ရက်စွဲ။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၁ ရက်
အကျဉ်းချုပ်
ဂျီနီဗာသဘဘာတူစာချုပ်သည် နိုင်ငံတကာသဘဘာတူစာချုပ်တစ်ခုဖြစ်ပပီး ၁၈၆၄
ခုနှစ်၊ သသဂုတ်လ ၂၂ ရက်ဘန ့တွင် စတင်ချုပ်ဆိုခ့ပ
ဲ ါသည်။ ၁၉၄၉ခုနှစ်၊ ဂျီနီဗာသဘဘာတူ
စာချုပ်တွင် စာချုပ်(၄)ခုနှင့် ဘနာက်ဆက်တွဲပရိုတိုဘကာ (၃)ခု ပါဝင်ပါသည်။ စာချုပ်တွင်
ပါဝင်ဘသာအဓိကအဘသကာင်းအရာများမှာ စစ်အတွင်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရနာမကျန်းစစ်သည်
များ၊ ပင်လယ်ဖပင်စစ်ပွဲများမှ နာမကျန်းစစ်သည်များ၊ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရစစ်သည်များ၊
သဘဘောပျက်၍ ပင်လယ်တွင်ဘမျာပါဘနဘသာစစ်သည်များ၊ ဓားစာခံအဖြစ်ြမ်းဆီးခံထားရ
ဘသာစစ်သုံပန်
့ းများနှင့် စစ်ပွဲအတွင်းအရပ်သားများ ထိခိုက်မှုမရှိဘစဘရးအတွက် လူသားချင်း
စာနာဘထာက် ထ ားမှု ဆ ိ ု င ် ရ ာအကူ အ ညီ မ ျား ထိထိဘရာက်ဘရာက်ဘဆာင်ရွက်ဘပးနိုင်ရန်
ရည်ရွယခ
် ျုပ်ဆိုထားသည့်စာချုပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ယင်းစာချုပ်အား နိုင်ငံဘပါင်း (၁၉၆) နိုင်ငံ
မှ သဘဘာတူလက်မှတ်ဘရးထိုးထားပါသည်။ ဂျီနီဗာသဘဘာတူစာချုပ်သည် နိုင်ငံတကာမှ
လက်နက်ကိုင်တပ်ြွဲ ့များ အထူးလိုက်နာရမည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများဖြစ်ပပီး လူသားချင်း
စာနာဘထာက်ထားမှုဆိုင်ရာဥပဘဒ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလည်းဖြစ်သည်။ ဤစာတမ်းတိုတွင်
ဂျီနီဗာသဘဘာတူစာချုပ်ဖြစ်ဘပါ်လာပုံ ဘနာက်ခံသမိုင်းဘသကာင်း၊ အထူးစည်းမျဉ်းစည်းကမ်း
များ၊ အဘရးကကီးဘသာအပိုဒ်ခွဲများနှင့် ဖပစ်ဒဏ်ချမှတ်ဖခင်းတို ့ပါဝင်ပါသည်။

ဘရးသားဖပုစုသူ-

ဘဒါ်ခိုင်ဘဝနိုင် (LL.M)
သုဘတသနစာတမ်းတိုအမှတ်(၂၂)

မာတိကာ
စဉ်

အဘသကာင်းအရာ

စာမျက်နာှ

၁။

နိဒါန်း

၃

၂။

ရည်ရွယ်ချက်

၃

၃။

ဘနာက်ခသ
ံ မိုင်းဘသကာင်း

၄

၄။

၁၉၄၉ ဂျီနီဗာသဘဘာတူစာချုပ်တွင် ပါဝင်ဘသာစာချုပ်များ

၆

၅။

ပထမဂျီနီဗာသဘဘာတူစာချုပ်

၇

၆။

စာချုပ်တွင် အထူးဖပဋ္ဌာန်းထားသည့်စည်းမျဉ်းများ

၉

၇။

ဒုတိယဂျီနီဗာသဘဘာတူစာချုပ်

၁၀

၈။

စာချုပ်တွင် အထူးဖပဋ္ဌာန်းထားသည့်စည်းမျဉ်းများ

၁၀

၉။

တတိယဂျီနီဗာသဘဘာတူစာချုပ်

၁၂

၁၀။ စာချုပ်တွင် အထူးဖပဋ္ဌာန်းထားသည့်စည်းမျဉ်းများ

၁၃

၁၁။ စတုတ္ထဂျီနီဗာသဘဘာတူစာချုပ်

၁၅

၁၂။ စာချုပ်တွင် အထူးဖပဋ္ဌာန်းထားသည့်စည်းမျဉ်းများ

၁၆

၁၃။ ၁၉၄၉ ဂျီနီဗာသဘဘာတူစာချုပ်၏ ဘနာက်ဆက်တွဲပရိုတိုဘကာများ

၁၉

၁၄။ ဘနာက်ဆက်တွဲ ပရိုတိုဘကာ (၁)

၁၉

၁၅။ ဘနာက်ဆက်တွဲ ပရိုတိုဘကာ (၂)

၂၀

၁၆။ ဘနာက်ဆက်တွဲ ပရိုတိုဘကာ (၃)

၂၀

၁၇။ ဂျီနီဗာသဘဘာတူညီချက်(၄)ခုတွင်ပါဝင်ဘသာ အပိုဒ်ခွဲ(၃)

၂၁

၁၈။ ဖပစ်ဒဏ်ချမှတ်ဖခင်း

၂၃

၁၉။ နိဂုံး

၂၃

နိဒါန်း
၁။

ဂျီနီဗာသဘဘာတူစာချုပ်သည် စစ်ဖြစ်ပွားချိန်များတွင် စစ်သည်များနှင့်အရပ်သား

များအား အကာအကွယ်ဘပးဘရးနှင့် လူသားချင်းစာနာဘထာက်ထားမှုဆိုင်ရာ အကူအညီ
များဘဆာင်ရွက်ဘပးနိုင်ဘရးအတွက် ချုပ်ဆိုထားသည့် နိုင်ငံတကာသဘဘာတူစာချုပ်တစ်ခု
ဖြစ်ပါသည်။ ၁၈၆၄ ခုနှစ် မှ ၁၉၄၉ ခုနှစ် အတွင် း ဆွစ်ဇာလန် နို င် ငံ၊ ဂျီနီဗာပမိ ု ့တွ င်
ချုပ်ဆိုခဲ့ဘသာစာချုပ်ဖြစ်သည်။ ဂျီနီဗာသဘဘာတူစာချုပ်တွင် စာချုပ်(၄)ခုနှင့် ဘနာက်ဆက်တွဲ
protocol (၃) ခုပါဝင်ပါသည်။ ယင်းစာချုပ်အား နိုင်ငံဘပါင်း (၁၉၆) နိုင်ငံမှ သဘဘာတူ
လက်မှတ်ဘရးထိုးထားပါသည်။ ကုလသမဂ္ဂအြွဲ ့ဝင်နိုင်ငံများအားလုံး ပါဝင်လက်မှတ်
ဘရးထိးု ထားပါသည်။ ပါလက်စတိုင်းနှင့် The Holy See နိုင်ငံများအား ဘလ့လာသူ
နိုင်ငံများအဖြစ် ကုလသမဂ္ဂအဘထွဘထွညီလာခံက သတ်မှတ်ဘပးခဲ့သည်။ ဖမန်မာနိုင်ငံသည်
ဂျီနီဗာသဘဘာတူစာချုပ်အား ၁၉၉၂ခုနှစ်၊ သသဂုတ်လ (၈)ရက်ဘန ့တွင် လက်မှတ်ဘရးထိးု
ခဲ့ပါသည်။
ရည်ရွယ်ချက်
၂။

ဂျီနီဗာသဘဘာတူစာချုပ်သည် နိုင်ငံတကာသဘဘာတူစာချုပ်တစ်ခုဖြစ်ပပီး စစ်အတွင်း

ဒဏ်ရာရနာမကျန်းစစ်သည်များ၊ ပင်လယ်ဖပင်စစ်ပွဲများတွင်နာမကျန်းစစ်သည်များ၊ ထိခိုက်
ဒဏ်ရာရစစ်သည်များ၊ သဘဘောပျက်များဘပါ်မှစစ်သည်များ၊ စစ်သုံပန်
့ းများနှင့်စစ်ပွဲအတွင်း
အရပ်သ ားများ ထိခိ ု က်မှု မရှိဘစရန်နှင့် ကာကွယ် မှု များဘပးရန် ရည်ရွယ် ချုပ်ဆိ ုထ ား
သည့် စာချုပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို ့အဖပင် နိုင်ငံတကာဥပဘဒစံနှုန်းများနှင့်အညီ စစ်အတွင်း
ပါဝင်ဘနဘသာသူများအတွက် လူသားချင်းစာနာဘထာက်ထားမှုအကူအညီများ ဘဆာင်ရွက်ဘပး
ဖခင်းတစ်ခုပင်ဖြစ်သည်။ ထို ့အဖပင် ဂျီနီဗာသဘဘာတူစာချုပ်သည်

