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ကာကွယ်ရန ်တာဝန်အတွက် န ိုင်ငံတကာ ညွန  ပ် ေါင််းအဖွ ွဲ့  

 
 
 

 
 

ဤနည််းလမ််းတစ်စံို၏ ရည်ရွယ်ချကမ် ာ အဘယန်ည််း။ 

၁။ ကာကွယ်ရန ်တာဝန ်(RtoP) စံချ နစ်ံညွှန််းမျာ်းက ို သ ရ  မှုန င  ်နာလည်မှုတ ို်းမမင မ်ှုက ို အပ ာက်အကူမဖစ်ပစရန ် 

၂။ လူမျ  ်းတံို်းသတ်မဖတ်မှု၊ စစ်ရာဇဝတ်မှုမျာ်း၊ လူသာ်းမျ  ်းနယ်ွစိုအပ ေါ် ကျ ်းလွနပ်သာ ရာဇဝတ်မှုမျာ်းန င  ်လူမျ  ်းစို ရ င််းလင််းမခင််း တ ို  က ို ကာကွယ်ရနန် င  ်ရ ်တန  ရ်နအ်တွက် န ိုငင်အံဆင န် င  ်

ပေသအဆင  ်အရည်အပသွ်းမျာ်းက ို အာ်းပကာင််းပစသည ် ကက  ်း မ််းမှုမျာ်းက ို  ံ   ို်းရန ် 

ဤနည််းလမ််းတစ်စံိုက ို မည်သ ို   အသံို်းမ  မည်နည််း 

 ဤနည််းလမ််းတစ်စံိုတွင ်သငသ်ည ်အ  ိုင််း သံို်း  ိုင််းက ို ပတွွဲ့ ရ  န ိုငသ်ည်။  

• ကာကွယ်ရန ်တာဝန၏် မူလအစန င  ်ဖွံွဲ့ ဖဖ  ်းတ ို်းတက်လာမှု အပ ေါ် မ ည စ်ံိုသည  ်အမမင၊် 

• RtoP က ို တ ို်းမမြှင ရ်နန် င  ်မမြှင တ်ငရ်န ်အမျ  ်းမျ  ်းပသာ သက်ဆ ိုင ်တ်သက်သူမျာ်း၏ အခန််းကဏ္ဍမျာ်းအပ ေါ် အမမင၊်   

• စံချ နစ်ံညွှန််းမျာ်းအတွက်   ်ပဆာင််း အရင််းအမမစမ်ျာ်း  

 

အ  ိုင််း တစ်န င  ်သံို်းသည ်RtoP က ို နာ်းလည်မခင််း သ နာ်းလည်မှု န င  ်တ ို်းတက်ပစမှု မမင မ်ာ်းလာပစရန ်အလို ်ရံိုပဆွ်းပန်ွး ွ မျာ်း အာ်းလံို်းအတွက် အပမခခံ မဖစ်ဖ  ်း အ  ိုင််း သံို်းတွင ်

အ  ိုပဆာင််း အရင််းအမမစ်မျာ်းက ို သင ပ်လျာ်သလ ို  ည ်သွင််း ာ်းသည်။ အ  ိုင််း န စ်မ ာ အလို ်ရံိုပဆွ်းပန်ွး ွ    ို  ချသူက  စမ် တ် ာ်းပသာ  ရ ဿတ်အတွက်  ံိုသွင််း ာ်းန ိုငသ်ည်။  

ဤနည််းလမ််းတစ်စံိုက ို မည်သူပတွ အသံို်းမ  သင  ်သနည််း။  

ဤနည််းလမ််းတစ်စံိုက ို အဓ ကအာ်းမဖင  ်လူ ို လူမှု အဖွ ွဲ့အစည််းမျာ်း (CSOs)၊  ညာရ ငမ်ျာ်း၊ မ ေ ယာ၊ သံတမနမ်ျာ်း၊ လံိုမခံ ပရ်း ကဏ္ဍ အရာရ  မျာ်းန င  ်အမခာ်းသူမျာ်းအကကာ်း 

အသ  ညာ မ န   ်ွာ်းမှု မမြှင တ်ငရ်န ်လ ိုလာ်းသည ် လူ ို လူမှု လှု ်ရ ာ်းသူမျာ်းက ို  စမ် တ် ာ်းသည်။ ကျွန်ို ်တ ို  သည် ဤနည််းလမ််းတစ်စံို၏ အစ တ်အ  ိုင််းမျာ်းက ို အစ ို်းရမျာ်း၊ 

မ ေ ယာ၊ လွှတ်ပတာ်က ိုယ်စာ်းလ ယ်မျာ်း၊  ညာရ ငမ်ျာ်း၊ ဘာသာပရ်း ပခေါင််းပဆာငမ်ျာ်းန င  ်စ ်း ွာ်းပရ်း လို ်ငန််းမျာ်း အသံို်းမ  ရနလ်ည််း အာ်းပ ်းသည်။ 



 
မာတကိာ  

ကာကွယ်ရန ်တာဝန်အတွက် န ိုင်ငံတကာ ညွန  ပ် ေါင််းအဖွ ွဲ့ 

 
 

အပိိုင ်း ၁။ ကာကွယ ရန  တာဝန ကိို နာ်းလည ခြင ်း  

• ကာကွယ်ရန ်တာဝနဆ် ိုတာ ဘာလ ။  

• RtoP က ဘာပကကာင်  မရ  မမဖစ် လ ိုအ ်တာလ ။  

• RtoP က ဘယ်လ ို ပ ေါ် ွက်လာခ  သလ ။  

• RtoP ၏ ကျယ်မ န  မ်ှု။ လူမျ  ်းတံို်းသတ်မဖတ်မှု၊ လူသာ်းမျ  ်းနယ်ွအပ ေါ် ဆန  က်ျငပ်သာ ရာဇဝတ်မှုမျာ်း၊ စစ်ရာဇဝတ်မှုမျာ်း၊ လူမျ  ်းစို ရ င််းလင််းမခင််း  

• ကိုလသမဂ္ဂတွင ်RtoP မညသ် ို   တ ို်းတက်မဖစ်ပ ေါ်လာခ  သလ ။  

• အစိုအမ ံ လ ိုက် ရက်စက် ကကမ််းကက တ်မှုမျာ်းက ို တာ်းဆ ်းရ ်တန  ပ်စရန ်မညသ်ည ် အပရ်းယူပဆာငရွ်က်မှုမျာ်းက ို လို ်ပဆာငန် ိုငသ်လ ။  

• ပဘ်းအနတရာယ် အပမခအပနမျာ်းအတွင််း RtoP  

• RtoP န င  ်တ်သက်၍ ပယဘူယျ လွ မ ာ်းပသာ အမမငမ်ျာ်း  

• RtoP န င  ်အမခာ်းပသာ န ိုငင်တံကာ လို ်ငန််း ပခေါင််းစဉ်မျာ်း  

၅ 

၆ 

၇ 

၈ 

၁၅ 

၁၈ 

၂၁ 

၂၅ 

၃၁ 

၃၂ 

အပိိုင ်း ၂။ RtoP တိို်းတက လာခြင ်း။ နိိုင ငအံဆင  နငှ   ဒေသအဆင   လိုပ ဒဆာင သမူ ာ်း၏ အြန ်းကဏ္ဍ  

• လူ ို လူမှု အဖွ ွဲ့အစည််းမျာ်း  

•  ညာရ ငမ်ျာ်း  

• မ ေ ယာ  

• အစ ို်းရ အရာရ  မျာ်း  

• လွှတ်ပတာ် က ိုယ်စာ်းလ ယ်မျာ်း  

• ပေသဆ ိုငရ်ာန င  ်ပေသတွင််း အဖွ ွဲ့အစည််းမျာ်း  

၃၅ 

၃၆ 

၄၁ 

၄၂ 

၄၄ 

၄၆ 

၄၇ 

အပိိုင ်း ၃။ ကာကွယ ရန  တာဝန အဒပေါ် အဒသ်းစိတ  အြ က အလက မ ာ်း  

• အမာခံ စာတမ််းမျာ်း  

• အ  ိုပဆာင််း အရင််းအမမစမ်ျာ်းန င  ်လူ ိုလူမှု အဖွ ွဲ့အစည််းမျာ်း  

• ICRtoP အပကကာင််း  

• အသ အမ တ်မ  မှုမျာ်း  

၄၉ 

၅၀ 

၅၀ 

၅၁ 

၅၃ 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

အ  ိုင််း ၁။  

ကာကွယ်ရန ်တာဝနက် ို 

နာ်းလညမ်ခင််း  
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ကာကွယ ရန  တာဝန ဆိိုတာ ဘာလဲ။  

ကာကွယ်ရန ်တာဝန ်(“RtoP” သ ို  မဟိုတ် “R2P”) သည် လူမျ  ်းတံို်းသတ်မဖတ်မှု၊ စစ်ရာဇဝတ်မှုမျာ်း၊ လူမျ  ်းစို ရ င််းလင််းမခင််းန င  ်လူသာ်းမျ  ်းနယ်ွအပ ေါ် ကျ ်းလွန်ပသာ 

ရာဇဝတ်မှုမျာ်းက ို ကာကွယ်ရနန် င  ်ရ ်တန  ပ်စရန ်စံချ နစ်ံညွှန််း အသစ ်မဖစသ်ည်။ ကာကွယ်ရန ်တာဝနမ် ာ ဥ ပေ မဟိုတ်ပသာ်လည််း ဤရာဇဝတ်မှုမျာ်းန င  ်ချ  ်းပဖာက်မှုမျာ်းမ  

လူမျာ်းက ို ကာကွယ်ရာတွင ်န ိုငင်မံျာ်း၊ ပေသတွင််း၊ ပေသဆ ိုငရ်ာန င  ်န ိုငင်တံကာ အစ အစဉ်မျာ်းက ို လမ််းညွနရ်န ်န ိုငင်ပံရ်း ကတ ကဝတ်တစ်ခို မဖစ်သည်။  

 

 

ကာကွယ်ရန ်တာဝနက် ပအာက် ေါတ ို  က ို သပဘာတူရန ်ပတာင််းဆ ိုသည်။ 

 

၁။ န ိုငင်မံျာ်းသည ်၎င််း၏ လူမျာ်းက ို လူမျ  ်းတံို်းသတ်မဖတ်မှု၊ စစ်ရာဇဝတ်မှုမျာ်း၊ လူမျ  ်းစို ရ င််းလင််းမခင််းန င  ်လူသာ်းမျ  ်းနယ်ွအပ ေါ် ကျ ်းလွနပ်သာ ရာဇဝတ်မှုမျာ်းမ  ကာကယွ ရန  

အဓိက တာဝန ြံမှုကိို  မ််းရွက် ာ်းကကသည်။  ဤတာဝနခ်ံမှုသည် ၎င််းတ ို်းအာ်း လှုံွဲ့ပဆာ်မှု အ ေါအဝင ်  ို ရာဇဝတ်မှုမျာ်းန င  ်ချ  ်းပဖာက်မှုမျာ်းအာ်း ကာကွယ်မှုက ို 

မဖစ်ပ ေါ်ပစသည်။  

၂။ န ိုငင်တံကာ အသ ိုင််းအဝ ိုင််းတွင ်န ိုငင်တံစ်ခိုက ို ၎င််း၏ ကာကွယ်ရန ်တာဝနခ်ံမှုမျာ်းအာ်း မဖည ်ဆည််းရာတွင ် ံ   ို်းကူည ရနန် င  ်အာ်းပ ်းရန ်တာဝနရ်  သည်။  

၃။ န ိုငင်တံကာ အသ ိုင််းအဝ ိုင််းတွင ်ဤရာဇဝတ်မှုမျာ်းမ  လူအမျာ်းက ို ကာကွယ်ရာတွင ်ကူည ရန ်သင  ဒလ ာ ဒသာ သတံမန ဒရ်း၊ လသူာ်းြ င ်းစာနာဒထာက ထာ်းဒသာ နငှ   အခြာ်း 

ငငမိ ်းြ မ ်းဒသာ နည ်းလမ ်းမ ာ်း လိုပ ဒဆာင ရန  တာဝန ရ  သည်။ အကယ်၍ န ိုငင်အံစ ို်းရသည် ၎င််း၏ လူမျာ်းက ို ကာကွယ်ရန ် ျက်ကွက် ေါက သ ို  မဟိုတ် လက်ပတွွဲ့တွင ်

ရာဇဝတ်မှုမျာ်းက ို ကျ ်းလွနသ်ူမဖစ်ပန ေါက န ိုငင်တံကာ အသ ိုင််းအဝ ိုင််းသည် ကိုလသမဂ္ဂ  ဋ ညာဉ်စာတမ််းန င  ်အည  အချ နမ် န င  ်ခ ိုငမ်ာပသာ ဆံို်းမဖတ်ချက်ချမ တ်ဖ  ်း မဖစ်ရ  ်

တစ်ခိုချင််းအပ ေါ်တွင ်မူတည်လျက် သက်ဆ ိုငရ်ာ ပေသဆ ိုငရ်ာ အဖွ ွဲ့အစည််းမျာ်းန င  ် ူ်းပ ေါင််းကာ စိုပ ေါင််း အပရ်းယူမှုက ို လို ်ပဆာငရ်နလ်ည််း အသင မ် ငဆ်င ်ာ်းရမည်။ 

  ိုအပရ်းယူမှုသည် သင ပ်လျာ်သည ်အခေါ ကိုလသမဂ္ဂ လံိုမခံ ပရ်း ပကာငစ် မ  တဆင  ်စိုပ ေါင််း အငအ်ာ်း အသံို်းမ  မှု အ ေါအဝင ်အတင််းအကက ် အပရ်းယူပဆာငရွ်က်မှုမျ  ်း 

လ ိုအ ်န ိုငသ်ည်။  

What is RtoP? 
Why is RtoP 
necessary?  

What is the 
scope of RtoP? 

RtoP at the 
United Nations 

RtoP Measures 
RtoP in Misconceptions 

Crisis Situations  about RtoP 
RtoP and other 

Agendas 
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ကာကွယ ရန  တာဝန  က ဘာဒ ကာင   မရိှမခြစ  လိိုအပ တာလဲ။  

ဂ္ျ ်းမျာ်းအာ်း အစိုအမ ံ လ ိုက် သတ်မဖတ်ခ  မခင််းန င  ်ပနာက်  ိုင််းတွင ်ကပမဘာေ ်းယာ်းန င  ်ရဝမ်ေေါတ ို  တွင ်

လူမျ  ်းတံို်းသတ်မဖတ်မှုမျာ်း သာမက ယခင ်ယူဂ္ ိုစလာ်းဗ ်းယာ်း၊ အပရ ွဲ့တ ပမာန င  ်ေေါဖာတ ို  မ  

လူသာ်းမျ  ်းနယ်ွအပ ေါ် ဆန  က်ျငပ်သာ ရာဇဝတ်မှုမျာ်းက န ိုငင်တံကာ အသ ိုင််းအဝ ိုင််း အပနမဖင  ်

ရက်စက်ကကမ််းကက တ်မှုမျာ်းက ို ကာကွယ်ရန ်အကက ်းအကျယ်  ျက်ကွက်ပနပကကာင််း မ သပနသည်။ 

ဤပကကာင််းကျ  ်းဆက်စ ်မှု မရ  သည  ်ခံစာ်းမှုမျာ်းန င  ်သန််းန င  ်ချ ပသာ အသက် ဆံို်းရှု ံ်းမှုမျာ်းသည် 

“ပနာက်ဘယ်ပတာ မ  မမဖစ်ပစပရ်း” ပတာင််းဆ ိုရန ်တွန််းအာ်းက ိုပ ်းသည်။  

၁၉၉၀ ခိုန စ်မျာ်း တပလျာက် လမူျာ်းက ို ကာကယွ်ရန ်ဝငပ်ရာက်စွက်ဖကခ်ွင  ်(လသူာ်းချင််း စာနာပ ာက ်ာ်းပသာ 

ဝငပ်ရာက်စကွ်ဖက်မခင််း)က ို ပ ာက်ခသူံမျာ်းန င  ်ကိုလသမဂ္ဂ  ဋ ညာဉ် စာတမ််းက အသ အမ တ်မ   ာ်းသည အ်တ ိုင််း 

၁၉၉၉ ခိုန စ်တွင ်အမ ပမမမ   ကွပ်မ ်းရသည ် ပကာ်ဆ ိုဗ ို ေိုကခသည်မျာ်း၊ ကိုလသမဂ္ဂ န င  ် 
UNHCR  
ဓေါတ် ံို ရ ိုက်က်ူးသူ R LeMoyne 

 န ိုငင်၏ံ အချ  ်အမခာအာဏာသည် မ ညတ်ွင််းပရ်း က စစရ ်မျာ်းတွင ်မည်သည ် ကကာ်းဝငစွ်က်ဖက်မှုက ိုမျှ လက်မခံန ိုငပ်ကကာင််း မငင််းဆ ိုသူမျာ်းအကကာ်း အမငင််း ွာ်းမှုမျာ်း မဖစ် ွာ်းခ  သည်။ ရဝမ်ေေါတွင ်န ိုငင်တံကာ 

အသ ိုင််းအဝ ိုင််းက လူမျာ်းက ို အစိုအမ ံ လ ိုက ်ရက်စက်ကကမ််းကက တ်သည ် ရာဇဝတ်မှုမျာ်းမ  ကာကွယ်မခင််းမမ  န ိုငခ်  ပသာ်လည််း ပကာ်ဆ ိုဗ ို မဖစ်ရ ်တငွ ်ပမမာက်အတတလနတ် တ ်စာချ  ် အဖွ ွဲ့ (Nato)က ကိုလသမဂ္ဂ 

လံိုမခံ ပရ်း ပကာငစ် မ  ခငွ မ်  ချက်မရ     လူသာ်းချင််းစာနာပ ာက ်ာ်းမှုဆ ိုငရ်ာ ပဘ်းအနတရာယက် ို အဆံို်းသတ်ရန ်စစ်ဘက်ဆ ိုငရ်ာ  

စစ်ဆငပ်ရ်းတစ်ခိုက ို လို ်ပဆာငန် ိုငခ်  သည်။ ယင််းကွ မ ာ်းမခာ်းနာ်းပသာ တိုန  မ် နမ်ှုမျာ်းက အစိုအမ ံ လ ိုက် ရက်စက်ကကမ််းကက တမ်ှုမျာ်းက ို  

ကာကယွ်ရနန် င  ်အဆံို်းသတ်ရန ်မည်သည အ်ချ နန် င  ်မည်သ ို   အပရ်းယမူညဆ် ိုသည ်အပ ေါ်  န ိုငင်တံကာက သပဘာတညူ မှု ရ  ရန ်

အပရ်းတကက ်းလ ိုအ ်ပနပကကာင််းန င  ်န ိုငင်အံတကွ် သာမက လ ူို အသ ိုင််းအဝ ိုင််းန င  ်လူ ိုဂ္ဂ  လ ်တစ်ဦ်းချင််းတ ို  ၏ လံိုမခံ ပရ်းသည်  

န ိုငင်အံဆင န် င  ်န ိုငင်တံကာ မူဝေါေမျာ်းအတကွ် အပရ်းတကက ်း ဦ်းစာ်းပ ်းရမည ်မဖစ်သည်ဆ ိုသညက် ို နာ်းလည်မှု အသစ်က ို 

မဖစ်ပစသည်။ ယင််းက ိုအသ အမ တ်မ  လျက်   ိုအချ နက် ကိုသမဂ္ဂ အပ ွပ  ွအတွင််းပရ်းမ ်းချ  ် က ိုဖ အာနနက် 

၁၉၉၉ န င  ်၂၀၀၀ ခိုန စ် မျာ်းအတကွ် အပ ပွ ွ ည လာခံသ ို   ပမ ာကကာ်းပသာ မ န  ခ်ွန််းမျာ်းတွင ်

အဖွ ွဲ့ဝင ်န ိုငင်မံျာ်းအာ်း န ိုငင်ပံတာ် အချ  ်အမခာအာဏာ ဥ ပေသန င  ်လူမျာ်းက ို ကက ်းမာ်းပသာ လူ  အခငွ အ်ပရ်း  

ချ  ်းပဖာက်မှု မျာ်းမ  ကာကယွ်ရန ်န ိုငင်တံကာ အသ ိုင််းအဝ ိုင််း၏ တာဝနရ်  မှု တ ို  က ို အပလျာ အတင််းလို ်ရန ်စ နပ်ခေါ် ခ  သည်။   ကိုလဌာနချ  ်တငွ ်ကပလ်းမျာ်းအတွက ်ဂ္ျ ်းအစိုလ ိုက ်သတ်မဖတ်မှုက ို 

မ  ာ်းသည်။ Credit: UN Photo by JC McIlwaine 
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အာြရိက သမဂ္ဂက မစွက ြက ဒရ်း မှ လ စ လ ျူမရှုဒရ်း မူဝါေသိို   ဒခပာင ်းလဲ  

၂၀၀၀ ခိုန စ်တွင ်အာဖရ က န ိုငင်မံျာ်းသည် အာဖရ က သမဂ္ဂ(AU) က ို 

ဖွ ွဲ့စည််းခ  ကကဖ  ်း AU တည်ပ ာငမ်ခင််း စာတမ််းမဖစ်ပသာ ဖွ ွဲ့စည််း ံို အက်ဥ ပေ 

တွင ်ပနာက်  ိုင််းတွင ်ကာကွယ်ရန ်တာဝနက် ို    တင်  ်ပစသည  ်

ဥ ပေသမျာ်းက ို ချက်ချင််း ပဖာ် ိုတ်မ ဌာန််းခ  ကကသည်။ အက်ဥ ပေတွင ်

ပဖာ်မ  ာ်းပသာ ဥ ပေသမျာ်းသည် န ိုငင်မံျာ်း၏ အပရ်းအရာမျာ်းတွင ်

“ဝငပ်ရာက်မစွက်ဖက်ပရ်း” မူဝေါေမ  AU ပနာက်  ိုင််း ပမ ာင််းလ  ဆက်ခံပသာ 

အာဖရ က ည ညွတ်ပရ်း အဖွ ွဲ့ က ဆက်လက်   န််းသ မ််းလာခ  သည ် 

“လျစ်လျ မရှုပရ်း မူဝေါေ” သ ို    ငရ် ာ်းစွာ ပမ ာင််းလ  ခ  သည်။  

AU က စိုပ ေါင််းတာဝနခ်ံမှု အပနမဖင  ်လူအမျာ်းအာ်း ကာကွယ်ပရ်းက ို 

အာမခံမခင််းက ို ဖွ ွဲ့စည််း ံို အက်ဥ  ပေ၏ ပအာက် ေါ  ိုေမ်ျာ်းတွင ်ပတွွဲ့ န ိုငသ်ည်။ 

 ဂ္မ်ဘ ယာတွင ်ကျင််း ပသာ AU    ်သ ်းည လာခံ  

Credit: UN Photo by Mark Garten 

 

•  ိုေမ် ၃(ခ)က AU ၏ အန စ်သာရ ရည်မ န််းချက်မ ာ “အချ  ်အမခာ၊ နယ်ပမမတည်တံ မှု န င  ်အဖွ ွဲ့ဝငန် ိုငင်မံျာ်း၏ လွတ်လ ်ပရ်းက ို ကာကယွ်ရန”် ဟို ပဖာ်မ  ာ်းသည်။  

•  ိုေမ် ၄(ဇ) က “သမဂ္ဂသည် ကက ်းပလ်းပသာ အပမခအပနမျာ်း အမည်အာ်းမဖင  ်လူမျ  ်းတံို်းသတ်မဖတ်မှု၊ စစ်ရာဇဝတ်မှုမျာ်း န င  ်လူသာ်းမျ  ်းနယွ်အပ ေါ် ဆန  က်ျငပ်သာ ရာဇဝတ်မှုမျာ်း ပ ေါ်ပ ေါက်လာ ေါက ည လာခံ၏ 

ဆံို်းမဖတ်ချက်မဖင  ်အဖွ ွဲ့ဝင ်န ိုငင်မံျာ်းအာ်း ဝငပ်ရာက်စွက်ဖက်  ိုငခ်ွင ရ်  သည်” ဟို ပဖာ်မ  ာ်းသည်။  

•  ိုေမ် ၄ (ည) က ဖင မ််းချမ််းပရ်းန င  ်လံိုမခံ ပရ်းက ို   န််းသ မ််းရန ်သမဂ္ဂ၏ ကကာ်းဝငပ်မဖရ င််းမှုက ို ပတာင််းဆ ိုရန ်အဖွ ွဲ့ဝငန် ိုငင်မံျာ်းတွင ်အခွင အ်ပရ်းရ  သည်ဟို ညွှန််း ာ်းသည်။  

  ို  အမ င ်လူအမျာ်းပဘ်းအနတရာယ်ရ  ပနသည ်အခေါ အပမခအပနမျာ်းက ို ကကာ်းဝင ်ပမဖရ င််းရန ်အစ ို်းရမျာ်း၏ သပဘာတူည ချက်က ို AU က ရယူရန ်မလ ိုအ ်ပ ။ သ ို  ရာတွင ်အာဖရ က ည ညွတ်ပရ်း အဖွ ွဲ့သည် 

အာ်းလံို်း၏ သပဘာတူည ချက်အပ ေါ်တွင ်လည် တ်သည်။ အပရ်းကက ်းဖ  ်း RtoP ဥ ပေသမျာ်းန င  ်ည ညွတ်သည ် အချက်မ ာ အစ ို်းရ၏ သပဘာတူည ချက်မ ေါ   စစ်ပရ်းအရ ဝငပ်ရာက်ပမဖရ င််းမခင််းက ို ပနာက်ဆံို်း 

နည််းလမ််းအမဖစ်  ာ်းရ  ဖ  ်း ဖင မ််းချမ််းပသာ နည််းလမ််းမျာ်း အမျာ်းအမ ာ်း လို ်ပဆာငဖ်  မ သာလျှင ်AU က  ည ်သွင််းစဉ််းစာ်းရမည်။. 
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ICISS အစီရင ြံစာတငွ  “ကာကွယ ရန  တာဝန ” ဟူဒသာ ဒဝါဟာရကိို ထည  သငွ ်းထာ်းသည ။  

၂၀၀၁ ခိုန စ်တငွ ်ကပနေေါ အစ ို်းရက က ိုဖ အာနန၏် စ နပ်ခေါ်မှုက ို အပမဖပ ်းရန ်ကက  ်း မ််းခ  ဖ  ်း န ိုငင်တံကာ  ညာရ ငမ်ျာ်း  ေါဝငပ်သာ အဖွ ွဲ့  

ဝငပ်ရာက်စွက်ဖကမ်ှုန င  ်န ိုငင်ပံတာ် အချ  ်အမခာ အပ ေါ် န ိုငင်တံကာ ပကာ်မရ င ်ICISS က ို ဖွ ွဲ့စည််းခ  သည်။ အစ ို်းရမျာ်း၊ အစ ို်းရမဟိုတပ်သာ 

အဖွ ွဲ့မျာ်း၊ အစ ို်းရမျာ်း ေါဝငပ်သာ အဖွ ွဲ့အစည််းမျာ်း၊ တကကသ ိုလ်မျာ်းန င  ်အကကပံ ်း ိုဂ္ဂ  လ်မျာ်း၊ အကကာ်း အကကဉံာဏရ်ယူမှု အမျာ်းအမ ာ်း 

လို ်ပဆာငဖ်  ်းပနာကတ်ငွ ်ပကာ်မရ ငက် ကာကယွ်ရန ်တာဝန ်အစ ရငခ်ံစာက ို ၂၀၀၁ ခိုန စ် ေ ဇငဘ်ာလတငွ ် ိုတ်မ နခ်  သည်။    

ဘရွတ်ကင််း သ  ပတံွင ်တာဝနခ်ံမှု က  သ ို   အချ  ်အမခာအာဏာ အပတွ်းအပခေါ်အပ ေါ် အပမခခ ံာ်းသည ် ပေေါကတ်ာဖရနဆ်စ် ေ နန် င  ်သူ၏ 

လို ်ပဖာ်က ိုငဖ်က်မျာ်း၏ အလို ်မျာ်းအပ ေါ်တငွ ်တည်ပဆာကလ်ျက ်ပကာ်မရ ငက် န ိုငင်တံကာ ဥ ပေ၏ အပမခခံ ဥ ပေသမဖစ်ပသာ န ိုငင်ပံတာ ်အာဏာက ို 

လူမျ  ်းတံို်းသတ်မဖတမ်ှု၊ စစ်ရာဇဝတ်မှုမျာ်း၊ လူမျ  ်းနယွ်စို ရ င််းလင််းမခင််းန င  ်လူသာ်းမျ  ်းနယွ်စို အပ ေါ် ကျ ်းလွနပ်သာ ရာဇဝတ်မှုမျာ်းအ ေါအဝင ်

လူသာ်းချင််းစာနာပ ာက ်ာ်းမှုဆ ိုငရ်ာန င  ်န ိုငင်တံကာ ဥ ပေမျာ်းက ို လွနက်  စွာ ပဖာက်ဖျက်ကျ ်းလွနမ်ှုမျာ်းအပ ေါ် မည်သည အ်ချ နတ်ွင ်ကာကယွ်မှုက ို 

လို ်ပဆာငရ်မည်ဆ ိုသည ် ပမ်းခွန််းက ို ပမဖရ င််းခ  သည်။   

အစ ရငခ်ံစာက ရက်စက်ကကမ််းကက တ်မှုမျာ်း၏ ပဘ်းအနတရာယက်ျပရာက်ပနပသာ လူမျာ်းအာ်း ကာကွယမ်ှုက ို န ိုငင်တံစ်ခိုက ို ဝငပ်ရာက်စကွ်ဖက်မှုမ  

လူအမျာ်းက ို ကာကယွ်ရန ်န ိုငင်အံမဖစ် အခငွ အ်ပရ်း ပမ ာင််းလ မခင််းက ို ဦ်းစာ်းပ ်း ာ်းခ  သည်။ န ိုငင်တံန ိုငင်ကံ ို အချ  ်အမခာအာဏာ  ိုငအ်မဖစ် 

သတ်မ တ ်ာ်း ေါက ၎င််းသည ်န ိုငင်အံတငွ််း  မ််းပဆာငရ်မည ် တာဝန််းမျာ်း၊ ၎င််း၏ န ိုငင်သံာ်းမျာ်းက ို အပမခခအံာ်းမဖင  ်ကာကယွ်ပ ်းမှုမျာ်း 

အသ အမ တ်မ  ရမည်မဖစ်ဖ  ်း အချ  ်အမခာအာဏာက ို   န််းချ  ်ရန ်ယနတယာ်းအမဖစ်မဟိုတ်   တာဝန ်မ််းရွက်မှု အမဖစ် ပဘာငသွ်င််းမ တယ်ူရမည်။ 

 

ပမ်းခွန််း ိုတ်ဖွယ်မဖစ်ပနပသာ န ိုငင်သံည ်၎င််း၏ န ိုငင်သံာ်းမျာ်းက ို ကာကွယ်န ိုငမ်ခင််းမရ   သ ို  မဟိုတ် ကာကယွ်ရန ်ဆနဒမရ   ေါက   ို အရ ်သာ်းမျာ်းက ို ကာကယွ်ရန ်

န ိုငင်တံကာအသ ိုင််းအဝ ိုင််းတငွ ်တာဝနရ်  လာပကကာင််းက ိုလည််း ပဖာ်ညွှန််း ာ်းသည်။ န ိုငင်တံကာ အသ ိုင််းအဝ ိုင််းအပနမဖင  ်မဖစ် ွာ်းပနပသာ ရက်စက်ကကမ််းကက တ်မှုမျာ်းက ို 

ရ ်တန  ရ်န ်ကက  ်း မ််းရံိုသာမက မည်သည ပ်နရာတွငမ်ျှ ရာဇဝဝတ်မှုမျာ်း   ်မံ မမဖစ် ွာ်းပစရန ်ကာကယွ်ရနလ်ည််း တာဝနရ်  သည်။ ဤအဆံို်းသတတ်ွင ်ပကာ်မရ ငသ်ည် 

ကာကယွ်မခင််းမ  တိုန  မ် နမ်ခင််း   ိုမ  မ နလ်ည်တညပ်ဆာက်မခင််းအ   ကာကယွ်ရန ်တာဝနက် ို အပကာငအ် ညပ်ဖာ်ရန ်အပရ်းယူပဆာငရွ်က်မှုမျာ်းက ို အဆက်မမ တ် 

 ာ်းရ  ရန ်ပတာင််းဆ ို ာ်းသည်။ ပကာ်မရ ငက် ဤသပဘာတရာ်းက ို အပကာငအ် ည်ပဖာ်ရန ်စစ်ပရ်းအရ ကကာ်းဝင ်ပမဖရ င််းမခင််းက ို ပနာက်ဆံို်း နည််းလမ််းအမဖစ်သာ 

အသံို်းမ  ရန ်အ ေါအဝင ်အပရ်းယပူဆာငရွ်က်မှုမျာ်း၏ အတ ိုင််းအတာက ို ရ င််းလင််းစွာ ပဖာ်မ  ာ်းသည်။  

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
ICISS အစ ရငခ်ံစာ မျက်န ာဖံို်း 

Credit: ICRtoP 
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ICISS အစီရင ြံစာတငွ  “ကာကွယ ရန  တာဝန ” ဟူဒသာ ဒဝါဟာရကိို ထည  သငွ ်းထာ်းသည ။  

အပရ်းကက ်းသည်မ ာ ICISS အစ ရငခ်ံစာက န ိုငင်မံျာ်းအာ်း ၎င််းတ ို  ၏ က ိုယ်  ိုင ်န ိုငင်ပံရ်း အကျ  ်းစ ်း ွာ်းမျာ်းက ို ကာကွယ်ရန ်အဓ က  ာ်းလျက် လူသာ်း ကာကွယ်မှုက ို အပကကာင််းမ မခင််းမ  ကာကွယ်ရနအ်တကွ် 

န ိုငင်တံကာ အသ ိုင််းအဝ ိုင််းအပနမဖင  ်မည်သည အ်ချ နတ်ွင ်လို ပ်ဆာငရ်မည်ဆ ိုသည  ်ကန  သ်တ်ချက်မျာ်းက ိုလည််း ချမ တ ်ာ်းသည်။ အ ူ်းသမဖင  ်အစ ရငခ်ံစာက လူအမျာ်းအာ်း ကာကယွ်ရန ်စစ်အငအ်ာ်းအသံို်းမ   

ခွင မ်မ  မ   ည ်သွင််းစဉ််းစာ်းရမည ် ကက  တင ်ကာကယွ်မှုဆ ိုငရ်ာ ဥ ပေသမျာ်းက ို အဆ ိုမ   ာ်းသည်။ ၎င််းတ ို  မ ာ-   

• မ နက်နပ်သာ ရည်ရွယ်ချက်  

• ပနာက်ဆံို်း နည််းလမ််း  

• အချ  ်းအစာ်း မျှတပသာ နည််းလမ််းမျာ်း  

• ပအာငမ်မငရ်န ်ကျ  ်းပကကာင််းစ ပလျာ်ပသာ အလာ်းအလာမျာ်း  

အစ ရငခ်ံစာက ကိုလသမဂ္ဂ လံိုမခံ ပရ်း ပကာငစ် အဖွ ွဲ့ဝငမ်ျာ်းအပနမဖင  ်RtoP ရာဇဝတမ်ှုမျာ်းက ို   ိုမ ို   ပရာက်စွာ  

ကာကယွ်ရန ်အာ်းပ ်းရန ်(ဥ မာ- ပဘ်းေိုကခ အပမခအပနက ို အမမနဆံ်ို်း ပမဖရ င််းန ိုငရ်န ်အဖမ တမ််း အဖွ ွဲ့ဝင ်ငေါ်းန ိုငင်အံပနမဖင  ် 

ဤက စစရ ်မျာ်းတငွ ်ဗ တ ို အသံို်းမမ  ရန)် က ိုလည််း ပဖာ်မ  ာ်းဖ  ်း ကိုလသမဂ္ဂ လံိုမခံ ပရ်း ပကာငစ် သည်  

အငအ်ာ်းအသံို်းမ  ရာတွင ်ခငွ မ်  ချကပ် ်းရန ်အသင ပ်တာ်ဆံို်း အဖွ ွဲ့အစည််း အမဖစ် အသ အမ တ်မ  လျက ်    ICISS  ူ်းတွ ဥကက ဌမျာ်း မ ိုဟာမက် ရ ာပနာင ်န င  ်ဂ္ေါရက် အ ဗနစ််  

“မ နက်နပ်သာ အာဏာ  ိုငမ်ှု” က ို ပဆွ်းပန်ွး ာ်းသည်။ အစ ရငခ်စံာက လံိုမခံ ပရ်း ပကာငစ် သည ်“သင ပ်လျာ်ပသာ အချ နအ်တငွ််း”   Credits: UN Photos by Evan Schneider 

  ိုအပမခအပနမျာ်းက ို က ိုငတ်ွယ်ရန ် ျကက်ကွ်ခ   ေါက အပ ပွ ညွ လာခံ၊ ပေသဆ ိုငရ်ာန င  ်ပေသတငွ််း အဖွ ွဲ့အစည််းမျာ်းန င  ်အမခာ်း သက်ဆ ိုငရ်ာ န ိုငင်မံျာ်း၏ အခန််းကဏ္ဍက ိုလည််း ရ င််းလင််းစွာပဖာ်မ  ာ်းသည်။ 

အစ ရငခ်ံစာက က စစရ ်၏  “မျှတပသာ အပကကာင််းရင််း”  က ိုလည််း ပဆွ်းပန်ွး ာ်းသည်။ “အလွနက်က ်းမာ်းပသာ အတ ိုင််းအတာ  အသက်ဆံို်းရှု ံ်းမှု သ ို  မဟိုတ် လူမျ  ်းစို ရ င််းလင််းမခင််း” က ို ဖခ မ််းပမခာက်ခံရမ သာလျှင ်အငအ်ာ်းသံို်းမှုက ို 

 ည သွ်င််းစဉ််းစာ်းရနလ်ည််း ပဖာ်မ သည်။  

ကံမပကာင််းစွာ င ်အစ ရငခ်ံစာ  ိုတ်မ နပ်သာ အချ နသ်ည ်၂၀၀၃ ခိုန စ်တငွ ်အ ရတ်အပ ေါ် ကျ ်းပကျာ်ပနမှုပကကာင  ်၎င််းက ို မူလက လကခ် ံာ်းမှုမျာ်းက ို တစ်စ တ်တစ်  ိုင််း  ျက်စ ်းပစခ  သည်။ 

လူသာ်းချင််းစာနာပ ာက ်ာ်းမှုဆ ိုငရ်ာ ဝငပ်ရာကပ်မဖရ င််းမခင််း မငင််းဆ ိုချက် တစ်စ တ်တစ်  ိုင််း ေါဝငပ်သာ အပမရ ကန ်မ ည်ပ ာငစ်ို၏ တဘက်သတ် စစ်ပရ်း စစ်ဆငမ်ှုသည် RtoP က ို အငအ်ာ်းကက ်းန ိုငင်မံျာ်းက 

