
QUIZ 
ဗေဟဠ ိ(သငယ်ူခဲ့ရသညမ်ျားကို ြပနလ်ညစ်စ်ေဆးသည့ ်ေမးခွနး်များ) 

 
 
 
သငခ်န်းစာအခန်း ၁ 

မိတဆ်ကနိ်ဒါန်း 

 
အဓိကစာလံုးများကိုသာ ေြဖ�ကားပါ။ (စာေ�ကာငး်များ ေရးသားရန ်မလိုအပ်ပါ။) 

 
1. အသငွက်ူးေြပာငး်ေရးဆိုငရ်ာ တရားမ�တမ�၏ အစိတ်အပုိငး် ၄ ခု (အဆငး်သ�ာန ်၄ ခု) မှာ  

အဘယ်တို ့ ြဖစ်သနညး်။ 

a. တရားစဲွဆိုြခငး်များ 

b. အမှနတ်ရားေဖာ်ထတု်ြခငး် 

c. ြပနလ်ညက်ုစားမ�အစီအစဉ်များ 

d. အငစ်တီကျူး�ှငး်များဆိုငရ်ာြပုြပငေ်ြပာငး်လဲြခငး် 

2. အမှနတ်ရားကို �ှာေဖွေဖာထ်တု်သည့န်ညး်လမ်း ဥပမာ ၂ ခုကို ေဖာ်ြပပါ။  

a. အမှနတ်ရားေကာ်မ�ှငမ်ျား 

b. စုံစမ်းေရးေကာ်မ�ှငမ်ျား  

c. သမုိငး်ပညာ�ှင�်ငှ့ ်ပညာ�ငှမ်ျား၏ သေုတသနများ 

d. အမှနတ်ရားထတု်ေဖာ်ေြပာဆိုေရးအစီအစဉ်များ  

e. စသညြ်ဖင့ ်

3. အသငွက်ူးေြပာငး်ေရးဆိုငရ်ာ တရားမ�တမ�အစီအစဉ် တစ်ခုေအာက်တွင ်

ြပုြပငေ်ြပာငး်လဲရမည် ့အငစ်တီကျူး�ှငး်များမှာ အဘယ်တို ့ြဖစ်သနညး်။ 

a. လံုြခံုေရးက�  

b. တရားစီရငေ်ရး 

c. �ိငုင်ေံရးစနစ် 

d. ဥပေဒများ  

4. အမျိုးမျိုးေသာ ြပနလ်ညက်ုစားေရးအစီအစဉ် ပုံသ�ာနမ်ျားမှာ အဘယ်တို ့ြဖစ်သနညး်။ 

a. ေလ�ာ်ေ�ကးေပးြခငး် 



b. နဂုိမူလအေြခအေနသို ့ ြပနလ်ညေ်ရာက�်ှိေအာင ်ေဆာငရွ်က်ေပးြခငး်  

c. ြပနလ်ညပ်ျိုးေထာငြ်ခငး် 

d. စိတ်ေကျနပ်မ� ေဆာငရွ်ကေ်ပးြခငး် 

e. ထပ်မံမြဖစ်ပွားေရး အာမခံြခငး်  

5. အြပညြ်ပညဆ်ိုငရ်ာ ရာဇဝတ်မ� ၃ ခုမှာ အဘယ်တို ့ ြဖစ်သနညး်? 

