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အမွာစကား

ျပန္လည္ျပင္ဆင္တည္းျဖတ္ထားတ့ဲ ‘ဥပေဒမ့ဲေသဆံုးေၾကာင္း ျဖစ္ႏိုင္ေျခရိွျခင္းအေပၚ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈဆိုင္ရာ မင္နီဆိုတာ 
ပ႐ုိတိုေကာ (၂ဝ၁၆)’ ကုိ တင္ဆက္ရလ႔ုိ ကၽြႏု္ပ္ အားရေက်နပ္မိပါတယ္။  

ဒီလက္စြဲစာအုပ္ဟာ မူရင္းစာအုပ္ျဖစ္တဲ့ ‘ဥပေဒျပင္ပ၊ တရားလက္လြတ္၊ အက်ဥ္းနည္းအားျဖင့္ သတ္ျဖတ္ျခင္းအေပၚ 
ထိေရာက္ေသာ ကာကြယ္တားဆီးျခင္းဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢ၏လက္စြဲစာအုပ္ (၁၉၉၁)’ ကုိ ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီေအာင္ 
မြမ္းမံထားတဲ့ လက္စြဲျဖစ္ၿပီး၊ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အသုံးျပဳလာတာနဲ႔အမွ် မင္နီဆုိတာပ႐ိုတုိေကာအျဖစ္ လူသိမ်ားလာ 
ပါတယ္။ ျပန္လည္မြမ္းမံမႈျပဳထားတ့ဲ ဒီလက္စြဲစာအုပ္ဟာ မူရင္းအတိုင္းပဲ ‘ဥပေဒျပင္ပ၊ တရားလက္လြတ္၊ အက်ဥ္းနည္း 
အားျဖင့္ သတ္ျဖတ္ျခင္းအေပၚ ထိေရာက္ေသာ ကာကြယ္တားဆီးျခင္းဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢ၏ အေျခခံသေဘာတရားမ်ား 
(၁၉၈၉)’ ကုိ ျပန္လည္ျဖည့္စြက္မႈျပဳထားတဲ့ လက္စြဲျဖစ္ၿပီး၊ ဥပေဒမဲ့ေသဆုံးျခင္းကုိ ကာကြယ္တားဆီးေရးႏွင့္ ဥပေဒမဲ့ 
ေသဆုံးေၾကာင္း ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိျခင္းအေပၚ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအတြက္ ႏုိင္ငံတကာ ဥပေဒစံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားဆုိင္ရာ အေရးႀကီး 
တဲ့က႑ကုိ ဆက္လက္ထိန္းသိန္းေပးထားပါတယ္။ 

မူရင္း မင္နီဆုိတာပ႐ိုတုိေကာလက္စြဲကုိ ႏုိင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မတီ၏ မင္နီဆုိတာေရွ႕ေနမ်ား (Minnesota 
Lawyers International Human Rights Committee) က ဦးေဆာင္တဲ့ ပညာရွင္လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုအားျဖင့္ မူၾကမ္း 
ေရးဆြဲခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ယခုလုိေရးဆြဲဖို႔ အဓိကတြန္းအားေပးခံရတာကေတာ့ အဲ့ဒီအခ်ိန္တုန္းက သံသယရွိရတဲ့ 
ေသဆုံးမႈေတြကုိ စုံစမ္းစစ္ေဆးတဲ့တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရာမွာ လက္ေတြ႔က်တဲ့ လမ္းညႊန္မႈတစ္ရပ္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ 
ႏုိင္ငံတကာ ကုိးကားခ်က္ေတြ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းမရွိေသးတာ၊ သုိ႔မဟုတ္ ထုိသုိ႔ေသာ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးကုိ သုံးသပ္မႈျပဳ 
ႏုိင္မယ့္ စံႏႈန္းတစ္ရပ္ မရွိေသးတာ၊ အစရိွတဲ႔ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား သတိျပဳမိလာျခင္း 
ေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

၁၉၈ဝ ခုႏွစ္တစ္ေလ်ာက္လုံး  ဒီဥပေဒေရးရာႏွင့္ မႈခင္းေရးရာပညာရွင္အဖြဲ႕မွ ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပထားတဲ့ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ 
ဟာျဖင့္ တန္ဖုိးရိွလွတဲ့ မႈခင္းေရးရာ က်င့္သုံးလုပ္ေဆာင္သူမ်ားက လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာမွာ လူ႔အခြင့္အေရးကုိ ပုိမုိ 
ေကာင္းမြန္စြာ ကာကြယ္ႏုိင္ေစရန္ သက္ဆုိင္သူမ်ားအားလုံးအတြက္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျဖစ္ေစခဲ့ပါတယ္။ 

သတ္ျဖတ္မႈမ်ားအေၾကာင္းကုိ အဓိကေရးသားသည့္ မင္နီဆုိတာပ႐ုိတုိေကာအား အၿပီးသတ္မႈျပဳျခင္းႏွင့္ ေနာက္ဆက္ 
တြဲ ျပဳစုခဲ႔တဲ႔ ညႇင္းပမ္းႏွိပ္စက္မႈကုိ ဦးစားေပးထားသည့္ ‘ညႇင္းပမ္းႏွိပ္စက္မႈႏွင့္အျခားေသာ ရက္စက္မႈပုံစံမ်ားျဖစ္သည့္ 
လူမဆန္ေသာ သို႔မဟုတ္ နိမ့္က်ေသာျပဳမူမႈ သုိ႔မဟုတ္ အျပစ္ေပးမႈအေပၚ ထိေရာက္ေသာ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈႏွင့္ 
မွတ္တမ္းတင္ျခင္းဆုိင္ရာလက္စြဲ’  (အစၥတန္ဘူလ္ပ႐ိုတုိေကာ) တုိ႔သည္ ယခုအခါတြင္ ပညာရွင္ပီသေသာ ပူးေပါင္းမႈကုိ 
ဘုံက်င့္သုံးမႈ ျဖစ္ေစလာပါတယ္။ 

မင္နီဆုိတာပ႐ိုတုိေကာအား မူၾကမ္းေရးဆြဲသည့္ခုႏွစ္မ်ားကတည္းက အသိပညာတိုးေစေသာ အရင္းအျမစ္တစ္ရပ္ 
အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ လက္ေတြ႔က်တဲ့ လမ္းညႊန္တစ္ခုအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ဥပေဒေရးရာ စံခ်ိန္စံညႊန္းအျဖစ္လည္း 
ေကာင္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ပဲ အသုံးျပဳလာခဲ့ၾကပါတယ္။ အေျခခံသေဘာတရားမ်ားႏွင့္အတူ ၎ကို ဥေရာပႏွင့္ 
အေမရိကန္ လူ႔အခြင့္အေရးတရား႐ုံးမ်ား (European and Inter-American Courts of Human Rights)၊ လူသားႏွင့္ 
ျပည္သူမ်ား၏အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အာဖရိကေကာ္မရွင္ (the African Commission on Human and Peoples’ 
Rights) ႏွင့္ ကုသလမဂၢ၏ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မတီကဲ့သုိ႔ေသာ ႏုိင္ငံ၊ ေဒသဆုိ္င္ရာ၊ ႏုိင္ငံတကာ တရား႐ံုးမ်ား၊ 
ေကာ္မရွင္မ်ား၊ ေကာ္မတီမ်ားက အသုံးျပဳလာခဲ့ပါတယ္။ 

ထုိႏွစ္မ်ားအတြင္းတြင္ပင္ ႏုိင္ငံတကာဥပေဒ၊ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး က်င့္သုံးမႈ၊ မႈခင္းေရးရာ သိပၸံစသည့္ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ 
ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈမ်ားစြာ ရွိလာၿပီး၊ ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ  မဟာမင္းႀကီး႐ုံး၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေပါင္းမ်ားစြာအား 
ျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔႐ံုး၏ အာရုံစူးစုိက္မႈကို ရရွိလာေစရာ၊ ဤတန္ဖုိးရွိလွေသာ အရင္းအျမစ္ဟာ အေျခအေနအခ်ိန္အခါအရ 
ေခတ္ႏွင့္အညီ မြမ္းမံမႈျပဳရန္လုိအပ္လာေၾကာင္း သိရွိခဲ့ရပါတယ္။ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ဥပေဒျပင္ပ၊ တရားလက္လြတ္၊ 

v



အက်ဥ္းနည္းအားျဖင့္ သတ္ျဖတ္ျခင္းဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢ၏ အထူးကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ Christof Heyns  သည္ ကၽြႏ္ုပ္ 
႐ံုးႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းလ်က္ ပ႐ိုတုိေကာအား ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္ႏွင့္ ေခတ္ႏွင့္အညီမြမ္းမံမႈျပဳရန္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ကုိ 
စတင္ခဲ့ၾကၿပီး ယခုစာတမ္းအား ၿပီးေျမာက္ေစရန္ ဦးေဆာင္လမ္းျပေပးသည့္ ပညာရွင္အစည္းအေဝးကုိ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ 

မူရင္းစာအုပ္၏ စတင္ဖန္တီးခဲ့ရာတြင္ မႈခင္းေရးရာကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၏ အခန္းက႑ကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားလ်က္၊ 
ယခု ျပန္လည္ျပင္ဆင္မႈလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ေျမာက္မ်ားစြာေသာသူမ်ား ပါဝင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ အလားတူပင္ ဥပေဒျပင္ပ၊ 
တရားလက္လြတ္၊ အက်ဥ္းနည္းအားျဖင့္ သတ္ျဖတ္ျခင္းဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢ၏ ပထမအထူးကုိယ္စားလွယ္ေတာ္ 
ကဲ့သုိ႔ပင္  S. Amos Wako သည္ ကနဦးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္  အေရး၏ႀကီးေသာအခန္းက႑မွ ပါဝင္ခဲ့ပါတယ္။ ယခင္ 
အထူးကုိယ္စားလွယ္ေတာ္ Christof Heyns ရဲ႕ ေဆာင္ရြက္မႈ၊ သူ႔ရဲ႕ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈ၊ ခက္ခက္ခဲခဲ ေဆာင္ရြက္မႈ၊ 
ေျပာင္ေျမာက္မႈေတြအတြက္ ကၽြႏု္ပ္ ေက်းဇူးႀကီးလွပါေပတယ္။ ထုိအရာေတြက အေရးႀကီးတဲ့အရာေတြ ျဖစ္လာၿပီး 
အခ်ိန္အခါသင့္စြာ ျပန္လည္ျပင္ဆင္မႈေတြ ျဖစ္လာပါတယ္။ ယခုစာတမ္းဟာ ပညာရွင္ဆုိင္ရာ စာတမ္းတစ္ခုျဖစ္ေပမယ့္ 
လည္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရမ်ား၊ အျခားေသာ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အျခား အထူးကုိယ္စားလွယ္ေတာ္မ်ား၊ 
စာခ်ဳပ္အဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံမ်ား၊ အန္ဂ်ီအုိမ်ားႏွင့္ တစ္သီပုဂၢလမ်ား စသည္တုိ႔ရဲ႕ ျဖည္႔သြင္းမွတ္ခ်က္မ်ားကုိ ရရွိရန္အတြက္လည္း 
အထူးႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈေတြကုိလည္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ 

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ ခ်ဥ္းကပ္နည္းလမ္းသည္ ဤလက္စြဲစာအုပ္ကို ပုိမုိ ၾကြယ္ဝမႈျဖစ္ေစၿပီး၊ ကၽြႏု္ပ္ထင္သည္၊ 
ဤလက္စြဲအားျဖင့္ တုိက္႐ိုက္ အမ်ားဆုံးအက်ိဳးအျမတ္ရရွိမည့္ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားအတြက္ ျပန္လည္ 
ျပင္ဆင္ထားသည့္ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ား ပုိမုိက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖန္႔ေဝမႈကုိ ျဖစ္ေစပါတယ္။ 

လူ႔အခြင့္အေရးဆုိ္င္ရာ စံႏႈန္းမ်ားသည္ စစ္မွန္ေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေစရန္အတြက္ ျဖစ္လာႏုိင္သည့္ ျပစ္မႈခ်ိဳး 
ေဖာက္မႈမ်ားအေပၚ ျမင္သာထင္သာေသာ တုန္႔ျပန္မႈမ်ား ရွိေစရပါမယ္။ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ တာဝန္ 
ယူမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ အသက္ရွင္သန္ပို္င္ခြင့္ကုိ ထိန္းသိမ္းရာတြင္ အေရးႀကီးေသာ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ေနပါတယ္။ 
သုိ႔ပါေသာ္လည္း ကၽြႏု္ုပ္တို႔ ႐ံုးလုပ္ငန္းမ်ားရွိ ေဒသအေျခအေနအရပ္ရပ္အရ ထုိသုိ႔ေသာ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ေဆာင္ 
ရြက္သင့္ေၾကာင္း၊ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ လုိအပ္ေနသည့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အထူးျပဳနည္းစနစ္မ်ား အမ်ားအျပားကုိ သိနား 
လည္မႈ ကြဲျပားလ်က္ရွိေၾကာင္း ကၽြန္ုပ္တုိ႔ ေတြ႔ရွိခဲ့ပါတယ္။ 

ကမာၻတစ္ဝွမ္းရွိ မည္သည့္ေနရာတြင္မဆုိ ျဖစ္ပ်က္သည့္ သံသယရွိဖြယ္ေသဆုံးမႈသည္ အသက္ရွင္သန္ပုိင္ခြင့္အား ခ်ိဳး 
ေဖာက္မႈတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး၊ ၎ကုိ အထြတ္အထိပ္က်ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးအျဖစ္ သတ္မွတ္ေလ့ရွိသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ 
လ်င္ျမန္ေသာ၊ ဘက္မလုိက္ေသာ၊ ထိေရာက္ေသာ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈသည္ ျပစ္ဒဏ္မွလႊတ္ၿငိမ္းျခင္း ဟူသည္ထက္ 
တာဝန္ခံမႈရွိျခင္း ယဥ္ေက်းမႈတစ္ရပ္ကုိ ေသခ်ာေစအေရးအတြက္ အဓိကအခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ အတင္းအဓမၼ 
အေပ်ာက္ေဖ်ာက္မႈအတြက္လည္း အက်ိဳးသက္ေရာက္ပါတယ္။ ေခတ္နဲအညီမြမ္းမံမႈျပဳထားတဲ့ ယခုမင္နီဆုိတာ 
ပ႐ိုတုိေကာမွာ စုံစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ား၊ ေရာဂါေဗဒပညာရွင္မ်ား၊ ဥပေဒစုိးမုိးေရးအရာရွိမ်ား၊ ေရွ႕ေနမ်ား၊ တရားစြဲေရွ႕ေန 
မ်ား၊ ဥကၠ႒ရာထူး တာဝန္ထမ္းေဆာင္သူမ်ား၊ အန္ဂ်ီအုိမ်ားအတြက္ တာဝန္ခံမႈကုိ တစ္ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ အမွန္တရား 
တစ္ရပ္ျဖစ္ေစရန္ ၿပီးျပည့္စုံၿပီး မွ်ေဝလုိ႔ရတဲ့ ပလက္ေဖာင္းတစ္ရပ္ကုိ စီစဥ္ေပးထားပါတယ္။ 

Zeid Ra’ad Al Hussein 
UN High Commissioner for Human Rights
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ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာ

ဒီလက္စြဲစာအုပ္ဟာ မူရင္းစာအုပ္ျဖစ္တဲ့ ‘ဥပေဒျပင္ပ၊ တရားလက္လြတ္၊ အက်ဥ္းနည္းအားျဖင့္ သတ္ျဖတ္ျခင္းအေပၚ 
ထိေရာက္ေသာ ကာကြယ္တားဆီးျခင္းဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢ၏ လက္စြဲစာအုပ္ (၁၉၉၁)’ ကုိ ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီေအာင္ 
မြမ္းမံထားတဲ့ လက္စြဲျဖစ္ၿပီး၊ က်ယ္က်ပ္ျပန္႔ျပန္႔ အသုံးျပဳလာတာနဲ႔အမွ် မင္နီဆုိတာပ႐ုိတုိေကာ (the Protocol) အျဖစ္ 
လူသိမ်ားလာပါတယ္။ မူလတြင္ မင္နီဆုိတာပ႐ုိတုိေကာကုိ  ‘ဥပေဒျပင္ပ၊ တရားလက္လြတ္၊ အက်ဥ္းနည္းအားျဖင့္ 
သတ္ျဖတ္ျခင္းအေပၚ ထိေရာက္ေသာ ကာကြယ္တားဆီးျခင္းဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢ၏ အေျခခံသေဘာတရားမ်ားကုိ 
ျပန္လည္ျဖည့္စြက္မႈျပဳရန္ မူၾကမ္းေရးဆြဲခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။1 I ဥပေဒမဲ့ေသဆုံးျခင္းကုိ ကာကြယ္တားဆီးေရးႏွင့္ ဥပေဒမဲ့ 
ေသဆုံးေၾကာင္းျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိျခင္းအေပၚ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအတြက္ ႏုိင္ငံတကာ ဥပေဒစံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားဆုိင္ရာ အေရး 
ႀကီးတဲ့က႑ကုိ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းေပးထားပါတယ္။ ဥပေဒမဲ့ေသဆုံးျခင္းကုိ ကာကြယ္တားဆီးျခင္းႏွင့္ ဥပေဒမဲ့ 
ေသဆုံးေၾကာင္း ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိျခင္းအေပၚ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈျပဳျခင္းအတြက္ ႏုိင္ငံတကာ ဥပေဒဆုိင္ရာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကုိ 
ခ်မွတ္ေပးထားသည့္ ကုလသမဂၢ အေျခခံသေဘာတရားမ်ားကုိ အစုိးရမ်ားအခ်င္းခ်င္းအၾကား ေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္တြင္ 
၁၉၈၉ တြင္ ကုလသမဂၢစီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးေကာင္စီမွ ႀကိဳဆုိမႈျပဳထားၿပီး၊2II ထုိႏွစ္အတြင္းမွာပင္ ကုလသမဂၢ အေထြ 
ေထြအစည္းအေဝးႀကီးမွ အတည္ျပဳေပးခဲ့ပါသည္။3III

ပ႐ိုတိုေကာ၏ ျပင္ဆင္မႈပထမအႀကိမ္ကို ႏိုင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မတီ၏ မင္နီဆိုတာေရွ႕ေနမ်ား (ယခု လူ႔အခြင့္ 
အေရးဆုိင္ရာေရွ႕ေနမ်ား The Advocates for Human Rights) မွ ၁၉၈၃ မွ ၁၉၉၁ အၾကား သိပၸံပညာတုိးတက္ေရးဆုိင္ရာ 
အေမရိကန္အသင္းအဖြဲ႕ (American Association for the Advancement of Science) ၏ သိပံၸႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး 
အစီအစဥ္မွ ပါဝင္ကူညီမႈႏွင့္အတူ  ပ့ံပုိးကူညီေပးခဲ့ပါသည္။ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္တြင္ လူမႈဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးႏွင့္ လူသားခ်င္း 
စာနာေထာက္ထားေရးဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢစင္တာ၏ မႈခင္းတားဆီးေရး၊ မူခင္းေရးရာတရားစီရင္ေရးဌာနမွ လက္ခံ 
အတည္ျပဳေပးခဲ့ပါသည္။ ထုိကတည္းကပင္ ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မတီ၊ ဥေရာပႏွင့္ အေမရိက လူ႔အခြင့္ 
အေရးတရား႐ုံးမ်ား၊ အာဖရိက လူသားႏွင့္ျပည္သူမ်ား၏အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ေကာ္မရွင္ စသည္ကဲ့သုိ႔ေသာ  ျပည္တြင္း၊ 
ေဒသဆိုင္ရာ၊ ႏိုင္ငံတကာတရား႐ံုးမ်ားမွ အသံုးျပဳလာၾကပါသည္။ ကုလသမဂၢအေျခခံသေဘာတရားမ်ားႏွင့္ မင္နီဆိုတာ 
ပ႐ုိတုိေကာတုိ႔အား ကမာၻတစ္ဝွမ္းရွိႏုိင္ငံမ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အစုိးရမဟုတ္သည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား 
(NGOs)က အသုံးျပဳလာခဲ့ၾကၿပီး၊ ေသဆုံးမႈဆုိင္ရာ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားအတြက္ လႊမ္းမုိးမႈရွိေသာ မွတ္ေက်ာက္တစ္ခု 
ျဖစ္လာပါသည္။ ၁၉၉၁ ပ႐ုိတုိေကာအား ထုတ္ေဝသည့္အခ်ိန္ကတည္းက ႏုိင္ငံတကာဥပေဒ၊ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး 
က်င့္သုံးမႈ၊ မႈခင္းေရးရာသိပၸံတုိ႔တြင္ သိသာထင္ရွားေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈမ်ားရွိလာပါသည္။ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ေျမာက္ 
မ်ားစြာတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာမဟာမင္းႀကီး႐ုံး (OHCHR) မွ ပ႐ုိတုိေကာအား ေခတ္နဲ႔အညီ မြမ္းမံမႈျပဳရန္ ကုလ 
သမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္မွ အခြင့္အာဏာ အပ္ႏွင္းထားပါသည္။4IV

ပ႐ုိတုိေကာသည္ ၎၏ သက္ဆိုင္ဆီေလ်ာ္မႈကုိ ထိန္းသိမ္းရန္ႏွင့္ တုိးတက္မႈတုိ႔ကုိ ထင္ဟပ္ေစရန္ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ 
ဥပေဒျပင္ပ၊ တရားလက္လြတ္၊ အက်ဥ္းနည္းအားျဖင့္ သတ္ျဖတ္ျခင္းဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢ၏ အထူးကုိယ္စားလွယ္ေတာ္ 
Christof Heyns  သည္ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ မဟာမင္းႀကီး႐ုံးႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းလ်က္ ပ႐ုိတုိေကာအား 
ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္ႏွင့္ ေခတ္ႏွင့္အညီမြမ္းမံမႈျပဳရန္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ကုိ စတင္ခဲ့ပါသည္။ ထုိမွစ၍ ၎တုိ႔မွ 
ႏုိင္ငံတကာဥပေဒႏွင့္ မႈခင္းေရးရာပညာရွင္မ်ားအဖြဲ႕တစ္ခုႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ အၾကံေပးအဖြဲ႕တစ္ခုကို ခန္႔အပ္ခဲ့ပါသည္။5V  
Stuart Casey-Maslen သည္ သုေတသနတစ္ခုလုံး၏ ညႇိႏိႈင္းေရးမွဴးအျဖစ္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ျပန္လည္မြမ္းမံ 

I ၁၉၈၉ ဥပေဒျပင္ပ၊ တရားလက္လြတ္၊ အက်ဥ္းနည္းအားျဖင့္ သတ္ျဖတ္ျခင္းအေပၚ ထိေရာက္ေသာ ကာကြယ္တားဆီးျခင္းႏွင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္းဆုိင္ရာ အေျခခံ 
သေဘာတရားမ်ားကုိ ကုလသမဂၢအေထြေထြအစည္းအေဝးဆုံးျဖတ္ခ်က္ ၄၄/၁၆၂၊ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၅ ၇က္၊ မွ အတည္ျပဳထားေပးၿပီးျဖစ္ကာ ယေန႔ထိ 
မေျပာင္းအလဲ ရွိေနပါသည္။

II ECOSOC ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ၁၉၈၉/၆၅၊ ၁၉၈၉ ခုနစ္ ေမလ ၂၄ ရက္ ။
III ကုလသမဂၢအေထြေထြအစည္းအေဝးဆုံးျဖတ္ခ်က္ ၄၄/၁၆၂၊ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၅။
IV ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ၁၉၉၈/၃၆၊ ၂ဝဝဝ/၃၂၊ ၂ဝဝ၃/၃၃၊ ၂ဝဝ၅/၂၆။
V ဤျဖစ္စဥ္၏ သမုိင္းေၾကာင္းႏွင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးမ်ားႏွင့္သက္ဆုိ္င္သည့္ ကုလသမဂၢႏွင့္ အျခားေသာစာရြက္စာတမ္းမ်ားအတြက္ ကုိးကားခ်က္မ်ားရရွိလုိပါ 

ယခုဝက္ဘ္ဆုိက္ကုိ ၾကည့္ေပးပါ- http://www.ohchr.org/EN/Issues/Executions/Pages/RevisionoftheUNManualPreventionExtraLegalArbitrary.aspx.
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မဟာမင္းႀကီး႐ုံး၏ ဝက္ဘ္ဆုိက္ (www.ohchr.org) တြင္ ေဒါင္းလုတ္ ရယူႏုိင္ရန္ ထားရွိေပးထားပါသည္။
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၁။
၂ဝ၁၆ မင္နီဆုိတာပ႐ိုတုိေကာ၏ 
ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ နယ္ပယ္အတုိင္းအတာ ၁

၂။
ႏုုိင္ငံတကာဥပေဒေရးရာမူေဘာင္ ၄
 က။  အသက္ရွင္သန္ခြင့္ ၄
 ခ။  တာဝန္ခံမႈႏွင့္ ကုစားမႈ ၆
 ဂ။  စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးတာဝန္အား 
  အစပ်ိဳးေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ၎၏နယ္ပယ္ ၈
 ဃ။ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား၏ အေျခခံအခ်က္
  မ်ားႏွင့္ အေျခခံသေဘာတရားမ်ား ၁၁
  ၁။ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈျပဳရန္တာဝန္၏ 
   အေျခခံအခ်က္မ်ား ၁၁
  ၂။ သက္ဆုိင္ရာႏုိင္ငံတကာအေျခခံမူ
   မ်ားႏွင့္ က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္းမ်ား ၁၅
  ၃။ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈျပဳစဥ္အတြင္း မိသားစုဝင္
   မ်ား၏ပူးေပါင္းပါဝင္မႈႏွင့္ ၎တုိ႔အား 
   ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ ၁၅
  ၄။ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးယႏၲရားမ်ား ၁၆

၃။
ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္က်င့္ဝတ္ ၁၈

၄။ စုုံစမ္းစစ္ေဆးမႈတစ္ရပ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း ၂ဝ
 က။ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးဆုိင္ရာ
  အေထြေထြအေျခခံမူမ်ား ၂ဝ
 ခ။ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ၂ဝ
  ၁။ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္အခ်က္အလက္ေဒတာ
   မ်ားကုိ စုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း ၂၂
  ၂။ ေသဆုံးမႈ/အခင္းျဖစ္ပြားရာေနရာ
   အပါအဝင္ အေရးႀကီးေသာ
   ႐ုပ္ပုိင္းဆုိ္င္ရာတည္ေနရာမ်ား ၂၂
  ၃။ မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ၂၅
  ၄။ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခံရသူအေၾကာင္းကုိ 
   နားလည္ေပးျခင္း ၂၆
  ၅။ သက္ေသမ်ားကုိ ရွာေဖြျခင္း၊ 
   အင္တာဗ်ဴးျခင္းႏွင့္ကာကြယ္ေပးျခင္း ၂၆
  ၆။ ႏိုင္ငံတကာနည္းပညာ အကူအညီမ်ား ၂၈
  ၇။ ဆယ္သြယ္ေရးႏွင့္အျခားဒစ္ဂ်စ္တယ္
   သက္ေသအေထာက္အထား ၂၈

  ၈။ ေငြေၾကးဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ား ၂၉
  ၉။ ျဖစ္ရပ္မ်ားကုိ ကာလအစဥ္
   လုိက္စဥ္ျခင္း ၃ဝ
 ဂ။ အင္တာဗ်ဴးေမးျမန္းမႈႏွင့္ သက္ေသျဖစ္သူ
  ကို ကာကြယ္မႈေပးျခင္း  ၃ဝ
  ၁။ အေထြေထြအေျခခံမူမ်ား ၃ဝ
  ၂။ ေဘးကင္းလုံျခံဳေရးႏွင့္ 
   သာယာဝေျပာေရး ၃၁
  ၃။ အင္တာဗ်ဴးမ်ားအားမွတ္တမ္းတင္ျခင္း ၃၁
 ဃ။ ေသဆုံးသူ၏႐ုပ္အေလာင္းၾကြင္းအက်န္
  ကုိ ျပန္လည္ရွာေဖြရယူျခင္း ၃၂
  ၁။ အေထြေထြအေျခခံမူမ်ား  ၃၂
  ၂။  အမွတ္အသားတံဆိပ္ကပ္ျခင္း 
   (Labelling) ၃၃
  ၃။ စာရင္းျပဳစုျခင္း ၃၄
  ၄။ ပကတိအတုိင္းရွိေနေသာ
   ႐ုပ္အေလာင္းမ်ား  ၃၄
  ၅။ ေျမမ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ရွိသည့္ 
   အ႐ိုးစုအၾကြင္းအက်န္မ်ား ၃၅
  ၆။ ေျမျမႇဳပ္ထားသည့္ ခႏၶာကုိယ္/အ႐ိုးစု 
   အၾကြင္းအက်န္မ်ား ၃၆
  ၇။ ေျမျမႇဳပ္ထားသည့္ ႐ုပ္အေလာင္း 
   အၾကြင္းက်န္မ်ား တူးေဖာ္ရရွိရာတြင္ 
   ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္အခ်က္မ်ား ၃၇
 င။ ေသဆုံးသည့္႐ုပ္အေလာင္းအား 
  မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္းေဖာ္ထုတ္ျခင္း ၃၇
  ၁။ အေထြေထြအေျခခံမူမ်ား ၃၇
  ၂။ ျမင္သာထင္သာရွိေသာအမွတ္အသား ၃၇
  ၃။ မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္
   ျခင္းအတြက္ သိပၸံနည္းက်ေသာ 
   ခ်ဥ္းကပ္နည္းလမ္း။  ၃၈
  ၄။ လူအမ်ားအျပားေသဆုံးမႈႏွင့္
   စပ္လ်ဥ္းသည့္ျဖစ္ရပ္မ်ား ၃၉
  ၅။ မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္းေဖာ္ထုတ္
   မႈအား နိဂုံးခ်ဳပ္ေကာက္ခ်က္ခ်ျခင္း ၄ဝ
 စ။ သက္ေသအေထာက္အထား
  အမ်ိဳးအစားမ်ားႏွင့္ ပုံစံနမူနာေဖာ္ျပျခင္း ၄၂
  ၁။ အေထြေထြအေျခခံမူမ်ား ၄၂
  ၂။ လူ႔ဇီဝေဗဒဆုိင္ရာ သက္ေသ
   အေထာက္အထားမ်ား ၄၂
  ၃။ ဇီဝေဗဒမဟုတ္သည့္ ႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ
   သက္ေသအေထာက္အထား ၄၄

မာတိကာ



  ၄။ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ပုိင္းဆုိင္ရာ 
   သက္ေသအေထာက္အထား ၄၅
  ၅။ မႈခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ေငြစာရင္း ၄၆
  ၆။ ေျမ/ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ နမူနာပုံစံမ်ား ၄၆
 ဆ။ အေလာင္းခြဲစိတ္စစ္ေဆးျခင္း ၄၆
  ၁။ အေထြေထြအေျခခံမူ ၄၆
  ၂။ ဥပေဒမဲ့ေသဆုံးေၾကာင္း 
   ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိျခင္းကို စုံစမ္းစစ္ေဆးရာတြင္
   ဓာတ္မွန္႐ုိက္ျခင္း၏အခန္းက႑ ၄၉
 ဇ။ အ႐ုိးစုအၾကြင္းအက်န္မ်ားကုိစိစစ္ျခင္း ၅ဝ

၅။
အေသးစိတ္လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ၅၂
 က။ အခင္းျဖစ္ပြားရာေနရာအား စုံစမ္းစစ္ေဆး
  ျခင္းဆုိင္ရာ အေသးစိတ္လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ၅၂
  ၁။ နိဒါန္း ၅၂
  ၂။ ဓာတ္ပုံမွတ္တမ္းျပဳစုျခင္း  ၅၄
  ၃။ တုိင္းတာခ်က္မ်ား ၅၅
  ၄။ မွတ္စုေရးမွတ္ျခင္း/ေဒတာစုေဆာင္း
   ျခင္းႏွင့္ ပစၥည္းစာရင္းျပဳစုျခင္း ၅၆
 ခ။ အင္တာဗ်ဴးျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ 
  အေသးစိတ္လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ၅၆
  ၁။ နိဒါန္း ၅၆
  ၂။ ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ခ်ိန္ညႇိျခင္း ၅၆
  ၃။ အင္တာဗ်ဴးေမးျမန္းမႈ စတင္ျခင္း  ၅၇
  ၄။ အခ်က္အလက္ရွာေဖြျခင္း ၅၉
  ၅။ အင္တာဗ်ဴးေမးျမန္းမႈ အဆုံးသတ္ျခင္း ၆ဝ
  ၆။ မသကာၤဖြယ္ျဖစ္သူအား အင္တာဗ်ဴးေမး
   ျမန္းရာတြင္ ျဖည့္စြက္လမ္းညႊန္ခ်က္ ၆၁
  ၇။ စကားျပန္၏အခန္းက႑ ၆၂
 ဂ။  ႐ုပ္အေလာင္းျမဳပ္ႏံွရာေနရာမ်ား 
  ျပန္လည္တူးေဖာ္ျခင္းဆုိင္ရာ 
  အေသးစိတ္လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ၆၃
 ဃ။ ႐ုပ္အေလာင္းအားခြဲစိတ္စစ္ေဆးျခင္းဆုိင္ရာ 
  အေသးစိတ္လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ၆၅
  ၁။ ေနာက္ခံအေၾကာင္းႏွင့္အဓိက
   အေျခခံသေဘာတရားမ်ား ၆၅
  ၂။ အဝတ္အစားဝတ္ဆင္ထားသည့္ 
   ႐ုပ္အေလာင္း ၆၈
  ၃။ အျပင္ပုိင္းဆုိင္ရာစစ္ေဆးမႈ ၆၉
  ၄။ အတြင္းပုိင္းဆုိင္ရာစစ္ေဆးမႈ  ၇၃
  ၅။ ေနာက္ထပ္စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈမ်ား ၇၅
  ၆။ ေသဆုံးရသည့္အေၾကာင္းရင္းအား 
   နိဂုံးခ်ဳပ္မွတ္ခ်က္ေပးျခင္း ၇၉

  ၇။ ႐ုပ္အေလာင္းခြဲစိတ္စစ္ေဆးမႈ 
   အစီရင္ခံစာ ၈ဝ
  ၈။ ႐ုပ္အေလာင္း ခြဲစိတ္စစ္ေဆးမႈမွ 
   ေတြ႔ရွိရသည့္ ျဖစ္ႏုိုင္ေခ်ရွိေသာ 
   ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ လကၡဏာမ်ား ၈၁
 င။ အ႐ုိးစုအၾကြင္းအက်န္မ်ားအား 
  စိစစ္သုံးသပ္မႈဆုိင္ရာ 
  အေသးစိတ္လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ၈၆
  ၁။ နိဒါန္း ၈၆
  ၂။ အ႐ိုးစုအၾကြင္းအက်န္မ်ားကုိ 
   စိစစ္ေလ့လာမႈအတြက္ 
   အေျခခံအေဆာက္အအုံ ၈၆
  ၃။ အ႐ိုးစုအၾကြင္းအက်န္မ်ားကုိ 
   စိစစ္ေလ့လာရန္အတြက္ျပင္ဆင္ျခင္း ၈၆
  ၄။ ႐ုပ္အေလာင္းအၾကြင္းအက်န္မ်ား၏
   ဇီဝေဗဒဆုိင္ရာပ႐ုိဖုိင္းမွတ္တမ္း
   တည္ေဆာက္ေပးျခင္း ၈၉
  ၅။ က်န္ၾကြင္းသည့္အရာမ်ားအား 
   စိစစ္ေလ့လာမႈႏွင့္ အစီရင္ခံမႈ ၉ဝ
၆။
ေဝါဟာရမ်ား ၉၂

၇။
ေနာက္ဆက္တြဲမ်ား ၉၉
 ေနာက္ဆက္တြဲ ၁။ ခႏၶာေဗဒႏွင့္ဆိုင္ေသာ 
   ပံုၾကမ္းမ်ား ၉၉
 ေနာက္ဆက္တြဲ ၂။ အမႈျဖစ္ရပ္အေသးစိတ္ပုံစံ ၁၂၄
 ေနာက္ဆက္တြဲ ၃။ ေသနတ္ဒဏ္ရာဇယား ၁၂၆ 
 ေနာက္ဆက္တြဲ ၄။ ထိုးသြင္းဒဏ္ရာ/စုတ္ၿပဲ 
   ေပါက္ၿပဲ ဒဏ္ရာဇယား ၁၂၇
 ေနာက္ဆက္တြဲ ၅။  အရြယ္ေရာက္သူမ်ား၏ 
   သြားဘက္ဆိုင္ရာဇယား
   အေပၚသြားမ်ား ၁၂၈

ဇယား
 ဇယား ၁။ မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္းေဖာ္ ထုတ္ရန္
   အတြက္ မေသဆံုးမီႏွင့္ ေသဆံုးၿပီး 
   ခြဲစိတ္ခံယူၿပီး ေဒတာမ်ား ၄၁
 ဇယား ၂။ ညႇဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္မႈနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္
   ၄င္းတို႔ႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေနသည့္ 
   ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား ၈၂





1

 ၁။   ၂ဝ၁၆ မင္နီဆုိတာပ႐ိုတုိေကာ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ နယ္ပယ္အတုိင္းအတာ

၁။ မင္နီဆုိတာပ႐ိုတုိေကာ၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ဥပေဒမဲ့ေသဆုံးေၾကာင္းျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အတင္းအဓမၼ 
အေပ်ာက္ေဖ်ာက္ခံရေၾကာင္း မသကၤာဖြယ္ျဖစ္ျခင္းအေပၚ ထိေရာက္ေသာစုံစမ္းစစ္ေဆးမႈကုိ တိုးျမႇင့္ေပးျခင္းအား 
ျဖင့္ အသက္ရွင္သန္ခြင့္ကုိကာကြယ္ေပးရန္ႏွင့္ တရားမွ်တေရး၊ တာဝန္ခံမႈႏွင့္ကုစားမႈတစ္ရပ္ ရရွိႏုိင္ခြင့္တုိ႔အားျမႇင့္ 
တင္ေပးရန္ျဖစ္သည္။ ဤပ႐ိုတုိေကာတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရမ်ား၊  စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈတြင္အခန္းက႑တစ္ရပ္အျဖစ္ပါ
ဝင္သည့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားႏွင့္ ပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးခ်င္း စသည္တုိ႔အတြက္ ဥပေဒမဲ့ေသဆုံးေၾကာင္း ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိျခင္း 
သုိ႔မဟုတ္ အတင္းအဓမၼအေပ်ာက္ေဖ်ာက္ေၾကာင္း မသကၤာဖြယ္ျဖစ္ျခင္းအား စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈျပဳရာတြင္လုိက္နာရ
မည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈပုိင္းဆုိင္ရာ အေထြေထြအေျခခံစံႏႈန္းတစ္ရပ္ကုိေသာ္လည္းေကာင္း၊ အေျခခံသေဘာ 
တရားမ်ားႏွင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားဆုိင္ရာ မွ်ေဝဖလွယ္ထားသည့္အစုတစ္ရပ္ကုိေသာ္လည္းေကာင္း ခ်မွတ္ေပးပါ 
သည္။

၂။  မင္နီဆုိတာပ႐ိုတုိေကာသည္ “ဥပေဒမဲ့ေသဆုံးေၾကာင္းျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိျခင္း” ႏွင့္ အတင္းအဓမၼ အေပ်ာက္ေဖ်ာက္ခံရ 
ေၾကာင္း မသကၤာဖြယ္ျဖစ္သည့္ကိစၥရပ္အားလုံး(Mutatis Mutandis)တုိ႔၏ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈႏွင့္သက္ဆုိင္သည္။ ဤ 
ပ႐ိုတိုေကာ၏ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ ယခုစာတမ္းတြင္ အေျခခံအားျဖင့္ ေအာက္ပါအေျခအေနမ်ားပါဝင္သည္ -

(က) ေသဆုံးျခင္းသည္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ၊ ၎၏အဖြဲ႕အစည္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ လုပ္ရပ္မ်ား 
သုိ႔မဟုတ္ ပ်က္ကြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္ရွိေနျခင္း၊ သုိ႔တည္းမဟုတ္က ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရမွ အသက္ 
ရငွသ္နခ္ြင့အ္ား ေလးစားလိက္ုနာရမည့တ္ာဝနက္ု ိခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းေၾကာင့ဟ္ ုမတွယ္ူႏုငိသ္ည့အ္ေျခအေန။1 
ဤတြင္၊ ဥပမာအားျဖင့္၊ ဥပေဒဘက္ေတာ္သားဝန္ထမ္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ နုိင္ငံေတာ္၏ အျခားေသာ 
ကုိယ္စားလွယ္မ်ားၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည့္ ေသဆုံးမႈအားလုံးေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ၏ 
ညြန္ၾကားမႈ သုိ႔မဟုတ္ ခြင့္ျပဳခ်က္ သုိ႔မဟုတ္ သေဘာတူညီမႈျဖင့္ေဆာင္ရြက္ေၾကာင္းယူဆရသည့္ အျမဲ 
တမ္းတပ္မေတာ္ မဟုတ္သည့္ တပ္ဖြဲ႕မ်ား၊ ျပည့္သူ႔စစ္တပ္ သုိ႔မဟုတ္ “ႏိုင္ငံေရးၿပိဳင္ဘက္မ်ားကုိေခ်မႈန္း
ရန္ဖြဲ႕စည္းသည့္ တပ္ဖြဲ႕မ်ား” တုိ႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚသည့္ ေသဆုံးမႈမ်ားေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္ 
အစုိးရ၏လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည့္ ပုဂၢလိကစစ္တပ္ သုိ႔မဟုတ္ လုံျခံဳေရး တပ္ဖြဲ႕မ်ားေၾကာင့္ 
ျဖစ္ေပၚသည့္ ေသဆုံးမႈမ်ားေသာ္လည္းေကာင္း ပါဝင္သည္။2

(ခ) ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ၊ ၎၏အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ သုိ႔မဟုတ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားမွ အခ်ဳပ္ခန္းတြင္ရွိေနစဥ္၊ 
သုိ႔မဟုတ္ ထိန္းသိမ္းခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံရစဥ္တြင္ ေသဆုံးသည့္အေျခအေန။ ဤတြင္၊ ဥပမာအားျဖင့္၊ အက်ဥ္း 
ေထာင္မ်ား၊ အျခားဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းရာေနရာမ်ား (တရားဝင္ျဖစ္ေစ၊ အျခားနည္းလမ္းျဖစ္ေစ)ႏွင့္ အျခား 
ေနရာမ်ားတြင္ ထိန္းသိမ္းခံေနရၿပီး၊ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ ထိန္းသိမ္းခံရသူမ်ား၏အသက္ေသေရးရွင္ 
ေရးအေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္မႈရွိေနသည့္အခ်ိန္တြင္ ျဖစ္ေပၚသည့္ ေသဆုံးမႈအားလုံးပါဝင္သည္။3

1 ဥပမာ၊ ၁၉၆၆ ႏုိင္ငံသားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံတကာသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (ICCPR) ၏ အပုိဒ္ ၆(၁)၊ ၁၉၈ဝ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ
သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အပုိဒ္ ၆၊   ၁၉၄၈ လူမ်ိဳးတံုးသတ္ျဖတ္ျခင္းရာဇဝတ္မႈအား အကာအကြယ္ေပးေရးႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ေရးဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အပိုဒ္ 
၁၊ ၁၉၈၄ ညႇင္းပမ္းႏွိပ္စက္မႈဆန္႔က်င့္ေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ အပုိဒ္ ၁၂ ႏွင့္ အပုိဒ္ ၁၃၊ ၂ဝဝ၆ လူသားအားလုံးအား အတင္းအဓမၼအေပ်ာက္ေဖ်ာက္ခံရျခင္းမွ 
အကာအကြယ္ေပးေရးဆုိင္ရာ နုိင္ငံတကာသေဘာတူစာခ်ဳပ္ အပုိဒ္ ၁ဝ၊ ဥပေဒဘက္ေတာ္သားအရာရွိမ်ားမွ လက္နက္အင္အားအသုံးျပဳျခင္းဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢ 
အေျခခံမူမ်ား၏ မူအမွတ္ ၆၊ ၂၂၊ ၂၃၊ ဥပေဒျပင္ပကိစၥမ်ား၊ အတင္းအၾကပ္ဖမ္းဆီးျခင္း၊ ရာဇဝတ္ေၾကာင္းအရ တစ္ဖက္သတ္စြဲခ်က္တင္ သတ္ျဖတ္ျခင္း တို႔ႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္းသည့္ ကုလသမဂၢအေျခခံမူမ်ား၏ မူအမွတ္ ၉၊ လူသားအားလုံးအား ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အက်ဥ္းခ်ျခင္းပုံသ႑န္တစ္စုံတစ္ရာမွ အကာ 
အကြယ္ေပးျခင္းဆုိင္ရာ အေျခခံမူ၏ မူအမွတ္ ၃၄၊ တုိ႔ကုိၾကည့္ပါ။ ႏုိင္ငံတကာလက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး(စစ္သုံ႔ပန္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး) 
၁၉၄၉ ဂ်ီနီဗာကြန္ဗင္းရွင္း အမွတ္ ၃ ၏ အပုိဒ္ ၁၂၁ ႏွင့္ (အရပ္သားႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး) ၁၉၄၉ ဂ်ီနီဗာကြန္ဗင္းရွင္း အမွတ္ ၄ ၏ အပုိဒ္ ၁၃၁ 
ကုိၾကည့္ပါ။

2 ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္သုိ႔ တင္သည့္ ဥပေဒျပင္ပကိစၥမ်ား၊ အတင္းအၾကပ္ဖမ္းဆီးျခင္း၊ ရာဇဝတ္ေၾကာင္းအရ တစ္ဖက္သတ္ စြဲခ်က္တင္သတ္ျဖတ္ျခင္း 
တို႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ အထူးကိုယ္စားလွယ္၏ အစီရင္ခံစာ၊ ကုလသမဂၢစာတမ္း။ E/CN.4/2005/7, 22 December 2004, စာပုိဒ္ 70–71.

3 ဤတြင္ စိတ္ေရာဂါေဆး႐ုံမ်ား၊ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ားဆုိင္ရာ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား၊ ေရႊ႕ေျပာင္းသူမ်ား၊ နုိင္ငံမဲ့ပုဂိၢဳလ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ဒုကၡသည္ 
မ်ားဆုိင္ရာ စင္တာမ်ား ပါဝင္သည္။ 



2  |   ဥပေဒမဲ့ေသဆုံးေၾကာင္း ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိျခင္းအေပၚစုံစမ္းစစ္ေဆးမႈဆုိင္ရာ မင္နီဆုိတာပ႐ုိတုိေကာ (၂ဝ၁၆)

(ဂ) ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရမွ လူ႔အသက္အားကာကြယ္ေပးရမည့္တာဝန္မ်ား မေက်ပြန္ႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာ 
သည့္ေသဆုံးမႈ။ ဤတြင္ ဥပမာ၊ ႏုိင္ငံသားမဟုတ္သည့္ က်ဴးလြန္သူမ်ားက ျပင္ပမွခ်ိန္းေျခာက္မႈမ်ား 
သုိ႔မဟုတ္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအားျဖင့္ ထိခုိက္ခံရသည့္ လူပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးခ်င္းတုိ႔အား ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရမွ 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ လုိက္နာရမည့္တာဝန္မ်ားကုိ မေက်ပြန္ႏုိင္သည့္ အေျခအေနမ်ားပါဝင္သည္။4 

 ေသဆုံးမႈသည္ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရေၾကာင့္ျဖစ္ရသည္ သုိ႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရမွထုိေသဆုံးမႈ မျဖစ္ 
ေစရန္ ကာကြယ္ေပးႏုိင္ျခင္းအား ဥပေဒမဲ့ပ်က္ကြက္သည္ဟု စြပ္စြဲခ်က္ သုိ႔မဟုတ္ မသကၤာဖြယ္ရာ မရွိ 
သည့္အေျခအေနျဖစ္ေစကာမူ မသကၤာဖြယ္ျဖစ္ေသာ ေသဆုံးမႈမည္သည္အတြက္မဆုိ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ၌ 
အေထြေထြတာဝန္တစ္ရပ္ ရွိေနပါသည္။

၃။  ဤပ႐ိုတုိုေကာတြင္ ဥပေဒမဲ့ေသဆုံးေၾကာင္း ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိျခင္းအား စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး (အခန္း ၂) ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ 
ဥပေဒေရးရာတာဝန္မ်ားႏွင့္ ေယဘုယ်အေျခခံစံႏႈန္းမ်ားကုိခ်ျပေပးပါသည္။ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈတြင္ပါဝင္သည့္ ပုဂိၢိဳလ္ 
တစ္ဦးခ်င္းအတြက္ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္က်င့္ဝတ္ဆုိင္ရာ (အခန္း ၃) အျမင့္ဆုံးစံႏႈန္းမ်ား လုိက္နာရန္အတြက္ 
တာဝန္ကုိလည္း ခ်မွတ္ေပးပါသည္။ ၎တြင္ ရဲဌာနႏွင့္ အျခားေသာစုံစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ား၊ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာႏွင့္ 
ဥပေဒေရးရာ တတ္ကၽြမ္းသူမ်ား၊ အခ်က္အလက္ ရွာေဖြေရးယႏၲရားႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားဆုိင္ရာအဖြဲ႕ဝင္ 
မ်ားအပါဝင္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ၾကသူမ်ားႏွင့္စပ္ဆုိင္သည့္ လမ္းညႊန္ခ်က္ႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ 
အေလ့အက်င့္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပေပးပါသည္ (အခန္း ၄)။ ဤပ႐ိုတုိေကာသည္ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈက႑ အားလုံးဆုိင္ရာ  
ျပည့္စုံေသာ လက္စြဲတစ္ခု သုိ႔မဟုတ္ က်င့္သုံးလုပ္ေဆာင္သူမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းတစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ ေဖာ္ျပေပး 
သည့္ လက္စြဲစာအုပ္ မဟုတ္ေသာ္လည္း၊ ၎တြင္ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈဆုိင္ရာအဓိကက်ေသာ က႑ရပ္မ်ားအတြက္ 
အေသးစိတ္လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားပါဝင္ပါသည္ (အခန္း ၅)။ အခန္း ၆ တြင္ စာလုံးအဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္မ်ား ပါဝင္သည္။ 
ေနာက္ဆက္တြဲအခန္း (အခန္း ၇) တြင္ ခႏၶာေဗဒပုံၾကမ္းမ်ားႏွင့္ အေလာင္းခြဲစိတ္စစ္ေဆးရာတြင္ အသုံးျပဳသည့္ 
ပုံစံမ်ား ပါဝင္သည္။ 

၄။ ႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတုိ႔၏ျပည္တြင္းဥပေဒေရးရာစနစ္မ်ား၌ ဤပ႐ိုတုိေကာစံႏႈန္းမ်ားကုိ ထည့္သြင္းေပါင္းစပ္ရန္ 
သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေျခလွမ္းမ်ား ခ်မွတ္သင့္ၿပီး၊ ၎တုိ႔အား ဥပေဒအရာရွိမ်ားး၊ ခုခံေခ်ပသူ ေရွ႕ေနမ်ား၊ တရားသူ 
ႀကီးမ်ား၊ ဥပေဒဘက္ေတာ္သားအဖြဲ႕၊ အက်ဥ္းေထာင္၊ တပ္မေတာ္အမႈထမ္းမ်ား၊ မႈခင္းႏွင့္က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ 
ပေရာဖက္ရွင္နယ္မ်ားအပါအဝင္ သက္ဆုိင္ရာဌာနမ်ားႏွင့္ဝန္ထမ္းမ်ားမွ အသုံးျပဳေစေရးကုိ ျမႇင့္တင္ေပးရန္ေဆာင္ 
ရြက္သင့္သည္။

၅။ ဤပ႐ိုတုိေကာသည္ ကုလသမဂၢ၊ အစုိးရမဟုတ္သည့္ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ားမွ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ သုိ႔မဟုတ္ 
အစုိးရတစ္ပုိင္းတစ္စပါဝင္ေသာ အခြင့္အာဏာ5  သုိ႔မဟုတ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား6 ကုိ က်င့္သုံးလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ 
၎တုိ႔မွျဖစ္ပ်က္ေစသည့္ သုိ႔မဟုတ္ ၎တုိ႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈတစ္စုံတစ္ရာ7 
ဆုိင္ရာအတြက္ အသက္ရွင္သန္ခြင့္ႏွင့္ ကုစားမႈရရွိခြင့္တုိ႔အား ေလးစားလုိက္နာရမည့္တာဝန္တစ္ရပ္ရွိသည့္ 
ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္လည္း သက္ဆုိင္မႈရွိသည္။ ဤပ႐ိုတုိေကာသည္ ကုလသမဂၢ၊ ေဒသဆုိင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ 
အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ က်ဴးလြန္ခံရသူမ်ား၏မိသားစုမ်ားမွ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈဆုိင္ရာ 
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈ monitoring ကုိလည္း လမ္းညႊန္ေပးႏုိင္ၿပီး၊ ေသဆုံးမႈအေပၚ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္းသည့္ သင္ၾကားပုိ႔ခ်မႈႏွင့္ ေလ့က်င့္သင္တန္းတုိ႔အတြက္ ကူညီပ့ံပုိးေပးႏုိင္ပါသည္။ 

4 ဥပမာ၊ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မတီ၏ ပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္အား အဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံမ်ားလုိက္နာရန္ျပ႒ာန္းထားသည့္ အေထြေထြဥပေဒေရးရာလုိက္နာရမည့္ တာဝန္၏ သေဘာ 
သဘာဝဆုိင္ရာ အေထြေထြမွတ္ခ်က္ အမွတ္ ၃၁၊ ကုလသမၢ စာတမ္း CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, 26 May 2004, စာပုိဒ္ ၈ ကုိၾကည့္ပါ။

5 လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ဂါဇာပဋိပကၡဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢ အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးမစ္ရွင္ အစီရင္ခံစာကုိၾကည့္ပါ။ UNdoc.A/HRC/12/48 ၂ဝဝ၉ 
ခုႏွစ၊ စက္တင္ဘာလ ၂၅ ရက္။ စာပုိဒ္၊ ၁၈၃၆

6 OHCHR စီးပြားေရးႏွင့္လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ လမ္းညႊန္အေျခခံသေဘာတရား ၊ UNdoc.HR/PUB/11/04(2011)
7 ၂ဝ၁၅ ႏုိင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဥပေဒ တုိ႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ခ်ိဳးေဖာက္ခံရသူမ်ားအတြက္ 

ကုစားမႈတစ္ရရွိခြင့္ဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢ၏  အေျခခံသေဘာတရားမ်ားႏွင့္လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား (ဤမွေနာင္တြင္၊ ကုစားမႈႏွင့္အေလ်ာ္အစားရရွခြင့္ဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢ 
အေျခခံသေဘာတရမ်ားႏွင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား)။
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၆။  သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္အဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံမ်ားသည္ ဤလက္ရွိပ႐ိုတုိေကာ၌ခ်မွတ္ထားသည့္ လမ္းညႊန္ 
ခ်က္ထက္ေက်ာ္လြန္ေသာ လုိက္နာရမည့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား ရွိႏုိင္ပါေသးသည္။  အခ်ိဳ႕ေသာႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ 
ဤစာအုပ္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ လမ္းညႊန္ခ်က္အားလုံးကုိ လုိက္နာႏုိင္မည့္အေနအထားရွိေနမည္ မဟုတ္ေသာ္ 
လည္း၊ ဤပ႐ိုတိုေကာအား ႏုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒေအာက္၌ ႏုိင္ငံမ်ားမွ အျပည့္အဝလုိက္နာရမည့္ 
တာဝန္မ်ားမွ သက္သာရာရေစရန္ သုိ႔မဟုတ္ ျခႊင္းခ်က္ရရွိေစရန္ နည္လမ္းတစ္ရပ္အျဖစ္ အနက္ဖြင့္ဆုိမႈမျပဳအပ္ပါ။



4  |   ဥပေဒမဲ့ေသဆုံးေၾကာင္း ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိျခင္းအေပၚစုံစမ္းစစ္ေဆးမႈဆုိင္ရာ မင္နီဆုိတာပ႐ုိတုိေကာ (၂ဝ၁၆)

 ၂။  ႏုုိင္ငံတကာဥပေဒေရးရာမူေဘာင္

က။ အသက္ရွင္သန္ခြင့္

၇။ အသက္ရွင္သန္ခြင့္ကုိ တရားလက္လြတ္ဆုံ႐ံႈးမႈမရွိေစေရးသည္ အေျခခံက်ေသာ၊ တစ္ကမာၻလုံး အသိအမွတ္ 
ျပဳထားေသာ အခြင့္အေရးျဖစ္ၿပီး အခ်ိန္တုိင္း၊ အေျခအေနတုိင္းအတြက္ သက္ဆုိင္မႈရွိသည္။ လက္နက္ကိုင္ 
ပဋိပကၡအေျခအေန သုိ႔မဟုတ္ အျခားေသာ အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာ အေရးေပၚအေျခအေနတုိ႔အပါအဝင္ မည္ 
သည့္အေျခအေနတြင္မွ် အခြင့္အေရးယုတ္ေလ်ာ့သြား ျခင္းမရွိေစရပါ။8 အသက္ရွင္သန္ခြင့္သည္ လိုက္ကုိ 
လိုက္နာရမည့္ jus cogens စည္းမ်ဥ္းစံႏႈန္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံတကာ၊ ေဒသဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား၊ 
ႏုိင္ငံတကာ ဓေလ့ထုံးတမ္းဥပေဒႏွင့္ ျပည္တြင္းဥပေဒစနစ္မ်ားအားျဖင့္ အကာအကြယ္ေပးထားပါသည္။ 
ဤအခြင့္အေရးအား  အျခားသေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား ရွိသည့္အနက္ ၁၉၄၈ ကမာၻ႕လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကညာ 
စာတမ္း၊ ၁၉၆၆ ႏုိင္ငံသားႏွင့္ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးဆုိင္ရာ နုိင္ငံတကာသေဘာတူစာခ်ဳပ္၊ အာဖရိကန္၊ 
အင္တာ-အေမရိကန္ႏွင့္ ဥေရာပလူ႔အခြင့္အေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ား9 ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အာရပ္ 
ခ်ာတာ10 တုိ႔တြင္ အသိအမွတ္ျပဳထားသည္။ 

၈။ အသက္ရွင္သန္ခြင့္အားကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းဟူသည္ အသက္ရွင္သန္ေရးအား  တရားလက္လႊတ္ဆုံး႐ံႈး 
ေစျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ၎ကုိ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈမ်ားႏွင့္ 
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားဆုိင္ရာ မူေဘာင္တစ္ခုအားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းလည္း အပါအဝင္ျဖစ္သည္။ အသက္ရွင္ 
သန္ေရးအား တရားလက္လႊတ္ ဆံုး႐ံႈးျခင္းျဖစ္သည့္အခါတြင္လည္း ၎အတြက္ တာဝန္ခံမႈလုိအပ္ပါသည္။ 
အသက္ရွင္သန္ခြင့္ကုိ လုံျခံဳေစေရးအတြက္ ႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ - 

(က)   အသက္ရွင္သန္ခြင့္ကုိေလးစားလုိက္နာရမည္။ ႏုိင္ငံမ်ား၊ ၎၏အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ကုိယ္စားလွယ္ 
မ်ား၊ မိမိေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ေဆာင္ရြက္မႈျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူႏုိင္သည့္ 
ပုဂိၢဳလ္မ်ားသည္ အသက္ရွင္သန္ခြင့္ကုိ ေလးစားလုိက္နာရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ မည္သည့္ပုဂိၢဳလ္ တစ္စုံတစ္ 
ေယာက္၏အသက္အား တရားလက္လႊတ္ မဆုံး႐ံႈးေစရပါ။ 

(ခ)  အသက္ရွင္သန္ခြင့္အား ကာကြယ္ပါ၊ ျဖည့္ဆည္းေပးပါ။ ႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ အသက္ရွင္ခြင့္ကုိ 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးရမည္ျဖစ္ရာ ၎တြင္ ပုဂၢလိကအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားျဖင့္ တရားလက္ 
လႊတ္ အသက္ဆံုး႐ံႈးေစျခင္းမ်ိဳးမွ တားျမစ္ကာကြယ္ရမည့္ ဥပေဒရတိက်စြာလုိက္နာရမည့္အဆင့္
မ်ားကုိ က်င့္သုံးျခင္းလည္းပါဝင္သည္။ (What is “Govt’s private actors’?)  ဤသည္ ပုဂိၢဳလ္တစ္ဦး 
သုိ႔မဟုတ္ တစ္ဦးထက္ပုိေသာသူတုိ႔အေပၚ အသက္အႏၲရာယ္ၿခိမ္းေျခာက္ခံရျခင္း၊  သုိ႔မဟုတ္ လူ 
သတ္မႈမ်ားျဖစ္ၿပီး ယင္းသတ္ျဖတ္မႈပုံစံမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရးႏွီးႏႊယ္မႈ11 ၊ လိင1္2 ၊ လိင္စိတ္ခံယူမႈ13 

8 ၁၉၅ဝ ဥေရာပလူ႔အခြင့္အေရးသေဘာတူညီမႈ (ECHR) ၏ အပုိဒ္ ၁၅ အရ၊ တစ္မ်ိဳးသားလုံး၏ အသက္အႏၲရာယ္ကုိၿခိမ္းေျခာက္မႈျပဳေနသည့္ စစ္မက္ သုိ႔မဟုတ္ 
အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာ အေရးေပၚအေျခအေနတြင္ အဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ စစ္ပြဲဆုိင္ရာတရားဝင္က်င့္သုံးေဆာင္ရြက္မႈအတြက္လည္းေကာင္း၊ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ 
အေျခအေနတစ္ရပ္အရ အေရးတႀကီးေဆာင္ရြက္ ရန္လုိအပ္မႈအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း အသက္ရွင္သန္ခြင့္ (အပုိဒ္ ၂) အား အျပည္အဝလုိက္နာျခင္းမွ ယုတ္ 
ေလ်ာ့မႈမ်ား ျဖစ္ပြားႏုိင္ေခ်ရွိပါသည္။ ေဆာင္ရြက္မႈတစ္စုံတစ္ရာသည္ ႏုိင္ငံတကာဥပေဒအရ ႏုိင္ငံမ်ားမွ လုိက္နာရမည့္အျခားေသာတာဝန္မ်ား ႏွင့္ကြဲလြဲမႈရွိေနသည္ 
မဟုတ္ပါ။

9 ICCPR ၏ အပုိဒ္ ၆၊ ECHR ၏ အပုိဒ္ ၂၊ ၁၉၆၉ အေမရိကန္လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာသေဘာတူညီမႈ၏ အပုိဒ္ ၄၊ ၁၉၈၁ လူသားႏွင့္ျပည္သူမ်ား၏အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ 
အာဖရိကန္ခ်ာတာ၏ အပုိဒ္ ၄။

10 ၂ဝဝ၄ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အာရပ္ခ်ာတာ၏ အပုိဒ္ ၅။
11 Krasovskaya v. Belarus လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မတီ အျမင္႐ႈေထာင့္ (Comm. No. 1820/2008)၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၆ ရက္
12 အင္တာ- အ ေမရိကန္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာတရား႐ုံးခ်ဳပ္ (JACtHR) - Gonzálezandothers(“CottonField”)v.Mexico  ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာ ၁၆ ရက္၊ စာပုိဒ္ 

၄၅၅။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚအၾကမ္းဖက္မႈ - အေၾကာင္းရင္းမ်ားႏွင့္အက်ိဳးဆက္မ်ားဆုိင္ရာ အထူးကုိယ္စားလွယ္ေတာ္၏အစီရင္ခံစာ UNdoc.A/HRC/23/49 
၂ဝ၁၃ ေမလ၊ ၁၄ ရက္၊ စာပိုဒ္ ၇၃။

13 လူသားႏွင့္ျပည္သူမ်ား၏ အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အာဖရိကေကာ္မရွင္၊ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ လူပုဂိၢဳလ္မ်ားအေပၚ ၎တုိ႔၏ စစ္မွန္ေသာ သုိ႔မဟုတ္ ယုိးစြပ္ထားေသာ 
လိင္စိတ္ခံယူမႈ သုိ႔မဟုတ္ က်ားမျဖစ္တည္မႈအေပၚအေျခခံ၍ အျခားေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈျပဳျခင္းတုိ႔အား ကာကြယ္မႈေပးေရးဆုိင္ရာဆုံးျဖတ္ခ်က္ ၂၇၅၊ 
၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂၈ မွ ေမလ ၁၂ ရက္ထိ က်င္းပသည့္ ၅၅ ႀကိမ္ေျမာက္ Ordinary Session တြင္ အတည္ျပဳသည္။
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သုိ႔မဟုတ္ က်ားမျဖစ္တည္မႈ14 ၊ ဘာသာေရး15 ၊ လူမ်ိဳးေရး သို႔မဟုတ္ တုိင္းရင္းသားေရး16 ၊ 
လူတန္းစား17၊ သို႔မဟုတ္ လူမႈေရးရာအဆင့္အတန္း18  စသည္တစ္ခုခုႏွင့္ႏွီးႏႊယ္ေနသည့္ သတ္ျဖတ္ 
မႈျဖစ္ေနျခင္းဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္အတိအက်ကို ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ အရာရွိမ်ားမွ ရရွိသည့္ 
အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ အထူးသျဖင့္ ကာကြယ္မႈျပဳရပါမည္။ ႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ၎တုိ႔၏ လုိက္နာရမည့္ 
တာဝန္မ်ားကုိ စိတ္ရင္းေကာင္းျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမျပဳသည့္နည္းလမ္းျဖင့္လည္းေ
ကာင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။ ဥပမာ၊ ႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ အသက္ေသေစ 
ေလာက္ေသာ အင္အားကုိ ဥပေဒမဲ့အသုံးျပဳျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ ပုဂၢလိကအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ  ကေလး 
သူငယ္မ်ား19  သုိ႔မဟုတ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္ျခင္း၊ ပုဂၢလိကအဖြဲ႔မွျပဳလုပ္ျခင္းတုိ႔ကုိ 
တားျမစ္ကာကြယ္ရန္ မိမိတုိ႔ဥပေဒအရ လုိက္နာရမည့္အဆင့္မ်ားကို က်င့္သုံးရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ေကာ္ပုိ 
ေရးရွင္းမ်ားမ2ွ0 ထိုသုိ႔အလားတူေသာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားမျဖစ္ေစရန္ ကာကြယ္ေပးရမည္။21 ႏုိင္ငံမ်ား 
အေနျဖင့္ မိမိတုိ႔၏စီရင္ပုိင္ခြင့္ အာဏာအတြင္း၌ရွိသည့္ ပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အသက္ကုိ ဥပေဒ 
အားျဖင့္ ကာကြယ္ေပးရမည္။ ႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ အသက္အႏၲရာယ္ကုိ တုိက္႐ုိက္ၿခိမ္းေျခာက္မႈျပဳ 
ႏုိင္ဖြယ္ရွိေသာ အေျခအေနမ်ားအတြက္လည္း ေၾကာင္းက်ိဳးသင့္ေသာ ေဆာက္ရြက္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ 
ေပးရမည္။22

(ဂ) ဥပေဒမဲ့ေသဆုံးေၾကာင္း ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိျခင္းကုိ စုံစမ္းစစ္ေဆးပါ၊ အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္ 
ကုစားမႈႏွင့္ တာဝန္ခံမႈရွိေစရန္ ေသခ်ာေစပါ။ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးတာဝန္သည္ အသက္ရွင္သန္ခြင့္ 
ကုိင္စြဲထားျခင္း၏ ပဓာနက်ေသာ က႑တစ္ခု ျဖစ္သည္။23 ယင္းတာဝန္သည္ အသက္ရွင္သန္ခြင့္ကုိ 
ေလးစားလုိက္နာရန္ႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္တာဝန္မ်ားအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစၿပီး၊ 
တာဝန္ခံမႈကုိေသာ္လညး္ေကာင္း၊ အဆုိပါအခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရေသာ္ ကုစားမႈရရွိေရးကုိေသာ္ 

14 လိင္စိတ္ခံယူမႈႏွင့္ က်ားမျဖစ္တည္မႈအေပၚအေျခခံ၍ ပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးျခင္းအေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ၊ အၾကမ္းဖက္မႈျပဳျခင္း - လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢ 
မဟာမင္းႀကီး႐ုံး၏အစီရင္ခံစာ။ UNdoc.A/HRC/29/23,4May2015။ “ခြဲျခားဆက္ဆံမႈဆိုင္ရာဥပေဒမ်ား၊ လူတစ္ဦးခ်င္းစီအား ၎တုိ႔၏ လိင္စိတ္ခံယူမႈ၊ က်ားမ 
ျဖစ္တည္မႈအေပၚအေျခခံလ်က္ အၾကမ္းဖက္ျခင္း အေလ့အထမ်ားႏွင့္ ျပဳမူေဆာင္ရြက္မႈမ်ား” - လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢမဟာမင္းႀကီး၏ အစီရင္ခံစာ၊ 
၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ႏုိင္ဝင္ဘာ ၁၇ ရက္၊ ကုိလည္းၾကည့္ပါ။

15 ဥပမာ၊ ဘာသာေရး သုိ႔မဟုတ္ ယံုၾကည္မႈ လြတ္လပ္မႈဆုိင္ရာ အထူးကုိယ္စားလွယ္ေတာ္မွ ပါကစၥတန္အစုိးရသုိ႔ အေရးေပၚအယူခံမႈ၊ လူနည္းစုအေရးကိစၥမ်ားဆုိင္ရာ 
အထူးကုိယ္စားလွယ္ေတာ္ႏွင့္ ဥပေဒျပင္ပကိစၥမ်ား၊ အတင္းအၾကပ္ဖမ္းဆီးျခင္း၊ ရာဇဝတ္ေၾကာင္းအရ တစ္ဖက္သတ္စြဲခ်က္တင္ သတ္ျဖတ္ျခင္းတို႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း 
သည့္ အထူးကိုယ္စားလွယ္ေတာ္၊ ကုလသမဂၢစာတမ္း၊ A/HRC/28/85,23October2014  စာမ်က္ႏွာ ၁ဝ၄ (ပါကစၥတန္ရွိ Ahmadiyya မြတ္စလင္အသိုင္းအဝုိင္းမွ 
အဖြဲ႕ဝင္၂ ဦးအား သတ္ျဖတ္ခံရမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည္)။

16 ဥေရာပလူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ တရား႐ုံးခ်ဳပ္ (ECtHR)။ Nachovav.Bulgaria တရားစီရင္ျခင္း၊ ၂ဝဝ၅၊ ဂ်ဴလိုင္ ၆ ရက္၊  စာပိုဒ္ ၁၆၂-၆၈။ B.S.v.Spainတရားစီရင္ျခင္း၊ 
၂ဝဝ၂၊ ဂ်ဴလိုင္ ၂၄ ရက္ ၏ စာပုိဒ္ ၅၈-၅၉ ႏွင့္ Xv.Turkey တရားစီရင္ျခင္း၊ ၂ဝ၁၂ ေအာက္တုိဘာ ၉ ရက္၊ စာပိုဒ္ ၆၂။

17 ဥပမာ၊ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ Christ of Heyns မွ အႏၵိယသုိ႔သြားေရာက္သည့္ သူ၏မစ္ရွင္မွ ဥပေဒျပင္ပကိစၥမ်ား၊ အတင္းအၾကပ္ဖမ္းဆီးျခင္း၊ ရာဇဝတ္ေၾကာင္းအရ 
တစ္ဖက္သတ္စြဲခ်က္တင္ သတ္ျဖတ္ျခင္းတို႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ အထူးကိုယ္စားလွယ္ေတာ္၏ အစီရင္ခံစာ၊ ကုလသမဂၢစာတမ္း A/ HRC/29/37/Add.3၊ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၊ 
ေမလ ၆ ရက္၊ စာပုိဒ္ ၄၇ ကုိၾကည့္ပါ။

18 ဥပမာ၊ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏ ဥပေဒျပင္ပကိစၥမ်ား၊ အတင္းအၾကပ္ဖမ္းဆီးျခင္း၊ ရာဇဝတ္ေၾကာင္းအရ တစ္ဖက္သတ္စြဲခ်က္တင္ သတ္ျဖတ္ျခင္းတို႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း
သည့္ အထူးကိုယ္စားလွယ္ေတာ္၏ အစီရင္ခံစာမွ “စုန္းမမ်ား”  ဟုစြပ္စြဲခံရသူမ်ားအား သတ္ျဖတ္ျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္က႑ ၊ ကုလသမဂၢစာတမ္း၊ A/HRC/11/2 
၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၇ ရက္၊ စာပုိဒ္ ၄၃-၅၉ ကုိၾကည့္ပါ။ “လူမႈအသုိင္းအဝုိင္း ေဆးေၾကာသုတ္သင္ျခင္း” (လူဆုိးဂိုဏ္းဝင္မ်ား၊ ရာဇဝတ္က်ဴးလြန္သူမ်ားအျဖစ္သံသယ 
ရွိသူမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ‘မလုိလားအပ္ေသာသူမ်ား’ ကုိ သတ္ျဖတ္ျခင္း) အတြက္ ဂြာတီမာလာသုိ႔ မစ္ရွင္လုပ္ငန္းဆုိင္ရာအစီရင္ခံစာ၊ ကုလသမဂၢစာတမ္း၊ A/
HRC/4/20/Add.2, ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၉ ရက္၊ ကုိၾကည့္ပါ။ “လမ္းေဘးေလလြင့္ကေလးမ်ား” သတ္ျဖတ္မႈကုိ ထိထိေရာက္ေရာက္ စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္းၿပီး ၁၉၉၉၊ ႏုိဝင္ဘာလ ၁၉ ရက္ ထုတ္ IACtHR,Villagrán-Moralesandothersv.Guatemala,Judgment ကုိ ၾကည့္ပါ။

19 ဥပမာ၊ “ကုလသမဂၢ၏ ကေလးသူငယ္မ်ားအေပၚအၾကမ္းဖက္မႈဆုိင္ရာ ေလ့လာခ်က္အတြက္ လပ္လပ္ေသာကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္၏အစီရင္ခံစာ”၊ ကုလသမဂၢစာတမ္း၊ 
A/61/299 ၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၉ ရက္၊ §§ ၉၁၊ ၉၃၊ ၁ဝ၆။

20 ၁၉၉ဝ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂ဝ ရက္၊ တြင္ အတည္ျပဳသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚအၾကမ္းဖက္မႈပေပ်ာက္ေရးဆုိင္ရာေၾကညာစာတမ္း၊ ကုလသမၢအေထြေထြ ညီလာခံ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္အမွတ္ ၄၈/၁ဝ၄ ၏ အပုိဒ္ ၄(ဂ)။

21 စီးပြားေရးႏွင့္လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢ၏ လမ္းညႊန္အေျခခံမူမ်ား၊ မူအမွတ္ ၁။
22 ဥပမာ၊ ၂ဝဝ၄ ခုႏွစ္၊ ႏုိင္ဝင္ဘာလ ၃ဝ ရက္၊ ECtHr ၊ Öneryildiz v. Turkey, Judgment (Grand Chamber) ကုိၾကည့္ပါ။
23 ဥပမာ၊ ECtHR ၏ McCannandothersv.UnitedKingdom, တရားစီရင္ေရး (GrandChamber) ၁၉၉၅၊ စက္တင္ဘာ ၂၇ ၊ စာပုိဒ္ ၁၆၁ ကုိေသာ္လည္းေကာင္း၊ 

IACtHR,Montero-Arangurenand others (Catia ၏ ထိန္းသိမ္းေရးစင္တာ) v. ဗင္နီဇြဲလား၊ တရားစီရင္ေရး၊ ၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္ ၅ ရက္ စာပုိဒ္ ၆၆ ကုိေသာ္ 
လည္းေကာင္း၊ လူသားႏွင့္ျပည္သူမ်ား၏ အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အာဖရိကေကာ္မရွင္ (ACHPR)၊ အသက္ရွင္သန္ခြင့္ဆုိင္ရာ အေထြေထြမွတ္ခ်က္ အမွတ္ ၃၊ ၂ဝ၁၅ 
ႏိုဝင္ဘာလ၊ စာပုိဒ္ ၂၊ ၁၅ ကုိေသာ္လည္းေကာင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မတီ၊ အေထြေထြမွတ္ခ်က္ အမွတ္ ၃၁၊ စာပုိဒ္ ၁၅ ႏွင့္ ၁၈ ကုိေသာ္လည္းေကာင္း ၾကည့္ပါ။



6  |   ဥပေဒမဲ့ေသဆုံးေၾကာင္း ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိျခင္းအေပၚစုံစမ္းစစ္ေဆးမႈဆုိင္ရာ မင္နီဆုိတာပ႐ုိတုိေကာ (၂ဝ၁၆)

လည္းေကာင္း ျမႇင့္တင္ေပးပါသည္။ စုံစမ္းစစ္ေဆးခ်က္အရ ေသဆံုးျခင္းသည္ ဥပေဒမဲ့ အေၾကာင္း 
ရင္းေၾကာင့္ ေသဆံုးေၾကာင္း သက္ေသထင္ရွားပါက ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ ထြက္ေပၚလာသည့္ 
သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားျဖင့္ က်ဴးလြန္သူအား တရားစြဲဆုိမႈျပဳျခင္း၊ သင့္ေလ်ာ္ပါက တရားစီ
ရင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုအားျဖင့္ ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္း ရွိေစရန္ ေသခ်ာေစရပါမည္။24 ဥပမာ၊ ေၾကာင္း 
က်ိဳးမဲ့ တုိေတာင္းေသာကန္႔သတ္မႈမ်ားဆုိင္ရာ ျပဌာန္းဥပေဒမ်ား သုိ႔မဟုတ္ လုံးလုံးလ်ားလ်ား 
လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္မ်ား (ဥပေဒအရ ျပစ္ဒဏ္ကင္းလြတ္ေနျခင္း) မွျဖစ္ေပၚလာသည့္ ျပစ္ဒဏ္မွ 
ကင္းလြတ္ေနျခင္း (de jure impunity)  (to insert) သုိ႔မဟုတ္  တရားစြဲဆုိမႈအရ အေရးယူ 
ေဆာင္ရြက္မႈမျပဳႏုိင္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံေရးဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈမွ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ျပစ္ဒဏ္မွ 
ကင္းလြတ္ေနျခင္း (de facto impunity) သည္ အဆုိပါ တာဝန္ႏွင့္ သဟဇာတမျဖစ္ပါ။25 စုံစမ္းစစ္ 
ေဆးရန္တာဝန္ကုိ ေလးစားလုိက္နာမႈပ်က္ကြက္ျခင္းသည္ အသက္ရွင္သန္ခြင့္ကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ရာ 
ေျမာက္ပါသည္။ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးမ်ားႏွင့္ တရားစြဲဆုိမႈမ်ားသည္ အနာဂတ္၌ အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ 
မႈမ်ားကုိ တားျမစ္ေပးရန္အတြက္လည္းေကာင္း၊ တာဝန္ခံမႈ၊ တရားမွ်တမႈ၊ ကုစားခြင့္ႏွင့္ အမွန္တရား 
ရရွိခြင့္၊ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးတုိ႔အား ျမႇင့္တင္ေပးရန္အတြက္လည္းေကာင္း ပဓာနက်လွပါသည္။26 

၉။  ႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ အေျခအေနရပ္မ်ားအေပၚမူတည္ၿပီး ဥပေဒမဲ့ေသဆုံးေၾကာင္း ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိျခင္းအား စုံစမ္း 
စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳရာတြင္ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ တာဝန္တစ္ရပ္လည္းရွိပါသည္။ အထူးသျဖင့္ 
ဥပေဒျပင္ပသတ္ျဖတ္မႈကဲ့သုိ႔ေသာ ႏုိင္ငံတကာရာဇဝတ္မႈအျဖစ္ စြပ္စြဲထားရွိခ်က္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းလာလွ်င္ ျဖစ္ 
သည္။27 

ခ။ တာဝန္ခံမႈႏွင့္ ကုစားမႈ

၁ဝ။  အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္ခံရသူမ်ားသည္ ထိေရာက္ေသာကုစားမႈတစ္ရပ္ ျပည့္ျပည့္ဝဝ ရရွိပုိင္ခြင့္ရွိသည္။28  
ဥပေဒမဲ့ ေသဆုံးသြားသူမ်ား၏ မိသားစုဝင္မ်ားအေနျဖင့္ သာတူညီမွ်ၿပီး ထိေရာက္မႈရွိသည့္ တရားမွ်တမႈကုိ 
လက္လွမ္းမီျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ ထိေရာက္လ်င္ျမန္ေသာ အေလ်ာ္အစားကုိေသာ္လည္းေကာင္း29၊ 
ဥပေဒေရွ႕ေမွာက္၌ မိမိတုိ႔၏အေျခအေနကုိ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း30 ကုိ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပစ္မႈခ်ိဳးေဖာက္မႈ 
မ်ား၏ သက္ဆိုင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ခံမႈယႏၲရားမ်ားကိုေသာ္လည္းေကာင္း 

24 ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္၊ လူ႔အခြင့္အေရး ျမွင့္တင္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအတြက္ ျပစ္ဒဏ္မွလြတ္ေျမာက္ေနျခင္းကုိ အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္းအား 
ျဖင့္ တုိက္ဖ်က္ရန္ ေခတ္ႏွင့္အညီမြမ္းမံထားသည့္ ဥပေဒသအစု၊ ကုလသမဂၢစာတမ္း၊ E/ CN.4/2005/102/Add.1 ၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၈ ရက္၊ ဥပေဒသ ၁။

25 ဥပမာ၊ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မတီ၊ အေထြေထြမွတ္ခ်က္ အမွတ္ ၃၁၊ စာပုိဒ္ ၁၈ ကုိၾကည့္ပါ။
26 ဥပေဒျပင္ပကိစၥမ်ား၊ အတင္းအၾကပ္ဖမ္းဆီးျခင္း၊ ရာဇဝတ္ေၾကာင္းအရ တစ္ဖက္သတ္စြဲခ်က္တင္ သတ္ျဖတ္ျခင္းတို႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ အထူးကိုယ္စားလွယ္မွ 

အေထြေထြညီလာခံသုိ႔တင္သြင္းသည့္ အစီရင္ခံစာ၊ ကုလသမဂၢစာတမ္း၊ A/70/304၊  ကုစားမႈႏွင့္အေလ်ာ္အစားရရွိပုိင္ခြင့္ဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢ၏ အေျခခံသေဘာ 
တရားမ်ား၏ စကားခ်ီး။

27 IACtHR ၊ La Cantuta v. Peru, တရားစီရင္ျခင္း၊ ၂ဝဝ၆ ခုနွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလ ၂၉၊ စာပုိဒ္ ၁၆ဝ။
28 ကုစားမႈႏွင့္အေလ်ာ္အစား ရရွိပုိင္ခြင့္ဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢ၏ အေျခခံသေဘာတရားမ်ားႏွင့္လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၊ ျပစ္ဒဏ္မွလြတ္ေျမာက္ေနျခင္းအား တုိက္ဖ်က္ျခင္းအား 

ျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရးအား ျမႇင့္တင္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈျပဳျခင္းဆုိင္ရာ ျပန္လည္မြမ္းမံထားသည့္ အေျခခံဥပေဒသမ်ား၊ ဥပေဒသအမွတ္ ၄၊ အပုိဒ္ ၂(၃) ICCPR 
ကုိ ၾကည့္ပါ။

29 အေလ်ာ္အစားဟုဆုိရာတြင္  မူလအတုိင္း ျပန္လည္ျပင္ဆင္မြမ္းမံေပးျခင္း၊ ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္း၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေပးျခင္း၊ ထပ္မံမက်ဴးလြန္ေစမည့္ အာမခံခ်က္ 
ေပးျခင္းႏွင့္ ေက်နပ္မႈရိွေစျခင္းတုိ႔ပါဝင္သည္။ ဥပမာ၊ အတင္းအဓမၼ အေပ်ာက္ေဖ်ာက္ခံရျခင္းဆုိင္ရာ အလုပ္အဖြဲ႕ (WGEID)၊ အတင္းအဓမၼအေပ်ာက္ေဖ်ာက္ 
ခံရျခင္းမွ လူသားအားလံုးကုိ ကာကြယ္ေပးျခင္းဆိုင္ရာ ေၾကညာစာတမ္း၏ အပုိဒ္ ၁၉ အေပၚ အေထြေထြမွတ္ခ်က္၊ ကုလသမဂၢစာတမ္း၊ E/CN.4/1998/43 စာပိုဒ္ 
၆၈-၇၅၊ ႏွင့္ အတင္းအဓမၼ အေပ်ာက္ေဖ်ာက္ခံျခင္းဆုိင္ရာ အလုပ္အဖြဲ႕၏ အစီရင္ခံစာ၊ ကုလသမဂၢစာတမ္း၊ A/HRC/22/45  ၂ဝ၁၃ ခုနွစ္၊ ဇန္နဝါရီ ၂၈ ရက္၊ စာပုိ္ဒ္ 
၄၆-၆၈။

30 ICPED အရ အဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ အေပ်ာက္ေဖ်ာက္ခံရသူ၏ ဥပေဒေရးရာအေျခအေနကုိ လူမႈဖူလုံေရး၊ မိသားစုဥပေဒႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈအခြင့္အေရး 
စသည္ကဲ့သုိ႔ေသာ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ စည္းမ်ဥ္းထိန္းေက်ာင္းေပးရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ရမည့္ တာဝန္ရွိပါသည္ (ဥပမာ အတင္းအဓမၼ 
အေပ်ာက္ခံရျခင္းေၾကာင့္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားမႈဆိုင္ရာအသိမွတ္ျပဳစာကို ထုတ္ေပးျခင္း)။ အတင္းအဓမၼအေပ်ာက္ေဖ်ာက္ခံရသည့္ အေျခအေနတြင္ ဥပေဒ ေရွ႕ေမွာက္၌ 
လူပုဂၢိဳတ္တစ္ဦးအေနျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းရရိွပုိင္ခြင့္ဆုိင္ရာ အေထြေထြမွတ္ခ်က္၊ အေထြေထြမွတ္ခ်က္အမွတ္ ၁၁၊ ၂ဝ၁၁ ခုနွစ္၊ ကုလသမဂၢစာတမ္း၊ A/ 
HRC/19/58/Rev.1(၂ဝ၁၂)၊ စာပုိဒ္ ၄၂။
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ရရွိပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ အျပည့္အဝအေလ်ာ္အစားရရွိေရးတြင္ မူလအတိုင္း ျပန္လည္ျပင္ဆင္မြမ္းမံေပးျခင္း၊ ေလ်ာ္ 
ေၾကးေပးျခင္း၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေပးျခင္း၊ ထပ္မံမက်ဴးလြန္ေစမည့္ အာမခံခ်က္ေပးျခင္းႏွင့္ ေက်နပ္မႈရွိေစ 
ျခင္းတုိ႔ပါဝင္သည္။31 ေက်နပ္မႈရရိွေစျခင္းတြင္ အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ အစုိးရ၏ စိစစ္အတည္ျပဳခ်က္ႏွင့္ 
အမွန္တရားအား ထင္ရွားေစျခင္းလည္းေကာင္း၊ ဥပေဒေရးရာခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္ တိက်မွန္ကန္ေသာ 
ရွင္းျပမႈလည္းေကာင္း၊ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားအေပၚ ျပစ္ဒဏ္မ်ားခ်မွတ္ျခင္းလည္းေကာင္း၊ ေပ်ာက္ကြယ္သြား 
သူမ်ားႏွင့္ အသတ္ခံရသူမ်ား၏ ႐ုပ္အေလာင္းကုိရွာေဖြျခင္းလည္းေကာင္း ပါဝင္ေလသည္။32

