
 

 
 
 
ြမန်မာ�ိငုင်ဆံိငုရ်ာလွတလ်ပ်ေသာစံုစမ်းစစ်ေဆးမ�ယ��ရား 

သတငး်လ�ာ 
အတွ ဲ(၁)၊ (၂၀၂၀) ခု�စှ်၊ ေမလ။ 

 

ဤစာေစာငအ်တွတဲငွ ်

ယ��ရား၏ အ�ကးီအကမှဲ 

အမှာစကား၊ 

ဖဲွ�စညး်မ�ဆိငုရ်ာ 

ေနာကဆ်ံးုသတငး်၊ 

ကမ်းလင်ဆ့ကသ်ယွြ်ခငး် 

လပ်ုငန်းများ၊ 

မ�ကာခဏေမးေလ�ိှ့ေသာ 

ေမးခွန်းများ ပါဝငသ်ည။် 

ယ��ရား၏ အ�ကးီအကမဲှ အမာှစကား 

(ေနာငတ်ွင“်ယ��ရား”ဟုေခါ်ဆိုမည့)် ြမနမ်ာ�ိငုင်ဆံိုငရ်ာလွတ်လပ်ေသာစံုစမ်းစစ်ေဆးမ�ယ��ရားသည ် လုပ်ငနး် 

စတင ် လည်ပတ်လ�ပ်�ှားေနလျက်�ှိ�ပီး၊ မိမိတို၏့ လုပ်ပိုငခ်ွင့က်ို ြဖည့စ်ွမ်း�ိငုရ်န ် �ကိုးပမ်းလျက်�ှိပါသည။် 

လုပ်ပိုငခ်ွင့မ်ာှ (၂၀၁၁)ခု�စ်ှမှစ၍၊ ေလးနက်ေသာ အြပညြ်ပညဆ်ိုငရ်ာ ရာဇဝတ်မ�များ�ငှ့ ် �ိငုင်တံကာဥပေဒ 

ချိုးေဖာက်မ�များကို ြမနမ်ာ�ိငုင်တံွငး် ကျူးလွနခ်ဲ့ေ�ကာငး် သက်ေသြပုေသာ အေထာက်အထားများအား 

စေုဆာငး်၊ ေပါငး်စညး်၊ ထိနး်သမ်ိး၍ စိစစ်သံုးသပ်ရန ် ြဖစ်ပါသည။် (၂၀၁၉)ခု�စ်ှ၊ ဇူလိုငလ် (၁)ရက်ေနတ့ွင ်

က�နေ်တာ်၏ လုပ်ပိငုခ်ွင့အ်ာဏာကိ ု အပ်�ငှး်ခံခဲ့ရချိနမ်စှ၍၊ အဆိုပါ ယ��ရားက အတညြ်ပုထားေသာ 

ရာထးူများ၏ ထက်ဝကေ်ကျာ်ကို ခန်အ့ပ်�ိငုခ်ဲ့�ပီး၊ ဝနထ်မ်းအသစ်များ လစဉ်လတိုငး် ထပ်တိုးေရာက်�ှိေနဆ ဲ

ြဖစ်သည။် ြမနမ်ာ�ိငုင်ဆံိုငရ်ာ အချက်အလက်�ှာေဖွေရးမစ်�ှင ် (FFM) က စေုဆာငး်ခဲ့ေသာ ပစ�ညး်များကို 

မိမိတိုက့ လက်ခံရ�ှိခဲ့�ပီး၊ ဆက်လက်၍ အစိးုရများ၊ အစိးုရမဟုတ်ေသာ အဖွဲ�အစညး်များ၊ ပညာ�ှငမ်ျား၊ 

အြခားကုလသမဂ�အဖွဲ�အစညး်များ၊ စီးပာွးေရးလုပ်ငနး်များ�ငှ့ ် နညး်ပညာဆိုငရ်ာ က�မ်းကျငသ်ူများ စသည့် 

မိမိတို၏့ လုပ်ပိုငခ်ွင့လ်က်ေအာက်�ှိ ရာဇဝတ်မ�များအေပါ် အလငး်ြပ�ိငုသ်ည့ ် အေထာက်အထားများ�ငှ့ ်

အချက်အလက်များ ပိငုဆ်ိုင�်ိငုသ်ူတို�့ငှ ့လ်ညး် ေဆွးေ�းွမ�များကို စတငခ်ဲ့ပါသည။် အချက်အလက်ေပးပိုသ့ူများ 

အပါအဝင၊် အေရးပါေသာ လ�ပ်�ှားသူများ�ငှ့ ် ဆက်ဆရံာတွင ် လိုအပ်သည့် ပးူေပါငး်ေဆာငရွ်က်ေရး 

မေူဘာငမ်ျားကို ယ��ရားက ေရးဆွလဲျက်�ှိ�ပီး၊ ��ပ်ေထးွေသာပတ်ဝနး်ကျငတ်ွင ် တရားမ�တ�ပီး လွတ်လပ်ေသာ 

စံစုမ်းစစ်ေဆးမ�များ ြပုလုပ်ရာတွင ် ယ��ရားတွငး် လိုက်နာရမည့ ် လိုအပ်ေသာ စညး်မျဉ်းစညး်ကမ်းများကို 

သတ်မတှ်ကာ၊ စံုစမ်းစစ်ေဆးေရး မဟာဗျူဟာများကိုလညး် ေရးဆွလဲျက်�ှိပါသည။် ��ပ်ေထးွေသာ 

စံစုမ်းစစ်ေဆးမ�များ ြပုလုပ်ရာတွင ် အေထာက် 

အကူြပုမည့ ် ေနာက်ဆံုးေပါ် က�မ်းကျငမ်��ငှ့ ်

နညး်ပညာများကို အသံုးြပုရန ်ယ��ရားက ရညရွ်ယ် 

ထားပါသည။်  
                                                                                              
ြမန်မာ�ိငုင်ဆံိငုရ်ာယ��ရား၏ အ�ကးီအကြဲဖစ်သ ူ

နီကိလုတစ််ခွန်ဂျန်သည ်အြပညြ်ပညဆ်ိငုရ်ာ 

ရာဇဝတမ်�ခုံ�ုံးများတငွ ်အ�စှ် (၂၀) ေကျာ် 

လပ်ုငန်းတာဝန်ထမ်းေဆာငခဲ့်�ပီး၊ လကတ်ငအ်ေမရိက�ငှ့ ်

အေ�ှ� ဥေရာပ�ိငုင်မံျားတငွ ်တရားဥပေဒစိုးမုိးေရး�ငှ့ ်

လူအ့ခွင့အ်ေရးအစီအစဉ်များ၌ အေတွ�အ�ကံု �ိှခဲ့သည။် အြပညြ်ပညဆ်ိငုရ်ာတရား�ုံးများတငွ ်အလပ်ုမလပ်ုကိငုမီ်က မစ�တာခွန်ဂျန်သည ်

ေလာစ့်အန်ဂျယလ်စိ် (Los Angeles) �မို �တငွ ်တရားလိေု�ှ �ေနအြဖစ် အ�စှ် (၂၀) နီးပါး လပ်ုကိငုခဲ့်သည။် (©ကလု) 
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ြမနမ်ာ�ိငုင်ဆံိငုရ်ာလတွလ်ပ်ေသာစံစုမး်စစေ်ဆးမ�ယ��ရား 

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

 

 

ဆက်လက်၍ အေထာက်အထားများကို စေုဆာငး်ရာတွင၊် FFM ထမံ ှ လက်ခံရ�ှိခဲ့ေသာ ပစ�ညး်များအပါအဝင၊် လက်တွငး်�ှိအချက်အလက် 

များကိုလညး် တစ်�ပိုငန်က် စိစစ်သံုးသပ်လျက်�ှိပါသည။် ဤကဲသ့ို ့ စိစစ်သံုးသပ်မ�က မိမိတို၏့ လုပ်ပိုငခ်ွင့ဒ်တုိယပိုငး်ကို ြဖည့ဆ်ညး်ရန ်

မဟာဗျူဟာများ ေရးဆွရဲာတွင ် အေထာက်အကူြပုမညြ်ဖစ်သည။် လုပ်ပိုငခ်ွင့ဒ်တုိယပိုငး်မှာ “ြပစ်မ�များအတွက ် လက်�ှိတွင ် တရားစီရငခ်ွင့ ်

�ှိေသာ၊ သိုမ့ဟုတ ် အနာဂတ်တွင ် တရားစီရငခ်ွင့�်ှိလာ�ိငုေ်သာ၊  �ိငုင်တံွငး်၊ ေဒသတွငး်�ငှ့ ် အြပညြ်ပညဆ်ိုငရ်ာတရား�ုံးများ၊ သိုမ့ဟုတ် 

