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ကာကွယ်ရန် တာဝန် (အာရ်တ ူးပီ)။ အခ ြေြံေ ဥပခေသမ ာူးနငှ့်် အခကာငအ်ထည်ခ ာ်သည့်် အဆင့်မ် ာူးအခ ကာငူ်း သတငူ်းအြေ က်အလက်မ ာူး။  

 

ဤစာတမ််းသည် ကာကွယ်ရန ်တာဝန ်(အာရ်တ ်းပီ) နငှ  ်ပတ်သကသ်ည ် အထ ွထ ွ အချက်အလက်မျာ်းက ို ထ ာ်ပပ ာ်းသည်။ လွနခ်  သည  ်

ဆယ်နစ်ှအတွင််းက လ မျ  ်းတိုန််းသတ်ပ တ်မှုနငှ  ်အပခာ်းထသာ ကကီ်းမာ်းမျာ်းပပာ်းလှထသာ ရက်စက်ကကမ််းကက တ်မှုမျာ်းက ို 

ကာကွယ်တာ်းဆီ်းရနအ်တွက ် ွက်ထပေါ်လာသည ် အထပခခံ ဥပထေသပ စ်သည်။ ဤစာတမ််းက ို အပ ိုင််း င ်းပ ိုင််းခွ  ာ်းပပီ်း ထအာက်ပ  

အချက်အလက်မျာ်းက ို ထပ်းသည်။  

 

၁။ ကာကွယ်ရန ်တာဝန ်(R2P) ဆ ိုတာ ဘာလ ။ အထပခခံ အချက်အလက်မျာ်း။  

၂။ ကာကွယ်ရန ်တာဝန ်၏ ထနာက်ခံ သမ ိုင််းထကကာင််း။   

၃။ ကာကွယ်ရန ်တာဝန ်အထပေါ် န ိုငင်တံကာ အသ ိုင််းအဝ ိုင််း၏ ကတ ကဝတ်။ ၂၀၀၅ ခိုနစ်ှ ကိုလသမဂ္ဂ ကမဘာ   ပ်သီ်း ညီလာခံ။  

၄။ ကာကွယ်ရန ်တာဝနက် ို အထကာငအ် ည်ထ ာ်ပခင််း။  

၅။ ကာကွယ်ရန ်တာဝနန်ငှ  ်ပတ်သက်၍ ထမ်းထလ ရှ ထသာ ထမ်းခွန််းမျာ်း။  

 

၁။ ကာကွယ်ရန် တာဝန် ဆ ိုတာ ဘာလဲ။ အခ ြေြံေ အြေ က်အလက်မ ာူး။  

 

ကာကွယ်ရန ် တာဝနသ်ည် လ မျ  ်းတံို်းသတ်ပ တ်မှု၊ စစ်ရာဇဝတ်မှုမျာ်း၊ လ မျ  ်းစို ရှင််းလင််းထရ်း နငှ  ် လ သာ်း မျ  ်းနယွ်အထပေါ် ကျ ်းလွနထ်သာ 

ရာဇဝတ်မှုမျာ်းက ို ကာကွယ်ရန ်ရည်ရွယ် ာ်းထသာ န ိုငင်တံကာ ဆက်ဆံထရ်း ဥပထေသ တစ်ခို ပ စ်သည်။ ဤဥပထေသက န ိုငင် ံအစ ို်းရတ ိုင််းသည် 

၎င််း၏ ပပည်သ မျာ်းက ို   ိုရာဇဝတ်မှု ထလ်းမျ  ်းမှ ကာကွယ်ရန ် တာဝနရှ် သည်ဟို ထပပာသည်။ ၎င််းက   ို လိုပ်ငန််းစဉ် ထအာငပ်မငထ်စထရ်းအတွက် 

အစ ို်းရမျာ်းက ို က ညီထပ်းရနမှ်ာ န ိုငင်တံကာ အသ ိုင််း၏ တာဝနပ် စ်သည်ဟိုလည််း ထပပာသည်။ မည်သည ် အထကကာင််းရင််းထကကာင ပ် စ်ထစ အကယ်၍ 

အစ ို်းရ တစ်ရပ်သည် ၎င််း၏ ပပည်သ မျာ်းအာ်း ကာကွယ်မှု မထပ်းန ငလ်ျှင ် သ ို  မဟိုတ ် ကာကွယ်ထပ်းလ ိုပခင််းမရှ လျှင ်   ိုအချ နတ်ွင ် ပပည်သ မျာ်းက ို 

လ မျ  ်းတိုန််းသတ်ပ တ်မှုနငှ  ်အပခာ်း အစိုအပပံ လ ိုက် ရက်စက်ကကမ််းကက တ်မှုမျာ်းမှ ကယ်တငရ်န ်ကကာ်းဝငထ်ပ ရှင််းရနမှ်ာ  န ိုငင်တံကာ အသ ိုင််းအဝ ိုင််း၏ 

တာဝနပ် စ်လာသည်။ ဤအထပခခံ ဥပထေသက ို ၂၀၀၅ ခိုနစ်ှ ကိုလသမဂ္ဂ   ပ်သီ်းညီလာခံတွင ် ကန  က်ွက်သ မရှ  တစ်လံို်းတစ်ခ တည််း 

ထ ာက်ခံခ  ကကသည်။ အဆ ိုပ    ပ်သီ်းညီလာခံတွင ်ကမဘာ န ိုငင်အံသီ်းသီ်းက ဝမ််းနည််းထကကကွ  ွယ်ရာ လ မျ  ်းတံို်းသတ်ပ တ်မှုက ို  ကမဘာကကီ်းအထနပ င  ်

မည်သည ်အခ မျှ  ပ်မံလျက် မပမငထ်တွွေ့ရထစရန ်ကာကွယ်ရန ်တာဝန ်အထပခခံ ဥပထေသက ို က ိုငစွ် ရန ်ကတ ပပ ခ  ကကသည်။  

 

ကာကွယ်ရန ်တာဝနက် ို အထကာငအ် ည်ထ ာ်ရနအ်တွက် မဏ္  ငက်ကီ်း ၃ ခိုရှ သည်။ မဏ္  ငတ်စ်ခိုချင််းသည် အထရ်းကကီ်းပပီ်း အစိုအပပံ လ ိုက် 

ရက်စက်ကကမ််းကက တ်မှုမှ ကာကယွ်ရနအ်တွက် အတ တကွ အလိုပ်လိုပ်ကကရန ်မဏ္  ငမ်ျာ်းအာ်းလံို်းက ို ေဇီ ိုင််း ထရ်းဆွ  ာ်းသည်။ အဆ ိုပ  

မဏ္  ငမ်ျာ်းမှာ- 

 ၁။ န ိုငင်အံစ ို်းရတရပ်က ၎င််း၏ ပပည်သ မျာ်းအာ်း လ မျ  ်းတိုန််းသတ်ပ တ်မှု၊ စစ်ရာဇဝတ်မှုမျာ်း၊ လ မျ  ်းနယွ်စို ရှင််းလင််း်းထရ်းနငှ  ်လ မျ  ်းနွယ်အထပေါ် 

ကျ ်းလွနထ်သာ ရာဇဝတ်မှုမျာ်းနငှ  ်ယင််းတ ို  အာ်း လှုံွေ့ထဆာ်မှုမျာ်းမှ ကာကွယ်ရန ်တာဝန။်  

၂။   ိုတာဝနမ်ျာ်း ထကျပွနထ်စရနအ်တွက် န ိုငင်အံစ ို်းရမျာ်းက ို န ိုငင်တံကာ အသ ိုင််းအဝ ိုင််းက က ညီပံ ပ ို်းရန ်ကတ ကဝတ်  

၃။   ိုက  သ ို  ထသာ ကာကွယ်မှုမျ  ်းက ို ထပ်းရန ်အစ ို်းရ တစ်ရပ်က ပျက်ကွက်သည ် အခ  ကိုလသမဂ္ဂအတွင််းရှ  အ ွ ွေ့ဝင ်န ိုငင်မံျာ်းသည် အချ နမီှ်နငှ  ်

ပပတ်သာ်းထသာ ဆံို်းပ တ်ချက်ပ င  ်စိုထပ င််းတိုန  ပ်ပနက်ကရန ်တာဝန။်  

၂။ ကာကွယ်ရန် တာဝန်၏ ခနာက်ြံေ သမ ိုငူ်းခ ကာငူ်း  

နစ်ှဆယ်ရာစိုသည် “လ မျ  ်းတံို်းသတ်ပ တ်မှု ရာစို” ပ စ်ခ  သည်။ သန််းဆယ်နငှ  ်ချီထသာ လ မျာ်းသည် ကမဘာအနှံ  အပပာ်းတွင ်လ မျ  ်းတံို်းသတ်ပ တ်မှု၊ 

စစ်ရာဇဝတ်မှုမျာ်း၊ လ မျ  ်းနယွ်အထပေါ် ဆန  က်ျငသ်ည ် ရာဇဝတ်မှုမျာ်း၊ နငှ  ်လ မျ  ်းစို ရှင််းလင််းပခင််းဟို ထခေါ်ထသာ ရာဇဝတ်မှုမျာ်းပ စ်သည ် သတ်ပ တ်ပခင််း၊ 



နှ ပ်စက်ပခင််း၊ အစာငတ်မွတ်ပခင််း၊ နငှ  ် ထသသည်အ   အလိုပ်ခ ိုင််းခံရပခင််း တ ို   ခံခ  ရသည်။ ပ မကမဘာစစ်အတွင််းတွင ်အာထမ်းန်ီးယန််းတ ို  ၏ 

လ မျ  ်းတိုန််းသတ်ပ တ်မှုတွင ်လ ထပ င််း တစ်သန််းထကျာ်က ို ထသဆံို်းခ  သည်။ ေိုတ ယ ကမဘာစစ်အတွင််းတွင ်နာဇီ အိုပ်ချ ပ်မှုက ဂ္ျ ်းလ မျ  ်း ထပခာက်သန််း 

သာမက သန််းနငှ  ်ချီထသာ စစ်သံို  ပန််းမျာ်းနငှ  ်ဂ္ျစ်ပစီမျာ်း အပ အဝင ်လ ထပ င််း ဆယ ်တစ်သန််းက ို သတ်ပ တ်ခ  သည်။ ကထမဘာေ်ီးယာ်းတွင ်ပ ိုထပ  ၏ ခမာန ီ

အိုပ်စို အိုပ်ချ ပ်မှု ထအာက်တွင ်လ  နစ်ှသန််းန်ီးပ ်း ထသဆံို်းခ  သည်။ အပခာ်းထသာ န ိုငင်အံမျာ်းအပပာ်းတွငလ်ည််း အရပ်သာ်းမျာ်းက ို ကျယ်ကျယ်ပပန  ပ်ပန   ်

သတ်ပ တ်ပခင််းမျာ်း ရှ ခ  သည်။ ဥပမာအာ်းပ င  ်ဂွ္ာတီမာလာနငှ  ်ဘဂ္ဂလာ်းထေ ရ်ှတ ို   ပ စ်သည်။  

 

ေိုတ ယ ကမဘာစစ် အဆံို်းတွင ်န ိုငင်တံကာ အသ ိုင််းအဝ ိုင််းက “ ပ်မပ စ်ထစရ” ဟို ထပပာသည်။ ၁၉၄၅ ခိုနစ်ှ ကိုလသမဂ္ဂ စတငထ်သာ အခ  န ိုငင်တံကာ 

အသ ိုင််းအဝ ိုင််းသည် လ မျ  ်းတံို်းသတ်ပ တ်မှုနငှ  ်အပခာ်း အစိုလ ိုက်အပပံ လ ိုက် ရက်စက်ကကမ််းကက တ်မှုမျာ်း ကျ ်းလွနပ်ခင််းက ို မည်သည ်အခ မျှ 

ခွင ပ်ပ ထတာ မည် မဟိုတ်ဟို ထပပာခ  ကကသည်။ သ ို  ရာတွင ်ဤကတ ကဝတ်မျာ်း မပပည ်ဝန ိုငခ်  ပ ။ ၁၉၉၀ ခိုနစ်ှမျာ်းတွင ်ထဘာ စန်ီးယာ်းနငှ  ်ရဝမ်ေ တွင ်

လ မျ  ်းတိုန််းသတ်ပ တ်မှုထကကာင  ်ကမဘာကကီ်းသည်   ပ်လန  တ်ိုနလ်ှုပ်ခ  ရသည်။ ထနာက်တကက မ် ထယာက်ျာ်း၊ မ န််းမ နငှ  ်ကထလ်းမျာ်း တစ်သန််းထကျာ် 

သတ်ပ တ်ခံခ  ရပပီ်း န ိုငင်တံကာ အသ ိုင််းအဝ ိုင််းက တာ်းဆီ်းမှုမျာ်း မထအာငပ်မငခ်  ထပ။  

 

မထအာငပ်မငရ်ပခင််း၏ အထကကာင််းရင််း တစ်ခိုမှာ ကိုလသမဂ္ဂက ို  ွ ွေ့စည််း ာ်းထသာ န ိုငင်မံျာ်းအကကာ်းတွင ် ကကာ်းဝငထ်ပ ရှင််းပပီ်း သတ်ပ တ်မှုမျာ်းက ို 

ရပ်တန  မ်ည်မရပ်တန  မ်ည်ဆ ိုသည ်အထပေါ် အပမငက်ွ သွာ်း၍ ပ စ်သည်။ အထပခခံအာ်းပ င  ် ဤပငင််းခံိုချက်တွင ် ဘက်နစ်ှဘက်ရှ သည်။ တစ်ဘက်တွင ်

လ မျ  ်းတံို်းသတ်ပ တ်မှု သ ို  မဟိုတ ်အစိုအပပံ လ ိုက် ရက်စက်ကကမ််းကက တ်မှု ပ စ်ပွာ်းခ  ပ က န ိုငင်တံကာ အသ ိုင််းအဝ ိုင််းအထနပ င  ် ကကာ်းဝင ်ထပ ရှင််းရန် 