၁၁။  မိသားစုဝင္မ်ားအေနျဖင့္ သတ္ျဖတ္ေသဆုံးမႈ၏ အေၾကာင္းရင္းမ်ားဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္လက္ကုိ ေတာင္း 
ဆုိခြင့္ႏွင့္ ရရွိခြင့္ရွိၿပီး၊ ယင္းသတ္ျဖတ္မႈကုိ ဦးတည္ေပးသည့္ အေျခအေနမ်ား၊ အျဖစ္အပ်က္မ်ားႏွင့္ 
အေၾကာင္းရင္းမ်ား၏ အမွန္တရားကုိ ေလ့လာခြင့္ရွိပါသည္။33 ဥပေဒမဲ့ေသဆုံးေၾကာင္း ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိသည့္ 
ျဖစ္ရပ္မ်ိဳးတြင္ မိသားစုမ်ားအေနျဖင့္ အနည္းဆုံးအေနျဖင့္ ႐ုပ္အေလာင္း၏ အျဖစ္အပ်က္၊ တည္ေနရာႏွင့္ 
အေျခအေနတုိ႔ဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္ကုိ လည္းေကာင္း၊ လက္တေလာအေနအထားအရ ေသဆုံး 
ျခင္းကုိျဖစ္ေစသည့္ အေၾကာင္းရင္းကုိလည္းေကာင္း သိရွိပုိင္ခြင့္ရွိသည္။

၁၂။  အတင္းအဓမၼအေပ်ာက္ေဖ်ာက္သည္ဟု ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိသည့္ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ လူသားအားလုံးကုိ အတင္းအဓမၼ 
အေပ်ာက္ေဖ်ာက္ျခင္းမွ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံတကာသေဘာတူညီခ်က္အရ မိသားစုမ်ား၌ 
အနည္းဆုံးအေနျဖင့္ ကာယကံရွင္ေပ်ာက္ကြယ္သြားျခင္းႏွင့္ လြတ္လပ္မႈဆုံး႐ံႈးျခင္းအတြက္ တာဝန္ရွိသည့္
အာဏာပုိင္မ်ားအေၾကာင္းကုိလည္းေကာင္း၊ ေပ်ာက္ကြယ္သြားသည့္ ေန႔ရက္ႏွင့္ ေနရာကုိလည္းေကာင္း၊ 
ေရြ႕ေျပာင္းျခင္းႏွင့္ မည့္သည့္ေနရာတြင္ ရွိေနသည္ဟူသည့္ အေၾကာင္းအရာကုိလည္းေကာင္း သိပိုင္ခြင့္ 
ရွိသည္။34 ေပ်ာက္ဆုံးသြားသူ ေနာက္ဆုံး မည္သည့္ေနရာတြင္ရွိ္ခဲ့သည္ကုိ သတ္မွတ္ျခင္းသည္ မေသခ်ာမႈ 
ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ မိသားစုဝင္မ်ား၏ ဒုကၡဆင္းရဲ ေဝဒနာကို ေျဖသိမ့္ေပးသည့္ အေျခခံအခ်က္ျဖစ္ၿပီး 
ေပ်ာက္ဆုံးသြားသူ၏ ကံၾကမၼာအျဖစ္ မွတ္ယူႏုိင္ပါမည္။35 ေပ်ာက္ကြယ္သြားသူ မည္သည့္ေနရာတြင္ ရွိသည္ 
ဟူသည္ကုိ မသတ္မွတ္ႏုိင္ေသးသ၍ ျပစ္မႈခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းသည္ ဆက္လက္ျဖစ္ပ်က္ေနဆဲျဖစ္သည္။36

၁၃။ ႏုိင္ငံတကာဥပေဒအား ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကုိကာကြယ္တားဆီးေရးႏွင့္ တာဝန္ခံမႈရွိေရး ေဆာင္ရြက္ရာ၌ အမ်ား 
ျပည္သူအက်ိဳးစီးပြားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါက အမွန္တရားသိရွိခြင့္37  သည္ လူမႈအသုိင္းအဝုိင္းတစ္ခုလုံးႏွင့္ 

31 ဥပမာ၊ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မတီ၊ အေထြေထြမွတ္ခ်က္ အမွတ္ ၃၁၊ op.ci စာပုိဒ္ ၁၅-၁၇ ႏွင့္ ၁၉ ကုိေသာ္လည္းေကာင္း၊ ICPED ၏ အပိုဒ္ ၂၄ ကုိလည္းေကာင္း၊ 
အတင္းအဓမၼအေပ်ာက္ေဖ်ာက္ခံရျခင္းဆုိင္ရာ ေကာ္မတီ၏ Yrusta v. Argentina အျမင္႐ႈေထာင့္မ်ား (မွတ္ခ်က္အမွတ္ ၁/၂ဝ၁၃)၊ ဧျပီလ ၂ဝ၁၆၊ကုိလည္းေကာင္း 
ၾကည့္ပါ။

32 ကုစားမႈႏွင့္ အေလ်ာ္အစားရရွိပုိင္ခြင့္ဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢ၏ အေျခခံသေဘာတရားမ်ားႏွင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၊ စာပုိဒ္ ၂၂။
33 ဥပမာ၊ ၂ဝ၁၃ ဒီဇင္ဘာလ ၁၈ တြင္ အတည္ျပဳထားသည့္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံဆုံးျဖတ္ခ်က္ ၆၈/၁၆၅ ကုိလည္းေကာင္း၊ ICPED ၏ အပုိဒ္ ၁၂ ႏွင့္ ၂၄(၂)

ကုိ လည္းေကာင္း၊ WGEID အတင္းအဓမၼ အေပ်ာက္ေဖ်ာက္ျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ အမွန္တရားသိပုိင္ခြင့္ဆုိင္ရာ အေထြေထြညီလာခံ၊ အေထြအေထြမွတ္ခ်က္ 
အမွတ္ ၁ဝ လည္းေကာင္း၊ အတင္းအဓမၼ အေပ်ာက္ေဖ်ာက္ခံရျခင္းဆုိင္ရာလုပ္ငန္းအဖြဲ႕၏အစီရင္ခံစာ၊ ကုလသမၢစာတမ္း A/HRC/16/48,26January2011 
စာပုိဒ္ ၃၉ ကုိလည္းေကာင္း၊ အင္တာအေမရိကန္ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ (IACHR)၊ ကုိလံဘီယာရွိ ဖ်က္သိမ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ဆုိင္ရာအစီရင္ခံစာ OEA/Ser.L/V/
II.120,Doc.60,December13,2004 စာပုိဒ္ ၁၈ ကုိလည္းေကာင္း၊ အျခားအရာမ်ားရွိသည္အနက္၊ IACHR ၊ အင္တာအေမရိကန္ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္၏ 
ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာ ၁၉၈၅-၈၆ OEA/Ser.L/V/II.68,Doc.8rev.1,၁၉၈၆ စက္တင္ဘာလ ၂၆၊ အခန္း၅ ကုိလည္းေကာင္း ၾကည့္ပါ။

34 ICPED အရ၊ အတင္းအဓမၼ အေပ်ာက္ေဖ်ာက္ျခင္းခံရသူသည္သာ ခံရသူ victim  မဟုတ္ဘဲ၊ ယင္းျပစ္မႈေၾကာင့္ “တုိက္႐ိုက္ ထိခုိက္မႈခံစားရသည့္မည္သူမဆုိ” 
သည္လည္းခံရသူ victim မ်ားျဖစ္သည္ (ICPED ၏အပိုဒ္ ၂၄)။ အက်ိဳးအဆက္တစ္ခုအျဖစ္ ေတြ႔ရသည္မွာ ေပ်ာက္ဆုံးသြားသူႏွင့္ပတ္သက္ေသာ မိသားစုႏွင့္     
လူထုအသုိင္းအဝုိင္းတုိ႔အားလုံးသည္ ယင္းသေဘာတူညီခ်က္အရ ခံရသူမ်ား victims အျဖစ္မွတ္ယူႏုိင္သည္။ ICPED ၏ အပုိဒ္ ၁၂ ကုိလည္းၾကည့္ပါ။

35 IACHR၊ အေမရိကႏုိင္ငံမ်ား၌ အမွန္တရားသိရွိခြင့္ဆုိင္ရာ အစီရင္ခံစာ၊ ၾသဂုတ္လ ၂ဝ၁၄။ WGEID – အတင္းအဓမၼ အေပ်ာက္ေဖ်ာက္ခံရျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ 
အမွန္တရားသိပုိင္ခြင့္ဆုိင္ရာ အေထြေထြမွတ္ခ်က္၏ စာပုိဒ္ ၄ ကုိလည္းၾကည့္ပါ။

36 ICPED ၏ အပုိဒ္ ၁၈ ႏွင့္ ၂၄ (၆)၊ အတင္းအဓမၼအေပ်ာက္ေဖ်ာက္ခံရျခင္းဆုိင္ရာလုပ္ငန္းအဖြဲ႕၏ အစီရင္ခံစာရွိ အတင္းအဓမၼအေပ်ာက္ေဖ်ာက္ျခင္းသည္ 
ဆက္လက္ျဖစ္ပ်က္ေနသည့္ ရာဇဝတ္မႈတစ္ခုျဖစ္ေနျခင္းဆုိင္ရာ အေထြေထြမွတ္ခ်က္၊ အေထြေထြမွတ္ခ်က္ အမွတ္ ၉၊ ကုလသမဂၢစာတမ္း၊ A/HRC/16/48 ၂၆ 
ရက္၊ ဇန္နဝါရီလ ၂ဝ၁၁၊ စာပုိဒ္ ၃၉။ ICPED ၏ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ အပုိဒ္ ၂၄ (၁)အရ ခံရသူ “victim” ဟူသည္ အေပ်ာက္ေဖ်ာက္ျခင္းခံရသူ၊ အတင္းအဓမၼ 
အေပ်ာက္ေဖ်ာက္ခံရျခင္းေၾကာင္း တုိက္႐ုိက္ထိခုိက္ခံစားရသည့္ တစ္စုံတစ္ရာကုိဆုိလုိသည္။

37 ဥပမာ၊ ICCPR ၏ အပုိဒ္ ၂ ႏွင့္ ၂၄ ကုိၾကည့္ပါ။ ျပစ္ဒဏ္မွကင္းလြတ္ေနျခင္းအား တုိက္ဖ်က္သည့္ေဆာင္ရြက္ခ်က္အားျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရးအား ျမႇင့္တင္ကာကြယ္ 
ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆုိင္ရာ ျပန္လည္မြမ္းမံထားသည့္ ဥပေဒသအစု၊ ကုလသမဂၢစာတမ္း၊ E/CN.4/2005/102/Add.1 ႏွင့္ ကုလသမဂၢစာတမ္း E/CN.4/2004/88ႏွင့္ 
E/CN.4/2006/91 တုိ႔ကုိလည္း ၾကည့္ပါ။



8  |   ဥပေဒမဲ့ေသဆုံးေၾကာင္း ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိျခင္းအေပၚစုံစမ္းစစ္ေဆးမႈဆုိင္ရာ မင္နီဆုိတာပ႐ုိတုိေကာ (၂ဝ၁၆)

ဆက္ႏႊယ္ေနပါသည္။38 မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္ လူမႈအသိုင္းအဝုိင္းတစ္ခုလုံး၊ ထုိႏွစ္ရပ္လုံးအေနျဖင့္ ျပင္းထန္ 
ေသာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားပါဝင္သည့္ အစုိးရ၏မွတ္တမ္းမ်ားရွိ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ သိရွိခြင့္ရွိသည္။  
ယင္းမွတ္တမ္းမ်ားအား လုံျခံဳေရးေအဂ်င္စီမ်ား သုိ႔မဟုတ္ စစ္တပ္ သုိ႔မဟုတ္ ရဲစခမ္းမ်ားမွ ထိန္းသိမ္းထား 
သည္ျဖစ္ေသာ္လည္း သိပိုင္ခြင့္ရွိေစရမည္။39

၁၄။  လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၶတြင္ အဖြဲ႕အားလုံးအေနျဖင့္ ပဋိ့ပကၶေၾကာင့္ ေပ်ာက္ဆုံးေနေၾကာင္း သတင္းရရွိသည့္ 
ပုဂိၢဳလ္မ်ားအတြက္ ေျဖရွင္းမႈေပးရန္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ေပးၿပီး၊ ေပ်ာက္ဆုံးသြား 
သူမ်ား၏ ကံၾကမၼာႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ရရွိထားသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ မိသားစုဝင္မ်ားအား ေပးရပါ 
မည္။40  ေသဆုံးသြားသည့္ ျဖစ္ရပ္တြင္ အဖြဲ႕အားလုံးအေနျဖင့္ အေလာင္းအား ရွင္းလင္းရာတြင္ ေသဆုံး 
သြားသူ မည္သူမည္ဝါျဖစ္သည္ကို ေဖာ္ထုတ္ရန္ နည္းလမ္းမ်ိဳးစုံကုိအသုံးျပဳရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ၎တြင္  အေလာင္း 
အားရွင္းလင္းျခင္းမျပဳမီ ရရွိႏုိင္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္အားလုံးကုိ မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္း၊ ေျမျမႇဳပ္သည့္ 
ေနရာကုိ အမွတ္အသားျပဳျခင္းတုိ႔ ပါဝင္ရပါမည္။ ႏုိင္ငံတကာ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡ အေျခအေနတစ္ရပ္တြင္ 
ေသဆုံးသူ၏ က်န္ၾကြင္းသည့္အရာမ်ားကုိ မိသားစုေဆြမ်ိဳးအသုိင္းအဝုိင္းမ်ား၏ ေတာင္းဆုိခ်က္ႏွင့္အညီ ျပန္ 
သယ္ေဆာင္လာေပးရန္ အတတ္ႏိုင္ဆုံးကူညီေပးရပါမည္။41 ထုိ႔အျပင္ ႏုိင္ငံတကာလက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡတြင္
ပါဝင္သည့္ အဖြဲ႕တစ္ခုစီတုိင္းအေနျဖင့္ အျခားအေၾကာင္းအရာမ်ားရိွသည့္အနက္ မိမိအာဏာလက္ေအာက္၌ 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းခံရသူမ်ား၏ ေသဆုံးမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေပးပုိ႔ရန္ 
ျပန္ၾကားေရးသတင္းဌာနတစ္ခုအား ဖြဲ႕စည္းေပးရမည္။ 42

ဂ။ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးတာဝန္အား အစပ်ိဳးေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ၎၏နယ္ပယ္

၁၅။  ဥပေဒမဲ့ေသဆုံးေၾကာင္းျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသည့္ ကိစၥတစ္ရပ္အား ေၾကာင္းက်ိဳးသင့္ စြဲဆုိခ်က္မ်ား တင္ျပသည့္ 
အေျခအေနအပါအဝင္ ဥပေဒမဲ့ေသဆုံးေၾကာင္းျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိျခင္းတစ္စုံတစ္ရာကုိ သိရွိလာေသာ သုိ႔မဟုတ္ 
သိရွိခဲ့သင့္သည့္ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးတာဝန္ကုိ စတင္အစပ်ိဳး ေဆာင္ 
ရြက္ရပါသည္။43 စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးတာဝန္သည္ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရမွ တရားဝင္တုိင္ၾကားစာ လက္ခံရရွိသည့္ 
အေျခအေနမ်ိဳး သက္သက္အတြက္သာ မဟုတ္ပါ။44

၁၆။ ဥပေဒမဲ့ေသဆုံးေၾကာင္းျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိသည့္ ျဖစ္ရပ္မည္သည္ကုိမဆုိ စုံစမ္းစစ္ေဆးရန္တာဝန္တြင္ ေသဆုံးျခင္း 
သည္ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရေၾကာင့္ ျဖစ္ရျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု စြပ္စြဲထားျခင္း 
သုိ႔မဟုတ္ သံသယရွိေနျခင္း စသည့္ ျဖစ္ရပ္အားလုံးပါဝင္သည္ (ဥပမာ၊ ဥပေဒဘက္ေတာ္သားအရာရွိမ်ားမွ  
ေသဆုံးျခင္းကုိ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိေစသည့္ အင္အားအသုံးျပဳျခင္းမ်ိဳး ပါဝင္သည္)။   ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကာလအေျခအေန 
မ်ားအားလုံးတြင္ လည္းေကာင္း၊ စစ္ေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္ျပင္ပရွိ လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡကာလအတြင္းရွိ        

38 ဥပမာ၊ IACtHR၊ Rchela အားသတ္ျဖတ္ျခင္းႏွင့္ ကုိလံဘီယာ၊ တရားစီရင္မႈ၊ ၂ဝ၁၇ ေမလ၊ ၁၁ ရက္ ၏ စာပုိဒ္ ၁၉၅ ကုိလည္းေကာင္း၊ Bamaca Velasquez ႏွင့္ 
ဂြာတီမာလာ၊ တရားစီရင္မႈ၊ ၂ဝဝဝ ႏုိင္ဝင္ဘာလ ၂၅ ရက္ ၏ စာပိုဒ္ ၁၉၇။

39 အမ်ိဳးသားလုံျခံဳေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ရရွိေရးဆုိင္ရာ ဥပေဒသမ်ား၊ ၂ဝ၁၃၊ ဥပေဒသ အမွတ္၁ဝ။
40 ၁၉၄၉ ဂ်ီနီဗာသေဘာတူညီခ်က္ဆုိင္ရာ ေနာက္ဆက္တြဲသေဘာတူစာခ်ဳပ္ငယ္၊ ႏုိင္ငံတကာ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၶမ်ားဆုိင္ရာ ခံရသူ victims မ်ားကုိ ကာကြ

ယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည္ (၁၉၇၇ ေနာက္ဆက္တြဲသေဘာတူစာခ်ဳပ္ငယ္ ၁)၊ အပုိဒ္ ၃၂၊ ၃၃၊ ႏုိင္ငံတကာၾကက္ေျခနီအသင္းေကာ္မတီ (ICRC)၊ IHL 
ဓေလ့ထုံးတမ္းေလ့လာမႈ၊ စည္းမ်ဥ္း ၁၁၇။

41 ICRC ၊ IHL ဓေလ့ထုံးတမ္းအားေလ့လာမႈ၏ စည္းမ်ဥ္း ၁၁၆ ႏွင့္ ၁၁၄၊ ၁၉၄၉ ဂ်ီနီဗာသေဘာတူညီခ်က္ ၁ ၏ အပုိဒ္ ၁၆ႏွင့္ ၁၇၊ ၁၉၄၉ ဂ်ီနီဗာသေဘာတူညီခ်က္ 
၂၏ အပုိဒ္ ၁၉ ႏွင့္ ၂ဝ၊ ၁၉၄၉ ဂ်ီနီဗာသေဘာတူညီခ်က္ ၃၏ အပုိဒ္ ၁၂ဝ၊  ၁၉၄၉ ဂ်ီနီဗာသေဘာတူညီခ်က္ ၄၏ အပုိဒ္ ၁၂၉ႏွင့္ ၁၃ဝ၊ ၁၉၇၇ ေနာက္ဆက္တြဲ 
သေဘာတူစာခ်ဳပ္ငယ္ ၁ ၏ အပုိဒ္ ၃၄။

42 ၁၉၄၉ ဂ်ီနီဗာသေဘာတူညီခ်က္ ၁ ၏ အပုိဒ္ ၁၆၊ ၁၉၄၉ ဂ်ီနီဗာသေဘာတူညီခ်က္ ၂ ၏အပုိဒ္ ၁၉၊ ၁၉၄၉ ဂ်ီနီဗာသေဘာတူညီခ်က္ ၃ ၏ အပုိဒ္ ၁၂ဝ ႏွင့္ ၁၂၂၊ 
၁၉၄၉ ဂ်ီနီဗာသေဘာတူညီခ်က္ ၄ ၏ အပိုဒ္ ၁၃၆. ယင္းတာဝန္မ်ားသည္ သင့္ေလ်ာ္ပါက အတင္းအဓမၶ အေပ်ာက္ေဖ်ာက္ျခင္းႏွင့္လည္း သက္ဆုိင္သည္။

43 ECtHR ၊ Ergi v. Turkey၊ တရားစီရင္မႈ၊ ၂၈ ဂ်ဴလိုင္ ၁၉၉၈ ၏ စာပုိဒ္ ၈၂။ Isayeva, Yusopva and Bazayeva v. Russia တရားစီရင္မႈ၊ ၂၄ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂ဝဝ၅ ၏ 
စာပုိဒ္ ၂ဝ၈-ဝ၉။ IACtHR Montero-Aranguren and others v. Venezuela တရားစီရင္မႈ၊ ၅ ဇူလိုင္ ၂ဝဝ၆ ၏ စာပိုဒ္ ၇၉။

44 နယ္လ္စန္မန္ဒဲလားစည္းမ်ဥ္း၏ စည္းမ်ဥ္း ၇၁(၁) ကုိၾကည့္ပါ။
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ျဖစ္ရပ္မ်ားအားလုံးႏွင့္လည္းေကာင္း သက္ဆုိင္မႈရွိသည့္  စုံစမ္းစစ္ေဆးရန္တာဝန္္သည္ ဥပေဒမဲ့ေသဆုံးျခင္း 
ျဖစ္ေၾကာင္း မသကၤာဖြယ္ျဖစ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ စြပ္စြဲထားျခင္း ရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ မရွိသည္ျဖစ္ေစ တည္ရွိေနပါသည္။ 
စစ္မက္မ်ားျဖစ္ပြားေနစဥ္အတြင္း ဥပေဒမဲ့ေသဆုံးေၾကာင္း ျဖစ္နုိင္ေခ်ရွိျခင္းကုိ စုံစမ္းစစ္ေဆးရန္ တာဝန္အား 
စာပိုဒ္ ၂၁ တြင္ ေသခ်ာစြာေဖာ္ျပထားသည္။ 

၁၇။ ထိန္းသိမ္းခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံရသူတစ္ဦးသည္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ၏ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးေၾကာင့္ေသဆုံးျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ 
အခ်ဳပ္ခန္းတြင္ ေသဆုံးျခင္းျဖစ္လာပါက ၎အား တရားစီရင္ေရးရာ သုိ႔မဟုတ္ အျခားသက္ဆုိင္ရာ အာဏာ 
ပုိင္သုိ႔ ေႏွာင့္ေႏွးမႈမရွိဘဲ အစီရင္ခံရမည္ျဖစ္ၿပီး ၎အာဏာပုိင္သည္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းျခင္းဆုိင္ရာ အမွီအခုိ 
ကင္းၿပီး အေျခအေနရပ္မ်ားႏွင့္ ထိုေသဆုံးျခင္းကုိ ျဖစ္ေစသည့္အေၾကာင္းရင္းမ်ားကုိ ခ်က္ျခင္း၊ သမာသမတ္ 
က်က် ထိထိေရာက္ေရာက္ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈျပဳရန္ တာဝန္ရွိသည္။45 ယင္းတာဝန္သည္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ား၊ 
အျခားထိန္းသိမ္းရာေနရာမ်ား (တရားဝင္ သုိ႔မဟုတ္ အျခားတစ္နည္းနည္းအားျဖင့္) တြင္ထိန္းသိမ္းခံထား 
ရသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရမွ အသက္ေသေရးရွင္ေရးကို တင္းၾကပ္စြာထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ အျခား 
ေနရာမ်ားရွိပုဂိၢဳလ္မ်ားအထိ အက်ံဳးဝင္သည္။ အခ်ဳပ္ခန္းတြင္ ထိန္းခ်ဳပ္ခံရသူမ်ားအေပၚ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရမွ 
ထိန္းခ်ဳပ္မႈရွိေနေသာေၾကာင့္ ထိုအမႈျဖစ္ရပ္မ်ိဳးတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ တာဝန္ဝတၱရားရွိေၾကာင္း ေယဘုယ် 
ယူဆခ်က္တစ္ရပ္ရွိပါသည္။46  ႏုိင္ငံေတာ္၏ လုိက္နာရမည့္တာဝန္မ်ားကုိ ထိခုိက္နစ္နာမႈမရွိေစဘဲ ထုိတူညီ 
ေသာယူဆခ်က္သည္ ပုဂၢလိကအက်ဥ္းစခန္းမ်ားကုိ စီမံခန္႔ခြဲေနသည့္ အာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္လည္း သက္ဆုိင္ပါ 
သည္။ ေသဆုံးမႈအတြက္ႏုိင္ငံေတာ္မွ တာဝန္ယူရသည့္ အခ်ိဳ႕ေသာ အေျခအေနရပ္မ်ားတြင္၊ အျခားဆန္႔က်င္ 
ဘက္အခ်က္ကုိ သက္ေသမျပႏုိင္ပါက ဥပမာအားျဖင့္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံရစဥ္အတြင္း ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္ 
ခံစားရသည့္ျဖစ္ရပ္ သုိ႔မဟုတ္ ေသဆုံးသူသည္ မေသဆုံးမႈက အစုိးရ၏ ႏုိင္ငံေရးၿပိဳင္ဘက္ သုိ႔မဟုတ္ လူ႔ 
အခြင့္အေရး ကာကြယ္သူျဖစ္ေနျခင္း၊ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ က်န္းမာေရးကိစၥရပ္မ်ားအားျဖင့္ ထိခုိက္ခံစားေနရ 
ေၾကာင္း သိရျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ ရွင္းျပ၍မရသည့္ အေျခအေနမ်ိဳးျဖင့္ မိမိကုိယ္ကုိ ေသေၾကာင္းစီရင္ျခင္း စသည္ 
တုိ႔ ပါဝင္သည္။ မည္သည့္ ျဖစ္ပ်က္မႈတြင္မဆုိ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရအေနျဖင့္ ေသဆုံးသြားသူ၏ မိသားစုဝင္ 
မ်ားထံသုိ႔ ေသဆံုးေၾကာင္းလက္မွတ္၊ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ အစီရင္ခံစာ၊ ေသဆုံးျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ အေျခ 
အေနရပ္မ်ားကုိ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈျပဳေနေၾကာင္း အစီရင္ခံစာ စသည္တုိ႔အပါဝင္  သက္ဆုိင္ရာစာတမ္းအားလုံး 
ကုိ ေပးရန္တာဝန္ရွိသည္။ 47

၁၈။ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒအရ လုိက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေသာ ၎၏တာဝန္မ်ားအရ လူ 
ပုဂၢဳိလ္ တစ္ဦးခ်င္းတုိ႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ဥပေဒမဲ့ေသဆုံးေၾကာင္း ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိျခင္းအားလုံးကုိ စုံစမ္း 
စစ္ေဆးရန္ တာဝန္တစ္ရပ္ရွိသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရမွ ယင္းေသဆုံးမႈမ်ိဳးကုိ တားျမစ္ရန္ တာဝန္ယူရသူ 
မဟုတ္သည့္တုိင္ စုံစမ္းစစ္ေဆးရန္တာဝန္ရွိသည္။ 48

၁၉။ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရမွ အသက္ရွင္ခြင့္အား ေလးစားလုိက္နာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ 
တာဝန္ရွိသည့္ ကာလပတ္လုံး စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈတာဝန္သည္ အက်ိဳးသက္ေရာက္ေနမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ႏုိင္ငံေတာ္ 
တစ္ခု၏နယ္နိမိတ္အတြင္း သုိ႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံေတာ္၏စီရင္ပုိင္ခြင့္အာဏာ၌ ခံရသူမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ျပစ္မႈက်ဴး 
လြန္သူမ်ားအျဖစ္ စြပ္စြဲခံရသူ မည္သူမဆုိႏွင့္ ဆက္စပ္၍လည္း  အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိသည္။49  ႏုိင္ငံေတာ္ 

45 ဥပေဒျပင္ပကိစၥမ်ား၊ အတင္းအၾကပ္ဖမ္းဆီးျခင္း၊ ရာဇဝတ္ေၾကာင္းအရ တစ္ဖက္သတ္စြဲခ်က္တင္ သတ္ျဖတ္ျခင္းတို႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ အထူးကိုယ္စားလွယ္၏ 
အစီရင္ခံစာ၊ ကုလသမဂၢစာတမ္း၊ A/61/311၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာ ၅၄ ရက္ ၏စာပုိဒ္ ၄၉-၅၄ ထိ။

46 လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မတီ၊ Barbato v. Uruguay,  အျမင္႐ႈေထာင့္မ်ား (မွတ္ခ်တ္ အမွတ္ ၈၄/၁၉၈၁)၊ ကုလသမဂၢစာတမ္း၊ CCPR/C/OP/2 at 122 (၁၉၉ဝ) ၏ 
စာပုိဒ္ ၉.၂။

47 ECtHR Opuz v. Turkeyတရားစီရင္မႈ၊၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၉ ရက္၊ စာပုိဒ္ ၁၅ဝ။
48 ဥပမာ၊ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မတီ၊ အေထြေထြမွတ္ခ်က္ အမွတ္ ၃၁၊ ,op.cit  ၊ စာပုိဒ္ ၁ဝ။ ACHPR အေထြေထြမွတ္ခ်က္ အမွတ္ ၃၊ အသက္ရွင္သန္ခြင့္၊ ၂ဝ၁၅ 

ႏုိဝင္ဘာလ။ ECtHR Hassanv.UK တရားစီရင္မႈ (Grand Chamber)၊ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလ ၁၆၊ စာပုိဒ္ ၇၈ ကုိၾကည့္ပါ။
49 ဥပမာ၊ ECtHRယ Jaloudv.TheNetherlands ၊ တရားစီရင္မႈ (Grand Chamger) ၂ဝ၁၄ ခုနွစ္ ႏုိဝင္ဘာလ ၂ဝ၊ စာပုိဒ္ ၁၆၄ ကုိၾကည့္ပါ။ “စုံစမ္းစစ္ေဆးရမည့္ 

ေသဆုံးမႈသည္ ေယဘုယ်အၾကမ္းဖက္မႈ၊ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡ သုိ႔မဟုတ္ ေသာက္က်န္းမႈအေျခအေနမ်ားတြင္ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ပါက စုံစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ား၏ 
လမ္းေၾကာင္းတြင္ အတားအဆီးမ်ားရွိေနႏုိင္သည္။ မည္သုိ႔ဆုိေစကာမူ၊ ခက္ခဲေသာလုံျခံဳေရးအေျခအေနမ်ား၌ပင္လ်င္၊ အသက္ရွင္သန္ခြင့္ကုိခ်ိဳးေဖာက္မႈအတြက္ 
ထိေရာက္ၿပီး အမွီအခုိကင္းေသာ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈတစ္ရပ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ေသခ်ာမႈရွိေစမည့္ ေၾကာင္းက်ိဳးသင့္ေသာေျခလွမ္းမ်ားခ်မွတ္ရမည္။”



10  |   ဥပေဒမဲ့ေသဆုံးေၾကာင္း ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိျခင္းအေပၚစုံစမ္းစစ္ေဆးမႈဆုိင္ရာ မင္နီဆုိတာပ႐ုိတုိေကာ (၂ဝ၁၆)

အစုိးရတုိင္းအေနျဖင့္ ဥပေဒမဲ့ေသဆုံးေၾကာင္း ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိသည့္  စြပ္စြဲမႈအားလုံးအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ 
လမ္းေၾကာင္းကုိခ်မွတ္ေပးၿပီး သက္ဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိလည္း ေပးႏုိင္ရန္ ေသခ်ာမႈရွိေစ 
ရပါမည္။ စုံစမ္းစစ္ေဆးရမည့္တာဝန္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိသည့္ ေနရာဟူသည္တြင္ ေသဆုံးမႈကုိ ျဖစ္ပြား 
ေစႏုိင္ဖြယ္ရွိေသာ သုိ႔မဟုတ္ အသက္ရွင္သန္ခြင့္ကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ ပ်က္ကြက္ႏုိင္ဖြယ္ရွိေသာ 
ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရမ်ား အားလုံးအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိပါသည္။ 

၂ဝ။ ဥပေဒမဲ့ေသဆုံးေၾကာင္းျဖစ္နုိင္ေျခရွိျခင္းတစ္ရပ္အား စုံစမ္းစစ္ေဆးရန္တာဝန္အား လြတ္လပ္မႈရွိၿပီး သမာ 
သမတ္က်က် ပြင္းလင္းျမင္သာမႈရွိျခင္းျဖင့္ ခ်က္ျခင္း၊ ထိထိေရာက္ေရာက္၊ ေသခ်ာစြာျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း 
သည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မး္ေရးကာလအတြင္း၌လည္းေကာင္း၊ ျပည္တြင္းအေႏွာင့္အယွက္မ်ားႏွင့္ 
တင္းမာမႈမ်ား ရွိသည့္အေျခအေနမ်ား၌လည္းေကာင္း၊ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡအတြင္း၌ လည္းေကာင္း အက်ိဳး 
သက္ေရာက္မႈရွိသည္။ လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡအေျခအေနတြင္ စာပိုဒ္ ၁၅-၁၉ ႏွင့္ ၂၂-၂၃ တုိ႔၌ေဖာ္ျပထားသည့္ 
အေထြေထြ အေျခခံသေဘာတရားမ်ားအား  ႏုိင္ငံတကာ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာ ဥပေဒ 
(IHL) အေပၚလႊမ္းမုိးထားသည့္  အေျခအေနရပ္မ်ားႏွင့္ အေျခခံ သေဘာတရားမ်ား၏အရ ထည့္သြင္းစဥ္းစား 
ရပါမည္။ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡကဲ့သုိ႔ေသာ အခ်ဳိ႕ေသာအေျခအေနမ်ားအေပၚ ပ႐ုိတုိေကာ၏လမ္းညႊန္ခ်က္ 
တြင္ပါရွိသည့္ တခ်ိဳ႕ေသာလမ္းညႊန္ခ်က္ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းမ်ား  က်င့္သုံးသည့္အခါ လက္ေတြ႔တြင္ စိန္ေခၚမႈ 
မ်ားျဖစ္ေပၚေစႏုိင္ပါသည္။50  အဆုိပါစိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈနယ္ပယ္ အျပင္ဘက္ 
တြင္ ျဖစ္ပ်က္ေသာ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည့္ ေသဆံုးမႈမ်ားကုိ ႏုိင္ငံေတာ္မွ စုံစမ္းစစ္ေဆးရန္ 
တာဝန္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ိဳးတြင္ အထူးၾကံဳေတြ႔ရပါသည္။ ဤပ႐ိုတုိေကာရွိ လမ္းညႊန္ခ်က္တစ္စိတ္ 
တစ္ပုိင္းတစ္ခုခုအား ေလးစားလုိက္နာျခင္းကုိ ဆီးတားသည့္ အေျခအေနအေပၚမူတည္ေသာ ကန္႔သတ္ခ်က္ 
မ်ားရွိေနပါက ယင္းေလးစားလုိက္နာမႈ မျပဳသည့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားကုိ မွတ္တမ္း 
တင္ကာ အမ်ားျပည္သူသိရွိေစရန္ ရွင္းလင္းေပးသင့္သည္။ 

၂၁။  စစ္ေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္ကာလအတြင္း တုိက္ခုိက္မႈေၾကာင့္ ထိခုိက္ေသဆုံးမႈျဖစ္ေပၚလာပါက ပစ္မွတ္ထားရွိ 
ခ်က္ တိက်မွန္ကန္မႈအပါဝင္ အေၾကာင္းအရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို တည္ေဆာက္ရန္ စစ္ပြဲလြန္ အကဲျဖတ္ 
ဆန္းစစ္မႈတစ္ခု ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။51 စစ္ရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္ေၾကာင္း မသကၤာဖြယ္ျဖစ္ရသည့္ က်ိဳး 
ေၾကာင္းခုိင္လုံေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားရွိေနပါက ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားကုိ စုံစမ္းစစ္ 
ေဆးမႈ အျပည့္အဝျပဳၿပီး တရားစြဲဆုိမႈျပဳရပါမည္။52 စစ္ရာဇဝတ္မႈအျဖစ္သေဘာမသက္ေရာက္ေသာ္လည္း 
IHL အား က်ဴးလြန္ခ်ဳိးေဖာက္မႈေၾကာင့္ မသကၤာဖြယ္ ေသဆုံးျခင္း တစ္စုံတစ္ရာျဖစ္လာေသာ္ သုိ႔မဟုတ္ IHL 
အရ ေသဆုံးမႈအတြက္ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈျပဳရန္ (တရားဝင္စုံစမ္းေမးျမန္းမႈ) တိတိက်က်လုိအပ္မႈမရွိခဲ့ေသာ္၊ 
အနည္းဆံုးအေနျဖင့္  ထပ္မံစံုစမ္းေမးျမန္းမႈျပဳျခင္း သည္လည္း လိုအပ္ပါသည္။ မည္သည့္အျဖစ္အပ်က္တြင္မဆို 

50 ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၃၁ ေရေၾကာင္းဆူပူမႈကုိစစ္ေဆးသည့္ ျပည္သူ႔ေကာ္မရွင္၏ ဒုတိယအႀကိမ္အစီရင္ခံစာ၊ တူရကီေကာ္မရွင္၊ “ႏုိင္ငံတကာဥပေဒအရ လက္နက္ 
ကုိင္ပဋိပကၡမ်ားဆုိင္ရာ ဥပေဒအားခ်ိဳးေဖာက္မႈအတြက္ တုိင္ၾကားမႈမ်ားႏွင့္ ေတာင္းဆုိမႈမ်ားကုိ ဆန္းစစ္ျခင္း၊ စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္းအတြက္ အစၥေရး၏ ယႏၲရားမ်ား” ၊ 
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂ဝ၁၃ (ဤမွေနာင္တြင္ Turkel II ဟုေခၚ) စာပုိဒ္ ၄၈-၅ဝ၊ စာမ်က္ႏွာ ၁ဝ၂-ဝ၃။

51 ibid. အထက္ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးေသာ မွတ္ခ်က္ ၅ဝ ကုိၾကည့္ပါ။ 
52 ႏုိင္ငံတကာ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာဥပေဒ (IHL) အား ခ်ိဳးေဖာက္က်ဴးလြန္မႈမ်ားကုိ စုံစမ္းစစ္ေဆးရန္တာဝန္ကုိ ေလ့လာရန္အတြက္  ICRC 

ဓေလ့ထုံးတမ္း IHL ေလ့လာမႈ စည္းမ်ဥ္း ၁၅၈ (စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ားအား တရားစြဲဆုိျခင္း) ကုိၾကည့္ပါ။ - “ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရမ်ားအေနျဖင့္ မိမိ၏ႏုိင္ငံသားမ်ား 
သုိ႔မဟုတ္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားအားျဖင့္ မိမိနယ္ပယ္အတြင္း က်ဴးလြန္သည့္ စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ားကုိ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈျပဳရမည္ … မိမိတို႔၏တရားစီရင္ပုိင္ 
ခြင့္ရွိသည့္ အျခားေသာ စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ားကုိလည္း စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈျပဳရမည္ျဖစ္ၿပီး သင့္ေလ်ာ္ပါက မသကၤာဖြယ္ျဖစ္သူမ်ားကုို တရားစြဲဆုိမႈ ျပဳရမည္။” ဂ်ီနီဗာ 
သေဘာတူညီခ်က္အား ႀကီးေလးေသာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားက်ဴးလြန္သည့္ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ တစ္ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္ကုိ က်င့္သုံးရန္တာဝန္ရွိသည္။ 
၁၉၄၉ ဂ်ီနီဗာသေဘာတူညီခ်က္၏ ဂ်ီနီဗာ ၁ အပုိဒ္ ၄၉ ၊ ဂ်ီနီဗာ ၂ အပုိဒ္ ၅ဝ၊ ဂ်ီနီဗာ ၃ အပုိဒ္ ၁၂၉ ၊ ဂ်ီနီဗာ ၄ အပုိဒ္ ၁၄၆၊ ၁၉၇၇ ေနာက္ဆက္တြဲစာခ်ဳပ္ငယ္ 
၁ ၏ အပိုဒ္ ၈၅ တုိ႔ကုိ ၾကည့္ပါ။ ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ၆ဝ/၁၄၇၊ ၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၁ ရက္၊ ႏုိင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒအား 
ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာဥပေဒကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္ ကုစားမႈႏွင့္အေလ်ာ္
အစားရရွိပုိင္ခြင့္ဆုိင္ရာ အေျခခံသေဘာတရားမ်ားႏွင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကုိလည္းေကာင္း၊ ဥပေဒျပင္ပကိစၥမ်ား၊ အတင္းအၾကပ္ဖမ္းဆီးျခင္း၊ ရာဇဝတ္ေၾကာင္းအရ 
တစ္ဖက္သတ္စြဲခ်က္တင္ သတ္ျဖတ္ျခင္းတို႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ကုလသမဂၢ အထူးကိုယ္စားလွယ္ေတာ္၏ အစီရင္ခံစာ၊ UNdoc.A/68/38213September2013 စာပုိဒ္ 
၁ဝ၁ ကုိလည္း ၾကည့္ပါ။ အၾကမ္းဖက္ဝါဒႏွင့္ရင္ဆုိင္စဥ္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အေျခခံလြတ္လပ္မႈမ်ား ျမႇင့္တင္ေရးဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢအထူးကိုယ္စားလွယ္ေတာ္၊ 
ကုသလမဂၢစာတမ္း၊  A/68/389  ၊ ၂ဝ၁၃ စက္တင္ဘာလ ၁၈၊ စာပုိဒ္ ၄၂။
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ဥပေဒမဲ့အျပဳအမူျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသထင္ရွားပါက ျပည့္ဝေသာစံုစမ္းစစ္ေဆးမႈတစ္ရပ္ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါ 
သည္။

ဃ။ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား၏ အေျခခံအခ်က္မ်ားႏွင့္ အေျခခံသေဘာတရားမ်ား

၁။ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈျပဳရန္တာဝန္၏ အေျခခံအခ်က္မ်ား

၂၂။ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားကုိ (၁) ခ်က္ခ်င္း ေဆာင္ရြက္ရမည္၊ (၂) ထိေရာက္မႈ၊ ေစ့စပ္ေသခ်ာမႈရွိေစရမည္၊ (၃) 
လြတ္လပ္မႈႏွင့္ သမာသမတ္ရွိရမည္၊ (၄) ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရမည္ဟု ႏုိင္ငံတကာဥပေဒမွ သတ္မွတ္ထားပါ 
သည္။53 

၁။ ခ်က္ျခင္းေဆာင္ရြက္ရမည္

၂၃။ ဥပေဒမဲ့ေသဆုံးေၾကာင္း ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိသည့္ျဖစ္ရပ္မ်ားအတြက္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးကုိ ခ်က္ျခင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း 
မရွိပါက အသက္ရွင္သန္ပုိင္ခြင့္ႏွင့္ ထိေရာက္ေသာ ကုစားမႈရရွိပိုင္ခြင့္ကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ရာေရာက္ပါသည္။54 
အာဏာပုိင္မ်ားအေနျဖင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးကုိ အေၾကာင္းအက်ိဳးခိုင္လုံမႈရွိသည့ ္ေႏွာင့္ေႏွးျခင္းမွအပ အျမန္ 
ဆုံးေဆာင္ရြက္ရပါမည္။55 ဥပေဒမဲ့ေသဆုံးေၾကာင္း ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိျခင္းကုိ သိရွိထားသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ 
မိမိအထက္အရာရွိမ်ား သုိ႔မဟုတ္ သင့္ေလ်ာ္ေသာအာဏာပုိင္မ်ားထံသုိ႔ ေႏွာင့္ေႏွးမႈ မရွိဘဲ အစီရင္ခံတင္ရ 
ပါမည္။56 ခ်က္ျခင္းေဆာင္ရြက္ရမည့္ တာဝန္ဟူသည္ ကမန္းကတန္း သုိ႔မဟုတ္ လြန္လြန္ကဲကဲ အလ်င္စလုိ 
စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္းကုိ မဆုိလုိပါ။57 ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရမွ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈျပဳရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္းအတြက္ ေနာင္တစ္ 
ခ်ိန္တြင္ ျပန္လည္စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈျပဳရမည့္ မိမိတာဝန္မွ သက္သာရာရရွိမည္ မဟုတ္ပါ။  သက္မွတ္ထား 
သည့္အခ်ိန္ကာလ ေက်ာ္လြန္ေစကာမူ ထုိတာဝန္သည္ ၿပီးဆုံးလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။  

၂။ ထိေရာက္မႈ၊ ေစ့စပ္ေသခ်ာမႈ ရွိေစရမည္

၂၄။ ဥပေဒမဲ့ေသဆုံးေၾကာင္းျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အတင္းအဓမၶ အေပ်ာက္ေဖ်ာက္ခံရျခင္းအေပၚ စုံစမ္း 
စစ္ေဆးမႈမ်ားသည္ ထိေရာက္မႈ၊ ေစ့စပ္ေသခ်ာမႈရွိရမည္။ စုံစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ားအေနျဖင့္ သက္ေသအေထာက္ 
အထားမ်ား၊ မွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ ႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ သက္ေသခံပစၥည္းမ်ားကုိ အတတ္ႏုိင္ဆုံး စုေဆာင္းၿပီး အတည္ 
ျပဳေပးရမည္ (ဥပမာ ႀတိဂံေျခရာခံနည္းစနစ္ အသုံးျပဳျခင္း by triangulation)။ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားသည္ 
ဥပေဒမဲ့ေသဆုံးမႈအတြက္ တာဝန္ခံမႈကုိ ေသခ်ာေစျခင္း၊ ေဖာ္ထုတ္မႈကုိ ဦးတည္ျခင္း၊ သက္ေသအေထာက္ 
အထားႏွင့္ႏွင့္အမႈ၏ ႀကီးေလးမႈတုိ႔အေပၚတြင္ ခုိင္လုံမႈရွိပါက တရားစြဲဆုိျခင္းႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားကုိ ျပစ္ဒဏ္ 

53 လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မတီ၊ အေထြေထြမွတ္ခ်က္ အမွတ္ ၃၁ (op.cit) ၏ စာပုိဒ္ ၁၅၊ ဂါဇာပဋိပကၡဆုိင္ရာကုလသမဂၢ အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးမစ္ရွင္၏ စာပုိဒ္ 
၁၈၁၄၊ ဥပေဒဘက္ေတာ္သားအရာရွိမ်ားမွ စစ္အင္အားႏွင့္လက္နက္မ်ားအသုံးျပဳျခင္းဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢအေျခခံမူမ်ား၏ အေျခခံမူအမွတ္ ၂၂ ႏွင့္ ၂၃၊ ၂ဝဝ၅ 
ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာ ၂၂ ရက္ ထုတ္သည့္ IACtHR,GómezPalominov.Peru,  တရားစီရင္မႈ ၏ စာပုိဒ္ ၇၉ စစ၊၂ဝ၁၄ ၾသဂုတ္ ၂၇ ရက္ ထုတ္သည့္ LandaetaMejías-
Brothersandothersv.Venezuela တရားစီရင္မႈ၏ စာပုိဒ္ ၂၅၄၊ ၁၉၉၉ ႏုိဝင္ဘာ ၁၅ရက္ထုတ္ ႏုိင္ငံတကာလြတ္ျငမ္းခ်မ္းသာခြင့္ႏွင့္ အျခား ဆူဒန္၏ စာပုိဒ္ ၅၁၊ 
ACHPR အေထြေထြမွတ္ခ်က္ အမွတ္ ၃ မွ အသက္ရွင္သန္ခြင့္ ၏ စာပုိဒ္ ၇၊ ICPED ၏ အပုိဒ္ ၁၂(၁)။

54 ၂ဝဝ၉ စက္တင္ဘာ ၂၃ ထုတ္ IACtHR Garibaldi ႏွင့္ဘရာဇီး တရားစီရင္မႈ၏စာပုိဒ္ ၃၉။ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡအတြင္း သတ္မွတ္ခ်က္အတြက္- 
လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ S-21 ႏွင့္အညီဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ထားသည့္ စုံစမ္းေမးျမန္းေရးဆုိင္ရာ အမွီအခုိကင္းေသာေကာ္မရွင္၏ အေသးစိတ္ 
အခ်က္အလက္ရွာေဖြမႈမ်ား၏ အစီရင္ခံစာ၊ ကုလသမဂၢစာတမ္း၊ A/HRC/29/CRP.4  ၂ဝ၁၅ ဇြန္လ ၂၄ ရက္ထုတ္၊ စာပုိဒ္ ၆၂၅၊ ႏွင့္ Turkel II ေထာက္ခံအၾကံျပဳခ်က္ 
၁ဝ၊ စာပုိဒ္ ၆၆၊ စာမ်က္နွာ ၃၉၉ တုိ႔ကုိ ၾကည့္ပါ။

55 Turkel II. စာပိုဒ္ ၃၇၊ ၆၃-၆၆၊ စာမ်က္ႏွာ ၃၈၅၊ ၃၉၇-၉၉။
56 IACtHR Anzualdo Castroႏွင့္ပီရူး တရားစီရင္မႈ၊ ၂ဝဝ၉ စက္တင္ဘာ ၂၂ ထုတ္၊ စာပုိဒ္ ၁၃၄။
57 ECtHR ၊ Pomilyayko ႏွင့္ ယူကိရန္း တရားစီရင္မႈ၊ ၂ဝ၁၆ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၁၊ စာပိုဒ္ ၅၃။ Sathasivam ႏွင္ သီရိလကၤာ၊ အျမင္႐ႈေထာင္မ်ား။



12  |   ဥပေဒမဲ့ေသဆုံးေၾကာင္း ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိျခင္းအေပၚစုံစမ္းစစ္ေဆးမႈဆုိင္ရာ မင္နီဆုိတာပ႐ုိတုိေကာ (၂ဝ၁၆)

ေပးျခင္း၊58 အနာဂတ္တြင္ ဥပေဒမဲ့ေသဆုံးျခင္းမျဖစ္ရန္ တားျမစ္ေပးျခင္း စသည္တုိ႔အတြက္ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ရ 
ပါမည္။ 

၂၅။  စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားသည္ အနည္းဆုံးအေနျဖင့္ ေအာက္ပါေၾကာင္းက်ိဳးသင့္ အဆင့္မ်ားအားလုံးကုိ ေဆာင္ရြက္ 
ရမည္ -

(က) ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခံရသူ(မ်ား) ကုိ ေဖာ္ထုတ္ရန္။

(ခ)  ေသဆုံးျခင္းကုိျဖစ္ေစသည့္ သက္ေသထင္ရွားေသာ ပစၥည္းအားလုံး၊ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ(မ်ား) မည္သူ 
မည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း အေထာက္အထားႏွင့္ ေသဆုံးမႈအနီးအနားဝန္းက်င္ရွိ အေျခအေနရပ္မ်ားကုိ 
ရယူၿပီး ထိန္းသိမ္းထားရန္။59

(ဂ) ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိေသာ သက္ေသမ်ားကုိေဖာ္ထုတ္ၿပီး ေသဆုံးမႈ၊ ေသဆုံးမႈအနီးအနားဝန္းက်င္ရွိ အေျခ 
အေနရပ္မ်ား ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ၎တုိ႔၏သက္ေသမ်ားကုိ ရယူရန္။ 

(ဃ) ျဖစ္ပ်က္သည့္အေၾကာင္းရင္း၊ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ပုံ၊ ေနရာ၊ ေသဆုံးသည့္အခ်ိန္ႏွင့္ အနီးအနား အေျခ 
အေနရပ္မ်ားအားလုံးကုိ သတ္မွတ္ပုိင္းျခားပါ။ ေသဆုံးသည့္နည္းဟန္ကုိ သတ္မွတ္ပုိင္းျခားရာတြင္ 
သေဘာဝ ေသဆံုးျခင္းေလာ၊ မေတာ္တဆေသဆုံးျခင္းေလာ၊ မိမိကုိယ္ကုိ ေသေၾကာင္းၾကံစည္ 
ျခင္းေလာ၊ လူသတ္သမားလက္ခ်က္ေၾကာင့္ေလာ ဟူသည္ကုိ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးမွ ခြဲျခားပုိင္ျခား 
သိျမင္ေပးရမည္။ 60

(င) ေသဆုံးျခင္းတြင္ မည္သူတုိ႔သည္ပါဝင္ေနသည္၊ ေသဆုံးမႈအတြက္ ထုိသူတုိ႔တစ္ဦးခ်င္း၏ တာဝန္ 
သည္ မည္သုိ႔ျဖစ္သည္ကုိ သတ္မွတ္ပုိင္းျခားရန္။

 အဆုိပါေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ ေသဆုံးသူ၏ ႐ုပ္အေလာင္းအား ရင္ခြဲစိတ္စစ္ေဆးျခင္းျဖင့္ အျမဲတမ္း 
ဆုိသလုိ အမႈအတြက္ ပ့ံပုိးေပးရပါလိမ့္မည္။ အေလာင္းအား ခြဲစိတ္မႈမျပဳရန္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ခု 
ခ်မွတ္ျခင္းအား စာအေရးသားျဖင့္ ထုေခ်ရွင္းလင္းသင့္ၿပီး၊ တရားစီရင္ ေရးရာသုံးသပ္မႈကုိလည္း 
လုိက္နာသင့္ပါသည္။ အတင္းအဓမၼ အေပ်ာက္ေဖ်ာက္ခံရသည့္ျဖစ္ရပ္တြင္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးသည္ 
ေပ်ာက္ဆုံးသြားသူ၏ ကံၾကမၼာကို ပုိင္းျခားသတ္မွတ္ေပးရန္ ႀကိဳးစားရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ သင့္ေလ်ာ္မႈရွိက 
႐ုပ္အေလာင္း၏ အၾကြင္းအက်န္မ်ားတည္ေနရာကုိ ဆုံးျဖတ္သတ္မွတ္ေပးရန္ ႀကိဳးစားရပါမည္။61 

၂၆။  စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအေနျဖင့္ အသက္ရွင္သန္ခြင့္ကို ခ်ိဳးေဖာက္မႈရွိမရွိကုိ သတ္မွတ္ေပးရမည္။ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး 
သည္ တုိက္႐ုိက္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားကုိသာမက၊ ေသဆုံးမႈအတြက္တာဝန္ရွိသည့္ အျခားသူအားလုံးတုိ႔ကုိ 
လည္း ေဖာ္ထုတ္ရန္ႀကိဳးစားရမည္။ ဤတြင္ ဥပမာအားျဖင့္  ေသဆုံးမႈတြင္ ၾကံရာပါမ်ားျဖစ္သည့္ ဆင့္ကဲအမိန္႔ 
ေပးစနစ္ရွိ အမႈထမ္းအရာရွိမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးသည္ ေသဆုံးျခင္းကုိ တားျမစ္ႏုိင္သည့္ 
အလားအလာကုိ တာဝန္ရွိစြာ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမွႈ၊ ပ်က္ကြက္မႈႈ ရွိ၊ မရွိအား ေဖာ္ထုတ္ရန္ႀကိဳးစားသင့္ပါသည္။ 
ထုိ႔အျပင္ ေသဆံုးမႈကုိျဖစ္ေစႏုိင္သည့္ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ အဆုိပါမူဝါဒစနစ္ ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈမ်ားကုိလည္း  ေဖာ္ထုတ္ၿပီး၊ 

58 လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မတီ၊ JoséAntonioCoronelandothers ႏွင့္ ကုိလံဘီယာ အျမင္႐ႈေထာင့္မ်ား (မွတ္ခ်က္ အမွတ္ ၇၇၈/၁၉၉၇) ၂ဝဝ၂ ေအာက္တုိဘာ 
၂၄၊ Sathasivamႏွင့္သီရိလကၤာ၊ အျမင္႐ႈေထာင့္မ်ား (မွတ္ခ်က္ အမွတ္ ၁၄၃၆/၂ဝဝ၅)၊ ၂ဝဝ၈ ဇူလုိင္ ၈ ရက္၊ AbubakarAmirovandothersႏွင့္ ႐ုရွား၊ အျမင္ 
႐ႈေထာင့္မ်ား (မွတ္ခ်က္ အမွတ္ ၁၄၄၇/၂ဝဝ၆)၊ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၂ ရက္။ အတင္းအဓမၼ အေပ်ာက္ေဖ်ာက္ခံရျခင္းမ်ားဆုိင္ရာ လုုပ္ငန္းအဖြဲ႕၊ အတင္းအဓမၼ 
အေပ်ာက္ ေဖ်ာက္ခံရျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ အမွန္တရားရရွိပုိင္ခြင့္ဆုိင္ရာ အေထြေထြမွတ္ခ်က္၊ စာပိုဒ္ ၅။

59 ဤတြင္ တယ္လီဖုန္းေခၚဆုိသည့္ မွတ္တမ္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အစီရင္ခံစာမ်ား၊ ထုိ႔အျပင္ မုိဘုိင္းတယ္လီဖုန္း၊ ကြန္ပ်ဴတာ၊ ကင္မရာမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ အီလက္ 
ထေရာနစ္ကိရိယာမ်ားတြင္ပါဝင္သည့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဆုိင္ရာသက္ေသမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။

60 IACtHR၊ Véliz Franco and others v. Guatemala  ၊ ၂ဝ၁၁၊ စာပိုဒ္ ၁၉၁။
61 ICPED ၏ အပုိဒ္ ၂၄(၂)ႏွင့္ (၃) ကုိၾကည့္ပါ။
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၎ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈပုံစံမ်ားသည္ မည္သည့္ေနရာတြင္တည္ရွိေနသည္ကုိလည္း ေဖာ္ထုတ္ရန္ႀကိဳးစားပါ။62 

၂၇။ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအား လံုဝဝီရိယရွိရွိျဖင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ အေလ့အက်င့္မ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။63  
စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ တာဝန္ေပးထားသည့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးယႏၲရားသည္ ေလ်ာ္ကန္စြာ
လုပ္ပုိင္ခြင့္အပ္ႏွင္းထားရပါမည္။ ယင္းယႏၲရားသည္ အနည္းဆုံးအားျဖင့္ သက္ေသမ်ားေတာင္းဆိုရန္ တရား 
ဝင္အာဏာရွိၿပီး၊ သက္ေသအေထာက္ အထားမ်ားထုတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိႏုိင္ကာ64  အရည္အခ်င္းျပည့္ဝသည့္ 
စုံစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိ္င္ရာပညာရွင္မ်ားအပါအဝင္ လုံေလာက္ေသာ ေငြေၾကးႏွင့္ လူ႔စြမ္းအားအရင္း 
အျမစ္မ်ား ရရွိရပါမည္။65 စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးယႏၲရား မည္သည္မဆုိသည္ သက္ေသမ်ား၏ ေဘးကင္းလုံျခံဳေရး 
ကုိ ေသခ်ာမႈရွိေစႏုိင္ရမည္။ ဤတြင္ လုိအပ္ပါက သက္ေသထြက္ဆိုသူမ်ားအတြက္ ထိေရာက္ေသာကာကြယ္ 
ေစာင့္ေရွာက္ေရး အစီအစဥ္မ်ား ပါဝင္သည္။ 

၃။ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ သမာသမတ္ရွိရမည္

၂၈။ စုံစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ားႏွင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးယႏၲရားမ်ားသည္ မလုိလားအပ္သည့္ လႊမ္းမုိးမႈမ်ားမွ လြတ္လပ္မႈ 
ရွိရမည္၊ လြတ္လပ္မႈရွိေၾကာင္း ထင္ရွားရမည္။ အဖြဲ႕အစည္းပုိင္းဆုိင္ရာအရ၊ တရားဝင္အရ၊ လက္ေတြ႕ 
က်င့္သုံးမႈႏွင့္သေဘာထားအရ လုပ္ငန္းအဆင့္အားလုံးတြင္ အမွီအခုိကင္းလြတ္လပ္မႈရွိရမည္။ စုံစမ္းစစ္ 
ေဆးမႈမ်ားသည္ မသကၤဖြယ္ရာ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ား၊ ဌာနဆုိင္ရာမ်ား၊ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ 
၎တုိ႔၏ ေအဂ်င္စီမ်ားစသည့္ မည္သူမဆုိထံမွ အမွီအခုိကင္းလြတ္လပ္မႈရွိရမည္။ ဥပမာ၊ ဥပေဒဘက္ေတာ္ 
သားအား သတ္ျဖတ္မႈမ်ားကုိ စုံစမ္းစစ္ေဆးရာတြင္ အင္စတီက်ဴးရွင္းပုိင္းဆုိင္ရာ ရာထူးဝါဇဥ္ အဆင့္အဆင့္ 
စနစ္ႏွင့္ ဆင့္ကဲအမိန္႔ေပးမႈစနစ္မ်ားမွေပၚထြက္လာသည့္ မလုိလားအပ္ေသာ လႊမ္းမုိးမႈမ်ားမွ လြတ္လပ္စြာ 
ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရမည္။ ဥပေဒျပင္ပသတ္ျဖတ္ျခင္းႏွင့္ ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္းကဲ့သုိ႔ေသာ ျပင္းထန္ေသာ လူ႔အခြင့္ 
အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကုိ စုံစမ္းေမးျမန္းရာတြင္ သာမန္အရပ္သားတရား႐ုံးမ်ား၏ တရားစီရင္ပုိင္ခြင့္ အတြင္း 
တြင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရးပါတီအဖြဲ႕မ်ား၏ အက်ိဳးစီပြား သုိ႔မဟုတ္ 
အင္အားႀကီးမားေသာ လူမႈေရးရာအဖြဲ႕မ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ ျပင္ပလႊမ္းမိုးမႈမ်ားမွလည္း လြတ္လပ္မႈရွိရမည္။ 

၂၉။  အမွီအခုိကင္းလြတ္လပ္မႈဆုိရာတြင္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအား မေတာ္ေလ်ာ္စြာလႊမ္းမုိးမႈျပဳရန္ ႀကိဳးစားေသာ 
ပါဝင္ပတ္သက္သူ တစ္ဦး၏ လမ္းညႊန္ခ်က္အတုိင္း ေဆာင္ရြက္မႈမျပဳျခင္းထက္ ပုိပါသည္။ ဆုိလုိသည္မွာ 
စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ မည္သည့္အဖြဲ႕တစ္စုံတစ္ရာ၏ ယူဆခ်က္ သုိ႔မဟုတ္ သိရွိခ်က္ 
ဆုိင္ရာ အလုိဆႏၵအားျဖင့္ ထူးထူးကဲကဲ ေျပာင္းလဲသြားမည္မဟုတ္ပါ။ 

၃ဝ။  စုံစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ားသည္ ဖိအားေပးခံရျခင္း၊ ဟန္႔တားမႈ၊ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ သုိ႔မဟုတ္ မေတာ္ေလ်ာ္ေသာ ဝင္ 
ေရာက္စြက္ဖက္မႈမရွိဘဲ မိမိတုိ႔၏ ကၽြမ္းက်င္မႈဆုိင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ အသိအမွတ္ 
ျပဳထားသည့္ ကၽြမ္းက်င္မႈပုိင္းဆုိင္ရာ တာဝန္မ်ား၊ စံႏႈန္းမ်ား၊ က်င့္ဝတ္မ်ားႏွင့္အညီ မည္သည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္    
မဆုိအတြက္ တရားစြဲဆုိခံရမည္ သို႔မဟုတ္ အျခားေသာျပစ္ဒဏ္က်ခံရမည္ဟူေသာ ၿခိမ္းေျခာက္ခံရျခင္းမ်ိဳးမွ 

62 ဥပမာ၊ “ျပန္႔ႏွံ႔သြားေသာ သုိ႔မဟုတ္ စနစ္တက်ျဖစ္ေသာ” အေျခခံအခ်က္ကုိ တည္ေဆာက္ရန္၊ အျခားမတူညီေသာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ျဖစ္ရပ္မ်ားျဖစ္ပ်က္သည့္ 
ကာလအစဥ္လုိက္ တစ္ခ်ိန္တည္းျဖစ္ပ်က္မႈ အေထာက္အထားကုိလည္း အေလးထားရပါမည္ (ဥပမာ၊ ေဒသတစ္ခုအတြင္းရွိ အခ်ိဳ႕ေသာအုပ္စုမ်ား၏ စစ္တုိက္ 
ခုိက္မႈ၊ အုပ္စုလုိက္ သတ္ျဖတ္ခံရမႈမတုိင္မီ ယင္းေဒသအတြင္းသုိ႔ အျမဲတမ္းတပ္မေတာ္မဟုတ္သည့္တပ္ဖြဲ႕ဝင္ေရာက္ခဲ့ျခင္း၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ အျမဲတမ္းတပ္မေတာ္ 
မဟုတ္သည့္တပ္ဖြဲ႕မ်ားအၾကား ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ အျပန္အလွန္တုန္႔ျပန္မႈမ်ား၊ အျမဲတမ္းတပ္မေတာ္မဟုတ္သည့္တပ္ဖြဲ႕အုပ္စုမ်ားအားပ့ံပုိးရာတြင္ တပ္မေတာ္၏ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္ (ဥပမာ၊ အျမဲတမ္းတပ္မေတာ္ မဟုတ္သည့္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားမွ စစ္ေျမျပင္မွ ႀကိဳတင္ အေျမွာက္ျဖင့္ပစ္ခတ္ျခင္း)၊ လႊဲယူမႈအစီအစဥ္၏က႑တစ္ရပ္အျဖစ္ 
ထိန္းသိမ္းျခင္းဆိုင္ရာ အေဆာက္အအုံအဂၤါရပ္မ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း၊ မတူညီေသာၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ထိန္းသိမ္းမႈအေဆာက္အအုံမ်ားအၾကား စနစ္တက်ျဖင့္ စစ္ 
သုံ႔ပန္းမ်ားအား လႊဲေျပာင္းေပးျခင္း၊ သခ်ၤဳိင္းေနရာမ်ား ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ စစ္သုံ႔ပန္းမ်ားအားဖမ္းဆီးျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္လႊဲေျပာင္းျခင္းအတြက္ 
အသုံးျပဳမည့္စာတမ္းမ်ား ပုံစံထုတ္ထားျခင္း)။

63 ဥပမာ၊ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မတီ၊ AbubakarAmirovandothersv.Russiaႏွင့္႐ုရွား၊ စာပုိဒ္ ၁၁၄ စစ။ IACtHR RodríguezVeraandothers(တရားမွ်တေရးနန္းေတာ္ 
မွ ေပ်ာက္ကြယ္သြားျခင္း)ႏွင့္ ကုိယ္လံဘီယာ၊ တရားစီရင္မႈ၊ ၂ဝ၁၄ ႏုိဝင္ဘာလ ၁၄ ရက္၊ စာပုိဒ္ ၄၈၉။ 

64 ECtHR ၊ Paul and Audrey Edwards ႏွင့္ ယူေက ၊ တရားစီရင္မႈ၊ ၂ဝဝ၂ မတ္လ ၁၄ ရက္။
65 IACtHR ၊ “Mapiripan Massacre” ႏွင့္ကုိလံဘီယာ၊  တရာစီရင္မႈ၊ ၂ဝဝ၅ ခုနွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၅ ရက္၊ စာပုိဒ္ ၂၂၄။



14  |   ဥပေဒမဲ့ေသဆုံးေၾကာင္း ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိျခင္းအေပၚစုံစမ္းစစ္ေဆးမႈဆုိင္ရာ မင္နီဆုိတာပ႐ုိတုိေကာ (၂ဝ၁၆)

လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရမည္။ ၎သည္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးႏွင့္တနည္းနည္းႏွင့္ဆက္ႏႊယ္ေန 
သည့္ ေရွ႕ေနမ်ားအေပၚလည္း ညီမွ်စြာအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိသည္။66

၃၁။  စုံစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ားသည္ သမာသမတ္ရွိရမည္။ ေဆာင္ရြက္မႈတုိင္းတြင္ ဘက္လုိက္ျခင္းမျပဳရ။ သက္ေသမ်ား 
အားလုံးကုိ ဓမၼဓိ႒ာန္က်က်စိစစ္အကဲျဖတ္ရမည္။ အျပစ္ရွိေၾကာင္း သုိ႔မဟုတ္ အျပစ္ရွိေၾကာင္းထင္ရွားေစသည့္ 
သက္ေသ အေထာက္အထားမ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္စားေပးရမည္၊ လုိက္ရွာရမည္။ 

၄။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိျခင္း

၃၂။ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ရလဒ္မ်ားသည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရမည္။ ဤတြင္ အမ်ားျပည္သ6ူ7 ႏွင့္ 
က်ဴးလြန္ခံရ သူမ်ား၏ မိသားစုမ်ားမွ စိစစ္သုံးသပ္ႏုိင္ေရးအတြက္ ပြင့္လင္းမႈထားရွိျခင္းလည္းပါဝင္သည္။ 
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈသည္ ဥပေဒစုိးမုိးေရးႏွင့္ အမ်ားျပည္သူအေပၚ တာဝန္ခံမႈရွိျခင္းတုိ႔ကုိ ျမႇင့္တင္ေပးၿပီး၊ စုံစမ္း 
စစ္ေဆးေရးအား ျပင္ပမွေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈျပဳႏုိင္ရန္ ထိေရာက္မႈရွိေစသည္။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိျခင္းသည္ 
ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခံရသူမ်ားအား စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးတြင္တစ္ပုိင္းတစ္စ ပါဝင္ေစရန္ပ့ံပုိးေပးသည္။68 ႏုိင္ငံေတာ္ 
အစုိးရအေနျဖင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး၏ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ရွင္းလင္းျပတ္သားေသာ မူဝါဒမ်ားကုိ 
ခ်မွတ္ေပးသင့္ပါသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရမ်ားသည္ အနည္းဆုံးအားျဖင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး တစ္ရပ္တည္ရွိမႈ 
အတြက္လည္းေကာင္း၊ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးတြင္လုိက္နာရမည့္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား အေပၚ တြင္လည္းေကာင္း၊ 
စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး၏ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအေပၚတြင္လည္းေကာင္း၊ ၎တုိ႔၏ျဖစ္ရပ္ႏွင့္ ဥပေဒေရးရာအေျခခံမ်ား 
အေပၚတြင္လည္း ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိရမည္။

၃၃။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအေပၚ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားတစ္စုံတစ္ရာ ထားရွိျခင္းသည္ ထိခုိက္ခံရသူမ်ား၏ ပုဂၢလိက 
လြတ္လပ္မႈႏွင့္ လုံျခံဳေရးကုိ ကာကြယ္မႈျပဳျခင္း၊69  ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား၏ 
ေျဖာင့္မတ္တည္ၾကည္မႈကုိ ေသခ်ာေစျခင္း၊ ေထာက္လွမ္းေရးသတင္းအရင္းအျမစ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ တပ္မေတာ္ 
သုိ႔မဟုတ္ ရဲဌာန၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားဆုိင္ရာ ဂ႐ုျပဳအပ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ လုံျခံဳေစျခင္း 
စသည့္ တရားဝင္ျဖစ္ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္သာ ျဖစ္ေစရမည္။  ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခံရသူ အတင္းအဓမၼ 
အေပ်ာက္ေဖ်ာက္ခံရျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ဥပေဒမဲ့သတ္ျဖတ္ခံရျခင္း သို႔မဟုတ္ သူ၏ ကံၾကမၼာအရ ျပစ္မႈက်ဴး 
လြန္ခံရသူ မည္သည့္ေနရာ တစ္ေနရာတြင္ ဆက္လက္တည္ရွိေနသည္ စသည့္အေျခအေနတုိ႔ကုိ ပယ္ဖ်က္ 
ေစမည့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကုိ နည္းေစသည့္ကန္႔သတ္မႈ အေျခအေနေၾကာင့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားသည္ 
အျပစ္ေပးခံရျခင္းမွ ကင္းလြတ္ေနသည့္အေနအထားမ်ဳိးကုိ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရမွ မည္သည့္အေျခအေနတြင္မဆုိ 
မျပဳလုပ္ရပါ။ 

66 ေရွ႕ေန႕မ်ား၏အခန္းက႑ဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢ၏အေျခခံမူမ်ား၊ မူ ၁၆ ႏွင့္ ၁၇။
67 က်ဴးလြန္ျခင္းခံရသူ၏ အနီးကပ္ဆုံးမိသားစုသည္ “သူ/သူမ၏ တရားဝင္အက်ိဳးစီးပြားကို ကာကြယ္မေပးရန္လုိအပ္ခ်က္ႏွင့္အညီ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ပါဝင္ရမည္။”  

ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္သုိ႔တင္သည့္ ဥပေဒျပင္ပကိစၥမ်ား၊ အတင္းအၾကပ္ဖမ္းဆီးျခင္း၊ ရာဇဝတ္ေၾကာင္းအရ တစ္ဖက္သတ္ စြဲခ်က္တင္သတ္ျဖတ္ျခင္း 
တို႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ကုလသမၢ၏ အထူးကိုယ္စားလွယ္၏ အစီရင္ခံစာ၊ ကုလသမဂၢစာတမ္း၊ A/65/321 ၂ဝ၁ဝ ၾသဂုတ္လ ၂၃ ရက္။ ECtHR HughJordanႏွင့္ 
ယူေက၊ တရားစီရင္မႈ၊ ၂ဝဝ၁ ခုႏွစ္ ေမလ ၄ ရက္၊ စာပုိဒ္ ၁ဝ၉။ ACHPR၊ အေထြေထြမွတ္ခ်က္ အမွတ္ ၃ - အသက္ရွင္သန္ခြင့္၊ စာပုိဒ္ ၇။

68 ICPED ၏ ပုိဒ္ ၁၂ ႏွင့္ ၂၄ ကုိၾကည့္ပါ။
69 ၁၉၄၉ ဂ်ီနီဗာသေဘာတူညီခ်က္အမွတ္ ၄ ၏ ပုိဒ္ ၁၃၇ အရ၊ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ခံထားရသည့္ပုဂၢဳိလ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး၊ သူ/သူမ၏ေသဆုံးျခင္းအပါအဝင္၊ သတင္း 

အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေဆြးမ်ိဳးမ်ားထံေပးပုိ႔ျခင္းသည္ ‘ထိခုိက္နစ္နာ’ေစပါက ျပန္ၾကားေရးသတင္းဌာနမွ ၎အား ထိန္ခ်န္ထားႏုိင္သည္။
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၂။ သက္ဆုိင္ရာႏုိင္ငံတကာအေျခခံမူမ်ားႏွင့္ က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္းမ်ား

၃၄။  စုံစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ားႏွင့္ ဥပေဒဘက္ေတာ္သားအရာရွိမ်ားအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား၊ အေျခခံ 
သေဘာတရားမ်ားႏွင့္ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းမ်ားကုိ အေလးထားသင့္ပါသည္။ ဤတြင္ အေျခခံသေဘာတရား 
မ်ားႏွင့္ ပ႐ုိတုိေကာတုိ႔အျပင္ ၁၉၈၅ ကုလသမဂၢ၏ တရားစီရင္ေရးလြတ္လပ္မႈဆုိင္ရာ အေျခခံသေဘာ 
တရားမ်ား၊70 ၁၉၉ဝ ေရွ႕ေနမ်ား၏အခန္းက႑ဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢ၏အေျခခံမူမ်ား၊71 ၁၉၉ဝ တရားစြဲသူမ်ား၏ 
အခန္းက႑ဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢ၏လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၊72 ၁၉၇၉ ဥပေဒဘက္ေတာ္သားအရာရွိမ်ားအတြက္ 
ကုလသမဂၢ၏ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းမ်ား၊73 ၁၉၉ဝ ဥပေဒဘက္ေတာ္သား အရာရွိမ်ားမွ စစ္အင္အားႏွင့္ လက္ 
နက္မ်ား အသုံးျပဳျခင္းဆုိင္ရာ အေျခခံအေျခခံမူမ်ား74 အစရွိသည္တို႔ပါဝင္သည္။ စုံစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ားသည္ 
ဆီးရားကူဆာ လမ္းညႊန္ခ်က္၊75 လန္း-လန္ဒန္လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၊76 OHCHR ၏ စုံစမ္းေရးလမ္းညႊန္ခ်က္ဆုိင္
ရာေကာ္မရွင္၊77 ၂ဝ၁၅ “နယ္လ္စန္မန္ဒဲလားစည္းမ်ဥ္းမ်ား” 78 စသည္တုိ႔ပါဝင္သည္။ 

၃။ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈျပဳစဥ္အတြင္း မိသားစုဝင္မ်ား၏ပူးေပါင္းပါဝင္မႈႏွင့္ ၎တုိ႔အားကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ

၃၅။  မိသားစုဝင္မ်ား79  သုိ႔မဟုတ္ ေသဆုံးသူ သုိ႔မဟုတ္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားသူ၏ အျခားနီးကပ္ေသာ ေဆြမ်ိဳးသား 
ခ်င္းမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈသည္ ထိေရာက္ေသာ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအတြက္ အေရးႀကီးေသာအေျခခံအခ်က္
တစ္ခုျဖစ္သည္။80  ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရအေနျဖင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈတြင္ နီးကပ္ေသာေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ား ထိထိ 
ေရာက္ေရာက္ ပူးေပါင္းပါဝင္လာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္ပါသည္။ ၎သို႔ ေဆာင္ရြက္ေပးရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ 
သည္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး၏ ေျဖာင့္မတ္တည္ၾကည္မႈကုိ အေလးထားရပါမည္။ ေသဆုံးသူ၏ ေဆြးမ်ိဳးသားခ်င္း 
မ်ားကို ရွာေဖြၿပီး၊ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအတြက္အေၾကာင္းၾကားရမည္။ မိသားစုဝင္မ်ားအား ဥပေဒေရးရာ ရပ္ 
တည္မႈအတြက္ ေထာက္ခံမႈေပးသင့္ၿပီး၊ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးယႏၲရား သို႔မဟုတ္ အာဏာပုိင္မ်ားအေနျဖင့္ စုံစမ္း 
စစ္ေဆးေရးကာလအတြင္း လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္အဆင့္အားလုံး၏ တိုးတက္မႈမ်ားကုိ အခ်ိန္မီအေၾကာင္းၾကား 
ေပးရမည္။81 မိသားစုဝင္မ်ားအေနျဖင့္ မည္သည့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ အဆင့္မ်ားလိုအပ္သည္ဟူသည့္ အၾကံျပဳခ်က္ 
မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားေပးျခင္း၊ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားေပးျခင္း၊ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ေလွ်ာက္ ၎တုိ႔၏
အက်ိဳးစီပြားႏွင့္အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ေဖာ္ျပျခင္း စသည္တုိ႔အားျပဳလုပ္ႏုိင္ေစရန္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး အာဏာပုိင္ 

70 ၁၉၈၅ ၾသဂုတ္လ ၂၆ ရက္မွ စက္တင္ဘာလ ၆ ရက္ထိ က်င္းပခဲ့ေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ားတားဆီးေရးႏွင့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားကုိ အေရးယူျခင္းဆုိင္ရာ သတၱမ 
အႀကိမ္ေျမာက္ ကုလသမဂဂၢညီလာခံမွ သေဘာတူခ်မွတ္ၿပီး၊ ၁၉၈၅ ႏုိဝင္ဘာလ ၂၉ ရက္ ႏွင့္ ၁၉၈၅ ဒီဇင္ဘာလ ၁၃ ရက္ ေန႔တုိ႔တြင္ က်င္းပဲခဲ့ေသာ အေထြေထြ 
ညီလာခံဆုံးျဖတ္ခ်က္ ၄ဝ/၃၂ ႏွင့္  ၄ဝ/၁၄၆ တုိ႔မွ အတည္ျပဳေပးခဲ့သည္။

71 ရာဇဝတ္မႈမ်ားတားဆီးေရးႏွင့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားကုိ အေရးယူျခင္းဆုိင္ရာ သတၱမအႀကိမ္ေျမာက္ ကုလသမဂဂၢညီလာခံမွ သေဘာတူခ်မွတ္ၿပီး၊ ၁၉၈၅ ႏုိဝင္ 
ဘာလ ၂၉ ရက္ ႏွင့္ ၁၉၈၅ ဒီဇင္ဘာလ ၁၃ ရက္ ေန႔တုိ႔တြင္ က်င္းပဲခဲ့ေသာ အေထြေထြညီလာခံ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အမွတ္ ၄ဝ/၃၂ မွ အတည္ျပဳေပးခဲ့သည္။

72 ၁၉၉ဝ ၾသဂုတ္လ ၂၇ မွ စက္တင္ဘာလ ၇ ရက္ထိ က်ဴးဘား၌က်င္းပခဲ့ေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ားတားဆီးေရးႏွင့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားကုိ အေရးယူျခင္းဆုိင္ရာ 
နဝမအႀကိမ္ေျမာက္ ကုလသမဂဂၢညီလာခံမွ အတည္ျပဳေပးသည္။

73 ၁၉၇၉ ဒီဇင္ဘာလ ၁၇ ရက္၊ ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံဆုံးျဖတ္ခ်က္အမွတ္ ၃၄/၁၆၉ အားျဖင့္အတည္ျပဳခ်မွတ္ခဲ့သည္။
74 ၁၉၉ဝ ၾသဂုတ္လ ၂၇ မွ စက္တင္ဘာလ ၇ ရက္ထိ က်ဴးဘား၌က်င္းပခဲ့ေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ားတားဆီးေရးႏွင့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားကုိ အေရးယူျခင္းဆုိင္ရာ အဌမ 

အႀကိမ္ေျမာက္ ကုလသမဂဂၢညီလာခံမွ အတည္ျပဳေပးသည္။
75 ၂ဝ၁၃၊ အီတလီႏိုင္ငံ၊ ဆီးယားကူဆာ၊ ရာဇတ္မႈဆုိင္ရာသိပၸံရွိ ႏုိင္ငံတကာ အဆင့္ျမင့္ေလ့လာေရးဆုိင္ရာ အင္စတီက်ဳမွ အတည္ျပဳေပးသည့္ ႏုိင္ငံတကာ၊ ေဒသ 

ဆုိင္ရာႏွင့္ ျပည္တြင္းအခ်က္အလက္ရွာေဖြေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ ဆီးယားကူဆာလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား။
76 ႏုိင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္ရွာေဖြမႈလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား (လန္း-လန္ဒန္လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား)ကုိ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္တြင္ ႏုိင္ငံတကာေရွ႕ေနမ်ား 

အစည္းအ႐ုံး၏ လူ႔အခြင့္အေရးအင္စတီက်ဳမွ ခ်မွတ္ခဲ့ၿပီး၊ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ျပန္လည္မြမ္းမံခဲ့သည္။
77 OHCHR၊ ႏုိင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဥပေဒ၊ လမ္းညြန္ခ်က္၊ လက္ေတြ႔က်င့္သုံးမႈတုိ႔ ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ စုံစမ္းေရးႏွင့္ အခ်က္ 

အလက္ရွာေဖြေရးမစ္ရွင္မ်ားဆုိင္ရာ ေကာ္မရွင္၊ ၂ဝ၁၅။
78 အက်ဥ္းသားမ်ားအားဆက္ဆံမႈအတြက္ ကုလသမဂၢစံႏႈန္းဆုိင္ရာ အနိမ့္ဆုံးစည္းမ်ဥ္းမ်ား (“နယ္လ္စန္မန္ဒဲလားစည္းမ်ဥ္းမ်ား”)၊ ၂ဝ၁၅ ဒီဇင္ဘာလ ၁၇ ရက္၊ 

ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံဆုံးျဖတ္ခ်က္ ၇ဝ/၁၇၅ မွ အတည္ျပဳခ်မွတ္ေပးသည္။
79 ဤပ႐ုိတုိေကာတြင္ “မိသားစု”ဟူသည့္ အသုံးအႏႈန္းအား ေသဆုံးသူ၏ ေဆြမ်ိဳးအသုိင္းအဝုိင္းမ်ားအထိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အက်ံဳးဝင္သည္။
80 အမွန္တရား၊ တရားမွ်တမႈ၊ အေလ်ာ္အစားရရွိမႈ၊ ေနာက္ထပ္ထပ္မံမျဖစ္ပ်က္ေစမည့္အာမခံခ်က္မ်ားအား ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းဆုိင္ရာ အထူးကုိယ္စားလွယ္ေတာ္၏ 

အစီရင္ခံစာ၊ မစၥတာ ပါဘလုိဒီရရိဖ္၊ ကုလသမဂၢစာတမး္၊ A/HRC/21/46 ၂ဝ၁၂ ၾသဂုတ္လ ၉ ရက္၊ စာပုိဒ္ ၅၄။
81 ဥပမာ၊ IACtHR Villagrán-Morales and others ႏွင့္ ဂြာတီမာ၊ တရားစီရင္မႈ၊ ၁၉၉၉ ခုနွစ္ ႏုိဝင္ဘာလ ၁၉ ရက္၊ စာပုိဒ္ ၂၂၅၊ ၂၂၇၊ ၂၂၉ ကိုၾကည့္ပါ။



16  |   ဥပေဒမဲ့ေသဆုံးေၾကာင္း ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိျခင္းအေပၚစုံစမ္းစစ္ေဆးမႈဆုိင္ရာ မင္နီဆုိတာပ႐ုိတုိေကာ (၂ဝ၁၆)

မ်ားမွ ေဆာင္ရြက္ေပးရပါမည္။82 ထုိသူတုိ႔အား စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ၾကားနာမႈ တစ္စုံတစ္ရာကုိ 
အေၾကာင္းၾကားေပးသင့္ၿပီး၊ သတင္းျပန္ၾကားမႈကုိလည္း ရရွိႏုိင္ေစသင့္ပါသည္။ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးႏွင့္ စပ္ 
လ်ဥ္းသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ႀကိဳတင္ၿပီး အေၾကာင္းၾကားေပးသင့္သည္။ မိသားစုဝင္မ်ားမွ 
လုိအပ္သည့္ေနရာတြင္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ပူးေပါင္းပါဝင္ႏုိင္ေစရန္ ၎တုိ႔အားကုိယ္စားျပဳေပးမည့္ ေရွ႕ေန 
တစ္ဦးအတြက္ အာဏာပုိင္မ်ားအေနျဖင့္ ရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့မႈ ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္ပါသည္။ ကေလးသူငယ္ 
ျဖစ္က (အျခားေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ားလည္း မရွိသည့္အေျခအေနတြင္) ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရသည့္ အရြယ္ေရာက္ 
ၿပီးသူ သုိ႔မဟုတ္ အုပ္ထိန္းသူမွ (ေသဆုံးသူ သုိ႔မဟုတ္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားသူႏွင့္ ေဆြမ်ိဳးေတာ္စပ္မႈမရွိသည္
လည္းျဖစ္ႏုိင္) ကေလးသူငယ္၏ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ကုိယ္စားျပဳေပးႏုိင္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ အေျခအေနမ်ား 
တြင္  ဥပမာအားျဖင့္ မိမိသားစုဝင္မ်ားသည္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားအျဖစ္ မသကၤာဖြယ္ျဖစ္သည့္အေျခအေန 
တြင္ ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားတြင္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားရွိေနႏိုင္သည္။ ဤသုိ႔္ေသာ  ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား 
သည္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး၏ ေျဖာင့္မတ္တည္ၾကည္မႈကုိ ေသခ်ာေစရန္ တိတိက်က်လုိအပ္သည့္အခါမွသာ 
က်င့္သုံးရပါမည္္။

