
 

 

ဤစာစစာငအ်တွွဲတငွ ် 

ဖွွဲ ွဲ့စည််းမှုဆ ိုငရ်ာ 

စ ာကဆ် ို်းသတင််း၊ 

ကမ််းလင ဆ်ကသ်ယွခ်ြင််း

လိုပ်င ််းမ ာ်း၊ 

လ  အြွင အ်စရ်း 

စကာငစ်၊ီ 

တရာ်းစွွဲဆ ိုခြင််းဆ ိုငရ်ာ 

စ ာကဆ် ို်းသတင််း၊  

မကကာြဏ 

စမ်းစလ ရ  စသာ စမ်းြွ ််း 

မ ာ်း ပါ၀ငသ်ည။် 

ဖွွဲ ွဲ့စည််းမှုဆ ိုငရ်ာ စ ာကဆ် ို်းသတင််း  

 

ဖ  ွဲ့စည််းတည်ထ ောငသ်ည ် ပ မ တစ်နစ်ှအတ င််း ယနတရော်းသည် နယ်ပယ်ကဏ္ဍအမ ော်းအပပော်းတ င ်သသိသိောသော 

တိ ်းတက်မှု ရှိခ  သည်။ ၎င််း၏ ခက်ခ သည ် လ ပ်ပိ ငခ် င  ်ပဖစ်ထသော (၂၀၁၁) ခ နစ်ှမှစတင၍် ပမနမ်ောနိ ငင်၌ံ 

က  ်းလ နခ်  သည ် အကက ်းထလ်းဆံ ်း အပပည်ပပည်ဆိ ငရ်ော ရောဇဝတ်မှုမ ော်း၏ သက်ထသခံအထ ောက်အ ော်းကိ  

စ ထဆောင််းရန၊်  ိန််းသမ်ိ်းရနန်ငှ  ်စိစစ်ရန၊် က  ်းလ နသူ်တစ်ဦ်းခ င််းစ ၏ တောဝနရ်ှိမှုကိ  ထဖော်  တ်ထပ်းမည ် 

အမှုတ  မ ော်းကိ  တည်ထဆောက်ရန ်တောဝနက်ိ  အထကောငအ် ည်ထဖော်နိ ငမ်ည ် အလ ပ်အဖ  ွဲ့ နငှ  ်

အထပခခံအထဆောက်အံ တိ  ကိ  တည်ထဆောက်ခ  သည်။  

 

ယနတရော်းသည် နယ်ပယ်အမ ိ ်းမ ိ ်းမှ ကျွမ််းက ငမ်ှုနငှ  ်အ ူ်းပပ ပညောမ ော်း နှံ   နှံ   စပ်စပ် တတ်ကျွမ််းကကသည ် 

ဝန ်မ််းမ ော်းအော်း အလ ပ်ခန   ်ော်းထရ်းကိ  ဦ်းစော်းထပ်းလ ပ်ခ  ပါသည် -  

• မ က်ပမငသ်က်ထသမ ော်းနငှ  ်သတင််းအခ က်အလက် မျှထဝထပ်းသူမ ော်းကိ  ခိ ငမ်ောစ ော 

အကောအက ယ်ထပ်းနိ ငရ်န၊် 

• လံ ပခံ အဆင ပ်မင ထ်သော ထနောကဆ်ံ ်းထပေါ် သက်ထသခံအထ ောက်အ ော်း စ မံထရ်းစနစ်ကိ  တည်ထဆောက်ပခင််း၊ 

• ဆိ ငဘ်ောအ နလိ် င််းနငှ  ်သတင််းအခ က်အလက် လံ ပခံ ထရ်းဆိ ငရ်ော အနတရောယ်ကိ  ကောက ယ်တ န  ပ်ပနပ်ခင််း နငှ  ်

• ဘောသောစကော်း အမ ိ ်းမ ိ ်း ထပပောဆိ ကကသည ် ပါဝငထ်ဆ ်းထန ်းသူမ ော်းနငှ  ်ပတ်သက်ဆက်စပ်သူမ ော်းနငှ  ်

ယနတရော်းတိ   ခ ိတ်ဆက်နိ ငရ်န ်ထဆောငရ် က်ထပ်းပခင််း အစရှိသည ် ကိစစမ ော်းကိ  

ထခ ောထမ ွဲ့ စ ောထဆောငရ် က်နိ ငရ်န ်အပါအဝင၊် အပခော်းထသော အခက်အခ မ ော်း ထပဖရှင််းရောတ င ်

အထ ောက်အကူပပ ရန ်ခန်   ော်းခ  ပါသည်။  

 

အပပည်ပပည်ဆိ ငရ်ော ဥပထေ၊ ရောဇဝတ်မှုဆိ ငရ်ော စံ စမ််းစစ်ထဆ်းမှုမ ော်းနငှ  ်တရော်းစ  ဆိ ထရ်း၊ စစ်ထရ်းသံ ်းသပ်ခ က်၊ 

လိငဆ်ိ ငရ်ောနငှ  ်က ော်း-မ အ အထပခပပ  ရောဇဝတ်မှုမ ော်းနငှ  ်အကကမ််းဖက်မှု၊ ကထလ်းမ ော်းအထပေါ် က  ်းလ နသ်ည ် 

ရောဇဝတ်မှုမ ော်းနငှ  ်ပတ်သက်၍ ကျွမ််းက ငသူ်မ ော်းကိ လည််း ၎င််း၏အဖ  ွဲ့တ င ်ခန   ်ော်းပပ ်းပဖစ်သည်။ 

 

ကမ္ော က လသမဂ္ဂတ င ်လက်ရှိ ကကံ ထတ ွဲ့ထနရသည ် ထင ထကက်းအခက်အခ  အထပခအထနကိ   ည ်သ င််းစဥ််းစော်းပပ ်း၊  

လ ပ်ငန််းမ ော်းကိ   ိထရောက် ပမနဆ်နစ် ော ထဆောငရ် က်နိ ငရ်န ်ယနတရော်းသည် ၎င််း၏ ဖ  ွဲ့စည််းပံ ကိ  ပပည်လည်ဖ  ွဲ့စည််းခ  ပပ ်း၊ 

အသံ ်းစရိတ်တငပ်ပ ထတောင််းခံရောတ ငလ်ည််း က စ်က စ်လစ်လစ်ပဖင  ်တငပ်ပခ  ပါသည်။ ယခ နစ်ှက နတ် င ်ပပ လ ပ်မည ် 

အထ  ထ  ည လောခံတ င ်တငပ်ပ ော်းသည ် အသံ ်းစရိတ်ကိ  အတည်ပပ  ဆံ ်းပဖတ်မည် ပဖစ်ပါသည်။ 

 

လ နခ်  သည ် ထပခောက်လ ကောလအတ င််း ကိ ဗစ် ၁၉ ထရောဂ္ါကပ်ထဘ်းကက ်းထကကောင  ်ယနတရော်း အထနပဖင  ်သက်ဆိ ငသ်ည ် 

ပတ်သက်ဆက်စပ်သူမ ော်းနငှ  ်ခ ိတ်ဆက်ထဆောငရ် က်ရနန်ငှ  ်သက်ထသခံအထ ောက်အ ော်းကိ  စ ထဆောင််းရနအ်တ က် 

ခရ ်းသ ော်းလောရောတ င ်အကန  အ်သတ်မ ော်းစ ော ပဖစ်ထပေါ် ခ  သည်။ သိ  ထသော်လည််း ဗ ေ ယိ  အသံ ်းပပ ထဆ ်းထန ်းပ  မ ော်းနငှ  ်

အ နလ်ိ င််းမှရရှိနိ ငသ်ည ် သတင််းအခ က်အလက်မ ော်း စံ စမ််းအသံ ်းခ ပခင််း အပါအဝင၊် ဆန််းသစ်ထသော 

နည််းလမ််းမ ော်းနငှ  ်အဆင ပ်မင  ်နည််းပညောမ ော်းကိ  အသံ ်းပပ လ က်၊  လ ပ်ငန််းလည်ပတ်မှုမ ော်းကိ  အထပခအထနနငှ  ်

အလိ က်ထဆောငရ် က်နိ ငရ်န၊် တိ ်းတက်မှုမ ော်း ရရှိထအောင ်ထဆောငရ် က်ထနပါသည်။ 

 
 

 

ခမ ်မာန ိုငင် ဆ ိုငရ်ာလတွလ်ပ်စသာ စ ိုစမ််းစစစ်ဆ်းမှု ယနတရာ်း 

သတင််းလ ာ 

အတွွဲ ၂၊ (၂၀၂၀) ြိုန စ၊် စအာကတ် ိုဘာလ။ 
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ပမနမ်ောနိ ငင်ဆံိ ငရ်ော 

လ တ်လပ်ထသော 

စံ စမ််းစစ်ထဆ်းမှုယနတရော်း 

အ ်းထမ်း။ ။ iimm@un.org 

Signal။ ။ +၄၁ ၇၆ ၆၉၁ ၁၂၀၈ 

ဥပမောအော်းပဖင  ်(၁) နစ်ှထက ော် ထဆ ်းထန ်းမှုမ ော်း လ ပ်ပပ ်းထနောက် ထဖ စ်ဘ တ်သည် ယနတရော်း၏ 

ထတောင််းခံခ က်ပဖစ်သည ် သက်ထသခံ အထ ောက်အ ော်းမ ော်းကိ   ိန််းသိမ်ထပ်း ော်းရန၊် ဟူထသော 

ထတောင််းဆိ ခ က်ကိ  မကကောထသ်းမ က သထဘောတူည ခ  ပပ ်း၊ ယနတရော်း၏ ထတောင််းခံခ က်မ ော်းနငှ  ်

တစ်စိတ်တစ်ပိ င််း ကိ က်ည သည ် သက်ထသခံအထ ောက်အ ော်းမ ော်းကိ  စတင၍်   တ်ပပနထ်ပ်း 

ထနလ က်ရှိပါသည်။ ထဆ ်းထန ်းမှုမ ော်းမှော ဆက်တိ က်လ ပ်ထဆောငထ်နလ ကရ်ှိပပ ်း၊ ပိ ၍ ဆ ထလ ော် 