(လ သာ်းချင််းစာနာထသာ ကကာ်းဝငထ်ပ ရှင််းပခင််း) လ ိုအပ်သည်ဟို ပမငသ် မျာ်း နငှ  ်အပခာ်းတစ်ဘက်တွင ်အစဉ်အလာ စဉ််းစာ်းချက်ပ စ်သည ် “န ိုငင်ထံတာ် 

အချ ပ်အပခာပ ိုငဆ် ိုငမ်ှု”က ို က ိုငဆွ် သ မျာ်းပ စ်သည်။ ဤအစဉ်အလာသည် န ိုငင်ထံတာ်၏ အချ ပ်အချာအာဏာ၏ အချ ပ်အချာပ ိုငဆ် ိုငမ်ှု ဆ ိုသည်မှာ န ိုငင် ံ

တစ်န ိုငင်သံည် န ိုငင်ထံရ်း အရ အမီှအခ ိုကင််းစွာ ရပ်တည်ခွင န်ငှ  ်အပခာ်းန ိုငင်မံျာ်း၏ ဝငထ်ရာက်စွက် က်မှုက ို မခံရပ ိုငခ်ွင ရှ် သည ် အယ အဆ ပ စ်သည်။  

 

ကာကွယ်ရန ်တာဝန ်(သ ို  မဟိုတ ်မကကာခဏ အတ ိုထကာကအ်ာ်းပ င  ်RtoP ဟို ထခေါ်ထလ ရှ သည်) မှာ ဤမထအာငပ်မငမ်ှုမျာ်း၏ ရလာေထ်ကကာင  ်န ိုငင်တံကာ 

အသ ိုင််းအဝ ိုင််းက ရဝမ်ေ နငှ  ်ထဘာ စန်ီးယာ်းတွင ်လ မျ  ်းတံို်း သတ်ပ တ်မှုမျာ်းက ို တာ်းဆီ်းရန ်တီ ွင ်နတ်ီ်းလ ိုက်ပခင််းပ စ်သည်။ ကာကယွ်ရန ်တာဝန ်

သည် အထပခခံ ဥပထေသတစ်ရပ် ပ စ်ပပီ်း လ မျ  ်းတံို်းသတ်ပ တ်မှုနငှ  ်အပခာ်း အစိုအပပံ လ ိုက် ရက်စက်ကကမ််းကက တ်မှုမျာ်း ပ စ်ပွာ်းသည ်အခ  န ိုငင်တံကာ 

အသ ိုင််းအဝ ိုင််းက အထရ်းယ လိုပ်ထဆာငရ်နအ်တွက် ပျက်ကွက်မှု မရှ ထစရန ်အာမခံချက်က ို ရှာထ ွသည်။ ကာကွယ်ရန ်တာဝနအ်တွက် စဉ််းစာ်းချက်မှာ 

မ ရင််းအာ်းပ င  ်၁၉၉၀ ခိုနစ်ှမျာ်းအတွင််း ပပည်တွင််း အ ို်းအ မ်မ   ထ  ွေ့ထပပာင််းေိုကခသည်မျာ်း (IDP) ဆ ိုငရ်ာ ကိုလသမဂ္ဂအ  ်း က ိုယ်စာ်းလှယ် ဆ ေန ်

သံတမာနထ်ဟာင််း   ရနစ်စ် ေ န ်၏ အလိုပ်က စတငသ်ည်။ လိုပ်ငန််းခွငတ်ွငရှ် ထသာ အပခာ်း ကျွမ််းကျငသ် မျာ်းလည််း ပ ဝငခ်  သည်။ ေ န ်နငှ  ်

အပခာ်းသ မျာ်းက “န ိုငင် ံအချ ပ်အချာ” စဉ််းစာ်းချက်သည် န ိုငင်တံကာ ဝငထ်ရာက်စွက် က် ထပ ရှင််းပခင််း မရှ ပ  န ိုငင်တံစ်ခိုချင််းက က ိုယလ်ိုပ်ချငသ်ည်က ို 

လိုပ်ခွင ရ်ထသာ န ိုငင်တံစ်ခို၏ အခွင အ်ထရ်း အပ စ်အထပခမခံသင ပ်  န ိုငင် ံအချ ပ်အပခာအာဏာသည်   ိုန ိုငင်အံတွင််း ထန  ိုငက်ကထသာ ပပည်သ မျာ်း၏ 

အကာအကွယ်ရှ မှု က ို အထပခခံသင သ်ည်ဟ ၍ ပ စ်သည်။   ို်း  ို်းရှင််းရှင််းထပပာရလျှင ်န ိုငင်၏ံ အချ ပ်အပခာအာဏာပ ိုငမ်ှုသည် “အချ ပ်အပခာအပ စ် 

တာဝနခ်ံမှု” စဉ််းစာ်းချက်အထပေါ် အထပခပပ  တည်ထဆာက်သင သ်ည်။  

ေ န၏် စဉ််းစာ်းချက်ပ စ်ထသာ “အချ ပ်အပခာအပ စ် တာဝနခ်ံမှု” က ို ထနာက်ပ ိုင််းတွင ်ကကာ်းဝငထ်ပ ရှင််းပခင််းနငှ  ်န ိုငင်ထံတာ်၏ အချ ပ်အပခာ အထပေါ် 

န ိုငင်တံကာ ထကာ်မရှင ်(ICISS) က ကာကွယ်ရန ်တာဝန ်၏ အထပခခံ ဥပထေသအပ စ်  နတ်ီ်း အသံို်းပပ ခ  သည်။ ဤထကာ်မရှငက် ို လ သာ်းချင််းစာနာ 

ထ ာက် ာ်းထသာ ကကာ်းဝငထ်ပ ရှင််းမှုက ို ထ ာက်ခံသ မျာ်းနငှ  ်န ိုငင်ထံတာ် အချ ပ်အပခာက ို သမ  ို်းကျနာ်းလည်မှုက ို ထ ာက်ခံသ မျာ်းအကကာ်း 

အပငင််းပွာ်းမှုက ို အထပ ရှာရန ် ွ ွေ့စည််းခ  ပခင််း ပ စ်သည်။ အထရ်းကကီ်းသည်မှာ န ိုငင်ထံတာ်မျာ်းသည် အချက်အပခာ၏ အခွင ထ်ရ်းနငှ  ်အာ်းသာချက်မျာ်းမှသာ 

အကျ  ်းထကျ်းဇ ်းရန ိုငသ်ည်မဟိုတ်ပ  ၎င််းတ ို  သည် ၎င််းတ ို  ၏ နယ်နမ တ်မျာ်း အတွင််း ထန  ိုငက်ကထသာ ပပည်သ မျာ်းက ို ကာကွယ်ရန ်တာဝနရှ် သည်က ို 

လက်ခံရမည်ဟ ထသာ ပငင််းဆ ိုချက်ပ င  ်ေ န၏် အလိုပ်အထပေါ်တွင ် ထကာ်မရှငက် ို တည်ထဆာက် ာ်းပခင််းပ စ်သည်။  

 

ထနာက်ပ ိုင််းနစ်ှမျာ်းတွင ်ကမဘာအနှံ  အပပာ်းမှ လ အမျာ်းအပပာ်းနငှ  ်အ ွ ွေ့အစည််းမျာ်းက ကာကွယ်ရန ်တာဝန၏် စဉ််းစာ်းချက်က ို ထ ာက်ခံလာ 

ခ  ကကသည်။ ဥပမာ- ၎င််းတ ို  ၏ န ိုငင်မံျာ်းအတွင််း ထန  ိုငက်ကထသာ ပပည်သ မျာ်းအာ်း ကာကွယ်ရန ်ထေသဆ ိုငရ်ာ အ ွ ွေ့အစည််းမျာ်းက 

ကတ ကဝတ်မျာ်း ပပ လာကကသည်။ ၂၀၀၂ ခိုနစ်ှ အာ ရ က ပပည်ထ ာငစ်ို ထကကညာစာတမ််းတွင ်ဥပမာအာ်းပ င  ်စစ်ရာဇဝတ်မှုမျာ်း၊ 

လ မျ  ်းတံို်းသတ်ပ တ်မှုမျာ်း သ ို  မဟိုတ ်လ သာ်းမျ  ်းနယွ်အထပေါ် ဆန  က်ျငထ်သာ ရာဇဝတ်မှုမျာ်း ပ စ်ပွာ်းထနသာ အ ွ ွေ့ဝင ်န ိုငင်အံတွင််းသ ို   ကကာ်းဝင ်

ထပ ရှင််းရန ်သတ်မှတ်ချက်မျာ်းက ို ချမှတ် ာ်းသည်။  

  ို  အပပင ်၂၀၀၇ ခိုနစ်ှတွင ်လ သာ်းနငှ  ်ပပည်သ မျာ်း၏ အခွင အ်ထရ်း ဆ ိုငရ်ာ အာ ရ ကန ်ထကာ်မရှငက် အာ ရ က တွင ်ကာကွယ်ရန ်တာဝနက် ို 

အာ်းထကာင််းလာထစရန ်ဆံို်းပ တ်ချက်တစ်ခိုက ို လက်ခံခ  သည်။  



၂၀၀၅ ခိုနစ်ှတွင ်ကိုလသမဂ္ဂက ကမဘာအနှံ  အပပာ်းက ထခ င််းထဆာငမ်ျာ်းက ို အတ တကွ   တ်ထခေါ် ပပီ်း ကမဘာ   ပ်သီ်းညီလာခ ံကျင််းပခ  သည်။ 

ကမဘာ   ပ်သီ်း ညီလာခံ၏ အထရ်းအကကီ်းဆံို်း ထအာငပ်မငမ်ှု တစ်ခိုမှာ ကမဘာ ထခ င််းထဆာငမ်ျာ်းအကကာ်း ကန  က်ွက်သ မရှ ပ  သထဘာတ ညီမှုမှာ 

န ိုငင်အံာ်းလံို်းသည် ၎င််းတ ို  ၏ ပပည်သ မျာ်းက ို လ မျ  ်းတံို်းသတ်ပ တ်မှု၊ စစ်ရာဇဝတ်မှုမျာ်း၊ လ သာ်းမျ  ်းနယွ်က ို ဆန  က်ျငထ်သာ ရာဇဝတ်မှုမျာ်းနငှ  ်လ မျ  ်းစို 

ရှင််းလင််းထရ်း တ ို  မှ ကာကွယ်ရန ်တာဝနရှ် သည်ဟ  ထသာ အချက်ပ စ်သည်။ ၎င််းတ ို  က ဤရာဇဝတ်မှု ထလ်းခိုမှ န ိုငင်တံစ်န ိုငင်သံည် ၎င််း၏ လ  ိုက ို 

ကာကွယ်ရန ်ပျက်ကွက်ခ  ပ က စိုထပ င််း အထရ်းယ မှုက ို လိုပ်ထဆာငရ်န ်ပပငဆ်ငရ်နလ်ည််း သထဘာတ ညီခ  ကကသည်။  

 

၂၀၀၅ ခိုနစ်ှ ကမဘာ   ပ်သီ်းညီလာခံ၏ ကာကွယ်ရန ်တာဝန ်အထပေါ် သထဘာတ ညီချက် မှ စတငသ်ည ် နစ်ှမျာ်းတွင ်တ ို်းတက်မှုအမျာ်းအပပာ်း 

ပပ လိုပ်ခ  ကကသည်။ ကိုလသမဂ္ဂ၏ (  ိုအချ နက်) အထ ွထ ွ အတွင််းထရ်းမ ်း ဘနက်ီမွန််းက ကာကွယ်ရန ်တာဝနက် ို ဤအထပခခံဥပထေသက ို 

အထကာငအ် ည်ထ ာ်ရနအ်တွက် “မဏ္  င”်သံို်းခိုက ို ထ ာ် ိုတ်ပခင််းပ င  ်ပ ိုမ ို၍ ရှင််းလင််းထစခ  သည်။   ိုမဏ္  င ်သံို်းခိုမှာ -  

 

၁။ လ မျ  ်းတံို်းသတ်ပ တ်မှု၊ စစ်ရာဇဝတ်မှု၊ လ မျ  ်းနယွ်စို ရှင််းလင််းပခင််းနငှ  ်လ သာ်းမျ  ်းနယွ်စိုအထပေါ် ကျ ်းလွနထ်သာ ရာဇဝတ်မှုနငှ  ်

၎င််းတ ို  က ို လှုံွေ့ထဆာ်မှုမျာ်းမှ ၎င််း၏ က ိုယ်ပ ိုင ်ပပည်သ လ  ိုက ို ကာကယွ်ရန ်အစ ို်းရ၏ တာဝန၊် 

 ၂။ ဤတာဝနခ်ံမှုမျာ်းက ို ပပည ်မီထစရန ်အစ ို်းရမျာ်းက ို န ိုငင်တံကာ အသ ိုင််းအဝ ိုင််းက ပံ ပ ို်းက ညီရန ်ကတ ကဝတ်။  

၃။ န ိုငင်တံခိုက   ိုသ ို  ထသာ ကာကွယ်မှုက ို ထပ်းရန ်ပျက်ကွက်သည ်အခ  ကိုလသမဂ္ဂ၏ အ ွ ွေ့ဝင ်န ိုငင်မံျာ်းက အချ နမီ်နငှ်  

ဆံို်းပ တ်ချက်ခ ိုငမ်ာသည ် ပံိုစံပ င  ်စိုထပ င််း တိုန  ပ်ပနရ်န ်တာဝနရှ် ခံပခင််း။  

 

မဏ္  ငသံ်ို်းခိုစလံို်းမှာ ညီမျှထသာ အငအ်ာ်းနငှ  ်အထရ်းကကီ်းမှု ရှ ကကသည်။ သ ို  ရာတွင ်ကာကွယ်ရန ်တာဝန ်အထပခခံ ဥပထေသ၏  အထရ်းအကကီ်းဆံို်း 

 ှုထ ာင မှ်ာ လ မျ  ်းတံို်းသတ်ပ တ်မှုနငှ  ်အစိုအပပံ လ ိုက် ရက်စက်ယိုတ်မာမှုမျာ်းက ို ကာကွယ်ပခင််း ပ စ်သည်။ ကာကွယ်ရန ်တာဝနအ်ထပေါ်တွင ်

