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ကမၻာ့ကုလသမဂၢ၊ ၂၀၁၄ ခုနွစ္။

(က)

ဓါတ္ပုံ

အေထြေထြအတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္း ပိုလန္နိုင္ငံရွိ ေအာ့ရွ္၀စ္ဇ္ - ဘာကီေနာ နာဇီ
အက်ဥ္းစခန္းသို ့သြားေရာက္ခဲ့စဥ္။
ဓါတ္ပုံ - အီဗန္ ရွနိင္ဒါ၊ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ ။

မ်က္နွာဖုံးစာမ်က္နွာမွ ဓါတ္ပုံမ်ား (အေပၚဆုံးပုံမွ နာရီလက္တန္ေျပာင္းျပန္ အစဥ္အတိုင္း…)
•

စန္တာကရုဇ္ အစုလိုက္အျပဳလိုက္သတ္ျဖတ္မႈ (၁၇) ၾကိမ္ေျမာက္နွစ္ပါတ္လည္ခ်ီတက္ပဲြ၊ ဓါတ္ပုံ - မါတင္ ပါးရက္၊
ကမၻာ့ကုလသမဂၢ ။

•

ဂြာတီမါလာစစ္အာဏာရွင္ေဟာင္းအား တရားရုံးတင္စစ္ေဆးမႈတြင္အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးထြက္ဆိုေနပုံ။ ဓါတ္ပုံ - အယ္လီန ာ
ဟာမိုဆာ / ထရိုကဲယား - မူပိုင္ခြင့္ျဖင့္။

•

ဆရီဘရာနီကာ - ပိုတိုကာရီ အထိမ္းအမွတ္သခ်ၤ ိဳင္းတြင္ ပူေဆြးလြမ္းဆြတ္ေနသူအမ်ိဳးသမီး။ ဓါတ္ပုံ - မါကို ဒရိုဘယန္ကိုဗစ္၊
AP သတင္းဌာန။

•

ျပင္းထန္ေသာတိုက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ထြက္ေျပးစြန္ ့ခာြ ခဲ့ရေသာ ဒါဖူးေဒသ ရြာတစ္ရာြ ။ ဓါတ္ပုံ - အဲလ္ဘတ္ ဂြန္ဇာလက္ဇ္
ဖါရန္၊ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ ။

•

ဂိုမ ားမွ ရ၀မ္ဒ ါစစ္ေ ျပးဒုကၡသည္တို ့ အိမ္အျပန္ခရီး။ ဓါတ္ပုံ - ဂၽြန္အိုက္ဇက္၊ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ ။

•

ဖႏြမ္းပင္ျမိဳ ့ေတာ္ျပင္ပရွိ “လူသတ္ကြင္းမ်ား” အထိမ္းအမွတ္ ျပတိုက္သို ့လာေရာက္ေသာကေလးငယ္မ်ား။ ဓါတ္ပုံ ဂၽြန္အိုက္ဇက္၊ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ ။

(ခ)

ကမၻာ့ကုလသမဂၢ အေထြေထြညႊန္ၾကားေရးမႈးခ်ဳပ္၏ အမွာစကား။
လူမ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္ျခင္း၊ လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚက်ဴးလြန္ေသာျပစ္မႈမ်ား၊ စစ္ရာဇ၀တ္မႈမ်ား စသည့္
အဆိုး၀ါးဆုံးေသာနိုင္ငံတကာရာဇ၀တ္မႈမ်ားမွ အမ်ားျပည္သူတို ့အားကာကြယ္ေပးရန္အလို ့ငွာ ဘာေတြ
လုပ္ေပးနိုင္ပါသလဲဟုကိုယ့္ကိုကိုယ္ျပန္လည္ဆန္းစစ္ၾကဖို ့ ကၽြန္ုပ္တို ့အားလုံးတြင္တာ၀န္ရွိၾကေပ၏။
ကမၻာ့ေဒသအနွံ ့အျပားတြင္ထိုျပစ္မႈမ်ားကိုဆက္လက္က်ဴးလြန္ေနၾကဆဲျဖစ္ေပသည္။ ထိုျပစ္မႈမ်ားအတြက္
တာ၀န္ရွိသူမ်ားက တာ၀န္ခံၾကရန္ေတာင္းဆိုမႈမ်ားသည္ယခုအခါ ထုံးစံလိုျဖစ္လာသည္ဆိုပါေသာ္ လည္း၊
တာ၀န္ကင္းလြတ္ျခင္းမ်ားကမ်ားျပားေနသည္ကိုလည္းေတြ ့ေနရသည္။ ဤသို ့ျဖင့္ လူ ့အဖြဲ ့အစည္း မ်ားျပိဳက်၊
ပ်က္စီးျခင္းငါးပါးတိုင္ကာ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာအၾကမ္းဖက္မႈငရဲတြင္းအတြင္းသို ့သက္ဆင္းမသြာ း
ရေလေအာင္ ကၽြန္ုပ္တို ့စြမ္းနိုင္တတ္နိုင္ၾကပါသည္။ ပို၍ပို၍လည္းႀကိဳးစားၾကရပါမည္။ ပို၍ပို၍ေဆာလွ်င္
အခ်ိန္မီစြာလည္းေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။
ကနဦးအေနျဖင့္ ကၽြန္ုပ္တို ့လုပ္ေဆာင္နိုင္သည္မွာ ပိုမိုနိုးၾကားသတိရွိၾကဖို ့ျဖစ္သည္။ အခ်က္ျပ
သတိေပးေခါင္းေလာင္းသံမ်ားကိုအာရုံစိုက္ၾကဖို ့ျဖစ္သည္။ ယုတ္မာရက္စက္ေသာရာဇ၀တ္ျပစ္မႈမ်ားသည္
အတိုင္းအတာ ႀကီးမားစြာျဖင့္ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိသည္။ တကြဲတျပားစီသူ ့အလိုလိုျဖစ္ေသာကိစၥရပ္မ်ားမဟုတ္။
၄င္းကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ျဖစ္စဥ္မ်ားရွိၾကသည္၊ ေနာက္ေၾကာင္းရင္းခံမ်ားရွိၾကသည္၊ ေရွ ့ေျပးျဖစ္ရပ္မ်ား
ျဖစ္ေလ့ရွိသည္၊ ခလုပ္ေမာင္းျဖဳတ္ေသာ အေၾကာင္းကိစၥမ်ားရွိသည္၊ ၄င္းတို ့အားလုံးေပါင္းဆုံကာ ျပစ္မႈ
က်ဴးလြန္ျခင္းျဖစ္ေျမာက္သြာ းေလ၏။
ေဖၚျပလတံ့ေသာယုတ္မာရက္စက္သည့္ရာဇ၀တ္ျပစ္မႈမ်ားပိုင္းျခားသုံးသပ္ျခင္းမူေဘာင္မ်ားကို လူမ်ိဳးတုံး
သတ္ျဖတ္မႈေရးရာနွင့္ ကာကြယ္မႈတာ၀န္ဆိုင္ရာ ကၽြန္ုပ္၏ အထူးအတိုင္ပင္ခံအရာရွိမ်ားက ျပဳစုထားၾကပါ
သည္။ ဤမူေဘာင္မ်ား၏ လမ္းညႊန္မႈျဖင့္ လူမ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္ျခင္း၊ လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚက်ဴးလြန္ေသာ
ျပစ္မႈမ်ား၊ စစ္ရာဇ၀တ္မႈမ်ားကို ဆန္းစစ္ေလ့လာနိုင္ဖို ့ရာျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ုပ္တို ့၏ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈေၾကာင့္
အခ်က္ျပေခါင္းေလာင္းထိုးျခင္း၊ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ရန္တြန္းအားေပးျခင္း၊ ေစာင့္ၾကည့္မႈနည္းလမ္းမ်ားကို
မြမ္းမံအားျဖည့္ျခင္း၊ ေရွးဦးသတိေပးျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာမ်ားကေဆာင္ရြက္ေစနိုင္မည္ျဖစ္
ပါသည္။ ကုလသမဂၢ အဖြဲ ့၀င္နိုင္ငံမ်ား၏ ကာကြယ္တားဆီးျခင္းဆိုင္ရာစြမ္းေဆာင္ရည္မ်ာ းကို
အားျဖည့္ေပးနိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ လိုအပ္ေသာ နည္းလမ္းဗ်ဴဟာမ်ားကိုခ်မွတ္ေစနိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလူ ့အခြင့္အေရးမ်ား၊ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာက်င့္၀တ္ဥပေဒမ်ားကို
ဆိုးရြားစြာေဖါက္ဖ်က္က်ဴးလြန္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚေနေသာ၊ သို ့မဟုတ္ျဖစ္ေပၚလာနိုင္ေသာ ယေန ့ေခတ္
အေနအထားမ်ား အေပၚ ကၽြန္ုပ္တို ့မည္ကဲ့သို ့တုံ ့ျပန္ေဆာင္ရြက္သင့္သည္ကို ကုလသမဂၢမွ စံနစ္တက်
ျပန္လည္ သုံးသပ္ေနေသာ ယခုအခ်ိန္တြင္ ကၽြန္ုပ္အေနနွင့္ ၀မ္းေျမာက္ဂုဏ္ယူစြာ ျဖင့္ဤစာတမ္းကို
တင္ျပအပ္ပါသည္။
(ဂ)

“လူ ့အခြင့္ အေရးသည္ ေရွ ့ဆုံးက” ေကၽြးေက်ာ္လႈပ္ရွားမႈတြင္ အတိတ္က အားနည္းခ်က္မ်ားကို ကၽြန္ုပ္တို ့
သခၤဏ္းစာယူခဲ့ၾကပါျပီ။ “ေနာင္ဘယ္ေသာအခါမွဤသို ့မျဖစ္ေစရ” ဟု ကၽြန္ုပ္တို က
့ တိေပးအပ္ပါ၏။
သို ပ
့ ါေသာေၾကာင့္ ကၽြန္ုပ္တို ့၏ လက္ေတြ လ
့ ုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားတြင္ လူ ့အခြင့္အေရး၊ ျပည္သူလူထုအား
အကာ အကြယ္ေပးေရး၊ ယုတ္မာရက္စက္ေသာရာဇ၀တ္ျပစ္မႈမ်ားကာကြယ္တားဆီးေရး တို ့ကို
ဗဟိုခ်က္မအျဖစ္ ထားရွိရန္ျဖစ္ပါသည္။
၂၀၀၅ ခုနွစ္ ကမၻာ့ထိပ္သီးစည္းေ၀းေဆြးေႏြးပြဲတြင္အတည္ျပဳခဲ့သည့္အေလွ်ာက္ မိမိတို ့၏ ျပည္သူလူထုမ်ားကို
လူမ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္ျခင္း၊ လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚက်ဴးလြန္ေသာ ျပစ္မႈမ်ား၊ စစ္ရာဇ၀တ္မႈမ်ား၊ လူမ်ိဳးငယ္လူနည္းစု မ်ားကို ရွင္းထုတ္ျခင္းမ်ားမွ အကာအကြယ္ေပးရန္ ပင္မတာ၀န္သည္ သက္ဆိုင္ရာနိုင္ငံမ်ား အေပၚ
တြင္က်ေရာက္ ေပသည္။ ဤတာ၀န္ကိုထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ရန္အလို ့ငွာ သက္ဆိုင္ရာနိုင္ငံကို နိုင္ငံတကာ
အသိုင္းအ၀ိုင္းက ကူညီပံပိုးေပးဖို ့ျဖစ္သည္။ သက္ဆိုင္ရာနိုင္ငံက သိသာထင္ရွားစြာပ်က္ကြက္ပါကလည္း
၄င္းကို ကုလသမဂၢ ပဋိဥာဥ္စာခ်ဳပ္ပါျပဌာန္းခ်က္မ်ားအရ စုေပါင္းအေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္သည္။
ထို ့ေၾကာင့္ သက္ဆိုင္ရာနိုင္ငံအဆင့္၊ ေဒသအဆင့္၊ နိုင္ငံတကာအဆင့္မ်ားတြင္ ကာကြယ္တားဆီးျခင္း
နည္းလမ္းဗ်ဴဟာမ်ားခ်မွတ္နိုင္ေစဖို ့ရာ ယခုတင္ျပအပ္ေသာဤမူေဘာင္မ်ားကို အတတ္နိုင္ဆုံးက်ယ္က်ယ္
ျပန္ ့ျပန္ ့ အသုံးျပဳေဆာင္ရြက္ၾကဖို ့ ကၽြန္ုပ္အေလးအနက္တိုက္တြန္းပါသည္။ ကာကြယ္တားဆီးျခင္း
ဆိုသည္မွာ ေစာစီးေဆာလွ်င္စြာလႈပ္ရွာ းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ေပ၏။ ထိုသို ့ျပဳနိုင္ဖို ့ရာ ဘာကိုရွာ ေဖြေဖၚထုတ္
ရမည္ကိုသိဖို ့လိုေပသည္။ တာ၀န္ခံနိုင္မႈကတိနွင့္ တျပိဳင္နက္တည္းမွာ က်ေရာက္လာေသာသမိုင္းေပး
တာ၀န္မွာ အတိတ္ကေၾကာက္မက္ဖြယ္ နိုင္ငံတကာရာဇ၀တ္ ျပစ္မႈမ်ားေၾကာင့္ နစ္နာဆုံးရႈံးခဲ့ၾကရေသာ
လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာအတြက္ေပးဆပ္ဖို ့ရန္ ျဖစ္သည္။ ထိုမွ်သာမက၊ အနာဂါတ္တြင္ ကယ္ဆယ္နိုင္မည္
ျဖစ္ေသာ လူ ့အသက္ေပါင္း မ်ားစြာတို ့အတြက္လည္း တာ၀န္ ရွိေနသည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

______________
ဘန္ကီမြန္း
ကမၻာ့ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္။
ဇူလိုင္ ၂၀၁၄။

(ဃ)

(င) ( ဗလာစာမ်က္နွာ)

မါတိကာ။
စာမ်က္နွာ။

အေၾကာင္းအရာ။
ကမၻာ့ကုလသမဂၢ အေထြေထြညႊန္ၾကားေရးမႈးခ်ဳပ္၏ အမွာ စကား။

(က)

၁။ ပိုင္းျခားသုံးသပ္ျခင္းမူေဘာင္နွင့္မိတ္ဆက္ျခင္း။

၁

ရက္စက္ယုတ္မာေသာရာဇ၀တ္ျပစ္မႈဆိုသည္မွာ

၁

ရက္စက္ယုတ္မာေသာရာဇ၀တ္ျပစ္မႈကိုခံစားရသူမ်ား

၁

ရက္စက္ယုတ္မာေသာရာဇ၀တ္ျပစ္မႈမ်ားကိုကာကြယ္တားဆီးရန္အဘယ္ေၾကာင့္အေရးႀကီးသနည္း ?

၃

ရက္စက္ယုတ္မာေသာရာဇ၀တ္ျပစ္မႈမ်ားကိုကာကြယ္တားဆီးရန္တရားနည္းလမ္းတာ၀န္

၄

ရက္စက္ယုတ္မာေသာရာဇ၀တ္ျပစ္မႈမ်ားကိအ
ု ဘယ္ပက
ုံ ာကြယ္တားဆီးမည္နည္း ?

၆

လူမ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္မႈေရးရာနင့္ ကာကြယမ
္ တ
ႈ ာ၀န္မ်ားဆိုင္ရာအထူးအတိုင္ပင္ခံမ်ား၏တာ၀န္က႑

၇

ပိုင္းျခားသုံးသပ္ျခင္းမူေဘာင္ဆိုသည္မွာ

၉

ေဘးျဖစ္နိုင္ေခ်ျပကိစမ
ၥ ်ားနွင့္ အညႊန္းျပမ်ားမွာ

၁၁

ပိုင္းျခားသုံးသပ္ျခင္းမူေဘာင္ကိုအသုံးျပဳပုံ

၁၁

၂။ ရက္စက္ယုတ္မာေသာရာဇ၀တ္ျပစ္မမ
ႈ ်ာ းကို ပိုင္းျခားသုံးသပ္ျခင္းမူေဘာင္။

၁၆

ေဘးျဖစ္နိုင္ေခ်ျပကိစၥမ်ားမွာေယဘုယ်အားျဖင့္ . . .
ျဖစ္နိုင္ေခ်ျပကိစၥ (၁) ။ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡအေျခအေနမ်ား (သို ့) အျခားေသာမတည္ျငိမ္မႈမ်ား။

၁၇

ျဖစ္နိုင္ေခ်ျပကိစၥ (၂) ။ လူ ့အခြင့္အေရးနွင့္ လူသားျခင္းစာနာမႈဆိုင္ရာက်င္၀
့ တ္ဥပေဒမ်ား ကိုဆိုး၀ါးစြာ

၁၈

ခ်ိဳးေဖါက္ျခင္းမွတ္တမ္း။
ျဖစ္နိုင္ေခ်ျပကိစၥ (၃) ။ နိုင္ငံေတာ္ဖြဲ ့စည္းပုံအားနည္းခ်က္မ်ား။

၁၉

ျဖစ္နိုင္ေခ်ျပကိစၥ (၄) ။ ျပစ္မက
ႈ ်ဴးလြန္ေစရန္ေစ့ေဆာ္မတ
ႈ ြန္းအားမ်ား၊ မက္လုံးမ်ား။

၂၀

ျဖစ္နိုင္ေခ်ျပကိစၥ (၅) ။ ရက္စက္ယုတ္မာေသာရာဇ၀တ္ျပစ္မမ
ႈ ်ားက်ဴးလြနဖ
္ ို ့ရန္စြမ္းေဆာင္ရည္။

၂၂

ျဖစ္နိုင္ေခ်ျပကိစၥ (၆) ။ ေျဖေလွ်ာ့ေပးနိုင္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကင္းမဲ့ေနျခင္း။

၂၃

ျဖစ္နိုင္ေခ်ျပကိစၥ (၇) ။ အျဖစ္အပ်က္ကိုအားေပးေသာေရခံေျမခံအေျခအေနမ်ား၊ ျပင္ဆင္မႈမ်ား။

၂၄

ျဖစ္နိုင္ေခ်ျပကိစၥ (၈) ။ ေမာင္းခလုပမ
္ ်ား။ (Triggers)

၂၆

ေဘးျဖစ္နိုင္ေခ်ျပကိစၥမ်ားမွာ၀ိေသသအားျဖင့္ . . .
ျဖစ္နိုင္ေခ်ျပကိစၥ (၉) ။ တစုနွင့္တစုတင္းမာမႈမ်ား (သို ့) အကာကြယရ
္ လူစုမ်ားအေပၚခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း

၂၇

ပုံစံမ်ာ း။
ျဖစ္နိုင္ေခ်ျပကိစၥ (၁၀) ။ အကာကြယရ
္ လူစုကိုအလုံးစုံေသာ္၄င္း၊ အခ်ိဳ ့ေသာ္၄င္း ေခ်မႈန္းရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္၏

၂၈

လကၡဏာမ်ား။
ျဖစ္နိုင္ေခ်ျပကိစၥ (၁၁) ။ အရပ္သားမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္ ့ျပန္ ့(သို ့) စံနစ္တက် တိုက္ခိုက္မႈ၏ လကၡဏာမ်ား။

၃၀

ျဖစ္နိုင္ေခ်ျပကိစၥ (၁၂) ။ အရပ္သားမ်ားကို တိုက္ခိုက္ရန္ ေပၚလီစီ (သို ့) အစီအစဥ္၏ လကၡဏာမ်ား။

၃၁

ျဖစ္နိုင္ေခ်ျပကိစၥ (၁၃) ။ နိင္ငံတကာလူသားခ်င္းစာနာမႈက်င္၀
့ တ္ဥပေဒမ်ားမွအကာကြယရ
္ သူမ်ားကို

၃၂

ဆိုးရြာ းစြာျခိမ္းေခ်ာက္မႈမ်ား။
ျဖစ္နိုင္ေခ်ျပကိစၥ (၁၄) ။ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ (သို ့) ျငိမ္းခ်မ္းေရးထိန္းသိမ္းမႈဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားကို

၃၄

ဆိုးရြားစြာ ျခိမ္းေခ်ာ က္မႈမ်ား။
ေနာက္ဆက္တြဲ-၁။ ရက္စက္ယုတ္မာေသာရာဇ၀တ္ျပစ္မႈမ်ားကို ဥပေဒသေဘာအရဖြင့္ဆိုျခင္း။
ကာကြယ္တ ားဆီး ရန္နည္းလမ္း

၃၈ - ၄၄

ယုတ္မာရက္စက္ေ သာျပစ္မႈမ်ားေလ့လ ာျခင္းမူေဘာင္

ယုတ္မာရက္စက္ေသာရာဇ၀တ္ျပစ္မႈမ်ားသည္
လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚတြင္က်ဴးလြန္ေသာ အဆိုး၀ါးဆုံးျပစ္မႈမ်ားျဖစ္ေပသည္။
ထိုျပစ္မႈမ်ား နွင့္ ပါတ္သက္ေသာအျပဳအမူမ်ားသည္ လူသားမ်ိဳးႏြယ္၏
ဂုဏ္သိကၡာဗဟိုခ်က္မကိုထိခိုက္ပ်က္ျပားေစသည္ဟူေသာ ခံယူခ်က္ျဖင့္ ၄င္းတို ့အား
နိုင္ငံတကာအဆင့္ျပစ္မႈမ်ားျဖစ္သည္ဟုသတ္မွတ္ၾကသည္။

ကာကြယ္တ ားဆီး ရန္နည္းလမ္း

ယုတ္မာရက္စက္ေ သာျပစ္မႈမ်ားေလ့လ ာျခင္းမူေဘာင္

၁။ ပုိင္းျခားသုံးသပ္ျခင္းမူေဘာင္နွင့္မိတ္ဆက္ျခင္း။
ရက္စက္ယု
ယတ
ု ္မာေသာရာဇ
ာေသာရာဇ၀
သာရာဇ၀တ္ျပစ္မႈဆိုသည္မွာ
တရားဥပေဒသေဘာအရဖြင့္ဆိုထားေသာ နိုင္ငံတကာအဆင့္ရာဇ၀တ္ျပစ္မႈ (၃) မ်ိဳးကိုဆိုလိုသည္ လူမ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္ျခင္း၊ လူသားမ်ိ
သားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚျပစ္မက်ဴးလြ
ႈက်ဴးလြန္ျခင္း၊ နွင့္ စစ္ရာဇ၀
သား
ာဇ၀တ္မႈမ်ား ျဖစ္သည္။ ထိုျပစ္မႈမ်ား၏
အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ကို လူမ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္မႈကာကြယ္တားဆီးျခင္းနွင့္ အေရးယူအျပစ္ေပးေရးဆိုင္ရာ ၁၉၄၈
ကြန္ဗင္းရွင္း၊ ၁၉၄၉ ဂ်ီနီဗာကြန္ဗင္းရွင္းမ်ား1 နွင့္ ၄င္း၏ ၁၉၇၇ ထပ္တိုး-ပရိုတိုေကာ မ်ား2၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ
ရာဇ၀တ္မႈတရားရုံး-၁၉၉၈ ေရာမခုံရုံးဥပေဒ (Rome statute) တို ့တြင္ေတြ ့နိုင္သည္။ အျခားအျခား ေသာ
နိုင္ငံတကာ စာခ်ဳပ္ စာတမ္းမ်ား3တြင္လည္းပါ၀င္ပါသည္။
၂၀၀၅ ခုနွစ္ ကမၻာ့ထိပ္သီးစည္းေ၀းေဆြးေႏြးပြဲမွ ထုတ္ျပန္ခ်က္စာတမ္း (အပိုဒ္-၁၃၈ နွင့္ ၁၃၉ တြင္) ကုလသမဂၢ
အဖြဲ ့၀င္နိုင္ငံမ်ားက မိမိတို ့ျပည္သူလူထုမ်ားအေပၚတြင္ လူမ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္ျခင္း၊ လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚျပစ္မႈ
က်ဴးလြန္ျခင္း၊ စစ္ရာဇ၀တ္မႈမ်ား နွင့္ လူနည္းစု လူမ်ိဳးငယ္မ်ားအား ဖယ္ရွင္းျခင္းတို ့မွ အကာအကြယ္ေပးရန္
ကတိက၀တ္မ်ားျပဳခဲ့ၾကသည္။ ဤကတိက၀တ္မ်ားကို “အကာအကြယ္ေပးရန္တာ၀န္ရွိမႈ” (Responsibility to
Protect or R2P) ဟုလည္းေခၚဆိုၾကသည္။ ယုတ္မာရက္စက္ေသာရာဇ၀တ္ျပစ္မႈဟုဆိုရာ၌ ဤစည္းေ၀းေဆြးေႏြးပြဲ
တြင္ လူနည္းစု-လူမ်ိဳးငယ္မ်ားအား ဖယ္ရွင္းျခင္း ကိုတိုးခ်ဲ ့ ထည့္သင
ြ ္းေဖၚျပထားသည္ကိုေတြ ့ရမည္။ ၄င္းကို
နိုင္ငံတကာဥပေဒ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအရ သီးျခား ျပစ္မႈတရပ္အျဖစ္ဖြင့္ဆိုထားျခင္းမရွိေသာ္လည္း၊ ၄င္းသည္
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလူ ့ အခြင့္အေရးနွင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈက်င့္၀တ္ဥပေဒမ်ားကို ဆိုးရြားစြာေဖါက္ဖ်က္မႈတရပ္
မည္ေပေသာ ေၾကာင့္ ယုတ္မာရက္စက္ေသာရာဇ၀တ္ ျပစ္မႈအျဖစ္၊ အထူးသျဖင့္ လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚ
က်ဴးလြန္ေသာ ျပစ္မႈအျဖစ္ လက္ခံ သတ္မွတ္ၾကေပသည္။4
ယုတ္မာရက္စက္ေသာရာဇ၀
သာရာဇ၀တ္ျပစ္မႈကိုခံစားရသူမ်ား။
်ား။
ယုတ္မာရက္စက္ေသာရာဇ၀တ္ျပစ္မႈမ်ားသည္ ကမၻာ့လူသားတို ့အေပၚတြင္က်ဴးလြန္ေသာ အဆိုး၀ါးဆုံး
1

ဂ်ီနီဗာကြန္ဗင္း ရွင္းမ်ားတြင္ - (၁) ေရွ ့ တန္းေရာက္လ က္နက္ကိုင္တ ပ္ဖဲြ ့၀င္မ်ား ထိခိုက ္ဒဏ္ ရာရ ဖ်ားနာမက်န္းမႈမွ သက္သာခြင့္ဆိုင္ရ ာ ၁၉၄၉ ကြန္ဗင္းရွ င္း၊

(၂) ပင္လယ္ျပင္သ ေဘၤာပ်က္၍ ထိခိုက္ဒ ဏ္ရာရ ဖ်ားနာမက်န္းသူလက္န က္ကို င္တပ္ဖဲြ ့၀င္မ်ားသက္သ ာခြင့္ဆိုင္ ရာ ၁၉၄၉ ကြန္ဗင္းရွင္း၊ (၃) စစ္သုံ ့ပန္းမ်ား
အေပၚဆက္ဆံမႈဆိုင္ ရာ ၁၉၄၉ ကြန္ဗင္းရွင္း၊ (၄) စစ္အတြင္းအရပ္သ ားမ်ားအားကာကြယ္ ေပးမႈဆို င္ရာ ကြန္ဗင္း ရွင္း - တို ့ပါ၀င္သည္ ။
2

ထပ္တ ိုး-ပရိုတိုေကာမ်ားတြင္ - နိုင္ငံတကာလက္နက္ကို င္ ပဋိပကၡမ်ားအတြင္း ခံစားရသူေျမဇာပင္လူထုမ်ားအတြက္ ၾသဂုတ္(၁၂) ၁၉၄၉ ကြန္ဗင္းရွ င္း

ကိုထပ္တိုးျခင္း (႔ပရိုတိုေကာ-၁)၊ နိုင္ငံတကာမဟုတ္ေသာလက္န က္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ားအတြင္း ခံစားရသူေျမဇာပင္လူထုမ်ားအတြက္ ၾသဂုတ္ (၁၂) ၁၉၄၉
ကြန္ဗင္းရွင္း ကိုထပ္တိုးျခင္း (႔ပရိုတိုေကာ-၂) တို ့ပါ၀င္သည္။
3

ျပစ္မႈတစ္ခုခ ်င္း စီအတြက္အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ ်က္ကို ေနာက္ဆက္တဲြ-၁ တြင္ၾကည့္ ပါ။

