
မြ န်ြ ာ န ိုင ်င ံဆ ိုင ်ရာ သ ီးမ ာ ီးလွတလ်ပ ်သသာ  စံိုစြ ်ီးစ စ်သ ဆ ီးြ ှုလိုပ ်င န်ီးစဉ်၏ အ ကက  ီးအ က ဲမြ စ်သူ 
ြ စစတာန က  ိုလတ်စ် ွန်ဂ ျန် (Mr. Nicholas Koumjian) ြ ှ လူအ  ွင  ်အသရီးသက ာ င ်စ ထံသ ိုို့ ထိုတမ်ပ န် ျက ် 

လ ူ့အခ ွင ့်အရ ေးရက ောင့်စ၏ီ  ၄၂ ကက ြိမ့်ရ မောက ့် ပ ုံမှန့်အစည့်ေးအ ရ ေး 
၂၀၁ ၉ ခ ုံနှစ့်၊ စက ့်တ င့်ဘောလ ၉  က ့်  

 

ဥ က ကဌ ကက ီေးနှင ့်ဂုံဏ ့်သရ  ှြိလ ကက ီေးမင့်ေးမ ောေးခ င့်ဗ ောေး ...  

က ျွန့်ုံ ပ့်အရန ြင ့်  မန့်မောနြိုံင့်င အတ ွက ့် သီေး ခ ောေးလွတ့်လပ့်ရသော စ ုံစမ့်ေးစစ့်ရ ေးမှုလုံပ့်ငန့်ေးစဉ့်၏ က နဦ ေးအစီ င့်ခ  စောက ြိုံ 
တ င့် ပခ ွင ့် သည ့်အတွက ့် ဂုံဏ ့်ယ မြိပါသည့်။ 

လွန့်ခ   ရသောနှစ့် စက ့်တင့်ဘောလတ ွင့်  မန့်မောနြိုံ င့်င  ြိုံင့် ော နြိုံင့်င တက ောသီေး ခ ောေး လွတ့်လပ့်ရသော အခ  က ့်အလက ့် 
 ှောရြွရ ေးအြွ ွဲ့၏  အစီ င့်ခ  ခ က ့်တ ွင့်  အလွန့် ြိုံေး  ောေးရသော နြိုံင့်င တက ော ပစ့်မှုကက ီေးမ ောေးက ြိုံ က   ေးလွန့်ထောေးခ   ရ က ောင့်ေး 
ယ   သည ့် ရ က ောင့်ေးက ြိ ေးသင ့်ရသော အခ  က ့်အလက ့်မ ောေးက ြိုံ  ရတ ွွဲ့ ှြိခ   ရ က ောင့်ေး၊ အ ပစ့် ှြိရသော့်လည့်ေး က င့်ေးလွတ့်ခ ွင ့်  
ရပေးရနသည ့် သ သ ောစက ့် န့်ေးကက ီေးအော ေး ပ့်တန ့်ရစ န့်ရတ ောင့်ေး ြိုံရ က ောင့်ေး တ င့် ပခ   ပါသည့်။ ယင့်ေးလတ ွင့်ပင့်  
ဤ ရကောင့်စီမှ အ ြိုံပါက ြိစစ ပ့်အောေး တ  ုံ  ပန ့်သည ့်အရန ြင ့်   ုံေး ြတ ့်ခ က ့် ၃၉/၂  ြင ့် ဤ လုံပ့်ငန့်ေးစဉ့်က ြိုံ  
ြွ ွဲ့စည့်ေးရပေးခ   ပါသည့်။  လုံပ့်ငန့်ေးစဉ့်၏  လုံပ့်ပြိုံင့်ခ ွင ့်မှော နြိုံင့်င တွင့်ေး၊  ရေသတ ွင့်ေး နှင ့် နြိုံင့် င တက ောရ ုံေးရတော့်မ ောေးတ ွင့် 
အသ ုံေး ပ နြိုံင့် န့် အလြိုံ ငှော “  မန့်မောနြိုံင့်င တွင့် ၂၀၁ ၁ ခ ုံနှစ့်မှစပပီေး အ ြိုံေး  ောေး  ုံေးရသော နြိုံင့်င တကော ပစ့်မှုကက ီေးမ ောေး နှင ့် 
နြိုံင့်င တက ောဥ ပရေမ ော ေးက ြိုံ ခ  ြိ ေးရြောက ့်မှုမ ောေး ြိုံင့် ော သက ့်ရသ အရထောက ့်အထောေးမ ောေးက ြိုံ  ှောရြ၊ွ  စုံရပါင့်ေး၊  
ထြိန့်ေးသြိမ့်ေးပပီေး သ ုံေးသပ့်ရလ လော န့်”   ြစ့်ပါသည့်။ ဤ လုံပ့်ငန့်ေးစဉ့်အော ေး ြွ ွဲ့စည့်ေးခ   မှုက ြိုံ အရထွရထွညီလောခ  ကက ီေးမှလည့်ေး  
  ုံေး ြတ ့်ခ  က ့် ၇၃/၂၆၄  ြင ့် ကက ြိ  ြိုံ ရထောက ့်ခ  ခ   ပါသည့်။ 