စစ်ဖြစ်ပွားဖခင်းမဟုတ်

ဘသာ်လည်း နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံနှင့်တစ်နိုင်ငံပဋိပက္ခများတွင် စစ်ပွဲ၌အသုံးဖပုသည့်လက်နက်ကကီး
The Geneva Conventions of 1949 and their Additional Protocols
https://www.google.com/search?q=how+many+countries+have+signed+the+geneva+convention
The Geneva Conventions of 1949 and their Additional Protocols

များနှင့်တိုက်ခိုက်ဖခင်း၊ ဇီဝဓာတုလက်နက်များအသုံးဖပုဖခင်း၊ အသက်ရှူမွန်းသကပ်ဘစသည့်
အရာများ၊ အဆိပ်များ(သို ့မဟုတ်) အဖခားဓာတ်ဘငွ များနှ
့
င့် ဘက်တီးရီးယားနည်းစနစ်များ
အသုံးဖပုတိုက်ခိုက်ဖခင်းများမှ ကာကွယ်ဘ ပးဘရးလုပ်ငန် းစဉ် များကိုလည် း ထည့်သွင်း
ဘရးဆွဲထားပါသည်။
ဘနာက်ခံသမိုင်းဘသကာင်း
၃။

၁၈၅၉ခု နှစ ်၊ ဇွန်လ တွ င် ဆွစ်လူမျိုးစီး ပွ ားဘရးလုပ်ငန် းရှင် ဟင်နရီ ဒူ းနန် ့သည်

ဖပင်သစ်စစ်ဘုရင် နပိုလီယံနှင့်ဘတွ ဆု
့ ံ၍ ဖပင်သစ်တို ့သိမ်းပိုက်ထားဘသာ အယ်လဂ
် ျီးယား
နိုင်ငံရှိ ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာအခက်အခဲများကိုဘဆွးဘနွးရန် အီတလီသို ့ခရီးထွက်ခဲ့သည်။
ဇွန်လ ၂၄ရက်ဘန ့ညဘနခင်းတွင် ဘဆာ့ြာရီနပို မို ့ဘလးသို ့ဘရာက်ရှိရာ ယင်းဘဒသတွင်ဖြစ်ပွား
ဘနဘသာ Franco-Austin စစ်ပွဲကို ကိုယ်တိုင်မျက်ဖမင်သကုံဘတွ ခဲ့ ့ရသည်။ ယင်းဘန ့တစ်ရက်
တည်းမှာပင် နှစ်ြက်စလုးံ မှ စစ်သား ၄၀,၀၀၀ ခန် ့မှာ ကူကယ်မည့်သမ
ူ ရှိဘဲ ဒဏ်ရာရသူ
များနှင့် ဘသဆုံးသူများရှိခဲ့သည်။
၄။

ဟင်နရီဒူးနန် ့သည် ယင်းအနိဌာရုံဖမင်ကွင်းအား ဘတွ ဖမင်
့ ပပီးဘနာက် မူလခရီးစဉ်အား

စွန် ့လွှတ်ပပီး ဒဏ်ရာရရှိဘနသူများကို ရန်သ ူ မိတ်ဘဆွမခွ ဲဖခားဘဲ ဖပုစုကုသဘပးခဲ့သည်။
ထို ့အဖပင် အနီးအနားရှိ ဘကျးရွာလူထုကို အကူအညီဘတာင်းပပီးဘနာက် ကယ်ဆယ်ဘရး
စခန်းြွင့်၍ ဒဏ်ရာရသူများကို ကူညီဘစာင့်ဘရှာက်ဘပးရင်း ရက်အဘတာ်အသကာဘနထိုင်ခဲ့
သည်။ ထို ့အဖပင် ၄င်းသကုံဘတွ ခဲ့ ့ရဘသာ စစ်ပွဲအဘသကာင်းကို စာအုပ်တစ်အုပ် ဘရးသားဖပုစု
ခဲ့ပပီး ယင်းစာအုပ်အား ဘဆာ့ြာရီနိုအမှတ်တရ (A Memory of Solferino) ဟု အမည်
ဘပးထားခဲ့သည်။ ထိစ
ု ာအုပ်ဘရးသားဖပုစုပပီးဘနာက် ၁၈၆၂ ခုနှစ်တွင် ၄င်းကိုယပ
် ိုင်ဘငွဖြင့်
ထုတ်ဘဝဖြန် ့ချီခဲ ့သည် ။ ထိုစာအု ပ်က ို ဥဘရာပတိ ုက်တစ် ခုလ ုံ းရှိ နို င် ငံဘ ရးနှ င် ့စစ်ဘရး
ဘခါင်းဘဆာင်များထံ ဘ ပးပို ့ခဲ့ သည်။ ထိုစ ာအု ပ်တွင် ဒူ းနန် ့ဖမင်ဘတွ ့ခဲ့ ရသည်များကိ ုသ ာ
ဘြာ်ဖပထားဖခင်းမဟုတဘ
် ဲ တိုက်ပမ
ွဲ ျားတွင် ဒဏ်ရာရရှိထားဘသာ စစ်သားများအား ကူညီ
ဘစာင့်ဘရှာက်မှုများဖပုလုပ်ရန်အတွက် အြွဲ ့အစည်းများြွဲ ့စည်းရန်၊ စစ်ဘဖမဖပင်တွင် ဒဏ်ရာ
http://www.the-spa.com/genevaconventions/history.html

ရရှိသူများကာကွယ်ကုသဘပးဘရး၊ ဘဆးရုံများတည်ဘဆာက်ဘရးနှင့် ဘက်မလိက
ု ်ဘရးကို
အာမခံဘပးနိုင်သည့် နိုင်ငံတကာဆိုင်ရာ သဘဘာတူစာချုပ်များချုပ်ဆိုရန် ဘဆာ်သသခဲ့သည်။
၅။

ပထမဆု ံးဟင်နရီဒူးနန် ့၏ အသကံဖပုချက်အ ား အဘကာင်အထည်ဘ ြာ်မှုတစ် ခု မှ ာ

ဂျီနီဗာပမို ့တွင် အဖပည်ဖပည်ဆိုင်ရာသကက်ဘဖခနီအြွဲ ့ကကီးကို တည်ဘထာင်နိုင်ခဖဲ့ ခင်းဖြစ်သည်။
ထို ့ဘနာက် စစ်ဘဖမဖပင်တွင် ြျားနာဒဏ်ရာရစစ်သည်များအား အကာကွယ်ဘပးဘရး နိုင်ငံတကာ
သဘဘာတူစာချုပ်ချုပ်ဆိုရန် ဘဆာင်ရွက်ခဲ့သကသည်။ ၁၈၆၄ခုနှစ်၊ သသဂုတ်လ ၂၂ ရက်ဘန ့
တွင် ပထမဂျီနီဗာသဘဘာတူစာချုပ်ကိုချုပ်ဆိုနိုင်ခဲ့သည်။ ယင်းသဘဘာတူစာချုပ်အား နိုင်ငံ
ဘပါင်း ၁၂ နိုင်ငံမှ ကိုယ်စားလှယ်များ သဘဘာတူလက်မှတ်ဘရးထိးု ခဲ့သကသည်။
၆။

အဆိုပါဘအာင်ဖမင်သည့်စွမ်းဘဆာင်ရည်များဘသကာင့် ဟင်နရီဒူးနန် ့သည် ၁၉၀၁ ခုနှစ်

တွင် ပထမဆုံးပငိမ်းချမ်းဘရးနိုဗယ်ဆုကိုရရှိခဲ့သည်။

ဟင်နရီဒူးနန် ့

၅

(၁) Abrams, Irwin (2001). The Nobel Peace Prize and the Laureates: An Illustrated

Biographical History,

1901–2001. US: Science History Publications. Retrieved 14 July, 2009.
(၂) Jump up^ The story of an idea, film on the creation of the Red Cross, Red Crescent Movement and the
Geneva Conventions

ဘဆာ့ြာရီနိုစစ်ပွဲ ပုံရိပ်များ

၁၉၄၉ ဂျီနီဗာသဘဘာတူစာချုပ်တွင် ပါဝင်ဘသာစာချုပ်များ
၇။

၁၉၄၉ဂျီနီဗာသဘဘာတူစာချုပ်တွင် ပါဝင်ဘသာစာချုပ်များမှာ ဘအာက်ပါအတိုင်း

ဖြစ်ပါသည်(က) ပထမဂျီနီဗာသဘဘာတူစာချုပ် (၁၈၆၄ ခုနှစ်)၊
(ခ) ဒုတိယဂျီနီဗာသဘဘာတူစာချုပ် (၁၉၀၇ ခုနှစ်)၊

www.google.com/search?q=Battle+of+Solferino&client=firefox-b&tbm=isch&tbou&source
=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiKgYj1wbXWAhUMuo8KHV6mCcoQiR4IiQE&biw=1366&bi
h=659#imgrc=YjnIMwgnd1_UcM

(ဂ) တတိယဂျီနီဗာသဘဘာတူစာချုပ် (၁၉၂၉ ခုနှစ်)၊
(ဃ) စတုတ္ထဂျီနီဗာသဘဘာတူစာချုပ် (၁၉၄၉ ခုနှစ်)၊
(င) ဘနာက်ဆက်တွဲ ပရိုတိုဘကာ(၁)၊
(စ) ဘနာက်ဆက်တွဲ ပရိုတိုဘကာ(၂)၊
(ဆ) ဘနာက်ဆက်တွဲ ပရိုတိုဘကာ(၃)။