4

လူနည္းစု လူမ်ိဳးငယ္မ်ားအား ဖယ္ရွင္းျခင္း ၏ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုထ ားမႈမ ်ားကို ေနာက္ဆက္တဲြ-၁ တြင္ၾကည့္ပါ။
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ျပစ္မႈမ်ားျဖစ္ေပသည္။ ထိုျပစ္မႈမ်ား နွင့္ ပါတ္သက္ေသာအျပဳအမူမ်ားသည္ လူသားမ်ိဳးႏြယ္၏ ဂုဏ္သိကၡာ
အနွစ္သာရကိုထိခိုက္ပ်က္ျပားေစသည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္၄င္းတို ့ကို နိုင္ငံတကာ အဆင့္ျပစ္မႈမ်ားျဖစ္သည္
ဟုသတ္မွတ္ၾကသည္။ အထူးသျဖင့္သက္ဆိုင္ရာနိုင္ငံေတာ္အစိုးရမ်ားက စစ္ကာလ တြင္၄င္း၊ စစ္ကာလအပတြင္၄င္း
အတတ္နိုင္ဆုံးကာကြယ္ေပးသင့္-ကာကြယ္ေပးရမည့္သူမ်ားကိုထိခိုက္ေစသည္။ ဤတြင္ လူမ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္ျခင္း၊
လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္း၊ နွင့္ စစ္ရာဇ၀တ္မႈမ်ားတြင္ ပစ္မွတ္ထားခံရသူ လူအုပ္စုမ်ားသည္ တခုနွင့္
တခုမတူ၊ သပ္သပ္စီကြဲျပားေနေပ၏။
လူမ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္ျခင္း။ နိုင္ငံတကာတရားဥပေဒဖြင့္ဆိုခ်က္အရ လူမ်ိဳးတမ်ိဳး၊ လူမ်ိဳးစုတစု၊ မ်ိဳးႏြယ္စုတစု၊
ကိုးကြယ္ရာဘာသာ၀င္တစု အေပၚတြင္က်ဴးလြန္ေသာျပစ္မႈကိုဆိုလိုသည္။ ခံစားရသူသည္လူပုဂၢိဳလ္ တဦးတည္း
သာျဖစ္ေစကာမူ သူသည္ ေဖၚျပပါလူစုတစုတြင္ပါ၀င္ေနေသာေၾကာင့္ ပစ္မွတ္ထားတိုက္ခိုက္ခံရျခင္းျဖစ္သည္။
လူမ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္ျခင္းခံရနိုင္သူမ်ားနွင့္ပါတ္သက္၍ ေျပာဆိုရာတြင္ ဤ မူေဘာင္စာတမ္းအတြင္း ၄င္းတို ့အား
“အကာအကြယ္ရလူစု” ဟုေခၚေ၀ၚမည္ျဖစ္ပါသည္။
လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚျပစ္
ႈက်ဴးလြန္ျခင္း။ ဆိုသည္မွာ အရပ္သားလူထုကိုပစ္မွတ္ထားကာ က်ယ္က်ယ္ ျပန္ ့ျပန္ ့၊
ေပၚျပစ္မက်ဴးလြ
စံနစ္တက် က်ဴးလြန္မႈမ်ားပါ၀င္သည္။ အရပ္သားမဟုတ္သူမ်ားပါ ပါ၀င္ခံစားေနရေစကာမူ ရည္မွန္းေသာ
အႏၱိမပစ္မွတ္သည္ အရပ္သားလူထုမ်ားျဖစ္ေနပါက လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းမည္၏။
ထိုျပစ္မႈမ်ိဳးခံစားရနိုင္ေသာေဘးျဖစ္နိုင္ေခ်ရွိေနသူမ်ားကို ဤ မူေဘာင္စာတမ္းအတြင္း “ အရပ္သားလူထုမ်ား”
ဟုသုံးႏႈံးေခၚေ၀ၚမည္ျဖစ္သည္။
စစ္ရာဇ၀
ာဇ၀တ္မႈမ်ား။
်ား။ စစ္ရာဇ၀တ္ျပစ္မႈမ်ားသည္ လူအမ်ိဳးမ်ိဳးကိုပါတ္သက္ထိခိုက္ေစနိုင္၏။ စစ္မက္ ဖက္ျပိဳင္
တိုက္ခိုက္ေနသူမ်ားကိုသာမက မပါ၀င္သူလူထုမ်ားကိုလည္းထိခိုက္နိုင္၏။ နိုင္ငံတကာ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားတြင္
ထိခိုက္သူလူ (၄) မ်ိဳးကို ၁၉၄၉ ဂ်ီနီဗာကြန္ဗင္းရွင္းကအထူးကာကြယ္ေပးထားသည္။ (၁) ထိခိုက္ဒဏ္ရာရ /
ဖ်ားနာမက်န္းသူေရွ ့တန္းေရာက္လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ ့၀င္မ်ား၊ (၂) ပင္လယ္ျပင္သေဘၤာပ်က္ေသာ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရ
ဖ်ားနာမက်န္းသူလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ ့၀င္မ်ား၊ (၃) စစ္သုံ ့ပန္း မ်ား၊ (၄) စစ္အတြင္းအရပ္သားမ်ား - ျဖစ္ၾကသည္။
ထိုကြန္ဗင္းရွင္း၏ ၁၉၇၇ ထပ္တိုး-ပရိုတိုေကာ (၁) အရ အကာအကြယ္ေပးထားသူမ်ားလည္းပါ၀င္သည္။
နိုင္ငံတကာမဟုတ္ေသာလက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ားတြင္ ၁၉၄၉ ဂ်ီနီဗာကြန္ဗင္းရွင္း (၄) ခုပါ ေယဘုယ်ျပဌာန္းခ်က္
(၃) အရ “စစ္မက္ဖက္ျပိဳင္မႈတြင္ တက္ႂကြစြာ မပါ၀င္သည့္သူမ်ား၊ လက္နက္ခ်ျပီးသည့္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ ့၀င္မ်ား
အပါအ၀င္ နွင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ၊ နာဖ်ားမက်န္းမႈ၊ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းျခင္း (သို ့) အျခားမည္သည့္ အေၾကာင္းေၾကာင့္မဆို
ရင္ဆိုင္တိုက္ခိုက္မႈတြင္မပါ၀င္ေတာ့သည့္သူမ်ား” ကိုအကာ အကြယ္ေပးထားသည္။ ထိုကြန္ဗင္းရွင္း၏ ၁၉၇၇
ထပ္တိုး-ပရိုတိုေကာ (၂) အရ အကာအကြယ္ေပးထား သူမ်ား လည္းပါ၀င္သည္။
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အထက္ပါလက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ (၂)မ်ိဳးစလုံးတြင္ ေဆးဘက္ ဆိုင္ရာ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ဘာသာေရးဆိုင္ရာပုဂၢိဳလ္မ်ား၊
လူသားခ်င္းစာနာမႈအကူအညီေပးသူမ်ားနွင့္ အရပ္သားလုံျခံဳေရးလုပ္သားမ်ားကို လူသားခ်င္းစာနာမႈ
နိုင္ငံတကာဥပေဒကအကာအကြယ္ေပးထားသည္။
စစ္ရာဇ၀တ္ျပစ္မႈဒဏ္ သက္ေရာက္ခံစားရနိုင္သူမ်ားနွင့္ပါတ္သက္၍ ေျပာဆိုရာတြင္ ဤမူေဘာင္စာတမ္းအတြင္း
၄င္းတို ့အား “လူသားခ်င္းစာနာမႈနိုင္ငံတကာဥပေဒမွ အကာအကြယ္ရေသာလူစု” ဟုေခၚေ၀ၚမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ယုတ္မာရက္စက္ေသာရာဇ၀
သာရာဇ၀တ္ျပစ္မႈမ်ားကိုကာကြယ္တားဆီးရန္အဘယ္ေၾကာင့္အေရးႀကီးသနည္း ?
လူမ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္မႈေရးရာနင့္ ကာကြယ္မႈတာ၀န္မ်ားဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ အထူးအတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္မ်ား၏
အခန္းက႑တခုမွာ ရက္စက္ယုတ္မာေသာရာဇ၀တ္ျပစ္မႈမ်ားကို ကာကြယ္တားဆီးရန္ စည္းရုံးေဆာင္ရြက္ဖို ့
ျဖစ္သည္။ ဤဆုံခ်က္တာ၀န္၏ ပဌမနွင့္ အေရးပါဆုံးအေၾကာင္းတရားမွာ လူ ့အသက္မ်ာ းကို ကယ္ဆယ္နိုင္ဖို ့
အေရးႀကီးကိစၥျဖစ္၏။ ရက္စက္ယုတ္မာေသာရာဇ၀တ္ျပစ္မႈမ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ အတိုင္းအတာ
ႀကီးမားစြာျဖစ္ေပၚေလ့ရွိသည္။ ျပစ္မႈမ်ားကိုကာကြယ္တားဆီးျခင္းျဖင့္ လူ ့အသက္ဆုံးရႈံးမႈမ်ား၊ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊
စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာနွင့္ လူမႈေရးရာ ထိခိုက္မႈမ်ာ းကို ေရွာင္လႊဲနိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ထို ့ျပင္လည္း ဤသို ့ ကာကြယ္
တားဆီးျခင္းကို ဦးစားေပးဖို ့ရာအျခားအေၾကာင္းတရားမ်ားရွိေပေသး၏။
ဤျပစ္မႈမ်ားသည္ အေရးအခင္းျဖစ္ေနေသာနိုင္ငံမ်ား၊ မတည္မျငိမ္ျဖစ္ေနေသာနိုင္ငံမ်ားတြင္ျဖစ္ပြာ းေလ့ရွိပါသည္။
သို ့ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဤျပစ္မႈမ်ားကိုကာကြယ္တားဆီးရန္ေဆာင္ရြက္စီမံမႈမ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာ နိုင္ငံ၏
တည္ျငိမ္မႈနွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကိ
ေရး ုပါအေထာက္အကူျပဳေလသည္။ ထိုမွတဆင့္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္ ့ေသာ ေဒသဆိုင္ရာနွင့္
နိုင္ငံတကာ တည္ျငိမ္ေရး၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးတို က
့ ိုလည္းအေထာက္အကူျပဳေလသည္။ ဤျပစ္မႈ မ်ားနွင့္၄င္းတို ့၏
ေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္အပ်က္မ်ားသည္ အိမ္နီးနားခ်င္းနိုင္ငံမ်ားကိုပါကူးစက္နိုင္သည္။ ဥပမာ - ဘာသာေရး လူမ်ိဳးေရး တင္းမာမႈမ်ားသည္ နယ္စပ္မ်ားကိုေက်ာ္ျဖတ္ကူးစက္ျဖစ္ပြားနိုင္၏။
အတိုင္းအတာႀကီးမားဆိုး၀ါးေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလူ ့အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖါက္မႈမ်ား၊ လူသားခ်င္းစာနာမႈ
က်င့္၀တ္ဥပေဒေဖါက္ဖ်က္မႈမ်ားသည္ နိုင္ငံတကာျငိမ္းခ်မ္းေရး နွင့္ လုံျခံဳမႈကို ႀကီးမားစြာ ျခိမ္းေခ်ာက္မႈမ်ား
မည္ေပသည္ဟု ကုလသမဂၢလုံျခံဳေရးေကာင္စီကလည္းဆိုထားသည္။ နိုင္ငံတကာရာဇ၀တ္တရားရုံး ေရာမခုံရုံးဥပေဒ၏ နိဒါန္းတြင္လည္း “နိုင္ငံတကာအဆင့္ ရာဇ၀တ္ျပစ္မႈ မ်ားသည္ ကမၻာ့ျငိမ္းခ်မ္းေရး၊ လုံျခံဳေရးနွင့္
လူ ့ဘ၀သာယာမႈမ်ားကိုျခိမ္းေခ်ာက္လွ်က္ရွိေလသည္” ဟုေရးသားေဖၚျပထားေပ၏။
ဤျပစ္မႈမ်ားကိုကာကြယ္တားဆီးရန္အတြက္ေနာက္ထပ္ေသာ့ခ်က္အေၾကာင္းတရားတခုမွာ ကာကြယ္တားဆီး
ျခင္းသည္ က်ဴးလြန္မႈမ်ားကိုခ်င္းနင္း၀င္ေရာက္ရပ္တန္ ့ရျခင္း၊ ေနာက္ဆက္တြဲကိစၥမ်ားကို၀င္ေရာက္ေျဖရွင္းရျခင္းတို ့
ထက္မ်ားစြာ အကုန္အက်သက္သာေသာေၾကာင္
့ ျဖစ္ပါသည္။ စစ္ျဖစ္ျခင္း၊ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာအေရးအခင္း၊
ာ
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စစ္လြန္ကာလ ျငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ရျခင္း၊ နိုင္ငံျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္းကိစၥမ်ားသည္ နွစ္ေပါင္းခ်ီ၍
အတိုင္းအတာႀကီးမားေသာ နိုင္ငံတကာေထာက္ပံ့မႈမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ လိုအပ္ေပသည္။
နိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္းအေနျဖင့္ ေစာစီးစြာပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ေတြ ့ရမည့္ စိန္ေခၚမႈ မ်ား၊ နိုင္ငံေရး
အရေပးဆပ္ရမႈမ်ားသည္ အေရးအခင္း ျဖစ္ေနဆဲ (သို ့) ေပၚလုဆဲဆဲမွာထက္ မ်ားစြာ ေလွ်ာ့နည္းမည္ျဖစ္သည္။
အခ်ိန္ေနာက္က်မွပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရပါလွ်င္ ကာကြယ္ တားဆီးနိုင္ရန္အခြင့္အလမ္းမ်ား မ်ားစြာေလွ်ာ့နည္းသြား
မည္ျဖစ္ျပီး၊ နိုင္ငံေရးအရ မတိုးသာ-မဆုတ္သာ အေနအထားမ်ား၊ က်ရႈံးမႈမ်ားနွင့္ရင္ဆိုင္ရေပလိမ့္မည္။
ေနာက္ဆုံးတခ်က္မွာ သက္ဆိုင္ရာနိုင္ငံအစိုးရအေနျဖင့္ျပည္သူကိုအကာအကြယ္ေပးရန္မိမိတို ့၏ ပင္မတာ၀န္အရ
ေစာစီးေဆာလွ်င္စြာ ကာကြယ္တားဆီးနိုင္ျခင္းသည္ မိမိတို ့၏ အခ်ဳပ္အခ်ာ အာဏာပိုင္လြတ္လပ္မႈကို
အားျဖည့္ထင္ရွားေစမည
းေစမည္
မည။ ျပင္ပနိုင္ငံမ်ား၊ နိုင္ငံတကာလႈပ္ရွာ းေဆာင္ရြက္သူမ်ားမွ ၀င္ပါရန္လိုအပ္မႈကို နည္းပါး
ပေပ်ာက္ေစပါမည္။ ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္က အေလးအနက္ေျပာၾကားရာတြင္လည္း
အကာအကြယ္ေပးရန္တာ၀န္ရွိမႈသေဘာတရားသည္ အခ်ဳပ္အခ်ာ အာဏာပိုင္လြတ္လပ္မႈကို အေထာက္အကူျပဳျခင္း
သာျဖစ္သင့္၍ ေလွ်ာ့ပါးက်ဆင္းေစျခင္းမျဖစ္သင့္ေပဟုဆိုထား ပါသည္။ သက္ဆိုင္ရာနိုင္ငံမ်ားက မိမိတို ့ပိုင္နက္
နယ္ေျမအတြင္း ယုတ္မာရက္စက္ေသာျပစ္မႈမ်ားကို ကာကြယ္တားဆီးျခင္းသည္ မိမတ
ိ ို ့၏အခ်ဳပ္အခ်ာ
အာဏာပိုင္မႈက အပ္နွင္းေသာတာ၀န္ကိုေဆာင္ရြက္ျခင္းမည္ေပသည္။
ရက္စက္ယု
ယတ
ု ္မာေသာရာဇ
ာေသာရာဇ၀
သာရာဇ၀တ္ျပစ္မႈမ်ားကိုကာကြယ္တားဆီးရန္တရားနည္းလမ္းတာ၀
တာ၀န္။
ရက္စက္ယုတ္မာေသာျပစ္မႈမ်ားမွ ေဘးအႏၱရာယ္ရွိေသာ လူထုမ်ားကို တဦးခ်င္းေသာ္၄င္း၊ အစုအေ၀း အလိုက္
ေသာ္၄င္းအကာအကြယ္ေပးရန္ စိတ္ဓါတ္ေရးရာအရနွင့္ က်င့္၀တ္အရ ကၽြနု္ပ္တို ့အားလုံး တြင္ တာ၀န္ရွိၾက
သည့္နည္းတူ ခ်မွတ္ထင္ရွာ းျပီးသား တရားနည္းလမ္းတာ၀
တာ၀န္မ်ားလည္း ရွိၾကပါသည္။
လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈကာကြယ္တားဆီးျခင္းနွင့္ အေရးယူ အျပစ္ေပးျခင္းဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္းတြင္၄င္း၊
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ ့အခြင့္အေရးနွင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈက်င့္၀တ္ဥပေဒတြင္၄င္း၊ နိုင္ငံတကာထုံးတမ္း
ဥပေဒမ်ားတြင္၄င္း ထိုတာ၀န္မ်ားကို ေဖၚျပထားသည္။ နိုင္ငံတကာတရားရုံးမ်ားနွင့္ ခုံသမာဓိအဖြဲ ့ မ်ားကလည္း
ဤကဲ့သို ့တာ၀န္ရွိမႈနွင့္အတူ ေဆာင္ရြက္ရမည့္တာ၀န္မ်ားကိုပါ ရည္ညႊန္းေလ့ရွိၾကသည္။
အတည္ျပဳျပီးသားသေဘာတူညီခ်က္မ်ားနွင့္ ထုံးတမ္းဥပေဒျပဌာန္းခ်က္မ်ားအရ ရက္စက္ယုတ္မာေသာ ျပစ္မႈမ်ားကို
ကာကြယ္တားဆီးရန္နွင့္ အေရးယူအျပစ္ေပးရန္ပင္
ပင္မတာ၀
တာ၀န္သည္ သက္ဆိုင္ရာနိုင္ငံ အစိုးရမ်ားအေပၚတြင္
က်ေရာက္ေလသည္။ အခ်ိဳ ့ကိစၥမ်ား၊ ဥပမာ - လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္ျခင္းျပစ္မႈကို ကာကြယ္တားဆီး၊ အျပစ္ေပးရန္
တာ၀န္ရွိျခင္းနွင့္ပါတ္သက္၍ ထိုျပစ္မႈဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္း (ျပဌာန္းခ်က္ - ၁) ကဆိုထားျခင္းသည္ နိုင္ငံတကာ
ထုံးတမ္းဥပေဒ၏ စံထားမႈတခုျဖစ္၏္။ ျပဌာန္းခ်က္ - ၁ ကဆိုသည္မွာ နိုင္ငံအစိုးရအားလုံးသည္ ဤကြန္ဗင္းရွင္း
အားအတည္ျပဳထားျပီးသည္ျဖစ္ေစ၊ အတည္မျပဳရ ေသးသည္ျဖစ္ေစ လိုက္နာက်င့္သုံးရမည္သာျဖစ္
သာျဖစ္၏။
သာျ
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ဂ်ီနီဗာကြန္ဗင္းရွင္း၏ ေယဘုယ်ျပဌာန္းခ်က္ (၁) အရ “လူသားခ်င္းစာနာမႈ နိုင္ငံတကာ က်င့္၀တ္ဥပေဒကို
ေလးစားရန္၊ ေလးစားလိုက္နာၾကေစရန္” သည္လည္း နိုင္ငံတကာထုံးတမ္းဥပေဒ၏ စံထားမႈတခုျဖစ္ေပသည္။
ထို ့ျပင္ဤျပဌာန္းခ်က္တြင္ လူသားခ်င္း စာနာမႈနိုင္ငံတကာက်င့္၀တ္ဥပေဒ ေဖါက္ဖ်က္ျခင္းျဖစ္ေသာ
စစ္ရာဇ၀တ္မႈကိုတားဆီးကာကြယ္ရန္တာ၀န္လည္းပါ၀င္သည္ဟုမွတ္ယူရမည္။
လူသားခ်င္းစာနာမႈ နိုင္ငံတကာဥပေဒ။
သက္ဆိုင္ရာနိုင္ငံအစိုးရ၊ အဖြဲ ့အစည္းမ်ားမွ ဟန္ ့တားရန္လိုလားၾကေသာလုပ္ရပ္မ်ားကို ကာကြယ္တားဆီး နိုင္ရန္
အတြက္ အေကာင္အထည္ေဖၚၾကရမည့္ လုပ္ငန္းတာ၀န္အဆင့္ဆင့္ကို ဥပေဒကသတ္မွတ္ေပးသည္။ ဥပမာ နွိပ္စက္ညွင္းပန္းျခင္းနွင့္ အျခားေသာ လူမဆန္ ရက္စက္-လူ ့သိကၡာက်ဆင္းေစသည့္ ဆက္ဆံမႈနွင့္
၄င္းအားျပစ္ဒဏ္ေပးမႈ ဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္း၏ ျပဌာန္းခ်က္ (၂) ကဆို၏ - “အစိုးရအဖြဲ ့အစည္းမ်ားသည္
နွိပ္စက္ညွင္းပန္းျခင္း လုပ္ရပ္မ်ား ကိုတားဆီးရန္ ထိေရာက္ေသာ ဥပေဒေရးဆိုင္ရာ၊ တရားေရးဆိုင္ရာ၊
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာနွင့္ အျခား လိုအပ္သည္ မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရမည္” ။
အရပ္သား လူထုအေပၚတြင္ စံနစ္တက်နွင့္ က်ယ္ျပန္ ့စြာ က်ဴးလြန္မႈတခုျဖစ္သည့္ နွိပ္စက္ညွင္းပန္းမႈကိုလည္း
လူသား မ်ိဳးႏြယ္အေပၚက်ဴးလြန္ေသာရာဇ၀တ္ျပစ္မႈအျဖစ္သတ္မွတ္ေလသည္။
ေဖေဖၚ၀ါရီ (၂၇) ရက္၊ ၂၀၀၇-ခုနွစ္ တြင္ (ေဘာ့စ္နီးယား-ဟာဇီဂိုဗီးနား နွင့္ ဆားဗီးယား-မြန္တီနီးဂရိုး)
လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္ျခင္းျပစ္မႈ နွင့္ပါတ္သက္၍ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈကာကြယ္တားဆီးျခင္းနွင့္ ျပစ္ဒဏ္
ခ်မွတ္ျခင္းဆိုင္ရာကြန္ဗင္းရွင္းအရ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာတရားရုံးက အေရးႀကီးဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ခဲ့သည္။
ထိုဆုံးျဖတ္ခ်က္ကဆိုသည္မွာ - လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈကာကြယ္တားဆီးျခင္းနွင့္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္း ဆိုင္ရာ
ကြန္ဗင္းရွင္း၏ မူေဘာင္အတြင္းမွ “ကာကြယ္တားဆီးရန္တာ၀
ာ၀န္” သည္ နယ္ေျမပိုင္းျခားကန္ ့သတ္မႈမရွိေခ်။
မည္သည့္နိုင္ငံအစိုးရမဆို “လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈကိုက်ဴးလြန္ေနေသာ၊ (သို ့) က်ဴးလြန္ရန္ျဖစ္နိုင္ေခ်
ရွိေသာသူမ်ား၏လုပ္ရပ္ကို ထိေရာက္စြာထိန္းခ်ဳပ္နိုင္စြမ္းရွိပါက” မိမိ၏ပိုင္နက္နယ္ေျမျပင္ပတြင္ျဖစ္ေစကာမူ
“လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈကိုအတတ္နိုင္ဆုံးကာကြယ္တားဆီးဖို ့တတ္နိုင္ျဖစ္နိုင္ေသာ နည္းလမ္းအားလုံး
ကိုအသုံးျပဳရန္” တာ၀န္ရွိေလသည္။
အကာအကြယ္ေပးရန္တာ၀
ာ၀န္ရွိမႈသေဘာတရား။
ယခုေဖၚျပျပီး တရားဥပေဒတာ၀န္နွင့္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုမႈမ်ားအေပၚတြင္ အေျချပဳကာ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရမ်ားသည္
မိမိျပည္သူုအား ရက္စက္ယုတ္မာေသာရာဇ၀တ္ျပစ္မႈမ်ားမွ အကာအကြယ္ေပးရန္ အဓိကတာ၀န္ရွိျခင္းကို
ဤသေဘာတရားက ထပ္မံအတည္ျပဳေလသည္။ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရမ်ားသည္ လူမ်ိဳးတုန္း သတ္ျဖတ္မႈ၊ စစ္ရာဇ၀တ္မႈ၊
လူမ်ိဳးငယ္လူနည္းစုမ်ားအားဖယ္ရွင္းမႈနွင့္ လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚက်ဴးလြန္ေသာျပစ္မႈတို ့ကို က်ဴးလြန္ျခင္းကိုေသာ္၄င္း၊
ရက္စက္ယုတ္မာေသာျပစ္မႈမ ်ားေလ့လ ာျခင္းမူေဘာင္
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က်ဴးလြန္ရန္အားေပးအားေျမွာက္ျပဳျခင္းကိုေသာ္၄င္း ကာကြယ္ တားဆီးရန္တာ၀န္ရွိသည္ဟု ၂၀၀၅-ခုနွစ္
ကမၻာ့ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲ ရလာဒ္မ်ား စာပိုဒ္ (၁၃၈) တြင္အတိအလင္းေဖၚျပထားသည္။ စာပိုဒ္ (၁၃၉)
ကဆက္လက္ေဖၚျပသည္မွာ - နိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္း အေနျဖင့္ ဤျပစ္မႈမ်ားအား ကာကြယ္တားဆီးရန္
သက္ဆိုင္ရာအစိုးရမ်ားကိုကူညီရမည္။ လိုအပ္ေသာစြမ္းရည္မ်ားတည္ေဆာက္ေပးရမည္။ တင္းမာမႈမ်ားနွင့္
ရင္ဆိုင္ေနရေသာ နိုင္ငံမ်ားကို “အေရးအခင္းမ်ား၊ ရန္လိုတိုက္ခိုက္မႈမ်ား မျဖစ္ေပၚမီ” အခ်ိန္မီအကူအညီေပးရမည္။
သက္ဆိုင္ရာနိုင္ငံအစိုးရသည္ ျပည္သူလူထုအားအကာအကြယ္
ေပးရန္ကိစၥ၌ “သိသာထင္ရွားစြာ က်ရႈံး” ေနပါက၊ လူထုအား
ျပတ္ျပတ္သားသားအခ်ိန္မီ အကာအကြယ္ေပးရန္
နိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္းသည္ နိုင္ငံတကာဥပေဒအရ၄င္း၊
ကုလသမဂၢပဋိဥာဥ္မ်ားအရ၄င္း၊ တတ္နိုင္ေသာနည္းလမ္းေပါင္းစုံျဖင့္
စုေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္အသင့္ ရွိေၾကာင္းေၾကျငာရမည္။

ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္
က အေလးအနက္ေျပာၾကားရာတြင္
အကာအကြယ္ေပးရန္တာ၀
ာ၀န္ရွိမႈသေဘာ
တရားသည္ အခ်ဳပ္အခ်ာ အာဏာပိုင္
လြတ္လပ္မႈကို အေထာက္အကူျပဳျခင္း
သာျဖစ္သင့္၍ ေလွ်ာ့ပါးက်ဆင္းေစျခင္
ေစျခင္း
မျဖစ္သင့္ေပ။
ပ။

ရက္စက္ယု
ယတ
ု ္မာေသာရာဇ
ာေသာရာဇ၀
သာရာဇ၀တ္ျပစ္မႈမ်ားကိုအဘယ္ပုံကာကြယ္တားဆီးမည္နည္း ?
လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ၊ စစ္ရာဇ၀တ္မႈ၊ လူမ်ိဳးငယ္လူနည္းစုမ်ားအားဖယ္ရွင္းမႈ နွင့္ လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚျပစ္မႈက်ဴး
လြန္ျခင္းအား ကာကြယ္တားဆီးရန္အေရးသည္ သက္ဆိုင္ရာနိုင္ငံအစိုးရမ်ား၏ ပင္မတာ၀န္ရွိမႈ ျဖစ္သည္။ ဤသို ့
ကာကြယ္တားဆီးရန္ကိစၥသည္ စဥ္ဆက္မျပတ္ျဖစ္စဥ္တခုျဖစ္၏။ ဤသို ့ျဖစ္နိုင္ရန္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ လူမႈအဖြဲ ့
အစည္းမ်ားတြင္ “ဒဏ္ခံ-ရုန္းျပန္မႈစြမ္းရည္” 5(resilience) ကိုအဆက္မျပတ္ တည္ေဆာက္ထားရန္ ေအာက္ပါတို ့
လိုအပ္သည္ •

တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈရွိေစရန္

•

လူ ့အခြင့္အေရးကိုေလးစားအသိအမွတ္ျပဳရန္

•

ခြဲျခားဆက္ဆံမႈအားလုံးကင္းမဲ့ေစရန္

•

တာ၀န္ခံနိုင္ေသာ တရား၀င္အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားတည္ေဆာက္ရန္

•

အဂတိလိုက္စားမႈအားလုံးပေပ်ာက္ေစရန္

•

မတူကြဲျပားမႈမ်ားကိုလက္ခံအသိအမွတ္ျပဳျပီးအျပဳသေဘာအားျဖည့္စီမံေဆာင္ရက
ြ ္ရန္

•

စြမ္းအားရွိေသာ၊ မတူကြဲျပားေသာ၊ က်ယ္ျပန္ ့ေသာမီဒီယာေလာကတည္ေဆာက္ရန္

ဤသို ့တည္ေဆာက္ျခင္းမ်ားျဖင့္ မိမိတို ့၏ ျပည္သူလူထုအား အကာ အကြယ္ေပးရန္ အစိုးရမွ ပ်က္ကြက္ ပါလွ်င္
ရက္စက္ယုတ္မာေသာျပစ္မႈမ်ားအတြက္ ေရခံေျမခံမ်ားျဖစ္ေပၚေစလိမ့္မည္။ အေျခအေန ဤကဲ့သို ့ ျဖစ္လာခဲ့ပါက
5

ဒဏ္ခံ-ရုန္းျပ
မစ
ႈ ြမ္းရည္ (resilience) ဆိုသည္မွာ ထိခိုက္မႈတခုေၾကာင့္ယုတ္ေလွ်ာ့ /ပ်က္စီးရေသာ္လည္း ထိခိုက္မႈလန
ြ ္ေျမာက္သာြ း
ျပန္မႈ

ေသာအခါဆြဲဆန္ ့ရာမွလႊတ္ေသာသားေရကြင္းပမာ နဂိုေန ျပန္လည္ပုံေဆာင္တည့္မတ္နိုင္ေသာစြမ္းရည္ကိုေခၚသည္။
ရက္စက္ယုတ္မာေသာျပစ္မႈမ ်ားေလ့လ ာျခင္းမူေဘာင္
ကာကြယ္တ ားဆီး ရန္နည္းလမ္း
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ကာကြယ္တားဆီးရန္ကိစၥသည္ ေပၚလာမည့္ျဖစ္စဥ္မ်ားကို ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ရပ္တန္ ဖ
့ ို ့သာျဖစ္သြားေပေတာ့မည္။
ရက္စက္ယုတ္မာေသာျပစ္မႈမ်ားသည္မ်ားေသာအားျဖင့္ တခုစီ-တကြဲတျပား သူ ့အလိုလိုေပၚလာေသာကိစၥမ်ား
မဟုတ္ပါ။ သက္၀င္လႈပ္ရွားေသာျဖစ္စဥ္ျဖင့္ျဖစ္ေပၚလာၾကသည္။ စြက္ဖက္တားဆီးေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ ၀င္ေပါက္ဂယ္ေပါက္မ်ားလည္းရွိတတ္သည္။ ထိုျပစ္မႈမ်ားတြင္ပါေလ့ရွိေသာ ျပင္းထန္သည့္ အၾကမ္းဖက္မႈ အတိုင္းအတာကို
စြမ္းေဆာင္နိုင္ဖို ့ရာအတြက္ က်ဴးလြန္မည့္သူမ်ားသည္ စြမ္းေဆာင္ရည္တည္ေဆာက္ဖို ့၊ လိုအပ္ေသာ သြင္းအားစုမ်ား
စုေဆာင္းဖို ့၊ လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္ကိုလက္ေတြ ့ေလွ်ာက္လွမ္းဖို ့ အခ်ိန္ေတြလိုသည္။
ဤသို ့ျဖင့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ရန္လုပ္ငန္းစဥ္အစမွေန၍ သိသာေသာ အစီအစဥ္တခုအျမဲတန္း ရွိေနရမည္ဟုမဆိုလိုပါ။
အတိတ္ကက်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈမ်ားတြင္ လူစုတစုအားေခ်မႈန္းရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ သည္
အၾကမ္းဖက္မႈစျဖစ္ျပီးေနာက္ပိုင္းတြင္မွေပၚလာသည္ကိုေတြ ့ရွိရ၏။
သို ့ျဖစ္ေစကာမူ၊ ဤျပစ္မႈမ်ားသည္ျဖစ္စဥ္မ်ားျဖင့္လာသည့္အေလွ်ာက္ ဤသို ့ျဖစ္ေပၚလိမ့္မည္ဟုအခ်က္ျပေသာ
သတိေပးလကၡဏာမ်ားကိုေတြ ့ျမင္ရမည္။ အထူးသျဖင့္ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈမ်ားနွင့္ လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚ
ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းတြင္ေတြ ့ျမင္နိုင္သည္။ ကၽြန္ုပ္တို ့သည္ ဤျပစ္မႈမ်ား၏ ေရေသာက္ျမစ္ အေျခအေနမ်ားနွင့္
ကနဦးအျဖစ္အပ်က္မ်ားကိုသိနားလည္ျပီး၊ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းဆီသို ့ဦးတည္ သြားနိုင္သည့္ ေဘးျဖစ္ေခ်ျပကိ
ခ်ျပကိစၥမ်ား
(Risk Factors) ကိုသိေနပါက သက္ဆိုင္ရာနိုင္ငံအစိုးရနွင့္ နိုင္ငံတကာအသိင္
ုငး္ အ၀
အ၀ိုင္း က ကာကြယ္တားဆီးရန္
အစီအမံမ်ားကိုခ်မွတ္နိုင္သည္။
ေဘးျဖစ္ေခ်ျပကိစၥမ်ားကိုေစာစီးစြာ ေဖၚထုတ္နိုင္ေလေလ၊ အခ်ိန္မီကာကြယ္တားဆီးျခင္း အတြက္
အခြင့္အလမ္းပိုရေလေလျဖစ္သည္။ အခ်ိန္ေနာက္က်ေလေလ ကာကြယ္တားဆီးမႈျပဳရန္ခက္ေလေလ ျဖစ္ျပီး
အကုန္အက်လည္းပို၍ခံရေလေလျဖစ္သည္။ ဥပမာ - လူစုတစုအေပၚတြင္အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္ဖို ့ ေစ့ေဆာ္မႈတခုကို
ေစာစီးေဆာလွ်င္စြာေဖၚထုတ္နိုင္ခဲ့လွ်င္၊ သက္ဆိုင္ရာနိုင္ငံေတာ္အစိုးရ (သို ့) နိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္းတို ့မွ
ျပႆနာရွာေနေသာေစ့ေဆာ္မႈကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္၊ ရိႈ ့ေနေသာမီးစကိုဖယ္ရွား ရန္ သင့္ေလွ်ာ္ေသာ နည္းလမ္း
မ်ားျဖင့္ေဆာင္ရြက္နိုင္ေပမည္။ အကယ္၍ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းသည္ ျဖစ္ေနနွင့္ ျပီဆိုပါက တုံ ့ျပန္ေဆာင္ရြက္ရန္
ျဖစ္နိုင္ေသာနည္းလမ္းမ်ားေရြးစရာအလြန္နည္းပါးသြာ းေပလိမ့္မည္။ အခ်ိဳ ့ အေနအထားမ်ားတြင္ အတင္းအၾကပ္
နည္းလမ္းမ်ားပင္ေဆာင္ရြက္ရဖြယ္ရွိျပီး၊ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ေျဖရွင္းမႈမျဖစ္နိုင္ ေတာ့လွ်င္ အင္အားအသုံးျပဳရဖြယ္ ရွိနိုင္
ေပသည္။
လူမ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္မႈနင့္ ကာကြယမႈ
္မဆိ
ဆ
ႈ ုင
ိ ္ရာအထူးအတိုင္ပင္ခံမ်ာ း၏တာ၀
က႑။
း၏တာ၀န္က႑။
က႑
ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္၏ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈေရးရာနွင့္ ကာကြယ္မႈဆိုင္ရာ
အထူးအတိုင္ပင္ခံအရာရွိမ်ားတြင္ သပ္သပ္စီျဖစ္ေသာ္လည္း အျပန္အလွန္အက်ိဳးျပဳသည့္ တာ၀န္ခံမႈ (မင္းဒိတ္)
မ်ားရွိသည္။ အတိုင္ပင္ခံအရာရွိမ်ား ပူးေပါင္းညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ျပည္သတိ
ူတုိ အား
့အား ရက္စက္ယုတ္မာေသာ
ရက္စက္ယုတ္မာေသာျပစ္မႈမ ်ားေလ့လ ာျခင္းမူေဘာင္
ကာကြယ္တ ားဆီး ရန္နည္းလမ္း
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ျပစ္မႈမ်ား မွ အကာအကြယ္ ေပးရန္၊ အားေပးလႈံ ့ေဆာ္မႈ မ်ားကိုတားဆီးရန္ သက္ဆိုင္ရာအစိ
ာအစိုးရနွ
ရနွင့္ နိုင္ငံတကာ
အသိုင္းအ၀
အ၀ိုင္း၏ က်ိဳးပမ္းမႈကို ေရွ ့ေဆာင္ေရွ ့ ရြက္ျပဳၾကရမည္။
လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈေရးရာအထူးအတိုင္ပင္ခံအရာရွိသည္ ေရွးဦးအခ်က္ျပသတိေပးသူအျဖစ္ ထိုအႏၱရာယ္ ရွိေသာ
အေျခအေနတရပ္ကို ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္မွတဆင့္ လုံျခံဳေရးေကာင္စီသို ့တင္ျပရမည္။
ေဆာင္ရြက္နိုင္သည္မ်ားကိုအႀကံဥာဏ္ေပးျခင္းျပဳလုပ္ရမည္။ အရာရွိသည္ ကုလသမဂၢကြန္ယက္နွင့္ အဖြဲ ့၀င္
နိုင္ငံမ်ား၊ ေဒသဆိုင္ရာစီမံခ်က္မ်ား၊ လူထုအေျချပဳအဖြဲ ့ အစည္းမ်ားကို စည္းရုံးေရွ ့ေဆာင္ျပီး သင့္ေလွ်ာ္ေသာ
ကာကြယ္တားဆီးမႈ အစီအမံမ်ားကိုေဆာင္ရြက္ရမည္။ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈေရးရာအထူးအတိုင္ပင္ခံ၏
အလုံးစုံညႊန္ၾကားမႈေအာက္တြင္ထမ္းေဆာင္ရေသာ ကာကြယ္မႈဆိုင္ရာအထူးအတိုင္ပင္ခံအရာရွိသည္
အကာအကြယ္ေပးရန္တာ၀န္ရွိမႈ သေဘာတရားကို ကုလသမဂၢကြန္ယက္နွင့္ အဖြဲ ့၀င္နိုင္ငံမ်ား၊ ေဒသတြင္း
စီမံခ်က္မ်ား၊ လူထုအေျချပဳအဖြဲ ့ အစည္းမ်ားက လိုက္နာအေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္ရာ၌ေရွ ့ေဆာင္ရမည္။
လိုအပ္ေသာ မူေဘာင္ဆိုင္ရာ၊ နိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ၊ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားဆိုင္ရာနွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာ ေဖၚေဆာင္မႈမ်ား
ကို ဦးေဆာင္ရမည္။
အထူးအတိုင္ပင္ခံအရာရွိမ်ား၏လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈကို လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈေရးရာနွင့္ ကာကြယ္မႈေရးရာ
စုေပါင္းရုံးက ပံ့ပိုးမႈေပးရမည္။ ထိုစုေပါင္းရုံးမွ ကမၻာအနွံ ့သတင္းအခ်က္ အလက္စုေဆာင္းျခင္း၊
ရက္စက္ယုတ္မာေသာျပစ္မႈမ်ားသို ့ဦးတည္သြာ းနိုင္ေသာအေျခအေနမ်ားနွင့္ လႈံ ့ေဆာ္အားေပးအားေျမွာက္
ျပဳမႈမ်ားကို ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္သည္။ စုေပါင္းရုံးသည္ ကုလသမဂၢကြန္ယက္နွင့္ အဖြဲ ့၀င္နိုင္ငံမ်ား၊
ေဒသဆိုင္ရာနွင့္ ေဒသတြင္းအဖြဲ ့အစည္းမ်ား၊ လူထုအေျချပဳအဖြဲ ့အစည္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းစြမ္းရည္ကိုျမွင့္တင္နိင္ရန္
သင္တန္းမ်ား၊ နည္းပညာအကူအညီမ်ားျဖင့္ •

ကာကြယ္တားဆီးျခင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ကိုျမွင့္တင္ရန္

•

ေရွးဦးအခ်က္ျပသတိေပးျခင္းနွင့္ တုံ ့ျပန္နိုင္စြမ္းကိုျမွင့္တင္ရန္

•

ရက္စက္ယုတ္မာေသာျပစ္မႈမ်ား၏ အေၾကာင္းရင္းခံမ်ားနွင့္ ေျပာင္းလဲလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ပိုမိုနားလည္ေစရန္

•

ကာကြယ္တားဆီးျခင္းနည္းလမ္းမ်ားကိုသိနားလည္ေစရန္

•

အကာအကြယ္ေပးရန္တာ၀န္ရွိမႈသေဘာတရားကို နိုင္ငံအစိုးရမ်ားနွင့္ အျခားလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သူမ်ားက
သိျမင္နားလည္ေစရန္ … ေဆာင္ရြက္ေလသည္။

ဤေနရာတြင္သိေစလိုသည္မွာ ရက္စက္ယု
ယတ
ု ္မာေသာျပစ္
ာေသာျပစ္မႈမ်ားကို ကာကြယ္တားဆီးရန္ကိစၥနင့္ဆက္စပ္ ေသာ
တာ၀
တာ၀န္ခံမႈရွိသည့္ အျခားကုလသမဂၢဌာနမ်ား အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားလည္းရွိေသးသည္ ဆိုသည့္ အခ်က္ျဖစ္၏။

ရက္စက္ယုတ္မာေသာျပစ္မႈမ ်ားေလ့လ ာျခင္းမူေဘာင္
ကာကြယ္တ ားဆီး ရန္နည္းလမ္း
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ေအာက္ပါဌာနမ်ားပါ၀င္သည္ ကုလသမဂၢဌာန

လုပ္ငန္း

နိုင္ငံေရးဌာန (ဒီပီေအ = Department of Political

ပဋိပကၡမ်ားကာကြယ္တားဆီးျခင္းနွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ေျဖရွင္း

Affairs)

ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

ျငိမ္းခ်မ္းေရးထိန္းသိမ္းမႈလုပ္ငန္းဌာန (ဒီပီေကအို =

အရပ္သားလူထုအားအကာအကြယ္ေပးျခင္း။

Department of Peacekeeping Operations)
လူ ့အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ ေကာ္မရွင္နာ

လူ ့အခြင့္အေရးမ်ား ေျမေတာင္ေျမွာက္ေပးျခင္း၊ အကာအကြယ္

မင္းႀကီးရုံး (အိုအိပ္ခ်္စီအိပ္ခ်္အာရ္ = Office of the

ေပးျခင္းအေရးကိုဦးေဆာင္သည္။

UN High Commissioner on Human Rights)
ဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ ေကာ္မရွင္နာ

အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ - နိုင္ငံမဲ့ဒုကၡသည္မ်ားအားအကာအကြယ္ေပးျခင္း။

မင္းႀကီးရုံး (ယူအင္အိပ္ခ်္စီအာရ္ = United Nations
High Commissioner for Refugees)
ကုလသမဂၢဖြံ ့ျဖိဳးမႈအစီအစဥ္ (ယူအင္ဒီပီ = United

တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈကိုေျမေတာင္ေျမွာ က္ေပးျခင္း၊ ဒီမိုကေရစီ

Nations Development Program)

စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈကိုပံ့ပိုးျခင္း၊ အၾကပ္အတည္း-အေရးအခင္းမ်ား
ကာကြယ္တားဆီးျခင္း။

လူသားခ်င္းစာနာမႈေရးရာမ်ား ညွိႏိႈင္းကြပ္ကဲျခင္း

ပဋိပကၡမ်ား၏ သက္ေရာက္ထိခိုက္မႈကို ေျဖေလွ်ာ့ရန္ လူသားခ်င္း

ဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢရုံး (ယူအင္အိုစီအိပ္ခ်္ေအ =

စာနာမႈအကူအညီေပးေသာအဖြဲ ့အစည္းမ်ားအတြင္းညွိႏိႈင္း

United Nations Office for Coordination of

ကြပ္ကဲေပးသည္။

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

ပိုင္းျခားသုံးသပ္မႈ မူေဘာင္ဆိုသည္မွာ။
လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈအႏၱရာယ္ကို ေရွးဦးအခ်က္ျပသတိေပးျခင္းရႈေဒါင့္မွ ဆန္းစစ္ေလ့လာရန္ ပိုင္းျခားသုံးသပ္မႈ
မူေဘာင္တခုကို ၂၀၀၉-ခုနွစ္တြင္ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈေရးရာအထူးအတိုင္ပင္ခံအရာရွိရုံးမွ တီထြင္ျပဳစုခဲ့သည္။
ထိုရုံး၏လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားက်ယ္ျပန္ ့လာျပီး ကာကြယ္မႈဆိုင္ရာ အထူးအတိုင္ပင္ခံ၏ လုပ္ငန္းမ်ားပါ
ပါ၀င္လာေသာအခါတြင္ ေလ့လာေရးမူေဘာင္သည္ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ သာမကဘဲ လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚ
ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္း၊ စစ္ရာဇ၀တ္မႈမ်ား၊ လူမ်ိဳးငယ္လူနည္းစုမ်ားကို ဖယ္ရွင္းျခင္းမ်ားကိုပါ ပိုင္းျခားသုံးသပ္
ဆန္းစစ္ရန္လိုအပ္လာသည္။ ထို ့ျပင္ ရက္စက္ယုတ္မာေသာ ျပစ္မႈမ်ား၏ ျဖစ္စဥ္မ်ား၊ ေျပာင္းလဲလႈပ္ရွာ းမႈမ်ားကို
ပိုမိုနားလည္လာေသာအခါ မူလေလ့လာေရးမူေဘာင္၏ အေျခခံမ်ား ကို ေျပာင္းလဲရန္ပါလိုအပ္လာေပသည္။

ရက္စက္ယုတ္မာေသာျပစ္မႈမ ်ားေလ့လ ာျခင္းမူေဘာင္
ကာကြယ္တ ားဆီး ရန္နည္းလမ္း
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ယေန ့အသုံးျပဳေနေသာမူေဘာင္အသစ္သည္ ယခင္မူေဘာင္ေဟာင္းကိုအစားထိုးရုံမက ရက္စက္ယု
ယတ
ု ္မာေသာျပစ္
ာေသာျပစ္မႈ
မ်ားအေပၚ
နုင
ိ ္ေခ်ဆန္းစစ္ျခင္း ေပါင္းစပ္နည္
နည္းလမ္းကိရိယာ တခုပါ ျဖစ္လာသည္။
မ်ားအေပၚ ပိုင္းျခားသုံးသပ္ျခင္းနွင့္ ေဘးျဖစ္နိ
ဤသို ့ျပန္လည္ျပဳျပင္ျခင္းတြင္ ေနာက္ပိုင္းျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲမႈမ်ားနွင့္ ထိုျပစ္မႈမ်ားသို ့ဦးတည္ေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ား
သုေတသနျပဳခ်က္မ်ားကိုပါထင္ဟပ္ေဖၚျပထားသည္။ ဤရလဒ္သည္ ကုလသမဂၢကြန္ယက္အတြင္း သာမက
ျပင္ပေလာကအတြင္း အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ ညွိႏိႈ္င္းမႈမ်ား၏ ရလဒ္ျဖစ္ေလသည္။ သို ့ျဖင့္ ကၽြန္ုပ္တို ့သည္
ကမၻာအနွံ ့ယုတ္မာရက္စက္ေသာျပစ္မႈမ်ား ျဖစ္နိုင္ေခ်ကိုဆန္းစစ္နိုင္ရန္၊ ေဘးအႏၱရာယ္ အမ်ားဆုံးနိုင္ငံမ်ားကို
ေဖၚထုတ္နိုင္ရန္ လုပ္ငန္းသုံးကိရိယာ မူေဘာင္ တခုကို ရရွိလာသည္။
ထိေရာက္စြာ အသုံးျပဳနိုင္ရန္အတြက္ မူေဘာင္တြင္ျပဆိုေသာ ေဘးျဖစ္ေခ်ျပကိစၥနွင့္ အညႊန္းျပ
ျပ (Indicators)
မ်ားေပၚအေျချပဳျပီး တိက်ေသာ၊ ယုံၾကည္ရေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို စံနစ္တက် ေလ့လာဆန္းစစ္
ရန္လိုအပ္ပါသည္။ မူေဘာင္တြင္ျပဆိုေသာ ေဘးျဖစ္ေခ်ျပေယဘုယ်ကိစၥမ်ားနွင့္ အေသးစိတ္ အညႊန္းျပမ်ားသည္
နိုင္ငံတကာဥပေဒပါအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား၊ နိင္ငံတကာခုံရုံးမ်ား၊ ခုံသမာဓိအဖြဲ ့ မ်ား၏ အမႈတြဲစီရင္ခ်က္မ်ား၊
အတိတ္ကနွင့္ယေန ့လက္ေတြ ့အေျခအေနေလ့လာမႈမ်ားကို ထင္ဟပ္ ေဖၚျပထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈနွင့္ လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းကိုအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုထားသကဲ့သို ့ စစ္ရာဇ၀တ္မႈ
အားလုံးကိုလႊမ္းျခံဳေသာ အဓိပၸါယ္ေဖၚျပခ်က္မူေဘာင္တခုမရွိေသးေပ။ သို ့ျဖစ္ရာ ရက္စက္ယုတ္မာေသာျပစ္မႈမ်ား
ဆိုင္ရာမူေဘာင္တြင္ လူ ့အသက္ကိုအကာအကြယ္ေပးမႈနွင့္ဆက္စပ္ေသာ စစ္ရာဇ၀တ္မႈမ်ားကိုသာ စူးစိုက္ေလ့လာ
ပါမည္။ လူ ့အသက္ကိုကာကြယ္ရန္သည္သာ အခရာျဖစ္သည္ မဟုတ္ပါလား ? ထို ့ျပင္ အကာအကြယ္ေပးရန္
တာ၀န္ရွိမႈသေဘာတရား၏ စူးစိုက္မႈသည္လည္း လူ ့အခြင့္အေရးနွင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈ က်င့္၀တ္ဥပေဒကို ဆိုးဆိုး
၀ါး၀ါး ခ်ိဳးေဖါက္မႈမ်ားမွ ျပည္သူ့အား ကာကြယ္ေပးရန္ ျဖစ္ေလသည္။ ဤသို ့ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဤမူေဘာင္တြင္
စံနစ္တက် (သို ့) က်ယ္ျပန္ ့ ေသာပုံစံျဖင့္ က်ဴးလြန္ေသာ စစ္ရာဇ၀တ္မႈမ်ားကို ေလ့လာမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ေနာက္ဆုံးအခ်က္အေနျဖင့္ လူမ်ိဳးငယ္လူနည္းစုမ်ားကိဖ
ု ယ္ရွင္းျခင္း

ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္

ျပစ္မႈသည္ နိုင္ငံတကာအဆင့္ရာဇ၀တ္ျပစ္မႈတရပ္အျဖစ္

၏ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈေရးရာနွင့္

တရားဥပေဒတြင္တိက်ျပတ္သားေသာဖြင့္ဆိုခ်က္မရွိေသးဘဲ အျခား

ကာကြယ္မႈဆိုင္ရာ အထူးအတိုင္ပင္ခံ
အရာရွိမ်ားပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ကာ

ေသာ ရက္စက္ယုတ္မာသည့္ျပစ္မႈမ်ား၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ားအေန

လူတို ့အား ယုတ္မာရက္စက္ ေသာ

ျဖင့္ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိသည္ျဖစ္၍ ၄င္းတို ့ကို ရက္စက္ယုတ္မာေသာျပစ္မႈ

ျပစ္မႈမ်ားမွ အကာအကြယ္ေပးရန္၊

မ်ား၏ ေဘးျဖစ္ေခ်ျပအေၾကာင္းကိစၥမ်ား ပိုင္းျခား ေလ့လာမႈ
တြင္ေပါင္းထည့္ထားပါသည္။

သက္ဆိုင္ရာအစိုးရနွင့္ နိုင္ငံတကာ
က်ိဳးပမ္းမႈမ်ား ကိုေရွ ့ေဆာင္ ေရွ ့
ရြက္ျပဳၾကရမည္။

ဤမူေဘာင္စာတမ္းသည္ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ ေရးသားတင္ျပမႈျဖစ္သည္း။ စုေပါင္းရုံးအေနျဖင့္ ဤစာတမ္း ကို
နိုင္ငံတကာအဆင့္၊ ေဒသအဆင့္နွင့္ သက္ဆိုင္ရာနိုင္ငံအဆင့္တြင္လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားက အသုံးျပဳၾကရန္

ရက္စက္ယုတ္မာေသာျပစ္မႈမ ်ားေလ့လ ာျခင္းမူေဘာင္
ကာကြယ္တ ားဆီး ရန္နည္းလမ္း
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ႀကိဳဆိုဖိတ္ေခၚပါသည္။ ေရွးဦးအခ်က္ျပသတိေပးစံနစ္တခုအျဖစ္အသုံးျပဳနိုင္သည္။ သို ့မဟုတ္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္မႈ
စံနစ္၊ သို ့မဟုတ္ ရွာေဖြဆန္းစစ္မႈစံနစ္ သို ့မဟုတ္ ၾကိဳတင္ခန္ မ
့ ွန္းေရးစံနစ္တခု အျဖစ္အသုံးျပဳနိုင္ပါသည္။ ထို ့ျပင္
ကုလသမဂၢအဖြဲ ့၀င္နိုင္ငံအစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ မိမိနိုင္ငံတြင္ ဤျပစ္မႈမ်ား အားကာကြယ္တားဆီးေရးဆိုင္ရာ စြမ္းရည္နွင့္
နည္းလမ္းဗ်ဴဟာမ်ား၏ အားသာခ်က္၊ အားနဲခ်က္မ်ားကို ေဖၚထုတ္ရန္အတြက္လည္းအသုံးျပဳနိုင္ပါသည္။

ေဘးျဖစ္ေခ်ျပကိ
ၥမ်ာ းနွင့္ အညႊန္းျပမ်ားမွာ ခ်ျပကိစမ်
ေဘးျဖစ္ေခ်ျပကိ
ၥဆုသ
ိ ည္မွာ အဆိုးရလဒ္နွ
နင
ွ ့္ ၄င္း၏ ဒဏ္သက္ေရာက္မႈ အႏၱရာယ္ကိုႀကီးေစေသာ ကိစၥမ်ား
ခ်ျပကိစဆိ
အေျခအေနမ်ာ းျဖစ္သည္။ ဤမူေဘာင္စာတမ္းတြင္ေဖၚျပထားသည့္ ေဘးျဖစ္ေခ်ျပကိစၥမ်ားမွာ ရက္စက္ယုတ္မာ
ေသာျပစ္မႈက်ဴးလြန္ရန္အားေပးသည့္ ပါတ္၀န္းက်င္ေရခံေျမခံကို ဖန္တီးေပးနိုင္ေသာ ကိစၥမ်ား (သို ့)
ျပစ္မႈက်ဴးလြန္နိုင္ျခင္း၊ ေဘးအႏၱရာယ္ရွိျခင္း၊ က်ေရာက္ေတာ့မည္ျဖစ္ျခင္းကို ညႊန္ျပေသာ အမူအက်င့္၊
အေျခအေနမ်ား၊ အေၾကာင္းအရာမ်ား ပါ၀င္သည္။ ေဘးျဖစ္ေခ်ျပကိစၥမ်ာ းသည္ အမ်ိဳးအစားကြဲျပားစြာရွိသည္။
အခ်ိဳ ့သည္ဖြဲ ့စည္းမႈ ပုံစံနွင့္ဆိုင္၏။ ဥပမာ - နိုင္ငံေတာ္ဖြဲ ့စည္းပုံအားနည္းခ်က္။
အျခားတို ့မွာ လႈပ္ရွားေျပာင္းလဲ ေသာအေျခအေနမ်ား၊ အျဖစ္အပ်က္မ်ားနွင့္သက္ဆိုင္သည္။ ဥပမာ ေမာင္းခလုပ္အျဖစ္အပ်က္မ်ား (triggers)။ လႈပ္ရွားေျပာင္းလဲေသာ ထိုအျဖစ္အပ်က္ (ေမာင္းခလုပ္) မ်ားေၾကာင့္
ေဘးျဖစ္နိုင္ေခ်ျပသည့္ ေယဘုယ် အေျခအေနတရပ္မွသည္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းျဖစ္ရန္ ပိုမိုနီးစပ္သည့္ အေျခအေနသို ့
ရုတ္ခ်ည္း ေျပာင္းလဲ သြာ းနိုင္ေလသည္။
ဤမူေဘာင္စာတမ္းပါ အညႊန္းျပမ်ားသည္ ေဘးျဖစ္ေခ်ျပကိစၥတခုစီ၏ ပုံစံကျြဲ ပားစြာ ေဖၚျပခ်က္ မ်ားျဖစ္သည္။
ေဘးျဖစ္ေခ်ျပကိစၥ၏ အတိုင္းအတာကိုညႊန္ျပသည္။ အညႊန္းျပမ်ား ကို အတိတ္ကအေတြ ့ အႀကံဳမ်ားနွင့္ ယေန ့
အျဖစ္အပ်က္မ်ားမွ ထုတ္ႏႈတ္ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည္။ အားလုံး - အလုံးစုံ ျပည့္စုံေသာ ေဖၚျပခ်က္ဟုမဆိုနိုင္ပါ။
ပိုင္းျခားသုံးသပ္ျခင္းမူေဘာင္ကိုအသုံးျပဳပုံ။
ယုတ္မာရက္စက္ေသာျပစ္မႈမ်ားျဖစ္နိုင္ေခ်ကို ပိုင္းျခားသုံးသပ္နိုင္ရန္ ဤမူေဘာင္စာတမ္းတြင္ ပိုင္းျခားစိတ္ျဖာ
ေလ့လာရန္ အဓိကနည္းလမ္းကိရိယာ (၂) ခုပါ၀င္သည္။
(က) ေဘးျဖစ္ေခ်ျပကိ
ခ်ျပကိစၥ (၁၄) မ်ိဳး
(ခ) ေဘးျဖစ္္ေခ်ျပကိစၥတမ်ိဳးစီအတြက္ အညႊန္းျပမ်ား။
ျပမ်ား
ေဖၚျပထားသည့္ ေဘးျဖစ္ေခ်ျပကိစၥ (၁၄) မ်ိဳးအနက္ ပဌမ (၈) မ်ိဳးသည္ ရက္စက္ယုတ္မာေသာျပစ္မႈအားလုံးတြင္
မ်ားေသာအားျဖင့္ေတြ ့နိုင္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားျဖစ္သည္။ ဤတြင္ ထိုျပစ္မႈမ်ား သည္ ဆင္တူေသာ

ရက္စက္ယုတ္မာေသာျပစ္မႈမ ်ားေလ့လ ာျခင္းမူေဘာင္
ကာကြယ္တ ားဆီး ရန္နည္းလမ္း
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အေျခအေနမ်ားတြင္ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိျပီး၊ ဘုံတူညီေသာလကၡဏာမ်ားရွိၾကသည္ကိုေထာက္ရႈ နိုင္၏။
ထိုဘုံတူညီေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားအျပင္ ၀ိေသသအေၾကာင္းအရာ (၆) မ်ိဳးပါေဖၚျပထားသည္။ ၄င္းတို ့မွာ
နိုင္ငံတကာအဆင့္ျပစ္မႈမ်ားျဖစ္ေသာ လူမ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္မႈ၊ လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္း နွင့္
စစ္ရာဇ၀တ္မႈတို ့ျဖစ္ျပီး၊ တခုလွ်င္ အေသးစိတ္အေၾကာင္းအရာ (၂) မ်ိဳးစီပါ၀င္သည္။
ေဘးျဖစ္ေခ်ျပေယဘု
ၥမ်ား (common risk factors) သည္ ရက္စက္ယု
ယတ
ု ္မာေသာျပစ္
ခ်ျပေယဘုယ်ကိ
်ကိစမ်ား
ာေသာျပစ္မႈမ်ား၏
်ား၏
ေယဘုက်ျဖစ္နိုင္ေခ်ကိုညႊန္ျပသည္။ မည္သည့္ျပစ္မႈအမ်ိဳးအစားဟူ၍အေသးစိတ္ညႊန္ျပျခင္းမရွိ။ တကယ့္လက္ေတြ ့
ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာမႈတြင္လည္း အစဦးပိုင္း၌ မည္ကဲ့သို ့ေသာျပစ္မႈမ်ိဳးျဖစ္လိမ့္မည္ကိုမသိနိုင္ေပ။ ျပစ္မႈျဖစ္စဥ္
ဆက္လက္ေရြ ့လွ်ား သြားသည္နွင့္ မည္သည့္ျပစ္မႈအမ်ိဳးအစားျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ပိုမိုထင္ရွားလာသည္။
ဥပမာ - နိုင္ငံေတာ္ဖြဲ ့ စည္းပုံအားနည္းခ်က္ေယဘုယ်အေၾကာင္းတရားေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုအစုအဖြဲ ့တခ်ိဳ ့
အေပၚတြင္ မည္သည့္ျပစ္မႈမ်ိဳးမဆို ေဘးအႏၱရာယ္ က်ေရာက္လာနိုင္ေလသည္။
ထို ့ျပင္လည္း ေဘးျဖစ္ေစနိုင္ေသာအေျခအေနတမ်ိဳးတည္းတြင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာျပစ္မႈမ်ားျဖစ္ပြာ းလာနိုင္ေသး၏။
တခ်ိန္တည္းတြင္ျဖစ္ပြာ းျခင္းေသာ္၄င္း၊ ျပစ္မႈတမ်ိဳးျပီးတမ်ိဳး-တခုေၾကာင့္ေနာက္တခု-အစဥ္အဆက္ေသာ္၄င္း
ျဖစ္ပြာ းနိုင္ေလသည္။
ေဘးျဖစ္ေခ်ျပ ၀ိေသသကိ
သသကိစမ်ား
ၥမ်ား (specific risk factors) အျခားတဘက္၌ - က်န္ျပစ္မႈ (၃) မ်ိဳးတြင္
တမ်ိဳးနွင့္တမ်ိဳးမတူညီေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ား၊ အစပ်ိဳးအျဖစ္အပ်က္မ်ားရွ
်ားရွိေသာေၾကာင့္ ေဘးျဖစ္ေခ်ျပ
၀ိေသသကိ
လာသည္။ ဥပမာ - လူမ်ိဳးတုန္း သတ္ျဖတ္မႈျပစ္မႈအတြက္ သီးသန္ ့သက္ဆိုင္ေသာ
သသကိစၥမ်ားျဖစ္
်ားျဖစ္လာသည္
အေၾကာင္းတရားသည္ လူမ်ိဳးတမ်ိဳး၊ လူမ်ိဳးစုတစု၊ မ်ိဳးႏြယ္တစု (သို ့) ဘာသာ၀င္တစုကို အလုံးစုံေသာ္၄င္း၊
တစိတ္တပိုင္းေသာ္၄င္း ေခ်မႈန္းရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖစ္သည္။ ဤရည္ရြယ္ခ်က္၏ ေဖၚျပခ်က္လကၡဏာ၊
သက္ေသခံမ်ားကိုေတြ ့ရွိခဲ့လွ်င္ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ ေဘးအႏၱရာယ္ျဖစ္နိုင္ေခ် ျမင့္မားေနျခင္းကို ညႊန္ျပသည္။
ဤသို ့ျဖင့္ မူေဘာင္တြင္ေဖၚ ျပထားေသာ ေဘးျဖစ္ေခ်ျပ၀ိေသသကိစၥမ်ားသည္ တရားဥပေဒတြင္ ထိုျပစ္မႈမ်ား နွင့္
ပါတ္သက္၍ဖြင့္ဆိုျခင္းမ်ားကို ထင္ဟပ္ေဖၚျပေနသည္ကိုေတြ ့ရမည္။ သို ့ေသာ္ဥပေဒဖြင့္ဆိုခ်က္ အတိုင္း
တသေ၀မတိမ္းတူညီရမည္ဟု၄င္း၊ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းသက္ေသျပ အေထာက္အထားမ်ားျဖစ္ရမည္ဟု၄င္းမဆိုလို။
မူေဘာင္ကိုအသုံးျပဳ၍ လက္ေတြ ့အေျခအေနတခုတြင္ ရက္စက္ယုတ္မာေသာျပစ္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားနိုင္ေခ်ကို
ဆန္းစစ္နိုင္ရန္ ပိုင္းျခားသုံးသပ္သူ /ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူ သည္ ေဘးျဖစ္ေခ်ျပကိ
ၥမ်ားနွင့္
ခ်ျပကိစမ်ားနွ
အညႊန္းျပမ်ားက လမ္းညႊန္သည့္အတိုင္း လိုအပ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္စုေဆာင္းမႈကိုေဆာင္ရြက္ရမည္။
ဥပမာ - ေဘးျဖစ္ေခ်ျပကိစၥ (၁) ( လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡအေျခအေနမ်ား သို မ
့ ဟုတ္ အျခားေသာမတည္ျငိမ္မႈမ်ား)
ေလ့လာသူသည္ ထိုအေၾကာင္းအရာနွင့္ပါတ္သက္ေသာအညႊန္းျပမ်ားရွိေနေၾကာင္း၊ (မေတြ ့ရလွ်င္) ရွိေနခဲ့

ရက္စက္ယုတ္မာေသာျပစ္မႈမ ်ားေလ့လ ာျခင္းမူေဘာင္
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ပါေသာ္လည္း ေျပာင္းလဲသြားခဲ့ေၾကာင္း ေဖၚျပနိုင္သည့္ စိတ္ခ်ယုံၾကည္ရေသာ သတင္းအခ်က္အလက္
ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ တခုမကကို စုေဆာင္းရန္လိုသည္။
•

နိုင္ငံတကာလက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ၊(သို ့) နိုင္ငံတကာမဟုတ္ေသာလက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ျခင္း
(အညႊန္းျပ ၁-၁)၊

•

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

•

အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ျဖစ္ ေသာနိုင္ငံေရးမတည္ျငိမ္မႈမ်ား ရွိ /မရွိ (အညႊန္းျပ ၁-၃ မွ ၁-၆ အထိ)၊

•

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

•

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

ရရွိေသာအခ်က္အလက္မ်ားကိုေပါင္းစပ္ကာ ပိုင္းျခားသုံးသပ္ျခင္းမွ ထိုနိုင္ငံတင
ြ ္ ျဖစ္ေပၚေနေသာတင္းမာမႈ
မ်ားသည္ရက္စက္ယုတ္မာေသာျပစ္မႈမ်ား အတြက္ေရခံေျမခံမ်ား ျဖစ္ေပၚေနျခင္းရွိ-မရွိ (၀ါ) ေဘးျဖစ္ေခ်ျပကိစၥ (၁)
ရွိ-မရွိကို ဆန္းစစ္နိုင္သည္။
သတိခ်ပ္ရန္ပဌမအခ်က္
ပဌမအခ်က္မွ
မာွ - ဤမူေဘာင္အားအထက္ပါကဲ့သို ့အသုံးျပဳေလ့လာရာတြင္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္း
မ်ားျဖစ္ပြားလိ
းလိမ့္မည္ဟု အရာေရာက္ေသာ ခန္ ့မွန္းမႈျပဳရန္အတြက္ ေဘးျဖစ္ေခ်ျပကိ
ခ်ျပကိစၥ အားလုံးရွိေနရန္
မလိုအပ္ျခင္းျဖစ္၏။
တခ်ိဳ ့အေနအထားမ်ားတြင္မူ သတင္းအခ်က္အလက္စုေဆာင္း ေလ့လာမႈ မွ ေဘးျဖစ္္ေခ်ျပကိစၥ အမ်ားစုကိုေတြ ့
ရွိထားေသာ္လည္း ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ပြား မလာသည္ကိုေတြ ့ရ၏။ ဤသို ့ ျဖစ္ရသည္မွာ
ေမာင္းခလုပ္အျဖစ္အပ်က္တခုခု ျဖစ္မလာ ျခင္းေၾကာင့္ေသာ္၄င္း၊ တင္းမာမႈမ်ားကို ေကာင္းစြာ ေျဖေလွ်ာ့ေပးနိုင္ျခင္း
ေၾကာင့္ေသာ္၄င္း ျဖစ္နိုင္သည္။
ေနာက္တခ်က္အေနျဖင့္ - ေဘးျဖစ္ေခ်ျပကိစၥတခုရွိေနျခင္း ကိုအတည္ျပဳရန္လိုအပ္ေသာ
ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရသည့္သတင္းအခ်က္အလက္အျပည့္အစုံရရန္မေသခ်ာျခင္းျဖစ္သည္။ သို ့ေသာ္ဤအခက္အခဲ
ေၾကာင့္ ပိုင္းျခားသုံးသပ္သူ /ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူသည္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းျဖစ္နိုင္ေခ်ကို ႀကိဳတင္ခန္ ့မွန္း
သတင္းေပးနိုင္ျခင္းမဆုံးရႈံးေစရပါ။
ေမာင္းခလုပ္အျဖစ္အပ်က္မ်ားကိုခန္ ့မွန္းရန္ခက္ခဲပါသည္။ တင္းမာမႈမ်ားကို ေျဖေလွ်ာ့ေပးနိုင္ျခင္း သည္လည္း
အားေကာင္းေနရာမွ ခ်ိနဲ ့လာျပီးေပ်ာက္ကြယ္သြာ းနိုင္ေသးသည္။
ေဘးျဖစ္ေခ်ျပ ေယဘုယ်ကိစၥမ်ားသည္ ၀ိေသသအေၾကာင္းအရာမ်ားထက္ေစာလွ်င္စြာ ျဖစ္ေပၚလာတတ္သည္။
ျဖစ္စဥ္၏အစဦးပိုင္းတြင္ ၀ိေသသအေၾကာင္းအရာမ်ာ းကိုရွာ ေဖြေဖၚထုတ္ရန္ ခက္ခဲတတ္ပါသည္။

ရက္စက္ယုတ္မာေသာျပစ္မႈမ ်ားေလ့လ ာျခင္းမူေဘာင္
ကာကြယ္တ ားဆီး ရန္နည္းလမ္း
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သတိခ်ပ္ရန္ဒု
ဒတ
ု ိယအခ်က္မွာ - ေဘးျဖစ္ေခ်ျပကိ
ၥမ်ားနွင့္ ၄င္းတို ့၏သက္ဆိုင္ရာအညႊန္းျပ မ်ား မ်ာ းျပားေလေလ
ခ်ျပကိစမ်ားနွ
ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ရန္ျဖစ္နိုင္ေခ်မ်ားေလေလျဖစ္၏။ ေဘးျဖစ္ေခ်ျပကိစၥ တရပ္ရပ္နွင့္ ၄င္း၏သက္ဆိုင္ရာအညႊန္းျပမ်ား
မ်ားျပားေလေလ ၄င္းအေျခအေနတြင္ထိုေဘးျဖစ္ေခ်ျပကိစၥ၏ အေရးပါမႈ ႀကီးမားေလေလျဖစ္သည္။
သတိခ်ပ္ရန္တတိ
တတိယအခ်က္မွာ - ေဘးျဖစ္ေခ်ျပကိ
ၥမ်ားနွင့္ ၄င္းတို ့၏သက္ဆိုင္ရာအညႊန္းျပမ်ာ းကို
ခ်ျပကိစမ်ားနွ
အေရးပါမႈႀကီးစဥ္ငယ္လိုက္စီစဥ္မႈျပဳလုပ္ရန္မျဖစ္နိုင္ပါ။ တခုစီ၏ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္အရအေရးပါမႈ
အရအေရးပါမႈသည္ သက္ဆိုင္ရာ
ေနာက္ခံေရေျမအေျခအေနေပၚတြင္မူတည္ေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡကို အင္အားအႀကီးဆုံးအေရးပါဆုံးအေၾကာင္းအရာျဖစ္သည္ဟုအခ်ိဳ ့ကဆိုၾကေသာ္လည္း၊ မ်ားစြာေသာ ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္ျခင္းမ်ားသည္
လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမပါဘဲျဖစ္ပြာ းနိုင္သည္ကိုေတြ ့ရမည္။ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္ျခင္း၊ လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚ
ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းမ်ားသည္ ျငိမ္းခ်မ္းေသာကာလတြင္လည္းျဖစ္လာနိုင္သည္ကိုေတြ ့ ၾကရသည္။
အမွန္တကယ္လည္း ေဘးျဖစ္ေခ်ျပကိစၥအခ်ဳိ ့သည္ အျခားေသာကိစၥ မ်ားထက္ အင္အား ႀကီးခ်င္ႀကီး ပါလိမ့္မည္၊
ပို၍ႀကိမ္ဖန္မ်ားျပားစြာျဖစ္ေပၚျခင္းလည္းရွိနိုင္သည္။ သို ့ေသာ္အားလုံးသည္ ယုတ္မာရက္စက္ေသာျပစ္မႈမ်ားမွ
ေဘးအႏၱရာယ္ပို၍ပို၍ ႀကီးမားေစသည္မွာေတာ့အတူတူပင္။
ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္ - ပိုင္းျခားသုံးသပ္သူ /ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူသည္ မူေဘာင္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ားကို
ဆန္းစစ္သုံးသပ္ရာတြင္၊ အေလးေပးခ်ိန္ဆရာတြင္ ေျပာင္းသာျပင္သာရွိဖို ့လိုသည္။ အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုက်ယ္ျပန္ ့
ေသာ နိုင္ငံေရးအေျခအေန
ရးအေျခအေန၊
အေျခအေန၊ အေၾကာင္းရင္းေနာက္ခံအေျခအေန၊ သမိုင္းေၾကာင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈေနာက္ခံ၊ မ်ားကို
ဆန္းစစ္မႈေဘာင္အတြင္း ထည့္သြင္းေလ့လာသုံးသပ္နိုင္ရန္လိုသည္
ည။ ယခုအခါ အၾကမ္းဖက္မႈပုံစံမ်ား၊ ဦးတည္
ခ်က္မ်ားလည္းေျပာင္းလဲလာေနသည္ကိုေတြ ့ရ၏။ ပဋိပကၡမ်ားနွင့္ပါတ္သက္ေသာ ျပဳမူလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
သည္လည္းတိုးတက္ေျပာင္းလဲလာေနေပသည္။ ထိုေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚမႈမ်ားကိုေတြ ့ႀကံဳလာရပါက သင့္ေလွ်ာ္
သလိုထည့္သြင္းစဥ္းစားသုံးသပ္နိုင္ရန္လိုပါသည္။

ေဘးျဖစ္ေခ်ျပကိ
ၥမ်ာ းဆန္းစစ္ျခင္းသည္မည္မွ်တိက်ပါသနည္း ?
ခ်ျပကိစမ်
ပိုင္းျခားသုံးသပ္မႈမူေဘာင္ျဖင့္ သုံးသပ္သူ /ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူသည္ အေနအထားတခုတြင္ ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္ျခင္း
မ်ားျဖစ္ေပၚနိုင္ေခ် ကို အေၾကာင္းအရာအရ စံနစ္တက်ဆန္းစစ္နိုင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ရရွိနိုင္သည္။ သို ့ေသာ္
ဤသို ့ဆန္းစစ္ျခင္းျဖင့္ ေဖၚထုတ္သည့္ ေဘးျဖစ္ေခ်ျပကိစၥမ်ားသည္ အမႈမ်ားျဖစ္ပြာ းျခင္းသို ့ တိုက္ရိုက္
ဦးတည္သြားလိမ့္မည္ဟုမဆိုနိုင္ေပ။ ျဖစ္နိုင္ေခ်ဆိုသည္မွာ မလြဲမေသြျဖစ္ေပၚလိမ့္မည္ဆိုသည္နွင့္မတူပါ။
အမွန္တကယ္အားျဖင့္လည္း မူေဘာင္ပါ ေဘးျဖစ္ေခ်ျပကိစၥမ်ားကို ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းမ်ား မျဖစ္ပြာ းေသာ ကမၻာအနွံ ့
အေျခအေနမ်ား-အေနအထားမ်ား လူအစုအဖြဲ ့မ်ားတြင္ေတြ ့နိုင္ေပ၏။

ရက္စက္ယုတ္မာေသာျပစ္မႈမ ်ားေလ့လ ာျခင္းမူေဘာင္
ကာကြယ္တ ားဆီး ရန္နည္းလမ္း
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ဘာေၾကာင့္ဤသို ့ျဖစ္ရပါသလဲ ? ဤေဒသမ်ား၊ အေနအထားမ်ား

ထိေရာက္ေသာ ပိုင္းျခားသုံးသပ္မႈျဖစ္နိုင္

တြင္ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းမ်ားမျဖစ္ရျခင္းသည္ ေဒသခံလူ ့အဖြဲ ့အစည္း

ရန္ မူေဘာင္ပါေဘးျဖစ္ေခ်ျပ

တြင္ ဒဏ္ခံ-ရုန္းျပန္မႈစြမ္းရည္ (resilience) ရွိ္ျခင္း၊
ျပင္ပအကူအညီျဖင့္ ေျဖေလွ်ာ့ေပးနိုင္ျခင္း၊ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက
ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းကို အားမေပးျခင္း၊ ခြင့္မျပဳျခင္းနွင့္
ေမာင္းခလုပ္အျဖစ္အပ်က္ မ်ားျဖစ္ေပၚမလာျခင္းတို ့သည္

အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ အညႊန္းျပမ်ား
နွင့္ဆက္စပ္သည့္ တိက်-စိတ္ခ်ယုံၾကည္
ရေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ာ းကို
စုေဆာင္းဆန္းစစ္နိုင္ရန္လိုအပ္ေပသည္။

