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ယ��ရား အ�ကီးအကဲထံမှ အမှာစာ

�သဂုတ်လတင်ွထုတ်ြပနခ့ဲ်ေသာ ယ��ရား၏ စတတု� အ�ကိမ်ေြမာက် �ှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာ တင်ွ တင်ြပ ထားေသာ ပဏာမေတ��ိှ
ချက်၌ ြမနမ်ာ�ိင်ုငံတင်ွ အရပ်သားများအေပ� ကျယ်ကျယ်ြပန ့�်ြပန ့�ှ်င့် စနစ်တကျ တိက်ုခုိက်မ�များ�ိှေနေ�ကာင်း ��နြ်ပသည်။
ကေလးသူငယ်များအပါအဝင် အရပ်သားများအား ခဲွြခားြခင်း မ�ိှဘဲ လံြုခံ�ေရးတပ်ဖ�ဲဝင်များ�ှင့် လက်နက်ကုိင်အဖ�ဲများမှ သိမ်းကျ�ံး
တိက်ုခုိက်မ�များ�ှင့် ကျ�းလနွသ်ည့် ဆုိးရွား ြပင်းထနလှ်ေသာ ရာဇ၀တ်မ�ဆုိင်ရာ အစီရင်ခံစာများကုိ က��်ပ်ုတိ� ပုံမှနရ်�ိှေနသည်။ ဤ
ရာဇ၀တ်မ�များတင်ွ အမျ�ိးသား�ှင့်အမျ�ိးသမီးများအေပ�  �ှပ်ိစက်ည��်းပနး်မ�၊ မုဒိမ်းမ��ှင့် အြခားေသာ လိင်ပုိင်းဆုိင်ရာအ�ကမ်းဖက်မ�
များပါဝင်သည်။

ယ��ရားသည် အာဏာသိမ်း�ပီးေနာက်ပုိင်း ကျ�းလနွသ်ည့် ရာဇ၀တ်မ�ဆုိင်ရာ အေထာက်အထားများကုိ အထူးအားစုိက် စုေဆာင်းေန
သလိ၊ု တစ်ဖက်တင်ွလည်း အထူးသြဖင့် ၂၀၁၇ ခု�ှစ် �ှင်းလင်းစစ်ဆင် ေရးများ�ှင့် ပတ်သက်သည့် �ုိဟင်ဂျာများအေပ�ကျ�းလနွသ်ည့်
ရာဇ၀တ်မ�များကုိ ဆက်လက် အာ�ုံစုိက်လ�က်�ိှသည်။ ဩဂုတ်လသည် �ုိဟင်ဂျာတစ်သနး်အနက်မှ ေလးပုံသုံးပုံခန ့ ် အိမ်နးီချင်းဘဂ�
လားေဒ�်ှ့သိ�  ေနရပ်စွန ့�်ခွာ ထွက်ေြပးခ့ဲရသည့် အ�ကမ်းဖက်လ�ိင်း�ုိက်ခတ်မ� ငါး�ှစ်ြပည့် အထိမ်းအမှတ်လ ြဖစ်သည်။ မ�ကာေသးမီက
ေရ��ေြပာင်းဒကု�သည် အများစုေနထုိင်ရာ ေကာစ့်ဘဇားသိ�  သွားေရာက်ရာတင်ွ က�နေ်တာ်�ှင့် ေတ�ဆုံေသာ �ုိဟင်ဂျာများက ၎င်းတိ�
ြမနမ်ာ�ိင်ုငံေနရပ်ြပန�်ိင်ုေရးအတက်ွ ယ��ရားအေနြဖင့် မည်သိ�  ကူညီေပး�ိင်ုမလဲ ဆုိသည်ကုိ တသမတ်တည်းေမး�ကသည်။ က�နေ်တာ်
သူတိ� ကုိ �ှင်းြပခ့ဲသည်မှာ၊ ယ��ရားအေနြဖင့် ရာဇ၀တ်မ�များအတက်ွ တာဝန�ိှ်သူေတကုိွ တရားစီရင်�ိင်ုေအာင် ကူညီြခင်းအားြဖင့်၊ �ုိဟင်
ဂျာများ ေဘးကင်းစွာ မိမိဆ��အေလျာက် ေနရပ်ြပန�်ိင်ုမည့် အေြခအေနဖနတီ်းေရးကုိ အေထာက်အကူြဖစ်ေစမည်ဆုိသည်ကုိ 
 ေမ�ာ်လင့်ထားသည်။ အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ ရာဇ၀တ်ခုံ�ုံး၏ လပ်ုေဆာင်ဆဲ စုံစမ်းစစ်ေဆးမ�များ၊ အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာတရား�ုံး၏  ဂမ်
ဘီယာ�ှင့် ြမနမ်ာအမ� တရားစီရင်မ�များတင်ွ အနးီကပ်ပူးေပါင်း�ပီး သက်ေသအေထာက်အထားများ အချနိကုိ်က်မ�ေဝြခင်း အပါအဝင်၊
ရာဇဝတ်မ�တင်ွ တာဝန�ိှ်သူများ၏ အေထာက်အထားများ စုေဆာင်းြခင်း�ှင့် တရားစီရင်ေရးရာ အေထာက်အကူြပ�ြခင်းတင်ွ က�နေ်တာ်
တိ�  တစုိက်မတ်မတ် လပ်ုေဆာင်ေနသည်။