ဂျီနီဗာသဘဘာတူစာချုပ်မူရင်းပုံ
ပထမဂျီနီဗာသဘဘာတူစာချုပ်
၈။

ပထမဂျီနီဗာသဘဘာတူစာချုပ်ကို ၁၈၆၄ခုနှစ်တွင်ချုပ်ဆိုခဲ့သကပပီး ၁၉၀၆ခုနှစ်တွင်

တစ်ကကိမ်၊ ၁၉၂၉ခုနှစ်တွင် တစ်ကကိမ်ဖပင်ဆင်ခဲ့ကာ ၁၉၄၉ ခုနှစ်တွင် ဘနာက်ဆုံးဖပင်ဆင်ခဲ့
သည်။ စာချုပ်တွင် အခန်းဘပါင်း(၈)ခန်းနှင့် အပိုဒ်ခွဲဘပါင်း (၆၄)ပိုဒ်ပါဝင်ပါသည်။ ယင်း

http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Geneva_Conventions_(1949)

စာချုပ်သည် စစ်ပွဲအတွင်း ထိခိုက်ဒဏ်ရာရစစ်သည်များနှင့် နာမကျန်းစစ်သည်များအား
ကူညီကယ်ဆယ်ရန်နှင့် ဘဆးဝါးအဘထာက်အပံ့များရရှိဘရးအတွက် ချုပ်ဆိုထားဖခင်းဖြစ်
သည်။ စစ်ပွဲတွင်ပါဝင်ဘသာနိုင်ငံများသည် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရစစ်သည်များအား ဘဆးဝါး
များ အချိန်မီကုသဘပးဖခင်း၊ ဘဆးကုသမှုအြွဲ ့များြွဲ ့စည်းပပီး မည်သည့်အဘဖခအဘနတွင်
မဆို ဘဆးဝါးအဘထာက်အပံ့များဘထာက်ပံ့ဘပးဘရး၊ ဘဆးဝန်ထမ်းများ ဘဘးကင်းလုံဖခုံဘစရန်
ဘဆာင်ရွက်ဘပးဘရး၊ သယ်ယူပို ့ဘဆာင်ဘရး ဆက်သွယ်ဘရးလမ်းဘသကာင်းများ ပိတ်ဆို ့ဖခင်းများ
မဖပုလုပ်ဘရးနှင့် ကယ်ဆယ်ဘရးလုပ်ငန်းများဘဆာင်ရွက်ဘနသည့် သကက်ဘဖခနီအြွဲ ့ကဲ့သို ့
နိုင်ငံတကာအြွဲ ့အစည်းများကို အကာအကွယ်ဘပးဘရးတို ့ပါဝင်သည်။ ထို ့အဖပင် စစ်ပွဲတွင်
ပါဝင်ဘသာနိုင်ငံများသည် စစ်အတွင်းဘသဆုံးသူများ၏အဘလာင်းများကို လိအ
ု ပ်သည့်
စစ်ဘဆးမှုများဘဆာင်ရွက်ဘစဖခင်း၊ စနစ်တကျထုံးတမ်းအစဉ်အလာနှင့်အညီ သပဂြိုုဟ်ဖခင်း၊
ဘသဆုံးသူများကိုအတည်ဖပုဖခင်း၊ အမည်မှတ်တမ်းတင်ဖခင်း၊ ဘသဆုံးသူများ၏ မိသားစု၊
ဘဆွမျိုးများအားအဘသကာင်းသကားဘပးဖခင်းနှင့် လွှဘ
ဲ ဖပာင်းဘပးဖခင်း စသည်တို ့ပါဝင်သည်။

ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူအားဖပုစုကုသဘပးဖခင်း

The Geneva Conventions of August 12, 1949

စာချုပ်တွင် အထူးဖပဋ္ဌာန်းထားသည့်စည်းမျဉ်းများ
၉။

ပထမဂျီနီဗာသဘဘာတူစာချုပ်တွင်

အထူးဖပဋ္ဌာန်းထားသည့်

စည်းမျဉ်းများပါရှိပါ

သည်။ ယင်းတို ့မှာ(က) အပိုဒ်ခွဲ (၉)။

ဤသဘဘာတူစာချုပ်တွင် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူများနှင့် နာမကျန်း

ဖြစ်ဘနသူများကို အကူအညီဘပးဘနသည့် အဖပည်ဖပည်ဆိုင်ရာသကက်ဘဖခနီအြွဲ ့
ကကီး၏ဘဆာင်ရွက်ချက်များပင်ဖြစ်သည်။

သကက်ဘဖခနီတံဆိပ်နှင့်

လဖခမ်းနီ

တံဆိပ်ပါရှိသည့်နိုင်ငံဆိုင်ရာ လူမှုအြွဲ ့အစည်းများ၊ အဖခားဘက်မလိုက်ဘသာ
တရားဝင်အြွဲ ့အစည် းများနှင့် သကားဘနနို င်ငံများမှ လူသားချင် းစာနာ
ဘထာက်ထားမှုဆိုင်ရာ ဘဆာင်ရွက်ချက်များကို ဖပဋ္ဌာန်းဘပးထားဖခင်းဖြစ်သည်။
စစ်ဖြစ်ပွားရာဘဒသတွင်း ဖပည်သူများကိုလည်း ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူများအား
ကုသဘပးရန် အကူအညီဘတာင်းနိုင်သည်။
( ခ) အပိုဒ်ခွဲ (၁၂)။

ထိခိုက် ဒဏ်ရာရသူ များနှ င် ့

နာမကျန် းဖြစ်သူများအား

လူမျိ ုး၊ ဘာသာ၊ နို င် ငံသ ား၊ နိ ုင်ငံဘ ရးယုံ သ ကည်မှု၊ ဘယာက် ျား၊ မိန်း မနှင့်
အဖခားဘသာခွဲဖခားမှုများမဖပုဘဲ ဖပုစုကုသဘပးရမည်။ ထို ့အဖပင် ထိခိုက်ဒဏ်ရာ
ရရှိသူများအားသတ်ဖြတ်ဖခင်း၊ သုတ်သင်ရှင်းလင်းဖခင်း၊ အဖခားဘသာနည်းလမ်း
များဖြင့် ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ဖခင်းနှင့် ဇီဝဘဗဒဆိုင်ရာစမ်းသပ်မှုများ ဖပုလုပ်ဖခင်း
မဖပုရ။
( ဂ) အပိုဒ်ခွဲ (၁၃)။

စစ်အတွင်းပဋိပက္ခ၌ပါဝင်ဘသာနိုင်ငံများသည် ထိခိုက်ဒဏ်ရာ

ရသူများနှင့် နာမကျန်းဖြစ်သူများအား ထိဘရာက်ဘသာကုသမှုများကို အချိန်
သကန် ့သကာဖခင်းမရှိဘဲ ဖပုစုကုသဘပးရမည်။ အန္တရာယ်ကင်းဘသာဘနရာများသို ့
ပို ့ဘဆာင်ဘပးရမည်။ လုယက်ဖခင်း၊ တိုက်ခိုက်ဖခင်းတို ့မှ ကာကွယ်ဘပးရမည်။
ဘသဆုံးသူများကို ရှာဘြွဘြာ်ထတ
ု ်ဘပးရမည်။
(ဃ) အပိုဒ်ခွ(ဲ ၁၆)။

စစ် အ တွ င် း ပဋိ ပက္ခ ၌ ပါဝင်ဘသာနိုင်ငံများအားလုံးသည်

အထူးသဖြင့် စစ်ပွဲပပီးဆုံးချိန်၌ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူများကိုရှာဘြွရမည်။ သတင်း

အချက်အလက်များကိုထုတ်ဖပန်ရမည်။ အဖပည်ဖပည်ဆိုင်ရာသကက်ဘဖခနီအြွဲ ့၊
အဖခားဘသာသကားဘနအြွဲ ့များနှင့်ပူးဘပါင်း၍ ရှာဘြွကယ်ဆယ်ဘရးများဘဆာင်ရွက်
ရမည်။
ဒုတိယဂျီနီဗာသဘဘာတူစာချုပ်
၁၀။

