နစ္န ာသူတ င္ျပခ်က္ ပံုစ ံ
အေစာဆံုး ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္ေန႔ ၂၀၁၆ ခုနစ္မွ စၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ အတင္းအဓမၼ ေမာင္းထုတ္ျခင္း ခံခဲ့ရၿပီး
ႏိုင္ငံမွႏွင္ထုတ္ျခင္း၊ အျခားလူမဆန္ေသာလုပ္ရပ္မ်ားလုပ္ေဆာင္ျခင္း ႏွင့္ ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္းစေသာ ရာဇ၀တ္မPႈမ်ား ကို အနည္းဆံုး
တပိုင္းတစမွ် ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံပိုင္နက္ ေပၚတြင္ အက်ဴးလြန္ခံခဲ့ရေသာ နစ္နာသူမ်ား (သို႔မဟုတ္) ထိုနစ္နာသူတို႔အား ကိုယ္စားျပဳေသာ
ပုဂၢိဳလ္မ်ား/အဖြဲ႕အစည္းမ်ား သည္ ဤ နမူနာပံုစံ ကို အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ (ႏိုင္ငံတကာရာဇ၀တ္ခံု႐ံုး (International Criminal Court –
ICC) တြင္ အမPႈလိုက္ေရွ႕ေန၏ ေရာမဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၅ အရ စံုစမ္းစစ္ေဆးမPႈကို ခြင့္ျပဳရန္ ေလ်ွာက္ထားခ်က္ ၌ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း)
မွတ္ခ်က္။ ။ ဤ ပံုစံသည္ တရားစြဲဆိုစစ္ေဆးစီရင္ျခင္းမ်ား ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ေက်ရာေက်ေၾကာင္း ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းမ်ား တြင္ နစ္နာသူမ်ား
ပါ၀င္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေလွ်ာက္လႊာပံုစံ မဟုတ္ပါ။

အကယ္၍
တရားသူႀကီးမ်ားသည္
စံုစမ္းစစ္ေဆးမွဳစတင္ျခင္းကို
ခြင့္ျပဳခဲ့သည္
ဆိုပါက
နစ္နာသူမ်ားသည္
ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာတရားေရးရာေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေနာက္ပိုင္းအဆင့္တြင္ ေလွ်ာက္ထားႏိုငမ
္ ည္ျဖစ္ၿပီး ၄င္းတို႔၏
အျမင္မ်ားႏွင့္ စိုးရိမ္ပူပန္မPႈမ်ားကို တင္ျပႏိုင္ရန္ အခြင့္အေရးလည္း ရမည္ျဖစ္သည္။ နစ္နာသူမ်ားသည္ ေက်ရာေက်ေၾကာင္း
ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းမ်ား ကို ထိုတရားေရးရာေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား အရ ေတာင္းခံႏိုင္ခြင့္ ရွိလာလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။

တစ္ဦးတစ္ေယာက္စာ တင္ျပခ်က္

အုပ္စုလက
ို ္ တင္ျပခ်က္

တစ္ဦးတစ္ေယာက္ စာတင္ျပခ်က္ကို *သူ/သူမ ကိုယ္တိုင္ခံစားခဲ့ရသည့္ ထိခိုက္နစ္နာျခင္းကိုသာသီးသန္႔ရည္ ၫႊန္းေသာ တိုက္႐ိုက္(သို႔မဟုတ္) တစ္ဆင့္နစ္နာသူတစ္ေယာက္
(သို႔မဟုတ္) *နစ္နာသူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္ းကိုသာ ကိုယ္စားျပဳေသာပု ဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္ မွ တင္ျပႏိုင္ပါသည္။

၁။ နစ္နာသူ(မ်ား) ၏ မိသားစုနာမည္(မ်ား)
နစ္နာသူ(မ်ား) ၏ ပထမနာမည္(မ်ား)
အကယ္၍ သင္သည္ *မိမိကုိယ္တိုင္အတြက္ တင္ျပခ်က္ျပဳလုပ္ေသာ နစ္နာသူတစ္ေယာက္ျဖစ္လ်ွင္
(သို႔မဟုတ္) *နာမည္ (မ်ား)ေဖာ္လိုေသာ နစ္နာသူ သို႔မဟုတ္ နစ္နာသူမ်ား အစား ဤတင္ျပခ်က္ကို တင္သြင္းေသာ ကိုယ္စားလွယ္ ျဖစ္လွ်င္
ေမးခြန္း နံပါတ္ ၁ ကိုျဖည့္ပ ါ။