အမခာ်း န ိုငင်မံျာ်း၏ အချ  ်အမခာအာဏာက ို ချ  ်းပဖာက်ရာတငွ ်အသံို်းမ  မညက် ို စ ို်းရ မ်မှုမျာ်းအာ်း   ိုမ ိုမမင တ်ကလ်ာပစခ  သည်။ မည်သ ို   ငမ်ဖစ်ပစ အစ  မတငွ ်RtoP အတွက ်ပ ာကခ်ံမှုမ ာ 

အကန  အ်သတ်ရ  ခ  ပသာ်လည််း ေေါဖာတွင ်လူမျာ်းက ို ကာကယွ်ရန ် ျက်ကကွခ်  မှု အ ေါအဝင ်ဆကလ်က်မဖစ် ွာ်းပနသည ် လူသာ်းချင််းစာနာပ ာက ်ာ်းမှုဆ ိုငရ်ာ ပဘ်းအနတရာယ်မျာ်းက န ိုငင်တံကာ အသ ိုင််းအဝ ိုင််း 

တစ်ခိုလံို်း အပနမဖင  ်လူသာ်းအမျာ်းအမ ာ်းအပ ေါ် အစိုအမ ံ လ ိုက ်အကကမ််းဖက်ရန ်ဖခ မ််းပမခာက်မှုမျာ်းက ို တိုန  မ် နရ်န ်  ိုမ ိုလ ိုအ ်ပနပကကာင််း အချကပ် ်းလ ိုက်သည်။ 
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RtoP  ဘယ လိို ခြစ ထနွ ်းလာသလဲ။ ICISS မှ ၂၀၀၅ ြိုနစှ  ကမ္ာ  ထပိ သ်ီး ညီလာြံ  

RtoP ပ ာက်ခံမှုက ို အပ ွပ ွ အတွင််းပရ်းမ ်းချ  ်၏ ကိုလသမဂ္ဂ မ  မ င်ပမ ာင််းလ ပရ်း လို ်ငန််းစဉ်တွင ်

 ည ်သွင််း ာ်းသည်၊ ၎င််းတွင်ပအာက် ေါတ ို   အ ေါအဝငမ်ဖစ်သည်။  

၂၀၀၄။ ဖခ မ််းပမခာက်မှုမျာ်း၊ စ နပ်ခေါ်မှုမျာ်း န င  ်ပမ ာင််းလ ပရ်း အစ ရင်ခံစာ “  ိုမ ို လံိုမခံ ပသာ ကမဘာ။  

ကျွန်ို ်တ ို   ပဝမျှ ာ်းပသာ တာဝန်ခံမှု” ဆ ိုင်ရာ အဆင ်မမင  ်အဖွ ွဲ့။  

အကက မပ်မခာက်ဆယပ်မမာက် အပ ွပ ညွ လာခကံ ို မ ငဆ်ငရ်ာတွင ်အပ ွပ  ွအတွင််းပရ်းမ ်းချ  ် 

က ိုဖ အာနနက် အပရ်းအကက ်းဆံို်း ကမဘာတစ်ဝ မ််း လံိုမခံ ပရ်း ဖခ မ််းပမခာကမ်ှုမျာ်းက ို ပလ လာရန ်န င  ်၎င််းတ ို  က ို 

ပလျာ  ေါ်းပစရန ်အပကာင််းဆံို်းမည်သ ို   လို ်ပဆာငရ်မည်က ို  ငရ် ာ်းပကျာ်ကကာ်းပသာ လတူစစ်ိုက ို 

တာဝနပ် ်းခ  သည်။ ကာကွယ်ရန ်တာဝနက် ို ဆို ်က ိုငရ်န ်န င  ်အပကာငအ် ညပ်ဖာ်ရန ်အ ေါအဝင ်စိုပ ေါင််းဖ  ်း 

ဖ  ်းမ ည စံ်ိုပသာ လံိုမခ ံပရ်းက ို ကမဘာက မည်သ ို   ရရ  န ိုငမ်ညက် ို အကကံမ  ချက် ၁၀၁ ချက်က ို အစ ရငခ်စံာက 

 ည ်သွင််းပဖာ်မ ခ  သည်။ 

၂၀၀၅။ အပ ွပ ွ အတွင််းပရ်းမျ ်းချ  ်၏ အစ ရငခ်စံာ၊   ိုမ ို ကျယ်မ န  ပ်သာ လွတ်လ ်မှုတွင။် 

အာ်းလံို်းအတွက် ဖွံွဲ့ ဖဖ  ်းတ ို်းတက်မှု၊ လံိုမခံ ပရ်းန င  ်လူ  အခွင အ်ပရ်းဆ သ ို  ။             အတွင််းပရ်းမ ်းချ  ်အာ်း ဖခ မ််းပမခာက်မှု၊ စ နပ်ခေါ်မှုန င  ်အပမ ာင််းအလ  အစ ရငခ်ံစာက ို   

အပ ပွ ွ အတင််းပရ်းမ ်းချ  ် က ိုဖ အာနက်   ိုအချ နက် န ိုငင်ပံခေါင််းပဆာငမ်ျာ်းန င  ်အစ ို်းရက လာမည ်န စ်မျာ်းန င  ် အဆင မ်မင  ်ပကာ်မရ ငအ်ဖွ ွဲ့ မ  ပ ်းအ ်စဉ်။ Credit: UN Photo by Eskinder Debebe  

၂၀၀၅ ခိုန စ်တငွ ်မ  လို မ်ည ် ကမဘာ    ်သ ်း ည လာခံတငွ ်ပမဖရ င််းသင သ်ည ် အကကံမ  ချက်မျာ်း ေါပသာ အစ ရငခ်ံစာတစ်ပစာငက် ို  ိုတ်မ နသ်ည်။ ဂ္ိုဏသ် ကခာန င  ်ပန  ိုငရ်န ်လွတလ် ်ခွင ၏် အမည်ပ ်း ာ်းပသာ အခန််းတွင ်

ကိုလသမဂ္ဂ၏ လူ  အခငွ အ်ပရ်း မဏ္ဍ  ငအ်ပကကာင််း ပဆွ်းပန်ွး ာ်းဖ  ်း အတငွ််းပရ်းမ ်းချ  ်က န ိုငင်မံျာ်းသည် ကာကယွ်ရန ်တာဝန၏် အသစ်ပ ေါ် ကွလ်ာပသာ စံချ နစံ်ညွှန််းမျာ်းက ို ဆို ်က ိုငရ်န ်အကကံမ   ာ်းသည်။  

၂၀၀၅။ အာဖရ ကန ်န ိုငင်ံမျာ်း၏ အ ဇူ်းလ်ဝ န  သပဘာတူည မှု။  

အာဖရ ကန ်အစ ို်းရမျာ်းသည် “အ ဇူ်းလ်ဝ န  သပဘာတူည မှု” တွင ်ကာကွယ်ရန ်တာဝန်က ို လက်ခံအတည်မ  မခင််းမဖင  ်လူမျ  ်းတံို်းသတ်မဖတ်မှု၊ လူသာ်းမျ  ်းနွယ်အပ ေါ် ကျ ်းလွနပ်သာ ရာဇဝတ်မှုမျာ်း၊ စစ်ရာဇဝတ်မှုမျာ်း န င  ်

လူမျ  ်းစို ရ င််းလင််းမခင််း အပမခအပနမျာ်းတွင ်အင်အာ်းအသံို်းမ  မှုက ို အခွင ်အာဏာ ပ ်းရန ်လံိုမခံ ပရ်း ပကာင်စ ၏ အခွင ်အာဏာက ို အသ အမ တ်မ  လ ိုက်ဖ  ်း   ိုသ ို  ပသာ မဖစ်ရ ်မျာ်းတွင ်နယ်ပမမအတွင််းရ    ဋ  ကခန င  ်

န ်းစ ်ပသာ ပေသဆ ိုင်ရာ အဖွ ွဲ့အစည််းမျာ်းအာ်း အပရ်းယူမှု မ  လို ်န ိုငပ်စရန ်အာ်းပ ်းသင ်ပကကာင််း သပဘာတူကကသည်။  
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၂၀၀၅ ကမ္ာ ထပိ သ်ီး ညီလာြံ ရလေ စာတမ ်းတွင  RtoP ၏ သမိိုင ်းဝင  သဒဘာတူညီြ က  ပါဝင သည ။  

 
၂၀၀၅ ခိုန စ် စကတ်ငဘ်ာလတွင ်န ိုငင်ပံခေါင််းပဆာငမ်ျာ်းန င  ်အစ ို်းရမျာ်းသည် ကာကယွ်ရန ်တာဝနက် ို ကန  က်ကွ်သူမရ   အာ်းလံို်းသပဘာတညူ ခ  ကကဖ  ်း “ကမဘာ    ်သ ်းည လာခံ” ဟို သ ကကပသာ အပ ပွ ွည လာခံ၏ 

   ်တန််းအဆင  ်မျက်န ာစံိုည  အစည််းအပဝ်း၏ ရလေ ်စာတမ််း၏ စာ  ိုေ ်၁၃၈ မ  ၁၄၀ အ   ပဖာ်မ  ာ်းပသာ စာသာ်းမျာ်းက ို လ ိုက်နာရန ်သပဘာတူည ခ  ကကသည်။ စံသတ်မ တခ်ျက်  ေါဝငရ်နအ်တကွ် ခ ိုငမ်ာပသာ 

စည််းရံို်းလှုံွဲ့ပဆာ်သူမျာ်းမဖစ်ကကသည ် အာဂ္ျငတ် ်းနာ်း၊ ချ လ ၊ ဂွ္ာတ မာလာ၊ မကက စ က ို၊ ရဝမ်ေေါ န င  ်ပတာငအ်ာဖရ  အ ေါအဝင ်ကမဘာ ပတာငမ်ခင််း ရ   န ိုငင်မံျာ်းမ  ပခေါင််းပဆာငမ်ှု၏ ရလေ ်တစ်စ တတ်စ်  ိုင််းအမဖစ် 

ပေသအာ်းလံို်းမ  အစ ို်းရမျာ်းန င  ်လ ူို လူမှုအဖွ ွဲ့အစည််းမျာ်း ံမ  ပ ာကခ်ံမှု ရခ  ပသာ န ိုငင်တံကာ ကာကွယ်ရန ်တာဝန ်စဉ််းစာ်းချကက် ို ကတ ကဝတ်မ  မခင််းမဖစ်ရာ သမ ိုင််းတွင ်မဖစ်ခ  သည်။  
 

၁၃၈။ န ိုငင်တံစခ်ိုချင််းသည် ၎င််း၏ မ ည်သူမျာ်းက ို လူမျ  ်းတံို်းသတ်မဖတ်မှု၊ စစ်ရာဇဝတ်မှုမျာ်း၊ လူမျ  ်းစို ရ င််းလင််းမခင််းန င  ်လူသာ်းမျ  ်းနယွအ်ပ ေါ် ကျ ်းလွနပ်သာ ရာဇဝတ်မှုမျာ်းမ  ကာကွယ်ရန ်တာဝနရ်  သည်။ 

ဤတာဝနရ်  မှုတငွ ်လ ိုအ ်ပသာ သင ပ်တာ်သည ် လို ်ငန််းမျာ်းက ို ၎င််းတ ို  အာ်း လှုံွဲ့ပဆာ်မှုမျာ်း အ ေါအဝင ်  ို ရာဇဝတ်မှုမျာ်း ကာကယွ်မှု တပလျာကလ်ံို်း  ေါဝငသ်ည်။ ကျွန်ို ်တ ို  သည် ဤတာဝနက် ို လကခ်ံဖ  ်း 

ယင််းအတ ိုင််း လ ိုက်နာ ပဆာငရွ်က်ကကမည်။ န ိုငင်တံကာ အသ ိုင််းအဝ ိုင််းသည် ဤတာဝနက် ို ကျင သံ်ို်းအပကာငအ် ည်ပဖာ်ပသာ န ိုငင်မံျာ်းအာ်း လ ိုအ ်သလ ို အာ်းပ ်းဖ  ်း ပစာလျငစွ်ာ သတ ပ ်းန ိုငစွ်မ််းက ို 

တည်ပဆာက်ရာတငွ ်ကိုလသမဂ္ဂက ို  ံ   ို်းရမည်။  

 

၁၃၉။ ကိုလသမဂ္ဂမ တဆင  ်န ိုငင်တံကာ အသ ိုင််းအဝ ိုင််းသညလ်ည််း သင ပ်လျာ်ပသာ သံတမနပ်ရ်း၊ လူသာ်းချင််းစာနာပ ာက ်ာ်းမှုန င  ်အမခာ်း ဖင မ််းချမ််းပသာ နည််းလမ််းမျာ်းက ို ကိုလသမဂ္ဂ 

 ဋ ညာဉ်စာတမ််း၏ အခန််း ၆ န င  ်၈ တ ို  န င  ်အည  သင ပ်လျာ်သလ ို အသံို်းမ  လျက ်လသူာ်းမျာ်းအာ်း လူမျ  ်းတံို်းသတ်မဖတ်မှု၊ စစ်ရာဇဝတ်မှုမျာ်း၊ လူမျ  ်းစို ရ င််းလင််းမခင််း၊ န င  ်လူသာ်းမျ  ်းနယွ်စိုအပ ေါ် 

ကျ ်းလွနပ်သာ ရာဇဝတမ်ှုမျာ်း မ  ကာကယွ်ရနလ်ည််း တာဝနရ်  သည်။ ဤအပမခအပနတငွ ်ဖင မ််းချမ််းပသာ နည််းလမ််းမျာ်းက လံိုပလာကမ်ှုမရ     န ိုငင်အံဆင  ်အာဏာ  ိုငမ်ျာ်းက ၎င််းတ ို  ၏ မ ည်သူမျာ်းက ို 

လူမျ  ်းတံို်းသတ်မဖတမ်ှု၊ စစ်ရာဇဝတ်မှုမျာ်း၊ လူမျ  ်းစို ရ င််းလင််းမခင််းန င  ်လသူာ်းမျ  ်းနယွ်စိုက ို ဆန  က်ျငပ်သာ ရာဇဝတ်မှုမျာ်းမ  ကာကွယ်ရန ်သ သာ ငရ် ာ်းစွာ  ျကက်ွကလ်ျှင ်အချ နမ် န င  ်

ဆံို်းမဖတ်ချကခ် ိုငမ်ာပသာ  ံိုစံမဖင  ်လံိုမခံ ပရ်း ပကာငစ် မ  တဆင ၊် အခန််း ၇ အ ေါအဝင ်ပကကညာစာတမ််းန င  ်အည ၊ မဖစ်ရ ် တစ်ခိုချင််းအပ ေါ် မူတညလ်ျက်၊ န င  ်သင ပ်လျာ်သလ ို ပေသဆ ိုငရ်ာ 

အဖွ ွဲ့အစည််းမျာ်းန င  ် ူ်းပ ေါင််းပဆာငရွ်က်ဖ  ်း ကျွန်ို ်တ ို  သည ် စိုပ ေါင််း အပရ်းယူမှုက ို အဆငသ်င  ်မ ငဆ်င ်ာ်းရမည်။ အပ ွပ ွ ည လာခအံပနမဖင  ်ပကကညာစာတမ််းန င  ်န ိုငင်တံကာ ဥ ပေမျာ်း၏ 

ဥ ပေသမျာ်းက ို စ တ်တငွ ် ာ်းလျက် လူမျ  ်းတံို်းသတ်မဖတ်မှု၊ စစ်ရာဇဝတ်မှုမျာ်း၊ လူမျ  ်းစို ရ င််းလင််းမခင််းန င  ်လူသာ်းမျ  ်းနယွ်စိုက ို ဆန  က်ျငပ်သာ ရာဇဝတ်မှုမျာ်းန င  ်၎င််းတ ို  ၏ ပနာက်ဆက်တွ  

အကျ  ်းဆက်မျာ်းမ  မ ညသူ်မျာ်းက ို ကာကယွ်ရန ်တာဝနက် ို ဆက်လက်  ည ်သွင််းစဉ််းစာ်းသွာ်းရန ်လ ိုအ ပ်ကကာင််း    ကျွန်ို ်တ ို  အပနမဖင  ်ပဇာင််းပ ်းပမ ာလ ိုသည်။ ကျွန်ို ်တ ို  အပနမဖင  ်လ ိုအ ်ချက်န င  ်

သင ပ်လျာ်ပလျာက် တ်မှု အပ ေါ်တွင ်န ိုငင်မံျာ်းက ို ၎င််းတ ို  ၏ မ ည်သူလ ူိုမျာ်းက ို လူမျ  ်းတံို်းသတ်မဖတ်မှု၊ စစ်ရာဇဝတ်မှုမျာ်း၊ လူမျ  ်းစို ရ င််းလင််းမခင််းန င  ်လူသာ်းမျ  ်းနယွ်စိုက ို ဆန  က်ျငပ်သာ ရာဇဝတ်မှုမျာ်းမ  

ကာကယွ်ရန ်စွမ််းရည်မမြှင တ်ငမ်ခင််းအတကွ် ကညူ ရနန် င  ်မ ဿနာမျာ်း န င  ် ဋ  ကခမျာ်း မဖစ် ွာ်းမှု မတ ိုငမ်  ဖ စ ်းမှုပအာကတ်ငွ ်ရ  ပနသူမျာ်းက ို ကညူ ရနတ် ို  အတကွ ်ကျွန်ို ်တ ို  က ိုယ်တ ိုင ်သံဓ ဌာနရ်  ရန ်လည််း 

ရည်ရွယသ်ည်။ 

 

၁၄၀။ ကျွန်ို ်တ ို  သည ်လူမျ  ်းတိုန််းသတ်မဖတ်မှု ကာကယွ်မှုအပ ေါ် အပ ွပ  ွအတွင််းပရ်းမ ်း၏ အ ူ်းအကကပံ ်း၏ လို င်န််းစဉ်က ို အမ ည ်အဝ ပ ာက်ခံသည်။  

 

What is RtoP? 
Why is RtoP 
necessary?  

RtoP at the 
United Nations 

RtoP Measures 
RtoP in 
Crisis 

Situations 

Misconceptions RtoP and other 
about RtoP  Agendas 
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နှုိင ်းယှဉ် ြဲွခြာ်းခြင ်း။ ၂၀၀၁ ြိုနစှ  ICISS အစီရင ြံစာနငှ   ၂၀၀၅ ြိုနစှ  ကမ္ာ  ထပိ သ်ီးညီလာြံ ရလေ  စာတမ ်း။  

ကာကယွ်ရနတ်ာဝနက် ို ICISS အစ ရငခ်စံာက   မဆံို်း ရ င််းလင််းစွာ ပဖာ်မ ခ  ပသာ်လည််း ကမဘာ    ်သ ်းည လာခံ ရလေစ်ာတမ််း (WSOD) တွင ်အဖွ ွဲ့ဝင ်န ိုငင်မံျာ်းသည ်အစ ရငခ်စံာ ေါ အစ တအ်  ိုင််းအာ်းလံို်းက ို 

လကခ်ံ အတည်မ  ကကသည်မဟိုတပ် ။ ယပန   ကာကွယ်ရန ်တာဝနဟ်ို ပမ ာဆ ိုကကသည အ်ခေါ ကျွန်ို ်တ ို  သည ်အဖွ ွဲ့ဝင ်န ိုငင်အံာ်းလံို်း သပဘာတညူ သည ် စကာ်းရ ် မဖစ်သည ် WSOD ၏ စာ  ိုေ ်၁၃၈၊ ၁၃၉ န င  ်၁၄၀ 

တွင ် ေါဝငပ်သာ အရာမျာ်းက ို အ ူ်းရညည်ွန််းသည်။  

ICISS အစီရင ြံစာ နငှ   WSOD တိို  ၏ သက ဆိိုင ရာ စံသတ မတှ ြ က မ ာ်း ရှင ်းလင ်းဒြာ ခပရာတငွ  

ဒအာက ပါနည ်းလမ ်းမ ာ်းတငွ  ကွဲခပာ်းခြာ်းနာ်းသည ။  

• ICISS အစ ရငခ်စံာက အငအ်ာ်းသံို်းရန ်ခွင မ်  ချက် မပ ်းမ   ည ်သွင််း စဉ််းစာ်းရမည ် 

“ကက  တငသ်တ မ  ရန ်ဥ ပေသမျာ်း” (စာ-၁၁ ကကည ်) က ို အဆ ိုမ    ာ်းပသာ်လည််း ၂၀၀၅ ခိုန စ် 

သပဘာတလူက်မ တ ် ို်းသည ်အခေါ ယင််းတ ို  က ို အတည်မ  မခင််းမရ  ခ   ေါ။   

• WSOD တငွ ်အဖွ ွဲ့ဝငန် ိုငင်မံျာ်းက ကာကယွ်ရန ်တာဝန၏် အတ ိုင််းအတာမ ာ လူမျ  ်းတံို်း 

သတ်မဖတ်မှု၊ လူသာ်းမျ  ်းနယွအ်ပ ေါ် ဆန  က်ျငပ်သာ ရာဇဝတမ်ှုမျာ်း၊ စစ်ရာဇဝတ်မှုန င  ်လူမျ  ်းစို 

ရ င််းလင််းမခင််းစပသာ ရာဇဝတ်မှု ပလ်းမျ  ်းန င  ်ချ  ်းပဖာကမ်ှုသာ  ေါဝငသ်မဖင  ်ကျဉ််းပမမာင််းဖ  ်း 

တ ို်းချ ွဲ့ရန ်လ ိုပကကာင််း သပဘာတူခ  ကကသည်။ မခာ်းနာ်းချက်မ ာ ICISS အစ ရငခ်ံစာတွင ်

  ိုမ ိုကျယ်မ န  ပ်သာ အတ ိုင််းအတာက ို ရ င််းလင််းဖွင ဆ် ို ာ်းဖ  ်း “သက်ဆ ိုငရ်ာ န ိုငင်ကံ က ိုငတ်ယွ်ရန ်

လ ိုလာ်းမှု သ ို  မဟိုတ် စွမ််းရည ်မရ   ေါက သ ို  မဟိုတ ်အကအူည  ပတာင််းခလံာ ေါက သဘာဝ န င  ်

 တ်ဝန််းကျငဆ် ိုငရ်ာ ပဘ်းက ်ဆ ို်းမျာ်း” န င  ်“န ိုငင် ံဖ   လ မခင််း န င  ်လ ူိုအပနမဖင  ်အစိုအမ ံ လ ိုက်  

ငတမွ်တပ်ခေါင််း ေါ်းမှု န င /်သ ို   မ ညတ်ွင််းစစ် က ို ရလေအ်မဖစ် ပတွွဲ့ ကကံ ရမည ် အပမခအပနမျာ်း” က ိုလည််း   ၂၀၀၅ ကမဘာ    ်သ ်းည လာခံက ို ၂၀၀၅ စကတ်ငဘ်ာ ၁၄ တငွ ်ဖွင လ် စ်ခ  သည ်

 ည ်သွင််း ာ်းသည်။          Credit: UN Photo by Mark Garten 

• ကာကယွ်ရန ်တာဝန၏် အဆကအ်မဖစ် အစ တ်အ  ိုင််းတစ်ခိုအပနန င  ်“မ နလ်ညတ်ည်ပဆာက်ရန ်တာဝန”် က ို ICISS အစ ရငခ်ံစာတွင ်ရ င််းလင််းစွာ ပဖာ်မ  ာ်းပသာ်လည််း WSOD စာ  ိုေမ်ျာ်းတွင ်

 ေါဝငမ်ခင််းမရ   ေါ။ ယင််းမ ာ မ နလ်ညတ်ည်ပဆာက်ပရ်း လို ်ပဆာငမ်ှုမျာ်းသည ်အကကမ််းဖက်မှု မ နလ်ည်ပ ေါ်ပ ေါက်မခင််းမရ  ပစရနန် င  ်မ ည်သူမျာ်းက ို ကာကွယ်ရန ်အပရ်းကက ်းပသာ အစ တ်အ  ိုင််းမဖစ်ပသာ်လည််း 

ယင််းတ ို  က ို ဖင မ််းချမ််းပရ်း တည်ပဆာက်မှု ပကာ်မရ င ်ဖနတ် ်းမှုမ တဆင  ်ပမဖရ င််းရန ် ည ်သွင််း ာ်းမခင််းပကကာင လ်ည််း တစစ် တတ်စ်  ိုင််းမဖစ်သည်။  
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RtoP ၏ စံအခပြုအမူနငှ   ဥပဒေဆိိုင ရာ အဒခြြံတိို  မှာ ဘာဒတွလဲ။  

အချ  ်အမခာအာဏာတငွ ် တာဝနခ်ံမှုမျာ်း သာမက အခွင အ်ပရ်းမျာ်းလည််း  ေါဝငသ်ညဟ်ူ၍ ပ ေါ် ကွလ်ာသည ် နာ်းလည်မှုသည် RtoP အတကွ် လမ််းညွှန ် ဥ ပေသ မဖစ်သည်။ ကိုလသမဂ္ဂတွင ်

အဖွ ွဲ့ဝငမ်ဖစ်မခင််းသည် န ိုငင်မံျာ်းအပနမဖင  ်န ိုငင်တံကာ အသ ိုင််းအဝ ိုင််း၏ အဖွ ွဲ့ဝငမ်ျာ်းအမဖစ် တာဝနခ်ံမှုမျာ်းန င  ်၎င််းတ ို  ၏ လို က် ိုငပ်ဆာငရွ်က်မှုမျာ်းအပ ေါ် ကန  သ်တမ်ှုမျာ်းက ို ဆနဒအပလျာက် လက်ခံသည ် အဓ က 

နမူနာမဖစ်သည်။  

လူသာ်းလံိုမခံ ပရ်း၏ သပဘာတရာ်းမ ာ ကိုလသမဂ္ဂ ဖံွွဲ့ ဖဖ  ်းပရ်း အစ အစဉ်က ၁၉၉၄ ခိုန စ် လူသာ်း ဖံွွဲ့ ဖဖ  ်းမှု အစ အရင ်ခံစာတငွ ်မူလကတည််းက ရ င််းလင််းစွာ ပဖာ်မ  ာ်းသည အ်တ ိုင််း RtoP န င  ်သက်ဆ ိုငဖ်  ်း 

လံိုမခံ မှု၏ ဆံိုချကက် ို နယပ်မမမ  လအူမျာ်းသ ို   အကက ်းအကျယ် ပမ ာင််းလ  သွာ်းသည်။   

RtoP သညလ်ည််း လူ  အခငွ အ်ပရ်းန င  ်လူသာ်း ကာကွယ်မှု ပကကညာစာတမ််းမျာ်း၊ သပဘာတညူ ချက်မျာ်းန င  ်စာချ  ်မျာ်း၊ န ိုငင်တံကာ လူသာ်းချင််းစာနာပ ာက ်ာ်းပသာ န င  ်ေိုကခသည်ဆ ိုငရ်ာ ဥ ပေန င  ်

လို  ်ံို်းလို ်နည််း စံချ နစံ်ညွှန််းမျာ်း န င  ်၎င််းစံချ နစံ်ညွှန််းမျာ်းက ို သက်ဝငပ်စသည  ်နည််းလမ််းမျာ်းအမဖစ် ချမ တ ်ာ်းပသာ န ိုငင်တံွင််း ဥ ပေမျာ်း ပအာက်ရ   န ိုငင်တံကာ လို ်ငန််းတာဝနမ်ျာ်းအပ ေါ်တငွ ် 

တည်ပဆာက ်ာ်းသည်။ အ ူ်းသမဖင  ်သက်ဆ ိုငသ်ည ် အရာမျာ်းမ ာ လူ  အခငွ အ်ပရ်း ပကကညာစာတမ််း၊ ဂ္ျန ဗာ ကွနဗ်င််းရ င််း ပလ်းခို န င  ်  ်ပဆာင််း လို  ်ံို်းလို ်နည််းန စ်ခို၊ န   ်စကည်ြှင််း မ််းမှုအပ ေါ် 

သပဘာတစူာချ  ်၊ လူမျ  ်းတံို်းသတ်မဖတ်မှု သပဘာတူစာချ  ်၊ လူမှုပရ်း၊ န ိုငင်ပံရ်း၊ စ ်း ွာ်းပရ်းန င  ်ယဉ်ပကျ်းမှု အခွင အ်ပရ်းမျာ်းအပ ေါ် သပဘာတညူ ချက်မျာ်း န င  ်န ိုငင်တံကာ ရာဇဝတခ်ံိုရံို်း၏ ပရာမ 

သပဘာတစူာချ  ် တ ို   မဖစ်သည်။  
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RtoP တငွ  ပါဝင ဒသာ ရာဇဝတ မှု ဒလ်းမ ိြု်းနငှ   ြ ိြု်းဒြာက မှုဒတကွ ဘာဒတလဲွ။  

RtoP တငွ ်အလွနက်ျဉ််းပမမာင််းပသာ အမမငရ်  ဖ  ်း သတ်မ တ ်ာ်းပသာ လူမျ  ်းတံို်း သတ်မဖတ်မှု၊ လူသာ်းမျ  ်းနယွက် ို ဆန  က်ျငပ်သာ ရာဇဝတမ်ှုမျာ်း၊ စစ်ရာဇဝတ်မှုမျာ်း၊ န င  ်လူမျ  ်းစို ရ င််းလင််းမခင််းစပသာ 

ရာဇဝတ်မှု ပလ်းမျ  ်းန င  ်ချ  ်းပဖာကမ်ှုမျာ်းန င သ်ာ သက်ဆ ိုငသ်ည။် သ ို  မဖစ်ရာ စံသတ်မ တခ်ျက်သည် ကျန််းမာပရ်း က ်ပဘ်းမျာ်း၊ သဘာဝ ပဘ်းအနတရာယ်မျာ်း၊ ဆင််းရ မှု သ ို  မဟိုတ် ချစာ်းမှု အ ေါအဝင ်လသူာ်း 

လံိုမခံ ပရ်းအပ ေါ် အမခာ်း ဖခ မ််းပမခာက်မှုမျာ်းန င  ်အကျ ံ်းမဝငပ် ။ ကျွန်ို ်တ ို  သည ်မကကာခဏ င ်“ရာဇဝတ်မှု ပလ်းမျ  ်းန င  ်ချ  ်းပဖာက်မှုမျာ်းက ို မခံ ငံိုလျက် “အစိုအမ ံ လ ိုက် ရက်စက်ကကမ််းကက တမ်ှုမျာ်း” ဟူပသာ 

စကာ်းလံို်းက ို သံို်းသည်။ 

 

 

လူမ ိြု်းတံို်း သတ ခြတ မှု  

ဂ္ျ ်းမျာ်းအာ်းအစိုအမ ံ လ ိုက် သတ်မဖတ်မှု၏ ပကကာကမ်က်ဖွယရ်ာ ပနာက်  ိုင််းတငွ ်ကိုလသမဂ္ဂ အပ ပွ ညွ လာခံတငွ ်အဖွ ွဲ့ဝငန် ိုငင်မံျာ်းက လူမျ  ်းတံို်းသတ်မဖတ်မှု ရာဇဝတမ်ှုမျာ်းအာ်း ကာကွယ်မခင််းန င  ်

အမ စ်ပ ်းမခင််း အပ ေါ် သပဘာတညူ ချကက် ို ၁၉၄၈ ခိုန စ် ေ ဇငဘ်ာ ၉ ရက်တငွ ်လက်ခခံ  သည်။   ိုေမ် ၂ တငွ ်“လူမျ  ်းတံို်းသတ်မဖတ်မှု” ပဝေါဟာရက ို အဓ  ပာယ် ဖွင ဆ် ို ာ်းသည်မ ာ- 

န ိုငင်သံာ်း၊ တ ိုင််းရင််းသာ်း၊ လမူျ  ်းစို သ ို  မဟိုတ ်ဘာသာပရ်း အို ်စို တစခ်ိုက ို တစ်ခိုလံို်း မဖစ်ပစ အစ တ်အ  ိုင််းက ို မဖစ်ပစ ဖျက်ဆ ်းရန ်ရည်ရွယ်ချက်မဖင  ်ကျ ်းလွနပ်သာ အမ  အမ ူမဖစ်ဖ  ်း ၎င််းတငွ ် 

 (က) အို ်စိုဝငမ်ျာ်းအာ်း သတ်မဖတ်မခင််း။  

 (ခ) အို ်စိုဝငမ်ျာ်းအာ်း ခနဓာက ိုယ် သ ို  မဟိုတ် စ တ်  ိုင််းဆ ိုငရ်ာအာ်း မ င််း နစွ်ာ   ခ ိုက်မှုက ို မဖစ်ပစမခင််း။  

 (ဂ္) အို ်စို၏ တကွခ်ျက ်ာ်းပသာ ဘဝ အပမခအပနမျာ်းက ို တစ်ခိုလံို်းမဖစ်ပစ တစစ် တတ်စ်  ိုင််းမဖစ်ပစ ရို ်  ိုင််းဆ ိုငရ်ာ  ျက်ဆ ်းမှု မဖစ်ပအာင ်တမငသ်က်သက် လို ပ်ဆာငမ်ခင််း။  

(ဃ) အို စ်ိုအတွင််း ပမွ်းဖွာ်းမှုက ို တာ်းဆ ်းရန ်ရည်ရွယ်သည  ်အပရ်းယပူဆာငရွ်က်မှုမျာ်း ချမ တ်မခင််း။  

(င) အို ်စို၏ ကပလ်းမျာ်းက ို အမခာ်း အို စ်ို တစ်ခိုသ ို   အတင််းအဓမမ လွှ ပမ ာင််းမခင််း။  

 
** မ တ်ချက်။ လူမျ  ်းတံို်းသတ်မဖတ်မှုသည် လက်နကက် ိုင ် ဋ  ကခ၏ အမ ငအ် တငွ ်မဖစ်န ိုငသ်ည်။  
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လူသာ်းမ ိြု်းနယွ အဒပေါ် ဆန   က င ဒသာ ရာဇဝတ မှုမ ာ်း  

၂၀၀၂ ခိုန စ် ဇူလ ိုင ်၁ ရက်တငွ ်လူမျ  ်းတံို်း သတ်မဖတမ်ှု၊ လူသာ်းမျ  ်းနယွက် ို ဆန  က်ျငပ်သာ ရာဇဝတ်မှုမျာ်းန င  ်စစ်ရာဇဝတ်မှုမျာ်း၊ က ို စံိုစမ််းစစ်ပဆ်းဖ  ်း တရာ်းစ ရငန် ိုငသ်ည ် အဖမ တမ််း န ိုငင်တံကာ တရာ်းစ ရငပ်ရ်း 

အဖွ ွဲ့အစည််းမဖစ်သည ် န ိုငင်တံကာ ရာဇဝတ်ခံိုရံို်း တညပ် ာငရ်န ်န ိုငင်တံကာ ရာဇဝတတ်ရာ်းရံို်း၏ ပရာမ သပဘာတူစာချ  ်က ို လက်ခခံ  သည်။ ပရာမ သပဘာတူစာချ  ်က ို န ိုငင်အံာ်းလံို်းက လက်မ တပ်ရ်း  ို်းခ  မခင််း 

မရ  ပသာ်လည််း သပဘာတူစာချ  ်၏  ိုေမ် ၇ က လူသာ်းမျ  ်းနယွ်အပ ေါ် ဆန  က်ျငပ်သာ ရာဇဝတ်မှု (လူမျ  ်းတံို်းသတ်မဖတ်မှုန င  ်မတူသည်မ ာ သ ်းမခာ်း ရည်ရွယခ်ျက်ရ  ရန ်မလ ိုအ ပ် ) က ို အဓ  ပာယ်ဖွင ဆ် ို ာ်းသည်မ ာ -   

မည်သည  ်အရ ်သာ်း လ ူို အပ ေါ်က ို မဆ ို တ ိုကခ် ိုက်မှုက ို သ ရ  လျက ်ဦ်းတညပ်သာ ကျယ်မ န  ပ်သာ သ ို  မဟိုတ် စနစ်တကျ တ ိုက်ခ ိုက်မှု၏ အစ တ်အ  ိုင််းအမဖစ် ကျ ်းလွနပ်သာ အမ  အမ ူ

(က) လူသတမ်ှု၊  

(ခ) အမမစ်မ တသ်ိုတ်သငမ်ခင််း၊  

(ဂ္) ကျွနမ်  မခင််း၊ 

(ဃ) မ ည်န ငေ်ဏပ် ်းမခင််း သ ို  မဟိုတ ်လအူမျာ်းက ို အတင််းအဓမမ လွ ပမ ာင််းမခင််း၊ 

(င) အကျဉ််းချ ာ်းမခင််း သ ို  မဟိုတ် န ိုငင်တံကာ ဥ ပေ၏ အပမခခံ စည််းမျဉ််းမျာ်းက ို ချ  ်းပဖာကလ်ျက ်ရို ်  ိုင််းဆ ိုငရ်ာ လွတလ် မ်ှုက ို မ င််း နစွ်ာ တာ်းဆ ်းဖယ်ရ ာ်းမခင််း  

(စ) န   ်စကည်ြှင််း မ််းမခင််း၊  

(ဆ) မိုေ န််းကျင မ်ခင််း၊ လ ငက်ျွနမ်  မခင််း၊ အဓမမ မ ည ်တနဆ်ာ အမဖစ် သွတ်သွင််းမခင််း၊ အဓမမ က ိုယ်ဝနပ်ဆာငပ်စမခင််း၊ အတင််း သာ်းပကကာမဖတ်ပစမခင််း၊ သ ို  မဟိုတ် အမခာ်းပသာ နှု င််းယ ဉ်မှုအရ ကက ်းပလ်း ပ ပသာ လ ငအ်ကကမ််းဖက်မှု  ံိုစံ 

တစ်စံို တရာ၊ 

(ဇ) သွငမ် ငလ်ကခဏာ တစ်စံိုတစ်ရာရ  ပသာ အို ်စို သ ို  မဟိုတ ်န ိုငင်ပံရ်း၊ လမူျ  ်းပရ်း၊ န ိုငင်သံာ်းမဖစ်မှု၊ တ ိုင််းရင််းသာ်း၊ ယဉ်ပကျ်းမှု၊ ဘာသာပရ်း၊ အ  ိုေ ်၃ တငွ ်ပဖာ်မ  ာ်းသည ် ကျာ်း-မ ကွ မ ာ်းမှု၊ သ ို  မဟိုတ ်န ိုငင်တံကာ ဥ ပေပအာကတ်ငွ ်