ပ ်းထပ င််းထဆာငရွ်က်ပခင််းမှ တဆင  ်ကမဘာကကီ်းသည် မည်သည ်အခ မှ  ပ်မံ၍ လ မျ  ်းတံို်းသတ်ပ တ်မှု၊ စစ်ရာဇဝတ်မှုမျာ်း၊ လ မျ  ်းနယွ်စိုအထပေါ် 

ကျ ်းလွနထ်သာ ရာဇဝတ်မှုမျာ်း သ ို  မဟိုတ် လ မျ  ်းနယွ်စို ရှင််းလင််းထရ်း တ ို  က ို မျက်ပမင ်ထတွွေ့ ကကံ ရထတာ မည်မဟိုတ်ဟို န ိုငင်တံကာ အသ ိုင််းအဝ ိုင််းက 

ထမျှာ်လင သ်ည်။  

 

ကာကွယ်ရန် တာဝန်၏ မ လအစ  

 

ရဝမ်ေ နငှ  ်ထဘာ စန်ီးယာ်း လ မျ  ်းတိုန််းသတ်ပ တ်မှုမျာ်းအာ်း ထတွွေ့ ပမငက်ကရပပီ်းထနာက် ၁၉၉၉ ခိုနစ်ှတွင ်ကိုလသမဂ္ဂ လ သာ်းချင််း စာနာထ ာက် ာ်းထသာ 

ကကာ်းဝင ်ထပ ရှင််းထရ်းက ို ထ ာက်ခံသ မျာ်း နငှ  ်န ိုငင်ထံတာ် အချ ပ်အချာက ို အစဉ်အလာ နာ်းလည်မှုက ို က ိုငစွ်  ာ်းသ မျာ်းအကကာ်း ကွ ပပာ်းမှုက ို 

ထပ ရှင််းရနအ်တွက် နည််းလမ််းတစ်ခို ရှာထ ွရန ်အတွင််းထရ်းမ ်းချ ပ်ထဟာင််း က ို ီအာနနက် န ိုငင်တံကာ အသ ိုင််းအဝ ိုင််းအာ်း ထတာင််းဆ ိုခ  သည်။ 

လ မျ  ်းတံို်းသတ်ပ တ်မှု နငှ  ်အပခာ်းထသာ အစိုအပပံ လ ိုက် ရက်စက်ယိုတ်မာမှုမျာ်းမှ ပပည်သ မျာ်းအက ို ကာကွယ်ရန ်ရည်ရွယ်ချက်အတွက် အပခာ်း 

န ိုငင်တံန ိုငင် ံအထပေါ်တငွ ်န ိုင ်က်စီ်းနင််း အပပ အမ က ို - အ  ်းသပ င  ်စစ်ထရ်း အပပ အမ က ို- လိုပ်ထဆာငရ်န ်အပခာ်းန ိုငင်မံျာ်းအတွက် 

မည်သည ်အချ နတ်ွင ်သင ထ်တာ်သည်ဆ ိုသည ် ထမ်းခွန််းက ို ထကျာ်လ ာ်းန ိုငရ်န ်နည််းလမ််းသစ်ရှာရန ်သ က ထတာင််းဆ ိုခ  သည်။  

 

ကထနေ အစ ို်းရက ဤစ နထ်ခေါ်မှုက ို တိုန  ပ်ပနခ်  ပပီ်း ၂၀၀၀ ခိုနစ်ှတွင ်ကကာ်းဝငထ်ပ ရှင််းပခင််းနငှ  ်န ိုငင်ထံတာ် အချ ပ်အပခာအထပေါ် န ိုငင်တံကာ ထကာ်မရှင ်

ICISS က ို  ွ ွေ့စည််းခ  သည်။ ယင််းထကာ်မရှငက် ို အမျ  ်းမျ  ်းထသာ ကဏ္မျာ်းမှ န ိုငင်တံကာ ပညာရှငမ်ျာ်းပ စ်ထသာ Gareth Evens နငှ  ်Mohammed 

Sahnoun တ ို  က ဦ်းထဆာငခ်  ပပီ်း “တာဝနခ်ံမှုက  သ ို   အချ ပ်အပခာ” ဟ ထသာ အထစာပ ိုင််း Francis Deng ( ရနစ်စ်ေ န)် ၏ အလိုပ်အထပေါ် အထပခခံသည ် 

ကာကွယ်ရန ်တာဝန ်အထပခခံ ဥပထေသ က ို ထ ာ် ိုတ်ခ  သည်။ ၂၀၀၁ ခိုနစ်ှတွင ်ိုတ်ပပနထ်သာ ထကာ်မရှင ်အစီရငခ်ံစာက န ိုငင်အံာ်းလံို်းသည် 

၎င််းတ ို  ၏ န ိုငင်သံာ်းမျာ်းက ို လ မျ  ်းတံို်းသတ်ပ တ်မှု၊ စစ်ရာဇဝတ်မှုမျာ်း၊ လ သာ်းမျ  ်းနယွ်က ို ဆန  က်ျငထ်သာ ရာဇဝတ်မှုမျာ်းနငှ  ်လ မျ  ်းနယွ်စို 

ရှင််းလင််းပခင််းတ ို  မှ ကာကွယ်ရန ်တာဝနရှ် မှုအထပေါ် ပငင််းချက် ိုတ ်ာ်းသည်။   ို  အတ  ၎င််းတ ို  က န ိုငင်တံကာ အသ ိုင််းအဝ ိုင််းတွင ်န ိုငင်မံျာ်းမှ 

န ိုငင်သံာ်းမျာ်းက ို   ို ပပစ်မှု ထလ်းမျ  ်းမှ ကာကွယ်ရနအ်တွက် အက အညီထပ်းရန ်တာဝနရှ် သည်ဆ ိုသည ်အထပေါ်တွငလ်ည််း ပငင််းချက် ိုတ် ာ်းသည်။ 

န ိုငင်တံန ိုငင်ကံ ၎င််း၏ န ိုငင်သံာ်းမျာ်းက ို လ မျ  ်းတံို်းသတ်ပ တ်မှုနငှ  ်အပခာ်း ရက်စက်ယိုတ်မာမှုမျာ်းမှ ကာကွယ်ရန ်ပျက်ကွက်ခ  ပ က   ိုအချ နတ်ွင ်

န ိုငင်တံကာ အသ ိုင််းအဝ ိုင််းတွင ်  ိုသ မျာ်းက ို ကာကွယ်ရန ်တာဝနရှ် လာသည်ဟို ယ ဆ ာ်းသည်။   ိုသ မျာ်းက ို ကာကွယ်ရန ်န ိုငင်တံကာ 

အသ ိုင််းအဝ ိုင််းသည် သံတမနထ်ရ်း၊ စီ်းပွာ်းထရ်းနငှ  ်ဥပထေထကကာင််းဆ ိုငရ်ာ အထရ်းယ ထဆာငရွ်က်မှုမျာ်းနငှ  ်ထနာက်ဆံို်း အလွနအ်ဆ ို်းရွာ်းဆံို်း 

အထပခအထနမျာ်းတွင ်အငအ်ာ်းသံို်းပခင််း (စစ်ထရ်း လိုပ်ငန််း) အပ အဝင ်ကျယ်ပပန  ထ်သာ အတ ိုင််းအတာပ င  ်အသံို်းပပ သွာ်းသင သ်ည်။  



 

ICISS အစီရငခ်ံစာက လ သာ်းချင််းစာနာထ ာက် ာ်းမှု ဆ ိုငရ်ာ ထဘ်းေိုကခမျာ်းက ို န ိုငင်တံကာ အသ ိုင််းအဝ ိုင််းက မည်သ ို   တိုန  ပ်ပနရ်မည်ဆ ိုသည်နငှ  ်

ပတ်သက်၍ အထပပာင််းအလ  ပ စ်သွာ်းထစခ  သည်။ ကာကွယ်ရန ်တာဝနဆ် ိုသည်မှာ ပပည်သ လ  ိုက ို ကာကွယ်ရန ်အစ ို်းရ တစ်ခိုချင််းစီ၏ ပ မဆံို်းနငှ  ်

အထရ်းအကကီ်းဆံို်း တာဝနခ်ံမှုအပ စ် ရှ ထနချ နတ်ွင ်  ိုန ိုငင်ကံ ၎င််း၏ ပပည်သ မျာ်းက ို မကာကွယ်န ိုငလ်ျှင ်သ ို  မဟိုတ ်ကာကွယ်ရန ်ဆနဒမရှ လျှင ်

တာဝနခ်ံမှုသည် န ိုငင်တံကာ အသ ိုင််းအဝ ိုင််းသ ို   ထရွွေ့ထပပာင််းသွာ်းထပသည်။ န ိုငင်ထံတာ် အချ ပ်အပခာအာဏာနငှ  ်လ သာ်း ပပည်သ မျာ်းအာ်း ကျယ်ပပန  ထ်သာ 

ရက်စက်ယိုတ်မာမှုမျာ်းမှ ကာကွယ်ပခင််းအကကာ်း ဆက်ဆံထရ်းက ို ဤနည််းလမ််းသစ်ပ င  ် ှုပမငမ်ှုနငှ  ်ပတ်သက်၍ ထအာက်တွင ်တစ်ခိုချင််း အကျဉ််းချ ပ် 

ထ ာ်ပပ ာ်းထသာ စဉ််းစာ်းထတွ်းထခေါ်ချက်မျာ်းက ို ထကာ်မရှငအ်ထနပ င  ်ဆန််းစစ်ရမည်ပ စ်သည်။  

 

န ိုငင်ခံတာ် အြေ ျုပ်အ ြောအာဏာပ ိုငမ်ှုနငှ့် ်ဝငခ်ရာက်စွက် က်မှု မရှ  ြေငူ်း  

 

‘န ိုငင်ထံတာ် အချ ပ်အပခာ အာဏာပ ိုငမ်ှု’ သည် န ိုငင်တံကာ ဥပထေတငွ ်န ိုငင်တံစ်ခို၏ ဥပထေထကကာင််းအရ သွငပ်ပငလ်ကခဏာက ို အဓ က အာ်းပ င  ်

ဆ ိုလ ိုသည ် စဉ််းစာ်းချက်ပ စ်သည်။ ဤစဉ််းစာ်းချက်သည် လွနခ်  သည် နစ်ှ ရာပ ိုင််း အချ  ွေ့ ကကာကာလမျာ်းအတွင််း ထခတ်သစ်ဥထရာပတွင ်

ထပေါ် ွက်လာခ  ထသာ န ငင်ထံတာ် အချ ပ်အပခာအာဏာပ ိုငမ်ှု စဉ််းစာ်းချက်၏ “Westphalian”စဉ််းစာ်းချက်မှ  ွက်ထပေါ်လာမှု တစ်ခိုပ စ်သည်။ 

ဤစဉ််းစာ်းချက်သည် အချ ပ်အပခာအာဏာပ ိုင ်န ိုငင်မံျာ်းသည် နှု င််းယှဉ်မှုအရ အရွယ်အစာ်း သ ို  မဟိုတ် ကကယ်ဝချမ််းသာမှု မည်သ ို  ပင ်ရှ ထစကာမ  

Westphalian စနစ်ထအာက်တွင ်၎င််းတ ို  က ို ညီမျှမှုရှ သည်ဟို ယ ဆကာ န ိုငင်တံကာ ဆက်ဆံထရ်းတွင ်ပင မ်ဝပ်ပ ပပာ်းမှုနငှ  ်တည်ပင မ်မှုက ို 

ထပ်းသည်ဟ ထသာ စဉ််းစာ်းချက်ပ စ်သည်။ ဤန ိုငင်အံာ်းလံို်း၏ အချ ပ်အပခာအာဏာ ညီမျှမှု အထပခခံ ဥပထေသသည် ကိုလမဂ္ဂ ထကကညာစာတမ််း (၁၉၄၅ 

ခိုနစ်ှ ကိုလသမဂ္ဂ တည်ထ ာငရ်ာတွင ်သထဘာတ ညီချက်) ထရ်းစွ ရာတွင ်အထပခခံကျထသာ ဥပထေသမျာ်း  မှ တစ်ခိုပ စ်သည်။ အချ ပ်အပခာပ ိုင ်

န ိုငင်တံွင ်အလံို်းစံိုထသာ တရာ်းစီရငပ် ိုငခ်ွင  ်သ ို  မဟိုတ် ပ ိုငဆ် ိုငမ်ှု နယန်မ တ်မျာ်းအတွင််း   န််းချ ပ်န ိုငခ်ွင  ်ရှ သည်။ ဤန ငင်ထံတာ် အချ ပ်အပခာပ ိုငဆ် ိုငမ်ှု  

စနစ်ထအာက်တွင ်အပခာ်းထသာ န ိုငင်မံျာ်းသည် အပခာ်း န ိုငင်တံစ်န ိုငင်၏ံ ပပည်တွင််းထရ်းက ို ဝငထ်ရာက်စွက် က်ပခင််း မပပ ရထပ။  

 

ကိုလသမဂ္ဂက ို ဤန ိုငင်ထံတာ် အချ ပ်အပခာပ ိုငဆ် ိုငမ်ှု နာ်းလည်ချက်အထပေါ် တည်ထဆာက် ာ်းသည်နငှ  ်တပပ  ငတ်ည််း ၎င််းသည် န ိုငင်တံကာ 

ပင မ််းချမ််းထရ်း နငှ  ်လံိုပခံ ထရ်းက ို   န််းသ မ််းရနလ်ည််း သံဓ ဌာနခ်ျ ာ်းသည်  အ ွ ွေ့အစည််း ပ စ်သည်။ နစ်ှဆယ်ရာစို ကိုနဆံ်ို်းချ နမှ်စ၍ ထခတ်သစ် 

ပဋ ပကခမျာ်း၏ သထဘာသဘာဝမှာ ထပပာင််းလ သွာ်းခ  သည်။ နစ်ှဆယ်ရာစို အလယ်ပ ိုင််းအ   အမျာ်းစိုမှာ န ိုငင်မံျာ်းအကကာ်း ပဋ ပကခမျာ်း ပ စ်ခ  ပပီ်း 