ခံု�ုံးများတွင၊် တရားမ�တ၍ သးီသန ့လ်ွတ်လပ်ေသာ ရာဇဝတ်စီရငခ်ျက်များကိ ု ကူညေီထာက်ပံ၍့ လွယ်ကူေချာမတွ်ေစရနအ်တွက်၊  

စေုဆာငး်ထား�ပီးေသာ အချက်အလက်များကို အသံုးြပုကာ အမ�တွဲများကို ြပငဆ်ငေ်ပးရန”် ြဖစ်သည။် 

လက်တွငး်�ှိ အေထာက်အထားများ၏ ကွာဟချက်များကို ြဖည့စ်ကွ်�ိငုေ်သာ သိုမ့ဟုတ်၊ ၎ငး်တိုက့ို အတညြ်ပု�ိငုေ်သာ သိုမ့ဟုတ်၊ ညငး်ဆို 

�ိငုေ်သာ သက်ဆိုငသ်ည့ ်အချက်အလက်များကို ယ��ရားမ ှဆက်လက်�ှာေဖွေနဆြဲဖစ်သည။် ရာဇဝတ်မ�များြဖစ်ေပါ် ခဲ့ေသာ ေနရာေဒသများသို ့ 

သွားေရာက်�ိငုရ်န�်ငှ့ ်  ြမနမ်ာြပညတ်ွငး်�ှိ မျက်ြမငသ်က်ေသများကို လက်လှမ်းမီ�ိငုရ်န ် ယ��ရားက ြမနမ်ာ�ိငုင်အံစိးုရထ ံ မ�ကာခဏ 

အဆက်အသွယ်လုပ်ကာ ၎ငး်၏ ပးူေပါငး်ေဆာငရွ်က်မ�ရ�ှိေရးအတွက် ဆက်လက်�ကိုးပမ်းသွားပါမည။် 

ထပ်တူအေရးပါေသာ၊ နစ်နာသူများ၊ အရပ်ဘကလ်ူမ�အဖွဲ �အစညး်များ�ငှ့ ် ြမနမ်ာြ့ပညသ်ူလူထတုို�့ငှ ့ ် အြပနအ်လှန ် ေြပာဆိုေဆွးေ�းွပွဲများ 

ကိုလညး်၊ ေဒသတွငး်�ငှ့ ် ြပငပ်တွင ် ပံုမနှြ်ပုလုပ်�ိငုရ်နအ်တွက ် ယ��ရားက �ကိုးစားလျက်�ှိပါသည။် လွတ်လပ်ေသာ ရာဇဝတ်မ�စံစုမ်း 

စစ်ေဆးေရးများ၏ လ�ို� ဝကှ်ေပးရန ် လိုအပ်ချက်အရ၊ ယ��ရားက လုပ်ေဆာငလ်ျက်�ှိေသာ လုပ်ငနး်အများစကုို လူသ�ိှင�်ကား ေဆွးေ�းွ 

ေြပာ�ကားရန ် မြဖစ်�ိငုေ်သာ်လညး်၊ မိမိတိုလ့ုပ်ငနး်၏ ရညရွ်ယ်ချက်�ငှ်ဦ့းတညခ်ျက်များဆိုငရ်ာ အချက်အလက်များကို မ�ေဝ�ိငုရ်န ် �ကိုးစား 

သွားပါမည။် တစ်�စ်ှတွင ် သံုး�ကိမ်ထတု်ေဝသွားမည် ့ သတငး်လ�ာကို ယခုလို ပထမဦးဆံုးအေန�ငှ့ ် ြဖန ့ခ်ျီလိုက်ြခငး်ြဖင့ ် ၎ငး်ကတိကဝတ်ကိ ု

အတညြ်ပုလိုပါသည။် 

သက်ဆိုငသ်ူများအား ဆက်သွယ်ြခငး်၊ အထးူသြဖင့ ်နစ်နာသူများ�ငှ့ ်ပးူေပါငး်ေဆာငရွ်က်ြခငး်တိုသ့ည ်မိမိတို ့ လုပ်ငနး်၏ အဓိကအကျဆံုးေသာ 

လုပ်ေဆာငခ်ျက်များ ြဖစ်ပါသည။် (၂၀၁၉)ခု�စ်ှ၊ �ိ၀ုငဘ်ာလတွင ်ဘဂင်္လားေဒ�့ှ်�ိငုင်၊ံ ေကာ့စ်ဘဇား�ှိ �ုိဟငဂ်ျာဒကု�သညစ်ခနး်များသို ့ ယ��ရားက 

ပထမဦးဆံုးေသာ ခရီးစဉ်အြဖစ်ေရာက်�ှိခဲ့သည။် က�နေ်တာ်ကိုယ်တိုင ် အေြခအေနများကို ေတွ� �ှိ�ပီး၊ နစ်နာသူများ၊ ကိုယ်စားလှယ်များ�ငှ့ ်

ေတွ�ဆံုကာ၊ ၎ငး်တို၏့ အြမငသ်ေဘာများကို �ကားသလိိုေသာေ�ကာင့ြ်ဖစ်သည။် က�နေ်တာ်တို၏့ လုပ်ပိငုခ်ွင့က်ိ ု �ှငး်ြပကာ၊ ယ��ရားထမံှ 

ေမ�ာ်လင့�်ိငုေ်သာ အေ�ကာငး်အရာများကို �ှငး်လငး်ေြပာ�ကား�ိငုရ်န ်ြဖစ်သည။် ြမနမ်ာ�ိငုင်၏ံ အြခားေဒသများမ ှအရပ်ဘက် လူမ�အဖွဲ �အစညး် 

ကိုယ်စားလှယ်များ�ငှ့လ်ညး် ေတွ�ဆံုခဲ့�ပီး၊ ထိကုဲသ့ို ့ ဆက်လက် လုပ်ေဆာငသ်ွားပါမည။် ၎ငး်တို၏့ စိးုရိမ်ပပူနမ်�များကိ ုနားလညသ်ေဘာေပါက် 

ကာ၊ လိုအပ်သလို တုန ့ြ်ပနလ်ိုပါသည။် ယ��ရားသည ်မိမိတို�့ငှ ့ ်ဆက်သွယ်သူများအားလံုး၏ လံုြခံုမ�ကို အ�မဲတမ်းထိပ်သးီ ဦးစားေပးသွားမည။် 

ေကာစ့်ဘဇား�ှိ ေဆွးေ�းွမ�များတွင ် အဓိကကျကျ ေဖာ်ြပခဲ့ေသာ အချက်တစ်ချက်မာှ ယ��ရား၏ လုပ်ပိုငခ်ွင့၌် မညသ်ည့လ်ူမျိုးစပုငြ်ဖစ်ေစ၊ 

အုပ်စတုစ်စတုညး်အေပါ် ကျူးလွနခ်ဲ့သညဆ်ိုေသာ ရာဇ၀တ်မ�များအတွက်သာ ကန ့သ်တ်ထားြခငး် မ�ှိေ�ကာငး်ြဖစ်သည။် ထိုအ့စား၊ (၂၀၁၁) 

ခု�စ်ှမစှ၍ ြမနမ်ာ�ိငုင်တံွငး် မညသ်ည့ေ်ဒသ၌မဆို ကျူးလွနခ်ဲ့ေသာ ဆိုးဆိုးရွားရွား အြပညြ်ပညဆ်ိုငရ်ာ ရာဇဝတ်မ�များ�ငှ့ ်�ိငုင်တံကာ ဥပေဒ 

ချိုးေဖာက်မ�များအားလံုးအတွက် အ�ကံုးဝငပ်ါသည။် ကျူးလွနသ်ူများ�ငှ့ ်နစ်နာခံရသူတိုက့ မညသ်ည့ ်မျိုး�ယွ်စ၊ု လူမျိုး၊ ဘာသာဝင၊် သိုမ့ဟုတ်၊ 

�ိငုင်သံားများြဖစ်ေစ ဤကဲသ့ို ့ သက်ဆိုငပ်ါသည။် 
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နစ်နာသမူျား၊ 

အရပ်ဘကလ်မူ�အဖဲွ� 

အစညး်များ�ငှ့ ်

တြခားအဓိကကျေသာ 

ပါဝငလ်�ပ်�ှားသမူျား�ငှ့ ်

ကမ်းလင်ဆ့ကသ်ယွြ်ခငး်၊ 

ပူးေပါငး်ေဆာငရွ်ကြ်ခငး် 

စသညတ်ိုသ့ည ်

မိမိတိုလ့ပ်ုငနး်၏ 

အဓိကအကျဆံးုေသာ 

လပ်ုေဆာငခ်ျကမ်ျား 

ြဖစ်ေပသည။် 

 
 
 
 
