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(က) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ဓါတ္ပံု 
 
 
အေထြေထြအတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္း ပိုလန္နိုင္ငံရိွ ေအာ့ရ္ွ၀စ္ဇ္ - ဘာကီေနာ နာဇီ  

အက်ဥ္းစခန္းသုိ ့သြားေရာက္ခဲ့စဥ္။ 

ဓါတ္ပံု - အီဗန္ ရွနိင္ဒါ၊ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ ။ 

 

မ်က္နွာဖံုးစာမ်က္နွာမွ ဓါတ္ပုံမ်ား (အေပၚဆံုးပုံမ ွနာရီလက္တန္ေျပာင္းျပန္ အစဥ္အတုိင္း…) 

• စန္တာကရုဇ္ အစုလုိက္အျပဳလုိက္သတ္ျဖတ္မႈ (၁၇) ၾကိမ္ေျမာက္နွစ္ပါတ္လည္ခ်ီတက္ပြဲ၊ ဓါတ္ပံု - မါတင္ ပါးရက္၊ 

ကမၻာ့ကုလသမဂၢ ။ 

• ဂြာတီမါလာစစ္အာဏာရွင္ေဟာင္းအား တရားရုံးတင္စစ္ေဆးမႈတြင္အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးထြက္ဆုိေနပုံ။ ဓါတ္ပံု - အယ္လီနာ 

ဟာမိုဆာ / ထရိုကယဲား - မူပုိင္ခြင့္ျဖင့္။ 

• ဆရီဘရာနီကာ - ပုိတုိကာရီ အထိမ္းအမွတ္သခ ၤ် ိဳင္းတြင္ ပူေဆြးလြမ္းဆြတ္ေနသူအမ်ိဳ းသမီး။ ဓါတ္ပံု - မါကုိ ဒရုိဘယန္ကုိဗစ္၊ 

AP သတင္းဌာန။ 

• ျပင္းထန္ေသာတုိက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ထြက္ေျပးစြန္ ့ခြာခဲ့ရေသာ ဒါဖူးေဒသ ရြာတစ္ရြာ။ ဓါတ္ပံု - အလ္ဲဘတ္ ဂြန္ဇာလက္ဇ္ 

ဖါရန္၊ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ ။ 

• ဂုိမားမွ ရ၀မ္ဒါစစ္ေျပးဒုကၡသည္တုိ ့ အိမ္အျပန္ခရီး။ ဓါတ္ပံု - ဂၽြန္အုိက္ဇက္၊ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ ။ 

• ဖႏြမ္းပင္ျမိဳ ့ေတာ္ျပင္ပရိွ “လူသတ္ကြင္းမ်ား” အထိမ္းအမွတ္ ျပတုိက္သုိ ့လာေရာက္ေသာကေလးငယ္မ်ား။ ဓါတ္ပု ံ- 

ဂၽြန္အုိက္ဇက္၊ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ ။ 

 

 

(ခ) 



ကမၻာ့ကုလသမဂၢကမၻာ့ကုလသမဂၢကမၻာ့ကုလသမဂၢကမၻာ့ကုလသမဂၢ    အေထြေထြညႊန္ၾကားေရးမႈးခ်ဳပ္၏အေထြေထြညႊန္ၾကားေရးမႈးခ်ဳပ္၏အေထြေထြညႊန္ၾကားေရးမႈးခ်ဳပ္၏အေထြေထြညႊန္ၾကားေရးမႈးခ်ဳပ္၏    အမွာစကား။အမွာစကား။အမွာစကား။အမွာစကား။    

လူမ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္ျခင္း၊ လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚက်ဴ းလြန္ေသာျပစ္မႈမ်ား၊ စစ္ရာဇ၀တ္မႈမ်ား စသည့္ 

အဆုိး၀ါးဆုံးေသာနုိင္ငံတကာရာဇ၀တ္မႈမ်ားမွ အမ်ားျပည္သူတုိ ့အားကာကြယ္ေပးရန္အလုိ ့ငွာ ဘာေတြ 

လုပ္ေပးနုိင္ပါသလဟဲုကုိယ့္ကိုကုိယ္ျပန္လည္ဆန္းစစ္ၾကဖို ့ ကၽြန္ုပ္တုိ  ့အားလံုးတြင္တာ၀န္ရိွၾကေပ၏။ 

ကမၻာ့ေဒသအနံွ ့အျပားတြင္ထုိျပစ္မႈမ်ားကုိဆက္လက္က်ဴ းလြန္ေနၾကဆဲျဖစ္ေပသည္။ ထုိျပစ္မႈမ်ားအတြက္ 

တာ၀န္ရိွသူမ်ားက တာ၀န္ခံၾကရန္ေတာင္းဆိုမႈမ်ားသည္ယခုအခါ ထံုးစံလုိျဖစ္လာသည္ဆုိပါေသာ္ လည္း၊ 

တာ၀န္ကင္းလြတ္ျခင္းမ်ားကမ်ားျပားေနသည္ကုိလည္းေတြ ့ေနရသည္။ ဤသုိ ့ျဖင့္ လူ ့အဖြဲ ့အစည္း မ်ားျပိဳက်၊ 

ပ်က္စီးျခင္းငါးပါးတိုင္ကာ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာအၾကမ္းဖက္မႈငရဲတြင္းအတြင္းသို ့သက္ဆင္းမသြား 

ရေလေအာင္ ကၽြနု္ပ္တုိ ့စြမ္းနုိင္တတ္နုိင္ၾကပါသည္။ ပုိ၍ပုိ၍လည္းႀကိဳးစားၾကရပါမည္။ ပုိ၍ပုိ၍ေဆာလွ်င္ 

အခ်ိန္မီစြာလည္းေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

ကနဦးအေနျဖင့္ ကၽြနု္ပ္တုိ ့လုပ္ေဆာင္နုိင္သည္မွာ ပုိမိုနုိးၾကားသတိရိွၾကဖို ့ျဖစ္သည္။ အခ်က္ျပ 

သတိေပးေခါင္းေလာင္းသံမ်ားကုိအာရံုစုိက္ၾကဖုိ ့ျဖစ္သည္။ ယုတ္မာရက္စက္ေသာရာဇ၀တ္ျပစ္မႈမ်ားသည္ 

အတုိင္းအတာ ႀကီးမားစြာျဖင့္ျဖစ္ေပၚေလ့ရိွသည္။ တကြဲတျပားစီသူ ့အလုိလုိျဖစ္ေသာကိစၥရပ္မ်ားမဟုတ္။ 

၄င္းကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ျဖစ္စဥ္မ်ားရွိၾကသည္၊ ေနာက္ေၾကာင္းရင္းခံမ်ားရိွၾကသည္၊ ေရွ ့ေျပးျဖစ္ရပ္မ်ား 

ျဖစ္ေလ့ရွိသည္၊ ခလုပ္ေမာင္းျဖဳတ္ေသာ အေၾကာင္းကိစၥမ်ားရိွသည္၊ ၄င္းတို ့အားလံုးေပါင္းဆံုကာ ျပစ္မႈ 

က်ဴးလြန္ျခင္းျဖစ္ေျမာက္သြားေလ၏။  

ေဖၚျပလတံ့ေသာယုတ္မာရက္စက္သည့္ရာဇ၀တ္ျပစ္မႈမ်ားပုိင္းျခားသံုးသပ္ျခင္းမူေဘာင္မ်ားကုိ လူမ်ိဳးတုံး 

သတ္ျဖတ္မႈေရးရာနွင့္ ကာကြယ္မႈတာ၀န္ဆုိင္ရာ ကၽြန္ုပ္၏ အထူးအတုိင္ပင္ခံအရာရိွမ်ားက ျပဳစုထားၾကပါ 

သည္။ ဤမူေဘာင္မ်ား၏ လမ္းညႊန္မႈျဖင့္ လူမ်ိဳးတံုးသတ္ျဖတ္ျခင္း၊ လူသားမ်ိဳ းႏြယ္အေပၚက်ဴးလြန္ေသာ 

ျပစ္မႈမ်ား၊ စစ္ရာဇ၀တ္မႈမ်ားကို ဆန္းစစ္ေလ့လာနုိင္ဖုိ ့ရာျဖစ္ပါသည္။ ကၽြနု္ပ္တို ့၏ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈေၾကာင့္ 

အခ်က္ျပေခါင္းေလာင္းထိုးျခင္း၊ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ရန္တြန္းအားေပးျခင္း၊ ေစာင့္ၾကည့္မႈနည္းလမ္းမ်ားကုိ 

မြမ္းမံအားျဖည့္ျခင္း၊ ေရွးဦးသတိေပးျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာမ်ားကေဆာင္ရြက္ေစနုိင္မည္ျဖစ္ 

ပါသည္။ ကုလသမဂၢ အဖြဲ ့၀င္နုိင္ငံမ်ား၏ ကာကြယ္တားဆီးျခင္းဆိုင္ရာစြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကုိ 

အားျဖည့္ေပးနုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ လုိအပ္ေသာ နည္းလမ္းဗ်ဴဟာမ်ားကုိခ်မွတ္ေစနုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလူ ့အခြင့္အေရးမ်ား၊ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာက်င့္၀တ္ဥပေဒမ်ားကုိ 

ဆိုးရြားစြာေဖါက္ဖ်က္က်ဴးလြန္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚေနေသာ၊ သို ့မဟုတ္ျဖစ္ေပၚလာနုိင္ေသာ ယေန ့ေခတ္ 

အေနအထားမ်ား အေပၚ ကၽြနု္ပ္တို ့မည္က့ဲသို ့တုံ ့ျပန္ေဆာင္ရြက္သင့္သည္ကုိ ကုလသမဂၢမွ စံနစ္တက် 

ျပန္လည္ သုံးသပ္ေနေသာ ယခုအခ်ိန္တြင္ ကၽြနု္ပ္အေနနွင့္ ၀မ္းေျမာက္ဂုဏ္ယူစြာျဖင့္ဤစာတမ္းကို 

တင္ျပအပ္ပါသည္။  

(ဂ) 



“လူ ့အခြင့္ အေရးသည္ ေရွ ့ဆံုးက” ေကၽြးေက်ာ္လႈပ္ရွားမႈတြင္ အတိတ္က အားနည္းခ်က္မ်ားကုိ ကၽြနု္ပ္တုိ ့ 

သခၤဏ္းစာယူခ့ဲၾကပါျပီ။  “ေနာင္ဘယ္ေသာအခါမွဤသုိ ့မျဖစ္ေစရ” ဟု ကၽြနု္ပ္တုိ က့တိေပးအပ္ပါ၏။  

သို ့ပါေသာေၾကာင့္ ကၽြန္ုပ္တုိ ့၏ လက္ေတြ လု့ပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားတြင္ လူ ့အခြင့္အေရး၊ ျပည္သူလူထုအား 

အကာ အကြယ္ေပးေရး၊ ယုတ္မာရက္စက္ေသာရာဇ၀တ္ျပစ္မႈမ်ားကာကြယ္တားဆီးေရး တုိ ့ကို 

ဗဟိုခ်က္မအျဖစ္ ထားရိွရန္ျဖစ္ပါသည္။  

၂၀၀၅ ခုနွစ္ ကမၻာ့ထိပ္သီးစည္းေ၀းေဆြးေႏြးပြဲတြင္အတည္ျပဳခ့ဲသည့္အေလွ်ာက္ မိမိတုိ ့၏ ျပည္သူလူထုမ်ားကုိ 

လူမ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္ျခင္း၊ လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚက်ဴ းလြန္ေသာ ျပစ္မႈမ်ား၊ စစ္ရာဇ၀တ္မႈမ်ား၊ လူမ်ိဳးငယ္-

လူနည္းစု မ်ားကုိ ရွင္းထုတ္ျခင္းမ်ားမွ အကာအကြယ္ေပးရန္ ပင္မတာ၀န္သည္ သက္ဆိုင္ရာနုိင္ငံမ်ား အေပၚ 

တြင္က်ေရာက္ ေပသည္။ ဤတာ၀န္ကုိထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ရန္အလုိ ့ငွာ သက္ဆုိင္ရာနုိင္ငံကို နုိင္ငံတကာ 

အသုိင္းအ၀ုိင္းက ကူညီပံပိုးေပးဖို ့ျဖစ္သည္။  သက္ဆိုင္ရာနုိင္ငံက သိသာထင္ရွားစြာပ်က္ကြက္ပါကလည္း 

၄င္းကို ကုလသမဂၢ ပဋိဥာဥ္စာခ်ဳပ္ပါျပဌာန္းခ်က္မ်ားအရ စုေပါင္းအေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္သည္။  

ထို ့ေၾကာင့္ သက္ဆုိင္ရာနုိင္ငံအဆင့္၊ ေဒသအဆင့္၊ နိုင္ငံတကာအဆင့္မ်ားတြင္ ကာကြယ္တားဆီးျခင္း 

နည္းလမ္းဗ်ဴ ဟာမ်ားခ်မွတ္နိုင္ေစဖို ့ရာ ယခုတင္ျပအပ္ေသာဤမူေဘာင္မ်ားကုိ အတတ္နုိင္ဆုံးက်ယ္က်ယ္ 

ျပန္ ့ျပန္ ့ အသုံးျပဳေဆာင္ရြက္ၾကဖုိ ့ ကၽြနု္ပ္အေလးအနက္တိုက္တြန္းပါသည္။ ကာကြယ္တားဆီးျခင္း 

ဆိုသည္မွာ ေစာစီးေဆာလွ်င္စြာလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ေပ၏။ ထုိသို ့ျပဳနုိင္ဖုိ ့ရာ ဘာကုိရွာေဖြေဖၚထုတ္ 

ရမည္ကုိသိဖုိ ့လိုေပသည္။ တာ၀န္ခံနုိင္မႈကတိနွင့္ တျပိဳင္နက္တည္းမွာ  က်ေရာက္လာေသာသမုိင္းေပး 

တာ၀န္မွာ အတိတ္ကေၾကာက္မက္ဖြယ္ နုိင္ငံတကာရာဇ၀တ္ ျပစ္မႈမ်ားေၾကာင့္ နစ္နာဆံုးရႈံးခဲ့ၾကရေသာ 

လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာအတြက္ေပးဆပ္ဖုိ ့ရန္ ျဖစ္သည္။ ထုိမွ်သာမက၊ အနာဂါတ္တြင္ ကယ္ဆယ္နုိင္မည္ 

ျဖစ္ေသာ လူ ့အသက္ေပါင္း မ်ားစြာတုိ ့အတြက္လည္း တာ၀န္ ရိွေနသည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။ 

 

______________ 

ဘန္ကီမြန္း 

ကမၻာ့ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္။ 

ဇူလိုင္ ၂၀၁၄။ 

 

(ဃ) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(င) ( ဗလာစာမ်က္နွာ) 



ကာကြယ္တားဆီးရန္နည္းလမ္း ယုတ္မာရက္စက္ေသာျပစ္မႈမ်ားေလ့လာျခင္းမူေဘာင္ 

 

မါတိကာ။မါတိကာ။မါတိကာ။မါတိကာ။    

အေၾကာင္းအရာ။အေၾကာင္းအရာ။အေၾကာင္းအရာ။အေၾကာင္းအရာ။    
    

စာမ်က္နွာ။ 

ကမၻာ့ကုလသမဂၢ အေထြေထြညႊန္ၾကားေရးမႈးခ်ဳပ္၏ အမွာစကား။ 
 

(က) 

၁။ ပိုင္းျခားသံုးသပ္ျခင္းမူေဘာင္နွင့္မိတ္ဆက္ျခင္း။ 
 

၁ 

ရက္စက္ယုတ္မာေသာရာဇ၀တ္ျပစ္မႈဆုိသည္မွာ ၁ 
ရက္စက္ယုတ္မာေသာရာဇ၀တ္ျပစ္မႈႈကုိခံစားရသူမ်ား ၁ 

ရက္စက္ယုတ္မာေသာရာဇ၀တ္ျပစ္မႈမ်ားကုိကာကြယ္တားဆီးရနအ္ဘယ္ေၾကာင့္အေရးႀကီးသနည္း ? ၃ 
ရက္စက္ယုတ္မာေသာရာဇ၀တ္ျပစ္မႈမ်ားကုိကာကြယ္တားဆီးရန္တရားနည္းလမ္းတာ၀န္ ၄ 
ရက္စက္ယုတ္မာေသာရာဇ၀တ္ျပစ္မႈမ်ားကုိအဘယ္ပုကံာကြယ္တားဆီးမည္နည္း ? ၆ 
လူမ်ိဳ းတံုးသတ္ျဖတ္မႈေရးရာနင့္ ကာကြယ္မႈတာ၀န္မ်ားဆုိင္ရာအထူးအတုိင္ပင္ခံမ်ား၏တာ၀နက္႑ ၇ 
ပိုင္းျခားသံုးသပ္ျခင္းမူေဘာင္ဆုိသည္မွာ ၉ 
ေဘးျဖစန္ိုင္ေခ်ျပကိစၥမ်ားနွင့္ အညႊန္းျပမ်ားမွာ ၁၁ 
ပိုင္းျခားသံုးသပ္ျခင္းမူေဘာင္ကုိအသံုးျပဳပု ံ ၁၁ 
  
  

၂။ ရက္စက္ယုတ္မာေသာရာဇ၀တ္ျပစ္မႈမ်ားကုိ ပုိင္းျခားသံုးသပ္ျခင္းမူေဘာင္။ ၁၆ 
 

ေဘးျဖစ္နိုင္ေခ်ျပကိစၥမ်ားမွာေယဘုယ်အားျဖင့္ . . .  

 ျဖစ္နုိင္ေခ်ျပကိစၥ (၁) ။ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡအေျခအေနမ်ား (သုိ ့) အျခားေသာမတည္ျငိမ္မႈမ်ား။ ၁၇ 
 ျဖစ္နုိင္ေခ်ျပကိစၥ (၂) ။ လူ ့အခြင့္အေရးနွင့္ လူသားျခင္းစာနာမႈဆုိင္ရာက်င္၀့တ္ဥပေဒမ်ား ကုိဆုိး၀ါးစြာ  

                            ခ်ိဳးေဖါက္ျခင္းမွတ္တမ္း။ 
၁၈ 

 ျဖစ္နုိင္ေခ်ျပကိစၥ (၃) ။ နိုင္ငံေတာ္ဖြဲ ့စည္းပံုအားနည္းခ်က္မ်ား။ ၁၉ 
 ျဖစ္နုိင္ေခ်ျပကိစၥ (၄) ။ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ေစရန္ေစ့ေဆာ္မႈတြန္းအားမ်ား၊ မက္လံုးမ်ား။ ၂၀ 
 ျဖစ္နုိင္ေခ်ျပကိစၥ (၅) ။ ရက္စက္ယုတ္မာေသာရာဇ၀တ္ျပစ္မႈမ်ားက်ဴးလြနဖ္ို ့ရန္စြမ္းေဆာင္ရည္။ ၂၂ 
 ျဖစ္နုိင္ေခ်ျပကိစၥ (၆) ။ ေျဖေလွ်ာ့ေပးနုိင္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကင္းမဲ့ေနျခင္း။ ၂၃ 
 ျဖစ္နုိင္ေခ်ျပကိစၥ (၇) ။ အျဖစအ္ပ်က္ကုိအားေပးေသာေရခံေျမခံအေျခအေနမ်ား၊ ျပင္ဆင္မႈမ်ား။ ၂၄ 
 ျဖစ္နုိင္ေခ်ျပကိစၥ (၈) ။ ေမာင္းခလုပ္မ်ား။ (Triggers) ၂၆ 
 

ေဘးျဖစ္နိုင္ေခ်ျပကိစၥမ်ားမွာ၀ိေသသအားျဖင့္ . . .  

 ျဖစ္နုိင္ေခ်ျပကိစၥ (၉) ။ တစုနွင့္တစုတင္းမာမႈမ်ား (သုိ ့) အကာကြယ္ရလူစုမ်ားအေပၚခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း 
                            ပံုစံမ်ား။ 

၂၇ 

 ျဖစ္နုိင္ေခ်ျပကိစၥ (၁၀) ။ အကာကြယ္ရလူစုကုိအလံုးစုံေသာ၄္င္း၊ အခ်ိဳ ့ေသာ၄္င္း ေခ်မႈန္းရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္၏ 
                              လကၡဏာမ်ား။ 

၂၈ 

 ျဖစ္နုိင္ေခ်ျပကိစၥ (၁၁) ။ အရပ္သားမ်ားကုိ က်ယ္က်ယ္ျပန္ ့ျပန္ ့(သုိ ့) စံနစ္တက် တုိက္ခိုက္မႈ၏ လကၡဏာမ်ား။ ၃၀ 
 ျဖစ္နုိင္ေခ်ျပကိစၥ (၁၂) ။ အရပ္သားမ်ားကုိ တုိက္ခိုက္ရန္ ေပၚလီစီ (သုိ ့) အစီအစဥ္၏ လကၡဏာမ်ား။ ၃၁ 
 ျဖစ္နုိင္ေခ်ျပကိစၥ (၁၃) ။ နိင္ငံတကာလူသားခ်င္းစာနာမႈက်င္၀့တ္ဥပေဒမ်ားမွအကာကြယ္ရသူမ်ားကုိ  

                               ဆုိးရြားစြာျခိမ္းေခ်ာက္မႈမ်ား။ 
၃၂ 

 ျဖစ္နုိင္ေခ်ျပကိစၥ (၁၄) ။ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ (သုိ ့) ျငိမ္းခ်မ္းေရးထိန္းသိမ္းမႈဆုိင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားကုိ  
                              ဆုိးရြားစြာျခိမ္းေခ်ာက္မႈမ်ား။ 

၃၄ 

 

ေနာက္ဆက္တြဲေနာက္ဆက္တြဲေနာက္ဆက္တြဲေနာက္ဆက္တြဲ----၁။၁။၁။၁။ ရက္စက္ယုတ္မာေသာရာဇ၀တ္ျပစ္မႈမ်ားကုိ ဥပေဒသေဘာအရဖြင့္ဆုိျခင္း။ 
၃၈ - ၄၄ 



ကာကြယ္တားဆီးရန္နည္းလမ္း ယုတ္မာရက္စက္ေသာျပစ္မႈမ်ားေလ့လာျခင္းမူေဘာင္ 

 

 

 

 

ယုတ္မာရက္စက္ေသာရာဇ၀တ္ျပစ္မႈမ်ားသည္ 

လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚတြင္က်ဴးလြန္ေသာ အဆုိး၀ါးဆံုးျပစ္မႈမ်ားျဖစ္ေပသည္။ 

ထုိျပစ္မႈမ်ား နွင့္ ပါတ္သက္ေသာအျပဳအမူမ်ားသည္ လူသားမ်ိဳးႏြယ္၏ 

ဂုဏ္သိကၡာဗဟိုခ်က္မကုိထိခုိက္ပ်က္ျပားေစသည္ဟူေသာ ခံယူခ်က္ျဖင့္ ၄င္းတိ ့ုအား 

နုိင္ငံတကာအဆင့္ျပစ္မႈမ်ားျဖစ္သည္ဟုသတ္မွတ္ၾကသည္။ 
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၁။၁။၁။၁။    ပိုင္းျခားသံုးသပ္ျပိုင္းျခားသံုးသပ္ျပိုင္းျခားသံုးသပ္ျပိုင္းျခားသံုးသပ္ျခင္းမူေဘာင္နွင့္မိတ္ဆက္ျခင္း။ခင္းမူေဘာင္နွင့္မိတ္ဆက္ျခင္း။ခင္းမူေဘာင္နွင့္မိတ္ဆက္ျခင္း။ခင္းမူေဘာင္နွင့္မိတ္ဆက္ျခင္း။    

ရက္စက္ရက္စက္ရက္စက္ရက္စက္ယုတ္မာေယုတ္မာေယုတ္မာေယုတ္မာေသာရာဇသာရာဇသာရာဇသာရာဇ၀၀၀၀တ္ျပစ္မႈဆုိသည္မွာတ္ျပစ္မႈဆုိသည္မွာတ္ျပစ္မႈဆုိသည္မွာတ္ျပစ္မႈဆုိသည္မွာ    

တရားဥပေဒသေဘာအရဖြင့္ဆုိထားေသာ နုိင္ငံတကာအဆင့္ရာဇ၀တ္ျပစ္မႈ (၃) မ်ိဳးကုိဆိုလုိသည္ - 

လူမ်ိဳ းတံုးသတ္ျဖတ္ျခင္း၊လူမ်ိဳ းတံုးသတ္ျဖတ္ျခင္း၊လူမ်ိဳ းတံုးသတ္ျဖတ္ျခင္း၊လူမ်ိဳ းတံုးသတ္ျဖတ္ျခင္း၊    လူလူလူလူသားသားသားသားမ်ိဳ းႏြယ္အေပၚျပစ္မႈမ်ိဳ းႏြယ္အေပၚျပစ္မႈမ်ိဳ းႏြယ္အေပၚျပစ္မႈမ်ိဳ းႏြယ္အေပၚျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျက်ဴးလြန္ျက်ဴးလြန္ျက်ဴးလြန္ျခင္းခင္းခင္းခင္း၊၊၊၊    နွင့္နွင့္နွင့္နွင့္    စစ္ရာဇစစ္ရာဇစစ္ရာဇစစ္ရာဇ၀၀၀၀တ္မႈမ်ားတ္မႈမ်ားတ္မႈမ်ားတ္မႈမ်ား    ျဖစ္သည္။ျဖစ္သည္။ျဖစ္သည္။ျဖစ္သည္။    ထိုျပစ္မႈမ်ား၏ 

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ကုိ လူမ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္မႈကာကြယ္တားဆီးျခင္းနွင့္ အေရးယူအျပစ္ေပးေရးဆုိင္ရာ ၁၉၄၈ 

ကြန္ဗင္းရွင္း၊ ၁၉၄၉ ဂ်ီနီဗာကြန္ဗင္းရွင္းမ်ား1 နွင့္ ၄င္း၏ ၁၉၇၇ ထပ္တုိး-ပရိုတုိေကာ မ်ား2၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ 

ရာဇ၀တ္မႈတရားရံုး-၁၉၉၈ ေရာမခံုရံုးဥပေဒ (Rome statute) တုိ ့တြင္ေတြ ့နိုင္သည္။ အျခားအျခား ေသာ 

နုိင္ငံတကာ စာခ်ဳပ္ စာတမ္းမ်ား3တြင္လည္းပါ၀င္ပါသည္။ 

၂၀၀၅ ခုနွစ္ ကမၻာ့ထိပ္သီးစည္းေ၀းေဆြးေႏြးပြဲမွ ထုတ္ျပန္ခ်က္စာတမ္း (အပုိဒ္-၁၃၈ နွင့္ ၁၃၉ တြင္) ကုလသမဂၢ   

အဖြဲ ့၀င္နုိင္ငံမ်ားက မိမိတုိ  ့ျပည္သူလူထုမ်ားအေပၚတြင္    လူမ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္ျခင္း၊ လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚျပစ္မႈ 

က်ဴ းလြန္ျခင္း၊ စစ္ရာဇ၀တ္မႈမ်ား နွင့္ လူနည္းစု လူမ်ိဳ းငယ္မ်ားအား ဖယ္ရွင္းျခင္းတုိ ့မွ အကာအကြယ္ေပးရန္ 

ကတိက၀တ္မ်ားျပဳခ့ဲၾကသည္။ ဤကတိက၀တ္မ်ားကို “အကာအကြယ္ေပးရန္တာ၀န္ရိွမႈ” (Responsibility to 

Protect or R2P) ဟုလည္းေခၚဆိုၾကသည္။  ယုတ္မာရက္စက္ေသာရာဇ၀တ္ျပစ္မႈဟုဆုိရာ၌ ဤစည္းေ၀းေဆြးေႏြးပြဲ 

တြင္ လူနည္းစု-လူမ်ိဳးငယ္မ်ားအား ဖယ္ရွင္းျခင္း ကိုတုိးခ်ဲ ့ ထည့္သြင္းေဖၚျပထားသည္ကုိေတြ ့ရမည္။ ၄င္းကုိ 

နုိင္ငံတကာဥပေဒ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအရ သီးျခား ျပစ္မႈတရပ္အျဖစ္ဖြင့္ဆိုထားျခင္းမရိွေသာ္လည္း၊ ၄င္းသည္ 

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလူ ့ အခြင့္အေရးနွင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈက်င့္၀တ္ဥပေဒမ်ားကုိ ဆိုးရြားစြာေဖါက္ဖ်က္မႈတရပ္ 

မည္ေပေသာ ေၾကာင့္ ယုတ္မာရက္စက္ေသာရာဇ၀တ္ ျပစ္မႈအျဖစ္၊ အထူးသျဖင့္ လူသားမ်ိဳ းႏြယ္အေပၚ 

က်ဴ းလြန္ေသာ ျပစ္မႈအျဖစ္ လက္ခံ သတ္မွတ္ၾကေပသည္။4 

ယုတ္မာရက္စက္ေသာရာဇယုတ္မာရက္စက္ေသာရာဇယုတ္မာရက္စက္ေသာရာဇယုတ္မာရက္စက္ေသာရာဇ၀၀၀၀တ္ျပစ္မႈႈကုိခံစားရသူမ်ားတ္ျပစ္မႈႈကုိခံစားရသူမ်ားတ္ျပစ္မႈႈကုိခံစားရသူမ်ားတ္ျပစ္မႈႈကုိခံစားရသူမ်ား။။။။    

ယုတ္မာရက္စက္ေသာရာဇ၀တ္ျပစ္မႈမ်ားသည္ ကမၻာ့လူသားတုိ ့အေပၚတြင္က်ဴးလြန္ေသာ အဆုိး၀ါးဆုံး 

                                                             
1
  ဂ်ီနီဗာကြန္ဗင္းရွင္းမ်ားတြင္ - (၁) ေရွ ့တန္းေရာက္လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ ့၀င္မ်ား ထိခုိက္ဒဏ္ရာရ ဖ်ားနာမက်န္းမႈမွ သက္သာခြင့္ဆိုင္ရာ ၁၉၄၉ ကြန္ဗင္းရွင္း၊ 
(၂) ပင္လယ္ျပင္သေဘၤာပ်က္၍ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရ ဖ်ားနာမက်န္းသူလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ ့၀င္မ်ားသက္သာခြင့္ဆိုင္ရာ ၁၉၄၉ ကြန္ဗင္းရွင္း၊ (၃) စစ္သုံ ့ပန္းမ်ား 
အေပၚဆက္ဆံမႈဆိုင္ရာ ၁၉၄၉ ကြန္ဗင္းရွင္း၊ (၄) စစ္အတြင္းအရပ္သားမ်ားအားကာကြယ္ေပးမႈဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္း - တို ့ပါ၀င္သည္။ 
 
2
  ထပ္တိုး-ပရိုတိုေကာမ်ားတြင္ - နိုင္ငံတကာလက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ားအတြင္း ခံစားရသူေျမဇာပင္လူထုမ်ားအတြက္ ၾသဂုတ္(၁၂) ၁၉၄၉ ကြန္ဗင္းရွင္း 
ကိုထပ္တိုးျခင္း (႔ပရုိတိုေကာ-၁)၊ နိုင္ငံတကာမဟုတ္ေသာလက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ားအတြင္း ခံစားရသူေျမဇာပင္လူထုမ်ားအတြက္ ၾသဂုတ္(၁၂) ၁၉၄၉ 
ကြန္ဗင္းရွင္း ကိုထပ္တိုးျခင္း (႔ပရိုတိုေကာ-၂) တို ့ပါ၀င္သည္။ 
 
3
  ျပစ္မႈတစ္ခုခ်င္းစီအတြက္အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ကို ေနာက္ဆက္တြဲ-၁ တြင္ၾကည့္ပါ။ 
 
4  လူနည္းစု လူမ်ိဳးငယ္မ်ားအား ဖယ္ရွင္းျခင္း၏ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုထားမႈမ်ားကို ေနာက္ဆက္တြဲ-၁ တြင္ၾကည့္ပါ။ 
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 ျပစ္မႈမ်ားျဖစ္ေပသည္။ ထုိျပစ္မႈမ်ား နွင့္ ပါတ္သက္ေသာအျပဳအမူမ်ားသည္ လူသားမ်ိဳ းႏြယ္၏ ဂုဏ္သိကၡာ 

အနွစ္သာရကုိထိခုိက္ပ်က္ျပားေစသည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္၄င္းတို ့ကို နိုင္ငံတကာ အဆင့္ျပစ္မႈမ်ားျဖစ္သည္ 

ဟုသတ္မွတ္ၾကသည္။ အထူးသျဖင့္သက္ဆိုင္ရာနုိင္ငံေတာ္အစုိးရမ်ားက စစ္ကာလ တြင္၄င္း၊ စစ္ကာလအပတြင္၄င္း 

အတတ္နုိင္ဆံုးကာကြယ္ေပးသင့္-ကာကြယ္ေပးရမည့္သူမ်ားကုိထိခုိက္ေစသည္။ ဤတြင္ လူမ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္ျခင္း၊ 

လူသားမ်ိဳ းႏြယ္အေပၚျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္း၊ နွင့္ စစ္ရာဇ၀တ္မႈမ်ားတြင္ ပစ္မွတ္ထားခံရသူ လူအုပ္စုမ်ားသည္ တခုနွင့္ 

တခုမတူ၊ သပ္သပ္စီကြဲျပားေနေပ၏။ 

လူမ်ိဳ းတံုးသတ္ျဖတ္ျခင္းလူမ်ိဳ းတံုးသတ္ျဖတ္ျခင္းလူမ်ိဳ းတံုးသတ္ျဖတ္ျခင္းလူမ်ိဳ းတံုးသတ္ျဖတ္ျခင္း။။။။        နုိင္ငံတကာတရားဥပေဒဖြင့္ဆုိခ်က္အရ လူမ်ိဳးတမ်ိဳး၊ လူမ်ိဳးစုတစု၊ မ်ိ းဳႏြယ္စုတစု၊ 

ကိုးကြယ္ရာဘာသာ၀င္တစု အေပၚတြင္က်ဴးလြန္ေသာျပစ္မႈကိုဆုိလိုသည္။ ခံစားရသူသည္လူပုဂၢိဳလ္ တဦးတည္း 

သာျဖစ္ေစကာမူ သူသည္ ေဖၚျပပါလူစုတစုတြင္ပါ၀င္ေနေသာေၾကာင့္ ပစ္မွတ္ထားတုိက္ခုိက္ခံရျခင္းျဖစ္သည္။ 

လူမ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္ျခင္းခံရနုိင္သူမ်ားနွင့္ပါတ္သက္၍ ေျပာဆုိရာတြင္ ဤ မူေဘာင္စာတမ္းအတြင္း ၄င္းတို ့အား 

“အကာအကြယ္ရလူစု” ဟုေခၚေ၀ၚမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

လူသားမ်ိဳ းႏြယ္အေပၚျလူသားမ်ိဳ းႏြယ္အေပၚျလူသားမ်ိဳ းႏြယ္အေပၚျလူသားမ်ိဳ းႏြယ္အေပၚျပစ္မႈပစ္မႈပစ္မႈပစ္မႈက်ဴးလြန္ျက်ဴးလြန္ျက်ဴးလြန္ျက်ဴးလြန္ျခင္းခင္းခင္းခင္း။။။။        ဆုိသည္မွာ အရပ္သားလူထုကိုပစ္မွတ္ထားကာ က်ယ္က်ယ္ ျပန္ ့ျပန္ ့၊ 

စံနစ္တက် က်ဴးလြန္မႈမ်ားပါ၀င္သည္။ အရပ္သားမဟုတ္သူမ်ားပါ ပါ၀င္ခံစားေနရေစကာမူ ရည္မွန္းေသာ 

အႏိၱမပစ္မွတ္သည္ အရပ္သားလူထုမ်ားျဖစ္ေနပါက လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းမည္၏။ 

ထိုျပစ္မႈမ်ိဳးခံစားရနုိင္ေသာေဘးျဖစ္နိုင္ေခ်ရိွေနသူမ်ားကုိ ဤ မူေဘာင္စာတမ္းအတြင္း “ အရပ္သားလူထုမ်ား” 

ဟုသံုးႏႈံးေခၚေ၀ၚမည္ျဖစ္သည္။ 

စစ္ရာဇစစ္ရာဇစစ္ရာဇစစ္ရာဇ၀၀၀၀တ္မႈမ်ားတ္မႈမ်ားတ္မႈမ်ားတ္မႈမ်ား။။။။        စစ္ရာဇ၀တ္ျပစ္မႈမ်ားသည္ လူအမ်ိဳးမ်ိဳးကိုပါတ္သက္ထိခုိက္ေစနိုင္၏။ စစ္မက္ ဖက္ျပိဳင္ 

တိုက္ခုိက္ေနသူမ်ားကုိသာမက မပါ၀င္သူလူထုမ်ားကုိလည္းထိခိုက္နုိင္၏။ နုိင္ငံတကာ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားတြင္ 

ထိခုိက္သူလူ (၄) မ်ိဳ းကို ၁၉၄၉ ဂ်ီနီဗာကြန္ဗင္းရွင္းကအထူးကာကြယ္ေပးထားသည္။ (၁) ထိခုိက္ဒဏ္ရာရ / 

ဖ်ားနာမက်န္းသူေရွ ့တန္းေရာက္လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ ့၀င္မ်ား၊ (၂)  ပင္လယ္ျပင္သေဘၤာပ်က္ေသာ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရ 

ဖ်ားနာမက်န္းသူလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ ့၀င္မ်ား၊ (၃) စစ္သံု ့ပန္း မ်ား၊ (၄) စစ္အတြင္းအရပ္သားမ်ား - ျဖစ္ၾကသည္။ 

ထိုကြန္ဗင္းရွင္း၏ ၁၉၇၇ ထပ္တုိး-ပရုိတိုေကာ (၁) အရ အကာအကြယ္ေပးထားသူမ်ားလည္းပါ၀င္သည္။  

နုိင္ငံတကာမဟုတ္ေသာလက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡမ်ားတြင္ ၁၉၄၉ ဂ်ီနီဗာကြန္ဗင္းရွင္း (၄) ခုပါ ေယဘုယ်ျပဌာန္းခ်က္ 

(၃) အရ “စစ္မက္ဖက္ျပိဳင္မႈတြင္ တက္ႂကြစြာမပါ၀င္သည့္သူမ်ား၊ လက္နက္ခ်ျပီးသည့္ လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ ့၀င္မ်ား 

အပါအ၀င္ နွင့္ ထိခုိက္ဒဏ္ရာ၊ နာဖ်ားမက်န္းမႈ၊ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းျခင္း (သို ့) အျခားမည္သည့္ အေၾကာင္းေၾကာင့္မဆို 

ရင္ဆုိင္တိုက္ခုိက္မႈတြင္မပါ၀င္ေတာ့သည့္သူမ်ား” ကိုအကာ အကြယ္ေပးထားသည္။  ထုိကြန္ဗင္းရွင္း၏ ၁၉၇၇ 

ထပ္တုိး-ပရုိတိုေကာ (၂) အရ အကာအကြယ္ေပးထား သူမ်ား လည္းပါ၀င္သည္။  
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အထက္ပါလက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ (၂)မ်ိဳးစလံုးတြင္ ေဆးဘက္ ဆိုင္ရာ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ဘာသာေရးဆုိင္ရာပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ 

လူသားခ်င္းစာနာမႈအကူအညီေပးသူမ်ားနွင့္ အရပ္သားလံုျခံဳေရးလုပ္သားမ်ားကုိ လူသားခ်င္းစာနာမႈ 

နုိင္ငံတကာဥပေဒကအကာအကြယ္ေပးထားသည္။  

စစ္ရာဇ၀တ္ျပစ္မႈဒဏ္ သက္ေရာက္ခံစားရနုိင္သူမ်ားနွင့္ပါတ္သက္၍ ေျပာဆုိရာတြင္ ဤမူေဘာင္စာတမ္းအတြင္း 

၄င္းတို ့အား “လူသားခ်င္းစာနာမႈနိုင္ငံတကာဥပေဒမွ အကာအကြယ္ရေသာလူစု” ဟုေခၚေ၀ၚမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ယုတ္မာရက္စက္ေသာရာဇယုတ္မာရက္စက္ေသာရာဇယုတ္မာရက္စက္ေသာရာဇယုတ္မာရက္စက္ေသာရာဇ၀၀၀၀တ္ျပစ္မႈမ်ားကုိကာကြယ္တားဆီးရန္အဘယ္ေၾကာင့္အေရးႀကီးသနည္းတ္ျပစ္မႈမ်ားကုိကာကြယ္တားဆီးရန္အဘယ္ေၾကာင့္အေရးႀကီးသနည္းတ္ျပစ္မႈမ်ားကုိကာကြယ္တားဆီးရန္အဘယ္ေၾကာင့္အေရးႀကီးသနည္းတ္ျပစ္မႈမ်ားကုိကာကြယ္တားဆီးရန္အဘယ္ေၾကာင့္အေရးႀကီးသနည္း    ????    

