
 ဇိုပဋိပကၡ ပ္ုန္ဘု္ပ္ေတာပ္ဆုီက္နာန္းအီးဘားလာက္နာက္ေခဲင္ကုင္ ဥပေဒဘည္လည္ကေ၀တုိအီးကေႏွရ္္ (15)ခ်ာက္ 1စာ-

ဇိုပဋိပက္ခ ပ်ုန်ဘ်ုပ်တောပ်ဆီုက်နာန်းအီးဘားလာက်နာက်တေဲင်ကုင် 

ဥပတေဘည်လည်ကတေေိုအီးကတှေရ် (15)ေျာက်

ပြည်တွင်းလက်နက်ကိုင်ြဋိြက္ခအတွင်း စစ်သားများ လိုက်နာရမည့် အဓိကကျသသာ 
စည်းကမ်း ၁၅ ချက်

15 Key Rules for Fighters in Internal Armed Conflict



 ဇိုပဋိပကၡ ပ္ုန္ဘု္ပ္ေတာပ္ဆုီက္နာန္းအီးဘားလာက္နာက္ေခဲင္ကုင္ ဥပေဒဘည္လည္ကေ၀တုိအီးကေႏွရ္္ (15)ခ်ာက္  ဇိုပဋိပကၡ ပ္ုန္ဘု္ပ္ေတာပ္ဆုီက္နာန္းအီးဘားလာက္နာက္ေခဲင္ကုင္ ဥပေဒဘည္လည္ကေ၀တုိအီးကေႏွရ္္ (15)ခ်ာက္2စာ-

၁. ကဲအီေတာပ္ေခဲင္ပါင္ကတီုက္ကပင္ ကာည္း ဆီုက္နာန္းကဲ ဘိူန္းအူန္းကေယင္ပင္ 
ဘည္အီမို;ၿဂိဳၿခီဳင္ကဒါ,ဆီု္က္ဂဲ ။ အာဝ္ဘိူန္းကေယင္ပင္ တိုအီးရဝ္ (တိုအီးအယာတ္) ကာည္း ၿဂိဳၿခီဳင္အီးရဝ္အီးဂါင္ 

(ဆာ္အာဝ္မို;) ဂါင္ေခႅဲပ္ဒူး (ဘုင္) ဂဲ။

Only attack military objects or persons directly participating in hostilities.        
  Do not attack civilians, civilian property, or civilian public buildings.

တိုက္ပြဲတြင္ တိုက္ရိုက္ပါ၀င္သူမ်ားႏွင့္ စစ္သားမ်ားသည္ စစ္ဖက္ဆိုင္ရာ ပစၥည္းမ်ားကိုသာ 
ပစ္မွတ္ထားတိုက္ခိုက္ႏိုင္သည္။ အရပ္သားႏွင့္ အရပ္သားပိုင္ ပစၥည္းမ်ား (သို႔) ျပည္သူပိုင္ 

အေဆာက္အအံုးမ်ားကို ပစ္မွတ္ထားတိုက္ခိုက္ျခင္းမျပဳရ။



 ဇိုပဋိပကၡ ပ္ုန္ဘု္ပ္ေတာပ္ဆုီက္နာန္းအီးဘားလာက္နာက္ေခဲင္ကုင္ ဥပေဒဘည္လည္ကေ၀တုိအီးကေႏွရ္္ (15)ခ်ာက္ 3စာ-

၂. အာဝ္ဘိူန္းဘာည္း(ဆာ္အာဝ္မို;) အာဝ္ဘိူန္းေရဲန္ ဘည္လံပ္တီုက္ဆီုက္ အီနံင္လံက္ဖႅ္ဳပ္ကဆဝ္း 
ေတဲင္အီရဝ္အီးဂါင္(တိုအီးအယာတ္) မွယ္ဒိုရ္ အက်ိဳးအၿမ်ံတ္ ကဒါ,ဆီုက္ ။

Do not launch any attack if civilian collateral damage is expected 
to be greater than the military advantage. 