၃၆။ ေသဆုံးသြားသူ သုိ႔မဟုတ္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားသူႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး မိသားစုဝင္မ်ားအား စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးတြင္ 
ပါဝင္ေစျခင္း သုိ႔မဟုတ္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရရွိရန္အတြက္ ရွာေဖြရယူျခင္းတြင္ မညာမတာ ဆက္ဆံ 
ခံရျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ခံရျခင္းတုိ႔မွ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာင့္မႈ ရရွိသင့္ပါသည္။ ၎တုိ႔၏လုံျခံဳေရး၊ ႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာႏွင့္ 
စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ သာယာဝေျပာေရး၊ ပုဂၢလိကလြတ္လပ္ခြင့္တုိ႔ကုိ ရရွိရန္ေသခ်ာေစမည့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ေပးသင့္သည္။

၃၇။ က်န္ၾကြင္း႐ုပ္အေလာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ မိသားစုဝင္မ်ားတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားရွိပါသည္။ ေသဆုံး 
သြားသူ မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း သတ္မွတ္ေပးၿပီးပါက မိသားစုဝင္မ်ားကုိ ခ်က္ခ်င္းအေၾကာင္းၾကားေပးသင့္
ပါသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ေသဆုံးမႈအေၾကာင္းၾကားစာကုိ အလြယ္တကူ ရရွိနုိင္မည့္နည္္းလမ္းျဖင့္အသိေပးရပါ 
မည္။ ျဖစ္ႏုိင္က အေလာင္းအား ခြဲစိတ္စစ္ေဆးမႈမျပဳမီ မိသားစုဝင္မ်ားကုိ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္သင့္ပါသည္။ 
မိသားစုဝင္ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးသည္ ခြဲစိတ္စစ္ေဆးမႈျပဳစဥ္အတြင္း လာေရာက္ရွိေနခြင့္ရရွိသင့္သည္။ 
လုိအပ္ သည့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး လုပ္ငန္းစဥ္ၿပီးဆုံးသြားပါက ႐ုပ္အေလာင္းအား မိသားစုထံသုိ႔ 
ျပန္လည္အပ္ႏွံကာ  မိမိတုိ႔ ကုိးကြယ္ယုံၾကည္ရာ ထံုးတမ္းစဥ္လာအတုိင္း သၿဂႌဳလ္ခြင့္ျပဳရပါမည္။ 

၄။ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးယႏၲရားမ်ား

၃၈။ စုံစမ္းစစ္ေဆးရန္တာဝန္ဟူသည္တြင္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးယႏၲရားတစ္ခုတည္းကုိသာ  အျခားအရာမ်ားထက္ 
ဦးစားေပး အသုံးျပဳရသည္မဟုတ္ပါ။ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္တြင္းဥပေဒႏွင့္က်င့္သုံးမႈအေလ့အ
ထမ်ားႏွင့္ေလ်ာ္ကန္ေသာ ယႏၲရားမ်ားအမ်ိဳးအမ်ိဳးကုိ အသုံးျပဳႏုိင္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးတာဝန္ 
ဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံတကာ ဥပေဒသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိရပါမည္။ စုံစမ္းစစ္ေဆးရန္တာဝန္အရ လုိက္နာ 
ေဆာင္ရြက္သည့္ ရဲဌာန၏ စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္းျဖစ္ေစ၊ ေသမႈေသခင္း စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္းျဖစ္ေစ၊ လြတ္လပ္ၿပီး 
အမွီအခုိကင္းေသာ ရဲဌာနမွ အေလာင္းအားစစ္ေဆးျခင္းျဖစ္ေစ၊ တရားသူႀကီး၊ အထူးဥပေဒအရာရွိ သုိ႔မဟုတ္ 
အမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရး အင္စတီက်ဴးရွင္းမွ စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္းျဖစ္ေစ၊ အျခား မည္သည့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္း 
မဆုိ ႏုိင္ငံတကာဥပေဒေရးရာ လိုက္နာရမည့္တာဝန္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ၏ ကတိကဝတ္မ်ားအရ အဆုံး 
အျဖတ္ ေပးရမည့္ကိစၥရပ္ျဖစ္သည္။ မည္သည့္ယႏၲရားမ်ားကုိအသုံးျပဳေစကာမူ ၎တုိ႔အေနျဖင့္ ဤလမ္းညႊန္
တြင္ခ်မွတ္ထားသည့္အနည္းဆုံးသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းရပါမည္။ 

82 ဥပေဒျပင္ပကိစၥမ်ား၊ အတင္းအၾကပ္ဖမ္းဆီးျခင္း၊ ရာဇဝတ္ေၾကာင္းအရ တစ္ဖက္သတ္စြဲခ်က္တင္ သတ္ျဖတ္ျခင္းတို႔အား ထိထိေရာက္ေရာက္ တားျမတ္ျခင္းႏွင့္ 
စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈျပဳျခင္းဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢ႒အေျခခံမူမ်ား၊ မူ ၁၆။ IACHR Manuel Stalin Bolañosႏွင့္အီေကြတာ၊ အစီရင္ခံစာအမွတ္ ၁ဝ/၉၅၊ ျဖစ္ရပ္ ၁ဝ.၅၈ဝ၊ 
၂၉၉၅ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၂ ရက္၊ စာပုိဒ္ ၄၅။
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၃၉။ အခ်ိဳ႕ေသာအေျခအေနမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရအေနျဖင့္ စုံစမ္းေရးေကာ္မရွင္ သုိ႔မဟုတ္ အကူးအေျပာင္း 
ကာလ တရားမွ်တမႈယႏၲရားကဲ့သို႔ေသာ အထူးယႏၲရားမ်ားကုိဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ႏုိင္သည္။ လြတ္လပ္ၿပီး 
ဓမၼဓိ႒ာန္က်ေသာ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးတစ္ရပ္ကုိ ေဆာင္ရြက္ရန္ ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္စြမ္းေဆာင္ရည္ရွိသည့္ ႏုိင္ငံ 
တကာ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးတစ္ရပ္သည္ သင့္ေလ်ာ္ပါသည္။ လ်င္ျမန္စြာေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ထိေရာက္မႈရွိျခင္း၊ 
ေစ့စပ္ေသခ်ာျခင္း၊ လြတ္လပ္ျခင္း၊ သမာသမတ္ရွိျခင္း၊ ပြင္လင္းျမင္သာမႈရွိျခင္း စသည့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား 
သည္ ဤယႏၲရားမ်ားမွ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္သည့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားအတြက္ တန္းတူညီ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ 
ရွိသည္။83

၄ဝ။  အထူးစုံစမ္းစစ္ေဆးယႏၲရားမ်ားသည္္ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားကုိ မေလ်ာ္ကန္ေသာ ေႏွာင့္ေႏွးေစျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 
ရာဇဝတ္မႈဆုိင္ရာ တရားစြဲဆုိမႈမ်ားကုိ ေရွာင္ရွားလုိက္ရျခင္း စသည္အားျဖင့္  တာဝန္ခံမႈအပုိင္းကုိ မေလွ်ာ့ပါး 
သြားေစရန္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရမွ ေသခ်ာမႈရိွေစရမည္။ ဥပမာ အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ အေၾကာင္းရင္းမ်ား  
စနစ္တက်ျဖစ္ေနေၾကာင္းကုိ စုံစမ္းစစ္ေဆးရန္ သုိ႔မဟုတ္ သမုိင္းဝင္ေအာက္ေမ့ဖြယ္ကုိ လုံျခံဳေစရန္ ပုံစံခ်မွတ္ 
ထားသည့္ အထူးစုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ယႏၲရားတစ္ရပ္ကုိ ထိထိေရာက္ေရာက္ အသုံးျပဳျခင္းသည္ ဥပေဒမဲ့ ေသ 
ဆံုးျခင္းအတြက္ တာဝန္ရိွသူမ်ားကို တရားစီရင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္အားျဖင့္ ဖမ္းဆီးျခင္းႏွင့္ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းဆိုင္ရာ 
ႏုိင္ငံေတာ္၏တာဝန္ကုိ ျဖည့္ဆည္းမႈမေပးပါ။ သုိ႔ျဖစ္၍  အခ်ိဳ႕ေသာအေျခအေနမ်ားတြင္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးကုိ 
ေဆာင္ရြက္စဥ္တြင္ အထူးယႏၲရားမ်ားသည္ အေရးပါေသာအခန္းက႑မွ ရွိေနႏုိင္ေသာ္လည္း ၎တုိ႔သည္ 
ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ၏ စုံစမ္းစစ္ေဆးရမည့္ရန္ တာဝန္ကုိျဖည့္ဆည္းရန္ မိမိတုိ႔ဘာသာ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည့္ 
အေျခအေနမရွိပါက နည္းလမ္းေပါင္းစုံပါေသာ ယႏၲရားျဖင့္လည္း ေဆာင္ရြက္ေပးရပါလိမ့့္္္မည္။

83 ထုိကဲ့သုိ႔ေသာယႏၲရားမ်ားကုိ ပုံစံခ်မွတ္ရာတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရအေနျဖင့္ ျပစ္ဒဏ္မွလႊတ္ေျမာက္ေနျခင္းကုိ တုိက္ဖ်က္ရန္ နည္းဥပေဒသအစုတြင္ ပါဝင္သည့္        
စုံစမ္း ေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ အေျခခံမူမ်ားကုိလည္းေကာင္း၊ OHCHR ၏ အခ်က္အလက္ ရွာေဖြေရးမစ္ရွင္ေကာ္မရွင္မ်ား၏ လမ္းညႊန္ႏွင့္က်င့္သုံးမႈကုိ 
လည္းေကာင္း၊ ႏုိင္ငံတကာ၊ ေဒသဆုိင္ရာႏွင့္ျပည္တြင္း အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးအဖြဲ႕မ်ားအတြက္ ဆီယာကူဆာလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကုိလည္းေကာင္း ထည့္သြင္း 
စဥ္းစားေပးသင့္သည္။
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 ၃။   ပေရာဖက္ရွင္နယ္က်င့္ဝတ္

၄၁။ ဥပေဒမဲ့ေသဆုံးေၾကာင္း ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိျခင္းအား စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈတြင္ ပါဝင္သူအားလုံးသည္ အျမင့္ဆုံးေသာ 
ပေရာဖက္ရွင္နယ္စံႏႈန္းႏွင့္ အျမင့္ဆုံး က်င့္ဝတ္ပုိင္းဆုိင္ရာစံႏႈန္းမ်ားကုိ အခ်ိန္တုိင္းလိုက္နာရပါမည္။ ၎တုိ႔ 
အေနျဖင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး၏ ေျဖာင့္္မတ္တည္ၾကည္မႈႏွင့္ ထိေရာက္မႈတုိ႔ကုိလုံျခံဳေစရန္၊ တရားမွ်တမႈႏွင့္လူ႔
အခြင့္အေရးဆုိင္ရာပန္းတုိင္မ်ားကုိ တုိးျမႇင့္ေပးရန္ ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးမ်ားတြင္ ပါဝင္သူ 
မ်ားသည္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခံရသူမ်ား၊ မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈအားျဖင့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈခံရ 
ေသာ အျခားသူမ်ားတုိ႔အေပၚ က်င့္ဝတ္ဆုိင္ရာတာဝန္ဝတၲရားမ်ား လုိက္နာရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ထိခုိက္ခံရသူ မည္ 
သူမဆို၏ လံုျခံဳေရး၊ ပုဂၢလိကလြတ္လပ္ခြင့္၊ သာယာဝေျပာေရး၊ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးတို႔အား ေလးစား 
လုိက္နာရမည္ျဖစ္ကာ အထူးသျဖင့္ လူသားျခင္းစာနာေထာက္ထားမႈႏွင့္ သမာသမတ္က်မႈတုိ႔တြင္ သက္ 
ဆုိင္ရာ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အေျခခံသေဘာတရားမ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။ 

၄၂။ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈတစ္ရပ္တြင္ မိသားစုဝင္မ်ား၊ အျခားျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိေသာ သက္ေသမ်ားႏွင့္ အျခားဆက္သြယ္ထား 
သည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံသည့္အခါ အထူးသျဖင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈတြင္ပါဝင္ေနၾကသူမ်ား၏ ႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ၊ 
စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ သာယာဝေျပာေရး၊ ေသဆုံးသူ၏ဂုဏ္သိကၡာတုိ႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးလုပ္ငန္း 
ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ က်ေရာက္ႏုိင္သည့္အႏၲရာယ္မ်ားကုိ နည္းႏုိင္သမွ်နည္းေအာင္ စုံစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ား
မွေဆာင္ရြက္ရပါမည္။ လိင္ပုိင္းဆိုင္ရာ က်ဴးလြန္မႈခံရသူမ်ား၊ ကေလးသူငယ္မ်ား၊ သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ား၊ 
ဒုကၡသည္မ်ား၊ ကြဲျပားေသာ လိင္သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ေဖာ္ထုတ္ခ်က္ရွိသူမ်ား၊ မသန္စြမ္းပုဂိၢဳလ္မ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ 
အႏၲရာယ္က်ေရာက္လာႏိုင္ဖြယ္ ရွိသူမ်ားအတြက္ အထူးထည့္သြင္း စဥ္စားေပးမႈမ်ား လုိအပ္ပါမည္။ 

၄၃။  စုံစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ားသည္ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ တရား 
လက္လြတ္ သို႔မဟုတ္ လြန္လြန္ကဲကဲ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစသည့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈေဆာင္ရြက္ခ်က္ကို ေရွာင္ 
က်ဥ္ရမည္။ စုံစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ားမွ ထိေရာက္ေသာ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈတစ္ရပ္ေဆာင္ရြက္ရန္ မိမိတုိ႔၏တာဝန္ကုိ 
ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္အတြင္း စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈအားျဖင့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္ခံရသူမ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဓေလ့ 
ထုံးတမ္းမ်ား၊ မိသားစုဝင္မ်ား၏ လုိအင္ဆႏၵတုိ႔ကုိ ေလးစားလုိက္နာရန္ သင့္ပါသည္။84

၄၄။ ဥပေဒမဲ့ေသဆုံးေၾကာင္း ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိျခင္းအေပၚ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးတြင္ပါဝင္သည့္ မႈခင္းဆရာဝန္တြင္ တရား 
မွ်တေရးအတြက္လည္းေကာင္း၊ ေသဆုံးသူ၏ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းအတြက္လည္းေကာင္း၊ ေယဘုယ်အားျဖင့္ 
အမ်ားျပည္သူအတြက္လည္းေကာင္း တာဝန္မ်ားရွိပါသည္။ ယင္းတာဝန္မ်ားကို ေကာင္းမြန္စြာထမ္းေဆာင္ႏုိင္ 
ရန္ မႈခင္းဆုိင္ရာ ေရာဂါေဗဒပညာရွင္အပါအဝင္ မႈခင္းဆရာဝန္မ်ားသည္ လြတ္လပ္ၿပီး အမွီအခုိကင္းျခင္း၊ 
သမာသမတ္က်က်ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။ ရဲဌာန သုိ႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရမွ အလုပ္ခန္႔အပ္သည့္ျဖစ္ေစ၊ 
မခန္႔အပ္သည္ျဖစ္ေစ၊ မႈခင္းဆရာဝန္မ်ားအေနျဖင့္ တရားမွ်တေရး (တရားမွ်တေရးသည္ ရဲဌာန သုိ႔မဟုတ္ 
ႏုိင္ငံေတာ္ အစိုးရတြက္သာမဟုတ္)ႏွင့္ ေသဆုံးသြားသူမ်ား၏ ေဆြးမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ားအေပၚ ထားရွိရမည္ 
မိမိတုိ႔၏တာဝန္ကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း နားလည္ရပါမည္။ သုိ႔မွသာ ေသဆုံးရျခင္း၏အေၾကာင္းရင္းႏွင့္ ေသ 
ဆုံးမႈ အနီးအနားပတ္ဝန္းက်င္အေျခအေနတုိ႔ဆုိင္ရာ မွန္ကန္ေသာျဖစ္စဥ္ကုိ တင္ျပႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ 

၄၅။  ပို၍ေယဘုယ်က်က်ၾကည့္ရေသာ္ ကမာၻ႕ဆရာဝန္အသင္း (WMA) ၏ ႏုိင္ငံတကာဆရာဝန္က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္း 
မ်ား၏ ျပ႒ာန္းခ်က္အရ၊ “ဆရာဝန္တစ္ဦးသည္ အရည္အခ်င္းျပည့္ဝေသာ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာဝန္ေဆာင္မႈကုိ 
ပညာရွင္ပီသမႈ၊ ကုိယ္က်င့္တရားပုိင္းဆုိင္ရာ လြတ္လပ္မႈ၊ က႐ုဏာတရားထားရွိမႈ၊ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာကုိ ေလးစား 

84 အတင္းအဓမၼအေပ်ာက္ေဖ်ာက္ျခင္း၊ တရားလက္လႊတ္ သုိ႔မဟုတ္ ဥပေဒျပင္ပ သတ္ျဖတ္ျခင္းျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ရွာေဖြေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ မႈခင္းဆုိင္ရာ စုံစမ္း 
စစ္ေဆးေရးမ်ားရွိ အေျခခံသေဘာတရားမ်ားႏွင့္ အနိမ့္ဆုံးစံႏႈန္းမ်ားဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံတကာသေဘာတူညီခ်က္၊ ႏုိင္ငံတကာ ဥပေဒပညာရွင္မ်ားေကာ္မရွင္ရွိ ေနာက္ 
ဆက္တြဲ ၆၊ အတင္းအဓမၼ အေပ်ာက္ေဖ်ာက္ျခင္း ႏွင့္ ဥပေဒျပင္သတ္ျဖတ္ျခင္း - စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္၊ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္သူမ်ားလမ္းညႊန္၊ ၂ဝ၁၅။
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လုိက္နာမႈတုိ႔ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ႏွစ္ျမႇဳပ္ထားရပါမည္။” 85 ၎အား အျပည့္အဝလုိက္နာႏိုင္ေစရန္ ႏုိင္ငံေတာ္ 
အစုိးရအေနျဖင့္ ထုိသုိ႔ေသာ အမွီအခုိကင္းလြတ္လပ္သည့္အေျခအေနကုိ ဖန္တီးေပးရန္၊ မႈခင္းဆရာဝန္ 
မ်ားအား  ထိရွလြယ္ကူေသာလုပ္ငန္းတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္မႈေၾကာင့္ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏုိင္ျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ 
ခံရျခင္းတုိ႔မွ ကာကြယ္ေပးရန္လုိအပ္ပါသည္။

85 WMA ၊ ႏုိင္ငံတကာ ဆရာဝန္က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္း၊ http://www.wma.net/en/30publications/10policies/c8/



20  |   ဥပေဒမဲ့ေသဆုံးေၾကာင္း ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိျခင္းအေပၚစုံစမ္းစစ္ေဆးမႈဆုိင္ရာ မင္နီဆုိတာပ႐ုိတုိေကာ (၂ဝ၁၆)

 ၄။ စုုံစမ္းစစ္ေဆးမႈတစ္ရပ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း

၄၆။  မင္နီဆုိတာပ႐ိုတုိေကာ၏ဤအခန္းတြင္ ဥပေဒမဲ့ေသဆုံးေၾကာင္း ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိသည့္ အေၾကာင္းတစ္ခုအေပၚ 
ထိေရာက္ေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေဆာင္ရြက္ရန္ခ်မွတ္သင့္သည့္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္ လက္ေတြ႔က်ေသာ 
ေျခလွမ္းမ်ားကုိ ေဖာ္ျပပါသည္။  ေဒသႏၲရဥပေဒမ်ား၊ အေလ့အက်င့္မ်ားႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားရွိေသာ္ျငား
လည္း၊ ၎တုိ႔သည္ မည္သည့္စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမဆုိအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာအေလ့အက်င့္မ်ားကုိ တင္ဆက္ 
ေပးပါသည္။ ဤအခန္းတြင္ေဖာ္ျပသည့္ အေထြေထြလမ္းညြန္ခ်က္မ်ားအား ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ရာေနရာ စုံစမ္းစစ္ 
ေဆးျခင္း၊ အင္တာဗ်ဴးေမးျမန္းျခင္း၊ သခ်ဳႋင္းျပန္လည္တူးေဖာ္ျခင္း၊ အေလာင္းအား ခြဲစိတ္စစ္ေဆးျခင္း၊ အ႐ိုး 
အၾကြင္းအက်န္မ်ားကုိ စိစစ္ျခင္းစသည္တုိ႔အတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္အေသးစိတ္ကုိ ေဖာ္ျပေပးသည့္ ေနာက္ 
ဆက္တြဲအခန္းမ်ားလည္း ပါဝင္ပါသည္။ 

က။ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးဆုိင္ရာအေထြေထြအေျခခံမူမ်ား

၄၇။  မည္သည့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈတြင္မဆုိ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕တုိ႔၏အသက္ကုိ ထိန္းသိမ္း 
ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းသည္ ပဓာနအက်ဆုံးျဖစ္သည္။ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈအားလုံးတြင္ အထူးသျဖင့္ ပဋိပကၡျဖင့္ 
ထိခုိက္ခံရသည့္ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ အႏၲရာယ္ကုိ အကဲျဖတ္မႈျပဳသင့္သည္။ အမ်ားျပည္သူမ်ားႏွင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆး 
ေရးအဖြဲ႕တုိ႔သည္ အႏၲရာယ္ရွိသည့္ေနရာတြင္္ မလုိအပ္ပါက လြန္လြန္ကဲကဲ  ရွိမေနသင့္ပါ။ 

၄၈။ ဆက္စပ္လႊမ္းျခံဳေနသည့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးမည္သည္ကုိမဆုိမဟာဗ်ဴဟာသည္ နည္းလမ္းတက်ရွိၿပီး ပြင့္လင္း 
ျမင္သာမႈ ရွိေနရမည္။ ဥပေဒမဲ့ေသဆုံးေၾကာင္း ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိျခင္းကုိ စုံစမ္းေမးျမန္းျခင္းဆုိင္ရာ  တရားဝင္လမ္း 
ေၾကာင္းအားလုံးကုိ လုိက္နာရမည္။ အေျခအေနရပ္မ်ားအေပၚမူတည္၍ ပုံမွန္လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈ
အဆင့္မ်ားႏွင့္ အဆင့္ျမင့္အထူးျပဳ နည္းစနစ္မ်ားကုိလည္းလုိအပ္ႏိုင္သည္။ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕မွ ခ်မွတ္ 
သည့္ ဆုုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအာလုံးအတြက္ တာဝန္ခံမႈပါဝင္သည့္ အဆင့္အဆင့္ျဖစ္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ 
ခ်မွတ္သင့္သည္။ 

၄၉။ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးတြင္ ကြဲျပားေသာအခ်က္အလက္မ်ားစြာကို စုေဆာင္းမိႏုိင္ေသာ္လည္း၊ တရားစီရင္ေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ၎အခ်က္္အလက္အားလုံးကုိ သက္ေသအေထာက္အထားအျဖစ္ အသုံးျပဳလိမ့္မည္ မဟုတ္ 
ပါ။ သုိ႔ရာတြင္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား၊ သုံးသပ္ခ်က္မ်ားအားလုံးကုိ လုံျခံဳစြာ 
မွတ္တမ္းတင္သိမ္းဆည္းရမည္။ ဤတြင္ ခ်မွတ္ခဲ့သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအားလုံး၊ စုေဆာင္းခဲ့သည့္သတင္း
အခ်က္အလက္မ်ား၊ သက္ေသထြက္ဆုိခ်က္မ်ား ပါဝင္သည္။ အခ်က္အလက္စုေဆာင္းမႈအားလုံး၏ အရင္း 
အျမစ္၊ ရက္စြဲ၊ အခ်ိန္တုိ႔ကုိလည္း မွတ္တမ္းျပဳစုရမည္။

ခ။ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးလုပ္ငန္းစဥ္

၅ဝ။ ဥပေဒမဲ့ေသဆုံးေၾကာင္း ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိသည့္ အစီရင္ခံစာ သုိ႔မဟုတ္ စြပ္စြဲခ်က္တစ္ရပ္အား အာဏာပုိင္မ်ားထံသုိ႔ 
တင္သြင္းသည့္အခါ စုံစမ္းေမးျမန္းမႈလမ္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ 
ရန္အတြက္ ကနဦးစုံစမ္းစစ္ေဆးမႈကုိ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ဤတြင္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိေသာသက္ေသအရင္းအျမစ္
အားလုံးကုိ ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ စုေဆာင္းမႈမ်ားကုိ ဦးစားေပးသတ္မွတ္ျခင္း၊ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားကုိ 
ထိန္းသိမ္းျခင္းတုိ႔ပါဝင္သည္။ သက္ဆုိင္ရာ သက္ေသထြက္ဆုိခ်က္မ်ား အားလုံးကုိစုေဆာင္းရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ 
၎တြင္ ဥပေဒဘက္ေတာ္သား အမႈထမ္းမ်ားမွေပးသည့္ အျဖစ္အပ်က္မွတ္တမ္းလည္း ပါဝင္သည္။ အေရးပါ 
ေသာ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားကုိ စုေဆာင္းျခင္း၊ စိစစ္ျခင္းျပဳၿပီးပါက ပဏာမေကာက္ခ်က္မ်ား ေဖာ္ 
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ေဆာင္ၿပီး အစီရင္ခံစာတစ္ခုအျဖစ္သို႔ စုေပါင္းသင့္ပါသည္။ အစီရင္ခံစာတြင္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ခ့ဲသည့္ စံုစမ္း 
ေမးျမန္းမႈလမ္းေၾကာင္းမ်ား၊ စုံစမ္းေမးျမန္းမႈမ်ား၏ ရလဒ္မ်ား အေသးစိတ္ေဖာ္ျပသင့္ၿပီး၊ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးကုိ 
ပုိမုိတုိးတက္လာေစႏုိင္မည့္ ေနာက္ထပ္စုံစမ္းေမးျမန္းမႈမ်ားအတြက္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားလည္း ေဖာ္ျပေပးသင့္ 
ပါသည္။ 

၅၁။ ေသဆုံးျခင္း၏ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ႏုိင္ေခ်ရွိသူမ်ား  ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္းစပ္လ်ဥ္းၿပီး သိရွိထားသည့္ 
သတင္း အခ်က္ အလက္မ်ားအား အေသးစိတ္စိစစ္သုံးသပ္မႈကုိ စာအေရးအသားျဖင့္ အစီရင္ခံစာတင္ရမည္။ 
ယင္းအစီရင္ခံစာတြင္ အဓိက သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ - ကနဦးအစီရင္ခံစာျပဳစုသူ၏ အမည္ 
ႏွင့္ရာထူး၊ အစီရင္ခံစာျပဳစုရသည့္ အေျခအေနရပ္မ်ား၊ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခံရသူ(မ်ား)၏ မည္သူမည္ဝါျဖစ္ 
ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်က္(သိရွိပါက)၊ ေသဆုံးသည့္ ရက္စြဲ၊ အခ်ိန္ႏွင့္ေနရာ၊ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခံရသူ(မ်ား)၏ တည္ 
ေနရာ(မ်ား)၊ ေသဆုံးမႈ(မ်ား)ကုိ ျဖစ္ေစသည့္နည္းလမ္း(မ်ား)၊ တာဝန္ရွိသည္ဟု ယူဆရသည့္ ပုဂိၢဳလ္(မ်ား) 
သုိ႔မဟုတ္ အဖြဲကအစည္း(မ်ား)၊ ေသဆုံးမႈ(မ်ား)အတြက္ အေျခခံအေၾကာင္းရင္း(မ်ား)၊ အျခားအခ်က္အလက္ 
မ်ား စသည္တုိ႔ျဖစ္သည္။ ထပ္မံစံုစမ္းစစ္ေဆးမႈျပဳရမည့္ နယ္ပယ္မ်ားကုိလည္း ေဖာ္ထုတ္ရမည္။ စုံစမ္းစစ္ 
ေဆးမႈမ်ားကုိ ပ့ံပုိးေပးမည့္ အျခားေသာအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ထားသုိျခင္းႏွင့္စုေဆာင္းျခင္းတုိ႔အတြက္ ျခံဳျငံဳ 
ထားေသာ မဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ႏွင့္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိေသာ တရားစီရင္ေရး လုပ္ထုံးလုပ္နည္းတုိ႔ကုိလည္း ေဖာ္ 
ေဆာင္ထားသင့္သည္။ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ား စုေဆာင္းျခင္းအတြက္ အစီအစဥ္တစ္ရပ္ ခ်မွတ္ရ 
မည္။ 

၅၂။ ျခံငုံထားေသာ မဟာဗ်ဴဟာမွဆင္းသက္လာေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ နည္းဗ်ဴဟာဆုိင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 
တစ္စုကုိ ပုံစံခ်ရမည္။ ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အေရးပါေသာအခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္းျခင္း၊ သက္ဆုိင္ 
ရာအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ပါဝင္သူမ်ားအားလုံးကုိ ေဖာ္ထုတ္ျခင္းတုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 
ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကုိ စီမံခန႔္ခြဲနုိင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ရမည္အခ်က္မ်ားကုိ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း၊ သင့္ေလ်ာ္ 
ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ ေနရာခ်သတ္မွတ္ျခင္းတုိ႔ ေဆာင္ရြက္ရမည္ - 

• သက္ေသအေထာက္အထားမ်ား၊ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ စုေဆာင္းျခင္း၊ စိစစ္ျခင္းႏွင့္စီမံခန္႔ခြဲျခင္း။

• ေသဆုံးမႈ/မႈခင္းျဖစ္ပြားရာေနရာအပါအဝင္ အေရးႀကီးေသာ တည္ေနရာမ်ားကုိ မႈခင္းေရးရာစစ္ေဆးမႈျပဳျခင္း။

• မိသားစုဆက္ဆံေရး႐ံုး

• ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခံရသူ၏ ပ႐ိုဖုိင္းျပဳလုပ္ျခင္း။

• သက္ေသမ်ားကုိရွာေဖြျခင္း၊ အင္တာဗ်ဴးျခင္း၊ ကာကြယ္ေပးျခင္း။

• ႏုိင္ငံတကာနည္းပညာအကူညီမ်ား။

• ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ အျခားေသာ ဒစ္ဂ်စ္တယ္သက္ေသအေထာက္အထား။

• ေငြေၾကးဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ား။

• ျဖစ္ရပ္မ်ားကုိ ကာလအစဥ္လုိက္စဥ္ျခင္း။ 86

၅၃။ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးမဟာဗ်ဴဟာမ်ားကုိ အခါအားေလ်ာ္စြာ သုိ႔မဟုတ္ အခ်က္အလက္အသစ္မ်ား(သုိ႔မဟုတ္ 
အသစ္ေသာ၊ ပုိ၍အားေကာင္းေသာ နည္းလမ္းမ်ား)အရ ျပန္လည္သုံးသပ္မႈျပဳသင့္ပါသည္။ ျပန္လည္သုံးသပ္
မႈျဖစ္စဥ္မွတ္တမ္းကုိ အရးႀကီး ခ်မွတ္ေသာဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား၊ တစ္ခုခ်င္းစီရွင္းရွင္းလင္းလင္း ကုိးကားမႈကုိ 
ပ့ံပုိးေပးမည့္ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားႏွင့္အတူ သိမ္းဆည္းထားသင့္ပါသည္။ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး 
မဟာဗ်ဴဟာရွိ ဦးတည္ခ်က္ အေျပာင္းအလဲတစ္စုံတစ္ရာအတြက္ ရွင္းလင္းခ်က္ေပးၿပီး၊ အျခားသက္ဆုိင္ရာ

86 ဤနယ္ပယ္မ်ားအတြက္ အေသးစိတ္သိရွိလုိပါက၊ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ရာဇဝတ္မႈဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢ႐ုံးမွ စာတမ္းျပဳစုျခင္း (http://www.unodc.org) ႏွင့္ Interpol 
(http://www.interpol.int)
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အခ်က္အလက္မွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္အတူ မွတ္တမ္းထားရွိသင့္ပါသည္။ ျပန္လည္ သုံးသပ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္သည္ 
ပြင့္လင္းမႈရွိရမည္၊ မွတ္တမ္းျပဳစုမႈရွိရမည္၊ ထုိေနာက္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ဝင္မ်ားထံသုိ႔ ျဖန္႔ေဝေပးရပါမည္။ 

၁။ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္အခ်က္အလက္ေဒတာမ်ားကုိ စုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း

၅၄။ အခ်က္အလက္ပစၥည္းမ်ားကို စနစ္တက် စုေဆာင္းရမည္။  ထိေရာက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ စီမံ 
ခန္႔ခြဲမႈစနစ္ကုိ တည္ေဆာက္ၿပီး ၎စနစ္တြင္ လုံျခံဳေရးကိစၥရပ္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားလ်က္  စုေဆာင္းထား 
သည့္ ပစၥည္းအားလုံးကုိ မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္း၊ စိစစ္ျခင္း၊ ေသခ်ာစြာသိမ္းဆည္းျခင္း စသည္တုိ႔ ျပဳရမည္။ ယင္း 
စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္သည္ ႐ႈပ္ေထြးမႈ သုိ႔မဟုတ္ နည္းပညာပုိင္းဆုိင္ရာ အဆင့္ျမင့္မားမႈ ရွိရန္မလုိအပ္ပါ။ သုိ႔ေသာ္ 
၎သည္ ျပည့္စံုရမည္၊ တသမတ္တည္းွရွိၿပီး လုံျခံဳမႈရွိေနရမည္။ အခ်က္အလက္ပစၥည္း တစ္စုံတစ္ရာ 
ေပ်ာက္ဆုံးမႈ၊ ပ်က္စီးမႈ၊ ယုတ္ေလ်ာ့သြားမႈ သုိ႔မဟုတ္ လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားမႈမရွိေစရ။ သက္ေသအေထာက္အထား 
တုိ႔အား လက္ေလ်ာ့ခံရျခင္း မရွိေၾကာင္း စာရင္းစစ္လမ္းေၾကာင္းမွေဖာ္ျပနုိင္ၿပီး၊ ၎တုိ႔အား အလြယ္တကူ ရွာ 
ေတြ႔ႏုိင္ျခင္း၊ ကုိးကားမႈျပဳႏုိင္ျခင္း၊ အျပန္အလွန္ကုိးကားမႈျပဳႏုိင္ျခင္းရွိရပါမည္။ 

၅၅။ ပစၥည္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ စုေဆာင္းျခင္း၊ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းျခင္း - ျပစ္မႈက်ဴးလြန္၊ မက်ဴးလြန္ 
ေၾကာင္း ေထာက္ျပသည့္သက္ေသမ်ားတြင္ သက္ဆုိင္ရာသက္ေသအေထာက္အထားမ်ားအားလုံးကုိ တရား 
စီရင္ေရးျဖစ္စဥ္ မည္သည့္အဆင့္မဆုိတြင္ ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ရန္ ကၽြမ္းက်င္မႈလုိအပ္သည္။ ပစၥည္းအခ်က္အလက္ 
မ်ား၏ ဆက္စပ္ပတ္သက္မႈသည္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးတုိးတက္လာသည္ႏွင့္အမွ် ပို၍သိသာထင္ရွားလာပါမည္။ 
စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕မွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ထုတ္မေပးဘဲထိမ္ခ်န္ထားျခင္းသည္ တရားစီရင္ေရး 
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းတစ္ခုခုတြင္ စြဲခ်က္တင္ထားသည့္အမႈအား ပုိ၍အားနည္းေစႏုိင္ပါမည္။ 

၂။ ေသဆုံးမႈ/အခင္းျဖစ္ပြားရာေနရာအပါအဝင္ အေရးႀကီးေသာ ႐ုပ္ပုိင္းဆုိ္င္ရာတည္ေနရာမ်ား

၅၆။ ဥပေဒမဲ့ေသဆုံးေၾကာင္းျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိျခင္းတစ္ရပ္ကုိ စုံစမ္းစစ္ေဆးရာတြင္ သတင္းရရွိထားသည့္ေနရာ၌ ႐ုပ္ 
အေလာင္း ရွိမည္၊ မရွိမည္မွာ မေသခ်ာပါ။ သုိ႔ျဖစ္၍ ေသဆုံးမႈသည္ ထုိေနရာ၌ျဖစ္ခ်င္မွ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။87  
စုံစမ္းစစ္ေဆးရာတြင္ အေရးႀကီးေသာ ႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာတည္ေနရာတစ္ခုစီတုိင္းကုိ ရွာေဖြေတြ႔ရွိရမည္၊ ေဖာ္ 
ထုတ္ရမည္။ ဤတြင္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခံရသူ(မ်ား) ႏွင့္ ေဖာ္ထုတ္ထားသည့္ မသကၤာဖြယ္ျဖစ္သူမ်ားအၾကား 
ေတြ႔ဆုံသည့္ တည္ေနရာ၊ ရာဇဝတ္မႈမည္သည္မဆုိ၏ တည္ေနရာ၊ အေလာင္းျမႇဳပ္ႏွံသည့္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ် တည္ 
ေနရာမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ တည္ေနရာျပစနစ္ (GPS) ၏ ကုိၾသဒိနိတ္မ်ားကုိ ရရွိ 
မွတ္တမ္းတင္ရမည္။ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခံရသူ(မ်ား)ကုိ မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း မသိရွိေသးပါက သိရွိ္ႏုိင္ရန္ 
ေဖာ္ထုတ္ရမည္။ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခံရသူ၏ လူေနမႈပုံစံ၊ လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္မ်ား၊ လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရး၊ ဘာသာေရး 
သုိ႔မဟုတ္ စီးပြားေရးေနာက္ခံမ်ား စသည္တုိ႔သည္ ေသဆုံးရျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းျဖစ္ႏုိင္ေခ်ကုိ ေဖာ္ျပေပး 
ေကာင္းေပးႏုိင္ပါမည္။ လူေပ်ာက္ေၾကာ္ျငာ၊ မိသားစုသက္ေသထြက္ဆုိခ်က္မ်ား၊ သြားဘက္ဆုိင္ရာႏွင့္ အျခား 
စိတ္ခ်ရေသာ ေဆးမွတ္တမ္းမ်ား (ဆုိလုိသည္မွာ - မေသဆုံးမီက အခ်က္အလက္မ်ား ante-morte data)၊ 
လက္ေဗြရာမ်ား၊ ဒီအန္ေအ အစရွိသည္တုိ႔သည္ ေသဆုံးသူ မည္သူမည္ဝါျဖစ္သည္ကုိ ေဖာ္ထုတ္ရန္ အသုံး 
ျပဳႏုိင္သည္။ 

၅၇။ ေသဆုံးသူ၏ ႐ုပ္အၾကြင္းအက်န္မွ မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ ဒီအန္ေအ DNA ပ႐ိုဖုိင္းကို 
အသုံးျပဳပါက အျခားေဖာ္ထုတ္ခ်က္မ်ားကုိလည္း ယွဥ္တြဲအသုံးျပဳရမည္။ ပ႐ိုဖုိင္းကုိတည္ေဆာက္ရန္ အသုံးျပဳ 

87 စုံစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ားသည္ ႐ုပ္အေလာင္းတည္ေနရာကုိ မသိရွိႏုိင္ပါက၊ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူကုိေဖာ္ထုတ္ရန္ ပ့ံပုိးေပးမည့္ အျခားတုိက္႐ုိက္က်ေသာ၊ အေသးစိတ္ 
က်ေသာ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားကုိ ဆက္လက္ရွာေဖြစုေဆာင္းရပါမည္။
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ထားသည့္နမူနာသည္ လည္းေကာင္း၊ ပ႐ိုဖုိင္းကုိယ္တုိင္သည္လည္းေကာင္း၊ အားေကာင္းေသာ သတင္း 
အခ်က္အလက္ျဖစ္ေနပါက ၎တို႔အား အလြဲသုံးစားမရွိေစရန္ လံုျခံဳစြာသိမ္းဆည္းေပးရမည္။88 ေသဆုံးသူ 
မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ျခင္းဆုိင္ရာ က႑တစ္ခုအျဖစ္ ေဆြမ်ိဳးေတာ္စပ္မႈျဖစ္ႏုိင္ေျခကုိတည္ 
ေဆာက္ရန္ ဒီအန္ေအကို ပ႐ိုဖုိင္းျပဳလုပ္ရာတြင္ ေဆြမ်ိဳးေတာ္စပ္မႈဆုိင္ရာ မွားယြင္းေသာယုံၾကည္မႈမ်ားကုိ 
ရွာေဖြေတြ႔ရွိႏုိင္ပါလိမ့္မည္။ ထုိသို႔ေသာ အမွတ္မထင္ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကုိ ေသခ်ာစြာ ကုိင္တြယ္ျခင္းသည္ 
အေရးႀကီးေသာ က်င့္ဝတ္ဆုိင္ရာကိစၥရပ္တစ္ခုျဖစ္ေလရာ ၎အတြက္ မူဝါဒမ်ားကုိ ႀကိဳတင္ခ်မွတ္ထားသင့္ 
ပါသည္။89

၅၈။ အခင္းျဖစ္ပြားရာေနရာဟူသည္္မွာ  စုံစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ားမွ ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားကုိ 
ရွာေဖြျခင္း၊ မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္း ျပဳရသည့္ေနရာျဖစ္သည္။ အခင္းျဖစ္ပြားရာေနရာ (“crime scene”) ဟူသည္ 
အသုံးႏႈန္းအား ရာဇဝတ္မႈ အမွန္တကယ္ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည္၊ မျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည္ဟူသည့္ သတ္မွတ္ခ်က္ကုိ 
ထိခုိက္မႈမရွိေစဘဲ အသုံးျပဳျခင္းျဖစ္သည္။90 အခင္းျဖစ္ပြားရာေနရာသည္ လူပုဂိၢဳလ္တစ္ဦး၏ ႐ုပ္အေလာင္း 
သုိ႔မဟုတ္ အ႐ိုးအၾကြင္းအက်န္မ်ားေတြ႕ရွိရာေနရာ၊ သက္ဆုိင္ရာအေဆာက္အဦ၊ ယာဥ္ သုိ႔မဟုတ္ ပတ္ဝန္း 
က်င္ေနရာ စသည္တုိ႔ တစ္ခုခုျဖစ္ႏုိင္သည္။ ဤတြင္ အခင္းျဖစ္ရာ ေနရာအတြင္းရွိ အဝတ္အစား၊ လက္နက္ 
သုိ႔မဟုတ္ ကိုယ္ေရးကုိယ္တာ အသုံးေဆာင္ပစၥည္းမ်ား အစရွိသည္တုိ႔လည္း ပါဝင္သည္။ 

၅၉။ အခင္းျဖစ္ပြားရာေနရာအား အျမန္ဆုံးစည္းတားပိတ္ပင္ေစသင့္ၿပီး ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိသူ မည္သူကုိမွ် ထုိေနရာသုိ႔ 
ဝင္ေရာက္ခြင့္ မျပဳရပါ။ ထုိသုိ႔အားျဖင့္ အခင္းျဖစ္ရာေနရာမွ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားကုိ ထိထိ 
ေရာက္ေရာက္ ကာကြယ္မႈ၊ စုေဆာင္းမႈျပဳႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး သက္ဆုိင္ရာ ပစၥည္းအခ်က္အလက္မ်ား ပ်က္စီးျခင္း 
သုိ႔မဟုတ္ ဆုံး႐ႈံးျခင္းကုိ ေလ်ာ့ခ်ႏုိင္ပါမည္။ အခင္းျဖစ္ပြားရာေနရာကုိ ပိတ္ပင္လုံျခံဳေစျခင္းတြင္ ဝင္ေပါက္၊ 
ထြက္ေပါက္မ်ားကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းလုိအပ္ၿပီး၊ လုိအပ္ပါက ေလ့က်င့္သင္ၾကားၿပီးေသာ အမႈထမ္းမ်ားကုိ ဝင္ 
ေရာက္ခြင့္ေပးျခင္းမ်ိဳးျဖင့္ ကန္႔သတ္ခ်က္ထားရွိရပါမည္။ အကယ္၍အခင္းျဖစ္ရာေနရာသုိ႔ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ 
ဥပေဒေရးရာစနစ္အရ မႈခင္းဆရာဝန္မလုိအပ္ခဲ့လွ်င္ပင္ မႈခင္းဆရာကုိယ္တုိင္ လာေရာက္ႏုိင္ပါက စုံစမ္းစစ္ 
ေဆးမႈအတြက္ အေထာက္ကူျဖစ္ေစပါမည္။ အခင္းျဖစ္ပြားရာေနရာႏွင့္ ၎ေနရာရွိ သက္ေသအေထာက္ 
အထားတုိ႔အား အေစာင့္အၾကပ္မ်ားခ်ထားျခင္း သုိ႔မဟုတ္ စည္းတားထားျခင္းအားျဖင့္ ကာကြယ္ေပးသင့္သည္။ 
လုိအပ္ပါက သက္ေသအေထာက္အထားအား ပ်က္စီးေစႏုိင္သည့္ ရာသီဥတု သုိ႔မဟုတ္ အျခားအေၾကာင္းရင္း 
မ်ားမွလည္း ကာကြယ္ေပးရပါမည္။ 

၆ဝ။ အခင္းျဖစ္ရာေနရာသုိ႔ အမႈထမ္းမ်ားဝင္ေရာက္သည့္မွတ္တမ္းကုိ သက္ဆုိင္ရာ ရက္စြဲ၊ အခ်ိန္အတိအက်ျဖင့္ 
မွတ္တမ္းျပဳစု ရမည္။ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားႏွင့္ထိေတြ႔ကုိင္တြယ္မႈျပဳသူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတုိ႔၏ 
ဒီအန္ေအႏွင့္ လက္ေဗြမ်ားကုိ ရည္ညႊန္းခ်က္နမူနာအျဖစ္ေပးရမည္။ မႈခင္းဆုိင္ရာ အဆိပ္အေတာက္၊ ေရာဂါ 
ပုိး စသည္ျဖင့္ ညစ္ညမ္းမႈကုိေလ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္ အမႈထမ္းမ်ား၏ က်န္းမာေရး၊ ေဘးကင္းေရးကုိကာကြယ္ရန္ 
အတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အကာအကြယ္အဝတ္အစားမ်ားကုိ ရရွိႏုိင္က ဝတ္ဆင္ထားရမည္။ အနည္းဆုံး 
အားျဖင့္ လက္အိတ္ႏွင့္ မ်က္ႏွာဖုံးမ်ား ဝတ္ဆင္သင့္သည္။  သက္ေသအေထာက္အထားအား ထိန္းသိမ္းေပး 
ရန္ မွန္ကန္ေသာထုပ္ပုိးမႈ၊ သက္ေသအမ်ိဳးအစားအလုိက္ မွန္ကန္ေသာနည္းလမ္း အသုံးျပဳရန္ လုိအပ္သည္။ 
အကယ္၍ ထုိသု႔ိျပဳရန္ အရင္းအျမစ္၊ ေထာက္ပ့ံပုိ႔ေဆာင္ေရးမရရွိပါက ညစ္ညမ္းမႈ သုိ႔မဟုတ္ ပ်က္စီးမႈကို 
အတတ္ႏုိင္ဆုံး ေလ်ာ့က်ေပးသည့္ ထုပ္ပုိးမႈပုံစံကုိ အသုံးျပဳရမည္။ 

88 ဥပမာ၊ ICRC ၏ ေပ်ာက္ဆုံးေနသူမ်ား၊ အေလာင္း႐ုပ္ၾကြင္းမ်ား၏ ဒီအန္ေအစိစစ္ခ်က္ႏွင့္ မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္းေဖာ္ထုတ္မႈ - လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ 
အျခားလက္နက္ကုိင္ အၾကမ္းဖက္မႈအေျခအနမ်ားအတြက္ အေကာင္းဆုံးက်င့္သုံးမႈဆုိင္ရာ လမ္းညႊန္၊ ဒု-ႀကိမ္ထုတ္ေဝမႈ၊ ၂ဝဝ၉၈။

89 ဥပမာ၊ .S.Parker,A.J.London,J.D.Aronson ၏ “႐ုပ္အေလာင္းပုိင္ရွင္အား ေဖာ္ထုတ္ရန္ ဒီအန္ေအကုိ အသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ အမွတ္မထင္ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား - က်င့္ဝတ္ 
ဆုိင္ရာ အကဲျဖတ္စိစစ္ခ်က္” ForensicScience International အတြဲ ၇ (၂ဝ၁၃)၊ စာ ၂၂၁-၂၉။

90 အကယ္၍ ရာဇဝတ္မႈမျဖစ္ခဲ့ေသာ္ျငားလည္း၊ ေသဆုံးမႈသူအား ေတြ႔ရွိရသည့္ေနရာကုိ အခင္းျဖစ္ပြားရာေနရာတစ္ခုအျဖစ္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။



24  |   ဥပေဒမဲ့ေသဆုံးေၾကာင္း ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိျခင္းအေပၚစုံစမ္းစစ္ေဆးမႈဆုိင္ရာ မင္နီဆုိတာပ႐ုိတုိေကာ (၂ဝ၁၆)

၆၁။  အခင္းျဖစ္ပြားရာေနရာတစ္ခုတြင္ရွိသည့္ ပစၥည္းအားလုံးသည္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအတြက္ ဆက္ဆုိင္မႈျဖစ္ႏုိင္ 
ေခ်ရွိေၾကာင္း ယူဆသင့္သည္။ အခင္းျဖစ္ပြားရာေနရာတြင္ ေတြ႔ရွိႏုိင္ေသာပစၥည္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း 
ေဖာ္ျပထားသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဤပစၥည္းမ်ားျဖစ္သည္ဟု ကန္႔သတ္မထားပါ။ 

(က) ေျမပုံမ်ား၊ ဓာတ္ပုံမ်ား၊ အမႈထမ္းဆုိင္ရာမွတ္တမ္းမ်ား၊ စစ္ေၾကာမႈမွတ္တမ္းမ်ား၊ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
မွတ္တမ္းမ်ား၊ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား၊ ေငြရေျပစာမ်ား၊ မွတ္ပုံတင္စာရြက္စာတမ္းမ်ား၊ 
ဖုန္းမွတ္တမ္းမ်ား၊ စာအဝင္အထြက္မ်ား၊ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္မ်ား စသည္ကဲ့သုိ႔ေသာ မွတ္တမ္း doc-
umentary သက္ေသအေထာက္အထား၊

(ခ) ကိရိယာတန္ဆာပလာမ်ား၊ လက္နက္မ်ား၊ အဝတ္အထည္ႏွင့္ အမွ်င္အပုိင္းအစမ်ား၊ ေသာ့မ်ား၊ 
ေဆးပန္းခ်ီ၊ တုိက္ခုိက္ရာတြင္ အသုံးျပဳသည္ ဖန္၊ ဖန္ခြက္၊ စည္းေႏွာင္သည့္ႀကိဳးမ်ား၊ လက္ဝတ္ 
ရတနာမ်ားစသည့္ ႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ သက္ေသအေထာက္အထား၊

(ဂ) ေသြး၊ ဆံပင္၊ လိင္ပုိင္းဆိုင္ရာအရည္မ်ား၊ ဆီး၊ လက္သည္း၊ ခႏၶာကုိယ္အစိတ္အပုိင္းမ်ား၊ အ႐ိုးမ်ား၊ 
သြားမ်ားႏွင့္ လက္ေဗြရာမ်ား စသည့္ ဇီဝေဗဒဆုိင္ရာ သက္ေသအေထာက္အထား၊ 

(ဃ) မုိဘုိင္းဖုန္းမ်ား၊ ကြန္ပ်ဴတာ၊ တက္ဘလက္မ်ား၊ ၿဂိဳဟ္တုဖုန္းမ်ား၊ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဆုိင္ရာ သုိေလွာင္ 
ကိရိယာမ်ား၊ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ အသံဖမ္းစက္မ်ား၊ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ကင္မရာမ်ား၊ စီစီတီဗီ ဗီဒီယုိဖုိင္မ်ား 
စသည့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္သက္ေသ အေထာက္အထားမ်ား။

၆၂။  သက္ဆိုင္ရာသက္ေသခံပစၥည္းမ်ားအားလံုးကို အခင္းျဖစ္ပြားရာေနရာကို စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးဆိုင္ရာ အေသးစိတ္ 
လမ္းညြန္ခ်က္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း မွတ္တမ္း documentary ပုံစံ ႏွင့္ ဓာတ္ပုံ ပုံစံတုိ႔ျဖင့္ 
မွတ္တမ္းျပဳစုရမည္။ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားတြင္ သက္ေသပစၥည္းမ်ား စစ္ေၾကာမႈစြမ္းေဆာင္ရည္သည္ တစ္ခုမွ 
တစ္ခု ျခားနားပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ မွတ္စုမ်ား၊ ပုံၾကမ္းအစီအစဥ္မ်ား၊ ဓာတ္ပုံမ်ားအသုံးျပဳလ်က္ အခင္း 
ျဖစ္ပြားရာေနရာကုိ ထိထိေရာက္ေရာက္ မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္း လုိအပ္ပါမည္။ အခင္းျဖစ္ပြားရာေနရာကုိ မွတ္တမ္း 
ျပဳစုျခင္း၊  သက္ေသအေထာက္အထား ရွာေဖြျခင္းတုိ႔တြင္ ေစ့စပ္ေသခ်ာမႈ ရွိသင့္သည္။ 

၆၃။  သက္ေသနမူနာမ်ားကုိ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးၿပီးျဖစ္ေသာ သုိ႔မဟုတ္ အသိၾကြယ္ဝေသာ အမႈထမ္းမ်ားမွ 
ရွာေဖြၿပီး မွတ္တမ္းျပဳစုသင့္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ သက္ေသနမူနာရယူျခင္းအတြက္ အေျခခံေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈသာ 
လုိအပ္ေသာ္လည္း၊ ေဆးဘက္-ဥပေဒေရးရာ စစ္ေၾကာမႈမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္းအတြက္ မိမိတုိ႔တရားစီရင္ေရး
ရာမူေဘာင္အေျခအေနႏွင့္ ေလ်ာ္ညီေသာ အဆင့္ျမင့္ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈ လုိအပ္ပါလိမ့္မည္။ 

၆၄။  စုံစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ားသည္ ပုဂၢိဳလ္ေရးရာအကာကြယ္ပစၥည္း၊ သက္ေသပစၥည္း ထုပ္ပုိးရမည့္သက္ဆုိင္ရာ 
အိတ္မ်ား၊ ေသတၲာ မ်ား၊ ပလပ္စတိတ္ဗူး၊ ဖန္ဗူးမ်ား၊ ကင္မရာမ်ား စသည္တုိ႔ပါဝင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားသင့္ေလ်ာ္စြာ 
တပ္ဆင္ယူေဆာင္သင့္ပါသည္။ 

၆၅။ အခင္းျဖစ္ပြားရာေနရာမွသည္ တရား႐ုံးေရာက္ရွိသည့္တုိင္ တရားစီရင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္အဆုံးသတ္သည္အထိ 
သက္ေသအေထာက္အထားရွာေဖြမႈ၊ သုိေလွာင္မႈ၊ ပုိ႔ေဆာင္မႈႏွင့္ မႈခင္းေရးရာစိစစ္မႈ အဆင့္အဆင့္တုိင္းကို 
ေျဖာင့္မတ္တည္ၾကည္စြာျဖင့္ သက္ေသအေထာက္အထား ခုိင္လုံမႈရွိေစရန္ ထိထိေရာက္ေရာက္ မွတ္တမ္း 
ျပဳစုရမည္။ ၎အား “သက္ေသကြင္းဆက္” (chain of evidence) သုိ႔မဟုတ္ “ထိန္းသိမ္းမႈကြင္းဆက္” 
(chain of custody) ဟု ရည္ညႊန္းေလ့ရွိသည္။ ထိန္းသိမ္းမႈကြင္းဆက္ chain of custody ဟူသည္ ဥပေဒ 
ေရးရာတရားစြဲဆုိမႈတစ္ရပ္တြင္ သက္ေသအေထာက္အထားအျဖစ္ တင္သြင္းရန္အတြက္ အရည္အခ်င္း 
ျပည့္မီေစရန္အလုိ႔ငွာ အလားအလာရွိေသာ သက္ေသခံပစၥည္းမ်ားမည္သည္မဆုိကုိ ျပည့္စုံခုိင္လုံစြာ စာတမ္း 
ျပဳစုရန္လုိအပ္သည့္ သက္ေသအေထာက္အထားဆုိင္ရာ အယူအဆျဖစ္သည္။ ဤတြင္ သက္ေသခံ ပစၥည္း 
အား တာဝန္ရွိသူမ်ားထံမွ ရရွိသည့္အခ်ိန္မွသည္ တရား႐ုံးသုိ႔တင္ဆက္သည္အထိ ကာလအတြင္း ၎ 
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သက္ေသခံပစၥည္းတုိ႔အား ပုိင္ဆုိင္သူ ပုဂိၢဳလ္မ်ားအားလုံးသည္ မည္သူမည္ဝါျဖစ္ျခင္းႏွင့္ အစဥ္အလုိက္ျဖစ္ 
ျခင္းဆုိင္ရာ မွတ္တမ္းလည္းပါဝင္သည္။ ပုိင္ဆုိင္မႈ သုိ႔မဟုတ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈကြင္းဆက္တြင္ 
ကြာဟမႈ တစ္စံုတစ္ရာရွိေနပါက ရာဇဝတ္တရားခံအေပၚ သက္ေသထြက္ဆုိသည့္ သက္ေသပစၥည္းႏွင့္ 
မိတ္ဆက္ေပးမႈကုိ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစသည္။ သက္ေသအေထာက္အထားပစၥည္းမ်ားကုိ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ 
ရာတြင္ ႀကိဳးကုိင္ျခယ္လွယ္ျခင္း၊ ပ်စ္စီးေစျခင္း၊ အျခားသက္ေသမ်ားႏွင့္ ေရာေထြးညစ္ညဴးေစျခင္းစသည္တုိ႔ 
မျဖစ္ရန္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးရမည္။ လူ႔႐ုပ္အေလာင္း အၾကြင္းအက်န္ပါအဝင္ သက္ေသခံ 
အေထာက္အထား အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုစီကုိ ရရွိသည့္အခ်ိန္မွစ၍ စိစစ္မႈ၊ သုိေလွာင္မႈျပဳသည္အထိ ၎တုိ႔၏ 
မည္သည္မည္ဝါျဖစ္ျခင္းကုိ ေသခ်ာေစရန္ စနစ္တက် ကုိးကားျခင္း၊ အမွတ္အသားျပဳျခင္းတုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္ 
သင့္ပါသည္။ သက္ေသခံ အေထာက္အထားကြင္းဆက္ႏွင့္ သမာသဓိရွိ ျခင္းဆုိင္ရာသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ 
ျပည့္မီေစရန္ သက္ေသခံပစၥည္းမ်ားအား သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး၊ ေျခရာခံလုိက္ျခင္းႏွင့္ သုိေလွာင္မႈျပဳျခင္းတုိ႔ 
တြင္ စုံစမ္းစစ္ေဆးသူ၏ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ ပါဝင္ေစရပါမည္။ 

၆၆။ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈ လုပ္ငန္းအဆင့္အားလုံးတြင္ သက္ေသခံပစၥည္းမ်ားကုိ သင့္ေလ်ာ္ေသာ သိုေလွာင္မႈ 
အေဆာက္အအုံတစ္ခုတြင္ သိမ္းဆည္းသင့္ပါသည္။ သုိေလွာင္သည့္ အေဆာက္အအုံမ်ားသည္ သန္႔ရွင္းမႈ၊ 
လုံျခံဳမႈရွိၿပီး ပစၥည္းမ်ားအား သင့္ေလ်ာ္ေသာ အေျခအေနရပ္မ်ားျဖင့္ ထိန္းသိမ္းႏုိင္သည့္ေနရာ ျဖစ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ 
၎ေနရာသုိ႔ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ ဝင္ေရာက္ျခင္း၊ ညစ္ညဴးသြားေစျခင္းမ်ိဳးမွ ကာကြယ္ေပးရပါမည္။ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ 
သက္ေသပစၥည္းမ်ားအား ႏုိင္ငံတကာ အေကာင္းဆုံး က်င့္သုံးမႈမ်ားႏွင့္အညီ စုေဆာင္းျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ 
စိစစ္ျခင္းျပဳသင့္ပါသည္။91

၃။ မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး

၆၇။ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိက ေသဆုံးသြားသူ၏မိသားစုအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေပးရန္၊ ပ့ံပုိးမႈမ်ားေပးရန္ေသာ္
လည္းေကာင္း၊ ကာယကံရွင္ မေသဆုံးမီက သူနဲ႔ပတ္သက္ေသာေဒတာ ante-mortem ကဲ့သုိ႔ေသာ ေသဆုံး 
သူ မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ရန္လုိအပ္သည့္  သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ စုေဆာင္းရန္အတြက္ 
ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေလ့က်င့္သင္ၾကားထားၿပီး အေတြ႔အၾကံဳလည္းရွိၿပီးသည့္ မိသားစုဆက္ဆံေရးဆုိင္ရာ 
အထူးျပဳပညာရွင္တစ္ဦးကုိ ခန္႔အပ္ထားသင့္ပါသည္။92 ပညာရွင္အေနျဖင့္ မိသားစုထံသုိ႔ အေစာဆုံး သြား 
ေရာက္ေတြ႔ဆုံၿပီး စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးဆုိင္ရာ ေနာက္ဆုံးရသတင္းမ်ား၊ တုိးတက္မႈမ်ား၊ ရလဒ္မ်ားကုိ တင္ျပ 
ေပးျခင္း၊ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ မိသားစုမွစုိးရိမ္မကင္းရွိသည့္အခ်က္မ်ားကုိ ေျဖရွင္းေပးျခင္း 
တုိ႔အား ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္ပါသည္။93 ေပ်ာက္ဆုံးသြားသူ သုိ႔မဟုတ္ ေသဆုံးသူ၏ မိသားစုႏွင့္ အျပဳသေဘာ 
ေဆာင္ေသာ ဆက္ဆံေရးရွိျခင္းသည္ မည္သည္စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈအတြက္မဆုိ အသုံးဝင္ေသာ သတင္းအခ်က္ 
အလက္မ်ားႏွင့္ ရလဒ္မ်ားကုိ ရရွိေစႏုိင္ပါသည္။  

91 ဥပမာ၊ ရဲအရာရွိဦးစီခ်ဳပ္အသင္းအဖြဲ႕၏ “ဒစ္ဂ်စ္တယ္သက္ေသမ်ားအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာက်င့္သုံးမႈ”ယူေက၊ http://www.digital-detective.net/digital-fo-
rensics-documents/ACPO_Good_Practice_Guide_for_Digital_Evidence_v5.pdf

92 ေသဆုံးမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး အာဏာပိုင္မ်ားကုိယ္တုိင္အား ေသဆုံးမႈႏွင့္ပတ္သက္ေနေၾကာင္း မသၤကာဖြယ္ရွိသည့္အေျခအေနရပ္မ်ိဳးတြင္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း 
ၿပီး သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေပးပို႔ျခင္း၊ ရယူျခင္းအတြက္ ယင္းအာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ဆက္ဆံေရးသည္ မိသားစုအတြက္ လက္ခံႏုိင္ဖြယ္မဟုတ္ပါ။ မိသားစုအတြက္ 
ဥပေဒေရးရာကုိယ္စားလွယ္ သုိ႔မဟုတ္ အစုိးရမဟုတ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ဝင္ေရာက္ပါဝင္မႈသည္ အေရးႀကီးေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရရွိေစေရး 
အတြက္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိသည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။

93 အထက္ေဖာ္ျပပါ အကုိးအကား၏ စာပုိဒ္ ၃၅-၃၇ ကုိ ၾကည့္ပါ။



26  |   ဥပေဒမဲ့ေသဆုံးေၾကာင္း ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိျခင္းအေပၚစုံစမ္းစစ္ေဆးမႈဆုိင္ရာ မင္နီဆုိတာပ႐ုိတုိေကာ (၂ဝ၁၆)

၄။ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခံရသူအေၾကာင္းကုိ နားလည္ေပးျခင္း

၆၈။  ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခံရသူႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ၎၏လူေနမႈပုံစံစုံစမ္းေမးျမန္းမႈျပဳၿပီး ပ႐ိုဖုိင္းဖုိင္တြဲတစ္ခုဖြင့္ေပးရပါမည္။ 
သင့္ေလ်ာ္ေသာ ဂ႐ုျပဳမႈနည္းလမ္းကုိ ေလးစားလုိက္နာအသုံးျပဳရမည္။ ဥပမာ အိမ္ေထာင္ေရးေဖာက္ျပန္မႈ 
သုိ႔မဟုတ္ အျခားကဲ့ရဲ႕ ႐ႈတ္ခ်ဖြယ္ရွိသည့္ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ အျပဳအမူဆုိင္ရာကဲ့သုိ႔ေသာ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကုိ 
ကုိင္တြယ္သည့္အခါတြင္ ျဖစ္သည္။ ပ႐ိုဖုိင္းသည္ အမႈ၏လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ယူဆခ်က္မ်ားကုိ စမ္းသပ္ေပးမည္ 
ျဖစ္ၿပီး၊ အျခားေသာစုံစမ္းစစ္ေဆးမႈလမ္းေၾကာင္းမ်ား မရွိသည့္အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးဆုိင္ရာ
အခြင့္အလမ္းမ်ား ျဖစ္ပြားလာေစေရးကို ပံ့ပိုးေပးပါသည္။ ၎ပ႐ုိဖိုင္းသည္ ရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္ေစသည့္ အရင္းခံ 
အေၾကာင္းကုိ ေဖာ္ထုတ္ရန္လည္း ကူညီေပးႏုိင္ပါသည္။ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခံရသူ၏ 
အသင္းအဖြဲ႕မ်ား၊ လူေနမႈပုံစံ၊ အမူအက်င့္ပုံစံႏွင့္ အီလက္ထေရာနစ္ ပစၥည္းမ်ားမွ စုေဆာင္းရရွိႏုိင္သည္။ 

၅။ သက္ေသမ်ားကုိ ရွာေဖြျခင္း၊ အင္တာဗ်ဴးျခင္းႏွင့္ကာကြယ္ေပးျခင္း

၆၉။ ဥပေဒမဲ့ေသဆုံးေၾကာင္း ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိျခင္းဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရရွိထားသည့္ ပုဂိၢဳလ္မ်ားကုိ 
ရွာေဖြၿပီး အင္တာဗ်ဴးေမးျမန္းသင့္ပါသည္။ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအား အမ်ားျပည္သူထံ ေၾကညာျခင္းသည္ 
သက္ေသမ်ားႏွင့္ အျခားသတင္းေပးႏုိင္သူမ်ား ထြက္ေပၚလာေစရန္ အားေပးရာေရာက္ၿပီး ၎တုိ႔ေပးသည့္သ
တင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိလည္း လွ်ဳိ႕ဝွက္မႈ၊ ဂ႐ုျပဳမႈႏွင့္ ကုိင္တြယ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးရန္ လုိ 
အပ္ပါမည္။ 

၇ဝ။ သက္ေသမ်ားအားအင္တာဗ်ဴးရသည့္ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ - 

(က) သက္ဆုိင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ စနစ္တက်ႏွင့္ မွ်တမႈရွိေသာ လုပ္ငန္းစဥ္အားျဖင့္ ရႏုိင္ 
သေလာက္ရရွိရန္ စုံစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ားအား အမွန္တရားကုိေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ ဓမၼဓိ႒ာန္က်က် 
ကူညီပ့ံပုိးႏုိင္ရန္။

(ခ) ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိေသာ မသကၤဖြယ္ျဖစ္သူမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ရန္။

(ဂ) လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းစီတုိ႔မွ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ တည္ေဆာက္ရာတြင္ သက္ဆုိင္မႈရွိသည္ဟု 
ယူဆရသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေပးႏုိင္ေသာ အခြင့္အလမ္းတစ္ခုဖြင့္ေပးရန္။

(ဃ) ေနာက္ထပ္သက္ေသမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ရန္။

(င) ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းခံရသူသည္ မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္းေဖာ္ထုတ္ရန္။

(စ) အခင္းျဖစ္ပြားရာေနရာႏွင့္ ျမႇဳပ္ႏွံသည့္ေနရာမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ရန္။

(ဆ) သတ္ျဖတ္ျခင္းခံရသည္ဟု စြပ္စြဲထားခ်က္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေနာက္ခံသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ 
ျဖစ္ရပ္မွန္မ်ားကုိ တည္ေဆာက္ရန္။94

(စ်) စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈတြင္ သဲလြန္စမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ရန္။

94 ဤတြင္ ဥပမာအားျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးအမႈထမ္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ တပ္မေတာ္အမႈထမ္းမ်ား၊ အျမဲတမ္းတပ္မေတာ္မဟုတ္သည့္ တပ္ဖြဲ႕၏ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ အမည္၊ 
ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ား၏ မည္သူမည္ဝါျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ေဖာ္ျပခ်က္၊ ဆင့္ကဲအမိန္႔ေပးမႈစနစ္၊ ဆက္သြယ္ေရးကုတ္မ်ားႏွင့္ နည္းလမ္းမ်ား၊ သတ္ျဖတ္ျခင္းႏွင့္ဆက္ႏႊယ္ 
ေနသည့္ တရားဝင္စာတမ္းအေသးစိတ္၊ ရာဇဝတ္မႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည္ အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာသတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးဖြဲ႕စည္းတည္    
ေဆာက္ပုံမ်ားအၾကား အျပန္အလွန္တုန္႔ျပန္မႈမ်ား၊ တပ္မေတာ္စစ္ဆင္ေရးမ်ား၏ ရန္ပုံေငြမ်ား၊ သတ္ျဖတ္ေသဆုံးမႈ(မ်ား)ကုိ ဦးတည္ေစသည့္ ျဖစ္ရပ္တုိ႔၏ ကာလ 
အလုိက္စဥ္ျခင္း စသည္တုိ႔ပါဝင္ႏုိင္သည္။
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၇၁။  အင္တာဗ်ဴးေမးျမန္းသည့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ားအေနျဖင့္ သက္ေသမ်ားထံခ်ဥ္းကပ္ရာတြင္ သေဘာထား 
ႀကီးႀကီးျဖင့္  ခ်ဥ္းကပ္ၿပီး၊ အျမင့္ဆံုးက်င့္ဝတ္စံႏႈန္းမ်ားကုိ လုိက္နာသင့္ပါသည္။ အမႈဆုိင္ရာ သက္ေသမ်ား 
အားလုံး၏ ေဘးကင္းလုံျခံဳေရးကုိ အာမခံေပးႏုိင္ရန္ အႏၲရာယ္အကဲျဖတ္မႈ၊ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား၊ သင့္ေလ်ာ္ေသာ 
လူသားအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ေငြေၾကးအရင္းအျမစ္မ်ားသည္လည္း  ေနရာတက်ရွိေနရပါမည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ အေျခ 
အေနမ်ားတြင္ မိသားစုမ်ားအေနျဖင့္ အျခားေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ေၾကာင့္ မိမိတုိ႔၏လုံျခံဳေရးအတြက္ 
ေၾကာက္ရြံ႕မႈရွိႏုိင္သည္။ စုံစမ္းစစ္ေဆးသူ၏ ေဘးကင္းလုံျခံဳေရးကိုလည္း ေသခ်ာစြာဂ႐ုျပဳရပါမည္။ အဘယ္ 
ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ သက္ေသကုိယ္တုိင္သည္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ 

၇၂။ အေရးႀကီးေသာသက္ေသမ်ား၏ အမည္စာရင္းကုိေရးခ်ၿပီး ၎တို႔အား အင္တာဗ်ဴးျခင္းကုိ ဦးစားေပးရပါမည္။ 
သက္ေသဟုဆုိရာတြင္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သည္ကုိ ျမင္ေတြ႕ သုိ႔မဟုတ္ အသံၾကားခဲ့သူမ်ား၊ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခံရ 
သူ(မ်ား) သုိ႔မဟုတ္ ျပစ္မႈက်ဳးလြန္သူမ်ားအျဖစ္ မသကၤာဖြယ္ျဖစ္သူ(မ်ား)၏ အေၾကာင္းကုိ သိရွိသူမ်ား၊ အဖြဲ႕ 
အစည္းတစ္ခုတည္း သုိ႔မဟုတ္ ဆင့္ကဲအမိန္႔ေပး စနစ္တစ္ခုတည္းရိွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားပါဝင္သည္။ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ 
မသကၤာဖြယ္ျဖစ္သူသည္ တုိက္႐ုိက္ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူထက္ ေသဆံုးျခင္းႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ပတ္သက္ေနသူမ်ား၏ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေပးႏုိင္ဖြယ္ရွိပါသည္။95 ထုိသက္ေသမ်ားထံမွ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကုိ အျပည့္အဝ 
ရရွိရပါမည္။ ျဖစ္ႏုိင္မႈ၊ သင့္ေလ်ာ္ေသာ လုံျခံမႈရွိက စုံစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ားအေနျဖင့္ အင္တာဗ်ဴး ေဆာင္ 
ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ အသံ သုိ႔မဟုတ္ ဗီဒီယုိ ဖမ္းယူ႐ိုက္ကူးမႈျပဳလုပ္ရန္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ပါသည္။  စုံစမ္း 
စစ္ေဆးေရးလုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္အတြင္း၌ သက္ေသထြက္ဆုိသူမ်ား၏စာရင္းမ်ားတြင္ ပါရွိေသာသက္ေသမ်ား
အားမလုိလားအပ္ေသာ အႏၲရာယ္မျဖစ္ေစရန္၊ မက်ေရာက္ေစရန္ အထူးဂ႐ုျပဳေစာင့္ေရွာက္ရပါမည္။ 
သက္ေသတစ္ဦးအား မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ေပးႏုိင္သည့္ အီလက္ထေရာနစ္ မွတ္တမ္းမ်ားကုိ 
ကုတ္အသြင္ေျပာင္းထားသည့္ ပုံစံ encrypted form ျဖင့္သာ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး႐ုံး၏ ျပင္ပသုိ႔ ယူေဆာင္ရ 
ပါမည္။ သက္ေသထြက္ဆုိသူ မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ျပႏုိင္သည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား (hard-
copy) အား အတတ္ႏုိင္ဆုံး အျပင္မေပါက္ၾကားေစရပါ။ 

၇၃။  တစ္အိမ္တက္ဆင္း စုံစမ္းေမးျမန္းမႈမ်ားကုိ အေရးႀကီးေသာ ႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာတည္ေနရာမ်ားႏွင့္ အခင္းျဖစ္ပြား 
ရာေနရာတုိ႔၏ နီးစပ္ျခင္းအရ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ၎အခင္းျဖစ္ပြားရာေနရာအား ေဖာ္ထုတ္ၿပီး 
မွသာ တစ္အိမ္တက္ဆင္း စုံစမ္းေမးျမန္းမႈမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ တစ္အိမ္တက္ဆင္း စုံစမ္းေမး 
ျမန္းမႈမ်ားသည္ စုံစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ားအတြက္ အေရးႀကီးနယ္ပယ္မ်ားတြင္ ေနထုိင္ေနသည့္ သုိ႔မဟုတ္ အလုပ္ 
လုပ္ေနသည့္ သက္ေသမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ရန္အတြက္လည္းေကာင္း၊ ေဒသႏၲရ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
ႏွင့္ အေၾကာင္းၾကားခ်က္မ်ားကုိ စုေဆာင္းရန္လည္းေကာင္း၊ အျခားသက္ေသမ်ားႏွင့္ မသကၤာဖြယ္ျဖစ္သူမ်ား
ကုိေဖာ္ထုတ္ရန္လည္းေကာင္း၊ စုံစစမ္းစစ္ေဆးေရးအေၾကာင္းကုိ ပုိမုိသိရွိေစရန္လည္းေကာင္း ကူညီေပးၿပီး၊ 
သတင္းအခ်က္အလက္ ရွိထားသူမ်ားကုိ ေရွ႕ထြက္လာေစရန္ အားေပးႏုိင္ပါသည္။ 

၇၄။   ႐ုပ္အေလာင္း မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္ းေဖာ္ထုတ္ရန္အတြက္ - ဆံပင္၊ ေသြး၊ တံေတြးအရည္ပုံစံမ်ား၊ သြား 
ဘက္ဆုိင္ရာ သုိ႔မဟုတ္ ရင္ဘတ္ ဓာတ္မွန္႐ိုက္ကူးျခင္း၊ အ႐ိုးက်ဴးပဲ့ျခင္းႏွင့္ အျခားဒဏ္ရာမ်ား သုိ႔မဟုတ္ 
ေရာဂါမ်ား ရွိမရွိဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အစရွိသည္ကဲ့သုိ႔ေသာ ကာယကံရွင္မေသဆုံးမီက သူနဲ႔ 
ပတ္သက္ေသာေဒတာ အခ်က္အလက္မ်ား ante-mortem data ကိုစုေဆာင္းရန္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားခံယူထား 
သည့္ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားသာလွ်င္  မိသားစုဝင္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ အျခားသူမ်ားထံ အင္တာဗ်ဴးေမးျမန္းမႈ ျပဳရပါ 
မည္။ ထုိကၽြမ္းက်င္သူမ်ားသည္ နည္းပညာပုိင္းဆုိ္င္ရာေမးခြန္းမ်ားကုိ အခြင့္အာဏာရွိရွိျဖင့္ ေျဖၾကားနုိင္ၿပီး၊ 
ေဆးဘက္ဆုိင္ရာႏွင့္ သြားဘက္ဆုိင္ရာ အသုံးအႏႈန္းမ်ားကုိ မွန္ကန္စြာ အေျခခံဗဟုသုတရွိေသာသူမ်ား ျဖစ္ 
ရပါမည္။ အေထာက္အထားနမူနာမ်ားကုိ ယူေဆာင္သြားရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားလုိအပ္ၿပီး၊ 

95 ဥပမာ၊ ၎သည္ ပူးတြဲရာဇဝတ္မႈလုပ္ငန္း၊  သာလြန္ေသာတာဝန္ဝတၱရား၊ အမိန္႔ေပးမႈ၊ အားေပးကူညီပ့ံပုိးမႈ၊ စီစဥ္မႈ သုိ႔မဟုတ္ လံႈ႔ေဆာ္ေပးမႈတုိ႔အပါအဝင္ ဥပေဒ 
အရ တာဝန္ရွိမႈဆုိင္ရာ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ နည္းလမ္းမ်ားအားျဖင့္ ျဖစ္ႏုိင္သည္။
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ယင္းနမူနာမ်ားကုိ မည္သုိ႔သုိေလွာင္မည္၊ မည္သူဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈခြင့္ရမည္၊ မ်ိဳး႐ိုးဗီဇဆုိင္ရာ ေဒတာေဘ့စ္ကုိ 
မည္သူက စီမံခန္႔ခဲြမည္၊ ေဒတာမ်ားကုိ မည္သုိ႔အသုံးျပဳသြားမည္ စသည္တုိ႔ကုိ ေဖာ္ျပသည့္ သေဘာတူညီမႈပုံ
စံမ်ားအားသက္ဆုိင္သူ၊ အေထာက္အထားနမူနာေပးသူမ်ားက  ျဖည့္ေပးရပါမည္။ 

၇၅။ မီဒီယာမွထုတ္ေဖာ္ျခင္းသည္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအတြက္  အသုံးဝင္မည့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္သက္ေသပစၥည္းမ်ား 
ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ရန္ႏွင့္ ရရွိႏုိင္ရန္ကူညီေပးႏုိင္ပါသည္။ ဤတြင္ အေရးေပၚဖုန္းနံပါတ္မ်ား  ခ်ေပးျခင္း၊ အီးေမးလ္ 
ႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ လူမႈကြန္ယက္ မီဒီယာ web page မ်ား ဖြင့္ထားျခင္းတုိ႔ပါဝင္ႏုိင္ၿပီး၊ ထုိသုိ႔အားျဖင့္ စုံစမ္းစစ္ 
ေဆးသူမ်ားထံသုိ႔ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ လွ်ဳိ႕ဝွက္စြာ သုိ႔မဟုတ္ အမည္မေဖာ္ျပဘဲႏွင့္ပင္ ေပးပုိ႔ႏုိင္ 
သည္။ သက္ဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေပးပုိ႔မႈအတြက္ အျပန္အလွန္အားျဖင့္ ဆုလာဘ္တစ္ခုေပး 
ျခင္းကုိလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ပါသည္။ 

၇၆။ အထူးသျဖင့္ မသကၤာဖြယ္ျဖစ္သူသည္ အစုိးရအမႈထမ္းတစ္ဦးျဖစ္ေနပါက တစ္စုံတစ္ဦးမွ သတင္းအခ်က္ 
အလက္မ်ားေပးပုိ႔မႈအား လွ်ိဳ႕ဝွက္စြာကုိင္တြယ္သြားမည္ဟူသည့္ ဥပေဒကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ တိက်ေသာ 
မဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ ေဖာ္ေဆာင္ရပါမည္။ 

၆။ ႏိုင္ငံတကာနည္းပညာ အကူအညီမ်ား

၇၇။  အျခားႏုိင္ငံမ်ားရွိ ဥပေဒဘက္ေတာ္သား ေအဂ်င္စီမ်ား၏ အကူအညီသည္ ေဒသႏၲရစုံစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ား၏ 
နည္းပညာပုိင္းဆုိင္ရာ စြမ္းေဆာင္ရည္၌ လစ္ဟာခ်က္မ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ ကူညီေပးႏုိင္ပါမည္။ ဥပမာ 
အားျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားျဖစ္သည့္ Interpol အေနျဖင့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးကုိပ့ံပုိးကူညီေပးႏုိင္မ
ည္ျဖစ္ၿပီး၊  အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ၾကက္ေျခနီအသင္း(ICRC) ကဲ့သုိ႔ေသာ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆုိင္
ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္လည္း ေသဆုံးသူ မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ေတာ္ေလ်ာ္ေသာ၊ ဂုဏ္သိကၡာေစာင့္ထိန္းေသာ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္မႈ တုိ႔အား လူသားျခင္း စာနာေထာက္ထားမႈအေျခအေနရပ္
မ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ မႈခင္းေရးရာ အေကာင္းဆုံးက်င့္သုံးမႈမ်ားကုိ အၾကံျပဳေပးႏုိင္ပါမည္။

၇။  ဆယ္သြယ္ေရးႏွင့္အျခားဒစ္ဂ်စ္တယ္သက္ေသအေထာက္အထား

၇၈။  သက္ဆုိင္ရာ ဥပေဒနယ္နိမိတ္မ်ားအတြင္း၌  မုိဘုိင္းဖုန္းေဒတာအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူ 
service provider မ်ားထံ အကူအညီေတာင္းခံသင့္ပါသည္။ ယင္းသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ စိတ္ဝင္ 
စားဖြယ္ပုဂၢဳိလ္မ်ား persons of interest မည္သူမည္ဝါျဖစ္ျခင္း၊ ထိုိသူတုိ႔၏အခန္းက႑ႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္မႈမ်ားကုိ 
သိရွိရန္ကူညီေပးႏုိင္ၿပီး၊ အဓိကလႈပ္ရွားမႈမ်ား (အဓိကက် ေသာတည္ေနရာမ်ား၌ ရွိေနျခင္း၊ အစည္းအေဝးမ်ား 
တက္ေရာက္ျခင္း၊ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးမႈေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ပစၥည္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ 
ေရွာက္ေပးျခင္း၊ ရာဇဝတ္မႈအား ကြက္မ်က္ျခင္းအစရွိသည္တုိ႔) တြင္ ထုိသူတုိ႔ ပါဝင္လာရန္ ကူညီေပးႏုိ္င္ပါမည္။ 
စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈတစ္ရပ္ကုိ အစီအစဥ္ေရးဆြဲရာတြင္ စုံစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ားအေနျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ား 
service providers မ်ား၏  ေဒတာ-ထိန္းသိမ္းျခင္းဆုိင္ရာ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ရင္းႏွီးမႈရွိရပါမည္။ မုိဘုိင္းဖုန္း ေဒတာ 
အခ်က္အလက္မ်ားအားျဖင့္ အာဏာပိုင္မ်ားသည္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုအတြင္း ဖုန္းတာဝါ 
တစ္ခုႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ခဲ့သည့္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားကုိ စိစစ္ႏုိင္ရပါမည္။ ထို႔ေနာက္ စုံစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ားမွ ထုိမုိဘုိင္း 
ဖုန္းနံပါတ္မ်ားကုိ ေဖာက္သည္ (customer) တစ္ဦးဦး၏ အမည္၊ လိပ္စာႏွင့္ အျခားေသာ သတင္း အခ်က္ 
အလက္မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီမႈရွိမရွိ စိစစ္ႏုိင္္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ သက္ဆုိင္ရာပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ တည္ေနရာႏွင့္ အခ်ိန္ အတိ 
အက်ျဖစ္ႏုိင္ေျခကုိ မွန္းဆႏုိင္ပါမည္။ ေသဆုံးသူ၏ မုိဘုိင္းဖုန္းမ်ားႏွင့္ အေရးႀကီး မသကၤာဖြယ္ရာမ်ားကုိ 
တရားဝင္ ရယူရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ဆက္စပ္မႈရွိသည့္ ေဒတာ (ဥပမာ၊ ဖုန္းေခၚဆုိခဲ့သည္မ်ား၊ ဖုန္းအဝင္ေခၚဆုိမႈမ်ား
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မေျဖၾကားခဲ့ျခင္း၊ ဖုန္းအဝင္ေခၚဆုိမႈမ်ား၊ sms စာတုိ မက္ေဆ့ခ်္ေပးပုိ႔မႈမ်ား၊ ဓာတ္ပုံမ်ား၊ ဖုန္းနံပါတ္မ်ား၊ 
ဒုိင္ယာယီမွတ္တမ္းမ်ား)ကုိ ကၽြမ္းကၽြမ္းက်င္က်င္ ေဒါင္းလုတ္ယူရပါမည္။ ထုိသုိ႔ ျပဳၿပီးေနာက္ အမႈ၏ အေျခ 
အေနအလုိက္ ဖုန္းမ်ားကုိ ေသဆံုးသူ၏မိသားစု သုိ႔မဟုတ္ မသကၤာဖြယ္ျဖစ္သူထံသုိ႔ ျပန္လည္ေပးအပ္ 
ႏုိင္ပါသည္။ အကယ္၍ လက္ကုိ္င္ဖုန္းအား ျပန္လည္ရရွိရာဝယ္ အဆိုပါဖုန္းအား ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခဲ့သူမွ အသုံး 
ျပဳခဲ့ေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ ဖုန္းအားအသုံးျပဳသူ သုိ႔မဟုတ္ ဖုန္းပုိင္ရွင္ မည္သူမည္ဝါျဖစ္သည္ကုိ မေဖာ္ျပထား 
ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါက ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူ service provider သုိ႔မဟုတ္ အျခားသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားမွ 
အဆုိပါရရွိထားသည့္ဖုန္းတြင္ မိသားစုဝင္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ အဓိကက်ေသာ မသကၤာဖြယ္ျဖစ္သူထံမွ ဖုန္းေခၚ 
ဆုိခဲ့ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ မက္ေဆ့ခ်္ေခၚဆုိေပးပုိ႔ခဲ့ျခင္းကုိ ေဖာ္ျပျခင္း၊ ဖုန္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ စိစစ္မႈမ်ားျပဳျခင္း 
အားျဖင့္ ၎ဖုန္းအား မသကၤာဖြယ္ျဖစ္သူတစ္ဦးမွ ပုိင္ဆုိင္ေၾကာင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ အသုံးျပဳခဲ့ေၾကာင္း ပုိ၍ 
လြယ္ကူစြာ ေဖာ္ျပႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ 