အေၾကာင္းရင္းခံမ်ားျဖစ္နိုင္သည္။
သို ့ေသာ္ မွန္းဆတြက္ခ်က္မႈမျပဳနိုင္ေသာအျဖစ္အပ်က္မ်ားေၾကာင့္ ပုံမွန္အေျခအေနသည္အခ်ိန္မေရြးပ်က္ျပားသြား
နိုင္ေလသည္။
ေဘးျဖစ္ေခ်ျပကိစၥမ်ားရွိေနျခင္းနွင့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းမ်ားကို အေၾကာင္း-အက်ိဳး တိုက္ရိုက္ ဆက္စပ္မႈ
မျပနိုင္ေသာ္လည္း၊ ဤျပစ္မႈမ်ားသည္ ေဘးျဖစ္ေခ်ျပ
ခ်ျပကိစမ်ားလု
ၥမ်ားလုံး၀ (သို )့ လုံး၀ -နီးပါး ကင္းမဲ့ေသာ အေျခအေနတြင္
ျဖစ္ပြားျခင္းမရွိသေလာက္ျဖစ္သည္
သည္ကေတာ့အမွန္ပင္။

ရက္စက္ယုတ္မာေသာျပစ္မႈမ ်ားေလ့လ ာျခင္းမူေဘာင္
ကာကြယ္တ ားဆီး ရန္နည္းလမ္း
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၂။ ရက္စက္ယု
ယတ
ု ္မာေသာျပစ္
ာေသာျပစ္မႈမ်ား ပိုင္းျခားသုံးသပ္ျခင္းမူေဘာင္။
ေဘးျဖစ္ေခ်ျပ ေယဘုယ်ကိ
ၥမ်ား။
်ကိစမ်ား။
ျဖစ္ေခ်ျပကိစၥ

၁

လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡအေျခအေနမ်ာ း (သို ့) အျခားေသာမတည္ျငိမ္မႈမ်ား။

ျဖစ္ေခ်ျပကိစၥ

၂

လူ ့အခြင့္အေရးနွင့္ လူသားျခင္းစာနာမႈဆိုင္ရာက်င္၀
့ တ္ဥပေဒမ်ား ကိုဆိုး၀ါးစြာခ်ိဳးေဖါက္ျခင္းမ်ား။

ျဖစ္ေခ်ျပကိစၥ

၃

နိုင္ငံေတာ္ဖြဲ ့စည္းပုံအားနည္းခ်က္မ်ာ း။

ျဖစ္ေခ်ျပကိစၥ

၄

ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ေစရန္ေစ့ေဆာ္မႈတြန္းအားမ်ား၊ မက္လုံ။မ်ား။

ျဖစ္ေခ်ျပကိစၥ

၅

ရက္စက္ယုတ္မာေသာရာဇ၀တ္ျပစ္မမ
ႈ ်ားက်ဴးလြန္ဖို ့ရန္စြမ္းေဆာင္ရည္။

ျဖစ္ေခ်ျပကိစၥ

၆

ေျဖေလွ်ာ့ေပးနိုင္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ာ းကင္းမဲ့ေနျခင္း။

ျဖစ္ေခ်ျပကိစၥ

၇

အျဖစ္အပ်က္ကိုအားေပးေသာေရခံေျမခံအေျခအေနမ်ား၊ ျပင္ဆင္မႈမ်ား။

ျဖစ္ေခ်ျပကိစၥ

၈

ေမာင္းခလုပ္မ်ာ း။

ေဘးျဖစ္ေခ်ျပ ၀ိေသသကိ
ၥမ်ားမွာ . . .
သသကိစမ်ားမွ
မ်ား

လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ။
ျဖစ္ေခ်ျပကိစၥ

၉

တစုနွင့္တစုတင္းမာမႈ(သို ့) အကာကြယ္ရလူစုမ်ားအေပၚခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းပုံစံမ်ာ း။

ျဖစ္ေခ်ျပကိစၥ

၁၀

အကာကြယ္ရလူစုကိုအလုံးစုံေသာ္၄င္း၊ အခ်ိဳ ့ေသာ္၄င္း ေခ်မႈန္းရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္၏
လကၡဏာမ်ား။

လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္း။
ျဖစ္ေခ်ျပကိစၥ

၁၁

အရပ္သားမ်ားကို က်ယ္ျပန္ ့စြာ (သို ့) စံနစ္တက် တိုက္ခိုက္မႈ၏ လကၡဏာမ်ား။

ျဖစ္ေခ်ျပကိစၥ

၁၂

အရပ္သားမ်ားကို တိုက္ခိုက္ရန္ ေပၚလီစီ (သို ့) အစီအစဥ္၏ လကၡဏာမ်ား။

၁၃

နိင္ငံတကာလူသားခ်င္းစာနာမႈက်င္၀
့ တ္ဥပေဒမ်ားမွအကာကြယ္ရသူမ်ားကိုဆိုးရြာ းစြာ

စစ္ရာ၀တ္မႈမ်ား။
ျဖစ္ေခ်ျပကိစၥ

ျခိမ္းေခ်ာက္မႈမ်ား။
ျဖစ္ေခ်ျပကိစၥ

၁၄

လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ (သို ့) ျငိမ္းခ်မ္းေရးထိန္းသိမ္းမႈဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားကို
ဆိုးရြာ းစြာ ျခိမ္းေခ်ာက္မႈမ်ား။

ရက္စက္ယုတ္မာေသာျပစ္မႈမ ်ားေလ့လ ာျခင္းမူေဘာင္
ကာကြယ္တ ားဆီး ရန္နည္းလမ္း
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ေယဘုယ် ေဘးျဖစ္ေခ်ျပကိစၥ (၁)။
လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡအေျခအေနမ်ား (သို )့ အျခားေသာမတည္ျငိမ္မႈမ်ား။
သက္ဆိုင္ရာနိုင္ငံအတြင္းတင္းမာမႈမ်ားဖန္တီးျပီး ရက္စက္ယုတ္မာေသာျပစ္မႈမ်ားက်ဴးလြန္ရန္ ေရခံေျမခံအေျခအေနမ်ား
ျဖစ္ေပၚေစျခင္း။
အညြန္းျပမ်ား။
၁-၁။ နိုင္ငံတကာ (သို ့) နိုင္ငံတကာမဟုတ္ေသာ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡ။
၁-၂။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမွႏႈတ္ထြက္ျခင္း၊ အိမ္နီးနားခ်င္းနိုင္ငံမ်ားအတြင္း လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡ၊ ျပင္ပအင္အားစုမွ
၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ရန္ျခိမ္းေခ်ာက္မႈ၊ အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္မ်ား စသည္တို ့ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာလုံျခံဳေရးဆိုင္ရာအၾကပ္အတည္း
၁-၃။ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာအၾကပ္အတည္း /အေရးေပၚအေျခအေန - သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္နွင့္ ေရာဂႏၶရကပ္အပါအ၀င္
၁-၄။ ရုတ္တရက္ /ပုံမွန္မဟုတ္ေသာ အစိုးရအေျပာင္းအလဲ၊ အာဏာလႊဲေျပာင္းမႈတို ့ေၾကာင့္ နိုင္ငံေရးမတည္မျငိမ္ျဖ္စ္ျခင္း။
၁-၅။ အာဏာခြဲေ၀မႈျပႆနာ၊ ႀကီးထြားလာေသာအမ်ိုဳးသားေရးလႈပ္ရွာ းမႈ၊ လက္နက္ကိုင္ (သို ့) အစြန္းေရာက္အတိုက္အခံ
လႈပ္ရွားမႈတို ့ေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚေသာနိင္ငံေရးမတည္ျငိမ္မႈ။
၁-၆။ သက္ဦးဆံပိုငပ
္ ေဒသရာဇ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ၊ ဖိနွိပ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈေၾကာင့္ျဖစ္ေသာနိုင္ငံေရးတင္းမာမႈ၊
၁-၇။ သယံဇာတမ်ားရွာ းပါးျခင္း၊ ၄င္းတို ့အားအသုံးခ်မႈနွင့္ပါတ္သက္၍အျငင္းပြာ းျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေသာစီးပြားေရးမတည္ျငိမ္မႈ။
၁-၈။ ဆိုး၀ါးေသာအမ်ိဳးသားစီးပြာ းေရးအၾကပ္အတည္းေၾကာင့္ျဖစ္ေသာစီးပြားေရးမတည္ျငိမ္မႈ။
၁-၉။ အလြန္တရာဆင္းရဲမြဲေတမႈ၊ ႀကီးမားေသာအလုပ္လက္မဲ့ျပႆနာ၊ ဆင္းရဲ-ခ်မ္းသာကြာ ဟမႈႀကီးမားျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ
စီးပြားေရးမတည္ျငိမ္မႈ။
၁-၁၀။ အစိုးရ၏စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ ေပၚလီစီမ်ာ းကိဆ
ု န္ ့က်င္မႈ၊ ႀကီးမားစြာအုံႂကြမႈတို ့ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာလူမႈေရးမတည္ျငိမ္မႈ။
၁-၁၁။ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ၊ လူမ်ိဳးစု၏ ကိုယ္ပိုင္ျဖစ္တည္မႈလကၡဏာ၊ ၄င္းနွင့္ဆက္စပ္ေသာခံယူခ်က္မ်ား၊ အစြန္းေရာက္မႈမ်ားေၾကာင့္
ျဖစ္ေသာလူမႈေရးမတည္ျငိမ္မႈ။
ေ၀ဖန္သုံးသပ္ခ်က္။
ရက္စက္ယုတ္မာေသာျပစ္မႈမ်ားသည္ နိုင္ငံတကာလက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ၊ နိုင္ငံတကာမဟုတ္ေသာလက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ၊ေနာက္ခံ
ေပၚတြင္ျဖစ္ပြားေလ့ရွိသည္။လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡအတြင္း ဆိုး၀ါးေသာအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ မလုံျခံဳမႈမ်ားနွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေသာကာလ
တြင္လက္မခံနိုင္ေသာျပစ္မႈမ်ာ းက်ဴးလြန္ၾကျခင္းတို ့ရွိေလသည္။ အစိုးရမွ ေဘးဥပါဒ္ေပးျခင္းအတိုင္းအတာသည္လည္းႀကီးမား
ေနတတ္သည္။ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡသည္ ျပႆနာအေထြေထြကို အၾကမ္းဖက္ျခင္းနည္းလမ္းျဖင့္ေျဖရွင္းျခင္းျဖစ္ခ့လ
ဲ ွ်င္
ထိုကာလမ်ားအေတာအတြင္း ရက္စက္ယုတ္မာေသာျပစ္မႈမ်ားက်ဴးလြန္ျခင္းသည္အလြန္မ်ားျပားေနေပလိမ့္မည္။ သို ့ေသာ္
လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမဟုတ္သည့္တခ်ိဳ ့ေသာအေျခအေနမ်ားသည္လည္းနိုင္ငံတနိုင္ငံအတြင္းတင္းမာမႈမ်ားကိုအလြန္အမင္း
တိုးပြားေစရာမွ လူ ့အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖါက္မႈအတြက္ေရခံေျမခံမ်ားျဖစ္လာကာ ရက္စက္ယုတ္မာေသာျပစ္မႈမ်ားဆီသို ့ဦးတည္
သြားနိုင္သည္။ အကယ္စင္စစ္လည္း လူမ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္မႈ၊ လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းတို ့သည္ ျငိမ္းခ်မ္းေသာ

ရက္စက္ယုတ္မာေသာျပစ္မႈမ ်ားေလ့လ ာျခင္းမူေဘာင္
ကာကြယ္တ ားဆီး ရန္နည္းလမ္း
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ကာလမ်ားတြင္ျဖစ္ေပၚနိုင္သည္ကိုေတြ ့ရ၏။ အထူးသျဖင့္ နုိင္ငံေရးမတည္ျငိမ္မႈျမင့္မားေသာအတိုင္းအတာရွိလွ်င္၊
နိုင္ငံေတာ္လုံျခံဳေရးကိုျခိမ္းေခ်ာက္ေသာအေျခအေနမ်ား၊ စီးပြားေရးနွင့္ လူမႈေရးမတည္ျငိမ္မႈမ်ားရွိေနလွ်င္ ဤသို ့ျဖစ္ေပၚနိုင္
သည္ကိုေတြ ့ရ၏။ မတည္ျငိမ္မႈမ်ား၊ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကြမ်ားရွိတိုင္း ရက္စက္ယုတ္မာေသာျပစ္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚသည္ေတာ့
မဟုတ္ပါ။ သို ့ေသာ္ဤသို ့ျဖစ္ေပၚရန္အလားအလာမ်ားလာသည္ဟုယူဆနိုင္သည္။

ေယဘုယ် ေဘးျဖစ္ေခ်ျပကိစၥ (၂)။
လူ ့အခြင့္အေရးနွင့္ လူသားျခင္းစာနာမႈက်င္၀
့ တ္ဥပေဒမ်ား ကိုဆိုး၀ါးစြာခ်ိဳးေဖါက္မမွ
ႈမတ
ွ ္တမ္းရွိျခင္း ။
အတိတ္ကနွင့္ ယခုလက္ငင္းျဖစ္ေနေသာလူ ့အခြင့္အေရးနွင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဥပေဒမ်ားကိုဆိုး၀ါးစြာ ခ်ိဳးေဖါက္မႈ - ရက္စက္
ယုတ္မာေသာျပစ္မႈမ်ားအပါအ၀င္- အထူးသျဖင့္ျဖစ္စဥ္အစကနဦးကပင္ရွိေနခဲ့ျခင္း၊ - ၄င္းတို ့ အားကာကြယ္တားဆီးျခင္း၊
ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္း၊ ထိေရာက္စြာေျဖရွင္းျခင္းမရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ ဆက္လက္၍လည္း ျဖစ္ပြားနိုင္ေသာ အလားအလာရွိေနျခင္း။
အညြန္းျပမ်ား။
၂-၁။ အတိတ္ကနွင့္ ယခုလက္ငင္းျဖစ္ေနေသာလူ ့အခြင့္အေရးနွင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈ ဥပေဒမ်ားကိုဆိုး၀ါးစြာကန္ ့သတ္မႈ
/ခ်ိဳးေဖါက္မႈ - အထူးသျဖင့္ျဖစ္စဥ္အစကနဦးကပင္ရွိေနခဲ့ျခင္း - အကာအကြယ္ရအစုအဖြဲ ့မ်ား၊ လူထုမ်ား၊ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား
ကိုပစ္မွတ္ထားျခင္း။
၂-၂။ အတိတ္ကက်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ၊ လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚက်ဴးလြန္မႈ၊ စစ္ရာဇ၀တ္မႈ၊ အားေပးလႈံ ့ေဆာ္မႈ
၂-၃။ လူ ့အခြင့္အေရးနွင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဥပေဒကို ဆိုး၀ါးစြာခ်ိဳးေဖါက္ျခင္း၊ ရက္စက္ယုတ္မာေသာျပစ္မႈမ်ာ းက်ဴးလြန္ျခင္း၊
လႈံ ့ေဆာ္အားေပးျခင္းတို ့ကို မသိက်ိဳးကၽြန္ျပဳထားျခင္း၊ အေရးမယူကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳထားျခင္း၊ ထိုသို ့ျပဳထားေသာေပၚလီစီ
၂-၄။ အစီအစဥ္တက်က်ဴးလြန္ေသာ၊ ႀကိဳတင္မွန္းဆနိုင္ေသာ၊ လက္ငင္းျဖစ္ေပၚေနေသာ လူ ့အခြင့္အေရးနွင့္ လူသားခ်င္း
စာနာမႈဥပေဒကို ဆိုး၀ါးစြာခ်ိဳးေဖါက္ျခင္း၊ ရက္စက္ယုတ္မာေသာျပစ္မႈမ်ားက်ဴးလြန္ျခင္း၊ လႈံ ့ေဆာ္အားေပးျခင္းတို ့ကို
ျဖစ္နိုင္ေသာနည္းလမ္းေပါင္းစုံျဖင့္တားဆီးရန္ မေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ တုံ ့ဆိုင္းျခင္း၊ ျငင္းဆန္ျခင္း။
၂-၅။ လူ ့အခြင့္အေရးနွင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဥပေဒကို ဆိုး၀ါးစြာခ်ိဳးေဖါက္ျခင္း၊ ရက္စက္ယုတ္မာေသာျပစ္မႈမ်ာ းက်ဴးလြန္ျခင္း၊
လႈံ ့ေဆာ္အားေပးျခင္းတို ့ကိုက်ဴးလြန္သည္ဟုစြပ္စြဲေနၾကေသာအစုအဖြဲ ့မ်ားကို ဆက္လက္ပံ့ပိုးမႈေပးေနျခင္း၊ ၄င္းတို ့
လုပ္ရပ္မ်ားကို ရႈံ ့ခ်ရန္ပ်က္ကြက္ျခင္း။
၂-၆။ လူ ့အခြင့္အေရးနွင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဥပေဒကို ဆိုး၀ါးစြာခ်ိဳးေဖါက္ျခင္း၊ ရက္စက္ယုတ္မာေသာျပစ္မႈမ်ာ းက်ဴးလြန္ျခင္းလုပ္ရပ္မ်ားကို က်ိဳးေၾကာင္းျပကာကြယ္ျခင္း၊ ဘက္လိုက္လြဲမွားစြာေဖၚျပျခင္း၊ ျငင္းခ်က္ထုတ္ျခင္း။
၂-၇။ ပဋိပကၡအလြန္အေျခအေနတြင္ နိုင္ငံေရးအျမတ္ထုတ္ျခင္း၊ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေပါင္းစည္းေရးမလုပ္ျခင္း၊ အသြင္ကူးေျပာင္း
ကာလအတြင္းတရားမွ်တမႈကိုမလုပ္ေဆာင္ျခင္း။
၂-၈။ ျပစ္မႈမ်ားကိုအေရးမယူကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳထားျခင္းေၾကာင့္ နိုင္ငံေတာ္အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားအတြင္း ယုံၾကည္မႈမ်ားပ်က္ျပား
ျခင္း၊ လူထုအစုအဖြဲ ့မ်ားအတြင္းယုံၾကည္မႈပ်က္ျပားျခင္း။

ရက္စက္ယုတ္မာေသာျပစ္မႈမ ်ားေလ့လ ာျခင္းမူေဘာင္
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ေ၀ဖန္သုံးသပ္ခ်က္။
လူ ့အခြင့္အေရးနွင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားကိုဆိုး၀ါးစြာခ်ိဳးေဖါက္မႈအတိတ္ကရွိခဲ့ေသာ (သို ့) ယခုလက္ငင္း
ျဖစ္ေနေသာ လူ ့အဖြဲ ့အစည္းမ်ားတြင္ ရက္စက္ယုတ္မာေသာျပစ္မႈမ်ာ းဆက္လက္ျဖစ္ပြားဖို ့အလားအလာရွိသည္။ သမိုင္းေပး
သခၤဏ္းစာမွာ ရက္စက္ယုတ္မာေသာျပစ္မႈမ်ား၊ အထူးသျဖင့္လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈမ်ာ းတြင္ ေရွ ့ကျဖစ္ခဲ့ေသာ စံနစ္တက်
မဟုတ္သည့္ က်ိဳ ့က်ား-က်ိဳ ့က်ား ဆိုး၀ါးစြာခ်ိဳးေဖါက္မႈမ်ားရွိခဲ့ၾကသည္ခ်ည္း။ ၄င္းတို ့မွာမ်ားေသာအားျဖင့္ လူထုအခြင့္အေရး၊
နိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးမ်ားကိုခ်ိဳးေဖါက္ျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း၊ စီးပြာ းေရး၊ လူမႈေရးနွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာအခြင့္ အေရးမ်ားကို
ၾကပ္တည္းစြာ ကန္ ့သတ္ျခင္းမ်ားပါ၀င္လာနိုင္သည္။ အကာအကြယ္ရလူစုမ်ား၊ လူထုမ်ား၊ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား အေပၚတြင္
ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ၊ ဖယ္က်ဥ္မႈမ်ားနွင့္ ဆက္စပ္ေနနိုင္သည္။ အတိတ္ကျဖစ္ပြာ းခဲ့ေသာရက္စက္ယုတ္မာသည့္ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္း
မ်ား၏ဆိုးေမြကိုဖယ္ရွားရန္ေဆာင္ရြက္ရမည္မ်ားျဖစ္ေသာ - က်ဴးလြန္သူတဦးခ်င္းစီရာဇ၀တ္ျပစ္ဒဏ္သင့္ေစျခင္း၊
ခံစားရသူအားနစ္နာမႈအတြက္ေပးေလွ်ာ္ျခင္း၊ အမွန္တရားကိုရွာေဖြေဖၚထုတ္ျခင္း၊ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးေဆာင္ရြက္ျခင္း၊
လုံျခံဳေရးနွင့္ တရားစီရင္ေရးက႑မ်ားကိုအလုံးစုံ ျပန္လည္ျပဳျပင္ျခင္းမ်ားကိုလုပ္ေဆာင္ျခင္းမရွိခဲ့ပါက - ေဖၚျပထားေသာ
ေဘးျဖစ္ေခ်ျပအေၾကာင္းအရာသည္ အေရးပါလာသည္၊ အက်ံဳး၀င္လာသည္။ ဤအဆိုးအေျခအေနမ်ားရွိေနေသာလူ ့အဖြဲ ့
အစည္းတြင္ အျငိဳးအေတးမ်ား၊ မျပီးဆုံးေသးေသာျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအခ်ိန္မေရြးျဖစ္လာနိုင္ေလသည္။

ေယဘုယ် ေဘးျဖစ္ေခ်ျပကိစၥ (၃)။
နိုင္ငံေတာ္ဖြဲ ့စည္းပုံအားနည္းခ်က္မ်ား။
နိင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ ရက္စက္ယုတ္မာေသာျပစ္မႈမ်ားကိုကာကြယ္တားဆီးရန္၊ ရပ္တန္ ့ရန္ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို
အားနည္းေစေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား။
အညြန္းျပမ်ား။
၃-၁။ နိုင္ငံ၏တရားဥပေဒစံနစ္တြင္ လုံေလာက္ထိေရာက္ေသာ အကာအကြယ္ေပးမႈမပါရွိျခင္း။ အေရးပါေသာနိုင္ငံတကာ
လူ ့အခြင့္အေရးနွင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဥပေဒသေဘာတူညီခ်က္မ်ားကိုအတည္မျပဳ၊ နိုင္ငံ့ဥပေဒတြင္ထည့္သြင္းမထားျခင္း။
၃-၂။ နိုင္ငံ၏အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား၊ အထူးသျဖင့္တရားေရးဆိုင္ရာ၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈဆိုင္ရာ၊ လူ ့အခြင့္အေရးဆိုင္ရာတို ့သည္
လုံေလာက္ေသာေထာက္ပံ့မႈမရျခင္း၊ ခိုင္မာေသာရပ္တည္ခ်က္မရွိျခင္း၊ စြမ္းရည္ခ်ဳိ ့တဲ့ျခင္း။
၃-၃။ လြတ္လပ္ေသာ၊ ဘက္မလိုက္ေသာတရားစီရင္ေရးစံနစ္မရွိျခင္း။
၃-၄။ နိုင္ငံေတာ္လုံျခံဳေရးအင္အားစုမ်ားသည္အရပ္သားအုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္မရွိျခင္း။
၃-၅။ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားျပားျခင္း၊ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈညံ့ဖ်င္းျခင္း။
၃-၆။ တာ၀န္ခံမႈ၊ ကြပ္ကဲႀကီးၾကပ္မႈအတြက္ ျပည္တြင္းနွင့္နိုင္ငံတကာ ယႏၱရားမ်ားအားနည္းျခင္း၊ လုံး၀မရိွျခင္းေၾကာင့္ မတရားမႈ
ခံစားရသူမ်ားတိုင္ၾကားရန္၊ေျဖေလွ်ာ့ျခင္းရယူရန္မျဖစ္နိုင္ျခင္း။
၃-၇။ စစ္တပ္၊ ျပည္သူ ့စစ္၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာလက္နက္ကိုင္တပ္မ်ား၊ အျခားအေရးပါသူမ်ားသည္ နိုင္ငံတကာလူ ့အခြင့္အေရး
နွင့္လူသားခ်င္းစာနာမႈဥပေဒမ်ာ းအေၾကာင္းမသိရွိျခင္း၊ သင္တန္းမရရွိျခင္း။

ရက္စက္ယုတ္မာေသာျပစ္မႈမ ်ားေလ့လ ာျခင္းမူေဘာင္
ကာကြယ္တ ားဆီး ရန္နည္းလမ္း
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၃-၈။ စစ္မက္တိုက္ခိုက္ျခင္းတြင္ နိုင္ငံတကာလူသားခ်င္းစာနာမႈဥပေဒျပဌာန္းခ်က္မ်ားကိုလိုက္နာက်င့္သုံးရန္လိုအပ္ေသာ
စြမ္းရည္တည္ေဆာက္ေပးမႈမရွိျခင္း။
၃-၉။ နိုင္ငံ၏အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားကိုျပန္လည္ျပဳျပင္ေရး၊ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာ ေဒသတြင္း (သို ့) နိုင္ငံတကာ
သြင္းအားစုအကူအညီမ်ားမရရွိျခင္း။
၃-၁၀။ လူထုအားအကာအကြယ္ေပးရန္ အလုံးစုံစီမံမႈမ်ာ းအတြက္ လုံေလာက္ေသာသြင္းအားစုမ်ားမရွိျခင္း။
ေ၀ဖန္သုံးသပ္ခ်က္။
နိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ ရက္စက္ယုတ္မာေသာျပစ္မႈမ်ားကိုကာကြယ္တားဆီးရန္စြမ္းရည္ခ်ဳိ ့တဲ့ေနပါက ထိုျပစ္မႈမ်ားအတြက္
ေဘးျဖစ္နိုင္ေခ်သည္ႀကီးမားလာမည္။ အစိုးရသည္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးနွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ မူေဘာင္မ်ား၏
လမ္းညြန္မႈျဖင့္ လိုအပ္ေသာစံနစ္မ်ား၊ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ာ းကိုထူေထာင္ကာ မိမိျပည္သူအားအကာအကြယ္ေပးရန္တာ၀န္
ရွိသည္။ ထိုအေနအထားမ်ားအားနည္းေနလွ်င္ (သို ့) လုံး၀မရွိလွ်င္ အစိုးရသည္ရက္စက္ယုတ္မာေသာျပစ္မႈမ်ားကို ကာကြယ္
တားဆီးရန္စြမ္းေဆာင္ရည္သိသာစြာခ်ိဳ ့တဲ့က်ဆင္းလာမည္။ ထိုမွေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္ ျပည္သူလူထုသည္ အစိုးရ၏ခ်ိနဲ ့မႈကို
အခြင့္ေကာင္းယူလိုေသာသူမ်ား၏သားေကာင္အျဖစ္သို ့က်ေရာက္သြာ းနိုင္ေပသည္။ (သို ့) တကယ္ရွိေသာ /ထင္ရေသာ
အႏၱရာယ္-ျခိမ္းေခ်ာက္မႈမ်ားကို အၾကမ္းဖက္ျခင္းျဖင့္ေျဖရွင္းလိုသူတို ့၏သားေကာင္မ်ားျဖစ္လာနိုင္သည္။ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ
အေျခအေနတြင္သာ၍ျဖစ္နိုင္ေပသည္။ ဖက္ျပိဳင္တိုက္ခိုက္ေနသူမ်ားသည္ လူထုအားအၾကမ္းဖက္မႈမွကာကြယ္ရန္ျပဌာန္းထား
ေသာဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို သိရွိနားလည္-ေလးစားလိုက္နာျပီး လိုအပ္ေသာကာကြယ္မႈကိုေပးအပ္ရန္နည္းလမ္းမ်ားလည္း
သူတို ့တြင္ရွိဖို ့လိုေပသည္။
နိုင္ငံေတာ္ဖြဲ ့စည္းပုံအားနည္းခ်က္မ်ားသည္ ရက္စက္ယုတ္မာေသာျပစ္မႈမ်ားျဖစ္ပြာ းေစေသာတိုက္ရိုက္အေၾကာင္းတရားမဟုတ္
ေသာ္လည္း၊ အကာအကြယ္ေပးမႈအတိုင္းအတာကိုေလွ်ာ့နည္းေစသည္ကေတာ့အမွန္ပင္။ အျခားအျခားေသာ ေဘးျဖစ္နိုင္ေခ်ျပ
အေၾကာင္းတရားမ်ားနွင့္တြဲဖက္သုံးသပ္ပါက ျပစ္မႈမ်ားျဖစ္ပြားနိုင္ေခ်ကိုတိုးမ်ားေစပါသည္။

ေယဘုယ် ေဘးျဖစ္ေခ်ျပကိစၥ (၄)။
ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ေစရန္ေစ့ေဆာ္မတြ
ႈတန
ြ ္းအားမ်ား၊ မက္လုံးမ်ား။
အကာအကြယ္ရ လူစုမ်ား၊ လူထုမ်ား၊ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား အေပၚအၾကမ္းဖက္မႈကို က်ိဳးေၾကာင္းျပကာကြယ္ေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား၊
ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား၊ တြန္းအားမ်ား - နိုင္ငံျပင္ပမွ က်ဴးလြန္သူမ်ားလည္းပါ၀င္သည္။
အညြန္းျပမ်ား။
၄-၁။ အာဏာရရွိဖို ့၊ အာဏာတည္ျမဲေစဖို ့ရည္ရြယ္ေသာ နိုင္ငံေရးေစ့ေဆာ္မတ
ႈ ြန္းအားမ်ား။
၄-၂။ အခြင့္ထူးခံလူတန္းစား (သို ့) အသြငအ
္ ျပင္ကြဲျပားသူလစ
ူ မ
ု ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြာ းလုံျခံဳတည္ျမဲေစေရး၊ ၊ သဘာ၀သယံဇာတ
မ်ားကိုထိန္းခ်ဳပ္ေရး စေသာစီးပြာ းေရးအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား။

ရက္စက္ယုတ္မာေသာျပစ္မႈမ ်ားေလ့လ ာျခင္းမူေဘာင္
ကာကြယ္တ ားဆီး ရန္နည္းလမ္း
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၄-၃။ စစ္မက္ေရးရာ-ေသနဂၤဗ်ဴဟာ အသာစီးရလိုမႈ၊ နယ္ေျမ၊ သယံဇာတမ်ား ကိုသိမ္းပိုက-္ ကာကြယထ
္ ိန္းသိမ္းထားလိုမ။ႈ
၄-၄။ ေဒသတခုအတြင္း လူမ်ိဳးေရးအရတသားတည္းတူညမ
ီ ႈကိုေဖၚေဆာင္လိုျခင္း စသည့္အျခားေသာအက်ိုဳးဦးတည္မႈမ်ား။
၄-၅။ အကာအကြယရ
္ အုပ္စုမ်ား၊ လူထုမ်ား၊ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားက ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ား၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား၊ အက်ိဳးဦးတည္မႈမ်ား
အေပၚတြင္တကယ္ရွိေသာ /ထင္ရေသာ ျခိမ္ေျခာက္မႈမ်ား ( “အေရးေတာ္” ေပၚမွာ သစၥာမရွိေၾကာင္းထင္ျမင္မႈအပါအ၀င္) ။
၄-၆။ လက္နက္ကိုင္အတိုက္အခံ အဖြဲ ့မ်ားတြင္ အကာအကြယရ
္ အုပ္စုမ်ား၊ လူထုမ်ား၊ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားမွ
တကယ္ရွိေသာ /ထင္ရေသာ ပါ၀င္ျခင္း၊ ေထာက္ခံပံ့ပိုးျခင္း။
၄-၇။ အမ်ိဳးသားေရးအစြန္းေရာက္၀ါဒ၊ အျခားလူမ်ိဳးမ်ားထက္သာသည္ဟူေသာလူမ်ိဳးႀကီး၀ါဒ။
၄-၈။ အတိတ္ကနစ္နာမႈကိုမေက်နပ္ျခင္းမ်ာ း(ရာဇ၀င္ေႂကြးမ်ား)၊ တင္းမာမႈမ်ား၊ အေရးမယူကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳထားျခင္းမ်ား
ေပၚတြင္အေျချပဳေသာနိုင္ငံေရး။
၄-၉။ လုံေလာက္စြာေျဖေလွ်ာ့ျခင္းမျပဳခဲ့ေသာအတိတ္ကအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားမွ ထင္စြဲက်န္ရစ္ေသာလူမႈေရးထိခိုက္မႈဒဏ္ရာေၾကာင့္
ျဖစ္ရသည့္ နစ္နာဆုံးရႈံးမႈခံစားခ်က္၊ အဓမၼေရႊ ့ေျပာင္းခံရမႈနာက်ည္းခ်က္၊ တရားမွ်တမႈမရရွိျခင္းကိုမေက်နပ္မႈ၊
လက္စားေခ်လိုမႈ။
ေ၀ဖန္သုံးသပ္ခ်က္
်က္။
ျပဳလုပ္သူအားရက္စက္ယုတ္မာေသာျပစ္မႈက်ဴးလြန္ေစရန္ေစ့ေဆာ္မႈတြန္းအားမ်ား၊ မက္လုံးမ်ား သည္ထိုျပစ္မႈမ်ားကို
တရားဥပေဒတြင္ ဖြင့္ဆိုမႈ၏အစိတ္အပိုင္းမ်ာ းမဟုတ္ေသာေၾကာင့္ တဦးခ်င္းျပစ္ဒဏ္စီရင္ျခင္းတြင္အေရးမပါ။ သို ့ေသာ္
ေရွးဦးသတိေပး ျခင္းရႈေဒါင့္မွၾကည့္လွ်င္ အဆိုပါတြန္းအားမ်ာ း၊ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ာ း၊ ေစ့ေဆာ္မႈမ်ားကိုေဖၚထုတ္နိုင္ဖို ့
အလြန္တရာအေရးႀကီး ေလသည္။ ၄င္းတို ့သည္ အခ်ိဳ ့ေသာလူမ်ား /လူအုပ္စုမ်ားကို ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္သို ့ေရာက္ရွိနိုင္ဖို ့၊
ယုံၾကည္ေသာ၀ါဒစြဲေနာက္သို လ
့ ိုက္ဖို ့၊ (သို ့) တကယ္ရွိေသာ /ထင္ရေသာ အႏၱရာယ္-ျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကိုတုံ ့ျပန္ဖို ့
အၾကမ္းဖက္မႈျဖင့္ေဆာင္ရြက္ရန္ ေစ့ေဆာ္ေနေပသည္။ ေနာက္ထပ္အေရးပါမႈတခုမွာ အဆိုပါတြန္းအားမ်ား၊ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား၊
ေစ့ေဆာ္မႈမ်ားကိုေဖၚထုတ္ျခင္း ျဖင့္၄င္းတို ့အားေခ်ဖ်က္နိုင္ေသာ၊ ေလွ်ာ့ပါးေစနို္င္ေသာ ျပစ္မႈတားဆီးကာကြယ္ေရး
နည္းလမ္းဗ်ဴဟာမ်ားျပဳစုနိုင္ရန္အခြင့္အလမ္း မ်ားရရွိေပမည္။ မည္သည့္ေစ့ေဆာ္မႈ၊ မက္လုံးသည္မွ် ရက္စက္ယုတ္မာေသာ
ျပစ္မႈဆီသို ့သူ ့အလိုအေလွ်ာက္ဦးတည္သြားမည္မဟုတ္ေခ်။ သို ့ေသာ္အခ်ိဳ ့ေသာေစ့ေဆာ္မႈ၊ မက္လုံးတို ့သည္ျပစ္မႈသို ့
ဦးတည္ဖို ့ျဖစ္နိုင္ေခ်ပိုရွိသည္။ အထူးသျဖင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ၀ါဒေပၚအေျချပဳလွ်င္ျဖစ္နိုင္ေခ်ပိုရွိသည္။
ထို၀ါဒစြဲကိုပိုမိုေပၚလြင္ေစသည္ မွာ အသြင္မတူကြဲျပားမႈမ်ားကို ပိုမုိထင္ရွာ းႀကီးမားေစရန္ “ငါတို ့” နွင့္ “သူတို ့”
အသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ေသြးခြဲမႈမ်ားျဖစ္သည္။ ထို၀ါဒစြဲမ်ားေပၚေပါက္လာေသာ သမိုင္းေၾကာင္းေနာက္ခံ၊ နိုင္ငံေရး ေနာက္ခံ၊
စီးပြာ းေရးနွင့္ ယဥ္ေက်းမႈေနာက္ခံ မ်ားကိုလည္း နားလည္သေဘာေပါက္ထားဖို ့အေရးႀကီးပါသည္။