သက်ဆိ ငထ်သော  သက်ထသခံအထ ောက်အ ော်းမ ော်း ရရှိလောနိ ငမ်ည်ဟ  ယနတရော်းအထနပဖင  ်

ထမျှော်လင ပ်ါသည်။  ယနတရော်းသည် ပမနမ်ောနိ ငင် ံအစိ ်းရအပပင ်အပခော်းထသော အဖ  ွဲ့ဝငန်ိ ငင်မံ ော်းနငှ လ်ည််း 

သက်ဆိ ငသ်ည ် သတင််းအခ က်အလက်မ ော်း ရရှိထရ်းအတ က် ဆက်လက်၍ ကမ််းလှမ််းဆက်သ ယ် 

လ က်ရှိပါသည်။ 

 

ပမနမ်ောနိ ငင်၌ံ က  ်းလ နခ်  သည ် ကက ်းထလ်းထသော အပပည်ပပည်ဆိ ငရ်ော ရောဇဝတ်မှုမ ော်းအတ က် တောဝနရ်ှိနိ ငသ်ည ် 

လူပ ဂ္ဂိ လ်တစ်ဥ ်းခ င််းကိ  ထဖော်  တ်ရနအ်တ က် အဆိ ပါ သတင််းအခ က်အလက်မ ော်းကိ  စိစစ်ပခင််းမ ော်း 

ပပ လ ပ်နိ ငရ်န၊် ရရှိလောသည ် အခ ကအ်လက်မ ော်းကိ  လံ ပခံ စ ော၊ အ ိအခိ က်မရှိ  ိန််းသမ်ိ်း  ော်းနိ ငသ်ည ် 

အခ က်အလက် စ မံမှုစနစ်ကိ လည််း တပပိ ငန်က်တည််း ထဖော်ထဆောငလ် က်ရှိပါသည်။  

 

(၂၀၂၀) ခ နစ်ှ၊ ဇ နလ် (၂၂) ရက်ထန  တ င ်လူ  အခ င အ်ထရ်း ထကောငစ် က ဆ ို်းခဖတြ် က် ၄၃/၂၆ ပဖင  ်အိ ငစ် စ  နငှ  ်

အိ ငစ် ထဂ္  တရော်းရံ ်းမ ော်းအပါအဝင ်နိ ငင်တံ င််း၊ ထေသတ င််း၊ အပပည်ပပည်ဆိ ငရ်ော တရော်းရံ ်းမ ော်းနငှ  ် ယနတရော်းအကကော်း၊ 

အနောဂ္တ် စံ စမ််းစစ်ထဆ်းမှုမ ော်းအတ က် န ်းန ်းကပ်ကပ်နငှ  ်အခ ိနမှ်  ပူ်းထပါင််းထဆောငရ် က်ကကရန ်တိ က်တ န််းခ  သည်။  

ဤကိစစနငှ  ်ပတ်သက်၍ ယနတရော်းသည် အပပည်ပပည်ဆိ ငရ်ော တရော်းရံ ်း (ICJ) ထရှွဲ့ထမှောက်တ င ်

အမှုရငဆ်ိ ငထ်နကကသည ်  ဂ္မ်ဘ ယောနိ ငင်နံငှ  ်ပမနမ်ောနိ ငင်မံ ော်း၏ ထတောင််းခံခ က်ကိ  တံ  ပပနထ်သောအော်းပဖင  ်မူလ 

သတင််းပဖန  ထ်ဝထပ်းသူမ ော်း၏ သထဘောတူည ခ က်ပဖင ၊် သင ထ်လ ော်ထသော သတင််းအခ က်အလက်မ ော်း 

ထဝမျှထပ်းလ က ်ရှိပါသည်။ အဆိ ပါ အမှုကိ  စစ်ထဆ်းထနသည ် တရော်းသူကက ်းမ ော်းအထနပဖင  ်သက်ဆိ ငသ်ည ် 

သက်ထသခံအထ ောက်အ ော်း အော်းလံ ်းကိ  ရယူရန ်အထရ်းကက ်းသည်ဟ  ယနတရော်းက ယံ ကကည်ပါသည်။ 

 

ကမ််းလင ဆ်ကသ်ယွခ်ြင််း လိုပ်င ််းမ ာ်း   

 

ရှုပ်ထ  ်းနက်န သည ် ယနတရော်းဆိ ငရ်ော လ ပ်ငန််းမ ော်း ကိ  အမ ော်းပပည်သူမ ော်း ရှင််းလင််းစ ောနော်းလည်နိ ငရ်န၊်  

သက်ဆိ ငရ်ော ပတ်သက်ဆက်စပ်ထနသူမ ော်း၏ စိတ်ခ ယံ ကကည်မှုနငှ  ်ပူ်းထပါင််းထဆောငရ် က်မှုကိ  တိ ်းပမြှင  ်ထပ်းရန၊် 

အမ ော်းပပည်သူမ ော်း ံသိ   ယနတရော်း အထကကောင််းနငှ  ်ပတ်သက်သည ် ကမ််းလင ဆ်က်သ ယ်ပခင််းအလ ပ်မှော ယနတရော်း၏ 

ဦ်းစော်းထပ်းအပဖစ် ဆက်လက် ော်းရှိဆ  ပဖစ်ပါသည်။ တောဝနခ်ံမှုနငှ ဆ်ိ ငထ်သော ယနတရော်း၏ လ ပ်ပိ ငခ် င ကိ်  

 ိ ိထရောက်ထရောက် ပဖန  ထ်ဝအသထိပ်း ော်းပခင််းအော်းပဖင ၊် က  ်းလ နသူ်မ ော်း အထနပဖင  ်ရောဇဝတ်မှု အသစ်မ ော်း 

က  ်းလ နပ်ခင််းကိ   တော်းဆ ်းနိ ငသ်ည်ဟ လည််း ယနတရော်းအထနပဖင  ်ယူဆမိပါသည်။ 

 

ယနတရော်းသည် ပပည်သူလူ  နငှ  ်က ယ်ပပန  စ် ော  ိထတ ွဲ့ဆက်ဆံနိ ငရ်န ်ကက ိ်းပမ််းခ က် လ ပ်ငန််းမ ော်းတ င ်

 ပ်ဆင အ်ထ ောက်အကူပပ ထစရန၊် ၎င််း၏ ဝက်ဆိ က် iimm.un.org ကိ  အဂ္ဂလိပ်နငှ  ်ပမနမ်ော နစ်ှဘောသောပဖင  ် 

(၂၀၂၀) ခ နစ်ှ ဇူလိ ငလ်တ င ်ဖ င လှ်စ်ခ  သည်။ (၂၀၂၀) ခ နစ်ှ ထအောက်တိ ဘောလတ င ်ယနတရော်းသည် ထဖ စ်ဘ တ်တ င ်

၎င််း၏ ကိ ယ်ပိ င ်စောမ က်နေှာကိ  ဖ င လှ်စ်ခ  သည။် ၎င််းကိ  facebook.com/MyanmarMechanism တ င ်

ကကည ်ရှု ွဲ့ နိ ငသ်ည်။ ၎င််း အငတ်ောနက်စောမ က်နေှာနငှ  ်ထဖ စ်ဘ တ်တိ  အော်းပဖင  ်ပမနမ်ောနိ ငင်နံငှ  ်နိ ငင်တံကောရှိ 

အလ ောစံ လူ  အသ ်းသ ်းကိ   ယနတရော်း၏ လ ပ်ပိ ငခ် င န်ငှ  ်အလ ပ်အထကကောင််း မှနက်နထ်သော၊ အခ ိနန်ငှ တ်စ်ထပပ်းည  

ပဖစ်ထသော သတင််းအထကကောင််းအရောကိ  ပဖန  ခ်  ထပ်းရန ်အော်း  တ်ထနသည ်၊ ယနတရော်း၏ အဓိက 

ဆက်သ ယ်ထရ်းလမ််းထကကောင််းမ ော်းအပဖစ် တည်ရှိလ က်ရှိပါသည်။ 

 

 

 
 

 
 

 

mailto:iimm@un.org
https://iimm.un.org/un-resolutions/
https://iimm.un.org/
https://www.facebook.com/MyanmarMechanism
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ယနတရော်းသည် နိ ငင်တံ င််း၊ ထေသတ င််းနငှ  ်နိ ငင်တံကော မ ေ ယောမ ော်းနငှ  ်ဆက်သ ယ်ရနက်ိ လည််း ကကိ ်းပမ််းအော်း  တ်ခ  သည်။ အ ူ်းသပဖင  ်ယနတရော်း၏ 

အကက ်းအက ပဖစ်သူ မစစတော န ကိ လတ်စ်ခ နဂ်္ နအ်ော်း ပမနမ်ော မ ေ ယောက လူထတ ွဲ့ထမ်းပမန််းခ  ပပ ်း၊ သူသည် ယနတရော်း၏ အလ ပ်၊ ကိ ဗစ် ၁၉ ထရောဂ္ါကပ်ထဘ်းကက ်း၏ 

သက်ထရောက်မှု၊ ပမနမ်ောနိ ငင်ဘံက်က ပူ်းထပါင််းထဆောငရ် က်မှု1 အထရ်းကက ်းပံ တိ  နငှ  ်ပတ်သက်သည ် ထမ်းခ န််းမ ော်းအပပင၊် ပမနမ်ောနိ ငင်ရံှ ိပပစ်မှုပဖစ်ပ ော်းရောထနရောသိ   

ဝငထ်ရောက် စံ စမ််းနိ ငမ်ှုမရှိပခင််း၊ ပမနမ်ောနိ ငင်ဆံိ ငရ်ော လ တ်လပ်ထသော စံ စမ််းစစ်ထဆ်းထရ်းထကော်မရှင(်Independent Commission of Enquiry on 

Myanmar, ICOE) ၏ အစ ရငခ်ံစော၊ ၎င််းကိ  ထရ်းသော်းပပ စ ပံ နည််းလမ််း နငှ  ်ရှုပ်ထ  ်း၍ ထအောငပ်မငမ်ှုမ ော်း ပမနပ်မနဆ်နဆ်န ်မရရှိထသော်လည််း၊  ပမနမ်ောနိ ငင်ရံှ ိ