ယထန  အချ နတ်ွင ်အမျာ်းစိုမှာ ပပည်တွင််း ပဋ ပကခမျာ်းပ စ်သည်။   ိုမျှသာမက ပဋ ပကခမျာ်းအတွင််း ထသဆံို်းသ  အရပ်သာ်း အချ  ်းမှာ နစ်ှဆယ်ရာစို 

အစတွင ်ဆယ်ထယာက်တွင ်တစ်ထယာက်သာ ရှ ရာမှ သကက ရာဇ် ၂၀၀၀ ခိုနစ်ှတွင ်ဆယ်ထရာက်တွင ်က ို်းထယာက်ခန  အ်   ပမင တ်ကလ်ာခ  သည်။ 

ထခတ်သစ် ပဋ ပကခ၏ သထဘာဝ ထပပာင််းလ မှုသည် ကိုလသမဂ္ဂအတွက် စ နထ်ခေါ်မှုက ိုလည််း ထဆာငက်ကဉ််းလာခ  သည်။ န ိုငင်ထံတာ် အချ ပ်အပခာ 

ပ ိုငဆ် ိုငမ်ှု မ ရင််း ဥပထေသနငှ  ်ပင မ််းချမ််းထရ်းနငှ  ်လံိုပခံ ထရ်းက ို   န််းသ မ််းရန ်အလွနအ်ထရ်းကကီ်းမှုက ို မည်သ ို   ထပ င််းစပ်မည်နည််း။   ို  ပပင ်

အထရ်းအကကီ်းဆံို်းမှာ လ သာ်းမျာ်းက ို လ မျ  ်းတံို်းသတ်ပ တ်မှုနငှ  ်အပခာ်းထသာ အစိုအပပံ လ ိုက် ရက်စက်ယိုတ်မာမှုမျာ်းမှ ကိုလသမဂ္ဂအထနပ င  ်မည်သ ို   

ကာကွယ်န ိုငမ်ည်နည််း။  

 

တာဝန်ြံေမှု အ  စ် အြေ ျုပ်အ ြောပ ိုငမ်ှု  

 

ဤမထရရာမှုက ို ထကျာ်လ ာ်းန ိုငရ်န ်ICISS သည် ကာကွယ်ရန ်တာဝန ်သထဘာတရာ်းက ို ထရှွေ့တ ို်းထရာက်ရှ ထစရန ်အထစာပ ိုင််းက ေ န၏် “တာဝနခ်ံမှု က  သ ို   

အချ ပ်အပခာ” ဆ ိုငရ်ာ အလိုပ် က ို အသံို်းပပ ခ  သည်။ ယင််းသည် န ိုင်ငတံကာ ဆက်ဆံထရ်းတွင ်အထကကာင််းရင််း မျာ်းစွာအတွက် အထရ်းကကီ်းထသာ 

အထပပာင််းအလ မျာ်းပ စ်ထစခ  သည်။ ထရှ်းဦ်းစွာ “တာဝနခ်ံမှုက  သ ို   အချ ပ်အပခာ” ဆ ိုသည်မှာ န ိုငင်အံာဏာပ ိုငမ်ျာ်းသည် န ိုငင်သံာ်းမျာ်း၏ 

ထဘ်းကင််းလံိုပခံ ထရ်းနငှ  ်အသက်မျာ်းက ို ကာကွယ်ရနန်ငှ  ်သ တ ို  ၏ ထန  ိုငစ်ာ်းထသာက်မှုဘဝက ို ပမြှင တ်ငရ်နအ်တွက် တာဝနရှ် သည်။ ေိုတ ယ 

အဓ ပပာယ်မှာ န ိုငင်အံဆင  ်န ိုငင်ထံရ်း အာဏာပ ိုငမ်ျာ်းသည် ၎င််းတ ို  ၏ က ိုယ်ပ ိုင ်န ိုငင်သံာ်းမျာ်းက ိုသာမက ကိုလသမဂ္ဂ မှတဆင  ်န ိုငင်တံကာ 

အသ ိုင််းအဝ ိုင််းက ိုလည််း တာဝနခ်ံရသည်။   ို  ပပင ်တတ ယအထနပ င  ်“တာဝနက်  သ ို   အချ ပ်အပခာ” ၏ အဓ ပပာယ်မှာ အစ ို်းရ ဌာနဆ ိုင်ရာမျာ်းသည် 

၎င််းတ ို  ၏ အပပ အမ မျာ်းအတွက် တာဝနရှ် သည်။  

 

ခြေတသ်စ်။ ကာကွယ်ရန်၊ တိုန ့်် ပန်ရန်နငှ့် ် ပန်လည်တည်ခဆာက်ရန် တာဝန်ရှ မှု  

 

သ ို  ပ စ်ရာ ကာကွယ်ရန ်တာဝနသ်ည် န ိုငင်ထံတာ် အချ ပ်အပခာအာဏာနငှ  ်လ သာ်းချင််းစာတာထ ာက် ာ်းမှု ဆ ိုငရ်ာ ထဘ်းအနတရာယ်မျာ်းအတွင််း 



ပပည်သ မျာ်းက ို ကာကွယ်ရန ်ဟ ထသာ စဉ််းစာ်းချက် နစ်ှခို ထပ င််းစပ်သည ် လမ််းထကကာင််း ပ စ်လာသည်။ ICISS အစီရငခ်ံစာက ဤစဉ််းစာ်းချက် နစ်ှခို 

ထပ င််းစပ်န ိုငထ်ကကာင််း ပပသထနပပီ်း ကာကယွ်ရန ်တာဝန ်ဥပထေသတငွ ်တာဝနခ်ံမှု သံို်းခို ပ ဝင ်သင ထ်ကကာင််း ထနာက် ပ် ပငင််းချက် ိုတ ်ာ်းသည်။  

၁။ လ မျ  ်းတံို်းသတ်ပ တ်မှု နငှ  ်အပခာ်းထသာ အစိုအပပံ လ ိုက် ရက်စက်ယိုတ်မာမှုမျာ်းမှ ကာကွယ်ရန ်တာဝန။် ယင််းသည် ဆင််းရ မွ ထတမှု၊ သဘာဝ 

သယံဇာတမျာ်း ခွ ထဝပခင််း၊ စီ်းပွာ်းထရ်း၊ န ိုငင်ထံရ်း သ ို  မဟိုတ် လ မှု   နှ ပ်မှုမျာ်း  က  သ ို   ပဋ ပကခ၏ အထကကာင််းရင််းမျာ်းက ို က ိုငတ်ွယ်ရန ် န ိုငင် ံ

တစ်ခိုချင််းနငှ  ်န ိုငင်တံကာ အသ ိုင််းအဝ ိုင််း နစ်ှခိုစလံို်း၏ တာဝနခ်ံမှု ပ စ်သည်။  

၂။ တိုန  ပ်ပနရ်န ်တာဝန ်သ ို  မဟိုတ ်လ မျ  ်းတံို်းသတ်ပ တ်မှု၊ စစ်ရာဇဝတ်မှုမျာ်း၊ လ မျ  ်းနယွ်စို ရှင််းလင််းပခင််း သ ို  မဟိုတ ်လ သာ်းမျ  ်းနယွ်အထပေါ် 

ကျ ်းလွနသ်ည ် ရာဇဝတ်မှုမျာ်း စတငလ်ျက်ရှ ထနချ န ်သ ို  မဟိုတ် ပ စ်လာန ိုငထ်ချရှ ထနသည ် အထပခအထနမျာ်းက ို တိုန  ပ်ပနရ်န ်တာဝန။်  

၃။ လ မျ  ်းတံို်း သတ်ပ တ်မှု နငှ  ်အပခာ်း အစိုအပပံ လ ိုက် ရက်စက်ယိုတ်မာမှုမျာ်းထနာက်ပ ိုင််း ပပနလ်ည် တည်ထဆာက်ရန ်တာဝန။် ယင််းသည် 

အစိုအပပံ လ ိုက် ရက်စက်ယိုတ်မာကကမ််းကက တ်မှုမျာ်းက ို ခံစာ်းခ  ရထသာ လ မှုလ  အ ွ ွေ့အစည််းမျာ်းက ို ပပနလ်ည် နလံ ရန၊် ပပနလ်ည် 

တည်ထဆာက်ရနန်ငှ  ်ပဋ ပကခထနာက်ပ ိုင််း ပပနလ်ည် သင ပ်မတ်ရန ်အက အညီထပ်းရနအ်တွက် န ိုငင်တံစ်ခိုချင််း နငှ  ်န ိုငင်တံကာ အသ ိုင််းအဝ ိုင််းတ ို  ၏ 

တာဝနပ် စ်သည်။  

ထမျှာ်လင ခ်ျက်မှာ ကာကွယ်ရန ်တာဝနက် ို   ို တာဝနခ်ံမှု သံို်းစံိုပ စ်လာထစရနလ်ိုပ်ထဆာငရ်န ်ပ စ်သည်။ န ိုငင်တံကာ အသ ိုင််းအဝ ိုင််းသည် လ မျ  ်းတံို်း 

သတ်ပ တ်မှုနငှ  ်အပခာ်း အစိုအပပံ လ ိုက် ရက်စက် ကကမ််းကက တ်မျ မျာ်း၏ အဆင တ် ိုင််းက ို တိုန  ပ်ပနရ်န ်အဆငသ်င  ်ပပင ်ာ်းလ မ ်မည်။ ၎င််းမှာ န ိုငင်တံကာ 

အသ ိုင််းအဝ ိုင််းသည် ကာကွယ်ရန ်တိုန  ပ်ပနရ်နန်ငှ  ်ဤအစိုအပပံ လ ိုက ်ကျယ်ပပန  ထ်သာ လ  အခွင အ်ထရ်း ချ  ်းထ ာက်မှုမျာ်းထနာက်တွင ်

ပပနလ်ည်တည်ထဆာက်ရန ်အဆငသ်င  ်ပ စ်လ မ ်မည်ဟို ထမျှာ်လင  ်ာ်းသည်။  

 

၃။ ကာကွယ်ရန် တာဝန်အခပေါ် န ိုငင်တံကာ အသ ိုငူ်းအဝ ိုငူ်း၏ ကတ ကဝတ။် ၂၀၀၅ ြေိုနစ်ှ ကိုလသမဂ္ဂ ကမ္ာ့်ထ ပ်သူီး ညီလာြံေ  

 

၂၀၀၁ ခိုနစ်ှ ကိုနတ်ွင ်ICISS အစီရငခ်ံစာ  ိုတ်ပပနပ်ပီ်းထနာက် ကာကွယ်ရန ်တာဝနက် ို ထ ာက်ခံ ပံ ပ ို်းမှုမျာ်း တပ ည််းပ ည််း ပမင တ်က်လာသည်။ 

ယင််းသည် န ိုငင်တံကာ ဆက်ဆံထရ်း သမ ိုင််းတွင ်ခက်ခ ထသာ အချ နက်ာလ ပ စ်ခ  သည်။ အဘယ်ထကကာင ဆ် ိုထသာ် ၂၀၀၁ ခိုနစ်ှ စက်တငဘ်ာလ ၁၁ ရက် 

အကကမ််း က်တ ိုက်ခ ိုက်မှုနငှ  ်ထနာက်ဆက်တွ  အီရတ်နငှ  ်အာ ဂ္နန်စစတနတ် ို  က ို ကျ ်းထကျာ်ဝငထ်ရာက်မှုတ ို  ထကကာင  ်ပ စ်သည်။ သ ို  ရာတွင ်ထနာက်နစ်ှ 

အနည််းငယ်အတွင််းတွင ်ဥပထေသမျာ်းက ို ထဆွ်းထန်ွးကကပပီ်း လ အမျာ်း ပ ိုမ ို ထ ာက်ခံလာသည်။  ဤကာလအတွင််း အစ ို်းရမျာ်းနငှ  ်

လ  ိုလ မှုအ ွ ွေ့အစည််းမျာ်းအကကာ်း ကာကွယ်ရနတ်ာဝန ်အတွက် ထ ာက်ခံပံ ပ ို်းသည ် အထရ်းကကီ်းထသာ ပ စ်ထပေါ်တ ို်းတက်မှုမျာ်း အမျာ်းအပပာ်း 

ရှ ခ  သည်။ ဥပမာ- ကထနေ အစ ို်းရက အစ ို်းရမဟိုတ်ထသာနငှ  ်လ  ိုလ မှု အ ွ အစည််းမျာ်းနငှ  ်အလိုပ် ံိုထဆွ်းထန်ွးပွ မျာ်း နငှ  ်ထဆွ်းထန်ွးပွ မျာ်း စီစဉ်ရန ်

အက အညီထပ်းခ  ပခင််းပ င  ်  ိုအ ွ ွေ့အစည််းအမျာ်းအပပာ်းသည် ဥပထေသက ို ထ ာက်ခံလာကကသည်။ ထနာက် ပ် ကကီ်းမာ်းထသာ ထပခလှမ််းမှာ   ိုအချ နက် 

ကိုလသမဂ္ဂ အထ ွထ ွ အတွင််းထရ်းမ ်းချ ပ်ပ စ်ထသာ က ို ီအာနနက် ကာကွယ်ရန ်တာဝနအ်တွက် အကျ  ်းထဆာင ်တစ်ဦ်းပ စ်ခ  သည်။ ၂၀၀၅ ခိုနစ်ှ 

အထစာပ ိုင််း ကိုလသမဂ္ဂ ပပ ပပငထ်ပပာင််းလ ထရ်းနငှ  ်ပတ်သက်သည ် သ ၏ က ိုယ်တ ိုငထ်ရ်း အစီရငခ်ံစာတွင ်ပ ိုမ ိုကျယ်ပပန  ထ်သာ လွတ်လပ်ခွင တ်ွင ်

ဤဥပထေသက ို ဆိုပ်က ိုငလ်ျက် အထကာငအ် ည်ထ ာ်ရန ်လ ိုအပ်ထကကာင််း က ို ီအာနနက် ထဇာင််းထပ်း ထ ာ်ပပခ  သည်။  