၇၉။ သက္ဆုိင္ရာအျဖစ ေဖာ္ထုတ္ရရွိထားသည့္ ဖုန္းအားလုံးႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး Subscriber စာရင္းသြင္းမႈအေသး 
စိတ္မ်ား၊ ေငြေပးေခ်သည့္နည္းလမ္း၊ ဖုန္းေခၚဆုိသည့္ေဒတာ၊ မုိဘုိင္းဖုန္း၏ တည္ေနရာျပသခ်က္မ်ားႏွင့္ 
providers မွ ေပးႏုိင္သည့္ အျခားမည္သည့္ေဒတာကုိမဆုိ ေတာင္းဆုိရန္ အသုံးဝင္ႏုိင္ပါမည္။ ဤတြင္ 
အသုံးျပဳထားသည့္ လက္ကုိင္ဖုန္း၏ အမ်ိဳးအစား၊ ေမာ္ဒယ္ပုံစံႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္တုိ႔အား ေဖာ္ထုတ္ေပးႏုိင္ 
မည့္ စာတုိမက္ေဆ့ခ်္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံတကာမုိဘုိင္းဌာန စက္ပစၥည္းနံပါတ္မ်ား စသည္တုိ႔ပါဝင္ႏုိင္သည္။  
ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခံရသူ သုိ႔မဟုတ္ မသကၤာဖြယ္ျဖစ္သူ တစ္စုံတစ္ရာမွ အသုံးျပဳခဲ့သည့္ စမတ္ဖုန္းမ်ား၏ Wi-Fi 
အသုံးျပဳခဲ့သည့္ တည္ေနရာမွတ္တမ္း၊ ဝင္ေရာက္ခဲ့သည့္ အင္တာနက္ဆုိဒ္မ်ားကုိ စိစစ္မႈျပဳသင့္ပါသည္။ 
၎မွရရွိသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအတြက္ သဲလြန္စမ်ားကုိေပးႏုိင္ပါသည္။ 
ျဖစ္ႏုိ္င္ပါက စုံစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ားအေနျဖင့္ service provider မ်ားထံမွ ဆဲလ္ဖုန္း လႊမ္းျခဳံသည့္နယ္ပယ္ေျမပုံ
မ်ားကုိလည္း ရရွိထားသင့္ပါသည္။ 

၈ဝ။  စိစစ္သုံးသပ္ေရးတြင္ အမႈ၌ စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ားအားလုံး၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ ရရွိႏုိင္က အထူးျပဳေဆာ့ဝဲမ်ား 
အသုံးျပဳထားသည့္ ႐ုပ္ပုံမ်ားပါဝင္ေသာ ဇယားမ်ားကုိ အျပန္အလွန္ရည္ညႊန္း ကုိးကားျခင္းျဖင့္ ဖုန္းေခၚဆုိမႈ 
ေဒတာနံပါတ္မ်ားႏွင့္ ေဒတာမ်ားကုိ ႏိႈင္းယွဥ္သင့္ပါသည္။

၈။ ေငြေၾကးဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ား

၈၁။  လုိအပ္မႈ၊ သင့္ေလ်ာ္မႈရိွပါက ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းခံရသူ၏ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ မွတ္တမ္းဖုိင္တစ္ခုျပဳလုပ္သင့္ပါ 
သည္။ ေသဆုံးသူ၏ ႐ုပ္အေလာင္း သုိ႔မဟုတ္ အၾကြင္းအက်န္မ်ားကုိ ရွာေတြ႔သည့္အခါ ၎သည္ ေသဆုံး 
သည့္အခ်ိန္ကုိခန္႔မွန္းရန္ ကူညီေပးႏုိင္ပါသည္။ လူပုဂၢဳိလ္ေပ်ာက္ဆုံးသည့္ အမႈမ်ားတြင္ ထုိပုဂၢိဳလ္၏ ေငြ 
စာရင္း account ဆက္လက္လႈပ္ရွားမႈရွိေနပါက ၎ပုဂၢိဳလ္ သက္ရွိထင္ရွားရွိေနေသးေၾကာင္း ခန္႔မွန္းရန္ 
ကူညီေပးႏုိင္ပါသည္။ ျဖစ္ရပ္အားလံုးတြင္ ေငြေၾကးဆုိင္ရာမွတ္တမ္းဖုိင္သည္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးတစ္ခုအတြက္ 
သဲလြန္စအသစ္မ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ေပးႏုိင္ပါသည္။ 

၈၂။  မသကၤာဖြယ္ျဖစ္သူအား မည္သူမည္မည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၿပီးပါက ယင္းသံသယရိွသူ၏ ေငြေၾကး 
ဆုိင္ရာ ပ႐ိုဖုိင္မွတ္တမ္းတစ္ခုကုိ ေဖာ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။ ထူးထူးျခားျခား ေငြေပးေခ်မႈမ်ား၏ အေထာက္ 
အထား သုိ႔မဟုတ္ သာမန္ထက္ပုိေသာ လူေနမႈပံုစံကုိ စုံစမ္းသင့္ပါသည္။ 



30  |   ဥပေဒမဲ့ေသဆုံးေၾကာင္း ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိျခင္းအေပၚစုံစမ္းစစ္ေဆးမႈဆုိင္ရာ မင္နီဆုိတာပ႐ုိတုိေကာ (၂ဝ၁၆)

၉။ ျဖစ္ရပ္မ်ားကုိ ကာလအစဥ္လုိက္စဥ္ျခင္း။

၈၃။  စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေနသည္နွင့္အမွ် အျဖစ္အပ်က္ ျဖစ္ရပ္မ်ား၏“သက္ရွိ” ကာလအစဥ္ 
လိုက္စဥ္ျခင္းကုိ ေဖာ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။ ၎အား စုံစစမ္းစစ္ေဆးမႈျပဳစဥ္အတြင္း ရရွိထားသည့္ ပစၥည္း 
အခ်က္အလက္မ်ားမွ အရင္းခံရရိွ သင့္ပါသည္။ ယင္းအခ်က္အလက္မ်ားတြင္ ေအာက္ပါတို႔ အပါအဝင္ျဖစ္သည္- 

(က)  သက္ေသထြက္ဆုိခ်က္မ်ား။

(ခ)  ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခံရသူႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သိရွိရေသာလႈပ္ရွားမႈမ်ား။

(ဂ) မသကၤာဖြယ္ျဖစ္သူမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သိရွိရေသာလႈပ္ရွားမႈမ်ား။

(ဃ)  ဖုန္းေခၚဆုိမႈႏွင့္ အျခားဆက္သြယ္မႈဆုိင္ရာ ေဒတာအခ်က္အလက္မ်ား။

(င) ရဲအစီရင္ခံစာမွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ မွတ္စုစာအုပ္မ်ားပါဝင္သည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား။

(စ) မုိဘုိင္းဖုန္း site ေဒတာမ်ား။

(ဆ) ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းေပးပုိ႔မႈမ်ား။

(ဇ) စီစီတီဗီ၏ ဗီဒီယုိဖုိင္ႏွင့္ဓာတ္ပုံမ်ား။

(စ်) လူေနမႈပုံစံေဒတာမ်ား။

 ျဖစ္ရပ္မ်ားကုိ ကာလအစဥ္လုိက္စဥ္ျခင္းသည္ ျဖစ္ရပ္မ်ားအား ျခဳံငုံနားလည္မႈရွိေစရန္၊ သိရွိနားလည္ 
ထားေသာကြာဟခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ရန္ႏွင့္ စုံစမ္းေမးျမန္းမႈလမ္းေၾကာင္းသစ္မ်ား ေပၚေပါက္လာ 
ရန္တုိ႔အတြက္ ကူညီေပးႏုိင္ပါသည္။ 

ဂ။ အင္တာဗ်ဴးေမးျမန္းမႈႏွင့္ သက္ေသျဖစ္သူကို ကာကြယ္မႈေပးျခင္း 

၁။ အေထြေထြအေျခခံမူမ်ား

၈၄။  စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားတြင္ အင္တာဗ်ဴးေမးျမန္းမႈမ်ားသည္္ အဓိကအစိတ္အပုိင္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ၎အား နည္း 
လမ္းက်က် ေကာင္းစြာေဆာင္ရြက္ပါက ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခံရသူမ်ား၊ သက္ေသမ်ား၊ မသကၤာဖြယ္ျဖစ္သူမ်ားႏွင့္ 
အျခားသူမ်ားထံမွ တိက်ေသာ၊ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ၊ ျပည့္စုံေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိရရွိေစႏုိင္
ပါသည္။ ညံ့ဖ်င္း စြာေဆာင္ရြက္ေသာ အင္တာဗ်ဴးေမးျမန္းမႈသည္ စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္းကုိ အားနည္းသြားေစႏုိင္ 
ၿပီး လူမ်ားအေပၚ အႏၲရာယ္သက္ေရာက္ေစႏုိင္ပါသည္။ အင္တာဗ်ဴးမ်ားဆုိင္ရာ အေသးစိတ္လမ္းညႊန္ခ်က္
မ်ားစာအုပ္တြင္ အင္တာဗ်ဴးတစ္ခုအား ထိထိေရာက္ေရာက္၊ သင့္ေလ်ာ္မႈရွိရွိျဖင့္ မည္သုိ႔ေဆာင္ရြက္ရမည္ဟူ 
သည့္ ပုိ၍ေစ့စပ္မႈရွိေသာလမ္းညႊန္ခ်က္ကုိ ေဖာ္ျပေပးၿပီး၊ အင္တာဗ်ဴးသူမ်ားအေနျဖင့္လည္း အျခားသက္ 
ဆုိင္ရာစာတမ္းမ်ားကုိ ရည္ညႊန္းကုိုးကားသင့္ပါသည္။96

၈၅။ အင္တာဗ်ဴးေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ထိခုိက္ခံရသူမ်ားမွ တရားမွ်တမႈကုိ အေကာင္းဆုံးရရွိၿပီး၊ စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္း 
အားျဖင့္ အင္တာဗ်ဴးေျဖၾကားသူမ်ားအေပၚ ထိခုိက္ခံရမႈ အတတ္ႏုိင္ဆုံးေလ်ာ့ခ်ေပးမည့္ နည္းလမ္းမ်ိဳးျဖင့္ 
ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ မိမိခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုးသူေသဆုံး၍ ပူေဆြးေနသူ သုိ႔မဟုတ္ ရာဇဝတ္မႈတြင္မ်က္ျမင္ 
သက္ေသျဖစ္သူအား အင္တာဗ်ဴးသည့္အခါ ၎တုိ႔၏ စိတ္ထိခုိက္ဒဏ္ရာအား ျပန္လည္ႏိႈးဆြေပးျခင္းကုိ 

96 ဥပမာ၊ OHCHR ၏ လူ႔အခြင့္အေရးေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ျခင္းလက္စြဲ စာအုပ္၊ အခန္း ၁၁၊ http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Chap-
ter11-MHRM.pdf၊   အခန္း ၁၄၊ http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Chapter14-56pp.pdf၊  ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းစဥ္ေသဆုံးမႈမ်ားကုိ စုံစမ္း 
စစ္ေဆးျခင္းဆုိင္ရာ ICRC လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၊ https:// www.icrc.org/eng/assets/files/publications/icrc-002-4126.pdf  ၊ ကမာၻက်န္းမာေရးအဖြဲ႕ (WHO)၏ 
အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားတြင္ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈကုိ သုေတသနျပဳျခင္း၊ စာတမ္းျပဳစုျခင္း၊ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းတုိ႔အတြက္ က်င့္ဝတ္ဆုိင္ရာ 
ေဘးကင္းလုံျခံဳေသာ ေထာက္ခံအၾကံျပဳ ခ်က္မ်ား၊ http://www.who.int/gender/documents/OMS_Ethics&Safety10Aug07.pdf၊ WHO ၏ အမ်ိဳးသမီးမ်ား
အေပၚအၾကမ္းဖက္မႈကုိ သုေတသနျပဳျခင္း - သုေသတနျပဳသူမ်ားႏွင့္ တတ္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားအတြက္ လက္ေတြ႔က်ေသာလမ္းညႊန္၊ http://www.who.int/re-
productivehealth/publications/violence/9241546476/en/၊ ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္ေၾကာင္း မသကၤဖြယ္ရွိျခင္းအရာအတြက္ အင္တာဗ်ဴးေမးျမန္းျခင္းကုိေဆာင္ရြက္
မႈဆုိင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္ကုိ ေဖာ္ျပေပးသည့္ အစၥတန္ဘူလ္ပ႐ုိတုိေကာ စသည္တုိ႔အားၾကည့္ပါ။
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မျဖစ္ေစရန္ အထူးဂ႐ုျပဳ ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။97  အင္တာဗ်ဴးေမးျမန္းမႈ ေဆာင္ရြက္သူသည္ တိက်မွန္ကန္ေ
သာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရရွိႏုိင္ေစရန္အလုိ႔ငွာ အျမင့္ဆုံးေသာ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ႏွင့္ က်င့္ဝတ္ဆုိင္ရာ 
စံႏႈန္းမ်ားကုိ က်င့္သုံးသည့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားထားသူမ်ားျဖစ္သင့္ၿပီး၊ အင္တာဗ်ဴး ေျဖၾကားသူမ်ား၏ အခြင့္ 
အေရးႏွင့္ သာယာဝေျပာေရးကုိ ေလးစားလုိက္နာေသာသူမ်ားျဖစ္သင့္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ မည္သူမည္ဝါဟူ 
သည္ကုိ ေဖာ္ထုတ္ရန္ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အသုံးဝင္လာႏုိင္မည္ျဖစ္ေသာ ေသဆုံးမႈ 
မတုိင္မီအခ်က္အလက္မ်ား ante-morten data စုေဆာင္းျခင္းအတြက္ အင္တာဗ်ဴးေမးျမန္းသူႏွင့္ ေျဖဆုိသူ 
တုိ႔ႏွစ္ဦးလုံးအေနျဖင့္ မည္သည့္ေဒတာကုိ အသုံးျပဳရမည္ဟူသည္ကုိ ျပည့္ျပည့္ဝဝ နားလည္ရန္ အေရးႀကီးပါ 
သည္။ 

၂။ ေဘးကင္းလုံျခံဳေရးႏွင့္ သာယာဝေျပာေရး

၈၆။ အင္တာဗ်ဴးေမးျမန္းသူမ်ားႏွင့္ေျဖၾကားသူတုိ႔၏ ေဘးကင္းလုံျခံဳေရးသည္ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။ အင္တာ 
ဗ်ဴးေဆာင္ရြက္ျခင္း၏ အက်ိဳးေက်းဇူးသည္ အႏၲရာယ္ထက္ ပို၍အေလးသာေၾကာင္းကုိ ေသခ်ာေစရန္အတြက္ 
သက္ေသတစ္ဦးဦးႏွင့္ ထိေတြ႕ျခင္းမျပဳမီ အႏၲရာယ္အကဲျဖတ္မႈမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ လုိအပ္မႈရွိၿပီး 
သက္ဆုိက္ရာပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ သေဘာတူညီခ်က္အား အေထာက္အထားျပဳ၍ စုံစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ားအေနျဖင့္ 
အင္တာဗ်ဴးေျဖၾကားသူမ်ားႏွင့္ အျခားသူမ်ားကုိ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေပးျခင္းေၾကာင့္   က်ေရာက္ႏုိင္ 
မည့္ႏွိပ္စက္မႈ သုိ႔မဟုတ္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမွ ကာကြယ္ေပးရန္ လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္မ်ား ခ်မွတ္သင့္ပါသည္။ ျဖစ္ႏုိင္ 
ေျခရွိေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားတြင္ အင္တာဗ်ဴးေျဖၾကားသူ၏ မည္သူမည္ဝါျဖစ္ျခင္းကုိ ကာကြယ္ေပးျခင္း 
(ဥပေဒ သတ္မွတ္ခ်က္ေဘာင္အတြင္း၌လည္းေကာင္း၊ ႏုိင္ငံတကာ မွ်တေသာတရားခြင္ဆုိင္ရာ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ား 
အရ အာမခံထားသည့္ ခုခံေခ်ပသူ၏ အခြင့္အေရးအတြင္း၌လည္းေကာင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္း)၊ ႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမႈ၊ ထိေရာက္ေသာ သက္ေသ-ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး 
အစီအစဥ္တစ္ရပ္တြင္ ေနရာခ်ထားမႈ စသည္တုိ႔ပါဝင္သည္။ 

၈၇။ ထိေရာက္ေသာ သက္ေသကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အစီအစဥ္တစ္ရပ္သည္ အခ်ိဳ႕ေသာစုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား 
အတြက္ အဓိကက်ၿပီး၊ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမစတင္မီ ရွိႏွင့္ၿပီးျဖစ္သင့္ပါသည္။ ဤတြင္ ပုဂိၢဳလ္ေရးရာ သတင္းအခ်က္ 
အလက္မ်ား လံုျခံဳစြာစီမံခန္႔ခြဲေရး၊ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္တစ္စုံတစ္ရာ ကာလ 
အတြင္း ထုိကာလၿပီးေနာက္ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာပံ့ပုိးမႈ စသည္တုိ႔အပါအဝင္ အႏၲရာယ္က် 
ေရာက္ေနသည့္ သက္ေသမ်ားအတြက္ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ၊ ခုိင္ျမဲေသာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈပါဝင္ 
သည္။ သက္ေသကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ တာဝန္ရွိသည့္အာဏာပုိင္မ်ားသည္ စြပ္စြဲထားသည့္ 
ေသဆုံးမႈတြင္ မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် ပါဝင္မႈမရွိေစရန္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရမ်ားအေနျဖင့္ ေသခ်ာေစရပါမည္။ 

၃။ အင္တာဗ်ဴးမ်ားအားမွတ္တမ္းတင္ျခင္း

၈၈။  အင္တာဗ်ဴးျခင္းအား နည္းလမ္းတက်ျဖစ္ေစ၊ နည္းလမ္းတက် မဟုတ္သည္ျဖစ္ေစ၊ မည္သည့္ေနရာတြင္ 
ျပဳလုပ္သည္ျဖစ္ေစ  စုံစမ္းစစ္ေဆးသူမွ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိေသာသက္ေသ သုိ႔မဟုတ္ မသကၤာဖြယ္ျဖစ္သူႏွင့္ စတင္ 
ဆက္သြယ္သည့္အခ်ိန္မွစ၍ မွတ္တမ္းယူထားသင့္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာအေျခအေနမ်ားတြင္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိေသာ 
သက္ေသ သုိ႔မဟုတ္ မသကၤာဖြယ္ျဖစ္သူ၏ သေဘာတူညီမႈအေပၚမူတည္၍ ေဆာင္ရြက္ရႏုိင္ပါသည္။

97 ဥပမာ၊ OHCHR ၏ လူ႔အခြင့္အေရးေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ျခင္းလက္စြဲ စာအုပ္၊ အခန္း ၁၂၊ http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Chapter12-MHRM.
pdf ကုိၾကည့္ပါ။ 
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၈၉။  အင္တာဗ်ဴးမ်ားအား မွတ္တမ္းယူရာတြင္ စာအေရးအသားျဖင့္၊ အသံ သုိ႔မဟုတ္ ဗီဒီယုိျဖင့္ ျဖစ္ႏုိင္သည္။ 
အေကာင္းဆုံနည္းလမ္းကုိ အသုံးျပဳရာ၌ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္အခ်က္မ်ားတြင္ အင္တာဗ်ဴး ေျဖၾကားသူ၏ 
ဦးစားေပးႏွစ္သက္မႈ၊ အင္တာဗ်ဴး အျပင္အဆင္၊ ပုဂၢလိကလြတ္လပ္ခြင့္ Privacy ႏွင့္ လုံျခံဳေရးအတြက္ 
အမႈထားစရာကိစၥရပ္မ်ား စသည္တုိ႔ပါဝင္သည္။ 

ဃ။ ေသဆုံးသူ၏႐ုပ္အေလာင္းၾကြင္းအက်န္ကုိျပန္လည္ရွာေဖြရယူျခင္း

၁။ အေထြေထြအေျခခံမူမ်ား 

၉ဝ။ ရာဇဝတ္မႈအခင္းျဖစ္ပြားရာေနရာရွိ အေရးႀကီးဆုံးသက္ေသအေထာက္အထားျဖစ္သည့္ ေသဆုံးသူ၏ ႐ုပ္ 
အေလာင္း အၾကြင္းအက်န္မ်ား ျပန္လည္ရွာေဖြရယူျခင္းႏွင့္ ကိုင္တြယ္မႈတြင္ ေသဆုံးသူ၏ ဂုဏ္သိကၡာကုိ 
ေလးစားျခင္း၊ မႈခင္းေရးရာ အေကာင္းဆုံးက်င့္သုံးမႈမ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ျခင္းတုိ႔အပါအဝင္ အထူးဂ႐ုျပဳမႈ 
ထားရွိရန္ လုိအပ္သည္။ အမ်ားအားျဖင့္ ႐ုပ္အေလာင္းအၾကြင္းအက်န္မ်ားကုိ လူသားဇီဝေဗဒႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ 
ပညာေရး သုိ႔မဟုတ္ ေလ့က်င့္သင့္ၾကားမႈ မရွိထားသည့္ရဲ သုိ႔မဟုတ္ အမႈထမ္းမ်ားက ရွာေဖြရယူေလ့ရွိရာ၊   
႐ုပ္အေလာင္း အၾကြင္းအက်န္ အစိတ္အပုိင္းမ်ားႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ အ႐ိုးအစိတ္အပုိင္းမ်ားကုိ မည္သူမည္ဝါျဖစ္ 
ေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ားရွိႏုိင္ပါသည္။ ႐ုပ္အေလာင္း  အၾကြင္းအက်န္မ်ား ျပန္လည္ရွာေဖြရယူ 
ရာတြင္ (အ႐ိုးပိုင္းဆုိင္ရာျဖစ္က) မႈခင္းေရးရာ မႏုႆေဗဒပညာရွင္၊ ထုိသုိ႔မဟုတ္ (အေသြးအသားႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္းက) မႈခင္းဆရာဝန္စသည့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားထားၿပီး သင့္ေလ်ာ္သည့္ပုဂိၢဳလ္မ်ား၏ ႀကီးၾကပ္မႈႏွင့္ 
အၾကံျပဳခ်က္ေအာက္၌ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ မႈခင္းေရးရာ ေရွးေဟာင္းသုေတသနပညာရပ္ ကၽြမ္းက်င္မႈ 
သည္လည္း ေက်ာက္ျဖစ္႐ုပ္ၾကြင္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားကုိ နားလည္ႏုိင္ရန္အတြက္ အသုံးဝင္ပါ 
လိမ့္မည္။ မႈခင္းေရးရာမႏုႆေဗဒႏွင့္/ သုိ႔မဟုတ္ ေရွးေဟာင္းသုေတသနပညာရပ္ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားသည္ 
မီးေလာင္ကၽြမ္းထားေသာ၊ အပုိင္းပုိင္း ျဖစ္ေသာ သုိ႔မဟုတ္ ေျမျမႇဳပ္ထားေသာ ႐ုပ္အေလာင္းအၾကြင္းအက်န္မ်ား 
ျပန္လည္ရွာေဖြရယူရာတြင္ ပ့ံပိုးကူညီႏုိင္ပါမည္။ ၎တုိ႔အားကုိင္တြယ္ရာတြင္ တံဆိပ္ခတ္ျခင္း၊ ထုပ္ပုိးျခင္း၊ 
လုံျခံဳေရး (ထိန္းသိမ္းမႈကြင္းဆက္ chain of custody အပါအဝင္)၊ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ သုိေလွာင္မႈတုိ႔ 
ပါဝင္သည္။ 

၉၁။  ေသဆုံးသူ၏ခႏၶာကုိယ္ အစိတ္အပုိင္း ၂ ခု သုိ႔မဟုတ္ ၂ခုထက္ပုိ၍ ေတြ႔ရွိရသည့္အေျခအေနတြင္း ၎သီးျခား 
အစိတ္အပုိင္းမ်ားသည္ ခႏၶာကုိယ္တစ္ခုတည္းမွျဖစ္သည္ဟု အလိုေလ်ာက္ယူဆ၍မရပါ။ ထုိသုိ႔ေသာ ဆုံး 
ျဖတ္သတ္မွတ္ခ်က္ကုိ မႈခင္းဆရာဝန္ သုိ႔မဟုတ္ မႈခင္းေရးရာ မႏုႆေဗဒပညာရွင္မွသာ ခ်မွသင့္ပါသည္။ 

၉၂။  ေသဆုံးသူ၏ ႐ုပ္အေလာင္းအၾကြင္းအက်န္မ်ားသည္ ခႏၶာကုိယ္စုံစုံလင္လင္ ရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ အ႐ိုးအၾကြင္း 
အက်န္မ်ား အပုိင္းပုိင္းျဖန္႔ၾကဲေနသည္ျဖစ္ေစ၊ ေျမျမႇဳပ္ထားသည္ျဖစ္ေစ ဓာတ္ပုံမွတ္တမ္း႐ိုက္ကူးရပါမည္။ 
ဓာတ္ပုံအားလုံးတြင္လည္း ကုိးကားခ်က္နံပါတ္၊ အတုိင္းအတာ၊ ဦးတည္ရာညႊန္ျပခ်က္ စသည္တုိ႔ ပါဝင္သင့္ 
ပါသည္။ ႐ုပ္အၾကြင္းအက်န္မ်ား၏ အေနအထားကုိလည္း သေကၤတမ်ား၊ တုိင္းတာခ်က္မ်ားအားျဖင့္ ပုံၾကမ္း 
မွတ္တမ္းျပဳစုသင့္ပါသည္။  ပုံၾကမ္းကားခ်ပ္မ်ားတြင္ အခင္းျဖစ္ပြားရာေနရာရွိ ႐ုပ္အေလာင္းအၾကြင္းအက်န္
မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ အေထာက္အထားမ်ား၏ အေနအထား မွတ္တမ္းရွိသင့္ပါသည္။ ယင္းပုံၾကမ္း 
ကားခ်ပ္မ်ား၌ GPS ႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ သံလိုက္အိမ္ေျမႇာင္၊ အေျချပဳမွတ္၊ သုိ႔မဟုတ္ ဓာတ္ပုံမ်ားအသုံးျပဳ၍ စစ္ 
တမ္းႏွင္ေျမပုံမ်ားေဖာ္ေဆာင္ျခင္း photogrammetric အစီအစဥ္တစ္စုံတစ္ရာ စသည္တုိ႔ျဖင့္  ျဖည့္စြက္မႈ 
ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါသည္။ ရရွိႏုိင္ပါက ေျမတုိင္းသမားမ်ားအသုံးျပဳေသာ ေထာင့္တုိင္းကိရိယာ သီအုိဒလုိက္ကုိ အသုံး 
ျပဳၿပီး အီလက္ထေရာနစ္နည္းလမ္းျဖင့္ တုိင္းတာမႈမ်ား၊ မွတ္တမ္းတင္မႈမ်ားကိုျပဳလုပ္ႏိုင္ရာ ၎သည္ ဒစ္ဂ်စ္ 
တယ္ျဖင့္ ေျမပုံဆြဲျခင္း/ပုံဆြဲျခင္းစနစ္ျဖင့္ ေနာက္ပုိင္းတြင္ စုေပါင္းႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ 
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၉၃။ ႐ုပ္အေလာင္းအၾကြင္းအက်န္မ်ားအား စစ္ေဆးမႈျပဳၿပီး၊ အဝတ္အစား၊ ပုဂိၢဳလ္ေရးပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္မႈရွိ 
သည့္ အေထာက္အထားတုိ႔အား ဓာတ္ပုံ႐ိုက္ မွတ္တမ္းယူထားရပါမည္။ အခင္းျဖစ္ပြားရာေနရာႏွင့္စပ္လ်ဥ္း
သည့္မွတ္စုမ်ားတြင္ ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကုိလည္း မွတ္တမ္းတင္ထားရပါမည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမင္သာထင္သာ 
ရွိေသာ ဒဏ္ရာတစ္စုံတစ္ရာရွိက ခႏၶာေဗဒပုံၾကမ္းကားခ်ပ္တြင္ မွတ္တမ္းတင္ထားသင့္ၿပီး၊ အ႐ိုးစု အၾကြင္း 
အက်န္မ်ားျဖစ္က အ႐ိုးပုိင္းဆုိင္ရာစာရင္းျပဳစုခ်က္၌ မွတ္တမ္းတင္သင့္ပါသည္။ 

၂။  အမွတ္အသားတံဆိပ္ကပ္ျခင္း (Labelling)

၉၄။ အမွတ္အသားတံဆိပ္ကပ္ျခင္းဟူသည္တြင္ ႐ုပ္အေလာင္း သုိ႔မဟုတ္ ခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုစီတုိင္းကုိ 
(႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာသက္ေသ အေထာက္အထား အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုစီတုိင္း အပါအဝင္) သီျခားရည္ညႊန္း နံပါတ္ 
တစ္ခုစီ တပ္ေပးျခင္းကို ဆိုလိုသည္။ လူ၏ ႐ုပ္အေလာင္းအၾကြင္းအက်န္မ်ားအား တံဆိပ္တပ္ျခင္းသည္ အခင္း 
ျဖစ္ပြားေနရာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္မွတ္စု၊ အခင္းျဖစ္ပြားရာေနရာ၌ မွတ္တမ္းတင္ထားသည့္ ဓာတ္ပုံမ်ား၊ ပုံၾကမ္း 
ကားခ်ပ္မ်ား/အ႐ိုးစုစာရင္းျပဳစုခ်က္တို႔တြင္လည္း ထင္ဟပ္ေနရပါမည္။ ထိုတံဆိပ္ကပ္ျခင္းကုိ သယ္ယူပုိ႔ 
ေဆာင္ရန္၊ ႐ုပ္အေလာင္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္မႈရွိသည့္ အေထာက္အထားမ်ားကို သုိေလွာင္ရန္ အသုံးျပဳသည့္ 
ထုပ္ပုိးမႈအေပၚတြင္လည္း မွတ္တမ္းတင္ရန္လုိအပ္ပါမည္။ 

၉၅။  အခင္းျဖစ္ပြားရာေနရာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္မွတ္စုတြင္ အမွတ္အသား တံဆိပ္ကပ္ျခင္းစနစ္အတြက္ အေၾကာင္း 
ရင္းကိုလည္း မွတ္တမ္းတင္ရပါမည္။ လူ႔အ႐ိုးတစ္ခုခ်င္းစီျဖစ္ေစ၊ အ႐ိုးစုအတြဲလုိက္ျဖစ္ေစ၊ ခႏၶာကုိယ္ အစိတ္ 
အပုိင္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ခႏၶာကုိုယ္တစ္ခုလုံးျဖစ္ေစ လူ႔႐ုပ္အေလာင္းအၾကြင္းအက်န္မ်ားအား နံပတ္တံဆိပ္ကပ္ 
ျခင္းသည္ သီးျခားျဖစ္သင့္ၿပီး၊ မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းႏွင့္ ထုပ္ပုိးမႈ ျဖစ္စဥ္တစ္ေလွ်ာက္လုံးတြင္  က်င့္သုံးရမည္ 
ျဖစ္သည္။ အမွတ္အသားတံဆိပ္ကပ္ျခင္းစနစ္အား  စုေဆာင္းမႈႏွင့္ ထုပ္ပုိးမႈမ်ားမျပဳမီ သေဘာတူညီမႈ ရွိထား 
ရပါမည္။ 

၉၆။ ရရွိထားသည့္ ႐ုပ္အေလာင္းအၾကြင္းအက်န္မ်ားကုိ အမွတ္အသားတံဆိပ္ကပ္ျခင္းတြင္ ေအာက္ပါစံႏႈန္းမ်ား 
အေပၚ အေျချပဳလ်က္ သီးျခားပုံစံကုတ္နံပါတ္မ်ားအသုံးျပဳသင့္ပါသည္ - 

(က) တည္ေနရာ - ႐ုပ္အေလာင္း အၾကြင္းအက်န္မ်ားကုိ ရွာေတြ႔ရသည့္ ပထဝီတည္ေနရာ။

(ခ) ေျမေနရာ (site) - တည္ေနရာတစ္ခုတြင္ ကြဲျပားေသာေျမေနရာမ်ားအၾကား(ဥပမာ၊ သခ်ႋဳင္းေနရာ 
မ်ား) ခြဲျခားသိျမင္ရန္။

(ဂ) လူတစ္ဦးခ်င္း - လူတစ္ဦးတည္းႏွင့္ဆုိင္သည့္အရာအျဖစ္ ေဖာ္ထုတ္ထားသည့္ ႐ုပ္အေလာင္း 
အၾကြင္းအက်န္မ်ား၊ ဤသည္ ခႏၶာကုိယ္အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုတည္း သုိ႔မဟုတ္ အ႐ိုးစုတစ္ခုတည္း 
ျဖစ္ႏိုင္သည္။98 

 ႐ုပ္အေလာင္း အၾကြန္းအက်န္မ်ားေတြ႔ရွိသည့္ ေနရက္ကုိလည္း ကုတ္နံပါတ္တြင္ ထင္ဟပ္ေစသင့္ပါ 
သည္။ အမွတ္စဥ္ေပးသည့္စနစ္ကို ထုိတူညီေသာေနရာမွ ရွာေဖြေတြ႔ရွိရသည့္ အေထာက္အထား 
အားလုံးအတြက္ အသုံးျပဳႏုိင္ပါသည္။

၉၇။ အကယ္၍ ေသဆုံးသူအမ်ားအျပားရွိေနပါက ႐ုပ္အေလာင္းအၾကြင္းအက်န္မ်ား ရယူျခင္းဆုိင္ရာ က်င့္သုံးမႈ 
သည္ သဘာဝေဘးဒဏ္သင့္သူစိစစ္ေဖာ္ထုတ္ေရး (disaster Victim Identification) လုပ္ထုံးလုပ္နည္းကုိ 
လုိက္နာသင့္ပါသည္။ ဤျဖစ္ရပ္တြင္ Interpol DVI လက္စြဲစာအုပ္အား ေလ့လာသင့္ပါသည္။99

98 ဥပမာ၊ PL-I-1 (PL = ေနရာအမည္၊ I = ေျမေနရာ/ျမႇဳပ္ႏွံရာေနရာအတြက္ ေရာမဂဏန္း၊ 1 = ခႏၶာကုိယ္နံပါတ္)
99 http://www.interpol.int/INTERPOL-expertise/Forensics/DVI-Pages/DVI-guide
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၃။ စာရင္းျပဳစုျခင္း

၉၈။ အခင္းျဖစ္ပြားရာေနရာနွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္မွတ္စုတြင္ ရွာေဖြေတြ႔ရွိထားသည့္ ႐ုပ္အေလာင္းအၾကြင္းအက်န္ 
မ်ား၏ အေသးစိတ္စာရင္းပါဝင္သင့္ၿပီး ေအာက္ပါတုိ႔ကုိလည္း ေဖာ္ျပသင့္ပါသည္ - 

(က) ႐ုပ္အေလာင္းအၾကြင္းအက်န္မ်ား ပ်က္စီးယုိယြင္းသြားသည့္အေျခအေန။

(ခ) ရွာေဖြေတြ႔ရွိထားသည့္ ခႏၶာကုိယ္အစိတ္အပုိင္း/အ႐ိုးအစိတ္အပုိင္းမ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔၏ တည္ေနရာ 
(မ်ား)အတိအက်။

(ဂ) ျမင္သာထင္သာရွိသည့္ အျပစ္အနာဆာ/ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိေသာဒဏ္ရာ။

(ဃ) အဝတ္အစား။

(င) ပုဂိၢဳလ္ေရးရာပစၥည္းမ်ား။

(စ) ႐ုပ္အေလာင္း အၾကြင္းအက်န္မ်ားႏွင့္ တုိက္႐ိုက္ဆက္စပ္မႈရွိသည့္ သက္ေသတစ္စုံတစ္ရာ (ဥပမာ၊ 
ခ်ဳပ္ႀကိဳးမ်ား၊ မ်က္လုံးမ်ားကုိ အဝတ္စည္းထားသည္မ်ား၊ က်ည္ဖူးမ်ား၊ အစအနသက္ေသမ်ား)။

၉၉။ စာရင္းျပဳစုျခင္းအား မႈခင္းေရးရာ ေရာဂါေဗဒပညာရွင္/ဆရာဝန္ႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္  မႈခင္းေရးရာမႏုႆေဗဒပညာ 
ရွင္တုိ႔၏ ႀကီးၾကပ္မႈေအာက္မွ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။  ခႏၶာကုိယ္အစိတ္အပုိင္း/အ႐ိုးအစိတ္အပုိင္းမ်ားႏွင့္ 
ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္မ်ားကုိ  ကြင္းဆင္းေဖာ္ထုတ္မႈျပဳျခင္း၊ ဓာတ္ခြဲခန္း သုိ႔မဟုတ္ ရင္ခြဲ႐ုံ၌ စိစစ္မႈျပဳျခင္္မ်ားအား 
အတည္ျပဳခ်က္မရရွိေသးသည္ အထိ ေနာက္ဆုံးမွတ္ခ်က္အျဖစ္ မသတ္မွတ္သင့္ပါ။ အခင္းျဖစ္သည့္ေနရာတြင္ 
ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား၊ ကနဦးပုိင္းျခားသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို အခင္းျဖစ္ပြားရာေနရာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္မွတ္စုတြင္ 
မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ ဓာတ္ပုံ႐ိုက္ကူးျခင္းႏွင့္ခႏၶာေဗဒဆုိင္ရာ ပုံၾကမ္းမ်ား၊ အခင္းျဖစ္ရာေနရာ ပုံၾကမ္းကားခ်ပ္မ်ား 
ျဖင့္ မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္း ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ အထုပ္အပုိးမ်ားအေပၚ နံပတ္တံဆိပ္ကပ္ရာတြင္ စာရင္းျပဳစု 
ျခင္း၊ ပုံၾကမ္းကားခ်ပ္မ်ား၊ အ႐ိုးစုမ်ားစာရင္း စသည္တုိ႔ရွိ အမွတ္စဥ္မ်ားႏွင့္ ေလ်ာ္ညီမႈရွိရန္လုိအပ္ၿပီး၊ ဓာတ္ပုံ 
မွတ္တမ္း ျပဳစုထားသင့္ပါသည္။

၁ဝဝ။ လူ႔႐ုပ္ကလပ္ အၾကြင္းအက်န္မ်ားအား အေျခအေနမ်ိဳးစုံတြင္ ေတြ႕ရွိရတတ္သည္ျဖစ္ရာ၊ ၎တစ္ခုစီတုိင္းသည္ 
လည္း ႐ုပ္အေလာင္းအၾကြင္းအက်န္မ်ားအား ရွာေဖြရယူျခင္းႏွင့္ ကုိင္တြင္မႈမ်ားအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ 
ရွိနုိင္ပါသည္။ ေအာက္တြင္ ဆက္လက္ေဖာ္ျပထားသည့္ အေျခအေနမ်ားသည္ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ ပကတိ 
အတုိင္းရွိေနေသာ ႐ုပ္အေလာင္းမ်ား၊ အ႐ိုးစုမ်ားႏွင့္ ေျမျမႇဳပ္ထားသည့္ ႐ုပ္အေလာင္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အ႐ိုးစု 
မ်ားျဖစ္သည္။ 

၄။ ပကတိအတုိင္းရွိေနေသာ႐ုပ္အေလာင္းမ်ား 

၁ဝ၁။ ပကတိအတုိင္းရွိေနေသာ ႐ုပ္အေလာင္းမ်ားဟူသည္ ခႏၶာကုိယ္ေပၚရွိ  ႏူးညံ့ေသာတစ္ရွဴး (soft tissue) 
အမ်ားစုရွိေနေသးၿပီး မွတ္မိႏုိင္ဖြယ္ရွိေနေသးျခင္း ျဖစ္သည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အခင္းျဖစ္ရာေနရာတြင္ ႐ုပ္ 
အေလာင္းအား အေသးစိတ္စစ္ေဆးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ သက္ေသရွာေဖြျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ပူးတြဲျခင္း စသည္တုိ႔အား 
အေၾကာင္းရင္းခုိင္လုံမႈေကာင္းေကာင္းမရွိဘဲ မျပဳလုပ္သင့္ပါ။ 

၁ဝ၂။ အစအနသက္ေသအေထာက္အထား ထိန္းသိမ္းျခင္း (ဥပမာ၊ ေသနတ္ပစ္ခတ္မႈက်န္ရစ္ပစၥည္းမ်ား အမွ်င္မ်ား၊ 
ဆံပင္မ်ား၊ အဝတ္အထည္ေပၚရွိ တစ္ပါးသူ၏ ဒီအန္ေအ)ကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ 
ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ထိုသုိ႔ေသာ သက္ေသပစၥည္းမ်ားသည္ ညစ္ညမ္းသြားျခင္း (ဥပမာ၊  ေသဆုံးသူ၏ ေသြးမ်ား)၊ 
မူရင္းတည္ေနရာမွ ေရြ႕ေျပာင္းသြားျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ ခႏၶာကုိယ္ေပၚမွ အေထာက္အထားမ်ား သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ 
ရာတြင္ ေပ်ာက္ဆံုးသြားျခင္း မ်ိဳးျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ထိုသုိ႔ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ အဝတ္အထည္မ်ားကုိ ဂ႐ုတစုိက္ 
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ဖယ္ရွားျခင္း၊ အထုပ္အပုိးသီးျခားတစ္ခုခ်င္းစီတြင္ ထားရွိျခင္း၊ အဝတ္အထည္မ်ားကုိ ႐ုပ္အေလာင္းထားသည့္ 
အိတ္အတြင္း ႐ုပ္အေလာင္းႏွင့္ အတူတကြထားရွိျခင္းမ်ိဳး ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ ထုိသုိ႔ေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ 
အတြက္ အေၾကာင္းရင္းအား မႈခင္းျဖစ္ရာေနရာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္မွတ္စုတြင္ ရွင္းျပေပးသင့္ၿပီး၊ ဓာတ္ပုံ႐ိုက္ကူး 
ျခင္းျဖင့္ မွတ္တမ္းျပဳစာထားသင့္ပါသည္။ 

၁ဝ၃။ လက္ႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ လက္သည္းၾကားထဲတြင္ က်န္ရစ္သည့္ အစအနသက္ေသမ်ား (ဥပမာ အမွ်င္မ်ား 
သုိ႔မဟုတ္ တစ္ပါးသူ၏ဒီအန္ေအ)ကုိ ေနာက္ပုိင္း သက္ေသစုေဆာင္းမႈအတြက္ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းရန္ ရင္ခြဲ 
႐ုံတြင္ အဆုိပါ လက္ (သုိ႔မဟုတ္ ေျခေထာက္)ကုိ စကၠဴအိတ္ထဲထားရွိၿပီး တိတ္ျဖင့္ပိတ္ထားျခင္းအားျဖင့္ 
ထိန္းခ်ဳပ္မႈျပဳႏုိင္ပါသည္။ ခႏၶာကုိယ္မွ အရည္မ်ား ယုိထြက္ကာ ထုပ္ထားသည့္စကၠဴအိတ္ကုိ ပ်က္စီးေစမႈ 
ရွိမရွိကုိလည္း သတိမူရပါမည္။ ပလတ္စတိတ္အိတ္မ်ားသည္ စုိုထိုင္းေသာ ေငြ႔ရည္ဖြဲ႕ျခင္းကုိျဖစ္ေစၿပီး ၾကာ 
ရွည္ထားရွိပါက မႈိတက္လာေလ့ရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္ ကာလတုိ (ဥပမာ နာရီေပါင္းေတာ္ေတာ္ၾကာၾကာ) ထားရွိ 
ရန္အတြက္ ပလတ္စတိတ္အိတ္သည္ စကၠဴအိတ္ထက္ သာ၍ထိေရာက္မႈရွိၿပီး ယုိစိမ့္မႈမ်ားအတြက္ သင့္ေတာ္ 
ပါသည္။ 

၁ဝ၄။ အခင္းျဖစ္ပြားရာေနရာရွိ ခႏၶာကုိယ္၏ေနရာခ်ထားမႈကုိ ရွင္းလင္း၊ ေကာင္းမြန္စြာ မွတ္တမ္းျပဳစုထားသင့္ၿပီး 
ယင္းခႏၶာကုိယ္ေအာက္ရွိ မ်က္ႏွာျပင္ကုိလည္း ေနာက္ထပ္ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ား ရွိမရွိကုိလည္း  
ဆက္လက္စစ္ေဆးသင့္ပါသည္။ 

၁ဝ၅။ ခႏၶာကုိယ္အား အေလာင္းထည့္ရာအိတ္ထဲသုိ႔ ထားရွိၿပီး ထိန္းသိမ္းမႈကြင္းဆက္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအတုိင္း 
ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ ယင္းလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားတြင္ ႐ုပ္အေလာင္းႏွင့္ အေလာင္းထည့္သည့္အိတ္ကို 
မွန္ကန္စြာ အမွတ္အသားတံဆိပ္ကပ္ျခင္း၊ လုံျခံဳေရး/ထိန္းသိမ္းမႈကြင္းဆက္အတြက္ မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းႏွင့္စပ္
လ်ဥ္း၍ အလုပ္ၿပီးေျမာက္ျခင္း၊ အေလာင္းထည့္ထားသည့္အိတ္အား တံဆိပ္႐ိုက္ၿပီး လက္မွတ္ထုိးျခင္းတုိ႔ 
ပါဝင္ပါသည္။ 

၁ဝ၆။ ႐ုပ္အေလာင္းအား ရရွိသည့္အခါ ၎၏အစိတ္အပုိင္းမ်ား ပုပ္ပ်က္မသြားေစရန္ ေရခဲတုိက္ သုိ႔မဟုတ္ အေအး 
ခန္းထဲတြင္ ထားရွိသင့္ပါသည္။ 

၅။ ေျမမ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ရွိသည့္ အ႐ိုးစုအၾကြင္းအက်န္မ်ား

၁ဝ၇။  တစ္ခါတစ္ရံ၌ ေျမမ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ေတြ႔ရေသာ လူ႔႐ုပ္အေလာင္းအၾကြင္းအက်န္မ်ား၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ား 
သည္ တစ္သီးတစ္ျခားစီရွိေနၿပီး ဆက္စပ္ေပါင္းဖြဲ႕၍မရေအာင္ အခ်ိဳ႕ေသာအစိတ္အပုိင္းမ်ားေပ်ာက္ဆုံးသည့္
အေျခအေန ရွိတတ္ပါသည္။ ထုိသို႔ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ ျဖစ္ႏုိင္ပါက အခင္းျဖစ္ပြားရာေနရာ၌ မႈခင္း 
ေရးရာ မႏုႆေဗဒပညာရွင္ သို႔မဟုတ္ မႈခင္းဆရာဝန္တစ္ဦး ရိွသင့္ၿပီး ေအာက္ပါ ကနဦးအကဲျဖတ္ဆန္းစစ္မႈမ်ား 
ေဆာင္ရြက္ေစသင့္ပါသည္ -

(က) ႐ုပ္အေလာင္း အၾကြင္းအက်န္မ်ားသည္ လူ႔ခႏၶာအစိတ္အပုိင္းဟုတ္မဟုတ္။

(ခ) ႐ုပ္အေလာင္းအၾကြင္းအက်န္မ်ားအရ လူတစ္ဦး သုိ႔မဟုတ္ တစ္ဦးထက္ပုိမ်ားေနျခင္း ျဖစ္မျဖစ္။

(ဂ) ျမင္သာထင္သာရွိသည့္ ဒဏ္ရာတစ္စုံတစ္ရာ။

 ပညာရွင္အေနျဖင့္ ႐ုပ္အေလာင္းအၾကြင္းအက်န္မ်ားအတြက္ မွန္ကန္ေသာစာရင္းျပဳစုမႈရရွိေစရန္ 
ႀကီးၾကပ္ေပးသင့္ပါသည္။ 

၁ဝ၈။ အဆုိပါအေျခအေနမ်ားတြင္ ႐ုပ္အေလာင္းအၾကြင္းအက်န္မ်ား အမွတ္အသားတံဆိပ္ကပ္ျခင္း၊ မွတ္တမ္းျပဳစု 
ျခင္း၊ ရယူျခင္းႏွင့္ စာရင္းျပဳစုျခင္းတုိ႔မတုိင္မီ ၎အၾကြင္းအက်န္မ်ားရွာေဖြရန္ ညႇိႏိႈင္းမႈျပဳထားေသာ အခင္း 
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ျဖစ္ပြားရာေနရာႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ရွာေဖြေရးနည္းလမ္းကို အသံုးျပဳသင့္ပါသည္။ ခႏၶာအစိတ္အပိုင္းမ်ား အခင္း 
ျဖစ္ရာေနရာတြင္ ျပန္႔က်ဲေနသည့္ပုံစံအား မွတ္စုမ်ား၊ ပုံၾကမ္းမ်ားႏွင့္ ဓာတ္ပုံ႐ိုက္ယူျခင္းတုိ႔ျဖင့္ မွတ္တမ္းျပဳစု 
သင့္ပါသည္။ ရရွိႏုိင္ပါက ေျမတုိင္းသမားမ်ားအသုံးျပဳေသာ ေထာင့္တုိင္းကိရိယာ (total station)ကုိလည္း 
အသုံးျပဳႏုိင္သည္။ ၎အားျဖင့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ခႏၶာကုိယ္အစိတ္အပုိင္းမ်ား တစ္ခုမွတစ္ခု ခြဲျခားမႈမျပဳမီ 
ခႏၶာကုိယ္တစ္ခု သုိ႔မဟုတ္ ခႏၶာကုိယ္မ်ား မူလပုံစံကုိ ေဖာ္ျပထားႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ 

၁ဝ၉။ ျပန္႔က်ဲေနသည့္ အစိတ္အပုိင္းမ်ား အကဲျဖတ္စိစစ္မႈျပဳျခင္း၊ အခင္းျဖစ္ရာေနရာကုိ မွတ္တမ္းတင္ျခင္းတုိ႔ 
ၿပီးဆုံးပါက ေနာက္ထပ္လုပ္ရမည့္အဆင့္မွာ ႐ုပ္အေလာင္းအၾကြင္းအက်န္မ်ားကုိ စုေဆာင္းျခင္းျဖစ္သည္။ 
ျပန္႔က်ဲေနေသာ အ႐ိုးအစိတ္အပုိင္းမ်ားကုိ စကၠဴအိတ္တြင္ထည့္ၿပီး သက္ေသထုပ္ပုိးမႈလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား 
ႏွင့္အညီ အမွတ္အသားတံဆိပ္ကပ္ျခင္း၊ တံဆိပ္ခတ္ျခင္း၊  လက္မွတ္ထုိးျခင္းတုိ႔အား ေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္ 
ပါသည္။ 

၆။ ေျမျမႇဳပ္ထားသည့္ ခႏၶာကုိယ္/အ႐ိုးစု အၾကြင္းအက်န္မ်ား

၁၁ဝ။ ေျမျမႇဳပရ္ာေနရာတစခ္တုြင ္လတူစဥ္ီး သုိ႔မဟတု ္၂ ဦးထကပ္ုိေသာပဂုၢိဳလမ္်ား၏ ခႏၶာကုယ္ိအၾကြင္းအက်နမ္်ားကု ိ
တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ ၿပိဳင္တူျမႇဳပ္ႏွံျခင္း သုိ႔မဟုတ္ မတူညီေသာအခ်ိန္မ်ားတြင္ ျမႇဳပ္ႏွံျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ႏုိင္သည္။ 

၁၁၁။ မူလျမႇဳပ္ႏံွရာေနရာသည္ ေသဆုံးသူအား ပထမဆုံးထားရွိသည့္ေနရာျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ႐ုပ္အေလာင္းအား 
ဖယ္ရွားၿပီး ထပ္မံျမႇဳပ္ႏံွမႈျပဳပါက ျပန္လည္ျမႇဳပ္ႏွံသည့္ေနရာကုိ ဆင့္ပြားျမႇဳပ္ႏွံရာေနရာဟုယူဆရပါမည္။ 
အေႏွာင့္အယွက္ကင္းေသာ ျမႇဳပ္ႏွံမႈဟူသည္ မူလျမႇဳပ္ႏွံသည့္အခ်ိန္မွစ၍ ေျပာင္းလဲမႈမရွိေသးျခင္းကုိ ဆုိလုိ 
သည္။ ေႏွာင့္ယွက္ခံရေသာ ျမႇဳပ္ႏွံမႈဟူသည္ မူလျမႇဳပ္ႏွံထားသည့္အခ်ိန္မွ လူ၏ၾကားဝင္စြက္ဖက္မႈေၾကာင့္ 
ျဖစ္ေစ၊ တိရိစာၦန္မ်ား၏ ေမႊေႏွာက္မႈေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ သဘာဝ ျဖစ္စဥ္မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေစ ေျပာင္းလဲသြားသည့္ 
ျမႇဳပ္ႏွံမႈျဖစ္သည္။ ဆင့္ပြားျမႇဳပ္ႏွံမႈအားလုံးအကုိ ေႏွာင့္ယွက္ခံရၿပီးသည့္ ျမႇဳပ္ႏွံမႈဟုမွတ္ယူသင့္ပါသည္။ ကနဦ္း 
ျမႇဳပ္ႏွံရာေနရာတစ္ခုတြင္ ေႏွာင့္ယွက္ခံရမႈမ်ားကုိ ရွာေဖြေတြ႔ရွိရန္ေရွးေဟာင္း သုေတသနပညာရပ္ဆုိင္ရာ 
နည္းလမ္းမ်ားကုိ အသုံးျပဳႏုိင္ပါသည္။ 

၁၁၂။ လူ႔႐ုပ္အေလာင္းမ်ား ျမႇဳပ္ႏံွသည့္ေနရာတြင္ အေတြ႔အၾကံဳရွိေသာ ေရွးေဟာင္းသုေတသနပညာရွင္မ်ားမွ 
သုံးသပ္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ ေျမဆီလႊာအေႏွာင့္အယွက္မ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္နုိင္ပါမည္။ ထုိပညာ 
ရွင္မ်ားမွ ေျမျမႇဳပ္ႏွံမႈတည္ရွိရာ ေနရာကုိေဖာ္ျပႏုိင္မည့္ ေျမအေနအထား၊ သေဘာဝေပါက္ပင္၊ အပင္ႀကီး 
ထြားမႈတြင္ ေျမဆီလႊာေရႊ႕လ်ားမႈ သုိ႔မဟုတ္ ကြဲျပားမႈမ်ား စသည္တုိ႔တြင္ ထူးျခားမႈမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ေပးႏုိင္ပါ 
သည္။ ၿဂိဳဟ္တု/ေကာင္းကင္ထက္မွ႐ိုက္ကူးသည့္ ႐ုုပ္ပုံကုိ စိစစ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ hyperspectral ပုံရိပ္မ်ိဳးအား 
စိစစ္ျခင္း၊ ေျမျပင္ထုိးထြင္းတုိင္းတာသည့္ ေရဒါကိရိယာမ်ိဳးကဲ့သုိ႔ေသာ ပထဝီေျမျပင္အေနထားသုံးသပ္မႈကိရိ
ယာ စသည္ကဲ့သို႔ေသာ က်ဴးေက်ာ္ေႏွာင့္ယွက္မႈ မျဖစ္ေစသည့္ နည္းပညာမ်ားရရွိႏုိင္က ၎တုိ႔သည္ လူ႔ 
အေလာင္းအား ျမႇဳပ္ႏွံခဲ့သည့္ ပုံပ်က္ေနေသာေျမေနရာကုိ ေဖာ္ထုတ္ရန္ အသုံးဝင္ႏုိင္ပါသည္။ လူ႔အေလာင္း 
အား ေျမျမႇဳပ္ထားျခင္း ရွိမရွိကုိ ပုိင္းျခားႏုိင္ရန္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေျမျမႇဳပ္ရာေနရာ၏ အရြယ္အစားႏွင့္ 
အေသးစိတ္ပါဝင္မႈမ်ားကုိ သိရွိရန္ေသာ္လည္းေကာင္း  သင့္ေလ်ာ္မႈရွိပါက သတၱဳစမ္းသပ္တံမ်ား သုိ႔မဟုတ္ 
ကတုတ္က်င္းမ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ ေရွးေဟာင္းသုေတသနဆုိင္ရာတူးေဖာ္ေရး နည္းလမ္းမ်ားကုိ အရည္အခ်င္း 
ျပည့္ဝသူမ်ားမွ ဂ႐ုတစုိက္ျဖင့္ အသုံးျပဳေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။  
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၇။ ေျမျမႇဳပ္ထားသည့္ ႐ုပ္အေလာင္းအၾကြင္းက်န္မ်ား တူးေဖာ္ရရွိရာတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္အခ်က္မ်ား

၁၁၃။ ေျမျမႇဳ ပ္ထားသည့္႐ုပ္အေလာင္းမ်ားကို ခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္း၏ ႏူးည့ံေသာတစ္႐ွဴးမ်ားပါဝင္သည့္ ခႏၶာကုိယ္ 
အျပည့္အစုံမွ အ႐ိုးစုမ်ားသာက်န္သည့္ ပုပ္သုိးေဆြးေျမ႕သည့္အဆင့္မ်ိဳးစုံျဖင့္ ေတြ႔ျမင္ႏုိင္ပါမည္။ တူးေဖာ္ရရွိ 
သည့္ ခႏၶာကုိယ္မ်ားသည္ ခႏၶာအစိတ္အပုိင္း၏ႏူးညံ့ေသာ တစ္႐ွဴးမ်ားတည္ရွိေနျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အ႐ိုးစုမ်ား 
သာက်န္ရစ္ေနျခင္း စသည္တုိ႔၏ အေျခအေနအေပၚမူတည္၍ အေလာင္းထည့္အိတ္ သုိ႔မဟုတ္ စကၠဴအိတ္ 
သုံးရမည္ဟူသည့္ ထုပ္ပုိးသည့္နည္းလမ္းကုိ အသုံးျပဳရပါမည္။ 

၁၁၄။ ေျမျမႇဳပ္ထားသည့္ ႐ုပ္အေလာင္းမ်ားကို တစ္ဦးတည္ျမႇဳပ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အစုလုိက္အျပဳံလုိက္ ျမႇဳပ္ျခင္းျဖင့္ 
ေတြ႔ရွိႏုိင္ပါသည္။ မည္သည့္အေျခအေနတြင္မဆုိ အေလာင္းအားတူးေဖာ္ရာတြင္ သက္ဆုိင္ရာ အေသးစိတ္ 
လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ေရွးေဟာင္းသုေတသနပညာရပ္နည္းလမ္းကုိ အသုံးျပဳသင့္ပါသည္။ 

င။ ေသဆုံးသည့္႐ုပ္အေလာင္းအား မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္းေဖာ္ထုတ္ျခင္း

၁။ အေထြေထြအေျခခံမူမ်ား

၁၁၅။ လူပုဂၢိဳလ္ဆုိင္ရာ မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ျခင္းဟူသည္ လူ႔႐ုပ္အေလာင္းအၾကြင္းအက်န္၏ 
မွန္ကန္ေသာ အမည္/ မည္သူမည္ဝါျဖစ္ျခင္းကုိ သတ္မွတ္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ မည္သည့္  ေသဆုံးမႈစုံစမ္းစစ္ 
ေဆးေရးမဆုိတြင္ ႐ုပ္အေလာင္း သို႔မဟုတ္ ႐ုပ္အေလာင္းမ်ား၏ မည္သူမည္ဝါျဖစ္ျခင္းကုိ ေဖာ္ထုတ္ျခင္းသည္ 
အဓိက ဦးစားေပးခ်က္ျဖစ္သည္။ ၎သည္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ၊ လူ႔အခြင့္အေရး၊ အျခားလူမႈေရး
ရာႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးပါသည္။ မေသဆုံးမီႏွင့္ ေသဆုံးၿပီး ခြဲစိတ္မႈမွ 
ရရွိသည့္ အရည္အေသြး ျပည့္စုံေကာင္းမြန္သည့္ေဒတာမ်ားအား ႏိႈင္းယွဥ္ျခင္းအားျဖင့္  မည္သူမည္ဝါ ျဖစ္ 
ေၾကာင္း ခုိင္လုံစြာေဖာ္ထုတ္ရန္အတြက္ လုိအပ္ပါသည္။  

၂။ ျမင္သာထင္သာရွိေသာ အမွတ္အသား

၁၁၆။ မိသားစု သုိ႔မဟုတ္ မိတ္ေဆြမ်ားမွ ေသဆုံးသည့္ ႐ုပ္အေလာင္းကုိၾကည့္႐ႈျခင္းႏွင့္ မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း 
အသိအမွတ္ျပဳျခင္းသည္ မေသဆုံးမီကအေျခအေနႏွင့္ ေသဆုံးၿပီးေနာက္ပုိင္းအေျခအေနအား ႏိႈင္းယွဥ္သည့္
ပုံစံတစ္ခုျဖစ္သည္။ ၎ႏိႈင္းယွဥ္သည့္ပုံစံအား တစ္ကမာၻလုံးအတုိင္းအတာျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သည့္အရာျဖစ္ၿပီး 
အျမဲဆုိသလုိ အားကုိးအားထားရသည့္ အရာလည္း ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ေဆြမ်ိဳး သုိ႔မဟုတ္ မိတ္ေဆြတစ္ဦးဦးမွ 
ေသဆုံးသည့္႐ုပ္အေလာင္းကုိ ၾကည့္႐ႈျခင္းျဖင့္ မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳျခင္းသည္ တစ္နည္း 
နည္းျဖင့္ မွားယြင္းႏုိင္သည္။ ရင္ခြဲ႐ုံမ်ားအားလုံးနီးပါးက ထုိသုိ႔ေသာ အမွားအယြင္းမ်ိဳးကုိ ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ၾကၿပီး 
ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ေသာ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရိွသည့္ အမွားအယြင္းကုိျဖစ္ေစေသာ အေၾကာင္းရင္းအခ်ိဳ႕မွာ အေလာင္း၏ 
မ်က္ႏွာ ပုပ္ပြသြားျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ညိဳမဲသြားျခင္း၊ အဆုတ္ေဖာေရာင္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အစာအိမ္မွ အရည္မ်ား 
ပါးစပ္ႏွင့္/ သုိ႔မဟုတ္ ႏွာေခါင္းတုိ႔မွ ထြက္လာျခင္း၊ မ်က္ႏွာျပင္ က်ိဳးပဲ့ဖ်က္ဆီးခံရျခင္းႏွင့္ အျခားဒဏ္ရာ 
ဒဏ္ခ်က္မ်ားရွိျခင္း၊ ေသြးထြက္ျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ ပုပ္ပြပ်က္စီးသြားျခင္းႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား 
စသည္တုိ႔ျဖစ္သည္။ မိသားစုဝင္မ်ားအေနျဖင့္ ေသဆုံးသူ၏ ႐ုပ္အေလာင္း သုိ႔မဟုတ္ မ်က္ႏွာကုိ မၾကည့္႐ႈ 
ႏုိင္သည္အထိ စိတ္ပူပင္ေသာကေရာက္ေနျခင္း ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ မိသားစုဝင္တစ္ဦးအေနျဖင့္ ေသဆုံးသည့္ 
႐ုပ္အေလာင္း မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳရာတြင္ ေသဆုံးသူ၏ မ်က္ႏွာသြင္ျပင္ထက္ အျခား 
အခ်က္မ်ား၊ ဥပမာ၊ အဝတ္အစားအသြင္အျပင္ သုိ႔မဟုတ္ လက္ေခ်ာင္းေပၚမွ လက္စြပ္ကဲ့သုိ႔ေသာ လက္ဝတ္ 
လက္စားမ်ားအေပၚတြင္ မီွခုိအားထားႏုိင္ပါသည္။ ၎တို႔သည္ စိတ္ခ်၍မရႏုိင္ပါ။ Interpol အေနျဖင့္ အျမင္ 
အားျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းသည္ အျပဳသေဘာေဆာင္သျဖင့္ မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္မႈပုံစံ 
အျဖစ္ လက္မခံပါ။ 



38  |   ဥပေဒမဲ့ေသဆုံးေၾကာင္း ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိျခင္းအေပၚစုံစမ္းစစ္ေဆးမႈဆုိင္ရာ မင္နီဆုိတာပ႐ုိတုိေကာ (၂ဝ၁၆)

၁၁၇။ ေသဆုံးသည့္႐ုပ္အေလာင္းအား မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း တရားဝင္ေဖာ္ထုတ္ျခင္းတြင္ အေထာက္အကူ 
ျပဳရန္ အသိအမွတ္ျပဳရမည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ၾကည့္႐ႈရမည္ျဖစ္ပါက၎အား ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ 
အေျခအေနရပ္မ်ား ေအာက္၌ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ ျဖစ္ႏုိင္က ၾကည့္႐ႈျခင္းျပဳရာတြင္ ၾကည့္႐ႈသူမ်ား၏ 
ပုဂၢလိကလြတ္လပ္မႈႏွင့္ စိတ္ခံစားမႈအေျခအေနတုိ႔ကုိ ေလးစားၿပီး၊ ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ားကုိ ေလ်ာ့ခ်ေပးသည့္ သတ္ 
မွတ္ထားေသာေနရာတြင္ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ လုပ္ငန္းစဥ္အား မႈခင္းဆရာဝန္၊ ေလ့က်င့္သင္ၾကား 
ထားသည့္ ရင္ခြဲ႐ံုနည္းပညာပုိင္းဆုိင္ရာ ပညာရွင္၊ ဝမ္းနည္းသူမ်ားအား အတုိင္အပင္ခံေပးသူ (လူမႈဖူလံုေရး 
လုပ္သား) သုိ႔မဟုတ္ အျခားေလ့က်င့္သင္ၾကားထားသည့္ ပညာရွင္မ်ားမွ ႀကီးၾကပ္မႈႏွင့္ သက္ေသလုပ္ေပးျခင္း 
အားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ မည္သည္မည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္းေဖာ္ထုတ္ရာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ အျမင္ 
ပုိင္းဆုိင္ရာ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းတြင္ ကေလးသူငယ္မ်ား မပါဝင္သင့္ပါ။ 

၁၁၈။ ေသဆုံးသူ၏ ႐ုပ္အေလာင္းအား အျမင္ပုိင္းဆုိင္ရာအရ စစ္ေဆးမႈျပဳၿပီး အသိအမွတ္ျပဳ၍ရႏုိင္ေအာင္ ပညာ 
ရွင္ပီသစြာ အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္မႈျပဳသင့္ပါသည္။ အျမင္အားျဖင့္ မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္းေဖာ္ထုတ္ျခင္းျပဳရာ
တြင္ ေမးျမန္းခံရသည့္ ပုဂၢိဳလ္အား ႐ုပ္အေလာင္းအၾကြင္းအက်န္၏ အေျခအေနကုိအျမဲအေၾကာင္းၾကားေပး
သင့္ၿပီး ၎တုိ႔အား ဆက္လက္၍ေဆာင္ရြက္ရန္ ဆႏၵရွိမရွိကုိ ေမးျမန္းႏုိင္ပါသည္။ ႐ုပ္အေလာင္းသည္  
အေဆာတလ်င္ ပုပ္သုိးသည့္အဆင့္ မျဖစ္သင့္ပါ။ ဗဟုိက်ေသာ မ်က္ႏွာျပင္လကၡဏာသည္ ႀကီးမားေသာ 
ဒဏ္ရာထိခုိက္မႈ မရွိသင့္ပါ။ မ်က္ႏွာသည္ သန္႔ရွင္းေနသင့္သည္။ (ဤေနာက္ဆုံးသတ္မွတ္ခ်က္သည္ စုံစမ္း 
စစ္ေဆးမႈဆုိင္ရာ ဦးစားေပးအခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္ စစ္ေဆးဆန္းစစ္မႈ၊ ဓာတ္ပုံ႐ိုက္ကူးမႈ စသည္တုိ႔ႏွင့္ ဆီ 
ေလ်ာ္မႈ ရွိေကာင္းရွိပါလိမ့္မည္။)

၁၁၉။  ျဖစ္နုိင္က ေသဆုံးသူအေလာင္းအား ၾကည့္႐ႈသည့္ပုဂၢဳိလ္အား ႐ုပ္အေလာင္းႏွင့္ မ်က္ႏွာကုိ ေသခ်ာစြာ 
ၾကည့္ေပးရန္၊ ထုိ႔ေနာက္ ၎တုိ႔၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈအတြက္ အေျချပဳရသည့္ မ်က္ႏွာ(သုိ႔မဟုတ္ ခႏၶာ 
ကုိယ္)၏ သြင္ျပင္လကၡဏာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ေဆြးေႏြးမႈတြင္ပါဝင္ရန္ ေတာင္းဆုိသင့္ပါသည္။ ဥပမာ၊ မ်က္ႏွာ 
သြင္ျပင္အေနအထားေလာ၊ ႏွာေခါင္းပုံစံ သုိ႔မဟုတ္ မ်က္ႏွာေပၚရိွမွဲ႔၊ အမာရြတ္ သုိ႔မဟုတ္ ဆံပင္ပုံစံေလာ 
ဟူ၍ျဖစ္သည္။ ထိုနည္းအားျဖင့္ ျဖစ္စဥ္အေပၚ သက္ေသခံေပးသည့္ ပုဂၢိဳလ္မည္သူမဆုိအေနျဖင့္ ေသဆုံးသူ၏ 
႐ုပ္အေလာင္းကုိၾကည့္႐ႈသူ၏ ေကာက္ခ်က္ခ်ျခင္းအေပၚ ယုံၾကည္စိတ္ခ်မႈ ထားႏုိင္၊ မထားႏုိင္သည္ကုိ အကဲ 
ျဖတ္ဆန္းစစ္ႏိုင္ပါမည္။ 

၃။ မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ျခင္းအတြက္ သိပၸံနည္းက်ေသာ ခ်ဥ္းကပ္နည္းလမ္း။ 

၁၂ဝ။ ဥပေဒမဲ့ေသဆုံးေၾကာင္း ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိသည့္ျဖစ္ရပ္တြင္ (အထူးသျဖင့္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္လာသည္ႏွင့္အမွ် ႐ုပ္ 
အေလာင္းသည္ ပုပ္သုိးသြားျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ မ်က္ႏွာသြင္ျပင္လက္ကၡဏာသည္ ဒဏ္ရာ သုိ႔မဟုတ္ မီးေလာင္ 
ကၽြမ္းမႈေၾကာင့္ ေျပာင္းလဲသြားသည့္ျဖစ္ရပ္မ်ိဳးတြင္) အျမင္အားျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းမွ မည္သူမည္ဝါ ျဖစ္ 
ေၾကာင္း မည္သို႔ေသာေဖာ္ထုတ္မႈမဆုိသည္ လက္ေဗြရာမ်ား၊ သြားဘက္ဆုိင္ရာစစ္ေဆးမႈႏွင့္ ဒီအန္ေအ 
စိစစ္မႈတုိ႔ကဲ့သုိ႔ေသာ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရသည့္ သိပၸံနည္းလမ္းတက် ျဖစ္ေသာနည္းလမ္းမ်ားအပါအဝင္ အျခား 
နည္းလမ္းမ်ားကုိလည္း ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိသည္အတုိင္း အသုံးျပဳလ်က္ အတည္ျပဳခ်က္ခ်မွတ္သင့္ပါသည္။ 

၁၂၁။ ဤသိပၸံနည္းလမ္းတက် ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရသည့္ နည္းလမ္းမ်ားကုိ တစ္ခါတစ္ရံ၌ မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း 
ေဖာ္ထုတ္မႈဆုိင္ရာ “အေျခခံ”နည္းလမ္းမ်ားဟု ရည္ညႊန္းပါသည္။ ႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာသြင္ျပင္လကၡဏာမ်ား အကဲ 
ျဖတ္ဆန္းစစ္မႈတုိ႔ (ဥပမာ၊  ခႏၶာကိုယ္ ပုံပ်က္ပန္းပ်က္ျဖစ္ျခင္း၊ ခႏၶာကုိယ္ေပၚမွ ျမင္သာထင္သာရွိသည့္အတုိင္း 
သုိ႔မဟုတ္ X-rays တြင္ေပၚလာသည့္အတုိင္း အမာရြတ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ခြဲစိတ္ထားသည့္အစားထုိး အစိတ္ 
အပုိင္းမ်ား) ကုိ မေသဆုံးမီ သက္ရွိထင္ရွားခ်ိန္က မွတ္တမ္းႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ျခင္းသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ တစ္ 
ဆင့္ခံျဖစ္ေသာ (secondary) နည္းလမ္းဟု ယူဆပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ အခ်ိဳ႕ေသာျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ၎တုိ႔အေန 
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ျဖင့္ တစ္ဦးခ်င္းျဖစ္ေစ၊ စုေပါင္းလ်က္ျဖစ္ေစ စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္မႈအား သီးျခားေဆာင္ရြက္သည့္အဆင့္ျဖင့္ ခ်ဥ္း 
ကပ္ႏုိင္ပါသည္။ ပုဂိၢိဳလ္ေရးရာအသံုးေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကုိလည္း တစ္ဆင့္ခံျဖစ္ေသာ secondary နည္းလမ္း 
တစ္ခုအျဖစ္ ယူဆရပါသည္။ နိဂုံးခ်ဳပ္ေကာက္ခ်က္ခ်မွတ္မႈအတြက္ သက္ေသအေထာက္အထားကုိ ပုိမုိ 
အားျဖည့္ရန္အေျခခံ primary ႏွင့္ တစ္ဆင့္ခံျဖစ္ေသာ secondary နည္းလမ္းမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ႏုိင္ပါသည္။ 

၁၂၂။ ႐ုပ္အေလာင္းအၾကြင္းအက်န္သည္ အ႐ိုးစုမ်ားျဖစ္ပါက အ႐ိုးစုအၾကြင္းအက်န္မ်ား၏ ဇီဝေဗဒဆုိင္ရာ ပ႐ိုဖုိင္ 
အတြက္ စိတ္ခ်ရေသာ နိဂုံးခ်ဳပ္မွတ္ခ်က္မ်ား ရရွိႏုိင္ရန္ မႈခင္းဆိုင္ရာမႏုႆေဗဒပညာရွင္မ်ား ရရွိႏုိင္က 
၎တုိ႔ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။100

၁၂၃။ အျမင္ပုိင္းဆုိင္ရာ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းမွ ဆန္းျပား႐ႈပ္ေထြးေသာ မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း အေျခခံနည္းလမ္း 
မ်ားအထိ အသင့္ေလ်ာ္ဆုံးေသာ နည္းလမ္း(မ်ား) ေရြးခ်ယ္ျခင္းသည္ ကၽြမ္းက်င္မႈပုိင္းဆုိင္ရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ 
တစ္ခုျဖစ္ရာ အမ်ားအားျဖင့္ မႈခင္းဆရာဝန္၏ တာဝန္ျဖစ္ေလသည္။ အမႈတစ္ခုတြင္ စစ္ေဆးမႈနည္းလမ္းမ်ား 
ေရြးခ်ယ္ရသည့္အေၾကာင္းရင္းႏွင့္ ရလဒ္မ်ားကုိ အၿပီးသတ္အစီရင္ခံစာတြင္ ထည့္သြင္းေပးရပါမည္။ ရလဒ္ 
မ်ားအား ေသဆုံးသည့္႐ုပ္အေလာင္း မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္မႈဆုိင္ရာ ျပႆနာကုိေျဖရွင္းရာတြင္ 
အျခားသက္ဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္အတူ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရပါသည္။ 

၁၂၄။ မည္သည့္ ေဖာ္ထုတ္ေရးနည္းလမ္းကုိအသုံးျပဳေစကာမူ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားပါဝင္သည့္ 
စနစ္တက်ျဖစ္ေသာ၊ တစ္ခုလုံးျခံဳငံုေသာ ခ်ဥ္းကပ္နည္းလမ္းအား ျပည့္ျပည့္စုံစုံအေသးစိတ္ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း 
ႏွင့္အတူ အျမဲလုိအပ္ပါသည္။ 

၄။ လူအမ်ားအျပားေသဆုံးမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ျဖစ္ရပ္မ်ား

၁၂၅။ လူအမ်ားအျပား ေသဆံုးသည့္အမႈမ်ားတြင္ အျမင္အားျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းကုိသာ အားထား၍မရပါ။ 
ထုိသုိ႔ေသာ အေျခအေနရပ္မ်ားတြင္ မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း မွားယြင္းစြာေဖာ္ထုတ္မႈသည္ အျဖစ္မ်ားတတ္ 
ၿပီး၊ ၾကည့္႐ႈေပးသူမ်ားအေပၚ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာဖိအားေပးမႈမ်ား သက္ေရာက္ေစတတ္ပါသည္။ ေသဆုံးသည့္ 
႐ုပ္အေလာင္းမ်ားကုိ တန္းစီခ်ထားၿပီး သုိ႔မဟုတ္ ေသဆုံးသည့္႐ုပ္အေလာင္းမ်ား တစ္ဦးခ်င္းအား တစ္ေလာင္း 
ၿပီးတစ္ေလာင္း ၾကည့္႐ႈျခင္းဆုိင္ရာ ပင္ပန္းမႈဒဏ္သည္ ယုံၾကည္အားထားရေသာ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းတစ္ရပ္ 
ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ကုိ ေလ်ာ့နည္းေစပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ပုဂိၢဳလ္ေရးရာ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားသည္လည္း ျပန္၍ 
ရရွိသည့္ ႐ုပ္အေလာင္းမ်ား၏ ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ ျဖစ္စဥ္မ်ားအေပၚမူတည္လ်က္ မွားယြင္းေသာ႐ုပ္အေလာင္း
မ်ားဆီသုိ႔ မမွန္မကန္ ရွိေနႏုိင္ေသာေၾကာင့္ အထူးဂ႐ုမျပဳသင့္ပါ။101    

၁၂၆။ လူအမ်ားအျပားေသဆုံးမႈပါဝင္သည့္ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း ယုံၾကည္အားထား 
ရသည့္ ေဖာ္ထုတ္မႈတြင္ အဖြဲ႕အစည္းပုိင္းဆုိင္ရာႏွင့္ နည္းပညာပုိင္းဆုိင္ရာ မႈခင္းေရးရာကၽြမ္းက်င္မႈလုိအပ္ပါ
သည္။ ၎သည္ ေအာက္ပါအေျခအေနမ်ားအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္ပါသည္ - 

(၁) အခင္းျဖစ္ရာေနရာ၊ ေသဆုံးသည့္႐ုပ္အေလာင္းအား စုေဆာင္းျခင္း၊ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ သယ္ယူ 
ပုိ႔ေဆာင္ျခင္း၊ သုိေလွာင္ျခင္းႏွင့္ ၎၏ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားႏွင့္ အသုံးေဆာင္ပစၥည္းမ်ားစုေဆာင္းျခင္း။ 

(၂) ရင္ခြဲ႐ုံ၊ ေသဆုံးသူ၏အေလာင္းအား ခြဲစိတ္ေဆးျခင္း (ခႏၶာကုိယ္အတြင္းပုိင္းစစ္ေဆးမႈ၊ သြားဘက္ 
ဆုိင္ရာႏွင့္ မႏုႆေဗဒဆုိင္ရာ စစ္ေဆးမႈမ်ားအပါအဝင္) ႏွင့္ ခြဲစိတ္စစ္ေဆးၿပီး ရရွိသည့္ေဒတာမ်ား
စုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ သုိေလွာင္ျခင္း။

100 ဥပမာ၊ အ႐ုိးစုအၾကြင္းအက်န္မ်ား စိစစ္မႈဆုိင္ရာ အေသးစိတ္လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကုိ ၾကည့္ပါ။
101 Interpoal DVI လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအရ လြတ္ေနေသာအသုံးေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကုိ အခင္းျဖစ္ရာေနရာတြင္ သီးျခားစုေဆာင္းရန္ သတ္မွတ္ထားပါသည္။ 

ထုိပစၥည္းမ်ားကုိ ႐ုပ္အေလာင္းကိုယ္စီ၌ အတူထားရွိ၍မရပါ။



40  |   ဥပေဒမဲ့ေသဆုံးေၾကာင္း ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိျခင္းအေပၚစုံစမ္းစစ္ေဆးမႈဆုိင္ရာ မင္နီဆုိတာပ႐ုိတုိေကာ (၂ဝ၁၆)

(၃) ျဖစ္ရပ္တြင္ အသတ္ခံခဲ့ရသူမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ၎တို႔ မေသဆုံးမီစဥ္ကအေျခအေနႏွင့္ စပ္ 
လ်ဥ္းသည့္ (ante-mortem) ေဒတာမ်ားကုိ စုေဆာင္းျခင္း။

(၄) မေသဆုံးမီအေျခအေန (ante-mortem) ႏွင့္ ေသဆုံးၿပီးခြဲစိတ္မႈျပဳၿပီး ရရွိသည့္ေဒတာမ်ားကုိ ႏႈိင္း 
ယွဥ္ျခင္းအားျဖင့္ မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္မႈကုိ နိဂုံးခ်ဳပ္ေကာက္ခ်က္ခ်ျခင္း။ 

၁၂၇။ လူအမ်ားအျပားေသဆုံးမႈပါဝင္သည့္ျဖစ္ရပ္မ်ား၌ မည္သူမည္ဝါမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းေဖာ္ထုတ္မႈအတြက္ခ်ဥ္းကပ္
သည့္ နည္းလမ္းကို ေသးငယ္ေသာအတုိင္းအတာမွသည္ အလယ္အလတ္အတုိင္းအတာထိအား Interpol မွ 
စံႏႈန္းသတ္မွတ္ ေပးထားပါသည္။102 ႀကီးမားသည့္အတုိင္းအတာရွိသည့္ထုိသုိ႔ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားအတြက္ ပန္ 
အေမရိကန္က်န္းမာေရးအဖြဲ႕၊ ကမာၻ႔က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ (WHO) ႏွင့္ IRCR တုိ႔၏ ထုတ္ေဝမႈမွလည္း ကြဲျပား 
ေသာခ်ဥ္းကပ္နည္းလမ္းမ်ားကုိ ခ်ျပေပးထားပါသည္။103 ေသဆုံးသူမည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္မႈဆုိင္ 
ရာ ယင္းခ်ဥ္းကပ္နည္းလမ္း ၂ ခုသည္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု အျပန္အလွန္ ျဖည့္စြက္မႈေပးထားၿပီး၊ အေျခအေနအရ 
သင့္ေလ်ာ္ပါက ပူးေပါင္းအသုံးျပဳႏုိင္ပါသည္။ လူအမ်ားအျပား ေသဆုံးမႈမ်ားပါဝင္သည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ိဳးတြင္  
ေသဆုံးသူမ်ား မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ေရးအတြက္ ယုံၾကည္အားထားရသည့္ ခ်ဥ္းကပ္နည္းလမ္း 
တစ္ခုအတြက္ ႀကိဳတင္ကာ အစီအစဥ္ခ်မွတ္မႈႏွင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈမ်ားေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ 

၅။ မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္းေဖာ္ထုတ္မႈအား နိဂုံးခ်ဳပ္ေကာက္ခ်က္ခ်ျခင္း

၁၂၈။ ဥပေဒမဲ့ေသဆုံးေၾကာင္း ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိျခင္းဆုိင္ရာ အေျခအေနရပ္မ်ားတြင္ မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ 
ထုတ္မႈအား အၿပီးသတ္ေကာက္ခ်က္ခ်ျခင္းကုိ ကြဲျပားေသာႏုိင္ငံမ်ားအလုိက္ ကြဲျပားေသာအရာရွိမ်ားမွ ခ်မွတ္ 
ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၏ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္အေပၚ အျမဲ 
တမ္း အေျချပဳသင့္ပါသည္။ 

၁၂၉။ ေသဆုံးသူမည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္မႈအတြက္ ေရြးခ်ယ္အသုံးျပဳသည့္နည္းလမ္းမွ  ရရွိသည့္ရလဒ္ 
မ်ားကုိ သိရွိထားၿပီးေသာ၊ အမည္ သိထားၿပီးျဖစ္ေသာသူ၏ မွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ (သုိ႔မဟုတ္ မေသဆုံးမႈအခ်ိန္က 
ante-morte ဇီဝဆုိင္ရာပုံစံမ်ားမွ ပ႐ိုဖုိင္းႏွင့္) ႏိႈင္းယဥ္မႈျပဳသင့္ပါသည္။ ျဖစ္ရပ္၏ အေျခအေနမ်ားမွျဖစ္ေစ၊ 
ေသဆုံးသည့္ေနရာအား စစ္ေဆးမႈမွျဖစ္ေစ၊ ေသဆုံးသူအား ေတြ႔ရွိသည့္ေနရာမွျဖစ္ေစ ရရွိသည့္ သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ားကုိ အခ်ိဳ႕ေသာအမႈမ်ားတြင္ ေသခ်ာစြာထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈျပဳရပါသည္။ (ေအာက္ပါ 
ဇယား ၁ ကုိၾကည့္ပါ)

102 Interpol ၏ သဘာဝေဘးသင့္သူမ်ားစိစစ္ေဖာ္ထုတ္ေရးလမ္းညႊန္၊ ၂ဝ၁၄ http://www.interpol.int/INTERPOL-expertise/Forensics/DVI-Pages/DVI-guide 
ကုိၾကည့္ပါ။