စစ္ဖက္ဆိုင္ရာ အက်ိဳးအျမတ္ထက္ အရပ္သားမ်ားအေပၚ ထိခိုက္နစ္နာမွဳ ပိုမ်ားေစသည့္ စစ္ဆင္ေရးမ်ိဳး 
အသံုးမျပဳရ (သို႔) မျပဳလုပ္ရ။



 ဇိုပဋိပကၡ ပ္ုန္ဘု္ပ္ေတာပ္ဆုီက္နာန္းအီးဘားလာက္နာက္ေခဲင္ကုင္ ဥပေဒဘည္လည္ကေ၀တုိအီးကေႏွရ္္ (15)ခ်ာက္  ဇိုပဋိပကၡ ပ္ုန္ဘု္ပ္ေတာပ္ဆုီက္နာန္းအီးဘားလာက္နာက္ေခဲင္ကုင္ ဥပေဒဘည္လည္ကေ၀တုိအီးကေႏွရ္္ (15)ခ်ာက္4စာ-

၃. အာည္,ပါင္ကတီုက္ကပင္မာ္လ၊ ဇိုယာမ္ကတီုက္ကပင္မာ္လ၊ ေမာကံပ္အာဝ္လံပ္အာဝ္ဖႅ္ဳပ္ 
ကူန္ရဝ္မာဂါင္(ဆာ္အာဝ္မို;) ေမာကံပ္လံက္ဖႅ္ဳပ္ကဆဝ္းေၾဘ့ ဘ္ုပ္တီပ္ႀဟီဳက္ရေဒင္ ဒံန္ၿခဲဒဲ; ။

Take the necessary precautions to protect civilians before and during attacks. 

တိုက္ပြဲမစခင္ျဖစ္ေစ၊ တိုက္ပြဲျဖစ္ေနစဥ္ျဖစ္ေစ ျပည္သူလူထုမ်ားအေပၚ ထိခိုက္မွဳမရွိေစရန္ 
(သုိ႔) နည္းႏိုင္သမွ်နည္းေလေအာင္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္း နည္းလမ္းမ်ားကို 

အေကာင္းဆံုးေဆာင္ရြက္ရမည္။ 



 ဇိုပဋိပကၡ ပ္ုန္ဘု္ပ္ေတာပ္ဆုီက္နာန္းအီးဘားလာက္နာက္ေခဲင္ကုင္ ဥပေဒဘည္လည္ကေ၀တုိအီးကေႏွရ္္ (15)ခ်ာက္ 5စာ-

၄. အာဝ္ဘိူန္းဒါ မ်ိဳးလာက္နာက္ အီမို;ပ္ုန္ဘိပ္ုန္ဒံန္ၿခဲအီး။ အာဝ္ဘိူန္းဒါ ရေဒင္လံပ္တီုက္ဆီုက္ 
အီအာဝ္ကင်ားေတာပ္ ေခါပ္ျပာ,။

Do not use prohibited weapons and do not engage in unlawful methods of war.

တားျမစ္ထားေသာ လက္နက္မ်ားကို အသံုးမျပဳရ။ ဥပေဒႏွင့္ မညီေသာ စစ္ဆင္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို 
အသံုးမျပဳရ။ 



 ဇိုပဋိပကၡ ပ္ုန္ဘု္ပ္ေတာပ္ဆုီက္နာန္းအီးဘားလာက္နာက္ေခဲင္ကုင္ ဥပေဒဘည္လည္ကေ၀တုိအီးကေႏွရ္္ (15)ခ်ာက္  ဇိုပဋိပကၡ ပ္ုန္ဘု္ပ္ေတာပ္ဆုီက္နာန္းအီးဘားလာက္နာက္ေခဲင္ကုင္ ဥပေဒဘည္လည္ကေ၀တုိအီးကေႏွရ္္ (15)ခ်ာက္6စာ-

၅. တံပ္နာန္းအယ္မာ္လ၊ တံပ္နာန္းဘဝ္ရာန္မာ္လ ဘ္ုပ္ငိူပ္ေမန္လူမ္လာဒဲ;မွိဴမ္မွိဴမ္ 
ဆီုက္နာန္းဂဲအီလံက္ဖႅ္ဳပ္ေဒ ကာည္း အီယံမ္းခ်ဴမ္ဂဲဒီန္ ။

မိမိ၏ စစ္တပ္မွျဖစ္ေစ၊ ရန္သူ႔စစ္တပ္မွျဖစ္ေစ  ထိခိုက္ဒဏ္ရာရထားေသာ စစ္သားမ်ားႏွင့္ 
က်ဆံုးသြားေသာ စစ္သားမ်ားကို စုေဆာင္းကာ ေကာင္းမြန္စြာ ဂရုစိုက္ေပးရမည္။ 

Collect and care for the wounded and dead, whether friend of enemy.