၂။ နစ္နာသူ(မ်ား) အားကိုယ္စားျပဳသူ၏ မိသားစုနာမည္
နစ္နာသူ(မ်ား) အားကိုယ္စားျပဳသူ၏ ပထမနာမည္

သုိ႔မဟုတ္ နစ္နာသူ(မ်ား) အားကိုယ္စားျပဳေသာ အဖြဲ႕အစည္း၏ နာမည္

အကယ္၍ သင္သည္ *နစ္နာသူတစ္ေယာက္ သို႔မဟုတ္ နစ္နာသူ(မ်ား)အုပ္စုတစ္စု ကို ကိုယ္စားျပဳေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္/အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္လွ်င္
(သို႔မဟုတ္) *တူညီေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာမPႈခံစားခဲ့ရသည့္ အျခားေသာ မိသားစု၀င္မ်ားအတြက္ ကိုယ္စားျပဳေနေသာ
နစ္နာသူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ ျဖစ္လွ်င္
ေမးခြန္းနံပါတ္ ၂ ကိုျဖည့္ပါ။

၃။ အကယ္၍ အုပ္စုလိုက္တင္ျပခ်က္ ျဖစ္ပါက နစ္နာသူဦးေရ မည္မွ်အတြက္ ဤပံုစံကို တင္ျပပါသလဲ။

ေက်းဇူးျပဳ၍ ဤပံုစံမွ ကုိယ္စားျပဳသည့္ နစ္နာသူဦးေရ အတိအက်ကို ေဖာ္ျပပါ။ အကယ္၍ ခန္႔မွန္းအေရအတြက္ကိုသာ ေဖာ္ျပႏိုင္ပါက ထိုအေရအတြက္ကိုေရးၿပီ း
ေျဖရွင္းခ်က္ေပးပါ။

၄။ အကယ္၍ သင္သည္ နစ္နာသူ(မ်ား) ကို ကိုယ္စားျပဳေသာလူတစ္ဦးတစ္ေယာက္/ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု ျဖစ္ပါက ဤပံုစံကို
ျဖည့္ရန္အတြက္ နစ္နာသူအားလံုး၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္ပါသလား။

ဟုတ္ပါသည္။

မဟုတ္ပါ။ အကယ္၍ မဟုတ္ပါ က ေက်းဇူးျပဳၿပီး ရွင္းျပေပးပါ။
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၁

၅။ အကယ္၍ သင္သည္ နစ္နာသူ(မ်ား) ကို ကိုယ္စားျပဳေသာလူတစ္ဦးတစ္ေယာက္/ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု ျဖစ္ပါက ထို နစ္နာသူ(မ်ား)
ႏွင့္ သင္၏ ပတ္သက္မPႈကို အက်ဥ္းခ်ဳံး ေဖာ္ျပပါ။
မိသားစု၀င္:
လူမPႈ၀န္းက်င္ ေတာ္စပ္မPႈ:
အစုိးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္း/အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္း ကိုယ္စားလွယ္:

ေရွ႕ေန:
အျခား :
ေက်းဇူးျပဳ၍ ဤတင္ျပခ်က္ပံုစံမွ ကုိယ္စားျပဳထားေသာ နစ္နာသူ(မ်ား)ႏွင့္ သင္၏ ေတာ္စပ္ပံုကို ေဖာ္ျပပါ။
*နစ္နာသူမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ခဲ့ပံု
*သင္၏ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ား (ဥပမာ။ ယံုၾကည္ရေသာ လူမPႈ၀န္းက်င္မိတ္ဖက္ျဖစ္ၿပီး နစ္နာသူမ်ားႏွင့္ တိုက္႐ိုက္အဆက္အသြယ္ရွိေသာ ေရွ႕ေန၊ ယံုၾကည္ရေသာ
လူမPႈ၀န္းက်င္မိတ္ဖက္ျဖစ္ၿပီ း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ/ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ စီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိသည့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား) စေသာ
အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကိုပါ ေဖာ္ ျပပါ။