လူမ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္မႈေရးရာနင့္ ကာကြယ္မႈတာ၀န္မ်ားဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢ အထူးအတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ 

အခန္းက႑တခုမွာ ရက္စက္ယုတ္မာေသာရာဇ၀တ္ျပစ္မႈမ်ားကုိ ကာကြယ္တားဆီးရန္ စည္းရံုးေဆာင္ရြက္ဖုိ ့ 

ျဖစ္သည္။  ဤဆံုခ်က္တာ၀န္၏ ပဌမနွင့္ အေရးပါဆံုးအေၾကာင္းတရားမွာ လူလူလူလူ    ့အသက္မ်ားကုိ့အသက္မ်ားကုိ့အသက္မ်ားကုိ့အသက္မ်ားကုိ    ကယ္ဆယ္နုိင္ဖိုကယ္ဆယ္နုိင္ဖိုကယ္ဆယ္နုိင္ဖိုကယ္ဆယ္နုိင္ဖို ့ 

အေရးႀကီးကိစၥျဖစ္၏။ ရက္စက္ယုတ္မာေသာရာဇ၀တ္ျပစ္မႈမ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ အတုိင္းအတာ 

ႀကီးမားစြာျဖစ္ေပၚေလ့ရွိသည္။ ျပစ္မႈမ်ားကိုကာကြယ္တားဆီးျခင္းျဖင့္ လူ ့အသက္ဆံုးရႈံးမႈမ်ား၊ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ၊ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ၊ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ၊ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ၊    

စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာနွင့္စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာနွင့္စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာနွင့္စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာနွင့္    လူမႈေရးရာလူမႈေရးရာလူမႈေရးရာလူမႈေရးရာ    ထိခုိက္မႈမ်ားကုိထိခုိက္မႈမ်ားကုိထိခုိက္မႈမ်ားကုိထိခုိက္မႈမ်ားကုိ    ေရွာင္လႊဲေရွာင္လႊဲေရွာင္လႊဲေရွာင္လႊဲနုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ထို ့ျပင္လည္း ဤသုိ ့ ကာကြယ္ 

တားဆီးျခင္းကို ဦးစားေပးဖုိ ့ရာအျခားအေၾကာင္းတရားမ်ားရွိေပေသး၏။  

ဤျပစ္မႈမ်ားသည္ အေရးအခင္းျဖစ္ေနေသာနုိင္ငံမ်ား၊ မတည္မျငိမ္ျဖစ္ေနေသာနုိင္ငံမ်ားတြင္ျဖစ္ပြားေလ့ရွိပါသည္။  

သိ ့ုျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဤျပစ္မႈမ်ားကုိကာကြယ္တားဆီးရန္ေဆာင္ရြက္စီမံမႈမ်ားသည္ သက္ဆုိင္ရာ နုိင္ငံ၏ 

တည္ျငိမ္မႈနွင့္တည္ျငိမ္မႈနွင့္တည္ျငိမ္မႈနွင့္တည္ျငိမ္မႈနွင့္    ျငိမ္းခ်မ္းေရးျငိမ္းခ်မ္းေရးျငိမ္းခ်မ္းေရးျငိမ္းခ်မ္းေရးကုိပါအေထာက္အကူျပဳေလသည္။ ထုိမွတဆင့္ ပုိမုိက်ယ္ျပန္ ့ေသာ ေဒသဆုိင္ရာနွင့္ 

နုိင္ငံတကာ တည္ျငိမ္ေရး၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးတို ကုိ့လည္းအေထာက္အကူျပဳေလသည္။ ဤျပစ္မႈ မ်ားနွင့္၄င္းတုိ ့၏ 

ေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္အပ်က္မ်ားသည္ အိမ္နီးနားခ်င္းနိုင္ငံမ်ားကုိပါကူးစက္နုိင္သည္။ ဥပမာ - ဘာသာေရး - 

လူမ်ိဳးေရး တင္းမာမႈမ်ားသည္ နယ္စပ္မ်ားကုိေက်ာ္ျဖတ္ကူးစက္ျဖစ္ပြားနုိင္၏။   

အတုိင္းအတာႀကီးမားဆုိး၀ါးေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလူ ့အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖါက္မႈမ်ား၊ လူသားခ်င္းစာနာမႈ 

က်င့္၀တ္ဥပေဒေဖါက္ဖ်က္မႈမ်ားသည္ နုိင္ငံတကာျငိမ္းခ်မ္းေရး နွင့္ လုံျခံဳမႈကို ႀကီးမားစြာ ျခိမ္းေခ်ာက္မႈမ်ား 

မည္ေပသည္ဟု ကုလသမဂၢလံုျခံဳေရးေကာင္စီကလည္းဆိုထားသည္။ နုိင္ငံတကာရာဇ၀တ္တရားရုံး -

ေရာမခံုရံုးဥပေဒ၏ နိဒါန္းတြင္လည္း “နုိင္ငံတကာအဆင့္ ရာဇ၀တ္ျပစ္မႈ မ်ားသည္ ကမၻာ့ျငိမ္းခ်မ္းေရး၊ လံုျခံဳေရးနွင့္  

လ ူ့ဘ၀သာယာမႈမ်ားကုိျခိမ္းေခ်ာက္လွ်က္ရိွေလသည္” ဟုေရးသားေဖၚျပထားေပ၏။ 

ဤျပစ္မႈမ်ားကုိကာကြယ္တားဆီးရန္အတြက္ေနာက္ထပ္ေသာ့ခ်က္အေၾကာင္းတရားတခုမွာ ကာကြယ္တားဆီး 

ျခင္းသည္ က်ဴ းလြန္မႈမ်ားကုိခ်င္းနင္း၀င္ေရာက္ရပ္တန္ ့ရျခင္း၊ ေနာက္ဆက္တြဲကိစၥမ်ားကုိ၀င္ေရာက္ေျဖရွင္းရျခင္းတို ့ 

ထက္မ်ားစြာ အကုန္အက်သက္သာအကုန္အက်သက္သာအကုန္အက်သက္သာအကုန္အက်သက္သာေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ စစ္ျဖစ္ျခင္း၊ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာအေရးအခင္း၊ 
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စစ္လြန္ကာလ ျငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ရျခင္း၊ နုိင္ငံျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္းကိစၥမ်ားသည ္နွစ္ေပါင္းခ်ီ၍ 

အတုိင္းအတာႀကီးမားေသာ နုိင္ငံတကာေထာက္ပ့ံမႈမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ လိုအပ္ေပသည္။ 

နုိင္ငံတကာအသုိင္းအ၀ိုင္းအေနျဖင့္ ေစာစီးစြာပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ေတြ ့ရမည့္ စိန္ေခၚမႈ မ်ား၊ နုိင္ငံေရး 

အရေပးဆပ္ရမႈမ်ားသည္ အေရးအခင္း ျဖစ္ေနဆဲ (သုိ ့) ေပၚလုဆဲဆဲမွာထက္ မ်ားစြာေလွ်ာ့နည္းမည္ျဖစ္သည္။ 

အခ်ိန္ေနာက္က်မွပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရပါလွ်င္ ကာကြယ္ တားဆီးနိုင္ရန္အခြင့္အလမ္းမ်ား မ်ားစြာေလွ်ာ့နည္းသြား 

မည္ျဖစ္ျပီး၊ နိုင္ငံေရးအရ မတိုးသာ-မဆုတ္သာ အေနအထားမ်ား၊ က်ရႈံးမႈမ်ားနွင့္ရင္ဆုိင္ရေပလိမ့္မည္။  

ေနာက္ဆုံးတခ်က္မွာ သက္ဆိုင္ရာနုိင္ငံအစုိးရအေနျဖင့္ျပည္သူကုိအကာအကြယ္ေပးရန္မိမိတို ့၏ ပင္မတာ၀န္အရ 

ေစာစီးေဆာလွ်င္စြာ ကာကြယ္တားဆီးနုိင္ျခင္းသည္ မိမိတုိ ့၏ အခ်ဳပ္အခ်ာအခ်ဳပ္အခ်ာအခ်ဳပ္အခ်ာအခ်ဳပ္အခ်ာ    အာဏာပုိင္လြတ္လပ္မႈကုိအာဏာပုိင္လြတ္လပ္မႈကုိအာဏာပုိင္လြတ္လပ္မႈကုိအာဏာပုိင္လြတ္လပ္မႈကုိ    

အားျဖည့္ထင္ရွားေစအားျဖည့္ထင္ရွားေစအားျဖည့္ထင္ရွားေစအားျဖည့္ထင္ရွားေစမညမညမညမည္။ ျပင္ပနုိင္ငံမ်ား၊ နုိင္ငံတကာလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သူမ်ားမွ ၀င္ပါရန္လုိအပ္မႈကုိ နည္းပါး 

ပေပ်ာက္ေစပါမည္။ ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္က အေလးအနက္ေျပာၾကားရာတြင္လည္း 

အကာအကြယ္ေပးရန္တာ၀န္ရိွမႈသေဘာတရားသည္ အခ်ဳပ္အခ်ာ အာဏာပုိင္လြတ္လပ္မႈကုိ အေထာက္အကူျပဳျခင္း 

သာျဖစ္သင့္၍ ေလွ်ာ့ပါးက်ဆင္းေစျခင္းမျဖစ္သင့္ေပဟုဆိုထား ပါသည္။ သက္ဆိုင္ရာနုိင္ငံမ်ားက မိမိတုိ ့ပုိင္နက္ 

နယ္ေျမအတြင္း ယုတ္မာရက္စက္ေသာျပစ္မႈမ်ားကို ကာကြယ္တားဆီးျခင္းသည္ မိမိတို ့၏အခ်ဳပ္အခ်ာ 

အာဏာပုိင္မႈက အပ္နွင္းေသာတာ၀န္ကုိေဆာင္ရြက္ျခင္းမည္ေပသည္။ 

ရက္စက္ရက္စက္ရက္စက္ရက္စက္ယုတ္မာေယုတ္မာေယုတ္မာေယုတ္မာေသာရာဇသာရာဇသာရာဇသာရာဇ၀၀၀၀တ္ျပစ္မႈမ်ားကုိကာကြယ္တားဆီးရန္တရားနည္းလမ္းတာတ္ျပစ္မႈမ်ားကုိကာကြယ္တားဆီးရန္တရားနည္းလမ္းတာတ္ျပစ္မႈမ်ားကုိကာကြယ္တားဆီးရန္တရားနည္းလမ္းတာတ္ျပစ္မႈမ်ားကုိကာကြယ္တားဆီးရန္တရားနည္းလမ္းတာ၀၀၀၀န္။န္။န္။န္။    

ရက္စက္ယုတ္မာေသာျပစ္မႈမ်ားမွ ေဘးအႏၱရာယ္ရိွေသာ လူထုမ်ားကုိ တဦးခ်င္းေသာ္၄င္း၊ အစုအေ၀း အလုိက္ 

ေသာ္၄င္းအကာအကြယ္ေပးရန္ စိတ္ဓါတ္ေရးရာအရနွင့္ က်င့္၀တ္အရ ကၽြန္ုပ္တုိ ့အားလံုး တြင္ တာ၀န္ရိွၾက 

သည့္နည္းတူ ခ်မွတ္ထင္ရွားျပီးသား တရားနည္းလမ္းတာတရားနည္းလမ္းတာတရားနည္းလမ္းတာတရားနည္းလမ္းတာ၀၀၀၀န္န္န္န္မ်ားလည္း ရိွၾကပါသည္။ 

လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈကာကြယ္တားဆီးျခင္းနွင့္ အေရးယူ အျပစ္ေပးျခင္းဆုိင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္းတြင္၄င္း၊ 

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ ့အခြင့္အေရးနွင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈက်င့္၀တ္ဥပေဒတြင္၄င္း၊  နုိင္ငံတကာထံုးတမ္း 

ဥပေဒမ်ားတြင္၄င္း ထုိတာ၀န္မ်ားကုိ ေဖၚျပထားသည္။ နုိင္ငံတကာတရားရံုးမ်ားနွင့္ ခံုသမာဓိအဖြဲ ့ မ်ားကလည္း 

ဤက့ဲသုိ ့တာ၀န္ရိွမႈနွင့္အတူ  ေဆာင္ရြက္ရမည့္တာ၀န္မ်ားကုိပါ ရည္ညႊန္းေလ့ရိွၾကသည္။  

အတည္ျပဳျပီးသားသေဘာတူညီခ်က္မ်ားနွင့္ ထံုးတမ္းဥပေဒျပဌာန္းခ်က္မ်ားအရ ရက္စက္ယုတ္မာေသာ ျပစ္မႈမ်ားကုိ 

ကာကြယ္တားဆီးရန္နွင့္ အေရးယူအျပစ္ေပးရန္ပင္မပင္မပင္မပင္မတာတာတာတာ၀၀၀၀န္သည္န္သည္န္သည္န္သည္    သက္ဆုိင္ရာနုိင္ငံသက္ဆုိင္ရာနုိင္ငံသက္ဆုိင္ရာနုိင္ငံသက္ဆုိင္ရာနုိင္ငံ    အစုိးရမ်ားအေပၚတြင္အစုိးရမ်ားအေပၚတြင္အစုိးရမ်ားအေပၚတြင္အစုိးရမ်ားအေပၚတြင္    

က်ေရာက္ေလသည္။က်ေရာက္ေလသည္။က်ေရာက္ေလသည္။က်ေရာက္ေလသည္။    အခ်ိဳ  ့ကိစၥမ်ား၊ ဥပမာ - လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္ျခင္းျပစ္မႈကို ကာကြယ္တားဆီး၊ အျပစ္ေပးရန္ 

တာ၀န္ရွိျခင္းနွင့္ပါတ္သက္၍ ထုိျပစ္မႈဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္း (ျပဌာန္းခ်က္ - ၁) ကဆိုထားျခင္းသည္ နုိင္ငံတကာ 

ထုံးတမ္းဥပေဒ၏ စံထားမႈတခုျဖစ္၏္။ ျပဌာန္းခ်က္ - ၁ ကဆိုသည္မွာ နုိင္ငံအစုိးရအားလံုးသည္နုိင္ငံအစုိးရအားလံုးသည္နုိင္ငံအစုိးရအားလံုးသည္နုိင္ငံအစုိးရအားလံုးသည္    ဤကြန္ဗင္းရွင္းဤကြန္ဗင္းရွင္းဤကြန္ဗင္းရွင္းဤကြန္ဗင္းရွင္း    

အားအတည္ျပဳထားျပီးသည္ျဖစ္ေစ၊အားအတည္ျပဳထားျပီးသည္ျဖစ္ေစ၊အားအတည္ျပဳထားျပီးသည္ျဖစ္ေစ၊အားအတည္ျပဳထားျပီးသည္ျဖစ္ေစ၊    အတည္မျပဳရအတည္မျပဳရအတည္မျပဳရအတည္မျပဳရ    ေသးသည္ျဖစ္ေစေသးသည္ျဖစ္ေစေသးသည္ျဖစ္ေစေသးသည္ျဖစ္ေစ    လုိက္နာက်င့္သံုးရမည္လုိက္နာက်င့္သံုးရမည္လုိက္နာက်င့္သံုးရမည္လုိက္နာက်င့္သံုးရမည္သာျသာျသာျသာျဖစ္၏။ဖစ္၏။ဖစ္၏။ဖစ္၏။  
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ဂ်ီနီဗာကြန္ဗင္းရွင္း၏ ေယဘုယ်ျပဌာန္းခ်က္ (၁) အရ “လူသားခ်င္းစာနာမႈ နုိင္ငံတကာ က်င့္၀တ္ဥပေဒကုိ 

ေလးစားရန္၊ ေလးစားလုိက္နာၾကေစရန္” သည္လည္း နိုင္ငံတကာထံုးတမ္းဥပေဒ၏ စံထားမႈတခုျဖစ္ေပသည္။  

ထိ ့ုျပင္ဤျပဌာန္းခ်က္တြင္ လူသားခ်င္း စာနာမႈနုိင္ငံတကာက်င့္၀တ္ဥပေဒ ေဖါက္ဖ်က္ျခင္းျဖစ္ေသာ 

စစ္ရာဇ၀တ္မႈကိုတားဆီးကာကြယ္ရန္တာ၀န္လည္းပါ၀င္သည္ဟုမွတ္ယူရမည္။ 

လူသားခ်င္းစာနာမႈလူသားခ်င္းစာနာမႈလူသားခ်င္းစာနာမႈလူသားခ်င္းစာနာမႈ    နုိင္ငံတကာဥပေဒ။နုိင္ငံတကာဥပေဒ။နုိင္ငံတကာဥပေဒ။နုိင္ငံတကာဥပေဒ။    

သက္ဆိုင္ရာနုိင္ငံအစိုးရ၊ အဖြဲ ့အစည္းမ်ားမွ ဟန္ ့တားရန္လုိလားၾကေသာလုပ္ရပ္မ်ားကုိ ကာကြယ္တားဆီး နုိင္ရန္ 

အတြက္ အေကာင္အထည္ေဖၚၾကရမည့္ လုပ္ငန္းတာ၀န္အဆင့္ဆင့္ကုိ ဥပေဒကသတ္မွတ္ေပးသည္။  ဥပမာ - 

နိွပ္စက္ညွင္းပန္းျခင္းနွင့္ အျခားေသာ လူမဆန္ ရက္စက္-လူ ့သိကၡာက်ဆင္းေစသည့္ ဆက္ဆံမႈနွင့္ 

၄င္းအားျပစ္ဒဏ္ေပးမႈ ဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္း၏ ျပဌာန္းခ်က္ (၂) ကဆုိ၏ - “အစုိးရအဖြဲ ့အစည္းမ်ားသည္ 

နိွပ္စက္ညွင္းပန္းျခင္း လုပ္ရပ္မ်ား ကုိတားဆီးရန္ ထိေရာက္ေသာ ဥပေဒေရးဆုိင္ရာ၊ တရားေရးဆိုင္ရာ၊ 

စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာနွင့္ အျခား လိုအပ္သည္ မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ရမည္” ။  

အရပ္သား လူထုအေပၚတြင္ စံနစ္တက်နွင့္ က်ယ္ျပန္ ့စြာ က်ဴးလြန္မႈတခုျဖစ္သည့္ နိွပ္စက္ညွင္းပန္းမႈကုိလည္း 

လူသား မ်ိဳးႏြယ္အေပၚက်ဴးလြန္ေသာရာဇ၀တ္ျပစ္မႈအျဖစ္သတ္မွတ္ေလသည္။ 

ေဖေဖၚ၀ါရီ (၂၇) ရက္၊ ၂၀၀၇-ခုနွစ္ တြင္ (ေဘာ့စ္နီးယား-ဟာဇီဂုိဗီးနား နွင့္ ဆားဗီးယား-မြန္တီနီးဂရုိး) 

လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္ျခင္းျပစ္မႈ နွင့္ပါတ္သက္၍ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈကာကြယ္တားဆီးျခင္းနွင့္ ျပစ္ဒဏ္ 

ခ်မွတ္ျခင္းဆိုင္ရာကြန္ဗင္းရွင္းအရ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာတရားရံုးက အေရးႀကီးဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ခ့ဲသည္။ 

ထိုဆံုးျဖတ္ခ်က္ကဆိုသည္မွာ - လူမ်ိဳ းတုန္းသတ္ျဖတ္မႈကာကြယ္တားဆီးျခင္းနွင့္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္း ဆိုင္ရာ 

ကြန္ဗင္းရွင္း၏ မူေဘာင္အတြင္းမွ ““““ကာကြယ္တားဆီးရန္တာကာကြယ္တားဆီးရန္တာကာကြယ္တားဆီးရန္တာကာကြယ္တားဆီးရန္တာ၀၀၀၀န္န္န္န္” ” ” ” သည္သည္သည္သည္    နယ္ေျမပုိင္းျခားကန္နယ္ေျမပုိင္းျခားကန္နယ္ေျမပုိင္းျခားကန္နယ္ေျမပုိင္းျခားကန္    ့သတ္မႈမရိွေခ်။့သတ္မႈမရိွေခ်။့သတ္မႈမရိွေခ်။့သတ္မႈမရိွေခ်။ 

မည္သည့္နုိင္ငံအစုိးရမဆုိ “လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈကုိက်ဴးလြန္ေနေသာ၊ (သို ့) က်ဴ းလြန္ရန္ျဖစ္နိုင္ေခ် 

ရိွေသာသူမ်ား၏လုပ္ရပ္ကုိ ထိေရာက္စြာထိန္းခ်ဳပ္နုိင္စြမ္းရွိပါက” မိမိ၏ပုိင္နက္နယ္ေျမျပင္ပတြင္ျဖစ္ေစကာမူ 

“လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈကုိအတတ္နိုင္ဆုံးကာကြယ္တားဆီးဖုိ  ့တတ္နုိင္ျဖစ္နိုင္ေသာ နည္းလမ္းအားလံုး  

ကိုအသံုးျပဳရန္” တာ၀န္ရိွေလသည္။  

အကာအကြယ္ေပးရန္တာအကာအကြယ္ေပးရန္တာအကာအကြယ္ေပးရန္တာအကာအကြယ္ေပးရန္တာ၀၀၀၀န္ရိွမႈသေဘာတရား။န္ရိွမႈသေဘာတရား။န္ရိွမႈသေဘာတရား။န္ရိွမႈသေဘာတရား။    

ယခုေဖၚျပျပီး တရားဥပေဒတာ၀န္နွင့္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုမႈမ်ားအေပၚတြင္ အေျချပဳကာ နုိင္ငံေတာ္အစုိးရမ်ားသည္ 

မိမိျပည္သူုအား ရက္စက္ယုတ္မာေသာရာဇ၀တ္ျပစ္မႈမ်ားမွ အကာအကြယ္ေပးရန္ အဓိကတာ၀န္ရိွျခင္းကို 

ဤသေဘာတရားက ထပ္မံအတည္ျပဳေလသည္။ နိုင္ငံေတာ္အစုိးရမ်ားသည္ လူမ်ိဳ းတုန္း သတ္ျဖတ္မႈ၊ စစ္ရာဇ၀တ္မႈ၊ 

လူမ်ိဳးငယ္လူနည္းစုမ်ားအားဖယ္ရွင္းမႈနွင့္ လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚက်ဴ းလြန္ေသာျပစ္မႈတုိ ့ကို က်ဴးလြန္ျခင္းကိုေသာ္၄င္း၊ 



 
ရက္စက္ယုတ္မာေသာျပစ္မႈမ်ားေလ့လာျခင္းမူေဘာင္ 
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က်ဴ းလြန္ရန္အားေပးအားေျမွာက္ျပဳျခင္းကိုေသာ္၄င္း ကာကြယ္ တားဆီးရန္တာ၀န္ရွိသည္ဟု ၂၀၀၅-ခုနွစ္ 

ကမၻာ့ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲ ရလာဒ္မ်ား စာပုိဒ္ (၁၃၈) တြင္အတိအလင္းေဖၚျပထားသည္။ စာပုိဒ္ (၁၃၉) 

ကဆက္လက္ေဖၚျပသည္မွာ - နုိင္ငံတကာအသုိင္းအ၀ုိင္း အေနျဖင့္ ဤျပစ္မႈမ်ားအား ကာကြယ္တားဆီးရန္ 

သက္ဆိုင္ရာအစုိးရမ်ားကိုကူညီရမည္။ လုိအပ္ေသာစြမ္းရည္မ်ားတည္ေဆာက္ေပးရမည္။ တင္းမာမႈမ်ားနွင့္ 

ရင္ဆုိင္ေနရေသာ နုိင္ငံမ်ားကို “အေရးအခင္းမ်ား၊ ရန္လုိတိုက္ခုိက္မႈမ်ား မျဖစ္ေပၚမီ” အခ်ိန္မီအကူအညီေပးရမည္။  

 
သက္ဆိုင္ရာနုိင္ငံအစိုးရသည္ ျပည္သူလူထုအားအကာအကြယ္ 
ေပးရန္ကိစၥ၌ “သိသာထင္ရွားစြာက်ရႈံး” ေနပါက၊ လူထုအား 
ျပတ္ျပတ္သားသားအခ်ိန္မီ အကာအကြယ္ေပးရန္ 
နုိင္ငံတကာအသုိင္းအ၀ိုင္းသည္ နုိင္ငံတကာဥပေဒအရ၄င္း၊ 
ကုလသမဂၢပဋိဥာဥ္မ်ားအရ၄င္း၊  တတ္နုိင္ေသာနည္းလမ္းေပါင္းစံုျဖင့္ 
စုေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္အသင့္ ရိွေၾကာင္းေၾကျငာရမည္။ 

    
ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္
ကကကက    အေလးအနက္ေျပာၾကားရာတြင္အေလးအနက္ေျပာၾကားရာတြင္အေလးအနက္ေျပာၾကားရာတြင္အေလးအနက္ေျပာၾကားရာတြင္    
အကာအကြယ္ေပးရန္တာအကာအကြယ္ေပးရန္တာအကာအကြယ္ေပးရန္တာအကာအကြယ္ေပးရန္တာ၀၀၀၀န္ရွိမႈသေဘာန္ရွိမႈသေဘာန္ရွိမႈသေဘာန္ရွိမႈသေဘာ
တရားသည္တရားသည္တရားသည္တရားသည္    အခ်ဳပ္အခ်ာအခ်ဳပ္အခ်ာအခ်ဳပ္အခ်ာအခ်ဳပ္အခ်ာ    အာဏာပုိင္အာဏာပုိင္အာဏာပုိင္အာဏာပုိင္    
လြတ္လပ္မႈကုိလြတ္လပ္မႈကုိလြတ္လပ္မႈကုိလြတ္လပ္မႈကုိ    အေထာက္အကူျပ ျဳခင္းအေထာက္အကူျပ ျဳခင္းအေထာက္အကူျပ ျဳခင္းအေထာက္အကူျပ ျဳခင္း    
သာျဖစ္သင့္၍သာျဖစ္သင့္၍သာျဖစ္သင့္၍သာျဖစ္သင့္၍    ေလွ်ာ့ပါးက်ဆင္းေေလွ်ာ့ပါးက်ဆင္းေေလွ်ာ့ပါးက်ဆင္းေေလွ်ာ့ပါးက်ဆင္းေစျခင္းစျခင္းစျခင္းစျခင္း    
မျဖစ္သင့္ေပမျဖစ္သင့္ေပမျဖစ္သင့္ေပမျဖစ္သင့္ေပ။။။။    

ရက္စက္ရက္စက္ရက္စက္ရက္စက္ယုတ္မာေယုတ္မာေယုတ္မာေယုတ္မာေသာရာဇသာရာဇသာရာဇသာရာဇ၀၀၀၀တ္ျပစ္မႈမ်ားကုိအဘယ္ပံုကာကြယ္တားဆီးမည္နည္းတ္ျပစ္မႈမ်ားကုိအဘယ္ပံုကာကြယ္တားဆီးမည္နည္းတ္ျပစ္မႈမ်ားကုိအဘယ္ပံုကာကြယ္တားဆီးမည္နည္းတ္ျပစ္မႈမ်ားကုိအဘယ္ပံုကာကြယ္တားဆီးမည္နည္း    ????    

လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ၊ စစ္ရာဇ၀တ္မႈ၊ လူမ်ိဳးငယ္လူနည္းစုမ်ားအားဖယ္ရွင္းမႈ နွင့္ လူသားမ်ိဳ းႏြယ္အေပၚျပစ္မႈက်ဴး 

လြန္ျခင္းအား ကာကြယ္တားဆီးရန္အေရးသည္ သက္ဆုိင္ရာနုိင္ငံအစုိးရမ်ား၏ ပင္မတာ၀န္ရိွမႈ ျဖစ္သည္။ ဤသုိ ့ 

ကာကြယ္တားဆီးရန္ကိစၥသည္ စဥ္ဆက္မျပတ္ျဖစ္စဥ္တခုျဖစ္၏။ ဤသုိ ့ျဖစ္နုိင္ရန္အတြက္ သက္ဆုိင္ရာ လူမႈအဖြဲ ့ 

အစည္းမ်ားတြင္ “ဒဏ္ခံ-ရုန္းျပန္မႈစြမ္းရည္” 5(resilience) ကိုအဆက္မျပတ္ တည္ေဆာက္ထားရန္ ေအာက္ပါတို ့ 

လိုအပ္သည္ - 

• တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈရိွေစရန္ 

• လ ့ူအခြင့္အေရးကုိေလးစားအသိအမွတ္ျပဳရန္ 

• ခြဲျခားဆက္ဆံမႈအားလံုးကင္းမဲ့ေစရန္ 

• တာ၀န္ခံနုိင္ေသာ တရား၀င္အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားတည္ေဆာက္ရန္ 

• အဂတိလုိက္စားမႈအားလံုးပေပ်ာက္ေစရန္ 

• မတူကြဲျပားမႈမ်ားကုိလက္ခံအသိအမွတ္ျပ ျဳပီးအျပဳသေဘာအားျဖည့္စီမံေဆာင္ရြက္ရန္ 

• စြမ္းအားရိွေသာ၊ မတူကြဲျပားေသာ၊ က်ယ္ျပန္ ့ေသာမီဒီယာေလာကတည္ေဆာက္ရန္ 

 ဤသုိ ့တည္ေဆာက္ျခင္းမ်ားျဖင့္ မိမိတို ့၏ ျပည္သူလူထုအား အကာ အကြယ္ေပးရန္ အစုိးရမွ ပ်က္ကြက္ ပါလွ်င္ 

ရက္စက္ယုတ္မာေသာျပစ္မႈမ်ားအတြက္ ေရခံေျမခံမ်ားျဖစ္ေပၚေစလိမ့္မည္။ အေျခအေန ဤက့ဲသို ့ ျဖစ္လာခ့ဲပါက 
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 ဒဏ္ခံဒဏ္ခံဒဏ္ခံဒဏ္ခံ----ရုန္းျရုန္းျရုန္းျရုန္းျပပပပန္နန္္န္မႈစြမ္းရည္မႈစြမ္းရည္မႈစြမ္းရည္မႈစြမ္းရည္    (resilience)(resilience)(resilience)(resilience) ဆုိသည္မွာ ထိခုိက္မႈတခုေၾကာင့္ယုတ္ေလွ်ာ့ /ပ်က္စီးရေသာ္လည္း ထိခုိက္မႈလြန္ေျမာက္သြား 
ေသာအခါဆြဲဆန္ ့ရာမွလႊတ္ေသာသားေရကြင္းပမာ နဂိုေန ျပန္လည္ပံုေဆာင္တည့္မတ္နိုင္ေသာစြမ္းရည္ကုိေခၚသည္။ 
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 ကာကြယ္တားဆီးရန္ကိစၥသည္ ေပၚလာမည့္ျဖစ္စဥ္မ်ားကုိ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ရပ္တန္ ဖုိ့ ့သာျဖစ္သြားေပေတာ့မည္။  

ရက္စက္ယုတ္မာေသာျပစ္မႈမ်ားသည္မ်ားေသာအားျဖင့္ တခုစီ-တကြဲတျပား သူ ့အလုိလိုေပၚလာေသာကိစၥမ်ား 

မဟုတ္ပါ။ သက္၀င္လႈပ္ရွားေသာျဖစ္စဥ္ျဖင့္ျဖစ္ေပၚလာၾကသည္။ စြက္ဖက္တားဆီးေဆာင္ရြက္နုိင္ရန္ ၀င္ေပါက္-

ဂယ္ေပါက္မ်ားလည္းရိွတတ္သည္။ ထိုျပစ္မႈမ်ားတြင္ပါေလ့ရိွေသာ ျပင္းထန္သည့္ အၾကမ္းဖက္မႈ အတိုင္းအတာကုိ 

စြမ္းေဆာင္နုိင္ဖုိ ့ရာအတြက္ က်ဴးလြန္မည့္သူမ်ားသည္ စြမ္းေဆာင္ရည္တည္ေဆာက္ဖုိ ့၊ လိုအပ္ေသာ သြင္းအားစုမ်ား 

စုေဆာင္းဖို ့၊ လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္ကုိလက္ေတြ ့ေလွ်ာက္လွမ္းဖုိ ့ အခ်ိန္ေတြလုိသည္။   

ဤသုိ ့ျဖင့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ရန္လုပ္ငန္းစဥ္အစမွေန၍ သိသာေသာ အစီအစဥ္တခုအျမဲတန္း ရိွေနရမည္ဟုမဆုိလိုပါ။ 

အတိတ္ကက်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ လူမ်ိဳ းတုန္းသတ္ျဖတ္မႈမ်ားတြင္ လူစုတစုအားေခ်မႈန္းရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ သည္ 

အၾကမ္းဖက္မႈစျဖစ္ျပီးေနာက္ပုိင္းတြင္မွေပၚလာသည္ကိုေတြ ့ရွိရ၏။  

သိ ့ုျဖစ္ေစကာမူ၊ ဤျပစ္မႈမ်ားသည္ျဖစ္စဥ္မ်ားျဖင့္လာသည့္အေလွ်ာက္ ဤသုိ ့ျဖစ္ေပၚလိမ့္မည္ဟုအခ်က္ျပေသာ 

သတိေပးလကၡဏာမ်ားကုိေတြ ့ျမင္ရမည္။ အထူးသျဖင့္ လူမ်ိဳ းတုန္းသတ္ျဖတ္မႈမ်ားနွင္ ့လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚ 

ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းတြင္ေတြ ့ျမင္နုိင္သည္။ ကၽြနု္ပ္တို ့သည္ ဤျပစ္မႈမ်ား၏ဤျပစ္မႈမ်ား၏ဤျပစ္မႈမ်ား၏ဤျပစ္မႈမ်ား၏    ေရေသာက္ျမစ္ေရေသာက္ျမစ္ေရေသာက္ျမစ္ေရေသာက္ျမစ္    အေျခအေနမ်ားနွင့္အေျခအေနမ်ားနွင့္အေျခအေနမ်ားနွင့္အေျခအေနမ်ားနွင့္    

ကနဦးအျဖစ္အပ်က္မ်ားကုိသိနားလည္ျပီး၊ကနဦးအျဖစ္အပ်က္မ်ားကုိသိနားလည္ျပီး၊ကနဦးအျဖစ္အပ်က္မ်ားကုိသိနားလည္ျပီး၊ကနဦးအျဖစ္အပ်က္မ်ားကုိသိနားလည္ျပီး၊ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းဆီသုိ ့ဦးတည္ သြားနုိင္သည့္ ေဘးျဖစ္ေေဘးျဖစ္ေေဘးျဖစ္ေေဘးျဖစ္ေခ်ျပခ်ျပခ်ျပခ်ျပကိစၥမ်ားကိစၥမ်ားကိစၥမ်ားကိစၥမ်ား 

(Risk Factors) ကိုသိေနပါက သက္ဆုိင္ရာနုိင္ငံအစုိးရနွင့္သက္ဆုိင္ရာနုိင္ငံအစုိးရနွင့္သက္ဆုိင္ရာနုိင္ငံအစုိးရနွင့္သက္ဆုိင္ရာနုိင္ငံအစုိးရနွင့္    နုိင္ငံတကာအသုိနုိင္ငံတကာအသုိနုိင္ငံတကာအသုိနုိင္ငံတကာအသုိင္းအင္းအင္းအင္းအ၀၀၀၀ုိင္းိုင္းိုင္းိုင္း    ကကကက    ကာကြယ္တားဆီးကာကြယ္တားဆီးကာကြယ္တားဆီးကာကြယ္တားဆီးရန္ရန္ရန္ရန္    

အစီအမံမ်ားကုိခ်မွတ္နုိင္သည္အစီအမံမ်ားကုိခ်မွတ္နုိင္သည္အစီအမံမ်ားကုိခ်မွတ္နုိင္သည္အစီအမံမ်ားကုိခ်မွတ္နုိင္သည္။  

ေဘးျဖစ္ေခ်ျပကိစၥမ်ားကုိေစာစီးစြာေဖၚထုတ္နုိင္ေလေလ၊ အခ်ိန္မီကာကြယ္တားဆီးျခင္း အတြက္ 

အခြင့္အလမ္းပိုရေလေလျဖစ္သည္။ အခ်ိန္ေနာက္က်ေလေလ ကာကြယ္တားဆီးမႈျပဳရန္ခက္ေလေလ ျဖစ္ျပီး 

အကုန္အက်လည္းပုိ၍ခံရေလေလျဖစ္သည္။ ဥပမာ - လူစုတစုအေပၚတြင္အၾကမ္းဖက္တိုက္ခုိက္ဖုိ ့ ေစ့ေဆာ္မႈတခုကို 

ေစာစီးေဆာလွ်င္စြာေဖၚထုတ္နုိင္ခဲ့လွ်င္၊ သက္ဆိုင္ရာနုိင္ငံေတာ္အစုိးရ (သို ့) နိုင္ငံတကာ အသုိင္းအ၀ုိင္းတို ့မွ 

ျပႆနာရွာေနေသာေစ့ေဆာ္မႈကုိ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္၊ ရိႈ ့ေနေသာမီးစကိုဖယ္ရွား ရန္ သင့္ေလွ်ာ္ေသာ နည္းလမ္း 

မ်ားျဖင့္ေဆာင္ရြက္နုိင္ေပမည္။ အကယ္၍ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းသည္ ျဖစ္ေနနွင့္ ျပီဆိုပါက တုံ ့ျပန္ေဆာင္ရြက္ရန္ 

ျဖစ္နုိင္ေသာနည္းလမ္းမ်ားေရြးစရာအလြန္နည္းပါးသြားေပလိမ့္မည္။ အခ်ိဳ ့ အေနအထားမ်ားတြင္ အတင္းအၾကပ္ 

နည္းလမ္းမ်ားပင္ေဆာင္ရြက္ရဖြယ္ရွိျပီး၊ ျငိမ္းခ်မ္းစြာေျဖရွင္းမႈမျဖစ္နုိင္ ေတာ့လွ်င္ အင္အားအသံုးျပဳရဖြယ္ ရွိနုိင္ 

ေပသည္။  

လူမ်ိဳ းတံုးသတ္ျဖတ္မႈနင့္လူမ်ိဳ းတံုးသတ္ျဖတ္မႈနင့္လူမ်ိဳ းတံုးသတ္ျဖတ္မႈနင့္လူမ်ိဳ းတံုးသတ္ျဖတ္မႈနင့္    ကာကြယ္ကာကြယ္ကာကြယ္ကာကြယ္မႈမႈမႈမႈဆုိင္ရာအထူးအတုိင္ပင္ခံမ်ား၏တာဆုိင္ရာအထူးအတုိင္ပင္ခံမ်ား၏တာဆုိင္ရာအထူးအတုိင္ပင္ခံမ်ား၏တာဆုိင္ရာအထူးအတုိင္ပင္ခံမ်ား၏တာ၀၀၀၀န္န္န္န္က႑က႑က႑က႑။။။။    

ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္၏ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈေရးရာနွင့္ ကာကြယ္မႈဆိုင္ရာ 

အထူးအတုိင္ပင္ခံအရာရိွမ်ားတြင္ သပ္သပ္စီျဖစ္ေသာ္လည္း အျပန္အလွန္အက်ိဳးျပဳသည့္ တာ၀န္ခံမႈ (မင္းဒိတ္) 

မ်ားရိွသည္။ အတုိင္ပင္ခံအရာရိွမ်ား ပူးေပါင္းညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ျပည္သူျပည္သူျပည္သူျပည္သူတုိတုိတုိတုိ    ့့ ့့အားအားအားအား    ရက္စက္ယုတ္မာေသာရက္စက္ယုတ္မာေသာရက္စက္ယုတ္မာေသာရက္စက္ယုတ္မာေသာ    
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ျပစ္မႈမ်ားျပစ္မႈမ်ားျပစ္မႈမ်ားျပစ္မႈမ်ား    မွမွမွမွ    အကာအကြယ္အကာအကြယ္အကာအကြယ္အကာအကြယ္    ေပးရန္၊ေပးရန္၊ေပးရန္၊ေပးရန္၊    အားေပးလႈံအားေပးလႈံအားေပးလႈံအားေပးလႈံ    ့ေဆာ္မႈ့ေဆာ္မႈ့ေဆာ္မႈ့ေဆာ္မႈ    မ်ားကုိတားဆီးရန္မ်ားကုိတားဆီးရန္မ်ားကုိတားဆီးရန္မ်ားကုိတားဆီးရန္    သက္ဆုိင္ရာသက္ဆုိင္ရာသက္ဆုိင္ရာသက္ဆုိင္ရာအစုိးရအစုိးရအစုိးရအစုိးရနွင့္နွင့္နွင့္နွင့္    နိုင္ငံတကာနိုင္ငံတကာနိုင္ငံတကာနိုင္ငံတကာ    

အသုိင္းအအသုိင္းအအသုိင္းအအသုိင္းအ၀၀၀၀ုိင္း၏ိုင္း၏ိုင္း၏ိုင္း၏    က်ိဳ းပမ္းမႈကုိက်ိဳ းပမ္းမႈကုိက်ိဳ းပမ္းမႈကုိက်ိဳ းပမ္းမႈကုိ    ေရွေရွေရွေရွ    ့ေဆာင္ေရွ့ေဆာင္ေရွ့ေဆာင္ေရွ့ေဆာင္ေရွ    ့့ ့့    ရြက္ျပဳၾကရမည္။ရြက္ျပဳၾကရမည္။ရြက္ျပဳၾကရမည္။ရြက္ျပဳၾကရမည္။        

လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈေရးရာအထူးအတုိင္ပင္ခံအရာရိွသည္ ေရွးဦးအခ်က္ျပသတိေပးသူအျဖစ္ ထုိအႏၱရာယ္ ရွိေသာ 

အေျခအေနတရပ္ကုိ ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္မွတဆင့္ လံုျခံဳေရးေကာင္စီသို ့တင္ျပရမည္။ 

ေဆာင္ရြက္နိုင္သည္မ်ားကိုအႀကံဥာဏ္ေပးျခင္းျပဳလုပ္ရမည္။ အရာရိွသည္ ကုလသမဂၢကြန္ယက္နွင့္ အဖြဲ ့၀င္ 

နုိင္ငံမ်ား၊ ေဒသဆုိင္ရာစီမံခ်က္မ်ား၊ လူထုအေျချပဳအဖြဲ ့ အစည္းမ်ားကုိ စည္းရံုးေရွ ့ေဆာင္ျပီး သင့္ေလွ်ာ္ေသာ 

ကာကြယ္တားဆီးမႈ အစီအမံမ်ားကုိေဆာင္ရြက္ရမည္။ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈေရးရာအထူးအတိုင္ပင္ခံ၏ 

အလံုးစံုညႊန္ၾကားမႈေအာက္တြင္ထမ္းေဆာင္ရေသာ ကာကြယ္မႈဆိုင္ရာအထူးအတုိင္ပင္ခံအရာရိွသည္ 

အကာအကြယ္ေပးရန္တာ၀န္ရိွမႈ သေဘာတရားကုိ ကုလသမဂၢကြန္ယက္နွင့္ အဖြဲ ့၀င္နုိင္ငံမ်ား၊ ေဒသတြင္း 

စီမံခ်က္မ်ား၊ လူထုအေျချပဳအဖြဲ ့ အစည္းမ်ားက လုိက္နာအေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္ရာ၌ေရွ  ့ေဆာင္ရမည္။ 

လိုအပ္ေသာ မူေဘာင္ဆိုင္ရာ၊ နိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ၊ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားဆုိင္ရာနွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ဆုိင္ရာ ေဖၚေဆာင္မႈမ်ား 

ကိ ုဦးေဆာင္ရမည္။  

အထူးအတုိင္ပင္ခံအရာရိွမ်ား၏လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈကို လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈေရးရာနွင့္ ကာကြယ္မႈေရးရာ 

စုေပါင္းရုံးက ပ့ံပုိးမႈေပးရမည္။ ထုိစုေပါင္းရံုးမွ ကမၻာအနံွ ့သတင္းအခ်က္ အလက္စုေဆာင္းျခင္း၊ 

ရက္စက္ယုတ္မာေသာျပစ္မႈမ်ားသုိ ့ဦးတည္သြားနုိင္ေသာအေျခအေနမ်ားနွင့္ လႈံ ့ေဆာ္အားေပးအားေျမွာက္ 

ျပဳမႈမ်ားကို ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္သည္။ စုေပါင္းရုံးသည္ ကုလသမဂၢကြန္ယက္နွင့္ အဖြဲ ့၀င္နိုင္ငံမ်ား၊ 

ေဒသဆုိင္ရာနွင့္ ေဒသတြင္းအဖြဲ ့အစည္းမ်ား၊ လူထုအေျချပဳအဖြဲ ့အစည္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းစြမ္းရည္ကိုျမွင့္တင္နိင္ရန္ 

သင္တန္းမ်ား၊ နည္းပညာအကူအညီမ်ားျဖင့္ - 

• ကာကြယ္တားဆီးျခင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ကုိျမွင့္တင္ရန္ 

• ေရွးဦးအခ်က္ျပသတိေပးျခင္းနွင့္ တုံ ့ျပန္နုိင္စြမ္းကုိျမွင့္တင္ရန္ 

• ရက္စက္ယုတ္မာေသာျပစ္မႈမ်ား၏ အေၾကာင္းရင္းခံမ်ားနွင့္ ေျပာင္းလဲလႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ ပုိမုိနားလည္ေစရန္ 

• ကာကြယ္တားဆီးျခင္းနည္းလမ္းမ်ားကုိသိနားလည္ေစရန္ 

• အကာအကြယ္ေပးရန္တာ၀န္ရိွမႈသေဘာတရားကုိ နုိင္ငံအစိုးရမ်ားနွင့္ အျခားလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သူမ်ားက 