 ဇိုပဋိပကၡ ပ္ုန္ဘု္ပ္ေတာပ္ဆုီက္နာန္းအီးဘားလာက္နာက္ေခဲင္ကုင္ ဥပေဒဘည္လည္ကေ၀တုိအီးကေႏွရ္္ (15)ခ်ာက္ 7စာ-

၆. ဘ္ုပ္ကေဂါေတာပ္ ဆြံန္ကဲမို;တိုအီး ဘည္တိုအီးေဇာ;ကေဘဲမ္(ေထာင္)၊ 
ဘဝ္ရာန္ပ္ုန္ဘိူန္းတိုည္းမွံတ္အယ္ ကာည္း တိုအီးအီေဂါည္ျခဴမ္တည္းအယ္ ဒို, ဒိုည္, ဘ္ုပ္ရိုေဆ 

ဒဲ;အခြါင္းအေရးတကဲ ။ က္ုန္ညွံမ္စဲတ္ေမန္းဆမြံတ္/က္ုန္ွၫွံမ္ဘႅံက္ခွ်ာင္ဒဲ;ၾတား 
အာဝ္ဘိူန္းကို;ပ်ံမ္း ဘည္ကဲအီလူည္,မိူဝ္;အီုင္ဂႅံတ္ဒီန္ ။

ေထာင္သားမ်ား၊ စစ္သံု႔ပန္းမ်ားႏွင့္ မိမိ၏ထိန္းခ်ဳပ္မွဳေအာက္တြင္ရွိေသာ တစ္ျခားသူမ်ားအားလံုး၏ 
အခြင့္အေရးကို ေလးစားကာ ၄င္းတို႔အား လူသားဆန္စြာ ဆက္ဆံရမည္။ ျပစ္မွဳက်ဴးလြန္သူမ်ားအား 

စစ္ေဆးျခင္းမျပဳဘဲ/ တရားရင္ဆိုင္ခြင့္မေပးဘဲ ေသမိန္႔ေပးျခင္း မျပဳရ။ 

Respect the rights of prisoners and all other people under your control and treat them humanely. 
Do not commit summary executions.



 ဇိုပဋိပကၡ ပ္ုန္ဘု္ပ္ေတာပ္ဆုီက္နာန္းအီးဘားလာက္နာက္ေခဲင္ကုင္ ဥပေဒဘည္လည္ကေ၀တုိအီးကေႏွရ္္ (15)ခ်ာက္  ဇိုပဋိပကၡ ပ္ုန္ဘု္ပ္ေတာပ္ဆုီက္နာန္းအီးဘားလာက္နာက္ေခဲင္ကုင္ ဥပေဒဘည္လည္ကေ၀တုိအီးကေႏွရ္္ (15)ခ်ာက္8စာ-

Do not take hostages or use human shields.

၇. အာဝ္ဘိူန္းတိုည္းမွံတ္ အီးရဝ္အီးဂါင္ ကြံတ္ကႅံင္ကတူ;ယံမ္း (ဆာ္အာဝ္မို;)
 ပဲန္အီကေတဲ;ကေတင္ ။

ျပည္သူမ်ားကို ဓားစားခံအျဖစ္ဖမ္းဆီးျခင္း သို႔မဟုတ္ လူသားဒိုင္းကာအျဖစ္အသံုးျပဳျခင္းမ်ား မျပဳရ။ 



 ဇိုပဋိပကၡ ပ္ုန္ဘု္ပ္ေတာပ္ဆုီက္နာန္းအီးဘားလာက္နာက္ေခဲင္ကုင္ ဥပေဒဘည္လည္ကေ၀တုိအီးကေႏွရ္္ (15)ခ်ာက္ 9စာ-

Do not displace civilians, unless necessary for their own safety or for imperative military reasons.        