 

ဤထ ာက်ခံသ မျာ်းအာ်းလံို်းနငှ အ်တ  ကာကယွ်ရနတ်ာဝနအ်တွက် ထ ာက်ခံမှု ရထစရန ်လိုပ်ထဆာငခ်  သ ထနာက် ပ် အမျာ်းအပပာ်းတ ို  က 

ပပည်သ မျာ်းအာ်း လ မျ  ်းတိုန််းသတ်ပ တ်မှုမျာ်းနငှ  ်အပခာ်းထသာ အစိုအပပံ လ ိုက် ရက်စက် ကကမ််းကက တ်မှုမျာ်းမှ ကာကွယ်ရန ် န ိုငင်တံကာ 

အသ ိုင််းအဝ ိုင််းမျာ်းအကကာ်းတွင ်သထဘာတ ညီချက်တစ်ခိုက ို ရရှ ထစခ  သည်။ ဤသထဘာတ ညီချက်က ို ကမဘာ   ပ်သီ်း ညီလာခံတွင ်ပပ လိုပ်ခ  ကကသည်။ 

  ပ်သီ်းညီလာခံက ို ၂၀၀၅ ခိုနစ်ှ စက်တငဘ်ာလတွင ်ကမဘာ  ထခ င််းထဆာငမ်ျာ်း ကိုလသမဂ္ဂ နစ်ှ ထပခာက်ဆယ်ပပည ် အ  န််းအမှတ် နယ ်းထယာက်ပမ  ွေ့တငွ ်

စိုဆံိုစဉ် ကျင််းပခ  ပပီ်း က ို ီအာနန၏် ပပ ပပငထ်ပပာင််းလ ထရ်း အဆ ိုပပ ချက်မျာ်းက ို ထဆွ်းထန်ွးပငင််းခိုနခ်  ကကသည်။   ပ်သီ်းညီလာခံ အဆံို်းတွင ်န ိုငင်တံကာ 

အသ ိုင််းအဝ ိုင််းသည် ကာကွယ်ရန ်တာဝန ်ဥပထေသက ို သထဘာတ ခ  ကကပပီ်း ၎င််းက ို   ပ်သီ်းညီလာခံ၏ “ရလေ ်စာတမ််း” စာပ ိုေ ်၁၃၈၊ ၁၃၉၊ နငှ  ်၁၄၀ 

တ ို  တွင ် ည ်သွင််း ထ ာ်ပပခ  သည်။  

 

လ မ  ျုူးတံိုူးသတ ် တမ်ှု၊ စစ်ရာဇဝတမ်ှုမ ာူး၊ လ မ  ျုူးနယ်ွစို ရှငူ်းလငူ်း ြေငူ်းနငှ့် ်လ သာူးမ  ျုူးနယ်ွအခပေါ် က  ူးလွန်ခသာ ရာဇဝတမ်ှုမ ာူး 

မ ှလ အမ ာူးက ို ကာကွယ်ရန် တာဝန်။  

၁၃၈။ န ိုငင်တံစ်ခိုချင််းသည် ၎င််း၏ ပပည်သ မျာ်းက ို လ မျ  ်းတံို်းသတ်ပ တ်မှု၊ စစ်ရာဇဝတ်မှုမျာ်း၊ လ မျ  ်းနယွ်စို ရှင််းလင််းပခင််းနငှ  ်

လ သာ်းမျ  ်းနယွ်အထပေါ် ကျ ်းလွနထ်သာ ရာဇဝတ်မှုမျာ်းမှ ကာကွယ်ရန ်တာဝနရှ် သည်။ ဤတာဝနရှ် မှုတွင ်လ ိုအပ်ထသာ 

သင ထ်တာ်သည ် လိုပ်ငန််းမျာ်းက ို ၎င််းတ ို  အာ်း လှုံွေ့ထဆာ်မှုမျာ်း အပ အဝင ်  ို ရာဇဝတ်မှုမျာ်း ကာကွယ်မှု တထလျာက်လံို်း 



ပ ဝငသ်ည်။ ကျွန်ိုပ်တ ို  သည် ဤတာဝနက် ို လက်ခံပပီ်း ယင််းအတ ိုင််း လ ိုက်နာ ထဆာငရွ်က်ကကမည်။  

န ိုငင်တံကာ အသ ိုင််းအဝ ိုင််းသည် ဤတာဝနက် ို ကျင သံ်ို်းအထကာငအ် ည်ထ ာ်ထသာ န ိုငင်မံျာ်းအာ်း လ ိုအပ်သလ ို အာ်းထပ်းပပီ်း 

ထစာလျငစွ်ာ သတ ထပ်းန ိုငစွ်မ််းက ို တည်ထဆာက်ရာတွင ်ကိုလသမဂ္ဂက ို ပံ ပ ို်းရမည်။  

 

၁၃၉။ ကိုလသမဂ္ဂမှတဆင  ်န ိုငင်တံကာ အသ ိုင််းအဝ ိုင််းသည်လည််း သင ထ်လျာ်ထသာ သံတမနထ်ရ်း၊ လ သာ်းချင််း 

စာနာထ ာက် ာ်းမှုနငှ  ်အပခာ်း ပင မ််းချမ််းထသာ နည််းလမ််းမျာ်းက ို ကိုလသမဂ္ဂ ပဋ ညာဉ်စာတမ််း၏ အခန််း ၆ နငှ  ်၈ တ ို  နငှ  ်အညီ 

သင ထ်လျာ်သလ ို အသံို်းပပ လျက် လ သာ်းမျာ်းအာ်း လ မျ  ်းတံို်းသတ်ပ တ်မှု၊ စစ်ရာဇဝတ်မှုမျာ်း၊ လ မျ  ်းနယွ်စို ရှင််းလင််းပခင််း၊ နငှ  ်

လ သာ်းမျ  ်းနယွ်စိုအထပေါ် ကျ ်းလွနထ်သာ ရာဇဝတ်မှုမျာ်း မှ ကာကွယ်ရနလ်ည််း တာဝနရှ် သည်။ ဤအထပခအထနတွင ်ပင မ််းချမ််းထသာ 

နည််းလမ််းမျာ်းက လံိုထလာက်မှုမရှ ပ  န ိုငင်အံဆင  ်အာဏာပ ိုငမ်ျာ်းက ၎င််းတ ို  ၏ ပပည်သ မျာ်းက ို လ မျ  ်းတံို်းသတ်ပ တ်မှု၊ 

စစ်ရာဇဝတ်မှုမျာ်း၊ လ မျ  ်းနယွ်စို ရှင််းလင််းပခင််းနငှ  ်လ သာ်းမျ  ်းနယွ်စိုက ို ဆန  က်ျငထ်သာ ရာဇဝတ်မှုမျာ်းမှ ကာကွယ်ရန ်

သ သာ ငရှ်ာ်းစွာ ပျက်ကွက်လျှင ်အချ နမီ်နငှ  ်ဆံို်းပ တ်ချက်ခ ိုငမ်ာထသာ ပံိုစံပ င  ်လံိုပခံ ထရ်း ထကာငစီ်မှ တဆင ၊် အခန််း ၇ အပ အဝင ်

ထကကညာစာတမ််းနငှ  ်အညီ၊ ပ စ်ရပ် တစ်ခိုချင််းအထပေါ် မ တည်လျက်၊ နငှ  ်သင ထ်လျာ်သလ ို ထေသဆ ိုငရ်ာ အ ွ ွေ့အစည််းမျာ်းနငှ  ်

ပ ်းထပ င််းထဆာငရွ်က်ပပီ်း ကျွန်ိုပ်တ ို  သည်  စိုထပ င််း အထရ်းယ မှုက ို အဆငသ်င  ်ပပငဆ်င ်ာ်းရမည်။ အထ ွထ ွ ညီလာခံအထနပ င  ်

ထကကညာစာတမ််းနငှ  ်န ိုငင်တံကာ ဥပထေမျာ်း၏ ဥပထေသမျာ်းက ို စ တ်တွင ် ာ်းလျက် လ မျ  ်းတံို်းသတ်ပ တ်မှု၊ စစ်ရာဇဝတ်မှုမျာ်း၊ 

လ မျ  ်းနယွ်စို ရှင််းလင််းပခင််းနငှ  ်လ သာ်းမျ  ်းနယွ်စိုက ို ဆန  က်ျငထ်သာ ရာဇဝတ်မှုမျာ်းနငှ  ်၎င််းတ ို  ၏ ထနာက်ဆက်တွ  အကျ  ်းဆက်မျာ်းမှ 

ပပည်သ မျာ်းက ို ကာကွယ်ရန ်တာဝနက် ို ဆက်လက်  ည ်သွင််းစဉ််းစာ်းသွာ်းရန ်လ ိုအပ်ထကကာင််း    ကျွန်ိုပ်တ ို  အထနပ င  ်

ထဇာင််းထပ်းထပပာလ ိုသည်။ ကျွန်ိုပ်တ ို  အထနပ င  ်လ ိုအပ်ချက်နငှ  ်သင ထ်လျာ်ထလျာက်ပတ်မှု အထပေါ်တွင ်န ိုငင်မံျာ်းက ို ၎င််းတ ို  ၏ 

ပပည်သ လ  ိုမျာ်းက ို လ မျ  ်းတံို်းသတ်ပ တ်မှု၊ စစ်ရာဇဝတ်မှုမျာ်း၊ လ မျ  ်းနယွ်စို ရှင််းလင််းပခင််းနငှ  ်လ သာ်းမျ  ်းနယွ်စိုက ို ဆန  က်ျငထ်သာ 

ရာဇဝတ်မှုမျာ်းမှ ကာကွယ်ရန ်စွမ််းရည်ပမြှင တ်ငပ်ခင််းအတွက် က ညီရနန်ငှ  ်ပပဿနာမျာ်း နငှ  ်ပဋ ပကခမျာ်း ပ စ်ပွာ်းမှု မတ ိုငမီ် 

  စီ်းမှုထအာက်တွင ်ရှ ထနသ မျာ်းက ို က ညီရနတ် ို  အတွက ်ကျွန်ိုပ်တ ို  က ိုယ်တ ိုင ်သံဓ ဌာနရှ် ရန ်လည််း ရည်ရွယ်သည်။  

 

၁၄၀။ ကျွန်ိုပ်တ ို  သည် လ မျ  ်းတံို်းသတ်ပ တ်မှု ကာကွယ်မှုအထပေါ် အထ ွထ ွ အတွင််းထရ်းမ ်းချ ပ်၏ အ  ်းအကကံထပ်း၏ 

လိုပ်ငန််းစဉ်က ို အပပည ်အဝ ထ ာက်ခံသည်။  

 

ယင််းသည် န ိုငင်တံကာ အသ ိုင််းအဝ ိုင််း၏ ကာကွယ်ရန ် တာဝနအ်ထပေါ် ကတ ကဝတ်ပ စ်သည်။ အနစ်ှသာရအာ်းပ င  ် ကမဘာ  အသ ိုင််းအဝ ိုင််းက 

ထပပာသည်မှာ (က) န ိုငင်မံျာ်းသည် ၎င််းတ ို  ၏ ပပည်သ မျာ်းက ို လ မျ  ်းတံို်းသတ်ပ တ်မှု၊ စစ်ရာဇဝတ်မှုမျာ်း၊ လ မျ  ်းနယွ်စို ရှင််းလင််းပခင််းနငှ  ်

လ သာ်းမျ  ်းနယွ်စိုက ို ဆန  က်ျငထ်သာ ရာဇဝတ်မှုမျာ်းမှ ကာကွယ်ရမည်။ (ခ) ဤတာဝနထ်ကျပွနထ်စရနအ်တွက်  က ညီရမည် နငှ  ် (ဂ္) န ိုငင်တံစ်န ိုငင်ကံ 

၎င််း၏ ပပည်သ မျာ်းက ို ကာကွယ်ရန ် ပျက်ကွက်ခ  ပ က   ိုအခ  ကာကွယ်ရန ် တာဝနမှ်ာ န ိုငင်တံကာ အသ ိုင််းအဝ ိုင််း၏ တာဝနပ် စ်လာသည်။  

ပပည်သ မျာ်းက ို ကာကွယ်ရန ်န ိုငင်တံကာ အသ ိုင််းအဝ ိုင််းသည် ကိုလသမဂ္ဂမှ တဆင  ်လိုပ်ထဆာငရ်မည်ပ စ်ပပီ်း န ိုငင်တံစ်န ိုငင်ကံ ို ၎င််း၏ ကာကွယ်ရန ်

တာဝနက် ို ပ ည ်စည််းန ိုငထ်စရန ်က ညီထပ်းရနအ်တွက် ပင မ််းချမ််းထသာ အထရ်းယ ထဆာငရွ်က်မှုမျာ်းက ို ကျယ်ကျယ်ပပန  ပ်ပန   ်အသံို်းပပ ရမည်။ အကယ်၍ 

ဤပင မ််းချမ််းထသာ နည််းလမ််းမျာ်း ကျဆံို်းခ  ပ က စစ်ထရ်းအရ အထရ်းယ မှုက ို (ကိုလသမဂ္ဂ၏ စစ်အငအ်ာ်း အသံို်းပပ မှုက ို လ မ််းမ ို်းထသာ ကိုလသမဂ္ဂ၏ 

ထကကညာစာတမ််း၏ အခန််း ၇ ထအာက်တွင)် လိုပ်ထဆာငရ်မည်။  

၄။ ကာကွယ်ရန် တာဝန်က ို အခကာငအ်ထည်ခ ာ် ြေငူ်း  

 

အထ ွထ ွ အတွင််းထရ်းမ ်းချ ပ်ထဟာင််း က ို ီအာနနသ်ည် ကာကွယ်ရန ်တာဝနက် ို အခ ိုငအ်မာ ထ ာက်ခံသ ပ စ်ပပီ်း ၂၀၀၇ ခိုနစ်ှ ဇနနဝ ရီလတွင ်