လူမ ိ ်းစ မ ော်းအထပေါ် က  ်းလ နသ်ည ် ရောဇဝတ်မှုမ ော်းအတ က် တောဝနခ်ံမှုရှိရန ် အထရ်းကက ်းပံ တိ  နငှ  ်ဆက်န ယ်သည ် ထမ်းခ န််းမ ော်းကိ  ထပဖကကော်းခ  ပါသည်။2 

 

မစစတော ခ နဂ်္ နသ်ည် ထေသတ င််းရှိ သတင််းဌောန ဝက်ဆိ က်တစ်ခ တ ငလ်ည််း သူ၏  ငပ်မငခ် က်ထဆောင််းပါ်း တစ်ထစောငက်ိ  ထရ်းသော်း  တ်ပပနခ်  သည်။ 

ပမနမ်ောနိ ငင်နံငှ  ်ပမနမ်ောပပည်သူမ ော်းကိ  အကူအည ထပ်းရနအ်တ က် ယနတရော်းအော်း ဖ  ွဲ့စည််းခ  ထကကောင််း3 ကိ အသော်းထပ်းထဖော်ပပခ  သည်။  ဆက်လက်ပပ ်း သူ   

ထရ်းသော်းခ က်တ င ် “ရောဇဝတ်မှုမ ော်းကိ  ဆက်လက်ကင််းလ တ်ခ င ထ်ပ်းထနပါက အကကမ််းဖက်မှုမ ော်း၊ နစ်နောခံစော်းရမှုမ ော်းကိ သော 

ဆက်လက်ပဖစ်ပ ော်းထစမည်ပဖစ်သည်။ ပမနမ်ောနိ ငင်တံ င််းတ ငလ်ည််း 

ထနရပ်စ န်  ခ ောမှုမ ော်းကိ  ဆက်လက်ပဖစ်ပ ော်းထစမည် ပဖစ်သက  သိ   

အမ်ိန ်းခ င််းနိ ငင်မံ ော်းတ င ်ခိ လှုံရသည ် ေ ကခသည်မ ော်း ပိ ၍မ ော်းလောမည်ပဖစ်ပပ ်း 

ထေသတ င််း ပငမ်ိ်းခ မ််းထရ်းနငှ  ်လံ ပခံ ထရ်းအတ က်လည််း 

ဆိ ်းက ိ ်းမ ော်းပဖစ်ထပေါ်ထစမည်ပဖစ်သည်” ဟ  ပါ၀ငသ်ည်။ သူက ဆက်ပပ ်းဆိ သည်မှော 

“ဖ ံွဲ့ ပဖိ ်းထရ်း၊ မ ော်းပပော်းလှသည ် သယံဇောတမ ော်းမှ အက ိ ်းအပမတ်မ ော်းကိ  ပပည်သူမ ော်း 

အော်းလံ ်းမျှထဝခံစော်းနိ ငသ်ည ်  ပမနမ်ောနိ ငင်မှံ ပပည်သူမ ော်း၏ ပငမ်ိ်းခ မ််း ကကယ်ဝသည ် 

အနောဂ္တ် ပဖစ်ထပေါ်လောရနမှ်ော  ိ က  သိ  ထသော ရောဇဝတ်မှုမ ော်းကိ  အလ တ်မထပ်းပ  

အထရ်းယူသည်ဟ  ပပတ်ပပတ်သော်းသော်း ကိ ငတ် ယ်ပပသမှုထပေါ်တ င ်မှုတည်ထနသည်။” 

 

အသ ငက်ူ်းထပပောင််းထရ်းကောလ တရော်းမျှတမှုနငှ  ်လူ  အခ င အ်ထရ်းဆိ ငရ်ော အထကကောင််းကိ   အ ူ်းပပ  တငပ်ပထလ ရှိထသော တစ်ကမ္ောလံ ်းဆိ ငရ်ော အ နလ်ိ င််း 

သတင််းဌောနနငှ  ်လူထတ ွဲ့ထမ်းပမန််းရော၌ ယနတရော်း၏ ေ တိယ အကက ်းအက ပဖစ်သူ မစစ ခါအိ ရူ အိ ကူအဇူိမိ သည် လက်ရှိ ခရ ်းသ ော်းလောမှု ပိတ်ပင ်

ကန  သ်တ်ခ က်မ ော်းရှိလင က်စော်း ယနတရော်းအထနပဖင  ်အခ က်အလက်မ ော်း စ ထဆောင််းပံ နငှ  ်အောရှထေသတ င ်ထနရောပဖန  က် က် ော်းလိ ပံ တိ  ကိ  

ထဆ ်းထန ်းခ  ပါသည်။4 မစစ အိ ကူအဇူိမိ သည် အပပည်ပပည်ဆိ ငရ်ော တရော်းမျှတထရ်း လ ပ်ငန််းပဖစ်စဉ်၏ ရှုပ်ထ  ်းနက်န မှုအထကကောင််း၊ ယနတရော်းက 

လူထတ ွဲ့ထမ်းပမန််းမည ်လူမ ော်း၏ စိတ်ပိ င််းနငှ  ်လူမှုထရ်းဆိ ငရ်ော၊ ထဆ်းဝါ်းဆိ ငရ်ောနငှ  ်လံ ပခံ ထရ်းဆိ ငရ်ော လိ အပ်ခ က်မ ော်းအတ က် သင ထ်လ ော်ထသော 

အထ ောက်အပံ မ ော်း မပ က်မက က ်လက်ခံရရှိရန ် အထရ်းကက ်းပံ တိ  ကိ  ထပပောဆိ ခ  သည်။  

 

ယနတရော်းသည် မကကောထသ်းမ  လအနည််းငယ်အတ င််း နိ ငင်မံ ော်းနငှ  ်အရပ်သော်းအဖ  ွဲ့အစည််းမှ ကက ်းမ ်းက င််းပခ  သည ် ထအောက်ပါ အခမ််းအနော်းမ ော်းတ ငလ်ည််း 

ပါဝငတ်က်ထရောက်ခ  သည် -  

• Legal Action Worldwide ၊ Shanti Mohila နငှ  ်Burmese Rohingya Organisation UK တိ  မှ (၂၀၂၀) ခ နစ်ှ၊ ကသဂ္ တ်လ (၂၅) ရက်တ င ်

စ စဉ်သည  ်ရိ ဟငဂ်္ ောမ ော်းအတ က် တရော်းမျှတမှုနငှ  ်တောဝနခ်ံမှု ထဆ ်းထန ်းပ  ၊ 

• ရိ ဟငဂ်္ ော လ တ်ထပမောက်ထရ်း ည န  ထ်ပါင််းအဖ  ွဲ့ က (၂၀၂၀) ခ နစ်ှ၊ ကသဂ္ တ်လ (၂၅) ရက်တ င ် ကက ်းမ ်းက င််းပသည ် (၂၀၁၇) ခ နစ်ှ ပမနမ်ော 

လူမ ိ ်းတံ ်းသတ်ပဖတ်မှု အ ိမ််းအမှတ်ထန   တစ်ကမ္ောလံ ်းဆိ ငရ်ော လှုံွဲ့ထဆော်ခ  တက်ပ  ၊ 

• ဘဂ္ဂလော်းထေ ရှ်၊ ကထနေါ၊ ထဆော်ေ အထရ်းဘ ်းယော်းနငှ  ်တူရက နိ ငင်ဆံိ ငရ်ော က လသမဂ္ဂ အပမ တမ််း မစ်ရှငတိ်  က (၂၀၂၀) ခ နစ်ှ၊ စက်တငဘ်ောလ (၁၆) 

ရက်တ င ်ကက ်းမ ်းက င််းပသည ် ရိ ဟငဂ်္ ော အက ပ်အတည််း ထလ်းနစ်ှထပမောက် အခမ််းအနော်း ။  ။ တည်တံ ခိ ငပ်မ မည ် ထပဖရှင််းခ က်ရရှိထရ်း 

ရငဆ်ိ ငရ်ောတ င ်ကကံ ထတ ွဲ့ရသည ် အခက်အခ မ ော်းထဆ ်းထန ်းပ  ၊ နငှ  ်

• International Bar Association(IBA) ၏ စစ်ရောဇ၀တ်မှု ထကော်မတ  က (၂၀၂၀) ခ နစ်ှ၊ စက်တငဘ်ောလ (၁၇) ရက်တ င ်က င််းပခ  သည ် ထခတ်သစ် 

တောဝနခ်ံမှုဆိ ငရ်ော လ ပ်ငန််းစဉ်မ ော်း၏ အခက်အခ မ ော်းနငှ  ်အခ င အ်လမ််းမ ော်း ပဖစ်သည်။  

 

 

 
1 https://iimm.un.org/rfa-burmese-interview-with-nicholas-koumjian-part-1/ 
2 https://iimm.un.org/rfa-burmese-interview-with-nicholas-koumjian-part-2/ 
3 https://www.bangkokpost.com/opinion/opinion/1925552/were-watching-you-myanmar 
4 https://www.justiceinfo.net/en/other/45516-myanmar-mechanism-knocking-at-naypyidaw-door.html 

https://iimm.un.org/rfa-burmese-interview-with-nicholas-koumjian-part-1/
https://iimm.un.org/rfa-burmese-interview-with-nicholas-koumjian-part-2/
https://www.bangkokpost.com/opinion/opinion/1925552/were-watching-you-myanmar
https://www.justiceinfo.net/en/other/45516-myanmar-mechanism-knocking-at-naypyidaw-door.html
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ထရှွဲ့ဆက်ပပ ်းလည််း ယနတရော်းသည် ၎င််း၏ ဆက်သ ယ်လ ပ်ထဆောငမ်ှု၊ 