ြမနမ်ာ�ိင်ုငံတင်ွ ကျ�းလနွခ့ဲ်သည့် ရာဇ၀တ်မ�များ�ှင့် ပတ်သက်၍ အေရး�ကီးသည့် ကုိယ်ေတ�အချက်အလက်များ ကုိ ေပးအပ်ခ့ဲ�ကသည့်
ရဲရင့်ေသာ ပုဂ�ိ�လ်များ�ှင့် ၎င်းတိ�၏ နယ်ေြမများအတင်ွး လေူတ�စစ်ေဆးမ� များ ြပ�လပ်ုရန�ှ်င့် အင်တာဗျ�းများြပ�လပ်ုရန ်ပ့ံပုိးေပးခ့ဲ�က
ေသာ အဖ�ဲဝင်�ိင်ုငံများကုိ ေကျးဇူးတင်ပါသည်။ သက်ေသများ၏ ဆ��အေလျာက် ြပ�လပ်ုသည့်လခူျင်းေတ�ဆုံေမးြမနး်မ�များသည်ကား
ရာဇ၀တ်မ�ဆုိင်ရာ တရားစဲွ ဆုိမ�များတင်ွ ထိေရာက်စွာ အသုံးြပ��ိင်ုမည့် အမ�ဖုိင်များတည်ေဆာက်ရန ်�ကိ�းပမ်းအားထုတ်မ�အတက်ွ မ�ိှမ
ြဖစ် လိအုပ်ပါသည်။ ယ��ရားသည် သက်ေသများ၏ေဘးကင်းေရး�ှင့် လံြုခံ�ေရးကုိ ဦးစားေပးသည့်အေလျာက်စိတ်ပုိင်းဆုိင်ရာ �ှင့်/
သိ� မဟတ်ု ေဆးဘက်ဆုိင်ရာ အကူအညီလိအုပ်သူများအတက်ွ အကူအညီေပး�ိင်ုေသာ မိတ်ဖက်အဖ�ဲများ�ှင့် ချတ်ိဆက်ေပးရန်
�ကိ�းပမ်းလျက်�ိှသည်။ သက်ေသများ ေဘးကင်း�ပီး စိတ်ပုိင်းဆုိင်ရာ�ှင့် ေဆးဘက်ဆုိင်ရာ ပ့ံပုိးကူညီမ�များ အေသအချာရ�ိှရနအ်လိ�ငာှ
တာဝနခံ်မ��ကိ�းပမ်းမ�ကုိ ေထာက်ခံသည့် အဖ�ဲဝင်�ိင်ုငံ အားလံးုအား ကျရာက�မှ တာဝနယူ်ေဆာင်ရွက်ေပး�ကရနလ်ည်း က��်ပ်ုတိ�
ေတာင်းဆုိအပ်ပါသည်။

ြမနမ်ာ�ိင်ုငံ�ိှ �ကီးေလးေသာ �ိင်ုငံတကာရာဇ၀တ်မ�များကုိ ကျ�းလနွခ့ဲ်�ကသူများသည် အြပစ်ေပးခံရြခင်းမှ ကင်းလတ်ွ�ိင်ုသည်ဟု
ဆယ်စု�ှစ်များစွာ ယုံ�ကည်ခ့ဲ�ကသည်။ ယ��ရားသည် ဤအစဥ်အလာကုိဖျက်ြပစ်ရန ် သ���ိာနခ်ျထား�ပီး ဤ�ိင်ုငံ၏�ကီးေလးေသာ
�ိင်ုငံတကာရာဇ၀တ်မ�များအတက်ွ တာဝန�ိှ်သူများကုိ တစ်ေန ့ တစ်ချနိ ်တရားစီရင်�ိင်ုေစရန ်က��်ပ်ုတိ�  အာ�ုံစုိက် �ကိ�းပမ်းေနပါသည်။

 
-Nicholas Koumjian

ြမနမ်ာ�ိင်ုငံတင်ွ လသူားမျ�ိး�ယ်ွအေပ�ကျ�းလနွသ်ည့် ရာဇ၀တ်မ�များ�ှင့် စစ်ရာဇ၀တ်မ�များ အ�ိှနအ်ဟနု�်ကီးလာ သည့်
အေထာက်အထားများ တိးုလာလျက်�ိှသည်။ မည်သည့်တရားဥပေဒကုိမှ ေလးစားလိက်ုနာရနမ်လိဟု ုယူဆသူများ၏ တာဝနခံ်မ� ကင်း
မ့ဲြခင်းေ�ကာင့် ြမနမ်ာြပည်သူများ ဆက်လက်ဒကု�ခံစားေန�ကရသည်။ ၎င်းတိ�  ဤက့ဲသိ�  အြပစ်ေပးခံရြခင်းမှ ကင်းလတ်ွေနသည့်
အေြခအေနတင်ွ၊ ြမနမ်ာ�ိင်ုငံဆုိင်ရာ လတ်ွလပ်ေသာ စုံစမ်းစစ်ေဆးမ�ယ��ရား၏ လပ်ုေဆာင်မ�သည် ယခင်ကထက်ပင်ပုိ၍ အေရး
ပါလာသည်။ ြမနမ်ာ�ိင်ုငံ၏ အ�ကီးေလးဆုံး �ိင်ုငံတကာ ရာဇ၀တ်မ�ကျ�းလနွသူ်များကုိ တရားစီရင်�ိင်ုမ� ြဖစ်လာေစရန ် လိအုပ်ေသာ
သက်ေသအေထာက်အထားများ စုေဆာင်းသည့်ယ��ရား၏ ရည်မှနး်ချက်တင်ွ က��်ပ်ုတိ�အဖ�ဲသားအားလံးု တစုိက်မတ်မတ် ေဆာင်ရွက်
ေနပါသည်။ 
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အဖ�ဲအစညး်ဆုိင်ရာ ေနာက်ဆုံးသတင်း
ယ��ရားသည် ြမနမ်ာ�ိင်ုငံ၏ ပျက်စီးယုိယွင်းေနေသာ အေြခအေနများကုိ
အနးီကပ်ေစာင့်�ကည့်ေနသည်သာမက အာဏာသိမ်း�ပီးေနာက်ပုိင်း အ�ိှနတိ်းု
ြဖစ်ပွားေနသည့် ြဖစ်ရပ်များအြပင် စစ်တပ်�ှင့် လက်နက်ကုိင်အဖ�ဲများ �ကား
ြပင်းထနလ်ာသည့် တိက်ုပဲွများအပါအဝင်  �ိင်ုငံတကာဥပေဒချ�ိးေဖာက်မ�
ဆုိင်ရာ အေထာက်အထားများ စုေဆာင်းြခင်း ထိနး်သိမ်းြခင်းစသည့်
အခွင့်အလမ်းများကုိယူထားလျက်�ိှသည်။ အထူးသြဖင့် ရခုိင်ြပည်နယ်
အတင်ွး ၂၀၁၆ �ှင့် ၂၀၁၇ ခု�ှစ်အတင်ွး �ှင်းလင်းစစ်ဆင်ေရးများ �ှင့်
စပ်လျ�်း၍ အေစာပုိင်း မ�ခင်းများကုိ လဲ စုံစမ်း စစ်ေဆးမ�များ�ှင့် စိစစ်
သုံးသပ်မ�များကုိ ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်လျက်�ိှပါသည်။ လိင်�ှင့် ကျား/မ
အေြခြပ� ရာဇ၀တ်မ�များ�ှင့် ကေလးများအေပ�ထိခုိက်သည့် ရာဇ၀တ်မ�များ
ကုိ စုံစမ်းစစ်ေဆး�ိင်ုရနအ်လိ�ငာှ အထူးအား ထုတ်မ��ှင့် အရင်းအြမစ်များ ကုိ
လဲ အစီအမံချထား�ပီးြဖစ်သည်။ 