ဤ လုံပ့်ငန့်ေးစဉ့်ခ  မှတ့် န့်အတ ွက ့် လြိုံအပ့်ရသော က နဦ ေးလုံပ့်ငန့်ေးမ ောေးက ြိုံ ရ ောင့်  က ့်ရပေးခ   သည ့်အတကွ ့် လ ူ့အခ ွင ့်  
အရ ေး ြိုံင့် ောမဟောမင့်ေးကက ီေး မစစမီ ှယ့်ဘခ ့်ခ  လတ ့်၊  က ုံ လသမဂဂဥ ပရေအတ ြိုံင့်ပင့်ခ   မစစတော မီဂွယ့်ေီစော ပါ ြိုံ တ ့်စ့် နှင ့် 
၎င့်ေးတ ြိုံ ၏ ရ ုံေးမ ောေးက ြိုံလည့်ေး က ျွန့်ုံ ပ့်အရနနှင ့် ရက  ေးဇ ေးတ င့် ှြိပါသည့်။  ထြိုံသ တြိုံ ၏  ကက ြိ ေးပမ့်ေးခ   မှုမ ောေးက ြိုံအရ ခခ  ပပီေး  
အရထွရထွအတ ွင့်ေးရ ေးမှုေးမှ ဤ လုံပ့်ငန့်ေးစဉ့်အောေး ယခ ုံနှစ့် ဩဂုံတ့်လ ၃၀  က ့်ရန တ ွင့် လုံပ့်ငန့်ေးစတ င့် န့်  
အတ ည့် ပ ရပေးခ   ပပီေး၊  စက ့်တ င့်ဘောလ ၆  က ့်ရန မှစ၍ အခ  က ့်အလက ့် ှောရြရွ ေးအြွ ွဲ့မှ ရကောက ့်ယ ခ   ပပီေးရသော  
သတ င့်ေးအခ  က ့်အလက ့်မ ောေးက ြိုံ မြိမြိတြိုံ လုံပ့်ငန့်ေးစဉ့်ထ သြိုံ  လွ ရ ပောင့်ေးမှု လုံပ့်ငန့်ေးမ ောေးက ြိုံ စတ င့်ရ ောင့်  က ့်ခ   ပါသည့်။ 
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ဤ ုံလုံပ့်ငန့်ေးတ ော န့်အော ေး မည့်က   သြိုံ  ခ  ဉ့်ေးက ပ့်ရ ောင့်  က ့် သွောေးမည့်က ြိုံ အနည့်ေးငယ့်  ှင့်ေး ပလြိုံပါသည့်။  ရ ှေးဦ ေးစွော 
ဤ ရကောင့်စီမှအပ့်နှင့်ေးခ   သည ့် လုံပ့်ပြိုံင့်ခ ွင ့်အောဏ ောက ြိုံ က ျွန့်ုံပ့်အရန ြင ့် အစဉ့်အပမ  ရလေးစောေးလြိုံက ့်နောသေွာေးမည့်  ြစ့်ပါ 
သည့်။   ြိုံေး  ောေးရသော နြိုံင့်င တကော ပစ့်မှုမ ောေးတ ွင့် လ ပုံဂဂြိ လ့်မ ောေးမှ တ ော န့် ှြိရ ကောင့်ေး သက ့်ရသအရထောက ့်အထောေးမ ောေး 
 ောဇ တ့် ပစ့်မှုမ ောေးတ ွင့် သတ ့်မှတ ့် ထောေးရသော  မင ့်မောေးသည ့်စ နှုန့်ေးမ ောေးနှင ့်အညီ  ှြိမ ှြိက ြိုံ ဤ လုံပ့်ငန့်ေးစဉ့်မှ ကက ြိ ေးပမ့်ေး  
ရြော့်ထုံတ့်ပပီေး သတ င့်ေးအခ  က ့် အလက ့်မ ောေးက ြိုံ  ှောရြွသ ုံေးသပ့်သွောေးမည့် ြစ့်ပါသည့်။  က ျွန့်ုံပ့်တြိုံ ၏ လုံပ့်ပြိုံင့်ခ ွင ့်သည့်  