ခွင မ်  န ိုငမ်ခင််းမရ  ဟို အာ်းလံို်းက အသ အမ တ်မ   ာ်းပသာ အမခာ်း အပမခခံမျာ်း ပ ေါ်တငွ ်စိုပ ေါင််းလျက၊် ဤစာ  ိုေတ်ငွ ်ညွန််းဆ ို ာ်းပသာ မည်သည  ်အမ  အမ ူန င  ်မဆ ို ဆက်စ ်လျက ်သ ိုမ ဟိုတ ်တရာ်းရံို်း၏ တရာ်းစ ရငမ်ှု အတငွ််းရ  ပသာ 

မည်သည  ်ရာဇဝတမ်ှုက ို မဆ ို န င  ်စ ်လျင််း၍ ဖ စ ်းန   ်စက်မခင််း၊  

(ဈ) အဓမမ ပ ျာက်ဆံို်းပစမခင််း၊ 

(ည) အသာ်းအပရာငခ်ွ မခာ်းသည  ်ရာဇဝတ်မှု၊  

(ဋ) ကက ်းမာ်းပသာ   ခ ိုက် ခစံာ်းမှု သ ို  မဟိုတ် ခနဓာက ိုယ် သ ို  မဟိုတ် စ တ်  ိုင််းဆ ိုငရ်ာ သ ို  မဟိုတ ်ရို ်  ိုင််း ဆ ိုငရ်ာ ကျန််းမာပရ်းက ို  မ င််း နပ်သာ   ခ ိုက်ေဏရ်ာရမှုတ ို  က ို တမငသ်က်သက ်မဖစ်ပစရန ်အလာ်းတ ူသွငမ် ငလ်ကခဏာရ  ပသာ 

အမခာ်း လူမဆနပ်သာ အမ  အမူမျာ်း။  
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စစ ရာဇဝတ မှုမ ာ်း  

၁၉၄၉ ခိုန စ် ဩဂ္ိုတ်လ ၁၂ ရက်ပန  တွင ်န ိုငင်တံကာ အသ ိုင််းအဝ ိုင််းသည ်ဂ္ျန ဗာ ကွနဗ်င််းရ င််း ပလ်းခိုက ို လက်ခခံ  သည်။ ယင််းတ ို  န င  ်၁၉၇၇ တငွ ်လကခ်ံခ  ပသာ အ  ိုပဆာင််း လို ် ံို်းလို ်နည််း န စ်ခိုတ ို  သည် 

လက်နက်က ိုင ် ဋ  ကခအချ နမ်ျာ်းအတွင််း ရနလ် ိုပသာ အမ  အမူမျာ်းတငွ ် ေါဝငမ်ခင််းမရ  ပသာ လူ ိုဂ္ဂ  လ်မျာ်းက ို ကာကယွ်ပ ်းသည်။ သပဘာတညူ ချက်မျာ်းန င  ်အ  ိုပဆာင််း လို  ်ံို်းလို ်နည််းမျာ်းသည ်န ိုငင်တံကာ 

လူသာ်းချင််းစာနာပ ာက ်ာ်းပသာ ဥ ပေပအာက်တငွ ်ယင််း လူ ိုဂ္ဂ  လ်မျာ်းက ို ဆက်ဆံရမည ် စံချ နစံ်ညွှန််းမျာ်းက ို ရ င််းလင််းစွာ ပဖာ်မ  ာ်းဖ  ်း စစ်ရာဇဝတ်မှုသည ်လက်နကက် ိုင ် ဋ  ကခ အတွင််းတငွ ်န ိုငင်တံကာ 

လူသာ်းချင််းစာနာပ ာက ်ာ်းမှုဆ ိုငရ်ာန င  ်လူ  အခငွ အ်ပရ်း ဥ ပေမျာ်းက ို ချ  ်းပဖာကက်ျ ်းလွနပ်သာ အမ  အမူမဖစ်သညဟ်ို အဓ  ပာယ် ဖွင ဆ် ို ာ်းသည်။ စစ်ရာဇဝတ်မှု ပမမာက်သည ် ချ  ်းပဖာက်မှု အတ ိုင််းအတာမ ာ 

ကျယ်မ န  ဖ်  ်း အမ  အမအူမျာ်းအမ ာ်း  တငွ ်အရ ်သာ်းမျာ်း၊ စစ်သံို   န််းမျာ်း၊ ေဏရ်ာရသူန င  ်နာမကျန််းသူ၊ ပဆ်းဖက်ဆ ိုငရ်ာန င  ်ဘာသာပရ်း  ိုဂ္ဂ  လ်မျာ်း န င  ်ကယ်ဆယပ်ရ်း လို င်န််းမျာ်းမ  ဝန ်မ််းမျာ်း အ ေါအဝင ်

ရနလ် ိုတ ိုက်ခ ိုက်မှုတွင ် ေါဝငမ်ခင််း မရ  ပတာ ပသာ မညသူ်တစဦ််းတစ်ပယာက်က ို မဆ ို သတ်မဖတ်မခင််း သ ို  မဟိုတ် လူမဆနစွ်ာ ဆက်ဆံမခင််း တ ို    ေါဝငသ်ည်။  

 
**မ တ်ချက်။ ကာကယွ်ရန ်တာဝန ်ပအာက်တငွ ်စစ်ရာဇဝတ်မှုသည် ကျယ်မ န  ဖ်  ်း စနစ်တကျ လို ပ်ဆာငပ်သာ  ံိုစံမဖင  ် အရ ်သာ်း မ ည်သူမျာ်းအပ ေါ် တ ိုက်ရ ိုက ်ကျ ်းလွနပ်သာ ရာဇဝတ်မှုမျာ်းက ိုသာ ကန  သ်တ်မှု 

ရ  သည်။  

 

 

 
လူမ ိြု်းစို ရှင ်းလင ်းခြင ်း  

လူမျ  ်းစို ရ င််းလင််းမခင််းက ို န ိုငင်တံကာ ဥ ပေပအာကတ်ငွ ် ငရ် ာ်းပသာ ရာဇဝတ်မှုအမဖစ် တရာ်းဝင ်သတ်မ တ ်ာ်းမခင််း မရ  ပသာ်လည််း လူမျ  ်းစို သ ို  မဟိုတ ်ဘာသာပရ်း အို ်စို တစခ်ိုက  အမခာ်း လူမျ  ်းစို 

သ ို  မဟိုတ ်ဘာသာပရ်း အို ်စိုတစ်ခိုမ  အရ ်သာ်း မ ညသူ်မျာ်းက ို သက်ဆ ိုငရ်ာ   ဝ  နယ်ပမမမျာ်းမ  အကကမ််းဖက်ပသာ သ ို  မဟိုတ ်ပကကာက်မက်ဖွယ်ပကာင််းပသာ နည််းလမ််းမျာ်းမဖင  ်ဖယ်ရ ာ်းရန ်

ပရ်းဆွ  ာ်းပသာ ရည်ရွယခ်ျက်ရ  သည ် မူဝေါေက ို ပဖာ်မ သည်။ သ ို  မဖစ်ရာ လူမျ  ်းစို ရ င််းလင််းမခင််းသည် လ ူိုမျာ်းက ို အဓမမ လွှ ပမ ာင််းမခင််း သ ို  မဟိုတ ်နယ်န ငမ်ခင််းတ ို    ေါဝငပ်သာ လူသာ်းမျ  ်းနယွ်စို အပ ေါ် 

ကျ ်းလွနပ်သာ ရာဇဝတမ်ှု အဝန််းအတ ိုင််းအတငွ််းတွင ် ေါဝငပ်နသည်။  
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၂၀၀၅ ြိုနစှ မှစတင ၍ ကိုလသမဂ္ဂတွင  တိို်းတက  ခြစ ထနွ ်းမှုမ ာ်း  

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

၂၀၀၉ ခိုန စ် အပ ွပ ွ ည လာခံသ ို    အတငွ််းပရ်းမ ်းချ  က် RtoP အစ ရင ်

ခံစာ မ တ်ဆကပ် ်းသည်။ Credit: UN Photo by Jenny Rockett 

အတငွ ်းဒရ်းမ ်း အြွဲွဲ့  

၂၀၀၄ ခိုန စ်တွင ်အပ ွပ အွတငွ််းပရ်းမ ်းချ  ် (UNSG) က လူမျ  ်းတံို်းသတ်မဖတမ်ှုကာကယွ်ပရ်း အပ ေါ် အ ူ်း အကကံပ ်း ိုဂ္ဂ  လ် 

သံို်းဦ်း (မစစတာ ဂ္ျ အန ်မငေ် က်ဇ် (၂၀၀၄-၂၀၀၇)၊ ပေေါကတ်ာ ဖရနဆ်စ် ေ န ်(၂၀၀၇-၂၀၁၂) န င  ်မစစတာ အေေါ်းမာ ေ အန ်(၂၀၁၂-ယခို) တ ို   

အဆက်ဆက် ဦ်းပဆာငလ်ာခ  သည  ်(ယခိုအခေါ လူမျ  ်းတံို်းသတ်မဖတ်မှု ကာကယွပ်ရ်းန င  ်ကာကယွ်ရန ်တာဝန ်ဆ ိုငရ်ာ ရံို်း) လူမျ  ်းတံို်း 

သတ်မဖတ်မှု ဆ ိုငရ်ာ အ ်ူးအကကံပ ်း  ိုဂ္ဂ  လ်၏ ရံို်းက ို ပဖာ် ိုတ်ခ  သည်။ UNSG က ပေေါကတ်ာ အက်ေဝ ် လ ်ခ်  (၂၀၀၈-၂၀၁၂) 

က ိုလည််း ကာကယွ်ရန ်တာဝန ်ဆ ိုငရ်ာ အ ်ူး အကကပံ ်း  ိုဂ္ဂ  လ ်အမဖစ် ခန   ်ာ်းခ  သည်။  

 

 

 
 

အဒထဒွထ ွညီလာြံ  

၂၀၀၉ ခိုန စ်မ  စ၍ အဖွ ွဲ့ဝငန် ိုငင်မံျာ်း၊ ကိုလသမဂ္ဂ အရာရ  မျာ်းန င  ်လ ူိုလူမှု အဖွ ွဲ့အစည််းမျာ်းအကကာ်း အမ နအ်လ န ်ပဆွ်းပန်ွးမှုမျာ်းက ို အပ ပွ ွ ည လာခ ံUNGA က  ည ်သွင််း စဉ််းစာ်းလာခ  ရသည  ်RtoP 

အပ ေါ် န စ် တ်လည ်အစ ရငခ်ံစာမျာ်းက ို UNSG က  ိုတ်ပဝခ  သည်။    ၂၀၀၉ ခိုန စ်က  ိုတ်ပဝခ  ဖ  ်း ကာကယွ်ရန ်တာဝနက် ို အပကာငအ် ည်ပဖာ်မခင််းဟို ပခေါင််းစဉ် ပ ်း ာ်းသည်   မ အစ ရငခ်ံစာက 

UNGA က ို စံသတ်မ တ်ချက်မျာ်းက ို ပ ာကခ်ံမခင််းန င  ်ဆက်လက်  ည ်သွင််းစဉ််းစာ်းမခင််း ဆံို်းမဖတ်ချက် A/RES/63/308 က ို  ွက်ပ ေါ်လာပစခ  သည်။ ပနာက်  ိုင််း န စ်မျာ်းတွင် အစ ရင်ခံစာန င  ်

ပနာက်ဆက်တွ  ပဆွ်းပန်ွးချက်မျာ်းက ပအာက် ေါ  ံိုစံမျာ်းအပ ေါ် အာရံိုစ ိုက်ခ  သည်။  

• ပစာလျငပ်သာ သတ ပ ်းချက်၊ စမ််းစစ်ချက်န င  ်ကာကွယ်ရန် တာဝန် (၂၀၁၀)  

• ကာကွယ်ရန ်တာဝနက် ို အပကာငအ် ည်ပဖာ်ရာတွင ်ပေသဆ ိုင်ရာန င  ်ပေသတွင််း အဖွ ွဲ့အစည််းမျာ်း၏ အခန််းကဏ္ဍ (၂၀၁၁)  

• ကာကွယ်ရန ်တာဝန်။ အချ န်မ  န င ် ခ ိုင်မာပသာ တိုန  ်မ န်မှု (၂၀၁၂)  

What is RtoP? 
Why is RtoP 

necessary?  

What is the 

scope of RtoP? 

RtoP at the 

United Nations 
RtoP Measures 

RtoP in Misconceptions 

Crisis Situations  about RtoP 

RtoP and other 

Agendas 

လူမ ိြု်းတံို်း သတ ခြတ မှု ကာကွယ ဒရ်းနငှ   ကာကွယ ရန  တာဝန  ဆိိုင ရာ ရံို ်း 

ရံို်းသည ်ပစာင က်ကည သူ်အမဖစ် လို ပ်ဆာငဖ်  ်း အစိုအမ ံ လ ိုက် ရက်စက်ကကမ််းကက တ်မှု ပဘ်းအနတရာယ်ရ  ပနသည  ်လ ူိုမျာ်းရ  ရာ အပမခအပနမျာ်းက ို ကိုလသမဂ္ဂ တာဝနရ်  သူမျာ်း၊ လ ူို လူမှု အဖွ ွဲ့အစည််းမျာ်းန င  ်

အပ ပွ ွ လ ူိုမျာ်းက ို အမျာ်းမ ည်သူ  ိုတ်မ နပ်ကကညာချက်မျာ်း၊  ိုဂ္ဂလ က ရ င််းမ ချက်မျာ်းမ  တဆင  ်သတ ပ ်းဖ  ်း RtoP ရာဇဝတ်မှုမျာ်းန င  ်ချ  ်းပဖာက်မှုမျာ်းက ို ကာကွယ်ရန ်ကိုလသမဂ္ဂက ို 

အရညအ်ပသွ်းမမြှင တ်ငပ် ်းသည်။ ရံို်းသည ်လအူမျာ်းက ို ကာကယွ်ရန ်ပေသနတရ၊ န ိုငင်အံဆင န် င  ်ပေသဆ ိုငရ်ာ သက်ဆ ိုငသူ်မျာ်း၏ အရည်အပသွ်း မမြှင တ်ငပ် ်းပသာ လို င်န််းပဆာငတ်ာမျာ်းန င  ်သငတ်န််းပ ်းမခင််း  
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၂၀၀၅ ြိုနစှ မှစတင ၍ ကိုလသမဂ္ဂတွင  တိို်းတက  ခြစ ထနွ ်းမှုမ ာ်း  

 

 

 

What is RtoP? 
Why is RtoP 

necessary?  

What is the 

scope of RtoP? 

RtoP at the 

United Nations 
RtoP Measures 

RtoP in Misconceptions 

Crisis Situations  about RtoP 

RtoP and other 

Agendas 

တ ို  က ိုလည််း လို ပ်ဆာငသ်ည်။ ဤအပမခအပနအတငွ််းတွင ်ရံို်းသည် ဂ္ရ တလ် တပ်ေသ အပ ေါ် န ိုငင်တံကာ ည လာခ၊ံ အပရ ွဲ့ပတာငအ်ာရ ရ   အစ ို်းရန င  ်ပေသဆ ိုငရ်ာ အဖွ ွဲ့အစည််း အရာရ  မျာ်း၊ 

လကတ်ငအ်ပမရ က ရ   န ိုငင်အံဆင  ်လမူျ  ်းတံို်းသတ်မဖတ်မှု ကာကွယတ်ာ်းဆ ်းပရ်း  ညာရ င််းမျာ်းန င  ်အမခာ်းအမျာ်းတ ို  န င  ်အလို ်လို ်ခ  ဖ  ်း မဖစ်သည်။  

လံိုခြံြုဒရ်း ဒကာင စီ  

လံိုမခံ ပရ်း ပကာငစ် သည ်ဆံို်းမဖတခ်ျက်အမျာ်းအမ ာ်းတငွ ်RtoP က ို က ို်းကာ်းခ  သည်။  

• လက်နက်က ိုင ် ဋ  ကခတငွ ်အရ ်သာ်းမျာ်း၏ ကာကယွ်မှု အပ ေါ် ဆံို်းမဖတခ်ျက် ၁၆၇၄ (၂၀၀၆) န င  ်၁၈၉၄ (၂၀၀၉)  

• ေေါဖာရ   အပမခအပနအပ ေါ် ဆံို်းမဖတခ်ျက် ၁၇၀၆ (၂၀၀၇)  

• လစ်ဗျာ်းရ   အပမခအပနအပ ေါ် ဆံို်းမဖတ်ချက် ၁၉၇၀ န င  ်၁၉၇၃ (၂၀၁၁)  

• က ိုတ ေ  အ ိုငဗ်ရ  အပမခအပနအပ ေါ် ဆံို်းမဖတခ်ျက ်၁၉၇၅ (၂၀၁၁)  

• ပတာငဆူ်ေန ်အပမခအပနအပ ေါ် ဆံို်းမဖတခ်ျက် ၁၉၉၆ (၂၀၁၁)  

• ယ မငရ်   အပမခအပနအပ ေါ် ဆံို်းမဖတခ်ျက ်၂၀၁၄ (၂၀၁၁)  

• မာလ ရ   အပမခအပနအပ ေါ် ဆံို်းမဖတ်ချက် ၂၀၈၅ (၂၀၁၂)  

လူ  အြွင  အဒရ်း ဒကာင စီနငှ   လူ  အြွင  အဒရ်း မဟာမင ်းကကီ်း ရံို ်း  

 
လူ  အခငွ အ်ပရ်း ပကာငစ် သည် ၂၀၁၂ ခိုန စ်တွင ်ဩစပတ်းလျာ်း၊ ဟနပ်ဂ္ရ ၊ န ိုငဂ်္ျ ်းရ ်းယာ်း၊   ိုင််းန င  ်ဥရိုပဂွ္်း တ ို  ၏ ဂ္ျန ဗာရ   ကိုလသမဂ္ဂ အဖမ တမ််း က ိုယ်စာ်းလ ယ်အဖွ ွဲ့မျာ်းက  ူ်းပ ေါင််း စ စဉ်ပသာ မဖစ်ရ ်တစ်ခိုတငွ ်RtoP 

က ို  ည ်သွင််းစဉ််းစာ်းခ  သည်။ ဤမဖစ်ရ ်မတ ိုငမ်  လူ  အခငွ အ်ပရ်း ပကာငစ် အတငွ််း ပကကညာချက်န စ်ပစာင ်မဖန  ပ်ဝခ  သည်။ တစ်ခိုမ ာ ၂၀၁၁ ခိုန စ် မတ်လတွင ်အဖွ ွဲ့ဝင ်၅၅ န ိုငင်ကံ ိုယ်စာ်း ပ ်းခ  မခင််းမဖစ်ဖ  ်း 

ပနာက်တစ်ခိုမ ာ ၂၀၂၁ ခိုန စ် မတ်လတွင ်မဖစ်ရ ်က ို စ စဉ်ပသာ န ိုငင်ငံေါ်းန ိုငင်ကံ ိုယ်စာ်း မဖစ်သည်။ မဖစ်ရ ်က ိုယ်တ ိုငသ်ည် ဂ္ျန ဗာတွင ်ကာကယွ်ရန ်တာဝနက် ို ပဆွ်းပန်ွးရန ်လူ  အခွင အ်ပရ်း ပကာငစ်  အဖွ ွဲ့ဝငမ်ျာ်းအာ်း 

ဖ တ်ကကာ်းခ  သည ်   မဆံို်း အခေါသမယ မဖစ်ဖ  ်း RtoP လက်ခံပရ်း မမြှင တ်ငမ်ှု န င  ်ပကာငစ် တွင ်အပကာငအ် ညပ်ဖာ်မှုက ို အာ်းမဖည ်မခင််းအတကွ် အပရ်းကက ်းပသာ အဆင က် ို က ိုယ်စာ်းမ  ခ  သည်။  

 

ကိုလသမဂ္ဂ လူ  အခွင အ်ပရ်း ပကာ်မရ ငန်ာမင််းကက ်း မစစနာဗ    ပလ်းကလည််း RtoP အပ ေါ် သူမရ   ဆက်လက် ပ ာက်ခံမှုက ို မ သခ  ဖ  ်း ၂၀၀၉ ခိုန စ်မ  စတင၍် လစ်ဗျာ်းန င  ်ဆ ်းရ ်းယာ်း ပဘ်းအနတရာယ် 

အပမခအပနမျာ်း အ ေါအဝင ်န ိုငင်မံဖစ်ရ ် အပမခအပနမျာ်းတွင ်အဖွ ွဲ့ဝင ်န ိုငင်မံျာ်း၏ RtoP အပ ေါ် ကတ ကဝတက် ို   ်မံ ပတာင််းဆ ိုခ  သည်။  
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RtoP ၏ အဓိက အစိတ အပိိုင ်းမ ာ်း။ မဏိ္ဍြုင  သံို်းရပ ။  

အပ ွပ ွအတွင််းပရ်းမ ်းချ  ် ဘနက် မွန််းသည် ကာကွယ်ရန ်တာဝနက် ို အပကာငအ် ည်ပဖာ်မခင််း ဟို ပခေါင််းစဉ်တ ် ာ်းသည ် သူ၏ ၂၀၀၉ ခိုန စ် အစ ရငခ်စံာတွင ်မဏ္ဍ  င ်သံို်းရ ် 

ချည််းက ်မှုက ို ရ င််းလင််းစွာ ပဖာ်မ  ာ်းသည်။  

 

မဏိ္ဍြုင  တစ ။ နိိုင င၏ံ ကာကယွ မှုအတကွ  တာဝန ရိှမှုမ ာ်း  

  မမဏ္ဍ  ငတွ်င ်န ိုငင်မံျာ်းသည် ၎င််းတွငရ်  ပသာ လူမျာ်းက ို လူမျ  ်းတံို်းသတ်မဖတ်မှု၊ စစ်ရာဇဝတ်မှုမျာ်း၊ လူသာ်းမျ  ်းနယ်ွက ို ဆန  က်ျငပ်သာ ရာဇဝတ်မှုမျာ်းန င  ်လူမျ  ်းစို 

ရ င််းလင််းမခင််း မ  ကာကွယ်ရန ်မူလ တာဝနခ်ံမှု ရ  သညဟ်ို ပမ ာ ာ်းသည်။  

 

မဏိ္ဍြုင  နစှ ။ နိိုင ငတံကာ ဒထာက ပံ ကူညီမှုနငှ   အရည အဒသ်ွး ခမင  တင ခြင ်း  

ေိုတ ယ မဏ္ဍ  ငတွ်င ်န ိုငင်တံကာ အသ ိုင််းအဝ ိုင််းသည် န ိုငင်မံျာ်းက ၎င််းတ ို  ၏ ကာကွယ်ပရ်း တာဝနရ်  မှုက ို  မ််းရွက်ရာတွင ်ပ ာက် ံ ကူည ရနန် င  ်အာ်းပ ်းရန ်တာဝနရ်  မှုက ို 

ပမ ာ ာ်းသည်။  

 

မဏိ္ဍြုင  သံို်း။ အြ ိန မီနငှ   ြိိုင မာဒသာ တိုန   ခပန မှု  

တတ ယ မဏ္ဍ  ငက် အကယ်၍ န ိုငင်ံတစ်ခိုသည် အဆ ို ေါ ရာဇဝတ်မှုမျာ်းမ  ၎င််းတ ို  ၏ လူမျာ်းက ို ကာကွယ်ရန ် ျက်ကွက်ခ   ေါက သ ို  မဟိုတ် က ိုယ်တ ိုငက် မ စ်မှု ကျ ်းလွနသ်ူမျာ်း 

မဖစ်ပန ေါက န ိုငင်တံကာ အသ ိုင််းအဝ ိုင််းသည် အချ နမ်  န င  ်ခ ိုငမ်ာပသာ ဆံို်းမဖတ်ချက်ချမ တ်မှု  ံိုစံမဖင  ်သင ပ်လျာ်ပသာ သံတမနပ်ရ်း၊ စ ်း ွာ်းပရ်း၊ လူသာ်းချင််းစာနာပ ာက် ာ်းမှု၊ န င  ်

အမခာ်း ဖင မ််းချမ််းပသာ နည််းလမ််းမျာ်းအသံို်းမ  လျက် လူအမျာ်းက ို ကာကွယ်ရမည်။ အကယ်၍ ဖင မ််းချမ််းပသာ နည််းလမ််းမျာ်း လံိုပလာက်မှု မရ  ခ   ေါက န ိုငင်တံကာ အသ ိုင််းအဝ ိုင််းသည် 

ကိုလသမဂ္ဂ  ဋ ညာဉ်စာတမ််း အခန််း ၇ ပအာက်တွင ် ေါပသာ စိုပ ေါင််း အငအ်ာ်း သံို်း အပရ်းယူပဆာငရွ်က်မှု အ ေါအဝင ်  ိုမ ိုမ င််း နပ်သာ အပရ်းယူ ပဆာငရွ်က်မှုမျာ်းအတွက် 

မ ငဆ်င ်ာ်းရမည်။  

What is RtoP? 
Why is RtoP 

necessary?  

What is the 

scope of RtoP? 

RtoP at the 

United Nations 
RtoP Measures 

RtoP in Misconceptions 

Crisis Situations  about RtoP 

RtoP and other 

Agendas 
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အစိုအခပံြုလိိုက  ရက စက  ကမ ်း ကြုတ မှုမ ာ်းကိို ကာကွယ ရန နငှ   ရပ တံ ဒစရန  မည သည   အဒရ်းယူဒဆာင ရွက မှုမ ာ်း လိုပ နိိုင သနည ်း။  

 

RtoP ၏ အဓ က ရည်ရွယ်ချက်မ ာ လမူျ  ်းတံို်းသတ်မဖတ်မှု၊ စစ်ရာဇဝတ်မှုမျာ်း၊ လူမျ  ်းစို ရ င််းလင််းမခင််းန င  ်လသူာ်းမျ  ်းနယွက် ို ဆန  က်ျငပ်သာ ရာဇဝတ်မှုမျာ်းအာ်း ကာကယွ်မခင််း မဖစ်သည်။ 

ဤရက်စက်ကကမ််းကက တ်မှုမျာ်းသည ်မည်သည ် အစ ို်းရအမျ  ်းအစာ်းမဖစ်ပစ သ ို  မဟိုတ် န ိုငင်၏ံ ဖံွွဲ့ ဖဖ  ်းတ ို်းတကမ်ှု အဆင  ်မည်သ ို  ရ  ပစကာမူ ဖင မ််းချမ််းပသာ ကာလန င  ်မ ညတ်ွင််း မ ည်   ဋ  ကခ အချ နန် စ်ခိုစလံို်းတွင ်

မဖစ် ွာ်းန ိုငသ်ည်။ သ ို  မဖစ်ရာ ပေသနတရ၊ န ိုငင်အံဆင ၊် ပေသတငွ််းန င  ်န ိုငင်တံကာ သက်ဆ ိုငသူ်မျာ်းအပနမဖင  ်RtoP ရာဇဝတမ်ှုမျာ်း၏ အနတရာယကက် ို ညွှန််းမ န ိုငပ်သာ အပကကာင််းရင််းမျာ်းက ို သတ မ  န ိုငရ်န ်

လ ိုအ ်သည်။  ငရ် ာ်းပသာ ပလ လာမှုက   ိုအပကကာင််းရင််းမျာ်းက ို ပဖာ် ိုတ်ရန ်ကက  ်း မ််းခ  သည်။ ယင််းတငွ ်အဓ က အပရ်းကက ်းပသာ နမူနာမ ာ လူမျ  ်းတံို်း သတ်မဖတ်မှုကာကယွပ်ရ်းန င  ်ကာကွယ်ရန ်တာဝန ်

အပ ေါ် ကိုလသမဂ္ဂရံို်း (  ိုအချ နက် လူမျ  ်းတံို်း သတ်မဖတ်မှု ကာကွယပ်ရ်း ဆ ိုငရ်ာ အ ူ်း အကကံပ ်း  ိုဂ္ဂ  လ်၏ ရံို်း) က ပရ်းဆွ ခ  ပသာ ခွ မခမ််းစ တ်မဖာမှု မူပဘာင ်မဖစ်သည်။ ယင််းက အမခာ်းပသာ 

အပကကာင််းရင််းမျာ်းအကကာ်းတငွ ်လူနည််းစို လ ူိုမျာ်းအပ ေါ် ခွ မခာ်း ဆက်ဆံမခင််း သ ို  မဟိုတ် လှုံွဲ့ပဆာ်မခင််း န င  ်တရာ်းမဝင ်လက်နက်မျာ်း  အ ေါအဝင ်န ိုငင် ံအပမခအပနတွင ်လူမျ  ်းတံို်းသတ်မဖတမ်ှု ပဘ်းအနတရာယ ်

မဖစ်န ိုငမ်ခင််း ရ  မရ   သတမ် တ်န ိုငပ်သာ အပကကာင််းရင််း ရ စ်ခိုက ို ရ င််းလင််းပဖာ်မ ခ  သည်။ 

 

သက်ဆ ိုငသူ်အာ်းလံို်းအတကွ် တာဝနခ်ံမှုသည် လူအမျာ်းတွင ်မမဖစ်မပန ကျပရာက်လာပတာ မည်  ပဘ်းအနတရာယ်မျ  ်း ကင််းပဝ်းသွာ်းဖ  ်းချ န၊် န င  ်ကျ ်းလွနသူ်မျာ်းက ို တာဝနခ်ံမှု ရ  ပစရန ်က ိုငတ်ယွ်မခင််း၊ 

မ နလ်ညတ်ည်ပဆာက်မခင််း၊ မ နလ်ည် သင မ်မတ်မခင််း၊ န င  ်အကကမ််းဖက်မှု မ နလ်ည်မဖစ် ွာ်းမှုမ  ကာကယွ်မခင််း အတွက ်ယနတယာ်းမျာ်းက ို တညပ်ဆာက်မခင််းတ ို    ေါဝငသ်ည်။ RtoP ရာဇဝတမ်ှုမျာ်းန င  ်

ချ  ်းပဖာက်မှုမျာ်းမ  မ ည်သူမျာ်းအာ်း ကာကယွ်ရာတွင ်န ိုငင်အံစ ို်းရမျာ်း၊ ပေသဆ ိုငရ်ာ အဖွ ွဲ့အစည််းမျာ်း၊ န င  ်ကိုလသမဂ္ဂတ ို  က ို RtoP ရာဇဝတ်မျာ်းမျာ်းန င  ်ချ  ်းပဖာက်မှုမျာ်း၏ ဖခ မ််းပမခာက်မှု ပ ေါ်ပ ေါကလ်ာသည ်အခေါ 

ပစာလျငပ်သာ တိုန  မ် နမ်ှု လို ်ပဆာငန် ိုငရ်န ်ကာကွယမ်ှု အရညအ်ပသွ်းက ို မမင တ်ငရ်နန် င  ်န ိုငင်ပံရ်း ဆနဒက ို လှုံွဲ့ပဆာ်ပ ်းရန ်လ ိုအ ်သည်။        

 

အ ကအ်ဆင  ်ကာကယွ်မခင််းတွင ်အစ ို်းရမျာ်းသည ်၎င််းတ ို  ၏ န ိုငင်မံျာ်းတငွ ်အစိုအမ ံ လ ိုက် ရက်စက် ကကမ််းကက တမ်ှုမျာ်း ပ ေါ်ပ ေါကလ်ာမည ် ပဘ်းအနတရာယ် ပလျာ နည််းပစပသာ ဖံွွဲ့ ဖဖ  ်းတ ို်းတကပ်ရ်း 

အဖွ ွဲ့အစည််းမျာ်းန င  ်မူဝေါေမျာ်းန င  ်ကဏ္ဍမျာ်းအာ်း အာ်းမဖည ်မခင််း က  သ ို   ဖွ ွဲ့စည််းခန   ်ာ်းန ိုငသ်ည ် အပရ်းယူပဆာငရွ်က်မှုမျာ်း  ေါဝငသ်ည်။  

 

ပအာက်ပမခအဆင  ်ကာကယွ်မခင််းတငွ ်အစိုအမ ံ လ ိုက် ရကစ်က်ကကမ််းကက တ်မှုမျာ်း မလွ မပရ ာငသ်ာကကံ ပတွွဲ့ မှုက ို တိုန  မ် နရ်န ် ေါဝငသ်ည်။  ယင််းအပရ်းယူမှုမျာ်းသည် စ ်း ွာ်းပရ်း၊ န ိုငင်ပံရ်း၊ 

လူသာ်းချင််းစာနာပ ာက ်ာ်းမှု သ ို  မဟိုတ် စစ်ပရ်း မဖစ်န ိုငဖ်  ်း အပရ်းယူပဆာငရွ်က်သူမျာ်းမ ာ လူမှု အဖွ ွဲ့အစည််းမျာ်း၊ သ ်းမခာ်း အစ ို်းရမျာ်း၊ ပေသဆ ိုငရ်ာန င  ်ပေသအတငွ််း အဖွ ွဲ့အစည််းမျာ်းန င  ်ကိုသသမဂ္ဂ 

အဖွ ွဲ့အစည််းမျာ်း အ ေါအဝင ်န ိုငင်တံကာ အသ ိုင််းအဝ ိုင််း မဖစ်န ိုငသ်ည်။   
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RtoP ဒအာက တွင  မည သည   ကာကွယ မှု လိုပ ဒဆာင ြ က မ ာ်း ရနိိုင သနည ်း။  

အထက အဆင   ကာကွယ မှု လိုပ ဒဆာင ြ က မ ာ်း  

 

စီ်းပွာ်းဒရ်း  

ချ  ွဲ့တ  မှုန င  ်ဆင််းရ မှု ပလျာ ချမခင််း  

မည မျှမှု အ ်ူးသမဖင  ်ပဘ်းတ ိုက် မည မျှမှု ပလျာ ချမခင််း  

စ ်း ွာ်းပရ်း ကက ်း ွာ်းမှု မမြှင တ်ငမ်ခင််း  

ဖွ ွဲ့စည််း တညပ်ဆာက ံ်ို မ  မ ငပ်မ ာင််းလ မှုက ို  ံ   ို်းမခင််း  

နည််း ညာ အကူအည  ပ ်းမခင််း  

ကိုနသွ်ယပ်ရ်း သတ်မ တ်ချက်န င  ်ကိုနသွ်ယပ်ရ်း  ွင လ်င််းမှု တ ို်းတကပ်စမခင််း  

လ ူို ဖံွွဲ့ ဖဖ  ်းတ ို်းတကပ်ရ်းန င်  ပေသနတရ   ိုငဆ် ိုငမ်ှုက ို  ံ   ို်းမခင််း  

အိုပ ြ ြုပ မှု  

အဖွ ွဲ့အစည််းဆ ိုငရ်ာ အရည်အပသွ်း တညပ်ဆာက်မခင််းန င  ်လူမှု ဝနပ်ဆာငမ်ှု ပ ်းမခင််းအာ်း အာမခံမခင််း  

ေ မ ိုကပရစ က ို အာ်းမဖည ်မခင််းန င  ် ံ   ို်းမခင််း  

အာဏာ  ျံွဲ့ န ံ  ပစမခင််း သ ို  မဟိုတ် ခွ ပဝမခင််းအာ်း  ံ   ို်းမခင််း  

လွတလ် ပ်သာ တရာ်းစ ရငပ်ရ်းက ို အာ်းပကာင််းပစမခင််း  

မခစာ်းမှု  ပ ျာက်ပစမခင််း  

ပေသနတရ  ဋ  ကခ ပမဖရ င််းပရ်း စွမ််းရည ်မမြှင တ်ငပ် ်းမခင််း  

လူအြွင  အဒရ်း 

လူနည််းစိုမျာ်း၊ အမျ  ်းသမ ်းမျာ်းန င  ်ကပလ်းမျာ်း၏ အခငွ အ်ပရ်းမျာ်းက ို အ ူ်း ကာကယွ်မခင််းမဖင  ်

အပမခခံ လူ  အခငွ အ်ပရ်းမျာ်းကာကွယ်မခင််း န င  ်န ိုငင်အံဆင  ်စွမ််းရည် မမြှင တ်ငမ်ခင််း  

န ိုငင်တံကာ ရာဇဝတ် တရာ်းရံို်း၏ အလို ်မျာ်းက ို  ံ   ို်းမခင််း  

လံိုခြံြုဒရ်း  

ဥ ပေစ ို်းမ ို်းမှု အာ်းပကာင််းပစမခင််း  

အမ စ်ပ ်း အပရ်းယခူံရမှုမ  ကင််းလတွခ်ွင က် ို အဆံို်းသတ်ပစမခင််း/တာ်းဆ ်းမခင််း  

လံိုမခံ ပရ်း ကဏ္ဍ မ  မ ငပ်မ ာင််းလ မခင််း  

လက်နက်မဖ တ်သ မ််းမခင််းန င  ်  ပရာကပ်သာ လက်နက ် န််းချ  ်ပရ်း/ လက်နကင်ယ်မျာ်းက ို အ ူ်း 

ရညည်ွန််းလျက ်စ မံခန  ခ်ွ မှု က ို အာ်းပ ်းမခင််း  

လူမှုဒရ်း  

ယံိုကကည်မှု မတပူသာ အို ်စိုမျာ်းအကကာ်း ပဆွ်းပန်ွး ွ မျာ်း အ ေါအဝင ်အို ်စိုမျာ်းအကကာ်း ယံိုကကည်မှု 

တည်ပဆာက်မခင််း  

လ ူို လူမှု အဖွ ွဲ့အစည််းမျာ်း အာ်းပကာင််းပစမခင််း န င  ် ံ   ို်းပ ်းမခင််း  

သတင််းလတွလ် ်ခငွ က် ို တည်ပဆာက်မခင််း  

လှုံွဲ့ပဆာ်မခင််းန င  ်အမိုန််းစကာ်းက ို တာ်းဆ ်းကာကွယ်မခင််းန င  ်အမ စ်ပ ်း အပရ်းယူမခင််း  

မတူကွ မ ာ်းမှု န င  ်သည််းခံမခင််း အပ ေါ်  ညာပ ်းမခင််း  
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ဒအာက ဒခြအဆင   ကာကွယ မှု လိုပ ဒဆာင ြ က မ ာ်း  

 

သတံမန ဆိိုင ရာ  

အချက်အလက် ရ ာပဖွမခင််း  

ပေသဆ ိုငရ်ာ/ကိုလသမဂ္ဂ အဖွ ွဲ့ဝငမ်ျာ်းအကကာ်း “မ တပ်ဆွ အို ်စိုမျာ်း” ဖွ ွဲ့စည််းမခင််း  

ကကာ်းဝင ်ပစ စ ်မှုအတကွ် ကျွမ််းကျငသူ်မျာ်း/ အ ူ်းက ိုယ်စာ်းလ ယ်မျာ်း ခန   ်ာ်းမခင််း  

အပ ပွ ွအတွင််းပရ်းမ ်းချ  ် သ ို  မဟိုတ် ပေသဆ ိုငရ်ာ အဖွ ွဲ့အစည််းမျာ်း၏ ပခေါင််းပဆာငမ်ျာ်း ၏ 