ပပည်သူလူ  နငှ  ်ကမ််းလင ဆ်က်သ ယ်မှု နည််းဗ  ဟောကိ  ဆက်လက ်

အထကောငအ် ည်ထဖော်မည်ပဖစ်သည်။ ယနတရော်းသည် အမ ိ ်းမ ိ ်းထသော 

ပတ်သက်ဆက်စပ်သူမ ော်းအော်း အခ ိနန်ငှ တ်စ်ထပပ်းည ပဖစ်ပပ ်း တိက သည ် 

သတင််းအခ က်အလက်မ ော်းကိ  ထပ်းပိ  သ ော်းနိ ငရ်နအ်တ က်၊ 

အထပခအထနထပေါ်လိ က်ပပ ်း  ိ  နည််းဗ  ဟောကိ  အထပပောင််းအလ မ ော်း  

ပပ လ ပ်မည်ပဖစ်သည်။ ပပည်သူလူ   ဆက်သ ယ်ကမ််းလှမ််းမှုနငှ  ်အရပ်သော်း 

အဖ  ွဲ့အစည််း ဆက်သ ယ်လ ပ်ကိ ငမ်ှုမ ော်း အပပင၊် ယနတရော်းသည် 

၎င််း၏လ ပ်ငန််းတိ ်းတက်မှုနငှ  ်ပတ်သက်၍ သက်ဆိ ငရ်ော 

ထေသဆိ ငရ်ောအဖ  ွဲ့အစည််းမ ော်းအော်း အခ ိနန်ငှ တ်စ်ထပပ်းည  ထနောက်ဆံ ်းအထပခအထနမ ော်း ပဖန  ခ်  ထပ်းမည်ပဖစ်ပပ ်း၊ ၎င််းတိ  ၏ စဉ်ဆက်မပပတ် ပူ်းထပါင််း 

ထ ောက်ခံမှုကိ လည််း ဆက်လက် ိန််းသမ်ိ်းသ ော်းမည် ပဖစ်သည်။ ယနတရော်း၏ လ ပ်ငန််းမ ော်းနငှ  ်ပတ်သက်ပပ ်း စိတ်ဝငစ်ော်းကကသည ် အဖ  ွဲ့ဝငန်ိ ငင်မံ ော်း၊ 

ထေသဆိ ငရ်ောနငှ  ်အပပည်ပပည်ဆိ ငရ်ော အဖ  ွဲ့အစည််းမ ော်း ထတောင််းဆိ လောပါက လ ပ်ငန််းတိ ်းတက်မှုရှင််းလင််းပခင််း အစ အစဉ်မ ော်း ပပ လ ပ်သ ော်းရနရ်ှိပါသည်။  

 

  

(၂၀၂၀) ြိုန စ်၊ စက်တငဘ်ာလ (၁၄) ရက် ကမ္ာ ကိုလသမဂ္ဂ လ  အြွင အ်စရ်းစကာငစ်ီ၏ (၄၅) ကက မ်စခမာက် ပ ိုမ  ် အစည််းအစ ်းတငွ ်န ိုငင် မ ာ်းန င  ်

အရပ်ဘက် လ မှုအဖွွဲွဲ့အစည််းမ ာ်းကကာ်း အခပ ်အလ  ် စဆ်ွးစန်ွးစခပာဆ ိုပွွဲအတငွ််းမ  စခပာဆ ိုြ က်မ ာ်းမ ာ -  

• ဥစရာပ သမဂ္ဂ ။ ။ “ကိ ဗစ် ၁၉ ကောလအတ င််း အခက်အခ မ ော်း ရှိထသော်လည််း  ယနတရော်းအထနပဖင  ်၎င််း၏ လ ပ်ပိ ငခ် င ကိ်  

အထကောငအ် ည်ထဖော်ထရ်း လ ပ်ငန််းအော်း မည်က  သိ   ဆက်လက် ထဆောငရ် က်နိ ငခ်  သည်ကိ  နစ်ှပတ်လည် အစ ရငခ်ံစောတ င ်

မှတ်တမ််းတင ်ော်းသည်။ လ ပ်ပိ ငခ် င ကိ်  လ ပ်ကိ ငရ်န၊် သက်ထသခံအထ ောက်အ ော်း စ ထဆောင််းရနန်ငှ  ်အမ ော်းပပည်သူအော်း  

ကမ််းလင ဆ်က်သ ယ်ပခင််း လ ပ်ငန််းမ ော်း၊  အ ူ်းသပဖင  ်အဆိ ပါထေသအတ င််း ပ က်က က်ပခင််းမရှိပ  ထဆောငရ် က်နိ ငရ်န ်အတ က် 

ယနတရော်းအထနပဖင  ်ထဆောငရ် က်ခ  သည ် အထရ်းကက ်းထသောလ ပ်ငန််းစဉ် အဆင ဆ်င ကိ်  အစ ရငခ်ံစောတ င ်ထဖော်ပပ ော်းပါသည်။”  

• တ ရကီ ။ ။ “IIMM ၏ သက်ဆိ ငရ်ော ဆက်စပ်ပတ်သက်သူမ ော်းနငှ  ်ဆက်သ ယ်လ ပ်ကိ ငမ်ှုနငှ တ်က  အမ ော်းပပည်သူနငှ  ်

ကမ််းလင ဆ်က်သ ယ်မှုတိ  နငှ  ်ပတ်သက်ပပ ်း အထလ်း ော်းထဆောငရ် က်ပခင််းကိ  အသအိမှတ်ပပ ပါသည်။ သတင််းအခ က်အလက် ဆက်လက ်

စ ်းဆင််းထနမှုကိ   ိန််းသမ်ိ်း ော်းပခင််းနငှ  ်အကကံပပ ခ က်မ ော်း ဖလှယ်ထရ်းတိ  မှော ယနတရော်း၏ အလ ပ်ကိ   ိန််းသမ်ိ်း ော်းရနန်ငှ  ်

လ ယ်ကူထခ ောထမ ွဲ့ထစရနအ်တ က် မရှိမပဖစ် လိ အပ်ထသောထကကောင  ်ပဖစ်ပါသည်။” 

• လ  အြွင အ်စရ်းမ ာ်းန င  ်ဖွ ွဲ့ ဖဖ  ်းစရ်းအတက်ွ အာရ  ဟစ်တ ိုင ်(FORUM-ASIA) ။ ။ “အ ူ်းသပဖင  ်အမ ော်းပပည်သူနငှ  ် 

ကမ််းလင ဆ်က်သ ယ်မှုကိ  ထတောင တ်င််းထစရနန်ငှ  ်သက်ဆိ ငရ်ော ဆက်စပ်ပတ်သက်သူမ ော်းအော်းလံ ်းနငှ  ်ဆက်သ ယ်လ ပ်ထဆောငမ်ှုအတ က် 

ကကိ ်းပမ််းမှုမ ော်းကိ  ကျွန် ပ်တိ   ခ  ်းက  ်းဂ္ ဏပ်ပ ပါသည်။” 

• CIVICUS ။ ။ “ထေသခံ လူမှုအဖ  ွဲ့အစည််းမ ော်းနငှ  ်ထေသတ င််းရှိ အရပ်ဘက် လူမှုအဖ  ွဲ့အစည််းနငှ  ်ကမ််းလင ဆ်က်သ ယ်မှု၊  ိထတ ွဲ့ဆက်ဆံမှု 

အထကကောင််း  ကကိ ်းပမ််းမှုမ ော်းကိ  ကျွန် ပ်တိ   အ ူ်းသပဖင  ်ကကိ ဆိ ပါသည်။” 
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လ  အြွင အ်စရ်း စကာငစ် ီ

ယနတရော်းမှ ကမ္ော က လသမဂ္ဂ လူ  အခ င အ်ထရ်းထကောငစ် သိ   တငသ် င််းသည ် ၎င််း၏ 

ေ တိယအကကိမ် န စ်ပတလ်ည် အစီရငြ် စာ  တ င၊် ယနတရော်းကိ ကိ  ဖ  ွဲ့စည််းပပ ်း ပ မ 

တစ်နစ်ှအတ င််း သသိော ငရ်ှော်းထသော တိ ်းတက်မှုကိ  ထဖော်ပပ ော်းပပ ်း၊ ယနတရော်း၏ 

မစ်ရှငက်ိ  ဆက်လက်ထ ောက်ခံထပ်းရနအ်တ က် အဖ  ွဲ့ဝငန်ိ ငင်မံ ော်းအော်း  ပ်ထလောင််း 

ထတောင််းဆိ ခ  သည်။5 အဆိ ပါ အစ ရငခ်ံစောကိ  အထ  ထ  ည လောခံသိ  လည််း 

တငသ် င််းခ  ပါသည်။6 

လူ  အခ င အ်ထရ်းထကောငစ် က ကက ်းမ ်းက င််းပခ  သည ် ယနတရော်းနငှ  ်အပပနအ်လှန ်

ထဆ ်းထန ်းပ  တ င ်အဖ  ွဲ့ဝငန်ိ ငင်မံ ော်းနငှ တ်က  အရပ်ဘက် လူမှုအဖ  ွဲ့အစည််းမ ော်းသည် 

ယနတရော်းအော်း၊ ၎င််းတိ  ၏ ထ ောက်ခံမှုကိ    တ်ထဖော်ပပသခ  ပပ ်း ယနတရော်း၏ 

လ ပ်ပိ ငခ် င ကိ်   မ််းထဆောငရ်ော၌၊ ၎င််းတိ  အထနပဖင  ်ကူည ပံ ပိ ်းထပ်းနိ ငရ်န ်မည်သည ် ကဏ္ဍတ င ်အော်း ည ်ရမညက်ိ  ထမ်းပမန််းခ  သည်။7 ကက ်းထလ်းထသော 

အပပည်ပပည်ဆိ ငရ်ော ရောဇဝတ်မှုမ ော်းနငှ  ်လူ  အခ င အ်ထရ်း ထဖောက်ဖ က်က  ်းလ နမ်ှုမ ော်းကိ  က  ်းလ နသူ်မ ော်းအထပေါ် တောဝနခ်ံယူထစပခင််း၏ အထရ်းကက ်းပံ ကိ လည််း 

အထလ်းအနက်ထပပောဆိ ခ  ကကပပ ်း၊ ပမနမ်ောနိ ငင်အံစိ ်းရအော်း ယနတရော်းနငှ  ်ပူ်းထပါင််းထဆောငရ် က်ရန ်ထတောင််းဆိ လိ က်သည်။ 

ပမနမ်ောနိ ငင်အံထကကောင််းကိ  လူ  အခ င အ်ထရ်း ထကောငစ် ၏ အပခော်းထသော အစည််းအထဝ်း အစ အစဉ်တ ငလ်ည််း  ည ်သ င််း ထဆ ်းထန ်းခ  သည်။ ပမနမ်ောနိ ငင်ရံှိ 