ဒုတိယဂျီနီဗာသဘဘာတူစာချုပ်ကို ၁၉၀၇ ခုနှစ်တွင်ချုပ်ဆိုခဲ့သကပပီး ၁၉၄၉ ခုနှစ်

ဘနာက်ဆုံးဖပင်ဆင်ခဲ့သည်။ စာချုပ်တွင် အခန်းဘပါင်း(၈)ခန်းနှင့် အပိုဒ်ခွဲဘပါင်း (၆၃)ပိုဒ်
ပါဝင်ပါသည်။ ယင်းစာချုပ်သည် ပင်လယ်ဖပင်စစ်ပွဲများတွင် နာမကျန်းစစ်သည်များ၊
ထိခိုက်ဒဏ်ရာရစစ်သည်များနှင့် သဘဘောပျက်များဘပါ်မှစစ်သည်များအား ကာကွယ်ဘပး
နိုင်ဘရးအတွက် ချုပ်ဆိုထားဖခင်းဖြစ်သည်။ ပထမဂျီနီဗာစာချုပ်နှင့် ဒုတိယစာချုပ်ပါအချက်
များသည် အများအားဖြင့်တူညီသကပပီး ကွဲဖပားချက်မှာ ဘဖမဖပင်စစ်ပွဲနှင့်ဘရဖပင်စစ်ပွဲအဘဖခအဘန
ကွာဖခားချက်ပင်ဖြစ်သည်။ ဒုတိယဂျီနီဗာသဘဘာတူစာချုပ်တွင် ပင်လယ်ဖပင်၌ တိုက်ပွဲဝင်
ဘနဘသာစစ်သည်များ၊ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရနာမကျန်းစစ်သည်များနှင့် သဘဘောပျက်များဘပါ်မှ
စစ်သည်များ၊ ပင်လယ်ဖပင်တွင်ဘမျာပါဘနဘသာစစ်သည်များ၊ ဘဆးဝါးကုသဘပးသည့်ဘလှ၊
သဘဘောများ၊ ဘဆးကုသမှုဘပးသည့် ဘဆးဝန်ထမ်းများနှင့် စစ်တပ်နှင့်လိုက်ပါလာသည့်
အရပ်သားများကို အဓိကထားကာကွယ်ဘပးသည့်စာချုပ်တစ်ခုပင်ဖြစ်သည်။
စာချုပ်တွင် အထူးဖပဋ္ဌာန်းထားသည့်စည်းမျဉ်းများ
၁၁။

ဒုတိယဂျီနီဗာသဘဘာတူစာချုပ်တွင် အထူးဖပဋ္ဌာန်းထားသည့် စည်းမျဉ်းများပါရှိ

ပါသည်။ ယင်းတို ့မှာ(က) အပိုဒ်ခွဲ (၁၂)။

ဤသဘဘာတူညီချက်စာချုပ်တွင် စစ်ပွဲအတွင်းပါဝင်ဘသာ

နိုင်ငံများသည် ပင်လယ်ဖပင်၌ တိုက်ပွဲဝင်ဘနဘသာစစ်သည်များ၊ ထိခိုက်
ဒဏ်ရာရနာမကျန်းစစ်သည်များနှင့် ပင်လယ်ဖပင်တွင်ဘမျာပါဘနဘသာ သဘဘော
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ပျက်များ ဘပါ်မှစစ်သည်များအတွက် ရှာဘြွကယ်ဆယ်ဖခင်းနှင့် ကုသဖခင်းတို ့
ဘဆာင်ရွက်ဘပးရန် တရားဝင်ဖ ပဋ္ဌာန်းထားပါသည်။ ပင်လယ်ဖပင်တွင်
ဘမျာပါဘနဘသာ စစ်သည်များဆိ ုရာတွင် ဘရတပ်စစ်သည် များသာမက
အဘသကာင်းအမျိုးမျိုးဘသကာင့် ပင်လယ်ဖပင်တွင်ဘမျာပါဘနဘသာ သကည်းတပ်မှ
စစ်သည်များ၊

ရဟတ်ယာဉ်၊

ဘလယာဉ်မဘတာ်တဆပျက်ကျဖခင်းဘသကာင့်

ဘလထီးဖြင့် ပင်လယ်ဖပင်တွင်ဘမျာပါဘနဘသာ ဘလတပ်စစ်သည်များလည်း
အပါအဝင်ဖြစ်သည်။
( ခ) အပိုဒ်ခွဲ (၁၄)။

စစ်သဘဘောများသည် ပင်လယ်ဖပင်တွင်သွားလာဘနဘသာ

ဘဆးရုံသဘဘောများဘပါ်မှဘဆးဝန်ထမ်းများ၊ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရနာမကျန်း စစ်သည်
များ၊ သဘဘောပျက်များဘပါ်မှ စစ်သုံပန်
့ းများအားြမ်းဆီးဖခင်းနှင့် သတ်ဖြတ်
နှိပ်စက်ဖခင်းများမဖပုရ။ ၄င်းတို ့အား ဘဘးကင်းလုံဖခုံစွာသွားလာနိုင်ဘရးနှင့်
လိအ
ု ပ်ဘသာ ဘစာင့်ဘရှာက်မမ
ှု ျားဘဆာင်ရွက်ဘပးရမည်။
( ဂ) အပိုဒ်ခွဲ (၂၁)။

ထိခိုက ်ဒဏ်ရာရနာမကျန်းစစ်သည်များအား ကူညီ

ကယ်ဆယ် မှုများ ဖပုလုပ်ဘပးဘနသည့်ကုန်သည်သဘဘောများ၊ ရွက်ဘလှများ
ကဲ့သို ့ သကားဘနသဘဘောများကိုြမ်းဆီးဖခင်းမဖပုရ။ ြမ်းဆီးခံရပါက သကားဘန
သဘဘောများမှ အယူခံနိုင်ခွင့်ရှိသည်။
(ဃ) အပိုဒ်ခွဲ (၂၂)။

ဘဆးရုံသဘဘောများသည် စစ်သဘဘောများကဲ့သို ့ တိုက်ခိုက်

ဖခင်းနှင့် ြမ်းဆီးဖခင်းတို ့ကဲ့သို ့ စစ်ဘရးဘဆာင်ရွက်ချက်များမဖပုရပါ။ ဘဆးရုံ
သဘဘောဖြစ်ဘသကာင်း ထင်ရှားဘသာအမှတ်အသား၊ အမည်များတပ်ထားရ
မည်ဖြစ်ပပီး ၄င်းသဘဘောများသည် ပဋိပက္ခတွင်ပါဝင်ဘသာအြွဲ ့များအားလုံး
နှင့် ဆက်သွယ်ဘဆာင်ရွက်မှုများဖပုနိုင်သည်။
( င) အပိုဒ်ခွဲ (၃၆၊ ၃၇)။

တိုက်ပွဲဝင်စစ်သဘဘောများသည်

ဘဆးဝန်ထမ်းများ၊

ဘဆးရုံများနှင့် ဘာသာဘရးဆိုင်ရာသဘဘောများကိုဘလးစားမှုနှင့် ကာကွယ်

ဘပးမှုများရှိရမည်။ အကယ်၍မှားယွင်းြမ်းဆီးခဲ့ပါက ၄င်းတို ့၏ဘနရပ်သို ့
ချက်ဖခင်းဖပန်လည် ပို ့ဘဆာင်ဘပးမည်။
တတိယဂျီနီဗာသဘဘာတူစာချုပ်
၁၂။

တတိယဂျီနီဗာသဘဘာတူစာချုပ်ကို ၁၉၂၉ ခုနှစ်တွင် ချုပ်ဆိုခဲ့သကပပီး ၁၉၄၉ ခုနှစ်

ဘနာက်ဆုံးဖပင်ဆင်ခဲ့သည်။ စာချုပ်တွင် အပိုင်း(၆) ပိုင်းပါဝင်ပပီး အပိုဒ်ခွဲဘပါင်း (၁၄၃)ပိုဒ်
ပါဝင်ပါသည်။ ယင်းစာချုပ်သည် စစ်အတွင်း၌ စစ်သုံပန်
့ းများကို ကာကွယ်ဘစာင့်ဘရှာက်
ဘပးရန် ချုပ်ဆိုထားသည့်စာချုပ်ဖြစ်သည်။ အပိုဒ်ခွဲဘပါင်း (၁၄၃)ပိုဒ်ဖြင့် စစ်သုံပန်
့ းများကို
လူသားချင်းစာနာဘထာက်ထားသည့် ဘစာင့်ဘရှာက်မှုများဖပုနိုင်ဘရး၊ သင့်ဘလျာ်သည့်ဘနရာ
ချထားဘရး၊ လုံဘလာက်ဘသာအစားအစာ၊ အဝတ်အထည်နှင့် ဘဆးဝါးကုသမှုများ ဘဆာင်ရွက်
ဘပးဘရးတို ့ကိ ု ရည်ရွ ယ်ချုပ်ဆ ိုထ ားပါသည်။ ထို ့အဖပင် စစ်သုံ ့ပန် း များ၏ လုပ်အား
ခိုင်းဘစမှု၊ ၄င်းတို ့အတွက်ချမှတ်ထားသည့် စည်းကမ်းချက်များ၊ ဖပစ်မှုဆိုင်ရာစစ်ဘဆး
ဖခင်းများ၊ စိတ်ဓာတ်သကံ့ခိုင်ဘရးဘဆာင်ရွက်ဘပးမှုများကိုပါ စာချုပ်၌ဖပဋ္ဌာန်းဘပးထားပါသည်။
စစ်သုံ ့ပန်းဆိုသည်စ
့ ကားရပ်တွင် စစ်တပ်မှစစ်သည်များ၊ သက်ဆိုင်ရာဘဒသမှ ဖပည်သူ ့
စစ်များ၊ စစ်တပ်နှင့်အတူလိုက်ပါလာသည့် အရပ်သားများအားလုံးပါဝင်ပါသည်။
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စာချုပ်တွင် အထူးဖပဋ္ဌာန်းထားသည့်စည်းမျဉ်းများ
၁၃။ တတိယဂျီနီဗာသဘဘာတူစာချုပ်တွင် အထူးဖပဋ္ဌာန်းထားသည့် စည်းမျဉ်းများပါရှိ
ပါသည်။ ယင်းတို ့မှာ(က) အပိုဒ်ခွဲ (၁၃၊ ၁၄၊ ၁၆)။

