
လိင္အၾကမ္းဖက္မႈကို ႏိုင္ငံတကာဥပေဒတြင္ ျပစ္မႈ အျဖစ္  သတ္မွတ္ျခင္းအား 
မွတ္တမ္းတင္ျခင္းဆုိင္ရာ အေကာင္း ဆံုး လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အေျခခံ 
စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
ပထမအၾကိမ္ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ျခင္း။ ဇြန္လ ၂၀၁၄

ပဋိပကၡအတြင္း လိင္အၾကမ္းဖက္မႈအား 
မွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္း 
ဆိုင္ရာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ စာခ်ဳပ္





ပဋိပကၡအတြင္း လိင္အၾကမ္းဖက္မႈအား
မွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္း
ဆိုင္ရာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ 
စာခ်ဳပ္
လိင္အၾကမ္းဖက္မႈကို ႏိုင္ငံတကာဥပေဒတြင္ ျပစ္မႈ အျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းအား 
မွတ္တမ္းတင္ျခင္းဆုိင္ရာ အေကာင္း ဆံုး လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ 
အေျခခံ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

ပထမအၾကိမ္ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ျခင္း။ ဇြန္လ ၂၀၁၄



မာတိကာ

မာတိကာ
ဥေယ်ာဇဥ ္  ၀၄

၁။ မိတ္ဆက္ ၀၆

၂။ ဤစာခ်ဴပ္ကုိ အသုံးျပဳျခင္း ၁၀

(က) ရည္ရြယ္ခ်က္ ၁၀
(ခ) အသုံးျပဳမည့္သူမ်ား ၁၀
(ဂ) Protocolဆုိသည္မွာ အဘယ္နည္း ၁၁
(ဃ) အနာဂတ္အသံုးျပဳမႈ ၁၂

အပိုင္း ၁ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ ၁၄
၁။ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈအား နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္း ၁၅

၁.၁ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈအား ဆက္စပ္စဥ္းစားျခင္း ၁၅
၁.၂ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈအားတုန္႔ျပန္ျခင္း ၁၆

၂။ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဥပေဒအရလိင္အၾကမ္းဖက္မႈကို ျပစ္မႈအျဖစ္သတ္မွတ္ျခင္း ၁၇

၂.၁ ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာ ၁၇
၂.၂. လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ ျပစ္မႈမ်ားအား အေထြေထြအဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ၁၈
၂.၃ အပုိင္း က : လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈမွ တဆင့္ က်ဴးလြန္ေသာ လိင ၁၈
 အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား (သို႔) ျပစ္မႈမ်ား း ဘာျဖစ္တာလဲ?
၂.၄ အပုိင္းခ : အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ျပစ္မႈမ်ား၏ ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာကိုေဖာ္ျပေသာ အဂၤါရပ္မ်ား ၂၃

(၁) စစ္ကိုအေၾကာင္းျပ၍ ျဖစ္ပြားသည့္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ(သို႔)ဥပေဒ ၂၃
     ခ်ဳိးေဖာက္မႈႏွင့္ စစ္၏ဓေလ့ ထံုးတမ္းကို ေဖာ္ျပေသာ လိင္အၾကမ္း ဖက္မႈ
(၂) လူသားခ်င္းစာနာမႈကင္းမဲ့သည့္ ျပစ္မႈအျဖစ္ သတ္မွတ္ေသာလိင္ အၾကမ္းဖက္မႈ ၂၄
(၃) လူသားမ်ဳိးႏြယ္မ်ဳိးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈျဖစ္သည့္ လိင္အၾ ကမ္းဖက္မႈႈ ၂၄

၂.၅  အပုိင္း ဂ : အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာျပစ္မႈမ်ားက်ဴးလြန္ရာတြင္ ဥပေဒအရတာ၀န္ရွိမႈ အမ်ိဳးမ်ိဳး ၂၅ 
“လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ က်ဴးလြန္သည္ဟု စြပ္စြဲခံရသူ (မ်ား)သည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဥပေဒအရ 
ျပစ္မႈေျမာက္သည့္ ျပစ္မႈကို က်ဴးလြန္ျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ မည္သို႔တာ၀န္ရိွပါသနည္း။”

အပိုင္း ၂ လက္ေတြ႕မွတ္တမ္းတင္ျခင္း ၂၈
၃။ ကနဦးစဥ္းစားျခင္းမ်ား ၂၉

၃.၁ “အႏၱရာယ္မျဖစ္ေစျခင္း” ၂၉
၃.၂ သင္တန္း ၂၉
၃.၃ ေလ့လာစိစစ္မႈမ်ား ၃၀

(၁) သုေတသနျပဳျခင္း ၃၁
(၂) အႏၱရာယ္အေပၚသံုးသပ္ျခင္းမ်ား ၃၃

၃.၄ လုပ္ငန္းတစ္ရပ္လံုးအား စီမံခ်က္ ေရးဆြဲျခင္း ၃၅

၄။ အဓိကစီမံခ်က္ ေရးဆြဲရမည့္ ေခါင္းစဥ္မ်ား ၃၆

၄.၁ ေပါင္းစပ္ညွိႏႈိင္းျခင္း ၃၆
၄.၂ စကားျပန္ဆုိျခင္း ၃၈
၄.၃ အခ်က္အလက္မ်ား စုစည္းတည္ေဆာက္ျခင္း ၄၁



ပဋိပကၡအတြင္း လိင္အၾကမ္းဖက္မႈအား  
မွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္း ဆိုင္ရာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ စာခ်ဳပ္

၅။  အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားႏွင့္ အျခားမ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားကုိ  ၄၁ 
ေဖာ္ထုတ္စိစစ္ျခင္း

၅.၁ တိုက္ရိုက္ေဖာ္ထုတ္စိစစ္ျခင္း ၄၂
၅.၂ ၾကားဝင္ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေပးသူမ်ား ၄၂

၆။ ထြက္ဆုိျခင္း ၄၄
၆.၁ ႀကိဳတင္အသိေပး၍ သေဘာတူညီခ်က္ ရယူျခင္း ၄၅
၆.၂ လ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္အျဖစ္ ထားရွိျခင္း ၄၇
၆.၃ လမ္းညႊန္ျခင္းမ်ား ၄၈

၇။ အင္တာဗ်ဴးျခင္း ၅၀
၇.၁ အင္တာဗ်ဴးသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ၅၂
၇.၂ အဓိကက်သူမ်ားကို အင္တာဗ်ဴးျခင္း ၅၃
၇.၃ ေမးခြန္းအမ်ိဳးအစားမ်ား ၅၄
၇.၄ အင္တာဗ်ဴးနည္းစနစ္မ်ား ၅၆
၇.၅ အင္တာဗ်ဴးအခ်က္အလက္မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ျခင္း ၆၁

၈။ အျခားသတင္းအခ်က္အလက္အရင္းအျမစ္မ်ား ၆၁
၈.၁ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေထာက္အထား ၆၁

(၁) တိုက္ခိုက္သည့္ေနရာမ်ား ၆၃
၈.၂ စာရြက္စာတမ္းအေထာက္အထား ၆၅

(၁) စာရြက္စာတမ္းအမ်ိဳးအစား  ၆၆

၉။ အခ်က္အလက္ သိမ္းဆည္းထားသုိျခင္း  ၆၈
၉.၁ စာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ အျခားခႏၶာကိုယ္ပိုင္းဆိုင္ရာ/ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက ္ ၆၉
၉.၂ ဒီဂ်စ္တယ္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား သိမ္းဆည္းျခင္း ၆၉
၉.၃ မူခင္းေဆးပညာဆိုင္ရာ တရား၀င္ဆရာ၀န္၏ အေထာက္အထားမ်ား သိမ္းဆည္းျခင္း ၇၀

စာစုစာရင္း   ၇၂

ေနာက္ဆက္တြဲမ်ားစာရင္း ၇၆
၁။  လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ အေထာက္အထားအတြက္ အေမးအေျဖအခ်က္ အလက္မ်ား : သက္ေသ  ၇၆ 

အေထာက္ အထားဆုိင္ရာ ကြာဟခ်က္မ်ားအား ျဖည့္တင္းရာတြင္ ေထာက္ကူရန္ကိရိယာ
၂။ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈအား က႑ာစံုမွတံုျပန္မႈေပးရာတြင္ပါ၀င္သည့္ အေျခခံ အခ်က္အလက္မ်ား ၁၁၃
၃။ အင္တာဗ်ဴးျခင္း : အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ထိပ္တန္းက်သည့္ လက္ေတြ႔နည္းလမ္းမ်ား ၁၁၄
၄။  က်န္ရစ္လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ား/မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားထံမွ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို  ၁၁၈ 

စုေဆာင္းရန္အတြက္ နမူနာပံုစံ
၅။ က်န္ရစ္လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ား/မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားအတြက္ ညႊန္းဆုိစနစ္မ်ားႏွင့္ အေထာက္အကူပုံစံမ်ား ၁၂၀
၆။ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေထာက္အထား၊ အုပ္ထိန္းမႈကြင္းဆက္ႏွင့္ဆိုင္သည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား ၁၂၁
၇။ စာရြက္စာတမ္း အေထာက္အထား : အုပ္ထိန္းမႈကြင္းဆက္ဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား ၁၂၄
၈။  ဓာတ္ပံု႐ုိက္ကူးျခင္း၊ ဗီဒြယုိီမွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ အခင္းျဖစ္ပံုျမင္ကြင္းမ်ားကုိ ပုံၾကမ္းေရးျခစ္ျခင္း၊႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာအေ ၁၂၇ 

ထာက္အထားႏွင့္ ႐ုပ္ပို္င္းဆိုင္ရာထိခုိက္ဒဏ္ရာမ်ားႏွင့္ ဆိုင္သည့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား
၉။  အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ား/မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ ေပးသည့္  ၁၃၅ 

လက္နက္ မ်ားျဖစ္သည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္ သက္ေသအေထာက္ အထားဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား
၁၀။ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိေရာက္က်ဴးလြန္မႈအတြက္ ေဆးစစ္မွတ္တမ္းနမူနာ  ၁၃၈



ဥေယ်ာဇဥ္

ဥေယ်ာဇဥ ္
ဤအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စာခ်ဳပ္သည္ ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ပထမဦးဆုံးေသာ စာခ်ဳပ္ျဖစ္ၿပီး 
ကမၻာတစ္၀ွမ္းမွ လူရာေပါင္းမ်ားစြာ၏ အသိပညာမ်ားႏွင့္ အေတြ႕အၾကံဳုမ်ားမွ ထြက္ေပၚလာျခင္းျဖစ္ပါ သည္။ ပညာရွင္မ်ား၊ 
ကုိယ္တုိင္ၾကံဳေတြ႕ခံစားရၿပီး လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အပါအ၀င္ စုစုေပါင္း လူပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းေပါင္း 
၂၀၀ ေက်ာ္မွ မွ်ေ၀ေသာ အေတြ႕အၾကံဳႏွင့္ မူၾကမ္းေရးဆြဲရာတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေပးမႈအေပၚ ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။

ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္အတြင္း အဓမၼျပဳက်င့္မႈမ်ားႏွင့္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားမွ က်န္ရစ္လြတ္ေျမာက္လာ သူမ်ားအတြက္ တရားမွ်တမႈ 
လုံး၀မရွိသေလာက္နီးပါး ျဖစ္ေပၚေနမႈသည္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာၾကာျမင့္လ်က္ ရွိပါသည္။ ဤစာခ်ဳပ္သည္ အဆိုပါအျပစ္ေရွာင္လႊဲမႈ 
ယဥ္ေက်းမႈကုိ အစိတ္စိတ္အမႊာမႊာ ၿပိဳကြဲေစၿပီး က်န္ရစ္လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားအား ကူညီအားေပးကာ အဆိုပါ ျပစ္မႈမ်ားကုိ 
ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္အတြင္း၌ပင္ က်ဴးလြန္မႈမရွိေစရန္ တားျမစ္ေပးမည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈအသစ္တစ္ရပ္၏ တစိတ္ 
တပိုင္းျဖစ္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

ကမၻာ့ေနရာအႏွံ႔အျပားရွိ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကုိ စံုစမ္းစစ္ေဆးကာ မွတ္တမ္းတင္သည့္ ရဲစြမ္းသတၱိ ရိွေသာ 
ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ လက္ေတြ႕က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားအား ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳပါသည္။ ဤစာခ်ဳပ္သည္ 
ထုိသုိ႔ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားအား အကူအညီျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ ပဋိပကၡအတြင္း အဓမၼျပဳက်င့္ မႈႏွင့္ လိင္အၾကမ္းဖက္
မႈက်ဴးလြန္မႈမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတာ၀န္ မိမိယူႏိုင္ေစရန္ ပံ့ပိုးေထာက္ကူသြားရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် 
ပိုမိုတုိးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပင္ဆင္ေနသည့္ ဤစာခ်ဳပ္သည္ အေရး ပါသည့္ လက္ေတ႔ြေဆာင္ရြက္မႈ ကိရိယာတစ္ခုျဖစ္ရံုမွ်မက 
အဆုိပါအေၾကာင္းအရာေပၚတြင္ လႈံ႕ေဆာ္မႈ အားေကာင္းေသာ ႏိုင္ငံတကာ၏ အာရံုစူးစိုက္မႈ၊ တုန္႔ျပန္လုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္ 
အၾကံျပဳေပးျခင္းတုိ႔ကုိ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနေစမည့္ နည္းလမ္းလည္းျဖစ္ပါသည္။

 

Rt Hon William Hague MP ANGELINA JOLIE
Secretary of State for Foreign and Special Envoy of the UN High Commissioner
Commonwealth Affairs for Refugees
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ရာစုႏွစ္မဟုတ္လွ်င္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားၾကာျမင့္စြာ ပဋိပကအတြင္း 
မုဒိန္းျပဳက်င့္မႈႏွင့္ လိင္အၾကမ္း ဖက္ခံရသူမ်ားအတြက္ 
တရားမွ်တမႈသည္ မရိွသေလာက္ျဖစ္ခဲ႔ရ ပါသည္။ 
ကြၽႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ယခု စာခ်ဳပ္က အဆိုပါ 
လူတန္းစားတစ္ရပ္အား သီးျခား အခြင့္အေရးေပးျခင္းကို 
တစ္ကမ ၻာလံုးအတိုင္းအတာျဖင့္ေခ်မႈန္းရန္ လုပ္ေဆာင္မႈ၏ 
တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္ကာ ထိခိုက္နစ္နာသူမ်ားကို 
အကူအညီေပးကာ အဆိုပါ ျပစ္မႈမ်ားအား က်ဴးလြန္မႈမ်ားကို 
ကနဦးအဆင့္တြင္ပင္ တားဆီးသြားပါမည္။
Rt Hon William Hague MP,  
Secretary of State for Foreign and
Commonwealth Affairs
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၁ မိတ္ဆက္

၁ မိတ္ဆက္ 
ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈကုိ စစ္ကာလအတြင္ က်ဴးလြန္သည့္ ျပစ္မႈအျဖစ္ျဖစ္ေစ၊ လူသားခ်င္း 
စာနာေထာက္ထား မႈရွိဘဲ က်ဴးလြန္သည့္ျပစ္မႈအျဖစ္ ျဖစ္ေစ သုိ႔ လူအစုလုိက္အျပံဳလုိက္ မ်ဳိးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈအျဖစ္ ျဖစ္ေစ 
မည္သည့္ပံုစံျဖင့္ က်ဴးလြန္ေစကာမူ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡကာလအတြင္းႏွင့္ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ ယုတ္မာမႈမ်ားကုိ 
ေနာက္ခံထားသည့္ ၀မ္းနည္းေၾကကြဲစရာ၊ လူမဆန္ေသာ ျပစ္မႈအမ်ဳိးအစားမ်ား၏ တစိတ္ တပိုင္းအျဖစ္ ေတြ႕ျမင္ရေလ့ရွိပါသည္။ 
လိင္အၾကမ္းဖက္မႈသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္ ရာေပါင္းမ်ားစြာကုိ ထိခိုက္ေစရံုမက အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ 
ေယာက်္ားကေလးငယ္မ်ားကုိလည္း ထိခိုက္ေစၿပီး ဖိႏွိပ္ခံရေစပါသည္။ ၾကံဳေတြ႕ခံစားရၿပီး က်န္ရစ္လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ား၊ 
မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ား ခံစားရ သည့္ ျပင္းထန္ေသာ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ထိခိုက္နာက်င္မႈအျပင္ 
လိင္အၾကမ္းဖက္မႈသည္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း တိုင္းရင္းသားျဖစ္ျခင္း၊ ဂိုဏ္းဂဏစြဲျခင္းႏွင့္ အျခားေသာ ကြဲျပားမႈမ်ားကို 
ဖန္တီး ျဖစ္ေပၚေစ၊ ပိုမိုဆိုးရြားေစႏိုင္ပါသည္။ အဆုိပါျဖစ္ရပ္သည္ ပဋိပကၡႏွင့္ မတည္ၿငိမ္မႈကုိ အျမစ္တြယ္ေစၿပီး 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈႏွင့္ တည္ၿငိမ္မႈအတြက္ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈမ်ားကုိလည္း ေလ်ာ့ရဲေစသည္။ ထိခိုက္နစ္နာသူ 
အမ်ားစုသည္ မိမိတုိ႔၏ဘ၀ကုိ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရာတြင္ လုိအပ္သည့္ က်န္းမာေရး၊ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ၊ လူမႈေရးႏွင့္ 
စီးပြားေရး အေထာက္အကူမ်ားကုိ ခ်ဥ္းကပ္ရယူရာတြင္ စိန္ေခၚ မႈမ်ားစြာႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရၿပီး တရားမွ်တမႈ လုံး၀မရွိၾကပါ။ 
ပဋိပကၡကာလအတြင္း လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ က်ဴးလြန္သူမ်ား၏ တာ၀န္ယူမႈ မရွိျခင္းသည္ အျပစ္မွ ေရွာင္လႊဲျခင္းကုိ ပုိမိုျမင့္တက္ 
ဆိုးရြားလာေစပါသည္။ တာ၀န္ယူမႈမရွိျခင္းႏွင့္ တရားမွ်တမႈမရွိျခင္းႏွင့္ ေစ့စပ္ညိွႏႈိင္းမႈမရွိျခင္းတုိ႔ၾကားရွိ ခိုင္မာေသာ ခ်ိတ္ဆက္မႈ 
မ်ားကုိ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္းက စတင္သတိျပဳမိလာပါသည္။

ဤစာခ်ဳပ္သည္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈဆိုင္ရာ ျပစ္မႈမ်ားအားလုံးကုိ ေျဖရွင္းရန္ မရည္ရြယ္ပါ။ လိင္အၾကမ္း ဖက္မႈဆိုင္ရာျပစ္မႈမ်ားကုိ 
ႏိုင္ငံတကာ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒအရ မွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္း အေၾကာင္းအရာအေပၚတြင္သာ 
သီးသန္႔ရည္ရြယ္ပါသည္။ ဤေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာျပင္ပရွိ လိင္ အၾကမ္းဖက္မႈ ျပစ္မႈမ်ားမွ ထိခိုက္နစ္နာသူမ်ားသည္လည္း 
တရားမွ်တမႈ၊ ကူညီပံ့ပိုးမႈႏွင့္ ကုစားမႈမ်ား လိုအပ္သည္ကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းသိရန္လုိပါသည္။ ဤစာခ်ဳပ္ကုိ ပဋိပကၡအတြင္း 
လိင္ အၾကမ္းဖက္မႈပံုစံမ်ဳိးစံုကုိ တားဆီးျခင္းႏွင့္ တာ၀န္ယူျခင္း ႏွစ္ခုစလုံးအတြက္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား တုိးျမႇင့္ႏိုင္ မည့္ 
အေထာက္အကူျဖစ္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္မိပါသည္။ 

စာခ်ဳပ္မူၾကမ္းေရးဆြဲျခင္း ပဋိကၡအတြင္း လိင္အၾကမ္းဖက္မႈအား မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ 
လက္ရွိ အေကာင္းဆုံး ႏုိင္ငံတကာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းကုိ က်င့္သုံးႏိုင္ရန္ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအ၀ိုင္းအေနျဖင့္ 
ေျဖရွင္းရမည့္ ကြာဟခ်က္မ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ ဆန္းစစ္ေလ့လာရန္ ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ သက္ဆိုင္ 
သူမ်ားပါ၀င္သည့္ အၾကံျပဳ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုိ ၂၀၁၂ ခုႏွစတ္ ြင္ လုပ္ေဆာင္ခ့ဲပါသည္။ အဆိုပါ အၾကံျပဳေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ 
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ညီလာခံမ်ားသည္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈအား ႏိုင္ငံ တကာဥပေဒတြင္ ျပစ္မႈအျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ 
စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းတုိ႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အေကာင္းဆုံး လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ အေျခခံစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ 
ေဖာ္က်ဴးသည့္ တရား၀င္လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း မရွိေသာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ စာခ်ဳပ္သစ္တစ္ရပ္အေပၚ ေယဘုယ်ပံ့ပိုးေပးမႈကုိ 
ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။

စာခ်ဳပ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ထပ္မံပံ့ပိုးအားေပးမႈကုိ ဧၿပီ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္က ထုတ္ျပန္သည့္ ပဋိပကၡအတြင္း လိင္ အၾကမ္းဖက္မႈ 
တားျမစ္ျခင္းဆိုင္ရာ G8 ေၾကညာစာတမ္းႏွင့္ စက္တင္ဘာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံ 
Ministerialသီတင္းပတ္အတြင္း ေၾကညာခဲ့သည့္္ ပဋိပကၡအတြင္း လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ အဆံုးသတ္ေရး 
ေၾကညာစာတမ္းတုိ႔ထံမွလည္း ရရွိခဲ့ပါသည္။

ဤစာခ်ဳပ္ျပဳစုျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ အသိပညာ၊ အေတြ႕အၾကံဳႏွင့္ အခ်ိန္ေပးၾကသူမ်ားအားလုံးကို UK ႏိုင္ငံျခားေရးႏွင့္ 
ဓနသဟာရ ရံုးမွေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေမ၊ ဇြန္၊ ဇူလုိင္ ႏွင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီတုိ႔တြင္ The Hague ႏွင့္ 
လန္ဒန္၌က်င္းပေသာ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား အစည္းအေ၀းကုိ တက္ေရာက္ခ့ဲၾကသည့္ ပုဂိၢဳလ္မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား 
ႏိုင္ငျံခားေရးႏွင့္ ဓနသဟာရရုံးမွ အထူးေက်း ဇူးတင္ရွိပါသည္။

ပညာရွင္လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ အစည္းအေ၀းမ်ားကို တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသူမ်ား Letitia Anderson, UN Action Against Sexual  
Violence in Conflict; Gloria Atiba-Davies, International Criminal Court (ICC); Véronique Aubert, Save 
the Children; Stephanie Barbour, Amnesty International; Shamila Batohi, ICC; Veronica Birga, Office of 
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the High Commissioner for Human Rights (OHCHR); Théo Boutruche, (formerly) REDRESS, (currently) 
Teaching Fellow in Human Rights, University College London; Diane Brown, Women’s Initiatives for 
Gender Justice; Gloria Carrera, UN Team of Experts on Sexual Violence in Conflict and OHCHR; 
Evelyn Chijarira, Pan African Lawyers’ Union; Božidarka Dodik, Special Department for War Crimes 
for the Prosecutor’s Office of Bosnia and Herzegovina and Judge at the Supreme Court of Federa-
tion of Bosnia and Herzegovina; Erin Gallagher, Physicians for Human Rights; Claudia García Moreno, 
World Health Organization (WHO); Liesl Gerntholtz, Human Rights Watch; Niamh Hayes, Institute for 
International Criminal Investigations; Brenda J. Hollis, Residual Special Court for Sierra Leone; Brigid 
Inder, Women’s Initiatives for Gender Justice; Michelle Jarvis, International Criminal Tribunal for the 
former Yugoslavia (ICTY); Kristin Kalla, Trust Fund for Victims, ICC; Erin Kenny, UN Population Fund 
(UNFPA); Maxine Marcus, (formerly) ICTY, (currently) Senior International Criminal Law and Gender 
Advisor to PSVI; Cristina Michels, OHCHR; Kate Orlovsky, Women’s Initiatives for Gender Justice; 
Martina Pomeroy, Office of the UN High Commissioner for Refugees (UNHCR); John Ralston, Institute 
for International Criminal Investigations; Madeleine Rees, Women’s International League for Peace 
and Freedom; Cristina Ribeiro, ICC; Indira Rosenthal, Amnesty International; Nina Sahinpasic, Special 
Department for War Crimes for the Prosecutor’s Office of Bosnia and Herzegovina; Susannah Sirkin, 
Physicians for Human Rights; Danaé van der Straten Ponthoz, TRIAL (Track Impunity Always); Silke 
Studzinsky, Trust Fund for Victims, ICC; Margriet Veenma, UNHCR; and Monika Volkhausen, Public 

Prosecutor’s Office, Cologne (Generalstaatsanwaltschaft Köln).

ယူေကႏိုင္ငံျခားေရးႏွင့္ ဓနသဟာရရံုးအေနျဖင့္ ဤစာခ်ဳပ္ကုိ ထပ္မံသုံးသပ္ေပးၾကသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကုိလည္း 
အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။

Additional reviewers: Kelly Askin, Open Society Justice Initiative (OSJI); Elisabeth 
Baumgartner, Swisspeace; Leah Bellshaw, U.S. Department of State; Linda Bianchi, Canadian 
Public Prosecution Service; Megan Bradley, Brookings Institution; Anne-Marie de Brouwer, 
Tilburg University; Jeannette Böhme, Medica Mondiale; Jorge Calderón Gamboa,  
Inter-American Court of Human Rights; Danya Chaikel, International Association of 
Prosecutors; Juliet Cohen, Freedom From Torture; Alison Cole, OSJI; Shukria Dini, Somali 
Women’s Study Centre; Ingrid Elliott, UK PSVI Team of Experts; Laura Francis, Survivors 
Speak OUT!; Renata Giannini, IGARAPE; Gavin Ganendran, Freedom From Torture; Erica 
Hall, World Vision; Kolbassia Haoussou, Survivors Speak OUT! Network and Members; Claire 
Hawkins, UN Women; Elizabeth Howe, International Association of Prosecutors; Amrita 
Kapur, International Center for Transitional Justice; Andy Keefe, Freedom From Torture; 
Baudouin Kipaka, Arche d’Alliance; Gisela de León, Centre for Justice and International 
Law; Anna Lise Domanski, Canadian Peace Operations and Fragile States Policy Division; 
Mendy Marsh, UN Children’s Fund (UNICEF); Faiza Mohamed, Equality Now; Jaimie Morse, 
Northwestern University; Lars Munk Plum, Deputy State Prosecutor, Denmark; Tamah 
Murfet, International Rescue Committee; Antonia N’Gabala-Sodonon, Peace and Security 
Department of African Union Commission; Valerie Oosterveld, University of Western Ontario; 
Blake Peterson, U.S. Department of State; Feride Rushiti, Kosova Rehabilitation Centre for 
Torture Victims; Alejandro Sanchez, Sexual Violence in Conflict Unit, MONUSCO; Duong 
Savorn, Cambodian Defenders Project; Sandesh Sivakumaran, University of Nottingham; 
Isabelle Solon Helal, Governance and Human Rights Specialist, Canada; Kim Thuy Seelinger, 
Human Rights Centre, University of California - Berkeley; Sidney Thompson, Public 
Prosecution Service of Canada; Charlotte Triggs, Crown Prosecution Service; Diana Trimiño, 
International Rescue Committee; Catherine Turner, World Vision; Aneeta Williams, Tearfund.

ယူေကႏိုင္ငံျခားေရးႏွင့္ ဓနသဟာရရံုးအေနျဖင့္ ေဘာ့စ္နီးယား၊ ကိုလံဘီယာ၊ ကြန္ဂိုဒီမို ကရက္တစ္ သမၼတႏို္င္ငံ၊ လန္ဒန္ႏွင့္ 
ယူဂႏၶာတုိ႔တြင္ က်င္းပေသာ ကြင္းဆင္းအၾကံျပဳပြဲမ်ားကုိ တက္ေရာက္ခ့ဲၾကသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ 
အလြန္တန္ဖိုးရွိေသာ ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ားကုိလည္း ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။
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၁ မိတ္ဆက္

ဤစာခ်ဳပ္သည္ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား ပါ၀င္သည့္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ေဆြးေႏြးအၾကံျပဳမႈမ်ား 
ထည့္သြင္းေပါင္းစည္းထားသည့္ မူၾကမ္းပါ၀င္ ေရးဆြဲမႈျဖစ္စဥ္၏ ရလဒ္ျဖစ္ပါသည္။ ဤစာခ်ဳပ္ကုိ ယူေကႏိုင္ငံျခားေရးႏွင့္ 
ဓနသဟာရရံုးမွ ဦးေဆာင္ေရးသားသူ Sara Ferro Ribeiro က ဤ Protocol မွ ပေရာဂ်က္ညိွႏႈိင္းေရးမွဴး Chido Dunn  

(Freshfields Bruckhaus Deringer LLP ၏ ေထာက္ခံမႈႏွင့္) ႏွင့္ PSVI ၏ Senior International Criminal Law 

and Gender Advisor Maxine Marcus တုိ႔က အဓိကေရးသားတည္းျဖတ္ၾကပါသည္။ ယူေက၏အခန္းက႑သည္ 
အဆိုပါ Protocol ျပဳစုေရးသားျခင္းကုိ ျဖစ္ေျမာက္ေစရန္၊ အားေပးရန္ႏွင့္ ရန္ပံုေငြေထာက္ပံ့ရန္ျဖစ္ၿပီး အေကာင္းဆုံး 
ကြၽမ္းက်င္မႈပါ၀င္လာေစရန္ႏွင့္ အဆိုပါ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္သူမ်ား တုိးျမႇင့္ေ
ဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ ယူေကႏိုင္ငံျခားေရးႏွင့္ ဓနသဟာရရံုးအေနျဖင့္ လက္ရွိ ေဆာင္ရြက္ေနမႈကို အေျခခံ၍ ဆက္လက္ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ႏွင့္ ေအာက္ေျခအဆင့္တြင္ သက္ေသ ျပႏုိင္ခဲ့သည့္ ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ ကိုယ္ ပိုင္ဟန္ႏွင့္ 
ထိေရာက္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားကုိ စူးစမ္းရွာေဖြရန္ႏွင့္ ကမၻာအႏွံ႔ျဖန္႔ေ၀ႏိုင္မည့္ အခြင့္အေရးကုိ ေပးအပ္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။

ယူေကႏိုင္ငံျခားေရးႏွင့္ ဓနသဟာရရုံးအေနျဖင့္ ဤလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ပံ့ပိုးေပးခ့ဲၾကေသာ ထပ္တုိးအဖြဲ႕အစည္း မ်ားျဖစ္သည့္  
Deringer LLP, Save the Children ႏွင့္ TRIAL (Track Impunity Always) တုိ႔ကုိလည္း ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။
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ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားအတြက္ ပုန္းခိုရန္ ေနရာမရွိပါ။ 
လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ မရွိပါ။ လံုျခံဳသည့္အကာအကြယ္ 
မရွိပါ။ ကြၽႏု္ပ္တို႔၏ စုေပါင္းရွင္းလင္း ဖယ္ရွားမႈျဖင့္ မည္သည့္ 
နည္းလမ္းကိုမဆို နည္းလမ္းအားလံုးအသံုးျပဳကာ ၎တို႔ကို 
လိုက္လံေဖာ္ထုတ္သြားပါမည္။
Zainab Hawa Bangura, G8 ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးမ်ား အစည္းအေ၀း၊ ဧၿပီ ၂၀၁၃
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၂ ဤစာခ်ဳပ္ကုိအသုံးျပဳျခင္း

၂ ဤစာခ်ဳပ္ကုိအသုံးျပဳျခင္း

က) ရည္ရြယ္ခ်က္

ဤစာခ်ဳပ္၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္သည္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဥပေဒအရ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ ျပစ္မႈမ်ား အတြက္ တာ၀န္ယူမႈကုိ 
ျမႇင့္တင္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဥပေဒအရ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈကုိ ျပစ္မႈအျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ 
လက္ေတြ႕ျဖစ္ရပ္ကုိ အေျချပဳထားသည့္ အေကာင္းဆုံး လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမွ ေကာက္ႏႈတ္ထားေသာ အေျခခံဥပေဒမ်ားကို အဆိုပါ 
စာခ်ဳပ္က ခ်မွတ္ပါသည္။ အဆိုပါ စာခ်ဳပ္ သည္ ႏိုင္ငံမ်ားအား ခ်ည္ေႏွာင္ထားျခင္းမဟုတ္ပါ။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဥပေဒအရ လိင္ 
အၾကမ္းဖက္မႈကုိ ျပစ္မႈအျဖစ္၊ စစ္အတြင္းက်ဴးလြန္သည့္ျပစ္မႈ၊ လူသားခ်င္းမစာနာသည့္ ျပစ္မႈ (သုိ႔) မ်ဳိး တုန္းသတ္ျဖတ္မႈအျဖစ္ 
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ တရားစီရင္မႈႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးက်င့္သုံးလုပ္ေဆာင္သူမ်ားက ထိထိေရာက္ေရာက္ႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ 
အျပည့္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ပံ့ပိုးကူညီေပးမည့္ ကိရိယာအျဖစ္ ရပ္တည္ႏိုင္ျဖစ္ပါသည္။

လိင္အၾကမ္းဖက္မႈအတြက္ တာ၀န္ယူမႈသည္ ပံုစံမ်ဳိးစံုျဖင့္ ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ယင္းကို ျပစ္မႈဆုိင္ရာ တရားစြဲ ဆိုမႈမွတဆင့္ 
လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ၿပီး တာ၀န္ရွိသည့္ ႏိုင္ငံမ်ား (သုိ႔) အစိုးရမဟုတ္သူမ်ားအား လူ႔အခြင့္အေရး ဆုိင္ရာ တရားစြဲဆိုမႈ၊ အရပ္ဘက္ဆိုင္ရာ 
တရားစြဲဆိုမႈ၊ လိင္အၾကမ္းဖကမႈမွ က်န္ရစ္လြတ္ေျမာက္လာ သူမ်ား၊ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေတာင္းဆိုမႈမ်ားႏွင့္ 
ဥပေဒေၾကာင္းအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဥပေဒ ေၾကာင္းအရမဟုတ္ေသာ လုပ္ငန္း စဥ္မ်ားမွတဆင့္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။

တာ၀န္ယူမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ပဋိပကၡကာလအတြင္း ျဖစ္ေစ (သုိ႔) ပဋိပကၡလြန္ကာလ ျဖစ္ေစ (သုိ႔)  
အခ်ိန္အေတာ္ၾကာေစာင့္ရဦးမည္ျဖစ္ေစ လက္ေတ႔ြေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားက က်န္ရစ္လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားႏွင့္ 
မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားထံမွ စုေဆာင္းထားေသာ အကူအညီျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ရယူထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္သည္ 
အနာဂတ္ တာ၀န္ယူမႈအတြက္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ ရာတြင္ အေရးပါသည့္ သက္ေသျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။ သတင္းအခ်က္အလက္ 
ရယူစုေဆာင္းသည့္ ပံုစံႏွင့္ မွတ္တမ္းတင္မႈလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အသံုးျပဳသည့္ နည္းလမ္းတုိ႔သည္ သက္ေသအေထာက္အထား၏ 
တည္တ့ံ ခိုင္ၿမဲမႈရွိေစျခင္း၊ အက်ဳိးေက်းဇူးခံစားသူမ်ားကုိ အကာအကြယ္ေပးျခင္းႏွင့္ တရားစီရင္မႈလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ 
ပါ၀င္ေစျခင္းမွတဆင့္ က်န္ရစ္လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားအား စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္ေပးျခင္းတုိ႔အတြက္ အေရး ပါပါသည္။ ဤ စာခ်ဳပ္က 
အဆုိပါ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကုိ စိတ္တြင္ ရည္မွတ္ကာ အေျခခံဥပေဒမ်ားကုိ ရိုးရိုးရွင္းရွင္း လိုက္နာႏုိင္ရန္ ခ်မွတ္ထားပါသည္။

စာခ်ဳပ္၏ ဦးစားေပးမႈသည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ အရ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈအား ျပစ္မႈအေနျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 
သုိ႔ေသာ္ စာခ်ဳပ္တြင္ ခ်မွတ္ ထားေသာ အေျခခံဥပေဒသ အမ်ားစုသည္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ မပါ၀င္ေသာ အျခားေနာက္ခံ 
အေျခအေနတြင္ ျဖစ္ေပၚသည့္ ျပစ္မႈ မ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား၊ အလြဲသုံးမႈမ်ားႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ 
ျပစ္မႈဆိုင္ရာဥပေဒ ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားအား မွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ လည္းသက္ဆိုင္မႈရွိ ပါသည္။

(ခ) အသုံးျပဳမည့္သူမ်ား

အဆုိပါလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကုိ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ တရားမွ်တမႈ လုပ္ေဆာင္သူမ်ားႏွင့္ 
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဥပေဒအရ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈကုိ ျပစ္မႈအျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ ရာတြင္ စိန္ေခၚမႈျဖင့္ ၾကံဳေတြ႕ရသည့္ 
လူတစ္ဦးခ်င္းႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ျပဳစုထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

 စာခ်ဳပ္အသုံုးျပဳပံုကုိ ျပည္တြ င္းႏွင့္ ေ ဒသႏၱရလုံျခံဳေရး၊ တရားေရး၊ ဥပေဒျပဌန္းျခင္း၊ မႈခင္းေဆးပညာႏွင့္ သိပပၸညံာႏွင့္
 စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး အဖြ႕အဲစည္းမ်ားအတြက္ စြမ္းရည္ျမင့္တင္ျခင္းဆုိင္ရာ အားထုတ္မႈမ်ား အတြက္ေထာက္ခံ အၾကံျပဳထားၿပီး
 လိင္အၾကမ္းဖက္မႈကုိ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ျပစ္မႈအျဖစ္ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားရယူ စုေဆာင္း မွတ္တမ္းတင္ရာတြင္ ၎တုိ႔၏
နားလည္သေဘာေပါက္မႈကုိ ျမႇင့္တင္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။

လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ မွတ္တမ္းတင္ရာတြင္ မိမိတို႔၏ ကုိယ္ပိုင္နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အဖ႔ြဲမ်ား ႏွင့္ မိမိကုိယ္ပိုင္ 
ျပဌာန္းခ်က္ႏွင့္ အညီရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတုိင္း လုပ္ေဆာင္မည့္ လူသားခ်င္း စာနာသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ က်န္းမာေရး 
ပညာရွင္မ်ား၊ လူမႈေရး၀န္ထမ္းမ်ား (သုိ႔) အျခားေသာ ၀န္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားကို အဆုိပါ လမ္းညႊန္ခ်က္ မ်ားျဖင့္ 
တိုက္ရိုက္ညႊန္ၾကားမည္ မဟုတ္ပါ။ သုိ႔ေသာ္ က်န္ရစ္ လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ား အတြက္ တရားမွ်တမႈရရွိေ စရန္အတြက္ 
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က်န္းမာေရး ပညာရွင္မ်ား၊ေရွ႕ေနမ်ား၊ ရဲမ်ားႏွင့္ တရားေရး တုိ႔ၾကားတြင္ ပူးေပါင္းေေဆာင္ရြက္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏုငိ္ရန္ က႑စုံ 
ခ်ဥ္းကပ္နႈည္းလမ္းသည္ မရွိမျဖစ္ အေရးပါပါသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ တရားစီရင္မႈ ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာတြင္ျဖစ္ေစ၊ တာ၀န္ယူမႈ လုပ္ငန္းစဥ္ (သုိ႔) 
အၾကံျပဳမႈ ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာတြင္ျဖစ္ေစ၊ အဆုိပါ လက္ေတြ႕ လုပ္ေဆာင္သူမ်ား အေနျဖင္႔ စာခ်ဳပ္တြင္ ၎တို႔၏ 
အလုပ္၌ အဆင္ေျပအသုံး၀င္မည့္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမွ က်န္ရစ္ လြတ္ေျမာက္သူမ်ားႏွင့္ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ား၏ 
အခြင့္အေရးကုိ တင္ျပေဆြးေႏြးရန္ ေထာက္ခံအားေပး ရန္ႏွင့္ ကုိယ္စားျပဳရန္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကေသာ လက္ေတြ႕က်င့္သံုး 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနၾကသူမ်ား အားလုံးၾကားတြင္ အသုံးျပဳေနသည့္ နည္းလမ္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ 
တစ္သမတ္တည္း ျဖစ္ျခင္းတုိ႔ကုိ တုိးတက္ေစရန္ လိုအပ္ခ်က္ကုိ အသိအမွတ္ျပဳေပးမည့္ လမ္းညႊန္ခ်က္ပါ အခ်ဳိ႕ေသာ အဂၤါ 
ရပ္မ်ားကုိ ေတြ႔ရိွ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

ဆန္းစစ္ေ၀ဖန္မႈျဖင့္ ေျပာရမည္ဆိုလွ်င္ စာခ်ဳပ္ပါ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအရ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈကုိ မွတ္တမ္း တင္ရန္ 
ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္ေနသည့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ပထမဦးစြာ ၎တို႔ကုိယ္တိုင္ လုံလုံေလာက္ေလာက္ 
သင္ယူေလ့က်င့္ရန္လိုအပ္ၿပီး၊ အျပည့္အစံု ျပင္ဆင္ၿပီးျဖစ္ေစရပါမည္။ လက္ေတြ႕က်င့္သုံး ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအေနျဖင့္ 
၎တို႔ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ နယ္ပယ္တြင္ တတိယအဖြဲ႕ အစည္း၏ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ 
သက္ဆုိင္ရာ ျပည္တြင္းဥပေဒမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ သက္ေသ စုေဆာင္းမႈကို ျပ႒န္းထားသည့္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ သက္ေသကုိ 
ျပည္တြင္းအာဏာပိုင္မ်ားထံသုိ႔ အပ္ႏွံရမည့္ တာ၀န္ရွိမႈကုိ ျပ႒န္းထားေသာ ဥပေဒမ်ားကုိ သတိျပဳမိရပါမည္။

ဂ) Protocol (သုိ႔) စာခ်ဳပ္ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း

စာခ်ဳပ္ အပိုင္း ၁ တြင္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈကို အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ျပစ္မႈအျဖစ္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိ သတ္မွတ္မႈ၊ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ 
ျပစ္မႈမ်ားတြင္ပါ၀င္သည့္ ျပဳမူလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဥပေဒအရ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈကို တရားစြဲဆုိရန္ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ လိင္အၾကမ္းဖက္ မႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာ ေနာက္ဆက္တဲြ အေျခအေနမ်ား၊ 
တရားစီရင္မႈသို႔ ခ်ဥ္းကပ္သည့္အခါ ထိခိုက္နစ္နာသူမ်ားႏွင့္ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ား ၾကံဳေတြ႕ရသည့္ အတားအဆီးမ်ား၊ 
ျပစ္မႈကို ထိထိေရာက္ေရာက္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ က်န္ရစ္လြတ္ေျမာက္သူမ်ား၊ မ်က္ျမင္ 
သက္ေသမ်ားအား ပံ့ပိုးကူညီျခင္းတုိ႔ကို ေႏွာင့္ေႏွးေစသည့္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈဆုိင္ရာ ဒ႑ာရီ မ်ားႏွင့္ လြဲမွားေသာ 
အယူအဆမ်ားကိုလည္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။

အပိုင္း ၂ တြင္ လက္ေတြ႕ မွတ္တမ္းတင္ေလ့ရွိသည့္ မွတ္တမ္းပံုစံ၊ သုေတသနျပဳရန္ မည္သို႔လုပ္ေဆာင္ ရမည္ကို 
စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ မွတ္တမ္းတင္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ကို ျပင္ဆင္၊ ခ်မွတ္ရန္ မည္သုိ႔လုပ္ေဆာင္ ရမည္၊ လံုျခံဳမႈရွိၿပီး 
ထိေရာက္ေသာ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားကို မည္သို႔လုပ္ေဆာင္မည္၊ လိင္အၾကမ္းဖက္ မႈကို ေဖာ္ျပသည့္ ရုပ္သံသက္ေသ၊ 
ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာသက္ေသႏွင့္ မွတ္တမ္းသက္ေသတုိ႔ကို ရယူသည့္အခါ အနည္းဆံုးရွိရမည့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဤအပိုင္းတြင္ “ထိခိုက္မႈ တစံုတရာမရွိေစရ” ဟူသည့္ အဓိက သေဘာတရားကို ထည့္သြင္းထားၿပီး 
ပဋိပကၡအတြင္း လိင္အၾကမ္းဖက္မႈကို စံုစမ္းစစ္ေဆး ျခင္း၊ မွတ္တမ္းတင္ျခင္းတို႔ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေခ်ရွိေ
သာ အႏၱရာယ္ရွိႏိုင္ေျခမ်ားကို ေလ်ာ့ပါးသက္သာေစရန္၊ ေျဖရွင္းရန္ႏွင့္ တာ၀န္ယူမႈအတြက္ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈအေပၚ 
လႊမ္းမိုးႏိုင္သည့္ အတားအဆီးအခ်ဳိ႕ကို ေက်ာ္လႊားရန္ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ က်င့္သံုးႏိုင္မည့္ လက္ေတြ႕ 
က်ေသာ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို အၾကံျပဳထားပါသည္။

ေနာက္ဆက္တြဲေဖၚျပခ်က္မ်ားတြင္ မွတ္တမ္းတင္သူမ်ားအေနျဖင့္ စုံစမ္းေဖၚထုတ္ရာတြင္ တိုက္ရိုက္အသုံးက် ေစရန္ 
ေမွ်ာ္လင့္သည့္ နည္းနာအခ်ိဳ႕ႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ား ထပ္ထည့္ ထားပါသည္။ ယင္းတြင္ Evidence Workbook 
(ေနာက္ဆက္တဲြ ၁ကုိ႐ႈပါ) ပါ၀င္ၿပီး ၎က လိင္အၾကမ္းဖက္မႈကို စစ္အတြင္း က်ဴးလြန္သည့္ ျပစ္မႈ၊ လူသားခ်င္း စာနာ 
မႈမရွိသည့္ ျပစ္မႈ (သို႔) အစုလုိကအျပံဳလိုက္ သတ္ျဖတ္မႈအျဖစ္ ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ ေဖာ္ျပႏိုင္မည့္ 
အဂၤါရပ္မ်ားကို သက္ေသျပႏိုင္မည့္ အခ်က္အလက္ အမ်ဳိးအစားကို ေကာက္ယူရမည့္ နမူနာကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
ေနာက္ဆက္တြဲမ်ားတြင္ ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာႏွင့္ မွတ္တမ္းတင္မႈ သက္ေသ မ်ားအား ကိုင္တြယ္ျခင္း၊ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္းႏွင့္ 
က႑စံုပ့ံပိုးေထာက္ပံ့မႈ ပံုစံျဖင့္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ပံုကို သက္ေသအေထာက္အထား ရရွိရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ 
လႊဲေျပာင္းေပးမႈမ်ားႏွင့္ ေဆးစစ္ခ်က္မွတ္တမ္း စသည့္ အေရးပါသည့္ အခ်က္အလက္ အမ်ဳိးအစားမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး 
အက်ဥ္းခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားလည္း ပါ၀င္ပါသည္။

၁၁



ဃ) အနာဂတ္အသံုးျပဳမႈ

အနာဂတ္တြင္ ဤစာခ်ဳပ္ကုိ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဥပေဒအရ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈကုိ ျပစ္မႈအျဖစ္ စုံစမ္း မွတ္တမ္းတင္သည့္သူမ်ား 
ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႕ရသည့္ အခ်ဳိ႕ေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ ေက်ာ္လႊားႏုိင္ရန္ လက္ေတြ႕ အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ ေထာက္ကူကိရိယာအျဖစ္ 
အသုံးျပဳႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္္ပါသည္။ ဤစာခ်ဳပ္သည္ ပုံေသကားခ်ပ္မဟုတ္ပဲ အေကာင္းဆုံး လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားျဖင့္ အၿမဲ 
ျဖည့္စြက္ ျပင္ဆင္ သြားပါမည္။

အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္လည္း စာခ်ဳပ္ပါ အေျခခံ သေဘာတရားမ်ားႏွင့္ နည္းလမ္းမ်ားအရ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ ျပစ္မႈမ်ားကို 
မွတ္တမ္းတင္ရာတြင္ အားေပး၊ ပံ့ပိုးကူညီ၊ စြမ္းအားျမႇင့္တင္ေပးသြားမည္ ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ အလွဴရွင္ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ 
လိင္အၾကမ္းဖက္မႈဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာ ျပစ္မႈမ်ားအတြက္ တာ၀န္ ယူမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ႏုိင္ငံျပင္ပမွ အစီအစဥ္ကုိ 
ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးရာတြင္ ဤ စာခ်ဳပ္ပါ အေျခခံ သေဘာတရားမ်ားႏွင့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ၎တုိ႔၏ ပေရာဂ်က္မ်ားတြင္ 
ထည့္သြင္း အသုံးျပဳရန္ အားေပး သြားမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ ပဋိပကၡ၏ ဆိုးက်ဳိးကုိ ခံစားေနရေသာ ႏုိင္ငံမ်ားသည္လည္း ဤ 
စာခ်ဳပ္ကုိ အသုံးျပဳကာ အမ်ဳိးသားအဆင့္ လုပ္ေဆာင္မႈ အစီအစဥ္မ်ား ျပဳစုၿပီး အစိုးရ၊ အရပ္ဘက္ျပည္သူမ်ား၊ ေဆး ပညာရွင္မ်ား၊ 
ဥပေဒပညာရွင္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ သက္ဆိုင္သူမ်ားၾကားတြင္ အျမင္ဖြင့္ေပးျခင္းႏွင့္ စြမ္း ေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ျခင္းတုိ႔ကုိ 
လုပ္ေဆာင္မည္ ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ အလွဴရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ဤစာခ်ဳပ္ကို အသုံးျပဳကာ အျမင္ဖြင့္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ 
စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ရန္ သင္တန္းပို႔ခ်မႈ package မ်ား ျပဳစုရန္ အားထုတ္ေနသည့္ အစိုးရမ်ားႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးမည္ ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ ဤနယ္ပယ္တြင္ ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ 
NGO မ်ားသည္ ဤစာခ်ဳပ္ကုိ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဥပေဒအရ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာ ေနရာမ်ားတြင္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈကုိ ျပစ္မႈအျဖစ္ 
မွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ရန္ ၀န္ထမ္းမ်ားအား ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးျခင္းအတြက္ အေျခခံနည္းပညာအျဖစ္ အသုံးျပဳသြားမည္ ဟု 
ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

၂ ဤစာခ်ဳပ္ကုိအသုံးျပဳျခင္း

၁၂



ပဋိပကၡအတြင္း လိင္အၾကမ္းဖက္မႈအား  
မွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္း ဆိုင္ရာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ စာခ်ဳပ



အပိုင္း ၁  
လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ

အပိုင္း ၁ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ ၁၄

၁။ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈအား နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္း ၁၅

၁.၁ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈအား ဆက္စပ္စဥ္းစားျခင္း ၁၅
၁.၂ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈအားတုန္႔ျပန္ျခင္း ၁၆

၂။ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဥပေဒအရလိင္အၾကမ္းဖက္မႈကို ျပစ္မႈအျဖစ္သတ္မွတ္ျခင္း ၁၇

၂.၁ ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာ ၁၇
၂.၂. လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ ျပစ္မႈမ်ားအား အေထြေထြအဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ၁၈
၂.၃ အပုိင္း က : လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈမွ တဆင့္ က်ဴးလြန္ေသာ လိင ၁၈
 အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား (သို႔) ျပစ္မႈမ်ား း ဘာျဖစ္တာလဲ?
၂.၄ အပုိင္းခ : အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ျပစ္မႈမ်ား၏ ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာကိုေဖာ္ျပေသာ အဂၤါရပ္မ်ား ၂၃

(၁)  စစ္ကိုအေၾကာင္းျပ၍ ျဖစ္ပြားသည့္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ(သို႔)ဥပေဒ ၂၃
     ခ်ဳိးေဖာက္မႈႏွင့္ စစ္၏ဓေလ့ ထံုးတမ္းကို ေဖာ္ျပေသာ လိင္အၾကမ္း ဖက္မႈ
(၂) လူသားခ်င္းစာနာမႈကင္းမဲ့သည့္ ျပစ္မႈအျဖစ္ သတ္မွတ္ေသာလိင္ အၾကမ္းဖက္မႈ ၂၄
(၃) လူသားမ်ဳိးႏြယ္မ်ဳိးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈျဖစ္သည့္ လိင္အၾ ကမ္းဖက္မႈႈ ၂၄

၂.၅  အပုိင္း ဂ : အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ျပစ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ရာတြင္ ဥပေဒအရ တာဝန္ရွိမႈအမ်ိဳးမ်ိဳး ၂၅ 
“လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ က်ဴးလြန္သည္ဟု စြပ္စြဲခံရသူ (မ်ား)သည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဥပေဒအရ 
ျပစ္မႈေျမာက္သည့္ ျပစ္မႈကို က်ဴးလြန္ျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ မည္သို႔တာ၀န္ရိွပါသနည္း။”

၁၄



ပဋိပကၡအတြင္း လိင္အၾကမ္းဖက္မႈအား  
မွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္း ဆိုင္ရာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ စာခ်ဳပ္

အပိုင္း ၁ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ

၁။ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈအား နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္း

၁.၁ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈအား ဆက္စပ္စဥ္းစားျခင္း

လိင္အၾကမ္းဖက္မႈသည္ စက္ဆုပ္ရြံရွာဖြယ္ေကာင္းေသာ အၾကမ္းဖက္မႈ တစ္မ်ဳိးျဖစ္ၿပီး အမ်ဳိးသမီး၊ မိန္းကေလးငယ္၊ အမ်ဳိးသားႏွင့္ 
ေယာက်္ားေလးငယ္မ်ားအား အဓမၼေစာ္ကားျခင္းႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ မည္သည့္တုိက္ခိုက္မႈ က်ဴးလြန္မႈတုိ႔မဆုိပါ၀င္ပါသည္။ 
၎၏ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ဳိးဆက္မ်ားသည္ လူမဆန္ေသာလုပ္ရပ္ျဖစ္ႏုိင္သည္။ ထိခိုက္က်န္ရစ္သူမ်ားႏွင့္ 
မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားအတြက္ ႀကီးမားေသာ ႐ုပ္ပိုင္း ဆိုင္ရာႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ဂယက္႐ိုက္မႈပါ၀င္ႏိုင္ၿပီး လူ႔အသုိင္းအ၀ိုင္းႏွင့္ 
ျပည္သူအားလုံးအေပၚ နက္ရႈိင္းသည့္ မတည္ၿငိမ္မႈ ျဖစ္ေစ ႏိုင္ပါသည္။

အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ အမ်ဳိးသားမ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးငယ္မ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသားငယ္မ်ား အားလံုးသည္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ၏ 
သားေကာင္မ်ားျဖစ္ႏုိင္သည္ကုိ သတိျပဳမိရန္ အေရးၾကီးပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အမ်ဳိးသားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီး ၾကား 
သမို္င္းေၾကာင္းအရ တည္ရွိလာေသာ ဖြဲ႕စည္းပံုဆိုင္ရာ မညီမွ်မႈမ်ားႏွင့္ ကမၻာ့ေနရာအႏွံ႔အျပားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ 
က်ား၊မ အေျချပဳ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ပံုစံမ်ဳိးစံုကုိ ၾကံဳေတြ႕ခံစားေနၾကရျခင္းတုိ႔သည္ ပဋိပကၡအတြင္း လိင္အၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားအား ဆိုးရြားစြာ ထိခိုက္နာက်င္ေစပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ကေလးမ်ားအား 
လိင္အၾကမ္းဖက္မႈသည္လည္း အလြန္ျမင့္မားလာၿပီး ဆိုးရြားသည့္ ေနာက္ဆက္တြဲကုိ ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ ပါသည္။

အခ်ဳိ႕အုပ္စုမ်ားသည္ အျခားသူမ်ားထက္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈကုိ မၾကာခဏ ခံစားၾကရပါသည္။ ယင္းအုပ္စုတြင္ 
တစ္ေနရာမွ တစ္ေနရာသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ခံရသူမ်ား၊ ဒုကၡသည္မ်ား၊ ကေလးမ်ား၊ အမ်ဳိးသမီး အိမ္ေထာင္ဦးစီးမ်ား၊ အမ်ဳိးသမီး 
လူ႕အခြင့္အေရး ခုခံကာကြယ္သူမ်ား၊ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံရသူမ်ား (လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ား ေအာက္တြင္ ရိွသူမ်ားအပါအ၀င္)၊ 
လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ဆက္စပ္သူမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ 
ထိခိုက္နစ္နာလြယ္သူအုပ္စုမ်ား ပါ၀င္ပါသည္။ 

ပဋိပကၡကာလအတြင္း၌ျဖစ္ေစ၊ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ လုပ္ရပ္ကုိ ပဋိပကၡအတြင္းျဖစ္ေစ၊ ထိုကာလ ျပင္ပတြင္ျဖစ္ေစ 
က်ဴးလြန္သည့္ အေျခအေနမ်ဳိးတြင္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈကို လက္နက္ကုိင္အုပ္စုမ်ားက အရပ္သားမ်ား အပါအ၀င္ 
ျပည္သူမ်ားအား မၾကာခဏ က်ဴးလြန္ေလ့ရွိသည္။ ထုိသုိ႔ က်ဴးလြန္ရာတြင္ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား တုိးတက္ေစရန္ 
မဟာဗ်ဴဟာအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး အရပ္ဘက္ ျပည္သူမ်ားအား ဦးတည္သည့္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ စနစ္တက် တုိက္ခိုက္မႈ၏ 
တစိတ္တပိုင္းျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ျပည္သူမ်ားအား အင္အားခ်ိန႔ေဲ စရန္ႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈကုိ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ 
အုပ္စု တစ္ခုကုိ အျပစ္ေပးရန္ (သ႔ို) ဖ်က္ဆီးရန္၊ ၎တုိ႔ကုိ ထိတ္လန္႔ေၾကာက္ရံြ႕ စိတ္သြတ္သြင္းေပးရန္၊ လက္တု႔ံျပန္ရန္ (သုိ႔) 
ေနရာတစ္ခုမွ အျခားသို႔ ထြက္ေျပးသြားေစရန္အတြက္ လိင္အၾကမ္း ဖက္မႈကုိ အသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္။ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈကုိ 
တိုက္ခိုက္မႈ၏ တစိတ္တပိုင္းအျဖစ္ မွတ္ယူသည္ ျဖစ္ေစ၊ မယူသည္ျဖစ္ေစ ၎တြင္ လူ႔အသုိင္းအ၀ိုင္းႏွင့္ မိသားစုအသုိင္းအ၀ိုင္း 
ၿပိဳကြဲျခင္း၊ လုံျခံဳမႈမရွိျခင္းႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ မရိွျခင္းတုိ႔၏ ေနာက္ဆက္တဲြ အျပစ္က်ဴးလြန္သည့္ အျပဳအမူလည္း ပါ၀င္ပါသည္။ 
ယင္းတုိ႔သည္ ပဋိပကၡ အေျခအေန၊ အေရးေပၚအေျခအေနႏွင့္ ဖယ္ရွားခံရသည့္ အေျခအေန လကၡဏာရပ္မ်ားျဖစ္ၿပီး 
ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ သူမ်ားက မလုံျခံဳမႈ၊ အေရးမယူႏိုင္မႈအေပၚ အခြင့္ေကာင္းယူကာ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈကုိ က်ဴးလြန္ႏုိင္ ပါသည္။

အခ်ဳိ႕ေသာအေျခအေနမ်ားတြင္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈသည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဥပေဒအရ ျပစ္မႈေျမာက္ၿပီး စစ္ကိုအေၾကာင္းျပၿပီး 
ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္း၊ လူသားခ်င္းစာနာမႈ ကင္းမဲဲ့ကာ က်ဴးလြန္သည့္ ျပစ္မႈႏွင့္/သုိ႔ အစုလိုက္အျပံဳလိုက္ သတ္ျဖတ္မႈတုိ႔သည္လည္း 
ျပစ္မႈေျမာက္ပါသည္။ ၎တုိ႔တြင္ အဆိုပါ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ လကၡဏာရပ္မ်ား ျပည့္စံုၿပီး ယင္းတုိ႔ကုိ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္ 
ႏွစ္ခုစလံုးတြင္ စံုစမ္းစစ္ေဆးကာ၊ တရားစြဲဆိုျခင္းကုိ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဥပေဒအရ ျပစ္မႈအျဖစ္ 
သတ္မွတ္သည့္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈကို လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းႏွင့္ လူ႔အသုိင္းအ၀ိုင္းအေပၚ က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ခ်ဳိးေဖာက္ က်ဴးလြန္မႈ၏ 
တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ မၾကာခဏ က်ဴးလြန္ေလ့ရွိၿပီး အဆုိပါ က်ဴးလြန္မႈပံုစံတြင္ လိင္ပိုင္း ဆိုင္ရာႏွင့္ လိင္ႏွင့္မသက္ဆိုင္သည့္ 
ျပစ္မႈမ်ားပါ၀င္ပါသည္။ စစ္ကုိအေၾကာင္းျပ၍ က်ဴးလြန္သည့္ ျပစ္မႈ မ်ား၊ လူသားခ်င္းစာနာမႈ ကင္းမ့ေဲ သာ ျပစ္မႈမ်ားႏွင့္ 
မ်ဳိးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈမ်ားကုိ ေနာက္ခံ အေၾကာင္းအရာ အျဖစ္ သတ္မွတ္လွ်င္ အဓမၼက်ဴးလြန္မႈႏွင့္ အျခားေသာ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ 
ျပစ္မႈပံုစံမ်ားသည္ အရပ္ဘက္ ျပည္သူမ်ားအေပၚ တိုက္ခိုက္မႈ၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္စြာ 
ျပဳမူမႈမ်ားစြာအနက္ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ယင္းသည္ လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡႏွင့္ ဆက္စပ္ေနႏိုင္ၿပီး သုိ႔ အုပ္စုတစ္ခုလုံးကုိ (သုိ႔) 
တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကုိ ဖ်က္ဆီးရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ က်ဴးလြန္ျခင္းလည္းျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

၁၅



အပိုင္း ၁  
လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ

လိင္အၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈကုိ နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္းသည္ က်န္ရစ္ သည့္ 
နစ္နာသူမ်ား၊ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားအား သင့္ေလ်ာ္သည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား လမ္းညႊန္ေပးျခင္းႏွင့္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈက 
လူတစ္ဦးခ်င္း၊ ၎တုိ႔၏မိသားစုမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအေပၚ ထိခိုက္နစ္နာေစမႈကုိ တိတိက်က် မွတ္တမ္းတင္ျခင္းတုိ႔အတြက္ 
အလြန္အေရးပါပါသည္။ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈသည္ ကာလရွည္ ႏွင့္ အသက္အႏၱရာယ္ ၿခိမ္းေျခာက္သည့္ ႐ုပ္ပိုင္းႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ 
ေနာက္ဆက္တြဲမ်ား၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ဥပေဒေရးရာ ဂယက္ရိုက္မႈမ်ား ရိွႏိုင္ၿပီး က်န္ရစ္သည့္ နစ္နာသူမ်ားအတြက္ 
အႏၱရာယ္ရွိႏိုင္ ေျခႏွင့္ ထိခိုက္နစ္နာလြယ္မႈမ်ားျပားႏိုင္ပါသည္။၁ အမ်ဳိးသမီး၊ အမ်ဳိးသား၊ မိန္းကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ ေယာက်္ားေလး 
ငယ္မ်ားအေနျဖင့္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္ ကြဲျပားျခားနားစြာ ထိခိုက္ႏိုင္ပါသည္။ လိင္ အၾကမ္းဖက္မႈ ျပစ္မႈမ်ားကုိ 
ျပည္သူမ်ားအေပၚ က်ဴးလြန္ျခင္းသည္ ရပ္ရြာျပည္သူမ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔ဖြဲ႕စည္း ပုံအေနအထားမ်ား၏ အေရးပါသည့္အပိုင္းကုိ ဖ်က္ဆီး 
(သုိ႔) ထိခိုက္ေစႏိုင္ပါသည္။၁

၁.၂ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈအားတုန္႔ျပန္ျခင္း

က်န္ရစ္သည့္ နစ္နာသူမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ပ့ံပိုးကူညီမႈႏွင့္ 
တရားမွ်တမႈ ရရွိေရးတုိ႔ကုိ ညိႇႏႈိင္းေပါင္းစပ္ ေဖာ္ေဆာင္ေပးမည့္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈကုိ တုန္႔ျပန္ရန္မွာ ခုိင္မာအားေကာင္းေသာ 
က႑စံုပါ၀င္မႈလုိအပ္ပါသည္။ (ေနာက္ဆက္တြဲ၂ကုိ႐ႈပါ။) အဆုိပါ ေထာက္ပံ့ကူညီ အားေပးသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား 
ေနသားတက်ရွိျခင္းသည္ က်န္ရစ္သည့္ နစ္နာသူမ်ားက လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ၊ ျပစ္မႈကုိ သတင္းေပး အစီရင္ခံႏိုင္ေခ်ကုိ 
ျမႇင့္တင္ေပးရာတြင္ အေရးပါပါသည္။

သုိ႔ေသာ္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမွ က်န္ရစ္သည့္ နစ္နာသူမ်ားအေနျဖင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၊ တရားစီရင္ေရးႏွင့္ အျခားေသာ 
ပဋိပကၡေႏွာင္းပိုင္း ကုထုံးမ်ားကုိ ရယူရာတြင္ ႀကီးမားေသာ အခက္အခဲမ်ားၾကံဳေတြ႕ ေနရပါသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ က်န္ရစ္သည့္ 
နစ္နာသူမ်ားသည္ ၎တုိ႔ ကုိယ္တိုင္ႏွင့္ ၎တို႔၏ မိသားစုမ်ား ၾကံဳေတြ႕ရသည့္ အမဲစက္၊ ရွက္ရံြ႕မႈ၊ အရွက္တကြဲ 
အက်ဳိးနည္းျဖစ္မႈႏွင့္ စိတ္ဒဏ္ရာတုိ႔ေၾကာင့္ တရားမွ် တမႈရရိွရန္ မႀကိဳးစားၾကေပ။ အခ်ဳိ႕ကလည္း မိမိတို႔၏ဇနီး၊ ခင္ပြန္း 
အျခားေသာ မိသားစု၀င္မ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔၏ လူ႔အသုိင္းအ၀န္းမွ ဖယ္ၾကဥ္မည္ကုိ ေၾကာက္ရံြ႕ လ်က္ရိွၿပီး ထပ္မံအၾကမ္းဖက္ခံရမည္ကုိ 
ထိတ္လန္႔ကာ ျပည္တြင္းမွ ရဲမ်ားအေပၚ အယံုအၾကည္ ကင္းမဲလ်က္ရိွပါသည္။

လိင္အၾကမ္းဖက္မႈကုိ စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ကာ မွတ္တမ္းတင္ရာတြင္ အဆိုပါ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ ေဖာ္ 
ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအေနျဖင့္ က်န္ရစ္သည့္ နစ္နာသူမ်ားသည္ မေက်ာ္လႊားႏုိင္ေသာ ရွက္ရြံ႕မႈေၾကာင့္ ၎တုိ႔ထံ 
မလာေရာက္ႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု မမွတ္ယူသင့္ပါ။ တရားမွ်တမႈရယူရန္ မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ျခင္း သည္ ထုိသုိ႔ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ 
လုံျခံဳၿပီး ေထာက္ကူေပးသည့္ ပတ္၀န္းက်င္ မရွိျခင္းေၾကာင့္ႏွင့္/ သို႔ ေရွ႕ တစ္လွမ္းတုိးရာတြင္ ထိခိုက္နစ္နာသူမ်ားႏွင့္ 
မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ား ၾကံဳေတြ႕ရမည့္ အႏၱရာယ္ရွိႏိုင္ေခ်မ်ား ေသာေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ လက္ေတြ႕ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအေနျဖင့္ လိင္ အၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္ နစ္နာသူမ်ားႏွင့္ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားသည္ 
ေရွ႕သုိ႕တစ္လွမ္းတုိးၿပီး ျပစ္မႈမ်ားကုိ အစီရင္ခံႏိုင္မည့္ လုံျခံဳ၍သက္ေတာင့္သက္သာရိွသည့္ ပတ္၀န္းက်င္ကုိ 
ပူးေပါင္းေဖာ္ေဆာင္ေပးရပါမည္။

လိင္အၾကမ္းဖက္မႈကုိ စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ႏွင့္ မွတ္တမ္းတင္ရန္ ကနဦးတာ၀န္သည္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ရွိရပါမည္။ 
လိင္အၾကမ္းဖက္ခံရသူမ်ား မွ်မွ်တတ၊ ထိထိေရာက္ေရာက္ တုန္႔ျပန္ရန္၊ ျပစ္မႈမ်ားကုိ စုံစမ္းစစ္ေဆးရန္ႏွင့္ 
လိင္အၾကမ္းဖက္ခံရသူမ်ားႏွင့္ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားကုိ အကာအကြယ္ေပးရန္ ႏုိင္ငံေတာ္ လုံျခံဳေရးႏွင့္ တရားစီရင္မႈ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား သင့္ေလ်ာ္သည့္ ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ၿပီး ပ့ံပိုး ေထာက္ကူေပးရပါမည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း 
အမ်ဳိးသားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက လိင္အၾကမ္းဖက္မႈဆိုင္ရာ ျပစ္မႈ မ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ႏွင့္ မွတ္တမ္းတင္ရန္ မတတ္ႏိုင္ေသာအခါ 
(သုိ႔) ဆႏၵမရွိေသာ အေနအထား မ်ဳိးတြင္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈအေပၚ ႏိုင္ငံေတာ္မွ အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ ညိႇႏႈိင္းကာ 
ကန္႔သတ္ ထားျခင္း (သို႔) ျပည္တြင္းကုစားမႈမ်ားကလည္း ေျခကုန္လက္ပန္းက်ေနသည့္ အေနအထားမ်ဳိးတြင္ ထိုက္သင့္သည့္ 
သင္တန္းပို႔ခ်မႈ၊ ကိရိယာမ်ားႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိေသာ လက္ေတြ႕လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ လိင္ အၾကမ္းဖက္မႈကို 
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ျပစ္မႈအျဖစ္ ထိထိေရာက္ေရာက္ႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ ေရွာက္မႈအျပည့္ျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ႏိုင္သည့္ 
အေနအထားတြင္ရွိပါသည္။

၁  လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ ေနာက္ဆက္တြဲမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အျခားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ၾကည့္ရႈလုိပါက UNHCR၏ လိင္ႏွင့္ က်ားမ အေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈ၊ 
ဒုကၡသည္မ်ား၊ ျပန္လာသူမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတြင္း ေရႊ႕ေျပာင္းခံရသူမ်ားအား တားဆီးကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ တုန္႕ျပန္ျခင္း အတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား - ၂၀၀၃၊ ေဆးတကၠသုိလ္က 
ထုတ္ေ၀ေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား လိင္အၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရးကုန္က်စရိတ္မ်ား၊ တားဆီးကာကြယ္ျခင္း၏ တန္ဖိုး - 
၂၀၁၁၊ ကမၻာ့ဘဏ္က ထုတ္ျပန္ထားေသာ ဖြံ႕ျဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ားတြင္ က်ားမအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈ၏ ကုန္က်စရိတ္မ်ားႏွင့္ သက္ေရာက္မႈမ်ား၊ နည္းလမ္းမ်ားကုိ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းႏွင့္ သက္ေသအသစ္၊ ၂၀၀၄။

၁၆



ပဋိပကၡအတြင္း လိင္အၾကမ္းဖက္မႈအား  
မွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္း ဆိုင္ရာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ စာခ်ဳပ္

၂. အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဥပေဒအရ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈကုိ ျပစ္မႈအျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္း

၂.၁ ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာ

လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ ျပစ္မႈမ်ားကုိ စစ္ပြဲအေၾကာင္းျပကာ က်ဴးလြန္သည့္ျပစ္မႈမ်ား၊ လူသားခ်င္းစာနာမႈ ကင္းမ့ဲ သည့္ ျပစ္မႈမ်ား (သုိ႔) 
အစုလိုက္အျပံဳလုိက္ မ်ဳိးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈမ်ား စသည့္ အရက္စက္ဆံုးေသာ ျပစ္မႈ မ်ားအတြက္ ႀကီးႀကီးမားမား တာ၀န္ယူေပးရန္ 
ဥးီတည္ခ်က္ျဖင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဥပေဒကုိ လြန္ခဲ့သည့္္ ႏွစ္ (၂၀)ခန္႔က ျပဳစုျပ႒န္းခဲ့ပါသည္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ 
ဥပေဒသိပၸံပညာကုိ ျပဳစုရာတြင္ ယခင္ ယူဂိုစလားဗီးယားအတြက္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ခံု႐ံုးတင္စစ္ေဆးမႈ 
ေနာက္ခံအေၾကာင္း အရာႏွင့္ ရ၀န္ဒါအတြက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ခံု႐ံုးတင္စစ္ေဆးမႈ ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာ 
(အေရးေပၚခုံ႐ုံးတင္စစ္ေဆးမႈမ်ား (သုိ႔) CTY ႏွင့္ ICTR) တုိ႔အတြက္ ကနဦး အသံုးျပဳခ့ဲၿပီး ထုိ႔ေနာက္တြင္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ 
တရား႐ံုး ေရာမစည္းမ်ဥ္းဥပေဒတြင္ ထပ္မံ ခြဲျခားေဖာ္ျပထားၿပီး Sierra Leone (SCSL) ၂ အတြက္ အထူးတရား႐ံုးက 
ထပ္မံျပဳစုျဖည့္တင္းပါသည္။ အဆိုပါ အၾကမ္းဖက္မႈပံုစံမ်ားကုိ လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡႏွင့္ ထုိကဲဲ့သုိ႔ ဆက္စပ္ေနေသာ 
စစ္ကုိအေၾကာင္းျပၿပီး က်ဴးလြန္သည့္ ျပစ္မႈမ်ားကျဖစ္ျဖစ္၊ လူသား ခ်င္းစာနာမႈကင္းမဲ့ေသာ ျပစ္မႈမ်ားကုိ အရပ္ဘက္ 
ျပည္သူမ်ားအေပၚ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ (သုိ႔) စနစ္တက် တုိက္ခိုက္မႈအျဖစ္ က်ဴးလြန္မႈမ်ားႏွင့္/ သုိ႔ တုိင္းရင္းသား၊ ဘာသာေရး၊ 
အမ်ဳိးသားေရး (သို႔) လူမ်ဳိးေရး အုပ္စုမ်ားတစ္ခုလုံးကုိျဖစ္ေစ (သုိ႔) တစိတ္တပိုင္းကုိျဖစ္ေစ ပ်က္ဆီးေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ 
က်ဴးလြန္ သည့္ လူသားမ်ဳိးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈအျဖစ္၃မုဒိမ္းမႈႏွင့္ အျခားေသာ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈပံုစံမ်ားကုိ စံုစမ္း စစ္ေဆးလ်က္ရွိၿပီး 
တရားစြဲဆိုလ်က္ရွိပါသည္။၃

ဤစာခ်ဳပ္ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာပါ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအေပၚ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ျပစ္မႈမ်ား အသုံးျပဳႏိုင္ရန္ 
ေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ အစမွတ္သည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ျပစ္မႈဆိုင္ရာတရား႐ံုး၏ ေရာမစည္းမ်ဥ္းဥပေဒ ျဖစ္ပါသည္။ 
ေရာမစည္းမ်ဥ္းဥပေဒကုိ သက္ဆိုင္ရာ ႏုိင္ငံမ်ားက သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးေသာအခါ ၎၏ျပဠန္းခ်က္မ်ားသည္ 
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒကုိ အသုံးျပဳႏိုင္ရန္အလုိ႔ငွာ လုံလံုေလာက္ေလာက္ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားသည့္ 
ၿပီးျပည့္စံုသည့္ ေဖာ္ျပခ်က္ မဟုတ္သည္ကို ေတြ႕ရိွရပါသည္။ ထံုးတမ္းစဥ္လာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဥပေဒသည္ နည္းလမ္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ 
ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ပါသည္။ အထူးခံု႐ံုးမ်ား၊ ကေမၻာဒီးယားတရား႐ံုးမ်ားရွိ ထူးျခားသည့္ခ်ိန္ဘာမ်ား(ECCC) ႏွင့္ SCSL တုိ႔တြင္ 
ထုံးတမ္းစဥ္လာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ၄ ဥပေဒႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အသုံးျပဳႏိုင္သည့္ သေဘာ တရားမ်ားအားလုံး ပါ၀င္ပါသည္။ 
အဆိုပါ အင္စတီက်ဴးရွင္းမွ ထြက္ေပၚလာေသာ ဥပေဒသိပၸံပညာသည္ ထိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ သေဘာတရားမ်ားအား 
အျမင္ဖြင့္ေရာင္ျပန္ဟပ္ေစပါသည္။

ဤစာခ်ဳပ္တြင္ ေရာမစည္းမ်ဥ္းဥပေဒပါ ျပ႒န္းခ်က္မ်ား ပါ၀င္ရာ လက္ေတြ႕အသုံးျပဳသူမ်ားအေနျဖင့္ အထူးခံုရံုးႏွင့္ 
ေပါင္းစပ္ထားေသာခံု႐ံုးမ်ား၏ ဥပေဒသိပၸံပညာ၏ အေရးပါမႈကို အသုံးျပဳႏုိင္ေသာ သေဘာတရားမ်ားအျဖစ္ မွတ္သားထားရပါမည္။ 
အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေရာမစည္းမ်ဥ္းဥပေဒ ပါျပ႒န္းခ်က္အမ်ားစုကုိ တရားစြဲဆုိရာတြင္ (သို႔) ေျဖရွင္းရာတြင္အသုံးျပဳထားျခင္းမ
ရွိေသးပါ။ ဤေနရာတြင္ အထူးခံုရံုးႏွင့္ ေပါင္းစပ္ထားေသာ ခံု႐ံုးမ်ား၏ ဥပေဒသိပၸံပညာသည္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိေသာ လမ္းညႊန္မႈကုိသာ 
ေဖာ္ျပႏုိင္ပါသည္။ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္မႈမ်ား၏ အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ ပါ၀င္ေသာ လကၡဏာ ရပ္မ်ားသည္ အဆုိပါျပစ္မႈမ်ားကုိ 
စံုစမ္းစစ္ေဆးသည့္ တရားစြဲဆုိထားသည့္ တရားစီရင္မႈနယ္ေျမအရ ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါသည္။ ေရာမစည္းမ်ဥ္းဥပေဒကုိ 
လက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာ ႏုိင္ငံမ်ားသည္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈအေပၚ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုထားေသာ အဆုိပါဥပေဒပါ သတ္မွတ္ခ်က္ကုိ 
ျပည္တြင္းဥပေဒ တြင္ထည့္သြင္းၾကေသာ္လည္း ႏုိင္ငံအမ်ားစုအေနျဖင့္ ထုိသို႔ မလုပ္ေဆာင္ရေသးပါ။ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ 
ျပစ္မႈမ်ားကုိ မွတ္တမ္းတင္သည့္ လက္ေတ႔ြေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ ေရာမစည္းမ်ဥ္းဥပေဒ က ေဖာ္ျပေသာ ျပစ္မႈ အဂၤါရပ္မ်ားႏွင့္ 
လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ေနရာရွိ ဥပေဒမူေဘာင္၏ အဂၤါရပ္မ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးကြၽမ္း၀င္ရၿပီး အထူးခံုရံုးႏွင့္ 
ေပါင္းစပ္ခံု႐ံုးမ်ား၏ တရားစီရင္မႈကုိလည္း စိတ္တြင္မွတ္သားထားရပါမည္။၅

၂ ICTYႏွင့္ ICTRတုိ႕၏ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားအရ လက္ေတြ႕က်ဴးလြန္မႈႏွင့္ လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡတုိ႕ၾကားတြင္ ဆက္စပ္မႈရွိရပါမည္။

၃  လိင္အၾကမ္းဖက္မႈျပစ္မႈမ်ားကို ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ၊ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈႏွင့္ ႏွိပ္စက္ဖိႏွိပ္ျခင္းအျဖစ္ ေကာင္းမြန္စြာ ျပဳစုထားေသာ ဥပေဒ သိပၸံပညာအရ 
တရားစြဲဆိုႏိုင္ပါသည္။ (ယင္းကုိ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ျပစ္မႈဥပေဒအရ စစ္ကုိ အေၾကာင္းျပဳ၍ က်ဴးလြန္မႈ (သုိ႕) လူသားခ်င္း စာနာမႈကင္းမဲ့စြာက်ဴးလြန္မႈအျဖစ္ စံုစမ္းစစ္ေဆး၊ 
တရားစြဲဆုိႏိုင္ပါသည္။) အခ်ဳိ႕ေသာ ျပည္တြင္းတရားစီရင္မႈ နယ္နမိတ္မ်ားတြင္ ညွင္းပမ္း ႏွိပ္စက္မႈကုိ သီးျခားျပစ္မႈအျဖစ္ စုံစမ္းစစ္ေဆး၊ တရားစြဲဆုိႏုိင္ပါသည္။

၄ ဤProtocolတြင္ အဆိုပါအဖဲြ႕အစည္းမ်ားကုိ “အထူးခံုရံုးမ်ားႏွင့္ hybrid” ခံုရံုးမ်ားအျဖစ္ ရည္ညြန္းပါသည္။

၅  Evidence Workbook(ေနာက္ဆက္တြဲ၁ကုိရႈပါ)တြင္ အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း ေရာမစည္းမ်ဥ္းဥပေဒက အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိ သတ္ မွတ္ထားသည့္ 
ျပစ္မႈအဂၤါရပ္မ်ားကို လက္ေတြ႕လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားအေနျဖင့္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ျပည့္စံုေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
စုေဆာင္းရန္အတြက္ အသုံး၀င္ေသာစာရင္း (checklist)အျဖစ္ အသုံးျပဳႏုိင္ပါသည္။ လက္ေတြ႕လုပ္ကုိင္ေဆာင္ ရြက္သူမ်ားအေနျဖင့္ မည္သည့္သတင္းအခ်က္အလက္ကုိ 
မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ လုိအပ္သည္ကုိ စိတ္တြင္သိရွိလ်က္ ၎တုိ႕၏ စံုစမ္း စစ္ေဆးမႈ၏ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ၊ ထိေရာက္မႈကုိတုိးတက္ေကာင္းမြ
န္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။ လက္ေတြ႕လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ တရားစီရင္မႈနယ္ပယ္တြင္ အသုံးျပဳႏုိင္ေသာ ျပစ္မႈအဂၤါရပ္မ်ားကုိလည္း 
လမ္းညႊန္မႈအျဖစ္ ရည္ ညႊန္းသုံးစြဲႏုိင္ပါသည္။ လက္ေတြ႕လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတုိ႕၏ ကုိယ္ပိုင္”evidence workbook”ကုိ (Evidence Work-
book၏ ေမာ္ဒယ္လ္အေပၚအေျချပဳကာ) ရည္ညႊန္းစာအုပ္အျဖစ္ ျပဳစုကာ သတင္းအခ်က္အလက္ေကာက္ယူမႈလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ကြာဟ မႈမ်ား မရွိရေလေအာင္ 
ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။

၁၇



အပိုင္း ၁  
လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ

၂.၂. လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ ျပစ္မႈမ်ားအား အေထြေထြအဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

ေနာက္ဆက္တဲြ ၁ တြင္ အေသး စိတ္ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္းပင္ မုဒိမ္း ႏွင့္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈတစ္ခုခ်င္းကုိ 
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ျပစ္မႈေျမာက္ေစရန္အလုိ႔ငွာ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ားအေနျဖင့္ အဂၤါရပ္သုံးခုကုိ သက္ေသျပသမည့္ 
အခ်က္အလက္မ်ားအျဖစ္ ရွာေဖြေတြ႔ရိွရန္ လုိအပ္ပါသည္။

• တိက်ေသခ်ာေသာ အဂၤါရပ္မ်ား (မည္သည့္က်ဴးလြန္မႈကုိမဆုိ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္္ကုိ ေဖာ္ျပသည့္ အခ်က္အလက္)

•  ေနာက္ခံအေျခအေနႏွင ဆက္စပ္ေနသည့္အဂၤါရပ္မ်ား၆ (က်ဴးလြန္မႈေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့့္္္ အေျခအေန မ်ားကို 
ေဖာ္ျပသည့္အခ်က္အလက္ႏွင့္ အဆုိပါက်ဴးလြန္မႈကို စစ္ကိုအေၾကာင္းျပ၍ က်ဴးလြန္မႈသည္ ျပစ္မႈ၊ လူသားခ်င္းမစာမနာ 
က်ဴးလြန္သည့္ျပစ္မႈ (သို႔) မ်ဳိးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈဟူ၍ အဆင့္သတ္မွတ္ တိုးျမႇင့္ႏိုင္မည့္ အခ်က္အလက္) ႏွင္ ့

•  ဆက္စပ္ေနေသာ အဂၤါရပ္မ်ား၇ (စြပ္စြဲခံရသူတစ္ဦးႏွင့္ အထက္သည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ျပစ္မႈေျမာက္ ေအာင္ 
မည္သုိ႔က်ဴးလြန္ခဲ့သည္ကုိ ေဖာ္ျပေပးမည့္ အခ်က္အလက္) လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ ျပစ္မႈမ်ား (သုိ႔ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ 
ဥပေဒေအာက္ရွိ အျခားေသာ ျပစ္မႈမ်ား) က်ဴးလြန္ႏိုင္ပံုႏွင့္ အဆိုပါျပစ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္မႈမ်ားအတြက္ 
မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္တြင္ တာ၀န္ရွိသည္တို႔ကုိ သက္ေသ သာဓကႏွင့္ ထင္ထင္ရွားရွား ျပသရာတြင္ လုိအပ္ၿပီး 
ျပည့္စံုသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား အပိုင္း က၊ ခ ႏွင့္ ဂ တို႔တြင္ အဆိုပါ အခ်က္အလက္သုံးမ်ဳိးကို ထည့္သြင္းႏုိင္ပါသည္။ 
ေနာင္လာမည့္အပိုင္းမ်ားတြင္ လိင္အၾကမ္း ဖက္မႈ ျပစ္မႈမ်ားအား လက္ေတ႔ြေဆာင္ရြက္သူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္က 
စံုစမ္းစစ္ေဆးရာတြင္ အဆင့္ သုံးခုရွိသည့္အနက္ အဆင့္တစ္ဆင့္ခ်င္းစီတြင္ လုိအပ္သည္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပသြားပါမည္။ 
အဆုိပါ အဂၤါရပ္ မ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးသည့္ လူသက္ေသမ်ားအား ေမးျမန္းရမည့္ ေမးခြန္း နမူနာမ်ားႏွင့္ သက္ေသ 
ခံခ်က္၊ အမွတ္အသား သက္ေသခံခ်က္ႏွင့္ ဓာတ္ပံု/ ႐ုပ္ျမင္သက္ေသ အေထာက္အထားမ်ား အားလုံးကုိ သက္ေသခံခ်က္ 
Workbook (ေနာက္ဆက္တဲြ - ၁) တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

၂.၃  အပိုင္း က : လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈမွ တဆင့္ က်ဴးလြန္ေသာ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား (သို႔) 
ျပစ္မႈမ်ား : ဘာျဖစ္တာလဲ?

လိင္အၾကမ္းဖက္မႈကုိ စစ္ကုိအေၾကာင္းျပကာ က်ဴးလြန္သည့္ျပစ္မႈ၊ လူသားခ်င္း မစာမနာ က်ဴးလြန္သည့္ ျပစ္မႈႏွင့္/
သုိ႔ မ်ဳိးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈအျဖစ္ သတ္မွတ္ကာ ယင္းအတြက္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူတစ္ဦးခ်င္း၏ တာ၀န္ယူမႈကုိ 
အခ်က္အလက္ေပၚမူတည္ကာ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ အစိတ္အပိုင္းပါ၀င္သည့္ ျပစ္မႈမ်ားမွ တဆင့္၊ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ 
အစိတ္အပိုင္းပါ၀င္းျခင္းမရွိသည့္ ျပစ္မႈမ်ားမွတဆင့္ ခ်ိတ္ဆက္ႏုိ္င္ပါသည္။

လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ အျပဳအမူအေပၚ အေျခတည္ႏိုင္သည့္ ျပစ္မႈအမ်ဳိးအစား နမူနာအခ်ဳိ႕ကုိ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
ဤစာခ်ဳပ္တြင္ေရတြက္ေဖာ္ျပထားေသာ ျပစ္မႈမ်ား၏ နမူနာစာရင္းမ်ားတြင္ လိင္ အၾကမ္းဖက္မႈ အစိတ္အပိုင္းမ်ား 
ျပည့္ျပည့္စံုစံု ပါ၀င္သည့္ ျပစ္မႈမ်ားႏွင့္ ျပစ္မႈ၏ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ သေဘာ သဘာ၀ကုိ ျပည့္ျပည့္စံုစံု ညႊန္းျခင္းမရွိေသာ္လည္း 
လိင္အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ က်ား-မ အေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈ ပါ၀င္သည့္ အျပဳအမူမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ျပစ္မႈနမူနာအခ်ဳိ႕တုိ႔ပါ၀င္ပါသ
ည္။ ေရာမစည္းမ်ဥ္းဥပေဒတြင္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ (သုိ႔) လိင္ႏွင့္မသက္ဆိုင္သည့္ အျပဳအမူမ်ားပါ၀င္သည့္ အျခားျပစ္မႈမ်ားကုိ ရွည္
သြားမည္စိုး၍ယခုမေဖာ္ျပေတာ့ပါ။

ေရာမစည္းမ်ဥ္းဥပေဒတြင္ မပါ၀င္သည့္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ အျပဳအမူေပၚ အေျခတည္ထားသည့္ အျခားေသာ ျပစ္မႈမ်ားလည္းရွိၿပီး 
အခ်ဳိ႕ျပစ္မႈမ်ားကုိ ႏိုင္ငံတကာက စစ္ေဆးဆုံးျဖတ္ေပးပါ သည္။ ဥပမာ SCSL တြင္ အတင္းအဓမၼ လက္ထပ္ေပးျခင္း ျပစ္မႈမ်ားကုိ 
လူသားခ်င္းစာနာေသာ အျပဳအမူ (လူသားခ်င္း မစာနာမႈ ျပစ္မႈအျဖစ္)၈စြပ္စြဲခ်က္မ်ားရွိေနပါသည္။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဥပေဒအရ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ အျပဳအမူပါ၀င္သည့္ ျပစ္မႈမ်ား၊ ဥပမာ အဓမၼျပဳျခင္း (သုိ႔) အတင္းအဓမၼ အေပ်ာ္
မယ္လုပ္ေစျခင္းတုိ႔ျဖစ္ၿပီး ညႇင္းပမ္းႏိွပ္စက္မႈကဲ့သို႔ေသာ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ (သုိ႔) လိင္ ပိုင္းဆုိင္ရာမဟုတ္ေသာ အျပဳအမူပါ၀င္သည့္ 
ျပစ္မႈမ်ားလည္းရွိႏိုင္ပါသည္။ အဆုိပါ ျပစ္မႈႏွစ္မ်ဳိးစလံုး ဥပမာ မ်ားျဖင့္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

လက္ေတြ႕လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအေနျဖင့္ ၎တုိ႔မွတ္တမ္းတင္၊ စံုစမ္းစစ္ေဆးမည့္ ျပစ္မႈအမ်ဳိး အစားကုိ သတ္မွတ္ရာတြင္ 

၆ အေတြ႕ရမ်ားသည့္ အဂၤါရပ္မ်ားအျဖစ္ မၾကာခဏဆုိသလို ရည္ညႊန္းပါသည္။

၇ “တာ၀န္ယူမႈပံုစံ”ဟုလည္း ေခၚပါသည္။

၈  ေရာမစည္းမ်ဥ္းဥပေဒအရ အဓမၼလက္ထပ္ေစျခင္း (သုိ႕) အဓမၼအိမ္ေထာင္ျပဳေစျခင္းကုိ လူမဆန္ေသာ အျပဳအမူအျဖစ္ (သုိ႕) အျခားေသာ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈပံုစံမ်ားအျဖစ္ 
တရားစြဲဆုိႏုိင္ပါသည္။

၁၈



ပဋိပကၡအတြင္း လိင္အၾကမ္းဖက္မႈအား  
မွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္း ဆိုင္ရာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ စာခ်ဳပ္

လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ အျပဳအမူမ်ားပါ၀င္သည့္ ျပစ္မႈမ်ားကုိသာ မွတ္တမ္း တင္မည္ဟု ကန္႔သတ္ထားေလ့မရွိပါ။ အကယ္၍ 
အခ်က္အလက္မ်ားက ပံ့ပိုးေထာက္ကူေပးပါက လိင္ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ျပစ္မႈမ်ားႏွင့္ အျခားျပစ္မႈမ်ားေအာက္ရွိ 
လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ အျပဳအမူကုိ မွတ္တမ္းတင္ စစ္ေဆးမည္ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ 
အျပဳအမူအတြက္ တာ၀န္ယူမႈကုိ တိုးျမႇင့္ေပးရာေရာက္ၿပီး အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဥပေဒအရ ျပစ္မႈအျဖစ္ သတ္မွတ္ကာ 
ယင္း အျပဳအမူသည္ အျခားေသာ ျပစ္မႈဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈ ပံုစံတစ္မ်ဳိးဟု မွတ္ယူပါမည္။ အဆုိပါ အျပဳအမူ သည္ 
ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈ ေနာက္ခံအေျခအေနတြင္ က်ဴးလြန္ေသာ အျခားျပစ္မႈမ်ားႏွင့္ ျခားနားမႈမရွိပါ။ ထိုသို႔ထိခိုက္နစ္နာေစရန္ 
လုပ္ေဆာင္မႈ သေဘာသဘာ၀ကုိ တိတိက်က် ထင္ဟပ္ေစၿပီး ဆုံးျဖတ္အေရးယူ ေပးႏုိင္ရန္လည္း ကူညီပံ့ပိုးေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

ေရာမျပ႒န္းဥပေဒသည္ စစ္ကုိအေၾကာင္းျပ၍ က်ဴးလြန္သည့္ ျပစ္မႈမ်ား၊ လူသားခ်င္း မစာနာသည့္ ျပစ္မႈမ်ားႏွင့္ 
အစုလိုက္အျပံဳလုိက္ သတ္ျဖတ္မႈမ်ားပါ၀င္သည့္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈဆုိင္ရာ ျပစ္မႈမ်ားကုိ စာရင္းျပဳစုထားပါသည္။ ယင္းတြင္ 
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ပတ္သက္ ဆက္ႏြယ္သည့္ ျပစ္မႈမ်ားပါ၀င္ၿပီး စစ္ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ က်ဴးလြန္သည့္ ျပစ္မႈမ်ားႏွင့္ လူသားခ်င္း 
မစာနာသည့္ ျပစ္မႈမ်ားႏွင့္ အစုလိုက္အျပံဳလုိက္ သတ္ျဖတ္မႈမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ႏုိင္သည့္ ျပစ္မႈမ်ားပါ၀င္ပါသည္။ လိင္အၾကမ္းဖက္
မႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားကုိ အေျခခံကာ စံုစမ္းစစ္ေဆးၿပီး စြဲခ်က္တင္ႏိုင္ပါသည္။

လိင္အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာမဟုတ္ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈ အျပဳအမူ ႏွစ္မ်ဳိးစလံုးႏွင့္ သက္ဆိုင္မည့္ 
လိင္အၾကမ္းဖက္မႈျပစ္မႈႏွင့္ အခ်ဳိ႕ေသာျပစ္မႈမ်ားကုိ (ေနာက္ဆက္တဲြ ၁ ကုိ႐ပႈ ါ) တြင္ အဂၤါရပ္ႏွင့္တကြေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
ေရာမျပ႒န္းဥပေဒတြင္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဥပေဒေအာက္ရွိ ျပစ္မႈမ်ားကုိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ စုစည္းထားၿပီး ၎တို႔၏ 
အဂၤါရပ္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ၎တုိ႔ကို ျပစ္မႈဆုိင္ရာ ICC အဂၤါရပ္မ်ားတြင္ ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ 
အထူးတရား႐ံုးမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ တရား႐ံုးမ်ားတြင္ ျပစ္မႈအဂၤါရပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ျပ႒န္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္း 
ျပစ္မႈဆိုင္ရာက်င့္ထံုးမ်ားသည္ လည္း အသုံးျပဳႏုိင္ေသာ ျပ႒န္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ေနာက္ထပ္ 
ရင္းျမစ္မ်ား ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအတြက္ အသုံးျပဳႏိုင္သည့္ ေရာမျပ႒န္းဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပ ထားေသာ 
ျပစ္မႈအခ်ဳိ႕ကို ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

စစ္ကုိအေၾကာင္းျပ၍ က်ဴးလြန္သည့္ ျပစ္မႈမ်ား (အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ) (ပုဒ္မ ၈.၂(ခ)) 
လိင္အၾကမ္းဖက္မႈျပစ္မႈမ်ား

•  မုဒိမ္းမႈ၊ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာေက်းကြၽန္ျပဳျခင္း၊ အတင္းဓမၼ အေပ်ာ္မယ္လုပ္ေစျခင္း၊ အတင္းအဓမၼ ကုိယ္၀န္ ရွိေစျခင္း၊ 
အတင္းအဓမၼသားေၾကာျဖတ္ျခင္း (သုိ႔) အျခားေသာ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈပံုစံ တစ္ခုခုကုိ က်ဴးလြန္ျခင္း လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ 
သေဘာသဘာ၀ပါရွိသည့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္မႈပါ၀င္သည့္ အျခားျပစ္မႈမ်ား၉

•  တစ္ဘက္ဆန္႔က်င္ေသာအဖြဲ႕တြင္ အာဏာရွိေနသူမ်ားအား ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ကုိယ္လက္အဂၤါခ်ဳိ႕တဲ့ ျပတ္ေတာက္ေစျခင္း 
(သုိ႔) သက္ဆိုင္ရာ ပုဂၢိဳလ္က ေဆးပညာအရ၊ သြားဘက္ဆိုင္ရာအရ (သုိ႔) ေဆး႐ံုတြင္ ေဆးကုသမႈအရ 
အေၾကာင္းက်ဳိးဆီေလ်ာ္မႈမရွိသည့္ အဆိုပါ ပုဂၢိဳလ္၏ အက်ဳိးေက်းဇူး အတြက္ ေဆာင္ရြက္မႈမဟုတ္သည့္ ေဆးပညာရပ္ဆိုင္ရာ 
(သုိ႔) သိပၸံနည္းက် စမ္းသပ္မႈမ်ားႏွင့္ ထိုသုိ႔ ျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ အဆုိပါပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ က်န္းမာေရးကို ဆုိးဆုိး၀ါး၀ါးထိခိုက္ေစျခင္း၊ 
ေသဆုံးေစျခင္း။၁၀

•  ရန္ဘက္အဖြဲ႕မွ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ တရား႐ံုးတြင္ ဖ်က္သိမ္းရန္ ယာယီရပ္ဆိုင္းရန္ (သုိ႔) 
ခြင့္မျပဳရန္ ေၾကညာျခင္း။၁၁

•  လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ မရွိျခင္းႏွင့္ သိကၡာခ်ဆက္ဆံျခင္းတို႔ကဲ့သုိ႔ေသာ ပုဂၢလိက ဂုဏ္သိကၡာ အေပၚ နာၾကည္းမႈမ်ား 
ယမ္းပံုမီးက်ျဖစ္ျခင္း။၁၂ 

၉  “အဓမၼကုိယ္၀န္ရွိေစျခင္း”ဆိုသည္မွာ လူမ်ဳိးစုတစ္ခုခု၏ အေနအထားအေပၚသက္ေရာက္မႈရွိေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးအား တရားမ၀င္ပိတ္ေလွာင္ကာ 
ကုိယ္၀န္ရွိေစရန္ အဓမၼလုပ္ေဆာင္ျခင္း (သုိ႕) အျခားေသာဆုိးရြားသည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဥပေဒ ခ်ဳိးေဖာက္မႈ မ်ားကုိ ဆုိလုိသည္။ ဤအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္သည္ 
ကုိယ္၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည္။ မည္သည့္ျပည္တြင္းဥပေဒမ်ားႏွင့္မွ သက္ဆုိင္မႈ မရွိေစရ။

၁၀  ဥပမာ ျပည္သူမ်ားအား ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ ယင္းတို႕အေပၚစမ္းသပ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း - လိင္အဂၤါကုိ ထိခိုက္ေစျခင္း (သုိ႕) အဓမၼကုိယ္တုံးလုံး ခြ်တ္ေစျခင္းႏွင့္ ေရေႏြးကုိ 
၎တို႕ကိုယ္ေပၚသုိ႕ ေလာင္းခ်ကာ အပူေလာင္ရန္ အခ်ိန္မည္မွ်ၾကာသည္ကုိ သိရွိလုိသျဖင့္ စမ္းသပ္ျခင္းတို႕ပါ၀င္ ပါသည္။

၁၁  လိင္အၾကမ္းဖက္မႈတြင္ ကုိယ္၀န္ဖ်က္ခ်မႈရလဒ္ကုိ ေၾကညာခြင့္ရွိသည့္အေျခအေနမ်ဳိးတြင္ က်ဴးလြန္သူက (မိမိ၏ အာဏာကုိသုံးကာ) မိမိႏွင့္ မတည့္ေသာ တဖက္အဖဲြ႕မွ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိ အဓမၼကုိယ္၀န္ဖ်က္ခ်ေစျခင္း။

၁၂  ဤျပ႒န္းခ်က္မ်ားကုိ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမဟုတ္ေသာ အျခားျပစ္မႈအတြက္လည္း အသုံးျပဳႏုိင္ပါသည္။ ဥပမာ အက်ဥ္း က်ခံေနရသူကုိ 
အဓမၼျပဳကာ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ (သုိ႕) အျခားတစ္ေယာက္၏ လိင္အဂၤါကုိလ်က္ေစျခင္း (သုိ႕) ဖိနပ္ကုိလ်က္ေစျခင္းျဖင့္ သိကၡာ က်ေစျခင္းႏွင့္ လူသားခ်င္း 
ေထာက္ထားစာနာမႈကင္းမဲ့စြာျဖင့္ ဆက္ဆံျခင္း။ ဤျပ႒န္းခ်က္ကုိ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈအားလုံးအတြက္ ေယဘုယ် အားျဖင့္ အသုံးျပဳေလ့ရွိေသာ္လည္း 
လူ႕ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္စပ္လ်ဥ္းျပီး ေဒါသထြက္နာၾကည္းစရာျဖစ္ေသာ္လည္း ညွဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္မႈႏွင့္ ရက္ရက္ စက္စက္ျပဳမူမႈတို႕ပါ၀င္သည့္ ရုပ္ပိုင္းႏွင့္စိတ္ပိုင္းဆုိင္
ရာ ထိခိုက္ေစေသာ အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္ေသာေၾကာင့္ က်ားမဥပေဒသိပၸံပညာက လိင္ အၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္ျဖစ္သည့္ ထိခိုက္မႈကုိ တိတိက်က်ထင္ဟပ္ေဖာ္ျပရန္ 
အားေပးထားသည္။

၁၉



အပိုင္း ၁  
လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ

•  အသက္ ၁၅ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးငယ္မ်ားအား အမ်ဳိးသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕သို႔ မ၀င္မေနရ စစ္မႈထမ္း ေစျခင္း (သို႔) ၎တုိ႔ကုိ 
စစ္မက္ျဖစ္ပြားရာတြင္ တက္တက္ၾကြၾကြ ပါ၀င္လာေစရန္ အသုံးျပဳျခင္း။၁၃ 

စစ္ကုိအေၾကာင္းျပ၍ က်ဴးလြန္သည့္ ျပစ္မႈမ်ား (ျပည္တြင္း လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡ) (ပုဒ္မ ၈.၂(ဂ)-(င)) 
လိင္အၾကမ္းဖက္မႈျပစ္မႈမ်ား

•  မုဒိမ္းမႈ၊ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာေက်းကြၽန္ျပဳျခင္း၊ အတင္းဓမၼ အေပ်ာ္မယ္လုပ္ေစျခင္း၊ အတင္းအဓမၼ ကုိယ္၀န္ ရွိေစျခင္း၊ 
အတင္းအဓမၼသားေၾကာျဖတ္ျခင္း (သုိ႔) အျခားေသာ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈပံုစံ တစ္ခုခုကုိ က်ဴးလြန္ျခင္းတုိ႔သည္ ပုဒ္မ ၃ ကုိ 
လြန္လြန္က်ဴးက်ဴး ေဖာက္ဖ်က္ရာေရာက္ၿပီး ယင္းပုဒ္မသည္ ဂ်နီဗာ ကြန္ဗင္းရွင္းေလးခုတြင္ ပါ၀င္ေနၾကျဖစ္ပါသည္။

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ သေဘာသဘာ၀ရွိသည့္ ျပစ္မႈ အျပဳအမူမ်ဳိးပါ၀င္သည့္ အျခားေသာ ျပစ္မႈမ်ား

•  သတ္ျဖတ္မႈပံုစံမ်ဳိးစံု၊ ကိုယ္လက္အဂၤါျဖတ္ေတာက္ျခင္း၊ ရက္ရက္စက္စက္ဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ ႏွိပ္စက္ျခင္း စသည့္ 
အသက္ႏွင့္လူကုိ အၾကမ္းဖက္ျခင္း။

•  လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈ မရွိျခင္းႏွင့္ သိကၡာခ် ဆက္ဆံျခင္းတို႔ကဲဲ့သို႔ု႔ေသာပုဂၢလိက ဂုဏ္သိကၡာအေပၚ နာၾကည္းမႈမ်ား 
ယမ္းပံုမီးက်ျဖစ္ျခင္း။

•  အသက္ ၁၅ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးမ်ားအား အမ်ဳိးသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕သုိ႔ မ၀င္မေနရ စစ္မႈထမ္းေစ ျခင္း (သို႔) ၎တုိ႔ကုိ 
စစ္မက္ျဖစ္ပြားရာတြင္ တက္တက္ၾကြၾကြ ပါ၀င္လာေစရန္ အသုံးျပဳျခင္း။

•  တစ္ဘက္ဆန္႔က်င္ေသာအဖြဲ႕တြင္ အာဏာရွိေနသူမ်ားအား ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ကုိယ္လက္အဂၤါခ်ဳိ႕တဲ့ ျပတ္ေတာက္ေစျခင္း 
(သုိ႔) သက္ဆိုင္ရာ ပုဂၢိဳလ္က ေဆးပညာအရ၊ သြားဘက္ဆိုင္ရာအရ (သုိ႔) ေဆး႐ံုတြင္ ေဆးကုသမႈအရ 
အေၾကာင္းက်ဳိးဆီေလ်ာ္မႈမရွိသည့္ အဆိုပါ ပုဂၢိဳလ္၏ အက်ဳိးေက်းဇူး အတြက္ ေဆာင္ရြက္မႈမဟုတ္သည့္ ေဆးပညာရပ္ဆိုင္ရာ 
(သုိ႔) သိပၸံနည္းက် စမ္းသပ္မႈမ်ားႏွင့္ ထိုသုိ႔ ျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ အဆုိပါပုဂၢိဳလ္မ်ား၏က်န္းမာေရးကို ဆုိးဆုိး၀ါး၀ါးထိခိုက္ေစျခင္း၊ 
ေသဆုံးေစျခင္း။

လူသားခ်င္းစာနာမႈမရွိသည့္ ျပစ္မႈမ်ား (ပုဒ္မ ၇)

•  အရပ္ဘက္ျပည္သူမ်ားအား ဦးတည္ေသာ ေနရာအႏွံ႔ျဖစ္ပြားသည့္ (သုိ႔) စနစ္တက်စီစဥ္ထားသည့္ တုိက္ခိုက္မႈ၏ 
တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ ေအာက္ပါ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို သိလ်က္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း။

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အျပဳအမူပါ၀င္သည့္ အျခားေသာ ျပစ္မႈမ်ားမွာ ေအာက္ပါတို႔ျဖစ္ပါသည္။

•  လူသတ္မႈ၁၄

•  မ်ဳိးျဖဳတ္သတ္ျဖတ္ျခင္း၁၅

•  အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဥပေဒပါ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ ခ်ဳိးေဖာက္ရာေရာက္သည့္ ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ လြတ္လပ္ခြင့္ကုိ ဆိုးဆိုးရြားရြား 
ထိခိုက္ေစမႈမ်ားႏွင့္ အက်ဥ္းခ်ထားျခင္း၁၆

•  ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း

•  ပုဒ္မ ၇ စာပိုဒ္ ၃ တြင္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိရွင္းျပထားသည့္ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမ်ဳိးေရး၊ အမ်ဳိးသားေရး၊ လူမ်ဳိးစု၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဘာသာေရး၊ 
က်ားမျဖစ္မႈ စသည္တုိ႔အေပၚ (သုိ႔) အုပ္စုတစ္ခုခုအေပၚ ဖိႏွိပ္ျခင္း (သုိ႔) ICC ၏ တရားစီရင္ေရးနယ္ပယ္အတြင္းရွိ ျပစ္မႈ 
(သုိ႔) ဤစာပိုဒ္ပါ ရည္ညႊန္းထား သည့္ အျပဳအမူႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ကာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဥပေဒအရ တစ္ကမၻာလုံးတြင္ 
လက္မခံႏိုင္စရာဟု သတ္မွတ္ထားသည့္ အေျခအေနမ်ား

၁၃  ကေလးငယ္မ်ားအား ရန္လုိသည့္အေနအထားမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေစရန္ အသံုးခ်သည္ဟုဆုိရာ၌ ဥပမာ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ အျပဳအမူမ်ား က်ဴး လြန္ရန္ 
ကေလးငယ္မ်ားအားဖိအားေပးျခင္း၊ အျခားေသာအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားက်ဴးလြန္ခ်င္သည့္ဆႏၵျဖစ္ေပၚလာေစခ်င္သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈတြင္ 
မျဖစ္မေနပါ၀င္ေစျခင္းတုိ႕ ဆိုလုိပါသည္။ ယင္းတြင္ကေလးစစ္သားမ်ားအား အၾကိမ္ၾကိမ္အခါခါလိင္အၾကမ္းဖက္ခံရ ေစျပီး ၎တို႕က အဆိုပါလိင္အၾကမ္းဖက္ႏွိပ္စက္မႈ
ကုိ ရပ္ရြာျပည္သူမ်ာအေပၚ ထပ္ဆင့္က်ဴးလြန္ျခင္းလည္း ပါ၀င္ပါသည္။

၁၄  ဥပမာ အုပ္စုဖဲြ႕အဓမၼက်င့္ျခင္းသည္ ေသဆုံးမႈကုိ ျဖစ္ေစသည္။

၁၅  ဥပမာျပည္သူမ်ားကို စုစည္းျခင္း၊ အက်ဥ္းခ်ျခင္း၊ အ၀တ္အစားမ်ားခြ်တ္ျခင္း၊ လိင္အဂၤါအနီးတ၀ိုက္ႏွင့္ အျခားေနရာမ်ားကုိ ရိုက္ႏွက္ကာ ေသဆုံးေစျခင္းတုိ႕ကုိ 
ျပည္သူမ်ားအား အစုလုိက္အျပံဳလုိက္သတ္ျဖတ္မႈ၏ တစိတ္တပိုင္းအျဖစ္မွတ္ယူျခင္း။

၁၆  ဥပမာ ျပည္သူမ်ားအားလိင္ပိုင္းအရ (သုိ႕) လိင္ပိုင္းမဟုတ္သည့္ ကြ်န္ျပဳမႈပံုစံမ်ားႏွင့္ ႏွိပ္စက္မႈမ်ားရွိေနသည့္ အက်ဥ္းစခန္းမ်ား

၂၀



ပဋိပကၡအတြင္း လိင္အၾကမ္းဖက္မႈအား  
မွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္း ဆိုင္ရာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ စာခ်ဳပ္

•  လူပုဂၢိဳလ္မ်ားအား အတင္းအၾကပ္ေပ်ာက္ကြယ္ေစျခင္း၁၇

•  လူမ်ဳိးေရးခြဲျခားမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ျပစ္မႈ၁၈

•  ခႏၶာကုိယ္ (သို႔) စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ (သုိ႔) ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးကုိ ဆိုးဆုိးရြားရြား ထိခိုက္ေစျခင္း (သုိ႔) ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိျဖင့္ 
လုပ္ေဆာင္သည့္ တူညီေသာ လူမဆန္သည့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား

လူသားမ်ဳိးႏြယ္ မ်ဳိးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ (ပုဒ္မ ၆)

လူမ်ဳိးႀကီးအုပ္စုတစ္ခု၊ တ္ိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုတစ္ခု (သို႔) ဘာသာေရးအုပ္စုတစ္ခုကို တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း (သုိ႔) တစ္ခုလုံး ဖ်က္ဆီးရန္ 
ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကုိ က်ဴးလြန္ျခင္း၁၉

•  အဆုိပါ အုပ္စု၀င္မ်ားအား သတ္ျဖတ္ျခင္း

•  အဆိုပါ အုပ္စု၀င္မ်ားအား ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ (သုိ႔) စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဆိုးဆုိး၀ါး၀ါး ထိခိုက္ေစျခင္း

•  သက္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႕၏ ဘ၀အေနအထားအေပၚ ႐ုပ္ပုိင္းဆိုင္ရာ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း (သုိ႔) တစ္ခုလုံး ပ်က္ဆီးေစရန္ တမင္တကာ 
ရည္ရြယ္ၿပီးလုပ္ေဆာင္ျခင္း

•  အုပ္စုတစ္ခုအတြင္း ေမြးဖြားမႈမ်ားကုိ တားဆီးရန္အလုိ႔ငွာ အစီအမံမ်ား ခ်မွတ္ျခင္း

•  အုပ္စုတစ္ခုမွ ကေလးမ်ားကို အျခားအုပ္စုသို႔ အဓမၼလႊဲေျပာင္းေပးျခင္း

ညွဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္မႈကို သီးျခားျပစ္မႈအျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္း

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားတြင္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈကုိ စစ္ကုိအေၾကာင္းျပဳ၍ ျပစ္မႈ 
(သုိ႔) လူသားခ်င္း စာနာမႈကင္းမဲ့သည့္ ျပစ္မႈအျဖစ္ သတ္မွတ္ကာ တရားစဲြဆုိပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ျပည္တြင္း 
ျပစ္မႈဆိုင္ရာက်င့္ထံုးမ်ားသည္ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈကုိ ၎တို႔၏ သီးျခားျပစ္မႈတစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး စစ္ကုိအေၾကာင္းျပဳ၍ 
က်ဴးလြန္သည့္ ျပစ္မႈ (သုိ႔) လူသားခ်င္းစာနာမႈကင္းမ့ဲသည့္ ျပစ္မႈ (သုိ႔) လူသားမ်ဳိးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈအျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းမရွိပါ။ 
သက္ဆုိင္ရာ တရားစီရင္မႈနယ္ပယ္မ်ားတြင္ လက္ ေတြ႕လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈကုိ 
ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ ျပစ္မႈအျဖစ္ သတ္မွတ္ကာ စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ တရားစြဲဆိုျခင္းကုိ ျပဳလုပ္ၾကပါသည္။ ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ရန္ 
၎တို႔အေနျဖင့္ ျပည္တြင္း ျပစ္မႈဆိုင္ရာက်င့္ထံုးတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ၏ အဂၤါရပ္မ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီး 
ကြၽမ္း၀င္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

အျခားျပစ္မႈမ်ား
SCSL ျပ႒န္းဥပေဒႏွင့္ ေရာမ ျပ႒န္းဥပေဒႏွစ္ခုစလုံးသည္ “အျခားေသာ လူမဆန္သည့္ အျပဳအမူမ်ား”ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ 
လူမဆန္သည့္ျပစ္မႈမ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အဆိုပါ ျပစ္မႈသည္ အေသးစိတ္တိတိက်က် ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေသာ 
အျခားျပစ္မႈဆိုင္ရာ အျပဳအမူမ်ားအတြက္ ဆက္စပ္ေနသည့္အၾကြင္းအက်န္ (သုိ႔) ဟုိစပ္စပ္ဒီစပ္စပ္အျဖစ္ ကုိယ္စားျပဳထားပါသည္။ 
SCSLတြင္ အဆုိပါ ျပစ္မႈကုိ အဓမၼလက္ထပ္ ထိမ္းျမားျခင္းအတြက္ စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္း၊ တရားစြဲဆိုျခင္းႏွင့္ အေရးယူျခင္းတို႔အတြက္ 
အေျခခံအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားပါသည္။ “အျခားေသာ လူမဆန္ သည့္အျပဳအမူမ်ား” ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ လူမဆန္သည့္ ျပစ္မႈမ်ားတြင္ 
အဓမၼ လက္ထပ္ေစျခင္း ၊ အဓမၼကေလးဖ်က္ခ်ျခင္းႏွင့္ အဓမၼအေဖာ္အခြၽတ္ျပဳခိုင္းျခင္း. တုိ႔ပါ၀င္ပါသည္။

ျပည္တြင္းဥပေဒမ်ားကို လက္ေတြ႕က်င့္သုံးေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားအေနျဖင့္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈျပစ္မႈမ်ားကုိ ေဒသႏၱရပံုစံအရ 
မွတ္တမ္းတင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ေနေသာေၾကာင့္ လက္ရွိျပ႒န္းထားေသာ ျပစ္မႈဆိုင္ရာက်င့္ထုံးမ်ားတြင္ အဆိုပါ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ 

၁၇  ဥပမာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား (သုိ႕) မိန္းကေလးမ်ားကုိ အဓမၼေခၚေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ထုိသုိ႕ေခၚေဆာင္သြားစဥ္အတြင္း လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ ညွင္းပန္း ႏိွပ္စက္ခံရျခင္း။

၁၈  လူမ်ဳိးစုတစ္ခုအျခားလူမ်ဳိးစုတစ္ခုကုိ စနစ္တက်ဖိႏွိပ္ျခင္း၊ လႊမ္းမိုးျခင္းအသြင္ကုိ ေဆာင္ႏုိင္ရန္ အတည္တက်ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ အစိုးရစနစ္ က အဓမၼလက္ထပ္ေစျခင္း။

၁၉  လိင္အၾကမ္းဖက္မႈျပစ္မႈမ်ားကုိ လူသားမ်ဳိးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးသည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ ဥပေဒသိပၸံမ်ဳိး မရွိသေလာက္ရွားပါးျပီး 
လက္ရွိရွိေနသည့္ ဥပေဒသိပၸံကလည္း လိင္အၾကမ္းဖက္မႈျပစ္မႈမ်ားကုိ လူသားမ်ဳိးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ရာ တြင္ “ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ (သုိ႕) စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာဆုိးဆုိးရြား
ရြားထိခိုက္ေစျခင္း”ဟူသည့္ ျပ႒န္းခ်က္ပါရွိပါသည္။ ဤျပ႒န္းခ်က္မွတဆင့္ မဟုတ္ ေသာ္လည္း စစ္ေဆးကာ တရားစြဲဆိုႏုိင္ပါသည္။ ဥပမာ အမ်ဳိးသားအက်ဥ္းသားမ်ားကို 
ယင္းတို႕၏ အုပ္စုတစ္ခုလံုး (သုိ႕) တစိတ္တပိုင္းကုိ ဖ်က္ဆီးရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ကေလးေမြးဖြားမႈကုိ တားဆီးရန္ စနစ္တက်သင္းကြပ္သည့္ အက်ဥ္းဌာနကုိ ေမြးဖြားမႈကုိ 
ဟန္႕တားသည့္ ျပ႒န္းခ်က္မ်ားအရ တရားစြဲဆိုႏုိင္ပါသည္။

၂၁



အပိုင္း ၁  
လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ



ပဋိပကၡအတြင္း လိင္အၾကမ္းဖက္မႈအား  
မွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္း ဆိုင္ရာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ စာခ်ဳပ္

အျပဳအမူမ်ားအတြက္ အသုံးျပဳႏိုင္သည့္ ျပ႒န္းခ်က္မ်ား ပါ၀င္ႏိုင္ပါသည္။ လက္ေတြ႕က်င့္သုံးေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားအေနျဖင့္ 
တရားမွ်တမႈကုိ တတ္ႏိုင္သမွ် မ်ားမ်ားရရွိ ႏိုင္ရန္ သက္ဆိုင္ရာ ျပ႒န္းခ်က္မ်ားျဖင့္ ရင္းႏွီးကြၽမ္း၀င္မႈရွိရပါသည္။

၂.၄  အပိုင္းခ : အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ျပစ္မႈမ်ား၏ ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာကို ေဖာ္ျပေသာ အဂၤါရပ္မ်ား 
“(လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ)” သည္ မည္သည့္ ေနာက္ခံအေျခအေနတြင္ ျဖစ္ပြားသနည္း။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဥပေဒအရ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကုိ တရားစြဆိုဲရန္အလုိ႔ငွာ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ 
ဆက္စပ္ေနသည့္ အဂၤါရပ္မ်ားအျပင္ အဆိုပါ ျပစ္မႈမ်ား၏ ေနာက္ခံအေျခအေနအဂၤါရပ္မ်ားကုိ သက္ေသ ျပသရပါမည္။ 
အေျခအေနကိုေဖာ္ျပသည့္ အဂၤါရပ္မ်ားဆိုသည္မွာ ျပစ္မႈတစ္ခုကုိ စစ္ကုိအေၾကာင္းျပဳ၍ ျဖစ္ပြားမႈ၊ လူသားခ်င္း 
စာနာေထာက္ထားမႈကင္းမ့ဲသည့္ ျပစ္မႈ (သုိ႔) အစုလုိကအျပံဳလုိက္ သတ္ျဖတ္ျခင္း စသည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ျပစ္မႈမ်ားအျဖစ္ 
အဆင့္ျမႇင့္တင္သတ္မွတ္ေပးသည့္ အဂၤါရပ္မ်ားကုိ ဆိုလို ပါသည္။ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ က်ဴးလြန္ျခင္းကုိ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ 
ျပစ္မႈဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္မႈျဖင့္ စြပ္စြလုိဲလွ်င္ လက္ေတြ႕လုပ္ကုိင္ ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအဖြ႕ဲက ရရိွသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားတြင္ 
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ျပစ္မႈေျမာက္သည့္ ေနာက္ခံအေၾကာင္းအခ်က္ အဂၤါရပ္မ်ားကုိ ပ့ံပုိးေထာက္ကူေပးသည့္ အခ်က္မ်ားပါ၀င္ရ 
ပါမည္။ (ေရာမျပ႒န္းဥပေဒတြင္ ျပ႒န္းေဖာ္ျပထားသည့္)ေနာက္ခံအေျခအေနကုိ ေဖာ္ျပေသာ အဂၤါရပ္ မ်ားကုိ ေအာက္တြင္ 
အက်ဥ္းေဖာ္ျပထားပါသည္။၂၀ သက္ေသခံခ်က္ Workbook (ေနာက္ဆက္တြ ဲ- ၁ ကုိ ႐ႈပါ) တြင္ လက္ေတြ႕ လုပ္ကုိင္ေဆာ
င္ရြက္သူမ်ားအေနျဖင့္ အဆပိုါအခ်ကကို္ ႏႈက္ိယူရန္အတြက္ ေတြ႕ဆံု ေ မးျမန္းစဥ္တြင္္ ေမးျမန္းသည့္ ေမးခြန္းနမူနာမ်ားကုိ 
ၾကည့္ရႈႏုိင္သည္၊ အဆုိပါအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ျပစ္မႈ မ်ား၏ ေ နာက္ခံအေျခအေနအဂၤါရပ္မ်ားကုိ သက္ေသျပႏိုင္သည့္ 
သက္ေသခံခ်က္၊ မွတ္တမ္းႏွင့္ ဓာတ္ပုံ အျမင္ပုိင္းဆိုင္ရာသက္ေသတုိ႔ကုိၾကည့္ရႈႏုိင္ပါသည္။