ရက္စက္ယုတ္မာေသာျပစ္မႈမ ်ားေလ့လ ာျခင္းမူေဘာင္
ကာကြယ္တ ားဆီး ရန္နည္းလမ္း
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ေယဘုယ် ေဘးျဖစ္ေခ်ျပကိစၥ (၅)။
ရက္စက္ယု
ယတ
ု ္မာေသာရာဇ
ာေသာရာဇ၀
သာရာဇ၀တ္ျပစ္မႈမ်ားက်ဴးလြန္ဖို ့ရန္စြမ္းေဆာင္ရည္။
ပါတ္သက္သူမ်ားမွရက္စက္ယုတ္မာသည့္ျပစ္မႈက်ဴးလြန္နိုင္ေသာစြမ္းေဆာင္ရည္ကိုညႊန္ျပေသာအေျခအေနမ်ာ း။
အညြန္းျပမ်ား။
၅-၁။ ေနာက္လိုက္ေနာက္ပါမ်ားရွိမႈ၊ လက္နက္ခဲယမ္းမ်ားရရွိနိုင္မႈ၊ ၄င္းတို ့အား၀ယ္ယူစုေဆာင္းရန္ ပုဂၢလိက (သို ့) အမ်ာ းပိုင္
ေငြေၾကးသြင္းအားစုမ်ာ းရရွိနို္င္မႈ။
၅-၂။ ေနာက္လိုက္ေနာက္ပါမ်ားကိုျဖန္ ့က်က္တာ၀န္ခ်ထားရန္၊ လက္နက္ခဲယမ္းမ်ားကိုသယ္ယူပို ့ေဆာင္ျဖန္ ့ေ၀ရန္
ပို ့ေဆာင္ေရးစြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားရွိေနမႈ။
၅-၃။ လူထုအစိတ္အပိုင္းမ်ား၊ အုပ္စုမ်ားအတြင္းအားေပးေထာက္ခံသူမ်ားစြာဆြဲေဆာင္ရရွိနိုင္ျခင္း၊ ၄င္းတို ့အားစည္းရုံးလႈံ ့ေဆာ္
ရန္နည္းလမ္းမ်ားကိုတတ္နိုင္ျခင္း။
၅-၄။ ၾသဇာတိကၠမရွိသူအားနာခံမႈ၊ အုပ္စုအတြင္းတေသြး-တသံ-တမိန္ ့ျဖစ္မႈကိုအားေပးသည့္ယဥ္ေက်းမႈထြန္းကားျခင္း။
၅-၅။ အျခားေသာလက္နက္ကိုင္အင္အားစုမ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္သည့္လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားနွင့္အဆက္အသြယ္။
၅-၆။ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားကိုသက္ဆိုးရွည္ေအာင္ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္အကူအညီ၊ နည္းပညာပံ့ပိုးမႈ၊ ၀န္ေဆာင္မႈ၊ ပစၥည္းပစၥယ
ေထာက္ပံ့သူ စီးပြားေရးသမားမ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ာ းရွိျခင္း။
၅-၇။ ျပည္တြင္းၾသဇာတိကၠမရွိသူ၊ ခ်မ္းသာႂကြယ၀
္ သူမ်ားကစီးပြားေရးအရ၊ နိုင္ငံေရးအရ၊ အျခားနည္းလမ္းမ်ားအရပံ့ပိုးကူညီျခင္း။
၅-၈။ နိုင္ငံျပင္ပမွ ပါတ္သက္သူမ်ား၊ အစိုးရမ်ား၊ နိုင္ငံတကာ /ေဒသတြင္းအဖြဲ ့အစည္းမ်ာ း၊ ကုမၸဏီမ်ား၊ နွင့္အျခား-တို ့က
လက္နက္၊ ေငြေၾကး၊ ပို ့ေဆာင္ဆက္သြယ္-ေထာက္ပံ့ေရး၊ သင္တန္း စသည့္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ကူညီေနျခင္း။
ေ၀ဖန္သုံးသပ္ခ်က္။
ရက္စက္ယုတ္မာေသာျပစ္မႈမ်ားက်ဴးလြန္ျခင္းသည္လြယ္ကူေသာအရာမဟုတ္။ အထူးသျဖင့္ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္ျခင္း၊ လူသား
မ်ိဳးႏြယ္ေပၚတြင္ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းတို ့အျပင္ အခ်ိဳ ့ေသာစစ္ရာဇ၀တ္မႈတို ့တြင္ အၾကမ္းဖက္မႈသည္ က်ယ္ျပန္ ့ေသာအတိုင္း
အတာျဖင့္ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိသည္။ ဤသို ့ျပဳလုပ္နိုင္ရန္ မ်ားေသာအားျဖင့္အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ႀကိဳတင္စီစဥ္မႈလိုအပ္သည္ျဖစ္ျပီး
က်ဴးလြန္ မည့္သူမ်ားသည္ နိုင္ငံတြင္း (သို ့) နိုင္ငံျပင္ပမွ ႀကီးမားေသာပံ့ပိုးမႈမ်ား၊ သြင္းအားစုမ်ားလိုအပ္ေလသည္။ ထိုက့သ
ဲ ို ့
စြမ္းေဆာင္ရည္ကိုရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိတည္ေဆာက္ယူျခင္းျဖစ္နိုင္သလို၊ မရည္ရြယ္ဘဲရရွိျခင္းလည္းျဖစ္နိုင္ေလသည္။ သို ့ေသာ္
အစိုးရတရပ္ (သို ့) အုပ္စုတစု၌ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ရန္စြမ္းေဆာင္ရည္ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ျပစ္မႈကိုေသခ်ာေပါက္က်ဴးလြန္လိမ့္မည္
ဟုမတြက္ဆနိုင္ေပ။ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ရန္၄င္းတို ့အေနျဖင့္ အကာအကြယ္ရလူစု၊ လူထု၊ (သို ့) လူပုဂၢိဳလ္အေပၚတြင္ က်ဴးလြန္ရန္
ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိဖို ့လိုအပ္ေလသည္။
ထို ့ေၾကာင့္ဤေဘးျဖစ္ေခ်ျပကိစၥကို အျခားေသာအေၾကာင္းကိစၥမ်ားနွင့္ဆက္စပ္သုံးသပ္ဖို ့လိုသည္။

ရက္စက္ယုတ္မာေသာျပစ္မႈမ ်ားေလ့လ ာျခင္းမူေဘာင္
ကာကြယ္တ ားဆီး ရန္နည္းလမ္း
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အျခားတဖက္တြင္ အထက္ပါစြမ္းေဆာင္ရည္ကိုမပိုင္ဆိုင္သူမ်ား (၀ါ) အညႊန္းျပတခု (သို ့) တခုထက္ပို၍ရွိမေနခဲ့လွ်င္
ထိုသူမ်ားသည္ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ရန္အစီအစဥ္တရပ္ကိုေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳနိုင္ဖို ့ကမ်ားသည္။ သို ့မဟုတ္လုပ္ေဆာင္ဖို ့ႀကိဳးစား
ရာတြင္ႀကီးစြာေသာစိန္ေခၚမႈမ်ား၊ အခက္အခဲမ်ားကိုရင္ဆိုင္ရလိမ့္မည္။

ေယဘုယ် ေဘးျဖစ္ေခ်ျပကိစၥ (၆)။
ေျဖေလွ်ာ့ေပးနိုင္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကင္းမဲ့ေနျခင္း။
အကာအကြယ္ရလူစုမ်ား၊ လူထုမ်ာ း၊ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားအေပၚတြင္ဆိုး၀ါးစြာ အၾကမ္းဖက္မႈကိုတားဆီးကာကြယ္နိုင္ေသာ၊
သက္ေရာက္မႈဒဏ္ကိုေလွ်ာ့ပါးေစနိုင္ေသာအေၾကာင္းကိစၥမ်ားကင္းမဲ့ေနျခင္း။
အညြန္းျပမ်ား။
၆-၁။ အကာအကြယရ
္ လူစုမ်ား၊ လူထုမ်ား၊ လူပုဂၢိဳလ္မ်ာ းသည္ မိမိကိုယ္ကိုကာကြယ္စြမ္းေဆာင္နိုင္ရန္အက်ိဳးျပဳမည့္
မိတ္ေဆြမ်ား၊ သြင္းအားစုမ်ား၊ စြမ္းရည္ျမွင့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားနွင့္ အျခားေသာအေၾကာင္းကိစၥမ်ား ေခါင္းပါးေနျခင္း၊
ကင္းမဲ့ေနျခင္း။
၆-၂။ နိုင္ငံအတြင္း စြမ္းအားရွိေသာ၊ ပီျပင္စြာဖြဲ ့စည္းထားေသာ၊ ကိုယ္စားျပဳေသာ လူထုအစုအဖြဲ ့မ်ားနွင့္ လြတ္လပ္ေသာ၊ မတူကဲြ
ျပားေသာ အမွီအခိုကင္းေသာ မီဒီယာမ်ားမရွိျခင္း။
၆-၃။ နိုင္ငံတကာ လူထုအစုအဖြဲ ့မ်ားက စိတ၀
္ င္စားစူးစိုက္မႈမရွိျခင္း။ နိုင္ငံတကာမီဒီယာမ်ာ းနွငအ
့္ လွမ္းေ၀းေနျခင္း။
၆-၄။ နိုင္ငံအတြင္း ကုလသမဂၢနွင့္ နိင္ငံတကာ-NGO မ်ား၊ အျခားေသာနိုင္ငံတကာနွင့္ ေဒသဆိုင္ရာအဖြဲ ့အစည္းမ်ား နည္းပါး
ျခင္း၊ မရွိျခင္း၊ ရွိပါေသာ္လည္းလူထုတြင္းသို ့မေပါက္ေရာက္နိုင္ျခင္း။
၆-၅။ အစိုးရသည္ အဖြဲ ့၀င္နိုင္ငံမ်ာ းအေပၚ လိုက္နာက်င့္သုံးရန္တာ၀န္မ်ားခ်မွတ္သည့္ နိုင္ငံတကာနွင့္ ေဒသဆိုင္ရာအဖြဲ ့အစည္း
မ်ားတြင္မပါ၀င္ (သို ့) ထိေရာက္စြာပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈမရွိျခင္း။
၆-၆။ နိုင္ငံတကာနွင့္ထိေတြ ့ဆက္ဆံမႈမရွိျခင္း၊ လြတ္လပ္ပြင့္လင္းမႈကင္းမဲ့ျခင္း၊ အျခားနိုင္ငံမ်ား (သို ့) နိုင္ငံတကာအဖြဲ ့အစည္း
မ်ားနွင့္ စီးပြားေရး၊ နိုင္ငံေရးဆက္ႏြယ္မႈမ်ားမရွိျခင္း။
၆.၇။ အစိုးရသည္ နိင္ငံတကာနွင့္ေဒသတြင္း လူ ့အခြင့္အေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအစီအစဥ္မ်ားနွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမရွိျခင္း။
၆.၈။ ပဋိပကၡတြင္ပါ၀င္သူရန္ဘက္မ်ားအေနျဖင့္ အေလွ်ာ့ေပးေစ့စပ္ရန္၊ မ်က္နွာခ်င္းဆိုင္ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းရန္၊ ဤသို ့ေဆာင္ရက
ြ ္ဖို ့
နိုင္ငံတကာအကူအညီမ်ားရယူရန္ ဆြဲေဆာင္မႈမ်ားကင္းမဲ့ေနျခင္း။ လိုလားမႈမရွိၾကျခင္း။
၆.၉။ ျပည္သူအားရက္စက္ယုတ္မာေသာျပစ္မႈမ်ာ းမွကာကြယ္ရန္အစိုးရ၏တာ၀န္ေဆာင္ရြက္မႈကိုကူညီရန္၊ အစိုးရသည္
တာ၀န္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္အထင္အရွာ းက်ရႈံးေနပါကလိုအပ္သည္မ်ားကူညီရန္ ကုလသမဂၢအဖြဲ ့၀င္နိုင္ငံမ်ာ း၊ နိုင္ငံတကာနွင့္
ေဒသဆိုင္ရာအဖြဲ ့အစည္းမ်ားတြင္ စိတ္၀င္စားမႈနည္းပါးျခင္း၊ တုံ ့ဆိုင္းျခင္း၊ လုံး၀ပ်က္ကြက္ျခင္း။
၆-၁၀။ ေဘးသင့္နိုင္ေခ်ရွိေသာလူထုမ်ာ းအားအကာအကြယ္ေပးရန္၊ ခိုလႈံခြင့္ေပးရန္ အိမ္နီးခ်င္းနိုင္ငံမ်ားက ပံ့ပိုးကူညီမႈမရွိျခင္း၊
နယ္စပ္မ်ားကိုပိတ္ဆို ့ထားျခင္း၊ အတင္းအၾကပ္ေနရပ္ျပန္ေစျခင္း၊ ကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ားကိုကန္ ့သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ျခင္း။
၆-၁၁။ ရက္စက္ယုတ္မာေသာျပစ္မႈမ်ားကိုကာကြယ္တားဆီးနိုင္မည့္ ေရွးဦးအခ်က္ျပသတိေပးစံနစ္တရပ္မရွိျခင္း။
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ေ၀ဖန္သုံးသပ္ခ်က္။
ဤမူေဘာင္စာတမ္းတြင္ေဖၚျပသည့္အတိုင္း ရက္စက္ယုတ္မာေသာျပစ္မႈမ်ားသည္ အေၾကာင္းကိစၥအမ်ားေပါင္းဆုံရာမွျဖစ္ပာြ း
လာျခင္းျဖစ္၏။ ထိုအေၾကာင္းကိစၥမ်ားတြင္အခ်ဳိ ့သည္ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းသို ့တိုက္ရိုက္ဦးတည္သြာ းနိုင္ေခ်ပိုရွိသည္။ အျခား
အေၾကာင္းကိစၥတို ့မွာမူ တိုက္ရိုက္မဟုတ္ဘဲ တဆင့္ျပီးတဆင့္ဦးတည္သြားနိုင္ျပီး အခ်ိဳ ့တို ့မွာျဖစ္နိုင္ေခ် ေ၀၀ါးလြန္းသျဖင့္
ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ပင္မလိုေခ်။ တိုက္ရိုက္မဟုတ္ေသာ-တဆင့္ခံအေၾကာင္းကိစၥမ်ားသည္လည္းအေရးပါသည္။ ၄င္းတို ့
ကိုတားဆီးျခင္းသည္လည္း အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္စဥ္ေနွးေကြးေလွ်ာ့ပါးသြာ းေစျပီး၊ ရပ္တန္ ့သြားရန္ပင္ရံဖန္ရံခါ လုပ္ေဆာင္
နိုင္ေလသည္။ ရက္စက္ယုတ္မာေသာျပစ္မႈ မ်ားျဖစ္ပြာ းနိုင္ေခ်ကို နည္းပါးေစလိမ့္မည္။
အခ်ိဳ ့ေသာအေၾကာင္းကိစၥတို ့သည္ အေျခအေနတင္းမာမႈမ်ားမျဖစ္ေပၚမီ၊ အေရးအခင္း ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ေပၚမလာမီကတည္းက
ကနဦးရွိနွင့္ေနသည္ျဖစ္ျပီး၊ အျခားအေၾကာင္းကိစၥတို ့မွာမူျဖစ္စဥ္ေရြ ့လွ်ားမႈအတြင္းေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္၏။ ျပည္တြင္းျဖစ္ေစ၊
ျပည္ပကျဖစ္ေစ ထိုအေၾကာင္းကိစၥ အားလုံးကိုသိထားဖို ့လိုသည္။ သို ့မွသာ ေရွး ဦးအခ်က္ျပသတိေပး စံနစ္တရပ္ကို ထူေထာင္
နိုင္ေပမည္။

ေယဘုယ် ေဘးျဖစ္ေခ်ျပကိစၥ (၇)။
အျဖစ္အပ်က္ကိုအားေပးေသာေရခံေျမခံအေျခအေနမ်ား၊ ျပင္ဆင္မႈမ်ား။
ရုတ္တရက္ျဖစ္ေစ၊ တေျဖးေျဖးျဖစ္ေစ ျဖစ္ေပၚလာေသာအျဖစ္အပ်က္(သို ့) အစီအမံမ်ားသည္ရက္စက္ယုတ္မာသည့္
ျပစ္မႈမ်ားက်ဴးလြန္ရန္အားေပးေသာ ေရခံေျမခံမ်ား အေျခအေနမ်ားကိုဖန္တီးလာျခင္း (သို ့) ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းသို လ
့ မ္းေၾကာင္း
ကိုညႊန္ျပေနျခင္း။
အညြန္းျပမ်ား။
၇-၁။ အေရးေပၚဥပေဒမ်ားျပဌာန္းျခင္းနွင့္ သာမန္မဟုတ္ေသာလုံျခံဳေရးစီမံခ်က္မ်ားေၾကာင့္အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားဆုံးရႈံးရျခင္း။
၇-၂။ နိုင္ငံေတာ္၏ အဓိကအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားကိုဆိုင္းငံ့ျခင္း၊ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္း (သို ့) နိုင္ငံေတာ္အာဏာဖြဲ ့စည္းပုံ၊
အာဏာခြဲေ၀ခ်ိန္ညွိပုံ တို ့ကိုေျပာင္းလဲေစေသာအစီအမံမ်ား၊ စသည္တို ့ေၾကာင့္ အကာအကြယ္ရလူစုမ်ား၏
ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ဆုံးရႈံးရျခင္း (သို ့) ထိုလူစုမ်ာဖယ္က်ဥ္ခံရျခင္း။
၇-၃။ အကာအကြယရ
္ လူစုမ်ား၊ လူထုမ်ား၊ လူပုဂၢိဳလ္မ်ာ း အေပၚတြင္ အသုံးျပဳရန္ လုံျခံဳမႈထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ ့အစည္း
မ်ားကိုအင္အားတိုးခ်ဲ ့ျခင္း၊ ျပန္လည္ဖြဲ ့စည္းျခင္း။
၇-၄။ ဥပါဒ္ျပဳရန္အသုံးျပဳနိုင္ေသာလက္နက္မ်ား၊ ခဲယမ္းမ်ား၊ အျခားပစၥည္းမ်ာ းကို အေျမာက္အမ်ား၀ယ္ယူစုေဆာင္းျခင္း။
၇-၅။ ျပည္သူ ့စစ္နွင့္ အရံတပ္ဖြဲ ့မ်ား တိုးခ်ဲ ့ဖြဲ ့စည္းျခင္း၊ ပိုမိုေထာက္ပံ့ျခင္း။
၇-၆။ ဆက္သြယ္ေရးလိုင္းမ်ားအသုံးျပဳျခင္းကိုတင္းၾကပ္စြာထိန္းခ်ဳပ္လာျခင္း၊ သုံးစြဲမႈကိုတားျမစ္လာျခင္း။
၇-၇။ NGO မ်ား၊ နိုင္ငံတကာအဖြဲ ့အစည္းမ်ား၊ မီဒီယာမ်ား၊ အျခားအေရးပါေသာပါတ္သက္သူမ်ားကိုေမာင္းထုတ္ျခင္း၊ ၄င္းတို ့
ရွိေနမႈကိုခြင့္မျပဳျခင္း (သို ့) ၄င္းတို ့၏ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၊ လႈပ္ရွာ းမႈမ်ားကို တင္းၾကပ္စြာထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း။
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၇-၈။ အကာအကြယရ
္ လူစုမ်ား၊ လူထုမ်ား၊ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ရွင္သန္ခြင့္၊ ရုပ္ခႏၶာက်န္းမာသန္စြမ္းခြင၊့္ လြတ္လပ္ခြင၊့္ လုံျခံဳခြင့္တို ့ကုိ
ပိုမို ခ်ိဳးေဖါက္လာျခင္း၊ (သို ့) ထို လူ /လူစုမ်ားကို တမင္တကာထိခိုက္ေစေသာ၊ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းျပဳေသာ
အစီအမံမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ဥပေဒမ်ားျပဌာန္းျခင္း။
၇-၉။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ကေလးသူငယ္မ်ား အေပၚတြင္က်ဴးလြန္ေသာ ဆိုး၀ါးသည့္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား မ်ားျပားလာျခင္း၊
၄င္းတို ့အေပၚတြင္ လိင္မႈ-အၾကမ္းဖက္ျခင္းကိုအားေပးေသာအေျခအေနမ်ားဖန္တီးလာျခင္း - ဤကိစၥကို အၾကမ္းဖက္မႈ
နည္းလမ္းလက္နက္တရပ္အျဖစ္အသုံးျပဳလာျခင္းအပါအ၀င္။
၇-၁၀။ အကာအကြယရ
္ လူစုမ်ား၊ လူထုမ်ား၊ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားအေပၚတြင္ အသက္ကိုျခိမ္းေခ်ာက္ေသာဘ၀အေျခအေန
မ်ားဖန္တီးျခင္း၊ ျပည္နွင္ဒဏ္ခတ္ျခင္း၊ ဖမ္းဆီးျခင္း၊ စုေ၀းေခၚယူျခင္း၊ ခြဲျခားထားျခင္း၊ ေမာင္းထုတ္ျခင္း၊ အဓမၼေျပာင္းေရႊ ့
ေစျခင္း၊ စခန္းမ်ား၊ ေက်းလက္ေဒသမ်ား၊ ေခ်ာ င္ခ်ိဳေခ်ာင္ျခားရပ္ကြက္မ်ား (သို ့) အျခားသတ္မွတ္သည့္ေနရာမ်ာ းသို ့
ေျပာင္းေရႊ ့ေစျခင္း။
၇-၁၁။ အကာအကြယရ
္ လူစုမ်ား၊ လူထုမ်ား၊ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ မရွိမျဖစ္၀တၳဳပစၥည္းမ်ား၊ တည္ေဆာက္ျပဳျပင္ထားေသာအိုးအိမ္
အေဆာက္အဦး၊ ကိုယ္ပိုင္ယဥ္ေက်းမႈ - ဘာသာေရး နွင့္ဆက္စပ္ေသာပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ လုယက္ယူငင္ျခင္း။
၇-၁၂။ လူစုတစုနွင့္ဆက္စပ္ပါတ္သက္မႈေပၚတြင္အေျခခံကာ လူတို ့အား (သို ့) ၄င္းတို ့ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားအား ခြဲျခားသတ္မွတ္ျခင္း။
၇-၁၃။ မတူကြဲျပားျခင္း၊ အတိတ္ကအျဖစ္အပ်က္မ်ားနွင့္ အၾကမ္းဖက္ရန္ေစ့ေဆာ္မႈတြန္းအားမ်ားကို နိုင္ငံေရးအရ
အေရာင္ဆိုးျခင္း၊
၇-၁၄။ အကာအကြယရ
္ လူစုမ်ား၊ လူထုမ်ား၊ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားကိုပစ္မွတ္ထားသည့္ ေသြးထိုးလႈံ ့ေဆာ္ေသာစကားမ်ာ းေျပာဆိုျခင္း၊
၀ါဒျဖန္ ့ျခင္းမ်ား၊ မုန္းတီးေရးေဟာေျပာမႈမ်ား မ်ားျပားလာျခင္း။
ေ၀ဖန္သုံးသပ္ခ်က္။
ရက္စက္ယုတ္မာေသာျပစ္မႈမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈနွင့္ လူသားမ်ိဳးႏြယ္ေပၚျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းသည္
ျဖစ္စဥ္မ်ားျဖင့္လာသည္ျဖစ္ျပီး အစီအစဥ္ေရးဆြဲရန္၊ ညွိႏိႈင္းကြပ္ကဲရန္၊ အေကာင္အထည္ေဖၚရန္ အခ်ိန္လိုသည္။
က်ဴးလြန္သူမ်ားက ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္မႈမပါဘဲ တကြဲတျပားစီ၊ တမဟုတ္ခ်င္းဆုံးျဖတ္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္ဟု ရွင္းျပ၍ မရနိုင္ေခ်။
ထို ့ျပင္က်ဴးလြန္သူမ်ားအေနျဖင့္ လုံေလာက္ေသာသြင္းအားစုမ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ထားျခင္းမရွိဘဲ ႀကီးမားက်ယ္ျပန္ ့
ေသာအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကိုမလုပ္ေဆာင္နိုင္ေပ။ ထိုသြင္းအားစုမ်ားကိုအလြယ္တကူလည္းမရနိုင္၊ ျပင္ဆင္ဖို ့ရာအတြက္လည္း
အခ်ိန္လိုေလသည္။ သို ့ျဖစ္၍ ဤျဖစ္စဥ္မ်ားေရြ ့လွ်ားေနစဥ္ကာလအတြင္း အျဖစ္အပ်က္မ်ား၊ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ေျပာင္းလဲမႈ
မ်ားကို ရွာေဖြေဖၚထုတ္ကာ ပါတ္သက္ေနသူလူတစုသည္ ႀကီးမားေသာအၾကမ္းဖက္မႈအခင္းအက်င္းတရပ္ကိုအေကာင္အထည္
ေဖၚရန္၊ ရက္စက္ယုတ္မာေသာျပစ္မႈမ်ာ းက်ဴးလြန္ရန္ တာစူေလွ်ာက္လွမ္းေနၾကေၾကာင္းသိနိုင္သည္။ သို ့မဟုတ္ ထိုအျဖစ္အပ်က္
မ်ား၊ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ေျပာင္းလဲမႈ မ်ားသည္ ျပစ္မႈမ်ားက်ဴးလြန္ရန္ ေရခံေျမခံကိုဖန္တီးေနျခင္းလည္းျဖစ္နိုင္သည္။
ထိုအညႊန္းျပမ်ားကိုေဖၚထုတ္သိရွိရန္နွင့္ ရက္စက္ယုတ္မာေသာျပစ္မႈမ်ားနွင့္ အက်ဳိးအေၾကာင္းဆက္စပ္ျပရန္ကိစၥသည္လယ
ြ ္ကူ
မည္မဟုတ္ေသာ္လည္း၊ အလြန္တရာအေရးပါလွသည္။ အျခားေသာ ေဘးျဖစ္နိုင္ေခ်ျပကိစၥမ်ားနည္းတူ သည္မွာလည္း ေနာက္ခံေရခံေျမခံအေျခအေနမ်ားနွင့္ ရွိေနနွင့္မည္ျဖစ္ေသာ အျခားေဘးျဖစ္နိုင္ေခ်ျပကိစၥမ်ားကိုပါထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္လိုေလသည္။

ရက္စက္ယုတ္မာေသာျပစ္မႈမ ်ားေလ့လ ာျခင္းမူေဘာင္
ကာကြယ္တ ားဆီး ရန္နည္းလမ္း
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ေယဘုယ် ေဘးျဖစ္ေခ်ျပကိစၥ (၈)။
ေမာင္းခလုပမ်ား။
္မ်ား။
မ်ား
ရက္စက္ယုတ္မာေသာျပစ္မႈမ်ားနွင့္ ဆက္စပ္မႈရွိသည္မထင္ရေသာ္လည္း လက္ရွိအေနအထားမ်ားကိုပိုမိုဆိုး၀ါးသြားေစနိုင္ေသာ၊
ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းကိုစတင္ျဖစ္ေပၚေစေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ား၊ အေျခအေနမ်ားျဖစ္သည္။
အညြန္းျပမ်ား။
၈-၁။ လုံျခံဳေရးအင္အားစုမ်ားကိုရုတ္တရက္ျဖန္ ့ က်က္ခ်ထားျခင္း (သို ့) လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားစတင္ျဖစ္ပြားျခင္း။
၈-၂။ အိမ္နားနီးခ်င္းနိုင္ငံတြင္ျဖစ္ပြာ းေနေသာ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ၊ ဆိုး၀ါးေသာတင္းမာမႈမ်ားကူးစက္လာျခင္း။
၈-၃။ နိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္းကေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို နိုင္ငံေတာ္၏လုံျခံဳမႈအားထိပါးသည္ဟုယူဆျခင္း။
၈-၄။ ရုတ္တရက္ (သို ့) ပုံမမွန္ေသာ အစိုးရအေျပာင္းအလဲ၊ အာဏာလႊဲေျပာင္းျခင္း၊ အစုအဖြဲ ့ဂိုဏ္းဂဏမ်ား၏ နိုင္ငံေရးပါ၀ါ
ၾသဇာ အေျပာင္းအလဲမ်ား။
၈-၅။ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ထိပ္သီးပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ဆန္ ့က်င္ဖက္အုပ္စ၀
ု င္မ်ာ း၏ အသက္စည္းစိမ္၊ ရုပ္ခႏၶာက်န္းမာသန္စြမ္းမႈ၊
လြတ္လပ္မႈ၊ လုံျခံဳမႈ တို ့ကိုတိုက္ခိုက္ျခင္း။ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားကတိုက္ခိုက္မႈမ်ာ း စသည့္ဆိုး၀ါးေသာအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား။
၈-၆။ ဘာသာေရးအထိမ္းအမွတ္ပြဲမ်ား၊ တကယ္ /ထင္ရေသာ ဘာသာေရးသေဘာထားေသးသိမ္မႈမ်ား (သို ့) အရိုအေသတန္မႈ
မ်ား - နိုင္ငံျပင္ပမွအျဖစ္အပ်က္မ်ားအပါအ၀င္။
၈-၇။ အခ်ိဳ ့ေသာလူအုပ္စုမ်ား၊ လူပုဂၢိဳလ္မ်ာ းကိုပစ္မွတ္ထားသည့္ လႈံ ့ေဆာ္မႈမ်ား၊ အမုန္းတရား၀ါဒျဖန္ ့မႈမ်ား။
၈-၈။ အထက္ပါလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားနွင့္ဆက္စပ္သည့္ သန္ေခါင္စာရင္းေကာက္မႈ၊ ေရြးေကာက္ပြဲ၊ ဆုံခ်က္လုပ္ရပ္မ်ား၊ ထိုလူအုပ္စု /
ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ရပ္တည္မႈဟန္ခ်က္ပ်က္ျပားေစသည့္အစီအမံမ်ား။
၈-၉။ အမ်ိဳးသားစီးပြာ းေရးနွင့္ လုပ္သားအင္အားစုကိုထိခိုက္ေစေသာရုတ္တရက္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား - ဘ႑ာေရးအၾကပ္အတည္း၊
သဘာ၀ေဘးဒဏ္နွင့္ ေရာဂႏၶရကပ္မ်ားအပါအ၀င္။
၈-၁၀။ အရပ္သားလူထုမ်ား၊ အစုအဖြဲ ့မ်ား၏ စား၀တ္ေနမႈဘ၀မ်ားးကိုဆိုးဆိုး၀ါး၀ါးထိခိုက္ေစေသာ သဘာ၀သယံဇာတမ်ားေတြ ့
ရွိႈမႈ - ရွာေဖြေဖၚထုတ္မႈစီမံကိန္းမ်ား။
၈-၁၁။ လူထုအစုအဖြဲ ့မ်ာ းၾကားတင္းမာမႈကိုပိုမိုဆိုး၀ါးေစေသာ အတိတ္ကျပစ္မသ
ႈ င့္အျဖစ္အပ်က္မ်ား၊ နစ္နာထိခိုက္မႈမ်ား၊
သမိုင္း၀င္ကာလမ်ားကို အထိမ္းအမွတ္က်င္းပျခင္း - ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခဲ့သူမ်ားကို ခ်ီးေျမွာ က္အမႊမ္းတင္မႈမ်ာ းအပါအ၀င္။
၈-၁၂။ တာ၀န္ခံမႈျဖစ္စဥ္မ်ာ။ အထူးသျဖင့္ တရားမွ်တမႈမရွိဟုယူဆနိုင္သည့္ တာ၀န္ခံမႈျဖစ္စဥ္မ်ားနွင့္ဆက္စပ္ေသာလုပ္ရပ္မ်ား။
ေ၀ဖန္သုံးသပ္ခ်က္။
ရက္စက္ယုတ္မာေသာျပစ္မႈျဖစ္စဥ္မ်ားသည္တခုနွင့္တခုမတူညီပါ။ ကြဲျပားမႈမ်ားစြာရွိနိုင္သည္။ က်ဴးလြန္သူမ်ားတြင္ရွင္းျပတ္ေသာ
အစီအစဥ္နွင့္ လတ္တေလာအေကာင္အထည္ေဖၚရန္စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားရွိလွ်င္ ျပစ္မႈျဖစ္စဥ္သည္လွ်င္ျမန္စြာ ျဖစ္ေပၚနိုင္သည္။
အျခားေသာအေျခအေနမ်ားတြင္မူ ရွည္ၾကာစြာ ျဖစ္ေပၚေနခဲ့ေသာ ဆိုး၀ါးသည့္တင္းမာမႈမ်ား၊ အေရးအခင္းမ်ား၏ ေနာက္ပိုင္း
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ကာလမ်ားက်မွ ရက္စက္ယုတ္မာေသာျပစ္မႈမ်ားျဖစ္ပြားလာတတ္သည္။ သို ့မဟုတ္အေျခအေနဆိုးတရပ္တြင္ ရုတ္တရက္ျဖစ္လာ
ေသာ မေမွ်ာ္မွန္းနိုင္သည့္အျဖစ္အပ်က္၊ အေျခအေနတို ့ေၾကာင့္ အေနအထားမ်ားခ်က္ခ်င္းပိုမိုဆိုး၀ါးလာျပီး ရက္စက္ယုတ္မာ
ေသာျပစ္မႈမ်ာ းျဖစ္လာေအာင္တြန္းပို ့လိုက္ေလသည္။ ထိေရာက္ေသာ ေရွးဦးသတိေပးျခင္းေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ားတြင္ ထို
မေမွ်ာ္မွန္းနိုင္သည့္အျဖစ္အပ်က္၊ အေျခအေနမ်ာ းနွင့္ ျဖစ္လာနိုင္ေသာအက်ိဳးဆက္မ်ားကိုထည့္သြင္းစဥ္းစားထားဖို ့လိုသည္။
အခ်ိဳ ့အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ ေဘးျဖစ္နိုင္ေခ်ျပေသာတိုက္ရိုက္ (သို ့)အေျခခံက်ေသာကိစၥမ်ားနွင့္ ပါတ္သက္မႈမရွိဟု ထင္ျမင္
ရလွ်င္ေသာ္မွ ၄င္းတို ့ကိုဂရုမထားဘဲေန၍မရေခ်။