၈. ကနာည္အီးရဝ္အီးဂါင္ ဘိူန္းေဒေဂါည္ကတ္ုမ္ေလာတ္ေဖး ဆာ္အာဝ္မို; ကနာည္ 
ဗ်ဴဟာဆီုက္အီအေရးဒါင္းကမွည္  အာဝ္ဘိူန္း ကေထာက္ ဒီေဂါည္ အီးရဝ္အီးဂါင္ဂဲ။

ျပည္သူတို႔၏ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးအတြက္ သို႔မဟုတ္ အလြန္အေရးႀကီးေသာ စစ္ဗ်ဴဟာအတြက္ 
မဟုတ္လွ်င္ ျပည္သူမ်ားကို ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းျခင္း မျပဳရ။ 



 ဇိုပဋိပကၡ ပ္ုန္ဘု္ပ္ေတာပ္ဆုီက္နာန္းအီးဘားလာက္နာက္ေခဲင္ကုင္ ဥပေဒဘည္လည္ကေ၀တုိအီးကေႏွရ္္ (15)ခ်ာက္  ဇိုပဋိပကၡ ပ္ုန္ဘု္ပ္ေတာပ္ဆုီက္နာန္းအီးဘားလာက္နာက္ေခဲင္ကုင္ ဥပေဒဘည္လည္ကေ၀တုိအီးကေႏွရ္္ (15)ခ်ာက္10စာ-

၉. ဘ္ုပ္အူန္းၿဂိဳၿခီဳင္အီးရဝ္အီးဂါင္ဂဲ မိူဝ္;ေငါ;ခံန္ ။ အာဝ္ဘိူန္းေပႅဲဝ္၊ အာဝ္ဘိူန္ယာ;။

Respect civilian property. Do not loot or steal.           

ျပည္သူပိုင္ ပစၥည္းမ်ားကို ေလးစားပါ။ မခိုးယူရ၊ မလုယူရ။ မဖ်က္ဆီးရ။ 



 ဇိုပဋိပကၡ ပ္ုန္ဘု္ပ္ေတာပ္ဆုီက္နာန္းအီးဘားလာက္နာက္ေခဲင္ကုင္ ဥပေဒဘည္လည္ကေ၀တုိအီးကေႏွရ္္ (15)ခ်ာက္ 11စာ-

၁၀. ဘ္ုပ္အူန္းၿခိဴဝ္းေကာန္အီပ္ုန္ဂဲ မိူဝ္;ကေနဲ;ေငါ;ခံန္။ အာဝ္ဘိူန္းပႅိဳတ္ခြါင္းဒဲ;၊ အာဝ္ဘိူန္းလူည္, 
လိင္ကာမေကာန္အီပ္ုန္ဂဲ ။

Respect women. Do not commit or permit rape or sexual abuse against anyone 

အမ်ိဳးသမီးမ်ားကိုေလးစားပါ။ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုမွ် မုဒိမ္းက်င့္ျခင္း သို႔မဟုတ္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ 
မေတာ္မတရားျပဳျခင္းမ်ား မက်ဴးလြန္ရ၊ မခြင့္ျပဳရ။ 



 ဇိုပဋိပကၡ ပ္ုန္ဘု္ပ္ေတာပ္ဆုီက္နာန္းအီးဘားလာက္နာက္ေခဲင္ကုင္ ဥပေဒဘည္လည္ကေ၀တုိအီးကေႏွရ္္ (15)ခ်ာက္  ဇိုပဋိပကၡ ပ္ုန္ဘု္ပ္ေတာပ္ဆုီက္နာန္းအီးဘားလာက္နာက္ေခဲင္ကုင္ ဥပေဒဘည္လည္ကေ၀တုိအီးကေႏွရ္္ (15)ခ်ာက္12စာ-

၁၁. ငိူပ္ေမန္ဒံန္ၿခဲဒဲ;ကေညာမ္ဂဲ ။ အာဝ္ဘိူန္းေတာ,(ေတဲ,)လာည္း ဒဲ;ကေညာမ္ဂဲပဲန္ဆီုက္ပဲန္နာန္း ။ 
ဆဲ;ဒီန္ အာဝ္ဘိူန္းဆူည္, အာဝ္ဘိူန္းဒါ ကေညာမ္ဂဲ တဇီုင္းကာန္ဆီုက္။

Protect children. Do not recruit them into your armed forces and do not use them in hostilities.                 

ကေလးသူငယ္မ်ားကို ကာကြယ္ပါ။ ကေလးသူငယ္မ်ားအား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းအတြင္းသို႔ 
စစ္သားစုေဆာင္းျခင္း မျပဳရ။ ထို႔ျပင္ ၄င္းတို႔အား စစ္မက္ေရးရာမ်ားတြင္ အသံုးမျပဳရ။ 



 ဇိုပဋိပကၡ ပ္ုန္ဘု္ပ္ေတာပ္ဆုီက္နာန္းအီးဘားလာက္နာက္ေခဲင္ကုင္ ဥပေဒဘည္လည္ကေ၀တုိအီးကေႏွရ္္ (15)ခ်ာက္ 13စာ-