 
မ�ကာေသးမီက အြပညြ်ပည ်

ဆိုငရ်ာ ရာဇဝတ်မ�တရား�ုံး  

(ICC)၊ အြပညြ်ပညဆ်ိုငရ်ာ  

တရား�ုံး (ICJ)�ငှ့အ်ာဂျငတ်ီးနား 

�ိငုင်တံိုတ့ွင ်ေပါ်ေပါက်ခဲ့ေသာ  

ြမနမ်ာ�ိငုင်ဆံိုငရ်ာ တရားဥပေဒ 

လ�ပ်�ှားမ�များက ြမနမ်ာ�ိငုင်၌ံ  

ကျူးလွနခ်ဲ့ေသာ ရာဇဝတ်မ�များ 

အတွက် တာဝနခ်ံမ��ှိေစရန ် 

အေရး�ကီးေ�ကာငး်�ငှ့ ်ထိကုဲသ့ို ့  

တရားစီရငမ်�များ�ငှ့ ်ယ��ရားတို ့ 

အြပနအ်လှနြ်ဖည့်စကွ�်ိငုမ်�  

�ှိေ�ကာငး်ကို မီးေမာငး်ထိးုြပ 

လိုက်ပါသည။် (၂၀၁၈)ခု�စ်ှ၊  

စက်တငဘ်ာလ (၂၇)ရက်ေနက့  

လူအ့ခွင့အ်ေရးေကာငစီ် ဆံုးြဖတ် 

ချက ် (၃၉/၂)တွင ် ြပ�ာနး်ထားသည့အ်တိုငး် ယ��ရား၏လုပ်ပိုငခ်ွင့မ်ာှ �ိငုင်တံွငး်၊ ေဒသတွငး်�ငှ့ ် အြပညြ်ပည ်

ဆိုငရ်ာတရား�ုံးများတွင ်လူပုဂ�ိုလ်များကို တရားစွဲဆိေုသာ၊ အြပညြ်ပညဆ်ိုငရ်ာစံချိနမ်ျား�ငှ့ ်ြပည့ဝ်သည့် တရား 

စီရငမ်�များအတွက် အေထာက်အထားများ�ငှ့ ် အမ�တွဲများကို မ�ေဝေပးရနြ်ဖစ်သည။် ရာဇ၀တမ်�ဆိုငရ်ာ တရား 

စီရငမ်�များ စတငရ်န ် �စ်ှေပါငး်များစာွ �ကာ�ှညတ်တ်ေသာ အတိတ်က အေတွ�အ�ကံုများအရ၊ ေလးနက်ေသာ 

အြပညြ်ပညဆ်ိုငရ်ာ ရာဇဝတ်မ�များ၏ သက်ေသခံအေထာက်အထားများကို ထိနး်သမ်ိးထားရန ် အေရး�ကီး 

ေ�ကာငး်ကိုလညး် ထိလုူအ့ခွင့အ်ေရးေကာငစီ်ဆံုးြဖတ်ချက်က အသအိမတှ်ြပုထားပါသည။် ဤသည ်ယ��ရား၏ 

လုပ်ပိုငခ်ွင့အ်တွက ် အေရး�ကီးေသာ က�တစ်ခုြဖစ်သည။် က��်ပ်ုတို၏့ သက်ေသခံအေထာက်အထားများ�ငှ့ ်

အမ�တွဲများကို ေနာင�်စ်ှေပါငး်များစာွ�ကာသညအ်ထ ိ ဆက်လက်အသံုးြပု�ိငုမ်ညြ်ဖစ်သည။် ဤသို ့ြဖင့ ် ြပစ်မ� 

ကျူးလွနသ်ူများကို တာဝနခ်ံမ��ှိေစရန�်ငှ့ ် နစ်နာသူများတရားမ�တမ�ရေစရနအ်တွက ် အခွင့အ်လမ်းများ တိုးပာွး 

လာေစပါသည။် ြပစ်မ�ကျူးလွနသ်ူများကို တရားမ�တမ�လက်ေအာက်သို ့ ေခါ်ေဆာင�်ိငုမ်ည့ ် အခွင့အ်ေရးတစ်ခု၊ 

ကမ�ာအ�ှံ ့ မညသ်ည့ေ်နရာ၌မဆိ ု ေပါ်ေပါက်လာပါက က��်ပ်ုတို၏့ သက်ေသအေထာက်အထားများ အဆငသ်င့ ်

ြဖစ်ေနေစရနအ်တွက ်အစွမ်းကုန�်ကိုးပမ်းသွားပါမည။် 

 

ဤသတငး်လ�ာကိ ုထတုေ်ဝသည့အ်ချိနတ်ငွ ်တစက်မ�ာလံးု၌ COVID-19 ကမ�ာအ�ှံ ့ 

ကးူစကေ်ရာဂါ ြဖစပ်ာွးလျက�်ှိသည။် COVID-19 ြပန ့ပ်ာွးမ�ကိရုပ်တန ့ရ်န�်ငှ့ ် ခခု ံ

အားနညး်ေသာ လမူ�အသိငုး်အဝိငုး်များကိ ု ကာကယွရ်န၊် ကမ�ာအ�ှံသ့ာွးလာ 

လ�ပ်�ှားမ��ငှ့ ် ခရီးသာွးလာမ�တို ့ အေပါ် သသိသိာသာ ကန ့သ်တခ်ျကမ်ျား ြဖစေ်ပါ် 

လာသည။် ၎ငး်သည ်ယ��ရားအတကွ ်ထခိိကုမ်��ှိသည။် က��်ပ်ုတို၏့ ေနအမိမ်ျားမ ှ

အလပ်ုလပ်ုေနရ�ပီး၊ ခရီးသာွးလာြခငး်များကိ ု အေလ�ာခ့ျခရံခဲသ့ည။် သိုေ့သာ ်

ယ��ရား၏၀နထ်မး်များက အေဝးမေှန�ပီး ဆကလ်က ် �ကို း�ကို းစားစား 

က��်ပ်ုတို၏့လပ်ုပိငုခ်ငွ့က်ိ ု တိးုြမ�င့�် ိငုရ်န ် လိအုပ်သည့လ်ပ်ုငနး်များအားလံးုကိ ု

လပ်ုေဆာငေ်န�ကသည။် (၂၀၁၁)ခ�ုစှမ်စှ၍၊ ြမနမ်ာ�ိငုင်တံငွ ် ကျူးလနွခ်ဲေ့သာ 

အဆိးုရွားဆံးုအြပညြ်ပညဆ်ိငုရ်ာရာဇဝတမ်�များ�ငှ့ ် �ိငုင်တံကာဥပေဒချိုးေဖာကမ်� 

များ၏ အေထာကအ်ထားများအား ယ��ရားက ဆကလ်က ်စေုဆာငး်၊ ေပါငး်စညး်၊ 

ထနိး်သမိး်၊ စစိစ်သံးုသပ်လျက�်ှိေ�ကာငး် သကဆ်ိငုသ်မူျားအားလံးုကိ ုအေသအချာ 

ေြပာဆိလုိပုါသည။် ယ��ရားသည ်ဆကလ်က၍် သကဆ်ိငုသ်မူျားအားလံးု�ငှ့လ်ညး် 

နညး်မျိုးစံြုဖင် ့ ပးူေပါငး်ေဆာငရွ်ကလ်ျက�်ှိသည။် က��်ပ်ုတို၏့�ံု းခနး်များသို ့ြပနရ်န ်

လံြုခံု စတိခ်ျရသည်အ့ချိနတ်ငွ ်ချကခ်ျငး် အလပ်ုြပနတ်ကရ်န ်အဆငသ်င့�်ှိပါသည။် 

ဤအချိနအ်ေတာအတငွး်၊ လတူိငုး် လံြုခံု ကျနး်မာစာွေနထိငု�်ိငုပ်ါေစဟ ု ေမ�ာ်လင့ ်

ပါသည။် 
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ဖဲွ�စညး်မ�ဆိငုရ်ာ ေနာက်ဆံးုသတငး် 