လူမ်ိဳးတုန္း

ေဘးျဖစ္ေခ်ျပကိစၥ (၉)။

သတ္ျဖတ္မႈ
တစုနွင့္တစုတင္းမာမႈမ်ား (သို )့ အကာကြယ္ရလူစု * မ်ာ းအေပၚခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း ပုံစံမ်ား။
အကာအကြယ္ရလူစုမ်ားအေပၚဆိုးရြာ းစြာဘက္လိုက္ဆက္ဆံမႈကိုေဖၚျပေသာအတိတ္က (သို ့) ယခုလက္ရွိအမူအက်င့္မ်ား
ေၾကာင့္ လူထုအစုအဖြဲ ့မ်ားအခ်င္းခ်င္းေသာ္၄င္း အစိုးရနွင့္ေသာ္၄င္း တင္းမာမႈမ်ားျဖစ္လာျပီး ရက္စက္ယုတ္မာသည့္ျပစ္မႈမ်ား
အတြက္ေရခံေျမခံမ်ားေပၚေပါက္လာေစျခင္း။
အညြန္းျပမ်ား။
၉-၁။ အတိတ္ကေသာ္၄င္း၊ ယခုလက္ရွိေသာ္၄င္း အကာအကြယ္ရလူစုမ်ာ းအေပၚ ဆိုး၀ါးေသာခြဲျခားဆက္ဆံမႈ၊ သီးသန္ ့ချဲြ ခား ေနရာခ်ထားမႈ၊ ခ်ဳပ္ခ်ယ္တင္းၾကပ္မႈ၊ ဖယ္က်ဥ္မႈ လုပ္ရပ္မ်ား၊ ေပၚလီစီမ်ား၊ ဥပေဒမ်ားက်င့္သုံးျခင္း။
၉-၂။ အကာအကြယ္ရလူစုမ်ား၏ တည္ရွိမႈကိုျငင္းဆန္ျခင္း၊ ၄င္းတို ့၏ သီးျခားျဖစ္တည္မႈအသြင္သ႑ာန္မ်ားကိုအသိအမွတ္ျပဳ
ရန္ျငင္းဆန္ျခင္း။
၉-၃။ အကာအကြယ္ရလူစုမ်ားအေပၚက်ဴးလြန္ေသာရက္စက္ယုတ္မာမႈမ်ားကို အေရးယူအျပစ္ေပးျခင္းမရွိခဲ့သည့္သမိုင္းေၾကာင္း။
၉-၄။ ရပိုင္ခြင့္၊ သြင္းအားစုမ်ားရရွိမန
ႈ ွင့္ပါတ္သက္၍၄င္း၊ လူမ-ႈ စီးပြာ းမညီမွ်မႈမ်ားနွင့္ပါတ္သက္၍၄င္း၊ ဆုံးျဖတ္လုပ္ကိုင္မႈတြင္
ပါ၀င္ခြင္နွင့္ပါတ္သက္၍၄င္း့၊ လုံျခံဳမႈ၊ အစုအဖြဲ ့၏ သီးျခားအသြင္အျပင္၊ အစုအဖြဲ ့အေပၚအျမင္ နွင့္ပါတ္သက္၍၄င္း
အကာအကြယ္ရလူစုမ်ားအခ်င္းခ်င္း၊ (သို ့) အစိုးရနွင့္အတိတ္က(သို ့) ယခုလက္ရွိျဖစ္ေနေသာ တင္းမာမႈမ်ား၊ ပဋိပကၡမ်ား။
၉-၅။ နိင္ငံေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ လူမႈေရး၊ တည္ေနရာပထ၀ီအေနအထား - စေသာကြဲျပားမႈမ်ားအရဖြဲ ့စည္းၾကသည့္ အျခားေသာ
အစုအဖြဲ ့ မ်ား နွင့္ အတိတ္က (သို ့) ယခုလက္ရွိျဖစ္ေနေသာ ဆိုး၀ါးသည့္တင္းမာမႈ၊ ပဋိပကၡမ်ား သည္ လူမ်ိဳးေရးအသြင္၊
လူမ်ိဳးစုေရးအသြင္၊ မ်ိဳးႏြယ္စုေရးအသြင၊္ ဘာသာေရးအသြင္ ေရြ ့လွ်ားေျပာင္းလဲသြားနိုင္ျခင္း။
၉-၆။ သီးျခားျဖစ္တည္မႈအသြင္သ႑ာန္ေပၚအေျခခံကာျဖစ္ေပၚေသာ တင္းမာမႈမ်ား၊ ပဋိပကၡမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္
နိင္ငံေတာ္အဆင့္နည္းလမ္းမ်ား၊ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားမရွိျခင္း။
*မွတ္ခ်က္။ ဤစာတမ္း၏ မူေဘာင္အတြင္း “အကာအကြယ္ရလူစု” ၏ အဓိပၸါယ္ ဖင
ြ ့္ဆ ိုခ်က္ကို အပိုင္း-၁ - ရက္စက္ယုတ္မာေသာျပစ္မႈဒ ဏ္ခံစားရနိုင္သူမ ်ား တြင္
ၾကည့္ပါ။
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ကာကြယ္တ ားဆီး ရန္နည္းလမ္း

Page 27

ေ၀ဖန္သုံးသပ္ခ်က္။
လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္ျခင္းသည္ သီးျခားျဖစ္တည္မႈအေပၚတြင္အေျချပဳေသာ အစြန္းေရာက္သည့္ျပစ္မႈျဖစ္သည္။
“သီးျခားျဖစ္တည္မႈ” ကို မိမိကိုယ္က်ိဳးအတြက္ (သို ့) နိုင္ငံေရးအက်ိဳးအျမတ္အတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္သူအထက္လႊာလူတန္းစားမ်ားက
ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ ေျပာင္းလဲဖြင့္ဆိုျခင္းျပဳနိုင္သည္။ လူ ့အဖြဲ ့အစည္းအတြင္း အကြဲအျပဲမ်ားကိုပိုမိုဆိုး၀ါးေစရန္ျပဳလုပ္နိုင္သည္။
သီးျခားျဖစ္တည္မႈအေပၚတြင္အေျချပဳေသာပဋိပကၡ၏ ေရေသာက္ျမစ္သည္ လူမ်ိဳး၊ လူမ်ိဳးစု၊ မ်ိဳးႏြယ္စုနွင့္ ဘာသာေရးအရ
တသီးတျခားျဖစ္ေသာအုပ္စုမ်ားအတြင္း တကယ္ရွိေသာ /ထင္ရေသာ ကြဲျပားမႈမ်ာ းျဖစ္၏။ ထိုကြဲျပားမႈမ်ာ းမွအစျပဳကာ
လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈကာကြယ္တားဆီးေရးနွင့္ ျပစ္ဒဏ္ေပးေရးဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္းက ေဖၚျပေသာ ျပစ္မႈႀကီးသို ့ ဦးတည္
သြားနိုင္သည္ ။ အျခားေသာေရေသာက္ျမစ္အေၾကာင္းတရားမ်ားလည္းရွိေသး၏။ နိုင္ငံေရးအရေသာ္၄င္း၊ တည္ေနရာပထ၀ီ
အေနအထားအရေသာ္၄င္း ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ာ းသည္ လူမ်ိဳးေရးအသြင္၊ လူမ်ိဳးစုေရးအသြင္၊ မ်ိဳးႏြယ္စုေရးအသြင္၊ ဘာသာေရး
အသြင္ေရြ ့လွ်ားေျပာင္းလဲသြာ းနိုင္ေလသည္။
သို ့ေသာ္ နိုင္ငံတနိုင္ငံအတြင္း၊ ျပည္သူလူထုအတြင္း မတူကြဲျပားမႈတည္ရွိေနျခင္းသည္ ေဘးျဖစ္ေခ်ျပကိစၥတခုမဟုတ္ေပ။
အုပ္စုမ်ားအတြင္း ပဋိပကၡ ျဖစ္ေပၚေစေသာကြဲျပားျခားနားမႈသည္လည္း ေဘးျဖစ္ေခ်ျပကိစၥတခုမဟုတ္။ ေဘးျဖစ္ေခ်ျပကိစၥ
သည္ကား မတူကြဲျပားမႈကိုအေခ်ျပဳေသာ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈျဖစ္၏။ အေတာမသတ္ျဖစ္ေပၚေနေသာခြဲျခားဆက္ဆံမႈပုံစံအမ်ိးမ်ိဳးသည္
လူ ့အဖြဲ ့အစည္းအတြင္းအကြဲအျပဲမ်ားကိုႀကီးမားခိုင္ျမဲလာေစသည္။ ႀကီးမားေသာအကြဲအျပဲသည္ လူစုလူေ၀းျဖင့္ အၾကမ္း ဖက္မႈ
၏ပင္မအေၾကာင္းတရားျဖစ္လာသည္။ လူအုပ္စုျဖင့္ျဖစ္ၾကရာတြင္ မိမိတို ့ဘက္ကမွန္သည္ဟုခံယူယုံၾကည္မႈလည္း ျဖစ္လာသည္။
လူအစုအဖြဲ ့အလိုက္ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမပါလွ်င္ နက္ရႈိင္းေသာမေက်နပ္မႈမ်ားသည္ပင္ မတရားျပဳက်င့္မႈပုံစံ အမ်ိဳးမ်ိဳးသို ့၊
ထိုမွတဆင့္ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ ဆီသို ့ဦးတည္သြာ းနိုင္မည္မဟုတ္ေခ်။

လူမ်ိဳးတုန္း

ေဘးျဖစ္နိုင္ေခ်ျပကိစၥ (၁၀)
၁၀)။

သတ္ျဖတ္မႈ
အကာကြယ္ရလူစုကိုအလုံးစုံေသာ္၄င္း၊ အခ်ိဳ ့ေသာ္၄င္း ေခ်မႈန္းရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္၏ လကၡဏာမ်ား။
အကာအကြယ္ရလူစုကို၄င္းတို ့၏လူမ်ိဳး၊ လူမ်ိဳးစု၊ မ်ိဳးႏြယ္စုနွင့္ ဘာသာေရးအရ ျဖစ္တည္မႈ (သို ့) ထိုျဖစ္တည္မႈအေပၚထားရွိ
ေသာအျမင္ေပၚတြင္အေျချပဳကာ ထိုလူစုအားလုံး (သို ့) အခ်ိဳ ့ကို ေခ်မႈန္းရန္ လက္ေတြ ့လုပ္၍ေသာ္၄င္း၊ လုပ္သင့္သည္္ကို
မလုပ္ဘဲနွင့္ေသာ္၄င္း ေဆာင္ရြက္မည့္ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ညႊန္ျပသည့္ အျဖစ္မွနအ
္ ခ်က္အလက္မ်ား၊ အေျခအေနမ်ား။
အညြန္းျပမ်ား။
၁၀-၁။ အကာအကြယ္ရလူစုကိုပစ္မွတ္ထားေသာ တိုက္ရိုက္ရည္ရြယ္ခ်က္(သို ့)လႈံ ့ေဆာ္မက
ႈ ိုေျဗာင္ေဖၚျပေနသည္သ
့ တင္းေပး
ခ်က္ (သို ့) အဓိပၸါယ္ေကာက္ယူနိုင္သည့္ မသိမသာအထာေပးခ်က္သည္ ပစ္မွတ္လူစုကိုတိုက္ခိုက္ဖ်က္ဆီးျခင္းသို ့
ဦးတည္သြာ းနိုင္သည္ဟု က်ိဳးေၾကာင္းျပယူဆနိုင္ေသာ တရား၀င္စာရြက္ စာတမ္းမ်ား၊ နုိင္ငံေရးေၾကျငာခ်က္မ်ား၊
မီဒီယာမွတ္တမ္းမ်ား(သို ့) အျခား စာရြက္စာတမ္းမ်ား။
၁၀-၂။ အကာအကြယ္ရလူစုမအ
ွ ဖြဲ ့၀င္မ်ား၊ အထူးသျဖင့္ လူတခ်ိဳ ့ကိုအထူးေရြးခ်ယ္ပစ္မွတ္ထား၍ ျမန္ျမန္ေသာ္၄င္း၊ တေျဖးေျဖး
ေသာ္၄င္း အစေဖ်ာက္ပစ္ျခင္းျဖင့္ ထိုအစုအဖြဲ ့အားပ်က္စီးရာပ်က္စီးေၾကာင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း။
၁၀-၃။ အကာအကြယ္ရလူစ၏
ု အသက္စည္းစိမ္၊ လြတ္လပ္မႈ၊ ရုပ္ပိုင္းနွင့္စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာက်န္းမာသန္စြမ္းမႈကို ထိခိုက္ေစေသာ
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က်ယ္က်ယ္ျပန္ ့ျပန္ ့ ၊ စံနစ္တက် ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း (သို ့) ပစ္မွတ္ထားတိုက္ခိုက္ျခင္း /အၾကမ္းဖက္ျခင္းမ်ာ း - အစတုံး
ေဖ်ာက္ဖ်က္သည္ထိမဟုတ္။
၁၀-၄။ အကာအကြယ္ရလူစ၀
ု င္အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ မ်ိဳးဆက္ပြာ းက်န္းမာေရးရပိုင္ခြင့္ကို ဆိုး၀ါးစြာ ထိခိုက္ေစေသာ၊ (သို ့) လူစုမွ
ကေလးသူငယ္မ်ားကိုအတင္းအဓမၼခြဲျခင္း၊ အျခားသို ့ပို ့ေဆာင္ျခင္းကို စဥ္းစားခြင့္ျပဳေသာ ေပၚလီစီမ်ာ း၊ အစီအမံမ်ား
ေဖၚေဆာင္ျခင္း။
၁၀-၅။ အကာအကြယ္ရလူစုေပၚတြင္အထူးသျဖင့္ဥပါဒ္ျပဳေသာ၊ လူ ့သိကၡာဆုံးရႈံးေစေသာနည္းလမ္းမ်ား၊ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ာ း
က်င့္သုံးျခင္း။ ထိုျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားတြင္ အရွက္ရေစရန္၊ ေၾကာက္လန္ ့တုန္လႈပ္ေစရန္ ျပဳျခင္းျဖင့္ လူစုျပိဳကြဲသြားေစရန္
ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိသည္ကိုေတြ ့ရွိရျခင္း။ (သို ့) အကာအကြယ္ရလူစု့၏ ျဖစ္တည္မႈေဖၚျပခ်က္ကိုေျပာင္းလဲသြာ းေစရန္
ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိသည္ကိုေတြ ့ရွိရျခင္း။
၁၀-၆။ အကာအကြယ္ရလူစုေပၚတြင္အထူးသျဖင့္ဥပါဒ္ျပဳေသာ နိုင္ငံတကာဥပေဒတြင္တားမ်စ္ထားေသာ အၾကမ္းဖက္မႈ
နည္းလမ္းမ်ားအသုံးျပဳျခင္း - နိုင္ငံတကာဥပေဒတြင္တားမ်စ္ထားေသာလက္နက္မ်ားအသုံးျပဳျခင္းအပါအ၀င္။
၁၀-၇။ အကာအကြယ္ရလူစုနွင့္ ၄င္း၏ရပ္တည္မႈအေပၚတြင္ထိန္းခ်ဳပ္နိုင္ျခင္းကို ျပည္သူအမ်ား ့အေပ်ာ္ႀကီးေပ်ာ္ေနပုံေဖၚျပျခင္း။
၁၀-၈။ အကာအကြယ္ရလူစု၏ အိုးအိမ္မ်ား၊ လယ္ယာမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ အျခားအသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈမ်ားကို
တိုက္ခိုက္ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈနွင့္ ဘာသာေရးဆိုင္ရာအထိမ္းအမွတ္မ်ား၊ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကိုဖ်က္ဆီးျခင္း။

ေ၀ဖန္သုံးသပ္ခ်က္။
လူမ်ိဳး၊ လူမ်ိဳးစု၊ မ်ိဳးႏြယ္စုနွင့္ ဘာသာေရးအစုအဖြဲ ့ကို အလုံးစုံေသာ္၄င္း၊ အခ်ိဳ ့ေသာ္၄င္း ဖ်က္ဆီးေခ်မႈန္းရန္ရည္ရယ
ြ ္ခ်က္သည္
လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈျပစ္မႈ၏ အေျခခံအက်ဆုံးလည္းျဖစ္သည္၊ သက္ေသျပရန္အခက္ခဲဆုံးလည္းျဖစ္ေလသည္။
ေရွးဦးသတိေပးျခင္းအားျဖင့္ခန္ ့မွန္းတြက္ဆရန္လည္းစိန္ေခၚမႈမ်ားစြာရွိသည္။ မ်ားစြာေသာအျဖစ္အပ်က္မ်ားတြင္ ျဖစ္ပ်က္ျပီးမွ
သာလွ်င္ ရည္ရြယ္ခ်က္ကိုေဖၚထုတ္နိုင္ေလသည္။ ပုံစံအားျဖင့္မူ တာ၀
တာ၀န္ခံျခင္းလုပ္ငန္း၏ျဖစ္
၏ျဖစ္စဥ္မ်ား အတြင္းမွာေပၚလာသည္။
တခါတရံ ရည္ရြယ္ခ်က္ေပၚလာေသာအခ်ိန္တြင္ အၾကမ္းဖက္မႈေရခ်ိန္ျမင့္ေနခ်ိန္ျဖစ္၍ ကာကြယ္တားဆီးရန္အလြန္ေနာက္က်
သြားျပီျဖစ္ေလသည္။
သို ့ေသာ္ျငားလည္း သတိေပးအခ်က္ျပနိုင္ေသာ ေရွးဦးေပၚလာသည့္အညႊန္းျပတခ်ိဳ ့ရွိသည္။ ရွင္းရွင္းျပတ္ျပတ္ေဖၚျပနိုင္ေသာ
အညႊန္းျပမ်ားေတာ့မဟုတ္။ အခ်ိဳ ့ေသာ လုပ္ရပ္၊ အျပဳအမူတို ့ကိုေကာက္ခ်က္ဆြဲျခင္း၊ က်ိဳးေၾကာင္းသုံးသပ္ျခင္းမွ သတ္ျဖတ္
ေခ်မႈန္းျခင္းတခု က်ဴးလြန္ရန္ရည္ရြယ္ခ်က္တခု၊ အစီအစဥ္တခု ရွိေနနိင္ေၾကာင္း ေသခ်ာေပါက္မေျပာနိုင္ ေသာ္လည္း ယုံၾကည္
ေလာက္သည္ဟု အေျဖတခုရရွိနိုင္သည္။
အညႊန္းျပမ်ားသည္ ေပၚလြင္ထင္ရွာ းေသာဖ်က္ဆီးျခင္းနည္းလမ္းမ်ားျဖစ္နိုင္သလို မသိမသာ-တစတစနွင့္ တိုက္ရိုက္မဟုတ္ေသာ
နည္းလမ္းမ်ားလည္းျဖစ္နိုင္သည္။ ေနာက္ဆုံးရလဒ္မွာေတာ့အတူတူပင္။
မႈခင္းဥပေဒတြင္ဆိုလ်ွင္ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိျခင္းကို အစိုးရတရပ္ (သို ့) အဖြဲ ့အစည္းတခု၏ စီမံခ်က္၊ ေပၚလီစီတို န
့ ွင့္ဆက္စပ္
ျပသည္။ နိုင္ငံတကာဥပေဒ၌လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈကိုဖြင့္ဆိုရာတြင္ ဤသို ့ဆက္စပ္ျခင္းမရွိ။ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈသည္ သူ ့
အလိုလိုျဖစ္ေသာလုပ္ရပ္မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ အဆိုပါ စီမံခ်က္၊ ေပၚလီစီတို ့မရွိလွ်င္က်ဴးလြန္နိုင္ဖို ့ရာျဖစ္နိုင္မည္မဟုတ္ေခ်။
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လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚ

ေဘးျဖစ္နိုင္ေခ်ျပကိစၥ

ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္း။

(၁၁)
၁၁)။

အရပ္သားလူ
ားလူထု * ကို က်ယ္က်ယ္ျပန္ ့ျပန္ (့ သို )့ စံနစ္တက် တိုက္ခိုက္မႈ၏ လကၡဏာမ်ား။
မည္သည့္အရပ္သားလူထုေပၚတြင္ျဖစ္ေစ ျပဳက်င့္ေသာ အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္၏လကၡဏာ - အင္အားသုံးအၾကမ္းဖက္ျခင္းနွင့္
အျခားေသာအၾကမ္းဖက္ျခင္းမ်ားတြင္ ထုထည္ႀကီးမားစြာ ၊ အတိုင္းအတာက်ယ္ျပန္ ့စြာ၊ မၾကခဏျဖစ္ျခင္း (က်ယ္ျပန္ ့
ေသာအၾကမ္းဖက္မႈ) နွင့္ အခ်ိန္ပိုင္းျခားအလိုက္၊ ဆင္တူေသာအတိုင္းအတာနွင့္ ဖြဲ ့စည္းမႈျဖင့္ျဖစ္ျခင္း (စံနစ္တက်အၾကမ္းဖက္မႈ)
တို ့ရွိသည္။
အညြန္းျပမ်ား။
၁၁-၁။ အရပ္သားလူထုမ်ားအေပၚအၾကမ္းဖက္မႈပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳး၏လကၡဏာမ်ား (သို ့) ေရြးထုတ္ေသာလူစုတစုနွင့္ ၄င္းတို ့၏
ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား၊ သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈ၊ ယဥ္ေက်းမႈနွင့္ ဘာသာေရးအထိမ္းအမွတ္မ်ားအေပၚအၾကမ္းဖက္မႈ။
၁၁-၂။ ပစ္မွတ္ထားေသာအရပ္သားလူထုမ်ား၊ ပစ္မွတ္ထားေသာေဒသမ်ားပိုမိုမ်ားျပားလာျခင္း (သို ့) အရပ္သားလူထုမ်ား
အေပၚက်ဴးလြန္ေသာအၾကမ္းဖက္မႈ အႀကိမ္၊ အမ်ိဳးအစား၊ အတိမ္အနက္ နွင့္ အတိုင္းအတာမ်ားျပားလာျခင္း။
၁၁-၃။ အရပ္သားလူထုအေပၚက်ဴးလြန္ေသာအၾကမ္းဖက္မႈ၏ ဖြဲ ့စည္းစီစဥ္ပုံ၊ ႀကီးၾကပ္ညႊန္ၾကားပုံနွင့္ အသုံးျပဳသည့္လက္နက္မ်ား
အဆင့္ျမင့္လာျခင္း။
၁၁-၄။ အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္မ်ားျဖစ္ေပၚေစရန္ မီဒီယာ (သို ့) အျခားနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ရန္တိုက္ျခင္း၊ လႈံ ့ေဆာ္ျခင္း။
၁၁-၅။ အရပ္သားလူထုမ်ားကိုတိုက္ခိုက္ရန္ စီမံခ်က္၊ ေပၚလီစီ မ်ားခ်မွတ္ျခင္း၏လကၡဏာမ်ား။
၁၁-၆။ အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္မ်ားတြင္အသုံးျပဳနိုင္ရန္ နိုင္ငံေရးနွင့္ စစ္ေရးအေဆာက္အဦးမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း။
၁၁-၇။ ရန္လိုေသာလုပ္ရပ္မ်ား၊ စစ္မက္ကိစၥမ်ားတြင္ အေရးပါသည့္ အမ်ားပိုင္ (သို ့) ပုဂၢလိကပိုင္ သြင္းအားစုမ်ားကို
အသုံးျပဳခြင့္ရွိျခင္း၊ ပိုမိုသုံးစြဲလာျခင္း - ျပင္းထန္ေသာေဘးဥပါဒ္ႈျဖစ္ေစနိုင္ေသာ၊ ေသေၾကပ်က္စီးမႈျဖစ္ေစနိုင္ေသာ
လက္နက္မ်ား၊ အျခားကိရိယာတန္ဆာပလာမ်ားကိုအမ်ားအျပားရယူျခင္းအပါအ၀င္။
၁၁-၈။ အရပ္သားနွင့္ စစ္ေရးပစ္မွတ္မခြမ
ဲ ျခားေသာ၊ ထုနွင့္ထည္နွင့္ဖ်က္ဆီးနိုင္ေသာ၊ လူထုအစုအဖြဲ ့မ်ားကိဖ
ု ိနွိပ္ေသာ၊ ခ်ိနဲ ့
ေစေသာ အၾကမ္းဖက္မႈနည္းလမ္းမ်ားကို ဖန္တီးျပဳျပင္ျခင္း၊ တိုးတက္သုံးစြဲလာျခင္း လကၡဏာရပ္မ်ား။

*

မွတ္ခ်က္။ ဤမူေဘာင္စ ာတမ္း ၏ ေနာက္ခံအေနအထားတြင္ “အရပ္သားလူထု” ၏ ဖြင့္ဆိုအဓိပၸ ါယ္ကိုၾကည့္ရန္ အပိုင္း -၁။ ရက္စက္ယ ုတ္မာေသာ
ရာဇ၀တ္ျပစ္မႈကို ခံစ ားရသူ မ်ားတြင္ရႈပ ါ။

ေ၀ဖန္သုံးသပ္ခ်က္။
လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းတြင္ အတိုင္းအတာက်ယ္ျပန္ ့ေသာအၾကမ္းဖက္မႈ (အေရအတြက္အရ) (သို ့) နည္းလမ္း
တက်ေဆာင္ရြက္ျခင္း (အရည္အခ်င္းအရ) တို ့ပါ၀င္သည္။ ဤတြင္ မေတာ္တဆ၊ ကံက်၊ တကြဲတျပားစီ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ာ းကို

ရက္စက္ယုတ္မာေသာျပစ္မႈမ ်ားေလ့လ ာျခင္းမူေဘာင္
ကာကြယ္တ ားဆီး ရန္နည္းလမ္း

Page 30

ထည့္သြင္းမထားသည္ကိုေတြ ့ရမည္။ အေၾကာင္းမွာ - လူသားမ်ိဳးႏြယ္ေပၚျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းမ်ားသည္ထိုကဲ့သို ့ျဖစ္သည္မဟုတ္၊
ထိုျပစ္မႈ၏လကၡဏာျဖစ္ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ိဳးကိုေဆာင္ရြက္ရန္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈအတိုင္းအတာတရပ္လိုအပ္လိမ့္မည္ျဖစ္ျပီး၊
၄င္းကိုအညႊန္းျပအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ေဖၚထုတ္နိုင္သည္။ တမ်ိးမွာအၾကမ္းဖက္မႈျပဳရန္ လိုအပ္သည့္အရာမ်ား၊ နည္းလမ္းမ်ားကိုေဖၚျပျပီး၊
ေနာက္တမ်ိဳးမွာ အၾကမ္းဖက္မႈေဆာင္ရြက္ပုံ ပုံစံကိုေဖၚျပသည္။ ပဋိပကၡတခု၏ ေရွးဦးကာလမ်ားတြင္ အညႊန္းျပမ်ားကိုေဖၚထုတ္
ျခင္းသည္ အေျခအေနဆိုးမ်ားပိုမိုဆိုး၀ါးလာျပီး လူသားမ်ိဳးႏြယ္ေပၚျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းမ်ားျဖစ္လာနိုင္ျခင္းကိုႀကိဳတင္ခန္ ့မွန္းရန္
ေထာက္ကူနိုင္သည္။ အျခားေသာအညႊန္းျပမ်ာ းက ျပဳမူလုပ္ေဆာင္မႈပုံစံမ်ားကိုေဖၚျပသည္။ ပဋိပကၡအေျခအေနပင္မရွိေသးမီ
ေဖၚျပနိုင္၏။ ၄င္းတို ့သည္ေစာစီးစြာေပၚလာေလ့ရွိ၍ စံနစ္တက်ႀကီးမားေသာအၾကမ္းဖက္မႈကိုျပဳလုပ္ရန္စြမ္းေဆာင္ရည္
တည္ေဆာက္မႈ (သို ့) အရပ္သားလူထုမ်ားကိုေသာ္၄င္း၊ ထိုလူထုထဲမွေရြးခ်ယ္ေသာအစုတစုကိုေသာ္၄င္း အျခားေသာနည္းလမ္း
မ်ားျဖင့္ပစ္မွတ္ထားတိုက္ခိုက္ရန္ျပင္ဆင္ျခင္း စသည္တို ့ကိုညႊန္ျပနိုင္သည္။ အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္ပုံစံေဖၚျပျခင္း ကိုေစာစီးစြာသိရွိ
မွသာလွ်င္ထိုျပစ္မႈအားကာကြယ္တားဆီးရန္ နည္းလမ္းဗ်ဴဟာမ်ားျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္နိုင္ေပမည္။

လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚ

ေဘးျဖစ္နိုင္ေခ်ျပကိစၥ

ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္း။

(၁၂)
၁၂)။

အရပ္သားမ်ားကို တိုက္ခိုက္ရန္ ေပၚလီစီ (သို )့ အစီအစဥ္၏ လကၡဏာမ်ား။
မည္သည့္အရပ္သားလူထုေပၚတြင္ျဖစ္ေစ-ဆိုး၀ါးေသာအၾကမ္းဖက္မႈက်ဴးလြန္ရန္ အစိုးတရပ္ (သို ့) အဖြဲ ့အစည္းတခုမွ
သိသာျမင္သာစြာသတ္မွတ္ျခင္း၊ တရား၀င္အတည္ျပဳျခင္းမျပဳဘဲနွင့္ ေပၚလီစီတရပ္ခ်မွတ္ထားရွိျခင္းကို ညႊန္ျပေသာ
အျဖစ္မွန္အခ်က္အလက္မ်ား၊ သက္ေသမ်ား။
ွင

အညြန္းျပမ်ား။
၁၂-၁။ အရပ္သားလူထုမ်ား၊ အကာအကြယ္ရလူစုမ်ာ းကိုပစ္မွတ္ထားေသာအစိုးရ (သို ့) အဖြဲ ့အစည္း၏ စီမံခ်က္၊ ေပၚလီစီရွိ
ေနေၾကာင္းတိုက္ရိုက္သက္ေသျပနိုင္ေသာ (သို ့) က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလွ်ာ္စြာ ေကာက္ခ်က္ဆြဲျပနိုင္ေသာ တရား၀င္စာရြက္
စာတမ္းမ်ား၊ နုိင္ငံေရးေၾကျငာခ်က္မ်ား၊ မီဒီယာမွတ္တမ္းမ်ား (သို ့) အျခား စာရြက္စာတမ္းမ်ာ း။
၁၂-၂။ အရပ္သားလူထု၏ အစိတ္အပိုင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေပၚတြင္ ခြဲျခားက်င့္သုံးေသာ လုံျခံဳေရးစီမံခ်က္မ်ား။
၁၂-၃။ အရပ္သားလူထုႀကီးကို ဖြဲ ့စည္းထားေသာလူမ်ိဳးစု၊ မ်ိဳးႏြယ္စု၊ ဘာသာေရးအစု၊ နိုင္ငံေရးအစုအဖြဲ ့မ်ားတြင္ အခ်ိဳးအစား
အေျပာင္းအလဲ မ်ာ းျဖစ္ေပၚလာေစေသာအစီအမံမ်ားက်င့္သုံးျခင္း၊ အထူးသတ္မွတ္ေသာ ေဒသမ်ားတြင္က်င့္သုံးမႈလည္း
ပါ၀င္သည္။
၁၂-၄။ စဥ္ျပိဳင္အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား၊ လြတ္လပ္စြာ စီမံေဆာင္ရြက္ခြင့္ရေသာ နိုင္ငံေရး-စစ္ေရးအေဆာက္အဦးမ်ား တည္ေထာင္
ျခင္း၊ အျခားေသာ လူမ်ိဳးစု၊ မ်ိဳးႏြယ္စု၊ အမ်ိဳးသားအစုအဖြဲ ့၊ နိုင္ငံေရးအစုအဖြဲ ့တြင္ပါ၀င္သူ လက္မရြံ ့အဖြဲ ့သားမ်ား၏
ကြန္ယက္ မ်ားဖြဲ ့စည္းျခင္း။
၁၂-၅။ အေရးပါေသာအမ်ားပိုင္ (သို ့) ပုဂၢလိကပိုင္ စစ္ေရး (သို ့) အျခားသြင္းအားစုမ်ာ းကို ျပင္ဆင္ျခင္း၊ အသုံးျပဳျခင္း။
၁၂-၆။ နိင္ငံတြင္းတြင္အလြယ္တကူမရရွိနိုင္ေသာ လက္နက္မ်ား၊ အျခားနည္းလမ္းကိရိယာမ်ာ းကိုရရွိျခင္း၊ အသုံးျပဳျခင္း။

ရက္စက္ယုတ္မာေသာျပစ္မႈမ ်ားေလ့လ ာျခင္းမူေဘာင္
ကာကြယ္တ ားဆီး ရန္နည္းလမ္း
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၁၂-၇။ အရပ္သားလူထုမ်ားအေပၚအသုံးျပဳရန္ လက္နက္ကိုင္တပ္မ်ားကို အလုံးအရင္းျဖင့္စုေဆာင္းျပင္ဆင္ျခင္း။
၁၂-၈။ အရပ္သားလူထုမ်ား၊ အကာအကြယ္ရလူစုမ်ားအေပၚတြင္အၾကမ္းဖက္ရန္လႈံ ့ေဆာ္ျခင္း၊ အားေပးျခင္း (သို ့) အၾကမ္းဖက္
မႈကိုအားေပးရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ၾကား၀င္ေဆာင္ရြက္မတ
ႈ မင္တကာမလုပ္ျခင္း၊ လစ္လွ်ဴရႈလႊတ္ေပးထားျခင္း။
၁၂-၉။ အရပ္သားလူထုမ်ား၊ အကာအကြယ္ရလူစုမ်ား(သို ့) ၄င္း၏တခ်ိဳ တ
့ ပိင
ု ္း အေပၚတြင္က်ယ္ျပန္ ့စြာ၊ စံနစ္တက်
အၾကမ္းဖက္ျခင္း၊၄င္းတို ့၏ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈ၊ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈအထိမ္အမွတ္မ်ားကိုတိုက္ခိုက္ျခင္း။
၁၂-၁၀။ အၾကမ္းဖက္မႈတြင္ နို္င္ငံေတာ္အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား၊ အဆင့္ျမင့္နိုင္ငံေရး၊ စစ္ေရးအာဏာပိုင္မ်ားပါ၀င္ေနျခင္း။

ေ၀ဖန္သုံးသပ္ခ်က္။
လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းတြင္ အတိုင္းအတာက်ယ္ျပန္ျခင္း (သို ့) နည္းလမ္း တက်ေဆာင္ရြက္ျခင္း တို ့ပါ၀င္
သည္ ့အျပင္ - အစိုးရ (သို ့) အဖြဲ ့အစည္း၏ တိုက္ခိုက္မႈျပဳရန္ေပၚလီစီကို အေကာင္အထည္ေဖၚျခင္းလည္းပါ၀င္၏။
ျပစ္မႈနွင့္ပါတ္သက္၍ ေရာမခုံရုံးဥပေဒျပဌာန္းခ်က္ ၇(၁) တြင္ဤအခ်က္ကိုဖင
ြ ့္ဆိုမထားေသာ္လည္း၊ ျပဌာန္းခ်က္ ၇(၂)(က) တြင္
ေတြ ့နိုင္သည္။ အစီအမံရွိျခင္း၊ ေပၚလီစီတရပ္ခ်မွတ္ထားရွိျခင္းကိုျပရန္ အမ်ားျမင္သာစြာသတ္မွတ္ျခင္း၊ တရား၀င္အတည္ျပဳ
ျခင္းရွိေနဖို ့ မလိုပါ၊ အျဖစ္အပ်က္-အေျခအေနအလုံးစုံေပၚတြင္ က်ိဳးေၾကာင္းျပေကာက္ခ်က္ဆြဲယူနိုင္သည္။ အၾကမ္းဖက္မႈျပဳရန္
အစီအစဥ္ ဆြဲျခင္း၊ အားေပးျခင္း၊ ေျမေတာင္ေျမွာ က္ေပးျခင္းတို ့ကို သိသာျမင္သာသည္ မဟုတ္ေသာ္လည္း၊ ေရွးဦးအညႊန္းျပမ်ား
က မည္သို ့မည္ပုံဆိုသည္ကိုညႊန္ျပေနျခင္း။ က်ယ္က်ယ္ျပန္ ့ျပန္ ့(သို ့) စံနစ္တက်ေဆာင္ရြက္ရန္ျပင္ဆင္ေန ျခင္းကို
သက္ဆိုင္ရာအညႊန္းျပကေဖၚျပျခင္းသည္ စီမံခ်က္၊ ေပၚလီစီမ်ားရွိေၾကာင္းေထာက္ျပျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ အျခားတဘက္တြင္
စီမံခ်က္၊ ေပၚလီစီတို ့ရွိျခင္းသည္ စံနစ္တက်တိုကခ
္ ိုက္မႈျပဳရန္ျဖစ္ေၾကာင္းေဖၚျပနိုင္သည္။ ၄င္းနွစ္ခုကို ခြဲျခားသိရွိရန္မလြယ္ကူေပ။