(၁)   စစ္ကုိအေၾကာင္းျပ၍ ျဖစ္ပြားသည့္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ (သို႔) ဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္မႈႏွင့္ စစ္၏ဓေလ့ ထုံးတမ္းကုိ 
ေဖာ္ျပေသာ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ (သို႔) အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ မဟုတ္သည့္ လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ ျပစ္မႈျဖစ္ၿပီး 
က်ဴးလြန္သူအေနျဖင့္ လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡျဖစ္ေစသည့္အေျခအေန အရပ္ရပ္ကုိ သိနား လည္ကာ က်ဴးလြန္ခ့လွ်င္ 
လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ အျပဳအမူတြင္ စစ္ကုိအေၾကာင္းျပ၍ ျဖစ္ပြားသည့္ ျပစ္မႈ (သုိ႔) ဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္မႈႏွင့္ စစ္၏ဓေလ့ထံုးတမ္းတုိ႔ပါ၀
င္ပါသည္။၂၁ ေရာမ ျပ႒န္းဥပေဒသည္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ ျပစ္မႈမ်ားကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ (သုိ႔) အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ မဟုတ္သည့္ 
လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡအတြင္း ျဖစ္ပြားသည့္ စစ္ကုိအေၾကာင္းျပဳ၍ ျဖစ္ေပၚသည့္ ျပစ္မႈမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပပါသည္။ 
လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡအတြင္း က်ဴးလြန္သည့္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ ျပစ္မႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး သတင္းအခ်က္မ်ား ေကာက္ယူရာတြင္ 
လက္ေတြ႕ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအေနျဖင့္ (ေရာမ ျပ႒န္းဥပေဒပါ အဓိပၸါယ္ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအရ) လက္နက္ကိုင္ 
ပဋိပကၡအတြင္း ျဖစ္ေပၚသည့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္မႈ ျဖစ္သည္ဟု ယူဆရသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ ျပည့္ျပည့္စံုစံုကုိ 
စုေဆာင္းရန္လုိအပ္ပါသည္။ ျပစ္မႈကုိ တိုက္႐ိုက္ က်ဴးလြန္သူမ်ားသည္ လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အသိအျမင္ 
ပြင့္လင္းမႈရွိေၾကာင္း ေကာက္ ခ်က္ခ်မႈကုိ ပံ့ပိုးေပးရန္လုိအပ္ပါသည္။၂၂

၂၀  အထူးတရားရံုးမ်ားႏွင့္ hybridတရားရုံုးမ်ား၏ ဥပေဒသိပၸံပညာသည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာျပစ္မႈဆုိင္ရာ ျပ႒န္းခ်က္မ်ားကုိ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိရာ တြင္ 
ဗဟုသုတအသိအျမင္ေပးသည့္ ပံုစံျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ အဆုိပါဥပေဒသိပၸံပညာပါ အေၾကာင္းအရာအေတာ္မ်ားမ်ားကုိ ေရာမ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒတြင္ 
ထင္ဟပ္ေဖာ္ျပထားျပီး တခ်ဳိ႕ကေတာ့ မပါပါ။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ျပစ္မႈအဂၤါရပ္မ်ားႏွင့္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုင္ခ်က္မ်ားသည္ တရားရံုးမ်ားၾကားတြင္ 
အမ်ဳိးမ်ဳိးေျပာင္းလဲတတ္ေသာ္လည္း တရားခုံရုံးမ်ား၏ ဥပေဒသိပၸပံညာအေနျဖင့္ အဆုိပါျပႆနာရပ္မ်ားကုိ တရားသူ ၾကီးမ်ားက မည္သုိ႕နားလည္လက္ခံအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိၾကသည္၊ 
အနာဂတ္တြင္ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ဥပေဒကုိ မည္သုိ႕သုံးသပ္ႏုိင္မည္ဆုိ သည့္ အခ်က္ကုိ ထင္ဟပ္ေဖာျ္ပကာနားလည္သေဘာေပါက္မႈကုိျမွင့္တင္ရာတြင္အလြန္အသုံး၀
င္သည္ဟုသက္ေသျပသႏိုင္ပါသည္။

၂၁  လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ႏုိင္ငံတကာဥပေဒက စစ္ကုိအေၾကာင္းျပ၍ ျဖစ္ပြားသည့္ ျပစ္မႈမ်ားတြင္ ထိခိုက္နစ္နာသူမ်ား၏ အဆင့္အတန္းႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ 
ရႈပ္ေထြးေသာစနစ္ကုိ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အေထြေထြဥပေဒျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ ဂ်နီဗာကြန္ဗင္းရွင္း အရ ထိခုိက္နစ္နာသူသည္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွုာက္မႈေပး
ရမည့္သူျဖစ္ျပီး ျပစ္မႈဟုဆုိရာတြင္ စစ္ကုိအေၾကာင္းျပသည့္ ျပစ္မႈ (သုိ႕) ဥပေဒခ်ဳိး ေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ စစ္၏ ထံုးတမ္းစဥ္လာမ်ားကုိ ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားပါ၀င္ပါသည္။ 
ရိုးရွင္းစြၾေျပာရလွ်င္ ထိခိုက္နစ္နာသူသည္ အရပ္သား (သုိ႕) ထိခိုက္နစ္နာမႈေၾကာင့္ မပါ၀င္ႏုိင္ေတာ့သူျဖစ္ႏုိင္ျပီး ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခ်ိန္တြင္ အဆုိပါရန္လုိမႈအေနအထားတြင္ 
တိတိက်က်ပါ၀င္ျခင္းမရွိပါ။ လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡအတြင္းက်ဴးလြန္သည့္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈျပစ္မႈမ်ားအတြက္ ထိခိုက္နစ္နာသူမ်ားသည္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ခံရသူ 
မ်ားျဖစ္သည္ကုိ သက္ေသျပရန္မလုိပါ။ အကယ္၍ စစ္ကုိအေၾကာင္းျပဳ၍ျဖစ္ေသာ ျပစ္မႈမ်ား၏ အျခားအဂၤါရပ္မ်ား (သုိ႕) စစ္၏ ထံုးတမ္းစဥ္ လာမ်ားႏွင့္ 
ဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အဂၤါရပ္မ်ားကို လက္ခံႏုိင္လွ်င္ ထိခိုက္နစ္နာသူ၏ အဆင့္အတန္းသည္ အရပ္သား၊ ထိ ခုိက္နစ္နာမႈေၾကာင့္ မပါ၀င္ႏုိင္ေတာ့သူ 
(သုိ႕) အျခားမည္သုိ႕ပင္ျဖစ္ေစကာမူ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈအျပဳအမူသည္ စစ္ကုိအေၾကာင္းျပ၍ ျဖစ္ေပၚ ေသာ ျပစ္မႈ (သုိ႕) စစ္၏ ထုံးတမ္းအစဥ္အလာမ်ားႏွင့္ ဥပေဒမ်ားကုိ 
ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းတို႕ ပါ၀င္မည္ျဖစ္ပါသည္။ Jean-Marie Hencertsႏွင့္ Lousie Doswald-Beckတုိ႕ ျပဳစုေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူသားခ်င္းစာနာမႈဥပေဒပါထုံး
တမ္းစဥ္လာစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ေလ့လာျခင္း၊ အတြဲ ၁ - စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ အတြဲ - ၂လက္ေတ႔ြေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ Cambridgeတကၠသုိလ္ပံုႏွိပ္၊ မတ္လ၂၀၀၅၊ စည္းမ်ဥ္း၉၃ 
- အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းျခင္းမရွိေသာ လက္နက္ပဋိပကၡမ်ားတြင္ အဓမၼျပဳက်င့္ျခင္းႏွင့္ အျခားေသာလိင္အၾကမ္းဖက္မႈပံုစံမ်ားကုိ တား 
ျမစ္ထားပါသည္။ ICRC၏ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡအတြင္း လိင္အၾကမ္းဖက္မႈကို ရႈပါ။ အေမးအေျဖ (မတ္လ၇ရက္ ၂၀၁၄)။ “လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡအတြင္းႏွင့္ ယင္းႏွင့္ 
ဆက္စပ္ျပီး က်ဴးလြန္ေသာ အဓမၼျပဳက်င့္မႈတစ္ခုခ်င္းတြင္ စစ္ကို အေၾကာင္းျပ၍ ျဖစ္ေပၚသည့္ျပစ္မႈပါ၀င္ျပီး ယင္း ကုိ တရားစြဲဆုိရပါမည္။” ယင္းအေၾကာင္းအရာကုိ  
http://www.icrc.org/eng/resources/documents/faq/sexual-violence-questions-and-answers.htm တြင္ ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါသည္။

၂၃



အပိုင္း ၁  
လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ

(၂) လူသားခ်င္းစာနာမႈကင္းမဲ့သည့္ ျပစ္မႈအျဖစ္ သတ္မွတ္ေသာ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ

လိင္အၾကမ္းဖက္မႈတြင္ လူသားခ်င္းစာနာမႈ ကင္းမ့သဲ ည့္ ျပစ္မႈပါ၀င္ႏိုငၿ္ပီး ဆိုလိုသည္မွာ လိငအ္ ၾကမ္းဖက္ 
မႈကို အရပ္ဘက္ျပည္သူတစ္ရပ္အေပၚ စနစ္တက် က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ တုိက္ခိုက္မႈ၏တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း အျဖစ္ 
က်ဴးလြန္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္႐ံုတင္မက က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ႏွင့္ စနစ္တက် က်ဴးလြန္ကာ 
လူသားခ်င္းစာနာမႈ ကင္းမ့သဲ ည့္ ျပစ္မႈလည္းျဖစ္ရပါမည္။ အရပ္ဘက္ျပည္သူမ်ားကို ရည္္ရြယ္္ ၿပီး က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ႏွင့္ 
စနစ္တက် တုိက္႐ိုက္တုိက္ခိုက္မႈ၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ တိုက္႐ိုက္က်ဴးလြန္ သူမ်ားက အသိအမွတျပဳ လက္ခံထားသည့္ 
လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ တုိက္ခိုက္မႈကို ဆုိလိုပါသည္။၂၃ က်ဴးလြန္မႈလုပ္ရပ္တစ္ခု (သို႔) မုဒိမ္းက်င့္ျခင္း (သို႔) အျခားေသာ 
လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ ပုံစံတစ္ခုခုကိုလည္း လူသားခ်င္း စာနာမႈကင္ခဲ့သည့္ ျပစ္မႈအျဖစ္သတ္မွတ္ႏ္ုိင္ပါသည္။၂၄

ICC သည္ ၎၏တရားစီရင္ေရးနယ္နမိတ္အတြက္ သီးျခားလိုအပ္မႈကိုလည္း ျဖည့္စြက္ထားပါသည္။၂၅ ယင္းမွာ 
“လူသားခ်င္းစာနာမႈကင္းမဲ့သည့္ ျပစ္မႈပါ၀င္သည့္ တုိက္ခိုက္မႈကုိ သက္ဆုိင္ရာ ႏိုင္ငတံ စ္ခုခုု (သုိ႔) အဖြဲ႕အစည္းပိုင္းဆိုင္ရာ 
မူ၀ါဒအရ ေဆာင္ရြက္ျခင္း” ကို ဆိုလုိပါသည္။ လက္ေတြ႕လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ ေနသူမ်ားက သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
စုေဆာင္းေကာက္ယူေနသည့္ တရားစီရင္မႈနယ္ပယ္တြင္ အဆုိပါ လိုအပ္ခ်က္ကို လိုေကာင္းလိုမည္။ လိုခ်င္မွလည္း လိုမည္။ 
လက္ေတြ႕လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ား အေနျဖင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈကင္းမဲ့စြာ က်ဴးလြန္သည့္ ျပစ္မႈမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း 
ေကာက္ခ်က္ခ်ႏိုင္ရန္ သတင္းအခ်က္အလက္ လံုလံုေလာက္ေလာက္ စုေဆာင္းႏိုင္ရန္အလို႔ငွာ မိမိတို႔ ထုိသို႔ အခ်က္အလက္ 
ေကာက္ယူေနသည့္ ေနရာ၏ ဥပေဒေနာက္ခံကို သိရွိရန္လိုအပ္ပါသည္။

လူသားခ်င္းစာနာမႈကင္းမ့ဲသည့္ ျပစ္မႈမ်ားသည္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡႏွင့္ ဆက္စပ္မႈရွိရန္ မလိုပါ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေနသည့္ 
အခ်ိန္ကာလအတြင္းတြင္ပင္ ထုိသို႔ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ စစ္ကိုအေၾကာင္းျပဳ၍ က်ဴးလြန္သည့္ ျပစ္မႈမ်ားႏွင့္ 
လူသားခ်င္းစာနာမႈ ကင္းမ့ဲစြာ က်ဴးလြန္သည့္ ျပစ္မႈမ်ားသည္ တူညီသည့္ ေနာက္ခံ အေျခအေနတြင္ အျဖစ္မ်ားပါသည္။

(၃) လူသားမ်ဳိးႏြယ္မ်ဳိးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈျဖစ္သည့္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ

လူသားမ်ဳိးႏြယ္မ်ဳိးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈကို ႏိုင္ငံသား၊ တိုင္းရင္းသား၊ လူမ်ိဳးေရး (သို႔)ဘာသာေရးအုပ္စု တစ္ခုလံုးကိုျဖစ္ေစ၊ 
တစ္စိတ္တစ္ပို္င္းကိုျဖစ္ေစ တမင္တကာဖ်က္ဆီးရန္ ရည္ရြယ္သည့္ ေအာက္ပါက်ဴးလြန္မႈမ်ား အတြက္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိပါသည္။ 
အုပ္စု၀င္မ်ားအားသတ္ျဖတ္ျခင္း၊ အုပ္စု၀င္မ်ားအား စိတ္ပိုင္း (သို႔) ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဆုိးဆုိးရြားရြားထိခိုက္ေစျခင္း၊ 
သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕၏ ဘ၀အေနအထားအေပၚ ႐ုပ္ပုိင္းဆိုင္ရာ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း (သုိ႔) တစ္ခုလံုး ပ်က္ဆီးေစရန္ တမင္တကာ 
ရည္ရြယ္ၿပီးလုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ အုပ္စုတစ္ခုအတြင္းေမြးဖြားမႈမ်ားကုိ တားဆီးရန္အလုိ႔ငွာ အစီအမံမ်ား ခ်မွတ္ျခင္း ၊ အုပ္စုတစ္ခုမွ 
ကေလးမ်ားကုိ အျခားအုပ္စုသို႔ အဓမၼလႊဲေျပာင္းေပးျခင္းတုိ႔ပါ၀င္ပါသည္။ ၂၆ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈတြင္ လူမ်ဳိးတုန္းအစုလိုက္အျပဳံလုိက္ 
သတ္ျဖတ္မႈပါ၀င္ျပီး ထုိသုိ႕ျဖစ္ေစေသာ ေနာက္ခံ အဂၤါ ရပ္မ်ားကုိ အခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္းရာတြင္ ေဖာ္ျပရပါမည္။ 
ဥပမာလိင္အၾကမ္းဖက္မႈကုိ ႏုိင္ငံသားမ်ား၊ တိုင္းရင္းသား (သုိ႕) ဘာသာေရး အုပ္စုတစ္ခုခု တစိတ္တပိုင္း (သုိ႕) 
တစ္ခုလုံးကို ဖ်က္ဆီးရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ျဖင့္ က်ဴးလြန္ျပီး အဆုိပါအုပ္စု၀င္မ်ားအား ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ (သုိ႕) စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ 
ျပင္းျပင္းထန္ထန္ထိခိုက္ေစလွ်င္ အဆုိပါလိင္အၾကမ္းဖက္မႈအျပဳအမူတြင္ အစုလုိက္အျပံဳလုိက္ မ်ဳိးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈပါ၀င္ႏုိင္ပါသ
ည္။ အဆုိပါ စြပ္စြဲထားသည့္ မ်ဳိးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈဆုိင္ရာ က်ဴးလြန္မႈကုိ လက္ေတြ႕လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားက စုံစမ္းစစ္ေဆးျပီး 
သက္ေသျဖစ္ေစမည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရွာေဖြရာတြင္ ေအာက္ပါတုိ႕ကုိ ပ့ံပိုးေထာက္ကူ ေပးရပါမည္။ (က) လိင္အၾကမ္း 
ဖက္မႈအျပဳအမူသည္ အစုလုိက္အျပံဳလုိက္ မ်ဳိးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈကို ျဖစ္ေစျခင္း (သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ/စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ 

၂၂  တုိက္ရိုက္ (သုိ႕) ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေ ဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္သူမ်ားသည္ ျပစ္မႈကုိ တုိက္ရိုက္ (သုိ႕) ကိုယ္တိုင္အမွန္တကယ္က်ဴးလြန္သူမ်ား ျဖစ္ပ ါသည္။ စြပ္စဲြခံရသူမ်ားႏွင့္ 
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ျပစ္မႈစံုစမ္းစစ္ေဆးမႈက ဦးတည္သည့္ပစ္မွတ္မ်ားသည္ တုိက္ရိုက္ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားျဖစ္ပါ သည္။ သုိ႕ေသာ္ ယင္းတုိ႕ သည္ အမွန္တကယ္ျပစ္မႈမ်ားာမွ 
ဖယ္ရွားခံရသည့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားလည္း ျဖစ္ႏိုင္ျပီး ၎တုိ႔ သည္ ျပစ္မႈက်ဴး လြန္မႈအတြက္ ပုဂလိက တာဝန္ရွိသူမ်ားလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ပိုမိုရွင္းလင္းသြားေစရန္ 
“တာဝန္ယူမႈပံုစံမ်ား” ကုိရႈပါ။

၂၃  ေရာမစည္းမ်ဥ္းဥပေဒပုဒ္မ ၇တြင္ “တုိက္ခိုက္မႈ”ကုိ “လူသားခ်င္းစာနာမႈကင္းမ့ဲစြာ က်ဴးလြန္သည့္ ျပစ္မႈမ်ားကုိ ျဖစ္ေစသည့္ အျပဳအမူမ်ားစြာ ေဆာင္ရြက္က်ဴးလြန္မႈ” ဟု 
အဓိပၸါယ္ဖြင့္ထားပါသည္။

၂၄ အရပ္ဘက္ျပည္သူမ်ားအား က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ (သို႕) စနစ္တက်တိုက္ခိုက္မႈ၏ တစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ က်ဴးလြန္ခဲ့လွ်င္

၂၅   ယင္းသည္ တရားစီရင္မႈဆိုင္ရာ လုိအပ္ခ်က္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထံုးတမ္းစဥ္လာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဥပေဒအ၇ လူသားခ်င္းစာနာမႈ ကင္းမ့သဲ ည့္ ျပစ္မႈမ်ားအတြက္ 
ေနာက္ခံအဂၤါရပ္မ်ားအျဖစ္မွတ္ယူမည္မဟုတ္ပါ။ အထူးခံုရံုးမ်ားႏွင့္ hybridခံုရံုးမ်ား၏ စည္းမ်ဥ္းမ်ားတြင္ အဆိုပါထပ္မံ ျဖည့္စြက္ထားေသာ လိုအပ္ခ်က္မပါ၀င္ပါ။ 
လူသားခ်င္းစာနာမႈကင္းမဲ့ည့္ ျပစ္မႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ICCအဂၤါရပ္မ်ားတြင္ အဆိုပါ လုိအပ္ ခ်က္ပါ၀င္ျခင္းသည္ ICCတရားစီရင္မငနယ္ပယ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ 
လူသားခ်င္းစာနာမႈကင္းမဲ့သည့္ ျပစ္မႈမ်ားအတြက္ျဖစ္ပါသည္။

၂၆  ေနာက္ခံအေျခအေနကုိေဖာ္ျပေသာ အဂၤါရပ္မ်ားစာရင္းတြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ လူသားမ်ဳိးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အျခားအျပဳအမူ မ်ား (ရုပ္ပိုင္း၊စိတ္ပုိင္းကုိဆုိးဆုိး
ရြားရြားထိခိုက္ေစျခင္းအျပင္)ကုိုိ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈပါ၀င္သည့္အျပဳအမူမ်ားတြင္လည္း အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ 

၂၄



ပဋိပကၡအတြင္း လိင္အၾကမ္းဖက္မႈအား  
မွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္း ဆိုင္ရာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ စာခ်ဳပ္

ျပင္းျပင္းထန္ထန္ထိခိုက္မႈ၊ ဘ၀အေျခအေန၊ ကေလးေမြးဖြား မႈကုိတားဆီးသည့္ စီမံခ်က္မ်ားခ်မွတ္ျခင္း စသည္ျဖင့္)ႏွင့္ 
ရရွိလာသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္သည္ (ခ) ႏုိင္ငံသားမ်ား၊ တုိင္းရင္းသား (သို႕) ဘာသာေရးအုပ္စုတစ္ခုခု၏ တစိတ္တပုိင္း 
(သုိ႕) တစ္ခုလုံးကုိ ဖ်က္ဆီးရန္ ရည္ရြယ္သည္ဟူသည့္ေကာက္ခ်က္ခ်မႈကုိ ပံ့ပိုးေပးႏုိင္ရပါမည္။

၂.၅   အပိုင္း ဂ : အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာျပစ္မႈမ်ားက်ဴးလြန္ရာတြင္ ဥပေဒအရတာ၀န္ရိွမႈအမ်ိဳးမ်ိဳး : 
“လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ က်ဴးလြန္သည္ဟု စြပ္စြဲခံရသူ (မ်ား)သည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဥပေဒအရ 
ျပစ္မႈေျမာက္သည့္ ျပစ္မႈကုိ က်ဴးလြန္ျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ မည္သုိ႔တာ၀န္ရိွပါသနည္း။”

“ဥပေဒအရ တာ၀န္ရိွမႈ” သည္ အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ျပစ္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ စြပ္စြဲခံရသူမ်ား အေနျဖင့္ 
ျပစ္မႈအလုိက္တာ၀န္ယူရမည့္ ဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာ သီအုိရီကုိ ေဖာ္ျပပါသည္။ ဥပမာ - စြပ္စြဲခံရသူ သည္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ပါသလား၊ 
မေကာင္းမႈက်ဴးလြန္ရာတြင္ အားေပးကူညီပါသလား၊ အမိန္႔ေပးခဲ့ပါသလား၊ အစီအစဥ္ေရးဆြဲခ့ဲပါသလား။ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ 
ဥပေဒအရ တစ္စုံတစ္ေယာက္အား ျပစ္မႈအတြက္ တာ၀န္ယူေစႏိုင္ရန္အလို႔ငွာ လက္ေတြ႕က်ေသာ ျပစ္မႈအဂၤါရပ္မ်ား 
(ဥပမာ - မုဒိန္းမႈ)၊ ျပစ္မႈအမ်ိဳးအစားေပၚ လုိက္ကာ ေနာက္ခံအဂၤါရပ္မ်ား (ဥပမာ - လူသားခ်င္းစာနာမႈကင္းမဲ့သည့္ ျပစ္မႈမ်ား) 
ႏွင့္ တာ၀န္ယူမႈ နည္းလမ္း (ဥပမာ - ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္း)ကုိ က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္မႈရိွသည့္ သံသယကုိ ေက်ာ္လြန္ကာ 
သက္ေသျပႏိုင္ရပါမည္။

အထူးခံုရံုးႏွင့္ ေပါင္းစပ္ခံုရံုးမ်ား၏ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ ICC ၏ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားသည္ လူတစ္ဦးခ်င္း ၏ 
ျပစ္မႈအတြက္ တာ၀န္ရိွမႈပံုစံမ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားရာ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္ လိင္အၾကမ္းဖက္ မႈကုိ စစ္ကုိ 
အေၾကာင္းျပျပီးက်ဴးလြန္ျခင္း၊ လူသားခ်င္းစာနာမႈကင္းမဲ႔စြာ က်ဴးလြန္သည့္ျပစ္မႈ (သို႔) မ်ဳိးတုန္း သတ္ျဖတ္မႈတုိ႔ကုိ က်ဴးလြန္ပါက 
တာ၀န္ယူရပါမည္။ ယခုေဖာ္ျပသည့္ နည္းလမ္းမ်ားသည္ ေရာမစည္းမ်ဥ္း ဥပေဒမွ ဥပမာမ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္ျပီး 
အထက္ပါအေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပ ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ လက္ေတြ႕လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအေနျဖင့္ 
ယင္းတို႔လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေန သည့္ ေနာက္ခံအေျခအေန၏ ျပည္တြင္းဥပေဒကုိသိရိွရမည္ျဖစ္ကာ အဆုိပါ ျပည္တြင္းဥပေဒက 
ႏိုင္ငံတကာတြင္ အသုံးျပဳသည့္ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္မတူ ကြဲျပားျခားနားေသာ နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ ခ်မွတ္ ေပးပါသည္။

ဤအပိုင္း၏ အဓိကအေရးၾကီးေသာ သေဘာတရားသည္ ျပစ္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ ကုိ စုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ 
ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သည့္ ေနာက္ခံအေနအထားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ စုေဆာင္းျခင္းတုိ႔တြင္ စြပ္ခဲြခံရသည့္ 
ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ (မ်ား) အေနျဖင့္ မိမိတုိ႔ က်ဴးလြန္ခဲ့သခဲ့သည့္ ျပစ္မႈ အတြက္ မည္သုိ႔ တာ၀န္ယူမည္ဟူသည့္ အခ်က္ႏွင့္ 
သက္ဆုိင္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ကုိ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္က စုေဆာင္း ရွာေဖြရပါမည္။ ဆုိလုိသည္မွာ ျပစ္မႈကုိ 
စြပ္စြဲထားသည့္အတိုင္း မည္သုိ႔ က်ဴးလြန္သည္၊ စြပ္စြဲခံရသည့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ၏ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈက်ဴးလြန္မႈဆုိင္ုရာ အခန္း 
က႑တို႔ကုိ ဆုိလုိပါသည္။

ေရာမ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒသည္ ICC တြင္ တရားစြဲဆုိခံရသည့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားအတြက္ ဥပေဒအရ တာ၀န္ယူမႈ နည္းလမ္းမ်ားကုိ 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ၂၇

ပူးေပါင္းၾကံစည္က်ဴးလြန္ျခင္း (ပုဒ္မ ၂၅ (၃) (က))ႏွင့္ ဘံုရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ တာ၀န္ရိွမႈ (ပုဒ္မ ၂၅ (၃) (ဃ))

အဆုိပါ တာ၀န္ယူမႈနည္းလမ္းမ်ားကုိ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဥပေဒေအာက္ရိွ ျပစ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ရန္၊ အတူတကြ 
စီစဥ္လႈပ္ရွားသူမ်ားအတြက္ အသုံးျပဳပါသည္။ အထူးခံုရံုးမ်ားသည္ “ပူးတြဲျပစ္မႈအစီအစဥ္” ေအာက္ရိွ ပူးတြဲျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္း 
သီအိုရီမ်ားေပၚ အေျချပဳကာ case law ကုိ ျပဳစုၾကပါသည္။ (ပုဒ္မ ၂၅(၃) (က))

အကယ္၍ အခ်က္အလက္မ်ားက ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ(မ်ား)သည္ သြယ္၀ိုက္ျပစ္မႈက်ဴးလြန္မႈအရ တာ၀န္ရိွျခင္းကုိ ရည္ညႊန္းလွ်င္ 
လက္ေတြ႕လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအေနျဖင့္ စြပ္စြဲခံရသည့္ ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္သူသည္ ျပစ္မႈအေပၚ တစ္စံုတစ္ရာ ထိန္းခ်ဳပ္လႊမ္း
မိုးမႈရိွသည္ဟူသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ကုိ စုေဆာင္းရန္လိုအပ္ပါသည္။ အဆုိပါ လႊမ္းမိုးမႈကုိ ပုံစံမ်ိဳးစံုျဖင့္ျပသႏိုင္ျပီး ဥပမာ - 
တုိက္ရိုက္ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ သူ၏ ဆႏၵကုိ

လႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကုိင္ထားမႈ (သုိ႔) အာဏာရ အဖြဲ႕အစည္း (ဥပမာ - ရဲ (သို႔) စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ ဖြဲ႕စည္းပံုတုိ႔အေပၚ လႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကုိင္
မႈတုိ႔ျဖစ္ပါသည္. ထုိ႔အျပင္ ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္သူမ်ားသည္ ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္ရ သည့္ အေၾကာင္းရင္း ရိွရမည္ျဖစ္ကာ ျပစ္မႈအေပၚ 
ထိန္းခ်ဳပ္လႊမ္းမိုးႏိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ားကုိလည္း သိရိွရပါမည္။၂၈

၂၇ ထုံးတမ္းစဥ္လာျပည္ျပည္ဆုိင္ရာဥပေဒအရ တာ၀န္ယူရမည့္ပံုစံမ်ားသည္ ေရာမစည္းမ်ဥ္းဥပေဒတြင္ ျပ႒န္းထားသည္ထက္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႕မ်ား ျပားပါသည္။

၂၈  အဆုိပါ တာ၀န္ယူမႈကုိ အေျခခံကာ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳထားသည့္ အခ်ဳိ႕ေသာအခ်က္မ်ားသည္ ပုဒ္မ၂၈(က)ပါ စစ္တပ္မွ အုပ္ခ်ဴပ္သူ အရာရွိမ်ား၏ 
တာ၀န္ယူမႈက့သို႕ေသာ အျခားေသာပုံစံမ်ားကိုလည္း သက္ေသျပရပါမည္။

၂၅



အပိုင္း ၁  
လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ

အမိန္႔ေပးျခင္း (ပုဒ္မ ၂၅ (၃) (ခ))

ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူသည္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈျပစ္မႈမ်ားကုိ ညႊန္ၾကားသည္ဟု ေဖာ္ျပႏိုင္ရန္ လက္ေတြ႕ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္
သူမ်ားအေနျဖင့္ အဆုိပါ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူတြင္ အမိန္႔ထုတ္ျပန္ခြင့္အာဏာႏွင့္ ထုိသုိ႕ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္ကုိ ေဖာ္ျပသည့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္ကုိ စုေဆာင္းရန္ လိုအပ္ပါသည္။

ျမွဴဆြယ္ျခင္း/ဆြဲေဆာင္သိမ္းသြင္းျခင္း (ပုဒ္မ ၂၅ (၃) (ခ))

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဥပေဒေအာက္ရိွ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈျပစ္မႈမ်ားကုိ က်ဴးလြန္ရန္ တစ္စံုတစ္ေယာက္အား စြပ္စြဲခံရသူ 
ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူက ျမွဴဆြယ္ျခင္း/ဆြဲေဆာင္သိမ္းသြင္းျခင္းကုိ ေဖာ္ျပမည့္ သတင္းအခ်က္အ လက္မ်ားအေနျဖင့္ 
ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူသည္ တုိက္ရိုက္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားကုိ ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္ေစရန္ အားေပး၊ ရန္စ၊ မက္လုံးေပး (သုိ႔) 
သိမ္းသြင္းစည္းရံုးသည့္ အခ်က္ကုိ ရွာေဖြေဖာ္ျပရပါမည္။

ကူညီျခင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းၾကံစည္ျခင္း (ပုဒ္မ ၂၅ (၃) (ဂ))

ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူသည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဥပေဒေအာက္ရိွ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈျပစ္မႈမ်ားကုိ က်ဴးလြန္ရာ တြင္ ကူညီ၊ 
ပူးေပါင္းၾကံစည္သည္ကုိ ျပသရန္ အလုိ႔ငွာ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူအေနျဖင့္ တုိက္ရိုက္ ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္သူမ်ားကုိ လက္ေတြ႕ကူညီေပးျခင္း 
(ဥပမာ - ျပစ္မႈက်ဴးလြန္မႈနည္းလမ္းေပးျခင္း) (သုိ႔) အားေပးျခင္း (သုိ႔) စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ပံ႔ပိုးေပးျခင္းဟူသည့္ အခ်က္ကုိ 
ေဖာ္ျပရပါမည္။

အုပ္ခ်ဳပ္သူအရာရိွမ်ားႏွင့္ အျခားေသာရာထူးၾကီး ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ တာ၀န္ယူမႈ (ပုဒ္မ ၂၈) 

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဥပေဒေအာက္ရိွ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈျပစ္မႈမ်ားကုိ က်ဴးလြန္သူမ်ားသည္ မိမိတုိ႔၏ အဆင့္ျမင့္ ရာထူးကုိ 
အေၾကာင္းျပဳျပီး တုိက္ရိုက္ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္သူမ်ားကုိ လႊမ္းမိုးကာ ျပစ္မႈကို က်ဴးလြန္ ေစပါသည္။

အကယ္၍ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူသည္စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ အရာရိွၾကီးျဖစ္ပါက လက္ေတြ႔လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြကေ္နသူမ်ား အေနျဖင့္ အဆုိပါ 
အရာရိွၾကီးသည္ မိမိ၏ လက္ေအာက္ငယ္သားမ်ားအေပၚ ထိေရာက္စြာ လႊမ္းမိုးျပီး ခိုင္းေစျခင္း၊ လက္ေအာက္ငယ္သားမ်ားက 
ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သည္ကုိ သိရွိျခင္း (သုိ႔) သိရရွိမည္ ျဖစျ္ခင္း၊ ျပစ္မႈ မျဖစ္ပြားေစရန္ တားဆီးေသာ (သုိ႔) အျပစ္ေပးေသာေ 
ၾကာင္းက်ိဳးဆီေလ်ာ္သည့္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္း (သုိ႔) သက္ဆုိင္ရာ အာဏာပိုင္မ် ားက 
စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္မတင္ျပျခင္း စသည္တုိ႔ကုိသက္ေသျပရပါမည္။

အကယ္၍ ျပစ္မႈမ်ားကို ရာထူးျမင့္ အရပ္သားက က်ဴးလြန္လွ်င္ လက္ေတ႔ြလုပ္ကုိင္ေဆာင္ရကြ္ ေနသူမ်ားက စုေဆာင္းသည့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္တြင္ လက္ေတြ႕ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူႏွင့္ အဆုိပါ ရာထူးျမင့္ အရပ္သား ပုဂိၢဳလ္တို႔ၾကားရိွ ဆက္ဆံေရးကုိ 
ေဖာ္ထုတ္ျပရပါမည္။ မိမိ၏ လက္ေအာက္ငယ္သားမ်ားက ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ေနၾကသည္ကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေဖာ္ျပသည့္ 
အခ်က္အလက္မ်ားရိွသည္ကုိ သိလ်က္ႏွင့္ လ်စ္လ်ဴရႈထားျခင္း၊ အဆုိပါ ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္မႈဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ 
ရာထူးျမင့္ အရပ္သား ပုဂၢိဳလ္ ၏ ထိေရာက္ေသာ တာ၀န္ရိွမႈႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈအတြင္းရိွျခင္း၊ အာဏာပိုင္မ်ားစံုစမ္း စစ္ေဆးႏိုင္ရန္ 
တင္ျပျခင္း (သို႔) လုိအပ္ေသာ၊ ေၾကာင္းက်ဳိးဆီေလ်ာ္ေသာ တားဆီးရမည့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္း 
တုိ႔ေၾကာင့္ ျပစ္မႈ ျဖစ္ပြားလာရျခင္းကုိ ေဖာ္ထုတ္ျပသရပါမည္။

၂၆



ပဋိပကၡအတြင္း လိင္အၾကမ္းဖက္မႈအား  
မွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္း ဆိုင္ရာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ စာခ်ဳပ္

လိင္အၾကမ္းဖက္မႈအတြက္ ျပည္တြင္းတရားစြဲဆုိမႈ 
ရွားပါးျခင္း၊ အဆုိပါျပစ္မႈမ်ားအတြက္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ 
တရားစြဲဆုိမႈ အေရအတြက္နည္းပါးျခင္းႏွင့္ 
လက္နက္ကိုင္ အၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္ပြားေနသည့္ 
ေနရာမ်ားတြင္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ကမၻာႏွင့္အ၀ွမ္း 
ျဖစ္ပြားေနျခင္းသည္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ေသာ္လည္း 
အေရးယူမႈမွ လြတ္ကင္းသည့္ သိသာထင္ရွားေသာ 
ကြာဟခ်က္ကို ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနဆဲ ျဖစ္သည္။
Jane Adong Anywar, Women’s Initiatives for Gender Justice,
UNSC Debate, 2013

၂၇



အပိုင္း ၂ 
လက္ေတြ႕မွတ္တမ္းတင္ျခင္း

အပိုင္း ၂ လက္ေတြ႕မွတ္တမ္းတင္ျခင္း ၂၈

၃။ ကနဦးစဥ္းစားျခင္းမ်ား ၂၉

၃.၁ “အႏၱရာယ္မျဖစ္ေစျခင္း” ၂၉
၃.၂ သင္တန္း ၂၉
၃.၃ ေလ့လာစိစစ္မႈမ်ား ၃၀

(၁) သုေတသနျပဳျခင္း ၃၁
(၂) အႏၱရာယ္အေပၚသံုးသပ္ျခင္းမ်ား ၃၃

၃.၄ လုပ္ငန္းတစ္ရပ္လံုးအား စီမံခ်က္ ေရးဆြဲျခင္း ၃၅

၄။ အဓိကစီမံခ်က္ ေရးဆြဲရမည့္ ေခါင္းစဥ္မ်ား ၃၆

၄.၁ ေပါင္းစပ္ညွိႏႈိင္းျခင္း ၃၆
၄.၂ စကားျပန္ဆုိျခင္း ၃၈
၄.၃ အခ်က္အလက္မ်ား စုစည္းတည္ေဆာက္ျခင္း ၄၁

၅။  အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားႏွင့္ အျခားမ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားကုိ  ၄၁ 
ေဖာ္ထုတ္စိစစ္ျခင္း၆၁

၅.၁ တိုက္ရိုက္ေဖာ္ထုတ္စိစစ္ျခင္း ၄၂
၅.၂ ၾကားဝင္ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေပးသူမ်ား ၄၂

၆။ ထြက္ဆုိျခင္း ၄၄
၆.၁ ႀကိဳတင္အသိေပး၍ သေဘာတူညီခ်က္ ရယူျခင္း ၄၅
၆.၂ လ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္အျဖစ္ ထားရွိျခင္း ၄၇
၆.၃ လမ္းညႊန္ျခင္းမ်ား ၄၈

၇။ အင္တာဗ်ဴးျခင္း ၅၀
၇.၁ အင္တာဗ်ဴးသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ၅၂
၇.၂ အဓိကက်သူမ်ားကို အင္တာဗ်ဴးျခင္း ၅၃
၇.၃ ေမးခြန္းအမ်ိဳးအစားမ်ား ၅၄
၇.၄ အင္တာဗ်ဴးနည္းစနစ္မ်ား ၅၆
၇.၅ အင္တာဗ်ဴးအခ်က္အလက္မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ျခင္း ၆၁

၈။ အျခားသတင္းအခ်က္အလက္အရင္းအျမစ္မ်ား ၆၁
၈.၁ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေထာက္အထား ၆၁

(၁) တိုက္ခိုက္သည့္ေနရာမ်ား ၆၃
၈.၂ စာရြက္စာတမ္းအေထာက္အထား ၆၅

(၁) စာရြက္စာတမ္းအမ်ိဳးအစား  ၆၆

၉။ အခ်က္အလက္ သိမ္းဆည္းထားသုိျခင္း  ၆၈
၉.၁ စာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ အျခားခႏၶာကိုယ္ပိုင္းဆိုင္ရာ/ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက ္ ၆၉
၉.၂ ဒီဂ်စ္တယ္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား သိမ္းဆည္းျခင္း ၆၉
၉.၃ မူခင္းေဆးပညာဆိုင္ရာ တရား၀င္ဆရာ၀န္၏ အေထာက္အထားမ်ား သိမ္းဆည္းျခင္း ၇၀

၂၈



ပဋိပကၡအတြင္း လိင္အၾကမ္းဖက္မႈအား  
မွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္း ဆိုင္ရာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ စာခ်ဳပ္

အပိုင္း ၂ လက္ေတြ႕မွတ္တမ္းတင္ျခင္း
၃။ ကနဦးစဥ္းစားျခင္းမ်ား

၃.၁ အႏၱရာယ္မျဖစ္ေစျခင္း

လိင္အၾကမ္းဖက္မႈကုိေလ့လာစံုစမ္းရန္ႏွင့္ မွတ္တမ္းျပဳစုရန္အလုိ႔ငွာ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး တစ္ေယာက္ခ်င္း၊ ယင္းတုိ႔မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္ 
လူ႔အသုိင္းအဝိုင္းတစ္ခုလုံး ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ၾကျခင္းျဖင့္ လိင္အၾကမ္း ဖက္မႈမွ လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားသည္ 
တရားမွ်တမႈကုိ ပိုမိုရရွိခံစားႏိုင္ၾကျပီး စာရြက္စာတမ္း မွတ္တမ္း ျပဳစုထားရွိျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ေၾကာင့္ ယင္းတုိ႔အေပၚ 
အႏႈတ္လကၡဏာေဆာင္သည့္ မည္သည့္ သက္ေရာက္မႈ မဆုိနည္းႏိုင္သမွ် နည္းသြားေစေရး ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္။

လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္သူမ်ား အေနျဖင့္လည္း ယင္းတုိ႔၏ရပ္တည္ခ်က္ သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားေၾကာင့္ လိင္အၾကမ္းဖက္
မႈမ်ားကုိမွတ္တမ္းျပဳစုရာတြင္ “အႏၱရာယ္မျဖစ္ေစရန္” သုိ႔မဟုတ္ မရည္ရြယ္ဘဲ အႏၱရာယ္ ျဖစ္ေစျခင္းမ်ားနည္းပါးေစရန္ 
ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ၾကရမည္။

လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ အနိမ့္ဆုံးအဆင့္ အျဖစ္ -

၁ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈကုိ မွတ္တမ္းျပဳစုရာ၌ေတ႔ၾြကံဳရမည့္ အႏၱရာယ္မ်ားကုိ နားလည္ထား သင့္သည္။

၂ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈကုိ မွတ္တမ္းျပဳစုသည့္ လုပ္ငန္းအဖြဲဝင္မ်ားကို ေကာင္းစြာ သင္တန္းေပးထား သင့္သည္။

၃  လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမွ လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားႏွင့္ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားသည္ စစ္ေဆး ေမးျမန္း မႈမ်ားကုိ 
လက္ခံေဆာင္ရြက္ေပးရန္ သေဘာတူေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားထားျပီး ျဖစ္သင့္သည္။

၄ မွတ္တမ္းျပဳစုထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိကာကြယ္ထိန္းသိမ္းထားသင့္သည္။

၅  လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမွ လြတ္ေျမာက္လာေသာကေလးသူငယ္မ်ား၊ မ်က္ျမင္သက္ေသ ကေလး မ်ားႏွင့္ အလုပ္လုပ္ရာတြင္ 
အထူးသတိထားေဆာင္ရြက္သင့္သည္။

မွတ္တမ္းျပဳစုသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္၌ “အႏၱရာယ္မရိွေစေရး” စည္းမ်ဥ္းကုိက်င့္သံုးေစသည့္ ဗ်ဴဟုိ ာမ်ားက စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းတြင္ 
ေတာက္ေလွ်ာက္ထည့္သြင္းထားရမည္။

၃.၂ သင္တန္း

လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမွတ္တမ္းတင္ျခင္းကုိလက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ သင့္ေတာ္ေသာ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ား ရိွျပီး၊ သင္တန္းေကာင္း
စြာတက္ေရာက္ထားျပီးျဖစ္သင့္သည္။ အထူးသျဖင့္ လက္ေလက္ေတ႔ြေဆာင္ရြက္္သူမ်ား သည္

•  စအင္တာဗ်ဴးမည့္သူမ်ား၊ စကားျပန္မ်ား၊ ေလ့လာသုံးသပ္သူမ်ားႏွင့္ အေထာက္အကူ ဝန္ထမ္းမ်ားအားလုံးကို 
ဤစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းတြင္ သတ္မွတ္ ေဖာ္ျပထားေသာ အေျခခံစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ ေကာင္းစြာစိစစ္၍မွတ္တမ္းျပဳစုႏိုင္ရန္ 
သင္တန္းေပးထားသင့္သည္။

•  လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ဝင္အားလံုး၌လိင္အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ဆုိင္သည့္ ဗဟုသုတႏွင့္ အေတအ႔ြ ၾကံဳရိွေစ သင့္သည္။ အထူးသျဖင့္ 
ယင္းတို႔သည္ အင္တာဗ်ဴးရမည့္ နည္းလမ္းမ်ား၊ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ စကားရပ္မ်ား၊ ဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္ ေ ကာင္းစြာအကြၽမ္းဝင္ျပီး 
လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမွ လြတ္ေျမာက္လာသူ/ မ်က္ျမင္သက္ေသ အမ်ဳိးသား/အမ်ိဳးသမီးမ်ား ယင္းတုိ႔ေတ႔ြႀကဳံခဲ့ရသည္ကို္ေဖာ္ျပႏုိ
င္ေစရန္ အကင္းပါးစြာကုိင္တြယ္တတ္ ရမည္။

•  စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာထိခိုက္ခဲ့ရသူမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံရာ၌ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ထိခိုက္ခံစား ခ့ဲရျပီးေနာက္ စိတ္ကစဥ့္ကလ်ားျဖစ္ျပီး 
ကုိယ့္ကိုကုိယ္ ေသေၾကာင္းႀကံစည္ႏိုင္ေခ်ႏွင့္ ကုိယ့္ကိုကုိယ္ အႏၱရာယ္ျပန္ျပဳႏိုင္ေခ်ရွိသည္ကုိနားလည္သေဘာေပါက္စြာ္ျမင့္ 
ေကာင္းစြာထိန္းသိမ္းဆက္ဆံတတ္ေစရန္ ဝန္ထမ္းမ်ားကုိ ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ သင္တန္းေပးသင့္သည္။ 

၂၉



အပိုင္း ၂ 
လက္ေတြ႕မွတ္တမ္းတင္ျခင္း

လက္ေတြ႕ကုိင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားသည္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမွ လြတ္ေျမာက္လာေသာ ကေလးသူငယ္မ်ား၊ 
မ်က္ျမင္သက္ေသကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ လက္ေတြ႔ဆက္ဆံ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေအာက္ပါအတုိင္း 
ျဖစ္သင့္သည္။၂၉

•  ကေလး၏ အားနည္းခ်က္ႏွင့္ လုပ္ကုိင္ႏုိင္စြမ္းအလုိက္ ဆက္ဆံေဆာင္ရြက္ေပး ႏုိင္သူမ်ားထံသုိ႔ လမ္းညႊန္ေပးျခင္း၊ 
ကေလးအားခ်ဥ္းကပ္ျခင္းႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးျခင္း တုိ႔အတြက္ ယင္းတုိ႔ကုိယ္တုိင္ အထူးသင္တန္းတက္ေရာက္ထားသူမ်ားျဖစ္သင့္သည္။

•  ‘အႏၱရာယ္မရွိေစေရး’စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိ မည္သုိ႔ အသံုးခ်ရမည္ကုိ နားလည္ထား သင့္သည္။ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမွ 
လြတ္ေျမာက္လာသူကေလးသူငယ္မ်ား၊ အျခားမ်က္ျမင္သက္ေသ၃၀ကေလးမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ 
အသက္အရြယ္အလိုက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာနည္းစနစ္မ်ား အသုံးျပဳျခင္းအပါအဝင္ အခ်က္အလက္မ်ားကို အတြင္းေရးအျဖစ္ 
ထားရွိျခင္းႏွင့္ မွတ္တမ္းျပဳရန္ ယင္းတို႔၏ သေဘာတူညီခ်က္ ၾကိဳတင္ရယူျခင္းမ်ားကုိပါ နားလည္ ထားသင့္သည္။

•  ကေလးအသက္အရြယ္အလုိက္ သတိထားေဆာင္ရြက္ရသည့္ အင္တာဗ်ဴးကြၽမ္းက်င္မႈဆုိင္ရာ သင္တန္းရည္ 
ျပည့္၀ထားသင့္သည္။ အလြန္ငယ္ရြယ္ေသာကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံျခင္းမွာ ႀကီးေကာင္ဝင္စကေလးမ်ား 
ကုိဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ မတူသျဖင့္ အျခားကြၽမ္းက်င္မႈမ်ိဳးရွိ ထားသင့္သည္ကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားရမည္။

•  ကေလးမ်ားအား ရုပ္ပိုင္းစိတ္ပိုင္းခံစားမႈမ်ား (ေၾကာက္ရံြ႕ တုန္လႈပျ္ခင္း၊ ခႏၶာကုိယ္ တုန္ခါျခင္းႏွင့္ ငုိေႀကြးျခင္း)မ်ား 
ျပန္လည္မခံစားရေစေရးနည္းစနစ္မ်ား အသုံးျပဳရန္ သင္တန္းတက္ေရာက္ ထားသင့္သည္။

•  အားနည္းထိခိုက္လြယ္သူ ကေလးအုပ္စုအမ်ိဳးအစားအလုိက္ သိသာထင္ရွားေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ား ႀကံဳေတြ႕ရဖဖြယ္ရိွသည္ကုိနား
လည္ထားသင့္သည္။ ဥပမာ - လက္နက္ကုိင္အုပ္စုမ်ား/တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ဖူးသည့္ မိန္းခေလးငယ္မ်ားအားရပ္ရြာအသုိင္း
အဝိုင္းမွ ဖယ္ၾကဥ္ထားဖြယ္ ရွိႏိုင္သည္။

၃.၃ ေလ့လာစိစစ္မႈမ်ား
မွတ္တမ္းတင္ျခင္းမျပဳမီ လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေသခ်ာစြာေလ့လာသုံးသပ္၊ သုေတသန ျပဳထားရမည့္ 
ကိစၥရပ္မ်ားစြာရွိသည္။ ထုိအခ်က္အလက္မ်ားသည္ မွတ္တမ္းတင္ေရးစီမံခ်က္တြင္ အေျခခံသင့္သည့္ အုတ္ျမစ္ျဖစ္သင့္သည္။ 
ဤေနရာတြင္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈဆုိင္ရာရာဇဝတ္မႈမ်ားမွ လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားကုိလုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးရန္ တရားမွ်တမႈ ရရွိႏိုင္ရန္ႏွင့္ 
ယင္းတို႔အေနျဖင့္ လုံျခံဳ ေဘးကင္းမႈရွိေစရန္ အထူးဂရုထားရမည့္အျပင္ ေဒသႏၱရဗဟုသုတရွိရမည္။

ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ လိုအပ္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားကုိအျခားေသာလက္ေတ႔ေြဆာင္ရြက္္သူမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက
မွတ္တမ္းတင္ထားျပီး ျဖစ္/မျဖစ္၊ အဆုိပါ အခ်က္အလက္မ်ားကုိရယူႏိုငျ္ခင္းရိွ/မရိွႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးျခင္းအပါအဝင္ အဆုိပါ 
အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ျပန္လည္မွတ္တမ္းတင္ရန္ လုိ/မလုိစသည္ျဖင့္ ျဖစ္ႏိုင္သည့္အတုိင္းအတာကုိလက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္ေနသူ
မ်ားကသုံးသပ္သင့္သည္။ အကယ္၍တရားစီရင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကိုသုံးသပ္ရန္ ရည္ရြယ္ပါက မျဖစ္မေန ျပန္လည္ မွတ္တမ္းတင္ 
ရႏိုင္သည္။ သုိ႔ရာတြင္အကယ္၍လုပ္ပိုင္ခြင့္မွာ လူထုေထာက္ခံမႈအရျဖစ္လွ်င္ ထုိကိစၥေဆာင္ရြက္ရန္ မလုိအပ္ႏိုင္ပါ။

လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမွ လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားကုိ အင္တာမဗ်ဴးမီ သုိ႔မဟုတ္ 
မည္သည့္အခ်က္အလက္သစ္မွ် မစုေဆာင္းမီ - လက္ေတ႔ြေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ား အေနျဖင့္ (၁)ရာဇဝတ္မႈမ်ား၊ 
က်ဴးလြန္မႈအတုိင္းအတာႏွင့္ ရပ္ရြာအသုိင္းအဝုိင္းကုိသုေတသနျပဳသင့္သည္။ (၂) လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမွ လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ား၊ 
လက္ေတြ႔ေ ဆာင္ရြက္သူမ်ားႏွင့္ သတင္းအခ်က္ အလက္ဆုိင္ရာစိန္ေခၚမႈမ်ားကုိသုံးသပ္သင့္သည္။ (၃) 
လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားအေနျဖင့္ မည္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားရရွိျပီး ျဖစ္ႏုိင္သည္ကုိဆံုးျဖတ္သင့္သည္။ လက္ေတြ႔ေ  
ဆာင္ရြက္သူမ်ားအေနျဖင့္ ဤလုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကုိအထူးအစီအစဥ္တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ မလုိအပ္ေၾကာင္း အႀကံေပး 
ထားရမည္။ သုိ႔ရာတြင္ ထုိကိစၥကုိပါ တျပိဳင္တည္းစဥ္းစားထားသင့္သည္။ ဥပမာ - ေနရာေဒသတစ္ခု၌ ျဖစ္ပြားသည့္  
လိင္အၾကမ္းဖက္မႈပုံစံကုိေလ့လာမႈမျပဳပဲ၊ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမွ လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ား၏ လုံၿခံဳေဘးကင္းမႈကုိသုံးသပ္ရန္ မျဖစ္ႏုိင္ပါ။ 
အလားတူပင္ လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားအေပၚ တာဝန္ယူစိတ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးရာတြင္ ႀကံဳေတြ႔ရမည့္ အဟန္႔အတားမ်ားကုိ 
ေလ့လာသုံးသပ္ရာ၌ စိန္ေခၚမႈသုံးသပ္ျခင္း အဆင့္အခ်ိဳ႕ပါ ပုံမွန္အားျဖင့္ ပါဝင္ပါသည္။

၂၉  ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးဆုိင္ရာသေဘာတူညီခ်က္တြင္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိထားသည့္ ကေလးသူငယ္ဆုိသည္မွာ အမ်ားက လက္ခံက်င့္သုံးေနသည့္ 
ကေလးသူငယ္ဆုိင္ရာဥပေဒတြင္ အျခားေဖာ္ျပခ်က္မရွိလွ်င္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္မည္သူမဆုိ ျဖစ္သည္။ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမွ လြတ္ေျမာက္လာသူ/
မ်က္ျမင္သက္ေသတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အသက္အရြယ္ အတိအက်ကိုေသခ်ာစြာ သိရွိျခင္းသည္ အၾကမ္းဖက္မႈကုိမွတ္တမ္းျပဳစုရန္ သေဘာတူညီခ်က္ ရရွိေရးေဆာင္ရြက္
ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ ရာဇဝတ္မႈ တရားစီရင္ ရာ၌လည္းေကာင္း အဓိကက်သည္။ ေမြးစာရင္းမွတ္ပံုတင္မရွိေသာ ကေလးမ်ား၏ အသက္အရြယ္သတ္မွတ္ရာတြင္ 
ႏွစ္ျခင္း ခရစ္ယာန္အျဖစ္ ခံယူသည့္ မွတ္တမ္းမ်ား၊ ေမြးဖြားျခင္းဆုိင္ရာရပ္ရြာမွတ္တမ္းမ်ား၊ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႕မ်ားမွ တည္ေထာင္ ထားေသာယာယီသုိ႔မဟုတ္ 
အေရးေပၚစနစ္မ်ားစသည္တုိ႔ အပါအဝင္ အျခားနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ကေလး၏ အသက္အရြယ္ကုိ သတ္မွတ္သင့္သည္။ အေသးစိတ္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအတြက္ UNICEF ၊ 
Innocenti Research Center မွ ထုတ္ေဝေသာInnocenti Insight : Birth Registration and Armed Conflict 2004 ကုိ ၾကည့္ပါ။ 

၃၀   IRC UNICEF ၏ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမွ လြတ္ေျမာက္လာသူကေလးငယ္မ်ားအား ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း ဆုိင္ရာ Guidelines for Health and Psychosocial Service 
Providers in HUmanitatian Setting – 2012 ကုိ ၾကည့္ပါ။

၃၀



ပဋိပကၡအတြင္း လိင္အၾကမ္းဖက္မႈအား  
မွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္း ဆိုင္ရာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ စာခ်ဳပ္

(၁) သုေတသနျပဳျခင္း
ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္မွာ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈဆိုင္ရာမွတ္တမ္းျပဳစုသူမ်ားအေနျဖင့္ စစ္ေဆး ေမးျမန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ 
စမွတ္အေနျဖင့္ ရင္းႏွီးကြၽမ္းဝင္ထားသင့္သည့္ အဓိကအေၾကာင္းအခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္။

ေအာက္ပါ အခ်က္အလက္အခ်ိဳ႕ကုိ အစီရင္ခံစာမ်ားစာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ ဝက္ဆုိဒ္မ်ားမွ လြတ္လပ္ လြယ္ကူစြာရရွိပါလိမ့္မည္။ 
အခ်ိဳ႕အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ အေသးစိတ္ သုေတသနျပဳရန္ လုိအပ္ပါလိမ့္မည္။ ထုိအခ်က္မ်ားကုိ ကုလသမဂၢႏွင့္  
အျခားေသာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအဖ႔ြဲအစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္တြင္း NGOs မ်ား၊ ေဒသႏၱရႏွင့္ အေျခခံလူတန္းစားအဖအ႔ဲြ 
စည္းမ်ားႏွင့္ ပညာရွင္အဖဲြ႔မ်ားထံမွ ရရိွႏိုင္သည္။ ျပည္တြင္း၌ လက္ေတ႔ြေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားသည္ အျခားအခ်က္အလက္မ်ားကုိ 
တုိက္ရိုက္ျဖစ္ေစ၊ ေဒသႏၱရအလုိက္ ျဖစ္ေစ ယင္းတို႔ႏွင့္ သက္ဆုိင္မႈအလုိက္ ရရွိႏိုင္သည္။ ထုိသူမ်ားအေနျဖင့္ အခ်က္အလက္ 
စုေဆာင္းသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မတုိင္မီ ေမးခြန္းအားလုံးကုိ ေျဖဆိုႏိုင္မည္ မဟုတ္ေသာ္လည္း တတ္ႏိုင္သမွ် ေမးခြန္းမ်ားမ်ား 
ေျဖဆုိေပးျခင္းျဖင့္ သက္ဆုိင္သူမ်ားသုိ႔ ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ အၾကံေကာင္းမ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္ျခင္း၊ အသုံးအဝင္ဆုံး၊ 
အခ်က္္အလက္မ်ား စုေဆာင္းႏုိင္ျခင္းႏွင့္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမွ လတြေ္ျမာကလ္ာသူမ်ား၊ မ်ကျမင္သက္ေသမ်ားႏွင့္ 
ယင္းတို႔ကုိယ္တုိင္အေပၚ က်ေရာက္ႏိုင္သည့္ အႏၱရာယ္မ်ား ေလွ်ာ့ခ်ႏုိငိ္ျခင္းတ႔ုိ ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။

သီးျခားရာဇဝတ္မႈမ်ားကုိ ကနဦးေလ့လာျခင္း

•  ႏိုင္ငံအဆင့္ႏွင့္ ေဒသႏၱရအဆင့္ ႏွစ္ခုလုံး၌ အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္ပြားသည့္ အေနအထားသည္ က်ား/မအလုိက္ မည္သုိ႔ရွိသနည္း။ 
က်ား/မ အခန္းက႑ႏွင့္ အသိုင္းအဝိုင္း၏ မည္သည့္ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈယုံၾကည္ခ်က္မ်ား ဆက္စပ္ေနသနည္း။၃၁

•  လိင္အၾကမ္းဖက္ရာဇဝတ္မႈမ်ားမွ လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားအေနျဖင့္ ယင္းတုိ႔ၾကံဳေတြ႔ခ့ဲ ရသည္ မ်ားကုိ တိုင္ၾကား၍ တရားဥပေဒ 
အဆုံးအျဖတ္ခံယူႏိုင္စြမ္းကုိ ဤယုံၾကည္ခ်က္မ်ားက မည္သည့္ အတုိင္းအတာအထိ လႊမ္းမိုးသက္ေရာက္ႏိုင္သနည္း။

•  ျဖစ္ေပၚေနသည့္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၏ သေဘာသဘာဝႏွင့္ အတုိင္းအတာ မည္သုိ႔ရွိသနည္း။ အဆုိပါ ရာဇဝတ္မႈေျမာက္ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ မည္သည့္ ပံုစံရွိသနည္း။တုိက္ခိုက္မႈပံုစံ တစ္ခုလုံးႏွင့္ မည္သုိ႔ အံဝင္ခြင္က်ရွိေနသနည္း။

•  မည္သည့္ကိစၥမ်ားကုိ တရားဝင္တုိင္ၾကားထားသနည္း။ မည္သူသို႔ တိုင္ၾကားထားသနည္း။ တိုင္ၾကားသူတစ္ဦးခ်င္းစီသည္ 
မည္သည့္ေနရာကုိ ပစ္မွတ္ထားသနည္း။

•  ကေလးသူငယ္မ်ားအား လိင္အၾကမ္းဖက္မႈအပါအဝင္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးအေပၚ ရပ္ရြာလူထု၏ နားလည္မႈႏွင့္ 
သေဘာထား မည္သုိ႔ရွိသနည္း။ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမွ လြတ္ေျမာက္ လာသူမ်ား/ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားအေနျဖင့္ 
မေမွ်ာ္လင့္ထားေသာ ကိစၥမ်ားရိွခဲ့လွ်င္ မည္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ား ျဖစ္သနည္း။ ရပ္ရြာလူထု သုိ႔မဟုတ္ မိသားစုအေနျဖင့္ 
ယင္းတို႔မိသားစုဝင္/ရပ္ရြာသား တစ္ဦးဦးသည္ လိင္အၾကမ္းဖက္ ရာဇဝတ္မႈ က်ဴးလြန္ခံရေၾကာင္း သိရွိလွ်င္ မည္သုိ႔ 
လုပ္ေဆာင္ သနည္း။

•  လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမွ လြတ္ေျမာက္လာသူ/မ်က္ျမင္သက္ေသ၏ အသက္အရြယ္ သုိ႔မဟုတ္ က်ား/မ ကြာျခားမႈအလုိက္ 
ရပ္ရြာလူထု/မိသားစု၏ တုန္႔ျပန္မႈ ကြာျခားပါသလား။

•  လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားအေနျဖင့္ တရားမွ်တမႈရရွိေရး ၾကိဳးပမ္းရာတြင္ မည္သည့္ အဟန္႔အတား မ်ားရွိသနည္း။ ယင္းတုိ႔၏ 
ေဘးကင္းလုံၿခံဳမႈအေနအထား မည္သုိ႔ရွိသနည္း။

•  လိင္အၾကမ္းဖက္မႈပုံစအံ မ်ိဳးမ်ိဳးရိွခဲ့လွ်င္ ယင္းတုိ႔ကို ရာဇဝတ္မႈအျဖစ္ မည္သို႔သတ္မွတ္မည္နည္း။ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈအေပၚ 
တရားစြဲဆုိႏို္င္ေရး သက္ေသျပရန္အတြက္ မည္သည့္အခ်က္ အလက္ မ်ားတရားဝင္လိုအပ္သနည္း။ 
ႏိုင္ငံေတာ္တရားစီရင္ေရးစနစ္သည္ လူတိုင္းကုိ တရားဥပေဒ ေရွ႕ေမွာက္၌ အခြင့္အေရး တန္းတူေပးထားပါသလား။ 
အကယ္၍ ေပးထားလွ်င္ ထုိဥပေဒအတုိင္း လက္ေတြ႔က်င့္သုံးမႈရွိပါသလား။ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ သက္ေသ 
အေထာက္အထား လုိအပ္ခ်က္မ်ားသည္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမွ လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ား တရားမွ်တမႈရွာေဖြရာတြင္ 
အေထာက္အကူျပဳပါသလား သုိ႔မဟုတ္ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစပါ သလား။ ဥပမာ - အမ်ိဳးသားမ်ား ႏွင့္အမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိ 
အမႈအတြက္စစ္ေဆးရာတြင္ မွ်မွ်တတစစ္ေဆးမႈရွိပါသလား။ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍တရားဝင္သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းခ်က္
မ်ား ေနသားတက်ရွိေနပါသလား။

•  ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ႏွင့္ ေဒသႏၱရအဆင့္မ်ားတြင္ အမႈမ်ားကုိ မည္သုိ႔စစ္ေဆးစီရင္ပါသနည္း။ ကေလးမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံရာတြင္ 

၃၁  ဤသုေတသနအတြက္ အသုံးဝင္ေသာ ကိရိယာမွာ - က်ား/မ မွ်တမႈရွိေရးဆုိင္ရာ သမားရိုးက် ညႊန္းကိန္းမ်ားျဖင့္ က်ား/မ ခြဲျခားမႈ ရိွမရွိ ခ်ိန္ထုိးရာတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက 
စတင္ေဆာင္ရြက္ေစျခင္း ျဖစ္သည္။ Gender in Practice: Guidelines and Methods to address Gender Based Crime in Armed Conflict စာမ်က္ႏွာ 
၉ မွ ၁၄ အထိတြင္ တိုက္ဆုိင္စစ္ေဆးရမည့္ညႊန္းကိန္းမ်ား ပါရွိပါသည္။ (http:// www.iccwomen.org/whatwedo/training/handbook.pdf တြင္ ရရွိနိုင္သည္

၃၁



အပိုင္း ၂ 
လက္ေတြ႕မွတ္တမ္းတင္ျခင္း

အထူးကြၽမ္းက်င္သည့္ တပ္ဖဲြ႔မ်ားအပါအဝင္ လိင္အၾကမ္းဖက္ ရာဇဝတ္မႈမ်ားကုိ စစ္ေဆးဆံုးျဖတ္ရန္ သင္တန္းေပးထားသည့္ 
အထူးရဲတပ္ဖဲြ႔မ်ား ရိွပါသလား။

•  လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ား/မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ား ရႏိုင္သည့္တရားဝင္ႏွင့္ အလြတ္သေဘာဆုိင္ရာ တရားစီရင္ေရးပံုစံမ်ားက 
အဘယ္နည္း။ ဤတရားစီရင္ေရးပံုစံမ်ား၏ အားသာခ်က္မ်ားႏွင့္ အားနည္း ခ်က္မ်ား မည္သုိ႔ရွိသနည္း။ 
အလြတ္သေဘာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ က်ား/မအလုိက္ ဆက္ဆံပံု မမွ်တမႈကုိ ထင္ဟပ္ေနပါသလား သုိ႔မဟုတ္ 
မမွ်တမႈကုိ ေခၚသြင္းသလုိ ျဖစ္ေနပါသလား။ အလြတ္သေဘာ တရားစီရင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွ
င့္အမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိ တန္းတူထား ဆက္ဆံပါသလား။ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမွ လြတ္ေျမာက္လာသူ / မ်က္ျမင္သက္ေသ 
တစ္ဦးသည္ ရိုးရာဓေလ့ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အတုိင္း မေဆာင္ရြက္ရန္ ေရြးခ်ယ္ျပီး ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတုိင္း 
ေဆာင္ရြက္ပါက (ဤကိစၥမ်ိဳးရိွခဲ့လွ်င္) မည္သည့္အက်ိဳးဆက္မ်ား ခံစားရမည္နည္း။ လုပ္ငန္းစဥ္(၂)မ်ိဳးစလုံး ရရိွႏိုင္ပါ သလား။ 
ကေလးသူငယ္မ်ားသည္ လုပ္ငန္းစဥ္(၂)မ်ိဳးလံုး ရရွိၾကပါသလား။

သက္ဆိုင္မႈအတုိင္းအတာကုိ ကနဦးေလ့လာျခင္း

•  ႏိုင္ငံေရးနွင့္ လံုၿခံဳေရးအေနအထား မည္သုိ႔ရွိသနည္း။ ပဋိပကၡ သုိ႔မဟုတ္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ၏ ေနာက္ခံသမိုင္းက 
အဘယ္နည္း။ လူနည္းစုတုိင္းရင္းသားအေရး၊ ဘာသာေရး သို႔မဟုတ္ လူမ်ိဳးေရးဆုိင္ရာ ခြဲျခားဖိႏွိပ္ဆက္ဆံမႈ ရိွပါသလား။ 
က်ား/မ အေျခခံ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈသည္ သမိုင္းစဥ္လာ ရွိပါသလား။ (ဆိုလုိသည္မွာ - က်ား/မ ကြာျခားမႈအေပၚမူတည္၍ 
အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ျပင္းထန္စြာခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း)

•  မည္သူ႔ကုိ ပစ္မွတ္ထားခဲ့ပါနည္း။ သီးျခားအုပ္စုမ်ားအေပၚ ပစ္မွတ္ထားခဲ့ျခင္းမ်ိဳးရွိပါသလား။ ကေလးသူငယ္မ်ားအေပၚ 
သတ္သတ္မွတ္မွတ္ ပစ္မွတ္ထားေနပါသလား။ ထိုအုပ္စုမ်ားအေပၚ ပစ္မွတ္ထားခ့ဲေၾကာင္း မည္သုိ႔သိရိွပါသလဲ။ 
ထုိသူမ်ားအေပၚ မည္သူက ပစ္မွတ္ထားခဲ့ပါသလဲ။ အမ်ိဳးသားႀကီးမ်ား၊ ေယာက္်ားေလးငယ္မ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးႀကီးမ်ား သို႔မဟုတ္ 
မိန္ခေလးငယ္မ်ားက ယင္းတုိ႔အေပၚ ပစ္မွတ္ထားခဲ့ပါသလား။

•  တုိက္ခိုက္မႈ၏အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္အေနျဖင့္ အျခားက်ဴးလြန္မည့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို အစီရင္ ခံစာမ်ား သုိ႔မဟုတ္ မွတ္တမ္းမ်ား 
ျပဳစုထားပါသလား။ အရပ္သားအိမ္ကုိ ဝင္စီးျခင္းမ်ား၊ ဖမ္းဆီး ျခင္းမ်ားႏွင့္ ထိန္းသိမ္းျခင္းမ်ား၊ ေက်းရြာမ်ား သုိ႔မဟုတ္ 
စစ္ေဆးေရးဂိတ္မ်ား၌ တုိက္ခိုက္ ျခင္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ ႏွိပ္စက္မႈ သို႔မဟုတ္ လိင္ႏွင့္မဆိုင္ေသာ ႏိွပ္စက္မႈ 
အေၾကာင္း တုိင္ၾကားျခင္းမ်ား ရိွခ့ဲပါသလား။

က်ဴးလြန္ေဖာက္ဖ်က္သူမ်ားအေပၚ ကနဦးေလ့လာျခင္း

•  စစ္တပ္ႏွင့္ လုံၿခံဳေရးအေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား မည္သုိ႔ တည္ေဆာက္ထားပါသလဲ။ နယ္ပယ္ ေဒသအတြင္း 
မည္သည့္လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔မ်ား လႈပ္ရွားေနပါသလဲ။ ယင္းတုိ႔ႏွင့္ ေဒသခံမ်ား အၾကား ဆက္ဆံေရး မည္သုိ႔ရွိပါလဲ။

•  လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား မည္သည့္ေနရာမွ လာၾကပါသလဲ။ ယင္းတုိ႔မဟာမိတ္မ်ားက မည္သူမ်ား  ျဖစ္ပါသလဲ။ 
ထုိအုပ္စုမ်ားကုိအမ်ိဳးသားမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ဖဲြ႔စည္းထားပါသလား။ ထိုအုပ္စု မ်ားတြင္ မိန္းခေလးငယ္မ်ားႏွင့္ 
ေယာက္်ားေလးငယ္မ်ား ပါဝင္ပါသလား။ အုပ္စုတစ္ခုနွင့္ တစ္ခု၏ ကြဲျပားသည့္ အခန္းက႑မ်ားက အဘယ္နည္း။

•  က်ဴးလြန္ေဖာက္ဖ်က္သည့္ အုပ္စုႏွင့္ ေဒသတြင္း လံုၿခံဳေရးတပ္ဖဲြ႔မ်ားအၾကား အခ်ိတ္အဆက္ ရွိခဲ့လွ်င္ မည္သည့္ေဒသ၌ 
မည္သည့္အခ်ိတ္အဆက္မ်ား ရွိပါသလဲ။ မည္သုိ႕မွတ္တမ္းမွတ္ရာ ျပဳထားပါသလဲ။ က်ဴးလြန္သူမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ယင္းတုိ႔၏ 
အခ်ိတ္အဆက္ရွိသူ မည္သူမဆုိသည္ စံုစမ္းစစ္ေဆးစဥ္ကာလ၌ ခံရသူအသုိင္းအဝိုင္းအေပၚ ႀကီးစိုးလႊမ္းမိုးမႈ ရွိပါသလား။

ရရွိႏိုင္သည့္ အသုံးျပဳႏိုင္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအေပၚကနဦးေလ့လာျခင္း

•  လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမွ လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားသည္ မည္သည့္ေဆးဝါး ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ စိတ္ခြန္အားေပးေသာ 
လူမႈေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရရွိထားပါသလဲ။

•  လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမွ လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ား၊ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားသည္ မည္သည့္က်န္းမာေရး၊ စိတ္ခြန္အားျမွင့္ လူမႈေရး၊ 
ဥပေဒေရးရာႏွင့္ စီးပြားေရးရာ အကူအညီမ်ား ရရွိၾကပါသလဲ။ တုိင္ၾကားႏိုင္သည့္စနစ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ လမ္းေၾကာင္းမ်ား 
မည္သုိ႔ရွိပါသလဲ။

• ေဒသႏၱရ၊ ေဒသတြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို မည္သူမ်ားက ေပးေနပါသလဲ။
•  ဤဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရရွိေရးအတြက္ အဟန္႔အတား တစ္စံုတစ္ရာ ရွိပါသလား။ (ဥပမာ - လုံၿခံဳေရးကိစၥ၊ 

ဘ႑ာေရးကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ ခြဲျခားဆက္ဆံသည့္ သေဘာထား သုိ႔မဟုတ္ မူဝါဒမ်ား)

၃၂



ပဋိပကၡအတြင္း လိင္အၾကမ္းဖက္မႈအား  
မွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္း ဆိုင္ရာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ စာခ်ဳပ္

(၂) အႏၱရာယ္အေပၚသုံးသပ္ျခင္းမ်ား

လိင္အၾကမ္းဖက္မႈအား မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းႏွင့္ စစ္ေဆးျခင္းမ်ားအတြက္ စီမံခ်က္ ေရးဆြဲရာတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈမွ 
လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားႏွင့္ အျခားမ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားကုိ အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ အမွန္ျဖစ္ေစ၊ ေတြးထင္ထားေသာ 
သုိ႔မဟုတ္ ျဖစ္လာဟန္ရွိေသာ ျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ လက္ေတ႔ြေဆာင္ရြက္သူမ်ားက သုံးသပ္ရမည္။ 
မွတ္တမ္းတင္ေရးစီမံခ်က္ မေရးဆဲြမီ၊ မွတ္တမ္းတင္မည့္ အဖြဲ႕သားအားလံုးႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးခံရမည့္သူမ်ားအေပၚ 
က်ေရာက္ႏိုင္သည့္အႏၱရာယ္ႏွင့္ ေဘးကင္းစိတခ္်မႈကို ေလ့လာသုံးသပ္သူမ်ားက သုံးသပ္သင့္သည္။ အၾကမ္းဖက္မႈမွ 
လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ား/ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားႏွင့္ မွတ္တမ္းတင္သည့္အဖ႔အြဲေပၚ က်ေရာက္ႏိုင္သည့္္ အႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ မွတ္တမ္း 
တင္ရမည့္ အခ်က္မ်ားကုိ သံုးသပ္ျပီးေနာက္ ဝန္ထမ္းအေနအထား၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း၊ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုမႈႏွင့္ ဘာသာျပန္ဆုိမႈဆုိင္ရာ 
အေနအထားကိုၾကည့္၍ လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ား/ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္ 
အခ်က္အလက္မ်ား တည္ေဆာက္မည့္စနစ္မ်ားကုိ ေကာင္းစြာ အသိေပးရပါမည္။

လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမွ လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ား/မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားအေပၚ က်ေရာက္ႏိုင္သည့္ အႏၱရာယ္မ်ား 
သုံးသပ္ျခင္း

၁  လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသူမ်ားအေပၚ က်ေရာက္ႏိုင္သည့္ အႏၱရာယ္မ်ား

လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသူမ်ားအေပၚ က်ေရာက္ႏိုင္သည့္ အႏၱရာယ္မ်ားတြင္ -

•  လက္စားေခ်ျခင္း/ဖိအားေပးျခင္း/ က်ဴးလြန္ေဖာက္ဖ်က္သူမ်ားဟု ထင္ရသူမ်ားက ျခိမ္းေျခာက္ ျခင္း၊ ယင္းတုိ႔မိသားစုမ်ား၊ 
ယင္းတို႔ကုိ ေထာက္ခံအားေပးသူမ်ားက ျပန္လည္ ဆန္႔က်င္ျခင္း

•  ရပ္ရြာသား ရုတ္ခ်ည္းျဖစ္လာသူမ်ား၊ မိသားစုဝင္ရုတ္ခ်ည္းျဖစ္လာသူမ်ား၊ အုပ္ထိန္းသူရုတ္ခ်ည္း ျဖစ္လာသူမ်ားက 
ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈအပါအဝင္ အျပစ္ေပးမႈ ျပဳလုပ္ျခင္း

•  က်ဴးလြန္သူမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေအာင္ျပဳရန္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမွ လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ား၊ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားအား 
အမိန္႔ေပးေစခိုင္းျခင္း၊ (လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမွ လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ား၊ မ်က္ျမင္ သက္ေသမ်ားအား ယင္းတုိ႔အေပၚ 
က်ဴးလြန္သူမ်ားႏွင့္ အတင္းအက်ပ္ လက္ထပ္ခိုင္းႏိုင္ သည္ သုိ႔မဟုတ္ အတူေနထုိင္ခိုင္းႏိုင္သည္။)

•  လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမွ လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ား၊ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားအတြက္ တရားမွ်တမႈ ရွာေပးျခင္းထက္ 
ထုိကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ မိသားစုမွ ေငြေၾကးတစ္စံုတစ္ရာရရွိေရးကုိသာ ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ျခင္း

• ျ ပန္လည္ထိခိုက္ခံစားရျခင္း

• ၾ ကင္ဖက္ႏွင့္ အျခားမိသားစုဝင္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ရပ္ရြာလူထုမွ ပယ္ထားျခင္း၊ အက်ိဳးဆက္အားျဖင့္ အထီးက်န္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 
ရင္ေသြးမ်ားက မိမိအား စြန္႔ပစ္ျခင္း

• အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအလုပ္ ဆုံးရႈံးျခင္း

• ကေလးငယ္မ်ားတြင္ ေက်ာင္းမတက္ႏိုင္ျခင္း၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း အခြင့္အလမ္းမ်ား ဆုံးရႈံးျခင္း

•  အခ်ိဳ႕အစြန္းထြက္ကိစၥမ်ားတြင္ ဥပမာ - လက္ထပ္ထားသူ၏ ဆိတ္ကြယ္ရာျပင္ပ၌ လိင္ ဆက္ဆံျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 
လိင္တူဆက္ဆံျခင္းမ်ား၌ ရာဇဝတ္မႈအျဖစ္ သတ္မွတ္၍ ဖမ္းဆီးျခင္းႏွင့္ အျပစ္ေပးျခင္းတို႔ ပါဝင္သည္။

၂  အထူးသျဖင့္ လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ ယင္းတို႔ကုိယ္ ယင္းတုိ႔ျပန္ေမးသင့္သည္မွာ -

•  အနီးအနားတြင္ ေဆးရုံ၊ ေဆးခန္း ရွိပါသလား။ ရိွခ့ဲလ်င္ သင္ေရာ ထုိေဆးရုံ၊ ေဆးခန္း၌  ကုသမႈခံယူႏိုင္ပါသလား။ 
သင္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမွ လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ား၊ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ား အားလုံးကုိ 
စစ္ေဆးကုသေပးပါသလား သုိ႔မဟုတ္ အခ်ိဳ႕ကုိသာ ကုသေပးသလား။ အားလုံးကုိ မကုသေပးလွ်င္ က်န္လူမ်ားကို မည္သူက 
ကုသေပးႏိုင္ပါသလဲ။

•  လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားျဖစ္ပြားေနျပီး၊ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ား ရွိေနဆဲဧရိယာ၊ သုိ႔မဟုတ္ လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ား၊ 
မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားအေပၚ ဖိအားေပးမႈအႏၱရာယ္မ်ား ရွိေနသည့္ ဧရိယာ၊ ေနာက္ထပ္ တုိက္ခိုက္မႈမ်ား 
(ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိလွ်င္ လက္စားေခ်ျခင္း အပါအဝင္) သို႔မဟုတ္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနရာခ်ထားခံရမည့္အေျခအေနတြင္ အမႈကို 
မွတ္တမ္းတင္မည္လား။ မွတ္တမ္းတင္မည္ဆုိပါလည္း ဤအတားအဆီးမ်ားကုိ ေက်ာ္လႊားရန္ မည္သည့္ဗ်ဴဟာမ်ား 
အသုံးျပဳမည္နည္း။

၃၃



အပိုင္း ၂ 
လက္ေတြ႕မွတ္တမ္းတင္ျခင္း

•  မွတ္တမ္းတင္မည့္ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ား၊ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ပတ္သက္ေနလွ်င္ 
အခင္းျဖစ္ရာေနရာကုိ ေဖာ္ထုတ္ျခင္းျဖင့္ ႀကံဳေတြ႔ရမည့္ အႏၱရာယ္ မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ရိွပါသလား။ 
ရွိလွ်င္ ထိုသူမ်ားကို ကာကြယ္ရန္ မည္သည့္လုပ္ငန္းရပ္မ်ားကုိ သင္အသုံးျပဳမည္နည္း။

•  ရာဇဝတ္မႈျဖစ္ရာေနရာမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ေလ့လာျခင္းျဖင့္ ဤေနရာမ်ားအေၾကာင္း သတင္း ေပးသူမ်ားအေပၚ အႏၱရာယ္မ်ား 
ထပ္မံ က်ေရာက္ႏိုင္ပါသလား။ က်ေရာက္ႏိုင္လွ်င္ ဤေနရာမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္းႏိုင္သည့္ 
အျခားနည္းလမ္းမ်ား (ဥပမာ - ၾကားခံမ်ား အသုံးျပဳျခင္း စသည္) ရွိပါသလား။

•  ကေလးသူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ ေရွ႕ထြက္လွ်င္ မည္သည့္အႏၱရာယ္မ်ား ႀကံဳေတြ႔ရဖြယ္ရွိသနည္း။ ရာဇဝတ္မႈ အေၾကာင္း 
တုိင္ၾကားသူကေလးမ်ားသည္ ဒဏ္ရာေပးခံရျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အထီး က်န္ျခင္း ခံစားရဖြယ္ ရိွပါသလား။ ကေလးမ်ားအေပၚ 
က်ေရာက္ႏိုင္သည္ဟု ခန္႔မွန္းထားေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ား သို႔မဟုတ္ အႏၱရာယ္မ်ားကုိ ေက်ာ္လႊားရန္ မည္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 
ရွိပါသလဲ။

•  ႀကံဳလာမည့္ အႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သင့္ကုယိ္ပိုင္ဗဟုသုတႏွင့္ လိငအ္ၾကမ္းဖက္မႈမွ လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ား၊ 
မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ား၏ ဗဟုသုတမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါသလား။ လက္ေတ႔ြေဆာင္ရြက္လက္ေတ႔ေြဆာင္ရြက္သူမ်ားသ
ည္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမွ လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ား၊ မ်က္ျမင္ သက္ေသမ်ားကို တုိင္ပင္ရမည္။ အေၾကာင္းမွာ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္း 
သို႔မဟုတ္ ေဒသ သုိ႔မဟုတ္ ရပ္ရြာအသုိင္းအဝိုင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စိန္ေခၚမႈ၊ အႏၱရာယ္ အခ်ိဳ႕ကုိ ယင္းတို႔ကသာ သိျမင္ 
ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 

လက္ေတ႔ြေဆာင္ရြက္သူမ်ားအေပၚ က်ေရာက္ႏိုင္သည့္ အႏၱရာယ္မ်ားကုိ သုံးသပ္ျခင္း

၁ အခင္းျဖစ္ရာဧရိယာသုိ႔ ဝင္ထြက္ရန္ႏွင့္ ထိုဧရိယာအတြင္း သြားလာရန္အႏၱရာယ္ ရွိႏိုင္ပါသလား။

•  အခင္းျဖစ္ရာဧရိယာအတြင္း သုိ႔မဟုတ္ အခင္းျဖစ္ရာေနရာအတြင္း၌ လႈပ္ရွားေနသည့္ လက္နက္ကုိင္အဖ႔ဲြမ်ား၊ 
အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား သို႔မဟုတ္ ရာဇဝတ္မႈကြန္ယက္မ်ား ရိွပါသလား။

•  သင္၏ အဖြဲ႕သည္္ ပစ္မွတ္ထား တုိက္ခိုက္ခံရႏိုင္ေခ် ရိွပါသလား။ သင္ သုိ႔မဟုတ္ သင္၏အဖြဲ႕ကုိ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ား၊ 
ထုိသူမ်ား၏ မိသားစုမ်ားႏွင့္ အေပါင္းအပါမ်ားက ျခိမ္းေျခာက္ႏိုင္ေခ် ရွိပါသလား။ (အထူးသျဖင့္ ဤကိစၥသည္ 
ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္၌ ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားအေပၚလည္း ျပ. နာေပးႏိုင္သည္။)

၂  သင္စဥ္းစားထားသည့္ ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ တုိက္ခိုက္မႈ မဟုတ္သည့္ အျခားအႏၱရာယ္မ်ား ရိွပါသလား။ (အထူးသျဖင့္ ျပည္တြင္း 
NGOs မ်ားအေပၚ က်ေရာက္ႏိုင္သည့္ အျခားအႏၱရာယ္ ရွိပါသလား။) ဥပမာ - ျပည္တြင္း NGOs မ်ားသည္ ဤကိစၥကုိ 
ေဆာင္ရြက္လွ်င္ မွတ္ပံုတင္မႈ ပယ္ဖ်က္မည္ဟု ျခိမ္းေျခာက္ ခံရႏိုင္သည္။

၃ အခင္းျဖစ္ရာေနရာမ်ားသည္ သြားေရာက္ေလ့လာလွ်င္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအရ လုံၿခံဳေဘးကင္းမႈ ရိွပါသလား။

•  အခင္းျဖစ္ရာဧရိယာ သို႔မဟုတ္ ေနရာသည္ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈမ်ား၊ ေျမျပိဳမႈမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ရာသီဥတုအေျခအေန ဆိုးဝါးမႈမ်ားမရွိပဲ 
ေဘးကင္းစိတ္ခ်ရပါသလား။

•  အခင္းျဖစ္ရာေနရာမ်ားသည္ ေဝးလြန္းပါသလား။ ညအိပ္ေနထုိင္စရာ မလိုပဲ သြားလာႏုိင္ ပါသလား။ မျဖစ္မေန ညအိပ္ႏိုင္မွ 
ေရာက္မည္ဆုိပါက ညအိပ္ရန္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ် ရွိပါသလား။

• အခင္းျဖစ္ေနရာတြင္ မေပါက္ကြဲေသးသည့္ လက္နက္ပစၥည္းမ်ား အႏၱရာယ္ရွိေနပါသလား။

•  အခင္းျဖစ္ေနရာသည္ အင္ဂ်င္နီယာ တည္ေဆာက္ပံု မေကာင္းသည့္ အေဆာက္အအံုအတြင္း သုိ႔မဟုတ္ အနီးအနားတြင္ 
ရွိပါသလား။

၄.  သင္စုေဆာင္းထားသည့္ အခ်က္အလက္ႏွင့္ သက္ေသခံအေထာက္အထား တစ္စံုတစ္ရာကုိ သင့္ထံ၌ ေတြ႔ရွိရပါက မည္သည့္ 
သက္ေရာက္မႈ ရွိမည္နည္း။

၅. အႏၱရာယ္မ်ား ေလ်ာ့နည္းေရးအတြက္ မည္သည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကုိ သင္ခ်မွတ္ႏိုင္ပါသလဲ။

• သင့္ထံတြင္ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးႏွင့္ေဘးလြတ္ရာ ေျပာင္းေရႊ႕ေပးေရးစီမံခ်က္မ်ိဳး ရွိပါသလား။

• သင့္တြင္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအစဥ္တစ္ခု ရွိပါသလား။

၃၄



ပဋိပကၡအတြင္း လိင္အၾကမ္းဖက္မႈအား  
မွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္း ဆိုင္ရာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ စာခ်ဳပ္

• ႀ ကံဳလာႏိုင္သည့္ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုခုကုိ ကုိင္တြယ္စီမံနိုင္ရန္ သင့္တြင္ ကိရိယာအလုံအေလာက္ တပ္ဆင္ရန္ရွိပါသလား။ ဥပမာ 
- သင့္ထံတြင္ ေလာင္စာဆီ၊ အေထာက္အကူပစၥည္းမ်ား၊ ေရွးဦး သူနာျပဳေဆးပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးကိရိယာမ်ား 
အပိုအလွ်ံ အလုံအေလာက္ ရွိပါသလား။

• သင့္အဖြဲ႕သည္ အနီးအနားရိွ ေဆးရုံ၊ေဆးခန္း သုိ႔ဝင္ထြက္ ႏိုင္ပါသလား။

• လုိအပ္လွ်င္ သင္၏ ယာဥ္စက္ကိရိယာမ်ားေပၚရွိ အဖြဲ႔အစည္းအမွတ္တံဆိပ္ကုိ သင္ဖယ္ရွား ႏုိင္ပါသလား။

•  အဆုိပါ ေနရာမ်ားတြင္ ေတြ႔ရွိသည့္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမွ လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ား၊ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ား၊ အေဖာ္မ့ကဲ 
ေလးငယ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္အျခားပုဂိၢဳလ္မည္သူမဆုိအား အေရးေပၚအကူအညီ သုိ႔မဟုတ္ အေရးေပၚသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေပးမည့္ 
စီမံခ်က္၊ မူဝါဒႏွင့္ အျခားအဖြဲသုိ႔ လမ္းညႊန္ေပးမည့္ အစီအစဥ္ ရွိပါသလား။

၆.  အျခားသူ၏ ခံစားခ်က္ႏွင့္ ဆက္စပ္၍ စိတ္ထိခိုက္နာက်င္မႈကုိ သင္ႏွင့္ သင့္အဖ႔ြဲ ခံစားရမည့္ အႏၱရာယ္ရိွပါသလား။ 
ထုိသုိ႔ခစံားရလွ်င္ ခံစားရသူ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကုိ သက္သာသည္အထိ ခြင့္ရက္ လက္ေတ႔ြေဆာင္ရြက္မၾကာခဏယူရန္၊ခြင့္ရက္ဆ
က္တုိက္ယရူန္တုိက္တြန္းသင့္ပါသည္။လက္ေတ႔ြေဆာင္ရြက္ေပးသူမ်ားလည္း ယင္းတုိ႔ ရင္ဆုိင္ေနရသည့္ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားကုိ 
ဖြင့္ေျပာလာေစေရး အားေပးသင့္ပါသည္။

အခ်က္အလက္ႏွင့္ဆုိင္သည့္ အႏၱရာယ္မ်ား သုံးသပ္ျခင္း

• အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေဘးကင္းစြာ ေကာက္ယူ စုေဆာင္းႏိုင္ရန္ စီမံခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္ သင့္ထံ၌ရွိပါသလား။

•  သင္ေကာက္ယူထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား လုံၿခံဳေရးႏွင့္ လွ်ိဳ႕ဝွက္စြာ ထားရွိႏိုင္ေရးအတြက္ မည္သုိ႔ ထိန္းသိမ္းမည္နည္း။ 
အခ်က္အလက္မ်ားကုိ အာဏာျဖင့္ သိမ္းယူမည့္ အႏၱရာယ္ရွိပါက မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ မည္သည့္အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ မည္သုိ႔
သင္ဖ်က္ဆီးမည္နည္း။(အပိုင္း ၉ “အခ်က္အလက္ သိမ္းဆည္းျခင္း”ကုိ ၾကည့္ပါ။)

•  သင္ေကာက္ယူထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ သက္ေသခံအခ်က္အလက္တစ္စံုတစ္ရာကုိ မည္သို႔ပို႔ေဆာင္မည္နည္း။

•  သင္သည္ အခ်က္အလက္ထိန္းသိမ္းသည့္လုပ္ငန္းစဥ္ ကုိ ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္စြမ္းရွိပါသလား။ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ 
လုံၿခံဳစြာ ကာလရွည္ ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္စြမ္းသင့္မွာ ရွိပါသလား။ (ေနာက္ဆက္တဲြ ၆ ႏွင့္ ၇ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ 
“ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ သက္ေသအခ်က္အလက္ ထိန္းသိမ္းသည့္လုပ္ငန္းစဥ္စည္းမ်ဥ္းမ်ား” နွင့္ “မွတ္တမ္းသက္ေသ - 
အခ်က္အလက္ထိန္းသိမ္းသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား” တြင္ၾကည့္ပါ။)

၃.၄ လုပ္ငန္းတစ္ရပ္လုံးအားစီမံခ်က္ေရးဆြဲျခင္း

လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ မစတင္မီ - အထက္ပါကိစၥရပ္မ်ားကုိ ထည့္သြင္း စဥ္းစား၍ 
ေအာက္ပါအဓိကေမးခြန္းမ်ားကုိ ေျဖေပးရန္ ရွင္းလင္းသည့္ ဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ သုိ႔မဟုတ္ စီမံခ်က္ တစ္ရပ္ကုိ လက္ေတ႔ြေဆာင္ရြက္လ
က္ေတ႔ြေဆာင္ရြက္သူမ်ားက ေရးဆဲြျပဳစုရမည္။

သင္၏ ေလ့လာမႈႏွင့္ အႏၱရာယ္စိစစ္ခ်က္မ်ားအားျဖင့္ -

•  လိင္အၾကမ္းဖက္မႈကုိ အဘယ္ေၾကာင့္ မွတ္တမ္းျပဳစုပါသနည္း။ ရလဒ္က အဘယ္နည္း သုိ႔မဟုတ္ သင္ရွာေဖြေနသည့္ 
ရလဒ္က အဘယ္နည္း။

•  လိင္အၾကမ္းဖက္မႈကုိ ေကာင္းစြာ မွတ္တမ္းျပဳႏိုင္စြမ္း သင့္မွာ ရွိပါသလား။ ထုိသို႔ျပဳလုပ္ရန္ သင့္အား 
ေကာင္းစြာသင္တန္းေပးထားျခင္း၊ လက္နက္ကိရိယာအျပည့္အစံု တပ္ဆင္ေပးျခင္း ရွိပါသလား၊ သင့္အေနႏွင့္ေရာ 
ေကာင္းစြာျပင္ဆင္ထားပါသလား။ သင္ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ဥပေဒ မူေဘာင္မ်ားကုိ သင္သိပါသလား။

•  အခ်က္အလက္ႏွင့္ သင္ဘာလုပ္မည္နည္း။ အခ်က္အလက္ကုိ မည္သို႔လုံၿခံဳေအာင္ စီမံမည္နည္း။ သုံးသပ္မည္နည္း။ 
ထိန္းသိမ္းမည္နည္း။ မည္သူအား တင္ျပမည္နည္း။ အမ်ားျပည္သူအား မည္သည့္အခ်က္အလက္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိမည္နည္း။ 
မည္သည့္အခ်က္ကုိ အတြင္းေရးအျဖစ္ ထားရွိမည္နည္း။

•  ဦးစားေပးမ်ား မည္သို႔ေရြးခ်ယ္၍ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည္နည္း။ သင့္၌ရွိေသာ အခ်ိန္ႏွင့္ အရင္းအျမစ္ႏွင့္စာလွ်င္ 
သင္ေကာက္ယူရမည့္ အခ်က္က ပိုမ်ားႏိုင္သည္။ ထုိသုိ႔ျဖစ္လွ်င္ ဦးစားေပး ကိစၥရပ္ကို မည္သုိ႔ေရြးခ်ယ္မည္နည္း။

•  သင္၏ အင္အားကုိ မည္သည့္ေနရာတြင္ အေလးေပးမည္နည္း။ နယ္ပယ္ဧရိယာ သို႔မဟုတ္ ကိစၥရပ္ သုိ႔မဟုတ္ 
ရပ္ရြာအသိုင္းအဝိုင္းကုိ အေလးထားေရြးခ်ယ္ရာတြင္ အေျခခံရမည့္ အခ်က္မ်ားက အဘယ္နည္း။ သင္၏ ဗ်ဴဟာသည္ 

၃၅



အပိုင္း ၂ 
လက္ေတြ႕မွတ္တမ္းတင္ျခင္း

ပထဝီဝင္အေနအထား၊ အေၾကာင္းအရာ သုိ႔မဟုတ္ ႏွစ္မ်ိဳးလုံးကုိအေျခခံပါသလား။

•  လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမွ လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ား မွတ္တမ္းျပဳမည့္ အခ်က္အလက္ႏွင့္ သင့္အဖြဲ႔ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရး 
အစီအမံမ်ားက အဘယ္နည္း။ထုိအႏၱရာယ္မ်ား ေလ်ာ့နည္းေစေရး မည္သည့္ဗ်ဴဟာမ်ား ခ်မွတ္ထားရွိမည္နည္း။ မည္သည့္ 
လမ္းညႊန္မႈနည္းလမ္းမ်ားကုိ ထားရွိ ေပးႏိုင္သနည္း။

•  မည္သုိ႔မွတ္တမ္းျပဳစုမည္နည္း။ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္ ကြၽမ္းက်င္မႈအတြက္ သင့္လုိအပ္ခ်က္မ်ားက အဘယ္နည္း။

•  မည္သည့္အခ်က္အလက္အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ သင္ရရွိႏိုင္သနည္း။ မည္သည့္အခ်က္အလက္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို 
သင္ရွာေဖြေနသနည္း။ ထုိအခ်က္အလက္အရင္းအျမစ္မ်ား ရရွိေရး မည္သုိ႔ ေဆာင္ရြက္မည္နည္း။ မည္သည့္ အခ်က္အလက္ 
အရင္းအျမစ္မ်ားသာ လုိအပ္သည္ဟု သင့္ကုိယ္သင္ ကန္႔သတ္ထားသနည္း။

•  သုေတသနျပဳမည့္ သင့္ရည္ရြယ္ခ်က္ကုိ ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမွ လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားနွင့္မည္သုိ႔ 
ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မည္နည္း။ အေသးအဖြဲကိစၥရပ္မ်ား အပါအဝင္ မွတ္တမ္းတင္မည့္ကိစၥရပ္အတြက္ 
အင္တာဗ်ဴးခံမည့္မ်ားသူအား ၾကိဳတင္အသိေပး ခြင့္ျပဳခ်က္ယူရန္ မည္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ သင္အသုံးျပဳမည့္နည္း။

• ဤသို႔ေဆာင္ရြက္ရန္ အခ်ိန္မည္မွ် သံုးစြဲမည္နည္း။ သင္၏ အခ်ိန္အကန္႔အသတ္က အဘယ္နည္း။

၄။ အဓိကစီမံခ်က္ ေရးဆြဲရမည့္ ေခါင္းစဥ္မ်ား

၄.၁ ေပါင္းစပ္ညွိႏႈိင္းျခင္း

မည္သည့္အခ်ိန္၌မဆုိ၊ ပဋိပကၡျဖစ္ရာ ဧရိယာမ်ား၌လိင္အၾကမ္းဖက္မႈဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ယူရန္၊ 
မွတ္တမ္းတင္ရန္ႏွင့္ စိစစ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားစြာ ရွိေနႏိုင္သည္။ လိင္ အၾကမ္းဖက္မႈက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖစ္ေနသည္ဟု 
ယုံၾကည္ရသည့္ ဧရိယာမ်ား၊ လူသားခ်င္းစာနာမႈျဖင့္ တုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈရွိေသာ ဧရိယာမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာမွ 
သုိ႔မဟုတ္ ျပည္တြင္းမွ တရားဝင္ စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည့္ ဧရိယာမ်ားတြင္ အထက္ပါ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား 
အမွန္တကယ္ ရွိေနသည္။ ေဆာင္ရြက္ပံု ေဆာင္ရြက္နည္း အမ်ိဳးမ်ိဳး ႏွင့္ စံုစမ္းေမးျမန္းရန္ ဖုန္းလုိင္းမ်ားစြာ ထားရွိျခင္း သည္ 
လူပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုအေပၚ အႏၱရာယ္ရွိႏိုင္သည္။ေကာက္ယူသည့္ အခ်က္အလက္အရည္ အေသြးကုိထိခိုက္ေစျပီး 
ရာဇဝတ္မႈစစ္ေဆးစီရင္ရာတြင္ အသုံးျပဳႏိုင္စြမ္း ေလ်ာ့နည္းေစသည္။ ထုိ႔အျပင္ ထုိဧရိယာ၌ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ 
အလုပ္ကုိထိခိုက္ေစသည္။ စုံစမ္းေမးျမန္းႏိုင္မည့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားစြာ ထားရွိျခင္း၏ အက်ိဳးဆက္အခ်ိဳ႕မွာ ေအာက္ပါအတုိင္း 
ျဖစ္ပါသည္။

•  လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမွ လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ား၊ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားသည္ ယင္းတုိ႔ဇာတ္လမ္းကုိ လူအမ်ိဳးမ်ိဳးထံသုိ႔ 
ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ိဳးစံုျဖင့္ အႀကိမ္ႀကိမ္ တင္ျပေကာင္း တင္ျပရေပမည္။ အခ်ိဳ႕ကိစၥရပ္မ်ားသည္ စိတ္ထိခိုက္နာက်င္မႈမ်ား 
ျပန္လည္ခံစားရသည္အထိ ျဖစ္သြားႏိုင္သည္။ ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းခံရသည့္အခါလည္း စစ္ေၾကာေမးျမန္းခံရသကဲ့သုိ႔ပင္ 
လြတ္ေျမာက္လာသူ၊ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားမွ ခံစားမိႏိုင္သည္။

•  ရုပ္ႏွင့္ စိတ္အလြန္အမင္း ပင္ပန္းမႈကို သုံးသပ္ျခင္း - ရပ္ရြာလူထုအေနျဖင့္ အၾကိမ္ၾကိမ္ေမးျမန္း ခံရျခင္း၊ 
ၾကားဝင္ေႏွာက္ယွက္ျခင္းႏွင့္ မည္သည့္အကူအညီ အေထာက္အပံ့မွ မရပဲ ကတိ သက္သက္သာ ေပးခံရျခင္းမ်ားႏွင့္ 
က်င့္သားရလာသည္။

•  လူပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုမ်ားသည္ ထုိကိစၥအေပၚ အာရံုစူးစိုက္မႈမ်ားလာျပီး ယင္းတုိ႔ရပ္ရြာ သားခ်င္း အခ်င္းခ်င္း 
သစၥာေဖာက္လာျခင္း သုိ႔မဟုတ္ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦးစြပ္စြဲျခင္းမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္သည္။

လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ား၊ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားကုိ ေလးစားရန္ႏွင့္ အေကာင္းဆုံးအခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ယူႏိုင္ေစရန္ 
ဤလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ တတ္ႏိုင္သမွ် ေပါင္းစပ္ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ လက္ေတြ႕ဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္အဆံုးသတ္၌ -

•  သက္ဆိုင္ရာဧရိယာသို႔ ခရီးမထြက္မီ အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ၾကိဳတင္ ထူေထာင္ထားသင့္သည္။ 
ယင္းတို႔ေကာက္ယူႏိုင္သည့္ သုိ႔မဟုတ္ ေကာက္ယူ၍ မရသည့္ အခ်က္အလက္ အမ်ိဳးအစား၊ အရည္အေသြး၊ အေရအတြက္ႏွင့္ 
အခ်က္အလက္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္တုိ႔ကုိ ျဖစ္ႏိုင္သမွ် ၾကိဳတင္စိစစ္ထားသင့္သည္။

•  ေဆာင္ရြက္ဆဲျဖစ္သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္၊ တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္ႏွင့္ ေဒသႏၱရအဆင့္ က်ား၊မ အေျခခံသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈ 
ေပါင္းစပ္ညွိႏႈိင္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေၾကာင္း ရွာေဖြထားသင့္သည္။ လက္ရွိ စနစ္မ်ားသည္ သတင္းအခ်က္အလက္မွ်ေဝျခင္း၊ 

၃၆



ပဋိပကၡအတြင္း လိင္အၾကမ္းဖက္မႈအား  
မွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္း ဆိုင္ရာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ စာခ်ဳပ္

အခ်က္အလက္ရယူျခင္းႏွင့္ လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ား၊ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားအတြက္ အကာအကြယ္ေပးေရးနည္းလမ္းမ်ား ခ်မွ
တ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္အေထာက္အကူျပဳျခင္းအား သိရွိထားသင့္သည္။

•  အခ်က္အလက္ ေကာက္ယူေနသည့္အျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးႏွင့္ အျခား စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကုိလည္း 
သိရွိထားသင့္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ အခ်က္အလက္ မ်ားကို သုိသပ္စြာ ေကာက္ယူႏိုင္သည္ျဖစ္ရာ  
ထုိအဖဲြ႔မ်ားထံမွ အခ်က္အလက္မ်ား ေတာင္းခံရန္ လူသိရွင္ၾကား ခ်ဥ္းကပ္ျခင္း မလုပ္သင့္ပါ။

•  အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း၊ နစ္နာသူရပ္ရြာလူထုကို ေရွ႕ဆက္ေတြ႕ၾကု့ရမည့္ ကိစၥမ်ားျဖင့္ ျခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ 
မွတ္တမ္းတင္ရန္ အားထုတ္မႈ ေလ်ာ့နည္းေစရန္ရည္ရြယ္၍ မမွန္ကန္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ထုတ္ေပးျခင္းစသည္ျဖင့္ 
မွားယြင္းစြာ ဆက္ဆံေနသည့္ အဖြဲ႔အစည္း မ်ားႏွင့္လူပုဂၢိဳလ္မ်ားကုိ သိရွိထားသင့္သည္။

•  လိင္အၾကမ္းဖက္မႈဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ယူရာတြင္ ယင္းတုိ႔ရည္ရြယ္ခ်က္၊ မည္သုိ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
ေဆာင္ရြက္သည္ႏွင့္ ယင္းတို႔ေကာက္ယူရရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေဝမွ်ရန္ မည္သည့္ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားရွိသည္ 
စသည္ျဖင့္ လက္ရွိစနစ္မ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးကြၽမ္းဝင္မႈ ရွိထားသင့္သည္။ ဤေနရာတြင္ က်ား၊ မ အေျခခံသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈဆိုင္ရာ 
အခ်က္အလက္စနစ္

•  (Gender Based Violence Information Management System - GBVIMS)၃၂ ႏွင့္ ကုလသမဂၢလံုၿခံဳေရး 
ေကာင္စီ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၁၉၆၀ ခုႏွစ္)၃၄ ျဖင့္စတင္အသုံးျပဳခဲ့သခဲ့သည့္္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း၊ သံုးသပ္ျခင္းႏွင့္ အစီရင္ခံစာ 
တင္ျပသည့္အစီအမံမ်ား (Monitoring, Analysis and Reporting Arrangement – MARA)၃၃ တုိ႔ပါဝင္သည္။

•  အျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္သည့္ အစီအစဥ္အမ်ိဳးမိ်ဳး အဖြဲ႔အစည္းရိွသည္ႏွင့္အညီထုိ
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကုိေလးစားသင့္သည္။လူတန္းစား အားလုံးအား ဘက္မလုိက္ေသာ အကူအညီမ်ား 
မၾကာခဏေပးၾကျခင္း၊ ပဋိပကၡမ်ား ေစ့စပ္ညွိႏႈိင္းေပးျခင္း၊ လြတ္လပ္စြာ တရားစီရင္ႏိုင္ေစရန္ ထိန္းသိမ္းေပးျခင္းႏွင့္ 
ရပ္ရြာလူထု တစ္ခုလုံးႏွင့္ ေပါင္းစပ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းတုိ႔သည္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားအတြက္ အဓိက အခန္းက႑မွ ပါဝင္သည္။ 
လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ား၊ ေနရာမ်ား၊ အကူအညီေပးမည့္ လုပ္သားရုံးမ်ား၊ ေဆးခန္းမ်ားသုိ႔ 
ေရာက္ရိွေနသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုမ်ားထံသုိ႔ သြားေရာက္ေလ့လာသည့္အခါ အထူးသတိထားသင့္သည္။ 
ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ ထုိခရီးစဥ္မ်ားကုိ ႀကိဳတင္အစီအစဥ္ဆြဲထားသင့္ျပီး ၾကိဳတင္မေၾကျငာထားပဲ အခ်က္အလက္မ်ား ေတာင္းခံျခင္းမ်ိဳး 
မျပဳလုပ္သင့္ပါ။

•  လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမွ လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ား၊ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားအား ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္း သည္ 
လွ်ိဳ႕ဝွက္စြာထားရွိမည္ဟူေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကုိအေျခခံသည္ျဖစ္ရာ ထုိေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို မခ်ိဳးေဖာက္ရန္ သတိထားသင့္သည္။ 
ဤေနရာတြင္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္ပြားသည့္ ပံုစံမ်ား၊ ေနရာ၊ တုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ပံုနွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈအမ်ိဳးအစားတုိ႔ကုိ 
ျပဳစုရာတြင္ အသုံးဝင္ႏိုင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားစြာ ေဝမွ်ျခင္း အပါအဝင္ကို သတိထားေဆာင္ရြက္ရမည္။

•  ကုလသမဂၢလုံၿခံဳေရးေကာင္စီ ဆုံးျဖတ္ခ်က္၁၈၈၈၃၅ တြင္ကုလသမဂၢႏွင့္ အစိုးရေအဂ်င္စီမ်ား၊ NGOs မ်ားအား 
လိင္အၾကမ္းဖက္ရာဇဝတ္မႈမ်ား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈ၊ မွတ္တမ္းတင္မႈႏွင့္ တုိင္ၾကားမႈတုိးတက္ေရး အေထာက္အကူေပးရန္ 
ညႊန္ၾကားထားသည္ကုိ စိတ္တြင္ စြဲမွတ္ထားသင့္သည္။ လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားကုိ ကူညီေနသည့္ ဝန္ေဆာင္ေပးသူမ်ားႏွင့္ 
အျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ - ေဆာင္ရြက္ရန္ ဤဆုံးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြန္ရန္ ေရးြခ်ယ္၍ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ား၊ 
က်င့္ဝတ္မ်ားႏွင့္အညီ လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ား၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဝမွ်ေပးရမည္။

၃၂  ၂၀၀၆ ခုႏွစ္၌ UNOCHA, UNHCR နွင့္ IRC တုိ႔သည္ GBVIMS ေျခလွမ္းသစ္ကို စတင္မိတ္ဆက္ရျခင္းမွာ က်ား၊ မ အေျခခံအၾကမ္းဖက္မႈဆုိင္ရာ 
အခ်က္အလက္ေကာက္ယူရာတြင္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားသည့္ အေၾကာင္းအရင္းခံျဖင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေစရန္ GBV မန္ေနဂ်ာမ်ားအတြက္ 
အခ်က္အလက္ေကာက္ယူ၊ သိမ္းဆည္းသုံးသပ္ရာတြင္ ရိုးရွင္းသည့္ စနစ္တစ္ရပ္ ေပးႏိုင္ရန္၊ GBV ျဖစ္ရပ္ တုိင္ၾကားမႈမ်ားအား လုံျခံဳစိတ္ခ်စြာ က်င့္ဝတ္ႏွင့္အညီေဝမွ်ႏိုင္ေစ
ရန္ျဖစ္သည္။ (http://www.gbvims.org တြင္ၾကည့္ပါ။)

၃၄  OPB, ကုလသမဂၢလုံၿခံဳေရးေကာင္စီ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ 1960 (2010) [အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လုံၿခံဳေရး]၊ ၂၀၁၀ ခုနွစ္ ဒီဇင္ဘာလ (၁၆)ရက္၊ S/RES/1960 (2010)

၃၃  MARA ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ မည္သည့္အေျခအေန၌မဆုိ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားအေပၚ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ဆုိင္သည့္ပဋိပ
ကၡဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ စနစ္တက်တိက်စြာ လုံေလာက္စြာ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိျဖင့္ ေကာက္ယူစုေဆာင္းႏိုင္ေစရန္ျဖစ္သည္။ MARA 
မွတဆင့္ ေကာက္ယူရရွိခဲ့ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို လိင္အၾကမ္းဖက္မႈပဋိပကၡမ်ားအား အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ တားဆီးအေရးယူမႈ ပုိမိုတိုးတက္လာေစရန္ 
အသုံးျပဳသြားမည္။လမ္းညႊန္ခ်က္ “Implementation of Security Council Resolution 1960(2010) on Women, Peace and Security(Conflict-
related Sexual Violence)”

၃၅  MARA၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ားအေပၚ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ပဋိပကၡအေျခအေနအရပ္ရပ္အတြက္ 
အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ တိက် အားထားရေသာအျပဳသေဘာအခ်က္အလက္မ်ား စနစ္တက် စုေဆာင္းေစရန္ ျဖစ္သည္။ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈဆုိင္ရာ ပဋိပကၡမ်ားကုိ 
အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ အေရးယူတားဆီးႏိုင္မႈ တုိးတက္လာေစရန္ MARA ျဖင့္ ေကာက္ယူထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ အသုံးျပဳၾကသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ 
ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရး (လိင္အၾကမ္းဖက္မႈဆုိင္ရာ ပဋိပကၡ) အေပၚ လုံၿခံဳေရးေကာင္စီ ဆုံးျဖတ္ လမ္းညႊန္ေဖာ္ျပခ်က္မွတ္တမ္းခ်က္ 1960 (2010)အား 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းကုိ ၾကည့္ပါ။

၃၇



အပိုင္း ၂ 
လက္ေတြ႕မွတ္တမ္းတင္ျခင္း

၄.၂ စကားျပန္ဆိုျခင္း

စကားျပန္မ်ားသည္ မၾကာခဏပင္ လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္သူအဖြဲ႕၏ အဓိကအပိုင္းတစ္ ရပ္ျဖစ္ၾကသည္။ စကားျပန္မ်ားကု္ 
စကားျပန္သက္သက္အတြက္သာမကပဲ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမွ လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ား၊ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားအျပင္ 
ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ပါ အလုပ္လုပ္ရန္အတြက္အတြက္လည္း ေကာင္းစြာ သင္တန္းေပးသင့္သည္။

စကားျပန္သူမ်ားသည္ လက္ေတ႔ြေဆာင္ရြက္သူမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာသားမ်ား အျပန္အလွန္ ဆက္ဆံ ေဆာင္ရကြ္စဥ္၊ 
အင္တာဗ်ဴးအပါအဝင္၌ လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္သူ၏ အဖြဲဲ႕ကုိ စကားျပန္ေပးသင့္သည္။ စကားျပန္သူမ်ားသည္ 
လက္လက္ေတ႔ြေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား အဓိကစကားရပ္မ်ား၊ လိငအ္ၾကမ္းဖက္မႈဆ္ုိငရ္ာ အျပဳအမူမ်ားႏွင့္ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအတြက္ 
မွန္ကန္ေသာ စကားအသုံးအႏႈန္းႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ဘာသာျပန္ဆုိျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ရမည္။ လြတ္ေျမာက္လာသူ 
သုိ႔မဟုတ္ အျခားမ်က္ျမင္သက္ေသမွ ေပးေသာ အခ်က္အလက္ကုိ မေျပာင္းပဲ၊ လႊမ္းမိုးျခင္းမျပဳပဲ ဘာသာျပန္ဆုိေပးႏို္င္ရမည္။

အင္တာဗ်ဴးစဥ္အတြင္း၌ စကားျပန္မ်ားသည္ “အႏၱရာယ္မျဖစ္ေစေရး”က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ အသိစိတ္ျဖင့္ 
ပညာရွင္ပီပီသသ အလုပ္လုပ္ႏို္င္ရမည္။ အသိေပးျပီးသေဘာတူညီခ်က္ရယူထားသည့္ အေၾကာင္းရင္းခံကုိ 
အျပည့္အဝနားလည္ထားရမည့္အျပင္ အဖြဲဲ႕၏ လွ်ိဳဳ႕ဝွက္စြာ ေစာင့္ထိန္း့ရမည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိလည္း လုိက္နာရမည္။ 

အထူးသျဖင့္ စကားျပန္မ်ားသည္ -

•  ေဒသတြင္းႏွင့္ လက္ေတြ႔ ေဆာင္ရြက္သူမ်ားမွ ခ်မွတ္ထားသည့္ မူေဘာင္အတြင္းမွ အလုပ္လုပ္ေပးရာတြင္ ေဘးကင္းလုံၿခံဳမႈကုိ 
ခံစားရရွိသင့္သည္။

• ေဒသႏၱရစည္းမ်ဥ္း၊ မူေဘာင္မ်ားကုိ နားလည္ထားသင့္သည့္အျပင္ ယင္းတုိ႔အျမင္မွာ အျပဳသေဘာေဆာင္သင့္သည္။

• လိင္အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ေဒသႏၱရယဥ္ေက်းမႈအၾကား သတိၾကီးစြာျဖင့္ ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္သည့္ အေတြ႔အႀကံဳ ရိွသင့္သည္။

•  သက္ဆိုင္ရာ ဧရိယာ၌ျဖစ္ပြားသည့္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈကုိ ေဖာ္ျပရာတြင္ သုံးႏႈန္းႏုိင္သည့္ ၾကမ္းတမ္းေသာ 
စကားရပ္မ်ား စကားလံုးမ်ား အပါအဝင္၊ ဘာသာရပ္ဆုိင္ရာ စကားလုံးမ်ားႏွင့္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈဆုိင္ရာ အေသးစိတ္ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားအေပၚ သက္ေတာင့္သက္သာ ရွိသင့္သည္။

•  လြတ္ေျမာက္လာသူ၊ မ်က္ျမင္သက္ေသႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးသူ သုံးသည့္ စကားလံုးမ်ားကုိသာ သုံးသင့္သည္။ 
အင္တာဗ်ဴးစဥ္အတြင္း သူ/သူမ၏ ကုိယ္ပိုင္ စကားလုံးမ်ား မသုံးသင့္ပါ။

•  လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးစီ ဆက္ဆံေရးအခက္အခဲ ရွိေနသည့္ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစရန္ သင္တန္းမ်ား 
ေပးျခင္း အပါအဝင္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ လုပ္ကုိင္ႏိုင္စြမ္းအတြက္ သတိရွိသင့္သည္။

• စာနာစိတ္ ျပသင့္ေသာ္လည္း သနားျခင္း၊ အံ့ၾသစိတ္ၿဖစ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေဝဖန္ဆန္းစစ္ျခင္း မ်ိဳးမျဖစ္သင့္ပါ။

•  ယင္းတို႔၏ ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ပံုသ႑ာန္မွ အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူ၊ မ်က္ျမင္သက္ေသအေပၚ မည္သို႔ 
သက္ေရာက္ႏိုင္သည္ကုိ ခံစားနားလည္ထားသင့္ျပီး အခန္းတြင္း ဝင္ေရာက္ရာတြင္၊ အခန္းထဲ လွည့္ပတ္ ၾကည့္ရာတြင္ႏွင့္ 
ထုိင္ရာတြင္ အသက္ရွင္ လြတ္ေျမာက္လာသူ၊ မ်က္ျမင္သက္ေသအေပၚ ျခိမ္းေျခာက္မႈ ျဖစ္ႏုိင္/ ဖိအားေပးသလုိ ျဖစ္ႏိုင္သည့္ 
ပံုစံ မျဖစ္ေစရန္ သတိထားသင့္သည္။

၃၈



ပဋိပကၡအတြင္း လိင္အၾကမ္းဖက္မႈအား  
မွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္း ဆိုင္ရာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ စာခ်ဳပ္

စကားျပန္သည္ -

•  လက္ေတြ႕ ေဆာင္ရြက္ေနသူက တိုက္ရိုက္မညႊန္ၾကားလွ်င္ အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူ၊ မ်က္ျမင္သက္ေသေပးေသာ 
အခ်က္အလက္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ မည္သည့္စကားရပ္ကုိမွ် ျပာင္းလျဲခင္း မျပဳလုပ္သင့္ပါ။ စကားျပန္သည္ 
စကားေျပာဆုိေနသည့္ သူမ်ားႏွင့္ တစ္ဖြဲဲ႕တည္း မဟုတ္ပါ။ သုိ႔ရာတြင္ အင္တာဗ်ဴးသူႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးခံသူအၾကား 
ဆက္သြယ္ေရးအတြက္ တန္ဖိုးရွိေသာ အရာတစ္ခုသာ ျဖစ္သည္။ စကားျပန္ႏွင့္ အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူ၊ 
မ်က္ျမင္သက္ေသအၾကား အျပန္အလွန္ တုိက္ရိုက္ေျပာဆုိျခင္းသည္ အေရးမႀကီးေသာအေၾကာင္း အရာမ်ားအတြက္သာ 
ျဖစ္သင့္သည္။ ဥပမာ - မည္သည့္ေနရာ၌ ထုိင္ရမလဲႏွင့္ ရင္းႏွီးစြာ အျပန္အလွန္ နားလည္မႈယူသည့္ အေနျဖင့္ 
ေျပာဆုိရာတြင္ ျဖစ္သည္။ စကားျပန္သည္ အင္တာဗ်ဴးေခတၱနားခ်ိန္တြင္သာ အင္တာဗ်ဴးခံရသူႏွင့္ အျပန္အလွန္ 
ေျပာဆုိသင့္သည္။

•  လက္ေတ႔ြေဆာင္ရြက္္ေေနသူက ရွင္းျပေပးရန္ ျပည့္ျပည့္ဝဝ မညႊန္ၾကားထားလွ်င္ အသက္ရွင္ လြတ္ေျမာက္လာသူ၊ 
မ်က္ျမင္သက္ေသအား စကားျပန္က မည္သည့္အရာမွ် ရွင္းမျပသင့္ပါ။

•  တစ္ဦးဦး၏ စကားလံုးမ်ားကုိ မေျပာင္းလဲရပါ။ အသက္ရွင္ လြတ္ေျမာက္လာသူ/ မ်က္ျမင္ သက္ေသက စကားလုံး 
ၾကမ္းၾကမ္းသုံးလွ်င္လည္း ထိုစကားလုံးအတုိင္းသာ စကားျပန္ေပး သင့္သည္။ အျခားအဓိပၸါယ္မ်ိဳးသက္ေရာက္ႏိုင္ပါ
ကလည္း အၾကံေပးသင့္သည္။ သုိ႔မွသာ လက္ေတ႔ြေဆာင္ရြက္သူမွ မရွင္းလင္းသည္မ်ားကုိ ျပန္လည္ရွင္းျပေပးရန္ 
ေမးျမန္းႏိုင္ေပမည္။

• ယင္း၏ အျမင္အရ အေရးမပါဟု ထင္ေသာ အပိုင္းမ်ားကုိ ဖယ္ထုတ္ျခင္း မျပဳသင့္ပါ။

•  အင္တာဗ်ဴးမည္သို႔ျပဳလုပ္သင့္ေၾကာင္း တိုက္တြန္းျခင္းလည္း မျပဳလုပ္သင့္ပါ။

စကားျပန္မ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ -

•  သင္တန္းရည္ျပည့္ဝေသာ လြတ္လပ္ေသာ စကားျပန္မ်ားကုိ ရရွိရန္ႏွင့္ ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္း ထားႏိုင္ရန္ ဘ႑ာေရးႏွင့္ 
လူသားအရင္းအျမစ္အလံုအေလာက္ ခြဲေဝအသုံးျပဳသင့္သည္။ ဤပဂိၢဳလ္မ်ားကုိ အျမဲ အလြယ္တကူ မရႏိုင္ပါ။

•  လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ ထိန္းသိမ္းရန္ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားျဖင့္ မိသားစုဝင္မ်ားအား စကားျပန္အျဖစ္ မည္သည့္အခါမွ် 
အသုံးမျပဳသင့္ပါ။ အထူးသျဖင့္ ေရွးရိုးစြဲ ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ား၌ေနာက္ဆုံးနည္းလမ္းမွာ စကားျပန္မ်ားကုိ 
အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ား၊ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ား လာသည့္ ရပ္ရြာအသိုင္းအဝိုင္းထဲမွပင္ ေခၚယူသင့္သည္။