a. စစ်ရာဇဝတ်မ�များ 

b. လူသားမျိုး�ယွအ်ေပါ် ကျူးလွနသ်ည့ရ်ာဇဝဝ်မ�  

c. လူမျိုးသဉု်း/တံုးသတ်ြဖတမ်�များ 

6. “အရပ်သားများအေပါ် စနစ်တကျ�ငှ့ ်ကျယက်ျယ်ြပန ့ြ်ပန ့ ်တိုက်ခိုက်မ�၏ 

တစ်စိတ်တစ်ပုိငး်အြဖစ် ကျူးလနွေ်သာ” ရာဇဝတမ်�များမှာ အဘယ်တို ့ ြဖစ်သနညး်။ 

a. လူသားများ တိုက်ခိုကက်ျူးလွနေ်သာ ရာဇဝတ်မ�များ  

7. လူမျိုးတံုးသတ်ြဖတ်မ� အဓိပ�ါယ်ဖွင့ဆ်ိုချက်၏ အေရး�ကီးဆံုးေသာ အချက်မှာ အဘယ်နညး်။ 

a. အုပ်စုတစ်ခုကို ဖျက်ဆးီလိေုသာ ရညရွ်ယ်ချက်  

8. �ိငုင်တံကာတရား�ံုး/ခုံ�ံုး ၂ ခု သိုမ့ဟုတ် ၃ ခုကို ေဖာ်ြပပါ။ 

a. ICC 
b. ICTY 
c. ECCC 

9. ဗီဒယီိုထကဲ ေဆွးေ�းွရနေ်မးခွနး်အေပါ် သင၏် အေြဖများကို ဤေနရာတငွ ်ေရးသားပါ။ 

“သင့ရ်ဲအ့ြမငတ်ွင ်ြမနမ်ာ�ိငုင်တံငွး်က �ကီးေလးြပငး်ထနေ်သာရာဇ၀တ်မ�များအတွက် 

တရားမ�တမ�ကို ေဆာင�်ကဉ်းရန ်အေကာငး်ဆံုးေနရာက ဘာလဲ။ ဘယ်တရား�ံုးက 

ကိုငတ်ွယ်သင့ပ်ါသလဲ။ အြပညြ်ပညဆ်ိုငရ်ာ တရား�ံုးလား သိုမ့ဟုတ် ြပညတ်ွငး်တရား�ံုးလား။ 

ဘာေ�ကာင့လ်ဲ။” 

 
အခန်း ၂ 

ြမန်မာ�ိငုင်ဆံိငုရ်ာ �ိငုင်တံကာ အချကအ်လက�ှ်ာေဖွေရးမစ�ှ်င ်(FFM) 

 
အဓိကစာလံုးများကိုသာ ေြဖ�ကားပါ။ (စာေ�ကာငး်များ ေရးသားရန ်မလိုအပ်ပါ။) 

 
1. FFM က ယေနအ့ထ ိလုပ်ငနး်များ ေဆာငရွ်က်ေနပါသလား။ 

ေဆာငရွ်က်ေနသည/်မေဆာငရွ်က်ပါ။  



a. မေဆာငရွ်က်ပါ 

2. FFM က ြမနမ်ာ�ိငုင်၏ံ မညသ်ည့ေ်ဒသများကို အဓိကထားအာ�ံု စုိက်�ကည့�်�ခဲပ့ါသလဲ။  

a. ရခိုင၊် ကချင၊် �ှမ်းြပညန်ယ်ေြမာက်ပုိငး် 

3. FFM ၏ အေရး�ကီးေသာ �ှာေဖွေတွ� �ှိချက် ၁ သိုမ့ဟုတ် ၂ ခုကို ေဖာ်ြပပါ။ 

a. တပ်မေတာ်က �ိုဟငဂ်ျာများအေပါ် လူမျိုးတံုး/သဉု်းသတ်ြဖတ်မ�ကျူးလနွခ်ဲ့သည။် 

b. တပ်မေတာ်က ကချငြ်ပညန်ယ်�ငှ့ ်�ှမ်းြပညန်ယ်ေြမာက်ပုိငး်တွင ်စစ်ရာဇဝတ်မ�များ�ငှ့ ်