စစ္ရာဇ၀
ာဇ၀တ္မႈမ်ား

ေဘးျဖစ္နိုင္ေခ်ျပကိစၥ (၁၃)
၁၃)။

နိင္ငံတကာလူသားခ်င္းစာနာမႈက်င္၀
့ တ္ဥပေဒမ်ားမွအကာကြယ္ရသူမ်ား *ကို ဆိုးရြားစြာျခိမ္းေခ်ာက္မႈမ်ား။
ပဋိပကၡ၏ဆက္စပ္လုပ္ရပ္မ်ားသည္ နိင္ငံတကာလူသားခ်င္းစာနာမႈက်င့္၀တ္ဥပေဒမ်ားမွအကာကြယ္ရသူမ်ား၏
အသက္စည္းစိမ္နွင့္ ရုပ္ခႏၶာ က်န္းမာသန္စြမ္းမႈကို ဆိုး၀ါးစြာ ျခိမ္းေခ်ာက္ေနျခင္း ။
ွင

အညြန္းျပမ်ား။
၁၃-၁။ ပဋိပကၡ၏ဘက္နွစ္ဘက္တြင္ ပါ၀င္ေသာအဖြဲ ့အစည္းမ်ားျပိဳကြဲျခင္း (သို ့) ၄င္းအဖြဲ ့အစည္းမ်ားအတြင္း အဆင့္ဆင့္
ထိန္းခ်ဳပ္အမိန္ ့ေပးမႈအစဥ္ မရွိျခင္း /ျပိဳကြဲသြားျခင္း။
၁၃-၂။ နွစ္ဦးနွစ္ဘက္သေဘာတူညီခ်က္နွင့္ လိုက္နာက်င့္သုံးျခင္းမ်ားကို အတိတ္ကနွင့္ ယခုလက္ရွိ ေဖါက္ဖ်က္မႈအေပၚအေျချပဳ
ကာ ဆန္ ့က်င္ဘက္ တဖက္နွင့္တဖက္ ယုံၾကည္မႈကင္းမဲ့လာျခင္း။
၁၃-၃။ ပဋိပကၡ၏ဘက္နွစ္ဘက္တြင္ ပါ၀င္ေသာဆန္ ့က်င္ဘက္အဖြဲ ့အစည္းမ်ား အတြင္း အယူ၀ါဒျပင္းထန္သူမ်ား၊ အစြန္းေရာက္

ရက္စက္ယုတ္မာေသာျပစ္မႈမ ်ားေလ့လ ာျခင္းမူေဘာင္
ကာကြယ္တ ားဆီး ရန္နည္းလမ္း
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သူမ်ား မ်ားျပားလာျခင္း။
၁၃-၄။ နိုင္ငံေတာ္အေပၚတြင္သစၥာရွိျခင္း၊ တိုက္ခိုက္ေနေသာအဖြဲ ့အစည္းေပၚတြင္သစၥာရွိျခင္းကို လူမ်ိဳးစုအေရး၊ ဘာသာေရး
တို ့နွင့္တိုင္းတာျခင္း။ ၄င္းကိုအားေပးျခင္း။
၁၃-၅။ ရန္သူအဖြဲ ့အစည္း၀င္မ်ား၊ လူထုတြင္းမွအခ်ိဳ ့အစုအဖြဲ ့၀င္မ်ား၏ လူ ့သိကၡာကိုဖ်က္ဆီးေသာလုပ္ရပ္မ်ား (သို ့)
၄င္းတို ့၏ ဘာသာ၊ လူမ်ိဳးစုေရးရာ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့ထုံးစံ၊ က်င့္၀တ္နွင့္ တန္ဘိုးမ်ား၊ အေရးပါေသာအရာမ်ား၊
အင္စတီက်ူးရွင္းမ်ားကို မေလးမစားျပဳေသာလုပ္ရပ္မ်ား။
၁၃-၆။ စစ္မက္တိုက္ခိုက္မႈတြင္မပါ၀င္ေသာ္လည္း ဆန္ ့က်င္ဘက္အဖြဲ ့အစည္းကိုေထာက္ခံသူမ်ား (သို ့) ုထင္ျမင္ခံရသူမ်ား
အပါအ၀င္ လူသားခ်င္းစာနာမႈက်င့္၀တ္ဥပေဒမွအကာကြယ္ရသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကိုဆိုး၀ါးစြာ ထိပါးေစ
ေသာအစီအမံမ်ားက်င့္သုံးျခင္း။
၁၃-၇။ အေၾကာက္တရားျပန္ ့နွံ ့ေစရန္၊ ျခိမ္းေခ်ာက္ရန္၊ စိတ္ဓါတ္ပ်က္ျပားေစရန္၊ စစ္အင္အားျပရန္၊ စြန္ ့ခြာထြက္ေျပးေစရန္၊
ထပ္မံအၾကမ္းဖက္မႈအတြက္ျပင္ဆင္ရန္ နည္းလမ္းတရပ္အျဖစ္ျပဳလုပ္ျခင္းအပါအ၀င္ လူသားခ်င္းစာနာမႈက်င့္၀တ္
ဥပေဒမွ အကာကြယ္ရသူမ်ာ းအေပၚတြင္ အၾကမ္းဖက္ရန္လႈံ ့ေဆာ္မႈ၊ ျခိမ္းေခ်ာက္မႈအတြက္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္
ညွိႏိႈင္းမႈမ်ား၊ စီမံခ်က္မ်ားရွိေနေၾကာင္း သက္ေသအေထာက္အထား။
၁၃-၈။ လူသားခ်င္းစာနာမႈက်င္၀
့ တ္ဥပေဒမွအကာကြယ္ရသူမ်ား၏ အသက္ရွင္သန္မႈအတြက္မရွိမျဖစ္ေသာ ေထာက္ပံ့ပစၥည္း
မ်ား၊ အသုံးအေဆာင္မ်ာ း၊ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား၊ အရာ၀တၳဳမ်ား၊ က်န္းမာေရးေဆး၀ါးနွင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈအကူအညီမ်ား
ကို သယ္ယူပို ့ေဆာင္မႈ၊ ရရွိသုံးစြဲနိုင္မႈကို ေနွာ က္ယွက္ျခင္း၊ တားဆီးျခင္းရွိေၾကာင္း သက္ေသအေထာက္အထား။
၁၃-၉။ မ်ားျပားေသာလူထက
ု ို သယ္ယူပို ့ေဆာင္ရန္၊ ေျပာင္းေရႊ ့ရန္၊ အက်ဥ္းခ်ထားရန္ (သို ့) ၄င္းတို ့အေပၚတြင္ ေဆး၀ါး
စမ္းသပ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ ေဆာင္ရြက္နိုင္သည့္ ၀န္ထမ္းအင္အားနွင့္ ေထာက္ပံ့ပို ့ေဆာင္ေရးအစီအမံမ်ားကို ျပင္ဆင္
ေနေၾကာင္း သက္ေသအေထာက္အထား။
၁၃-၁၀။ လူတို ့အား မျဖစ္သင့္ေသာနာက်င္ခံစားမႈ၊ အလြန္အကၽြံဥပါဒ္ျဖစ္ေစမႈ၊ လူသူမေရြးထိခိုက္ေစမႈနွင့္ သဘာ၀ပါတ္၀န္းက်င္
အား ေရရွည္၊ က်ယ္ျပန္ ့စြာ ဆိုးဆိုး၀ါး၀ါးပ်က္စီးေစေသာ လက္နက္မ်ား၊ က်ည္ဆံ-ဒုံးပ်ံမ်ား၊ ၀တၳဳ-ပစၥည္းမ်ားကို ရရွိေစ
ရန္၊ သုံးစြဲေစနိုင္ရန္၊ သိုေလွာင္ရန္၊ ၀ယ္ယူစုေဆာင္းရန္၊ ထုတ္လုပ္ရန္၊ တီထြင္ရန္၊ စီမံျပင္ဆင္ရန္ ေဆာင္ရက
ြ ္ျခင္း၏
သက္ေသအေထာက္အထား။
၁၃-၁၁။ အထက္အပိုဒ္ ၁၃-၁၀ ပါတို ့ကိုေဆာင္ရြက္ထားသည္ဟုစြပ္စြဲခံရျခင္းအား လြတ္လပ္ေသာ၊ တတ္ႂကြမ္းက်င္ေသာအဖြဲ ့
မ်ားက စစ္ေဆးျခင္းကိုခြင့္ျပဳရန္ ျငင္းဆန္ျခင္း (သို ့) စစ္ေဆးျခင္းကိုတားဆီးရန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း။
၁၃-၁၂။ လူတို ့ကိုဖမ္းဆီးအက်ဥ္းခ်ထားျခင္း၊ အက်ဥ္းစခန္းမ်ားရွိျခင္းကို ၀န္ခံအသိအမွတ္ျပဳရန္ျငင္းဆန္ျခင္း၊ နိုင္ငံတကာ
ၾကက္ေျခနီေကာ္မီတီ (ICRC) ကိုယ္စားလွည္မ်ား၏ လာေရာက္မႈကိုျငင္းဆန္ျခင္း။
၁၃-၁၃။ အတိုင္းအဆမဲ့၊ အကန္ ့အသတ္မဲ့ အင္အားအသုံးျပဳျခင္းကို ခြင့္ျပဳေသာဥပေဒမ်ား၊ စစ္မက္ဖက္ျပိဳင္မႈဆိုင္ရာလမ္းညႊန္
မ်ားထုတ္ျပန္ထားျခင္း၊ ထိုကဲ့သို ့ေဆာင္ရြက္တိုက္ခိုက္ျခင္းကိုတားဆီးရန္မျပဳလုပ္ျခင္း၊ လူသူထူထပ္ေသာေနရာမ်ားတြင္
စစ္ဆင္ေရးမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ စစ္ေရးနွင့္မဆိုင္ေသာပစ္မွတ္မ်ားကိုတိုက္ခိုက္ျခင္း။
၁၃-၁၄။ အပိုဒ္ ၁၃-၁၃ ပါ စစ္ဆင္ေရးမ်ား၊ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား မ်ားျပားလာျခင္း။
၁၃-၁၅။ လူသားခ်င္းစာနာမႈအကူအညီေပးသူအဖြဲ ့အစည္းမ်ား၊ နိုင္ငံတကာျငိမ္းခ်မ္းေရးထိန္းသိမ္းမႈတပ္ဖြဲ ့မ်ား၏ အမွတအ
္ သား
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တံဆိပ္မ်ားကိုအသုံးျပဳျခင္း၊ ယူနီေဖါင္းမပါ ထင္ရွာ းေသာစစ္သားအဂၤါမ်ားမပါဘဲ အရပ္သားအေယာင္ေဆာင္ျခင္း စသည့္
ေကာက္က်စ္လွည့္ဖ်ားမႈမ်ားျဖင့္ စစ္ဆင္ေရးနည္းလမ္းမ်ားအသုံးျပဳျခင္း။
၁၃-၁၆။ စစ္မက္ေရးရာလိုအပ္ခ်က္မဟုတ္ဘဲ လူသားခ်င္းစာနာမႈက်င့္၀တ္ဥပေဒမွအကာကြယ္ရသူမ်ားပိုင္ဆိုင္သာ ယဥ္ေက်းမႈလူမႈေရး-ဘာသာေရးျဖစ္တည္မႈ၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ား၊ အထိမ္းအမွတ္မ်ား၊ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ာ း ကိုယူသုံးျခင္း၊ သိမ္းယူျခင္း၊
လုယက္ျခင္း၊ တမင္တကာဖ်က္ဆီးျခင္း၊ ထိခိုက္ပ်က္စီးေစျခင္း၊ ဤကဲ့သို ့ျပဳရန္ျခိမ္းေခ်ာက္ျခင္း။
၁၃-၁၇။ မည္သူ ့ကိုမွ်မခၽြင္းမခ်န္ - အားလုံးအျပတ္ရွင္းရန္ေပးေသာစစ္မိန္ ့(သို ့) ျခိမ္းေခ်ာက္မႈ။
၁၃-၁၈။ အက်ံဳး၀င္သည္လ
့ ူသားခ်င္းစာနာမႈက်င္၀
့ တ္ဥပေဒမ်ားမွအကာကြယ္ေပးေသာ အသက္ရွင္သန္ခြင့္၊ ရုပ္ခႏၵာ က်န္းမာ
သန္စြမ္းခြင့္ စသည္တို ့ကို ကန္ ့သတ္ျခင္း၊ ဥပေဒ၏အက်ံဳး၀င္မႈကိုျငင္းဆန္ျခင္း၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈကိုျခိမ္းေခ်ာ က္ျခင္း
မည္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၊ အစီအမံမ်ား။

*

မွတ္ခ်က္ ။ ဤမူေဘာင္စာတမ္း ၏ ေနာက္ခံအေနအထားတြင္ “နိုင္ငံတ ကာလူသားခ်င္း စာနာမႈက ်င့္၀တ္ဥပေဒမွ အကာအကြယ္ရသူမ်ား” ၏ ဖြင့္ဆိုအဓိပၸ ါယ္
ကိုၾကည့္ရန္ အပိုင္း -၁။ ရက္စက္ယုတ္မ ာေသာ ရာဇ၀တ္ျပစ္မႈကို ခံ စားရသူမ်ားတြင္ရႈ ပါ။ လူသားခ်င္းစာနာမႈစီမံ ခ်က္ မ်ား၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးထိန္းသိမ္း မႈ
စီမံခ်က္မ ်ားကို လူသားခ်င္း စာနာမႈဥ ပေဒမွအကာအကြယ္ေပးထားသည္ျဖစ္ေသာ္လ ည္း ေဘးျဖစ္ေ ခ်ျပကိ စၥ - ၁၄ တြင္သီးသန္ ့ေဖၚျပထားသည္။

ေ၀ဖန္သုံးသပ္ခ်က္။
လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ၊ လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္း တို ့နွင့္မတူ၊ စစ္ရာဇ၀တ္မႈမ်ားသည္ အျမဲတန္း လက္နက္ကိုင္
ပဋိပကၡ ေနာက္ခံအေပၚတြင္ျဖစ္ပြားေလသည္။ ထို ့ေၾကာင့္ စစ္ရာဇ၀တ္မႈမ်ားနွင့္ အေသးစိတ္သက္ဆိုင္ေသာ အညႊန္းျပမ်ားသည္
ျဖစ္စဥ္၏ ေနာက္ပိုင္းတြင္မွေပၚလာေလ့ရွိသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ကာကြယ္တားဆီးမႈျပဳရန္ေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္းမ်ားသည္မ်ားစြာ
နည္းပါးသြာ းေလျပီ။ ေစာစီးစြာကာကြယ္တားဆီးနိုင္ဖို ့ဆိုလွ်င္ ေယဘုယ်ေဘးျဖစ္ေခ်ျပကိစၥမ်ားကို စဥ္းစားသုံးသပ္ရမည္။
သို ့မဟုတ္ ပဋိပကၡသည္ျဖစ္ပြားေနနွင့္ျပီဆိုလွ်င္ေသာ္မွ၊ ရန္ျပဳတိုက္ခိုက္ၾကျခင္း၏ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကိုေလွ်ာ့ပါးေစရန္၊ ဤ
သို ့ျဖင့္ စစ္ရာဇ၀တ္မႈမ်ားကိုတားဆီးကာကြယ္နိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္နိုင္ေသာအစီအမံမ်ားရွိေလေသးသည္။
စစ္ရာဇ၀တ္မႈမ်ားစာရင္းသည္ရွည္လွ်ားလွျပီး တခုစီတြင္အေသးစိတ္သီးသန္ ့အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ရွိသည္။ နိုင္ငံတကာဥပေဒ၏ စံ
အမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ မတူကြဲျပားစြာရွိသည္။ အထက္တြင္ေဖၚျပေသာ အညႊန္းျပမ်ာ းတြင္ လူ ့အသက္ကိုကာကြယ္မႈနွင့္ဆက္စပ္ေသာ
စစ္ရာဇ၀တ္မႈမ်ား၏သက္ဆိုင္ရာ အညႊန္းျပမ်ားကို ပါနိုင္သမွ်ပါ၀င္ေစနိုင္ရန္ႀကိဳးစားတင္ျပထားပါသည္။ အလုံးစုံ-ျပည့္စုံ
သည္ဟုမဆိုနိုင္ပါ။ အခ်ိဳ ့အညႊန္းျပမ်ားသည္ စစ္ရာဇ၀တ္မႈပီပီသသပင္ျဖစ္ေလသည္။ ဥပမာ - အရပ္သားပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား
အားတိုက္ခိုက္ ျခင္းသည္ လူ ့အသက္ကိုျခိမ္းေခ်ာက္မႈႀကီးမားလာျခင္းကိုညႊန္ျပေနေလ၏။

စစ္ရာဇ၀
ာဇ၀တ္မႈမ်ား

ေဘးျဖစ္ေခ်ျပကိစၥ (၁၄)
၁၄)။

လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ (သို )့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးထိန္းသိမ္းမႈဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားကို ဆိုးရြားစြာျခိမ္းေခ်ာက္မႈမ်ာ း။
ပဋိပကၡ၏ ဆက္စပ္လုပ္ရပ္မ်ားသည္ လူသားခ်င္းစာနာမႈအကူအညီေပးသူမ်ာ း၊ ရန္ျပဳတိုက္ခိုက္မႈမ်ားနွင့္မပါတ္သက္သူ
ျငိမ္းခ်မ္းေရးထိန္းသိမ္းမႈအဖြဲ ့အစည္း၀င္မ်ားအား နိင္ငံတကာလူသားခ်င္းစာနာမႈက်င့္၀တ္ဥပေဒမ်ားမွေပးထားေသာ
ကာကြယ္မႈကိုျခိမ္းေခ်ာက္ေနျခင္း ။
ွင

အညြန္းျပမ်ား။
ရက္စက္ယုတ္မာေသာျပစ္မႈမ ်ားေလ့လ ာျခင္းမူေဘာင္
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၁၄-၁။ လူသားခ်င္းစာနာမႈအကူအညီေပးျခင္းနွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးထိန္းသိမ္းမႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းအဖြဲ ့၀င္မ်ာ း၊ ေနာက္ကယ
ြ ္မွ
ပါ၀င္ပံ့ပိုးေနသည့္ က်ယ္ျပန္ ့ေသာနိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္း၊ နိုင္ငံတကာ၊ ေဒသဆိုင္ရာနွင့္ အမ်ိဳးသားအဖြဲ ့အစည္းမ်ား၊
နိင္ငံမ်ားနွင့္ အျခားသူမ်ားသည္ ဘက္လိုက္သည္၊ နိုင္ငံေရးအရ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္သည္ဟု ထင္ျမင္မႈ။
၁၄-၂။ ျဖစ္တည္မႈေဖၚျပခ်က္ေပၚအေျခခံေသာပဋိပကၡမ်ား မ်ားျပားလာျခင္း၊ လူသားခ်င္းစာနာမႈအကူအညီေပးျခင္းနွင့္
ျငိမ္းခ်မ္းေရးထိန္းသိမ္းမႈလုပ္ငန္းမ်ားသည္ အတိုက္အခံအုပ္စုနွင့္ဆက္ႏြယ္ေနေၾကာင္း၊ ၄င္းတို ့၏အျပတ္ရွင္းမႈအစီအစဥ္
မ်ား၊ ဖယ္က်ဥ္မႈ - ဖယ္ရွားမႈ အစီအမံမ်ားကို တားဆီးေနေၾကာင္း ထင္ျမင္ေနျခင္း။
၁၄-၃။ ျပင္းထန္လာေသာပဋိပကၡ၊ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းရန္ခက္ခဲမႈ၊ သယံဇာတမ်ားရွာ းပါးမႈ။
၁၄-၄။ ပဋိပကၡ၏ဘက္နွစ္ဘက္တြင္ ပါ၀င္ေသာအဖြဲ ့အစည္းမ်ားျပိဳကြဲျခင္းနွင့္ ၄င္းအဖြဲ ့အစည္းမ်ာ းအတြင္း အဆင့္ဆင့္
ထိန္းခ်ဳပ္အမိန္ ့ေပးမႈအစဥ္မ်ာ းျပိဳကြဲသြာ းျခင္း။
၁၄-၅။ လူသားခ်င္းစာနာမႈအကူအညီေပးျခင္းနွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးထိန္းသိမ္းမႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းအဖြဲ ့၀င္မ်ား၏ လႈပ္ရွာ းသြားလာ
မႈ၊ ခရီးေပါက္ေရာက္နိုင္မႈကို ေနွာ က္ယွက္ျခင္း၊ ကန္ ့သတ္ျခင္း၊ တားမ်စ္ျခင္း။
၁၄-၆။ လူသားခ်င္းစာနာမႈအကူအညီေပးျခင္းနွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးထိန္းသိမ္းမႈလုပ္ငန္းမ်ားအေျခစိုက္သည့္ေနရာ၊ အကူအညီမ်ားေပး
ေနသည့္ေနရာမ်ားနွင့္ အကာအကြယ္ေပးထားသည့္အရာမ်ားကို ေဖၚျပသည့္အမွတ္အသားမ်ာ းအား ဖ်က္ဆီးျခင္း၊
ဖယ္ရွာ းျခင္း။
၁၄-၇။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲရန္အလံျပျခင္း၊ ကုလသမဂၢတပ္ဖြဲ ့မ်ား၏ အမွတ္အသားမ်ာ း၊ အလံမ်ား၊ ယူနီေဖါင္းမ်ား၊
ဂ်ီနီဗါကြန္ဗင္းရွင္း၏အမွတ္တံဆိပ္မ်ားကို မဖြယ္မရာျပဳလုပ္သည့္လုပ္ရပ္မ်ာ း။
၁၄-၈။ လူသားခ်င္းစာနာမႈအကူအညီေပးျခင္းနွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးထိန္းသိမ္းမႈလုပ္ငန္းမ်ားနွင့္ လုပ္ငန္းအဖြဲ ့၀င္မ်ားရွိသည့္ေနရာ
နွင့္ နီးကပ္စြာစီးနင္းတိုက္ခိုက္မႈျပဳလုပ္ျခင္း၊ (သို ့) လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သည့္လမ္းေၾကာင္းနွင့္နီးကပ္စြာတိုက္ခိုက္ျခင္း။
၁၄-၉။ လူသားခ်င္းစာနာမႈအကူအညီေပးျခင္းနွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးထိန္းသိမ္းမႈလုပ္ငန္းမ်ားနွင့္ လုပ္ငန္းအဖြဲ ့၀င္မ်ားအေပၚတြင္
အၾကမ္းဖက္ရန္ ျခိမ္းေခ်ာက္မႈ၊ လႈံ ့ေဆာ္မႈ၊ လစ္လွ်ဴရႈလႊတ္ေပးထားမႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္ အစီအစဥ္၊ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြး
ျခင္းတို ့၏အေထာက္အထား။
၁၄-၁၀။ ဂ်ီနီဗါကြန္ဗင္းရွင္း၏အမွတ္တံဆိပ္မ်ား၊ လူသားခ်င္းစာနာမႈအကူအညီေပးျခင္းနွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးထိန္းသိမ္းမႈလုပ္ငန္း၏
အမွတ္တံဆိပ္မ်ာ းကိုအသုံးျပဳေသာသူမ်ား၊ အရာ၀တၳဳမ်ား၊ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို ေလးစားသမႈမရွိျခင္း၊ ျခိမ္းေခ်ာက္ျခင္း၊
တိုက္ခိုက္မႈမ်ားမ်ားျပားလာျခင္း။