103 M. Tidball-Binz and D. Van Alphen (eds.) - သဘာဝေဘးလြန္ကာလ ေသဆုံးသည့္ ႐ုပ္အေလာင္းမ်ားစီမံခန္႔ခြဲမႈ - ကနဦးတုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအတြက္ 
ကြင္းဆင္းလက္စြဲ၊ www.paho.org/disastersမွရရွိႏုိင္သည္။
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ဇယား ၁။ မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္းေဖာ္ထုတ္ရန္အတြက္ မေသဆုံးမီႏွင့္ ေသဆုံးၿပီး ခြဲစိတ္ခံယူၿပီး ေဒတာမ်ား

မေသဆုံးမီအခ်ိန္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေဒတာ 
(ANTE-MORTEM DATA)

ေသဆုံးၿပီးစစ္ေဆးမႈရရွိသည့္ ေဒတာ
(POST-MORTEM DATA)

ေပ်ာက္ဆုံးေနသည့္ ပုဂၢိဳလ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး စုံစမ္းစစ္ေဆး 
မႈမ်ား၊ ႏႈတ္ထြက္ေျပာျပခ်က္မ်ား၊ သုိ႔မဟုတ္ မွတ္တမ္းမ်ား 
မွရရွိသည့္  သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား။

ေသဆုံးသူ၏ ႐ုပ္အေလာင္း/အ႐ုိးစု အၾကြင္းအက်န္မ်ား 
အေပၚ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈ၊ မႈခင္းေရးရာစစ္ေဆးမႈ (ဓာတ္ပုံ 
မ်ားအပါအဝင္) သို႔မဟုတ္ ဓာတ္ခြဲခန္းစမ္းသပ္မႈမ်ားမွရရွိ
သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား။

ေသဆုံးသည့္အေျခအေနရပ္မ်ား (ေနရာ၊ အျဖစ္အပ်က္ 
သမုိင္း၊ ျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္ရွိေသာ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္မ်ား)

ေသဆုံးျခင္း၏ အေၾကာင္းအရင္းႏွင့္အေျခအေနရပ္မ်ား၊ 
႐ုပ္အေလာင္း သုိ႔မဟုတ္ ႐ုပ္အေလာင္းအၾကြင္းအက်န္ 
မ်ား တည္ရွိရာေနရာ၊ အျခားထိခိုက္မႈဆုိင္ရာေတြ႔ရွိခ်က္
မ်ား။

ေပ်ာက္ဆုံးသြားသည့္ေန႔ရက္ ႐ုပ္အေလာင္းအား ေတြ႔ရွိသည့္ ေန႔ရက္၊ မည့္သည့္အခ်ိန္ 
က ေသဆုံးခဲ့သည္ဟူသည့္ အခ်ိန္၊ ေယဘုယ်အေျခ 
အေနမ်ား။

အသက္၊ လိင္ႏွင့္ က်ားမျဖစ္တည္မႈ၊ အရပ္အေမာင္း၊ 
မ်ိဳး႐ုိး၊ အေလးခ်ိန္

ဇီဝေဗဒဆုိင္ရာပရိုဖုိင္း (လိင္၊ အသက္အုပ္စု၊ မ်ိဳး႐ုိး၊ ခန္႔ 
မွန္းအရပ္ အေမာင္းႏွင့္အေလးခ်ိန္)၊ ႏွင့္ က်ားမျဖစ္တည္မႈ

႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာအသြင္အျပင္ (ဥပမာ၊ မ်က္လုံးအေရာင္၊ 
ဆံပင္ အေရာင္)၊ ခြဲစိတ္ၿပီး အစားထုိးထည့္သြင္းမႈမ်ား၊ 
ေျခတုလက္တု၊ အသားေရအမွတ္အသား၊ အမာရြတ္မ်ား၊ 
ေဆးမွင္ေၾကာင္၊ အလုပ္အကုိင္

အဂၤါရပ္မ်ား၊ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအသြင္အျပင္၊ ခြစိဲတ္ၿပီး အစား 
ထုိးထည့္သြင္းမႈမ်ား၊ ေျခတုလက္တု၊ အသားေရ အမွတ္ 
အသား၊ အမာရြတ္မ်ား၊ ေဆးမင္ေၾကာင္၊ အလုပ္အကုိင္ 
အမွတ္အသား စသည္တုိ႔အား ခြဲျခားသိျမင္ျခင္း။

အဝတ္အစားႏွင့္ အသုံးေဆာင္ပစၥည္းမ်ား၊ မ်က္မွန္၊ ဖိနပ္ ႐ုပ္အေလာင္းတြင္ေတြ႔ရွိရသည့္ အဝတ္အစား၊ ပုဂၢိဳလ္ 
ေရးရာ ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားအား ျပည့္ျပည့္စုံစုံေဖာ္ျပခ်က္။

ေဆးမွတ္တမ္းမ်ား၊ ေဆးဝါးကုသခံယူမႈမ်ား၊ X-rays မေသဆုံးမီက ရရွိထားသည့္ ဒဏ္ရာ၊ ခြဲစိတ္ကုသမႈ လုပ္ 
ထုံးလုပ္နည္းမ်ား၊ ေရာဂါေဗဒဆုိင္ရာ လကၡဏာမ်ား၊ ႐ုပ္ 
အေလာင္းတြင္ ေတြ႔ရိွရသည့္ေဆးဝါးမ်ား စသည့္ သက္ေသ 
အေထာက္အထား။

သြားဘက္ဆုိင္ရာ ေဆးမွတ္တမ္း (သြားဘက္ဆုိင္ရာ 
အေျခအေနႏွင့္ သြားကုသမႈဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္ 
အလက္မ်ား)

သြားဘက္ဆုငိရ္ာ ဇယားပု၊ံ သြားဘကဆ္ုငိရ္ာအေျခအေန၊ 
အဂၤါရပ္မ်ား။

လက္ေဗြရာမ်ား လက္ေဗြရာမ်ား၊ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိက။

ဓာတ္ပုံမ်ား ဓာတ္ပုံမွား၊ သင့္ေလ်ာ္မႈရွိက။

မွတ္ပုံတင္ အေထာက္အထားမွတ္တမ္းမ်ား ေသဆုံးသူႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေတြ႔ရွိရသည့္ မွတ္ပုံတင္ဆုိင္ရာ 
စာရြက္စာတမ္းမ်ား ။

ေပ်ာက္ဆုံးသြားသည့္ပုဂၢိဳလ္ သုိ႔မဟုတ္ သူ/သူမ၏ ေဆြ 
မ်ိဳးမ်ားမွ ဇီဝေဗဒဆုိင္ရာ နမူနာပုံစံမ်ားမွ  ဒီအန္ေအ 
ပ႐ိုဖုိင္းမ်ား

ေသဆုံးသည့္႐ုပ္အေလာင္းမွရရွိသည့္ ပုံစံနမူနာမ်ားမွ 
ဒီအန္ေအပ႐ိုဖုိင္းမ်ား။



42  |   ဥပေဒမဲ့ေသဆုံးေၾကာင္း ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိျခင္းအေပၚစုံစမ္းစစ္ေဆးမႈဆုိင္ရာ မင္နီဆုိတာပ႐ုိတုိေကာ (၂ဝ၁၆)

၁၃ဝ။ ရရွိထားသည့္သက္ေသအားလုံးကုိ စိစစ္မႈျပဳျခင္းျဖင့္ အၿပီးသတ္ေကာက္ခ်က္တစ္ခု ခ်မွတ္ႏုိင္ပါသည္။ 
ေယဘုယ်အားျဖင့္ ၎တြင္ ေအာက္ပါတုိ႔ ပါဝင္သည္ - 

(က) ကာယကံရွင္မေသဆုံးမီ ၎ႏွင့္ပတ္သက္ေသာေဒတာမ်ားႏွင့္ ေသဆုံးၿပီး ခြဲစိတ္မႈခံရယူၿပီးေနာက္ 
ရရွိေသာ ေဒတာမ်ားအၾကား ကုိက္ညီမႈရွိၿပီး၊ ရွင္းျပ၍မရသည့္ ကြဲျပားျခားနားခ်က္မ်ား မရွိေတာ့သည့္ 
အေျခအေနတြင္ မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္မႈ။

(ခ) ေသဆုံးသူ၏ ႐ုပ္အေလာင္းအၾကြင္းအက်န္၏ မည္သူမည္ဝါျဖစ္ျခင္းဆုိင္ရာ ယူဆခ်က္တစ္ခုအား 
ဖယ္ထုတ္ျခင္းကုိ ေထာက္ပ့ံသည့္ အေထာက္အထားမ်ားရွိေသာ္လည္း  ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိရွိသည့္ မည္သူ 
မည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္းကုိ ျငင္းပယ္ျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္

(ဂ) ေသဆုံးသည့္ ႐ုပ္အေလာင္းအၾကြင္းအက်န္၏ မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္းကုိ နိဂုံးခ်ဳပ္ေကာက္ခ်က္ 
မခ်မွတ္ျခင္း။

မည္သူမည္ဝါျဖစ္ျခင္းဆုိင္ရာ နိဂုံးခ်ဳပ္အစီရင္ခံစာတြင္ သက္ဆုိင္ရာေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပသင့္ပါသည္။ 

စ။ သက္ေသအေထာက္အထားအမ်ိဳးအစားမ်ားႏွင့္ ပုံစံနမူနာေဖာ္ျပျခင္း

၁။ အေထြေထြအေျခခံမူမ်ား

၁၃၁။ ေသဆုံးသည့္႐ုပ္အေလာင္း၏ ပုံစံနမူနာမ်ား၊ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ား စုေဆာင္းသည့္အခါ သက္ေသ 
အေထာက္အထား အမ်ိဳးအစားမ်ားအမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ပါသည္။ ဇီဝေဗဒဆုိင္ရာႏွင့္ ဇီဝေဗဒ 
ဆုိင္ရာမဟုတ္သည့္ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားအတြက္ ပုံစံနမူနာအရြယ္အစားမ်ား (sample sizes) 
သည္ ဓာတ္ခြဲခန္း ဆန္းစစ္မႈအတြက္ လုံေလာက္မႈရွိသင့္ၿပီး၊ ထပ္မံစမ္းသပ္မႈအတြက္လည္း ခြင့္ျပဳသင့္ပါသည္။ 

၂။ လူ႔ဇီဝေဗဒဆုိင္ရာသက္ေသအေထာက္အထားမ်ား

၁၃၂။ မႈခင္းေရးရာစိစစ္မႈတြင္ ဇီဝေဗဒဆုိင္ရာ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားဟူသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ လူ႔႐ုပ္ 
အေလာင္း သုိ႔မဟုတ္ ၎၏အနီးနားပတ္ဝန္းက်င္မွ စုေဆာင္းရရိွသည့္ အဂၤါအစိတ္အပိုင္းမ်ားကုိ ဆုိလုိ 
ပါသည္။  ၎တြင္ လူ႔႐ုပ္အေလာင္းမွတုိက္႐ိုက္ရရွိသည့္အရာမ်ား သို႔မဟုတ္ သြားတုိက္တံ၊ ေခါင္းဘီး၊ ေလွ်ာ္ 
ဖြပ္မထားေသးသည့္ အဝတ္အစားမ်ားစသည့္ အဆုိပါပုဂၢိဳလ္မွ အသံုးျပဳထားသည့္ ပစၥည္းမ်ားကုိ စုေဆာင္းျခင္း 
ျဖစ္ႏုိင္သည္။ 

၁၃၃။ မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ အခင္းျဖစ္ပြားရာေနရာမွ ဇီဝေဗဒဆုိင္ရာပုံစံနမူနာမ်ား စုေဆာင္းျခင္း 
ႏွင့္ ထိန္းသိမ္းျခင္းတုိ႔သည္ ဇီဝေဗဒဆုိင္ရာ သက္ေသအေထာက္အထားတည္ရွိမႈကုိ ရွာေဖြျခင္းႏွင့္စမ္းသပ္ 
စစ္ေဆးျခင္းဆုိင္ရာ အထူးျပဳသင္တန္း လုိအပ္ပါသည္။ ႐ုပ္အေလာင္းမ်ားမွ ဇီဝေဗဒဆုိင္ရာ ပုံစံနမူနာမ်ားကုိ 
ရင္ခြဲ႐ုံ သုိ႔မဟုတ္မႈခင္းဆုိင္ရာ မႏုႆေဗဒ ဓာတ္ခြဲခန္းမွလည္း စုေဆာင္းႏုိင္ပါသည္။ သက္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားထံမွ 
ဇီဝေဗဒဆုိင္ရာ ရည္ညႊန္းခ်က္ပုံစံနမူနာမ်ားကုိ ႏိႈင္းယွဥ္မႈ ျပဳရန္ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခံရသူ 
မ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ၎တို႔၏ မိသားစုမ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း ေကာင္းမြန္စြာျဖင့္ က်င့္ဝတ္ႏွင့္အညီ ဆက္ဆံ 
ရာတြင္ ယင္းစုေဆာင္းျခင္းအား ေလ့က်င့္သင္ၾကားခံယူထားသည့္ အမႈထမ္းမ်ားမွ  ေဆာင္ရြက္သင့္ၿပီး၊ႀကိဳတင္ 
အေၾကာင္းၾကားထားသည့္ သေဘာတူညီခ်က္အေပၚတြင္ အေျချပဳေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ 

 မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ရန္အတြက္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိေသာ သိပၸံနည္းလမ္းတက်ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈ
မ်ားအားလုံး  ရွိလင့္ကစား၊ ရရွိထားသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္းအား 
ျဖစ္ႏုိင္ေျခ/ အလားအလာ ရွိျခင္းကုိသာ ေဖာ္ျပသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ိဳးလည္း ရွိႏုိင္ပါသည္။ 
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 ျဖစ္ရပ္တစ္ခုတြင္ ေသဆံုးျခင္းသည္ လူတစ္ဦးတည္းျဖစ္ေစ၊ လူအမ်ားအျပားျဖစ္ေစကာမူ မည္သူမည္ဝါျဖစ္ 
ေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္မႈတြင္ မိသားစုမ်ားပါဝင္သင့္ၿပီး၊ ၎တုိ႔အား အျပည့္အစုံအေၾကာင္းၾကားေပးသင့္ပါသည္။ 
ျဖစ္ရပ္မ်ားစြာတြင္  မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ျခင္းတစ္ခုကုိသာ ရရွိရန္အတြက္သာ လုိအပ္ျခင္း 
မဟုတ္ဘဲ  မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္းကုိ မိသားစုမွလက္ခံမည့္ ျဖစ္နုိင္ေျခကုိ တုိးျမႇင့္ေပးရန္အတြက္လည္း 
ျဖစ္ေလရာ၊ ဥပေဒမဲ့ေသဆုံးမႈ(မ်ား)ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိျခင္း အတြက္ တာဝန္ခံမႈအခန္းက႑၏ အေရးႀကီးအစိတ္အ
ပုိင္းလည္းျဖစ္ပါသည္။ ရွင္းလင္းျပတ္သားေသာ ဆက္သြယ္မႈရွိေစရန္  ဂ႐ုတစုိက္ သတိမူေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ 
ေအာင္ျမင္ေသာရလဒ္မ်ားရရွိရန္ အခြင့္အလမ္းကုိ တုိးျမႇင့္ေစပါလိမ့္မည္။ 

၁၃၄။ ဇီဝေဗဒဆုိင္ရာပုံစံနမူနာမ်ားသည္ ဒီအန္ေအ၏ အရင္းျမစ္တစ္ခုလည္းျဖစ္ေနၿပီး၊ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ မည္သူ 
မည္ဝါျဖစ္ျခင္းကုိ ေဖာ္ျပရန္ အသုံးျပဳႏုိင္ကာ အခင္းျဖစ္ရာေနရာ သုိ႔မဟုတ္ ၎ေနရာတြင္ ေတြ႔ရွိရသည့္ 
သက္ေသအေထာက္အထားဆုိင္ရာ သဲလြန္စအစိတ္အပုိင္းတစ္ခုႏွင့္လည္း ခ်ိတ္ဆက္ေပးႏုိင္ပါသည္။ ဇီဝေဗ
ဒဆုိင္ရာပုံစံနမူနာမ်ားဟူသည္တြင္ ေအာက္ပါတုိ႔ ပါဝင္သည္ - 

(၁) ခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပုိင္း၏ ႏူးညံ့ေသာတစ္႐ွဴးမ်ား

(၂) အ႐ုိး

(၃) သြား

(၄) ေသြး

(၅) ဆီး

(၆) သြားရည္

(၇) သုတ္ရည္/သုတ္ပုိး

(၈) အရည္ၾကည္မ်ား

(၉) ဆံပင္

(10) သဘာဝ လက္သည္းေျခသည္းမ်ား

၁၃၅။ မႈခင္းေရးရာ ဇီဝေဗဒဆုိင္ရာ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားကုိ ပုံမွန္အားျဖင့္ ဒီအန္ေအ စစ္ေဆးမႈအတြက္ 
လုိအပ္က အသံုးျပဳႏုိင္ပါသည္။ မႈခင္းေရးအရာအေျခအေနမ်ားရွိ ဒီအန္ေအစစ္ေဆးမႈကုိ  ကမာၻတစ္ဝွမ္းရွိ 
တရား႐ုံးအေျမာက္အမ်ားတြင္ မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္မႈသက္ေသအျဖစ္ လက္ခံထားသည့္ 
ပ႐ုိဖုိင္းအျဖစ္ အသံုးျပၾကၿပီး၎သည္  တစ္ဦးခ်င္းစီအား မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္းျဖစ္ႏုိင္ေျခ အျမင့္ဆုံးအဆင့္ 
အထိပ့့ံပုိးေပးပါသည္။ ဒီအန္ေအသဲလြန္စ သက္ေသအေထာက္အထား၏ ဆက္လက္ရွင္သန္မႈသည္ ၎အား 
ၾကာရွည္ခုိင္ျမဲေစရန္ ထားရွိသည့္အေျခအေနမ်ားအေပၚတြင္လည္းေကာင္း၊ ၎အားေတြ႔ရွိ႕မႈ၊ လုံျခဳံေစမႈ၊ 
သုိေလွာင္မႈပုံစံအေပၚတြင္ လည္းေကာင္း မူတည္ပါသည္။ စုိထုိင္းေသာ၊ စုိစြတ္ေသာ အေျခအေနမ်ားသည္ 
အလားအလာရွိေသာ ဒီအန္ေအ သဲလြန္စတစ္ခု၏ ၾကာရွည္ရွင္သန္မႈအေပၚတြင္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပ႐ုိဖုိင္း 
တစ္ခုေဖာ္ေဆာင္ရန္ စြမ္းပကားကိုေသာ္လည္းေကာင္း ထိခုိက္ေစႏုိင္ပါသည္။ သက္ေသအေထာက္အထား 
မ်ားကုိ အတတ္ႏိုင္ဆုံး တည္ၿငိမ္ေသာအပူခ်ိန္တြင္ ထိန္းသိမ္းၿပီး၊ ညစ္ညမ္းမႈမ်ားကုိ ေလ်ာ့ခ်ေပးေစမည့္နည္း 
လမ္းျဖင့္ တံဆိပ္ခတ္ထားသင့္ပါသည္။ 

၁၃၆။ မႈခင္းေရးရာ ဇီဝေဗဒဆုိင္ရာ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားကုိ မူးယစ္ေဆးဝါး (ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ပစၥည္း
မ်ား)ႏွင့္ အဆိပ္အေတာက္မ်ားက့ဲသုိ႔ေသာ လူသားမ်ားအေပၚ ထိခုိက္မႈေပးသည့္ ဓာတုေဗဒေဆးဝါမ်ားႏွင့္စပ္
လ်ဥ္းသည့္ ဝိသေဗဒနည္းလမ္းအားျဖင့္လည္း စိစစ္မႈျပဳႏုိင္ပါသည္။ ဤသည္ သက္ရွိပုဂိၢဳလ္ႏွင့္ ေသဆုံးသူမ်ား 
ထံမွ ဇီဝေဗဒဆုိင္ရာ နမူနာပုံစံမ်ားအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္ပါသည္။ 



44  |   ဥပေဒမဲ့ေသဆုံးေၾကာင္း ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိျခင္းအေပၚစုံစမ္းစစ္ေဆးမႈဆုိင္ရာ မင္နီဆုိတာပ႐ုိတုိေကာ (၂ဝ၁၆)

၃။ ဇီဝေဗဒမဟုတ္သည့္ ႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာသက္ေသအေထာက္အထား

(က) ဓာတုေဗဒပညာ

၁၃၇။ မႈခင္းေရးရာဓာတုေဗဒပညာရပ္ကုိ အခင္းျဖစ္ရာေနရာရွိ အမ်ိဳးအမည္မသိရေသာအရာဝတၲဳမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ 
ရန္ အသံုးျပဳပါသည္။ ဤတြင္ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား၊ အဆိပ္သင့္ေသာအရာမ်ား၊ က်ည္ဆံခြံ (ေသနတ္)ႏွင့္ 
ေပါက္ကြဲေစတတ္ေသာ အရာဝတၳဳမ်ားပါဝင္သည္။ 

(ခ) ေသနတ္မ်ား

၁၃၈။ ေသနတ္အေထာက္အထားမ်ားဟူသည္ ပစၥတုိေသနတ္ႏွင့္ ေသနတ္ရွည္မ်ားအား၊ အသုံးျပဳၿပီးေသာ က်ည္ဆံ 
မ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ က်ည္ဖူးမ်ား၊ ေသနတ္မွ ပစ္ခတ္ၿပီးေနာက္ ထြက္လာသည့္ က်ည္ဖူးမ်ား၏ ပုံစံႏွင့္ ေရြ႕လ်ားမႈ 
အေနအထား အပါအဝင္ပစ္လႊတ္လိုက္ေသာအရာတုိ႔၏အျခင္းအရာကုိ ေလ့လာမႈသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
စသည္တုိ႔အား စစ္ေဆးျခင္းမွ ရရွိျခင္းျဖစ္သည္။ ေလ့က်င့္သင္ၾကားထားသည့္ စစ္ေဆးသူမ်ားအေနျဖင့္ 
အသုံျပဳၿပီးေသာ က်ည္ဖူးမ်ား၊ က်ည္ေထာင့္မ်ား၊ ဆက္စပ္မႈရွိသည့္ ခဲယမ္းမီးေက်ာက္အစိတ္အပုိင္းမ်ားအား 
သက္ဆုိင္ရာ ေသနတ္အမ်ိဳးအစားျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးႏုိင္ပါသည္။ ပစ္ခတ္ခဲ့ၿပီးသည့္ က်ည္ဖူး သုိ႔မဟုတ္ 
ခဲယမ္းမီးေက်ာက္မ်ားအား သက္ဆိုင္ရာေသနတ္ႏွင့္ ကုိက္ညီမႈရွိျခင္းကုိ ေဖာ္ထုတ္မႈအျပင္၊ စစ္ေဆးသူအေန 
ျဖင့္ ေသနတ္ထုတ္လုပ္သူကုိလည္း ေဖာ္ထုတ္ေပးႏုိင္ပါမည္။ သုိ႔ေသာ္ ဤပ႐ုိတုိေကာအား မူၾကမ္းျပဳစုစဥ္ 
အခ်ိန္က  toolmark ႏွင့္ ေသနတ္မ်ား စစ္ေဆးမႈအတြက္ အတိအက်သတ္မွတ္ထားၿပီး တစ္ကမာၻလုံးလက္ခံ 
ထားသည့္လုပ္ငန္းစဥ္ မရွိထားေသးပါ။104

၁၃၉။ လက္နက္စစ္ေဆးသူမ်ားသည္ အျမဲဆုိသလုိ ေသနတ္အမွန္တကယ္ ပစ္ခတ္ခဲ့ျခင္း ရွိမရွိကုိစစ္ေဆးရန္ 
ေသနတ္ပစ္ခတ္မႈ စိစစ္ျခင္းအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေသနတ္ပစ္ခတ္ခံသည့္ေနရာႏွင့္ ပစ္ခတ္သည့္ေနရာ 
အၾကား အကြာအေဝးကုိသတ္မွတ္ရန္ အဝတ္အစားကဲ့သုိ႔ေသာ ပစၥည္းမ်ားကုိ စိစစ္ျခင္းအတြက္ေသာ္ လည္း 
ေကာင္း တာဝန္ရွိပါသည္။ မသကၤာဖြယ္ျဖစ္သူ၏ လက္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ အဝတ္အစားအေပၚရွိ ဓာတုေဗဒဆုိင္ရာ 
သဲလြန္စမ်ားအရ သူ/သူမတြင္ ေသနတ္ပစ္ခတ္ခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပေပးနုိင္ပါသည္။ 

(ဂ) လက္ေဗြရာမ်ား

၁၄ဝ။ လက္ေဗြရာမ်ား (လက္မလက္ေဗြရာမ်ား အပါအဝင္) သည္ လူပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးခ်င္းအား ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိျခင္း အျမင့္ 
ဆုံးအျဖစ္ ေဖာ္ထုတ္ေပးသည့္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာကပင္ က်င့္သုံးခဲ့သည့္ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ လက္ေဗြရာ 
မ်ားအား ႏိႈင္းယဥ္ရာတြင္ လက္ေခ်ာင္း၊ လက္မမ်ားသာမက လက္ဖဝါး၊ ေျခေထာက္ႏွင့္ ေျခမမ်ားေပၚရွိ 
အစင္းေၾကာင္းမ်ားဆုံမွတ္ႏွင့္ အစင္းေၾကာင္းမ်ား၏ ကြဲျပားေသာပုံစံမ်ားအေပၚ အေျချပဳပါသည္။ အမႊာပူးမ်ား 
တြင္ပင္ ကြဲျပားေသာလက္ေဗြရာမ်ား ရွိပါသည္။ ပုံမွန္အားျဖင့္ လက္ေဗြရာမ်ားကုိ စုေဆာင္းရေလ့ရွိၿပီး၊ ၎ 
သည္ သိပၸံနည္းလမ္းဆုိင္ရာ မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၏ ေယဘုယ်နည္းလမ္းတစ္ခုလည္း 
ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ လက္ေဗြရာသည္ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းသာရွိသည့္အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ျပႆနာရွိႏုိင္ပါသည္။ 

၁၄၁။ လက္ေဗြရာမ်ားကုိ နည္းပညာမ်ားစြာကုိအသုံးျပဳၿပီး မ်က္ႏွာျပင္အမ်ိဳးမ်ိဳးအေပၚတြင္ ေတြ႔ျမင္ႏုိင္ၿပီး ၎တုိ႔မွ 
ရရွိႏုိင္သည္ (အထူးသျဖင့္ ေခ်ာေမြ႔ေတာက္ပေသာ ေနရာမ်ိဳး)။ ဤတြင္ လက္ေဗြရာရွိသည့္ေနရာအေပၚ 
အမႈန္႔မ်ားျဖဴးေပးၿပီး တိတ္ သုိ႔မဟုတ္ ကပ္ခြာတစ္ခုျဖင့္ ကပ္ခြာလုပ္ေပးရပါသည္။ လက္ေဗြရာရွိသည့္ေနရာအား 
အမႈန္႔မ်ားျဖဴးေပးၿပီး ဓာတ္ပုံ႐ုိက္ကူးႏုိင္ပါသည္။ ၎အား ၿပီးျပည့္စံုေသာ အရာတစ္ခုအျဖစ္ ရယူႏုိင္ၿပီး စစ္ 
ေဆးမႈအတြက္ ဓာတ္ခြဲခန္းသုိ႔ ေပးသြင္းႏုိင္ပါသည္။ ငုပ္ေနေသာ လက္ေဗြရာမ်ားအား ဓာတုေဗဒအဆင့္ျမင့္ 
နည္းလမ္းမ်ားအသုံးျပဳလ်က္ စိမ့္ဝင္ႏုိင္ေသာ မ်က္ႏွာျပင္အေပၚတြင္ ျမင္သာထင္သာရွိေအာင္ ျပန္ေဖာ္ႏုိင္ 

104 ဥပမာ၊ မႈခင္းေရးရာသိပၸံပညာအသုိင္းအဝိုင္း၏လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ေပးေရးဆုိင္ရာေကာ္မတီ၊ အမ်ိဳးသားသုေတသနေကာင္စီ၏ ယူႏုိက္တက္စတိတ္တြင္ 
မႈခင္းေရးရာသိပၸံပညာ္ရပ္ကုိ အားျဖည့္ေပးျခင္း - ေရွ႕သုိ႔ဦးတည္သည့္ လမ္းေၾကာင္း၊ အေမရိကန္တရားစီရင္ေရးဌာန၊ ဝါရွင္တန္ ဒီစီ၊ ၂ဝဝ၉၊ စာ ၁၅ဝ-၅၅ 
ကုိၾကည့္ပါ။ http://www.nap.edu/catalog/12589.html



45

ပါသည္။ အထူးသျဖင့္စာရြက္အေပၚတြင္ ပုိ၍ထိေရာက္မႈရွိသည္။ ဓာတုေဗဒအဆင့္ျမင့္နည္းလမ္းမ်ားကုိ 
ေယဘုယ်အားျဖင့္ အခင္းျဖစ္ရာေနရာမဟုတ္ဘဲ ဓာတ္ခြဲခန္းတြင္သာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္ျဖစ္ရာ ထုိအရာ 
ဝတၳဳမ်ားကုိ ထုတ္ပုိးျခင္းႏွင့္ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးတြင္ အထူးဂ႐ုစုိက္ေပးရပါမည္။ 

(ဃ) ဇီဝေဗဒဆုိင္ရာမဟုတ္ေသာ အျခားသက္ေသအေထာက္အထား

၁၄၂။  အျခားသက္ဆုိင္ရာ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားဟူသည္တြင္ တပ္မေတာ္၏လက္နက္ႀကီးမ်ား၊ အမွ်င္ 
မ်ားကုိစိစစ္ျခင္း၊ အရာမ်ား (ဥပမာ၊ ကားဘီးေျခရာမ်ား၊ ေျခရာက်န္ရစ္မႈမ်ား)၊ ပုံစံစိစစ္မႈ (ဥပမာ၊ ေသြးစင္းရာ 
ပုံစံ/ေသြးစင္သည့္အရာကုိ စိစစ္ျခင္း၊ ေလာင္ကၽြမ္းမႈပုံစံ၊ က်ဳိးပဲ့မႈမ်ားစိစစ္ျခင္း)၊ ထိခုိက္ထင္မွတ္ရာမ်ား၊ ကား 
ေဆးေရာင္ စိစစ္မႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္ႏွင့္ ေဖာ္ထုတ္ခ်က္၊ သက္ဆုိင္ရာစာရြက္စာတမ္းမ်ား အစရွိ 
သည္တုိ႔ ပါဝင္သည္။ ထုိသုိ႔ေသာ သက္ေသ အေထာက္အထားမ်ားအား စိစစ္မႈမ်ားကုိ အတည္ျပဳထားသည့္ 
သိပၸံနည္းပညာဆုိင္ရာ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖင့္ အေထာက္အကူျပဳရရွိေစရန္ ဂ႐ုတစုိက္ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။ 

၄။ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ပုိင္းဆုိင္ရာ သက္ေသအေထာက္အထား

၁၄၃။ ဒစ္ဂ်စ္တယ္သက္ေသအေထာက္အထားဟူသည္ အီလက္ထေရာနစ္စက္ကိရိယာတစ္ခုတြင္ သုိေလွာင္ထား 
သည့္ ၎အားျဖင့္ လက္ခံရရွိထားသည့္ သုိ႔မဟုတ္ လႊဲေျပာင္းထားသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ေဒတာ 
အခ်က္အလက္ မ်ားအားကုိဆုိလိုပါသည္။ ဒစ္ဂ်စ္တယ္သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားကုိ ကင္မရာမ်ား၊ 
အင္တာနက္၊ ကြန္ပ်ဴတာမ်ား၊ မုိဘိုင္းဖုန္းမ်ားႏွင့္ အျခားဒစ္ဂ်စ္တယ္မီဒီယာမ်ားျဖစ္သည့္ USB Sticks ကဲ့သုိ႔ 
ေသာ စက္ကိရိယာမ်ားထဲရွိ ပုံမ်ားတြင္ ေတြ႔ရွိနုိင္ပါသည္။ 

၁၄၄။ ဒစ္ဂ်စ္တယ္သက္ေသအေထာက္အထားသည္ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားတြင္ ပုိ၍အေရးပါလာပါသည္။ ၎အား  
အရင္းအျမစ္မ်ားစြာမွ ရရွိႏုိင္ပါသည္္။ ဥပမာအားျဖင့္ အင္တာနက္ႏွင့္ ဆုိရွယ္မီဒီယာမ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ ပြင့္လင္း 
ေသာစနစ္မ်ား၊ ကြန္ပ်ဴတာမ်ား၊ လက္ေတာ့မ်ား၊ မုိဘုိင္းဖုန္းမ်ားႏွင့္ ကင္မရာမ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ ကန္႔သတ္ထား 
ေသာ စနစ္မ်ားျဖစ္သည္။ အင္တာနက္ႏွင့္ မုိဘိုင္းဖုန္း ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ ေဒတာမ်ား 
(ဥပမာ၊ ဖုန္းေခၚဆုိသည့္မွတ္တမ္းမ်ား)ကုိ အခ်ိန္ကာလ အကန္႔အသတ္အတြင္းသာ ထိန္းသိမ္းပါသည္။       
စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈတစ္ရပ္အား စီစဥ္သည့္အခါ စုံစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ားအေနျဖင့္ ၎ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားက 
ေဒတာမ်ားကုိ မည္မွ်ၾကာၾကာ ထိန္းသိမ္းထားခဲ့ေၾကာင္း သိရွိထားသင့္ပါသည္။ သုိ႔မွသာ ရရွိႏုိင္သည့္အခ်ိန္
ကာလေဘာင္အတြင္း သင့္ေလ်ာ္သာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေတာင္းဆုိႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ 

၁၄၅။ ဒစ္ဂ်စ္တယ္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ပုံစံမ်ိဳးစုံျဖင့္ မွတ္တမ္းသြင္းယူႏုိင္ပါသည္။ ၎တုိ႔မွာ ဓာတ္ပုံမ်ား၊ 
အသံ သြင္းယူမႈမ်ား၊ ဗီဒီယုိမွတ္တမ္းမ်ား၊ အီးေမး/ကြန္ယက္ ဆက္သြယ္မႈမ်ား၊ စာသား/sms မက္ေဆ့ခ်္မ်ား၊ 
မုိဘုိင္းဖုန္း အပလီေကးရွင္းမ်ားႏွင့္ ဆုိရွယ္မီဒီယာတုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။ ထုိသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအားလုံးတုိ႔
သည္ စုံစမ္းစစ္ေဆးသူ တစ္ဦးအတြက္ အသုံးဝင္ႏုိင္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ metadata မ်ားသည္ လြယ္ကူစြာ 
ျခယ္လွယ္ခံရႏုိင္ပါသည္။ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ သက္ေသအေထာက္အထားကို မွန္ကန္ေၾကာင္းသက္ေသျပျခင္းသည္ 
စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈတစ္ခုတြင္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ သက္ေသအေထာက္အထားသည္ အေရး 
ႀကီးေၾကာင္းရယူထားပါက အရည္အခ်င္းျပည့္ဝေသာ မႈခင္းေရးရာ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္တစ္ဦးမွ သက္ေသ 
အေထာက္အထားကုိ ရရွိရန္ႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ စစ္ေဆးမႈျပဳေစရန္ ႀကိဳးစား အားထုတ္သင့္ပါသည္။ 
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၅။ မႈခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ေငြစာရင္း

၁၄၆။ မႈခင္းေရးရာေငြစာရင္းသည္ ေငြစာရင္း၊ ကိန္းဂဏန္းစာရင္းဇယားႏွင့္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ စိစစ္သုံးသပ္မႈအား 
ရာဇဝတ္မႈဆုိင္ရာ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈအတြက္ အသုံးျပဳျခင္းျဖစ္သည္။ မသကၤဖြယ္ရာ ေသဆုံးမႈတစ္ရပ္အား 
စုံစမ္းစစ္ေဆးရာတြင္ ၎သည္ သတ္ျဖတ္ျခင္းကိုျဖစ္ေစသည့္ အေၾကာင္းရင္းႏွင့္ ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ရာ မသကၤာဖြယ္ 
ျဖစ္သူမ်ား သုိ႔မဟုတ္ သက္ေသမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ရန္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ 
မ်ားကုိ ေဖာ္ျပေပးႏုိင္ပါသည္။ 

၆။ ေျမ/ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ နမူနာပုံစံမ်ား

၁၄၇။ အခင္းျဖစ္ပြားရာေနရာသည္ အိမ္ျပင္ေနရာျဖစ္ပါက၊ ေျမ/ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ နမူနာပုံစံမ်ားကုိ ရယူထားသင့္ 
ပါသည္။ အခင္းျဖစ္ပြားရာေနရာႏွင့္  အနီးအနားဝန္းက်င္ေနရာမ်ားရွိ နမူနာပုံစံမ်ားကုိ ရယူသင့္ပါသည္။ 
နမူနာပုံစံမ်ားကုိ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူအျဖစ္ စြပ္စြဲခံထားရသူ၏ အဝတ္အစား/ဖိနပ္တုိ႔မွလည္း ရယူသင့္ပါသည္။ 
အခင္းျဖစ္ရာေနရာမွ ရရွိသည့္ နမူနာပုံစံကုိ မသကၤာသူထံမွရယူသည့္ နမူနာပုံစံမ်ားျဖင့္ႏိႈင္းယဥ္ျခင္းသည္ 
ကြင္းဆက္တစ္ခုကုိေပးႏုိင္ပါသည္။ 

ဆ။ အေလာင္းခြဲစိတ္စစ္ေဆးျခင္း

၁။ အေထြေထြအေျခခံမူ

၁၄၈။ စာပုိဒ္ ၂၅ တြင္ ဥပေဒမဲ့ေသဆုံးေၾကာင္းျဖစ္နုိင္ေျခရွိျခင္းတစ္ခုအား စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးဆုိင္ရာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား 
ေဖာ္ျပေပးထားပါသည္။ ယင္းရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္အတြက္ အေလာင္းခြဲ 
စိတ္စစ္ေဆးမႈလုိအပ္ခ်က္ ကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးသင့္ပါသည္။ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိေသာ သက္ေသမ်ားကုိေဖာ္ 
ထုတ္ျခင္းဆုိင္ရာ ခၽြင္းခ်က္မွလြဲ၍ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအားလုံးသည္ အေလာင္းခြဲစိတ္မႈ ေဆာင္ရြက္ခ်က္အေပၚ 
အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ အားကုိးရပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား အထေျမာက္ေစရန္မွာ မႈခင္းဆရာဝန္ 
၏ အေရးႀကီးေသာ တာဝန္တစ္ခုျဖစ္လာေလရာ ၎တုိ႔သည္ ေသခ်ာစြာ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈခံယူရမည္ျဖစ္ 
ၿပီး အေတြ႔အၾကံဳရွိရပါမည္။ 

၁၄၉။ ေဆးခန္းဆရာဝန္မ်ား၏ တာဝန္မ်ားကုိ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အမ်ားျပည္သူမ်ားက နားလည္သေဘာေပါက္ၾက 
ေသာ္လည္း မႈခင္းဆရာဝန္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္တာဝန္မ်ားကုိမူ နားမလည္ၾကပါ။ 105 ေသဆုံးျခင္း စုံစမ္းစစ္ 
ေဆးမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ မႈခင္းဆရာဝန္မ်ား၏တာဝန္မ်ားမွာ - (၁) ေသဆုံးသူမည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း  ေဖာ္ 
ထုတ္ျခင္းကုိ ေသခ်ာမႈရွိေစရန္ ကူညီေပးရန္၊ (၂) ေသဆုံးမႈ၏ အေၾကာင္းအရင္းႏွင့္ အေျခအေနရပ္မ်ားကုိ 
ေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ ေသခ်ာမႈရိွေစရန္ ကူညီေပးရန္ႏွင့္ (၃) လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ဂ႐ုစိုက္မႈ၊ ကၽြမ္းက်င္မႈျဖင့္ ေဆာင္ 
ရြက္ရန္တုိ႔ ျဖစ္သည္။ ယင္းတာဝန္မ်ားကုိေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အေလာင္းခြဲစစ္စစ္ေဆးမႈ၏ အေျခခံရည္ရြယ္ 
ခ်က္မ်ားကုိ နားလည္ရန္လုိအပ္ပါသည္။ ယင္းရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ (၁) ေသဆုံးသူထံမွ ေဖာ္ထုတ္ထားသည့္ 
ဝိေသသလကၡဏာမ်ားအားလုံးကုိ (လုိအပ္ပါက) ရွာေဖြၿပီး မွတ္တမ္းျပဳစုထားရန္၊ (၂) ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္မ်ား 
အပါအဝင္ ေရာဂါေဗဒႏွင့္ဆက္ႏႊယ္ေသာျဖစ္စဥ္အားလုံးကုိ မွတ္တမ္းတင္ရန္၊ (၃) ေသဆုံးသူ၏ မည္သူမည္
ဝါျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး အၿပီးေကာက္ခ်က္ခ်ရန္ (လုိအပ္ပါက)၊ (၄)ေသဆုံးမႈကုိျဖစ္ေစသည့္ အေၾကာင္း 
ရင္းမ်ားႏွင့္ ေသဆုံးျခင္းအတြက္ ကူညီပ့ံပုိးေပးသည့္အခ်က္မ်ားအတြက္ အၿပီးသတ္ေကာက္ခ်က္ခ်မွတ္ရန္ 

105 ဤစာတမ္းတြင္၊ မႈခင္းေရးရာေရာဂါေဗဒပညာရွင္၊ မႈခင္းဆရာဝန္၊ အေလာင္းခြဲစိတ္ၾကည့္႐ႈသူ prosector ဟူသည္တုိ႔အား အျပန္အလွန္ဖလွယ္အသုံးျပဳထားပါ 
သည္။ အေလာင္းခြဲစိတ္ၾကည့္ရႈသူဟူသည္ အေလာင္းခြဲစိတ္မႈကုိ ေဆာင္ရြက္သူျဖစ္သည္။
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တုိ႔ျဖစ္သည္။106 ေသဆုံးသည့္အျဖစ္အပ်က္မ်ားကုိ မသိရွိရသည့္ သုိ႔မဟုတ္ ေမးခြန္းထုတ္ေနရသည့္ အေျခ 
အေနမ်ိဳးတြင္ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို ျပန္လည္တည္ေဆာက္မႈျပဳရန္အတြက္  မႈခင္းဆရာဝန္တစ္ဦးသည္ အေလာင္း 
ခြဲစိတ္မႈဆုိင္ရာ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ အၿပီးသတ္မွတ္ခ်က္တုိ႔ကုိ အသုံးျပဳသင့္ပါသည္။ ျဖစ္ႏုိင္ပါက ဆရာဝန္သည္ 
အခင္းျဖစ္ပြားရာေနရာ၊ အထူးသျဖင့္ ႐ုပ္အေလာင္းရွိသည့္ မူလေနရာသုိ႔ သြားေရာက္သင့္ပါသည္။107

၁၅ဝ။ မႈခင္းဆရာဝန္တစ္ဦးအေနျဖင့္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ၊ သက္ဆုိင္ရာ အႏုတ္လကၡဏာေဆာင္ေသာ 
ေလ့လာခ်က္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကုိ မွတ္တမ္းတင္ရာတြင္ အျခားမႈခင္းဆုိင္ရာ ေရာဂါေဗဒပညာရွင္မွ 
အျခားအခ်ိန္တြင္ လာေရာက္ၿပီး အမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အမွီအခုိကင္းစြာျဖင့္ မိမိ၏ နိဂုံးခ်ဳပ္မွတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ 
ႏုိင္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္ပါသည္။ မႈခင္းေရးရာ ေရာဂါေဗဒပညာသည္ အဓိကအားျဖင့္ အျမင္ပုိင္းဆုိင္
ရာႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အသုံးခ်မႈျဖစ္ေလရာ ၎တြင္ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေသာ - ျဖစ္ႏုိင္က ကာလာ 
အေရာင္ပါေသာ ဓာတ္ပုံ႐ုိက္ကူးမႈအေပၚတြင္ မူတည္ေနျခင္း ပါဝင္သည္။ 

၁၅၁။ အေလာင္းခြဲစိတ္စစ္ေဆးမႈမွတ္တမ္းအား ေသဆုံးသူသည္ ကုိယ္ထိလက္ေရာက္ က်ဴးလြန္မႈခံခဲ့ရျခင္းရွိမရွိ 
(၎တုိ႔သည္ ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရမႈ ရွိမရွိ အပါအဝင္)ကုိလည္းေကာင္းႏွင့္ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္မ်ားက ေသဆုံးမႈ 
ကုိ ျဖစ္ေစျခင္း ရွိမရွိကုိလည္းေကာင္း အာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ အျခားသူမ်ားမွ သတ္မွတ္ေပးမႈတြင္ ကူညီေပးရန္ 
အသုံးျပဳနုိင္ပါသည္။ ၎ကုိ အေျချပဳလ်က္ အေလာင္းခြဲစိတ္စစ္ေဆးမႈမွတ္တမ္းတြင္ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ 
ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္မ်ား၏ စာရင္းပါဝင္႐ုံမွ်သာမက ၎တုိ႔အား အနက္ဖြင့္ဆုိခ်က္လည္း ပါဝင္ရပါမည္။ အကယ္ 
၍ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္တစ္စုံတစ္ရာသည္ ဥပမာ ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ ျပဳခံရစဥ္အတြင္းျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္အရာကဲ့သုိ႔ 
ေသာ အခ်ိဳ႕ေသာ နည္းလမ္းတစ္ခုခုအားျဖင့္ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ေၾကာင္း မႈခင္းဆရာဝန္မွ ယူဆပါက သူ/သူမအေနျဖင့္ 
ယင္းယူဆခ်က္အား အေလာင္းခြဲစိတ္စစ္ေဆးမႈအစီရင္ခံစာတြင္ စာအေရးအသားျဖင့္ ေဖာ္ျပေပးရန္ ခုိင္ခုိင္ 
မာမာ တိုက္တြန္းပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ အကယ္၍ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္မ်ား အစုအေပါင္းတုိ႔ကုိ အားလုံး အတူတကြ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားၾကည့္ရေသာ ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ပုံစံတစ္မ်ိဳးျဖင့္ သေဘာသက္ 
ေရာက္ေနပါက ၎ကုိ အေလာင္း ခြဲစိတ္စစ္ေဆးမႈအစီရင္ခံစာတြင္ ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပသင့္ပါသည္။ မႈခင္း 
ဆရာဝန္အေနျဖင့္ ေသဆုံးသူသည္ ကုိယ္ထိလက္ေရာက္ က်ဴးလြန္ခံရ (ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရ) ျခင္းရွိျခင္း၊ 
မရွိျခင္းဆုိင္ရာ ေနာက္ဆုံး ဆုံးျဖတ္သတ္မွတ္ခ်က္ကုိ မခ်မွတ္ႏုိင္ပါေသာ္လည္း ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ဒဏ္ရာ 
ဒဏ္ခ်က္မ်ားမည္သုိ႔ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည္ဟူသည္ကုိ ျဖစ္ႏုိင္ပါက ရွင္းလင္းေဖာ္ျပေပးရန္မွာ သူ/သူမ၏ တာဝန္ 
ျဖစ္ပါသည္။ ေလ့လာေတြ႔ရွိရသည့္ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဒဏ္ရာရေစသည့္နည္းလမ္းအၾကား ဆက္စပ္မႈ 
မ်ားကုိ မႈခင္းဆရာဝန္ကုိယ္တုိင္မွ ေဖာ္ထုတ္ေပးျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ပါက အေလာင္းခြဲစိတ္စစ္ေဆးမႈေဆာင္ရြက္ 
ရျခင္း၏ အဓိကအခ်က္ျဖစ္သည့္ ေသဆုံးမႈေနာက္ကြယ္မွ အမွန္တရားကုိရွာေဖြရန္ ကူညီျခင္းကို ဆုံး႐ႈံးသြားပါ 
လိမ့္မည္။ 

၁၅၂။ အေလာင္းခြဲစိတ္စစ္ေဆးမႈဆုိင္ရာ အေသးစိပ္လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကုိ ရရွိႏုိင္သည့္အရင္းအျမစ္မ်ားကုိေထာက္
ဆလ်က္ အတတ္ႏုိင္ဆုံးလုိက္နာသင့္ပါသည္။ အမႈ၏အျခအေနရပ္မ်ားအရ လုိအပ္မႈ သုိ႔မဟုတ္ ႏွစ္လုိဖြယ္ရွိ 
ေၾကာင္း ယူဆရပါက ေနာက္ထပ္အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ မႈခင္းဆရာဝန္အေနျဖင့္ေတာင္းဆုိသင့္ပါသည္။ လမ္း 
ညႊန္ခ်က္မ်ားကုိ အသုံးျပဳျခင္းသည္ ခုိင္လုံၿပီး ယုံၾကည္အားထားရေသာ နိဂုံးခ်ဳပ္မွတ္ခ်က္မ်ားရရွိရန္ အခြင့္ 
ေပးလိမ့္မည္ျဖစ္ရာ အျငင္းပြားဖြယ္ရာအမႈမ်ားကုိ မွန္ကန္ေသာေျဖရွင္းမႈရရွိရန္ ကူညီေပးပါမည္။ ၎သည္ 
မသကာၤဖြယ္ရာေသဆုံးမႈတစ္ခုအား စုံစမ္းစစ္ေဆးရာတြင္ အေျဖရွာမရသည့္ ေမးခြန္းမ်ားအားျဖင့္ မီးေလာင္ 
ရာ ေလပင့္ခံရသည့္ ထင္ေၾကးေပးျခင္းႏွင့္ ေစာင္းေျမာင္းေျပာဆုိမႈတုိ႔ကုိ တားဆီးႏုိင္ပါလိမ့္မည္။ 

106 ဥပမာ၊ M.El-Nageh,B.Linehan,S.Cordner,D.WellsandH.McKelvie ၏ ဓာတ္ခြဲခန္းေဆးပညာႏွင့္မႈခင္းေရးရာေရာဂါေဗဒတြင္ က်င့္ဝတ္ဆုိင္ရာက်င့္သုံးမႈ၊  
အေရွ႕အလယ္ပိင္းေဒသ၊ Alexandria၊ အီဂ်စ္ႏုိင္ငံမ်ားဆုိင္ရာ WHO ၏ ေဒသဆုိင္ရာ႐ုံး၊ ၁၉၉၉၊ စာ ၃၈-၃၉၊ www.emro.who.int/dsaf/dsa38.pdf

107 ဤေကာက္ႏုတ္ခ်က္သည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ မႈခင္းေရးရာအေလာင္းခြဲစိတ္စစ္ေဆးမႈတစ္ခုရွိ အေလာင္းခြဲစိတ္သူ၏ တာဝန္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး၊ ဥပေဒမဲ့ 
ေသဆုံးေၾကာင္း ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိျခင္းတစ္ရပ္တြင္ ပါဝင္မႈကုိ မဆုိလုိပါ။ ေနာက္ျဖစ္ရပ္တြင္ ျဖစ္ႏုိင္က ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္အရာမွာ မႈခင္းဆရာဝန္သည္ အမ်ားအားျဖင့္ 
ရဲဌာန၏ေတာင္းဆုိမႈအရ ေသဆုံးသည့္ အခင္းျဖစ္ပြားရာေနရာသုိ႔ သြားေရာက္ပါလိမ့္မည္။



48  |   ဥပေဒမဲ့ေသဆုံးေၾကာင္း ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိျခင္းအေပၚစုံစမ္းစစ္ေဆးမႈဆုိင္ရာ မင္နီဆုိတာပ႐ုိတုိေကာ (၂ဝ၁၆)

၁၅၃။ အေလာင္းအားခြဲစိတ္စစ္ေဆးမႈဆုိင္ရာ အေသးစိတ္လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားတြင္ ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈအားထုတ္ေဖာ္ 
ျခင္းအား aide-memoire အျဖစ္ လမ္းညႊန္ျခင္းလည္းပါဝင္ေလရာ ထုိသုိ႔ေသာအမႈမ်ားအား အကဲျဖတ္ ဆန္း 
စစ္မႈတြင္ အေတြ႔အၾကံဳမရိွသည့္ မႈခင္းဆရာဝန္အမ်ားအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစပါမည္။ အေလာင္းခြစိဲတ္ 
စစ္ေဆးမႈဆုိင္ရာ အေသးစိတ္လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကုိ အ႐ုိးစုအၾကြင္းအက်န္မ်ားစိစစ္မႈဆုိင္ရာ အေသးစိတ္ 
လမ္းညႊန္ခ်က္အားျဖင့္ ပံ့ပိုးေပးထားပါသည္။ 

၁၅၄။ မႈခင္းဆရာဝန္သည္ အေလာင္းခြဲစိတ္စစ္ေဆးမႈအတြက္ တာဝန္ယူမႈႏွင့္ တာဝန္ခံမႈရွိသင့္ပါသည္။ တစ္နည္း 
အားျဖင့္ သူ/သူမ အေနျဖင့္ ဥပေဒမဲ့ေသဆုံးေၾကာင္း ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိျခင္းအား စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈတစ္ခုလုံး၏ 
အဆုိပါက႑ကုိ တာဝန္ယူသူျဖစ္သင့္ၿပီး၊ ေသဆုံးသူ၏ ဂုဏ္သိကၡာကုိ ေလးစားမႈေပးရန္လုိအပ္ခ်က္အပါ 
အဝင္ သက္ဆုိင္ရာဥပေဒႏွင့္ က်င့္ဝတ္မ်ားအရ တာဝန္ခံမႈရွိသင့္ပါသည္။ (စာမ်က္ႏွာ ၄၅ ကုိၾကည့္ပါ)

၁၅၅။ ေသဆုံးသူ၏႐ုပ္အေလာင္းအား မႈခင္းဆရာဝန္ထံတြင္ က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္ေသာ အနည္းဆုံး အခ်ိန္ကာလ 
(ဥပမာ ၁၂ နာရီၾကာ) တစ္ခုအတြင္း ထားရွိေပးရပါမည္။ ယင္းအနည္းဆုံးအခ်ိန္ကာလသည္ သင့္ေလ်ာ္ၿပီး 
အလ်င္စလုိမျဖစ္ေသာ စစ္ေဆးမႈတစ္ခုအတြက္ လုံေလာက္ေသာအခ်ိန္ျဖစ္ရပါမည္။ စစ္ေဆးမႈအတြက္ခြင့္ျပဳ
ထားသည့္အခ်ိန္ပမာဏ သုိ႔မဟုတ္ စစ္ေဆးမႈကုိ ခြင့္ျပဳေသာအေျခအေနရပ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး မႈခင္းဆရာ 
ဝန္အေပၚတြင္လက္ေတြ႔မက်ေသာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကုိ မႈခင္းဆရာဝန္မ်ားအေပၚ တစ္ခါတစ္ရံ ထားရွိ 
တတ္ပါသည္။ လက္မခံႏုိင္ေသာအေျခအေနရပ္မ်ားကုိ လုိက္နာရန္ သတ္မွတ္ခံရပါက မႈခင္းဆရာဝန္အေနျဖင့္ 
ထုိသုိ႔ေသာ ညႇိႏိႈင္းထားသည့္စစ္ေဆးမႈမ်ိဳးကို ေဆာင္ရြက္ရန္ ျငင္းဆိုႏုိင္ခြင့္ ရွိသင့္ၿပီး၊ ထုိအေျခအေနရပ္ကုိ 
ရွင္းျပသည့္ အစီရင္ခံစာတစ္ခုကိုလည္း ျပင္ဆင္သင့္ပါသည္။ ထုိသို႔ေသာ ျငင္းဆုိခ်က္ကုိလည္း စစ္ေဆးမႈ 
ျပဳရန္ မလုိအပ္ သုိ႔မဟုတ္ မသင့္ေလ်ာ္ဟူ၍ အနက္မဖြင့္ဆုိသင့္ပါ။ ခက္ခဲေသာအေျခအေနရပ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ 
အျဖစ္အပ်က္မ်ားရွိလင့္ကစား မႈခင္းဆရာဝန္မွ စစ္ေဆးမႈကုိ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ဆုံးျဖတ္လုိက္ပါက 
သူ/သူမအေနျဖင့္ အေလာင္းခြဲစိတ္စစ္ေဆးမႈအစီရင္ခံစာတြင္ ကန္သတ္ခ်က္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ပိတ္ပင္တားဆီးမႈ 
မ်ားဆုိင္ရာ ရွင္းျပခ်က္ကုိ ထည့္သြင္းသင့္ပါသည္။ 

၁၅၆။ ရင္ခြဲ႐ုံ၊ ဓာတ္မွတ္႐ုိက္သည့္ပစၥည္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ေသခ်ာစြာေလ့က်င့္သင္ၾကားထားသည့္ အမႈထမ္းမ်ား 
စသည့္ကဲ့သုိ႔ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားသည္ ေနရာတုိင္းတြင္မရရွိႏုိင္ပါ။ ၎တုိ႔၏ေထာက့္ပံ့မႈႏွင့္ ထိန္းသိမ္း 
ျပဳျပင္စရိတ္မ်ားသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ မႈခင္းဆရာဝန္၏ တာဝန္လည္းမဟုတ္ပါ။ မႈခင္းဆရာဝန္မ်ားသည္ 
ကြဲလြဲေသာ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ဥပေဒေရးရာစနစ္မ်ား ေအာက္တြင္ ေဆာင္ရြက္မႈျပဳရပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ လူမႈေရးႏွင့္ 
ဘာသာေရး ဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ားသည္ ကမာၻတစ္ဝွမ္း ျခားနားလ်က္ရွိပါသည္။108 သုိ႔ျဖစ္၍ မႈခင္းဆရာဝန္ 
အေနျဖင့္ အေလာင္းခြဲစိတ္စစ္ေဆးမႈမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဤပ႐ုိတုိေကာရွိ အဆင့္ အားလုံးကုိ လုိက္နာနုိင္ 
လိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။ အေလာင္းခြဲစိတ္စစ္ေဆးမႈဆုိင္ရာ အေသးစိတ္လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားမွ အနည္းငယ္ေသြဖယ္မႈ 
မ်ားသည္ မလႊဲမေရွာင္ၾကံဳရမည္ျဖစ္သည္။ သုိ႔မဟုတ္ အခ်ိဳ႕ေသာအမႈမ်ားတြင္ ဦးစားေပးထုိက္ေသာ ေဆာင္ 
ရြက္မႈ ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္၊ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားမွ ကြဲလြဲမႈအမ်ားစုရွိလာပါက ၎အား အတိအလင္း မွတ္စု 
ေရးသားၿပီး အေလာင္းခြဲစိတ္စစ္ေဆးမႈ အစီရင္ခံစာတြင္ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား ေဖာ္ျပေပးရပါမည္။ 

၁၅၇။ ဥပေဒမဲ့ေသဆုံးေၾကာင္း ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိျခင္းအေပၚ စုံစမ္းစစ္ေဆးရာတြင္ ေသဆုံးသူ၏ ႐ုပ္အေလာင္းအား 
မိသားစု၏ထိန္းခ်ဳပ္မႈမွ ရယူၿပီး စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးယႏၲယား၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈတြင္ထားရွိရပါသည္။ မႈခင္းဆရာဝန္ 
အေနျဖင့္ ဤစာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္တာဝန္မ်ားကုိ ေကာင္းမြန္စြာေဆာင္ရြက္ရန္တာဝန္ႏွင့္အညီ 
မိသားစု၏ ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ရွိေသာ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာႏွင့္ အျခားအေႏွာင့္အယွက္မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ မိသားစု 
အတြက္ အဆင္မေျပမႈမ်ားကုိလည္းေကာင္း သိရွိထားသင့္ၿပီး ထုိသုိ႔ေသာ အခက္အခဲမ်ားကုိ ေလ်ာ့ႏုိင္သမွ် 
ေလ်ာ့ခ်ေပးသင့္ပါသည္။ 

108 ဥပမာ၊ AbedelfattahAmor မွ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံသုိ႔ မစ္ရွင္အျဖစ္သြားေရာက္ရာ ေရးသားသည့္ ဘာသာေရး သုိ႔မဟုတ္ ယုံၾကည္ကုိးကြယ္မႈ လြတ္လပ္ျခင္းဆုိင္ရာ 
အထူးကုိယ္စားလွယ္ေတာ္၏ အစီရင္ခံစာ၊ ကုလသမဂၢစာတမ္း E/CN.4/1999/58/Add.1၊ စာပုိဒ္ ၁၅(ခ)။
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၂။  ဥပေဒမဲ့ေသဆုံးေၾကာင္း ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိျခင္းကို စုံစမ္းစစ္ေဆးရာတြင္ ဓာတ္မွန္႐ုိက္ျခင္း၏အခန္းက႑

၁၅၈။ ဥပေဒမဲ့ေသဆုံးေၾကာင္းျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိျခင္းဆုိင္ရာ အေၾကာင္းရင္းႏွင့္ အေျခအေနရပ္မ်ားကုိ စုံစမ္းစစ္ေဆးရာ 
တြင္ သာမန္ဓာတ္မွန္႐ုိက္ျခင္းကုိ အသုံးျပဳေလ့ရွိၿပီး ၎သည္ အေရးႀကီးေသာ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုလည္း 
ျဖစ္ပါသည္။ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္မ်ားအတြင္း cross-sectional အပိုင္းလုိက္ ဓာတ္မွန္႐ုိက္ျခင္း၊ သုံးဖက္ျမင္ 
three-dimensional ဓာတ္မွန္႐ုိက္ျခင္း သုိ႔ မဟုတ္ စကင္ဖတ္ျခင္း scanning (ကြန္ပ်ဴတာစနစ္ျဖင့္ ဓာတ္မွန္ 
႐ုိက္ျခင္း - CT Scanning ၊ သံလ္ုိက္ဓာတ္ ပဲ့တင္႐ုိက္ခတ္မႈျဖင့္ ဓာတ္မွန္႐ုိက္ျခင္း magnetic resonance 
imaging- MRI Scanning) ဟုသိရသည့္ ဓာတ္မွန္႐ုိက္ျခင္းပုံစံအသစ္မ်ား ေပၚထြက္လာျခင္းသည္ အမ်ား 
ျပည္သူမ်ား၏ စိတ္ကူးဉာဏ္စြမ္းကုိ ဖမ္းယူႏုိင္ခဲ့ၿပီး “virtual autopsy” (အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေသာ ခြဲစိတ္ 
စစ္ေဆးမႈ) ဟူသည့္ အသုံးအႏႈန္းသည္ ဘာသာစကားအျဖစ္ အသံုးျပဳလာၾကပါသည္။ Scanning ဓာတ္မွန္ 
႐ုိက္ျခင္းအား ႐ုိးရာအစဥ္လာျဖစ္သည့္ ခြဲစိတ္စစ္ေဆးမႈကုိ ယုံၾကည္စိတ္ခ်စြာျဖင့္ အစားထုိးႏုိင္ေၾကာင္း 
ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားသုိ႔ ယင္းအသုံးအႏႈန္းထဲတြင္ နစ္ဝင္ေနသည့္အယူအဆက ဦးတည္ေပးခဲ့ပါသည္။ ထုိသုိ႔ 
ေသာေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုိ မျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္။ 

၁၅၉။ ခႏၶာကုိယ္တစ္ခုလုံး စကင္ဖတ္ျခင္း scanning သည္ ေသဆုံးမႈအား စုံစမ္းစစ္ေဆးရန္ ေဆးပညာဆုိင္ရာသိပံၸ 
စြမ္းရည္ကုိ ေအာက္ပါအေၾကာင္းရင္းမ်ားအတြက္ အားေကာင္းလာေစပါသည္။ 

(က) ႐ိုးရာအစဥ္လာနည္းလမ္းျဖင့္ လြယ္ကူစြာစစ္ေဆးမႈမျပဳႏိုင္သည့္ အစိတ္အပုိင္းမ်ားကုိ ယခုျမင္ 
ေတြ႔ႏုိင္ျခင္း။

(ခ) အခ်ိဳ႕ေသာအမႈမ်ားတြင္ စကင္ဖတ္ scanning ထားသည့္ေဒတာမ်ားမွ သုံးဘက္ျမင္ဓာတ္မွန္သုိ႔ 
ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္းသည္ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ေရာဂါကို ရွင္းလင္းေဖာ္ျပေပးရန္
ကူညီေပးႏုိင္ၿပီး၊ ထိုပုံရိပ္မ်ားကုိ လက္ခံႏုိင္ျခင္းျဖင့္ တရား႐ုံးမ်ားအား ၎ရွင္းလင္းေဖာ္ျပမႈကုိ 
နားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္ ကူညီေပးႏုိင္ပါသည္။ 

(ဂ) အမ်ိဳးစုံလင္ေသာ အသက္ေသဆုံးမႈကုိျဖစ္ေစသည့္ သေဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဒဏ္ခံရသူမ်ားအား 
အေရးေပၚဦးစားေပး ထားရွိႏုိင္ၿပီး၊ မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္မႈအတြက္ အလားအလာကုိ 
တုိးျမႇင့္ေပးပါသည္။ 

(ဃ) ေရရွည္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဆုိင္ရာ ဓာတ္မွန္ပုံမ်ားကုိ သုိေလွာင္ျခင္းသည္  ေသဆုံးသည့္႐ုပ္အေလာင္းအား 
စစ္ေဆးမႈကုိ ျပန္လည္ သုံးသပ္မႈျပႏုိင္ျခင္းအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစပါသည္။ 

(င)  အေလာင္းခြဲစိတ္စစ္ေဆးမႈနည္းပါးသည့္အေျခအေနတြင္ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ - ဥပေဒေရးရာ စနစ္ 
မ်ားသည္ ေသဆံုးသည့္႐ုပ္အေလာင္းမွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ရရွိႏုိင္ျခင္း၊ ထုိသုိ႔မဟုတ္က 
ရရွိႏုိင္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမရွိျခင္း။ 

၁၆ဝ။ ဤအသစ္ေသာ ဓာတ္မွန္႐ုိက္ကူးမႈအတြက္ ကုန္က်စရိတ္သည္ တစ္ကမာၻလုံးအတုိင္းအတာတြင္ က်ယ္က်ယ္ 
ျပန္႔ျပန္႔ အကုန္အက်ခံႏုိင္ရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်သိပ္မရွိလွပါ။ ထုိ႔အျပင္ ေဆာင္ရြက္မႈအမ်ားအျပားကုိ လုပ္ေဆာင္ၿပီး 
ေသာ္လည္း အေလာင္းခြဲစိတ္စစ္ေဆးမႈႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ရေသာ္ scanning နည္းစနစ္အသုံးျပဳျခင္းအားျဖင့္ 
ႏွီးႏႊယ္ေနေသာ အထိအရွလြယ္ကူမႈ၊ တိက်မႈ၊ ၾကိဳတင္ခန္႔မွန္းရသည့္ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားဆုိင္ရာတန္ဖုိး အစရွိ 
သည္တုိ႔အား ျပည့္ျပည့္စုံစုံေလ့လာမႈျပဳရန္ လုိအပ္ပါေသးသည္။ 

၁၆၁။ ႐ုိးရာအစဥ္လာ အေလာင္းခြဲစိတ္စစ္ေဆးမႈ၏ ပ့ံပုိးမႈမပါဘဲ ဓာတ္မွန္႐ုိက္ကူးသည့္နည္းစနစ္အားျဖင့္ မည္သည့္ 
ေမးခြန္းမ်ားကုိ ေကာင္းစြာေျဖၾကားႏုိင္မည္ဟူသည္ကုိ နားလည္ရန္ အေတာ္အတန္သင့္ အေတြ႕အၾကံဳ 
လုိအပ္ပါသည္။ ယင္းပုံရိပ္မ်ားသည္ ပကတိမ်က္လုံးျဖင့္ျမင္ႏုိင္ေသာ ပုံရိပ္မ်ားမွ ကြာျခားေနၿပီး၊ ႐ိုးရာအစဥ္လာ 
အေလာင္းခြဲစိတ္စစ္ေဆးမႈမွရရွိသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိသာ ထပ္တူ 
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က်ပါလိမ့္မည္။ ခႏၶာကုိယ္၏ အစိတ္အပုိင္း ပုံစံနမူနာမ်ားသည္ အေလာင္းခြဲစိတ္စစ္ေဆးၿပီးေနာက္ စမ္းသပ္မႈ
ပုံစံအားလုံးအတြက္လုိအပ္ပါသည္ (ဥပမာ၊ ဝိသေဗဒ၊ တစ္သွ်ဴးဆုိင္ရာ ေလ့လာမႈ၊ အဏုဇီဝေဗဒ)။ ထုိ႔ေၾကာင့္ 
အေလာင္းခြဲစိတ္စစ္ေဆးမႈတစ္ရပ္မွ တစ္ခါတစ္ရံမရရွိႏုိင္ဘဲ၊ ႐ုပ္အေလာင္းအား scanning ျပဳလုပ္ျခင္းအား 
ျဖင့္သာ ရရွိႏုိင္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္ပါက ယင္းသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ျဖည့္စြက္မႈ 
ကုိေပးၿပီး၊ အေလာင္းခြဲစိတ္စစ္ေဆးရာမွ ရရွိသည့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ အစားထုိးမႈမျပဳပါ။ 

၁၆၂။ အခ်ိဳ႕ေသာအမႈမ်ားတြင္ ေသဆုံးသူ၏ ေဆးမွတ္တမ္း၊ ေသဆုံးမႈ၏အေျခအေနရပ္မ်ားဆုိင္ရာသတင္းအခ်က္
အလက္မ်ား၊ ေသဆုံးသည့္ခႏၶာကုိ္ယ္အား အျပင္ပုိင္းဆုိင္ရာစစ္ေဆးမႈ စသည္တုိ႔နွင့္အတူ scanning လုပ္ျခင္း 
မွ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားသည္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားထားၿပီး အေတြ႔အၾကံဳရွိ မႈခင္းဆရာဝန္တစ္ဦးမွ ေသဆုံးမႈႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္းၿပီး ေၾကာင္းက်ိဳးသင့္ နိဂုံးခ်ဳပ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ ရရွိႏုိ္င္ရန္အတြက္ လုံေလာက္ပါလိမ့္မည္။ ဥပေဒမဲ့ 
ေသဆုံးေၾကာင္း ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိျခင္းတြင္ ထုိသုိ႔ေသာ နိဂုံးခ်ဳပ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ စာပုိဒ္ ၂၅ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ 
ေသဆုံးမႈ စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအားလုံးကုိ ျဖည့္ဆည္းရန္ လုံေလာက္ႏုိင္ဖြယ္မရွိပါ။ 
ညႇင္းပမ္းႏွိပ္စက္မႈေၾကာင့္ ေသဆုံးသည့္ ႐ုပ္အေလာင္းအား ခြဲစိတ္စစ္ေဆးမႈမွ ရွာေဖြေတြ႔ရွိခ်က္ကို ေဖာ္ျပ 
သည့္ အေလာင္းခြဲစိတ္စစ္ေဆးမႈဆ္ိုင္ရာ အေသးစိတ္လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၏ အခန္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း 
ကန္႔လန္႔ျဖတ္ ဓာတ္မွန္႐ုိက္ကူးမႈ cross-sectional scanning နည္းစနစ္သည္ အခ်ိဳ႕ေသာ ညႇင္္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ 
ပုံစံမ်ားကုိ ရွာေဖြေတြ႔ရွိရန္ အထူးသျဖင့္ ကူညီေပးႏုိင္ပါလိမ့္မည္။ 

၁၆၃။ ကန္႔လန္႔ျဖတ္ဓာတ္မွန္႐ုိက္ကူးမႈႏွင့္ သံုးဘက္ျမင္ဓာတ္မွန္႐ုိက္ကူးမႈဆုိင္ရာ နည္းပညာသည္ စာပုိဒ္ ၂၅ တြင္ 
ေဖာ္ျပထားသည့္ ရည္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းရန္ မွီခုိအားထားရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ အေလာင္းခြဲစိတ္စစ္ေဆး 
မႈမျပဳရန္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ထားပါက ဤခ်ဥ္းကပ္နည္းလမ္းအား အျပည့္အဝရွင္းျပေပးျခင္း၊ အေၾကာင္း 
ရင္းမ်ားကုိ မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္း ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ 

ဇ။ အ႐ုိးစုအၾကြင္းအက်န္မ်ားကုိစိစစ္ျခင္း

၁၆၄။  အ႐ုိးစုအၾကြင္းအက်န္မ်ားကုိ စိစစ္ျခင္းသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ အေသြးအသားခႏၶာကုိယ္နွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္
အမႈမ်ားျဖစ္သည့္ ခႏၶာကုိ္ယ္ပုိင္းဆုိင္ရာ အၾကြင္းအက်န္မ်ားကုုိ ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိ စီမံခန္႔ခဲြမႈ၊ ႐ုပ္အေလာင္း 
အၾကြင္းအက်န္မ်ားအား မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ ေသဆုံးသည့္အေၾကာင္းရင္းႏွင့္ ပုံစံကုိ 
အကဲျဖတ္သုံးသပ္ျခင္း၊ ေရွးေဟာင္းသုေတသနဆုိင္ရာ ေသဆုံးသည့္အခ်ိန္မွစ၍ ေတြ႕ရွိသည့္အခ်ိန္ထိ 
သက္တမ္း သတ္မွတ္သည့္နည္းလမ္း၊ ေသဆုံးမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ အေျခအေနရပ္မ်ားကုိ ျပန္ 
လည္တည္ေဆာက္မႈအား ပ့ံပုိးေပးျခင္း စသည္တို႔ကဲ့သုိ႔ပင္ တူညီေသာအေျခခံမူမ်ားႏွင့္ ဦးတည္ခ်က္မ်ားကို 
လုိက္နာပါသည္။ 

၁၆၅။ မၾကာေသးမကီ ေသဆုံးျခင္း၊ တစပ္ုငိ္းတစ ္အ႐ိုးစကု်နၾ္ကြင္းမႈ သုိ႔မဟတု ္တစက္ိယုလံု္း အ႐ုိးစအုျဖစက္်နၾ္ကြင္းမႈ 
တုိ႔သည္ ဘက္စုံစည္းကမ္းတက်ရိွသည့္ခ်ဥ္းကပ္နည္းလမ္း လုိအပ္ပါသည္။ အမႈအတြက္တာဝန္ရွိသည့္မႈခင္း
ဆရာဝန္အေနျဖင့္ အျခားအထူးျပဳပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရပါမည္။ အ႐ုိးစုအၾကြင္းအက်န္မ်ားႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္းသည့္အမႈတြင္ မႈခင္ေရးရာ မႏုႆေဗဒပညာရွင္တစ္ဦး လိုအပ္ပါသည္။ မႈခင္းေရးရာ မႏုႆေဗဒ 
ပညာသည္ ႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ၊ မႏုႆေဗဒဆုိင္ရာ သီအုိရီႏွင့္ နည္းလမ္းမ်ားအား အသုံးခ်ျခင္းျဖစ္ရာ၊ အထူး 
သျဖင့္ ဥပေဒေရးရာကိစၥရပ္မ်ားကုိ ေျဖရွင္းရန္အတြက္ လူ႔ ႐ုပ္အေလာင္းအၾကြင္းအက်န္မ်ားကုိ ရွာေဖြျခင္းႏွင့္ 
စိစစ္ျခင္းတုိ႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းပါသည္။ မႈခင္းေရးရာ မႏုႆေဗဒပညာရွင္သည္ မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ 
ထုတ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေရာဂါေဗဒႏွင့္ ဒဏ္ရာတုိ႔၏ လကၡဏာမ်ားကုိ ရွာေဖြရန္ႏွင့္ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပေပးရန္ရည္
ရြယ္ခ်က္အတြက္ အ႐ုိးပုိင္းဆုိင္ရာသြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားကုိ စိစစ္ရာတြင္ မႈခင္းဆရာဝန္အား အကူညီေပး 
ပါသည္။ မႈခင္းေရးရာ မႏုႆေဗဒပညာရွင္သည္ ေရွးေဟာင္းသုေတသနဆုိင္ရာ သက္တမ္းသတ္မွတ္သည့္ 
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နည္းလမ္းကုိ အသံုးျပဳလ်က္ ေသဆုံးမႈ၏အေၾကာင္းအရင္းႏွင့္ ေသးဆုံးရသည့္ပုံစံအတြက္ နိဂုံးခ်ဳပ္မွတ္ခ်က္
ရရွိႏုိင္ေစရန္ မႈခင္းဆရာဝန္ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္နုိင္ပါသည္။ 

၁၆၆။ အ႐ုိးစုအၾကြင္းအက်န္မ်ား စိစစ္ျခင္းဆုိင္ရာ အေသးစိတ္လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားတြင္ ထပ္မံေသာလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား 
ကုိ ေဖာ္ျပေပးထားပါသည္။
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 ၅။  အေသးစိတ္လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား

က။ အခင္းျဖစ္ပြားရာေနရာအား စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္းဆုိင္ရာ အေသးစိတ္လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား

၁။ နိဒါန္း

၁၆၇။ အခင္းျဖစ္ပြားရာေနရာအား စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားသည္ အခင္းျဖစ္ရာေနရာႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေနသည့္ မသကၤာဖြယ္ 
ျဖစ္သူမ်ား၊ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခံရသူမ်ား၊ ႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားစသည့္ တရား႐ုံးမွ 
လက္ခံႏုိင္ဖြယ္ျဖစ္ေသာ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားကုိ သိပၸံနည္းက်က် ေဖာ္ထုတ္ရန္၊ မွတ္တမ္းျပဳစုရန္၊ 
စုေဆာင္းရန္ႏွင့္ ထိန္းသိန္းရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ 

၁၆၈။ မွတ္တမ္းျပဳစုမႈမ်ားတြင္ေအာက္ပါတုိ႔ပါဝင္သည္ -

(က) ဓာတ္ပုံမွတ္တမ္းျပဳစုျခင္း။ ဓာတ္ပုံမ်ားတြင္ ေျမပုံအညႊန္းတုိင္းတာခ်က္ႏွင့္ ဦးတည္ရာညႊန္ျပခ်က္ 
တုိ႔လည္း ပါဝင္ႏုိင္သည္။ ဗီဒီယုိမွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းသည္ ဓာတ္ပုံမွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းကုိလည္း ျဖည့္စြက္ 
ေပးႏုိင္ေသာ္လည္း ပုံရိပ္ၾကည္လင္မႈ ညံ့ဖ်င္းေနတတ္ေသာေၾကာင့္ဓာတ္ပုံရရွိရာ အဓိကနည္းလမ္း 
အျဖစ္ မယူဆသင့္ပါ။ 

(ခ) တုိင္းတာခ်က္မ်ား။ (ဥပမာ၊ အရွည္အလ်ား/အေလးခ်ိန္/အျမင့္၊ ပုံၾကမ္းအမွတ္အသားမ်ား၊ ေျမပုံ 
သုိ႔မဟုတ္ ဇယား၊ တုိင္းတာမႈကိရိယာရလဒ္မ်ား)

(ဂ) ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပေပးၿပီး ေဒတာအခ်က္အလက္စုေဆာင္းမႈအား မွတ္တမ္းတင္ထားသည့္ 
မွတ္စုမ်ား။

 ယင္းမွတ္တမ္းမ်ားကုိ chain-of-custody ဟူသည့္ မွတ္တမ္းထိန္းသိမ္းမႈ ကြင္းဆက္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ 
အညီ စီမံခန္႔ခြဲရန္လုိအပ္ၿပီး ႀကိဳးကုိင္ျခယ္လွယ္မႈျပဳခံႏုိင္ဖြယ္ရွိျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးရပါမည္။ 

၁၆၉။ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡ အေတာအတြင္းကာလကဲ့သုိ႔ေသာ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး ပ်က္ျပားသည့္အေျခအေန 
မ်ိဳးတြင္ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားကုိ ေဒသႏၲရ အာဏာပုိင္မ်ားမွ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္မဟုတ္ပါ။ ထုိအေျခအေနမ်ိဳး 
တြင္ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွလည္း ရာဇဝတ္မႈတစ္စုံတစ္ရာမျဖစ္ပြားေသးသေရြ႕ တရားစီရင္ပုိင္ခြင့္ကုိ 
ခ်မွတ္ႏုိင္မည္မဟုတ္ပါ။ ထုိအေျခအေနမ်ားတြင္ က်န္းမာေရးလုပ္သားမ်ား၊ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရး
တတ္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား ကဲ့သုိ႔ေသာ မႈခင္းေရးရာမဟုတ္သည့္ ပညာရွင္မ်ားသည္သာ အခင္းျဖစ္ရာေနရာသုိ႔ 
ပထမဆုံးေရာက္ရွိမည့္သူမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ထုိသက္ေသမ်ားတြင္ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားကုိ ေဖာ္ 
ထုတ္ရန္၊ မွတ္တမ္းျပဳစုရန္ႏွင့္ စုေဆာင္းရန္ တရားဝင္လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာမရွိေသာ္လည္း ၎တုိ႔မွ မွတ္တမ္း 
ျပဳစုထားသည့္အရာမ်ားသည္ အနာဂတ္ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေသဆုံးသူႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္းၿပီး သင့္ေလ်ာ္ေသာ စီမံခန္႔ခြဲေရးအတြက္လည္းေကာင္း အေရးႀကီးႏုိင္ပါသည္။ 

၁၇ဝ။ မည္သုိ႔ဆုိေစကာမူ နည္းလမ္းတက်ျဖစ္ေသာ ဓာတ္ပုံ႐ုိက္ကူးမႈႏွင့္ / သုိ႔မဟုတ္ ဗီဒီယုိ႐ုိက္ကူးမႈ တုိင္းတာမႈမ်ား 
အားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ မွတ္စုေရးသားျခင္းအားျဖင့္လည္းေကာင္း မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းသည္ အနာဂတ္ အမွန္ 
တရားရွာေဖြေရးႏွင့္/ သုိ႔မဟုတ္ တရားစီရင္ေရးရာ စုံစမ္းေမးျမန္းမႈမ်ားအတြက္ ထုိသုိ႔ေသာ ပညာရွင္မဟုတ္သူ 
မ်ားမွ ပ့ံပုိးကူညီႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ မွတ္တမ္းမ်ားကို chain-of-custody ဟူသည့္ မွတ္တမ္း 
ထိန္းသိမ္းမႈကြင္းဆက္ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ ထိန္းသိမ္းထားသည့္အခါ ထုိသုိ႔ေသာ မွတ္တမ္းတင္ျပဳစုခ်က္မ်ား၏ 
ယုံၾကည္ထုိက္မႈသည္လည္း ျမင့္တက္လာၿပီး၊ စာေရးသူ (မွတ္တမ္းျပဳစု သူ) မည္သူမည္ဝါျဖစ္ျခင္းကုိ လြတ္ 
လပ္စြာ စိစစ္အတည္ျပဳမႈအတြက္ လည္းေကာင္း၊ မွတ္တမ္းမ်ား၏ မူလ၊ ၎တုိ႔အား ေနာက္ပုိင္းတြင္ မည္သုိ႔ 
သုိေလာင္သည္ သုိ႔မဟုတ္ စီမံခန္႔ခြဲ႕သည္ ဟူသည္တုိ႔ကုိလည္းေကာင္း ျဖစ္ေပၚခြင့္ေပးပါသည္။ အမွန္တရား 
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သိရွိခြင့္အား ထိေရာက္ေသာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈကုိလည္း ခုိင္မာေသာ အမ်ိဳးသား ေမာ္ကြန္းမွတ္
တမ္းဆုိင္ရာစနစ္တစ္ခုအားျဖင့္ ပံ့ပုိးမႈကုိရရွိပါသည္။ 

၁၇၁။ အခင္းျဖစ္ပြားရာေနရာအား စုံစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ားသည္ မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ မွတ္တမ္း 
ျပဳစုျခင္း၊ စုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ ႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာသက္ေသမ်ားကုိ ထပ္မံစိစစ္မႈအတြက္ ထိန္းသိမ္းျခင္း စသည္တုိ႔ 
အတြက္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားခံယူထားေသာ သူမ်ားျဖစ္သည္။ ကနဦးအဆင့္တြင္ မည္သည့္ သိပၸံနည္းက် 
ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားကုိ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္အရ လုိအပ္သည္္။ ထုိ႔ေနာက္ မႈခင္းေရးရာဓာတ္ခြဲခန္းပါ လုိအပ္လာႏုိင္  
သည္ဟူသည္ကုိ တည္ေဆာက္ေပးသင့္ပါသည္။ အတုိင္ပင္ခံျပဳရန္ လုိအပ္ႏုိင္သည့္အခ်ိဳ႕ေသာ ကၽြမ္းက်င္ 
ပညာရွင္မ်ားမွာ - 

(၁) မႈခင္းေရးရာ ေရာဂါေဗဒပညာရွင္/ဆရာဝန္။

(၂) မႈခင္းေရးရာ မႏုႆေဗဒပညာရွင္။

(၃) မႈခင္းေရးရာ ေရွးေဟာင္းသုေတသနပညာရွင္။

(၄) မႈခင္းေရးရာ ကိမိလေဗဒပညာရွင္။

(၅) မႈခင္းေရးရာ သြားဘက္ဆုိင္ရာဆရာဝန္။

(၆) မႈခင္းေရးရာ ႐ုကၡေဗဒပညာရွင္။

(၇) မႈခင္းေရးရာ ေရဒီယုိေရာင္ျခည္/ဓာတ္မွန္႐ုိက္ကူးမႈပညာရွင္။

(၈) က်ည္ပစ္လႊတ္ေသာအရာ၏ အျခင္းအရာကုိေလ့လာမႈႏွင့္ ေသနတ္ပုိင္းဆုိင္ရာပညာရွင္မ်ား။

(၉) ဓာတုေဗဒပညာရွင္ (ဥပမာ၊ ဓာတုလက္နက္မ်ားတြင္ ကၽြမ္းက်င္သူ)ႏွင့္ ဝိသေဗဒပညာရွင္။

(၁ဝ) မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္မႈကၽြမ္းက်င္သူ (ဥပမာ၊ လက္ေဗြရာပညာရွင္၊ အစုလုိက္ 
အျပဳံလုိက္ေသဆုံးမႈအား စီမံခန္႔ခြဲေရးပညာရွင္မ်ား၊ ေမာ္လီက်ဴးဆိုင္ရာ ဇီဝေဗဒပညာရွင္/မႈခင္း 
ေရးရာ ဒီအန္ေအပညာရွင္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ မႈခင္းေရးရာ သြားဘက္ဆုိင္ရာဆရာဝန္မ်ား)။

(၁၁) ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ေဒတာပုိင္းဆုိင္ရာပညာရွင္ (ဥပမာ၊ မိုဘုိင္းဖုန္းမ်ား၊ memory sticks၊ ကြန္ပ်ဴတာမ်ား 
သုိ႔မဟုတ္ ဆုိရွယ္မီဒီယာ)။

(၁၂) လူ႔မ်က္ႏွာ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေဖာ္ထုတ္မႈဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္။

 စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈဆုိင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာတစ္ခုလုံးအတြင္းတြင္ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားအား ေနာက္ဆက္ 
တြဲအျဖစ္ ဓာတ္ခြဲခန္းစစ္ေဆးမႈမ်ားႏွင့္ စိစစ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္အတြက္ အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ ဓာတ္ခြဲခန္းမ်ား 
ကုိ ေဖာ္ထုတ္သင့္ပါသည္။ 

၁၇၂။ အတုိင္းအတာမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ၿပီးပါက အခင္းျဖစ္ရာေနရာကုိ လုံျခံဳေစရန္လုိအပ္ပါသည္။ အခင္း 
ျဖစ္ရာေနရာ အဝင္အထြက္စာရင္းကုိဖြင့္ထားကာ၊ ၎အခင္းျဖစ္ရာေနရာႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ 
မ်ား အျပည့္အဝျပဳလုပ္ၿပီးသည္အထိ ထိန္းသိမ္းေပးရပါမည္။ အခင္းျဖစ္ရာေနရာအား လုံျခံဳေစျခင္းဟူသည္ 
တြင္ ေအာက္ပါတုိ႔ ပါဝင္သည္ - 

(က) အဝင္အထြက္ကန္႔ သတ္ျခင္း။ ။ အခင္းျဖစ္ရာေနရာ၏ ပထဝီနယ္ေျမသုိ႔ အဝင္အထြက္ကုိ မွတ္တမ္း 
ျပဳစုထားရၿပီး၊  သက္ဆုိင္ရာပညာရွင္မ်ားႏွင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ားကိုသာ ကန္႔သတ္ထားပါသည္။ သက္ေသ 
အေထာက္အထားမ်ား ညစ္ညမ္းသြားေစျခင္း၊ ပ်က္စီးသြားျခင္းကိုျဖစ္ပြားမႈ ျဖစ္ေစႏုိင္ဖြယ္ရွိသည့္ အဝင္ 
အထြက္က္ုိေသာ္လည္းေကာင္း၊ အခင္းျဖစ္ရာေနရာအား ႀကိဳးကိုင္ျခယ္လွယ္ေၾကာင္း သက္ေသတစ္စုံတစ္ရာ 
ျဖစ္ေပၚႏုိင္ဖြယ္ရွိခဲ့ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ျဖစ္ေပၚႏုိင္ျခင္းကုိေသာ္လည္းေကာင္း ေဖာ္ထုတ္ၿပီး မွတ္တမ္းျပဳစုသင့္ 
ပါသည္။ 
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(ခ) ပုဂိၢဳလ္ေရးရာလုံျခံဳမႈ။     ။ အခင္းျဖစ္ရာေနရာအား မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ေရး၊ မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္း 
ႏွင့္ သက္ေသအေထာက္အထား စုေဆာင္းျခင္းတုိ႔အတြက္ ဝင္ထြက္သြားလာမႈကို လုံျခံဳမႈရွိေစရပါမည္။ 
လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡ ကဲ့သုိ႔ေသာ အေျခအေနမ်ား၊ သုိ႔မဟုတ္ မေပါက္ကြဲေသးေသာ စက္လက္နက္ပစၥည္းမ်ား၊ 
အဆိပ္အေတာက္ေအးဂ်င့္မ်ားႏွင့္/ သုိ႔မဟုတ္ ေထာင္ေခ်ာက္ဗုံးမ်ား စသည္တုိ႔အား မသကာၤဖြယ္ေတြ႔ရွိရပါက 
ထုသိုိ႔ေသာအရာမ်ား ေဘးကင္းလုံျခံဳေရးကို ေဆာငရ္ြက္ေပးရာတြင ္ကၽြမ္းက်ငမ္ႈရွသိည့ ္အထူးကၽြမ္းက်ငသ္မူ်ား 
ႏွင့္ အတုိင္ပင္ခံျပဳရန္ လုိအပ္ပါသည္။ ၎တြင္ ေပါက္ကြဲတတ္ေသာပစၥည္းမ်ားရွင္းလင္းေရး ေဆာင္ရြက္သူမ်ား၊ 
ဓာတုေဗဒ၊ ဇီဝေဗဒႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ ဓာတ္မွန္ပညာဆုိင္ရာ ပညာရွင္မ်ားပါဝင္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာအေျခအေနမ်ား 
တြင္ လက္နက္ကုိင္တုိက္ခုိက္မႈႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ႏုိင္သျဖင့္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈတုိ႔သည္လည္း လုိအပ္ႏုိင္ပါသည္။ 

(ဂ) သက္ေသအေထာက္အထားလုံျခံဳမႈ။ ။ ေသဆုံးသည့္အခင္းျဖစ္ရာေနရာသုိ႔ အဝင္အထြက္အား ကန္႔သတ္ျခင္း 
သည္ အခင္းျဖစ္ရာေနရာရွိ စုံစမ္းစစ္ေဆးသူမွ သက္ေသအေထာက္အထားကုိ ေဖာ္ထုတ္စဥ္ စတင္လာသည့္ 
သက္ေသအေထာက္အထားမ်ား ထိန္းသိန္းမႈကြင္း(chain of custody) ဆက္တည္ေဆာက္မႈကုိ ျဖစ္ေပၚေစ 
ပါသည္။ 

၁၇၃။ အခင္းျဖစ္ရာေနရာအား သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားအတြက္ ရွာေဖြမႈျပဳရပါမည္။ ျဖစ္ႏုိင္ပါက ရွာေဖြ 
မႈျပဳရာတြင္ ေသဆုံးသူ၏ ေနာက္ခံအေၾကာင္းကုိသိရွိထားသည့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးသူတစ္ဦးႏွင့္အတူ ပူးတြဲ 
ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈအား ဘက္လုိက္ျခင္းမရွိေစရန္ ေသခ်ာစြာဂ႐ုစုိက္ေဆာင္
ရြက္သင့္ပါသည္။ ရွာေဖြမႈစံႏႈန္းသည္ အနည္းဆုံးအေနျဖင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးသူ၏ မွတ္စုတြင္ မွတ္တမ္းျပဳစုထား 
သင့္ပါသည္။ ၎သည္ အျဖစ္အပ်က္၏ အစဥ္လုိက္ျဖစ္စဥ္ ကုိတည္ေဆာက္ရန္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ပစၥည္းမ်ား 
ကုိေဖာ္ထုတ္ရန္ ကူညီေပးၿပီး၊ မသကၤဖြယ္ျဖစ္သူမ်ား၊ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခံရသူမ်ား၊ အျခား ႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ 
သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားကုိ ေသဆုံးသည့္ အခင္းျဖစ္ရာေနရာနွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးႏုိင္ပါသည္။ 

၁၇၄။ ႐ုပ္ပုိင္းဆုိ္င္ရာ သက္ေသအေထာက္အထားပစၥည္းမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ၿပီး ဓာတ္ပုံအမွတ္အသားမ်ား (နံပါတ္ 
အစဥ္ျဖင့္ သုိ႔မဟုတ္ အကၡရာစဥ္အတိုင္း)ျဖင့္ ထားရွိရန္လုိအပ္ပါသည္။ တည္ေနရာကုတ္နံပါတ္မ်ားကုိလည္း 
ေဖာ္ထုတ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ၎သည္ စာရင္းျပဳစုျခင္း၊ သက္ေသခံပစၥည္းထိန္းသိမ္းမႈဆုိင္ရာကြင္းဆက္ 
(chain-of-custody) ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္အပါဝင္ ေသဆုံးသည့္ အခင္းျဖစ္ရာေနရာအတြင္းရွိ ထုိ 
သက္ေသအေထာက္အထားမ်ား၏ တည္ေနရာ၊ အျခားသက္ေသပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ပုံတုိ႔အား ျပည့္ျပည့္ 
ဝဝမွတ္တမ္းျပဳစုရန္ ကူညီေပးပါသည္။ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားအားလုံးအတြက္ စံသတ္မွတ္ထား 
ေသာ အမွတ္အသားေပးျခင္းစနစ္ကုိ မိတ္ဆက္ေပးသင့္ပါသည္။ စာပိုဒ္ ၉၄ မွ ၉၇ ထိ အမွတ္တံဆိပ္ကပ္ျခင္းကုိ 
ၾကည့္ပါ။ 

၁၇၅။ အခင္းျဖစ္ပြားရာေနရာအပါအဝင္၊ မႈခင္းေရးရာခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ စိစစ္မႈတစ္စုံတစ္ရာသည္ မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္း 
နည္းလမ္းမ်ားျဖစ္သည့္-ဓာတ္ပုံ႐ုိက္ကူးျခင္း၊ တုိင္းတာခ်က္မ်ား၊ မွတ္စုေရးသားျခင္း၊ စာရင္းျပဳစုျခင္းတုိ႔ကုိ 
လုိအပ္ပါသည္။ ေသဆုံးသည့္အခင္းျဖစ္ရာေနရာကုိ အမွီအခုိကင္းေသာ နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္းႏွင့္ 
စုေဆာင္းထားသည့္ သက္ေသ အေထာက္အထားမ်ား၏ အမ်ားယုံၾကည္လက္ခံႏိုင္မႈတုိ႔ကုိ တုိးျမႇင့္ရန္အတြက္ 
၎နည္းလမ္းအားလုံးတို႔အား အျပန္အလွန္ႏိႈင္းယွဥ္စစ္ေဆးရန္ လုိအပ္ပါသည္။ 

၂။ ဓာတ္ပုံမွတ္တမ္းျပဳစုျခင္း 

၁၇၆။ ေသဆုံးသည့္ အခင္းျဖစ္ရာေနရာႏွင့္ ႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားကုိ ဓာတ္ပုံမွတ္တမ္း 
ျပဳစုျခင္းသည္ သံုးဘက္ျမင္ေနရာသို႔မဟုတ္ အရာဝတၳဳအား ႐ႈေထာင့္ႏွစ္ခုျမင္နုိင္ေသာ ပုံေဖာ္တင္ဆက္ျခင္းျဖစ္ 
သည္။ သု႔ိျဖစ္၍ ဓာတ္ပုံ႐ိုက္ယူရာတြင္ အစဥ္လုိက္႐ုိက္ယူသင့္ၿပီး၊ ပုံတစ္ပုံႏွင့္တစ္ပုံအၾကား ထပ္တူက်မႈ ရွိေစ 
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သင့္ပါသည္။ သုိ႔မွသာ ျပင္ပ ေလ့လာသုံးသပ္သူ သုိ႔မဟုတ္ စစ္ေဆးသူမွ  ေသဆုံးမႈအခင္းျဖစ္ရာေနရာတစ္ခု
ကဲ့သုိ႔ေသာ ေနရာတစ္ခုအတြင္း သက္ေသအေထာက္အထား၊ အခ်က္အလက္မ်ားအၾကား အကြာအေဝးဆုိင္
ရာဆက္ႏြယ္မႈမ်ားကုိနားလည္ရန္ ကူညီပါသည္။ 

၁၇၇။ ထုိသုိ႔ေသာ ဓာတ္ပုံမ်ား အစဥ္လုိက္ထား႐ုိက္ကူးမႈတြင္ ဓာတ္ပုံ႐ုိက္သူ၊ ဓာတ္ပုံအစဥ္လုိက္ထားရွိမႈအတြင္း 
ဓာတ္ပုံ၏ အေနအထား၊ ဓာတ္ပုံ႐ိုက္ခဲ့သည့္အခ်ိန္ႏွင့္တည္ေနရာ စသည္တုိ႔ကုိေဖာ္ျပသည့္ ဓာတ္ပုံမွတ္တမ္း 
photolog တစ္ခုကုိ မွတ္တမ္းျပဳစုသင့္ပါသည္။ နည္းပညာပစၥည္းမ်ားရွိပါက ဒစ္ဂ်စ္တယ္ကင္မရာမ်ားကုိ 
အသုံးျပဳသင့္ပါသည္။ ကင္မရာ၏ရက္စြဲႏွင့္ အခ်ိန္ကုိ မွန္ကန္စြာ သတ္မွတ္ေပးပါ။ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ကင္မရာမ်ား 
တြင္ ဖုိင္-နံပါတ္အစဥ္လုိက္ေပးႏုိင္သည့္ စနစ္မ်ားပါဝင္ၿပီး ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ပုံမ်ားတြင္ပင္လွ်င္ metadata ပါဝင္ၿပီး 
ျဖစ္ပါသည္။ ထုိသို႔ေသာ metadata တြင္ ရက္စြဲႏွင့္အခ်ိန္၊ ကင္မရာ၏ စက္ပုိင္းဆုိင္ရာဆက္တင္ setting ၊ 
ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ တည္ေနရာျပစနစ္ (GPS) ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားပါက ေလာင္တီက်ဳႏွင့္ လတၱီက်ဳသတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ား  ပါဝင္နုိင္ပါသည္။ ဓာတ္ပုံမွတ္တမ္း photolog တြင္ သက္ဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္ 
မ်ား ပါဝင္သင့္ပါသည္။ အကယ္၍ analogue (ဖလင္) ကင္မရာမ်ားကုိ အသုံးျပဳပါက အဆုိပါတူညီေသာ 
သတင္းခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္သင့္ပါသည္။ 

၁၇၈။  အခင္းျဖစ္ပြားရာေနရာႏွင့္ သက္ေသအေထာက္အထားဆိုင္ရာမ်ားကုိ မွတ္တမ္းျပဳစုရာတြင္ ဓာတ္ပုံအမ်ိဳး 
အစား ၃ မ်ိဳး ပါဝင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္ - 

(က) ျခံဳငုံၿပီး႐ုိက္ထားသည့္ ဓာတ္ပုံမ်ားသည္ အခင္းျဖစ္ရာေနရာတစ္ခု၏ အကြာအေဝးအတုိင္းအတာမ်ားကို တည္ 
ေဆာက္ေပးပါသည္။ ျခံငုံ႐ုိက္ယူသည့္ပုံမ်ားကုိ အခင္းျဖစ္ရာေနရာ၏အျပင္ဘက္မွ ၎၏အလယ္ဗဟုိကုိ 
ေယဘုယ်အားျဖင့္ အခင္းျဖစ္ရာေနရာ၏ အျပင္ဘက္ပတ္လည္တေလွ်ာက္မွ ႐ုိက္ယူသင့္ပါသည္။ ျဖစ္ႏုိင္ပါက 
ဓာတ္ပုံအမွတ္အသားမ်ားသည္ ဓာတ္ပုံမ်ားတြင္ သိသာစြာခြဲျခားႏုိင္မႈရွိသင့္ပါသည္။ 

(ခ) အလယ္အလတ္အကြာအေဝးမွ ႐ိုက္ထားသည့္ဓာတ္ပုံမ်ားသည္ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားႏွင့္ အခင္း 
ျဖစ္ပြားရာေနရာရွိ ၎တုိ႔၏တည္ေနရာတုိ႔အၾကား အကြာအေဝးခ်ိတ္ဆက္မႈကုိ ေဖာ္ျပေပးပါသည္။ ဤ 
ဓာတ္ပံုမ်ားတြင္ သက္ေသအေထာက္အထားပစၥည္းတစ္ခုခ်င္းစီကုိ ေဖာ္ျပသည့္ ဓာတ္ပုံအမွတ္အသားမ်ား 
ျမင္သာထင္သာ ရွိသင့္ပါသည္။ 

(ဂ) အနီးကပ္႐ုိက္ထားသည့္ ဓာတ္ပုံမ်ားသည္ သက္္ေသအေထာက္အထားမ်ား၏ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုခ်င္းစီ၏ 
လကၡဏာအဂၤါရပ္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပေပးပါသည္။ ၎တုိ႔တြင္ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားကုိေဖာ္ျပေပးသည့္ 
ဓာတ္ပုံအမွတ္အသားမ်ားပါဝင္သည့္ အစပ်ိဳးဓာတ္ပုံတစ္ပုံ၊ ထုိ႔ေနာက္ သက္ေသအေထာက္အထားပစၥည္း 
မ်ား၏ ေနာက္ဆက္တြဲဓာတ္ပုံမ်ား ပါဝင္ပါသည္။ အနီးကပ္႐ုိက္ထားသည့္ ဓာတ္ပုံမ်ားသည္ သက္ေသ 
အေထာက္အထားပစၥည္းပါဝင္သည့္ ဓာတ္ပုံ၏ေဘာင္ကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးသင့္ၿပီး အတုိင္းအတာတစ္ခု ပါဝင္ 
သင့္ပါသည္။ 

၃။ တုိင္းတာခ်က္မ်ား

၁၇၉။ အခင္းျဖစ္ပြားရာေနရာ၌ရရွိသည့္ တုိင္းတာခ်က္မ်ားသည္ ဓာတ္ပုံ႐ုိက္ယူမႈမ်ားတြင္ မွတ္တမ္းျပဳစုထားသည့္ 
အကြာအေဝးဆုိင္ရာ အတိုင္းအတာမ်ားကုိ ပ့ံပုိးေပးၿပီး က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပေပးပါသည္။ 
အကယ္၍ အရင္းအျမစ္မ်ားရွိပါက ေလဆာ scanner မ်ား သုိ႔မဟုတ္ သီအုိဒလုိက္စနစ္မ်ား စသည္တုိ႔ 
ကဲ့သုိ႔ေသာ ကြန္ပ်ဴတာအေျချပဳ ဒီဇုိင္းေဆာ့ဖ္ဝဲအားျဖင့္ ၎တုိ႔ကုိေဆာင္ရြက္နုိင္သည္။ သုိ႔မဟုတ္ လက္ျဖင့္ 
ေရးဆြဲႏုိင္ပါသည္။ ထုိသုိ႔ေသာ တုိင္းတာခ်က္မ်ားႏွင့္ ရရွိလာသည့္ ပုံၾကမ္းကားခ်ပ္မ်ားတြင္ အနည္းဆုံး 
အေနျဖင့္ တုိင္းတာခ်က္မ်ားကုိေဆာင္ရြက္သည့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးသူ၏ အမည္၊ အမႈအမွတ္၊ ရက္စြဲႏွင့္အခ်ိန္၊ 
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တုိင္းထားၿပီးျဖစ္သည့္ အတုိင္းအတာမ်ား၊ ေျမာက္အရပ္ညႊန္ျမားတံ၊ အခင္းျဖစ္ရာေနရာတြင္ ေကာက္ယူခဲ့ 
သည့္ တုိင္းတာခ်က္မ်ားအားျဖင့္ ပုံၾကမ္းတြင္ တည္ရွိသည့္ သက္ေသအေထာက္အထားပစၥည္းမ်ား၏ အညႊန္း 
စသည္တုိ႔ ပါဝင္သင့္ပါသည္။ တုိင္းတာခ်က္မ်ားအတြက္ စေကးအတုိင္းအတာႏွင့္ ရည္ညႊန္းအခ်က္မ်ား 
လုိအပ္ပါသည္။ 

၄။ မွတ္စုေရးမွတ္ျခင္း/ေဒတာစုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ ပစၥည္းစာရင္းျပဳစုျခင္း

၁၈ဝ။ တည္ဆဲရွိပုံစံမ်ားကုိ ရရွိႏုိင္ပါသည္။ မွတ္စုမ်ားသည္ ေသဆုံးသည့္ေနရာအား စစ္ေဆးသူ သုိ႔မဟုတ္ 
မႈခင္းေရးရာ ကၽြမ္းက်င္သူမွ စာျဖင့္ေရးသားသည့္ မွတ္တမ္းကုိ တည္ေဆာက္ေပးပါသည္။ ထုိသုိ႔ေသာ 
မွတ္စုမ်ားသည္ လက္အေရး အသားျဖင့္ ျဖစ္ေလ့ရွိၿပီး၊ လက္အေရးအသားျဖင့္ ေရးျခင္းအားျဖင့္ မွတ္တမ္းအား 
သီးျခားတစ္ဦးျခင္း၏ ေဆာင္ရြက္မႈဆုိ္င္ရာ အမ်ားယုံၾကည္လက္ခံႏုိင္စြမ္းကုိ ထပ္ေလာင္းျဖည့္စြက္ေပးပါ 
သည္။ ထိုသု႔ိေသာ မွတ္တမ္းမ်ားအား အတုအလိမ္ ျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ ျခယ္လွယ္ရန္ အေတာ္အတန္ 
ခက္ခဲရသည့္အခ်က္ကလည္း အမ်ားယုံၾကည့္လက္ခံႏုိင္မႈကုိ ပုိမုိတုိးျမင့္ေစပါသည္။ 

၁၈၁။ မွတ္စုမ်ားတြင္ အနည္းဆုံးအေနျဖင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးသူ၏အမည္၊ ေန႔စြဲႏွင့္အခ်ိန္၊ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ လႈပ္ရွားမႈ 
မ်ား (ဥပမာ၊ ရွာေဖြမႈစံခ်ိန္၊ မည္သည့္အခ်ိန္က ရွာေဖြမႈျပဳခဲ့သည္၊ မည္သည့္အခ်ိန္ႏွင့္ မည္သည့္ေနရာတြင္ 
ဓာတ္ပုံ႐ုိက္ယူခဲ့သည္၊ မည္သည့္အခ်ိန္ႏွင့္မည္သည့္ေနရာတြင္ တုိင္းတာမႈမ်ားျပဳခဲ့သည္၊ မည္သည့္အခ်ိန္ႏွင့္ 
မည္သည့္ေနရာတြင္ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားကုိ စုေဆာင္းၿပီး ထုပ္ပုိးခဲ့သည္၊ မည္သုိ႔ေသာ အမ်ိဳး 
အစားမ်ားကုိ စိစစ္ေလ့လာမႈျပဳသည္ ဟူသည့္လႈပ္ရွားမႈမ်ား) ကုိ ကာလအစီအစဥ္အလုိက္ျဖစ္ေသာ မွတ္တမ္း 
စာရင္းပါဝင္သင့္ပါသည္။ မွတ္စုမ်ားတြင္ သက္ဆိုင္ရာ ဓာတ္ပံုအမွတ္အသားမ်ားႏွင့္ ေဖာ္ျပထားသည့္ သက္ေသ 
အေထာက္အထားပစၥည္းမ်ား၏ စာရင္းႏွင့္ အေသးစိတ္ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခ်က္မ်ားပါဝင္သင့္ၿပီး၊ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈ 
သုိ႔မဟုတ္ စိစစ္အကဲျဖတ္မႈကုိ ေဆာင္ရြက္သည့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးသူမွ လက္မွတ္ေရးထုိးသင့္ပါသည္။ 

၁၈၂။ ဤနည္းလမ္းတက်ျဖစ္ေသာ သိပၸံဆုိင္ရာ မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းနည္းလမ္းမ်ား (ဥပမာ၊ ဓာတ္ပုံ႐ုိက္ကူးျခင္း၊ တုိင္း 
တာခ်က္မ်ားႏွင့္မွတ္စုမ်ား) သည္ မည္သည့္ မႈခင္းေရးရာမွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းတြင္မဆုိ ပါဝင္သင့္ပါသည္။ ဤ 
သည္ အခင္းျဖစ္ပြားရာေနရာႏွင့္ ဓာတ္ခြဲခန္းေနရာႏွစ္ခုလုံးအေပၚတြင္ အက်ိဳးသက္ေရာက္ပါသည္။ ဥပမာ၊ 
အဝတ္အစား အရာဝတၳဳတစ္ခုအေပၚရွိ ေသြးစြန္းကြက္မ်ားကုိ မွတ္တမ္းျပဳစုသည့္အခါ၊ သုိ႔မဟုတ္ ေသဆုံး 
သည့္လူ၏ ႐ုပ္အေလာင္းကုိ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ စစ္ေဆးသူမွ မွတ္တမ္းျပဳစုသည့္အခါတြင္ ျဖစ္သည္။ 

ခ။ အင္တာဗ်ဴးျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ အေသးစိတ္လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား

၁။ နိဒါန္း

၁၈၃။ ဤလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားသည္ အင္တာဗ်ဴးျခင္းအား မည္သုိ႔ျပင္ဆင္ရမည္၊ မည္သုိ႔အစျပဳေမးျမန္းရမည္၊ အခ်က္ 
အလက္မ်ားကုိ မည္သုိ႔ႏိႈက္ယူရမည္၊ မည္သုိ႔နိဂုံးခ်ဳပ္ရမည္စသည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားဆုိင္ရာ အေသးစိတ္ကုိ 
ေလ့လာပါမည္။ ၎တုိ႔တြင္ မသကၤာဖြယ္ျဖစ္သူမ်ားကုိ မည္သုိ႔အင္တာဗ်ဴးေမးျမန္းမည္၊ စကားျပန္မ်ား၏ 
အခန္းက႑၊ အင္တာဗ်ဴးအားမွတ္တမ္းတင္ျခင္း စသည္တုိ႔ကုိလည္း ေဖာ္ျပပါသည္။ 

၂။ ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ခ်ိန္ညႇိျခင္း

၁၈၄။ အင္တာဗ်ဴးေမးျမန္းရသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ ၎သည္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးမဟာဗ်ဴဟာတစ္ခုလုံးတြင္ မည္သုိ႔ 
သင့္ေလ်ာ္မႈရွိသည္ကုိ ေဖာ္ထုတ္ပါ။ 
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၁၈၅။ အင္တာဗ်ဴးမေဆာင္ရြက္မီ အင္တာဗ်ဴးေမးျမန္းခံရမည့္သူသည္ အျဖစ္အပ်က္မ်ားႏွင့္ မည္သုိ႔ ဆက္ႏႊယ္ေန 
သည္၊ ဘက္လုိက္မႈ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိျခင္း၊ ျဖစ္လာႏုိင္သည့္ လုံျခံဳေရးဆိုင္ရာအႏၲရာယ္မ်ား စသည္တုိ႔ကို ေလ့လာ 
ထားပါ။ 

၁၈၆။ စာရြက္စာတမ္းမ်ား၊ ဓာတ္ပုံမ်ား စသည္တုိ႔အပါအဝင္ အင္တာဗ်ဴးရာတြင္ ရည္ညႊန္းကုိးကားနုိင္မည့္ သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ားကို စုေဆာင္းပါ။ 

၁၈၇။ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ရရွိႏုိင္ရန္ ျဖစ္ႏုိ္င္ဖြယ္အရွိဆုံးမဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး ဖြဲ႕စည္းတည္ 
ေဆာက္မႈကုိ ျပင္ဆင္ပါ။ သုိ႔ေသာ္ ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္မႈ ရွိေစပါ။ အင္တာဗ်ဴးအေတာအတြင္း အဓိကက် 
သည့္အခ်က္မ်ားစာရင္းကုိ စုေဆာင္းပါ။ 

၁၈၈။ အင္တာဗ်ဴးေမးျမန္းခံရသူမ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈကုိ ေလးစားၿပီး၊ ၎တုိ႔အား သက္ေသာင့္သက္သာရွိေစရန္ 
က်ားမျဖစ္တည္မႈ၊ တုိင္းရင္းသားျဖစ္တည္မႈ၊ ဘာသာေရးႏွင့္ အျခားအင္တာဗ်ဴးေမးျမန္းသူမ်ားႏွင့္ စကားျပန္ 
မ်ား၏ ပ႐ုိဖုိင္းအခ်က္မ်ား စသည္တုိ႔ကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးရပါမည္။ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ သုိ႔မဟုတ္ က်ားမျဖစ္ 
တည္မႈအေျချပဳသည့္ မႈခင္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အင္တာဗ်ဴးေမးျမန္းမႈျပဳလုပ္သည့္အခါ အင္တာဗ်ဴးေမးျမန္းသူ 
ႏွင့္ စကားျပန္သူ၏ က်ားမျဖစ္တည္မႈကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါ။ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခံရသူအား 
အင္တာဗ်ဴးေမးျမန္းျခင္းမျပဳမီ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ အတုိင္ပင္ခံျပဳပါ။ 

၁၈၉။ ကေလးသူငယ္မ်ား၊ မသန္စြမ္းပုဂိၢိဳလ္မ်ား၊ ပူေဆြးေသာကေရာက္ေနသူမ်ားႏွင့္ အျခားသူမ်ားျဖစ္သည့္ ထိခုိက္ 
လြယ္ေသာပုဂိၢဳလ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ျပန္လည္ၿပီး စိတ္ထိခုိက္မႈ ျဖစ္လာႏုိင္ဖြယ္ရွိေသာသူမ်ားကုိ အင္တာဗ်ဴး ေမး 
ျမန္းရန္ ခ်ဥ္းကပ္သည့္အခါ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ အတုိင္အပင္ခံျပဳပါ။ ဥပမာေဖာ္ျပရေသာ္၊ ပုိ၍တုိေတာင္းေသာ 
အင္တာဗ်ဴးမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ပုိ၍ရွင္းလင္းေသာ အသုံးအႏႈန္းမ်ားအသုံးျပဳျခင္းႏွင့္ ယုံၾကည္အားထားရ 
သည့္ ပုဂိၢဳလ္မ်ား၏ ပံ့ပုိးမႈအတူရွိေစျခင္းတုိ႔ ပါဝင္သည္။ 

၁၉ဝ။ အင္တာဗ်ဴးေမးျမန္းမႈကုိ ျဖစ္ႏုိင္သည့္အခါတုိင္းတြင္ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ျခင္း နည္းႏုိင္သမွ်နည္းမည့္ ေနရာ 
မ်ိဳးျဖစ္သည့္ လုံျခံဳမႈရွိၿပီး သီးသန္႔ျဖစ္ေသာေနရာတြင္ ေဆာင္ရြက္ပါ။ 

၁၉၁။ အင္တာဗ်ဴးေမးျမန္းမႈကုိ ျဖစ္ႏုိင္သည့္အခါတုိင္းတြင္ အင္တာဗ်ဴးေျဖၾကားသူ၏ ဦးစားေပးမႈႏွင့္လုိအပ္မႈမ်ားကုိ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီး တစ္ဦးခ်င္းေမးျမန္းေျဖဆုိမႈျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ပါ။ အခ်ိဳ႕ေသာအေျခအေနရပ္မ်ားတြင္ လူ႔ 
အခြင့္အေရးႏွင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈ အရည္အေသြးတုိ႔အား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈအရ အင္တာဗ်ဴးေမးျမန္းသူ 
တစ္ဦးထက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အင္တာဗ်ဴးေျဖဆုိသူအတြက္ ပ့ံပိုးကူညီေပးသူတစ္ဦး အတူရွိေပးရန္ 
ေတာင္းဆုိလာႏုိင္ပါသည္။ 

၁၉၂။ ေစ့စပ္ေသခ်ာေသာ အင္တာဗ်ဴးတစ္ခုေဆာင္ရြက္ရန္ အလ်င္စလုိမလုပ္ဘဲ လုံေလာက္ေသာအခ်ိန္ သတ္မွတ္ 
ေပးၿပီး ေခတၱရပ္နားမႈကုိလည္း ထားရွိေပးပါ။ 

၃။ အင္တာဗ်ဴးေမးျမန္းမႈ စတင္ျခင္း 

၁၉၃။ အင္တာဗ်ဴးေမးျမန္းေျဖဆုိမႈကုိ အစျပဳသည္မွစၿပီး ေရြးခ်ယ္ထားသည့္နည္းလမ္းအားျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ပါ။ 

၁၉၄။ အင္တာဗ်ဴးေမးျမန္းသူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတုိ႔ မည္သူမည္ဝါျဖစ္သည္၊ မည္သည္အဖြဲ႕အစည္းကျဖစ္သည္တုိ႔ကုိ 
မိတ္ဆက္ေပးသင့္ၿပီး၊ အင္တာဗ်ဴးေမးျမန္းရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ မည္သုိ႔အသုံးျပဳလုိသည္ကုိ ရွင္းရွင္းလင္း 
လင္းေျပာျပသင့္ပါသည္။ 

၁၉၅။ ပုံမွန္အားျဖင့္ အင္တာဗ်ဴးမေဆာင္ရြက္မီ အင္တာဗ်ဴးေမးျမန္းလုိသူထံမွ ႀကိဳတင္သေဘာတူညီမႈရယူထား 
သင့္ပါသည္။  ၎တြင္ ေအာက္ပါတုိ႔ လုိအပ္သည္ - 
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(က) အင္တာဗ်ဴးႏွင့္ဆက္ႏႊယ္ေနသည့္ အႏၲရာယ္မ်ားကုိ ေဆြးေႏြးျခင္း၊

(ခ) အင္တာဗ်ဴးေျဖၾကားသူႏွင့္ အျခားသူမ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ လုံျခံဳေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္ 
မ်ားကုိ သေဘာတူညီျခင္း ယုံၾကည္စိတ္ခ်မႈမ်ားမေပးထားပါက ၎အား အာမခံမေပးႏုိင္ပါ။ ဤတြင္ 
ေျဖၾကားသူသည္ မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္းကုိ လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားေပးျခင္း ရွိမရွိပါဝင္ၿပီး၊ လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားေပး 
မည္ဆုိပါကလည္း မည္သုိ႔ေဆာင္ရြက္မည္ဟူသည့္ အခ်က္လည္း ပါဝင္ပါသည္။ 

(ဂ) ပါဝင္မႈသည့္ ေစတနာအေလ်ာက္ ေဆာင္ရြက္မႈျဖစ္ေၾကာင္း၊ အင္တာဗ်ဴးေျဖဆိုသူအေနျဖင့္ အင္တာ 
ဗ်ဴးျခင္းကုိ  မည္သည့္ အေျခအေနတြင္မဆုိ ရပ္နားေစႏုိင္ေၾကာင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ မည္သည့္ေမးခြန္းကုိ 
မဆုိ မေျဖဆုိရန္ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ ထုိသုိေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ ဒုကၡေရာက္ေစမည့္ အက်ိဳး 
အဆက္မ်ား မရွိပါေၾကာင္း ရွင္းျပေပးျခင္း။

(ဃ) ကေလးသူငယ္မ်ားကုိ အင္တာဗ်ဴးခ်ိန္တြင္ အင္တာဗ်ဴးေဆာင္ရြက္သည္ထက္ အျခားနည္းလမ္းမ်ား 
အားျဖင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ရရွိႏုိင္သည့္နည္းလမ္းမ်ားရွိေနေစကာမူ ကေလးသူငယ္၏ 
အက်ိဳးစီးပြားကုိ အတတ္ႏုိင္ဆုံး ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးပါ။ ကေလးသူငယ္မွ အင္တာဗ်ဴးရသည့္ 
ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ မည္သည္အတြက္ အသုံးျပဳမည္ဟူသည္ကုိ နားလည္ေစရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ သူ/သူမ၏ 
သေဘာတူညီခ်က္ရယူရပါမည္။ ျဖစ္ႏုိင္သည့္အခ်ိန္တုိင္းတြင္ ကေလးသူငယ္၏ မိဘမ်ား သုိ႔မဟုတ္ 
တရားဝင္ အုပ္ထိန္းသူမ်ားထံ အင္တာဗ်ဴးရန္အတြက္ အေၾကာင္းၾကားရပါမည္။ ထုိသုိ႔အေၾကာင္း 
မၾကားရန္ခုိင္လုံေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားရွိမွသာ ေဆာင္ရြက္ပါ။ ကေလးသူငယ္မွ ေတာင္းဆုိက 
သူ/သူမ၏ မိဘမ်ားျဖစ္ေစ၊ တရားဝင္အုပ္ထိန္းသူမ်ားျဖစ္ေစ၊ အျခားယုံၾကည္စိတ္ခ်ရသည့္ပုဂၢိဳလ္ 
ျဖစ္ေစ အင္တာဗ်ဴးစဥ္အေတာအတြင္း အတူရွိေနေပးႏုိင္ပါသည္။ 

(င) စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ သုိ႔မဟုတ္ ဦးေႏွာက္ပုိင္းဆုိင္ရာ မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးေမးျမန္းသည့္အခါ 
အင္တာဗ်ဴးရသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ မည္သည္အတြက္ အသုံးျပဳမည္ဟူသည္ကုိိိိိိိိိိိိိိိိိိိိိိိိိိိိိိိိိိိိိိိိိ ရွင္းလင္းစြာ ရွင္းျပ 
ေပးပါ။ လုိအပ္က ထပ္ေျပာျပေပးပါ။ ႐ုိးရွင္းၿပီး နားလည္လြယ္ကူေသာ အသုံးအႏႈန္းမ်ား (ႏႈတ္ 
အေျပာႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ စာအေရးအသားပုံစံျဖင့္)ကုိ အသုံးျပဳၿပီး၊ အင္တာဗ်ဴးေျဖဆုိသူအား ဆုံးျဖတ္ 
ခ်က္ခ်မွတ္ရန္ လုံေလာက္ေသာအခ်ိန္ေပးပါ။ 

၁၉၆။ အင္တာဗ်ဴးေျဖဆုိသူမွ မိမိတုိ႔သိရွိသမွ်ကုိ အတတ္ႏုိင္ဆုံးအတုိင္းအတာျဖင့္ ေဖာ္ျပေပးရန္၊ မိမိတုိ႔ ေလ့လာ 
ေတြ႔ရွိခဲ့သည့္ သို႔မဟုတ္ တုိက္႐ုိက္ၾကားခဲ့သည့္တစ္စုံတစ္ရာအား အျခားသူမ်ားထံမွ ရရွိထားသည့္ သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ယွဥ္လ်က္ေျပာဆုိသည့္အခါ ရွင္းလင္းစြာေျပာျပရန္ ေတာင္းဆုိပါ။ 

၁၉၇။ မွ်မွ်တတ၊ သမာဓိရွိရွိ ေဆာင္ရြက္ပါ။ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ရန္ သုိ႔မဟုတ္ ေျဖာင့္ခ်က္ရရွိရန္ 
အတြက္ ၿခိမ္းေျခာက္အႏုိင္အထက္ျပဳျခင္း၊ လိမ္လည္လွည့္စားျခင္း သို႔မဟုတ္ မမွ်တေသာ နည္းလမ္းမ်ား 
အသုံးျပဳျခင္းသည္ တရား႐ုံးမွထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးရမည့္ သက္ေသအေထာက္အထားကုိ ခ်န္လွပ္ထားရာ 
ေရာက္ေစပါသည္။ မည္သည့္ အေျခအေနတြင္မဆုိ အင္တာဗ်ဴးေျဖဆုိသူတစ္ဦးထံမွ သတင္းအခ်က္အလက္ 
မ်ားရယူရန္ ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ရက္စက္ေသာ၊ လူမဆန္ေသာ သုိ႔မဟုတ္ နိမ့္က်ေသာ အျပဳအမူ 
မ်ားကုိ အသုံးျပဳျခင္းအား လက္ခံ၍မရပါ။ 

၁၉၈။ စိတ္ထိခုိက္ခံစားေနရဖြယ္ရွိသူမ်ားႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးေဆာင္ရြက္ျခင္းတြင္ ထုိသူတုိ႔၏ ပုဂိၢဳလ္ေရးရာလြတ္လပ္မႈ 
ႏွင့္ သက္ေသာင့္သက္သာရွိမႈအတြက္ ေသခ်ာေစပါ။ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခံရသူမ်ားကုိ အျပစ္တင္ရာေျမာက္သည့္ 
ေမးခြန္းမ်ားေမးျမန္းျခင္း၊ ထိရွမိလြယ္ကူေသာ ေခါင္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ‘ေဘးကင္းေသာ’ ေခါင္းစဥ္မ်ားအၾကား ဟုိ 
တစ္လွည့္ ဒီတစ္လွည့္ေမးျမန္းျခင္းမ်ိဳး ေရွာင္ရွားပါ။ အၾကမ္းဖက္သည့္ျဖစ္ရပ္မ်ား၊ အထူးသျဖင့္ လိင္ပုိင္း 
ဆုိင္ရာႏွင့္ က်ားမျဖစ္တည္မႈအေျချပဳ ရာဇဝတ္မႈမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး၊ အေသးစိတ္လြန္းေသာ ေမးခြန္းမ်ားကုိ 
ကန္႔သတ္ၿပီး စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈအတြက္ အဓိကက်ေသာ ေမးခြန္းမ်ားကုိသာ ဦးစားေပးပါ။ 
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၁၉၉။ အျပန္အလွန္ ခင္မင္နားလည္မႈ တည္ေဆာက္ပါ။ သင့္ေလ်ာ္မႈရွိသည့္အတုိင္း စာနာမႈထားပါ။ 

၂ဝဝ။  ၾကားေနျဖစ္ေသာ၊ ယဥ္ေက်းမႈဂ႐ုျပဳေသာ အသုံးအႏႈန္းကုိ အသုံးျပဳပါ။ 

၂ဝ၁။ စိတ္သေဘာထားျပည့္ဝပါ။ ဓမၼဓိ႒ာန္က်က်ေဆာင္ရြက္ပါ။ ေဝဖန္ျခင္းမျပဳပါႏွင့္။ 

၄။ အခ်က္အလက္ရွာေဖြျခင္း

၂ဝ၂။ အငတ္ာဗ်ဴးေျဖဆုသိ၏ူ မညသ္မူညဝ္ါျဖစ္ျခင္း၊ ကုယ္ိေရးကုယိတ္ာအခ်ကအ္လက္ႏငွ့ ္ဆကသ္ြယရ္မည္အ့ခ်က ္
အလက္ စသည့္အခ်က္အလက္မ်ားအား လုံျခံဳေရးဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားလ်က္ မွတ္တမ္း 
တင္ထားပါ။ 

၂ဝ၃။ လုံျခံဳေရးကိစၥရပ္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားလ်က္ အင္တာဗ်ဴးေဆာင္ရြက္စဥ္အတြင္း မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆုိ 
အျခားအတူရွိေနသူမ်ားအားလုံး၏ အမည္၊ ပုဂၢိဳလ္ေရးရာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ရမည့္ အခ်က္ 
အလက္မ်ားကုိ မွတ္တမ္းတင္ထားပါ။ 

၂ဝ၄။ အျပန္အလွန္ခင္မင္နားလည္မႈကုိ တည္ေဆာက္ေပးရန္ ခက္ခဲ့ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ား မေမးျမန္းမီ အျငင္း 
ပြားဖြယ္ မျဖစ္ေစသည့္၊ ထိရွမိလြယ္ကူျခင္းနည္းပါးေသာ ေမးခြန္းမ်ိဳးျဖင့္ အစျပဳပါ။ 

၂ဝ၅။ အျဖစ္အပ်က္မ်ားႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးေျဖဆုိသူတုိ႔ မည္သုိ႔ဆက္ႏြယ္သည္ကုိ ေဖာ္ထုတ္ပါ (ဥပမာ၊ ထုိပုဂိၢဳလ္သည္ 
မ်က္ျမင္ သက္ေသတစ္ဦးလား၊ ေဆြမ်ိဳးသားလား၊ ပညာရွင္တစ္ဦးလား)။

၂ဝ၆။ ျခံဳငုံထားသည့္ပုံရိပ္ကုိနားလည္းႏုိင္ရန္ စကားလမ္းေၾကာင္းပြင့္ေစသည့္ေမးခြန္းမ်ိဳးကုိေမးပါ။ ဥပမာ “ေဖာ္ျပ 
ေပးပါ”၊ “ရွင္းျပေပးပါ”၊ “ေနာက္ေတာ့ ဘာေတြဆက္ျဖစ္သလဲ။”

၂ဝ၇။ အခ်ိဳ႕ေသာအေျဖကုိ ေျဖၾကားေစရန္ သုိ႔မဟုတ္ ဟုတ္က့ဲ/မဟုတ္ဘူး ဟူသည့္ အေျဖမ်ိဳး (အပိတ္ေမးခြန္းမ်ား) 
ကုိ ေျဖၾကားေစရန္ ေမးသည့္ေမးခြန္းမ်ိဳး(နိမိတ္ျပေမးခြန္းမ်ား)ကုိ ေရွာင္ရွားပါ။ 

၂ဝ၈။ ေမးခြန္းမ်ားကို အတတ္ႏုိင္ဆုံး လိုရင္းတုိရွင္းေမးပါ။ ေျဖၾကားမႈသည္ မရွင္းလင္းပါက ေမးခြန္းအား ထပ္ေျပာ 
ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေမးခြန္းကုိေျပာင္းလဲဖြဲ႕ဆုိျခင္းျပဳေပးပါ။ 

၂ဝ၉။ အင္တာဗ်ဴးေမးျမန္းေျဖဆုိမႈ အေျခအေနတုိးတက္လာသည္ႏွင့္အမွ် အျဖစ္အပ်က္အခ်ိန္ျပဇယား timeline 
မ်ား တည္ေဆာက္ရန္ အေသးစိတ္ေမးျမန္းျခင္း၊ သက္ဆုိင္ရာပုဂိၢဳလ္မ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ ေနာက္ပုိင္းတြင္ 
ဆက္လက္စစ္ေဆးရမည္အခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ျခင္းတုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္ပါ။ 

၂၁ဝ။ ပထမဦးဆုံးေျဖၾကားသည့္အခ်က္ကို အျမဲတမ္း လက္မခံပါႏွင့္။ ႐ုိေသေလးစားမႈျဖင့္ ေမးခြန္းမ်ားကုိ ဆက္ကာ 
ဆက္ကာ ေမးျမန္းျခင္းသည္ တိက်ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရရွိရန္ ကူညီေပးပါသည္။ 

၂၁၁။ အင္တာဗ်ဴးေျဖဆုိသူတစ္ဦးမွရရွိသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ အင္တာဗ်ဴးေမးျမန္းသူမွ သိရွိၿပီးျဖစ္ 
သည့္ အခ်က္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ က်ိဳးေၾကာင္းသင့္ေဖာ္ထုတ္ၿပီးသည့္အခ်က္မ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္စစ္ေဆးပါ။

၂၁၂။ အင္တာဗ်ဴးေျဖဆုိသူမ်ားမွ ၎တုိ႔၏အခိုင္အမာေျပာဆုိခ်က္မ်ားကို စာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ အျခား အေထာက္ 
အထားပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ေဖာ္ျပေပးရန္ ေတာင္းဆုိပါ။ 

၂၁၃။ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈႏွင္သက္ဆုိင္သည့္ တည္ေနရာမ်ားကုိ အင္တာဗ်ဴးေမးျမန္းသူအားျပသရန္ လုံျခံဳမႈရွိသည့္အခါ 
အင္တာဗ်ဴးေျဖဆုိသူအား ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားအတြက္ ေျမပုံႏွင့္ ဇယားမ်ားျဖင့္ ဆြဲျပေပးရန္ ေတာင္းဆုိပါ။ 

၂၁၄။ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရရွိရန္ ေမးခြန္းမ်ားကုိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေမးျမန္းပါ။ သုိ႔ေသာ္ ေမးခြန္းမ်ားအား 
အမႈႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္မႈရွိေစပါ။ 
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၂၁၅။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ လူတစ္ဦးထက္ပုိ၍ အင္တာဗ်ဴးေမးျမန္းရသည့္အေျခေအေနျဖစ္ပါက မည္သည့္ပုဂိၢဳလ္က 
မည္သည့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေပးသည္ကုိ ရွင္းလင္းစြာမွတ္တမ္းတင္ထားပါ။ 

၂၁၆။ အင္တာဗ်ဴးေျဖဆုိသူထံ၌ စိတ္ထိခုိက္ဒဏ္ရာရရွိမႈလကၡဏာ ရွိမရွိကုိ ေလ့လာပါ။ သင့္ေလ်ာ္သည့္အခ်ိန္တြင္  
အင္တာဗ်ဴးျခင္းကုိ ေခတၲရပ္နားျခင္း သို႔မဟုတ္ အဆုံးသတ္လုိက္ျခင္းေဆာင္ရြက္ပါ။ စိတ္ထိခုိက္ဒဏ္ရာ 
ရရွိသည့္ အင္တာဗ်ဴးေျဖဆုိသူမ်ားသည္ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကုိ ျပန္လည္စဥ္စားအမွတ္ရရာတြင္ ကြာဟခ်က္မ်ား 
သုိ႔မဟုတ္ မဆီေလ်ာ္မႈမ်ား ရွိႏုိင္ပါသည္။ 

၂၁၇။ အင္တာဗ်ဴးေျဖဆုိသူမွ ေမးခြန္းမ်ားအေပၚ မသင့္ေလ်ာ္ေသာ သုိ႔မဟုတ္ မဆီေလ်ာ္ေသာ တုန္႔ျပန္ခ်က္မ်ား 
ရွိမရွိကုိ ေလ့လာပါ။ ၎သည္ အင္တာဗ်ဴးေျဖဆုိသူအား မသကၤဖြယ္ျဖစ္သူအျဖစ္သုိ႔ အသြင္ေျပာင္းေစႏုိင္ 
ပါသည္။ 

၂၁၈။ ကေလးသူငယ္မ်ားအား အင္တာဗ်ဴးေမးျမန္းသည့္အခါ ႐ုိးရွင္းေသာ အသုံးအနႈန္းမ်ားအသုံးျပဳျခင္း၊ ေမးခြန္း 
တုိတုိ တုတ္တုတ္ေမးျခင္း၊ မၾကာခဏ ေခတၲရပ္နားျခင္းတုိ႔ ျပဳလုပ္ပါ။ ျဖစ္ႏုိင္က အထူးေလ့က်င့္သင္ၾကားထား 
သည့္ အင္တာဗ်ဴး ေမးျမန္းသူမ်ားက ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ ကေလးသူငယ္၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ 
ရာလုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ လုိက္ေလ်ာညီေထြ ေဆာင္ရြက္ပါ။ သင့္ေလ်ာ္မႈရွိသလုိ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈ 
မ်ားထံသုိ႔ လႊဲေျပာင္းမႈျပဳေပးပါ။ 

၂၁၉။ မသန္စြမ္းပုဂၢိဳလ္မ်ားအား အင္တာဗ်ဴးေမးျမန္းသည့္အခါ ၎တုိ႔အေနျဖင့္ သက္ေသာင့္သက္သာရွိၿပီး လုံျခံဳမႈ 
ရွိေၾကာင္း ခံစားေစပါ။ ထုိပုဂိၢဳလ္ႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ၿပီး မ်က္လုံးျခင္းဆုံကာ တုိက္႐ုိက္စကားေျပာဆုိပါ။ လက္ 
ဟန္ျပဘာသာစကားျဖင့္ စကားျပန္ေပးသူကဲ့သုိ႔ေသာ ကူညီေပးသူရိွက ထုိသူႏွင့္သာ ေျပာဆုိမႈမ်ိဳးမျပဳသင့္ပါ။ 
မ်က္စိကန္းသူ သို႔မဟုတ္ အျမင္အာ႐ုံခ်ိဳ႕တဲ့သူအား အင္တာဗ်ဴးသည့္အခါ အင္တာဗ်ဴးေမးျမန္းသူအေနျဖင့္ 
မိမိမည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိႏွင့္ အျခားမည္သူတုိ႔ အတူရွိေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပေပးသင့္ပါသည္။ စိတ္ပုိင္း 
ဆုိင္ရာ သို႔မဟုတ္ ဦးေႏွာက္ပုိင္းဆိုင္ရာ မသန္စြမ္းသူ တစ္စုံတစ္ေယာက္အား အင္တာဗ်ဴးသည့္အခါ ႐ုိးရွင္း 
ေသာေမးခြန္းမ်ားကုိ ေမးပါ။ နားလည္သည္အထိ ထပ္တလဲလဲ ျပန္ေျပာျပပါ။ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရးရာ 
စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ လုိအပ္ခ်က္မ်ားအတြင္ အလ်င္းသင့္သလုိ လႊဲေျပာင္းမႈျပဳေပးပါ။ 

၅။ အင္တာဗ်ဴးေမးျမန္းမႈ အဆုံးသတ္ျခင္း

၂၂ဝ။  အင္တာဗ်ဴးမွတ္တမ္းကုိျပန္ဖတ္ျပျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အသံသြင္းထားသည့္ကုိ ျပန္ဖြင့္ျပျခင္းျဖင့္ အင္တာဗ်ဴး 
ေျဖဆုိသူမွ မိမိ၏ေျဖဆုိမႈမ်ားကုိ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ျပန္လည္ရွင္းလင္းေပးျခင္းျပဳေစပါ။ တစ္စုံ 
တစ္ရာ ထပ္မံျဖည့္စြက္မႈ ျပဳလုိသည္မ်ားရွိမရွိကုိ ေျဖဆုိသူအား ေမးျမန္းပါ။ 

၂၂၁။ အင္တာဗ်ဴးေျဖဆုိသူမွ အျခားအင္တာဗ်ဴးေမးျမန္းရမည့္သူမ်ားကုိ အၾကံျပဳရန္ေတာင္းဆုိပါ။ 

၂၂၂။ အင္တာဗ်ဴးျခင္းကုိရည္ညႊန္းသည့္ ဓာတ္ပုံမ်ား၊ ေဆးမွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ တရား႐ုံးမွတ္တမ္းမ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ 
ပစၥည္းမ်ားကုိ ခြင့္ျပဳခ်က္ႏွင့္အညီ ရယူထားပါ။ 

၂၂၃။ အင္တာဗ်ဴးျပဳလုပ္ၿပီး ေနာက္ပုိင္းတြင္လည္း အင္တာဗ်ဴးေျဖဆုိသူမ်ားႏွင့္ ဆက္လက္အဆက္အသြယ္ျပဳနုိင္ရန္ 
လုံျခံဳေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ နည္းလမ္းမ်ားကုိ ျပန္လည္သုံးသပ္မႈျပဳပါ။ 

၂၂၄။ အင္တာဗ်ဴးေျဖဆုိသူသည္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကုိမွန္ကန္ေၾကာင္း စာအေရးသားျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ အသံ 
သုိ႔မဟုတ္ ဗီဒီယုိ အားျဖင့္ျဖစ္ေစ သက္ေသျပဳေပးေစပါ - 

(က) အင္တာဗ်ဴးေျဖဆုိသူ၏ေျပာဆုိခ်က္သည္ ဥပေဒမဲ့ ၿခိမ္းေျခာက္အၾကပ္ကိုင္ျခင္း တစ္စုံတစ္ရာေအာက္၌ ထြက္ 
ဆုိျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း၊ 
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(ခ) အင္တာဗ်ဴးတြင္ ထြက္ဆုိခ်က္မ်ားသည္ အင္တာဗ်ဴးေျဖဆုိသူ၏ သိရွိမႈႏွင့္ မွတ္မိသမွ်အားလုံးအရ မွန္ကန္ 
ေၾကာင္း၊ 

(ဂ) ထြက္ဆုိခ်က္မ်ားေပးရန္ အင္တာဗ်ဴးေမးျမန္းျခင္းအား ျခိမ္းေျခာက္မႈ၊ အတင္းအၾကပ္လုပ္မႈအားျဖင့္ ေဆာင္ 
ရြက္ျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ၎ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ကတိကဝတ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ေသြးေဆာင္မႈမ်ားမရွိေၾကာင္း၊ 

(ဃ) အင္တာဗ်ဴးျဖဆုိသူသည္ မိမိထြက္ဆုိခ်က္အား ဥပေဒေရးရာတရားစြဲဆုိမႈတြင္ အသုံးျပဳႏုိင္ေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔ 
အား သက္ေသထြက္ဆုိေပးရန္ ေခၚျခင္းခံရႏုိင္ေၾကာင္း သိရွိထားသည္။ 

(င) အင္တာဗ်ဴးေျဖဆုိသူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတုိ႔ေျပာဆုိခ်က္တြင္ မွားယြင္းေနေၾကာင္းသိရွိပါလ်က္ သုိ႔မဟုတ္ မွန္ 
ကန္မႈမရွိေၾကာင္း ယုံၾကည္ပါလ်က္ႏွင့္ေျပာဆုိခဲ့ပါက တရား႐ုံးအား မထီေလးစားစြာျပဳျခင္း၊ တရားမွ်တစြာ 
စီရင္ႏုိင္ေရးကုိ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ မွားယြင္းစြာ သက္ေသေပးျခင္းအတြက္ တရားစြဲဆုိခံရႏုိင္ 
ဖြယ္ရွိပါသည္။ 

၂၂၅။ အင္တာဗ်ဴးေျဖဆုိသူမွ စာျဖင့္ေရးသားသည့္ အင္တာဗ်ဴးမွတ္တမ္းစာမ်က္ႏွာတုိင္းတြင္ လက္မွတ္ထုိးၿပီး 
ရက္စြဲ တပ္ေစပါ။ အင္တာဗ်ဴးေျဖဆိုသူမွရည္ညႊန္းသည့္ သုိ႔မဟုတ္ အင္တာဗ်ဴးစဥ္ မိမိကုိယ္တုိင္ေရးဆြဲသည့္ 
ဇယားႏွင့္ဓာတ္ပုံမ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ စာရြက္စာတမ္း သုိ႔မဟုတ္ ပစၥည္းမ်ားအေပၚ လက္မွတ္ထုိးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 
စစ္မွန္ေၾကာင္း သက္ေသျပျခင္း ျပဳလုပ္သင့္ၿပီး၊ အင္တာဗ်ဴးမွတ္တမ္းႏွင့္ ပူးတြဲထားသင့္ပါသည္။ 

၂၂၆။ ပုဂိၢဳလ္ေရးရာလြတ္လပ္မႈကိုကာကြယ္ရန္ႏွင့္ လုံျခံဳေရးကုိ ထိန္းသိန္းရန္အလုိ႔ငွာ၊ အင္တာဗ်ဴးေမးျမန္းျခင္းမွ 
မွတ္တမ္းအားလုံးကုိ လုံျခံဳစြာသိမ္းဆည္းေပးရပါမည္။ 

၂၂၇။ အင္တာဗ်ဴးျခင္းမွ ေပၚထြက္လာသည့္အခ်က္မ်ား၊ အျခားသူမ်ားကုိ ထပ္မံအင္တာဗ်ဴးရန္ သုိ႔မဟုတ္ စစ္ေဆးမႈ 
ျပဳရန္အပါအဝင္တုိ႔အား၊ ေဖာ္ထုတ္ပါ။ 

၆။ မသကာၤဖြယ္ျဖစ္သူအား အင္တာဗ်ဴးေမးျမန္းရာတြင္ ျဖည့္စြက္လမ္းညႊန္ခ်က္

၂၂၈။ အထက္ေဖာ္ျပပါလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအျပင္ မသကာၤဖြယ္ျဖစ္သူမ်ားအေပၚ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား သတ္မွတ္ရန္ 
ႏွင့္ အေၾကာင္းၾကားမႈေပးရန္ ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။ 

(က) အျပစ္ရွိေၾကာင္း မသတ္မွတ္ေသးမီ အျပစ္ကင္းစင္သူအျဖစ္ ယူဆရပါမည္။ ဤတြင္ သက္ဆုိင္ရာ 
ျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ၎တုိ႔၏ ျဖစ္ပ်က္ပုံကုိ ရွင္းျပခြင့္ေပးျခင္းပါဝင္သည္။ 

(ခ) မိမိတုိ႔ကုိယ္ကုိ မိမိစြပ္စြဲမႈျပရန္ အတင္းအက်ပ္မျပဳရန္၊

(ဂ) တိတ္ဆိတ္စြာေနေစရန္၊

(ဃ) ေမးခြန္းေမးျမန္းရာတြင္ ေရွ႕ေနတစ္ဦး အတူရွိေပးျခင္းႏွင့္ ပ့ံပုိးကူညီေပးျခင္းရွိရန္ႏွင့္ ေရွ႕ေနျဖင့္ 
ႏွစ္ကိုယ္ၾကားသီးသန္႔ အတုိင္အပင္ခံျပဳႏုိင္ရန္၊

(င) အင္တာဗ်ဴးေမးျမန္းျခင္းအား ေမးျမန္းသည့္ ေနရာႏွင့္ေန႔ရက္၊ ထိန္းသိမ္းမႈျပဳသည့္ေနရာ (ထုိသုိ႔ 
ရွိပါက) အင္တာဗ်ဴးက႑ တစ္ခုစီတုိင္း၏ အစႏွင့္အဆုံး၊ အင္တာဗ်ဴးက႑ (အနားယူခ်ိန္အပါအဝင္)
မ်ားအၾကား အားလုပ္ခ်ိန္မ်ား၊ အင္တာဗ်ဴး ေမးျမန္းသူ(မ်ား)ႏွင့္ အျခားအတူရွိေနသူမ်ားအားလုံးတုိ႔၏ 
အမည္မ်ား၊ ေမးျမန္းခံရသူမွ ေတာင္းဆုိခ်က္တစ္စုံတစ္ရာ  စသည္တုိ႔တုိ႔အား မွတ္တမ္းထားရွိရန္၊

(စ) သူ/သူမ နားလည္ႏုိင္သည့္ ဘာသာစကားျဖင့္ အင္တာဗ်ဴးေမးျမန္းရန္၊
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(ဇ) အကယ္၍ လူပုဂိၢိဳလ္တစ္ဦးသည္ ဖမ္းဆီးခံရလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ ထိန္းသိမ္းခံရလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ ဖမ္းဆီးရသည့္ 
အေၾကာင္ရင္းကုိ ခ်က္ခ်င္းအေၾကာင္းၾကားေပးရန္ႏွင့္၊ စြဲခ်က္တစ္စုံတစ္ရာအတြက္ မဆုိင္းမတြ 
ေျပာျပရန္၊

(စ်) ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားအတြက္ ၎တုိ႔ႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ နုိင္ငံ၏ေကာင္စစ္ဝန္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈရရွိရန္၊ 
သုိ႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံမဲ့ပုဂိၢဳလ္မ်ား၊ ဒုကၡသည္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံေရးခုိလႈံခြင့္ေတာင္းခံသူမ်ားဆုိင္ရာ 
အမႈျဖစ္က ၎တုိ႔၏သက္ဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံေတာ္အာဏာပုိင္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ UNHCR သုိ႔ ခ်ိတ္ဆက္ 
ေပးရန္။ 

၇။ စကားျပန္၏အခန္းက႑

၂၂၉။ အခ်ိဳ႕ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ သက္ေသ၊ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခံရသူ၊ မသကၤာဖြယ္ျဖစ္သူ၊ သုိ႔မဟုတ္ စုံစမ္း 
စစ္ေဆးေရးအတြက္ သက္ဆုိင္ရာအျခားပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးဦးအား အင္တာဗ်ဴးေမးျမန္းရာတြင္ စကားျပန္တစ္ဦး၏
အကူအညီလုိအပ္ႏုိင္ပါသည္။ စကားျပန္ျဖစ္သူ၏အခန္းက႑သည္ ဆက္ဆံေျပာဆုိျခင္းအား ၾကားေနေသာ၊ 
ဓမၼဓိ႒ာန္က်ေသာ ပုံစံျဖင့္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးရန္ျဖစ္သည္။ စကားျပန္မ်ားသည္ မိမိတုိ႔၏အခန္းက႑အတြင္း 
သတ္မွတ္ထားသည့္ အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ ေဆာင္ရြက္ေပးသူ၊ သင့္ေလ်ာ္ေသာအင္တာဗ်ဴးသင္တန္းမ်ား 
တက္ေရာက္ထားၿပီးသူ၊ သက္ဆိုင္ရာအာဏာပုိင္မ်ားမွ အသိအမွတ္ျပဳထားသူ၊ သက္ဆုိင္ရာစုံစမ္းစစ္ေဆး 
ေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ အသုံးအႏႈန္းမ်ားကုိ နားလည္သေဘာေပါက္သူ၊ ႏုိင္ငံတကာသေဘာတူညီထားသည့္ 
စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ အေကာင္းဆုံးက်င့္သုံးမႈမ်ားကုိ က်င့္သုံးေသာသူ ျဖစ္သင့္ပါသည္။ စကားျပန္အေနျဖင့္ အက်ိဳးစီး
ပြားခ်င္းပဋိပကၡျဖစ္ႏုိင္ေခ်တစ္စုံတစ္ရာအတြက္ ၾကိဳတင္ ေၾကညာေပးသင့္ပါသည္။ 

၂၃ဝ။ စကားျပန္တစ္ဦးေရြးခ်ယ္ရာတြင္ အင္တာဗ်ဴးေျဖဆုိသူ၏ လိင္ဝိေသသ၊ လိင္စိတ္ခံယူမႈ၊ လိင္ဝိေသသ သတ္ 
မွတ္ခ်က္၊ ႏုိင္ငံသား၊ လူမ်ိဴး၊ ဘာသာေရး၊ ပညာေရး၊ စာတတ္ေျမာက္မႈ၊ ဘာသာစကား၊ ၎တုိ႔၏ ဦးစားေပးမႈ 
အစရွိသည္တုိ႔အား ထည့္သြင္းစဥ္းစားရပါမည္။ အင္တာဗ်ဴးေျဖဆိုသူအေနျဖင့္ အျခားစကားျပန္တစ္ဦးကို 
ေတာင္းဆုိပုိင္ခြင့္ ရွိသင့္ပါသည္။ 

၂၃၁။ စကားျပန္သူသည္ - 

(က) ဘာသာစကား(မ်ား)အတြက္သာ စကားျပန္ေပးရမည္။ ထုိအတြက္လည္း အရည္အခ်င္းျပည့္မီရမည္၊ 
အသိအမွတ္ျပဳ သုိ႔မဟုတ္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိၿပီးသူျဖစ္ရမည္။ 

(ခ) တိတိက်က်၊ အျပည့္အစုံ ဘာသာျပန္ေပးရမည္။ ေသြဖယ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ခ်န္လွပ္ျခင္းမျပဳရ။ 

(ဂ) ကၽြမ္းက်င္ပုိင္ႏုိင္မႈႏွင့္ က်င့္ဝတ္ေစာင့္ထိန္းမႈကုိ အေကာင္းဆုံးျပဳသေပးရမည္။ ေျဖာင့္မတ္တည္ 
ၾကည္မႈ၊ ဘက္မလုိက္မႈႏွင့္ အမီအခုိကင္းမႈတုိ႔ကုိ ေစာင့္ထိန္းရမည္။ 

(ဃ) အင္တာဗ်ဳးေျဖဆုိသည့္ ပုဂၢိဳလ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ၾကိဳတင္သိရိွမႈအပါအဝင္ အမွန္တကယ္ျဖစ္ေနသည့္၊ 
သုိ႔မဟုတ္ ရိပ္မိရသည့္ အက်ိဳးစီးပြားပဋိပကၡတစ္စုံတစ္ရာအား ဖြင့္ျပေပးပါ။ 

(င) သဒၶါေက်းတစ္စုံတစ္ရာ ေတာင္းဆုိျခင္း သုိ႔မဟုတ္ လက္ခံျခင္း၊ သုိ႔တည္းမဟုတ္  လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ 
စဥ္အတြင္း ရရွိသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္တစ္စုံတစ္ရာအေပၚ ပုဂိၢဳလ္ေရးရာ အခြင့္အေရးယူ 
ျခင္းမ်ိဳး ေရွာင္ရွားရမည္။ 

(စ) လွ်ဳိ႕ဝွက္ထားရွိေပးပါ။ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္စဥ္အတြက္ ရရွိသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ 
ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိသူမ်ားထံ မေရာက္ရွိေစရန္ ကာကြယ္ေပးရမည္။ 
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(ဆ) အင္တာဗ်ဴးျပဳလုပ္စဥ္အတြင္း ျပဳလုပ္ထားသည့္ မွတ္စုတစ္စုံတစ္ရာအား လက္မွတ္ထုိးၿပီး ကနဦး 
အင္တာဗ်ဴးေမးျမန္းသူထံသုိ႔ ေပးပါ။ 

၂၃၂။ အင္တာဗ်ဴးအခန္းက႑ အစမျပဳမီ စကားျပန္သူ၏ အရည္အခ်င္းအား စစ္ေဆးအတည္ျပဳသင့္ပါသည္။ 
အင္တာဗ်ဴးၿပီးဆုံးသည့္အခါ စကားျပန္သူသည္ စာအေရးသားႏွင့္ျဖစ္ေစ၊ အသံဖမ္းယူမႈႏွင့္ျဖစ္ေစ၊ ဗီဒီယုိႏွင့္ 
ျဖစ္ေစ အင္တာဗ်ဴးေျဖဆုိသူထံသုိ႔ အင္တဗ်ဴးေမးျမန္းေျဖဆုိျခင္း၏ မွတ္တမ္းအား ဖတ္ျပခဲ့ေၾကာင္း၊ အင္တာ 
ဗ်ဴးေျဖဆုိသူမွလည္း ၎တို႔သည္ မွန္ကန္ေၾကာင္း အတည္ျပဳေပးရမည္။ 

ဂ။  ႐ုပ္အေလာင္းျမဳပ္ႏံွရာေနရာမ်ား ျပန္လည္တူးေဖာ္ျခင္းဆုိင္ရာ အေသးစိတ္လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား

၂၃၃။ ယခုဆက္လက္ေဖာ္ျပမည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားသည္ ႐ုပ္အေလာင္းမ်ားျမဳပ္ႏွံထားသည့္ ေနရာမ်ားအားလုံး 
ကုိ တူးေဖာ္မႈအတြက္ အက်ဳံးဝင္သည္။ 

၂၃၄။ တူးေဖာ္မႈျပဳသည့္ ေန႔စြဲ၊ ေနရာ၊ အစျပဳခ်ိန္ႏွင့္ အဆုံးသတ္ခ်ိန္၊ လုပ္သားအားလုံး၏အမည္မ်ား၊ သက္ဆုိင္ရာ 
ေနရာတြင္ ရွိေနသည့္ အျခားပုဂိၢဳလ္မ်ား၏အမည္မ်ားကုိ မွတ္တမ္းတင္ထားပါ။ 

၂၃၅။ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ စနစ္က်ေသာဇာတ္လမ္းပုံစံ (narrative form) ျဖင့္ မွတ္တမ္းျပဳစုၿပီး၊ ပုံၾကမ္း 
မ်ားႏွင့္ ဓာတ္ပုံမ်ားျဖင့္ ထပ္ေဆာင္းပူးတြဲေပးပါ။ ဗီဒီယုိ႐ုိက္ကူးမွတ္တမ္းယူျခင္းကုိလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစား 
ေပးႏုိင္သည္။ 

၂၃၆။ ေန႔စဥ္ တူးေဖာ္မည့္ေနရာအား လုပ္ငန္းအစမျပဳမီပုံႏွင့္ အဆုံးသတ္သည့္ပုံ ႐ႈေထာင့္တစ္ေနရာတည္းမွ 
ဓာတ္ပုံ႐ုိက္ကူးထားပါ။ ထုိသုိ႔အားျဖင့္ တရားဝင္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္ မသက္ဆုိင္သည့္ ေႏွာင့္ယွက္မႈ 
တစ္စုံတစ္ရာကုိ မွတ္တမ္းယူႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ 

၂၃၇။ Total Station စက္ကဲ့သို႔ေသာ မွတ္တမ္းယူသည့္စက္ပစၥည္းမ်ား မရရွိနုိင္ပါက တိုင္းတာမႈျပဳရမည့္အမွတ္ 
(datum point) တစ္ခု တည္ေဆာက္ၿပီး၊ ျမဳပ္ႏွံရာေနရာအား ပိတ္ဆုိ႔ကာ သင့္ေလ်ာ္ေသာရြယ္အစားရွိ 
ဇယားကြက္တစ္ခုႏွင့္ စံခ်ိန္မီျဖစ္ေသာ ေရွးေဟာင္းသုေသတနနည္းပညာမ်ားအသုံးျပဳလ်က္ ေျမပုံေရးဆြဲပါ။ 
အခ်ိဳ႕ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ေျမမ်က္ႏွာျပင္မွ ျမဳပ္ႏွံထားသည့္ ဦးေခါင္းခြံေနရာထိအနက္၊ ေျမမ်က္ႏွာျပင္မွ 
ေျခေထာက္အထိ အနက္တုိ႔အား တုိင္းတာျခင္းသည္သာလ်ွင္ လံုေလာက္မႈရွိနုိင္သည္။ အ႐ုိးစုမ်ားႏွင့္ စပ္ 
လ်ဥ္းၿပီး ၎တုိ႔၏အေနအထားအတြက္ ဆက္ႏႊယ္ေနသည့္ပစၥည္းမ်ားကုိ  မွတ္တမ္းတင္ႏုိင္ပါသည္။ 

၂၃၈။ အေပၚမွ ဖုံးလႊမ္းေနသည့္ေျမသားမ်ားကုိ ဖယ္ရွားပါ။ အညစ္အေၾကးမ်ားတြင္ ပစၥည္းမ်ားဆက္ႏႊယ္မႈ ရွိမရွိကုိ 
ဖန္သားျပင္တြင္ စိစစ္ပါ။ အနက္ပမာဏႏွင့္ ထုိသုိ႔ေသာ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားတစ္စုံတစ္ရာ၏ သက္ဆုိင္ရာေျမပုံ 
ညႊန္းမ်ားကုိ မွတ္တမ္းတင္ပါ။ ျမႇဳပ္ႏွံမႈပုံစံ၊ အထူးသျဖင့္ ကနဦးျမဳပ္ႏွံမႈ သုိ႔မဟုတ္ ဒုတိယအႀကိမ္ျပန္လည္ျမႇဳပ္ႏွံမႈ 
ျဖစ္မျဖစ္၊ သည္ယခုအဆင့္အတြက္ အေလးထားဂ႐ုျပဳရမည့္အခ်က္ျဖစ္သည္။ ဒုတိယအၾကိမ္ျမဳပ္ႏွံခံရျခင္း
တြင္တည္ရွိသည့္ ဆက္ႏႊယ္ပစၥည္းမ်ားသည္ ကနဦးျမဳပ္ႏွံမႈအေျခအေနကုိ ေဖာ္ျပရန္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်နည္းပါးသည္။ 
သုိ႔ေသာ္ ပထမအႀကိမ္ျမဳပ္ႏွံၿပီး ေနာက္ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည့္ အျဖစ္အပ်က္မ်ားဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္ 
မ်ားကုိ ေပးႏုိင္ပါမည္။ 

၂၃၉။ က်ည္ဆံ သုိ႔မဟုတ္ ပုဂၢိဳလ္ေရးရာပုိင္ဆုိင္မႈ ပစၥည္းမ်ားျဖစ္သည့္ လက္ဝတ္လက္စားရတနာမ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ 
ပစၥည္းမ်ားကုိ ရွာေဖြပါ။ ၎အတြက္ ဓာတ္သတၳဳစူးစမ္းရွာေဖြေပးေသာကိရိယာကုိ အသုံးျပဳႏုိင္သည္။ အထူး 
သျဖင့္ ႐ုပ္အေလာင္း၏ အေပၚယံႏွင့္ ေအာက္တြင္ရွိေနသည့္ ပစၥည္းမ်ားကုိ ရွာေဖြပါ။ 

၂၄ဝ။ ေျမျမဳပ္ႏွံသည့္ အျမင့္အနက္အတုိင္းအတာကုိ ရရွိၿပီးသည့္အခါ ႐ုပ္အေလာင္းအား ေဘာင္ခတ္လုိ္ကပါ။ 
ေရွးေဟာင္းသုေသတနဆုိင္ရာ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္ ျမႇဳပ္ႏွံမႈ၏ အတုိင္းအတာကဲ့သုိ႔ေသာ အခ်က္မ်ား 
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(ျမႇဳပ္ႏွံမႈ၏ အစြန္းအဖ်ားမ်ားကုိ အဓိကထားၿပီး မွတ္သားျခင္း)၊ ဖယ္ရွားသည့္ ပုံစံမ်ားႏွင့္ ျမႇဳပ္ႏွံမႈ၏ ျဖစ္ပ်က္ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲတတ္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္အေျခအေနဆုိ္င္ရာ သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ား (႐ုပ္အေလာင္းအား 
ျမဳပ္ႏွံရာတြင္း)၊ ျဖစ္ႏုိင္ကိရိယာတန္ဆာပလာအမွတ္အသားမ်ား အပါအဝင္တုိ႔အား မွတ္တမ္းျပဳစုၿပီးသည့္အခါ 
ျမႇဳပ္ႏွံသည့္တြင္းအား ႐ုပ္အေလာင္း၏ ေဘးပတ္လည္မွ အနည္းဆုံး ၃ဝ စင္တီမီတာခန္႔ အကြာမွဖြင့္ေပးပါ။ 

၂၄၁။ ႐ုပ္အေလာင္းအား အခင္းျဖစ္ပြားရာေနရာမွ ဖယ္ရွားမႈမျပဳမီ ၎အား တတ္ႏုိ္င္သမွ် ရွင္းရွင္းလင္းလင္း 
ျမင္သာထင္ရွားမႈရွိေစပါ။ ထုိနည္းတူ ဆက္ႏႊယ္ေနသည့္ အသုံးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကုိလည္း ဖယ္ရွားျခင္း 
မျပဳမီ ျမင္သာေအာင္ ျပေပးပါ။ ႐ုပ္အေလာင္း၏ ပတ္လည္တြင္ (၃ဝ စင္တီမီတာအနက္ခန္႔ကုိ) တူးဆြျခင္း 
အားျဖင့္ ျမဳပ္ႏွံသည့္ေနရာအား ေသခ်ာစြာ ျမင္သာေအာင္ျပသေပးပါ။ ဆက္ႏႊယ္ေနသည့္ အသုံးအေဆာင္ 
ပစၥည္းမ်ားကုိလည္း ျမင္သာေအာင္ျပေပးပါ။ 

၂၄၂။ ႏူးညံ့ေသာ ဘရက္ခ်္တံ သုိ႔မဟုတ္ တံျမတ္စည္းကုိ အသုံးျပဳျခင္းအားျဖင့္ ႐ုပ္အေလာင္းကုိ ရွင္းလင္းျပသေပးပါ 
(သုိ႔မဟုတ္ ေျမအမ်ိဳးအစားအေပၚမူတည္၍  အျခားသင့္ေလ်ာ္သည့္ ပစၥည္းမ်ားကို အသုံးျပဳပါ)။ ႐ုပ္အေလာင္း 
အၾကြင္းအက်န္သည္ က်ိဳးပ့ဲလြယ္ေသာ သေဘာသဘာဝရွိႏုိင္သည္။ ထုိ႔အျပင္ အစိတ္အပုိင္းမ်ား အခ်င္းခ်င္း 
ခ်ိတ္ဆက္မႈသည္ အေရးႀကီးလွၿပီး ေသခ်ာစြာမကုိင္တြယ္ေပးပါက ေႏွာင့္ယွက္ဖ်က္ဆီးခံရႏုိင္သည္။ ပ်က္စီးမႈ 
မ်ားသည္ စိစစ္သံုးသပ္မႈအတြက္ လုိအပ္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ပမာဏကုိ ေလ်ာ့က်သြားေစနုိင္သည္။ 

၂၄၃။ အခင္းျဖစ္ရာေနရာရွိ ႐ုပ္အေလာင္းအား ဓာတ္ပုံ႐ုိက္ကူးၿပီး ေျမပုံေရးဆြဲထားေပးပါ။ ဓာတ္ပုံတြင္ မွတ္ပုံတင္ 
နံပါတ္၊ ရက္စြဲ၊ အတုိင္းအတာ၊ သံလုိက္အိမ္ေျမာင္ျဖင့္ ေျမာက္အရပ္ညႊန္ျပမႈ စသည္တုိ႔ ပါဝင္ရပါမည္။ 

(က) ပထမဦးစြာ ျမဳပ္ႏွံရာေနရာတစ္ခုလုံးအား ဓာတ္ပုံ႐ုိက္ကူးပါ။ ထုိေနာက္ ျမင္သာထင္ရွားသည္ 
အေသးစိတ္ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုစီတုိင္းကုိ ႐ုိက္ကူးပါ။ သုိ႔မွသာ ထုိအစိတ္အပုိင္းတစ္ခုစီတုိင္းက 
ပုံရိပ္တစ္ခုလုံးႏွင့္ မည္သုိ႔ ဆက္စပ္သည္ကုိ သိရွိႏုိင္ပါမည္။ 

(ခ) ပုံမွန္မဟုတ္သည့္အရာမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ထူးျခားေနသည့္အရာမ်ားကုိ အနီးကပ္ျဖင့္ ဓာတ္ပုံ႐ုိက္ကူးပါ။ 
ဒဏ္ရာရရွိမႈ အေထာက္အထား သုိ႔မဟုတ္ ေရာဂါေဗဒဆုိင္ရာေျပာင္းလဲမႈသည္ မၾကာေသးမီက 
ျဖစ္ေစ၊ ျပန္လည္ က်န္းမာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေစ ၎အား အထူးရ႐ုျပဳေပးရမည္။ 

(ဂ) ဆက္ႏႊယ္ေနသည့ပ္စၥည္းအားလုံး (ဥပမာ အဝတအ္စားမ်ား၊ ဆံပင၊္ အေခါင္း၊ အသုံးေဆာငပ္စၥည္းမ်ား၊ 
က်ည္ဆံ၊ အိတ္မ်ား) ကုိ ဓာတ္ပုံ႐ုိက္ကူးၿပီး ေျမပုံေရးဆြဲပါ။ ေျမပုံေရးဆြဲမႈတြင္ အ႐ုိးစုမ်ား၊ ဆက္ႏႊယ္ 
ေနသည့္ ပစၥည္းမ်ား၏ ပုံၾကမ္းမ်ား ထည့္သြင္းေပးပါ။ 

၂၄၄။ မည္သည္ကုိမွ် ဖယ္ရွားမႈမျပဳမီ ႐ုပ္အေလာင္းကုိ တုိင္းတာမႈျပဳပါ။ 

(က) ႐ုပ္အေလာင္း၏ စုစုေပါင္းအရွည္ကုိတုိင္းတာၿပီး၊ ျမဳပ္ႏံွမႈေနရာ၏အေနအထားကုိ မွတ္တမ္းယူ 
ထားပါ။ 

(ခ) အ႐ုိးစုသည္ ေကာက္ယူလုိက္လ်င္ အလြန္ပင္ က်ိဳးပဲ့လြယ္ကူေနသည့္ အေနအထားရွိပါက ေျမျပင္မွ 
ဖယ္ရွားမႈ မျပဳမီ အတတ္ႏုိင္ဆုံး တိုင္းတာမႈျပဳထားပါ။ 

၂၄၅။ အ႐ုိးစုအၾကြင္းအက်န္မ်ားကုိ ျပန္လည္တူးေဖာ္သည့္အခါ ႐ုပ္အေလာင္းမ်ားအား အျပည့္အစုံ တစ္ခုခ်င္းစီ 
ျပန္လည္ရရွိေစရန္ တစ္ခုတည္းေသာနည္းလမ္းမွာ ျမဳပ္ႏွံရာေနရာရွိ အ႐ုိးစုမ်ားကုိ ခႏၶာေဗဒပုိင္းဆုိင္ရာ 
အဂၤါအစိတ္အပုိင္းမ်ား ဆက္စပ္ေပးျခင္းႏွင့္အညီ အ႐ုိးစုအစိတ္အပုိင္းမ်ားကုိ ဖယ္ရွားရန္ျဖစ္သည္။ 

၂၄၆။ အ႐ုိးစုအႄကြင္းအက်န္မ်ားကို ျပန္လည္တူးေဖာ္ရယူသည့္အခါ ေယဘုယ်အေျခခံသေဘာတရားမွာ အ႐ုိးမ်ား 
ကုိ အဝတ္အစားမွ သီးျခားဖယ္ထုတ္မႈမျပဳရပါ။ ယင္းအ႐ုိးစုမ်ားကုိ ဓာတ္ခြဲခန္းတစ္ခု၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈအေျခအေန 
မ်ားေအာက္သုိ႔ ေရာက္ၿပီးမွာသာ ဖယ္ရွားႏုိင္ပါမည္။ ႐ုပ္အေလာင္းအၾကြင္းအက်န္မ်ားကုိ ျပန္လည္တူးေဖာ္ရ 
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ယူရာတြင္ ေသနတ္ျဖင့္ပစ္ခတ္ခဲ့သည့္ အၾကြင္းအက်န္မ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ား မဆုံး 
႐ႈံးေစရန္ အတတ္ႏုိင္ဆုံး ဂ႐ုစုိက္ေပးရမည္။ အ႐ုိးစုအၾကြင္းအက်န္မ်ားသည္ အဝတ္အစားမ်ားဝတ္ဆင္ထားမႈ 
ျဖစ္ေနပါက ဖယ္ရွားသိမ္းယူသည့္အခါ အဝတ္အစားမ်ားအား သူ႔အစိတ္အပုိင္းအတုိင္းထားရွိေပးရမည္ 
(ဥပမာ၊ ေဘာင္းဘီထဲတြင္ ေျခေထာက္မ်ားႏွင့္ ဆင္ဆုံကုိလည္းေကာင္း၊ အေပၚပုိင္းအဝတ္အစားထဲတြင္ 
ရင္အုံႏွင့္ လက္မ်ားပါရွိေစျခင္း)။ အဂၤါအစိတ္အပုိင္း တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ေရာစပ္မႈျဖစ္သြားႏုိင္သည္ကုိ သတိရွိရပါ 
မည္။ ႐ုပ္အေလာင္းအၾကြင္းအက်န္ အစိတ္အပိုင္း တစ္စုစီတုိင္း (အ႐ုိးမ်ား၊ အဝတ္အစားမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ 
ေနသည့္ အေထာက္အထားမ်ား)ကုိ ဓာတ္ခြဲခန္းသုိ႔ သယ္ေဆာင္သြားရန္ ေသခ်ာစြာ ထုပ္ပုိးၿပီး တံဆိပ္ကပ္ 
ရမည္ (ဥပမာ အ႐ုိးစုမ်ားသာလုံးလုံးက်န္ၾကြင္းသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ိဳးတြင္ ကတ္ထူျပားဘူးျဖင့္ ထုပ္ပုိးျခင္း)။ 

၂၄၇။ ေရာေထြးသြားသည့္ ႐ုပ္အေလာင္းမ်ားကုိ အထူးဂ႐ုတစုိက္ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ ႐ုပ္အေလာင္းမ်ားသည္ 
အခ်င္းခ်င္းလိမ္ယွက္ေနပါက ၎တုိ႔အား တစ္ခ်ိန္တည္းမွာအျပည့္အစုံ တူးေဖာ္ရန္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်နည္းပါလိမ့္ 
မည္။ ထုိသုိ႔ေသာျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ႐ုပ္အေလာင္းအၾကြင္းအက်န္မ်ားအား ခႏၶာေဗဒပုိင္းဆုိင္ရာ အဂၤါအစိတ္ 
အပုိင္းမ်ား ဆက္စပ္ေပးျခင္းနည္းလမ္းကုိ လုိက္နာရန္လုိအပ္သည္။ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းစီ ဖယ္ရွားျခင္း (အ႐ုိးစု 
မ်ားသာ က်န္ၾကြင္းသည့္ျဖစ္ရပ္မ်ိဳးတြင္)၊ သုိ႔မဟုတ္ ျပည့္စုံေသာ ႐ုပ္အေလာင္းစုရရွိရန္ ႐ုပ္အေလာင္းတစ္ခုမွ 
က်န္အေလာင္းတစ္ခုကို ခြာက ဖယ္ရွားျခင္းျပဳေပးပါ။ ၎ျဖစ္စဥ္တြင္ ႐ုပ္အေလာင္းမ်ားအား အျပည့္အစုံ 
ရွာေဖြရယူထားေၾကာင္း၊ ႐ုပ္အေလာင္းတစ္ခုစီထားရွိေၾကာင္း မွတ္တမ္းေသခ်ာျပဳစုထားေပးပါ။ 