လူသားများကို ဆန ့က်ျငတ်ိုက်ခိုက်ေသာ ရာဇဝတ်မ�များကို ကျူးလွနခ်ဲ့သည။် 

c. �ှငး်လငး်ေရး စစ်ဆငေ်ရးများေဆာငရွ်က်ခဲ့�ပီး လူ ၁၀၀၀၀ ေသဆံုးေစခဲ့သည။် 

d. လိငပုိ်ငး်ဆိုငရ်ာ အ�ကမ်းဖက်မ� 

4. မညသ်ည်ပု့ဂ�ိုလ်များကို စုံစမ်းစစ်ေဆးရန�်ငှ့ ်တရားစဲွဆိုရန ်FFM က 

ေထာက်ခံတငြ်ပခဲ့သနညး်။ 

a. ထပ်ိပုိငး်စစ်ေခါငး်ေဆာငမ်ျား 

5. FFM က သသံယ�ှိသမူျားကို တရားစဲွဆို�ိငုပ်ါသလား။ 

a. မစဲွဆို�ိငုပ်ါ။  

6. FFM ၏ လုပ်ငနး်များကို မညသ်ကူ ဆက်လက်ေဆာငရွ်က်မှာလဲ။  

a. IIMM 
7. ဗီဒယီိုထကဲ ေဆွးေ�းွရနေ်မးခွနး်အေပါ် သင၏် အေြဖများကို ဤေနရာတငွ ်ေရးသားပါ။ “FFM 

က သင့လ်ူမ�အသိငုး်အဝုိငး်အတွက် အသံးုဝငသ်ညဟ် ုသငယ်ူဆပါသလား။ 

ဘာေ�ကာင့လ်/ဲဘယ်လိုလ။ဲ” 

 
 
အခန်း ၃ 

ြမန်မာ�ိငုင်ဆံိငုရ်ာ လတွလ်ပ်ေသာစံုစမ်းစစေ်ဆးေရး ယ��ရား (IIMM) 

 
အဓိကစာလံုးများကိုသာ ေြဖ�ကားပါ။ (စာေ�ကာငး်များ ေရးသားရန ်မလိုအပ်ပါ။) 

