
မြန်ြာနိိုငင်ဆံိိုငရ်ာ စံိုစြ််းစစ်ဆဆ်းြှုယနတရာ်း ဝကဘ်ဆ်ိိုကက်ိို အင်္ဂလပ်ိနငှ  ်မြန်ြာ နစ်ှဘာသာမြင  ်ြွင လ်စ်ှ 

 

င်္ ျီနျီဗာ၊ ၂၀၂၀ ခိုနစ်ှ၊ ဇူလိိုငလ် ၃၀ ရက။်    ။ မြနြ်ာန ိုငင်အံတွက် ကြ္ာာ့ကိုလသြဂ္ဂ လွတ်လပ်သသာ 

စံိုစြ််းစစ်သဆ်းြှု ယနတရာ်းသည် မပည်သူလူထိုနငှာ့ ် ကြ််းလငာ့ဆ်က်သွယ်မြင််း ကက  ်းပြ််းြှုလိုပ်ငန််းြ ာ်းတွင ် ထပ်ဆငာ့ ်

အသထာက်အကူမပ သစရန ်၎င််း၏ ဝက်ဘဆ် ိုက် iimm.un.org က ို ယသန ာ့  ဖွငာ့လှ်စ်လ ိုက်သည်။ 

ဝက်ဘဆ် ိုက်က ို အဂ္ဂလ ပ်နငှာ့ ် မြနြ်ာ နစ်ှဘာသာမဖငာ့ ် သရ်းသာ်းထာ်းပပ ်း၊  ယနတရာ်း၏ လိုပ်ပ ိုငြွ်ငာ့န်ငှာ့ ်

အလိုပ်အသ ကာင််းတ ို ာ့နငှာ့ ် စပ်လ ဥ််း၍ ြှနက်နသ်သာ သတင််းအြ က်အလက်ြ ာ်းက ို  မြနြ်ာန ိုငင်နံငှာ့ ် န ိုငင်တံကာရှ  

မပည်သူြ ာ်းအာ်း အြ  နန်ငှာ့တ်စ်သမပ်းည  အသ သပ်းန ိုငရ်န၊် ယနတရာ်းက ကက  ်းပြ််းသဆာငရွ်က်လ က်ရှ သသာ သတင််း 

အြ က်အလက် မဖန ာ့ ်သေရာသနရာ အြ ာ်းထကဲ တစ်ြို မဖစသ်ည်။ 

ဝက်ဘဆ် ိုက်တွင ်ယနတရာ်း၏  လိုပ်ငန််းတာေန ်သတ်ြှတ်ြ က်နငှာ့ ်လိုပ်ငန််းစဥ်တ ို ာ့အမပင ်ယနတရာ်း၏ လိုပ်ပ ိုငြွ်ငာ့န်ငှာ့ ်

ဆက်စပ်လ က်ရှ သသာ အဓ က အသ ကာင််းအရာြ ာ်းက ို  က ယ်မပန ာ့စံ်ိုလငစွ်ာ အသလ်းသပ်း သဖာ်မပသွာ်းြည်။ 

လူ ာ့အြွငာ့အ်သရ်း သကာငစ် နငှာ့ ်အသထသွထညွ လံြံသ ို ာ့ တငသ်ငွ််းသညာ့် ယနတရာ်း၏ နစ်ှစဥ်အစ ရငြံ်စာ၊ ြစ်ရှငြ် ာ်း နငှာ့ ်

ယနတရာ်း ပါဝငလ်ှုပ်ရှာ်းသဆာငရွ်က်ြဲာ့သညာ့် အသ ကာင််းြ ာ်းနငှာ့ ် ပတ်သက်သညာ့် သနာက်ဆံို်း သတင််းြ ာ်းက ို  ပံိုြှန ်

တငမ်ပသွာ်းြည်။ 

ဝက်ဘဆ် ိုက် ဖွငာ့လှ်စ်လ ိုက်မြင််းြှာ မပည်သူလူထိုနငှာ့ ် ပ ိုြ ို က ယ်မပန ာ့စွ်ာ ကြ််းလငာ့ဆ်က်သယ်ွ 

သဆာငရွ်က်လ က်ရှ သညာ့် ယနတရာ်း၏ ကက  ်းပြ််းြှု တစ်စ တ်တစ်ပ ိုင််းမဖစ်သည်။ ဤ ကက  ်းပြ််းြှုသည် ယနတရာ်း၏ 

ကနပ ိုင််းလိုပ်သဆာငြဲ်ာ့သညာ့် ကြ််းလငာ့ဆ်က်သွယ်မြင််း အလိုပ်၏ သနာက်ဆက်တဲွ လိုပ်သဆာငမ်ြင််း မဖစ်သည်။ 

(၂ေ၂ေ) ြိုနစှ် အသစာပ ိုင််းတွင ် ယနတရာ်းသည် လူထိုအသမြမပ  အဖဲွွဲ့အစည််းြ ာ်း၏ အမြင ် စစ်တြ််းတစ်ရပ် 