စစ်သုံပန်
့ းများကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ဖခင်း၊ ဘဆးဝါး

အသစ်များအတွက် စမ်းသပ်ဖခင်းများမဖပုရပါ။ ထို ့အဖပင် ဥပဘဒနှင့်မညီဘသာ
အဖပုအမူများ၊ ပုဂ္ဂိုလ်ဘရးဆိုင်ရာ ဘစာ်ကားမှုဖပုဖခင်းတို ့မှ ကာကွယ်ဘပးရမည်။
(ခ) အပိုဒ်ခွဲ (၁၃၊ ၁၆)။ ြမ်းဆီးသူများသည် စစ်သပန်
ုံ ့ းများအား ပုဂ္ဂိုလ်ဘရးမဘကျ
နပ်ချက်များဖြင့် လက်စားဘချဖခင်းနှင့် လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ ကိုးကွယ်မှု၊ နိုင်ငံဘရး
ခံယူချက်နှင့်

အဖခားအဖမင်မတူညီမှုများဘသကာင့်

ခွဲဖခားဆက်ဆံဖခင်းများမဖပု

လုပ်ရ။
(ဂ) အပိုဒ်ခွဲ (၁၄၊ ၂၅)။ အထူးသဖြင့် အမျိုးသမီးစစ်သုံပန်
့ းများအား ၄င်းတို ့၏
လိင်ပိုင်းဆိုငရ
် ာဘစာ်ကားမှုများ မဖြစ်ဘပါ်ဘစရန် ကာကွယ်ဘစာင့်ဘရှာက်မမ
ှု ျား
ဘဆာင်ရွက်ဘပးရမည်။
(ဃ) အပိုဒ်ခွ ဲ (၁၇)။

ြမ်းဆီးခံရဘသာ စစ်သုံပန်
့ းများသည် ၄င်းတို ့၏အမည်၊

ရာထူး၊ ဘမွးဘန ့၊ ဘမွးရက်နင
ှ ့် စစ်မှုထမ်းအမှတ်တို ့ကို ြမ်းဆီးသူများအား သိရှိ
ဘစရမည်။
(င) အပိုဒ်ခွဲ (၂၂၊ ၂၉၊ ၅၀၊ ၅၄)။

စစ် သ ု ံ ့ပန် း များအား သန် ့ရှ င် း သပ် ရပ် ပ ပီ း

လုဖံ ခုံဘသာဘနရာထိုင်ခင်းဘပးဖခင်း၊ ကျန်းမာဘရးအတွက် လိုအပ်ဘသာဘဆးဝါး
များ၊ အဝတ်အထည်နှင့် စားဘသာက်ြွယ်ရာများကို ဘဆာင်ရွက်ဘပးရမည်။
၄င် း တိ ု ့အား

တိ ု က ် ပ ွ ဲ ဖ ြစ် ပ ွ ာ းဘနသည် ့ ဘ နရာများ၌

ြမ် း ဆီ း ထားဖခင် း ၊

စစ်ဆင်ဘရးဘဆာင်ရွက်ရာတွင် လူသားဒိုင်းအဖြစ်အသုံးဖပုဖခင်းတို ့ကို ဘရှာင်သကဉ်
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ရမည်။ စစ်သုံပန်
့ းများအား ၄င်းတို ့၏ ရာထူးနှင့်သင့်ဘလျာ်ဘသာ စစ်ဘရးအလုပ်
များမဟုတသ
် ည့် အဖခားလုပ်ငန်းများကိုသာ ခိုင်းဘစရမည်။
(စ) အပိုဒ်ခွဲ (၇၀၊ ၇၂၊ ၁၂၃)။

စစ်သပန်
ုံ ့ းများ၏ အမည်စာရင်းအား အဖပည်ဖပည်

ဆိုင်ရာသကက်ဘဖခနီအြွဲ ့ကကီ း၏ မိသ ားစုစာရင်း လိုက်လံရှာဘြွဘရးဗဟိုရုံးသို ့
ချက်ဖခင်းပို ့ဘပးရမည်။ စစ်သုံ ့ပန်းများအားမိသားစုများနှင့် ဆက်သွယ်ဘစဖခင်း၊
ဘထာက်ပံ့ကယ်ဆယ်ဘရး ရိက္ခာထုတမ
် ျားလက်ခံဘစဖခင်းတို ့ကို ဘဆာင်ရွက်ဘပး
ရမည်။
(ဆ) အပိုဒ်ခွဲ (၈၂၊ ၈၄)။

စစ်အတွင်းအကျဉ် း သားများသည်

၄င် းတိ ု ့အား

ြမ်းဆီးခဲ့သူများ၏တရားရုံးတွင် စစ်ဘဆးခံရမည်ဖြစ်ပပီး ထိုနိုင်ငံ၏ဥပဘဒကို
လိုက်နာရမည်ဖြစ်သည်။

ြမ်းဆီးသူများသည်လည်း

စစ်အကျဉ်းသားများ

အဘပါ် မျှမျှတတဘဆာင်ရွက်ဖခင်း၊ ဘက်မလိုက်ဖခင်းနှင့် လိုအပ်ဘသာဘရှ ဘန
့
ဌားရမ်းဖခင်းတို ့ကို ဘဆာင်ရွက်ဘပးရမည်။
(ဇ) အပိုဒ်ခွဲ (၁၀၉၊ ၁၁၀)။

စစ်သုံပန်
့ းများသည် ဖပင်းထန်ဆိုးရွားဘသာ ဘရာဂါ

ဘဝဒနာနှင့် နာမကျန်းဖြစ်ဘနပါက ၄င်းတို ့၏ဘမွးရပ်ဇာတိဘဖမသို ့ ဖပန်လည်ပို ့
ဘဆာင်ဘပးရမည်။
(ဈ) အပိုဒ်ခွဲ (၁၁၈)။

ပဋိပက္ခများနှင့် ဖပဿနာများပပီးဆုံးသွားပါက စစ်သုံပန်
့ း

များအား လွတ်ဘဖမာက်ခင
ွ ့်ဘပးပပီး ၄င်းတို ့၏ဘနရပ်ဇာတိသို ့ အချိန်သကန် ့သကာမှု
မရှိဘစဘဲ ချက်ဖခင်းပို ့ဘဆာင်ဘပးရမည်ဖြစ်သည်။
(ည) အပိုဒ်ခွဲ (၁၂၅)။

အဖပည်ဖပည်ဆိုင်ရာသကက်ဘဖခနီအြွဲ ့ကကီးအား စစ်သုံပန်
့ း

များအတွက် လူသားချင်းစာနာဘထာက်ထားမှုဆိုင်ရာ အခွင့်အဘရးများ ဘဆာင်
ရွကဘ
် စရန် ခွ င့် ဖပုဘပးထားပါသည်။ ၄င် းအြွဲ ့အဖပင် အဖခားဘသာလူသ ား
ချင်းဘထာက်ပံ့ဘရးဆိုင်ရာအြွဲ ့များမှလည်း ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားဘနဘသာ နိုင်ငံများသို ့
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သွားဘရာက်၍ဘဘးကင်းလုံဖခုံဘစသည့် ြမ်းဆီးချုပ်ဘနှာင်ထားရှိမှု အဘဖခအဘန
အား လည်ပတ်သကည့်ရှုဖခင်းနှင့် သဘဘာတူစာချုပ်ပါအချက်များအား ဖြန် ့ဘဝ
ဘပးဖခင်း၊ ရိက္ခာဘထာက်ပ့ဖံ ခင်းတို ့ကို ခွင့်ဖပုထားပါသည်။
စတုတ္ထဂျီနီဗာသဘဘာတူစာချုပ်
၁၄။ စတုတ္ထဂျီနီဗာသဘဘာတူစာချုပ်ကို ၁၉၄၉ခုနှစ်တွင် သဘဘာတူချုပ်ဆိုခဲ့သကသည်။
ယင်းစာချုပ်သည် စစ်အတွင်း၌ အရပ်သားများကိုကာကွယ်ဘပးရန် ချုပ်ဆိုထားဖခင်း
ဖြစ်သည်။ ထို ့အဖပင် လက်နက်ကိ ုင်ပဋိ ပက္ခ နယ်ဘဖမများအတွ င် းမှ အရပ်သ ားများနှ င် ့
သိမ်းပိုက်ခံနယ်ဘဖမများမှ အရပ်သားများကို ကာကွယ်ဘပးဘရးအတွက် အပိုဒ်ခွဲဘပါင်း
၁၅၉ ပိုဒ်ဖြင့် ချုပ်ဆိုထားဖခင်းဖြစ်ပါသည်။

စစ်အတွင်းအရပ်သားများအားကာကွယဘ
် ပးဖခင်း

Summary of the Geneva Conventions of 1949 and Their Additional Protocols
The Geneva Conventions of August 12, 1949