၆။ အကယ္၍ ရရွိႏိုင္မည္ဆိုလ်ွင္ ဤပံုစံကို တင္ျပေသာ နစ္နာသူ(မ်ား) ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေအာက္ပါ
အခ်က္အလက္မ်ား ကို ေက်းဇူးျပဳ၍ ေဖာ္ျပေပးပါ။
* တစ္ဦးတစ္ေယာက္စာ တင္ျပခ်က္မ်ားအတြက္ဆိုလွ်င္ ေက်းဇူ းျပဳ၍ ေတာင္းဆိုထားေသာ အခ်က္အလက္အားလံုးကို ေဖာ္ျပပါ။
* အုပ္စုလိုက္တင္ျပခ်က္မ်ားအတြက္ဆိုလွ်င္ ေက်းဇူ းျပဳ၍ ေတာင္းဆိုထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေမးခြန္ းနံပါတ္ ၃ တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ
နစ္နာသူအေရအတြက္အတိုင္း တတ္ႏိုင္သေလာက္ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ ေဖာ္ျပပါ။

လိင္:

ေမြးသကၠရာဇ္/အသက္:
၀ - ၁၈ ႏွစအ
္ တြင္း -ဦးေရ?
၁၈ - ၅၅ ႏွစ္ -ဦးေရ?
၅၅ႏွစ္ အထက္ -ဦးေရ?

ႏိုင္ငံသား(မ်ား)/လူမ်ိဳးစု(မ်ား): I
ဘာသာစကား(မ်ား):
မူလ ေနထိုင္ရာလိပ္စာ:
ေက်းဇူးျပဳ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ၿမိဳ႕နယ္နာမည္ ကို ေဖာ္ျပေပးပါ။

လက္ရွိ ေနထိုင္ရာလိပ္စာ:
အကယ္၍ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံတြင္ျဖစ္ပါက ဒုကၡသည္စခန္း နံပါတ္ /နာမည္ ကို ေဖာ္ျပေပးပါ။
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၂

၇။ နစ္နာသူ(မ်ား) အေပၚ ဘာေတြျဖစ္ပ်က္ခဲ့ပါလဲ။ မိမိခံစားခဲ့ရေသာ ထိခိုက္နစ္နာျခင္းမ်ားအတြက္ မည္သည့္
အင္အားစုမ်ား/အုပ္စုမ်ား ကတာ၀န္ရွိသည္ ဟု နစ္နာသူ(မ်ား)က ယံုၾကည္ပါသလဲ။
ေက်းဇူးျပဳ၍ ထိုအျဖစ္အပ်က္မ်ား မည္ကဲ့သို႔ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည္ ကို တတ္ႏိုင္သေလာက္ အေသးစိတ္ ေရးသားေဖာ္ျပေပးပါ။ ဥပမာ။ ႏိုင္ငံမွ ႏွင္ထုတ္ျခင္းကို မည္ကဲ့သို႔
လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသလဲ။ (အျခား) မည္သည့္ျပစ္မPႈမ ်ား က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကသလဲ။

၈။ ထိုအျဖစ္အပ်က္(မ်ား) မည္သည့္ေနရာတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ပါလဲ။

ေက်းဇူးျပဳ၍ ထိုအျဖစ္အပ်က္မ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ေနရာမ်ားအားလံုးကို ထည့္သြင္းေဖာ္ျပေပးပါ။

၉။ ထိုအျဖစ္အပ်က္(မ်ား) မည့္သည့္အခ်ိန္က ျဖစ္ပြားခဲ့ပါလဲ။

ေက်းဇူးျပဳ၍ သက္ဆိုင္ေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားအားလံုး၏ ေန႔စြဲမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးပါ။ ဥပမာ။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ဆက္ႏြယ္သည့္ ရာဇ၀တ္မPႈမ်ား၏
ေန႔စြဲ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသုိ႔ေရာက္ရွိေသာ ေန႔စြဲ စသျဖင့္

၁၀။ထိုအျဖစ္အပ်က္(မ်ား) ေၾကာင့္ နစ္နာသူ(မ်ား) သည္ မည္သည့္ ထိခိုက္နစ္နာျခင္းမ်ားကို ခံစားခဲ့ရပါလဲ။