သိျမင္နားလည္ေစရန္  … ေဆာင္ရြက္ေလသည္။ 

ဤေနရာတြင္သိေစလုိသည္မွာ ရက္စက္ရက္စက္ရက္စက္ရက္စက္ယုတ္မာေယုတ္မာေယုတ္မာေယုတ္မာေသာျပစ္မႈမ်ားကုိသာျပစ္မႈမ်ားကုိသာျပစ္မႈမ်ားကုိသာျပစ္မႈမ်ားကုိ    ကာကြယ္တားဆီးရန္ကိစၥနင့္ဆက္စပ္ကာကြယ္တားဆီးရန္ကိစၥနင့္ဆက္စပ္ကာကြယ္တားဆီးရန္ကိစၥနင့္ဆက္စပ္ကာကြယ္တားဆီးရန္ကိစၥနင့္ဆက္စပ္    ေသာေသာေသာေသာ    

တာတာတာတာ၀၀၀၀န္ခံမႈရိွသည့္န္ခံမႈရိွသည့္န္ခံမႈရိွသည့္န္ခံမႈရိွသည့္    အျခားကုလသမဂၢဌာနမ်ားအျခားကုလသမဂၢဌာနမ်ားအျခားကုလသမဂၢဌာနမ်ားအျခားကုလသမဂၢဌာနမ်ား    အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားလည္းရိွေသးသည္အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားလည္းရိွေသးသည္အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားလည္းရိွေသးသည္အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားလည္းရိွေသးသည္ ဆုိသည့္ အခ်က္ျဖစ္၏။  
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ေအာက္ပါဌာနမ်ားပါ၀င္သည္ - 

ကုလသမဂၢဌာနကုလသမဂၢဌာနကုလသမဂၢဌာနကုလသမဂၢဌာန    
    

လုပ္ငန္းလုပ္ငန္းလုပ္ငန္းလုပ္ငန္း    

နုိင္ငံေရးဌာန (ဒီပီေအ = Department of Political 
Affairs) 

ပဋိပကၡမ်ားကာကြယ္တားဆီးျခင္းနွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ေျဖရွင္း 
ေဆာင္ရြက္ျခင္း။ 
 

ျငိမ္းခ်မ္းေရးထိန္းသိမ္းမႈလုပ္ငန္းဌာန (ဒီပီေကအုိ = 
Department of Peacekeeping Operations) 
 

အရပ္သားလူထုအားအကာအကြယ္ေပးျခင္း။ 

လူ ့အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢ ေကာ္မရွင္နာ 
မင္းႀကီးရုံး (အုိအိပ္ခ်္စီအိပ္ခ်္အာရ္ = Office of the 
UN High Commissioner on Human Rights) 
 

လူ ့အခြင့္အေရးမ်ား ေျမေတာင္ေျမွာက္ေပးျခင္း၊ အကာအကြယ္ 
ေပးျခင္းအေရးကုိဦးေဆာင္သည္။ 

ဒုကၡသည္မ်ားဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢ ေကာ္မရွင္နာ 
မင္းႀကီးရုံး (ယူအင္အိပ္ခ်္စီအာရ္ = United Nations 
High Commissioner for Refugees) 
 

အုိးမဲ့အိမ္မ့ဲ - နုိင္ငံမ့ဲဒုကၡသည္မ်ားအားအကာအကြယ္ေပးျခင္း။ 

ကုလသမဂၢဖြံ ့ျဖိဳးမႈအစီအစဥ ္(ယူအင္ဒီပ ီ= United 
Nations Development Program) 

တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈကုိေျမေတာင္ေျမွာက္ေပးျခင္း၊ ဒီမိုကေရစီ 
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈကုိပံ့ပိုးျခင္း၊ အၾကပ္အတည္း-အေရးအခင္းမ်ား 
ကာကြယ္တားဆီးျခင္း။ 
 

လူသားခ်င္းစာနာမႈေရးရာမ်ား ညိွႏိႈင္းကြပ္ကဲျခင္း 
ဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢရုံး (ယူအင္အိုစီအိပ္ခ်္ေအ = 
United Nations Office for Coordination of 
Humanitarian Affairs) 

ပဋိပကၡမ်ား၏ သက္ေရာက္ထိခုိက္မႈကုိ ေျဖေလွ်ာ့ရန္ လူသားခ်င္း 
စာနာမႈအကူအညီေပးေသာအဖြဲ ့အစည္းမ်ားအတြင္းညိွႏိႈင္း 
ကြပ္ကဲေပးသည္။ 

လူ ့အခြင့္အေရးသေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္ပါအဖြဲ ့အစည္းမ်ား၊ လူ ့အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏ အထူးစီမံခ်က္မ်ား စေသာ 
ကုလသမဂၢ၏ လူ ့အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈအစီအစဥ္မ်ား သည္လည္း အေရးပါေသာ ေရွးဦးအခ်က္ျပသတိေပး 
သူမ်ားအျဖစ္ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္နိုင္သည္။ 

 

ပုိင္းျခားသံုးသပ္မႈပုိင္းျခားသံုးသပ္မႈပုိင္းျခားသံုးသပ္မႈပုိင္းျခားသံုးသပ္မႈ    မူေဘာင္ဆုိသည္မွာ။မူေဘာင္ဆုိသည္မွာ။မူေဘာင္ဆုိသည္မွာ။မူေဘာင္ဆုိသည္မွာ။    

လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈအႏၱရာယ္ကုိ ေရွးဦးအခ်က္ျပသတိေပးျခင္းရႈေဒါင့္မွ ဆန္းစစ္ေလ့လာရန္ ပုိင္းျခားသံုးသပ္မႈ 

မူေဘာင္တခုကုိ ၂၀၀၉-ခုနွစ္တြင္ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈေရးရာအထူးအတုိင္ပင္ခံအရာရိွရံုးမွ တီထြင္ျပဳစုခ့ဲသည္။ 

ထိုရံုး၏လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားက်ယ္ျပန္ ့လာျပီး ကာကြယ္မႈဆုိင္ရာ အထူးအတုိင္ပင္ခံ၏ လုပ္ငန္းမ်ားပါ 

ပါ၀င္လာေသာအခါတြင္ ေလ့လာေရးမူေဘာင္သည္ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ သာမကဘဲ လူသားမ်ိဳ းႏြယ္အေပၚ 

ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္း၊ စစ္ရာဇ၀တ္မႈမ်ား၊ လူမ်ိဳးငယ္လူနည္းစုမ်ားကုိ ဖယ္ရွင္းျခင္းမ်ားကိုပါ ပုိင္းျခားသုံးသပ္ 

ဆန္းစစ္ရန္လိုအပ္လာသည္။ ထိ ့ုျပင္ ရက္စက္ယုတ္မာေသာ ျပစ္မႈမ်ား၏ ျဖစ္စဥ္မ်ား၊ ေျပာင္းလဲလႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ 

ပုိမုိနားလည္လာေသာအခါ မူလေလ့လာေရးမူေဘာင္၏ အေျခခံမ်ား ကုိ ေျပာင္းလဲရန္ပါလိုအပ္လာေပသည္။ 
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ယေန ့အသံုးျပဳေနေသာမူေဘာင္အသစ္သည္ ယခင္မူေဘာင္ေဟာင္းကိုအစားထုိးရံုမက ရက္စက္ရက္စက္ရက္စက္ရက္စက္ယုတ္မာေယုတ္မာေယုတ္မာေယုတ္မာေသာျပစ္မႈသာျပစ္မႈသာျပစ္မႈသာျပစ္မႈ    

မ်ားအေမ်ားအေမ်ားအေမ်ားအေပၚပၚပၚပၚ    ပုိင္းျခားသံုးသပ္ျပုိင္းျခားသံုးသပ္ျပုိင္းျခားသံုးသပ္ျပုိင္းျခားသံုးသပ္ျခင္းနွင့္ခင္းနွင့္ခင္းနွင့္ခင္းနွင့္    ေဘးျဖစ္ေဘးျဖစ္ေဘးျဖစ္ေဘးျဖစ္နုိင္ေခ်ဆန္းစစ္ျခင္းနုိင္ေခ်ဆန္းစစ္ျခင္းနုိင္ေခ်ဆန္းစစ္ျခင္းနုိင္ေခ်ဆန္းစစ္ျခင္း    ေပါင္းစပ္ေပါင္းစပ္ေပါင္းစပ္ေပါင္းစပ္နည္းလမ္းကိရိယာနည္းလမ္းကိရိယာနည္းလမ္းကိရိယာနည္းလမ္းကိရိယာ    တခုပါ ျဖစ္လာသည္။ 

ဤသုိ ့ျပန္လည္ျပဳျပင္ျခင္းတြင္ ေနာက္ပုိင္းျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲမႈမ်ားနွင့္ ထိုျပစ္မႈမ်ားသုိ ့ဦးတည္ေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ား 

သုေတသနျပဳခ်က္မ်ားကုိပါထင္ဟပ္ေဖၚျပထားသည္။ ဤရလဒ္သည္ ကုလသမဂၢကြန္ယက္အတြင္း သာမက 

ျပင္ပေလာကအတြင္း အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ ညွိႏိႈ္င္းမႈမ်ား၏ ရလဒ္ျဖစ္ေလသည္။ သုိ ့ျဖင့္ ကၽြနု္ပ္တို ့သည္ 

ကမၻာအနံွ ့ယုတ္မာရက္စက္ေသာျပစ္မႈမ်ား ျဖစ္နုိင္ေခ်ကုိဆန္းစစ္နိုင္ရန္၊ ေဘးအႏၱရာယ္ အမ်ားဆံုးနုိင္ငံမ်ားကုိ 

ေဖၚထုတ္နိုင္ရန္ လုပ္ငန္းသုံးကိရိယာ မူေဘာင္ တခုကို ရရိွလာသည္။  

ထိေရာက္စြာအသံုးျပဳနုိင္ရန္အတြက္ မူေဘာင္တြင္ျပဆိုေသာ ေဘးျဖစ္ေခ ျ်ပကိစၥနွင့္ အညႊန္းျအညႊန္းျအညႊန္းျအညႊန္းျပပပပ (Indicators) 

မ်ားေပၚအေျချပဳျပီး တိက်ေသာ၊ ယုံၾကည္ရေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ စံနစ္တက် ေလ့လာဆန္းစစ္ 

ရန္လုိအပ္ပါသည္။ မူေဘာင္တြင္ျပဆုိေသာ ေဘးျဖစ္ေခ ျ်ပေယဘုယ်ကိစၥမ်ားနွင့္ အေသးစိတ္ အညႊန္းျပမ်ားသည္ 

နုိင္ငံတကာဥပေဒပါအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္မ်ား၊ နိင္ငံတကာခံုရံုးမ်ား၊ ခံုသမာဓိအဖြဲ ့ မ်ား၏ အမႈတြဲစီရင္ခ်က္မ်ား၊ 

အတိတ္ကနွင့္ယေန ့လက္ေတြ ့အေျခအေနေလ့လာမႈမ်ားကုိ ထင္ဟပ္ ေဖၚျပထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 

လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈနွင့္ လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းကိုအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိထားသက့ဲသို ့ စစ္ရာဇ၀တ္မႈ 

အားလံုးကိုလႊမ္းျခံဳေသာ အဓိပၸါယ္ေဖၚျပခ်က္မူေဘာင္တခုမရိွေသးေပ။ သုိ ့ျဖစ္ရာ ရက္စက္ယုတ္မာေသာျပစ္မႈမ်ား 

ဆိုင္ရာမူေဘာင္တြင္ လူ ့အသက္ကိုအကာအကြယ္ေပးမႈနွင့္ဆက္စပ္ေသာ စစ္ရာဇ၀တ္မႈမ်ားကုိသာ စူးစုိက္ေလ့လာ 

ပါမည္။ လူ ့အသက္ကုိကာကြယ္ရန္သည္သာ အခရာျဖစ္သည္ မဟုတ္ပါလား ? ထုိ ့ျပင္ အကာအကြယ္ေပးရန္ 

တာ၀န္ရွိမႈသေဘာတရား၏ စူးစိုက္မႈသည္လည္း လူ ့အခြင့္အေရးနွင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈ က်င့္၀တ္ဥပေဒကုိ ဆုိးဆိုး 

၀ါး၀ါး ခ်ိဳးေဖါက္မႈမ်ားမွ ျပည္သ့ူအား ကာကြယ္ေပးရန္ ျဖစ္ေလသည္။  ဤသုိ ့ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဤမူေဘာင္တြင္ 

စံနစ္တက် (သို ့) က်ယ္ျပန္ ့ ေသာပံုစံျဖင့္ က်ဴ းလြန္ေသာ စစ္ရာဇ၀တ္မႈမ်ားကုိ ေလ့လာမည္ ျဖစ္ပါသည္။  

ေနာက္ဆုံးအခ်က္အေနျဖင့္ လူမ်ိဳးငယ္လူနည္းစုမ်ားကုိဖယရွ္င္းျခင္း 

ျပစ္မႈသည္ နိုင္ငံတကာအဆင့္ရာဇ၀တ္ျပစ္မႈတရပ္အျဖစ္ 

တရားဥပေဒတြင္တိက်ျပတ္သားေသာဖြင့္ဆုိခ်က္မရိွေသးဘဲ အျခား 

ေသာ ရက္စက္ယုတ္မာသည့္ျပစ္မႈမ်ား၏ အစိတ္အပုိင္းမ်ားအေန 

ျဖင့္ျဖစ္ေပၚေလ့ရိွသည္ျဖစ္၍ ၄င္းတို ့ကုိ ရက္စက္ယုတ္မာေသာျပစ္မႈ 

မ်ား၏ ေဘးျဖစ္ေခ်ျပအေၾကာင္းကိစၥမ်ား ပိုင္းျခား ေလ့လာမႈ 

တြင္ေပါင္းထည့္ထားပါသည္။ 

ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္
၏ လူမ်ိဳ းတုန္းသတ္ျဖတ္မႈေရးရာနွင့္ 
ကာကြယ္မႈဆုိင္ရာ အထူးအတုိင္ပင္ခံ 
အရာရွိမ်ားပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ကာ 
လူတုိ ့အား ယုတ္မာရက္စက္ ေသာ 
ျပစ္မႈမ်ားမွ အကာအကြယ္ေပးရန္၊  
သက္ဆုိင္ရာအစုိးရနွင့္ နုိင္ငံတကာ  
က်ိဳးပမ္းမႈမ်ား ကုိေရွ ့ေဆာင္ ေရွ ့ 
ရြက္ျပဳၾကရမည္။  
 

ဤမူေဘာင္စာတမ္းသည္ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ ေရးသားတင္ျပမႈျဖစ္သည္း။ စုေပါင္းရုံးအေနျဖင့္ ဤစာတမ္း ကို 

နုိင္ငံတကာအဆင့္၊ ေဒသအဆင့္နွင့္ သက္ဆုိင္ရာနုိင္ငံအဆင့္တြင္လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားက အသံုးျပဳၾကရန္ 
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ႀကိဳဆိုဖိတ္ေခၚပါသည္။ ေရွးဦးအခ်က္ျပသတိေပးစံနစ္တခုအျဖစ္အသံုးျပဳနုိင္သည္။ သုိ ့မဟုတ္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္မႈ 

စံနစ္၊ သို ့မဟုတ္ ရွာေဖြဆန္းစစ္မႈစံနစ္ သို ့မဟုတ္ ၾကိဳတင္ခန္ ့မွန္းေရးစံနစ္တခု အျဖစ္အသံုးျပဳနုိင္ပါသည္။ ထုိ ့ျပင္ 

ကုလသမဂၢအဖြဲ ့၀င္နုိင္ငံအစုိးရမ်ားအေနျဖင့္ မိမိနုိင္ငံတြင္ ဤျပစ္မႈမ်ား အားကာကြယ္တားဆီးေရးဆိုင္ရာ စြမ္းရည္နွင့္ 

နည္းလမ္းဗ်ဴဟာမ်ား၏ အားသာခ်က္၊ အားနဲခ်က္မ်ားကုိ ေဖၚထုတ္ရန္အတြက္လည္းအသံုးျပဳနုိင္ပါသည္။ 

    

ေဘးျဖစ္ေေဘးျဖစ္ေေဘးျဖစ္ေေဘးျဖစ္ေခ်ျပခ်ျပခ်ျပခ်ျပကိစၥကိစၥကိစၥကိစၥမ်ားနွင့္မ်ားနွင့္မ်ားနွင့္မ်ားနွင့္    အညႊန္းျပမ်ားမွာအညႊန္းျပမ်ားမွာအညႊန္းျပမ်ားမွာအညႊန္းျပမ်ားမွာ    ----    

ေဘးျဖစ္ေေဘးျဖစ္ေေဘးျဖစ္ေေဘးျဖစ္ေခ်ျပခ်ျပခ်ျပခ်ျပကိစၥကိစၥကိစၥကိစၥဆုိသည္မွာဆုိသည္မွာဆုိသည္မွာဆုိသည္မွာ    အဆုိးရလဒ္အဆုိးရလဒ္အဆုိးရလဒ္အဆုိးရလဒ္နွင့္နွင့္နွင့္နွင့္    ၄၄၄၄င္း၏င္း၏င္း၏င္း၏    ဒဏ္သက္ေရာက္မႈဒဏ္သက္ေရာက္မႈဒဏ္သက္ေရာက္မႈဒဏ္သက္ေရာက္မႈ    အႏၱရာယ္ကုိႀကီးေစေသာအႏၱရာယ္ကုိႀကီးေစေသာအႏၱရာယ္ကုိႀကီးေစေသာအႏၱရာယ္ကုိႀကီးေစေသာ    ကိစၥမ်ားကိစၥမ်ားကိစၥမ်ားကိစၥမ်ား    

အေျခအေနမ်ားျဖစ္သည္။အေျခအေနမ်ားျဖစ္သည္။အေျခအေနမ်ားျဖစ္သည္။အေျခအေနမ်ားျဖစ္သည္။ ဤမူေဘာင္စာတမ္းတြင္ေဖၚျပထားသည့္ ေဘးျဖစ္ေခ်ျပကိစၥမ်ားမွာ ရက္စက္ယုတ္မာ 

ေသာျပစ္မႈက်ဴးလြန္ရန္အားေပးသည့္ ပါတ္၀န္းက်င္ေရခံေျမခံကုိ ဖန္တီးေပးနိုင္ေသာ ကိစၥမ်ား (သို ့) 

ျပစ္မႈက်ဴးလြန္နုိင္ျခင္း၊ ေဘးအႏၱရာယ္ရိွျခင္း၊ က်ေရာက္ေတာ့မည္ျဖစ္ျခင္းကို ညႊန္ျပေသာ အမူအက်င့္၊ 

အေျခအေနမ်ား၊ အေၾကာင္းအရာမ်ား ပါ၀င္သည္။ ေဘးျဖစ္ေခ်ျပကိစၥမ်ားသည္ အမ်ိဳးအစားကြဲျပားစြာရိွသည္။  

အခ်ိဳ  ့သည္ဖြဲ ့စည္းမႈ ပုံစံနွင့္ဆိုင္၏။ ဥပမာ - နုိင္ငံေတာ္ဖြဲ ့စည္းပံုအားနည္းခ်က္။  

အျခားတုိ ့မွာ လႈပ္ရွားေျပာင္းလဲ ေသာအေျခအေနမ်ား၊ အျဖစ္အပ်က္မ်ားနွင့္သက္ဆုိင္သည္။ ဥပမာ - 

ေမာင္းခလုပ္အျဖစ္အပ်က္မ်ား (triggers)။ လႈပ္ရွားေျပာင္းလဲေသာ ထုိအျဖစ္အပ်က္ (ေမာင္းခလုပ္) မ်ားေၾကာင့္ 

ေဘးျဖစ္နုိင္ေခ်ျပသည့္ ေယဘုယ် အေျခအေနတရပ္မွသည္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းျဖစ္ရန္ ပုိမိုနီးစပ္သည့္ အေျခအေနသို ့ 

ရုတ္ခ်ည္း ေျပာင္းလဲ သြားနုိင္ေလသည္။  

ဤမူေဘာင္စာတမ္းပါ အညႊန္းျပမ်ားသည္ ေဘးျဖစ္ေခ်ျပကိစၥတခုစီ၏ ပံုစံကြဲျပားစြာ ေဖၚျပခ်က္ မ်ားျဖစ္သည္။ 

ေဘးျဖစ္ေခ်ျပကိစၥ၏ အတုိင္းအတာကုိညႊန္ျပသည္။ အညႊန္းျပမ်ား ကုိ အတိတ္ကအေတြ ့ အႀကံဳမ်ားနွင့္ ယေန ့ 

အျဖစ္အပ်က္မ်ားမွ ထုတ္ႏႈတ္ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည္။ အားလံုး - အလံုးစံု ျပည့္စုံေသာ ေဖၚျပခ်က္ဟုမဆုိနုိင္ပါ။  

ပုိင္းျခားသံုးသပ္ျပုိင္းျခားသံုးသပ္ျပုိင္းျခားသံုးသပ္ျပုိင္းျခားသံုးသပ္ျခင္းမူေဘာင္ကုိအသံုးျပဳပံု။ခင္းမူေဘာင္ကုိအသံုးျပဳပံု။ခင္းမူေဘာင္ကုိအသံုးျပဳပံု။ခင္းမူေဘာင္ကုိအသံုးျပဳပံု။        

ယုတ္မာရက္စက္ေသာျပစ္မႈမ်ားျဖစ္နုိင္ေခ်ကို ပိုင္းျခားသံုးသပ္နုိင္ရန္ ဤမူေဘာင္စာတမ္းတြင္ ပုိင္းျခားစိတ္ျဖာ 

ေလ့လာရန္ အဓိကနည္းလမ္းကိရိယာ (၂) ခုပါ၀င္သည္။  

(က) ေဘးျဖစ္ေေဘးျဖစ္ေေဘးျဖစ္ေေဘးျဖစ္ေခ်ျပခ်ျပခ်ျပခ်ျပကိစၥကိစၥကိစၥကိစၥ (၁၄) မ်ိဳး 

(ခ) ေဘးျဖစ္္ေခ်ျပကိစၥတမ်ိဳးစီအတြက္ အညႊန္းျပမ်ားအညႊန္းျပမ်ားအညႊန္းျပမ်ားအညႊန္းျပမ်ား။ 

ေဖၚျပထားသည့္ ေဘးျဖစ္ေခ်ျပကိစၥ (၁၄) မ်ိဳးအနက္ ပဌမ (၈) မ်ိဳးသည္ ရက္စက္ယုတ္မာေသာျပစ္မႈအားလံုးတြင္ 

မ်ားေသာအားျဖင့္ေတြ ့နုိင္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားျဖစ္သည္။ ဤတြင္ ထိုျပစ္မႈမ်ား သည္ ဆင္တူေသာ 
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အေျခအေနမ်ားတြင္ျဖစ္ေပၚေလ့ရိွျပီး၊ ဘံုတူညီေသာလကၡဏာမ်ားရိွၾကသည္ကိုေထာက္ရႈ နုိင္၏။ 

ထိုဘံုတူညီေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားအျပင္ ၀ိေသသအေၾကာင္းအရာ (၆) မ်ိဳးပါေဖၚျပထားသည္။ ၄င္းတို ့မွာ  

နုိင္ငံတကာအဆင့္ျပစ္မႈမ်ားျဖစ္ေသာ လူမ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္မႈ၊ လူသားမ်ိဳ းႏြယ္အေပၚျပစ္မႈက်ဴ းလြန္ျခင္း နွင့္ 

စစ္ရာဇ၀တ္မႈတို ့ျဖစ္ျပီး၊ တခုလွ်င္ အေသးစိတ္အေၾကာင္းအရာ (၂) မ်ိဳးစီပါ၀င္သည္။ 

ေဘးျဖစ္ေေဘးျဖစ္ေေဘးျဖစ္ေေဘးျဖစ္ေခ်ျပေခ်ျပေခ်ျပေခ်ျပေယဘုယ်ယဘုယ်ယဘုယ်ယဘုယ်ကိစၥကိစၥကိစၥကိစၥမ်ားမ်ားမ်ားမ်ား    (common risk factors) (common risk factors) (common risk factors) (common risk factors) သည္သည္သည္သည္    ရက္စက္ရက္စက္ရက္စက္ရက္စက္ယုတ္မာေယုတ္မာေယုတ္မာေယုတ္မာေသာျပစ္မႈမ်ားသာျပစ္မႈမ်ားသာျပစ္မႈမ်ားသာျပစ္မႈမ်ား၏၏၏၏    

ေယဘုက်ျဖစ္နုိင္ေခ်ကုိညႊန္ျပသည္။ေယဘုက်ျဖစ္နုိင္ေခ်ကုိညႊန္ျပသည္။ေယဘုက်ျဖစ္နုိင္ေခ်ကုိညႊန္ျပသည္။ေယဘုက်ျဖစ္နုိင္ေခ်ကုိညႊန္ျပသည္။    မည္သည့္ျပစ္မႈအမ်ိဳ းအစားဟူ၍အေသးစိတ္ညႊန္ျပျခင္းမရိွ။မည္သည့္ျပစ္မႈအမ်ိဳ းအစားဟူ၍အေသးစိတ္ညႊန္ျပျခင္းမရိွ။မည္သည့္ျပစ္မႈအမ်ိဳ းအစားဟူ၍အေသးစိတ္ညႊန္ျပျခင္းမရိွ။မည္သည့္ျပစ္မႈအမ်ိဳ းအစားဟူ၍အေသးစိတ္ညႊန္ျပျခင္းမရိွ။ တကယ့္လက္ေတြ ့ 

ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာမႈတြင္လည္း အစဦးပုိင္း၌ မည္က့ဲသို ့ေသာျပစ္မႈမ်ိဳးျဖစ္လိမ့္မည္ကိုမသိနုိင္ေပ။ ျပစ္မႈျဖစ္စဥ္ 

ဆက္လက္ေရြ ့လွ်ား သြားသည္နွင့္ မည္သည့္ျပစ္မႈအမ်ိဳးအစားျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ပုိမိုထင္ရွားလာသည္။  

ဥပမာ - နုိင္ငံေတာ္ဖြဲ ့ စည္းပံုအားနည္းခ်က္ေယဘုယ်အေၾကာင္းတရားေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုအစုအဖြဲ ့တခ်ိဳ ့ 

အေပၚတြင္ မည္သည့္ျပစ္မႈမ်ိဳးမဆို ေဘးအႏၱရာယ္ က်ေရာက္လာနုိင္ေလသည္။  

ထိ ့ုျပင္လည္း ေဘးျဖစ္ေစနုိင္ေသာအေျခအေနတမ်ိဳးတည္းတြင္ အမ်ိဳ းမ်ိဳးေသာျပစ္မႈမ်ားျဖစ္ပြားလာနုိင္ေသး၏။ 

တခ်ိန္တည္းတြင္ျဖစ္ပြားျခင္းေသာ္၄င္း၊ ျပစ္မႈတမ်ိဳးျပီးတမ်ိဳး-တခုေၾကာင့္ေနာက္တခု-အစဥ္အဆက္ေသာ္၄င္း 

ျဖစ္ပြားနုိင္ေလသည္။ 

ေဘးျဖစ္ေေဘးျဖစ္ေေဘးျဖစ္ေေဘးျဖစ္ေခ်ျပခ်ျပခ်ျပခ်ျပ    ၀၀၀၀ိေသသိေသသိေသသိေသသကိစၥကိစၥကိစၥကိစၥမ်ားမ်ားမ်ားမ်ား    (specific risk factors) (specific risk factors) (specific risk factors) (specific risk factors)  အျခားတဘက္၌    ----    က်န္ျပစ္မႈက်န္ျပစ္မႈက်န္ျပစ္မႈက်န္ျပစ္မႈ    ((((၃၃၃၃) ) ) ) မ်ိဳ းတြင္မ်ိဳ းတြင္မ်ိဳ းတြင္မ်ိဳ းတြင္    

တမ်ိဳ းနွင့္တမ်ိဳးမတူညီေသာတမ်ိဳ းနွင့္တမ်ိဳးမတူညီေသာတမ်ိဳ းနွင့္တမ်ိဳးမတူညီေသာတမ်ိဳ းနွင့္တမ်ိဳးမတူညီေသာ    အစိတ္အပုိင္းမ်ား၊အစိတ္အပုိင္းမ်ား၊အစိတ္အပုိင္းမ်ား၊အစိတ္အပုိင္းမ်ား၊    အစပ်ိဳ းအျဖစ္အပ်က္မ်ားအစပ်ိဳ းအျဖစ္အပ်က္မ်ားအစပ်ိဳ းအျဖစ္အပ်က္မ်ားအစပ်ိဳ းအျဖစ္အပ်က္မ်ားရိွေသာေၾကာင့္ရိွေသာေၾကာင့္ရိွေသာေၾကာင့္ရိွေသာေၾကာင့္    ေဘးျဖစ္ေခ်ျပေဘးျဖစ္ေခ်ျပေဘးျဖစ္ေခ်ျပေဘးျဖစ္ေခ်ျပ    

၀၀၀၀ိေသသိေသသိေသသိေသသကိစၥမ်ားျကိစၥမ်ားျကိစၥမ်ားျကိစၥမ်ားျဖစ္ဖစ္ဖစ္ဖစ္လာသည္လာသည္လာသည္လာသည္။။။။ ဥပမာ - လူမ်ိဳးတုန္း သတ္ျဖတ္မႈျပစ္မႈအတြက္ သီးသန္ ့သက္ဆိုင္ေသာ 

အေၾကာင္းတရားသည္ လူမ်ိဳ းတမ်ိဳး၊ လူမ်ိဳ းစုတစု၊ မ်ိဳ းႏြယ္တစု (သို ့) ဘာသာ၀င္တစုကုိ အလုံးစုံေသာ္၄င္း၊ 

တစိတ္တပုိင္းေသာ္၄င္း ေခ်မႈန္းရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖစ္သည္။ ဤရည္ရြယ္ခ်က္၏ ေဖၚျပခ်က္လကၡဏာ၊ 

သက္ေသခံမ်ားကုိေတြ ့ရိွခ့ဲလွ်င္ လူမ်ိဳ းတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ ေဘးအႏၱရာယ္ျဖစ္နုိင္ေခ် ျမင့္မားေနျခင္းကို ညႊန္ျပသည္။  

ဤသုိ ့ျဖင့္ မူေဘာင္တြင္ေဖၚ ျပထားေသာ ေဘးျဖစ္ေခ်ျပ၀ိေသသကိစၥမ်ားသည္ တရားဥပေဒတြင္ ထိုျပစ္မႈမ်ား နွင့္ 

ပါတ္သက္၍ဖြင့္ဆုိျခင္းမ်ားကို ထင္ဟပ္ေဖၚျပေနသည္ကုိေတြ ့ရမည္။ သုိ ့ေသာ္ဥပေဒဖြင့္ဆိုခ်က္ အတုိင္း 

တသေ၀မတိမ္းတူညီရမည္ဟု၄င္း၊ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းသက္ေသျပ အေထာက္အထားမ်ားျဖစ္ရမည္ဟု၄င္းမဆိုလုိ။  

မူေဘာင္ကုိအသံုးျပဳ၍ လက္ေတြ ့အေျခအေနတခုတြင္ ရက္စက္ယုတ္မာေသာျပစ္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားနုိင္ေခ်ကို 

ဆန္းစစ္နုိင္ရန္ ပုိင္းျခားသုံးသပ္သူ /ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူ သည္ ေဘးျဖစ္ေေဘးျဖစ္ေေဘးျဖစ္ေေဘးျဖစ္ေခ်ျပခ်ျပခ်ျပခ်ျပကိစၥကိစၥကိစၥကိစၥမ်ားနွင့္မ်ားနွင့္မ်ားနွင့္မ်ားနွင့္        

အညႊန္းျပမ်ားကအညႊန္းျပမ်ားကအညႊန္းျပမ်ားကအညႊန္းျပမ်ားက    လမ္းညႊန္သည့္အတုိင္းလမ္းညႊန္သည့္အတုိင္းလမ္းညႊန္သည့္အတုိင္းလမ္းညႊန္သည့္အတုိင္း    လုိအပ္ေသာလုိအပ္ေသာလုိအပ္ေသာလုိအပ္ေသာ    သတင္းအခ်က္အလက္စုေဆာင္းမႈကုိေဆာင္ရြက္ရမည္။သတင္းအခ်က္အလက္စုေဆာင္းမႈကုိေဆာင္ရြက္ရမည္။သတင္းအခ်က္အလက္စုေဆာင္းမႈကုိေဆာင္ရြက္ရမည္။သတင္းအခ်က္အလက္စုေဆာင္းမႈကုိေဆာင္ရြက္ရမည္။        

ဥပမာ - ေဘးျဖစ္ေခ်ျပကိစၥ (၁) ( လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡအေျခအေနမ်ား သုိ မ့ဟုတ္ အျခားေသာမတည္ျငိမ္မႈမ်ား) 

ေလ့လာသူသည္ ထုိအေၾကာင္းအရာနွင့္ပါတ္သက္ေသာအညႊန္းျပမ်ားရိွေနေၾကာင္း၊ (မေတြ ့ရလွ်င္) ရိွေနခ့ဲ 
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ပါေသာ္လည္း ေျပာင္းလဲသြားခ့ဲေၾကာင္း ေဖၚျပနုိင္သည့္ စိတ္ခ်ယံုၾကည္ရေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ 

ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ တခုမကကို စုေဆာင္းရန္လုိသည္။  

• နုိင္ငံတကာလက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡ၊(သုိ ့) နုိင္ငံတကာမဟုတ္ေသာလက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ေပၚခ့ဲျခင္း 

(အညႊန္းျပ ၁-၁)၊  

• လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ အေရးအခင္း /အေရးေပၚအေျခအေန၏ အေထာက္အထား (အညႊန္းျပ ၁-၂)၊  

• အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ျဖစ္ ေသာနုိင္ငံေရးမတည္ျငိမ္မႈမ်ား ရွိ /မရိွ (အညႊန္းျပ ၁-၃ မွ ၁-၆ အထိ)၊  

• စီးပြားေရးမတည္ျငိမ္မႈ (အညႊန္းျပ ၁-၇ မွ ၁-၉ အထိ)၊  

• လူမႈေရးမတည္ျငိမ္မႈ (အညႊန္းျပ ၁-၁၀ နွင့္ ၁-၁၁ )၊  

ရရိွေသာအခ်က္အလက္မ်ားကုိေပါင္းစပ္ကာ ပုိင္းျခားသံုးသပ္ျခင္းမွ ထိုနုိင္ငံတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာတင္းမာမႈ 

မ်ားသည္ရက္စက္ယုတ္မာေသာျပစ္မႈမ်ား အတြက္ေရခံေျမခံမ်ား ျဖစ္ေပၚေနျခင္းရိွ-မရွိ (၀ါ) ေဘးျဖစ္ေခ်ျပကိစၥ (၁) 

ရိွ-မရိွကို ဆန္းစစ္နုိင္သည္။  

သတိခ်ပ္ရန္သတိခ်ပ္ရန္သတိခ်ပ္ရန္သတိခ်ပ္ရန္ပဌမအခ်က္ပဌမအခ်က္ပဌမအခ်က္ပဌမအခ်က္မွာမွာမွာမွာ - ဤမူေဘာင္အားအထက္ပါကဲ့သုိ ့အသုံးျပဳေလ့လာရာတြင္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္း    

မ်ားျဖစ္ပြားမ်ားျဖစ္ပြားမ်ားျဖစ္ပြားမ်ားျဖစ္ပြားလိမ့္မည္ဟုလိမ့္မည္ဟုလိမ့္မည္ဟုလိမ့္မည္ဟု    အရာေရာက္ေသာအရာေရာက္ေသာအရာေရာက္ေသာအရာေရာက္ေသာ    ခန္ခန္ခန္ခန္    ့မွန္းမႈျပဳရန္အတြက့္မွန္းမႈျပဳရန္အတြက့္မွန္းမႈျပဳရန္အတြက့္မွန္းမႈျပဳရန္အတြက္    ေဘးျဖစ္ေေဘးျဖစ္ေေဘးျဖစ္ေေဘးျဖစ္ေခ်ျပခ်ျပခ်ျပခ်ျပကိစၥကိစၥကိစၥကိစၥ    အားလံုးရိွေအားလံုးရိွေအားလံုးရိွေအားလံုးရိွေနနနနရန္ရန္ရန္ရန္    

မလုိအပ္ျခင္းျဖစ္၏။မလုိအပ္ျခင္းျဖစ္၏။မလုိအပ္ျခင္းျဖစ္၏။မလုိအပ္ျခင္းျဖစ္၏။        

တခ်ိဳ ့အေနအထားမ်ားတြင္မူ သတင္းအခ်က္အလက္စုေဆာင္း ေလ့လာမႈ မွ ေဘးျဖစ္္ေခ်ျပကိစၥ အမ်ားစုကုိေတြ ့ 

ရိွထားေသာ္လည္း ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ပြား မလာသည္ကုိေတြ ့ရ၏။ ဤသုိ ့ ျဖစ္ရသည္မွာ 

ေမာင္းခလုပ္အျဖစ္အပ်က္တခုခု ျဖစ္မလာ ျခင္းေၾကာင့္ေသာ္၄င္း၊ တင္းမာမႈမ်ားကုိ ေကာင္းစြာေျဖေလွ်ာ့ေပးနုိင္ျခင္း 

ေၾကာင့္ေသာ္၄င္း ျဖစ္နုိင္သည္။  

ေနာက္တခ်က္အေနျဖင့္ - ေဘးျဖစ္ေခ်ျပကိစၥတခုရိွေနျခင္း ကုိအတည္ျပဳရန္လိုအပ္ေသာ 

ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရသည့္သတင္းအခ်က္အလက္အျပည့္အစံုရရန္မေသခ်ာျခင္းျဖစ္သည္။ သို ့ေသာ္ဤအခက္အခဲ 

ေၾကာင့္ ပုိင္းျခားသံုးသပ္သူ /ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူသည္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းျဖစ္နုိင္ေခ်ကို ႀကိဳတင္ခန္ ့မွန္း 

သတင္းေပးနိုင္ျခင္းမဆုံးရႈံးေစရပါ။ 

ေမာင္းခလုပ္အျဖစ္အပ်က္မ်ားကုိခန္ ့မွန္းရန္ခက္ခဲပါသည္။ တင္းမာမႈမ်ားကုိ ေျဖေလွ်ာ့ေပးနုိင္ျခင္း သည္လည္း 

အားေကာင္းေနရာမွ ခ်ိနဲ ့လာျပီးေပ်ာက္ကြယ္သြားနုိင္ေသးသည္။ 

ေဘးျဖစ္ေခ်ျပ ေယဘုယ်ကိစၥမ်ားသည္ ၀ိေသသအေၾကာင္းအရာမ်ားထက္ေစာလွ်င္စြာ ျဖစ္ေပၚလာတတ္သည္။ 

ျဖစ္စဥ္၏အစဦးပုိင္းတြင္ ၀ိေသသအေၾကာင္းအရာမ်ားကုိရွာေဖြေဖၚထုတ္ရန္ ခက္ခဲတတ္ပါသည္။ 
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သတိခ်ပ္ရန္သတိခ်ပ္ရန္သတိခ်ပ္ရန္သတိခ်ပ္ရန္ဒုတိယဒုတိယဒုတိယဒုတိယအခ်က္မွာအခ်က္မွာအခ်က္မွာအခ်က္မွာ - ေဘးျဖစ္ေေဘးျဖစ္ေေဘးျဖစ္ေေဘးျဖစ္ေခ်ျပခ်ျပခ်ျပခ်ျပကိစၥကိစၥကိစၥကိစၥမ်ားနွင့္မ်ားနွင့္မ်ားနွင့္မ်ားနွင့္    ၄၄၄၄င္းင္းင္းင္းတုိတုိတုိတုိ    ့၏သက္ဆုိင္ရာအညႊန္းျပ့၏သက္ဆုိင္ရာအညႊန္းျပ့၏သက္ဆုိင္ရာအညႊန္းျပ့၏သက္ဆုိင္ရာအညႊန္းျပ    မ်ားမ်ားမ်ားမ်ား    မ်ားျပားေလေလမ်ားျပားေလေလမ်ားျပားေလေလမ်ားျပားေလေလ    

ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ရန္ျဖစ္နုိင္ေခ်မ်ားေလေလျဖစ္၏။ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ရန္ျဖစ္နုိင္ေခ်မ်ားေလေလျဖစ္၏။ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ရန္ျဖစ္နုိင္ေခ်မ်ားေလေလျဖစ္၏။ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ရန္ျဖစ္နုိင္ေခ်မ်ားေလေလျဖစ္၏။ ေဘးျဖစ္ေခ်ျပကိစၥ တရပ္ရပ္နွင့္ ၄င္း၏သက္ဆုိင္ရာအညႊန္းျပမ်ား 

မ်ားျပားေလေလ ၄င္းအေျခအေနတြင္ထုိေဘးျဖစ္ေခ်ျပကိစၥ၏ အေရးပါမႈ ႀကီးမားေလေလျဖစ္သည္။ 

သတိခ်ပ္ရန္သတိခ်ပ္ရန္သတိခ်ပ္ရန္သတိခ်ပ္ရန္တတိယတတိယတတိယတတိယအခ်က္မွာအခ်က္မွာအခ်က္မွာအခ်က္မွာ - ေဘးျဖစ္ေေဘးျဖစ္ေေဘးျဖစ္ေေဘးျဖစ္ေခ်ျပခ်ျပခ်ျပခ်ျပကိစၥကိစၥကိစၥကိစၥမ်ားနွင့္မ်ားနွင့္မ်ားနွင့္မ်ားနွင့္    ၄၄၄၄င္းတုိင္းတုိင္းတုိင္းတုိ    ့၏သက္ဆုိင္ရာအညႊန္းျပမ်ားကုိ့၏သက္ဆုိင္ရာအညႊန္းျပမ်ားကုိ့၏သက္ဆုိင္ရာအညႊန္းျပမ်ားကုိ့၏သက္ဆုိင္ရာအညႊန္းျပမ်ားကုိ    

အေရးပါမႈႀကီးစဥ္ငယ္လုိက္စီစဥ္မႈျပဳလုပ္ရန္မျဖစ္နုိင္ပါ။အေရးပါမႈႀကီးစဥ္ငယ္လုိက္စီစဥ္မႈျပဳလုပ္ရန္မျဖစ္နုိင္ပါ။အေရးပါမႈႀကီးစဥ္ငယ္လုိက္စီစဥ္မႈျပဳလုပ္ရန္မျဖစ္နုိင္ပါ။အေရးပါမႈႀကီးစဥ္ငယ္လုိက္စီစဥ္မႈျပဳလုပ္ရန္မျဖစ္နုိင္ပါ။    တခုစီ၏ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္တခုစီ၏ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္တခုစီ၏ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္တခုစီ၏ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္အရအေရးပါမႈသည္အရအေရးပါမႈသည္အရအေရးပါမႈသည္အရအေရးပါမႈသည္    သက္ဆုိင္ရာသက္ဆုိင္ရာသက္ဆုိင္ရာသက္ဆုိင္ရာ    

ေနာက္ခံေေနာက္ခံေေနာက္ခံေေနာက္ခံေရေျမရေျမရေျမရေျမအေျခအေနေပၚတြင္မူတည္ေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။အေျခအေနေပၚတြင္မူတည္ေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။အေျခအေနေပၚတြင္မူတည္ေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။အေျခအေနေပၚတြင္မူတည္ေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡကို အင္အားအႀကီးဆုံး-

အေရးပါဆုံးအေၾကာင္းအရာျဖစ္သည္ဟုအခ်ိဳ  ့ကဆိုၾကေသာ္လည္း၊ မ်ားစြာေသာ ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္ျခင္းမ်ားသည္ 

လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡမပါဘျဲဖစ္ပြားနုိင္သည္ကုိေတြ ့ရမည္။ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္ျခင္း၊ လူသားမ်ိဳ းႏြယ္အေပၚ 

ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းမ်ားသည္ ျငိမ္းခ်မ္းေသာကာလတြင္လည္းျဖစ္လာနုိင္သည္ကုိေတြ ့ ၾကရသည္။ 

အမွန္တကယ္လည္း ေဘးျဖစ္ေခ်ျပကိစၥအခ်ဳိ  ့သည္ အျခားေသာကိစၥ မ်ားထက္ အင္အား ႀကီးခ်င္ႀကီး ပါလိမ့္မည္၊ 

ပုိ၍ႀကိမ္ဖန္မ်ားျပားစြာျဖစ္ေပၚျခင္းလည္းရိွနုိင္သည္။ သို ့ေသာ္အားလံုးသည္ ယုတ္မာရက္စက္ေသာျပစ္မႈမ်ားမွ 

ေဘးအႏၱရာယ္ပုိ၍ပုိ၍ ႀကီးမားေစသည္မွာေတာ့အတူတူပင္။ 

ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္    ---- ပိုင္းျခားသံုးသပ္သူ /ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူသည္ မူေဘာင္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ 

ဆန္းစစ္သံုးသပ္ရာတြင္၊ အေလးေပးခ်ိန္ဆရာတြင္ ေျပာင္းသာျပင္သာရိွဖို ့လိုသည္။ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိက်ယ္ျပန္ ့ 

ေသာ နုိင္ငံေရးနုိင္ငံေရးနုိင္ငံေရးနုိင္ငံေရးအေျခအေနအေျခအေနအေျခအေနအေျခအေန၊၊၊၊    အေၾကာင္းရင္းေနာက္ခံအေျခအေန၊အေၾကာင္းရင္းေနာက္ခံအေျခအေန၊အေၾကာင္းရင္းေနာက္ခံအေျခအေန၊အေၾကာင္းရင္းေနာက္ခံအေျခအေန၊    သမုိင္းေၾကာင္းသမုိင္းေၾကာင္းသမုိင္းေၾကာင္းသမုိင္းေၾကာင္း၊၊၊၊    ယဥ္ေက်းမႈေနာက္ခံ၊ယဥ္ေက်းမႈေနာက္ခံ၊ယဥ္ေက်းမႈေနာက္ခံ၊ယဥ္ေက်းမႈေနာက္ခံ၊    မ်ားကုိမ်ားကုိမ်ားကုိမ်ားကုိ    

ဆန္းစစ္မႈေဘာင္အတြင္းဆန္းစစ္မႈေဘာင္အတြင္းဆန္းစစ္မႈေဘာင္အတြင္းဆန္းစစ္မႈေဘာင္အတြင္း    ထည့္သြင္းေလ့လာသံုးသပ္နုိင္ရန္လုိသညထည့္သြင္းေလ့လာသံုးသပ္နုိင္ရန္လုိသညထည့္သြင္းေလ့လာသံုးသပ္နုိင္ရန္လုိသညထည့္သြင္းေလ့လာသံုးသပ္နုိင္ရန္လုိသည္။ ယခုအခါ အၾကမ္းဖက္မႈပံုစံမ်ား၊ ဦးတည္ 

ခ်က္မ်ားလည္းေျပာင္းလဲလာေနသည္ကိုေတြ ့ရ၏။ ပဋိပကၡမ်ားနွင့္ပါတ္သက္ေသာ ျပဳမူလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား 

သည္လည္းတိုးတက္ေျပာင္းလဲလာေနေပသည္။ ထိုေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚမႈမ်ားကုိေတြ ့ႀကံဳလာရပါက သင့္ေလွ်ာ္ 

သလုိထည့္သြင္းစဥ္းစားသံုးသပ္နုိင္ရန္လိုပါသည္။ 

 

ေဘးျဖစ္ေေဘးျဖစ္ေေဘးျဖစ္ေေဘးျဖစ္ေခ်ျပခ်ျပခ်ျပခ်ျပကိစၥကိစၥကိစၥကိစၥမ်ားဆန္းစစ္ျခင္းသည္မည္မွ်တိက်ပါသနည္းမ်ားဆန္းစစ္ျခင္းသည္မည္မွ်တိက်ပါသနည္းမ်ားဆန္းစစ္ျခင္းသည္မည္မွ်တိက်ပါသနည္းမ်ားဆန္းစစ္ျခင္းသည္မည္မွ်တိက်ပါသနည္း    ????    