 
1. IIMM ၏ ရညရွ်ယ်ချက်က ဘာလဲ။  

a. သက်ေသခံအေထာက်အထားများကို စုေဆာငး်၍ ထနိး်သမ်ိးရန ် 

b. ကျူးလနွသ်မူျားကို တရားစဲွဆိုရန ်�ကိုတငြ်ပငဆ်ငရ်န ်

c. တာဝနခ်ံမ� လိုအပ်ချက်ကို ြဖည့ဆ်ညး်ရန ်



2. IIMM က မညသ်ည့ ်သတငး်အချက်အမျိုးအစားများကို စုေဆာငး်ပါသလဲ။ 

a. ရာဇဝတ်မ�များ၊ သသံယ�ှသိမူျား 

b. ရာဇဝတ်မ�ဆိုငရ်ာ တာဝန�်ှိြခငး်ပုံစံ 

c. ပတ်သက်ဆက်�ယွ်ေသာ သက်ေသအေထာက်အထားများ 

3. IIMM က သသံယ�ှိသမူျားကို တရားစဲွဆို�ိငုပ်ါသလား။ 

a. မစဲွဆို�ိငုပ်ါ။ 

4. IIMM က စုေဆာငး်ထားေသာ သက်ေသအေထာက်အထားများကို မညသ်ကူ 

အသံးုြပု�ိငုပ်ါသလဲ။  

a. ICC 
b. ICJ 
c. UJ 
d. အြခားတရား�ံုးများ 

5. ၂၀၂၁ ခု�စ်ှ စစ်အာဏာသမ်ိး�ပီးေနာက် ကျူးလနွခ့ဲ်ေသာ ရာဇဝတ်မ�များ၏ 

သက်ေသအေထာက်အထားများကို IIMM က စုေဆာငး်�ိငုပ်ါသလား။  

a. စုေဆာငး်�ိငုသ်ည။် 

6. အရပ်ဖကအ်ဖွဲ�အစညး်များက IIMM ၏ လုပ်ငနး်ေဆာငရွ်က်ချက်များကို 

မညသ်ိုပ့ံ့ပုိးေပး�ိငုပ်ါသလ။ဲ 

a. IIMM သို ့ သတငး်အချကအ်လက်များ ေပးအပ်ြခငး် 

b. မျက်ြမငသ်က်ေသများကို ကူညြီခငး် 

c. IIMM �ငှ့ ်UN ကို ေဆာ်ဩတိုက်တွနး်ြခငး်၊ စညး်�ံုးလ�ံ�ေဆာ်ြခငး် 

d. IIMM အေ�ကာငး် �ှငး်ြပေပးြခငး် 

7. ဗီဒယီိုထကဲ ေဆွးေ�းွရနေ်မးခွနး်အေပါ် သင၏် အေြဖများကို ဤေနရာတငွ ်ေရးသားပါ။ 

“IIMM က သင့လ်ူမ�အသိငုး်အဝုိငး်အတွက် အသံးုဝငသ်ညဟ်ု သငယ်ူဆပါသလား။ 

ဘာေ�ကာင့လ်/ဲဘယ်လိုလ။ဲ” 

 
 
အခနး် ၄ 

အြပညြ်ပညဆ်ိငုရ်ာ ရာဇဝတမ်�တရားခံု�ုံး (ICC) အပုိငး် ၁ 

တရားစရီငပုိ်ငခ်ွင့အ်တကွ ်ေရွးချယရ်န် နညး်လမ်းများ 

 



အဓိကစာလံုးများကိုသာ ေြဖ�ကားပါ။ (စာေ�ကာငး်များ ေရးသားရန ်မလိုအပ်ပါ။) 

 
1. ICC က �ိုဟငဂ်ျာအေရးေပါ်တွင ်အေရးယူေဆာငရွ်ကေ်သာ်လညး် ြမနမ်ာ�ိငုင်တံဝှမ်းက 

အြခားရာဇဝတ်မ�များအေပါ် အဘယ်ေ�ကာင့ ်အေရးယူေဆာငရွ်က်ြခငး်မ�ှိသလဲ။ 

a. အဘယ်ေ�ကာင့ဆ်ိုေသာ် ြမနမ်ာ�ိငုင်သံည ်ICC ၏ အဖွဲ�ဝင�်ိငုင်တံစ်ခ ု

မဟုတ်ေသးေသာေ�ကာင့ ်ြဖစ်ပါသည။် (အဖွဲ�ဝငတ်စ်ခုမဟုတ်ပါ။) 

b. သိုေ့သာ် ဘဂင်္လားေဒ�့ှ်�ိငုင်သံည ်အဖွဲ�ဝင�်ိငုင်တံစ်ခုြဖစ်�ပီး ရာဇဝတ်မ�များ၏ 

အစိတ်အပုိငး် အချို�သည ်ဘဂင်္လားေဒ�့ှ်�ိငုင်တံွင ်ြဖစ်ပွားခဲ့သည။် 

2. ICC က ြမနမ်ာ�ိငုင်အံတွငး် တရားစီရငပုိ်ငခွ်င့က်ို မညက်ဲသ့ို ့ ရ�ှိ�ိငုပ်ါသလဲ။ 

a. ကုလသမဂ�လံုြခံုေရးေကာငစီ်က ICC သို ့ လွဲေြပာငး်ေပးြခငး် 

b. ြမနမ်ာ�ိငုင်ကံ ICC ၏ အဖွဲ�ဝင�်ိငုင်တံစ်ခ ုြဖစ်လာြခငး် (“အဖွဲ�ဝင”် တစ်ခု)  

c. ြမနမ်ာ�ိငုင်ကံ ICC ၏ တရားစီရငပုိ်ငခွ်င့က်ို လက်ခံေ�ကာငး် ေ�ကညာြခငး်  

3. ကုလသမဂ�လံုြခံုေရးေကာငစီ်က ြမနမ်ာ�ိငုင်ကံိ ုICC သို ့ လွဲေြပာငး်ေပး�ိငုပ်ါသလား။ 

a. လွဲေြပာငး်ေပး�ိငုပ်ါသည၊် သိုေ့သာ် တ�ုတ်က ဗီဒိအုာဏာသံးု ပယ်ချ နငိသ်ည။် 

4. �ိငုင်တံစ်ခုက ICC ၏ အဖွဲ�ဝငဘ်ယလ်ို ြဖစ်လာ�ိငုပ်ါသလဲ (=အဖွဲ�ဝင�်ိငုင်တံစ်ခု)? 