ပကာင််းမွနပ်သာ ရံို်းခန််းမျာ်း ပလ ကျင မ်ခင််း  

တရာ်းခံိုရံို်း မ င ်မ  တရာ်းစ ရငမ်ှုမျာ်းက ို ရ ာပဖွမခင််း  

ဌာပနတ ိုင််းရင််းသာ်း  ဋ  ကခ ပမဖရ င််းမခင််း လို ်ငန််းစဉ်မျာ်းက ို  ံ   ို်းမခင််း  

ဥပဒေဆိိုင ရာ  

န ိုငင်တံကာ ရာဇဝတ် တရာ်းရံို်းသ ို   က စစရ ်မျာ်း လွှ ပ ်းမခင််း  

န ိုငင်တံကာ ရာဇဝတ် တရာ်းရံို်း သ ို  မဟိုတ ်အမခာ်း တရာ်းဝင ်ယနတယာ်းမျာ်းမ  တဆင  ်

တရာ်းမျှတမှုက ို ရ ာပဖွမခင််း  

 

ဒစာလ င စွာ သတဒိပ်းခြင ်း  

ပေသဆ ိုငရ်ာန င  ်ကိုလသမဂ္ဂ ပစာလျငပ်သာ သတ ပ ်းမှုန င  ်စမ််းစစ်မှု အရည်အပသွ်းမျာ်း 

တည်ပဆာက်မခင််း  

စစ တပ ဆိိုင ရာ  

ကာကယွ်မှုဆ ိုငရ်ာ တ ်အငအ်ာ်းပလျာ ချမခင််းက ို လို ်ပဆာငမ်ခင််း  

အလျငအ်မမန ်တ ်ချ ာ်းမှု စွမ််းရည ်ပဖာ် ိုတ်ပ ်းမခင််း န င /်သ ို   ဖခ မ််းပမခာက်မခင််း  

လှုံွဲ့ပဆာငမ်ှုကာကယွတ်ာ်းဆ ်းရန ်ဖျက်ဆ ်းမခင််း န င  ်အမခာ်း နည််းလမ််းမျာ်း  

မက လံို်းဒပ်းခြင ်း  

စ ်း ွာ်းပရ်း သ ို  မဟိုတ် ကိုနသွ်ယပ်ရ်း မကလ်ံို်းမျာ်း မမြှင တ်ငမ်ခင််း  

န ိုငင်ပံရ်း မကလ်ံို်းမျာ်း ကမ််းလ မ််းမခင််း  

ပိတ ဆိို   အဒရ်းယူခြင ်း  

ခရ ်းသွာ်းလာမှု တာ်းဆ ်းမခင််း  

ကိုနသွ်ယပ်ရ်းန င  ်လက်နက် ပရာင််းဝယမ်ှုက ို တာ်းမမစ်မခင််း  

  ိုငဆ် ိုငမ်ှုမျာ်းက ို   န််းချ  ်မခင််း  

သံတမန ်အပရ်းယူမှုမျာ်း ချမ တ်မခင််း  

**ဤဇယာ်းမျာ်းက ို Alex Bellamy က ပရ်းဆွ သည်။ “အစိုအမ ံ လ ိုက် ရက်စက်ကကမ််းကက တ်မှုမျာ်းန င  ်လက်နက်က ိုင ် ဋ  ကခ။ မျ  ်းတံို်း ပ ျာက်ကွယ်မခင််း၊ န င  ်ကာကွယ်ရန ်တာဝန၏် ပဘ်း ွက် 

ဆ ို်းကျ  ်းမျာ်း” စတနပ်လ ပဖာငပ်ေ်းရ င််း၊ ၂၀၁၁ ခိုန စ် ပဖပဖာ်ဝေါရ လ။  
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အင အာ်း သံို်းခြင ်းနငှ   ပတ သက ၍ RtoP က ဘာဒခပာထာ်းသလဲ။  

န ိုငင်တံစ်န ိုငင်ကံ ၎င််း၏ နယ်နမ တ်အတွင််း အစိုအမ ံ လ ိုက် ရကစ်က်ကကမ််းကက တ်မှုမျာ်းက ို ကာကယွ်ရန ် ျကက်ွက်သည ် မဖစ်ရ ်တွင ်သံတမနပ်ရ်း၊ လူသာ်းချင််းစာနာပ ာက ်ာ်းမှု၊ န င  ်အမခာ်း ဖင မ််းချမ််းပသာ နည််းလမ််းမျာ်း 

လံိုပလာက်မှု မရ  သည ်အခေါ လံိုမခံ ပရ်း ပကာငစ် သည ်အရ ်သာ်းမျာ်းက ို အစိုအမ ံ လ ိုက် ရက်စက်ကကမ််းကက တမ်ှုမျာ်းမ  ကာကယွရ်န ်စိုပ ေါင််း အသံို်းမ  ရန ်အခွင အ်ာဏာ ပ ်းန ိုငသ်ည်။  

RtoP သည ်ကိုလသမဂ္ဂ  ဋ ညာဉ်စာတမ််းန င  ်အည  မကကာခဏ င ်“လူသာ်းချင််းစာနာပ ာက ်ာ်းပသာ ကကာ်းဝင ်ပမဖရ င််းမှု” ဟို သတ်မ တ ်ာ်းသည  ်အခငွ အ်ာဏာမရ  ပသာ၊ တစ်ဦ်းတပယာကတ်ည််း သ ို  မဟိုတ ်

အမျာ်းအမ ာ်း ေါဝငပ်သာ စစ်ပရ်းအရ ဝငပ်ရာက ်စွက်ဖက်မှုမျ  ်းက ို ကာကွယ်ရန ်အတကွ် မည်သည အ်ချ နတ်ငွ ်မည်က  သ ို   ကကာ်းဝငပ်မဖရ င််းရမည်ဆ ိုသည်  တည်ဆ  အကန  အ်သတမ်ျာ်းက ို ပဇာင််းပ ်းရန ်ကက  ်းစာ်းသည်။  

သ ို  ရာတွင ်RtoP ရာဇဝတ်မှုမျာ်းန င  ်ချ  ်းပဖာက်မှုမျာ်းက ို တိုန  မ် နရ်ာတွင ်အငအ်ာ်းအသံို်းမ  မှု လမ််းညွှနခ်ျက် အ  ိုပဆာင််း သတ်မ တခ်ျက်မျာ်း  ည ်သွင််းရန ်အပ ေါ်တငွ ်ဘံိုသပဘာတညူ ချက် ရရ  မခင််း မရ       ိုသ ို  ပသာ 

လမ််းညွှနခ်ျက်မျာ်းသည် အပရ်းယူပဆာငရွ်က်မှု မရ  ပစရန ်လမ််းပကကာင််း ပ ်းသက  သ ို   သ ို  မဟိုတ် အပရ်းယပူဆာငရွ်က်မှု မရ  မခင််းက ို င ်တရာ်းဝငမ်ှု မဖစ်ပစမညက် ို စ ို်းရ မ်ပကကာင််း ပဖာ်မ ကကသည။်  

၂၀၀၁ ခိုန စ် ICISS အစ ရငခ်ံစာက အငအ်ာ်းအသံို်းမ  ရန ်လို ်  ိုငခ်ွင မ်ပ ်းမ   ည ်သွင််းစဉ််းစာ်းရနအ်တကွ် “ကက  တငသ်တ မ  ရန ်ဥ ပေသ” ပလ်းခို အ ေါအဝင ်သတ်မ တ်ချက်မျာ်းက ို အဆ ိုမ  ခ  သည်။ သ ို  ရာတငွ ်

ဤသတ်မ တ်ချက်မျာ်းက ို ကိုလသမဂ္ဂ လံိုမခ ံပရ်း ပကာငစ်  သ ို  မဟိုတ ်ကိုလသမဂ္ဂ အဖွ ွဲ့ဝင ်န ိုငင်မံျာ်းက လကခ်ံမခင််း သ ို  မဟိုတ ်ပလ်းပလ်းနက်နက်  ည ်သွင််းစဉ််းစာ်းမခင််း မလို ်ခ  ပ ။  

ICISS အစ ရငခ်စံာက အဆ ိုမ  ပသာ “ကက  တင ်သတ မ  ရန ်ဥ ပေသမျာ်း”  

• မ နက်နပ်သာ ရည်ရွယ်ချက်။ “ဝငပ်ရာက်ပမဖရ င််းမခင််း၏ မူလ ရည်ရွယ်ချက်မျာ လူသာ်းမျာ်း ခံစာ်းပနမှုမျာ်းက ို ရ ်တန  ရ်န ်သ ို  မဟိုတ ်လွှ ဖယ်ရန ်မဖစ်ရမည်။”  

• ပနာက်ဆံို်းနည််းလမ််း။ “ပဘ်းအနတရာယ်က ို ကာကယွ်တာ်းဆ ်းရန ်သ ို  မဟိုတ် ဖင မ််းချမ််းစွာ ပမဖရ င််းရန ်စစ်ပရ်းမဟိုတပ်သာ ပရွ်းချယ်စရာမျာ်းအာ်းလံို်းက ို ရ ာပဖွခ  ရမည်မဖစ်ဖ  ်း အမခာ်း   ို က် 

ပလျာ နည််းပသာ အပရ်းယပူဆာငရွ်က်မှုမျာ်းသည် ပအာငမ်မငစ်ရာ မရ  ပကကာင််း ယံိုကကည်ရန ်ကက  ်းပကကာင််း စ ပလျာ်သည ် အပမခခံမျာ်း ရ  ရမည်။” 

• အချ  ်းမျှတပသာ နည််းလမ််းမျာ်း။ “စ စဉ် ာ်းပသာ စစ်ပရ်း ကကာ်းဝင ်စွက်ဖကမ်ှု၏ အတ ိုင််းအတာ၊ ကာလ၊ န င  ်မ င််း နမ်ှုသည် ပမ်းခွန််း ိုတ်စရာ မဖစ်ပနပသာ လူသာ်းချင််းစာနာပ ာက ်ာ်းမှု 

ရည်ရွယခ်ျက်က ို လံိုမခံ ပစရန ်မရ  မမဖစ် အနည််းဆံို်း လ ိုအ ်ချကသ်ာ မဖစ်ရမည်။” 

• ကက  ်းပကကာင််းစ ပလျာ်သည်  အလာ်းအလာမျာ်း။ “ဝငပ်ရာက်စကွဖ်က်ပစရန ်သင ပ်လျာ်ပကကာင််း မဖစ်ပ ေါ်ပစသည ် အပကကာင််းရင််းပကကာင  ်နစ်နာခံစာ်းမှုက ို ရ ်ဆ ိုင််းရန ်သ ို  မဟိုတ် လွှ ဖယပ်စရန ်

ကက  ်းပကကာင််းစ ပလျာ်ပသာ ပအာငမ်မငန် ိုငမ်ှု အလာ်းအလာ ရ  ရမည်။ အပရ်းယပူဆာငရွ်က်မခင််းပကကာင  ်မဖစ်ပ ေါ်လာပသာ ပနာကဆ်က်တွ  အကျ  ်းသက်ပရာက်မှုသည် အပရ်းမယ ူ   ာ်းမခင််း က်   ိုမ ို 

ဆ ို်းရွာ်းမခင််း မမဖစ်ပစရ။” 

ICISS အစ ရငခ်ံစာက မ နက်နပ်သာ အခငွ အ်ာဏာ အ ေါအဝင ် အ  ိုပဆာင််း သတ်မ တ်ချက်မျာ်းက ိုလည််း ပဆွ်းပန်ွး ာ်းသည်။ ကိုလသမဂ္ဂ လံိုမခံ ပရ်း ပကာငစ် သည ် မ နက်နပ်သာ အပကကာင််းရင််းမဖင  ်

စစ်အငအ်ာ်းအတွက် အခငွ အ်ာဏာပ ်းပသာ အဖွ ွဲ့အစည််းမဖစ်ရမည်မဖစ်ဖ  ်း အငအ်ာ်းက ိုလည််း “လူ  အသက်ပ ေါင််းမျာ်းစွာ ပသပကက ျက်စ ်းမည ် သ ို  မဟိုတ ် လူမျ  ်းနယွ်စို ရ င််းလင််းမခင််းမဖစ်ပစသည ် မဖစ်ရ ် 

သ ို  မဟိုတ် မလွ မပရ ာငသ်ာ မဖစ်လာမည  ်ဖခ မ််းပမခာက်မှု ရ  မ ာသာ  ည ်သွင််းစဉ််းစာ်းရမည်။” 
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ဒဘ်းအနတရာယ  အဒခြအဒနမ ာ်းတွင  RtoP 

 

 

ပအာက် ေါတ ို  သည ်မကကာပသ်းမ က အစိုအမ ံ လ ိုက် ရက်စက်ကကမ််းကက တမ်ှုမျာ်းက ို လူအမျာ်းက ရငဆ် ိုငရ်ပသာ န ိုငင်အံပမခအပနမျာ်းတွင ်RtoP က ို မညသ် ို   အသံို်းမ   သ ို  မဟိုတ် အသံို်းမမ  သည ် 

နမူနာမျာ်းမဖစ်ကကသည်။ ဤမဖစ်ရ ်မျာ်းက ဖခ မ််းပမခာက်မှုမျာ်းက ို တိုန  မ် နသ်ည  ်အခေါ န ိုငင်နံ င  ်န ိုငင်တံကာ အသ ိုင််းအဝ ိုင််းအတွက ်ရရ  န ိုငပ်သာ အပရ်းယူပဆာငရွ်ကမ်ှု အတ ိုင််းအတာက ို ပဖာ်မ ပနသည်။ 

သ ို  ပသာ် ဤစာရင််းမ ာ မ ည ်စံိုမှု မရ  ပသ်းပ ။  

ကွန ဂိ္ို ေမိီိုကရက တစ  သမမတ နိိုင င ံ(DRC) ကွနဂ်္ ို န ိုငင်တံွင ်မ ညတ်ွင််းစစ်မ ာ ၂၀၀၃ ခိုန စ်တငွ ်ကကာ်းမဖတအ်စ ို်းရ ဖွ ွဲ့စည််းမှုမဖင  ်အဆံို်းသတခ်  ပသာ်လည််း လသူာ်းမျ  ်းနယွအ်ပ ေါ် ကျ ်းလွနပ်သာ 

ရာဇဝတ်မှုမျာ်း၊န င  ်- သတ်မဖတ်မှုမျာ်း၊ မိုေ န််းမှု၊ န င  ်လ င ်ကျွနမ်  မှု၊ ကပလ်းစစ်သာ်းမျာ်းစိုပဆာင််းမခင််း၊ န င  ်အတင််းအဓမမ ပရွွဲ့ပမ ာင််းပစမခင််း-  အ ေါအဝင ် အရ ်သာ်း လ ူိုမျာ်းအပ ေါ် စစ်ရာဇဝတ်မှုမျာ်းမ ာ 

ကွယပ် ျာက်မသွာ်း   ဆက်လက်ရ  ပနခ  သည်။ န ိုငင်တံကာ အသ ိုင််းအဝ ိုင််းသည် ၎င််းတ ို  ၏ တာဝနမ်ဖစ်ပသာ မဖစ် ွာ်းပနသည  ်ရက်စက်ကကမ််းကက တ်မှုမျာ်းက ို တိုန  မ် နရ်နန် င  ်မ နလ်ည်တညပ်ဆာက်ပရ်း တာဝနမ်ျာ်းက ို 

 မ််းပဆာငရ်န ်ပမခလ မ််းမျာ်းက ို လို ်ပဆာငခ်  သည်။ သ ို  ရာတွင ်လူသာ်းချင််းစာနာပ ာက ်ာ်းမှု ဆ ိုငရ်ာ ပဘ်းအနတရာယ်က ို ဖယ်ရ ာ်းရန ်န င  ်DRC တငွ ်ဖင မ််းချမ််းပရ်း လို င်န််းစဉ်က ို အပကာငအ် ည် ပဖာ်ရန ်

ကက  ်း မ််းမှုမျာ်းမ ာ ပန ်းပကွ်းစွာ မဖစ်ပ ေါ် ခ  သည်။ 

ဆူေန ၊ ေါြာ။ ၂၀၀၃ ခိုန စ်တငွ ်ဆူေန ်အစ ို်းရသည ်ဆူေန၏် ေေါဖာပေသတငွ ် ိုနက်နမ်ှုက ို တိုန  မ် နခ်  ဖ  ်း အရ ်သာ်းမျာ်းအပ ေါ် ပကကာက်မက်ဖွယ် စစ်ဆငပ်ရ်းက ို စတငခ်  ရာ လပူ ေါင််း ၃၀၀,၀၀၀ ပကျာ်က ို 

သတ်မဖတခ်  ဖ  ်း ေေါဖာလူမျ  ်း သံို်းသန််းပကျာ်က ို ပနရာ ပရွှွဲ့ပမ ာင််းပစခ  သည်။ ပဘ်းေိုကခမ ာ ဆယ်န စ်ပမမာကအ်   ပရာကလ်ာချ နတ်ွင ်ဆူေန ်အစ ို်းရန င  ်၎င််း၏ လကပ်ဝခံ မ ည်သူ  စစ်မျာ်း၏ တ ိုက်ခ ိုက်မှုမျာ်း 

ဆက်လက်ရ  ပနဖ  ်း အရ ်သာ်းမျာ်းမ ာ ပလပကကာင််းမ  ဗံို်းကက တ ိုက်ခ ိုက်မှုန င  ်ပမမမ င ်  ို်းစစ်မျာ်း ကျပရာက်န ိုငသ်ည ် အနတရာယ ်ရ  ပနဆ  မဖစ်သည်။ အာဖရ ကန ်သမဂ္ဂန င  ်ကိုလသမဂ္ဂ  ူ်းပ ေါင််းတ ်ဖွ မျာ်းက လ ူိုက ို 

လံိုမခံ မှုပ ်းရန ်အရင််းအမမစ်မျာ်း မလံိုမပလာက်မဖစ်ပနဖ  ်း အရ ်သာ်းမျာ်းမ ာ သူ ိုနလ်ှု ်ရ ာ်းမှုမျာ်းမ  လိုယက်မခင််းန င  ်ကျာ်း-မ အပမခမ   အကကမ််းဖက်မှုမျာ်း၏ ဖခ မ််းပမခာကမ်ှုမျာ်းက ို   ်ပဆာင််း တ ို်းမျာ်းဖ  ်း 

ခံကကရသည်။ 

ဂ္ါဇာ (၂၀၀၈-၂၀၀၉)။  ၂၀၀၈ ေ ဇငဘ်ာလတငွ ်အ စ်အခတ်ရ ်စ ပရ်း  ျက်သွာ်းဖ  ်း အစစပရ်းန င  ်ဟာ မတ်စ်တ ို  အကကာ်း အမ နအ်လ နစွ် ်စွ ကကသည်  န ိုငင်တံကာ လူသာ်းချင််းစာနာပ ာက ်ာ်းမှုဆ ိုငရ်ာ ဥ ပေန င  ်

လူ  အခွင အ်ပရ်း ဥ ပေ ချ  ်းပဖာကမ်ှုမျာ်း မဖစ် ွာ်းခ  သည  ်ပဘ်းအနတရာယ်က ို ကကံ ကကရသည်။   ိုပဘ်းအနတရာယအ်တငွ််း လပူ ေါင််း ၁၃၀၀ ပကျာ ်ပသဆံို်းဖ  ်း ၅၄၀၀ ပကျာ်ေဏရ်ာရရ  ရာ အရ ်သာ်းမျာ်းမ ာ အမျာ်းစို 

မဖစ်သည်။ ၂၀၁၃ ခိုန စ် အပစာ  ိုင််းတငွ ်တည်ဖင မ်မှုက ို မ နလ်ည ် န််းသ မ််းန ိုငခ်  ပသာ်လည််း အစစပရ်းက ဂ္ေါဇာကမ််းပမမြှာငပ်ေသက ို   တ်ဆ ို   ာ်းလ ိုက်ဖ  ်း အစာ်းအစာန င  ်ပဆ်းဝေါ်းက  သ ို   အပမခခ ံလ ိုအ ခ်ျက် 

မျာ်းက ိုသာ ခငွ မ်  ပသာပကကာင  ်ပရရ ည် မ နလ်ည်နာလန ်မှုန င  ်ဖံွွဲ့ ဖဖ  ်းတ ို်းတက်ပရ်း ကက  ်း မ််းမှုမျာ်းက ို ပန ာင ပ်န ်းကကန  က်ကာပစခ  သည်။ ဤမဖစ်ရ ်တငွ ်ကျ ်းလွနခ်  ပသာ ရာဇဝတ်မှုမျာ်းမ ာ ကျယ်မ န  မ်ှု န င  ်စနစ်တကျ 

လို ်ပဆာငမ်ခင််းဟိုတ်မဟိုတ် န င  ်နက်ရှု  င််းစွာ န ိုငင်ပံရ်းအရ  တသ်က်ပနပသာ အပမခအပနတငွ ်RtoP သည် အရ ်သာ်းမျာ်းအပ ေါ် လ ိုလာ်းပသာ ကာကယွ်မှု ပ ်းန ိုငမ်ည်မပ ်းန ိုငမ်ည်မ ာ ပမ်းခွန််း ိုတ်စရာ 

မဖစ်ပနသည်။ အစစပရ်းစစ်တ ်န င  ်ဂ္ေါဇာရ   ဟာ်းမတ်စ် တ ်ဖွ ွဲ့မျာ်းအကကာ်း အကကမ််းဖက် တ ိုကခ် ိုကမ်ှုမျာ်း မဖစ် ွာ်းပစန ိုငသ်ည ် တင််းမာမှုမျာ်း မမင မ်ာ်းစွာ ဆက်လက်ရ  ပနဖ  ်း ပနာက်ဆံို်း ၂၀၂၁၂ ခိုန စ်တငွ ်

န စ်ဖက်စလံို်းက လူ  အခငွ အ်ပရ်း ချ  ်းပဖာက်မှုမျာ်းအတကွ် အမ နအ်လ န ်စွ ်စွ ပနခ  ကကသည်။        
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ဒဘ်းအနတရာယ  အဒခြအဒနမ ာ်းတွင  RtoP  

ကင ညာ (၂၀၀၇-၂၀၀၈) ကငည်ာတငွ ်၂၀၀၇ ခိုန စ် ေ ဇငဘ်ာ သမမတပရွ်းပကာက ွ်  အမငင််း ွာ်းမှုက အကကမ််းဖက်မှု လှု င််းမျာ်း မဖစ်ပ ေါ်ပစခ  ဖ  ်းပနာက် န ိုငင်တံကာ အသ ိုင််းအဝ ိုင််း၏ လျှငမ်မနဖ်  ်း 

 ူ်းပ ေါင််းပဆာငရွ်က်သည ် တိုန  မ် နမ်ှုတွင ်အာဖရ က သမဂ္ဂက ဖွ ွဲ့စည််းပ ်း ာ်းပသာ ကကာ်းဝငည်ြှ နှု င််းပရ်း အဖွ ွဲ့က အာဏာခွ ပဝမှု သပဘာတညူ ချကက် ို ရရ  ရန ်ပဆာငရွ်က်ခ  သည်။ ယင််းက ို လ ူို လူမှု 

အဖွ ွဲ့အစည််းအမျာ်းအမ ာ်းက “RtoP ပအာက်ရ   သံတမနပ်ရ်း အပရ်းယူပဆာငရွ်က်မှု စံနမူနာ” အမဖစ် ချ ်းကျ ်းခ  ကကသည်။ မည်သ ို   ငဆ် ိုပစကာမူ ၂၀၁၃ ခိုန စ် သမမတပရွ်းပကာက် ွ ကျင််း ရန ်ကာလအတွင််း 

ကငည်ာန ိုငင်၏ံ ပရွ်းပကာက် ွ  ဆ ိုငရ်ာ အကကမ််းဖက်မှု သမ ိုင််းပကကာင််းန င  ်၂၀၀၇ ခိုန စ် အကကမ််းဖက်မှုတငွ ် ေါဝငပ်သာ အခန််းကဏ္ဍမျာ်းအတကွ် က ိုယ်စာ်းလ ယ် န စ်ဦ်းသည် န ိုငင်တံကာ ရာဇဝတ်တရာ်းရံို်းတွင ်

တရာ်းစွ ခံခ  ရသည်။ အာဖရ က သမဂ္ဂန င  ်ကမဘာတစ်ဝ မ််းရ   လူ ိုလူ  အဖွ ွဲ့အစည််းမျာ်းက ပရွ်းပကာက် ွ အတငွ််း လ ူို၏ ပဘ်းကင််းလံိုမခံ မှု အာမခံချက်ရပစရန ်ပစာင က်ကည  ်ကာကယွပ် ်းခ  သည်။  

သရိီလကကာ (၂၀၀၈-၂၀၀၉) သ ရ လကကာ မ ညတ်ွင််းစစ် ပနာက်ဆံို်း ကာလမျာ်းအတငွ််း သ န််းန င  ်ချ ပသာ အရ ်သာ်းမျာ်းမ ာ အပမခခံ လ ိုအ ်ချက်မျာ်းန င  ်လူသာ်းချင််းစာနာပ ာက ်ာ်းပသာ အကအူည မျာ်း 

ရရ  န ိုငမ်ှု မရ  ပတာ သညအ်     တ်မ ပစသည ် တ ိုက် ွ မျာ်းမဖင  ်အကကမ််းဖက်မှုမ ာ တမဖည််းမဖည််း မမင တ်ကလ်ာခ  သည်။ သ ရ လကကာ အစ ို်းရမ ာ ၎င််း၏ လို ်ရ ်မျာ်းသည် အကကမ််းဖကမ်ှုမျာ်းက ို အဆံို်းသတ်ရန ်

ရည်ရွယသ်ည်ဟို ပမ ာဆ ိုပသာ်လည််း အရ ်သာ်း အမျာ်းအမ ာ်း ပသဆံို်းမှုအတွက် သူ  တငွ ်လံို်းဝ တာဝနရ်  ဖ  ်း RtoP ပအာက်ရ   ၎င််း၏ တာဝနခ်ံမှုက ို  မ််းရွက်ရန ် ျကက်ွကခ်  သည်။   ိုအချ နက် 

စစ်ရာဇဝတ်မှုမျာ်းန င  ်လသူာ်းမျ  ်းနယွ်အပ ေါ် ဆန  က်ျငပ်သာ ရာဇဝတ်မှုမျာ်း မဖစ်န ိုငပ်ချရ  သည ် က စစရ ်မျာ်းအတွက ်အစ ို်းရအပ ေါ် တာဝနခ်ံပစရန ်ကက  ်း မ််းမှုမ ာ အကန  အ်သတ်သာ မဖစ်သည အ်တကွ် လ ူိုလူမှု 

အဖွ ွဲ့အစည််းအမျာ်းအမ ာ်းက ကိုလသမဂ္ဂက ို မ စ်တငပ်ဝဖနခ်  ကကသည်။ ပနာက်  ိုင််းတငွ ် ိုတ်မ နပ်သာ ကိုလသမဂ္ဂ အစ ရငခ်စံာတွင ်ဤမဖစ်ရ ်သည် “ပစာလျငပ်သာ သတ ပ ်းမှုမျာ်းန င  ်

မဖစ်ပ ေါ်ပမ ာင််းလ ပနပသာ အပမခအပနအပ ေါ် လံိုပလာက်စွာ တိုန  မ် နရ်န ်ကိုလသမဂ္ဂတွင ် ကက ်းမာ်းပသာ  ျကက်ွက်မှု” ရ  ခ  ပကကာင််း ပကာက်ချက်ချ ာ်းသည်။  

ဂ္ွီနီယာ (၂၀၀၉) ၂၀၀၉ ခိုန စ် စကတ်ငဘ်ာ ၂၈ ရကပ်န  တငွ ်ဂွ္ န ယာရ   အစ ို်းရတ ်ဖွ ွဲ့မျာ်းသည် က ိုနာခရ ရ   အာ်းကစာ်းရံိုတစခ်ိုအတငွ််း န ိုငင်ပံရ်းအရ ဖင မ််းချမ််းစွာ ဆနဒမ ပနသူမျာ်းက ို ဖဖ  ခွ ရာတွင ်

အရ ်သာ်းမျာ်းအပ ေါ် ပသနတ်မျာ်းမဖင  ် စ်ခတခ်  ရာ အရ ်သာ်း ၁၅၀ ပကျာ် ပသဆံို်းခ  ဖ  ်း အနည််းဆံို်း ၁၄၀၀ ေဏရ်ာရခ  ကာ လ ငအ်ကကမ််းဖက်မှုန င  ်မိုေ န််းမ  ကျင သ်ည ် သတင််းမျာ်း မ န  န် ံ  ခ  သည်။   ိုပန  က 

အကကမ််းဖက်မှုသည ်လူသာ်းမျ  ်းနယွ်အပ ေါ် ကျ ်းလွနပ်သာ ရာဇဝတ်မှုပမမာက်သညဟ်ို စွ ်စွ ခ  ကကသည်။  အာဏာရ စစ်အစ ို်းရမ  သ ်းမခာ်းလူ ိုဂ္ဂ  လ်မျာ်းသည်  ိုဂ္ဂလ က မ ည်သူ  စစ်မျာ်းက ို တ ိုကခ် ိုက်မှု မမဖစ် ွာ်းမ တငွ ်

တ ိုင််းရင််းသာ်း လ ိုင််းတပလျာက ်ချ ာ်းခ  မခင််း အပ ေါ် စ ို်းရ မ်မှုမျာ်း ရ  ခ  သည်။ အပနာက် အာဖရ က န ိုငင်မံျာ်း စ ်း ွာ်းပရ်း အသ ိုင််းအဝ ိုင််း န င  ်အာဖရ က သမဂ္ဂ တ ို  က ကကာ်းဝငည်ြှ နှု င််းပရ်း ကက  ်း မ််းမှုမျာ်းက ို လျငမ်မနစွ်ာ 

လို ်ပဆာငခ်  ဖ  ်း စ ်း ွာ်းပရ်း   တ်ဆ ို   အပရ်းယူမှုမျာ်း လို ်ပဆာငခ်  သည်။   ိုအပရ်းယူလို ်ပဆာငမ်ှုမျာ်းပကကာင  ်ည ညတွ်ပသာ အစ ို်းရ ဖွ ွဲ့စည််းမှုက ို အလျငအ်မမနမ်ဖစ်ပ ေါ်ပစခ  သည်။ အသက်ပသပကက ျက်စ ်းဖ  ်း 

ပရရ ည ် ဋ  ကခသ ို   တ ို်းမမင  ်မဖစ် ွာ်းပစန ိုငသ်ည ် အပမခအပနက ို ပစာလျငပ်သာ ပမဖရ င််းမှု လို ပ်ဆာငန် ိုငမ်ခင််းအတွက ် ပေသတွင််း အသ ိုင််းအဝ ိုင််းက ို   ိုအချ နက် စဖ  ်း ချ ်းကျ ်းဂ္ိုဏမ်  ခ  ကကသည်။  
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အိိုင ဗိိုရီကိို  စ  (၂၀၁၀-၂၀၁၁) အကကမ််းဖက်မှုမျာ်းသည ်၂၀၁၀ သမမတ ပရွ်းပကာက ွ်  ပနာက ် ိုင််းတငွ ်မဖစ် ွာ်းခ  ဖ  ်း အရ ်သာ်း အမျာ်းအမ ာ်းပသဆံို်းဖ  ်း လူအစိုလ ိုက်အမ ံ လ ိုက် ပရွွဲ့ပမ ာင််းမှုမျာ်း မဖစ်ခ  သည်။ 

န ိုငင်တံကာ အသ ိုင််းအဝ ိုင််းက အလျငအ်မမနတ်ိုန  မ် နခ်  ဖ  ်း စ ်း ွာ်းပရ်း   တ်ဆ ို   အပရ်းယူမှုမျာ်းန င  ်န ိုငင်ပံရ်း မ  မ ငပ်မ ာင််းလ ပရ်းမျာ်း လို ်ရန ်ပတာင််းဆ ိုခ  သည်။  ဋ  ကခသည် အစိုအမ ံ လ ိုက် 

ရက်စက်ကကမ််းကက တမ်ှုမျာ်းမဖင  ်ကျယ်မ န  တ် ို်းမျာ်းလာပသာ အခေါ ကိုလသမဂ္ဂ လံိုမခံ ပရ်း ပကာငစ် က အရ ်သာ်း လ ူိုအာ်း ကာကွယ်ရန ်၎င််း၏ စွမ််းရည်က ို မမြှင တ်ငရ်န ်ပမမမ ငတ်ငွ ်ကိုလသမဂ္ဂ မစ်ရ င ်

အာ်းမဖည ်ရန ်ကန  က်ကွ်သူမရ    မ ပ ်းခ  သည်။ လ ူိုအပ ေါ် အပစာ  ိုင််း ဖခ မ််းပမခာကမ်ှုမျာ်းက ို ရ ်တန  ပ်စန ိုငခ်  ပသာ်လည််း ကျ ်းလနွမ်ှုမျာ်းအပ ေါ် အမ စ်ပ ်းအပရ်းယူခံရမှုမ  ကင််းလတွ်ခငွ ရ်  သည  ်

အပလ အ ဆက်လက်ရ  ပနဖ  ်း န ိုငင်အံဆင  ်အစ ို်းရက အစိုအမ ံ လ ိုက် ရာဇဝတမ်ှုမျာ်းက ို တာဝနခ်ံမှုရ  ရနအ်တွက် စံိုစမ််းစစ်ပဆ်းမှုမျာ်း မလို ်   ဆက်လက ်ာ်းရ  ခ  သည်။  

ဒတာင ဆူေန ။ ပတာငဆူ်ေနန် ိုငင်သံည ်၂၀၁၁ ခိုန စ် လတွလ် ပ်ရ်း ရဖ  ်းပနာက် လ  ိုင််းအကကာ ပဂ္ျာငလ် ိုငမ် ည်နယ်တငွ ်ပလာငန်အူာ န င  ်မာလ   လူမျ  ်းစို အို ်စိုမျာ်းအကကာ်း လူမျ  ်းစိုမျာ်းအကကာ်း အကကမ််းဖက်မှု 

စတငခ်  သည်။ လူမျ  ်းစို န စ်စိုအကကာ်းတငွ ်ကျွ နာွ်းမျာ်း ခ ို်းယူမခင််းန င  ်ကလ  စာ်းပချတ ိုက်ခ ိုက်မှုမျာ်း  အမျာ်းအမ ာ်းမဖစ် ွာ်းခ  ဖ  ်း လတူစ်ပ ာငပ်ကျာပ်သဆံို်းဖ  ်း အမျာ်းအမ ာ်း ပနရာ ပရွွဲ့ပမ ာင််းခ  ရသည်။ 

ပတာငဆူ်ေနအ်စ ို်းရက လက်နက်မဖ တ်မခင််း၊ တ ်ဖွ မျာ်းချ ာ်းမခင််းန င  ်အို ်စိုန စ်ခိုအကကာ်း  ံ   ို်းပ ်းသည ် ပစ စ ်ညြှ နှု င််းမှုမျာ်း လို ်ပဆာငပ် ်းပသာ်လည််း လူမျ  ်းစိုမျာ်းကကာ်း တင််းမာမှုမ  လ ူိုမျာ်းအပ ေါ် 

အကကမ််းဖက်မှု မဖစ်လာန ိုငသ်ည ် ပဘ်းအနတရာယ်မ ာ ဆကလ်ကရ်  ပနခ  သည်။ လတွလ် ်ပသာ အချ  ်အမခာအာဏာ  ိုင ်န ိုငင်မံဖစ်လာသမဖင  ်ပတာငဆူ်ေနအ်စ ို်းရသည် ၎င််း၏ လ ူိုမျာ်းအာ်း RtoP ရာဇဝတ်မှုမျာ်းန င  ်

ချ  ်းပဖာက်မှုမျာ်းမ  ကာကွယ်ရန ်တာဝနက် ို ခယံူရန ်တာဝနရ်  လာသည်။ မည်သ ို   ငမ်ဖစ်ပစ ပတာငဆူ်ေန ်စစ်သာ်းမျာ်းသည် ဥ ပေမ   သတ်မဖတ်မှုမျာ်း၊ န   ်စကည်ြှင််း မ််းမှုမျာ်းန င  ်မိုေ န််းမှုမျာ်းက ို 

လက်နက်မဖ တ်သ မ််းမှု လှု ်ရ ာ်းမှုအတွင််း ကျ ်းလွနခ်  ကကပကကာင််း အစ ို်းရက ို ကာကွယ်ရန ်တာဝနက် ို မဖည ်ဆည််း မ််းပဆာငရ်ာတွင ်“အကကံပ ်းရနန် င  ်ကညူ ရန”် လံိုမခံ ပရ်း ပကာငစ် က တညပ် ာင ်ာ်းပသာ 

ကိုလသမဂ္ဂ ဖင မ််းချမ််းမှု   န််းသ မ််းပရ်း လို င်န််းစဉ်မ  စစ်သာ်းမျာ်းက အစ ရငခ်ခံ  ကကသည်။  

ဆူေန ။ ဒတာင  ဒကာ ေိိုြန နငှ   ဘလူ်းနိိုင ်းလ ။ ၂၀၁၁ ခိုန စ် န စ်လည်မ  စ၍ ဆူေန ်လက်နက်က ိုင ်တ ်ဖွ ွဲ့မျာ်း (SAF) သည ်ပမမာက ် ိုင််း ဆူေန ်မ ည်သူ   လတွ်ပမမာက်ပရ်း လှု ်ရ ာ်းမှု (SPLM-N) န င  ်

တ ိုကခ် ိုကပ်နခ  ဖ  ်း  စ်မ တ်သတ်သတ်မ တမ် တ်မရ  ပသာ ပလပကကာင််းဗံို်းကက တ ိုက်ခ ိုက်မှုမျာ်း န င  ်ပမမမ င ်တ ိုကခ် ိုက်မှုမျာ်း လို ပ်ဆာငပ်နရာ ပတာင ် ိုင််း ပကာ်ေ ိုဖနန် င  ်ဘလူ်းန ိုင််းလ ်မ ည်နယ်မျာ်းရ   

အရ ်သာ်းမျာ်းအပ ေါ် လူသာ်းမျ  ်းနယွ်က ို ဆန  က်ျငပ်သာ ရာဇဝတ်မှုမျာ်း ပမမာက်ပလာက်ပအာင ်မဖစ် ွာ်းပနခ  သည်။ SAF န င  ်နှု င််းယ ဉ် ေါက   ိုမ ိုပသ်းငယ်ပသာ အတ ိုင််းအတာမဖစ်ပသာ်လည််း SPLM-N 