• အစြမ္းအစရွိေသာ စကားျပန္မ်ားကုိ စိစစ္ရန္ အခ်ိန္ယူပါ။

•  စကားျပန္မ်ား၏ ရာဇဝတ္မႈမွတ္တမ္းမ်ား၊ ဘက္လုိက္မႈ မရိွျခင္း၊ ယုၾံကည္ထုိက္ျခင္း၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ရွိျခင္း၊ 
ခ်ိတ္ဆက္ပတ္သက္မႈရွိျခင္းမ်ား၊ ကေလးမ်ားႏွင့္ အတူအလုပ္လုပ္ႏိုင္ရည္ ရွိျခင္းတုိ႔ကုိ စစ္ေဆးရမည္။

•  စကားျပန္၏ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ၊ အသက္အရြယ္၊ ပံုပန္းသ႑ာန္၊ စာရိတၱ၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္
မႈစသည့္အခ်က္မ်ားသည္ အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူ၊ မ်က္ျမင္ သက္ေသက ယင္းတုိ႔အား ယုံၾကည္မႈျဖစ္ေစရန္ 
သက္ေရာက္မႈအတုိင္းအတာ တစ္ခု ရွိသည္ကုိ နားလည္ထားရမည္။ သို႔ရာတြင္ က်န္အခ်က္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစား၍ 
ပံုေသကားခ်ပ္ ဆြဲမထားေစရန္ သို႔မဟုတ္ ဖိႏွိပ္မည့္ အေတြးအႀကံမ်ား မျဖစ္ေစရန္ ဂရုျပဳရမည္။

•  စကားျပန္ကို မငွားခင္၊ ကနဦးေရြးခ်ယ္ခံရသူ၏ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ က်ား/မ မွ်တစြာ ဆက္ဆံေရး အျမင္ကုိ 
အျမဲသုံးသပ္ရမည္။ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈဆုိင္ရာ စကားရပ္မ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီး ကြၽမ္းဝင္မႈအတုိင္းအတာတစ္ခု ရိွမွသာ စကားျပန္၏ 
မႏွစ္သက္မႈ (ဥပမာ - အံ့ၾသ ထိတ္လန္႔မႈ၊ တုန္လႈပ္မႈ)တုိ႔သည္ သက္ေသအခ်က္အလက္ ေကာက္ယူသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ 
ဆုိးက်ိဳး သက္ေရာက္မႈ မရွိမည္ျဖစ္သည္။

• ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ စကားျပန္အဖြဲ႔တြင္ အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး စကားျပန္မ်ား အားလုံးပါဝင္ပါေစ။

•  ကေလးသူငယ္မ်ားကုိ အင္တာဗ်ဴးရာတြင္ အထူးသင္တန္းေပးထားေသာ စကားျပန္မ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ားႏွင့္ အလုပ္လုပ္ဖူးသည့္ 
အေတြ႔အႀကံဳရိွသူမ်ားကုိသာ အသံုးျပဳပါ။

၃၉



အပိုင္း ၂ 
လက္ေတြ႕မွတ္တမ္းတင္ျခင္း



ပဋိပကၡအတြင္း လိင္အၾကမ္းဖက္မႈအား  
မွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္း ဆိုင္ရာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ စာခ်ဳပ္

၄.၃  အခ်က္အလက္မ်ား စုစည္း တည္ေဆာက္ျခင္း

အခ်က္အလက္စုေဆာင္း၊ တည္ေဆာက္၊ သိမ္းဆည္းပံုသည္ မွတ္တမ္းတင္သည့္ လုပ္ငန္း၌ အေရးႀကီးအပိုင္းျဖစ္ရာ 
မွတ္တမ္းတင္မႈ မျပဳမီ ႀကိဳတင္၍ ေသခ်ာစြာ စဥ္းစားထားရန္ လုိသည္။ အီလက္ထေရာနစ္ျဖင့္ အခ်က္အလက္ထည့္သြင္းစုစည္း 
ျခင္းကုိ စံျပအျဖစ္ အသံုးျပဳသင့္သည္။ အခ်က္အလက္မ်ားအၾကား တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု ခ်ိတ္ဆက္မႈရွိသင့္ျပီး၊ အနိမ့္ဆုံးအဆင့္အျဖစ္ 
ေအာက္ပါ အခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္သင့္သည္။ (အပုိင္း ၉ “အခ်က္အလက္သိမ္းဆည္းျခင္း” ကုိလည္းၾကည့္ပါ။)

•  အင္တာဗ်ဴးခဲ့သည့္္ အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူ၊ မ်က္ျမင္သက္ေသ တစ္ဦးစီ၏ ကုိယ္ေရး အခ်က္အလက္

• အင္တာဗ်ဴးခဲ့သည့္္ အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူ၊ မ်က္ျမင္သက္ေသ တစ္ဦးစီ၏ေဘးကင္း လုံၿခံဳေရးကိစၥ

• အင္တာဗ်ဴးတြင္ ပါဝင္ရန္ ၾကိဳတင္အသိေပးသေဘာတူညီမႈ ရရွိထားေၾကာင္း သက္ေသအေထာက္ အထား

• ထုိအသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူ၊ မ်က္ျမင္သက္ေသမွ သက္ေသထြက္ဆုိေပးသည့္ အခ်က္ အလက္မ်ား

• ထုိအသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူ၊ မ်က္ျမင္သက္ေသမွ ေပးသည့္ မွတ္တမ္းအခ်က္အလက္မ်ား

• ေဆးမွတ္တမ္း သုိ႔မဟုတ္ ရဲမွတ္တမ္း ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည့္ အခ်က္အလက္

•  ထုိအသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူ၊ မ်က္ျမင္သက္ေသႏွင့္ဆုိင္သည့္ ဓာတ္ပံု သုိ႔မဟုတ္ ရုပ္သံ အခ်က္အလက္

• အကယ္၍ ရႏိုင္လွ်င္ အထက္ပါ အေၾကာင္းအရာတစ္ရပ္ရပ္အေပၚ ဘာသာျပန္ဆိုခ်က္မ်ား

ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ အခ်က္အလက္ဘဏ္ကုိ ေကာင္းစြာ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ျပဳလုပ္ထားသင့္သည္။ သုိ႔မွသာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ 
စံသတ္မွတ္ခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ရွာေဖြႏိုင္ပါမည္။

၅။  အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားႏွင့္ အျခားမ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားကုိေဖာ္ထုတ္ 
စိစစ္ျခင္း

လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမွ လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားႏွင့္ အျခားမ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္စိစစ္ျခင္းသည္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ 
ဥပေဒအရ အျခားရာဇဝတ္မႈမွ လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားႏွင့္ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္စိစစ္ျခင္းထက္ပို၍ 
စိန္ေခၚမႈမ်ားႏိုင္သည္။ လိင္အၾကမ္းဖက္ဆုိင္ရာ အစီရင္ခံစာမ်ားစြာကုိ သာမန္သေဘာ တင္ျပေနသည့္ ဧရိယာမ်ားတြင္ပင္ 
အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားႏွင့္ မ်က္ျမင္ သက္ေသမ်ားသည္ အေၾကာင္းျပခ်က္ အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ တရားဝင္ေရွ႕ထြက္လုိျခင္း 
မရွိပဲ ျဖစ္ႏုိင္သည္။ အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားသည္ အတိတ္မွ စိတ္ဒဏ္ရာမ်ားကုိ ျပန္ခံစားရမည့္အေရးအတြက္ 
မစြန္႔စားလုိၾကပဲ၊ ထုိသုိ႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ ယင္းတုိ႔အမွားေၾကာင့္ဟု ထင္ျမင္ႏိုင္သည္ သုိ႔မဟုတ္ သက္ေသမျပႏို္င္လွ်င္ ယင္းတုိ႔ကုိ 
မည္သူမွ် လက္ခံလိမ့္မည္မဟုတ္ဟု ထင္ႏိုင္သည္။

လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမွ လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားအေပၚ၌ ရပ္ရြာဓေလ့၊ ရိုးရာ သုိ႔မဟုတ္ ယဥ္ေက်းမႈအရ အႏၱရာယ္ျပဳႏိုင္သည္ 
သုိ႔မဟုတ္ ယင္းတုိ႔ရပ္ရြာ အသိုင္းအဝိုင္းအတြင္း၌ ဖိႏွိပ္ခံရႏိုင္သည္။ ဤသုိ႔ျဖစ္ ရျခင္းမွာ ယင္းတုိ႔အသုိင္းအဝိုင္းႏွင့္ 
နီးစပ္သည့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ အုပ္စုဝင္မ်ား၊ ယင္းတို႔ေဆြမ်ိဳး အသိုင္းအဝိုင္း သုိ႔မဟုတ္ မိသားစုကပင္လွ်င္ စြပ္စြဲသည့္ 
ပံုစံမ်ိဳးျပဳလုပ္လာႏုိင္သည္။ အရွက္ရေစရန္ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ ယင္းတုိ႔ကုိ အျပစ္ေပးႏိုင္သည္ သုိ႔မဟုတ္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈကို 
အသုံးခ်၍ ယင္းတုိ႔အား အိမ္၊ မိသားစု၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းႏွင့္ ပညာေရးအခြင့္အလမ္းမ်ားမွ ဖယ္ထုတ္ထားႏိုင္သည္။ 
အသက္ရွင္ လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားသည္ ထုတ္ေဖာ္လုိသည့္ ဆႏၵရွိေကာင္းရွိႏိုင္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ ဖြင့္ေျပာရန္ မတတ္ႏိုင္ျခင္း 
ျဖစ္ႏိုင္သည္။ အခ်ိဳ႕မွာ စိတ္ပိုင္း သို႔မဟုတ္ ရုပ္ပိုင္းအရ မသန္စြမ္းမႈမ်ား ရွိလွ်င္ ထုိသို႔ဖြင့္ေျပာရန္အခက္အခဲရွိႏိုင္သည္။

အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားႏွင့္ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားအေနျဖင့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ား အားေရွ႕ထြက္ တုိင္ၾကားႏိုင္ေရး 
ေဘးကင္းစိတ္ခ်မႈကုိ ခံစားၾကရရန္ လုံၿခံဳ၍ အကူအညီေပးေသာ ပတ္ဝန္းက်င္အေန အထားကုိ တည္ေဆာက္ထားရန္မွာ 
အေရးႀကီးပါသည္။

ေဆာင္ရြက္ေပးမည့္ အတိုင္းအတာကုိ အၾကံျပဳႏိုင္လွ်င္ - မည္သည့္ရပ္ရြာအသိုင္းအဝိုင္းထံမွမဆုိ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈဆိုင္ရာ
အခ်က္အလက္မ်ားမရယူမီ ေဆာင္ရြက္ ေပးမည့္ အတုိင္းအတာကုိ သတ္မွတ္ရမည္။ ထို႔အျပင္ လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္သူမ်ား 
စိတ္ထဲ၌မွတ္သား ထားသင့္သည္မွာ ယင္းတုိ႔အေနျဖင့္ အသုံးဝင္ေသာ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ 
အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္သူမ်ား၊ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားထံမွသာမဟုတ္ပဲ သတင္းရင္းျမစ္မ်ားစြာမွ စုေဆာင္းႏိုင္သည္။ (အပိုင္း ၆ 
“သက္ေသထြက္ဆုိျခင္း”ကုိၾကည့္ပါ။)

၄၁



အပိုင္း ၂ 
လက္ေတြ႕မွတ္တမ္းတင္ျခင္း

၅.၁ တုိက္ရိုက္ေဖာ္ထုတ္စိစစ္ျခင္း
အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားႏွင့္ အျခားမ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားသည္ တခါတရံ ေရွ႕ထြက္၍ ယင္းတုိ႔ 
ဆႏၵအေလ်ာက္ သက္ေသထြက္ဆုိေပးရန္ ကမ္းလွမ္းပါလိမ့္မည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ - လက္ေတ႔ြေဆာင္ရြက္ သူမ်ားက 
ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ထိထိေရာက္ေရာက္၊ ေဘးကင္းလုံၿခံဳစြာ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ရန္ ေကာင္းစြာ ျပင္ဆင္ထားသင့္သည္။ 
အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ား၊ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားႏွင့္ လက္ေတြ႔ ေဆာင္ရြက္ေပးသူတုိ႔ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈ 
မျပဳမီကပင္ ေလ့လာစိစစ္ခ်က္၊ အႏၱရာယ္စိစစ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စီမံခ်က္ အမ်ားစု အစီအစဥ္တက် ရိွေနသင့္သည္။

အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားအား တခါတရံ၌ေလ့လာစိစစ္ခ်က္မ်ား၊ ေရြးခ်ယ္စစ္ထုတ္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ 
အျခားစူးစမ္းေလ့လာမႈမ်ားျဖင့္ တုိက္ရိုက္ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။ ဤကဲ့သုိ႔ေသာ ကိစၥရွိလာလွ်င္ အေရးၾကီးသည္မွာ - 
အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ား၊ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားသုိ႔ ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္မႈတုိင္းသည္ ထုိသူမ်ား၏ ဆႏၵ၊ ေရြးခ်ယ္မႈတုိ႔ႏွင့္ 
ကုိက္ညီရန္ ျဖစ္သည္. အမည္မေဖာ္လုိသူအျဖစ္ထားေပးရန္ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္ သုိ႔မဟုတ္ ခ်ဥ္းကပ္မႈမျပဳမီ 
ေဆာင္ရြက္ထားရမည့္ လံုၿခံဳေရးအရံအတား တစ္စံုတစ္ရာ စသည္တုိ႔ အပါအဝင္ျဖစ္သည္။

ကေလးသူငယ္မ်ားအား ေဖာ္ထုတ္စိစစ္ျခင္း။ အသက္ရွင္ လြတ္ေျမာက္လာေသာ ကေလးမ်ားႏွင့္ မ်က္ျမင္ 
သက္ေသကေလးမ်ားကုိ ခ်ဥ္းကပ္ရာတြင္ အထူးသတိထားရမည္။ တကယ္ လက္ေတ႔ ြ ေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ 
ကေလးမ်ားကို ေကာင္းစြာ ခ်ဥ္းကပ္ႏိုင္မည္ဟု မေသခ်ာလွ်င္ ကေလးမ်ားကုိ သင့္ေတာ္ရာသုိ႔ ေကာင္းစြာ လမ္းညႊန္ေပးႏိုင္ရန္ 
အာမမခံႏိုင္လွ်င္ သုိ႔မဟုတ္ အက်ပ္အတည္းကာလ အတြင္းအရင္းအျမစ္မ်ားကုိ မည္သုိ႔ ရယူ၍ ကေလးမ်ားကုိ 
ေထာက္ပံ့ေပးရမည္ကုိ မသိလွ်င္ ကေလး မ်ားအား ခ်ဥ္းကပ္ရန္ မၾကိဳးစားသင့္ပါ။ လက္ေတ႔ြေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ 
အႏၱရာယ္က်ေရာက္ေနသည္ဟု ယင္းတို႔ယံုၾကည္ေနသည့္ ကေလးမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မိလွ်င္ သင့္ေတာ္ရာ 
အာဏာပိုင္မ်ားထံသုိ႔ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ရန္လုိအပ္ေၾကာင္း မွတ္သားထားသင့္သည္။

လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ား၊ တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အဆက္အစပ္ရိွေသာ ကေလးမ်ားသည္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ က်ဴးလြန္ သည့္ အမႈမ်ား၌ 
အဆုိပါကေလးမ်ားသည္ ဖိအားေပးခံရျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ထိုသုိ႔ က်ဴးလြန္ရန္ အမိန္႔ေပး ေစခိုင္းခံရျခင္းႏွင့္ မၾကာခဏဆုိသလို 
ယင္းတို႔ကုိယ္တုိင္ သားေကာင္မ်ားျပန္ျဖစ္ေနၾကရသည္ကူိ လက္ေတ႔ြ ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားက အမွတ္ရေနရမည္။ 
ရာဇဝတ္သားေကာင္ကေလးမ်ား၊ မ်က္ျမင္ သက္ေသ ကေလးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေနသည့္ တရားစီရင္ေရးဆုိင္ရာ 
ကုလသမဂၢလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၃၆ႏွင့္ ကေလး သူငယ္ အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢသေဘာတူညီခ်က၃္၇ ႏွင့္အညီ 
ကေလးမ်ားကို ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ား အျဖစ္ မဆက္ဆံပဲ အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ား၊ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားအျဖစ္ 
ဆက္ဆံသင့္သည္။

၅.၂ ၾကား၀င္ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေပးသူမ်ား
လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားအေနျဖင့္ ၾကားဝင္ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေပးမည့္သူမ်ားကုိ စိစစ္ သတ္မွတ္ရန္ႏွင့္ 
ရပ္ရြာလူထုမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေစရန္၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ အဟန္႔အတားမ်ားကုိ ေက်ာ္လႊားႏိုင္ေစရန္ႏွင့္ 
အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားႏွင့္ မ်က္ျမင္သက္ေသ မ်ားကုိ စိစစ္ေဖာ္ထုတ္ရန္၊ ယင္းတို႔ကုိ ကူညီႏိုင္မည့္ 
ၾကားဝင္ညွိႏႈိင္းေပးမည့္ သူမ်ားကုိ စာရင္းျပဳစု ထားႏိုင္သည္။ လက္ေတ႔ြေဆာင္ရြက္သူမ်ားက ရပ္ရာြလူထု၊ ရပ္ရာြသားမ်ားႏွင့္ 
ရပ္ရြာေဒသတြင္း အေျပာင္းအလဲမ်ားႏွင့္ မရင္းႏွီးေသာအခါ၊ အသက္ရွင္ လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားႏွင့္ အျခားမ်က္ျမင္ 
သက္ေသမ်ားအေနျဖင့္ လက္ေတ႔ြေဆာင္ရြက္သူမ်ားကို တုိက္ရိုက္ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္လွ်င္ အႏၱရာယ္ ျဖစ္ႏိုင္သည့္အခါ၊ 
သုိ႔မဟုတ္ ျပင္ပပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ မေကာင္းသည့္ကိစၥရပ္မ်ား က်ေရာက္လာမည္ကုိ 
အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားႏွင့္ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားက ေၾကာက္ရံြ႕စုိးရိမ္ေသာအခါ ၾကားဝင္ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ား 
အားအသုံးျပဳသင့္သည္။

ၾကားဝင္ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ ဘက္လုိက္မႈ မရွိေစေရးဂရုစိုက္ ေဆာင္ရြက္သင့္ေသာ္လည္း ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ 
ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းရာတြင္ အလြန္ထိေရာက္ႏိုင္သည္။ ယင္းတုိ႔သည္ ေဒသခံအေျခခံ လူတန္းစားအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ျပည္တြင္းႏွင့္ 
ႏိုင္ငံတကာ NGOs မ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားႏွင့္ ခရစ္ယာန္ ဘုရားေက်ာင္း၊ အမ်ိဳးသမီးအုပ္စုမ်ားစသည့္ အျခားေသာ 
လူထုကြန္ယက္ႏွင့္ အေထာက္အကူျပဳ အသင္းမ်ား၏ အဖြဲဲ႕ဝင္မ်ားလည္း ရံဖန္ရံခါ ျဖစ္ၾကေပမည္။

၃၆  UNICEF, UNODC ၊ ရာဇဝတ္သားေကာင္ကေလးမ်ား၊ မ်က္ျမင္သက္ေသကေလးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေနသည့္ တရားစီရင္ေရးဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၊ 
၂၀၁၅ ခုႏွစ္။ တရားဝင္ထုတ္ျပန္သည့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကုိစီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးေကာင္စီ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ၂၀၀၅/၂၀၊ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္ ၂၂ ရက္တြင္ 
ၾကည့္ပါ။UNICEF နွင့္ UNODC မွ ထုတ္ေဝသည့္ လမ္းညႊန္ခ်က္ကုိမူ Innocenti Research Centre and IBCR ၏ အေထာက္အပံ့ျဖင့္ ျပဳစုထားျပီး ကေလးႏွင့္ 
ပညာရွင္ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္အျဖစ္ အသုံးျပဳရန္ ရည္ရြယ္ထားသည္။ ထုိလမ္းညႊန္ခ်က္သည္ ကုလသမဂၢတရားဝင္စာတမ္း မဟုတ္ပါ။

၃၇ ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံ၊ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္၊ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၂၀)ရက္။

၄၂



ပဋိပကၡအတြင္း လိင္အၾကမ္းဖက္မႈအား  
မွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္း ဆိုင္ရာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ စာခ်ဳပ္

ၾကားဝင္ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေပးသူမ်ားမွတဆင့္ အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားႏွင့္ အျခားမ်က္ျမင္ သက္ေသမ်ားကုိ 
စိစစ္ေဖာ္ထုတ္ရန္ မၾကိဳးပမ္းမီ လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအေနျဖင့္-

•  အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူ၊ မ်က္ျမင္သက္ေသ၏ အနီးတဝိုက္ရွိ ရပ္ထဲရြာထဲမွ တက္ႀကြလႈပ္ရွားသူမ်ား ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ 
အခ်က္အလက္မ်ား ရယူထားသင့္သည္။ သုိ႔မွသာ သင့္ေတာ္ေသာ ၾကားဝင္ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ ထိေရာက္စြာ 
ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ေပမည္။ဤအပိုင္းတြင္ ရပ္ရြာတြင္းၾသဇာအာဏာရွိသူ လူၾကီးမ်ားကို အဆင့္အလုိက္ ပံုေဖာ္ၾကည့္ျခင္း-
ရပ္ရြာအတြင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္မႈအပါအဝင္ (ဥပမာ - လူၾကီးမ်ား၊ သားဖြားဆရာမမ်ား၊ ဆရာ/မမ်ား၊ 
အမ်ိဳးသမီး ရြာလူၾကီးမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အမ်ိဳးသမီး ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားစသည္ျဖင့္) ပါဝင္ပါသည္။ ရပ္ရြာတုိင္း၌ 
ေခါင္းေဆာင္မႈပံုစံကုိယ္စီရွိၾကသည္။ အမ်ိဳးသမီးထု အသိုင္းအဝိုင္းတိုင္းတြင္ လည္း လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္သူအား 
အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ား၊ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး အကူအညီေပးႏိုင္သည့္ 
သုိ႔မဟုတ္ ေႏွာင့္ေႏွးေအာင္တားဆီးႏိုင္သည့္ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး သုိ႔မဟုတ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားစြာ ရွိၾကေပမည္။ 
အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ မၾကာခဏဆုိသလုိ လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္သူလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ကို အဓိကက်ေသာ 
အကူအညီမ်ား ေပးၾကေပမည္။ သုိ႔ရာတြင္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔အေနျဖင့္ ေလးစားထုိက္ေအာင္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ စည္းမ်ဥ္းႏွင့္ အညီ 
ေဆာင္ရြက္ေနမွသာယင္းတုိ႔က ကူညီေပမည္။

•  လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမွ အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူ အမ်ိဳးသားမ်ားကုိ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရန္ ၾကိဳးစားရာ၌သင့္ေလ်ာ္ေသာ 
ၾကားဝင္ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ားကုိ ရွာေဖြထားရမည္။ ဥပမာ - လြတ္ေျမာက္လာသူ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ အလုပ္လုပ္ေနသည့္ 
ျမိဳ႔ျပလူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ အဖြဲဲ႕မ်ားသည္အမ်ိဳးသားမ်ားအေပၚလိင္အၾကမ္းဖက္မႈက်ဴးလြနႏိုင္သည့္သေဘာသဘာဝႏွင့္ 
အေနအထားမ်ားကုိ ခံစားသိျမင္ၾကသည္။

•  လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားႏွင့္အျခားမ်က္ျမင္သက္ေသမ်ား၊ ၾကားဝင္ညွိႏႈိင္းေပးသူမ်ားကုိ ႀကိဳတင္၍ ရွာေဖြေနျခင္းသည္ 
ထုိသူမ်ားအေပၚ အႏၱရာယ္ဖိတ္ေခၚေပးသလုိ ျဖစ္ႏိုင္/မျဖစ္ႏိုင္ ေသခ်ာစြာ သုံးသပ္ထားသင့္သည္။ 
ၾကားဝင္ညွိႏႈိင္းေပးသူမ်ားသည္ အမိန္႔ေပးေစခိုင္းသည့္ ပံုစံျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေန/မေန သုိ႔မဟုတ္ 
လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားကုိ အမိန္႔ေပး၍ထုတ္ေဖာ္ ေစသည္/မထုတ္ေဖာ္ေစသည္ႏွင့္ အေျခခံက်င့္ဝတ္စံႏႈန္းမ်ားကို 
ေလးစားလုိက္နာမႈ မရွိျဖစ္ေန/ မေနကုိ သီးျခားသုံးသပ္သင့္သည္။

•  ၾကားဝင္ညိွႏိႈင္းေပးသူမ်ားအား အေဖာ္မ့ဲ၊ ေရႊ႕ေျပာင္းေနရာခ်ထားခ့ဲရသည့္ကေလးမ်ား၊ လက္နက္ ကုိင္အုပ္စုမ်ား၊ 
တပ္ဖဲြ႔မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေနသည့္ စိတ္ထိခိုကဒ္ ဏ္ရာရလယြ ္ေသာ ကေလးမ်ားကုိ ဦးစားေပးအျဖစ္ သီးသန္႔ 
စိစစ္ေဖာ္ထုတ္ေစသင့္သည္။

•  ရပ္ရြာအသိုင္းအဝိုင္းအတြင္းအုပ္စုကြဲမႈမ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္အုပ္စုမ်ားသည္ ရပ္ရြာအသုိင္းအဝိုင္းတစ္ခုတည္းတြင္ အတူရွိေန၊ 
မေန ဆုိသည္ကုိလည္း သိထားသင့္သည္။

•  လုံၿခံဳစိတ္ခ်ရသည္ဟုထင္လွ်င္ လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားႏွင့္ အျခားမ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားကုိ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရန္ 
ရပ္ရြာသားမ်ား၊ ရပ္ရြာေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ေဆးဝါးကုသေပးသူမ်ားႏွင့္ အေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႕မ်ား၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ 
အတူတြဲအလုပ္လုပ္သင့္္သည္။ 

•  လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားႏွင့္ အျခားမ်က္ျမင္သက္ေသမ်ား ေရွ႕ထြက္လာႏုိင္ရန္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား လုပ္ပိုင္ခြင့္ ခြဲေဝေပးသည့္ 
ဖိုရမ္မ်ား၊ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးေနရာမ်ား၊ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္အျဖစ္ ထားရွိျခင္းႏွင့္ အျခားအကာအကြယ္အစီအမံမ်ားကုိ 
စတင္ခ်မွတ္သင့္သည္၊ ေဒသခံအဖြဲ႔အစည္း မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။

•  ၾကားဝင္ညွိႏႈိင္းသူျဖစ္လာမည့္ သူမ်ား၏ (ရာဇဝတ္မႈမွတ္တမ္းမ်ား၊ မွ်တစြာ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ ယုံၾကည္ထုိက္မႈ၊ လုပ္ႏိုင္စြမ္း၊ 
ဆက္စပ္ပတ္သက္မႈႏွင့္ ကေလးမ်ားႏွင့္အတူ အလုပ္လုပ္ ႏိုင္စြမ္း)စသည္ကုိ စစ္ေဆးသင့္သည္။

•  လက္ေတ႔ြေဆာင္ရြက္သူမ်ားကုိယ္တိုင္ သမို႔ဟုတ္ မည္သည့္ ၾကားဝင္ညိွႏိႈင္းေပးသူမ်ားမဆိုသည္ 
သက္ေသထြက္ဆုိေပးရန္အလုိ႔ငွာ ေငြေရးေၾကးေရး၊ ရုပ္ဝတၱဳပစၥည္း အကူအညီ သုိ႔မဟုတ္ အေထာက္အပံ့ 
ရရွိမႈ တုိးတက္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အလဲအလွယ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳသင့္ေၾကာင္း နားလည္ 
သေဘာေပါက္ထားသင့္သည္။

•  သုိ႔ရာတြင္ အဆုိပါ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးသည့္ေနရာသို႔ လမ္းညႊန္ျခင္းကုိမူ မတားဆီးသင့္ပါ။ ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ 
ထုိသုိ႔လမ္းညႊန္ေပးသင့္သည္။ (ေနာက္ဆက္တဲြ ၅ “လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမွလြတ္ေျမာက္ လာသူမ်ားအား အကူအညီေပးမည့္ 
ေနရာကုိ လမ္းညႊန္ျခင္း”)

၄၃



အပိုင္း ၂ 
လက္ေတြ႕မွတ္တမ္းတင္ျခင္း

•  ၾကားဝင္ညွိႏႈိင္းေပးသူမ်ား၏ အခန္းက႑၊ ယင္းတုိ႔၏ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈအတိုင္းအတာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား 
ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ခ်မွတ္ထားသင့္သည္။ လက္ေတ႔ြေဆာင္ရြက္ေ ေနသူမ်ားထံမွ ယင္းတုိ႔ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္ေသာ 
အေထာက္အကူႏွင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္ အဆင့္အတန္း ကုိလည္း ရွင္းလင္းစြာ သတ္မွတ္ထားသင့္သည္။

•  ၾကားဝင္ညိွႏိႈင္းေပးသူ မည္သူမဆုိသည္ လက္ေတ႔ြေဆာင္ရြက္ြေပးသူမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ရာတြင္မီွခို အားထားႏိုင္သည့္ 
လမ္းေၾကာင္းတစ္ရပ္ ရွိထားသင့္သည္။

•  ၾကားဝင္ညွိႏႈိင္းေပးသူမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ဆက္ဆံေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ မွတ္တမ္းထားသင့္သည္။ ဆုိလုိသည္မွာ 
ၾကားဝင္ညိွႏိႈင္းေပးသူမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ရာ၌ လက္ေတ႔ြေဆာင္ရြက္ သူမ်ားသည္ မည္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မဆုိ 
ခ်မွတ္ႏိုင္သည့္ေနရာ၌ ရွိေနရမည္။

•  ၾကားဝင္ညွိႏႈိင္းေပးသူမ်ားအား ယင္းတုိ႔၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အတုိင္းအတာႏွင့္သတ္မွတ္ထားေသာ အခန္းက႑ထက္ ေက်ာ္လြန္၍ 
စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျဖစ္ေစရန္ သတိျပဳသင့္သည္။

•  လက္ေတ႔ြေဆာင္ရြက္သူမ်ားမွ ရွာေဖြေနသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈမွ အသက္ရွင္ လတြ္ေျမာက္ လာသူမ်ား၊ မ်က္ျမင္သက္ေသ 
အမ်ိဳးအစားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အခ်က္အလက္ ကန္႔သတ္၍ၾကားဝင္ ညွိႏႈိင္းသူမ်ားကုိ ေပးရမည္။

•  ၾကားဝင္ညွိႏႈိင္းေပးသူမ်ား ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ေပးသည့္ အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ား၊ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားအား အဆုိပါ 
ညွိႏႈိင္းသူမ်ားက ျပန္လည္ၾကီးၾကပ္ျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳသင့္ပါ။

၆။ ထြက္ဆုိျခင္း
အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ား၊ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ား ထြက္ဆုိသည့္ အခ်က္အလက္အမ်ိဳး အစားသည္ လက္ေတ႔ြေ
ဆာင္ရြက္သူမ်ားအလြယ္တကူရႏိုင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ျဖစ္ေနသည္။ သုိ႔ရာတြင္ သတိၾကီးစြာထား၍ ကုိင္တြယ္ရမည့္ 
အမ်ိဳးအစားလည္း ျဖစ္သည္။ လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ား၊ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားသည္ လိင္အၾကမ္းဖက္တုိက္ခိုက္မႈဆုိင္ရာ အဓိက 
အခ်က္အလက္မ်ားကုိ လက္ေတ႔ြေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား ေပးႏိုင္သည္။ ဤေနရာတြင္ - ယင္းတို႔ၾကံဳေတြ႔ေနရသည့္ သို႔မဟုတ္ 
ေလ့လာေတြ႔ရွိေနသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေပးႏိုင္သလုိ တုိက္ခိုက္မႈအနီးဝန္းက်င္မွ ပတ္သက္ အက်ံဳးဝင္သည့္အရာမ်ားႏွင့္ 
ဆုိင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား၊ က်ဴးလြန္သူမ်ား၊ ယင္းတုိ႔ေတြ႔ျမင္ခ့ဲရသည့္ ရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္ပံုနည္းလမ္းမ်ားကုိလ
ည္း ေဖာ္ျပႏုိင္သည္။ ျခံဳငံုေလ့လာသည့္ သက္ေသမ်ား ဥပမာ - ဆရာဝန္မ်ား၊ သူနာျပဳမ်ား၊ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပးသူမ်ား၊ 
ေဒသခံေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ လြတ္ေျမာက္လာ သူမ်ား၊ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ား မ်ားစြာရိွေနေသးေၾကာင္း 
ေဖာ္ၿပသည္႔သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ ရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္ခ်ိန္ႏွင့္ အခင္းျဖစ္ရာေနရာကဲ့သုိ႔ အေရးၾကီးအခ်က္မ်ားကုိ 
ေပးႏိုင္သည္။

ထြက္ဆုိမႈမ်ားသည္ -

•  လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမွ အသက္ရွင္ လြတ္ေျမာက္လာသူ၊ မ်က္ျမင္သက္ေသကုိယ္တုိင္ထံမွ ျဖစ္ႏိုင္သည္။

•  အၾကမ္းဖက္တုိက္ခိုက္မႈကို မ်က္ျမင္ေတြ႔ခဲ့သည့္ သို႔မဟုတ္ အၾကမ္းဖက္မႈဆုိင္ရာဗဟုသုတရိွသည့္ မိသားစုဝင္မ်ား၊ 
ရပ္ရြာသားမ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ား၊ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္သားမ်ား သို႔မဟုတ္ အတြင္းလူမ်ားထံမွလည္း ျဖစ္ႏုိင္သည္။ ဥပမာ 
- အၾကမ္းဖက္တုိက္ခိုက္မႈကုိ မ်က္ျမင္ေတြ႔ျခင္း၊ အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူ၊ မ်က္ျမင္သက္ေသထံမွတဆင့္ ၾကားသိရျခင္း 
သုိ႔မဟုတ္ တိုက္ခိုက္မႈျဖစ္ပြားျပီးေနာက္ အသက္ရွင္ လြတ္ေျမာက္လာသူ၊ မ်က္ျမင္သက္ေသအား ျပဳစုေပးျခင္းအားျဖင့္ 
အၾကမ္းဖက္တုိက္ခိုက္မႈႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ အေျခအေနမ်ား၊ လက္ရွိႏွင့္ ပ်ံ႕ႏွ႔ံတည္ရွိမႈ သုိ႔မဟုတ္ ထုိရာဇဝတ္မႈမ်ားကုိ 
ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိျဖင့္ က်ဴးလြန္ျခင္း၊ အခင္းျဖစ္ရာ ေနရာ၊ အျခားသက္ေသအေထာက္အထားအမ်ိဳးအစား၊ က်ဴးလြန္္ခဲ့သည္ဟု 
ထင္ရသူမ်ား၊ အာဏာခ်ဳပ္ကုိင္မႈပံုစံ၊ ပဋိပကၡသဘာဝႏွင့္ အမ်ိဳးအစား၊ ႏိုင္ငံေရးအေနအထားႏွင့္ ေဒသႏၱရ အာဏာခ်ိန္ခြင္ 
အေျပာင္းအလဲမ်ားႏွင့္ဆိုင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ေပးႏိုင္သည့္ မိသားစုဝင္မ်ား၊ ရပ္ရြာသားမ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားႏွင့္ 
ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္သားမ်ားထံမွ ရႏိုင္သည္။

•  အၾကမ္းဖက္တုိက္ခိုက္မႈႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ အေျခအေနမ်ား၊ လက္ရွိႏွင့္ ပ်ံ႕ႏွံ႔တည္ရွိမႈ သုိ႔မဟုတ္ ထုိရာဇဝတ္မႈမ်ားကုိ 
ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိျဖင့္ က်ဴးလြန္ျခင္း၊ အခင္းျဖစ္ရာေနရာ၊ အျခား သက္ေသ အေထာက္အထားအမ်ိဳးအစား၊ က်ဴးလြန္ခဲ့သည္ဟု 
ထင္ရသူမ်ား၊ အာဏာခ်ဳပ္ကုိင္မႈပုံစံ၊ ပဋိပကၡသဘာဝႏွင့္ အမ်ိဳးအစား၊ ႏိုင္ငံေရးအေနအထားႏွင့္ ေဒသႏၱရအာဏာခ်ိန္ခြင္ 
အေျပာင္း အလဲမ်ားႏွင့္ဆိုင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားေပးႏိုင္သည့္ အတြင္းလူမ်ား၊ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖဲြ႔ဝင္ ေဟာင္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ 
လက္နက္ကိုင္အုပ္စုဝင္ေဟာင္းမ်ားထံမွ ရႏိုင္သည္။ ေနာင္တရေနသည့္ တြဲဖက္က်ဴးလြန္သူမ်ားသည္ မၾကာခဏဆုိသလုိ 

၄၄



ပဋိပကၡအတြင္း လိင္အၾကမ္းဖက္မႈအား  
မွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္း ဆိုင္ရာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ စာခ်ဳပ္

ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားႏွင့္ တုိက္ရိုက္ဆက္စပ္ ေနသည့္ အဓိကသက္ေသ အေထာက္အထားမ်ားကုိ ေပးႏိုင္ၾကသည္။ သုိ႔ရာတြင္ 
သက္ေသ ထြက္ဆုိေပးမည့္ အတြင္းလူမ်ားကုိ ခ်ဥ္းကပ္ရာ၌မူ သင္တန္းရည္ျပည့္ဝေသာ စုံစမ္းစစ္ေဆး သူမ်ားကသာ 
သတိႀကီးစြာထား၍ ျပဳလုပ္သင့္သည္။

•  ထုိ႔အျပင္ လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္သူမ်ားႏွင့္ ၾကားဝင္ညွိႏႈိင္းေပးသူမ်ားသည္၊ အၾကမ္းဖက္မႈကုိ ကုိယ္တုိင္ႀကံဳေတြ႔ရျပီး
အခ်က္အလက္ရွိေနသည့္ အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ား၊ မ်က္ျမင္ သက္ေသမ်ားကုိ ရွာေဖြသင့္ရံုသာမကပဲ 
ရာဇဝတ္မႈအတိုင္းအတာ သို႔မဟုတ္ က်ဴးလြန္သူမ်ား၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ႏွင့္ တာဝန္ရွိမႈအတုိင္းအတာမ်ားကုိ 
သက္ေသျပရာ၌ အကူအညီ ေပးႏိုင္သူမ်ားကုိပါ ရွာေဖသြ င့္သည္။ လက္ေလက္ေတ႔ြေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ အသုံးဝင္ေသာ 
အခ်က္အလက္မ်ားသည္-

•  ေျပာႏိုင္ဆုိႏိုင္ဆုံး၊ အထင္ရွားဆုံး၊ ပညာအတတ္ဆံုး၊ ပြင့္လင္းစြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိသူ သုိ႔မဟုတ္ 
သာမန္ေခါင္းေဆာင္မ်ားထံမွသာ မဟုတ္ပဲ ရပ္ရြာသား အားလံုးထံမွ ရႏိုင္ေၾကာင္း သိရွိထား သင့္သည္။

•  လူထုအျပင္ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ကိုယ္တုိင္ျမင္ေတြ႔ေကာင္း ျမင္ေတ႔လြ ုိက္ႏိုင္သည့္၊ သမို႔ ဟုတ္ မွတ္တမ္းတင္သည့္ လုပ္ငန္းအတြက္ 
အသုံးဝင္သည့္ ဗဟုသုတမ်ားေကာင္းစြာ ရွိေနႏိုင္သည့္၊ ဤေဒသ၌ အလုပ္လုပေ္ နသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားရိွလူမ်ားထံမွလည္း 
ရႏိုင္ေၾကာင္း သိရထွိ ားရမည္။

၆.၁ ကိဳတင္အသိေပး၍ သေဘာတူညီခ်က္ ရယူျခင္း

လိင္အၾကမ္းဖက္မႈအခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ယူစုေဆာင္းရာတြင္ - ရရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား၏ 
သေဘာသဘာဝမည္သို႔ရွိေစကာမူ “ၾကိဳတင္အသိေပး၍ သေဘာတူညီခ်က္ယူ”သည့္ စည္းမ်ဥ္းမွာ အေရးၾကီးေၾကာင္း 
ေတြ႔ရွိရသည္။ အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားႏွင့္ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ား အားလံုးသည္ အင္တာဗ်ဴးခံရန္၊ စစ္ေဆးခံရန္၊ 
ဓာတ္ပံုရိုက္ခံရန္၊ ယင္းတုိ႔အခ်က္အလက္မ်ားအား မွတ္တမ္းထားရွိရန္၊ အျခားအေထာက္အကူျပဳ ဝန္ေဆာင္မႈေပးရာ ေနရာမ်ားသုိ႔ 
ကုိးကားႏုိင္ေရး ေပးခြင့္ျပဳရန္၊ ယင္းတုိ႔အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ လိပ္စာအေသးစိတ္ကုိ တတိယ အဖြဲ႔အစည္းအား ေဝမွ်ခြင့္ ျပဳရန္ 
ႀကိဳတင္အသိေပးခံရ၍ သေဘာတူညီခ်က္ေပးထားၾကရမည္။

ထြက္ဆုိခ်က္မ်ား မွတ္တမ္းမတင္မီ ႀကိဳတင္ အသိေပး သေဘာတူခ်က္ရယူရာ၌ အသက္ရွင္ လြတ္ေျမာက္ လာသူ၊ 
မ်က္ျမင္သက္ေသသည္ အစစ္ေဆးခံသည့္ကိစၥတစ္ရပ္လုံးအေပၚ အျပည့္အဝထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ရ၍ ယင္းတုိ႔အေတြ႔အႀကံဳကုိ 
ရွင္းျပျခင္းကို ယင္းတုိ႔ကုိယ္တိုင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အျပည့္အဝရိွေစရမည္။ တရား စီရင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္၌လည္း 
ဗဟုသုတျပည့္ဝသူတစ္ဦးအျဖစ္ ဆႏၵအေလွ်ာက္ ပါဝင္ခြင့္ရေစရမည္။ ႀကိဳတင္အသိေပး၍ သေဘာတူခ်က္ ရယူမထားပဲ 
အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူ၊ မ်က္ျမင္သက္ေသအား မေလးစားျခင္း၊ အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစျခင္းမ်ားသည္ သူ၊ သူမ၏ 
အခြင့္အေရးကုိခ်ိဳးေဖာက္ရာက်သည္။ ေကာင္းစြာအသိေပး၍ သေဘာတူညီမႈ ရယူမထားပဲ အင္တာဗ်ဴးမႈမ်ားကုိ တနည္းနည္းျဖင့္ 
ျခိမ္းေျခာက္မႈ သို႔မဟုတ္ အမိန္႔ေပးေစခိုင္းမႈ သုိ႔မဟုတ္ မမွန္ကန္သည့္ အာမခံခ်က္မ်ားေပးမႈေၾကာင့္ အခ်က္အလက္မ်ား 
ထြက္ဆုိေပးျခင္းျဖစ္သည္ဟူသည့္ အေၾကာင္းရင္းခံမ်ားျဖင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ တရားစီရင္စစ္ေဆးျခင္းမ်ား၌ လက္မခံႏိုင္ၾကပါ။

ၾကားနာစစ္ေဆးသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္၌ အသိေပး၍ သေဘာတူညီခ်က္ရယူျခင္းကုိ အေျခခံစည္းမ်ဥ္း တစ္ရပ္အျဖစ္ 
သတ္မွတ္ရံုသာမကပဲ လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ား၊ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရးကုိ အျပင္းအထန္ 
ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းဟု သတ္မွတ္သည့္အျပင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဥပေဒအရ ရာဇဝတ္မႈဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္းသူ 
မည္သူမဆုိလုိက္နာရမည့္ က်င့္ဝတ္အျဖစ္လည္းမွတ္ယူၾကသည္။

ၾကိဳတင္အသိေပး၍ သေဘာတူညီခ်က္ ရယူသည့္ အဓိပၸါယ္

လိင္အၾကမ္းဖက္မႈအခ်က္အလက္မ်ား ေပးသူအားလုံး သို႔မဟုတ္ အခ်က္အလက္ ေကာက္ယူရန္ သေဘာတူထားသူအားလံုးကုိ 
ၾကိဳတင္အသိေပးထားရမည့္အျပင္ ထုိသူမ်ားသည္ -

• အခ်က္အလက္ေကာက္ယူသည့္ လုပ္ငန္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ နားလည္ၾကရမည္။

•  လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္အျဖစ္ ထားရွိသည့္ အဓိပၸါယ္ႏွင့္ ယင္းတုိ႔ေပးေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ လွ်ိဳ႕ဝွက္စြာ ထိန္းသိမ္းထားျခင္း ရွိ၊ မရွိ 
နားလည္ၾကရမည္။

•  လုိက္နာရမည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား - အခ်က္အလက္မ်ားကို အနာဂတ္ကာလ၌ ထုတ္ျပရန္ လုိေကာင္းလိုမည္ႏွင့္ 
ထုိအခ်က္အလက္မ်ား အသံုးျပဳရသည့္ရည္ရြယ္ခ်က္ အပါအဝင္ကုိ နားလည္ၾကရမည္။

•  အင္တာဗ်ဴးခံျခင္းျဖင့္ ယင္းတုိ႔အေပၚ က်ေရာက္ႏိုင္သည့္ အႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကုိ နားလည္ၾကရမည္။

၄၅



အပိုင္း ၂ 
လက္ေတြ႕မွတ္တမ္းတင္ျခင္း

ၾကိဳတင္အသိေပး၍ သေဘာတူညီခ်က္ ရထားေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္၊ လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ - 

၁။   အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ား၊ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားအား သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္ မ်ားအားလုံးကုိ 
အခ်ိန္ယူရွင္းျပသင့္သည္။

•  ရွင္းျပမည့္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ ယင္းတုိ႔လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား၊ မည္သူ႔အတြက္ အလုပ္လုပသ္ ည္ႏွင့္ မည္သူ႔အတြက္ 
အခ်က္အလက္မ်ားစုေဆာင္းေနသည္ကို ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္သင့္သည္။

•  အခ်က္အလက္ စုေဆာင္းသည့္လုပ္ငန္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ သေဘာသဘာဝႏွင့္ အဖြဲ႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ပတ္သက္ေနသူမ်ား၊ 
လုပ္ပိုင္ခြင့္ စသည္ကို အျပည့္အဝ ရွင္းျပသင့္သည္။

•  ေပးအပ္မည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ အသံုးျပဳႏို္င္သမွ် နည္းလမ္းမ်ား၊ အခ်က္အလက္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ျပရန္ လုိအပ္ေကာင္း 
လိုအပ္ႏိုင္ေၾကာင္း အပါအဝင္ မည္သည့္ၾကားနာစစ္ေဆးမႈ ပံုစံမ်ိဳးတြင္မဆုိ သက္ဆုိင္ရာ ပုဂၢိဳလ္အား ထြက္ဆုိခ်က္ 
ရယူစစ္ေဆးေကာင္း စစ္ေဆးမည္၊ မစစ္ေဆးမည္ကုိ ေဖာ္ျပသင့္သည္။

• အသက္ရွင္ လြတ္ေျမာက္လာသူ၊ မ်က္ျမင္သက္ေသအား ေမးႏိုင္သည့္ ေမးခြန္းအမ်ိဳးအစားမ်ား ေဖာ္ျပသင့္သည္။

•  အသက္ရွင္ လြတ္ေျမာက္လာသူ၊ မ်က္ျမင္သက္ေသမွ ရွင္းလင္းစြာ နားလည္သည့္ပံုစံျဖင့္ အခ်က္အလက္မ်ားအား 
ေဆြးေႏြးေပးသင့္သည္။ လုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ မည္မွ်နားလည္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပရန္ အသက္ရွင္ လြတ္ေျမာက္လာသူ၊ 
မ်က္ျမင္သက္ေသမွ ယင္းတုိ႔ မည္သို႔နားလည္ သည္ကုိ လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားအား ျပန္လည္ရွင္းျပေပးျခင္းမွာ 
အေလ့အက်င့္ေကာင္း ျဖစ္သည္။

၂။   အသက္ရွင္ လြတ္ေျမာက္လာသူ၊ မ်က္ျမင္သက္ေသမွ သေဘာတူညီခ်က္ေပးျခင္းသည္ သူ၊ သူမ၏ လြတ္လပ္ေသာ 
ဆႏၵအေလ်ာက္ ျဖစ္ေစသင့္သည္ -

•  အမွန္တကယ္ ယုံၾကည္ႏိုင္သည့္ ပတ္ဝန္းက်င္မ်ိဳး ဖန္တီးထားသင့္ျပီး ဤေနရာတြင္ အသက္ရွင္ လြတ္ေျမာက္လာသူ၊ 
မ်က္ျမင္သက္ေသသည္ လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵအေလ်ာက္ သေဘာတူႏိုင္ သည္။ သုိ႔မဟုတ္ စိတ္သက္သာစြာျဖင့္ 
ျငင္းပယ္ႏိုင္သည္။ ဤယုံၾကည္မႈမ်ိဳး မည္သုိ႔ အမွန္တကယ္ တည္ေဆာက္မည္ဆိုသည့္ အႀကံျပဳခ်က္အခ်ိဳ႕ကုိ  
ေနာက္ဆက္တဲြ- ၃ “အင္တာဗ်ဴးျခင္း၊ အေျခခံ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ လက္ေတြ႔က်သည့္ ထိပ္ပိုင္းအခ်က္မ်ား” တြင္ 
သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားသည္။

•  လြတ္ေျမာက္လာသူ၊ မ်က္ျမင္သက္ေသအား ယင္းတုိ႔အေနျဖင့္ လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္သူမ်ားႏွင့္ စကားေျပာမည္/ မေျပာမည္ကုိ 
အင္တာဗ်ဴးစဥ္ကာလတေလွ်ာက္လုံး မည္သည့္အခ်ိန္၌မဆုိ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းစြာ အသိေပးထားသင့္သည္။

•  လက္ေတ႔ြေဆာင္ရြက္သူ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ သင့္အေနအထားႏွင့္ လုပ္ပိုငခ္ြင့္ကုိ သံုးစြဲရာတြင္ လြတ္ေျမာက္လာသူ၊ 
မ်က္ျမင္သက္ေသအား ဂရုစိုက္စြာ အျပန္အလွန္ ေလးစားေသာအားျဖင့္သာ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။

•  လြတ္ေျမာက္လာသူ၊ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ား၌ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ရန္ အခ်ိန္အလုံအေလာက္ ရရွိေစရမည္။ 
လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ား၊ ယင္းတုိ႔မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာသားမ်ားအတြက္ လတ္တေလာႏွင့္ အနာဂတ္ကာလတြင္ ၾကီးမား၊ 
ရႈပ္ေထြးသည့္ ရလဒ္မ်ား ၾကံဳေတြ႔ရဖြယ္ရွိသည္ကုိ ထည့္စဥ္းစားသင့္သည္။ စိတ္ထိခိုက္ဒဏ္ရာရလြယ္သည့္အေနအထားအ
တြင္းနွင့္ ပဋိပကၡအေျခအေနမ်ား ျမန္ဆန္စြာ ေျပာင္းလဲေနစဥ္တြင္ အႏၱရာယ္မ်ားကုိ စိစစ္သုံးသပ္ရန္ စိန္ေခၚမႈ ရိွသည္ကုိ 
နားလည္ထားသင့္သည္။

•  လြတ္ေျမာက္လာသူ၊ မ်က္ျမင္သက္ေသႏွင့္ ေတြ႔ဆံုသည့္အႀကိမ္တုိင္းတြင္ ယင္းတို႔ေဖာ္ျပခ်က္ မ်ားကုိ အသံုးျပဳျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 
တတိယအဖဲ႔အြ စည္းသုိ႔ အခ်က္အလက္မ်ား ပို႔ေပးျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ယင္းတို႔ စိတ္သေဘာထား ေျပာင္းလဲျခင္း ရိွ/မရွိ 
အတည္ျပဳသင့္သည္။

•  လြတ္ေျမာက္လာသူ၊ မ်က္ျမင္သက္ေသမွ အလြယ္တကူ နားလည္သည့္ ဘာသာစကားကို ေရြးခ်ယ္သင့္သည္။ 
မည္သည့္ေလွ်ာက္လႊာပံုစံကိုမဆို ယင္းတုိ႔ကုိယ္ပိုင္ဘာသာစကားျဖင့္ ေဖာ္ျပ ေပးသင့္သည္။

•  စကားလံုးတစ္လုံးခ်င္း အေသးစိတ္ အဓိပၸါယ္ျပန္ဆုိႏိုင္စြမ္း ရွိသည့္ စကားျပန္မ်ား သုံးသင့္သည္။ ထုိစကားျပန္မ်ားသည္ 
ၾကိဳတင္အသိေပး၍ သေဘာတူညီခ်က္ ရယူရသည့္ အဓိပၸါယ္ႏွင့္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ အျပည့္အဝနားလည္ထားသင့္သည္။

၃။   သီးသန္႔လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအတြက္ အေသးစိတ္သေဘာတူညီခ်က္ ရယူပါ။

•  အင္တာဗ်ဴးစဥ္ အသံဖမ္းစက္ သုိ႔မဟုတ္ ဗီဒီယုိ ကင္မရာ အသုံးျပဳခြင့္အတြက္ သေဘာတူညီခ်က္ ေပးထားျပီး ျဖစ္ရမည္။ 

၄၆



ပဋိပကၡအတြင္း လိင္အၾကမ္းဖက္မႈအား  
မွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္း ဆိုင္ရာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ စာခ်ဳပ္

အသံႏွင့္ ရုပ္ကုိ မွတ္တမ္းတင္ေနသည္ကုိ လြတ္ေျမာက္လာသူ၊ မ်က္ျမင္သက္ေသမွ သိရွိေၾကာင္း ေသခ်ာေစရမည္။

•  လြတ္ေျမာက္လာသူ၊ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားသည္ ယင္းတို႔ ကုိယ္ေရးအခ်က္အလက္၊ လိပ္စာႏွင့္ အျခားအခ်က္အလက္မ်ားကို 
တတိယအဖြဲ႔အစည္း၊ အထူးသျဖင့္ ျပည္တြင္း သုိ႔မဟုတ္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ စံုစမ္း စစ္ေဆးသူမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ 
တရားရုံးမ်ားႏွင့္ ရဲမ်ားသုိ႔ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္းကုိ သေဘာတူေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားရန္ လုိအပ္သည္။

၄။   ကေလးမ်ားအား အင္တာဗ်ဴးရာတြင္ သေဘာတူညီခ်က္ကုိ သင့္ေလ်ာ္ေသာ နည္းျဖင့္ ရယူထားပါ။

•  စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈတြင္ ပါဝင္ရန္ သေဘာတူညီခ်က္ကုိ ကေလးတိုင္း ေပးရမည္။

•  ႀကိဳတင္အသိေပး၍ သေဘာတူညီခ်က္ရယူရာတြင္ ကေလး၏ အသက္အရြယ္၊ လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ နားလည္သိတတ္မႈ 
အတုိင္းအတာႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ထားရမည္ဟု နားလည္ရမည္။ ဥပမာ - ၁၈ ႏွစ္ ေအာက္ကေလးမ်ားအတြက္ 
သာမန္အားျဖင့္ မိဘအား အသိေပး၍ မိဘထံမွ သေဘာတူညီခ်က္ ရယူရမည္။ အရြယ္ေရာက္ျပီးသူမ်ားကိုမူ အသိေပး၍ 
သေဘာတူညီခ်က္ ရယူႏိုင္သည္။

• ကေလးငယ္မ်ားအား အင္တာဗ်ဴးရန္ မိဘထံမွ သုိ႔မဟုတ္ အုပ္ထိန္းသူထံမွ သေဘာတူညီခ်က္ ရယူရမည္။

•  ကေလးမ်ားသည္ ေရွ႕ထြက္၍ ယင္းတုိ႔မိဘမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အုပ္ထိန္းသူမ်ားႏွင့္ ယင္းတုိ႔ အေတြ႔အႀကံဳ အေသးစိတ္ကို 
ေဝမွ်ရန္ သတိရွိႏိုင္သလုိ၊ မရွိႏိုင္သည္လည္း ရွိသည္ကို သိနားလည္ထားရမည္။ လက္ေတ႔ြေဆာင္ရြက္သူက ကေလးမ်ား 
သုိ႔မဟုတ္ အုပ္ထိန္းသူမ်ား သုိ႔မဟုတ္ မိဘမ်ားကုိ ခ်ဥ္းကပ္၍ အသိမေပးမခ်င္း၊ ကေလးသည္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈသားေကာင္ 
ျဖစ္ခ့ဲေၾကာင္း မသိျခင္းလည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။

•  သတင္းအခ်က္အလက္ေပးလွ်င္ ႀကံဳႏိုင္သည့္ အႏၱရာယ္မ်ားကုိ ကေလးအား အသိေပးရာတြင္ အသက္အရြယ္အလုိက္ 
သိနားလည္မႈအရ မလုိလားအပ္သည့္ ေၾကာက္ရံြ႕ မႈမ်ား မရိွေစရန္ သတိထား အသိေပးရမည္။ ကေလးအား 
အင္တာဗ်ဴးမျပဳလုပ္မီ အုပ္ထိန္းသူမ်ား သို႔မဟုတ္ မိဘမ်ားႏွင့္ ကေလး၏ မ်က္ကြယ္ရာတြင္ သီးသန္႔ေဆြးေႏြးရန္ 
အႀကံျပဳပါသည္။

•  ကေလး၏ စြမ္းေဆာင္ရည္အလုိက္ ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ သင္တန္းရည္ျပည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားက ျဖစ္လာႏုိင္သည့္ 
ကိစၥရပ္မ်ား၊ ရလဒ္မ်ားအားလုံးကို ကေလးအား ေပးထားရမည္။

•  ကေလးအခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢသေဘာတူစာခ်ဳပ္ႏွင့္ ရာဇဝတ္မႈသားေကာင္မ်ားႏွင့္ အာဏာအလြဲသုံးစားမႈအေပၚ 
တရားစီရင္ေရး အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ားဆိုင္ရာ ေၾကျငာခ်က၃္၈တုိ႔အရ ကေလးမ်ားတြင္ မည္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ား ရိွေၾကာင္း 
ေျပာျပထားရမည္။ အင္တာဗ်ဴး လုပ္ငန္းစဥ္၏ အဆင့္တုိင္းတြင္ ဘာျဖစ္ေနသည္ ဘာရရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္ စသည္ျဖင့္ 
လက္ေတ႔ြေဆာင္ရြက္သူက ကေလးအား ေသခ်ာစြာ ရွင္းျပသင့္သည္။

၆.၂ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္အျဖစ္ ထားရွိျခင္း

လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမွတ္တမ္းတင္ရာတြင္ အင္တာဗ်ဴးအခ်က္အလက္မ်ားကုိ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္အျဖစ္ ထားရွိေရးသည္ 
လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္သူမ်ား လုိက္နာရမည့္ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္ျပီး မွတ္တမ္းတင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တေလွ်ာက္ 
လုိက္နာၾကရသည္။ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္အျဖစ္ ထားရွိျခင္းသည္ တခါတရံ၌ လြတ္ေျမာက္လာသူ၊ မ်က္ျမင္သက္ေသ၏ 
ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ရန္ အေရးပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ျခင္း၌ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားရွိျပီး၊ ထိုကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကုိ 
လြတ္ေျမာက္လာသူ၊ မ်က္ျမင္သက္ေသအား ေကာင္းစြာရွင္းျပထားရမည္။

အထူးသျဖင့္ လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ -

၁။  မွတ္တမ္းတင္ရာ၌ ျပ႒ာန္းသတ္မွတ္ထားသည့္ လွ်ိဳ႕ဝွက္စြာထားရိွေရးကုိ အဖြဲ႔ဝင္တုိင္း နားလည္လုိက္နာက်င့္သံုးေစရမည္။ 
အဖြဲ႔ဝင္မဟုတ္သည့္ မိသားစုမ်ား၊ မိတ္ေဆြမ်ား သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားႏွင့္ အမႈကိစၥအေသးစိတ္ကုိ မေဆြးေႏြးရပါ။

၂။  လြတ္ေျမာက္လာသူ၊ မ်က္ျမင္သက္ေသႏွင့္ ယင္းတို႔အစစ္ခံသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား၊ လက္ရွိ က်င့္သံုးဆဲ လမ္းညႊန္ေပးသည့္ 
နည္းလမ္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ကာကြယ္ေရးအစီအမံမ်ားႏွင့္ဆုိင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းသည့္ အစီအမံမ်ား 
ေနသားတက်ရွိေစရမည္။ (အပိုင္း ၉ “အခ်က္အလက္ သိမ္းဆည္းျခင္း”ကုိ ၾကည့္ပါ။)

၃။  လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ား၊ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားအား လွ်ိဳ႕ဝွက္စြာ ထားရွိမည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကုိ 
ေအာက္ပါအတုိင္း အျပည့္အဝ ရိုးရွင္းစြာ ရွင္းျပေပးရမည္။

၃၈  ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံ၊ ရာဇဝတ္မႈသားေကာင္မ်ားႏွင့္အာဏာအလြဲသံုးမႈမ်ားကုိ တရားရံုးတင္စစ္ေဆးရာ၌ အေျခခံသည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား ဆုိင္ရာ ေၾကျငာခ်က္။ 
အေထြေထြညီလာခံမွ လက္ခံအသုံးျပဳသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္၊ ၁၉၈၅ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၉ ရက္။

၄၇



အပိုင္း ၂ 
လက္ေတြ႕မွတ္တမ္းတင္ျခင္း

•  လွ်ိဳ႕ဝွက္စြာ ထားရွိေရးဆုိင္ရာ မည္သည့္ အစီအမံမ်ား ရွိေနသလဲ၊ အကယ္၍ရွိလွ်င္လည္း၊ ယင္း႔အခ်က္အလက္မ်ားကုိ 
မည္သို႔ကာကြယ္မည္လဲ။

•  အခ်က္အလက္မ်ားကုိ အတြင္းေရးအျဖစ္ ထားရွိေရး လက္ေတြ႔အစီအမံမ်ားႏွင့္ တရားဝင္ ရပိုင္ခြင့္အျဖစ္ လွ်ိဳ႕ဝွက္စြာ 
ထားရွိေပးရန္ အာမခံႏိုင္စြမ္း မရွိသည့္ အေနအထားတုိ႔အၾကား ကြာျခားခ်က္မ်ားအပါအဝင္ အခ်က္အလက္စုေဆာင္းသူမ်ား 
အာမခံႏိုင္သည့္ လွ်ိဳ႕ဝွက္စြာ ထားေရးကိစၥ၏ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားအကယ္၍ လြတ္ေျမာက္လာသူ၊ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားက 
ကုိယ့္ကိုကုိယ္ ေသေၾကာင္းၾကံစည္မႈ သို႔မဟုတ္ကုိယ့္ကုိကုိယ္ အႏၱရာယ္ျပဳမႈ သုိ႔မဟုတ္ ကေလးကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရး 
ကိစၥျဖစ္ေပၚလာပါက လွ်ိဳ႕ဝွက္စြာ ထားရွိေရးအခ်က္ကုိ မည္သုိ႔ခ်ိဳးေဖာက္ႏိုင္မည္စသည္။

•  အကယ္၍ လြတ္ေျမာက္လာသူ၊ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားက ကုိယ့္ကုိကုိယ္ ေသေၾကာင္းၾကံစည္မႈ သုိ႔မဟုတ္ကုိယ့္ကုိကိုယ္ 
အႏၱရာယ္ျပဳမႈ သုိ႔မဟုတ္ ကေလးကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရး ကိစၥျဖစ္ေပၚလာပါက လွ်ိဳ႕ဝွက္စြာ ထားရွိေရးအခ်က္ကုိ 
မည္သုိ႔ခ်ိဳးေဖာက္ႏိုင္မည္စသည္။

•  လြတ္ေျမာက္လာသူ၊ မ်က္ျမင္သက္ေသက အခ်က္အလက္မ်ားအား တတိယအဖြဲ႔အစည္း- ရဲမ်ား၊ စံုစမ္း စစ္ေဆးသူမ်ားႏွင့္ 
တရားရံုးမ်ားသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးရန္ သေဘာတူထားပါက သူ၊ သူမ၏ အခ်က္အလက္ကို ေဖာ္ထုတ္သလုိ ျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ 
အေနအထားမ်ားအပါအဝင္ လွ်ိဳ႕ဝွက္စြာထားရွိေပးျခင္း၏ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၆.၁၊ “အသိေပး၍ သေဘာတူညီ 
ခ်က္ရယူခဲ့ျခင္း”ကုိ ၾကည့္ပါ။)

၆.၃ လမ္းညႊန္ျခင္းမ်ား

လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ား၊ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားအား အင္တာမဗ်ဴးမီ အေထာက္အပံ့ႏွင့္ 
အကူအညီမ်ား ရရန္ လမ္းညႊန္ေပးရာ၌ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား ၾကိဳးစားေဖာ္ထုတ္ေပးသင့္သည္။ လမ္းညႊန္သည့္ 
လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား သတ္မွတ္ထားရွိသင့္သည္။ ယင္းတုိ႔ႀကံဳေတြ႔ရသည့္ လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ား၊ 
မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားသည္ ေဆးဝါးကုသမႈ၊စိတ္ခြန္အားႏွင့္ လူမႈေရး သုိ႔မဟုတ္ လုံၿခံဳေရးအကူအညီ ခ်က္ခ်င္းလုိအပ္ေနသူမ်ား 
ျဖစ္ႏိုင္သလုိ ထုိသူမ်ားသည္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ကုိယ္တုိင္ဖြင့္ဟေဖာ္ျပရန္ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ အခက္အခဲ ရိွေနျခင္း၊ 
စိတ္ဒဏ္ရာရေနျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အႏၱရာယ္မ်ား ထပ္မံ ႀကံဳလာႏိုင္ျခင္းတုိ႔ကုိလည္း ေတြ႔ရႏိုင္သည္။

တရားဝင္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား မရႏိုင္ပါက လြတ္ေျမာက္လာသူ၊ မ်က္ျမင္သက္ေသကုိ အေထာက္ အကူေပးႏိုင္သည့္ မည္သည့္ 
အလြတ္သေဘာ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္မ်ား ရွိေနသည္ကုိ လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္ သူမ်ားက စိစစ္သင့္သည္။ ဤေနရာတြင္ မိသားစုႏွင့္ 
ရပ္ရြာအသိုင္းအဝိုင္းမွ အကူအညီေပးသည့္စနစ္မ်ားပါ ပါဝင္သည္။ လြတ္ေျမာက္လာေသာ ကေလးမ်ားႏွင့္မ်က္ျမင္သက္ေသကေ
လးမ်ားအတြက္ စိစစ္ေပးရာတြင္ မိသားစုအေထာက္အကူႏွင့္ လူမႈေရးအကူအညီပံုစံမ်ားကုိ အၿမဲထည့္စဥ္းစားထားရမည္။

လြတ္ေျမာက္လာသူ/ မ်က္ျမင္သက္ေသတစ္ဦးမွ လမ္းညႊန္ေပးသည့္ အေထာက္အကူ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရရွိခံစားႏိုင္စြမ္းကုိ 
က်ား၊ မ အေျခခံျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္သည္။ က်ားႏွင့္ မ တရားခံမ်ားသည္ အကူအညီမ်ား ရွာေဖြရာ၌ တခါတရံ ကဲြျပားစြာ 
ဆက္ဆံခံၾကရသည္ကုိ လက္ေတ႔ြေဆာင္ရြက္သူမ်ား သိထားသင့္သည္။ အႏၱရာယ္ျပဳခံရသည္ဟု လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္သူမ်ားက 
ယုံၾကည္သည့္ ကေလးမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မိလွ်င္ သင့္ေတာ္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေပးရန္ လုိအပ္သည္ကုိလည္း 
သိထားသင့္သည္။

လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ား၊ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ား ရႏိုင္သည့္ အကူအညီအမ်ိဳးအစားမ်ားကုိ ေနာက္ဆက္တဲြ - ၅ 
“လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမွ အသက္ရွင္ လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားအား အကူအညီရရန္ လမ္းညႊန္ေပးျခင္း”၌ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားသည္။ 
လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားႏွင့္ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားအား လမ္းညႊန္ေပးရန္ ရွာေဖြရာ၌ လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္

၁. အျခားအကူအညီမ်ား လမ္းညႊန္သည့္စနစ္မ်ား သတ္မွတ္ထားျခင္း ရွိ၊ မရွိ ရွာၾကည့္ရမည္။ ဤသုိ႔ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ -

•  အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာႏွင့္ ျပည္တြင္းကယ္ဆယ္ေရးေအဂ်င္စီမ်ားအၾကား၌ အသုံးျပဳသည့္ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္၊ 
တုိင္းေဒသၾကီးအဆင့္ႏွင့္ ေဒသအဆင့္ လိင္အေျခခံအၾကမ္းဖက္မႈ လမ္းညႊန္ေရး လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား ရွိ၊ မရွိ။

•  တရားဝင္လုပ္ပိုင္ခြင့္အပ္ႏွင္းမထားသည့္ ရပ္ရြာ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အဓိကပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ကေလး ဦးစားေပး အုပ္စုမ်ားႏွင့္ 
စိတ္ဒဏ္ရာရသူမ်ား အေလးေပးသည့္ အေထာက္အကူျပဳအဖဲြ႔မ်ား အပါအဝင္ သို႔ စိတ္ထိခိုက္လြယ္သည့္ကေလးမ်ားအား 
လမ္းညႊန္ေပးႏိုင္သည့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ား ရွိ/မရွိ။

• လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအား ကုိင္တြယ္ရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း သတ္မွတ္ခ်က္ ရိွ/မရွိ။

• လြတ္ေျမာက္လာသူ၊ မ်က္ျမင္သက္ေသမွ ေခၚဆိုႏိုင္သည့္ Call Centers မ်ားႏွင့္ ဖုန္းလုိင္းမ်ား ရိွ/မရွိ။

၄၈



ပဋိပကၡအတြင္း လိင္အၾကမ္းဖက္မႈအား  
မွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္း ဆိုင္ရာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ စာခ်ဳပ္

•  လိင္ေစာ္ကားခံရမႈကုိ လမ္းညႊန္ေပးသည့္ စင္တာမ်ားတြင္ က႑စုံမွ ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနျခင္း၊ “One- Stop-Shops” မ်ား ရိွ/မရိွ။

၂. အေထာက္အကူျပဳဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈအားေကာင္းေစျခင္း

•  လမ္းညႊန္ေပးျခင္း ပိုမိုထိေရာက္ေစရန္အလုိ႔ငွာ - ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားႏွင့္သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား၊ စံလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ 
နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာမ်ားလက္မွတ္ထုိးထားျခင္း။

၃. အေထာက္အကူျပဳ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား လက္လွမ္းမီရန္ ျဖစ္နုိင္ေခ်နွင့္ လံုျခံဳစိတ္ခ်မႈကို သုံးသပ္ရန္

•  သင္၏ သင့္ေလ်ာ္သလုိ လမ္းညႊန္မႈျပဳႏုိင္စြမ္းအေပၚ မည္သည့္ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားရွိ၍ အသက္ရွင္ လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ား/ 
မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားႏွင့္ သင္တို႔ အျပန္အလွန္ ဆက္ဆံေဆာင္ရြက္ႏုိင္စြမ္း အေပၚ ဤအခ်က္က သက္ေရာက္မႈ ရွိ/မရွိ 
ဆုံးျဖတ္ပါ။ ကန္႔သတ္ခ်က္တြင္ ပါ၀င္ႏုိင္သည္မွာ-

လုံၿခံဳစိတ္ခ်မႈဆုိင္ရာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား

 •  အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ား/ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားအား အေထာက္အကူျပဳ ၀န္ေဆာင္မႈ 
တရပ္သုိ႔ လမ္းညႊန္ေပးျခင္းသည္ အျခားအႏၱရာယ္တရပ္ရပ္ကို ျဖစ္ေစပါသလား။ ဥပမာ- က်န္းမာေရး ႏွင့္ 
လုံျခံဳေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ အစိုးရကေပးေနေသာ ေနရာ၌ သ့ုိ႔မဟုတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ အတြင္းေရးအျဖစ္ 
လွ်ိဳ႕၀ွက္စြာ ထိန္းသိမ္းထားရွိရမည့္ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ ထားရွိျခင္းမရွိသည့္ေနရာ၌ ျပႆနာမ်ား ရိွႏုိင္သည္။

 •  ရပ္ရြာလူထု အုပ္စုမ်ား သို႔မဟုတ္ အဓိကလူအုပ္စုမ်ားက အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ား/ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားအား 
အကူအညီေပးမည္လား၊ သုိ႔မဟုတ္ ယင္းတုိ႔ဆႏၵမ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္လ်က္ ဖိအားေပးမည္လား။

စီမံေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား

 •  အေထာက္အကူျပဳ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ား/ မ်က္ျမင္သက္ေသ မ်ားအတြက္ 
လက္လွမ္းမီရန္ ခက္ခဲေနပါသလား သို႔မဟုတ္ အလြန္ေ၀းကြာလြန္းပါသလား။ အျခားကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား၊ ဥပမာ- 
ရိုးရာယုံၾကည္ခ်က္မ်ားအရ ဖယ္ၾကဥ္ထားျခင္းႏွင့္ ခြဲျခား ဆက္ဆံေသာ သေဘာထားအျမင္မ်ား။

 •  အသက္ရွင္ လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ား/ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားအား ေဒသႏၱရ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားသို႔ လမ္းညႊန္ေပးျခင္းကုိ 
တားျမစ္သည့္ ခြဲျခားဆက္ဆံေသာ ပံုေသကားခ်ပ္လုပ္ငန္း သုိ႔မဟုတ္ မူ၀ါဒမ်ား အစရွိသည့္ ရိုးရာယုံၾကည္ခ်က္ တရပ္ရပ္ 
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖစ္ေပၚေနပါသလား။

၄.   အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ား/ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈဆုိင္ရာလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအား 
ျပည္တြင္းစံႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္

• ေအာက္ေဖာ္ျပပါတုိ႕အတြက္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ျခင္း

 •  ေနာက္ထပ္ အကူအညီရေရးအတြက္ မည္သူတုိ႔ကုိ လမ္းညႊန္ေပးရမည္နည္း။ ထုိသူမ်ားတြင္ 
အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ား/ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ား/ မိသားစု၀င္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ရပ္ရြာ လူထုတို႔ 
မ်ားစြာပါ၀င္ႏိုင္သည္။

 •  လက္ေတ႔ြေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ မည္သည့္အတြက္ လမ္းညႊန္မႈျပဳလုပ္ၾကသနည္း။

 •  မည္သည့္၀န္ေဆာင္မႈမ်ိဳးအတြက္ လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္သူမ်ားက လူပုဂၢိဳလ္မ်ားအား လမ္းညႊန္ေပး မည္နည္း။

•  အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ား/ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားအား သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး၌ မည္သည့္ မူ၀ါဒ ရွိပါသနည္း။

•  မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ မည္သုိ႔ လမ္းညႊန္ေပးမည္ကုိ ေဖာ္ျပပါ။ စာရြက္စာတမ္းျပဳစုျခင္းႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး လုပ္ငန္းစဥ္တုိ႔၏ 
မည္သည့္အဆင့္၌ ျဖစ္ပါသလဲ။

၅. အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ား/ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ရန္

•  လက္ေတ႔ြေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ သည့္ အကူအညီအတုိင္းအတာကို အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ား/ 
မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားအား ရွင္းရွင္းလင္းလင္း အသိေပးရန္

•  အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ား/ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားအား ရႏုိင္သမွ်နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ အျပည့္အ၀ 
ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္

•  အကူအညီအေထာက္အပံ့သည္ ထြက္ဆုိခ်က္ေပးသည့္အေပၚ မမူတည္သည့္အျပင္ အကူအညီ တစ္ခုခုအတြက္ 

၄၉



အပိုင္း ၂ 
လက္ေတြ႕မွတ္တမ္းတင္ျခင္း

တနည္းနည္းျဖင့္ အာမခံခ်က္ရရန္ ထြက္ဆုိခ်က္မေပးရေၾကာင္း ရွင္းျပရန္။

၆. လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူကေလးမ်ား/ ကေလးမ်က္ျမင္ သက္ေသမ်ားနွင့္ 
ဆက္ဆံေဆာင္ရြက္ရာတြင္ သင့္ေလ်ာ္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားသုိ႔ လမ္းညႊန္ေပးေစရမည္။

•  ထြက္ဆုိခ်က္ေပးရန္ ကေလးမွ ဆံုးျဖတ္ေသာ္ျငားလည္း၊ ရုပ္ပိုင္း၊ စိတ္ပိုင္း လုံျခံဳစိတ္ခ်ရမႈ ရိွေစရန္ ကေလးမ်ား၏ 
ေရရွည္လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပည့္မီေစေရးကုိ နားလည္သေဘာေပါက္ထားရမည္။ ေရရွည္လုိအပ္ခ်က္မ်ားတြင္ -

 •  ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ။ အေရးေပၚေဆးကုသမႈသို႔ လမ္းညႊန္ေပးၿပီးေနာက္တြင္လည္း၊ ကေလးမ်ား၌ ေရရွည္က်န္းမာေရးျပႆနာ
မ်ားရွိႏိုင္ရာ ထိေရာက္ေသာ ကုသမႈကုိ လုိအပ္ေပလိမ့္မည္။

 •  စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ။ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိခို္က္ခံရၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္လည္း စိတ္ဒဏ္ရာ ကုစားေရးအတြက္ အကူအညီမ်ား 
လုိေကာင္းလိုႏိုင္ၿပီး၊ ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ယင္းတုိ႔ခံစားမႈမ်ားကုိ နားလည္ေပးျခင္းမ်ား ရွိရေပမည္။

 •  လူမႈေရးဆုိင္ရာ။ ကေလးမ်ား ေက်ာင္းသို႔ ျပန္လည္၀င္ေရာက္ႏိုင္ေရး အကူအညီမ်ား လုိအပ္ႏိုင္ၿပီး၊ အျပဳသေဘာ 
ဆက္ဆံေရးမ်ား ျဖစ္ေပၚရန္ ကူညီရေပမည္။

 •  ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအစီအမံမ်ား ။ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္ေပၚလွ်င္၊ ကေလးမ်ားအတြက္ လုံၿခံဳေသာေနရာ 
တစ္ေနရာ လုိအပ္သည္။

•  ေနာက္ဆက္တဲြ ၅ “လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမွ လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားအား အကူအညီရေရး လမ္းညႊန္ ေပးျခင္း” တြင္ အေသးစိတ္ 
လမ္းညႊန္ေပးမည့္ ပံုစံမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ထားရာ ကေလးမ်ားအား လမ္းညႊန္ေပးမည့္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ 
ပါ၀င္သင့္သည္မွာ-

 •  သားေကာင္ျဖစ္ခ့ဲရသည့္ ကေလး၏ အသက္ႏွင့္ က်ား/မ ကြာျခားမႈအရ လမ္းညႊန္ေပးျခင္း

 •  ကေလးႏွင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္တုိ႔ ရင္းႏွီးကြၽမ္း၀င္ႏိုင္ေသာ ေနရာမ်ားကုိ ၀င္/ထြက္ ႏုိင္ေရး လမ္းညႊန္ေပးျခင္း၊

 •  ရပ္ရြာအေျချပဳ ကေလးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးစနစ္မ်ား၊ ကေလးကာကြယ္ေရးေကာ္မတီမ်ား ႏွင့္ 
ကေလးဦးေဆာင္ေသာ အုပ္စုမ်ား အပါအ၀င္သုိ႔ လက္လွမ္းမီေရး လမ္းညႊန္ေပးျခင္း၊

•  လူမႈေရးအေထာက္အပံ့မ်ား ေလ်ာ႔နည္းလာမႈ သုိ႔မဟုတ္ မရွိမႈေၾကာင့္ မိသားစုမ်ားႏွင့္ ကင္းကြာကာ သင္းကြဲျဖစ္မည့္ 
အႏၱရာယ္ရွိျခင္းႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ အမဲစက္စြန္းထင္းခံရျခင္း စသည္ျဖင့္ ကေလးမ်ား အႏၱရာယ္ရွိလာႏုိင္ျခင္းအတြက္ 
သင့္ေလ်ာ္ေသာ လမ္းညႊန္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္

•  ကေလး၏ အေကာင္းဆုံး အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကုိ အျမဲဦးစားေပးေစေရးအတြက္ အတြင္းေရးအခ်က္ အလက္ ေ၀မွ်သည့္ 
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား ရွင္းလင္းစြာ ခ်မွတ္ေပးရန္

•  ကေလးႏွင့္ မိသားစုအေပၚ အကူအညီရႏုိင္သည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအား ကေလးမိဘမ်ားႏွင့္ အုပ္ထိန္းသူမ်ား ကုိ 
အသိေပးျခင္းျဖင့္ အေထာက္အကူျပဳရန္

၇။ အင္တာဗ်ဴးျခင္း
အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားႏွင့္ အျခားမ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္စိစစ္ၿပီးေနာက္၊ ယင္းတုိ႔ကုိ အင္တာဗ်ဴးျခင္းသည္ 
မ်ားေသာအားျဖင့္ ပံုေသကိစၥရပ္လုိျဖစ္ၿပီး မၾကာခဏပင္ အခ်က္အလက္ စုေဆာင္းေရးအတြက္ အသုံးအ၀င္ဆုံး 
နည္းလမ္းျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ေကာင္းစြာ မျပဳလုပ္လွ်င္ ေပးသည့္ အခ်က္အလက္၏ အရည္အေသြးႏွင့္ အားထားရမႈကုိ 
သက္ေရာက္မႈရွိေစၿပီး အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္ လာသူမ်ားႏွင့္ အျခားမ်က္ျမင္သက္ေသမ်ား၏ ေကာင္းရာ ေကာင္းက်ိဳးအေပၚ 
ဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက္ႏုိင္ကာ အႏၱရာယ္မ်ားပါ ဖိတ္ေခၚသကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ႏိုင္သည္။

တခါတရံ၊ အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ား/ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားအား အင္တာဗ်ဴးရန္ မလုိအပ္သလုိ၊ ထုိသို႔ျပဳလုပ္ရန္ 
မလုိအပ္ဘဲ အႀကံမျပဳရပါ။ လက္ေတ႔ြေဆာင္ရြက္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ေဆာင္ရြက္ရန္ လုိ/မလို ကုိ 
ရွင္းလင္းသုိ႔သုးံသပ္ႏိုင္ရမည္။

လိင္အၾကမ္းဖက္ခံရသည့္ အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ား/ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားအား အင္တာဗ်ဴး လွ်င္လည္း၊ 
လက္ေတ႔ြေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား သင့္ေလ်ာ္စြာ သင္တန္းေပးၿပီးေဆာင္ရြက္ေစရမည္။ ကေလး သူငယ္မ်ားအား 
အင္တာဗ်ဴးရာတြင္- ကေလးတစ္ဦးခ်င္း၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကေလး၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ မ်ားႏွင့္အညီ လုိက္ေလ်ာညီေထြ 
ဆက္ဆံႏိုင္ေရးအတကြ္ လက္ေတ႔ြေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား သင္တန္းေပး ရမည္။

၅၀



ပဋိပကၡအတြင္း လိင္အၾကမ္းဖက္မႈအား  
မွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္း ဆိုင္ရာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ စာခ်ဳပ္



အပိုင္း ၂ 
လက္ေတြ႕မွတ္တမ္းတင္ျခင္း

၇.၁  အင္တာဗ်ဴးသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

၁။ အင္တာဗ်ဴးမည့္ေနရာကုိ စဥ္းစားရန္

•  အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူမ/ မ်က္ျမင္သက္ေသအတြက္ လုံျခံဳစိတ္ခ်၊ ပုဂၢလိကဆန္ေသာ၊ သင့္ေလ်ာ္ေသာ၊ 
သက္ေတာင့္သက္သာရွိေသာ ေနရာ၌ အင္တာဗ်ဴးျပဳလုပ္ပါ။

•  ဘာသာေရးအေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈအရ သိသာထင္ရွားေသာ သို႔မဟုတ္ သင့္ေလ်ာ္မႈ ရွိသည္ဟု မွတ္ယူထားသည့္ 
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားထက္ ေက်ာ္လြန္ေနသည့္ ေနရာမ်ား ရွိ/မရွိ ရွာေဖြရန္

•  အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူ/ မ်က္ျမင္သက္ေသ အလြယ္တကူ လာေရာက္ႏုိင္ၿပီး၊ သိပ္မေ၀းလြန္း သည့္ အေနအထားကုိ 
စဥ္းစား၍ အင္တာဗ်ဴးေဆာင္ရြက္ရန္

•  ထုိေနရာသုိ႔ အေရာက္လာရန္ အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူ/ မ်က္ျမင္သက္ေသ၌ ေငြေၾကး တတ္ႏုိင္မႈရွိပါသလား။

 •  လက္ေတ႔ြေဆာင္ရြက္သူမ်ားက အႀကိဳအပို႔ လုပေ္ ပးရန္ ရိွပါသလား၊ အကယ္၍ရိွလွ်င္၊ အင္တာဗ်ဴး ခံမည့္သူ၏ 
လုံျခံဳေရးႏွင့္ သီးသန္႔ရွိေစရန္အတြက္ မည္သုိ႔ အာမခံေပးႏုိင္သနည္း။

 •  ထုိေနရာသည္ အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူ/ မ်က္ျမင္သက္ေသ ေရာက္ရွိလာရန္ သုိ႔မဟုတ္ ျပန္လည္ထြက္ခြာရန္ 
လုံျခံဳစိတ္ခ်မႈရွိပါသလား၊ အင္တာဗ်ဴးၿပီးခ်ိန္သည္ ေမွာင္လြန္းေနမည္လား။

•  လက္ေတ႔ြေဆာင္ရြက္သူမ်ား ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္မွာ-

 •  ေမးျမန္းစူးစမ္းရာ၌ အႏၱရာယ္ရွိႏုိင္သည့္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ဆိုင္သည့္ ဟင္းလင္းျပင္ေနရာမ်ား

 •  အင္တာဗ်ဴးလွ်င္ အျခားလူမ်ားၾကားႏုိင္သည့္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ဆိုင္သည့္ ေနရာမ်ား

 •  ေဆးရံုမ်ား၊ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္သားရံုးမ်ား၊ ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ဆုိင္သည့္ေနရာမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီး စင္တာမ်ားကုိ ထုိေနရာမ်ားကုိ 
စီမံေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ရပ္ရြာလူထုမ်ားႏွင့္ ႀကိဳတင္သေဘာတူညီခ်က္ရယူထားၿခင္းႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ား 
ခ်မွတ္ထားျခင္းမရွိလွ်င္

 •  အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ား/ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားကုိ အျခားအလားတူ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ေရွ႕ေမွာက္၌ အင္တာဗ်ဴးျခင္း၊ 
တဖက္ႏွင့္တဖက္အၾကား အျပန္အလွန္ သက္ေရာက္ႏုိင္သည့္ စာရင္းဇယားမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေရွာင္ၾကဥ္ရန္။

 •  အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ား/ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားကုိ အင္တာဗ်ဴးအေပၚလႊမ္းမိုးႏုိင္သည္ သုိ႔မဟုတ္ 
ယင္းတို႔အေပၚ အေနွာက္အယွက္ေပးႏိုင္သည့္ အျခားပုဂၢိဳလ္မ်ားေရွ႕၌ အင္တာဗ်ဴးျခင္း

 •  အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ား/ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားကုိ စိတ္ဖိစီးမႈခံစားရေနရသည့္ ကေလးမ်ား သို႔မဟုတ္ 
အတြင္းေရးအျဖစ္ ထားရွိရမည့္စည္းမ်ဥ္းကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ႏိုင္ေခ်ျမင့္မားသည့္ ကေလးမ်ားေရွ႕တြင္ အင္တာဗ်ဴးျခင္း

၂။ အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူ/ မ်က္ျမင္သက္ေသသည္ အေထာက္အကူကုိ လက္လွမ္းမီမႈရွိ/မရွိ ေလ့လာရန္

•  အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူ/ မ်က္ျမင္သက္ေသသည္ ယင္းအားအကူအညီေပးရန္ တစ္စံုတစ္ဦးကုိ အေဖာ္အျဖစ္ 
လုိက္ပါေပးေရး ေမတၱာရပ္ခံႏုိင္သည္။ ထိုသူသည္-

 •  အျခားမ်က္ျမင္သက္ေသတစ္ေယာက္ မျဖစ္သင့္ပါ။ မ်က္ျမင္သက္ေသတစ္ဦးျဖစ္လွ်င္လည္း၊ ထုိသူမ်ားကုိ 
သီးျခားအင္တာဗ်ဴးရမည္။

 •  အေဖာ္ၿဖစ္သူသည္ အင္တာဗ်ဴးခံရသူက ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရသူျဖစ္သင့္ၿပီး၊ အဆုိပါဆက္ဆံေရး အေျခအေနကို ထုတ္ေဖာ္ 
မျပသည့္သူ ျဖစ္သင့္သည္။

 •  အေဖာ္ၿဖစ္သူသည္ အားလပ္ခ်ိန္တြင္သာ အနီးတြင္ရွိေနသင့္ၿပီး၊ အင္တာဗ်ဴးခ်ိန္အတြင္း ရိွမေနသင့္ပါ။

 •  ေသြးနီးစပ္သည့္ မိသားစု သုိ႔မဟုတ္ အုပ္ထိန္းသူမွ ကေလးမ်ားအား ကူညီေပးရန္ ရိွေနေပးျခင္းကုိ ျခြင္းခ်က္ထား 
ခြင့္ျပဳသင့္သည္။

၃.  မည္သူက အင္တာဗ်ဴးျပဳလုပ္မည္ဆုိသည့္အေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိႏိုင္သည့္ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ လူမႈေရး ဆုိင္ရာ 
ကြာျခားခ်က္အနည္းငယ္ႏွင့္ ရင္းႏွီးကြ်မ္း၀င္မႈရွိေစရန္

•  က်ား/မ ကြာျခားခ်က္မ်ား၊ လက္ထပ္ထားသည့္ သုိ႔မဟုတ္ လက္မထပ္ရေသးသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ကေလးမ်ားႏွင့္ 

၅၂



ပဋိပကၡအတြင္း လိင္အၾကမ္းဖက္မႈအား  
မွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္း ဆိုင္ရာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ စာခ်ဳပ္

အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈအေပၚ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေလ့လာရန္။

၄.  အင္တာဗ်ဴးေဆာင္ရြက္သင့္သည့္ ေန႔ရက္၊ အခ်ိန္တုိ႔ကို စဥ္းစားရာ၌-

•  ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းႏွင့္ ရပ္ရြာလူထု၏ ပံုမွန္လုပ္ေနက်ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ေလ့လာ၍ မည္သည့္အခ်ိန္သည္ 
အသင့္ေလ်ာ္ဆုံးျဖစ္သည္ႏွင့္၊ အဆင္မေျပျဖစ္ေသာ သုိ႔မဟုတ္ ဘာသာေရးအရ ျမင့္ျမတ္ေသာ အခ်ိန္တစ္ရပ္ရပ္ သုိ႔မဟုတ္ 
ေန႔ရက္တစ္ရပ္ရပ္အေပၚ ေလးစားလိုက္နာမႈ ရွိရမည္။

၇.၂ အဓိကက်သူမ်ားကုိ အင္တာဗ်ဴးျခင္း

အင္တာဗ်ဴးသည့္ကိစၥ မည္သုိ႔ရွိေစကာမူ၊ အင္တာဗ်ဴးအားလုံးတြင္ အနိမ့္ဆံုးအဆင့္အျဖစ္ ေအာက္ပါ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ရိွရမည္။

၁။   သင္ကုိယ္တိုင္ႏွင့္ သင္၏အဖြဲ႔အစည္းကုိ မိတဆ္ က္ၿပီး တစ္ဦးခ်င္း၏ တာ၀န္မ်ားႏွင့္ သင့္အဖြဲ႔အစည္း၏ တာ၀န္မ်ားႏွင့္ 
ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကုိ ရွင္းျပေပးရန္။

၂။   အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူ/ မ်က္ျမင္သက္ေသကုိ စကားျပန္ႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးရန္၊ အင္တာဗ်ဴး ႏွင့္ 
အင္တာဗ်ဴးပါအေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ လွ်ိဳ႕၀ွက္ထားေရးလမ္းညႊန္ခ်က္ကုိ အျခားအဖဲြ႔၀ င္မ်ားနည္းတူ 
လက္ခံက်င့္သုံးမည့္အေၾကာင္းႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးတြင္ စကားျပန္၏ အခန္းက႑ မည္သုိ႔ရွိမည္ကုိ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပရန္။

၃။   အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူ/မ်က္ျမင္သက္ေသအား တရား၀င္အင္တာဗ်ဴး မျပဳလုပ္မီ ႀကိဳတင္ အသိေပး၍ 
သေဘာတူညီခ်က္ရယူရန္ (အပိုင္း ၆.၁၊ “ႀကိဳတင္အသိေပး၍ သေဘာတူညိခ်က္ရယူျခင္း” ကုိၾကည့္ပါ။)၊ 
လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူ/ မ်က္ျမင္သက္ေသ အား အင္တာဗ်ဴးမတုိင္မီႏွင့္ 
အင္တာဗ်ဴးၿပီးေနာက္တြင္ အသိေပး၍ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရယူထားသင့္သည္။

၄။   တစ္ဦးခ်င္းအေပၚ ေမးႏုိင္သည့္ ေမးခြန္းအမ်ိဳးအစားမ်ားကို ရွင္းျပရန္။

၅။   အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူ/ မ်က္ျမင္သက္ေသသည္ ယင္းထံမွ ရရွိုသည့္ အခ်က္အလက္ကုိ ရဲမ်ား၊ 
စုံစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ားႏွင့္ တရားရုံးမ်ား စသည့္ တတိယအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသို႔ေပးမည့္ကိစၥကုိ သေဘာတူလွ်င္လည္း၊ 
မည္သည့္ပံုစံမ်ားျဖင့္ သူ/သူမ၏ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပႏိုင္ေၾကာင္းႏွင္႔၊ အတြင္းေရးအျဖစ္ ထားရွိမည့္ အတုိင္းအတာကုိ 
ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပရန္။

၆။  သင့္ကုိ စကားေျပာမည္၊ မေျပာမည္ ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ရွိေၾကာင္း အင္တာဗ်ဴးခံမည့္သူကုိလည္း ရွင္းလင္းစြာ ရွင္းျပရန္၊ 
အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ား/ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ား၊ ကေလးမ်ား အပါအ၀င္ အားလုံးအေနျဖင့္ ယင္းတုိ႔၏ 
ပုဂၢိဳလ္ေရးအခြင့္အေရးကို နားလည္ရန္ အေရးႀကီးသည္။

၇။  လုပ္ငန္းစဥ္၊ သင္၏ အခန္းက႑၊ ယင္းတုိ႔ေပးမည့္ အခ်က္အလက္ႏွင့္ ယင္းတုိ႔ရရွိႏုိင္သည့္ အေထာက္ အကူႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍၊ 
အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူ/ မ်က္ျမင္သက္ေသ၏ ေမွ်ာ္မွန္း ခ်က္မ်ားကုိ သံုးသပ္ရန္၊ ဤေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား  
လက္ေတြ႔က်ရန္ႏွင့္ မမွန္လွ်င္လည္း အမွန္ၿပင္ရန္။

၈။  အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူ/ မ်က္ျမင္သက္ေသႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ အခ်က္အလက္အျပည့္အစံု၊ အမည္၊ ေမြးရက္၊ က်ား/မ၊ 
လိပ္စာအျပည့္အစံုႏွင့္ ႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈ၊ မ်ိဳးႏြယ္၊ ကုိးကြယ္ရာဘာသာ စသည္ကုိ ေကာင္းစြာ မွတ္တမ္းထားရန္။

 •  တယ္လီဖုန္းဆက္သြယ္ေရးမ်ား မရွိေသာအခါ သုိ႔မဟုတ္ စိတ္ခ်အားထားႏုိင္မႈ မရွိေသာအခါႏွင့္ 
သမားရိုးက်လိပ္စာမ်ားသည္ ပံုမွန္မဟုတ္ေသာအခါ မတူညီေသာ အမည္မ်ားႏွင့္ သိထားျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 
အမွန္တကယ္မရွိေသာအခါ၊ အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူ/ မ်က္ျမင္သက္ေသ၏ လိပ္စာကို မွတ္တမ္းထားေရးအတြက္ 
အျခားနည္းမ်ား အသုံးျပဳရန္- အသက္ရွင္ လြတ္ေျမာက္လာမႈ/ မ်က္ျမင္ သက္ေသႏွင့္ နီးစပ္သည့္ 
မ်ိဳးႏြယ္စုေခါင္းေဆာင္အမည္၊ လူမ်ိဳး သုိ႔မဟုတ္ ရပ္ရြာလူထု သုိ႔မဟုတ္ အဖြဲ႔အစည္း သုိ႔မဟုတ္ အုပ္စတု စ္ခုအပါအ၀င္။

၉။  အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူ/ မ်က္ျမင္သက္ေသကုိ ယင္းကုိမည္သည့္နည္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ေစလုိ ေၾကာင္း ေမးျမန္းရန္။

၁၀။  အင္တာဗ်ဴးၿပီးေနာက္ အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူ/ မ်က္ျမင္သက္ေသကုိ လေပါင္းမ်ားစြာ သုိ႔မဟုတ္ နွစ္တစ္ႏွစ္အထိ 
မည္သို႔ဆက္သြယ္မည္ႏွင့္ ေျခရာခံမည္ကို စဥ္းစားရန္၊ ဥပမာ- အသက္ရွင္ လြတ္ေျမာက္လာသူ၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ 
ယင္း၏မိသားစု၀င္မ်ားအမည္၊ အနီးစပ္ဆုံးမိတ္ေဆြမ်ား၊ ေဒသခံဘုရားေက်ာင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ ေဒသခံအုပ္စု၊ ယင္းကုိေျခရာခံရာ၌ 
အကူအညီေပးႏုိင္သည့္ ေနရာ၌ ရွိသည့္ မည္သူမဆုိ ျဖစ္ႏုိင္သည္။

၅၃



အပိုင္း ၂ 
လက္ေတြ႕မွတ္တမ္းတင္ျခင္း

၁၁။  အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူ/ မ်က္ျမင္သက္ေသကုိ မည္သုိ႔ဆက္သြယ္မည္ကုိ ေလ့လာရန္

၇.၃ ေမးခြန္းအမ်ိဳးအစားမ်ား

“လိင္အၾကမ္းဖက္သည့္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ား မွတ္တမ္းတင္ထားသည့္ သက္ေသခံအေထာက္အထား” ေနာက္ဆက္တဲြ-၁ 
တြင္ ရာဇ၀တ္မႈအလုိက္ တည္ေဆာက္ထားသည့္ အေမးအေျဖနမူနာပုံစံမ်ား ပါရိွၿပီး၊ မွတ္တမ္းျပဳစုသည့္လုပ္
ငန္းစဥ္အတြင္း အခ်က္အလက္ အလုံအေလာက္စုေဆာင္းမိေစေရး အေထာက္အကူ ျပဳရန္ ရည္ရြယ္သည္။ 
သက္ေသခံအေထာက္အထားစာအုပ္တြင္ အခ်က္အလက္ႏႈိက္ယူရန္ ေမးျမန္း ႏုိင္သည့္ ေမးခြန္းအမ်ိဳးအစားနမူနာမ်ား 
ပါ၀င္ၿပီး၊ က်ဴးလြန္ခဲ့သည္ဟု စြပ္စြဲထားသည့္ ရာဇ၀တ္မႈ တစ္ခုခ်င္း၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္စီအေပၚ ေက်နပ္မႈရႏိုင္သည့္ 
နမူနာေမးခြန္းမ်ားျဖစ္သည္။ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ စာသားသည္ ဤလုပင္ န္းသံုးစာအုပပ္ ါ အစိတ္အပိုင္းမ်ား၏ 
အက်ဥ္းခ်ဳပ္သာျဖစ္ၿပီး၊ လက္ေတြ႔အသံုးက်သည့္ ကိရိယာအျဖစ္ အေထာက္အကူျပဳေစရန္ ေနာက္ဆက္တြဲတစ္ရပ္အျဖစ္ 
ထည့္သြင္းထားသည္။ လက္ေတ႔ြေဆာင္ရြက္သူမ်ားအေနျဖင့္ ဤစာအုပ္ပါ အေသးစိတ္ကုိ အျပည့္အ၀ 
ေလ့လာရန္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ သက္ေသမ်ားကုိ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ရာဇ၀တ္မႈအျဖစ္ ထိေရာက္စြာ စုစည္းရန္ 
အႀကံျပဳသည္။ အင္တာဗ်ဴးလုပ္ရာ၌ ၊ ေမးျမန္းရမည့္ ေမးခြန္းအမ်ိဳးအစားမ်ားသည္ ေအာက္ပါ တစ္ရပ္ရပ္ သုိ႔မဟုတ္ 
တစ္ခုထက္ပိုေသာအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ႏႈိက္ယူထားသင့္သည္။

(၁)  က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ (ဥပမာ- မုဒိမ္းမႈ၊လိင္ကြ်န္အျဖစ္အသုံးခ်မႈစသည့္) သက္ဆိုင္ရာအမႈကုိသက္ေသျပသည့္အခ်က္အလ
က္မ်ား

(၂)  က်ဴးလြန္သည့္အတုိင္းအတာသည္လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈကင္းေသာရာဇ၀တ္မႈ၊စစ္ရာဇ၀တ္ မႈသုိ႔မဟုတ္မ်ိဳးသု
ဥ္းသတ္ျဖတ္မႈဆုိင္ရာရာဇ၀တ္မႈကုိျဖစ္ေစေၾကာင္းသက္ေသျပသည့္အခ်က္အလက္မ်ား

(၃)  ကုိယ္တုိင္ကိုယ္က်ရာဇ၀တ္မႈက်ဴးလြန္သူပုဂၢိဳလ္သည္ (မည္သည့္ပံုစံျဖင့္က်ဴးလြန္ေစကာမူ၊ဥပမာ- တုိက္ရိုက္က်ဴးလြန္မႈ
သုိ႔မဟုတ္အမိန္႔ေပးေစခိုင္းမႈ/ အထက္လူႀကီးအျဖစ္တာ၀န္ခံမႈ) ထုိက်ဴးလြန္မႈအေပၚတာ၀န္ယူေစရန္သက္ေသျပသည့္
အခ်က္အလက္မ်ား၊

(၁) က်ဴးလြန္မႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား စုစည္းရန္ ေမးျမန္းမည့္ ေမးခြန္းအမ်ိဳးအစားမ်ား 

က်ဴးလြန္မႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ား/ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားကုိ အင္တာဗ်ဴးရာတြင္ 
လက္ေတ႔ြေဆာင္ရြက္သူသည္ သက္ဆိုင္ရာ ရာဇ၀တ္မႈႏွင့္ဆုိင္သည့္ အပိုင္းအားလုံးကုိ သက္ေသျပရန္ အကူအညီရႏုိင္သည့္ 
ေမးခြန္းမ်ားေမးသင့္သည္။ 

ဥပမာ- မုဒိမ္းမႈအတြက္၊ စြပ္စြဲခ်က္ကုိ အေထာက္အကူျပဳသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ႏိႈက္ယူႏုိင္မည့္ ေမးခြန္းမ်ားေမးရမည္။

(၁)  ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူသည္ ပုဂၢိဳလတစ္ဦး၏ ခႏၡာကုိယ္အား အႏိုင္အထက္ျပဳ၍ ခႏၶာကုိယ္အစိတ္အပိုင္း တစ္ရပ္သုိ႔ ထုိးသြင္းျခင္း၊ 
သုိ႔ရာတြင္ ေပါ့ေပါ့တန္တန္ ထုိးသြင္းက်ဴးလြန္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ က်ဴးလြန္သူ၏ လိင္ အဂၤါျဖင့္ ထုိးသြင္းက်ဴးလြန္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 
က်ဴးလြန္ခံရသူ၏ စအုိ၀ သုိ႔မဟုတ္ လိင္အဂၤါ၀ သို့ အရာ၀တၳဳ တစ္ရပ္ရပ္ျဖင့္ သုိ႔မဟုတ္ ခႏၶာကိုယ္၏ အျခားအဂၤါအစိတ္အပိုင္း 
တစ္ရပ္ရပ္ျဖင့္ ထိုးသြင္း က်ဴးလြန္ျခင္း 

ထုိ႔ေနာက္ -

(၂)  အႏိုင္အထက္က်ဴးလြန္မႈကို အင္အားသုံး၍ သုိ႔မဟုတ္ အင္အားသုံးမည္ဟု ျခိမ္းေျခာက္၍ သုိ႔မဟုတ္ ၾကမ္းတမ္းစြာျပဳ၍ 
ေဆာင္ရကြ္ခဲ့သည္။ အၾကမ္းဖက္မႈကုိ ေၾကာက္ရြံ၍၊ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံရမည္ကုိ ေၾကာက္ရြံ၍၊ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ 
သုိ႔မဟုတ္ ထိုပုဂိၢဳလ္ သုိ႔မဟုတ္ အျခားပုဂိၢဳလ္အေပၚ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဖိႏိွပ္မႈ သုိ႔မဟုတ္ အာဏာအလြဲသုံးမႈ သုိ႔မဟုတ္ 
အၾကမ္းဖက္ေဆာင္ရြက္သည့္ ပတ္၀န္းက်င္ အေနအထားကုိ အခြင့္ေကာင္းယူ၍ ေဆာင္ရြက္မႈ သုိ႔မဟုတ္ အမွန္တကယ္ 
သေဘာတူမႈမေပးႏုိင္သည့္ ပုဂၢိဳလ္အေပၚ အႏိုင္အထက္ က်ဴးလြန္မႈ

(၁)  ႏွင့္ (၂) အတြက္ နမူနာ ေမးခြန္းမ်ားမွာ-

(၁)  ျဖစ္ႏုိင္လွ်င္၊ ရွင့္အတြက္ သိပ္မခက္ခဲလွ်င္၊ ထုိသူမ်ား ရွင့္အေပၚ ဘယ္လုိဆက္ဆံၾကတယ္ဆုိတာကုိ ေက်းဇူးျပဳ၍ ကြ်ႏ္ုပ္ကုိ 

၅၄



ပဋိပကၡအတြင္း လိင္အၾကမ္းဖက္မႈအား  
မွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္း ဆိုင္ရာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ စာခ်ဳပ္

ေျပာျပေပးႏုိင္ပါသလား။ ဤကိစၥမွာ ထုတ္ေျပာရန္ မလြယ္ကူမွန္း ကြ်ႏု္ပ္ သိပါတယ္၊ အခ်ိန္ယူၿပီးမွေျပာပါ။ (အကယ္၍ 
ထုိသူမ်ား တစ္ေယာက္ၿပီးတစ္ေယာက္ သူမကို ‘မုဒိမ္းက်င့္’ ခ့ဲသ ည္ဟု သူမေျပာလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ မုဒိမ္းက်င့္မႈကုိ ဆုိလိုသည္ဟု 
သင္သိထားေသာ ဘန္းစကားမ်ိဳး သုိ႔မဟုတ္ အရပ္သုံးအေခၚအေ၀ၚမ်ိဳး သံုးလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ ထုိးသြင္းဆက္ဆံျခင္းကုိ ေဖာ္ျပသည့္ 
အဓိကအခ်က္အလက္မ်ား ရရွိရန္ ထပ္မံလုိက္ယူရမည္။) သူတုိ႔က မုဒိမ္းက်င့္ခဲ့သည္ဟု ေျပာလွ်င္၊ ရွင့္ကုိ မုဒိမ္းက်င့္စဥ္က 
ဘယ္လိုက်င့္တယ္ဆိုတာ တိတိက်က် ေျပာေပးပါလား၊ သူတုိ႔ ဘာေတြသုံးၿပီး မုဒိမ္းက်င့္သလဲ၊ ရွင့္ခႏၶာကုိယ္ ဘယ္ေနရာကုိ 
အႏၱရာယ္ျပဳခဲ့သလဲ။

(၂)   ဒီကိစၥျဖစ္ပြားခဲ့စဥ္က အနီး၀န္းက်င္ရ့ဲ အေနအထားက ဘယ္လိုရိွလဲ ေျပာျပေပးပါလား၊ ရွင္က ဘယ္ေနရာမွာ ရွိခဲ့သလဲ၊ 
ပတ္၀န္းက်င္အေနအထားမ်ားကုိ ေျပာျပေပးႏိုင္ပါသလား။ အဖြဲ႔အစည္း

(၂) က်ဴးလြန္မႈအတုိင္းအတာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား စုစည္းရန္ ေမးခြန္းအမ်ိဳးအစားမ်ား 

ရာဇ၀တ္မႈတစ္ရပ္သည္ စစ္ရာဇ၀တ္မႈအျဖစ္ သုိ႔မဟုတ္၊ လူသားခ်င္းစာနာမႈကင္းသည့္ ရာဇ၀တ္မႈအျဖစ္ သုိ႔မဟုတ္ 
မ်ိဳးသုဥ္းသတ္ျဖတ္မႈအျဖစ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္း ဟုတ္/မဟုတ္ သတ္မွတ္ရန္ဤရာဇ၀တ္မႈမ်ားႏွင့္ ဆုိင္သည့္ အပိုင္းတစ္ခုခ်င္းႏွင့္ 
ကုိက္ညီသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားႏႈိက္ယူရန္ ေမးခြန္းမ်ား ေမးရမည္။

ဥပမာ- မုဒိမ္းမႈကုိ လူသားခ်င္းစာနာမႈကင္းသည့္ ရာဇ၀တ္မႈအျဖစ္ ၊ စြပ္စဲြခ်က္ကုိ အေထာက္အကူျပဳသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား 
ႏႈိက္ယူႏိုင္မည့္ ေမးခြန္းမ်ားကုိ ေမးရမည္-

(၁)  က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖစ္ပြားမႈ၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ သို႔မဟုတ္ စနစ္တက် တုိက္ခိုက္မႈ၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္အျဖစ္ 
ရာဇ၀တ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ခဲ့သခဲ့သည္။

(၂)  တုိက္ခိုက္မႈသည္ လူသားထုတစ္ရပ္လုံးႏွင့္ ဆန္႔က်င္သည္။

(၃)  တုိက္ရိုက္ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္သူသည္ လူသားထုတစ္ရပ္လံုးႏွင့္ ဆန္႔က်င္မွန္း သိခဲ့သည္။

(၄)  (လက္ေတြ႔ေ ဆာင္ရြက္သူမ်ား မွတ္တမ္းျပဳစုေနသည့္ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္နယ္ပယ္၌ တရားစီရင္ ခြင့္ဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား 
လုိအပ္ႏိုင္သည္ သုိ႔မဟုတ္ မလိုအပ္ပဲ ရွိႏိုင္သည္။) တုိက္ခိုက္မႈသည္ ဤျပစ္မႈ က်ဴးလြန္ေစသည့္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု၏ မူ၀ါဒကုိ 
လုိက္နာေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အေျခအေန တစ္ရပ္ကုိ ျဖည့္စြမ္းရန္ ေဆာင္ရြက္ခ့ဲၿခင္းျဖစ္ေပမည္။ တုိက္ရိုက္က်ဴးလြန္မႈ 
သုိ႔မဟုတ္ အမိန္႔ေပး ေစခိုင္းမႈ/ အထက္လူႀကီးမွ တာ၀န္ေပးမႈ စသည့္ မည္သည့္ပံုစံျဖင့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ေစကာမူ မည္သူ၌ 
တာ၀န္ရွိေၾကာင္း စြပ္စြဲသတ္မွတ္ရန္ လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္သူက ေမးခြန္းမ်ား ေမးရေပမည္။

နမူနာေမးခြန္းမ်ား

(၁)ႏွင့္ (၂) ရွင္ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ကိစၥေတြ ျဖစ္ေနစဥ္ႏွင့္ ျဖစ္ၿပီးေနာက္မွာ၊ မျဖစ္ခင္မွာ တျခားဘာျဖစ္ေသးလဲ ေျပာျပေပးႏိုင္ပါသလား၊ 
လိင္အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခိုက္ျခင္းခံရတဲ့လူေတြအေၾကာင္း ေျပာျပေပးႏုိင္သလား။ သူတုိ႔ ဘာေတြ၀တ္ဆင္ထားခဲ့သလဲ၊ 
ဘာေတြယူလာခဲ့သလဲ၊ ဘယ္မွာေနထုိင္ေနၾကသလဲ။ အနီးတ၀ိုက္မွာ စစ္တပ္အေဆာက္အအုံ၊ သုိ႔မဟုတ္ စက္ပစၥည္းကိရိယာ 
သုိ႔မဟုတ္ ဘယ္လုိပုဂိၢဳလ္မ်ိဳးေတြ ရိွေနခဲ့သလဲ။ တိုက္ခိုက္မႈျဖစ္ခဲ့တဲ့ ပုံစံကုိ ေျပာျပေပးႏိုင္သလား၊ ပထမဆံုး ဘာျဖစ္သလဲ၊ 
ေနာက္ပိုင္း ဘာဆက္ျဖစ္သလဲ၊ ေနာက္ေကာ၊ မည္သည့္ တုိက္ခိုက္မႈ အမ်ိဳးအစားကုိမဆုိ သင္သတိျပဳမိႏိုင္ပါသလား၊ ဘာေၾကာင့္ 
ဒီလုိ ေကာက္ခ်က္ခ်ရပါသလဲ။ သင္ယခုေဖာ္ျပခဲ့သည့္ တုိက္ခိုက္မႈမ်ားအပါအ၀င္၊ အျခားသင္ျမင္ခဲ့သည့္ ကိစၥမ်ားရွိပါသလား။ 
(သူ/ သူမ ေတြ႔ျမင္ခဲ့သည့္ ျဖစ္ရပ္အေသးစိတ္ကို သင့္အား ေျပာျပေပးသည္ျဖစ္ရာ သင္အေနျဖင့္ မည္သူက မည္သည့္အရာကုိ 
မည္သည့္အခ်ိန္၊ မည္သည့္ေနရာ၌၊ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ မည္သုိ႔ ေဆာင္ရြက္သည္ႏွင့္ သူ/ သူမ မည္သုိ႔ သိရွိသြားသည္ကုိ 
သတိျပဳမိႏုိင္ေပသည္။

(၃) ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား စုစည္းေပးသည့္ ေမးခြန္းအမ်ိဳးအစားမ်ား 

ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူတစ္ဦး သို႔မဟုတ္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားမွ (စြပ္စြဲခံထားရသည့္) ရာဇ၀တ္မႈကို က်ဴးလြန္ခ့ဲ သည့္ပံုစံႏွင့္ဆိုင္သည့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား စုစည္းရန္အလုိ႔ငွာ -

ဥပမာ- တုိက္ရုိက္တာ၀န္ရိွမႈကုိ သတ္မွတ္ရန္ မည္သူက စြပ္စြခံဲရသလဲ၊ သူ/ သူမ သည္ - ျပစ္မႈကုိ (တုိက္ရုိက္ သုိ႔မဟုတ္ 
သြယ္၀ုိက္က်ဴးလြန္ခ့ဲျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ပူးတြကဲ်ဴးလြန္ခ့ဲျခင္း) ရွိ/ မရွိ၊ အမိန္႔ေပး ေစခုိင္းခံရသည္၊ ျမဴဆယြ ္ခံရသည္၊ မက္လံုးျဖင့္ ဆေဲြ 
ဆာင္ခံရသည္၊ ၾကံရာပါအျဖစ္ ေဆာင္ရကြခ့ဲသည္္ႏွင့္ မေကာင္းမႈကုိ အားေပးကူညီခ့ဲသည္ သုိ႔မဟုတ္ အျခားတနည္းနည္းျဖင့္ 
ရည္ရယြခ္်က္ တစ္ခုတည္းအတြက္ လူအုပ္စု၏ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္မႈတြင္ ပါ၀င္ခ့ဲသည္ (သုိ႔မဟုတ္ က်ဴးလြန္ရန္ အားထုတ္မႈတြင္ 

၅၅



အပိုင္း ၂ 
လက္ေတြ႕မွတ္တမ္းတင္ျခင္း

ပါ၀င္ခ့ဲသခ့ဲသည္) စသည္ျဖင့္ သတ္မွတ္ႏုိင္ရန္ အေထာက္အကူရသည့္ ေမးခြန္းမ်ားကုိ လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္သူမ်ားက ေမးရမည္။ ၃၉

နမူနာေမးခြန္းမ်ား ။ ကြၽႏု္ပ္ကုိ သင္ေျပာခဲ့သည့္အတုိင္း တုိသူမ်ား ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခ့ဲၾကသည္ဆုိသည့္ ကိစၥကုိ အေသးစိတ္ 
ေျပာျပေပးႏိုင္မလား။ သူတုိ႔၀တ္စားပံုကို ေျပာျပႏုိင္မလား၊ သူတုိ႔မွာ အေဆာင္အေယာင္/ ရာထူး / တံဆိပ္ေတြ ရွိသလား။ 
သူတုိ႔ရဲ့ ေခါင္းမွာ ဘာေဆာင္းထားလဲ၊ ဖိနပ္က ဘယ္လုိ၀တ္ထားလဲ၊ ပံုပန္း သ႑ာန္မွာ အျခား ထူးျခားတာဘာရွိသလဲ၊ 
သူတုိ႔လက္နက္မ်ား၊ စက္ပစၥည္းကိရိယာ၊ ယာဥ္/ကား စသည့္နွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အျခားထူးျခားတာ ဘာရိွသလဲ၊ ရာထူးလက္ကိုင္ရွိ 
တစ္ေယာက္ေယာက္ကုိ ေလ့လာႏိုင္မည့္ အခမ္းအနား/ အခ်ိန္အခါရရိွခ့ဲပါသလား၊ ထုိပုဂိၢဳလ္မွ၊ ပုဂၢဳိလမ္ ်ားမွ တစ္ခုတစ္ခုေျပာလွ်င္ 
ၾကားႏိုင္တ့ဲ အခါအခြင့္ရရိွခ့ဲပါသလား။ သူတုိ႔ ဘာေျပာခဲ့သလဲ၊ ဘယ္သူကုိ သူတို႔ ေျပာခဲ့သလဲ၊ ဘယ္အေနအထားမွာလဲ၊ 
သူတုိ႔ေျပာခဲ့တဲ့အေပၚ ျပန္လည္တုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈ သုိ႔မဟုတ္ ရလဒ္က ဘာလဲ။ ဤအုပ္စထုဲမွ ပုဂိၢဳလ္မ်ားအၾကား အျပန္အလွန္ 
ခ်ိတ္ဆက္မႈကုိ ေထာက္လွမ္းႏိုင္မည့္ အခါအခြင့္ သင့္မွာရိွခဲ့သလား၊ သူတို႔ရဲ့ အျပန္အလွန္ခ်ိတ္ဆက္မႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး သင့္က 
ဘာေတြေထာက္လွမ္းႏိုင္ခ့ဲ သလဲ။ သူတို႔အခ်င္းခ်င္းအၾကား တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အမည္၊ ဂုဏ္ပုဒ္၊ အဆင့္အတန္း၊ ရာထူး စသည္ကုိ 
ရည္ညႊန္းသံုးစြဲတာကုိ ၾကားႏိုင္မည့္အခါအခြင့္ သင္ရရိွခ့ဲပါသလား။

၇.၄  အင္တာဗ်ဴးနည္းစနစ္မ်ား

မွန္ကန္ေသာ နည္းစနစ္မ်ား၊ အျပဳအမူ သေဘာထားတုိ႔ကုိ အင္တာဗ်ဴး၌ က်င့္သုံးရန္ အေရးႀကီးသည္။ သုိ႔မွသာ 
အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူ/ မ်က္ျမင္သက္ေသက ယင္းအေပၚ ေလးစားမႈရွိသည္၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးသည္ဟု ခံစားရၿပီး၊ 
စိတ္သက္ေတာင့္သက္သာျဖင့္ အခ်က္အလက္မ်ား ေ၀မွ်ေပးမည္။ လက္ေတ႔ြေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္-

၁။ ေမးခြန္းမ်ားေမးရာတြင္ သတိထားရန္ ႏွင္႔ ဗ်ဴဟာေၿမာက္ေစရန္

•  အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူ/ မ်က္ျမင္သက္ေသအား သူ/သူမ၏ ဇတ္ေၾကာင္းကုိ ျပန္ေျပာႏုိင္ေရး အားေပးပါ၊ 
လိင္အၾကမ္းဖက္မႈဆုိင္ရာ ေမးခြန္းမ်ားမေမးမီ သူ/သူမ စိတ္ၾကိဳက္ပံုစံျဖင့္အခ်က္အလက္ မ်ားေပးခြင့့္္ၿပဳပါ၊

•  လမ္းေၾကာင္းျပေမးခြန္းမ်ား မေမးသင့္ပါ။

•  သင္နားလည္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္- ျဖစ္ႏိုင္သမွ် သူ/သူမ တုိ႔၏ စကားလုံးမ်ားကုိ ထပ္ခါထပ္ခါ သံုးစြဲသင့္ၿပီး 
ပို၍ရွင္းျပေပးရန္လုိေသာ စကားလံုးမ်ားရွိလွ်င္ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးေပးရန္ ေတာင္းဆို သင့္သည္။ လမ္းေၾကာင္းျပမည့္ သူ/သူမ၏ 
စကားလံုးမ်ားကုိ မည္သည့္အခါမွ် ေျပာင္းလဲျခင္း မျပဳရ။

•  “ရွင္ဘယ္လုိ သိသလဲ” သို႔မဟုတ္ “ဘယ္အရာက ရွင့္ကုိ ဒီလုိေကာက္ခ်က္ခ်ေစတာလဲ” စသည့္ ေမးခြန္းကုိ 
အျမဲေမးသင့္သည္။ ေဖာ္ျပခ်က္ကုိ အေထာက္အကူျပဳရန္၊ ပိုမိုအားေကာင္းေစရန္ သုိ႔မဟုတ္ ခ်ဲ႕ကားရန္ လုိအပ္ပါက 
ေနာက္ထပ္ ေမးခြန္းမ်ား ေမးသင့္သည္။

•  အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူ/ မ်က္ျမင္သက္ေသအား အေျဖရွာရန္ သို႔မဟုတ္ အခ်က္တစ္ခ်က္ကုိ ျပန္လည္အမွတ္ရရန္ 
မည္သည့္အခါမွ် မကူညီရ။

•  မည္သည့္အခ်က္ကုိမွ် တရားေသ မမွန္းဆရ။ ေနာက္ဆုံး အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူ/ မ်က္ျမင္ သက္ေသ (၅၀) ဦးသည္ 
အခင္းျဖစ္ရာေနရာကုိ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့လွ်င္လည္း (၅၁) ဦးေျမာက္ အသက္ရွင္ လြတ္ေျမာက္လာသူ/ မ်က္ျမင္သက္ေသသည္ 
ထုိေနရာကုိသာ ဆက္လက္ေဖာ္ထုတ္မည္ဟု မည္သည့္ အခါမွ် တရားေသမမွန္းဆထားရ။ အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူ/ 
မ်က္ျမင္သက္ေသတုိင္းကုိ ေမးခြန္း ေမးပါ။

•  အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူ/ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားကုိ ယင္းတို႔အေနျဖင့္ ပထမအႀကိမ္တြင္ မမွတ္မိႏုိင္ေသာကိစၥ 
အေသးစိတ္ျပန္လည္အမွတ္ရေရး ဖိအားမေပးရ။ (ထုိသို႔ ျပဳလုပ္လွ်င္- အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူ/ 
မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားအတြက္ ဆုိး၀ါးေသာ ေနာက္ဆက္တြဲမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္သည္။)

•  အင္တာဗ်ဴး မည္သုိ႔ အဆုံးသတ္သလဲ ဆုိသည္ကုိ ေသခ်ာစြာ ဂရုစိုက္ပါ။ အထူးသျဖင့္ အသက္ရွင္ လြတ္ေျမာက္လာသူ/ 
မ်က္ျမင္သက္ေသသည္ အလြန္စိတ္ထိခိုက္ ခံစားသြားရသည္ သုိ႔မဟုတ္ အလြန္ေဆာက္တည္ရာမရ ျဖစ္သြားသည္ 
စသည္ၿဖင္႔။ အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူ/ မ်က္ျမင္ သက္ေသမွ လုံျခံဳစိတ္ခ်မႈ ခံစားရသည့္ ေနရာ၌ 
ဇာတ္ေၾကာင္းျပန္ေျပာမႈကုိ အဆံုးသတ္ေပးရန္ ႀကိဳးစားပါ။