a. ဝငေ်ရာက်ခငွ့ ်�ံုးစာရွက်စာတမ်းကို တငြ်ပြခငး်ြဖင့ ်

5. NUG က ICC ၏ တရားစီရငပုိ်ငခ်ွင့က်ို လက်ခံေ�ကာငး် ေ�ကညာချက်တစ်ေစာင ်

တငသ်ငွး်ခဲ့သညဟ် ုေြပာ�ကားခဲ့သည။် ထိေု�ကညာချက်အေပါ် ICC က ဆံုးြဖတ်ချက်တစ်ခု 

ချမှတ်ခဲ့ပါသလား။ 

a. မချမှတ်ရေသးပါ 

6. ICC �ငှ့ ်စဉ်လျဉ်း၍ အရပ်ဖက်အဖွဲ�အစညး်များက ဘာေတွကို ေဆာငရွ်က်�ိငုပ်ါသလဲ။ 

a. ICC အေ�ကာငး် ကူည�ီှငး်ြပြခငး် 

b. ICC ကို စညး်�ံုးေဆာ်ဩြခငး်  

c. ြမနမ်ာအစုိးရကိ ုစညး်�ံုးေဆာ်ဩြခငး် 

7. ဗီဒယီိုထကဲ ေဆွးေ�းွရနေ်မးခွနး်အေပါ် သင၏် အေြဖများကို ဤေနရာတငွ ်ေရးသားပါ။ 

“ြမနမ်ာ�ိငုင်အံတွငး် ကျူးလွနခ်ဲတ့ဲ ့ရာဇ၀တမ်�များကို ICC က တရားစီရင�်ိငုဖိ်ု ့ 

အလားအလာေတကွ ဘာေတွလဲ။” 

 
 



အခန်း ၅ 

အြပညြ်ပညဆ်ိငုရ်ာ ရာဇဝတမ်� တရားခံု�ုံး (ICC) – အပုိငး် ၂ 

လက�ိှ်ကာလစံုစမ်းစစေ်ဆးမ� 

 
အဓိကစာလံုးများကိုသာ ေြဖ�ကားပါ။ (စာေ�ကာငး်များ ေရးသားရန ်မလိုအပ်ပါ။) 

1. ဘဂင်္လားေဒ�့ှ်တွင ်အနညး်ဆံုးတစိတ်တပုိငး်ကျူးလနွေ်သာ ရာဇဝတ်မ�များ�ငှ့ပ်တ်သက်၍ ICC 

က အဘယ်ေ�ကာင့ ်စုံစမ်းစစ်ေဆးမ�များ ေဆာငရွ်က်�ိငုပ်ါသလဲ။ 

a. အဘယ်ေ�ကာင့ဆ်ိုေသာ် ဘဂင်္လားေဒ�့ှ်�ိငုင်သံည ်ICC အဖွဲ�ဝင�်ိငုင် ံြဖစ်ေသာေ�ကာင့ ်