အထ ွထ ွ အတွင််းထရ်းမ ်း ပ စ်လာသည ် သ  ထနာက်ဆက်ခံသ  ဘနက်ီမွန််းသည်လည််း ဤဥပထေသက ို အာ်းထကာင််းစွာ စည််း ံို်းလှုံွေ့ထဆာ်သ ပ စ်ပပီ်း သ က 

ယခိုအချ နတ်ွင ်လိုပ်ထဆာငရ်မည ်တာဝနမှ်ာ “စကာ်းလံို်းမျာ်းက ို လက်ထတွွေ့အပ စ်” ထပပာင််းလ ရနဟ်ို ထပပာသည်။ ယင််းက ို ထအာငပ်မငထ်စရန ်

ဘနက်ီမွန််းက ၂၀၀၉ ခိုနစ်ှ ဇနနဝ ရီလတွင ်“ကာကယွ်ရန ်တာဝနက် ို အထကာငအ် ည်ထ ာ်ပခင််း” ဟို ထခ င််းစဉ်ထပ်း ာ်းသည ် အစီရငခ်ံစာတစ်ထစာငက် ို 

 ိုတ်ပပနခ်  သည်။ ဤအစီရငခ်ံစာသည် ဥပထေသအထပေါ် ပ မဦ်းဆံို်း ပပည ်စံိုစွာ ထ ာ်ပပ ာ်းသည ် ကိုလသမဂ္ဂ စာရွက်စာတမ််းပ စ်ပပီ်း အထ ွထ ွ 

အတွင််းထရ်းမ ်းချ ပ်က ကာကွယ်ရန ်တာဝနက် ို လက်ထတွွေ့ အထကာငအ် ည်ထပေါ်လာထစရန ်သ ၏ အစီအစဉ်မျာ်းက ို ထ ာ်ပပ ာ်းသည်။  

 

ဤအစီရငခ်ံစာတွင ်ဘနက်ီမွန််းက ကာကယွ်ရန ်တာဝနက် ို “မဏ္  င”် သံို်းခိုအပ စ် ပ ိုင််းပခာ်း ာ်းသည်။ ယင််းမဏ္  ငမ်ျာ်းမှာ -  

 

၁။ န ိုငင်၏ံ ကာကွယပ်ခင််း တာဝနခ်ံမှုမျာ်း  

၂။ န ိုငင်တံကာ ပံ ပ ို်းက ညီမှုနငှ  ်အရည်အထသွ်း ပမင တ်ငထ်ရ်း  



 ၃။ လ သာ်းချင််းစာနာထ ာက် ာ်းမှု ထဘ်းကပ်မျာ်းက ို အချ နမီ်နငှ  ်ဆံို်းပ တ်ချက်ခ ိုငမ်ာစွာ တိုန  ပ်ပနပ်ခင််း  

 

မဏ္  ငသံ်ို်းခိုမှာ စွမ််းအာ်း အတ တ ပ စ်ပပီ်း လ မျ  ်းတံို်းသတ်ပ တ်မှု၊ စစ်ရာဇဝတ်မှုမျာ်း၊ လ မျ  ်းနယွ်စို ရှင််းလင််းပခင််းသ ို  မဟိုတ် လ သာ်းမျ  ်းနယွ်စိုက ို 

ဆန  က်ျငထ်သာ ရာဇဝတ်မှုမျာ်း၏ ပ စ်ရပ်တစ်ခိုက ို ထစာလျငစွ်ာနငှ  ်ထပပာင််းပပငလ်ွယ်ထသာ တိုန  ပ်ပနမ်ှုအတကွ် မည်သည ် မဏ္  ငက် ို 

အသံို်းပပ သင သ်ည်ဟ ထသာ အစီအစဉ်ချ ာ်းပခင််းမျ  ်း မရှ ပ ။ ဤမဏ္  င ်သံို်းခိုအထပေါ် ထဇာင််းထပ်းချက်မှာ ဤရာဇဝတ်မှုမျာ်းက ို ကျယ်ပပန  ထ်သာ 

ရက်စက်ယိုတ်မာမှုမျာ်းပ စ်မလာမီ ကာကွယ်ရန ်ပ စ်သည်။  

 

မဏ္  င ်တစ်။ န ိုငင်၏ံ ကာကွယ်ပခင််း တာဝနမ်ျာ်း  

 

မဏ္  ငတ်စ်က န ိုငင်မံျာ်းတွင ်၎င််းတ ို  ၏ ပပည်သ မျာ်းက ို လ မျ  ်းတံို်းသတ်ပ တ်မှု၊ စစ်ရာဇဝတ်မှုမျာ်း၊ လ မျ  ်းနယွ်စို ရှင််းလင််းပခင််းနငှ  ်

လ သာ်းမျ  ်းနယွ်စိုက ို ဆန  က်ျငထ်သာ ရာဇဝတ်မှုမျာ်းမှ ကာကွယ်ရန ်အဓ က တာဝနရှ် သည်က ို အသာ်းထပ်းသည်။ အစီရငခ်ံစာတွင ်အထ ွထ ွ 

အတွင််းထရ်းမ ်းချ ပ်က ထအာက်ပ တ ို   အပ အဝင ်ဤတာဝနမ်ျာ်းက ို န ိုငင်မံျာ်းသည် မည်သ ို    မ််းထဆာငန် ိုငမ်ည်က ို အကကံပပ  ာ်းသည်။  

 

• ပပည်တွင််းအပငင််းပွာ်းမှုမျာ်းက ို က ိုငတ်ယွ်ရနအ်တွက်   ထရာက်ထသာ ယနတယာ်းမျာ်း ရှ ထအာင ်လိုပ်ရန။်  

• န ိုငင်အံတွင််းတငွ ်အမျ  ်းသမီ်းမျာ်း၊ လ ငယ်မျာ်းနငှ  ်လ နည််းစိုမျာ်း၏ အခွင အ်ထရ်းက ို ကာကွယ်ထပ်းရန။်  

• လ  အခွင အ်ထရ်းအထပေါ် သက်ဆ ိုငရ်ာ န ိုငင်တံကာ ဥပထေ စာချ ပ်မျာ်း၊ န ိုငင်တံကာ လ သာ်းချင််းစာနာထ ာက် ာ်းထသာ ဥပထေမျာ်း၊ နငှ  ်

ေိုကခသည် ဥပထေ သာမက န ိုငင်တံကာ ရာဇဝတ်တရာ်း ံို်း၏ ထရာမ သထဘာတ ညီချက်တ ို  က ို အထကာငအ် ည်ထ ာ်ရန။်  

• န ိုငင်အံတွင််း ကာကွယ်ရန ်တာဝန ်ဥပထေသမျာ်းက ို မည်က  သ ို   ထပ င််းစပ်မည်က ို  ငဟ်ပ်ထသာ လိုပ်ငန််းစဉ်က ို လိုပ်ထဆာငရ်န။်   

• ဥပထေစ ို်းမ ို်းထရ်းနငှ  ်လ  အခွင အ်ထရ်း ကာကွယ်ပခင််းမျာ်းက ို တ ို်းတကထ်စရန ်ရ ၊ စစ်တပ်၊ တရာ်းစီရငထ်ရ်းနငှ  ်ဥပထေပပ ထရ်း က  သ ို   

ကာကွယ်ရန ်တာဝနမ်ျာ်း က ို  မ််းထဆာငရ်န ်အထ ာက်အက ပ စ်ထစသည ် အထပခအထနမျာ်း တ ို်းတက်ထအာင ်လိုပ်ထဆာငရ်န။်  

• ကာကွယ်ရန ်တာဝန၏် တ ို်းတက်မှုက ို အထ ာက်အက ပ စ်ထစရန ်လ  ိုလ မှု နငှ  ်န ိုငင်တံကာ အ ွ ွေ့အစည််းမျာ်းနငှ  ်လိုပ်က ိုငရ်န။်  

 

မဏ္  င ်နစ်ှ။ န ိုငင်တံကာ ထ ာက်ပံ က ညီမှုနငှ  ်အရည်အထသွ်းပမြှင တ်ငထ်ရ်း  

 

မဏ္  င ်နစ်ှက န ိုငင်မံျာ်းအထနပ င  ်၎င််းတ ို  ၏ ပပည်သ မျာ်းက ို လ မျ  ်းတံို်းသတ်ပ တ်မှု၊ စစ်ရာဇဝတ်မှုမျာ်း၊ လ မျ  ်းနယွ်စို ရှင််းလင််းပခင််းနငှ  ်

လ သာ်းမျ  ်းနယွ်စိုက ို ဆန  က်ျငထ်သာ ရာဇဝတ်မှုမျာ်းမှ ကာကွယ်ရန ်၎င််းတ ို  ၏ အရည်အထသွ်းက ို ပမြှင တ်ငရ်နအ်တွက် န ိုငင်တံကာ အသ ိုင််းအဝ ိုင််းက 

က ညီထ ာက်ပံ မှုထပ်းရန ်ကတ ကဝတ်က ို ရည်ည န််းသည်။ မဏ္  င ်နှစ်သည် ထဘ်းအနတရာယ် နငှ  ်ပဋ ပကခ မပ စ်ပွာ်းမီ   အာ်းထအာက်ရှ  န ိုင်ငမံျာ်းက ို 

က ညီရန ်န ိုငင်တံကာ အသ ိုင််းအဝ ိုင််း၏ တာဝနက် ိုလည််း ထဇာင််းထပ်း ာ်းသည်။ ထနာက်တကက မ် ပ်ပပီ်းလည််း ရက်စက်ကကမ််းကက တ်မှုမျာ်းက ို 

ရပ်တန  ရ်န ်အထကာင််းဆံို်းနည််းမှာ ကာကွယ်ပခင််း ပ စ်ထကကာင််း မီ်းထမာင််း  ို်းပပ ာ်းသည်။ သ ၏ အဆ ိုပပ ချက် အမျာ်းအပပာ်း  တွင ်အထ ွထ ွ 

အတွင််းထရ်းမ ်းချ ပ်သည် န ိုငင်မံျာ်းအတွက် ထအာက်ပ  တ ို  က ို အကကံပပ  ာ်းသည်။  

• လ  အခွင အ်ထရ်းနငှ  ်လ သာ်းချင််းစာနာထ ာက် ာ်းမှု စံမျာ်းအထပေါ် ထဆွ်းထန်ွးမှု၊ ပညာထပ်းမှုနငှ  ်သငတ်န််းမျာ်းအတွက် ယနတယာ်းမျာ်းရှ သည ် 

ကိုလသမဂ္ဂနငှ  ်ထေသတွင််း အ ွ ွေ့အစည််းမျာ်းက ို ပံ ပ ို်းရန။်   

• လ မျ  ်းတိုန််းသတ်ပ တ်မှုနငှ  ်အပခာ်း အစိုအပပံ လ ိုက် ရက်စက်ယိုတ်မာမှုမျာ်းက ို တာ်းဆီ်းရန ်မည်သည ် မဟာဗျ ဟာမျာ်းနငှ  ်လက်ထတွွေ့ 

အလိုပ်မျာ်းက အထကာင််းဆံို်း အလိုပ်ပ စ်သည်ဆ ိုသည်က ို ပညာထပ်းမှု အပ အဝင ်ကာကွယ်ရန ်တာဝနအ်ထကကာင််း ထေသတစ်ခိုနငှ  ်

တခိုကကာ်း ထလ လာသငယ် မှုက ို ပမြှင တ်ငရ်န။်  

• စစ်တပ်ပပ ပပငထ်ပပာင််းလ ထရ်း နငှ  ်ဥပထေစ ို်းမ ို်းမှု တ ို်းတက်ထရ်းက  သ ို   ကာကွယ်ရနတ်ာဝန ်အတကွ် အထပခအထနမျာ်း တ ို်းတက်ထစမည ် 

အစီအစဉ်မျာ်းသ ို   ထငထွကက်းထပ်းရန ်န ိုငင်မံျာ်းက ို အာ်းထပ်းရန။်  

• ပဋ ပကခ ကကီ်း ွာ်းထနထသာ န ိုငင်မံျာ်းက ို က ညီရန ်“ထစာလျငထ်သာ တိုန  ပ်ပနမ်ှု” အရပ်ဘက်နငှ  ်စစ်ဘက ်ထေသဆ ိုငရ်ာ အ ွ ွေ့မျာ်း 

ထ ာ် ိုတ်ရန။်  

 

မဏ္  င ်သံို်း။ အချ နမီှ်နငှ  ်ဆံို်းပ တ်ချက်ခ ိုငမ်ာထသာ တိုန  ပ်ပနမ်ှု  



မဏ္  င ်သံို်းက န ိုငင်တံစ်န ိုငင်ကံ ၎င််း၏ ပပည်သ မျာ်းအာ်း ကာကွယ်ရန ်ပျက်ကွက်ထနသည ်အခ  လ မျ  ်းတံို်းသတ်ပ တ်မှု၊ စစ်ရာဇဝတ်မှုမျာ်း၊ 

လ မျ  ်းနယွ်စို ရှင််းလင််းပခင််းနငှ  ်လ သာ်းမျ  ်းနယွ်စိုက ို ဆန  က်ျငထ်သာ ရာဇဝတ်မှုမျာ်းက ို ကာကွယ်ရနန်ငှ  ်တာ်းဆီ်းရန ်အချ နမီ်နငှ  ်ဆံို်းပ တ်ချက် 

ခ ိုငမ်ာထသာ လိုပ်ထဆာငမ်ှုက ို လိုပ်ထဆာငရ်န ်န ိုငင်တံကာ အသ ိုင််းအဝ ိုင််း၏ တာဝနမ်ျာ်းက ို အာ ံိုစ ိုက် ာ်းသည်။ မဏ္  ငသံ်ို်းက ို 

အထကာငအ် ည်ထ ာ်ရန ်ဘနက်ီမွန််းက အဆင အ်မျာ်းအပပာ်းက ို ကိုလသမဂ္ဂ နငှ /်သ ို  မဟိုတ် ထေသဆ ိုငရ်ာနငှ  ်ထေသအတွင််း အ ွ ွေ့အစည််းမျာ်းက 