လူအ့ခွင့အ်ေရးေကာငစီ်ဆံုးြဖတ်ချက် (၃၉/၂) အရ၊ ြမနမ်ာ�ိငုင်ဆံိုငရ်ာ ယ��ရားကိ ု

တညေ်ထာင�်ပီးေနာက်၊ ယ��ရား၏အ�ကီးအကဲြဖစ်သူ နကီိုလတ်စ်ခွနဂ်ျန ်

(အေမရိကန)်က (၂၀၁၉)ခု�စ်ှ၊ ဇူလိုငလ် (၁)ရက်ေနတ့ွင ် ၎ငး်၏ လုပ်ငနး်များကိ ု

တရားဝငစ်တငခ်ဲ့သည။် ယငး်ေနာက် ယ��ရား၏ ဒတုိယအ�ကီးအကဲြဖစ်သူ ခါအို�ူ 

အိုကူအဇူိမိ(ဂျပန)်သည ် (၂၀၁၉)ခု�စ်ှ၊ �ိ၀ုငဘ်ာလ (၁၅)ရက်ေနတ့ွင ်သူမ၏ တာဝန ်

တရားဝငစ်တငခ်ဲ့သည။် 

(၂၀၁၉)ခု�စ်ှ၊ စက်တငဘ်ာလ (၉)ရက်ေနတ့ွင ်အ�ကီးအကဲက ယ��ရား၏ ပထမဦးဆံုး 

�စ်ှပတ်လည ် အစီရငခ်ံစာကို လူအ့ခွင့အ်ေရးေကာငစီ်သို ့ ၎ငး်၏ (၄၂)�ကိမ်ေြမာက် 

အစညး်အေဝးပွဲတွင ် တငြ်ပခဲ့သည။် အဆိုပါအစီရငခ်ံစာတွင ် ယ��ရား၏ 

လုပ်ငနး်လည်ပတ်မ� ပထမအဆင့�်ှိ မဟာဗျူဟာ�ငှ့ ် အဓိကစိနေ်ခါ်မ�များကို 

ေဖာ်ြပခဲ့သည။် မိမိတို၏့ လုပ်ပိုငခ်ွင့အ်ရ လိုအပ်သလို၊ ယ��ရားသည ်လူအ့ခွင့အ်ေရး 

ေကာငစီ်သို ့ �စ်ှစဉ်အစီရငခ်ံစာများ ဆက်လက်ေပးပို ့ သွားမညြ်ဖစ်သည။် 

 
အြပညြ်ပညဆ်ိုငရ်ာ ရာဇဝတ်မ�ဥပေဒ၊ လူအ့ခွင့အ်ေရးဥပေဒ၊ လူသားချငး်စာနာေထာက်ထားမ�ဥပေဒ၊ ရာဇဝတ်မ�စံစုမ်းစစ် ေဆးေရး�ငှ့ ်

တရားစွဲဆိုမ�ဆိုငရ်ာ က�မ်းကျငသ်ူများကို ယ��ရားမ ှရာထးူခန်အ့ပ်ထား�ပီးြဖစ်သည။် 

 
ယ��ရား�ှိ ေ�ှ �ေနများစာွသည် ယခငယ်ူဂိဆုလားဗီးယားအတွက် အြပညြ်ပည်ဆိငုရ်ာ ရာဇ၀တ်ခံု�ုံး၊ ရ၀မ်ဒါအတွက် အြပညြ်ပညဆ်ိုငရ်ာ 

ရာဇ၀တ်ခံု�ုံး၊ လက်ဘ�နွအ်တွက် အထးူခံု�ုံး၊ ကိုဆိုဗိုအတွက် အထးူတရား�ုံး၊ အေ�ှ�တီေမာ�ှိ ေလးနက်ေသာ ရာဇဝတ်မ�များအဖွဲ�၊ 

ေဘာစ့နးီယား�ငှ့ဟ်ာဇီဂိဗီုးနား�ိငုင် ံ ြပညတ်ွငး်တရား�ုံး၏ စစ်ရာဇဝတ်မ�များအပိငုး်၊ ဆယီာရာလီယွနအ်တွက် အထးူတရား�ုံး၊ 

အြပညြ်ပညဆ်ိုငရ်ာ ရာဇဝတ်မ�တရား�ုံး (ICC)�ငှ့ ်ကေမ�ာဒးီယား�ိငုင် ံတရား�ုံးများ၏ အထးူခံု�ုံးများ (ECCC) စသညတ်ိုတ့ွင ်�စ်ှေပါငး်များစာွ 

အလုပ်အေတွ�အ�ကံု �ှိ�ကသူများြဖစ်သည။် လိငပိ်ုငး်ဆိုငရ်ာ၊ ကျားမအေြခြပုရာဇဝတ်မ�များ�ငှ့ ် ကေလးများအေပါ် ကျူးလွနေ်သာ 

ရာဇဝတ်မ�များဆိုငရ်ာ က�မ်းကျငပ်ညာ�ှငမ်ျား၊ စစ်ဘက်ဆိုငရ်ာ ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာတတ်သူများ၊ နညး်ပညာက�မ်းကျငသ်ူများ�ငှ့ ် အငတ်ာနက် 

လံုြခံုမ�ဆိုငရ်ာ က�မ်းကျငသ်ူများစသညတ်ိုက့ိုလညး် ယ��ရားတွင ်

ခန ့အ်ပ်ထား�ပီး ြဖစ်သည။် ဝနထ်မ်းများသည ် ဂျနဗီာ�မို�တွင ်

အေြခဆိုက်�က�ပီး၊ မျက်ြမငသ်က်ေသများ�ငှ့ ် အချက်အလက် 

များကို ပိုမိ ု အလွယ်တကူ လက်လှမ်းမီ�ိငုရ်နအ်တွက် အာ�ှ 

ေဒသတွင ်ပံုမနှ�်ှိေန�ိငုဖိ်ု ့ ယ��ရားက စီစဉ်လျက်�ှိသည။် 

 
လုပ်ပိုငခ်ွင့က်�အားလံုးအေပါ် သက်ေရာက်သည့ ် စညး်မျဉ်း 

စညး်ကမ်းများကိ ု ယ��ရားက စတငေ်ရးဆွ ဲ သတ်မတှ်လျက် 

�ှိသည။် မိမိတို၏့ လုပ်ပိုငခ်ွင့�်ငှ ့ ်လုပ်ငနး်တာဝန ်သတ်မတှ်ချက ်

များအရ၊ ၎ငး်စညး်မျဉ်းစညး်ကမ်းများ�ငှ့ ် လုပ်ထံးုလုပ်နညး်များ 

သည ်အြမင့မ်ားဆံုးေသာ စံချိနမ်ျားအေပါ်တွင ်မတူညက်ာ၊  

ခါအိ�ူု အိကုအူဇူိမိသညလ်ကဘ်�န်ွ၊ ဆယီာရာလယီန်ွ�ငှ့ ်

ယခငယ်ဂုိူဆလားဗီးယားတိုအ့ပါအ၀င ် အြပညြ်ပညဆ်ိငုရ်ာ�ငှ့ ်

ေပါငး်စပ် ြပစမ်�ဆိငုရ်ာခုံ�ုံး အေတာ်များများတငွ ် အလပ်ုလပ်ု 

ကိငုခဲ့်သည။် သမူသည ် ေဘာစ့နီးယား�ငှ့ဟ်ာဇီဂုိဗီးနား�ိငုင်၊ံ 

ခ�ုိေအး�ှား�ိငုင်၊ံ ကန်ွဂုိဒမုိီကရကတ်စ်သမ�တ�ိငုင်၊ံ ကိဆုိဗုို၊ 

နီေပါ�ငှ့ ် ကလုဌာနချုပ်တို�ိှ့ ကလုသမဂ�မစ်�ှင�်ငှ့ ် ေဒသခံ�ုံး 

များတငွ ် ရာဇ၀တမ်�ဆိငုရ်ာ တရားမ�တမ�ကစိ�ရပ်များအတကွ ်

လညး် တာဝန်ထမ်းေဆာငခဲ့်သည။် 

 

mailto:iimm@un.org
https://undocs.org/en/A/HRC/RES/39/2
https://undocs.org/en/A/HRC/RES/39/2
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/G1923511.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/G1923511.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/G1923511.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/G1923511.pdf
https://undocs.org/pdf?symbol=en/A/73/716
https://undocs.org/pdf?symbol=en/A/73/716
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ကုလသမဂ�အမိန်စ့ာတမ်း၊ ကုလသမဂ�၏ စညး်မျဉ်းစညး်ကမ်းများ၊ မူဝါဒများ�ငှ့ ်  အေလအ့ကျင့ေ်ကာငး်များ၊ သက်ဆိုငေ်သာ အြပညြ်ပည် 

ဆိုငရ်ာဥပေဒ�ငှ့ ်စံချိနစံ်��နး်များစသညတ်ို�့ငှ ့ ်ည�ွီတ်ပါမည။် တနဖိ်ုး�ှိေသာ အချက်အလက်များအတွက် ယ��ရားက ေပးပို�့ိငုသ်ူများကိုလညး် 

ကမ်းလင့ဆ်က်သွယ်ြခငး်ြဖင့၊် အချက်အလက်များကို စဉ်ဆက်မြပတ် လက်ခံရ�ှိေနပါသည။်  

 
လ�ို� ဝကှ်အချက်အလက်များ၏ သမာဓိ�ငှ့ ် လံုြခံုမ�ကို ေသချာအေလးထား၍၊ အေထာက်အထားများကိ ု ထနိး်သိမ်းရန�်ငှ့ ် စိစစ်သံုးသပ်ရန၊် 