အခ  က ့်အလက ့် ှောရြရွ ေးအြွ ွဲ့နှင ့်  မန့်မောနြိုံင့်င တွင့် ရ ောင့်  က ့်လ က ့် ှြိရသော အ ခ ောေးက ုံလအြွ ွဲ့ အစည့်ေးမ ောေး၏  
လုံပ့်ပြိုံင့်ခ ွင ့် နှင ့် မတ  ညီရပ။  ဤ လုံပ့်ငန့်ေးစဉ့်၏  အခ န့်ေးကဏ္ဍမှော မ  ါေမ ော ေး အကက  ရပေးလ ှုရ ော့် န့် အတ ွက ့်မဟုံတ့်ရပ။  
လွတ့်လပ့်ပပီေး တ  ောေးမျှတ ရသော  ောဇ တ့်မှု   ြိုံင့် ော စ ုံစမ့်ေးစစ့်ရ ေးမှုမ ောေးက ြိုံ လွယ့်က  ရခ  ောရမွွဲ့ စွော အရကောင့်ထည့်  
ရြော့်ရ ောင့်  က ့်နြိုံင့် န့်အတ ွက ့် ပ ပြိုံေးက  ညီ  ရပေး ခ င့်ေး   ြစ့်ပါသည့်။ 

မြိမြိတြိုံ ၏ လုံပ့်ပြိုံင့်ခ ွင ့်မှော  ည့်  ယ့်ခ  က ့်အ  အက န ့်အသတ ့် ှြိရသော့်လည့်ေး လုံပ့်ငန့်ေးအ  ယ့်အစောေးအ  အင့်မတ န့်  
က  ယ့် ပန ့်ပါသည့်။  ၂၀၁၁  မှစက ော  မန့်မောနြိုံင့်င တစ့်နြိုံင့်င လ ုံေးက ြိုံ လွှမ့်ေးခခ   ပပီေး ရ ောင့်  က ့်ပါသည့်။  က   ေး လွန့်သ  ြစ့်ရစ၊  
က   ေးလွန့်ခ  ခ    သ  ြစ့်ရစ မည့်သည ့် မ ြိ ေးနွယ့်၊  တ ြိုံင့်ေး င့်ေးသောေး၊  နြိုံင့်င သောေး၊ ဘောသောရ ေး ( သြိုံ မဟုံတ့်) နြိုံင့်င ရ ေး  
အြွ ွဲ့အ င့်က ြိုံမ ြိုံ  ပစ့်မှုမ ောေးအတကွ ့် တ ော န့်ခ  တော န့်ယ မှု ှြိရစ န့် က ျွန့်ုံပ့်တ ြိုံ မှ  အစွမ့်ေးက ုံန့် ကက ြိ ေးပမ့်ေး  သွောေးမည့် 
 ြစ့်ပါသည့်။  က ျွန့်ုံ ပ့်တြိုံ အရန ြင ့်  ပစ့် မှုတြိုံင့်ေးက ြိုံ စ ုံစမ့်ေးစစ့်ရ ေး န့် ရ ောင့်  က ့်နြိုံင့်စွမ့်ေး  မ ှြိရသော့်လည့်ေး  မန့်မောနြိုံင့်င  ှြိ  
လ အမ ြိ ေးမ ြိ ေးမှ ေုံက ခရ ောက ့်ခ  ခ    သည့်က ြိုံ ရက ောင့်ေးမွန့်စေွာ က ြိုံယ့်စောေး ပ နြိုံင့်မည ့်  ပစ့်မှုမ ောေးက ြိုံ ရ  ေးခ  ယ့်ြြိုံ  န့် ကက ြိ ေးပမ့်ေး  
သွောေးမည့်  ြစ့်ပါသည့်။ 