လူ  အခ င အ်ထရ်း အထပခအထနနငှ  ်ပတ်သက်၍ အခ က်အလက် ရှောထဖ ထရ်း မစ်ရှင(်FFM)မှ အကကံပပ ခ က်မ ော်းကိ  အထကောငအ် ည်ထဖော်ပခင််းဆိ ငရ်ော ကိစစကိ   

အထသ်းစိတ ်ထဆ ်းထန ်းသည ် အပပနအ်လှန ်ထဆ ်းထန ်းပ  တ င၊် လူ  အခ င အ်ထရ်း မဟောမင််းကက ်းက ထပပောကကော်းခ  သည်မှော သူမအထနပဖင  ်“တည်တံ ခိ ငပ်မ ထသော 

ပငမ်ိ်းခ မ််းထရ်းအတ က် အထရ်းပါလှသည ် တရော်းမျှတမှု ထဖော်ထဆောငထ်ပ်းပခင််းနငှ  ်အသ ငက်ူ်းထပပောင််းကောလ တရော်းမျှတမှုရှိထရ်း လ ပ်ငန််းပဖစ်စဉ်မ ော်းကိ  ပံ ပိ ်းရန၊်   

ပမနမ်ောနိ ငင် ံအစိ ်းရအထနပဖင  ်အပပည်ပပည်ဆိ ငရ်ော တရော်းစ ရငထ်ရ်းနငှ  ်စံ စမ််းစစ်ထဆ်းထရ်း အဖ  ွဲ့အစည််းမ ော်းနငှ  ်အပပည ်အဝ ပူ်းထပါင််းထဆောငရ် က်ရန”် ကိ  

ဆက်လက်၍ တိ က်တ န််းပါသည်။8  

ပမနမ်ောနိ ငင်ရံှိ လူ  အခ င အ်ထရ်းဆိ ငရ်ော အ ူ်းကိ ယ်စော်းလှယ်သည် ထနောက်ဆံ ်း အထပခအထနကိ   ထကောငစ် သိ    နှုတ်ပဖင  ် အစ ရငခ်ံခ  သည်။ သူက  

ပမနမ်ောအစိ ်းရအော်း “အပပည်ပပည်ဆိ ငရ်ော ရောဇ၀တ်မှု တရော်းရံ ်း (ICC)ကိ  လက်ခံပါ၊ ပူ်းထပါင််းထဆောငရ် က်ပါ” ဟ  ထတောင််းဆိ ခ  သည်။9 သူက ပဖည ်စ က် 

ထပပောဆိ ခ  သည်မှော “ကခ ငပ်ပည်နယ်နငှ  ်ရှမ််းပပည်နယ်မ ော်း အပါအဝင၊် ပမနမ်ောနိ ငင်၌ံ က  ်းလ နခ်  သည ် အပပည်ပပည်ဆိ ငရ်ော ရောဇဝတ်မှုမ ော်းနငှ  ်ပတ်သက်၍ 

အနောဂ္တ် တရော်းစ  ဆိ မှုမ ော်းအတ က် အခ က်အလက် ဆက်လက ်စ ထဆောင််းမည ် ပမနမ်ောနိ ငင်ဆံိ ငရ်ော လ တ်လပ်ထသော စံ စမ််းစစ်ထဆ်းမှုယနတရော်းအော်း 

ပမနမ်ောနိ ငင်အံထနပဖင  ်ပူ်းထပါင််းထဆောငရ် က်မှုကိ လည််း အပပည ်အဝ ထပ်းအပ်သင သ်ည်”ဟ  ပဖစ်သည်။ 

 

 

  

 
5 https://iimm.un.org/statement-to-the-human-rights-council-by-mr-nicholas-koumjian-head-of-the-independent-investigative-

mechanism-for-myanmar-on-the-45th-regular-session-of-the-human-rights-council/ 
6 https://undocs.org/A/75/197  
7 https://iimm.un.org/member-states-and-civil-society-show-support-for-myanmar-mechanism-in-interactive-dialogue/  
8 https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26227&LangID=E 
9 http://webtv.un.org/meetings-events/watch/id-sr-on-human-rights-in-myanmar-20th-meeting-44th-regular-session-human-rights-

council-/6171463312001/?term= 

 ခမ ်မာန ိုငင် ဆ ိုငရ်ာ ယနတရာ်း၏ အစီရငြ် စာ တငခ်ပမှုန င  ်
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http://webtv.un.org/%D8%9B/watch/id-independent-investigative-mechanism-for-myanmar-2nd-meeting-45th-regular-session-human-rights-council-/6190608606001/?term=
http://webtv.un.org/%D8%9B/watch/id-independent-investigative-mechanism-for-myanmar-2nd-meeting-45th-regular-session-human-rights-council-/6190608606001/?term=
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ခမ ်မာန ိုငင် တငွ ်ခဖစပွ်ာ်းြွဲ သည  ်ကက်ီးစလ်းစသာ အခပညခ်ပညဆ် ိုငရ်ာ ရာဇ တမ်ှုမ ာ်းအတကွ ်

တာ  ်ြ မှုရ  ရ ် စဆာငရွ်ကဆ်ွဲ တရာ်းစွွဲဆ ိုမှုမ ာ်းန င  ်ပတသ်က၍် စ ာကဆ် ို်းသတင််းမ ာ်း 

 

 ICJ ။ ။ ဂ္မ်ဘယီာ န င  ်ခမ ်မာ 

(၂၀၂၀) ခ နစ်ှ နိ ဝငဘ်ောလ (၁၁) ရက်ထန  တ င၊် ဂ္မ်ဘ ယောနိ ငင်သံည်- 

အစစလောမ်ပူ်းထပါင််းထဆောငရ် က်ထရ်းအဖ  ွဲ့ (Organisation of Islamic 

Cooperation, OIC) အဖ  ွဲ့ဝင ်(၅၇) ဖ  ွဲ့၏ ထ ောက်ခံမှုပဖင  ်

အပပည်ပပည်ဆိ ငရ်ော တရော်းရံ ်း (ICJ) သိ   အမှုတငသ် င််းခ  သည်။ 

ရခိ ငပ်ပည်နယ်ရှိ ရိ ဟငဂ်္ ောမ ော်းအထပေါ် က  ်းလ နသ်ည ် ရောဇဝတ်မှုမ ော်းသည် 

လူမ ိ ်းပပ န််းတ ်းထစမှု တော်းဆ ်းထရ်းနငှ  ်ပပစ်ေဏထ်ပ်းထရ်းဆိ ငရ်ော 

သထဘောတူည ခ က် စောခ  ပ် (“ဂ္ နန်ိ ဆိ က် က နဗ်င််းရငှ််း”) အော်း 

ထဖောက်ဖ က်သည်ဟ  အမှု၌ စ ပ်စ   ော်းသည်။ ဂ္မ်ဘ ယောနိ ငင်သံည် စောခ  ပ် 

အပိ ေ ်(၉) အရ အမှုကိ  တငသ် င််းခ  သည်။ ၎င််းအပိ ေအ်ော်းပဖင  ်

“လူမ ိ ်းပပ န််းတ ်းထစမှုအတ က် တိ င််းပပည်တစ်ခ တ ငရ်ှိထသော 

တောဝန၀်တတ ရော်းနငှ  ်ပတ်သက်၍”  နိ ငင်မံ ော်းအကကော်း   အပငင််းပ ော်းမှုမ ော်းကိ  

ICJ တရော်းရံ ်းသိ   တငသ် င််းရန ်ခ င ပ်ပ  ော်းသည်။ ပမနမ်ောနိ ငင်သံည် (၁၉၅၆) ခ နစ်ှ ကတည််းကစ၍ ဂ္ နန်ိ ဆိ က် က နဗ်င််းရှင််း သထဘောတူည ခ က်တ င ်

ပါ၀ငထ်သော  အဖ  ွဲ့ဝငန်ိ ငင် ံပဖစ်သည်။ အိ ငစ် ထဂ္  တရော်းရံ ်းထရှွဲ့ထမှောက်ရှိ ဂ္မ်ဘ ယောနိ ငင်နံငှ  ်ပမနမ်ောနိ ငင် ံအမှုသည် ကမ္ော က လသမဂ္ဂ ပဋညိောဉ်စောတမ််း၊ ICJ 

ပပဌောန််းဥပထေနငှ  ်လူမ ိ ်းပပ န််းတ ်းထစမှု စောခ  ပ်တိ  တ င ်အဖ  ွဲ့ဝငပ်ဖစ်သည ်  က လသမဂ္ဂ အဖ  ွဲ့ဝငန်ိ ငင်မံ ော်းအကကော်း “နိ ငင်တံခ မှ နိ ငင်တံခ သိ  ” 

တရော်းစ  ဆိ မှုပဖစ်သည်။  ဂ္မ်ဘ ယောနိ ငင်နံငှ  ်ပမနမ်ောနိ ငင်၏ံ ထတောင််းခံမှုထကကောင  ်ယနတရော်းသည် သက်ဆိ ငရ်ော အခ က်အလက်မ ော်း ထပ်းအပ်ပခင််း လ ပ်ငန််းစဥ်ကိ   

စတငထ်နပပ  ပဖစ်သည်။ (၂၀၂၀) ခ နစ်ှ၊ စက်တငဘ်ောလ ( ၂) ရက်ထန  တ င ်ကထနေါနိ ငင်နံငှ  ်နယ်သောလနန်ိ ငင်တိံ  သည် ဤအမှု၌ ဝငထ်ရောက်ပါဝငရ်န ်

ဆနဒရှိထကကောင််း ထကကညောခ  ပါသည်။ ထမောလ်ေိ က်စ်နိ ငင်သံည်လည််း ဝငထ်ရောက်ပါဝငရ်န ်၎င််း၏ဆနဒကိ  (၂၀၂၀) ခ နစ်ှ၊ ထဖထဖေါ်ဝါရ လ ကတည််းက 

ထကကညော ော်းသည်။ 

 

ICC ။ ။ ဘဂ္ဂလာ်းစ  ရ ် န င  ်ခမ ်မာ န ိုငင် တ ို  ၏ အစခြအစ  

(၂၀၁၉) ခ နစ်ှ၊ နိ ဝငဘ်ောလ (၁၄) ရက်ထန  တ င ်အပပည်ပပည်ဆိ ငရ်ော ရောဇဝတ်တရော်းရံ ်း (ICC) ၏ တရော်းစ ရငထ်ရ်း အကကိ ကကော်းနောရံ ်း အမှတ် (၃) သည် အိ ငစ် စ  

