
 

গঠন:  

জািতসংঘ মানবািধকার কাউি/ল (1রেজািলউশন এ /এইচআরিস / আরইএস / ৩৪/২২) কত; <ক ২০১৭ সােলর ২৪ মাচ<  
এফএফএম গBত হয়। ২০১৯ সােলর 1সেGHের এফএফএেমর সমািI 1ঘাষণা করা হয় এবং এর Lারা সংMহীত Oমাণািদ 
ইনিডেপেST ইনেভVেগWভ 1মকািনজম ফর িময়ানমার (আইআইএমএম)-এর িনকট হYাZর করা হয় ।  

কােজর পিরিধ (ম-াে.ট):    

অিভেযাগ রেয়েছ 1য,  
২০১১ সাল 1থেক িময়ানমােরর সরকাির িনরাপ_া বািহনী এবং/িকংবা িকছ̀ জািতগত সশT 1গাb িবেশষত রাখাইন, কািচন এবং 
উ_র শান রােজd মানবািধকার লeেনর ঘটনা ঘটায়। এফএফএেমর উেfশd হেg এই অিভেযােগর পিরিhিত সমূহ অনুসkােনর 
মাধdেম এর সতdতা Oিতlা করা 1যন িচিmত অপরাধীেদর পূণ< জবাবিদিহতা এবং nিতMhেদর জনd নdায়িবচার িনিoত করা যায়।  

কিমশনারবগ2:  

ইেpােনিশয়ার মাজু< িক দারqসমান (1চয়ারমdান), rীলsার রািধকা ক̀মারtামী এবং অেuিলয়ার িvেwাফার ডিমিনক 
িসেডাW কিমশনার িহেসেব দািয়x পালন কেরেছন। 

3িতেবদনসমূহ:  

২০১৮ সােলর 1সেGHের ৪৪৪ পৃlার মূল OিতেবদনW Oকািশত হয়। এফএফএম পরবতী{ েত ২০১৯ সােলর আগেw 
িময়ানমােরর সামিরক বািহনীর বdবসািয়ক স|ক<  এবং িময়ানমাের 1যৗন ও িল�-িভি_ক সিহংসতা িবষয়ক আেরা দুইW 
Oিতেবদন Oকাশ কের। চ� ড়াZ OিতেবদনW ২০১৯ সােলর 1সেGHের Oকািশত হয়। 

অনুস;ােনর িভি=েত 3া> ?র@Aপূণ2 ফলাফলসমূহ:  

• িময়ানমােরর সামিরক বািহনী (তাতমাডও) রাখাইন রােজd 1রািহ�ােদর িবরqে� গণহতdা এবং কািচন ও শান 
রােজd মানবতািবেরাধী অপরাধ ও য̀�াপরাধ সংঘটন কের।    

• রাখাইন রােজd তাতমাডও "ি�য়াের/ অপােরশন" পিরচালনা কের যার ফেল ৭২৫,০০০ এরও 1বিশ 1রািহ�া 
Oাণভেয় বাংলােদেশ পািলেয় 1যেত বাধd হয়। উে�খd 1য, এই অপােরশেনর মাধdেম পিরকি�ত গণধষ<ণ ও 
খ̀নসহ Oায় ১০,০০০ W মৃত̀dর (একW রnণশীল অনুমান) মেতা ঘটনা সংঘWত হয়।  

• এফএফএম িময়ানমাের সংঘWত সাPদািয়ক ও িবেLষপূণ< ব�বdও নিথভ̀� কের। 
• এফএফএম এইসব অপরােধর জনd সব<ািধক দায়ী িহসােব ছয়জন িসিনয়র কমাSােরর নাম িচিmত কের। 
• এফএফএম সামিরক বািহনীর বdবসািয়ক tাথ< স|ক<  িবষয়�িলর পাশাপািশ সংঘষ< চলাকােল 1যৗন ও িল�-

িভি_ক সিহংসতার ঘটনাও নিথভ̀� কের । 
• এফএফএম কত; <ক O�তক; ত ইনেফাMািফে� আরও িবশদ 1দখ̀ন।  1
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সুপািরশসমূহ:  