ယေနအ့ထိ ယ��ရားသည် ရင်းြမစ်ေပါင်း(၂၀၀)ေကျာ်မှ အချက်အလက်�ှင့်
အေထာက်အထား သနး်ေပါင်းများစွာကုိ ပုံစံအမျ�ိးမျ�ိးြဖင့် စုေဆာင်း
ထားသည်။  စုေဆာင်းထားေသာ အေ�ကာင်းအရာများတင်ွ အင်တာဗျ�း
ထွက်ချက်များ၊ စာရွက်စာတမ်းများ၊ ဗီဒီယုိများ၊ ဓာတ်ပုံများ၊ �ဂိ�လ်တပုံုရိပ်
များ�ှင့် ဆုိ�ှယ်မီဒီယာ မှတ်တမ်းများပါဝင်သည်။ ၎င်းတိ� ထဲတင်ွ
ြမနမ်ာဘာသာစကားြဖင့် ပစ�ည်းေပါင်း ကုိးသနး်ေကျာ်၊ စာမျက်�ှာအားြဖင့်
၂၂ သနး်ခန ့မ်� �ိှပါသည်။

ယ��ရားသည် သက်ဆုိင်ရာသတင်းအချက်အလက်များပုိင်ဆုိင်�ိင်ုသည့် သိ� မဟတ်ု ပ့ံပုိးမ�ေပး�ိင်ုမည့် အေနအထား �ိှေနေသာ�ိင်ုငံ
များ၊ �ိင်ုငံတကာအဖ�ဲအစည်းများ�ှင့် ဆက်လက် ချတ်ိဆက်ေဆာင်ရွက်လျက်�ိှသည်။ ယ��ရားသည် အာ�ှပစိဖိတ်ေဒသအတင်ွး
ြဖစ်�ိင်ုေြခ�ိှေသာသက်ေသများကုိ အင်တာဗျ�းြခင်း၊ ထိေတ�ဆက်ဆံ ြခင်းများ ေဆာင်ရွက်�ိင်ုရနအ်လိ�ငာှ ၎င်းေဒသ�ိှ �ိင်ုငံများ
�ှင့် ပူးေပါင်းမ� အားေကာင်းလာေအာင် အထူး�ကိ�းပမ်း လျက်�ိှသည်။ ေဒသတင်ွး�ိင်ုငံများ၏ ပူးေပါင်းမ��ှင့် ထိေတ�ဆက်ဆံမ�များ
ပုိမုိေလးနက်လာေစရန၊် ေမလတင်ွ ယ��ရားအ�ကီးအကဲသည် အဖ�ဲ၀င်များ�ှင့်အတ ူဘဂ�လားေဒ�်ှ့ အစုိးရကုိယ်စားလှယ်များကုိ ဒ
က� ာ�ှင့် ေကာဘ့ဇားတင်ွ ေတ�ဆုံခ့ဲ�ပီး ယ��ရား�ှင့်ဘဂ�လားေဒ�်ှ့တိ�၏ လက်�ိှပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ဆဲ ကိစ�ရပ်များကုိ ေဆွးေ�းွခ့ဲ
�ကသည်။ ထိ� ေနာက် �ုိဟင်ဂျာလထုူ �ှင့် အရပ်ဖက်အဖ�ဲအစည်းများမှ ကုိယ်စားလှယ်များ �ှင့်လည်းေတ�ဆုံခ့ဲသည်။ ဤသိ�  �ုိဟင်
ဂျာများအတက်ွ တရားမ�တမ��ှင့် တာဝနခံ်မ�ရ�ိှေရးလပ်ုငနး်တင်ွ စ�်ဆက်မြပတ် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မ�ေပးေသာ ဘဂ�လားေဒ�်ှ့
အစုိးရအား ယ��ရားမှ ေကျးဇူးတင်�ိှပါသည်။

မျက်ြမင်ေသေသများ�ှင့် ေတ�ဆုံေမးြမနး်မ�များ

အဖ�ဲဝင်�ုိင်ငံများ၏ ပူးေပါင်းကူညမီ�

ရင်းြမစ် 
 
 
 
 
 

ေကျာ်မှ အချက်အလက်�ှင့်
အေထာက်အထား
စုစုေပါင်း

 
 
 
 
 
 
 

ခန ့မ်� စုေဆာင်း သိမ်းဆည်းထား
တရားစီရင်ေရး အာဏာပုိင်များ�ှင့် မ�ေဝ

ရန ်အေထာက်အထား�ှင့်
ေလလ့ာဆနး်စစ်မ� ဖုိင်တွဲေပါင်း 

 
 
 
 
 

ခုေကျာ်ပါ�ိှ

က��ု်ပ်တိ�  အလုပ်�ှင့်ဆုိင်
သည့ ်ကိနး်ဂဏနး်

၂၀၀ 

သနး်
၂၀ 

၇၁
                                                     လပ်ုေဆာင်ခ့ဲသည်။ ခရီးသွားလာမ�တိးုလာသြဖင့်ယ��ရား၏ အကန ့အ်သတ်�ိှေနေသာ ဘတ်ဂျက်
တင်ွ ပုိမုိလိအုပ်မ��ိှလာေသာ်လည်း၊ လေူတ�အင်တာဗျ�းများသည် သက်ေသများ ပွင့်လင်းစွာေြပာဆုိ�ိင်ု�ပီး ယ��ရားဝနထ်မ်းများ
ကလဲ လပ်ုငနး်စ�်မှနက်နမ်��ှင့် လ��ိဝှက်မ� အေသအချာေဆာင်ရွက်�ိင်ုသည့် အေကာင်းဆုံး အေြခအေနများကုိ ဖနတီ်းေပးသည်။
ယင်းြပင် လခူျင်းေတ� အင်တာဗျ�းမှရလာေသာ လက်မှတ်ေရးထုိးထားသည့် သက်ေသထွက်ဆုိချက်များမှာ မည်သည့်တရား�ုံး
သိ� မဟတ်ု ခုံ�ုံးတင်ွမဆုိ လက်ခံ�ိင်ုေြခအ�ိှဆုံးြဖစ်�ပီး သက်ေသြပ�ိင်ုေသာအေထာက်အထားအြဖစ် ယူဆရသည်။ သတင်း
အချက်အလက်ေပးသူများအား အကာအကွယ်ေပးြခင်း�ှင့် ပ့ံပုိးေပးြခင်းသည် အလနွအ်ေရး�ကီးပါသည်။ သိ� �ြဖစ်၍ ယ��ရားသည်
အဖ�ဲဝင် �ိင်ုငံများ�ှင့် မိတ်ဖတ်အဖ�ဲများ၏ အကူအညီရယူ�ပီး သက်ေသအား အကာအကွယ်ေပးမ��ှင့် ပ့ံပုိးမ�များ လ�မ်းြခံ� ပါဝင်
ေသာအစီအမံများကုိ ချမှတ်ထားသည်။