လိုပ်ထဆာငရ်န ်အဆ ိုပပ  ာ်းသည်။ ဤအဆ ိုပပ ချက်မျာ်းတွင ်ထအာက်ပ တ ို   ပ ဝငသ်ည်။ 

• ကိုလသမဂ္ဂ၏ လံိုပခံ ထရ်း ထကာငစီ်နငှ  ်အထ ွထ ွ ညီလာခံတ ို  သည် န ိုငင်တံကာ ဥပထေ ချ  ်းထ ာက်မှု စွပ်စွ ချက်မျာ်းအထပေါ် 

စံိုစမ််းစစ်ထဆ်းရနန်ငှ  ်အစီရငခ်ံရန ်အချက်အလက်ရှာထ ွထရ်း မစ်ရှင်က ို ခန   ်ာ်းန ိုငသ်ည်။ လ  အခွင အ်ထရ်း ထကာငစီ်သည်လည််း 

အချက်အလက်ရှာထ ွထရ်း မစ်ရှငက် ိုထစလ တ်န ိုင ံ်ို သာမက အထပခအထနအထပေါ် အကကံပပ ရန ်အ  ်းက ိုယ်စာ်းလှယ်က ို ခန   ်ာ်းန ိုငသ်ည်။  

• မစ်ရှငမ်ျာ်းသည် လ သာ်းချင််းစာနာထ ာက် ာ်းမှုဆ ိုငရ်ာ ထဘ်းအနတရာယ်မျာ်း၏ ထစာလျငထ်သာ သတ ထပ်းချက်မျာ်း ထပ်းန ိုငပ်ပီ်း 

ထဘ်းအနတရာယ် ပ စ်ပွာ်းထနထသာ န ိုငင်မံျာ်း၏ ထခ င််းထဆာငမ်ျာ်းနငှ  ်ညြှ  နှု င််းထဆာငရွ်က်န ိုငသ်ည်။  

• အရည်အထသွ်း ထဝမျှပခင််း နငှ  ်ထစာလျငထ်သာ သတ ထပ်းချက် စွမ််းထဆာငရ်ည်မျာ်းက ို လိုပ်ထဆာငရ်န ်အပ အဝင ်ကိုလသမဂ္ဂနငှ  ်

ထေသတွင််းနငှ  ်ထေသခွ အတငွ််း အ ွ ွေ့အစည််းမျာ်း အကကာ်း ပ ိုမ ို   ထရာက်ထသာ ပ ်းထပ င််းထဆာငရွ်က်မှု တ ို်းတက်ထစရန ်

အာမခံထရ်းအတွက် ကမဘာတစ်ဝှမ််းပ ်းထပ င််းထဆာငရွ်က်မှု။  

• မလွ မထသွပ စ်လာထတာ မည ် သ ို  မဟိုတ် အမှနတ်ကယ် တည်ရှ ထနသည ် ရက်စက်ကကမ််းကက တ်မှုမျာ်းက ို ရငဆ် ိုငရ်န ်ကိုလသမဂ္ဂ 

“ထစာလျငထ်သာ တိုန  ပ်ပနမ်ှု” စစ်ထရ်း စွမ််းရည်က ို ကိုလသမဂ္ဂမှ  ွ ွေ့စည််းတည်ထဆာက်ရန ် ည ်သွင််းစဉ််းစာ်းချက်။  

 

  ိုမဏ္  ငမ်ျာ်း အပပင ်အထ ွထ ွအတွင််းထရ်းမ ်းချ ပ်၏ အစီရငခ်ံစာကလည််း “ထစာလျငထ်သာ သတ ထပ်းမှု” စွမ််းထဆာင်ရည်မျာ်း လ ိုအပ်မှုက ို 

ထဇာင််းထပ်း ာ်းသည်။ ဆ ိုင််းငံ ထနထသာ ပဋ ပကခမျာ်း၏ ထစာလျငထ်သာ သတ ထပ်းချက်သည် ကာကွယ်ရန ်တာဝန ်ဥပထေသအတွက ်

အလွနအ်ထရ်းကကီ်းသည်ဟို အထ ွထ ွ အတွင််းထရ်းမ ်းက ပငင််းချက ်ိုတ် ာ်းသည်၊ အဘယ်ထကကာင ဆ် ိုထသာ် ရည်ရွယ်ချက်မှာ အစိုအပပံ လ ိုက် 

ရက်စက်ကကမ််းကက တ်မှုမျာ်းက ို ၎င််းတ ို   မစတငမီှ် တာ်းဆီ်းရနပ် စ်သည်။   

၅။ ကာကွယ်ရန် တာဝန်နငှ့် ်ပတသ်က်၍ ခမူးခလ့်ရှ ခသာ ခမူးြွေန်ူးမ ာူး  

 

ကာကွယ်ရနတ်ာဝနက် ို ဘာထကကာင  ်ကျွန်ိုပ်တ ို   လ ိုအပ်သလ ။  

 

န ိုငင်တံကာ အသ ိုင််းအဝ ိုင််းသည် လ မျ  ်းတံို်း သတ်ပ တ်မှုနငှ  ်လ သာ်းမျ  ်းနယွ်အထပေါ် ကျ ်းလွနထ်သာ ရာဇဝတ်မှုမျာ်းက  သ ို  ထသာ အပခာ်း အစိုအပပံ လ ိုက် 

ရက်စက်ယိုတ်မာမှုမျာ်းမှ လ အမျာ်းက ို ကာကွယ်ရန ်အကက မ်ကက မ် ပျက်ကွက်ခ  သည်။ ကာကွယ်ရန ်တာဝနသ်ည် ထနာက် ပ် 

ရက်စက်ယိုတ်မာမှုမျာ်းက ို ကာကွယ်ရန ်န ိုငင် ံတစ်ခိုချင််းနငှ  ်န ိုငင်တံကာအသ ိုင််းအဝ ိုင််းတ ို  သည် ၎င််းတ ို  တွငရှ် ထသာ စွမ််းအာ်းရှ သမျှသံို်းပပီ်း 

လိုပ်ထဆာငရ်န ်ထပေါ် ွက်လာထသာ ဥပထေသပ စ်သည်။ န ိုငင်တံကာ အ ွ ွေ့အစည််း အမျာ်းအပပာ်း အ  ်းသပ င  ်ကိုလသမဂ္ဂသည် န ိုငင်မံျာ်းအကကာ်း 

ပဋ ပကခမျာ်းက ို ကာကွယ်ရန ်တည်ထ ာင ်ာ်းပခင််းပ စ်သည်။ သ ို  ရာတွင ်စစ်ထအ်းထခတ်ကိုနသွ်ာ်းထသာအခ  ပဋ ပကခ အမျာ်းစိုမှာ န ိုငင်မံျာ်းအတွင််း 

ပ စ်ပွာ်းခ  သည်။ ဥပမာ- ဆ ိုမာလီယာ၊ ထဘာ စန်ီးယာ်း၊ ပမနမ်ာ။  

 

ကာကွယ်ရန ်တာဝနက် ို ကိုလသမဂ္ဂ အထ ွထ ွ ညီလာခံက ၂၀၀၅ ခိုနစ်ှတွင ်လက်ခံခ  ပပီ်း န ိုငင်တံကာ အသ ိုင််းအဝ ိုင််းက လ အမျာ်းက ို 

လ မျ  ်းတံို်းသတ်ပ တ်မှု၊ စစ်ရာဇဝတ်မှုမျာ်း၊ လ မျ  ်းနယွ်စို ရှင််းလင််းပခင််းနငှ  ်လ သာ်းမျ  ်းနယွ်စိုက ို ဆန  က်ျငထ်သာ ရာဇဝတ်မှုမျာ်းမှ ကာကွယ်ရန ်

ကတ ပပ ခ  သည်။ ၎င််းတ ို  က န ိုငင်တံ ိုင််းတွင ်၎င််း၏ က ိုယ်ပ ိုင ်ပပည်သ မျာ်းက ို ကာကွယ်ရန ်တာဝနရှ် ပပီ်း န ိုငင်တံကာ အသ ိုင််းအဝ ိုင််းတွင ်ဤတာဝနက် ို 

 မ််းရွက်ရန ်န ိုငင်မံျာ်းအာ်း အက အညီထပ်းရန ်တာဝနရှ် ထကကာင််း သထဘာတ ခ  ကကသည်။ ထနာက်ဆံို်းတွင ်၎င််းတ ို  သည် န ိုငင်တံစ်န ိုငင်ကံ ၎င််း၏ 

ပပည်သ မျာ်းက ို ကာကွယ်ရန ်ပျက်ကွက်ခ  ပ က   ိုအခ  ကိုလသမဂ္ဂမှ တဆင  ်ကကာ်းဝငထ်ပ ရှငရ်န ်န ိုငင်တံကာ အသ ိုင််းအဝ ိုင််း၏ 

တာဝနပ် စ်လာထကကာင််း သထဘာတ ခ  သည်။  

 

ကာကွယ်ရန ်တာဝန ်မည်သ  တွင ်ရှ သနည််း။  

 

တာဝနခ်ံမှုသည် န ိုငင်တံစ်ခိုချင််းသာမက ကိုလသမဂ္ဂမှ တဆင  ်န ိုငင်တံကာ အသ ိုင််းအဝ ိုင််းတွင ်ရှ သည်။ အထပခခံအာ်းပ င  ်ကာကယွ်ရန ်

တာဝနဆ် ိုသည်မှာ န ိုငင်တံ ိုင််းတွင ်အစိုအပပံ လ ိုက် ရက်စက်ကကမ််းကက တ်မှုမျာ်း (လ မျ  ်းတံို်းသတ်ပ တ်မှု၊ စစ်ရာဇဝတ်မှုမျာ်း၊ လ မျ  ်းနယွ်စို 



ရှင််းလင််းပခင််းနငှ  ်လ သာ်းမျ  ်းနယွ်စိုက ို ဆန  က်ျငထ်သာ ရာဇဝတ်မှုမျာ်း)မှ ၎င််းတ ို  ၏ ပပည်သ မျာ်းက ို ကာကွယ်ရန ်တာဝနရှ် သည်ဟို ဆ ိုလ ိုသည်။ 

သ ို  ရာတွင ်ကာကွယ်ရန ်တာဝနသ်ည် ကိုလသမဂ္ဂ အ ွ ွေ့ဝင ်န ိုငင်တံ ိုင််းတွငလ်ည််း န ိုငင်တံစ်ခိုချင််းက ို ကာကွယ်ရန ်နငှ  ်လ အမျာ်းက ို အစိုအပပံ လ ိုက် 

ရက်စက်ယိုတ်မာမှုမျာ်းမှ ကာကွယ်ရန ်လ ိုအပ်ပ က ဝငထ်ရာက်ထပ ရှင််းရန ်တာဝနရှ် သည်။  

 

“ကာကွယ်ရန ်တာဝန”် သည် “လ သာ်းချင််းစာနာထ ာက် ာ်းမှုဆ ိုငရ်ာ ကကာ်းဝငစွ်က် က်မှု” အတွက် စကာ်းလံို်း အသစ်တစ်ခိုသာ ပ စ်သလာ်း။  

 

မဟိုတ်ပ ။ ‘လ သာ်းချင််းစာနာထ ာက် ာ်းမှုဆ ိုငရ်ာ ကကာ်းဝငစွ်က် က်မှု” သည် ရက်စက်ကကမ််းကက တ်မှုမျာ်းက ို ရပ်တန  ထ်စရနအ်တွက် 

အပခာ်းန ိုငင်မံျာ်းအထပေါ် အပခာ်း န ိုငင်မံျာ်းက အငအ်ာ်းသံို်း လိုပ်ထဆာငပ် ိုငခ်ွင  ်ပ စ်သည်။ ကာကွယ်ရန ်တာဝနမှ်ာ မ မ တ ို   န ိုငင်သံာ်းမျာ်းအာ်း ကာကွယ်ရန ်

န ိုငင်အံာ်းလံို်း၏ တာဝနခ်ံမှုနငှ  ်ယင််းက ို ရရှ ထစရန ်န ိုငင်မံျာ်းအာ်း န ိုငင်တံကာ အသ ိုင််းအဝ ိုင််းက က ညီရန ်တာဝနခ်ံမှု ပ စ်သည်။ န ိုငင်တံစ်န ိုငင်ကံ 

၎င််း၏ ပပည်သ မျာ်းက ို ကာကွယ်ရန ်ပျက်ကွက်ခ  ပ က ကျယ်ပပန  ထ်သာ အထရ်းယ မှုမျာ်း (စီ်းပွာ်းထရ်း၊ သံတမနထ်ရ်း၊ နငှ  ်န ိုငင်ထံရ်း) တ ို  က ို အသံို်းပပ လျက် 

ယင််းန ိုငင်ကံ ို က ညီရနန်ငှ  ်အလွနဆ် ို်းရွာ်းသည ် ပ စ်ရပ်မျာ်းတွငသ်ာ လ မျ  ်းတံို်းသတ်ပ တ်မှုနငှ  ်အပခာ်း အစိုအပပံ လ ိုက် ရက်စက် ယိုတ်မာမှုမျာ်းက ို 

တာ်းဆီ်းရန ်စစ်ထရ်းအရ ဝငထ်ရာက်စွက် က်မှုက ို အသံို်းပပ လ မ ်မည်။ (ဤစာတမ််း၏ အပ ိုင််း ၃ နငှ  ်၄ တွငက်ကည ်ပ ။)  

 

ကာကွယ်ရန ်တာဝနသ်ည် န ိုငင်ထံတာ် အချ ပ်အပခာအာဏာပ ိုငမ်ှု အထတွ်းအထခေါ်က ို မည်သ ို   သက်ထရာက်မှု ရှ သနည််း။  

 

န ိုငင်မံျာ်းတွင ်၎င််းတ ို  ၏ န ိုငင်သံာ်းမျာ်း သ ို  မဟိုတ် အပခာ်းသ မျာ်းအထပေါ် ၎င််းတ ို  ဘာလိုပ်လိုပ် လိုပ်န ိုငခ်ွင ရှ် သည်ဆ ိုသည ်အထပေါ်တွင ်လက်ခံ ာ်းသည ် 