မြိမြိတြိုံ လုံပ့်ငန့်ေးစဉ့်၏  ဂုံဏ ့်သြိက ခောနှင ့် လုံပ့်င န့်ေးမ ောေး၏ လျှ ြိ ွဲ့ ကှ ့်ခ  က ့်တြိုံ က ြိုံ က ောက ွယ့်ထြိန့်ေးသြိမ့်ေးြြိုံ  န့် လြိုံအပ့်ခ  က ့်အ  
ဤ ရကောင့်စီအောေးအစ ီင့်ခ   မည ့်တော  န့်နှင ့် လ မှုလ ူ့အြွ ွဲ့အစည့်ေးမ ောေးနှင ့် က   ေးလွန့်ခ  ခ    သ မ ောေးထ သြိုံ  အသြိရပေးမှုတြိုံ က ြိုံ  
က ျွန့်ုံ ပ့်အရန ြင ့် ကက ြိ ေးစောေးပပီေး ဟန့်ခ  က ့်ညီရအောင့် ခ  ြိန့်ည ြိရ ောင့်  က ့်သွောေးမည့်  ြစ့်ပါသည့်။ အ မ ောေး ပည့်သ ထ  
အသြိရပေး ခ င့်ေးသည့် အရ ေးကက ီေးရသော့်လည့်ေး  ောဇ တ့်မှုမ ောေးတ ွင့်မြိမြိတြိုံ ၏  မဟောဗ  ဟောမ ောေးနှင ့် တ ြိုံေးတ က ့်မှုမ ောေးက ြိုံ 
ရြော့်ထုံတ့်အသြိရပေး ခ င့်ေးသည့် စ ုံစမ့်ေးစစ့်ရ ေးရ ေးအော ေး အရနေှာင ့်အယှက ့်  ြစ့်ရစနြိုံင့်ပါသည့်။ 

ရနောက ့်  ုံေးတ ွင့် က ျွန့်ုံ ပ့်အရန ြင ့် အရလေးရပေးတ င့် ပလြိုံသည့်မှော ဤ လုံပ့်ငန့်ေးစဉ့်ရအော င့် မင့် ြြိုံ  န့်  အြွ ွဲ့ င့်နြိုံင့်င မ ောေး၏  
က  ညီပ  ပြိုံေးမှုနှင ့် ပ ေးရပါင့်ေးရ ောင့်  က ့်မှုတ ြိုံ အရပေါ်တ ွင့် မ ောေးစွောမ တည့်ပါသည့်။  မန့်မောနြိုံင့်င သြိုံ သွောေးရ ောက ့်ခ ွင ့်  
 ှြိမည့် ြိုံလ င့်  ပစ့်မှုက   ေးလွန့်ရ က ောင့်ေး စွပ့်စွ ခ  က ့်မ ောေးအတကွ ့် အမနှ့်တ ောေး ှောရြွရ ေးက ြိုံ မ ောေးစွောအရထောက ့်အက   
 ြစ့်မည့်မှော အသြိအသောပင့် ြစ့်ပါသည့်။   မန့်မောနြိုံင့်င အစြိုံေးအ နှင ့်  က ့်သွယ့်နြိုံင့် န့် က ျွန့်ုံပ့်ြက ့်မှ ကက ြိမ့်ြန့်မ ောေးစေွာ  
ကက ြိ ေးစောေးခ   ပပီေး ြစ့်ပါသည့်။   က ့်လက ့်ပပီေးလည့်ေး အ ပန့်အလှန့် ပ ေးရပါင့်ေးရ ောင့်  က ့်ရသော  က ့်  ရ ေးတစ့် ပ့်  
ရပေါ် ရပါက ့်လောနြိုံင့် န့် ကက ြိ ေးပမ့်ေး က ့်သွယ့်သွောေးမည့် ြစ့်ပါသည့်။ 