တရော်းလိ ထရှ ွဲ့ထနအော်း ဘဂ္ဂလော်းထေ ရှ်နိ ငင်/ံ ပမနမ်ောနိ ငင်ရံှိ အထပခအထနနငှ ပ်တ်သက်၍ အိ ငစ် စ ၏ စ ရငပိ် ငခ် င အ်တ င််း က ထရောက်သည်ဟ  စ ပ်စ   ော်းထသော 

ရောဇဝတ်မှုမ ော်းကိ  စံ စမ််းစစ်ထဆ်းမှုလ ပ်ရန ်ခ င ပ်ပ ခ  သည်။ ပမနမ်ောနိ ငင် ံရခိ ငပ်ပည်နယ်မှ ရိ ဟငဂ်္ ောမ ော်းအော်း နယ်စပ်ထက ော်ပဖတ်ပပ ်း ဘဂ္ဂလော်းထေ ရှ်နိ ငင်တံ င််းသိ   

အတင််းအဓဓမ နငှ ် တ်ပခင််းနငှ  ်ဆက်န  ယ်သည ် ရောဇဝတ်မှုမ ော်းကိ  စံ စမ််းစစ်ထဆ်းမှု ဖ င လှ်စ်ရန ်တရော်းလိ ထရှ ွဲ့ထန၏ ထတောင််းခံခ က်တငသ် င််းပပ ်းထနောက် 

ဤခ င ပ်ပ ခ က်ကိ  ခ မှတ်ခ  သည်၊ ပမနမ်ောနိ ငင်သံည် အိ ငစ် စ ၏ ထရောမစောခ  ပ် လက်မှတ် ိ ်း ော်းသည ်အဖ  ွဲ့ဝင ်မဟ တ်ထသော်လည််း ဘဂ္ဂလော်းထေ ရှ် နိ ငင်သံည် 

ထရောမစောခ  ပ်ကိ  လက်မှတ်ထရ်း ိ ်း ော်းသည်။ တရော်းလိ ထရှ ွဲ့ထန၏ တငပ်ပခ က်အရ၊ ရံ ်းတ ငစ် ပ်စ  ခံ ော်းရသည ် အတင််းအဓဓမလ ပ်ရပ်မ ော်းထကကောင  ်

ရိ ဟငဂ်္ ောလူဦ်းထရ ခန  မှ်န််းထပခ (၆) သနိ််းမှ (၁) သန််းသည်၊ ပမနမ်ောနိ ငင်မှံ ဘဂ္ဂလော်းထေ ရှ်နိ ငင်သံိ     က်ထပပ်းသ ော်းရသည်ဟ  ဆိ သည်။  (၂၀၂၀) ခ နစ်ှ၊ ဇ နလ် (၂၂) 

ရက်ထန  တ င ်လူ  အခ င အ်ထရ်းထကောငစ် က ခ မှတ်ခ  သည ် ဆံ ်းပဖတ်ခ က် ၄၃/၂၆ ပဖင  ်ICC တရော်းရံ ်းအပါအဝင ်နိ ငင်တံ င််း၊ ထေသတ င််းနငှ  ်အပပည်ပပည်ဆိ ငရ်ော 

တရော်းရံ ်းနငှ  ်ယနတရော်းအကကော်း ကကော်းနောစစ်ထဆ်းသည ် အနောဂ္တ် စံ ်းစမ််းစစ်ထဆ်းမှု အတ က် အန ်းကပ်၊ အခ ိနန်ငှ  ်တထပပ်းည  ပူ်းထပါင််းထဆောငရ် က်ကကရန ်

ထတောင််းဆိ  ော်းသည်။ 

 
အာဂ္ ငတ််ီး ာ်း တရာ်းရ ို ်းစတာ်၌ ကမ္ာလ ို်းဆ ိုငရ်ာ စီရငပ် ိုငြွ်င က် ို အသ ို်းြ ခြင််း   

(၂၀၂၀) ခ နစ်ှ၊ ထမလတ င ်အောဂ္ ငတ် ်းနော်းနိ ငင် ံဗ  နိ ထအ်းရိစ်ပမိ ွဲ့ ရှိ ဗဟိ အယူခံ တရော်းရံ ်းသည်  ယခင ် ဆံ ်းပဖတ်ခ က်ကိ  ပယ်ခ လိ က်ပပ ်း၊ တစ်ကမ္ောလံ ်းဆိ ငရ်ော 

စ ရငပိ် ငခ် င  ်အထပခခ ံစည််းမ ဉ််းအရ၊ ရိ ဟငဂ်္ ောမ ော်းအော်း လူမ ိ ်းပပ န််းတ ်းထစမှုနငှ  ်လူသော်းအထပေါ် က  ်းလ နသ်ည ် ရောဇဝတ်မှုမ ော်းနငှ  ်စပ်လ ဥ််း၍၊ ပမနမ်ောနိ ငင် ံ

စစ်တပ်နငှ  ်အရပ်ဘက ်ထခါင််းထဆောငပိ် င််းတိ  အထပေါ် စံ စမ််းစစ်ထဆ်းရန ်ထလ ောက် ော်းသည ် အရပ်ဘက်လူမှုအဖ  ွဲ့အစည််း တရော်းစ  ဆိ မှုကိ  လက်ခံရန ်

ဆံ ်းပဖတ်ခ  သည်။ သိ  ထသော်လည််း (၂၀၂၀) ခ နစ်ှ ဇ နလ်တ င ်တရော်းရံ ်းထတောသ်ည် ၎င််းအထနပဖင  ်အောဂ္ ငတ် ်းနော်းနိ ငင်၌ံ စံ စမ််းစစ်ထဆ်းမှုကိ  

ဖ င လှ်စ်ထပ်းပခင််းနငှ ပ်တ်သက်၍ အပပ ်းသတ် အမိန  မ်ခ မှတ်မ ၊ ၎င််းပပ လ ပ်မည ်  စံ စမ််းစစ်ထဆ်းမှု အတိ င််းအတောကိ  ICC တရော်းရံ ်းမှ ၎င််းအထနပဖင  ်

ထတောင််းခံမည်ဟ  အမိန  ခ် မှတ်ခ  သည်။ 

  

ဂ္မ်ဘ ယောနငှ  ်ပမနမ်ောအမှုကိ  အိ ငစ် ထဂ္ တ င ်ကကော်းနောမှုစတင ်ဖ င လ်ှစ်ပခင််း ( က လ 

ဓောတ်ပံ / အိ ငစ် ထဂ္ -စ အိ ငထ်ဂ္ / Frank van Beek) 
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မကကာြဏ စမ်းစလ ရ  စသာ စမ်းြွ ််းမ ာ်း 

 

 

 

  

ယနတရာ်း၏ အလိုပ်က ို ကမ္ာ ကိုလသမဂ္ဂ အဖွွဲွဲ့ ငန် ိုငင် မ ာ်း အစ ခဖင  ်မည်ကွဲ သ ို   ပ  ပ ို်းစပ်းန ိုငသ် ည််း။ 

 

ယနတရော်းသည် ၎င််း၏ လ ပ်ပိ ငခ် င ကိ်  အထကောငအ် ည်ထဖောရ်နအ်လိ  ငါှ ကမ္ော က လသမဂ္ဂ အဖ  ွဲ့ဝငန်ိ ငင်မံ ော်း၏ ထ ောက်ခံမှုနငှ  ်

ပူ်းထပါင််းလ ပ်ထဆောငမ်ှုအထပေါ် မူတည်ပါသည်။ အဆိ ပါ ထ ောက်ခံမှုကိ  ထအောက်ပါနည််းလမ််းမ ော်းပဖင  ်ထပ်းအပ်နိ ငပ်ါသည် - 

• လိုပ်ပ ိုငြွ်င  ်။ ။ လူ  အခ င အ်ထရ်းထကောငစ် သည် ဆံ ်းပဖတ်ခ က် အမှတ ်၃၉/၂ (၂၀၁၈)* ပဖင  ်ယနတရော်းကိ  ဖ  ွဲ့စည််းထပ်းခ  သည်။  ိ  ထနောက် 

ယနတရော်းကိ  အထ  ထ  ည လောခံက ဆံ ်းပဖတ်ခ က် အမှတ် ၇၃/၂၆၄ (၂၀၁၈)* ပဖင  ်ကကိ ဆိ ခ  ပါသည်။ လက်ရှိအခ ိနအ် ိ 

လူ  အခ င အ်ထရ်းထကောငစ် သည် ဆံ ်းပဖတ်ခ က် ထလ်းခ ကိ  လက်ခံအတည်ပပ ခ  ပပ ်း၊ အထ  ထ  ည လောခံက ယနတရော်း၏ လ ပ်ပိ ငခ် င န်ငှ  ်

စပ်လ ဉ််းသည ် ဆံ ်းပဖတ်ခ က် နစ်ှခ ကိ  လက်ခ ံအတည်ပပ ခ  သည်။* အဆိ ပါ ဆံ ်းပဖတ်ခ က်မ ော်းကိ  အဖ  ွဲ့ဝငန်ိ ငင်မံ ော်း၏  စဉ်ဆက်မပပတ် 

ထ ောက်ခံမှုသည် ယနတရော်းအတ က် လ ပ်ငန််းကိ   ိထရောက်စ ောနငှ  ်ထရရညှ်ထဆောငရ် က်နိ ငရ်န ်မပဖစ်မထန လိ အပ်ပါသည်။  

•  ငစ်ရာက်ြွင  ်။ ။ ယနတရော်းသည် သတင််းအခ က်အလက်မ ော်း စ ထဆောင််းပခင််းနငှ  ်မ က်ပမငသ်က်ထသမ ော်းအော်း လူထတ ွဲ့ထမ်းပမန််းပခင််းက  သိ   

စံ စမ််းစစ်ထဆ်းထရ်းဆိ ငရ်ော လ ပ်ငန််းမ ော်း ထဆောငရ် ကရ်နအ်တ က် အဖ  ွဲ့ဝငန်ိ ငင်မံ ော်း၏ နယ်ထပမတ င််းသိ   ဝငထ်ရောက်ရန ်လိ အပ်ပါသည်။ ယနတရော်း 