သကာက်ယူြဲာ့သည်။ အဓ ကက သညာ့် လူထိုအသမြမပ  အဖဲွွဲ့အစည််းြ ာ်း၊ န ိုငင်တံကာြှ ကျွြ််းက ငသ်ူ ပိုဂ္ဂ  လ် 

အနည််းငယ်၏ အသ ပညာနငှာ့ ်အမြငရ်ှုသထာငာ့ြ် ာ်းက ို  နာ်းလည်ရနန်ငှာ့ ်က  ်းလွနြံ်ရသူြ ာ်း၊ က  ်းလွနြ်ှုအတွက် 

တာေနြ်ံြှုရှ သစရန ် သဆာ် သလှုပ်ရှာ်းသူြ ာ်း၊ သတူ ို ာ့၏ ြဟာြ တ်ြ ာ်းနငှာ့ ် ယနတရာ်းတ ို ာ့ ကနဥ ်း 

ဆက်သွယ်သဆာငရွ်က်ရာတွင ် လွယ်ကူသြ ာသြာစွာ လိုပ်သဆာင ် န ိုငရ်နအ်တွက် ယင််းစစ်တြ််းသကာက်ယူြဲာ့မြင််း 

မဖစ်သည်။ (၂ေ၁၉) ြိုနစှ်၊  သအာက်တ ိုဘာလတွင ် ယနတရာ်းသည် ၎င််း၏ အြ က်အလက်စာသစာငက် ို 

ထိုတ်မပနြဲ်ာ့သည်။ ၎င််းစာသစာငတွ်င ် သက်ဆ ိုငသ်ညာ့် ပိုဂ္ဂ  လ်နငှာ့ ် အဖဲွွဲ့အစည််းြ ာ်းက သ လ ို၍ ြ ကာြဏ 

သြ်းသလာ့ရှ သသာ သြ်းြွန််းြ ာ်းက ို သမဖ ကာ်းထာ်းသည်။ ( ၂ေ၂ေ) ြိုနစှ်၊ သြလတွင ် ယနတရာ်း၏ ပထြဥ ်းဆံို်းသသာ 

အဖွငာ့ ် သတင််းလ ာက ို ထိုတ် မပနြဲ်ာ့သည်။ သတင််းလ ာက ို ပံိုြှနထ်ိုတ် မပနသ်ွာ်းြည်မဖစ်ပပ ်း၊  ယနတရာ်း၏ အစမပ  

လိုပ်သဆာငြ်ှုြ ာ်းနငှာ့ ်လိုပ်ငန််းတ ို်းတက်ြှု သနာက်ဆံို်း အသမြအသနြ ာ်းက ို တငမ်ပသွာ်းြည် မဖစ်သည်။ 



 

ဤ ဝက်ဘဆ် ိုက်အာ်းမဖငာ့ ် ယနတရာ်း၏ လိုပ်ပ ိုငြွ်ငာ့န်ငှာ့ ် အလိုပ်အသ ကာင််း အသ မြငတ် ို်းကာ နာ်းလည် 

သသဘာသပါက်ြှုက ို မြြှငာ့တ်ငသ်ပ်းန ိုငြ်ည်မဖစ်ပပ ်း၊ သက်ဆ ိုငသ်ညာ့် ပိုဂ္ဂ  လ်ြ ာ်း၊ အဖဲွွဲ့အစည််းြ ာ်းနငှာ့ ်ယနတရာ်းတ ို ာ့ ကာ်း 

သဆွ်းသန်ွးြှုက ို အက   ်းမပ သစြည်ဟို ယံို ကည်သည်။ ကိုလသြဂ္ဂ အဖဲွွဲ့ဝငန် ိုငင်ြံ ာ်း၊ လူထိုအသမြမပ  

အဖဲွွဲ့အစည််းြ ာ်း၊ အမြာ်း အဖဲွွဲ့အစည််းြ ာ်းနငှာ့ ်  ယနတရာ်းအ ကာ်း ဆက်သွယ်လိုပ်သဆာငြ်ှုက ို အာ်းသကာင််းသအာင ်

မြြှငာ့တ်ငသ်ဆာငရွ်က်မြင််းမဖငာ့၊် မြနြ်ာန ိုငင်ြံှ မပည်သူြ ာ်းအတွက် တရာ်းြျှတြှုက ို သဆာငက် ဥ််းသပ်းြညာ့် ယနတရာ်း၏ 

အထ်ူးတာေနက် ို ၎င််းတ ို ာ့ ဘက်ြှလည််း ပံာ့ပ ို်းကူည သစရန ်အာ်းသပ်းရာ သရာက်သ ကာင််း ယနတရာ်းက သြျှာ်လငာ့သ်ည်။ 

 

ဤ မြနြ်ာဘာသာမပနသ်ည် ကိုလသြဂ္ဂက တရာ်းေင ်ဘာသာမပနထ်ာ်းမြင််း ြဟိုတ်ပါ။ 