၃၉   က်ဴးလြန္မႈသည္ (ICC ဥပေဒ ျပဌာန္းခ်က္၊ ပုဒ္မ 25 3 (a) အရ) တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ ကာယကံေျမာက္ တုိက္ရိုက္က်ဴးလြန္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အျခားသူမ်ားႏွင့္ 
ပူးေပါင္းက်ဴးလြန္ျခင္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ပူးေပါင္းက်ဴးလြန္မႈသည္ ရာဇ၀တ္မႈ အေပၚ ပူးတြဲထိန္းခ်ဳပ္ကြပ္ကဲမႈေပၚ အေျခခံသည္ သုိ႔မဟုတ္ အျခားသူမွတဆင့္ ရာဇ၀တ္မႈတစ္ခု 
က်ဴးလြန္ျခင္းအေပၚ အေျခခံ သည္။ အမိန္႔ေပးေစခိုင္းျခင္းသည္ အျခားတစ္ေယာက္ကုိ ရာဇ၀တ္မႈ က်ဴးလြန္ရန္ လမ္းညႊန္ျခင္းျဖစ္သည္။ ျမဴဆြယ္သိမ္းသြင္းျခင္း/ 
မက္လုံးေပးဆြဲေဆာင္ျခင္းသည္ အျခားတစ္ဦးကုိ ရာဇ၀တ္မႈ က်ဴးလြန္ရန္ ေစ့ေဆာ္တိုက္တြန္းျခင္း ျဖစ္သည္။ အကူအညီေပးျခင္း ႏွင့္ မေကာင္းမႈကုိ အားေပးကူညီျခင္းသည္ 
ရာဇ၀တ္မႈ က်ဴးလြန္ျခင္းကုိ တနည္းနည္းျဖင့္ အားေပးကူညီျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ဤကူညီမႈ သည္ ရာဇ၀တ္မႈ က်ဴးလြန္ျခင္းအေပၚ ႀကီးမားေသာ သက္ေရာက္မႈတစ္ရပ္ရွိသည္။

၅၆



ပဋိပကၡအတြင္း လိင္အၾကမ္းဖက္မႈအား  
မွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္း ဆိုင္ရာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ စာခ်ဳပ္

၂။  အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူ/ မ်က္ျမင္သက္ေသကုိ ေလးစားသည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးသည့္ ပုံစံျဖင့္ ျပဳမူဆက္ဆံရန္

•  အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူ/ မ်က္ျမင္သက္ေသကုိ အခ်က္အလက္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဦးစားေပးပါ။

•  မ်က္လုံးျခင္း တစ္တန္းတည္းျဖစ္သည့္ ေနရာ/ အျမင့္၌ထုိင္ပါ။ သုိ႔မဟုတ္ အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္ လာသူ/ 
မ်က္ျမင္သက္ေသထက္ နိမ့္ရာ၌ ထုိင္ပါ။

•  အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူ/ မ်က္ျမင္သက္ေသအေနျဖင့္ သေဘာတူ/မတူ ေဖာ္ျပခြင့္၊ ေျဖရန္/ မေျဖရန္ ေရြးခ်ယ္ခြင့္၊ 
ေမးခြန္းေမးခြင့္၊ လိုအပ္လွ်င္ အႀကိမ္မ်ားစြာ ထပ္ေက်ာ့၍ ေျဖဆုိခြင့္ သုိ႔မဟုတ္ အင္တာဗ်ဴးကုိ ရပ္တန္႔ခြင့္၊ ဆက္သြားခြင့္ကုိ 
ေတာက္ေလွ်ာက္ေပးထားပါ။

•  ႀကိဳတင္အသိေပး၊ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူထားျခင္းသည္ သူ/သူမ အေနျဖင့္ ရရွိထားသည့္ အခ်က္အလက္ အျပည့္အစံုအေပၚ 
အေျခခံ၍ အင္တာဗ်ဴးမတုိင္မီ၊ အင္တာဗ်ဴးစဥ္ကာလအတြင္းႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး ေနာက္ပိုင္း၌ သူ/သူမ၏ 
ေရြးခ်ယ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ေသခ်ာခိုင္မာမႈရွိေစရန္ အခ်က္အလက္မ်ား ေတာက္ေလွ်ာက္ေပးသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္သည္ကုိ 
အမွတ္ရပါ။ သူ/သူမ နားလည္ေၾကာင္း သင္မေသခ်ာလွ်င္ တခ်ိဳ႕အခ်က္အလက္ကို သူ/သူမ၏ ဘာသာစကားျဖင့္ ျပန္လည္ 
ရွင္းျပေပးရန္ ေတာင္းဆုိပါ။

•  သနားေၾကာင္းမျပပဲ ၊ ေလးစားအထင္ႀကီးေၾကာင္းျပပါ။

•  အျမဲယဥ္ေက်းပ်ဴငွာ၍ ေလးစားထုိက္ၿပီး ၊ အာရံုစိုက္သူျဖစ္ပါေစ။ သင္၏ အျပဳအမူသည္ ရိုးရာ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ 
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကုိ အထူးသိရွိလုိက္နာသည့္ပုံစံရွိပါေစ၊ အထူးသျဖင့္ အင္တာဗ်ဴး ေနသည့္ ပုဂၢိဳလ္၏ လူမႈအဆင့္အတန္း၊ 
အခန္းက႑၊ စရိုက္လကၡဏာႏွင့္ ဆက္လက္၍ သင့္အျပဳအမူ ကုိ အထူးသတိထားပါ။

•  ပညာရွင္ဆန္ပါေစ ။ မည္သည့္ေနရာတြင္မွ် သေဘာမတူေၾကာင္း သုိ႔မဟုတ္ မယုံၾကည္ေၾကာင္း၊ ဟုတ္/မဟုတ္ 
ဆင္ျခင္ၾကည့္သည့္ ပံုစံမေပါက္ေစရန္ ေျခဟန္လက္ဟန္ျဖင့္ စကားေျပာဆုိျခင္း သုိ႔မဟုတ္ မ်က္နွာအမူအရာ စသည္မ်ား 
အပါအ၀င္ကုိ အထူးဂရုထားပါ။

•  အခ်ိန္ကုိ အတိုးအေလ်ာ့ ျပဳနုိင္ပါေစ၊ သင့္ေမးခြန္းမ်ားကုိ အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ား/ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားက 
ေျဖၾကားရာ၌ သည္းခံေစာင့္ဆုိင္းပါ။ (အင္တာဗ်ဴးအတြက္ အခ်ိန္ အလံုအေလာက္ ေပးထားရမည္ကုိ အမွတ္ရပါ။)

၃။   မည္သည့္ကတိကုိမွ် မျပဳရ။ ဟုတ္ေၾကာင္းမွန္ေၾကာင္း ေထာက္ခံျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ျပန္လည္ေျဖရွင္းမႈ မရွိပဲ 
ဆိတ္ဆိတ္ေနေသာအခါ ကတိေပးသည့္ သေဘာျဖစ္ သြားႏုိင္သည္ကုိ သတိထားပါ။ (စကားျဖင့္ သုိ႔မဟုတ္ 
ဆိတ္ဆိတ္ေနျခင္းျဖင့္) ကတိမျပဳမိပါေစႏွင့္။

 ဥပမာ-

•  အတြင္းေရးအျဖစ္ ထားရွိျခင္း (အပိုင္း ၆.၂- “အတြင္းေရးအျဖစ္ ထားရွိျခင္း” ကုိ ၾကည့္ပါ။)

•  ၀န္ေဆာင္မႈတစ္ရပ္ရပ္ေပးျခင္းျဖင့္ သူ/သူမ အား ကူညီရန္

•  တရားမွ်တမႈ ရရွိေစရန္

•  သူ/သူမ သို႔မဟုတ္ သူ/သူမ၏ မိသားစုကုိ အကာအကြယ္ေပးရန္

•  ျပန္လာၿပီး သူ/သူမ ကုိ လာၾကည့္ေပးရန္

ေနာက္အစည္းအေ၀းအတြက္ သင္သေဘာတူထားေကာင္းထားလိမ့္မည္။ သုိ႔ရာတြင္ အာမမခံမိေစရန္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းလုပ္ပါ။

၄။   အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူ/ မ်က္ျမင္သက္ေသနွင့္ ဆက္ဆံရာတြင္ သင္အသုံးျပဳသည့္ ဘာသာ စကားကို ထည့္စဥ္းစားရန္

•  ရွင္းရွင္းေျပာပါ။ အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူ/ မ်က္ျမင္သက္ေသ နားမလည္ေသာ ေမးခြန္းမ်ားကုိ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးမႈေပးပါ 
သုိ႔မဟုတ္ ရွင္းျပမႈ ျပဳလုပ္ပါ။

•  အင္တာဗ်ဴးသူမ်ားႏွင့္ စကားျပန္မ်ား အတူတူ အလုပ္လုပ္၍ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ လိင္အဂၤါမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 
အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူ/ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ား အသံုးျပဳသည့္ စကားလုံးမ်ားႏွင့္ စကားစု/ စကားဟန္မ်ားအား 
ျပဳစုထားသင့္သည္။

၅၇



အပိုင္း ၂ 
လက္ေတြ႕မွတ္တမ္းတင္ျခင္း

၅။  အင္တာဗ်ဴးတြင္ စကားျပန္တစ္ဦး ပါ၀င္လာေသာအခါ

•  စကားျပန္သူသည္ အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူ/ မ်က္ျမင္သက္ေသကုိ တုိက္ရိုက္ၾကည့္၍ စကား ျပန္ေပးေစရမည္။ 
အသံေနအသံထား၊ အနိမ့္အျမင့္၊ အတင္အခ်၊ အသံအနိမ့္အျမင့္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ သိနားလည္ထားရမည္။

•  အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူ/ မ်က္ျမင္သက္ေသအား (“အဲ့ဒီေနာက္ သင္ဘာေျပာခဲ့သလဲ”) ဟု တုိက္ရိုကေ္ျပာပါ။ 
စကားျပန္အား (“ေနာက္ဘာေျပာခဲ့သလဲလုိ႔ သူ႔ကုိေမးလုိက္”) ဟု မေျပာရ။

•  စကားျပန္က သူ/သူမ ေမးခြန္းကို ဘာသာျပန္ေပးေနစဥ္၌ မွတ္တမ္းခ်ေရးေနျခင္းကုိ ေလ်ာ့ပါ သို႔မဟုတ္ ေရွာင္ပါ 
(အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူ/ မ်က္ျမင္သက္ေသ၏ ေျခဟန္လက္ဟန္ႏွင့္ အသံအေနအထားကုိ ေလ့လာသုံးသပ္ရန္ 
အေရးႀကီးပါသည္။)

•  လိင္အၾကမ္းဖက္မႈဆုိင္ရာ စကားလုံးမ်ားကုိ အင္တာဗ်ဴးခံရမည့္သူ၏ ဘာသာစကားအားျဖင့္ သင္ ရင္းႏွီးေနရမည္။ သုိ႔မွသာ 
လိင္အၾကမ္းဖက္မႈအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးေသာအခါ သင့္အေနျဖင့္ အလုိက္အထုိက္ျပဳမူမိေပမည္။ တက္ၾကြစြာနားေထာင္ပါ။ 
(ဥပမာ- အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူ/ မ်က္ျမင္သက္ေသမွ လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္သူအား အျခားဘာသာစကားျဖင့္ 
ေျပာေနလွ်င္လည္း ေခါင္းၿငိမ့္၍ နားေထာင္ပါ။) ယုံၾကည္မႈတုိးတက္လာမႈရွိလာၿပီး၊ ဖြင့္ခ်ေဖာ္ထုတ္မႈ တုိးတက္လာမည္။

၆။   အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူ/ မ်က္ျမင္သက္ေသတုိ႔သည္ ယင္းတုိ႔ဇာတ္ေၾကာင္း ေျပာေနေသာအခါ သုိ႔မဟုတ္ 
ေျပာျပေသာအခါ၊ မတူကြဲျပားေသာပံုစံမ်ားျဖင့္ ျပဳမူ၊ တုန္႔ျပန္ၾကမည္ကုိ သိထားပါ။ ပုံစံ ‘တစ္မ်ိဳး’ တည္း ပုံေသျပဳမူရန္ မရွိပါ။ 
အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူ/ မ်က္ျမင္သက္ေသသည့္ ပံုစံတစ္မ်ိဳးႏွင့္ ျပဳမူ တုန္႔ျပန္မည္ဟု ပံုေသတြက္ဆမထားရပါ။

•  အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူ/ မ်က္ျမင္သက္ေသသည္ စိတ္ထိခိုက္ခံစားရႏိုင္သည္။ ကုိယ့္အေၾကာင္းကုိ ေဖာ္ထုတ္ရန္ 
ခက္ခဲႏိုင္သည္။ သုိ႔မဟုတ္ စိတ္ဆုိးေဒါသထြက္ၿပီး ေနာက္ဆုတ္သြားႏုိင္သည္။

•  အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူ/ မ်က္ျမင္သက္ေသသည္ ေဒါသထြက္လာၿပီး၊ ခံစားမႈအားေကာင္း လာကာ၊ တုိက္ရိုက္
ခုခံလုိစိတ္မ်ားလာၿပီး၊ ခံစားမႈေရာစုလာၿပီး၊ အခ်ိဳ႕ေမးခြန္းမ်ားေျဖရန္ ျငင္းဆုိလာ ႏိုင္သည္၊ သုိ႔မဟုတ္ မလုိအားအပ္ဟု 
ထင္ရသည့္အရာမ်ားကုိ အေသးစိတ္ရွည္လ်ားစြာ ေျပာလာ ႏိုင္သည္။

•  အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူ/ မ်က္ျမင္သက္ေသသည္ တည္ၿငိမ္မႈရွိလာၿပီး၊ အသင့္အေနအထား ျဖစ္လာၿပီး 
ပိုမိုရွင္းလင္းလာၿပီး အခင္းျဖစ္ပြားမႈႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားအားလုံးႏွင့္ အေျခအေန အရပ္ရပ္ကုိ ျပန္လည္စုစည္းႏုိင္ၿပီး 
ျပန္ေျပာလာႏိုင္သည္။

•  အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူ/ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားသည္ ျဖစ္ရပ္ငယ္မ်ားကုိ အေသးစိတ္ ျပန္ေျပာင္းသတိရရန္ 
အခက္အခဲရွိေပမည္၊ အခင္းျဖစ္ပြားပံု အစီအစဥ္လည္း ေျပာင္းလဲေကာင္း ေျပာင္းလဲသြားႏုိ္င္သည္။ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရမႈႏွင့္ 
စိတ္ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္အၾကား၌ တုိက္ရိုက္ဆက္စပ္မႈ မရိွသကဲ့သို႔ စိတ္ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္သည္ မွတဥ္ ာဏ္ႏွင့္လည္း 
တုိက္ရိုကဆ္ က္စပ္မႈ မရိွပါ။ ပုဂိၢဳလ္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္ မတူညီသည့္ စိတ္ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္၏ သက္ေရာက္မႈရွိသည္။ 
ထုိကိစၥအေပၚ တရားေသတြက္ခ်က္မထားရပါ။ အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူ/ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားကုိ ယင္းတုိ႔ 
အေနျဖင့္ အင္တာဗ်ဴးေနစဥ္ မည္သည့္အခ်ိန္၌မဆုိ စိတ္မသက္မသာ ျဖစ္လာလွ်င္ သုိ႔မဟုတ္ စိတ္ထိခိုက္ခံစားရလွ်င္ 
အင္တာဗ်ဴးရပ္တန္႔ႏုိင္ေၾကာင္း ရွင္းျပထားသင့္သည္။

၇။  ေအာက္ပါမည္သည့္ကိစၥကုိမွ် တရားေသတြက္ဆမထားရပါ။

•  အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူ/ မ်က္ျမင္သက္ေသသည္ အရွက္ရေနလိမ့္မည္။

•  သူ/သူမ သည္ စကားေျပာလုိမည္မဟုတ္ပါ။

•  သူ/သူမ သည္ အလြန္ထိခိုက္ေၾကကဲြေနသည္။

•  သူ/သူမ သည္ စိတ္ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္မ်ား ဖိစီးေနသည္။

•  သူ/သူမ ရရိွခ့ဲေသာ စိတ္ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္သည္ သူ/သူမအေပၚ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမႈအား သက္ေရာက္မႈ ရွိေပမည္။

•  အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူ အမ်ိဳးသမီးမ်ား/ မ်က္ျမင္သက္ေသ အမ်ိဳးသမီးမ်ား သည္ အမ်ိုးသမီး 
စံုစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ားကုိသာ စကားေျပာလုိၿပီး ၊ အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူ အမ်ိဳးသား/ မ်က္ျမင္ သက္ေသ 
အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားစံုစမ္းေဆးသူမ်ားကုိသာ စကားေျပာလိုၾကေပမည္။ သုိ႔ရာတြင္ စံုစမ္းစစ္ေဆးသူ အမ်ိဳးသား/
အမ်ိဳးသမီး (၂) မ်ိဳးလုံး ရႏိုင္ေသာအခါ ယင္းတုိ႔အေနျဖင့္ မည္သူႏွင့္ စကားေျပာလုိသလဲ ေမးျမန္းသင့္သည္။

၅၈



ပဋိပကၡအတြင္း လိင္အၾကမ္းဖက္မႈအား  
မွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္း ဆိုင္ရာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ စာခ်ဳပ္

•  ယင္းတို႔အျမင္အရ၊ ယင္းတုိ႔ဘ၀ အေတြ႔အၾကံဳတြင္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈသည္ ‘အဆိုးရြားဆံုး’ အပိုင္း ျဖစ္ခဲ့သည္။

•  သူ/သူမ၏ ကုိယ္ခႏၶာ၌ ထိခိုက္ဒဏ္ရာမ်ား ရရွိထားလိမ့္မည္။

၈။  ကေလးသူငယ္မ်ားအား အင္တာဗ်ဴးရာတြင္ အထူးဂရုစိုက္ရန္

ကေလးသူငယ္မ်ား ပါ၀င္ပတ္သက္သည့္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈအား မွတ္တမ္းျပဳစုသူမ်ားသည္ မွတ္တမ္းျပဳစုသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ 
တေလွ်ာက္လုံး၊ ကေလး၏ အေကာင္းဆုံး အက်ိဳးစီးပြားကုိသာ ဦးစားေပးရမည္။ လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ 
ကေလးမ်ားအေနျဖင့္သိကၡာရွိရွိ ၊ စာနာစိတ္ျဖင့္ ဆက္ဆံျခင္း ခံရေစရန္၊ ပုဂၢိဳလ္ေရးအျဖစ္ ထားရွိခြင့္ရရန္၊ အသိေပးခံရေစရန္၊ 
အကူအညီရရွိေစရန္၊ လုံျခံဳစိတ္ခ်ရေစရန္၊ ျပဳမိမွားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးရေစရန္၊ တားဆီးကာကြယ္ေပးႏုိင္သည့္ အစီအမံမ်ား 
ရရွိခံစားရေစရန္ ေသခ်ာမႈရွိရမည္။ ကေလးသူငယ္မ်ားအား ယင္းတုိ႔ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ၾကားသိေစၿပီး၊ ကေလးတစ္ဦးခ်င္း၏ 
နားလည္ႏိုင္မႈအတိုင္းအတာအရ၊ လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ အထူးဂရုစိုက္ ရွင္းလင္းေျပာျပေပးသင့္သည္။

ကေလးသူငယ္မ်ားကုိ အင္တာဗ်ဴးရာတြင္ အထူးသင္တန္းေပးထားသူမ်ားႏွင့္သာ အင္တာဗ်ဴးရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ IRC ႏွင့္ UNICEF 
တုိ႔၏ လမ္းညႊန္ခ်က္ အေသးစိတ္၊ လိင္ေစာ္ကားမႈမွ အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာေသာ ကေလးမ်ားအား ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးျခင္း- 
လူသားခ်င္းစာနာမႈျဖင့္ က်န္းမာေရး၊ စိတ္ခံစားမႈႏွင့္ လူမႈေရး ၀န္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားအတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၊၄၀  
UNICEF ၊ UNODC ကေလးသားေကာင္မ်ားႏွင့္ ရာဇ၀တ္မႈအား စစ္ေဆးစီရင္မႈဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၄၁ တုိ႔ႏွင့္အညီ 
ကေလးသူငယ္မ်ားကုိ ဂရုစိုက္ ဆက္ဆံေပးသင့္သည္။ ကေလးသူငယ္မ်ားအား အင္တာဗ်ဴးေသာအခါ အင္တာဗ်ဴးသူသည္ 
အနိမ့္ဆုံး

အဆင့္အျဖစ္-

•  တခ်ိဳ႕အျပဳအမူမ်ား၏ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ သေဘာသဘာ၀ကုိ ကေလးမ်ားေကာင္းစြာ နားမလည္ႏုိင္ပဲ ရိွမည္ႏွင့္ 
ထုိသက္ေရာက္မႈအတြက္ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ားႏွင့္ အျပည့္အ၀ လုိက္ေလ်ာညီေထြ မျဖစ္ႏိုင္ပဲရိွမည္ကုိထည့္သြင္းစဥ္းစားထားသင့္သည္။

•  အခင္းျဖစ္ရပ္တစ္ခုကုိ မုဒိမ္းမႈ သုိ႔မဟုတ္ လိင္ေစာ္ကားမႈဟု အကဲျဖတ္ေဖာ္ျပမည့္အစား၊ ခႏၶာကုိယ္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားႏွင့္ 
ျဖစ္ပြားေသာ က်ဴးလြန္မႈမ်ားကုိ ေဖာ္ညႊန္းသည့္ ရိုးရွင္းေသာ စကားလုံး ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကုိ အသုံးျပဳသင့္သည္။

•  ‘မင္းရ့ဲ ပုဂိၢဳလ္ေရးအစိတ္အပိုင္းေတြကို သူက ထိခိုက္နာက်င္ေအာင္ လုပ္ခဲ့သလား’ ဟု ေမးျမန္းမည့္ အစား၊ 
အကယ္၍ ဤေမးခြန္းသည္ လန့္ထိတ္စရာေမးခြန္းျဖစ္ၿပီး၊ ေျဖရန္ခက္ခဲမည္ဟု သင္သိလွ်င္ ေျခဟန္လက္ဟန္ျပ၍ 
ဘာျဖစ္ခဲ့သလဲဆုိတာကုိ အေသးစိတ္ျပန္လည္ေ၀မွ်ရန္ ကေလးကုိ ရိုးရွင္းစြာသာ ေမးသင့္သည္။

•  ပုံမ်ား၊ အရုပ္မ်ား အသုံးျပဳ၍ ကေလးအေနျဖင့္ ဘာျဖစ္ခဲ့သလဲဆုိတာကို ရွင္း ျပႏိုင္ေရး အကူအညီ ေပးရန္ စဥ္းစားသင့္သည္။

•  ကေလးမွ ေျပာျပေနသည့္အေပၚမွာ ေၾကာက္ရံြ႔ထ္ိတ္လန္႔စိတ္ သုိ႔မဟုတ္ ေရွာ႔ခ္ျဖစ္မည့္ပုံ မျပမိေစေရး ဂရုစိုက္သင့္သည္။ 
မွတ္တမ္းျပဳစုသူမ်ားသည္ အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာေသာကေလး/ မ်က္ျမင္ သက္ေသကေလး၏ စိတ္ခံစားမႈ 
အေတြးမ်ားႏွင့္ မည္သည့္အံၾသထိတ္လန္႔မႈႏွင့္မွ် ဆက္စပ္မႈမရွိ ႏိုင္ေၾကာင္း ေတြ႔ႏိုင္သည္။

•  ကေလးႏွင့္တူညီသည့္ အျမင့္၌ထိုင္ပါ။ သင္ႏွင့္ ကေလးမ်က္လုံး တစ္တန္းတည္းရွိပါေစ၊ ကေလး အေပၚက ခႏၶာကုိယ္ 
ကုိင္းညြတ္ေျပာဆုိျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အေပၚက မိုး၍ ၾကည့္ျခင္းမျပဳရ။ ကေလးငယ္ ခံစားမႈကုိ အေလးထားေၾကာင္း ျပသရန္ႏွင့္ 
ဖိႏွိပ္ေစာ္ကားခံရသည့္ ခံစားမႈ ေလ်ာ့က်ေစရန္ ျဖစ္သည္။

•  ကေလးကုိ အင္တာဗ်ဴးသည့္၊ ေမးျမန္းသည့္ အၾကိမ္အေရအတြက္ကို ကန္႔သတ္ရန္ႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာအခ်ိန္မ်ား၌ 
ကေလးႏွစ္သက္လုိလားေသာ ပတ္၀န္းက်င္အေနအထားမ်ားတြင္ ကေလးကုိ အင္တာဗ်ဴးရန္၊ 
သက္ေသထြက္ဆုိေပးစဥ္အတြင္း၊ ေခတၱနားခ်ိန္မ်ားေပးရန္။

၄၀   IRC , UNICEF ၊ လိင္ေစာ္ကားမႈမွ အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာေသာ ကေလးမ်ားအား ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးျခင္း- လူသားခ်င္းစာနာမႈျဖင့္ က်န္းမာေရး၊ စိတ္ခံစားမႈႏွင့္ 
လူမႈေရး ၀န္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားအတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္။

၄၁  UNICEF ၊ UNODC ကေလးသားေကာင္မ်ားႏွင့္ ကေလးမ်က္ျမင္သက္ေသမ်ား ပါ၀င္ပတ္သက္ ေနေသာ ရာဇ၀တ္မႈအား စစ္ေဆးစီရင္မႈဆုိင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၊ ၂၀၀၅ 
ခုနွစ္။

၅၉



အပိုင္း ၂ 
လက္ေတြ႕မွတ္တမ္းတင္ျခင္း

“အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္ လာသူမ်ားျဖစ္သည့္ မိမိတို႔သည္ 
မိမိတို႔ကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ ရမည္႕သူမ်ား၏ 
လက္ခ်က္ျဖင့္ ပဋိပကၡအတြင္း ႏွင့္ ပဋိပကၡအျပင္၌ 
ေၾကာက္ရြံ႕တုန္လႈပ္စရာ ဒုကၡသုကၡမ်ားကို  
ႀကံဳေတြ႔ခံစားခ့ဲရၿပီးပါၿပီ။ မွတ္တမ္းတင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္၌ 
ပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ေနာက္ထပ္ အႏၱရာယ္ 
မျဖစ္ေစသင့္ပါ။ တရားမွ်တမႈ ရရွိေရး ဖြင့္ဟခ်က္မ်ားသည္ 
မိမိတို႔အတြက္ လုပ္ပိုင္ ခြင့္ရိွေသာ အေတြ႔အၾကံဳတစ္ရပ္ 
ျဖစ္သင့္ သည္။”
အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ား၏ ဖြင့္ဟခ်က္၊ ကြန္ယက္၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊

၆၀



ပဋိပကၡအတြင္း လိင္အၾကမ္းဖက္မႈအား  
မွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္း ဆိုင္ရာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ စာခ်ဳပ္

၇.၅  အင္တာဗ်ဴးအခ်က္အလက္မ်ားကုိ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း

အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူ/ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားအား အင္တာဗ်ဴးျခင္း၊ မွတ္တမ္းေရးျခင္းတြင္ အနိမ့္ဆုံးအဆင့္အၿဖစ္ 
ေအာက္ပါတ့ုိကုိ ျပဳလုပ္ေစရမည္။

၁။  ျဖစ္ႏုိင္သမွ်၊ ပုဂၢိဳလ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ားမ်ား ထည့္ရမည္။ (ေနာက္ဆက္တဲြ-၄ ၊ “အသက္ရွင္ လြတ္ေျမာက္လာသူ/ 
မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားထံမွ ပုဂၢိဳလ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ယူရမည့္ ပုံစံ” ကုိ ၾကည့္ပါ။)

၂။   အင္တာဗ်ဴးသူ၏ မွတ္ခ်က္မ်ား၊ အေတြးအျမင္မ်ား၊ စိစစ္သုံးသပ္မႈမ်ားကုိ အင္တာဗ်ဴးမွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ သက္သက္ခြဲထားပါ။

၃။  အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူ/ မ်က္ျမင္သက္ေသေျပာသည့္အတုိင္း ပထမပုဂၢိဳလ္အတြက္ မွတ္တမ္း မ်ားထားရွိပါ။

၄။  အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူ/ မ်က္ျမင္သက္ေသ၏ အခ်က္အလက္အစိတ္အပိုင္းမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ျခင္း၊ ဖ်က္ခ်ျခင္း၊ 
ဖ်က္ပစ္ျခင္း မျပဳရ။

၅။  အင္တာဗ်ဴးကို အၿပီးမသတ္ခင္ အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူ/ မ်က္ျမင္သက္ေသ၏ ထြက္ဆုိခ်က္ကို 
ျပန္ဖတ္ရႈ႕ရန္ျဖစ္သည္။ ဤကိစၥသည္ အခ်ိန္ကုန္ေသာ္လည္း သက္ေသထံမွ ရရွိသည့္ အခ်က္အလက္ သည္ တတ္ႏုိင္သမွ် 
မွန္ကန္တိက်မႈရွိရန္ အေရးႀကီးသည္။

၆။  အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူ/ မ်က္ျမင္သက္ေသထံမွရသည့္ အၿခားအေထာက္အထားမ်ားကုိ ခ်မွတ္ထားပါ- 
ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာအေထာက္အထား အၿဖစ္ရိုက္ယူထားေသာဓာတ္ပံုမ်ား၊ ထြက္ဆုိခ်က္ ေပးစဥ္အတြင္း 
နံပါတ္ေပးသည့္စနစ္ကုိသုံးပါ၊ အၿခားတစ္ဖက္မွၿပန္စစ္ေဆးႏိုင္ရန္ၿဖစ္သည္။

၇။  လုံျခံဳေရးအတြက္ အမည္မ်ားႏွင့္ အျခား ပုဂၢိဳလ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားႏွင့္ သီးျခားခြဲထားပါ။

၈။  အင္တာဗ်ဴးမ်ားတြင္ ရရွိသည့္ ထြက္ဆုိခ်က္မ်ားကုိ အမည္မ်ားေပးရန္ စံႏႈန္းညီညြတ္သည့္စနစ္တစ္ခု ကုိ သုံးပါ။

၉။  အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူ/ မ်က္ျမင္သက္ေသတစ္ဦးစီ၏ အေထာက္အထားကုိ သီးျခားစီ ခြဲထားပါ။

၁၀။  အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူ/ မ်က္ျမင္သက္ေသ၏ အျခားအခ်က္အလက္မ်ားကို သီးျခားခြဲထားပါ။ ဤေနရာတြင္ 
အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူ/ မ်က္ျမင္သက္ေသႏွင့္ဆုိင္သည့္ လုံျခံဳေရး စိုးရိမ္ ရမႈမ်ား၊ ေနထုိင္မႈအေျခအေန၊ 
က်န္းမာေရးကိစၥမ်ား၊ အျခားကိစၥရပ္မ်ား ပါ၀င္သည္။

၁၁။  အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူ/ မ်က္ျမင္သက္ေသမွ ေပးသည့္ သဲလြန္စမ်ားကုိ သီးျခားခြဲထားပါ။ သင္၏ 
သဲလြန္စစာရင္းသည္ အလုပ္၏ ရလဒ္တစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး၊ သီးျခားလုံျခံဳစိတ္ခ်ရေသာ ေနရာ၌ ထားရွိသင့္သည္။

၈။ အျခားသတင္းအခ်က္အလက္အရင္းအျမစ္မ်ား

၈.၁  ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ အေထာက္အထား

ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ အေထာက္အထားသည္ အခ်က္အလက္ေပးႏုိင္ၿပီး၊ ရာဇ၀တ္မႈ ျဖစ္ပြားခ့ဲေၾကာင္း သတ္မွတ္ရန္ 
အေထာက္အကူရသည့္ သို႔မဟုတ္ ရာဇ၀တ္မႈနွင့္ အမႈ၏ သားေကာင္အၾကား ဆက္စပ္မႈ တစ္ရပ္ သုိ႔မဟုတ္ ရာဇ၀တ္မႈႏွင့္ 
က်ဴးလြန္သူအၾကား ဆက္စပ္မႈတစ္ရပ္ကုိေပးသည့္ မည္သည့္ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ အရာ၀တၳဳ သုိ႔မဟုတ္ အေၾကာင္းအရာကိစၥကုိမဆုိ 
ရည္ညႊန္းသည္။

အေထြေထြစည္းမ်ဥ္းတစ္ရပ္အေနျဖင့္ စစ္ေဆးေမးျမန္းသူတစ္ဦး ျဖစ္လာေရး သင္တန္းတက္ထားသူ မဟုတ္လွ်င္ သုိ႔မဟုတ္ 
က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းတစ္ဦးအျဖစ္ မူခင္းအေထာက္အထားမ်ား ေကာင္းစြာ ေကာက္ယူေရးသင္တန္းေပးထားသူ မဟုတ္လွ်င္၊ 
မည္သည့္ရုပ္ပိုင္ဆုိင္ရာ အေထာက္အထားကုိမွ် ေကာက္ယူျခင္း မျပဳသင့္ပါ။ အကယ္၍ သင္တန္းရည္မျပည့္၀ပဲ ၊ ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ 
အေထာက္အထား ေကာက္ယူလွ်င္ အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူကုိ ဆုိး၀ါးစြာ အႏၱရာယ္ျပဳမိႏုိင္သည္။ အေထာက္အထားမ်ား 
ပ်က္စီးေရာေႏွာသြားနုိင္သည္။ သုံးမရ ျဖစ္သြားႏုိင္သည္။ အလြန္အက်ဥ္းအက်ပ္ အေျခအေနမ်ား၌ ထုိသုိ႔ ျပဳလုပ္ျခင္းကသာ 
လုံျခံဳစိတ္ခ်မႈ ရွိမည္ဆိုလွ်င္ ထုိသုိ႔ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ရႏိုင္သည့္ တစ္ခုတည္းေသာ နည္းလမ္းျဖစ္လွ်င္၊ သင္တန္းမတက္ထားသူက 
ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ အေထာက္အထား ေကာက္ယူျခင္းသည္ သင့္ေလ်ာ္မႈရွိႏုိင္သည္။

ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ အေထာက္အထား ေကာက္ယူမည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ အေလးအနက္ထား ေဆာင္ရြက္သင့္ သည္။ 
အလြန္အေသးစိတ္ စဥ္းစားၿပီးမွ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ လက္ေတ႔ြေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ၏ ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ 
အေထာက္အထားမ်ားကုိ ေအာက္ပါေနရာမ်ားမွ စစ္ေဆးရယူႏိုင္ရမည္-

၆၁



အပိုင္း ၂ 
လက္ေတြ႕မွတ္တမ္းတင္ျခင္း

•  အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္သူမ်ား/ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားကိုယ္တုိင္အား၊ အခ်ိန္ကာလသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိမႈ 
သေဘာသဘာ၀အရ

•  လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့သခဲ့သည့္ ေနရာ၌

အခ်ိန္သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိမႈ သေဘာသဘာ၀အရ ၊ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမွ အသက္ရွင္ လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ား၏ 
ခႏၶာကုိယ္တြင္ တုိက္ခိုက္ခံရမႈနွင့္ ယွဥ္တြဲေနသည့္ ဒဏ္ရာထိခိုက္ရွနာမ်ား ရိွေနနုိင္သည္။ ဤဒဏ္ရာမ်ားတြင္ ေစာ္ကားခံရမႈအေပၚ 
ေဆးစစ္ခ်က္မ်ား၊ ခႏၶာကုိယ္အတြင္း ထိခုိက္ ဒဏ္ရာမ်ား၊ ကုိယ္၀န္က်န္ရွိမႈ၊ လိင္မွတဆင့္ ကူးစက္ေသာ ေရာဂါမ်ား၊ 
စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ထိခိုက္ခံစားရမႈတုိ႔ ပါ၀င္ႏိုင္သည္။

ရာဇ၀တ္မႈ သားေကာင္တစ္ဦးသည္ လိင္ေစာ္ကားခံရၿပီးေနာက္ ေဆး၀ါးကုသမႈ အေထာက္အပံ့ကုိ ခ်က္ခ်င္းရရွိႏုိင္ေစရန္ႏွင့္ 
ထိခိုက္ဒဏ္ရာမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ သင္တန္းရည္ ျပည့္၀သည့္ ေဆးပညာရွင္မွ 
မွတ္တမ္းတင္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ထားသင့္သည္။ အသက္ရွင္ လြတ္ေျမာက္လာသူအေနျဖင့္ ထုိေဆးမွတ္တမ္းကုိ အခ်ိန္မေရြး 
ဖတ္ရႈႏိုင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ အတြင္းေရးအျဖစ္ လွ်ိဳ႕၀ွက္စြာထားရွိရမည္။

ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ အေထာက္အထားတစ္ရပ္ရပ္ကုိ ေကာက္ယူေရး မစဥ္းစားမီ၊ ပထမဦးစြာ-

•  ေတြ႔ရွိသမွ်ကုိ ခ်ေရးထားရမည္။

•  အခင္းျဖစ္ရာေနရာ၏ ျမင္ကြင္းကို ပံုၾကမ္းျခစ္ထားရမည္။

•  အခင္းျဖစ္ရာေနရာႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ အရာ၀တၳဳမ်ားကုိ ဓာတ္ပံုရိုက္ယူထားရမည္။

•  ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ အခင္းျဖစ္ရာေနရာႏွင့္ အရာ၀တၳဳမ်ားကုိ ဗီဒီယုိမွတ္တမ္းတင္ထားရမည္။ (ေနာက္ဆက္တဲြ-၈ ၊ “ဓာတ္ပံုရိုက္ယူမႈ 
၊ ဗီဒီယုိမွတ္တမ္းတင္မႈႏွင့္ ရာဇ၀တ္မႈ ျဖစ္ပြားရာေနရာမ်ားကို ပံုၾကမ္းဆြဲျခင္း၊ ရုပ္ပိုင္း ဆုိင္ရာ အေထာက္အထားႏွင့္ 
ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္မ်ားဆုိင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္” ကုိၾကည့္ပါ။) 

လက္ေတ႔ြေဆာင္ရြက္သူသည္ ၊ ျဖစ္ႏုိင္လွ်င္ႏွင့္ လုံျခံဳစိတ္ခ်ရလွ်င္၊ မည္သူမဆုိ အသက္ရွင္ လြတ္ေျမာက္ လာသူမ်ား၊ 
အခင္းျဖစ္ရာေနရာအနီးမွ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး၍ အျခားမ်က္ျမင္သက္ေသ မ်ားကို လမ္းညႊန္ေပးမည့္ 
သဲလြန္စမ်ားေနာက္သ႔ုိ လိုက္ရမည္။ (ေနာက္ဆက္တြဲ-၃ ၊ “အင္တာဗ်ဴးျခင္း- အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ 
လက္ေတြ႔အက်ဆုံးအခ်က္မ်ား” ကုိၾကည့္ပါ။) ေကာင္းစာြေကာက္ယူလွ်င္ အစြမ္းထက္ႏုိင္ၿပီး၊ ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ 
အေထာက္အထားလုိအပ္ခ်က္ကုိ ဖယ္ထုတ္ပစ္ႏုိင္သည့္ အျခားအခ်က္အလက္ မ်ားကုိလည္း ေကာက္ယူရမည္။ အဆုိပါ 
အျခားအခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ယူရာတြင္- (အခင္းျဖစ္ရာ ေနရာအတြင္း သုိ႔မဟုတ္ အျခားေနရာ၌ သ႔ိုမဟုတ္ နွစ္ခုလုံး၌) 
ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေထာက္အထားမ်ားကုိ မထိမိေစရန္၊ မည္သည့္နည္းနွင့္မွ် သက္ေရာက္မႈ မရွိေစရန္၊ ပ်က္စီးမႈမရွိေစရန္၊ 
ေနရာေရ႔ြေျပာင္းမႈ မရွိေစရန္ အစီအမံမ်ား ထားရွိေဆာင္ရြက္ရမည္။

ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ အေထာက္အထားသည္ ရာဇ၀တ္မႈတစ္ခုအတြက္ အေကာင္းဆံုး အေထာက္အထား 
ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏုိင္ေသာ္လည္း လိုအပ္သည့္ ရပ္တည္ခ်က္ အေထာက္အထားမျဖစ္သည္ကုိ ေကာင္းစြာ မွတ္သားထားရန္ 
အေရးႀကီးသည္။ ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ အေထာက္အထားသည္ အေထာက္အထား၏ မူလအစ၊ ပုိင္ဆုိင္မႈႏွင့္ ထုိအေၾကာင္းအရာကုိ 
အသုံးျပဳမႈ သို႔မဟုတ္ အခ်က္အလက္ ေကာက္ယူစုေဆာင္းမႈျဖစ္ေစသည့္ အခင္းျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အသက္ရွင္ 
လြတ္ေျမာက္လာသူ/ မ်က္ျမင္သက္ေသ၏ ထြက္ဆုိခ်က္ မရွိလွ်င္ သက္ေသအေထာက္အထားရႈေထာင့္မွ အသံုး၀င္လိမ့္မည္ 
မဟုတ္ပါ။ အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္သူ/ မ်က္ျမင္သက္ေသ၏ ထြက္ဆုိခ်က္က ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ အေထာက္အထားကုိ 
အစားထုိးႏိုင္ၿပီး ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ အေထာက္အထားသည္ ကိစၥရပ္အမ်ားစုတြင္ အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္သူ/ မ်က္ျမင္သက္ေသ 
ထြက္ဆုိ ခ်က္ကုိ အစားမထုိးႏိုင္ပါ။ (အခ်ိဳ႔ႏိုင္ငံမ်ား၏ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္မ်ားတြင္) လိင္အၾကမ္းဖက္မႈဆုိင္ရာ 
အေထာက္အထားမ်ား ပိုမိုခိုင္မာေစေရး ထြက္ဆုိခ်က္ေပးရန္ လုိအပ္သည္ျဖစ္ရာ ထုိကိစၥမလုိအပ္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ 
(ဥပမာ- ICC ေရွ႕ေမွာက္၌) ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ အေထာက္အထားရယူျခင္းက ပိုအေရးပါေသာ ဦးစားေပးကိစၥရပ္အျဖစ္ 
ရိွေနမည္။ (ေနာက္ဆက္တဲြ-၉ “သက္ေသအေထာက္အထားႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း မ်ားကုိ အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္သူမ်ား/ 
မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားအား ကာကြယ္ေပးသည့္ကိရိယာမ်ားအျဖစ္ အသုံးခ်ေရး စည္းမ်ဥ္းမ်ား” တြင္ ၾကည့္ပါ။) ရဲမ်ားႏွင့္ 
ေဆးပညာ ရွင္မ်ားသည္ ရာဇ၀တ္မႈျဖစ္ပြားရာေနရာမွ အေထာက္အထားေကာက္ယူရာ၌ ပိုမိုပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ လာၾကၿပီး၊ 
အေကာင္းဆုံးျဖစ္ရပ္မ်ား အေနျဖင့္၊ လိင္အၾကမ္းဖက္ေသာ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လုံျခံဳစိတ္ခ်ေသာ၊ ထိေရာက္ေသာ 
ပံုစံျဖင့္ တရားခံမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ေလးစားေသာအားျဖင့္သာ အခ်က္အလက္မွတ္တမ္းတင္သည့္ အေလ့အက်င့္ 
ေကာင္းမ်ားရရွိေရး ပူးတြဲသင္တန္းေပးသည္။

၆၂



ပဋိပကၡအတြင္း လိင္အၾကမ္းဖက္မႈအား  
မွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္း ဆိုင္ရာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ စာခ်ဳပ္

ထုိ႔ျပင္ လက္ေတ႔ြေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ ရာဇ၀တ္မႈ စုံစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ားမဟုတ္ၾကလွ်င္၊ ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ 
အေထာက္အထားတစ္ရပ္ကုိ မည္သုိ႔ျဖတ္ေက်ာ္ခဲ့ဲ့သည္ကုိ ရွင္းျပရမည့္ မ်က္ျမင္သက္ေသက့ဲသုိ႔ ေနရာ၌ ယင္းတုိ႔ကို 
ယင္းတို႔ ထည့္ထားျခင္းမွ ေရွာင္ရွားလုိၾကေပမည္။ တခ်ဳိ႕ျဖစ္ရပ္မ်ား၌ ရဲမဟုတ္သည့္ တစ္စံု တစ္ဦးမွ ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ 
အေထာက္အထားေကာက္ယူျခင္းသည္ တရားမ၀င္ပဲ၊ အျပစ္ပင္ ျဖစ္ႏုိင္သည္။

ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ အေျခအေန၌ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေထာက္အထားေကာက္ယူရန္ ဆုံးျဖတ္ထားသည့္ 
လက္ေတ႔ြေဆာင္ရြက္သူသည္ ေနာက္ဆက္တဲြ-၆၊ “ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေထာက္အထားထိန္းသိမ္းထားရိွမႈ ကြင္းဆက္ႏွင့္ဆုိင္သည့္ 
စည္းမ်ဥ္းမ်ား” ကုိ လုိက္နာသင့္သည္။

လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္သူ မွတ္သားထားရမည္မွာ- ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ အေထာက္အထား ေကာက္ယူမႈသည္-အျခားခိုင္မာေသာ 
အခ်က္အလက္ႏွင့္/ သုိ႔မဟုတ္ ရွင္းလင္းတင္ျပႏိုင္ေသာ အေထာက္အထား ေကာက္ယူမႈႏွင့္ အျမဲတြဲဖက္ေနမွသာ တစ္ခုခု 
အသုံး၀င္ႏုိင္ေပမည္။

(၁) တုိက္ခိုက္သည့္ေနရာမ်ား

လိင္အၾကမ္းဖက္သည့္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားရာေနရာမ်ားသ့ုိ လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္သူမ်ား လက္လွမ္းမီႏိုင္၊ေျခရာခံႏိုင္
ရမည္။ တုိက္ခိုက္ခံရသည့္ ေနရာသည္ ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ အေထာက္အထားအတြက္ အဖိုးတန္သည့္ ေနရာျဖစ္ရံုသာမက၊ 
အဆုိပါေနရာတည္ရွိမႈကုိ ေျခရာခံႏိုင္ျခင္းက အဆုိပါ ဧရိယာအတြင္း၌ စြပ္စြဲခံ ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္သူရွိေနျခင္းကုိ 
သတ္မွတ္ရာ၌ အေထာက္အကူျပဳႏုိင္သည္။ ထုိ႔အျပင္ စြပ္စြဲခံျပစ္မႈ က်ဴးလြန္သူမ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈပံုစံ အစိတ္အပိုင္း၊ 
အျခားေသာ သက္ဆုိင္ရာကိစၥမ်ား၊ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ပံု နည္းလမ္းမ်ား၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကုိ ေလ့လာစိစစ္ရန္ ျဖစ္သည္။ 
“တုိက္ခိုက္ခံရသည့္ေနရာ” တြင္ သားေကာင္ျဖစ္သူမ်ား၏ ခႏၶာကိုယ္မ်ား သို႔မဟုတ္ က်ဴးလြန္သူမ်ား၏ ခႏၶာကုိယ္မ်ား၊ 
အျခားသက္ရွိ သို႔မဟုတ္ ေသဆုံးၿပီးသူမ်ား၏ ခႏၶာကုိယ္မ်ားလည္း ပါႏိုင္သည္ကုိ မွတ္သားထားရန္ အေရးႀကီးသည္။ ေဆးပညာရွင္ 
သုိ႔မဟုတ္ မူခင္း ေဆးပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ဤအေထာက္ အထားကုိ ျပန္လည္အဖတ္ဆယ္ရာ၌ 
အဓိကက်ႏိုင္သည္။ အခင္းျဖစ္ေနရာမ်ား၌ ေတြ႔ရသည့္ ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ အေထာက္အထားသည္ ေအာက္ပါတုိ႔ကုိ သတ္မွတ္ရာ၌ 
အေထာက္အကူရႏုိင္သည္-

•  အရပ္သားမ်ားအေပၚ တိုက္ခိုက္မႈျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္း

•  လိင္အၾကမ္းဖတ္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္း

•  အခင္းျဖစ္ပြားသည့္ပံုစံႏွင့္/ သုိ႔မဟုတ္ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားသည့္ ကာလႏွင့္ အင္အားသုံးမႈတုိ႔ အပါအ၀င္ အခင္းျဖစ္ပြားမႈ 
အနီး၀န္းက်င္မွ အေနအထားမ်ား၊

•  စြပ္စြဲခံျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ မည္သူမည္၀ါျဖစ္ေၾကာင္း အခ်က္အလက္

•  ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူအုပ္စု၏ အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ ဖ႔ြဲစည္းပုံ အေနအထား

•  အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူ/ မ်က္ျမင္သက္ေသ၏ ထြက္ဆိုခ်က္ႏွင့္ အခိုင္အမာေထာက္ခံျခင္း (တရားေရးစနစ္မ်ားတြင္ 
ဤကိစၥလုိအပ္သည္။)

အခင္းျဖစ္ေနရာမ်ားတြင္ ေတြ႔ရသည့္ အေထာက္အထားမ်ားတြင္ ပါ၀င္ႏုိင္သည္မွာ-

•  အ၀တ္အစား၊ ယူနီေဖာင္းမ်ားသုိ႔မဟုတ္ ယူနီေဖာင္းအပိုင္းအစမ်ားႏွင့္ အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူ/ မ်က္ျမင္သက္ေသ 
၀တ္စားခဲ့သည့္ အ၀တ္အစား၊ အိပ္ယာခင္းမ်ားႏွင့္ ေစာင္မ်ား

•  လက္နက္မ်ား၊ ဓားမ်ား၊ က်ည္ဆံမ်ားႏွင့္ က်ည္ဆံခြံမ်ား

•  အစြန္းအထင္းမ်ား၊ ေသြးမ်ား၊ အန္ထားသည္မ်ား၊ သုတ္ရည္၊ အမ်ိဳးသမီး လိင္အဂၤါမွ ထြက္သည့္ အရည္မ်ားႏွင့္/ သုိ႔မဟုတ္ 
မစင္အညစ္အေၾကး

•  စာရြက္စာတမ္း အေထာက္အထား

•  ကြန္ပ်ဴတာမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးကိရိယာမ်ား

•  ခႏၶာကုိယ္မ်ားႏွင့္ ခႏၶာကုိယ္အစိတ္အပိုင္းမ်ား

•  သိမ္းပိုက္ထားသည့္ေနရာ သုိ႔မဟုတ္ ေနထုိင္ရာေနရာကို ညႊန္ျပႏုိင္သည့္ မည္သည့္အေထာက္အထား ကိုမဆို

၆၃



အပိုင္း ၂ 
လက္ေတြ႕မွတ္တမ္းတင္ျခင္း

•  မ်က္ျမင္သက္ေသ၏ ထြက္ဆုိခ်က္ႏွင့္ ကုိက္ညီႏုိင္သည့္ အေဆာက္အအုံႏွင့္ ဥပစာမ်ားကုိ ေဖာ္ျပ ထားသည့္ ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ 
အခ်က္မ်ားႏွင့္ အခန္းဖြဲ႔ပံု အဆင္အျပင္ အေထာက္အထား

လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ က်ဴးလြန္သည့္ေနရာမ်ား၊ ထုိေနရာမ်ား၌ ေတြ႔ရသည့္ ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ အေထာက္အထား တုိ႔ကုိ 
ကုိင္တြယ္စီမံရာ၌- ထုိအေထာက္ထားမ်ားကုိ မေရႊ႔ေျပာင္းပဲ၊

၁.  လိင္အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္ရာ ေနရာကုိ တိက်စြာ မွတ္တမ္းတင္သင့္သည္။

၂.   တစ္ဦးဦးကို အခင္းျဖစ္ရာေနရာ၏ မန္ေနဂ်ာအျဖစ္ ခန္႔ထား၍ ထုိေနရာသုိ႔ လာေရာက္သူတိုင္းကုိ မွတ္တမ္းျပဳစုသင့္သည္။

၃.   ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ အေထာက္အထားရွိႏိုင္သည့္ ေနရာအပါအ၀င္ အခင္းျဖစ္ပံုအေနအထားကုိ ပုံၾကမ္း ေရးျခစ္သင့္သည္။

၄.   ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ အေထာက္အထားရွိႏိုင္သည့္ ေနရာႏွင့္ အေသးစိတ္မ်ား အပါအ၀င္၊ အခင္းျဖစ္ရာ ေနရာကုိ 
ဓာတ္ပံုမွတ္တမ္းတင္သင့္ၿပီး၊

၅.  ေတြ႔ရွိရသည့္ အေနအထားအတုိင္း အခင္းျဖစ္ေနရာကို ထားရွိရမည္။

၁။  အခင္းျဖစ္ရာေနရာကုိ မွတ္တမ္းတင္ရန္

လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ သံသယရွိသည့္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္ပြားရာေနရာကုိ တိက်စြာ မွတ္တမ္း ထားသင့္သည္။ 
ဤလုပ္ေဆာင္ခ်က္က စံုစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ား သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ကုိင္ႏိုင္စြမ္းရွိသူမ်ား အေနျဖင့္ ထိေရာက္စြာ မွတ္တမ္းတင္ရန္နွင့္ 
အနာဂတ္တြင္ ေျခရာေကာက္ႏုိင္ေရး အေထာက္အထားရယူရန္ အေထာက္အကူျပဳသည္။

လက္ေတြ႔ ေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္-

•  GPS သုိ႔မဟုတ္ ေျမပံုညႊန္းတစ္ရပ္က္ုိ မရႏုိင္ေသာအခါ သုိ႔မဟုတ္ မတိက်ေသာအခါ၊ အဆုိပါ ဧရိယာရိွအသုံး၀င္ေသာ 
အေဆာက္အအံု/ ေနရာ တစ္ရပ္ရပ္

•  ေဒသအထိမ္းအမွတ္ေနရာမ်ား၊ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အထင္အရွားရွိေသာ အေဆာက္အအံု/ ေနရာမ်ားႏွင့္ ေနရာ၏ အမည္(မ်ား)၊ 
အနီးအနားမွ ရပ္ရြာလူထုမ်ား၊ ရြာမ်ား၊ ၿမိဳ႕မ်ား အပါအ၀င္ကို မွတ္တမ္း ထား သင့္သည္။

•  အခင္းျဖစ္ရာေနရာကုိ ရပ္ရြာလူထုသုိ႔ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဖာ္ျပအသိေပးျခင္းမျပဳပဲ၊ လုံျခံဳေအာင္ ထိန္းသိမ္းထားသင့္သည္။

၂။   တစ္စံုတစ္ဦးအား အခင္းျဖစ္ရာ ေနရာ၏ မန္ေနဂ်ာအျဖစ္ ခန့္ထား၍ ထိုေနရာသုိ႔ လာသူမ်ား အားလုံးကုိ 
မွတ္တမ္းျပဳစုရန္

အခင္းျဖစ္ရာေနရာ၏ မန္ေနဂ်ာသည္-

•  မွတ္တမ္းျပဳစုထားရွိသင့္သည္။

•  လုိအပ္လွ်င္ မည္သုိ႔ လုံျခံဳစြာ ထိန္းသိမ္းထားရွိမည္ကို သတ္မွတ္ထားသင့္သည္။

၃။   အခင္းျဖစ္ေနရာနွင့္ အေထာက္အထားရွိသည့္ေနရာကုိ ပံုၾကမ္းေရးျခစ္ရန္ 

လက္ေတ႔ြေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္

•  အေပၚမွ ျခံဳငံုၾကည့္သည့္ ပံုစံျဖင့္ ပံုၾကမ္းဆြဲသင့္သည္။

•  အဆုိပါပံုၾကမ္းတြင္ စေကးႏွင့္ အတိုင္းအတာမ်ားပါ ပါ၀င္သင့္သည္။

•  အထင္ကရ အေဆာက္အအံုမ်ား ေဖာ္ျပသင့္သည္။

•  ရွာေတြ႔သမွ် အေထာက္အထားအမ်ိဳးအစားႏွင့္ ေနရာကုိ ေဖာ္ျပသင့္သည္။

•  ပံုၾကမ္းအေပၚ လက္မွတ္ထုိးကာ ေန႔စြဲတပ္ထားသင့္သည္။

၆၄



ပဋိပကၡအတြင္း လိင္အၾကမ္းဖက္မႈအား  
မွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္း ဆိုင္ရာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ စာခ်ဳပ္

၄.  အခင္းျဖစ္ရာေနရာႏွင့္ အေထာက္အထားကုိ ဓာတ္ပံုရိုက္ရန္

အခင္းျဖစ္ရာေနရာ၊ ပတ္၀န္းက်င္ဧရိယာႏွင့္ အထင္ကရ အေဆာက္အအုံမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အခင္းျဖစ္ရာ ေနရာအတြင္းမွ 
အေထာက္အထားမ်ားကုိ ဓာတ္ပံုရိုက္ထားျခင္းသည္ အဆိုပါအေထာက္အထားမ်ားကုိ ေလ့လာ စိစစ္မည့္ ပညာရွင္မ်ား၊ ေနာင္လာ
မည့္စံုစမ္းေရးသမားမ်ားအတြက္ အလြန္အဖိုးတန္ႏိုင္သည္။

လက္ေတ႔ြေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္

•  အခင္းျဖစ္ရာေနရာႏွင့္ အက်ံဳး၀င္သည့္ ေနရာမ်ားကုိ ေႏွာက္ယွက္ျခင္း မျပဳဘဲ သုိ႔မဟုတ္ ဖယ္ရွားျခင္း မျပဳပဲ 
ဓာတ္ပံုရိုက္ယူသင့္သည္။

•  အခင္းျဖစ္ရာ ေနရာတစ္ခုလုံးကုိ ၿခံဳငံုသည့္၊ ဆက္စပ္သည့္၊ အနီးကပ္ ဓာတ္ပံုမွတ္တမ္းမ်ား ရုိက္ယူ သင့္သည္။

•  ဓာတ္ပံုမ်ားတြင္ အနီးပတ္၀န္းက်င္ဧရိယာ၊ ပထ၀ီအေနအထားႏွင့္ ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာမ်ား၊ အေဆာက္အအုံ မ်ားႏွင့္ လမ္းမ်ား၏ 
ဓာတ္ပံုမ်ား ပါ၀င္သင့္သည္။

•  ဆက္စပ္ဓာတ္ပုံမ်ားသည္ လက္ေတ႔ြေဆာင္ရြက္သူမွ ဓာတ္ပုံရိုက္ေနသည့္ အထင္ကရအရာႏွင့္ အျခား အရာ၀တၳဳမ်ား 
သုိ႔မဟုတ္ အထင္ကရေနရာမ်ားအၾကား ဆက္ႏြယ္မႈကို ေဖာ္ျပသင့္သည္။

•  အနီးကပ္ဓာတ္ပုံမ်ားသည္ လက္ေတ႔ြေဆာင္ရြက္သူ မွတတ္ မ္းတင္ေနသည့္ အေထာက္အထား သုိ႔မဟုတ္ အထင္ကရေနရာ၏ 
အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ကုိ ေဖာ္ျပသင့္သည္။

•  ျဖစ္ႏုိင္လွ်င္ စေကးႏွင့္၊ စေကးမပါသည့္ ဓာတ္ပံု ရိုက္သင့္သည္။

•  ရိုက္ယူထားသည့္အတုိင္း ဓာတ္ပံုမ်ားကို မွတ္တမ္းထားသင့္သည္။ ထုိမွတ္တမ္းတြင္ ဓာတ္ပံုရိုက္သူ၏ အမည္ႏွင့္ 
တာ၀န္၊ ေန႔ရက္၊ အခ်ိန္ႏွင့္ ေနရာ၊ ဖလင္အမ်ိဳးအစားႏွင့္ ကင္မရာ အျပင္အဆင္မ်ားတုိ႔ပါ ပါ၀င္သင့္သည္။ 
ဓာတ္ပံုေဘာင္တစ္ခုစီအတြက္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပခ်က္ေပးပါ။

၅။  အခင္းျဖစ္ေနရာကုိ သင္ေတြ႔ခဲ့သခဲ့သည့္အတုိင္း ထားပါ။

အခင္းျဖစ္ေနရာကုိ ေစာင့္ေရွာက္ရန္ အေရးႀကီးၿပီး၊ မေႏွာက္ယွက္ရန္၊ အရာ၀တၳဳမ်ားကို မေရႊ႕ရန္ သုိ႔မဟုတ္ အခင္းျဖစ္ေနရာမွ 
သက္ေသကို မဖယ္ရွားရန္ ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ ျပဳလုပ္ပါက အခင္းျဖစ္ ေနရာ၏ အမႈမွန္ေပၚေပါက္ေရး အသုံး၀င္မႈႏွင့္ အားထားရမႈကုိ 
ဆုိးရြားစြာ ထိခိုက္ႏိုင္ၿပီး၊ ထုိေနရာတြင္ အက်ဳံး၀င္သည့္အရာမ်ားႏွင့္ ထုိေနရာ၏ သက္ေသအေထာက္အထားျဖစ္မႈ တန္ဖိုးကို 
ထိခိုက္ေစလိမ့္ မည္။ မ်ားေအားအားျဖင့္ သင္ေတြ႔ရိွသည့္ အေထာက္အထားကုိ ရုိးရွင္းစြာ၊ တိက်စြာ မွတ္တမ္း တင္ျခင္းျဖင့္ 
လုံေလာက္သည္။ 

အခင္းျဖစ္ေနရာမွ ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ အေထာက္အထားမ်ား ရယူျခင္းကုိ လုပ္ပိုင္ခြင့္အရ၊ လုပ္ႏိုင္စြမ္းအရႏွင့္ ထိုသုိ႔ျပဳလုပ္ရန္ 
ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ား ရွိမႈအရသာ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ ေအာက္ပါအေျခအေနတြင္ ရုပ္ပိုင္း ဆုိင္ရာ အေထာက္အထားကုိ 
အခင္းျဖစ္ေနရာမွ ဖယ္ရွားႏုိင္သည္။

•  လက္ေတ႔ြေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ မွတ္တမ္းတင္ထားသည့္ အေထာက္အထားမည္သည့္အရာမဆုိ အသံုးျပဳရန္ 
အျခားမည္သည့္ရည္ရြယ္ခ်က္မွ် မရွိလွ်င္၊ အေထာက္အထားမ်ားကို ဖ်က္ဆီးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ၾကား၀င္ေႏွာက္ယွက္ျခင္းျဖင့္ 
ၾကံဳလာမည့္ အႏၱရာယ္ႀကီးမ်ားကုိ သိရွိလွ်င္ႏွင့္ လက္ေတြ႔ ေဆာင္ရြက္သူမ်ားတြင္ အေထာက္အထားရယူရန္ႏွင့္ 
အခင္းျဖစ္ရာေနရာမွ ဖယ္ရွားရန္ ကြၽမ္းက်င္မႈ မ်ားႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ရွိလွ်င္၊

•  လက္ေတ႔ြေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ ဖယ္ရွားမည့္ သက္ေသအေထာက္အထားကုိ ကိုငတ္ ြယ္စီမျံခင္း၊ သယ္ပို႔ျခင္းႏွင့္ 
ထိန္းသိမ္းျခင္းဆုိင္ရာ ခိုင္မာေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ရရွိထားႏုိင္လွ်င္ႏွင့္ ေကာင္းစြာ “ထိန္းသိမ္းထားရိွမည့္ ကြင္းဆက္” 
အေပၚ ေသခ်ာမႈရိွလွ်င္၊ (ေနာက္ဆက္တဲြ-၆၊ “ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေထာက္အထား၊ ထိန္းသိမ္းထားရွိမည့္ ကြင္းဆက္ဆုိင္ရာ 
စည္းမ်ဥ္းမ်ား” ကုိ ၾကည့္ပါ။)

၈.၂  စာရြက္စာတမ္းအေထာက္အထား

တရား၀င္ႏွင့္ အလြတ္သေဘာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားသည္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈကုိ မွတ္တမ္းတင္ရာတြင္ႏွင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးရာတြင္ 
အလြန္သက္ဆုိင္သည့္ သတင္းရင္းျမစ္ျဖစ္ႏုိင္သည္။ စာရြက္စာတမ္းမ်ားတြင္ ေတြ႔ရ သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ 
ေအာက္ပါတုိ႔ကုိ သတ္မွတ္ရာတြင္ အေထာက္အကူရႏုိင္သည္။

၆၅



အပိုင္း ၂ 
လက္ေတြ႕မွတ္တမ္းတင္ျခင္း

•  တင္ျပလာသည့္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ၏ ပံုစံ၊ ၾကိမ္ႏႈန္းႏွင့္ ျပင္းထန္မႈ အတိုင္းအတာ- ဤအခ်က္မ်ားကုိ ေဆးပညာရွင္၊ 
က်န္းမာေရးဆုိင္ရာပညာရွင္ႏွင့္ ေဆးရံုမ်ားတြင္ ထိန္းသိမ္းထားသည့္ မွတ္တမ္းမ်ား၊ အမႈစီမံခန္႔ခြဲမႈဆုိင္ရာ စာရင္းအင္းမ်ား၊ 
အေထာက္အထားအေျချပဳ အစီရင္ခံစာမ်ား၊ ေလ့လာ ဆန္းစစ္မႈမ်ား၊ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈဆုိင္ရာေလ့လာမႈမ်ားတြင္ 
ေတြ႔ႏုိင္သည္။ ၄၂

•  ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားႏွင့္ ေစခိုင္းသူမ်ား၏ မည္သူမည္၀ါျဖစ္ေၾကာင္း အခ်က္အလက္မ်ား၌ ပါရွိသည္မွာ- 
တရား၀င္စစ္တပ္ သုိ႔မဟုတ္ အစိုးရမွတ္တမ္းမ်ားတြင္ ေတြ႔ရသည့္ စပြ္စြဲခံျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားကုိ ေရႊ႔ေျပာင္းမႈႏွင့္ 
ထားရွိမႈဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား၊ အဖြဲ႔အစည္း၊ အမိန္႔ေပးပံုအဆင့္ဆင့္၊ တရား၀င္ ႏွင့္ အလြတ္သေဘာ အာဏာပုိင္၊ 
အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူ/ မ်က္ျမင္သက္ေသ၏ ထြက္ဆိုခ်က္ တြင္ ပါရွိသည္မွာ- စြပ္စြဲခံျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ား၏ 
ပံုပန္းသ႑ာန္၊ အ၀တ္အစားႏွင့္ ထူးျခားေသာ အမွတ္အသားမ်ား၊ ျပည္တြင္းႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ 
မွတ္တမ္းမ်ားတြင္ ပါရိွသည္မွာ စြပ္စြဲခံျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ား၏ ကုိယ္ေရးအခ်က္အလက္ႏွင့္ သုိ႔မဟုတ္ ယင္းတုိ႔ကုိ ေရႊ႕ေျပာင္းမႈ။

•  ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ပံု နည္းလမ္းမ်ား၊ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္မည့္ စီမံခ်က္တစ္ရပ္ သုိ႔မဟုတ္ ဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ ရွိထား ျခင္း၌ ေပးအပ္သည့္ 
အမိန္႔စာ မိတၱဴမ်ား၊ အခ်ိဳ႕ဧရိယာမ်ားသုိ႔ တုိက္ခိုက္မည့္ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ တုိက္ခိုက္မႈ မျပဳမီ၊ တုိက္ခိုက္ေနစဥ္အတြင္း 
သုိ႔မဟုတ္ တိုက္ခိုကၿ္ပီးေနာက္၌ တစ္ဖြဲ႔ႏွင့္တစ္ဖဲြ႔အၾကား/ တစ္ပိုင္းႏွင့္တစ္ပိုင္းအၾကား ခ်ိတ္ဆက္မႈမွတ္တမ္းမ်ား။

•  ေနာက္ထပ္စံုစမ္းစစ္ေဆးမည့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ား။ တရား၀င္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အလြတ္သေဘာ 
စာရြက္စာတမ္းမ်ားတြင္ ေတြ႕ရသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ယင္းတုိ႔တြင္ ပါရိွသည့္ အခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္ကုိမွ် ခုိင္မာစြာ 
မဆုံးျဖတ္ႏိုင္ပါ။ သုိ႔ေသာ္ ေနာက္ထပ္စံုစမ္းစစ္ေဆးရမည့္ သဲလြန္စ အခ်က္အလက္မ်ား ေပးႏုိင္သည္။

(၁) စာရြက္စာတမ္းအမ်ိဳးအစား

လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္သူမ်ား ေတြ႔ႏုိင္သည္႕ သုိ႔မဟုတ္ ရထားၿပီးျဖစ္သည့္ အသုံး၀င္ေသာ စာရြက္စာတမ္း အမ်ိဳးအစားမ်ားတြင္ 
ေအာက္ပါတုိ႔ ပါ၀င္သည္-

တရား၀င္ေသာ

•  လိင္အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္/ သုိ႔မဟုတ္ စြပ္စြဲခံျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ(မ်ား)၊ ေစခိုင္းသူမ်ား အပါအ၀င္၏ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္မႈႏွင့္ဆုိင္သည့္ 
မွတ္တမ္းမ်ား၊ တာ၀န္က်မွတ္တမ္းမ်ား၊ အေျခအေနအစီရင္ခံစာမ်ား၊ နယ္နိမိတ္မွတ္တမ္းမ်ား၊ စစ္တပ္စီမံခ်က္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ 
ဗ်ဴဟာမ်ား၊ ဆက္သြယ္ေရးမွတ္တမ္းမ်ား၊ စာျဖင့္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ညႊန္ၾကားလႊာမ်ားႏွင့္ အမိန္႔မ်ား

•  အျခားေသာ တရား၀င္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား၊ ဥပမာ- ေဆးလက္မွတ္မ်ား၊ ခ်မွတ္ထားသည့္အရာမ်ား၊ အစီရင္ခံစာမ်ား။ သုိ႔ရာတြင္ 
ဤစာရြက္စာတမ္းမ်ိဳးကုိ အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားအား ၾကိဳတင္အသိေပး သေဘာတူညီခ်က္ ရယူထားျခင္းမရွိပဲ 
မရရွိႏုိင္ပါ။ က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈ ေပးေန သူမ်ားအေနျဖင့္လည္း၊ ပုဂၢလိက အခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ 
အျခားသူမ်ားကုိ ေ၀မွ်မည္ မဟုတ္ပါ။

•  ေထာင္က်စာရင္းမ်ားႏွင့္ ရဲမွတ္တမ္းမ်ား

အလြတ္သေဘာဆန္ေသာ

•  ျပည္တြင္းႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အလြတ္သေဘာဆန္ေသာ အစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္ မွတ္တမ္းမ်ား၊ ဥပမာ- 
ေရႊ႕ေျပာင္းေနရာခ်ထားခံရသည့္ လူအုပ္စုမ်ားအား မွတ္ပံုတင္ထားရွိမႈႏွင့္ ကုိယ္ေရးမွတ္တမ္းမ်ား၊ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးႏွင့္ 
လုပ္ငန္းယႏၱရားမ်ား၊ အမႈအခင္းအခ်က္အလက္၊ လူ႔အခြင့္အေရးအစီရင္ခံစာမ်ား၊ က်ဴးလြန္မႈအေပၚ ေလ့လာစိစစ္မႈ၌ 
ပါ၀င္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား၊ ထုိက်ဴးလြန္မႈ၏ သက္ေရာက္မႈ အတိုင္းအတာ၊ ေနသားတက်ရွိေနသည့္ ၾကိဳတင္အသိေပးေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူ/မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ား၏ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ား။

•  ေဒသခံရိုးရာယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား လက္ခံရရွိသည့္ ရာဇ၀တ္မႈ အစီရင္ခံစာ မွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ 
အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္ လာသူမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အျခားမ်က္ျမင္ သက္ေသမ်ား ျပဳစုခဲ့သခဲ့သည့္္ ထုိအခ်ိန္က ရွိသည့္ 
မွတ္တမ္းမ်ား။

၄၂   လိင္အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ဆုိင္သည့္ ဤအခ်က္အလက္မ်ိဳးသည္ ေနာက္ခံသမိုင္းေၾကာင္း ေလ့လာရာ၌ အသုံး၀င္ႏိုင္သည္ သုိ႔မဟုတ္ စြပ္စြဲမႈ တစ္ရပ္ သုိ႔မဟုတ္ 
လိင္အၾကမ္းဖက္မႈဆုိင္ရာ စြပ္စြဲမႈမ်ား၊ အမႈႏွင့္ ဆုိင္သည့္ အစီရင္ခံစာမ်ား၊ အျခား သုံးသပ္ခ်က္မ်ားမွ ရရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ 
အမႈအခင္းတစ္ရပ္လံုးအေပၚ ကုိယ္စားမျပဳပါ။ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား အသံုးျပဳရာ၌ လုိက္နာရမည့္ ေဆာင္ရန္၊ ေရွာင္ရန္မ်ားအေၾကာင္း 
လမ္းညႊန္ခ်က္ အတြက္ ၊ UN Action ၊ ပဋိပကၡ ျဖစ္ေနသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ အခ်က္အလက္မ်ား အစီရင္ခံစာ တင္ျပျခင္းႏွင့္ ဘာသာ ျပန္ဆုိျခင္း  
“ ေဆာင္ရန္ႏွင့္ ေရွာင္ရန္မ်ား” ၂၀၀၈ ခုနွစ္ကုိ ၾကည့္ပါ။

၆၆



ပဋိပကၡအတြင္း လိင္အၾကမ္းဖက္မႈအား  
မွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္း ဆိုင္ရာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ စာခ်ဳပ္

•  အေထာက္အထားအေျချပဳဆန္းစစ္မႈမ်ား၊ အစီရင္ခံစာမ်ား၊ က်ဴးလြန္သည့္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ အမ်ိဳးအစား၊ 
က်ဴးလြန္သည့္ အၾကိမ္အေရအတြက္ႏွင့္ အတုိင္းအတာႏွင့္ဆုိင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ရယူေရးေလ့လာမႈမ်ားႏွင့္ 
သုံးသပ္မႈမ်ား၊ စြပ္စြဲခံက်ဴးလြန္သူမ်ားႏွင့္ ေစခိုင္းသူမ်ား၏ မည္သူ မည္၀ါျဖစ္ေၾကာင္း အေထာက္အထားမ်ား၊ 
အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ား၊ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ား ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္သည့္ သက္ေရာက္မႈႏွင့္ လုိအပ္ခ်က္မ်ား။

စာရြက္စာတမ္း အေထာက္အထားအား ကုိင္တြယ္ရာတြင္ လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ အနိမ့္ဆုံး အဆင့္အျဖစ္-

၁.  အတြင္းေရးလွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္ကုိ ေလးစားရမည္

၂.  တိက်စြာ မွတ္တမ္းတင္၍ ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ မိတၱဴမ်ား ထားရမည္

၃.  စာရြက္စာတမ္းမ်ား သိမ္းယူျခင္းမျပဳရ။

၁။ အတြင္းေရးလွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္ကုိ ေလးစားရန္

•  လိင္အၾကမ္းဖက္မႈဆုိင္ရာ မွတ္တမ္းမ်ား၊ အစီရင္ခံစာမ်ား၊ ေလ့လာမႈမ်ား၊ စာရင္းအင္းမ်ားကုိ ေ၀မွ်ရာ၌ 
လုံျခံဳစိတ္ခ်စြာ၊ က်င့္၀တ္ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီစြာ ေဆာင္ရြက္သင့္ၿပီး၊ အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူ/ မ်က္ျမင္သက္ေသ၏ 
ပုဂၢိဳလ္ေရးလွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္ကုိ ေလးစားမႈအရ ျပဳလုပ္သင့္သည္။ (အပိုင္း ၆.၁ ႏွင့္ ၆.၂ ကုိ ၾကည့္ပါ။)

•  စာရင္းအင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို လွ်ိဳ႕၀ွက္စြာ ထားရမည္။ သုိ႔ရာတြင္ လွ်ိဳ႕၀ွက္အခ်က္အလက္ကုိပင္ အျခားလူအုပ္စု 
သုိ႔မဟုတ္ အသုိင္းအ၀ိုင္းမွ ခ်ိတ္ဆက္ရရွိႏိုင္သည္ျဖစ္ရာ ဤသို႔ျဖစ္လွ်င္ အသက္ရွင္ လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ား/ 
မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားအေပၚ အႏၱရာယ္က်ေရာက္ႏုိင္သျဖင့္၊ လက္ေတြ႔ ေဆာင္ရြက္သူမ်ားက သုံးသပ္စိစစ္ရမည္။ ၄၃

•  လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ အခ်က္အလက္ကုိ အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူ/ မ်က္ျမင္သက္ေသအား 
ၾကိဳတင္အသိေပးခြင့္ျပဳခ်က္ယူ၍သာ ေ၀မွ်ရမည္။

၂။ တိက်စြာ မွတ္တမ္းတင္ရန္ႏွင့္ ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္မိတၱဴပြားထားရန္

•  အနိမ့္ဆံုးအဆင့္အျဖစ္ ေတြ႔ရိွရသည့္ သုိ႔မဟုတ္ လက္ခံရရိွသည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား၊ ထုိစာရြက္ စာတမ္းမ်ားကုိ ေတြ႔ရွိရသည့္ 
သုိ႔မဟုတ္ လက္ခံရရွိသည့္ အေျခအေနအရပ္ရပ္၊ ေတြ႔ရိွသည့္ေနရာ၊ မည္သူ႔ထံမွ လက္ခံရရွိသည္၊ ထုိသုိ႔ေတြ႔ရွိသည့္ သုိ႔မဟုတ္ 
လက္ခံရရွိသည့္အခ်ိန္က အျခားမည္သူပါရွိေနသည္ စသည္တုိ႔ကုိ ေဖာ္ျပ၍ တိက်စြာ မွတ္တမ္းတင္ ျပဳစုပါ။

•  စာရြက္စာတမ္းသက္ေသကုိ တတိယအဖြဲ႔အစည္းကေပးလွ်င္၊ တတိယအဖဲ႔အြစည္းထံမွ ထြက္ဆိုခ်က္ ရယူပါ။ 
ထုိထြက္ဆုိခ်က္တြင္ တတိယအဖြဲ႔အစည္းအေနျဖင့္ စာရြက္ြ္စာတမ္း ရရိခဲ့ပုံအေနအထားမ်ား၊ မည္သည့္အခ်ိန္က 
မည္သူ႔ထံမွ ရရွိခဲ့သည္၊ အဆုိပါ စာရြက္စာတမ္းသည္ မူရင္း သုိ႔မဟုတ္ မိတၱဴျဖစ္သည္၊ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ သုိ႔မဟုတ္ 
သိသာထင္ရွားသည့္ ခ်ိပ္တံဆိပ္၊ လက္မွတ္မ်ား၊ အမည္မ်ားႏွင့္ ဤအခ်က္အလက္မ်ားကို တတိယအဖြဲ႕အစည္းက 
မည္သုိ႔သိသည္ကုိပါ ရွင္းျပရန္ ျဖစ္သည္။

•  စာရြက္စာတမ္းကုိ မိတၱဴပြားလွ်င္ မိတၱဴသည္ ရွင္းလင္းမႈရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ လုိအပ္လွ်င္ အေရွ႕အေနာက္ ႏွစ္ဘက္လံုး 
မိတၱဴပြားရန္ႏွင့္ မည္သ့ူ႔ထံမွ ၊ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္၊ မည္သုိ႔ မိတၱဴကူးခဲ့သည္ကုိ မွတ္တမ္းထားရန္ ျဖစ္သည္။

၃။  စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို မသိမ္းယူရ

•  စည္းမ်ဥ္းအရ၊ စုံစမ္းစစ္ေဆးရမည့္ တာ၀န္မရိွသူမ်ားသည္ မည္သည့္အဖြဲ႔အစည္းထံမွမဆို စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ 
သိမ္းယူျခင္း မျပဳသင့္ပါ။ လက္ေတ႔ြေဆာင္ရြက္္သူမ်ားသည္ ယင္းတုိ႔အလုပ္ႏွင့္ ဆုိင္သည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား 
လက္ခံရရွိထားသည့္ အေျခအေန၌ ယင္းတို႔ကုိယ္ ယင္းတို႔ မည္သည့္အဆင့္မ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း 
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား ေနသားတက် ထားရွိ သင့္သည္။ လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို 
သိမ္းယူရန္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ေပးအပ္ ထားျခင္းမရွိဘဲ မည္သည့္အခါမွ် စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ မသိမ္းယူသင့္ေသာ္လည္း၊ 
ဆႏၵအေလ်ာက္ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္သည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ လက္ခံႏိုင္သည္။ အကယ္၍ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား 
ေနသားတက်ရွိလွ်င္၊ စာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ဆုိင္သည့္ အခ်က္အလက္ အလုံအေလာက္ကုိ လက္ေတ႔ြေဆာင္ရြက္သူမ်ားက 
ေကာက္ယူစုေဆာင္းၾကသည္။ (အပိုင္း -၂ “တိက်စြာ မွတ္တမ္း ထား၍၊ ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ မိတၱဴကူးထားပါ” ကုိၾကည့္ပါ။)

၄၃   UN Action ၊ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားသည့္ ႏုိင္ငံမ်ား၏ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို အစီရင္ခံတင္ျပျခင္းႏွင့္ ဘာသာျပန္ဆုိျခင္း၊ “ေဆာင္ရန္၊ ေရွာင္ရန္မ်ား”၊ 
၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ကုိၾကည့္ပါ။

၆၇



အပိုင္း ၂ 
လက္ေတြ႕မွတ္တမ္းတင္ျခင္း

•  လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္သူထံသို႔ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ေပးပို႔လာလွ်င္ သုိ႔မဟုတ္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ ေတြ႔ရိွခဲ့လ်င္သာ 
စာရြက္စာတမ္းမ်ား သိမ္းဆည္းျခင္းကုိ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။

•  သုိ႔ရာတြင္ အခ်ိဳ႕မွတ္တမ္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ မွတ္တမ္းတည္ရွိရာ ေနရာႏွင့္ ဆုိင္သည့္ တိက်ေသာ 
အခ်က္အလက္မ်ားကုိ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ား သိမ္းယူခြင့္ အာဏာအရ အနာဂါတ္ စူးစမ္းေလ့လာမႈ၌ 
အသုံးျပဳႏုိင္သည္။

•  အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ (ေနာက္ဆက္တြဲဲ - ၇ “စာရြက္စာတမ္း အေထာက္အထားထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈ 
ကြင္းဆက္မ်ားႏွင့္ဆုိင္သည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား”ကုိၾကည့္ပါ။)

၉။  အခ်က္အလက္ သိမ္းဆည္းထားသုိျခင္း
လက္ေတ႔ြေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ယူရာ၌ (ဥပမာ- ရာဇ၀တ္မႈ 
ျဖစ္ပြားရာေနရာ/ ျဖစ္ပြားပံုႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ဓာတ္ပံုမ်ား၊ အသက္ရွင္ လြတ္ေျမာက္လာသူ/ မ်က္ျမင္သက္ေသတစ္ဦးႏွင့္ 
အင္တာဗ်ဴးမွတ္တမ္းတစ္ေစာင္) စသည့္ အခ်က္အလက္၏ မွန္ကန္မႈကို မထိခိုက္ေစပဲ သုိ႔မဟုတ္ 
အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားႏွင့္ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားကုိ ေနာက္ထပ္ ေဘးအႏၱရာယ္ထပ္မၾကံဳရေစမည့္ ပံုစံျဖင့္ 
ထိန္းသိမ္းထားသိုရန္ အေရးႀကီးသည္။

လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ အခ်က္အလက္၏ အတိမ္းအေစာင္းမခံသည့္ သေဘာသဘာ၀ႏွင့္ ထုိအခ်က္အလက္ကုိ 
မွားယြင္းအသံုးျပဳမိလွ်င္ ျဖစ္လာႏိုင္သည့္ ေဘးအႏၱရာယ္တုိ႔ေၾကာင့္၊ အခ်က္အလက္ ေကာက္ယူ စုေဆာင္းသူ 
မည္သူမဆုိသည္ အသက္ရွင္ လြတ္ေျမာက္လာသူ/ မ်က္ျမင္သက္ေသ/ ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ အခ်က္အလက္ေကာက္ယူေပးသူမ်ား 
လုံျခံဳေဘးကင္းမႈရွိေစရန္ ရရွိသည့္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ဂရုတစိုက္ ထိန္းသိမ္းထားသုိရန္ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။

လိင္အၾကမ္းဖက္မႈဆုိင္ရာအခ်က္အလက္ကုိလုံျခံဳစိတ္ခ်ရေသာပံုစံျဖင့္ထိန္းသိမ္းထားသိုရန္အတြက္၊လက္ေတြ႔ 
ေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္-

၁။   မည္သည့္ေနရာတြင္အခ်က္အလက္သိမ္းဆည္းမည္၊မည္သူကတာ၀န္ယူႀကီးၾကပ္မည္ကိုစီမံခ်က္ဆြဲထား သင့္သည္။စံျပ
အေနျဖင့္၊လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ဗဟုိသိမ္းဆည္းသည့္ ေနရာတစ္ခုကုိအသုံးျပဳသင့္ၿပီး၊ယင္းတုိ႔အဖြ႔အစည္းက
အခ်က္အလက္ “ပိုင္ဆုိင္မႈ” ရထားေစကာမူအခ်က္အလက္အုပ္ထိန္းသူကသာၾကီးၾကပ္သင့္သည္။

၂။   အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူ/ မ်က္ျမင္သက္ေသကုိ ေဖာ္ထုတ္စိစစ္သည့္အခ်က္အလက္ကုိသက္ေသထြက္ဆုိခ်က္မ်ား
၊အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူ/ မ်က္ျမင္သက္ေသက ေပးသည့္အေထာက္အထားမ်ားႏွင့္သီးျခားခြဲထုတ္၍လုံျခံဳစိတ္ခ်စြာ
ထိန္းသိမ္းထားသင့္သည္။ (ဥပမာ- အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ား/ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားနွင့္သက္ဆုိင္သည့္အခ်က္
အလက္/ အမည္မ်ားကုိရွာေဖြစိစစ္ျခင္းကုိကုတ္နံပါတ္နွင့္တြဲမွတ္ထားသည့္ညႊန္းကိန္းတစ္ရပ္)

၃။   ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္လွ်ိဳ႕၀ွက္ထားရမည့္အခ်က္အလက္ကုိ ေကာင္းစြာကာကြယ္ထားႏိုင္ေစရန္အလုိ႔ငွာအမ်ားျပည္သူႏွင့္ဆုိင္သည့္
အခ်က္အလက္ကုိအတိမ္းအေစာင္းမခံ သည့္လွ်ိဳ႕၀ွက္အခ်က္အလက္ႏွင့္အတူတကြထားရွိျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္သင့္သည္။ 

၄။   အခ်က္အလက္မ်ားကုိစီစဥ္တက်ထားရွိသင့္သည္။သုိ႔မွသာ ေနာက္ပိုင္းလိုအပ္ေသာအခါ၊အလြယ္တကူ 
ေကာင္းစြာရွာေတြ႕ႏိုင္ေပမည္။ 

၅။   စည္းကမ္းမ်ား၊ ေကာင္းမြန္ေသာအေလ့အက်င့္မ်ားအတြက္သင္တန္းေပးသင့္သည္။ (၁) ဖုိင္မ်ားပိတ္သိမ္းၿပီးေနာက္တြင္
သိမ္းဆည္းထားေသာအခ်က္အလက္ကုိခ်က္ခ်င္းေနရာေျပာင္းသိမ္းဆည္းျခင္း၊ (၂) အေရးေပၚ ေျပာင္းေရႊ႕ရသည့္အခါတြ
င္လည္းအခ်က္အလက္လုံျခံဳမႈရွိျခင္း

၆။   စစ္ေဆးေရးဂိတ္မ်ားကုိ ျဖတ္ေက်ာ္ခရီးသြားရသည့္အခါလိုအပ္သည့္အခ်က္အလက္မွ်ကုိသာသယ္ေဆာင္သြားသင့္သည္။
လက္ေတြ႔ေ ဆာင္ရြက္သူမ်ားကုိယင္းတို႔ကုိယ္ေပၚ၌သိမ္းဆည္းထားသည့္သုိ႔မဟုတ္ယင္းတုိ႔ကားေပၚ၌သိမ္းဆည္းထားသ
ည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကိုဖြင့္ခ်ျပရန္သုိ႔မဟုတ္လႊဲေပးရန္ ေတာင္းဆုိျခင္းရွိႏိုင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။အခ်က္အလက္သိမ္း
ဆည္းရာတြင္နည္းပညာကုိအသုံးျပဳရန္ႏွင့္/ သို႔မဟုတ္အခ်က္အလက္ကုိကုတ္စနစ္ေျပာင္းလဲသိမ္းဆည္းရန္စဥ္းစားပါ။

၆၈



ပဋိပကၡအတြင္း လိင္အၾကမ္းဖက္မႈအား  
မွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္း ဆိုင္ရာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ စာခ်ဳပ္

၉.၁   စာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ အျခားခႏၶာကုိယ္ပိုင္းဆိုင္ရာ/ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္

•  လက္ေတ႔ြလုပ္ေဆာင္သူမ်ားသည္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ စာရြက္စာတမ္းပုံစံသို႔ အျခား ရုပ္၀တၱဳအမယ္အျဖစ္ 
သိမ္းဆည္းမည္ဆုိပါက ဘီရိုထဲတြင္ ေသာ့ခတ္၍ေသာ္လည္းေကာင္း (သို႔) အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ လက္လွမ္းမီႏုိင္ေသာ 
မီးခံေသတၱာထဲတြင္ သိမ္းဆည္းသင့္သည္။ မည္သူက သတင္းအခ်က္ကို ရယူႏိုင္သည္၊ ဘာေၾကာင့္ရယူႏိုင္သည္ကုိ 
တိက်ရွင္းလင္းေသာ မူ၀ါဒ ရွိသင့္သည္။

•  ထိန္းသိမ္းထားသည့္ ဧရိယာကုိ ၀င္ေရာက္ခြင့္ရွိသည့္ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ ပုဂၢိဳလ္ေရး လုံျခံဳမႈကုိ ေသခ်ာေစရန္ အေရးႀကံဳလာလွ်င္ 
ေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအမံ လုိအပ္ပါသည္။

•  သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရယူရန္ခြင့္ျပဳခ်က္ကုိ ၄င္းဘီရိုတြင္ မွတ္တမ္းထားရွိပါ။ (ဥပမာ- အမည္၊ ရက္စြဲ၊ အခ်ိန္၊ 
သတင္းအခ်က္အလက္ရယူရသည့္ အေၾကာင္းအရင္းကုိ မွတ္တမ္းျပဳသင့္သည္။)

•  သတင္းအခ်က္အလက္သည္ ပ်က္စီးလြယ္ (ဥပမာ- ရိုးရိုးဓာတ္ပံုဖလင္မ်ား) လွ်င္၊ အလင္းေရာင္ႏွင့္ အပူဒဏ္ 
မထိေတြ႕ႏိုင္သည့္ ေနရာတြင္ထားပါ။

•  သတင္းအခ်က္အလက္အျပည့္အစံုတစ္စံု၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ားျဖစ္ေနပါက (ဥပမာ- စာရြက္ စာတမ္း သုိ႔မဟုတ္ ပုံႏွိပ္ထားသည့္ 
ဓာတ္ပံုမ်ား စုစည္းထားျခင္း)၊ မည္သည့္အစိတ္အပိုင္းႏွင့္ ေပါင္းစပ္ပါက အျပည့္အစံုတစ္စံုျဖစ္မည္ကုိ မွတ္စုေရးသား၍ 
စည္းေႏွာင္ပါ။

•  ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယုိမွတ္တမ္းမ်ားအားလုံးကုိ (အျခားရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္) မ်ားကုိ သတ္မွတ္ထားသည့္ 
နံပါတ္ေပး ထိန္းသိမ္းသည့္စနစ္ျဖင့္ စာရင္းျပဳစုသင့္ၿပီး၊ ၄င္းနံပါတ္ေပးသည့္ စနစ္က္ုိ သီးသန္႔ဓာတ္ပံု/ ဗီဒီယုိမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး 
အျခားခိုင္မာသည့္ အေထာက္အထားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားသင့္သည္။ (ဥပမာ- အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူ/ 
မ်က္ျမင္သက္ေသ)

•  ရိုးရိုးေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ်က္ မွတ္တမ္းထက္ပိုသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ အသံ သုိ႔ ဗီဒီယုိ မွတ္တမ္းမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးပါက 
တာ၀န္ရွိသူသည္ ၄င္းတုိ႔အား ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းႏိုင္ေရးႏွင့္ မွတ္တမ္းတြင္ ပါ၀င္သူ အသီးသီး၏ လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္ကုိ 
ထိန္းသိမ္းႏိုင္ရန္အတြက္ ကူညီေထာက္ပံ့ျခင္းကုိ သင့္ေလ်ာ္မွန္ကန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ အထူးသျဖင့္ 
၄င္းမွတ္တမ္းမ်ားကုိ မည္သည့္ အခ်ိန္ ကာလအတြက္မဆုိ ထိန္းသိမ္းသည့္အခါတြင္ ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။

၉.၂  ဒီဂ်စ္တယ္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား သိမ္းဆည္းျခင္း

•  သမားရိုးက်ထိန္းသိမ္းသည့္စနစ္ထက္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္စနစ္ျဖင့္ သိမ္းဆည္းျခင္း၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမွာ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ 
ေနရာမ်ားမ်ား မလုိအပ္ျခင္း၊ အလြယ္တကူ ရွာေဖြႏုိင္ျခင္းႏွင့္ သုေတသနျပဳျခင္းကုိ အမ်ားအားျဖင့္ လြယ္ကူေစျခင္း၊ 
၄င္းထိန္းသိမ္းသည့္စနစ္မွ အစီရင္ခံစာမ်ား ေရးသားရန္ႏွင့္ လက္ရွိ အေျခအေနအတုိင္း ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ရန္ ပုိမိုလြယ္ကူေစၿပီး 
အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ ကာကြယ္ ႏိုင္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ဒစ္ဂ်စ္တယ္စနစ္ျဖင့္ သိမ္းဆည္းသည့္စနစ္၏ 
အားနည္းခ်က္မွာ အခ်က္အလက္မ်ား ထည့္သြင္းရန္ အခ်ိန္ပိုမိုယူရျခင္း၊ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ရရွိမႈ အေပၚနွင့္ 
တစ္ခါတစ္ရံု Web အသုံးျပဳႏုိင္မႈအေပၚ မူတည္ေနၿပီး viruses ႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ရယူေႏွာင့္ယွက္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ 
သံသယျဖစ္ေစပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ မိုဘုိင္းဖုန္းသုိ႔ အင္တာနက္မွေပးပို႔ပါက၊ သတိထားရမည့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ လႊဲေျပာင္း ေပးရန္ မိုဘုိင္းသုိ႔ အင္တာနက္၀န္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားကို အာဏာပုိင္မ်ားက 
အၾကပ္ကုိင္မည့္ အႏၱရာယ္လည္း ရွိပါသည္။

•  ဒစ္ဂ်စ္တယ္စနစ္ျဖင့္ သိမ္းဆည္းမည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ စုေဆာင္းျခင္း မစတင္မီ ေဘးအႏၱရာယ္ 
ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ကုိ လုပ္ေဆာင္သင့္ၿပီး ဒစ္ဂ်စ္တယ္စနစ္ လုံျခံဳေရးဆုိင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္ 
က်င့္၀တ္မ်ားကုိ ခ်မွတ္သင့္သည္။ သတင္းအခ်က္အလက္ စီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ လုံျခံဳေရးဆုိင္ရာ ကြၽမ္းက်င္ပုဂၢိဳလ္မ်ားအား 
၄င္းရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးသင့္ပါသည္။ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ သတင္းအခ်က္အလက္အားလုံးကုိ Pass-

word စနစ္သုံးကာကြယ္ထားသင့္ၿပီး (၄င္း password ကုိအကန္႔အသတ္ျဖင့္သာရယူႏိုင္) ကုတ္ (code) စနစ္သုိ႔ 
ေျပာင္းလဲထားသင့္သည္။ ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္အေရးႀကီးသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုသိမ္းဆည္းသည့္ drives မ်ားကုိ code 
စနစ္ ေျပာင္းျခင္း၊ဒစ္ဂ်စ္တယ္သတင္းအခ်က္အလက္၄၄မ်ားေပးပို႔ရာတြင္လုံျခံဳစိတ္ခ်ရေစမည့္နည္းစနစ္ မ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ 

၄၄   အခ်က္အလက္မ်ား ကာကြယ္ေရး ျဖည့္စြက္လမ္းညႊန္ခ်က္အတြက္ အေရးႀကီး သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈဆုိင္ရာ ICRC, Professional Standards for 
Protection Work, 2013, revised edition ၏ အခန္း (၆) ကုိ ၾကည့္ပါ။ 

၆၉



အပိုင္း ၂ 
လက္ေတြ႕မွတ္တမ္းတင္ျခင္း

အဆင့္ျမင့္နည္းလမ္းမ်ား၊ လုပ္နည္းစနစ္မ်ား အသံုးျပဳ၍ လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္ ေနသူမ်ားက သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ 
ကာကြယ္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္သင့္ သည္။

•  အေရးႀကံဳလာလွ်င္ ေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအမံတြင္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ Password ကုိ ရရွိႏိုင္သည့္ 
၀န္ထမ္းမ်ား၏ ပုဂၢိဳလ္ေရးလုံျခံဳမႈေသခ်ာေစရန္ လုိအပ္ပါသည္။

•  သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ဒီဂ်စ္တယ္ျဖစ္ပါက ကြန္ပ်ဴတာထဲသုိ႔ ေျပာင္းလဲရယူၿပီး WORM (Write Once Ready 

Many) စီဒီျပဳလုပ္ျခင္း (သုိ႔) memory key တြင္ သိမ္းဆည္းထားျခင္းျပဳလုပ္ပါ။ မိတၱဴနွစ္စံုထားရွိသင့္ပါသည္။

•  သတင္းအခ်က္အလက္ဖိုင္မ်ားကုိ ၿပန္လည္ရယူေပးႏုိင္ေသာ၊ virus မွ ကာကြယ္ႏိုင္ေသာ ေဆာ့ဖ္၀ဲလ္မ်ားကဲ့သုိ႔ 
သင့္ေတာ္သည့္ ၾကိဳတင္ကာကြယ္မႈ ျပဳလုပ္ပါ။

•  သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား (metadata) (ဥပမာ- မည္သည့္အခ်ိန္က သတင္း၊ သတင္းအခ်က္ အလက္ကုိ ဘယ္လုိ၊ 
ဘယ္ေနရာမွာ စုေဆာင္းခဲ့သည္) ကို စေု ဆာင္းေပးမည့္ mobile documuentation applications နွင့္ GPS စနစ္သုံး 
ကင္မရာမ်ားကဲ့သုိ႔ အဆင့္ျမင့္ သတင္း စုေဆာင္းသည့္ ကိရိယာမ်ား အသုံးျပဳႏိုင္ရန္ စဥ္းစားပါ။ ၄င္း mobile documenta-

tion applications သည္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ code စနစ္သုိ႔ အလုိအေလ်ာက္ ေျပာင္းလဲပါသည္။

•  သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ဖုန္းထဲတြင္ မိတၱဴမက်န္ခ့ဲေစမည့္ mobile data collection applications ကုိ သုံးစြဲရန္ 
စဥ္းစားပါ။ ဤသုိ႔ျဖင့္ အေရးႀကီး data မ်ားကုိ ဖုန္းသိမ္းယူခံရျခင္း၊ ေပ်ာက္ဆုံးျခင္းႏွင့္ အခိုးခံရျခင္းေၾကာင့္ ေပ်ာက္ဆုံးမည့္ 
အႏၱရာယ္ကုိ ေလ်ာ့က်ေစႏိုင္ပါသည္။

•  သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ လံုျခံုေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ cloud storage data solutions ကုိ သုံးရန္ 
သင့္ေလ်ာ္ႏုိင္ပါသည္။ ၄င္း cloud စနစ္၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမွာ data သိမ္းဆည္းသည့္ ကိရိယာမ်ား ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ပ်က္စီးျခင္း၊ 
data မ်ားကုိ အေ၀းမွ လွမ္းယူရရွိနိုင္ျခင္းႏွင့္ data မ်ား ေဖာင္းပြျခင္းမွ ကာကြယ္ႏိုင္ျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍ အထက္ပါ 
၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ေပးသည့္သူမ်ားကုိ အသုံးျပဳလွ်င္ data မ်ား တည္တ့ံခိုင္ျမဲေရး၊ data ရယူရန္ အထူးသီးသန္႔ အျဖစ္ 
ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းႏွင့္ data ပိုင္ဆုိင္မႈ ေသခ်ာေစေရးအတြက္ အထူးသတိျပဳ ေဆာင္ရြက္ ရပါမည္။

•  သတင္းအခ်က္အလက္ database တြင္ မွတ္စု သုိ႔ မွတ္တမ္းမ်ားအေပၚ မည္သည့္ေျပာင္းလဲမႈ မ်ားကုိမဆုိ 
ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္သူႏွင့္ယွဥ္၍ မွတ္တမ္းေရးသြင္းႏုိင္ရန္ edit-trail facility ထားရွိပါ။

၉.၃  မူခင္းေဆးပညာဆုိင္ရာ တရား၀င္ဆရာ၀န္၏ အေထာက္အထားမ်ား သိမ္းဆည္းျခင္း

•  သီးသန္႔ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးထားသူမ်ားကသာ တရား၀င္ေဆးပညာဆုိင္ရာ အေထာက္အထားမ်ား ရယူသင့္ပါသည္။ 
(ဥပမာ- ေသြး၊ သုတ္ နွင့္ စြန္းထင္းေနေသာ အ၀တ္မ်ား) လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္ ေနသူမ်ားကုိ တရား၀င္ဆရာ၀န္၏ 
အေထာက္အထား/ မူခင္းေဆးပညာဆုိင္ရာ အေထာက္အထား ရယူပံုကုိ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမထားလွ်င္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ 
အေကာင္းထက္ အႏၱရာယ္ ပိုမိုျဖစ္ေစ ပါသည္။ (ေနာက္ဆက္တဲြ ၆ ၏ “ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ အေထာက္အထား၊ 
ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ခြင့္ ကြင္းဆက္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား” ႏွင့္ ေနာက္ဆက္တဲြ ၁၀ ၏ “လိင္ေစာ္ကားမူဆိုင္ရာ 
ေဆးလက္မွတ္နမူနာပံုစံ” ကုိၾကည့္ပါ။)

•  မႈခင္းေဆးပညာဆုိင္ရာ စစ္ေဆးမႈမ်ားႏွင့္ တရား၀င္ ဆရာ၀န္စစ္ေဆးခ်က္အေထာက္အထား စုေဆာင္းမႈကုိ 
ေဆးပညာရပ္ဆုိင္ရာ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈျပဳလုပ္ေပးစဥ္တြင္ တစ္ခ်ိန္တည္း ေဆာင္ရြက္ သင့္ၿပီး လူပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးထဲကသာ 
ေဆာင္ရြက္လွ်င္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ပါသည္။ (ေနာက္ဆက္တဲြ ၁၀ ၏ “လိင္ေစာ္ကားမႈဆုိင္ရာ ေဆးလက္မွတ္နမူနာပုံစံ” 
ကုိၾကည့္ပါ။)

•  အေထာက္အထားသည္ ဇီ၀ေဗဒဆုိင္ရာမ်ား (ဥပမာ- ေသြး၊ သုတ္၊ အ၀တ္) ျဖစ္ၿပီး၊ လက္ေတြ႔ လုပ္ေဆာင္သူမ်ားကို 
ရယူစုေဆာင္းရန္ ေလ့က်င့္ေပးထားလွ်င္ ၄င္းအေထာက္အထားမ်ားကုိ ဗူး/ခြက္ မ်ားတြင္ ခြဲျခားထည့္သြင္းၿပီး လံုေအာင္ပိတ္ကာ 
ဓာတ္ခြဲခန္းသုိ႔ ခ်က္ခ်င္းယူေဆာင္သင့္သည္။ ဓာတ္ခြဲခန္းတြင္ အေအးခံထားရန္ လုိအပ္ေကာင္းလုိပါသည္။

•  မူခင္းေဆးပညာအေထာက္အထားရယူျခင္းအတြက္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔သည့္ လမ္းညႊန္ခ်က္အတြက္ 
လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္သူမ်ားသည္ မုဒိမ္းက်င့္ခံရျခင္းမွ လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားကုိ ေဆးပညာဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈအေပၚ 
ကမၻာ႔က်န္းမာေရး အဖြဲ႔၏လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား- ႏို္င္ငံတြင္းမွ စြန္႔ခြာထြက္ေျပး ရသူမ်ားႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ အသံုးျပဳသည့္ 
က်င့္ထံုး ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးလမ္းညြန္ (၂၀၀၄) ႏွင့္ PHR, OHCHR, အစ္စတန္ဘူးလ္က်င့္ထုံး- ႏိွပ္စက္ခံရမႈမ်ားႏွင့္ အျခား 
ရက္စက္ေသာ ၊ လူမဆန္ေသာ (သုိ႔) ဂုဏ္သိကၡာက်ဆင္းေစမည့္ လုပ္ရပ္မ်ား (သုိ႔) အျပစ္ေပးျခင္းကုိ ထိေရာက္ေသာ 
စံုစမ္းမႈျပဳလုပ္ျခင္းနွင့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ျပင္ဆင္ျခင္းဆုိင္ရာ လက္စြဲ (၁၉၉၉) တုိ႔ကုိ ေလ့လာသင့္ပါသည္။
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ကမၻာကို ေျ ပာလိုသည္မွာ ကြၽႏု္ပ္တို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလိုခ်င္ပါ 
သည္။ စစ္ပြဲဲမ်ားရပ္တန္႔ၾကပါ။

အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ား 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ ေသခ်ာစြာ ရရိွၾကရန္လိုပါ သည္။ 
မုဒိမ္းသမားမ် ားကို ဖမ္းဆီးရန္ လိုအပ္ပါ သည္။
Felicite (သူမ၏ မူရင္း အမည္မဟုတ္၊ DRC)

၇၅



၇၆

ေနာက္ဆက္တြဲ ၁
လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ အေထာက္အထားအတြက္ 
အေမးအေျဖအခ်က္အလက္မ်ား : သက္ေသ အေထာက္ အထားဆုိင္ရာ 
ကြာဟခ်က္မ်ားအား ျဖည့္တင္းရာတြင္ ေထာက္ကူရန္ကိရိယာ

သတိေပးခ်က္ : သင့္စာရြက္စာတမ္းအသုံးခ်မႈကုိ စနစ္တက်စီစဥ္ရန္ ဤမူေဘာင္ကုိ အသုံးမျပဳမီ ေအာက္ပါ 
တုိ႕ကို ေဆာင္ရြက္ရန္ မရွိမျဖစ္လုိအပ္သည္ :

က။   သင္သည္ ဤအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ထိေရာက္မႈရွိစြာႏွင့္ လံုျခံဳစိတ္ခ်မႈရွိစြာ စုေဆာင္းရန္ 
သင့္ေတာ္သည့္ ပုဂၢိဳလ္ဟုတ္မဟုတ္ ေသခ်ာစြာ စဥ္းစားသုံးသပ္ဆင္ျခင္ပါ။

ခ။   ကိုယ္တိုင္ၾကံဳေတြ႕ခံစားရျပီး လြတ္ေျမာက္လာသူ၊ သူ/သူမ၏ သတင္းအခ်က္အလက္၊ သူ/သူမ၏ 
မိသားစုႏွင့္ အသုိင္းအ၀ိုင္း၊ ႏွင့္ အခ်က္အလက္ ျပဳစုေဆာင္းသည့္ အဖြဲ႕တုိ႕တြင္ က်ေရာက္လာႏုိင္သည့္ 
လုံျခံဳေရးအႏၱရာယ္မ်ားအားလုံးကုိ ေသခ်ာစြာ စဥ္းစားသုံးသပ္ဆင္ျခင္ပါ။

ဂ။   ေနာက္ဆက္တြဲ၃တြင္ အခ်ဴပ္ေရးသားထားသည့္ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းဥပေဒသမ်ားကုိလည္း စဥ္းစား 
သုံးသပ္ ဆင္ျခင္ပါ။ 

အေထာက္အထားပါ အေမးအေျဖ အခ်က္အလက္မ်ားအား မိတ္ဆက္ျခင္း
အေထာက္အထားစုစည္းေကာက္ယူသည့္လုပ္ငန္းသုံးစာအုပ္(Evidence Workbook)သည္ ႏိုင္ငံတကာ မႈခင္းမ်ား၏ 
သက္ေသအေထာက္အထားကို စုစည္းသူမ်ားက ရင္းျမစ္အျဖစ္ ေထာက္ခံအၾကံျပဳထားသည့္ ကိရိယာတစ္ခုျဖစ္သည္။ 
အဆုိပါ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ အေထာက္အထားစုစည္းသူမ်ားက စြပ္စြဲ ခံထားရေသာ ျပစ္မႈမ်ားကုိ စုံစမ္းစစ္ေဆးကာ 
မွတ္တမ္းတင္ရာတြင္ တစ္ဦးခ်င္း အင္တာဗ်ဴး/ မွတ္တမ္း တင္ျခင္း အဆင့္၌ျဖစ္ေစ၊ အမႈ၏ ေယဘုယ်စိစစ္သံုးသပ္ျခင္း 
အဆင့္၌ျဖစ္ေစ၊ လစ္ဟကြာဟခ်က္မ်ား မရွိေစရန္ ေထာက္ကူေပးႏုိင္ပါသည္။ ဤလုပ္ငန္းသုံးစာအုပ္တင္ြ ပါရွိသည့္ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ Rome Statue and Elements of Crime of the International Criminal Court 
(ICC) တြင္ စီစဥ္တင္ျပထားသည့္ ျပစ္မႈ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပစ္မႈ၏အဂၤါရပ္မ်ားအေပၚ အဓိကအေျခခံထားသည္။ 
တည္ေဆာက္ပံုသည္ သက္ေသအေထာက္အထား ပံုစံအားလုံးႏွင့္ သက္ဆိုင္ျပီး သက္ဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ 
လုိက္ဖက္ေစရန္လည္း ျပင္ဆင္ညွိႏွီင္းႏိုင္ပါသည္။ ဖြဲဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ထားပံုျဖင့္ဆိုလွ်င္ ျပစ္မႈမ်ားကုိ မည္သည့္တရား
စီရင္ပိုင္ခြင့္တြင္မဆို စံုစမ္းစစ္ေဆးရာ၌ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၏ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္မ်ားႏွင့္ အဂၤါရပ္မ်ားကုိ ထင္ဟပ္ေစရန္ 
ယင္းလုပ္ငန္းသံုးစာအုပ္အား ျပန္လည္ျပင္ဆင္ႏုိင္သည္။ ဤကိရိယာသည္ အေထာက္အထားစုစည္းမႈလုပ္ငန္းစဥ္၏ 
အခ်ိန္တုိတုိျဖင့္ ထိေရာက္ အက်ိဳးရွိမႈကုိ ျမွင့္တင္ရန္၊ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားအား အၾကိမ္ၾကိမ္အခါခါ အင္တာဗ်ဴးမ်ား ေ 
ဆာင္ရြက္ရျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ႏွင့္၊ ကြာဟခ်က္မ်ားအား ျဖည့္တင္းရန္ ေ နာက္တုိးသက္ေသမ်ားကို စုစည္းရန္အလုိ႕ငွာ 
အခင္းျဖစ္ပြားရာ ေနရာသုိ႕ ျပန္လည္သြားေရာက္ရန္ လုိအပ္မႈကုိ ေလ်ာ့ခ်ရန္ ရည္ရြယ္သည္။ လူ႔အခြင့္အေရး မွတ္တမ္း 
တင္သူမ်ားလည္း ၎တုိ႕စုေဆာင္းထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ စနစ္တက် စီစဥ္ရန္ – လုိအပ္ ပုဂိုလ္တစ္ဦးခ်င္းစီတြင္ 
တာဝန္ရွိျခင္းထက္ ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ တာဝန္ရွိျခင္း ကုိျပသလုိ ျပင္ဆင္ညွိႏွိဳင္းျခင္းႏွင့္ ႏုိင္သည့္ အေထာက္အထားစုေဆာင္းျခင္းတုိ႕ 
အတြက္ အဆုိပါ လုပ္ငန္းသုံးစာအုပ္ကုိ ကိရိယာတစ္ခုအျဖစ္ အသုံးျပဳႏိငု္သည္။ လုပ္ငန္းသံုးစာအုပ္၏ ဖြဲ ့စည္းတည္ေဆာက္ပံုုံ 
အတြင္း အလုပ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ အေသးစိတ္ အေထာက္အထားမ်ားကုိ တတ္ႏုိင္သ၍မ်ားမ်ား ျဖည့္တင္းျခင္း အားျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရး 
မွတ္တမ္းတင္သူမ်ား စုစည္းထားသည့္ အေထာက္အထားမ်ားကို ပိုမိုက်ယ္ျပန္႕စြာ အသုံးျပဳလာႏုိင္မည္ျဖစ္ျပီး ေ နာက္ဆုံးတြင္ 
ႏိုင္ငံတြင္း သုိ႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံတကာတြင္ တရားစီရင္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ သုိ႔မဟုတ္္ မွ်တသည့္ တရားစီရင္မႈကို ကူးေျပာင္းႏုိင္ရန္ 
ၾကိဳးစားသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ ျဖစ္ေပၚလာမည္။

အေထာက္အထားစုစည္းေကာက္ယူသည္႕လုပ္ငန္းသုံးစာအုပ္ (Evidence Workbook)ကုိ ေအာက္ပါအတိုင္း ၃ပိုင္း 
ပိုင္းထားသည္။

ေနာက္ဆက္တြဲမ်ား

ေနာက္ဆက္တြဲ  
၁



 ၇၇

အပိုင္း က : ျပစ္မႈေျမာက္ျခင္း အဂၤါရပ္မ်ား

ဘာျဖစ္ခဲ့သလဲ(မည္သုိ႕ေသာ က်ဴးလြန္မႈကုိ က်ဴးလြန္ခဲ့သလဲ)?

ဘာျဖစ္ခဲ့သနည္း? (မည္သူက၊ 
မည္သည္ကို၊ မည္သည့္ 
အခ်ိန္၊မည္သည့္ေနရာတြင္ အဘယ္ 
ေၾကာင့္၊ မည္ကဲ့သုိ႕ႏွင့္ သင္မည္သုိ႕ 
သိရွိေၾကာင္းတို႕ကုိ တိတိက်က်ႏွင့္ 
အေသးစိတ္ေဖာ္ျပပါ။)

ဘာျဖစ္ခဲ့သနည္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 
နမူနာ ေမးခြန္းမ်ား

မည္သည္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္ကုိ ေဖာ္ျပသည့္ 
နမူနာအေထာက္အထား/အခ်က္အလက္

ဤျပစ္မႈ၏ အဂၤါရပ္၁ ကုိ ေျပလည္ေစ 
ရန္ မည္သည့္ အေထာက္အထား/ 
အခ်က္အလက္ လုိအပ္သနည္း?

အဂၤါရပ္၁ုိေျပလည္ေစမည့္အေထာက္
အထားရရွိရန္ သင္ မည္သည့္ ေမးခြန္း 
မ်ားကုိ ေမးႏုိင္သနည္း?

အဂၤါရပ္၁ကုိ ေျပလည္ေစမည့္ သင္ရရွိႏုိင္ 
ေသာ နမူနာ အခ်က္အလက္မွာ 
အဘယ္နည္း?

ဤျပစ္မႈ၏ အဂၤါရပ္၂ကုိ ေျပလည္ေစ 
ရန္ မည္သည့္ အေထာက္အထား/ 
အခ်က္အလက္ လုိအပ္သနည္း?

အဂၤါရပ္၂ကုိ ေျပလည္ေစမည့္ သင္ရရွိႏုိင္ 
ေသာ နမူနာ အခ်က္အလက္မွာ 
အဘယ္နည္း?

အဂၤါရပ္၂ကုိ ေျပလည္ေစမည့္ သင္ရရွိႏုိင္ 
ေသာ နမူနာ အခ်က္အလက္မွာ 
အဘယ္နည္း?

အပိုင္း ခ :  ျပစ္မႈအမ်ဳိးအစား၏အဂၤါရပ္ (စစ္အတြင္း က်ဴးလြန္သည့္ ျပစ္မႈမ်ား၊ 
လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈ မရွိသည့္အတြက္ က်ဴးလြန္လာသည့္ 
ျပစ္မႈမ်ား သုိ႕မဟုတ္ မ်ဳိးသုဥ္းသတ္ျဖတ္မႈဆိုင္ရာ ျပစ္မႈမ်ား)

မည္သည့္ အေျခအေနမ်ားတြင္ ဤက်ဴးလြန္မႈမ်ဳိး က်ဴးလြန္ခဲ့သနည္း?

 မည္သည့္ အေျခအေနတြင္ ျပစ္မႈ 
ျဖစ္ပြားခဲ့သနည္း?

ျပစ္မႈျဖစ္ပြားခဲ့သည့္္ အေျခအေနကုိ  
ေမးျမန္းရန္ နမူနာေမးခြန္းမ်ား

ဤက်ဴးလြန္မႈသည္ လူသားခ်င္း စာနာ 
ေထာက္ထားမႈမရွိသည့္အတြက္က်ဴးလြန္ 
သည့္ျပစ္မႈ၊ စစ္အတြင္း က်ဴးလြန္သည့္ 
ျပစ္မႈ သုိ႕မဟုတ္ မ်ဳိးသုဥ္းသတ္ျဖတ္ 
သည့္ ျပစ္မႈေျမာက္ေၾကာင္း သက္ေသျပ 
ေထာက္ကူႏုိင္သည့္ နမူနာ အေထာက္ 
အထား/ အခ်က္အလက္

ဤျပစ္မႈအမ်ဳိးအစား၏ အဂၤါရပ္၁ကုိ 
ေျပလည္ေစရန္မည္သည့္အေထာက္ 
အထား/အခ်က္အလက္လိုအပ္သနည္း 
(ဆုိလိုသည္မွာ စစ္အတြင္း  
က်ဴးလြန္ခ့ဲ သည့္ ျပစ္မႈမ်ား၊ လူသားခ်င္း 
စာနာ ေထာက္ထားမႈမရွိ၍ က်ဴးလြန္သည့္ 
ျပစ္မႈမ်ား သို႕မဟုတ္ မ်ဳိးသုဥ္း 
သတ္ျဖတ္မႈမ်ား)?

ဤျပစ္မႈအမ်ဳိးအစား၏ အဂၤါရပ္၁ကုိ 
ေျပလည္ေစရန္အေထာက္အထားရရွိ 
ရန္ သင္မည္သည့္ေမးခြန္းမ်ားကုိ 
ေမးႏုိင္သနည္း?

ဤျပစ္မႈအမ်ဳိးအစား၏ အဂၤါရပ္၁ကုိ 
ေျပလည္ေစမည့္ သင္ရရွိႏုိင္ေသာ နမူနာ 
အခ်က္အလက္မွာ အဘယ္နည္း?
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ေနာက္ဆက္တြဲမ်ား

အပိုင္း ဂ : တာ၀န္ယူမႈပံုစံ

ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သည္ဟု စြပ္စြဲခံထားရသူသည္ ဤျပစ္မႈကို မည္သုိ႕က်ဴးလြန္ခဲ့သနည္း?

မည္သူသည္ မည္သုိ႕ တာ၀န္ရွိ သနည္း? မည္သူ႕ထံတြင္တာ၀န္ရွိေၾကာင္း 
အခ်က္အလက္ကုိ ထုတ္ယူႏုိင္သည့္ 
နမူနာေမးခြန္းမ်ား 

ဤလူပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ 
သုိ႕မဟုတ္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ 
ဤအျပဳအမူျဖင့္ က်ဴးလြန္မႈမ်ားကုိ 
တာ၀န္ရွိသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း 
ကူညီ သက္ေသျပႏုိင္မည့္ နမူနာ 
အေထာက္အထား/အခ်က္အလက္

ဤတာ၀န္ယူမႈပံုစံ၏ အဂၤါရပ္၁ကုိ 
ေျပလည္ေစရန္ မည္သည့္အေထာက္ 
အထား/အခ်က္အလက္လိုအပ္သနည္း 
(ဥပမာ အမိန္႕ေပးၿခင္း သုိ႕ 
အထက္အဆင္႔မွ တာဝန္ခံမႈ)?

ဤတာ၀န္ယူမႈပံုစံ၏ အဂၤါရပ္၁ကုိ 
ေျပလည္ေစရန္အေထာက္အထားရရွိ 
ရန္ သင္မည္သည့္ နမူနာေမးခြန္းမ်ား ကုိ 
ထုတ္ႏုိင္သနည္း?

ဤတာ၀န္ယူမႈပံုစံ၏ အဂၤါရပ္၁ကုိ 
ေျပလည္ေစမည့္ သင္ရရွိႏုိင္ေသာ နမူနာ 
အခ်က္အလက္မွာ အဘယ္နည္း?

မွတ္တမ္းတင္ျခင္းေလ့က်င့္ခန္းမ်ား၏ အပိုင္းက၊ခႏွင့္ဂတုိ႕အတြက္ ေအာက္ပါ ရုပ္ပံုကားခ်ပ္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပပါမည္။ ယင္းတို႕တြင္ 
မည္သုိ႕ေဆာင္ရြက္လွ်င္ အေထာက္အထားစုေဆာင္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္၌ လႊမ္းျခံဳမိေသာ အခ်က္အလက္ဧရိယာအားလုံးကုိ 
သိရွိေသခ်ာေစမည္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အေသးစိတ္နမူနာမ်ား ပါ၀င္သည္။

အေရးၾကီးမွတ္စု : အဆုိပါေမးခြန္းမ်ားကုိ အပိုင္း၃ပိုင္းခြဲထားျပီး ယင္းတို႕ကုိ ေမးျမန္းစံုစမ္းျခင္းတြင္ အသံုးျပဳရန္ ပံုစံတစ္ခုအျဖစ္ 
မရည္ရြယ္ပါ။ ယင္းနည္းလမ္းျဖင့္ အသုံးျပဳခဲ့လွ်င္ စုံစမ္းေမးျမန္းျခင္းမွ မျပည့္စုံေသာ သုိ႕မဟုတ္ မတိက်ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား 
သုိ႕မဟုတ္ ပိုမိုဆိုးရြားေသာ အခ်က္အလက္ မ်ားကုိသာ ရႏိုင္ဖြယ္ရွိျပီး ေနာက္ဆုံး သက္ေသပစၥည္းကုိ ပ်က္စီးေစျခင္း သို႕မဟုတ္ 
မ်က္ျမင္သက္ေသကုိ ထိခိုက္ေစျခင္း မ်ား ျဖစ္ပြားေစႏုိင္သည္။ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားကုိ  
စံုစမ္းေမးျမန္းျခင္းရႈေထာင့္အားလံုးကုိ လႊမ္းျခံဳႏုိင္သည့္ ပံုစံကုိ မည္သူမွ် မျပင္ဆင္ႏုိင္ပါ။ ဤေမးခြန္းမ်ားသည္ 
မ်က္ျမင္သက္ေသထံမွ ရွာေဖြေနသည့္ သက္ေသအေထာက္အထားကုိ ထုတ္ယူရရွိႏုိင္မည့္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိေသာ 
နည္းလမ္း အနည္းငယ္ကုိ စီစဥ္တင္ျပထားေသာ ဥပမာမ်ားသာျဖစ္သည္။ စံုစမ္းေမးျမန္းသူမ်ားသည္ ဤworkbookကုိ 
စံုစမ္းေမးျမန္းမႈတစ္ခုတြင္ အသုံးျပဳရန္ ပံုစံတစ္ခုထက္ လိုအပ္သည့္ အခ်က္အလက္ဧရိယာအားလုံးကို ရရွိႏုိင္ရန္ 
ေထာက္ကူသည့္ လမ္းညႊန္အျဖစ္ အသံုးျပဳရန္၊ ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးမႈမွတဆင့္ ရရွိလာေသာ စံုစမ္းေမးျမန္းသည့္ 
အရည္အခ်င္းမ်ားကုိ အသုံးခ်ရန္ႏွင့္ ဤProtocolတြင္ တင္ျပေရးသားထားသည့္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒႆမ်ားကို လိုက္နာေစာင့္ထိန္းရန္ 
ျပင္းျပင္းထန္ထန္ အၾကံျပဳထားသည္။“ေျပာျပပါ၊ ရွင္းျပပါ၊ ျပန္လည္ေဖာ္ျပပါ”ဟူသည့္ “TED”နည္းဥပေဒႆကို စိတ္ထဲတြင္ 
စြဲျမဲမွတ္သားထားျခင္းသည္ အျမဲအသုံး၀င္ပါသည္။ ဤနည္းဥပေဒႆသည္ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာႏွင့္ က်ား-မ အေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈ 
အတြက္ အေထာက္အထားစုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ စံုစမ္း ေမးျမန္းမႈမ်ားအပါအ၀င္ မည္သည့္ စံုစမ္းေမးျမန္းမႈတြင္မဆုိ 
အသုံးခ်ႏုိင္သည္။

တတိယေကာ္လံတြင္ တင္ျပထားသည့္ ျဖစ္ရပ္မွန္အသြင္ သရုပ္ျပေရးသားထားခ်က္မ်ားသည္ အဆုိပါ ျပစ္မႈ၏ သီးသန္႕အဂၤါရပ္ကုိ 
ေထာက္ပံ့ေပးႏုိင္သည့္ သက္ေသအေထာက္အထားပံုစံအား သာဓကျပ ေရးသားထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

အပိုင္း က: ဘာျဖစ္ခဲ့သနည္း (မည္သည့္က်ဴးလြန္မႈကို က်ဴးလြန္ခဲ့သနည္း)?

ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းျခင္း၄၅

အဂၤါရပ္မ်ား :
၁)  က်ဴးလြန္သူသည္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္ သို႕မဟုတ္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအေပၚတြင္ ျပင္းထန္သည့္ ရုပ္ပိုင္း ဆုိင္ရာ သုိ႕မဟုတ္ 

စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ နာက်င္ခံစားရမႈ သို႕မဟုတ္ ထိခိုက္နစ္နာမႈ ျဖစ္ေစျခင္း။

၄၅   အခ်ဳိ႕ႏုိင္ငံတြင္းတရားစီရင္ပိုင္ခြင့္မ်ားတြင္ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈသည္ သီးသန္႕ျပစ္မႈတစ္ခုအျဖစ္ တရားစြဲခံရႏုိင္သည္ (ဆုိလုိသည္မွာ စစ္အတြင္း က်ဴးလြန္ေသာျပစ္မႈမ်ား ေခါ
င္းစဥ္တစ္ခုတည္းေအာက္တြင္သာမက) အဆုိပါ တရားစီရင္မႈနယ္ပယ္ရိွ လက္ေတ႔ြေဆာင္ရြက္သူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတုိ႔ ရွာေဖြေနသည့္ အဂၤါရပ္မ်ား ျပည့္စံုေစရန္ အလုိ႔ငွာ 
အသုံးျပဳႏိုင္သည့္ ျပည္တြင္းျပ႒န္းခ်က္မ်ားႏွင့္ လုိက္ဖက္မႈရိွေစရန္ လုပ္ေဆာင္ရပါမည္။

ေနာက္ဆက္တြဲ  
၁

၇၈



ပဋိပကၡအတြင္း လိင္အၾကမ္းဖက္မႈအား  
မွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္း ဆိုင္ရာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ စာခ်ဳပ္

၂)  ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္ သုိ႕မဟုတ္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ က်ဴးလြန္သူ၏ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈခံရျခင္း သုိ႕မဟုတ္ 
က်ဴးလြန္သူ၏ ထိန္းခ်ဴပ္မႈကုိ ခံရျခင္း။

၃)  အဆုိပါ နာက်င္ခံစားရမႈ သို႕မဟုတ္ ထိခိုက္နစ္နာမႈသည္ ဥပေဒက တရား၀င္ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားကုိ အရင္းခံျဖစ္ေပၚလာျခင္းသာ 
မဟုတ္၊ ေမြးရာပါ ခံစားလာရျခင္းမဟုတ္ သုိ႕မဟုတ္ မေတာ္တဆ ျဖစ္ပြားျခင္းမဟုတ္ျခင္း။

၄)  က်ဴးလြန္သူသည္ သတင္း အခ်က္အလက္ သုိ႕မဟုတ္ ၀န္ခံခ်က္ ရရွိျခင္း သုိ႕မဟုတ္ အျပစ္ေပးျခင္း၊ ျခိမ္းေျခာက္ျခင္း 
သုိ႕မဟုတ္ အၾကပ္ကုိင္ျခင္း သုိ႕မဟုတ္ မည္သည့္ခြဲျခားဆက္ဆံမႈအေပၚ အေျခခံသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္တစ္ခုအတြက္ 
(စစ္အတြင္း က်ဴးလြန္ေသာ ျပစ္မႈအျဖစ္ သတ္မွတ္ႏုိင္သည့္ ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္း မႈမ်ဳိးသာ အက်ဴံး၀င္သည္) စသည့္ 
ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ နာက်င္ခံစားရမႈ သုိ႕မဟုတ္ ထိခိုက္နစ္နာမႈကုိ ခံစားရေစျခင္း။

ဘာျဖစ္ခဲ့သနည္း? (ညွ
င္းပန္းႏိွပ္စက္မႈက်ဴးလြ
န္ခဲ့သခဲ့သည္ ဟူ ေသာ 
စြပ္စြဲခ်က္ကုိ ပံ့ပိုးမႈျဖစ္ေစေသာ 
အခ်က္အလက္ကုိ 
သင္ရရိွခဲ့ပါသလား?)

အခင္းျဖစ္ပြားခ့ဲမႈဲႈႏွင့္ ပတ္သက္ 
သည့္ နမူနာေမးခြန္းမ်ား 

အခင္းျဖစ္ပြားပံုႏွင့္ ပတ္သက္သည္ကုိ ေဖာ္ျပထားသည့္ 
သက္ေသအေထာက္ အထား/အခ်က္အလက္ နမူနာမ်ား

ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူသည္လူ
ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး တစ္ေယာက္ 
သုိ႕မဟုတ္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား 
အေပၚတြင္ ျပင္းထန္ေသာ 
ရုပ္ပိုင္း ဆုိင္ရာ သုိ႕မဟုတ္ 
စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ နာက်င္မႈ 
သုိ႕မဟုတ္ ထိခိုက္ခံစားရမႈ 
ျဖစ္ေစေၾကာင္းကုိ 
မည္သည့္အခ်က္က 
သက္ေသျပေထာက္ကူသနည္း 
(ပထမ အဂၤါရပ္)? 

ဘာျဖစ္ခဲ့သလဲဆုိတာကုိ 
ေက်းဇူးျပဳ ျပီး တိတိက်က် 
ေျပာျပေပးႏုိင္မည္ လား?သင့္ကိုမ
ည္သုိ႕မည္ပံုက်ဴးလြန္ ခဲ့သည္ႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ ေက်းဇူးျပဳ၍ 
အေသးစိတ္ေျပာျပေပးႏုိင္မလား? 
သင္ေျပာခဲ့သလိုပင္ 
ၾကမ္းေပၚတြင္ ပံုထားသည့္ 
အ၀တ္စုတ္ပံုထဲသုိ႕ 
ပစ္ တြန္းလိုက္ျပီး 
ထုိ႕ေနာက္ကိုလည္း ယင္းကဲ့သုိ႔ 
ေက်းဇူးျပဳ၍ တိတိက် 
က်ေျပာျပႏုိင္မည္လား?

ထြက္ဆုိခ်က္၄၆: “ကြ်န္မကိုအခန္း ေထာင့္ဘက္ အထိ 
တရြတ္တုိက္ဆြဲေခၚသြားျပီး ၾကမ္းေပၚမွာ ပုံထားတ့ဲ 
အ၀တ္စုတ္ပထုံ ဲကုိ ခပ္ၾကမ္းၾကမ္း တြန္းခ်လုိက္ပါတယ္။ 
အဲ့ဒီ့အခ်ိန္မွာ ဘာဆက္ ျဖစ္ေတာ့မလဲဆုိတာကုိ 
သိေနတဲ့အတြက္ ကြ်န္မ အရမ္းကုိ ေၾကာက္ရံြ႕  
တုန္လႈပ္ေနခ့ဲပါတယ္။ ကြ်န္မကုိယ္၀န္ဟာ 
ေလးလပဲရိွေသးတ့ဲ အတြက္ ကေလးကုိဆုံးရံႈးရမွာ 
အရမ္းေၾကာက္ ရံြ႕ မိပါတယ္။ အရမ္းေၾကာက္လို႕ 
တုန္ယင္လာ ျပီး စတင္အန္ခ့ဲပါတယ္။ အန္ေနတ့ဲ 
ကြ်န္မကုိ အန္တာ ရပ္သြားေအာင္ ကြ်န္မမ်က္ႏွာဆီ 
အဲ့ဒီ့ အ၀တ္စုတ္ေတြနဲ႕ ပစ္ပါတယ္။ ခါးေလာက္ 
ကေနစျပီး ကြ်န္မရဲ႕အ၀တ္ေတြကုိခြ်တ္ပါတယ္။ 
သူ႕ဘက္လွည့္ဖို႕အတြက္ ကြ်န္မကုိေျခေထာက္ 
နဲ႕ကန္လိုက္ပါတယ္။ သူ႕ရဲ႕အမ်ဳိးသားအဂၤါကုိ ထုတ္ျပီး 
ကြ်န္မရဲ႕စအုိထဲကုိ ထည့္ပါတယ္။ မခံမရပ္ႏုိင္ေလာက္ေအာင္ 
နာက်င္ျပီး ဗိုက္ထဲမွာ အစာမရွိေတာ့ေပမယ့္ လည္ေခ်ာင္းမွာ 
ဆုိ႕ျပီး ပ်ဳိ႕အန္ေနတာက ရပ္မသြားပါဘူး။ ဘုရားသခင္က 
ကြ်န္မရဲ႕ကေလးကုိ ေစာင့္ေရွာက္ခဲ့လုိ႕ပဲ ကေလးအသက္ရွင္
လြတ္ေျမာက္ခ့ဲပါတယ္”၄၇

၄၆   အခ်ဳိ႕ေသာ Evidence Workbook တြင္ သက္ေသအေထာက္အထားသုံးမ်ိဳးကုိ ဥပမာအေနျဖင့္ ေဖာ္ျပ ထားျပီး က႑အားလုံးတြင္ မပါ၀င္ပါ။ ျပစ္မႈတုိင္းအတြက္ 
အဂၤါရပ္တစ္ခုစီကုိ သက္ေသျပရမည္ျဖစ္ျပီး ယင္းတို႔တြင္ သက္ေသခံခ်က္၊ အမွတ္အသားသက္ေသခံခ်က္ႏွင့္ ဓာတ္ပံု / ဗီဒီယိုသက္ေသခံခ်က္တုိ႔ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ 
သက္ေသအေထာက္အထားမ်ာေလ ခိုင္လုံေလျဖစ္ျပီး အမွတ္အသား သက္ေသခံခ်က္ (သုိ႔) ဓာတ္ပံု / ဗီဒီယုိသက္ေသခံခ်က္ မရိွျခင္း (သုိ႔) ခုိင္မာေစေသာ 
သက္ေသခံခ်က္မရိွျခင္းသည္ ခ်ိဳးေဖာက္မႈ တစ္ခုခုျပဳလုပ္ျခင္း (သုိ႔) ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းအတြက္ စြပ္စြဲရန္ အေျခခံအခ်က္အျဖစ္ သတ္မွတ္ရန္ အလို႔ငွာ ထိခိုက္နစ္နာသူ 
(သ)ို႔ မ်က္ျမင္သက္ေသ၏ သက္ေသခံခ်က္သည္ လံုေလာက္မႈ မရိွဟူသည့္ အဓိပၸါယ္ မသက္ေရာက္ပါ။ အမွန္တကယ္အားျဖင့္ တခါတရံတြင္ သက္ေသခံခ်က္သည္ 
လိင္အၾကမ္းဖက္မႈတြင္ ရႏိုင္ေသာ တစ္ခုတည္းေသာ သက္ေသျဖစ္ႏိုင္ျပီး လိင္အၾကမ္းဖက္မႈဆုိင္ရာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ျပစ္မႈမ်ား တြင္ (ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ျခင္းပါ
၀င္ျပီး) ထိခိုက္နစ္နာသူမ်ား (သုိ႔) မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ား၏ သက္ေသခံခ်က္ မ်ားကုိသာ အမွီျပဳကာေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွပါသည္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ 
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းတြင္ အေထြေထြလုပ္ထုံးလုပ္နည္း ႏွင့္ သက္ေသခံခ်က္အရ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈအတြက္ ထိခိုက္နစ္နာသူ၏ သက္ေသခံခ်က္အတည္ျပဳမႈ မလုိအပ္ပါ။ 
သုိ႔ေသာ္ တခါတရံတြင္ အတည္ျပဳခ်က္သက္ေသကုိ သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္းဥပေဒအရ လုိအပ္ပါသည္။ စံုစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ားအေနျဖင့္ ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ 
သက္ေသခံခ်က္ အမ်ိဳးမ်ိဳးရိွသည္ကုိ သိရိွရမည္ျဖစ္ကာ ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ အတည္ျပဳခ်က္ရယူျပီး ျပည္တြင္းတြင္ တရားစြဲဆုိႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ကာ အမႈအမ်ားစုသည္ 
တရားစြဲဆုိသင့္ေသာအမႈမ်ားျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ သက္ေသ၏ ခိုင္မာအားေကာင္းမႈကုိ အမွတ္အသားသက္ေသခံခ်က္၊ ဓာတ္ပံု / ဗီဒီယုိသက္ေသခံခ်က္ မရိွျခင္း (သုိ႔) 
ခ်ိဳးေဖာက္မႈကုိ အတည္ျပဳသည့္ မ်က္ျမင္သက္ေသ၏ သက္ေသခံခ်က္မရိွျခင္းအေပၚတြင္သာ အေျခခံကာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္းကုိ ေရွာင္ရွားရန္ အၾကံျပဳပါသည္။

၄၇   သက္ေသခံခ်က္ ဥပမာမ်ားသည္ တူညီေသာ သက္ေသတစ္ဦးတည္းထံမွ တူညီေသာ ျပစ္မႈအဂၤါရပ္မ်ားထံမွ မဟုတ္ပါ။ ရည္ရြယ္သည္မွာ စာဖတ္သူအေနျဖင့္ 
အဂၤါရပ္တစ္ခုခုကုိ ျပည့္စံုေစရန္ ျဖည့္ဆည္းေပးမည့္ ျဖစ္ႏိုင္ရႏိုင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းျပီး တတ္ႏိုင္သမွ်မ်ားမ်ား သိရိွႏိုင္ရန္ ေဖာ္ျပေပးျခင္းျဖစ္ ပါသည္။

ေနာက္ဆက္တြဲ  
၁

၇၉



ေနာက္ဆက္တြဲမ်ား

၄၈  အဓမၼျပဳက်င့္ျခင္း (သုိ႔) လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ ေစာ္ကားျခင္းကုိ ၾကည့္ရႈရန္ မ်က္ျမင္သက္ေသအျဖစ္ အဓမၼ ဖိအားေပးခံရျခင္းသည္ မိမိကုိ ဖိစီးႏိွပ္စက္မည့္ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ 
နာက်င္မႈကို ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ လူအမ်ားေရွ႕တြင္ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ အျပဳအမႈေဆာင္ရြက္ရန္ အဓမၼ ဖိအားေပးခံရျခင္း (လံုျခံဳေရး၀န္ထမ္းမ်ားေရွ႕ တြင္ 
အက်ဥ္းသားႏွစ္ဦးအား တစ္ဦး၏ လိင္အဂၤါကုိ တစ္ဦးက စုပ္ေပးရန္ အဓမၼ ဖိအားေပးျခင္း (သုိ႔) လိင္ပိုင္း ဆုိင္ရာ ေစာ္ကားျခင္းတုိ႔သည္ ညွင္းပမ္းႏိွပ္စက္မႈတြင္ ပါ၀င္ပါသည္။

ဘာျဖစ္ခဲ့သနည္း? (ညွင္းပန္းႏိွပ္
စက္မႈက်ဴးလြန္ခဲ့သည္ ဟူ ေသာ 
စြပ္စြဲခ်က္ကုိ ပံ့ပိုးမႈျဖစ္ေစေသာ 
အခ်က္အလက္ကုိ  
သင္ရရိွခ့ဲပါသလား?)

အခင္းျဖစ္ပြားခဲ့မႈႏွင့္ ပတ္သတ္ 
သည့္ နမူနာေမးခြန္းမ်ား 

အခင္းျဖစ္ပြားပံုႏွင့္ ပတ္သက္သည္ကုိ ေဖာ္ျပထားသည့္ 
သက္ေသအေထာက္ အထား/အခ်က္အလက္ နမူနာမ်ား

အျခားထြက္ဆုိခ်က္ : “ကြ်န္မတို႕ကုိ ေန႕တုိင္း 
၀င္းထဲမွာစုခိုင္းပါတယ္။ အဲ့ဒီ့ေနာက္မိန္းကေလး 
တစ္ေယာက္ကို မေရြးခင္ တပ္မွဴးက ကြ်န္မ 
တုိ႕ကုိ ၾကည့္ရင္း၊ လွမ္းဆြဲရင္းနဲ႕ ေခါက္တုံ႕ 
ေခါက္ျပန္ လမ္းေလွ်ာက္ပါတယ္။ ဒီေန႕ 
ဒီမိန္းကေလးရဲ႕အလွည့္ျဖစ္ေပမယ့္ ေနာက္ေန႕ 
မွာ ကြ်န္မတုိ႕ ျဖစ္ႏုိင္တယ္လုိ႕ သူမက 
ေျပာပါတယ္။ သူမေရြးခ်ယ္ခဲ့တဲ့ မိန္းကေလး ကုိ 
အ၀တ္ေတြအားလုံးခြ်တ္ခိုင္းျပီး ေျမၾကီးေပၚ တြန္းပစ္ပါတယ္။ 
ျပီးရင္ အားလံုးေရွ႕မွာ အ့ဲဒီ႕ မိန္းကေလးကုိ စစ္သားေတြက 
အၾကမ္းဖက္ ေစပါတယ္။ ကြ်န္မတုိ႕ က်န္တ့လဲူေတြက 
မၾကည့္ရင္ျဖစ္ေစ၊ မ်က္ႏွာတစ္ဖက္လွည့္ရင္ ျဖစ္ေစ၊ 
အေစာင့္ေတြက ကြ်န္မတုိ႕ကုိ ပါးရိုက္ ရင္ရိုက္၊ ဒါမွမဟုတ္ 
ရိုက္ႏွက္တာမ်ဳိး လုပ္ပါတယ္” ၄၈

အျခားထြက္ဆုိခ်က္ : “ေန႔တုိင္း ကြၽန္ေတာ့္ကုိ 
ဒုတိယထပ္ က အခန္းထဲကုိ စစ္ေမးဖို႔ ေခၚသြားပါတယ္။ 
နံရံဘက္ကုိ မ်က္ႏွာမူျပီး ခံုေပၚမွာ ၾကိဳးနဲ႕တုပ္ပါတယ္။ 
အဲဒီေနာက္ ကြၽန္ေတာ့္ရဲ႕ အမ်ိဳးသားအဂၤါနဲ႕ 
မ်ိဳးပြားအဂၤါၾကားကုိလည္း  ၾကိဳးႏွင့္ခ်ည္ပါတယ္။ 
အဲဒီၾကိဳးရဲ႕ တျခားတစ္ဖက္ကုိေတာ့ တံခါးလက္ကိုင္ဘုမွာ 
ခ်ည္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ေျဖတဲ့ အေျခကုိ 
သေဘာမက်ရင္ တံခါးကုိ အားနဲ႕တြန္းပိတ္ပါတယ္။ 
ကြၽန္ေတာ္ အရမ္းနာက်င္ခံစားရေပမယ့္လည္း 
ေစာဒက တက္ရင္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ မ်က္ႏွာမွာ အမူအရာ  
နည္းနည္းေလးေျပာင္းသြားရင္ ျဖစ္ျဖစ္၊ ၾကိဳးကုိ 
ခပ္တင္းတင္းဆြဲရင္ဆြဲ၊ ဒါမွမဟုတ္ရင္ ကြၽန္ေတာ့္ရဲ႕ 
အမ်ိဳးသားအဂၤါကိုကန္ၾကပါလိမ့္မယ္။ တစ္ရက္မွာေတာ့ 
ၾကိဳးတစ္ဖက္၏ အစြန္းကုိ ဘိလိပ္ေျမတုံးမွာ ခ်ည္ျပီး 
ျပတင္းေပါက္ကေန အဲဒီဘိိလပ္ေျမတုံးကုိ ပစ္ခ်မယ္လုိ႔ 
ျခိမ္းေျခာက္ဖူးပါတယ္။ အေလးခ်ိန္က ကြၽန္ေတာ့္ရဲ႕ 
အမ်ိဳးသားအဂၤါ ျပတ္ထြက္ဖို႔ လုံေလာက္ မေလာက္ 
ဒါမွမဟုတ္ ေသြးထြက္လြန္မႈနဲ႕ ကြၽန္ေတာ္ ေသ မေသ 
ကုိ အေလာင္းအစားေတာင္ လုပ္ေနၾကပါေသးတယ္ 
အပူေပးထားတဲ့ ဓားနဲ႕ ကပ္ျပီး သူတုိ႔လုိခ်င္တဲ့အတုိင္း
မေျပာျပရင္ ‘အမ်ိဳးသမီးအျဖစ္ ေျပာင္းပစ္မယ္’ လုိ႕လည္း 
ျခိမ္းေျခာက္ခ့ဲ ပါတယ္” 

မွတ္တမ္း : ကုိယ္တုိင္ေတြ႕ၾကံဳခံစားျပီးလြတ္ 
ေျမာက္လာသူမ်ားအား ကူညီရန္ အတူယွဥတဲြ 
အလုပ္လုပ္သည့္ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာႏွင့္ ဥပေဒ 
ပိုင္းဆုိင္ရာ ပညာသည္မ်ားအၾကား ညွိႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္မႈ 
ေကာင္းမြန္ေစျခင္းအတြက္ ေလ့

ေနာက္ဆက္တြဲ  
၁

၈၀



ပဋိပကၡအတြင္း လိင္အၾကမ္းဖက္မႈအား  
မွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္း ဆိုင္ရာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ စာခ်ဳပ္

ဘာျဖစ္ခဲ့သနည္း? (ညွင္းပန္းႏိွပ္
စက္မႈက်ဴးလြန္ခဲ့သည္ ဟူ ေသာ 
စြပ္စြဲခ်က္ကုိ ပံ့ပိုးမႈျဖစ္ေစေသာ 
အခ်က္အလက္ကုိ  
သင္ရရိွခ့ဲပါသလား?)

အခင္းျဖစ္ပြားခဲ့မႈႏွင့္ ပတ္သတ္ 
သည့္ နမူနာေမးခြန္းမ်ား 

အခင္းျဖစ္ပြားပံုႏွင့္ ပတ္သက္သည္ကုိ ေဖာ္ျပထားသည့္ 
သက္ေသအေထာက္ အထား/အခ်က္အလက္ နမူနာမ်ား

က်င့္သင္ၾကားထားသည့္ဆရာ၀န္မ်ားကုိယ္တိုင္ 
ျပင္ဆင္ထားေသာ ေဆးမွတ္တမ္းမ်ားကုိ သင့္ 
အား မ်က္ျမင္သက္ေသက ေပးသည္။ အဆုိပါ 
ေဆးမွတ္တမ္းမ်ားသည္ မ်က္ျမင္သက္ေသက 
ေဖာ္ျပထြက္ဆိုခ့ဲသည့္ အမႈအခင္းမ်ား ျဖစ္ပြား ျပီး 
ေနာက္တေန႕တြင္ သူမ၏ ေဆးဘက္ဆိုင္ ရာအေျခအေနႏွင့္ 
ဒဏ္ရာ အနာတရျဖစ္ေစခဲ့သည္ဟု သူမကုိယ္တိုင္ 
အစီရင္ခံတင္ျပထား သည့္အခ်က္အလက္တုိ႕ကုိ 
အေသးစိတ္ေဖာ္ျပ ထားသည္။ ေဆးပညာပုိင္းဆုိင္ရာ 
အစီရင္ခံစာ မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္မွာ အျခားထိခုိက္ 
ဒဏ္ရာမ်ားလည္းရိွျပီး နံရုိးမ်ား က်ဳိးျခင္း၊ ခႏၶာ 
ကုိယ္ေဘးဘက္မ်ားတြင္ ပြန္းပ့ဒဲဏ္ရာမ်ားရိွရျခင္းႏွင့္ 
စအုိအနားသားတြင္ ေပါက္ျပဲဒဏ္ရာ မ်ားရိွျခင္းတုိ႕ပါ၀င္သည္။
ဓာတ္ပုံ/ဗီြဒီယုိ : မ်က္ျမင္သက္ေသသည္ သင့္အား 
ဒဏ္ရာအနာတရမ်ား၏ ဓာတ္ပုံမ်ား ကုိေပးအပ္သည္။ 
ရုပ္ပုိင္းဆိုင္ရာ : အခင္း ျဖစ္ပြားရာေနရာကုိ 
ထိေတြ႕ေလ့လာႏိုင္သည္။ အခင္းျဖစ္ပြားရာေနရာ၏ 
ဓာတ္ပုံမ်ားကုိ ဂရုတ စုိက္ျဖင့္ ရယူႏိုင္သည္။ လုပ္ပုိင္ခြင့္ရိွျပီး 
အရည္ အခ်င္းမ်ားႏွင့္ နည္းလမ္းမ်ားရိွလွ်င္ က်န္ရိွေန 
ေသးသည့္အ၀တ္အပိုင္းအစမ်ားကုိပါစုေဆာင္း ႏိုင္ျပီး 
ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ သက္ေသအေထာက္ အထားမ်ားႏွင့္ 
ဆက္စပ္လ်က္ရိွေသာမွတ္တမ္း မ်ားျပင္ဆင္ကာ အဆုိပါ 
အေထာက္အထားမ်ား ကုိ လုံျခံဳစြာ ထိန္းသိမ္းထားျပီး 
အနာဂတ္တြင္ ျဖစ္ပြားႏိုင္သည့္ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ တရားစြဆုိဲျခင္း 
တြင္ သင့္ေလ်ာ္စြာ အသုံးျပဳႏိုင္သည္။၄၉

မည္သည့္အခ်က္မ်ားက 
အဆုိပါပုဂၢိဳလ္ 
(သုိ႕မဟုတ္ပုဂၢိဳလ္မ်ား)
သည္က်ဴးလြန္ သူ၏ 
ထိန္းခ်ဴပ္မႈေအာက္ သုိ႕မဟုတ္ 
ထိန္းသိမ္းမႈေအာက္တြင္ 
ရွိသည္ဟု 
သက္ေသျပလ်က္ရွိသနည္း 
(ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ၏ ဒုတိယ 
အဂၤါရပ္)

မည္သည့္ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ 
ထုိေနရာသုိ႕သင္ေခၚေဆာင္သြားခံရ 
သနည္း? က်ဴးလြန္သူမ်ားမွာ မည္သူ 
မ်ား ျဖစ္သနည္း? အခင္းျဖစ္ပြားစဥ္ 
အခန္းထဲတြင္ အျခားမည္သူရိွသည္ 
ကုိ ေျပာျပႏိုင္မည္လား? သင့္ကုိ 
က်ဴးလြနခ့ဲသူသည္ လက္ထဲတြင္ 
ကုိင္ေဆာင္ထားသည့္အရာရိွလွ်င္ 
ေဖာ္ျပေပးႏိုင္မည္လား? က်ဴးလြန္သူ 
က ဘာေျပာခ့ဲသလဲ? ထုိေနရာတြင္ 
အျခားမည္သူရေွိ နခ့ဲသလဲ? ရွိေနသူ 
မ်ားက မည္သည္ကုိ ကိုင္ေဆာင္ 
ထားခ့ဲသလဲ? မည္သုိ႕ ၀တ္စားဆင္ 
ယင္ထားခ့ဲသလဲ? ထုိသူမ်ားက သင့္ 
အား ဘာေျပာခ့ဲသလဲ? ထုိေနရာမွ 
သင္ထြက္ခြာႏုိင္ခ့ဲသလား? 
အဘယ္ေၾကာင့္ ထြက္ခြာႏုိင္ခ့ဲသ 
နည္း သုိ႕မဟုတ္ အဘယ္ေၾကာင့္ 
မထြက္ခြာႏုိင္ခ့ဲသနည္း?

ထြက္ဆုိခ်က္ : “ဘာေၾကာင့္ ေအာ္သံ ထြက္သလဲဆုိတာကုိ 
လာၾကည့္တဲ့ လူတုိင္းကို တြန္းထုတ္ဖို႔အတြကက္ တံခါးနားမွာ 
ရပ္ေနတဲ့ သူငယ္ခ်င္း အေစာင့္တစ္ဦးႏွင့္အတူ ရွိေနခဲ့့ပါတယ္။ 
အဲဒီပုဂိုလ္ ႏွစ္ေယာက္လံုးဟာ လက္နက္ကိုင္ေတြျဖစ္ျပီး 
ကြၽန္မကုိ အၾကမ္းဖက္ ေစာ္ကားခဲ့တဲ့လူဟာ 
အၾကမ္းဖက္ေနစဥ္သူ၏ လက္နက္ကို အဝတ္ေဟာင္းပံုေပၚတ
င္ထားခဲဲ့ပါတယ္။ အဲဒီ့လူကပဲ ကြၽန္မသာ ထြက္ေျပးဖို႔ 
ၾကိဳးစားမယ္ဆုိရင္ ကြၽန္မကေလးေသဆံုးတဲ့အထိ ကြၽန္မကုိ 
ရိုက္ႏွက္မယ္လုိ႔ေျပာပါတယ္။ ကြၽန္မကုိ 
အၾကိမ္းဖက္ေစာ္ကားေနတာဟာ ကြၽန္မရဲ႕ 
လူမႈအသ္ုိငးအဝိုင္းမွာရွိတဲ့ အမ်ိဳးသားေတြကုိ ဒီဧရိယာကသာ 
ထြက္ခြာမသြားရင္ ဘာေတြ ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္ေၾကာင္း 
ျပသလိမ့့္မယ္လို႔လည္း ေျပာပါတယ္။” 

၄၉   လက္ေတ႔ြေဆာင္ရြက္သူမ်ားအေနျဖင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမရိွပဲ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ သက္ေသရယူစုေဆာင္းျခင္း ကုိ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အၾကံမျပဳလုိပါ။ 
အခြင့္အာဏာရိွလွ်င္ေတာင္မွ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ သက္ေသရယူ စုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ သိမ္း ဆည္းျခင္းတြင္ အေတြ႔အၾကံဳမရိွလွ်င္ အဆုိပါ သက္ေသစုေဆာင္းမႈကုိ အားမေပးပါ။ 
အလြန္ရွားပါးသည့္ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ - ဥပမာ - အျခားေသာ ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ သက္ေသကုိ ရယူစုေဆာင္းႏိုင္ ေခ်မရိွလွ်င္၊ သက္ေသကုိ ဖ်က္လုိဖ်က္ဆီးျပဳလုပ္မည္ဟု 
အခိုင္အမာေၾကာက္ရြ႕ံေနလွ်င္ လက္ေတြ႔ လုပ္ေဆာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ သက္ေသကုိ စုေဆာင္းရန္ ဆုံးျဖတ္ေကာင္း ဆံုးျဖတ္ရႏိုင္ပါသည္။ ထုိက့ဲသို႔ေသာ 
အမႈမ်ိဳးတြင္ အဆုိပါ လက္ေတြ႕လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားကုိ ရုပ္ပိုင္း ဆုိင္ရာ သက္ေသ ရယူစုေဆာင္းရာတြင္ Protocol တြင္ ခ်မွတ္ထားသည့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကုိ 
လုိက္နာရန္၊ ျပ႒န္းခ်က္မ်ားကို ေက်ာ္လြန္ကာ ေလ့လာသုံးသပ္ရန္ႏွင့္ အဆုိပါသက္ေသလံုျခံဳမႈ ရိွေစရန္ တုိက္တြန္းေျပာဆိုရပါမည္။

ေနာက္ဆက္တြဲ  
၁

၈၁



ေနာက္ဆက္တြဲမ်ား

မုဒိမ္းက်င့္ျခင္း

အဂၤါရပ္

၃)   ထိခိုက္နစ္နာခံစားရသူ၏၅၁ မည္သည့္ခႏၶာကိုယ္ အစိတ္အပုိင္းအား သုိ႕မဟုတ္ က်ဴးလြန္သူ၏ လိင္အဂၤါျဖင့္ သုိ႕မဟုတ္ 
ထိခိုက္နစ္နာခံစားရသူ၏ စအုိ သုိ႕မဟုတ္ အမ်ဳိးသမီး ကုိယ္အဂၤါ အနည္းငယ္ကုိျဖစ္ေစ က်ဴးလြန္သူသည္ ၎၏ မည္သည့္ 
ခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္းျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ အရာ၀တၳဳတစ္ခုခုျဖင့္ျဖစ္ေစ ထိုးသြင္းမႈျပဳလုပ္သည့္ အမူအရာျဖင့္ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး၏ 
ခႏၶာကုိယ္ကုိ က်ဴးလြန္ခဲ့ျခင္း။

၄)   က်ဴးလြန္သူသည္ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး သုိ႕မဟုတ္ တစ္ဦးထက္ပိုေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအား တြန္းအားေပးျခင္းျဖင့္၊ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ 
ျခိမ္းေျခာက္အၾကပ္ကုိင္ျခင္း၊ အက်ဥ္းခ်ျခင္း၊ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ဖိႏိွပ္ခ်ဴပ္ခ်ယ္ျခင္း သုိ႕မဟုတ္ အခြင့္အာဏာအလြဲသံုးစားလုပ္ျခ
င္းကဲ့သို႕ေသာ တြန္းအားေပးကာ သုိ႕မဟုတ္ အၾကပ္ကုိင္ကာ ျခိမ္းေျခာက္ျခင္းျဖင့္၊ သုိ႕မဟုတ္ အၾကပ္ကုိင္သည့္ 
ပတ္၀န္းက်င္မွ အျမတ္ထုတ္ျခင္းျဖင့္ က်ဴးလြန္မႈကုိ က်ဴးလြန္ခဲ့ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အမွန္တကယ္သေဘာတူညီမႈ ရရွိရန္ 
ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္သည့္လူအေပၚ က်ဴးလြန္ခဲ့ျခင္း။

ဘာျဖစ္ခဲ့သနည္း? (ညွင္းပန္းႏိွပ္
စက္မႈက်ဴးလြန္ခဲ့သည္ ဟူ ေသာ 
စြပ္စြဲခ်က္ကုိ ပံ့ပိုးမႈျဖစ္ေစေသာ 
အခ်က္အလက္ကုိ  
သင္ရရိွခ့ဲပါသလား?)

အခင္းျဖစ္ပြားခဲ့မႈႏွင့္ ပတ္သတ္ 
သည့္ နမူနာေမးခြန္းမ်ား 

အခင္းျဖစ္ပြားပံုႏွင့္ ပတ္သက္သည္ကုိ ေဖာ္ျပထားသည့္ 
သက္ေသအေထာက္ အထား/အခ်က္အလက္ နမူနာမ်ား

အဆုိပါ နာက်င္ခံစားရမႈ 
သုိ႕မဟုတ္ ထိခိုက္နစ္နာမႈသည္ 
ဥပေဒက တရား 
၀င္ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားကုိ 
အရင္းခံျဖစ္ေပၚ 
လာျခင္းသာမဟုတ္၊ 
ေမြးရာပါခံစား လာရျခင္းမဟုတ္ 
သုိ႕မဟုတ္ မေတာ္ တဆ 
ျဖစ္ပြားျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္းကုိ 
မည္သည့္ အခ်က္မ်ားက 
ကူညီသက္ ေသ 
ျပလ်က္ရွိသနည္း (ညွင္းပန္း 
ႏွိပ္စက္မႈ၏ တတိယအဂၤါရပ္)?

မည္သည့္ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ 
ထုိေနရာသုိ႕ သင္ ေခၚေဆာင္သြားခံ 
ရသနည္း? က်ဴးလြန္သူမ်ားမွာ မည္ 
သူမ်ား ျဖစ္သနည္း? မည္သည့္ အဖြဲ႕ 
/ အခြင့္အာဏာပုိင္အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ 
သက္ဆုိင္သူမ်ားျဖစ္သနည္းႏွင့္ 
ယင္းကို သင္မည္သုိ႕သိရွိသနည္း? ၅၀ 
သင္သည္အဘယ္ေၾကာင့္ေခၚေဆာင္ 
လာျခင္းခံရေၾကာင္းႏွင့္ ႏိွပ္စက္ခံရ 
ေၾကာင္းကုိ သင့္အား ရွင္းျပၾကပါ 
သလား?

ထြက္ဆုိခ်က္ : “ကြ်န္မတုိ႕ရြာကို ၀င္ေရာက္တိုက္ခိုက္မႈ 
ရိွခ့ဲျပီး အမ်ဳိးသား အားလံုးကုိ စုျပီး ေခၚသြားခ့ဲပါတယ္။ 
အဲ့ဒီအခ်ိန္မွာ သူတို႕ကုိ ဘယ္ေခၚသြား သလဲမသိခ့ဲေပမယ့္ 
ေနာက္ပိုင္းမွာ ျပန္ ၾကားရတာကေတာ့ ေခၚေဆာင္သြားခံ 
ရတဲ့ အမ်ဳိးသား အမ်ားစုကုိ ပစ္သတ္ျပီး 
ျမစ္ထဲပစ္ခ်လိုက္တယ္လုိ႕ ဆုိပါတယ္။ အမ်ဳိးသမီးေတြနဲ႕ 
ဆယ္ေက်ာ္သက္ မိန္းကေလးေတြကုိေတာ့  
ေက်ာင္းထဲ ေခၚေဆာင္သြားျပီး ရက္သတၱပတ္ေပါင္း 
မ်ားစြာ လက္နက္ကိုင္ေတြနဲ႕ ထိန္းသိမ္း ခံထားခဲ့ရပါတယ္။ 
သက္ၾကီးရြယ္အိုေတြ နဲ႕ အျခားကေလးငယ္ေတြကုိေတာ့ 
သူတုိ႕ရဲ႕အိမ္ေတြမွာ ထားရင္ထား ဒါမွမဟုတ္ 
အမ်ဳိးသမီးေတြနဲ႕ ဆယ္ေက်ာ္သက္မိန္းမငယ္ေလးေတြကုိ 
ထိန္းသိမ္းထားတဲ့ ေက်ာင္းထဲမွာ ထားပါတယ္။ 
အဲ့ဒီ့ေက်ာင္းက ကြ်န္မ ေျပာျပခ့ဲတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ေတြ 
ျဖစ္ပြားခ့ဲတဲ့ ေက်ာင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။”

၅၀  ဤ Workbook တြင္ ထည့္သြင္းထားေသာ ေမးခြန္းနမူနာမ်ားသည္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ်ိန္တြင္ ေမးျမန္းထားေသာ ေမးခြန္းမ်ားျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူထားပါသည္။

၅၁  ေရာမစည္းမ်ဥ္းဥပေဒ၏ ျပစ္မႈအဂၤါရပ္မ်ားအေနျဖင့္ ‘က်ဴးေက်ာ္မႈ’ ဟူသည့္သေဘာတရားသည္ က်ားမဘက္ မလိုက္မႈအထိ က်ယ္ျပန္႔ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။

ေနာက္ဆက္တြဲ  
၁

၈၂



ပဋိပကၡအတြင္း လိင္အၾကမ္းဖက္မႈအား  
မွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္း ဆိုင္ရာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ စာခ်ဳပ္

ဘာျဖစ္ခဲ့သနည္း? 
(မုဒိမ္းက်င့္ခံခ့ဲရသည္ဟူေသာ 
စြပ္စြဲခ်က္ကုိ ပံ့ပိုးမႈျဖစ္ေစေသာ 
အခ်က္အလက္ကုိ 
သင္ရရိွခ့ဲပါသလား?)

အခင္းျဖစ္ပြားခဲ့မႈႏွင့္ ပတ္သတ္ 
သည့္ နမူနာေမးခြန္းမ်ား 

အခင္းျဖစ္ပြားပံုႏွင့္ ပတ္သက္သည္ကုိ ေဖာ္ျပထားသည့္ 
သက္ေသအေထာက္ အထား/အခ်က္အလက္ နမူနာမ်ား

ထိခိုက္နစ္နာခံစားရသူ၏ 
မည္သည့္ ခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပုိ
င္းအားသုိ႕မဟုတ္ က်ဴးလြန္သူ၏ 
လိင္အဂၤါျဖင့္ သုိ႕မဟုတ္ 
ထိခိုက္နစ္နာခံစားရသူ၏စအုိ 
သုိ႕မ ဟုတ္ 
အမ်ဳိးသမီးကုိယ္အဂၤါ အနည္း 
ငယ္ကုိျဖစ္ေစ က်ဴးလြန္သူသည္ 
၎၏ မည္သည့္ 
ခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္းျဖင့္ 
ျဖစ္ေစ၊ 
အရာ၀တၳဳတစ္ခုခုျဖင့္ျဖစ္ေစ 
ထုိးသြင္းမႈျပဳလုပ္သည့္ 
အမူအရာျဖင့္ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး၏ 
ခႏၶာကုိယ္ကုိ က်ဴး 
လြနခဲ့သည္ဟု မည္သည့္ 
အခ်က္မ်ား က 
ကူညီသက္ေသျပလ်က္ရွိသနည္း 
(မုဒိမ္းက်င့္မႈ၏ 
ပထမအဂၤါရပ္)?၅၂

ျဖစ္ႏုိင္လွ်င္၊ သင့္အတြက္လည္း 
သိပ္ မခက္ခဲလွ်င္ သင့္အား 
မည္သို႕ က်ဴး လြန္ခဲ့သ ည္ကုိ 
ေက်းဇူးျပဳ၍ ေဖာ္ျပ ထြက္ဆုိရန္ 
ၾကိဳးစားေပးႏုိင္ မည္ လား? 
လြယ္မည္မဟုတ္သည္ကုိသ 
ေဘာေပါက္နားလည္ပါသည္။ 
အခ်ိန္ယူကာေျပာျပႏုိင္ပါသည္။ 
(သူမအား ၎တို႕ကတစ္ေယာက္ျပီး 
တစ္ေယာက္ “မုဒိမ္းက်င့္ခဲ့သ 
ည္”ဟု ထြက္ဆုိခဲ့လ်င္ သုိ႕မဟုတ္ 
မုဒိမ္းက်င့္သည္ကုိ ဆိုလုိသည့္ 
ဗန္းစကား တစ္မ်ဳိးမ်ဳိး သုိ႕ 
အမ်ားနားလည္ သေဘာေပါက္ကာ 
သုံးႏႈန္းသည့္ ေ၀ါဟာရကုိ 
သုံးႏွဳန္းခဲ့လ်င္ အဆုိပါ 
ထုိးသြင္းမႈအေၾကာင္း မွန္ကန္ေသာ 
ထြက္ဆုိခ်က္ရရွိရန္ ဆက္လက္ 
ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။) သင့္အား ၎ 
တုိ႕က မုဒိမ္းက်င့္ခဲ့သည္ဟု ထြက္ဆုိ 
သည့္အခါ မုဒိမ္းက်င့္ေနစဥ္ မည္သုိ႕ 
ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ကုိ ေက်းဇူးျပဳ၍ တိတိ 
က်က် ေျပာျပႏုိင္မလား? ဘာကုိ 
အသုံးျပဳခဲ့ျပီး သင့္ခႏၶာကိုယ္၏ 
မည္သည့္အပိုင္းကုိ နာက်င္ခံစားေစ 
ခဲ့သလဲ?

ထြက္ဆုိခ်က္ : “အဲ့ဒီ့လူဟာ ကြ်န္မကုိ ဒူးေထာက္ဖို႕ 
တြန္းအားေပးခဲ့ျပီး သူ႕ရဲ႕ အမ်ဳိးသားအဂၤါကို လ်က္ဖို႕အတြက္ 
ညႊန္ၾကားခဲ့ပါတယ္။ အမ်ဳိးသားအဂၤါကုိ ကြ်န္မရဲ႕ ပါးစပ္ထဲကုိ 
အလြန္အကြ်ံထည့္ ခဲ့တဲ့အတြက္ ကြ်န္မပ်ဳိ႕အန္ခ့ဲပါတယ္။ 
ကြ်န္မတစ္ခ်က္ပ်ဳိ႕အန္တုိင္း ကြ်န္မကုိ ပါးရိုက္ခဲ့ပါတယ္။” 
အျခားထြက္ဆုိခ်က္: “အဲ့ဒီ့လူေတြ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ ရြာကို 
ေရာက္လာတဲ့အခါ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕မိသားစုကိုအိမ္ေနာက္ဖက္ 
ထမင္းခ်က္တ့ဲေနရာမွာ စုခိုင္းပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ့အေမကုိ 
ၾကမ္းျပင္ေပၚ လဲက် သြားတ့ဲအထိ  
ေသနတ္ဒင္ေတြနဲ႕ အေမ ရဲ႕ေခါင္းနဲ႕ ပခံုးကို 
ရိုက္ႏွက္ပါတယ္။ ညီမေတြကုိလည္း အဲ့ဒီ့လုိပဲ ရိုက္ႏွက္ပါ 
တယ္။ အဲ့ဒီ့ေနာက္ ကြ်န္ေတာ္နဲ႕ ကြ်န္ေတာ့အေဖကုိ 
ဖမ္းခ်ဴပ္ျပီး အ၀တ္ ေတြခြ်တ္ဖို႕၊အဲ့ဒီ့ေနာက္မွာ 
ကြ်န္ေတာ္က အေမ့ေပၚ၊ အေဖက ညီမအေပၚ လွဲေနဖို႕ 
ေျပာပါတယ္။ က်န္တ့ဲကေလးေတြက ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ကို 
မတ္တပ္ရပ္ၾကည့္ရင္း နဲ႕ငိုေနၾကပါတယ္။ ျပီးေတာ့ 
ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ရဲ႕ အေနာက္မွာ ရပ္ျပီး၊ လည္ပင္းေနာက္ကို 
ေသနတ္နဲ႕ ခ်ိန္ျပီး ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ဟာ တကယ့္ 
ေယာက္်ား အစစ္ေတြ ျဖစ္ေၾကာင္းနဲ႕ သူတုိ႕နဲ႕ရန္သူေတြ 
မဟုတ္ေၾကာင္းကုိ လိင္ ဆက္ဆံျခင္းနဲ႕

သက္ေသျပရမယ္လို႕ ေျပာပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕အားလံုး 
ငိုယုိျပီး အသနားခံေတာင္းပန္ခ့ဲၾကေပမယ့္ 
သူတုိ႕ခိုင္းတာကုိ ျငင္းဆန္တိုင္း ရိုက္ ႏွက္ျပီး 
သူတုိ႕ခိုင္းတဲ့အတိုင္း မလုပ္ရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႕ 
လွဲေနတဲ့ ေနရာမွာတင္ ေသနတ္နဲ႕ပစ္သတ္မယ္လုိ႕ 
ေျပာခဲ့ပါ တယ္။ ကြ်န္ေတာ့အေဖက ကိုယ့္သမီး ကုိ 
အဲ့ဒီ့လိုျပဳက်င့္ရမယ့္အစား ေသပစ္ မယ္လုိ႕ ေျပာရင္းနဲ႕ 
အဲ့ဒီ့လူေတြကုိ ျပန္လည္ခုခံတုိက္ခိုက္ဖို႕ ၾကိဳးစားခ့ဲပါ တယ္။ 
အဲ့ဒီ့လူေတြက အေဖကုိ ညီမငယ္ အေပၚမွာတင္ ေသနတ္နဲ႕ 
ပစ္သတ္လုိက္ ပါတယ္။ ညီမလည္း ေသသြားမသြား 
ကြ်န္ေတာ္မသိလုိက္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ သူစကားလည္း 
မေျပာ၊ လႈပ္လည္းမလႈပ္ ေတာ့ပါဘူး။ အဲ့ဒီ့လူေတြဟာ 
ကြ်န္ေတာ့ ရဲ႕ အငယ္ဆုံးညီေလးကို ဖမ္းခ်ဴပ္ျပီး ေသနတ္နဲ႕ 
ခ်ိန္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ ကြ်န္ေတာ္က သူတုိ႕ေျပာတဲ့အတုိင္း 
မလုပ္ရင္ အငယ္ဆုံးညီကုိ ပစ္သတ္ မယ္လုိ႕ ေျပာပါတယ္။ 
ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ မိသားစုထဲက ဘယ္သူ႕ကုိမွထပ္အသတ္ 
မခံရေစခ်င္တဲ့အတြက္ သူတို႕ခိုင္းတဲ့ အတိုင္း

၅၂   ICC အေနျဖင့္ ထုိးေဖာက္ခ်ဥ္းကပ္မႈ အဂၤါရပ္ကုိ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူက ကိုယ္တုိင္ေဆာင္ရြက္ရန္ မလုိဟု ရွင္းရွင္းလင္းလင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။ က်ဴးလြန္သူကုိ ခ်ဥ္းကပ္ျခင္း 
(သုိ႔) ထိခိုက္နစ္နာသူအား ခ်ဥ္းကပ္ရာတြင္ အျခားသူတစ္ေယာက္ကုိ ဖိအားေပးေဆာင္ရြက္ေစျခင္းစသည့္ အေျခအေနတို႔ပါ၀င္ပါသည္။

ေနာက္ဆက္တြဲ  
၁

၈၃



ေနာက္ဆက္တြဲမ်ား

ဘာျဖစ္ခဲ့သနည္း? 
(မုဒိမ္းက်င့္ခံခ့ဲရသည္ဟူေသာ 
စြပ္စြဲခ်က္ကုိ ပံ့ပိုးမႈျဖစ္ေစေသာ 
အခ်က္အလက္ကုိ 
သင္ရရိွခ့ဲပါသလား?)

အခင္းျဖစ္ပြားခဲ့မႈႏွင့္ ပတ္သတ္ 
သည့္ နမူနာေမးခြန္းမ်ား 

အခင္းျဖစ္ပြားပံုႏွင့္ ပတ္သက္သည္ကုိ ေဖာ္ျပထားသည့္ 
သက္ေသအေထာက္ အထား/အခ်က္အလက္ နမူနာမ်ား

ကြ်န္ေတာ္လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အဲ့ဒီ့ လုိ က်ဴးလြန္ျပီးတဲ႕ေနာက္ 
ကြ်န္ေတာ့္ အေမ ဒါမွမဟုတ္ ကြ်န္ေတာ့မိသားစုနဲ႕ 
ဆက္မေနႏိုင္ေတာ့တ့ဲအတြက္ ကြ်န္ေတာ့္ကိုပါ သတ္ပစ္ဖို႕ 
ဆုေတာင္း ခ့ဲပါတယ္။ ဘုရားသခင္၊ ကြ်န္ေတာ့ကုိ 
ခြင့္လႊတ္ပါ။ ကိုယ့္အေမအရင္းကုိ ဘယ္ လုိလူမ်ဳိးကမ်ား 
ဒီလုိက်ဴးလြန္ႏုိင္မလဲ ဆုိတာမသိေပမယ့္ ကြ်န္ေတာ့္မွာ 
တျခား ေရြးခ်ယ္စရာ တကယ္ကုိမရိွခ့ဲပါဘူး”

တြန္းအားေပးျခင္းျဖင့္ သို႕မဟုတ္ 

လူ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္ 

သို႕ အျခား ပုဂၢိဳလ္အား 

အၾကမ္းဖက္မႈကို ေၾကာက္ ရံြ႔ျခင္း၊ 

ျခိမ္းေျခာက္အၾကပ္ကိုင္ျခင္း၊ 

အက်ဥ္းက်ျခင္း၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာအရ 

ဖိႏွိပ္ခ်ဴပ္ခ်ယ္ျခင္း သို႕ အခြင့္အာဏာ 

အလြဲသုံးစားလုပ္ျခင္းကဲ့သုိ႕ေသာ 

တြန္း အားေပးသည့္ သို႕ 

အၾကပ္ကိုင္သည့္ ျခိမ္းေျခာက္မႈျဖင့္ 

သို႕မဟုတ္ ႏိုင္ထက္ စီးနင္းျပဳေသာ 

ပတ္၀န္းက်င္မွ အက်ဳိး 

အျမတ္ထုတ္ျခင္းျဖင့္ က်ဴးလြန္သည့္ 

က်ဴးလြန္မႈျဖစ္ျခင္း သို႕မဟုတ္ စစ္မွန္ 

သည့္ သေဘာတူညီခ်က္ ေပးစြမ္းရန္ 

မတတ္ႏုိင္သူအား က်ဴးလြန္သည့္ 

က်ဴး လြန္မူျဖစ္ျခင္းကို မည္သည့္ 

အခ်က္ မ်ားက သက္ေသျပ 

ေထာက္ကူလ်က္ ရွိသနည္း 

(မုဒိမ္းက်င့္မႈ၏ ပထမ အဂၤါရပ္)?၅၃

အဆုိပါ အျဖစ္အပ်က္မ်ား 
မည္သည့္ အေျခအေနမ်ားတြင္ 
ျဖစ္ပြားခဲ့သည္ ကုိ ေက်းဇူးျပဳ၍ 
ထြက္ဆုိေဖာ္ျပေပး ႏုိင္မလား? 
မည္သည့္ေနရာတြင္ ရွိေနခဲ့သည္၊ 
အနားတြင္ မည္သူ ရိွေနခဲ့သည္၊ 
ဘာျဖစ္ခဲ့သည္တုိ႔ကို 
ေျပာျပေပးကာ 
ပတ္၀န္းက်င္မ်ားကို 
ေဖာ္ျပေပးႏုိင္မလား?

ထြက္ဆုိခ်က္: “လက္နက္ကိုင္ အမ်ဳိး သားေတြ 
ကြ်န္မတုိ႕ရြာထဲကုိ ႏွစ္ည ဆက္တုိက္ ၀င္လာခဲ့ပါတယ္။ 
ကြ်န္မတုိ႕ အမ်ဳိးသားေတြနဲ႕ ေကာင္ေလးေတြဟာ 
သစ္ေတာေတြထဲမွာ ပုန္းေနျပီး အမ်ဳိး သမီးေတြသာ 
ရြာထဲမွာ ရွိပါတယ္။ လက္ နက္ကုိင္ အမ်ဳိးသားေတြဟာ 
ေအာ္ဟစ္ ေနတ့ဲအျပင္ ေလထရဲ မ္းျပီး ေသနတ္နဲ႕ 
ပစ္ပါတယ္။ အိမ္ေတြကို မီးဟုန္းဟုန္း ေတာက္ေအာင္လုပ္ျပီး 
အိမ္ထဲကပစၥည္း ေတြကုိ ၀င္ယူၾကပါတယ္။ ရြာသား 
အမ်ားစုဟာ အိမ္ထဲက အခန္းတစ္ခန္း ထဲမွာ ပုန္းဖို႕အတြက္ 
စုရင္း ဘာဆက္ ျဖစ္ေတာ့မလဲဆုိတာကို ေၾကာက္ရံြ႕ ေနရ 
ပါတယ္။ ညဘက္မွာ ရွာႏုိင္သမွ် အစား အစာျဖစ္ျဖစ္၊စားၾကြ
င္းစားက်န္ျဖစ္ျဖစ္ကုိ ရွာစုထားျပီး ေရအတြက္လည္း အုပ္စု 
ငယ္ေလးေတြနဲ႕ ခြဲျပီး အရွာထြက္ရပါ တယ္။  
အဲ့ဒီ့ေန႕မွာေတာ့ လက္နက္ကုိင္ အမ်ဳိးသားငါးဦးဟာ 
ကြ်န္မ၊ ကြ်န္မအေမ၊ နဲ႕ ညီအစ္မေတြ ပုန္းေနတဲ့ အိမ္ထဲကုိ 
၀င္လာခဲ့ပါတယ္။ အၾကီးဆံုး သုံးေယာက္ ျဖစ္တဲ့ကြ်န္မတုိ႕ကုိ 
ေခၚေဆာင္တ့ဲအခါ အေမက ေအာ္ဟစ္ခ့ဲပါတယ္။ 
အေမ့ကုိ ခပ္ၾကမ္းၾကမ္းကန္ခဲ့ျပီး ၾကမ္းေပၚကို 
အေမျပဳတ္က်သြားခ့ဲပါတယ္။ သူတုိ႕က မ်က္ႏွာၾကက္ေပၚကုိ 
ေသနတ္နဲ႕ ေထာင္ ပစ္ရင္းနဲ႕ အေမစကားတစ္ခြန္းဟတာနဲ႕ 
ကြ်န္မတုိ႕၃ေယာက္လုံးကုိ အေမ့ေရွ႕မွာ တင္ သတ္ပစ္မယ္လုိ႕ 
ေျပာပါတယ္။ ကြ်န္မတုိ႕ကုိေခၚထုတ္သြားျပီး လက္နက္ 
ကုိင္ေတြ ေစာင့္ၾကပ္တ့ဲ ထရပ္ကားရဲ႕ ေနာက္ဖံုးေပၚကုိ 
ပို႕ပါတယ္။ ကြ်န္မတုိ႕ ကုိ သစ္ေတာထဲက တဲဆီေခၚသြားျပီး 
တစ္ညလုံး အဲ့ဒီ့မွာ ထိန္းသိမ္းထားပါ တယ္။ လူသုံးေယာက္က 
ကြ်န္မတုိ႕တစ္ ေယာက္ခ်င္းစီကုိ တစ္ခ်ိန္မွာ တစ္ခန္းစီ 
ေခၚသြားျပီး အဲ့ဒီ့အခန္းထဲမွာ ညစ္ပတ္  
ေပေရေနတ့ဲ ဖ်ာတစ္ခ်ပ္ ၾကမ္းေပၚမွာ ရိွပါတယ္။  
က်န္တ့ဲမိန္းကေလး၂ေယာက္ 
ကုိေတာ့က်န္အေစာင့္၂ေယာက္ကေစာင့္ ပါတယ္။ ကြ်န္မတုိ႕ 
ပိုေအာ္ေလေလ ကြ်န္မတုိ႕ ထိခိုက္နာက်င္ေအာင္ ပိုလုပ္ 
ေလေလနဲ႕တူပါတယ္။”

၅၃   အဆုိပါအဂၤါရပ္မ်ားအနက္မွ တစ္ခုခုကုိသက္ေသျပျခင္းသည္ ထုိးေဖာက္၀င္ေရာက္ျခင္းအျပဳအမူတြင္ အဓမၼျပဳက်င့္မႈပါ၀င္ေနသည္ကုိ သက္ေသျပရန္လုံေလာက္သည္ဟု 
ကန္တာဂါအမႈတြင္ ICCကဆုိပါသည္။ က်ဴးလြန္သူက အသက္အရြယ္အားျဖင့္ မစြမ္းေဆာင္ႏုိင္ျခင္း (သို႕) အျခား ေသာ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မွန္မွန္ကန္က
န္မေပးႏုိင္သည့္သူအေပၚ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သည့္ အေျခအေနမွလြဲ၍ ထိခိုက္နစ္နာသူ၏ သေဘာ တူညီခ်က္မပါ၀င္ျခင္းကုိ ဤေနရာတြင္ သက္ေသျပရန္ မလိုပါ။

ေနာက္ဆက္တြဲ  
၁

၈၄



ပဋိပကၡအတြင္း လိင္အၾကမ္းဖက္မႈအား  
မွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္း ဆိုင္ရာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ စာခ်ဳပ္

လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ ကြ်န္ျပဳခံရျခင္း၅၄

အဂၤါရပ္မ်ား :
၁)   က်ဴးလြန္သူသည္ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး သုိ႕မဟုတ္ တစ္ဦးထက္ပိုေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအား ၀ယ္ယူျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ငွားရမ္းျခင္း သုိ႕ 

အလဲအထပ္ျပဳကာ ဖလွယ္ေရာင္း၀ယ္ျခင္း သုိ႕မဟုတ္ ၎တုိ႕အေပၚ တူညီသည့္ လြတ္လပ္ေရး လံုေလာက္စြာ မရရိွေစရန္ 
သတ္မွတ္ထားျခင္းကဲ့သို႕ေသာ ပိုင္ဆိုင္ျခင္းဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးႏွင့္ တြဲလ်က္ပါရွိသည့္ အခြင့္အာဏာ တစ္စံုတရာ သို႕မဟုတ္ 
အားလံုးကုိ က်င့္သံုးျပဳမူခ့ဲျခင္း။

၂)   က်ဴးလြန္သူသည္ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး သုိ႕မဟုတ္ တစ္ဦးထက္ပိုေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအား လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ သေဘာ 
သဘာ၀ကိစၥမ်ားတြင္ တစ္ၾကိမ္ သုိ႕မဟုတ္ တစ္ၾကိမ္ထက္ပိုစြာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေစျခင္း။

၅၄  လိင္ေက်းကြန္ျပဳျခင္းဆုိင္ရာျပစ္မႈကုိ လူကုန္ကူးမႈတြင္ အသုံးျပဳႏုိင္ပါသည္။

၅၅   ICCအေနျဖင့္ ကန္တာဂါတရားစီရင္မႈတ္ႈြ လိင္ေက်းကြ်န္ျပဳျခင္းျပစ္မင၏ အဂၤါရပ္ကုိ အေသးစိတ္အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ့ဲပါသည္။ ဤအဂၤါရပ္ျဖစ္ ေပၚေစမည့္အျပဳအမူမ်ားကုိ 
ေလ့လာသံုသပ္ရာတြင္ အမႈတစ္ခုစီအလုိက္ သုံးသပ္ရန္လုိအပ္သည္ဟု တရားရံုးကေဖာ္ျပပါသည္။ လြတ္လပ္မႈ ပိတ္ပင္တားျမစ္ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တရားရ့ုးက 
အက်ဥ္းခ်ထားျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္အခ်က္အလက္မ်ား (ထိုသုိ႕ျဖစ္သည့္ကာလအပါအ၀င္) သည္ သက္ဆိုင္မႈရွိရမည္။ လြတ္လပ္စြၾသြားလာခြင့္ကုိ ကန္႕သတ္ျခင္း 
(သုိ႕) လြတ္လပ္စြာေရြးခ်ယ္ျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အခ်က္အလက္ မ်ားႏွင့္ လြတ္ေျမာက္ရန္အားထုတ္မႈကုိ တားဆီးျခင္း (သုိ႕) အားမေပးသည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္းသည့္ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားသည္ သင့္ေလ်ာ္မႈရွိရမည္။ ျခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ အဓမၼဖိအားေပးျခင္း (သုိ႕) အျခားေသာရုပ္ပုိင္း(သို႕) စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ဖိႏွိပ္မႈပံုစံမ်ား 
သည္ ဤအဂၤါရပ္ကုိ သက္ေသျပရန္သင့္ေလ်ာ္ျပီး ယင္းတုိ႕သည္ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာဖိအားေပးျခင္း၊ ထိခိုက္နစ္နာသူ၏ ထိခိုက္လြယ္မႈ (သုိ႕) အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစမႈတြင္ 
မျဖစ္မေနပါ၀င္ရျခင္းတုိ႕ကုိ ေဖာ္ျပပါသည္။ အျခားသူမ်ားအေပၚ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္သည္ စီးပြားျဖစ္လုပ္ေဆာင္မႈတစ္ခု အေပၚပုိင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ တန္းတူမျဖစ္ႏုိင္ဟု တရားရံုးက 
အေလးအနက္ထား ေျပာၾကားပါသည္။ ပိုင္ဆိုင္မႈအခြင့္အာဏာေအာက္ရွိ လူမႈစီးပြား အေျခအေနသည္ လက္ခံႏုိင္သည့္ သက္ဆုိင္သည့္အခ်က္ျဖစ္ေသာ္လည္း ကြ်န္ျပဳမႈ၏ 
အဓိကအေျခခံသေဘာသဘာ၀အရ ထိခိုက္နစ္နာသူ အေနျဖင့္ မိမိ၏အေနအထားကုိ ျပင္ဆင္ရန္ ေကာင္းမြန္ေအာင္ ေျပာင္းလဲရန္ မစြမ္းေဆာင္ႏုိင္မႈကို ျဖစ္ေစပါသည္။

ဘာျဖစ္ခဲ့သနည္း? 
(ကြ်န္ျပဳျခင္းကုိက်ဴးလြန္ခဲ့သည္ 
ဟူေသာ စြပ္စြဲခ်က္ကုိ 
ပံ့ပိုးမႈျဖစ္ေစ ေသာ 
အခ်က္အလက္ကုိ သင္ရရိွခ့ဲပါ 
သလား?)

အခင္းျဖစ္ပြားခဲ့သည္ႏွင့္ ပတ္သက္ 
သည့္ နမူနာေမးခြန္းမ်ား 

အခင္းျဖစ္ပြားပံုႏွင့္ ပတ္သက္သည္ကုိ ေဖာ္ျပထားသည့္ 
သက္ေသအေထာက္ အထား/အခ်က္အလက္ နမူနာမ်ား

လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ  
ကြ်န္ျပဳခံရမႈ၏ ပထမ အဂၤါရပ္ကုိ 
မည္သည့္ အခ်က္မ်ားက 
သက္ေသျပေထာက္ကူသနည္း 
(က်ဴး လြန္သူသည္ 
ပိုင္ဆိုင္ျခင္းဆုိင္ရာအခြင့္ 
အေရးမ်ားႏွင့္  
ဆက္စပ္တြဲပါလ်က္ရွိသည့္ 
အခြင့္အာဏာမ်ားကို က်င့္သုံး 
ျပဳမူျခင္း)၅၅?

က်ဴးလြန္သူက သင့္ကုိ ဘာေျပာခ့ဲ 
သလဲဆုိသည္ကုိ ျပန္ေျပာျပႏုိင္ 
မလား? ေျပာျပခဲ့လွ်င္ ထုိသူႏွင့္ 
သင့္အၾကားဆက္ဆံေရးအေၾကာင္း 
ေျပာျပေပးႏိုင္မလား? သင့္ကုိ က်ဴး 
လြန္သူဘက္မွ မည္သုိ႕ သေဘာ 
ထားသနည္း? အျခားလူမ်ားထံ 
သင့္အား မည္သုိ႕ မိတ္ဆက္ေပးသ 
နည္း? သင့္ကုိ ကန္႕ကြက္ျငင္းဆန္ 
ရန္ သုိ႕မဟုတ္ ေရြးခ်ယ္ရန္ အခြင့္ 
အေရး ေပးခ့ဲပါသလား၊ ေပးခဲ့လွ်င္ 
မည္သည့္ အေျခအေနတြင္ ေပးခ့ဲ 
သနည္း? က်ဴးလြန္သူက တိတိက် 
က် ေဖာ္ျပေျပာဆုိခ့ဲျခင္းမရွိလွ်င္ 
သင့္တြင္ ေရြးခ်ယ္စရာမရွိဟု 
မည္ သည္က ခံစားေစခဲ့သနည္း? 
က်ဴးလြန္သူႏွင့္ သင္၏ ဆက္ဆံ 
ေရးကုိ တစ္စံုတစ္ရာ ေျပာဖူးသူ 
ရွိပါသလား?

ထြက္ဆုိခ်က္ : “ကြ်န္မကုိ ဖမ္းခ့ဲတဲ့လူက 
သူ႕ဆံုးျဖတ္ခ်က္မပါဘဲ ကြ်န္မ ဘာမွ 
မလုပ္ရဘူးလုိ႕ေျပာပါတယ္ - ဆုိလိုတာက ကြ်န္မကုိ 
သူပိုင္တယ္လုိ႕ ေျပာတာပါ။ ကြ်န္မ ကို တစ္ခ်ိန္လုံး 
ဘာကုိ ဘယ္လုိ လုပ္ရမယ္ဆိုတာ ေျပာေနလ်က္ရွိျပီး သူ 
ေျပာတ့ဲအတိုင္း မလုပ္ရင္ ကြ်န္မရဲ႕မိသားစုကုိ ရန္ျပဳမယ္လုိ႕ 
ျခိမ္းေျခာက္ျပီး ကြ်န္မကုိ သူပိုင္သလုိ ဆက္ဆံခဲ့ပါတယ္။”
အျခားထြက္ဆုိခ်က္ : “ကြ်န္မတုိ႕ကုိ ခ်ဴပ္ ထားတ့ဲ 
တုိက္ခန္းကို အမ်ဳိးသား၂ေယာက္ လာခ့ဲပါတယ္။ 
ကြ်န္မတုိ႕ကုိ ဖမ္းလာတဲ့လူ က အဲ့ဒီ့လူႏွစ္ေယာက္နဲ႕ 
စကားေျပာႏုိင္ဖို႕ အတြက္ ကြ်န္မကို အျခားမိန္းကေလးနဲ႕ 
မီးဖိုေခ်ာင္ကုိ သြားဖို႕ေျပာခ့ဲပါတယ္။ ကြ်န္မ တုိ႕လည္း 
သူတုိ႕စကားေျပာေနတာကုိ နားေထာင္ဖို႕အတြက္ 
မီးဖိုေခ်ာင္ကေန အသံမၾကားရေအာင္ ေျခသံဖြဖြနဲ႕ တာြ း
သြားခ့ဲပါတယ္။ ကြ်န္မတုိ႕ၾကားခ့ဲတာက ေတာ့ ကြ်န္မတို႕ကုိ 
တစ္ေယာက္ ေဒၚလာ ၅၀စီရယ္ အ၀တ္ေလွ်ာ္ဆပ္ျပာမႈန္႕ 
ထရပ္ ကားနဲ႕တစ္စီးစာရယ္ေပးျပီး ေရာင္းဖို႕ တြက္ 
ကြ်န္မတုိ႕ကုိ ဖမ္းခဲ့တဲ့လူက သေဘာ တူတာ ကုိပါပဲ။ 
အဲ့ဒီ့အမ်ဳိးသားေတြ ထြက္သြားဖို႕ မတ္တပ္ထရပ္တ့ဲအခါ ကြ်န္မ 
တုိ႕ေတြလည္း မီးဖိုေခ်ာင္ဘက္ကို ခပ္ သုတ္သုတ္သြားျပီ 
အဲ့ဒ့ီမွာ ပုန္းေနခ့ဲပါ တယ္။ ေနာက္ေန႕မွာ အဲ့ဒီ့အမ်ဳိးသားေတြ 
ဟာ တုိက္ခန္းကုိ ကားနဲ႕ျပန္လာခဲ့ျပီး ကြ်န္မနဲ႕ 
အျခားမိန္းကေလးတစ္ေယာက္ ကုိ ေခၚေဆာင္သြားခ့ဲပါတယ္။ 
ကြ်န္မတုိ႕ ကုိ ကားထဲ ၀င္ခိုင္းတ့ဲအခါမွာ ကြ်န္မတုိ႕ 
ဟာ ေငြနည္းနည္းရယ္၊ အ၀တ္ေလွ်ာ္ဆပ္ ျပာမႈန္႕ 
အခ်ဳိ႕ရယ္နဲ႕ အေရာင္းခံလုိက္ရတ႕ဲ အေၾကာင္းကိုေျပာျပီး 
ရယ္ေမာေနၾကတာ ကုိ ၾကားခ့ဲရပါတယ္။”

ေနာက္ဆက္တြဲ  
၁

၈၅



ေနာက္ဆက္တြဲမ်ား

တြန္းအားေပးျခင္းခံရေသာ အိမ္ေထာင္ေရး သုိ႕မဟုတ္ တြန္းအားေပးျခင္းခံရသည့္ လက္ထပ္မႈ 
အဂၤါရပ္မ်ား :
၁)   က်ဴးလြန္သူမွ ထိခိုက္နစ္နာသူအား တြန္းအားေပးျခင္း ခံရသည့္ အိမ္ေထာင္ေရး ေပါင္းသင္းဆက္ဆံမႈကို 

သတ္မွတ္က်ဴးလြန္ျခင္း။
၂)   က်ဴးလြန္သူ၏ စကား သုိ႕မဟုတ္ အျခားအျပဳအမႈမွ ထြက္ေပၚလာေသာ ျခိမ္းေျခာက္မႈ သုိ႕မဟုတ္ ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာအရ 

တြန္းအားေပးမႈျဖင့္။၅၆

ဘာျဖစ္ခဲ့သနည္း? 
(ကြ်န္ျပဳျခင္းကုိက်ဴးလြန္ခဲ့သည္ 
ဟူေသာ စြပ္စြဲခ်က္ကုိ 
ပံ့ပိုးမႈျဖစ္ေစ ေသာ 
အခ်က္အလက္ကုိ သင္ရရိွခ့ဲပါ 
သလား?)

အခင္းျဖစ္ပြားခဲ့မႈႏွင့္ ပတ္သတ္ 
သည့္ နမူနာေမးခြန္းမ်ား 

အခင္းျဖစ္ပြားပံုႏွင့္ ပတ္သက္သည္ကုိ ေဖာ္ျပထားသည့္ 
သက္ေသအေထာက္ အထား/အခ်က္အလက္ နမူနာမ်ား

လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ ကြ်န္ျပဳခံရမႈ၏ 
ဒုတိယ အဂၤါရပ္ကုိ 
မည္သည့္ အခ်က္မ်ားက 
သက္ေသျပေထာက္ကူသနည္း 
(လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာလႈပ္ရွား 
ေဆာင္ရြက္ ေစျခင္း)? 

ထုိလူက သင့္အား ညတိုင္းလုိလုိ 
“ေခၚထုတ္သြားတယ္”လုိ႕သင္ေျပာ 
ခ့ဲပါတယ္။ အဲ့ဒါဟာ ဘာကုိ ဆုိလုိ 
ခ်င္သလဲဆုိတာကို အေသးစိတ္ 
ေျပာျပႏုိင္မည္လား? သင့္ကို မည္ 
သည့္ ေနရာကေန  
ေခၚထုတ္သြားခ့ဲ သလဲ? သင့္ကို 
ဘာလုပ္ခဲ့သလဲ? သင့္ကို 
ဘာလုပ္ခဲ့သလဲႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး 
တိတိက်က် ေျပာျပႏုိင္မည္လား? 
သင့္ကုိ ဘာလုပ္ေစခဲ့သလဲ?

ထြက္ဆုိခ်က္ : “ကြ်န္မ လုံး၀ အ၀တ္မပါ ေတာ့တ့ဲအထိ 
အ၀တ္အစားေတြခြ်တ္ခိုင္း ေစခဲ့ျပီး အဲ့ဒီ့ေနာက္မွာ ကြ်န္မကုိ 
[ethnic slur]လုိ႕ေခၚျပီး ကြ်န္မရဲ႕ ခႏၶာကုိယ္ တစ္ 
ကုိယ္လုံးကုိ ကုိင္တြယ္ျပီး ေစာ္ကားမႈျပဳပါ တယ္။”

၅၆   ေရာမစည္းမ်ဥ္းဥပေဒတြင္ အဓမၼလက္ထပ္ေစျခင္း (သုိ႕) အိမ္ေထာင္ျပဳေစျခင္းမပါ၀င္ပါ။ သုိ႕ေသာ္ အဓမၼလက္ထပ္မႈကုိ လူမဆန္ေသာအျပဳ အမူအျဖစ္ Sierra 

Leoneအထူးတရားရံုးက လူသားခ်င္းစာနာမႈကင္းမဲ့သည့္ ျပစ္မႈအျဖစ္ သတ္မွတ္ခ့ဲပါသည္။ အဆုိပါျပစ္မႈကုိ လက္နက္ကုိင္ အဖဲြ႕ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ (AFRC) 
တရားစီရင္ခ်က္တြင္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိထားျပီး Justice Doherty၏ တစိတ္တပိုင္းကြဲလဲြေနေသာ သေဘာထားအျမင္ စာပိုဒ္၅၃ကုိ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ စာပုိဒ္၃၆တြင္ 
Justice Dohertyက “တရားစြဲဆုိေရးကြ်မ္းက်င္သူႏွင့္ မ်က္ျမင္သက္ေသ မ်ားက ေဖာ္ျပေျပာဆုိသည့္ မိန္းကေလးမ်ားအား အဓမၼေခၚေဆာင္သြားျခင္းႏွင့္ 
အဓမၼထိမ္းျခားျခင္းသည္ ထုံးတမ္းစဥ္လာလက္ထပ္ထိမ္းျမား ျခင္း (သုိ႕) စီစဥ္ထားသည့္ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းႏွင့္ မတူညီသလုိ ႏႈိင္းယွဥ္၍လည္းမရ”ဟု ဆိုပါသည္။ 
စာပုိဒ္ ၄၆-၅၁တြင္ သက္ေသခံခ်က္က “Sierra Leone၏ လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡတြင္ အဓမၼလက္ထပ္ျခင္းတြင္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို ၎ တုိ႕၏ 
အိမ္မွ (သို႕) အျခားေသာ ခိုလံႈရာေနရာႏွင့္ အက်ဥ္းစခန္းမ်ားမွ AFRCတပ္ဖဲြ႕မ်ား သြားေရာက္ရာေနရာအမ်ဳိးမ်ဳိးသုိ႕ ေခၚေဆာင္သြား ျခင္းပါ၀င္သည္” ဟုေဖာ္ျပခ့ဲပါသည္။ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားသည္ မိမိတုိ႕၏ သေဘာဆႏၵမပါဘဲ သူပုန္မ်ား၏ “ဇနီးမယား” အျဖစ္သတ္မွတ္ျခင္းကုိ ခံၾကရသည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ 
မိန္းကေလးငယ္မ်ားသည္ သူပုန္တစ္ဦးႏွင့္ လက္ထပ္ျခင္းျဖင့္ အဆုိပါသူပုန္၏ ပုိင္ ဆိုင္မႈျဖစ္သြားေသာေၾကာင့္ အျခားေသာသူပုန္မ်ား၏ အတင္းအဓမၼျပဳက်င့္ခံရျခင္းႏွင့္  
အျခားေသာအႏုိင္က်င့္ႏွိပ္စက္ခံရျခင္းမ်ဳိး မၾကံဳေတြ႕ ရသည့္ အက်ဳိးေက်းဇူးကုိ ရရွိပါသည္။ သုိ႕ေသာ္ အဓမၼဖိႏွိပ္မႈ ၀န္းက်င္တစ္ခုလုံးကုိ ျခံဳငံုၾကည့္လွ်င္ ယင္းအခ်က္သည္ 
အသက္ရွင္ရပ္တည္ မႈ နည္းလမ္းတစ္ခုသာျဖစ္ျပီး ယင္းကုိ ထိခုိက္နစ္နာသူအေနျဖင့္ အဆုိပါဆက္ဆံေရးတြင္ မိမိ၏သေဘာထား (သုိ႕) အခြင့္အာဏာကုိ ေဖာ္ျပ ျခင္းဟု 
မွတ္ယူ၍ မရသလုိ အဆုိပါ မညွာမတာျပဳမူမႈသည္လည္း ေပ်ာက္ပ်က္သြားမည္မဟုတ္ပါ။ “အဓမၼထိမ္းျမား”ခံရေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားသည္ တခါတရံ 
အလြန္ငယ္ရြယ္ေသာေၾကာင့္ ပုိျပီးထိခိုက္နစ္နာၾကရပါသည္။ ၎တုိ႕၏ ထိခိုက္နာက်င္မႈသည္ ၎ တုိ႕၏ မိသားစုမ်ားထံမွ ေခၚေဆာင္ခံရသည့္အခ်ိန္တြင္ ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာႏွင့္ 
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈသည္ ပိုမိုျမင့္တက္လာပါသည္။ စိတ္ပုိင္းဆိုင္ရာ နာက်င္မႈႏွင့္ က်င့္၀တ္ပို္းဆိုင္ရာ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္မ်ားသည္ “အဓမၼထိမ္းျမားမႈ”၏ 
ေနာက္ဆက္တြဲမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ အမ်ဳိး သမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားသည္ ၎တုိ႕ေၾကာက္ရြံ႕သည့္ (သုိ႕) စက္ဆုပ္ရြံရွာသည့္ အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္ေနရျပီး 
အခ်ဳိ႕အေျခ အေနမ်ဳိးတြင္ အတူေနရန္ဖိအားေပးခံရပါသည္။ ထုိ႕အျပင္ “ဇနီးမယား”ဟူသည့္ အမည္နာမသည္ ၎တုိ႕ကုိ မိသားစုမ်ားႏွင့္ လူ႕အသုိင္းအ ၀ုိင္းမွ 
ဖယ္ၾကဥ္ခံရသည့္ ဂုဏ္ပုဒ္တစ္ခုလည္းျဖစ္ျပီး လူ႕အဖဲြ႕အစည္းအတြင္းသုိ႕ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းရန္ ၎တုိ႕၏ ၾကိဳးစားအားထုတ္မႈ မ်ားအေပၚ အႏုတ္လကၡဏာသက္ေရာက္မႈ 
ျဖစ္ေစကာ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ထိခုိက္နာက်င္မႈကုိ ပိုမိုရွည္ၾကာေစပါသည္။ ခင္ပြန္းသည္၏ ရည္ရြယ္ ခ်က္သည္ အဆုိပါ ထိခိုက္နစ္သာသူကုိ အလုပ္လုပ္ေစျပီး ေယာက္်ားႏွင့္ 
ေယာက္်ား၏ ပိုင္ဆုိင္မႈကို ေစာင့္ေရွာက္ရန္၊ ၎၏ လိင္အာသာ ဆႏၵျဖည့္ဆည္းေပးရန္၊ ၎အားသစၥာရိရန္၊ အကယ္၍ကုိယ္၀န္ရွိလာလွ်င္ ကေလးေမြးေပးရန္ 
ဆိုသည္ကုိ သက္ေသခံခ်က္အရ ေလ့လာ ေတြ႔ရိွခဲ့ပါသည္။ အျပန္အလွန္အားျဖင့္ ၎က သူ၏ဇနီးကုိ အျခားလူမ်ားအဓမၼေစာ္ကားျခင္းရန္မွ ကာကြယ္ေပးျပီး၊ 
အစားအစာရွိလွ်င္ အစား အစာေပးသည္၊ ၎၏ အဆင့္အတန္းေပၚမူတည္ျပီး ထုိက္သင့္သည့္ အဆင့္အတန္းတစ္ခုကုိ ဇနီးကုိ ေပးထားပါသည္။ အမွန္တကယ္အား 
ျဖင့္ ထုံးတမ္းစဥ္လာလက္ထပ္မႈမ်ားတြင္ ရသင့္ရထုိက္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ယူမႈမ်ား ျဖစ္သည္ဟု ခုခံကာကြယ္မႈေရးရာ ကြ်မ္း က်င္သူက ရည္ညႊန္းထားျပီး 
ယင္းတြင္ ဇနီးသည္၏ မိသားစုဘက္မွ သေဘာတူညီခ်က္မပါ၀င္ဘဲ အဆုိပါအဆင့္အတန္းကုိ အမ်ဳိးသမီးအား အၾကမ္းဖက္ျခင္း (သုိ႕) အဓမၼျပဳျခင္းမွတဆင့္ 
ေပးထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ လိင္ေက်းကြ်န္ျပဳျခင္း သေဘာတရားကုိ ခြဲထုတ္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။ မ်က္ျမင္သက္ေသက ေဖာ္ျပသည့္ သက္ေသခံခ်က္အရ 
ထိခုိက္နစ္နာသူကုိ အဓမၼျပဳခံရျခင္းမွ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ မရိွ ျခင္း၊ မည္သည့္သူပုန္ကမဆုိ အဓမၼျပဳက်င့္ႏိုင္ျခင္း၊ သုိ႕ေသာ္သူပုန္မယားဟူသည့္အမည္ေပးမခံရျခင္းတုိ႕ကုိ 
ေတြ႔ရိွရပါသည္။ ထုိ႕အျပင္ တရားစြဲဆုိေရးပညာရွင္၏ သက္ေသခံခ်က္အေပၚ အေျခခံကာ “ဇနီးမယား” ဟူသည့္ အသုံးအႏွဳန္းသည္ အဓိမၼာထိမ္းျမားျခင္းကုိေ
ဖာ္ျပျပီး ယင္းသည္ ထိခိုက္နစ္ေသာသူမ်ားအေပၚတြင္ အခ်ိန္ၾကာၾကာလႊမ္းမိုးထားသည့္ ဆုိးရြားေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားရွိသ္ကုိ ေတြ႔ရိွရပါသည္။ သူပုန္တစ္ဦး၏ 
“ဇနီးမယား”ဟူသည့္ အသုံးအႏႈန္းသည္ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ထိခိုက္နာက်င္မႈကုိ ျဖစ္ေစျပီး ထိခိုက္နစ္နာသူအား ကဲ့ရဲ႕ျပစ္တင္ကာ လူ႕အဖဲြ႕အစည္းအတြင္းသုိ႕ ျပန္လည္ေပါင္းစ
ည္း၀င္ေရာက္လုိသည့္ ၎တုိ႕၏ စြမ္းေဆာင္မႈအေပၚ အႏုတ္လကၡဏာ သက္ေရာက္မႈ ျဖစ္ေစသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ အျခားေသာ လူမဆန္ေသာ အက္ဥပေဒ၊ အဓမၼလက္ထပ္ျခ
င္းပါျပ႒န္းခ်က္မ်ားသည္ အထက္ေဖာ္ျပပါသက္ေသခံ ခ်က္ႏွင့္ ကုိက္ညီမႈရွိပါသည္။

ေနာက္ဆက္တြဲ  
၁

၈၆



ပဋိပကၡအတြင္း လိင္အၾကမ္းဖက္မႈအား  
မွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္း ဆိုင္ရာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ စာခ်ဳပ္

ဘာျဖစ္ခဲ့သနည္း?  
(တြန္းအားေပးျခင္းခံရေသာ 
အိမ္ေထာင္ေရး သို႕မဟုတ္ 
တြန္းအားေပးျခင္းခံရသည့္ 
လက္ထပ္မႈကုိက်ဴးလြန္ခဲ့သည္ 
ဟူေသာ စြပ္စြဲခ်က္ကုိ 
ပံ့ပိုးမႈျဖစ္ေစ ေသာ 
အခ်က္အလက္ကုိ သင္ရရွိခဲ့ပါ 
သလား?)

အခင္းျဖစ္ပြားခဲ့မႈႏွင့္ ပတ္သတ္ 
သည့္ နမူနာေမးခြန္းမ်ား 

အခင္းျဖစ္ပြားပံုႏွင့္ ပတ္သက္သည္ကုိ ေဖာ္ျပထားသည့္ 
သက္ေသအေထာက္ အထား/အခ်က္အလက္ နမူနာမ်ား

လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ ကြ်န္ျပဳခံရမႈ၏ 
ဒုတိယ အဂၤါရပ္ကုိ မည္သည့္ 
အခ်က္မ်ားက သက္ေသျပ 
ေထာက္ကူသနည္း 
(လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာလႈပ္ရွား 
ေဆာင္ရြက္ ေစျခင္း)?

သင့္ကုိ ဘယ္လုိ ေခၚေ၀ၚသလဲ? 
ထိုလူႏွင့္ ပတ္သက္၍ သင့္တြင္ 
မည္သုိ႕ေသာ တာ၀န္၀တၱရားမ်ား 
ရွိသလဲ? မနက္ႏွင့္ ညတုိင္းတြင္ 
သင္ဘာလုပ္ရသလဲ? အျခားလူမ်ား 
- အျခားတုိက္ခိုက္သူမ်ား၊ အျခား 
ထိန္းသိမ္းခံရသူမ်ား/ အက်ဥ္းသား 
မ်ား၊ အျခား လူမႈအဖြဲ႕အစည္း 
အဖဲြ႕၀င္မ်ားက သင့္ကုိ ဘယ္လို 
ဆက္ဆံသလဲ သုိ႕မဟုတ္ သင့္ေရွ႕ 
တြင္ ဘယ္လုိ ျပဳမူသလဲ? သင့္ကုိ 
ဖမ္းဆီးခဲ့သူက သတ္မွတ္ခဲ့သည့္ 
သင့္ရာထူးအလုပ္က မည္သည္ျဖစ္ 
သည္ကုိ ေဖာ္ျပႏုိင္မလား? သင့္ထံ 
မွ ဘာကုိ ယံုၾကည္ေမွ်ာ္လင့္ထား 
ခဲ့သနည္း?

ထြက္ဆုိခ်က္ : “ကြ်န္မ ညသန္းေခါင္ လာက္မွာ 
မသိားစုထဲကေန ျပန္ေပးဆြဲခံ ရပါတယ္။ သူပုန္ေတြ 
အေျခစိုက္တ့ဲ ေတာ နက္ထဲကုိ ေခၚသြားခ့ဲပါတယ္။ 
ကြ်န္မကုိ ကပၸတိန္ဂြ်န္ဆီ အပ္ခံရျပီး ကြ်န္မက သူ႕ရဲ႕ 
ဇနီးလုပ္ရမယ္လုိ႕ေျပာပါတယ္။ သူက ရာထူးျမင့္တ့ဲအတြက္ 
အျခား သူပုန္ ‘ဇနီးေတြြ’ လုိ စစ္ပြဲတစ္ခုျပီးတုိင္း အဖြဲ႕လုိက္ 
မုဒိမ္းက်င့္ျခင္းကေတာ့ ကင္းလြတ္ပါတယ္။ ကပၸတိန္ဂြ်န္က 
သူလုိခ်င္တ့ဲအခ်ိန္ ကြ်န္မ ကုိ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာအရ 
ဘာမဆုိ ျပဳလုပ္ပါ တယ္။ ဒါေပမယ့္ သူကလြဲရင္ တျခား 
ဘယ္သူမွ ကြ်န္မကုိ လက္ဖ်ားနဲ႕ေတာင္ ထိလုိ႕မရပါဘူး။ 
တျခားေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား အစားအေသာက္ 
အလုံအေလာက္မရေပ မယ့္ ကြ်န္မကေတာ့ 
ရရွိပါတယ္။ ကြ်န္မကို ကပၸတိန္ဂြ်န္က၁.၅ႏွစ္ေက်ာ္ထိ
န္းသိမ္းခဲ့ျပီး အခုအသက္ ၁၀ႏွစ္ရိွျပီျဖစ္တ့ဲ သူ႕ ကေလး၊ 
သားေယာက္်ားေလးကုိ ေမြးေပးခဲ့ပါတယ္။ စစ္ျပီးဆုံးသြားခ်ိန္
မွာေတာ့ကြ်န္မရဲ႕မိသားစု ထဲက ဘယ္သူမွ ကြ်န္မကုိ စကား 
မေျပာ ၾကပါဘူး။ သားနဲ႕ကြ်န္မ ႏွင္ထုတ္ခံခ့ဲရပါ တယ္။ 
အဲ့ဒီ့ကတည္းက ကြ်န္မဘာသာပဲ ရပ္တည္ခ့ဲပါတယ္။”

က်ဴးလြန္သူ၏ 
စကားသို႕မဟုတ္အျခား 
အျပဳအမႈမွ ထြက္ေပၚလာေသာ 
ျခိမ္း ေျခာက္မႈ သို႕မဟုတ္ 
ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ အရ 
တြန္းအားေပးမႈျဖင့္ က်ဴးလြန္မႈကုိ 
က်ဴးလြန္ခ့ဲေၾကာင္းကုိမည္
သည့္အခ်က္ မ်ားကသိသာ
ထင္ရွားေစခဲ့သနည္း(တြ
န္း အားေပးျခင္းခံရေသာ 
အိမ္ေထာင္ေရး သို႕မဟုတ္ 
တြန္းအားေပးျခင္းခံရသည့္ 
လက္ထပ္မႈ၏ ဒုတိယအဂၤါရပ္)?

မည္သည့္အေျခအေနမ်ားတြင္ 
သင္ဖမ္းဆီးျခင္းခံခ့ဲရသည္ကုိ 
ေျပာျပႏုိင္မလား? သင့္ကုိ ဖမ္းဆီး 
ခဲ့သူက ေျပာဆုိခဲ့သည္ကုိ ေဖာ္ျပ 
ေပးႏိုင္မလား? သင္သည္ ထြက္ 
ခြာသြားရေလာက္သည္အထိ 
လြတ္လပ္သလား 
အဘယ္ေၾကာင့္ 
လြတ္လပ္ရသနည္း သုိ႕မဟုတ္ 
အဘယ္ေၾကာင့္ မလြတ္လပ္ရသ 
နည္း?

ထြက္ဆုိခ်က္ :“ကြ်န္မဆီလာတုန္းကအျခား 
လက္နက္ကိုင္ အမ်ဳိးသား ၅ေယာက္လည္း ပါျပီး 
အဲ့ဒီ့လူေတြက အလြန္ရက္စက္ၾကမ္း ၾကဳတ္ပါတယ္။ 
သူတုိ႕က ျပတင္းေပါက္ ကေန ေသနတ္နဲ႕ပစ္ျပီး 
အိမ္ကိုလည္း ေတာခုတ္ဓားေတြနဲ႕ ရိုက္ခ်ဳိး၊ ခုတ္ထစ္ျပီး 
ဖ်က္ဆီးပစ္ပါတယ္။ သူတုိ႕က ကြ်န္မ မိသားစုကို 
လွည့္ပတ္ၾကည့္ျပီး ကြ်န္မကုိ လက္ညွိဳးထုိးကာ 
“ဒီတစ္ေယာက္ အဆင္ေျပတယ္”လုိ႔ေျပာပါတယ္။ သူတုိ႔႔က 
ကြၽန္မကုိ သစ္ေတာထဲ ေခၚသြားျပီးေနရာကုိေတာ့ 
ကြၽန္မ လုံးမဝမသိခဲ့ပါဘူး။ ကပၸတိန္ဂၽြန္က ထမင္း၊ဟင္း 
ခ်က္ျပဳတ္တာျဖစ္ေစ၊ အလုပ္အေကြၽးျပဳရတာျဖစ္ေစ၊ 
ဖိနပ္တုိက္ေပးရတာျဖစ္ေစ၊ ညဘက္ေၾကာက္ရြံစရာ 
ေကာင္းတဲ့ အရာ ေတြ ျပဳလုပ္တဲ့အခါျဖစ္ေစ ခိုင္းတဲ့
အတုိင္းကြၽန္မျငင္းဆန္လုိ႔ မရပါဘူး။ တစ္ခါဆုိရင္ 
ကြၽန္မ ဌက္ဖ်ားျဖစ္ျပီး အရမ္းအဖ်ားတက္ေနျပီး 
မတ္တပ္ရပ္ရင္ကို မူးလဲေနပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ကြၽန္မကုိ 
သူ႔ဆီလာဖို႔ေခၚျပီး ကြၽန္မ မသြားခဲ့တဲ့အတြက္ ကြၽန္မကုိ 
အလြန္အကံြၽရိုက္ႏွက္တာ ရက္အေတာ္ၾကာတဲ့အထိ 
ကြၽန္မမလႈပ္ႏိုင္ခဲ့ပါဘူး။”

ေနာက္ဆက္တြဲ  
၁

၈၇



ေနာက္ဆက္တြဲမ်ား

ျပည့္တန္ဆာမႈကုိ အတင္းအက်ပ္ေစခိုင္းျခင္း

အဂၤါရပ္မ်ား :
၁)   က်ဴးလြန္သူသည္ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး သုိ႕မဟုတ္ တစ္ဦးထက္ပိုေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအား ကာမစပ္ယွက္ေစျခင္းကုိ တစ္ၾကိမ္ 

သုိ႕မဟုတ္ အၾကိမ္မ်ားစြာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေစရန္ တြန္းအားေပးျခင္းျဖင့္၊ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ ျခိမ္းေျခာက္အၾကပ္ကုိင္ျခင္း၊ 
အက်ဥ္းက်ျခင္း၊ စိတ္ပုိင္းဆိုင္ရာ ဖိႏွိပ္ခ်ဴပ္ခ်ယ္ျခင္း သို႕မဟုတ္ အခြင့္အာဏာအလြဲသုံးစားလုပ္ျခင္းကဲ့သို႕ေသာ 
တြန္းအားေပးကာ သုိ႕မဟုတ္ အၾကပ္ကိုင္ကာ ျခိမ္းေျခာက္ ျခင္းျဖင့္၊ သုိ႕မဟုတ္ အၾကပ္ကုိင္သည့္ ပတ္၀န္းက်င္မွ 
အျမတ္ထုတ္ျခင္းျဖင့္ သို႕မဟုတ္ အဆုိပါ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး သုိ႕မဟုတ္ တစ္ဦးထက္ပိုေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ေနရာ/
ရာထူးကိုအသုံးျပဳကာ အမွန္တကယ္သေဘာတူညီမႈရရွိရန္ အျမတ္ထုတ္ျခင္းျဖင့္ က်ဴးလြန္ျခင္း။

၂)   က်ဴးလြန္သူ သို႕မဟုတ္ အျခားလူပုဂၢိဳလ္သည္ ေငြေရးေၾကးေရးအရ သုိ႕မဟုတ္ အလဲအလွယ္ အေနျဖင့္ အျခားအက်ဳိးအျမတ္ 
သုိ႕မဟုတ္ အျခားဆက္သြယ္မႈတစ္ခုခု ရရွိရန္အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္၍ သုိ႕မဟုတ္ ရရွိျပီးျဖစ္၍ ကာမစပ္ယွက္ျခင္းအမႈကုိ 
က်ဴးလြန္ျခင္း။

ဘာျဖစ္ခဲ့သနည္း? 
(ျပည့္တန္ဆာမႈကုိ 
အတင္းအက်ပ္ ေစ ခိုင္းျခင္းကုိ 
က်ဴးလြန္ခဲ့သည္ဟူေသာ 
စြပ္စြဲခ်က္ကုိ ပံ့ပိုးမႈျဖစ္ေစေသာ 
အခ်က္ အလက္ကုိ သင္ရရိွ ခ့ဲပါ 
သလား?)

အခင္းျဖစ္ပြားခဲ့မႈႏွင့္ ပတ္သတ္ 
သည့္ နမူနာေမးခြန္းမ်ား 

အခင္းျဖစ္ပြားပံုႏွင့္ ပတ္သက္သည္ကုိ ေဖာ္ျပထားသည့္ 
သက္ေသအေထာက္ အထား/အခ်က္အလက္ နမူနာမ်ား

က်ဴးလြန္သူသည္ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး 
သုိ႕ မဟုတ္ တစ္ဦးထက္ပိုေသာ 
ပုဂၢိဳလ္မ်ား အား လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ 
သေဘာသဘာ၀ ျဖစ္စဥ္မ်ားကုိ 
တစ္ၾကိမ္ သို႕မဟုတ္ 
အၾကိမ္မ်ားစြာ ပါ၀င္ေဆာင္ 
ရြက္ေစရန္ တြန္းအားေပးျခင္းျဖင့္၊ 
အၾကမ္းဖက္ မႈ၊ 
ျခိမ္းေျခာက္အၾကပ္ကုိင္ျခင္း၊ 
အက်ဥ္း က်ျခင္း၊ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ 
ဖိႏွိပ္ခ်ဴပ္ ခ်ယ္ျခင္း 
သို႕မဟုတ္ အခြင့္အာဏာ 
အလြဲသုံးစားလုပ္ျခင္းကဲ့သုိ႕ေသာ 
တြန္း အားေပးကာ 
သုိ႕မဟုတ္ အၾကပ္ကိုင္ ကာ 
ျခိမ္းေျခာက္ျခင္းျဖင့္၊ သုိ႕မဟုတ္ 
အၾကပ္ကုိင္သည့္ ပတ္၀န္းက်င္မွ 
အ ျမတ္ထုတ္ျခင္းျဖင့္ သို႕မဟုတ္ 
အဆုိပါ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး 
သုိ႕မဟုတ္ တစ္ဦး 
ထက္ပိုေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ 
ေနရာ/ ရာထူးကိုအသုံးျပဳကာ 
အမွန္တကယ္ 
သေဘာတူညီမႈရရွိရန္ 
အျမတ္ထုတ္ ျခင္းျဖင့္ 
က်ဴးလြန္ျခင္းကုိ က်ဴးလြန္ခ့ဲ 
သည္ဟု မည္သည့္ အခ်က္မ်ားက 
သက္ေသျပေထာက္ကူခဲ့သနည္း 
(ျပည့္တန္ဆာမႈကုိ 
အတင္းအၾကပ္ေစခိုင္းျခင္း၏ 
ပထမအဂၤါရပ္)?

ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ ဘာျဖစ္ခဲ့သလဲဆုိ 
သည္ကုိ တိတိက်က် ေျပာျပႏုိင္ 
မည္လား? “သူတို႕အခ်င္းခ်င္းကုိ 
ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ က်ဴးလြန္ဖို႕ 
တြန္းအားေပးခဲ့ပါတယ္”လုိ႕ သင္ 
ထြက္ဆုိတ့ဲအခါ ဘာလိုဆုိလုိခ်င္ 
ေၾကာင္း တိတိက်က် ရွင္းျပႏုိင္မ 
လား? ထုိလူက ဘာကုိအသံုးျပဳခ့ဲ 
သလဲ၊ ဘာလုပ္ခဲ့သလဲကုိပါ တိတိ 
က်က် ေျပာျပႏုိင္မလား? ဘယ္သူ 
က ဘယ္သူ႕ကုိ ဘာလုပ္သင့္သည္ 
ဟု ထုိသူက ညႊန္ၾကားခဲ့ပါသလဲ? 
အေျခအေနမ်ားႏွင့္ မည္သည့္ေန 
ရာတြင္ အခင္းျဖစ္ပြားခဲ့သည္ကုိ 
ေျပာျပႏုိင္မလား? ထုိေနရာသည္ 
မည္သို႕ေသာေနရာမ်ဳိး ျဖစ္ပါသ 
လဲ? အခင္းျဖစ္ပြားေနသည္ကို သင္ 
ျမင္ေတြ႕ေနစဥ္ သင္သည္ မည္ 
သည့္ေနရာတြင္ ရွိေနပါသနည္း? 
အျခား ဘယ္သူရိွေနခ့ဲေသးသလဲ? 
ေနရာကုိ ေဖာ္ျပႏုိင္မလား? ျပတင္း 
ေပါက္မ်ားႏွင့္ တံခါးမ်ား ရွိပါသ 
လား? ရြာ/ျမိဳ႕နယ္၏ မည္သည့္ 
ေနရာထဲတြင္ အခင္းျဖစ္ပြားရာ 
တည္ရွိသလဲ? ယင္းေနရာထဲႏွင့္ အ 
နီးတ၀ိုက္တြင္ မည္သူရွိခဲ့သနည္း? 
အဆိုပါ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ဘာ၀တ္ထား 
သလဲဆုိသည္ကုိ ေဖာ္ျပႏုိင္မလား? 
ေခါင္းတြင္ တစ္ခုခု ၀တ္ထား/စီး 
ထားသည္မ်ား ရွိသလား? ဘယ္လုိ 
ဖိနပ္မ်ဳိး၀တ္ထားၾကသလဲ? 

ထြက္ဆုိခ်က္ : “ကြ်န္မက ရြာထဲမွာ ရွိေန ျပီး 
ေက်ာင္းထဲမွာ အားလုံး စုေ၀းေနခဲ့ပါ တယ္။ ဆရာမ 
တစ္ေယာက္ေနနဲ႕ ေက်ာင္း ထဲမွာရိွတ့ဲ ပုန္းစရာေနရာေတြကို 
အကုန္သိ တ့ဲအတြက္ အားလုံးလံုျခံဳေစဖို႕အတြက္ 
ၾကိဳးစားခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေက်ာင္းထဲကုိ ၀င္လာတ့ဲ 
စစ္၀န္ထမ္းေတြနဲ႕ယွဥ္ရင္ေတာ့ အင္အားမရွိပါဘူး။ 
‘မင္းတုိ႕အားလုံးက သန္ေကာင္ေတြပဲ၊ ဒီေနရာက 
သန္ေကာင္ ေတြအားလံုးကုိ ၾကည့္စမ္း’ဆိုျပီး စသည္ ျဖင့္ 
ရိုင္းပ်တဲ့ စကားေတြကုိ ေအာ္ဟစ္ ရင္းနဲ႕ တစ္ခန္းျပီး 
တစ္ခန္းကုိ ၀င္ေမႊပါ တယ္။ ကြ်န္မမသိလုိက္ခင္မွာပဲ 
အဲ့ဒီ့ စစ္သားေတြက ကြ်န္မတုိ႕ ပုန္းေနတဲ့ အခန္းထဲကို 
၀င္ေရာက္ စီးနင္းခဲ့ပါတယ္။ သူတုိ႕ထဲက တစ္ေယာက္ဟာ 
ဆယ္ေက်ာ္ သက္အရြယ္ မိန္းမငယ္ေလးေတြကုိ ေရြးျပီး 
နံရံကမို ်က္ႏွာမူကာ စတီ န္းဖို႕အမိန္႕ေပးခ့ဲ ပါတယ္။ 
က်န္စစ္သားေတြကေတာ့ ရယ္ ေမာေနခဲ့ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ 
ဘယ္အတြဲက ပိုတန္ဖိုးရိွမလဲဆုိတာကုိ ေျပာေနခ့ဲၾကပါ တယ္။ 
အေတာ္ၾကာျပီးေနာက္ ေအာ္ဟစ္ျပီး ငိုယို ေနတဲ့ အားလံုးကုိ 
တိတ္တိတ္ေနဖို႕ အ တြက္ စစ္သားေတြက လက္နက္ေတြနဲ႕ 
ခ်ိန္ခဲ့ပါတယ္။ က်န္တဲ့လူအားလုံးက အဲ့ဒီ့ လူ၀င္လာတာနဲ႕ 
မတ္တပ္ရပ္၊ အေလးျပဳ ရျပီး ညႊန္ၾကားခ်က္ေတြကုိ 
ဟိန္းေဟာက္ ေပးေနတဲ့ လူေကာင္ၾကီးျပီး အခြင့္အာဏာ 
ရိွသူမွန္း ေသခ်ာတ့ဲ စစ္၀န္ထမ္းၾကီးတစ္ဦး က ျပံဳးျဖဲျဖဲနဲ႕ 
ေျခလွမ္းက်ဲက်ဲလွမ္းျပီး အ ခန္းထဲကုိ ခပ္ေကာ့ေကာ့ 
၀င္လာပါ တယ္။ ‘သန္ေကာင္ေတြ ဆပ္ကပ္ျပရမယ့္ အခ်ိန္ 
ေရာက္ျပီ’လုိ႕ အဲ့ဒီ့လူၾကီးကေျပာပါတယ္။ ျပီးေနာက္ သူက 
လက္ေဖ်ာက္တီးလုိက္ျပီး စစ္သားအခ်ဳိ႕က အခန္းျပင္ကုိ 
ထုတ္ထား တ့ဲ ေယာက္်ားေလးေတြကို ထည့္ထားတ့ဲ 
အခန္းတစ္ခုထဲကုိ လုိက္ပါပို႕ေဆာင္ေပးပါ တယ္။ အားလုံးက 
ဆယ္ေက်ာ္သက္ေလး ေတြပဲရွိပါေသးတယ္။ သူက “ေစ်းစဆစ္ 
ၾကစို႕”လုိ႕ ေျပာပါတယ္။

ေနာက္ဆက္တြဲ  
၁

၈၈



ပဋိပကၡအတြင္း လိင္အၾကမ္းဖက္မႈအား  
မွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္း ဆိုင္ရာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ စာခ်ဳပ္

ဘာျဖစ္ခဲ့သနည္း? 
(ျပည့္တန္ဆာမႈကုိ 
အတင္းအက်ပ္ ေစ ခိုင္းျခင္းကုိ 
က်ဴးလြန္ခဲ့သည္ဟူေသာ 
စြပ္စြဲခ်က္ကုိ ပံ့ပိုးမႈျဖစ္ေစေသာ 
အခ်က္ အလက္ကုိ သင္ရရိွ ခ့ဲပါ 
သလား?)

အခင္းျဖစ္ပြားခဲ့မႈႏွင့္ ပတ္သတ္ 
သည့္ နမူနာေမးခြန္းမ်ား 

အခင္းျဖစ္ပြားပံုႏွင့္ ပတ္သက္သည္ကုိ ေဖာ္ျပထားသည့္ 
သက္ေသအေထာက္ အထား/အခ်က္အလက္ နမူနာမ်ား

ယာဥ္ တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးကို ျမင္လိုက္ရသည့္ 
အ ခြင့္အခါမ်ဳိးရိွခဲ့သလား? ယာဥ္မ်ား 
ကုိ ေဖာ္ျပႏုိင္မလား? မည္သည့္ 
လက္နက္ကိုမဆို ျမင္လုိက္ရသည့္ 
အခြင့္အခါမ်ဳိးရိွခဲ့သလား? သူတုိ႕ 
အခ်င္းခ်င္း ေျပာေနသည္ကုိ ၾကား 
ႏုိင္ခဲ့သလား? ၾကားခဲ့သည္ကုိ ေျပာ 
ျပႏိုင္မလား? တိတိက်က် မည္သူ 
က ေျပာခဲ့သလဲ?

ျပီးေနာက္ သူ႕လူ ေတြကို ဘယ္အတြဲက ပိုက္ဆံပိုရွာေပးႏိုင္ 
မလဲဆိုတာ လွည့္ေမးပါတယ္။ သူ႕လူေတြ က သူ႕ေရွ႕မွာ 
မိန္းကေလးနဲ႕ ေယာက္်ား ေလးႏွစ္ေယာက္တြဲစီကုိ 
ေရြးထုတ္လာပါ တယ္။ အခ်ဳိ႕ကေတာ့ မိန္းကေလးနဲ႕ 
မိန္း ကေလးအတြဲ၊ အခ်ဳိ႕ကေတာ့ ေယာက္်ား ေလးနဲ႕ 
ေယာက္်ားေလးအတြဲပါ။ စစ္သား ေတြက တစ္ခ်ိန္လံုး 
ရယ္ေမာေနခ့ဲၾကပါ တယ္။ ေခါင္းေဆာင္က ေယာက္်ားေလး 
ႏွစ္ေယာက္ကုိ လက္ညွိဳးထုိးျပီး “ဒီ ႏွစ္ေယာက္ကေတာ့ 
ေရႊအဆင့္ အတြဲပဲ” လုိ႕ေျပာပါတယ္။ အားလုံးကုိ 
စက္၀ိုင္းပံု သ႑ာန္၀ိုင္းဖို႕ ေျပာပါတယ္။ စစ္သား ေတြက 
အျပင္စက္၀ိုင္းမွာ လက္နက္ေတြနဲ႕ ေစာင့္ၾကပ္ေနျပီး 
အတြင္း စက္၀ိုင္းထဲမွာ ေတာ့ မိန္းကေလးေတြနဲ႕ 
ေယာက္်ားေလး ေတြရွိပါတယ္။ သူက လက္ေဖ်ာက္ထပ္ 
တီးလိုက္တ့ဲအခါ စစ္သားေတြထဲက တစ္ ေယာက္က 
ေယာက္်ားေလးႏွစ္ေယာက္ဆီ ေရာက္လာျပီး အားလုံးရဲ႕ 
ေရွ႕မွာတင္ အဲ့ဒီ့ႏွစ္ေယာက္ရဲ႕ ေဘာင္းဘီေတြကုိ ခြ်တ္ 
လုိက္ပါတယ္။ အခန္းထဲမွာ အဲ့ဒီ့ ေကာင္ ေလးႏွစ္ေယာက္ 
ရဲ႕ အေမေတြလည္း ရွိပါ တယ္။ သူတုိ႕ ညီမေတြထဲက 
တစ္ေယာက္ လည္း ရွိပါတယ္။ ေအာ္ဟစ္ျပီး ငိုယုိတ့ဲ 
လူတုိင္းကုိ ၾကမ္းျပင္ဆီ ရိုက္ခ်ျပီး သတ္ ပစ္မယ္လုိ႕ 
ျခိမ္းေျခာက္ပါတယ္။ ေကာင္ ေလးတစ္ေယာက္ရဲ႕ 
အမ်ဳိးသားအဂၤါကို က်န္တစ္ေယာက္ရဲ႕ ပါးစပ္ထဲထည့္ျပီး စုပ္ 
ယူဖို႕အတြက္ အမိန္႕ေပးခ့ဲပါတယ္။”

က်ဴးလြန္သူ သို႕မဟုတ္ 
အျခား လူ ပုဂၢိဳလ္သည္ 
ေငြေရးေၾကးေရးအရ သုိ႕ မဟုတ္ 
အလဲအလွယ္အေနျဖင့္ အျခား 
အက်ဳိးအျမတ္ သုိ႕မဟုတ္ 
အျခား ဆက္သြယ္မႈတစ္ခုခု 
ရရွိရန္အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္၍ 
သုိ႕မဟုတ္ ရရွိျပီးျဖစ္၍ 
လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ သေဘာသဘာ၀ 
ျဖစ္ စဥ္မ်ားကို က်ဴးလြန္ခဲ့သည္ဟု 
မည္ သည့္အခ်က္မ်ားက 
ကူညီေထာက္ပံ့ သနည္း 
(ျပည့္တန္ဆာမႈကုိ အတင္း 
အၾကပ္ ခိုင္းေစျခင္း၏ ဒုတိယအဂၤါ 
ရပ္)?

ပထမအဂၤါရပ္ႏွင့္ 
ဆက္စပ္ေနသည့္ 
ေမးခြန္းမ်ားသည္ ဤအဂၤါရပ္အ 
တြက္ ေမးခြန္းမ်ား၏ အေျဖမ်ားကို 
ပါ စကားႏႈိက္ကာေမးျမန္းႏုိင္သည့္ 
အတြက္ စစ္ေဆးေမးျမန္းသူက ဂရု 
တစိုက္ျဖင့္ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ 
ေမးျမန္းရန္လုိသည္။

ထြက္ဆုိခ်က္: “သူတုိ႕ခိုင္းတ့ဲအတုိင္း ၾကာ ၾကာလုပ္ေလေလ 
သူတုိ႕ ပိုက္ဆံပိုရေလ ေလပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ စစ္သားေတြရဲ႕ 
ေအာ္ သံက ပိုပိုက်ယ္လာျပီး “ဆက္လုပ္၊ ဆက္ လုပ္!”လို႕ 
ေအာ္ေနခဲ့ပါတယ္။ ေကာင္ေလး တစ္ေယာက္ရဲ႕ 
ဒူးက ၾကမ္းေပၚက်သြား ပါတယ္။ အဲ့ဒီ့တစ္ေယာက္ 
မူးေမ့သြား မသြားေတာ့ ကြ်န္မမသိလုိက္ပါဘူး။ ေခါင္း 
ေဆာင္က “သန္ေကာင္တစ္ေကာင္ကေန တစ္ေကာင္ကုိ 
ဘာလုပ္ရမလဲသိတယ္ မဟုတ္လား!!”လုိ႕ ေျပာပါတယ္။ က်န္ 
ေကာင္ေလးကိုေတာ့ စစ္သားေတြက ၾကမ္း  
ေပၚက်သြားတ့ဲေကာင္ေလးရဲ႕အေနာက္ကို တြန္းျပီး 
အဲ့ဒီ့စအို၀ထဲကုိ က်န္တစ္ေယာက္ ရဲ႕ အမ်ဳိးသားအဂၤါကုိ 
ထည့္ခိုင္းဖို႕လုပ္ပါ တယ္။ အားလုံး ေအာ္ဟစ္ျပီး ငိုယုိေနၾက 
ေပမယ့္ ၾကမ္းေပၚက ေကာင္ေလးကေတာ့ ေစာေစာက 
အေျခအေနအတိုင္းပဲ ရွိေနပါ တယ္။ ေခါင္းေဆာင္က 
ေနာက္ဆုံးပမာဏ ၅၀၀ျဖစ္ျပီး ေပ်ာ္ဖို႕ေကာင္းမယ့္အတြဲလို႕ 
သူတုိ႕ေျပာတ့ဲ ေရႊေယာင္အတြဲကေတာ့ 
လုပ္ရမယ့္အလုပ္ကေတာ့ ျပီးဆံုးသြားခ့ဲပါ တယ္။ 
အဲ့ဒီ့ေကာင္ေလးႏွစ္ေယာက္ကုိ အခန္းေထာင့္ဘက္အထိ 
ေျခနဲ႕ကန္ထုတ္ခဲ့ျပီး ေငြေရာင္အတြဲျဖစ္ဖို႕အတြက္ 
က်န္တ့ဲ ႏွစ္ေယာက္ကုိ ထပ္ေရြးပါတယ္။ အဲ့ဒီ့လုိ 
ဆက္လုပ္ေနတာေတြဟာ နာရီေပါင္းမ်ား စြာၾကာျမင့္ျပီး 
ေယာက္်ားေလးေတြနဲ႕ မိန္းကေလးေတြ အားလံုး အႏိုင္က်င့္ 
ေစာ္ကားခံရျပီးတ့ဲအထိပါပဲ။ ”

ေနာက္ဆက္တြဲ  
၁

၈၉



ေနာက္ဆက္တြဲမ်ား

အတင္းအဓမၼကုိယ္၀န္ေဆာင္ခိုင္းျခင္း

အဂၤါရပ္မ်ား :

၁)   က်ဴးလြန္သူသည္ မည္သည္ျမိဳ႕ၾကီး၏ တုိင္းရင္းသား စည္းလုံးညီညြတ္ေပါင္းစည္းေရးကို ထိခုိက္ေစသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ 
သုိ႕မဟုတ္ ႏုိင္ငံတကာဥပေဒအား အျခားစိုးရိမ္ဖြယ္ခ်ဳိးေဖာက္ေစာ္ကားမႈျပဳရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ တစ္ဦး သို႕မဟုတ္ 
တစ္ဦးထက္ပိုေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား အတင္းအဓမၼကိုယ္၀န္ေဆာင္ခိုင္းရန္အတြက္ ပိတ္ေလွာင္ ခ်ဴပ္ေႏွာင္ထားျခင္း။

ဘာျဖစ္ခဲ့သနည္း? (အတင္းအဓမၼ 
ကိုယ္၀န္ေဆာင္ခိုင္း ျခင္း 
ကုိက်ဴးလြန္ခဲ့သည္ ဟူေသာ 
စြပ္စဲြခ်က္ကုိ ပံ့ပိုးမႈျဖစ္ေစေသာ 
အခ်က္ အလက္ကုိ သင္ရရွိခဲ့ပါ 
သလား?)

အခင္းျဖစ္ပြားခဲ့မႈႏွင့္ ပတ္သတ္ 
သည့္ နမူနာေမးခြန္းမ်ား 

အခင္းျဖစ္ပြားပံုႏွင့္ ပတ္သက္သည္ကုိ ေဖာ္ျပထားသည့္ 
သက္ေသအေထာက္ အထား/အခ်က္အလက္ နမူနာမ်ား

မည္သည္ျမိဳ႕ၾကီး၏ တုိင္းရင္းသား 
စည္းလုံးညီညြတ္ေပါင္းစည္းေရးကုိ 
ထိ ခိုက္ေစသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ 
သုိ႕မဟုတ္ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒအား 
အျခားစိုးရိမ္ ဖြယ္ 
ခ်ဳိးေဖာက္ေစာ္ကားမႈျပဳရန္ 
ရည္ ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ တစ္ဦး 
သုိ႕မဟုတ္ တစ္ ဦးထက္ပိုေသာ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား အတင္းအဓမၼ 
ကုိယ္၀န္ေဆာင္ခိုင္းရန္ အတြက္ 
ပိတ္ေလွာင္ ခ်ဴပ္ေႏွာင္ထား ျခင္းကုိ 
က်ဴးလြန္ခဲ့သည္ဟု မည္သည့္ 
အခ်က္က သက္ေသျပ ေထာက္ကူ 
သနည္း (အတင္းအဓမၼ ကိုယ္၀န္ 
ေဆာင္ခိုင္းျခင္း၏ ပထမအဂၤါရပ္)?

ဘယ္အခ်ိန္ေလာက္တြင္ကုိယ္၀န္ 
ရွိလာခဲ့သလဲဆုိတာကုိ ေျပာျပႏုိင္ 
မလား? သင့္ကုိ က်ဴးလြန္ခဲ့သူက 
သင့္ကုိယ္၀န္ႏွင့္ပတ္သတ္ျပီး တစ္ 
ခုခု ေျပာခ့ဲပါသလား? ေျပာခဲ့လွ်င္ 
ဘာေျပာခဲ့သလဲ?

ထြက္ဆုိခ်က္ : “ေျပာျပဖို႕ ခက္ခဲတယ္ ဆုိေပမယ့္ 
ၾကိဳးစားၾကည့္ပါမယ္။ ျပီးခဲ့တစ္ ေခါက္က 
ေျပာခဲ့တ့ဲအခ်ိန္၊ စစ္သားေတြက အနာတရျဖစ္ေအာင္ 
လုပ္တ့ဲအခ်ိန္က ကြ်န္မကုိ မုဒိမ္းက်င့္ျပီး 
မုဒိမ္းက်င့္ေနစဥ္ ေတာက္ေလွ်ာက္မွာလည္း 
“အသားျဖဴတဲ့ ကေလးေလးရေအာင္လုပ္မယ္”လုိ႕ 
ေျပာခ့ဲ ပါတယ္။ ကိုယ္၀န္ရႏိုင္တ့ဲ အခြင့္အလမ္း 
မ်ားတဲ့အတြက္ ကြ်န္မငိုျပီးရင္း ငိုေနခဲ့ပါ တယ္။ 
အထူးသျဖင့္ ၃ရက္ဆက္တုိက္ အၾကိမ္မ်ားစြာ 
မုဒိမ္းက်င့္ခဲ့တဲ့အတြက္ ကြ်န္မ အရမ္းနာက်င္ေနျပီး 
ကြ်န္မ ေအာ္ဟစ္ေနသမွ်ကိုလည္း လုံး၀ ဂရုမစိုက္ 
ခ့ဲပါဘူး။ “အသားျဖဴတဲ့ကေလး၊ အသားျဖဴတဲ့ကေလး” 
ဆုိျပီးေတာ့လည္း ဆက္တုိက္ ေျပာေနခဲ့ပါတယ္။ 
ေနာက္လမွာ အမ်ိဳးသမီး လစဥ္ဓမၼတာ 
မလာေတာ့တဲ့ အခ်ိန္မွာ ကြၽန္မမအ့ံၾသေတာ့ပါဘူး။ 
ကြၽန္မ ကေလးမေမြးမီအခိ်န္အထိ အဲဒီေနရာမွာ 
ေခၚယူထိန္းသိမ္းထားပါတယ္။ အေၾကာင္း ကေတာ့ 
ကြ်န္မကေလးကုိ ဖ်က္ခ်မွာစိုးရိမ္ တ့ဲ အတြက္ပါ။ 
ဒီအေၾကာင္းကုိ ကြ်န္မ ဘယ္သူ႕ကုိမွ ေျပာမျပခ့ဲပါဘူး။ 
ကြ်န္မ ကေလးကုိ ခ်စ္ျပီး သူမကုိ ကာကြယ္ေပးလုိ 
တ့ဲအတြက္ပါ။ သမီးဟာ သူ႕အေဖအရင္း ဘယ္သူဆုိတာကုိ 
မသိေသးပါဘူး။ ကြ်န္မ ကလည္း သူ႕အသက္ ၁၈ႏွစ္ 
မျပည့္မီအထိ မေျပာျပဘူးလုိ႕ ရည္ရြယ္ထားပါတယ္။ 
ကြ်န္မသမီး ဒီအေၾကာင္းေတြကုိ သိမသြား ေစရဘူးလုိ႕ 
ရွင္တုိ႕ဘက္က ကတိမေပး ႏိုင္ရင္ ကြ်န္မတုိ႕ 
မီတင္ထုိင္ေနတ့ဲအခ်ိန္ မွတ္ထားတဲ့ မွတ္စုေတြအားလုံးကုိ 
သိမ္း ဆည္းခြင့္ မေပးႏုိင္ပါဘူး။”

အျခားထြက္ဆုိခ်က္ : “ကြ်န္ေတာ့ အသက္ ၁၄ႏွစ္မွာ 
ကေလးစစ္သားအျဖစ္ စုေဆာင္း ျခင္းခံခ့ဲရပါတယ္။ 
ကြ်န္ေတာ့္ကုိ တာ၀န္က် ယူနစ္နဲ႕ အတူ 
မဖြံ႕ျဖိဳးေသးတ့ဲေဒသမွာ တာ ၀န္ထမ္းေဆာင္ဖို႕ 
လႊတ္လုိက္ပါတယ္။ တပ္မွဴး (commander)ဟာ 
အမ်ဳိးသမီး ျဖစ္ျပီး ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ ေရာက္ေရာက္ျခင္း 
မွာတင္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ကို စံုစမ္းစစ္ေဆးဖို႕ 
အတြက္ သူမေရာက္ရွိလာပါတယ္။ ကြ်န္ ေတာ့ကို 
ခ်က္ျခင္းသတိထားမိျပီး ‘ဒီတစ္ ေယာက္ ငါပိုင္တယ္’လုိ႕ 
ေျပာပါတယ္။

ေနာက္ဆက္တြဲ  
၁

၉၀



ပဋိပကၡအတြင္း လိင္အၾကမ္းဖက္မႈအား  
မွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္း ဆိုင္ရာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ စာခ်ဳပ္

ဘာျဖစ္ခဲ့သနည္း? 
(အတင္းအဓမၼ 
ကိုယ္၀န္ေဆာင္ခိုင္း ျခင္း 
ကုိက်ဴးလြန္ခဲ့သည္ ဟူေသာ 
စြပ္စဲြခ်က္ကုိ ပံ့ပိုးမႈျဖစ္ေစေသာ 
အခ်က္ အလက္ကုိ သင္ရရွိခဲ့ပါ 
သလား?)