သညလ်ည််း အစိုအမ ံ လ ိုက် ရက်စက်ကကမ််းကက တ်မှုမျာ်း ကျ ်းလွနပ်ကကာင််း စွ ်စွ ချကမ်ျာ်းရ  ခ  သည်။ အာရ ်န ိုငင်မံျာ်း အဖွ ွဲ့ချ  ် (LAS)၊ အာဖရ က သမဂ္ဂ န င  ်ကိုလသမဂ္ဂ တ ို  သည် ၂၀၂၁ ခိုန စ်တွင ်ဆူေနမ် ညသူ်မျာ်း 

လူသာ်းချင််းစာနာပ ာက ်ာ်းပသာ အကအူည မျာ်း လက်ခံန ိုငရ်နအ်တကွ် သပဘာတညူ ချက ်တရ ်က ို လက်မ တပ်ရ်း  ို်းခ  ပသာ်လည််း သပဘာတညူ ချက်က ို အပကာငအ် ညပ်ဖာ်ရန ်လက်ပတွွဲ့ကျပသာ 

ပမခလ မ််းမျာ်းက ို မလို ်ပဆာငခ်  ကကပ ။ SAF န င  ်SPLM-N တ ို  သည် ဆကလ်က်မဖစ် ွာ်းပနပသာ အစိုအမ ံ လ ိုက် ရကစ်က်ကကမ််းကက တ်မှုမျာ်းက ို ရ ်တန  ရ်မည်မဖစ်ဖ  ်း လူသာ်းချင််းစာနာမှု အပ ာကအ်ကူမျာ်း 

ရရ  ပစရန ်ခငွ မ်  ရန ် ျက်ကကွ်မှုအတကွ် န ိုငင်တံကာ အသ ိုင််းအဝ ိုင််း၏ တာဝနခ်ပံစမှုက ို ခယံူရမည်မဖစ်သည်။  

What is RtoP? 
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RtoP at the 

United Nations 
RtoP Measures 
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ယီမင  (၂၀၁၁) ၂၀၁၁ ခိုန စ် ဇနနဝေါရ လ တငွ ်စတငပ်သာ အစ ို်းရ ဆန  က်ျငဆ်နဒမ မှုက ို ပချမှုန််းရာတငွ ်အစ ို်းရ လ ိုလာ်းပသာ လံိုမခံ ပရ်း တ ်ဖွ ွဲ့မျာ်းပကကာင  ်ရာန င  ်ချ ပသာ အရ ်သာ်းမျာ်း ပသဆံို်း ေဏရ်ာရခ  သည်။ 

စစ်အို ်စို ပ ာကခ်ံသူန င  ်ကန  က်ွက်သူမျာ်းမ ာ မ ညတ်ငွ််းစစ်မဖစ်လိုလို အ    ဋ  ကခ တ ို်းမမင လ်ာပနပသာပကကာင  ်ဆနဒမ သူမျာ်းမ ာ အကက မ်ကက မ် တ ိုက်ခ ိုက်ခံကကရသည်။ မဖစ် ွာ်းပနသည ် 

ရက်စက်ကကမ််းကက တ်မှုမျာ်းက ို ရ ်တန  ရ်န ် ငလ်ယ်ပကွွဲ့  ူ်းပ ေါင််းပဆာငရွ်က်ပရ်း ပကာငစ်  က ပစ စ ်ယ ူာ်းပသာ ဖင မ််းချမ််းပရ်း သပဘာတညူ မှုက ို ရပအာငယ်ခူ  သည်။ သမမတအာ်း အာဏာ လွှ ပ ်းသည အ်တွက် 

အမ နအ်လ နအ်ာ်းမဖင  ်သူ  အာ်း အပရ်းယူမခင််းမ  ကင််းလတွခ်ွင ပ် ်းခ  သည်။ တာဝနခ်ံမှုက ို  ျက်ကကွပ်စဖ  ်း ကက ်းမာ်းပသာ အကကမ််းဖက်မှုမျ်းအတွက် ကျ ်းလွနသူ်မျာ်းအာ်း အမ စ်ပ ်း အပရ်းယူမှုမ  ကင််းလတွ်ခငွ  ်

မ  ပ ်းသည အ်တကွ် သပဘာတညူ ချက်က ို ပဝဖနခ်ခံ  ရပသာ်လည််း ကိုလသမဂ္ဂ လံိုမခံ ပရ်း ပကာငစ် ၊ သာမက န ိုငင်တံကာ အသ ိုင််းအဝ ိုင််း အမျာ်းစိုက ၂၀၁၁ ခိုန စ် ပအာကတ် ိုဘာလတငွ ်အတည်မ  ပ ်းခ  သည်။ 

လစ ဗ ာ်း (၂၀၁၁-၂၀၁၂) လစ်ဗျာ်း ပခေါင််းပဆာငပ်ဟာင််း မူအမ်မာ ကေေါဖ ၏ လစ်ဗျာ်း အရ ်သာ်းမျာ်းအပ ေါ် ဖခ မ််းပမခာကမ်ှုက ို တိုန  မ် နရ်ာတွင ်(၁၉၉၄ ခိုန စ်တငွ ်ရဝမ်ေေါ လမူျ  ်းတံို်းသတ်မဖတ်မှုအတငွ််း 

အကကမ််းဖက်မှုက ို လှုံွဲ့ပဆာ်ခ  သူမျာ်း သံို်းဆွ ခ  သည ် စကာ်းမျာ်းက ို သံပယာငလ် ိုက်ခ  သည)် န ိုငင်တံကာန င  ်ပေသတငွ််း အသ ိုင််းအဝ ိုင််းမျာ်းက စ ်း ွာ်းပရ်း၊ န ိုငင်ပံရ်း၊ ဥ ပေပရ်း ဆ ိုငရ်ာ၊ န င  ်ပနာက်  ိုင််းတငွ ်ကိုလသမဂ္ဂ 

လံိုမခံ ပရ်း ပကာငစ် က အခွင အ်ာဏာပ ်းခ  ပသာ စစ်ပရ်း လို ်ပဆာငမ်ှုမျာ်းက ို ကေေါဖ အပနမဖင  ်ပနာက ် ် လ ူိုအပ ေါ် ရာဇဝတ်မှုမျာ်း ကျ ်းလွနမ်ခင််း မမ  န ိုငပ်စရန ်တာ်းဆ ်းရနအ်တကွ် သံို်းစွ ခ  သည်။ 

စစ်ပရ်းဆ ိုငရ်ာ စစ်ဆငပ်ရ်းလို င်န််းမျာ်းအတငွ််း သတ်မ တ်ကျင သံ်ို်းခ  သည ် နည််းနာမျာ်း န င  ်ဝငပ်ရာက်စကွ်ဖကမ်ှု လို ပ်နသည  ်န ိုငင်မံျာ်းက လ ူိုက ို ကာကယွ်ရန ်လို ပ်ဆာငမ်ခင််းလာ်း သ ို  မဟိုတ ်အို ခ်ျ  ်မှုက ို 

  ပရာက်စွာ ပမ ာင််းလ ပရ်းလာ်းဟူသည ် ပမ်းခွန််းန စ်ခိုစလံို်း ပ ေါ်ပ ေါက်လာခ  သည်။ မည်သ ို   ငမ်ဖစ်ပစကာမူ န ိုငင်တံကာ အသ ိုင််းအဝ ိုင််းသည် အရ ်သာ်းမျာ်းက ို ကာကယွ်ရန ်အပရ်းယူပဆာငရွ်က်မှု လျှငမ်မနမ်ခင််း၊ 

အပရ်းယူပဆာငရွ်က်မှုမျာ်းအတွက် အတ ိုင််းအတာ ကျယက်ျယ်မ န  မ် န   ်အသံို်းမ  ခ  မခင််း အာ်းမဖင  ်၎င််း၏ ကာကွယ်ရနတ်ာဝနက် ို ဆို ်က ိုငရ်န ်၎င််း၏ ကက  ်း မ််းမှုမျာ်းအတွက ်ဂ္ိုဏမ်  ချ ်းကျ ်းခံခ  ရသည်။  ဋ  ကခက 

ဖမ််းဆ ်းမခင််းမရ     စ ို်းရ မ်မှုမျာ်းက ို အပကာငအ် ည်ပဖာ်ပဆာင ်ပမဖရ င််းမခင််းန င  ်RtoP ရာဇဝတ်မှုမျာ်းမ  လအူမျာ်းက ို ကာကယွရ်န ်ကတ ကဝတ် တ ို  ၏ အပရ်းကက ်းမှုက ို မ သပနသည်။ လက်နက်က ိုင ်

 ဋ  ကခပနာက ် ိုင််း လစ်ဗျာ်းန ိုငင်သံည ်မ နလ်ညတ်ည်ပဆာကပ်ရ်း၊ တာဝနခ်ံမှုက ို မမြှင တ်ငပ်ရ်း၊ န င  ်အရ ်သာ်း ကာကွယပ်ရ်းက ို အာမခံသည  ်အဖွ ွဲ့အစည််းမျာ်း ပဖာ် ိုတ်မခင််းအတွက ်လို ပ်ဆာငသ်ည ်အခေါ 

န ိုငင်တံကာ န င  ်ပေသဆ ိုငရ်ာ အသ ိုင််းအဝ ိုင််း မျာ်း၏ ကူည ရန ်တာဝနရ်  မှုမ ာ ဆကလ်က်ရ  ပနခ  သည်။  

ဆ်ီးရီ်းယာ်း။ ကက ်းမာ်း ကျယ်မ န  ပ်သာ လူ  အခငွ အ်ပရ်း ချ  ်းပဖာက်မှုမျာ်း ၂၀၁၁ မတ်လ တငွ ်စတငခ်  သည်။ အရ ်သာ်း ဆနဒမ သူမျာ်းက ို ဆ ်းရ ်းယာ်း လံိုမခံ ပရ်း တ ်ဖွ ွဲ့မျာ်းက ကကမ််းတမ််းစွာ တိုန  မ် နခ်  ရာမ  

စတငခ်  မခင််းမဖစ်သည်။ ကိုလသမဂ္ဂ စံိုစမ််းစစ်ပဆ်းပရ်း ပကာ်မရ ငအ်ဆ ိုအရ န   ်စကည်ြှင််း မ််းမခင််းန င  ်တရာ်းမ   ဖမ််းဆ ်းမခင််း အ ေါအဝင ်ရက်စက်ကကမ််းကက တ်သည  ်စနစ်ကျပသာ အမ  အမူမျာ်း၏ 

အပ ာက်အ ာ်းမျာ်းက ဆ ်းရ ်းယာ်း စစ်တ ်န င  ်အရ ်သာ်း ပခေါင််းပဆာငမ်ှုတ ို  သည ်လူသာ်းမျ  ်းနယွ်အပ ေါ် ဆန  က်ျငပ်သာ ရာဇဝတ်မှု ပမမာက်သည်။  ဋ  ကခမ ာ   ိုမ ိုဆ ို်းရွာ်းလာဖ  ်း လံိုမခံ ပရ်း တ ်ဖွ ွဲ့မျာ်းန င  ်

လက်နက်က ိုင ်အတ ိုကအ်ခံ အို ်စိုမျာ်းန စ်ခိုစလံို်း စစ်ရာဇဝတ်မှုမျာ်း ကျ ်းလွနပ်ကကာင််း စွ ်စွ ချကမ်ျာ်း ရ  သည ် မ ညတ်ငွ််းစစ်အမဖစ်သ ို   တ ို်းမမင လ်ာခ  သည်။ လက်တိုန  မ် န ်တ ိုကခ် ိုက်မှုမျာ်းက တ ိုင််းရင််းသာ်း 

လ ူိုမျာ်းအတငွ််း ကွ မ ာ်းမှုမျာ်းက ို   ိုမ ိုနက်ရှု  င််းလာပစဖ  ်း ခွ  ကွ်ပရ်း သဘာဝဖက်သ ို  လည််း   ိုမ ိုတ ို်းမမင ပ်ရာက်ရ  လာခ  သည်။ ရက်စက်ကကမ််းကက တ်မှုမျာ်း ဆကလ်က်မဖစ် ွာ်းပနစဉ် န ိုငင်တံကာ အသ ိုင််းအဝ ိုင််းက 

စ ်း ွာ်းပရ်း၊ သံတမနပ်ရ်းန င  ်န ိုငင်ပံရ်းအရ အပရ်းယပူဆာငရွ်ကမ်ှုမျာ်းန င  ်တိုန  မ် နခ်  ပသာ်လည််း   ိုမ ို အာ်းပကာင််းပသာ အပရ်းယူမှု အပ ေါ် ကိုလသမဂ္ဂ လံိုမခံ ပရ်း ပကာငစ် တွင ်အချ  ွဲ့ပသာ ပကာငစ် အဖွ ွဲ့ဝငမ်ျာ်းက 

ဗ တ ိုအာဏာက ို အကက မ်ကက မ်သံို်းစွ ခ  မှုပကကာင  ်သပဘာတညူ ချက် မရရ  ခ     န ိုငင်မံျာ်း၊ ကိုလသမဂ္ဂ အရာရ  မျာ်းန င  ်လ ူိုလူမှု အဖွ ွဲ့အစည််းမျာ်း၏ ကက ်းကက ်းမာ်းမာ်း မ စ်တငပ်ဝဖနမ်ှုက ို ခခံ  ရသည။်  

What is RtoP? 
Why is RtoP 

necessary?  

What is the 

scope of RtoP? 

RtoP at the 

United Nations 
RtoP Measures 

RtoP in Misconceptions 

Crisis Situations  about RtoP 

RtoP and other 

Agendas 



INTERNATIONAL COALITION FOR THE RESPONSIBILITY TO PROTECT | PAGE 29 

ဒဘ်းအနတရာယ  အဒခြအဒနမ ာ်းတွင  RtoP 

 

RtoP ကိို အလွသဲံို်းခြင ်း  

ဒဂ္ ာ ဂ္ ီယာ (၂၀၀၈) ၂၀၀၈ ခိုန စ် ဩဂ္ိုတလ်တွင ်ရိုရ ာ်းန ိုငင်ကံ ပဂ္ျာ်ဂ္ျ ယာန ိုငင် ံပတာငပ်အာ စ်တက်တ ်းယာ်း ဧရ ယာမ ာရ  တ   ရိုရ ာ်းန ိုငင်သံာ်းပတ ွလူမျ  ်းတံို်းသတ်မဖတခ်ံပနရတယလ် ို   စွ ်စွ ဖ  ်း တဖက်သတ် 

စစ်ပရ်းမစ်ရ ငက် ို ပဂ္ျာ်ဂ္ျ ယာ န ိုငင်အံတွင််းသ ို   ပစလွှတ်ခ  သည်။   ိုအချ နက် ရိုရ ာ်းန ိုငင်ကံ ၎င််း၏ န ိုငင်သံာ်းမျာ်းက ို ကာကွယ်ရန ်တာဝနရ်  သည အ်တ ိုင််း လို ပ်ဆာငမ်ခင််းမဖစ်သည်ဟို ပမ ာဖ  ်း ၎င််း၏ 

အမ  အမမူ နက်နပ်ကကာင််း အပကကာင််းမ ခ  သည်။   ိုအပကကာင််းမ ချကအ်ပ ေါ်တွင ်ဖခ မ််းပမခာက်မှု အတ ိုင််းအတာမ ာ အစိုအမ ံ လ ိုက် ရက်စက်ကကမ််းကက တ်မှု အဆင  ်  ပရာက်ရ  မခင််း ရ  မရ   မရ င််းလင််းပကကာင််း 

သ ို  မဟိုတ ်စစ်အငအ်ာ်း အသံို်းမ  မှုမ ာ သင ပ်လျာ်ပသာ တိုန  မ် နမ်ှု ဟိုတ်မဟိုတ ်အမငင််း ွာ်းခ  သည်။   ို  အမ င ်၂၀၀၅ ကမဘာ     ်သ ်း ည လာခံ၏ ရလေစ်ာတမ််းအရ RtoP ပအာကတ်ငွ ်န ငင်တံစ်န ိုငင်၏ံ နယ်နမ တ်မျာ်း 

အမ ငအ် တွငမ်ဖစ်ပသာ RtoP ရာဇဝတတ်မှုမျာ်းမ  အရ ်သာ်းမျာ်းက ို ကာကွယ်ရန ်စစ်ပရ်းအရ အပရ်းယမူှု မ  လို ်သည အ်ခေါ ကိုလမသဂ္ဂ  ဋ ညာဉ် စာတမ််းန င  ်အည  စိုပ ေါင််း အပရ်းယူရမညဟ်ို 

သပဘာတညူ  ာ်းကကသည်။  

ခမန မာ (၂၀၀၈)။ သဘာဝ ပဘ်းအနတရာယ်မျာ်းသည် RtoP အတ ိုင််းအတာအတွင််းတငွ ်ကျပရာက်မခင််းမရ  ပ ။ သ ို  မဖစ်ရာ ၂၀၀၈ ခိုန စ်တွင ်မမနမ်ာန ိုငင်ကံ ို တ ိုက်ခ ိုက်သွာ်းဖ  ်း (ကိုလသမဂ္ဂ ပအဂ္ျငစ် မျာ်း၏ 

ခန  မ် န််းချက်အရ) လူပ ေါင််း ၁.၅ သန််း “ဆ ို်းရွာ်းမ င််း နစွ်ာ သက်ပရာက်ခံခ  ရသည်” ဆ ိုသည ် ဆ ိုငက်လိုန််း နာဂ္စ်ပနာက်  ိုင််း  ျက်သံို်းမှုသည် “RtoP အပမခအပန” ဟို  ည ်သွင််းစဉ််းစာ်း၍ မရ ေါ။ 

  ိုအချ နတ်ွင ်မမနမ်ာအာဏာ  ိုငမ်ျာ်းက မ နလ်ည် နာလံ ူပရ်း ကက  ်း မ််းမှု ကူည  ံ   ို်းရန ်လူသာ်းချင််းစာနာပ ာက် ာ်းပသာ အကူအည မျာ်းက ို ဆက်လက်  တ်ဆ ို  ပနမခင််းသည် လူသာ်းမျ  ်းနယွ်အပ ေါ် 

ဆန  က်ျငပ်သာ ရာဇဝတ်မှု ပမမာက်မပမမာက် အချ  ွဲ့က ပမ်းခနွ််း ိုတ်ခ  သည်။ သ ို  ရာတွင ်  ို အမ  အမူမျာ်းသည် စနစ်တကျ မဖစ်မမဖစ်န င  ်  ိုမ ိုကျယ်မ န  ပ်သာ ချ  ်းပဖာက်မှု အစ အစဉ်၏ အစ တ်အ  ိုင််း 

ဟိုတ်မဟိုတအ်ပ ေါ် ကျယ်ကျယမ် န  မ် န   ်သံသယ ရ  မှုက ဤပဘ်းအနတရာယ်သည် RtoP စံချ နစံ်ညွှန််းမျာ်းက ို အလွ သံို်းမှု မဖစ်န ိုငသ်ည်ဟို ပသာ အာ်းလံို်း သပဘာတူည ချက်က ို ရရ  ပစသည်။ 
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ပဆွ်းပန်ွးစရာ ပမ်းခွန််းမျာ်း  

သင၏် န ိုငင်အံပမခအပနမျာ်း ပဆွ်းပန်ွးချကတ်ငွ ်စံချ နစံ်ညွှန််းမျာ်းက ို အသံို်းမ  မခင််းအပ ေါ် သင၏်   ိုမ ို နာ်းလည်မှုရပစရန ်ပအာက် ေါပမ်းခွန််းမျာ်းက ို  ငဟ် ် ေါ။  

၁။ ဤန ိုငင် ံမဖစ်ရ ်တငွ ်န ိုငင်အံဆင ၊် ပေသဆ ိုငရ်ာန င  ်န ိုငင်တံကာ အဆင မ်ျာ်းမ  သက်ဆ ိုငသူ်မျာ်းက  RtoP မူပဘာငတ်ငွ ်ရ င််းလင််း ပဖာ်မ  ာ်းပသာ ၎င််းတ ို  ၏ ကာကယွပ်ရ်းဆ ိုငရ်ာ တာဝနရ်  မှုက ို 

ဆို ်က ိုင ်ာ်းခ  သလ ။   

၂။ ဤ အပမခအပနတွင ်စံချ နစံ်ညွှန််းမျာ်းက ို အပကာငအ် ည်ပဖာ်ရာတွင ်မည်သည  ်စ နပ်ခေါ်မှုမျာ်းက သ သာ ငရ် ာ်းသနည််း။  

၃။ လအူမျာ်းသည ်အစိုအမ ံ လ ိုက ်ရကစ်က်ကကမ််းကက တမ်ှုမျာ်းက ို ကက ံပတွွဲ့ရသည  ်အနာဂ္တ ်မဖစ်ရ ်မျာ်းအတကွ် ဤပဘ်းအနတရာယ် အပ ေါ် န ိုငင်တံကာ အသ ိုင််းအဝ ိုင််း၏ တိုန  မ် နမ်ှုက 

ဘယ်လ ို အချက်အလကမ်ျ  ်း ပ ်းန ိုငသ်လ ။  
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RtoP အဒကာင အထည ဒြာ ရာတငွ  စိန ဒြေါ်မှုမ ာ်း  

မူရင််း ရ င််းလင််းဖွင ဆ် ိုချက်မ  စ၍ RtoP သည် ကက ်းမာ်းပသာ စ တ်ဝငစ်ာ်းမှု ခခံ  ရဖ  ်း ကမဘာ ဖင မ််းချမ််းပရ်းက ို မမြှင တ်ငမ်ည ် အာ်းပကာင််းပသာ နည််းလမ််း မဖစ်လာန ိုငပ်ချရ  သညဟ်ို ပမျှာ်လင ခ်  ကကဖ  ်း 

န ိုငင်အံမျာ်းအမ ာ်းက မဖစ်ရ ်မျာ်းတွင ်အရ ်သာ်းမျာ်းအာ်း အကာအကွယပ် ်းရန ်န ိုငင်တံကာ အသ ိုင််းအဝ ိုင််းအပ ေါ် ဩဇာသက်ပရာက်သည ် အဓ က ပနရာက  ေါဝငလ်ာခ  သည်။ သ ို  ရာတငွ ်လံိုပလာကပ်သာန င  ်

အချ နမ်  RtoP က ို အပကာငအ် ညပ်ဖာ်ပရ်းမ ာမူ ကက ်းမာ်းပသာ စ နပ်ခေါ်မှုအမဖစ် ကျနရ်  ပနပသ်းသည်။ စံချ နစံ်ညွှန််းဆ ိုငရ်ာ လို င်န််းလည် တ်မှုက ို RtoP ရာဇဝတ်မှုမျာ်းမ  လူမျာ်းက ို ကာကွယရ်န ်စစ်ပရ်း 

အပရ်းယူပဆာငရွ်က်မှုမျာ်း အပကာငအ် ည်ပဖာ်မခင််းန င  ် တသ်က်သည ် စ ို်းရ မ်မှုမျာ်းက ို ပမဖရ င််းရန ်ကက  ်းစာ်းသည  ်၂၀၁၁ ခိုန စ် န ိုဝငဘ်ာတငွ ်ကိုလသမဂ္ဂ လံိုမခံ ပရ်း ပကာငစ် သ ို   ဘရာဇ ်း အဖမ တမ််း က ိုယ်စာ်းလ ယ် 

အဖွ ွဲ့က တငသွ်င််းပသာ ပဆွ်းပန်ွးရန ်အခငွ အ်ပရ်း တစ်ရ ်သည ်ကာကယွ်ပနစဉ် တာဝနခ်ံမခင််း။ သပဘာတရာ်းတစ်ရ ်၏ ဖံွွဲ့ ဖဖ  ်းမှုန င  ်မမြှင တ်ငမ်ှုအတကွ် အစ တ်အ  ိုင််းမျာ်း ဟပူသာ သပဘာတရာ်း မ တတ်မ််း မံ  

ပရာကလ်ာခ  သည်။ ပယဘူယျအာ်းမဖင  ်တပမ ်းည န င  ်စံချ နစံ်ညွှနမ်ျာ်းအာ်း ပရွ်းချယ်စရာမလ ိုပသာ လို င်န််းလည် တမ်ှုမျာ်း တငွ ်ပအာက် ေါတ ို    ေါဝငသ်ည်။ 

• ကိုလသမဂ္ဂစနစ်အတငွ််းန င  ်ပေသဆ ိုငရ်ာန င ပ်ေသအတငွ််း ဖွ ွဲ့စည််းမှုမျာ်းအကကာ်း RtoP ရာဇဝတ်မှုမျာ်း န င  ်ချ  ်းပဖာက်မှုမျာ်း၏ ဖခ မ််းပမခာကမ်ှုမျာ်းက ို ကာကယွ်တာ်းဆ ်းရနန် င  ်တိုန  မ် နရ်န ်န ိုငင်ပံရ်း 

ဆနဒက ို စည််းရံို်းရန ်ခကခ် မခင််း။ 

• RtoP ရာဇဝတ်မှု ပလ်းမျ  ်းန င  ်ချ  ်းပဖာက်မှုမျာ်းက ို ကာကယွ်ရန ်န ိုငင်တံကာ၊ ပေသဆ ိုငရ်ာန င  ်ပေသနတရ စွမ််းရည် မလံိုပလာက်မခင််း။ 

• န ိုငင်တံကာ န င  ်ပေသဆ ိုငရ်ာ အဖွ ွဲ့အစည််းမျာ်း၊ န ိုငင်တံစ်ခိုချင််းန င  ်လ ူိုလူမှုအဖွ ွဲ့အစည််းမျာ်း၏ အလို ်မျာ်းတငွ ်အစိုအမ ံ လ ိုက် ရက်စက်ကကမ််းကက တ်မှုက ို ကာကယွ်သည ် ရည်မ န််းချကမ်ျာ်း 

အဓ ကကျစွာ  ေါဝငရ်န ်လ ိုအ ်မခင််း။  

• ပစာလျငပ်သာ သတ ပ ်းစနစ်၊ အချကအ်လက် စိုပဆာင််းပရ်း မစ်ရ ငမ်ျာ်း၊ ဖမ််းဝရမ််း  ိုတ်မခင််း၊ သ ို  မဟိုတ် အပရ်းယူ  တ်ဆ ို  မှုမျာ်း အခငွ အ်ာဏာပ ်းမခင််း က  သ ို   စဉ်ဆက်မမ တ် အချကအ်လက် 

ပဝမျှမှုန င  ် ူ်းပ ေါင််းပဆာငရွ်က်မှု ကက  ်း မ််းချက်မျာ်း အ ေါအဝင ်သက်ဆ ိုငရ်ာ လို ်ပဆာငသူ်မျာ်းအကကာ်း ဆက်သွယ်ပရ်းန င  ် ူ်းပ ေါင််းပဆာငရွ်က်ပရ်းတငွ ်စနစ်ဆ ိုငရ်ာ လစဟ်ာမှုမျာ်း ရ  ပနမခင််း။  

• လူမျ  ်းတံို်းသတ်မဖတမ်ှုမျာ်း၊ စစ်ရာဇဝတ်မှုမျာ်းန င  ်လသူာ်းမျ  ်းနယွ်က ို ဆန  က်ျငပ်သာ ရာဇဝတ်မှု မဖစ်ရ ်မျာ်းက ို  ည ်သွင််းစဉ််းစာ်းရာတငွ ်လံိုမခံ ပရ်းပကာငစ် ၏ အဖမ တမ််းအဖွ ွဲ့ဝငမ်ျာ်းက ို ဗ တ ိုအာဏာ 

သံို်းစွ မခင််းမမ  ရန ်ပတာင််းဆ ိုပသာ အဖွ ွဲ့ဝင ်န ိုငင်မံျာ်း တ ို်းမျာ်းလာပနပသာ်လည််း အစိုအမ ံ လ ိုက် ရက်စက်ကကမ််းကက တ်မှုမျာ်း ေါဝငသ်ည်  ပဘ်းေိုကခမ ဿနာမျာ်းတငွ ်လံိုမခ ံပရ်း ပကာငစ်  အဖွ ွဲ့ဝင ်

ပရွ်းချယ်မှုန င  ်ဗ တ ို အသံို်းမ  မခင််း။  

•  အစ ို်းရ အမျာ်းအမ ာ်းက လှုံွဲ့ပဆာ်စည််းရံို်းပနပသာ်လည််း အမခာ်း အစ ို်းရမျာ်းက သတ်မ တ်ချက်မျာ်းသည် ပဘ်းအနတရာယ်ကျပရာက်ရန ်ရ  ပနသည  ်လ ူိုမျာ်းက ို ကညူ  ံ   ို်းရန ်လျငမ်မနပ်သာ 

တိုန  မ် နမ်ှုမျာ်းက ို ပန ာင ပ်န ်းကကန  က်ကာပစမညက် ို စ ို်းရ မ်ပနပသာပကကာင  ်မ ည်သူလ ူိုက ို ကာကွယ်ရန ်အငအ်ာ်းအသံို်းမ  မှုက ို အပကာငအ် ညပ်ဖာ်ရနအ်တွက ်လမ််းညွှနခ်ျက်မျာ်း မရ  မခင််း။  

What is RtoP? 
Why is RtoP 

necessary?  

What is the 

scope of RtoP? 

RtoP at the 

United Nations 
RtoP Measures 

RtoP in Misconceptions 

Crisis Situations  about RtoP 

RtoP and other 

Agendas 
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RtoP အဒပေါ် ခြစ ဒလ ရိှဒသာ အယူအဆ လဲွမှာ်းမှုမ ာ်း  

 
 

RtoP က လူသာ်းြ င ်းစာနာဒထာက ထာ်းဒသာ  ကာ်းဝင ဒခြရှင ်းခြင ်းနဲ   အတတူပဲူလာ်း။  

မဟိုတ ်ေါ။ RtoP က န ိုငင်တံစ်န ိုငင်၏ံ ဝငပ်ရာက်စွက်ဖကခ်ငွ က် ို ရ င််းလင််းပဖာ်မ မခင််းမရ  ပသာ်လည််း စံချ နစံ်ညွှန််း မူပဘာငမ်ျာ်းပအာက်တငွ ်ရာဇဝတ်မှုမျာ်းန င  ်ချ  ်းပဖာက်မှုမျာ်းမ  လ ူိုက ို 

ကာကယွ်မခင််းအတကွ် အာမခံရန ်န ိုငင်တံစ်န ိုငင်၏ံ တာဝနရ်  မှုက ို ပဖာ်မ သည်။ န ိုငင်တံကာ အသ ိုင််းအဝ ိုင််း၏ ရည်မ န််းချက်မ ာ လ ူိုမျာ်းက ို န ိုငင်မံျာ်းက ကာကွယ်ရာတွင ် ံ   ို်းကညူ ရန ်သ ို  မဟိုတ ်

န ိုငင်တံစ်န ိုငင်သံည ်RtoP ရာဇဝတမ်ှုမျာ်း သ ို  မဟိုတ် ချ  ်းပဖာကမ်ှုမျာ်း၏ ဖခ မ််းပမခာက်မှု သ ို  မဟိုတ် မဖစ် ွာ်းမှုမျာ်း က ို မတိုန  မ် နန် ိုငလ်ျှင ်သ ို  မဟိုတ ်တိုန  မ် နမ်ည် မဟိုတ်လျှင ်လျငမ်မနစွ်ာ အပရ်းယူ 

ပဆာငရွ်က်ရန ်မဖစ်သည်။ လူသာ်းချင််းစာနာပ ာက ်ာ်းပသာ ဝငပ်ရာက်ပမဖရ င််းမှုမ ာ - အ မ်ရ ငန် ိုငင်၏ံ သပဘာတညူ ချက် မ ေါ  န င  ်ကိုလသမဂ္ဂ လံိုမခံ ပရ်း ပကာငစ် က ခွင မ်  ချက်မရ     စစ်ပရ်းအရ 

ဝငပ်ရာက်ချ ာ်းမခင််းမဖစ်ဖ  ်း- န ိုငင်မံျာ်းက သပဘာတညူ  ာ်းမခင််း မရ     RtoP ၏ တတ ယ မဏ္ဍ  ငက်လည််း ခွင မ်   ာ်းမခင််း မရ  ပ ။ စံချ နစံ်ညွှန််းက တာဝနခ်ံမှုရ  ပသာ အချ  ်အမခာအာဏာက ို ပ ာကခ်ံ 

 ံ   ို်း ာ်းဖ  ်း ကိုလသမဂ္ဂ  ဋ ညာဉ်စာတမ််း၏ တည်ရ  ဆ  အကန  အ်သတအ်တငွ််း လ ူိုမျာ်းက ို ကာကယွ်ရန ်န ိုငင်မံျာ်း၏ မ င ်မ  မည်သည အ်ချ နန် င  ်မညက်  သ ို   တိုန  မ် နန် ိုငသ်ညက် ို အတည်မ   ာ်းသည်။ 

စစ်ပရ်း အပရ်းယမူှုမျာ်းက ို ကိုလသမဂ္ဂ လံိုမခံ ပရ်း ပကာငစ် ကသာ အခွင အ်ာဏာ ပ ်းခငွ ရ်  ဖ  ်း ဖင မ််းချမ််းပသာ နည််းလမ််းမျာ်း လံိုပလာကမ်ှု မရ  ပကကာင််း သကပ်သမ ဖ  ်းမ သာ ချမ တ်န ိုငသ်ည။်  

 

 

RtoP ၏ တတိယ မဏိ္ဍြုင အတငွ ်း အင အာ်းသံို်းခြင ်းသည  တစ ြိုတည ်းဒသာ အဒရ်းယူမှု ခြစ သလာ်း။  

မဟိုတ ်ေါ။ RtoP ၏ တတ ယ မဏ္ဍ  ငက် ို န ိုငင်တံကာ အသ ိုင််းအဝ ိုင််း၏ တာဝနမ် ာ ကိုလသမဂ္ဂ  ဋ ညာဉ်စာတမ််းန င အ်ည  မဖစ်ရ ် တစခ်ိုချင််း အပမခခံပ ေါ်တငွ ်အစိုအမ ံ လ ိုက် ရက်စက်ကကမ််းကက တမ်ှု 

ဖခ မ််းပမခာကမ်ှုမျာ်းက ို တိုန  မ် နရ်ာတငွ ်အချ နမ် န င  ်ဆံို်းမဖတ်ချက်မ တ်သာ်းသည  ် ံိုစံမဖင  ်စိုပ ေါင််းအပရ်းယူမခင််းမဖစ်သည်။ တတ ယ မဏ္ဍ  ငပ်အာကတ်ငွ ်န ိုငင်တံကာ အသ ိုင််းအဝ ိုင််းသည ်ကာကယွ်တာ်းဆ ်းမှု 

သံတမနပ်ရ်း၊ အချကအ်လက်ရ ာပဖွပရ်း မစ်ရ ငမ်ျာ်း၊ စ ်း ွာ်းပရ်း အပရ်းယူ  တ်ဆ ို  မှုန င  ်တာ်းဆ ်းကန  သ်တ်မှုမျာ်း န င  ်မ ျံသန််းရဇိုန၊် ပစာင က်ကည ်မခင််းန င  ်အရ ်သာ်း ကာကယွ်ပရ်း တာဝနပ် ်းမှု က  သ ို   စစ်ပရ်း 

နည််းလမ််းမျာ်း အ ေါအဝင ်ဖင မ််းချမ််းပသာန င  ်အတင််းအဓမမ နည််းလမ််းမျာ်း အမျာ်းအမ ာ်းမဖင  ်တိုန  မ် နန် ိုငသ်ည်။  

 
RtoP ကိို အိုပ ြ ြုပ ဒရ်း အဒခပာင ်းအလဲခြစ ဒစရန  နည ်းလမ ်းအခြစ  အသံို်းခပြုနိိုင သလာ်း။  

မရ ေါ၊ RtoP တငွ ်အို ခ်ျ  ်မှု ပမ ာင််းလ ရန ်လို ပ်ဆာငမ်ှု မ ေါဝင ်ေါ။ စံချ နစံ်ညွှန််းက ရာဇဝတ်မှု ပလ်းမျ  ်းက ို ကာကယွ်မခင််းန င  ်ရ ်တန  မ်ခင််း အပ ေါ် ကျဉ််းပမမာင််းစွာ ပဇာင််းပ ်း ာ်းဖ  ်း 

သတ်မ တ ်ာ်းပသာ အစ ို်းရ  ံိုစံမျာ်းအတကွ် ပတာင််းဆ ိုမခင််းမရ   ေါ။ RtoP မဖစ်ရ ်မျာ်းတငွ ်တိုန  မ် နမ်ှုမဟာဗျ ဟာမျာ်းမ ာ ပဘ်းအနတရာယ် အပမခအပနအပ ေါ် အစ ို်းရမျာ်း၏ တိုန  မ် နမ်ှုနည််းလမ််းက ို 

ပမ ာင််းလ ရန ်အစဉ်အဖမ  ရည်ရွယ ်ာ်းသည်။ အချ  ွဲ့ မဖစ်ရ ်မျာ်းတငွ ်အာဏာလွှ ပမ ာင််းပရ်း  ေါန ိုငသ်ည်။ သ ို  ရာတွင ်အ ်ူးသမဖင  ်အာဏာရအို ်စိုက လ ူိုက ို ကာကယွ်သည ် မူဝေါေမျာ်းက ို 

  န််းညြှ လ ိုကပ်သာအခေါ   ိုက  ပသာ လွှ ပမ ာင််းမှုမျာ်း မလ ိုအ ်ပတာ  ေါ။   
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RtoP နငှ   အခြာ်း နိိုင ငတံကာ လိုပ ငန ်း ဒြါင ်းစဉ်မ ာ်းအ ကာ်း ဆက စပ မှု  

လက နက ကိိုင  ပဋပိကခတငွ  အရပ သာ်းမ ာ်းအာ်း ကာကွယ ခြင ်း  

RtoP ပအာကတ်ွင ်ကျပရာကပ်သာ ရာဇဝတ်မှုမျာ်းန င  ်ချ  ်းပဖာက်မှုမျာ်းသည ်လက်နကက် ိုင ် ဋ  ကခတငွ ်မဖစ် ွာ်းသည်မဖစ်ပစ မမဖစ် ွာ်းသည ်မဖစ်ပစ RtoP သည်   ိုမ ို ကျယ်မ န  ပ်သာ 

လို ်ငန််းပခေါင််းစဉ်မဖစ်သည ် လက်နကက် ိုင ် ဋ  ကခ တာ်းဆ ်းပရ်းန င်    ိုမ ို သက်ဆ ိုငသ်ည်။ အ ူ်းသမဖင  ်RtoP သည် ကွ မ ာ်းမခာ်းနာ်းမှု ရ  ပသာ်လည််း လက်နကက် ိုင ် ဋ  ကခအတွင််း လ ူိုမျာ်းအာ်း 

ကာကယွ်ပရ်းအတွက ်လမ််းညွန ်ာ်းပသာ ကိုလသမဂ္ဂ သံတမနပ်ရ်း၊ ဥ ပေပရ်းရာ၊ လူသာ်းချင််းစာနာပ ာက ်ာ်းမှု ဆ ိုငရ်ာ န င  ်လူ  အခငွ အ်ပရ်း လှု ်ရ ာ်းမှုမျာ်း အတကွ် လက်နက်က ိုင ် ဋ  ကခအတွင််း 