এফএফএম দািব কেরেছঃ 

• গণহতdা, মানবতািবেরাধী অপরাধ এবং য̀�াপরাধ সংঘটেনর দােয় অিভয̀� িময়ানমােরর সামিরক বািহনীর 
কমাSার-ইন-িচফ, িসিনয়র 1জনােরল িমন অং �াইং এবং তার শীষ< সামিরক 1নতার িবরqে� তদZ ও িবচােরর 
বdবhা �রq করা।  

• জািতসংেঘর িনরাপ_া পিরষদ কাউি/ল কত; <ক িময়ানমােরর অিভয̀�েদর িবচােরর জনd আZজ< ািতক 
অপরাধ আদালত (আইিসিস)-1ত 1Oরণ করা অথবা একW অdাড হক (অhায়ী ) আZজ< ািতক অপরাধ 
�াইব̀dনাল Oিতlা করা।  

• িময়ানমাের সংঘWত আZজ< ািতক অপরাধ সংvাZ সতdানুসkান করার িনিমে_ একW tাধীন-tতT 
আZজ< ািতক মােনর তদZকারী সংhা (ইনিডেপেST ইনেভVেগWভ 1মকািনজম ফর িময়ানমার-
আইআইএমএম) �তির করা। 

• অিভয̀� বdি�েদর িবেদশ �মণ িনিষ�করণ এবং স|দ বdবহার বk করা সহ িবেশষ িনেষধা�ার বdবhা করা। 
• িময়ানমার রাে�র িবরqে� আZজ< ািতকভােব অT িনিষ�করণ বdবhা িনিoত করা। 
• আZজ< ািতক সPদায় কত; <ক িময়ানমােরর সামিরক বািহনীর জনd সমY আ�থ�ক এবং অনdানd সহায়তা বk 

করা। 
• জািতসংঘ কত; <ক nিতMhেদর সহায়তার জনd একW অথ< তহিবল �তির করা। 

সুিবধাসমূহ: 

• সতdানুসkানকােল এফএফএম 1কবল বdি�েদর (অিভয̀� িকংবা nিতMh) উপরই মেনািনেবশ কের না, বর� 
তাতমাডও-1কও একW Oিতlান িহসােব এর িবিভ� কায<vম তদZ কের 1দেখেছ। মূল িরেপােট<  অপরাধ 
সংঘটেনর িবিভ� ধরন�েলা লnণীয়ভােব বণ<না করা হয়। 

• এফএফএেমর কায<পিরিধ অনুযায়ী সতdানুসkানW সমY িময়ানমার, িবেশষত রাখাইন, কািচন এবং উ_েরর 
শান অ�েল িবY; ত িছল। 

• এফএফএম সতdানুসkােনর িভি_েত OাI ফলাফল�িল কিমশনারব; p Lারা অনু�ত িবিভ� আZজ< ািতক 
সে�লেনর মাধdেম উ� পদh Oকাশd Oিতেবদন িহেসেব পিরিচিত লাভ কের। 

• এফএফএম কত; <ক সংগৃহীত Oমাণ�িল আইআইএমএম-এর কােছ হYাZর করা হয় এবং Oেয়াজেন অনdানd 
Oিতlান�িলও, 1যমনঃ আইিসেজ, আইিসিস ইতdািদ Oমাণ�িল বdবহার করেত পাের। 

সীমাবMতাসমূহ: 

• এফএফএম অপরাধীেদর িবচার করেত বা শািY িদেত পাের না। 
• এফএফএম 1কবল সুপািরশ করেত পাের। 1কােনা সরকারেক সুপািরশসমূহ কায<কর করেত বাধd করেত পাের না। 
• ২০১৯ সােলর 1সেGHের এফএফএেমর কােজর পিরিধর (মdােSট) সমাI করা হয়। 

আরও তথ- এখােন পাওয়া যােব: https://www.ohchr.org/en/hrbodies/hrc/myanmarffm/pages/index.aspx  
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