အ ခ ောေးရေသတ ွင့်ေးနြိုံင့်င မ ောေး၏ ပ ေးရပါ င့်ေးရ ောင့်  က ့်မှုသည့်လည့်ေး အရ ေးကက ီေးပါသည့်။  သက ့် ြိုံင့်ရသော သတ င့်ေး  
အခ  က ့်အလက ့်မ ောေးရပေးနြိုံင့်မည ့် သက ့်ရသမ ောေးသည့် ယင့်ေးနြိုံင့်င မ ောေး၌ရသော့်လည့်ေး ယင့်ေးနြိုံင့်င မ ောေးအော ေး   ြတ ့်သန့်ေး၍ 
ရသော့်လည့်ေးရက ောင့်ေး ရနထြိုံင့်လ က ့် ှြိ က ပါသည့်။  ယင့်ေးနြိုံင့်င အစြိုံေး မ ောေး၏  အခ  ပ့်အ ခ ောအောဏ ောနှင ့် စြိုံေး ြိမ့်မှုမ ောေးက ြိုံ 
ရလေးစောေးအသြိမှတ့်ထောေးသည ့်နည့်ေးတ  ၊  သက ့်ရသမ ောေး သြိုံ မဟုံတ့် သတ င့်ေးရပေးအ င့်ေးအ မစ့်မ ောေးအရပေါ် အနတ ောယ့် 
မက  ရ ောက ့်နြိုံင့်သည ့်အရနအထောေး ြင ့် ဤ လုံပ့်ငန့်ေးစဉ့်မှ  ထြိုံနြိုံင့်င မ ောေးတ ွင့်  င့်ရ ောက ့်လုံပ့်က ြိုံင့်နြိုံင့်ခ ွင ့်   ှြိြြိုံ  န့် 
အရ ေးကက ီေးပါသည့်။ 

ပ ေးရပါင့်ေးရ ောင့်  က ့်မှု နည့်ေးလမ့်ေးမ ောေးနှင ့်စပ့်လ ဉ့်ေးပပီေး သက ့် ြိုံင့်  ောအြွ ွဲ့ င့်နြိုံင့်င မ ောေးနှင ့် ရ ွေးရနွေးြြိုံ  န့်နှင ့် က   ေးလွန့်  
ခ  ခ    သ မ ောေး၊ လ မှုလ ူ့အြွ ွဲ့အစည့်ေးမ ောေးနှင ့် ရတ ွွဲ့  ုံပပီေး ဤ လုံပ့်ငန့်ေးစဉ့်၏  လုံပ့်ပြိုံင့်ခ ွင ့်တော န့်က ြိုံ  ှင့်ေးလင့်ေးပပီ ေး  
၎င့်ေးတ ြိုံ ထ မှ အကက   ပ ခ  က ့်မ ောေးက ြိုံနောေးရထောင့်နြိုံင့်ြြိုံ  န့် က ျွန့်ုံပ့်သည့် လောမည ့် လမ ောေးတ ွင့် ၎င့်ေးရေသသြိုံ  သွောေးရ ောက ့် န့်  
စီစဉ့်ခ  မှတ့်ထောေးပါသည့်။   



ဥ က ကဌ ကက ီေးနှင ့်ဂုံဏ ့်သရ  ှြိလ ကက ီေးမင့်ေးမ ောေးခ င့်ဗ ောေး ...  

လွန့်ခ   ရသော ၁ ၉ နှစ့်တွင့် က ျွန့်ုံ ပ့်အရန ြင ့် ရဘော စနီေးယောေး၊   ီေး ောလီယွန့်၊  အရ ှွဲ့တ ီရမော့်နှင ့် က ရမဘောေ ီေးယောေးနြိုံင့်င တြိုံ ၌ 
စစ့် ောဇ တ့်မှုမ ောေး၊ လ သောေးတ မ ြိ ေးနွယ့်လ ုံေးအရပေါ်  က   ေးလွန့်သည ့်  ောဇ တ့် မှုမ ောေး နှင ့် မ ြိ ေးနွယ့်စုံတစ့်စုံအောေး 
မ ြိ ေး ြ တ ့် ခ င့်ေး ပစ့်မှုတြိုံ က ြိုံ တ  ောေးစွ  ြိုံခ   ပါသည့်။ ထြိုံက   သြိုံ ရသော  ောဇ တ့်မှုကက ီေးမ ောေးအတကွ ့် တ  ောေးမျှတ မှု 
 ှောရြွ ခ င့်ေးသည့်  ှည့်လ ောေးပပီေးခ က ့်ခ  ရသော လုံပ့်ငန့်ေးတ စ့် ပ့် ြစ့်ရ က ောင့်ေး က ြိုံယ့်ရတွွဲ့ သြိ ှြိခ    ပါသည့်။  
လွန့်ခ   ရသောနှစ့်တ ွင့် နှစ့်ရပါင့်ေးရလေး ယ့် ရက  ော့်  က ောခ   ပပီေး ြစ့်ရသော ၁ ၉၇၀  ပည ့်နစှ့်မ ောေးတ ွင့်က   ေးလွန့်ခ   သည ့် 
 ပစ့်မှုမ ောေးအတ ွက ့် က ရမဘောေီေးယောေးနြိုံင့်င  ှြိ ခ မောနခီ  ုံရ ုံေးတ ွင့် က ျွန့်ုံပ့်တြိုံ မှ  ပစ့်မှုထင့် ှောေးစ ီင့်ခ  က ့်ခ  နြိုံင့်ခ   ပါသည့်။ 