အရ ်သာ်းမျာ်းအာ်း ကာကယွ်ပရ်း (POC) ပခေါင််းစဉ်န င  ်ဆက်စ ်သည်။ သ ို  ရာတငွ ်POC က လက်နကက် ိုင ် ဋ  ကခ၏ သတမ် တ ်ာ်းပသာ မဖစ်ရ ်မျာ်းတငွ ်ကာကွယပ်ရ်း က စစက ို ကျယ်ကျယ်မ န  မ် န   ်  ိုမ ို 

ပမဖရ င််းပသာ်လည််း RtoP သည် လက်နကက် ိုင ် ဋ  ကခ သွငမ် ငလ်ကခဏာမျာ်း ရ  သည်မဖစ်ပစ မရ  သည် မဖစ်ပစ လ ူိုမျာ်းသည် လူမျ  ်းတံို်းသတ်မဖတ်မှု၊ လူသာ်းမျ  ်းနယွ်အပ ေါ် ဆန  က်ျငပ်သာ ရာဇဝတ်မှုမျာ်း၊ 

စစ်ရာဇဝတ်မှုမျာ်း န င  ်လူမျ  ်းစို ရ င််းလင််းမခင််း တ ို  ၏ ဖခ မ််းပမခာက်မှုက ို ခပံနရပသာ အခေါမျာ်းတွငသ်ာ သက်ဆ ိုငသ်ည်။   

အမ ိြု်းသမီ်း၊ ငငမိ ်းြ မ ်းဒရ်းနငှ   လံိုခြံြုဒရ်း  

RtoP သည် အမျ  ်းသမ ်း၊ ဖင မ််းချမ််းပရ်းန င  ်လံိုမခံ ပရ်းအပ ေါ် လံိုမခံ ပရ်း ပကာငစ်  ဆံို်းမဖတ်ချက် ၁၃၂၅၊ ၁၈၈၈၊ ၁၈၈၉ န င  ်၁၉၆၀ န င  ်အပရ်းယပူဆာငရွ်က်မှုအတကွ်   ကင််း  လက်ပဖာင််း က  သ ို   အမျ  ်းသမ ်း 

လူ  အခွင အ်ပရ်းန င  ်လံိုမခံ ပရ်းအပ ေါ် အစ ို်းရမျာ်းကကာ်း တည်ဆ  ကတ ကဝတ်မျာ်းက ို မရ  မမဖစ် မဖည ်စွက်ချက် မဖစ်သည်။ “ကာကွယ်ရနတ်ာဝနအ်ပ ေါ် ကျာ်းမတန််းတူမခင််း”အတွက ်လို င်န််းလည် တ်မှုဆ ိုငရ်ာ 

အပရ်းယူပဆာငရွ်က်ချက်မျာ်းသည် အစိုအမ ံ လ ိုက် ရက်စက်ကကမ််းကက တမ်ှုမျာ်းက ို ကာကယွ်မခင််းန င  ်ရ ်တန  ရ်ာတငွ ်အမျ  ်းသမ ်း ဦ်းပဆာငမ်ှု  ူ်းပ ေါင််း ေါဝငမ်ခင််း န င  ် ဋ  ကခ ကာကွယ်မခင််းန င  ်

ပမဖရ င််းမခင််းတငွသ်ာမက   မ နလ်ည်တညပ်ဆာကပ်ရ်း ကက  ်း မ််းမှုမျာ်းတွင ်အမျ  ်းသမ ်းန င  ်အမျ  ်းသာ်း တန််းတူ က ိုယစ်ာ်းမ  မှုက ို အာမခံချက်ပ ်းရာတငွ ်အပ ာကအ်ကူမဖစ်ပစသည်။ 

တာ်းဆ ်းမခင််းန င  ်ကာကွယ်မခင််းတငွ ်အမျ  ်းသမ ်းတ ို  ၏ အခန််းကဏ္ဍက ို အသ အမ တ်မ  မခင််းန င  ်အတ ူပခတပ် ေါ်  ဋ  ကခမျာ်းန င  ် ဋ  ကခ ပနာက်  ိုင််း အပမခအပနမျာ်းသည ်အမျ  ်းသမ ်းမျာ်းန င  ်အမျ  ်းသာ်းမျာ်းအပ ေါ် 

သက်ပရာက်မှု မတညူ ပကကာင််းက ိုလည််း   ိုမ ိုသတ မ  မ လာကကသည်။ ကိုလသမဂ္ဂ အတွင််းပရ်းမ ်းချ  ် ဘနက် မွန််းက မိုေ န််းမ  ကျင မ်ခင််းန င  ်အမခာ်း လ ငဆ် ိုငရ်ာ အကကမ််းဖက်မှု  ံိုစံမျာ်းသည် အစိုအမ ံ လ ိုက် 

ရက်စက်ကကမ််းကက တ်မှု ပမမာက်ဖ  ်း ကျာ်း-မ ကွ မ ာ်းမှုအပ ေါ် အပမခခံသည  ်အကကမ််းဖက်မှုမျာ်းသည် ဤရာဇဝတ်မှုမျာ်း၏ အစဦ်း သတ ပ ်းချက် အညွန််းမျာ်း မဖစ်သညဟ်ို ပမ ာဆ ိုသည်။ မညသ် ို   င ်မဖစ်ပစ 

လ ငဆ် ိုငရ်ာန င  ်ကျာ်း-မ ကွ မ ာ်းမှုအပ ေါ် အပမခမ  သည ် အကကမ််းဖက်မှုမျာ်းမ ာ နာ်းလည်ရန ်လ ိုအ ပ်သာ အရင််းအမမစ်မျာ်း မညသ်ည အ်တကွ်ပကကာင  ်အကန  အ်သတ်ရ  ပနဖ  ်း မရန ိုငသ်ည ်   ရ  ပနသည်က ို 

နာ်းမလည်န င ်  ဆကလ်က်ဖ  ်း ပလျာ ကျမသွာ်း   ရ  ပနသည်။ RtoP ရာဇဝတ်မှုမျာ်း၏ ဖခ မ််းပမခာက်မှု ရ  လာသည အ်ခေါမျာ်းတငွ ်  ိုမ ို  ပရာကပ်သာ ကာကွယတ်ာ်းဆ ်းမှု ရ  ရန ်အတကွ် ဤ ံိုစံမျာ်းက ို 

ပမ ာင််းမ နမ်ဖစ်ပစရန ်လ ိုအ ်သည်။  
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RtoP နငှ   အခြာ်း နိိုင ငတံကာ လိုပ ငန ်း ဒြါင ်းစဉ်မ ာ်းအ ကာ်း ဆက စပ မှု  

နိိုင ငတံကာ တရာ်းစီရင ဒရ်းနငှ   နိိုင ငတံကာ ရာဇဝတ  ြံိုရံို ်း (ICC)  

လူမျ  ်းတံို်းသတ်မဖတမ်ှု၊ စစ်ရာဇဝတ်မှုမျာ်းန င  ်လူမျ  ်းနယွ်စိုအပ ေါ် ကျ ်းလွနပ်သာ ရာဇဝတ်မှုမျာ်းက ို ရ ်တန  ရ်န ်သ ို  မဟိုတ ်ပရ ာငလ်ွှ န ိုငရ်န ်အစ ျ  ်းလို ်ပဆာငမ်ှုအပနမဖင  ်ကာကယွ်ရန ်တာဝနသ်ည် 

ဤရာဇဝတ်မှုမျာ်းအတွက ်အမ စ်ပ ်းအပရ်းယခူံရမှုမ  ကင််းလတွ်ခငွ  ်အဆံို်းသတ်ပစရန ်န ိုငင်တံကာ တရာ်းစ ရငပ်ရ်း  အတွင််း ကက  ်း မ််းအာ်း ိုတ်မှုမျာ်းန င  ်န ်းက စွ်ာ ဆက်စ ်ပနသည်။ ၂၀၀၂  ခိုန စ်တငွ ်

သက်ဝငလ်ာခ  သည  ်န ိုငင်တံကာ ရာဇဝတ်ခံိုရံို်း (ICC) သည် ဤအကက ်းပလ်းဆံို်း ရာဇဝတ်မှုကက ်းမျာ်းအာ်း ကျ ်းလွနသ်ညဟ်ို စွ ်စွ ခံရသူမျာ်းအာ်း စံိုစမ််းစစ်ပဆ်းမှု လို ်ပဆာငရ်နန် င  ်တရာ်းစ ရငရ်န ်

  မဆံို်းပသာ န ိုငင်တံကာ အဖမ တမ််း တရာ်းစ ရငပ်ရ်း အဖွ ွဲ့အစည််း မဖစ်သည်။ ICC သည ်ချ  ်းပဖာကက်ျ ်းလွနသူ် တစဦ််းချင််းအာ်း န ိုငင်ပံခေါင််းပဆာငမ်ျာ်းက ို အမ စ်ပ ်း အပရ်းယခူံရမှုမ  ကင််းလွတခ်ွင  ်

မရ  ပစ   တာဝနခ်မံှုရ  ပစရန ်အပရ်းယူဖ  ်း မဖည ်စွက်မှု ဥ ပေသပအာက်တငွ ်န ိုငင်အံဆင န် င  ်ပေသဆ ိုငရ်ာ တရာ်းစ ရငပ်ရ်း စွမ််းရည်မျာ်း မမ ည ်မ  ပတာ သည အ်ခေါ မဖစ်န ိုငပ်ချရ  ပသာ အစိုအမ ံ လ ိုက ်

ရက်စက်ကကမ််းကက တ်မှုမျာ်းက ို စံိုစမ််းစစ်ပဆ်းသည်။ RtoP ပအာက်တငွ ်ICC သ ို   လွှ ပမ ာင််းမခင််းသည် အစိုအမ ံ လ ိုက် ရက်စကက်ကမ််းကက တ်မှု ဖခ မ််းပမခာက်မှုမျာ်းက ို ပရ ာငလ်ွှ န ိုငပ်အာင ်လို ်ပဆာငမ်ခင််းမဖင  ်

တာ်းဆ ်းကာကယွပ်ရ်း ပဆာငရွ်က်မှု ပကာ တာဝနခ်ံမှုက ို ပ ်းမခင််းန င  ်အမ စ်ပ ်းအပရ်းယခူံရမခင််းမ ာ ကာကယွ်မခင််းမဖင  ်တိုန  မ် နမ်ှု ပဆာငရွ်ကခ်ျကအ်မဖစ်လည််း  ည ်သွင််းစဉ််းစာ်းသည်။ 

လက နက ငယ မ ာ်း နငှ   အခြာ်း လက နက မ ာ်း ခပန   ပွာ်းခြင ်းနငှ   ကိုန သယွ ခြင ်း 

တာဝနခ်ံမှု မရ  ပသာ လက်နကမ်ျာ်းန င  ်ကျည်မျာ်း လွှ ပမ ာင််းမခင််းန င  ်တရာ်းမဝင ်လက်နကင်ယမ်ျာ်း မ န   ွ်ာ်းမခင််းသည် အစိုအမ ံ လ ိုက ်ရက်စက်ကကမ််းကက တ်မှုမျာ်း အာ်း ကာကွယ်မခင််းအပ ေါ် 

တ ိုက်ရ ိုက်သက်ပရာက်မှုရ  ဖ  ်း မ ညသူ်မျာ်းအပ ေါ် အစ ို်းရ၏ ကာကွယ်န ိုငစွ်မ််းက ို အတာ်းအဆ ်း မဖစ်ပစန ိုငသ်ည်။ တစ်စ တတ်စ်  ိုင််းအာ်းမဖင  ်လက်နကင်ယ်မျာ်းန င  ်ကျည်ဆံမျာ်းက ို အလွယတ်ကူ လွှ ပမ ာင််း၊ 

ခ ို်းယ၊ူ သ ို  မဟိုတ် တဆင လ်ွှ ပမ ာင််း န ိုငပ်သာပကကာင  ် ၎င််းတ ို  သည် မကကာခဏ င ်လက်နကက် ိုင ် ဋ  ကခမျာ်းတငွ ်ပရွ်းချယစ်ရာ လက်နက်မျာ်း မဖစ်ပနတတ်သည်။ တရာ်းမဝငလ်က်နကမ်ျာ်းသည် 

သာမနအ်ာ်းမဖင  ်သံတမနန်ည််း၊ မဖင  ်ပမဖရ င််း၍ ရန ိုငပ်သာ အမငင််း ွာ်းမှုမျာ်းက ိုလည််း မ ်း  ို်းပ ်းဖ  ်း  ဋ  ကခ၏ အဆင က် ို အစိုအမ ံ လ ိုက် ရက်စက် ကကမ််းကက တ်မှုမျာ်းအဆင သ် ို   တဟိုတ ် ို်း 

ပရာက်ရ  သွာ်းပစတတ်ဖ  ်း မဖစ်န ိုငပ်ချရ  ပသာ ပဘ်းအနတရာယ ်အပမခအပနမျာ်းက ို တည်ဖင မ်ပစရန ်လို ပ်ဆာငပ်သာ န ိုငင်အံဆင သ်ာမက ပေသဆ ိုငရ်ာန င  ်န ိုငင်တံကာ အရည်အပသွ်းမမြှင တ်ငပ်ရ်း ယနတယာ်းမျာ်း၏ 

လံိုမခံ ပရ်း ကဏ္ဍက ို အာ်းနည််းသွာ်းပစရနလ်ည််း အသံို်းမ  န ိုငသ်ည်။ ၂၀၀၁ ခိုန စ်တငွ ်အဖွ ွဲ့ဝငန် ိုငင်မံျာ်းသည ်ကိုလသမဂ္ဂ လက်နက်ငယ်မျာ်းန င  ်အလတ်စာ်း လက်နက်မျာ်းအပ ေါ် အပရ်းယပူဆာငရွ်က်မှု 

အစ အစဉ်မ  တဆင  ်တရာ်းမဝငန် င  ်တာဝနခ်ံမှုမရ  ပသာ လက်နက်ငယ်မျာ်း ကိုနသွ်ယ်မှုက ို ရ ်တန  ပ်စရန ်ကတ ကဝတ်မ  ခ  ကကသည်။ န ိုငင်မံျာ်းသည် လက်နက် ကိုနသွ်ယ်ပရ်း သပဘာတူစာချ  ်အပ ေါ် 

အဆံို်းသတ် ပစ စ ်ညြှ နှု င််းပသာ လို င်န််းစဉ်  တွင ်ရ  ပနသည်။ ယင််းစာချ  ်တငွ ်အစိုအမ ံ လ ိုက် ရက်စက်ကကမ််းကက တ်ပသာ ရာဇဝတ်မှုမျာ်း ကျ ်းလွနရ်န ်အသံို်းမ  န ိုငပ်ချရ  ပသာ လက်နက်မျာ်း 

လွှ ပမ ာင််းမခင််းက ို တာ်းဆ ်းပသာ သတမ် တခ်ျကမ်ျာ်း  ေါဝငသ်ည်  သမရ ို်းကျလက်နကမ်ျာ်း လွှ မ ာင််းမခင််းအပ ေါ် ကက ်းကက ်ရန ်ပရ်းဆွ ပနမခင််းမဖစ်သည်။       

What is RtoP? 
Why is RtoP 

necessary?  

What is the 

scope of RtoP? 

RtoP at the 

United Nations 
RtoP Measures 

RtoP in Misconceptions 

Crisis Situations  about RtoP 

RtoP and other 

Agendas 



 

 



 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

အပိိုင ်း ၂။  

RtoP တိို်းခမင  လာခြင ်း။ နိိုင ငအံဆင  နငှ   ဒေသဆိိုင ရာ 

သက ဆိိုင သမူ ာ်း၏ အြန ်းကဏ္ဍ  
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လူထိုလူမှုအြွဲ ွဲ့အစည ်းမ ာ်း၏ အြန ်းကဏ္ဍ။ အစိုအခပံြုလိိုက  ရက စက  ကမ ်း ကြုတ မှုမ ာ်းကိို ကာကွယ ရန  CSOမ ာ်းက ဘာဒတွ 

လိုပ ဒဆာင လ က  ရိှငပီလဲ။  

ကာကယွ်ရန ်တာဝနက် ို မမြှင တ်ငမ်ခင််းသည် လူ  အခငွ အ်ပရ်း၊  ဋ  ကခ ကာကယွ်မခင််း၊ အို ်ချ  ်ပရ်းန င  ်ဥ ပေစ ို်းမ ို်းပရ်း၊ ဖင မ််းချမ််းပရ်းန င  ်လံိုမခံ ပရ်း၊ န ိုငင်တံကာ တရာ်းစ ရငပ်ရ်း၊ ဖင မ််းချမ််းပရ်း တည်ပဆာက်မခင််း၊ 

လူသာ်းချင််းစာနာပ ာက ်ာ်းပသာ အကအူည ၊ အမျ  ်းသမ ်း အခငွ အ်ပရ်းမျာ်း၊ န င  ်ယံိုကကည်မှု အမမငသ်ပဘာ ာ်း ာ်းမျာ်း အ ေါအဝင ်ကဏ္ဍအမျာ်းအမ ာ်းန င  ်ယ က်နယွပ်နသည်။ လ ူို လူမှု အဖွ ွဲ့အစည််းမျာ်း 

(CSOမျာ်း) သည ်ကျယ်မ န  ပ်သာ အတ ိုင််းအတာရ   အပရ်းယူပဆာငရွ်က်မှုမျာ်းန င  ်အစ ျ  ်း လို ပ်ဆာငမ်ှုမျာ်းမ  တဆင  ်လ ူိုမျာ်းက ို ကာကွယပ်ရ်းတွင ် ေါဝငပ်ဆာငရွ်ကပ်နကကဖ  ်းမဖစ်သည်။  

 ၁။ ရက စက  ကမ ်း ကြုတ မှုမ ာ်းကိို ဒစာင   ကည ခြင ်းနငှ   မှတ တမ ်းတင ခြင ်း  

• ပမမမ ငပ် ေါ်တငွ ်သ ို  မဟိုတ ်အချကအ်လက် ရ ာပဖွမခင််း အစ ျ  ်း လို ပ်ဆာငမ်ှုမျာ်းမ  တဆင  ်အပဝ်းမ  မဖစ်န ိုငပ်ချပဘ်းအနတရာယ်မျာ်းက ို ပစာင က်ကည ်မခင််းန င  ်လမူှုန င  ်သမရ ို်းကျ မ ေ ယာ ပစာင က်ကည ်မခင််း၊ လှုံွဲ့ပဆာ်မှုမျာ်း၊ လူနည််းစို 

လ ူိုမျာ်းအပ ေါ် တ ိုကခ် ိုက်မခင််းန င  ်လ ငဆ် ိုငရ်ာန င  ်ကျာ်း-မ ကွ မ ာ်းမှု အပမခမ   အကကမ််းဖက်မခင််းမျာ်း အ ေါအဝင ်အစိုအမ ံ လ ိုက် ရက်စက်ကကမ််းကက တ်မှုမျာ်း၏ အညွန််းမျာ်းက ို အ ူ်းသမဖင  ်ရ ာပဖွမခင််း၊   

 ၂။ ဒစာလ င ဒသာ သတိဒပ်းမှုနငှ   စမ ်းစစ မှုမ ာ်းကိို ဒဝမျှခြင ်း  

• န ိုငင်ပံရ်း မ  မ ငပ်မ ာင််းလ ပရ်းမျာ်းန င  ်ပရွ်းပကာက် ွ မျာ်း က  သ ို     ရ လွယပ်သာ ကာလမျာ်းအ ေါအဝင ်န ိုငင်အံဆင ၊် ပေသဆ ိုငရ်ာန င  ်န ိုငင်တံကာတ ို  န င  ်ပစာလျငပ်သာ သတ ပ ်း ယနတယာ်းမျာ်း  န င  ်ပစာလျငပ်သာ သတ ပ ်းချက် 

အချက်အလက်မျာ်းန င  ်စမ််းစစ်ချက်မျာ်းက ို ပဝမျှမခင််းမဖင  ်မဖစ်န ိုငပ်ချရ  ပသာန င  ်မဖစ်ပ ေါ်ပနပသာ  ဋ  ကခမျာ်းက ို အမခာ်း သကဆ် ိုငသူ်မျာ်းအာ်း သတ ပ ်းမခင််း၊  

 ၃။  ကာ်းဝင  ဒစ စပ ခြင ်း၊ ဒဆွ်းဒန်ွးည ိနှုငိ ်းခြင ်းနငှ   အခငင ်းပွာ်းမှု ဒခြရှင ်းခြင ်း  

• အမငင််း ွာ်းပနပသာ အို ်စိုမျာ်းက ို ပဆွ်းပန်ွးညြှ နှု င််းရနန် င  ်ပဘ်းအနတရာယ်မျာ်းက ို အကကမ််းမဖက်   ပမဖရ င််းရန ်အာ်းပ ်းမခင််း၊  

•  ဋ  ကခမျာ်းက ို ကကာ်းဝငပ်ဆွ်းပန်ွးရန ်သ ို  မဟိုတ် ပမဖရ င််းရန ် ံ   ို်းမခင််း၊ ဝငပ်ရာက်  ေါဝငမ်ခင််း သ ို  မဟိုတ ်ဦ်းပဆာငမ်ှု ကက  ်း မ််းအာ်း ိုတ်မှုမျာ်း၊  

 ၄။ အရပ သာ်းမ ာ်းနငှ   အကာအကွယ ဒပ်းဒရ်း တပ ြွဲွဲ့မ ာ်းကိို သင တန ်းဒပ်းခြင ်း  

• အစိုအမ ံ လ ိုက် ရက်စက်ကကမ််းကက တ်မှုမျာ်း၏ အညွှန််းမျာ်းက ို အသ အမ တ်မ  မခင််းအပ ေါ် လမ််းညွှနခ်ျက်မျာ်း ပ ်းမခင််း၊ အရ ်သာ်း   ခ ိုက်ပသဆံို်းမှု အနည််းဆံို်း ပလျာ ချမခင််း န င  ်လ ငဆ် ိုငရ်ာန င  ်ကျာ်း-မအပမခမ   အကကမ််းဖက်မှုမျာ်း 

လက်နက်က ိုင ် ဋ  ကခအတငွ််းရ   ကပလ်းသူငယ်မျာ်းအပ ေါ် ဖခ မ််းပမခာက်မှုမျာ်း အ ေါအဝင ်ကာကယွ်မှု လို င်န််းစည်မျာ်းအတကွ် အရ ်သာ်းန င  ်စစ်သာ်းမျာ်း၏ သငတ်န််းမျာ်းက ို  ံ   ို်းကညူ ပ ်းမခင််း၊  

• ကာကယွ်မှု မဟာဗျ ဟာမျာ်းက ို အဆင အ်တန််း မမြှင တ်ငရ်န ်ရယူန ိုငခ်  ပသာ သခကန််းစာမျာ်း န င  ်အပကာင််းဆံို်း အပလ အ မျာ်းအပ ေါ် အစ ရငခ်ံစာပ ်းသေါင််းရန ်RtoP အညွှန််းမျာ်းန င  ်အတ တက်ာလ ပဘ်းအနတရာယမ်ျာ်းအာ်း 

ခွ မခမ််းစ တ်မဖာ်း သံို်းသ ်မခင််း အပ ေါ် စမ််းစစ်မခင််း  

  Media Governments  
Regional and Sub-Regional 

Arrangements 
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အစိုအခပံြုလိိုက  ရက စက  ကမ ်း ကြုတ မှုမ ာ်းကိို ကာကွယ ရန နငှ   ရပ တန   ဒစရန  လူထို လူမှု အြွဲ ွဲ့အစည ်းဒတွ၏ လိုပ ဒနငပီ်း ခြစ ဒသာ 

အဒ ကာင ်းအရာမ ာ်းမှာ အဘယ နည ်း။  

၁။ ထြိိိုက နာက င မှု ဒနာက ပိိုင ်း ခပန လည နာလန ထခြင ်း  

• မ နလ်ညတ်ည်ပဆာကပ်ရ်းန င  ်မ နလ်ည် သင မ်မတ်ပရ်း မဟာဗျ ဟာမျာ်း ပရ်းဆွ န ိုငရ်နအ်တွက ်လတွလ် ်စွာ 

သ ိုမ ဟိုတ ်အမခာ်း လ ူိုလူမှုအဖွ ွဲ့အစည််းမျာ်း၊ အစ ို်းရန င  ်အစ ို်းရမျာ်းအကကာ်း သက်ဆ ိုငသူ်မျာ်း န င  ်

 ူ်းပ ေါင််းလျက ်လ ူိုအသ ိုင််းအဝ ိုင််းမျာ်း၏ လ ိုအ ်ချက်မျာ်းက ို စမ််းစစ်မှု လို ပ်ဆာငမ်ခင််း၊  

• မ နလ်ည ်သင မ်မတပ်ရ်း ကက  ်း မ််းအာ်း ိုတ်မှုမျာ်းတွင ်လူနည််းစို လ ူိုမျာ်း၊ အမျ  ်းသမ ်းမျာ်းန င  ်အမခာ်း 

  ရ လွယပ်သာ အို ်စိုမျာ်း ၏ တန််းတူ က ိုယစ်ာ်းမ  မှုက ို အာမခခံျကပ် ်းမခင််း၏ အပရ်းကက ်းမှုက ို 

အပလ်းဂ္ရိုမ  လျက် ပဘ်းအနတရာယ် အလွန ်ဖင မ််းချမ််းပရ်းန င  ်ဖံွွဲ့ ဖဖ  ်းမှု လို ်ငန််းစဉ်မျာ်းက ို  ံ   ို်းမခငန် င  ်

ကညူ ပ ်းမခင််း။  

 ၂။ ခပည တငွ ်းနငှ   ဒေသဆိိုင ရာ တရာ်းစီရင ဒရ်း စနစ မ ာ်းကိို 

ပံ ပိို်းဒပ်းခြင ်းနငှ   ခမ င  တင ဒပ်းခြင ်း  

• တရာ်းစ ရငပ်ရ်း အဖွ ွဲ့အစည််းမျာ်း၏ အလို ်မျာ်းက ို ပစာင က်ကည ်မခင််းန င  ်၎င််းတ ို  က ို ဥ ပေဆ ိုငရ်ာ  ံ   ို်းမှု ပ ်းမခင််း  
 
 

လစ်ဘာရ ်းယာ်းတွင ်န ိုငင်တံကာ အမျ  ်းသမ ်းမျာ်းပန   ကျင််း ပနစဉ်  

Credit: UN Photo by Eric Kanalstein 

 ၃။ RtoP ရာဇဝတ မှုမ ာ်းနငှ   ြ ိြု်းဒြာက မှုမ ာ်းကိို ကာကွယ ရန နငှ   တိုန   ခပန ရန  ပိိုမိိုြိိုင မာဒသာ အြွဲွဲ့အစည ်းမ ာ်း ခြစ လာဒစရန  လှုံွဲ့ဒဆာ စည ်းရံို ်းခြင ်း။ 

ဒအာက ပါတိို  အတွက  ဒတာင ်းဆိိုသည ။  

• န ိုငင်ပံရ်း သမာ်းမျာ်းသည် အစိုအမ ံ လ ိုက် ရက်စက်ကကမ််းကက တ်မှုမျာ်းမ  လ ူိုက ို ကာကယွ်ရနန် င  ်တာ်းဆ ်းရန ်ပကကညာချကမ်ျာ်းတငွ ်က ို်းကာ်းချက်မျာ်း မ  လို ်ရန၊်  

• လူနည််းစိုမျာ်း၊ အမျ  ်းသမ ်းမျာ်းန င  ်  ရ လယွ်ပသာ လ ူိုမျာ်းအတွက် တန််းတူအခွင အ်ပရ်းက ို အာမခံပ ်းရန ်ဥ ပေမျာ်း မ ဌာန််းမခင််း၊  

• အစိုအမ ံ လ ိုက် ရက်စက်ကကမ််းကက တ်မှုမျာ်းက ို ကာကယွ်ရန ်န ိုငင်မံျာ်းန င  ်ပေသဆ ိုငရ်ာ အဖွ ွဲ့အစည််းမျာ်းက ို အာ်းမဖည ်ရန၊် အကယ်၍ မရ  ပသ်း ေါက မ ညတ်ွင််းန င  ်ပေသဆ ိုငရ်ာ မူဝေါေမျာ်းန င  ်အဖွ ွဲ့အစည််းမျာ်းက ို ပရ်းဆွ  

ဖံွွဲ့ ဖဖ  ်းပစရန၊် 

• န ိုငင်တံကာ လူ  အခငွ အ်ပရ်း စာချ  ်မျာ်း န င  ်လို  ်ံို်းလို ်နည််းမျာ်းက ို အစ ို်းရမျာ်းက လကမ် တပ်ရ်း  ို်းရန ်သ ို  မဟိုတ် RtoP အပ ေါ် န ိုငင်အံဆင  ်ဆံိုမ တက် ို တညပ်ဆာက်ရန။်  

၄။ ကာကွယ မှုနငှ   တာ်းဆ်ီးမှု ကကိြု်းပမ ်းြ က မ ာ်းတွင  ဒေသနတရ လူထိုမ ာ်းကိို ပံ ပိို်းကူညီရန ။  

• RtoP ရာဇဝတ်မှုန င  ်ချ  ်းပဖာက်မှုမျာ်း၏ ဖခ မ််းပမခာကမ်ှုမျာ်းက ို ပဖာ ိုတ်ရနန် င  ်ကာကယွ်ရနအ်တွက ်ပေသနတရ သက်ဆ ိုငသူ်မျာ်းအာ်း သူတ ို  ၏ စွမ််းရညတ်ည်ပဆာက်ရာတငွ ်ကညူ  ံ   ို်းမခင််းန င  ်

မဖစ်န ိုငသ်ည ် ပနရာမျာ်းတငွ ်  ိုကက  ်း မ််းပဆာငရွ်က်မှုမျာ်းက ို လူသ ရ ငက်ကာ်း  ိုတပ်ဖာ်ရန ်န င /်သ ို     ်ဆင  ွ်ာ်းမျာ်းမခင််း။  
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လူထိုလူမှု အြွဲ ွဲ့အစည ်းမ ာ်း၏ အြန ်းကဏ္ဍ။ RtoP ကိို ခမ င  တင ရန  CSO မ ာ်းက မည သိို   လိုပ သနည ်း/ လိုပ နိိုင သနည ်း။  

လ ူိုလူမှု အဖွ ွဲ့အစည််းသည် အစိုအမ ံ လ ိုက် ရကစ်က်ကကမ််းကက တမ်ှုမျာ်းက ို ကာကယွ်ရန ်၎င််းတ ို  ၏ လက်ရ   အလို မ်ျာ်းက ို အာ်းမဖည ်ရန ်ကာကွယ်ရန ်တာဝနက် ို အသံို်းမ  န ိုငသ်ည်။ အစ ို်းရမျာ်းက RtoP က ို 

ကမဘာ     ်သ ်းည လာခ ံရလေ ်စာတမ််းက ို လကမ် တပ်ရ်း  ို်းပနသည ် သမ ိုင််းတငွ ်အပရ်းကက ်းသည ် ယခိုအချ နတ်ွင ်လူသာ်းမျ  ်းနယွ်စိုအပ ေါ် သ  ာ်းသမျှတွင ်အဆ ို်းရွာ်းဆံို်း ရာဇဝတ်မှုမျာ်းမ  ကမဘာတစ်ဝ မ််း 

မ ည်သူမျာ်းက ို ကာကွယ်ရာတကွ် တက်ကကပသာ အခန််းကဏ္ဍမ  ၎င််းတ ို  ၏  ေါဝငမ်ှုက ို အသ အမ တ်မ  လျက် လ ူိုလူမှု အဖွ ွဲ့အစည််းမျာ်းသည် န ိုငင်မံျာ်းအာ်း ၎င််းတ ို  ၏ ကတ ကဝတ်မျာ်းက ို တာဝနခ်ံရန ်

မမငင််းဆ ိုန ိုငပ်သာ အပမခခံက ို ရရ   ာ်းကကသည်။ သူတ ို  ၏ သကဆ် ိုငရ်ာ လို ်  ိုငခ်ငွ မ်ျာ်းအတွင််း စံချ နစံ်ညွှန််းမျာ်းက ို  ည ်သွင််းမခင််းန င  ်အတ ူ  ပရာက်ပသာ ကာကယွ်မခင််းန င  ်တာ်းဆ ်းမခင််းအတွက ်စည််းရံို်း 

လှုံွဲ့ပဆာ်ရန ်၎င််းက ို အသံို်းမ  မခင််းမဖင  ်လ ူို လူမှုအဖွ ွဲ့အစည််းမျာ်းသည ်  ို စံချ နစံ်ညွှန််းအတကွ် သ နာ်းလည်မှုက ို မမြှင တ်ငရ်နန် င  ် ံ   ို်းမှုက ို တညပ်ဆာက်ရန ်အမျ  ်းမျ  ်းပသာ လှု ်ရ ာ်းမှုမျာ်းက ို လို ်ပဆာငန် ိုငသ်ည်။  

၁။ လူထို၊ အစိို်းရမ ာ်း၊ လွှတ ဒတာ ကိိုယ စာ်းလှယ မ ာ်း၊ မီေယီာ၊ ပိုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍ၊ နငှ   ပညာရှင မ ာ်းအ ကာ်းတငွ  ကာကွယ ရန တာဝန အဒပေါ် နာ်းလည မှုကိို တည ဒဆာက ပါ။  

• RtoP၊ န ိုငင် ံမဖစ်ရ ်မျာ်းန င  ်သက်ဆ ိုငရ်ာ မဖစ်စဉ်မျာ်းအပ ေါ် လ ူို ပတွွဲ့ဆံိုပဆွ်းပန်ွးမှု သ ို  မဟိုတ် တံခေါ်း  တ ်ပဆွ်းပန်ွး ွ မျာ်း လို ်ပဆာင ်ေါ။  

• ပေသခံဘာသာစကာ်းမဖင  ် ညာပရ်း ဆ ိုငရ်ာ အပ ာကအ်က ူ စစည််းမျာ်းက ို ပရ်းသာ်းပဖာ် ိုတ၊် ဘာသာမ နဆ် ို ဖ  ်း မဖန  ပ်ဝ ေါ။  

• သတင််းပဆာင််း ေါ်းမျာ်း၊ အပတ်ွးအမမင ်ပဆာင််း ေါ်းမျာ်း န င  ်န ိုငင်မံဖစ်ရ ်မျာ်း သ ို  မဟိုတ ်သက်ဆ ိုငရ်ာ မဖစ်စဉ်မျာ်းအပ ေါ် မူဝေါေ အစ ရငခ်ံစာမျာ်း  ိုတပ်ဝမဖန  ခ်ျ သည အ်ခေါ RtoP က ို က ို်းကာ်း ေါ။  

• RtoP ရာဇဝတ်မှုမျာ်းန င  ်ချ  ်းပဖာကမ်ှုမျာ်း မလွ မပရ ာငသ်ာ ကကံ ပတွွဲ့ န ိုငသ်ည ် အပမခအပနမျာ်းတငွ ်အပရ်းယပူဆာငရွ်က်မှုမျာ်းလို ်ပဆာငရ်န ်အဆင အ်ာ်းလံို်းရ   သက်ဆ ိုငသူ်မျာ်းက ို ပတာင််းဆ ို ေါ 

သ ို  မဟိုတ် လ ူိုမျာ်း ဖခ မ််းပမခာက်ခပံနရပသာ သ ို  မဟိုတ် ရာဇဝတ်မှုမျာ်းမဖစ် ွာ်းပနပသာ အပမခအပနမျာ်းတွင ်အစ ို်းရမျာ်းက ို တာဝနခ်ံမှု ရ  ပစ ေါ။ ယင််းတွင ်RtoP က ို အလွ သံို်းမခင််း သ ို  မဟိုတ် 

ချ  ်းပဖာက်မခင််းမျာ်း ရ  သည  ်အပမခအပနမျာ်းက ို  ိုတပ်ဖာ်ပမ ာဆ ိုမခင််း န င  ်RtoP က ို အသံို်းမ  သင သ်ည  ်အပမခအပနမျာ်းက ို ရ င််းလင််း ပဖာ်မ မခင််းတ ို    ေါဝငသ်ည်။  

• န ိုငင်တံကာန င  ်ပေသဆ ိုငရ်ာ တရာ်းစ ရငပ်ရ်း၊ အမျ  ်းသမ ်း၊ ဖင မ််းချမ််းပရ်းန င  ်လံိုမခံ ပရ်း၊ လက်နက ် န််းချ  ်ပရ်း၊ န င  ်လက်နကက် ိုင ် ဋ  ကခအတငွ််း အရ ်သာ်းမျာ်းအာ်း ကာကွယ်မခင််း အ ေါအဝင ်

သက်ဆ ိုငရ်ာ ပခေါင််းစဉ်မျာ်းအပ ေါ် ပဆွ်းပန်ွးရာတွင ်RtoP န င  ်အစိုအမ ံ လ ိုက် ရက်စက်ကကမ််းကက တ်မှု ကာကယွပ်ရ်း အမမငမ်ျာ်း  ည ်သွင််း ေါ။  

 ၂။ RtoP အတွက  ဒထာက ြံမှု နယ ပယ တည ဒဆာက ငပီ်း စံြ ိန စံညွှန ်းအဒပေါ် CSO အလိုပ မ ာ်း တိို်းခမ င  ပါ။  

• RtoP ဆ ိုငရ်ာ ပနာက်ဆံို်း မဖစ်ပ ေါ်တ ို်းတက်မှုမျာ်း၊ ပဘ်းအနတရာယ ်အပမခအပနမျာ်းတငွ ်၎င််းက ို အသံို်းမ  မခင််း၊ စံဖံွွဲ့ ဖဖ  ်းတ ို်းတက်မှုမျာ်းအပ ေါ် အစ ို်းရမျာ်းန င  ်ပေသဆ ိုငရ်ာ အဖွ ွဲ့အစည််းမျာ်း၏ 

တိုန  မ် နခ်ျက် မျာ်းအပ ေါ် ပဆွ်းပန်ွး မငင််းခိုနပ်စန ိုငသ်ည ် CSO အို ်စိုငယ ် ံိုမ န ်ပဆွ်းပန်ွးမှုမျာ်းက ို ကျင််း  ေါ သ ို  မဟိုတ်  ံ   ို်း ေါ၊   ို  ပနာက ်စည််းရံို်းလှုံွဲ့ပဆာ်မှု မဟာဗျ ဟာချမ တ် ေါ။  