၁၁။ႏိုင္ငံမွႏွင္ထုတ္ျခင္း၊

အျခားလူမဆန္ေသာလုပ္ရပ္မ်ားလုပ္ေဆာင္ျခင္း

လူသားမ်ိဳးႏြယအ
္ ေပၚက်ဴးလြန္သည့္

ရာဇ၀တ္မPႈမ်ားကို

အရပ္သားမ်ားအေပၚက်ဴးလြန္ခဲ့သည္ဟုစြပ္စြဲျခင္းအေပၚ

ႏွင့္

ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္းစေသာ

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ

ႏိုင္ငံတကာရာဇ၀တ္ခံု႐ံုး

(ICC)

႐ိုဟင္ဂ်ာ
အမPႈလိုက္ေရွ႕ေနမွ

စံုစမ္းစစ္ေဆးမည္ကို နစ္နာသူ(မ်ား)မွ လိုခ်င္ပါသလား။
လိုခ်င္ပါသည္။

မလိုခ်င္ပါ။
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၁၂။အကယ္၍ ေမးခြန္းနံပါတ္ ၁၁ တြင္ “လိုခ်င္ပါသည္” ဟုေျဖထားပါက နစ္နာသူ(မ်ား)သည္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမPႈတြင္
မည္သည္တို႔ ပါ၀င္သင့္သည္ဟု ထင္ပါလဲ။ (အခ်ိန္အပိုင္းအျခား၊ ေနရာ၊ ရာဇ၀တ္မPႈမ်ား)

၁၃။အကယ္၍

နစ္နာသူ(မ်ား)က

ေမးခြန္းနံပါတ္

၁၁

တြင္

“မလိုခ်င္ပါ”

ဟုေျဖထားပါက

နစ္နာသူ(မ်ား)တြင္

ဤစံုစမ္းစစ္ေဆးမPႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မည္သို႔စိုးရိမ္ပူပန္မPႈမ်ားရွိပါသလဲ။ နစ္နာသူ(မ်ား)၏ ထိုကဲ့သို႔ စံုစမ္းစစ္ေဆးမPႈကို

မလိုခ်င္ရျခင္းအေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားကို ေက်းဇူးျပဳ၍ ရွင္းျပေပးပါ။

၁၄။နစ္နာသူ(မ်ား) မွ တရား႐ံုးသို႔ မွ်ေ၀ခ်င္ေသာ ျဖည့္စြက္အျမင္မ်ားႏွင့္ စိုးရိမ္ပူပန္မPႈမ်ားရွိပါသလား။

၁၅။တင္ျပခ်က္ကို တင္သြင္းမည့္ ပုဂၢိဳလ္/အဖြဲ႕အစည္း၏ ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ (ေနရပ္လိပ္စာ၊ ဖုန္းနံပါတ္ ႏွင့္ အကယ္၍

ရွိလွ်င္ အီးေမးလ္လိပ္စာ)

နစ္ န ာသူ / နစ္ န ာသူ( မ်ား)၏ ကိ ု ယ္ စ ားလွယ ္ ထိ ု းၿမဲလ က္မ ွ တ ္

ေန႔စြဲ

ေနရာ

ဤတင္ျပခ်က္ၿပီးျပည့္စံုေၾကာင္း မွတ္ယူႏိုင္ရန္အတြက္ ေနာက္ထပ္ မည္သ ည့္ စာရြက္စာတမ္းမွ် မလိုအပ္ပါ။ သို႔ေသာ္ အကယ္၍
ဤတင္ျပခ်က္ႏွင့္ဆက္စပ္ ေနေသာ ျဖည့္ စြက္စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို တင္သြင္း လိုပါက ယခု နစ္နာသူတ င္ျပခ်က္ပံုစံ ႏွင့္အတူ ေအာက္ပါလိပ္စာသို႔ ပို႔ေပးပါ။
International Criminal Court
Victims Participation and Reparations Section (VPRS)
P.O. Box 19519, 2500 CM, The Hague
The Netherlands
သို႕မဟုတ္ VPRS ကို ေအာက္ပါ အီးေမးလ္လိပ္စာမွ တဆင့္ဆက္သြယ္ပါ။
VPRS.Information@icc-cpi.int
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