COVID-19 ကန ့သ်တ်မ�များေလျာက့ျလာသည်�ှင့်အမ�၊ ယ��ရားအဖ�ဲ
များသည် ဘဂ�လားေဒ�်ှ့�ှင့် အြခား�ိင်ုငံများ တင်ွ သက်ေသခံ
အေထာက်အထားများ စုေဆာင်းြခင်း၊ လခူျင်းေတ� အင်တာဗျ�းြခင်း�ှင့်
စစ်ေဆးြခင်းများကုိ �ှစ်ဆတိးု 



ယခု စတတု� �ှစ်ေြမာက် စတင်ရာတင်ွ၊ ယ��ရား၏လပ်ုငနး်များ အြပည့်အဝ
လည်ပတ်ေန�ပီြဖစ်သည်။ ယ��ရားတင်ွ ဝနထ်မ်းအဆင့်တိင်ုး အြပည့်နးီပါး
[ယ��ရားသည်ဝနထ်မ်း၇၈ဦးခန ့ထ်ား�ပီး၊၆၅ဦးသည်ဂျနီဗီာတင်ွအေြခစုိက်
သည်။] �ိှ�ပီး၊ အင်တာနက်ရင်းြမစ်�ှင့် ေငေွ�ကးဆုိင်ရာ အချက်အလက်များ
စုေဆာင်းြခင်း �ှင့် စိစစ်သုံးသပ်ြခင်း၊ လိင်�ှင့် ကျား၊မအေြခြပ� ရာဇ၀တ်မ�
�ှင့် ကေလးများအေပ� ထိခုိက်ေသာ ရာဇ၀တ်မ�များ စုံစမ်းြခင်း တိ�
အပါအဝင် မ�ခင်းစုံစမ်းြခင်း�ှင့် တရားစဲွဆုိြခင်းများ အစ�ိှသည်တိ�အား
အထူးြပ�က�မ်းကျင်သည့် ဝနထ်မ်းများ ခန ့ထ်ားလျက်�ိှသည်။ နည်းပညာ
အသုံး ြပ�ဘာသာြပနြ်ခင်းအပါအဝင်၊  ဘာသာစကား စွမ်းေဆာင်ရည် ြမ�င့်
တင်ြခင်းသည် ေ�ှ�ဆက်လပ်ုမည့် အဓိကဦးစားေပးလပ်ုငနး်တစ်ခုအြဖစ်
တည်�ိှေနဆဲ ြဖစ်ပါသည်။

ကုလသမဂ� လ�အခွင့်အေရးေကာင်စီ (HRC) သိ�  တင်သွင်းသည့် စတတု� �ှစ်ပတ်လည် အစီရင်ခံစာတင်ွ ယ��ရားသည်
၎င်း၏တိးုတက်မ��ှင့် အဓိကစိနေ်ခ�မ�အချ�ိကုိ ေဖာ်ြပခ့ဲသည်။ စက်တင်ဘာလတင်ွ ကျင်းပေသာ HRC ၏ (၅၁)�ကိမ်ေြမာက်
အစည်းအေဝးသိ�  အစီရင်ခံစာတင်ြပ�ပီးေနာက် တံ� �ြပနေ်ဆွးေ�းွမ� တင်ွ၊ အဖ�ဲဝင်�ိင်ုငံများ�ှင့် အရပ်ဘက်အဖ�ဲအစည်းများသည်
အထူးသြဖင့် လိင်ပုိင်းဆုိင်ရာ၊ ကျား၊မ အေြခြပ� ကျ�းလနွေ်သာ ရာဇဝတ်မ�များ�ှင့် ကေလးများအေပ� ကျ�းလနွေ်သာရာဇ၀တ်မ�
များကုိ စုံစမ်းစစ်ေဆးမ�  အားထုတ်ေဆာင်ရွက်ေနေသာ ယ��ရားအား ေထာက်ခံေ�ကာင်း ထပ်ေလာင်းေြပာ�ကားခ့ဲသည်။

လ�အခွင့်အေရးေကာင်စီ

ဝနထ်မ်းခန ့ထ်ားမ�

၂၀၂၁ ခု�ှစ် ဒီဇင်ဘာလတင်ွ အေထွေထွညီလာခံမှ အတည်ြပ�ခ့ဲေသာ ယ��ရား၏ပုံမှနဘ်တ်ဂျက်အြပင်၊ယ��ရားသည် သီးြခား
စီမံကိနး်များ�ှင့် အထူးြပ�က�မ်းကျင်မ� လပ်ုငနး်များအတက်ွ အလ��ှင်များ�ှင့် အြခားအဖ�ဲအစည်းများထံမှ ေစတနာအေလျာက်
ပ့ံပုိးမ�များကုိလည်း ရ�ိှပါသည်။ ယ��ရားသည် ၂၀၁၉ ခု�ှစ်ကတည်းက ပ့ံပုိးေပးခ့ဲေသာ Justice Rapid Response �ှင့်
ယ��ရား၏စုံစမ်းစစ်ေဆးမ�စွမ်းရည်များ ြမ�င့်တင်ရန ်ေစတနာအေလ�ာက် အလ�ေငထွည့်ဝင်ေသာ �သစေ�တးလျ၊ ကေနဒါ၊ ဆွစ်ဇာ
လန၊် �ဗိတိန၊် အေမရိကန�ှ်င့် အြခား �ိင်ုငံများကုိ ေကျးဇူးတင်ပါသည်။ 