ြဖစ်သည။်  

2. �ိုဟငဂ်ျာအေရး�ငှ့ပ်တ်သက်၍ ICC တွင ်စုံစမ်းစစ်ေဆးမ�တစ်ခု ေဆာငရွ်က်ေနြခငး် 

ြဖစ်ပါသလား သိုမ့ဟုတ် တရားခံု�ံု းတစ်ခုကို ကျငး်ပေနြခငး် ြဖစ်ပါသလား။ 

a. စုံစမ်းစစ်ေဆးမ�တစ်ခုသာြဖစ်သည ်

3. ICC ၏ ဖမ်းဆးီမိန ့ဝ်ရမ်းတွင ်ေဖာ်ြပထားေသာ သသံယ�ှိသမူျားကို မညသ်တူိုက့ 

ဖမ်းဆးီ�ိငုပ်ါသလဲ။  

a. �ိငုင်ေံတာ်များ�ငှ့ ်အစုိးရများ (ICC မဟုတ်ပါ) 

4. သသံယ�ှိသမူျားကို ဖမ်းဆးီ�ိငုြ်ခငး်မ�ှိပါက ICC က တရားခုံ�ံုးတစ်ခုကျငး်ပ�ိငုပ်ါသလား။  

a. မကျငး်ပ�ိငုပ်ါ။ 

5. ICC ၏ စုံစမ်းစစ်ေဆးမ��ငှ့ ်ဆက်�ယွ်၍ အရပ်ဖကအ်ဖွဲ�အစညး်များက ဘာေတကွို 

ေဆာငရွ်က်�ိငုပ်ါသလဲ။ 

a. ICC အေ�ကာငး်ကို ကူည�ီငှး်ြပေပးြခငး် 

b. ICC ထသံို ့ သက်ေသအေထာက်အထားများ ေပးပုိ ့ြခငး် 

c. ICC ကို ေဆာ်ဩတိုက်တွနး်ြခငး် 

6. ဗီဒယီိထုကဲ ေဆးွေ�းွရန်ေမးခွန်း ၁ အေပါ် သင၏် အေြဖများကိ ုဤေနရာတငွ ်ေရးသားပါ။ 

“ြမနမ်ာစစ်ဗိုလ်ချုပ်များကိ ုတရားစဲွရန ် ICC ခံု�ံု းတစ်ခု ြဖစ်ေပါ်လာမညဟ်ု သငထ်ငပ်ါသလား၊ 

ဘယ်အရာေတွက ြဖစ်ေပါ်လာေစမှာလဲ။” 

7. ဗီဒယီိထုကဲ ေဆးွေ�းွရန်ေမးခွန်း ၂ အေပါ် သင၏် အေြဖများကိ ုဤေနရာတငွ ်ေရးသားပါ။ 

“အကယ်၍ �ိုဟငဂ်ျာေတအွေပါ် ကျုးလွနခဲ်သ့ည့ ်ရာဇ၀တ်မ�များ�ငှ့ ်ပတ်သက၍် ေနာငမှ်ာ ICC 

က ခံု�ံု းတစ်ခုကျငး်ပပါက သင့အ်သိငုး်အဝုိငး်အတကွ ်အကျိုးြဖစ်ထနွး်�ိငုပ်ါသလား။” 

 



 
အခန်း ၆ 

အြပညြ်ပညဆ်ိငုရ်ာ တရားခံု�ုံး (ICJ) 

 
အဓိကစာလံုးများကိုသာ ေြဖ�ကားပါ။ (စာေ�ကာငး်များ ေရးသားရန ်မလိုအပ်ပါ။) 

 
1. ICC �ငှ့ ်ICJ ခံု�ံု း �စ်ှခုလံုးက နယ်သာလန�်ိငုင်၊ံ သဟိသ�်မို�တွင ်အေြခစုိက်ပါသလား။ 

a. မှနပ်ါသည။် 

2. ICC �ငှ့ ်ICJ ခံု�ံု း�စ်ှခုတွင ်ကုလသမဂ�၏ တရား�ံုးမှာ မညသ်ည့တ်ရား�ံုးြဖစ်သနညး်။ 

a. ICJ 
3. ICJ က လူပုဂ�ိုလ်တစ်ဦးချငး်စီကို တရားစဲွဆိုပါသလား။ 

a. မစဲွဆိုပါ။ 

4. အဘယ်ေ�ကာင့ ်ဂမ်ဘယီာ�ိငုင်ကံ ြမနမ်ာ�ိငုင်ကံိ ုICJ တွင ်တရားစဲွဆိုခွင့ ်�ှိပါသလဲ။ 