၁၂. ဘ္ုပ္လာည္းဇီုင္းငိူပ္ေမန္ ကဲအီရံပ္ဇီုင္းကာန္ ကဒါ,ဆနံမ္းဂဲ ၊ ဂါင္ဆနံမ္ဂဲ ကာည္း 
ကားအီတာင္တိုအီးေဖးဆဝ္း။ အာဝ္ဘိူန္းဒါ အီပဲန္ဒံန္ၿခဲ အီမို;တဇိက္ ကကဲေရင္(ဆာ္အာဝ္မို;) 

ပႅါင္က်ံရ္အူကဒါ,ေရင္ ။

Respect medical personnel, hospitals, and ambulances. Do not misuse protective symbols such as the Red 
cross or red crescent.        

ေဆးကုသေရးဆိုင္ရာ အမွဳထမ္းမ်ား၊ ေဆးရံုမ်ားႏွင့္ လူနာတင္ကားမ်ားကို ေလးစားပါ။ ၾကက္ေျခနီ သို႔မဟုတ္ 
လျခမ္းနီကဲ့သို႔ေသာ အကာအကြယ္ေပးသည့္ အမွတ္အသားမ်ားကို အသံုးမျပဳရ။ 



 ဇိုပဋိပကၡ ပ္ုန္ဘု္ပ္ေတာပ္ဆုီက္နာန္းအီးဘားလာက္နာက္ေခဲင္ကုင္ ဥပေဒဘည္လည္ကေ၀တုိအီးကေႏွရ္္ (15)ခ်ာက္  ဇိုပဋိပကၡ ပ္ုန္ဘု္ပ္ေတာပ္ဆုီက္နာန္းအီးဘားလာက္နာက္ေခဲင္ကုင္ ဥပေဒဘည္လည္ကေ၀တုိအီးကေႏွရ္္ (15)ခ်ာက္14စာ-

၁၃. ဘ္ုပ္ပႅိဳတ္၀ါင္းဒဲ; ပ္ုန္ကေဇာည္အီဇာ္;လ တကဲအီကေဇာည္ ကူန္ရဝ္မာဂါင္ အီမို;
“ဖုင္လံပ္ၿခဲဒဲ;အဆာက္ ဘည္ကေ၀တိုအီးကေႏွရ္” ဂဲ။

Allow impartial humanitarian relief for civilians in need.

အကူအညီလိုအပ္ေသာ ျပည္သူမ်ားအား သမာသမတ္က်ေသာ လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားသည့္ 
ကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႔မ်ားက အေထာက္အပံ့မ်ား  ေပးႏိုင္ရန္ ခြင့္ျပဳရမည္။ 



 ဇိုပဋိပကၡ ပ္ုန္ဘု္ပ္ေတာပ္ဆုီက္နာန္းအီးဘားလာက္နာက္ေခဲင္ကုင္ ဥပေဒဘည္လည္ကေ၀တုိအီးကေႏွရ္္ (15)ခ်ာက္ 15စာ-

၁၄. ဘ္ုပ္ေရဲန္ဇီုင္းကာန္အ္ုန္ခ္ုခ္ု ေခါပ္ျပာ,ေခါပ္ဒဲန္ပ္ုန္ဟည္ေျဖာမ္(ပ္ုန္ဆေဖာ) ။ ဘိူည္အာဝ္တိူဝ္;အေရး 
အာဝ္ဒါေတာပ္ ေခါပ္ျပာ,ကဒါ,ဘဝ္ရာန္မာ္ ကဆီုဝ္အယ္ ဘ္ုပ္တိူဝ္;ကေနဲ;။ 

ဘ္ုပ္၀ဲ; အီမို;ဘည္၀ီရ္ေပႅဲဝ္၀ီရ္မီုင္းဘဝ္ရာန္ ဘည္၀ီရ္၀်ံတ္ကေ၀ရ္ ေပႅဲဝ္ေခါပ္ျပာ,ကတီုက္ကပင္။ 

Put these rules into practice. Respect them even if the enemy does not. 
Abstain from reprisals which are in violation of the law of armed conflict.