ဘ�ာေရး

က��ု်ပ်တိ�အဖ�ဲ

လက်�ိှ ဝနထ်မ်း 

၇၈
ဂျနီဗီာမှာ အေြခစုိက်သည့်ဝနထ်မ်း 

၆၅
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ကမ်းလှမ်းဆက်သွယ်ြခင်း

�ုိဟင်ဂျာများ�ှင့် ထိေတ�ဆက်ဆံမ�

ေမလအတင်ွး သွားေရာက်ခ့ဲေသာ ဘဂ�လားေဒ�်ှ့�ိင်ုငံ
ခရီးစ�်  တင်ွ၊ ယ��ရားအ�ကီးအကဲ Nicholas
Koumjian �ှင့် အဖ�ဲ၀င်များသည် �ုိဟင်ဂျာ
ကုိယ်စားလှယ် (၁၅၀) ေကျာ်�ှင့် အြပနအ်လှန်
ေဆွးေ�းွမ� ေြခာက်�ကိမ် ြပ�လပ်ုခ့ဲ�ပီး ယ��ရား၏
လပ်ုပုိင်ခွင့် (Mandate) �ှင့် လပ်ုငနး်အေ�ကာင်း
အသိပညာေပးခ့ဲသည်။

ဩဂုတ်လ ၂၅ ရက်ေနထု့တ် Mr. Koumjian ၏
ေ�ကြငာချက်တင်ွ၊  လနွခ့ဲ်ေသာ(၅)�ှစ်က
အ�ကမ်းဖက်မ�များ ြဖစ်�ပီးေနာက်၊ ြမနမ်ာ�ိင်ုငံမှ
အင်အားသုံးဖယ်�ှားခံရေသာ �ုိဟင်ဂျာများ၏
ဆက်လက်ခံစားေနရေသာ ဆင်းရဲဒကု�များကုိ
အသိအမှတ်ြပ�ထား�ပီး၊ တရားမ�တမ�အတက်ွ
ဆက်လက်တိက်ုပဲွဝင်ရာတင်ွ ယ��ရား၏ အခနး်
က�ကုိ အေလးေပးေဖာ်ြပထားပါသည်။

ငါး�ှစ်ြပည့် အထိမ်းအမှတ်အြဖစ် Mr. Koumjian
သည် Victim Advocates International မှ ေကာဘ့
ဇားတင်ွ ထုတ်လ�င့်သည့် အနွလိ်င်ုးအစီအစဥ် မှတ
ဆင့် �ုိဟင်ဂျာများမှေမးေသာ ယ��ရား၏လပ်ုငနး်�ှင့်
�ိင်ုငံတကာ တရားမ�တမ�ဆုိင်ရာ လပ်ုငနး်စ�်များ
အေ�ကာင်းကုိ ေြဖ�ကားခ့ဲသည်။ UN News က
ေတ�ဆုံေမးြမနး်ခ့ဲရာတင်ွ  "သူတိ� ရဲ� ဘဝေတေွရာ၊
ြမနမ်ာြပည်ေရာ ြပနလ်ည်တည်ေဆာက်ဖိ�အတက်ွ၊
ေဘးကင်းရနက်င်း ဂုဏ်သိက�ာ�ိှ�ိှ မိမိဆ��
အေလျာက် အိမ်ြပနလ်ာ�ိင်ုဖိ�  အေြခအေနေတ ွဖနတီ်း
ေပးဖိ�  လိအုပ်ပါတယ်။" ဟ ု ၎င်းက ေြပာ�ကား ခ့ဲ
သည်။

ပါဝင်ခ့ဲေသာ အခမ်းအနားများ

အစုလိက်ု အြပံ�လိက်ု ရက်စက်�ကမ်း�က�တ်မ�
များအတက်ွ တာဝနခံ်မ�ဆုိင်ရာ အစီရင်ခံစာ
ထုတ်ြပနြ်ခင်း အခမ်းအနား၊ 
ြမနမ်ာ�ိင်ုငံအကျပ်အတည်းသိ�  ကမ�ာလံးုဆုိင်ရာ
တံ� �ြပနမ်�အေပ�  �ိင်ုငံတကာ ပါလီမနမ်ျား၏
စုံစမ်းမ� အခမ်းအနား၊ 
HRC မှ ေနာက်ဆက်တွဲ ကျင်းပသည့် �ိင်ုငံတကာ
ေ�ှ�ေနများ အသင်း၏ ြမနမ်ာ�ိင်ုငံဆုိင်ရာလ�
အခွင့်အေရး ေဆွးေ�းွပဲွ  

ယ��ရားအ�ကီးအကဲ�ှင့်အဖ�ဲသည်
ယ��ရား၏လပ်ုပုိင်ခွင့်�ှင့် လပ်ုငနး်စ�်တိ�အား 
 အာ�ုံစုိက်မ� ရ�ိှလာေအာင်  အလားတကိူစ�ရပ်များ
လပ်ုေဆာင်ေနေသာ အြခားသူများ�ှင့် အ�ကံဥာဏ်
များမ�ေဝရန ် အများ ြပည်သူ တက်ေရာက်သည့်
အခမ်းအနား သိ� မဟတ်ု လ��ိဝှက်ြပ�လပ်ုသည့်
အခမ်းအနားများသိ�  ပုံမှန ်တက်ေရာက်လျက်�ိှသည်။ 

မီဒီယာတွင် ေဖ�ြပမ�
ဧ�ပီလကတည်းက ယ��ရားသည် ၁၅၀ ထက်မက
ေသာ မီဒီယာအေ�ကာင်းအရာ များတင်ွ ေဖ�ြပြခင်းခံ
ခ့ဲရသည်။ အထူးသြဖင့် ယ��ရား၏ �ှစ်ပတ်လည်
အစီရင်ခံစာတင်ွ ေဖာ်ြပထားသည့် ပဏာမေတ��ိှချက်
များ�ှင့် HRC သိ�  တင်သွင်းသည့် Mr. Koumjian ၏
စာတမ်း သည်BBC Newshour �ှင့် အင်တာဗျ�းြခင်း
အပါအဝင်များစွာေသာ မီဒီယာသတင်းေဖာ်ြပမ�ကုိ ရ
ခ့ဲသည်။ ထုိအင်တာဗျ�းတင်ွ ယ��ရား အ�ကီးအကဲက
“အာဏာသိမ်းမ�ကုိ ဆန ့က်ျင်သူများအေပ� စစ်
အာဏာ�ှင်၏ အတားအဆီးမ့ဲ အ�ကမ်းဖက်မ�” ေတ��ိှ
ချက်များ ကုိေဖာ်ြပခ့ဲသည်။