• သတင််းမျာ်း န င  ်သံို်းသ ်ချကမ်ျာ်း၊  ံိုန   ် ိုတ်ပဝချကမ်ျာ်း န င  ်မဖစ်ရ ်မျာ်းက ို ပဝမျှရန ်လူမှုကွနရ်က်မျာ်းက ို အသံို်းမ  လျက် အမခာ်း CSOမျာ်း၊  ညာရ င ်အဖွ ွဲ့အစည််းမျာ်း၊ န င  ်အပ ပွ ွ လ ူိုမျာ်းန င  ်ဆက်သွယ် ေါ။  

• ကာကယွ်ရန ်တာဝနအ်တွက ်န ိုငင်တံကာ ညွန  ပ် ေါင််းအဖွ ွဲ့တငွ ် ူ်းပ ေါင််း ေါဝင ်ေါ။  
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လူထိုလူမှု အြွဲ ွဲ့အစည ်းမ ာ်း၏ အြန ်းကဏ္ဍ။ RtoP ကိိုခမ င  တင ရန  CSO မ ာ်းက မည သိို   လိုပ သနည ်း သိို  မဟိုတ  

လိုပ နိိုင သနည ်း။  

RtoP အတွက  ပံိုမှန  ဒထာက ြံမှု တိို်းခမ င  ဒစရန  စည ်းရံို ်းလှုံွဲ့ဒဆာ ပါ။  

• ပကကညာချက်မျာ်းတငွ ်RtoP က ို က ို်းကာ်းရန ်န င  ်န ိုငင်မံျာ်းန င  ်ပေသဆ ိုငရ်ာ အဖွ ွဲ့အစည််းမျာ်းက ို RtoP အာ်း အမျ  ်းသာ်းအဆင န် င  ်ပေသဆ ိုငရ်ာ အဆင  ်မဟာဗျ ဟာမျာ်း၊ စကက  မဖ စာတမ််းမျာ်း၊ စသည်တ ို  တငွ ်

RtoP က ို  ည ်သွင််းရန ်န ိုငင်ပံရ်း သမာ်းမျာ်းအာ်း ပတာင််းဆ ို ေါ။  

သိုဒတသနနငှ   မူဝါေ ဒရ်းဆွခဲြင ်း  

• RtoP က ို နာ်းလညလ်ာပစရနန် င  ်အပ ာက်အကူမဖစ်ပစရန ်စံချ နစံ်ညွှန််းမျာ်းန င  ်ဆ ိုငပ်သာ အမျ  ်းမျ  ်းပသာ ရှုပ ာင မ်ျာ်းန င  ် ံိုစံမျာ်းအပ ေါ် သိုပတသနန င  ်မူဝေါေ အကျဉ််းချ  ်မျာ်း  ိုတ်ပဝမဖန  ခ်ျ  ေါ။  

 

 
CSO မ ာ်းအတကွ  ဒမ်းြွန ်းမ ာ်းကိို ဒဆွ်းဒန်ွးခြင ်း  

သင ၏ ကွန ရက မ ာ်းနငှ   အသိိုင ်းအဝိိုင ်းမ ာ်းအတငွ ်း RtoP ကိို လက ဒတွွဲ့တငွ  မည သိို   ထည  သငွ ်းလိုပ ဒဆာင မည ဆိိုသည  အဒပေါ် ဒအာက ပါ ဒမ်းြွန ်းမ ာ်းကိို ထည  သငွ ်းစဉ််းစာ်းပါ။  

• RtoP န င  ် တ်သက၍် သင  ်CSO န င  ်လ ူိုအတွက် အဓ က ပမ်းခွန််းမျာ်းန င  ်သ ရ  လ ိုပသာ အချက်မျာ်းမ ာ အဘယ်နည််း။  

• CSOမျာ်းက ကိုလသမဂ္ဂ၊ အစ ို်းရမျာ်းန င  ်ပေသဆ ိုငရ်ာ အဖွ ွဲ့အစည််းမျာ်းက ို လို ပ်ဆာငရ်န ်အငအ်ာ်းမသံို်းပသာ မည်သည ် အပရ်းယပူဆာငရွ်က်မှုမျာ်းက ို ပတာင််းဆ ိုန ိုငသ်နည််း။   ို 

အပရ်းယူပဆာငရွ်က်မှုမျာ်းမ ာ လံိုပလာက်မှု မရ   ေါက သင၏် CSO အပနမဖင  ်ကိုလသမဂ္ဂ သ ို  မဟိုတ ်ပေသဆ ိုငရ်ာ အဖွ ွဲ့အစည််းမျာ်းမ  တဆင  ်အငအ်ာ်းသံို်းသည ် အပရ်းယူပဆာငရွ်က်မှုက ို ပတာင််းဆ ိုရန ်

စဉ််းစာ်းမည်လာ်း။ အငအ်ာ်းမသံို်းပသာ သ ို  မဟိုတ် အငအ်ာ်းသံို်းပသာ အပရ်းယူပဆာငရွ်ကမ်ှုမျာ်း မရရ  န ိုင ်ေါက   ိုအဖွ ွဲ့အစည််းမျာ်းအပနမဖင  ်RtoP ရာဇဝတ်မှုမျာ်းန င  ်ချ  ်းပဖာက်မှုမျာ်းမ  မ ည်သူလ ူိုက ို 

ကာကယွ်ရန ်၎င််းတ ို  ၏ စွမ််းရညက် ို မည်သ ို   မမြှင တ်င ်ာ်းသင သ်နည််း။  

ဒေသဆိိုင ရာနငှ   အစိို်းရ အရာရိှမ ာ်းနငှ   ဒတွွဲ့ဆံိုစကာ်းဒခပာသည  အြါ ဒအာက ပါ ဒမ်းြွန ်းမ ာ်း ဒမ်းခမန ်းရန  ထည  သငွ ်းစဉ််းစာ်းပါ။  

• အရာရ  မျာ်းအပနမဖင  ်၂၀၀၅ ခိုန စ် ကမဘာ     ်သ ်း ည လာခံတငွ ်မ  လို ်ခ  ပသာ RtoP ကတ ကဝတ်မျာ်းက ို သတ မ  မ  ေါသလာ်း။  

• အရာရ  /လွတပ်တာအ်မတ်က RtoP မူဝေါေန င  ် တသ်က်၍ သံသယ ရ  ပန ေါသလာ်း။  

• အစိုအမ ံ လ ိုက် ရက်စက်ကကမ််းကက တ်မှုမျာ်းက ို ကာကွယ်ရန ်သင၏် အစ ို်းရ သ ို  မဟိုတ် ပေသဆ ိုငရ်ာ အဖွ ွဲ့အစည််းတငွ ်မည်သည ် မဟာဗျ ဟာမျာ်း န င  ်ယနတယာ်းမျာ်း ရ  ပနဖ  လ ။   ိုအဖွ ွဲ့အစည််းမျာ်းအပနမဖင  ်

၎င််းတ ို  ၏ တာ်းဆ ်းပရ်းန င  ်ကာကွယပ်ရ်း စွမ််းရည်မျာ်းက ို တညပ်ဆာက်ရန ်လို ပ်ဆာငပ်နကက ေါသလာ်း။  

• သင အ်စ ို်းရက RtoP က ို ၎င််းတ ို   မူဝေါေအတငွ််း  ည ်သွင််းရန ်ပမခလ မ််းပတွ လို ်ပဆာငပ်န ေါသလာ်း။  

• ဤက စစမျာ်းန င  ် တ်သက်၍ သင အ်စ ို်းရ သ ို  မဟိုတ် ပေသဆ ိုငရ်ာ အဖွ ွဲ့အစည််းတငွ ်လ ူိုလူမှု အဖွ ွဲ့အစည််းမျာ်းန င  ်အမ နအ်လ နဆ်က်စ ်ရန ်ယနတယာ်း ရ   ေါသလာ်း။  
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မည သည   အိုပ စိုအမ ိြု်းအစာ်းကိို သင  

လက လှမ ်းမှီနိိုင မည နည ်း။  

ကာကယွ်ရနတ်ာဝနက် ို မမြှင တ်ငရ်န ်

လ ူိုလူမှုအဖွ ွဲ့အစည််းမျာ်း၏ လို ်ငန််းမျာ်းက ို 

ကဏ္ဍအမျာ်းအမ ာ်း အတ ိုင််းအတာအတငွ််း အပမခအပနတငွ ်

လို  ်ပဆာငန် ိုငသ်ည်။ သင ်သ ို  မဟိုတ ်သင၏် 

အဖွ ွဲ့အစည််းသည် မူဝေါေန င  ်သိုပတသန ဌာနမျာ်း၊ 

ဝနပ်ဆာငမ်ှုပ ်းပသာ အဖွ ွဲ့အစည််းမျာ်း၊ ဘာသာပရ်း အဖွ ွဲ့မျာ်း၊ 

န င  ် ညာရ ငအ်ဖွ ွဲ့အစည််းမျာ်းန င  ်လက်တွ လျက် 

စံချ နစံ်ညွှန််းမျာ်းက ို မမြှင တ်ငဖ်  ်း အစိုအမ ံ လ ိုက် 

ရက်စက်ကကမ််းကက တ်မှုမျာ်းက ို ကာကွယ ်တိုန  မ် နန် ိုငသ်ည်။  

 

 

 

 
ပဋပိကခ 

တာ်းဆ်ီးဒရ်း  

 
 

 
 
 

 
ငငမိ ်းြ မ ်းဒရ်းနငှ   

လံိုခြံြုဒရ်း 

အိုပ ြ ြုပ ဒရ်းနငှ   

ဥပဒေ စိို်းမိို်းဒရ်း  
RtoP 

အမ ိြု်းသမီ်း  
အခွင အ်ပရ်း  

 
 

နိိုင ငတံကာ 

တရာ်းစီရင ဒရ်း  

 
 
 

ဖင မ််းချမ််းမှု 

တည်ပဆာက်ပရ်း  

လူသာ်းချင််းစာနာပသာ  

အကူအည   

 

  Media Governments  
Regional and Sub-Regional 

Arrangements 



INTERNATIONAL COALITION FOR THE RESPONSIBILITY TO PROTECT | PAGE 41 
 

 

ပညာရှင မ ာ်းအဒနခြင   RtoP ကိို မည သိို   ခမ င  တင နိိုင သလဲ။  

 ညာရ ငမ်ျာ်းသည ်သိုပတသနမ ်းမျာ်းန င  ်ဆရာမျာ်းအမဖစ်န စ်မျ  ်းစလံို်းမဖင  ်RtoP စံချ နစံ်ညွန််းမျာ်းက ို မမြှင တ်ငရ်ာတငွ ်အပရ်း ေါသူမျာ်းမဖစ်ကကသည်။ သူတ ို  သည ်လူမှု အဖွ ွဲ့အစည််း၏ ကဏ္ဍပ ေါင််းစံိုက ိုသာမက 

န ိုငင်အံဆင န် င  ်ပေသဆ ိုငရ်ာ အဆင  ်သံတမနမ်ျာ်းန င  ်  ပတွွဲ့ ဖ  ်း စံချ နစံ်ညွန််း၏ ရှုပ ာင  ်အမျာ်းအမ ာ်းအပ ေါ် ပဆွ်းပန်ွးန ိုငသ်ည်။ ယခင ်အ  ိုင််းတွင ်သငပ်တွွဲ့ မမငခ်  ရသည ်အတ ိုင််း RtoP ရာဇဝတ်မှုမျာ်းန င  ်

ချ  ်းပဖာက်မှုမျာ်းက ို မညက်  သ ို     ပရာက်စွာ ကက  တငခ်န  မ် န််း၊ ကာကယွ် ဖ  ်း တိုန  မ် နရ်နအ်တကွ် အပရ်းကက ်းပသာ ပမ်းခွန််း ိုတ်စရာမျာ်း ရ  ပနသည်။ ဤက စစရ ်မျာ်းအပ ေါ် သိုပတသန မ  လို ်ရံိုသာမက   

 ညာရ ငမ်ျာ်းသည ်သငရ် ို်းညွှန််းတမ််းမျာ်း သငပ် ာက်က ူ စစည််းမျာ်းက ို မ ငဆ်ငပ်ရ်းဆွ ပ ်းန ိုငသ်ည်၊ အလို ်ရံိုပဆွ်းပန်ွး ွ မျာ်း သငတ်န််းမျာ်းစ စဉ်န ိုငဖ်  ်း RtoP က ို ပလ လာစမ််းစစ်သည  ်သငခ်န််းစာမျာ်း၊ န ိုငင် ံ

မဖစ်ရ ်မျာ်းအလ ိုက် မည်သ ို   အသံို်းမ  သည်န င  ်သက်ဆ ိုငရ်ာ ပခေါင််းစဉ်မျာ်းက ို သငက်ကာ်းန ိုငသ်ည်။ စံချ နစံ်ညွှန််းမျာ်းဆ ိုငရ်ာ လို ်ပလ ရ  ပသာ အလွ သံို်းမှုမျာ်းလည််း ရ  ရာ  ညာရ ငမ်ျာ်းအပနမဖင  ် ညာရ င ်

အသ ိုင််းအဝ ိုင််း အတငွ််းန င  ်မ င ်တ ို  တငွ ်ရ င််းလင််းမှု မ  ရာတွင ် ံ   ို်းပ ်းန ိုငသ်ည်။   

၁။ သိုဒတသနနငှ   ပံိုနှပိ ထိုတ ဒဝမှုမ ာ်းတငွ  ဒအာက ပါတိို  ကိို ဦ်းစာ်းဒပ်းနိိုင သည ။  

• အစိုအမ ံ လ ိုက် ရက်စက်ကကမ််းကက တ်မှုမျာ်းအတကွ် ပဘ်းအနတရာယ် စမ််းစစ်ချက်န င  ်ပစာလျငပ်သာ သတ ပ ်းမှု၊  

•  ဋ  ကခ သံို်းသ ်ချက်န င  ်သိုပတသန။  

•  ဋ  ကခမျာ်း၏ အပကကာင််းရင််းမျာ်း၊ တ ို်းမမင လ်ာသည ် လမ််းပကကာင််းမျာ်းန င  ်ပလျာ ချမခင််း။  

• အတ တ်၊ မလွ မပရ ာငမ်ဖစ်လာမည ်န င  ်လက်ရ   န ိုငင်အံပမခအပနမျာ်းအပ ေါ် သာမက အ ူ်းသမဖင  ်RtoP ရာဇဝတ်မှုမျာ်းန င  ်ချ  ်းပဖာကမ်ှုမျာ်းက ို ကာကယွ်ရနန် င  ်တိုန  မ် နရ်န ်လ ိုအ ပ်သာ အပရ်းယပူဆာငရွ်က်မှု 

အတ ိုင််းအတာမျာ်း အပ ေါ် မဖစ်ရ ်ပလ လာမှုမျာ်း။ 

• RtoP အတွက် သပဘာတရာ်းပရ်းဆ ိုငရ်ာန င  ်လက်ပတွွဲ့ ရ င််းလင််းချက်မျာ်း။  

၂။ အခြာ်းအရာအမ ာ်းအခပာ်း ကာ်းတငွ  ဒအာက ပါ ဒလ လာမှု နယ ပယ မ ာ်းအတငွ ်း RtoP ပညာဒရ်းကိို ထည  သငွ ်းဒကာင ်း ထည  သငွ ်းနိိုင သည ။  

• ဖင မ််းချမ််းပရ်းန င  ် ဋ  ကခ  

• လူမျ  ်းတံို်းသတ်မဖတ်မခင််း ပလ လာမှုမျာ်း  

• ကာကယွ်မခင််း  

• န ိုငင်တံကာ ဆက်ဆံပရ်း  

• န ိုငင်တံကာ ဥ ပေ  

• အသွငက်ူ်းပမ ာင််းပရ်း ကာလ တရာ်းမျှတမှု  

• ဖင မ််းချမ််းမှု   န််းသ မ််းမခင််းန င  ်ဖင မ််းချမ််းမှု တည်ပဆာက်မခင််း  
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မီေယီာ၏ အြန ်းကဏ္ဍ။ လူထိုကိို ကာကွယ ရန  မီေယီာ ကိိုယ စာ်းလှယ မ ာ်းက ဘာလိုပ နိိုင သလဲ။  

သတင််းသမာ်းမျာ်းန င  ်အမခာ်းပသာ မ ေ ယာလို ်ငန််းကျွမ််းကျငသူ်မျာ်းသည် မကကာခဏ င ်ရက်စက်ကကမ််းကက တပ်သာ ရာဇဝတ်မှုမျာ်း သ ို  မဟိုတ် အမခာ်း ဆ ို်းရွာ်းပသာ လူ  အခွင အ်ပရ်း ချ  ်းပဖာကမ်ှုမျာ်း၏ 

ပဘ်းအနတရာယ် အရ ်သာ်းမျာ်းအပ ေါ် ကျပရာကပ်နသည်  အပမခအပနမျာ်းက ို မျက်မမငပ်တွွဲ့ ကကံ ရသူမျာ်းမဖစ်ရာ ကာကွယပ်ရ်း အပရ်းယပူဆာငရွ်က်မှုမျာ်းအတကွ် ကမဘာက ို အသ ပ ်းရနန် င  ်ကကာ်းခံအမဖစ် 

လမ််းပကကာင််းအပနမဖင  ်မ ေ ယာ (သတင််းစာမျာ်း၊ မဂ္ဂဇင််းမျာ်း၊ ဂ္ျာနယ်မျာ်း၊ ပရေ ယ ို၊ အငတ်ာနက်၊ န င  ်ရို ်မမငသံ်ကကာ်း) က ို အသံို်းမ  သည်။ တွစတ်ာ၊ ပဖ ဘွတ်န င  ်ယကူျ အ ေါအဝင ်လူမှု မ ေ ယာမျာ်း လျငမ်မငစွ်ာ 

ကက ်း ွာ်းလာပနမခင််းသည် လူ ိုဂ္ဂ  လ်မျာ်းအပနမဖင  ်အပကကာင််းအရာမျာ်းက ို အမခာ်း ကမဘာသ ို   တဖ   ငန်ကတ်ည််း ပဝမျှပစန ိုငသ်ည်။ သ ို  ရာတွင ်မ ေ ယာက လို ပ်ဆာငန် ိုငပ်သာ အခန််းကဏ္ဍန င  ် တသ်က်၍ န စ်  ိုင််း 

ကွ ပနမှုလည််း ရ  ပနသည်။ မ ေ ယာက အသ ပ ်းဖ  ်း ကာကယွ်ပရ်း အပရ်းယူပဆာငရွ်က်မှုမျာ်းက ို ရယူပနစဉ် ယင််းက ို အမငင််း ွာ်းပနပသာ ဘက်န စ်ဘက်က သူတ ို  က ို ပ ာက်ခံရန ်အသံို်းချပနန ိုငသ်ည် သ ို  မဟိုတ် 

ဖ န   ်သည ် အစ ို်းရမျာ်းက အစိုအမ ံ လ ိုက် ရက်စက်ကကမ််းကက တမ်ှုမျာ်းက ို ပသွ်း  ို်းလှုံွဲ့ပဆာ်ရန ်အသံို်းချပနန ိုငသ်ည်။  

အစိုအခပံြုလိိုက  ရက စက  ကမ ်း ကြုတ မှု အဒခြအဒနမ ာ်းတငွ  မီေယီာမ ာ်းက တာဝန ြံမှုရိှဒသာ သတင ်းရယတူင ခပမှုကိို မည သိို   ခပြုနိိုင သနည ်း။  

သတင််းသမာ်းမျာ်းန င  ်အမခာ်း မ ေ ယာ ကျွမ််းကျင ်ညာရ ငမ်ျာ်းသည် ပအာက် ေါတ ို  က ို လို ်ပဆာငသ်င သ်ည်။  

• အပရ်းကက ်းပသာ မဖစ်ရ ်မျာ်းန င  ်အပမခအပနမျာ်း၏ ဘက်လ ိုကမ်ှု မရ  ပသာ သတင််းရယူပ ်း  ို  မှုက ို လို ်ပဆာငသ်င သ်ည်။  

• ဤသတင််းရယ ူိုတ်ပဝမှုက ို   ိုမ ိုကျယ်မ န  ဖ်  ်း   ိုမ ို ကွ မ ာ်းမခာ်းနာ်းပသာ  ရ ဿတ်မျာ်း  ံမဖန  ပ်ဝရန ်မ ေ ယာသစ် နည််း ညာမျာ်းက ို အသံို်းမ  သင သ်ည်။  

• ပရရ ညက်ာလအတွက ်အပမခအပနမျာ်းက ို လွှမ််းမခံ ပဖာ်မ န ိုငပ်သာ န ိုငင်မံခာ်း သတင််းပ ာကမ်ျာ်းက ို  ံ   ို်းပ ်းသင သ်ည်။  

• သတင််းလို ်ငန််းကျွမ််းကျငသူ်မျာ်း (သတင််းသမာ်းမျာ်း)အကကာ်းတွင ်လံိုပလာကပ်သာ  ညာရ ်ဆ ိုငရ်ာ သငတ်န််းမျာ်း န င  ်မမင မ်ာ်းပသာ သတင််း ညာအပလ အ  စံချ နစံ်ညွှန််းမျာ်းက ို ရရ  ပစသင သ်ည်။  

• မတညူ ပသာ အမမငမ်ျာ်းက ို လ ူိုက ရရ  န ိုငပ်စရန ်လတွ်လ ်ဖ  ်း ကွ မ ာ်းမခာ်းနာ်းပသာ မ ေ ယာ ရင််းမမစ်မျာ်းက ို  ံ   ို်းသင သ်ည်။  

• အစိုအမ ံ လ ိုက် ရက်စက်ကကမ််းကက တ်မှုမျာ်းက ို မဖစ်လာန ိုငပ်စသည ် ကျယ်မ န  ပ်သာ လူ  အခငွ အ်ပရ်း ချ  ်းပဖာက်မှုမျာ်းန င  ်အပမခအပနမျာ်းက ို အာရံိုစ ိုကပ် ်းသင သ်ည်။  
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မီေယီာ၏ အြန ်းကဏ္ဍ။ လူထိုကိို ကာကွယ ရန  မီေယီာကိို ဘယ လိို အသံို်းခပြုနိိုင သနည ်း။  

အခြာ်း သက ဆိိုင သမူ ာ်းအဒနခြင   ထဒိရာက ဒသာ ကာကွယ မှုအတကွ  မီေယီာကိို ဘယ လိို ဒစာင   ကည   ထဒိတွွဲ့ လိုပ ဒဆာင နိိုင သလဲ။  

လ ူိုလူမှု အဖွ ွဲ့အစည််းမျာ်းန င  ်န ိုငင်အံဆင ၊် ပေသဆ ိုငရ်ာန င  ်န ိုငင်တံကာ သံတမနမ်ျာ်းသည် ပအာက် ေါတ ို  က ို လို ်ပဆာငသ်င သ်ည်။  

• မျက်မမငသ်က်ပသမျာ်း ံမ  ရရ  ပသာ သတင််းအချက်အလက်အမျာ်းအမ ာ်းက ို စ စစ်မခင််း၊ ခွ မခမ််းစ တ်မဖာသံို်းသ ်မခင််းန င  ်မဖန  ပ်ဝမခင််း။  

• အာ်းလံို်းက ပသချာ နာ်းလည်ဖ  ်း လက်လ မ််းမ သ ရ  န ိုငပ်စရန ်ရက်စက်ကကမ််းကက တ်မှု အစ ရငခ်ံစာမျာ်းတငွ ်ေါရ  ပသာ အချက်အလက်မျာ်းက ို အမခာ်း ဘာသာစကာ်းမျာ်းသ ို   ဘာသာမ နသ်င သ်ည်။  

• အချက်အလက်မျာ်းက ို ရယူမခင််းန င  ် ိုတ်ပဖာ်ပရ်းသာ်းမခင််းက ို အပ ာက်အကူမဖစ်ပစရန ်  ို ရာဇဝတ်မှုမျာ်း ဖခ မ််းပမခာကမ်ှုရ  ပနပသာ သ ို  မဟိုတ် မဖစ် ွာ်းပနပသာ န ိုငင်မံျာ်းသ ို   မ ေ ယာ ဌာနမျာ်း 

ဝငပ်ရာက်န ိုငခ်ငွ န်  င  ်လတွ်လ ်စွာ သွာ်းလာခွင က် ို အာမခပံ ်းသင သ်ည်။  

•  ဋ  ကခမဖစ် ွာ်းပနပသာ န ိုငင်အံတွင််း အလို လ်ို ပ်နပသာ သတင််းပ ာက်မျာ်းန င  ်သတင််းသမာ်းမျာ်း၏ ပဘ်းကင််းလံိုမခံ ပရ်းက ို အာမခပံ ်းသင သ်ည်။  

• လှုံပဆာ်မှု မဖစ်ရ ်မျာ်းက ို သတင််းမဖန  ပ်ဝဖ  ်း မတူကွ မ ာ်းမှုက ို အာ်းပ ်းဖ  ်း သည််းခံရန ်တ ိုကတ်ွန််းသည ် သတင််းစကာ်းမျာ်း မဖန  ပ်ဝမခင််းအာ်းမဖင  ်အ ေါအဝင ်မဖစ်ရ ်မျာ်းက ို တနမ် နလ်ို ်ပဆာငသ်င သ်ည်။  

• လွတလ် ်၊ ကွ မ ာ်းဖ  ်း ဘက်မလ ိုက်သည ် မ ေ ယာမျာ်းက ို လကလ် မ််းမ ရနန် င  ် ေါဝငရ်န ်န ိုငင်အံာ်းလံို်းရ   န ိုငင်သံာ်းမျာ်းအတကွ် ခငွ မ်  သင သ်ည် သ ို  မဟိုတ် တ ိုကတ်ွန််း လှုံွဲ့ပဆာ်သင သ်ည်။  
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သင   အစိို်းရ - နငှ   အစိို်းရအာ်းလံို်း- RtoP ကိို မည သိို   ခမ င  တင ငပီ်း အဒကာင အထည ဒြာ နိိုင သလဲ။  

န ိုငင်မံျာ်းသည် ၎င််းတ ို  ၏ လ ူိုမျာ်းက ို လမူျ  ်းတံို်းသတ်မဖတ်မှု၊ စစ်ရာဇဝတ်မှုမျာ်း၊ လူသာ်းမျ  ်းနယွ်အပ ေါ် ကျ ်းလွနပ်သာ ရာဇဝတ်မှုမျာ်းန င  ်လူမျ  ်းစို ရ င််းလင််းမခင််း တ ို  မ  ကာကွယ်ရန ်အဓ က တာဝနရ်  ကကသည်။ 

န ိုငင်တံစ်န ိုငင်ကံ ၎င််း၏ နယစ် ်အတငွ််း အစိုအမ ံ လ ိုက် ရက်စက်ကကမ််းကက တ်မှုမျာ်းအာ်း ကာကယွ်ရန ် ျက်ကကွ်ခ   ေါက အစ ို်းရမျာ်းသည် အမခာ်း န ိုငင်မံျာ်းအာ်း ၎င််းတ ို  ၏ ကာကယွ်ရန ်တာဝနခ်ံမှုမျာ်းက ို 

ဆိုတ်က ိုင ်ာ်းန ိုငရ်န ်စိုပ ေါင််း တိုန  မ် နမ်ှုက ို ပ ်းရန ်တာဝနခ်မံှုရ  ရမည်မဖစ်ပကကာင််း မ တ်သာ်း ာ်းရမည်။ အစ ို်းရမျာ်းသည် RtoP က ို မမြှင တ်ငရ်န ်လို ပ်ဆာငမ်ှု အမျာ်းအမ ာ်းလို ်ပဆာငန် ိုငဖ်  ်း RtoP 

ရာဇဝတ်မှုမျာ်းန င  ်ချ  ်းပဖာက်မှုမျာ်း၏ ဖခ မ််းပမခာက်မှုမျာ်းက ို ကာကွယ်ရနန် င  ်တိုန  မ် နရ်န ်န ိုငင်အံဆင  ်စွမ််းရည်က ို မမြှင တ်ငန် ိုငသ်ည်။  

 ၁။ RtoP အတကွ  စံသတ မှတ မှုနငှ   အြွဲွဲ့အစည ်း တည ဒဆာက မှုဆိိုင ရာ ပံ ပိို်းမှု  

• RtoP ဆ ိုငရ်ာ န ိုငင်တံကာန င  ်ပေသဆ ိုငရ်ာ ပဆွ်းပန်ွး ွ မျာ်းတွင ် ေါဝင ်ေါ၊   ို  ပနာက် တရာ်းဝင ်ပကကညာချက်န င  ်ဆံို်းမဖတ်ချက်မျာ်းတွင ်စံချ နစံ်ညွန််းမျာ်းက ို သပဘာတ ူေါ။  

• RtoP ဆ ိုငရ်ာ  ူ်းတွ  အဖမ တမ််းပကာ်မတ  သ ို  မဟိုတ် လွှတ်ပတာ ်အို ်စိုက ို ဖနတ် ်း ေါ။  

• RtoP က ို မ ညတ်ွင််းတငွ ်အပကာငအ် ည်ပဖာ်ရနအ်တွက် စည််းရံို်းလှုံွဲ့ပဆာ်ရန ်န ိုငင်အံဆင  ်ဆံိုမ တ် ဌာန သ ို  မဟိုတ် အဆင မ်မင အ်ရာရ  မျာ်း အို ်စိုက ို တာဝနပ် ်းသတမ် တ် ေါ။  

၂။ RtoP ရာဇဝတ မှုမ ာ်းနငှ   ြ ိြု်းဒြာက မှုမ ာ်း၏ ငြိမ ်းဒခြာက မှု အနတရာယ ကိို ဒလ ာ ြ ပါ။  

• မတူကွ မ ာ်းမှုမျာ်းအာ်း  ံ   ို်းသည  ်တည်ဆ  မူဝေါေမျာ်းအပ ေါ်  ငဟ် ် ေါ၊ စ ်း ွာ်းပရ်း ဖံွွဲ့ ဖဖ  ်းတ ို်းတက်မှုက ို မမြှင တ်င ်ေါ၊   ို  ပနာက ်မျှတပသာ လံိုမခံ ပရ်း ကဏ္ဍမျာ်းက ို   န််းသ မ််းဖ  ်း အစိုအမ ံ လ ိုက် 

ရက်စက်ကကမ််းကက တ်မှုဆ ိုငရ်ာ အမမငမ်ျာ်းက ို   ို အဖွ ွဲ့အစည််းမျာ်းအတငွ််း မည်သ ို    ည ်သွင််းမညက် ို စဉ််းစာ်း ေါ။  

• အမျ  ်းသာ်း လံိုမခံ ပရ်း မဟာဗျ ဟာမျာ်း၊ စကက  မဖ စာတမ််း၊ အစရ  သညတ် ို  တငွ ်အစိုအမ ံ လ ိုက် ရက်စက်ကကမ််းကက တ်မှု ကာကယွ်တာ်းဆ ်းပရ်းက ို ဦ်းစာ်းပ ်း ေါ။  

• RtoP ရာဇဝတ်မှုမျာ်းန င  ်ချ  ်းပဖာက်မှုမျာ်းက ို ဆန  က်ျငဖ်  ်း လူနည််းစိုမျာ်း၊ အမျ  ်းသမ ်းမျာ်း၊ ေိုကခသညမ်ျာ်းန င  ်အမခာ်း   ရ လယွပ်သာ လူမျာ်းအတကွ် အခငွ အ်ပရ်း ကာကယွ်မှုမျာ်းန င  ်ဆ ိုငပ်သာ မ ညတ်ငွ််း 

ဥ ပေမျာ်းက ို လက်ခံမ ဌာန််း ေါ။  

• လူ  အခွင အ်ပရ်း ဆ ိုငရ်ာ သက်ဆ ိုငရ်ာ န ိုငင်တံကာ သပဘာတညူ ချက်မျာ်း၊ န ိုငင်တံကာ လူသာ်းချင််းစာနာပ ာက ်ာ်းမှု ဆ ိုငရ်ာ ဥ ပေန င  ်ေိုကခသည် ဥ ပေ န င  ်န ိုငင်တံကာ ရာဇဝတ် ခံိုရံို်း(ICC)၏ 

ပရာမသပဘာတညူ ချကတ် ို  က ို လက်မ တ်ပရ်း  ို်းဖ  ်း လ ိုက်နာရန ်တာဝနမ်ျာ်းက ို အပကာငအ် ညပ်ဖာ် ေါ။  

• ဖင မ််းချမ််းပရ်း   န််းသ မ််းမှု စစ်ဆငပ်ရ်းမျာ်းတငွ ် ည ဝ်ငမ်ခင််း န င  ်ရ တ ်ဖွ ွဲ့၊ စစ်သာ်းမျာ်း၊ တရာ်းရံို်းမျာ်း၊ ဥ ပေမ  သူမျာ်းန င  ်အမခာ်း လူ  အခွင အ်ပရ်းန င  ်လူသာ်းချင််းစာနာပ ာက ်ာ်းမှုဆ ိုငရ်ာ 

စံချ နစံ်ညွှန််းမျာ်း အပကာငအ် ည်ပဖာ်မှုက ို ကက ်းကက ်ရန ်အပ ာက်အကူပ ်းသည ် အမခာ်းအရာမျာ်း စသည ် ပေသနတရ အဖွ ွဲ့အစည််းမျာ်းက ို အာ်းပကာင််းပစရန ်ကက  ်း မ််းအာ်း ိုတ်မှုမျ်းက ို 

 ံ   ို်းပ ်းမခင််း တ ို  အ ေါအဝင ်န ိုငင်တံကာန င  ်ပေသဆ ိုငရ်ာ အဖွ ွဲ့အစည််းမျာ်း၏ အလို ်မျာ်းက ို အာမခံပ ်း ေါ န င /်သ ို   ပချာပမွွဲ့ပအာငလ်ို ပ် ်း ေါ။  
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သင   အစိို်းရ - နငှ   အစိို်းရအာ်းလံို်း- RtoP ကိို မည သိို   ခမ င  တင ငပီ်း အဒကာင အထည ဒြာ နိိုင သလဲ။  

၃။ ဒစာလ င စွာ အသအိမှတ ခပြုခြင ်း၊ အခငင ်းပွာ်းမှု ဒခြရှင ်းခြင ်းနငှ   ခပန လည သင  ခမတ ဒရ်း တိို  မှတဆင   ပဋပိကခ ကကီ်းထာွ်းမှုကိို တာ်းဆ်ီးပါ။  

• “ပစာင က်ကည ်သူမျာ်း” အမဖစ်န င  ်လူ  အခွင အ်ပရ်း ကာကယွ်ပစာင ပ်ရ ာက်သူမျာ်းအမဖစ် လို ပ်ဆာငရ်န ်လူမျ  ်းစိုန င  ်ဘာသာပရ်း လူနည််းစိုအဖွ ွဲ့ဝငမ်ျာ်း၊ အမျ  ်းသမ ်းမျာ်း အ ေါအဝင ်မတကူွ မ ာ်းပသာ အဖွ ွဲ့ဝငမ်ဖစ်မှု မဖင  ်

လူ  အခွင အ်ပရ်း ပကာ်မရ ငမ်ျာ်းက  သ ို   လတွ်လ ်ပသာ န ိုငင်အံဆင  ်အဖွ ွဲ့အစည််းမျာ်းက ို တည်ပ ာင ်ေါ။  

• အစိုအမ ံ လ ိုက် ရက်စက်ကကမ််းကက တမ်ှုမျာ်းအတွက ်ပစာလျငပ်သာ သတ ပ ်း ယနတယာ်းက ို မ နလ်ည် သံို်းသ ် ေါ၊ သက်ဆ ိုငရ်ာ အညွှန််းမျာ်း - ဥ မာ လ ငဆ် ိုငရ်ာ န င  ်ကျာ်း-မ ကွ မ ာ်းမှုအပ ေါ် အကကမ််းဖက်မခင််းန င  ်

အမိုန််းစကာ်း သ ို  မဟိုတ် လူနည််းစို လ ူိုမျာ်းအပ ေါ် တ ိုကခ် ိုကမ်ှုက ို မမြှင တ်ငမ်ခင််း တ ို   အပ ေါ် နာ်းလည်မှုက ို မမြှင တ်င ်ေါ၊   ို  ပနာက ်ပေသခံအဆင မ်  ပစာလျငပ်သာ သတ ပ ်း အချကအ်လက်မျာ်း ပကာက်ယူမခင််း၊ 

သံို်းသ ်မခင််းန င  ်သက်ဆ ိုငရ်ာ လို ပ်ဆာငသူ်မျာ်းအာ်း ပဝမျှမခင််းတ ို  က ို ပသချာပအာင ်လို  ်ေါ။  

• မဖစ်န ိုငပ်ချရ  ပသာ သ ို  မဟိုတ် မဖစ်ပ ေါ်ပနပသာ RtoP အပမခအပနမျာ်းက ို တိုန  မ် နရ်ာတငွ ်အစ ို်းရ ရံို်းမျာ်းအကကာ်း  ူ်းပ ေါင််းပဆာငရွ်က်မှုက ို တ ို်းမမြှင  ်ေါ။  

• န ိုငင်အံဆင န် င  ်ပေသခအံဆင  ်ကကာ်းဝငပ်စ စ ်မခင််း၊ အမငင််း ွာ်းမှု ပမဖရ င််းမခင််းန င  ်အချက်အလက် ပကာက်ယူမခင််းဆ ိုငရ်ာ စွမ််းရည်တ ို  က ို မမြှင တ်င ်ေါ။  

• ကာကွယမ်ှု စစ်ဆငပ်ရ်းမျာ်းက ို မ ငဆ်ငရ်နန် င  ်အရ ်သာ်း   ခ ိုကပ်သဆံို်းမှု အနည််းဆံို်းမဖစ်ပစရန ်လမ််းညွှနခ်ျက်ပ ်းမခင််းန င  ်လ ငဆ် ိုငရ်ာ န င  ်ကျာ်း-မ ကွ မ ာ်းမှုအပ ေါ် အပမခမ  ပသာ အကကမ််းဖက်မှုန င  ်

လက်နက်က ိုင ်ဋ  ကခအတငွ််းရ   ကပလ်းမျာ်းအပ ေါ် ဖခ မ််းပမခာကမ်ှုမျာ်းက ို ကာကွယ်မခင််းန င  ်တိုန  မ် နမ်ခင််းတ ို  အာ်းမဖင  ်အ ေါအဝင ်အရ ်သာ်း ပဘ်းကင််းလံိုမခံ ပရ်းက ို အမမင မ်ာ်းဆံို်း မမြှင တ်ငမ်ှုလို ်ရန ်လံိုမခံ ပရ်းန င  ်ဖင မ််းချမ််းမှု 