a. အဘယ်ေ�ကာင့ဆ်ိုေသာ် ြမနမ်ာ�ိငုင်�ံငှ့ ်ဂမ်ဘယီာ�ိငုင်�ံစ်ှ�ိငုင်လံံုးသည ်

လူမျိုးတံုးသတ်ြဖတ်မ� သေဘာတူစာချုပ်၏ အဖွဲ�ဝငမ်ျားြဖစ်ေသာေ�ကာင့ြ်ဖစ်သည။်  

5. ြမနမ်ာ�ိငုင်ကံ မညသ်ည့သ်ေဘာတူစာချုပ် (ကွနဗ်ငး်�ှငး်) ကို ေဖာက်ဖျက်သညဟ်ု 

စွပ်စဲွခံရပါသလဲ။ 

a. လူမျိုးတံုးသတ်ြဖတ်မ�ဆိုငရ်ာကွနဗ်ငး်�ငှး် 

6. ဇ��ဝါရီ ၂၀၂၀ တွင ်ြမနမ်ာ�ိငုင်အံေပါ် ICJ က ချမှတ်ခဲေ့သာ �ကားြဖတ်အစီအမံများထမှဲ 

တစ်ခုကို ေဖာ်ြပပါ။ 

a. လူမျိုးတံုးသတ်ြဖတ်မ� လပ်ုရပ်များကို တားဆးီရန ်

b. လူမျိုးတံုးသတ်ြဖတ်မ� လပ်ုရပ်များကို မကျူးလွနရ်န ်

c. သက်ေသအေထာက်အထားများကို ထနိး်သမ်ိးထားရန ်

d. ICJ သို ့ အစီရငခ်ံရန ်

7. ICJ တွင ်အမ�သည ်မညသ်ည့အ်ဆင့သ်ို ့ ေရာက်�ှိေနသနညး်။ 

a. ICJ က ကနဦးကန ့က်ကွ်ချက်များအေပါ် ဆံုးြဖတ်�ပီးချိနအ်ထ ိ

အဓိကတရား�ံုးလုပ်ငနး်များ (ပငမ်အမ�အေပါ်) ကို ဆိုငး်ငံထ့ားသည။်  

8. ဗီဒယီိထုကဲ ေဆးွေ�းွရန်ေမးခွန်းအေပါ် သင၏်အေြဖများကိ ုဤေနရာတငွေ်ရးသားပါ။: “ICJ 

အမ�က သင့အ်သိငုး်အဝုိငး်အတွက် အကျိုး�ှိသညဟ် ုသငယ်ူဆပါသလား?” 

 



 
 
အခန်း ၇ 

အြပညြ်ပညဆ်ိငုရ်ာတရားစရီငပုိ်ငခ်ွင့ ်

 
အဓိကစာလံုးများကိုသာ ေြဖ�ကားပါ။ (စာေ�ကာငး်များ ေရးသားရန ်မလိုအပ်ပါ။) 

 
1. အြပညြ်ပညဆ်ိုငရ်ာ တရားစီရငပုိ်ငခ်ွင့ ်ေအာက်တွင ်�ိငုင်တံစ်ခုအတငွး်က တရား�ံုးတစ်ခုက 

အြခား�ိငုင်တံခတုွင ်ကျူးလွနခ်ဲ့ေသာ ရာဇဝတ်မ�များအတွက် သသံယ�ှိခံရသမူျားကို 

တရားစဲွဆို�ိငုပ်ါသလား။  

a. စဲွဆို�ိငုပ်ါသည။် 

2. အြပညြ်ပညဆ်ိုငရ်ာတရားစီရငပုိ်ငခွ်င့က်ိ ုအသံးုြပုေသာ�ိငုင် ံ၂ သိုမ့ဟုတ ်၃ ခကုို ေဖာ်ြပပါ။  

a. ဘယ်လ်ဂျီယမ် 

b. UK 
c. အာဂျငတ်ီးနား 

d. စပိန ်

e. ဂျာမန ီ

f. ဩစေ�တးလ� 

3. အာဂျငတ်ီးနား�ိငုင်တံွင ်စုံစမ်းစစ်ေဆးေနေသာ အမ�တွင ်မညသ်ည့ ်ရာဇဝတ်မ�အမျိုးအစားများ 