ဝငထ်ရောက်နိ ငရ်န ်အဖ  ွဲ့ဝငန်ိ ငင်မံ ော်း၏ သထဘောတူည ခ က် လိ အပ်သည်။ မ က်ပမငသ်က်ထသမ ော်းနငှ  ်အပခော်းထသော သတင််းအခ က်အလက် 

ပဖန  ခ်  ထပ်းသူမ ော်း၏ လံ ပခံ ထရ်း၊ အခ က်အလက် မထပါက်ကကော်းထရ်းနငှ  ်အထနေှာင အ်ယှက်မရှိ ထန ိ ငန်ိ ငရ်န ်၎င််းအဖ  ွဲ့ဝငန်ိ ငင်မံ ော်း၏ 

အကူအည ကိ လည််း လိ အပ်ပါသည်။ 

• သတင််းအြ က်အလက်မ ာ်း ။ ။ (၂၀၁၁) ခ နစ်ှမှစ၍ ပမနမ်ောနိ ငင်၌ံ က  ်းလ နခ်  သည ် ကက ်းထလ်းထသော အပပည်ပပည်ဆိ ငရ်ော ရောဇဝတ်မှုမ ော်းနငှ  ်

အပပည်ပပည်ဆိ ငရ်ော ဥပထေ ခ ိ ်းထဖောက်မှုမ ော်းနငှ  ်ဆက်စပ်နိ ငထ်ကောင််းမည ် ဖ  ွဲ့ဝငန်ိ ငင်မံ ော်း၏ လက်ဝယ်ရှိ သတင််းအခ က်အလက်မ ော်း၊ 

စောရ က်စောတမ််းနငှ  ်သက်ထသခံအထ ောက်အ ော်းကိ  ယနတရော်းအထနပဖင  ်ထတောင််းခံပါသည်။  ဥပမော -  ကသစကတ ်းယော်းနိ ငင်သံည် 

မကကောထသ်းမ က ၎င််း၏ “ဥပထေဆိ ငရ်ော ပံ ပိ ်းမှုကိ  ကမ္ော က လသမဂ္ဂ နိ ငင်မံ ော်း၏ အဖ  ွဲ့အစည််းမ ော်းသိ   ထပ်းအပ်ရနန်ငှ  ်ပတ်သက်သည ် 

စည််းမ ဉ််း” ကိ  စံ စမ််းစစ်ထဆ်းထရ်း၊ သက်ထသခံအထ ောက်အ ော်း  ိန််းသမ်ိ်းထရ်းနငှ  ်ပတ်သက်၍ ကသစကတ ်းယော်းနိ ငင်နံငှ  ်ယနတရော်း အကကော်း 

ပူ်းထပါင််းထဆောငရ် က်ရန ်အတ က်၊ အတိအလင််း ဥပထေဆိ ငရ်ော အထပခခံတစ်ရပ ် ူထ ောငရ်န ်ပပငဆ်ငထ်ပ်းခ  သည်။ 

• အရင််းအခမစ်ပ  ပ ို်းခြင််း ။ ။ ဆံ ်းပဖတ်ခ က် အမှတ ်၄၂/၃ (၂၀၁၉)* နငှ  ်၄၃/၂၆ (၂၀၂၀)* တ င၊် လူ  အခ င အ်ထရ်းထကောငစ် သည် ယနတရော်းအော်း 

ဝန ်မ််းခန  အ်ပ်ထနရောခ  ော်းထရ်း၌ ၎င််းလိ အပ်သည ် ပံ ပိ ်းမှုနငှ  ်ရင််းပမစ်မ ော်း အလံ အထလောက်ရှိထနထစရန ်သတ်မှတ်ထပ်းခ  သည်။ …. သိ  မှသော 

ယနတရော်းအထနပဖင  ်၎င််း၏လ ပ်ပိ ငခ် င ကိ်   ိထရောက်စ ော  မ််းထဆောငန်ိ ငမ်ည် ပဖစ်သည်။ ယနတရော်းအော်း အဖ  ွဲ့ဝငန်ိ ငင်မံ ော်း  ည ်ဝငထ်င ပဖင  ် 

ပံ ပိ ်း ော်းသည  ်ကမ္ော က လသမဂ္ဂ ပံ မှန ်ရသံ ်းထင စောရင််းမှ ပံ ပိ ်းသည်။   ိ  ထကကောင  ်ယနတရော်းသည် ၎င််း၏ နစ်ှစဉ် ခန  မှ်န််းထပခ ရသံ ်းထင စောရင််းကိ  

အတည်ပပ ထပ်းရန ်အဖ  ွဲ့ဝငန်ိ ငင်မံ ော်းအထပေါ် အော်း ော်းရပါသည်။  ယနတရော်း၏ လ ပ်ငန််းတောဝနသ်တ်မှတ်ခ က်မ ော်းတ င ်သတ်မှတ်ထပ်း ော်းသည် 

နငှ အ်ည  ယနတရော်းသည် အဖ  ွဲ့ဝငန်ိ ငင်မံ ော်း ံမှ ဆနဒအထလ ောက် ထစတနောပဖင  ်  ည ်ဝငထ်င မ ော်းကိ လည််း ထတောင််းခံလ က်ရှိပါသည်။ 

 

*A/HRC/RES/39/2 (2018), A/RES/73/264 (2018), A/HRC/40/RES/40/29 (2019), A/HRC/RES/42/3 (2019), A/RES/74/246 

(2019), A/HRC/RES/43/26 (2020). 

 

ယနတရာ်းအစ ခဖင  ်က ိုဗစ် ၁၉ ကာလအတငွ််း ၎င််း၏လိုပ်င ််းက ို မည်ကွဲ သ ို   ထမ််းစဆာငစ် ပါသ ည််း။ 

 

ကိ ဗစ် ၁၉ ထရောဂ္ါကပ်ထဘ်းကက ်းထကကောင  ်သက်ဆိ ငရ်ော ဆက်စပ်ပါဝငသူ်မ ော်းနငှ  ်ဆက်သ ယ်ရန၊် သက်ထသခံအထ ောက်အ ော်းကိ  စ ထဆောင််းရနအ်တ က် 

ခရ ်း  က်သ ော်းလောရန ်အကန   ်အသတ်မ ော်း ပဖစ်ထပေါ် ခ  ရပပ ်း၊ အနောဂ္တ် မစ်ရှင ်အစ အစဉ်မ ော်းနငှ  ်စပ်လ ဉ််း၍ မထသခ ော မထရရောမှုကိ  

ပဖစ်ထပေါ်ထစခ  ပါသည်။ 

 

ယနတရော်းလ ပ်ငန််းမ ော်း ထရှွဲ့ဆက်နိ ငရ်နအ်တ က် အ နလိ် င််းမှတဆင  ်လံ ပခံ စ ော ဆက်သ ယ်နိ ငမ်ည ် သတင််း အရင််းအပမစ်မ ော်းကိ  ထဖော်  တ်လ က်ရှိသည်။ 

ရင််းပမစ်အမ ိ ်းမ ိ ်းမှ ရရှိ ော်းသည ် အခ က်အလက်မ ော်းနငှ  ်အထ ောက်အ ော်းမ ော်းကိ လည််း စ ထဆောင််းပခင််း၊  ထပါင််းစည််းပခင််းကိ လည််း ပပ လ ပ်လ က ်

ရှိသည်။ နိ ငင်တံ င််း၊ ထေသတ င််း သိ  မဟ တ် နိ ငင်တံကော တရော်းရံ ်း၊ ခံ ရံ ်းမ ော်းတ င ်အသံ ်းပပ နိ ငသ်ည ် အမှုတ  မ ော်းအပဖစ် ထပပောင််းလ နိ ငရ်န ်

အခ က်အလက်နငှ  ်အထ ောက်အ ော်းမ ော်းကိ  သံ ်းသပ်မှုမ ော်း ပပ လ ပ်လ က် ရှိပါသည်။ ထနောက်ဆံ ်းထပေါ် အခ က်အလက် စ မံမှုစနစ်ကိ  

တည်ထဆောက်လ က် ရှိပါသည်။ တခ ိနတ်ည််းမှောပင ်မှုဝါေမ ော်းခ မှတ်ပခင််း၊ လ ပ်ငန််းထဆောငရ် က်ပံ  နည််းစနစ်မ ော်းသတ်မှတ်ပခင််း၊ ပူ်းထပါင််း 

ထဆောငရ် က်မှုဆိ ငရ်ော ပံ စံမ ော်း ညြှိ နှုငိ််းပခင််းကိ လည််း ပပ လ ပ်ထနသည်။ အဆင ပ်မင  ်နည််းပညောအသံ ်းပပ ပပ ်း  အ နလ်ိ င််းမှ ရရှိနိ ငသ်ည ် 

သတင််းအခ က်အလက်မ ော်း စံ စမ််းပခင််းနငှ  ်သက်ထသမ ော်းကိ  စ စည််းလ က်ရှိပပ ်း၊ အနောဂ္တ်တ င ်ထစလ တ်မည ် စံ စမ််းထရ်း မစ်ရှင၏် လ ပ်ငန််းမ ော်းကိ  

ပပငဆ်ငထ်ရ်းဆ  လ က်ရှိပါသည်။  

 

https://undocs.org/en/A/HRC/RES/39/2
https://undocs.org/en/A/RES/73/264
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G19/104/61/PDF/G1910461.pdf?OpenElement
https://undocs.org/A/HRC/RES/42/3
https://undocs.org/en/A/RES/74/246
https://undocs.org/A/HRC/RES/43/26
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ပမနမ်ောနိ ငင်ဆံိ ငရ်ောလ တ်လပ်ထသော စံ စမ််းစစ်ထဆ်းမှု ယနတရော်း 

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

၀က်ဆိ က်။ ။ iimm.un.org |  ထဖ စ်ဘ တ် ။ ။ facebook.com/MyanmarMechanism ။ 

လ  အြွင အ်စရ်း မ တတ်မ််းတငခ်ြင််းန င  ်ရာဇ တမ်ှုဆ ိုငရ်ာ စ ိုစမ််းစစ်စဆ်းခြင််း မည်သ ို  ကွာခြာ်းသ ည််း။  

 