  န််းသ မ််းပရ်း တ ်ဖွ ွဲ့ဝငမ်ျာ်းက ို ပလ ကျင ပ် ်း ေါ။  

• အစ ို်းရ အပနမဖင  ်အစိုအမ ံ လ ိုက် ရက်စက်ကကမ််းကက တ်မှု ကျ ်းလွနသူ်မျာ်းက ို တရာ်းစွ ဆ ိုရနန် င  ်စံိုစမ််းစစ်ပဆ်းန ိုငရ်နန် င  ်သ ို  မဟိုတ် ေါက ပေသဆ ိုငရ်ာ တရာ်းရံို်း သ ို  မဟိုတ် န ိုငင်တံကာ ရာဇဝတ်တရာ်းရံို်း(ICC) 

တ ို  အတွင််း   ိုသ ို  ပသာ အမှုမျာ်းက ို  ံ   ို်းရန ်တရာ်းပရ်းဆ ိုငရ်ာ အဖွ ွဲ့အစည််းမျာ်း တည်ရ  ပနပစရန ်လို ်ပဆာင ်ေါ။  

• အမျ  ်းသာ်း ဖင မ််းချမ််းပရ်းန င  ်မ နလ်ည်သင မ်မတ်ပရ်း ပကာ်မရ ငမ်ျာ်းမ  တဆင  ်မ နလ်ည်သင မ်မတ်ပရ်းန င  ်အမ နတ်ရာ်း  ိုတ်ပဖာ်ပမ ာဆ ိုမှုတ ို  က ို အာ်းပ ်း ေါ။  
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RtoP ကိို လွှတ ဒတာ  ကိိုယ စာ်းလှယ မ ာ်းက မည သိို   ပံ ပိို်းနိိုင သနည ်း။  

RtoP အတကွ် န ိုငင်၏ံ  ံ   ို်းမှုက ို တ ို်းမမြှင ရ်န ်န င  ်စံချ နစံ်ညွှန််း မူပဘာငပ်အာကတ်ငွ ်ရာဇဝတ်မှုမျာ်းန င  ်ချ  ်းပဖာက်မှုမျာ်းက ို ကာကွယ်ရနန် င  ်တိုန  မ် နရ်န ်န ိုငင်အံဆင  ်စွမ််းရည်မမင တ်ငရ်န ်လွှတပ်တာ ်

အမတမ်ျာ်းသည် ၎င််းတ ို  ၏ အစ ို်းရမျာ်းအပ ေါ် ၎င််းတ ို  ၏ ဩဇာက ို အသံို်းမ  န ိုငသ်ည်။  

လွှတ ဒတာ အမတ မ ာ်းသည  စံြ ိန စံညွှန ်းမ ာ်းကိို ခမ င  တင ရန နငှ   အစိုအခပံြုလိိုက  ရက စက  ကမ ်း ကြုတ မှုမ ာ်းကိို ကာကွယ ခြင ်းအာ်း အာ်းဒပ်းရန  ဘာဒတွ လိုပ နိိုင သလဲ။  

RtoP က ို အတည်မ   ည သွ်င််းသည ် ဆံို်းမဖတ်ချက်မျာ်းက ို အဆ ိုမ   ေါ။ ယင််းတ ို  တငွ ်ပအာက် ေါတ ို    ေါဝငန် ိုငသ်ည်။  

• လ ူိုက ို အစိုအမ ံ လ ိုက ်ရက်စက်ကကမ််းကက တ်ပသာ ရာဇဝတ်မှုမျာ်းမ  ကာကယွ်ရန ်မူလ တာဝနခ်ံမှုသည ်န ိုငင်ပံတာတ်ွင ်ရ  သညဆ် ိုသညက် ို မ နလ်ည ်ပတာင််းဆ ိုသတ ပ ်းရန ်န င  ်န ိုငင်ပံတာက် ၎င််း၏ ကာကယွပ်ရ်း 

တာဝနခ်ံမှုမျာ်းက ို လို ်ပဆာငရ်န ် ျကက်ွကခ်   ေါက ဤတာဝနခ်မံှုက ို န ိုငင်တံကာ အသ ိုင််းအဝ ိုင််းက  မ််းပဆာငရ်သည်.။  

• RtoP အပမခအပနတစခ်ို အတကွ် သတ်မ တခ်ျကက် ို ပရာက်ရ  ရန ်သတ်မ တ ်ာ်းပသာ ရာဇဝတ်မှု ပလ်းခို - လူမျ  ်းတံို်းသတ်မဖတ်မှု၊ စစ်ရာဇဝတ်မှုမျာ်း၊ လူသာ်း မျ  ်းနယွ်အပ ေါ် ကျ ်းလွနပ်သာ ရာဇဝတ်မှုမျာ်းန င  ်

လူမျ  ်းစို ရ င််းလင််းမခင််းတ ို   ရ  သည်က ို အတည်မ  မခင််း။  

• RtoP တငွ ်ဤရာဇဝတ်မှုမျာ်းက ို ကာကယွ်ရာတငွ ်စစ်ပရ်းမဟိုတ်ပသာ နည််းလမ််းမျာ်းက ို   မဆံို်းန င  ်အဓ ကအာ်းမဖင  ်အသံို်းမ  ရန ်လ ိုအ ်ဖ  ်း အငအ်ာ်းသံို်းမခင််းသည ်ပနာက်ဆံို်း နည််းလမ််းအမဖစ် ာ်းရ  ရမည်။ 

န ိုငင်ကံ အစိုအမ ံ လ ိုက် ရက်စက်ကကမ််းကက တ်မှုမျာ်းက ို ရ ်ဆ ိုင််းရန ်သ ို  မဟိုတ် ပရ ာငလ်ွှ ရန ်ဆနဒမရ   ေါက သ ို  မဟိုတ ်  ိုသ ို  လို ်ရန ်မတတ်န ိုင ်ေါက န င  ်ဖင မ််းချမ််းပသာ နည််းလမ််းမျာ်း မပအာငမ်မင ်ေါက ယင််းက ို 

ကိုလသမဂ္ဂ လူ  အခွင အ်ပရ်း ပကာငစ် ကသာ အခငွ အ်ာဏာ ပ ်း  ိုငခ်ငွ ရ်  သည်။  

• ကျ ်းလွနခ်ံရသူမျာ်း၏ ကာကယွ်ပရ်းအတွက ်ရံ ံိုပငမွျာ်း ချပ ်း ေါ။  

• လို ်ငန််းအပမခမ   လွှတ်ပတာ ်က ိုယ်စာ်းလ ယ် အို ်စိုမျာ်း ဖနတ် ်းဖ  ်း အစိုအမ ံ လ ိုက် ရက်စက်ကကမ််းကက တ်မှုမျာ်းက ို ကာကယွ်မှုမျာ်းက ို အာရံိုစ ိုက်ဖ  ်း အစိုအမ ံ လ ိုက် ရက်စက်ကကမ််းကက တ်မှု ကာကွယပ်ရ်း အပ ေါ် 

အမခာ်းန ိုငင်မံျာ်းမ  လွှတ်ပတာ်အမတ် အို ်စိုက  သ ို   အို ်စိုမျာ်းန င  ်  ပတွွဲ့ဆက်ဆံ ေါ။  

လွှတ ဒတာ ကိိုယ စာ်းလှယ မ ာ်းအဒနခြင   ကာကွယ ရန  တာဝန အဒပေါ် ၎င ်းတိို  ၏ အစိို်းရ၏ ထဒိတွွဲ့ မှုနငှ   အဒကာင အထည ဒြာ ဒဆာင ရွက မှုတိို  ကိို မည သိို   

တိို်းခမ င  ဒပ်းနိိုင သလဲ။  

• RtoP ရာဇဝတ်မှုမျာ်းန င  ်ချ  ်းပဖာက်မှုမျာ်းမ  လ ူိုက ို ကာကယွမ်ခင််းမျာ်းက ို အမျ  ်းသာ်း လံိုမခံ ပရ်း မဟာဗျ ဟာမျာ်းတွင ် ည သွ်င််းရနအ်တကွ် ပတာင််းဆ ို ေါ။  

• ပ ာကလ် မ််းပရ်း သတင််းအချက်အလကမ်ျာ်းန င  ်ပစာလျငပ်သာ သတ ပ ်း စွမ််းရညက် ို မ နလ်ည ်သံို်းသ ်မခင််း၊ ကာကယွ်မခင််း၊ တိုန  မ် နမ်ခင််းန င  ်မ နလ်ည်တညပ်ဆာက်မခင််း အတကွ် ရရ  န ိုငပ်သာ 

အရင််းအမမစ်မျာ်းက ို ဆန််းစစ်မခင််း၊ န င  ်RtoP ရာဇဝတ်မှုမျာ်းန င  ်ချ  ်းပဖာက်မှုမျာ်းက ို ကာကယွ်ရန ်သ ို  မဟိုတ ်ရ ်တန  ရ်နန် င  ်ကျ ်းလွနသူ်မျာ်းက ို အမ စ်ပ ်းရန ်အပရ်းယပူဆာငရွ်က်မှုမျာ်းက ို ချမ တ်ရန ်

တစ်စံိုလံို်း စွမ််းရည်တ ို  က ို စစ်ပဆ်းမခင််း အ ေါအဝင ်အစိုအမ ံ လ ိုက် ရက်စက်ကကမ််းကက တ်မှုမျာ်းက ို ကာကွယ်ရန ်အစ ို်းရ၏ စွမ််းရည်က ို သံို်းသ ်ရန ်ကကာ်းနာမှုမျာ်း န င  ်ပဆွ်းပန်ွးမငင််းခိုနမ်ှုမျ်းက ို 

လို ်ပဆာငရ်န။်  

• အစ ို်းရ စွမ််းရည် အပ ေါ် ကကာ်းနာမှုန င  ်ပဆွ်းပန်ွးမငင််းခိုနမ်ှုမျာ်းမ  ပတွွဲ့ ရ  ချက်မျာ်းအပ ေါ် အပမခခံဖ  ်း အစ ရငခ်ံစာမျာ်း  ံိုန   ် ိုတ်ပဝရနန် င  ်အစ ို်းရအတွက ်အကကံမ  ချက်မျာ်း  ိုတ်မ နရ်န။် 
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ဒေသဆိိုင ရာနငှ   ဒေသတွင ်း အြွဲ ွဲ့အစည ်းမ ာ်းက RtoP ရာဇဝတ မှုမ ာ်းနငှ   ြ ိြု်းဒြာက မှုမ ာ်းမှ လူထိုကိို မည သိို   ကာကွယ ဒပ်းနိိုင သနည ်း။  

ပေသဆ ိုငရ်ာန င  ်ပေသတွင််း အဖွ ွဲ့အစည််းမျာ်းသည ်အစိုအမ ံ လ ိုက် ရကစ်က်ကကမ််းကက တ်မှုမျာ်း၏ ပဘ်းအနတရာယ်မ  မ ည်သူလ ူိုက ို 

ကာကွယ်ရန ်အချ နမ်  န င  ်မ တ်သာ်းပသာဆံို်းမဖတ်ချကခ်ျမ တ်န ိုငရ်န ်၎င််းတ ို  ၏ စွမ််းရညက် ို   ိုမ ို မမင တ်ငလ်ာပနကကသည်။ မကကာခဏ င ်

ဤအပမခအပနမျာ်းက ို   မဆံို်း သတ  ာ်းမ သည အ်ခေါတွင ်၎င််းတ ို  သည  ်၎င််းတ ို  ၏ နာ်းလည်မှုန င  ်၎င််းတ ို  ၏ ပေသအတွင််း 

ဩဇာအာဏာက ို အသံို်းမ  လျက ်မလွ မပရ ာငသ်ာ သ ို  မဟိုတ် မဖစ် ွာ်းပနပသာ ပဘ်းအနတရာယ်က ို လျငမ်မနစွ်ာ တိုန  မ် နဖ်  ်း အပမခအပန၏ 

အပရ်းကက ်းမှုက ို အမခာ်းသက်ဆ ိုငသူ်မျာ်း ံသ ို   သတ ပ ်းန ိုငသ်ည။်  

၁။ RtoP ရာဇဝတ မှုမ ာ်းနငှ   ြ ိြု်းဒြာက မှုမ ာ်းကိို တာ်းဆ်ီးခြင ်း၊  

• လူ  အခွင အ်ပရ်း ချ  ်းပဖာက်မှုမျာ်းန င  ်အစိုအမ ံ လ ိုက ်ရက်စက် ကကမ််းကက တမ်ှုမျာ်းန င  ် တ်သက်၍ အဖွ ွဲ့အစည််း၏ အဖွ ွဲ့ဝင ်

သတ်မ တ်ချက်မျာ်းချမ တ်ဖ  ်း လ ိုက်နာပစ ေါ။  

• လ ူိုမျာ်း ဖခ မ််းပမခာက်ခပံနရသည  ်အပမခအပနမျာ်းက ို အာရံိုစ ိုက်လာပစပရ်းအတွက ်ပတာင််းဆ ိုရန ်ပစာလျငပ်သာ 

သတ ပ ်း ယနတယာ်းက ို ပဖာ် ိုတ် ေါ သ ို  မဟိုတ် ရ  ဖ  ်း ယနတယာ်းက ို အသံို်းမ   ေါ။  

• မဖစ်န ိုငပ်ချရ  ပသာ သ ို  မဟိုတ် မဖစ်ပနပသာ ပဘ်းအနတရာယ်ဆ ိုငရ်ာ အချကအ်လကက် ို ၎င််းတ ို  ၏ အဖွ ွဲ့အစည််းအတငွ််း 

န င  ်အမခာ်း ပေသဆ ိုငရ်ာ န င  ်န ိုငင်တံကာ အဖွ ွဲ့အစည််းမျာ်းအတငွ််း ပဝမျှ ေါ။  

အာရ ်န ိုငင်မံျာ်း အဖွ ွဲ့ချ  ်က ၂၀၁၁ ခိုန စ် ဧဖ  တွင ်လစ်ဗျာ်းန ိုငင်အံပ ေါ်  

ည လာခံ ကျင််း ပနစဉ်။  

Credit: UN Photo by Paulo Filgueiras 

• ပေသခံန င  ်ပေသဆ ိုငရ်ာ မ ေ ယာန င  ်အစ ို်းရ ပအဂ္ျငစ် မျာ်းက  ိုတ်မ နပ်သာ ချ ွဲ့ကာ်း ာ်းသည ် ပကကညာချကမ်ျာ်းက ို ပစာင က်ကည ်မခင််းမဖင  ်ပသွ်း  ို်းလှုံွဲ့ပဆာငမ်ှုက ို တာ်းဆ ်း ေါ။  

၂။ အစိုအခပံြုလိိုက  ရက စက  ကမ ်း ကြုတ မှုမ ာ်း၏ ငြိမ ်းဒခြာက မှု သိို  မဟိုတ  ခြစ ပွာ်းမှုမ ာ်းကိို အြ ိန မှီနငှ    ခပတ သာ်းစွာ ဆံို်းခြတ မှုခြင   တိုန   ခပန ပါ။  

• စ ို်းရ မ် ူ နပ်ကကာင််း ပကကညာချက ်န င /်သ ို  မဟိုတ် သံတမနမ်ျာ်းက ို မ နလ်ညပ်ခေါ်ယူမခင််းမ တဆင  ်သံတမနပ်ရ်းဆ ိုငရ်ာ ဖ အာ်းပ ်း ေါ။  

• လ ူိုအပ ေါ် ဖခ မ််းပမခာက်မှု စွ ်စွ ချက်မျာ်းက ို စံိုစမ််းစစ်ပဆ်းမှုလို ်ရနန် င  ်အစ ရငခ်ံရန ်အချကအ်လက်ရ ာပဖွပရ်း မစ်ရ ငမ်ျာ်းန င  ်စံိုစမ််းစစ်ပဆ်းပရ်း ပကာ်မရ ငမ်ျာ်း ဖွ ွဲ့စည််း တညပ် ာင ်ေါ။  

• အပရ်းကက ်း  ိုဂ္ဂ  လမ်ျာ်းက ို ပစလွှတ်မခင််းန င  ်ပဆွ်းပန်ွးညြှ နှု င််းမှု သ ို  မဟိုတ် ကကာ်းဝငပ်စ စ ်မှု အကအူည  ပ ်းရနအ်တကွ် အ ူ်းက ိုယ်စာ်းလ ယ်မျာ်း ခန   ်ာ်းမခင််း တ ို    ေါဝငပ်သာ ကာကယွ်မှု ေစ် လ ိုပမစ က ို ပ ်း ေါ။  

•  စ်မ တ ်ာ်း သံတမနပ်ရ်း အပရ်းယူမှုမျာ်း၊ ခရ ်းသွာ်း တာ်းမမစ်ချက်မျာ်း၊   ိုငဆ် ိုငမ်ှု   န််းချ  ်မခင််းမျာ်း၊ ကိုနသွ်ယ်မှုန င်  လက်နက်ပရာင််းချမှု တာ်းမမစ်ချကမ်ျာ်းသာမက အကအူည မျာ်း ရ ်ဆ ိုင််းမခင််းတ ို  က ို ချမ တ ်ေါ။  

• ကိုလသမဂ္ဂ  ဋ ညာဉ်စာတမ််းန င  ်အည  ဖင မ််းချမ််းပရ်း   န််းသ မ််းမခင််း၊ ပစာင က်ကည ်ပလ လာမခင််းန င  ်အရ ်သာ်းမျာ်းအာ်း ကာကယွ်မခင််း မစ်ရ ငမ်ျာ်းအတကွ် စစ်တ ၊် ရ တ ်ဖွ ွဲ့ န င  ်အရ ်သာ်း အဖွ ွဲ့ဝငမ်ျာ်းက ို ချ ာ်း ေါ။  

• ပေသဆ ိုငရ်ာ တရာ်းစ ရငပ်ရ်း အဖွ ွဲ့အစည််းမျာ်း န င  ် ူ်းပ ေါင််းပဆာငရွ်က် ေါ သ ို  မဟိုတ ်မဖစ်ရ ်မျာ်းက ို န ိုငင်တံကာ ရာဇဝတတ်ရာ်းရံို်း (ICC) သ ို   လွ ပမ ာင််းရန ်ပတာင််းဆ ို ေါ။  
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အပိိုင ်း ၃။  

ကာကယွ ရန  တာဝန နငှ   ပတ သက သည   အဒသ်းစတိ အြ က အလက မ ာ်း 

အတကွ ။  
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RtoP အဒ ကာင ်း ပိိုမိိုဒလ လာရန ။  

 

အဓိက စာရွက စာတမ ်းမ ာ်း  

• အာဖရ က သမဂ္ဂ ဖွ ွဲ့စည််း ံို အက်ဥ ပေ (၂၀၀၀ ခိုန စ်)  

• ဝငပ်ရာက်စွက်ဖက်မခင််းန င  ်န ိုငင်ပံတာ် အချ  ်အမခာဆ ိုငရ်ာ န ိုငင်တံကာ ပကာ်မရ င၏် အစ ရငခ်ံစာ (၂၀၀၁) 

• အတငွ််းပရ်းမ ်းချ  ်၏ ဖခ မ််းပမခာက်မှု၊ စ နပ်ခေါ်မှုန င  ်အပမ ာင််းအလ  အပ ေါ် အဆင မ်မင  ်အဖွ ွဲ့၏ အစ ရငခ်ံစာ။ “  ိုမ ိုလံိုမခံ ပသာ ကမဘာ။ ကျွန်ို ်တ ို  ၏ မျှပဝ ာ်းပသာ တာဝနခ်ံမှု” (၂၀၀၄) 

• အတငွ််းပရ်းမ ်းချ  ်၏ အစ ရငခ်စံာ၊ “  ိုမ ိုကျယ်မ န  ပ်သာ လွတလ် ်ခငွ ။် အာ်းလံို်းအတကွ် ဖံွွဲ့ ဖဖ  ်းပရ်း၊ လံိုမခံ ပရ်းန င  ်လူ  အခငွ အ်ပရ်း ဆ သ ို  ” (၂၀၀၅)  

• ၂၀၀၅ ခိုန စ် ကမဘာ    ်သ ်း ည လာခံ ရလေ ်စာတမ််း (စာ  ိုေ ်၁၃၈-၁၄၀ ကကည ် ေါ)  

• အတငွ််းပရ်းမ ်းချ  ် ဘနက် မွန််း၏ အစ ရငခ်ံစာ။ “ကာကယွ်ရန ်တာဝနက် ို အပကာငအ် ညပ်ဖာ်မခင််း” (၂၀၀၉)၊ “ပစာလျငပ်သာ သတ ပ ်းမှု၊ စမ််းစစ်မှုန င  ်ကာကယွ်ရန ်တာဝန”် (၂၀၁၀)၊ ကာကွယ်ရန ်

တာဝနက် ို အပကာငအ် ညပ်ဖာ်ရာတငွ ်ပေသဆ ိုငရ်ာန င  ်ပေသတွင််း အဖွ ွဲ့အစည််းမျာ်း၏ အခန််းကဏ္ဍ” (၂၀၁၁)၊ “ကာကယွ်ရန ်တာဝန။် အချ နမ် န င  ်မ တသ်ာ်းပသာ တိုန  မ် နမ်ှု” (၂၀၁၂)   

 

 

 

အဓိက အရင ်းအခမစ မ ာ်း  

ကာကယွ်ရန ်တာဝနအ်တွက ်န ိုငင်တံကာ ညွန  ပ် ေါင််းအဖွ ွဲ့၏ ဝက်ဘ်ဆ ိုကတ်ငွ ်စံချ နစံ်ညွှန််းအပ ေါ် ဖ  ်းမ ည ်စံိုပသာ အရင််းအမမစ် စငတ်ာရ  သည်။   ိုမ ို ပလ လာန ိုငရ်န ်www.responsibilitytoprotect.org သ ို   

သွာ်းပရာက ်ေါ။ အမခာ်း အပရ်းကက ်းပသာ ဝက်ဘ်ဆ ိုက်မျာ်းန င  ်ပ ေါ်တယ်မျာ်းတငွ ် ေါဝငသ်ည်မ ာ-  

• ကာကယွ်ရန ်တာဝနအ်တွက ်အာရ   စ ဖ တ် စငတ်ာ www.r2pasiapacific.org 

• Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales (စ  နဘ်ာသာ) www.cries.org 

• လူမျ  ်းတိုန််း သတ်မဖတ်မှု သတ ပ ်းချက် (ဂ္ျာမနဘ်ာသာ) www.schutzverantwortung.de 

• ကာကယွ်ရန ်တာဝနအ်တွက ်ကမဘာလံို်းဆ ိုငရ်ာ စငတ်ာ www.globalr2p.org 

• စတနပ်လ ပဖာငပ်ေ်းရ င််း (The Stanley Foundation) http:  www.stanleyfoundation.org/programs.cfm?id=27 

• လူမျ  ်းတိုန််းသတ်မဖတ်မှု ကာကယွ်ပရ်းန င  ်ကာကွယ်ရန ်တာဝနဆ် ိုငရ်ာ ကိုလသမဂ္ဂ ရံို်း www.un.org/en/ preventgenocide/adviser 

• ကိုလသမဂ္ဂ အဖွ ွဲ့အစည််းမျာ်း၏ ကမဘာ အဖွ ွဲ့ချ  ် www.wfuna.org/r2p-activities 

http://www.responsibilitytoprotect.org/
http://www.r2pasiapacific.org/
http://www.cries.org/
http://www.schutzverantwortung.de/
http://www.globalr2p.org/
http://www.stanleyfoundation.org/programs.cfm?id=27
http://www.un.org/en/
http://www.wfuna.org/r2p-activities
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ကာကွယ ရန  တာဝန အတကွ  နိိုင ငတံကာ ညွန   ဒပါင ်းအြွဲွဲ့  

ကာကယွ်ရန ်တာဝနအ်တွက ်န ိုငင်တံကာ ညွန  ပ် ေါင််းအဖွ ွဲ့ သ ို  မဟိုတ ်ICRtoP သည် န ိုငင်တံကာ အဆင ၊် ပေသဆ ိုငရ်ာ၊ ပေသတွင််းန င  ်န ိုငင်အံဆင မ်ျာ်းတငွ ်RtoP က ို တ ို်းမမင လ်ာပစရန ်

စ တ်  ိုင််းမဖတ ်ာ်းပသာ CSO အဖွ ွဲ့မျာ်း၏ ကွနရ်က်မဖစ်သည်။ ၂၀၀၉ ခိုန စ် ဇနနဝေါရ လတငွ ်ဖွ ွဲ့စည််းခ  ဖ  ်း ICRtoP တငွ ်ပေသအာ်းလံို်းက ိုန င  ်အမျ  ်းသမ ်းအခငွ အ်ပရ်းမျာ်း၊  ဋ  ကခ ကာကွယပ်ရ်း၊ 

လူ  အခွင အ်ပရ်း၊ န ိုငင်တံကာန င  ်ပေသဆ ိုငရ်ာ တရာ်းမျှတမှု၊ န င  ်လူသာ်းချင််းစာနာပ ာက ်ာ်းပသာ ဝနပ်ဆာငမ်ှု ပ ်းပဝမခင််းတ ို   အ ေါအဝင ်ကဏ္ဍ အမျ  ်းမျ  ်းမ ကျယ်မ န  ပ်သာ က ိုယ်စာ်းမ  မှုမျာ်း 

 ေါဝငသ်ည်။  

ICRtoP အဖွ ွဲ့ဝငမ်ျာ်းက ပအာက ်ေါတ ို  က ို ရ ာပဖွသည်။  

၁။ အစ ို်းရမျာ်း၊ CSOမျာ်းန င  ်လ ူိုမျာ်းအကကာ်းတွင ်RtoP အပကကာင််း သ နာ်းလည်မှု မမြှင တ်ငရ်န။်  

၂။ RtoP က ို န ိုငင်တံကာ၊ ပေသဆ ိုငရ်ာ၊ ပေသတွင််းန င  ်န ိုငင်အံဆင မ်ျာ်းတငွ ်လက်မ တပ်ရ်း  ို်းလာပစရနအ်တကွ် တွန််းအာ်းပ ်းရန။်  

၃။ အစ ို်းရမျာ်း၊ ပေသဆ ိုငရ်ာန င  ်ပေသတငွ််းအဖွ ွဲ့အစည််းမျာ်းန င  ်ကိုလသမဂ္ဂက ို လမူျ  ်းတံို်းသတ်မဖတ်မှု၊ စစ်ရာဇဝတမ်ှုမျာ်း၊ လသူာ်းမျ  ်းနယွ်အပ ေါ် ဆန  က်ျငပ်သာ ရာဇဝတ်မှုမျာ်းန င  ်လူမျ  ်းနယွ်စို 

ရ င််းလင််းမခင််း တ ို  က ို ကာကယွ်ရန ်န င  ်ရ ်တန  ပ်စရန ်စွမ််းရည်မမြှင တ်ငပ် ်းရန ်အာ်းပ ်းသည်။  

၄။ RtoP က ို ကမဘာတစ်ဝ မ််း ပ ာကခ်ံ ံ   ို်းမှု တညပ်ဆာက်ရာန င  ်အာ်းမဖည ်ရာတငွ ်ကညူ ရန။် 

၅။ RtoP န ိုငင်အံလ ိုက ်အပမခအပနမျာ်းတငွ ်အသက်မျာ်းကယတ်ငန် ိုငရ်န ်အပရ်းယူပဆာငရွ်က်မှုမျာ်းအတွက ်တွန််းအာ်းပ ်းရန ်CSO မျာ်းအာ်း လှု ်ရ ာ်းပဆာငရွ်ကပ်စရန။် 

   

ICRtoP အဖွ ွဲ့ဝငမ်ျာ်းသည ်မျ  ်းတံို်းသတ်မဖတမ်ှု၊ စစ်ရာဇဝတ်မှုမျာ်း၊ လူမျ  ်းနယွ်အပ ေါ် ကျ ်းလွနပ်သာ ရာဇဝတ်မှုမျာ်းန င  ်လူမျ  ်းစို ရ င််းလင််းမခင််း တ ို  က ို ကာကယွ်ရနန် င  ်ရ ်တန  ရ်န ်လ ိုအ ်ပသာ အရညအ်ပသွ်းမျာ်း- 

မဖစ်န ိုငသ်ည ်ပနရာမျာ်းတငွ ်တ ိုက်ရ ိုက် အာ်းမဖည ်မှုမျာ်း- အတကွ် စည််းရံို်းလှုံွဲ့ပဆာ်မခင််း သာမက စံချ နစံ်ညွန််း၏ ဥ ပေသမျာ်းက ို  ံ   ို်းရာတငွ ်နာ်းလည်မခင််းန င  ်  န််းသ မ််းမခင််းက ို တ ို်းတကပ်စမခင််းမဖင  ်RtpP က ို 

မမြှင တ်ငရ်န ်စ တ်  ိုင််းမဖတ ်ာ်းကကသည်။ ညွန  ပ် ေါင််း အဖွ ွဲ့ဝငမ်ျာ်းသည ်ဂ္ျာနယမ်ျာ်း  ံိုန   ် ိုတပ်ဝသည်၊ နည််းလမ််းမျာ်း န င  ် ညာပရ်းဆ ိုငရ်ာ စာရွကစ်ာတမ််းမျာ်း ပရ်းဆွ ပဖာ် ိုတ်သည်၊   ို  အမ င ်သံတမနမ်ျာ်း၊ 

ကိုလသမဂ္ဂန င  ်ပေသဆ ိုငရ်ာ အရာရ  မျာ်း၊ လွှတပ်တာ ်က ိုယ်စာ်းလ ယ်မျာ်း၊  ညာရ ငမ်ျာ်း၊ မ ေ ယာအဖွ ွဲ့မျာ်း န င  ်အမခာ်းပသာ လ ူိုအပမခမ   အဖွ ွဲ့အစည််းမျာ်း အတကွ် အလို ်ရံိုပဆွ်းပန်ွး ွ မျာ်းန င  ်ည လာခံမျာ်း 

ကျင််း ပ ်းသည်။ ICRtoP အတငွ််းပရ်းမ ်း အဖွ ွဲ့က နယူ်းပယာကတ်ွင ်ကမဘာ တစ်ဝ မ််း မူဝေါေအတွက ်ကမဘာ  ဖက်ေရယ်ဝေါေ  လှု ်ရ ာ်းမှု အငစ်တ ကျ က အ မ်ရ ငအ်မဖစ်မဖင  ်န ိုငင်အံပမခအပနမျာ်းအပ ေါ် အဖွ ွဲ့ဝငမ်ျာ်းန င  ်

အမခာ်း လို ပ်ဖာ်က ိုငဖ်က်မျာ်းအတကွ် လျငမ်မနစွ်ာ ပနာက်ဆံို်း အပမခအပနမျာ်းက ို မ ငဆ်ငမ်ဖည ်စွက်ပ ်းရန ်အသံို်းမ  န ိုငပ်သာ အချက်အလက်မျာ်း န င  ်လူမှု မ ေ ယာ လမ််းပကကာင််း အမျ  ်းမျ  ်းက ို   န််းသ မ််းပ ်းသည်၊ 

သိုပနသနမျာ်းက ို ကူည ပ ်းဖ  ်း ဆက်သွယ်ပရ်းန င  ် ူ်းပ ေါင််း ပဆာငရွ်ကပ်ရ်းက ို  ံ   ို်းပချာပမွွဲ့ပစသည်။  
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ပါဝင လှည  ပါ! 

 
အဖွ ွဲ့ဝင ်အမဖစ်။ www.responsibilitytoprotect.org/join-the-coalition 

• ကျွန်ို ်တ ို  ၏ listserv စာရင််းသွင််းရန။်  www.responsibilitytoprotect.org/subscribe 

• Facebook တွင် ကျွန်ို ်တ ို  က ို ရ ာရန။်   www.facebook.com/icrtop 

• Twitter တငွ ်ပဖာ်လ ိုလို ်ရန။်  www.twitter.com/icrtop 

• ကျွန်ို ်တ ို  ၏ blog က ို ဖတ်ရန။်  www.icrtopblog.org 

• ကျွန်ို ်တ ို  အလို ်က ို  ံ   ို်းကူည ရန။် www.responsibilitytoprotect.org/donate 

ညွန  ပ် ေါင််းအဖွ ွဲ့ န  င  ်RtoP အပကကာင််း   ိုမ ိုသ ရ  လ ို ေါက ကျွန်ို ်တ ို   ဝက်ဘ်ဆ ိုက် www.responsibilitytoprotect.org သ ို   လာပရာက် ေါ။ 

 
 
 
 
 
 

  ိုမ ိုသ ရ  လ ို ေါက ပကျ်းဇူ်းမ  ၍ ဆက်သွယ်ရန။်  

 

ကာကွယ်ရန ်တာဝနအ်တွက် န ိုငင်တံကာ ညွန  ပ် ေါင််းအဖွ ွဲ့ 

International Coalition for the Responsibility to Protect 

708 Third Avenue, 24th Floor, New York, NY 10017 Tel: 

+1-646-465-8523 Fax: +1-212-599-1332 

Email: info@responsibilitytoprotect.org 

Website: www.responsibilitytoprotect.org 

http://www.responsibilitytoprotect.org/join-the-coalition
http://www.responsibilitytoprotect.org/subscribe
http://www.facebook.com/icrtop
http://www.twitter.com/icrtop
http://www.icrtopblog.org/
http://www.responsibilitytoprotect.org/donate
http://www.responsibilitytoprotect.org/
mailto:info@responsibilitytoprotect.org
http://www.responsibilitytoprotect.org/
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ဂ္ိုဏ ခပြုမှတ တမ ်းတင မှုမ ာ်း  

ဤနည််းလမ််းစံို လက်စွ စာအို  ်မဖစ်ပ ေါ်လာပရ်းအတကွ်  ံ   ို်းမှုန င  ်လမ််းညွှနမ်ှု ပ ်းခ  ကကပသာ ပအာက်ပဖာ်မ  ေါ လူ ိုဂ္ဂ  လ်မျာ်းန င  ်အဖွ ွဲ့အစည််းမျာ်းအာ်း ကာကွယ်ရနတ်ာဝနအ်တကွ် န ိုငင်တံကာ 

ညွန  ပ် ေါင််းအဖွ ွဲ့က ပကျ်းဇူ်းတငအ် ် ေါသည်။ အပနာက ် ိုင််း အာဖရ ကန ်လ ူိုလူမှု အဖွ ွဲ့အစည််းမ  နာနာအက်ဖာဇ န်ူးန င  ်သူမ၏ လို ်ပဖာ်က ိုငဖ်က်မျာ်း၊  ေါပမာကခ အ လက်စ်ဘယ်လမ ၊ တ ဘ ပဂ္်းလစ်၊ 

ပရချယ်ဂ္ေါဘာ၊ ယူဂ္နေ်ေါ လူ  အခငွ အ်ပရ်း ကွနရ်က၊် ပေေါက်တာ န ိုဝယ်မ ိုရာေေါ၊ ဝ လ ယံ ပ  စ်၊ ဘငဂ်္ျမင ်အန ်ကာေ ိုဇ ို ဥ ပေပကျာင််းမ  ပေေါကတ်ာ ရ ယ်ရ  ရ ိုဇငဘ်တ်၊ န င  ်သူမ၏ လို ်ပဖာ်က ိုငဖ်က်မျာ်း၊ 

ပေေါကတ်ာ မ ိုန ကာ ရ ာရာန ို၊ ပလာ်ရာစ ေါန ို၊ စတနပ်လ ပဖာငပ်ေ်းရ င််း၊ ဆာရာ တ တ၊် ကမဘာတစ်ဝ မ််း မူဝေါေဆ ိုငရ်ာ ကမဘာ ဖက်ေရယ်ဝေါေ လှု ်ရ ာ်းမှု အငစ်တ ကျ ၊ ပေေါကတ်ာ ပရာဘတ်ဇူဘာ၊ န င  ်အ လက်စ် 

ဇ ်ကာ။  

 

 
 

ကမ္ာတစ ဝှမ ်း လိုပ ဒြာ ကိိုင ြက မ ာ်း  

ကာကယွ်ရန ်တာဝနအ်တွက ်န ိုငင်တံကာ ညွန  ပ် ေါင််းအဖွ ွဲ့သည ်ကမဘာတစ်ဝ မ််းမ  လို ်ပဖာ်က ိုငဖ်က်မျာ်းန င  ်အလ ရ ငမ်ျာ်းအာ်းလံို်းက သပဘာ ာ်းကက ်းစွာ ပ ်းအ ပ်သာ ကညူ  ံ   ို်းမှုမျာ်းက ို အပလ်းအနက် 

ပကျ်းဇူ်းတငအ် ် ေါသည်။ အဓ က ပငပွကက်းပ ာက ံ် မှုမျာ်းက ို Arsenault Family Foundation၊ The Hermod Lannungs Fond၊ The John D. and Catherine T. MacArthur Foundation န င  ်The 

Oak Foundation တ ို  ကသာမက ဩစပတ်းလျာ်း၊ နယသ်ာလနန် င  ်ဆွ ေင ်အစ ို်းရမျာ်းန င  ် ိုဂ္ဂလ က အလ ရ င ်အမျာ်းအမ ာ်းက ပ ်းအ  ်လ ေေါန််းခ  သည်။  

ကျွန်ို ်တ ို  ၏ လို ်ငန််းမျာ်းက ို သင အ်ပနမဖင  ်မည်သ ို    ံ   ို်းန ိုငမ်ညက် ို   ိုမ ိုသ ရ  လ ို ေါက ကျွန်ို ်တ ို  ၏ ဝက်ဘ်ဆ ိုကက် ို www.responsibilitytoprotect.org/donate တငွ ်လာပရာက် ေါ၊ သ ို  မဟိုတ် ကျွန်ို ်တ ို  အာ်း 

+1.646.465.8527 သ ို  မဟိုတ ်development@responsibilitytoprotect.org တငွ ်ဆက်သွယ ်ေါ။  

ဤနည််းလမ််းစံို စာတမ််းမ ာ ဩစပတ်းလျာ်း န ိုငင်တံကာ ဖံွွဲ့ ဖဖ  ်းပရ်း ပအဂ္ျငစ် န င  ်နယ်သာလနန် ိုငင် ံန ိုငင်မံခာ်းပရ်း ဝနက်က ်းဌာနတ ို  က သပဘာ ာ်း မ ည ်ဝစွာ ကညူ မှုမဖင  ် ိုတ်လို ်န ိုငမ်ခင််းမဖစ်သည်။ ဤစာတမ််းတငွ ်

 ေါဝငပ်သာ အပကကာင််းအရာမျာ်းအတကွ ်ကာကယွ်ရန ်တာဝန ်န ိုငင်တံကာ ညွန  ပ် ေါင််းအဖွ ွဲ့တွငသ်ာ လံို်းဝတာဝနရ်  မည်မဖစ်ဖ  ်း အလ ရ ငမ်ျာ်း သ ို  မဟိုတ ်လို ်ပဖာ်က ိုငဖ်က်မျာ်း၏ အမမငမ်ျာ်းက ို  ငဟ် ် ာ်းမခင််း မရ   ေါ။  

 
 

 
Cover photo: UN Peacekeeper Speaks with Women Refugees in Chad. Credit: UN Photo by Olivia Grey Pritchard 
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