ပါဝငသ်နညး်။ 

a. �ိုဟငဂ်ျာများအေပါ် ကျူးလွနေ်သာ လူသားများကို ဆန ့က်ျငတ်ိကု်ခိုက်ေသာ 

ရာဇဝတ်မ�များ�ငှ့ ်လူမျိုးတံုးသတ်ြဖတ်မ�များ 

4. အငဂ်ျာတီးနား�ိငုင်ကံ အမ�သည ်လူပုဂ�ိုလ်တစ်ဦးချငး်စီကို တရားစဲွြခငး်လား သိုမ့ဟုတ် 

�ိငုင်ေံတာ်ကို တရားစဲွဆိုြခငး်လား။ 

a. လူပုဂ�ိုလ်တစ်ဦးချငး်စီကို တရားစဲွဆိုြခငး်ြဖစ်သည ်

5. ဗီဒယီိုထကဲ ေဆွးေ�းွရနေ်မးခွနး်အေပါ် သင၏်အေြဖများကို ဤေနရာတွငေ်ရးသားပါ။: 

“အာဂျငတ်ီးနား�ိငုင် ံတရား�ံုးတစ်ခုက ြမနမ်ာ�ိငုင်သံားကို တရားစဲွဆိုြခငး်သည ်

သင့ေ်လ�ာ်သညဟ် ုသငယ်ဆူပါသလား” 

 
 
 



အခန်း ၈ 

နိဂုံး 

 
အဓိကစာလံုးများကိုသာ ေြဖ�ကားပါ။ (စာေ�ကာငး်များ ေရးသားရန ်မလိုအပ်ပါ။) 

 
1. အြပညြ်ပညဆ်ိုငရ်ာ ယ��ရားများ (FFM, IIMM, ICC, ICJ, UJ) က အသငွက်းူေြပာငး်ေရးဆိငုရ်ာ 

တရားမ�တမ�၏ အစိတ်အပုိငး်များအားလံုး (တရားစဲွဆိုြခငး်များ၊ အမှနတ်ရား၊ 

ြပနလ်ညက်ုစားမ�အစီအစဉ်များ၊ ြပုြပငေ်ြပာငး်လဲမ�များ) ကို လံုေလာက်စွာေြဖ�ှငး် 

ေဆာငရွ်က်ေပးသညဟ်ု သငခ်ံစားရပါသလား။ ဘာေတွ လိုအပ်ေနပါသလဲ။ 

2. တရားမ�တမ�ကို ကာကွယ်ြမင့တ်ငရ်နအ်တွက် အရပ်ဖက်အဖွဲ�အစညး်များက 

ဘာေတွေဆာငရွ်က်သင့ပ်ါသလဲ။ 

3. တရားမ�တမ�ကို ကာကွယ်ြမင့တ်ငရ်နအ်တွက ်�ိငုင်တံကာအသိကု်အဝနး်က 

ဘာေတွေဆာငရွ်က်သင့ပ်ါသလဲ။ 

4. ဗီဒယီိုအတွငး်က ေဆွးေ�းွရနေ်မးခွနး်အတကွ် သင၏်အေြဖများကို ဤေနရာတငွ ်ေရးသားပါ။ 

“တရားမ�တမ�ကို ြမင့တ်ငရ်နအ်တွက် သင့အ်ဖွဲ�အစညး်က ဘာေတွ ေဆာငရွ်က်သင့ပ်ါသလဲ။” 