အခ  ြိန့်မည့်မျှပင့်  က ော မင ့်ခ   သည့် ြစ့်ရစ က  ေးလွန့်ခ  ခ    သ မ ောေး၏ တ  ောေးမျှတ မှုက ြိုံလြိုံလောေးမှုသည့် မယြိုံင့်န   
သွောေးခ   ရ က ောင့်ေးက ြိုံ ယင့်ေးနှင ့်အ ခ ောေးအမှုမ ောေးတ ွင့် က ျွန့်ုံပ့်က ြိုံယ့်တြိုံင့်ရတွွဲ့ ှြိခ    ပါသည့်။  အသက ့် ှင့်က  န့် စ့်ခ    
သ မ ောေးသည့် ယင့်ေးက   သြိုံ   တ  ညီရသောလြိုံလောေးခ  က ့်မ ောေးက ြိုံ အစဉ့်အပမ  ထုံတ့်ရြော့်ခ    က ပါသည့်။ ရ ှေးဦ ေးစွော ယင့်ေးတ ြိုံ  
ကက   ရတ ွွဲ့ခ    သည့်မ ောေးက ြိုံထုံတ ့်ရြော့်ရ ပော ြိုံနြိုံင့်မည ့် အခ ွင ့်အရ ေးက ြိုံလြိုံလောေးပပီေး မြိမြိတြိုံ  င့် ြိုံင့် ခ  စောေးခ    သည ့်  
အမနှ့်တ ောေးက ြိုံ တ  ောေး င့်အသြိအမှတ့် ပ မှု   ှြိရအောင့် ရ ောင့်  က ့်လြိုံ က သည့်။  ေုံတ ြိယအခ  က ့်မှော က   ေးလွန့်ခ    
သ မ ောေး၏ ရ ောင့်  က ့်မှုမ ောေးက ြိုံ  ြိုံင့်ေး န့်ေးရ ှုွဲ့ ခ  ရစလြိုံပပီေး အဓြိက တ ော န့် ှြိသ မ ောေးက ြိုံ အရ ေးယ ရပေး  ရစလြိုံ က သည့်။  
ရက ောင့်စီသည့် က   ေးလွန့်ခ   သ မ ောေး၏  ရမျှော့်လင ့်ခ  က ့်မ ောေးက ြိုံ အရကောင့်ထည့်ရြော့် န့်အတွက ့် ဤ လုံပ့်ငန့်ေးစဉ့်အောေး  
ြွ ွဲ့စည့်ေးခ    ခ င့်ေး ြင ့် အရ ေးကက ီေးရသောရ ခ လှမ့်ေးတ စ့် ပ့်က ြိုံ စတင့်ရ ောင့်  က ့်ခ   ပပီေး  ြစ့်ပါသည့်။ 