အခင္းျဖစ္ပြားခဲ့မႈႏွင့္ ပတ္သတ္ 
သည့္ နမူနာေမးခြန္းမ်ား 

အခင္းျဖစ္ပြားပံုႏွင့္ ပတ္သက္သည္ကုိ ေဖာ္ျပထားသည့္ 
သက္ေသအေထာက္ အထား/အခ်က္အလက္ နမူနာမ်ား

ဆာဂ်င္ေတြထဲက တစ္ေယာက္နဲ႕အတူ ယူနစ္ထဲက 
က်န္တဲ့လူေတြကုိ ျပန္လႊတ္ လုိက္ပါတယ္။ 
ကြ်န္ေတာ္က သူမရဲ႕ ေဘာ္ဒီဂတ္လုပ္ရွာျဖစ္ျပီး 
သူမခိုင္းသမွ် အားလုံးကုိလုပ္မယ္လုိ႕လည္း 
ေျပာပါ တယ္။ ထမင္း၊ဟင္းခ်က္ျပဳတ္တာ၊ သန္႕ 
ရွင္းေရးလုပ္တာ၊ တိုက္ခိုက္တာ၊ စသျဖင့္ အားလုံးကုိ 
လုပ္ရမယ္လုိ႕ဆုိပါတယ္။ ည ဘက္ ကြ်န္ေတာ့ဆီလာျပီး 
သူမနဲ႕ ကာမ စပ္ယွက္ေစပါတယ္။ သူမ ခိုင္းတ့ဲအတိုင္း 
မလုပ္ဘူးဆုိရင္၊ သူမကို စိတ္ေက်နပ္မႈ မေပးဘူးဆုိရင္ 
ကြ်န္ေတာ့ကုိ လက္နက္ မေပးဘဲ ေရွ႕တန္းပို႕ပစ္ျပီး 
အသတ္ခံရ ေအာင္ ထားခ့မဲ ယ္လုိ႕ ဆုိပါတယ္။ အဲ့ဒီ့လုိ 
ညတုိင္းဆက္တိုက္ ျဖစ္ပြားခဲ့ျပီး ရက္ သတၱပတ္ေပါင္းမ်ားစြာ 
ၾကာခဲ့ပါတယ္။ တစ္ရက္မွာေတာ့ သူမက 
ကေလးယူဖို႕ ဆံုးျဖတ္ခ့ဲေၾကာင္း ကြ်န္ေတာ့ကုိေျပာျပီး 
သူမ လုိခ်င္တ့ဲကေလးရေအာင္ လုပ္ေပးဖို႕ က 
ကြ်န္ေတာ့တာ၀န္ျဖစ္ခ့ဲပါတယ္။ သူမနဲ႕ တစ္ေန႕ကုိ 
အၾကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ကာမစပ္ ယွက္ေစခဲ့ျပီး သူမသာ 
ကုိယ္၀န္မရရိွခ့ဲရင္ ကြ်န္ေတာ့အျပစ္ျဖစ္ျပီး ကြ်န္ေတာ့ကုိ 
ရိုက္ ႏွက္ရင္ရိုက္ႏွက္၊ ဒါမွမဟုတ္ သတ္ပစ္မယ္ 
လုိ႕ ဆိုပါတယ္။ ရက္သတၱပတ္အခ်ဳိ႕ ၾကာ တ့ဲအခါ 
ကုိယ္၀န္ရိွေနေၾကာင္း သူမ သိလာ ခဲ့ျပီး သူမကုိ 
ေစာင့္ေရွာက္ဖို႕နဲ႕ ကေလး က်န္းမာဖို႕အတြက္ ကြ်န္ေတာ့ကုိ 
သူမနဲ႕ အတူ စခန္းထဲမွာ ေနေစပါတယ္။ အဲ့ဒီ့ အမ်ဳိးသမီးက 
ကြ်န္ေတာ့ကေလးကုိ လြယ္ ထားမွာ မလုိလားတ့ဲအတြက္ 
အရမ္း၀မ္း နည္းခ့ဲရေပမယ့္ သူမက တပ္မွဴးျဖစ္တ့ဲအတြက္ 
ကြ်န္ေတာ္ လုပ္ႏိုင္တာ ဘာမွ မရွိခဲ့ ပါဘူး။ လေပါင္းမ်ားစြာ 
သူမနဲ႕ အတူေနေစ ခဲ့ျပီး ကေလးမေမြးခင္မွာတင္ 
ကြ်န္ေတာ့ ကုိ အေ၀းပို႕ခ့ဲပါတယ္။ ကေလးက 
ေယာက္်ားေလးလား၊ မိန္းကေလးလား ဒါမွ မဟုတ္ 
သူတုိ႕ လြတ္ေျမာက္အသက္ရွင္ ခဲ့သလားဆုိတာေတာင္ 
မသိခ့ဲရပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ကြ်န္ေတာ့ကေလးက 
အဲ့ဒီ့ အမ်ဳိးသမီးရဲ႕ ထိန္းခ်ဴပ္မႈေအာက္မွာ ရွိေန ျပီး 
ကြ်န္ေတာ့ကုိ သိေတာင္မသိတ့ဲ အျဖစ္ကုိ အျမဲစဥ္းစားမိျပီး 
အဲ့ဒီ့နာက်င္မႈကုိ ႏွလံုးသားထဲမွာ အျမဲထည့္ထားခ့ဲပါတယ္။”

ေနာက္ဆက္တြဲ  
၁

၉၁



ေနာက္ဆက္တြဲမ်ား

မ်ဳိးမပြားႏုိင္ေစရန္ အတင္းအဓမၼေဆာင္ရြက္ျခင္း

အဂၤါရပ္မ်ား :

၁)   က်ဴးလြန္သူသည္ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး သုိ႕မဟုတ္ တစ္ဦးထက္ပိုေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ဇီ၀မ်ဳိးပြားႏုိင္မႈကုိ ထိခိုက္ ေစျခင္း။

၂)   သက္ဆုိင္ရာ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး သုိ႕မဟုတ္ တစ္ဦးထက္ပိုေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ေဆး၀ါးကုသမႈျဖင့္ သုိ႕မဟုတ္ ေဆးရံုမွ ကုသမႈျဖင့္ 
အျပဳအမူသည္ မွ်တမွန္ကန္ေၾကာင္း မျပသႏိုင္ပါ။

ဘာျဖစ္ခဲ့သနည္း? 
(မ်ဳိးမပြားႏုိင္ေစရန္ 
အတင္းအဓမၼ ေဆာင္ရြက္မႈကုိ 
က်ဴးလြန္ခဲ့သ ည္ ဟူေသာ 
စြပ္စြဲခ်က္ကုိ ပံ့ပိုးမႈျဖစ္ေစ ေသာ 
အခ်က္အလက္ကုိ သင္ရရိွခ့ဲပါ 
သလား?)

အခင္းျဖစ္ပြားခဲ့မႈႏွင့္ ပတ္သတ္ 
သည့္ နမူနာေမးခြန္းမ်ား 

အခင္းျဖစ္ပြားပံုႏွင့္ ပတ္သက္သည္ကုိ ေဖာ္ျပထားသည့္ 
သက္ေသအေထာက္ အထား/အခ်က္အလက္ နမူနာမ်ား

က်ဴးလြန္သူသည္ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး 
သုိ႕ မဟုတ္ တစ္ဦးထက္ပိုေသာ 
ပုဂၢိဳလ္ မ်ား၏ ဇီ၀မ်ဳိးပြားႏုိင္မႈကုိ 
ထိခိုက္ ေစေၾကာင္း 
မည္သည့္ အခ်က္မ်ားက 
သက္ေသျပေထာက္ကူသနည္း 
(မ်ဳိးမပြားေစရန္ 
အတင္းအဓမၼေဆာင္ရြက္ျခင္း၏ 
ပထမအဂၤါရပ္)?

ကြ်န္ေတာ္တုိ႕အား ေျပာျပခဲ့သည့္ 
အျဖစ္အပ်က္မ်ား ျဖစ္ပြားေနစဥ္တြင္ 
သင့္အ၀တ္မ်ား ခြ်တ္ရန္ ေစခိုင္းျခင္း 
ခံခ့ဲရပါသလား? သင့္ လူမႈအသုိင္း 
အ၀ိုင္းတြင္ လြန္ခဲ့သည့္ ငါးႏွစ္က ျဖစ္ 
ပြားခဲ့သည့္ အျဖစ္ေၾကာင့္ သင္ႏွင့္ 
သင့္အမ်ဳိးသမီးသည္ ကေလးမရရွိ 
ႏုိင္ေတာ့ေၾကာင္း ကြ်န္ေတာ္တုိ႕အား 
ရွင္းျပေျပာဆုိခ့ဲဖူးပါသည္။ ထုိသို႕ ျဖစ္ 
ပြားေစသည္မွာ မည္သည္ျဖစ္သည္ 
ကုိ ရွင္းျပႏုိင္မလား?

ထြက္ဆုိခ်က္ : “ျဖစ္ပြားခ့ဲတာကေတာ့ စစ္သားေတြက 
ရြာေတြအားလုံးကုိ လာ ခဲ့ျပီး ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ ရာြကေန 
လြတ္ရာကုိ မေျပးႏိုင္တ့ဲ ကြ်န္ေတာ္နဲ႕၊ အျခားအမ်ဳိး 
သားအားလုံးနဲ႕ ေယာက္်ားငယ္အားလုံး ကုိ 
ျပန္ေပးဆြဲသြားခ့ဲပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ တုိ႕ ထိန္းသိမ္းခံခ့ဲရျပီး 
ေတာနက္ထဲကုိ ေခၚေဆာင္သြားျခင္း ခံခ့ဲရပါတယ္။ 
အဲ့ဒီ့ ေတာနက္ထဲမွာ စစ္သားအေတာ္မ်ားမ်ား ရွိေနျပီး 
ထရပ္ကားေပၚက ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ ကုိ တစ္ေယာက္ျပီး 
တစ္ေယာက္ ေခၚ ထုတ္သြားပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ့ အလွည့္ 
ေရာက္တ့ဲအခါမွာ ကြ်န္ေတာ့ကုိၾကည့္ျပီး ေအာ္ဟစ္ကာ 
ထရပ္ကားေပၚကေန တ ရြပ္တုိက္ ဆဲြခ်သြားခ့ဲၾကပါတယ္။ 
သစ္ ပင္ေတြနဲ႕ ျပည့္ေနျပီး ေသြးေတြ၊ မီး ေလာင္ရာေတြ၊ 
ေသြးစြန္းေနတဲ့ ေတာ ခုတ္ဓားေတြနဲ႕ ျပည့္ေနတ့ဲေနရာကုိ ကြ်န္ 
ေတာ့ကုိ ေခၚသြားပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ့ရဲ႕ အိမ္နီးခ်င္း အမ်ဳိးသား 
ေတြကို ခပ္လွမ္းလွမ္းကေန ေတြ႕လုိက္ ျပီး သူတုိ႕ရဲ႕ 
ေအာ္သံကုိပါ ၾကား လုိက္ပါတယ္။ အဲ့ဒီ့အခ်ိန္မွာ သူတုိ႕ကုိ 
စစ္သားေတြက ၀ိုင္းထားျပီး ဓာတ္ခြဲခန္း  
ေတြမွာ အလုပ္လုပ္တဲ့ပုံေပၚတဲ့ ကုတ္ အျဖဴေတြ၀တ္ထားတဲ့ 
အျခားလူအခ်ဳိ႕ လည္း ရွိေနပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ့ရဲ႕ လက္ 
ေတြကို ၾကိဳးနဲ႕တုပ္ျပီး ေဘာင္းဘီကုိ ခြ်တ္ပါတယ္။ 
ေျခေထာက္ေတြကုိ တစ္ ေခ်ာင္းနဲ႕တစ္ေခ်ာင္း ကြာေ၀းေအာင္ 
ၾကိဳးနဲ႕တုပ္ပါတယ္။ မီးထဲက ေတာခုတ္ ဓားေတြထဲက 
တစ္ေခ်ာင္းကုိ ထုတ္လုိက္ တ့ဲအခ်ိန္မွာေတာ့ သူတု႕ိ 
ဘာလုပ္မလဲ ဆုိတာကုိ ကြ်န္ေတာ္ သေဘာေပါက္ 
လုိက္ပါတယ္။ သူတုိ႕က “မင္းထပ္ျပီး မ်ဳိးပြားႏုိင္ေတာ့မွာ 
မဟုတ္ဘူး”လို႕ ေျပာ ပါတယ္။ မ်ဳိးပြားအဂၤါကုိ ျဖတ္ထုတ္လုိက္ 
တ့ဲအခ်ိန္မွာ ေၾကာက္ဖို႕အေကာင္းဆံုး နာက်င္မႈကို 
ခံစားလုိက္ရပါတယ္။ အဲ့ဒီ့ အခ်ိန္ကစျပီး နာက်င္မႈေၾကာင့္ 
ေသေသ ခ်ာခ်ာ မၾကားႏိုင္၊ မျမင္ႏိုငျ္ဖစ္ခ့ဲပါတယ္။ 
ေနာက္မွ သိရတာက ကုတ္အျဖဴ ၀တ္ ထားတ့ဲ 
အမ်ဳိးသားေတြဟာ ကြ်န္ေတာ္ တုိ႕ ေသြးထြက္လြန္ျပီး 
မေသရေအာင္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ရဲ႕ဒဏ္ရာေတြကုိ ခ်ဴပ္ေပး ဖို႕ 
အဲ့ဒီ့ေနရာေရာက္ေနတယ္ဆိုတာကုိပါ ပဲ။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕

ေနာက္ဆက္တြဲ  
၁

၉၂



ပဋိပကၡအတြင္း လိင္အၾကမ္းဖက္မႈအား  
မွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္း ဆိုင္ရာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ စာခ်ဳပ္

ဘာျဖစ္ခဲ့သနည္း? 
(မ်ဳိးမပြားႏုိင္ေစရန္ 
အတင္းအဓမၼ ေဆာင္ရြက္မႈကုိ 
က်ဴးလြန္ခဲ့သ ည္ ဟူေသာ 
စြပ္စြဲခ်က္ကုိ ပံ့ပိုးမႈျဖစ္ေစ ေသာ 
အခ်က္အလက္ကုိ သင္ရရိွခ့ဲပါ 
သလား?)

အခင္းျဖစ္ပြားခဲ့မႈႏွင့္ ပတ္သတ္ 
သည့္ နမူနာေမးခြန္းမ်ား 

အခင္းျဖစ္ပြားပံုႏွင့္ ပတ္သက္သည္ကုိ ေဖာ္ျပထားသည့္ 
သက္ေသအေထာက္ အထား/အခ်က္အလက္ နမူနာမ်ား

အေတာ္မ်ားမ်ားကုိ သတိမလည္ေသးတ့ဲအေျခအေန၊ ေသြး 
ေတြနဲ႕ လဲေနတ့ဲအေျခအေနမွာ ထားခဲ့ ၾကပါတယ္။ နာရီေပါင္း 
မ်ားစြာ ၾကာတဲ့ အခါ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕အမ်ဳိးသမီးေတြနဲ႕ ရြာ 
က အျခားအမ်ဳိးသမီးေတြက လာျပီး ရွာႏိုင္ခ့ဲၾကပါတယ္။ 
ကြ်န္ေတာ့ ၀မ္းကြဲ ညီအစ္ကုိႏွစ္ေယာက္ေတာ့ အသက္ရွင္ 
မက်န္ရစ္ေတာ့ပါဘူး”

သက္ဆုိင္ရာ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး 
သုိ႕မ ဟုတ္ တစ္ဦးထက္ပိုေသာ 
ပုဂၢိဳလ္မ်ား ၏ ေဆး၀ါးကုသမႈျဖင့္ 
သုိ႕မဟုတ္ ေဆးရံုမွ 
ကုသမႈျဖင့္ အျပဳအမူသည္ 
မွ်တမွန္ကန္ေၾကာင္း မျပသႏိုင္ 
ေၾကာင္းကုိ မည္သည့္ 
အခ်က္မ်ားက သက္ေသျပ 
ေထာက္ကူသနည္း (မ်ဳိး 
မပြားေစရန္ အတင္းအဓမၼ 
ေဆာင္ရြက္ ျခင္း၏ 
ဒုတိယအဂၤါရပ္)?

မည္သည့္ေနရာတြင္ 
အခင္းျဖစ္ပြားခ့ဲ သနည္း 
[ဆိုလိုသည္မွာ ေဆးရံုတြင္ 
ျဖစ္ပြားခဲ့သလား သုိ႕မဟုတ္ 
က်န္းမာ ေရးဌာနတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သ 
ည္လား?] သင့္အေနႏွင့္ ၎ကုိ 
ေထာက္ခံ သေဘာတူခ့ဲပါသလား?

(အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ သက္ ေသသည္ 
ဤအဂၤါရပ္ကိုပါ ေျပလည္ေစ ႏုိင္သည္။) 

အျခားထြက္ဆုိခ်က္ : “ကြ်န္မတို႕ စခန္း ကုိေရာက္တ့ဲအခ်ိန္ 
ကြ်န္မတုိ႕ ေနမ ေကာင္းမျဖစ္ရေအာင္ ေရာဂါေတြကုိ 
ကာကြယ္ႏိုင္တဲ့ ေဆးေပးမယ္လို႕ ေျပာ ပါတယ္။ 
ေရာက္ေရာက္ခ်င္း ေဆးထုိး ေပးျပီး အခုေရကုိ 
ေသာက္လို႕ရျပီလုိ႕ ေျပာပါတယ္။ အဲ့လုိ ေဆးထုိးျပီးတ့ဲ 
အ ခ်ိန္မွာ ေရေသာက္ျပီး ေနထုိင္မေကာင္း တာရိွလားလုိ႕ 
ေမးတ့ဲအခါ ကြ်န္မတုိ႕ က ရိွပါတယ္လုိ႕ ေျဖခ့ဲပါတယ္။ 
အဲ့ဒီ့အခါ သူတုိ႕က ကြ်န္မတုိ႕ကုိယ္မွာရိွတ့ဲ ကပ္ ပါးပိုးအခ်ဳိ႕ကုိ 
ဖယ္ထုတ္ရွင္းလင္းဖို႕ အတြက္ အေသးစား ခြဲစိတ္မႈကို 
လုိအပ္ တယ္လုိ႕ေျပာပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေနာက္ပိုင္းမွာ 
နာက်င္မႈကို ခံစားခ့ဲရပါ တယ္။ အဲ့ဒီ့လ ေနာက္ပိုင္း မွာ 
လစဥ္ ဓမၼတာ နည္းနည္းပဲလာတဲ့လူကလာျပီး၊ လုံး၀ 
မလာတဲ့လူေတာင္ ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကပါတယ္။ ကြ်န္မတို႕ဟာ 
ကုိယ္ ၀န္ရွိလာမွာကုိ စိုးရိမ္ေနခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါ ေပမယ့္ 
အခ်ိန္အခ်ဳိ႕သာ ၾကာသြားျပီး ဗိုက္ထြက္မလာတာေၾကာင့္ 
ဒါကြ်န္မတုိ႕ ခံစားေနရတဲ့ ေရာဂါ ဒါမွမဟုတ္ ကြ်န္မ 
တုိ႕ ခံစားျဖတ္သန္းေနရတာေၾကာင့္လုိ႕ ထင္ခ့ဲပါတယ္။ 
အဲ့ဒီ့ေနရာကေန လြတ္ ေျမာက္ျပီးေနာက္ ျမိဳ႕ေပၚတက္ျပီး 
NGO တစ္ခုအတြက္ အလုပ္လုပ္တ့ဲ သားဖြား 
မီးယပ္ဆရာ၀န္တစ္ေယာက္ဆီ သြားမ ျပခင္အထိ မသိခ့ဲပါဘူး။ 
ဆရာ၀န္က သူတုိ႕ကြ်န္မကို ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ကိစၥေၾကာင့္ ကြ်န္မ 
ကေလးထပ္မရႏုိင္ေတာ့ဘူးလုိ႕ ေျပာပါတယ္။ ကြ်န္မတုိ႕ကုိ 
ကာကြယ္ဖို႕ လုိ႕ေျပာတဲ့ ေဆးေတြနဲ႕ ခြဲစိတ္မႈက ကြ်န္မတုိ႕ကုိ 
ကေလးမရေအာင္လုပ္ဖို႕ ျဖစ္ျပီး ဆရာ၀န္အေနနဲ႕ 
ျပန္ေကာင္းလာ ေအာင္ လုပ္ဖို႕မတတ္ႏုိင္ေတာ့ဘူးလုိ႕ 
ဆုိပါတယ္။ ကြ်န္မနဲ႕အတူ စခန္းမွာ ရိွေနခဲ့တ့ဲ အမ်ဳိးသမီး 
ဘယ္သူမွ ကေလး မရေတာ့ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ သူတု႕ိေတြ 
ကြ်န္မတုိ႕ကုိ ဘာလုပ္ခဲ့လဲဆုိတာ ကြ်န္မ သိရတာျဖစ္ပါတယ္။”

ေနာက္ဆက္တြဲ  
၁

၉၃



ေနာက္ဆက္တြဲမ်ား

လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ
အဂၤါရပ္မ်ား :
၁)   က်ဴးလြန္သူသည္ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ သေဘာသဘာ၀ ျဖစ္စဥ္မ်ားကုိ က်ဴးလြန္ရာတြင္ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး သုိ႕မဟုတ္ တစ္ဦး 

ထက္ပိုေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအား ယင္းျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေစရန္ တြန္းအားေပး ျခင္းျဖင့္၊ သုိ႕မဟုတ္ အၾကမ္း ဖက္မႈ၊ 
ျခိမ္းေျခာက္အၾကပ္ကုိင္ျခင္း၊ ခ်ဴပ္ေႏွာင္ထိန္းသိမ္းထားျခင္း၊ စိတ္ပုိင္း ဆိုင္ရာ ဖိႏွိပ္ခ်ဴပ္ခ်ယ္ျခင္း သုိ႕မဟုတ္ အခြင့္အာဏာအ
လဲြသံုးစားလုပ္ျခင္းကဲ့သို႕ေသာ တြန္းအားေပးကာ သုိ႕မဟုတ္ အၾကပ္ကိုင္ကာ ျခိမ္းေျခာက္ ျခင္းျဖင့္၊ သုိ႕မဟုတ္ မွန္ကန္ေသာ 
သေဘာတူညီမႈ ရရွိရန္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္စြမ္းရွိသည့္ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး သုိ႕မဟုတ္ တစ္ဦးထက္ ပုိေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားမွ သုိ႕မဟုတ္ 
အၾကပ္ကုိင္ျခိမ္းေျခာက္သည့္ ပတ္၀န္းက်င္မွ အျမတ္ထုတ္ျခင္းျဖင့္ က်ဴးလြန္ျခင္း။

၂)  အဆုိပါ အျပဳအမူမ်ဳိးသည္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈမရွိ၍ က်ဴးလြန္ၾကသည့္ အျခားျပစ္မႈမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ 
ၾကီးမားေလးနက္သည့္ က်ဴးလြန္မႈမ်ဳိးျဖစ္ျခင္း။

၃)  က်ဴးလြန္သူသည္ ယင္းၾကီးမားေလးနက္သည့္ က်ဴးလြန္မႈကုိ ျဖစ္ပြားေစသည့္ အျဖစ္မွန္အေျခအေနမ်ားကုိ သတိရွိေနခဲ့ျခင္း။

ဘာျဖစ္ခဲ့သ နည္း? 
(လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ 
အၾကမ္းဖက္မႈကုိ က်ဴးလြန္ခဲ့သဲ 
ည္ ဟူေသာ စပြ္စဲြခ်က္ကုိ 
ပံ့ပိုးမႈျဖစ္ေစ ေသာ 
အခ်က္အလက္ကုိ သင္ရရိွခ့ဲပါ 
သလား?)

အခင္းျဖစ္ပြားခဲ့မႈႏွင့္ ပတ္သတ္ 
သည့္ နမူနာေမးခြန္းမ်ား 

အခင္းျဖစ္ပြားပံုႏွင့္ ပတ္သက္သည္ကုိ ေဖာ္ျပထားသည့္ 
သက္ေသအေထာက္ အထား/အခ်က္အလက္ နမူနာမ်ား

က်ဴးလြန္သူသည္ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ 
သ ေဘာသဘာ၀ျဖစ္စဥ္မ်ားကုိ 
က်ဴးလြန္ ရာတြင္ လူပုဂၢိဳ လ္တစ္ဦး 
သုိ႕မဟုတ္ တစ္ဦးထက္ပုိေသာ 
ပုဂၢိဳ လ္မ်ားအား 
ယင္းျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ 
ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ ေစရန္ 
တြန္းအားေပးျခင္းျဖင့္၊ 
သုိ႕မ ဟုတ္ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ 
ျခိမ္းေျခာက္ အ ၾကပ္ကုိင္ျခင္း၊ 
ခ်ဴပ္ေႏွာင္ထိန္းသိမ္း 
ထားျခင္း၊ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ 
ဖိႏိွပ္ခ်ဴပ္ ခ်ယ္ျခင္း 
သို႕မဟုတ္ အခြင့္အာဏာ 
အလြသုံဲးစားလုပ္ျခင္းက့ဲသုိ႕ေသာ 
တြန္း အားေပးကာ 
သုိ႕မဟုတ္ အၾကပ္ကုိင္ ကာ 
ျခိမ္းေျခာက္ျခင္းျဖင့္၊ သုိ႕မဟုတ္ 
မွန္ကန္ေသာ သေဘာ တူညီမႈ 
ရရိွရန္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္စြမ္း 
ရိွသည့္ လူပုဂၢိဳ လ္ တစ္ဦး 
သုိ႕မဟုတ္ တစ္ဦးထက္ပုိေသာ 
ပုဂၢိဳ လ္မ်ားမွ သုိ႕မဟုတ္ 
အၾကပ္ကုိင္ ျခိမ္းေျခာက္ သည့္ 
ပတ္၀န္းက်င္မွ အ ျမတ္ထုတ္ 
ျခင္းျဖင့္ က်ဴးလြန္ခ့ဲသည္ဟု မည္ 
သည့္အခ်က္မ်ားက သက္ေသျပ 
ေထာက္ကူလ်က္ ရိွသနည္း (လိင္ 
ပုိင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ၏ 
ပထမ အဂၤါရပ္) ?

ဘာျဖစ္ခဲ့သည္ကို ေက်းဇူးျပဳ၍ 
ေဖာ္ျပေပးႏုိင္မလား (အထက္ တြင္ 
ေရးသားထားသည့္ ထပ္တုိး ခန္႕ 
မွန္း ေမးခြန္းမ်ားကုိ ၾကည့္ပါ)? 
က်ဴးလြန္သူက ဘာေျပာခဲ့သလဲ?

ထြက္ဆုိခ်က္ : “ေကာ္ရစ္ဒါမွာ ကြ်န္ေတာ္ 
တုိ႕ တစ္ေယာက္ျပီးတစ္ေယာက္ တန္းစီ ရျပီး 
တစ္ေယာက္ျပီးတစ္ေယာက္ အခန္း ထဲ ေခၚသြားခံရပါတယ္။ 
ေစာင့္ေနတ့ဲ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕အေနနဲ႕ အခန္းထဲက ေကာင္ 
ေလးေတြ ေအာ္ဟစ္ေနတဲ့အသံကို ၾကား လုိက္ရပါတယ္။ 
ျပန္ထြက္လာတ့ဲ အခါမွာ သူတို႕ခႏၶာကိုယ္မွာ အ၀တ္ေတြ 
မရွိေတာ့ ဘဲ ခါးမွာ အ၀တ္စုတ္အပုိင္းေလးပဲရွိျပီး 
ေသြးေတြစြန္းေနခဲ့ပါတယ္။ ေထာ့နဲ႕ ေထာ့ နဲ႕နဲ႕ 
လမ္းေလွ်ာက္လာျပီး ငိုျပီးရင္း ငိုလာ ခ့ဲၾကပါတယ္။ 
အခ်ဳိ႕ကေတာ့ နာက်င္မႈ ေၾကာင့္ မူးေမ့ျပီး အခ်ဳိ႕ကေတာ့ 
စိတ္ ေျခာက္ျခားေနခ့ဲၾကပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာ 
ျပန္သိရတာကေတာ့ သူပုန္ေတြဟာ ကြ်န္ ေတာ္တုိ႕ရဲ႕ 
အမ်ဳိးသားအဂၤါေတြမွာ တစ္ သက္လံုးရိွေနမယ့္ အမာရြတ္ကုိ 
ေပးခ့ဲတဲ့ က်ဴးလြန္မႈမ်ဳိးကုိ က်ဴးလြန္ခ့ဲတာပါပဲ။” 

အျခားထြက္ဆုိခ်က္ : “ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ ေဒ သက 
လိင္တူစိတ္၀င္စားသူ အမ်ဳိးသား မ်ားနဲ႕ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို 
ဖယ္ထုတ္ျပီး လူ သူကင္းမဲ့တဲ့ ေက်းလက္ေဒသက 
ေက်ာင္း ကုိ ေခၚသြားျပီး အေစာင့္အၾကပ္ေတြနဲ႕ 
ထိန္းသိမ္းထားခ့ဲပါတယ္။ ေန႕တိုင္း အမ်ဳိး သားေတြကုိ 
သံေခ်ာင္းနဲ႕ေဆာက္ထားတဲ့ စင္ေတြပါတ့ဲ အခန္းထဲကုိ 
ေခၚသြားပါ တယ္။ အဲ့ဒီ့စင္မွာ ေျခေထာက္နဲ႕ လက္ ေတြကုိ 
ခ်ည္ထားျပီး အမ်ဳိးသားခ်င္း ကာမ စပ္ယွက္ေစခ့ဲပါတယ္။ 
ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ကို ခ်ဴပ္ေႏွာင္ဖမ္းဆီးထားတ့ဲ အေစာင့္ အၾကပ္ 
ေတြက ‘မင္းတုိ႕ ဒါမ်ဳိး ၾကိဳက္တာ မဟုတ္ဘူးလား’လို႕ 
ဆက္တိုက္ ေျပာေနခဲ့ ပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ရံ အျခား 
ေထာင္သား ေတြကုိပါ ေခၚလာျပီး ကြ်န္ေတာ္တုိ႕နဲ႕ 
ကာမစပ္ယွက္ေစခ့ဲပါတယ္။အမ်ဳိးသားလိင္ အဂၤါ 
တင္းမာျခင္းမ်ဳိးျဖစ္ခ့ဲရင္ သူတုိ႕ ေတြက ရယ္ျပီး ‘အခု မင္းတို႕ 
အားလုံးဟာ အေျခာက္ေတြပဲ’လို႕ ေျပာၾက ပါတယ္။” 

ေနာက္ဆက္တြဲ  
၁

၉၄



ပဋိပကၡအတြင္း လိင္အၾကမ္းဖက္မႈအား  
မွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္း ဆိုင္ရာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ စာခ်ဳပ္

ဘာျဖစ္ခဲ့သ နည္း? 
(လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ 
အၾကမ္းဖက္မႈကုိ က်ဴးလြန္ခဲ့သဲ 
ည္ ဟူေသာ စပြ္စဲြခ်က္ကုိ 
ပံ့ပိုးမႈျဖစ္ေစ ေသာ 
အခ်က္အလက္ကုိ သင္ရရိွခ့ဲပါ 
သလား?)

အခင္းျဖစ္ပြားခဲ့မႈႏွင့္ ပတ္သတ္ 
သည့္ နမူနာေမးခြန္းမ်ား 

အခင္းျဖစ္ပြားပံုႏွင့္ ပတ္သက္သည္ကုိ ေဖာ္ျပထားသည့္ 
သက္ေသအေထာက္ အထား/အခ်က္အလက္ နမူနာမ်ား

အျခားထြက္ဆုိခ်က္ : “ကြ်န္မတို႕ကုိ ရြာက 
ေျမကြပ္လပ္မွာစုခိုင္းျပီး အတြင္းခံေတြ အ ပါအ၀င္ 
အ၀တ္ေတြ အားလုံးကုိ ခြ်တ္ခိုင္း ပါတယ္။ ကြ်န္မတုိ႕ဟာ 
ရြာရဲ႕ အဓိက ေျမ ကြပ္လပ္မွာရွိေနတာျဖစ္ျပီး 
အားလုံးရဲ႕ေရွ႕ မွာ ရွိေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္မတုိ႕ထဲက 
အခ်ဳိ႕ကုိ ေရြးျပီး သူတုိ႕ေရြးထားတဲ့လူေတြ ကုိ 
ထရပ္ကားေပၚတက္ေစပါတယ္။ ကြ်န္မ တို႕အားလုံးဟာ 
ပ်မ္းမွ် အသက္ ၁၄နဲ႕ ၂၂ ၾကား အမ်ဴိးသမီးေတြခ်ည္းပါပဲ။ 
လူသူ အေရာက္အေပါက္နည္းတ့ဲ ေနရာကုိ 
နာရီ ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာတယ္လုိ႕ ထင္ရတ့ဲအထိ 
ကားေမာင္းသြားပါတယ္။ စြန္႕ပစ္ထားတဲ့ 
တဲတစ္ခုထဲကုိ ေခၚသြားပါတယ္။ ျပီးေတာ့ 
ၾကမ္းေပၚမွာရိွတ့ဲ ညစ္ပတ္ေပေရေနတ့ဲ ဖ်ာ ေပၚမွာ 
တစ္ေယာက္နဲ႕တစ္ေယာက္ ေဘး ခ်င္းကပ္စီ လွဲေနဖို႕ 
အမိန္႕ေပးပါတယ္။ အဲ့ ဒီ့အဖြဲ႕ရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္လုိ႕ 
ထင္ရတဲ့ တစ္ေယာက္က ျပဳံးျပီး လိပ္ထားတဲ့ အ၀တ္ 
ကုိ အျခားအခန္းက ယူလာပါတယ္။ အဲ့ဒီ့လူက 
အ၀တ္ကုိ ေျဖခ်လုိက္တ့ဲအခါ အျခား လက္နက္ကုိင္ 
အမ်ဳိးသားေတြက ေလခြ်န္ျပီး လက္ခုပ္တီးၾကပါတယ္။ 
အ ၀တ္ထဲမွာ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ အရြယ္အစားရွိ တ့ဲ ဓား 
၆ေခ်ာင္းရိွေနပါတယ္။ ကြ်န္မတုိ႕ တစ္ေယာက္ခ်င္းစီကုိ 
ဓားေတြထဲက တစ္ ေခ်ာင္းနဲ႕ အမ်ဳိးသမီးအဂၤါဇာတ္ကို ဓားနဲ႕ 
လီွးျဖတ္ျခင္းခံရပါတယ္။ အျခားလူေတြက ၾကည့္ေနျပီး 
ဓားအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ မတူတ့ဲ ရလဒ္အမ်ဳိးမ်ဳိးအေၾကာင္း 
မွတ္ခ်က္ေပးေန တ့ဲအခ်ိန္ အလွည့္ကုိ ေစာင့္ေနရတဲ့ 
ကြ်န္မက ၄ေယာက္ေျမာက္ ျဖစ္ပါတယ္။”

အဆုိပါ အျပဳအမူမ်ားသည္ 
လူသား ခ်င္း 
စာနာေထာက္ထားမႈမရွိ၍ က်ဴး 
လြန္ၾကသည့္ အျခားဆင္တူ 
ျပစ္မႈမ်ား ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ 
ၾကီးမားလြန္းလွသည့္ 
အဆင့္တစ္ခုသုိ႕ 
ေရာက္ရွိေနသည့္ 
က်ဴးလြန္မႈမ်ဳိးျဖစ္ေၾကာင္း 
မည္သည့္ အခ်က္မ်ားက 
သက္ေသျပ ေထာက္ကူ သနည္း 
(လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္ 
မႈ၏ ဒုတိယ အဂၤါရပ္)?

မည္သုိ႕ ခံစားခ့ဲရေၾကာင္း ေက်းဇူး 
ျပဳ၍ ေျပာျပေပးပါ? ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ 
အရ မည္သုိ႕ ခံစားၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရ 
သနည္း? အဆိုပါ အခိုက္အတန္႕ 
တြင္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာအရ 
မည္သုိ႕ ခံစားခ့ဲရသနည္း? 
သင္ဘာလုပ္ႏိုင္ ခဲ့ျပီး၊ 
ဘာမလုပ္ႏိုင္ခဲ့သလဲ? ေနာက္ 
ဆက္တဲြ ရလဒ္မ်ားမွာ အဘယ္ 
နည္း?

ထြက္ဆုိခ်က္ : “အနာက်က္ဖို႕ ရက္သတၱ ပတ္ 
အေတာ္ၾကာခဲ့ပါတယ္။ ေယာက္်ား ေလးေတြထဲက 
သုံးေယာက္လည္း ကြ်န္မ တုိ႕ ေနတုိင္းလုပ္ရတ့ဲ 
ေျမတူးတ့ဲအလုပ္ကို လုပ္ရ ပါတယ္။ တူးတာတိမ္ေလေလ 
ကြ်န္ မတုိ႕အစားအစာ နည္းနည္းပဲ ရေလေလပါ 
ပဲ။ ဒါေပမယ့္ ကြ်န္မတုိ႕ထဲက အေတာ္မ်ား 
မ်ားက အရမ္းေနမေကာင္းျဖစ္ေနျပီး တစ္ 
ခုခုလုပ္ဖို႕ကုိ အရမ္းနာက်င္ခံစားေနရတ့ဲ အတြက္ 
အရမ္းခက္ခက္ခဲခဲနဲ႕လုပ္ခ့ဲရျပီး ရလဒ္အေနနဲ႕ 
အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္ဖို႕ လံုေလာက္တယ္ဆိုရုံသာ
ရိွတ့ဲအစာပမာဏ ကုိ ရရိွခ့ဲပါတယ္။ ကံေကာင္းတာက 
ေရ ရရိွခဲ့ျပီး မၾကာခဏ ၀မ္းပ်က္၀မ္းေလ်ာျဖစ္ 
ေစတ့ဲအထိ ညစ္ညမ္းေနတဲ့ေရျဖစ္ေနတာ ပါပဲ။ 
အဲ့ဒီ့ေရေၾကာင့္ အသက္ဆက္ရွင္ေန ခ့ဲတယ္လုိ႕ 
ကြ်န္မေတာ့ယံုၾကည္ပါတယ္။”

ေနာက္ဆက္တြဲ  
၁

၉၅



ေနာက္ဆက္တြဲမ်ား

ဖိစီးႏွိပ္စက္ျခင္း၅၇

အဂၤါရပ္မ်ား :

၁)   ႏုိင္ငံတကာဥပေဒကို ဆန္႕က်င္ကာ က်ဴးလြန္သူသည္ လူပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ သုိ႕မဟုတ္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ 
အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားကုိ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ထိခိုက္နစ္နာေစျခင္း။

၂)   က်ဴးလြန္သူသည္ အဖြဲ႕ သုိ႕မဟုတ္ စုေပါင္းလုပ္ငန္း၏ လကၡဏာေၾကာင့္ လူပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ သုိ႕မဟုတ္ 
လူပုဂၢိဳလ္မ်ားအား ပစ္မွတ္ထားျခင္း သုိ႕မဟုတ္ အဖြဲ႕ သုိ႕မဟုတ္ စုေပါင္းလုပ္ငန္းအား ပစ္မွတ္ထားျခင္း။

၃)   ယင္းပစ္မွတ္ထားျခင္းသည္ႏုိင္ငံေရး၊လူမ်ဳိးေရး၊အမ်ဳိးသားေရး၊လူမ်ဳိးစုေရး၊က်ား/မ ျဖစ္မႈ (လႊတ္ေတာ္မွ အတညျ္ပဳထားသည့္ 
ဥပေဒပုဒ္မ ၇၊ အပိုဒ္ခြဲ - ၃ တြင္ ေဖာ္ျပ ျပ႒န္းထားသည့္အတိုင္း) သုိ႕မဟုတ္ႏုိင္ငံတကာဥပေဒတြင္ခြင့္မျပဳထားေၾကာင္းတစ္က
မၻာလုံးတြင္ ေၾကညာအသိအမွတ္ျပဳထားေသာအေၾကာင္းအခ်က္မ်ားအေပၚအေျခခံျခင္း။

၄)   လႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳထားသည့္ ဥပေဒ ပုဒ္မ၇၊ အပိုဒ္ခြဲ၃တြင္ ေဖာ္ျပ႒ာန္းထားသည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ႏွင့္ သုိ႕မဟုတ္ 
တရားရုံး၏ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္အတြင္းရိွ မည္သည့္ ျပစ္မႈႏွင့္မဆုိ ဆက္စပ္မႈရွိေသာ အျပဳအမူကို က်ဴးလြန္ျခင္း။

ဘာျဖစ္ခဲ့သ နည္း? 
(လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ 
အၾကမ္းဖက္မႈကုိ က်ဴးလြန္ခဲ့သဲ 
ည္ ဟူေသာ စပြ္စဲြခ်က္ကုိ 
ပံ့ပိုးမႈျဖစ္ေစ ေသာ 
အခ်က္အလက္ကုိ သင္ရရိွခ့ဲပါ 
သလား?)

အခင္းျဖစ္ပြားခဲ့မႈႏွင့္ ပတ္သတ္ 
သည့္ နမူနာေမးခြန္းမ်ား 

အခင္းျဖစ္ပြားပံုႏွင့္ ပတ္သက္သည္ကုိ ေဖာ္ျပထားသည့္ 
သက္ေသအေထာက္ အထား/အခ်က္အလက္ နမူနာမ်ား

က်ဴးလြန္သူသည္ 
လူသားခ်င္းစာနာ 
ေထာက္ထားမႈမရွိ၍ 
က်ဴးလြန္သည့္ ျပစ္မႈမ်ဳိးကုိ 
က်ဴးလြန္မိေစရန္ လုံ 
ေလာက္ေစသည့္ ျပင္းထန္ေသာ 
အျဖစ္မွန္အေျခအေနမ်ားကုိ 
သတိ ရွိေနခဲ့ေၾကာင္း မည္သည့္ 
အခ်က္ မ်ားက သက္ေသျပ 
ေထာက္ကူသ နည္း? 
(လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္ 
မႈ၏ တတိယ အဂၤါရပ္)?

ဒဏ္ရာ အနာတရ ျဖစ္ေစရန္ 
ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ သူပုန္မ်ားတစ္ခုခု 
ေျပာေနသည္ကို ၾကားခ့ဲပါသလား? 
မည္သည့္ ေနရာတြင္ ၎တုိ႔ 
ရိွေနခဲ့ျပီး မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ 
ျဖစ္ပြားခဲ့သနည္း? ယင္းအမႈကုိ 
အျမဲက်ဴးလြန္သည္မွာ တူညီေသာ 
သူပုန္တစ္ဦးတည္းကျဖစ္ပါသလား?

ထြက္ဆုိခ်က္ : “သူပုန္အေရအတြက္ နည္းပါတယ္။ 
၇ေယာက္ေလာက္ရွိမယ္ ထင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ 
သူတုိ႕ေတြက ဓားေတြ ကုိင္ေဆာင္ထားခ့ဲပါတယ္။ ကြ်န္ 
ေတာ္တုိ႕ကုိ ေခၚေဆာင္လာရတဲ့ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္က 
ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ကို ‘အမ်ဳိး သားမ်ားအျဖစ္ ဇာတ္သြင္းျပီး 
ကြ်န္အျဖစ္ အမွတ္အသား ျပဳဖို႕’လုိ႕ ဆိုပါတယ္။” 
အဲ့ဒီ့ လို က်ဴးလြန္ျခင္းက သူတို႕ရဲ႕ ‘ယဥ္ေက်းမႈ 
ထုံးတမ္းစဥ္လာ’ျဖစ္ျပီး ‘သူတုိ႕ရဲ႕ ကြ်န္ေတြ အားလုံး’ကုိ 
အဆုိပါနည္းအတုိင္း ေဆာင္  
ရြက္တယ္လုိ႕အခိုင္အမာေျပာခ့ဲၾကပါတယ္။” 

၅၇   မွတ္ခ်က္ - ႏုိင္ငံေရးလူမ်ဳိးေရး၊ အမ်ဳိးသားေရး၊ တိုင္းရင္းသားေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဘာသာေရး (သုိ႕) က်ားမေနာက္ခံမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ 
ျပစ္မႈမ်ားအနက္ တစ္ခုခုကုိ ေႏွာင့္ယွက္ႏွိပ္စက္သည့္ပံုစံျဖင့္ က်ဴးလြန္သည့္အခါ ယင္းတုိ႕တြင္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈကင္းမဲ့သည့္ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈပါ၀င္ႏုိင္
ပါသည္။ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္လုိသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း ဟုတ္ မဟုတ္ဆုံးျဖတ္ႏုိင္ရန္ မ်က္ျမင္သက္ေသကုိ ေမးခြန္းေမးျမန္းရန္အလုိ႕ငွာ အေရးပါပါသည္။ 
ညွဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္သည္ဆိုရာတြင္ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ အရ ဘာမွမဟုတ္ဘဲ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းကုိ ၎တုိ႕၏ ႏိုင္ငံေရးအျမင္ (သုိ႕) လူမ်ဳိး၊ႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈ၊ 
တုိင္းရင္းသားျဖစ္မႈ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဘာသာေရးအရေပါင္းစည္းမႈ (သုိ႕) က်ားမျဖစ္ျခင္းတုိ႕အေပၚ မူတည္ကာ ပစ္မွတ္ထားျခင္းႏွင့္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈပါ၀င္သည့္ ျပစ္မႈျဖစ္လွ်င္ 
ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈျပစ္မႈႏွင့္ အက်ဴံး၀င္သက္ဆုိင္ပါသည္။

ေနာက္ဆက္တြဲ  
၁

၉၆



ပဋိပကၡအတြင္း လိင္အၾကမ္းဖက္မႈအား  
မွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္း ဆိုင္ရာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ စာခ်ဳပ္

ဘာျဖစ္ခဲ့သနည္း? 
(ဖိစီးႏိွပ္စက္ျခင္းကုိ 
က်ဴးလြန္ခဲ့သ ည္ ဟူေသာ 
စြပ္စြဲခ်က္ကုိ ပံ့ပိုးမႈျဖစ္ေစ ေသာ 
အခ်က္အလက္ကုိ သင္ရရိွခ့ဲပါ 
သလား?)

အခင္းျဖစ္ပြားခဲ့မႈႏွင့္ ပတ္သတ္ 
သည့္ နမူနာေမးခြန္းမ်ား 

အခင္းျဖစ္ပြားပံုႏွင့္ ပတ္သက္သည္ကုိ ေဖာ္ျပထားသည့္ 
သက္ေသအေထာက္ အထား/အခ်က္အလက္ နမူနာမ်ား

ႏုိင္ငံတကာဥပေဒကို 
ဆန္႕က်င္ကာ က်ဴးလြန္သူသည္ 
လူပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦး တစ္ေယာက္ 
သုိ႕မဟုတ္ လူပုဂၢိဳလ္ မ်ား၏ 
အေျခခံ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ 
ျပင္းျပင္းထန္ထန္ 
ထိခိုက္နစ္နာေစခဲ့ ေၾကာင္း 
မည္သည့္ အခ်က္မ်ားက 
သက္ေသျပ ေထာက္ကူသနည္း? 
(ဖိစီးႏွိပ္စက္ျခင္း၏ ပထမ 
အဂၤါရပ္)?

ဤတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ျပစ္မႈမ်ား 
သုိ႕မဟုတ္ အျခားၾကီးမားေသာ ခ်ဳိး 
ေဖာက္ေစာ္ကားမႈမ်ားအတြက္ သက္ 
ေသအေထာက္အထားကုိ စကား 
ႏႈိက္ယူေမးျမန္းႏုိင္သည့္ အထက္ 
တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ မည္သည့္ 
ေမးခြန္းမဆုိ ဖိစီးႏွိပ္စက္မႈ၏ ဤ 
အဂၤါရပ္ကုိ ေျပလည္ေစႏုိင္ပါမည္။

(အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ ဤေကာ္လံပါ 
ေရးသြင္းခ်က္အျဖစ္ က်ဴးလြန္မႈ၏ မ်က္ျမင္ သက္ေသမွ 
ထြက္ဆိုသည့္ မည္သည့္ ထြက္ဆုိခ်က္ကိုမဆို 
သည္ဖိစီးႏိွပ္စက္မႈ၏ ဤအဂၤါရပ္ကုိ ေျပလည္ေစႏုိင္ပါမည္။)

က်ဴးလြန္သူသည္ အဖြဲ႕ 
သုိ႕မဟုတ္ စုေပါင္းလုပ္ငန္း၏ 
လကၡဏာေၾကာင့္ လူပုဂၢိဳလ္ 
တစ္ဦးတစ္ေယာက္ သုိ႕မ ဟုတ္ 
လူပုဂၢိဳလ္မ်ားအား ပစ္မွတ္ထား 
ျခင္း သုိ႕မဟုတ္ အဖြဲ႕ သုိ႕မဟုတ္ 
စုေပါင္းလုပ္ငန္းအား ပစ္မွတ္ထား 
ေၾကာင္း မည္သည့္ အခ်က္မ်ားက 
သက္ေသျပေထာက္ကူသနည္း 
(ဖိစီးႏွိပ္စက္ျခင္း၏ 
ဒုတိယအဂၤါရပ္)?

အဘာယ္ေၾကာင့္ 
သင္တုိက္ခိုက္ခံရ ေၾကာင္း 
သိရွိခဲ့ပါသလား? တိုက္ခိုက္ 
သူမ်ားက တုိက္ခိုက္ခံရတဲ့လူမ်ား 
အ ေၾကာင္း ေျပာခ့ဲပါသလား? 
၎တို႕က ဘာေျပာခဲ့ပါသလဲ? 
မ်က္ျမင္ သက္ ေသက 
အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား 
တိုက္ခိုက္ခံရေၾကာင္းကုိ ရွင္းျပ 
ထြက္ ဆုိခဲ့လွ်င္ : အဘယ့္ေၾကာင့္ 
သင္ တုိက္ခိုက္ခံခ့ဲရေၾကာင္းကုိ 
သိရိွ ခ့ဲပါ သလား? မည္သုိ႕ 
သိရိွခ့ဲပါသနည္း?

ထြက္ဆုိခ်က္ : “ကြ်န္မတုိ႕ဟာ ကြ်န္ ေတြအျဖစ္ 
လူမဟုတ္ဘဲ ပိုင္ဆိုင္မႈအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံခ့ဲရပါတယ္။ 
လူ႕သိကၡာကင္း မ့ဲတ့ဲအထိ အေစာ္ကားခံခ့ဲရျပီး ကြ်န္မတို႕ ႏိွပ္စ 
က္ခံခ့ဲရတဲ့အၾကိမ္တုိင္းမွာ ကြ်န္မ တုိ႕ဟာ ေယာက္်ားေတြကုိ 
အလုပ္ အေကြ်းျပဳဖို႕၊ ဧည့္ခံေဖ်ာ္ေျဖဖို႕ ဖန္တီးခံလာရတ့ဲ 
အမ်ဳိးသမီးေတြနဲ႕ မိန္းကေလးေတြလုိ႕ ေျပာခဲ့ၾကပါတယ္။” 

အျခားထြက္ဆုိခ်က္ : “ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ကုိ မီတင္မွာ 
ေစာင့္ၾကည့္ခဲ့တဲ့အတြက္ ကြ်န္ ေတာ္တုိ႕က 
အေျခာက္ေတြဆုိတာကုိ သိတယ္လုိ႕ အဲ့ဒီ့လူေတြက 
ေျပာခ့ဲပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕အိမ္အထိ လုိက္လာခဲ့ျပီး 
ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ကို ‘အ၀တ္ အစား ၀တ္ေနတာေတြရပ္ျပီး 
လိင္တူ ဆက္ဆံတဲ့လူေတြလုိေနဖို႕’ ၊ ‘ေယာက္်ား အစစ္ေတြလုိ 
ျပဳမူဖို႕နဲ႕ အမ်ဳိးသမီးေတြလုိ အေယာင္မေဆာင္ဖို႕’ 
ေျပာခ့ဲပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕က သေဘာ၀မက်ေၾကာင္း၊ 
အားနည္းေၾကာင္းနဲ႕ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ လုပ္ခဲ့တာေတြဟာ 
အျပစ္ရွိ ေၾကာင္းနဲ႕ စပ္ဆုပ္ရြံရွာဖို႕ ေကာင္းေၾကာင္း၊ 
ကြ်န္ေတာ္တုိ႕က လူလိမ္ေတြ ျဖစ္ျပီး မယုံၾကည္ရတဲ့အတြက္ 
ႏုိင္ငံရဲ႕ လုံျခံဳေရးအတြက္လည္း ျခိမ္းေျခာက္မႈ ျဖစ္ေနေၾကာင္း 
ဆက္ေျပာခဲ့ၾကပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ကို ရိုက္ႏွက္ျပီး 
‘အနာတရ ဘယ္ေလာက္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ထားသလဲ 
ဆုိတာကို’ ၾကည့္ဖို႕အတြက္ ကြ်န္ေတာ္ တို႕ရဲ႕ စအို၀ေတြကုိ 
စစ္ေဆးၾကည့္ဖို႕ လုိတယ္လုိ႕ေျပာပါတယ္။ ခဏၾကာတဲ့ 
အခါ အမ်ဳိးသမီး ျပည့္တန္ဆာ ႏွစ္ေယာက္ကုိ ေခၚလာျပီး 
ကြ်န္ေတာ္ တုိ႕ကို ‘ေယာက္်ားတစ္ေယာက္ ျဖစ္လာ ဖို႕အတြက္ 
ျပန္သင္ၾကားရမယ္’လုိ႕ ေျပာခ့ဲပါတယ္။ အမ်ဳိးသမီးေတြကုိ 
ကြ်န္ေတာ္တုိ႕နဲ႕ ကာမစပ္ယွက္ေစျပီး စိတ္မႏိုးၾကြလာရင္ 
ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ကို ရိုက္ႏွက္ျပီး ဆဲေရးတိုင္းထြာခ့ဲၾကပါတယ္။ 
သူတုိ႕ေတြရဲ႕ အေရွ႕မွာတင္ အဲ့ဒီ့အမ်ဳိးသမီးေတြနဲ႕ 
ကာမစပ္ယွက္ေစျပီး အသံေတြပါ ထြက္ေစခဲ့ပါတယ္။ 
ထပ္ေျပာေသးတာက ႏုိင္ငံသစ္ထူေထာင္ျပီးရင္ ‘မင္းတုိ႕လုိ 
မိန္းကေလးေတြအတြက္ ေနရာမရွိဘူး၊ ေယာက္်ားအစစ္ေတြ 
အတြက္ပဲ ေနရာရွိမယ္’ဆုိတာပါပဲ။”

ေနာက္ဆက္တြဲ  
၁

၉၇



ေနာက္ဆက္တြဲမ်ား

ဘာျဖစ္ခဲ့သနည္း? 
(ဖိစီးႏိွပ္စက္ျခင္းကုိ 
က်ဴးလြန္ခဲ့သ ည္ ဟူေသာ 
စြပ္စြဲခ်က္ကုိ ပံ့ပိုးမႈျဖစ္ေစ ေသာ 
အခ်က္အလက္ကုိ သင္ရရိွခ့ဲပါ 
သလား?)

အခင္းျဖစ္ပြားခဲ့မႈႏွင့္ ပတ္သတ္ 
သည့္ နမူနာေမးခြန္းမ်ား 

အခင္းျဖစ္ပြားပံုႏွင့္ ပတ္သက္သည္ကုိ ေဖာ္ျပထားသည့္ 
သက္ေသအေထာက္ အထား/အခ်က္အလက္ နမူနာမ်ား

ဗြီဒီယုိ : ျပင္းထန္သို႔က့ဲရဲ႕ ေျပာဆိုခံရ သည့္ လူအုပ္စုမွ 
အဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးသည္ လြတ္ေျမာက္လာျပီး အေစာင့္ေတြ 
အမ်ားၾကီးထဲက တစ္ေယာက္၏ ဖုန္းတစ္လံုးကုိ 
ရယူလာႏိုင္ခ့ဲပါသည္။ ဗြီဒီယုိထဲတြင္ အေျခစိုက္စခန္း၏ 
ကြန္မန္ဒါ (တပ္မွဴး)တစ္ဦးသည္ အဆုိပါ အုပ္စုထဲမွ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အမ်ဳိးသမီး အဂၤါမ်ားႏွင့္ ရင္သားမ်ားကုိ 
နံပါတ္ တုတ္ႏွင့္ရိုက္ႏွက္ေနျပီး သူမတို႕ကုိ 
သူခိုးမ်ား၊ ျပန္ေပးဆြဲသူမ်ားႏွင့္ ေဖာက္ ျပန္သူမ်ားဟု 
ေခၚဆုိလ်က္ရွိသည္။ တပ္မွဴးက အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား 
“ခင္ဗ်ားတုိ႕ ကိုယ္ထဲက ယုတ္ညံ့ဆုိးသြမ္းမႈကို 
ရိုက္ထုတ္ေနတာ၊ ဒါမွ က်ဴပ္တုိ႕ရဲ႕ ကေလးကုိ 
လြယ္လုိ႕ရေအာင္”ဟု ေအာ္ဟစ္ ေျပာဆုိခဲ့သ ည္။ 
ဗြီဒီယုိတြင္ ရိုက္ကူးခဲ့သည့္ ေန႕စြဲႏွင့္အခ်ိန္ကုိ တစ္ပါတည္း 
ရိုက္ႏွိပ္ေဖာ္ျပထားသည္။ 

အဖြဲ႕ သုိ႕မဟုတ္ 
အဖြဲ႕၀င္မ်ားအား 
ပစ္မွတ္ထားျခင္းသည္ 
ကာကြယ္ထား သည့္ 
အေၾကာင္းအခ်က္မ်ား သုိ႕မ 
ဟုတ္ လကၡဏာမ်ားကုိ 
အေျခခံ ေၾကာင္း မည္သည့္ 
အခ်က္မ်ားက သက္ေသျပ 
ေထာက္ကူသနည္း (ဖိစီး 
ႏွိပ္စက္ျခင္း၏ တတိယ 
အဂၤါရပ္)? 

သင္သည္ အမ်ဳိးသမီး/
မိန္းကေလး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ 
ဤသုိ႕ ဆက္ဆံ ျခင္းကုိ 
ခံခ့ဲရသည္ဟု သင္၏ 
ထင္ျမင္ သုံးသပ္ခ်က္သည္ 
မည္သည္အေပၚ 
အေျခခံသနည္း? 

ထြက္ဆုိခ်က္ : ရဲအတြင္းလူ မ်က္ျမင္ သက္ေသက 
သင့္အား ျပည္ထဲေရး ၀န္ၾကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ 
ဌာနခဲြတစ္ခု ၏ တရား၀င္တံဆိပ္စာေခါင္းပါ 
စာရြက္ စာတမ္းမ်ား ေပးအပ္သည္။ ယင္းတြင္ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းမငယ္မ်ားအား 
အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ အိမ္မ်ားသုိ႕ ေခၚေဆာင္ သြားခံရျပီး 
ဖမ္းဆီးခ်ဴပ္ေႏွာင္ထားျခင္း၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအရႏွင့္ 
အျခားနည္း လမ္းအရ ေစာ္ကားခံရျခင္း၊ ရဲမ်ားအား 
၎တု႕ိ ၏ အ၀တ္မ်ားေလွ်ာ္ေပးျခင္း၊ အစားအေသာက္ 
ခ်က္ျပဳတ္ေပးရျခင္း၊ အေဖ်ာ္ယမကာ တည္ခင္းရျခင္း 
အစရွိ သည့္ အလုပ္အေကြ်း ျပဳျခင္းဆိုင္ရာ အလုပ္မ်ား 
ေစခိုင္းျခင္းတုိ႕ကိုေဆာင္ရြက္ ခိုင္းသည့္ ဧရိယာမ်ား 
ပါ၀င္ျပီး ယင္း ဧရိယာမ်ားမွာ အဆိုပါ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ 
မိန္းမငယ္မ်ားက အစီရင္ခံ တင္ျပထား ေသာ ေနရာမ်ား 
စာရင္းပင္ျဖစ္သည္။ ယင္းစာရြက္စာတမ္းသည္ ယင္းဌာနခြဲရွိ 
စခန္းမွဴးထံမွျဖစ္ျပီး တစ္ပတ္စာ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားပါ၀င္ကာ 
ေအာက္ပါ စာပိုဒ္ပါ၀င္သည္။ “အမ်ဳိးသမီး ကာယအလုပ္ 
သမားမ်ားအား စစ္ပြဲအတြက္ ၾကိဳးစား အားထုတ္မႈကုိ 
ေထာက္ပံ့မႈျဖစ္ေစေသာ မည္သည့္ နည္းလမ္းျဖင့္မဆုိ 
ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေစျခင္းကုိ ဌာနခြဲအားလုံးအတြက္ 
သေဘာတူခြင့္ျပဳသည္။ ခုခံသည့္ မည္သည့္ 
အမ်ဳိးသမီးမဆုိကုိ သစၥာ ေဖာက္မႈက်ဴးလြန္သည္ဟု 
ယူဆႏိုင္ကာ အျပစ္ေပးႏုိင္သည္။” ယင္းစာရြက္စာ 
တမ္းကို ဌာနရွိ တရား၀င္ ရာထူးအျမင့္ 
ဆုံး ရဲအရာရွိက လက္မွတ္ေရးထုိးထားျပီး 
တရား၀င္ဌာနတံဆိပ္တုံးထုထားသည္။

ေနာက္ဆက္တြဲ  
၁

၉၈



ပဋိပကၡအတြင္း လိင္အၾကမ္းဖက္မႈအား  
မွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္း ဆိုင္ရာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ စာခ်ဳပ္

ဘာျဖစ္ခဲ့သနည္း? 
(ဖိစီးႏိွပ္စက္ျခင္းကုိ 
က်ဴးလြန္ခဲ့သ ည္ ဟူေသာ 
စြပ္စြဲခ်က္ကုိ ပံ့ပိုးမႈျဖစ္ေစ ေသာ 
အခ်က္အလက္ကုိ သင္ရရိွခ့ဲပါ 
သလား?)

အခင္းျဖစ္ပြားခဲ့မႈႏွင့္ ပတ္သတ္ 
သည့္ နမူနာေမးခြန္းမ်ား 

အခင္းျဖစ္ပြားပံုႏွင့္ ပတ္သက္သည္ကုိ ေဖာ္ျပထားသည့္ 
သက္ေသအေထာက္ အထား/အခ်က္အလက္ နမူနာမ်ား

လူသားခ်င္းစာနာ 
ေထာက္ထားမႈမရွိ၍ 
က်ဴးလြန္သည့္ 
မည္သည့္ျပစ္မႈႏွင့္မဆုိ 
ဆက္စပ္မႈရွိေသာ အျပဳအမူျဖင့္ 
က်ဴး လြန္ခဲ့သည္ဟု 
မည္သည့္ အခ်က္က 
သက္ေသျပေထာက္ကူသနည္း 
(ဖိစီးႏွိပ္စက္မႈ၏ 
တတိယအဂၤါရပ္)?

သင္သည္ အဘယ့္ေၾကာင့္ ဤပံုစံ 
ျဖင့္ ဆက္ဆံျခင္းခံရသနည္း? 
သင္သည္ 
မည္မွ်ႏိွပ္စက္ခံခ့ဲရသည္ဟု 
ထြက္ဆုိခဲ့ျပီး ထိုသုိ႕ျဖစ္ခ့ဲရျခင္းမွာ 
လည္း သင္သည္ အမ်ဳိးသမီးျဖစ္ 
ေသာေၾကာင့္ဟု ယုံၾကည္လာခဲ့ 
ေၾကာင္း အေစာပိုင္းတြင္ 
သင္ေျပာ ထားပါသည္။၅၈ 
အဘယ့္ေၾကာင့္ ယင္းကဲ့သုိ႕ 
ေနာက္ဆုံး ေကာက္ခ်က္ 
ခ်လိုက္သည္ရသနည္း? 
သင္ႏွင့္ သင့္ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ 
မည္သည္မ်ား ျဖစ္ 
ပြားေနခဲ့သနည္း? အျခားသူမ်ား 
- အမ်ဳိးသားမ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ 
ေယာက္်ားငယ္မ်ား၊ မိန္းမငယ္မ်ား၊ 
သက္ၾကီးရြယ္အုိမ်ားတြင္ မည္သည္ 
တုိ႕ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသနည္း?

ထြက္ဆုိခ်က္ : “ကြ်န္မတုိ႕ကုိ ဖမ္းထား 
တ့ဲအခ်ိန္အေတာအတြင္း ကြ်န္မတုိ႕ကို ကုိယ္ထိလက္ေရာက္ 
က်ဴးလြန္သည္ ျဖစ္ေစ၊ သုိ႕မဟုတ္ ရိုက္ႏွက္ျခင္းျဖစ္ေစ၊ 
သုိ႕မဟုတ္ ၾကမ္းျပင္အား သန္႕ရွင္းေရး လုပ္ခိုင္းသည္ 
ျဖစ္ေစ၊ သုိ႕မဟုတ္ အျခား လႈပ္ရွားမႈမ်ားခိုင္းေစသည ္
ျဖစ္ေစ၊ ‘ညစ္စုတ္တ့ဲ မိန္းမပ်က္ေတြ’ သုိ႕မဟုတ္ 
‘ပုပေ္စာ္နံေနတ့ဲေကာင္မ’ စသည္ျဖင့္ ယုတ္ညံ့ရိုင္းစိုင္းတ့ဲ 
အေခၚအေ၀ၚေတြနဲ႕ ကြ်န္မတုိ႕ကုိ ဆက္တိုက္ 
အေျပာင္းအလဲမရွိ ေခၚေ၀ၚလ်က္ရွိပါတယ္။ အမ်ဳိးသမီး 
ေတြနဲ႕ မိန္းကေလးေတြကုိ ဒီအေျခအေန မွာပဲ 
ခ်ဴပ္ေႏွာင္ထိန္းသိမ္းထားျပီး သူတုိ႕ သေဘာမေတြ႕တာကုိ 
အၿမဲလုိလုိ ေဖာ္ျပ ၾကပါတယ္။ ကြၽန္မတုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ 
ရွိတာကေတာ့ ေနာက္ဆုံး ကြၽန္မတ႔ုိကုိ  
အရမ္းသေဘာမေတြ႕ျဖစ္ၿပီးျပန္လႊတ္ေပးဖို႔ပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ 
ျပန္လႊတ္ေပးမယ့္အစား ကြၽန္မတုိ႔ကုိ ဆက္ဖမ္းထားၿပီး
အားနည္းတ့ဲအမ်ဳးိသမီး ေတြနဲ႕ မိန္းမငယ္ေတြျဖစ္မႈအေပၚ 
ေနာက္ေျပာင္ၿပီး ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာအရ 
ျပင္းထန္စြာနာက်င္မႈေတြ ျဖစ္ေစတဲ့အျပင္ 
လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာအရ ကိုယ္ထိ လက္ေရာက္က်ဴးလြန္မႈေတြ
အမ်ားဆုံးျဖစ္ပြားတဲ့ ညေနပိုင္းေတြကုိေန႔စဥ္ေၾကာက္ရံြ႕ေန
ခဲ့ရ ပါတယ္။

၅၈   နည္းလမ္းမွာ “ေရာင္ျပန္ဟပ္ျခင္း”ျဖစ္ပါသည္။ မ်က္ျမင္သက္ေသေျပာသည္ကုိ ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားျခင္းျဖင့္ ေမးခြန္းတြင္ ထပ္မံျဖည့္စြက္ ျခင္း မျပဳလုပ္ရပါ။ ယင္းသည္ 
မ်က္ျမင္သက္ေသကုိ ပိုမိုဖြင့္ဟေျပာၾကားေစရန္ အားေပးရာေရာက္သည္။ ျဖည့္စြက္ေမးခြန္းမ်ား လုိအပ္သည့္ အခါ မ်က္ျမင္သက္ေသအား ၎အသုံးျပဳခဲ့သည့္ 
စကားလုံးမ်ားကုိ ျပန္သံုးျခင္းသည္ အျပန္အလွန္ယံုၾကည္မႈႏွင့္ ေလးစားမႈကုိ တည္ေဆာက္ ရန္အတြက္ အေရးၾကီးေသာ ယႏၱရားျဖစ္သည္။ ေသေသခ်ာခ်ာ 
ဂရုစိုက္နားေထင္ေပးျပီး မ်က္ျမင္သက္ေသကုိ သူမၾကားခဲ့သည့္ အရာ အားလံုးအမွန္ျဖစ္သကဲ့သို႕ ခံစားေစရမည္ဟု သူမေျပာၾကားသည့္ စကားလုံးမ်ား ေျပာင္း
လဲမႈမရွိေစရန္အေရးၾကီးပါသည္။ အကယ္၍ ေမး သည့္သူက ယင္းတို႕သို ေျပာင္းလဲလုိက္လွ်င္ အဆုိပါအခ်က္သည္ မ်က္ျမင္သက္ေသ၏ သက္ေသခံခ်က္အေပၚ 
သက္ေရာက္မႈျဖစ္ေစသည္။ ယင္းသည္ေရွ႕ကဦးေဆာင္ကာ နိမိတျပေမးခြန္းေမးျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ေနာက္ဆက္တြဲ  
၁

၉၉



ေနာက္ဆက္တြဲမ်ား

အပိုင္းခ :   ျပစ္မႈ၏ အမ်ဳိးအစား/ပံုစံ/အေျခအေနမွာ မည္သည္ျဖစ္စနည္း (ယင္းျပစ္မႈသည္ 
စစ္အတြင္း က်ဴးလြန္သည့္ ျပစ္မႈ၊ လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈ 
မရွိသည့္အတြက္ က်ဴးလြန္လာသည့္ ျပစ္မႈ မ်ဳိးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈဆုိင္ရာ ျပစ္မႈ၊ 
သုိ႕မဟုတ္ အဆုိပါျပစ္မႈမ်ားထဲမွ တစ္ခုထက္ပိုေသာ ျပစ္မႈ ျဖစ္ပါသလား?)?

လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈ မရွိ၍ က်ဴးလြန္လာသည့္ ျပစ္မႈမ်ား
အဂၤါရပ္မ်ား :
၅)   ျပစ္မႈမ်ားကုိ ပ်ံ႕ႏွံ႕ေနေသာ သုိ႕မဟုတ္ အစီအစဥ္တက်စီစဥ္ထားေသာ တိုက္ခိုက္မႈတစ္ခု၏ အစိတ္အပိုင္း အျဖစ္ 

က်ဴးလြန္ခဲ့ျခင္း။

၆)  တုိက္ခိုက္မႈကို အရပ္သားလူဦးေရႏွင့္ယွဥ္၍ ညႊန္ၾကားခဲ့ျခင္း။

၇)  တုိက္ရိုက္က်ဴးလြန္သူသည္ တုိက္ခိုက္မႈကုိ အရပ္သားလူဦးေရႏွင့္ယွဥ္၍ ညႊန္ၾကားခ့ဲေၾကာင္း သိရွိျခင္း။

၈)  တုိက္ခိုက္မႈကို ေဒသ သုိ႕မဟုတ္ အဖဲြ႕အစည္း၏ ေပၚလစီ အရ သို႕မဟုတ္ ယင္းကိုျဖည့္စြမ္းရန္ က်ဴးလြန္သည့္ 
တုိက္ခိုက္မႈအျဖစ္ က်ဴးလြန္ျခင္း (သင္မွတ္တမ္းတင္ေနသည့္ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္တြင္ လုိအပ္ႏုိင္သည့္ သုိ႕မဟုတ္ 
မလုိအပ္ႏုိင္သည့္ တရားစီရင္ေရးအဂၤါရပ္)

အခင္းျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ 
အေျခအေနမွာ အဘယ္နည္း?

အခင္းျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ 
အေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 
နမူနာေမးခြန္းမ်ား

ဤက်ဴးလြန္မႈ (ဥပမာ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ကြ်န္ျပဳခံရျခင္း)သည္ 
လူသားခ်င္း စာ နာေထာက္ထားမႈမရွိ၍ က်ဴးလြန္သည့္ 
ျပစ္မႈျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသျပ ေထာက္ ကူသည့္ 
သက္ေသအေထာက္ အထား/ အခ်က္အလက္ နမူနာမ်ား

ဤက်ဴးလြန္မႈသည္ (ဥပမာ 
လိင္ပိုင္း ဆုိင္ရာအရ 
ကြ်န္ျပဳခံရျခင္း) ပ်ံ႕ႏွံ႕ 
ေနေသာ သုိ႕မဟုတ္ 
အစီအစဥ္တက် စီစဥ္ထားေသာ 
တိုက္ခိုက္မႈတစ္ခု၏ အစိတ္အပိုင္း 
ျဖစ္ေၾကာင္း ေကာက္ ခ်က္ကုိ 
မည္သည့္အခ်က္အလက္က 
ေထာက္ပံ့ေပးႏုိင္သနည္း?

သင္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ က်ဴးလြန္မႈ မျဖစ္ 
ပြားခင္၊ ျဖစ္ပြားစဥ္ႏွင့္ ျဖစ္ပြားအျပီး 
တြင္ အျခားမည္သည္တုိ႕ ျဖစ္ပြားခ့ဲ 
ေၾကာင္း ေျပာျပႏုိင္မလား? သင္ 
ေျပာျပခဲ့ေသာ တိုက္ခိုက္မႈျဖစ္ပြားခ့ဲ 
ေသာ ပံုစံကုိ ေဖာ္ျပႏုိင္မလား? မည္ 
သည္က အရင္ဆံုးျဖစ္ခဲ့ျပီး၊ ထုိ႕ 
ေနာက္ႏွင့္ ယင္းေနာက္တြင္ မည္ 
သည္တုိ႕ ျဖစ္ပြားခဲ့သနည္း? မည္ 
သည့္ တိုက္ခိုက္မႈအမ်ဳိးအစား ပုံစံကုိ 
သတိျပဳႏိုင္ခဲ့သလဲ? အဘယ့္ေၾကာင့္ 
ဤသို႕ေသာ ေကာက္ခ်က္ကုိ ခ်ႏိုင္ခ့ဲ 
သနည္း? သင္ ထြက္ဆုိခဲ့သည့္ တုိက္ 
ခိုက္မႈကဲ့သို႕ေသာ အျခားအၾကမ္း 
ဖက္မႈမ်ားကုိ မ်က္ျမင္ၾကံဳေတြ႕ျခင္း 
ရွိပါသလား? (သင့္အေနႏွင့္ 
မည္သူက၊ မည္သည္ကို၊ မည္သည့္ 
အခ်ိန္၊ မည္သည့္ေနရာတြင္ အဘယ့္ 
ေၾကာင့္ႏွင့္ မည္သုိ႕ က်ဴးလြန္ခ့ဲ 
ေၾကာင္းအား သူမ သိသမွ်ကုိ သက္ 
ေသျပႏုိင္ရန္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးမွ 
သင့္အား သူမ မ်က္ျမင္ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ 
ေသာ အၾကမ္းဖက္ ထိခိုက္မႈမ်ား၏ 
အေသးစိတ္ကုိ ေပးသည္။) 

ထြက္ဆုိခ်က္ : မ်က္ျမင္သက္ေသသည္ သူမအေနျဖင့္ ၈လၾကာ 
တစ္ေနရာမွ တစ္ေနရာသုိ႕ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ခဲ့ရ စဥ္ 
ရြာေပါင္းမ်ားစြာ မည္သုိ႕ တိုက္ခုိက္ ခံခဲ့ရပံုကုိ ျမင္ေတြ႕ခ့ဲျပီး 
သတ္ျဖတ္ျခင္း ႏွင့္ ရုိက္ႏွက္ျခင္း၊ ဖမ္းဆီးခ်ဴပ္ေႏွာင္ျခင္း ႏွင့္ 
ေသနတ္ျဖင့္ ဖယ္ရွားျခင္း၊ အစရိွ သည့္ ႏိွပ္စက္ညွင္းပန္းမႈမ်ား 
မည္သုိ႕ က်ဴးလြန္ခ့ဲသည္ကုိ မ်က္ျမင္ၾကံဳေတြ႕ခ့ဲ သူျဖစ္ကာ 
ၾကံဳေတြ႕ရသမွ်ကုိ ထြက္ဆုိ ခ့ဲသည္။ မ်က္ျမင္သက္ေသက 
ေျပာၾကားခ့ဲသည္မွာ သူမ ေလ့လာရသေလာက္ 
ရြာေပါင္းေျမာက္ျမားစြာတြင္ ပထမဆုံး အ ေနျဖင့္ ေလတပ္ျဖင့္ 
တုိက္ ခုိက္မႈမ်ားျပီး ထုိ႕ေနာက္တြင္မွ ၾကည္းတပ္က ရြာထဲ 
၀င္စီးကာ ခ်က္ျခင္း ထြက္ခြာရန္ အား လံုးကုိ အမိန္႕ေပးဲခ့ဲသ 
ည္ဟု ဆုိသည္။ ထုိ႕ေနာက္ လက္နက္ကုိ ေျခလ်င္တပ္ 
သားမ်ားႏွင့္ လက္နက္ကုိင္ျမင္း တပ္မ်ား ေရာက္ရိွလာျပီး 
ထြက္ေျပးရန္ ၾကိဳးစား သည့္ ရြာသူ/သားမ်ားကုိ ေသနတ္ႏွင့္ 
ပစ္ခ့ဲသည္။ ထရပ္ကားမ်ား ေရာက္ရိွလာ ျပီး၊ ဖမ္းဆီးထားေသာ 
ရြာသူ/သားမ်ားကုိ တင္ကာ ေခၚေဆာင္ သြားခဲ့ၾကသည္။ 
ထုိသို႕ ေခၚေဆာင္သြားခံရသူမ်ားကုိ ထုိအခ်ိန္မွစ၍ 
မ်က္ျမင္ သက္ေသအေန ျဖင့္ ထပ္မံေတြ႕မိျခင္း မရိွေတာ့ပါ။ 
(အမ်ဳိးသမီးက သူမ သိသမွ်ကုိ သင့္အား အေသးစိတ္ 
ေျပာျပခ့ဲျပီး ထုိ႕မွသာ မည္ သူက၊ မည္သည့္ က်ဴးလြန္မႈကုိ၊ 
မည္ သည့္အခ်ိန္၊ မည္သည့္ေနရာတြင္၊ အ ဘယ္ေၾကာင့္ႏွင့္ 
မည္သုိ႕မည္ပုံ က်ဴးလြန္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္းကုိ သင့္အေနႏွင့္ 
ေရးသား မွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ရန္ ျဖစ္ သည္။) 
မွတ္တမ္းတင္ျခင္း : ကုလသမၼဂစစ္ ဘက္ဆိုင္ရာ 
ေလ့လာသူ၏ ေန႕စဥ္ တာ၀န္ အစီရင္ခံစာတြင္ 
လက္နက္ကုိင္ တုိက္ခုိက္မႈမ်ားသည္ လက္နက္ကုိင္တပ္ 
မ်ား တုိက္ခုိက္ၾကသည့္ လူေနဧရိယာ မ်ားႏွင့္ ေ၀းကြာသည့္ 
ေနရာမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားလ်က္ရိွျပီး တစ္ခ်ိန္တည္းႏွင့္ 
မ်ား ေသာအားျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ျဖစ္ပြားလ်က္ ရိွသည္ဟု 
ေဖာ္ျပထားသည္။

ေနာက္ဆက္တြဲ  
၁

၁၀၀



ပဋိပကၡအတြင္း လိင္အၾကမ္းဖက္မႈအား  
မွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္း ဆိုင္ရာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ စာခ်ဳပ္

အခင္းျဖစ္ပြားခဲ့သ ည့္ 
အေျခအေနမွာ အဘယ္နည္း?

အခင္းျဖစ္ပြားခဲ့သ ည့္ 
အေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 
နမူနာေမးခြန္းမ်ား

ဤက်ဴးလြန္မႈ (ဥပမာ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ကြ်န္ျပဳခံရျခင္း)သည္ 
လူသားခ်င္း စာ နာေထာက္ထားမႈမရွိ၍ က်ဴးလြန္သည့္ 
ျပစ္မႈျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသျပ ေထာက္ ကူသည့္ 
သက္ေသအေထာက္ အထား/ အခ်က္အလက္ နမူနာမ်ား

ဗြီဒီယုိ / ဓာတ္ပုံ : မ်က္ျမင္သက္ေသက လက္နက္ကိုင္ 
အမ်ဳိးသားမ်ား၏ ဖမ္းဆီး ျခင္းခံရေသာ အရပ္၀တ္ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပါ၀င္သည့္ ၎ကုိယ္တုိင္ ရိုက္ကူးထား ေသာ 
ဗြီဒီယုိကုိ သင့္အား ေပးသည္။ ဗီြ ဒီယုိတြင္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႕သည့္ 
ဧရိယာကုိ ျပသျပီး ယင္းေနာက္တြင္ အနီးကပ္ ဧရိ 
ယာကုိ ျပသသည္။ ဗြီဒီယုိတြင္ ရိုက္ကူးခဲ့ သည့္ အခ်ိန္ႏွင့္ 
ေန႕စပဲြ ါ၀င္သည္။ ဗြီဒီယို ႏွင့္အတူ မ်က္ျမင္သက္ေသက 
သင့္အား သူသိသမွ် မည္သူက၊ မည္သည့္ က်ဴး လြန္မႈကို၊ 
မည္သည့္အခ်ိန္၊ မည္သည့္ ေနရာတြင္၊ အဘယ့္ေၾကာင့္ႏွင့္ 
မည္သို႕ က်ဴးလြန္ခ့ဲေၾကာင္း ထြက္ဆုိခ်က္ကုိပါ ေပးသည္။ 
ရိုက္ကူးထားေသာ ဗြီဒီယုိထဲ တြင္ အေျခအေနမ်ား 
အေၾကာင္းအ ေသးစိတ္ အကုန္ပါ၀င္သည္။ 
ျဂိဳဟ္တု : အခ်ိန္တစ္ခုအတြင္း ရိုက္ကူး ထားသည့္ 
ျဂိဳဟ္တုမွပံုမ်ားသည္ တုိက္ ခိုက္မႈ အမ်ားဆံုးခံခ့ဲရသည့္ ရြာမ်ား 
(ေမြးျမဴထားသည့္ တိရစာၦန္မ်ားကုိ ဂရု တစိုက္ေမြးျမဴေနေသာ 
လူမ်ားႏွင့္ ၎ တုိ႕၏ စိုက္ကြင္းမ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္ေန 
ပံုမ်ားအပါအ၀င္)ႏွင့္ ရြာမ်ား၏ ယခင္ တုိက္ခိုက္ခံရပံုမ်ားကုိ 
ေဖာ္ျပထားသည္။ ယခင္တုိက္ခိုက္ခံခ့ဲရပံုတုိင္းတြင္ ဆင္တူ 
ေသာ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား ကုိ ျပသထားျပီး 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းမ ငယ္မ်ားကုိ ရြာႏွင့္ေ၀းရာသုိ႕ 
စီတန္း လမ္းေလွ်ာက္ကာ ေခၚသြားသည့္ လူ တန္းရွည္မ်ားပါ 
ပါ၀င္သည္။

တုိက္ခိုက္မႈသည္ 
အရပ္သားလူဦးေရ ႏွင့္ ယွဥ္၍ 
တုိက္ခိုက္မႈျဖစ္သည္ဟု 
ေကာက္ခ်က္ခ်ရန္ 
မည္သည့္အခ်က္ မ်ားက 
ေထာက္ကူသနည္း?

အဆုိပါ ဆုိးရြားလွသည့္ 
ကိစၥမ်ားကုိ မ်က္ျမင္/
ၾကံဳေတြ႕ေနစဥ္ အခ်ိန္တြင္ 
အျခားမည္သည္တုိ႕ ျဖစ္ပြားေနခ့ဲ 
ေၾကာင္း ေက်းဇူးျပဳ၍ ေဖာ္ျပပါ။ 
သင္ ေနထိုင္သည့္ ဧရိယာတြင္ 
မည္သည္ တို႕ ျဖစ္ပြားခဲ့သနည္း? 
ယင္းေနရာ တြင္ မည္သုိ႕ေသာ 
လူမ်ား ေနထုိင္ ၾကသနည္း? 
မည္သည့္ အလုပ္ လုပ္ 
ကုိင္ၾကသနည္း? သင္ေျပာခဲ့သည့္ 
တုိက္ခိုက္ခံခ့ဲရေသာ လူမ်ားအ 
ေၾကာင္း ေျပာျပႏုိင္မလား - ဘာကုိ 
၀တ္ဆင္ထားခဲ့သနည္း? မည္သည္ 
ကုိ သယ္ေဆာင္ထားခဲ့ဲ့သနည္း? 
မည္သည့္ေနရာတြင္ တည္းခိုၾကျပီး 
ထုိေနရာတြင္ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ အ 
ေထာက္အကူ သုိ႕မဟုတ္ ကိရိယာ 
သုိ႕မဟုတ္ အနီး၀န္းက်င္တြင္ မည္ 
သည့္ အမႈထမ္းမဆို ရွိပါသလား? 
သင္သိသမွ်တြင္ သင္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ 
အခင္းျဖစ္ပြားေနစဥ္ အခ်ိန္၌ 
အတုိက္အခိုက္ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ား 
ရိွခ့ဲ ပါသလား?

ထြက္ဆုိခ်က္: မ်က္ျမင္သက္ေသက သူမ ရြာရိွ 
နစ္နာခံစားခ့ဲရသူမ်ားသည္ သာမန္ အရပ္၀တ္ 
သာ၀တ္ဆင္ထားၾကသည္ဟု ထြက္ဆုိခဲ့သည္။ ၎တို႕သည္ 
မည္သည့္ လက္နက္မ်ားကုိမဆုိ လက္၀ယ္ထားရွိ 
ျခင္းမရွိသည့္အျပင္ တုိက္ခိုက္စဥ္တြင္ စစ္တပ္ သုိ႕မဟုတ္ 
လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ မ်ား မရိွခ့ဲပါ : “ကြ်န္မတုိ႕ကို မဖမ္းဆီးခင္ 
ေရွ႕ရက္မ်ားမွာ ကြ်န္မတုိ႕ေဒသပိုင္းမွာ ရိွတ့ဲ ကြ်န္မတုိ႕ရြာနဲ႕ 
အျခားရြာမ်ား အားလုံးကုိ လက္နက္ကုိင္အမ်ဳိးသားမ်ား 
နဲ႕ စီးနင္းထားခ့ဲပါတယ္။ ေဒသခံ အတိုက္အခိုက္ 
ကြ်မ္းက်င္သူေတြက လည္း ကြ်န္မတုိ႕ရြာနားဧရိယာမွာ မရွိ 
တာ အခ်ိန္ၾကာျပီျဖစ္တ့ဲအတြက္ လက္ နက္ကုိင္ေတြက 
ကြ်န္မတုိ႕အားလုံးကုိ ခံစစ္ရြာေတြထဲက တစိတ္တပိုင္းအျဖစ္ 
သေဘာထားျပဳမူခ့ဲပါတယ္။ ကြ်န္မတုိ႕ ရြာထဲ သူတို႕ရဲ႕ 
တင့္ကားေတြေမာင္းႏွင္ ၀င္ေရာက္လာျပီး ေမြးျမဴထားသမွ် 
တိရစာၦန္ေတြကို သတ္ပစ္တ့ဲအျပင္ ကြ်န္ မတုိ႕ေတြရဲ႕ 
စိုက္ခင္းေတြကုိ ဖ်က္ဆီးခဲ့ ပါတယ္။ အဲ့ဒီ့ေနာက္မွာေတာ့ 
အိမ္ေတြ ကုိ ေျမထုိးစက္နဲ႕ဖ်က္စီးခ့ဲပါတယ္။ အဲ့ဒီ့ 
အတြက္ေၾကာင့္ ကြ်န္မတုိ႕ အေတာ္မ်ား မ်ား အိမ္ေတြကေန 
ထြက္ေျပးရျပီး တုိက္ ခိုက္မႈျဖစ္ပြားတ့ဲပြင့္လင္းျမင္သာတဲ့ဧ
ရိယာ ဆီကို တည့္တည့္ေျပး ခ့ဲၾကရပါတယ္။ အမ်ဳိးသမီးေ
တြနဲ႕မိန္းမငယ္ေတြ၊ေယာက္်ား ငယ္ေတြကုိပါ ေရြးခ်ယ္ျပီး 
ကြ်န္မတုိ႕ကုိ ထရပ္ကားေတြရဲ႕ ေနာက္ဖံုးေပၚကုိ ၾကမ္း 
ၾကမ္းတမ္းတမ္း ပစ္တင္ပါတယ္။”

ေနာက္ဆက္တြဲ  
၁

၁၀၁



ေနာက္ဆက္တြဲမ်ား

အခင္းျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ 
အေျခအေနမွာ အဘယ္နည္း?

အခင္းျဖစ္ပြားခဲ့သ ည့္ 
အေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 
နမူနာေမးခြန္းမ်ား

ဤက်ဴးလြန္မႈ (ဥပမာ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ကြ်န္ျပဳခံရျခင္း)သည္ 
လူသားခ်င္း စာ နာေထာက္ထားမႈမရွိ၍ က်ဴးလြန္သည့္ 
ျပစ္မႈျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသျပ ေထာက္ ကူသည့္ 
သက္ေသအေထာက္ အထား/ အခ်က္အလက္ နမူနာမ်ား

တုိက္ရိုက္က်ဴးလြန္သူသည္ 
တုိက္ခိုက္ မႈသည္ 
အရပ္သားလူဦးေရႏွင့္ ယွဥ္၍ 
တုိက္ခိုက္မႈျဖစ္ေၾကာင္းကုိ 
သိရွိေနခဲ့ သည္ဟု 
မည္သည့္အခ်က္အလက္က 
ေထာက္ကူသနည္း?

သင္သိသမွ်ထဲက ေျပာျပႏုိင္မည္ဆုိ 
လွ်င္ ရြာထဲသုိ႕ ၀င္ေရာက္ကာ သင္ 
ထြက္ဆုိခဲ့သည့္ က်ဴးလြန္မႈမ်ားကုိ 
က်ဴးလြန္သူမ်ားႏွင့္ သင့္ကုိ ေသာ့ 
ခတ္ထားသည့္ အခန္းမ်ားထဲ 
ထည့္ ပိတ္ထားကာ ညဘက္တြင္ 
ေစာ္ကား က်ဴးလြန္မႈမ်ား 
ျပဳလုပ္သည္ဟု သင္ 
ထြက္ဆုိထားေသာ အမ်ဳိးသားမ်ား 
အၾကားတြင္ ခ်ိတ္ဆက္မႈတစံုတရာ 
ရွိပါသလား?

ထြက္ဆုိခ်က္ : “အဲ့ဒီ့အမ်ဳိးသားေတြ ၀တ္ ဆင္တဲ့ပုံစံက 
တူညီျပီး ေျပာဆိုသံုးႏႈန္းတ့ဲ ဘာသာစကားလည္း 
တူပါတယ္။ ကြ်န္မ တုိ႕ ရြာထဲကုိ ၀င္ေရာက္စီးနင္းခ့ဲတဲ့ 
လူ ေတြထဲက အခ်ဳိ႕ပါပဲ။ ေနာက္တစ္မ်ဳိး ဆုိရရင္ 
ရြာထဲကုိ က်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္ခ့ဲ တ့ဲအမ်ဳိးသားေတြထကဲ 
အခ်ဳိ႕က အဖြဲ႕ အျဖစ္စုစည္းျပီး ကြ်န္မတုိ႕ကုိ 
ထရပ္ကား ေတြေပၚ စျပီး တင္ခ့ဲတာပါပဲ။ ကြ်န္မတုိ႕ 
ကုိ သူတုိ႕ရဲ႕ အေျခစိုက္စခန္းလုိ႕ထင္ရ တ့ဲ ေနရာမွာ 
ခ်ဴပ္ေႏွာင္ထားတာလည္း သူတုိ႕ပါပဲ။”

တုိက္ခိုက္မႈကို ေဒသ သုိ႕မဟုတ္ 
အဖဲြ႕အစည္း၏ ေပၚလစီအရ 
သုိ႕မ ဟုတ္ ယင္းကုိျဖည့္စြမ္းရန္ 
က်ဴးလြန္ သည့္ 
တုိက္ခိုက္မႈအျဖစ္ က်ဴးလြန္ျခင္း 
ဟု ေကာက္ခ်က္ခ်ႏုိင္ရန္ 
မည္သည့္ အခ်က္အလက္က 
ေထာက္ကူသနည္း 
(တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္ဆုိင္ရာ 
အဂၤါရပ္)?

တိုက္ခိုက္မႈ၏ မည္သည့္ ပံုစံ 
အတြက္မဆုိ မည္သည့္ ေကာက္ 
ခ်က္မ်ား ျဖစ္ေစ သင္ဆြဲႏိုင္ခ့ဲပါ 
သလား? သင္သည္ လုိက္နာဆဲ 
ျဖစ္ေသာ မည္သည့္ ဥပေဒမ်ားကုိ 
မဆုိ ၾကားရန္ သုိ႕မဟုတ္ 
ေလ့လာ ရန္ ရာထူးအေျခ 
အေနတြင္ ရွိေနခဲ့ ပါသလား? 
သိသာ ထင္ရွားျပီး ၾကိမ္ဖန္မ်ားစြာ 
ျဖစ္ပြား လ်က္ရွိသည့္ 
မည္သည့္ လုပ္ေဆာင္ 
မႈမ်ားမဆို ရိွခ့ဲပါသလား? 
ဤတုိက္ ခိုက္မႈသည္ 
အဘယ့္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပြား 
ခ့ဲရေၾကာင္း သင္သိရိွခ့ဲပါသလား? 
တုိက္ခိုက္မႈ၏ 
အေၾကာင္းျပခ်က္မွာ 
ဤအခ်က္ျဖစ္ပါသလား? 
သင္သိသ မွ်တြင္ တုိက္ခိုက္မႈ၏ 
ရည္ရြယ္ခ်က္ သို႕မဟုတ္ 
ရည္မွန္းခ်က္ ရိွခ့ဲပါသ လား? 
အဆုိပါ ရည္ရြယ္ခ်က္ သို႕မ 
ဟုတ္ ရည္မွန္းခ်က္ကို မည္သူက 
ခ် မွတ္ခဲ့ျပီး သင္က မည္သုိ႕ 
သိရွိခဲ့ သနည္း?

ထြက္ဆုိခ်က္ : “ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ [မ်က္ ျမင္ သက္ေသသည္ 
က်ဴးလြန္သူအဖဲြ႕ဟု စြပ္စြဲခံရသူမ်ားအဖြဲ႕၏ အခြင့္အာဏာ 
ရွိသူမ်ားထဲမွ ‘အတြင္းလူ’တစ္ေယာက္ ျဖစ္သည္]က 
ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ရဲ႕ ပိုင္နက္ ဆိုင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို 
ဘယ္လုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္မလဲနဲ႕ ပတ္သက္ ျပီး 
ေဆြးေႏြးေနခဲ့ပါတယ္။ အဲ့ဒီ့အစည္း အေ၀းမွာ [X]အဖြဲ႕ရဲ႕ 
မည္သူမဆိုကုိ ဖယ္ထုတ္ဖို႕အတြက္ ေပၚလစီတစ္ရပ္ ခ် 
မွတ္ဖို႕ ဆံုးျဖတ္ခ့ဲပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ တုိ႕ရည္္ရြယ္္ခ်က္က 
[X]ကင္းလြတ္တ့ဲ သန္႕စင္ေသာ ႏုိင္ငံေတာ္တစ္ရပ္ ဖန္တီး 
ေရးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ရဲ႕ မဟာဗ်ဴဟာကုိ 
အဲ့ဒီ့ရည္္ရြယ္္ခ်က္နဲ႕ ခ်ိန္ ညိွခ့ဲပါတယ္။” 

မွတ္တမ္းတင္ျခင္း : ဥပမာ ေျမလွန္ စနစ္၏ ေယဘုယ် 
စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာ မ်ားကုိ ညြန္းဆုိေသာ 
စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ အမိန္႕။

ေနာက္ဆက္တြဲ  
၁

၁၀၂



ပဋိပကၡအတြင္း လိင္အၾကမ္းဖက္မႈအား  
မွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္း ဆိုင္ရာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ စာခ်ဳပ္

စစ္အတြင္းက်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ ျပစ္မႈမ်ား

အဂၤါရပ္မ်ား :

၁)   လက္နက္ကိုင္တုိက္ပြဲမ်ား (ႏုိင္ငံတကာ သုိ႕မဟုတ္ ျပည္တြင္း) ျဖစ္ပြားေနစဥ္တြင္ က်ဴးလြန္သည့္ ျပစ္မႈျဖစ္ျခင္း၊

၂)   လက္နက္ကိုင္တုိက္ပြဲမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္မႈရွိေသာ ျပစ္မႈျဖစ္ျခင္း၊

၃)   ထိခိုက္နစ္နာသူသည္ ကာကြယ္ေပးခံရေသာ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ျခင္း (လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ က်ား/မ အေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈ 
(SGBV)၅၉ကုိ က်ဴးလြန္သည့္ ျပစ္မႈမ်ားအတြက္ အဂၤါရပ္တစ္ရပ္ မဟုတ္ပါ)၊

၄)   က်ဴးလြန္သူက ထိခိုက္နစ္နာသူသည္ ကာကြယ္ေပးခံရေသာ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ေၾကာင္းကို သိရွိထားခဲ့ျခင္း၊ ႏွင့္

၅)   က်ဴးလြႏ္သူသည္ လက္နက္ကုိင္တိုက္ပြဲျဖစ္ေစခဲ့ေသာ ျဖစ္ရပ္မွန္ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားကုိ သတိထားမိ ခဲ့ျခင္း။

အခင္းျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ 
အေျခအေနမွာ အဘယ္နည္း?

အခင္းျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ 
အေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 
နမူနာေမးခြန္းမ်ား

ဤက်ဴးလြန္မႈ (ဥပမာ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ကြ်န္ျပဳခံရျခင္း)သည္ 
စစ္အတြင္း က်ဴး လြန္သည့္ ျပစ္မႈျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသျပ 
ေထာက္ ကူသည့္ သက္ေသအေထာက္ အထား/ 
အခ်က္အလက္ နမူနာမ်ား

ဤက်ဴးလြန္မႈသည္ 
လက္နက္ကိုင္ တုိက္ပြဲမ်ား 
(ႏုိင္ငံတကာ သုိ႕မဟုတ္ 
ျပည္တြင္း) ျဖစ္ပြားေနစဥ္တြင္ 
က်ဴး လြန္သည့္ ျပစ္မႈျဖစ္ေၾကာင္း 
ေကာက္ ခ်က္ခ်ရန္ 
မည္သည့္အခ်က္အလက္ က 
ေထာက္ကူသနည္း?

သင္ထြက္ဆုိေနေသာ 
အခင္းျဖစ္ပြား ေနခဲ့စဥ္တြင္ 
သင့္ျမိဳ႕နယ္အနီးတ၀ိုက္ 
ဧရိယာတြင္ 
ဘာျဖစ္ပြားေနခ့ဲေၾကာင္း 
ေဖာ္ျပပါ။ ေသနတ္ႏွင့္ပစ္ျခင္းႏွင့္ 
ေပါက္ကြဲမႈမ်ားအေၾကာင္း 
သင္ထြက္ ဆုိခဲ့သည္။ 
အဆုိပါအသံမ်ားကုိ မည္ 
မွ် ၾကားခဲ့ရသည္ႏွင့္ 
အဆိုပါ ေသနတ္သံႏွင့္ 
ေပါက္ကြဲသံမ်ားသည္ မည္မွ် 
ၾကီးမားျပင္းထန္ေၾကာင္း ေျပာ 
ျပေပးႏုိင္မလား?

ထြက္ဆုိခ်က္ : “က်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္မႈ 
အစျပဳတ့ဲေန႕ေတြမွာ ေသနတ္သံနဲ႕ ေပါက္ကြဲသံေတြကုိ 
မၾကာခဏ ၾကားေန ရပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ ေရဒီယုိကုိ 
ဆက္တုိက္နားေထာင္ေနခဲ့ျပီး ေရွ႕တန္း မွာ စစ္ေၾကာင့္ 
ထိခိုက္ဒဏ္ရာရခဲ့သူ ပမာဏကို ၾကားေနခဲ့ရပါတယ္။ 
ျပီးေတာ့ တုိက္ပြဲက ကြ်န္ေတာ္တို႕ဘက္ကုိ ဦး 
တည္လာေနျပီဆုိတာကုိလည္း သိခဲ့ပါ တယ္။ 
တစ္ေနရာကေန တစ္ေနရာကုိ ေျပာင္းေရႊ႕ဖို႕ 
ၾကိဳးစားခ့ဲေပမယ့္ ေနာက္ ဆံုးမွာေတာ့ ဘယ္ေနရာမွ 
မလံုျခံဳခ့ဲပါ ဘူး။”

ျပစ္မႈသည္ တုိက္ပြဲႏွင့္ဆက္စပ္မႈ 
ရွိ သည္ဟု ေကာက္ခ်က္ကုိ 
မည္သည့္ အခ်က္အလက္က 
ေထာက္ပံ့သနည္း?

သင္ထြက္ဆုိေနသည့္ 
က်ဴးလြန္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားခ့ဲသည့္ 
အေျခအေနမ်ားကုိ 
ေျပာျပႏိုင္မလား? 
ေသနတ္သံႏွင့္ ေပါက္ကြသံဲမ်ား 
ၾကားခဲ့ရေၾကာင္းႏွင့္ 
ေရွ႕တန္းအစီရင္ခံခ်က္မ်ား 
ၾကားခဲ့ရေၾကာင္း 
သင္ထြက္ဆုိျပီးျဖစ္ပါသည္။ 
သင့္ျမိဳ႕နယ္တိုက္ခုိက္ခံရေသာအခါ 
ဘာျဖစ္ခ့ဲသလဲ? သင္ယံုၾကည္ခ့ဲသ 
ည္ မွာ သင္ ၾကားခ့ဲရသည့္ 
တိုက္ပြႏွဲင့္ သင့္ျမိဳ႕နယ္တြင္ 
ျဖစ္ပြားခ့ဲသည့္ ျဖစ္ ရပ္ၾကားရိွ 
ဆက္စပ္မႈမွာ အဘယ္ နည္း?

ထြက္ဆုိခ်က္ : ျမိဳ႕ထဲကုိ စစ္တပ္၀င္လာ တာနဲ႕ 
ဆုိးရြားလွတ့ဲကိစၥေတြ စျဖစ္ပြားခ့ဲ ပါတယ္။ စစ္တပ္က 
ျမိဳ႕ကုိ၀ိုင္းထားျပီး ေျခက်င္တပ္၊ တင့္ကားတပ္နဲ႕ 
ျမင္းတပ္ ေတြအထိ ၀င္လာခ့ဲပါတယ္။ လမ္းကုိ 
ပိတ္ျပီး လမ္းရဲ႕ႏွစ္ဖက္လံုးက ၀င္လာခ့ဲ ပါတယ္။ 
လူေတြက တစ္အိမ္နဲ႕တစ္အိမ္ ကူးေျပာင္း ေျပးလႊား 
တိမ္းေရွာင္ေနခဲ့ေပ မယ့္ စစ္တပ္က အရမ္းမ်ားတ့ဲအတြက္ 
ထြက္ေျပးဖို႕လုပ္တဲ့လူေတအြ ားလံုး ပစ္ သတ္ခံခ့ဲရပါတယ္။ 
ေနရာအားလံုးကုိ ေသနတစ္နဲ႕ပစ္လ်က္ရွိျပီး 
အိမ္ေတြနဲ႕ ခ်ဴံပုတ္ေတြကို မီး ရိႈ႕တ့ဲအျပင္ 
ေနရာတုိင္း ကုိပါ မီးရႈိ႕ပါတယ္။ အမ်ဳိးသားတခ်ဳိ႕နဲ႕ 
ေယာက္်ားငယ္အခ်ဳိ႕ကုိဖမ္းျပီး လက္ကုိ အေနာက္ပစ္ကာ 
ၾကိဳးနဲ႕တုပ္ပါတယ္။ ျပီး ေတာ့ ေျမၾကီးေပၚ ကန္ခ်လုိက္ျပီး 
မ်က္ႏွာေတြကုိ ေျခနဲ႕ကန္ပါတယ္။ အ တုိက္အခံတပ္ေတြ 
မဟုတ္တာကုိ ေနာက္မွသိရိွခဲ့ရပါတယ္။

၅၉ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ခံသူမ်ားသည္ အရပ္သားမ်ား (သုိ႕) ရန္လုိမႈအေနအထားမ်ားတြင္ တက္တက္ၾကြၾကြ ပါ၀င္ျခင္းမရွိသူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

ေနာက္ဆက္တြဲ  
၁

၁၀၃



ေနာက္ဆက္တြဲမ်ား

အခင္းျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ 
အေျခအေနမွာ အဘယ္နည္း?

အခင္းျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အေျခအေနႏွင့္ 
ပတ္သက္သည့္ နမူနာေမးခြန္းမ်ား

ဤက်ဴးလြန္မႈ (ဥပမာ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ကြ်န္ျပဳခံရျခင္း)သည္ 
စစ္အတြင္း က်ဴး လြန္သည့္ ျပစ္မႈျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသျပ 
ေထာက္ ကူသည့္ သက္ေသအေထာက္ အထား/ 
အခ်က္အလက္ နမူနာမ်ား

ဤက်ဴးလြန္မႈကုိ 
(ႏုိင္ငံတကာ သုိ႕ မဟုတ္ 
ျပည္တြင္း) လက္နက္ကုိင္ 
တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားေနစဥ္ 
က်ဴးလြန္ခဲ့သ ည္ ဟူေသာ 
ေကာက္ခ်က္ကုိ မည္သည့္ 
အခ်က္အလက္က 
ပံ့ပိုးေထာက္ကူ သနည္း?

သင္ထြက္ဆုိခဲ့သည့္ အခင္းျဖစ္ပြား 
ေနစဥ္ သင့္ျမိဳ႕နယ္ ဧရိယာ တ၀ိုက္ 
တြင္ ျဖစ္ပြားေနခဲ့သည္ႏွင့္ပတ္သက္ 
၍ ေက်းဇူးျပဳျပီး ေဖာ္ျပေပးပါ။ 
ေသနတ္ပစ္သံႏွင့္ ေပါက္ကြဲသံမ်ား 
အေၾကာင္း သင္ထြက္ဆုိခဲ့သည္။ 
ယင္းေသနတ္ပစ္သံႏွင့္ ေပါက္ကြဲသံ 
မ်ားသည္ မည္မွ် ျပင္းထန္ေၾကာင္း 
ေျပာျပေပးႏုိင္မလား?

ျပီးေတာ့ ဖမ္းဆီးထားသူေတြကုိ ရြာျပင္ မွာ 
ဆက္ဖမ္းရင္ဖမ္းထား၊ ဒါမွမဟုတ္ သတ္ပစ္လုိက္ၾကပါတယ္။ 
ျပီးေတာ့ ရြာ ကုိ ကာကြယ္စစ္ဆင္ေရးမရွိဘဲ ဒီအတိုင္း 
ထားခ့ဲၾကပါတယ္။ ကြ်န္မတုိ႕ကုိ စစ္သား ေတြက 
စြန္႕ပစ္အခန္းေတြနဲ႕ ျပည့္ေနတဲ့ အေဆာက္အဦးတစ္ခုရဲ႕ 
ေျမေအာက္ခန္း မွာေတြ႕ရိွခ့ဲတဲ့ အေျခအေနျဖစ္ျပီး အ 
ေနာက္ေထာင့္မွာရိွတ့ဲ စားပဲြေအာက္မွာ ပုန္းေနတာကုိ 
ေတြ႕သြားခ့ဲတာပါ။ ကြ်န္မ တုိ႕ကုိ ဆြဲထုတ္ျပီး 
လက္ႏွိပ္ာတ္မီးနဲ႕ ထုိး ကာ စစ္ေဆးပါတယ္။ ျပီးေတာ့ 
စရယ္ၾက ပါတယ္။ သူတို႕ေတြထဲက တစ္ေယာက္ က 
‘ေပ်ာ္စရာေကာင္းတာေလးေတြ စ တင္လုိက္ၾကရေအာင္။ 
မင္းတုိ႕ကို အ အတိုက္အခံေတြဘက္က ေထာက္ပံ့အား 
ေပးေအာင္ သင္ေပးမယ္။ အစိုးရက သစၥာေဖာက္ေတြကုိ 
ဘယ္လုိလုပ္သလဲ ဆုိတာ ျပသရမယ္’လုိ႕ ေျပာခ့ဲပါတယ္။”

ထိခိုက္နစ္နာသူသည္ 
ကာကြယ္ေပးခံ ရေသာ 
ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္သည္ 
(SGBVျပစ္မႈ မ်ားအတြက္ 
အဂၤါရပ္တစ္ခုမဟုတ္) ဟူေသာ 
ေကာက္ခ်က္ကုိ မည္သည့္ 
အခ်က္က အေထာက္အကူျပဳ 
ပံ့ပိုး သနည္း?

သင္ေျပာခဲ့သည့္ ဖမ္းဆီးခံထားရ 
ေသာ၊ လက္မ်ား ၾကိဳးတုပ္ခံထားရ 
ေသာ၊ ေျမၾကီးေပၚသုိ႕ ကန္ခ်ခံရျပီး 
မ်က္ႏွာကုိ အကန္ခံရသူမ်ားမွာ မည္ 
သူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း သင္ထြက္ဆုိ 
ေဖာ္ျပႏုိင္မလား? ၎တုိ႕မွာ မည္သူ 
မ်ားျဖစ္ောကာင္း သင္သိရွိပါသလား? 
၎တို႕သည္ လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕ 
အစည္းတစ္ခုခုႏွင့္ ပတ္သက္ေန 
ေၾကာင္း သုိ႕မဟုတ္ အျမဲအလုပ္ 
အေကြ်းျပဳေနရေသာ အဖြဲ႕၀င္မ်ား 
ျဖစ္ေၾကာင္း သင္သိရွိပါသလား?

ထြက္ဆုိခ်က္ : “အဲ့ဒီ့ အမ်ဳိးသားေတြနဲ႕ ေကာင္ေလေတြက 
အရပ္ဘက္ လူမႈ အဖဲြ႕အစည္းျဖစ္တဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ 
ေနထုိင္ ၾကသူမ်ား(Residents for Peace)က 
အဖဲြ႕၀င္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ အတိုက္အခံ ပါတီကုိ ၀င္ဖို႕ 
ျငင္းပယ္ခ့ဲၾကျပီး ကြ်န္မ သိတယ္ဆိုတာကလည္း 
ကြ်န္မအစ္ကုိနဲ႕ ဦးေလးပါသြားလုိ႕ပါ။ သူတုိ႕ေတြက 
လက္နက္မကိုင္ခ်င္ခ့ဲပါဘူး။ ျငိမ္းခ်မ္းမႈ ကုိသာ 
လုိအားျပီး တုိက္ခိုက္ဖို႕အတြက္ ျငင္းပယ္ခ့ဲၾကပါတယ္။ 
ျမိဳ႕နယ္တစ္ခုလံုး က်ရံႈးသြားတ့ဲအခ်ိန္မွာ သူတုိ႕ေတြဟာ 
ဆုေတာင္းပြဲမွာ ရွိေနခဲ့ပါတယ္။ ကြ်န္မ သိသေလာက္ေတာ့ 
သူတုိ႕ရိွေနခဲ့တ့ဲ ေန ရာမွာ ဘယ္လုိလက္နက္အမ်ဳိးအစားမွ 
မရိွခ့ဲပါဘူး။ သူတုိ႕အားလံုးဟာလည္း အရပ္၀တ္ေတြနဲ႕ 
ျဖစ္ျပီး စစ္တပ္ဆန္တ့ဲ အ၀တ္အစားေတြနဲ႕ ဆင္တူတ့ဲ 
တစုံ တရာကုိ ၀တ္ဆင္ရမယ္ဆိုတ့ဲ စည္းမ်ဥ္း ကုိ ျငင္း 
ပယ္ခ့ဲၾကပါတယ္။”

က်ဴးလြန္သူသည္ 
လက္နက္ကိုင္ တုိက္ ပြဲ 
ျဖစ္ေစသည့္ အေျခအေနကုိ 
အစျပဳ ေစသည့္ အျဖစ္မွန္ 
အေၾကာင္းအခ်က္ မ်ားကုိ 
သတိထားမိသည္ဟူေသာ 
အ ခ်က္ကုိ 
မည္သည့္အခ်က္အလက္က 
ေထာက္ပံ့ေပးသနည္း?

ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ေနထုိင္ၾကသူမ်ား  
(Residents for Peace) 
ဆုေတာင္း ပြဲတြင္ စုေ၀းေနစဥ္ 
ယင္းေနရာသုိ႕ စစ္သားမ်ား 
၀င္ေရာက္သြားခဲ့သ ည့္ အခါ 
ဘာျဖစ္ခဲ့သည္ကို သင္သိရိွႏိုင္ 
ခ့ဲပါသလား?

ထြက္ဆုိခ်က္ : “ကြ်န္မအစ္ကုိကုိ ေနာက္ ပိုင္းမွာ 
ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကြ်န္မဦးေလးကိုေတာ့ 
ေနာက္ထပ္ မျမင္ ေတြ႕ရေတာ့ပါဘူး။ ၾကမ္းျပင္ေပၚမွာ 
ပတ္ လည္၀ိုင္းထုိင္ျပီး ဆုေတာင္းေနစဥ္ စစ္ သားေတြ 
လာေနတဲ့ အသံၾကားခ့ဲရေပ မယ့္ ဆုေတာင္းေနတာကုိသာ 
ပိုမိုတုိးျမွင့္ ခဲ့ျပီး ဆုေတာင္းေနတဲ့ အေနအထားက ေန 
လံုး၀မလႈပ္ရွားခ့ဲပါဘူး။ စစ္သားေတြ ၀င္လာတ့ဲအခါ 
အစ္ကိုက သူအရမ္း ေၾကာက္ေနခဲ့တဲ့အတြက္ 
ဦးေလးဆီကုိ သြားဖို႕ မတ္တပ္ရပ္လုိက္တယ္လုိ႕ ျပန္ 
ေျပာျပခ့ဲပါတယ္။ ဦးေလးက အစ္ကို႕ကုိ ‘ မစိုးရိမ္နဲ႕ 
သား၊ ဒီစစ္သားေတြက ဆု ေတာင္းေနၾကတ့ဲ 
ျငိမ္းခ်မ္းတဲ့လူေတြကို လုံး၀ ထိခိုက္နာက်င္ေစမွာ 
မဟုတ္ဘူး’ လုိ႕ ခပ္က်ယ္က်ယ္ေအာ္ေျပာခဲ့ပါတယ္။ အဲ့ဒီ့လုိ 
ေျပာအျပီးမွာတင္ အားလုံးကုိ အ ျပင္ဘက္ တရြတ္တုိက္ 
ဆြဲေခၚသြားျပီး၊ လက္ေတြကုိ ၾကိဳးတုပ္ကာ ကန္ေက်ာက္

ေနာက္ဆက္တြဲ  
၁

၁၀၄



ပဋိပကၡအတြင္း လိင္အၾကမ္းဖက္မႈအား  
မွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္း ဆိုင္ရာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ စာခ်ဳပ္

အခင္းျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ 
အေျခအေနမွာ အဘယ္နည္း?

အခင္းျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ 
အေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 
နမူနာေမးခြန္းမ်ား

ဤက်ဴးလြန္မႈ (ဥပမာ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ကြ်န္ျပဳခံရျခင္း)သည္ 
စစ္အတြင္း က်ဴး လြန္သည့္ ျပစ္မႈျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသျပ 
ေထာက္ ကူသည့္ သက္ေသအေထာက္ အထား/ 
အခ်က္အလက္ နမူနာမ်ား

ခ့ဲၾကပါတယ္။ အဲ့ဒီ့ေနာက္ ထရပ္ကားရဲ႕ ေနာက္ဖံုးေပၚတက္ျပီး 
ေခၚေဆာင္သြား ပါတယ္။ အစ္ကို ျပန္ေရာက္လာေတာ့ 
ကြ်န္မကုိ ဒီအတိုင္းေျပာျပခဲ့ပါတယ္။”

က်ဴးလြန္သူသည္ လက္နက္ကုိင္ 
တိုက္ပြဲ ျဖစ္ေစသည့္ 
အေျခအေနကုိ အစျပဳ ေစသည့္ 
အျဖစ္မွန္ အေၾကာင္းအခ်က္ 
မ်ားကုိ သတိထားမိသည္ဟူေသာ 
အ ခ်က္ကုိ 
မည္သည့္အခ်က္အလက္က 
ေထာက္ပံ့ေပးသနည္း?

ရြာကို တိုက္ခိုက္ခဲ့သူမ်ား 
အေၾကာင္း တစံုတရာ 
သင္သိရွိခဲ့ရပါသလား? 
တုိက္ခိုက္သူမ်ားသည္ 
သင့္ရြာ၏ အျပင္ဘက္တြင္ 
တိုက္ခိုက္ခဲ့ေသာ တစုံတရာကုိ 
ေဖာ္ျပခ့ဲပါသလား? ထုိ ေန႕တြင္ 
သင့္ရြာ၌ အခင္းျဖစ္ပြား ေနစဥ္ 
၎တို႕သည္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ 
(၎တုိ႕ကုိယ္တိုင္၏ လႈပ္ရွားမႈျဖစ္ 
ေစ၊ ၎တုိ႕ ရဲေဘာ္ရဲဘက္မ်ား၏ 
လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိျဖစ္ေစ) ညႊန္းဆုိခ့ဲ 
ၾကပါသလား?

ထြက္ဆုိခ်က္ : “ကြ်န္မသိတာကေတာ့ အဲ့ဒီ့လူေတြဟာ 
အစိုးရစစ္တပ္ကလူေတြ ဆုိတာကိုပါပဲ။ သူတုိ႕ရဲ႕ 
ယူနီေဖာင္းေတြ မွာ အစိုးရစစ္တပ္တံဆိပ္ပါျပီး စစ္တပ္ 
သုံး ဖိနပ္ရွည္ေတြကုိ ၀တ္ထားခဲ့ၾကပါ တယ္။ သူတို႕ရဲ႕ 
ယာဥ္ေတြကလည္း စစ္ လက္နက္ေတြနဲ႕ ျပည့္ေနပါတယ္။ 
ဘာ လက္နက္ေတြလဲေတာ့ ကြ်န္မမသိေပ မယ့္ ၾကီးမားျပီး 
ရြာအတုိက္ခိုက္ခံခဲ့ရတ့၊ဲ ကြ်န္မရိွေနခဲ့တဲ့ေနရာမွာေတာ့ 
အဲ့ဒီ့လက္ နက္ေတြကုိ အသံုးမျပဳခ့ဲပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ 
အနည္းဆုံးေတာ့ အဲ့ဒီ့လက္နက္ၾကီးေတြ အသံုးျပဳပုံကုိ 
မျမင္ခ့ဲရပါဘူး။ မ်ားေသာ အားျဖင့္ စက္ေသနတ္မ်ား၊ 
ပစၥတုိမ်ားနဲ႕ လက္ပစ္ဗံုးမ်ားကုိသာ အသုံးမ်ားျပီး 
ေဒသခံေတြကို တုိက္ခိုက္တ့ဲ ကိရိယာအ ေနနဲ႕  
သာမကဘဲ လူေတြကို ကန္ဖို႕ အတြက္ သူတုိ႕ရဲ႕ 
ေျခေထာက္ေတြနဲ႕ နံပါတ္တုတ္ေတြကုိလည္း အသုံးျပဳၾကပါ 
တယ္။ အမ်ဳိးသမီးေတြနဲ႕ မိန္းမငယ္ေလး ေတြကုိ ဖမ္းဆီးျပီး 
လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာအရ ထိခိုက္ေစာ္ကားမႈ ျပဳရံုသာမကဘဲ  
မီးနဲ႕ပါ ရႈိ႕ၾျကပါတယ္။ ကြ်န္မသိတယ္ဆုိတာ က ကြ်န္မလည္း 
အဲ့ဒီ့ထဲက တစ္ေယာက္ ျဖစ္ေနလုိ႕ပါပဲ။ ရြာထဲကုိ က်ဴးေက်ာ္စီး 
နင္းခ့ဲၾကတဲ့တေလွ်ာက္ ကြ်န္မျမင္ေတြ႕ခ့ဲ ရတာေတြ 
ျဖစ္အျပီးမွာ ကြ်န္မလည္း ဖမ္း ဆီးခံခ့ဲရျပီး အျခား  
မိန္းမပ်ဳိေတြနဲ႕အတူ ထိခိုက္ေစာ္ကားျခင္းခံခ့ဲၾကရပါတယ္။ စစ္ 
သားအေတာ္မ်ားမ်ားကေတာ့ ရယ္ေမာ ေနခဲ့ၾကျပီး ကြ်န္မတုိ႕ 
ပိုငိုေလေလ၊ သူ တို႕ကေတာ့ ရယ္ေလေလပါပဲ။”

ေနာက္ဆက္တြဲ  
၁

၁၀၅



ေနာက္ဆက္တြဲမ်ား

မ်ဳိးတုန္းသတ္ျဖတ္ျခင္း၆၀

အဂၤါရပ္မ်ား၆၁

ေအာက္ပါက်ဴးလြန္မႈမ်ားကုိ အမ်ဳိးသားေရး၊ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုေရး၊ လူမ်ဳိးေရး၊ သုိ႕မဟုတ္ ဘာသာေရးအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားကုိ 
ပ်က္စီးရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ တစိတ္တပိုင္းေသာ အခန္းက႑မွျဖစ္ေစ၊ အလံုးစံုေသာ အခန္း က႑မွျဖစ္ေစ က်ဴးလြန္ျခင္း။

၁)   အဖြဲ႕၀င္မ်ားကုိ သတ္ျဖတ္ျခင္း။

၂)   အဖြဲ႕၀င္မ်ားကုိ ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာအရ သုိ႕မဟုတ္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာအရ ျပင္းထန္စြာ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရေစျခင္း။

၃)   အဖြဲ႕ရွင္သန္ေစရန္ တြက္ခ်က္ထားသည့္ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားအား ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအရ ပ်က္စီးမႈကုိ ျဖစ္ပြားေစရန္ 
ရည္ရြယ္ခ်က္ တစိတ္တပိုင္းျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ အလုံးစံုျဖင့္ျဖစ္ေစ ထိခိုက္နစ္နာေစျခင္း။

၄)   အဖြဲ႕အတြင္း ကေလးေမြးဖြားမႈကုိ ထိန္းခ်ဴပ္ရန္ ရည္ရြယ္၍ စီမံေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား သတ္မွတ္ျခင္း။

၅)   အဖြဲ႕တစ္ခုမွ ကေလးငယ္မ်ားကို အျခားအဖြဲ႕သုိ႕ တြန္းအားေပးလႊဲေျပာင္းေပးအပ္ေစျခင္း။

အခင္းျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ 
အေျခအေနမွာ အဘယ္နည္း?