စည္းကမ္းမ်ားကို လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ပါ။ ရန္သူဘက္မွ ဤစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို 
မေလးစား မလိုက္နာသည့္တိုင္ မိမိအေနျဖင့္ ေလးစားလိုက္နာပါ။ စစ္ပြဲဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို 

ခ်ိဳးေဖာက္ရာေရာက္သည့္ လက္စားေခ်ျခင္း လုပ္ရပ္မ်ား ကို ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။ 



 ဇိုပဋိပကၡ ပ္ုန္ဘု္ပ္ေတာပ္ဆုီက္နာန္းအီးဘားလာက္နာက္ေခဲင္ကုင္ ဥပေဒဘည္လည္ကေ၀တုိအီးကေႏွရ္္ (15)ခ်ာက္  ဇိုပဋိပကၡ ပ္ုန္ဘု္ပ္ေတာပ္ဆုီက္နာန္းအီးဘားလာက္နာက္ေခဲင္ကုင္ ဥပေဒဘည္လည္ကေ၀တုိအီးကေႏွရ္္ (15)ခ်ာက္16စာ-

၁၅. ဘ္ုပ္ဒံန္ၿခဲ ကေတဲ;ကေတင္ ဘည္ေပႅဲဝ္တေခါပ္ျပာ,ေခါပ္ဒဲန္။ က္ုန္မိူဝ္;ဘည္ေပႅဲဝ္တေခါပ္ျပာ,ေခါပ္ဒဲန္ 
ဘ္ုပ္ျဂည္ကနဲတ္ပြံတ္ တၾဆာတခူန္အယ္အူစာ္န္း။ ဘည္ေပႅဲဝ္တေခါပ္ျပာ,ေခါပ္ဒဲန္ဒီန္ 
ဘ္ုပ္တေခါရ္အယ္နံပ္ (စံခ်ိန္စံညႊန္း) ဘည္ဒါကံမ္ဖာ ဘ္ုပ္တိူဝ္;လာည္းအေရးအ္ုန္။ 

Prevent violations of these rules. If violations occur, report to your commander. 
Violations must be investigated and sanctioned in accordance with international standards.                                                                                                       

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းမ်ားကို တားဆီးပါ။ စည္းကမ္းခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းမ်ား ရွိခဲ့ပါက မိမိ၏ အရာရွိထံ 
ခ်က္ခ်င္းအစီရင္ခံရမည္။ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းခ်ိဳးေဖာက္မွဳမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညြန္းႏွင့္အညီ 

စံုစမ္းစစ္ေဆးၿပီး အေရးယူရမည္။ 



 ဇိုပဋိပကၡ ပ္ုန္ဘု္ပ္ေတာပ္ဆုီက္နာန္းအီးဘားလာက္နာက္ေခဲင္ကုင္ ဥပေဒဘည္လည္ကေ၀တုိအီးကေႏွရ္္ (15)ခ်ာက္ 17စာ-

ဘည္မို;ဘည္ဘာည္း ဖုင္ဇီနီ၀ါေခါရ္ (Geneva Call)

 ဇီနီ၀ါေခါရ္(Geneva Call)နီန္  အ္ုန္မို;ဖုင္ကပါင္းအီေဂါည္ကဒည္အူေလွ အ္ုန္အာဝ္ေတာပ္ကဒါ, 
ေမွာ၊ အု္န္အာဝ္မို;အီေၾဘာင္ကုင္(အစိုးရ)၊ အ္ုန္လည္ကတူ;ကင်ားကမိုန္ေတာပ္ကဲ အီအာဝ္မို;အစိုးရ တကဲအီဘား 
လာက္နာက္ ၊ အ္ုန္မို;ဖုင္ကပါင္း ကနာည္ဖိုက္ယိူဝ္;ဘည္ေတဲန္ေရဲန္ ကာည္း အီတိူဝ္;ကေနဲ;ကေဇာည္ေရဲန္ေတာပ္  
ပ္ုန္ပႅကံမ္ဖာ ဘည္တိုအီးကေႏွရ္လည္ကေ၀။