သြိုံ  ောတ ွင့် ပြိုံ၍ အရ ေးပါရသော အက ြိ ေးရက ေးဇ ေးတ စ့် ပ့် ှြိပါရသေးသည့်။   ဤ လုံပ့်ငန့်ေးစဉ့်  ြိုံင့် ော လုံပ့်ပြိုံင့်ခ ွင ့်တော န့်၏  
က ောလစည့်ေးက မ့်ေးသတ ့်မှတ ့်ခ  က ့်သည့် အက န ့်အသတ ့်မ ှြိဘ  မနက ့် ြန့်၊ ရနောင့်နှစ့် နှင ့် အနောဂတ ့်တ ြိုံ တ ွင့်  
က   ေးလွန့်ရသော ပစ့်မှုမ ောေးအထြိပါ င့်ပါသည့်။   မန့်မောနြိုံင့်င ပငြိမ့်ေးခ  မ့်ေးရ ေး၊  အ ပစ့်မ   ပည့်သ မ ောေး  အ က မ့်ေးြက ့်ခ   မှုမ ောေး  
 ပ့်တန ့်ရစရ ေးနှင ့် နြိုံင့်င အတ ွင့်ေး ှြိ ပည့်သ အော ေးလ ုံေးမှ တ ြိုံင့်ေး ပည့်တြိုံေးတ က ့်ရ ေးအတကွ ့်  ြိုံင့်ေး န့်ေးက  ညီ  ရ ောင့်  က ့် 
သည့်က ြိုံ ရက ောင့်စီအြွ ွဲ့အ င့်နြိုံင့်င တြိုံင့်ေးမှ လြိုံလောေးရ က ောင့်ေး က ျွန့်ုံပ့် ယ ုံ က ည့်ပါသည့်။  ဤ လုံပ့်ငန့်ေးစဉ့်က ြိုံ ြွ ွဲ့စည့်ေး 
လြိုံက ့် ခ င့်ေးသည့် ထြိုံ ည့်  ယ့်ခ  က ့်အတ ြိုံင့်ေး  ြစ့်လောရစ န့်အတွက ့် ရသေးငယ့်ရသော့်လည့်ေး အရ ေးကက ီေးသည ့် 
ရ ောင့်  က ့်မှု တ စ့်ခ ုံ ြစ့်ပါသည့်။   မန့်မောနြိုံင့်င အတ ွင့်ေး ှြိ လက ့်နက ့်က ြိုံင့်အြွ ွဲ့အစည့်ေးမ ောေးအော ေးလ ုံေးထ  ရအောက ့်ပါ  
အတ ြိုံင့်ေး သတ ြိရပေးခ  က ့် ရပေးပြိုံ လ က ့်  ပစ့်မှုမ ောေး မက   ေးလွန့်ရစ န့် ဟန ့်တောေးလြိုံက ့်ပါသည့်။ “က ျွန့်ုံပ့်တ ြိုံ က ရစောင ့် က ည ့်  
ရနပါသည့်။   ပစ့်မှုက   ေးလွန့်သ မ ောေးက မြိမြိတြိုံ က   ေးလွန့်မှုအတ ွက ့် တ ော န့်ခ  မှု ှြိ ရစ န့် ရသခ  ောရ ောင့်  က ့်  
သွောေးပါမည့်။ ” 

ဤ က   သြိုံ သမြိုံင့်ေး င့်လုံပ့်ပြိုံင့်ခ ွင ့်အောဏောက ြိုံ ရပေးအပ့်ခ   သည ့်အတွက ့် ရကောင့်စီအောေး ရက  ေးဇ ေးတ င့် ှြိပါသည့်။  
ဤ လုံပ့်ငန့်ေးစဉ့်အော ေး ရ ှွဲ့ က ့်ဦ ေးစီေးရ ောင့်  က ့်ြြိုံ  န့်အတ ွက ့် ကျွန့်ုံပ့်အောေး ယ ုံ က ည့်စွောတ ော န့်ရပေးခ   သည့် အရထွရထွ 
အတ ွင့်ေးရ ေးမှုေးက ြိုံလည့်ေး ရက  ေးဇ ေးတ င့် ှြိပါသည့် ။ 

ရက  ေးဇ ေးတ င့်ပါသည့်။ 

 

(UN ၏ တ  ောေး င့်ဘောသော ပန့်ခ  က ့်မဟုံတ့်ပါ) ၁ ၃၊  စက ့်တင့်ဘော၊  ၂၀၁ ၉ 
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Mr. President, Excellencies, It is an honor to present to the Council the initial report of the Independent Inves-

tigative Mechanism for Myanmar.