အခင္းျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ 
အေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 
နမူနာေမးခြန္းမ်ား

အခင္းျဖစ္ပြားပံုႏွင့္ ပတ္သက္သည္ကုိ ေဖာ္ျပထားသည့္ 
သက္ေသအေထာက္ အထား/အခ်က္အလက္ နမူနာမ်ား

ဤက်ဴးလြန္မႈ (ဥပမာ 
လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ ကြ်န္ျပဳခံရျခင္း 
သုိ႕မဟုတ္ လိင္ပိုင္း 
ဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ၏ 
အျခားက်ဴး လြန္မႈမ်ား)သည္ 
အဖဲြ႕၀င္မ်ားကုိ ဖ်က္ ဆီးရန္ 
သတ္မွတ္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ 
က်ဴးလြန္သည္ဟု 
ေကာက္ခ်က္ခ်ရန္ မည္သည့္ 
အခ်က္အလက္က 
ပံ့ပိုးကူ ညီသနည္း (ႏွင့္ 
ဤအဖြဲ႕သည္ အမ်ဳိး သားေရး၊ 
တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုေရး၊ 
ဘာသာေရး ၊သုိ႕မဟုတ္ လူမ်ဳိးေရး 
အဖဲြ႕၏ ၀ိေသသလကၡဏာကုိ 
မွ်ေ၀ သည္ဟု 
မည္သည့္အခ်က္အလက္က 
ျပသလ်က္ရွိသနည္း)?၆၂

စစ္သားမ်ားေနထုိင္ရန္ ေပးထားရ 
သည့္ အေဆာက္အဦးတြင္ သင့္အား 
ဖမ္းဆီးခ်ဴပ္ေႏွာင္ထားစဥ္ ယင္းေနရာ 
သုိ႕ အခြင့္အာဏာပိုင္သည့္ ရာထူး 
ရွိပံုေပၚသူ တစ္စံုတစ္ဦးကုိ ေတြ႕ခြင့္ 
ရရိွလုိက္ပါသလား? ရရိွခဲ့လွ်င္ ၎ 
တုိ႕သည္ အခြင့္အာဏာပိုင္ေသာ 
ရာထူး ရွိသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သင္ 
မည္သို႕သိရိွခဲ့သနည္း? မည္သည့္ 
အခ်က္ေၾကာင့္ အဆုိပါ ေကာက္ခ်က္ 
ကုိ ခ်ခ့ဲရသနည္း? ၎တုိ႕ စကား 
ေျပာေနသည္ကုိ တစံုတရာ ၾကားမိ 
ျခင္းရွိပါသလား? သင္ႏွင့္၊ အတူဖမ္း 
ဆီးခံရသူမ်ားအား “ပိုးဟပ္မ်ား”ဟု 
ေခၚေ၀ၚျခင္းခံခ့ဲရသည္ဟု သင္ထြက္ 
ဆုိခဲ့သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ ထုိသုိ႕ 
ေခၚဆုိခံရေၾကာင္း အဓိပၸါယ္ကို သိရွိ 
ပါသလား? “ပိုးဟပ္မ်ား”ဟု ေခၚေ၀ၚ 
ျခင္းခံရသူမ်ားမွာ မည္သူမ်ား ျဖစ္ 
သနည္း? အျခား အဖဲြ႕၀င္မ်ားတြင္ 
တ စံုတခုျဖစ္ပြားခဲ့သည္ကုိ သိရွိပါသ 
လား? 

ထြက္ဆုိခ်က္ : “အမွန္ေတာ့ ကြ်န္မကုိ 
စစ္သားေတြေနဖို႕ေပးထားတ့ဲအေဆာက္ အဦးမွာ ဆယ္လ 
ခ်ဴပ္ထားစဥ္က ရာထူး ျမင့္တဲ့ အမႈထမ္းတစ္ေယာက္ 
ႏွစ္ၾကိမ္ တိတိလာေရာက္ခ့ဲတာကုိ ျမင္ေတြ႕ ဖူးပါ 
တယ္။၆၃ ပထမတစ္ေခါက္က စစ္တပ္က စစ္သားေတြနဲ႕ 
ဆက္စပ္မႈရိွတ့ဲ ဟန္လူ မ်ဳိး ဘာသာေရးနဲ႕ တုိင္းရင္းသား 
လူမ်ဳိးစု ဆိုင္ရာေတြရဲ႕ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ပိတ္ 
ရက္ျဖစ္ပါတယ္။ အျခားတစ္ရက္ကေတာ့ စစ္တပ္ရဲ႕ 
စစ္ေဆးေရးရက္မွာ ျဖစ္ပါ တယ္။ ႏွစ္ရက္လုံးမွာ ကြ်န္မကုိ 
အ၀တ္ အစားေကာင္းေကာင္းေပးျပီး ၀တ္ခိုင္းပါ တယ္။ 
အဲ့ဒီ့အခ်ိန္ေတြမွာပဲ ကြ်န္မ အ၀တ္အစား ေကာင္းေကာင္း 
ရရွိတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္မကုိ ဖမ္းဆီးခဲ့သူ (ကြ်န္မကို 
သူ႕ဇနီးဟုဆုိသူ)က သူရဲ႕ လွ ပတ့ဲ ‘အလုိမတူဘဲ ဖိအားေပး 
သိမ္းပိုက္ ထားတ့ဲ စစ္သားဇနီး’ကုိ ၾကြား၀ါျပသခ်င္ 
တ့ဲအတြက္ ကြ်န္မ မျဖစ္မေန ေကာင္း ေကာင္း ၀တ္ရပါတယ္။ 
အဲ့ဒီ့ရက္ေတြကို ကြ်န္မ တကယ္သေဘာက်ပါတယ္။ 
ဘာ ေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ ကြ်န္မကုိ ဖမ္းဆီး လာသူက 
အေရးၾကီးတ့ဲ ဧည့္သည္ေတြ ေရွ႕မွာ ‘ေကာင္းေကာင္း 
လႈပ္ရွား လည္ ပတ္ႏိုင္ဖို႕’အတြက္ျဖစ္ျပီး အဲ့ဒီ့မတုိင္ခင္ 
ရက္အခ်ဳိ႕ေလာက္ ကြ်န္မကုိ တစ္ ေယာက္တည္း 
ထားပါတယ္။ ကြ်န္မကုိ ေစာ္ကားက်ဴးလြန္တ့ဲ 
အခ်ိန္တုိင္းမွာ အ လြန္ၾကမ္းတမ္းတ့ဲအတြက္ အဲ့ဒီ့ေနာက္ 
ရက္အနည္းငယ္ေလာက္အထိ ကြ်န္မ လမ္းေတာင္ 
ေကာင္းေကာင္း မေလွ်ာက္ ႏုိင္ပါဘူး။ တစ္ခါတစ္ေလ ဖ်ားျပီး 
မထ ႏိုင္တဲ့အထိျဖစ္ပါတယ္။

၆၀   Evidence Workbookသည္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈျပစ္မႈမ်ားအေပၚ အာရံုစိုက္ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္ျပီး ထုိ႕ေၾကာင့္ အခ်ဳိ႕ေသာ က်ဴးလြန္မႈမ်ား ျဖစ္သည့္ သတ္ျဖတ္ျခင္းႏွင့္ 
အဓမၼလႊဲေျပာင္းျခင္း မပါ၀င္ပါ။

၆၁   မ်ဳိးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈတြင္ သီးျခားအဆင့္ႏွစ္ဆင့္ပါ၀င္ပါသည္။ ၁) သက္ေသကလိင္အၾကမ္းဖက္မႈက်ဴးလြန္မႈတြင္ မ်ဳိးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈဆုိင္ရာ အျပဳအမူငါးခုအနက္ 
တစ္ခုပါ၀င္သည္ဟုေဖာ္ျပရမည္။ ၂) သက္ေသက စြပ္စြဲခံရသည့္က်ဴးလြန္သူသည္ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားေသာ တားျမစ္ ထားသည့္ အေနအထားတြင္ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ 
(သုိ႕) တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကုိ ဖ်က္ဆီးေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သည္ဟု ေဖာ္ျပရပါမည္။ ေအာက္ပါဇယားသည္ လိင္အၾကမ္းမက္မႈအျပဳအမူတစ္ခုကုိ 
ဥပမာအျဖစ္ေရြးခ်ယ္ကာ အဂၤါရပ္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။

၆၂   ဤအဂၤါရပ္သည္ မ်ဳိးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္လုပ္ေဆာင္သည့္ အဂၤါရပ္ျဖစ္ပါသည္။ မ်ဳိးုတုန္းသတ္ျဖတ္မႈဆိုင္ ရာ အျပဳအမူတစ္ခုခုကုိ 
တစ္ေယာက္ေယာက္ကက်ဴးခြန္သည္ဟူသည့္အခ်က္ကုိ ေဖာ္ျပႏုိင္ရမည္။ အုပ္စုတစ္ခုကုိပ်က္စီးလုိသည့္ ရည္ရြယ္ ခ်က္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္သည္ဆုိသည္ကုိ 
သက္ေသခိုင္ခိုင္မာမာျဖင့္ 

၆၃   ျပသရပါမည္။ အပုိင္းဂတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္တာ၀န္ယူမႈအျပင္ ထပ္မံျဖည့္ စြက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ မ်ဳိးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈပါ၀င္သည့္ အျပဳအမူအတြက္ တာ၀န္ရွိသည္ဟု 
စြပ္စြဲခံရသူသည္ အဆင့္ျမင့္အရာရွိျဖစ္ရန္မလိုပါ။ ၎သည္ ဤ Workbook၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျပည့္ေျမာက္ေစမည့္ ရုိးရိုးဥပမာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

ေနာက္ဆက္တြဲ  
၁

၁၀၆



ပဋိပကၡအတြင္း လိင္အၾကမ္းဖက္မႈအား  
မွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္း ဆိုင္ရာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ စာခ်ဳပ္

အခင္းျဖစ္ပြားခဲ့သ ည့္ 
အေျခအေနမွာ အဘယ္နည္း?

အခင္းျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ 
အေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 
နမူနာေမးခြန္းမ်ား

ဤက်ဴးလြန္မႈ (ဥပမာ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ကြ်န္ျပဳခံရျခင္း)သည္ 
စစ္အတြင္း က်ဴး လြန္သည့္ ျပစ္မႈျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသျပ 
ေထာက္ ကူသည့္ သက္ေသအေထာက္ အထား/ 
အခ်က္အလက္ နမူနာမ်ား

ဒါေပမယ့္ ရာထူး ျမင့္ပုဂၢိဳလ္ေတြ လာတာကုိ ပါ၀င္ၾကိဳဆုိရ 
တ့ဲ အခါမွာ ကြ်န္မကုိ ဖမ္းဆီးခဲ့သူက အစာေရစာ 
ေကာင္းေကာင္းေကြ်းေမြးျပီး တစ္ေယာက္တည္း 
အိပ္ေစပါတယ္။ လက္နဲ႕ေတာင္ မတုိ႕ပါဘူး။ ေရခ်ဳိးခြင့္ 
နဲ႕ အ၀တ္အစားေကာင္းေကာင္းလည္း ေပး ျပီး သူ႕ရဲ႕ 
ေစာ္ကားႏွိပ္စက္မႈကေန ကြ်န္မ နားရက္ရသလုိပါပဲ။ 
ရာထူးျမင့္တ့ဲ ဧည့္သည္ေရာက္လာတ့ဲအခါမွာ အဲ့ဒီ့ ပုဂၢိဳလ္ကုိ 
‘ဘုရင္’လုိ႕ ေခၚၾကပါတယ္။ ဘယ္လုိရာထူးမ်ဳိးရွိသလဲေတာ့ 
မသိေပ မယ့္ အဲ့ဒီ့ပုဂၢိဳလ္ေရာက္လာရင္ ကား အတန္းလုိက္ 
ပါလာျပီး ေဘးနားမွာ လက္နက္ကိင္ စစ္သား 
အေယာက္ ၂၀ ေလာက္ပါတဲ့အတြက္ အေရးပါတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ 
ျဖစ္မွန္းသိရွိရပါတယ္။ လည္ပင္းမွာ လည္း ေရႊခ်ိန္းၾကိဳးေတြကို 
ဆြဲထားပါ တယ္။ အဆုိပါ ပုဂၢိဳလ္ေရာက္လာတာနဲ႕ 
အားလုံးၾကားႏုိင္ေစရန္ အသံက်ယ္က်ယ္ ျပတ္ျပတ္နဲ႕ 
အခုလို စေျပာပါတယ္ : ‘ ဒါမင္းရဲ႕ ပိုးဟပ္လုိအမ်ဳိးသမီးပဲ! 
သူမ အေၾကာင္း အမ်ားၾကီး ၾကားဖူးတယ္။ 
စံုစမ္းစစ္ေဆးလုိ႕ရေအာင္ ပိုးဟပ္လုိ အမ်ဳိးသမီးေတြ 
အကုန္ေခၚထုတ္လာခဲ့ ပါ။ က်ဴပ္ရဲ႕လူေတြကုိ ရွင္းလင္းေရးမွာ 
တတ္ႏုိင္သမွ် ပိုသန္မာၾကံ႕ခိုင္ေအာင္ လုပ္ေပးမယ့္ 
အေကာင္းဆုံး အင္းဆက္ ေတြကုိ ရထားသလားဆုိတာကုိ 
ေသခ်ာ ေအာင္လုပ္ရမယ္။ မင္းရဲ႕ ပိုးဟပ္လုိ အမ်ဳိးသမီးက 
ပိုးဟပ္ေတြပုန္းေနတဲ့ ေန ရာကုိ ကုိယ္တိုင္ ျပပါေစ။ မင္းတုိ႕ 
အလုပ္ေတြ ျပီးသြားရင္ ဟန္ေသြးတစ္ ၀က္ပါတဲ့ ကေလးေတြနဲ႕ 
ျပည့္လာျပီး ပိုးဟယ္ေသြး အျပည့္ပါတဲ့လူေတြကုိ အ ကုန္ 
သတ္ပစ္လုိ႕ရျပီ’။ ကြ်န္မတုိ႕ကုိ ပိုးဟပ္ေတြလုိ႕ ေခၚတာက 
ကြ်န္မတုိ႕ လူမ်ဳိးစုကုိ ဆုိလိုျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္မ 
တုိ႕လူမ်ဳိးစုေတြက ေျမေအာက္မွာ အိမ္ ေဆာက္ေနၾကပါတယ္။ 
ဒါကြ်န္မတုိ႕ရဲ႕ ဓေလ့ထံုးစံပါ။ ‘ပိုးဟပ္’လုိ႕ အေခၚခံရတ့ဲ 
သူေတြက အျခားတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု က 
အဖြဲ႕၀င္တစ္ေယာက္မွ မပါ၀င္ပါဘူး။”

ဤက်ဴးလြန္မႈ (ဥပမာ 
လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ 
အရကြ်န္ျပဳခံရျခင္း)
သည္ အဖြဲ႕၀င္မ်ား ကို 
ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာအရ သုိ႕မဟုတ္ 
စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာအရ ျပင္းထန္စြာ 
ထိ ခိုက္ဒဏ္ရာရေစရန္ 
ရည္ရြယ္၍ က်ဴး 
လြန္ျခင္းျဖစ္သည္ ဟူေသာ 
ေကာက္ ခ်က္ကုိ မည္သည့္ 
အခ်က္အလက္က ေထာက္ပံ့ 
အားေပးသနည္း?

သင့္ကုိဖမ္းဆီးခဲ့သူ၏ 
အေတြးမ်ားႏွင့္ သင့္ကုိ 
ထိခိုက္နာက်င္ေစေသာ နည္း 
လမ္းျဖင့္ ဆက္ဆံခဲ့ျခင္းျဖင့္ 
သင့္ထံမွ ၎လိုခ်င္သည္မွာ 
ဘာျဖစ္သည္ကုိ 
သင္နားလည္သေဘာ 
ေပါက္ခ့ဲပါသ လား? 
အဘယ့္ေၾကာင့္ သင့္အား ႏွိပ္ 
စက္သည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
တစံုစရာ ေျပာဆုိျခင္း 
ရိွခ့ဲပါသလား?

ထြက္ဆုိခ်က္ : “ကြ်န္မကုိ ဖမ္းဆီးခဲ့သူ ရဲ႕ စိတ္ကုိ ကြ်န္မ 
မဖတ္ႏုိင္ခဲ့ပါဘူး။ ဒါ ေပမယ့္ ကြ်န္မကုိ အလြန္႕အလြန္ 
ၾကမ္း တမ္းစြာ ဆက္ဆံေနခဲ့ျပီး ရက္စက္တ့ဲ အဆင့္ကုိ 
ျမွင့္တင္ဖို႕ေတာင္ ၾကိဳးစားခ့ဲ ပါတယ္။ ဥပမာေျပာရရင္ 
ကြ်န္မရဲ႕ အမ်ဳိး သမီးအဂၤါထဲကုိ ဖေယာင္းတုိင္ ျပန္ထြက္ 
မလာေအာင္ ထည့္ဖို႕ ၾကိဳးစားခ့ဲပါတယ္။ အဲ့ဒီ့လုပ္ရပ္ကုိ 
လက္မေလ်ာ့ခင္ ၆ၾကိမ္ တုိင္တုိင္ ၾကိဳးစားခ့ဲပါတယ္။ အဲ့ဒီ့လုိ 
လုပ္ျပီးတိုင္း ကြ်န္မကို အဓမၼျပဳက်င့္ခဲ့ျပီး နာက်င္မႈက 
မခံႏုိင္ေလာက္ေအာင္ပါပဲ။ ကြ်န္မရဲ႕ ေအာ္သံက 
သူ႕အတြက္ေတာ့ ကြ်န္မကို ထိခိုက္နာက်င္ေစမယ့္ နည္း 
လမ္းပိုရွာေစတယ္နဲ႕ တူပါတယ္။ အဲ့ဒီ့ ေန႕မ်ဳိးဆုိရင္ 
ညဘက္မွာ ကြ်န္မ ‘သူ႕ကို ေပးခဲ့တဲ့’ အင္အားနဲ႕ 
သူသတ္ခ့ဲတဲ့ ကြ်န္မတုိ႕ လူမ်ဳိးစု၀င္ေတြ အားလုံးအ 
ေၾကာင္းကုိ ေျပာျပပါတယ္။ တခါတရံ သူနဲ႕ သူ႕ေနာက္လုိက္ 
အတုိက္အခိုက္ ကြ်မ္းက်င္သူေတြ သတ္ခ့ဲတဲ့ မိသားစု ေတြရဲ႕ 
အမည္နာမေတြကုိပါ ေျပာျပပါ တယ္။ ကြ်န္မကသာ ‘သူ႕ကုိ 
ထားခဲ့ရင္’ ကြ်န္မမိသားစု၀င္ေတြကုိ တစ္ေယာက္ ခ်င္း 
လုိက္လံသတ္ျဖတ္မယ့္အေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။”

ေနာက္ဆက္တြဲ  
၁

၁၀၇



ေနာက္ဆက္တြဲမ်ား

အခင္းျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ 
အေျခအေနမွာ အဘယ္နည္း?

အခင္းျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ 
အေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 
နမူနာေမးခြန္းမ်ား

ဤက်ဴးလြန္မႈ (ဥပမာ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ကြ်န္ျပဳခံရျခင္း)သည္ 
စစ္အတြင္း က်ဴး လြန္သည့္ ျပစ္မႈျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသျပ 
ေထာက္ ကူသည့္ သက္ေသအေထာက္ အထား/ 
အခ်က္အလက္ နမူနာမ်ား

ဤက်ဴးလြန္မႈ (ဥပမာ 
လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ 
အရကြ်န္ျပဳခံရျခင္း)
သည္ အဖြဲ႕၀င္မ်ား ကို 
ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာအရ သုိ႕မဟုတ္ 
စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာအရ ျပင္းထန္စြာ 
ထိ ခိုက္ဒဏ္ရာရေစရန္ 
ရည္ရြယ္၍ က်ဴး 
လြန္ျခင္းျဖစ္သည္ ဟူေသာ 
ေကာက္ ခ်က္ကုိ မည္သည့္ 
အခ်က္အလက္က ေထာက္ပံ့ 
အားေပးသနည္း?

သင့္ကုိဖမ္းဆီးခဲ့သူ၏ 
အေတြးမ်ားႏွင့္ သင့္ကုိ 
ထိခိုက္နာက်င္ေစေသာ နည္း 
လမ္းျဖင့္ ဆက္ဆံခဲ့ျခင္းျဖင့္ သင့္ထံမွ 
၎လိုခ်င္သည္မွာ ဘာျဖစ္သည္ကုိ 
သင္နားလည္သေဘာ ေပါက္ခ့ဲပါသ 
လား? အဘယ့္ေၾကာင့္ သင့္အား ႏွိပ္ 
စက္သည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တစံုစရာ 
ေျပာဆုိျခင္း ရိွခ့ဲပါသလား?

ထြက္ဆုိခ်က္ : “ျဖစ္ခ်င္ေတာ့ အမွန္ ကြ်န္မက 
‘ကံေကာင္းတယ္’လုိ႕ အေခၚခံ ရတဲ့ထဲက တစ္ေယာက္ပါ။ 
အျခား မိန္းမ ငယ္ေလးေတြနဲ႕ အမ်ဳိးသမီးေတြ အ 
ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ သူတုိ႕ရဲ႕ ခင္ပြန္းေတြ၊ အေဖေတြနဲ႕အတူ 
အျခားအေဆာက္အဦ ကုိ ေခၚေဆာင္သြားခံျပီး သူတုိ႕ကို 
သပ္သပ္စီ ခြဲထားဖို႕ ရည္ရြယ္ထားတဲ့ ေန ရာျဖစ္ပါတယ္။ 
ကာလရွည္ၾကာ ခဲြထား မယ့္ အစီအစဥ္ျဖစ္ျပီး ခြဲထားရျခင္းမွာ 
လည္း ကြ်န္မတုိ႕ လူမ်ဳိးစုရဲ႕ ကေလးေတြ ထပ္ျပီး 
ေမြးဖြားမလာဖို႕ ရည္ရြယ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ဳိးသားနဲ႕ 
အမ်ဳိးသမီး ေတြကုိ မေတြ႕ဖို႕ တားျမစ္ထားျပီး တစ္ ပတ္ကုိ 
တစ္ၾကိမ္သာ ေပးေတြ႕ပါတယ္။ အဲ့ဒီ့တစ္ၾကိမ္ဟာလည္း 
ျခံစည္းရိုး တစ္ ဖက္စီမွာ မိနစ္ ၃၀သာ ေပးေတြ႕တာ ျဖစ္ 
ပါတယ္။ အဲ့ဒီ့ေနာက္မွာေတာ့ ဟန္လူမ်ဳိး အမ်ဳိးသမီးေတြကုိ 
အမ်ဳိးသားေတြနဲ႕၊ ဟန္လူမ်ဳိးအမ်ဳိးသားေတြကုိ အမ်ဳိးသမီး 
ေတြနဲ႕ အတင္းအဓမၼ ကာမစပ္ယွက္ေစ ပါတယ္။ 
အဆုိပါ အဓမၼျပဳက်င့္မႈမ်ား ေၾကာင့္ ကြ်န္မတုိ႕လူမ်ဳိးစုရဲ႕ 
အမ်ဳိးသမီး ေတြနဲ႕ ဟန္အမ်ဳိးသမီးေတြ မ်ားစြာ ကုိယ္ 
၀န္ရၾကပါတယ္။ ကုိယ္၀န္ေဆာင္အမ်ဳိး သမီးေတြကုိေတာ့ 
အျခားေနရာမွာ ထိန္း သိမ္းထားျပီး ေမးြလာတ့ဲ ကေလးက 
အ သားေရာင္ အရမ္းမည္းရင္ အဲ့ဒီ့ေနရာမွာ တင္ 
သတ္ပစ္ပါတယ္။ အၾကိမ္ေပါင္းမ်ား စြာ အားလုံးကုိ 
ရွင္းလင္းစြာ သိရွိေစတာ ကေတာ့ သူတုိ႕ေတြ ဒီစနစ္ကုိ 
စတင္ ရတာဟာ အသားျဖဴတ့ဲကေလးေတြ ေမးြ 
ထုတ္ဖို႕ျဖစ္ျပီး ကြ်န္မတို႕ လူမ်ဳိးစုရဲ႕ ကေလးစစ္စစ္ေတြ 
ေမြးထုတ္ျခင္းကေန တားဆီးဖို႕ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္မတုိ႕ 
မိသားစုက ကြ်န္မအစ္မကလဲြရင္ က်န္တ့ဲ အမ်ဳိးသမီး 
အားလုံးဟာ အဲ့ဒီ့ သီးျခားခြဲ ထားတဲ့ အေဆာက္အဦးမွာ 
ခ်ဴပ္ေႏွာင္ ျခင္းခံရလုိ႕ပါပဲ။ စစ္ပြဲျပီးဆုံးခါနီးမွာေတာ့ 
ကြ်န္မတုိ႕ကုိ ဖမ္းဆီးခ့ဲတဲ့လူေတြဟာ ရမ္းကား 
ၾကမ္းတမ္းလာျပီး အသားျဖဴတ့ဲ ကေလးေတြေမြးေစဖို႕နဲ႕ 
ကြ်န္မတုိ႕ လူ မ်ဳိးစုကုိ သုတ္သင္ရွင္းလင္းဖို႕ဆုိတ့ဲ 
သူတုိ႕ရဲ႕ အစီအစဥ္ဟာ ေနာက္ပုိင္း ကိစၥ ျဖစ္လာပါတယ္။ 
ကြ်န္မတုိ႕လူမ်ဳိးစုထဲက ဖမ္းဆီးထားသူေတြရဲ႕ 
မ်ဳိးပြားအဂၤါဇာတ္ ေတြကုိ စတင္ ျဖတ္ေတာက္ဖ်က္ဆီး 
ခ့ဲပါတယ္။ အဲ့ဒီ့လုပ္ငန္းစဥ္အေတာ အ တြင္း အေတာ္မ်ားမ်ား 
ေသဆုံးခဲ့ျပီး အျခား က်န္ရစ္ခဲ့သူေတြကေတာ့ တစ္ သက္လံုး 
ဒဏ္ရာအနာတရျဖစ္ခ့ဲၾကရ ပါတယ္။” 

ဤက်ဴးလြန္မႈသည္ အဖြဲ႕အတြင္း 
က ေလးေမြးဖြားမႈကုိ 
ထိန္းခ်ဴပ္ရန္ ရည္ ရြယ္၍ 
စီမံေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား 
သတ္ မွတ္ရန္ ရည္ရြယ္၍ 
က်ဴးလြန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္ဟူေသာ 
ေကာက္ခ်က္ကုိ မည္ 
သည့္အခ်က္အလက္က 
ေထာက္ပံ့ အားေပးသနည္း?

အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ေမး 
ခြန္းမ်ားကုိ ၾကည့္ပါ။)

(အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္ မ်ားသည္လည္း 
ဤအဂၤါရပ္ကို ေျပ လည္ေစပါသည္။)

ေနာက္ဆက္တြဲ  
၁

၁၀၈



ပဋိပကၡအတြင္း လိင္အၾကမ္းဖက္မႈအား  
မွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္း ဆိုင္ရာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ စာခ်ဳပ္

အပိုင္း ဂ :   (စြပ္စြဲခံရေသာ) မည္သူက ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခဲ့သနည္း? (စြပ္စြဲခံရေသာ 
မည္သူက တာ၀န္ရွိကာ တုိက္ရိုက္ သုိ႕မဟုတ္ အမိန္႕/အထက္လူၾကီးေၾကာင့္ 
တာ၀န္ရွိျခင္း၆၅တုိ႕တြင္ မည္သည့္ တာ၀န္ရွိျခင္းပံုစံ၆၄ျဖင့္ တာ၀န္ရွိသနည္း?)

တုိက္ရိုက္တာ၀န္ရွိျခင္း
အဂၤါရပ္မ်ား :
အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕က သာမန္ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုျဖင့္ (တုိက္ရိုက္အားျဖင့္၊ သြယ္၀ိုက္ေသာနည္းအားျဖင့္၊ သုိ႕မဟုတ္  
တဲြဖက္က်ဴးလြန္သူအျဖစ္) က်ဴးလြန္ခဲ့သည္၊ အမိန္႕ေပးခိုင္းေစခဲ့သည္၊ ေသြးေဆာင္ခဲ့သည္၊ တုိက္တြန္းခဲ့သည္၊ 
အေထာက္အကူျပဳျပီး အားေပးကူညီခဲ့သည္ သုိ႕မဟုတ္ အျခားနည္းလမ္းျဖင့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းကုိ (ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ 
သုိ႕မဟုတ္ ထိန္ခ်န္ထားျခင္းျဖင့္) ျဖည့္ဆည္းပံ့ပိုးခဲ့သည္ - သုိ႕မဟုတ္ (ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ သုိ႕မဟုတ္ ထိန္ခ်န္ထား ျခင္းျဖင့္) 
က်ဴးလြန္ရန္ ၾကံစည္အားထုတ္သည္ဟု စြပ္စြဲခံရျခင္း၆၆။

မည္သူ႕တြင္ မည္သို႕ 
တာ၀န္ရွိႏိုင္သ နည္း?

မည္သူ႕တြင္ မည္သုိ႕ တာ၀န္ရွိႏုိင္ 
သည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ထုတ္ယူေမး 
ျမန္းႏုိင္သည့္ ေမးခြန္း နမူနာမ်ား

ဤအျပဳအမူျဖင့္ က်ဴးလြန္မႈမ်ားအတြက္ ယင္းပုဂၢိဳလ္မ်ားတြင္ 
သုိ႕မဟုတ္ ထုိ ပုဂၢိဳလ္မ်ားတြင္ တာ၀န္ရွိႏုိင္သည္ဟု 
သက္ေသျပ ေထာက္ကူႏုိင္သည့္ သက္ 
ေသအေထာက္အထား/ သတင္းအခ်က္ အလက္ နမူနာမ်ား

စြပ္စြဲခံရေသာ ပုဂၢိဳလ္(မ်ား)ႏွင့္ 
အဖြဲ႕ (မ်ား)သည္ ဤျပစ္မႈမ်ားကုိ 
က်ဴးလြန္ခဲ့သည္ဟု 
ေဖာ္ထုတ္ချြဲခားႏိုင္ရန္ မည္ သည့္ 
အခ်က္မ်ားက အသုံး၀င္သ နည္း? 
ပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္က 
လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ 
မရွိ ၍ က်ဴးလြန္သည့္ ျပစ္မႈ 
(ဥပမာ လိင္ ပိုင္းဆုိင္ရာ 
ကြ်န္ျပဳျခင္း)ကုိ အကြက္ခ် 
စီစဥ္ထားခဲ့ေၾကာင္း 
မည္သည့္အခ်က္ မ်ားက 
ထုတ္ေဖာ္ျပသသနည္း? 
ပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္က 
ျပစ္မႈကုိ က်ဴး လြန္ခဲ့သည္၊ 
အမိန္႕ေပးခိုင္းေစခဲ့သည္၊  
ေသြးေဆာင္ခဲ့သည္၊တုိက္တြန္း
ခဲ့သည္၊ အေထာက္အကူျပဳျပီး 
အားေပးကူညီခ့ဲ သည္ဟု 
မည္သည့္အခ်က္မ်ားက 
ထုတ္ေဖာ္ ျပသသနည္း?

သင္ ေျပာျပခဲ့သည့္ က်ဴးလြန္မႈမ်ားကုိ 
က်ဴးလြန္ခဲ့သူမ်ားအား ထုတ္ေဖာ္ 
ေျပာျပ ႏုိင္မလား? ၎တုိ႕၏ အ၀တ္ 
အစားအေၾကာင္းေျပာျပႏုိင္မလား? 
ရာထူး အေဆာင္အေယာင္ အမွတ္ 
အသားမ်ား ရွိပါသလား? ၎တုိ႕၏ 
ဦးေခါင္း/ေျခေထာက္တြင္ ၀တ္ဆင္ 
ထားသည္မ်ား၊ ၎တုိ႕ သယ္ေဆာင္ 
ထားသည္မ်ား၊ ၎တုိ႕၏ လက္နက္ 
မ်ား၊ ကိရိယာမ်ား၊ ယာဥ္မ်ား၊ အသုံး 
ျပဳေသာ ဘာသာစကား စသည္ျဖင့္ 
၎တို႕၏ ပံုပန္းသြင္ျပင္တြင္ အျခား 
ထူးျခား ကြဲလြဲေနေသာ သြင္ျပင္လ 
ကၡဏာမ်ားရွိလွ်င္ ေျပာျပႏုိင္မလား? 
အခြင့္အာဏာပိုင္ေသာ ရာထူးရွိသူကုိ 
ေလ့လာႏိုင္ခဲ့သည့္ အေျခအေန ရိွခ့ဲ 
ပါသလား? 

ထြက္ဆုိခ်က္ : လူသားခ်င္း စာနာ ေထာက္ထားမႈမရွိ၍ 
က်ဴးလြန္သည့္ ျပစ္ မႈျဖစ္သည့္ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ 
ကြ်န္ျပဳခံရ ျခင္းကို ကိုယ္တိုင္ ၾကံဳေတြ႕ခံစားရျပီး 
လြတ္ေျမာက္လာသူ တစ္ေယာက္က က်ဴးလြန္သူမ်ားဟု 
စြပ္စြဲခံထားရသူမ်ား သည္ အျပာေရာင္ ယူနီေဖာင္းမ်ား 
၀တ္ ဆင္ထားျပီး ေတာခုတ္ဓားမ်ားႏွင့္ လက္ 
ပစ္ဗံုးမ်ားကုိ သယ္ေဆာင္ထားကာ လက္ အိတ္မ်ားႏွင့္ 
ဘယ္ရီကတ္ဦးထုပ္မ်ားကို ၀တ္ဆင္ထားၾကသည့္အျပင္ 
ေရဒီယိုမ်ား ကုိပါသယ္ေဆာင္ထားၾကသည္ဟု ထြက္ 
ဆုိေဖာ္ျပခဲ့သည္။ က်ဴးလြန္သူမ်ားဟု စြပ္စြဲခံထားရသူမ်ားသည္ 
၎တို႕က မစၥတာအိတ္စ္ (Mr X)ဟု ေခၚသည့္ ပုဂိၢဳလ္အား 
အေလးျပဳခ့ဲၾကျပီး ထုိသူက ေပးသည့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို 
၎တို႕ က ေဆာင္ရြက္ရေၾကာင္း သူမေလ့လာ 
သိရွိခဲ့ရသည္ဟု အစီရင္ခံခဲ့ပါသည္။ သူမ သည္ ညဘက္တြင္ 
ခပ္လွမ္းလွမ္းမွ ျမင္ရ ၾကားရသည္မ်ားရွိျပီး ယင္းမွာ မစၥတာ 
အိတ္စ္ (Mr X)ႏွင့္ အျခားလူမ်ားသည္ အစည္းအေ၀းထုိင္ကာ 
ေနာက္တစ္ရက္ တြင္ ေဆာင္ရြက္မည့္ လႈပ္ရွား လုပ္ 
ေဆာင္မႈမ်ားကုိ အစီအစဥ္ဆြဲၾကျခင္းျဖစ္ သည္ဟုဆုိသည္။ 
မစၥတာအိတ္စ္ (Mr X) သည္ အျခားပုဂၢိဳလ္ထံမွ ေရဒီယုိ/
စကား ေျပာစက္မွတဆင့္ အမိန္႕မ်ား လက္ခံရရွိ

၆၄   ဤသက္ေသခံခ်က္အမ်ဳိးအစားသည္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈတရားစြဲဆိုမႈမ်ားတြင္ ထုံးတမ္းစဥ္လာအားျဖင့္ အားအနည္းဆုံးအဂၤါရပ္ျဖစ္ျပီး လိင္အ ၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအတြက္ 
စီရင္ခ်က္အမ်ားစုမွာ အျပစ္မရွိေၾကာင္း (သုိ႕) တရားစြဲ၍မရသည့္အေၾကာင္းရင္းလည္းျဖစ္ပါသည္။ တာ၀န္ယူမႈ အေပၚ အခ်ိန္ေပးရန္ ထိုက္တန္ျပီး ေမးခြန္းမ်ားဂရုတစိုက္ 
ေမးရပါမည္။ ထိုသို႕မဟုတ္လွ်င္ က်န္ရွိေနေသာ သက္ေသျဖင့္ အလုပ္ျဖစ္မည္ မဟုတ္ပါ။ တရားသူၾကီးမ်ားေျပာသည့္ အေျခအေနမ်ားစြာရိွပါသည္။ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈအမႈ
တကယ္ျဖစ္ေပၚခ့ဲသည္ဟူသည့္ သံသယအေပၚ ယုံၾကည္ပါသည္။ သုိ႕ေသာ္ အဆိုပါအျပဳအမူမ်ားအတြက္ စြပ္စြဲခံရသူတြင္ ျပစ္မႈဆုိင္ရာတာ၀န္ယူမႈရွိရမည္ဆိုသည့္အခ်က္
ကုိ သက္ေသလုံ လုံေလာက္ေလာက္မျပႏုိင္ပါ။ အဆုိပါမွတ္တမ္းတင္မႈလုပ္ငန္းစဥ္သည္ အလြန္အေရးၾကီးပါသည္။ 

၆၅   အကယ္၍ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈခံယူေနရသည့္ က်ဴးလြန္သူသည္ ျပစ္မႈမ်ားႏွင့္ ေ၀းကြာေနျပီး က်ဴးလြန္မႈႏွင့္ က်ဴးလြန္သူအၾကားက ခ်ိတ္ဆက္မႈ သည္ တုိက္ရိုက္မဟုတ္ပါက 
မ်က္ျမင္သက္ေသဟုဆုိရာတြင္ အမ်ဳိးအစားတစ္ခုတည္း (ဥပမာ အဆင့္ျမင့္အတြင္းလူမ်က္ျမင္သက္ေသ)က သာစြပ္စြဲခံရသည့္ က်ဴးလြန္သူႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ 
အခ်က္အလက္ကုိ ေပးႏိုင္သည္ဟု မၾကာခဏထင္ျမင္မိတတ္ပါသည္။ ထုိကဲ့သို႕ေသာ အေျခအေနမ်ဳိးတြင္ မွတ္တမ္းတင္သူမ်ားႏွင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ားသည္ 
မ်က္ျမင္သက္ေသ၏ ယူဆခ်က္မ်ားကုိ ေရွာင္ရွားရန္ အၾကံျပဳပါ သည္။ အဆင့္ျမင့္ေသာ အေ၀းေရာက္ (စြပ္စြဲခံရသည့္) က်ဴးလြန္သူကုိ လုံး၀မျမင္ဖူးေသာ 
ထိခိုက္နစ္နာသူဘက္မွ မ်က္ျမင္သက္ေသသည္ အမွန္တကယ္ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သည္ဟု စြပ္စြဲခံရသည့္ အဆင့္ျမင့္အရာရိွမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ ခုိင္မာအားေကာင္းဆုံးေသာ 
သက္ေသခ်ိတ္ ဆက္မႈကုိ ေပးႏုိင္ပါသည္။ မ်က္ျမင္သက္ေသတစ္ဦးစီကို အဆိုပါအေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ေမးခြန္းထုတ္ရမည္ျဖစ္ကာ အေရးပါေသာခ်ိတ္ ဆက္မႈသက္ေသ 
ဆုံးရံႈးႏိုင္ေျခကို မေမးရပါ။

၆၆   ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ရာတြင္ (ICCစည္းမ်ဥ္းပုဒမ ၂၅(၃)(က)) တစ္ဦးခ်င္း/တုိက္ရိုက္ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာက်ဴးလြန္ျခင္း (သုိ႕) အျခားသူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း က်ဴးလြန္ျခင္းျဖစ္ႏိုင္ျပီး 
ပူးေပါင္းက်ူးလြန္မႈဆုိင္ရာတြင္ ျပစ္မႈကုိ ပူးေပါင္းထိန္းခ်ဴပ္လုပ္ေဆာင္ျခင္း (သုိ႕) ျပစ္မႈကုိ အျခားတစ္ေယာက္မွ တဆင့္ က်ဴးလြန္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အမိန္႕ေပးျခင္းဆုိသည္မွာ 
အျခားတစ္ေယာက္ကုိ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ရန္ ညႊန္ၾကားျခင္း၊ ျမဴဆြယ္ျခင္းသည္ အျခားတစ္ေယာက္အား ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ရန္တိုက္တြန္းျခင္းျဖစ္သည္။ အကူအညီေပးျခင္း ႏွင့္ 
ေထာက္ပံ့ျခင္းသည္လက္ေတြ႕အကူအညီမ်ား ပံ့ပိုးေပးျခင္းျဖစ္ျပီး (ဥပမာ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ရန္ နည္းလမ္းေပးျခင္း) (သုိ႕) တုိက္ရိုက္ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားကုိ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ 
အားေပးေထာက္ခံျခင္းတို႕ျဖစ္ပါသည္။

ေနာက္ဆက္တြဲ  
၁

၁၀၉



ေနာက္ဆက္တြဲမ်ား

အမိန္႕/အထက္လူၾကီးေၾကာင့္ တာ၀န္ရွိျခင္း
အဂၤါရပ္မ်ား :
စစ္ဘက္ကြန္မန္ဒါမ်ား

•  တရား၀င္ သုိ႕မဟုတ္ တရား၀င္မဟုတ္ေသာ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ ကြန္မန္ဒါမ်ားတြင္ လက္ေအာက္ ငယ္သားမ်ားအေပၚ 
ထိေရာက္ေသာ အမိန္႕ႏွင့္ ထိန္းခ်ဴပ္မႈရွိျခင္း။

•  သူ/သူမသည္ ၎၏ လက္ေအာက္ငယ္သားမ်ားက ျပစ္မႈမ်ားက်ဴးလြန္ေနသည္ကို သိရိွသင့္ခဲ့ျခင္း။

•  သူ/သူမသည္ ျပစ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ေနသည္ကုိ ကာကြယ္ရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားထုတ္ရန္၊ က်ဴးလြန္သူမ်ားအား 
အျပစ္ေပးရန္၊ သို႕မဟုတ္ အခြင့္အာဏာပိုင္သည့္ ကြ်မ္းက်င္ပုဂၢိဳလ္မ်ားကုိ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအတြက္ တင္ျပရန္ 
ပ်က္ကြက္ခဲ့ျခင္း။

•  ရလဒ္အျဖစ္ ျပစ္မႈကုိ က်ဴးလြန္ခဲ့ျခင္း။
အရပ္သား ကြန္မန္ဒါမ်ား

•  အထက္လူၾကီးႏွင့္ လက္ေအာက္ငယ္သား ဆက္ဆံေရး၏ သြင္ျပင္လကၡဏာကို လက္ေအာက္ ငယ္သားမ်ားအေပၚ 
ထိေရာက္ေသာ အခြင့္အာဏာႏွင့္ ထိန္းခ်ဴပ္မႈျဖင့္ ေဖာ္ျပျခင္း။

•  သူ/သူမသည္ လက္ေအာက္ငယ္သားမ်ားက ျပစ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ေနခဲ့သည္ဟု ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ ညႊန္ျပလ်က္ရွိေသာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ သိရွိခဲ့သည္ သို႕မဟုတ္ သိလ်က္ႏွင့္ လ်စ္လ်ဴရႈခ့ဲ ျခင္း။

•  ျပစ္မႈမ်ားသည္ အထက္လူၾကီး၏ ထိေရာက္မႈရွိေသာ တာ၀န္ယူျခင္းႏွင့္ ထိန္းခ်ဴပ္မႈအတြင္း က်ဴးလြန္ခ့ဲ ေသာ 
လႈပ္ရွားမႈမ်ားျဖစ္ျခင္း။

•  သူ/သူမသည္ ျပစ္မႈမ်ားကုိ ကာကြယ္ရန္ သင့္ေလ်ာ္သည့္၊ လိုအပ္သည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားခ်မွတ္နရန္ သုိ႔မဟုတ္ 
အခြင့္အာဏာပိုင္ပုဂၢိဳလ္မ်ားအား စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈအတြက္ တင္ျပရန္ ပ် က္ကြက္ခဲ့ျခင္း။

•  သူ/သူမအေနျဖင့္ လက္ေအာက္ငယ္သားမ်ားအေပၚ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ထိန္းခ်ဴပ္မႈကုိ က်င့္သံုးေဆာင္ ရြက္ရန္ ပ်က္ကြက္သည့္ 
ရလဒ္အျဖစ္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခဲ့ျခ္ငး။

မည္သူ႕တြင္ မည္သို႕ 
တာ၀န္ရွိႏိုင္သ နည္း?

မည္သူ႕တြင္ မည္သုိ႕ တာ၀န္ရွိႏုိင္ 
သည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ထုတ္ယူေမး 
ျမန္းႏုိင္သည့္ ေမးခြန္း နမူနာမ်ား

ဤအျပဳအမူျဖင့္ က်ဴးလြန္မႈမ်ားအတြက္ ယင္းပုဂၢိဳလ္မ်ားတြင္ 
သုိ႕မဟုတ္ ထုိ ပုဂၢိဳလ္မ်ားတြင္ တာ၀န္ရွိႏုိင္သည္ဟု 
သက္ေသျပ ေထာက္ကူႏုိင္သည့္ သက္ 
ေသအေထာက္အထား/ သတင္းအခ်က္ အလက္ နမူနာမ်ား

ယင္းပုဂၢိဳလ္သည္ အခြင့္ အာဏာပိုင္ေသာ 
ရာထူးရွိသူျဖစ္ ေၾကာင္း သင္မည္သုိ႕ 
သိရွိခဲ့သနည္း သုိ႕မဟုတ္ 
မည္သည့္အခ်က္က သင့္အား ဤသုိ႕  
ေကာက္ခ်က္ခ်ေစခဲ့သနည္း? 
အဆုိပါ ပုဂိၢဳလ္ (ပုဂိၢဳလ္ မ်ား)
က တစုံတရာ ေျပာဆိုခဲ့သည္ကုိ 
ၾကားႏိုင္သည့္ အေျခအေနရိွခ့ဲပါသ 
လား? ယင္းပုဂၢိဳလ္မ်ားက မည္သည္ 
ကုိ မည္သူ႕အား ေျပာခဲ့ျပီး မည္သည့္ 
အေျခအေနမ်ားတြင္ ေျပာခဲ့သနည္း? 
၎တို႕ ေျပာခဲ့သည္ကုိ မည္သုိ႕ တံု႕ 
ျပန္ခဲ့သနည္း? အဆုိပါ အဖဲြ႕အတြင္း 
ရွိ တစ္ေယာက္ခ်င္းစီ၏ တံု႕ျပန္မႈကုိ 
ေလ့လာႏိုင္သည့္ အေျခအေနရရိွခ့ဲ 
ပါသလား? ၎တုိ႕၏ တုံ႕ျပန္မႈကုိ 
ေလ့လာရာတြင္ မည္သည္ကုိ ေလ့ 
လာႏိုင္ခဲ့သနည္း? ၎တုိ႕သည္ တစ္ 
ေယာက္ကို တစ္ေယာက္ အမည္အား 
ျဖင့္၊ ဂုဏ္ပုဒ္/အဆင့္အတန္းအားျဖင့္၊ 
ရာထူးအားျဖင့္၊ စသည္ျဖင့္ ေခၚေ၀ၚ 
ညႊန္းဆုိသည္ကုိ ၾကားႏိုင္ခ့ဲေသာ 
အေျခအေနတြင္ ရိွခ့ဲပါသလား?

သည့္ အေျခအေနမ်ားတြင္လည္း သူမ ရွိေနခဲ့သည္။

မွတ္တမ္းတင္ျခင္း : စီနီယာအာဏာ ပိုင္မ်ားက 
လက္နက္ကိုင္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြား ရာရွိ စစ္သားမ်ားထံ 
ညႊန္ၾကားသည့္ အဖြဲ႕၏ ေန႕စဥ္ႏွင့္ အပတ္စဥ္ လက္နက္ 
ကုိင္ တုိက္ပြဲမ်ားအေၾကာင္း အစီရင္ခံစာ မ်ားႏွင့္ 
တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားရာေနရာရွိစစ္သား မ်ားမွ ကြန္မန္ဒါ သုိ႕မဟုတ္ 
ရာထူးျမင့္ အမႈထမ္းမ်ားထံတင္သည့္လက္နက္ကုိင္ 
တုိက္ပြျမ်ားအေၾကာင္း အစီရင္ခံစာ မ်ား ပါရွိသည့္ 
မွတ္တမ္းမ်ားကုိ သင္ရရွိသည္။ 

ဗြီဒီယုိ/အသံဖိုင္ : မစၥတာအိတ္စ္(Mr X) သည္ 
လက္ကုိင္ေရဒီယုိမွ ညႊန္ၾကားခ်က္ မ်ား လက္ခံရရွိေနစဥ္ 
အတြင္းလူမ်က္ျမင္ သက္ေသက အသံဖမ္းယူထားခဲ့ေသာ 
အသံဖိုင္ကို သင္ရရွိသည္။ အသံဖိုင္ႏွင့္ တြဲလ်က္ မည္သူက၊ 
မည္သည့္က်ဴးလြန္ မႈကုိ၊ မည္သည့္ေနရာတြင္၊ အဘယ့္ 
ေၾကာင့္ႏွင့္ မည္သို႕လုပ္ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ 
သူသိသမွ်ႏွင့္ ညႊန္ၾကား ခ်က္ရရွိသူမွာ မစၥတာအိတ္စ္ (Mr X) 
ျဖစ္ေၾကာင္း မည္သုိ႕သိရွိေၾကာင္းတုိ႕ကို မ်က္ျမင္သက္ေသက 
သင့္အား ေပး သည္။ ထုိ႕အျပင္ ယင္းညႊန္ၾကားခ်က္ မ်ားကုိ 
ေပးသူႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၎တြင္ ရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ 
ေပးျပီး ၎အေနႏွင့္ ယင္းသုိ႕ ေကာက္ခ်က္ခ် ေစသည့္ 
အခ်က္မ်ားကုိပါ ေပးသည္။

ေနာက္ဆက္တြဲ  
၁

၁၁၀



ပဋိပကၡအတြင္း လိင္အၾကမ္းဖက္မႈအား  
မွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္း ဆိုင္ရာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ စာခ်ဳပ္

အခင္းျဖစ္ပြားခဲ့သ ည့္ 
အေျခအေနမွာ အဘယ္နည္း?

မည္သူ႕တြင္ မည္သုိ႕ တာ၀န္ရွိႏုိင္ 
သည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ထုတ္ယူေမး 
ျမန္းႏုိင္သည့္ ေမးခြန္း နမူနာမ်ား

ဤအျပဳအမူျဖင့္ က်ဴးလြန္မႈမ်ားအတြက္ ယင္းပုဂၢိဳလ္မ်ားတြင္ 
သုိ႕မဟုတ္ ထုိ ပုဂၢိဳလ္မ်ားတြင္ တာ၀န္ရွိႏုိင္သည္ဟု 
သက္ေသျပ ေထာက္ကူႏုိင္သည့္ သက္ 
ေသအေထာက္အထား/ သတင္းအခ်က္ အလက္ နမူနာမ်ား

လူပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္တြင္ 
(စစ္ ဘက္ဆုိင္ရာ 
ကြန္မန္ဒါအတြက္) ထိ 
ေရာက္ေသာ ထိန္းခ်ဴပ္မႈရွိျခင္း 
သုိ႕မ ဟုတ္ ထိေရာက္ေသာ 
အထက္လူၾကီး ႏွင့္ 
(အရပ္သား ကြန္မန္ဒါအတြက္) 
လက္ေအာက္ငယ္သား 
ဆက္ဆံေရး ရွိျခင္းကုိ 
မည္သည့္အခ်က္မ်ားက ထင္ 
ရွားေစသနည္း?

အျခားပုဂၢိဳလ္မ်ားအား အခြင့္အာဏာ 
သက္ေရာက္သည့္ ရာထူးရွိႏိုင္ေသာ 
လက္နက္ကိုင္မည္သူမဆိုႏွင့္ 
ဆက္ စပ္၍ သင့္အေနႏွင့္ 
သံုးသပ္ခ်က္မ်ား ေပးႏိုင္ခ့ဲပါသလား? 
ထုိသုိ႕ သံုးသပ္ ခ်က္ကုိ ခ်ႏုိင္ရန္ 
အထူးသျဖင့္ မည္ သည့္အခ်က္က 
ဦးတည္ေပးသနည္း? 
သင္ရွင္းျပႏုိင္မလား? သင့္ကုိ 
ထိုသုိ႕ က်ဴးလြန္ခ့ဲေသာ 
ပုဂိၢဳလ္မ်ားၾကားႏွင့္ ၎တုိ႕အဖဲြ႕ထဲမွ 
ေခတၱသာ ေရာက္ လာျပီး 
ျပန္သြားသူမ်ားၾကားရွိ တုံ႕ျပန္ 
မႈမ်ားကုိ သင္ေလ့လာခ့ဲပါသလား? 
သင္ဘာကိုေတြ႕ခဲ့ျပီး ဘာကုိၾကားခဲ့ 
ပါသလဲ? အျခားလူပုဂၢိဳလ္မ်ားထက္ 
ပို အာဏာရွိသူ သုိ႕မဟုတ္ ပိုမုိ၍ 
အခြင့္ အာဏာရရွိသူ ပုဂၢိဳလ္ 
တစ္ဦးတစ္ ေယာက္ သို႕မဟုတ္ 
အခ်ဳိ႕ရွိပါသ လား? ေက်းဇူးျပဳ၍ 
ရွင္းျပေပးပါ။.

ထြက္ဆုိခ်က္ : “ ကြ်န္မကုိ ဖမ္းဆီးခ်ဴပ္ ေႏွာင္ထားတ့ဲ 
ခ်ဴပ္ေႏွာင္ေရးစင္တာကုိ ကြန္မန္ဒါအဲလက္စ္လာေရာက္ခ့ဲ
ပါတယ္။ တစ္လကို ႏွစ္ေခါက္ေလာက္ ေတြ႕ခ့ဲရပါ တယ္။ 
သူ႕ရဲ႕ တစ္ဖက္တစ္ခ်က္စီမွာ သက္ေတာ္ေစာင့္ႏွစ္ေယာက္နဲ႕ 
အျမဲ လာပါတယ္။ ဂ်စ္ကားရဲ႕ ေနာက္ဘက္မွာ 
စီးနင္းလုိက္ပါျပီး ေရာက္ရိွလာခဲ့တ့ဲ အ ေခါက္တုိင္း သူ႕ရဲ႕ 
သက္ေတာ္ေစာင့္ေတြ က ကားအျပင္ထြက္ျပီး သူ႕အတြက္ 
ကား တံခါးဖြင့္ေပးခဲ့ၾကပါတယ္။ ကြန္မန္ဒါ ေရာက္ရိွတ့ဲ 
အေခါက္တုိင္း မုန္႕အခ်ဳိေတြ နဲ႕ အေဖ်ာ္ယမကာအျပင္းေတြကို 
တည္ ခင္းဖို႕အတြက္ ကြ်န္မကုိ ျပင္ဆင္ခိုင္းတ့ဲ အတြက္ 
အားလံုးကုိ ျမင္ခ့ဲရ၊ ၾကားခဲ့ရပါ တယ္။ အားလုံးက 
မတ္တပ္ရပ္၊ အေလး ျပဳျပီး သတိအေနအထားမွာရိွခ့ဲၾကတဲ့အ 
ျပင္ သူခိုင္းသမွ် အားလုံးကုိ လုပ္ေပးၾက ပါတယ္။ သူရဲ႕ 
နာမည္အရွည္ကုိေတာ့ မသိခ့ဲရေပမယ့္ အျခားလူေတြက 
သူ႕ကုိ ကြန္မန္ဒါ အဲလက္စ္လုိ႕ ေခၚပါတယ္။ 
ခ်ဴပ္ေႏွာင္ေရးစင္တာရဲ႕ ေစာင့္ၾကပ္ေရး ေခါင္းေဆာင္ 
မီလုိအိုမင္(Milo Omin)က ေတာင္ အဲလက္စ္ရဲ႕ 
လက္ေအာက္ငယ္ သားဆုိတာ သိသာထင္ရွားပါတယ္။ အို 
မင္ဟာ သတိအေနအထားနဲ႕ ရွိေနခဲ့ျပီး ကြန္မန္ဒါအဲလက္စ္က 
“လွည့္ပတ္ၾကည့္ ရႈမယ္”လုိ႔ ေၾကညာလိုက္တဲ့အခါမွာ 
အို မင္က ခုန္ခဲ့ျပီး ကြန္မန္ဒါအဲလက္စ္ကုိ စစ္ 
သားေတြေနဖို႕ ေပးထားတ့ဲ အေဆာက္ အဦကုိ ျဖတ္ျပီး 
လမ္းျပေခၚေဆာင္သြားခ့ဲ ပါတယ္။”

လူပုဂၢိဳလ္ 
တစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္ 
လက္ေအာက္ငယ္သားမ်ားသည္ 
(လိင္ ပိုင္းဆုိင္ရာ 
အၾကမ္းဖက္မႈတြင္) ျပစ္မႈ 
မ်ားက်ဴးလြန္ေနခဲ့သူကုိ 
သိရွိခဲ့ျခင္း၊ သုိ႕မဟုတ္ 
သိရိွသင့္ခဲ့ျခင္း၊ 
သုိ႕မဟုတ္ (အရပ္သား 
ကြန္မန္ဒါမ်ားအတြက္) 
လက္ေအာက္ငယ္သားမ်ားက 
ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္ေနသည္ကုိ 
သိသာထင္ရွား စြာ ညႊန္ျပေနသည့္ 
အခ်က္အလက္မ်ား ကုိ 
သိလ်က္ႏွင့္ လ်စ္လ်ဴရႈထားခဲ့ျခင္း 
ကုိ မည္သည့္အခ်က္မ်ားက 
ထင္ရွား ေစသနည္း?

သင့္အေတြ႕အၾကဳံအရ၊ ကြန္မန္ဒါ အဲ 
လက္စ္သည္ သင္ႏွင့္ အျခားမိန္းမ 
ငယ္မ်ားသည္ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာအရ 
သုိ႕မဟုတ္ အျခားနည္းလမ္းျဖင့္ 
ႏိွပ္ စက္ေစာ္ကားခံခဲ့ရေၾကာင္းကုိ 
သိရွိ ေနခ့ဲသည္ဟု ယုံၾကည္ရန္ အ 
ေၾကာင္းျပခ်က္ တစုံတရာ ပရိွါသ 
လား? ကြန္မန္ဒါက သိရွိေနခ့ဲသည္ 
ဟု သင္ကေျပာဆုိႏိုင္ရန္ မည္သည့္ 
အခ်က္က လမ္းညႊန္လ်က္ရိွသနည္း? 
ကြန္မန္ဒါအဲလက္စ္သိရိွေနချံသ 
ည္ဟု ညႊန္ျပလ်က္ရွိသည့္ 
သင္ေလ့လာခဲ့ ေသာ သုိ႕မဟုတ္ 
ၾကားခ့ဲရေသာ အခ်က္မွာ 
မည္သည္ ျဖစ္သနည္း? 
တစ္နည္းအားျဖင့္ ၎အေနျဖင့္ သိရိွ 
ေနခ့ဲသင့္သည္ သုိ႕မဟုတ္ လက္ 
ေအာက္ငယ္သားမ်ားက (လိင္ပုိင္း 
ဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈတြင္) ျပစ္မႈ 
က်ဴးလြန္ေနသည္ကုိ သိသာထင္ရွား

ထြက္ဆုိခ်က္ : “အိုမင္က ကြန္မန္ဒါ အဲလက္စ္ကုိ 
စင္တာတ၀ိုက္ လွည့္လည္ ျပသခဲ့ျပီး ဘယ္သူေတြကုိ 
ဖမ္းဆီးခ်ဴပ္ ေႏွာင္ထားလဲဆုိတာကုိ ထပ္မံအသိေပး 
ေျပာၾကားခ့ဲပါတယ္။ ကြန္မန္ဒါအဲလက္စ္ က သူေရာက္လာတ့ဲ 
အေခါက္တုိင္း ကြ်န္မကုိ ျမင္ေတြ႕ျပီး ကြ်န္မနဲ႕အျခား 
မိန္းမငယ္ေလးေတြကို ဖမ္းထားတ့ဲအခန္း အား လွညလ့္ 
ည္ၾကည့္ရႈခ့ဲပါတယ္။ ကြ်န္ မတုိ႕ကုိ အဲ့ဒီ့ေနရာမွာ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ 
ဖမ္း ဆီးထားခဲ့ျပီး ကြန္မန္ဒါဟာ ပုံမွန္လာ ေရာက္ခဲ့တဲ့အျပင္ 
လာေရာက္တိုင္း လွည့္ပတ္ၾကည့္ရႈခ့ဲပါတယ္။ ကြ်န္မတုိ႕ကုိ 
ဖမ္းဆီးထားတ့ဲအခန္းကုိ ေသာ့ခတ္ထား ပါတယ္။ အခန္းက 
က်ဥ္းျပီး ကြ်န္မတုိ႕ထဲ က အေတာ္မ်ားမ်ားကုိ အဲ့ဒီ့ထဲမွာ ဖမ္း 
ထည့္ထားပါတယ္။ ၾကမ္းေပၚက ဖ်ာေတြ ရဲ႕ အေရအတြက္နဲ႕ 
အခန္းထဲက ပစၥည္း အခ်ဳိ႕အျပင္ ကြန္မန္ဒါအဲလက္စ္ 
လွည့္ လည္ၾကည့္ရႈတုိင္း မိန္းမငယ္မ်ားစြာကုိ အခန္းထဲမွာ 
ဖမ္းဆီးထားခ့ဲတာကို ၾကည့္ ျခင္းျဖင့္ သိႏုိင္ပါတယ္။ 
အခ်ိန္ၾကာတာနဲ႕ အမွ် အဲ့ဒီ့အခန္းထဲမွာ တူညီတ့ဲအမ်ဳိး 
သမီးေတြ ဆက္ရွိေနတာကုိ ျမင္ရမွာပါ။ ကြ်န္မတုိ႕ 
က်န္းမာေရးခ်ဳိ႕ယြင္းလာျပီး ၀ိတ္က်လာတာကို 

ေနာက္ဆက္တြဲ  
၁

၁၁၁



ေနာက္ဆက္တြဲမ်ား

အခင္းျဖစ္ပြားခဲ့သ ည့္ 
အေျခအေနမွာ အဘယ္နည္း?

မည္သူ႕တြင္ မည္သုိ႕ တာ၀န္ရွိႏုိင္ 
သည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ထုတ္ယူေမး 
ျမန္းႏုိင္သည့္ ေမးခြန္း နမူနာမ်ား

ဤအျပဳအမူျဖင့္ က်ဴးလြန္မႈမ်ားအတြက္ ယင္းပုဂၢိဳလ္မ်ားတြင္ 
သုိ႕မဟုတ္ ထုိ ပုဂၢိဳလ္မ်ားတြင္ တာ၀န္ရွိႏုိင္သည္ဟု 
သက္ေသျပ ေထာက္ကူႏုိင္သည့္ သက္ 
ေသအေထာက္အထား/ သတင္းအခ်က္ အလက္ နမူနာမ်ား

စြာ ညႊန္ျပေနသည့္ အခ်က္အ 
လက္မ်ားကုိ သိလ်က္ႏွင့္ လ်စ္လ်ဴရႈ 
ထားခဲ့ဲ့သည္ဟု သင့္အေနႏွင့္ ေျပာဆုိ 
ႏုိင္ရန္ မည္သည့္အခ်က္က လမ္း 
ညႊန္လ်က္ရွိသနည္း?

ျမင္ရမွာပါ။ အဲ့ဒီ့ အခန္းထဲမွာ ကြ်န္မတုိ႕ေတြ အတူတူရိွ 
ေနခ့ဲၾကျပီး သူ႕ရဲ႕ လက္ေအာက္ငယ္ သားေတြက အိမ္နဲ႕ 
အေ၀းၾကီးမွာ ရွိ ေနၾကတာကိုလည္း သိျမင္မိမွာပါ။ လွည့္ 
လည္ၾကည့္ရႈစဥ္မွာလည္း စစ္ေဆးေမး ျမန္းေရးအခန္းေတြကုိ 
ေတြ႕မိမွာပါ။ အဲ့ဒီ့ အခန္းေတြထဲမွာ ဖ်ာေတြ၊ အ၀တ္အစား 
မ်ဳိးစံုနဲ႕ ေရပံုးေတြကုိလည္း ျမင္ေတြ႕ရ မွာပါ။”

လူပုဂၢိဳလ္ 
တစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္ 
(လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ 
အၾကမ္းဖက္မႈတြင္) 
က်ဴးလြန္မႈကုိ တားဆီးရန္၊ 
တုိက္ရိုက္ က်ဴးလြန္သူမ်ား 
(၎၏ လက္ေအာက္ 
ငယ္သားမ်ား)ကို 
အျပစ္ေပးရန္၊ သုိ႕မ ဟုတ္ 
အခြင့္အာဏာပိုင္မ်ားကုိ 
စံုစမ္း စစ္ေဆးရန္အတြက္ 
တင္ျပေပးရန္ ပ်က္ကြက္ေၾကာင္း 
မည္သည့္အခ်က္ မ်ားက 
ထင္ရွား ေစသနည္း?

အေစာင့္မ်ားထဲမွ တစ္ဦးဦးသည္ 
သင္ႏွင့္ အျခားအမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ 
က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ ေနာက္ဆက္တြဲမ်ား 
အျဖစ္ အျပစ္ေဖာ္ဆုံးမခံရျခင္း သုိ႕မ 
ဟုတ္ အျခားနည္းလမ္းျဖင့္ ရင္ဆိုင္ 
ေျဖရွင္းရျခင္း ရိွခဲ့ေၾကာင္း သင္သိရိွခ့ဲ 
လွ်င္ ေျပာျပေပးႏုိင္မလား? အၾကီး 
အကဲက အေစာင့္မ်ားအား နည္းလမ္း 
တစ္ခုခုျဖင့္ ျပင္ဆင္ေပးျခင္း သုိ႕မ 
ဟုတ္ စည္းကမ္းၾကပ္မတ္ျခင္းကုိ 
ေတြ႕ရိွမိပါသလား? ဘာျဖစ္ခဲ့သည္ကုိ 
ေက်းဇူးျပဳ၍ ရွင္းျပေပးပါ။ သင္ႏွင့္ 
အျခားအမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ ဆက္ဆံ 
ပုံအေၾကာင္း တစုံတရာေျပာဆုိခဲ့ျခင္း 
ရိွပါသလား? အကယ္၍ ရိွခဲ့လွ်င္ ဘာ 
ျဖစ္ခဲ့သနည္း

ထြက္ဆုိခ်က္ : “ကြ်န္မတုိ႕ကုိ အဲ့ဒီ့မွာ တစ္ႏွစ္ထက္ပိုျပီး 
ဖမ္းဆီးခ်ဴပ္ေႏွာင္ထား ခ့ဲပါတယ္။ ကြ်န္မတုိ႕ကုိ 
ႏိွပ္စက္ခဲ့တဲ့၊ ရိုက္ႏွက္ျပီး ခႏၶာကုိယ္ကုိ လွီးျဖတ္ခဲ့တဲ့၊ 
လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာအရ ေစာ္ကားႏိွပ္စက္ခ့ဲ တ့ဲ ဘယ္အေစာင့္မွ 
ကြ်န္မသိသေလာက္ ေတာ့ အျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္း မခံခ့ဲရပါဘူး။ 
အမွန္ေတာ့ ကြန္မန္ဒါအဲလက္စ္ေရာက္ရွိ ျပီးေနာက္မွာ 
အခ်ိန္ၾကာေလေလ အခ်ဳိ႕ အေစာင့္ေတြက ကြ်န္မတို႕ကုိ 
ပိုပိုျပီး လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ျပဳမူေစာ္ကားလာ တာ 
ေပၚလြင္လာပါတယ္။ ညဘက္ကုိ ဖမ္းဆီးထားတ့ဲအခန္းထဲက 
ထုတ္ယူ ေခၚေဆာင္ျခင္းခံရတာ ပိုမ်ားလာျပီး အ 
ၾကိမ္ေရလည္း ပမို ်ားလာပါတယ္။ အဲ့ဒီ့လူ ေတြထဲက 
တစ္ေယာက္တစ္ေလေတာင္ ေရႊ႕ေျပာင္းခံရတာမရွိဘဲ 
တစ္ေယာက္ ဆိုရင္ ကြ်န္မတုိ႕ ဖမ္းဆီးခ်ဴပ္ေႏွာင္ခံရ 
စဥ္မွာ အဲ့ဒီ့အေဆာက္အဦဌာနရဲ႕ လက္ ေထာက္ 
အၾကီးအကဲအျဖစ္ေတာင္ ရာ ထူးတုိးသြားပါေသးတယ္။ 
ကြန္မန္ဒါ အဲ လက္စ္ေရာက္စဥ္ တစ္ခါက ကြ်န္မတုိ႕ 
အခန္းနဲ႕ အခန္းထဲက ကြ်န္မတုိ႕ကုိေတြ႕ ျပီး အိုမင္ကို 
‘မင္းတုိ႕လူငယ္ေတြရဲ႕ ေပ်ာ္ရႊင္မႈကုိ အားက်တယ္’လုိ႕ေတာင္ 
ေျပာသြားခ့ဲပါေသးတယ္။”

ျပစ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ေနသည္ကို 
ကာ ကြယ္ရန္၊ 
က်ဴးလြန္သူမ်ားအား 
အျပစ္ ေပးရန္၊ သုိ႕မဟုတ္ 
အခြင့္အာဏာပိုင္ သည့္ 
ပုဂၢိဳလ္မ်ားကုိ စံုစမ္းစစ္ေဆး 
ေရးအတြက္ တင္ျပရန္အတြက္ 
စတင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို 
ပ်က္ကြက္သည့္အ တြက္ 
ျပစ္မႈကုိ က်ဴးလြန္ခ့ဲေၾကာင္း 
မည္သည့္အခ်က္မ်ားက 
ထင္ရွားေစ သနည္း?

က်ဴးလြန္သူမ်ားကို အျပစ္ေပးရန္ 
တစ္ခုခု ေဆာင္ရြက္ခဲ့လွ်င္ ဘာျဖစ္ 
လာမည္ဟု သင္ယုံၾကည္သနည္း? 
က်ဴးလြန္သူမ်ားက က်ဴးလြန္မႈ မျပဳ 
ခင္တြင္ ကြန္မန္ဒါက ထုိသို႕ မျပဳလုပ္ 
ရန္ အမိန္႕ေပးခဲ့လွ်င္ ဘယ္လုိ ေျဖ 
ရွင္းမလဲ?

ထြက္ဆုိခ်က္ : “သူ႕မွာ အျခားလူေတြကုိ ထိန္းခ်ဴပ္ႏုိင္စြမ္း 
အျပည့္အ၀ရွိပါတယ္။ သူေက်နပ္ဖို႕ က်န္တဲ့လူေတြက 
အားလံုး လုပ္မွာပါ။ သူ႕ရဲ႕ ညႊန္ၾကားခ်က္မပါဘဲ တစ္ခုခု 
အရင္ေဆာင္ရြက္ရမွာ အရမ္း ေၾကာက္ၾကေၾကာင္း 
ကြ်န္မေလ့လာမိပါ တယ္။ အဲ့ဒီ့လူကသာ မက်ဴးလြန္ဖို႕ေျပာ 
ရင္ အေစာင့္ေတြဟာလည္း လုံး၀ က်ဴး လြန္မွာမဟုတ္ေၾကာင္း 
သံသယ၀င္စရာ မရိွပါဘူး။ အသက္ရႈတာေတာင္ အဲ့ဒီ့လူ 
က မလုပ္ခိုင္းရင္ အသက္ရႈမယ့္လူေတြ မဟုတ္ပါဘူး။ 
အဲ့ဒီ့ေလာက္အထိ အခြင့္ အာဏာပိုင္ပါတယ္။ အမိန္႕ကုိ 
မလုိက္နာ တ့ဲ သူ႕လူေတြကို ရိုက္ႏွက္တာ အၾကိမ္ 
ေပါင္းမ်ားစြာ ျမင္ဖူးေပမယ့္ အမ်ဳိးသမီး ေတြကိုေတာ့ 
ထိခိုက္အနာတရမျဖစ္ေစ ပါဘူး။”

ေနာက္ဆက္တြဲ  
၁

၁၁၂



ပဋိပကၡအတြင္း လိင္အၾကမ္းဖက္မႈအား  
မွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္း ဆိုင္ရာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ စာခ်ဳပ္

ေနာက္ဆက္တြဲ-၂
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈအား က႑ာစုံမွတုံျပန္မႈေပးရာတြင္ပါ၀င္သည့္ 
အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ား

 

 

 
    

  
 

 

      
     

       
      

    
    

   
     

         
     

        
     

    
   
     

     
    
  

    
     

   
      

     
     

     
       

      
   

    
   

     
      
   

       
       

   
    

       
    

         
      

    
   

 

    
  

   

   
  

    
   

 

   
 

 
  

  
 

 
  

  

  
 

  
 

 
 

  
  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
  

 
 

 

 

 
 

 
 

  
 
 

 
  
  

 

 
  
 
 

ေဆးပညာပုိင္းဆိုင္ရာ
-  က်န္ရစ္လြတ္ေျမာက္လာသူအတြက္လုိအပ္ေသာက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ

မ်ားအား ေျပာျပျခင္း
-  ေဆးကုသမႈႏွင့္ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာအႀကမ္းဖက္ခံရမႈ သမုိင္းမ်ားကုိျပည့္စုံေအာင္ 

ရယူျခင္း
-  လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈအတြက္ စစ္ေဆးစမ္းသပ္ခ်က္မ်ားကုိျပဳလုပ္ေပး 

ျခင္း
-  စာတမ္းျပဳလုပ္ထားၿပီး ထိခုိက္ဒဏ္ရာမ်ားအား ကုသေပးျခင္း
-  လိင္မွတစ္ဆင့္ကူးစက္ေသာေရာဂါမ်ားရိွမရိွ/HIVရိွမရိွ/ကုိယ္၀န္ရိွမရိွ  

စစ္ေဆးျခင္းတုိ႔ကုိျပဳလုပ္ေပးျခင္း
-  အေရးေပၚပဋိသေဒၶတားျခင္းႏွင့္ HIV ေရာဂါကူးစက္မသြားေစရန္ 

ခ်က္ခ်င္းျပဳလုပ္ရေသာကုသမႈ (PEP) မ်ားအားျပဳလုပ္ေပးျခင္း
-  မႈခင္းဆုိင္ရာသက္ေသမ်ားကုိစုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ သက္ေသမ်ားတစ္ခုႏွင့္တစ္ခုစ

ပ္ဆက္မႈကုိ ထိန္းသိမ္းထားျခင္း

သက္ေသအေထာက္အထားႏွ
င့္ဆိုင္ေသာလုိအပ္ခ်က္မ်ား
ကုိရရွိရန္ ေဆးပညာပုိင္းႏွင့္ 
အတူတူလုပ္ေဆာင္ပါ။

က်န္ရစ္လြတ္ေျမာက္လာသူအား ဥပေ
ဒစိုးမိုးေရးအပုိင္းႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ေပးပါ။

ဥပေဒစိုးမုိးေရး
-  ထိခိုက္ခံရသူ၊ က်န္ရစ္လြတ္ေျမာက္လာသူအား လုံၿခံဳမႈႏွင့္ ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးပါ

-   က်န္ရစ္လြတ္ေျမာက္လာသူအား စစ္ေဆးေမးျမန္းပါ၊ ထြက္ခ်က္ရယူၿပီး ျဖစ္စဥ္မ်ား
အားေရးသားသည့္စာအုပ္တြင္ သုိ႔ မွတ္တမ္းစာအုပ္ တြင္ျဖည့္ပါ။

-   မႈခင္းျဖစ္ပြားသည့္ေနရာတြင္ မႈခင္းအားစတင္စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ပါ။

-  ျပစ္မႈအျဖစ္သတ္မွတ္ၿပီး ဖမ္းဆီးရန္ရွာေဖြမႈမ်ားကုိျပဳလုပ္ပါ။ 

-   သက္ေသပစၥည္းမ်ား၏ကြင္းဆက္ကို ေသခ်ာထိန္းသိမ္းပါ။
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စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာႏွင့္လူမႈ႔ေရးပုိင္းႏွင့္
သက္ဆုိင္ေသာ/ စိတ္က်န္းမာေရး

-  တစ္ဦးခ်င္းေဆြးေႏြးအႀကံျပဳျခင္း၀န္ေဆာင္မႈအား က်န္ရစ္လြတ္ေျမာက္
လာသူအားေပးအပ္ပါ။

-  က်န္ရစ္လြတ္ေျမာက္လာသူျဖင့္တရားမွ်တမႈရရွိရန္အတြက္ေဆြးေႏြးပါ။

-  အုပ္စုလုိက္ေဆြးေႏြးအႀကံျပဳျခင္းအားေပးအပ္ပါ။

-  က့ဲရဲ႕ျပစ္တင္ခံရမႈမ်ားႏွင့္ အပယ္ခံရမႈမ်ားအား ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ 
က်န္ရစ္လြတ္ေျမာက္လာသူျဖင့္ အတူတူလုပ္ေဆာင္ပါ။

-  က်န္ရစ္လြတ္ေျမာက္လာသူႏွင့္ ေဘးပတ္၀န္းက်င္မွလူမ်ားႏွင့္အတူ 
လူမႈ႔ဘ၀ထဲသုိ႔ျပန္လည္၀င္ေရာက္ ျခင္းႏွင့္ လူမႈ႔နယ္ပယ္မွလက္ခံမႈတို႔ကုိ 
ရရွိေအာင္လုပ္ေဆာင္ပါ။

-  က်န္ရစ္လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားအတြက္ ၀င္ေငြရရိွေအာင္လုပ္ေဆာင္သည့္ 
လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအား သင္ၾကားေျပာျပေပးပါ။

-  ၎တို႔ကဲ့သုိ႔က်ဴးလြန္ခံခ့ဲရေသာ လူ႔အသုိင္းအ၀ိုင္းထဲမွ  
အဖြဲ႔၀င္မ်ားႏွင့္ဆက္သြယ္ျခင္းမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ေပးပါ။

လုိအပ္သည့္အခ်ိန္တြင္ 
က်န္ရစ္လြတ္ေျမာက္လာသူအား 
ဥပေဒက႑ႏွင့္ဆက္သြယ္ေပးပါ။ 
က်န္ရစ္လြတ္ေျမာက္လာသူျဖင့္  
တရားရံုးသုိ႔လုိက္ပါပို႔ေဆာင္ေပးပါ။ 

က်န္ရစ္လြတ္ေျမာက္လာသူအား 
စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ/ 
လူမႈေရးပိုင္းဆုိင္ရာကြၽမ္းက်င္သူ သုိ႔ 
အျခားကူညီေထာက္ပ့ံမႈ စနစ္မ်ားအား 
ညႊန္ေပးပါ။

ဥပေဒေရး/တရားစီရင္ေရး
-   က်န္ရစ္လြတ္ေျမာက္လာသူထံမွ ထြက္ဆိုခ်က္ကုိရယူပါ။

-   ဥပေဒစုိးမိုးေရးႏွင့္ ေဆးမွတ္တမ္းမ်ားကုိျပန္လည္ၾကည့္ရႈ႕ပါ။

-   က်န္ရစ္လြတ္ေျမာက္လာသူ၏ တရားမွ်တမႈအားရယူလုိသည့္ဆႏၵကုိ 
ေထာက္ပံ့ေပးပါ။

-   က်န္ရစ္လြတ္ေျမာက္လာသူႏွင့္အတူ အျပစ္က်ဴးလြန္သူအား အမႈဖြင့္ရန္ 
အတူတူလုပ္ေဆာင္ေပးပါ။

-   သင့္ေလ်ာ္ေသာ ဥပေဒမ်ားကုိအသုံးျပဳပါ။

-   သက္ေသပစၥည္းမ်ားအား တရားရံုးသု႔ိတင္ျပပါ။

-   အျပစ္က်ဴးလြန္သူ၏ေျပာေရးဆုိခြင့္အား ထိန္းထားပါ။
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ေနာက္ဆက္တြဲမ်ား

ေနာက္ဆက္တြဲ- ၃
အင္တာဗ်ဴးျခင္း ။ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ထိပ္တန္းက်သည့္ လက္ေတြ႔နည္းလမ္းမ်ား
လိင္အၾကမ္းဖက္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားမွ အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ား/ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားအား အင္တာဗ်ဴးျပဳလုပ္ရာတြင္ 
လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္သူမ်ား လုိက္နာရမည့္ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ဆုိင္သည့္ အေသးစိတ္လမ္းညႊန္ခ်က္ကုိ စာခ်ဳပ္အပိုင္း ၇ 
တြင္ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားသည္။ ဤေနာက္ဆက္တြဲတြင္ ထိပ္တန္းက်သည့္ လက္ေတြ႔နည္းလမ္းမ်ားစြာအေပၚ လမ္းညႊန္ခ်က္ကို 
စုစည္းေဖာ္ျပထားသည္။

ကနဦးစဥ္းစားျခင္းမ်ား

၁။   အသက္ရွင္ လြတ္ေျမာက္လာသူ / မ်က္ျမင္သက္ေသသည္ မည္သည့္ လမ္းညႊန္ေပးမႈမ်ားႏွင့္ အကူအညီ / 
အကာအကြယ္စနစ္မ်ား ရရိွႏုိင္သည္ကုိ စဥ္းစားရန္ႏွင့္ အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူ / မ်က္ျမင္သက္ေသအား 
ယင္းရရိွႏုိင္သည့္ အကူအညီ / အကာအကြယ္ အတုိင္းအတာကို ရွင္းလင္းစြာ ရွင္းျပရန္။ အထူးသျဖင့္ ရႏုိင္လွ်င္၊ 
စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာအတြက္ အကူအညီေပးသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ မ်က္ျမင္သက္ေသအတြက္ အကာအကြယ္မ်ား 
ရွာေဖြေပးရန္။

၂။   သင္ႏွင့္ေတြ႔ဆုံသည့္ အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူ/ မ်က္ျမင္သက္ေသႏွင့္ဆုိင္သည့္ စိန္ေခၚမႈ မ်ားကုိ သုံးသပ္ရန္ႏွင့္ 
စိန္ေခၚ မႈကုိ ေသခ်ာစြာ ေလ့လာသုံးသပ္မႈတစ္ရပ္ ျပဳလုပ္ရန္။

၃။   လိင္အၾကမ္းဖက္မႈကုိျဖစ္ေစသည့္ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ ႏိုင္ငံဥပေဒႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ အရ ရာဇ၀တ္မႈမ်ား၏ 
မတူကြဲျပားေသာ အပိုင္းမ်ားကုိ ေကာင္းစြာနားလည္မႈရရွိေစရန္။

၄။   လိင္အၾကမ္းဖက္ရာဇ၀တ္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားသည့္ ႏုိင္ငံ သုိ႔မဟုတ္ ေဒသ၏ က်ား/မ ပါ၀င္မႈအခ်ိဳး အေျပာင္းအလဲကုိ သိရွိရန္။

၀န္ထမ္းမ်ားအား သင္တန္းေပးျခင္းႏွင့္ စစ္ေဆးျခင္း

၅။  သင္၏ အဖဲြ႔၀င္မ်ား (ဥပမာ- အင္တာဗ်ဴးသူမ်ားႏွင့္ စကားျပန္မ်ား) အား တတ္ႏိုင္သမွ် က်ယ္က်ယ္ ျပန္႔ျပန္႔ႏွင့္ 
အဆင့္ျမင့္ျမင့္ သင္တန္းေပးရန္ (ဥပမာ- လိင္အၾကမ္းဖက္ခံရသူမ်ားႏွင့္/ သုိ႔မဟုတ္ သက္ဆုိင္သည့္ ကေလးသူငယ္မ်ားအား 
အင္တာဗ်ဴးျခင္း)

၆။  သင္၏ အေထာက္အကူ၀န္ထမ္း (ဥပမာ- စကားျပန္မ်ား၊ ၾကားခံပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးႏွင့္ ေမာင္းႏွင္အား ျဖစ္ေစသူတစ္ဦးဦး) ကုိ 
စစ္ေဆးရန္၊ လွ်ိဳ႕၀ွက္စြာ ထိန္းသိမ္းထားရွိေရးကိစၥရပ္မ်ားကုိ ယင္းတုိ႔ႏွင့္ ေဆြးေႏြးရန္ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး၏ ရည္ရြယ္ခ်က္/ 
ေဆာင္ရြက္မည့္ပံုစံတုိ႔ကုိ ယင္းတို႔ႏွင့္ ေဆြးေႏြးရန္။ သင္ခ်မွတ္ထားသည့္ လွ်ိဳ႔၀ွက္စြာ ထိန္းသိမ္းထားရွိေရးႏွင့္ 
အခ်က္အလက္ ကာကြယ္ေရး လမ္းညႊန္ခ်က္ မ်ားနွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ေစရန္။ စစ္ေဆးရာတြင္ အထူးသျဖင့္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး၏ 
ရာဇ၀တ္မႈ မွတ္တမ္းအျပင္ (ရႏိုင္လွ်င္) ကေလးမ်ားနွင့္အတူ အလုပ္လုပ္ႏိုင္စြမ္းကုိ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ ေဖာ္ျပသည့္ 
မည္သည့္မွတ္တမ္းမဆုိ၊ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔တစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ ယခင္က သုိ႔မဟုတ္ လတ္တေလာ တြဲဖက္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ 
လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားနွင့္ တြဲဖက္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အျခားသူမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ မွန္ကန္သည့္ 
တရားစီရင္ျခင္းႏွင့္ အထိမခံႏုိင္ျခင္း၊ အာဏာပိုင္၏ ခ်င့္ခ်ိန္ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ေလးစားခံထုိက္ျခင္း၊ လုပ္ရိုးလုပ္စဥ္ရိုးရာလုပ္ကုိ
င္မႈမ်ားကို ေဘးခ်ထား၍ မူေဘာင္အၿပင္မွ အလုပ္လုပ္ႏိုင္စြမ္းႏွင့္ လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္မႈအဖဲြ႔မွ ခ်မွတ္သည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္

အင္တာဗ်ဴးအတြက္ ျပင္ဆင္ျခင္း

၇။  အင္တာဗ်ဴးအစီအစဥ္ျပဳစုရန္ (ဥပမာ- အင္တာဗ်ဴး ‘ပံုစံ’ မူၾကမ္း သုိ႔မဟုတ္ ပါ၀င္မည့္ အေၾကာင္းအရာအၾကမ္းဖ်ဥ္း၊ 
သင္မွတ္တမ္းျပဳစုေနသည့္ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ အက်ဳံး၀င္သည့္ ရာဇ၀တ္မႈ ပုံစံမ်ားႏွင့္ဆုိင္သည့္ ေမးခြန္းမ်ား/ 
အေၾကာင္းအရာမ်ား အပါအ၀င္။ ရာဇ၀တ္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္းမ်ား၌ ‘မည္သူက’ ၊ ‘မည္သည့္အရာကုိ’ 
‘မည္သည့္ေနရာ’ ၊ ‘မည္သည့္ အခ်ိန္’ ၌ ‘မည္သုိ႔’ဟူသည့္ အပိုင္းမ်ား လႊမ္းၿခံဳမႈရွိေစရန္ (အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူ/ 
မ်က္ျမင္သက္ေသအား ‘မည္သုိ႔ေသာအေၾကာင္းေၾကာင့္’ ဟူသည့္ ေမးခြန္းတစ္ရပ္ရပ္ ေမးရာ၌ သတိထားရင္းကပင္၊ 
အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူ/ မ်က္ျမင္သက္ေသကုိပါ ေရာေႏွာ အျပစ္မတင္မိေစရန္) ။ (ဤပံုစံအတိုင္း မျဖစ္မေန 
ေမးျမန္းမည္ဟု ဇြတ္တရြတ္ မလုပ္သင့္သည္ကုိ မွတ္သားထားၿပီး၊ အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူ/မ်က္ျမင္သက္ေသထံမွ 

ေနာက္ဆက္တြဲ  
၃

၁၁၄



ပဋိပကၡအတြင္း လိင္အၾကမ္းဖက္မႈအား  
မွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္း ဆိုင္ရာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ စာခ်ဳပ္

သင္ၾကားသိရသည့္အေပၚ မူတည္၍ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ေမးျမန္းတတ္ပါေစ။) “ရွင္ဘယ္လုိသိလာသလဲ” သုိ႔မဟုတ္ 
“ဘယ္အရာက ရွင့္ကို ထုိေကာက္္ခ်က္မ်ိဳး ခ်ေစသလဲ” ဟု ေမးျမန္းရန္ မေမးပါႏွင့္။ ရံဖန္ရံခါ၌ ထုိေမးခြန္းမ်ား၏ အေျဖက 
အဓိကသက္ေသ အေထာက္အထားကုိ ေပးတတ္ပါသည္။ 

၈။   အင္တာဗ်ဴးကာလအတြင္း သင္သုံးမည့္ ဘာသာစကားကုိ စဥ္းစားထားရန္ႏွင့္ စကားျပန္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးထားရန္။ 
အထူးသျဖင့္ လိင္ဆက္ဆံသူမ်ားႏွင့္ ခႏၶာကုိယ္အစိတ္အပိုင္းမ်ားအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ စကားလုံးမ်ားကုိ 
ေရြးခ်ယ္ထားပါ။ အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူ/ မ်က္ျမင္ သက္ေသအား အင္တာဗ်ဴးရာတြင္ ဘာသာရပ္ဆုိင္ရာ 
စကားလံုးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အခက္အခဲ ေလ်ာ့နည္းေစေရး ျပင္ဆင္ထားရမည္ဟု သင္ကုိယ္တုိင္ႏွင့္ စကားျပန္အား 
ထပ္မံသတိေပးပါ။

၉။   အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူ/မ်က္ျမင္သက္ေသအား သင္ျပသမည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား၊ ပုံမ်ား၊ ဓာတ္ပံုမ်ား၊ 
ေျမပံုမ်ား၊ ဗီဒီယုိမ်ား စသည္မ်ားကုိ ျပင္ထားပါ။ ပံုၾကမ္းေရးျခစ္ႏုိင္သည့္ စကၠဴႏွင့္ ေဘာပင္မ်ား ရရွိႏိုင္ပါေစ။ 
ထိခိုက္ဒဏ္ရာမ်ားကုိ ဓာတ္ပံုရိုက္ယူရန္ လုိအပ္လွ်င္ ကင္မရာႏွင့္ ေပတံတစ္ေခ်ာင္း ယူလာပါ။ (သတိထားပါ။ သုိ႔ရာတြင္ 
အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူ/ မ်က္ျမင္ သက္ေသ၏ သက္ေသထြက္ဆုိခ်က္ကို ေျပာင္းလဲေကာင္း ေျပာင္းလဲႏုိင္သည့္ 
ကားခ်ပ္ သုိ႔မဟုတ္ ဓာတ္ပုံ သုိ႔မဟုတ္ ဗြီဒီယိုကုိ မျပသရန္ျဖစ္သည္။ အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူ/ မ်က္ျမင္ 
သက္ေသအား ထိုသုိ႔ ျပသျခင္းျဖင့္ သူ/သူမ၏ သက္ေသခံခ်က္ ေျပာင္းလဲမည္/ မေျပာင္းလဲမည္ ကုိ မေသခ်ာလွ်င္လည္း 
မျပသပါႏွင့္။)

၁၀။   အင္တာဗ်ဴးအျပည့္အစံုေဆာင္ရြက္ရန္ အခ်ိန္အလံုအေလာက္ခြင့္ျပဳပါ။ (ဆုိလိုသည္မွာ- အနည္းဆုံး ၃ နာရီမွ ၆ နာရီခန္႔နွင့္ 
နားခ်ိန္မ်ားေပးရန္ ျဖစ္သည္။) သက္ဆုိင္ရာ လူပုဂၢိဳလည္မ်ားအၾကား၌ အခ်က္အလက္မ်ား ရုိက္သြင္းရန္ ၾကိဳးစားျခင္းသည္ 
အင္တာဗ်ဴးမဟုတ္ပါ။ အင္တာဗ်ဴးမ်ားသည္ အခ်ိန္ၾကာႏုိင္သည္။ အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူ/မ်က္ျမင္သက္ေသ၏ 
ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းေဆာင္တာ မ်ားကုိ အလြန္အမင္း အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေစျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ထုိသူမ်ားအား ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ 
ေစျခင္းမ်ိဳး မျဖစ္ေစေရး ေရွာင္ၾကဥ္ရန္၊ ေနာက္ေန႔တြင္လည္း အင္တာဗ်ဴးအတြက္ ျပန္လာေပးေရး ေျပာရန္ 
အားတုံ႔အားနာမျဖစ္ပါႏွင့္။

၁၁။   အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူ/ မ်က္ျမင္သက္ေသအား အမ်ိဳးသား သို႔မဟုတ္ အမ်ိဳးသမီး အင္တာဗ်ဴးသူႏွင္/့ သုိ႔မဟုတ္ 
စကားျပန္အနက္ မည္သူကုိ လုိလားသည္ကုိ ေမးပါ။ (အသက္ရွင္ လြတ္ေျမာက္လာသူ အမ်ိဳးသမီးမ်ား /မ်က္ျမင္သက္ေသ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအားလုံးသည္ အမ်ိဳးသမီး အင္တာဗ်ဴးသူမ်ား/ စကားျပန္မ်ားကုိ ပိုမိုႏွစ္သက္ဖြယ္ရွိသည္ သုိ႔မဟုတ္ 
အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူ အမ်ိဳးသားမ်ား/ မ်က္ျမင္သက္ေသ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားအင္တာဗ်ဴးသူမ်ား/ 
စကားျပန္မ်ားကုိပါ ပိုႏွစ္သက္လိမ့္မည္ဟု မွန္းဆမႈမလုပ္ရန္ သတိထားပါ။ အသက္ရွင္ လြတ္ေျမာက္လာသူ/ 
မ်က္ျမင္သက္ေသတုိင္းသည္ ယင္းတို႔စိတ္ၾကိဳက္ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည္။ ျဖစ္ႏုိင္လွ်င္ အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူ/ 
မ်က္ျမင္သက္ေသအား ဘာကုိႏွစ္သက္သလဲ အျမဲေမးပါ။

၁၂။   သင့္အင္တာဗ်ဴး၏ ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ အျပင္အဆင္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လုံၿခံဳစိတ္ခ်၊ ပုဂၢလိကဆန္၍ ယဥ္ေက်းမႈအရ သင့္ေလ်ာ္ေသာ၊ 
သက္ေတာင့္သက္သာရွိေသာ ေနရာတစ္ခုကုိ ေရြးခ်ယ္ပါ။ (ဥပမာ- အမ်ားႏွင့္ဆုိင္ေသာ ဧရိယာကုိေရွာင္ပါ။) 
အင္တာဗ်ဴးအတြက္ ေနရာျပင္ဆင္ပါ။ (ဥပမာ- ျဖစ္ႏုိင္လွ်င္၊ အခန္းထဲတြင္ ေသာက္ေရရႏုိင္ရန္၊ ထုိအခန္းမွ 
သန္႔စင္ခန္းသုိ႔ ၀င္ထြက္ႏိုင္ေစရန္ သင္၏ဖုန္းကုိ ပိတ္ထားရန္ႏွင့္ အေႏွာက္အယွက္မ်ား မရွိသည့္ အေနအထားမ်ားကုိ 
ဖန္တီး ထားပါ။) ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္၊ ထုိင္ခံုေနရာပါစီစဥ္ပါ။ (ဥပမာ- လူတစ္ဦးစီအတြက္ ကုလားထုိင္မ်ား၊ စားပြဲမ်ား) သုိ႔မွသာ 
သက္ေတာင့္သက္သာရွိၾကၿပီး၊ အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူ/ မ်က္ျမင္ သက္ေသႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးသူအတြက္ 
လုံျခံဳစိတ္ခ်မႈ ခံစားၾကရေပမည္။ အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္ လာသူ/ မ်က္ျမင္သက္ေသသည္ အင္တာဗ်ဴးမည့္ေနရာသုိ႔ 
မည္သုိ႔လာမည္၊ သြားမည္ကုိ စဥ္းစား ထားပါ။ (ဥပမာ- ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈ၊ အကြာအေ၀းႏွင့္ ခရီးစရိတ္၊ တေန႔တာ၏ 
အခ်ိန္အတုိင္းအတာ)၊ ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရး အစီအစဥ္မ်ားပါ စဥ္းစားထားပါ။

၁၃။   အင္တာဗ်ဴးမွရရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ မွတ္တမ္းတင္ထားရန္ လုံၿခံဳစိတ္ခ်၊ လွ်ိဳ႕၀ွက္သည့္ စနစ္တစ္ရပ္ 
သတ္မွတ္ထားပါ။ အင္တာဗ်ဴးခံရသူထံ၌ အတိမ္းအေစာင္းမခံသည့္ အေရးၾကီး အခ်က္အလက္ရွိလွ်င္၊ သူ/
သူမ မည္သူမည္၀ါျဖစ္ေၾကာင္း အခ်က္အလက္ကုိ အကာအကြယ္ ေပးသည့္ စနစ္တစ္ရပ္ တည္ေထာင္ထားပါ။ 
(ေနာက္ဆက္တဲြ-၄ ကုိ ၾကည့္ပါ။)

ေနာက္ဆက္တြဲ  
၃

၁၁၅



ေနာက္ဆက္တြဲမ်ား

အင္တာဗ်ဴးစတင္ျခင္း

၁၄။   အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူ/ မ်က္ျမင္သက္ေသအား ၾကိဳတင္အသိေပး၍ အင္တာဗ်ဴးရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူပါ။ (ဥပမာ- 
အင္တာဗ်ဴး၏ ရည္ရြယ္ခ်က္/ သေဘာသဘာ၀ႏွင့္ အသက္ရွင္ လြတ္ေျမာက္လာသူ/ မ်က္ျမင္သက္ေသထံမွ ရရွိမည့္ 
အခ်က္အလက္မ်ားကုိ အသံုးျပဳမည့္ ပံုစံ အားလုံး/ လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္ျဖင့္ ထိန္းသိမ္းထားမည့္ အတုိင္းအတာအပါအ၀င္) 
ထုိ႔အျပင္ အသက္ရွင္ လြတ္ေျမာက္လာသူ/ မ်က္ျမင္သက္ေသမွ ေမးျမန္းႏုိင္သည့္ မည္သည့္စိုးရိမ္ပူပန္မႈမဆုိအား 
ေျဖၾကားေပးပါ။ အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူ/ မ်က္ျမင္သက္ေသအေနျဖင့္ သင့္အား စကား ေျပာမည္၊ 
မေျပာမည္ကုိ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ေၾကာင္းႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးမတုိင္မီ၊ အင္တာဗ်ဴးစဥ္အတြင္းႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးၿပီးေနာက္တြင္လည္း 
ထုိသုိ႔ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိေၾကာင္း ရွင္းလင္စြာ အသိေပးထားပါ။ ၾကိဳတင္ အသိေပး သေဘာတူညီခ်က္ ရယူရမည့္ကိစၥကုိ 
စကားျပန္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးထားပါ။ အသက္ရွင္ လြတ္ေျမာက္လာသူ/မ်က္ျမင္သက္ေသအား ေရွ႕ဆက္မသြားခင္ ေမးခြန္းေမးစရာ 
ရွိ/မရွိေမးပါ။

၁၅။   အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူ/ မ်က္ျမင္သက္ေသအား ယခုအင္တာဗ်ဴးမတိုင္မီက ထြက္ဆုိခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း 
ရိွ/မရိွႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးခံရျခင္း ရိွ/မရိွႏွင့္ သို႔ုိမဟုတ္ ဤကိစၥကုိ အျခား မည္သူႏွင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္ကုိ ေမးျမန္းပါ။

၁၆။   အင္တာဗ်ဴးအခန္းတြင္းရွိ ပုဂၢိဳလ္တုိင္းအား အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူ/မ်က္ျမင္သက္ေသႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပး၍ 
မည္သည့္ေမးခြန္းမ်ားကိုမဆို ေျဖၾကားေပးမည့္ ထုိသူမ်ား၏ အခန္းက႑မ်ားကုိ ရွင္းလင္းစြာ ေျပာျပပါ။

၁၇။   အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူ/ မ်က္ျမင္သက္ေသႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး မည္မွ်ၾကာႏိုင္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးပါ။ 
အင္တာဗ်ဴးကာလကုိ အတုိးအေလ်ာ့ ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ေၾကာင္း သင့္သေဘာထားကုိ အေလးအနက္ထား ေဆြးေႏြးပါ။ (ဥပမာ- 
ေဆြးေႏြးခ်ိန္ကုိ တစ္ပိုင္းထက္မက ပိုလုပ္ေပးေစခ်င္ လွ်င္လည္း လုပ္ေပးႏိုင္ေၾကာင္း) အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူ/ 
မ်က္ျမင္သက္ေသသည္ ေခတၱ နားခ်ိန္ယူလုိလွ်င္ ယူႏုိင္ေၾကာင္း သို႔မဟုတ္ မည္သည့္အခ်ိန္အခ်ိန္၌မဆုိ 
အင္တာဗ်ဴးရပ္လုိလွ်င္ ရပ္ႏုိင္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းစြာ အသိေပးထားပါ။

အင္တာဗ်ဴးစဥ္အတြင္း

၁၈။   အင္တာဗ်ဴးမစမီ၊ အင္တာဗ်ဴးစဥ္ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးၿပီးေနာက္ အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူ/ မ်က္ျမင္သက္ေသအေပၚ 
သင္၏အျပဳအမူကုိ ဂရုျပဳပါ။ (ဆိုလုိသည္မွာ - ယဥ္ေက်းပ်ဴငွာျမဲ၊ ေလးစားမႈရွိျမဲ၊ သည္းခံၿပီးအာရုံစိုက္ျမဲ၊ 
အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူ/ မ်က္ျမင္သက္ေသအား တည့္တည့္ၾကည့္၍ တုိက္ရိုက္စကားေျပာရန္ႏွင့္ 
သင္ႏွင့္စကားျပန္၏ အသံေနအသံထား/ အတုိးအက်ယ္) အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူ/ မ်က္ျမင္သက္ေသႏွင့္ 
မ်က္လုံးခ်င္း တစ္တန္းတည္း က်ေသာေနရာ၌ (သုိ႔မဟုတ္ နိမ့္ရာ၌) ထုိင္ပါ။

၁၉။   အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူ/ မ်က္ျမင္သက္ေသအား သေဘာတူ/မတူ၊ ေျဖမည္/မေျဖမည္ ဆုံးျဖတ္ခြင့္ 
ေတာက္ေလွ်ာက္ေပးပါ၊ ေမးခြန္းမ်ားေမး၍၊ အခ်က္အလက္မ်ား ထပ္ခါထပ္ခါေမးပါ။ အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူ/ 
မ်က္ျမင္သက္ေသမွ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏုိင္ေစရန္ အခ်က္အလက္ အလုံအေလာက္ကုိ ၾကိဳတင္အသိေပးပါ။

၂၀။   လူသားခ်င္းစာနာစိတ္ႏွင့္ ေလးစားမႈကုိျပပါ။ သနားေၾကာင္း မျပပါႏွင့္။ မည္သည့္ကတိက၀တ္ကုိမွ် မေပးမိရန္ 
ေရွာင္ၾကဥ္ပါ (ဥပမာ- အတြင္းေရးအျဖစ္ ထားရွိမည္ဆိုသည့္ ကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍)။ အင္တာဗ်ဴးလုပ္ငန္းစဥ္တေလွ်ာက္လုံး 
ျပဳလြယ္ေျပာင္းလြယ္ ဆက္ထိန္းထားပါ။

၂၁။   အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူ/ မ်က္ျမင္သက္ေသအား လိင္အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္းမ်ားမေမးမီ သူ/
သူမ ႏွစ္သက္ရာပံုစံျဖင့္ အခ်က္အလက္မ်ားေပးရန္ တုိက္တြန္းပါ။ (ဆုိလုိ သည္မွာ- အျပန္အလွန္ ခင္မင္နားလည္မႈရယူပါ။ 
လမ္းေၾကာင္းျပေမးခြန္းမ်ားေရွာင္ပါ။ အတိမ္း အေစာင္းမခံႏုိင္ေသာ အေၾကာင္းအရာသုိ႔ မသြားခင္ က်ယ္ျပန္႔၍ 
အထိအခိုက္ခံႏိုင္ေသာ ကိစၥမ်ားကုိ ဦးစြာေဆြးေႏြးပါ။ အခ်က္အလက္အေသးစိတ္အတြက္ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးေပးရန္ ေျပာပါ။ 
ျပဳလြယ္ေျပာင္းလြယ္ ဆက္လက္ရွိေနပါ။)

၂၂။   အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူ/ မ်က္ျမင္သက္ေသ၏ ခံစားခ်က္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ အေတြးမ်ား၊ 
အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သူ/သူမ၏ ႏွစ္သက္ရာႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သုိ႔မဟုတ္ စိတ္ဒဏ္ရာက သူ/သူမအေပၚ သက္ေရာ
က္မႈရွိခဲ့သည္ဆုိသည္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ မည္သည့္အရာကုိ မည္သည့္အခါမွ် မမွန္းဆရန္ဂရုျပဳပါ။

၂၃။   အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူ/ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားသည္ ယင္းတုိ႔ဇတ္ေၾကာင္းကုိ ျပန္ေျပာသည့္အခါ မတူကြဲျပားေသာ 
ပံုစံမ်ားျဖင့္ ျပဳမူဆက္ဆံၾကမည္ကို သင့္ကုိယ္သင္ သတိေပးထားပါ။ ဆုိလုိသည္မွာ- သူ/သူမသည္ 

ေနာက္ဆက္တြဲ  
၃

၁၁၆



ပဋိပကၡအတြင္း လိင္အၾကမ္းဖက္မႈအား  
မွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္း ဆိုင္ရာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ စာခ်ဳပ္

• စိတ္ဓာတ္က်ဆင္းေသာ/ စိတ္ဆုိးေသာ/ ျပန္စဥ္းစားေနေသာ 

• ေဒါသၾကီးေသာ/ ခုခံကာကြယ္လုိေသာ/ အထင္အျမင္ေသးေသာ သုိ႔မဟုတ္ 

• တည္ျငိမ္ေသာ/ ေထာင္မတ္ေသာ/ ရွင္းလင္းေသာ ပံုစံျဖစ္လာႏုိင္သည္။ 

ပံုစံ “တစ္မ်ိဳးတည္း” ပံုေသျပဳမူမည္ဟူ၍ 

၂၄။  အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူ/မ်က္ျမင္သက္ေသသည္ 

• အရွက္ရေနမည္/ စကားေျပာရန္ ေၾကာက္ရံြ႕ေနမည္ သို႔မဟုတ္ 

•  စိတ္ေထာင္းကိုယ္ေၾကျဖစ္ေနမည္/ စိတ္ဒဏ္ရာရေနမည္/ ဂုဏ္သေရညႈိႏြမ္းေနမည္/ အမ်ိဳးသား မ်ားအေပၚ 
သတိထားေနမည္ သုိ႔မဟုတ္

•  လိင္အၾကမ္းဖက္မႈအေပၚ ပိုမုိေဒါသထြက္ေနမည္ (သူ/သူ၏ အေတြ႔အၾကံဳအေပၚ အျခား ဆန္႔က်င္ဘက္အျမင္အရ)

• ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရေနမည္ ဟူ၍ မမွန္းဆထားရန္ ဂရုျပဳပါ။

အင္တာဗ်ဴးအဆုံးသတ္ျခင္း

၂၅။   အျခားအခ်က္အလက္မ်ား ထပ္မံလုိအပ္ပါက အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူ/ မ်က္ျမင္သက္ေသ အား ဆက္သြယ္ႏိုင္ရန္ 
ယင္းတို႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ အခ်က္အလက္အလုံအေလာက္ကုိ မွတ္တမ္း ထားပါ။ သင့္ကုိလည္း ဆက္သြယ္ႏုိင္ေစရန္ 
ယင္းတို႔ကုိ အခ်က္အလက္ အလုံအေလာက္ေပးထားပါ။ ႏွစ္သက္သည့္ ဆက္သြယ္ေရးနည္းလမ္းကုိ ေသခ်ာေအာင္ 
ေလ့လာစိစစ္ပါ။ (ေနာက္ဆက္တဲြ-၄ ကုိၾကည့္ပါ။)

၂၆။   အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူ/ မ်က္ျမင္သက္ေသ၏ ဆႏၵ သေဘာထားႏွင့္ယင္းတုိ႔ေပးသည့္ အခ်က္အလက္ကုိ 
ထပ္ခါတလဲလဲ ေမးျမန္းပါ။ ယင္းတုိ႔တင္ျပသည့္ မည္သည့္ကိစၥရပ္မဆုိအား ေျဖရွင္းေပးပါ။ (ဥပမာ-ေဘးကင္းလုံျခံဳေရးဆႏၵ၊ 
အနာဂတ္တြင္ ဆက္လက္ဆက္သြယ္ႏုိင္ေရး အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ လမ္းညႊန္ေပးမႈမ်ား)။ အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူ/ 
မ်က္ျမင္သက္ေသမွ အင္တာဗ်ဴးတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ အသိအမွတ္ျပဳပါ။

၂၇။   အင္တာဗ်ဴးအတြက္ ၾကိဳတင္အသိေပးသည့္အေပၚ အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူ/ မ်က္ျမင္ သက္ေသမွ 
သေဘာတူညီခ်က္ေပးခဲ့ျခင္း ရွိ/မရွိ ျပန္လည္ေမးျမန္းပါ။ (ယင္းတုိ႔ဆႏၵရွိလွ်င္ သေဘာ တူညီခ်က္ကို ေျပာင္းလဲခြင့္ 
သုိ႔မဟုတ္ ရုပ္သိမ္းခြင့္ျပဳပါ။)

၂၈။   သင့္အား စကားေျပာေပးသည့္အတြက္ အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူ/ မ်က္ျမင္သက္ေသကုိ ေက်းဇူးတင္ပါ။

၂၉။   အင္တာဗ်ဴးေၾကာင့္ အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူ/မ်က္ျမင္သက္ေသမွ စိတ္ထိခိုက္ခံစားခ့ဲရဟန္ တူလွ်င္၊ ယင္းတုိ႔ကို 
လက္ရွိအေနအထားျပန္ေရာက္ေအာင္ အျပဳသေဘာ စိတ္ထားျပန္၀င္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးပါ။

၃၀။   ယဥ္ေက်းမႈအရ ဆီေလ်ာ္သည့္ အျပဳအမူမ်ား (ဥပမာ- လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္ျခင္း၊ စသည့္) ကုိ ႏႈတ္ဆက္ခဲြခြာေသာအခါ  
ျပဳလုပ္ေပးရန္ သတိရပါ။

ေနာက္ဆက္တြဲ  
၃

၁၁၇



ေနာက္ဆက္တြဲမ်ား

ေနာက္ဆက္တဲြ-၄
က်န္ရစ္လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ား/မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားထံမွ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာအခ်က္အ
လက္မ်ားကုိ စုေဆာင္းရန္အတြက္ နမူနာပုံစံ
စစ္ေဆးေမးျမန္းမႈ ျပဳလုပ္ရာတြ င္ က်န္ရစ္ လြတ္ေျမာက္ လာသူမ်ားထံမွ ေလ့က်င့္သူမ်ား ရယူထားသင့္သည့္ 
အေျခခံအခ်က္အလက္စာရင္းမ်ား

၁။   ကုဒ္နံပါတ္ (က်န္ရစ္လြတ္ေျမာက္လာသူ/မ်က္ျမင္သက္ေသ၏ တကယ့္ထြက္ဆုိခ်က္ႏွင့္ ၎တုိ႔၏ ကုိယ္ေရး 
အခ်က္အလက္စာရြက္မွ အခ်က္အလက္မ်ားတူညီမႈရွိေစရန္ ေလ့က်င့္သူတုိ႔အဖဲြ႔မွ လုံၿခံဳမႈပိုင္း ဆုိင္ရာရည္ရြယ္ ခ်က္ျဖင့္ 
အသံုးျပဳထားေသာ ကုဒ္ေပးသည့္စနစ္)

၂။   က်န္ရစ္လြတ္ေျမာက္လာသူ / မ်က္ျမင္သက္ေသ၏နာမည္ (အေရွ႕ ႏွင့္ ေနာက္ဆုံး အရင္ကနာမည္သုိ႔ က်န္ရစ္ 
လြတ္ေျမာက္လာသူ / မ်က္ျမင္သက္ေသအား ေခၚေ၀ၚခဲ့သည့္ တျခားနာမည္မ်ား)

၃။   က်န္ရစ္လြတ္ေျမာက္လာသူ/မ်က္ျမင္သက္ေသ၏ လိင္အမ်ဳိးအစား

၄။   က်န္ရစ္လြတ္ေျမာက္လာသူ/မ်က္ျမင္သက္ေသ၏ ေမြးေန႔

၅။   က်န္ရစ္လြတ္ေျမာက္လာသူ/မ်က္ျမင္သက္ေသအားေမြးဖြားရာေနရာ

၆။   က်န္ရစ္လြတ္ေျမာက္လာသူ/မ်က္ျမင္သက္ေသ၏ ဖခင္အမည္

၇။   က်န္ရစ္လြတ္ေျမာက္လာသူ/မ်က္ျမင္သက္ေသ၏ မိခင္အမည္

၈။   က်န္ရစ္လြတ္ေျမာက္လာသူ/မ်က္ျမင္သက္ေသ ေျပာဆုိႏိုင္သည့္ဘာသာစကား (က်န္ရစ္လြတ္ေျမာက္လာသူ/ 
မ်က္ျမင္သက္ေသ ေျပာလိုသည့္ ဘာသာစကားအပါအ၀င္)

၉။   စစ္ေဆးေမးျမန္းမႈတြင္ အသုံးျပဳသည့္ဘာသာစကား 

၁၀။  က်န္ရစ္လြတ္ေျမာက္လာသူ/မ်က္ျမင္သက္ေသ၏ ယခုလက္ရွိေနထုိင္ရာလိပ္စာ

၁၁။   က်န္ရစ္လြတ္ေျမာက္လာသူ/မ်က္ျမင္သက္ေသ၏ အျမဲတမ္းေနထုိင္ရာေနရပ္လိပ္စာ

၁၂။   က်န္ရစ္လြတ္ေျမာက္လာသူ/မ်က္ျမင္သက္ေသ၏ ဖုန္းနံပါတ္/အီးေမးလ္ လိပ္စာ

၁၃။   က်န္ရစ္လြတ္ေျမာက္လာသူ/မ်က္ျမင္သက္ေသ၏ ယခုလက္ရွိ (သုိ႔) အရင္ကအလုပ္အကိုင္

၁၄။   မိသားစုအေျခအေန(အမည္မ်ား၊ အသက္ ႏွင့္ ေနထိုင္ရာေနရာ အကယ္၍သိလွ်င္ မိသားစု၀င္မ်ားအား ေဖာ္ျပေပးပါ။)

၁၅။   က်န္ရစ္လြတ္ေျမာက္လာသူ/မ်က္ျမင္သက္ေသ၏ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈ

၁၆။   က်န္ရစ္လြတ္ေျမာက္လာသူ / မ်က္ျမင္သက္ေသ၏ ကုိးကြယ္သည့္ဘာသာ (အကယ္၍သင့္ေလ်ာ္မွသာႏွင့္ ေလ်ာ္ညီေအာင္ 
အဓိပၸါယ္အားရွင္းလင္းထားျခင္း)

၁၇။   က်န္ရစ္လြတ္ေျမာက္လာသူ/ မ်က္ျမင္သက္ေသ၏ မူရင္းလူမ်ဳးိ /မ်ဳးိႏြယ္စု (အကယ္၍သင့္ေလ်ာ္မွသာႏွင့္ ေလ်ာ္ညီေအာင္ 
အဓိပၸါယ္အားရွင္းလင္းထားျခင္း)

၁၈။   စစ္ေဆးေမးျမန္းသည့္ ရက္စြဲ၊ ေနရာ ႏွင့္ အခ်ိန္

၁၉။   စစ္ေဆးေမးျမန္းခ်ိန္တြင္ရွိေသာ/ေမးေသာ ပုဂၢဳိလ္ ၎၏ရာထူး/အခန္းက႑

၂၀။   စစ္ေဆးေမးျမန္းေနခ်ိန္အတြင္းတြင္ က်န္ရစ္လြတ္ေျမာက္လာသူ/မ်က္ျမင္သက္ေသမွေပးအပ္ေသာ 

ေနာက္ဆက္တြဲ  
၄

၁၁၈



ပဋိပကၡအတြင္း လိင္အၾကမ္းဖက္မႈအား  
မွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္း ဆိုင္ရာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ စာခ်ဳပ္

ေနာက္ထပ္သက္ေသပစၥည္းမ်ား (ဥပမာ - ဓါတ္ပုံမ်ား၊ ေရးဆြဲထားေသာပုံၾကမ္းမ်ား၊ ေျမပုံ၊ ရုပ္သံဗီဒီယုိ၊ ေဆးစစ္ခ်က္အေျဖ 
မ်ား၊ အျခား စာရြက္စာတမ္းမ်ား အစရွိသည္)

၂၁။   က်န္ရစ္လြတ္ေျမာက္လာသူ /မ်က္ျမင္သက္ေသသည္ ထပ္မံဆက္သြယ္ဖို ့သေဘာတူ/မတူျခင္း အေၾကာင္းအရာ 
ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

၂၂။   က်န္ရစ္လြတ္ေျမာက္လာသူ/မ်က္ျမင္သက္ေသသည္ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာႏွင့္လူမႈေရးပိုင္းဆုိင္ရာ အေထာက္အပံ့မ်ား လုိအပ္မႈ/
မလုိအပ္မႈႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

၂၃။   က်န္ရစ္လြတ္ေျမာက္လာသူ/မ်က္ျမင္သက္ေသသည္ သူ/သူမ၏သက္ေသပစၥည္းမ် ားကုိ ႏုိင္ငံေတာ္၏တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ 
အခြင့္အာဏာပုိင္မ် ား (အတိအက်ေဖာျ္ပပါ)ထံသ႔ုိျပသမႈကို ခြင့္ျပဳ/မျပဳ ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္း အခ်က္အလက္မ် ား

၂၄။   က်န္ရစ္လြတ္ေျမာက္လာသူ/မ်က္ျမင္သက္ေသသည္ သူ/သူမ၏သက္ေသပစၥည္းမ်ားကုိ ႏုိင္ငံတကာ တရားစီရင္ ေရးဆုိင္ရာ
အခြင့္အာဏာပိုင္မ်ား(အတိအက်ေဖာ္ျပပါ)ထံသု႔ိျပသမႈကုိ ခြင့္ျပဳ/မျပဳ ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား

၂၅။   က်န္ရစ္လြတ္ေျမာက္လာသူ/မ်က္ျမင္သက္ေသ ျပန္လည္ဖတ္ၾကည့္ၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ေရးထိုးထားေသာ လက္မွတ္ 
(ေလ့က်င့္ေမးျမန္းသူမွ ထြက္ဆုိခ်က္အား လက္မွတ္ေရးထုိးရန္ ဆုံးျဖတ္ထားလွ်င္)

ေနာက္ဆက္တြဲ  
၄

၁၁၉



ေနာက္ဆက္တြဲမ်ား

ေနာက္ဆက္တဲြ-၅
က်န္ရစ္လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ား မ်က္ၿမင္သက္ေသမ်ားအတြက္ ညႊန္းဆိုစနစ္မ်ားႏွင့္အေ
ထာက္အကူပံုစံမ်ား 
အေထာက္အပ့ံမ်ားရရိွရန္အတြက္ညႊန္းေပးျခင္း မွတ္တမ္းေကာက္ယူသည့္ မည္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္မွ မစတင္မီွတြင္ 
အစမ္းေမးျမန္းသူမ်ားသည္ က်န္ရစ္လြတ္ေျမာက္လာသူ / မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ား အတြက္ အေထာက္အကူမ်ားႏွင့္ 
ကူညီမႈပံ့ပုိးမႈမ်ားကို ညႊန္းေပးရာတြ င္ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ခြင့္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပေပးရန္ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ေပးသင့္ျ ပီး ညႊန္ၾကားေပးသည့္ 
လုပ္ငန္းစဥ္တြင္လည္း လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိအဆင့္ဆင့္ထည့္ေပးသင့္သည္။ က်န္ရစ္လြတ္ေျမာက္လာသူ / 
မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားအားလုံးသည္ ၎တုိ႔အတြက္ မည္သည့္ က်န္းမာေရး၊ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ၊ ဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ လူမႈဆက္ဆံေ
ရးပိုင္းဆုိင္ရာ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ရရိွႏိုင္သည္ကုိ စစ္ေဆးေမးျမန္းမႈမွတစ္ဆင့္ သိရွိထားရန္အခြင့္အေရးရွိသည္။

အစမ္းေမးျမန္းသူမ်ားသည္ ၎တုိ႔ က်န္ရစ္လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားအား ညႊန္းေပးထားသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ သင့္ေတာ္မႈရိွၿပီး 
ရွရိရန္လြယ္ကူမႈရိွမရွိကုိ သင့္ေတာ္မႈရိွေသာ အားစိုက္ ထုတ္မႈရွိသင့္သည္။ ၎သည္ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ ရုပ္ပုိင္းႏွင့္ 
စိတ္ခံစားမႈပိုင္းဆုိင္ရာ လံုၿခဳံမႈအား စိတ္ခ်ရေစရန္အတြက္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာကုသရန္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ရရွိေစရန္အတြက္ 
ညႊန္းေပးရာတြင္ မွန္သင့္သေလာက္မွန္ပါသည္။

အစမ္းေမးျမန္းသူမ်ားသည္ က်န္ရစ္လြတ္ေျမာက္လာသူ / မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ား၏ တစ္ဆင့္ ျပန္လည္ညႊန္ေပးျခင္းကို  
ရရိွႏိုင္မႈႏွင့္ အေထာက္အကူေပးမႈ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ က်ား/မအလိုက္ ဆုံးျဖတ္ထားသည္။ ထိခိုက္ခံရသူ က်ားျဖစ္မႈ 
မျဖစ္မႈအေပၚမူတည္၍ အေထာက္အပံ့ေပးရာတြင္ ကဲြျပားမႈမ်ားရိွသည္။

က်န္ရစ္လြတ္ေျမာက္လာသူ/မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားအတြက္ ရရွိႏိုင္ေသာ အကူအညီအေထာက္အပံ့ အမ်ိဳးအစားမ်ားမွာ 
ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္။

ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္းရာအကူအညီအေထာက္အပံ့ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ လူမႈေရးပိုင္းဆိုင္ရာ အကူအညီ အေထာက္အပံ့

အဓၶမျပဳက်င့္ခံရေသာ က်န္ရစ္လြတ္ေျမာက္လာသူ/ 
မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားအား ကုသမႈေပးရန္ႏွင့္အကူအညီ ေပးရန္ 
သင့္ေလ်ာ္ေသာအေထာက္အကူျပဳပစၥည္းမ်ား ရွိေသာေဆးရံုမ်ား၊ 
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ စင္တာ မ်ား၊ ေဆးခန္းမ်ား။ 
အေထာက္အကူျပဳပစၥည္းမ်ားသည္ အနည္းဆုံးအေနျဖင့္

•   ေဆးကုသမႈႏွင့္ကုသေနစဥ္ျဖစ္ေပၚ လာေသာ 
အသက္အႏၱရာယ္စိုးရိမ္ရမႈ အတြက္ တစ္ဆင့္ ညႊန္ၾကားေပးျခင္း

•   လိင္မွတစ္ဆင့္ကူးစက္ေသာေရာဂါမ်ားအတြက္ 
ကာကြယ္မႈမ်ားႏွင့္ကုသမႈမ်ား

•   အေရးေပၚပဋိသေႏၶထားျခင္း

•   ဒဏ္ရာမ်ားအားကုသေပးျခင္း

•   အေထာက္အကူျဖစ္ေသာေဆြးေႏြးအႀကံျပဳျခင္း ႏွင့္

•   လူမႈအေထာက္အကူမ်ားသို႔ တစ္ဆင့္ညြန္းေပး ျခင္းႏွင့္ 
စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာႏွင့္ လူမႈဆက္ဆံေရးႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ 
ေဆြးေႏြး အႀကံေပးျခင္း ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားသို႔ 
တစ္ဆင့္ညႊန္းေပးျခင္း

ေဆြးေႏြးအႀကံျပဳျခင္း၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ထိခိုက္နစ္နာရေသာ သူမ်ား 
အတြက္အေထာက္အပံ့အုပ္စုမ်ား၊ အမႈျဖစ္ပြားမႈအား စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ သည့္ 
အရည္အခ်င္းရွိသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ႏွင့္ ေအာက္ပါတုိ႔ကုိ ေပးအပ္ 
ႏိုင္ေသာ လူမႈ႕စင္တာမ်ား

•   လိွ်ဳ႕၀ွက္ေသာစိတ္ခံစားမႈပိုင္းဆုိင္ရာအကူအညီ အေထာက္အပံ့ 
ႏွင့္ တုိက္ရိုက္ေဆြးေႏြးအႀကံျပဳ ေပးျခင္း

•   မိသားစုလုိက္တရားထုိင္ျခင္းႏွင့္ ေဆြးေႏြးအႀကံျပဳျခင္း

•   လူမႈနယ္ပယ္ထဲသုိ႔ ျပန္လည္၀င္ေရာက္ျခင္းႏွင့္ အသက္ေမြး 
၀မ္းေက်ာင္းဆုိင္ရာလုပ္ငန္းအေထာက္အပံ့ ႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ 
ကုိယ္ပိုင္အရည္အခ်င္းမ်ား အားပိုမိုေကာင္း မြန္ေအာင္ 
သင္ၾကားေပးျခင္းႏွင့္ ၀င္ေငြရရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္သည့္ 
ပရိုဂရမ္မ်ား