ပုိင္းျခားသံုးသပ္မႈမူေဘာင္ျဖင့္ သံုးသပ္သူ /ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူသည္ အေနအထားတခုတြင္ ျပစ္မႈျပစ္မႈျပစ္မႈျပစ္မႈ    က်ဴ းလြန္ျခင္းက်ဴ းလြန္ျခင္းက်ဴ းလြန္ျခင္းက်ဴ းလြန္ျခင္း    

မ်ားျဖစ္ေမ်ားျဖစ္ေမ်ားျဖစ္ေမ်ားျဖစ္ေပၚနုိင္ေခ်ပၚနုိင္ေခ်ပၚနုိင္ေခ်ပၚနုိင္ေခ်    ကုိကုိကုိကုိ    အေၾကာင္းအရာအရအေၾကာင္းအရာအရအေၾကာင္းအရာအရအေၾကာင္းအရာအရ    စံနစ္တက်ဆန္းစစ္နုိင္ေသာစံနစ္တက်ဆန္းစစ္နုိင္ေသာစံနစ္တက်ဆန္းစစ္နုိင္ေသာစံနစ္တက်ဆန္းစစ္နုိင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ရရိွနုိင္သည္။ သို ့ေသာ္ 

ဤသုိ ့ဆန္းစစ္ျခင္းျဖင့္ ေဖၚထုတ္သည့္ ေဘးျဖစ္ေခ ျ်ပကိစၥမ်ားသည္ အမႈမ်ားျဖစ္ပြားျခင္းသုိ ့ တိုက္ရုိက္ 

ဦးတည္သြားလိမ့္မည္ဟုမဆုိနိုင္ေပ။ ျဖစ္နုိင္ေခ်ဆိုသည္မွာ မလြဲမေသြျဖစ္ေပၚလိမ့္မည္ဆုိသည္နွင့္မတူပါ။ 

အမွန္တကယ္အားျဖင့္လည္း မူေဘာင္ပါ ေဘးျဖစ္ေခ်ျပကိစၥမ်ားကုိ ျပစ္မႈက်ဴ းလြန္ျခင္းမ်ား မျဖစ္ပြားေသာ ကမၻာအနံွ ့ 

အေျခအေနမ်ား-အေနအထားမ်ား လူအစုအဖြဲ ့မ်ားတြင္ေတြ ့နိုင္ေပ၏။  
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ဘာေၾကာင့္ဤသုိ ့ျဖစ္ရပါသလဲ ?  ဤေဒသမ်ား၊ အေနအထားမ်ား 
တြင္ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းမ်ားမျဖစ္ရျခင္းသည္ ေဒသခံလူ ့အဖြဲ ့အစည္း 
တြင္ ဒဏ္ခံ-ရုန္းျပန္မႈစြမ္းရည္ (resilience) ရ္ိွျခင္း၊ 
ျပင္ပအကူအညီျဖင့္ ေျဖေလွ်ာ့ေပးနုိင္ျခင္း၊ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက 
ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းကို အားမေပးျခင္း၊ ခြင့္မျပဳျခင္းနွင့္ 
ေမာင္းခလုပ္အျဖစ္အပ်က္ မ်ားျဖစ္ေပၚမလာျခင္းတို ့သည္ 
အေၾကာင္းရင္းခံမ်ားျဖစ္နုိင္သည္။ 

ထိေရာက္ေသာ ပိုင္းျခားသံုးသပ္မႈျဖစ္နိုင္ 
ရန္ မူေဘာင္ပါေဘးျဖစ္ေခ်ျပ 
အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ အညႊန္းျပမ်ား 
နွင့္ဆက္စပ္သည့္ တိက်-စိတ္ခ်ယံုၾကည္ 
ရေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ 
စုေဆာင္းဆန္းစစ္နုိင္ရန္လုိအပ္ေပသည္။ 

သိ ့ုေသာ္ မွန္းဆတြက္ခ်က္မႈမျပဳနုိင္ေသာအျဖစ္အပ်က္မ်ားေၾကာင့္ ပံုမွန္အေျခအေနသည္အခ်ိန္မေရြးပ်က္ျပားသြား 

နုိင္ေလသည္။ 

ေဘးျဖစ္ေခ်ျပကိစၥမ်ားရွိေနျခင္းနွင့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းမ်ားကုိ အေၾကာင္း-အက်ိဳး တိုက္ရုိက္ ဆက္စပ္မႈ 

မျပနုိင္ေသာ္လည္း၊ ဤျပစ္မႈမ်ားသည္ဤျပစ္မႈမ်ားသည္ဤျပစ္မႈမ်ားသည္ဤျပစ္မႈမ်ားသည္    ေဘးျဖစ္ေေဘးျဖစ္ေေဘးျဖစ္ေေဘးျဖစ္ေခ်ျခ်ျခ်ျခ်ျပပပပကိစၥကိစၥကိစၥကိစၥမ်ားလံုးမ်ားလံုးမ်ားလံုးမ်ားလံုး၀၀၀၀    ((((သုိသုိသုိသုိ    ့့ ့့) ) ) ) လံုးလံုးလံုးလံုး၀၀၀၀    ----နီးပါးနီးပါးနီးပါးနီးပါး    ကင္းမ့ဲေသာကင္းမ့ဲေသာကင္းမ့ဲေသာကင္းမ့ဲေသာ    အေျခအေနတြင္အေျခအေနတြင္အေျခအေနတြင္အေျခအေနတြင္    

ျဖစ္ပြားျခင္းမရိွသေလာက္ျျဖစ္ပြားျခင္းမရိွသေလာက္ျျဖစ္ပြားျခင္းမရိွသေလာက္ျျဖစ္ပြားျခင္းမရိွသေလာက္ျဖစ္ဖစ္ဖစ္ဖစ္သည္ကေတာ့အမွန္ပင္။သည္ကေတာ့အမွန္ပင္။သည္ကေတာ့အမွန္ပင္။သည္ကေတာ့အမွန္ပင္။ 
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၂။၂။၂။၂။    ရက္စက္ရက္စက္ရက္စက္ရက္စက္ယုတ္မာေယုတ္မာေယုတ္မာေယုတ္မာေသာျပစ္မႈမ်ားသာျပစ္မႈမ်ားသာျပစ္မႈမ်ားသာျပစ္မႈမ်ား    ပုိင္းျခားသံုးသပ္ျခင္းမူေဘာင္။ပုိင္းျခားသံုးသပ္ျခင္းမူေဘာင္။ပုိင္းျခားသံုးသပ္ျခင္းမူေဘာင္။ပုိင္းျခားသံုးသပ္ျခင္းမူေဘာင္။    

ေဘးျဖစ္ေခ်ျပေဘးျဖစ္ေခ်ျပေဘးျဖစ္ေခ်ျပေဘးျဖစ္ေခ်ျပ    ေယဘုယ်ေယဘုယ်ေယဘုယ်ေယဘုယ်ကိစၥကိစၥကိစၥကိစၥမ်ား။မ်ား။မ်ား။မ်ား။    
    
ျဖစ္ေခ်ျပကိစၥ ၁၁၁၁    လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡအေျခအေနမ်ား (သုိ ့) အျခားေသာမတည္ျငိမ္မႈမ်ား။    
ျဖစ္ေခ်ျပကိစၥ ၂ လူ ့အခြင့္အေရးနွင္ ့လူသားျခင္းစာနာမႈဆုိင္ရာက်င့္၀တ္ဥပေဒမ်ား ကုိဆုိး၀ါးစြာခ်ိဳးေဖါက္ျခင္းမ်ား။  
ျဖစ္ေခ်ျပကိစၥ ၃ နုိင္ငံေတာ္ဖြဲ ့စည္းပုံအားနည္းခ်က္မ်ား။ 
ျဖစ္ေခ်ျပကိစၥ ၄ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ေစရန္ေစ့ေဆာ္မႈတြန္းအားမ်ား၊ မက္လံု။မ်ား။ 
ျဖစ္ေခ်ျပကိစၥ ၅ ရက္စက္ယုတ္မာေသာရာဇ၀တ္ျပစ္မႈမ်ားက်ဴးလြန္ဖုိ ့ရန္စြမ္းေဆာင္ရည္။ 
ျဖစ္ေခ်ျပကိစၥ ၆ ေျဖေလွ်ာ့ေပးနုိင္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကင္းမဲ့ေနျခင္း။ 
ျဖစ္ေခ်ျပကိစၥ ၇ အျဖစ္အပ်က္ကုိအားေပးေသာေရခံေျမခံအေျခအေနမ်ား၊ ျပင္ဆင္မႈမ်ား။ 
ျဖစ္ေခ်ျပကိစၥ ၈ ေမာင္းခလုပ္မ်ား။ 

    

ေဘးျဖစ္ေခ်ျပေဘးျဖစ္ေခ်ျပေဘးျဖစ္ေခ်ျပေဘးျဖစ္ေခ်ျပ    ၀၀၀၀ိေသသိေသသိေသသိေသသကိစၥကိစၥကိစၥကိစၥမ်ားမ်ားမ်ားမ်ားမွာမွာမွာမွာ    . . .. . .. . .. . .    
    
 
လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ။ 
 
ျဖစ္ေခ်ျပကိစၥ ၉၉၉၉    တစုနွင့္တစုတင္းမာမႈ(သုိ ့) အကာကြယ္ရလူစုမ်ားအေပၚခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းပံုစံမ်ား။    
ျဖစ္ေခ်ျပကိစၥ ၁၀ အကာကြယ္ရလူစုကုိအလံုးစုံေသာ၄္င္း၊ အခ်ိဳ ့ေသာ၄္င္း ေခ်မႈန္းရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္၏           

လကၡဏာမ်ား။ 
 
လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္း။ 
 
ျဖစ္ေခ်ျပကိစၥ ၁၁ အရပ္သားမ်ားကုိ က်ယ္ျပန္ ့စြာ (သုိ ့) စံနစ္တက် တုိက္ခိုက္မႈ၏ လကၡဏာမ်ား။ 
ျဖစ္ေခ်ျပကိစၥ ၁၂ အရပ္သားမ်ားကုိ တုိက္ခုိက္ရန္ ေပၚလီစီ (သုိ ့) အစီအစဥ္၏ လကၡဏာမ်ား။ 
 
စစ္ရာ၀တ္မႈမ်ား။ 
 
ျဖစ္ေခ်ျပကိစၥ ၁၃ နိင္ငံတကာလူသားခ်င္းစာနာမႈက်င္၀့တ္ဥပေဒမ်ားမွအကာကြယ္ရသူမ်ားကုိဆုိးရြားစြာ 

ျခိမ္းေခ်ာက္မႈမ်ား။ 

ျဖစ္ေခ်ျပကိစၥ ၁၄ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ (သုိ ့) ျငိမ္းခ်မ္းေရးထိန္းသိမ္းမႈဆုိင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားကုိ                         
ဆုိးရြားစြာ ျခိမ္းေခ်ာက္မႈမ်ား။ 
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ေယဘုယ်ေယဘုယ်ေယဘုယ်ေယဘုယ်    ေဘးျဖစ္ေခ်ျပကိစၥေဘးျဖစ္ေခ်ျပကိစၥေဘးျဖစ္ေခ်ျပကိစၥေဘးျဖစ္ေခ်ျပကိစၥ    ((((၁၁၁၁))))။။။။    

    
လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡအေျခအေနမ်ားလက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡအေျခအေနမ်ားလက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡအေျခအေနမ်ားလက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡအေျခအေနမ်ား    ((((သုိသုိသုိသုိ    ့့ ့့) ) ) ) အျခားေသာမတည္ျငိမ္မႈမ်ား။အျခားေသာမတည္ျငိမ္မႈမ်ား။အျခားေသာမတည္ျငိမ္မႈမ်ား။အျခားေသာမတည္ျငိမ္မႈမ်ား။    
သက္ဆုိင္ရာနိုင္ငံအတြင္းတင္းမာမႈမ်ားဖန္တီးျပီး ရက္စက္ယုတ္မာေသာျပစ္မႈမ်ားက်ဴးလြန္ရန္ ေရခံေျမခံအေျခအေနမ်ား 
ျဖစ္ေပၚေစျခင္း။ 
 

အညြန္းျပမ်ား။အညြန္းျပမ်ား။အညြန္းျပမ်ား။အညြန္းျပမ်ား။    
    

၁-၁။  နုိင္ငံတကာ (သုိ ့) နိုင္ငံတကာမဟုတ္ေသာ လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡ။ 
 

၁-၂။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမွႏႈတ္ထြက္ျခင္း၊ အိမ္နီးနားခ်င္းနုိင္ငံမ်ားအတြင္း လက္နက္ကုိင ္ပဋိပကၡ၊ ျပင္ပအင္အားစုမွ  
        ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ရန္ျခိမ္းေခ်ာက္မႈ၊ အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္မ်ား စသည္တုိ ့ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာလံုျခံဳေရးဆုိင္ရာအၾကပ္အတည္း 
 

၁-၃။ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာအၾကပ္အတည္း /အေရးေပၚအေျခအေန - သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္နွင့္ ေရာဂႏၶရကပ္အပါအ၀င္ 
 

၁-၄။ ရုတ္တရက္ /ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ အစုိးရအေျပာင္းအလဲ၊ အာဏာလႊဲေျပာင္းမႈတုိ ့ေၾကာင္ ့နိုင္ငံေရးမတည္မျငိမ္ျဖ္စ္ျခင္း။ 
 

၁-၅။ အာဏာခြဲေ၀မႈျပႆနာ၊ ႀကီးထြားလာေသာအမ်ုိဳးသားေရးလႈပ္ရွားမႈ၊ လက္နက္ကုိင္ (သုိ ့) အစြန္းေရာက္အတုိက္အခ ံ 
       လႈပ္ရွားမႈတုိ ့ေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚေသာနိင္ငံေရးမတည္ျငိမ္မႈ။ 
 

၁-၆။ သက္ဦးဆံပိုငပ္ေဒသရာဇ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ၊ ဖိနွိပ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈေၾကာင့္ျဖစ္ေသာနုိင္ငံေရးတင္းမာမႈ၊  
 

၁-၇။ သယံဇာတမ်ားရွားပါးျခင္း၊ ၄င္းတုိ ့အားအသံုးခ်မႈနွင့္ပါတ္သက္၍အျငင္းပြားျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေသာစီးပြားေရးမတည္ျငိမ္မႈ။ 
 

၁-၈။ ဆုိး၀ါးေသာအမ်ိဳးသားစီးပြားေရးအၾကပ္အတည္းေၾကာင့္ျဖစ္ေသာစီးပြားေရးမတည္ျငိမ္မႈ။ 
 

၁-၉။ အလြန္တရာဆင္းရဲမြဲေတမႈ၊ ႀကီးမားေသာအလုပ္လက္မဲ့ျပႆနာ၊ ဆင္းရ-ဲခ်မ္းသာကြာဟမႈႀကီးမားျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ  
       စီးပြားေရးမတည္ျငိမ္မႈ။ 
 

၁-၁၀။ အစုိးရ၏စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ ေပၚလီစီမ်ားကုိဆန္ ့က်င္မႈ၊ ႀကီးမားစြာအံုႂကြမႈတုိ ့ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာလူမႈေရးမတည္ျငိမ္မႈ။ 
 

၁-၁၁။ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ၊ လူမ်ိဳးစု၏ ကုိယ္ပုိင္ျဖစ္တညမ္ႈလကၡဏာ၊ ၄င္းနွင့္ဆက္စပ္ေသာခံယူခ်က္မ်ား၊ အစြန္းေရာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ 
         ျဖစ္ေသာလူမႈေရးမတည္ျငိမ္မႈ။ 
 

ေေေေ၀၀၀၀ဖန္သံုးသပ္ခ်က္။ဖန္သံုးသပ္ခ်က္။ဖန္သံုးသပ္ခ်က္။ဖန္သံုးသပ္ခ်က္။    

ရက္စက္ယုတ္မာေသာျပစ္မႈမ်ားသည္ နိုင္ငံတကာလက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡ၊ နိုင္ငံတကာမဟုတ္ေသာလက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡ၊ေနာက္ခံ 

ေပၚတြင္ျဖစ္ပြားေလ့ရွိသည္။လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡအတြင္း ဆုိး၀ါးေသာအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ မလံုျခံဳမႈမ်ားနွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေသာကာလ 

တြင္လက္မခံနိုင္ေသာျပစ္မႈမ်ားက်ဴးလြန္ၾကျခင္းတုိ ့ရွိေလသည္။ အစိုးရမွ ေဘးဥပါဒ္ေပးျခင္းအတုိင္းအတာသည္လည္းႀကီးမား 

ေနတတ္သည္။ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡသည္ ျပႆနာအေထြေထြကုိ အၾကမ္းဖက္ျခင္းနည္းလမ္းျဖင့္ေျဖရွင္းျခင္းျဖစ္ခ့ဲလွ်င္ 

ထုိကာလမ်ားအေတာအတြင္း ရက္စက္ယုတ္မာေသာျပစ္မႈမ်ားက်ဴးလြန္ျခင္းသည္အလြန္မ်ားျပားေနေပလိမ့္မည္။ သုိ ့ေသာ္ 

လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡမဟုတ္သည့္တခ်ိဳ ့ေသာအေျခအေနမ်ားသည္လည္းနိုင္ငံတနိုင္ငံအတြင္းတင္းမာမႈမ်ားကုိအလြန္အမင္း 

တုိးပြားေစရာမွ လူ ့အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖါက္မႈအတြက္ေရခံေျမခံမ်ားျဖစ္လာကာ ရက္စက္ယုတ္မာေသာျပစ္မႈမ်ားဆီသုိ ့ဦးတည္ 

သြားနုိင္သည္။ အကယ္စင္စစ္လည္း လူမ်ိဳးတံုးသတ္ျဖတ္မႈ၊ လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းတုိ ့သည္ ျငိမ္းခ်မ္းေသာ 
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ကာလမ်ားတြင္ျဖစ္ေပၚနုိင္သည္ကုိေတြ ့ရ၏။ အထူးသျဖင့္ နိုင္ငံေရးမတည္ျငိမ္မႈျမင့္မားေသာအတုိင္းအတာရွိလွ်င္၊ 

နုိင္ငံေတာ္လံုျခံဳေရးကုိျခိမ္းေခ်ာက္ေသာအေျခအေနမ်ား၊ စီးပြားေရးနွင့္ လူမႈေရးမတည္ျငိမ္မႈမ်ားရွိေနလွ်င္ ဤသုိ ့ျဖစ္ေပၚနုိင္ 

သည္ကုိေတြ ့ရ၏။ မတည္ျငိမ္မႈမ်ား၊ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကြမ်ားရိွတုိင္း ရက္စက္ယုတ္မာေသာျပစ္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚသည္ေတာ့ 

မဟုတ္ပါ။ သုိ ့ေသာ္ဤသုိ ့ျဖစ္ေပၚရန္အလားအလာမ်ားလာသည္ဟုယူဆနိုင္သည္။ 

 

ေယဘုယ်ေယဘုယ်ေယဘုယ်ေယဘုယ်    ေဘးျဖစ္ေခ်ျပကိစၥေဘးျဖစ္ေခ်ျပကိစၥေဘးျဖစ္ေခ်ျပကိစၥေဘးျဖစ္ေခ်ျပကိစၥ    ((((၂၂၂၂))))။။။။    

    
လူလူလူလူ    ့အခြင့္အေရးနွင့့္အခြင့္အေရးနွင့့္အခြင့္အေရးနွင့့္အခြင့္အေရးနွင့္    လူသားျခင္းစာနာမႈက်င့္လူသားျခင္းစာနာမႈက်င့္လူသားျခင္းစာနာမႈက်င့္လူသားျခင္းစာနာမႈက်င့္၀၀၀၀တ္ဥပေဒမ်ားတ္ဥပေဒမ်ားတ္ဥပေဒမ်ားတ္ဥပေဒမ်ား    ကုိဆုိးကုိဆုိးကုိဆုိးကုိဆုိး၀၀၀၀ါးစြာခ်ိဳးေဖါက္မႈါးစြာခ်ိဳးေဖါက္မႈါးစြာခ်ိဳးေဖါက္မႈါးစြာခ်ိဳးေဖါက္မႈမွတ္တမ္းမွတ္တမ္းမွတ္တမ္းမွတ္တမ္းရိွျခင္းရိွျခင္းရိွျခင္းရိွျခင္း    ။။။။        
အတိတ္ကနွင့္ ယခုလက္ငင္းျဖစ္ေနေသာလူ ့အခြင့္အေရးနွင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဥပေဒမ်ားကုိဆုိး၀ါးစြာ ခ်ိဳးေဖါက္မႈ - ရက္စက္ 
ယုတ္မာေသာျပစ္မႈမ်ားအပါအ၀င္- အထူးသျဖင့္ျဖစ္စဥ္အစကနဦးကပင္ရွိေနခဲ့ျခင္း၊ - ၄င္းတုိ ့ အားကာကြယ္တားဆီးျခင္း၊ 
ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္း၊ ထိေရာက္စြာေျဖရွင္းျခင္းမရိွခဲ့ေသာေၾကာင့္ ဆက္လက္၍လည္း ျဖစ္ပြားနုိင္ေသာ အလားအလာရိွေနျခင္း။ 
 

အညြန္းျပမ်ား။အညြန္းျပမ်ား။အညြန္းျပမ်ား။အညြန္းျပမ်ား။    
    

၂-၁။  အတိတ္ကနွင့္ ယခုလက္ငင္းျဖစ္ေနေသာလူ ့အခြင့္အေရးနွင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈ ဥပေဒမ်ားကုိဆုိး၀ါးစြာကန္ ့သတ္မႈ  
        /ခ်ိဳးေဖါက္မႈ - အထူးသျဖင့္ျဖစ္စဥ္အစကနဦးကပင္ရွိေနခဲ့ျခင္း - အကာအကြယ္ရအစုအဖြဲ ့မ်ား၊ လူထုမ်ား၊ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား  
        ကုိပစ္မွတ္ထားျခင္း။  
 

၂-၂။ အတိတ္ကက်ဴးလြန္ခ့ဲေသာ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ၊ လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚက်ဴးလြန္မႈ၊ စစ္ရာဇ၀တ္မႈ၊ အားေပးလႈ ံ့ေဆာ္မႈ 
 

၂-၃။ လူ ့အခြင့္အေရးနွင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဥပေဒကုိ ဆုိး၀ါးစြာခ်ိဳးေဖါက္ျခင္း၊ ရက္စက္ယုတ္မာေသာျပစ္မႈမ်ားက်ဴးလြန္ျခင္း၊  
       လႈံ ့ေဆာ္အားေပးျခင္းတုိ ့ကုိ မသိက်ိဳးကၽြန္ျပဳထားျခင္း၊ အေရးမယူကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳထားျခင္း၊ ထုိသုိ ့ျပဳထားေသာေပၚလီစီ 
 

၂-၄။ အစီအစဥ္တက်က်ဴးလြန္ေသာ၊ ႀကိဳတင္မွန္းဆနိုင္ေသာ၊ လက္ငင္းျဖစ္ေပၚေနေသာ လူ ့အခြင့္အေရးနွင္ ့လူသားခ်င္း  
       စာနာမႈဥပေဒကုိ ဆုိး၀ါးစြာခ်ိဳ းေဖါက္ျခင္း၊ ရက္စက္ယုတ္မာေသာျပစ္မႈမ်ားက်ဴးလြန္ျခင္း၊ လႈံ ့ေဆာ္အားေပးျခင္းတုိ ့ကုိ 
       ျဖစ္နုိင္ေသာနည္းလမ္းေပါင္းစုံျဖင့္တားဆီးရန္ မေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ တံု ့ဆုိင္းျခင္း၊ ျငင္းဆန္ျခင္း။ 
 

၂-၅။ လူ ့အခြင့္အေရးနွင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဥပေဒကုိ ဆုိး၀ါးစြာခ်ိဳးေဖါက္ျခင္း၊ ရက္စက္ယုတ္မာေသာျပစ္မႈမ်ားက်ဴးလြန္ျခင္း၊  
       လႈံ ့ေဆာ္အားေပးျခင္းတုိ ့ကုိက်ဴးလြန္သည္ဟုစြပ္စြဲေနၾကေသာအစုအဖြဲ ့မ်ားကုိ ဆက္လက္ပ့ံပိုးမႈေပးေနျခင္း၊ ၄င္းတုိ ့ 
       လုပ္ရပ္မ်ားကုိ ရႈံ ့ခ်ရန္ပ်က္ကြက္ျခင္း။ 
 

၂-၆။ လူ ့အခြင့္အေရးနွင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဥပေဒကုိ ဆုိး၀ါးစြာခ်ိဳးေဖါက္ျခင္း၊ ရက္စက္ယုတ္မာေသာျပစ္မႈမ်ားက်ဴးလြန္ျခင္း- 
       လုပ္ရပ္မ်ားကုိ က်ိဳးေၾကာင္းျပကာကြယ္ျခင္း၊ ဘက္လုိက္လြဲမွားစြာေဖၚျပျခင္း၊ ျငင္းခ်က္ထုတ္ျခင္း။ 
 

၂-၇။ ပဋိပကၡအလြန္အေျခအေနတြင္ နိုင္ငံေရးအျမတ္ထုတ္ျခင္း၊ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေပါင္းစည္းေရးမလုပ္ျခင္း၊  အသြင္ကူးေျပာင္း 
       ကာလအတြင္းတရားမွ်တမႈကုိမလုပ္ေဆာင္ျခင္း။ 
 

၂-၈။ ျပစ္မႈမ်ားကုိအေရးမယူကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳထားျခင္းေၾကာင္ ့နိုင္ငံေတာ္အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားအတြင္း ယံုၾကည္မႈမ်ားပ်က္ျပား 
       ျခင္း၊ လူထုအစုအဖြဲ ့မ်ားအတြင္းယံုၾကည္မႈပ်က္ျပားျခင္း။ 
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ေေေေ၀၀၀၀ဖန္သံုးသပ္ခ်က္။ဖန္သံုးသပ္ခ်က္။ဖန္သံုးသပ္ခ်က္။ဖန္သံုးသပ္ခ်က္။    

လူ ့အခြင့္အေရးနွင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာဥပေဒမ်ားကုိဆုိး၀ါးစြာခ်ိဳ းေဖါက္မႈအတိတ္ကရွိခဲ့ေသာ (သုိ ့)  ယခုလက္ငင္း  

ျဖစ္ေနေသာ လူ ့အဖြဲ ့အစည္းမ်ားတြင္ ရက္စက္ယုတ္မာေသာျပစ္မႈမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ပြားဖုိ ့အလားအလာရိွသည္။ သမိုင္းေပး 

သခၤဏ္းစာမွာ ရက္စက္ယုတ္မာေသာျပစ္မႈမ်ား၊ အထူးသျဖင့္လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈမ်ားတြင္ ေရွ ့ကျဖစ္ခဲ့ေသာ  စံနစ္တက် 

မဟုတ္သည့္ က်ိဳ ့က်ား-က်ိဳ ့က်ား ဆုိး၀ါးစြာခ်ိဳ းေဖါက္မႈမ်ားရိွခဲ့ၾကသည္ခ်ည္း။ ၄င္းတုိ ့မွာမ်ားေသာအားျဖင့္ လူထုအခြင့္အေရး၊ 

နုိင္ငံေရးအခြင့္အေရးမ်ားကုိခ်ိဳးေဖါက္ျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးနွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာအခြင့္ အေရးမ်ားကုိ 

ၾကပ္တည္းစြာကန္ ့သတ္ျခင္းမ်ားပါ၀င္လာနုိင္သည္။ အကာအကြယ္ရလူစုမ်ား၊ လူထုမ်ား၊ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား အေပၚတြင္ 

ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ၊ ဖယ္က်ဥ္မႈမ်ားနွင့္ ဆက္စပ္ေနနုိင္သည္။ အတိတ္ကျဖစ္ပြားခ့ဲေသာရက္စက္ယုတ္မာသည့္ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္း 

မ်ား၏ဆုိးေမြကုိဖယ္ရွားရန္ေဆာင္ရြက္ရမည္မ်ားျဖစ္ေသာ - က်ဴးလြန္သူတဦးခ်င္းစီရာဇ၀တ္ျပစ္ဒဏ္သင့္ေစျခင္း၊ 

ခံစားရသူအားနစ္နာမႈအတြက္ေပးေလွ်ာ္ျခင္း၊ အမွန္တရားကုိရွာေဖြေဖၚထုတ္ျခင္း၊ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 

လံုျခံဳေရးနွင့္ တရားစီရင္ေရးက႑မ်ားကုိအလံုးစံု ျပန္လည္ျပဳျပင္ျခင္းမ်ားကုိလုပ္ေဆာင္ျခင္းမရွိခဲ့ပါက - ေဖၚျပထားေသာ 

ေဘးျဖစ္ေခ်ျပအေၾကာင္းအရာသည္ အေရးပါလာသည္၊ အက်ံဳး၀င္လာသည္။ ဤအဆုိးအေျခအေနမ်ားရိွေနေသာလူ ့အဖြဲ ့ 

အစည္းတြင္ အျငိဳးအေတးမ်ား၊ မျပီးဆံုးေသးေသာျပႆနာမ်ားကုိ ေျဖရွင္းရန္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအခ်ိန္မေရြးျဖစ္လာနုိင္ေလသည္။ 

 

ေယဘုယ်ေယဘုယ်ေယဘုယ်ေယဘုယ်    ေဘးျဖစ္ေခ်ျပကိစၥေဘးျဖစ္ေခ်ျပကိစၥေဘးျဖစ္ေခ်ျပကိစၥေဘးျဖစ္ေခ်ျပကိစၥ    ((((၃၃၃၃))))။။။။    

    
နုိင္ငံေတာ္ဖြဲနုိင္ငံေတာ္ဖြဲနုိင္ငံေတာ္ဖြဲနုိင္ငံေတာ္ဖြဲ    ့စည္းပုံအားနည္းခ်က္မ်ား။့စည္းပုံအားနည္းခ်က္မ်ား။့စည္းပုံအားနည္းခ်က္မ်ား။့စည္းပုံအားနည္းခ်က္မ်ား။        
နိင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ ရက္စက္ယုတ္မာေသာျပစ္မႈမ်ားကုိကာကြယ္တားဆီးရန္၊ ရပ္တန္ ့ရန္ စြမ္းေဆာင္ရည္ကုိ 
အားနည္းေစေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား။ 
 

အညြန္းျပမ်ား။အညြန္းျပမ်ား။အညြန္းျပမ်ား။အညြန္းျပမ်ား။    
    

၃-၁။  နုိင္ငံ၏တရားဥပေဒစံနစ္တြင ္လံုေလာက္ထိေရာက္ေသာ အကာအကြယ္ေပးမႈမပါရွိျခင္း။ အေရးပါေသာနုိင္ငံတကာ  
     လူ ့အခြင့္အေရးနွင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဥပေဒသေဘာတူညီခ်က္မ်ားကုိအတည္မျပဳ၊ နုိင္ငံ့ဥပေဒတြင္ထည့္သြင္းမထားျခင္း။  
 

၃-၂။ နိုင္ငံ၏အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား၊ အထူးသျဖင့္တရားေရးဆုိင္ရာ၊ တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈဆုိင္ရာ၊ လူ ့အခြင့္အေရးဆုိင္ရာတုိ ့သည ္ 
      လံုေလာက္ေသာေထာက္ပ့ံမႈမရျခင္း၊ ခိုင္မာေသာရပ္တည္ခ်က္မရွိျခင္း၊ စြမ္းရည္ခ်ဳိ ့တ့ဲျခင္း။ 
 

၃-၃။ လြတ္လပ္ေသာ၊ ဘက္မလုိက္ေသာတရားစီရင္ေရးစံနစ္မရိွျခင္း။ 
 

၃-၄။ နိုင္ငံေတာ္လံုျခံဳေရးအင္အားစုမ်ားသည္အရပ္သားအုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္မရိွျခင္း။ 
 

၃-၅။ အဂတိလုိက္စားမႈမ်ားျပားျခင္း၊ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈည့ံဖ်င္းျခင္း။ 
 

၃-၆။ တာ၀န္ခံမႈ၊ ကြပ္ကဲႀကီးၾကပ္မႈအတြက္ ျပည္တြင္းနွင့္နိုင္ငံတကာ ယႏၱရားမ်ားအားနည္းျခင္း၊ လံုး၀မရွိျခင္းေၾကာင့္ မတရားမႈ  
       ခံစားရသူမ်ားတုိင္ၾကားရန္၊ေျဖေလွ်ာ့ျခင္းရယူရန္မျဖစ္နိုင္ျခင္း။ 
 

၃-၇။ စစ္တပ္၊ ျပည္သူ ့စစ္၊ အစုိးရမဟုတ္ေသာလက္နက္ကုိင္တပ္မ်ား၊ အျခားအေရးပါသူမ်ားသည္ နိုင္ငံတကာလူ ့အခြင့္အေရး 
       နွင့္လူသားခ်င္းစာနာမႈဥပေဒမ်ားအေၾကာင္းမသိရိွျခင္း၊ သင္တန္းမရရိွျခင္း။ 
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၃-၈။ စစ္မက္တုိက္ခိုက္ျခင္းတြင ္နိုင္ငံတကာလူသားခ်င္းစာနာမႈဥပေဒျပဌာန္းခ်က္မ်ားကုိလုိက္နာက်င့္သံုးရန္လုိအပ္ေသာ 
      စြမ္းရည္တည္ေဆာက္ေပးမႈမရွိျခင္း။ 
 

၃-၉။ နိုင္ငံ၏အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားကုိျပန္လည္ျပဳျပင္ေရး၊ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ လုိအပ္ေသာ ေဒသတြင္း (သုိ  ့) နိုင္ငံတကာ 
     သြင္းအားစုအကူအညီမ်ားမရရိွျခင္း။ 
 

၃-၁၀။ လူထုအားအကာအကြယ္ေပးရန္ အလံုးစံုစီမံမႈမ်ားအတြက္ လံုေလာက္ေသာသြင္းအားစုမ်ားမရွိျခင္း။ 
 

ေေေေ၀၀၀၀ဖန္သံုးသပ္ခ်က္။ဖန္သံုးသပ္ခ်က္။ဖန္သံုးသပ္ခ်က္။ဖန္သံုးသပ္ခ်က္။    

နုိင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ ရက္စက္ယုတ္မာေသာျပစ္မႈမ်ားကုိကာကြယ္တားဆီးရန္စြမ္းရည္ခ်ဳိ ့တ့ဲေနပါက ထုိျပစ္မႈမ်ားအတြက္ 

ေဘးျဖစ္နိုင္ေခ်သည္ႀကီးမားလာမည္။ အစိုးရသည္ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးနွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ မူေဘာင္မ်ား၏ 

လမ္းညြန္မႈျဖင့္ လုိအပ္ေသာစံနစ္မ်ား၊ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားကုိထူေထာင္ကာ မိမိျပည္သူအားအကာအကြယ္ေပးရန္တာ၀န္ 

ရိွသည္။ ထုိအေနအထားမ်ားအားနည္းေနလွ်င္ (သုိ ့) လံုး၀မရိွလွ်င္ အစုိးရသည္ရက္စက္ယုတ္မာေသာျပစ္မႈမ်ားကုိ ကာကြယ္ 

တားဆီးရန္စြမ္းေဆာင္ရည္သိသာစြာခ်ိဳ ့တ့ဲက်ဆင္းလာမည္။ ထုိမွေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္ ျပည္သူလူထုသည္ အစုိးရ၏ခ်ိနဲ ့မႈကုိ 

အခြင့္ေကာင္းယူလုိေသာသူမ်ား၏သားေကာင္အျဖစ္သုိ ့က်ေရာက္သြားနိုင္ေပသည္။ (သုိ ့) တကယ္ရွိေသာ /ထင္ရေသာ 

အႏၱရာယ္-ျခိမ္းေခ်ာက္မႈမ်ားကုိ အၾကမ္းဖက္ျခင္းျဖင့္ေျဖရွင္းလုိသူတုိ ့၏သားေကာင္မ်ားျဖစ္လာနိုင္သည္။ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡ 

အေျခအေနတြင္သာ၍ျဖစ္နုိင္ေပသည္။ ဖက္ျပိဳင္တုိက္ခုိက္ေနသူမ်ားသည္ လူထုအားအၾကမ္းဖက္မႈမွကာကြယ္ရန္ျပဌာန္းထား 

ေသာဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ သိရွိနားလည္-ေလးစားလုိက္နာျပီး လုိအပ္ေသာကာကြယ္မႈကုိေပးအပ္ရန္နည္းလမ္းမ်ားလည္း  

သူတုိ ့တြင္ရွိဖို ့လုိေပသည္။  

နုိင္ငံေတာ္ဖြဲ ့စည္းပုံအားနည္းခ်က္မ်ားသည္ ရက္စက္ယုတ္မာေသာျပစ္မႈမ်ားျဖစ္ပြားေစေသာတုိက္ရုိက္အေၾကာင္းတရားမဟုတ္ 

ေသာ္လည္း၊ အကာအကြယ္ေပးမႈအတုိင္းအတာကုိေလွ်ာ့နည္းေစသည္ကေတာ့အမွန္ပင္။ အျခားအျခားေသာ ေဘးျဖစ္နိုင္ေခ်ျပ 

အေၾကာင္းတရားမ်ားနွင့္တြဲဖက္သံုးသပ္ပါက ျပစ္မႈမ်ားျဖစ္ပြားနုိင္ေခ်ကုိတုိးမ်ားေစပါသည္။  

 

ေယဘုယ်ေယဘုယ်ေယဘုယ်ေယဘုယ်    ေဘးျဖစ္ေခ်ျပကိစၥေဘးျဖစ္ေခ်ျပကိစၥေဘးျဖစ္ေခ်ျပကိစၥေဘးျဖစ္ေခ်ျပကိစၥ    ((((၄၄၄၄))))။။။။    

    
ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ေစရန္ေျပစ္မႈက်ဴးလြန္ေစရန္ေျပစ္မႈက်ဴးလြန္ေစရန္ေျပစ္မႈက်ဴးလြန္ေစရန္ေစ့ေဆာ္မႈစ့ေဆာ္မႈစ့ေဆာ္မႈစ့ေဆာ္မႈတြန္းအားမ်ား၊တြန္းအားမ်ား၊တြန္းအားမ်ား၊တြန္းအားမ်ား၊    မက္လံုးမ်ား။မက္လံုးမ်ား။မက္လံုးမ်ား။မက္လံုးမ်ား။        
အကာအကြယ္ရ လူစုမ်ား၊ လူထုမ်ား၊ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား အေပၚအၾကမ္းဖက္မႈကုိ က်ိဳးေၾကာင္းျပကာကြယ္ေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား၊ 
ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား၊ တြန္းအားမ်ား - နုိင္ငံျပင္ပမွ က်ဴးလြန္သူမ်ားလည္းပါ၀င္သည္။ 
 