ထိခုိက်နစ်နာသူများ၊ မျက်ြမင်သက်ေသများ၊ အရပ်ဘက်အဖ�ဲအစည်းများ၊ အဖ�ဲဝင်�ိင်ုငံများ�ှင့် ြမနမ်ာ �ိင်ုငံ ြပည်သူများအတက်ွ တရားမ�တမ��ှင့်
တာဝနခံ်မ��ိှေရး တစုိက်မတ်မတ်လပ်ုေဆာင်ေနသူများ၏ ပ့ံပုိးမ��ှင့် ယုံ�ကည်မ�ြဖင့်သာ ယ��ရား၏လပ်ုပုိင်ခွင့် (mandate) များ ေအာင်ြမင်
�ိင်ုသည်။ ယ��ရား၏ လပ်ုငနး်�ှင့် လပ်ုပုိင်ခွင့် အတက်ွ အေထာက်အပ့ံများ သတိြပ�မိေစရန ်လ��ိဝှက်ဆက်သွယ်နည်းြဖင့်တစ်မျ�ိး အများြပည်သူ
သိ�ိှ�ိင်ုေသာနည်းများြဖင့်တဖွယ်   ဆက်သွယ်ြခင်း နည်းအမျ�ိးမျ�ိး ကအသုံးြပ�လျက်�ိှသည်။ မ�ကာေသးမီက လထုူထံကမ်းလှမ်းဆက်သွယ်ရန်
�ကိ�းပမ်းမ�တင်ွပါဝင်ေသာအဓိကအချက်အချ�ိ မှာ - 

Cox's Bazar © UN Photo/K. M. Asad

© UN/Pierre Albouy

https://iimm.un.org/my/%e1%80%98%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%b9%e1%80%82%e1%80%9c%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%92%e1%80%b1%e1%80%b7%e1%80%9b%e1%80%be%e1%80%ba%e1%80%94%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%84%e1%80%b6%e1%80%9e/
https://iimm.un.org/iimm-conducts-mission-to-bangladesh/
https://iimm.un.org/my/%e1%80%90%e1%80%9b%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%99%e1%80%bb%e1%80%be%e1%80%90%e1%80%99%e1%80%be%e1%80%af%e1%80%9b%e1%80%9b%e1%80%be%e1%80%ad%e1%80%9b%e1%80%b1%e1%80%b8%e1%80%90%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%80/
https://www.youtube.com/watch?v=yZhgyc7qv2s
https://news.un.org/en/audio/2022/08/1125202
https://www.bsg.ox.ac.uk/events/report-launch-anchoring-accountability-mass-atrocities
https://www.bsg.ox.ac.uk/events/report-launch-anchoring-accountability-mass-atrocities
https://www.youtube.com/watch?v=0regwNfT70Y&ab_channel=ASEANParliamentariansforHumanRights
https://www.youtube.com/watch?v=0regwNfT70Y&ab_channel=ASEANParliamentariansforHumanRights
https://www.youtube.com/watch?v=0regwNfT70Y&ab_channel=ASEANParliamentariansforHumanRights
https://www.youtube.com/watch?v=0regwNfT70Y&ab_channel=ASEANParliamentariansforHumanRights
https://vimeo.com/752589341
https://vimeo.com/752589341
https://iimm.un.org/my/%e1%80%9e%e1%80%90%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%b8%e1%80%91%e1%80%af%e1%80%90%e1%80%ba%e1%80%95%e1%80%bc%e1%80%94%e1%80%ba%e1%80%81%e1%80%bb%e1%80%80%e1%80%ba-%e1%80%99%e1%80%bc%e1%80%94%e1%80%ba/
https://iimm.un.org/press-release-evidence-of-crimes-against-humanity-in-myanmar-escalate-with-women-and-children-severely-impacted-according-to-myanmar-mechanism-annual-report/
https://iimm.un.org/press-release-evidence-of-crimes-against-humanity-in-myanmar-escalate-with-women-and-children-severely-impacted-according-to-myanmar-mechanism-annual-report/
https://iimm.un.org/my/%e1%80%80%e1%80%af%e1%80%9c%e1%80%9e%e1%80%99%e1%80%82%e1%80%b9%e1%80%82%e1%80%9c%e1%80%b0%e1%80%b7%e1%80%a1%e1%80%81%e1%80%bd%e1%80%84%e1%80%b7%e1%80%ba%e1%80%a1%e1%80%9b%e1%80%b1%e1%80%b8%e1%80%80/
https://iimm.un.org/wp-content/uploads/2022/08/BBC-newshour130822.mp3


အြပညြ်ပညဆုိ်င်ရာ ရာဇ၀တ်ခုံ�ုံး
(ICC) – ဘဂ�လားေဒ့�်ှ/ြမနမ်ာ�ုိင်ငံ
တိ�၏ အေြခအေန

၂၀၁၉ ခု�ှစ် �ိဝုင်ဘာလတင်ွ၊ ြမနမ်ာ�ိင်ုငံမှ
ရခုိင်ြပည်နယ်�ိှ �ုိဟင်ဂျာများကုိ ဘဂ�လားေဒ�်ှ့�ိင်ုငံ
ဘက်သိ�  နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ် အင်အားသုံး �ှင်ထုတ်
ြခင်း�ှင့် ပတ်သက်သည့် ရာဇ၀တ်မ�များကုိ စုံစမ်း
စစ်ေဆးရန ် ICC မှ တရားစဲွခွင့် အခွင့်အာဏာ ရ�ိှခ့ဲ
ပါသည်။ ယ��ရားသည် တရားစဲွအဖ�ဲ�ုံး�ှင့် ပူးေပါင်း
ေဆာင်ရွက်�ပီး အေထာက်အထားများ မ�ေဝလ�က်�ိှ
သည်။ 