ဥပေဒပိုင္းဆုိင္ရာအကူအညီအေထာက္အပံ့ အကာအကြယ္ေပးျခင္းဆုိင္ရာအကူအညီအေထာက္အပံ့

ဥပေဒရံုးခန္း၊ ထိခိုက္နစ္နာရေသာ သူမ်ား အတြက္ 
အေထာက္အပံ့အုပ္စုမ်ား၊ ေအာက္ပါ တို႔ကိုေပးအပ္ေသာ ပရိုဂရမ္မ်ား

•   ဥပေဒေအာက္တြင္ က်န္ရစ္ လြတ္ေျမာက္ လာသူ/
မ်က္ျမင္ သက္ေသမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
ဥပေဒပညာေပးမ်ားျပဳလုပ္ ေပးျခင္း

•   ဥပေဒအရအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ေရြးခ်ယ္ ပိုင္ခြင့္မ်ားကုိ 
လ်ဳိ႕၀ွက္စြာ အႀကံ ေပးျခင္း က်န္ရစ္လြတ္ေျမာက္လာသူ/ 
မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားအတြက္ ဥပေဒ 
အရကိုယ္စားျပဳေပးျခင္းမ်ား

ေအာက္ပါတုိ႔ကုိေပးအပ္ေသာ အဖြ႔ဲအ စည္းမ်ား၊ 
ထိခိုက္နစ္နာရေသာ သူမ်ားအတြက္အေထာက္အပံ့အုပ္စုမ်ား၊ 
စင္တာမ်ား

•   လုံၿခံဳေသာခိုလႈံရာေနရာမ်ား

•   ေနရာျပန္လည္ခ်ထားျခင္းႏွင့္ သြားလာေရးႏွင့္ 
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးအကူအညီအေထာက္ အပံ့မ်ား 
မ်က္ျမင္သက္ေသအား အကာအကြယ္ေပးျခင္း ပရုိဂရမ္မ်ား

ေနာက္ဆက္တြဲ  ၅

၁၂၀



ပဋိပကၡအတြင္း လိင္အၾကမ္းဖက္မႈအား  
မွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္း ဆိုင္ရာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ စာခ်ဳပ္

ေနာက္ဆက္တဲြ ၆
ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ အေထာက္အထား၊ အုပ္ထိန္းမႈကြင္းဆက္ႏွင့္ဆိုင္သည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား။
၁။   လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္သူမ်ားကြင္းဆင္းစဥ္၌၊ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈတစ္ရပ္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္ဟု ညႊန္ျပ ေနသည့္ 

အရာတစ္ခုကို သုိ႔မဟုတ္ ရာဇ၀တ္မႈတစ္ခုႏွင့္ ထိုအမႈ၏ သားေကာင္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ က်ဴးလြန္သူ တရားခံမ်ာအၾကား 
ဆက္ႏြယ္မႈတစ္ရပ္ကုိေပးႏုိင္သည့္ အရာတစ္ခုကို ယင္းတုိ႔ ၾကံဳေတြ႔ရႏိုင္သည္။ ဥပမာ- ရာဇ၀တ္မႈျဖစ္ပြားရာေနရာ၌ 
ေသြးစြန္းေနသည့္ အ၀တ္စတစ္ခု သုိ႔မဟုတ္ ညစ္ပတ္ေပက်ံေနသည့္ အ၀တ္စတစ္ခုကုိ ယင္းတုိ႔ ေတြ႔ႏိုင္သည္ 
သုိ႔မဟုတ္ အသက္ရွင္ လြတ္ေျမာက္လာသူ/ မ်က္ျမင္သက္ေသက ေျပာျပေသာ မုဒိမ္းမႈက်ဴးလြန္ရာ၌ အသုံးျပဳခဲ့သည့္ 
လက္နက္တစ္ခုကို ယင္းတုိ႔အား ေပးႏုိင္သည္ သို႔မဟုတ္ စစ္တပ္အရာရွိတစ္ဦးမွ စစ္မႈေရးရာ လႈပ္ရွားမႈ၏ 
တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ မုဒိမ္းက်င့္ရန္ အမိန္႔ေပးသည့္အသံကုိ မွတ္တမ္းတင္ရႏိုင္ သည္။

၂။   ဤအရာတစ္ရပ္ရပ္သည္ လိင္အၾကမ္းဖက္ရာဇ၀တ္မႈတစ္ရပ္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ “ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ အေထာက္အထား” 
ျဖစ္ႏိုင္သည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္၊ လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္သူသည္ စုံစမ္း စစ္ေဆးသူအျဖစ္ သင္တန္းေပးျခင္းမခံရလွ်င္ 
သုိ႔မဟုတ္ မႈခင္းအေထာက္အထား ေကာင္းစြာ ေကာက္ယူႏုိင္သည့္ က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈေပးသူတစ္ဦးအျဖစ္ 
သင္တန္းေပးျခင္းမခံရလွ်င္ အဆုိပါ “ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ အေထာက္အထား” မည္သည့္အရာကုိမွ် မေကာက္ယူသင့္ပါ။ 
ေကာင္းစြာသင္တန္းေပးထားသူမဟုတ္ပဲ ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ အေထာက္အထားမ်ားကုိ ေကာက္ယူလွ်င္၊ 
အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူအေပၚ အႏၱရာယ္ၾကီးၾကီး မားမားျဖစ္ေပၚေစႏုိင္ၿပီး၊ အေထာက္အထားမ်ားပ်က္စီးၿပီး 
သုံးမရျဖစ္သြားႏုိင္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာ အက်ဥ္းအက်ပ္ အေျခအေနမ်ားတြင္ ထုိသုိ႔ျပဳလုပ္ရန္ ေဘးကင္းစိတ္ခ်ရၿပီး၊ 
ရုပ္ပိုင္း ဆုိင္ရာ အေထာက္အထားေကာက္ယူရန္ သင့္ေလ်ာ္ႏုိင္သည္။ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေထာက္အထား ေကာက္ယူရန္ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ သတိၾကီးစြာထား၍ ေသခ်ာစဥ္းစားခ်မွတ္သင့္သည္။

၃။   ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ အေထာက္အထားတစ္ရပ္ရပ္ ေကာက္ယူေရး မစဥ္းစားမီကပင္၊ ေတြ႔ရွိသမွ်အရာ (မ်ား)
ကုိ ဦးစြာေရးမွတ္ထားသင့္သည္၊ အခင္းျဖစ္ရာေနရာ၏ ျမင္ကြင္းကုိ ပံုၾကမ္းျခစ္ထားသင့္သည္။ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ 
အေထာက္အထားမ်ားႏွင့္ အခင္းျဖစ္ရာျမင္ကြင္းကုိ ဓာတ္ပံုမ်ား ရိုက္ယူထားသင့္ သည္။ ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ ဗြီဒီယုိမွတ္တမ္းပါ 
တင္ထားသင့္သည္။ (အျခားေနာက္ဆက္တြဲမ်ားႏွင့္လည္း တုိက္ဆိုင္စစ္ေဆးကိုးကားပါ။)

၄။   ထုိသုိ႔မွတ္တမ္းတစ္ရပ္ ျပဳလုပ္ရသည့္ အဓိကအေၾကာင္းတစ္ရပ္မွာ- ယင္းတို႔သုံးခဲ့သည့္ နည္းလမ္း ကုိ ေနာက္ပိုင္းတြင္ 
လြတ္လပ္စြာ သုံးသပ္စစ္ေဆးႏိုင္ေစရန္- အထူးသျဖင့္ ယင္းတုိ႔လုပ္ေဆာင္ ခ်က္မ်ားက သက္ေသအေထာက္အထားကုိ 
ေျပာင္းလဲေစခဲ့ျခင္း ရိွ/မရိွကုိ သံုးသပ္ရန္ျဖစ္သည္။ အခင္းျဖစ္ရာေနရာ အနီးတ၀ိုက္မွ မ်က္ျမင္သက္ေသ မည္သူကုိမဆုိ 
ေမးျမန္းစံုစမ္းသင့္သည္။ ထိုမွတဆင့္ အမႈႏွင့္ဆုိင္သည့္ အျခားသက္ေသမ်ားကုိပါ ေဖာ္ထုတ္ေမးျမန္းႏုိင္ေပမည္။ 
(အျခား ေနာက္ဆက္တြဲမ်ားႏွင့္လည္း တုိက္ဆိုင္စစ္ေဆးကိုးကားပါ။) အျခားအေထာက္အထားကလည္း- 
ေကာင္းစြာေကာက္ယူထားလွ်င္၊ အလြန္အစြမ္းရွိၿပီး၊ ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ အေထာက္အထား လုိအပ္ခ်က္ ကိုပင္ 
ဖယ္ထုတ္ႏုိင္သည္။

၅။   ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ အေထာက္အထားသည္ ရာဇ၀တ္မႈတြင္ “အေကာင္းဆုံး” အေထာက္အထား ျဖစ္ႏုိင္ေသာ္လည္း၊ 
အမႈအတြက္ မရွိမျဖစ္မဟုတ္သည္ကုိ သတိရရန္ အလြန္အေရးၾကီးသည္။ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအေထာက္အထား 
မည္သုိ႔ရွိေစကာမူ ထိုအေထာက္အထား၏ မူလအရင္းအျမစ္၊ ပိုင္ရွင္ႏွင့္ အသုံးျပဳမႈ သုိ႔မဟုတ္ ထိုအရာကုိ 
ေကာက္ယူမႈျဖစ္ေစသည့္ အေနအထားမ်ားကုိ က်ိဳးေၾကာင္းေဖာ္ျပ ထြက္ဆုိေပးမည့္ အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူ/ 
မ်က္ျမင္သက္ေသမရွိလွ်င္၊ သက္ေသအေထာက္အထားရႈေထာင့္မွ အလြန္အသုံး၀င္မည္မဟုတ္ပါ။ အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္ 
လာသူ/ မ်က္ျမင္သက္ေသသည္ ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ အေထာက္အထားေနရာ၌ အစားထုိး၀င္ေရာက္ ႏိုင္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ 
အမႈအမ်ားစု၌ ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ အေထာက္အထားသည္ အသက္ရွင္ လြတ္ေျမာက္လာသူ/ မ်က္ျမင္သက္ေသေနရာကုိ 
အစားမထုိးႏိုင္ပါ။

၆။   လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား သို႔မဟုတ္ က်န္းမာေရး ၀န္ေဆာင္မႈေပးသူ မ်ားအျဖစ္ 
သင္တန္းေပးထားျခင္းမခံရလွ်င္၊ ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ အေထာက္အထား တစ္ရပ္ကုိ မည္သုိ႔ ေတြ႔ရွိေကာက္ယူလာေၾကာင္း 
ရွင္းျပမည့္ သက္ေသတစ္ဦးအျဖစ္သုိ႔ ေရာက္ရွိမည့္ အေနအထားမွ ဆႏၵအေလ်ာက္ ေရွာင္ရွားႏုိင္သည္။

၇။   ပံုမွန္မဟုတ္သည့္ အေနအထား၌ ၊ လက္ေတြ႔ေ ဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ အေထာက္အထား ေကာက္ယူရန္ 
ဆုံးျဖတ္သည့္အခါ ဤေနာက္ဆက္တြ၌ဲ ပါရိွသည့္ ‘အုပ္ထိန္းမႈကြင္းဆက္မ်ား’ ႏွင့္ဆုိင္သည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ လုိက္နာသင့္သည္။

ေနာက္ဆက္တြဲ  
၆

၁၂၁



ေနာက္ဆက္တြဲမ်ား

၈။   သုိ႔ရာတြင္ လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္သူမ်ား သိထားရမည္မွာ- ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ အေထာက္အထား ေကာက္ယူမႈတုိင္းသည္ 
ထုိအေထာက္အထားအား အသုံးျပဳႏိုင္ေရးအတြက္ စစ္မွန္မႈႏွင့္ / သုိ႔မဟုတ္ က်ိဳးေၾကာင္းပံုေဖာ္ျပႏုိင္မႈကုိ 
သက္ေသခံသည့္ အခ်က္အလက္ေကာက္ယူျခင္းႏွင့္ ဒြန္တြဲေနသည္။ ‘အုပ္ထိန္းမႈကြင္းဆက္’ ကလည္း ဤအရာ 
မည္သည့္ေနရာမွလာသည္ကုိ သက္ေသျပေနသည္။ လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္သူမွ အေထာက္အထားအျဖစ္ ေကာက္ယူခ်ိန္ႏွင့္ 
ထုိအေထာက္အထားကုိ လိင္အၾကမ္းဖက္ရာဇ၀တ္မႈ၏ သက္ေသအျဖစ္ အသုံးျပဳခ်ိန္နွစ္ရပ္အၾကား၌ မသမာသူမ်ား 
မရွိေၾကာင္း သက္ေသျပသည့္ နည္းလမ္းတစ္ရပ္လည္းျဖစ္သည္။ ‘အုပ္ထိန္းမႈကြင္းဆက္’ သည္ အလြန္အေရးၾကီးသည္။ 
အေၾကာင္းမွာ- ထုိကြင္းဆက္ကုိ မျပသႏုိင္ပါက တရားရံုးတစ္ရံုး သို႔မဟုတ္ ခုံသမာဓိအဖြဲ႔က ထုိအရာအား 
လိင္အၾကမ္းဖက္ရာဇ၀တ္မႈ က်ဴးလြန္ခဲ့ျခင္း၏ သက္ေသအေထာက္ အထားအျဖစ္ စဥ္းစားရန္ ျငင္းဆန္ႏိုင္သည္ သုိ႔မဟုတ္ 
ရာဇ၀တ္မႈအတြက္ အလြန္ေကာင္းသည့္ အေထာက္အထားေကာင္းတစ္ရပ္မဟုတ္ေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္ႏိုင္သည္။ ဤေနရာ၌ 
အားထားစိတ္ခ်ရမႈကုိ ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္သည္။ အေထာက္အထားတစ္ခု၏ စစ္မွန္မႈကို ယုံၾကည္စိတ္ခ်ႏိုင္ၿပီး၊ 
ထုိအေထာက္အထားအေပၚ မသမာမႈမျပဳခဲ့ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ထုိအေထာက္အထားကုိ အကြက္ခ် စိစဥ္ထားခဲ့မႈမရွိျခင္း 
သုိ႔မဟုတ္ မရည္ရြယ္ဘဲ ပ်က္စီးျခင္းမ်ိဳးမျဖစ္ေစျခင္းတုိ႔အတြက္ အခ်က္အလက္ရွာေဖြသူက အခိုင္အမာ အာမခံႏုိင္ရမည္။ 
‘အုပ္ထိန္းမႈကြင္းဆက္’ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းသည္ အေထာက္ အထားမ်ားကို အေရးပါမႈအတုိင္းအတာ အလုိက္ 
ထိန္းသိမ္းထားရိွႏုိင္ေရးအတြက္ လက္ေတြ႔ ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား ေဆာင္ရြက္ေစသည္။

စည္းမ်ဥ္းမ်ား

၉။   အေထာက္အထားတစ္ရပ္အေပၚ ‘အုပ္ထိန္းမႈကြင္းဆက္’ ကုိ မွတ္တမ္းထားရွိရန္ အလုိ႔ငွာ လက္ေတြ႔ေ ဆာင္ရြက္သူသည္ 
ေအာက္ပါတုိ႔ကုိ မွတ္တမ္းတင္ ရမည္။

A. ထိုအေထာက္အထားကုိ မည္သုိ႔ေကာက္ယူခဲ့သည္ႏွင့္

B.  မတူညီသည့္ ပုဂိၢဳလ္မ်ားႏွင့္ / သုိ႔မဟုတ္ အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားအၾကား၌ ထုိအေထာက္အထား ကုိ (မည္သုိ႔) လက္ဆင့္ကမ္း 
လႊဲေျပာင္းခဲ့သည္ႏွင္ လႊဲေျပာင္းခဲ့ျခင္း ရွိ/မရွိ၊ လက္ေတြ႔ ေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ ‘အုပ္ထိန္းမႈကြင္းဆက္’ ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ 
သက္ဆိုင္ရာ တရား စီရင္ပိုင္ခြင့္နယ္ပယ္အလုိက္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ဥပေဒေရးရာ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ သိရွိ 
ထားသင့္သည္။

A. ထိုအေထာက္အထားကုိ မည္သုိ႔ေကာက္ယူခဲ့သည္။

အေထာက္အထားေကာက္ယူသည့္ နည္းလမ္းမ်ားသည္ ေမးခြန္းထုတ္စရာ အေထာက္အထား အမ်ိဳးအစား အလုိက္ 
ကြဲျပားမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း (ဥပမာ- ခႏၶာကုိယ္မွထြက္ေသာ အရည္မ်ားကုိ ေကာက္ယူထုတ္ပိုးမႈ သည္ အ၀တ္အပိုင္းအစ 
သုိ႔မဟုတ္ စာရြက္စာတမ္း တစ္ေစာင္ကုိ ေကာက္ယူထုတ္ပိုးမႈႏွင့္ ကြဲျပားေပမည္)၊ ေကာက္ယူသည့္ အေထာက္အထားတုိင္းကုိ 
ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားအား အနိမ့္ဆုံးအဆင့္အျဖစ္ ေရးမွတ္၍ ကပ္ထားသင့္သည္-

၁။   အမႈတြဲနံပါတ္- အမႈတစ္ခုအေပၚ သတ္မွတ္ထားသည့္ နံပါတ္၊ ထုိနံပါတ္သည္ အမႈတြဲႏွင့္ဆုိင္သည့္ 
အခ်က္အလက္အားလုံးႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည္။

၂။   အေထာက္အထားေကာက္ယူသည့္ေန႔စြဲ

၃။   အေထာက္အထားေကာက္ယူသူအမည္ႏွင့္ ထုိသုိ႔ေကာက္သူစဥ္က အတူရွိသည့္ အျခားသူမ်ား၏ အမည္မ်ား

၄။   ေကာက္ယူခဲ့သည့္ ေနရာအတိအက်ႏွင့္

၅။   ေကာက္ယူခဲ့သည့္ အေထာက္အထားအမ်ဳိးအစား

လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ ထုိအေထာက္အထားအား ယင္းတို႔လက္၀ယ္ရိွေနစဥ္ မည္သည့္အစီအမံမ်ားျဖင့္ လုံျခံဳစိတ္ခ်စြာ 
ထားရိွခဲ့သည္ကို မွတ္တမ္း ထားသင့္သည္။ (ဥပမာ- လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္သူ၏ အဖြ႔ဲကသာ ဖြင့္ႏိုင္သည့္ ေသာ့ခတ္ထားေသာ  
ဘီဒိုထဲ၌ သိမ္းထားခဲ့ဲ့သ ည္။)

လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္ၿပီး မည္မွ်အၾကာ၌ ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ အေထာက္ အထားကုိ ေတြ႔ရိွခဲ့သည္။ 
ထုိအေထာက္အထား ေတြ႔ရိွရသည့္ေနရာႏွင့္ အခင္းျဖစ္ရာေနရာ အနီးစပ္ဆံုး မည္မွ်ကြာေ၀းသည္၊ ဤအခ်က္မ်ားကုိ 
မည္သို႔သိရွိလာသည္ စသည္ကုိ မွတ္တမ္းေရးထားသင့္သည္။ 

ေနာက္ဆက္တြဲ  
၆

၁၂၂



ပဋိပကၡအတြင္း လိင္အၾကမ္းဖက္မႈအား  
မွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္း ဆိုင္ရာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ စာခ်ဳပ္

လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ အေထာက္အထားကုိ ကုိယ္တိုင္ေကာက္ယူခဲ့ျခင္း မဟုတ္လွ်င္၊ ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ 
အေထာက္အထားကုိ အသံုးျပဳႏိုင္ေရး လႊဲေျပာင္းေပးသူႏွင့္ လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္သူအၾကားရိွ သေဘာတူညီခ်က္၊ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ေဆြးေႏြးခ်က္ အေသးစိတ္ကုိလည္း သတ္မွတ္သင့္ သည္။

လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္သူ ေကာက္ယူထားသည့္ အရာတစ္ခုခုကုိ သက္ေသအေထာက္အထားအိတ္၌ ထည့္သြင္းထားသင့္သည္။ 
(လြယ္ကူစြာ ပိတ္သိမ္းထားႏုိင္သည့္ ပလတ္စတစ္အိတ္သည္ ထိုအရာအေပၚ၌ ေရ/ စိုထုိင္းဆမရွိလွ်င္ လံုေလာက္မႈရွိပါသည္။ 
အကယ္၍ ေရ/စိုထုိင္းဆရွိေနလွ်င္၊ အက္ဆစ္ဓာတ္ သဘာ၀မပါသည့္ စကၠဴစာအိတ္က ပုိေကာင္းသည္။) အိတ္/စာအိတ္ကုိ 
ေသခ်ာစြာ ခ်ိတ္ပိတ္၍ ထုိအရာကုိ ေကာက္ယူသူမွ လက္မွတ္ထုိးထားေသာ တံဆိပ္ျဖင့္ ပိတ္သိမ္းထားသင့္ၿပီး၊ မည္သည့္အခ်ိန္မွ် 
မဖြင့္ရန္ျဖစ္သည္။

ဤအခ်က္အလက္အားလံုးကုိ စကၠဴတစ္ရြက္တည္းေပၚ၌ ခ်ေရးၿပီး၊ အေထာက္အထားထည့္ထားသည့္ အိတ္/ စာအိတ္ေပၚ၌ 
သာမန္အားျဖင့္ကပ္ထားေလ့ရွိသည္။

အေထာက္အထားတစ္ခုစီ၏ မူလရင္းျမစ္၊ ေန႔စြဲႏွင့္ ေနရာတုိ႔ တူေနလွ်င္ႏွင့္ ေကာက္ယူသူတစ္ဦးတည္း ျဖစ္လွ်င္၊ 
အေထာက္အထားတစ္ခုစီအေပၚ၌ အခ်က္အလက္အျပည့္အစံု ျဖည့္သြင္းကပ္ထားစရာမလုိပါ။ သုိ႔ရာတြင္ အထက္ပါအခ်က္တစ္ရပ္
ရပ္ကြဲျပားလွ်င္၊ အထူးသျဖင့္ အေထာက္အထား၏ မူလပင္ရင္း ကြဲျပားလွ်င္၊ အထက္ပါ လုပ္ငန္းစဥ္အတုိင္း ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။

B.  ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား၌ ယင္းတုိ႔လက္ေအာက္ရွိသည့္ အေထာက္အထားမ်ားကုိ အျမဲလႊဲေျပာ

င္းေပးအပ္မႈရွိပါသလား။

အေထာက္အထားတစ္ရပ္ကုိ ပုဂိၢဳလ္မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား၌ အျမဲလႊဲေ ျပာင္းေပးအပ္မႈရိွခဲ့လွ်င္၊ လႊဲေျပာင္းပံု 
အေသးစိတ္ကုိ မွတ္တမ္းထားရန္ အေရးၾကီးသည္။ လႊဲေျပာင္းပံုကုိ “အလႊဲအေျပာင္းမွတ္တမ္း” တစ္ရပ္၌ အလြယ္တကူ 
ေဖာ္ျပထားႏုိင္သည္။

အေထာက္အထားတစ္ရပ္ လႊဲေျပာင္းသည့္ အၾကိမ္တုိင္း၌ ဤအလႊဲအေျပာင္းမွတ္တမ္းတြင္၌ ေဖာ္ျပသင့္ သည္မွာ-

၁။   အမႈတြဲနံပါတ္- အမႈတစ္ခုအေပၚ သတ္မွတ္ထားသည့္ နံပါတ္၊ ထုိနံပါတ္သည္ အမႈတြဲႏွင့္ဆုိင္သည့္ 
အခ်က္အလက္အားလုံးႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည္။

၂။   ေကာက္ယူခဲ့သည့္ အေထာက္အထားအမ်ိဳးအစား

၃။   လႊဲေျပာင္းခဲ့သည့္ေန႔စြဲ

၄။   လႊဲေျပာင္းရသည့္ အေၾကာင္းအရင္းႏွင့္

၅။   လႊဲေျပာင္းသူႏွင့္ လက္ခံသူ ႏွစ္ဦးစလုံး၏ လက္မွတ္မ်ား

သာမန္အားျဖင့္ ကုိင္တြယ္စဥ္ သုိ႔မဟုတ္ ထိန္းသိမ္းထားရွိစဥ္ ၾကံဳေတြ႔ရသည့္ လုံျခံဳေရးအေျခအေနမ်ား ကုိပါ မွတ္တမ္း၌ 
ေဖာ္ျပထားသင့္သည္။

မ်ားေသာအားျဖင့္ အုပ္ထိန္းမႈလႊဲေျပာင္းျခင္းမ်ားအနည္းဆုံးျဖစ္ေစရန္ ၾကိဳးစားျခင္းက အေကာင္းဆုံး ျဖစ္သည္။

ေနာက္ဆက္တြဲ  
၆

၁၂၃



ေနာက္ဆက္တြဲမ်ား

ေနာက္ဆက္တဲြ ၇ 
စာရြက္စာတမ္း အေထာက္အထား။ ‘အုပ္ထိန္းမႈကြင္းဆက္’ ဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား
၁။   လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္သူမ်ား ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္စဥ္အတြင္း၊ စိတ္၀င္စားစရာ စာရြက္စာတမ္း မ်ားကုိ ေတြ႔ရိွေကာင္း 

ေတြ႔ရိွႏိုင္သည္။ ဥပမာ- တစ္ခ်ိန္က စစ္တပ္လွည့္လည္စစ္ေဆးေရးအဖဲ႔ြ၏ ကြပ္ကဲအုပ္ခ်ဳပ္ပံုကုိ ေဖာ္ျပသည့္ 
စာရြက္စာတမ္းတစ္ေစာင္ကို စြန္႔ပစ္ထားေသာ စစ္တပ္ အေဆာက္အအံု တစ္လုံးတြင္ ေတြ႔ရွိႏုိင္သည္ သို႔မဟုတ္ 
မုဒိမ္းက်င့္ျခင္းမွ အသက္ရွင္ လြတ္ေျမာက္လာသူတစ္ဦး၏ ေဆးစစ္ခ်က္ စာရြက္တစ္ရြက္လက္၀ယ္ရွိသည့္ ဒုကၡသည္စခန္းမွ 
ဆရာ၀န္တစ္ဦးႏွင့္ ေတြ႔ႏုိင္သည္။ သုိ႔မဟုတ္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူကုိ ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ရာ၌ အကူအညီရႏုိင္သည့္ 
စာရြက္စာတမ္းတစ္ေစာင္ကို ေပးႏိုင္သည့္ အစိုးရအရာရိွတစ္ဦးႏွင့္ ေတြ႔ႏိုင္သည္။ အထက္ပါ စာရြက္စာတမ္း 
တစ္ရပ္ရပ္သည္ လိင္အၾကမ္းဖက္ ရာဇ၀တ္မႈတစ္ရပ္ ျဖစ္ပြားခ့ဲေၾကာင္းျပသည့္ “စာရြက္စာတမ္းအေထာက္အထား” 
ျဖစ္ႏုိင္သည္။

၂။   မ်ားေသာအားျဖင့္၊ လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ ရာဇ၀တ္မႈ စံုစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ားအျဖစ္  
သင္တန္းေပးျခင္းမခံခဲ့ရလွ်င္လည္း၊ ထုိစာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ ရယူစုေဆာင္းႏုိင္သည္။ “စာရြက္စာတမ္းအေထာက္အထား” 
ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားသည္ “ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ အေထာက္အထား” အတြက္ က်င့္သုံးရမည့္ 
လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကြဲလြဲမႈရွိသည္။ (ေနာက္ဆက္တြဲ-၆ ၊ “ရုပ္ပိုင္း ဆုိင္ရာ အေထာက္အထား” 
အုပ္ထိန္းမႈကြင္းဆက္ဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ ၾကည့္ပါ။) သုိ႔ရာတြင္ ေအာက္ပါကန္႔သတ္ခ်က္အခ်ိဳ႕ ရိွေနပါသည္-

•  လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ ရာဇ၀တ္မႈ စံုစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ားအျဖစ္ သင္တန္းေပးခံရသူမ်ား မဟုတ္ၾကလွ်င္၊ 
စိတ္၀င္စားစရာ စာရြက္စာတမ္းတစ္ေစာင္ကုိ မည္သုိ႔ေတြ႔ရိွသိမ္းဆည္းခ့ဲေၾကာင္း ရွင္း ျပရသည့္ သက္ေသအျဖစ္သို႔ 
ယင္းတို႔ကုိယ္ယင္းတုိ႔ ပို႔ျခင္းမွ ေရွာင္ရွားလိုၾကေပမည္။

•  အမႈႏွင့္ဆုိင္သည့္ စာရြက္စာတမ္းမူရင္းကုိ အခ်ိဳ႕ေသာ အေျခအေနမ်ား၌သာ ေကာက္ယူသင့္သည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ 
သက္ေသအေထာက္အထားအမွန္ႏွင့္ ဒြန္တြဲေနသည့္အမႈႏွင့္ဆုိင္ေသာ စာရြက္စာတမ္း မိတၱဴမ်ားကုိ ရယူျခင္းက 
အေလ့အက်င့္ေကာင္းျဖစ္သည္။ အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ ဥပမာမ်ားကုိ အသံုးျပဳ၍၊

(က)  အကယ္၍ လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ တခ်ိန္က စစ္တပ္လွည့္လည္စစ္ေဆးေရးအဖဲ႔ြ၏ 
ကြပ္ကဲအုပ္ခ်ဳပ္ပံုကုိ ေဖာ္ျပသည့္ စာရြက္စာတမ္းတစ္ေစာင္ကုိ စြန္႔ပစ္ထားေသာ စစ္တပ္ 
အေဆာက္အအံုတစ္လုံးတြင္ ေတြ႔ရွိရလွ်င္၊ ဤစာရြက္စာတမ္းသည္ အေဆာက္အအုံထဲ၌ က်န္ခဲ့လွ်င္ 
ထုိစာရြက္စာတမ္းကုိ ဖ်က္ဆီးခဲ့ျခင္းျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု ယံုၾကည္ရသည့္ အေၾကာင္း ျပခ်က္ရွိရမည္။ ဤအမႈတြင္ 
လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ စာရြက္စာတမ္းမိတၱဴႏွင့္ စစ္မွန္ ေၾကာင္းျပသည့္ အေထာက္အထားမ်ားကုိ 
ရယူရန္သာ ရည္ရြယ္ခ်က္ထားသင့္သည္။ (ဆိုလုိ သည္မွာ စာရြက္စာတမ္းပါ အခ်က္အလက္ အေသးစိတ္ႏွင့္ 
ေတြ႔ရွိပံုအေျခအေနမ်ား၊ ဥပမာ- မ်က္ျမင္သက္ေသတစ္ဦး၏ ထြက္ဆိုခ်က္ကုိ ေဖာ္ျပသည့္ အေထာက္အထား)။ 
သုိ႔ရာတြင္ ထုိသုိ႔ မျဖစ္ႏုိင္လွ်င္၊ မူရင္းစာရြက္စာတမ္းကိုသာ ရယူထားႏုိင္သည္။

(ခ)  လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ မုဒိမ္းက်င့္ျခင္းမွ အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူတစ္ဦး၏ ေဆးစစ္ခ်က္ 
စာရြက္စာတမ္း လက္၀ယ္ရိွသည့္ ဒုကၡသည္မွ ဆရာ၀န္တစ္ဦးႏွင့္ေတြ႔လွ်င္၊ မူရင္းစာရြက္စာတမ္းကုိ မယူရပါ။ 
လူနာသည္ သူ/သူမ၏ ကုိယ္ေရးကိုယ္တာအတြက္ မူရင္း စာရြက္စာတမ္းကုိ လုိအပ္ႏုိင္သည့္အျပင္ မည္သည့္ျဖစ္
ရပ္၌္မဆုိ၊ေဆးစစ္ခ်က္စာရြက္ စာတမ္းမ်ားသည္ အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူ/ မ်က္ျမင္သက္ေသကုိယ္တုိင္၏ 
ထြက္ဆုိခ် က္ေလာက္ မခိုင္မာေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ လက္ေတ႔ြေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ 
စာရြက္စာတမ္းမိတၱဴမွန္ကုိသာ အဓိကထား ယူေဆာင္သင့္သည္။ (ထုိသုိ႔ယူေဆာင္ရန္ သေဘာတူညီလွ်င္) 
ႏွင့္ ဆရာ၀န္၊ အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူႏွင့္ အျခားသက္ဆုိင္ရာ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားအား 
အင္တာဗ်ဴးသင့္သည္။ (ေနာက္ဆက္တြဲ-၃ “အင္တာဗ်ဴးျခင္း၊ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ထိပ္တန္းက်သည့္ 
လက္ေတ႔ြနည္းလမ္းမ်ား”)

(ဂ)  အကယ္၍ လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူကုိ ေဖာ္ထုတ္ရာ၌ အကူအညီ ရသည့္  
စာရြက္စာတမ္းတစ္ေစာင္ကိုေပးႏိုင္သည့္ အစိုးရအရာရိွတစ္ဦးႏွင့္ေတြ႔လွ်င္၊ ထုိစာရြက္ စာတမ္းကုိ ေနာက္ပိုင္း၌ 
တရားခြင္တင္ျပစစ္ေဆးႏုိင္သည့္ အခ်ိန္ကာလအထိ၊ လုံျခံဳစိတ္ခ်စြာ ရယူ၊ သိမ္းဆည္း၊ ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္သည္ဟု 

ေနာက္ဆက္တြဲ  
၇

၁၂၄



ပဋိပကၡအတြင္း လိင္အၾကမ္းဖက္မႈအား  
မွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္း ဆိုင္ရာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ စာခ်ဳပ္

ယုံၾကည္ရသည့္ အေၾကာင္းရင္း ယင္းတုိ႔၌ ရွိလွ်င္ႏွင့္ အကယ္၍ လိုအပ္လွ်င္ အရာရွိမွ ဤစာရြက္စာတမ္းမ်ိဳး 
အျခားတစ္ခုကုိ ထုတ္ေပး ႏုိင္မည္ဟု ယုံၾကည္ရသည့္ အေၾကာင္းရင္း ယင္းတို႔ထံ၌ရွိလွ်င္၊ ထုိစာရြက္စာတမ္း 
မိတၱဴကုိ ယင္းတုိ႔က ရယူႏုိင္သည္။

၃။   လက္ေတြ႔ ေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ (စာရြက္စာတမ္းမူရင္း သို႔မဟုတ္ မိတၱဴတစ္ေစာင္ကုိ) စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ရယူထားရန္ 
ဆုံးျဖတ္သည့္ အေျခအေနမ်ား၌၊ ဤေနာက္ဆက္တဲြပါ ‘အုပ္ထိန္းမႈကြင္းဆက္မ်ား’ ကလည္း ဤအရာမည္သည့္ေနရာမွ 
လာသည္ကုိ သက္ေသျပေနသည္။ လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္သူမွ အေထာက္အထားအျဖစ္ ေကာက္ယူခိ်န္ႏွင့္ 
ထုိအေထာက္အထားကုိ လိင္အၾကမ္းဖက္ရာဇ၀တ္မႈ၏ သက္ေသအျဖစ္ အသံုးျပဳခ်ိန္ နွစ္ရပ္အၾကား၌  
မသမာသူမ်ားမရွိေၾကာင္း သက္ေသျပသည့္ နည္းလမ္းတစ္ရပ္လည္းျဖစ္သည္။ ‘အုပ္ထိန္းမႈကြင္းဆက္’ သည္ 
အလြန္အေရးၾကီးသည္။ အေၾကာင္းမွာ - ထုိကြင္းဆက္ကို မျပသႏိုင္ပါက တရားရုးံတစ္ရုံး သုိ႔မဟုတ္ ခုံသမာဓိအဖဲြ႔က 
ထုိအရာအား လိင္အၾကမ္းဖက္ ရာဇ၀တ္မႈ က်ဴးလြန္ခဲျ့ခင္း၏ သက္ေသအေထာက္ အထားအျဖစ္ စဥ္းစားရန္  
ျငင္းဆန္ႏုိင္သည္ သုိ႔မဟုတ္ ရာဇ၀တ္မႈအတြက္ အလြန္ေကာင္းသည့္ အေထာက္အထားတစ္ရပ္မဟုတ္ေၾကာင္း  
ဆံုးျဖတ္ႏိုင္သည္။ စာရြက္စာတမ္းတစ္ေစာင္ ၏ ‘အုပ္ထိန္းမႈကငြ္းဆက္မ်ား’ ကုိ ထိန္းသိမ္းထားရန္ 
လက္ေတ႔ြေဆာင္ရြက္သူမ်ား သည္ ေအာက္ပါတုိ႔ကုိ မွတ္တမ္းတင္ရန္ လိုအပ္သည္။

စည္းမ်ဥ္းမ်ား

A.  ထုိစာရြက္စာတမ္းကုိ မည္သို႔ေကာက္ယူခဲ့သည္ႏွင့္

B.   မတူညီသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ / သုိ႔မဟုတ္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား၌ ထုိစာရြက္စာတမ္းကုိ (မည္သုိ႔) လက္ဆင့္ကမ္း 
လႊဲေျပာင္းခဲ့သည္ႏွင္ လႊဲေျပာင္းခဲ့ျခင္း ရိွ/မရိွ၊

A. ထိုစာရြက္စာတမ္းကုိ မည္သုိ႔ရယူခဲ့သည္။

သာမန္စည္းမ်ဥ္းမွာ- ေကာက္ယူသည့္ စာရြက္စာတမ္းတုိင္းတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားကုိ အနိမ့္ဆုံးအဆင့္ ေရးမွတ္၍ 
ကပ္ထားသင့္သည္။

၁။   အမႈတြဲနံပါတ္- အမႈတစ္ခုအေပၚ သတ္မွတ္ထားသည့္ နံပါတ္၊ ထုိနံပါတ္သည္ အမႈတြဲႏွင့္ဆုိင္သည့္ 
အခ်က္အလက္အားလုံးႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည္။

၂။   ရယူသည့္ေန႔စြဲဲဲ

၃။   စာရြက္စာတမ္းေကာက္ယူသူအမည္ႏွင့္ ထုိသုိ႔ေကာက္သူစဥ္က အတူရွိသည့္ အျခားသူမ်ား၏ အမည္မ်ား

၄။   ေကာက္ယူခဲ့သည့္ ေနရာအတိအက်ႏွင့္

၅။   ေကာက္ယူခဲ့သည့္ စာရြက္စာတမ္းအမ်ဳိးအစား

၆။   လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ ထုိစာရြက္စာတမ္း ယင္းတုိ႔လက္၀ယ္ရိွေနစဥ္ မည္သည့္ အစီအမံမ်ားျဖင့္ 
လံုျခံဳစိတ္ခ်စြာ ထားရိွခဲ့သည္ကို မွတ္တမ္း ထားသင့္သည္။ (ဥပမာ- လက္ေတြ႔ ေဆာင္ရြက္သူ၏အဖြ႔ဲကသာ ဖြင့္ႏိုင္သည့္ 
ေသာ့ခတ္ထားေသာ ဘီဒိုထဲ၌ သိမ္းထားခဲ့ဲ့သည္။)

၇။   လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ကုိယ္တုိင္ရယူခဲ့ျခင္းမဟုတ္လွ်င္ ရုပ္ပိုင္း ဆုိင္ရာ 
အေထာက္အထားကုိ အသံုးျပဳႏိုင္ေရး လႊဲေ ျပာင္းေပးသူႏွင့္ လက္ေတြ႔ေ ဆာင္ရြက္သူ အၾကားရိွ သေဘာတူညီခ်က္၊ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ေဆြးေႏြးခ်က္ အေသးစိတ္ ကုိလည္း သတ္မွတ္သင့္သည္။

၈။   လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္သူ ရယူထားသည့္ စာရြက္စာတမ္းတစ္ခုခုကုိ သက္ေသအေထာက္အထား အိတ္၌ 
ထည့္သြင္းထားသင့္သည္။ (လြယ္ကူစြာ ပိတ္သိမ္းထားႏုိင္သည့္ ပလတ္စတစ္အိတ္သည္ ထုိအရာအေပၚ၌ ေရ/ 
စိုထုိင္းဆမရွိလွ်င္ လုံေလာက္မႈရွိပါသည္။ အကယ္၍ ေရ/ စိုထုိင္းဆ ရွိေနလွ်င္၊ အက္ဆစ္ဓာတ္ သဘာ၀မပါသည့္ 
စကၠဴစာအိတ္က ပိုေကာင္းသည္။) အိတ္/ စာအိတ္ ကုိ ေသခ်ာစြာ ခ်ိတ္ပိတ္၍ ထိုအရာကုိ ေကာက္ယူသူမွ 
လက္မွတ္ထိုးထားေသာတံဆိပ္ျဖင့္ ပိတ္သိမ္းထား သင့္ၿပီး၊ မည္သည့္အခ်ိန္မွ် မဖြင့္ရန္ျဖစ္သည္။

၉။   ဤအခ်က္အလက္အားလံုးကုိ စကၠဴတစ္ရြက္တည္းေပၚ၌ ခ်ေရးၿပီး၊ စာရြက္စာတမ္းထည့္ထားသည့္ အိတ္/ စာအိတ္ေပၚ၌ 
သာမန္အားျဖင့္ကပ္ထားေလ့ရွိသည္။

ေနာက္ဆက္တြဲ  
၇

၁၂၅



ေနာက္ဆက္တြဲမ်ား

စာရြက္တစ္ခုစီ၏ မူလရင္းျမစ္၊ ေန႔စြဲႏွင့္ ေနရာတုိ႔ တူေနလွ်င္ႏွင့္ ေကာက္ယူသူတစ္ဦးတည္းျဖစ္လွ်င္၊ 
စာရြက္စာတမ္းတစ္ခုစီအေပၚ၌ အခ်က္အလက္အျပည့္အစံု ျဖည့္သြင္းကပ္ထားစရာ မလုိပါ။ သို႔ရာတြင္ အထက္ပါအခ်က္တစ္ရပ္ရ
ပ္ကြဲျပားလွ်င္၊ အထူးသျဖင့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား၏ မူလပင္ရင္း ကြဲျပားလွ်င္၊ အထက္ပါ လုပ္ငန္းစဥ္အတုိင္း ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။

B.   ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား၌ ယင္းတုိ႔လက္ေအာက္ရွိသည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ အျမဲလႊဲေျပာ
င္းေပးအပ္မႈရွိပါသလား။

စာရြက္စာတမ္းတစ္ရပ္ကို ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား၌ အျမဲလႊဲေျပာင္းေပးအပ္မႈရိွခဲ့လွ်င္၊ လႊဲေျပာင္းပံု အေသးစိတ္ကုိ 
မွတ္တမ္းထားရန္ အေရးၾကီးသည္။ လႊဲေျပာင္းပံုကုိ “အလႊဲအေျပာင္းမွတ္တမ္း” တစ္ရပ္၌ အလြယ္တကူ ေဖာ္ျပထားႏုိင္သည္။

စာရြက္စာတမ္းတစ္ရပ္ လႊဲေျပာင္းသည့္ အၾကိမ္တုိင္း၌ ဤအလဲႊအေျပာင္းမွတ္တမ္း၌ ေဖာ္ျပသင့္သည္မွာ- 

၁။   အမႈတြဲနံပါတ္- အမႈတစ္ခုအေပၚ သတ္မွတ္ထားသည့္ နံပါတ္၊ ထုိနံပါတ္သည္ အမႈတြဲႏွင့္ဆုိင္သည့္ 
အခ်က္အလက္အားလုံးႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည္။

၂။   ရယူခဲ့သည့္ စာရြက္စာတမ္းအမ်ိဳးအစား

၃။   လႊဲေျပာင္းခဲ့သည့္ေန႔စြဲ

၄။   လႊဲေျပာင္းရသည့္ အေၾကာင္းအရင္းႏွင့္

၅။   လႊဲေျပာင္းသူႏွင့္ လက္ခံသူ ႏွစ္ဦးစလုံး၏ လက္မွတ္မ်ား

၆။   သာမန္အားျဖင့္ကုိင္တြယ္စဥ္ သုိ႔မဟုတ္ ထိန္းသိမ္းထားရိွစဥ္ ၾကံဳေတြ႔ရသည့္ လံုျခံဳေရးအေျခအေန မ်ားကုိပါ မွတ္တမ္း၌ 
ေဖာ္ျပထားသင့္သည္။

မ်ားေသာအားျဖင့္ အုပ္ထိန္းမႈလႊဲေျပာင္းျခင္းမ်ား အနည္းဆုံးျဖစ္ေစရန္ ၾကိဳးစားျခင္းက အေကာင္းဆုံးျဖစ္သည္။ လက္ေတြ႔ေ 
ဆာင္ရြက္သူမ်ားအေနျဖင့္ ဤရာဇ၀တ္မႈမ်ိဳးအတြက္ အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ား/မ်က္ျမင္ သက္ေသမ်ားကုိ 
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန႔္ အကူအညီေပးႏိုင္ရန္အလို႔ငွာ ဤအစီအမံမ်ား၏ အတုိင္းအတာကုိ ေလ့လာထားရန္ျဖစ္သည္။

ေနာက္ဆက္တြဲ  
၇

၁၂၆



ပဋိပကၡအတြင္း လိင္အၾကမ္းဖက္မႈအား  
မွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္း ဆိုင္ရာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ စာခ်ဳပ္

ေနာက္ဆက္တဲြ-၈
ဓာတ္ပံု႐ိုက္ကူးျခင္း၊ ဗြီဒီယုိမွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ အခင္းျဖစ္ပံုျမင္ကြင္းမ်ားကုိ 
ပံုၾကမ္းေရးျခစ္ျခင္း၊ ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ အေထာက္အထားႏွင့္ ႐ုပ္ပို္င္းဆိုင္ရာ 
ထိခုိက္ဒဏ္ရာမ်ားႏွင့္ဆုိင္သည့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား
သင္ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ေနစဥ္၌ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈတစ္ရပ္ျဖစ္ပြားခ့ဲဟန္ရိွသည့္ ေနရာတစ္ေနရာကုိ ေတြ႕ရ 
ေကာင္းေတြ႔ရႏိုင္သည္။ (ဥပမာ- ေသြးကြက္စြန္းထင္းေနသည့္ ၾကမ္းျပင္ႏွင့္ ညစ္ပတ္ေပက်ံေနသည့္ ေမြ႔ရာရိွသည့္အခန္းတစ္ခန္း) 
၊ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈတစ္ရပ္ျဖစ္ပြားခ့ဲေၾကာင္း သင့္ကုိအႀကံျပဳေနသည့္ေနရာ (ဥပမာ- မ်က္ျမင္သက္ေသတစ္ဦးက 
သင့္အားေျပာခဲ့သည့္ မုဒိမ္းမႈက်ဴးလြန္ရာတြင္ အသံုးျပဳခဲ့သ ည့္ လက္နက္ တစ္ခု) သုိ႔မဟုတ္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမွရရိွခဲ့သ 
ည့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာမ်ားကုိ သိသာထင္ရွားစြာေတြ႔ရသည့္ သားေကာင္တစ္ဦး (ဥပမာ- လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမွရရွိိွခဲ့သည့္ 
ဒဏ္ရာမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သင့္အားအသိေပး ထားသည့္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး၏ ဒဏ္ရာမ်ားနွင့္ သူမ၏ ေက်ာကုန္းမွျခစ္ရာမ်ား)။

အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ား/မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားအား အင္တာဗ်ဴးရာမွ ရရွိခဲ့သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား 
ႏွင့္အတူ ဤအခ်က္အလက္မ်ားကုိ (ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္) ဗီြဒီယုိမွတ္တမ္းျပဳရန္၊ ဓာတ္ပံု႐ိုက္ယူရန္၊ ပုံၾကမ္းေရးျခစ္ရန္ 
အေရးႀကီးသည္။ ဤအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေကာင္းစြာရယူထားလွ်င္ ေနာက္ပိုင္း၌ တရားစီရင္ရာတြင္ ခိုင္မာသည့္ 
အေထာက္အထားျဖစ္လာႏိုင္သည္။

႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာအေထာက္အထားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းပါက ဓာတ္ပံုရိုက္ကူးျခင္း၊ ဗီြဒီယုိမွတ္တမ္းတင္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 
ပံုၾကမ္းေရးျခစ္ျခင္းက ထုိအေထာက္အထားကုိ ေကက္ယူျခင္းထက္ပိုေကာင္းပါသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ျခြင္းခ်က္ျပဳထားေသာ 
အေျခအေနမ်ားမဟုတ္လွ်င္ႏွင့္ ေကာင္းစြာသင္တန္းေပးထားျခင္းမခံရလွ်င္၊ ထုိအေထာက္အထားကုိ လုံၿခံဳစိတ္ခ်စြာထားရွိရန္ႏွင့္ 
သယ္ပို႔ေပးႏိုင္ျခင္းမရွိလွ်င္ မည္သည့္႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ အေထာက္အထားကုိမွ် မေကာက္ယူသင့္ပါ။ (ေနာက္ဆက္တဲြ-၆၊ 
“႐ုပ္ပို္င္းဆိုင္ရာအေထာက္အထား၊ အုပ္ထိန္း မႈကြင္းဆက္ဆုိင္ရာစည္းမ်ဥ္းမ်ား” ကုိၾကည့္ပါ။) 

႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာဒဏ္ရာမ်ားရရိွခဲ့သ ည့္ျဖစ္ရပ္၌၊ သင္တန္းေပးထားေသာ ေဆးစစ္ခ်က္ျပဳလုပ္သူမ်ားက ဤဒဏ္ရာ မ်ားကုိ 
ဓာတ္ပံု႐ိုက္ရန္ မ်ားေသာအားျဖင့္ အႀကံေပးထားသည္။ သို႔ရာတြင္ အျခားပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ (ေအာက္ပါ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို 
လုိက္နာလွ်င္) ခႏၶာကုိယ္အတြင္းပိုင္းေနရာမ်ားရွိ ဒဏ္ရာမ်ားမွအပ) အေျခခံထိခိုက္မႈ မ်ားကုိ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရသူ၏ 
ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ဓာတ္ပံု႐ိုက္ႏိုင္သည္။ ဤလမ္းညႊန္ခ်က္ကုိ အခင္းျဖစ္ရာျမင္ကြင္း၊ ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ အေထာက္အထား သုိ႔မဟုတ္ 
ရာဇ၀တ္မႈသားေကာင္ျဖစ္ခ့ဲရသူ၏ ႐ုပ္ပို္င္းဆုိင္ရာ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ မ်ားကုိ ဓာတ္ပုံ႐ိုက္ရန္၊ ဗြီဒီယုိမွတ္တမ္းတင္ရန္ သုိ႔မဟုတ္ 
ပုံၾကမ္းေရးျခစ္ရန္ ဆုံးျဖတ္ထားသူ မည္သူမဆိုက သာမာန္အားျဖင့္ က်င့္သုံးရသည္။ သို႔ရာတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာလက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္
သူမ်ားသည္ ဓာတ္ပုံ႐ိုက္ရန္၊ ဗြီဒီယုိမွတ္တမ္းမ်ားတင္ရန္ သုိ႔မဟုတ္ ပံုၾကမ္းေရးျခစ္ရန္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မရွိဘဲဲျဖစ္ႏိုင္သည္။ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ သင္၏ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္သည္ အျခားေသာ လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္သူမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္သည့္ 
ပုံစံျဖစ္ရန္ အေရးႀကီးသည္။ သုိ႔မွသာ အေျခခံအခ်က္အလက္ေ၀မွ်ႏိုင္ၿပီး ႏွစ္ထပ္ကြမ္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ိဳးကုိ ေရွာင္ရွားႏုိင္ေပမည္။ 
ဘာကအဓိကက်သလဲဆိုသည္မွာ- သင္၏လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာဘာရွိသလဲႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ျပင္ပမွ ယာယီေဆာင္ရြက္ရန္ 
လုိေကာင္းလိုႏိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ သင့္အဖြဲ႔အစည္း၏ မူ၀ါဒတုိ႔ျဖစ္ပါသည္။

အႏၱရာယ္ရွိသည့္အေျခအေနတြင္ အေရးႀကီးဆုံးမွာ အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ား/မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ား 
ႏွင့္ ယင္းတုိ႔အသုိင္းအ၀ိုင္း၏ ေဘးကင္းလုံၿခံဳမႈျဖစ္သည္ဟု မွတ္ထားပါ။ ဤအႀကံျပဳခ်က္အားလုံးႏွင့္ကုိက္ညီ သည့္ 
ဓာတ္ပုံတစ္ပုံ/ ဗြီဒီယုိဖိုင္တစ္ခုကုိ သင္မရႏိုင္လွ်င္လည္း ထုိဓာတ္ပုံ/ ဗြီဒီယုိဖိုင္ကုိ အေထာက္အထား အျဖစ္ မည္သည့္အခါမွ် 
တင္ျပလိမ့္မည္မဟုတ္ဟူသည့္ သေဘာမဟုတ္ပါ။

ရာဇ၀တ္မႈျဖစ္ပြားရာေနရာ၊ ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာအေထာက္အထားႏွင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာမ်ားကုိ 
ဓာတ္ပံု႐ုိက္ျခင္းႏွင့္ ဗီြဒီယုိမွတ္တမ္းတင္ျခင္း
ထုိဓာတ္ပံုမ်ား၏ စစ္မွန္ေၾကာင္းကုိ သက္ေသျပႏိုင္လွ်င္ ေနာက္ပုိင္း၌ တရားခြင္စစ္ေဆးရာတြင္ ထိုဓာတ္ပံုမ်ား သည္ 
အလြန္အသံုး၀င္သည့္ အေထာက္အထားျဖစ္ႏိုင္သည္။ “အမ်ားယံုၾကည္လက္ခံမႈ” ဆိုသည္မွာ - ဓာတ္ပံု သုိ႔မဟုတ္ 
အျခားအေထာက္အထားတစ္ရပ္ရပ္သည္ စစ္မွန္ေၾကာင္း ျပႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ‘စစ္မွန္ေၾကာင္း’ သက္ေသျပမႈသည္ 

ေနာက္ဆက္တြဲ  
၈

၁၂၇



ေနာက္ဆက္တြဲမ်ား

အၿမဲမလြယ္ကူသျဖင့္ သင့္ထံ၌ အခ်က္အလက္အလုံအေလာက္ရွိေစရမည့္အျပင္၊ သက္ေသအေထာက္အထား၏ စစ္မွန္မႈကို 
အျခားသူမ်ားကစိန္ေခၚႏုိင္သည့္ အခြင့္အလမ္းနည္းပါးသြားေစေရး ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္ အဆင့္မ်ားစြာရွိသည္။

စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမျပဳမီ

၁။   သင္၏ကင္မရာႏွင့္ အျခားဓာတ္ပံု႐ိုက္သည့္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားကုိ မည္သို႔အသုံးျပဳမည္ကုိေလ့လာပါ။ အထူးသျဖင့္၊ 
သင့္ကင္မရာ၏ ရက္စြဲႏွင့္ အခ်ိန္ျပင္ဆင္သတ္မွတ္သည့္ ခလုတ္္ကုိမည္သုိ႔အသုံးျပဳရမည္ ႏွင့္ အလင္းအေမွာင္ႏွင့္ 
အေရာင္ကုိ မည္သုိ႔ ခ်ိန္ညွိမည္ကုိေလ့လာပါ။ သင္သည္ႏိုင္ငံစံု၏အခ်ိန္မ်ဥ္း သတ္မွတ္ခ်က္ အမ်ိဳးမ်ိဳးအၾကား 
အလုပ္လုပ္ေနသူျဖစ္လွ်င္ သင့္ကင္မရာကုိ ဂရင္းနစ္ပ်မ္းမွ်စံေတာ္ခ်ိန္ ႏွင့္ တိုက္ထားပါ။

၂။   သင္တန္းေပးရာတြင္ လက္ရွိလမ္းညႊန္ခ်က္ကုိ ကိုးကားပါ။ 

ဓာတ္ပံုမ်ား႐ိုက္ယူရန္ သင္ဆုံးျဖတ္လွ်င္-

၃။   ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးသည္ ဓာတ္ပံုထဲ၌ ပါ၀င္ရန္ရွိလွ်င္၊ ထိုသူ၏ သေဘာတူညီခ်က္ကုိ ဦးစြာရယူၿပီးမွ ဓာတ္ပံု ႐ိုက္ပါ။

•   ဤအပိုင္းတြင္ ဓာတ္ပုံ႐ုိက္ယူရန္အလုိ႔ငွာ- ရာဇ၀တ္မႈျဖစ္ပြားရာေနရာကုိ စီမံကြပ္ကဲေနသူ အသိုင္း အ၀ိုင္းတစ္ရပ္၊ 
႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ အေထာက္အထားအပိုင္းအစ ပိုင္ဆိုင္ေသာ အသက္ရွင္ လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ား / မ်က္ျမင္သက္ေသ 
တစ္ဦး သုိ႔မဟုတ္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရိွခဲ့သည့္ ရာဇ၀တ္ သားေကာင္တစ္ဦးထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံျခင္းတို႔
ပါ၀င္ပါသည္။

•   ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး၏ သက္ေတာင္႕သက္သာရွိမႈႏွင့္ ပုဂၢလိကဆန္မႈကုိလည္း ထည့္စဥ္းစားပါ။ အခ်ိဳ႕ေသာ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားတြင္ 
- ဓာတ္ပံု႐ိုက္ကူးျခင္းအား မသင့္ေလ်ာ္ေသာအျပဳအမူအျဖစ္ ျမင္ႏိုင္သည္။ ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ထိခိုက္ဒဏ္ရာမ်ားကုိ 
ဓာတ္ပံု႐ိုက္ယူရာ၌ ဤအခ်က္ကအထူးအေရးႀကီးသည္။

•   ဓာတ္ပံုမ်ားကုိအသုံးျပဳရန္ရွိသည္႕ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို အသိေပးပါ။ အထူးသျဖင့္ အမည္မေဖာ္လုိသည့္ကိစၥကုိ 
ေဆြးေႏြးပါ။ ေနာက္ပိုင္းတရားစစ္ေဆးဆုံးျဖတ္မႈမ်ားတြင္ အေထာက္အထားအျဖစ္ တင္ျပႏုိင္ရန္ျဖစ္ၿပီး၊ 
ဓာတ္ပံုထဲ၌ ပါ၀င္သူပုဂၢိဳလ္မည္သူမဆုိ (ဥပမာ- လိင္အၾကမ္းဖက္မႈသားေကာင္တစ္ဦး) သည္ သာမာန္အားျဖင့္ 
အမည္မေဖာ္လုိသူအျဖစ္ မေနၾကရန္ျဖစ္သည္။

•   ဓာတ္ပုံထဲတြင္ပါ၀င္ရန္ သေဘာမတူပါက ထိုသူမ်ားကုိ ဓါတ္ပုံမ႐ုိက္ပါႏွင့္။ ဓါတ္ပုံမ႐ုိက္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္လာႏုိင္သည့္ 
ေနာက္ဆက္တဲြရလဒ္မ်ားကုိ ပါ၀င္ပတ္သက္္သူ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအား ရွင္းျပပါ။

•   ဓာတ္ပံုမ်ားတြင္ လူ႔႐ုပ္ၾကြင္းမ်ား မည္သည့္နည္းႏွင့္မဆုိ ပါ၀င္ရပါက၊ ထုိလူေသမ်ားကုိ ယင္းတုိ႔ႏွင့္ 
ဆက္စပ္သည့္ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ အေလ့အထမ်ားႏွင့္အညီ ေလးစားစြာျပဳမူရန္ အေရးႀကီးသည္။

•   ဓာတ္ပံုရိုက္ယူျပီးေနာက္ ဓာတ္ပံုထဲ၌ပါဝင္သည့္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္း၏ မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း အခ်က္အလက္ကုိ 
ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ပါ။ (ဥပမာ - ဓာတ္ပံုတုိင္းတြင္ အမႈတြဲနံပါတ္ ပါဝင္ေစရမည္ သုိ႔မဟုတ္ တျခားနည္းအားျဖင့္ 
အမႈတြဲနံပါတ္ကုိ ပံုႏွိပ္ပါ သုိ႔မဟုတ္ စကၠဴတစ္ရြက္ေပၚတြင္ ေရးသားပါ၊ ထုိပံုႏွိပ္စာရြက္ သုိ႔မဟုတ္ လက္ေရးျဖင့္ 
ေရးသားထားေသာ စာရြက္ကုိ ဖလင္လိပ္ သုိ႔မဟုတ္ Memory Card ၏ အစႏွင့္ အဆုံးတြင္ ထား၍ 
ဓာတ္ပံုရိုက္ပါ။ မွတ္သားထားရမည္မွာ အမႈတြဲနံပါတ္တြင္ ပုဂၢိဳလ္အမည္ႏွင့္ လိပ္စာကို ေပါက္ၾကားေစသည့္ 
အခ်က္အလက္အေသးစိတ္ပါဝင္ရန္ မလုိပါ။

၄။   ဓာတ္ပံုမ်ားကုိ ခ်က္ခ်င္းရိုက္ပါ။

•   အခင္းျဖစ္ရာေနရာ သုိ႔မဟုတ္ ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ အေထာက္အထားအပိုင္းအစကို ဓာတ္ပံုရိုက္ေနျခင္းျဖစ္လွ်င္ 
ဓာတ္ပံုမရိုက္မီ ထုိအရာမ်ားကုိ အေႏွာက္အယွက္ မျပဳမိေစရန္ ဂရုစိုက္ပါ။

•   အကယ္၍ ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ထိခိုက္ဒဏ္ရာတစ္ခုကို ဓာတ္ပံုရိုက္ေနလွ်င္ႏွင့္ မၾကာခင္က ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ 
လိင္အၾကမ္းဖက္မႈကုိ ဓာတ္ပံုရိုက္ေနျခင္းျဖစ္လွ်င္ ျဖစ္ႏိုင္သမွ် အျမန္ဆံုး ဓာတ္ပံုရိုက္သင့္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ 
ထိခိုက္ဒဏ္ရာမ်ား၏ ေနာက္ဆက္တြဲဓာတ္ပံုမ်ားကို ရိုက္ယူ/မယူ ကုိလည္း စဥ္းစားသင့္သည္။ အေၾကာင္းမွာ အခ်ိဳ႕ေသာ 
ပြန္းရွဒဏ္ရာမ်ားသည္ ဒဏ္ရာရျပီး နာရီမ်ားစြာၾကာမွ ေပၚလာျခင္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 

၅။   မတူညီေသာ ကင္မရာ ရႈေထာင့္မ်ားမွ မတူညီေသာ စေကးမ်ားျဖင့္ ဓာတ္ပံုရိုက္ပါ။

•   ရာဇဝတ္မႈျဖစ္ရာေနရာမ်ားႏွင့္ ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ အေထာက္အထားမ်ားအတြက္ -

ေနာက္ဆက္တြဲ  
၈

၁၂၈



ပဋိပကၡအတြင္း လိင္အၾကမ္းဖက္မႈအား  
မွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္း ဆိုင္ရာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ စာခ်ဳပ္

(၁)  ပထမဦးစြာ အခင္းျဖစ္ရာ ေနရာတစ္ခုလံုးကုိ ဓာတ္ပံုရိုက္ပါ။ ေန႔စဥ္သုံးအရာမ်ားအတြက္ စေကးသံုးပါ။ (ဥပမာ - 
သတင္းစာတစ္ေစာင္)

(၂)  ရာဇဝတ္မႈျဖစ္ရာေနရာတြင္ ပါဝင္သည့္အရာမ်ားကုိေပၚလြင္ေစရန္ တစ္ခုခ်င္းအလုိက္ Medium – range ျဖင့္ 
သီးျခားဆြဲယူ ဓာတ္ပံုရိုက္ပါ။ သုိ႔မဟုတ္ ထုိအရာဝတၳဳတစ္ခုခ်င္းအလုိက္ ေနာက္ခံဓာတ္ပံု ရိုက္ပါ။

(၃)  လိင္အၾကမ္းဖက္ရာဇဝတ္မႈ၏ ေနာက္ခံကို ဖမ္းယူရန္ ထူးျခားသည့္ အရာမ်ားကုိ အနီးကပ္ အႀကီးခ်ဲ႕ ဓာတ္ပံုရိုက္ပါ။ 
(ဥပမာ - အဝတ္အစားမ်ား၊ ေသြးကြက္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ က်ဴးလြန္ရာ၌ အသုံးျပဳသည့္ ကိရိယာမ်ား)

 •   ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ထိခိုက္မႈမ်ားအတြက္ - 

(၁)  ဓာတ္ပံုရိုက္ယူရာတြင္ မရပ္မနား အလုိအေလွ်ာက္ရိုက္သည့္နည္းကုိ သံုးပါ။ (ဥပမာ - သားေကာင္ျဖစ္ခဲ့ရသူ၏ 
ဘယ္မွညာသို႔ မရပ္မနား အလုိအေလွ်ာက္ဓာတ္ပံုရုိက္ပ၊ါ ျပီးလွ်င္ ေခါင္းမွ ေျခ မရပ္မနား ဓာတ္ပံုရိုက္ယူပါ ̀

(၂) ဓာတ္ပံုရိုက္ရာ၌ ရာဇဝတ္မႈသားေကာင္၏ပုဂၢိဳလ္ေရး လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ႏွင့္ ရုိးရွင္းမႈကုိ ဆက္ထိန္းထားပါ။

(၃)  မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပရန္ တရားလုိ၏မ်က္ႏွာကုိ ပထမဓာတ္ပံု တစ္ပံုရိုက္ပါ။ ဓာတ္ပံုတုိင္းတြင္ 
ထုိပုဂၢိဳလ္ကုိ ရွင္းလင္းစြာ ရိုက္ယူေဖာ္ျပထားႏိုင္လွ်င္ ဤသုိ႔ျပဳလုပ္ရန္ မလုိအပ္ပါ။

(၄) ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္တစ္ခုစီကုိ မတူညီေသာ ကင္မရာရႈေထာင့္မ်ားမွ အနည္းဆုံး

(၂)  ပံုစီ ရိုက္ပါ။ ၉၀ ံ ေထာင့္မွ ရိုက္ယူထားေသာ ဒဏ္ရာပံုတစ္ပံု အၿမဲရိုက္ယူသင့္သည္။

(၅)  ထိခိုက္ဒဏ္ရာတစ္ခုစီ သုိ႔မဟုတ္ အနာတစ္ခုစီကုိ အနီးကပ္ဆြဲယူထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ား ရိုက္ပါ။ ဒဏ္ရာမ်ားကုိ 
ေကာင္းစြာ တုိင္းတာႏိုင္ရန္ စေကးသုံးပါ။

(၆)  ခႏၶာကုိယ္၏ မည္သည့္အပိုင္းကုိ ထိခိုက္ခ့ဲေၾကာင္း ရွင္းလင္းစြာ ျပသရန္၊ သီးျခားစီရိွေသာ 
ထိခိုက္ဒဏ္ရာတစ္ခုစီအတြက္ Medium-range ဓာတ္ပံုမ်ား ရိုက္ယူပါ။

(၇)  ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိမႈ အတုိင္းအတာကို ေဖာ္ျပရန္ ရာဇဝတ္မႈသားေကာင္၏ ကုိယ္လုံးျပည့္ဓာတ္ပံုမ်ား 
ရိုက္ယူေသာအခါ သင့္ေလ်ာ္စြာ ဝတ္စားထားျခင္း သို႔မဟုတ္ အဝတ္ျဖင့္ အသာအယာ ပတ္ေပးထားျခင္း ျပဳလုပ္ရန္ 
စဥ္းစားပါ။

၆။   ေနာက္ပိုင္းတြင္ ရွင္းလင္းတိက်သည့္ဓာတ္ပံုမ်ားကုိသာ ဥပေဒေရးရာ ၾကားနာစစ္ေဆးမႈ တစ္ရပ္ရပ္သုိ႔ 
ဆက္လက္တင္ျပႏိုင္မည္ကုိ သိထားပါ။

•   ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ ဓာတ္ပံုမ်ားကုိ ေန႔အလင္းေရာင္ေအာက္တြင္ ရိုက္ယူပါ သုိ႔မဟုတ္ ေနာက္ခံ အလင္းေရာင္ အလြန္အမင္း 
စူးရွေနျခင္းမ်ိဳးကုိ ေရွာင္ပါ။

•   ဓာတ္ပံု၏ ေနာက္ခံျမင္ကြင္းသည္ ျဖစ္ႏိုင္သမွ် မႏုလြန္း မရင့္လြန္း ျဖစ္သင့္သည္။ ေရာင္စံုေနာက္ခံ သုိ႔မဟုတ္ 
လူစုလူေဝးေနာက္ခံမ်ားသည္ ဓာတ္ပံုမ်ား၏ တိက်မႈကုိ ေျပာင္းလဲေစႏိုင္သျဖင့္ ေရွာင္သင့္သည္။

•   ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ကင္မရာသည္ အနည္းဆုံး 4 Megapixel ရွိသင့္သည္ သုိ႔မဟုတ္ ဓာတ္ပံုအရြယ္အစားအတြက္ Megapixel 
ပိုႀကီးသင့္သည္။ Smart Phone ျဖင့္ ဓာတ္ပံုရိုက္ယူျခင္းကို အျခားနည္းလမ္းမရွိမွသာ သုံးသင့္ျပီး ထုိကိစၥကုိအားမေပးပါ။

•   ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ ဓာတ္ပံုတြင္ Colour Bar ပါ ထည့္ေပးရမည္ သုိ႔မွသာ အေရာင္အတိအက်အတုိင္း ရိုက္ကူးႏိုင္ေပမည္။

•   ဓာတ္ပုံမ်ားႏွင့္ ဗြီဒီယုိမ်ားသည္ ယင္းတို႔ကုိယ္တုိင္မွန္ကန္ေၾကာင္း သက္ေသျပႏိုင္သည္က ရွားပါသည္။ အျခားစကားလုံးျဖင့္ 
ေျပာရလွ်င္ အသက္ရွင္သူ/သက္ေသႏွင့္ အျခားသက္ေသထြက္ဆုိမႈကဤဓာတ္ပုံ/ ဗြီဒီယုိတြင္ မည္သည့္အရာမ်ား 
ပါသည္ကုိ ရွင္းျပျခင္းမရွိလွ်င္ႏွင့္ ျမင္ရသည့္အရာက မည္သည့္အရာျဖစ္ေၾကာင္း ေနာက္ခံေျပာျပျခင္း မရွိလွ်င္ ထုိဓာတ္ပုံ/
ဗြီဒီယုိ၏ သက္ေသျဖစ္မႈ တန္ဖိုး ေလ်ာ့နည္းႏိုင္သည္။

၇။  ဓာတ္ပံုမ်ားကုိ ရက္စြဲတပ္ပါ။

•   ကင္မရာတြင္ ပါရွိသည့္ ရက္စြဲႏွင့္အခ်ိန္ သတ္မွတ္ခ်ိန္ကုိက္သည့္ ခလုတ္ကုိ အသုံးျပဳပါ သုိ႔မဟုတ္ မျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ 
ထုိေန႔၏ ေန႔စဥ္သတင္းစာအား ဖလင္လိပ္၏ ထိပ္ဆုံး ဖလင္ကြက္ သုိ႔မဟုတ္ Memory Card ၏ ထိပ္ဆံုးပံုအတြက္ 
ရိုက္ယူပါ။ ႏိုင္ငံမ်ားစြာ၏ အခ်ိန္မ်ဥ္းမ်ိဳးစံုအၾကား၌ အလုပ္လုပ္ေနရလွ်င္ ကင္မရာ၏ အခ်ိန္ကုိ ဂရင္းနစ္ပ်မ္းမွ်စံေတာ္ခ်ိန္၌ 
ကုိက္ထားပါ။

ေနာက္ဆက္တြဲ  
၈

၁၂၉



ေနာက္ဆက္တြဲမ်ား

•   ထုိသုိ႔ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ဓာတ္ပံု၏ သက္ေသျဖစ္မႈတန္ဖိုးကုိပါ ျမွင့္တင္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ျပီး အေထာက္အထား မွန္ကန္ေရးကုိပါ 
အေထာက္အကူျပဳႏိုင္မည္။

၈။  ‘အုပ္ထိန္းမႈကြင္းဆက္’ကို ထိန္းသိမ္းပါ။

•   ေနာက္ဆက္တဲြ - ၆ ၊ ‘ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ အေထာက္အထား၊ အုပ္ထိန္းမႈကြင္းဆက္ဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား’ ကုိ ၾကည့္ပါ။

•   ဓာတ္ပုံမ်ားကုိ မျပဳမျပင္ပဲ ရိွေနသည့္ မူရင္းမ်ားကဲ့သုိ႔ အမွန္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပႏိုင္ရမည္။ ထုိဓာတ္ပုံမ်ားကို ေျပာင္းလဲထားလွ်င္ - 
ဥပမာ - ေဒါင္လုိက္မွ အလ်ားလုိက္သုိ႔ လွည့္ထားခဲ့လွ်င္ ထုိကိစၥကုိမွတ္တမ္းေရးသြင္း၍ ထုိအေနအထားသုိ႔ အဘယ့္ေၾကာင့္ 
လွည့္ထားေၾကာင္း ရွင္းျပပါ။

•   ဓာတ္ပံုအားလုံးကုိ ရွင္းလင္းစြာ အညႊန္းတပ္ထားသင့္ျပီး “အုပ္ထိန္းမႈကြင္းဆက္”ကုိ ထိန္းသိမ္းထားရမည္။

•   ဓာတ္ပုံႏွင့္ ဗီြဒီယုိ အေထာက္အထားအားလံုးကုိ သတ္မွတ္ထားေသာ နံပါတ္ေပးစနစ္တစ္ခုျဖင့္ စာရင္းျပဳစုထားရိွၿပီး၊ 
ထုိနံပါတ္ေပးစနစ္အား ဤဓာတ္ပံု/ ဗီြဒီယုိႏွင့္ဆိုင္သည့္ အျခားေသာ အေထာက္အကူျပဳ အေထာက္အထားႏွင့္  
ခ်ိတ္ဆက္ထားရွ ိ ရမည္။ (ဥပမာ-အသက္ရွင္ လြတ္ေျမာက္လာသူ / မ်က္ျမင္သက္ေသအေထာက္အထား)

•   သင္ရိုက္ကူးထားသည့္ ဓာတ္ပုံ/ဗြီဒီယုိႏွင့္ဆုိင္သည့္ အခ်က္အလက္အားလံုး မည္သည့္အခ်ိန္ မည္သည့္ေနရာတြင္ 
မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ မည္သို႔ မည္သူက အခ်က္အလက္ေပးခဲ့သည္၊ထုိအခ်က္အလက္က ဓာတ္ပံုရိုက္သူ/ 
ရုပ္ရွင္ရိုက္သူကုိ ဤကိစၥအား မွတ္တမ္းတင္ရန္ လမ္းျပခဲ့သည္ႏွင့္ အျခားမည္သူမ်ားပါ အတူရိွေနခဲ့သ ည္ 
ဆုိသည္ကုိေသခ်ာစြာ ခ်ေရးထားပါ။

•   ဖလင္အသံုးျပဳ ရိုက္ကူးသည့္ဓာတ္ပံုမ်ားအတြက္ ဖလင္လိပ္၏ ထုတ္လုပ္မႈနံပါတ္စဥ္ႏွင့္ ရိုက္ယူသည့္ဓာတ္ပံုတစ္ခုစီႏွင့္ဆုိင္
သည့္ အေနအထားတစ္ခုစီအတြက္ မူလနံပါတ္စဥ္ကုိ မွတ္သားထားပါ။

•   ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ကင္မရာမ်ား၏ နည္းပညာပိုင္းဆုိင္ရာႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဓာတ္ပံုရိုက္ယူစဥ္၌ ဓာတ္ပံုေပၚ၌ မည္သည့္ကုမၸ
ဏီအမွတ္တံဆိပ္အမ်ိဳးအစားမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ ‘Watermarks’ မ်ား တင္ရွိသည္၊ သတ္မွတ္ထားသည့္ ကုတ္နံပါတ္ 
သုိ႔မဟုတ္ ကုမၸဏီအမွတ္တံဆိပ္တို႔ကုိ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဓာတ္ပံုမ်ားမွန္ကန္ေၾကာင္းျပရာ၌ အသုံးျပဳႏိုင္သည္။ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ 
ဓာတ္ပံုဖိုင္တစ္ခုစီတြင္ တိက်မွန္ကန္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားစြာ ထည့္သြင္းထားသည္။ (ဥပမာ - ဓာတ္ပံုရိုက္ယူသည့္ 
ရက္စြဲႏွင့္ အခ်ိန္၊ ေျပာင္းလဲထားသည့္ ရက္စြဲႏွင့္ အခ်ိန္၊ ကင္မရာအမ်ိဳးအစား၊ ဆုံတာအကြာအေဝး၊ မွန္ဘီလူးႏွင့္ 
အလင္းေတြ႔ဆုံရာ ေနရာ)

•   ဓာတ္ပံုတစ္ခုကုိ အေထာက္အထားအျဖစ္ အသုံးျပဳႏိုင္ရန္ ထုိဓာတ္ပံုသည္ မူရင္းဓာတ္ပံုျဖစ္ရမည္။ စစ္မွန္ေသာ 
ဓာတ္ပံုထဲမွ မည္သည့္အရာကုိမွ် ဖ်က္ထားျခင္း၊ ထပ္ထည့္ထားျခင္း မျပဳရ။ ဓာတ္ပံုမိတၱဴတစ္ခုသာ သင့္ထံ၌ ရွိလွ်င္လည္း 
ထုိဓာတ္ပံုသည္ အစစ္အမွန္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မူရင္းကုိ ျပဳျပင္ျခင္း မျပဳဘဲ မိတၱဴကူးထားျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပႏိုင္ရမည္။

•   ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ ဗြီဒီယုိမွတ္တမ္းတင္ရာ၌လည္း အႀကိမ္မ်ားစြာ ျပန္စျခင္း၊ ရပ္တန္႔ျခင္းမ်ိဳးမျဖစ္ေအာင္ တဆက္တည္း 
ႀကိဳးစားရိုက္ယူပါ။ သို႔မွသာ မွတ္တမ္းတင္ရာ၌ တစ္စံုတစ္ခုကုိ ဖယ္ထုတ္ထားေၾကာင္း အႀကံေပးမႈမ်ားမွ 
အကာအကြယ္ေပးႏိုင္ေပမည္။

၉။  ဓာတ္ပံုမ်ားကုိ လုံၿခံဳစိတ္ခ်သည့္ပံုစံျဖင့္ သိမ္းဆည္း ထိန္းသိမ္းပါ။

•   ဖလင္ျပားမ်ားကုိ အပူ သုိ႔မဟုတ္ အလင္းေရာင္ႏွင့္ ေ၀းရာတြင္ သိမ္းထားသင့္သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ 
ဖလင္ျပားမ်ားကုိ ပ်က္စီးႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

•   ပံုႏွိပ္ထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ား၊ ဖလင္ သုိ႔မဟုတ္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ျဖင့္ျဖစ္ေစကာမူအား ထုိဓာတ္ပံုအေရအတြက္ မည္မွ်ေပါင္းမွ 
အျပည့္အစံုတစ္ခုရမည္ကုိ ေဖာ္ျပသည့္ မွတ္ခ်က္တစ္ခုႏွင့္ တြဲထားပါ။

•   ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဓာတ္ပံုမ်ားကုိ ကြန္ပ်ဴတာေပၚသုိ႔တင္၍ တစ္ၾကိမ္သာ ေရးကူးထားျပီး၊ အႀကိမ္မ်ားစြာ ဖြင့္ဖတ္ႏိုင္ေသာ Write 

Once, Read Many – WORM စီဒီခ်ပ္မ်ားထဲသုိ႔ ကူးထည့္ပါ သုိ႔မဟုတ္ စကားဝွက္ျဖင့္ အကာအကြယ္ျပဳထားေသာ 
Memory Stick မ်ားထဲတြင္ ထိန္းသိမ္းထားပါ။ မိတၱဴႏွစ္စံုပြားပါ။ 

•   ဖလင္လိပ္မ်ား၊ ပံုႏွိပ္ထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ား၊ စီဒီခ်ပ္မ်ားႏွင့္ Memory Cards မ်ားကုိ ေသာ့ခတ္ထားေသာ ဗီဒိုတြင္ 
သိမ္းထားပါ။ ထုိဗီဒိုကုိ လူဦးေရကန္႔သတ္၍ ဖြင့္ခြင့္ျပဳထားျပီး ထိုဗီဒိုကုိ ဖြင့္ခဲ့သူကိုမွတ္တမ္းျပဳစုထားပါ။ (ပုဂိၢဳလ္အမည္၊ 
ရက္စြဲ၊ အခ်ိန္ႏွင့္ ဖြင့္ရသည့္ အေၾကာင္းအရင္းတို႔ကုိ မွတ္တမ္းထားရမည္။)

•   အေထာက္အထားကို မည္သည့္ေနရာ၌ သိမ္းထားမည္၊ မည္သူ၏ ကြပ္ကဲမႈ ေအာက္တြင္ ထားရွိမည္ကုိ စီမံခ်က္ 

ေနာက္ဆက္တြဲ  
၈

၁၃၀



ပဋိပကၡအတြင္း လိင္အၾကမ္းဖက္မႈအား  
မွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္း ဆိုင္ရာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ စာခ်ဳပ္

ဆြဲထားပါ.စံျပအေနျဖင့္ ဗဟုိသိမ္းဆည္းသည့္ ေနရာတစ္ခုထားရွိျပီး အကယ္၍ သင္၏အဖြ႔ဲအစည္းက ဓာတ္ပုံမ်ားကို 
‘ပိုင္ဆုိင္’ထားလွ်င္လည္းပဲ ထုိေနရာကုိ အေထာက္အထား အုပ္ထိန္းသူတစ္ဦးကသာ ႀကီးႀကပ္ကြပ္ကဲရန္ ျဖစ္သည္။

•   စစ္ေဆးေရးဂိတ္မ်ားကုိ ျဖတ္သန္းသြားလာရာ၌ သတိထားပါ။ သင္သယ္ေဆာင္လာသည့္ဓာတ္ပံုမ်ား (ပံုႏွိပ္ႏွင့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္) 
သုိ႔မဟုတ္ ဖလင္ျပားမ်ားကုိ ထုတ္ျပရန္ ေတာင္းဆုိႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

•   ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီြဒီယုိမွတ္တမ္းမ်ားအားလုံးကုိ သတ္မွတ္ထားသည့္ နံပါတ္ေပးစနစ္ျဖင့္ စာရင္းျပဳစုထားသင့္သည္။ 
ထုိနံပါတ္ေပးစနစ္အား ဤ ဓာတ္ပံု၊ ဗြီဒီယုိႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ အျခားအေထာက္အကူ ျပဳအေထာက္အထားႏွင့္ 
ခ်ိတ္ဆက္ထားသင့္သည္။ (ဥပမာ - အသက္ရွင္ လြတ္ေျမာက္လာသူ / မ်က္ျမင္သက္ေသ၏ အေထာက္အထား)

၁၀။ ဗြီဒီယုိမွတ္တမ္းမ်ားရယူရာ၌

•   ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ ေနာက္ခံစကားေျပာျခင္းကုိၾကိဳးစားေရွာင္ပါ။ ထုိသုိ႔ျပဳလုပ္မည့္အစား ဗြီဒီယုိအေထာက္အထားအား ျဖည့္စြက္ပါ။ 
တျခားစကားလံုးႏွင့္ ေျပာရလွ်င္ - ျဖစ္ပြားဆျဲဖစ္ရပ္ကုိ တိုက္ရိုက္ရိုက္ကူးေသာအခါ ယင္းတုိ႔ျဖစ္ပ်က္ေနသည့္အတုိင္း 
ေနာက္ခံစကားေျပာမပါဘဲ ျငိမ္ျငိမ္သက္သက္သာ ရိုက္ကးူသြားပါ။ ျပီးမွ ဗြီဒီယုိမွတ္တမ္းထဲတြင္ ျပသသြားသည့္အတုိင္း 
ဘာျဖစ္ခ့ဲေၾကာင္း သိထားသည့္ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးပါ။ ဗြီဒီယုိမွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ 
အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူ၊ မ်က္ျမင္သက္ေသ၏ ထြက္ဆုိခ်က္မ်ားကုိ ခ်ိတ္ဆက္သည့္ နည္းလမ္းတစ္ရပ္ ေသခ်ာစြာ 
ရိွပါေစ။ ဗြီဒီယုိမွတ္တမ္းႏွင့္ အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူ၊ မ်က္ျမင္သက္ေသ၏ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ား ႏွစ္ခုေပါင္းသည္ 
သက္ေသအေထာက္အထားျဖစ္ေပမည္။ 

•   ရုပ္ရွင္စတင္ရိုက္ကူးခ်ိန္မွစ၍ ထုိဖလင္ကုိ ထိန္းသိမ္းထားခဲ့သူအားလံုးကုိ ခ်ေရးထားပါ။ မည္သူက ရုပ္ရွင္ရိုက္ကူးသည္၊ 
အျခားမည္သူမ်ား ရွိေနသည္ႏွင့္ မွတ္တမ္းတင္သည့္ ရက္စြဲ၊ အခ်ိန္ ေနရာ စသည့္ အခ်က္အားလံုးကုိ ေသခ်ာစြာ 
ခ်ေရးထားပါ။ (ေနာက္ဆက္တဲြ - ၆ “ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအေထာက္အထား၊ အုပ္ထိန္းမႈကြင္းဆက္ဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား”ကုိ 
ၾကည့္ပါ။) ဗြီဒီယုိမွတ္တမ္းမိတၱဴ မည္မွ်ကူးထားသည္ႏွင့္ ထုိမိတၱဴကုိ မည္သူက ကူးသည္၊ သုိ႔မဟုတ္ သိမ္းထားသည္ကုိ 
ခ်ေရးထားပါ။

•   အမည္မေဖာ္လုိသူအေထာက္အထားသည္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအတြက္သာ အသုံးဝင္သည္ဟု မွတ္ထားပါ။

•   တစ္ခုတည္းေသာ ျဖစ္ရပ္ သုိ႔မဟုတ္ ေနရာကုိ ရုပ္ရွင္ရိုက္ေသာအခါ မၾကာခဏ ရပ္တန္႔ျခင္း၊ ျပန္စျခင္းတို႔ မျပဳလုပ္ရန္ 
တတ္ႏိုင္သမွ် ႀကိဳးစားပါ။ ဤသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းက ထိုဗြီဒီယို၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ကုိ ျဖတ္ထုတ္ထားသည္ဟု စြပ္စြဲမႈမ်ားမွ 
ေရွာင္ရွားရန္ အေထာက္အကူရသည္။

•   ဗြီဒီယုိဖိုင္တြင္ ေနရာ၊ အခ်ိန္၊ ရက္စဲြနင့္ အျခားဆက္စပ္အရာမ်ားကုိ ခ်ံဳငုံေဖာ္ျပမႈႏွင့္ အေၾကာင္းအရာ 
တစ္ခုခ်င္းအေသးစိတ္ေဖာ္ျပမႈ ပိုမိုမ်ားျပားလာေလေလ၊ အဖိုးတန္ေသာ အေထာက္အထားအျဖစ္ အသုံးဝင္ႏိုင္ေခ် 
ပိုမ်ားေလေလျဖစ္သည္။ အကူအညီရသည့္ အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူ၊ မ်က္ျမင္သက္ေသ အေထာက္အထားသည္ 
ဗြီဒီယုိအေထာက္အထားကုိ ပိုမိုအားေကာင္းေစႏိုင္သည္။

•   ဒရမ္မာပံုစံတင္ျပမႈမ်ားေရွာင္ပါ - အေၾကာင္းအရာတစ္ခုခုကုိ ေပးပို႔ရန္ ႀကိဳးစားသည့္ တစ္စံုတစ္ေယာက္ပံုစံျဖင့္ 
တင္ျပမည့္အစား ထုိေနရာ၌ သင္မရွိသည့္ပံုစံ၊ သင္သည္ ရိုက္ကူးတင္ျပသည့္ ကင္မရာတစ္လုံးသာ ျဖစ္သည့္ပံုစံျဖင့္ 
တင္ျပပါ။ အမႈအေၾကာင္းအျပည့္အစံုမ်ားႏိုင္သမွ် မ်ားမ်ားျပသပါ။ ရွင္းလင္းေအာင္ ျဖတ္ေတာက္ညွိထားျခင္း မဟုတ္လွ်င္ 
အေထာက္အထားသည္ ပို၍ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရသည္။ ဤျဖစ္ရပ္မ်ားကလည္း ရွင္းလင္းေအာင္ျဖတ္ေတာက္ထည့္ရန္ 
ခက္ခဲသည္။

•   အၾကမ္းဖက္မႈ တစ္ခုအေပၚ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မႈအေနအထား၏ တိုးတက္မႈကုိ ရုပ္ရွင္ရိုက္ကူးသည့္အခါ 
အေထာက္အထားထက္ သင္၏ လုံၿခံဳေရးကုိ ဦးစားေပးပါ။ ဤကိစၥုသည္ ရုပ္ရွင္ရိုက္ကူးရန္ ေဘးကင္းစိတ္ခ်မႈ 
အလုံအေလာက္ရွိသည္ဟု သင္ဆုံးျဖတ္လွ်င္ ရိုက္ကူးမႈကုိ ရပ္တန္႔ျခင္းႏွင့္ ျပန္စျခင္း မျပဳလုပ္ပဲ တဆက္တည္းပင္ ဧရိယာ 
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လႊမ္းၿခံဳရိုက္ကူးရန္ ႀကိဳးစားပါ။ ျပီးမွ အေသးစိတ္ဧရိယာကုိ အဓိကထား ဆက္လက္ရိုက္ကူးပါ။

•   (ေသဆုံးသူ) ရာဇဝတ္မႈသားေကာင္ သုိ႔မဟုတ္ အျခားရာဇဝတ္မႈျဖစ္ပြားရာေနရာကုိ ရုပ္ရွင္ရိုက္ေသာအခါ ၃၆၀ 
ဒီဂရီလွည့္ ရိုက္ကူးပါ။ အေဝးမွ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း နီးရာသုိ႔ဆြဲယူရိုက္ပါ။ ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ ခႏၶာကုိယ္ကုိ ပတ္၍ အဆက္မျပတ္ 
ရိုက္ကူးေနရင္းမွ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း အနီးသုိ႔ တုိးလာကာ ေနာက္ဆုံး၌ သက္ေသအေထာက္အထားႏွင့္ ဒဏ္ရာမ်ားကုိ 
အနီးကပ္အႀကီးခ်ဲ႕ဆြဲယူရိုက္ျပရန္ ျဖစ္သည္။ 

•   အခ်ိန္ႏွင့္ ေန႔ရက္ကုိ ဖန္သားျပင္တြင္ အၿမဲေဖာ္ျပ ရိုက္ကူးျခင္းက အႀကံဥာဏ္ေကာင္းတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း 

ေနာက္ဆက္တြဲ  
၈

၁၃၁



ေနာက္ဆက္တြဲမ်ား

စိတ္တြင္ စြဲမွတ္ထားရမည္မွာ မသမာမႈမ်ားရွိႏိုင္သည္ ျဖစ္ရာ အခ်ိန္ႏွင့္ ေန႔ရက္ကုိ တိက်စြာ သတ္မွတ္ထားျခင္းျဖင့္ 
ေသခ်ာမႈရွိေစရန္ ျဖစ္သည္။

ရာဇဝတ္မႈျဖစ္ပြားပံု၊ ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ အေထာက္အထားႏွင့္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဒဏ္ရာမ်ားကုိ အၾကမ္းဖ်င္း ပံုေဖာ္ျခင္း

ပံုၾကမ္းတစ္ေစာင္သည္ အသုံးဝင္ေသာ အျခားနည္းလမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္ႏိုင္သည္ သုိ႔မဟုတ္ ဓာတ္ပံုတစ္ပံုကုိ 
အေထာက္အပံ့ျပဳႏိုင္သည္။ ထုိပံုၾကမ္းသည္ အခင္းျဖစ္ရာေနရာႏွင့္ ထုိေနရာအတြင္းရွိ ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ အေထာက္အထားတုိ႔၏ 
အရြယ္အစား၊ အကြာအေဝးတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ပံုေသမွတ္တမ္း တစ္ေစာင္တည္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ပံုၾကမ္းကုိ ပင္မ 
သက္ေသပံုစံအျဖစ္ အဆုံးစြန္အထိ အသုံးျပဳ၍ မရႏိုင္ေသာ္လည္း သင္၏ မွတ္ဥာဏ္ကုိ ျပန္အစေဖာ္ရာ၌ အေထာက္အကူရသည္။

ကင္မရာႏွင့္ ဓာတ္ပံုရိုက္သူတုိ႔၏ အေနအထားအပါအဝင္စသည့္ သင္ရိုက္ယူခဲ့သည့္ ဓာတ္ပံုမ်ားတြင္ တင္ျပထားသည့္ 
အခ်က္အလက္ကုိ ရွင္းလင္းရန္အတြက္ ပံုၾကမ္းတစ္ခု ထုတ္ရန္ သင္ေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည္။

၁၁။  ဓာတ္ပံုမ်ားရိုက္ယူျပီးေနာက္ မည္သည့္အရာကိုမွ် မေရႊ႕မီ သင္၏ ပံုၾကမ္းကုိ ပုံေဖာ္ပါ။

၁၂။   အခင္းျဖစ္ပြားရာေနရာတစ္ခုလုံး၊ အရာဝတၳဳမ်ားႏွင့္ ပါဝင္သည့္အခ်က္အလက္ (ဥပမာ - ပါဝင္ပတ္သက္သူ ပုဂၢိဳလ္မ်ား 
မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း အခ်က္အလက္)ကုိ ပံုၾကမ္းျခစ္ပါ။

၁၃။   “အၾကမ္းဖ်င္း ေရးျခစ္မႈ”တစ္ခု (ဥပမာ - အခင္းျဖစ္ပြားရာေနရာ၏ အခင္းအက်င္း ဖဲြ႔စည္းပုံ ပံုၾကမ္း၊ အရာဝတၳဳမ်ားႏွင့္အေ
ဆာက္အအံုမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ အရာမ်ားအၾကား အကြာအေဝးတုိ႔၏ အတုိင္းအတာမ်ားကုိ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ 
“အျပီးသတ္၊ ေနာက္ဆုံးပိတ္ေရးျခစ္မႈ” တစ္ရပ္ (ဥပမာ - မ်ားေသာအားျဖင့္ ေနာက္ပိုင္းကာလ တရားစီရင္စစ္ေဆးရာ၌ 
ထုတ္ျပသည့္ ေနာက္ဆုံးအၿပီးသတ္ျပဳလုပ္ထားေသာ အၾကမ္းဖ်င္းေရးျခစ္မႈတစ္ခု၊

၁၄။   ရာဇဝတ္မႈျဖစ္ပြားရာေနရာတစ္ခုကုိ ပံုၾကမ္းေရးဆြဲေနျခင္းျဖစ္လွ်င္ ‘အေပၚစီးမွ ၾကည့္သည့္’အျမင္ျဖင့္ ပုံၾကမ္းျခစ္ႏိုင္သည္ 
(ထုိပံုစံသည္ အမ်ားဆုံး အသုံးျပဳေနၾကပံုၾကမ္းျဖစ္သည္၊ သုိ႔ရာတြင္ အရာဝတၳဳမ်ား၏ အျမင့္ကုိ မေဖာ္ျပႏိုင္ပါ) သုိ႔မဟုတ္ 
အျခားရႈေထာင့္မ်ားမွလည္း ေဖာ္ျပႏိုင္သည္။ (ဥပမာ - ေဘးဘက္အျမင္)

၁၅။   ေအာက္ပါတုိ႔ပါဝင္ေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။

•  ပံုၾကမ္းက ဘာကုိ ကုိယ္စားျပဳသလဲဆုိသည္ကုိ ရွင္းျပသည့္ ေခါင္းစဥ္တစ္ခု

•  ပံုၾကမ္းတြင္ အသုံးျပဳသည့္ မည္သည့္သေကၤတကိုမဆို ရွင္းျပသည့္ ရွင္းလင္းခ်က္တစ္ခု

•  ပံုၾကမ္းေရးျခစ္သည့္ ေန႔ရက္၊ အခ်ိန္ႏွင့္ေနရာ (ႏွင့္ အျခားအေရးပါသည့္ သတ္မွတ္အခ်က္အလက္မ်ား)

•  ပံုၾကမ္းေရးျခစ္သူ၏ အမည္

•  အရပ္မ်က္ႏွာေဖာ္ျပခ်က္ (ဥပမာ- ေျမာက္အရပ္ျပသေကၤတ)

•  ပံုၾကမ္း၏ စေကး (ဥပမာ ၁း၁)ႏွင့္

•  အတုိင္းအတာဇယား (ပံုၾကမ္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ အကြာအေဝးမ်ားႏွင့္ အတုိင္းအတာမ်ားကုိ ရွင္းျပပါ။)

•  သုိ႔ေသာ္လည္း တိုင္းတာမႈအားလုံးကို အနီးစပ္ဆုံးျပဳလုပ္ထားေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ကုိ ေဖာ္ျပသင့္သည္။

၁၆။   သင့္မွာ လုပ္ႏိုင္စြမ္းရွိလွ်င္ ရာဇဝတ္မႈျဖစ္ပြားရာေနရာကို ေျမပံုဆြဲပံုေဖာ္ရန္စဥ္းစားပါ။ ထုိသုိ႔ ျပဳလုပ္ျခင္းက 
အသုံးဝင္ႏိုင္သည္။

•   အေျခခံေျမပံုဆြဲ ပံုေဖာ္ျခင္း (အေျခခံစည္းမ်ဥ္းကုိ အသံုးျပဳျခင္း၊ ဥပမာ - ထုိအခင္းျဖစ္ရာေနရာကုိ တိက်စြာ တုိင္းတာႏုိင္ရန္ 
စည္းရိုးတစ္ခု)

•  ေထာင့္မွန္စတုဂံ ကုိၾသဒိနိတ္ေျမပံုဆြဲျခင္း (အေျခခံမ်ဥ္းႏွစ္လိုင္းကုိ အသံုးျပဳျခင္း)

•  ႀတိဂံပံုျပဳျခင္း (ပံုေသအမွတ္(၂)ခုကုိ အသုံးျပဳျခင္း)ႏွင့္/ သုိ႔မဟုတ္

•   Polar/ Grid ကုိၾသဒိနိတ္ေျမပံုဆြဲျခင္း (ပံုေသအမွတ္ သုိ႔မဟုတ္ ကုိၾသဒိနိတ္ သိထားေသာ အမွတ္တစ္ခုကုိ အသံုးျပဳ၍ 
အကြာအေဝးႏွင့္ ေထာင့္ခ်ိဳးကို သက္ေသျပရန္)ျဖင့္ အခင္းျဖစ္ရာ ေနရာကုိ မွတ္တမ္းတင္ရန္ 

GPS ႏွင့္ Total Stationတုိ႔ အသုံးျပဳရန္လည္း စဥ္းစားပါ။ ဤအရာမ်ားသည္ Polar ကုိၾသဒိနိတ္မွတ္မ်ားျဖင့္ တုိင္းတာသည့္ 
ေျမပံုျပဳစုေသာ စနစ္မ်ားျဖစ္ၾကျပီး ထိုမွတဆင့G္rid ကုိၾသဒိနိတ္မွတ္မ်ားသုိ႔ ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္။ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားက 
အေကာင္းဆုံး ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါမည္။ GPS သုံးလွ်င္ မွန္ကန္မႈ ဒီဂရီကုိ စစ္ေဆးပါ။ (ထုိမွန္ကန္မႈကုိ ဖတ္၍ရၿပီး အနည္းငယ္မွ်ေသာ 

ေနာက္ဆက္တြဲ  
၈

၁၃၂



ပဋိပကၡအတြင္း လိင္အၾကမ္းဖက္မႈအား  
မွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္း ဆိုင္ရာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ စာခ်ဳပ္

တုိင္းတာမႈမ်ားက မွန္ကန္မႈဒီဂရီသည္ တစ္မီတာေအာက္ရွိေၾကာင္း ျပပါလိမ့္မည္။) မေရြ႕လ်ားႏိုင္ေသာ ပံုေသဝတၳဳပစၥည္းတစ္ခု၏ 
GPS ကုိၾသဒိနိတ္ကုိ ရယူသည့္အေကာင္းဆုံးနည္းျဖစ္ျပီး ထုိအရာဝတၳဳမွတဆင့္ တျခားအရာမ်ားကုိ တိုင္းတာၾကည့္ရသည္။

ဓာတ္ပံုမ်ား၊ ပံုၾကမ္းမ်ားႏွင့္ ေျမပံုျပဳစုျခင္း နမူနာမ်ား

အျပင္ဘက္ရာဇဝတ္မႈျဖစ္ပြားရာေနရာ

ညံ့ေသာ ဓာတ္ပံုရိုက္ကူးမႈႏွင့္ ေကာင္းေသာ ဓာတ္ပံုရိုက္ကူးမႈ

ေနာက္ဆက္တြဲ  
၈

၁၃၃



ေနာက္ဆက္တြဲမ်ား

စေကးမ်ားႏွင့္ အမွတ္အသားမ်ား အသုံးျပဳမႈ

စေကးမ်ားႏွင့္ အမွတ္အသားမ်ား အသုံးျပဳမႈ

ေနာက္ဆက္တြဲ  
၈

၁၃၄



ပဋိပကၡအတြင္း လိင္အၾကမ္းဖက္မႈအား  
မွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္း ဆိုင္ရာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ စာခ်ဳပ္

ေနာက္ဆက္တြဲ-၉ 
အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ား/မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားကုိ 
ကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈေပးသည့္ လက္နက္ မ်ားျဖစ္သည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္ 
သက္ေသအေထာက္အထားဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား
အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ား/မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ား ထြက္ဆိုခ်က္ေပးစဥ္ အကာအကြယ္ေပးရန္ ရည္႐ြယ္၍ တရား႐ံုး၌ 
လက္ေတြ႔အသုံးျပဳႏိုင္သည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားရွိၾကသည္။ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္နယ္ပယ္ တစ္ခုစီသည္ ကြဲျပားမႈရွိၾကၿပီး 
တရား႐ံုးအလုိက္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္ သက္ေသအေထာက္အထားဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကြဲျပားၾကသည္။ တရားခြင္၌ 
အကာအကြယ္ေပးရန္ျဖစ္ႏိုင္ေသာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း နမူနာအခ်ိဳ႕ကို ဤအပိုင္းတြင္ အက်ဥ္းမွ်ေဖာ္ျပထားသည္။ အကယ္၍ 
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္ သက္ေသအေထာက္အထားဆုိင္ရာ တည္ဆဲစည္းမ်ဥ္းမ်ားကခြင့္ျပဳလွ်င္ ထုိစည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ 
တရားရင္ဆုိင္ရာ၌ က်င့္သံုးေပးရန္ လက္ေတြ႔ေဆာင္ ရြက္သူမ်ားက ႀကိဳးပမ္းႏိုင္သည္။ တရား႐ုံး၌ ထြက္ဆုိခ်က္ေပးေနသည့္ 
အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ား/ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားအေပၚ အစိုးရေရွ႕ေနမ်ားႏွင့္ တရားသူႀကီးမ်ားက 
အျပဳသေဘာအေျဖမ်ားရ႐ွိႏိုင္ေရး က်င့္သုံးေဆာင္ရြက္ေပးရာတြင္ ဤအႀကံျပဳခ်က္မ်ားက စိတ္ခြန္အားျဖစ္ေပးႏိုင္ရန္လည္း 
ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္။ 

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ရာဇ၀တ္မႈက်င့္ထံုးတြင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္ သက္ေသအေထာက္အထားဆုိင္ရာအရ 
ေအာက္ပါစည္းမ်ဥ္းမ်ားပါ၀င္သည္။၆၇

၁။  လိင္အၾကမ္းဖက္ရာဇ၀တ္မႈအတြက္ အတည္ျပဳခ်က္

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ရာဇ၀တ္မႈလုပ္ထုံးလုပ္နည္းစည္းမ်ဥ္းအရ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားတြင္ အတည္ျပဳခ်က္ မလုိအပ္ပါ။ 
ဤအခ်က္ကဘာကုိဆိုလုိသလဲဆိုလွ်င္ - လိင္အၾကမ္းဖက္ရာဇ၀တ္မႈတစ္ခုကုိ စတင္အမႈဖြင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ 
မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ား/စာရြက္စာတမ္းအေထာက္အထား၊ ေဆးပညာရွင္၏ အစီရင္ခံစာမ်ား၊ ဓာတ္ပံုမွတ္တမ္းမ်ား သို႔မဟုတ္ 
အျခားအေထာက္အကူျပဳ အေထာက္အထားတစ္ရပ္ရပ္တုိ႔ မရွိေသာအခါ အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူကုိယ္တုိင္၏ ထြက္ဆိုခ်
က္ႏွင့္သာလုံေလာက္သည္။၆၈

သုိ႔ရာတြင္ အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူ၏ မွန္ကန္မႈက သူမ၏ထြက္ဆုိခ်က္အေပၚ သံသယ႐ွိ၍ ထပ္ဆင့္ 
တုိက္ဆိုင္စစ္ေဆးမႈအေပၚ စိန္ေခၚႏိုင္သည္ဟူသည့္ အဓိပၸါယ္ကို မၾကာခဏဆုိလိုသည္။ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာႏွင့္ ႏိုင္ငံအလုိက္ 
ျပစ္မႈဆုိင္ရာဥပေဒအရ အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူ၏ ထြက္ဆုိခ်က္အေပၚ ပင္ကုိအားျဖင့္ အမ်ားလက္ခံယံုၾကည္ႏိုင္ေၾကာင္း 
ေဖာ္ျပရန္ႏွင့္ ဤအမႈမည္သည့္ အေၾကာင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပရန္ အတည္ျပဳခ်က္မလုိအပ္ပါ။

၂။  တရား႐ံုး၏ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ မ်က္ျမင္သက္ေသအား သေဘာတူညီမႈဆုိင္ရာ ေမးခြန္းမ်ားမေမးႏိုင္ပါ။

ျပည္တြင္းေရးရာကိစၥရပ္မ်ား၌ လိင္အၾကမ္းဖက္ရာဇ၀တ္မႈမ်ားမွ အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားသည္ မၾကာခဏပင္ 
လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာျပဳက်င့္မႈကုိ သေဘာမတူခ့ဲေၾကာင္း တရား႐ုံးသုိ႔ သက္ေသျပၾကရသည္။ သေဘာ မတူသည့္ကိစၥသည္ 
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာဥပေဒ၌ လိင္အၾကမ္းဖက္ရာဇ၀တ္မႈ၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္မဟုတ္ပါ။

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာရာဇ၀တ္မႈက်င့္ထံုး၌ အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူအား သေဘာတူညီမႈႏွင့္ဆုိင္သည့္ ေမးခြန္းမ်ားမွ 
အကာအကြယ္ေပးသည့္ ဥပေဒစနစ္ကုိ ျပဌာန္းထားသည္။ ထုိသုိ႔ျပဌာန္းထားသည့္ အေၾကာင္းရင္းမွာ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡႏွင့္ 
လူအစုအေ၀းအလုိက္ ရက္စက္ေကာက္က်စ္မႈ သုိ႔မဟုတ္ မ်ိဳးသုဥ္းသတ္ျဖတ္မႈ အတြင္း၌ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈက်ဴး
လြန္ခဲ့ျခင္းသည္ သေဘာတူညီမႈမရသည့္ အေျခအေနမ်ား၌ က်ဴးလြန္ျခင္းပင္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ 

ေနာက္ဆက္တြဲ  
၉

၆၇   ဤသေဘာတရားမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာ မႈခင္းတရားရုံး ICC ၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ား၊ သီးျခားဖဲြ႔စည္းထားေသာ 
ေကာ္မတီႏွင့္ သမာဓိခုံအဖဲြ႔မ်ား၌ အယူအဆအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ သက္ေရာက္ေနပါသည္။ ဤ Protocol သည္ သီးသန္႔တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္ကုိ သီးျခားကုိးကားျခင္းမရွိဘဲ 
သေဘာတရားမ်ားကုိ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အေျဖရွာေပးသည္။ အသုံးျပဳမည့္ သူမ်ားသည္ ယခုအခန္းကုိ ေထာက္ခံရန္အတြက္ အရင္းအျမစ္အျဖစ္အသုံးျပဳႏိုင္ျပီး 
မႈခင္းစစ္ေဆးမႈတြင္ တာဝန္ယူႏိုင္မႈႏွင့္ တရားစီရင္ေရးျဖစ္စဥ္တြင္ က်န္ရစ္လြတ္ေျမာက္လာသူ/ မ်က္ျမင္ သက္ေသ၏ ထြက္ဆိုခ်က္ေပးရာတြင္ပါဝင္မႈကုိ 
တုိးတက္ေစရန္အတြက္ အျခားစည္းမ်ဥ္းမ်ားကိုလည္းအသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။

၆၈  ေရာမလႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳသည့္ ဥပေဒေအာက္တြင္ တရားစြဲခံထားရေသာ မည္သည့္မႈခင္းအတြက္မဆုိ အတည္ျပဳမႈအလုိအပ္ျခင္းကုိ “ICC ၏စည္းမ်ဥး္စည္းကမ္း 
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္သက္ေသအေထာက္အထား” က အတိအလင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။လက္ေတြ႔တြင္ အတည္ျပဳျခင္းသည္ အမႈကိစၥတစ္ခုကိုခိုင္မာေစသည္။ သုိ႔ေသာ္ 
အတည္မျပဳျခင္းသည္လည္း ျပစ္မႈထင္ရွားမႈအတြက္ အေထာက္အထားမလုံေလာက္ျခင္းဟုမဆုိသာပါ။

၁၃၅



ေနာက္ဆက္တြဲမ်ား

အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားပံုစံ က်ဴးလြန္သည့္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားမွ အသက္ရွင္လြတ္ ေျမာက္လာသူတစ္ဦးအား သေဘာတူညီမႈႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္းေမးျခင္းသည္ ကုိး႐ိုးကားရားႏိုင္ေၾကာင္း နားလည္သိရွိထားရမည္။ သေဘာတူညီမႈဆုိင္ရာ အယူအဆက 
အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူအတြက္ သက္ေသအေထာက္အထားျဖစ္ေစမည့္ အက်ိဳးရလဒ္တစ္ရပ္ရပ္ရရွိျခင္းမွ 
ပိုေ၀းသြားေစႏိုင္ၿပီး အႏၱရာယ္ ရွိသည္ကုိ သိထားရမည္။ လူအုပ္စုလုိက္အၾကမ္းဖက္မႈ၊ ဖိအားေပးႏွိပ္စက္မႈ၊ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းမႈ၊ 
ၿခိမ္းေျခာက္မႈ၊ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာရာဇ၀တ္မႈေျမာက္သည္ဟုျမင္သည့္ အေျခအေနအားလုံး၌ အစစ္အမွန္ 
သေဘာတူညီမႈမွာ လုံး၀မျဖစ္ႏိုင္ပါ။

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္ သက္ေသအေထာက္အထားဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအရ ခုခံေခ်ပသည့္ အဖြ႔ဲသည္ အသက္ရွင္ 
လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ား တရားစီရင္ရာအခန္းထဲသို႔မေရာက္မီ ယင္းအားသေဘာတူညီမႈႏွင့္ ဆုိင္သည့္ ေမးခြန္းေမးရန္ 
စီစဥ္ထားေၾကာင္း တရားသူႀကီးအား အသိေပး ရန္ သတ္မွတ္ထားသည္။ ဤအမႈ၌ တရားသူႀကီးသည္  
အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ား တရားစီရင္ရာအခန္းထဲသို႔ မ၀င္ေရာက္မီပင္ သေဘာတူညီမႈ ႏွင့္ဆုိင္သည့္ 
အေထာက္အထားတင္ျပမႈမ်ားကုိ ျပန္လည္သုံးသပ္၍ ခုခံေခ်ပသူဘက္မွ စစ္ေဆးသည့္ေမးခြန္း ေမးခြင့္ျပဳသင့္၊ မသင့္ 
ဆံုးျဖတ္ရေပမည္။

တစ္ဖက္တြင္ ဆြဲခ်က္တင္သည့္အဖြဲ႕ကလည္း ထုိသို႔ေမးျခင္းကုိကန္႔ကြက္ႏိုင္သည္ျဖစ္ရာ တရား႐ံုးမွဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်ရေပမည္။ 
လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာျပဳက်င့္မႈျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္အေျခအေနမ်ားအရ သေဘာတူညီမႈအရ ျပဳက်င့္ခ့ဲသည္ ဆုိသည္မွာ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း 
သက္ေသထူရန္အလုိ႔ငွာ- စြဲခ်က္တင္သူအစိုးရေ႐ွ႕ေနသည္ သေဘာတူခြင့္ျပဳခဲ့ ျခင္း မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္းေဖာ္ျပသည့္ 
အေထာက္အထားအလုံအေလာက္ကုိ သူ/သူမမွ တင္ျပေစရမည္။

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ရာဇ၀တ္မႈက်င့္ထုံးအရ၊ တရား႐ံုးသည္ သေဘာတူညီမႈအရ ျပဳက်င့္သည္ဟု စြပ္စြဲထား သည့္ ေမးခြန္းမ်ားကုိ 
ေမးခြင့္ျပဳလွ်င္၊ ကင္မရာေရွ႕၌ ၾကားနာစစ္ေဆးျခင္းကုိ ျပဳလုပ္ရမည္။ ဆုိလုိသည္မွာ- အမ်ားျပည္သူရႈရာအခန္းမွ အမ်ားျပည္သူကုိ 
ဖယ္ခြာေစလ်က္ ၾကားနာစစ္ေဆးပံုအား ထုတ္လႊြင့္ျခင္းကုိ ယာယီရပ္ ဆုိင္းထားရမည္။ အေလ့အက်င့္ေကာင္းအျဖစ္ 
စြပ္စဲြထားသည့္ သေဘာတူညီမႈဆုိင္ရာ ေမးခြန္းမ်ား ေမးခြင့္ျပဳ သင့္/မသင့္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ႏွစ္ဖက္အဖြ႔ဲ၏ ျငင္းဆန္မႈမ်ားကုိ 
ၾကားနားရန္ တံခါးပိတ္ၾကားနားျခင္းျပဳလုပ္သင့္ သည္။

၃။  တရားစီရင္ရာအခန္း၌ အေထာက္အကူျပဳပုဂၢိဳလ္မ်ားရွိေနျခင္း

အခိ်ဳ႕ျပဌာန္းခ်က္မ်ားတြင္ တရားစီရင္ရာအခန္းအတြင္း မ်က္ျမင္သက္ေသမွ ေကာင္းစြာေတြ႕ႏိုင္သည့္ အကြာ အေ၀းအတြင္း၌ 
သူ/သူမကို အေထာက္အကူျပဳေပးရန္အလုိ႔ငွာ- အေထာက္အကူျပဳသူမွ ရွိေနခြင့္ရရန္ တရား သူႀကီးထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိႏိုင္သည္။ 
ဤသို႔ျဖင့္ မ်က္ျမင္သက္ေသအား သက္ေတာင္သက္သာမရွိေစေသာ အေျခအေန၌ပင္ မ်က္ျမင္သက္ေသ သက္သာရာရေၾကာင္း 
၀န္ေဆာင္မႈတစ္ခုခုေပးႏိုင္ေပမည္။

၄။   လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမတုိင္မီႏွင့္ ေနာက္ပိုင္းကာလတြင္ အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူ၏ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ ျပဳမူ 
ဆက္ဆံမႈအေပၚ ေမးခြန္းထုတ္ျခင္းကုိ တားျမစ္ျခင္း

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ရာဇ၀တ္ခံုသမာဓိအဖြဲ႕အမ်ားစုသည္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမတုိင္မီႏွင့္ ေနာက္ပိုင္းကာလ၌ 
အသက္ရွင္ လြတ္ေျမာက္လာသူ၏ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ ျပဳမူဆက္ဆံပံုအေပၚ ေမးခြန္းထုတ္ျခင္းကုိ တားျမစ္ထားသည္။ ICC 
စည္းမ်ဥ္းမ်ားကလည္း အၾကမ္းဖက္မႈေနာက္ပိုင္းကာလ၏ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာျပဳမူဆက္ဆံပံုကုိ ေ မးခြန္းထုတ္ျခင္းအား 
တားျမစ္ထားသည္။ ဤေမးခြန္းမ်ားသည္ တမင္သက္သက္ အရွက္ခြဲသည့္ သေဘာျဖစ္ႏုိင္ၿပီး၊ စစ္ရာဇ၀တ္မႈမ်ား လူသားခ်င္း 
စာနာေထာက္ထားမႈကင္းသည့္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားႏွင့္ မ်ိဳးသုဥ္းသတ္ျဖတ္မႈေနာက္ခံအေၾကာင္းမ်ားတြင္ ဤေမးခြန္းမ်ားသည္ 
မဆက္စပ္၊ မလုိက္ဖက္ ဟု ထင္ျမင္ၾကေပသည္။ ဥပမာ- “ရွင္ကအပ်ိဳလား/ အပ်ဳိျဖစ္ခ့ဲပါသလား” ဆုိသည့္ေမးခြန္းမ်ားသည္ 
အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားကုိ စိတ္ထိခိုကႏုိင္သျဖင့္ ခြင့္မျပဳသင့္ပါ။ ထုိ႔အျပင္ အဆိုပါေမးခြန္းမ်ားသည္ 
စြပ္စြဲထားသည့္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားကုိ သက္ေသျပရန္ သုိ႔မဟုတ္ သက္ေသမျပရန္အတြက္ ဆက္စပ္မႈမရွိေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 
လက္ေတ႔ြေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ အဆုိပါေမးခြန္းမ်ားကုိ တားျမစ္သည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားျဖင့္ အေထာက္အကူျပဳရန္အလုိ႔ငွာ 
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအေလ့အက်င့္ကုိ အေျခခံအျဖစ္ၾကည့္ႏိုင္သည္။

ေနာက္ဆက္တြဲ  
၉

၁၃၆



ပဋိပကၡအတြင္း လိင္အၾကမ္းဖက္မႈအား  
မွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္း ဆိုင္ရာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ စာခ်ဳပ္

၅။  အျခားအကာအကြယ္ရသည့္ အစီအမံမ်ား

မ်က္ျမင္သက္ေသအျဖစ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေပးမႈေၾကာင့္ ရာဇ၀တ္မႈသားေကာင္မ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ယင္းတုိ႔၏ မိသားစုမ်ားႏွင့္ 
ရင္းႏွီးသည့္မိတ္ေဆြမ်ားအေပၚ လက္စားေခ်ခံရမည့္ အႏၱရာယ္ သို႔မဟုတ္ စိတ္ဒဏ္ရာျပန္လည္ ခံစားရမည့္ အႏၱရာယ္ 
မည္သည့္အခါမွ်မေပၚေပါက္ေစသင့္ပါ။ တရားေရးစနစ္တုိင္းတြင္ အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ား / မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ား 
လက္လွမ္းမီသည့္ အကာအကြယ္ေပးေရး အစီအမံမ်ားရွိသင့္သည္။ ထိုအစီ အမံမ် ားတြင္ ေအာကပ္ ါတုိ႔ပါ၀င္ႏုိင္သည္-

႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ/တရား႐ံုးျပင္ပ၌ မ်က္ျမင္သက္ေသအား အကာအကြယ္ေပးျခင္း

•  မ်က္ျမင္သက္ေသအား ေရႊ႕ေျပာင္းေနရာခ်ထားသည့္အစီအစဥ္မ်ား

•   ထြက္ဆုိခ်က္ေပးစဥ္၌၊ မ်က္ျမင္သက္ေသ အႀကိဳအပို႔ႏွင့္/ သုိ႔မဟုတ္ ေနထုိင္မႈ ေဘးကင္းလံုံၿခံဳျခင္း

လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအရ/တရား႐ံုးတြင္ မ်က္ျမင္သက္ေသအား အကာအကြယ္ေပးျခင္း

•  အမ်ားျပည္သူမၾကားႏိုင္ရန္ တံခါးပိတ္ၾကားနာစစ္ေဆးျခင္း

•  အေ၀းမွ ထြက္ဆုိခ်က္ေပးျခင္း/ဥပမာ-ဗြီဒီယို အခ်ိတ္အဆက္ျဖင့္

•  အမည္၀ွက္ျဖင့္ ထြက္ဆုိခ်က္ေပးျခင္း

•  အသံႏွင့္ ႐ုပ္ကုိဖ်က္၍ ထြက္ဆုိခ်က္ေပးျခင္း

•  မ်က္ျမင္သက္ေသ ၀င္ေပါက္မ်ားႏွင့္ နားေနေစာင့္ဆုိင္းႏိုင္သည့္ဧရိယာမ်ားကုိ သီးျခားထားရွိျခင္း

•   (တယ္လီေဗးရွင္းမွ ထုတ္လႊင့္မႈ) ကုိ ေႏွာင့္ေႏွးေစျခင္း 

မ်က္ျမင္သက္ေသအား အေထာက္အကူေပးျခင္း 

•  မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ တာ၀န္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ဥပေဒအႀကံဥာဏ္

•   မည္သည့္ဘက္ႏွင့္မွ်မဆုိင္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုမွ ထြက္ဆုိခ်က္ေပးသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ရွင္းျပျခင္း 

•  ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပးျခင္း

•   လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈဆုိင္ရာအတြက္ စီမံခန႔္ခြဲေရးအပိုင္းမွ အေထာက္အကူျပဳျခင္း၊ ဥပမာ- ဘာသာျပန္ဆိုေပးျခင္း၊ 
ခရီးသြားလာျခင္းႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္ေတာင္းခံျခင္း

•   အပိုေဆာင္းအကူအညီအေနၿဖင့္ ၾကားနာစစ္ေဆးသည့္လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ေလွ်ာက္လုံး၌ မ်က္ျမင္သက္ေသအား အေဖာ္ျပဳရန္ 
‘အေဖာ္’ တစ္ဦးထည့္ေပးျခင္း

ေနာက္ဆက္တြဲ  
၉

၁၃၇



ေနာက္ဆက္တြဲမ်ား

ေနာက္ဆက္တဲြ- ၁၀
လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာထိေရာက္က်ဴးလြန္မႈအတြက္ေဆးစစ္မွတ္တမ္းနမူနာ
ဤမႈခင္းဆိုင္ရာ ေဆးစစ္မွတ္ခ်က္သည္ သင္ၾကားထားသည့္ ဆရာ၀န္မ်ားႏွင့္ သူနာျပဳမ်ားမွ မႈခင္းဆုိင္ရာ ေဆးစစ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
၎တုိ႔ရွိေသာ က်န္းမာေရးေဆးခန္းမ်ားတြင္ ရိွႏိုင္ေသာ ေနရာတြင္ ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာႏွင့္ အျပဳအမူပိုင္းဆုိင္ရာ 
ေစာင့္ေရွာက္ေလ့လာမႈမ်ားကုိ မွတ္တမ္းျပဳစုရာတြင္ အသုံးျပဳႏိုင္ေသာ ေဆးစစ္ခ်က္မွတ္တမ္းနမူနာျဖစ္ပါသည္။

ေနာက္ဆက္တြဲ  
၁၀

၁၃၈



ပဋိပကၡအတြင္း လိင္အၾကမ္းဖက္မႈအား  
မွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္း ဆိုင္ရာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ စာခ်ဳပ္

ေနာက္ဆက္တြဲ  
၁၀

၁၃၉



ေနာက္ဆက္တြဲမ်ား

ေနာက္ဆက္တြဲ  
၁၀

၁၄၀



ပဋိပကၡအတြင္း လိင္အၾကမ္းဖက္မႈအား  
မွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္း ဆိုင္ရာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ စာခ်ဳပ္

ေနာက္ဆက္တြဲ  
၁၀

၁၄၁



မွတ္စုမ်ား





လိင္အၾကမ္းဖက္မႈကုိ ႏုိင္ငံတကာတြင္ ျပစ္မႈအျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းအား 
မွတ္တမ္းတင္ျခင္းဆုိင္ရာ အေကာင္းဆုံး လုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ 
အေျခခံစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

ပထမအၾကိမ္ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝျခင္း။ ဇြန္လ ၂၀၁၄

ႏိုင္ငံျခားေရးႏွင့္ ဓနသဟာယရုံး
ကင္းခ်ာလ္းစ္လမ္း၊ လန္ဒန္
SW1A 2AH

ယူႏိုက္တက္ကင္းမ္ဒန္း