ေခတ်မီေ�ှ �ေြပးအချက်အလက်နညး်ပညာစနစ်များကို တညေ်ထာင�်ိငုေ်ရး�ငှ့ ် အသံုးြပု�ိငုေ်ရးတိုအ့တွက် က��်ပ်ုတိုက့ အထးူအေရးေပး 

ေဆာငရွ်က်လျက်�ှိသည။် (၂၀၁၉)ခု�စ်ှ၊ စက်တငဘ်ာလက FFMထမံ ှလက်ခံရ�ှိခဲ့ေသာ ပစ�ည်းများကို လံုြခံုစွာ ထိနး်သမ်ိးထား�ိငုေ်ရးအတွက် 

ကနဦးအလီက်ထေရာနစ်အေြခခံအေဆာက်အအံုကိုလညး် ယ��ရားက တညေ်ထာငခ်ဲ့သည။် ထိုေ့နာက် FFMထံမှ လက်ခံရ�ှိခဲ့သည့ ်

များြပားလှေသာ အချက်အလက်အတွဲဆက်များကို ယ��ရားက စတငြ်ပနလ်ညသ်ံုးသပ်�ပီး ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာလျက်�ှိသည။် ေလးနက်ေသာ 

အြပညြ်ပညဆ်ိုငရ်ာ ရာဇဝတ်မ�များ�ငှ့ ်  အြပညြ်ပညဆ်ိုငရ်ာဥပေဒချိုးေဖာက်မ�များအတွက် လူပဂု�ိုလ်တစ်ဦးချငး်စီ၏ ရာဇဝတ်မ�တာဝန ်

ဝတ� ရားကို ဆံုးြဖတ်�ိငုမ်ည့၊် တရားစီရငခ်ွင့�်ှိေသာ �ိငုင်တံွငး်၊ ေဒသတွငး်�ငှ့ ် အြပညြ်ပညဆ်ိုငရ်ာတရား�ုံးများ၊ သိုမ့ဟုတ ် ခံု�ုံးများ�ငှ့ ်

ေဝမ��ိငုမ်ည့ ်အချက်အလက်ပစ�ညး်များကို သတ်မတှ်ေဖာ်ထုတ်�ိငုရ်န ်ြဖစ်သည။် 

 
အချက်အလက်များကို ယ��ရား�ငှ် ့မ�ေဝ�ိငုရ်နအ်တွက်၊ ပးူေပါငး်ေဆာငရွ်က်ေရးမေူဘာငမ်ျား�ငှ့ ်ေရးဆွ�ဲိငုရ်န၊် အမျိုးမျိုးေသာ အဖွဲ�အစညး်များ 

�ငှ့ ် ည�ိ��ငိး်ေဆးွေ�းွြခငး်များကို စတငခ်ဲ့သည။် ဤ�ကိုးပမ်းမ�များ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုငး်အေနြဖင့၊် သက်ဆိုငရ်ာ �ိငုင်တံွငး်အာဏာပိုငမ်ျား၊ 

ကုလသမဂ�အဖွဲ�အစညး်များ�ငှ့ ် ေတွ�ဆံု�ပီး၊ ယ��ရား၏ လုပ်ပိုငခ်ွင့က်ို မိတ်ဆက်ေြပာ�ကားရန၊် ပးူေပါငး်ေဆာငရွ်က်ေရးအလားအလာ�ှိေသာ 

နယပ်ယ်များကို ေဖာ်ထတု်ရန�်ငှ့ ် မိမိတို၏့ လုပ်ငနး်လည်ပတ်မ�ဆိုငရ်ာအေထာက်အပံမ့ျားရယူရန ် ယ��ရားအ�ကီးအကဲဦးေဆာငေ်သာ 

ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ�သည ်(၂၀၁၉)ခု�စ်ှ၊ �ိဝုငဘ်ာလ�ငှ့ ်ဒဇီငဘ်ာလများတွင ်အာ�ှေဒသသို ့ သွားေရာက်ခဲ့သည။် 

တရားစီရငမ်�ဆိုငရ်ာ အဖွဲ�အစညး်တစ်ခု၏ ေတာငး်ဆိုချက်အရ၊ FFMထမံ ှလက်ခံရ�ှိခဲ့ေသာ အချက်အလက်�ငှ့ ်စာရွက်စာတမ်းများကိုလညး် 

ယ��ရားက မ�ေဝခဲ့သည။် ထိကုိစ�ကိ ုယ��ရား၏လုပ်ပိငုခ်ွင့၊် လုပ်ငနး်တာဝနသ်တ်မတှ်ချက်များ�ငှ့ ်FFMသို ့ အချက်အလက်များေပးပိုခ့ဲ့သူများ၏ 

သေဘာတူညခီျက်�ငှ့အ်ည ီေဆာငရွ်က်ခဲ့သည။် 

ေနာက်ဆံးုအေန�ငှ့၊် ယ��ရားသည ် ကုလသမဂ�က အကဲြဖတ်သည့ဘ်တ်ဂျက်၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုငး်ြဖစ်ေသာ၊ (၂၀၂၁)ခု�စ်ှအတွက် မိမိတို၏့ 

ဘတ်ဂျက်ကို အေထေွထွညလီာခံမ ှအတညြ်ပု�ိငုရ်န ်သတ်မတှ်ေရးဆွခဲဲ့သည။် ၎ငး်သည ်မိမိတို၏့လုပ်ပိုငခ်ွင့က်ို အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ရာတွင ်

ယ��ရား၏ေခါငး်ေဆာငပိ်ုငး်က ေမ�ာ်မှနး်ထားေသာ အေတွးအြမင၊် မဟာဗျူဟာတို�့ငှ ့ ် အကိုက်ညဆီံုးြဖစ်ေအာင၊် အရငး်အြမစ်များကို 

မညက်ဲသ့ို ့ ခွဲေဝချမတှ်ေပးရနလ်ိုသညက်ို ပထမဦးဆံုးအေန�ငှ့ ်အဆိုြပုခွင်ရ့ေသာ အခွင့အ်လမ်းပငြ်ဖစ်သည။် 

 

 

  

mailto:iimm@un.org
https://www.ohchr.org/en/hrbodies/hrc/myanmarffm/pages/index.aspx
https://www.ohchr.org/en/hrbodies/hrc/myanmarffm/pages/index.aspx
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ကမး်လင်ဆ့ကသ်ယွ်ြခငး်လပ်ုငနး်များ 

(၂၀၁၉)ခု�စ်ှ၊ �သဂတု်လတွင ် ြမနမ်ာယ့��ရားလုပ်ငနး်စတငလ်ညပ်တ်လာစဉ်က အေစာဆံုးချမတှ်ခဲ့ေသာ ဆံုးြဖတ်ချက်တစ်ခုမာှ �ကားြဖတ် 

ကမ်းလင်ဆ့က်သွယ် ြခငး်လုပ်ငနး်များေဆာငရွ်က်ရန�်ငှ့ ် ဆက်သွယ်ေရးနညး်ဗျူဟာတစ်ခုကို ေရးဆွရဲနြ်ဖစ်သည။် အများြပညသ်ူ�ငှ့ ်

ဆက်ဆေံရး၊ ကမ်းလင့ဆ်က်သွယ်ေရးတိုအ့တွက် တာဝန�်ှိမည့ ်ဆက်သွယ်ေရး၀နထ်မ်းများအား ခန ့အ်ပ်ရန ်ေစာင့ဆ်ိုငး်ေနစဉ်ကာလအတွငး်၊ 

ထိသုိုေ့သာ စီမံကိနး်တစ်ခုကို ေရးဆွရဲန�်ငှ့ ် လုပ်ေဆာင�်ိငုစ်ွမ်း အြပည့အ်ဝမ�ှိေသးသည့ ် ကွာဟချက်ကို ြဖည့ဆ်ညး်ေပးရန ်

က�မ်းကျငပ်ညာ�ှငတ်စ်ဦးကိ ု ခန ့အ်ပ်ခဲ့သည။် �ကားြဖတ်ကမ်းလင်ဆ့က်သွယ် ေရးနည်းဗျူဟာတွင ် နစ်နာသူများ၊ အရပ်ဘက်လူမ� 

အဖွဲ�အစညး်များ�ငှ့ ်အစကတညး်က ထထိေိရာက်ေရာက် ပးူေပါငး်ဆက်ဆရံန ်ေမ�ာ်မနှး်ထားသည။် 

မိမိတို၏့ ပထမဦးဆံုးေသာ ေဒသတွငး်ခရီးစဉ်အရ ြမနမ်ာယ့��ရားက ေကာ့စ်ဘဇားသို ့ သွားေရာက်ခဲ့�ပီး၊ အရပ်ဘက်လူမ�အဖွဲ �အစညး်များ၊ 