အကန  အ်သတ်မျာ်း အချ နက်ကာပမင စွ်ာကပငရှ် ခ  သည်။ ဥပမာ- ကိုလသမဂ္ဂ လ  အခွင အ်ထရ်း ထကကညာစာတမ််းတွင ်န ိုငင်မံျာ်းသည် လ တစ်ဦ်းချင််းနငှ  ်

လ မှုအခွင အ်ထရ်းမျာ်းက ို ကာကွယ်ရမည်ဟို ထပပာ ာ်းသည်။ ဂ္ျနဗီာကွနဗ်င််းရှင််းမျာ်းနငှ အ်ပခာ်း သထဘာတ စာချ ပ်အမျာ်းအပပာ်းတွင ်နှ ပ်စက် 

ညြှင််းပမ််းပခင််း၊ လ ကိုနက် ်းပခင််း၊ သ ို  မဟိုတ် နျ ်းကလီ်းယာ်း ပပန  ပွ်ာ်းထစပခင််းတ ို  က ို တာ်းပမစ် ာ်းပခင််းက  သ ို   န ိုငင်မံျာ်းက ို လိုပ်ချငတ်ာလိုပ်ခွင  ်မရှ ထစရန ်

တာ်းပမစ် ာ်းချက်မျာ်းရှ သည်။ တစ်ချ နတ်ည််းမှာပင ်န ိုငင်၏ံ အချ ပ်အပခာအာဏာပ ိုငမ်ှုအထပေါ် နာ်းလည်မှုမျာ်းလည််း ထပပာင််းလ မှုမျာ်း ရှ လာခ  သည်။ 

ဤထပပာင််းလ မှုမှာ လ  အခွင အ်ထရ်းအထပေါ် ပ ိုမ ို ပံ ပ ို်းထ ာက်ခံလာပခင််းနငှ  ်အစ ို်းရမျာ်းက က ိုယ်ပ ိုင ်န ိုငင်သံာ်းမျာ်းအထပေါ် ကျ ်းလွနထ်သာ ရက်စက် 

ကကမ််းကက တ်မှုမျာ်းထကကာင  ်ပ စ်ထပေါ်လာခ  ပခင််းပ စ်သည်။ သ ို  ပ စ်ရာ န ိုငင်ထံတာ် အချ ပ်အပခာအာဏာသည် ၎င််းတ ို  ၏ နယ်နမ တ်မျာ်းအတွင််းတွင ်

န ိုငင်မံျာ်းသည် ၎င််းတ ို  နစ်ှသက်ရာက ို လိုပ်ထဆာငန် ိုငခ်ွင ရှ် သည်ဟ ထသာ အယ အဆမှ န ိုငင်သံာ်းမျာ်းအထပေါ် တာဝနမ်ျာ်း အစံိုလ ိုက်သ ို   ထပပာင််းလ လာ 

ခ  သည်။ ဤစဉ််းစာ်းချက်အသစ်သည်  ရန်ဆစ် ေ န၏် “တာဝနခ်ံမှုပ စ်ထသာ အချ ပ်အပခာအာဏာ” ပ စ်သည်။ (ဤစာတမ််း၏ အပ ိုင််း ၁ 

တွငက်ကည ်ပ )။ ပပည်သ မျာ်းက ို လ မျ  ်းတိုန််းသတ်ပ တ်မှုနငှ  ်အပခာ်း ရက်စက်ယိုတ်မာထသာ သဘာဝရှ သည ် ချ  ်းထ ာက်မှုမျာ်းမှ ကာကွယ်ရန ်တာဝနမှ်ာ 

န ိုငင်၏ံ အထရ်းအကကီ်းဆံို်း တာဝနခ်ံမှု ပ စ်သည်။   ို်းရှင််းစွာ ထပပာရလျှင ်“ပပည်သ သာ ပ မ” ပ စ်သည်။  

 

ကာကွယ်ရန ်တာဝနက် ဘာက ို ရပ်တန   ် ို   ရည်ရွယ်ပ သလ ။  

 

၂၀၀၅ ခိုနစ်ှ ကိုလသမဂ္ဂ ကမဘာ  ပ်သီ်း ညီလာခံတွင ်ကမဘာ ထခ င််းထဆာငမ်ျာ်းက ကာကွယ်ရန ်တာဝနသ်ည် ကကီ်းမာ်းကျယ်ပပန  ထ်သာ လ  အခွင အ်ထရ်း 

ချ  ်းထ ာက်မှု ထလ်းမျ  ်းက ို လ မ််းပခံ ထကကာင််း သထဘာတ ခ  ကကသည်။ လ မျ  ်းတံို်းသတ်ပ တ်မှု၊ စစ်ရာဇဝတ်မှုမျာ်း၊ လ မျ  ်းနယွ်စို ရှင််းလင််းပခင််းနငှ  ်

လ သာ်းမျ  ်းနယွ်စိုက ို ဆန  က်ျငထ်သာ ရာဇဝတ်မှုမျာ်း ပ စ်သည်။ သ ို  ပ စ်ရာ ရာသီဥတို ထပပာင််းလ ပခင််း၊ AIDS သ ို  မဟိုတ ်သဘာဝ ထဘ်းအနတရာယ်မျာ်း 

က  သ ို   လ သာ်း လံိုပခံ မှုက ို ပခ မ််းထပခာက်ထနထသာ အပခာ်းပခ မ််းထပခာကမ်ှုမျာ်းပ ဝငပ်ခင််းမရှ ထပ။ ကာကွယ်ရန ်တာဝနသ်ည် လ သာ်းအထပေါ် အဓ က 

ပခ မ််းထပခာက်မှုအာ်းလံို်းက ို ရည်ရွယ်ပခင််းမရှ ပ  ၎င််းတ ို  အထပေါ် အဆ ို်းရွာ်းဆံို်း အကကမ််း က် အပပ အမ မျာ်းက ိုသာ ဆ ိုလ ိုသည်။  

 

  ိုရာဇဝတ်မှု ထလ်းမျ  ်းက ဘာထတွလ ။  

လ မျ  ်းတံို်းသတ်ပ တ်မှုက ို ကိုလသမဂ္ဂက “ ျက်ဆီ်းရန ်ရည်ရွယ်ချက်ပ င  ်န ိုငင်သံာ်း၊ တ ိုင််းရင််းသာ်း၊ လ မျ  ်းစို သ ို  မဟိုတ ်ဘာသာထရ်းအိုပ်စို တစ်ခိုလံို်း 

သ ို  မဟိုတ် တစ်စ တ်တစ်ပ ိုင််း” အထပေါ် လိုပ်ထဆာငထ်သာ အပပ အမ မျာ်းဟို အဓ ပပာယ် ွင ဆ် ိုသည်။ ယင််း အပပ အမ မျာ်းတွင ်အိုပ်စို၏ အ ွ ွေ့ဝငမ်ျာ်းက ို 

သတ်ပ တ်ပခင််း၊ အိုပ်စိုဝငမ်ျာ်းက ို ပပင််း နထ်သာ ထဘ်းအနတရာယ် ပ စ်ထစပခင််း၊ နငှ  ်အိုပ်စိုမှ ကထလ်းမျာ်းက ို  ယ်ရှာ်းပခင််းတ ို   ပ ဝငသ်ည်။ 

စစ်ရာဇဝတ်မှုမျာ်းတွင ်စစ်ပွ  သ ို  မဟိုတ ်ပဋ ပကခ အတွင််း နှ ပ်စက်ညြှင််းပမ််းပခင််း၊ ပပနထ်ပ်းစွ ပခင််း၊ သံို  ပန််းမျာ်းက ို လွ မှာ်းစွာ ဆက်ဆံပခင််း၊ စစ်ပွ မျာ်းတွင ်

အရပ်သာ်းမျာ်းက ို ပစ်မှတ် ာ်းပခင််း၊ မိုေ န််းကျင ပ်ခင််း၊ လ ငက်ျွနပ်ပ ပခင််း၊ နငှ  ်ငတ်မွတ်ထခ င််းပ ်းထစပခင််းက  သ ို    ကျ ်းလွနထ်သာ အပပ အမ မျာ်း 

ပ ဝငသ်ည်။ လ သာ်းမျ  ်းနယွ်က ို ဆန  က်ျငထ်သာ ရာဇဝတ်မှုမျာ်းတွင ်အပမစ်ပ တ်သိုတ်သငပ်ခင််း၊ ကျွနပ်ပ ပခင််း၊ ပပည်နငှေ်ဏ်ထပ်းပခင််း ၊ 



နှ ပ်စက်ညြှင််းပမ််းပခင််း၊ မိုေ န််းကျင ပ်ခင််းနငှ  ်“ကကီ်းမာ်းထသာ ခံစာ်းမှုက ို ပ စ်ထစထသာ သ ို  မဟိုတ် ခနဓာက ိုယ်က ို သ ို  မဟိုတ ်စ တက် ို သ ို  မဟိုတ ် ိုပ်ပ ိုင််း 

ဆ ိုငရ်ာ ကျန််းမာထရ်းက ို” ပပင််း နစွ်ာ ေဏ်ရာရထအာင ်တမငသ်က်သက်လိုပ်ထဆာငထ်သာ်းအပပ အမ မျာ်း ပ ဝငသ်ည်။  လ မျ  ်းစို ရှင််းလင််းပခင််း 

ဟ ထသာ ထဝ ဟာရမှာ  ိုပ်ပ ိုင််းဆ ိုငရ်ာ တွန််း ိုတ်မှု သ ို  မဟိုတ် သတ်ပ တ်ပခင််း၊ အကကမ််း က် အပပ အမ ၊ မိုေ န််းကျင ပ်ခင််း စသပ င  ်မှတဆင  ်

ထနာှက်ယှက်ထစာ်ကာ်းပခင််းပ င  ်လ မျာ်းက ို  ယ်ရှာ်းပခင််း သ ို  မဟိုတ ်ထရွွေ့ထပပာင််းထစပခင််းက ို ဆ ိုလ ိုသည်။ ဤရာဇဝတ်မှုမျာ်းနငှ  ်ပတ်သက်၍ 

ပ ိုမ ိုသ ရှ လ ိုပ က လ မျ  ်းတံို်းသတ်ပ တ်မှု၊ စစ်ရာဇဝတ်မှုမျာ်းနငှ  ်လ သာ်းမျ  ်းနယွ်အထပေါ် ကျ ်းလွနထ်သာ ရာဇဝတ်မှုမျာ်းက ို အထသ်းစ တ်ရှင််းပပ ာ်းသည ် 

န ိုငင်တံကာ တရာ်း ံို်း ထရာမ သထဘာတ ညီချက် (http://www.un.org/law/icc/index.html နငှ  ်

http://untreaty.un.org/cod/icc/statute/romefra.htm ) တွင ်ကကည ်ပ ။  

 

ကာကွယ်ရနတ်ာဝနက် ို စကာ်းလံို်းမျာ်းမှသည် လက်ထတွွေ့အပ စ် မည်သ ို   ထပပာင််းလ န ိုငမ်ည်နည််း။  

 

ကမဘာတစ်ဝှမ််းလံို်းတွင ်ကာကယွ်ရန ်တာဝနက် ို ပံ ပ ို်းရန ်လ အမျာ်းသည် အလိုပ်လိုပ်လျက်ရှ သည်။ ကိုလသမဂ္ဂသည် လ မျ  ်းတံို်းသတ်ပ တ်မှု၊ 

စစ်ရာဇဝတ်မှုမျာ်း၊ လ မျ  ်းစို ရှင််းလင််းပခင််းနငှ  ်လ သာ်းမျ  ်းနယွ်စိုက ို ဆန  က်ျငထ်သာ ရာဇဝတ်မှုမျာ်းက ို  ပ်မံ မပ စ်ပွာ်းထစရနအ်တွက် ကာကွယ်ရန ်

ရည်ရွယ်လျက် အထကာငအ် ည်ထ ာ်ရန ်သံဓ ဌာနခ်ျ ာ်းသည်။ ယထန    တွင ်မတ ကွ ပပာ်းထသာ ကမဘာ အစ တ်အပ ိုင််းမျာ်းတွင ် RtoP က ို 

အထကာငအ် ည်ထ ာ်ရန ်အလိုပ်လိုပ်ထနထသာ လ  ိုလ မှုအ ွ ွေ့အစည််းမျာ်းနငှ  ်ပညာရှင ်အ ွ ွေ့အစည််းမျာ်းအမျာ်းအပပာ်းရှ ထနသည်။ ယင််းတ ို  တွင-်  

 

• ဩစထတ်းလျာ်းန ိုငင် ံဘရစစဘ န််း ကွင််းစလန ်တကကသ ိုလ် တွင ်အထပခစ ိုက်ထသာ ကာကွယ်ရန ်တာဝနအ်တကွ် 

အာရှပစ   တ် စငတ်ာ (www.r2pasiapacific.org) 

• အထမရ ကနန် ိုငင် ံနယ ်းထယာက်အထပခစ ိုက် ကာကွယ်ရန ်တာဝနအ်တွက် န ိုငင်တံကာ မဟာမ တ်အ ွ ွေ့ (ICRtoP) 

(www.responsibilitytoprotect.org) 

• နယ ်းထယာကတ်ွငပ်င ်အထပခစ ိုက်ထသာ ကာကွယ်ရန ်တာဝနအ်တကွ် ကမဘာတစ်ဝှမ််းဆ ိုငရ်ာ စငတ်ာ 

(http://globalr2p.org) တ ို  ပ ဝငသ်ည်။  

 
 

ပ ိုမ ိုသ ရှ လ ိုပ က ထကျ်းဇ ်းပပ ၍ the Asia-Pacific Centre for the Responsibility to Protect (ကာကွယ်ရန ်တာဝနအ်တွက် အာရှ-ပစ   တ် စငတ်ာ) က ို 

ဆက်သွယ်ပ ။  

 

www.r2pasiapacific.org

http://www.un.org/law/icc/index.html
http://untreaty.un.org/cod/icc/statute/romefra.htm
http://globalr2p.org/
http://www.r2pasiapacific.org/


 