၂၄၈။ ႐ုပ္အေလာင္းမ်ား တစ္ခုစီတုိင္း သုိ႔မဟုတ္ အစိတ္အပုိင္းမ်ား၊ ၎တုိ႔၏ အဝတ္အစားမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ဆက္ႏႊယ္ 
ေနသည့္ သက္ေသထင္ရွားမႈအရာမ်ား စသည္တုိ႔သည္ ေရာယွက္မႈမရွိေစရန္အတြက္ ႐ုပ္အေလာင္းမ်ား၏ 
အစုံတစ္ခုစီတုိင္းကုိ ျပန္လည္တူးေဖာ္ျခင္း၊ ထုပ္ပုိးျခင္းႏွင့္ တံဆိပ္ကပ္ျခင္းတုိ႔ကုိ ေသခ်ာစြာဂ႐ုစုိက္ေပးရမည္။ 

၂၄၉။ ျမဳပ္ႏွံသည့္သခႋ်ဳင္းအား တူးဆြၿပီး ေျမျပင္မွ အနက္မည္မွ်ရိွသည္ကုိ ခ်က္ျခင္းတုိင္းထြာပါ။ ျပန္လည္ရွာေဖြေတြ႔ 
ရွိမႈနည္းဗ်ဴႏွင့္အညီ ေျမႀကီးထဲမွ “ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား”တစ္စုံတစ္ရာကုိ တူးေဖာ္ရွာေဖြၿပီး မွတ္တမ္းတင္ေပးပါ။  ပုိး
မြားကင္းစင္ေသာအေပၚယံေျမသားအလႊာ (artefact-free soil)ကုိ တူးဆြမႈအဆုံး မသတ္မီ ရွာေဖြေတြ႔ရွိထား 
သင့္ပါသည္။ 

ဃ။ ႐ုပ္အေလာင္းအားခြဲစိတ္စစ္ေဆးျခင္းဆုိင္ရာ အေသးစိတ္လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား

၁။ ေနာက္ခံအေၾကာင္းႏွင့္အဓိကအေျခခံသေဘာတရားမ်ား

၂၅ဝ။ ဤလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအား ဥပေဒမဲ့သတ္ျဖတ္ေသဆုံးေၾကာင္း ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိျခင္းအေပၚ ႐ုပ္အေလာင္းအား 
ခြဲစိတ္ စစ္ေဆးမႈျပဳစဥ္အတြင္း လိုက္နာသင့္ပါသည္။109 လုပ္ေဆာင္ရမည့္အခ်က္မ်ား အစီအစဥ္တက်ရွိေစရန္ 
ႀကိဳတင္ကာ ေသခ်ာစြာၾကံဆထားရန္လုိအပ္သည္။ ျဖစ္ရပ္တစ္ခု၏ အေျခအေနရပ္မ်ားႏွင့္အညီ ဦးစားေပးရမ
ည့္အခ်က္မ်ားခ်မွတ္ၿပီး လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိ ျပင္ဆင္ေပးပါ။ ႐ႈပ္ေထြးေသာ ႐ုပ္အေလာင္းခြဲစိတ္စစ္ေဆးမႈ 
သည္ တစ္ေန႔လံုးၾကာျမင့္နုိင္သည္၊ သုိ႔မဟုတ္ စစ္ေဆးမႈျပဳသူအေနျဖင့္ ေနာက္ထပ္စစ္ေဆးမႈမ်ား ထပ္မံ 
ေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္လာႏုိင္သျဖင့္ ပုိ၍လည္း ရွည္ၾကာႏုိင္သည္။ 

၂၅၁။  ဤလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားသည္ ေအာက္ပါတုိ႔အတြက္ အက်ိဳးရွိႏုိင္ပါသည္ -

(က) အေတြ႔အၾကံဳရွိေသာ မႈခင္းဆရာဝန္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ေရာဂါေဗဒပညာရွင္မ်ားအေနျဖင့္ စနစ္တက် 
စစ္ေဆးမႈျပဳႏုိင္ရန္လည္းေကာင္း၊ ေနာက္ေနာင္စစ္ေဆးေလ့လာသူမ်ားမွ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ 
သုိ႔မဟုတ္ အျပဳသေဘာမေဆာင္ေသာ ေဝဖန္ဆန္းစစ္မႈေသခ်ာစြာျပဳႏုိင္ေရးအတြက္ ကူညီေပးရန္ 

109 ရင္ခြဲ႐ုံ၌ ခြဲစိတ္မႈအပါအဝင္  မႈခင္းေရးရာခြဲစိတ္စစ္ေဆးမႈဆုိင္ရာ ခ်ဥ္းကပ္ပုံနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ နည္းပညာပုိင္းဆုိင္ရာ က႑ရပ္မ်ားအေပၚ တိတိက်က်အၾကံျပဳခ်က္မ်ား 
ထပ္မံသိရွိလုိပါက ‘မႈခင္းေရးရာခြဲစိတ္စစ္ေဆးမႈ - မႈခင္းေရးရာ ေရာဂါေဗဒဆုိင္ရာလက္စြဲစာအုပ္၊ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ရာဇဝတ္မႈဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢ႐ုံး၊ ေအာက္တုိ 
ဘာလ ၂ဝ၁၅’ ကုိၾကည့္ေပးပါ။
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လည္းေကာင္း လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကုိ လိုက္နာႏုိင္ပါသည္။ 

(ခ) မႈခင္းေရးရာ ေရာဂါေဗဒပညာျဖင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈမရိွေသးသည့္၊ သို႔ေသာ္ အေျခခံ ႐ုပ္အေလာင္း 
ခြဲစိတ္ စစ္ေဆးမႈနည္းပညာမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးထားသည့္၊ အေထြေထြေရာဂါေဗဒပညာရွင္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ 
အျခားေသာ ေဆးဘက္ဆရာဝန္မ်ား။ အခ်ိဳ႕ေသာအေျခအေနမ်ားတြင္ အတုိင္အပင္ခံမႈရယူရန္ 
ႏိႈးေဆာ္ခံရပါလိမ့္မည္။ 

(ဂ) ႐ုပ္အေလာင္းခြဲစိတ္စစ္ေဆးမႈကုိ အကဲခတ္ေလ့လာရန္၊ လုပ္ေဆာင္ရန္ သို႔မဟုတ္ သုံးသပ္မႈျပဳေပး 
ရန္ ၎တုိ႔၏ ကၽြမ္းက်င္မႈကုိ ေတာင္းဆုိခံရသည့္ လြပ္လပ္ေသာ အတုိင္အပင္ခံမ်ားအတြက္ျဖစ္ၿပီး၊ 
၎တုိ႔အေနျဖင့ ္မမိတိုိ႔၏လပု္ေဆာငမ္ႈမ်ား သုိ႔မဟုတ ္ယဆူခ်ကမ္်ားအတြက ္ဤလမ္းညႊနခ္်ကမ္်ားႏငွ့ ္
အဆုိျပဳထားသည့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ ကုိးကားမႈျပဳႏုိင္သည္။ 

(ဃ) အစုိးရအာဏာပုိင္မ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ဥပေဒစိုးမုိးေရး ေအဂ်င္စီမ်ား၊ ေသဆုံး 
သူ၏ မိသားစုမ်ား သုိ႔မဟုတ္ မိတ္ေဆြမ်ား၊ သုိ႔မဟုတ္ ေသဆုံးမႈတစ္ရပ္အတြက္ တာဝန္ယူထားရသည့္ 
တရားခံမ်ား၏ ကုိယ္စားျပဳမ်ား။ 

(င) သမိုင္းပညာရွင္မ်ား၊ စာနယ္ဇင္းသမားမ်ား၊ ေရွ႕ေနမ်ား၊ တရားသူႀကီးမ်ား၊ အျခားေသာဆရာဝန္မ်ား၊ 
အမ်ားျပည္သူ၏ ကုိယ္စားျပဳသူမ်ား။ ၎တုိ႔အေနျဖင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကုိ ႐ုပ္အေလာင္းခြဲစိတ္ 
စစ္ေဆးမႈႏွင့္ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအေပၚ သုံးသပ္မႈေပးႏုိင္ရန္အတြက္ အေျခခံစံႏႈန္းတစ္ခုအေနျဖင့္အသုံး 
ျပဳႏုိင္သည္။ 

(စ) ေသဆုံးမႈမ်ားကုိ စုံစမ္းစစ္ေဆးရန္အတြက္ ၎တုိ႔၏ ေဆးဘက္-ဥပေဒေရးရာစနစ္ တည္ေဆာက္ရန္ 
သုိ႔မဟုတ္ ျမႇင့္တင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ေနၾကသည့္ အစုိးရအဖြဲ႕မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးခ်င္း။ 
ထုိသူတုိ႔အေနျဖင့္ ယခုလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို အေျခခံအခ်က္တစ္ခုအျဖစ္ အသုံးျပဳႏုိင္သည္။ 

၂၅၂။ ဤလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကုိအသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ ဥပေဒမဲ့ေသဆုံးမႈတစ္ရပ္အား စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္းမွ ေပၚထြက္လာ 
သည့္ ေမးခြန္းမ်ားအတြက္ အေျဖမရွိျခင္း၊ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းသာ အေျဖရွိျခင္း၊ ညံ့ဖ်င္းစြာ ေျဖၾကားျခင္းတုိ႔အားျဖင့္ 
မီးေလာင္ရာေလ့ပင့္ခံရသည့္ ထင္ျမင္မွန္းဆခ်က္ႏွင့္ သြယ္ဝုိက္၍ရည္ညႊန္းမႈမ်ားကုိ တားဆီးေပးရန္ ကူညီေပး 
ပါလိမ့္မည္။ 

၂၅၃။ ႐ုပ္အေလာင္းအားခြဲစိတ္မႈျပဳသည့္ ေန႔စြဲ၊ အစျပဳႏွင့္အဆုံးသတ္ခ်ိန္၊ ေနရာ စသည္တုိ႔အား မွတ္တမ္းယူထားရ 
မည္။

၂၅၄။ မႈခင္းေရးရာ ေရာဂါေဗဒပညာရွင္အျဖစ္ စစ္ေဆးမႈျပဳသူ(မ်ား)၊ လက္ေထာက္အကူအျဖစ္ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူ 
(မ်ား)၊ အေလာင္းခြဲစိတ္မွုျပဳစဥ္တြင္ ပါရွိေနသူအျခားေသာပုဂိၢဳလ္အားလုံးတုိ႔၏ အမည္(မ်ား)ကုိ မွတ္တမ္းတင္ 
ထားရမည္။ ဤတြင္ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာႏွင့္/သို႔မဟုတ္ သိပၸံပညာဆုိင္ရာ ဒီဂရီမ်ားႏွင့္ 
ကၽြမ္းက်င္မႈပို္င္း၊ ႏုိင္ငံေရး သုိ႔မဟုတ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ စသည့္ ရာထူးရာခံမ်ားကုိလည္း ေဖာ္ျပေပးရမည္။ 
႐ုပ္အေလာင္းခြဲစိတ္မႈတြင္ရွိေနၾကသူ တစ္ဦးခ်င္း၏ အခန္းက႑ကုိလည္း ေဖာ္ျပေပးရမည္။ အကယ္၍ 
စစ္ေဆးမႈျပဳသူမ်ား မ်ိဳးစုံရွိေနပါက ၎တုိ႔ထဲမွ တစ္ဦးအား ႐ုပ္အေလာင္းခြဲစိတ္စစ္ေဆးမႈ ေဆာင္ရြက္ခ်က္အား 
ညြန္ၾကားမႈေပးရန္ အခြင့္အာဏာရွိသည့္ အဓိကစစ္္ေဆးေရးမွဴးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ရမည္။ 

၂၅၅။ ႐ုပ္အေလာင္း ခြဲစိတ္စစ္ေဆးမႈေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအား ေသခ်ာစြာ မွတ္တမ္းတင္ျပဳစုျခင္းအတြက္လည္းေကာင္း၊ 
၎တုိ႔အား လြပ္လပ္စြာ ျပန္လည္သံုးသပ္မႈ ျပဳႏုိင္ေစေရးအတြက္လည္းေကာင္း လုံေလာက္ေသာ ဓာတ္ပုံ႐ုိက္ 
ကူးမႈမ်ားသည္ အေရးႀကီးလွပါသည္  - 110

110 ႐ုပ္အေလာင္းခြဲစိတ္စစ္ေဆးမႈအား ဗီဒီယုိမွတ္တမ္း႐ုိက္ကူးမႈကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္စားႏုိင္သည္။
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(က) အရည္အေသြးျမင့္သည့္ ကင္မရာ/မွန္ဘီလူးမ်ားအသုံးျပဳလ်က္ ဓာတ္ပုံမ်ားကုိ ႐ုိက္ကူးသင့္ပါသည္။ 
အကယ္၍ အရည္အေသြးျမင့္သည့္ စက္ပစၥည္းမ်ားမရရွိႏုိင္ပါက မိုဘုိင္းဖုန္းမ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ အျခား 
ရရွိႏုိင္သည့္ ပစၥည္းမ်ားကို အသုံးျပဳႏုိင္သည္။ အေရးႀကီးသည္မွာ ဓာတ္ပုံမ်ားသည္ ခြဲစိတ္စစ္ေဆးမႈမွ 
ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကုိ လြတ္လပ္စြာ ျပန္လည္သုံးသပ္မႈျပဳႏုိင္ေစရန္အတြက္ လုံေလာက္ေသာ အရည္ 
အေသြး ရွိေစရန္ျဖစ္ေပသည္။ ဓာတ္ပုံတစ္ခုစီတုိင္းတြင္ မ်ဥ္းသားထားသည့္ တုိင္းတာမႈပမာဏ 
ပါဝင္သင့္ၿပီး အမႈ၏အမည္ သုိ႔မဟုတ္ နံပါတ္ကုိလည္းေဖာ္ျပေပးရမည္။ ကင္မရာအမ်ိဳးအစားႏွင့္ 
အလင္းစနစ္တုိ႔၏ ေဖာ္ျပခ်က္ကုိလည္း ႐ုပ္အေလာင္းခြဲစိတ္စစ္ေဆးမႈ အစီရင္ခံစာတြင္ ထည့္သြင္း 
သင့္ပါသည္။ ကင္မရာတစ္လုံးထက္ပုိ၍ အသုံးျပဳထားပါက တစ္ခုျခင္းစီ၏ အမ်ိဳးအစားေဖာ္ျပခ်က္ 
ကုိလည္း ပါဝင္ေစရမည္။ ကင္မရာတစ္လုံးထက္ပုိ၍အသုံးျပဳပါက ဓာတ္ပုံမ်ားတြင္လည္း မည္သည့္ 
ပုံကုိ မည္သည့္ကင္မရာျဖင့္႐ုိက္ကူးထားေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားပါဝင္သင့္
ပါသည္။ ဓာတ္ပုံမ်ားကုိ ႐ုိက္ကူးသူ မည္သူမည္ဝါျဖစ္သည္ကုိလည္း မွတ္တမ္းတင္ထားရမည္။  

(ခ) ျပင္ပက်ေသာစစ္ေဆးမႈကုိ ထင္ဟပ္ေစသည့္ ဓာတ္ပုံအမွတ္စဥ္ကုိလည္း ပါဝင္ေစသင့္ပါသည္။ ႐ုပ္ 
အေလာင္းအား အဝတ္အစားခၽြတ္ျခင္း၊ ေဆးေၾကာျခင္း၊ အေမြး သို႔မဟုတ္ ဆံပင္ရိတ္ျခင္းတုိ႔မျပဳမီ  
ဓာတ္ပုံ႐ုိက္ကူးထားပါ။ 

(ဂ) အနီးကပ္ ဓာတ္ပုံမ်ား႐ုိက္ကူးမႈအျပင္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ဆက္စပ္မႈကုိ သိေစရန္လည္းေကာင္း၊ 
မည္သည္မည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း သိရိွရန္လည္းေကာင္း အေဝးမွ႐ုိက္ကူးမႈႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ မနီးမေဝး- 
အလယ္အလတ္အကြာအေဝးမွ ႐ုိက္ကူးမႈတုိ႔လည္း ျဖည့္စြက္ပါဝင္ေစပါ။ 

(ဃ) ဓာတ္ပုံမ်ားသည္ ၿပီးျပည့္စုံမႈရွိရမည္။ ထုိ႔အျပင္ ႐ုပ္အေလာင္း ခြဲစိတ္စစ္ေဆးမႈအစီရင္ခံစာတြင္ 
မွတ္ခ်က္ေပးထားသည့္ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္ သုိ႔မဟုတ္ ေရာဂါ၏ ေဖာ္ျပ၍ရေသာ လကၡဏာမ်ား 
အားလုံးတည္ရွိမႈကုိ အတည္ျပဳေပးၿပီး အေသးစိတ္ေဖာ္ျပေပးသင့္ပါသည္။ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္ ဓာတ္ပုံ 
မ်ားတြင္ ႐ုပ္အေလာင္းခြဲစိတ္စစ္ေဆးမႈ နံပါတ္ႏွင့္အတူ အတုိင္းအတာမ်ား ပါဝင္သင့္ပါသည္။ 

(င) ႐ုပ္အေလာင္းအား ေဆးေၾကာမႈ သုိ႔မဟုတ္ သန္႔စင္မႈျပဳၿပီးေနာက္ ေသဆုံးသူ၏မ်က္ႏွာသြင္ျပင္အား 
အေရွ႕တည့္တည့္မွ ျမင္ေတြ႔ရသည့္ မ်က္ႏွာသြင္ျပင္ ဓာတ္ပုံ၊ မ်က္ႏွာျပင္၏ ဘယ္ဘက္ႏွင့္ ညာဘက္ 
ျခမ္းမွ႐ုိက္ကူးထားသည့္ဓာတ္ပုံတုိ႔ျဖင့္ ေဖာ္ျပေပးသင့္ပါသည္။ 

၂၅၆။ အလႊာလုိက္ရႈေထာင္စုံ စကင္ဖတ္ျခင္း (Cross-sectional scanning) ၏ အခန္းက႑အား စာပုိဒ္ ၁၅၈ မွ 
၁၆၃ အထိ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ၎အား ရရွိႏုိင္ပါက ႐ုပ္အေလာင္းထည့္သည့္အိတ္တြင္ ထည့္ထားသည့္ 
ခႏၶာကုိယ္တစ္ခုလုံးအား စီတီစကင္ဖတ္ျခင္း (CT  Scanning) ျပဳလုပ္ေပးသင့္ပါသည္။ (ထုိအရာမ်ား 
ေဆာင္ရြက္ၿပီးပါက X-rays  ဓာတ္မွန္႐ုိက္ကူးရန္ လုိအပ္မႈရွိမရွိကို ထပ္မံထည့္သြင္း စဥ္းစားရပါလိမ့္မည္။) 
အလႊာလိုက္႐ႈေထာင္စံု စကင္ဖတ္ျခင္း (Cross-sectional scanning) မရရိွႏိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ိဳးျဖစ္လာပါက 
႐ုပ္အေလာင္းအား ထုပ္ပုိးထားသည့္အိပ္မွ မထုတ္မီ တကိုယ္လံုးကုိ ဓာတ္မွန္႐ုိက္ကူးသင့္ပါသည္။ ႐ုပ္ 
အေလာင္းအား အဝတ္အစားမ်ားမဖယ္ရွားမီႏွင့္ ဖယ္ရွားၿပီးေနာက္ ႏွစ္မ်ိဳးလုံးကုိ ဓာတ္မွန္႐ုိက္ကူးေပး 
သင့္ပါသည္။ Fluoroscopy နည္းပညာသံုး ဓာတ္မွန္႐ုိက္ကူးမွု (က်ည္ဖူးကဲ့သုိ႔ေသာ မသက္ဆုိင္ေသာ 
အရာမ်ားကိုလည္း ရွာေဖြရန္) ကုိလည္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါသည္။  ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ဓာတ္မွန္႐ုိက္ကူးမႈမ်ိဳးလည္း 
လုိအပ္လာႏုိင္သည္ - 111

111 ဤအခန္းအား စီတီစကင္ဖတ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ MRI စက္ဖတ္ျခင္းမ်ဳိးကဲ့သုိ႔ေသာ အလႊာလုိက္႐ႈေထာင္စုံအား ပုံရိပ္႐ုိက္ကူးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ စကင္ဖတ္ျခင္း မရရွိသည့္ 
အေျခအေနအေပၚ မူတည္၍ ေရးသားထားျဖင္း ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ေသာဓာတ္မွန္႐ိုက္ကူးျခင္းမ်ိဳးရရွိပါက အထက္ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္အခ်က္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီး 
အသုံးျပဳသင့္ပါသည္။



68  |   ဥပေဒမဲ့ေသဆုံးေၾကာင္း ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိျခင္းအေပၚစုံစမ္းစစ္ေဆးမႈဆုိင္ရာ မင္နီဆုိတာပ႐ုိတုိေကာ (၂ဝ၁၆)

(က) မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရန္ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ သြားဘက္ဆုိင္ရာဓာတ္မွန္႐ုိက္ကူးမႈ 
လုိအပ္ႏုိင္သည္။ 

(ခ) အ႐ုိးပုိင္းဆုိင္ရာ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္ မည္သည္မဆိုကုိ ဓာတ္မွန္႐ိုက္ကူးၿပီး ဓာတ္မွန္႐ုိက္ကူးၿပီး 
မွတ္တမ္းတင္သင့္သည္။ အ႐ုိးပုိင္းဆုိင္ရာ ဓာတ္မွန္႐ုိက္ကူးမႈမ်ားတြင္ ခႏၶာေဗဒပုိင္းဆုိင္ရာ အနာ 
အဆာမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ခြဲစိတ္မႈလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိ မွတ္တမ္းယူႏုိင္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ လက္ 
ေခ်ာင္း၊ ေျခေခ်ာင္းမ်ားႏွင့္ ေျခလက္တုိ႔ရွိ အျခားအ႐ုိးမ်ား က်ိဳးအက္မႈမ်ားရွိမရွိကုိ စစ္ေဆးေပးပါ။ 

(ဂ) ေသနတ္ျဖင့္ပစ္ခတ္ခံရသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ က်ည္ဆံ(မ်ား)ရွိရာေနရာကုိ သိရွိရန္ ဓာတ္မွန္႐ိုက္ကူး 
သင့္ပါသည္။ ဓာတ္မွန္တြင္ေတြ႔ရွိရသည့္ က်ည္ဆံ သုိ႔မဟုတ္ ႀကီးမားေသာ က်ည္ဆံအပုိင္းအစကုိ 
ျပန္လည္ထုတ္ယူရမည္။ ဓာတ္ပံု႐ုိက္ကူးထားၿပီး သက္ေသခံအေထာက္အထားအျဖစ္ မွတ္တမ္း 
ထားရွိကာ လုံျခံဳစြာသိမ္းဆည္းေပးရမည္။ ေရဒီယုိျဖင့္ ထြင္းေဖာက္ျမင္ႏုိင္ေသာ အရာဝတၳဳမ်ား 
(ဥပမာ ဓားအစိတ္အပုိင္းမ်ား)ကုိ ဓာတ္မွန္ရိုက္ကူးၿပီး မွတ္တမ္းထားရွိျခင္း၊ ဖယ္ရွားၿပီး ဓာတ္ပုံ 
႐ုိက္ကူးထားျခင္း၊ သက္ေသအေထာက္အထားအျဖစ္ မွတ္တမ္းသိမ္းဆည္းျခင္းႏွင့္ လုံျခဳံစြာ ထားရွိ 
ေပးျခင္းတုိ႔ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ မည္သည္မည္ဝါျဖစ္သည္ကို သိရွိရန္ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ 
လုိအပ္ပါက သတၳဳထည္ျဖစ္ေသာ ေျခလက္တုမ်ားကုိ ဖယ္ရွားၿပီး စစ္ေဆးရမည္။ ထုိ႔ေနာက္ တစ္စုံ 
တစ္ရာ ေတြ႔ရွိပါက မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ ဓာတ္ပုံ႐ုိက္ကူးထားျခင္းႏွင့္ လုံျခံဳစြာသိမ္းဆည္းျခင္းတုိ႔ကုိ 
ေဆာင္ရြက္ေပးရပါမည္။ ႏွလုံးခုန္ႏႈန္းမွန္ေစသည့္ အီလက္ထရႊန္နစ္ကိရိယာတစ္စုံတစ္ရာရွိက မီး 
သျဂိဳလ္မႈျပဳမည္ဆုိပါက ဖယ္ရွားေပးရမည္။ ၎ပစၥည္းမ်ိဳးသည္ မီးတြင္ေပါက္ကြဲေစတတ္ေသာ 
ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 

(ဃ) အ႐ုိးပိုင္းဆုိင္ရာ ဓာတ္မွန္႐ုိက္ကူးမႈသည္ အသက္ရြယ္ကိုလည္းေကာင္း၊ ကေလးမ်ားႏွင့္ လူငယ္ 
လူလတ္ပုိင္းမ်ား၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအေျခအေနကုိလည္းေကာင္း သတ္မွတ္ခ်က္ေပးရာတြင္ ကူညီ 
ေပးႏုိင္သည္။ 

၂။ အဝတ္အစားဝတ္ဆင္ထားသည့္႐ုပ္အေလာင္း

၂၅၇။ အဝတ္အစားမ်ားကုိမဖယ္ရွားမီ ႐ုပ္အေလာင္းအား အဝတ္အစားႏွင့္တကြ ဓာတ္ပုံ႐ုိက္ကူးထားရမည္။ 

၂၅၈။ အကယ္၍ အေျခအေနရပ္မ်ားအရ ေဆာင္ရြက္မႈမျပဳရေသးပါက လက္မ်ားကုိ ေသနတ္ပစ္ခတ္ခံရသည့္ 
အၾကြင္းအက်န္မ်ားအတြက္ ဂြမ္းဖတ္ျဖင့္ သန္႔စင္မႈျပဳရမည္။ အခင္းျဖစ္ရာေနရာတြင္ ေဆာင္ရြက္မႈ မျပဳထားခဲ့ 
ပါက အဝတ္အစားဝတ္ဆင္ထားသည့္ ႐ုပ္အေလာင္းအား သက္ေသအေထာက္အထား ထင္ရွားေစႏုိင္သည့္ 
သဲလြန္စမ်ားအတြက္ ေသခ်ာစြာ စစ္ေဆးေပးရမည္။ သဲလြန္စတစ္စုံတစ္ရာအား ေတြ႔ရွိရပါက ၎အား 
ရွင္းလင္းေဖာ္ျပျခင္း၊ ျပန္ထုတ္ယူျခင္း၊ သက္ေသအေထာက္အေထားအျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ျခင္းတုိ႔ကုိ ေဆာင္ 
ရြက္ၿပီး လုံျခံဳစြာသိမ္းဆည္းထားရမည္။ 

၂၅၉။ ႐ုပ္အေလာင္းအား သန္႔စင္ေသာအခင္းတစ္ခု သုိ႔မဟုတ္ ႐ုပ္အေလာင္းအိတ္အေပၚတြင္တင္ၿပီး အဝတ္အစား 
မ်ားကုိ ေသခ်ာစြာဂ႐ုတစုိက္ဖယ္ရွားရမည္။ အဝတ္အစားႏွင့္ လက္ဝတ္ရတနာမ်ားကုိ တစ္ဦးခ်င္းစီ စစ္ေဆးမႈ၊ 
ရွင္းလင္းေဖာ္ျပမႈ၊ မွတ္တမ္းတင္မႈ၊ တံဆိပ္ကပ္မႈ၊ ဓာတ္ပုံ႐ုိက္ကူးမႈတုိ႔ျပဳၿပီး လုံျခံဳစြာသိမ္းဆည္းေပးရပါမည္။ 
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၃။ အျပင္ပုိင္းဆုိင္ရာစစ္ေဆးမႈ

၂၆ဝ။ အျပင္ပုိင္း ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္ အေထာက္အထားမ်ားကုိ အဓိကဦးစားေပးသည္ အျပင္ပုိင္းဆုိင္ရာ စစ္ေဆးမႈ 
သည္ ျဖစ္ရပ္အမ်ားအျပားတြင္ ႐ုပ္အေလာင္း ခြဲစိတ္စစ္ေဆးမႈ၏ အေရးႀကီးေသာက႑ျဖစ္သည္။ 

(က) ခႏၶာကိုယ္၏ အဂၤါအစိတ္အပုိင္းအားလုံးကုိ ဓာတ္ပုံ႐ုိက္ကူးရမည္။ 

(ခ) ႐ုပ္အေလာင္း၏ခႏၶာကုိယ္အား စစ္ေဆးရမည္။ ေသဆုံးသူ၏ အသက္ခန္႔မွန္းေျခ၊ အျမင့္၊ အေလး 
ခ်ိန္၊ လိင္အုပ္စု၊ ဦးေခါင္း-ဆံပင္ပုံစံႏွင့္အရွည္၊ အဟာရအေျခအေန၊ ၾကြက္သားဖြ႔ံၿဖိဳးမႈ၊ အသားေရာင္၊ 
မ်က္လုံးႏွင့္ဆံပင္အေရာင္ (ဦးေခါင္း၊ မ်က္ႏွာႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္) စသည္တုိ႔အား စစ္ေဆးၿပီး မွတ္တမ္း 
တင္ထားရမည္။ 

(ဂ) ရင္ခြင္ပိုက္ အရြယ္ကေလးမ်ားတြင္ ဦးေခါင္း၏ အဝန္း၊ ဦးေခါင္းမွတင္ပါးဆုံထိ အရွည္၊ ဦးေခါင္းမွ 
ေျခဖေနာင့္ထိအရွည္ စသည္တုိ႔အား တုိင္းတာေပးရမည္။ 

(ဃ) ခႏၶာကုိယ္ေတာင့္တင္းသြားျခင္း၊ အသားေရအေရာင္ေျပာင္းသြားျခင္းစသည့္ အတုိင္းအတာ၊ ေနရာ 
ႏွင့္ သတ္မွတ္ခ်က္ စသည္တုိ႔အား မွတ္တမ္းတင္ထားရမည္။ 

(င) ခႏၶာကုိယ္ပူေႏြးမႈ သုိ႔မဟုတ္ ေအးခဲမႈႏွင့္ တာရွည္ခံမႈတုိ႔အား မွတ္သားထားရမည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ 
ဆုိေသာ္ အေရျပား တစ္စတစ္စယိုယြင္းသြားျခင္းကဲ့သုိ႔ေသာ ယုိယြင္းပုပ္သုိးျခင္းေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ 
ေျပာင္းလဲသြားႏုိင္သည္။ ခႏၶာကိုယ္တစ္ခုလုံး၏ အေျခအေနကုိ ေယဘုယ်စစ္ေဆးမႈျပဳၿပီး၊ ပုပ္သုိးမႈ 
ေၾကာင့္ ဖေယာင္းရည္ကဲ့သုိ႔ေသာ အရည္မ်ားဖြဲ႕စည္းမႈ၊ ေလာက္ေကာင္မ်ား၊ ပုိးဥမ်ား၊ ပုိးတုံးလုံးမ်ား 
သုိ႔မဟုတ္ ေသဆုံးမႈ၏ အခ်ိန္ႏွင့္ေနရာကုိသိရွိရန္ အေထာက္အကူေပးမည့္ မည္သည္ကုိမဆုိ 
မွတ္သားထားရမည္။ 

(စ) ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္မ်ားအားလုံးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ၎တုိ႔၏ တည္ေနရာ၊ အရြယ္အစား၊ ပုံသဏၭာန္၊ 
ပတ္ဝန္းက်င္၊ ပုံစံ၊ ပါဝင္မႈမ်ား၊ အေရာင္အဆင္း၊ လမ္းေၾကာင္း၊ ဦးတည္းမႈ၊ အနက္ စသည္တုိ႔အား 
မွတ္တမ္းတင္ထားရမည္။ ကုထုံးဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ဒဏ္ရာ 
ဒဏ္ခ်က္မ်ားကုိ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာကုသမႈႏွင့္ ဆက္စပ္မႈမရွိသည့္အရာမ်ားမွ  အတတ္ႏုိင္ဆုံး 
အေနျဖင့္ ခြဲျခားထားေပးရပါမည္။ 

(ဆ) ေသနတ္ဒဏ္ရာမ်ားအား ရွင္းလင္းေဖာ္ျပရာတြင္ ပြန္းပဲ့ဒဏ္ရာမ်ား ရွိမရွိကုိေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
ဒဏ္ရာနားတစ္ဝိုက္တြင္ အသားေရ စုတ္ျပဲေပါက္ျပဲမႈ သုိ႔မဟုတ္ အနာအဆာ ရွိမရွိကုိလည္းေကာင္း၊ 
ဒဏ္ရာအတြင္း၌ အျခားသက္ဆုိင္မႈမရွိေသာ ပါဝင္မႈမာ်းကုိလည္းေကာင္း၊ ဒဏ္ရာ၏ အနားသား 
မ်ားကို ထင္ရွားေစေသာ မီးေလာင္ကၽြမ္းမႈကိုလည္းေကာင္း၊ ဒဏ္ရာဝန္းက်င္တြင္ ထင္က်န္ေနသည့္ 
သုိ႔မဟုတ္ မင္ေၾကာင္ထင္က်န္ေနသည့္ အုိးမဲပုံစံအေပအက်န္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ယမ္းမႈန္႔မ်ားကုိ 
လည္းေကာင္း မွတ္သားထားပါ။ အကယ္၍ ေသနတ္ပစ္ခ်က္ေၾကာင့္ က်န္ရစ္သည့္ အၾကြင္းအက်န္ 
မ်ားရွိေနပါက ၎အား ဓာတ္ပုံ႐ုိက္ကူးၿပီး စိစစ္သုံးသပ္မႈအတြက္ သိမ္းဆည္းေပးရမည္။ က်ည္ဆံ 
ထိသည့္ဒဏ္ရာတြင္ က်ည္ဆံသည့္ အထဲသုိ႔ဝင္သလား၊ ထုတ္ခ်င္းေပါက္ျဖစ္ေနျခင္း ရွိမရွိကို သတ္ 
မွတ္ေပးရမည္။ ထုတ္ခ်င္းေပါက္ဒဏ္ရာမဟုတ္ဘဲ အထဲသုိ႔ဝင္ေနသည့္ဒဏ္ရာျဖစ္က က်ည္ဖူးသည္ 
ဒဏ္ရာအတြင္း၌ ရွိေနရမည္ျဖစ္ၿပီး ၎အားထုတ္ယူကာ သိမ္းဆည္းထားရမည္။ 

(ဇ) ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္အားလုံးကုိ ဓာတ္ပုံ႐ုိက္ကူးရမည္။ ထုိေနာက္ ႐ုပ္အေလာင္း ခြဲစိတ္စစ္ေဆးမႈ 
သတ္မွတ္ခ်က္နံပါတ္ႏွင့္အတူ တံဆိပ္တပ္ေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး ဒဏ္ရာႏွင့္ စေကးထပ္တူ သုိ႔မဟုတ္ 
ေထာင့္မွန္အေနအထား က်ေစရပါမည္။ ဒဏ္ရာကုိ ကြင္းကြင္းကြက္ကြက္ျမင္သာေစရန္ လုိအပ္ပါက 
ဆံပင္၊ အေမြးအမွင္မ်ားကုိ ရိတ္ေပးၿပီး အေမြးမရိပ္မီႏွင့္ ရိတ္ၿပီးပုံကုိ ဓာတ္ပုံစေကးသတ္မွတ္ခ်က္ျဖင့္ 
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ဓာတ္ပုံ႐ုိက္ကူးပါ။ ဒဏ္ရာ၏အနီးနားတစ္ဝုိက္ရွိ အေမြးအမွင္မ်ားကို ရိတ္ေပးပါ။ ဒဏ္ရာအနီးအနား 
အေမြးမရိတ္မီပုံႏွင့္ အေမြးရိတ္ၿပီး သန္႔ရွင္းထားၿပီးပုံကုိ ဓာတ္ပုံ႐ုိက္ကူးပါ။ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္အတြင္းမွ 
ေသြး သုိ႔မဟုတ္ ပစၥည္းတစ္ခုခုရွိကာ လုံျခံဳစြာသိမ္းဆည္းထားၿပီးမွသာ ႐ုပ္အေလာင္းခႏၶာကိုယ္အား 
ေဆးေၾကာေပးပါ။ 

(စ်) အေရျပားကုိ စစ္ေဆးေပးပါ။ အမာရြတ္မ်ား၊ အမာရြတ္သီး (keloid) ရွိသည့္ေနရာမ်ား၊ ေဆးမင္ 
ေၾကာင္မ်ား၊ ထင္ရွားေသာမွဲ႔မ်ား၊ အေရာင္ေဖ်ာ့လာေသာ သုိ႔မဟုတ္ အေရာင္တင္လာေသာ အေရ 
ျပားေနရာမ်ား စသည္တုိ႔ႏွင့္ ေမြးရာပါအမွတ္အသားကဲ့သုိ႔ေသာ အျခားထူးျခားသည့္အရာမ်ားကုိ 
မွတ္သားၿပီး ဓာတ္ပုံစေကးအတိုင္းအတာျဖင့္ ဓာတ္ပုံ႐ုိက္ကူးပါ။ ပြန္းပဲ့ရာမ်ားကုိ မွတ္သားၿပီး 
၎တုိ႔၏ အတုိင္းအတာအား အေသးစိတ္ ေရးထြင္းေပးပါ။ အားလုံးမဟုတ္ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေသာ 
အစိတ္အပိုင္းမ်ားကုိ အဏုၾကည့္ကိရိယာျဖင့္ စစ္ေဆးႏုိင္ရန္ ျဖတ္ထုတ္မႈျပဳသင့္ပါသည္။ ၎သည္ 
ဒဏ္ရာရရွိခ်ိန္ႏွင့္ ေသဆုံးမႈအၾကားအခ်ိန္ကုိ အကဲျဖတ္စစ္ေဆးရန္အတြက္ အသုံးဝင္ႏုိင္သည္။ 
ဦးေခါင္းႏွင့္ လိင္အဂၤါ အစိတ္အပိုင္းေနရာမ်ားအား အထူးဂ႐ုျပဳလ်က္ စစ္ေဆးသင့္ပါသည္။ ထုိးသြင္း 
ခံရသည့္ေနရာ သုိ႔မဟုတ္ ေပါက္ထြက္ေနသည့္ဒဏ္ရာမ်ားကုိ မွတ္သားပါ။ ကုိက္ခံရသည့္ အမွတ္ 
အသားမ်ားကုိ မွတ္သားပါ။ ၎အား သြားဘက္ဆုိင္ရာပုံစံကုိ မွတ္တမ္းတင္ရန္အတြက္ ဓာတ္ပုံ 
႐ုိက္ကူးၿပီး၊ သလိပ္နမူနာယူရမည္ (႐ုပ္အေလာင္းခႏၶာအား မေဆးေၾကာမီ)။ ထုိ႔ေနာက္ အဏုၾကည့္ 
ကိရိယာျဖင့္ စစ္ေဆးမႈျပဳရန္ အစိတ္အပုိင္းမ်ားကုိ ျဖတ္ထုတ္ေပးသင့္ပါသည္။ ကိုက္ခံထားရသည့္ 
အမွတ္အသားမ်ားကုိ သုံးသပ္မႈျပဳျခင္းသည့္ အျငင္းပြားဖြယ္ျဖစ္ႏုိင္ၿပီး၊ ၎သုံးသပ္မႈတြင္ ေလ့က်င့္ 
သင္ၾကားထားၿပီး အေတြ႔အၾကံဳရိွသည့္ မႈခင္းေရးရာ သြားဘက္ဆုိင္ရာဆရာဝန္တစ္ဦးမွလည္း 
သုံးသပ္မႈျပဳေပးသင့္ပါသည္။ မီးေလာင္ကၽြမ္းသည့္ အမွတ္အသားမ်ားကုိ မွတ္သားထားၿပီး ျဖစ္ႏုိင္ 
ေခ်ရွိေသာ ျဖစ္ပ်က္ေစသည့္ အေၾကာင္းရင္းအား (ဥပမာ၊ ေလာင္ကၽြမ္းေနေသာ ရာဘာသား၊ 
ေဆးလိပ္၊ လွ်ပ္စစ္၊ မီးျပင္းမႈတ္ေပးသည့္ ကိရိယာ၊  အက္စစ္၊ ဆီပူ) တစ္သွ်ဴးဆုိင္ရာ ေလ့လာမႈႏွင့္ 
အျခားေသာ စိစစ္မႈတုိ႔အတြက္ နမူနာေကာက္ယူျခင္းအားျဖင့္ အကဲျဖတ္သုံးသပ္ပါ။ လက္ေပၚတြင္ 
တြယ္ကပ္ေနသည့္ ယမ္းမႈန္႔မ်ားရိွက မွတ္သားထားပါ။ ဓာတ္ပုံျဖင့္ မွတ္တမ္းသိမ္းယူၿပီး ၎အား 
စိစစ္သုံးသပ္မႈအတြက္ သိမ္းဆည္းေပးပါ။ သံသယရွိရသည့္ ေနရာမ်ားကို အဏုၾကည့္ကိရိယာျဖင့္ 
စစ္ေဆးႏုိင္ရန္ ျဖတ္ထုတ္သိမ္းဆည္းေပးပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အခ်ိဳ႕ေသာအေျခအေန 
မ်ားတြင္ ေလာင္ကၽြမ္းမႈမ်ားသည္ လွ်ပ္စစ္မီးေၾကာင့္လား၊ အပူရွိန္ေၾကာင့္လား၊ သုိ႔မဟုတ္ အေအး 
ရွိန္ေၾကာင့္လား ဟူသည္ကုိ စစ္ေဆးေပးႏုိင္ပါမည္။ 

(ည) ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္မ်ားႏွင္ ဆက္စပ္ေနျခင္းအပါအဝင္ ျပင္ပမွ အျခားေတြ႔ရွိရသည့္ပစၥည္းမ်ားကုိ ေဖာ္ 
ထုတ္ၿပီး တံဆိပ္တပ္ေပးပါ။ ျပင္ပမွ အျခားဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားကုိ ကြန္တိန္နာတစ္ခုထဲတြင္ ထားရွိ 
သင့္ၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္မႈကြင္းစက္ (chain of custody)ကုိ ထိန္းသိမ္းရန္ ခ်မွတ္ထားသည့္ လုပ္ထုံး 
လုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ က်ည္ဖူးမ်ား၏ ေဘး သုိ႔မဟုတ္ ထိပ္ဖ်ားကုိ ကုတ္ဖဲ့ 
ျခင္းမျပဳရပါ။ က်ည္ဖူးတစ္ခုစီတုိင္းႏွင့္ ႀကီးမားေသာ က်ည္ဖူးအပုိင္းအဆမ်ားကုိ ၎တုိ႔တြင္ ေတြ႔ရွိ 
ႏုိင္သည့္ အမွတ္တံဆိပ္မ်ားႏွင့္အတူ ဓာတ္ပုံ႐ုိက္ကူးေပးပါ။ ထုိ႔ေနာက္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈကြင္းစက္ (chain 
of custody)ကုိ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္အတြက္ ၎တုိ႔အား တံဆိပ္ခတ္ထားၿပီး အဖုံးျဖင့္ ပိတ္ 
ထားသည့္ ကြန္တိန္နာထဲတြင္ လုံျခဳံစြာ သိမ္းဆည္းထားပါ။ 112

112 နမူနာမ်ားအေပၚ အခြင့္မရွိသည့္ ၾကားဝင္ေႏွာက္ယွက္မႈမ်ား မရွိေစရန္ အထူးျပဳထုပ္ပုိးမႈ လုိအပ္ပါသည္။ ထုပ္ပုိးမႈအား လက္ေဆာ့ကုိင္တြယ္ထားပါက သက္ေသ 
ထင္ရွားမည္ျဖစ္သည္။ နမူနာအား ကနဦးလုံျခံဳေစေရးအား မွန္ကန္စြာ မွတ္တမ္းေရးသားျပဳစုထားၿပီး ဤလုံျခံဳေရးအဆင့္သည္ နမူနာအား အနည္းဆုံးအားျဖင့္ 
ေႏွာင့္ယွက္မႈမခံရေစရန္ ေသခ်ာေစပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ နမူနာအား လက္လႊဲေပးသည့္အခ်ိန္တုိင္း မွတ္တမ္းေရးမွတ္ရပါမည္။.
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(ဋ) ဦးေခါင္းႏွင့္ ဦးေခါင္းအေရခြံအား စစ္ေဆးပါ။ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္မ်ားကို ဆံပင္မွ ဖုံးကြယ္တတ္ေၾကာင္း 
ဂ႐ုျပဳပါ။ လုိအပ္ပါက ဆံပင္အေမြးကုိ ရိတ္လုိက္ပါ။ ေလွးႏွင့္သန္းမ်ားကုိလည္း စစ္ေဆးပါ။ အဘယ္ 
ေၾကာင့္ဆုိေသာ ၎တုိ႔သည္ မေသဆုံးမီအခ်ိန္က  မသန္႔ရွင္းေသာ အေျခအေနကုိ ေဖာ္ျပေပးႏုိင္ 
သည္။ ေခါင္းေပၚတြင္ ထိပ္ကြက္ေနျခင္းတစ္စုံတစ္ရာကုိ မွတ္သားပါ။ ၎သည္ အာဟာရဓာတ္ 
ခ်ဳိ႕တဲ့မႈ၊ သတၳဳဓာတ္ (ဥပမာ သယ္လီဓာတ္) လြန္ကဲမႈ၊ မူးယစ္ေဆးဝါး သုိ႔မဟုတ္ ခႏၶာကုိယ္ 
အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုအား ဆန႔္ေစရန္ဆြဲထားျခင္း (traction) တုိ႔ေၾကာင့္ျဖစ္ႏုိင္သည္။ ဆံခ်ည္မွ်င္ 
အပင္ ၂ဝ ခန္႔ကုိ ဆြဲႏႈတ္ၿပီး(မျဖတ္ေတာက္ရ) သိမ္းဆည္းထားပါ။ ၎သည္ ဆံပင္အား အခ်ိဳ႕ေသာ့ 
မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္အဆိပ္မ်ားကုိ ထုတ္ေဖာ္ရန္ အသုံးဝင္ႏုိင္ပါသည္။ (၎သည္ တည္ၿငိမ္ေသာ 
အုိင္ဆုိတုပ္စစ္စစ္မႈအတြက္လည္း အသုံးဝင္ႏုိင္သည္။) 

(ဌ) သြားမ်ားကုိစစ္ေဆးၿပီး ၎တုိ႔၏အေနအထားကုိ မွတ္သားပါ။ ျဖစ္ႏုိင္က ၎အား မႈခင္းေရးရာ သြား 
ဘက္ဆုိ္င္ရာဆရာဝန္မွ ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္ပါသည္။ သြားမ်ားကၽြတ္ထြက္သြားျခင္း၊ ေခ်ာင္ေနျခင္း 
သုိ႔မဟုတ္ ပ်က္စီးသြားျခင္းတုိ႔တစ္စုံတစ္ရာရွိက မွတ္တမ္းတင္ထားၿပီး၊ သြားတစ္ေခ်ာင္းျခင္းစီတုိင္း၏ 
အေျခအေနကုိ သိရွိရန္ သြားဘက္ဆုိင္ရာ ခြဲျခားေဖာ္ထုတ္မႈစနစ္တစ္ခုကို (ဥပမာ၊ ေနာက္ဆက္တြဲ 
၅) အသုံးျပဳလ်က္ သြားဘက္ဆုိင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္အားလုံးကို မွတ္တမ္းတင္ထားပါ (ဥပမာ၊ 
သြားမ်ား မြမ္းမံထားျခင္း၊ သြားဖာထားျခင္း)။ သြားဖုံးမ်ားတြင္ ပုံမွန္ျဖစ္ေလ့ရွိေသာ ေရာဂါမ်ားရွိမရွိကုိ 
စစ္ေဆးပါ။ အံကပ္မ်ားရွိက ဓာတ္ပုံ႐ုိက္ထားပါ။ ေသဆုံးသူ မည္သူမည္ဝါျဖစ္သည္ကုိ မသိရွိရပါက 
၎တုိ႔အား သိမ္းဆည္းထားေပးပါ။ ပါးစပ္ထဲကုိ စစ္ေဆးၿပီး ဒဏ္ရာအေထာက္အထား၊ ႏႈတ္ခမ္း၊ 
ပါးျပင္ သို႔မဟုတ္ လွ်ာတုိ႔တြင္ ေဆးထုိးသြင္းခံရသည့္ ေနရာမ်ား၊ အပ္ေပါက္ရာမ်ား သုိ႔မဟုတ္  
ကိုက္ခံရမႈ တစ္ခုခုရွိမရွိကုိ စစ္ေဆးပါ။ ပါးစပ္ထဲတြင္ အရာဝတၳဳတစ္ခုခုရွိပါက မွတ္သားထားပါ။ 
လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာက်ဴးလြန္မႈဟု သံသယရွိသည့္ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ပါးစပ္မွ အရည္မ်ားကုိ သိမ္းဆည္းပါ၊ 
သုိ႔မဟုတ္ သုက္ပုိးႏွင့္ ေဖာ့စဖိတ္ အက္ဆစ္တုိ႔အား သုံးသပ္မႈျပဳရန္အတြက္ ေတြ႔ရွိရသည့္ အရည္ 
မ်ားကုိ ရယူပါ။ (သြားဖုံးၾကားမွ အရည္မ်ားႏွင့္ သြားမ်ားအၾကားမွ ရရွိသည့္ ပုံစံမ်ားသည္ သုက္ပုိးအား 
ခြဲျဖားထုတ္ေဖာ္ရန္အတြက္ အေကာင္းဆုံးေသာ စိမ့္ရည္နမူနာမ်ားျဖစ္သည္)။ သုက္ပုိးအရည္ အမ်ိဳး 
အစားခြဲျခားေပးျခင္းကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ ပါးစပ္အေခါင္းေပါက္မွ စိမ့္ရည္နမူနာမ်ားကုိလည္း 
ရယူပါ။ စိမ့္ရည္နမူနာယူသည့္ ဂြမ္းမ်ားကို ျဖစ္ႏုိင္က ေလေအးျဖင့္ အေျခာက္ခံၿပီး သန္႔ရွင္းေသာ 
စကၠဴစာအိတ္ထဲတြင္ သိမ္းဆည္းေပးပါ။ (ေသလြန္ၿပီး ေတာင့္တင္းေနမႈေၾကာင့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ 
စစ္ေဆးမႈကုိ ဟန္႔တားေနပါက အတြင္းပိုင္းစစ္ေဆးစဥ္အတြင္း ၿပီးျပည့္စုံေသာပါစပ္တြင္းစစ္ေဆးမႈ
ကုိ အခ်ိန္ေနာက္ဆုတ္ေပးရန္ လိုအပ္ပါမည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ ပါးစပ္အေခါင္းအား ပိုမုိေကာင္းစြာ ျမင္ 
ေတြ႔ႏုိင္ရန္ လည္ပင္းႏွင့္မ်က္ႏွာ၏ ဖြဲ႕စည္းပုံမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ရန္အတြက္ အေရျပားေအာက္ အလႊာ 
မ်ားကို လွန္ခ်ၿပီးသည္ေနာက္ မ်က္ႏွာေပၚမွၾကြက္သားမ်ားကုိ ခြဲျခားႏုိင္ပါမည္)။ 

(ဍ) မ်က္ႏွာကုိစစ္ေဆးရာတြင္ ညိဳမည္းေနမႈ၊ ဆုိ႔ပိတ္မႈႏွင့္/သို႔မဟုတ္ အစက္အေျပာက္အကြက္မ်ား 
ရွိမရွိကုိ မွတ္သားေပးပါ။ 

(၁) မ်က္လုံးကုိ စစ္ေဆးရာတြင္ မ်က္လုံးအဆံ ႏွင့္မ်က္ခြံမ်ားတြင္ မ်က္စိနာ/မ်က္ေျမႇး ရွိမရွိကုိ 
မ်က္ခြံအေပၚ သို႔မဟုတ္ ေအာက္ရွိအေရျပားတြင္ အစက္အေျပာက္မ်ားရွိမရွိ စစ္ေဆးပါ။ 
မ်က္လုံးအေရာင္ အဝါေရာင္သန္းမႈ ရွိမရွိစစ္ေဆးပါ။ မ်က္ကပ္မ်က္မွန္ရွိက သိမ္းဆည္းထား 
ပါ။ မ်က္လုံးတစ္ခုစီထဲမွ အရည္ၾကည္အား ၁ မီလီလီတာခန္႔ကုိ အသီးသီး ရယူပါ။ 

(၂) ႏွာေခါင္းႏွင့္နားရြက္တုိ႔အား စစ္ေဆးၾကည့္႐ႈၿပီး ဒဏ္ရာ၊ ေသြးေၾကာေပါက္ျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ 
အျခားမူမမွန္မႈမ်ားကုိ မွတ္သားပါ။ နားစည္အေျမႇးပါးကုိ စစ္ေဆးပါ။ 
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(ဎ) လည္ပင္း၏ ျပင္ပ ပတ္ပတ္လည္ကုိစစ္ေဆးၿပီး အညိဳအမည္းဒဏ္ရာ၊ ပြန္းပဲ့ဒဏ္ရာ သုိ႔မဟုတ္ အစက္ 
အေျပာက္မ်ားရွိက မွတ္သားပါ။ လည္ပင္းကုိ လက္အား၊ ႀကိဳးျဖင့္ခ်ဳပ္ျခင္း၊ ႀကိဳးဆြဲခ်ျခင္း စသည္ျဖင့္ ခြဲျခား 
ႏုိင္ျခင္းကုိ ကူညီေပးရန္  ဒဏ္ရာပုံစံမ်ားကုိ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပၿပီး မွတ္တမ္းတင္ထားပါ။ ႐ုပ္အေလာင္းအား 
ခြဲစိတ္စစ္ေဆးမႈ အၿပီးသတ္သည့္အခါ (ဦးေႏွာက္ႏွင့္ ရင္တြင္းကလီစာမ်ားကုိ ဖယ္ရွားၿပီးသည့္အခါ) လည္ပင္း 
အားစစ္ေဆးမႈျပဳပါ။ ၎ကုိ ေသြးတိတ္ၿပီးမွာသာ ေဆာင္ရြက္ပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ခြဲစိတ္ေလ့လာမႈႏွင့္
ဆက္ႏႊယ္ေနသည့္ ေသြးလႊတ္ေၾကာဆုိင္ရာ ဒဏ္ရာဖြဲ႕စည္းမႈကုိ ကန္႔သတ္ေစႏုိင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 

(ဏ) ေျခဖ်ားလက္ဖ်ားမ်ား - လက္ေမာင္း၊ လက္ဖ်ံ၊ လက္ဆစ္၊ လက္၊ ေျခေထာက္၊ ေျခမ်က္စိ စသည္တို႔အားလုံးကုိ 
စစ္ေဆးၿပီး၊ “ခုခံကာကြယ္” မႈဒဏ္ရာတစ္စုံတစ္႐ုံတစ္ရာကုိ မွတ္သားပါ။ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္မ်ားကုိ ခြဲစိတ္ 
ေလ့လာၿပီး ရွင္းလင္းျပပါ။ လက္ထိပ္ခတ္မႈ သုိ႔မဟုတ္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ကဲ့သို႔ေသာ ဖမ္းခ်ဳပ္မႈကုိ အၾကံျပဳေပးႏုိင္သည့္ 
လက္ေကာက္ဝတ္ သုိ႔မဟုတ္ ေျခက်င္းဝတ္တုိ႔၌ ဒဏ္ရာမ်ား တစ္စံုတစ္ရာရွိမရွိကုိ မွတ္သားပါ။ လက္ေခ်ာင္း 
မ်ား၏ ေဘးတုိက္ႏွင့္ အလယ္မ်က္ႏွာျပင္မ်ားကုိ စစ္ေဆးၿပီး၊ လက္ဖ်ံအေရွ႕ပုိင္းႏွင့္ ဒူးေခါင္းအေနာက္ပုိင္းတြင္ 
ဒဏ္ရာမ်ား ရွိမရွိကုိ စစ္ေဆးပါ။  

(တ) က်ိဳးပဲ့ေနသည့္ သုိ႔မဟုတ္ ေပ်ာက္ဆုံးေနသည့္ လက္သည္းမ်ားကုိ မွတ္သားပါ။ ျဖစ္ရပ္အားလုံးတြင္ လက္ 
ေဗြရာမ်ားကုိ ရယူပါ။ (လက္ေဗြရာမ်ား မရရွိႏိုင္ပါက ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိေသာ လမ္းေၾကာင္းမ်ားကုိ ရွာေဖြပါ။  ဥပမာ 
လက္ေခ်ာင္းမ်ားကုိ ဖယ္ရွားရန္ မလိုလားအပ္သည့္ ျမင္ကြင္းမ်ိဳးေရွာင္ရွားရန္ လက္ေခ်ာင္းမ်ား၏ အေရျပား 
အေပၚယံလႊာ “လက္အိတ္”ကုိ ဖယ္ရွားျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေနာက္ေန႔မ်ားတြင္ လက္ေဗြရာမ်ား ရယူႏုိင္ရန္ ခႏၶာ 
ကုိယ္ကုိ သိမ္းဆည္းထားျခင္း)။ လက္သည္းဖ်ားမ်ားႏွင့္ လက္သည္းၾကားရွိ တစ္သွ်ဴး  (လည္သည္းကုတ္ျခစ္ၿပီး 
က်န္ရစ္သည့္အရာမ်ား)ကို သိမ္းဆည္းပါ။ လက္သည္းႏွင့္ ေျခသည္းေအာက္လႊာတြင္ သက္ေသအေထာက္ 
အထား အရာဝတၳဳမ်ား ရွိမရွိကို စစ္ေဆးပါ။ လက္သည္းမ်ားအား ေဘးအနားသားမ်ားႏွင့္ အရင္းသားကုိ 
ခြဲစိတ္ၿပီး ဖယ္ထုတ္ၿပီးေနာက္ လက္သည္းမ်ား၏ ေအာက္ေျခအလႊာကုိ စစ္ေဆးႏုိင္ပါသည္။ ထုိသုိ႔ ေဆာင္ 
ရြက္ၿပီးပါက လက္မ်ားအား ခြဲစိတ္ျခင္းမျပဳမီႏွင့္ ခြဲစိတ္ၿပီးပုံအား ဓာတ္ပုံ႐ုိက္ကူးရမည္။ ေျခဖဝါးမ်ားကုိ ေသခ်ာ 
စြာစစ္ေဆးၿပီး ႐ုိက္ႏွက္ခံရထားမႈ ရွိမရွိကုိ မွတ္သားေပးပါ။ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္မ်ား၏ ပမာဏကုိ အေသးစိတ္ 
ေဖာ္ျပႏုိင္ရန္ ေျခဖဝါးမ်ားကုိ ခြဲစိတ္စစ္ေဆးပါ။ လက္ဝါးႏွင့္ ဒူးေခါင္းမ်ားတြင္ အထူးသျဖင့္ မွန္ကြဲစမ်ား 
သုိ႔မဟုတ္ စုတ္ျပဲေပါက္ျပဲဒဏ္ရာမ်ား ရွိမရွိကုိ စစ္ေဆးပါ။ 

(ထ) လိင္အဂၤါျပင္ပပိုိင္းကုိ စစ္ေဆးၿပီး ျပင္ပမွအရာဝတၳဳတစ္ခုခု သုိ႔မဟုတ္ သုက္ပုိးမ်ား ရွိမရွိကုိ မွတ္သားေပးပါ။ 
ပြန္းပဲ့ဒဏ္ရာမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အညိဳအမဲမ်ားရွိက ၎တုိ႔၏ အရြယ္အစား၊ တည္ေနရာႏွင့္ အေရအတြက္တုိ႔အား 
မွတ္သားေပးပါ။ ေပါင္ၾကား သုိ႔မဟုတ္ စအုိပတ္လည္ဝန္းက်င္တြင္ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္မ်ား ရွိမရွိကုိ စစ္ေဆးပါ။ 
စအုိပတ္လည္တြင္ ေလာင္ကၽြမ္းမႈရွိမရွိ ၾကည့္ေပးပါ။ 

(ဒ) လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ က်ဴးလြန္သည့္ဟု ယူဆရသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ က်ဴးလြန္ဆက္ဆံခံရသည္ဟု ယူဆရသည့္ 
အေပါက္မ်ားကု ိစစ္ေဆးပါ။ အမ်ိဳးသမီးအဂၤါဇာတအ္တြင္းပိငု္းကု ိစစ္ေဆးရနအ္တြက ္ခႏၶာကုယိအ္ေပါကမ္်ားကု ိ
ခ်ဲ႕သည့္ကိရိယာ (speculum) ကုိ အသုံးျပဳသင့္ပါသည္။ ျပင္ပရွိ အေမြးအမွင္မ်ားကုိ စုေဆာင္းၿပီး ဆီးခုံ 
အေမြးနွင့္ စုေပါင္းထားပါ။ ေသဆံုးသူ၏ ဆီးခုံအေမြးမ်ားကုိ အပင္ ၂ဝ ခန္႔အား အျမစ္ထိပါေအာင္ ဆြဲႏႈတ္ၿပီး 
သိမ္းဆည္းထားပါ။ အမ်ိဳးသမီးအဂၤါႏွင့္ စအုိတုိ႔မွ အရည္မ်ားကုိ စစ္ေဆးမႈျပဳရန္ ရယူသိမ္းဆည္းပါ (ဥပမာ၊ 
ေဖာ့စဖဖရိတ္အက္စစ္၊ ေသြးအုပ္စုႏွင့္ သုက္ပိုးမ်ားကုိ စစ္ေဆးရန္)။  သုက္ရည္မ်ား အမ်ိဳးအစားအုပ္စုခြဲရန္ 
ထုိေနရာမ်ားမွ ေသြး၊ သလိပ္ နမူနာမ်ားကုိ ရယူပါ။ ေသြး၊ သိလပ္နမူနာမ်ားကုိ ေလေအးျဖင့္ လ်င္ျမန္စြာ 
ေျခာက္ေသြ႔ေစၿပီး သန္႔ရွင္းေသာ စကၠဴစာအိတ္မ်ားထဲတြင္ သီးသန္႔စီ သိမ္းဆည္းထားေပးပါ။ 

(ဓ) ေက်ာ၊ တင္ပါး၊ ေျခဖ်ားလက္ဖ်ားမ်ားႏွင့္ လက္ေကာက္ဝတ္၊ ဒူးေခါင္းမ်ားအပါအဝင္တုိ႔အား အေရျပား 
ေအာက္ပိုင္းအထဲသုိ႔ နက္နဲေသာ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္မ်ားရွိမရွိကုိ ခြဲစိတ္စစ္ေဆးရပါမည္။ ပခုံး၊ တံေတာင္၊ 
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တင္ပါးႏွင့္ ဒူးဆစ္မ်ားကုိလည္း အေၾကာအရြတ္ႏွင့္ဆုိင္ရာဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္မ်ားရွိမရွိကုိ သိရွိရန္ အေရျပား 
ေအာက္ေနရာမ်ားထိ ခြဲစိတ္စစ္ေဆးရပါမည္။ 

၄။ အတြင္းပုိင္းဆုိင္ရာစစ္ေဆးမႈ 113

၂၆၁။ အတြင္းပို္င္းဆုိင္ရာစစ္ေဆးမႈသည္ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ျပင္ပစစ္ေဆးမႈမ်ားကုိ ရွင္းလင္း 
ေဖာ္ျပေပးျခင္း၊ အေထာက္အကူျပဳျခင္းတုိ႔ ရွိေစသင့္ၿပီး၊ သဘာဝေရာဂါမ်ားရွိမရွိကုိ ေဖာ္ထုတ္ၿပီး၊ ေရာဂါအမ်ိဳး 
အစားကုိ ေဖာ္ျပေပးသင့္ပါသည္။ အတြင္းပုိင္းဆုိင္ရာ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္မ်ား၏ သ႐ုပ္သကန္ႏွင့္ အျခား 
ေဖာ္ထုတ္ရရွိသည့္ မူမမွန္ ထူးထူးကဲကဲအရာမ်ားကုိ ဓာတ္ပုံ႐ုိက္ကူးထားရန္ သတိရပါ။ အထူးသျဖင့္ ခႏၶာ 
အဂၤါအစိတ္အပုိင္းမ်ားအားလုံးႏွင့္ အကန္႔လုိက္ျဖတ္ေတာက္ထားသည့္ မ်က္ႏွာျပင္မ်ားအားလုံးကုိ ဓာတ္ပုံ 
႐ုိက္ကူးထားပါ။ ခႏၶာကိုယ္အဂၤါ အစိတ္အပုိင္းမ်ားအား ဖယ္ရွားမႈမျပဳမီ၊ အရည္ပုံစံနမူနာ (ဥပမာ၊ ေသြး၊ ဆီး၊ 
သည္းေျခရည္) တုိ႔အား ရယူထားပါ။ 

(က) အတြင္းပုိင္းဆုိင္ရာစစ္ေဆးမႈတြင္ စနစ္တက်ျဖစ္ေစပါ။ စစ္ေဆးမႈအား ခႏၶာကုိယ္ အဂၤါအစိတ္အပုိင္း 
မ်ားအလုိက္ သုိ႔မဟုတ္ ႏွလုံးဖြဲ႕စည္းမႈ၊ အသက္႐ွဴလမ္းေၾကာင္း၊ သည္းေျခစနစ္၊ အစာအိမ္ႏွင့္ 
အူလမ္းေၾကာင္း၊  ကြန္ယက္အင္ဒိုသီလီယံအဖြဲ႕အစည္း၊ လိင္အဂၤါႏွင့္ဆီးလမ္းေၾကာင္း၊ ဟိုမုန္းစနစ္၊ 
ၾကြက္သားႏွင့္ အ႐ုိးစုဖြဲ႕စည္းမႈ၊ ဗဟုိအာ႐ုံေၾကာအဖြဲ႕အစည္း စသည္တုိ႔ပါဝင္သည့္ ခႏၶာဖြဲ႔စည္းမႈ 
စနစ္မ်ားအလုိက္ စစ္ေဆးပါ။ ပမာဏမည္မွ်ရွိသည္၊ မည္သည့္အေရာင္၊ အပ်စ္အခဲမည္မွ်ရွိသည္၊ 
အရည္မ်ား စုေဆာင္းသိမ္းဆည္းမႈ ပုံစံစသည္တုိ႔အား မွတ္တမ္းတင္ထားၿပီး၊ ေနာက္ထပ္စစ္ေဆးမႈ 
အတြက ္လုအိပပ္ါက ပုစံနံမနူာမ်ားကု ိထနိ္းသမိ္း ထားေပးပါ။ ခႏၶာကုယ္ိအဂၤါ အစတိအ္ပိငု္းအသီးသီး၏ 
အေလးခ်ိန္၊ အရြယ္အစား၊ ပုံသဏၭာန္၊ အေရာင္ႏွင့္ သိပ္သည္းမႈ စသည္တုိ႔အား မွတ္တမ္းတင္ၿပီး၊ 
အသားပုိ၊ ေလာင္ကၽြမ္းမႈ၊ မူမမွန္မႈမ်ား၊ ေသြးလြန္ျခင္း၊ ႏွလုံးေသြးေၾကာ၊ ေသြးမဝ၍ေသသြားသည့္ 
တစ္သွ်ဴးေနရာ၊ ခြဲစိတ္မႈလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ဒဏ္ရာမ်ားကုိ မွတ္သားပါ။ အဂၤါအစိတ္ 
အပုိင္းတစ္ခုစီ၏ ပုံမွန္ေနရာႏွင့္ ပုံမွတ္မဟုတ္သည့္ အေနထားမ်ားကုိ အဏုၾကည့္ကိရိယာျဖင့္ 
စစ္ေဆးမႈျပဳပါ။ က်ိဳးပဲ့သည့္အ႐ုိးတစ္စုံတစ္ရာအား က်ိဳးပဲ့မႈသက္တမ္းအား ခန္႔မွန္းရန္ ဓာတ္မွန္ 
႐ုိက္ကူးမႈ၊ အဏုျမဴကိရိယာျဖင့္ စစ္ေဆးမႈတုိ႔ျပဳႏုိင္ေရးအတြက္ ယူေဆာင္ပါ။ 

(ခ) ရင္ဘတ္အား စစ္ေဆးပါ။ 114 ရင္သားေပၚတြင္ မူမမွန္မႈမ်ားရွိမရွိကုိ မွတ္သားပါ။ နံ႐ုိးက်ိဳးပဲ့မႈရွိမရွိကုိ 
မွတ္တမ္းတင္ၿပီး၊ ႏွလုံးအဆုတ္ျပန္အလုပ္လုပ္ေစရန္ ေရွးဦးသူနာျပဳစုျခင္း (CPR)ကုိ ႀကိဳးစားမႈ 
ျပဳခဲ့ျခင္း ရွိမရွိကိုလည္း မွတ္သားပါ။ ရင္ဘတ္အားမခြဲမီ ရင္ဘတ္ထဲ ေလခုိေအာင္းမႈ ရွိမရွိကုိ  
စစ္ေဆးပါ။ အေရျပားေအာက္ရွိအဆီလႊာ မည္မွ်ထူသည္ကုိ မွတ္တမ္းတင္ပါ။ ရင္ဘတ္အားခြဲၿပီးပါက 
အဆုတ္အၾကားရွိ ပလူရယ္ကယ္ဗတီေခၚ လိႈင္ေခါင္းေနရာႏွင့္ ႏွလုံးရွိ ပယ္ဒီကာဒီရယ္-ဆက္တုိ႔အား 
အျခားေသာ အရည္မ်ား ရွိမရွိကုိ သံုးသပ္စစ္ေဆးၿပီး၊ ရွိပါက ေတြ႔ရွိရသည့္အရည္ကုိ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပ 
ၿပီး ပမာဏကုိတုိင္းတာေပးပါ။ ျပင္ပအရာဝတၱဳမ်ား မေတြ႔ရွိမီ ရွိေနသည့္အရည္မ်ားကုိ သိမ္းဆည္းပါ။ 
ႏွလုံး၏ ညာဘက္အထက္ခန္းနွင့္ ညာဘက္ေအာက္ခန္းတြင္ ေလပိတ္ဆုိ႔မႈရွိမရွိကုိ မွတ္သားပါ။ 
အျခားအကန္႔မွ ေသြးမရရွိနုိင္ပါက ႏွလုံးမွ ေသြးနမူနာကုိ တုိက္႐ုိက္ရယူပါ။ ႏွလုံးအားစစ္ေဆးၿပီး၊ 
ေသြးေၾကာဆုိ္င္ရာေရာဂါ သုိ႔မဟုတ္ အျခားမူမမွန္မႈမ်ား၏ ပမာဏႏွင့္ တည္ေနရာကုိ မွတ္သားပါ။ 
အဆုတ္မ်ားကုိ စစ္ေဆးၿပီး၊ ေထြကီယာ ေလျပြန္ႏွင့္ သစ္ကုိင္းကဲ့သုိ႔ရွိသည့္ ဘေရာင္ခုိင္တုိ႔တြင္ 
ရွိေနသည့္ ေသြး သုိ႔မဟုတ္ အျခားအရာတစ္ခုခုပါအဝင္ မူမွန္မႈမ်ားကုိ မွတ္သားပါ။ 

113 အတြင္းပုိင္းဆုိင္ရာ စစ္ေဆးမႈမျပဳမီ “ေနာက္ထပ္စမ္းသပ္မႈ”အတြက္ လုိအပ္မည့္ နမူနာမ်ားအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ (ေအာက္တြင္ 
ဆက္လက္ေဖာ္ျပမည့္ ေခါင္းစဥ္ခြဲ အမွတ္ ၅ ကုိၾကည့္ပါ)

114 အခ်ိဳ႕ေသာ စစ္ေဆးေရးေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ ဦးေခါင္းစစ္ေဆးမႈကုိ အရင္ ျပဳလုပ္လုိၾကသည္။ ၎သည္  လည္ပင္း၌သိသာထင္ရွားသည့္ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္မ်ား 
ရွိပါက သင့္ေလ်ာ္ပါသည္။
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(ဂ) ဝမ္းဗုိက္အားစစ္ေဆးၿပီး အေရျပားေအာက္ရွိအဆီလြာ၏ ပမာဏကုိ မွတ္တမ္းတင္ထားပါ။ ခႏၶာ 
ကုိယ္ အဂၤါအစိတ္အပိုင္းအခ်င္းခ်င္း ဆက္ႏႊယ္မႈမ်ားကုိ မွတ္သားပါ။ အဂၤါအစိတ္အပုိင္းမ်ား ဖယ္ရွား 
မႈမျပဳမီ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္မ်ားကုိ စစ္ေဆးပါ။ ပယ္ရိတုိနီယံအေခါင္းအတြင္းတြင္ရွိသည့္ အရည္ 
သုိ႔မဟုတ္ ေသြးကုိ မွတ္သားၿပီး ျပင္ပအရာဝတၳဳမ်ားကုိ ရရွိသည္အထိ သိမ္းဆည္းထားေပးပါ။ 

(ဃ) အသည္း၊ ေဘလုံး၊ ပန္ကရိယ၊ ေက်ာက္ကပ္ႏွင့္ (adrenaline) အျဒီနယ္လ္-ဂလင္းစသည္တုိ႔အား 
ဖယ္ထုတ္မႈ၊ စစ္ေဆးမႈျပဳၿပီး ေရတြက္တုိင္းတာႏိုင္ ေသာအခ်က္အလက္မ်ားကုိ မွတ္တမ္းတင္ပါ။ 
အစာအိမ္အူလမ္းေၾကာင္းကုိ ဖယ္ထုတ္ၿပီး စစ္ေဆးပါ။ ၎တြင္ရွိေနသည့္ အစာမ်ားႏွင့္ အစာေျခမႈ 
အတုိင္းအတာတုိ႔အား မွတ္သားပါ။ အစာအိမ္ထဲတြင္ရွိေနသည့္အရာမ်ားကုိ သိမ္းဆည္းပါ။ 
အကယ္၍ ဝိသေဗဒပုိင္းဆုိင္ရာသံုးသပ္မႈကုိ အေသးစိတ္ျပဳရန္ ေဆာင္ရြက္လုိပါက အစာအိမ္လမ္း 
ေၾကာင္းရွိ အျခားေနရာမ်ားမွ ပါဝင္မႈအရာမ်ားကုိ သိမ္းဆည္းေပးႏုိင္သည္။ စအုိလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ 
စအုိဝတြင္ ေလာင္ကၽြမ္းမႈ၊ ေပါက္ျပဲမႈ သုိမဟုတ္ အျခားဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္မ်ား ရွိမရွိကိုစစ္ေဆးပါ။ 
ျပင္ပအရာဝတၳဳမ်ားရွိပါက တည္ရိွေနရာကုိ မွတ္သားၿပီး သိမ္းယူထားပါ။ ပင္မေသြးလႊတ္ေၾကာ၊ 
ခႏၶာကုိ္ယ္ထဲရွိ အဓိကေသြးေၾကာမ်ားကုိ စစ္ေဆးေပးပါ။ 

(င) တင္ပါးဆုံရွိ အဂၤါအစိတ္အပုိင္းမ်ား၊ ၎တြင္ သားဥအိမ္၊ သားအိမ္ျပြန္၊ သားအိမ္၊ သားအိမ္ 
လမ္းေၾကာင္း၊ ဆီးက်ိတ္ဂလင္း၊ ဆီမီနယ္-ဗဆုိင္ကယ္၊ ဆီးလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ ဆီးအိမ္ စသည္တုိ႔ 
အပါအဝင္အား စစ္ေဆးပါ။ ယင္းအဂၤါအစိတ္အပုိင္းမ်ားကုိ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ထိခုိက္မႈမရွိေစဘဲ ဖယ္ 
ထုတ္ေပးပါ။ ယခင္က သုိ႔မဟုတ္ လက္ရွိ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ေနျခင္း၊ ကိုယ္ဝန္ပ်က္က်ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 
ကေလးေမြးျခင္း၊ ခြဲစိတ္မႈမႈ အေထာက္အထားမ်ားရွိမရွိ မွတ္သားေပးပါ။ သားအိမ္ေခါင္း၊ သားအိမ္ 
သို႔မဟုတ္ စအုိလမ္ေၾကာင္းတြင္ ျပင္ပအရာဝတၳဳမ်ားရွိပါက သိမ္းဆည္းထားပါ။ 

(စ) ဦးေခါင္းေပၚရွိ ဦးေခါင္းေရ၏ အျပင္ပုိင္း၊ အတြင္းပုိင္းမ်က္ႏွာျပင္မ်ား၌ ဒဏ္ရာ သုိ႔မဟုတ္ ေသြးလြန္ 
ျခင္းတုိ႔ ရွိမရွိကုိ မွတ္သားေပးပါ။ ဦးေခါင္း႐ုိးတြင္ က်ိဳးပဲ့မႈတစ္စုံတစ္ရာ ရွိမရွိကုိ စစ္ေဆးေပးပါ။ 
ဦးေခါင္းခြံအား ဂ႐ုတစိုက္ဖယ္ရွားၿပီး ဦးေႏွာက္ေသြးေၾကာမွ ေသြးယိုစိမ့္မႈ (epidural and subdural 
haematomas)ရွိမရွိကုိ မွတ္သားေပးပါ။ ဦးေႏွာက္ဖုံးအလႊာ (Dura)အား ဖယ္ရွားၿပီး ဦးေခါင္းခြံအ႐ုိး
အတြင္းပုိင္းမ်က္ႏွာျပင္ က်ိဳးပဲ့မႈရွိမရွိကုိ စစ္ေဆးေပးပါ။ ဦးေႏွာက္အားဖယ္ထုတ္ၿပီး မူမမွန္မႈ တစ္စုံ 
တစ္ရာ ရွိမရွိ မွတ္သားေပးပါ။ (ျဖစ္ႏုိင္က ဦးေႏွာက္အား စစ္ေဆးမႈျပဳျခင္းမတုိင္းမီ အထားခံရန္ 
ထိန္းေဆးျဖင့္ ရက္အနည္းငယ္ ထိန္းသိမ္းေပးပါ။) ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္မ်ားရွိက ခြဲစိတ္ၿပီး ရွင္းလင္းေဖာ္ 
ျပေပးပါ။ ဦးေႏွာက္ႀကီး၏ ျပင္ပအလႊာ က်ဳံ႕သြားျခင္း (ဗဟုိမွျဖစ္ေစ၊ ေယဘုယ်အားျဖင့္ျဖစ္ေစ) 
ရွိပါက တိတိက်က် မွတ္ခ်က္ ေရးသားေပးရမည္ 

(ဆ) ဦးေႏွာက္ေသြးေၾကာမ်ားကုိ သုံးသပ္စစ္ေဆးမႈျပဳပါ။ 

(ဇ) ရင္ေခါင္းအတြင္းမွာ အဂၤါအစိတ္အပုိင္းမ်ားႏွင့္ ဦးေႏွာက္တို႔အား ဖယ္ရွားမႈျပဳၿပီးေနာက္၊ လည္ပင္းႏွင့္ 
လည္ပင္းေသြးေၾကာမ်ား ေသြးယုိထြက္မႈတုိ႔အား စစ္ေဆးေပးပါ။ လွ်ာအပါအဝင္လည္ပင္းမွ အဂၤါ 
အစိတ္အပိုင္းမ်ားကုိ လည္ပင္းအေရွ႕ဘက္အပုိင္းမွ ျမင္ရသည့္အတိုင္း ဖယ္ထုတ္ေပးပါ။ ဟုိင္းဝိုက္ 
အ႐ုိး သုိ႔မဟုတ္ သုိင္းရိြဳက္အ႐ုိးႏုတုိ႔ က်ိဳးပဲ့မႈမျဖစ္ေစရန္ ဂ႐ုျပဳပါ။ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္ တစ္စုံတစ္ရာ 
ရွိမရွိ စစ္ေဆးၿပီး ရွင္းလင္းေဖာ္ျပေပးပါ။ အသံအုိးအတြင္းပုိင္း အေျမႇးပါး (mucosa)၊ အသက္႐ွဴ 
လမ္းေၾကာင္းမွ pyriform sinuses ႏွင့္ အစာေရမ်ိဳ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကုိ စစ္ေဆးၿပီး၊ တုိက္စားတတ္ 
ေသာ အရာဝတၳဳမ်ားေၾကာင္းျဖစ္တတ္ေသာ အစက္အေျပာက္မ်ား၊ ေဖာေရာင္မႈ oedema သုိ႔မဟုတ္ 
ေလာင္ကၽြမ္းမႈမ်ားကုိ မွတ္သားေပးပါ။ ယင္းဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္မႈမ်ား၏ အလယ္ဗဟုိေနရာတြင္ 
အရာဝတၳဳတစ္ခုခုရွိမရွိကုိ မွတ္သားေပးပါ။ သိုင္းရိြဳက္ဂလင္းကုိ စစ္ေဆးပါ။ ပါရာသိုင္းရြိဳက္ဂလင္းအား 
သီးျခားဖယ္ထားၿပီး သက္ေသျပသတ္မွတ္ႏုိင္မႈ ရွိမရွိအား စစ္ေဆးေပးပါ။ 
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(စ်) လည္ပင္းၾကြက္သားမ်ားကုိ ခြဲစိတ္ၿပီး ေသြးလြန္မႈရွိမရွိ မွတ္သားေပးပါ။ ဟုိင္းဝိုက္အ႐ိုး သုိ႔မဟုတ္ 
သိုင္း႐ြိဳက္ သုိ႔မဟုတ္ အသံအုိးေအာက္ပုိင္းႏွင့္ ေနာက္ပုိင္းတုိ႔ရွိအ႐ိုးႏုမွ ၾကြက္သားမ်ားကုိ ခြဲစိတ္ 
စစ္ေဆးၿပီး က်ိဳးပဲ့မႈတစ္စုံတစ္ရာ ရွိမရွိကုိ စစ္ေဆးပါ။ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိပါက လည္ပင္း၏ အေနာက္ဘက္ 
အပုိင္းကုိ ခြဲစိတ္စစ္ေဆးမႈျပဳရန္ စဥ္းစားေပးပါ။ ၎တြင္ ႏူးညံ့ေသာတစ္သွ်ဴးမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အ႐ုိးပုိင္း 
ဆုိင္ရာ ဒဏ္ရာဒစ္ခ်က္မ်ား ရွိေနႏုိင္သည္။ 

(ည) လည္ပင္း၊ ရင္ေခါင္းႏွင့္ ခါးေက်ာ႐ုိးတုိ႔အား စစ္ေဆးပါ။ ေက်ာ႐ိုးအား ဝမ္းဗုိက္အေရွ႕ဘက္အပိုင္း႐ႈ 
ေထာင့္မွစစ္ေဆးၿပီး က်ိဳးပဲ့မႈ၊ အဆစ္လြဲေနမႈ၊ ဖိသိပ္ခံရမႈ သုိ႔မဟုတ္ ေသြးယုိစိမ့္မႈ ရွိမရွိတုိ႔အား 
စစ္ေဆးေပးပါ။ ေက်ာ႐ိုးအစိတ္အပုိင္းမ်ားကုိ စစ္ေဆးပါ။ 

(ဋ) ေက်ာ႐ုိးဒဏ္ရာရွိေၾကာင္း ယူဆရပါက ေက်ာ္႐ုိးနာ့ဗ္ေၾကာမကုိ ခြဲစိတ္စစ္ေဆးၿပီး ရွင္းလင္းေဖာ္ျပ 
ေပးပါ။ လည္တံေက်ာ႐ုိးကုိ အေရွ႕ဘက္အျခမ္းမွ စစ္ေဆးၿပီး၊ ေက်ာ႐ုိးေဘးကပ္လ်က္ျဖစ္ေသာ 
ၾကြက္သားမ်ားတြင္ ေသြးယုိစိမ့္မႈရွိမရွိကုိ စစ္ေဆးပါ။ ျပင္းထန္ေသာ ေက်ာ႐ိုးဒဏ္ရာမ်ားကုိ သုံးသပ္ 
မႈျပဳရန္အတြက္ ခႏၶာကုိယ္၏ အေနာက္ဘက္အျခမ္းမွ စစ္ေဆးမႈျပဳျခင္းသည္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ 
သည္။ ေက်ာ႐ုိးျပြန္လမ္းေၾကာင္းကုိ ဖြင့္ၿပီး ေက်ာ႐ိုးနာဗ့္ေၾကာမကို ဖယ္ထုတ္ပါ။ ဝ.၅ စင္တီမီတာ 
အပုိင္းတစ္ခုစီတုိင္းကုိ ကန္႔လန္႔ျဖတ္ျပဳၿပီး မူမမွန္မႈ တစ္စုံတစ္ရာရွိမရွိ စစ္ေဆးေပးပါ။

၅။ ေနာက္ထပ္စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈမ်ား

၂၆၂။   ႐ုပ္အေလာင္းခြဲစိတ္စစ္ေဆးမႈသည္ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာအထူးျပဳစုံစမ္းစစ္ေဆးမႈျဖစ္ၿပီး ၎တြင္ ပုံစံနမူနာမ်ား၊ 
တစ္သွ်ဴးမ်ား၊ အရည္မ်ား စသည္တုိ႔ကုိစုေဆာင္းၿပီး စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳျခင္းတုိ႔ ပါဝင္သည္။115  ပုံစံ 
နမူနာမ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔အား စုေဆာင္းသည့္နည္းလမ္း၊ ၎တုိ႔အား သုိေလွာင္မႈ၊ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္မႈ၊ သိမ္းဆည္း 
ထားသည့္ ကာလစသည္တုိ႔အား ေနာက္ထပ္စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္မည့္ ဓာတ္ခြဲခန္းႏွင့္ 
သေဘာတူညီမႈ ရရွိထားရမည္။ ထုိသုိ႔ေသာ ဓာတ္ခြဲခန္းမရွိပါက ပုံစံနမူနာမ်ား၊ တစ္သွ်ဴးမ်ားႏွင့္ အရည္မ်ားအား 
ဆက္လက္ သိမ္းဆည္းေပးထားၿပီး၊ စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈမ်ားကို ေနာက္ပုိင္းတြင္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါသည္။ 