အညြန္းျပမ်ား။အညြန္းျပမ်ား။အညြန္းျပမ်ား။အညြန္းျပမ်ား။    
    

၄-၁။  အာဏာရရိွဖုိ ့၊ အာဏာတည္ျမဲေစဖိ ့ုရည္ရြယ္ေသာ နုိင္ငံေရးေစ့ေဆာ္မႈတြန္းအားမ်ား။ 
 

၄-၂။ အခြင့္ထူးခံလူတန္းစား (သုိ ့) အသြငအ္ျပင္ကြဲျပားသူလူစမု်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားလံုျခံဳတည္ျမဲေစေရး၊ ၊ သဘာ၀သယံဇာတ 
      မ်ားကုိထိန္းခ်ဳပ္ေရး စေသာစီးပြားေရးအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား။ 
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၄-၃။ စစ္မက္ေရးရာ-ေသနဂၤဗ်ဴဟာ အသာစီးရလုိမႈ၊ နယ္ေျမ၊ သယံဇာတမ်ား ကုိသိမ္းပိုက္-ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းထားလုိမႈ။ 
 

၄-၄။ ေဒသတခုအတြင္း လူမ်ိဳးေရးအရတသားတည္းတူညမီႈကုိေဖၚေဆာင္လုိျခင္း စသည့္အျခားေသာအက်ုိဳးဦးတည္မႈမ်ား။ 
 

၄-၅။ အကာအကြယ္ရအုပ္စုမ်ား၊ လူထုမ်ား၊ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားက ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ား၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား၊ အက်ိဳးဦးတည္မႈမ်ား  
      အေပၚတြင္တကယ္ရွိေသာ /ထင္ရေသာ ျခိမ္ေျခာက္မႈမ်ား ( “အေရးေတာ္” ေပၚမွာ သစၥာမရွိေၾကာင္းထင္ျမင္မႈအပါအ၀င္) ။ 
        
၄-၆။ လက္နက္ကုိင္အတုိက္အခံ အဖြဲ ့မ်ားတြင ္အကာအကြယ္ရအုပ္စုမ်ား၊ လူထုမ်ား၊ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားမ ွ 
       တကယ္ရွိေသာ /ထင္ရေသာ ပါ၀င္ျခင္း၊ ေထာက္ခံပံ့ပုိးျခင္း။ 
 

၄-၇။ အမ်ိဳ းသားေရးအစြန္းေရာက္၀ါဒ၊ အျခားလူမ်ိဳးမ်ားထက္သာသည္ဟူေသာလူမ်ိဳးႀကီး၀ါဒ။ 
 

၄-၈။ အတိတ္ကနစ္နာမႈကုိမေက်နပ္ျခင္းမ်ား(ရာဇ၀င္ေႂကြးမ်ား)၊ တင္းမာမႈမ်ား၊ အေရးမယူကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳထားျခင္းမ်ား    
       ေပၚတြင္အေျချပဳေသာနုိင္ငံေရး။ 
 

၄-၉။ လံုေလာက္စြာေျဖေလွ်ာ့ျခင္းမျပဳခ့ဲေသာအတိတ္ကအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားမ ွထင္စြဲက်န္ရစ္ေသာလူမႈေရးထိခုိက္မႈဒဏ္ရာေၾကာင့္ 
       ျဖစ္ရသည့္ နစ္နာဆံုးရႈံးမႈခံစားခ်က္၊ အဓမၼေရႊ ့ေျပာင္းခံရမႈနာက်ည္းခ်က္၊ တရားမွ်တမႈမရရွိျခင္းကုိမေက်နပ္မႈ၊   
       လက္စားေခ်လုိမႈ။ 
 

 ေေေေ၀၀၀၀ဖန္သံုးသပ္ခ်ဖန္သံုးသပ္ခ်ဖန္သံုးသပ္ခ်ဖန္သံုးသပ္ခ်က္။က္။က္။က္။    

ျပဳလုပ္သူအားရက္စက္ယုတ္မာေသာျပစ္မႈက်ဴးလြန္ေစရန္ေစ့ေဆာ္မႈတြန္းအားမ်ား၊ မက္လံုးမ်ား သည္ထုိျပစ္မႈမ်ားကုိ 

တရားဥပေဒတြင္ ဖြင့္ဆုိမႈ၏အစိတ္အပုိင္းမ်ားမဟုတ္ေသာေၾကာင့္ တဦးခ်င္းျပစ္ဒဏ္စီရင္ျခင္းတြင္အေရးမပါ။ သုိ ့ေသာ္ 

ေရွးဦးသတိေပး ျခင္းရႈေဒါင့္မွၾကည့္လွ်င္ အဆုိပါတြန္းအားမ်ား၊ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား၊ ေစ့ေဆာ္မႈမ်ားကုိေဖၚထုတ္နိုင္ဖို ့ 

အလြန္တရာအေရးႀကီး ေလသည္။ ၄င္းတုိ ့သည္ အခ်ိဳ ့ေသာလူမ်ား /လူအုပ္စုမ်ားကုိ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္သုိ ့ေရာက္ရွိနုိင္ဖုိ ့၊ 

ယံုၾကည္ေသာ၀ါဒစြဲေနာက္သုိ လုိ့က္ဖို ့၊ (သုိ ့) တကယ္ရွိေသာ /ထင္ရေသာ အႏၱရာယ္-ျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကုိတံု ့ျပန္ဖုိ ့ 

အၾကမ္းဖက္မႈျဖင့္ေဆာင္ရြက္ရန္ ေစ့ေဆာ္ေနေပသည္။ ေနာက္ထပ္အေရးပါမႈတခုမွာ အဆုိပါတြန္းအားမ်ား၊ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား၊ 

ေစ့ေဆာ္မႈမ်ားကုိေဖၚထုတ္ျခင္း ျဖင့္၄င္းတုိ ့အားေခ်ဖ်က္နုိင္ေသာ၊ ေလွ်ာ့ပါးေစန္ုိင္ေသာ ျပစ္မႈတားဆီးကာကြယ္ေရး 

နည္းလမ္းဗ်ဴဟာမ်ားျပဳစုနိုင္ရန္အခြင့္အလမ္း မ်ားရရိွေပမည္။ မည္သည့္ေစ့ေဆာ္မႈ၊ မက္လံုးသည္မွ် ရက္စက္ယုတ္မာေသာ 

ျပစ္မႈဆီသုိ ့သူ ့အလုိအေလွ်ာက္ဦးတည္သြားမည္မဟုတ္ေခ်။ သုိ ့ေသာ္အခ်ိဳ ့ေသာေစ့ေဆာ္မႈ၊ မက္လံုးတုိ ့သည္ျပစ္မႈသုိ ့ 

ဦးတည္ဖို ့ျဖစ္နိုင္ေခ်ပုိရွိသည္။ အထူးသျဖင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ၀ါဒေပၚအေျချပဳလွ်င္ျဖစ္နိုင္ေခ်ပုိရွိသည္။ 

ထုိ၀ါဒစြဲကုိပိုမုိေပၚလြင္ေစသည္ မွာ အသြင္မတူကြဲျပားမႈမ်ားကုိ ပုိမုိထင္ရွားႀကီးမားေစရန္ “ငါတုိ ့” နွင့္  “သူတုိ ့” 

အသံုးအႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ေသြးခြဲမႈမ်ားျဖစ္သည္။ ထုိ၀ါဒစြဲမ်ားေပၚေပါက္လာေသာ သမုိင္းေၾကာင္းေနာက္ခံ၊ နိုင္ငံေရး ေနာက္ခံ၊ 

စီးပြားေရးနွင့္ ယဥ္ေက်းမႈေနာက္ခံ မ်ားကုိလည္း နားလည္သေဘာေပါက္ထားဖုိ ့အေရးႀကီးပါသည္။ 
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ေယဘုယ်ေယဘုယ်ေယဘုယ်ေယဘုယ်    ေဘးျဖစ္ေခ်ျပကိစၥေဘးျဖစ္ေခ်ျပကိစၥေဘးျဖစ္ေခ်ျပကိစၥေဘးျဖစ္ေခ်ျပကိစၥ    ((((၅၅၅၅))))။။။။    

    
ရက္စက္ရက္စက္ရက္စက္ရက္စက္ယုတ္မာေယုတ္မာေယုတ္မာေယုတ္မာေသာရာဇသာရာဇသာရာဇသာရာဇ၀၀၀၀တ္ျပစ္မႈမ်ားက်ဴးလြန္ဖုိတ္ျပစ္မႈမ်ားက်ဴးလြန္ဖုိတ္ျပစ္မႈမ်ားက်ဴးလြန္ဖုိတ္ျပစ္မႈမ်ားက်ဴးလြန္ဖုိ    ့ရန္စြမ္းေဆာင္ရည္။့ရန္စြမ္းေဆာင္ရည္။့ရန္စြမ္းေဆာင္ရည္။့ရန္စြမ္းေဆာင္ရည္။        
ပါတ္သက္သူမ်ားမွရက္စက္ယုတ္မာသည့္ျပစ္မႈက်ဴးလြန္နိုင္ေသာစြမ္းေဆာင္ရည္ကုိညႊန္ျပေသာအေျခအေနမ်ား။ 
 

အညြန္းျပမ်ား။အညြန္းျပမ်ား။အညြန္းျပမ်ား။အညြန္းျပမ်ား။    
    

၅-၁။  ေနာက္လုိက္ေနာက္ပါမ်ားရိွမႈ၊ လက္နက္ခယဲမ္းမ်ားရရိွနိုင္မႈ၊ ၄င္းတုိ ့အား၀ယ္ယူစုေဆာင္းရန ္ပုဂၢလိက (သုိ ့) အမ်ားပုိင္ 
      ေငြေၾကးသြင္းအားစုမ်ားရရိွနို္င္မႈ။ 
 

၅-၂။ ေနာက္လုိက္ေနာက္ပါမ်ားကုိျဖန ့္က်က္တာ၀န္ခ်ထားရန္၊ လက္နက္ခယဲမ္းမ်ားကုိသယ္ယူပိ ု့ေဆာင္ျဖန ့္ေ၀ရန္  
       ပို ့ေဆာင္ေရးစြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားရွိေနမႈ။ 
 

၅-၃။ လူထုအစိတ္အပုိင္းမ်ား၊ အုပ္စုမ်ားအတြင္းအားေပးေထာက္ခံသူမ်ားစြာဆြဲေဆာင္ရရွိနိုင္ျခင္း၊ ၄င္းတုိ ့အားစည္းရံုးလႈ ့ံေဆာ ္
       ရန္နည္းလမ္းမ်ားကုိတတ္နိုင္ျခင္း။ 
 

၅-၄။ ၾသဇာတိကၠမရိွသူအားနာခံမႈ၊ အုပ္စုအတြင္းတေသြး-တသံ-တမိန ့္ျဖစ္မႈကုိအားေပးသည့္ယဥ္ေက်းမႈထြန္းကားျခင္း။ 
 

၅-၅။ အျခားေသာလက္နက္ကုိင္အင္အားစုမ်ား၊ အစုိးရမဟုတ္သည့္လက္နက္ကုိင္အုပ္စုမ်ားနွင့္အဆက္အသြယ္။ 
 

၅-၆။ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားကုိသက္ဆုိးရွည္ေအာင္ ကုိယ္ထိလက္ေရာက္အကူအညီ၊ နည္းပညာပံ့ပုိးမႈ၊ ၀န္ေဆာင္မႈ၊ ပစၥည္းပစၥယ  
       ေထာက္ပ့ံသူ စီးပြားေရးသမားမ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ားရိွျခင္း။ 
 

၅-၇။ ျပည္တြင္းၾသဇာတိကၠမရွိသူ၊ ခ်မ္းသာႂကြယ္၀သူမ်ားကစီးပြားေရးအရ၊ နိုင္ငံေရးအရ၊ အျခားနည္းလမ္းမ်ားအရပ့ံပိုးကူညီျခင္း။ 
 

၅-၈။ နိုင္ငံျပင္ပမွ ပါတ္သက္သူမ်ား၊ အစုိးရမ်ား၊ နိုင္ငံတကာ /ေဒသတြင္းအဖြဲ ့အစည္းမ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ား၊ နွင့္အျခား-တုိ ့က 
       လက္နက္၊ ေငြေၾကး၊ ပို ့ေဆာင္ဆက္သြယ္-ေထာက္ပံ့ေရး၊ သင္တန္း စသည့္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ကူညီေနျခင္း။ 
 

ေေေေ၀၀၀၀ဖန္သံုးသပ္ခ်က္။ဖန္သံုးသပ္ခ်က္။ဖန္သံုးသပ္ခ်က္။ဖန္သံုးသပ္ခ်က္။    

ရက္စက္ယုတ္မာေသာျပစ္မႈမ်ားက်ဴးလြန္ျခင္းသည္လြယ္ကူေသာအရာမဟုတ္။ အထူးသျဖင့္ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္ျခင္း၊ လူသား 

မ်ိဳးႏြယ္ေပၚတြင္ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းတုိ ့အျပင္ အခ်ိဳ  ့ေသာစစ္ရာဇ၀တ္မႈတုိ ့တြင္ အၾကမ္းဖက္မႈသည္ က်ယ္ျပန္ ့ေသာအတုိင္း 

အတာျဖင့္ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိသည္။ ဤသုိ ့ျပဳလုပ္နိုင္ရန္ မ်ားေသာအားျဖင့္အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာႀကိဳတင္စီစဥ္မႈလုိအပ္သည္ျဖစ္ျပီး 

က်ဴးလြန္ မည့္သူမ်ားသည္ နိုင္ငံတြင္း (သုိ ့) နိုင္ငံျပင္ပမွ ႀကီးမားေသာပ့ံပိုးမႈမ်ား၊ သြင္းအားစုမ်ားလုိအပ္ေလသည္။ ထုိက့ဲသုိ ့ 

စြမ္းေဆာင္ရည္ကုိရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရိွတည္ေဆာက္ယူျခင္းျဖစ္နိုင္သလုိ၊ မရည္ရြယ္ဘဲရရိွျခင္းလည္းျဖစ္နုိင္ေလသည္။ သုိ ့ေသာ္ 

အစုိးရတရပ ္(သုိ ့) အုပ္စုတစု၌ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ရန္စြမ္းေဆာင္ရည္ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ျပစ္မႈကုိေသခ်ာေပါက္က်ဴးလြန္လိမ့္မည္ 

ဟုမတြက္ဆနိုင္ေပ။ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ရန္၄င္းတုိ ့အေနျဖင့္ အကာအကြယ္ရလူစု၊ လူထု၊ (သုိ ့) လူပုဂၢိဳလ္အေပၚတြင္ က်ဴးလြန္ရန္ 

ရည္ရြယ္ခ်က္ရိွဖို ့လုိအပ္ေလသည္။  

ထုိ ့ေၾကာင့္ဤေဘးျဖစ္ေခ ျ်ပကိစၥကုိ အျခားေသာအေၾကာင္းကိစၥမ်ားနွင့္ဆက္စပ္သံုးသပ္ဖို ့လုိသည္။ 
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အျခားတဖက္တြင္ အထက္ပါစြမ္းေဆာင္ရည္ကုိမပုိင္ဆုိင္သူမ်ား (၀ါ) အညႊန္းျပတခု (သုိ ့) တခုထက္ပုိ၍ရွိမေနခ့ဲလွ်င္ 

ထုိသူမ်ားသည္ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ရန္အစီအစဥ္တရပ္ကုိေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳနိုင္ဖုိ ့ကမ်ားသည္။ သုိ ့မဟုတ္လုပ္ေဆာင္ဖို ့ႀကိဳးစား 

ရာတြင္ႀကီးစြာေသာစိန္ေခၚမႈမ်ား၊ အခက္အခမဲ်ားကုိရင္ဆုိင္ရလိမ့္မည္။ 

ေယဘုယ်ေယဘုယ်ေယဘုယ်ေယဘုယ်    ေဘးျဖစ္ေခ်ျပကိစၥေဘးျဖစ္ေခ်ျပကိစၥေဘးျဖစ္ေခ်ျပကိစၥေဘးျဖစ္ေခ်ျပကိစၥ    ((((၆၆၆၆))))။။။။    

    
ေျဖေလွ်ာ့ေပးနိုင္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကင္းမ့ဲေနျခင္း။ေျဖေလွ်ာ့ေပးနိုင္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကင္းမ့ဲေနျခင္း။ေျဖေလွ်ာ့ေပးနိုင္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကင္းမ့ဲေနျခင္း။ေျဖေလွ်ာ့ေပးနိုင္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကင္းမ့ဲေနျခင္း။  
အကာအကြယ္ရလူစုမ်ား၊ လူထုမ်ား၊ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားအေပၚတြင္ဆုိး၀ါးစြာအၾကမ္းဖက္မႈကုိတားဆီးကာကြယ္နုိင္ေသာ၊ 
သက္ေရာက္မႈဒဏ္ကုိေလွ်ာ့ပါးေစနိုင္ေသာအေၾကာင္းကိစၥမ်ားကင္းမဲ့ေနျခင္း။ 
 

အညြန္းျပမ်ား။အညြန္းျပမ်ား။အညြန္းျပမ်ား။အညြန္းျပမ်ား။    
    

၆-၁။  အကာအကြယ္ရလူစုမ်ား၊ လူထုမ်ား၊ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ မိမိကုိယ္ကုိကာကြယ္စြမ္းေဆာင္နိုင္ရန္အက်ိဳးျပဳမည့္  
      မိတ္ေဆြမ်ား၊ သြင္းအားစုမ်ား၊ စြမ္းရည္ျမွင့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားနွင့္ အျခားေသာအေၾကာင္းကိစၥမ်ား ေခါင္းပါးေနျခင္း၊  
      ကင္းမ့ဲေနျခင္း။ 
 

၆-၂။ နိုင္ငံအတြင္း စြမ္းအားရိွေသာ၊ ပီျပင္စြာဖြဲ ့စည္းထားေသာ၊ ကုိယ္စားျပဳေသာ လူထုအစုအဖြဲ ့မ်ားနွင္ ့လြတ္လပ္ေသာ၊ မတူကြဲ  
       ျပားေသာ အမီွအခုိကင္းေသာ မီဒီယာမ်ားမရိွျခင္း။ 
 

၆-၃။ နိုင္ငံတကာ လူထုအစုအဖြဲ ့မ်ားက စိတ္၀င္စားစူးစုိက္မႈမရိွျခင္း။ နိုင္ငံတကာမီဒီယာမ်ားနွင့္အလွမ္းေ၀းေနျခင္း။ 
 

၆-၄။ နိုင္ငံအတြင္း ကုလသမဂၢနွင့္ နိင္ငံတကာ-NGO မ်ား၊ အျခားေသာနုိင္ငံတကာနွင္ ့ေဒသဆုိင္ရာအဖြဲ ့အစည္းမ်ား နည္းပါး 
       ျခင္း၊ မရွိျခင္း၊ ရွိပါေသာ္လည္းလူထုတြင္းသုိ ့မေပါက္ေရာက္နုိင္ျခင္း။ 
 

၆-၅။ အစိုးရသည္ အဖြဲ ့၀င္နိုင္ငံမ်ားအေပၚ လုိက္နာက်င့္သံုးရန္တာ၀နမ္်ားခ်မွတ္သည့္ နိုင္ငံတကာနွင့္ ေဒသဆုိင္ရာအဖြဲ ့အစည္း  
       မ်ားတြင္မပါ၀င္ (သုိ ့) ထိေရာက္စြာပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈမရိွျခင္း။ 
 

၆-၆။ နိုင္ငံတကာနွင့္ထိေတြ ့ဆက္ဆံမႈမရိွျခင္း၊ လြတ္လပ္ပြင့္လင္းမႈကင္းမဲ့ျခင္း၊ အျခားနုိင္ငံမ်ား (သုိ ့) နိုင္ငံတကာအဖြဲ ့အစည္း  
      မ်ားနွင့္ စီးပြားေရး၊ နုိင္ငံေရးဆက္ႏြယ္မႈမ်ားမရိွျခင္း။ 
 

၆.၇။ အစိုးရသည္ နိင္ငံတကာနွင့္ေဒသတြင္း လူ ့အခြင့္အေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအစီအစဥ္မ်ားနွင္ ့ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမရိွျခင္း။ 
 

၆.၈။ ပဋိပကၡတြင္ပါ၀င္သူရန္ဘက္မ်ားအေနျဖင္ ့အေလွ်ာ့ေပးေစ့စပ္ရန္၊ မ်က္နွာခ်င္းဆုိင္ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းရန္၊ ဤသုိ ့ေဆာင္ရြက္ဖုိ ့  
      နုိင္ငံတကာအကူအညီမ်ားရယူရန္ ဆြဲေဆာင္မႈမ်ားကင္းမ့ဲေနျခင္း။ လုိလားမႈမရိွၾကျခင္း။ 
 

၆.၉။ ျပည္သူအားရက္စက္ယုတ္မာေသာျပစ္မႈမ်ားမွကာကြယ္ရန္အစိုးရ၏တာ၀န္ေဆာင္ရြက္မႈကုိကူညီရန္၊ အစိုးရသည္ 
       တာ၀န္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္အထင္အရွားက်ရႈံးေနပါကလုိအပ္သည္မ်ားကူညီရန္ ကုလသမဂၢအဖြဲ ့၀င္နိုင္ငံမ်ား၊ နုိင္ငံတကာနွင္ ့
      ေဒသဆုိင္ရာအဖြဲ ့အစည္းမ်ားတြင္ စိတ္၀င္စားမႈနည္းပါးျခင္း၊ တံု ့ဆုိင္းျခင္း၊ လံုး၀ပ်က္ကြက္ျခင္း။ 
 

၆-၁၀။ ေဘးသင့္နိုင္ေခ်ရိွေသာလူထုမ်ားအားအကာအကြယ္ေပးရန္၊ ခိုလႈံခြင့္ေပးရန္ အိမ္နီးခ်င္းနိုင္ငံမ်ားက ပံ့ပိုးကူညီမႈမရိွျခင္း၊  
        နယ္စပ္မ်ားကုိပိတ္ဆုိ ့ထားျခင္း၊ အတင္းအၾကပ္ေနရပ္ျပန္ေစျခင္း၊ ကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ားကုိကန္ ့သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ျခင္း။ 
 

၆-၁၁။ ရက္စက္ယုတ္မာေသာျပစ္မႈမ်ားကုိကာကြယ္တားဆီးနိုင္မည့္ ေရွးဦးအခ်က္ျပသတိေပးစံနစ္တရပ္မရိွျခင္း။ 
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ေေေေ၀၀၀၀ဖန္သံုးသပ္ခ်က္။ဖန္သံုးသပ္ခ်က္။ဖန္သံုးသပ္ခ်က္။ဖန္သံုးသပ္ခ်က္။    

ဤမူေဘာင္စာတမ္းတြင္ေဖၚျပသည့္အတုိင္း ရက္စက္ယုတ္မာေသာျပစ္မႈမ်ားသည္ အေၾကာင္းကိစၥအမ်ားေပါင္းဆံုရာမွျဖစ္ပြား 

လာျခင္းျဖစ္၏။ ထုိအေၾကာင္းကိစၥမ်ားတြင္အခ်ဳိ  ့သည္ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းသုိ ့တုိက္ရိုက္ဦးတည္သြားနုိင္ေခ်ပုိရိွသည္။ အျခား 

အေၾကာင္းကိစၥတုိ ့မွာမူ တုိက္ရုိက္မဟုတ္ဘဲ တဆင့္ျပီးတဆင့္ဦးတည္သြားနုိင္ျပီး အခ်ိဳ  ့တုိ ့မွာျဖစ္နုိင္ေခ် ေ၀၀ါးလြန္းသျဖင့္ 

ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ပင္မလုိေခ်။ တုိက္ရိုက္မဟုတ္ေသာ-တဆင့္ခံအေၾကာင္းကိစၥမ်ားသည္လည္းအေရးပါသည္။ ၄င္းတုိ ့ 

ကုိတားဆီးျခင္းသည္လည္း အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္စဥ္ေနွးေကြးေလွ်ာ့ပါးသြားေစျပီး၊ ရပ္တန္ ့သြားရန္ပင္ရံဖန္ရံခါ လုပ္ေဆာင္ 

နုိင္ေလသည္။ ရက္စက္ယုတ္မာေသာျပစ္မႈ မ်ားျဖစ္ပြားနိုင္ေခ်ကုိ နည္းပါးေစလိမ့္မည္။  

အခ်ိဳ  ့ေသာအေၾကာင္းကိစၥတုိ ့သည္ အေျခအေနတင္းမာမႈမ်ားမျဖစ္ေပၚမီ၊ အေရးအခင္း ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ေပၚမလာမီကတည္းက 

ကနဦးရိွနွင့္ေနသည္ျဖစ္ျပီး၊ အျခားအေၾကာင္းကိစၥတုိ ့မွာမူျဖစ္စဥ္ေရြ ့လွ်ားမႈအတြင္းေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္၏။ ျပည္တြင္းျဖစ္ေစ၊ 

ျပည္ပကျဖစ္ေစ ထုိအေၾကာင္းကိစၥ အားလံုးကုိသိထားဖုိ ့လုိသည္။ သုိ ့မွသာ ေရွး ဦးအခ်က္ျပသတိေပး စံနစ္တရပ္ကုိ ထူေထာင္ 

နုိင္ေပမည္။ 

 

ေယဘုယ်ေယဘုယ်ေယဘုယ်ေယဘုယ်    ေဘးျဖစ္ေခ်ျပကိစၥေဘးျဖစ္ေခ်ျပကိစၥေဘးျဖစ္ေခ်ျပကိစၥေဘးျဖစ္ေခ်ျပကိစၥ    ((((၇၇၇၇))))။။။။    

    
အျဖစ္အပ်က္ကုိအားေပးေသာေရခံေျမခံအေျခအေနမ်ား၊အျဖစ္အပ်က္ကုိအားေပးေသာေရခံေျမခံအေျခအေနမ်ား၊အျဖစ္အပ်က္ကုိအားေပးေသာေရခံေျမခံအေျခအေနမ်ား၊အျဖစ္အပ်က္ကုိအားေပးေသာေရခံေျမခံအေျခအေနမ်ား၊    ျပင္ဆင္မႈမ်ား။ျပင္ဆင္မႈမ်ား။ျပင္ဆင္မႈမ်ား။ျပင္ဆင္မႈမ်ား။        
ရုတ္တရက္ျဖစ္ေစ၊  တေျဖးေျဖးျဖစ္ေစ ျဖစ္ေပၚလာေသာအျဖစ္အပ်က္(သုိ ့) အစီအမံမ်ားသည္ရက္စက္ယုတ္မာသည့္ 
ျပစ္မႈမ်ားက်ဴးလြန္ရန္အားေပးေသာ ေရခံေျမခံမ်ား အေျခအေနမ်ားကုိဖန္တီးလာျခင္း (သုိ ့) ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းသုိ ့လမ္းေၾကာင္း 
ကုိညႊန္ျပေနျခင္း။ 
 

အညြန္းျပမ်ား။အညြန္းျပမ်ား။အညြန္းျပမ်ား။အညြန္းျပမ်ား။    
    

၇-၁။  အေရးေပၚဥပေဒမ်ားျပဌာန္းျခင္းနွင့္ သာမန္မဟုတ္ေသာလံုျခံဳေရးစီမံခ်က္မ်ားေၾကာင့္အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားဆံုးရႈံးရျခင္း။ 
 

၇-၂။  နုိင္ငံေတာ္၏ အဓိကအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားကုိဆုိင္းငံ့ျခင္း၊ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္း (သုိ ့) နိုင္ငံေတာ္အာဏာဖြဲ ့စည္းပံု၊  
        အာဏာခြဲေ၀ခ်ိန္ညွိပံု တုိ ့ကုိေျပာင္းလဲေစေသာအစီအမံမ်ား၊ စသည္တုိ ့ေၾကာင့္ အကာအကြယ္ရလူစုမ်ား၏  
        ကုိယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ဆံုးရႈံးရျခင္း (သုိ ့) ထုိလူစုမ်ာဖယ္က်ဥ္ခံရျခင္း။ 
 

၇-၃။  အကာအကြယ္ရလူစုမ်ား၊ လူထုမ်ား၊ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား အေပၚတြင္ အသံုးျပဳရန္ လံုျခံဳမႈထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ ့အစည္း 
        မ်ားကုိအင္အားတုိးခ်ဲ ့ျခင္း၊ ျပန္လည္ဖြဲ ့စည္းျခင္း။ 
 

၇-၄။ ဥပါဒ္ျပဳရန္အသံုးျပဳနိုင္ေသာလက္နက္မ်ား၊ ခယဲမ္းမ်ား၊ အျခားပစၥည္းမ်ားကုိ အေျမာက္အမ်ား၀ယ္ယူစုေဆာင္းျခင္း။ 
 

၇-၅။ ျပည္သူ ့စစ္နွင့္ အရံတပ္ဖြဲ ့မ်ား တုိးခ် ့ဲဖြဲ ့စည္းျခင္း၊ ပိုမုိေထာက္ပ့ံျခင္း။ 
 

၇-၆။ ဆက္သြယ္ေရးလုိင္းမ်ားအသံုးျပဳျခင္းကုိတင္းၾကပ္စြာထိန္းခ်ဳပ္လာျခင္း၊ သံုးစြဲမႈကုိတားျမစ္လာျခင္း။ 
 

၇-၇။ NGO မ်ား၊ နိုင္ငံတကာအဖြဲ ့အစည္းမ်ား၊ မီဒီယာမ်ား၊ အျခားအေရးပါေသာပါတ္သက္သူမ်ားကုိေမာင္းထုတ္ျခင္း၊ ၄င္းတုိ ့ 
       ရွိေနမႈကုိခြင့္မျပဳျခင္း (သုိ ့) ၄င္းတုိ ့၏ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၊ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ တင္းၾကပ္စြာထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း။ 
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၇-၈။ အကာအကြယ္ရလူစုမ်ား၊ လူထုမ်ား၊ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ရွင္သန္ခြင့္၊ ရုပ္ခႏၶာက်န္းမာသန္စြမ္းခြင္၊့ လြတ္လပ္ခြင္၊့ လံုျခံဳခြင့္တုိ ့ကို 
       ပိုမို ခ်ိဳးေဖါက္လာျခင္း၊ (သုိ ့) ထုိ လူ /လူစုမ်ားကုိ တမင္တကာထိခိုက္ေစေသာ၊ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းျပဳေသာ 
       အစီအမံမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ဥပေဒမ်ားျပဌာန္းျခင္း။  
        
၇-၉။ အမ်ိဳ းသမီးမ်ား၊ ကေလးသူငယ္မ်ား အေပၚတြင္က်ဴးလြန္ေသာ ဆုိး၀ါးသည့္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား မ်ားျပားလာျခင္း၊  
     ၄င္းတုိ ့အေပၚတြင္ လိင္မႈ-အၾကမ္းဖက္ျခင္းကုိအားေပးေသာအေျခအေနမ်ားဖန္တီးလာျခင္း - ဤကိစၥကုိ အၾကမ္းဖက္မႈ  
     နည္းလမ္းလက္နက္တရပ္အျဖစ္အသံုးျပဳလာျခင္းအပါအ၀င္။ 
 

၇-၁၀။ အကာအကြယ္ရလူစုမ်ား၊ လူထုမ်ား၊ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားအေပၚတြင ္အသက္ကုိျခိမ္းေခ်ာက္ေသာဘ၀အေျခအေန 
         မ်ားဖန္တီးျခင္း၊ ျပည္နွင္ဒဏ္ခတ္ျခင္း၊ ဖမ္းဆီးျခင္း၊ စုေ၀းေခၚယူျခင္း၊ ခြဲျခားထားျခင္း၊ ေမာင္းထုတ္ျခင္း၊ အဓမၼေျပာင္းေရႊ ့ 
         ေစျခင္း၊ စခန္းမ်ား၊ ေက်းလက္ေဒသမ်ား၊ ေခ်ာင္ခ်ိဳေခ်ာင္ျခားရပ္ကြက္မ်ား (သုိ ့) အျခားသတ္မွတ္သည့္ေနရာမ်ားသုိ ့  
         ေျပာင္းေရႊ ့ေစျခင္း။  
 

၇-၁၁။ အကာအကြယ္ရလူစုမ်ား၊ လူထုမ်ား၊ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ မရွိမျဖစ္၀တၳဳပစၥည္းမ်ား၊ တည္ေဆာက္ျပဳျပင္ထားေသာအုိးအိမ္ 
         အေဆာက္အဦး၊ ကုိယ္ပုိင္ယဥ္ေက်းမႈ - ဘာသာေရး နွင့္ဆက္စပ္ေသာပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားကုိ ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ လုယက္ယူငင္ျခင္း။ 
 

၇-၁၂။ လူစုတစုနွင့္ဆက္စပ္ပါတ္သက္မႈေပၚတြင္အေျခခံကာ လူတုိ ့အား (သုိ ့) ၄င္းတုိ ့ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားအား ခြဲျခားသတ္မွတ္ျခင္း။ 
 

၇-၁၃။ မတူကြဲျပားျခင္း၊ အတိတ္ကအျဖစ္အပ်က္မ်ားနွင့္ အၾကမ္းဖက္ရန္ေစ့ေဆာ္မႈတြန္းအားမ်ားကုိ နိုင္ငံေရးအရ  
        အေရာင္ဆုိးျခင္း၊  
 

၇-၁၄။ အကာအကြယ္ရလူစုမ်ား၊ လူထုမ်ား၊ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားကုိပစ္မွတ္ထားသည့္ ေသြးထုိးလႈ ံ့ေဆာ္ေသာစကားမ်ားေျပာဆုိျခင္း၊  
        ၀ါဒျဖန္ ့ျခင္းမ်ား၊ မုန္းတီးေရးေဟာေျပာမႈမ်ား မ်ားျပားလာျခင္း။ 
 

ေေေေ၀၀၀၀ဖန္သံုးသပ္ခ်က္။ဖန္သံုးသပ္ခ်က္။ဖန္သံုးသပ္ခ်က္။ဖန္သံုးသပ္ခ်က္။    

ရက္စက္ယုတ္မာေသာျပစ္မႈမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈနွင့္ လူသားမ်ိဳ းႏြယ္ေပၚျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းသည္ 

ျဖစ္စဥ္မ်ားျဖင့္လာသည္ျဖစ္ျပီး အစီအစဥ္ေရးဆြဲရန္၊ ညိွႏိႈင္းကြပ္ကဲရန္၊ အေကာင္အထည္ေဖၚရန္ အခ်ိန္လုိသည္။ 

က်ဴးလြန္သူမ်ားက ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္မႈမပါဘဲ တကြဲတျပားစီ၊ တမဟုတ္ခ်င္းဆံုးျဖတ္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္ဟု ရွင္းျပ၍ မရနုိင္ေခ်။   

ထုိ ့ျပင္က်ဴးလြန္သူမ်ားအေနျဖင့္ လံုေလာက္ေသာသြင္းအားစုမ်ားကုိ ပိုင္ဆုိင္ထားျခင္းမရိွဘဲ ႀကီးမားက်ယ္ျပန္ ့ 

ေသာအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကုိမလုပ္ေဆာင္နိုင္ေပ။ ထုိသြင္းအားစုမ်ားကုိအလြယ္တကူလည္းမရနုိင္၊ ျပင္ဆင္ဖို ့ရာအတြက္လည္း 

အခ်ိန္လုိေလသည္။ သုိ ့ျဖစ္၍ ဤျဖစ္စဥ္မ်ားေရြ ့လွ်ားေနစဥ္ကာလအတြင္း အျဖစ္အပ်က္မ်ား၊ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ေျပာင္းလဲမႈ 

မ်ားကုိ ရွာေဖြေဖၚထုတ္ကာ ပါတ္သက္ေနသူလူတစုသည္ ႀကီးမားေသာအၾကမ္းဖက္မႈအခင္းအက်င္းတရပ္ကုိအေကာင္အထည္ 

ေဖၚရန္၊ ရက္စက္ယုတ္မာေသာျပစ္မႈမ်ားက်ဴးလြန္ရန္ တာစူေလွ်ာက္လွမ္းေနၾကေၾကာင္းသိနိုင္သည္။ သုိ ့မဟုတ္ ထုိအျဖစ္အပ်က္   

မ်ား၊ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ေျပာင္းလဲမႈ မ်ားသည္ ျပစ္မႈမ်ားက်ဴးလြန္ရန္ ေရခံေျမခံကုိဖန္တီးေနျခင္းလည္းျဖစ္နိုင္သည္။ 

ထုိအညႊန္းျပမ်ားကုိေဖၚထုတ္သိရွိရန္နွင့္ ရက္စက္ယုတ္မာေသာျပစ္မႈမ်ားနွင့္ အက်ဳိးအေၾကာင္းဆက္စပ္ျပရန္ကိစၥသည္လြယ္ကူ 

မည္မဟုတ္ေသာ္လည္း၊ အလြန္တရာအေရးပါလွသည္။ အျခားေသာ ေဘးျဖစ္နုိင္ေခ်ျပကိစၥမ်ားနည္းတူ သည္မွာလည္း ေနာက္ခံ- 

ေရခံေျမခံအေျခအေနမ်ားနွင့္ ရွိေနနွင့္မည္ျဖစ္ေသာ အျခားေဘးျဖစ္နုိင္ေခ်ျပကိစၥမ်ားကုိပါထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္လုိေလသည္။ 
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ေယဘုယ်ေယဘုယ်ေယဘုယ်ေယဘုယ်    ေဘးျဖစ္ေခ်ျပကိစၥေဘးျဖစ္ေခ်ျပကိစၥေဘးျဖစ္ေခ်ျပကိစၥေဘးျဖစ္ေခ်ျပကိစၥ    ((((၈၈၈၈))))။။။။    

    
ေမာင္းခလုပ္ေမာင္းခလုပ္ေမာင္းခလုပ္ေမာင္းခလုပ္မ်ားမ်ားမ်ားမ်ား။။။။    
ရက္စက္ယုတ္မာေသာျပစ္မႈမ်ားနွင့္ ဆက္စပ္မႈရွိသည္မထင္ရေသာ္လည္း လက္ရိွအေနအထားမ်ားကုိပုိမုိဆုိး၀ါးသြားေစနိုင္ေသာ၊ 
ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းကုိစတင္ျဖစ္ေပၚေစေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ား၊ အေျခအေနမ်ားျဖစ္သည္။ 
 

အညြန္းျပမ်ား။အညြန္းျပမ်ား။အညြန္းျပမ်ား။အညြန္းျပမ်ား။    
    

၈-၁။  လံုျခံဳေရးအင္အားစုမ်ားကုိရုတ္တရက္ျဖန္ ့ က်က္ခ်ထားျခင္း (သုိ ့) လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡမ်ားစတင္ျဖစ္ပြားျခင္း။ 
 

၈-၂။ အိမ္နားနီးခ်င္းနိုင္ငံတြင္ျဖစ္ပြားေနေသာ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡ၊ ဆုိး၀ါးေသာတင္းမာမႈမ်ားကူးစက္လာျခင္း။ 
 

၈-၃။ နိုင္ငံတကာအသုိင္းအ၀ုိင္းကေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ နိုင္ငံေတာ္၏လံုျခံဳမႈအားထိပါးသည္ဟုယူဆျခင္း။ 
 

၈-၄။ ရုတ္တရက္ (သုိ ့) ပုံမမွန္ေသာ အစုိးရအေျပာင္းအလဲ၊ အာဏာလႊဲေျပာင္းျခင္း၊ အစုအဖြဲ ့ဂိုဏ္းဂဏမ်ား၏ နိုင္ငံေရးပါ၀ါ  
       ၾသဇာ အေျပာင္းအလဲမ်ား။ 
 

၈-၅။ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ထိပ္သီးပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ဆန္ ့က်င္ဖက္အုပ္စ၀ုင္မ်ား၏ အသက္စည္းစိမ္၊ ရုပ္ခႏၶာက်န္းမာသန္စြမ္းမႈ၊  
       လြတ္လပ္မႈ၊ လံုျခံဳမႈ တုိ ့ကုိတုိက္ခိုက္ျခင္း။ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားကတုိက္ခိုက္မႈမ်ား စသည့္ဆုိး၀ါးေသာအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား။ 
 

၈-၆။ ဘာသာေရးအထိမ္းအမွတ္ပြဲမ်ား၊ တကယ္ /ထင္ရေသာ ဘာသာေရးသေဘာထားေသးသိမ္မႈမ်ား (သုိ ့) အရုိအေသတန္မႈ 
       မ်ား - နုိင္ငံျပင္ပမွအျဖစ္အပ်က္မ်ားအပါအ၀င္။ 
 

၈-၇။ အခ်ိဳ   ့ေသာလူအုပ္စုမ်ား၊ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားကုိပစ္မွတ္ထားသည့္ လႈံ ့ေဆာ္မႈမ်ား၊ အမုန္းတရား၀ါဒျဖန္ ့မႈမ်ား။ 
 

၈-၈။ အထက္ပါလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားနွင့္ဆက္စပ္သည္ ့သန္ေခါင္စာရင္းေကာက္မႈ၊ ေရြးေကာက္ပြဲ၊ ဆံုခ်က္လုပ္ရပ္မ်ား၊ ထုိလူအုပ္စ ု/ 
       ပုဂၢိဳလ္မ်ားကုိ ရပ္တည္မႈဟန္ခ်က္ပ်က္ျပားေစသည့္အစီအမံမ်ား။ 
 

၈-၉။ အမ်ိဳ းသားစီးပြားေရးနွင္ ့လုပ္သားအင္အားစုကုိထိခိုက္ေစေသာရုတ္တရက္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား - ဘ႑ာေရးအၾကပ္အတည္း၊  
       သဘာ၀ေဘးဒဏ္နွင့္ ေရာဂႏၶရကပ္မ်ားအပါအ၀င္။ 
 

၈-၁၀။ အရပ္သားလူထုမ်ား၊ အစုအဖြဲ ့မ်ား၏ စား၀တ္ေနမႈဘ၀မ်ားးကုိဆုိးဆုိး၀ါး၀ါးထိခုိက္ေစေသာ သဘာ၀သယံဇာတမ်ားေတြ ့  
        ရွိႈမႈ - ရွာေဖြေဖၚထုတ္မႈစီမံကိန္းမ်ား။ 
         
၈-၁၁။ လူထုအစုအဖြဲ ့မ်ားၾကားတင္းမာမႈကုိပိုမိုဆုိး၀ါးေစေသာ အတိတ္ကျပစ္မႈသင့္အျဖစ္အပ်က္မ်ား၊ နစ္နာထိခိုက္မႈမ်ား၊ 
         သမိုင္း၀င္ကာလမ်ားကုိ အထိမ္းအမွတ္က်င္းပျခင္း - ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခဲ့သူမ်ားကုိ ခ်ီးေျမွာက္အမႊမ္းတင္မႈမ်ားအပါအ၀င္။ 
 

၈-၁၂။ တာ၀န္ခံမႈျဖစ္စဥ္မ်ာ။ အထူးသျဖင့္ တရားမွ်တမႈမရွိဟုယူဆနိုင္သည့္ တာ၀န္ခံမႈျဖစ္စဥ္မ်ားနွင့္ဆက္စပ္ေသာလုပ္ရပ္မ်ား။ 
 