အြပညြ်ပညဆုိ်င်ရာ တရား�ုံး (ICJ) –
ဂမ်ဘီယာ �ှင့် ြမနမ်ာအမ�

၂၀၁၉ ခု�ှစ်တင်ွ ဂမ်ဘီယာ�ိင်ုငံသည် အစ�လာမ်မစ်
ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ေရး အဖ�ဲဝင်�ိင်ုငံ (၅၇) �ိင်ုငံ၏
ေထာက်ခံမ�ြဖင့် ICJ တင်ွ တရားစဲွဆုိမ� တင်သွင်းခ့ဲ
သည်။ ထုိအမ�တင်ွ ြမနမ်ာ�ိင်ုငံသည် �ုိဟင်ဂျာများ
အေပ� လမူျ�ိးတံးုသတ်ြဖတ် ေဆာင်ရွက်မ�များကုိ
တားဆီးအေရးယူရမည့် လမူျ�ိးတံးုလပ်ုေဆာင်မ�
စာချ�ပ်ပါ အတိင်ုးလပ်ု ေဆာင်ရမည့် တာဝနဝ်တ� ရား
ပျက်ကွက်ခ့ဲသည်ဟ ု စဲွချက်တင်ခ့ဲသည်။ ၂၀၂၂
ဇူလိင်ုလ (၂၂) ရက်ေန ့ ဂမ်ဘီယာ၏ ေလ�ာက်လဲချက်
အေပ� ြမနမ်ာ၏ ပဏာမ ြငင်းဆုိချက်အားလံးုကုိ ICJ
မှ ပယ်ချခ့ဲသည်။ လမူျ�ိးတံးု သတ်ြဖတ်မ�ဆုိင်ရာ
စာချ�ပ်၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ လမူျ�ိးတံးု
သတ်ြဖတ်မ� တားဆီးေရး၊ �ှမ်ိနင်းေရး�ှင့် ြပစ်ဒဏ်
ေပးေရးတိ� ကုိ ေသချာေစရန ် လက်မှတ်ေရးထုိးသူ
အားလံးု၏ "ဘုံအကျ�ိးစီးပွား" ြဖစ်ေ�ကာင်း ICJ မှ
မှတ်ချက်ြပ�ခ့ဲသည်။ ဤ "ဘုံအကျ�ိးစီးပွား" ကုိ
ေထာက်ထား၍ လမူျ�ိးတံးုသတ်ြဖတ်မ�ဆုိင်ရာစာချ�ပ်
ကုိ လက်မှတ်ေရးထုိးထားသည့် ဂမ်ဘီယာသည်
လမူျ�ိးတံးုသတ်ြဖတ်မ�ဆုိင်ရာ စာချ�ပ်ကုိ လက်မှတ်
ေရးထုိး ထားသည့် အြခား�ိင်ုငံအား တရားစဲွဆုိပုိင်
ခွင့်�ိှသည်။

ICJ သည် အမ�ြဖစ်စဥ်�ှင့် စပ်လျဥ်း၍ �ှစ်ဖက်�ကားနာ
မ�များေဆာင်ရွက်ရန ်စ�်းစားမည်ြဖစ်သည်။ ၂၀၂၃ ခု
�ှစ် ဧ�ပီလ (၂၄) ရက်ေန ့ ေနာက်ဆုံးထား�ပီး
ထွက်ချက်အကျ�်း တင်သွင်းရန ် ြမနမ်ာ�ိင်ုငံကုိ ��န်
�ကားထား သည်။

ြမနမ်ာ�ုိင်ငံမှ �ကီးေလးေသာ �ုိင်ငံတကာရာဇ၀တ်မ�များ�ှင့် ပတ်သက်၍ လက်�ိှ
တရားစဲွဆုိမ�များ၏ ေနာက်ဆုံး  ြဖစ်ေပ� တုိးတက်မ�များ

အာဂျင်တီးနားတရား�ုံးတွင် အြပည်
ြပညဆုိ်င်ရာ တရားစီရင်ပုိင်ခွင့်ကုိ
ေလ�ာက်ထားြခင်း

၂၀၂၁ ခု�ှစ်ေ�ှာင်းပုိင်းတင်ွ၊ တရားသူ�ကီး María
Romilda Servini လက်ေအာက်�ိှ အာဂျင်တီးနား
ြပည်ေထာင်စု ရာဇ၀တ်တရား�ုံးအမှတ် (၁) သည် �ုိ
ဟင်ဂျာများအေပ�ကျ�းလနွခ့ဲ်ေသာ လမူျ�ိးတံးု
သတ်ြဖတ်မ��ှင့် လသူား မျ�ိး�ယ်ွအေပ� ကျ�းလနွသ်ည့်
ရာဇ၀တ်မ�ဆုိင်ရာစဲွချက်များအတက်ွ စုံစမ်းစစ်ေဆးမ�
များ စတင်ခ့ဲသည်။  အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာတရားစီရင်ပုိင်
ခွင့် စည်းမျဥ်းအရ၊ စုံစမ်းစစ်ေဆးမ�တစ်ခုဖွင့်လှစ်ရန်
၂၀၁၉ ခု�ှစ် �ိဝုင်ဘာလတင်ွ အာဂျင်တီးနားတရား�ုံး
များသိ�  ေလ�ာက်ထားချက် တင်သွင်း၍ ဤစုံစမ်းမ� ကုိ
စတင်ခ့ဲြခင်းြဖစ်သည်။ ၂၀၂၂ ခု�ှစ် ဧ�ပီလတင်ွ၊
ယ��ရားအ�ကီးအကဲ�ှင့် ၎င်း၏အဖ�ဲသားများသည်
တရားစီရင်ေရးဆုိင်ရာ စုံစမ်းစစ်ေဆးမ�အတက်ွ ြဖစ်�ိင်ု
ေချ�ိှေသာ ေထာက်ပ့ံမ�များကုိ ေဆွးေ�းွရန ်အာဂျင်တီး
နားသိ�  သွားေရာက်ကာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မ��ှင့် မ�ေဝ
ြခင်းအတက်ွ ြဖစ်�ိင်ုေြခနည်းလမ်းများကုိ ေလလ့ာခ့ဲ
�ကသည်။

© UN Photo/ICJ-CIJ/Wiebe Kiestra. Courtesy of the ICJ



သတင်းေပးဟု သံသယ�ိှခံရသူများကုိ
လုပ်�ကံသတ်ြဖတ်ြခင်းသည်
�ကီးေလးေသာ �ုိင်ငံတကာ ရာဇ၀တ်မ�
ဟုတ်ပါသလား။

ြမနမ်ာ�ိင်ုငံ�ိှ အရပ်သားများသည် “ဒလန”်
(သတင်းေပးသူ သိ� မဟတ်ုပူးေပါင်းသူ) ဟ ုသံသယ�ိှ
ြခင်းေ�ကာင့် လပ်ု�ကံသတ်ြဖတ်ြခင်းခံေနရသည်ဟု
အစီရင်ခံစာအများအြပားက ေဖာ်ြပသည်။ ကျ�းလနွ်
သူများသည် ထုိသိ� ေသာသတ်ြဖတ်မ�သည် တရား
မ�တ�ပီး ဥပေဒ�ှင့်ညီသည်ဟ ုတခါတရံ မှားယွင်းစွာ
ေြပာဆုိ �ကသည်။