နစ်နာသူများ၊ ကိုယ်စားလှယ်များ�ငှ့ ် ေတွ�ဆံုခဲ့သည။် ထိေုတွ�ဆံုပွဲ၏ ရညရွ်ယ်ချက်မှာ ယ��ရား၏လုပ်ပိငုခ်ွင့�်ငှ ့ ် ပတ်သက်သည့ ် အေြခခံ 

အချက်အလက်များကို ေြပာ�ကားရန�်ငှ့ ် �ုိဟငဂ်ျာဒကု�သည်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ အြမင�်ငှ့ ် ယ��ရားထမံ ှ ၎ငး်တို၏့ ေမ�ာ်မနှး်ချက်တိုက့ို 

�ကားနာရနြ်ဖစ်သည။်  

 
တစ်ချိနတ်ညး်တွင၊် ယ��ရားက တြခားတိုငး်ရငး်သားအုပ်စမုျား�ငှ့ ် လုပ်ကိုငေ်ဆာငရွ်က်ေနေသာ အရပ်ဘက်လူမ�အဖွဲ �အစညး်အေတာ်များများ 

�ငှ့ ်စတငဆ်က်သွယ်ကာ ေတွ�ဆံုခဲ့သည။် ြမနမ်ာ�ိငုင်၏ံ အချက်အချာကျေသာေနရာများ�ငှ့ ်အြခားေဒသများ�ှိ အသိုငး်အဝိုငး်များက ယ��ရား၏ 

ထးူြခားေသာ အခနး်က��ငှ့ ် လုပ်ပိုငခ်ွင့တ်ိုက့ို ေသချာစွာနားလညေ်စရနအ်တွက် ဆက်သွယ်ေရးအားထတု်မ�များ တစ်ခု�ပီးတစ်ခုြပုလုပ်ရန ်

လိုအပ်ေ�ကာငး် ထိေုတွ�ဆံုပွဲများမတှဆင့ ်သ�ိှိခဲ့သည။် 

 
ဤကနဦး�ကိုးပမ်းမ�များကို အေြခခံ၍၊ ယ��ရားသည ် ြမနမ်ာ့အသိုငး်အဝိငုး်အမျိုးမျိုး�ငှ့ ် ထိေတွ�ဆက်ဆရံန ် ြပည့ြ်ပည့်စံုစံ ု စီမံကိနး်တစ်ခုကို 

စတငေ်ရးဆွခဲဲ့သည။် ၎ငး်တွင ် သးီသန ့သ်တ်မတှ်ထားေသာ ပးူေပါငး်ဆက်ဆမံ�ဖိုရမ်၊ ဘာသာစကားေပါငး်စံြုဖင့ ် ေဖာ်ြပထားေသာ ၀က်ဆိုက်၊ 

ဆို�ှယ်မီဒယီာစာမျက်�ာှများ၊ ြမနမ်ာယ့��ရား�ငှ့ ်သက်ဆိုငေ်သာ အချက်အလက်များကို ြဖန ့ေ်ဝေပးမည့ ်အြခားအချက်အလက်ကိရိယာများ�ငှ့ ်

နညး်ပညာဆိုငရ်ာပစ�ညး်များ စသညတ်ို ့ ပါဝငပ်ါသည။် 

 

(၂၀၂၀) ြပည့်�စ်ှ၊ ပထမသံုးလပတ်ကာလအတွငး်၊ ယ��ရားက ြမနမ်ာ�ိငုင်အံရပ်ဘက်လမူ�အဖွဲ �အစညး်များမ ှ လ�ပ်�ှားသူများကို ဦးတည၍် 

စာရငး်ေကာက်ယူခဲ့သည။် ထိုသိုစ့ာရငး်ေကာက်ယူမ�၏ ရညရွ်ယ်ချက် 

�စ်ှရပ်မှာ အရပ်ဘကလ်ူမ�အဖွဲ �အစညး်များ၊ ြမနမ်ာ�ိငုင်�ံှိ အများြပညသ်ူ 

လူထ�ုငှ့ ် ၎ငး်၏ ြပည်ပေရာက် အသိုငး်အဝိုငး်များ�ကားတွင ် ယ��ရားကိ ု

မညက်ဲသ့ို ့ နားလညသ်ေဘာေပါက်ထားသညက်ိ ုသ�ိှိ�ိငုရ်န�်ငှ့ ်ေြဖ�ကားသ ူ

များအား ေမးခွနး်များေမးရန ် အခွင့အ်လမ်းေပးကာ၊ ၎ငး်တို၏့ 

တံု ့ြပနခ်ျက်များကို ရယူရနြ်ဖစ်သည။် ထိတုံု ့ြပနခ်ျက်များအေပါ်အေြခခံကာ 

ယ��ရား၏ ကမ်းလင့ဆ်က်သွယ်ြခငး်�ငှ့ ် ပးူေပါငး်ေဆာငရွ်က်ြခငး်ဆိုငရ်ာ 

စညး်မျဉ်းစညး်ကမ်းများ�ငှ့ ်မဟာဗျူဟာများကို ေရးဆွသဲွားပါမည။်  
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ြမနမ်ာ�ိငုင်ဆံိငုရ်ာလတွလ်ပ်ေသာစံစုမး်စစေ်ဆးမ�ယ��ရား 

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

 

ကျားမအချိုးအစားအည၊ီ မတူကွဲြပား တိုငး်ရငး်သားအုပ်စုစံကုို ထငဟ်ပ်ေစေသာ အဖွဲ�အစညး်များ�ငှ့ ် အသိုငး်အဝိုငး်များကို 

ကိုယ်စားလှယ်ြပုသည့ ် လူပုဂ�ိုလ် (၃၁)ဦးကို ပထမအ�ကိမ် စာရငး်ေကာက်ယူချက်အတွက် ေရွးချယ်ခဲ့သည။် လူအ့ခွင့အ်ေရးေကာငစီ်မ ှ

တညေ်ထာငထ်ားေသာ အဖွဲ�အစညး်များ�ငှ့ ်ယခငက် ဆက်ဆေံလ�့ှိခဲ့သည့အ်တွက် ၎ငး်တိုက့ို ေရွးချယ်ခဲ့ြခငး်ြဖစ်သည။် 

ဤစာရငး်ေကာက်ယူချက်၏ အဓိကေတွ� �ှိချက်များအရ၊ တြခားအြပညြ်ပညဆ်ိုငရ်ာ တရားစီရငေ်ရး လုပ်ငနး်စဉ်များက ြမနမ်ာြ့ပညတ်ွငး် 

ပရိတ်သတ်၏ အာ�ုံစိကု်မ�ကိ ုဆွေဲဆာငလ်ျက်�ှိေသာ်လညး်၊ ယ��ရားအေ�ကာငး်ကိုမ ူ ြမနမ်ာ့အသိုငး်အဝိငုး်မျိုးစံကု ပိမိုသုိ�ှိရနလ်ိုအပ်ေ�ကာငး် 

ထငထ်င�်ှား�ှား ေတွ� �ှိရသည။် အရပ်ဘက်လူအ့ဖွဲ �အစညး်မ ှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ယ��ရားအေ�ကာငး်ကို အသဆိံုးြဖစ်သူတိုက့ပင၊် ယ��ရား၏ 

လုပ်ငနး်စဉ်များ၊ လုပ်ထံးုလုပ်နညး်များ�ငှ့ ် ပတ်သက်သည့ ် အချက်အလက်ပိုမိရု�ှိရန၊် ယ��ရား၏ လုပ်ပိုငခ်ွင့တ်ွင ် ပထဝီအေနအထားအရ 

အကျံုးဝငေ်သာေဒသများ�ငှ့ ် ြဖစ်စဉ်များ၏ခု�စ်ှပိုငး်တိုက့ို မညသ်ည့သ်ေဘာေ�ကာင့ ် လက်�ှိလိုသတ်မတှ်ခဲ့သညတ်ိုက့ို �ှငး်လငး်ေပးရန ်

လိုအပ်ေ�ကာငး် ေြပာ�ကားခဲ့�ကသည။် စာရငး်ေကာက်ယူချက်၏ အဓိကေတွ� �ှိချက်တစ်ခုမာှ လူမ�မီဒယီာ�ငှ့ ် ြမနမ်ာေ့ဒသခံဘာသာစကား 

မျိုးစံြုဖင့ ် အပါအဝင၊် ြပည်သူလူထထု ံ တိုက်�ုိက်ဆက်သွယ်ြခငး်သည ် ယ��ရားအတွက် အကျိုးေပး�ိငုေ်�ကာငး်ပငြ်ဖစ်သည။် စာရငး် 