စာချုပ်တွင် အထူးဖပဋ္ဌာန်းထားသည့်စည်းမျဉ်းများ
၁၅။ စတုတ္ထဂျီနီဗာသဘဘာတူစာချုပ်တွင် အထူးဖပဋ္ဌာန်းထားသည့် စည်းမျဉ်းများပါရှိ
ပါသည်။ ယင်းတို ့မှာ(က) အပိုဒ်ခွဲ (၁၃၊ ၃၂)။

အရပ်သားများအား ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ဖခင်း၊ သတ်ဖြတ်

ဖခင်းနှင့် လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ အယူဝါဒ၊ နိုင်ငံဘရးအရ ခွဲဖခားဆက်ဆံမှုများမှ
ကာကွယဘ
် ပးရန် ဖြစ်သည်။
(ခ) အပိုဒ်ခွဲ (၁၄)။

ထိခိုက်ဒဏ်ရာရ၊ နာမကျန်းဖြစ်ဘနသူများ၊ ကဘလးငယ်

များ၊ အသက် (၁၅) နှစ်ဘအာက်ကဘလးများ၊ မိခင်ဘလာင်းများ၊ ကိုယ်ဝန်ဘဆာင်
များနှင့် အသက် (၇) နှစ်ဘအာက်ကဘလးမိခင်များအတွက် လုံဖခုံစိတ်ချရဘသာ
ဘနရာများနှင့် ဘဆးရုံဘဆးခန်းများကို တည်ဘဆာက်ဘပး ရမည်။
(ဂ) အပိုဒ်ခွဲ (၁၈)။

ဘဆးရုံနှင့် ဘဆးရုံဝန်ထမ်းများအား ကာကွယ်ဘပးရန်။

(ဃ) အပိုဒ်ခွဲ (၂၄၊ ၂၅)။

ထိုသဘဘာတူစာချုပ်၌ မိဘမဲ့ကဘလးများနှင့် မိသားစု

နှင့်ကွဲကွာဘနဘသာ ကဘလးများအတွက် လိအ
ု ပ်သည့်ကာကွယ်ဘစာင့်ဘရှာက်မှု
များကိဖု ပဋ္ဌာန်းထားပါသည်။ အဖပည်ဖပည်ဆိုင်ရာသကက်ဘဖခနီအြွဲ ့ကကီး၏မိသားစု
လိုက်လံရှ ာဘြွဘရးနှင့် ကာကွယ ် ဘစာင့်ဘရှာက်ဘရးဗဟိုရံးု မှလည်း နိုင်ငံတွင်း
လူမှုအြွဲ ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ပပီး မိသားစုဖပန်လည်ဘပါင်းစည်းဘရး၊ မိသားစု
သစ်ရှာဘြွဘရး အကူအညီများကို ဘဆာင်ရွက်ဘပးရမည်။
(င) အပိုဒ်ခွဲ (၂၇)။

အရပ်သားများ၏ လုဖံ ခုံဘရး၊ အသက်အိုးအိမ်၊ ဘာသာဘရး

အယူဝါဒ၊ ဓဘလ့ထံးု တမ်းများကို ဘလးစားရမည်။
(စ) အပိုဒ်ခွဲ (၃၃၊ ၃၄)။

စစ်ကကီးအတွင်းလုယက်ဖခင်း၊ ပုဂ္ဂိုလ်ဘရးမဘကျနပ်ချက်

များအား ကလဲ့စ ားဘချဖခင် း၊ ပစ္စည် းများအားထင်သလို ြျက် ဆီးဖခင်း နှ င့်
ဓားစာခံအဖြစ် ြမ်းဆီးဘခါ်ဘဆာင်ဖခင်းတို ့ကို တားဖမစ်ထားပါသည်။

(ဆ) အပိုဒ်ခွဲ (၃၃၊ ၄၉)။

ကာကွယ်ဘပးရမည့် အရပ်သားများအား ဝိုင်းကကီးချုပ်

နည်းဖြင်အ
့ ဖပစ်ဘပးဖခင်း၊ အသကမ်းြက်ဖခင်း၊ ဘသကာက်လန် ့ဘစသည့် အဖပစ်ဘပး
မှုများ နှင့် ဖပည်နှင်ဒဏ်ဘပးဖခင်းတို ့ကို တားဖမစ်ထားပါသည်။
(ဇ) အပိုဒ်ခွဲ (၄၀၊ ၅၁)။

အရပ်သားများအား တိုက ်ပွဲများတွ င် ဘခါ်ဘဆာင်

၍ စစ်ဘရးကိစ္စရပ်များခိုင်းဘစဖခင်း၊ တိုက်ပွဲဝင်ခိုင်းဖခင်းများကို တားဖမစ်ထား
ပါသည်။
(ည) အပိုဒ်ခွဲ (၅၅)။

အရပ်သားများအတွက် လိုအပ်သည့် ဘဆးဝါးနှင့်အစား

အစာများကို ၄င် းတို ့၏လူဦးဘရနှ င် ့အညီ လုံဘလာက်စွာဘထာက်ပံ့ဘပးဖခင်း၊
ကျန်းမာဘရးဘစာင့်ဘရှာက်မှုဘပးဖခင်းနှင့် ဘဆးဝါးများစုဘဆာင်းထားသည့် အခွင့်
အာဏာရှိရမည်။
(ဋ) အပိုဒ်ခွဲ (၅၈)။

အရပ်သားများအား

၄င်းတို ့၏

ဘာသာဘရးယုံသကည်မှုကို

ဘလးစားဘပးရမည်။ ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာအလိုက် လိုအပ်သည့်ဘာသာဘရး
ဆိုင်ရာ စာအုပ်စာတမ်းများအား ပို ့ဘဆာင်ဘပးဖခင်းနှင့် ၄င်းတို ့၏ဘာသာဘရး
စည်းမျဉ်း များအရ အဖခားလိုအပ်သည် ့ အရာများကိ ုဘထာက်ပံ့ဘ ပးရမည်။
ဘာသာဘရးအရ ဝတ်ရွတ်ဆုဘတာင်းဖခင်း၊ ရုပ်ထုများဖြင့် လှည့်လည်ပူဘဇာ်
ဖခင်းတို ့အတွက် ဖြတ်သန်းသွားလာမှုကို ခွင့်ဖပုဘပးရမည်။
(ဌ) အပိုဒ်ခွဲ (၅၉)။

အဖပည်ဖပည်ဆိုငရ
် ာ သကက်ဘဖခနီအသင်းကကီးနှင့် အဖခားဘသာ

သကားဘနလူသားချင်းစာနာဘထာက်ထားမှုအြွဲ ့အစည်းများမှ ပို ့ဘဆာင်ဘပးသည့်
အဝတ်အထည်၊ အစားအဘသာက်နှင့်ဘဆးဝါးများအား လွတ်လပ်စွာဖြတ်သန်း
ခွင့်ဘပးဖခင်း၊ ၄င်းတို ့၏လုဖံ ခုံဘရးအား ကာကွယ်ဘပးဖခင်းနှင့် ပဋိပက္ခဖြစ်ပွား
ဘနဘသာ နယ်ဘဖမများအတွင်း ၄င်းအြွဲ ့များ၏ ဘဆာင်ရွက်ချက်များကို ခွင့်ဖပု
ဘပးရမည်။
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(ဍ) အပိုဒ်ခွဲ (၆၄)။

စစ်အတွင်းသိမ်းပိုက်ခံရဘသာ နယ်ဘဖမများအား ဥပဘဒအရ

ကာကွယ်ဘပးရမည်။ အရပ်သားများအား ၄င်းတို ့၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို
ဆက်လက်လပ
ု ်ဘဆာင်ဘစရမည်။ လက်ရှိလုံဖခုံဘရးအား ပခိမ်းဘဖခာက်ခံရဖခင်း
မရှိဘဲ မိမိဘနထိုင်ရာနယ်ဘဖမ၌ ဘနထိုင်ခွင့်ရှိရမည်။
(ဎ) အပိုဒ်ခွဲ (၇၉၊ ၁၃၅)။

လုံဖခုံဘရးအရနယ်ဘဖမဘအးချမ်းသွားပါက ဖပည်သူများ

အဘနဖြင့် မိမိတို ့၏ ပုံမှန်လူဘနမှုဘဝများအား တည်ဘဆာက်ခွင့်ရှိရမည်။ လုံဖခုံ
ဘရးအရ မဖြစ်မဘနဘဆာင်ရွက်ရမည့် အဘသကာင်းဖပချက်ရှိသည့်အခါမျိုးမှသာ
၄င်းတို ့အား နယ်ဘဖမမှထက
ွ ်ခာွ ရန် တွန်းအားဘပးရမည်။ အရပ်သားများအား
ြမ်းဆီးထိန်းသိမ်းရန် လိုအပ်သည့်အခါ ၄င်းစစ်သုံပန်
့ းများအတွက် သင့်ဘလျာ်
သည်အ
့ ဘဖခအဘနများအား ြန်တီးဘပးရမည်။
(ဏ) အပိုဒ်ခွဲ (၈၉၊ ၉၁)။