ေ၀ဖန္သုံးသပ္ခ်က္။
လူသားခ်င္းစာနာမႈအကူအညီေပးျခင္းနွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးထိန္းသိမ္းမႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ပါ၀င္လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားသည္ မိမိကုိယ္ကို
ကာကြယ္ရန္မွတပါး ရန္ျပဳတိုက္ခိုက္ျခင္းမ်ားတြင္တိုက္ရိုက္ပါ၀င္မႈမရွိပါက ၄င္းတို ့အား လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာနိုင္ငံတကာ
ဥပေဒက အထူးျပဳအကာအကြယ္ေပးထားသည္။ ပဋိပကၡျဖစ္ပြာ းစဥ္ကာလအတြင္း လူ ့အသက္မ်ားကိုကာကြယ္ရန္၊ လူသားတို ့
၏ဆင္းရဲဒုကၡမ်ားကိုေလွ်ာ့ပါးေစရန္ေသာ့ခ်က္တာ၀န္မ်ားကိုေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ဤလုပ္ငန္းမ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားနွင့္
နီးကပ္စြာပါတ္သက္ေနရသည္။ ဤ၀န္ထမ္းမ်ာ းအားတိုက္ခိုက္ျခင္းသည္ စစ္ရာဇ၀တ္မႈျဖစ္ျပီး တိုက္ခိုက္ရန္ျဖစ္နိုင္ေခ်မ်ားကို
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ျပသည့္အေသးစိတ္အညႊန္းျပမ်ာ းလည္းရွိေလသည္။ ဤမူေဘာင္စာတမ္း၏ စူးစိုက္မႈသည္လူ ့အသက္မ်ားကာကြယ္ရန္ ျဖစ္ျပီး
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ေနာက္ဆက္တ-ြဲ ၁။
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ရက္စက္ယုတ္မာေသာရာဇ၀
ာေသာရာဇ၀တ္ျပစ္မႈမ်ားကို ဥပေဒသေဘာအရဖြင့္ဆိုျခင္း။
လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ။
လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ၏အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ကိုလူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈကာကြယ္တားဆီးျခင္းနွင့္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္း ဆိုင္ရာ
ကြန္ဗင္းရွင္း ျပဌာန္းခ်က္ - ၂ တြင္ေတြ ့နိုင္သည္။ ၄င္းသည္ နိုင္ငံတကာထုံးတမ္းဥပေဒ၏ စံထားခ်က္တခုျဖစ္ ပါသည္။
ထိုအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ကို နိုင္ငံတကာဥပေဒ၏ အျခားေသာစာရြက္စာတမ္းမ်ားတြင္လည္းေတြ ့နိုင္သည္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ
ရာဇ၀တ္တရားရုံး-ေရာမခုံရုံးဥပေဒ၏ ျပဌာန္းခ်က္ - ၆၊ ယခင္ယူဂိုစလားဗီးယားျပည္ေထာင္စုဆိုင္ရာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ
ရာဇ၀တ္မႈခုံသမာဓိရုံး ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္္ - ၄(၂)၊ ရ၀မ္ဒါနိုင္ငံဆိုင္ရာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ရာဇ၀တ္မႈခုံသမာဓိရုံး ဥပေဒ
ျပဌာန္းခ်က္္ - ၂(၂) တို ့တြင္ေတြ ့ရမည္။
လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈကာကြယ္တားဆီးျခင္းနွင့္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္း ဆိုင္ရာကြန္ဗင္းရွင္း။
ျပဌာန္းခ်က္ ၂။
ဤကြန္ဗင္းရွင္းအရ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈဆိုသည္မွာ ေအာက္ပါမည္သည့္ျပဳလုပ္မႈမ်ားကိုမဆို လူမ်ိဳးတမ်ိဳး၊ လူမ်ိဳးစုတစု၊
မ်ိဳးႏြယ္စုတစု၊ ကိုးကြယ္မႈဘာသာ၀င္တစုကို အလုံးစုံေသာ္၄င္း၊ အခ်ိဳ ့ေသာ္၄င္း ေခ်မႈန္းဖ်က္ဆီးရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္
ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္၍၊ ၄င္းတြင္ (က) လူစု၀င္မ်ားကိုသတ္ျဖတ္ျခင္း။
(ခ) လူစု၀င္မ်ားအား ဆိုး၀ါးစြာ ကိုယ္ခႏၶာကိုေသာ္၄င္း၊ စိတ္ဓါတ္ကိုေသာ္၄င္း ဥပါဒ္ျဖစ္ေစျခင္း။
(ဂ) အလုံးစုံေသာ္၄င္း၊ အခ်ိဳ ့အားျဖင့္ေသာ္၄င္း လူစုအားေပ်ာက္ပ်က္သာြ းေစရန္တြက္ခ်က္မႈျဖင့္ ၄င္းတို ့အေပၚဘ၀အေျခအေန
ဆိုးမ်ားတမင္တကာဖန္တီးျခင္း။
(ဃ) လူစုအတြင္း ကေလးေမြးဖြာ းျခင္းမ်ားကိုတားဆီးရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္စီမံေဆာင္ရြက္ျခင္း။
(င) လူစုအတြင္းမွကေလးငယ္မ်ားကို အျခားလူစုထဲသို ့အတင္းအဓမၼေရႊ ့ေျပာင္းျခင္း။
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လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္း။
လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈနွင့္ စစ္ရာဇ၀တ္မႈမ်ားမွာ ကဲ့သို ့ လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းကို သေဘာတူညီမႈ စာခ်ဳပ္အတြင္း
ထည့္သြင္းျပဌာန္းျခင္းမျပဳရေသးပါ။ သို ့ပါေသာ္လည္း အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုျခင္းကိုမူ နိုင္ငံတကာထုံးတမ္း ဥပေဒနွင့္ အျပည္ျပည္
ဆိုင္ရာတရားရုံးမ်ား၏ဆုံးျဖတ္မႈမ်ာ းျဖင့္ျပဳစုခဲ့ျပီးျဖစ္သည္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ရာဇ၀တ္ တရားရုံး-ေရာမခုံရုံးဥပေဒ၏ ျပဌာန္းခ်က္
- ၇(၁)၊ ယခင္ယူဂိုစလားဗီးယားျပည္ေထာင္စုဆိုင္ရာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ရာဇ၀တ္မႈခုံသမာဓိရုံးဥပေဒျပဌာန္းခ်က္ - ၅၊
ရ၀မ္ဒါနိုင္ငံဆိုင္ရာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာရာဇ၀တ္မႈခုံသမာဓိရုံး ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္ - ၃ တို ့တြင္ လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚျပစ္မႈ
က်ဴးလြန္ျခင္း ဖြင့္ဆိုခ်က္ မ်ားပါ၀င္သည္။ သို ့ေသာ္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ တခုနွင့္တခု ဖြင့္ဆိုပုံတထပ္တည္းမတူညီပါ။
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ရာဇ၀
ရာဇ၀တ္ တရားရုံး-ေရာမခုံရုံးဥပေဒ။
ျပဌာန္းခ်က္ ၇။
၁။ ဤဥပေဒ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္အရ “လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္း” ဆိုသည္မွာ ေအာက္ပါလုပ္ေဆာင္ခ်က္မည္သည္
ကိုမဆို မည္သည့္အရပ္သားလူထုအေပၚတြင္မဆို က်ယ္ျပန္ ့စြာ (သို ့) စံနစ္က်စြာ က်ဴးလြန္မႈ၏ တစိတ္တပိုင္းအျဖစ္ျပဳလုပ္
ရာ၌ တိုက္ခိုက္မႈကိုသိလွ်က္နွင့္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္၏။
(က) လူသတ္မႈ။
(ခ) ကြပ္မ်က္ျခင္း။
(ဂ) ကၽြန္ျပဳျခင္း။
(ဃ) ျပည္နွင္ဒဏ္ေပးျခင္း (သို ့) လူထုကိုအတင္းအၾကပ္ေျပာင္းေရႊ ့ေစျခင္း။
(င) အက်ဥ္းခ်ထားျခင္း (သို ့) နိုင္ငံတကာဥပေဒ၏အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ားကိုခ်ိဳးေဖါက္ကာ လူ၏လြတ္လပ္မႈကို ဆိုး၀ါးစြာ
ဆုံးရႈံးေစျခင္း။
(စ) ညွင္းပန္းနွိပ္စက္ျခင္း။
(ဆ) မုဒိမ္း၊ လိင္ေက်းကၽြန္ျပဳျခင္း၊ အတင္းအၾကပ္ျပည့္တန္ဆာလုပ္ေစျခင္း၊ အတင္းအၾကပ္ကိုယ္၀န္ယူေစျခင္း၊ အတင္း
အၾကပ္သင္းကြပ္ျခင္း၊ (သို ့) အလားတူဆိုး၀ါးသည့္ လိင္ဆိုင္ရာအျခားေသာအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား။
(ဇ) စာပိုဒ္ - ၃ အရ သိသာေသာလူအစုအဖြဲ ့(သို ့) အစုအေ၀းေပၚတြင္ နိင္ငံေရး၊ လူမ်ိဳး၊ လူမ်ိဳးစု၊ မ်ိဳးႏြယ္စု၊ ဘာသာ၀င္လူစု၊ က်ား /မ - ျဖစ္တည္မႈ ေပၚတြင္အေျချပဳေသာ နွိပ္ကြပ္မႈ၊
(သို ့) အျခားေသာအေၾကာင္းခ်င္းရာမ်ားရွိရာတြင္ - ဤတရားရုံး၏စီရင္ပိုင္ခြင့္တြင္ပါ၀င္ေသာမည္သည့္ျပစ္မႈနွင့္မဆို
ဆက္စပ္၍ျဖစ္ေစ၊ ဤစာပိုဒ္တြင္ညႊန္ျပေသာမည္သည့္ လုပ္ရပ္နွင့္မဆိုဆက္စပ္၍ျဖစ္ေစ၊ နိုင္ငံတကာဥပေဒတြင္
ခြင့္မျပဳနိုင္ဟုတကမၻာလုံးကအသိအမွတ္ျပဳေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား။
(စ်) အဓမၼျပဳလုပ္မႈေၾကာင့္အစေပ်ာက္သြားသူမ်ား။
(ည) အသားအေရာင္ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းျပစ္မႈ။
(တ) လူ၏ကိုယ္ခႏၶာ၊ စိတ္ဓါတ္၊ ရုပ္ခႏၶာက်န္းမာသန္စြမ္းျခင္း အေပၚတြင္ ဆိုး၀ါးစြာဥပါဒ္ျဖစ္ျခင္း၊ ႀကီးစြာဒုကၡခံစားရ
ျခင္းမ်ာ းျဖစ္ေစရန္ တမင္တကာျပဳလုပ္သည့္အျခားေသာလူမဆန္သည့္ျပစ္မႈမ်ား။
၂။ စာပိုဒ္ - ၁ ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္အရ၊
“မည္သည့္အရပ္သားလူထုအေပၚမဆိုတိုက္ခိုက္ျခင္း” ဆိုသည္မွာ စာပိုဒ္-၁ တြင္ေဖၚျပသည့္ျပစ္မႈကိုအစိုးရ (သို ့) အဖြဲ ့
အစည္း၏တိုက္ခိုက္မႈျပဳရန္ေပၚလီစီအရ မည္သည့္အရပ္သားလူထုေပၚတြင္မဆိုႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ က်ဴးလြန္ျခင္းျဖစ္သည္။
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စစ္ရာဇ၀
ာဇ၀တ္မႈမ်ား။
လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာနိုင္ငံတကာဥပေဒကိုခ်ိဳးေဖါက္မႈျဖစ္ေသာစစ္ရာဇ၀တ္မႈမ်ားတြင္ က်ဴးလြန္သူတဦးခ်င္းစီကို နိုင္ငံတကာ
ဥပေဒေအာက္တြင္ ျပစ္မႈအတြက္တာ၀န္ခံျခင္းခံယူေစသည္။ စစ္ရာဇ၀တ္မႈအားလုံးကိုတေနရာတည္းတြင္ျပဌာန္းေဖၚျပထားေသာ
စာတမ္းမရွိပါ။ ရာဇ၀တ္မႈစာရင္းမ်ားကို လူသားခ်င္းစာနာမႈနိုင္ငံတကာဥပေဒ၊ နိုင္ငံတကာရာဇ၀တ္ဥပေဒ-သေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္
မ်ား၊ နိုင္ငံတကာထုံးတမ္းဥပေဒတို ့တြင္ေတြ ့နိုင္ပါသည္။ ဂ်ီနီဗါကြန္ဗင္းရွင္း ၁၉၄၉ နွင့္ ထပ္တိုးပရိုတိုေကာ-၁ ၊ ၁၉၇၇ တို ့တြင္
လည္းစစ္ရာဇ၀တ္မႈစာရင္းမ်ားပါသည္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ရာဇ၀တ္ တရားရုံး-ေရာမခုံရုံးဥပေဒျပဌာန္းခ်က္ - ၈၊ ယခင္
ယူဂိုစလားဗီးယား ျပည္ေထာင္စုဆိုင္ရာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ရာဇ၀တ္မႈခုံသမာဓိရုံးဥပေဒျပဌာန္းခ်က္ - ၂ နွင့္ ၃။
ရ၀မ္ဒါနိုင္ငံဆိုင္ရာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ရာဇ၀တ္မႈခုံသမာဓိရုံး ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္ - ၄ တို ့တြင္လည္းစစ္ရာဇ၀တ္မႈ စာရင္းမ်ား
ပါ၀င္သည္။ စစ္ရာဇ၀တ္မႈမ်ားကိုေဖၚျပေသာထိုစာတမ္းမ်ားသည္တခုနွင့္တခုတထပ္တည္းတူညီမႈမရွိၾကပါ။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ရာဇ၀
ရာဇ၀တ္ တရားရုံး-ေရာမခုံရုံးဥပေဒ။
ျပဌာန္းခ်က္ ၈။
၁။ ဤတရားရုံးသည္ စစ္ရာဇ၀တ္မႈမ်ားနွင့္ပါတ္သက္၍စီရင္ပိုင္ခြင့္ရွိေစရမည္။ အထူးသျဖင့္ထိုျပစ္မႈမ်ားကို စီမံခ်က္၊ ေပၚလီစီ၏
အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္က်ဴးလြန္ျခင္းေသာ္၄င္း၊ အတိုင္းအတာက်ယ္ျပန္ ့စြာက်ဴးလြန္မႈ၏အစိတ္အပိုင္းအေနျဖင့္၄င္းျပဳလုပ္
ျခင္းမ်ားျဖစ္သည္။
၂။ ဤဥပေဒ၏ရည္ရြယ္ခ်က္အရ “စစ္ရာဇ၀တ္မႈ” ဆိုသည္မွာ (က) ၁၂ ၾသဂုတ္ ၁၉၄၉ ဂ်ီနီဗါကြန္ဗင္းရွင္းမ်ား ကိုဆိုး၀ါးစြာခ်ိဳးေဖါက္ျခင္း။ ၄င္းတို ့မွာ သက္ဆိုင္ရာဂ်ီနီဗါကြန္ဗင္းရွင္းေအာက္
တြင္အကာအကြယ္ေပးထားေသာလူပုဂၢိဳလ္မ်ားနွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ာ းကိုထိခိုက္ေစသည့္ ေအာက္ပါမည္သည့္လုပ္ရပ္မဆို
ပါ၀င္သည္။
က-၁။ စိတ္ထင္တိုင္းသတ္ျဖတ္မႈ။
က-၂။ ညွင္းပန္းနွိပ္စက္ျခင္း၊ လူမဆန္စြာျပဳက်င့္ျခင္း၊ ဇီ၀ေဗဒစမ္းသပ္မႈမ်ားအပါအ၀င္။
က-၃။ ႀကီးစြာဒုကၡခံစားရေအာင္စိတ္ထင္တိုင္းျပဳက်င့္ျခင္း၊ ကိုယ္ခႏၶာနွင့္က်န္းမာေရးကိုဆိုး၀ါးစြာထိခိုက္ေစျခင္း။
က-၄။ စစ္မက္ေရးရာလိုအပ္ခ်က္မဟုတ္ဘဲ၊ တရားမဲ့ စိတ္ထင္တိုင္း၊ သူတပါးပိုင္ဆိုင္မႈကိုႀကီးစြာဖ်က္ဆီးျခင္း၊
သိမ္းယူသုံးစြဲျခင္း။
က-၅။ ဥပေဒအကာအကြယ္ရသူ (သို ့) စစ္သုံ ့ပန္းမ်ားကို ရန္သူအင္အားစုတြင္ပါ၀င္ထမ္းေဆာင္ရန္တိုက္တန
ြ ္းျခင္း။
က-၆။ ဥပေဒအကာအကြယ္ရသူ (သို ့) စစ္သုံ ့ပန္းမ်ား၏ သင့္တင့္မွ်တေသာ ပုံမွန္တရားစစ္ေဆးမႈအခြင့္အေရးကို
စိတ္ထင္တိုင္းရုပ္သိမ္းေစျခင္း။
က-၇။ တရားမဲ့ျပည္နွင္ဒဏ္ခတ္ျခင္း၊ တရားမဲ့ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေနွာင္ျခင္း။
က-၈။ ဓါးစာခံမ်ားဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္ျခင္း။
(ခ) နိုင္ငံတကာဥပေဒမူေဘာင္အတြင္းမွအတည္ျပဳထားေသာ နိင္ငံတကာလက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡတြင္အက်ဳံး၀င္သည့္
လိုက္နာရန္ဥပေဒမ်ား၊ ထုံးစံမ်ာ း ကိုဆိုး၀ါးစြာခ်ိဳးေဖါက္ျခင္းျဖစ္သည့္ ေအာက္ပါမည္သည့္လုပ္ရပ္မဆိုပါ၀င္သည္။
ခ-၁။ ရန္ျပဳတိုက္ခိုက္ျခင္းတြင္တိုက္ရိုက္မပါ၀င္သည့္ အရပ္သားလူထုမ်ာ း၊ အရပ္သားလူပုဂၢိဳလ္မ်ားကိုတိုက္ခိုက္
ရန္တမင္တကာညႊန္ၾကားျခင္း။
ခ-၂။ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာပစ္မွတ္မဟုတ္ေသာ အရပ္သားမ်ားနွင့္ပါတ္သက္သည့္အရာမ်ားကိုတိုက္ခိုက္ရန္တမင္တကာ
ညႊန္ၾကားျခင္း။
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ခ-၃။ စစ္မက္ဆိုင္ရာနိုင္ငံတကာဥပေဒမွ အရပ္သားမ်ား၊ ၄င္းတို ့နွင့္ ပါတ္သက္ရာမ်ားကို ေပးထားေသာ
အကာအကြယ္ကိုရရွိေနသည့္ ကုလသမဂၢပဋိဥာဥ္အရေဆာင္ရြက္ေနေသာ လူသားခ်င္းစာနာမႈအကူအညီ
ေပးျခင္းနွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးထိန္းသိမ္းမႈေစတမန္အဖြဲ ့၏ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ စခန္းမ်ား၊ အရာ၀တၳဳမ်ား၊ ယဥ္မ်ား စသည္တို ့
ကိုတိုက္ခိုက္ရန္တမင္တကာ ညႊန္ၾကားျခင္း။
ခ-၄။ ျဖစ္နိုင္သည့္စစ္ေရးအသာစီးရမႈအတိုင္းအတာထက္မ်ာ းစြာဆိုး၀ါးေသာ ပ်က္စီးမႈမ်ားျဖစ္သည့္ အရပ္သားမ်ား
ၾကားညပ္ျပီး ေသေၾကရျခင္း၊ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရျခင္း၊ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားဆုံးရႈံးျခင္း၊ သဘာ၀ပါတ္၀န္းက်င္ကိုေရရွည္၊
က်ယ္ျပန္ ့စြာ ၊ ဆိုး၀ါးစြာပ်က္စီးေစျခင္းတို ့ျဖစ္မည္ကိုသိလွ်က္နွင့္ တမင္တကာတိုက္ခိုက္ေစျခင္း။
ခ-၅။ စစ္ေရးပစ္မွတ္မဟုတ္ေသာ၊ အကာအကြယ္ကင္းမဲ့ေသာ ျမိဳ ့၊ ရြာ ၊ လူေနအိမ္ေခ်၊ အေဆာက္အဦးမ်ားကို
မည္သည့္နည္းလမ္းျဖင့္ျဖစ္ေစ တိုက္ခိုက္ျခင္း၊ ဗုံးက်ဲပစ္ခတ္ျခင္း။
ခ-၆။ မိမိသေဘာဆႏၵျဖင့္လက္နက္ခ်ေသာ၊ အကာအကြယ္ကင္းမဲ့ေနေသာ တိုက္ခိုက္ေရးသမားကို သတ္ျဖတ္ျခင္း၊
ဒဏ္ရာအနာတရျဖစ္ေစျခင္း။
ခ-၇။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲရန္အလံျပျခင္း၊ တဖက္ရန္သူ၏ယူနီေဖါင္းတံဆိပ္မ်ား၊ ကုလသမဂၢတပ္၏ယူနီေဖါင္းတံဆိပ္မ်ား၊
ဂ်ီနီဗါကြန္ဗင္းရွင္း၏ ထင္ရွားေသာအမွတ္အသားတံဆိပ္မ်ားကို မဖြယ္မရာအသုံးျပဳျခင္းေၾကာင့္ေသေၾကပ်က္စီးမႈ၊
လူပုဂၢိဳလ္အားထိခိုက္နာက်င္ေစမႈျဖစ္ေစျခင္း။
ခ-၈။ နယ္ေျမသိမ္းပိုက္သူအင္အားစုသည္ သိမ္းပိုက္ရရွိေသာနယ္ေျမအတြင္းသို ့မိမိ၏အရပ္သားလူထုအားလုံး
ေသာ္၄င္း၊ အခ်ိဳ ့တ၀က္ေသာ္၄င္း ေျပာင္းေရႊ ့ေနရာခ်ထားျခင္း၊ (သို ့) သိမ္းပိုက္ခံနယ္ေျမအတြင္းမူလေနသူ
အရပ္သားလူထုအားလုံး ေသာ္၄င္း၊ အခ်ိဳ ့တ၀က္ေသာ္၄င္းကို ေမာင္းထုတ္ျခင္း (သို ့) နယ္ေျမအတြင္းေသာ္၄င္း၊
နယ္ေျမျပင္ပသို ့ေသာ္၄င္းေျပာင္းေရႊ ့ေစျခင္း။
ခ-၉။ စစ္ေရးပစ္မွတ္မဟုတ္ေသာ ဘာသာေရး၊ ပညာေရး၊ အနုပညာ၊ သိပၸံ၊ ပရဟိတလုပ္ငန္းဆိုင္ရာအေဆာက္အဦး
မ်ား၊ သမိုင္း၀င္အထိမ္းအမွတ္မ်ား၊ ေဆးရုံမ်ားနွင့္ ထိခိုက္နာဖ်ားသူလူနာမ်ားစုေ၀းရာေနရာမ်ားကိုတမင္တကာ
တိုက္ခိုက္ရန္ညႊန္ၾကားျခင္း။
ခ-၁၀။ တဖက္အင္အားစု၏ၾသဇာခံျဖစ္သူအားခႏၶာကိုယ္ေရာက္ညွင္းပန္းျခင္း၊ ထိုသူ၏အက်ိဳးေက်းဇူးမပါ၊ ေဆးပညာ
သြာ းဘက္ဆိုင္ရာ၊ ေဆးရုံတင္ကုသျခင္းတို ့တြင္လိုအပ္ခ်က္လည္းမဟုတ္ဘဲ၊ ထိုသူအေပၚတြင္ျပဳလုပ္ေသာ
မည္သည့္ ေဆးပညာဆိုင္ရာ သိပၸံဆိုင္ရာ စမ္းသပ္မႈမ်ိဳးကိုမဆို ေဆာင္ရြက္သည္မွ ထိုသူ /မ်ားအား ေသေၾက
ပ်က္စီးေစျခင္း၊ က်န္းမာေရးကိုဆိုး၀ါးစြာထိခိုက္ေစျခင္း။
ခ-၁၁။ ရန္ဘက္နိုင္ငံ၊ ရန္ဘက္စစ္တပ္ အဖြဲ ့၀င္အား ေကာက္က်စ္ေသာနည္းလမ္းျဖင့္သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ
ရေစျခင္း။
ခ-၁၂။ မည္သူ ့ကိုမွ်မခၽြင္းမခ်န္၊ အားလုံးအျပတ္ရွင္းရန္ေၾကျငာျခင္း။
ခ-၁၃။ စစ္မက္ေရးရာလိုအပ္ခ်က္အရ မျဖစ္မေနေတာင္းဆိုမႈေၾကာင့္မဟုတ္ဘဲ တဘက္ရန္သူ၏ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို
သိမ္းပိုက္ျခင္း၊ ဖ်က္ဆီးျခင္း။
ခ-၁၄။ တဖက္ရန္သူနိုင္ငံသားမ်ား၏ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ာ း၊ အခြင့္အေရးမ်ားကို တရားရုံးတြင္ တင္သြင္းခြင့္မရွိေၾကာင္း၊
ဆိုင္းငံ့ေၾကာင္း၊ ရုပ္သိမ္းေၾကာင္းေၾကျငာျခင္း။
ခ-၁၅။ စီးနင္းေခ်မႈန္းတိုက္ခိုက္၍သိမ္းပိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္ေစကာမူ၊ သိမ္းပိုက္ရရွိေသာေနရာ၊ ျမိဳ ့ရြာ တို ့ကို
လုယက္ဖ်က္ဆီးျခင္း။
ခ-၁၆။ အဆိပ္မ်ား၊ အဆိပ္လက္နက္မ်ား အသုံးျပဳျခင္း။
ခ-၁၇။ အဆိပ္ျဖစ္ေသာ၊ မြမ္းၾကပ္ေစေသာ ဓါတ္ေငြ ့မ်ား၊ အလားတူ အရည္မ်ား၊ ပစၥည္းမ်ား၊ ကိရိယာမ်ား အသုံးျပဳျခင္း။
ခ-၁၈။ ခႏၶာ ကိုယ္အတြင္းတြင္အလြယ္တကူက်ယ္ျပန္ ့ပြင့္ထြက္ေသာက်ည္ဆံမ်ား၊ က်ည္ဖူးကိုအုပ္ေသာအခြံမာသည္
တ၀က္တပ်က္သာရွိေသာ၊ အစိတ္စိတ္ထားေသာ က်ည္ဆံမ်ာ းအသုံးျပဳျခင္း။

ရက္စက္ယုတ္မာေသာျပစ္မႈမ ်ားေလ့လ ာျခင္းမူေဘာင္
ကာကြယ္တ ားဆီး ရန္နည္းလမ္း
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ခ-၁၉။ က်ယ္ျပန္ ့ေသာထိခိုက္ဒဏ္ရာ၊ မျဖစ္သင့္ေသာဒုကၡခံစားရမႈနွင့္ လူသူမေရြးထိခိုက္ေစနိုင္ေသာ လက္နက္မ်ား၊
ဒုံးက်ည္-က်ည္ဆံမ်ား၊ နည္းလမ္း-ပစၥည္းမ်ားအား လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡဆိုင္ရာနိုင္ငံတကာဥပေဒကိုခ်ိဳးေဖါက္
လွ်က္ အသုံးျပဳရာတြင္၊ ထိုလက္နက္မ်ား၊ ဒုံးက်ည္-က်ည္ဆံမ်ား၊ နည္းလမ္း-ပစၥည္းမ်ားသည္ ယခုေဖၚျပေသာ
ဥပေဒကို ျပဌာန္းခ်က္ - ၁၂၁ နွင့္ ၁၂၃ မ်ားအရ ထပ္တိုးျပင္ဆင္သည့္ေနာက္ဆက္တြဲပါ “အလုံးစုံတားမ်စ္
ပိတ္ပင္ျခင္းမ်ာ း” တြင္ပါ၀င္ေနျခင္း။
ခ-၂၀။ လူ ့ဂုဏ္သိကၡာအေပၚတြင္ ေအာ့ေက်ာလန္ေအာင္ၾကမ္းတမ္းရက္စက္ေသာလုပ္ရပ္မ်ားလုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ အထူး
သျဖင့္လြန္စြာအရွက္ရေစေသာ၊ သိကၡာ က်ေစေသာလုပ္ရပ္မ်ား။
ခ-၂၁။ ေဖၚျပခ်က္-ရ၊ စာပိုဒ္-၁ (ဆ) ပါ မုဒိမ္း၊ လိင္ေက်းကၽြန္ျပဳျခင္း၊ အတင္းအၾကပ္ျပည့္တန္ဆာလုပ္ေစျခင္း၊
အတင္းအၾကပ္ကိုယ္၀န္ယူေစျခင္း၊ အတင္းအၾကပ္သင္းကြပ္ျခင္း၊ (သို ့) အလားတူဆိုး၀ါးသည့္
လိင္ဆိုင္ရာအျခားေသာအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအား ဂ်ီနီဗါကြန္ဗင္းရွင္းမ်ားကိုဆိုး၀ါးစြာခ်ိဳးေဖါက္လွ်က္ျပဳလုပ္ျခင္း။
ခ-၂၂။ အရပ္သားမ်ား၊ အျခားအကာအကြယ္ရလူစုမ်ားတည္ရွိေနမႈကို အခြင့္ေကာင္းယူကာ မိမိ၏စခန္းေနရာ၊ စစ္တပ္
အင္အားစုေ၀းရာဧရိယာမ်ားကို တိုက္ခိုက္မႈမွကင္းလြတ္ေစေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း။
ခ-၂၃။ နိုင္ငံတကာဥပေဒအရခ်ထားေသာ ဂ်ီနီဗါကြန္ဗင္းရွင္းေအာက္မွထင္ရွာ းေသာအမွတ္အသားပါ အေဆာက္
အဦးမ်ား၊ အရာ၀တၳဳမ်ာ း၊ ေဆး၀ါး ကုသေစာင့္ေရွာ က္ရာစခန္းမ်ား၊ ေမာ္ေတာ္ယဥ္မ်ား၊ ၀န္ထမ္းမ်ားအေပၚတြင္
တမင္တကာတိုက္ခိုက္ေစရန္ညႊန္ၾကားျခင္း။
ခ-၂၄။ ငတ္မြတ္ျခင္းကိုစစ္လက္နက္အျဖစ္ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိက်င့္သုံးျခင္း၊ ဂ်ီနီဗါကြန္ဗင္းရွင္းအရ ေထာက္ပ့ံေသာ
ကယ္ဆယ္ေရးအကူအညီမ်ားကိုေနွာက္ယွက္ဟန္ ့တားရန္စိတ္ထင္တိုင္းျပဳလုပ္ျခင္းအပါအ၀င္ အရပ္သား
လူထု၏ အသက္ရွင္ေရးအတြက္မရွိမျဖစ္ေသာ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားကိုျဖတ္ေတာက္ျခင္းျဖင့္ ငတ္မြတ္ေစျခင္း။
ခ-၂၅။ အသက္ (၁၅)နွစ္ေအာက္ လူငယ္မ်ာ းကို အမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္တြင္အမႈထမ္းေစရန္ စုေဆာင္းျခင္း၊
စာရင္းသြင္းျခင္း၊ စစ္မက္တိုက္ခိုက္မႈတြင္ေရွ ့ထြက္ပါ၀င္ေစျခင္း။
(ဂ) နိုင္ငံတကာမဟုတ္ေသာလက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားတြင္ ဂ်ီနီဗါကြန္ဗင္းရွင္း (၄) ရပ္ (၁၂ ၾသဂုတ္၊ ၁၉၄၉) ပါ ျပဌာန္းခ်က္၃ ကိုဆိုး၀ါးစြာခ်ိဳးေဖါက္မႈမ်ာ းျဖစ္ေသာ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡတြင္တက္ႂကြစာြ မပါ၀င္သူမ်ား (လက္နက္ခ်ျပီးေသာ
လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ ့၀င္မ်ား၊ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ-နာဖ်ားမက်န္းမႈ၊ စစ္သုံ ့ပန္းျဖစ္မႈ၊ အျခားအမႈကိစၥ ေၾကာင့္ပါ၀င္
တိုက္ခိုက္ျခင္းမရွိေတာ့သူမ်ာ းအပါအ၀င္) အေပၚတြင္က်ဴးလြန္ေသာ ေအာက္ပါျပဳလုပ္မႈမ်ားပါ၀င္သည္။
ဂ-၁။ လူပုဂၢိဳလ္နွင့္ အသက္စည္းစိမ္အေပၚတြင္အၾကမ္းဖက္မႈျပဳျခင္း၊ အထူးသျဖင့္ လူသတ္မႈအားလုံး၊ ခႏၶာကိုယ္ေရာက္
ညွင္းပန္းျခင္း၊ နွိပ္စက္ညွင္းပန္းျခင္း၊ ရက္စက္စြာျပဳမူျခင္းမ်ား။
ဂ-၂။ လူ ့ဂုဏ္သိကၡာအေပၚတြင္ ေအာ့ေက်ာလန္ေအာင္ၾကမ္းတမ္းရက္စက္ေသာလုပ္ရပ္မ်ားလုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ အထူး
သျဖင့္လြန္စြာအရွက္ရေစေသာ၊ သိကၡာက်ေစေသာလုပ္ရပ္မ်ား။
ဂ-၃။ ဓါးစာခံမ်ားဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္ျခင္း။
ဂ-၄။ မရွိမျဖစ္ဟုအမ်ားလက္ခံထားၾကေသာ တရားေရးရာအခြင့္အေရးအာမခံခ်က္မ်ာ းမပါဘဲ၊ ပုံမွန္ဖြဲ ့စည္းေခၚယူေသာ
တရားခြင္၏အဆုံးအျဖတ္မခံယူဘဲ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္း၊ ကြပ္မ်က္ေစျခင္း။
(ဃ) စာပိုဒ္-၂ (ဂ) သည္ နိုင္ငံတကာမဟုတ္ေသာလက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားနွင့္သက္ဆိုင္ျပီး နိုင္ငံတြင္းမတည္ျငိမ္မႈမ်ာ း၊
တင္းမာမႈမ်ာ းျဖစ္သည့္ အဓိကရုဏ္းမ်ား၊ က်ိဳ ့က်ားက်ိဳ ့က်ား-တကြဲတျပားစီျဖစ္ေသာအၾကမ္းဖက္မႈ၊ (သို ့) အျခား
အလားတူျဖစ္ရပ္မ်ားအက်ံဳးမ၀င္ပါ။
(င) တည္ဆဲနိုင္ငံတကာဥပေဒမူေဘာင္အတြင္းမွ နိုင္ငံတကာမဟုတ္ေသာလက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡတြင္အက်ံဳး၀င္သည့္
ရက္စက္ယုတ္မာေသာျပစ္မႈမ ်ားေလ့လ ာျခင္းမူေဘာင္
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ဥပေဒမ်ား၊ ထုံးတမ္းစဥ္လာမ်ားကို ဆိုး၀ါးစြာခ်ိဳးေဖါက္ေသာ ေအာက္ပါမည္သည့္လုပ္ရပ္မဆိုပါ၀င္သည္။
င-၁။ ရန္ျပဳတိုက္ခိုက္ျခင္းတြင္တိုက္ရိုက္မပါ၀င္သည့္ အရပ္သားလူထုမ်ား၊ အရပ္သားလူပုဂၢိဳလ္မ်ားကိုတိုက္ခိုက္
ရန္တမင္တကာညႊန္ၾကားျခင္း။
င-၂။ နိုင္ငံတကာဥပေဒအရခ်ထားေသာ ဂ်ီနီဗါကြန္ဗင္းရွင္းေအာက္မွထင္ရွားေသာအမွတ္အသားပါ အေဆာက္ အဦးမ်ား၊
အရာ၀တၳဳမ်ား၊ ေဆး၀ါး ကုသေစာင့္ေရွာ က္ရာစခန္းမ်ား၊ ေမာ္ေတာ္ယဥ္မ်ား၊ ၀န္ထမ္းမ်ားအေပၚတြင္
တမင္တကာတိုက္ခိုက္ေစရန္ညႊန္ၾကားျခင္း။
င-၃။ စစ္မက္ဆိုင္ရာနိုင္ငံတကာဥပေဒမွ အရပ္သားမ်ာ း၊ ၄င္းတို ့နွင့္ ပါတ္သက္ရာမ်ားကို ေပးထားေသာ
အကာအကြယ္ကိုရရွိေနသည့္ ကုလသမဂၢပဋိဥာဥ္အရေဆာင္ရြက္ေနေသာ လူသားခ်င္းစာနာမႈအကူအညီ
ေပးျခင္းနွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးထိန္းသိမ္းမႈေစတမန္အဖြဲ ့၏ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ စခန္းမ်ား၊ အရာ၀တၳဳမ်ာ း၊ ယဥ္မ်ား စသည္တို ့
ကိုတိုက္ခိုက္ရန္တမင္တကာ ညႊန္ၾကားျခင္း။
င-၄။ စစ္ေရးပစ္မွတ္မဟုတ္ေသာ ဘာသာေရး၊ ပညာေရး၊ အနုပညာ၊ သိပၸံ၊ ပရဟိတလုပ္ငန္းဆိုင္ရာအေဆာက္အဦး မ်ား၊
သမိုင္း၀င္အထိမ္းအမွတ္မ်ာ း၊ ေဆးရုံမ်ားနွင့္ ထိခိုက္နာဖ်ားသူလူနာမ်ာ းစုေ၀းရာေနရာမ်ားကိုတမင္တကာ
တိုက္ခိုက္ရန္ညႊန္ၾကားျခင္း။
င-၅။ စီးနင္းေခ်မႈန္းတိုက္ခိုက္၍သိမ္းပိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္ေစကာမူ၊ သိမ္းပိုက္ရရွိေသာေနရာ၊ ျမိဳ ့ရြာတို ့ကို
လုယက္ဖ်က္ဆီးျခင္း။
င-၆။ ျပဌာန္းခ်က္-ရ၊ စာပိုဒ္-၁ (ဆ) ပါ မုဒိမ္း၊ လိင္ေက်းကၽြန္ျပဳျခင္း၊ အတင္းအၾကပ္ျပည့္တန္ဆာလုပ္ေစျခင္း၊
အတင္းအၾကပ္ကိုယ္၀န္ယူေစျခင္း၊ အတင္းအၾကပ္သင္းကြပ္ျခင္း၊ (သို ့) အလားတူဆိုး၀ါးသည့္
လိင္ဆိုင္ရာအျခားေသာအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအား ဂ်ီနီဗါကြန္ဗင္းရွင္း (၄) ရပ္ပါ ျပဌာန္းခ်က္-၃၊ ကိုဆိုး၀ါးစြာ
ခ်ိဳးေဖါက္လွ်က္ျပဳလုပ္ျခင္း
င-၇။ အသက္ (၁၅)နွစ္ေအာက္ လူငယ္မ်ားကို အမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္တြင္အမႈထမ္းေစရန္ စုေဆာင္းျခင္း၊
စာရင္းသြင္းျခင္း၊ စစ္မက္တိုက္ခိုက္မႈတြင္ေရွ ့ထြက္ပါ၀င္ေစျခင္း။
င-၈။ အရပ္သားလူထု၏လုံျခံဳမႈနွင့္ စစ္မက္ေရးရာအေရးတႀကီးလိုအပ္ခ်က္မ်ားကေတာင္းဆိုသည္မွအပ၊ ပဋိပကၡနွင့္
ဆက္စပ္ေသာ အရပ္သားလူထုကိုေျပာင္းေရႊ ့ေစရန္အမိန္ ့ထုတ္ေစခိုင္းျခင္း။
င-၉။ ရန္ဘက္တိုက္ခိုက္သူအား ေကာက္က်စ္ေသာနည္းလမ္းျဖင့္သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရေစျခင္း။
င-၁၀။ မည္သူ ့ကိုမွ်မခၽြင္းမခ်န္၊ အားလုံးအျပတ္ရွင္းရန္ေၾကျငာျခင္း။
င-၁၁။ တဖက္အင္အားစု၏ၾသဇာခံျဖစ္သူအားခႏၶာ ကိုယ္ေရာက္ညွင္းပန္းျခင္း၊ ထိုသူ၏အက်ိဳးေက်းဇူးမပါ၊ ေဆးပညာ
သြားဘက္ဆိုင္ရာ၊ ေဆးရုံတင္ကုသျခင္းတို ့တြင္လိုအပ္ခ်က္လည္းမဟုတ္ဘဲ၊ ထိုသူအေပၚတြင္ျပဳလုပ္ေသာ
မည္သည့္ ေဆးပညာဆိုင္ရာ သိပၸံဆိုင္ရာ စမ္းသပ္မႈမ်ိဳးကိုမဆို ေဆာင္ရြက္ျခင္းမွ ထိုသူ /မ်ားအား ေသေၾက
ပ်က္စီးေစျခင္း၊ က်န္းမာေရးကိုဆိုး၀ါးစြာ ထိခိုက္ေစျခင္း
င-၁၂။ စစ္မက္ေရးရာလိုအပ္ခ်က္အရ မျဖစ္မေနေတာင္းဆိုမႈေၾကာင့္မဟုတ္ဘဲ တဘက္ရန္သူ၏ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို
သိမ္းပိုက္ျခင္း၊ ဖ်က္ဆီးျခင္း။
(စ) စာပိုဒ္-၂ (င) သည္ နိုင္ငံတကာမဟုတ္ေသာလက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားနွင့္သက္ဆိုင္ျပီး နိုင္ငံတြင္းမတည္ျငိမ္မႈမ်ာ း၊
တင္းမာမႈမ်ာ းျဖစ္သည့္ အဓိကရုဏ္းမ်ား၊ က်ိဳ ့က်ားက်ိဳ ့က်ား-တကြဲတျပားစီျဖစ္ေသာအၾကမ္းဖက္မႈ၊ (သို ့) အျခား
အလားတူျဖစ္ရပ္မ်ားအက်ံဳးမ၀င္ပါ။ နိုင္ငံတနိုင္ငံ၏နယ္ေျမအတြင္းတြင္ အစိုးရတပ္မ်ားနွင့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ ့
အစည္းမ်ားၾကားရွည္ၾကာေသာလက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡျဖစ္ပြာ းသည့္အေျခအေန၊ အဆိုပါလက္နက္ကိုင္အဖြဲ ့အစည္း
အခ်င္းခ်င္းျဖစ္ပြာ းသည့္အေျခအေနမ်ားတြင္အက်ံဳး၀င္ပါသည္။
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လူနည္းစုလမ်ိ
ူမ်ိဳးငယ္မ်ားအားဖယ္ရွင္းျခင္း။
လူနည္းစုလူမ်ိဳးငယ္မ်ားအားဖယ္ရွင္းျခင္းကို နိုင္ငံတကာဥပေဒတြင္ သီးသန္ ့ျပစ္မႈတရပ္အျဖစ္ဖြင့္ဆိုထားျခင္းမရွိပါ။ ယခင္
ယူဂိုစလားဗီးယားျပည္ေထာင္စုတြင္းစစ္ပြဲမ်ာ း၏ ေနာက္ခံအေျခအေနတြင္ ကုလသမဂၢႂကြမ္းက်င္သူမ်ားေကာ္မရွင္က အဓိပၸါယ္
ဖြင့္ဆိုထားျခင္းမွာ ကုလသမဂၢလုံျခံဳေရးေကာင္စီဆုံးျဖတ္ခ်က္ ၇၈၀ (၁၉၉၂)
္
၁၉၉၂) ကိုလိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ဖြဲ ့စည္းေသာ ႂကြမ္းက်င္သူမ်ားေကာ္မရွင၏
ၾကားျဖတ္အစီရင္ခံစာ။
(စါအမွတ္) U.N.SCOR. U.N. Doc. S/25274 (26 January 1993), at 16
“အင္အား(သို ့) ျခိမ္းေခ်ာက္မႈအသုံးျပဳလွ်က္ အဆိုပါအစုအဖြဲ ့၀င္မ်ားကိုေဒသဧရိယာအတြင္းမွဖယ္ရွားျခင္းျဖင့္
ထိုေဒသဧရိယာအား လူမ်ိးစုအရ တသားတည္းျဖစ္ေစရန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း”
ကုလသမဂၢလုံျခံဳေရးေကာင္စီဆုံးျဖတ္ခ်က္ ၇၈၀ (၁၉၉၂)
္
၁၉၉၂) ကိုလိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ဖြဲ ့စည္းေသာ ႂကြမ္းက်င္သူမ်ားေကာ္မရွင၏
အျပီးသတ္အစီရင္ခံစာ။
(စါအမွတ္) U.N.SCOR. U.N. Doc. S/1994/674 (27 May 1994), Annex, at 3,33
“ တစုံတရာေသာပထ၀ီေဒသမ်ာ းမွ လူမ်ိဳးစု၀င္၊ ဘာသာ၀င္ အရပ္သားလူထုမ်ားကို ဖယ္ရွားဖို ့ အျခားေသာ လူမ်ိဳးစု၀င္၊
ဘာသာ၀င္အစုအဖြဲ ့မ်ားက အၾကမ္းဖက္ေသာ၊ ေၾကာက္လန္ ့တုန္လႈပ္ေစေသာနည္းလမ္းမ်ားကို အသုံးျပဳရန္ ရည္ရယ
ြ ္ခ်က္ရွိရွိ
ခ်မွတ္ေသာေပၚလီစီ ”

ထို ကုလသမဂၢႂကြမ္းက်င္သူမ်ားေကာ္မရွင္ကပင္ဆိုသည္မွာ - အရပ္သားလူထုကိုဖယ္ရွားရန္အသုံးျပဳေသာ
အတင္းအၾကပ္လုပ္ရပ္မ်ားတြင္ လူသတ္ျခင္း၊ ညွင္းပန္းနွိပ္စက္ျခင္း၊ အေၾကာင္းမဲ့ဖမ္းဆီးအက်ဥ္းခ်ထားျခင္း၊ တရားမဲ့
ကြပ္မ်က္ျခင္း၊ မုဒိမ္းနွင့္လိင္က်ဴးလြန္မႈမ်ား၊ အရပ္သားမ်ားအားျပင္းထန္စြာနာက်င္ထိခိုက္ေစမႈ၊ ေခ်ာင္ခ်ိဳေခ်ာင္ျခားရပ္ကက
ြ ္မ်ား
တြင္ေနထိုင္ေစမႈ၊ အင္အားသုံးဖယ္ရွာ းျခင္း၊ ေျပာင္းေရႊ ့ေစျခင္း၊ ေမာင္းနွင္ထုတ္ျခင္း၊ အရပ္သားမ်ားနွင့္ေနထိုင္ရာေဒသမ်ားကို
စစ္ျပဳတိုက္ခိုက္ျခင္း၊ တိုက္ခိုက္ရန္ျခိမ္းေခ်ာက္ျခင္း၊ အရပ္သားမ်ားကို “လူသားဒိုင္း”အျဖစ္အသုံးျပဳျခင္း၊ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကိုဖ်က္ဆီး
ျခင္း၊ လုယက္ယူငင္ျခင္း၊ ေဆးရုံမ်ားကိုတိုက္ခိုက္ျခင္း၊ ေဆး၀န္ထမ္းမ်ားကိုတိုက္ခိုက္ျခင္း၊ ၾကက္ေျခနီ /လျခမ္းနီ အမွတ္အသားပါ
အေဆာက္အဦးမ်ားကိုတိုက္ခိုက္ျခင္း … စသည္တို ့ျဖစ္သည္။
ကုလသမဂၢႂကြမ္းက်င္သူမ်ာ းေကာ္မရွင္ကထပ္မံေဖၚျပသည္မွာ - ဤလုပ္ရပ္မ်ားသည္ “ လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္း
လည္းမည္ေပသည္။ စစ္ရာဇ၀တ္မႈမ်ားနွင့္လည္းဆက္စပ္ေနသည္။ ထို ့ျပင္ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈဆိုင္ရာကြန္ဗင္းရွင္း၏
အဓိပၸါယ္မူေဘာင္အတြင္း မွာလည္းက်ေရာက္ေနသည္။”
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ကာကြယ္တားဆီးျခင္းဆိုသည္မွာအခ်ိ
အခ်ိန္မီေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္။
တာ၀
တာ၀န္ခံနိုင္ျခင္းကတိက၀တ္နွင့္အတူ ကၽြနု္ပ္တို ့သည္အတိတ္က
ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာ နိုင္ငံတကာျပစ္
ကာျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းမ်ားကိ
မ်ားကိုခံစားခဲ့ရေသာ
လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာတို ့အေပၚမွာ ေပးဆပ္ဖို ့ရာတာ
ရိေ
ွ နၾက၏။
ာတာ၀
တာ၀န္ရွ
ထို ့ျပင္အနာဂါတ္တြင္ကယ္ဆယ္နိုင္မည္ျဖစ္ေသာလူ ့အသက္မ်ား
အတြက္လည္းတာ၀
တာ၀န္ရွိေလသည္။
အေထြေထြအတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္း
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