ေကာက်ယူချက်ကို ေြဖဆိုသူများက ယ��ရား၏လုပ်ပိငုခ်ွင့က်ိ ု ကျယ်ကျယ်ြပန ့ြ်ပန ့ ် သေဘာအရ ေထာက်ခံ�က�ပီး၊ အာ�ှေဒသ�ှိ နစ်နာသူများ၊ 

၎ငး်အုပ်စုများ စသညတ်ို�့ငှ ့ ်ယ��ရားက အနးီစပ်ပးူေပါငး်ေဆာငရွ်က်�ိငုရ်န ်ေမ�ာ်လင့ေ်�ကာငး် ေြပာ�ကား�ကသည။် 

 
(၂၀၁၉)ခု�စ်ှ၊ ဒဇီငဘ်ာလတွင ် ြမနမ်ာယ့��ရားသည ် အြပညြ်ပညဆ်ိုငရ်ာရာဇဝတ်မ�တရား�ုံး (ICC)၏ အဖွဲ�ဝင�်ိငုင်မံျားဆိုငရ်ာ အေထေွထ ွ

ညလီာခံ၌ �ကားြဖတ်က�တစ်ရပ်ကိ ု ဆးီရီးယားအတွက်အြပညြ်ပညဆ်ိုငရ်ာလွတ်လပ်�ပီးဘက်မလိုက်ေသာယ��ရား�ငှ့အ်တ ူ ပးူတွဲစီစဉ် 

ခဲ့သည။် ထိကု�သည ်  နစ်နာသူများ၊ အရပ်ဘကလ်ူမ�အဖွဲ �အစညး်များ�ငှ့ ် ပးူေပါငး်ေဆာငရွ်က်ရာတွင ် ယ��ရား�စ်ှရပ်လံုးက မညသ်ိုေ့သာ 

ချဉ်းကပ်နညး်လမ်းများအသံုးြပုမညက်ို အာ�ုံစိကု်ခဲ့သည။် နစ်နာသူများ၏ ��ေထာင့မ်ျား�ငှ့ ် ြမနမ်ာယ့��ရားအပါ၊ တရားမ�တေရးအတွက် 

အားထတု်မ�မျိုးစံုမ ှ ၎ငး်တို၏့ ေမ�ာ်လင့ခ်ျက်များ အပါအဝင၊် သက်ဆိုငေ်သာ ကိစ�အေတာ်များများကိ ု ေဆွးေ�းွခဲ့�ကသည်။ ၎ငး်က�သည ်

အရပ်ဘက်လူမ�အဖွဲ �အစညး်များ၊ နစ်နာသူအုပ်စုများ�ငှ့ ် ထေိရာက်ေသာ အြပနအ်လှနအ်ဆက်အသွယ်ကို တညေ်ထာငရ်န ် ယ��ရားက 

ေစာေစာစီးစီးကတညး်က ကတိကဝတ်ြပုထားေ�ကာငး်ကို မီးေမာငး်ထိးုြပ�ိငုသ်ည့ ်အခွင့အ်လမ်းတစ်ရပ်ြဖစ်သည။် 

 
အေြခခံစာရွက်စာတမ်းများ�ငှ့ ်ြမနမ်ာဘာသာ၊ ဂျိနး်ေဖာဘာသာ၊ �ုိဟငဂ်ျာဘာသာ�ငှ့ ်အဂင်္လိပ်ဘာသာတို ့ြဖင့ ်ေရးသားေဖာ်ြပထားေသာ 

အချက်အလက်စာေစာင ်အပါအဝင၊် ြမနမ်ာယ့��ရား�ငှ့ ်ပတ်သက်၍ ပိမိုသု�ိှိလိုပါက ဤလဒ့က်ို ဆက်လက်�ကည့�်�ပါ။  

 
 
 

 

  

 
“မျကြ်မငသ်ကေ်သေတရွဲ ့ လံြုခံု ေရးနဲ ့ ကိယုေ်ရးအချကအ်လကေ်တကွိ ု ေလးစား�ိငုဖိ်ု ့ ယ��ရားက အထးူဦးစားေပး�ပီး ေဆာငရွ်ကသ်ာွးပါမယ။် 

တိငုး်ရငး်သားအဖွဲ�အစညး်အားလံးုက ထခိိကုန်စန်ာခခံဲရ့သေူတဟွာ ြမနမ်ာယ့��ရားရဲ ့ အဓကိပါဝငလ်�ပ်�ှားသေူတပွါပဲ။ ေနာငလ်ာမယ့ ် ခရီးစဉ်ေပါငး် 

များစာွမာှ သတူိုေ့တနွဲထ့ပ်�ပီး တိုက�်ိုက ် ေတွ�ဆံဆုကဆ်သံာွးမာှပါ။ က�နေ်တာ်တိုရ့ဲ ့ အဓကိရညမ်နှး်ချကက် ယ��ရားရဲ ့ ထးူြခားတဲလ့ပ်ုပိုငခ်ငွ့က်ိ ု

�ှငး်ြပဖိုပ့ါ။ ယ��ရားက တရား�ံု းမဟတုတ်ဲအ့တကွ ်ကိယုတ်ိငု ်ဘယသ်ူက့ိမု ှဖမး်ဆးီ၊ တရားစွဆဲိ၊ု အြပစေ်ပးတာတို ့ မလပ်ု�ိငုေ်ပမဲ၊့ (၂၀၁၁)ကစ�ပီး၊ 

ြမနမ်ာ�ိငုင်မံာှ ကျူးလနွခ်ဲ�့ကတဲ ့ ရာဇဝတမ်�ေတနွဲ ့ အြပညြ်ပညဆ်ိငုရ်ာဥ ပေဒချိုးေဖာကမ်�ေတရွဲ ့ အေထာကအ်ထားေတကွိ ု စေုဆာငး်၊ သံးုသပ်၊ 

ထနိး်သမိး်ထားကာ၊ တာဝနခ်မံ��ှိေရးကိ ုတိးုြမ�င့ေ်ပးဖို ့ မမိတိိုရ့ဲ ့ လပ်ုပိငုခ်ငွ့က်ိ ုထမး်ေဆာငသ်ာွးမာှပါ။” 

နီကိလုတစ်ခ်န်ွဂျန်က ဘဂင်္လားေဒ�်ှ့�ိငုင်သံ ို ့ ကနဦးတရားဝငခ်ရီးစဉ်အ�ပီး ေြပာ�ကားချက။် ။ 
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https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/IIMM/Factsheet_EN.pdf
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/IIMM/Pages/Index.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/IIMM/Pages/Index.aspx
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ြမနမ်ာ�ိငုင်ဆံိငုရ်ာလတွလ်ပ်ေသာစံစုမး်စစေ်ဆးမ�ယ��ရား 

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

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ယ��ရား၏ လပ်ုငန်းစဉ်များတငွ ်နစ်နာခံရ�ပီး အသက�ှ်င ်