ြမ်းဆီးခံထားရသူများသည် လိုအပ်သည့်အစားအစာ၊

အဝတ်အထည်နှင့် ဘဆးဝါးကုသမှုများခံစားခွင့်ရှိဖခင်းနှင့် စစ်ဘဘးအန္တရာယ်
ကျဘရာက် ဖခင်းမှ ကာကွယ်ဘပးရမည်။
(တ) အပိုဒ်ခွဲ (၁၀၆)။

ြမ်းဆီးခံထားရသူများ၏ သတင်းအချက်အလက်များ

ကို မိသားစုရာှ ဘြွဘရးဗဟိုရံးု သို ့ ဘပးပို ့ရမည်။
(ထ) အပိုဒ်ခွဲ (၁၀၇၊ ၁၀၈)။

ြမ်းဆီးခံထားရသူများသည်

ရိက္ခာပစ္စည်းများနှင့်

ကုန်ပစ္စည်းပါဆယ်ထတ
ု ်များ လက်ခံနိုင်ခွင့်၊ ဘပးပိုနိုင်ခွင့်ရှိရမည်။
(ဒ) အပိုဒ်ခွဲ (၁၃၂)။

ကဘလးများ၊ ကိုယ်ဝန်ဘဆာင်မိခင်များ၊ နို ့တိုက်မိခင် များ၊

ကဘလးငယ်ရှိဘသာ မိခင်များနှင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရနာမကျန်းဖြစ်ဘနသူများအား
သတ်မှတ်ထားသည့် ကန် ့သတ်နယ်ဘဖမများတွင် သကာရှည်စွာဘနထိုင်ဘစဖခင် း
မဖပုဘဲ တတ် နိ ုင်သ မျှ ဖမန် ဖမန်ဆန်ဆန် လုံ ဖခုံ စိတ်ချရဘသာဘနရာများသိ ု ့
ဘဖပာင်းဘရွှ ့ဘပးရမည်။
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၁၉၄၉၊ ဂျီနီဗာသဘဘာတူစာချုပ်ဖြစ်ဘပါ်လာပုံအဆင့်ဆင့်
၁၉၄၉ဂျီနီဗာသဘဘာတူစာချုပ်၏ ဘနာက်ဆက်တွဲပရိုတိုဘကာများ
၁၆။ ၁၉၇၇ခုနှစ်တွင် အဖပည်ဖပည်ဆိုင်ရာသံတမန်ဘရးရာညီလာခံကကီးသည် ဖပည်တွင်း၊
ဖပည်ပလက်နက်ကိုငတ
် ိုက်ပွဲများအတွင်းမှ

ဒုက္ခသည်များကို

ပိုမိုကာကွယ်မှုဘပးနိုင်ရန်

အတွက် ဂျီနီဗာသဘဘာတူစာချုပ်မှ ဘနာက်ဆက်တွဲပရိုတိုဘကာ (၃)ခုကို အဘကာင်အထည်
ဘြာ်ဘဆာင်ရွက်ခဲ့သည်။
၁၇။ ၂၀၁၂ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံဘပါင်း(၁၇၂) နိုင်ငံမှ ပရိုတိုဘကာ(၁)ကို အတည်ဖပုဘထာက်ခံ
ခဲ့သကပပီး ပရိုတိုဘကာ(၂)ကို နိုင်ငံဘပါင်း(၁၆၆)နိုင်ငံမှ အတည်ဖပုဘထာက်ခံခဲ့သကသည်။
နိုင်ငံများအားလုးံ သည် ဂျီနီဗာသဘဘာတူစာချုပ်ကို လက်ခံခဲ့သကဘသာ်လည်း ၄င်းထဲမှ
ပရိုတိုဘကာအချို ့အား လက်ခံခဲ့ဖခင်းမရှိပါ။
ဘနာက်ဆက်တွဲ ပရိုတိုဘကာ(၁)
၁၈။ ၁၉၄၉ခုနှစ်၊ သသဂုတ်လ ၁၂ ရက်အတွင်းချုပ်ဆိုခ့သ
ဲ ည့် ဂျီနီဗာသဘဘာတူစာချုပ်၏
ဘနာက်ဆက်တွဲပရိုတိုဘကာ(၁)သည် နိုင်ငံတကာလက်နက်ကိုငပ
် ဋိပက္ခများမှ ဒုက္ခသည်
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များကို ကာကွယ်မှုဘပးနိုင်ရန် ချုပ်ဆိုထားဖခင်းဖြစ်သည်။ ပရိုတိုဘကာ(၁)သည် နိုင်ငံတကာ
လက်နက်ကိ ုင်တိုက ်ပွ ဲ များအတွင်း မှ အရပ် သားဘဆးဝန်ထ မ် းများနှင် ့ စစ်ပွဲအတွ င် းမှ
အရပ်သားများကို ကာကွယ်ဘပးရန်ဖြစ်သည်။ အပိုဒ်ခွဲဘပါင်း (၁၀၂)ပိုဒ် ပါဝင်ပါသည်။
ဘနာက်ဆက်တွဲ ပရိုတိုဘကာ(၂)
၁၉။ ဘနာက်ဆက်တပ
ွဲ ရိုတိုဘကာ(၂)သည် နိုင်ငံတကာမဟုတ်ဘသာ လက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲ
များအတွင်းမှ အရပ်သားများကို ကာကွယ်ဘပးရန်ဖြစ်သည်။ အပိုဒ်ခွဲဘပါင်း (၂၈)ပိုဒ်ပါဝင်
ပါသည်။ ပရိုတိုဘကာ(၂)သည် ဖပည်တွင်းဆူပူအုံကကဖခင်းတို ့ကဲ့သုိ ့ဘသာ အဓိကရုဏ်းများ၊
ချီတက်ဆန္ဒဖပဖခင်း၊ လူထုအစည်းအဘဝးများ၊ ဆန္ဒဘြာ်ထုတ်ဖခင်းနှင့် အဖခားအသကမ်းြက်မှု
ဖပုလု ပ်ဖ ခင်း များအတွ က် အသုံးဖပုရန်ချမှ တ်ထ ားဖခင် းမဟု တ် ပါ။ ဖပည် တွ င် းစစ်ကဲ့ သိ ု ့
နိုင်ငံတွင်း ဖပင်းထန်ဘသာပဋိပက္ခများအတွင်းမှ ဒုက္ခသည်များကို ကာကွယ်ဘပးရန်သာ
ဖြစ်သည်။ ၁၉၄၉ခုနှစ်၊ ဂျီနဗ
ီ ာသဘဘာတူစာချုပ်(၄)ခုလံးု ၏ အပိုဒ်ခွဲ(၃)တွင်ပါရှိဘသာ
နို င် ငံ တကာမဟုတ်ဘ သာ ဖပည် တွ င် းကာကွ ယ်မှု များအတွက ် ပရို တိုဘကာ(၂)ကို ထပ် မံ
ဖြည့်စွက်ထားဖခင်းဖြစ်သည်။
ဘနာက်ဆက်တွဲ ပရိုတိုဘကာ(၃)
၂၀။ ဘနာက်ဆက်တွဲပရိုတိုဘကာ(၃)သည် ထူးဖခားဘသာအမှတ်သဘကေတ၊ တံဆိပ်နှင့်
သက်ဆို င်ဘသာ ပရိ ု တိုဘကာဖြစ်သည်။ ၂၀၀၅ခု နှစ ်၊ ဒီဇ င်ဘ ာလတွ င် ထင်ရှားဘသာ
အမှတ်သဘကေတတစ်ခုဖြစ်သည့် ပုံဘဆာင်ခဲနီ (red crystal)အတွက် ဖပဋ္ဌာန်းခဲသ
့ ည်။
ပုံဘဆာင်ခဲနီ (red crystal)သည် သကက်ဘဖခနီ၊ လဖခမ်းနီတို ့ကဲ့သုိ ့ သဘကေတအမှတ်အသား
တစ်ခုပင်ဖြစ်ပါသည်။ ၄င်းသဘကေတအား ပတ်ဝန်းကျင်တွင်ဘတွ ရှ့ ိပါက အဖခားဘသာ
ဘာသာဘရး၊ ယဉ်ဘကျးမှုနှင့် နိုင်ငံဘရးဆိုင်ရာအမှတ်သဘကေတမဟုတ်ဘဲ လူသားချင်း
စာနာဘထာက်ထားမှုဆိုင်ရာ အကူအညီဘပးဘရးသဘကေတတစ်ခုဖြစ်ဘသကာင်း သိရှိနားလည်
ရမည်ဖြစ်သည်။
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ပုံဘဆာင်ခဲန(ီ Red Crystal)

သကက်ဘဖခနီ၊ လဖခမ်းနီ
ဂျီနီဗာသဘဘာတူညီချက်(၄)ခုတွင်ပါဝင်ဘသာ အပိုဒ်ခွဲ(၃)
၂၁။

ဂျီနီဗာသဘဘာတူညီချက်(၄)ခု၏ အပိုဒ်ခွဲ(၃)ပါအချက်များအားလုးံ သည် တူညီသက

သည်။ အပိုဒ်ခွဲ(၃)သည် နိုင်ငံတကာဆိုင်ရာအဖငင်းပွားမှုမဟုတဘ
် သာ အဘထွဘထွဖပဋ္ဌာန်း
ချက်များပင် ဖြစ် သည် ။ နိ ုင်ငံတကာဆို င် ရာအဖငင် းပွားမှု မဟုတ်ဘသာ လက်နက်ကို င်
https://www.google.com.mm/search?q=red+crystal