 ကနာည္ဒံန္ၿခဲကေတဲ;ကေတင္ဒဲ;ကူန္ရဝ္မာဂါင္ ကဒည္ခနားဘားလာက္နာက္ပဲန္ပဋိပကၡ အမအ္ုန္ 
ဇီနီ၀ါေခါရ္ကဲ ေတဲန္ေရဲန္ (ငိူပ္ေမန္ေရဲန္ဒဲ;)-
                • ဒံန္ၿခဲကေတဲ;ကေတင္ဒဲ; ကဒည္ခနားဘားလာက္နာက္ပဲန္ပဋိပကၡ အီေရာတ္ေဒဲ;တကူန္ရဝ္မာဂါင္။ 
                • ဒံန္ၿခဲကေတဲ;ကေတင္ဒဲ; ဘည္ကယာင္ေဇဝ္ ကဒါ,လိင္ကာမ ကာည္း ေရဲန္ဒဲ; ဘည္ကကာ;   
 အီပ္ုန္ အီမာည္း ေမာကံပ္ကမာ္;ၾဟာည္။
                • ဒံန္ၿခဲကေတဲ;ကေတင္ဒဲ; ဘည္ဒါတ မင္တီ,မင္တိင္(မင္ပ္ုန္တိင္အူန္း)။

 ပ္ုန္ေျဖာမ္ပဋိညာဥ္ ပ္ုန္ေျဖာမ္ဇီနီ၀ါေခါရ္ပဋိညာဥ္ဂဲဒီန္ အ္ုန္မို;ေခါပ္ျပာ,ေခါပ္ဒဲန္ပ္ုန္ေျဖာမ္ဆေ
ဖာတို အီးကဒါ,ဂီုန္း ဘည္လည္ကေ၀တိုအီးကေႏွရ္ ေတာန္ကုင္ပၚကံမ္ဖာ ပ္ုန္ပႅဇီနီ၀ါေခါရ္ပဋိညာဥ္ ကနာည္ 
နံင္ေရဲန္ေတာပ္ဒါေတာပ္ ဘည္ကဲအီအာဝ္မို;အစိုးရ ဖုင္ကပါင္းဘားလာက္နာက္ ၿဂီရ္;အူန္းေရာည္တည္း။ 
ပ္ုန္ေဟာည္,ကိက္ကီရ္ ပဋိညာဥ္(3)ေလွ ဇီနီ၀ါေခါရ္မို; -
                • လံပ္ကေရာမ္ပ၀;ဲဆာင္းလာင္း ၀ုီန္မင္တီ,မင္တိင္ရူမ္ရူမ္ရာ;ရာ; ကာည္း လံပ္ဒန္ံၿခ ဲကေတ;ဲ            
 ကေတင္(ေတဲန္) ဘည္ဒါတမင္တီ,မင္တိင္ဒီန္ မို;ပ္ုန္ေျဖာမ္ပဋိညာဥ္ ၊
                • ေမာကံပ္၀ဲ;ေလာတ္ ဘည္ဇိုဇ ေဇဝ္ဇာဝ္း ပဋိပကၡဘားလာက္နာက္ တကေညာမ္ဂဲ မို;ပ္ုန္   
 ေျဖာမ္ပဋိညာဥ္ ၊
                • ေခငဲဘ္ညဘ္ာည္းပဋပိကၡဘားလာကန္ာက ္ေမာကပံအ္ာဝမ္ိဝူ;္ဘညက္ယာင္ေဇဝက္ဒါ,လငိက္ာမ  
 ကာည္း လံပ္ကမာ္;ၾဟာည္ ဘည္ကကာ;အီပ္ုန္အီမာည္း  မို;ပ္ုန္ေျဖာမ္ပဋိညာဥ္၊

 ဖုင္ဇီနီ၀ါေခါရ္ နံင္တေခါရ္ ရဲ့ႏွံက္ငိူပ္ ကေဇာည္ဒဲ; ဘည္ေရဲန္တဇီုင္းကာန္ ေတဲင္ကဲအီအာဝ္မို;အစိုးရ 
ဖုင္ကပါင္းဘားလာက္နာက္ အီၿဂီရ္;အူန္းေရာည္တည္း တပ္ုန္ေျဖာမ္(ဆေဖာ)ပဋိညာဥ္ ဇီနီ၀ါေခါရ္ Geneva Call



 ဇိုပဋိပကၡ ပ္ုန္ဘု္ပ္ေတာပ္ဆုီက္နာန္းအီးဘားလာက္နာက္ေခဲင္ကုင္ ဥပေဒဘည္လည္ကေ၀တုိအီးကေႏွရ္္ (15)ခ်ာက္  ဇိုပဋိပကၡ ပ္ုန္ဘု္ပ္ေတာပ္ဆုီက္နာန္းအီးဘားလာက္နာက္ေခဲင္ကုင္ ဥပေဒဘည္လည္ကေ၀တုိအီးကေႏွရ္္ (15)ခ်ာက္18စာ-

