်တည်နဆောက်ခခင််းခဖစ်သည်။ 

ရ ိုဟငဂ်္ ောမ ော်းက ို ခမနမ်ောန ိုငင်မှံ အ မ်န ်းခ င််း ဘဂ္ဂလော်း နေဲ့ရှ်သ ို ဲ့ နမောင််းထိုတ်မှုနငှဲ့ဆ် ိုငသ်ညဲ့် အမှုမ ော်းက ို အ ိုငစ် စ က စံိုစမ််း 

စစ်နဆ်းနနနသော်လည််း ခမနမ်ောန ိုငင်တံွင််းမှ တခခော်းရောဇဝတ်မှုမ ော်းအတွက် ဥပနေအခွငဲ့အ်ောဏော မရှ ပါ။ အ ိုငစ် နဂ္ ကလည််း ခမနမ်ောန ိုငင်၏ံ 

ရ ိုဟငဂ်္ ောမ ော်းနပေါ်  လိုပ်ရပ်သည် လ မ  ြု်းတိုန််း သတ်ခဖတ်မှု နခမောက်မနခမောက်က ို ကကော်းနောလ က်ရှ သည်။ ယနတရော်းသည် ၎င််း၏ 

လိုပ်ပ ိုငခ်ွငဲ့အ်တွင််း ကောယကံရှငမ် ော်း သနဘောတ ည မှုခဖငဲ့ ်အခ က်အလက်မ ော်းက ို အ ိုငစ် စ ၊ အ ိုငစ်  နဂ္ တ ို ဲ့က ို နပ်းပ ို ဲ့မျှနဝပါသည်။ ထ ို ဲ့အခပင ်

၂၀၁၁ နနောက်ပ ိုင််း ခမနမ်ောန ိုငင်တံွင််း က  ်းလွနန်ကောင််း က  ်းလွနခ် ဲ့သညဲ့် တခခော်း အခပည်ခပည်ဆ ိုငရ်ော ရောဇဝတ်မှုအော်းလံို်းနငှဲ့ဆ် ိုငသ်ညဲ့် 

အနထောက် အထော်းမ ော်းက ိုလည််း စံိုစမ််းစစ်နဆ်းပါသည်။ 

မြန်ြာန ိုငင်ဆံ ိုငရ်ာ ယနတရာား  ုံ ို့  တင််းအချက်အလက ်ဘယ်လ ုံသပ်းပ ုံ ို့ န ုံငမ်လ။ဲ  

အခဖစ်အပ က်မ ော်း၏ မ က်ခမငမ် ော်း သ ို ဲ့မဟိုတ် ေစ်ဂ္ စ်တယ်၊ စောရွက်စောတမ််း အနထောက်အထော်း အပါအဝင ်မည်သညဲ့် ပံိုစံခဖငဲ့မ်ဆ ို ရန ိုငသ်ညဲ့် 

အခ က်အလက်မ ော်းက ို ယနတရော်းက ရှောနဖွစိုနဆောင််းပါသည်။ ယနတရော်းအော်း ဖိုန််းနပံါတ် +41 76 691 12 08 သ ို ဲ့ Signal ခဖငဲ့ ်လံိုခခံြုစ တ်ခ စွော 

ဆက်သွယ်န ိုငပ်ါသည်။ (Signal ဖြငို့ ်  က ်ယွရ်န် Signal App က ုံ အ  ုံ်းဖပြုရပါမည်)။ ယနတရော်း၏ ပရ ိုတွန ် အ ်းနမ်း contact@myanmar-

mechanism.org  သ ို ဲ့လည််း ဆကသ်ွယ်န ိုငသ်ည်။ အလံိုခခံြုဆံို်းခဖစ်ရန ်ယနတရော်းသ ို ဲ့ သတင််းနပ်းပ ို ဲ့ပပ ်းလျှင ်မက်နဆဲ့ခ မ ော်းက ို လံို်းဝ ဖ က်ပစ်ဖ ို ဲ့၊ 

သငဲ့ဖ်ိုန််းတွင ် ယနတရော်း Signal နပံါတ်နငှဲ့ ် အ ်းနမ်းလ ပ်စောက ို သ မ််းမထော်းရန ်  အကကံခပြုလ ိုပါသည်။ သငဲ့ ် သနဘောတ ည မှု မပါဘ  

သငမ်ည်သ မည်ဝါ၊ သငန်ပ်းပ ို ဲ့နသော အချက်အလက်ြျာျားက ို တခခော်းမည်သ က ိုမျှ နခပောမည်မဟိုတ်ပါ။ မကသ် ို့ချ အော်းလ ုံ်းက ုံ 

ြတမ်ည်ဖြစ်သ ော်ဖငောင်း လ ုံဖခ ြုသရ်း သ ောကခ်ျငို့ပ်ပ ်း မကသ် ို့ချ ရ ည်က ုံ အသ ကောင််းဖပန်မည်မဟုံတပ်ါ။  

ထပ်မံသ ရှ လ ိုပါက iimm.un.org သ ို ို့ြဟိုတ် facebook.com/MyanmarMechanism က ို ကကညို့်ပါ။ 

မြန်ြာန ို င်ငံဆ ို င်ရာ လွတ်လပ်သ ာ စံို စြ််းစစ်သဆ်းြှုယန တရာ်း 

က ုံ ဘယလ် ုံ  က ်ယွမ်လ ဲ
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