Last September, the Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar reported that it had found

reasonable grounds to believe that very serious international crimes had been committed and called for the

end to a cycle of impunity.  The same month, in Resolution 39/2, the Council responded by establishing this

Mechanism with the mandate “to collect, consolidate, preserve and analyse evidence of the most serious in-

ternational crimes and violations of international law committed in Myanmar since 2011” and to build crimi-

nal case �les for potential use in national, regional or international courts.  The General Assembly welcomed

the establishment of the Mechanism in resolution 73/264.

I am grateful to the High Commissioner for Human Rights, Ms. Michelle Bachelet, and the United Nations Le-

gal Counsel, Mr. Miguel de Serpa Soares, and their O�ces, for implementing the necessary preliminary

steps to establish the Mechanism.  Following their e�orts, the Secretary-General formally deemed the Mech-

anism operational on 30 August this year and on 6 September we began the process of transferring infor-

mation collected by the Fact-Finding Mission to the Mechanism.

Mr. President, Excellencies, Allow me to explain a bit how I intend to approach the task ahead.  First, I will al-

ways respect the speci�c mandate conferred by this Council.  The Mechanism will strive to obtain and ana-

lyze information that sheds light on whether there is proof, to the high standards required in criminal cases,

that individuals are responsible for serious international crimes.  Our mandate is distinct from that of the

Fact-Finding Mission and other UN entities working on Myanmar.  The Mechanism’s role is not to advocate

policies.  Rather it is to facilitate fair and independent criminal proceedings.

While the mandate is limited in purpose, it is massive in scale, covering the entire territory of Myanmar since

2011.  We will vigorously pursue accountability for crimes irrespective of the race, ethnicity, nationality, reli-

gion or political a�liation of either the victims or the perpetrators.  While we do not have the capacity to in-

vestigate every alleged crime, we will seek to select cases that are appropriately representative of the su�er-

ing in�icted upon the various peoples of Myanmar.

I will also seek to balance the Mechanism’s obligation to report to this Council and to keep civil society and

victims informed, with the need to maintain the integrity and con�dentiality of the work.  Public outreach is

nd



essential, but in criminal cases, speaking too openly about strategies and progress could compromise

investigations.

Finally, I wish to stress that the success of the Mechanism will be dependent on the cooperation and sup-

port of Member States. Obviously, access to Myanmar would greatly facilitate the search for the truth about

alleged crimes.  I have made multiple attempts to engage with the Government of Myanmar and moving for-

ward, I will continue to reach out and seek a cooperative relationship.

The cooperation of other states in the region is also critical. Many witnesses with relevant information are

located in or pass through their territory.  It is important that while respecting these governments’ sover-

eignty and relevant concerns, the Mechanism has the ability to work within these States in a manner that

does not endanger witnesses or sources.

I plan to travel to the region in the coming months to engage with the relevant Member States on modes of

cooperation and to take the opportunity to meet with victim and civil society groups to explain the Mecha-

nism’s mandate and listen to their suggestions.

Mr. President, Excellencies, for the past 19 years I’ve prosecuted war crimes, crimes against humanity and

genocide cases from Bosnia, Sierra Leone, East Timor and   Cambodia.  I’ve seen that achieving justice for

mass crimes is a long and di�cult journey.  At the Khmer Rouge Tribunal in Cambodia, just last year we ob-

tained convictions for crimes committed in the 1970’s, over four decades after the crimes were committed.

In that and other cases, I have seen that no matter how much time passes, the victims’ desire for justice

does not waver.  Survivors consistently express similar desires.  First, they want a chance to recount their

experiences, and seek some o�cial recognition of the truth of what happened to them.  Second, they want

to see the perpetrators’ behaviour condemned and those most responsible held to account.  This Council

took an important step towards ful�lling the hopes of victims by creating this Mechanism.

Yet, I believe there is an even more important bene�t. The temporal mandate of the Mechanism has no end

date and extends to any crimes committed tomorrow, next year, and on into the future.    I believe that

every single member of this Council wants to see the end of violence against innocent civilians and a peace-

ful Myanmar where all parts of the population contribute to the country’s development.  The establishment

of this Mechanism makes a small but important contribution towards that end.  It deters crimes by sending

this message to all armed entities in Myanmar: “We are watching and will work to ensure that those who

commit crimes will be brought to account.”

I am grateful to the Council for the responsibility of this historic mandate, and to the Secretary-General for

entrusting me to lead it forward.

Thank you.
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