လက်နက်ကုိင်ပဋိပက�ဆုိင်ရာ �ိင်ုငံတကာဥပေဒတင်ွ
အရပ်သားများ (လက်နက်ကုိင်တပ်ဖ�ဲ သိ� မဟတ်ု
လက်နက်ကုိင်အပ်ုစု အဖ�ဲဝင်မဟတ်ုသူ) သည်ရနလိ်မု�
များတင်ွ တိက်ု�ုိက်ပါဝင်ပက်သက်သည့် သီးသန ့်
လပ်ုရပ်တစ်ခု လပ်ုေဆာင်ေနချနိမှ်အပ၊ ပစ်မှတ်ထား
မတိက်ုခုိက်�ိင်ုေ�ကာင်း ေဖာ်ြပထားသည်။

အြခားတစ်ဖ�ဲမှ စစ်ဘက်ဆုိင်ရာ သတင်း
အချက်အလက်များ ရယူြခင်း သိ� မဟတ်ု ေပးပိ� �ြခင်း
သည် အချ�ိေသာ အေြခအေနများတင်ွ တိက်ု�ုိက်
ပါဝင်ြခင်း ြဖစ်�ိင်ုေသာ်လည်း၊ လတူစ်ဦးကုိ အဆုိပါ
သီးသန ့ ် လပ်ုရပ်တင်ွ ပါဝင်ေနချနိတ်င်ွသာ ပစ်မှတ်
ထား တိက်ုခုိက်�ိင်ုသည်။ အရပ်သားများအား ၎င်း
တိ�၏ အတိတ်က တိက်ု�ုိက်ပါဝင်ေဆာင်ရွက်မ�များ
အတက်ွ ြပစ်ဒဏ်ေပးြခင်း မလပ်ုရသလိ၊ု အနာဂတ်
တင်ွ မလပ်ုရန ် တားဆီးသည့် အေနြဖင့် အြပစ်ေပး
ြခင်း မလပ်ု�ိင်ုပါ။ ထိ�အြပင်၊ သံသယ�ိှယုံ�ှင့်လည်း
မလံေုလာက်ပါ။ လတူစ်ဦးသည် ရနလိ်မု�များတင်ွ
တိက်ု�ုိက် ပါဝင်ြခင်း �ိှ၊ မ�ိှ�ှင့်ပတ်သက်�ပီး ေသချာ
မသိပါက၊ အရပ်သားဘက်ကုိသာ အ�ိင်ုေပး ေြဖ�ှင်း
ရမည်ြဖစ်သည်။ ရနလိ်တိုက်ုခုိက်မ�တင်ွ ပါဝင်
သည့်အတက်ွ ဖမ်းဆီးထိနး်သိမ်းခံထားရသူ မည်သ�
ကုိမဆုိ ချက်ချင်း ကွပ်မျက်ြခင်း မြပ�ရပါ။

မ�ကာခဏေမးေလ့�ိှေသာ ေမးခွနး်များ

ဇူလုိင်လတွင် စစ်အစုိးရက ချမှတ်ခ့ဲ
ေသာ ေသဒဏ်များသည ်လူသားမျ�ိး
�ွယ်အေပ� ကျ�းလွနသ်ည့ ်ရာဇ၀တ်မ�
ေြမာက်ပါသလား။

ေသဒဏ်အြပစ်ေပးြခင်းသက်သက်သည်
�ကီးေလးေသာ �ိင်ုငံတကာရာဇ၀တ်မ� မဟတ်ု
ေသာ်လည်း၊ တရားမ�တေသာ တရားစီရင်မ�၏
အေြခခံ လိအုပ်ချက်များကုိ ြဖည့်ဆည်းြခင်း မြပ�ဘဲ
ေသဒဏ်ချမှတ် ြခင်းသည် အရပ်သားများအေပ�
ကျယ်ကျယ်ြပန ့�်ြပန ့ ် သိ� မဟတ်ု စနစ်တကျ တိက်ုခုိက်
သည့် လသူားမျ�ိး�ယ်ွအေပ� ကျ�းလနွသ်ည့်ရာဇ၀တ်မ�
ြဖစ်�ိင်ုသည်။ ဇူလိင်ုလအတင်ွး လေူလးဦးအား
ကွပ်မျက်ြခင်းသည်ကား တရားမ�တေသာ တရားစီရင်
မ�လပ်ုငနး်အတိင်ုး ေဆာင်ရွက်မ�မ�ိှေ�ကာင်း
ခုိင်မာေသာ ��နြ်ပချက်များြဖစ်သည်။ ဤတရားစီရင်
မ�သည် ပွင့်လင်းြမင်သာမ� ကင်းမ့ဲ�ပီး စဲွချက်များ၊
သက်ေသများ�ှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းအချက်အလက်
မရ�ိှ�ိင်ုေလာက်ေအာင် နည်းပါးသည်။ 

လ��ိဝှက်စွာ တရားစီရင်ြခင်းသည် တရားမ�တေသာ
တရားစီရင်မ�၏ အေြခခံအကျဆုံးမူများကုိ ချ�ိးေဖာက်
ြခင်း ြဖစ်�ပီး၊ အြခားတရားမ�တေသာတရားစီရင်မ�
ဆုိင်ရာ အာမခံချက်များကုိ ေလးစားလိက်ုနာြခင်း �ိှ၊မ
�ိှ အေပ�တင်ွလည်း သံသယြဖစ်ေစသည်။ ဥပမာ
အားြဖင့်ခုံ�ုံးမှ ဘက်လိက်ုမ�ကင်းြခင်း�ှင့် အမီှအခုိ
ကင်းြခင်း လိအုပ်ချက်များ လိက်ုနာမ�အေပ� သံသယ
ြဖစ်ေစသည်။ 

ယ��ရားသည်အေြခခံတရားမ�တေသာ တရားစီရင်မ�
အာမခံချက်များကုိ ေဖာက်ဖျက်ကျ�းလနွဖွ်ယ်�ိှသည့်
အေြခအေနများတင်ွ ေသဒဏ်ချမှတ်ြခင်းဆုိင်ရာ အမ�
အခင်းများ�ှင့် သက်ဆုိင်သည့် အေထာက်အထားများ
ကုိ ဆက်လက်ေစာင့်�ကည့် စုေဆာင်းသွားမည်
ြဖစ်သည်။

ြမနမ်ာ�ုိင်ငံဆုိင်ရာ လွတ်လပ်ေသာ
စုံစမ်းစစ်ေဆးမ�ယ��ရား fb.com/MyanmarMechanism/

https://iimm.un.org/

iimm@un.org

http://fb.com/MyanmarMechanism/