ေေေေ၀၀၀၀ဖန္သံုးသပ္ခ်က္။ဖန္သံုးသပ္ခ်က္။ဖန္သံုးသပ္ခ်က္။ဖန္သံုးသပ္ခ်က္။    

ရက္စက္ယုတ္မာေသာျပစ္မႈျဖစ္စဥ္မ်ားသည္တခုနွင့္တခုမတူညီပါ။ ကြဲျပားမႈမ်ားစြာရိွနိုင္သည္။ က်ဴးလြန္သူမ်ားတြင္ရွင္းျပတ္ေသာ 

အစီအစဥ္နွင့္ လတ္တေလာအေကာင္အထည္ေဖၚရန္စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားရိွလွ်င္ ျပစ္မႈျဖစ္စဥ္သည္လွ်င္ျမန္စြာျဖစ္ေပၚနိုင္သည္။ 

အျခားေသာအေျခအေနမ်ားတြင္မူ ရွည္ၾကာစြာျဖစ္ေပၚေနခဲ့ေသာ ဆုိး၀ါးသည့္တင္းမာမႈမ်ား၊ အေရးအခင္းမ်ား၏ ေနာက္ပုိင္း 
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ကာလမ်ားက်မွ ရက္စက္ယုတ္မာေသာျပစ္မႈမ်ားျဖစ္ပြားလာတတ္သည္။ သုိ ့မဟုတ္အေျခအေနဆုိးတရပ္တြင္ ရုတ္တရက္ျဖစ္လာ 

ေသာ မေမွ်ာ္မွန္းနိုင္သည့္အျဖစ္အပ်က္၊ အေျခအေနတုိ ့ေၾကာင့္ အေနအထားမ်ားခ်က္ခ်င္းပိုမိုဆုိး၀ါးလာျပီး ရက္စက္ယုတ္မာ 

ေသာျပစ္မႈမ်ားျဖစ္လာေအာင္တြန္းပို ့လုိက္ေလသည္။ ထိေရာက္ေသာ ေရွးဦးသတိေပးျခင္းေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ားတြင္ ထုိ 

မေမွ်ာ္မွန္းနိုင္သည့္အျဖစ္အပ်က္၊ အေျခအေနမ်ားနွင့္ ျဖစ္လာနုိင္ေသာအက်ိဳးဆက္မ်ားကုိထည့္သြင္းစဥ္းစားထားဖုိ ့လုိသည္။  

အခ်ိဳ  ့အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ ေဘးျဖစ္နုိင္ေခ်ျပေသာတုိက္ရိုက္ (သုိ ့)အေျခခံက်ေသာကိစၥမ်ားနွင့္ ပါတ္သက္မႈမရိွဟု ထင္ျမင္ 

ရလွ်င္ေသာ္မွ ၄င္းတုိ ့ကုိဂရုမထားဘဲေန၍မရေခ်။  

 

လူမ်ိဳ းတုန္းလူမ်ိဳ းတုန္းလူမ်ိဳ းတုန္းလူမ်ိဳ းတုန္း    
သတ္ျဖတ္မႈသတ္ျဖတ္မႈသတ္ျဖတ္မႈသတ္ျဖတ္မႈ    
    

ေဘးျဖစ္ေခ ျ်ပကိစၥေဘးျဖစ္ေခ ျ်ပကိစၥေဘးျဖစ္ေခ ျ်ပကိစၥေဘးျဖစ္ေခ ျ်ပကိစၥ    ((((၉၉၉၉))))။။။။    

    

တစုနွင့္တစုတင္းမာမႈမ်ားတစုနွင့္တစုတင္းမာမႈမ်ားတစုနွင့္တစုတင္းမာမႈမ်ားတစုနွင့္တစုတင္းမာမႈမ်ား    ((((သုိသုိသုိသုိ    ့့ ့့) ) ) ) အကာကြယ္ရလူစုအကာကြယ္ရလူစုအကာကြယ္ရလူစုအကာကြယ္ရလူစု    * * * * မ်ားအေပၚခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမ်ားအေပၚခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမ်ားအေပၚခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမ်ားအေပၚခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း    ပံုစံမ်ား။ပံုစံမ်ား။ပံုစံမ်ား။ပံုစံမ်ား။    
အကာအကြယ္ရလူစုမ်ားအေပၚဆုိးရြားစြာဘက္လုိက္ဆက္ဆံမႈကုိေဖၚျပေသာအတိတ္က (သုိ ့) ယခုလက္ရိွအမူအက်င့္မ်ား 
ေၾကာင့္ လူထုအစုအဖြဲ ့မ်ားအခ်င္းခ်င္းေသာ္၄င္း အစုိးရနွင့္ေသာ္၄င္း တင္းမာမႈမ်ားျဖစ္လာျပီး ရက္စက္ယုတ္မာသည့္ျပစ္မႈမ်ား 
အတြက္ေရခံေျမခံမ်ားေပၚေပါက္လာေစျခင္း။  
 

အညြန္းျပမ်ား။အညြန္းျပမ်ား။အညြန္းျပမ်ား။အညြန္းျပမ်ား။    
    

၉-၁။  အတိတ္ကေသာ၄္င္း၊ ယခုလက္ရွိေသာ္၄င္း အကာအကြယ္ရလူစုမ်ားအေပၚ ဆုိး၀ါးေသာခြဲျခားဆက္ဆံမႈ၊ သီးသန ့္ခြဲျခား - 
      ေနရာခ်ထားမႈ၊ ခ်ဳပ္ခ်ယ္တင္းၾကပ္မႈ၊ ဖယ္က်ဥ္မႈ လုပ္ရပ္မ်ား၊ ေပၚလီစီမ်ား၊ ဥပေဒမ်ားက်င့္သံုးျခင္း။ 
 

၉-၂။ အကာအကြယ္ရလူစုမ်ား၏ တည္ရိွမႈကုိျငင္းဆန္ျခင္း၊ ၄င္းတုိ ့၏ သီးျခားျဖစ္တည္မႈအသြင္သ႑ာန္မ်ားကုိအသိအမွတ္ျပဳ 
      ရန္ျငင္းဆန္ျခင္း။ 
 

၉-၃။ အကာအကြယ္ရလူစုမ်ားအေပၚက်ဴးလြန္ေသာရက္စက္ယုတ္မာမႈမ်ားကုိ အေရးယူအျပစ္ေပးျခင္းမရိွခဲ့သည့္သမိုင္းေၾကာင္း။ 
 

၉-၄။ ရပုိင္ခြင့္၊ သြင္းအားစုမ်ားရရွိမႈနွင့္ပါတ္သက္၍၄င္း၊ လူမႈ-စီးပြားမညီမွ်မႈမ်ားနွင့္ပါတ္သက္၍၄င္း၊ ဆံုးျဖတ္လုပ္ကုိင္မႈတြင ္ 
       ပါ၀င္ခြင္နွင့္ပါတ္သက္၍၄င္း့၊ လံုျခံဳမႈ၊ အစုအဖြဲ ့၏ သီးျခားအသြင္အျပင္၊ အစုအဖြဲ ့အေပၚအျမင္ နွင့္ပါတ္သက္၍၄င္း 
       အကာအကြယ္ရလူစုမ်ားအခ်င္းခ်င္း၊ (သုိ ့) အစုိးရနွင့္အတိတ္က(သုိ ့) ယခုလက္ရိွျဖစ္ေနေသာ တင္းမာမႈမ်ား၊ ပဋိပကၡမ်ား။ 
        
၉-၅။ နိင္ငံေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ လူမႈေရး၊ တည္ေနရာပထ၀ီအေနအထား - စေသာကြဲျပားမႈမ်ားအရဖြဲ ့စည္းၾကသည္ ့အျခားေသာ  
       အစုအဖြဲ ့ မ်ား နွင့္ အတိတ္က (သုိ ့) ယခုလက္ရွိျဖစ္ေနေသာ ဆုိး၀ါးသည့္တင္းမာမႈ၊ ပဋိပကၡမ်ား သည္ လူမ်ိဳးေရးအသြင္၊      
       လူမ်ိဳ းစုေရးအသြင္၊ မ်ိဳးႏြယ္စုေရးအသြင၊္ ဘာသာေရးအသြင္ ေရြ  ့လွ်ားေျပာင္းလဲသြားနိုင္ျခင္း။ 
 

၉-၆။ သီးျခားျဖစ္တည္မႈအသြင္သ႑ာန္ေပၚအေျခခံကာျဖစ္ေပၚေသာ တင္းမာမႈမ်ား၊ ပဋိပကၡမ်ားကုိ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရန ္ 
       နိင္ငံေတာ္အဆင့္နည္းလမ္းမ်ား၊ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားမရိွျခင္း။ 
 

*မွတ္ခ်က္။ ဤစာတမ္း၏ မူေဘာင္အတြင္း “အကာအကြယ္ရလူစု” ၏ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ကို အပုိင္း-၁ - ရက္စက္ယုတ္မာေသာျပစ္မႈဒဏ္ခံစားရနိုင္သူမ်ား တြင္ 

            ၾကည့္ပါ။ 
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ေေေေ၀၀၀၀ဖန္သံုးသပ္ခ်က္။ဖန္သံုးသပ္ခ်က္။ဖန္သံုးသပ္ခ်က္။ဖန္သံုးသပ္ခ်က္။    

လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္ျခင္းသည္ သီးျခားျဖစ္တည္မႈအေပၚတြင္အေျချပဳေသာ အစြန္းေရာက္သည့္ျပစ္မႈျဖစ္သည္။ 

“သီးျခားျဖစ္တည္မႈ” ကုိ မိမိကုိယ္က်ိဳးအတြက္ (သုိ ့) နုိင္ငံေရးအက်ိဳးအျမတ္အတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္သူအထက္လႊာလူတန္းစားမ်ားက 

ရည္ရြယ္ခ်က္ရိွရွိ ေျပာင္းလဲဖြင့္ဆုိျခင္းျပဳနုိင္သည္။ လူ ့အဖြဲ ့အစည္းအတြင္း အကြဲအျပမဲ်ားကုိပိုမိုဆုိး၀ါးေစရန္ျပဳလုပ္နိုင္သည္။ 

သီးျခားျဖစ္တည္မႈအေပၚတြင္အေျချပဳေသာပဋိပကၡ၏ ေရေသာက္ျမစ္သည္ လူမ်ိဳး၊ လူမ်ိဳ းစု၊ မ်ိဳးႏြယ္စုနွင့္ ဘာသာေရးအရ 

တသီးတျခားျဖစ္ေသာအုပ္စုမ်ားအတြင္း တကယ္ရိွေသာ /ထင္ရေသာ ကြဲျပားမႈမ်ားျဖစ္၏။  ထုိကြဲျပားမႈမ်ားမွအစျပဳကာ 

လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈကာကြယ္တားဆီးေရးနွင့္ ျပစ္ဒဏ္ေပးေရးဆုိင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္းက ေဖၚျပေသာ ျပစ္မႈႀကီးသုိ ့ ဦးတည္ 

သြားနုိင္သည္ ။ အျခားေသာေရေသာက္ျမစ္အေၾကာင္းတရားမ်ားလည္းရိွေသး၏။ နုိင္ငံေရးအရေသာ္၄င္း၊ တည္ေနရာပထ၀ီ 

အေနအထားအရေသာ္၄င္း ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားသည္ လူမ်ိဳးေရးအသြင္၊ လူမ်ိဳးစုေရးအသြင္၊ မ်ိဳးႏြယ္စုေရးအသြင္၊ ဘာသာေရး 

အသြင္ေရြ  ့လွ်ားေျပာင္းလဲသြားနိုင္ေလသည္။ 

သုိ ့ေသာ္ နုိင္ငံတနိုင္ငံအတြင္း၊ ျပည္သူလူထုအတြင္း မတူကြဲျပားမႈတည္ရွိေနျခင္းသည္ ေဘးျဖစ္ေခ ျ်ပကိစၥတခုမဟုတ္ေပ။  

အုပ္စုမ်ားအတြင္း ပဋိပကၡ ျဖစ္ေပၚေစေသာကြဲျပားျခားနားမႈသည္လည္း ေဘးျဖစ္ေခ်ျပကိစၥတခုမဟုတ္။ ေဘးျဖစ္ေခ်ျပကိစၥ 

သည္ကား မတူကြဲျပားမႈကုိအေခ်ျပဳေသာ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈျဖစ္၏။ အေတာမသတ္ျဖစ္ေပၚေနေသာခြဲျခားဆက္ဆံမႈပုံစံအမ်ိးမ်ိဳးသည္ 

လူ ့အဖြဲ ့အစည္းအတြင္းအကြဲအျပဲမ်ားကုိႀကီးမားခိုင္ျမလဲာေစသည္။  ႀကီးမားေသာအကြဲအျပဲသည္ လူစုလူေ၀းျဖင့္ အၾကမ္း ဖက္မႈ 

၏ပင္မအေၾကာင္းတရားျဖစ္လာသည္။ လူအုပ္စုျဖင့္ျဖစ္ၾကရာတြင္ မိမိတုိ ့ဘက္ကမွန္သည္ဟုခံယူယံုၾကည္မႈလည္း ျဖစ္လာသည္။ 

လူအစုအဖြဲ ့အလုိက္ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမပါလွ်င္ နက္ရႈိင္းေသာမေက်နပ္မႈမ်ားသည္ပင္ မတရားျပဳက်င့္မႈပုံစံ အမ်ိဳ းမ်ိဳးသုိ ့၊ 

ထုိမွတဆင့္ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ ဆီသုိ ့ဦးတည္သြားနိုင္မည္မဟုတ္ေခ်။  

  

လူမ်ိဳ းတုန္းလူမ်ိဳ းတုန္းလူမ်ိဳ းတုန္းလူမ်ိဳ းတုန္း    
သတ္ျဖတ္မႈသတ္ျဖတ္မႈသတ္ျဖတ္မႈသတ္ျဖတ္မႈ    
    

ေဘးျဖစ္နုိင္ေခ်ျပကိစၥေဘးျဖစ္နုိင္ေခ်ျပကိစၥေဘးျဖစ္နုိင္ေခ်ျပကိစၥေဘးျဖစ္နုိင္ေခ်ျပကိစၥ    ((((၁၀၁၀၁၀၁၀))))။။။။    

    

အကာကြယ္ရလူစုကုိအလံုးစုံေသာ္အကာကြယ္ရလူစုကုိအလံုးစုံေသာ္အကာကြယ္ရလူစုကုိအလံုးစုံေသာ္အကာကြယ္ရလူစုကုိအလံုးစုံေသာ္၄၄၄၄င္း၊င္း၊င္း၊င္း၊    အခ်ိဳအခ်ိဳအခ်ိဳအခ်ိဳ    ့ေသာ့္ေသာ့္ေသာ့္ေသာ္၄၄၄၄င္းင္းင္းင္း    ေခ်မႈန္းရန္ေခ်မႈန္းရန္ေခ်မႈန္းရန္ေခ်မႈန္းရန္    ရည္ရြယ္ခ်က္၏ရည္ရြယ္ခ်က္၏ရည္ရြယ္ခ်က္၏ရည္ရြယ္ခ်က္၏    လကၡဏာမ်ား။လကၡဏာမ်ား။လကၡဏာမ်ား။လကၡဏာမ်ား။    
အကာအကြယ္ရလူစုကုိ၄င္းတုိ ့၏လူမ်ိဳ း၊ လူမ်ိဳ းစု၊ မ်ိဳးႏြယ္စုနွင့္ ဘာသာေရးအရ ျဖစ္တည္မႈ (သုိ ့) ထုိျဖစ္တည္မႈအေပၚထားရိွ 
ေသာအျမင္ေပၚတြင္အေျချပဳကာ ထုိလူစုအားလံုး (သုိ ့) အခ်ိဳ  ့ကုိ ေခ်မႈန္းရန္ လက္ေတြ ့လုပ္၍ေသာ္၄င္း၊ လုပ္သင့္သည္္ကုိ 
မလုပ္ဘဲနွင့္ေသာ္၄င္း ေဆာင္ရြက္မည့္ရည္ရြယ္ခ်က္ကုိ ညႊန္ျပသည့္ အျဖစ္မွနအ္ခ်က္အလက္မ်ား၊ အေျခအေနမ်ား။ 
 

အညြန္းျပမ်ား။အညြန္းျပမ်ား။အညြန္းျပမ်ား။အညြန္းျပမ်ား။    
    

၁၀-၁။  အကာအကြယ္ရလူစုကုိပစ္မွတ္ထားေသာ တုိက္ရိုက္ရည္ရြယ္ခ်က္(သုိ ့)လႈ ံ့ေဆာ္မႈကုိေျဗာင္ေဖၚျပေနသည့္သတင္းေပး  
         ခ်က္ (သုိ ့) အဓိပၸါယ္ေကာက္ယူနိုင္သည့္ မသိမသာအထာေပးခ်က္သည္ ပစ္မွတ္လူစုကုိတုိက္ခိုက္ဖ်က္ဆီးျခင္းသုိ ့  
         ဦးတည္သြားနိုင္သည္ဟု က်ိဳးေၾကာင္းျပယူဆနိုင္ေသာ တရား၀င္စာရြက္ စာတမ္းမ်ား၊ နိုင္ငံေရးေၾကျငာခ်က္မ်ား၊ 
         မီဒီယာမွတ္တမ္းမ်ား(သုိ ့) အျခား စာရြက္စာတမ္းမ်ား။             
 

၁၀-၂။ အကာအကြယ္ရလူစုမအွဖြဲ ့၀င္မ်ား၊ အထူးသျဖင့္ လူတခ်ိဳ  ့ကုိအထူးေရြးခ်ယ္ပစ္မွတ္ထား၍ ျမန္ျမန္ေသာ္၄င္း၊ တေျဖးေျဖး  
        ေသာ္၄င္း အစေဖ်ာက္ပစ္ျခင္းျဖင့္ ထုိအစုအဖြဲ ့အားပ်က္စီးရာပ်က္စီးေၾကာင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း။ 
 

၁၀-၃။ အကာအကြယ္ရလူစ၏ု အသက္စည္းစိမ္၊ လြတ္လပ္မႈ၊ ရုပ္ပိုင္းနွင့္စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာက်န္းမာသန္စြမ္းမႈကုိ ထိခိုက္ေစေသာ  
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     က်ယ္က်ယ္ျပန္ ့ျပန ့္ ၊ စံနစ္တက် ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း (သုိ ့) ပစ္မွတ္ထားတုိက္ခုိက္ျခင္း /အၾကမ္းဖက္ျခင္းမ်ား - အစတံုး 
     ေဖ်ာက္ဖ်က္သည္ထိမဟုတ္။ 
 

၁၀-၄။ အကာအကြယ္ရလူစ၀ုင္အမ်ိဳ းသမီးမ်ား၏ မ်ိဳးဆက္ပြားက်န္းမာေရးရပုိင္ခြင့္ကုိ ဆုိး၀ါးစြာထိခိုက္ေစေသာ၊ (သုိ ့) လူစုမွ  
        ကေလးသူငယ္မ်ားကုိအတင္းအဓမၼခြဲျခင္း၊ အျခားသုိ ့ပုိ ့ေဆာင္ျခင္းကုိ စဥ္းစားခြင့္ျပဳေသာ ေပၚလီစီမ်ား၊ အစီအမံမ်ား 
        ေဖၚေဆာင္ျခင္း။  
 

၁၀-၅။ အကာအကြယ္ရလူစုေပၚတြင္အထူးသျဖင့္ဥပါဒ္ျပဳေသာ၊ လူ ့သိကၡာဆံုးရႈံးေစေသာနည္းလမ္းမ်ား၊ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား 
       က်င့္သံုးျခင္း။ ထုိျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားတြင္ အရွက္ရေစရန္၊ ေၾကာက္လန္ ့တုန္လႈပ္ေစရန္ ျပဳျခင္းျဖင့္ လူစုျပိဳကြဲသြားေစရန္  
       ရည္ရြယ္ခ်က္ရိွသည္ကုိေတြ ့ရွိရျခင္း။ (သုိ ့) အကာအကြယ္ရလူစု့၏ ျဖစ္တည္မႈေဖၚျပခ်က္ကုိေျပာင္းလဲသြားေစရန္ 
       ရည္ရြယ္ခ်က္ရိွသည္ကုိေတြ ့ရွိရျခင္း။ 
 

၁၀-၆။ အကာအကြယ္ရလူစုေပၚတြင္အထူးသျဖင့္ဥပါဒ္ျပဳေသာ နုိင္ငံတကာဥပေဒတြင္တားမ်စ္ထားေသာ အၾကမ္းဖက္မႈ   
       နည္းလမ္းမ်ားအသံုးျပဳျခင္း - နုိင္ငံတကာဥပေဒတြင္တားမ်စ္ထားေသာလက္နက္မ်ားအသံုးျပဳျခင္းအပါအ၀င္။ 
 

၁၀-၇။ အကာအကြယ္ရလူစုနွင့္ ၄င္း၏ရပ္တည္မႈအေပၚတြင္ထိန္းခ်ဳပ္နိုင္ျခင္းကုိ ျပည္သူအမ်ား ့အေပ်ာ္ႀကီးေပ်ာ္ေနပံုေဖၚျပျခင္း။  
         
၁၀-၈။ အကာအကြယ္ရလူစု၏ အုိးအိမ္မ်ား၊ လယ္ယာမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ အျခားအသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈမ်ားကုိ 
       တုိက္ခိုက္ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈနွင့္ ဘာသာေရးဆုိင္ရာအထိမ္းအမွတ္မ်ား၊ ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားကုိဖ်က္ဆီးျခင္း။ 
 

  

ေေေေ၀၀၀၀ဖန္သံုးသပ္ခ်က္။ဖန္သံုးသပ္ခ်က္။ဖန္သံုးသပ္ခ်က္။ဖန္သံုးသပ္ခ်က္။    

 လူမ်ိဳ း၊ လူမ်ိဳ းစု၊ မ်ိဳးႏြယ္စုနွင့္ ဘာသာေရးအစုအဖြဲ ့ကုိ အလံုးစံုေသာ္၄င္း၊ အခ်ိဳ  ့ေသာ္၄င္း ဖ်က္ဆီးေခ်မႈန္းရန္ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ 

လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈျပစ္မႈ၏ အေျခခံအက်ဆံုးလည္းျဖစ္သည္၊ သက္ေသျပရန္အခက္ခဲဆံုးလည္းျဖစ္ေလသည္။ 

ေရွးဦးသတိေပးျခင္းအားျဖင့္ခန္ ့မွန္းတြက္ဆရန္လည္းစိန္ေခၚမႈမ်ားစြာရွိသည္။ မ်ားစြာေသာအျဖစ္အပ်က္မ်ားတြင္ ျဖစ္ပ်က္ျပီးမွ 

သာလွ်င္ ရည္ရြယ္ခ်က္ကုိေဖၚထုတ္နုိင္ေလသည္။ ပုံစံအားျဖင့္မူ တာတာတာတာ၀၀၀၀န္ခံျခင္းလုပ္ငန္းန္ခံျခင္းလုပ္ငန္းန္ခံျခင္းလုပ္ငန္းန္ခံျခင္းလုပ္ငန္း၏ျ၏ျ၏ျ၏ျဖစ္စဥ္မ်ားဖစ္စဥ္မ်ားဖစ္စဥ္မ်ားဖစ္စဥ္မ်ား အတြင္းမွာေပၚလာသည္။ 

တခါတရံ ရည္ရြယ္ခ်က္ေပၚလာေသာအခ်ိန္တြင္ အၾကမ္းဖက္မႈေရခ်ိန္ျမင့္ေနခ်ိန္ျဖစ္၍ ကာကြယ္တားဆီးရန္အလြန္ေနာက္က် 

သြားျပီျဖစ္ေလသည္။  

သုိ ့ေသာ္ျငားလည္း သတိေပးအခ်က္ျပနုိင္ေသာ ေရွးဦးေပၚလာသည့္အညႊန္းျပတခ်ိဳ  ့ရွိသည္။ ရွင္းရွင္းျပတ္ျပတ္ေဖၚျပနုိင္ေသာ 

အညႊန္းျပမ်ားေတာ့မဟုတ္။  အခ်ိဳ   ့ေသာ လုပ္ရပ္၊ အျပဳအမူတုိ ့ကုိေကာက္ခ်က္ဆြဲျခင္း၊ က်ိဳးေၾကာင္းသံုးသပ္ျခင္းမွ သတ္ျဖတ္ 

ေခ်မႈန္းျခင္းတခု က်ဴးလြန္ရန္ရည္ရြယ္ခ်က္တခု၊ အစီအစဥ္တခု ရိွေနနိင္ေၾကာင္း ေသခ်ာေပါက္မေျပာနုိင္ ေသာ္လည္း ယံုၾကည္ 

ေလာက္သည္ဟု အေျဖတခုရရိွနိုင္သည္။  

အညႊန္းျပမ်ားသည္ ေပၚလြင္ထင္ရွားေသာဖ်က္ဆီးျခင္းနည္းလမ္းမ်ားျဖစ္နုိင္သလုိ မသိမသာ-တစတစနွင့္ တုိက္ရိုက္မဟုတ္ေသာ 

နည္းလမ္းမ်ားလည္းျဖစ္နုိင္သည္။ ေနာက္ဆံုးရလဒ္မွာေတာ့အတူတူပင္။ 

မႈခင္းဥပေဒတြင္ဆုိလ်ွင္ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိျခင္းကုိ အစုိးရတရပ္ (သုိ ့) အဖြဲ ့အစည္းတခု၏ စီမံခ်က္၊ ေပၚလီစီတုိ  ့နွင့္ဆက္စပ္ 

ျပသည္။ နုိင္ငံတကာဥပေဒ၌လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈကုိဖြင့္ဆုိရာတြင္ ဤသုိ ့ဆက္စပ္ျခင္းမရွိ။ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈသည္ သူ ့ 

အလုိလုိျဖစ္ေသာလုပ္ရပ္မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ အဆုိပါ စီမံခ်က္၊ ေပၚလီစီတုိ ့မရိွလွ်င္က်ဴးလြန္နိုင္ဖို ့ရာျဖစ္နိုင္မည္မဟုတ္ေခ်။  
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လူသားမ်ိဳ းႏြယ္အေပၚလူသားမ်ိဳ းႏြယ္အေပၚလူသားမ်ိဳ းႏြယ္အေပၚလူသားမ်ိဳ းႏြယ္အေပၚ    
ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္း။ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္း။ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္း။ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္း။    
    

ေဘးျဖစ္နုိင္ေခ်ျပကိစၥေဘးျဖစ္နုိင္ေခ်ျပကိစၥေဘးျဖစ္နုိင္ေခ်ျပကိစၥေဘးျဖစ္နုိင္ေခ်ျပကိစၥ    
((((၁၁၁၁၁၁၁၁))))။။။။    

အရပ္သားအရပ္သားအရပ္သားအရပ္သားလူထုလူထုလူထုလူထု    * * * * ကုိကုိကုိကုိ    က်ယ္က်ယ္ျပန္က်ယ္က်ယ္ျပန္က်ယ္က်ယ္ျပန္က်ယ္က်ယ္ျပန္    ့ျပန့္ျပန့္ျပန့္ျပန္    ့့ ့့((((သုိသုိသုိသုိ    ့့ ့့) ) ) ) စံနစ္တက်စံနစ္တက်စံနစ္တက်စံနစ္တက်    တုိက္ခုိက္မႈ၏တုိက္ခုိက္မႈ၏တုိက္ခုိက္မႈ၏တုိက္ခုိက္မႈ၏    လကၡဏာမ်ား။လကၡဏာမ်ား။လကၡဏာမ်ား။လကၡဏာမ်ား။        
မည္သည့္အရပ္သားလူထုေပၚတြင္ျဖစ္ေစ ျပဳက်င့္ေသာ အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္၏လကၡဏာ - အင္အားသံုးအၾကမ္းဖက္ျခင္းနွင့္ 
အျခားေသာအၾကမ္းဖက္ျခင္းမ်ားတြင္ ထုထည္ႀကီးမားစြာ၊ အတုိင္းအတာက်ယ္ျပန္ ့စြာ၊ မၾကခဏျဖစ္ျခင္း (က်ယ္ျပန္ ့ 
ေသာအၾကမ္းဖက္မႈ) နွင့္ အခ်ိန္ပိုင္းျခားအလုိက္၊ ဆင္တူေသာအတုိင္းအတာနွင့္ ဖြဲ ့စည္းမႈျဖင့္ျဖစ္ျခင္း (စံနစ္တက်အၾကမ္းဖက္မႈ) 
တုိ ့ရွိသည္။ 
 

အညြန္းျပမ်ား။အညြန္းျပမ်ား။အညြန္းျပမ်ား။အညြန္းျပမ်ား။    
    

၁၁-၁။  အရပ္သားလူထုမ်ားအေပၚအၾကမ္းဖက္မႈပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳး၏လကၡဏာမ်ား (သုိ ့) ေရြးထုတ္ေသာလူစုတစုနွင္ ့၄င္းတုိ ့၏  
        ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ား၊ သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈ၊ ယဥ္ေက်းမႈနွင့္ ဘာသာေရးအထိမ္းအမွတ္မ်ားအေပၚအၾကမ္းဖက္မႈ။ 
 

၁၁-၂။ ပစ္မွတ္ထားေသာအရပ္သားလူထုမ်ား၊ ပစ္မွတ္ထားေသာေဒသမ်ားပုိမိုမ်ားျပားလာျခင္း (သုိ ့) အရပ္သားလူထုမ်ား  
         အေပၚက်ဴးလြန္ေသာအၾကမ္းဖက္မႈ အႀကိမ္၊ အမ်ိဳ းအစား၊ အတိမ္အနက္ နွင့္ အတုိင္းအတာမ်ားျပားလာျခင္း။ 
 

၁၁-၃။ အရပ္သားလူထုအေပၚက်ဴးလြန္ေသာအၾကမ္းဖက္မႈ၏ ဖြဲ ့စည္းစီစဥ္ပုံ၊ ႀကီးၾကပ္ညႊန္ၾကားပံုနွင္ ့အသံုးျပဳသည့္လက္နက္မ်ား 
         အဆင့္ျမင့္လာျခင္း။ 
 

၁၁-၄။ အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္မ်ားျဖစ္ေပၚေစရန္ မီဒီယာ (သုိ ့) အျခားနည္းလမ္းမ်ားျဖင္ ့ရန္တုိက္ျခင္း၊ လႈံ ့ေဆာ္ျခင္း။ 
 

၁၁-၅။ အရပ္သားလူထုမ်ားကုိတုိက္ခိုက္ရန္ စီမံခ်က္၊ ေပၚလီစီ မ်ားခ်မွတ္ျခင္း၏လကၡဏာမ်ား။ 
 

၁၁-၆။ အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္မ်ားတြင္အသံုးျပဳနုိင္ရန္ နုိင္ငံေရးနွင့္ စစ္ေရးအေဆာက္အဦးမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း။ 
 

၁၁-၇။ ရန္လုိေသာလုပ္ရပ္မ်ား၊ စစ္မက္ကိစၥမ်ားတြင ္အေရးပါသည္ ့အမ်ားပုိင္ (သုိ ့) ပုဂၢလိကပုိင္ သြင္းအားစုမ်ားကုိ  
         အသံုးျပဳခြင့္ရိွျခင္း၊ ပုိမုိသံုးစြဲလာျခင္း - ျပင္းထန္ေသာေဘးဥပါဒ္ႈျဖစ္ေစနိုင္ေသာ၊ ေသေၾကပ်က္စီးမႈျဖစ္ေစနိုင္ေသာ 
         လက္နက္မ်ား၊ အျခားကိရိယာတန္ဆာပလာမ်ားကုိအမ်ားအျပားရယူျခင္းအပါအ၀င္။ 
 

၁၁-၈။ အရပ္သားနွင္ ့စစ္ေရးပစ္မွတ္မခြဲမျခားေသာ၊ ထုနွင့္ထည္နွင့္ဖ်က္ဆီးနိုင္ေသာ၊ လူထုအစုအဖြဲ ့မ်ားကုိဖိနွိပ္ေသာ၊ ခ်ိန ့ဲ 
        ေစေသာ အၾကမ္းဖက္မႈနည္းလမ္းမ်ားကုိ ဖန္တီးျပဳျပင္ျခင္း၊ တုိးတက္သံုးစြဲလာျခင္း လကၡဏာရပ္မ်ား။ 
 

*  မွတ္ခ်က္။  ဤမူေဘာင္စာတမ္း၏ ေနာက္ခံအေနအထားတြင္ “အရပ္သားလူထု” ၏ ဖြင့္ဆိုအဓိပၸါယ္ကိုၾကည့္ရန္ အပိုင္း-၁။ ရက္စက္ယုတ္မာေသာ     

                   ရာဇ၀တ္ျပစ္မႈႈကိုခံစားရသူမ်ားတြင္ရႈပါ။ 

    

ေေေေ၀၀၀၀ဖန္သံုးသပ္ခ်က္။ဖန္သံုးသပ္ခ်က္။ဖန္သံုးသပ္ခ်က္။ဖန္သံုးသပ္ခ်က္။    

လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းတြင္ အတုိင္းအတာက်ယ္ျပန္ ့ေသာအၾကမ္းဖက္မႈ (အေရအတြက္အရ) (သုိ ့) နည္းလမ္း 

တက်ေဆာင္ရြက္ျခင္း (အရည္အခ်င္းအရ) တုိ ့ပါ၀င္သည္။ ဤတြင္ မေတာ္တဆ၊ ကံက်၊ တကြဲတျပားစီ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကုိ 



 
ရက္စက္ယုတ္မာေသာျပစ္မႈမ်ားေလ့လာျခင္းမူေဘာင္ 
ကာကြယ္တားဆီးရန္နည္းလမ္း Page 31 
 

ထည့္သြင္းမထားသည္ကုိေတြ ့ရမည္။ အေၾကာင္းမွာ - လူသားမ်ိဳးႏြယ္ေပၚျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းမ်ားသည္ထုိက့ဲသုိ ့ျဖစ္သည္မဟုတ္၊ 

ထုိျပစ္မႈ၏လကၡဏာျဖစ္ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ိဳးကုိေဆာင္ရြက္ရန္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈအတုိင္းအတာတရပ္လုိအပ္လိမ့္မည္ျဖစ္ျပီး၊  

၄င္းကုိအညႊန္းျပအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ေဖၚထုတ္နုိင္သည္။ တမ်ိးမွာအၾကမ္းဖက္မႈျပဳရန္ လုိအပ္သည့္အရာမ်ား၊ နည္းလမ္းမ်ားကုိေဖၚျပျပီး၊ 

ေနာက္တမ်ိဳးမွာ အၾကမ္းဖက္မႈေဆာင္ရြက္ပုံ ပံုစံကုိေဖၚျပသည္။ ပဋိပကၡတခု၏ ေရွးဦးကာလမ်ားတြင္ အညႊန္းျပမ်ားကုိေဖၚထုတ္ 

ျခင္းသည္ အေျခအေနဆုိးမ်ားပုိမိုဆုိး၀ါးလာျပီး လူသားမ်ိဳးႏြယ္ေပၚျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းမ်ားျဖစ္လာနုိင္ျခင္းကုိႀကိဳတင္ခန္ ့မွန္းရန္ 

ေထာက္ကူနိုင္သည္။ အျခားေသာအညႊန္းျပမ်ားက ျပဳမူလုပ္ေဆာင္မႈပံုစံမ်ားကုိေဖၚျပသည္။ ပဋိပကၡအေျခအေနပင္မရွိေသးမီ 

ေဖၚျပနိုင္၏။ ၄င္းတုိ ့သည္ေစာစီးစြာေပၚလာေလ့ရွိ၍ စံနစ္တက်ႀကီးမားေသာအၾကမ္းဖက္မႈကုိျပဳလုပ္ရန္စြမ္းေဆာင္ရည္ 

တည္ေဆာက္မႈ (သုိ ့) အရပ္သားလူထုမ်ားကုိေသာ္၄င္း၊ ထုိလူထုထဲမွေရြးခ်ယ္ေသာအစုတစုကုိေသာ္၄င္း အျခားေသာနည္းလမ္း 

မ်ားျဖင့္ပစ္မွတ္ထားတုိက္ခိုက္ရန္ျပင္ဆင္ျခင္း စသည္တုိ ့ကုိညႊန္ျပနုိင္သည္။ အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္ပံုစံေဖၚျပျခင္း ကုိေစာစီးစြာသိရိွ 

မွသာလွ်င္ထုိျပစ္မႈအားကာကြယ္တားဆီးရန္ နည္းလမ္းဗ်ဴဟာမ်ားျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္နိုင္ေပမည္။ 

 

လူသားမ်ိဳ းႏြယ္အေပၚလူသားမ်ိဳ းႏြယ္အေပၚလူသားမ်ိဳ းႏြယ္အေပၚလူသားမ်ိဳ းႏြယ္အေပၚ    
ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္း။ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္း။ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္း။ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္း။    
    

ေဘးျဖစ္နုိင္ေခ်ျပကိစၥေဘးျဖစ္နုိင္ေခ်ျပကိစၥေဘးျဖစ္နုိင္ေခ်ျပကိစၥေဘးျဖစ္နုိင္ေခ်ျပကိစၥ    
((((၁၂၁၂၁၂၁၂))))။။။။    

အရပ္သားမ်ားကုိအရပ္သားမ်ားကုိအရပ္သားမ်ားကုိအရပ္သားမ်ားကုိ    တုိက္ခုိက္ရန္တုိက္ခုိက္ရန္တုိက္ခုိက္ရန္တုိက္ခုိက္ရန္    ေပၚလီစီေပၚလီစီေပၚလီစီေပၚလီစီ    ((((သုိသုိသုိသုိ    ့့ ့့) ) ) ) အစီအစဥ္၏အစီအစဥ္၏အစီအစဥ္၏အစီအစဥ္၏    လကၡဏာမ်ား။လကၡဏာမ်ား။လကၡဏာမ်ား။လကၡဏာမ်ား။    
မည္သည့္အရပ္သားလူထုေပၚတြင္ျဖစ္ေစ-ဆုိး၀ါးေသာအၾကမ္းဖက္မႈက်ဴးလြန္ရန္ အစုိးတရပ္ (သုိ ့) အဖြဲ ့အစည္းတခုမွ 
သိသာျမင္သာစြာသတ္မွတ္ျခင္း၊ တရား၀င္အတည္ျပဳျခင္းမျပဳဘဲနွင့္ ေပၚလီစီတရပ္ခ်မွတ္ထားရိွျခင္းကုိ ညႊန္ျပေသာ 
အျဖစ္မွန္အခ်က္အလက္မ်ား၊ သက္ေသမ်ား။ 
ွင 

အညြန္းျပမ်ား။အညြန္းျပမ်ား။အညြန္းျပမ်ား။အညြန္းျပမ်ား။    
    

၁၂-၁။  အရပ္သားလူထုမ်ား၊ အကာအကြယ္ရလူစုမ်ားကုိပစ္မွတ္ထားေသာအစုိးရ (သုိ ့) အဖြဲ ့အစည္း၏ စီမံခ်က္၊ ေပၚလီစီရွ ိ 
         ေနေၾကာင္းတုိက္ရိုက္သက္ေသျပနိုင္ေသာ (သုိ ့)  က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလွ်ာ္စြာေကာက္ခ်က္ဆြဲျပနုိင္ေသာ တရား၀င္စာရြက္ 
         စာတမ္းမ်ား၊ နိုင္ငံေရးေၾကျငာခ်က္မ်ား၊ မီဒီယာမွတ္တမ္းမ်ား (သုိ ့) အျခား စာရြက္စာတမ္းမ်ား။   
 

၁၂-၂။ အရပ္သားလူထု၏ အစိတ္အပိုင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေပၚတြင္ ခြဲျခားက်င့္သံုးေသာ လံုျခံဳေရးစီမံခ်က္မ်ား။ 
 

၁၂-၃။ အရပ္သားလူထုႀကီးကုိ ဖြဲ ့စည္းထားေသာလူမ်ိဳးစု၊ မ်ိဳးႏြယ္စု၊ ဘာသာေရးအစု၊ နိုင္ငံေရးအစုအဖြဲ ့မ်ားတြင္ အခ်ိဳးအစား 
        အေျပာင္းအလဲ မ်ားျဖစ္ေပၚလာေစေသာအစီအမံမ်ားက်င့္သံုးျခင္း၊ အထူးသတ္မွတ္ေသာ ေဒသမ်ားတြင္က်င့္သံုးမႈလည္း       
       ပါ၀င္သည္။ 
  
၁၂-၄။ စဥ္ျပိဳင္အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား၊ လြတ္လပ္စြာစီမံေဆာင္ရြက္ခြင့္ရေသာ နုိင္ငံေရး-စစ္ေရးအေဆာက္အဦးမ်ား တည္ေထာင္ 
         ျခင္း၊ အျခားေသာ လူမ်ိဳးစု၊ မ်ိဳးႏြယ္စု၊ အမ်ိဳးသားအစုအဖြဲ ့၊ နုိင္ငံေရးအစုအဖြဲ ့တြင္ပါ၀င္သူ လက္မရြံ  ့အဖြဲ ့သားမ်ား၏  
         ကြန္ယက္ မ်ားဖြဲ ့စည္းျခင္း။ 
 

၁၂-၅။ အေရးပါေသာအမ်ားပုိင ္(သုိ ့) ပုဂၢလိကပုိင္ စစ္ေရး (သုိ ့) အျခားသြင္းအားစုမ်ားကုိ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ အသံုးျပဳျခင္း။ 
 

၁၂-၆။ နိင္ငံတြင္းတြင္အလြယ္တကူမရရွိနုိင္ေသာ လက္နက္မ်ား၊ အျခားနည္းလမ္းကိရိယာမ်ားကုိရရိွျခင္း၊ အသံုးျပဳျခင္း။ 
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၁၂-၇။ အရပ္သားလူထုမ်ားအေပၚအသံုးျပဳရန္ လက္နက္ကုိင္တပ္မ်ားကုိ အလံုးအရင္းျဖင့္စုေဆာင္းျပင္ဆင္ျခင္း။ 
 

၁၂-၈။ အရပ္သားလူထုမ်ား၊ အကာအကြယ္ရလူစုမ်ားအေပၚတြင္အၾကမ္းဖက္ရန္လႈ ံ့ေဆာ္ျခင္း၊ အားေပးျခင္း (သုိ ့) အၾကမ္းဖက္ 
       မႈကုိအားေပးရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ၾကား၀င္ေဆာင္ရြက္မႈတမင္တကာမလုပ္ျခင္း၊ လစ္လွ်ဴရႈလႊတ္ေပးထားျခင္း။ 
 

၁၂-၉။ အရပ္သားလူထုမ်ား၊ အကာအကြယ္ရလူစုမ်ား(သုိ ့) ၄င္း၏တခ်ိဳ   တ့ပိင္ုး အေပၚတြင္က်ယ္ျပန ့္စြာ၊ စံနစ္တက်  
        အၾကမ္းဖက္ျခင္း၊၄င္းတုိ ့၏ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈ၊ ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈအထိမ္အမွတ္မ်ားကုိတုိက္ခိုက္ျခင္း။ 
 

၁၂-၁၀။ အၾကမ္းဖက္မႈတြင ္န္ုိင္ငံေတာ္အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား၊ အဆင့္ျမင့္နိုင္ငံေရး၊ စစ္ေရးအာဏာပိုင္မ်ားပါ၀င္ေနျခင္း။ 
 