ယနတရော်း၏ လ ပ်ပိ ငခ် င မှ်ော သတင််းအခ က်အလက်မ ော်းနငှ  ်သက်ထသခံအထ ောက်အ ော်းကိ  စ ထဆောင််းရနပ်ဖစ်ပပ ်း၊ နိ ငင်တံ င််း၊ ထေသတ င််း သိ  မဟ တ် 

အပပည်ပပည်ဆိ ငရ်ော တရော်းရံ ်းမ ော်းက အတိအက  တော၀နရ်ှိလူပ ဂ္ဂိ လ်မ ော်းကိ  စ ရငသ်ည ် ရောဇဝတ်မှုဆိ ငရ်ော တရော်းစ  ဆိ  ထသောအမှုအခင််းမ ော်းအတ က်၊  

ခိ ငမ်ောသည ် အမှုတ  မ ော်းကိ  တည်ထဆောက်ထပ်းရနလ်ည််း ပဖစ်ပါသည်။ လူ  အခ င အ်ထရ်း မှတ်တမ််းတငပ်ခင််း သိ  မဟ တ် အခ က်အလက်ရှောထဖ ပခင််းတ င ်

ပိ မိ က ယ်ပပန  ထ်သော ရည်ရ ယ်ခ က်မ ော်း ရှိပါသည်။ လက်နက်ကိ င ်ပဋပိကခမ ော်း အဆံ ်းသတ်ထပ်းရနအ်တ က် တိ က်တ န််းနှု်ိးထဆော် ထပ်းပခင််းနငှ  ်အမှနတ်ရော်း 

ထဖော်  တ်ပခင််းအပါအဝင ်အသ ငက်ူ်းထပပောင််းကောလ တရော်းမျှတထရ်းကိ  ပမြှင တ်ငထ်ပ်းပခင််း က  သိ   ရည်ရ ယ်ခ က်မ ော်း ပါဝငသ်ည်။   ိ  ထကကောင  ်

လူ  အခ င အ်ထရ်းဆိ ငရ်ော မှတ်တမ််းတငပ်ခင််းရလေအ်ထနပဖင  ်ဖောက်ဖ က်က  ်းလ နမ်ှုမ ော်းနငှ  ်ပတ်သက်သည ်အခ က်အလက်မ ော်းသည်  

အမ ော်းပပည်သူ ံသိ   အစ ရငခ်ံစောမ ော်းနငှ  ်  တ်ပပနခ် က်မ ော်းအပဖစ် ထရောက်ရှိသ ော်းကကသည်။ သိ  ထသော် ရောဇဝတ်မှုဆိ ငရ်ော စံ စမ််းစစ်ထဆ်းမှုမ ော်းကိ  

အမ ော်းအော်းပဖင  ်လျှိ ွဲ့၀ှက်စ ော မထပါက်ကကော်းထအောင ်ထဆောငရ် က်ရသပဖင  ်အမ ော်းပပည်သူမ ော်း မသရိှိနိ ငက်ကပါ။  

 

သက်ထသခံအထ ောက်အ ော်းစံခ ိန ် ( standard of proof) နငှ ပ်တ်သက်လောလ င ်လူ  အခ င အ်ထရ်း မှတ်တမ််းတငမ်ှုသည် ထယဘ ယ အော်းပဖင  ်

က  ်းလ နမ်ှုမ ော်း ပဖစ်နိ ငထ်လောက်သည်ဟ  ယ တတ ိတနသ်ည ် အထပခအထန စံခ ိန ်(reasonable ground) တ င ်အထပခခံကကသည်။ သိ  ထသော်လည််း ရောဇဝတ်မှု 

ဆိ ငရ်ော သက်ထသခ ံအထ ောက်အ ော်းစံခ ိနမှ်ော အလ နတ်င််းက ပ်သည်။ ပပစ်မှုက  ်းလ နခ်  ထကကောင််း သံသယမရှိသည်အ ိ ထခ ပနိ င ်သိ  မဟ တ် 

လက်ပူ်းလက်ကကပ်က  ်းလ နခ်  ထကကောင််း တငပ်ပနိ ငသ်ည် အ ိ စ ပ်စ  နိ ငရ်န ်လိ အပ်သည်။ လူ  အခ င အ်ထရ်း မှတတ်မ််းတငပ်ခင််း နငှ  ်ရောဇဝတ်မှုဆိ ငရ်ော 

စံ စမ််းပခင််း လ ပ်ငန််းမ ော်းတ င ်အသံ ်းပပ သည ် နည််းလမ််းမှောလည််း အလ နက် ောပခော်းသည်။ ရောဇဝတ်မှုဆိ ငရ်ော စံ စမ််းပခင််းတ င ်ဥပထေ အထပခခံမှုမ ော်းထပေါ်တ င ်

အထပခခံသည ် ရောဇဝတ်မှုဆိ ငရ်ောအထ ောက်အ ော်းမ ော်း စ စည််း ော်းနိ ငရ်နလ်ိ သည်။ သက်ထသအထ ောက်အ ော်း၊ အမှုတ    ိန််းသိမ််းပခင််း၊ 

က  ်းလ နမ်ှုမရှိထကကောင််း ည နပ်ပသည ် အထ ောက်အ ော်း၊ က  ်းလ နခ်  ထကကောင််း ည နပ်ပသည ် အထ ောက်အ ော်းမ ော်း စစ်ထဆ်းပခင််း အစရှိသည်မ ော်း 

ပါဝငရ်နလ်ိ သည်။ 

 

 

 

ခမ ်မာန ိုငင် ရ   ရ ိုဟငဂ်္ ာမ စလငမ် ာ်းန င  ်အခြာ်းစသာ လ  ည််းစိုမ ာ်း၏ လ  အြွင အ်စရ်း အစခြအစ  

အတငွ််းစရ်းမ ်းြ  ပ်၏ အစီရငြ် စာ (A/75/295)၊ (၂၀၂၀) ြိုန စ်၊ ကသဂ္ိုတလ် (၁၄) ရက် 

 

“ပမနမ်ောနိ ငင်ဆံိ ငရ်ော လ တ်လပ်ထသော စံ စမ််းစစ်ထဆ်းမှုယနတရော်း၏ အလ ပ်တ င ်တိ ်းတက်မှု ရှိသည ်အထလျှောက် ထေသတ င််းရှိ အဖ  ွဲ့ဝငန်ိ ငင်မံ ော်း၊ 

အ ူ်းသပဖင  ်ပမနမ်ောနိ ငင်၏ံ ပူ်းထပါင််းလ ပ်ထဆောငမ်ှုသည် မ က်ပမငသ်က်ထသမ ော်း၊ နစ်နောသူမ ော်းနငှ  ်အပခော်းထသော အခ က်အလက်ရရော ဇောစ်ပမစ်မ ော်းကိ  

ဝင ် က်ရယူရနအ်တ က် အထရ်းပါလ န််းပါသည်။ ပူ်းထပါင််း ပါဝငမှ်သော ယနတရော်းသည် ၎င််း၏ လ ပ်ပိ ငခ် င ကိ်   ိထရောက်စ ော အထကောငအ် ည်ထဖောန်ိ ငပ်ပ ်း 

(၂၀၁၁) ခ နစ်ှမှစ၍ ပမနမ်ောနိ ငင်၌ံ က  ်းလ နခ်  သည ် ကက ်းထလ်းထသော အပပည်ပပည်ဆိ ငရ်ော ရောဇဝတ်မှုမ ော်းအတ က် တောဝနခ်ံမှုကိ  ထဖော်ထဆောငန်ိ ငမ်ည် 

ပဖစ်သည်။”  

 

 “ပမနမ်ောနိ ငင်ရံှိ ရိ ဟငဂ်္ ောလူ  အော်း က  ်းလ နသ်ည ် ရောဇ၀တ်မှု အပါအဝင၊်  က  ်းလ နသ်ည ် ရောဇဝတ်မှုမ ော်းအတ က် တောဝနခ်ံမှု ထဖော်  တ်နိ ငရ်နမှ်ော 

အလ နပ်င ်အထရ်းကက ်းပါသည်။  တောဝနခ်ံမှု မရှိလျှင ်ပငမ်ိ်းခ မ််းထရ်းနငှ  ်နိ ငင်တံ င််း ရငက်ကော်းထစ ထရ်း ကကိ ်းပမ််းမှုမ ော်းကိ  ထနေှာင ထ်န်ှးထစပါလိမ ်မည်။ 

လူသော်းအထပေါ်က  ်းလ နသ်ည ် ရောဇဝတ်မှုမ ော်းအပါအဝင ်အကက ်းထလ်းဆံ ်း ရောဇဝတ်မှုမ ော်းအော်း နိ ငင်အံဆင ၌် ပပစ်မှုအပဖစ် ဥပထေ ပပဌောန််းသတ်မှတ်ပခင််း 

မရှိထသောထကကောင  ်နိ ငင်အံတ င််း တောဝနခ်ံမှုထဖော်  တ်ရန ်အဟန  အ်တော်း ပဖစ်ထစသည်။  

 

ပမနမ်ောနိ ငင် ံအပါအဝင ်နိ ငင်မံ ော်းအော်း ပမနမ်ောနိ ငင်ဆံိ ငရ်ော လ တ်လပ်ထသော စံ စမ််းစစ်ထဆ်းမှု ယနတရော်းအပါအဝင၊် အပခော်းတည်ဆ  တောဝနခ်ံမှုဆိ ငရ်ော 

ယနတရော်းမ ော်းနငှ  ်အပပည ်အဝ ပူ်းထပါင််းထဆောငရ် က်ထပ်းရန ်ထတောင််းဆိ ပါသည်။ ပပည်တ င််း ဥပထေမ ော်းသည်လည််း နိ ငင်တံကော ဥပထေနငှ  ်အည  

စစ်ရောဇဝတ်မှုမ ော်းကိ  ရောဇဝတ်မှုအပဖစ် သတ်မှတ်ရန၊် နိ ငင်တံ င််းထဆောငရ် က်သည ် တောဝနခ်ံမှု လ ပ်ငန််းစဉ်မ ော်းသည် အဂ္တိကင််း၊ ပ င လ်င််းပမငသ်ော၍ 

ယံ ကကည်ရသည ် အထနအ ော်းပဖင  ်ထဆောငရ် ကရ်န ်တိ က်တ န််းလိ ပါသည။်”  
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