ဂျာနီဗာသခါ (Geneva Call) အဖွဲ့၏ အသြကာင်းအကျဉ်း။

 ဂျနီီဗာသခါ Geneva Callသည် ဘက်မလိုက်သသာ၊ အစိုးရမဟုတ်သည့် ြကားသန အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု 
ပဖစ်ပြီး အစိုးရမဟုတ်သသာ လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများနှင့်  သတွဆုံသဆွးသနှေး၍       နိုင်ငံတကာလူသားချင်း 
စာနာသောက်ေားမှု စံသတ်မှတ်ချက်များအား အစဉ်တစိုက် သဆာင်ရွှက်မှုကို ပမှင့်တင်ရန်နှင့် သလးစားလိုက်နာရန် 
ြံ့ြိုးကူညီသသာ အဖွဲ့အစည်းပဖစ်သည်။

လက်နက်ကိုင်ြဋိြက္ခပဖစ်ြွားမှုများအြကား ကျသရာက်သနသသာ ပြည်သူလူေုများကို အကာအကွယ် သြးရန် 
ဂျနီီဗာသခါက အဓိကအာရုံစိုက် လုြ်သဆာင်လျက်ရှိပြီး အေူးသပဖင့်-
 • လက်နက်ကိုင်ြဋိြက္ခပဖစ်ြွားမှုြကား ကျသရာက်သနသသာ ကသလးသူငယ်များကို    အကာအကွယ်  
   သြးပခင်း။
 • လိင်ြိုင်းဆိုင်ရာ အြကမ်းဖက်မှုကို တားဆီးပခင်းနှင့် ကျားမခွဲပခားဆက်ဆံမှု  ြသြျာက်ရန် သဆာင်  
   ရွက်ပခင်း။
 • သပမပမှုြ်မိုင်းများအသုံးပြုမှုကို တားဆီးြိတ်ြင်ပခင်း။

 ြဋိညာဉ်သသဘာတူညီချက်- ဂျနီီဗာသခါ၏ ြဋိညာဉ်သသဘာတူညီချက်များမှာ အများသသဘာတူ 
လက်ခံေားသသာ စည်းမျဉ်းများပဖစ်ပြီး နိုင်ငံတကာ လူသားချင်း စာနာသောက်ေားမှုစံသတ် မှတ်ချက်များကို 
သလးစားလိုက်နာသဆာင်ရွှက်ရန်အတွက် အစိုးရမဟုတ်သသာ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ.အစည်းများက လက်မှတ်သရးေိုး 
ေားပခင်းပဖစ်သည်။ ဂျနီီဗာသခါသည် ြဋိညာဉ် (၃) ခုကို  သရးဆွဲေားပြီးပဖစ်သည်။ ၎င်းတို.မှာ -
 • သပမပမုြ်မိုင်းများရှင်းလင်းဖယ်ရှားရန်ြူးသြါင်းသဆာင်ရွှက်သရးနှင့် သပမပမုြ်မိုင်းများအသုံးပြုမှုကို   
   တားဆီး ြိတ်ြင်ရန် အစဉ်တစိုက် သဆာင်ရွှက်သရး။
 • ကသလးသူငယ်များကို လက်နက်ကိုင်ြဋိြက္ခဆိုးကျ ိုးများမှ ကင်းလွတ်သစသရး။
 • လက်နက်ကိုင်ြဋိြက္ခအတွင်း လိင်ြိုင်းဆိုင်ရာ အြကမ်းဖက်မှုများ ပဖစ်ြွားပခင်း မရှိသစသရးနှင့်   
   ကျားမခွဲပခားဆက်ဆံမှု ြသြျာက်သရး။

ဂျနီီဗာသခါနှင့် ြဋိညာဉ်သသဘာတူညီချက်များအား လက်မှတ်သရးေိုးသည့် အစိုးရမဟုတ်သသာ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ.
အစည်းများ၏ လုြ်ငန်းအသကာင်အေည်သဖာ်မှုကို ဂျနီီဗာသခါအဖွဲ.မှ ြံ့ြိုးကူညီသလ့လာ သစာင့်ြကည့်ြါသည်။ 



 ဇိုပဋိပကၡ ပ္ုန္ဘု္ပ္ေတာပ္ဆုီက္နာန္းအီးဘားလာက္နာက္ေခဲင္ကုင္ ဥပေဒဘည္လည္ကေ၀တုိအီးကေႏွရ္္ (15)ခ်ာက္ 19စာ-