    

    

ေေေေ၀၀၀၀ဖန္သံုးသပ္ခ်က္။ဖန္သံုးသပ္ခ်က္။ဖန္သံုးသပ္ခ်က္။ဖန္သံုးသပ္ခ်က္။    

လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းတြင္ အတုိင္းအတာက်ယ္ျပန္ျခင္း (သုိ ့) နည္းလမ္း တက်ေဆာင္ရြက္ျခင္း တုိ ့ပါ၀င္ 

သည္ ့အျပင္ - အစိုးရ (သုိ ့) အဖြဲ ့အစည္း၏ တုိက္ခိုက္မႈျပဳရန္ေပၚလီစီကုိ အေကာင္အထည္ေဖၚျခင္းလည္းပါ၀င္၏။ 

ျပစ္မႈနွင့္ပါတ္သက္၍ ေရာမခံုရုံးဥပေဒျပဌာန္းခ်က္ ၇(၁) တြင္ဤအခ်က္ကုိဖြင့္ဆုိမထားေသာ္လည္း၊ ျပဌာန္းခ်က္ ၇(၂)(က) တြင္ 

ေတြ ့နုိင္သည္။ အစီအမံရိွျခင္း၊ ေပၚလီစီတရပ္ခ်မွတ္ထားရိွျခင္းကုိျပရန္ အမ်ားျမင္သာစြာသတ္မွတ္ျခင္း၊ တရား၀င္အတည္ျပဳ 

ျခင္းရိွေနဖုိ ့ မလုိပါ၊ အျဖစ္အပ်က္-အေျခအေနအလံုးစုံေပၚတြင္ က်ိဳးေၾကာင္းျပေကာက္ခ်က္ဆြဲယူနိုင္သည္။ အၾကမ္းဖက္မႈျပဳရန္ 

အစီအစဥ္ ဆြဲျခင္း၊ အားေပးျခင္း၊ ေျမေတာင္ေျမွာက္ေပးျခင္းတုိ ့ကုိ သိသာျမင္သာသည္ မဟုတ္ေသာ္လည္း၊ ေရွးဦးအညႊန္းျပမ်ား 

က မည္သုိ ့မည္ပံုဆုိသည္ကုိညႊန္ျပေနျခင္း။ က်ယ္က်ယ္ျပန္ ့ျပန္ ့(သုိ ့) စံနစ္တက်ေဆာင္ရြက္ရန္ျပင္ဆင္ေန ျခင္းကုိ 

သက္ဆုိင္ရာအညႊန္းျပကေဖၚျပျခင္းသည္ စီမံခ်က္၊ ေပၚလီစီမ်ားရိွေၾကာင္းေထာက္ျပျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ အျခားတဘက္တြင္ 

စီမံခ်က္၊ ေပၚလီစီတုိ ့ရိွျခင္းသည္ စံနစ္တက်တုိက္ခိုက္မႈျပဳရန္ျဖစ္ေၾကာင္းေဖၚျပနုိင္သည္။ ၄င္းနွစ္ခုကုိ ခြဲျခားသိရိွရန္မလြယ္ကူေပ။ 

 

စစ္ရာဇစစ္ရာဇစစ္ရာဇစစ္ရာဇ၀၀၀၀တ္မႈမ်ားတ္မႈမ်ားတ္မႈမ်ားတ္မႈမ်ား    
    

ေဘးျဖစ္နုိင္ေခ်ျပကိစၥေဘးျဖစ္နုိင္ေခ်ျပကိစၥေဘးျဖစ္နုိင္ေခ်ျပကိစၥေဘးျဖစ္နုိင္ေခ်ျပကိစၥ    ((((၁၃၁၃၁၃၁၃))))။။။။    

    
နိင္ငံတကာလူသားခ်င္းစာနာမႈက်င့္နိင္ငံတကာလူသားခ်င္းစာနာမႈက်င့္နိင္ငံတကာလူသားခ်င္းစာနာမႈက်င့္နိင္ငံတကာလူသားခ်င္းစာနာမႈက်င့္၀၀၀၀တ္ဥပေဒမ်ားမွအကာကြယ္ရသူမ်ားတ္ဥပေဒမ်ားမွအကာကြယ္ရသူမ်ားတ္ဥပေဒမ်ားမွအကာကြယ္ရသူမ်ားတ္ဥပေဒမ်ားမွအကာကြယ္ရသူမ်ား    ****ကုိကုိကုိကုိ    ဆုိးရြားစြာျခိမ္းေခ်ာက္မႈမ်ား။ဆုိးရြားစြာျခိမ္းေခ်ာက္မႈမ်ား။ဆုိးရြားစြာျခိမ္းေခ်ာက္မႈမ်ား။ဆုိးရြားစြာျခိမ္းေခ်ာက္မႈမ်ား။        

ပဋိပကၡ၏ဆက္စပ္လုပ္ရပ္မ်ားသည္ နိင္ငံတကာလူသားခ်င္းစာနာမႈက်င့္၀တ္ဥပေဒမ်ားမွအကာကြယ္ရသူမ်ား၏ 
အသက္စည္းစိမ္နွင့္ ရုပ္ခႏၶာက်န္းမာသန္စြမ္းမႈကုိ ဆုိး၀ါးစြာ ျခိမ္းေခ်ာက္ေနျခင္း ။ 
ွင 

အညြန္းျပမ်ား။အညြန္းျပမ်ား။အညြန္းျပမ်ား။အညြန္းျပမ်ား။    
    

၁၃-၁။  ပဋိပကၡ၏ဘက္နွစ္ဘက္တြင ္ပါ၀င္ေသာအဖြဲ ့အစည္းမ်ားျပိဳကြဲျခင္း (သုိ ့) ၄င္းအဖြဲ ့အစည္းမ်ားအတြင္း အဆင့္ဆင္ ့ 
         ထိန္းခ်ဳပ္အမိန္ ့ေပးမႈအစဥ္ မရိွျခင္း /ျပိဳကြဲသြားျခင္း။ 
 

၁၃-၂။ နွစ္ဦးနွစ္ဘက္သေဘာတူညီခ်က္နွင့္ လုိက္နာက်င့္သံုးျခင္းမ်ားကုိ အတိတ္ကနွင္ ့ယခုလက္ရွ ိေဖါက္ဖ်က္မႈအေပၚအေျချပဳ 
         ကာ ဆန္ ့က်င္ဘက္ တဖက္နွင့္တဖက္ ယံုၾကည္မႈကင္းမဲ့လာျခင္း။ 
 

၁၃-၃။ ပဋိပကၡ၏ဘက္နွစ္ဘက္တြင ္ပါ၀င္ေသာဆန ့္က်င္ဘက္အဖြဲ ့အစည္းမ်ား အတြင္း အယူ၀ါဒျပင္းထန္သူမ်ား၊ အစြန္းေရာက္ 
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        သူမ်ား မ်ားျပားလာျခင္း။ 
 

၁၃-၄။ နိုင္ငံေတာ္အေပၚတြင္သစၥာရိွျခင္း၊ တုိက္ခိုက္ေနေသာအဖြဲ ့အစည္းေပၚတြင္သစၥာရိွျခင္းကုိ လူမ်ိဳ းစုအေရး၊ ဘာသာေရး 
        တုိ ့နွင့္တုိင္းတာျခင္း။ ၄င္းကုိအားေပးျခင္း။ 
 

၁၃-၅။ ရန္သူအဖြဲ ့အစည္း၀င္မ်ား၊ လူထုတြင္းမွအခ်ိဳ  ့အစုအဖြဲ ့၀င္မ်ား၏ လူ ့သိကၡာကုိဖ်က္ဆီးေသာလုပ္ရပ္မ်ား (သုိ ့)  
        ၄င္းတုိ ့၏ ဘာသာ၊ လူမ်ိဳ းစုေရးရာ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့ထံုးစံ၊ က်င့္၀တ္နွင့္ တန္ဘုိးမ်ား၊ အေရးပါေသာအရာမ်ား၊  
        အင္စတီက်ူးရွင္းမ်ားကုိ မေလးမစားျပဳေသာလုပ္ရပ္မ်ား။ 
 

၁၃-၆။ စစ္မက္တုိက္ခိုက္မႈတြင္မပါ၀င္ေသာ္လည္း ဆန္ ့က်င္ဘက္အဖြဲ ့အစည္းကုိေထာက္ခံသူမ်ား (သုိ ့) ုထင္ျမင္ခံရသူမ်ား   
        အပါအ၀င္ လူသားခ်င္းစာနာမႈက်င့္၀တ္ဥပေဒမွအကာကြယ္ရသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကုိဆုိး၀ါးစြာထိပါးေစ  
        ေသာအစီအမံမ်ားက်င့္သံုးျခင္း။ 
 

၁၃-၇။ အေၾကာက္တရားျပန ့္နွံ ့ေစရန၊္ ျခိမ္းေခ်ာက္ရန္၊ စိတ္ဓါတ္ပ်က္ျပားေစရန္၊ စစ္အင္အားျပရန္၊ စြန္ ့ခြာထြက္ေျပးေစရန္၊ 
        ထပ္မံအၾကမ္းဖက္မႈအတြက္ျပင္ဆင္ရန္ နည္းလမ္းတရပ္အျဖစ္ျပဳလုပ္ျခင္းအပါအ၀င္ လူသားခ်င္းစာနာမႈက်င့္၀တ္  
        ဥပေဒမွ အကာကြယ္ရသူမ်ားအေပၚတြင္ အၾကမ္းဖက္ရန္လႈံ ့ေဆာ္မႈ၊ ျခိမ္းေခ်ာက္မႈအတြက္ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္  
        ညွိႏိႈင္းမႈမ်ား၊ စီမံခ်က္မ်ားရွိေနေၾကာင္း သက္ေသအေထာက္အထား။ 
 

၁၃-၈။ လူသားခ်င္းစာနာမႈက်င္၀့တ္ဥပေဒမွအကာကြယ္ရသူမ်ား၏ အသက္ရွင္သန္မႈအတြက္မရွိမျဖစ္ေသာ ေထာက္ပံ့ပစၥည္း 
       မ်ား၊ အသံုးအေဆာင္မ်ား၊ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား၊ အရာ၀တၳဳမ်ား၊ က်န္းမာေရးေဆး၀ါးနွင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈအကူအညီမ်ား 
       ကုိ သယ္ယူပို ့ေဆာင္မႈ၊ ရရွိသံုးစြဲနိုင္မႈကုိ ေနွာက္ယွက္ျခင္း၊ တားဆီးျခင္းရွိေၾကာင္း သက္ေသအေထာက္အထား။ 
 

၁၃-၉။ မ်ားျပားေသာလူထုကုိ သယ္ယူပိ ့ုေဆာင္ရန္၊ ေျပာင္းေရႊ  ့ရန္၊ အက်ဥ္းခ်ထားရန ္(သုိ ့) ၄င္းတုိ ့အေပၚတြင ္ေဆး၀ါး 
        စမ္းသပ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ ေဆာင္ရြက္နုိင္သည့္ ၀န္ထမ္းအင္အားနွင့္ ေထာက္ပံ့ပို ့ေဆာင္ေရးအစီအမံမ်ားကုိ ျပင္ဆင္  
        ေနေၾကာင္း သက္ေသအေထာက္အထား။ 
 

၁၃-၁၀။ လူတုိ ့အား မျဖစ္သင့္ေသာနာက်င္ခံစားမႈ၊ အလြန္အကၽြံဥပါဒ္ျဖစ္ေစမႈ၊ လူသူမေရြးထိခုိက္ေစမႈနွင္ ့သဘာ၀ပါတ္၀န္းက်င္ 
          အား ေရရွည္၊ က်ယ္ျပန္ ့စြာ ဆုိးဆုိး၀ါး၀ါးပ်က္စီးေစေသာ လက္နက္မ်ား၊ က်ည္ဆံ-ဒုံးပ်ံမ်ား၊ ၀တၳဳ-ပစၥည္းမ်ားကုိ ရရိွေစ 
          ရန္၊ သံုးစြဲေစနုိင္ရန္၊ သုိေလွာင္ရန္၊ ၀ယ္ယူစုေဆာင္းရန္၊ ထုတ္လုပ္ရန္၊ တီထြင္ရန္၊ စီမံျပင္ဆင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၏  
          သက္ေသအေထာက္အထား။ 
 

၁၃-၁၁။ အထက္အပိုဒ္ ၁၃-၁၀ ပါတုိ ့ကုိေဆာင္ရြက္ထားသည္ဟုစြပ္စြဲခံရျခင္းအား လြတ္လပ္ေသာ၊ တတ္ႂကြမ္းက်င္ေသာအဖြဲ ့ 
          မ်ားက စစ္ေဆးျခင္းကုိခြင့္ျပဳရန္ ျငင္းဆန္ျခင္း (သုိ ့) စစ္ေဆးျခင္းကုိတားဆီးရန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း။ 
 

၁၃-၁၂။ လူတုိ ့ကုိဖမ္းဆီးအက်ဥ္းခ်ထားျခင္း၊ အက်ဥ္းစခန္းမ်ားရိွျခင္းကုိ ၀န္ခံအသိအမွတ္ျပဳရန္ျငင္းဆန္ျခင္း၊ နိုင္ငံတကာ 
          ၾကက္ေျခနီေကာ္မီတီ (ICRC) ကုိယ္စားလွည္မ်ား၏ လာေရာက္မႈကုိျငင္းဆန္ျခင္း။ 
 

၁၃-၁၃။ အတုိင္းအဆမဲ့၊ အကန္ ့အသတ္မဲ ့အင္အားအသံုးျပဳျခင္းကုိ ခြင့္ျပဳေသာဥပေဒမ်ား၊ စစ္မက္ဖက္ျပိဳင္မႈဆုိင္ရာလမ္းညႊန္ 
          မ်ားထုတ္ျပန္ထားျခင္း၊ ထုိက့ဲသုိ ့ေဆာင္ရြက္တုိက္ခုိက္ျခင္းကုိတားဆီးရန္မျပဳလုပ္ျခင္း၊ လူသူထူထပ္ေသာေနရာမ်ားတြင္ 
          စစ္ဆင္ေရးမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ စစ္ေရးနွင့္မဆုိင္ေသာပစ္မွတ္မ်ားကုိတုိက္ခုိက္ျခင္း။ 
 

၁၃-၁၄။ အပုိဒ ္၁၃-၁၃ ပါ စစ္ဆင္ေရးမ်ား၊ တုိက္ခုိက္မႈမ်ား မ်ားျပားလာျခင္း။ 
 

၁၃-၁၅။ လူသားခ်င္းစာနာမႈအကူအညီေပးသူအဖြဲ ့အစည္းမ်ား၊ နုိင္ငံတကာျငိမ္းခ်မ္းေရးထိန္းသိမ္းမႈတပ္ဖြဲ ့မ်ား၏ အမွတ္အသား 
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           တံဆိပ္မ်ားကုိအသံုးျပဳျခင္း၊ ယူနီေဖါင္းမပါ ထင္ရွားေသာစစသ္ားအဂၤါမ်ားမပါဘဲ အရပ္သားအေယာင္ေဆာင္ျခင္း စသည့္ 
           ေကာက္က်စ္လွည့္ဖ်ားမႈမ်ားျဖင့္ စစ္ဆင္ေရးနည္းလမ္းမ်ားအသံုးျပဳျခင္း။ 
 

၁၃-၁၆။ စစ္မက္ေရးရာလုိအပ္ခ်က္မဟုတ္ဘဲ လူသားခ်င္းစာနာမႈက်င့္၀တ္ဥပေဒမွအကာကြယ္ရသူမ်ားပုိင္ဆုိင္သာ ယဥ္ေက်းမႈ-   
         လူမႈေရး-ဘာသာေရးျဖစ္တည္မႈ၏ အစိတ္အပုိင္းမ်ား၊ အထိမ္းအမွတ္မ်ား၊ ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ား ကုိယူသံုးျခင္း၊ သိမ္းယူျခင္း၊  
         လုယက္ျခင္း၊ တမင္တကာဖ်က္ဆီးျခင္း၊ ထိခုိက္ပ်က္စီးေစျခင္း၊ ဤက့ဲသုိ ့ျပဳရန္ျခိမ္းေခ်ာက္ျခင္း။ 
            
၁၃-၁၇။ မည္သူ ့ကုိမွ်မခၽြင္းမခ်န္ - အားလံုးအျပတ္ရွင္းရန္ေပးေသာစစ္မိန္ ့(သုိ ့) ျခိမ္းေခ်ာက္မႈ။ 
 

၁၃-၁၈။ အက်ံဳး၀င္သည့္လူသားခ်င္းစာနာမႈက်င္၀့တ္ဥပေဒမ်ားမွအကာကြယ္ေပးေသာ အသက္ရွင္သန္ခြင့္၊ ရုပ္ခႏၵာ က်န္းမာ 
          သန္စြမ္းခြင့္ စသည္တုိ ့ကုိ ကန္ ့သတ္ျခင္း၊ ဥပေဒ၏အက်ံဳး၀င္မႈကုိျငင္းဆန္ျခင္း၊ တရားဥပေဒစုိးမိုးမႈကုိျခိမ္းေခ်ာက္ျခင္း  
          မည္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၊ အစီအမံမ်ား။ 
 

 * မွတ္ခ်က္။ ဤမူေဘာင္စာတမ္း၏ ေနာက္ခံအေနအထားတြင္ “နိုင္ငံတကာလူသားခ်င္းစာနာမႈက်င့္၀တ္ဥပေဒမွ အကာအကြယ္ရသူမ်ား” ၏ ဖြင့္ဆိုအဓိပၸါယ္  

                 ကိုၾကည့္ရန္ အပုိင္း-၁။ ရက္စက္ယုတ္မာေသာ ရာဇ၀တ္ျပစ္မႈႈကိုခံစားရသူမ်ားတြင္ရႈပါ။ လူသားခ်င္းစာနာမႈစီမံခ်က္မ်ား၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးထိန္းသိမ္းမႈ 

                 စီမံခ်က္မ်ားကို လူသားခ်င္းစာနာမႈဥပေဒမွအကာအကြယ္ေပးထားသည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေဘးျဖစ္ေခ်ျပကိစၥ - ၁၄ တြင္သီးသန္ ့ေဖၚျပထားသည္။ 

 

ေေေေ၀၀၀၀ဖန္သံုးသပ္ခ်က္။ဖန္သံုးသပ္ခ်က္။ဖန္သံုးသပ္ခ်က္။ဖန္သံုးသပ္ခ်က္။    

လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ၊ လူသားမ်ိဳ းႏြယ္အေပၚျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္း တုိ ့နွင့္မတူ၊ စစ္ရာဇ၀တ္မႈမ်ားသည္ အျမဲတန္း လက္နက္ကုိင္ 

ပဋိပကၡ ေနာက္ခံအေပၚတြင္ျဖစ္ပြားေလသည္။ ထုိ ့ေၾကာင့္ စစ္ရာဇ၀တ္မႈမ်ားနွင့္ အေသးစိတ္သက္ဆုိင္ေသာ အညႊန္းျပမ်ားသည္ 

ျဖစ္စဥ္၏ ေနာက္ပုိင္းတြင္မွေပၚလာေလ့ရိွသည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ ကာကြယ္တားဆီးမႈျပဳရန္ေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္းမ်ားသည္မ်ားစြာ 

နည္းပါးသြားေလျပီ။ ေစာစီးစြာကာကြယ္တားဆီးနိုင္ဖုိ ့ဆုိလွ်င္ ေယဘုယ်ေဘးျဖစ္ေခ်ျပကိစၥမ်ားကုိ စဥ္းစားသံုးသပ္ရမည္။  

သုိ ့မဟုတ္ ပဋိပကၡသည္ျဖစ္ပြားေနနွင့္ျပီဆုိလွ်င္ေသာ္မွ၊ ရန္ျပဳတုိက္ခိုက္ၾကျခင္း၏ ဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကုိေလွ်ာ့ပါးေစရန္၊ ဤ 

သုိ ့ျဖင့္ စစ္ရာဇ၀တ္မႈမ်ားကုိတားဆီးကာကြယ္နိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္နုိင္ေသာအစီအမံမ်ားရိွေလေသးသည္။  

စစ္ရာဇ၀တ္မႈမ်ားစာရင္းသည္ရွည္လွ်ားလွျပီး တခုစီတြင္အေသးစိတ္သီးသန္ ့အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ရိွသည္။ နုိင္ငံတကာဥပေဒ၏ စံ 

အမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ မတူကြဲျပားစြာရိွသည္။ အထက္တြင္ေဖၚျပေသာ အညႊန္းျပမ်ားတြင္ လူ ့အသက္ကုိကာကြယ္မႈနွင့္ဆက္စပ္ေသာ 

စစ္ရာဇ၀တ္မႈမ်ား၏သက္ဆုိင္ရာ အညႊန္းျပမ်ားကုိ ပါနိုင္သမွ်ပါ၀င္ေစနိုင္ရန္ႀကိဳးစားတင္ျပထားပါသည္။ အလံုးစံု-ျပည့္စုံ 

သည္ဟုမဆုိနိုင္ပါ။ အခ်ိဳ   ့အညႊန္းျပမ်ားသည္ စစ္ရာဇ၀တ္မႈပီပီသသပင္ျဖစ္ေလသည္။ ဥပမာ - အရပ္သားပိုင္ဆုိင္မႈမ်ား 

အားတုိက္ခိုက္ ျခင္းသည္ လူ ့အသက္ကုိျခိမ္းေခ်ာက္မႈႀကီးမားလာျခင္းကုိညႊန္ျပေနေလ၏။ 
 

စစ္ရာဇစစ္ရာဇစစ္ရာဇစစ္ရာဇ၀၀၀၀တ္မႈမ်ားတ္မႈမ်ားတ္မႈမ်ားတ္မႈမ်ား    
    

ေဘးျဖစ္ေခ်ျပကိစၥေဘးျဖစ္ေခ်ျပကိစၥေဘးျဖစ္ေခ်ျပကိစၥေဘးျဖစ္ေခ်ျပကိစၥ    ((((၁၄၁၄၁၄၁၄))))။။။။    

    
လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာလူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာလူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာလူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ    ((((သုိသုိသုိသုိ    ့့ ့့))))    ျငိမ္းခ်မ္းေရးထိန္းသိမ္းမႈဆုိင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားကုိျငိမ္းခ်မ္းေရးထိန္းသိမ္းမႈဆုိင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားကုိျငိမ္းခ်မ္းေရးထိန္းသိမ္းမႈဆုိင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားကုိျငိမ္းခ်မ္းေရးထိန္းသိမ္းမႈဆုိင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားကုိ    ဆုိးရြားစြာျခိမ္းေခ်ာက္မႈမ်ား။ဆုိးရြားစြာျခိမ္းေခ်ာက္မႈမ်ား။ဆုိးရြားစြာျခိမ္းေခ်ာက္မႈမ်ား။ဆုိးရြားစြာျခိမ္းေခ်ာက္မႈမ်ား။        
ပဋိပကၡ၏ ဆက္စပ္လုပ္ရပ္မ်ားသည္ လူသားခ်င္းစာနာမႈအကူအညီေပးသူမ်ား၊ ရန္ျပဳတုိက္ခိုက္မႈမ်ားနွင့္မပါတ္သက္သူ 
ျငိမ္းခ်မ္းေရးထိန္းသိမ္းမႈအဖြဲ ့အစည္း၀င္မ်ားအား နိင္ငံတကာလူသားခ်င္းစာနာမႈက်င့္၀တ္ဥပေဒမ်ားမွေပးထားေသာ 
ကာကြယ္မႈကုိျခိမ္းေခ်ာက္ေနျခင္း ။ 
ွင 

အညြန္းျပမ်ား။အညြန္းျပမ်ား။အညြန္းျပမ်ား။အညြန္းျပမ်ား။    
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၁၄-၁။  လူသားခ်င္းစာနာမႈအကူအညီေပးျခင္းနွင္ ့ျငိမ္းခ်မ္းေရးထိန္းသိမ္းမႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းအဖြဲ ့၀င္မ်ား၊ ေနာက္ကြယ္မ ွ 
       ပါ၀င္ပံ့ပိုးေနသည့္ က်ယ္ျပန္ ့ေသာနုိင္ငံတကာအသုိင္းအ၀ိုင္း၊ နုိင္ငံတကာ၊  ေဒသဆုိင္ရာနွင့္ အမ်ိဳးသားအဖြဲ ့အစည္းမ်ား၊   
       နိင္ငံမ်ားနွင့္ အျခားသူမ်ားသည္ ဘက္လုိက္သည္၊ နုိင္ငံေရးအရ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္သည္ဟု ထင္ျမင္မႈ။          
 

၁၄-၂။ ျဖစ္တည္မႈေဖၚျပခ်က္ေပၚအေျခခံေသာပဋိပကၡမ်ား မ်ားျပားလာျခင္း၊ လူသားခ်င္းစာနာမႈအကူအညီေပးျခင္းနွင္ ့ 
        ျငိမ္းခ်မ္းေရးထိန္းသိမ္းမႈလုပ္ငန္းမ်ားသည္ အတုိက္အခံအုပ္စုနွင့္ဆက္ႏြယ္ေနေၾကာင္း၊ ၄င္းတုိ ့၏အျပတ္ရွင္းမႈအစီအစဥ္ 
        မ်ား၊ ဖယ္က်ဥ္မႈ - ဖယ္ရွားမႈ အစီအမံမ်ားကုိ တားဆီးေနေၾကာင္း ထင္ျမင္ေနျခင္း။ 
 

၁၄-၃။ ျပင္းထန္လာေသာပဋိပကၡ၊ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းရန္ခက္ခမဲႈ၊ သယံဇာတမ်ားရွားပါးမႈ။ 
 

၁၄-၄။ ပဋိပကၡ၏ဘက္နွစ္ဘက္တြင ္ပါ၀င္ေသာအဖြဲ ့အစည္းမ်ားျပိဳကြဲျခင္းနွင့္  ၄င္းအဖြဲ ့အစည္းမ်ားအတြင္း အဆင့္ဆင္ ့ 
         ထိန္းခ်ဳပ္အမိန္ ့ေပးမႈအစဥ္မ်ားျပိဳကြဲသြားျခင္း။ 
 

၁၄-၅။ လူသားခ်င္းစာနာမႈအကူအညီေပးျခင္းနွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးထိန္းသိမ္းမႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းအဖြဲ ့၀င္မ်ား၏ လႈပ္ရွားသြားလာ 
         မႈ၊ ခရီးေပါက္ေရာက္နိုင္မႈကုိ ေနွာက္ယွက္ျခင္း၊ ကန္ ့သတ္ျခင္း၊ တားမ်စ္ျခင္း။ 
 

၁၄-၆။ လူသားခ်င္းစာနာမႈအကူအညီေပးျခင္းနွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးထိန္းသိမ္းမႈလုပ္ငန္းမ်ားအေျခစုိက္သည့္ေနရာ၊ အကူအညီမ်ားေပး 
        ေနသည့္ေနရာမ်ားနွင့္ အကာအကြယ္ေပးထားသည့္အရာမ်ားကုိ ေဖၚျပသည့္အမွတ္အသားမ်ားအား ဖ်က္ဆီးျခင္း၊  
        ဖယ္ရွားျခင္း။ 
 

၁၄-၇။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲရန္အလံျပျခင္း၊ ကုလသမဂၢတပ္ဖြဲ ့မ်ား၏ အမွတ္အသားမ်ား၊ အလံမ်ား၊ ယူနီေဖါင္းမ်ား၊   
        ဂ်ီနီဗါကြန္ဗင္းရွင္း၏အမွတ္တံဆိပ္မ်ားကုိ မဖြယ္မရာျပဳလုပ္သည့္လုပ္ရပ္မ်ား။ 
 

၁၄-၈။ လူသားခ်င္းစာနာမႈအကူအညီေပးျခင္းနွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးထိန္းသိမ္းမႈလုပ္ငန္းမ်ားနွင့္ လုပ္ငန္းအဖြဲ ့၀င္မ်ားရိွသည့္ေနရာ 
         နွင့္ နီးကပ္စြာစီးနင္းတုိက္ခိုက္မႈျပဳလုပ္ျခင္း၊ (သုိ ့) လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သည့္လမ္းေၾကာင္းနွင့္နီးကပ္စြာတုိက္ခိုက္ျခင္း။ 
 

၁၄-၉။ လူသားခ်င္းစာနာမႈအကူအညီေပးျခင္းနွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးထိန္းသိမ္းမႈလုပ္ငန္းမ်ားနွင့္ လုပ္ငန္းအဖြဲ ့၀င္မ်ားအေပၚတြင္ 
        အၾကမ္းဖက္ရန္ ျခိမ္းေခ်ာက္မႈ၊ လႈ ံ့ေဆာ္မႈ၊ လစ္လွ်ဴရႈလႊတ္ေပးထားမႈမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ရန္ အစီအစဥ္၊ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြး 
        ျခင္းတုိ ့၏အေထာက္အထား။ 
 

၁၄-၁၀။ ဂ်ီနီဗါကြန္ဗင္းရွင္း၏အမွတ္တံဆိပ္မ်ား၊ လူသားခ်င္းစာနာမႈအကူအညီေပးျခင္းနွင္ ့ျငိမ္းခ်မ္းေရးထိန္းသိမ္းမႈလုပ္ငန္း၏ 
          အမွတ္တံဆိပ္မ်ားကုိအသံုးျပဳေသာသူမ်ား၊ အရာ၀တၳဳမ်ား၊ ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားကုိ ေလးစားသမႈမရိွျခင္း၊ ျခိမ္းေခ်ာက္ျခင္း၊ 
          တုိက္ခိုက္မႈမ်ားမ်ားျပားလာျခင္း။ 
 

 

ေေေေ၀၀၀၀ဖန္သံုးသပ္ခ်က္။ဖန္သံုးသပ္ခ်က္။ဖန္သံုးသပ္ခ်က္။ဖန္သံုးသပ္ခ်က္။    

လူသားခ်င္းစာနာမႈအကူအညီေပးျခင္းနွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးထိန္းသိမ္းမႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ပါ၀င္လုပ္ကုိင္ေနသူမ်ားသည္ မိမိကိုယ္ကုိ 

ကာကြယ္ရန္မွတပါး ရန္ျပဳတုိက္ခိုက္ျခင္းမ်ားတြင္တုိက္ရိုက္ပါ၀င္မႈမရွိပါက ၄င္းတုိ ့အား လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာနိုင္ငံတကာ 

ဥပေဒက အထူးျပဳအကာအကြယ္ေပးထားသည္။ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားစဥ္ကာလအတြင္း လူ ့အသက္မ်ားကုိကာကြယ္ရန္၊ လူသားတုိ ့ 

၏ဆင္းရဲဒုကၡမ်ားကုိေလွ်ာ့ပါးေစရန္ေသာ့ခ်က္တာ၀န္မ်ားကုိေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ဤလုပ္ငန္းမ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားနွင့္ 

နီးကပ္စြာပါတ္သက္ေနရသည္။ ဤ၀န္ထမ္းမ်ားအားတုိက္ခိုက္ျခင္းသည္ စစ္ရာဇ၀တ္မႈျဖစ္ျပီး တုိက္ခိုက္ရန္ျဖစ္နိုင္ေခ်မ်ားကုိ  
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ျပသည့္အေသးစိတ္အညႊန္းျပမ်ားလည္းရွိေလသည္။ ဤမူေဘာင္စာတမ္း၏ စူးစိုက္မႈသည္လူ ့အသက္မ်ားကာကြယ္ရန္ ျဖစ္ျပီး 

လူသားခ်င္းစာနာမႈအကူအညီေပးျခင္းနွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးထိန္းသိမ္းမႈလုပ္ငန္းမ်ား၏ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားကုိတုိက္ခိုက္ျခင္းအားထည့္သြင္း 

ေဖၚျပျခင္းမွာ ၀န္ထမ္းမ်ား၏အသက္စည္းစိမ္အေပၚပုိမိုျခိမ္းေျခာက္မႈကုိညႊန္ျပရန္ရည္ရြယ္ပါသည္။ 
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ေနာက္ဆက္တြဲေနာက္ဆက္တြဲေနာက္ဆက္တြဲေနာက္ဆက္တြဲ----၁။၁။၁။၁။    
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ရက္စက္ယုတ္မာေသာရာဇရက္စက္ယုတ္မာေသာရာဇရက္စက္ယုတ္မာေသာရာဇရက္စက္ယုတ္မာေသာရာဇ၀၀၀၀တ္ျပစ္မႈမ်ားကုိတ္ျပစ္မႈမ်ားကုိတ္ျပစ္မႈမ်ားကုိတ္ျပစ္မႈမ်ားကုိ    ဥပေဒသေဘာအရဖြင့္ဆုိျခင္း။ဥပေဒသေဘာအရဖြင့္ဆုိျခင္း။ဥပေဒသေဘာအရဖြင့္ဆုိျခင္း။ဥပေဒသေဘာအရဖြင့္ဆုိျခင္း။    

လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ။လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ။လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ။လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ။    

လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ၏အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ကုိလူမ်ိဳ းတုန္းသတ္ျဖတ္မႈကာကြယ္တားဆီးျခင္းနွင့္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္း ဆုိင္ရာ 

ကြန္ဗင္းရွင္း ျပဌာန္းခ်က္ - ၂ တြင္ေတြ ့နိုင္သည္။ ၄င္းသည္ နုိင္ငံတကာထံုးတမ္းဥပေဒ၏ စံထားခ်က္တခုျဖစ္ ပါသည္။ 

ထုိအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ကုိ နုိင္ငံတကာဥပေဒ၏ အျခားေသာစာရြက္စာတမ္းမ်ားတြင္လည္းေတြ ့နိုင္သည္။ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ 

ရာဇ၀တ္တရားရုံး-ေရာမခုံရံုးဥပေဒ၏ ျပဌာန္းခ်က္ - ၆၊ ယခင္ယူဂုိစလားဗီးယားျပည္ေထာင္စုဆုိင္ရာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ 

ရာဇ၀တ္မႈခုံသမာဓိရံုး ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္္ - ၄(၂)၊   ရ၀မ္ဒါနုိင္ငံဆုိင္ရာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ရာဇ၀တ္မႈခံုသမာဓိရံုး ဥပေဒ 

ျပဌာန္းခ်က္္ - ၂(၂) တုိ ့တြင္ေတြ ့ရမည္။ 

လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈကာကြယ္တားဆီးျခင္းနွင့္လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈကာကြယ္တားဆီးျခင္းနွင့္လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈကာကြယ္တားဆီးျခင္းနွင့္လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈကာကြယ္တားဆီးျခင္းနွင့္    ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္း    ဆုိင္ရာကြန္ဗင္းရွင္း။ဆုိင္ရာကြန္ဗင္းရွင္း။ဆုိင္ရာကြန္ဗင္းရွင္း။ဆုိင္ရာကြန္ဗင္းရွင္း။    
ျပဌာန္းခ်က္ ၂။ 

 
ဤကြန္ဗင္းရွင္းအရ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈဆုိသည္မွာေအာက္ပါမည္သည့္ျပဳလုပ္မႈမ်ားကုိမဆုိ လူမ်ိဳးတမ်ိဳး၊ လူမ်ိဳးစုတစု၊ 
မ်ိဳးႏြယ္စုတစု၊ ကုိးကြယ္မႈဘာသာ၀င္တစုကုိ အလံုးစုံေသာ္၄င္း၊ အခ်ိဳ  ့ေသာ္၄င္း ေခ်မႈန္းဖ်က္ဆီးရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္၍၊ ၄င္းတြင္ - 
 
(က) လူစု၀င္မ်ားကုိသတ္ျဖတ္ျခင္း။ 
(ခ) လူစု၀င္မ်ားအား ဆုိး၀ါးစြာ ကုိယ္ခႏၶာကုိေသာ္၄င္း၊ စိတ္ဓါတ္ကုိေသာ္၄င္း ဥပါဒ္ျဖစ္ေစျခင္း။ 
(ဂ) အလံုးစုံေသာ္၄င္း၊ အခ်ိဳ  ့အားျဖင့္ေသာ္၄င္း လူစုအားေပ်ာက္ပ်က္သြားေစရန္တြက္ခ်က္မႈျဖင့္ ၄င္းတုိ ့အေပၚဘ၀အေျခအေန  
    ဆုိးမ်ားတမင္တကာဖန္တီးျခင္း။ 
(ဃ) လူစုအတြင္း ကေလးေမြးဖြားျခင္းမ်ားကုိတားဆီးရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္စီမံေဆာင္ရြက္ျခင္း။ 
(င) လူစုအတြင္းမွကေလးငယ္မ်ားကုိ အျခားလူစုထဲသုိ ့အတင္းအဓမၼေရႊ ့ေျပာင္းျခင္း။ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ရက္စက္ယုတ္မာေသာျပစ္မႈမ်ားေလ့လာျခင္းမူေဘာင္ 
ကာကြယ္တားဆီးရန္နည္းလမ္း Page 39 
 

လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္း။လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္း။လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္း။လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္း။    

လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈနွင့္ စစ္ရာဇ၀တ္မႈမ်ားမွာက့ဲသုိ ့ လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းကုိ သေဘာတူညီမႈ စာခ်ဳပ္အတြင္း 

ထည့္သြင္းျပဌာန္းျခင္းမျပဳရေသးပါ။ သုိ ့ပါေသာ္လည္း အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိျခင္းကုိမူ နိုင္ငံတကာထံုးတမ္း ဥပေဒနွင့္္ အျပည္ျပည္ 

ဆုိင္ရာတရားရံုးမ်ား၏ဆံုးျဖတ္မႈမ်ားျဖင့္ျပဳစုခဲ့ျပီးျဖစ္သည္။ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ရာဇ၀တ္ တရားရုံး-ေရာမခံုရံုးဥပေဒ၏ ျပဌာန္းခ်က္ 

- ၇(၁)၊  ယခင္ယူဂိုစလားဗီးယားျပည္ေထာင္စုဆုိင္ရာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ရာဇ၀တ္မႈခံုသမာဓိရံုးဥပေဒျပဌာန္းခ်က္ - ၅၊ 

ရ၀မ္ဒါနုိင္ငံဆုိင္ရာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာရာဇ၀တ္မႈခုံသမာဓိရုံး ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္ - ၃ တုိ ့တြင္ လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚျပစ္မႈ 

က်ဴးလြန္ျခင္း ဖြင့္ဆုိခ်က္ မ်ားပါ၀င္သည္။ သုိ ့ေသာ္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ တခုနွင့္တခု ဖြင့္ဆုိပံုတထပ္တည္းမတူညီပါ။ 

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ    ရာဇရာဇရာဇရာဇ၀၀၀၀တ္တ္တ္တ္    တရားရံုးတရားရံုးတရားရံုးတရားရံုး----ေရာမခံုရံုးဥပေဒ။ေရာမခံုရံုးဥပေဒ။ေရာမခံုရံုးဥပေဒ။ေရာမခံုရံုးဥပေဒ။    
ျပဌာန္းခ်က္ ၇။ 

 
၁။ ဤဥပေဒ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္အရ “လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္း” ဆုိသည္မွာ ေအာက္ပါလုပ္ေဆာင္ခ်က္မည္သည္  
    ကုိမဆုိ မည္သည့္အရပ္သားလူထုအေပၚတြင္မဆုိ က်ယ္ျပန္ ့စြာ (သုိ ့) စံနစ္က်စြာက်ဴးလြန္မႈ၏ တစိတ္တပိုင္းအျဖစ္ျပဳလုပ္  
    ရာ၌ တုိက္ခိုက္မႈကုိသိလွ်က္နွင့္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္၏။  
 

(က) လူသတ္မႈ။ 
(ခ) ကြပ္မ်က္ျခင္း။ 
(ဂ) ကၽြန္ျပဳျခင္း။ 
(ဃ) ျပည္နွင္ဒဏ္ေပးျခင္း (သုိ ့) လူထုကုိအတင္းအၾကပ္ေျပာင္းေရႊ  ့ေစျခင္း။ 
(င) အက်ဥ္းခ်ထားျခင္း (သုိ ့) နိုင္ငံတကာဥပေဒ၏အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိခ်ိဳးေဖါက္ကာ လူ၏လြတ္လပ္မႈကုိ ဆုိး၀ါးစြာ  

          ဆံုးရႈံးေစျခင္း။ 
(စ) ညွင္းပန္းနွိပ္စက္ျခင္း။ 
(ဆ) မုဒိမ္း၊ လိင္ေက်းကၽြန္ျပဳျခင္း၊ အတင္းအၾကပ္ျပည့္တန္ဆာလုပ္ေစျခင္း၊ အတင္းအၾကပ္ကုိယ္၀န္ယူေစျခင္း၊ အတင္း 

           အၾကပ္သင္းကြပ္ျခင္း၊ (သုိ ့) အလားတူဆုိး၀ါးသည့္ လိင္ဆုိင္ရာအျခားေသာအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား။ 
(ဇ) စာပိုဒ္ - ၃ အရ သိသာေသာလူအစုအဖြဲ ့(သုိ ့) အစုအေ၀းေပၚတြင္ နိင္ငံေရး၊ လူမ်ိဳး၊ လူမ်ိဳးစု၊ မ်ိဳးႏြယ္စု၊ ဘာသာ၀င္- 

လူစု၊ က်ား /မ - ျဖစ္တည္မႈ ေပၚတြင္အေျချပဳေသာ နွိပ္ကြပ္မႈ၊ 
          (သုိ ့) အျခားေသာအေၾကာင္းခ်င္းရာမ်ားရိွရာတြင္ - ဤတရားရံုး၏စီရင္ပုိင္ခြင့္တြင္ပါ၀င္ေသာမည္သည့္ျပစ္မႈနွင့္မဆုိ 
          ဆက္စပ္၍ျဖစ္ေစ၊ ဤစာပုိဒ္တြင္ညႊန္ျပေသာမည္သည့္ လုပ္ရပ္နွင့္မဆုိဆက္စပ္၍ျဖစ္ေစ၊ နိုင္ငံတကာဥပေဒတြင္ 
          ခြင့္မျပဳနိုင္ဟုတကမၻာလံုးကအသိအမွတ္ျပဳေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား။ 

(စ်) အဓမၼျပဳလုပ္မႈေၾကာင့္အစေပ်ာက္သြားသူမ်ား။ 
(ည) အသားအေရာင္ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းျပစ္မႈ။ 
(တ) လူ၏ကုိယ္ခႏၶာ၊ စိတ္ဓါတ္၊ ရုပ္ခႏၶာက်န္းမာသန္စြမ္းျခင္း အေပၚတြင ္ဆုိး၀ါးစြာဥပါဒ္ျဖစ္ျခင္း၊ ႀကီးစြာဒုကၡခံစားရ 

           ျခင္းမ်ားျဖစ္ေစရန္ တမင္တကာျပဳလုပ္သည့္အျခားေသာလူမဆန္သည့္ျပစ္မႈမ်ား။ 
        
၂။ စာပိုဒ္ - ၁ ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္အရ၊ 
    “မည္သည့္အရပ္သားလူထုအေပၚမဆုိတုိက္ခိုုက္ျခင္း” ဆုိသည္မွာ စာပုိဒ္-၁ တြင္ေဖၚျပသည့္ျပစ္မႈကုိအစုိးရ (သုိ ့) အဖြဲ ့    
     အစည္း၏တုိက္ခိုက္မႈျပဳရန္ေပၚလီစီအရ မည္သည့္အရပ္သားလူထုေပၚတြင္မဆုိႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာက်ဴးလြန္ျခင္းျဖစ္သည္။ 
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စစ္ရာဇစစ္ရာဇစစ္ရာဇစစ္ရာဇ၀၀၀၀တ္မႈမ်ား။တ္မႈမ်ား။တ္မႈမ်ား။တ္မႈမ်ား။    

လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာနုိင္ငံတကာဥပေဒကုိခ်ိဳးေဖါက္မႈျဖစ္ေသာစစ္ရာဇ၀တ္မႈမ်ားတြင္ က်ဴးလြန္သူတဦးခ်င္းစီကုိ နိုင္ငံတကာ 

ဥပေဒေအာက္တြင္ ျပစ္မႈအတြက္တာ၀န္ခံျခင္းခံယူေစသည္။ စစ္ရာဇ၀တ္မႈအားလံုးကုိတေနရာတည္းတြင္ျပဌာန္းေဖၚျပထားေသာ 

စာတမ္းမရိွပါ။ ရာဇ၀တ္မႈစာရင္းမ်ားကုိ လူသားခ်င္းစာနာမႈနိုင္ငံတကာဥပေဒ၊ နုိင္ငံတကာရာဇ၀တ္ဥပေဒ-သေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္ 

မ်ား၊ နုိင္ငံတကာထံုးတမ္းဥပေဒတုိ ့တြင္ေတြ ့နုိင္ပါသည္။ ဂ်ီနီဗါကြန္ဗင္းရွင္း ၁၉၄၉ နွင့္ ထပ္တုိးပရုိတုိေကာ-၁ ၊ ၁၉၇၇ တုိ ့တြင္ 

လည္းစစ္ရာဇ၀တ္မႈစာရင္းမ်ားပါသည္။ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ရာဇ၀တ္ တရားရုံး-ေရာမခံုရံုးဥပေဒျပဌာန္းခ်က္ - ၈၊  ယခင္ 

ယူဂုိစလားဗီးယား ျပည္ေထာင္စုဆုိင္ရာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ရာဇ၀တ္မႈခုံသမာဓိရုံးဥပေဒျပဌာန္းခ်က္ - ၂ နွင့္ ၃။ 

ရ၀မ္ဒါနုိင္ငံဆုိင္ရာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ရာဇ၀တ္မႈခုံသမာဓိရုံး ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္ - ၄ တုိ ့တြင္လည္းစစ္ရာဇ၀တ္မႈ စာရင္းမ်ား 

ပါ၀င္သည္။ စစ္ရာဇ၀တ္မႈမ်ားကုိေဖၚျပေသာထုိစာတမ္းမ်ားသည္တခုနွင့္တခုတထပ္တည္းတူညီမႈမရိွၾကပါ။ 
 

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ    ရာဇရာဇရာဇရာဇ၀၀၀၀တ္တ္တ္တ္    တရားရံုးတရားရံုးတရားရံုးတရားရံုး----ေရာမခံုရံုးဥပေဒ။ေရာမခံုရံုးဥပေဒ။ေရာမခံုရံုးဥပေဒ။ေရာမခံုရံုးဥပေဒ။    
ျပဌာန္းခ်က္ ၈။ 

 

၁။ ဤတရားရုံးသည္ စစ္ရာဇ၀တ္မႈမ်ားနွင့္ပါတ္သက္၍စီရင္ပုိင္ခြင့္ရိွေစရမည္။ အထူးသျဖင့္ထုိျပစ္မႈမ်ားကုိ စီမံခ်က္၊ ေပၚလီစီ၏  
   အစိတ္အပုိင္းအျဖစ္က်ဴးလြန္ျခင္းေသာ္၄င္း၊ အတုိင္းအတာက်ယ္ျပန္ ့စြာက်ဴးလြန္မႈ၏အစိတ္အပုိင္းအေနျဖင့္၄င္းျပဳလုပ္ 
   ျခင္းမ်ားျဖစ္သည္။ 
၂။ ဤဥပေဒ၏ရည္ရြယ္ခ်က္အရ “စစ္ရာဇ၀တ္မႈ” ဆုိသည္မွာ - 
 

(က) ၁၂ ၾသဂုတ္ ၁၉၄၉ ဂ်ီနီဗါကြန္ဗင္းရွင္းမ်ား ကုိဆုိး၀ါးစြာခ်ိဳးေဖါက္ျခင္း။ ၄င္းတုိ ့မွာ သက္ဆုိင္ရာဂ်ီနီဗါကြန္ဗင္းရွင္းေအာက္ 
တြင္အကာအကြယ္ေပးထားေသာလူပုဂၢိဳလ္မ်ားနွင့္ ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားကုိထိခိုက္ေစသည့္ ေအာက္ပါမည္သည့္လုပ္ရပ္မဆုိ 
ပါ၀င္သည္။ 
က-၁။ စိတ္ထင္တုိင္းသတ္ျဖတ္မႈ။ 
က-၂။ ညွင္းပန္းနွိပ္စက္ျခင္း၊ လူမဆန္စြာျပဳက်င့္ျခင္း၊ ဇီ၀ေဗဒစမ္းသပ္မႈမ်ားအပါအ၀င္။ 
က-၃။ ႀကီးစြာဒုကၡခံစားရေအာင္စိတ္ထင္တုိင္းျပဳက်င့္ျခင္း၊ ကုိယ္ခႏၶာနွင့္က်န္းမာေရးကုိဆုိး၀ါးစြာထိခုိက္ေစျခင္း။ 
က-၄။ စစ္မက္ေရးရာလုိအပ္ခ်က္မဟုတ္ဘဲ၊ တရားမ့ဲ စိတ္ထင္တုိင္း၊ သူတပါးပုိင္ဆုိင္မႈကုိႀကီးစြာဖ်က္ဆီးျခင္း၊ 

သိမ္းယူသံုးစြဲျခင္း။ 
က-၅။ ဥပေဒအကာအကြယ္ရသူ (သုိ ့) စစ္သံု ့ပန္းမ်ားကုိ ရန္သူအင္အားစုတြင္ပါ၀င္ထမ္းေဆာင္ရန္တုိက္တြန္းျခင္း။ 
က-၆။ ဥပေဒအကာအကြယ္ရသူ (သုိ ့) စစ္သံု ့ပန္းမ်ား၏ သင့္တင့္မွ်တေသာ ပံုမွန္တရားစစ္ေဆးမႈအခြင့္အေရးကုိ 

စိတ္ထင္တုိင္းရုပ္သိမ္းေစျခင္း။ 
က-၇။ တရားမ့ဲျပည္နွင္ဒဏ္ခတ္ျခင္း၊ တရားမ့ဲဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေနွာင္ျခင္း။ 
က-၈။ ဓါးစာခံမ်ားဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္ျခင္း။ 

 

(ခ) နိုင္ငံတကာဥပေဒမူေဘာင္အတြင္းမွအတည္ျပဳထားေသာ နိင္ငံတကာလက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡတြင္အက်ဳံး၀င္သည့္  
လုိက္နာရန္ဥပေဒမ်ား၊ ထံုးစံမ်ား ကုိဆုိး၀ါးစြာခ်ိဳးေဖါက္ျခင္းျဖစ္သည့္ ေအာက္ပါမည္သည့္လုပ္ရပ္မဆုိပါ၀င္သည္။ 
 

ခ-၁။ ရန္ျပဳတုုိက္ခုိက္ျခင္းတြင္တုိက္ရုိက္မပါ၀င္သည့္ အရပ္သားလူထုမ်ား၊ အရပ္သားလူပုဂၢိဳလ္မ်ားကုိတုိက္ခိုက္ 
ရန္တမင္တကာညႊန္ၾကားျခင္း။ 

ခ-၂။ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာပစ္မွတ္မဟုတ္ေသာ အရပ္သားမ်ားနွင့္ပါတ္သက္သည့္အရာမ်ားကုိတုိက္ခိုက္ရန္တမင္တကာ 
ညႊန္ၾကားျခင္း။ 
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ခ-၃။ စစ္မက္ဆုိင္ရာနုိင္ငံတကာဥပေဒမွ အရပ္သားမ်ား၊ ၄င္းတုိ ့နွင့္ ပါတ္သက္ရာမ်ားကုိ ေပးထားေသာ 
အကာအကြယ္ကုိရရိွေနသည့္ ကုလသမဂၢပဋိဥာဥ္အရေဆာင္ရြက္ေနေသာ လူသားခ်င္းစာနာမႈအကူအညီ 
ေပးျခင္းနွင္ ့ျငိမ္းခ်မ္းေရးထိန္းသိမ္းမႈေစတမန္အဖြဲ ့၏ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ စခန္းမ်ား၊ အရာ၀တၳဳမ်ား၊ ယဥ္မ်ား စသည္တုိ ့ 
ကုိတုိက္ခိုက္ရန္တမင္တကာ ညႊန္ၾကားျခင္း။ 

ခ-၄။ ျဖစ္နိုင္သည့္စစ္ေရးအသာစီးရမႈအတုိင္းအတာထက္မ်ားစြာဆုိး၀ါးေသာ ပ်က္စီးမႈမ်ားျဖစ္သည့္ အရပ္သားမ်ား 
ၾကားညပ္ျပီး ေသေၾကရျခင္း၊ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရျခင္း၊ ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားဆံုးရႈံးျခင္း၊ သဘာ၀ပါတ္၀န္းက်င္ကုိေရရွည္၊ 
က်ယ္ျပန္ ့စြာ၊ ဆုိး၀ါးစြာပ်က္စီးေစျခင္းတုိ ့ျဖစ္မည္ကုိသိလွ်က္နွင့္ တမင္တကာတုိက္ခိုက္ေစျခင္း။ 

ခ-၅။ စစ္ေရးပစ္မွတ္မဟုတ္ေသာ၊ အကာအကြယ္ကင္းမဲ့ေသာ ျမိဳ  ့၊ ရြာ၊ လူေနအိမ္ေခ်၊ အေဆာက္အဦးမ်ားကုိ 
မည္သည့္နည္းလမ္းျဖင့္ျဖစ္ေစ တုိက္ခိုက္ျခင္း၊ ဗုံးက်ပဲစ္ခတ္ျခင္း။ 

ခ-၆။ မိမိသေဘာဆႏၵျဖင့္လက္နက္ခ်ေသာ၊ အကာအကြယ္ကင္းမဲ့ေနေသာ တုိက္ခုိက္ေရးသမားကုိ သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ 
ဒဏ္ရာအနာတရျဖစ္ေစျခင္း။ 

ခ-၇။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲရန္အလံျပျခင္း၊ တဖက္ရန္သူ၏ယူနီေဖါင္းတံဆိပ္မ်ား၊ ကုလသမဂၢတပ္၏ယူနီေဖါင္းတံဆိပ္မ်ား၊ 
ဂ်ီနီဗါကြန္ဗင္းရွင္း၏ ထင္ရွားေသာအမွတ္အသားတံဆိပ္မ်ားကုိ မဖြယ္မရာအသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္ေသေၾကပ်က္စီးမႈ၊ 
လူပုဂၢိဳလ္အားထိခိုက္နာက်င္ေစမႈျဖစ္ေစျခင္း။ 

ခ-၈။ နယ္ေျမသိမ္းပိုက္သူအင္အားစုသည္ သိမ္းပိုက္ရရိွေသာနယ္ေျမအတြင္းသုိ ့မိမိ၏အရပ္သားလူထုအားလံုး 
ေသာ္၄င္း၊ အခ်ိဳ  ့တ၀က္ေသာ္၄င္း ေျပာင္းေရႊ ့ေနရာခ်ထားျခင္း၊ (သုိ ့) သိမ္းပုိက္ခံနယ္ေျမအတြင္းမူလေနသူ 
အရပ္သားလူထုအားလံုး ေသာ္၄င္း၊ အခ်ိဳ  ့တ၀က္ေသာ္၄င္းကုိ ေမာင္းထုတ္ျခင္း (သုိ ့) နယ္ေျမအတြင္းေသာ္၄င္း၊ 
နယ္ေျမျပင္ပသုိ ့ေသာ္၄င္းေျပာင္းေရႊ ့ေစျခင္း။ 

ခ-၉။ စစ္ေရးပစ္မွတ္မဟုတ္ေသာ ဘာသာေရး၊ ပညာေရး၊ အနုပညာ၊ သိပၸံ၊ ပရဟိတလုပ္ငန္းဆုိင္ရာအေဆာက္အဦး 
မ်ား၊ သမုိင္း၀င္အထိမ္းအမွတ္မ်ား၊ ေဆးရံုမ်ားနွင့္ ထိခုိက္နာဖ်ားသူလူနာမ်ားစုေ၀းရာေနရာမ်ားကုိတမင္တကာ 
တုိက္ခိုက္ရန္ညႊန္ၾကားျခင္း။ 

ခ-၁၀။ တဖက္အင္အားစု၏ၾသဇာခံျဖစ္သူအားခႏၶာကုိယ္ေရာက္ညွင္းပန္းျခင္း၊ ထုိသူ၏အက်ိဳးေက်းဇူးမပါ၊ ေဆးပညာ 
သြားဘက္ဆုိင္ရာ၊ ေဆးရံုတင္ကုသျခင္းတုိ ့တြင္လုိအပ္ခ်က္လည္းမဟုတ္ဘဲ၊ ထုိသူအေပၚတြင္ျပဳလုပ္ေသာ 
မည္သည့္ ေဆးပညာဆုိင္ရာ သိပၸံဆုိင္ရာ စမ္းသပ္မႈမ်ိဳးကုိမဆုိ ေဆာင္ရြက္သည္မွ ထုိသူ /မ်ားအား ေသေၾက 
ပ်က္စီးေစျခင္း၊ က်န္းမာေရးကုိဆုိး၀ါးစြာထိခုိက္ေစျခင္း။ 

ခ-၁၁။ ရန္ဘက္နိုင္ငံ၊ ရန္ဘက္စစ္တပ္ အဖြဲ ့၀င္အား ေကာက္က်စ္ေသာနည္းလမ္းျဖင့္သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ  
         ရေစျခင္း။ 
ခ-၁၂။ မည္သူ ့ကုိမွ်မခၽြင္းမခ်န္၊ အားလံုးအျပတ္ရွင္းရန္ေၾကျငာျခင္း။ 
ခ-၁၃။ စစ္မက္ေရးရာလုိအပ္ခ်က္အရ မျဖစ္မေနေတာင္းဆုိမႈေၾကာင့္မဟုတ္ဘဲ တဘက္ရန္သူ၏ ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားကုိ  
         သိမ္းပုိက္ျခင္း၊ ဖ်က္ဆီးျခင္း။ 
ခ-၁၄။ တဖက္ရန္သူနုိင္ငံသားမ်ား၏ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ တရားရံုးတြင္ တင္သြင္းခြင့္မရိွေၾကာင္း၊  
        ဆုိင္းင့ံေၾကာင္း၊ ရုပ္သိမ္းေၾကာင္းေၾကျငာျခင္း။ 
ခ-၁၅။ စီးနင္းေခ်မႈန္းတုိက္ခိုက္၍သိမ္းပိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္ေစကာမူ၊ သိမ္းပိုက္ရရိွေသာေနရာ၊ ျမိဳ  ့ရြာတုိ ့ကုိ  
        လုယက္ဖ်က္ဆီးျခင္း။ 
ခ-၁၆။ အဆိပ္မ်ား၊ အဆိပ္လက္နက္မ်ား အသံုးျပဳျခင္း။ 
ခ-၁၇။ အဆိပ္ျဖစ္ေသာ၊ မြမ္းၾကပ္ေစေသာ ဓါတ္ေငြ ့မ်ား၊ အလားတူ အရည္မ်ား၊ ပစၥည္းမ်ား၊ ကိရိယာမ်ား အသံုးျပဳျခင္း။ 
ခ-၁၈။ ခႏၶာကုိယ္အတြင္းတြင္အလြယ္တကူက်ယ္ျပန္ ့ပြင့္ထြက္ေသာက်ည္ဆံမ်ား၊ က်ည္ဖူးကုိအုပ္ေသာအခြံမာသည္ 

တ၀က္တပ်က္သာရွိေသာ၊ အစိတ္စိတ္ထားေသာ က်ည္ဆံမ်ားအသံုးျပဳျခင္း။ 
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ခ-၁၉။ က်ယ္ျပန ့္ေသာထိခိုက္ဒဏ္ရာ၊ မျဖစ္သင့္ေသာဒုကၡခံစားရမႈနွင္ ့လူသူမေရြးထိခိုက္ေစနိုင္ေသာ လက္နက္မ်ား၊ 
ဒုံးက်ည္-က်ည္ဆံမ်ား၊ နည္းလမ္း-ပစၥည္းမ်ားအား လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡဆုိင္ရာနုိင္ငံတကာဥပေဒကုိခ်ိဳးေဖါက္ 
လွ်က္ အသံုးျပဳရာတြင္၊ ထုိလက္နက္မ်ား၊ ဒုံးက်ည္-က်ည္ဆံမ်ား၊ နည္းလမ္း-ပစၥည္းမ်ားသည္ ယခုေဖၚျပေသာ 
ဥပေဒကုိ ျပဌာန္းခ်က္ - ၁၂၁ နွင့္ ၁၂၃ မ်ားအရ ထပ္တုိးျပင္ဆင္သည့္ေနာက္ဆက္တြဲပါ “အလံုးစံုတားမ်စ္ 
ပိတ္ပင္ျခင္းမ်ား” တြင္ပါ၀င္ေနျခင္း။ 

ခ-၂၀။ လူ ့ဂုဏ္သိကၡာအေပၚတြင္ ေအာ့ေက်ာလန္ေအာင္ၾကမ္းတမ္းရက္စက္ေသာလုပ္ရပ္မ်ားလုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ အထူး 
သျဖင့္လြန္စြာအရွက္ရေစေသာ၊ သိကၡာက်ေစေသာလုပ္ရပ္မ်ား။ 

ခ-၂၁။ ေဖၚျပခ်က္-ရ၊ စာပိုဒ္-၁ (ဆ) ပါ မုဒိမ္း၊ လိင္ေက်းကၽြန္ျပဳျခင္း၊ အတင္းအၾကပ္ျပည့္တန္ဆာလုပ္ေစျခင္း၊    
        အတင္းအၾကပ္ကုိယ္၀န္ယူေစျခင္း၊ အတင္းအၾကပ္သင္းကြပ္ျခင္း၊ (သုိ ့) အလားတူဆုိး၀ါးသည့္  
        လိင္ဆုိင္ရာအျခားေသာအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအား ဂ်ီနီဗါကြန္ဗင္းရွင္းမ်ားကုိဆုိး၀ါးစြာခ်ိဳးေဖါက္လွ်က္ျပဳလုပ္ျခင္း။ 
ခ-၂၂။ အရပ္သားမ်ား၊ အျခားအကာအကြယ္ရလူစုမ်ားတည္ရွိေနမႈကုိ အခြင့္ေကာင္းယူကာ မိမိ၏စခန္းေနရာ၊ စစ္တပ္   
        အင္အားစုေ၀းရာဧရိယာမ်ားကုိ တုိက္ခိုက္မႈမွကင္းလြတ္ေစေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း။ 
ခ-၂၃။ နိုင္ငံတကာဥပေဒအရခ်ထားေသာ ဂ်ီနီဗါကြန္ဗင္းရွင္းေအာက္မွထင္ရွားေသာအမွတ္အသားပါ အေဆာက္  
        အဦးမ်ား၊ အရာ၀တၳဳမ်ား၊ ေဆး၀ါး ကုသေစာင့္ေရွာက္ရာစခန္းမ်ား၊ ေမာ္ေတာ္ယဥ္မ်ား၊ ၀န္ထမ္းမ်ားအေပၚတြင္ 
        တမင္တကာတုိက္ခိုက္ေစရန္ညႊန္ၾကားျခင္း။ 
ခ-၂၄။ ငတ္မြတ္ျခင္းကုိစစ္လက္နက္အျဖစ္ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရိွက်င့္သံုးျခင္း၊ ဂ်ီနီဗါကြန္ဗင္းရွင္းအရ ေထာက္ပ့ံေသာ  
        ကယ္ဆယ္ေရးအကူအညီမ်ားကုိေနွာက္ယွက္ဟန္ ့တားရန္စိတ္ထင္တုိင္းျပဳလုပ္ျခင္းအပါအ၀င္ အရပ္သား  
        လူထု၏ အသက္ရွင္ေရးအတြက္မရိွမျဖစ္ေသာ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားကုိျဖတ္ေတာက္ျခင္းျဖင့္ ငတ္မြတ္ေစျခင္း။ 
ခ-၂၅။ အသက္ (၁၅)နွစ္ေအာက္ လူငယ္မ်ားကုိ အမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္တြင္အမႈထမ္းေစရန္ စုေဆာင္းျခင္း၊  
         စာရင္းသြင္းျခင္း၊ စစ္မက္တုိက္ခုိက္မႈတြင္ေရွ  ့ထြက္ပါ၀င္ေစျခင္း။ 
 

(ဂ) နိုင္ငံတကာမဟုတ္ေသာလက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡမ်ားတြင္ ဂ်ီနီဗါကြန္ဗင္းရွင္း (၄) ရပ္ (၁၂ ၾသဂုတ္၊ ၁၉၄၉) ပါ ျပဌာန္းခ်က္-
၃  ကုိဆုိး၀ါးစြာခ်ိဳးေဖါက္မႈမ်ားျဖစ္ေသာ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡတြင္တက္ႂကြစြာမပါ၀င္သူမ်ား (လက္နက္ခ်ျပီးေသာ 
လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ ့၀င္မ်ား၊ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ-နာဖ်ားမက်န္းမႈ၊ စစ္သံု ့ပန္းျဖစ္မႈ၊ အျခားအမႈကိစၥ ေၾကာင့္ပါ၀င္ 
တုိက္ခိုက္ျခင္းမရိွေတာ့သူမ်ားအပါအ၀င္) အေပၚတြင္က်ဴးလြန္ေသာ ေအာက္ပါျပဳလုပ္မႈမ်ားပါ၀င္သည္။ 
 

ဂ-၁။ လူပုဂၢိဳလ္နွင့္ အသက္စည္းစိမ္အေပၚတြင္အၾကမ္းဖက္မႈျပဳျခင္း၊ အထူးသျဖင့္ လူသတ္မႈအားလံုး၊ ခႏၶာကုိယ္ေရာက္ 
ညွင္းပန္းျခင္း၊ နွိပ္စက္ညွင္းပန္းျခင္း၊ ရက္စက္စြာျပဳမူျခင္းမ်ား။ 

ဂ-၂။ လူ ့ဂုဏ္သိကၡာအေပၚတြင္ ေအာ့ေက်ာလန္ေအာင္ၾကမ္းတမ္းရက္စက္ေသာလုပ္ရပ္မ်ားလုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ အထူး 
သျဖင့္လြန္စြာအရွက္ရေစေသာ၊ သိကၡာက်ေစေသာလုပ္ရပ္မ်ား။ 

ဂ-၃။ ဓါးစာခံမ်ားဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္ျခင္း။ 
ဂ-၄။ မရိွမျဖစ္ဟုအမ်ားလက္ခံထားၾကေသာ တရားေရးရာအခြင့္အေရးအာမခံခ်က္မ်ားမပါဘဲ၊ ပုံမွန္ဖြဲ ့စည္းေခၚယူေသာ 

တရားခြင္၏အဆံုးအျဖတ္မခံယူဘဲ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္း၊ ကြပ္မ်က္ေစျခင္း။ 
 

(ဃ) စာပုိဒ္-၂ (ဂ) သည္ နိုင္ငံတကာမဟုတ္ေသာလက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡမ်ားနွင့္သက္ဆုိင္ျပီး နိုင္ငံတြင္းမတည္ျငိမ္မႈမ်ား၊  
တင္းမာမႈမ်ားျဖစ္သည့္ အဓိကရုဏ္းမ်ား၊ က်ိဳ ့က်ားက်ိဳ  ့က်ား-တကြဲတျပားစီျဖစ္ေသာအၾကမ္းဖက္မႈ၊ (သုိ ့) အျခား 
အလားတူျဖစ္ရပ္မ်ားအက်ံဳးမ၀င္ပါ။ 

 
(င) တည္ဆဲနုိင္ငံတကာဥပေဒမူေဘာင္အတြင္းမွ နုိင္ငံတကာမဟုတ္ေသာလက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡတြင္အက်ံဳး၀င္သည့္  
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            ဥပေဒမ်ား၊ ထံုးတမ္းစဥ္လာမ်ားကုိ ဆုိး၀ါးစြာခ်ိဳးေဖါက္ေသာ ေအာက္ပါမည္သည့္လုပ္ရပ္မဆုိပါ၀င္သည္။  
 

င-၁။ ရန္ျပဳတုုိက္ခုိက္ျခင္းတြင္တုိက္ရုိက္မပါ၀င္သည့္ အရပ္သားလူထုမ်ား၊ အရပ္သားလူပုဂၢိဳလ္မ်ားကုိတုိက္ခုိက္ 
ရန္တမင္တကာညႊန္ၾကားျခင္း။ 

င-၂။ နုိင္ငံတကာဥပေဒအရခ်ထားေသာ ဂ်ီနီဗါကြန္ဗင္းရွင္းေအာက္မွထင္ရွားေသာအမွတ္အသားပါ အေဆာက္ အဦးမ်ား၊ 
အရာ၀တၳဳမ်ား၊ ေဆး၀ါး ကုသေစာင့္ေရွာက္ရာစခန္းမ်ား၊ ေမာ္ေတာ္ယဥ္မ်ား၊ ၀န္ထမ္းမ်ားအေပၚတြင္ 
တမင္တကာတုိက္ခိုက္ေစရန္ညႊန္ၾကားျခင္း။ 

င-၃။ စစ္မက္ဆုိင္ရာနုိင္ငံတကာဥပေဒမွ အရပ္သားမ်ား၊ ၄င္းတုိ ့နွင့္ ပါတ္သက္ရာမ်ားကုိ ေပးထားေသာ 
အကာအကြယ္ကုိရရိွေနသည့္ ကုလသမဂၢပဋိဥာဥ္အရေဆာင္ရြက္ေနေသာ လူသားခ်င္းစာနာမႈအကူအညီ 
ေပးျခင္းနွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးထိန္းသိမ္းမႈေစတမန္အဖြဲ ့၏ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ စခန္းမ်ား၊ အရာ၀တၳဳမ်ား၊ ယဥ္မ်ား စသည္တုိ ့ 
ကုိတုိက္ခိုက္ရန္တမင္တကာ ညႊန္ၾကားျခင္း။ 

င-၄။ စစ္ေရးပစ္မွတ္မဟုတ္ေသာ ဘာသာေရး၊ ပညာေရး၊ အနုပညာ၊ သိပၸံ၊ ပရဟိတလုပ္ငန္းဆုိင္ရာအေဆာက္အဦး မ်ား၊ 
သမုိင္း၀င္အထိမ္းအမွတ္မ်ား၊ ေဆးရံုမ်ားနွင့္ ထိခုိက္နာဖ်ားသူလူနာမ်ားစုေ၀းရာေနရာမ်ားကုိတမင္တကာ 
တုိက္ခိုက္ရန္ညႊန္ၾကားျခင္း။ 

င-၅။ စီးနင္းေခ်မႈန္းတုိက္ခိုက္၍သိမ္းပုိက္ျခင္းပင္ျဖစ္ေစကာမူ၊ သိမ္းပိုက္ရရိွေသာေနရာ၊ ျမိဳ  ့ရြာတုိ ့ကုိ 
လုယက္ဖ်က္ဆီးျခင္း။ 

င-၆။ ျပဌာန္းခ်က္-ရ၊ စာပုိဒ္-၁ (ဆ) ပါ မုဒိမ္း၊ လိင္ေက်းကၽြန္ျပဳျခင္း၊ အတင္းအၾကပ္ျပည့္တန္ဆာလုပ္ေစျခင္း၊ 
အတင္းအၾကပ္ကုိယ္၀န္ယူေစျခင္း၊ အတင္းအၾကပ္သင္းကြပ္ျခင္း၊ (သုိ ့) အလားတူဆုိး၀ါးသည့္ 
လိင္ဆုိင္ရာအျခားေသာအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအား ဂ်ီနီဗါကြန္ဗင္းရွင္း (၄) ရပ္ပါ ျပဌာန္းခ်က္-၃၊ ကုိဆုိး၀ါးစြာ 
ခ်ိဳးေဖါက္လွ်က္ျပဳလုပ္ျခင္း 

င-၇။ အသက္ (၁၅)နွစ္ေအာက္ လူငယ္မ်ားကုိ အမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္တြင္အမႈထမ္းေစရန္ စုေဆာင္းျခင္း၊ 
စာရင္းသြင္းျခင္း၊ စစ္မက္တုိက္ခုိက္မႈတြင္ေရွ  ့ထြက္ပါ၀င္ေစျခင္း။ 

င-၈။ အရပ္သားလူထု၏လံုျခံဳမႈနွင့္ စစ္မက္ေရးရာအေရးတႀကီးလုိအပ္ခ်က္မ်ားကေတာင္းဆုိသည္မွအပ၊ ပဋိပကၡနွင့္ 
ဆက္စပ္ေသာ အရပ္သားလူထုကုိေျပာင္းေရႊ  ့ေစရန္အမိန္ ့ထုတ္ေစခုိင္းျခင္း။ 

င-၉။ ရန္ဘက္တုိက္ခုုိက္သူအား ေကာက္က်စ္ေသာနည္းလမ္းျဖင့္သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရေစျခင္း။ 
င-၁၀။ မည္သူ ့ကုိမွ်မခၽြင္းမခ်န္၊ အားလံုးအျပတ္ရွင္းရန္ေၾကျငာျခင္း။ 
င-၁၁။ တဖက္အင္အားစု၏ၾသဇာခံျဖစ္သူအားခႏၶာကုိယ္ေရာက္ညွင္းပန္းျခင္း၊ ထုိသူ၏အက်ိဳးေက်းဇူးမပါ၊ ေဆးပညာ 

သြားဘက္ဆုိင္ရာ၊ ေဆးရံုတင္ကုသျခင္းတုိ ့တြင္လုိအပ္ခ်က္လည္းမဟုတ္ဘဲ၊ ထုိသူအေပၚတြင္ျပဳလုပ္ေသာ 
မည္သည့္ ေဆးပညာဆုိင္ရာ သိပၸံဆုိင္ရာ စမ္းသပ္မႈမ်ိဳးကုိမဆုိ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမွ ထုိသူ /မ်ားအား ေသေၾက 
ပ်က္စီးေစျခင္း၊ က်န္းမာေရးကုိဆုိး၀ါးစြာထိခုိက္ေစျခင္း 

င-၁၂။ စစ္မက္ေရးရာလုိအပ္ခ်က္အရ မျဖစ္မေနေတာင္းဆုိမႈေၾကာင့္မဟုတ္ဘဲ တဘက္ရန္သူ၏ ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားကုိ 
သိမ္းပိုက္ျခင္း၊ ဖ်က္ဆီးျခင္း။ 

 
(စ) စာပုိဒ္-၂ (င) သည္ နိုင္ငံတကာမဟုတ္ေသာလက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡမ်ားနွင့္သက္ဆုိင္ျပီး နုိင္ငံတြင္းမတည္ျငိမ္မႈမ်ား၊ 

တင္းမာမႈမ်ားျဖစ္သည့္ အဓိကရုဏ္းမ်ား၊ က်ိဳ ့က်ားက်ိဳ  ့က်ား-တကြဲတျပားစီျဖစ္ေသာအၾကမ္းဖက္မႈ၊ (သုိ ့) အျခား 
အလားတူျဖစ္ရပ္မ်ားအက်ံဳးမ၀င္ပါ။ နိုင္ငံတနိုင္ငံ၏နယ္ေျမအတြင္းတြင္ အစုိးရတပ္မ်ားနွင့္ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ ့ 
အစည္းမ်ားၾကားရွည္ၾကာေသာလက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡျဖစ္ပြားသည့္အေျခအေန၊ အဆုိပါလက္နက္ကုိင္အဖြဲ ့အစည္း 
အခ်င္းခ်င္းျဖစ္ပြားသည့္အေျခအေနမ်ားတြင္အက်ံဳး၀င္ပါသည္။ 
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လူနည္းစုလူလူနည္းစုလူလူနည္းစုလူလူနည္းစုလူမ်ိဳးငယ္မ်ားအားဖယ္ရွင္းျခင္း။မ်ိဳးငယ္မ်ားအားဖယ္ရွင္းျခင္း။မ်ိဳးငယ္မ်ားအားဖယ္ရွင္းျခင္း။မ်ိဳးငယ္မ်ားအားဖယ္ရွင္းျခင္း။    

လူနည္းစုလူမ်ိဳးငယ္မ်ားအားဖယ္ရွင္းျခင္းကုိ နုိင္ငံတကာဥပေဒတြင္ သီးသန္ ့ျပစ္မႈတရပ္အျဖစ္ဖြင့္ဆုိထားျခင္းမရိွပါ။ ယခင္ 

ယူဂုိစလားဗီးယားျပည္ေထာင္စုတြင္းစစ္ပြဲမ်ား၏ ေနာက္ခံအေျခအေနတြင္ ကုလသမဂၢႂကြမ္းက်င္သူမ်ားေကာ္မရွင္က အဓိပၸါယ္ 

ဖြင့္ဆုိထားျခင္းမွာ - 

ကုလသမဂၢလံုျခံဳေရးေကာင္စီဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုလသမဂၢလံုျခံဳေရးေကာင္စီဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုလသမဂၢလံုျခံဳေရးေကာင္စီဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုလသမဂၢလံုျခံဳေရးေကာင္စီဆံုးျဖတ္ခ်က္    ၇၈၀၇၈၀၇၈၀၇၈၀    ((((၁၉၉၂၁၉၉၂၁၉၉၂၁၉၉၂) ) ) ) ကုိလုိက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ဖြဲကုိလုိက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ဖြဲကုိလုိက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ဖြဲကုိလုိက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ဖြဲ    ့စည္းေသာ့စည္းေသာ့စည္းေသာ့စည္းေသာ    ႂကြမ္းက်င္သူမ်ားေကာ္မရွင္ႂကြမ္းက်င္သူမ်ားေကာ္မရွင္ႂကြမ္းက်င္သူမ်ားေကာ္မရွင္ႂကြမ္းက်င္သူမ်ားေကာ္မရွင၏္၏၏၏    
ၾကားျဖတ္အစီရင္ခံစာ။ၾကားျဖတ္အစီရင္ခံစာ။ၾကားျဖတ္အစီရင္ခံစာ။ၾကားျဖတ္အစီရင္ခံစာ။    

(စါအမွတ္) U.N.SCOR. U.N. Doc. S/25274 (26 January 1993), at 16 
 

“အင္အား(သုိ ့) ျခိမ္းေခ်ာက္မႈအသံုးျပဳလွ်က္ အဆုိပါအစုအဖြဲ ့၀င္မ်ားကုိေဒသဧရိယာအတြင္းမွဖယ္ရွားျခင္းျဖင့္ 
ထုိေဒသဧရိယာအား လူမ်ိးစုအရ တသားတည္းျဖစ္ေစရန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း” 
 
ကုလသမဂၢလံုျခံဳေရးေကာင္စီဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုလသမဂၢလံုျခံဳေရးေကာင္စီဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုလသမဂၢလံုျခံဳေရးေကာင္စီဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုလသမဂၢလံုျခံဳေရးေကာင္စီဆံုးျဖတ္ခ်က္    ၇၈၀၇၈၀၇၈၀၇၈၀    ((((၁၉၉၂၁၉၉၂၁၉၉၂၁၉၉၂) ) ) ) ကုိလုိက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ဖြဲကုိလုိက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ဖြဲကုိလုိက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ဖြဲကုိလုိက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ဖြဲ    ့စည္းေသာ့စည္းေသာ့စည္းေသာ့စည္းေသာ    ႂကြမ္းက်င္သူမ်ားေကာ္မရွင္ႂကြမ္းက်င္သူမ်ားေကာ္မရွင္ႂကြမ္းက်င္သူမ်ားေကာ္မရွင္ႂကြမ္းက်င္သူမ်ားေကာ္မရွင္၏၏၏၏    

အျပီးသတ္အစီရင္ခံစာ။အျပီးသတ္အစီရင္ခံစာ။အျပီးသတ္အစီရင္ခံစာ။အျပီးသတ္အစီရင္ခံစာ။    
(စါအမွတ္) U.N.SCOR. U.N. Doc. S/1994/674 (27 May 1994), Annex, at 3,33 

 
“ တစံုတရာေသာပထ၀ီေဒသမ်ားမွ လူမ်ိဳးစု၀င္၊ ဘာသာ၀င္ အရပ္သားလူထုမ်ားကုိ ဖယ္ရွားဖုိ ့ အျခားေသာ လူမ်ိဳးစု၀င္၊ 
ဘာသာ၀င္အစုအဖြဲ ့မ်ားက အၾကမ္းဖက္ေသာ၊ ေၾကာက္လန္ ့တုန္လႈပ္ေစေသာနည္းလမ္းမ်ားကုိ အသံုးျပဳရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရိွ 
ခ်မွတ္ေသာေပၚလီစီ ” 
 
 

ထုိ ကုလသမဂၢႂကြမ္းက်င္သူမ်ားေကာ္မရွင္ကပင္ဆုိသည္မွာ - အရပ္သားလူထုကုိဖယ္ရွားရန္အသံုးျပဳေသာ 

အတင္းအၾကပ္လုပ္ရပ္မ်ားတြင္ လူသတ္ျခင္း၊ ညွင္းပန္းနွိပ္စက္ျခင္း၊ အေၾကာင္းမ့ဲဖမ္းဆီးအက်ဥ္းခ်ထားျခင္း၊ တရားမ့ဲ 

ကြပ္မ်က္ျခင္း၊ မုဒိမ္းနွင့္လိင္က်ဴးလြန္မႈမ်ား၊ အရပ္သားမ်ားအားျပင္းထန္စြာနာက်င္ထိခိုက္ေစမႈ၊ ေခ်ာင္ခ်ိဳေခ်ာင္ျခားရပ္ကြက္မ်ား 

တြင္ေနထုိင္ေစမႈ၊ အင္အားသံုးဖယ္ရွားျခင္း၊ ေျပာင္းေရႊ ့ေစျခင္း၊ ေမာင္းနွင္ထုတ္ျခင္း၊ အရပ္သားမ်ားနွင့္ေနထုိင္ရာေဒသမ်ားကုိ 

စစ္ျပဳတုိက္ခုိက္ျခင္း၊ တုိက္ခိုက္ရန္ျခိမ္းေခ်ာက္ျခင္း၊ အရပ္သားမ်ားကုိ “လူသားဒိုင္း”အျဖစ္အသံုးျပဳျခင္း၊ ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားကုိဖ်က္ဆီး 

ျခင္း၊ လုယက္ယူငင္ျခင္း၊ ေဆးရုံမ်ားကုိတုိက္ခိုက္ျခင္း၊ ေဆး၀န္ထမ္းမ်ားကုိတုိက္ခိုက္ျခင္း၊ ၾကက္ေျခနီ /လျခမ္းနီ အမွတ္အသားပါ 

အေဆာက္အဦးမ်ားကုိတုိက္ခိုက္ျခင္း … စသည္တုိ ့ျဖစ္သည္။ 

ကုလသမဂၢႂကြမ္းက်င္သူမ်ားေကာ္မရွင္ကထပ္မံေဖၚျပသည္မွာ - ဤလုပ္ရပ္မ်ားသည္ “ လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚျပစ္မႈက် းဴလြန္ျခင္း 

လည္းမည္ေပသည္။ စစ္ရာဇ၀တ္မႈမ်ားနွင့္လည္းဆက္စပ္ေနသည္။ ထုိ ့ျပင္ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈဆုိင္ရာကြန္ဗင္းရွင္း၏ 

အဓိပၸါယ္မူေဘာင္အတြင္း မွာလည္းက်ေရာက္ေနသည္။” 
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ကာကြယ္တားဆီးျခင္းဆုိသည္မွာအကာကြယ္တားဆီးျခင္းဆုိသည္မွာအကာကြယ္တားဆီးျခင္းဆုိသည္မွာအကာကြယ္တားဆီးျခင္းဆုိသည္မွာအခ်ိန္မီေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္။ခ်ိန္မီေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္။ခ်ိန္မီေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္။ခ်ိန္မီေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္။    
တာတာတာတာ၀၀၀၀န္ခံနိုင္ျခင္းကတိကန္ခံနိုင္ျခင္းကတိကန္ခံနိုင္ျခင္းကတိကန္ခံနိုင္ျခင္းကတိက၀၀၀၀တ္နွင့္အတူတ္နွင့္အတူတ္နွင့္အတူတ္နွင့္အတူ    ကၽြန္ုပ္တုိကၽြန္ုပ္တုိကၽြန္ုပ္တုိကၽြန္ုပ္တုိ    ့သည္အတိတ္က့သည္အတိတ္က့သည္အတိတ္က့သည္အတိတ္က    
ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာ    နုိင္ငံတကာျနုိင္ငံတကာျနုိင္ငံတကာျနုိင္ငံတကာျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းမ်ားမ်ားမ်ားမ်ားကုိခံစားခ့ဲရေသာကုိခံစားခ့ဲရေသာကုိခံစားခ့ဲရေသာကုိခံစားခ့ဲရေသာ    
လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာတုိလူသန္းေပါင္းမ်ားစြာတုိလူသန္းေပါင္းမ်ားစြာတုိလူသန္းေပါင္းမ်ားစြာတုိ    ့အေပၚမွာ့အေပၚမွာ့အေပၚမွာ့အေပၚမွာ    ေပးဆပ္ဖုိေပးဆပ္ဖုိေပးဆပ္ဖုိေပးဆပ္ဖုိ    ့ရာ့ရာ့ရာ့ရာတာတာတာတာ၀၀၀၀န္န္န္န္ရိွေနၾက၏။ရိွေနၾက၏။ရိွေနၾက၏။ရိွေနၾက၏။        
ထုိထုိထုိထုိ    ့ျပင္အနာဂါတ္တြင္ကယ္ဆယ္နုိင္မည္ျဖစ္ေသာလူ့ျပင္အနာဂါတ္တြင္ကယ္ဆယ္နုိင္မည္ျဖစ္ေသာလူ့ျပင္အနာဂါတ္တြင္ကယ္ဆယ္နုိင္မည္ျဖစ္ေသာလူ့ျပင္အနာဂါတ္တြင္ကယ္ဆယ္နုိင္မည္ျဖစ္ေသာလူ    ့အသက္မ်ား့အသက္မ်ား့အသက္မ်ား့အသက္မ်ား    
အတြက္လည္းတာအတြက္လည္းတာအတြက္လည္းတာအတြက္လည္းတာ၀၀၀၀န္ရိွေလသည္။န္ရိွေလသည္။န္ရိွေလသည္။န္ရိွေလသည္။    
    
အေထြေထြအတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္အေထြေထြအတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္အေထြေထြအတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္အေထြေထြအတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္    ဘန္ကီမြန္းဘန္ကီမြန္းဘန္ကီမြန္းဘန္ကီမြန္း    
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