ပဋိပက္ခများတွင် ထိုနယ်ဘဖမအတွင်းရှိ ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားဘနဘသာအြွဲ ့များအားလုံးသည်
ဘအာက်ဘြာ်ဖပပါ စည်းမျဉ်းများကို လိက
ု ်နာသကရမည်(က) စစ်ဆင်ဘရးဘဆာင်ရွက်ဘနဖခင်းမဟုတ်သည့် တပ်ြွဲ ့ဝင်များအပါအဝင်၊ အရပ်
သားများသည် တိုက်ပွဲဖပင်ပတွင် ြျားနာဖခင်း၊ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရဖခင်း၊ ြမ်းဆီး
ချုပ်ဘနှာင်ခံရဖခင်းနှင့် အဖခားအဘဖခအဘနများဘသကာင့်လဲကျဘနသည်ကို ဘတွ ရှ့ ိ
ပါက လူမျိုး၊ အသားအဘရာင်၊ ဘာသာ၊ ကိုးကွယယ
် ုံသကည်မှု၊ ဘယာက်ျား၊
မိ န် း မ၊ ဆင် း ရဲ ခ ျမ် း သာနှ င် ့ အဖခားဘသာခွ ဲ ဖ ခားဆက် ဆ ံ ဖ ခင် း များမဖပုဘဲ
လူသားချင်းစာနာဘထာက်ထားစွာဖြင့်ဖပုစုကုသဘပးရမည်။ ဘအာက်ပါဖပုလုပမ
် ှု
များအား မည်သည့်ဘနရာ မည်သည့်အချိန်တွင်ဖြစ်ဘစ အထက်ပါပုဂ္ဂိုလ်များ
အဘပါ်ဖပုလုပ်ဖခင်းကို တားဖမစ်ထားပါသည်(၁) အသကမ်းြက်မှုများဖပုလုပ်ဖခင်း၊ အထူးသဖြင့် လူများကို အစုလိုက်အဖပုံ
လိုက် သတ်ဖြတ် ဖခင် း၊ ခန္ဓာကိုယ ်အစိတ် အပိုင်းများကို ဖြတ်ဘတာက်
ဖခင်း၊ တမင်သက်သက်ရက်စက်ဘသာ ကု သ ဖခင် း များနှ င ် ့ နှိပ်စက်
ညှဉ်းပန်းဖခင်း၊
(၂)

ဓားစာခံအဖြစ်ြမ်းဆီးဘခါ်ဘဆာင်ဖခင်း၊

(၃)

လူဂု့ ဏ်သိက္ခာညှိုးနွမ်းဘသးသိမ်ဘစသည့်

ဖပုလုပ်မှုများဖပုလုပ်ဖခင်း၊

အထူးသဖြင့်လူတစ်ဦး၏ ဂုဏ်သိက္ခာကိုထိခိုက်ဘစပပီးအရှက်ရဘစသည့်
ကုသဖခင်းများ၊
(၄)

အရပ်သားဖပည်သူများမှ အဖငင်းပွားမှုမရှိဘဲ လိုက်နာကျင့်သုံးဘနသည့်
တရားစီရင်ဘရးအာမခံချက်ရှိဘသာ

ပုံမှန်တရားရုံးများတွင်

စစ်ဘဆး

စီရင်ဖခင်းလည်းမရှိ၊ သိသာထင်ရှားဘသာဖပစ်ဒဏ်ချမှတ်ရန် လုံဘလာက်
ဘသာ အဘသကာင်းဖပချက်လည်းမရှိဘဲ ဖပစ်ဒဏ်ချမှတ်ဖခင်းများ။

(ခ)

ထိခိုက်ဒဏ်ရာရ၊ နာမကျန်းစစ်သည်များနှင့် သဘဘောပျက်၍ ပင်လယ်တွင်
ဘမျာပါဘနသူ များအား

ရှ ာဘြွ က ယ် ဆ ယ် ဘ ရးများဖပုလု ပ် ရန် အ တွ က ်

အဖပည်ဖပည်ဆိုင်ရာသကက်ဘဖခနီအြွဲ ့ကကီးကဲ့သို ့ လူသားချင်းစာနာဘထာက်ထား
သည့်အြွဲ ့အစည်းများမှ ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားဘနဘသာ နိုင်ငံများသို ့သွားဘရာက်ကာ
ဖပုစုကုသမှုများဘဆာင်ရွက်ဘပးနိုင်သည်။
ဖပစ်ဒဏ်ချမှတ်ဖခင်း
၂၂။

ဂျီနီဗာသဘဘာတူညီချက်သည် စစ်အတွင်း အရပ်သားများ၊ အကျဉ်းသားများနှင့်

ဒုက္ခသည်များဘက်မှ ရပ်တည်ဘပးထားဘသာစာချုပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ စာချုပ်ပါစည်းမျဉ်း
များဘြာက်ြျက်

တိကျဘသာဖပစ်ဒဏ်ဖပဋ္ဌာန်းထားဖခင်းမရှိဘသာ်လည်း အကယ်၍

ဘြာက်ြျက်ခဲ့ပါက အဆိုပါနိုင်ငံအား ကုန်သွယ်ဘရးအရအဘရးယူဖခင်းနှင့် အဖခားစီးပွားဘရး
ပိတ်ဆို ့မှုဖပစ်ဒဏ်များကို ချမှတ်ထားပါသည်။
၂၃။

အဖပည်ဖပည်ဆိုင်ရာတရားရုံးသည်

အဘပါ်ကျုးလွန်ဘသာ

ဖပစ်မှုများအတွက်

စစ်ရာဇဝတ်မှုများနှင့်

လူသားမျိုးနွယ်များ

ဖပစ်ဒဏ်ချမှတ်နိုင်သည်။

နိုင်ငံများမှလည်း

လူသားမျိုးနွယ်များအဘပါ်ကျုးလွန်ဘသာ ဖပစ်မှုများအတွက် အဖပည်ဖပည်ဆိုင်ရာခုံရံုးသို ့
အယူခံတက်နုင
ိ ်ခွင့်ရှိသည်။

နိဂုံး
၂၄။

ဂျီနီဗာသဘဘာတူစာချုပ် သည် နို င် ငံ တကာမှလက် နက်ကိ ုင်တပ် ြွဲ ့များ အထူး

လိုက် နာရမည့် စည်း မျဉ် းစည်းကမ် းများဖြစ်သည်။ ယခင် ( ၁၉) ရာစုအချိန် များထက်
ယဘန ့အချိန်အခါသည် စစ်ပွဲများနှင့်ပဋိပက္ခများ အဘရအတွက်ဘလျာ့နည်းလာသည်ကို
ဘတွ ရှ့ ိရပါသည်။ (၂၁)ရာစုတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့ဘသာ အာြဂန်နစ်စတန်စစ်ပွဲ (၂၀၀၁-၂၀၀၂)၊
အီရတ်စစ်ပွဲ(၂၀၀၃-၂၀၀၄)နှင့် ရုရှား-ဘဂျာ်ဂျီယာစစ်ပွဲ(၂၀၀၈)များတွင် ဂျီနီဗာသဘဘာတူ
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စာချုပ်ပါစည်းမျဉ်းများနှင့်အညီ

လိက
ု ်နာဘဆာင်ရွက်နိုင်ရန်

ထိပ
ု ဋိပက္ခနယ်ဘဖမများကို

ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးမှလည်းဘကာင်း အဖပည်ဖပည်ဆိုင်ရာသကက်ဘဖခနီအြွဲ ့ကကီးနှင့် အဖခား
လူသားချင်းစာနာဘထာက်ထားမှုဆိုင်ရာ အြွဲ ့အစည်းများမှလည်းဘကာင်း ဘစာင့်သကည့်
ဘလ့လာမှုများရှိခဲ့သည်။

ဂျီနီဗာသဘဘာတူစာချုပ်သည် လူသားချင်းစာနာဘထာက်ထားမှု

ဆိုင်ရာဥပဘဒ၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည့်အားဘလျာ်စွာ ဒုက္ခသည်များအဘရးအတွက်
ကာကွယ်မှုများကို လုဘ
ံ လာက်စွာထည်သ
့ င
ွ ်းဘရးဆွဲထားပါသည်။ သို ့ဘသာ် နိုင်ငံဘပါင်း
(၁၉၆) နိုင်ငံမှ အတည်ဖပုလက်မှတ်ဘရးထိးု ထားဘသာ်လည်း ဂျီနီဗာသဘဘာတူစာချုပ်ပါ
အချို ့အချက်များနှင့် ပရိုတိုဘကာပါအချက်အလက်အချို ့နှင့်ပတ်သတ်၍ အဖငင်းပွားမှုများ
နှင့် လိုက်နာရန်ပျက်ကွက်မှုများရှိဘနသည်ကို ဘတွ ရှ့ ိရပါသည်။
လလ

လ
လ
လလ

။
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