ကျန်ရစ်သမူျားက မည်သိုေ့သာ က��ငှ့ ်ပါဝင�်ိငုသ်လ။ဲ 

ယ��ရား၏ လပ်ုပိုငခွ်င့လ်က်ေအာက�ိှ် ရာဇဝတ်မ�များကို ခံစားခဲ့ရေသာ၊ 

မျက်ြမငေ်တွ� ခဲ့ရေသာ အသက်�ှငက်ျနရ်စ်သမူျားသည် အဓိကကျေသာ 

အေထာကအ်ထားရငး်ြမစ်များြဖစ်�ကသည်။ ၎ငး်တိုမ့ှာ �ိငုင်တံွငး်၊ 

ေဒသတွငး်�ငှ့ ် အြပည်ြပည်ဆိငုရ်ာတရား�ုံးများတွင ် ြပစ်မ�ကျူးလွနသ် ူ

များကို တာဝနခံ်မ��ိှေစမည့် ေအာငြ်မငေ်သာ ရာဇဝတ်အမ�တွဲများကို 

ေရးဆွ�ဲိငုရ်န ်မ�ိှမြဖစ်လိုအပ်သမူျား ြဖစ်�ကသည်။  
 
ေလးနကေ်သာ အြပည်ြပည်ဆိငုရ်ာ ရာဇဝတ်မ�စံုစမ်းစစ်ေဆးမ�အားလံုး၏ 

သဘာဝ�ငှ့အ်ညီ၊ အသက်�ှငက်ျနရ်စ်သမူျား၏ ထတု်ေဖာေ်ြပာ�ကားချက ်

သည် ပိုမိုကျယ်ြပန ့ေ်သာ ဓေလထ့ံးုစံ သိုမ့ဟုတ် မူဝါဒတိုအ့ရ ကျူးလွန ်

ခဲ့ေသာအမ�တိုအ့ပါအဝင၊် ရာဇဝတမ်�များအား ကျူးလွနခဲ်ေ့�ကာငး်ကိ ု

အတည်ြပု�ိငုသ်ည်။ 
 
ဤသိုေ့သာ ထတုေ်ဖာ်ေြပာ�ကားချကမ်ျားကို ေပးမညဟ်ု သ ေဘာတမူည့် 

အသက်�ှငက်ျနရ်စ်သမူျားကို �ှာေဖွေဖာ်ထတု်�ပီး၊ ဆက်သယွ်�ိငုရ်န ်

အချက်အလက်အေ�ကာငး်အရာများကို ယ��ရားက စေုဆာငး်သာွးပါမည။် 
 
နစ်နာခံရသမူျားကလည်း မိမိတိုတ့ွင ် အေရး�ကီးေသာ အေထာက်အထား 

�ိှသည်ဟု ယူဆပါက၊ ကိုယ်ကိယု်တိုင ် ယ��ရားထသံို ့ တိုက်�ုိက် 

ဆက်သယွ်�ိငုပ်ါသည်။ နစ်နာခံရသမူျား၏ ထတု်ေဖာ်ေြပာ�ကားချကမ်ျား 

ကို လ�ို� ဝှက်ထားမည်ြဖစ်�ပီး၊ လံုြခံုေသာ ေဒတာေဘစ့် (အချက်အလက ်

စုေဆာငး်ရာဘဏ)်တစ်ခုတွင ် ထနိး်သမ်ိးထားမည်။ နစ်နာခံရသမူျားက 

သေဘာတူလ�င၊် အနာဂတတ်ွင ် ထိအုမ�တွဲများကို အြပည်ြပည်ဆိငုရ်ာ 

စံချိနစံ်��နး်�ငှ့အ်ည ီ တာဝနယ်လူုပ်ေဆာငမ်ည့် �ိငုင်တံွငး်၊ ေဒသတွငး်�ငှ့ ်

�ိငုင်တံကာ�ိှ တရား�ုံးများ�ငှ့ ်၎ငး်တို၏့ ထတု်ေဖာ်ေြပာ�ကားချက်များကိ ု

မ�ေဝသာွးမည ်ြဖစ်သည်။ 

 
 

 

 

 

ယ��ရားက စုေဆာငး်�ပီးေသာ အချကအ်လကမ်ျားကိ ု မည်ကဲသ့ို ့ အသံးုြပု 

မလ။ဲ 

ယ��ရားသည ် အေထာက်အထားများကို ရငး်ြမစ်မျိုးစံုမှ စုေဆာငး်ပါသည။် 

ယ��ရားက စုေဆာငး်�ပီးေသာ အချကအ်လကမ်ျားကို လ�ို� ဝှက်ထားမည ်

ြဖစ်�ပီး၊ လံုြခံုေသာ ေဒတာေဘစ့် (အချက်အလက်စေုဆာငး်ရာဘဏ)် 

တစ်ခုတွင ်ထနိး်သမ်ိးထားမည်။ 

FFMက ေပးအပ်ခဲေ့သာ အချက်အလက်များ အပါအဝင၊် စုေဆာငး်လက်ခံ 

ရ�ိှထားေသာ အချက်အလက်အားလံုးကို ယ��ရားက ဆိးုရွားေသာ 

အြပည်ြပည်ဆိငုရ်ာ ရာဇဝတ်မ�များအတွက် တာဝန�ိှ်ေသာ ပုဂ�ိုလ်များအား  

ရာဇဝတ်မ�ဆိငုရ်ာ တရားစွဲဆိရုန၊် လိအုပ်ေသာ စံချိနမီ် မမီ၊ ြပနလ်ညသ်ံးုသပ် 

�ပီး ခဲွြခမ်းစိတ်ြဖာသာွးမည်။ စံချိနြ်ပည့်သည်ဆိပုါက၊ ရာဇဝတ်မ�ဆိငုရ်ာ 

အမ�တွဲများကို ြပငဆ်ငသ်ာွးမည်ြဖစ်သည်။ 

ြပစ်မ�များအတွက် လက်�ိှတွင ် တရားစီရငခွ်င့�ိှ်ေသာ၊ သိုမ့ဟုတ် အနာဂတ ်

တွင ်တရားစီရငခွ်င့�ိှ်လာ�ိငုေ်သာ၊ (ဥပမာအားြဖင့၊် မည်သည့ ်ေဒသတွငမ်ဆိ ု

ြဖစ်ပာွးခဲ့သည့အ်မ�များကို တရားစီရငခွ်င့�ိှ်ေသာ) �ိငုင်တံွငး်၊ ေဒသတွငး်�ငှ့ ်

အြပည်ြပည်ဆိငုရ်ာတရား�ုံးများ၊ သိုမ့ဟုတ် ခုံ�ုံးများ�ငှ့ ် အေထာက ်

အထားများ၊ အမ�တွမဲျားကို မ�ေဝသာွးမည်။ အြပည်ြပည်ဆိငုရ်ာဥပေဒ စံချိန ်

စံ��နး်များ�ငှ့အ်ည ီလုပ်ကိုငသ်ည့် အရည်အချငး်ြပည့မီ်ေသာ တရား�ုံးများ၊ 

သိုမ့ဟုတ် ခုံ�ုံးများ�ငှ့သ်ာ အေထာက်အထားများ၊ အမ�တွဲများကို မ�ေဝ 

သာွးမည်ြဖစ်သည်။ သိုေ့သာလ်ည်း၊ နစ်နာသမူျား�ငှ့ ်မျက်ြမငသ်က်ေသတို၏့ 

လံုြခံုေရး၊ စိတ်ေအးချမ်းေရးတိုအ့တွက် ေသချာေအာငေ်ဆာငရွ်က�်ိငု�်ပီး၊ 

၎ငး်တို၏့ ကိုယေ်ရးအချကအ်လကမ်ျားကို လံုြခံုစွာထနိး်သမ်ိးထား�ိငုမ်ည ်

ဟ ုယ��ရားက ယံု�ကည်စိတခ်ျသည့် အဖဲွ�အစည်းများ�ငှ့သ်ာ အချက်အလက် 

များကို မ�ေဝေပးသာွးပါမည်။ 

 

ယ��ရား၏ လပ်ုပုိငခွ်င့တ်ငွ ်မည်သညတ်ိုက့ အကျံုးဝငသ်လ။ဲ 

 
ယ��ရားသည ် အဆိးုရွားဆံးုေသာ အြပည်ြပည်ဆိငုရ်ာ ရာဇဝတ်မ�များ�ငှ့ ် �ိငုင်တံကာ လူအ့ခွင့အ်ေရးဥပေဒ ချိုးေဖာက်မ�များ၏ အေထာကအ်ထားများအား 

စုေဆာငး်၊ ေပါငး်စည်း၊ ထနိး်သမ်ိး၍ စိစစ်သံးုသပ်သည်။ ၎ငး်လုပ်ပိုငခွ်င့သ်ည ် ြမနမ်ာ�ိငုင်၏ံ ပထဝီေဒသတစ်ေနရာကိုသာ၊ သိုမ့ဟုတ် အုပ်စုတစ်စုအတကွ်သာ 

မဟုတေ်ပ။ ယ��ရားကို တည်ေထာငခဲ့်ေသာ ဆံးုြဖတ်ချကတ်ွင ်လူအ့ခွင့အ်ေရးေကာငစီ်က (၂၀၁၁)ခု�စ်ှမှစ၍၊ ြမနမ်ာ�ိငုင်�ိှံ မည်သည့်ေဒသ၌မဆိ ုကျူးလွနခဲ်ေ့သာ 

ရာဇဝတ်မ�များ�ငှ့ ် ချိုးေဖာက်မ�များ၏ အေထာက်အထားများအား စုေဆာငး်ရန ် လုပ်ပိုငခွ်င်ေ့ပးထားသည်။ ထိုေ့�ကာင့ ် ယ��ရားသည ် ဆက်လက်ြဖစ်ပွားေနေသာ 

ကိစ�များအြပင၊် အနာဂတတ်ွင ် ြဖစ်ေပါ်လာမည့် ကိစ�ရပ်များအတကွ်လညး် စံုစမ်းစစ်ေဆးခွင့�ိှ်သညဟ် ု အဓိပ�ာယ်ရသည်။ အေထာက်အထားများကိ ု စုေဆာငး်၊ 

ထနိး်သမ်ိး၊ စိစစ်သံးုသပ်�ပီးသည်�ငှ့ ်၎ငး်တိုက့ို အနာဂတ်မည်သည့်အချိနတ်ွငမ်ဆိ၊ု တာဝနခံ်မ�အားထတု်ချကမ်ျားအတွက် အသံးုြပု�ိငုသ်ည်။ 

mailto:iimm@un.org
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