၂၆၃။ ႐ုပ္အေလာင္းအား ခြဲစိတ္စစ္ေဆးမႈ ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးပါက သိမ္းဆည္းခဲ့သည့္ ပုံစံနမူနာမ်ားကုိ မွတ္တမ္းတင္ 
ကာ အစီရင္ခံစာတြင္ စာရင္းျပဳစုေပးထားရမည္။ ပုံစံနမူနာမ်ားကုိ ေသဆုံးသူ၏အမည္၊ ႐ုပ္အေလာင္းခြဲစိတ္ 
စစ္ေဆးမႈ မွတ္ပုံတင္အမွတ္၊ စုေဆာင္းသည့္ ရက္စြဲႏွင့္အခ်ိန္၊ ႐ုပ္အေလာင္းစစ္ေဆးသူ (သက္ဆုိင္မႈရွိပါက)၊ 
ပါဝင္မႈမ်ား စသည္တုိ႔ႏွင့္အတူ တံဆိပ္ကပ္ေပးပါ။ သက္ေသအေထာက္အထားအားလုံးကုိ ေသခ်ာစြာ လုံလုံ 
ျခံဳျခံဳ သိမ္းဆည္းထားၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္မႈကြင္းဆက္ (chain of custody) မွတ္တမ္းကုိ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ထုတ္ 
လႊတ္မႈ ေဖာင္ပုံစံျဖင့္ စတင္ပါ။ ပုံစံနမူနာမ်ားကုိ မည္သုိ႔သုိေလွာင္မည္၊ စိစစ္သုံးသပ္မႈေဆာင္ရြက္ရန္ ဓာတ္ခြဲ 
ခန္းသုိ႔ မည္သုိ႔သယ္ယူပို႔ေဆာင္မည္ ဟူသည္တုိ႔အတြက္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအရာရွိႏွင့္ သေဘာတူညီမႈ ရွိသင့္ 
ပါသည္။ ပုံစံနမူနာမ်ားကုိ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ျခင္းအား လက္လႊဲေျပာင္းမႈကြင္းဆက္ဆုိင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္အရ 
၎ပုံစံနမူနာမ်ား လုံျခံဳမႈရွိေစေရးအတြက္ တာဝန္ရွိရဲတစ္ဦးမွ ေဆာင္ရြက္ရေလ့ရွိသည္။ 

(က) ႀကီးမားေသာ အဂၤါအစိတ္အပုိင္းႏွင့္ တစ္သွ်ဴးပုံစံနမူနာမ်ား။ ။ ၾကံဳေတာင့္ၾကံဳခဲ တစ္ခါတစ္ရံ 
တြင္ ႀကီးမားေသာ အဂၤါအစိတ္အပုိင္းႏွင့္ တစ္သွ်ဴးပုံစံမ်ားကုိ မႈခင္းဆုိင္ရာဆရာဝန္မွ ေအာက္ပါ 
ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ထိန္းသိမ္းရေလ့ရွိသည္ - 

115 ဤအခန္းသည္ နမူနာမ်ား၊ တစ္သွ်ဴးမ်ား၊ အရည္မ်ားကုိ စုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းပါသည္။ ‘မူခင္ေရးရာခြဲစိပ္စစ္ေဆးမႈ - မႈခင္းေရးရာ ေရာဂါေဗဒဆုိင္ရာ 
လက္စြဲစာအုပ္၊” မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ရာဇဝတ္မႈဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢ႐ုံး၏ အခန္း၅.၆ မွ အဓိက ေကာက္ႏုတ္ထားပါသည္။ ေနာက္ထပ္ အကူအညီမ်ားလုိအပ္မႈအတြက္ 
ယင္းလက္စြဲစာအုပ္အား အသုံးျပဳသင့္ပါသည္။
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(၁) အမႈ၏ အေရးႀကီမားမႈအရ အဂၤါအစိတ္အပုိင္းတစ္ခု (ဥပမာ၊ ဦးေႏွာက္) အား ပုိမုိစစ္ေဆးမႈ 
ျပဳရန္။

(၂) ကၽြမ္းက်င္သူတစ္ဦးမွ ထပ္မံစစ္ေဆးမႈျပဳရန္။ (ဤတြင္ စြပ္စြဲခံရသူတစ္ဦးအတြက္ ေဆာင္ 
ရြက္ခ်က္တစ္ရပ္အပါအဝင္)

(၃) တုိက္႐ိုက္သက္ေသတစ္ခုအျဖစ္ အသုံးျပဳရန္။ 

 အနီးစပ္ဆုံးေဆြမ်ိဳးမ်ားကုိ သတင္းေပး အေၾကာင္းၾကားေပးသင့္ၿပီး၊ ျဖစ္ႏုိင္ပါက ဆက္လ 
က္ထိန္းသိမ္းထားရွိရန္ ၎တို႔၏ သေဘာတူညီမႈ ရယူသင့္ပါသည္။ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္း 
ထားရွိရန္ လုိအပ္ေနေသးေသာ္လည္း သေဘာတူညီမႈမေပးပါက တရားဝင္နည္းလမ္း 
တက်ျဖင့္ ထိန္းသိမ္းထားရွိရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ကုိ ရရွိသင့္ပါသည္။ ထုိသို႔ေသာ ထိန္းသိမ္းထား 
ရွိမႈသည္ ေဒသႏၲရဥပေဒ၊ က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ ျဖစ္ရမည္။ ထုိအဂၤါ 
အစိတ္အပုိင္းမ်ားႏွင့္ တစ္သွ်ဴးမ်ားကုိ ျမႇဳပ္ႏွံျခင္း သုိ႔မဟုတ္ စြန္႔ပစ္ျခင္းအတြက္ မိသားစု၏ 
ေရြးခ်ယ္မႈကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးရမည္။ 

(ခ) တစ္သွ်ဴးေဗဒ။ ။ ဥပေဒမဲ့ေသဆုံးေၾကာင္း ျဖစ္ႏုိင္ေျခရိွသည့္ အမႈမ်ားအားလုံးတြင္ ႀကီးမားသည့္ 
အဂၤါ အစိတ္အပုိင္းမ်ားအားလုံး၏ ကုိယ္စားပုံစံနမူနာမ်ား၊ ဤတြင္ ပုံမွန္တစ္သွ်ဴးႏွင့္ ပုံမွန္မဟုတ္သည့္ 
တစ္သွ်ဴးမ်ား အပါအဝင္အား ေဖာ္မလင္ ၁ဝ% ထဲတြင္ သိမ္းဆည္းၿပီး၊ တစ္သွ်ဴးေဗဒႏွင့္အညီ 
လုပ္ေဆာင္ကာ ေဟမာတို ဆီလင္ (Haematoxylin) ႏွင့္ အီယိုစင္ (eosin) (အျခားသတ္မွတ္ထားသည့္ 
အေရာင္တင္ဆီ)တုိ႔ႏွင့္ ေဆးဆုိး အေရာင္တင္ေပးပါ။ စုိစြတ္ေသာ တစ္သွ်ဴး၊ ၎တုိ႔အား သိမ္းဆည္း 
ရသည့္ဘူးမ်ားကုိ ေသခ်ာစြာ သိမ္းဆည္းေပးရမည္။ မႈခင္းဆရာဝန္အမ်ားစုသည္ တစ္သွ်ဴးေဗဒ 
ဆုိင္ရာ အရာဝတၳဳမ်ားကုိ သုံးသပ္မႈျပဳရန္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားခံယူမႈ မရွိထားပါ။ သင့္ေလ်ာ္သည့္ 
တစ္သွ်ဴး-ေရာဂါေဗဒ ဆရာဝန္တစ္ဦး၊ ျဖစ္ႏုိင္ပါက မႈခင္းေဆးပညာေရးရာ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈႏွင့္
အေတြ႔အၾကံဳ ရွိထားသူတစ္ဦးအားျဖင့္ တစ္သွ်ဴးေဗဒပုိင္းဆုိင္ရာ အစီရင္ခံမႈေပးရန္ စီမံသင့္ပါသည္။ 
၎အား အတုိင္အပင္ခံျပဳျခင္းအားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ တစ္သွ်ဴး-ေရာဂါေဗဒဆရာဝန္ 
အေနျဖင့္ ႐ုပ္အေလာင္းခြဲစိတ္စစ္ေဆးမႈမွ ေနာက္ခံသမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကုိ နားလည္ 
ရန္လုိအပ္ၿပီး၊ မႈခင္းဆရာဝန္အေနျဖင့္လည္း တစ္သွ်ဴး-ေရာဂါေဗဒဆရာဝန္၏ အဆုံးသတ္မွတ္ခ်က္ 
မ်ားႏွင့္ အကန္႔အသတ္မ်ားကုိ နားလည္ေပးရန္ လုိအပ္သည္။ 

(ဂ) ဝိသေဗဒ (ဇီဝဓာတုေဗဒအပါအဝင္)။  ။ စမ္းသပ္စစ္ေဆးသည့္ ဓာတ္ခြဲခန္းႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈျပဳျခင္း 
သည္ အလြန္အေရးႀကီးသည္။ အရည္မ်ားႏွင့္ အရြယ္အစားလုိအပ္ခ်က္မ်ား၊ လိုအပ္သည့္ တစ္သွ်ဴး 
ပမာဏတုိ႔သည္ ဓာတ္ခြဲခန္းတစ္ခုႏွင့္တစ္ခု မတူညီၾကပါ။ အမႈျဖစ္ရပ္အားလုံးတြင္ အခင္းျဖစ္ရာမွ 
ရရိွထားသည့္ ပုံစံနမူနာမ်ားကုိ ဂ႐ုတစုိက္ မွတ္တမ္းတင္ထားရပါမည္။ 

(၁) ေသြး။ ။ ျဖစ္ႏုိင္ပါက ႐ုပ္အေလာင္းခြဲစိတ္စစ္ေဆးမႈမျပဳမီ အခင္းျဖစ္ရာေနရာမွ ေသြး 
ပမာဏ ၁ဝ မီလီလီတာခန္႔ အနည္းဆုံးကုိ ရယူထားပါ။ စုေဆာင္းသိမ္းဆည္းၿပီးေနာက္ပုိင္း 
အခ်ဥ္ေပါက္ျခင္းႏွင့္ ပုပ္ပြျခင္းမ်ိဳးမျဖစ္ေစရန္ စုေဆာင္းထားသည့္ ျပြန္ထဲသုိ႔ ဆုိဒီယံဖလုိ 
ရီဒိုက္ ၁% w/v (NaF) ကုိ ထည့္ ေပါင္းေပးပါ။ ေသြးစေသြးနမ်ား မရရွိႏုိင္ပါက ဗဟုိေနရာ 
(ဥပမာ၊ ႏွလုံး)ကို အသုံးျပဳႏုိင္သည္။ မတတ္သာသည့္အဆုံး ခႏၶာကုိယ္အေခါင္းထဲမွ 
ေသြးကုိ ရယူႏုိင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ၎သည္ အျခားအစိတ္အပုိင္းမ်ား (ဥပမာ၊ အစာအိမ္ 
သုိ႔မဟုတ္ အူသိမ္အူမထဲတြင္ ရွိေနသည့္အရာမ်ား၊ ခၽြဲသလိပ္၊ ဆီး၊ ျပည္ သုိ႔မဟုတ္ 
ေသြးခဲေရၾကည္နွင့္ဆုိင္ေသာ အရည္မ်ား) အားျဖင့္ ညစ္ညမ္းသြားေစနုိင္ၿပီး၊ ရလဒ္မ်ားကုိ 
အဓိပၸာယ္ေကာက္ယူမႈသည္ ယုံမွားမကင္း ခံရႏုိင္သည္။ 
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(၂) ဆီး116 ။ ။ ျဖစ္နုိင္ပါက ဝမ္းဗုိက္အား ခြဲစိတ္ဖြင့္ဟၿပီးသည္ႏွင့္ ဆီးအိမ္ထဲမွ ဆီးပမာဏ ၁ဝ 
မီလီလီတာခန္႔ကုိ အပ္ျဖင့္ တုိက္႐ုိက္စုပ္ယူေလ့ ရွိသည္။ တျခားနည္းလမ္းအေနျဖင့္ 
ဆီးပုိက္ကုိ အသုံးျပဳ၍လည္း စုပ္ယူႏုိင္သည္။ 

(၃) မ်က္လုံးအိမ္တြင္းရွိ အရည1္17 ။   ။ မ်က္လုံးတစ္လုံးခ်င္းစီမွ ၂ - ၃ မီလီလီတာအထိ 
စုပ္ယူရရွိႏုိင္သည္။ ယင္းအရည္သည္ ေစးပ်စ္ေသာေၾကာင္း အပ္အရြယ္အႀကီးစား  15 or 
17 gauge ကုိ အသုံး ျပဳသင့္သည္။ 

(၄) သည္းေျခရည္။ ။ ၁ဝ မီလီလီတာအထိ။

(၅) တစ္သွ်ဴး။ ။ အသဲ၊ ၾကြက္သား၊ ေက်ာက္ကပ္၊ ဦးေႏွာက္၊ အဆီတစ္သွ်ဴး (ျဖစ္ႏုိင္က 
၁ဝဝ မီလီဂရမ္စီ)၊ အေရျပား (ဥပမာ၊ အင္ဆူလင္ထုိးထားေၾကာင္း သံသယရွိပါက)။ 
တစ္သွ်ဴးမ်ားကုိ ထိန္းေဆးမပါသည့္ သန္႔ရွင္းေသာ ဖန္ သုိ႔မဟုတ္ ပလတ္စတစ္ဘူးထဲတြင္ 
သီးျခားစီ ထားရိွသင့္ပါသည္။ ဓာတ္ခြဲခန္းသုိ႔ သုိ႔မဟုတ္ စိစစ္သုံးသပ္မႈမျပဳမီ သယ္ယူပုိ႔ 
ေဆာင္ရန္ ေနာက္က်မည္ဟု ထင္မွတ္ထားရပါက ပုံစံနမူမ်ားအား ေအးခဲေစရန္ စဥ္းစားေပး 
ပါ။ အသက္႐ွဴလမ္းေၾကာင္းတြင္ အရာဝတၳဳတစ္ခုခုရွိသည္ဟု ယူဆရပါက အဆုတ္တစ္ခု 
လုံးကုိရယူၿပီး ႏုိင္လြန္အိတ္ထဲတြင္ တံဆိပ္ခတ္သိမ္းဆည္းေပးပါ။ (ေပၚလသင္း/ပလတ္ 
စတစ္အိတ္မ်ားကုိလည္း အသုံးျပဳႏုိင္သည္)။ 

(၆) အစာအိ္မ္ထဲပါဝင္သည့္ အရာမ်ား။ ။ ေယဘုရအားျဖင့္ ဝမ္းဗိုက္အတြင္းမွ ရွိသည့္အရာ 
မ်ားကုိ မဖယ္ထုတ္မီ အစာျပြန္ေအာက္ပုိင္း သုိ႔မဟုတ္ အူသိမ္ျဖင့္ တြယ္ကပ္ထားျခင္း 
သုိ႔မဟုတ္ ခ်ည္ေႏွာင္ထားျခင္းအားျဖင့္ သီးျခားထားရွိေပးပါ။ အစာအိမ္အား ဖယ္ထုတ္ၿပီး 
ေနာက္ ၎အား သန္႔ရွင္းေသာ ပန္းကန္အႀကီးတစ္ခုထဲတြင္ ဖြင့္ခ်ေပးသင့္ပါသည္။ ပါဝင္ 
သည့္အရာမ်ားကုိ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပျခင္း၊ ဓာတ္ပုံ႐ုိက္ကူးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ၿပီးပါက 
၎တုိ႔အား လုံျခံဳမႈ၊ သန္႔ရွင္းမႈရွိသည့္ လွည့္ပိတ္ရသည့္ အဖုံးပါေသာပုလင္း သုိ႔မဟုတ္ 
ပလတ္စတစ္ဘူးထဲတြင္ ထည့္ၿပီး ေပးအပ္ပါ။ 

(၇) ဆံပင္ေမြးႏွင့္လက္သည္းမ်ား။ ။ ၎တုိ႔သည္ ျပင္းထန္ေသာ သတၳဳအဆိပ္သင့္မႈ 
သုိ႔မဟုတ္ အခ်ိဳ႕ေသာ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားဆုိင္ရာ ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ အသုံးဝင္ႏုိင္သည္။ 
ဆံပင္မ်ားကုိ အျမစ္မွ ဆြဲႏုတ္ရယူပါ။ ကတ္ေၾကးျဖင့္ မျဖတ္ေတာက္ပါႏွင့္။ လက္သည္း 
နမူနာမ်ားသည္ လက္သည္း တစ္ခုလုံးပါဝင္သင့္သည္။ 

(ဃ) အဏုဇီဝေဗဒ။ ။ ဤသည္ ပုံမွန္လုပ္႐ုိးလုပ္စဥ္ ႐ုပ္အေလာင္း ခြဲစိတ္စစ္ေဆးမႈမဟုတ္ပါ။ သုိ႔ေသာ္ 
စုေဆာင္းသိမ္းဆည္းမႈ နည္းလမ္းသည္ ေကာင္းမြန္ၿပီး၊ ပုံစံနမူနာမ်ားကုိ ရင္ခြဲစစ္ေဆးၿပီး အေစာဆုံး 
ကာလတြင္ စုေဆာင္းထားပါက အသုံးဝင္ႏုိင္သည္။ ေရာဂါပုိးႏွင့္ သာမန္ ႐ုပ္အေလာင္းခြဲစိတ္စစ္ 
ေဆးမႈၿပီးေနာက္ ရရွိသည့္ေရာဂါပိုးကုိ ခြဲျခားမႈျပဳျခင္းသည္ ရလဒ္မ်ားအား အကဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈကုိ 
ရႈပ္ေထြးေစသည္။ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိေသာ ပံုစံနမူမ်ားတြင္ ေအာက္ပါတုိ႔ပါဝင္သည္ - 

(၁) ေပါင္႐ုိးမွ ေသြးျပန္ေၾကာ သုိ႔မဟုတ္ ေသြးလႊတ္ေၾကာ (သို႔မဟုတ္ အျခားသင့္ေလ်ာ္ေသာ 
ေသြးေၾကာမွ) ေရာဂါကင္းေသာ အပ္၊ ေဆးထုိးျပြန္ကို အသုံးျပဳၿပီး ေသြးကုိ ရယူပါ။ ႐ုပ္ 
အေလာင္းအား ခြဲစိတ္စစ္ေဆးမႈမျပဳမီ ရယူပါ။ 

116 ဤနမူနာမ်ိဳးကုိ ဇီဝေဗဒဆုိင္ရာ စမ္းသပ္မႈမ်ားအတြက္ အသုံးျပဳႏုိင္ပါသည္။ ေသြး၌ဂလူးကုိ႔စ္ပါဝင္မႈလြန္ကဲျခင္း၊ ခႏၶကုိယ္၌ ကီတုန္းေဘာ္ဒီ မ်ားျပားေနျခင္း၊ 
ေက်ာက္ကပ္ယုိယြင္းမႈ၊ ေရဓာတ္ဆုံး႐ႈံးမႈ စသည္တုိ႔အား စိစစ္မႈျပဳျခင္းကုိ အဆုိပါနမူနာမ်ား စိစစ္ေလ့လာျခင္းအားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။

117 မႈခင္းေရးရာ အေလာင္းခြဲစိတ္စစ္ေဆးမႈ - မႈခင္းေရးရာ ေရာဂါေဗဒပညာရွင္မ်ားအတြက္ လက္စြဲ၊ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားႏွင့္ ရာဇဝတ္မႈဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢ႐ုံး။ 
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(၂) ေသးငယ္ေသာတစ္သွ်ဴးအပုိင္းအစမ်ား (ဥပမာ - အဆုတ္၊သရက္ရြက္) ကုိ ပိုးမႊားကင္းစင္မႈ 
အျဖစ္ႏုိင္ဆုံး အေျခအေနတြင္ ပုံစံနမူနာရယူျခင္း။ 

 ပုံစံနမူနာအား အဏုဇီဝဗဒဆုိင္ရာ ဓာတ္ခြဲခန္းသုိ႔ ေနာက္မက်ေစဘဲ ယူေဆာင္သြားေပး 
သင့္ပါသည္။ သုိ႔မဟုတ္က ယင္းပံုစံနမူနာအား လႊဲေျပာင္းမႈမျပဳမီအခ်ိန္ထိ ေရခဲေသတၱာထဲ 
တြင္ သိမ္းဆည္းသင့္ပါသည္။ 

(င) ပုိးမႊားေဗဒ။ ။ ခႏၶာကုိယ္ေပၚ သုိ႔မဟုတ္ အထဲမွ ပုိးေလာက္လမ္း၊ ပုိးေတာင္မာ၊ ယင္ေကာင္ 
ႏွင့္ အျခားေသာ အင္းဆက္ပုိးမႊားမ်ား၏ သင့္ေလ်ာ္ေသာပုံစံနမူနာမ်ား စုေဆာင္းရာတြင္ ပုိးမႊားေဗဒ 
ပညာရွင္တစ္ဦးႏွင့္ အတုိင္အပင္ျပဳရန္လုိအပ္ပါသည္။ ၎တြင္ ပုိးဥမ်ား၊ ေလာက္ေကာင္မ်ား၊ 
ပုိးတုံးလုံးမ်ားႏွင့္ အရြယ္ေရာက္ၿပီးအင္းဆက္ပုိးေကာင္မ်ား ပါဝင္သည္။ ယင္းပုံစံနမူနာမ်ားသည္ 
အဆိပ္ေလ့လာမႈပညာဆုိင္ရာ စိစစ္သုံးသပ္မႈအတြက္လည္းေကာင္း၊ ႐ုပ္အေလာင္း ခြဲစိတ္စစ္ေဆးမႈ 
ၿပီးၾကားကာလ သုံးသပ္မႈျပဳရန္အတြက္လည္းေကာင္း၊ ႐ုပ္အေလာင္းအား ေသဆုံးၿပီးေနာက္ အျခား 
ေနရာသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕မႈျပဳခဲ့ျခင္းရွိမရွိကုိ သုံးသပ္ရန္အတြက္လည္းေကာင္း အသုံးဝင္ႏုိင္ပါသည္။ 

(စ) ေမာ္လီက်ဴလာ/ဒီအန္ေအ စမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္း။ ။ ဤသည္ လ်င္ျမန္စြာ တုိးတက္ေနေသာ 
နည္းပညာပုိင္းဆုိင္ရာ က႑တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ သက္ဆုိင္ရာဓာတ္ခြဲခန္းႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈျပဳျခင္း 
အေရးႀကီးမားပုံကုိ အသားေပးလြန္းျခင္း ျပဳ၍မရနုိင္ပါ။ အသည္း ၾကြက္သား၊ ေက်ာက္ကပ္ႏွင့္ 
ဦးေႏွာက္တစ္သွ်ဴးမ်ားကုိ ဒီအန္ေအအတြက္ အသုံးျပဳႏုိင္ေသာ္လည္း သရက္ရြတ္တစ္သွ်ဴးသည္  
ဒီအန္ေအ ျပန္လည္ရရွိႏုိင္မႈအတြက္ အေကာင္းဆုံးအဂၤါအစိတ္အပိုင္းျဖစ္သည္။ တစ္သွ်ဴးပမာဏ ၂ 
ဂရမ္ခန္႔ အနည္းဆုံးအား ပလပ္စတိတ္ျပႊန္ထဲတြင္ ထိန္းေဆး သုိ႔မဟုတ္ တာရွည္ခံေဆးမ်ားမပါဘဲ 
ထားရွိေပးပါ။  ပုံစံနမူနာမ်ားအား ခ်က္ခ်င္းအသုံးမျပဳေသးပါက အေအးခံေပးပါ။ ပုပ္သုိးေနသည့္ 
႐ုပ္အေလာင္း သို႔မဟုတ္ အ႐ုိးစုအၾကြင္းအက်န္မ်ားျဖစ္ပါက အ႐ိုးပုံစံနမူနာတစ္ခု၊ အမ်ားအားျဖင့္ 
ရွည္လ်ားေသာ အ႐ုိး သုိ႔မဟုတ္ သြား၊ သုိ႔မဟုတ္ ေပါင္႐ုိး၏ အစိတ္အပုိင္းကုိ ေပးအပ္ႏုိင္သည္။ 
အ႐ုိးႏု၊ လက္ေခ်ာင္း႐ုိး၊ေျခေခ်ာင္း႐ိုး၊ လက္သည္း သုိိ႔မဟုတ္ ေျခသည္း ကဲ့သုိ႔ေသာ ပုံစံနမူနာမ်ားကုိ 
အသုံးျပဳသည့္ နည္းလမ္းမ်ားကုိ အခ်ဳိ႕ေသာ စင္တာမ်ားတြင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေဖာ္ေဆာင္ေနၿပီျဖစ္သည္။ 

(ဇ) ထပ္မံျဖည့္စြက္ရေသာ္ စုေဆာင္းမႈ၊ မွတ္တမ္းတင္မႈ၊ ထိန္းသိမ္းမႈျပဳရေသးသည့္ အျခားေသာ 
သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားတြင္ ေအာက္ပါတုိ႔ပါဝင္သည္ - 

(၁) က်ည္ဖူး၊ က်ည္ဆံအပုိင္းအစ၊ က်ည္ေစ့၊ ဓားႏွင့္ အမွ်င္ စသည္တုိ႔ပါအဝင္သည့္ ျပင္ပ 
အရာဝတၳဳအားလုံး။ က်ည္ဖူးမ်ားသည္ က်ည္ပစ္လႊတ္သည့္အျခင္းအရာကို ေလ့လာေသာ 
ပညာကို အေထာက္အထားျပဳရမည္။ 

(၂) ေသဆုံးသူ၏ အဝတ္အစားမ်ားႏွင့္ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာ အသုံးအေဆာင္မ်ား၊ ၎တုိ႔သည္ 
ေဟာင္းႏြမ္းစုတ္ျပတ္သြားသည္ သို႔မဟုတ္ ေသဆုံးသည့္အခ်ိန္က ေသဆုံးသူမွပုိင္ဆုိင္ထား 
သည့္ အရာမ်ားမ်ားလည္း ျဖစ္ႏုိင္သည္။ 

(၃) လက္သည္း၊ ေျခသည္းမ်ားႏွင့္ ေျခသည္းၾကားရွိ ျခစ္ကုတ္ထားသည့္ အစအနမ်ား။

(၄) လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈဟု ယူဆရသည့္ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ျပင္ပေနရာႏွင့္ ဆီးခုံေပၚရွိ 
အေမြးအမွင္မ်ား၊ 

(၅) ႐ုုပ္အေလာင္းအား မေတြ႔ရွိမီ ေသဆုံးသည့္ေနရာ သို႔မဟုတ္ ႐ုပ္အေလာင္းတည္ရွိရာေနရာ 
သည္ ျပႆနာတစ္ရပ္ျဖစ္သည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ဦးေခါင္းဆံပင္ပါဝင္သည္။ ဤအခန္း၏ 
ကနဦးတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးသည္အတုိင္း ႐ုပ္အေလာင္းခြဲစိတ္သူႏွင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးသူတုိ႔အၾကား 
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ထိေရာက္ေသာ ေဆြးေႏြးမႈရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ပံုစံနမူနာမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ခုိင္မာေသာ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရပါမည္။ 

၂၆၄။ ႐ုပ္အေလာင္းအား ခြဲစိတ္စစ္ေဆးမႈၿပီးသည့္အခါ၊ သိမ္းဆည္းမႈျပဳရန္မလုိအပ္သည့္ အဂၤါအစိတ္အပိုင္း 
မ်ားအားလံုးကို ခႏၶာကုိယ္ထဲတြင္ ျပန္လည္ထားရွိေပးသင့္ၿပီး၊ ႐ုပ္အေလာင္းအား ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ ဒုတိယ 
အႀကိမ္ ထပ္မံခြဲစိတ္စစ္ေဆးရန္ ေဆာင္ရြက္လုိသည့္အခါ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေစရန္ မပုပ္မသုိးေအာင္ ေဆးစီရင္ 
ထားေပးသင့္ပါသည္။ ႐ုပ္အေလာင္းအား မီးသၿဂႌဳလ္လုိက္ပါက ေနာက္ထပ္ခြဲစိတ္စစ္ေဆးမႈ ျပဳႏိုင္လိမ့္မည္ 
မဟုတ္ပါ။ 

၆။  ေသဆုံးရသည့္အေၾကာင္းရင္းအား နိဂုံးခ်ဳပ္မွတ္ခ်က္ေပးျခင္း

၂၆၅။ ေသဆုံးျခင္းအေပၚ သူ/သူမ၏ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈ ၿပီးဆုံးသည့္အခါ ႐ုပ္အေလာင္းစစ္ေဆးသူမွ ေသဆုံးရသည့္ 
အေၾကာင္းရင္းႏွင့္္ ေသဆုံးသူမည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ျခင္းကုိ နိဂုံးခ်ဳပ္မွတ္ခ်က္ေပးရန္မွာ အေျခခံ 
တာဝန္တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ေသဆုံးမႈအေရအတြက္ အနည္းအက်ဥ္းတြင္သာ ႐ုပ္အေလာင္းခြဲစိတ္စစ္ေဆးမႈ 
ေတြ႔ရွိခ်က္အားျဖင့္ ေသဆုံးရသည့္အေၾကာင္းရင္းကုိ အျခားသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားမပါဘဲ ေဖာ္ထုတ္ 
ဆုံးျဖတ္ႏုိင္သည္မွာ လူအမ်ားအတြက္ အံ့အားသင့္စရာ တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ တရားစီရင္ပုိင္ခြင့္ 
မ်ားတြင္ မႈခင္းဆရာဝန္အေနျဖင့္လည္း ေသဆုံးရသည့္ အေၾကာင္းရင္းအား အၿပီးသတ္ မွတ္ခ်က္ေပးရသည္။ 
အခ်ိဳ႕ေသာ တရားစီရင္ပုိင္ခြင့္မ်ားတြင္ ထုိအၿပီးသတ္ဆုံးျဖတ္ခ်က္အား တရားေရးအရာရွိမ်ားမွ ေဆာင္ရြက္ရန္ 
စနစ္အရ သတ္မွတ္ေပးထားေလသည္။ 

၂၆၆။ ေသဆုံးရသည့္အေၾကာင္းရင္းကုိ မွတ္တမ္းတင္ျခင္းဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံတကာလက္ခံထားသည့္ ပုံစံကုိ ကမာၻ႔ 
က်န္းမာေရးအဖြဲ႔ (WHO) ၏  “ေသဆုံးမႈအေၾကာင္းရင္းဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံတကာ ေဆးလက္မွတ္ပုံစံ” (The Inter-
national Form of Medical Certificate of Cause of Death) ဟူသည့္စာအုပ္တြင္ ျပ႒ာန္းထားပါသည္။118  
ေသဆုံးရသည့္ အေၾကာင္းရင္းဆုိင္ရာပုံစံတြင္ ေအာက္ပါအပိုင္းမ်ား ပါဝင္သည္ -

(က) အပိုင္း ၁ - တြင္ ေသဆုံးမႈကုိ တိုက္႐ုိက္ဦးတည္ျဖစ္ေစသည့္ အနာေရာဂါမ်ား (ခ်က္ခ်င္းျဖစ္ေစသည့္ 
အေၾကာင္းရင္း)ႏွင့္ လြန္ေလၿပီးေသာအေၾကာင္းရင္းမ်ား (သုိ႔မဟုတ္ အေျခခံအေၾကာင္းအရင္းမ်ား) 
ပါဝင္သည္။ 

(ခ) အပိုင္း ၂ - ေသဆုံးမႈကုိ ပံ့ပိုးေပးသည့္ အျခားထင္ရွားေသာအေျခအေနမ်ားပါဝင္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ 
အပုိင္း ၁ တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ ပ့ံပုိးမႈ သုိ႔မဟုတ္ ျဖစ္ပြားေစသည့္ အေျခအေနမ်ိဳးမဟုတ္ပါ။ 

၂၆၇။ မႈခင္းဆရာဝန္မ်ားအားလုံးအေနျဖင့္ WHO ပုံစံ၏ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္အညီ ေသဆုံးရသည့္ အေၾကာင္းရင္းကုိ 
မွန္ကန္စြာ အၿပီးသတ္မွတ္ခ်က္ေပးရာတြင္ ပါဝင္သည့္ ေအာက္ပါအေျခခံယူဆခ်က္မ်ားကုိ ရွင္းလင္းစြာ 
နားလည္သေဘာေပါက္သင့္ပါသည္ -

(က) ေသဆုံးရသည့္ အေျခခံအေၾကာင္းရင္း - ေသဆုံးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေသေစႏုိင္ေသာဒဏ္ရာကုိ ျဖစ္ေစ 
သည့္ မေတာ္တဆမႈ သုိ႔မဟုတ္ အၾကမ္းဖက္မႈ အေျခအေနမ်ားသုိ႔ တုိက္႐ုိက္ဦးတည္ေနသည့္ 
ေသျခင္း အနိ႒ာ႐ုံအျဖစ္အပ်က္အစဥ္ကုိ အစပ်ိဳးေပးသည့္ ေရာဂါ သုိ႔မဟုတ္ ဒဏ္ရာအျဖစ္ သတ္ 
မွတ္သည္။

118 ကမာၻ႔က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ (WHO)၊ ႏုိင္ငံသားမွတ္ပုံတင္စာရင္းသြင္းျခင္းႏွင့္ ေမြးဖြားမႈ၊ ေသဆံုးမႈႏွင့္ ေသဆုံးသည့္အေၾကာင္းရင္းမ်ားဆုိင္ရာ အေရးႀကီးေသာ စာရင္း 
ဇယားမ်ား။ ဂ်ီနီဗာ၊ ၂ဝ၁၃၊ ရရွိႏုိင္မည့္ ဝက္ဘ္ဆုိက္  http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/78917/1/9789241504591_eng.pdf
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(ခ) ေသဆုံးမႈကုိျဖစ္ေစရန္ ပ့ံပုိးေပးသည့္အေၾကာင္းရင္း(မ်ား) - ေသဆုံးမႈကုိ ပ့ံပုိးေပးသည့္ အျခား 
ထင္ရွားေသာ ေရာဂါမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အေျခအေနမ်ားကုိ ဆုိလုိသည္။ သုိ႔ေသာ္ အပုိင္း ၁ တြင္ ေဖာ္ျပ 
သည့္ ေသဆုံးမႈကုိျဖစ္ေစေသာ ေရာဂါ(မ်ား) သုိ႔မဟုတ္ အေျခအေန(မ်ား)ကုိ မဆုိလုိပါ။ 

(ဂ) အျဖစ္မ်ားေသာ အမွားတစ္ခုမွာ ေသဆုံးမႈနည္းလမ္းကုိ စာရင္းျပဳျခင္းျဖစ္သည္။ ဥပမာ ႏွလုံးပုိင္း-
အသက္႐ွဴမႈဆုိင္ရာ ရပ္တန္႔သြားျခင္း၊ အသက္႐ွဴမႈဆုိင္ရာ အလုပ္မလုပ္ေတာ့ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 
ေမ့ေျမာျခင္းအား ေသဆုံးရသည့္အေၾကာင္းရင္းအျဖစ္မွတ္ယူျခင္း။ 

(ဃ) အကယ္၍ ေသဆံုးရသည့္အေၾကာင္းရင္းသည္ တစ္ခုတည္းျဖစ္ပါက (ဥပမာ၊ ဦးေခါင္းတြင္ ေသနတ္ 
ဒဏ္ရာရွိေနျခင္း - ဤတြင္ အခင္းျဖစ္ရာေနရာ၌ ေသဆုံးမႈလ်င္ျမန္စြာ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္း) ၎အား ၁ 
(က) အျဖစ္ မွတ္သားသင့္ပါသည္။ အထက္ေဖာ္ျပပါ အသုံးအႏႈန္းတြင္ ၎သည္ ေသဆုံးျခင္းကုိ 
ျဖစ္ေစသည့္ တုိက္႐ုိက္ႏွင့္ အေျခခံအေၾကာင္းရင္း ႏွစ္မ်ိဳးလုံးျဖစ္သည္။ 

(င) စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈအားလုံး ၿပီးေျမာက္သြားသည့္တုိင္ ေသဆံုးရသည့္အေၾကာင္းရင္းအား မသိရွိရပါက 
“မသိရ” သုိ႔မဟုတ္ “မေသခ်ာ” ဟု မွတ္တမ္းတင္ျခင္းက မွန္ကန္ပါသည္။ 

၇။  ႐ုပ္အေလာင္းခြဲစိတ္စစ္ေဆးမႈ အစီရင္ခံစာ

၂၆၈။ ႐ုပ္အေလာင္း ခြဲစိတ္စစ္ေဆးမႈအစီရင္ခံစာသည္ အျခားအခ်ိန္၊ ေနရာတြင္ အျခားေသာ မႈခင္းဆရာဝန္အတြက္ 
လုံေလာက္စြာ ျပည့္စုံမႈရွိသင့္ၿပီး၊ ၎အစီရင္ခံစာတြင္ ေသဆုံးရမႈဆုိင္ရာ နိ႐ုံးခ်ဳပ္မွတ္ခ်က္မ်ားေပးႏုိင္ရန္ 
လုိအပ္သည့္ သက္ဆုိင္ရာ ေလ့လာသုံးသပ္ခ်က္မ်ားအားလုံး ပါဝင္ရပါမည္။ ႐ုပ္အေလာင္း ခြဲစိတ္စစ္ေဆးမႈ 
အစီရင္ခံစာ အဆံုးပုိင္းသည္ အထူးစမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈမ်ား၏ ရလဒ္မ်ားအပါအဝင္ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအားလုံး၏ 
အႏွစ္ခ်ဳပ္တစ္ရပ္ ျဖစ္သင့္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ႐ုပ္အေလာင္းစစ္ေဆးသူအေနျဖင့္ ေသဆုံးသူ မည္သူမည္ဝါ 
ျဖစ္ေၾကင္း၊ မိမိ၏ယူဆခ်က္ကုိ ေဖာ္ျပေပးၿပီး၊ ေတြ႔ရွိရသည့္ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါဘယမ်ား၊ ျပင္ပ 
ဒဏ္ရာမ်ားကုိ ျဖစ္ေစသည့္  ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္မ်ားကုိ ယူဆခ်က္မ်ား၊ ကုထုံးဆုိင္ရာ ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ား၊ 
႐ုပ္အေလာင္းခြဲစိတ္မႈျပဳၿပီးေျပာင္းလဲခ်က္၊ သုိ႔မဟုတ္ ႐ုပ္အေလာင္းခြဲစိတ္စစ္ေဆးမႈ မတုိင္မီ၊ ၿပီးေနာက္ 
ေတြ႔ရွိရသည့္ အျခားေသာအေၾကာင္းအရင္းမ်ား စသည္တုိ႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ယူဆခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပေပးသင့္ 
ပါသည္။ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးသည့္အတုိင္း (စာမ်က္ႏွာ ၁၅၁ ကုိၾကည့္ပါ) ဒဏ္ရာ ဒဏ္ခ်က္မ်ား မည္သုိ႔ 
ျဖစ္ပ်က္လာသည္၊ ထုိဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္မ်ားက ေသဆုံးမႈကုိ ျဖစ္ေစျခင္း ရွိမရွိ စသည့္ ယူဆခ်က္တစ္ရပ္ကို 
ေဖာ္ျပေပးရပါမည္။ ေသဆုံးမႈဆုိင္ရာ အေျခအေနရပ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ေၾကာင္းက်ိဳးသင့္ေသာ၊ သက္ေသ 
အေထာက္အထား အေျချပဳ ထားေသာ နိဂုံးခ်ဳပ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ေပးရပါမည္။ ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္ 
အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးသည့္အတုိင္း ေသဆုံးးမႈဆုိင္ရာ တရားဝင္ျဖစ္ေသာ အေၾကာင္းရင္းကုိ ေဖာ္ျပရွင္းလင္း 
ေပးသင့္ပါသည္။ အစီရင္ခံစာအျပည့္အစုံအား သက္ဆုိင္ရာအာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ ေသဆုံးသူ၏မိသားစု 
(ေသဆုံးမႈ၏ အေၾကာင္းရင္းႏွင့္ ၿငိစြန္းမႈ မရွိမွသာလ်င္) ထံသုိ႔ ေပးပုိ႔သင့္ပါသည္။ 
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၈။  ႐ုပ္အေလာင္း ခြဲစိတ္စစ္ေဆးမႈမွ ေတြ႔ရွိရသည့္ ျဖစ္ႏုိုင္ေခ်ရွိေသာ ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ လကၡဏာမ်ား

၂၆၉။ အတုိခ်ဳံးအားျဖင့္ အစုိးရအာဏာပုိင္မ်ားမွ သုိ႔မဟုတ္ ၎တို႔၏သေဘာတူညီမႈအရ တိက်ေသာရည္ရြယ္ခ်က္ 
တစ္ခုအတြက္ ညင္းပမ္းႏွိပ္စက္ဟူသည္ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ သုိ႔မဟုတ္ ႐ုပ္ပုိင္းဆုိ္င္ရာ ျပင္းထန္ေသာ နာက်င္ေစ 
မႈ သုိ႔မဟုတ္ ဒုကၡဆင္းရဲခံစားေစမႈကုိ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ က်ေရာက္ေစျခင္းျဖစ္သည္။119

၂၇ဝ။ မႈခင္းဆရာဝန္မ်ားသည္ ညႇဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္မႈမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ ေရွ႕တန္းမွရွိေနၾကၿပီး၊ အစုိးရမွ ဖမ္းဆီး 
ထိန္းသိမ္းမႈေအာက္၌ ေသဆုံးသည့္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးအတြက္ ႐ုပ္အေလာင္းခြဲစိတ္စစ္ေဆးမႈျပဳရာတြင္လည္း 
အလားတူပင္ျဖစ္သည္။ 

၂၇၁။ ယခုအခန္းသည္  မူရင္း မင္နီဆုိတာပ႐ုိတိုေကာႏွင့္ အစၥတန္ဘူလ္ပ႐ုိတုိေကာ - ညႇင္းပမ္းႏွိပ္စက္မႈႏွင့္ အျခား 
ေသာ ရက္စက္မႈပုံစံမ်ားျဖစ္သည့္ လူမဆန္ေသာ သို႔မဟုတ္ နိမ့္က်ေသာျပဳမူမႈ သုိ႔မဟုတ္ အျပစ္ေပးမႈ 
အားထိေရာက္စြာ စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္း စသည္တို႔ႏွစ္ခုလုံးမွ ဇယား ၂ ရွိ အခ်က္အလက္ 
အမ်ားစုကို ဆြဲယူထားျခင္းျဖစ္သည္။120 ေသဆုံးသူသည္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ၏ ထိန္းသိမ္းမႈေအာက္၌ ရွိခဲ့သည့္ 
သုိ႔မဟုတ္ ရွိနုိင္ခဲ့ၿပီး ဥပေဒမဲ့ေသဆုံးေၾကာင္းျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိသည့္ ႐ုပ္အေလာင္းအား ခြဲစိတ္စစ္ေဆးမႈကုိ 
ေဆာင္ရြက္ရေတာ့မည့္ မႈခင္းဆရာဝန္မ်ားအတြက္ ဤသည္ သတိခ်ပ္လႊာ (aide-memoire) တစ္ခုအျဖစ္ 
ရည္ရြယ္ထားပါသည္။ ယခုေနာက္ဆက္တြဲသည္ ျဖစ္ပ်က္ႏုိင္သည့္ ညႇဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္မႈ လကၡဏာအားလုံးကုိ 
ျပည့္စုံစြာေဖာ္ျပထားျခင္းမဟုတ္ပါ။ အထူးသျဖင့္ ၎သည္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ လ်စ္လ်ဴရႈထားျခင္း 
(အစာႏွင့္ေရ ရရွိမႈကုိ ပိတ္ပင္ထားျခင္းအပါအဝင္) သုိ႔မဟုတ္ ျငင္းပယ္ထားျခင္းတုိ႔၏ အသေခ်ၤ အက်ိဳးသက္ 
ေရာက္မႈမ်ားကုိ မလႊမ္းျခံဳပါ။ 

၂၇၂။ သတိခ်ပ္လႊာ (aide-memoire)ရွိလင့္ကစား ႐ုပ္အေလာင္းခြဲစိတ္စစ္ေဆးမႈ၏ က႑တစ္ရပ္အျဖစ္  ခြဲစိတ္ 
စစ္ေဆးသူအေနျဖင့္ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္မ်ားအားလုံး အေဟာင္းျဖစ္ေစ၊အသစ္ျဖစ္ေစ ေဖာ္ထုတ္စစ္ေဆးျခင္း၊ 
ဓာတ္ပုံ႐ုိက္ကူးျခင္းႏွင့္ စာျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ထားျခင္းတုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ ဆုိလုိသည္မွာ ၎တုိ႔၏ 
ေနရာ၊ အရယ္အစား၊ ပုံသဏၭာန္၊ အခ်ိဳးအစား၊ ပတ္ဝန္းက်င္၊ အေရာင္၊ ေကာက္ေၾကာင္း၊ မ်က္ႏွာျပင္ 
(အေၾကးခြံ၊ မာၾကြပ္ေသာေနရာ၊ ျပည္တည္နာျဖစ္သည့္ေနရာ)၊ လမ္းေၾကာင္း၊ ဦးတည္ရာ၊ အနက္၊ ပြန္းပဲ့ 
ဒဏ္ရာ သုိ႔မဟုတ္ ေဖာေရာင္မႈ၊ ျဖဴဖတ္ျဖဴေရာ္/အေရျပားေပၚရွိ အကြက္အေျပာက္မ်ား စသည္တုိ႔ကုိ မွတ္ 
တမ္းတင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ႐ုပ္အေလာင္းခြဲစိတ္စစ္ေဆးမႈတြင္ စုံစမ္းစစ္ေဆးသည့္ နည္းလမ္းမရွိပါက ညႇဥ္းပမ္း 
ႏွိပ္စက္မႈမ်ားကုိ လြဲေခ်ာ္သြားႏုိင္ပါသည္။ အေရျပားေအာက္ပုိင္း ခြဲစိတ္စစ္ေဆးမႈကုိ ေဆာင္ရြက္ရန္ လုိလားမႈ 
တစ္ခုရွိသင့္ပါသည္။ ဤသည္ မႈခင္းေဆးဘက္ဆုိင္ရာ လူသိမ်ားေသာ အေျခခံသေဘာတရားျဖစ္သည့္ 
နက္နဲေသာဒဏ္ရာသည္ အျပင္ပုိင္းမွ ျမင္သာမႈမရွိ၊ ရွာေဖြရမည္ ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ ႐ုပ္အေလာင္းခြဲစိတ္စစ္ေဆး
မႈျပဳရာတြင္ က်ိဳးပဲမႈမ်ားႏွင့္ အ႐ုိးအစ္လြဲျခင္းသည္ မထင္မွတ္ေသာေနရာမ်ားတြင္ ျဖစ္တတ္ၿပီး၊ အမ်ားအားျဖင့္ 
ေျခလက္အဂၤါမ်ားႏွင့္ မ်က္ႏွာအ႐ုိးမ်ားတြင္ ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ေသာ အေျခအေနမ်ားကုိ ရွာေဖြမႈမျပဳပါက လြဲ 
ေခ်ာ္သြားႏုိင္ပါသည္။ ထုိအေၾကာင္းအရင္းမ်ားေၾကာင့္ ခႏၶာကုိယ္တစ္ခုလုံးအား ဓာတ္မွန္႐ုိက္ကူးရန္ (ဥပမာ 
CT Scan ျပဳျခင္း) ရရွိႏုိင္ပါက ၎အား အသုံးျပဳျခင္းကုိ ေလးေလးနက္နက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးသင့္ပါသည္။ 
ခႏၶာကုိယ္အား အျခားတစ္ေနရာသုိ႔ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္သည့္တုိင္ ထည့္သြင္းစဥ္စားေပးသင့္သည္။ 

119 http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CAT.aspx  ဝက္ဘ္ဆုိက္ရွိ ညႇင္းပမ္းႏွိပ္စက္မႈတုိက္ဖ်က္ေရးဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢကြန္ဗဲန္းရွင္း၏ 
အခန္း ၁ တြင္ ညႇင္းပမ္းႏွိပ္စက္မႈအား ဤသို႔ အနက္ဖြင့္ထားပါသည္ -  “လူတစ္ဦးအေပၚ ႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာျဖစ္ေစ၊ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာျဖစ္ေစ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိျဖင့္ 
ျပင္းျပင္းထန္ထန္နာက်င္ေစသည့္ ေဆာင္ရြက္မႈအားလုံး၊ အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာ အမႈထမ္းအရာရွိ သို႔မဟုတ္ ထုိအရာရွိအဆင့္ရွိ အျခားေသာ ပုဂိၢဳလ္အား 
ျဖင့္ ေသြးထိုးလႈံ႔ေဆာ္မႈ သုိ႔မဟုတ္ ထုိသူတုိ႔၏ သေဘာတူညီခ်က္အားျဖင့္ သက္ေရာက္ေစသည့္ နာက်င္ေစမႈမ်ားကုိဆုိလိုၿပီး ထုိသုိ႔ျပဳရာတြင္ ဥပမာျပရမည့္ 
ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ ထုိသူထံမွ သုိ႔မဟုတ္ တတိယပုဂိၢဳလ္ထံမွ သတင္းအခ်က္လက္မ်ားရရွိရန္ သုိ႔မဟုတ္ ဝန္ခံေစရန္၊ ထုိသူ သုိ႔မဟုတ္ တတိယပုဂိၢဳလ္မွ 
က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ သုိ႔မဟုတ္ က်ဴးလြန္ခဲ့သည္ဟု ယူဆ၍ အျပစ္ေပးျခင္း၊ သူ႔အား သုိ႔မဟုတ္ တတိယပုဂၢိဳလ္အား ေျခာက္လွန္႔ျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ မည္သည့္ခြဲျခားဆက္
ဆံမႈတစ္စုံတစ္ရာအေပၚ မူတည္သည့္ အေၾကာင္းရင္းတစ္ခုခုအတြက္ အျပစ္ေပးျခင္းတုိ႔ကုိ ဆုိလုိသည္။”

120 http://www.ohchr.org/Documents/Publications/training8Rev1en.pdf. ဝက္ဘ္ဆုိက္ကုိၾကည့္ပါ။
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၂၇၃။ အစီရင္ခံစာ၏ နိဂုံးခ်ဳပ္တြင္ ဒဏ္ရာမ်ား၏ ပုံစံအားလုံးျခံငုံျခင္း (မတူညီေသာ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္ အမ်ိဳးအစား 
မ်ား၏ အေရအတြက္ႏွင့္ တည္ေနရာ)ႏွင့္ ၎တုိ႔၏ ဆုိလုိရင္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဒဏ္ရာ 
ဒဏ္ခ်က္တစ္ခုခ်င္းစီအား ၎ကိုျဖစ္ပ်က္ေစသည့္အေၾကာင္းရင္းအား လုံေလာက္စြာ တိတိက်က် ေဖာ္ျပျခင္း 
ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ေသာ္လည္းေကာင္း မွတ္ခ်က္မ်ား ပါဝင္သင့္ပါသည္။

ဇယား ၂။    ။ ညႇဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္မႈနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔ႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေနသည့္ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား

ညႇဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္မႈနည္းလမ္း
႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔အားေဖာ္ထုတ္မႈအေပၚ 

မွတ္သားခ်က္မ်ား

ရုတ္တရက္ျဖစ္ေသာ (တစ္ခုတည္း 
ျဖစ္ေသာ အပုိင္း)ႏွင့္ အခ်ိန္ကာလ 
ၾကာရွည္ေသာ ဒဏ္ရာ 
(ထပ္တလဲလဲျဖစ္ေသာအပုိင္း)

ပြန္းပဲ့မႈ၊ ထိခုိက္ပြန္းရွမႈမ်ား၊ စုတ္ျပဲဒဏ္ရာမ်ား၊ အမာရြတ္မ်ား၊ က်ိဳးပဲ့မႈမ်ား 
(အမ်ားအျပားရွိပါက ေပ်ာက္ကင္းမႈဆုိင္ရာ မတူညီေသာ အဆင့္မ်ား)၊ အထူး 
သျဖင့္ မထင္မွတ္ထားေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ျဖစ္ေနၿပီး ကုသမႈမရွိထားခဲ့သည့္ 
အရာမ်ား။ 

ဦးေခါင္း႐ုိးကိ်ဳးပဲ့ျခင္း၊ ဦးေခါင္းေရ ထိခုိက္ပြန္းရွမႈမ်ား၊ စုတ္ျပဲဒဏ္ရာ၊ ဦးေႏွာက္ 
အတြင္းပုိင္းဒဏ္ရာရျခင္း၊ အျခား အ႐ုိးအဆစ္အတြင္းႏွင့္ဆုိင္ေသာ ဒဏ္ရာ 
ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား၊ အခ်ိန္ၾကာလာသည့္အခါ၊ ဦးေႏွာက္အျပင္လႊာ အမာရြတ္ 
မ်ားႏွင့္ ေသးသိမ္သြားမႈ။

မ်က္ႏွာပုိင္းဒဏ္ရာရွိသည့္အခါ လည္ပင္း႐ုိးဒဏ္ရာကုိ ထည့္သြင္းစဥ္စားပါ။ 

ႏွာခါင္း႐ုိးေျဖာင့္တန္းမႈ၊ ကရိကရိ ျမည္သံထြက္ေနမႈ၊ အကန္႔အပိုင္း အျခားမ်ား 
ေသြဖယ္မႈတုိ႔ကုိ အကဲျဖတ္ပါ။ အကန္႔အပိုင္းအျခားမ်ားကို ဓာတ္မွန္႐ုိက္ကူး 
ျခင္း၊ စီတီစကင္ဖတ္ျခင္း (CT Scan)အတြက္  ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါ။ ႏွာရည္ 
ယုိျခင္း၊ မ်က္လုံးအိမ္အတြင္း အ႐ုိးက်ိဳးပဲ့မႈ ရွိ၊ မရွိအတြက္ အကဲျဖတ္စစ္ေဆးပါ။ 

နားထင္ႏွင့္ေမး႐ုိး၊ အသံအုိးဖြဲ႕စည္းမႈမ်ား က်ိဳးပဲ့မႈ ရွိမရွိကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစား 
ေပးပါ။  ၎အား အေရျပားေအာက္ ခြဲစိတ္စစ္ေဆးမႈၿပီးေနာက္ လည္ပင္းႏွင့္ 
မ်က္ႏွာ အေသးစိတ္စစ္ေဆးမႈ၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္အျဖစ္ အကဲျဖတ္ပါ။ 
တစ္ခ်ိ္န္တည္းမွာပင္ သြားႏုတ္ထားသည္မ်ား၊ က်ိဳးပဲ့ထားသည္မ်ား၊ သြားဖာ 
ထားသည္မ်ား၊ သြားက်ိဳး၍ အတုတပ္ထားသည္မ်ား၊ လွ်ာ ပြန္းပဲ့ဒဏ္ရာရသည္ 
မ်ား၊ ပါးစပ္ထဲ့သုိ႔ အရာဝတၳဳ အတင္းအဓၶမထုိးသြင္း၍ ရထားသည့္ဒဏ္ရာမ်ား၊ 
ဓာတ္လိုက္ခံရမႈ သုိ႔မဟုတ္ ေလာင္ကၽြမ္းမႈစသည္တုိ႔ကုိ ၾကည့္႐ႈပါ။ 

အခ်ိဳ႕ေသာ ဒဏ္ရာမ်ားသည္ ၎ကုိျဖစ္ပြားေစသည့္ အရာဝတၳဳ၏ ပုံသဏၭာန္ 
အရာ က်န္ရစ္ေစပါသည္။ ဥပမာ တုတ္၊ နံပါတ္တုတ္ သုိ႔မဟုတ္ ႀကိမ္တုတ္ 
တို႔ျဖင့္ ႐ုိက္ႏွက္သျဖင့္ က်န္ရစ္သည့္ အစဥ္းေၾကာင္းအရာမ်ား။ 

မ်က္လုံးအိမ္သုိ႔ ခၽြန္ထက္မႈမရွိ တုံးေနေသာ အရွိန္ေၾကာင့္ရသည့္ ဒဏ္ရာ 
မ်ား၏ ေနာက္ဆက္တြဲမ်ား၊ ဤတြင္ ထုိးႏွက္မႈေၾကာင့္ရသည့္ ဖူးေယာင္မႈ 
(ႏွင့္/ သုိ႔မဟုတ္ မ်က္လုံးအလင္းကြယ္သြားျခင္း)၊ မ်က္လုံးအတြင္း ေသြးယို 
စိမ့္ျခင္း၊ မ်က္လုံးမွန္ဘီလူး လြဲသြားျခင္း၊ သေႏၶသားအတြင္း ေသြးယုိစိမ့္မႈ၊ 
မ်က္လုံးအေနာက္ဘက္ ေသြးယုိစိမ့္မႈ၊ မ်က္စိအာ႐ုံခံလႊာေသြးျပန္ေၾကာေသြး 
ယိုစိမ့္မႈ စသည္တုိ႔ပါဝင္သည္။
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မွတ္သားခ်က္မ်ား

လက္ေကာက္ဝတ္မွ ခ်ည္ေႏွာင္ကာ 
ခ်ိတ္ဆြဲျခင္း (“La bandear”) 126

လက္ေကာက္ဝတ္ေနရာတြင္ ပြန္းပဲ့ရာမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အမာရြတ္မ်ား။ လက္ 
ေကာက္ဝတ္ သုိ႔မဟုတ္ ေျခက်င္းဝတ္ ေနရာတစ္ဝုိက္တြင္ အေမြးမွင္ 
သုိ႔မဟုတ္ ေမြးညင္းေပါက္အနည္းငယ္ႏွင့္ ၾကာရွည္ၿပီျဖစ္ေသာ အစင္းရာမ်ား 
သည္ ၾကာရွည္စြာခ်ည္ေႏွာင္ခံထားခဲ့ရသည့္ေၾကာင့္ အေမြးေျပာင္ေနသည္ဟု 
မွတ္ယူႏုိင္သည္။ ထုိသုိ႔ေသာ အသြင္အျပင္အတြက္ အလုိအေလ်ာက္ ျဖစ္လာ 
ေသာ အေရျပားေရာဂါဆုိင္ရာ ခြဲျခားထားေသာ ေရာဂါစစ္တမ္းမရွိပါ။

လည္ပင္း သုိ႔မဟုတ္ လက္မွ ခ်ည္ 
ေႏွာင္ကာ ခ်ိတ္ဆြျဲခင္း (ဥပမာ- လက္ 
ႏွစ္ဘက္အား ေဘးဘက္ဆန္႔ကာ 
တစ္ဘက္စီမွ ႀကိဳးျဖင့္ခ်ည္ေႏွာင္ၿပီး 
လက္ႏွစ္ဘက္အား တစ္ဖက္တည္း 
ျဖစ္ေအာင္ ခ်ိတ္ဆြဲျခင္း။“သားသတ္ 
သမား” - လက္ႏွစ္ဘက္အား 
အေပၚသို႔ေျမာက္ပင့္ ခ်ိတ္ဆဲြပုံ)

ခ်ည္ေႏွာင္သည့္ေနရာရွိ ပြန္းပဲရာ သုိ႔မဟုတ္ အမာရြတ္မ်ား၊ ေအာက္ပုိင္း 
ေျခဖ်ားမ်ားတြင္ ထင္ထင္ရွားရွားရွိေနသည့္ အညိဳအမဲမ်ား၊ လည္ပင္းဒဏ္ရာ 
(အျဖစ္နည္းေသာ္လည္း အသံအုိး က်ိဳးအက္ျခင္းလည္းပါဝင္ႏုိင္သည္)။

ခႏၶာကိုယ္အား ေဇာက္ထုိး 
တြဲေလာင္းခ်ိတ္ၿပီး ခ်ည္ေႏွာင္ျခင္း 
(“ေျပာင္းျပန္သားသတ္ခ်ိတ္ဆြဲျခင္း”  
“murciélago”)

ေျခခ်င္းဝတ္ပတ္လည္ရွိ ပြန္းပဲ့ရာမ်ားႏွင့္ အမာရြတ္မ်ား။ အရြတ္ေနရာမ်ားရွိ 
ဒဏ္ရာမ်ား၊ ေျခက်င္းဝတ္ႏွင့္ အျခားအဆစ္မ်ားလြဲေနျခင္း။

လက္ကုိ ေနာက္ေက်ာ္ပစ္ပီး 
တံေတာင္ သုိ႔မဟုတ္ လက္ေကာက္ 
ဝတ္မွခ်ည္ေႏွာင္ကာ ခ်ိတ္ဆြဲျခင္း၊ 
သုိ႔မဟုတ္ လက္ဖ်ံကုိေနာက္ပစ္ၿပီး 
တံေတာင္ဆစ္ကုိ ၉ဝ ဒီဂရီအထိ 
ေထာင္ကာ လက္ႏွစ္ဘက္အား 
တန္းတစ္ခုတြင္ ခ်ည္ေႏွာင္ၿပီး 
ခ်ိတ္ဆြဲျခင္း (“ပါလက္စတုိင္း 
တြဲေလာင္းခ်ည္ေႏွာင္မႈပုံစံ”)

လက္ေကာက္ဝတ္ပတ္လည္ရွိ ပြန္းပဲ့ဒဏ္ရာမ်ား၊ အမာရြတ္မ်ား၊ ပခုံး ညပ္႐ုိး 
လြဲျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ အရြတ္မ်ား ပ်က္စီးေနျခင္း၊ ၾကြက္သားမ်ား ဆုတ္ျပဲေနျခင္း 
သုိ႔မဟုတ္ လက္ေမာင္းအေပၚဘက္ အစိတ္အပုိင္း ေသဆုံးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ရင္
အုပ္ၾကြက္သားမ်ားေသဆုံးေနျခင္း၊ ၾကြက္သား၏ ေရာင္ျခယ္ပစၥည္းမ်ား ဆီး 
တြင္ ပါျခင္းဆုိင္ရာ ေက်ာက္ကပ္ပ်က္စီးေနျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အလုပ္ မလုပ္ေတာ့ 
ျခင္း။

ဒူးအေနာက္ဘက္မွ ဘားတံတစ္ခု 
ထားၿပီး ဒူးကုိ ေကြးကာ သားေကာင္ 
အား တြဲေလာင္းခ်ိတ္ဆြဲျခင္း၊ လက္ 
ေကာက္ဝတ္ကုိ ဒူးေနရာတြင္ ခ်ည္ 
ေႏွာင္ထားေလ့ရွိသည္ (“ၾကက္တူ 
ေရြးအိပ္တန္း”၊“ဝန္ခ်ီသည့္ဂ်ိဳက္”၊“p
au de arara”) (ျပင္းထန္ေသာ 
အရြတ္ ဆုတ္ျပဲမႈျဖစ္ေစႏုိင္သည္) 

လက္ဖ်ံလက္ဦးပိုင္းႏွင့္ ဒူးအေနာက္ဘက္တြင္ ပြန္းပဲရာမ်ား၊ စုတ္ျပဲ  ေပါက္ျပဲ 
ဒဏ္ရာ၊ အမာရြတ္မ်ားရွိေနျခင္း၊ လက္ေကာက္ဝတ္ႏွင့္ ဒူးတြင္ ပြန္းပဲ့ရာမ်ား 
ရွိေနျခင္း။

121

121 ၁၅ မိနစ္ႏွင့္ ၂ဝ မိနစ္မွ နာရီေပါင္းမ်ားစြာ၊ ရက္ေပါင္းမ်ားစြာအထိၾကာျမင့္ႏုိင္သည့္ ခ်ိတ္ဆြဲထားျခင္းပုံစံအမ်ိဳးမ်ိိဳးသည္ အျမဲဆုိသလုိ ရုိက္ႏွက္မႈပုံစံအမိ်ဳးမ်ိဳးႏွင့္ 
ပူးတြဲေနတတ္ၿပီး ျပင္းထန္ေသာ ေနာက္ဆက္တြဲအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ျဖစ္ေစႏုိ္င္သည္။
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ညႇဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္မႈနည္းလမ္း
႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔အားေဖာ္ထုတ္မႈအေပၚ 

မွတ္သားခ်က္မ်ား

ဦးေခါင္းအား ေရထဲသုိ႔ အတင္း 
အဓမၶမ ႏွစ္ျခင္းသည္ ဆီး၊ မစင္၊ ပ်ဳိ႕ 
အန္မႈ သုိ႔မဟုတ္ အျခား မစင္ၾကယ္ 
သည့္အရာမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေန 
သည္ (“ေရငုပ္သေဘၤာ”၊ “ေရကူး 
ကန္”၊ “လက္တီနာ”)

ေရႏွစ္ျခင္း/ေရႏွစ္မႈျဖစ္ခါနီး လကၡဏာမ်ား၊ မစင္ သုိ႔မဟုတ္ ပါးစပ္ထဲ၊ လည္ 
ေခ်ာင္းဝ၊ ေလျပြန္၊ အစာျပြန္ သုိ႔မဟုတ္ အဆုတ္ထဲတုိ႔တြင္ အစအနမ်ား 
ရွိေနျခင္း။ ေသဆုံးမႈမရွိပါက အဆုတ္ေရာင္သြားျခင္း။ 

အေနအထားပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ညႇဥ္း 
ပမ္းႏွိပ္စက္မႈ၊ ခ်ည္ေႏွာင္မႈ သုိ႔မ 
ဟုတ္ တြန္႔လိန္ေကာက္ေကြးေသာ 
ပုံစံျဖင့္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္မႈ၊ ဆန္႔ၿပီး 
ခ်ည္ေႏွာင္မႈ သုိ႔မဟုတ္ အျခား 
သဘာဝမက်ေသာ ပံုစံမ်ားျဖင့္ 
ခ်ဳပ္ေႏွာင္မႈ

အရြတ္မ်ား၊ အေၾကာမ်ားႏွင့္ ေသြးေၾကာမ်ားဆုိင္ရာ မၾကာေသးမီက 
သုိ႔မဟုတ္ အုိေဟာင္းေသာ က်ိဳးပ့ဲမႈမ်ား၊ လြဲေနမႈမ်ားႏွင့္ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္မ်ား

စားပြဲတစ္ခုေပၚတြင္ ပက္လက္ လွဲ 
ထားၿပီး ခႏၶာကုိယ္ အေပၚပုိင္း 
ေထာက္ကန္ထားမႈမရွိသည့္ 
အေနထားမွရရွိသည့္ တုံးတိ 
ျဖစ္ေသာ ဝမ္းဗိုက္ပုိင္းဒဏ္ရာမ်ား 
(“ခြဲစိတ္မႈစားပြဲ” ၊ el quirófano”)

ဝမ္းဗုိက္ပုိင္း ပြန္းပဲရာမ်ား၊ ေက်ာျပင္ဒဏ္ရာမ်ာ၊ ဝမ္းတြင္းအူကၽြံနာ အပါအဝင္ 
ဝမ္းဗိုက္ပုိင္းဆုိင္ရာ ကလီစာမ်ားဒဏ္ရာရရွိမႈ။ ၾကြက္သားအတြင္းပုိင္းဆုိင္ရာ၊ 
ဝမ္းဗုိက္ေျမႇး၏ေနာက္ဘက္၊ ဝမ္းပုိင္းအတြင္းျဖစ္ေသာ ေသြးယိုစိမ့္မႈ။

လက္ဝါးျဖင့္ နားႏွစ္ဘက္သုိ႔ 
ျပင္းထန္စြာ ႐ုိက္ႏွက္ျခင္း (“teléfo-
no”)

နားေပါက္ထဲသုိ႔ ျပင္းထန္ေသာဖိအား လ်င္ျမန္စြာသက္ေရာက္သည့္အခါ 
နားစည္ကုိ ေပါက္ကြဲေစသည္။ အခ်ိန္ၾကာလာသည့္အခါ နားစည္တြင္ 
အနာရြတ္ျဖစ္လာပါမည္။ နား၏ျပင္ပတြင္လည္း ဒဏ္ရာမ်ားရွိလာႏိုင္သည္။ 
နားအတြင္း ၾကည့္ကိရိယာကုိ အသုံးျပဳပါ။

က်ာပြတ္ျဖင့္ ႐ုိက္ႏွက္ျခင္း အစဥ္းရာမ်ား၊  အေၾကာင္းလုိက္ရွိေနသည့္ အမာရြတ္မ်ားသည္ က်ာပြတ္ျဖင့္ 
႐ုိက္ႏွက္မႈေၾကာင့္ က်န္ရစ္သည့္ အမာရြတ္ျဖစ္ႏုိင္ေျခမ်ားပါသည္။ 
အေရျပားေရာင္ယမ္းျခင္းကုိ ထည့္မတြက္ပါႏွင့္။

လက္သည္း၊ ေျခသည္းမ်ား 
အတင္းအဓမၼ ဖယ္ထုတ္ျခင္း

လက္သည္းရင္းႏွင့္ လည္သည္းအနီးအေရျပားမ်ားတြင္ စုတ္ျပဲေနျခင္း၊ ပြန္းပဲ 
ေနျခင္း၊ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားမႈႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ အျခားေသာဒဏ္ရမ်ား။ 
ေနာက္ပုိင္းတြင္ တစ္သွ်ဴးမ်ားသည္ ႀကီးထြားလာၿပီး လက္သည္းတြင္ 
အသားပုိ တက္လာေစႏုိင္ပါသည္။  လိုက္ကန္ပေလးနပ္စ္ (Lichen planus) 
အေရျပားေရာဂါသည္ သက္ဆုိင္ရာ ကြဲျပားေသာ ေရာဂါအမ်ိဳးအစားျဖစ္ၿပီး 
အျခားေသာ အေရးျပားဒဏ္ရာမ်ားႏွင့္ ပူးတြဲလာေလ့ရွိသည္။ ဖန္းဂပ္စ္မိႈဆုိ္င္
ရာကူးဆက္ေရာဂါမ်ားသည္ ထူထဲၿပီး အဝါေရာင္သန္းကာ ေၾကြတတ္ေသာ 
လက္သည္းေျခသည္းမ်ားကုိ ထုတ္လုပ္ေပးပါသည္။
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ေလာင္ကၽြမ္းဒဏ္ရာမ်ား စီးကရက္၊ ပူျပင္းေသာအရာဝတၱဳမ်ားသည္ ေလာင္ကၽြမ္းဒဏ္ရာမ်ားကုိ ျဖစ္ 
ေစသည္ (အခ်ိန္ၾကာလာသည့္အခါ ယိႏွဲ႔ေသးငယ္ေသာ အမာရြတ္မ်ား 
ျဖစ္လာေစပါသည္။ အလုိအေလ်ာက္ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ေရာင္ရမ္းေစေသာ 
ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ၎သိသာထင္ရွားသည့္ အနားသတ္ဇုံမရွိပါ)။ လက္သည္ 
အရင္းမ်ား ေလာင္ကၽြမ္းသည့္အခါ ေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္ ပုံမက်ေသာ 
အစင္းမ်ားပါရွိေသာ ပုံမက်သည့္လက္သည္းမ်ားကုိ ျဖစ္ေစသည္။ 
တစ္ခါတစ္ရံ ေဒါင္လုိက္အကန္႔အျဖစ္ ကြဲထြက္သြားတတ္သည္။

ဓာတ္လိုက္ျခင္း 
(လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားအရင္းအျမစ္ 
တစ္ခုကုိ ဆက္သြယ္ထားသည့္ 
ဝါယာႀကိဳးမ်ား၊ ဥပမာ - 
ပလပ္ေခါင္း/la picana ။ 
လွ်ပ္စစ္တူရိယာ၊ 
သတၳဳစထြက္ေနေသာ ဝါယာၾကိဳး)

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္လုိက္သည့္ လက္၊ ေျခ၊ လက္ေခ်ာင္း၊ ေျခေခ်ာင္း၊ ႏုိ႔သီး၊ ပါးစပ္၊ 
ႏႈတ္ခမ္း သုိ႔မဟုတ္ လိင္အဂၤါ။ ဂ်ယ္လ္ သုိ႔မဟုတ္ ေရ သည္ အမ်ားအားျဖင့္ 
ျမင္သာေသာ ေလာင္ကၽြမ္းမႈမ်ားကို ကာကြယ္ေပးသည္။ ေလာင္ကၽြမ္းမႈသည္ 
သြင္ျပင္အျဖစ္ေပၚလာၿပီး၊ ဒဏ္ရာရခဲ့သည့္ အခ်ိန္မည္မွ်ၾကာခဲ့ၿပီအေပၚ 
မူတည္သည္။ ခ်က္ခ်င္းဆုိသလုိ၊ အနီေရာင္အစက္အေျပာက္မ်ား၊ အရည္ 
ၾကည္ဖုႏွင့္/ သုိ႔မဟုတ္ အမဲေရာင္သမ္းၿပီး ေပၚထြက္လာသည္။ 
ရက္သတၱပတ္ အနည္းငယ္ အတြင္း အနီေရာင္အဝုိင္းစက္အမာရြတ္မ်ားေပၚ
လာသည္။ လေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာျမင့္ေသာ ေသးငယ္ေသာ၊ ျဖဴေသာ၊ 
အနီေရာင္ သုိ႔မဟုတ္ အညိဳေရာင္သမ္းေသာ အစက္အေျပာက္မ်ား 
ေပၚလာသည္။

မီးအပူေပးထားသည့္ သတၳဳတံ 
စု႔ိအား စအုိထဲသုိ႔ ထုိးသြင္းျခင္း
(Black Slave)

စအုိတြင္ ေလာင္ကၽြမ္းေနျခင္း။

တုံးတိေသာအရာျဖင့္ ဆက္တုိက္ 
လုပ္ေဆာင္မႈေၾကာင့္ ရသည့္ 
ဒဏ္ရာမ်ား၊ ေျခဖဝါးအထိတုိင္ 
(တစ္ခါတစ္ရံ လက္ သုိ႔မဟုတ္ 
တင္ပါးထိ) (“falanga”, “falaka”, 
“bastinado”)

သာမန္ကာလွ်ံကာျဖင့္ျပင္ပပုိင္းစစ္ေဆးမႈတြင္ လြတ္သြားႏုိင္သည္။ လကၡဏာ 
မ်ားရွိ ေနပါေသာ္လည္း ပြန္းပဲ့မႈမဟုတ္ဘဲ ေရာင္ကုိင္းမႈက သိသာေသာ 
အသြင္ အျပင္ျဖစ္နုိင္သည္။ ပိတ္ထားေသာ ေရာဂါလကၡဏာစု အကန္႔သည္ 
ၾကြက္သား ေသဆုံးမႈ သုိ႔မဟုတ္ ေျခေခ်ာင္းထိပ္တြင္ ေသြးမ်ားယိုစိမ့္မႈသုိ႔ 
ဦးတည္ႏုိင္သည္။  လက္ေကာက္ဝတ္ႏွင့္ အေျခေထာက္အ႐ုိးငယ္တြင္ 
က်ိဳးပဲ့မႈမ်ားျဖစ္ႏုိင္သည္။ အရြတ္အေၾကာႏွင့္ ၾကြက္သားစြန္းအရြတ္မ်ာသည္ 
စုတ္ျပဲနုိင္သည္အခ်ိန္ ၾကာလာသည့္အခါ ပုံမွန္မဟုတ္သည့္ အမာရြတ္မ်ား 
အေရျပားတြင္ ေပၚထြက္လာႏုိင္သည္။

လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာက်ဴးလြန္မႈ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာကူးစက္ေရာဂါ၊ ကိုယ္ဝန္ရရွိမႈ၊ ရင္သား သုိ႔မဟုတ္ လိင္အဂၤါ 
တြင္ ဒဏ္ရာမ်ားရရွိျခင္း။ ေယာနိ၊ စအုိ သုိ႔မဟုတ္ ပါးစပ္မ်ားတြင္ ထုိးသြင္း 
ခံရမႈလကၡဏာအားလုံးႏွင့္ ၎တုိ႔၏ ကြဲျပားေသာေရာဂါအမ်ိဳးအစားမ်ား။
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င။ အ႐ုိးစုအၾကြင္းအက်န္မ်ားအား စိစစ္သုံးသပ္မႈဆုိင္ရာ အေသးစိတ္လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား 

၁။  နိဒါန္း

၂၇၄။ ဤလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားသည္ အ႐ုိးစုအၾကြင္းအက်န္မ်ားစိစစ္သုံးသပ္ရာတြင္ လုိက္နာရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ 
ရွင္းလင္းေဖာ္ျပေပးပါသည္။ 

၂။  အ႐ိုးစုအၾကြင္းအက်န္မ်ားကုိ စိစစ္ေလ့လာမႈအတြက္ အေျခခံအေဆာက္အအုံ

၂၇၅။ အ႐ုိးစုအၾကြင္းအက်န္မ်ားစိစစ္ေလ့လာရာတြင္ အေျခခံအေဆာက္အအုံလုိအပ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ဓာတ္ခြဲ 
ခန္းတစ္ခုလုိအပ္သည္။ လုံျခံဳေရး၊ ထိန္းခ်ဳပ္မႈကြင္းစက္ (chain of custody) ႏွင့္ ဇီဝဆုိင္ရာလုံျခံဳေရးတုိ႔ႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္းၿပီး ဓာတ္ခြဲခန္းအား ရင္ခြဲရံု/အေအးတုိက္ကဲ့သုိ႔ပင္ တည္ေဆာက္ထားပါသည္။ ယင္းဓာတ္ခြဲခန္းသည္ 
အ႐ိုးစုအၾကြင္းအက်န္မ်ားကုိ စိစစ္ေလ့လာမႈအတြက္ အထူးသီးသန္႔အသုံးျပဳသင့္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ 
ဆုိေသာ္ စိစစ္ေလ့လာမႈၿပီးဆုံးရန္ ႐ုပ္အေလာင္းခြဲစိတ္စစ္ေဆးမႈထက္ ပုိ၍ ၾကာျမင့္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္ 
(တစ္ခါတစ္ရံ ရက္ေပါင္းမ်ားစြာ၊ သုိ႔မဟုတ္ ရက္သတၱပတ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာသည္)။ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားသည္ 
လုိအပ္ေသာ အေျခခံအေျခအေနရပ္မ်ားအခ်ိဳ႕ျဖစ္သည္။ ၎တုိ႔သည္ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ အမႈေပါင္းမည္မွ်အား 
စိစစ္ေလ့လာမႈ ျပဳရသည္ဟူသည့္အေပၚတြင္ မူတည္၍ ကြဲျပားပါလိမ့္မည္။ 

(က) အ႐ုိးအၾကြင္းအက်န္မ်ားကုိ စိစစ္ေလ့လာရန္အတြက္ စားပြဲမ်ားကုိထားရွိရန္ လုံေလာက္ေသာ 
အက်ယ္အဝန္းရွိသည့္ ေနရာ။ စားပြဲမ်ားသည္ အ႐ုိးစုအၾကြင္းအက်န္မ်ား ခႏၶာေဗဒလဲေလ်ာင္းထား 
ရွိရန္ လုံေလာက္ေသာ ပမာဏရွိသည့္ စားပြဲမ်ားျဖစ္သင့္သည္။ 

(ခ) အလင္းေရာင္ ေကာင္းေကာင္းရွိရမည္။

(ဂ) ေလဝင္ေလထြက္ေကာင္းရမည္။

(ဃ) အၾကြင္းအက်န္မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာဆက္စပ္ေသာ အေထာက္အထားမ်ား သုိေလွာင္သိ္မ္းဆည္း 
ရမည့္ေနရာမ်ား (အ႐ိုးစု အၾကြင္းအက်န္မ်ားအတြက္ ေရခဲေသတၱာ မလုိအပ္ပါ။)

(င) သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ရာေနရာ (ေရစီးဆင္းမႈ ေကာင္းစြာရွိရမည္)

(စ) ဓာတ္ပုံ႐ုိက္ရန္ေနရာ။

(ဆ) မ်ိဳး႐ုိးဗီဇဆုိင္ရာ စိစစ္ေလ့လာမႈအတြက္ ပုံစံနမူနာမ်ားကုိ ယူေဆာင္ရာအတြက္ ေနရာ (မလုိလားအပ္ 
သည့္ ေရာဂါပုိးမႊားမ်ားကူးစက္တတ္သည့္ ကိစၥရပ္ကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္လုိအပ္သည္)

(ဇ) ဓာတ္မွန္႐ုိက္ကူးမႈအတြက္ လက္လွမ္းမီႏုိင္ျခင္း။

(စ်) အနံအသက္မ်ားႏွင္ ကူးစက္တတ္ေသာ အရာမ်ား၊ မိႈတတ္ေနသည့္အမႈန္မ်ား စသည္တုိ႔ကုိ ရွင္း 
လင္းရန္ ေလစစ္ထုတ္သည့္ ကိရိယာထားရွိျခင္း။

(ည) ႐ုပ္အေလာင္းခႏၶကိုယ္သည္ အလြန္ပုပ္သုိးေနသည့္အဆင့္ျဖစ္ပါက အသားလႊာမ်ားကုိ ဖယ္ရွားၿပီး 
အ႐ုိးမ်ားကို စစ္ေဆးရန္အတြက္ အထူးသီးသန္႔ခန္း လုိအပ္ပါမည္။ 

၃။ အ႐ိုးစုအၾကြင္းအက်န္မ်ားကုိ စိစစ္ေလ့လာရန္အတြက္ ျပင္ဆင္ျခင္း

၂၇၆။ ႐ုပ္အေလာင္းအၾကြင္းအက်န္မ်ား ေသခ်ာစြာျပန္လည္ရွာေဖြျခင္း မည္မွ်အေရးႀကီးမားသည္ကုိ အလြန္အမင္း 
အေလးေပးမႈမျပဳႏုိင္ပါ။ ျပန္လည္ရွာေဖြေတြ႔ရွိမႈမျပဳႏုိင္ျခင္းက ရႈပ္ေထြးေနၿပီးသားျဖစ္ေသာ တာဝန္ကုိ ပို၍ပင္ 
ရႈပ္ေထြးေစၿပီး၊ ႐ုပ္အေလာင္းအၾကြင္းအက်န္မ်ား စိစစ္ေလ့လာရာတြင္ ရွင္းလင္းရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအားလုံးႏွင့္ 
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စပ္လ်ဥ္းၿပီး ယုံၾကည္အားထားရေသာ၊ က်ိဳးေၾကာင္းညီညြတ္ေသာ နိဂုံးခ်ဳပ္မွတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္မႈျပဳရန္ ျဖစ္ႏုိင္ 
ေခ် နည္းပါးေစႏုိင္ပါသည္။ 

၂၇၇။ ဓာတ္ခြဲခန္း၌ ႐ုပ္အေလာင္းအၾကြင္းအက်န္မ်ားကုိ ရရွိၿပီးသည္ေနာက္၊ ထိန္းခ်ဳပ္မႈကြင္းစက္ (chain of cus-
tody)ႏွင့္ မွတ္တမ္းေရးမွတ္မႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ အဆင့္မ်ားအားလုံးကို လုိက္နာျခင္းအားျဖင့္ မႈခင္းေဆးဘက္ 
ေရးရာ မႏုႆေဗဒပညာရွင္ အေနျဖင့္ -

(က) ႐ုပ္အေလာင္းအၾကြင္းအက်န္မ်ားသည့္ လူ႔႐ုပ္အေလာင္း ျဖစ္မျဖစ္ကုိ သက္ေသျပေပးရမည္၊

(ခ) အမႈျဖစ္ရပ္သည္ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ-ဥပေဒေရးရာ အက်ိဳးစီးပြားတြက္ ဟုတ္သည္၊ မဟုတ္သည္ကုိ 
ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သမုိင္းဝင္ သို႔မဟုတ္ သမို္င္းမတိုင္မီေခတ္အေျခအေနႏွင့္ ဆက္စပ္မႈမရွိသည္ကုိ 
ေသာ္လည္းေကာင္း သက္ေသျပေပးရမည္။ 

(ဂ) ႐ုပ္အေလာင္းအၾကြင္းအက်န္မ်ားသည္ လူပုဂၢိဳလ္အေရအတြက္ မည္မွ်အား ကိုယ္စားျပဳသည္ကုိ 
ခ်ျပေပးရမည္။ 

၂၇၈။ တစ္ပိုင္းတစ္စစီျဖစ္ေနေသာ အၾကြင္းအက်န္မ်ားျဖစ္ပါက ၎တုိ႔သည္ လူ႔႐ုပ္အေလာင္းအၾကြင္းအက်န္ဟုတ္ 
သည္၊ မဟုတ္သည္ကုိ သတ္မွတ္ရန္ ခက္ခဲႏုိင္ပါသည္။ ထုိသုိ႔ျဖစ္ပါက တစ္သွ်ဴးေဗဒ၊ မ်ိဳး႐ိုးဗီဇ သုိ႔မဟုတ္ 
ဓာတုေဗဒဆိုင္ရာ နည္းလမ္းမ်ားကုိ အသုံးျပဳသင့္ပါသည္။ 

၂၇၉။ အခ်ိဳ႕ေသာျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ႐ုပ္အေလာင္းအၾကြင္းအက်န္မ်ားသည္ သမုိင္းဝင္ သုိ႔မဟုတ္ သမုိင္းမတုိင္မီ 
အခ်ိန္က အၾကြင္းက်န္မ်ားျဖစ္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ- ဥပေဒေရ စိတ္ဝင္စြားဖြယ္ ျဖစ္မျဖစ္ကုိ 
သတ္မွတ္ေပးရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ ထုိသုိ႔ေသာအေျခအေနမ်ားတြင္ ႐ုပ္အေလာင္း အၾကြင္းအက်န္မ်ား၊ 
၎တို႔ႏွင့္အတူေတြ႔ရသည္ ဆက္ႏႊယ္သည့္အရာဝတၱဳမ်ား (ဥပမာ၊ ေက်ာက္ခဲလက္နက္မ်ား) စြန္႔ပစ္ ပုံနည္း 
လမ္းႏွင့္ ျမဳပ္ႏွံသည့္ေနရာအတြင္း၌ ၎တုိ႔၏ ထားရွိပုံအေနအထားတုိ႔သည္ အကဲျဖတ္စစ္ေဆးရာတြင္ 
အေရးႀကီးေသာ အခန္းက႑တစ္ရပ္အျဖစ္ ရွိေနႏုိင္သည္။ ထုိ႔အျပင္ အ႐ိုးမ်ား၏ အခ်ိဳ႕ေသာအသြင္အျပင္မ်ား 
(ဥပမာ သန္မာေသာသြားမ်ားရွိေနျခင္း) ႏွင့္ သြား၏ အသြင္အျပင္တုိ႔သည္ ၎တုိ႔၏ သမိုင္းဝင္ေသာ 
သေဘာသဘာဝကုိ ညႊန္ျပေပးနုိင္ပါသည္။ ထိုသို႔ေသာ အသြင္အျပင္မ်ားကုိ ဂ႐ုတစုိက္ အဓိပၸာယ္ေကာက္ရန္ 
လုိအပ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ မ်က္ေမွာက္ေခတ္လူမ်ားသည္လည္း ထုိသု႔ိေသာ္ အသြင္အျပင္မ်ားကို 
ျပသနုိင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ သြားဘက္ဆုိင္ရာျပန္လည္မြမ္းမံမႈမ်ားရွိပါက ေသခ်ာသည္မွာ မ်က္ေမွာက္ 
ေခတ္ကာလ အေျခအေနႏွင့္ ပုိ၍ သက္ဆုိင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပေပးသည္။ 

၂၈ဝ။ ဓာတ္ခြဲခန္းတြင္ ႐ုပ္အေလာင္းအၾကြင္းအက်န္မ်ား ေရာေထြးၿပီးေရာက္ရွိလာပါက လူအနည္းဆုံးမည္မွ် 
ပါဝင္ေနသည္ (Minimum Numbur of Individual) ဟူသည္ကုိ သတ္မွတ္ေပးရန္ ေကာင္းမြန္ေသာ ဗ်ဴဟာ 
တစ္ရပ္လုိအပ္ပါသည္။ ျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္ရွိေသာနည္းလမ္းမ်ားမွာ - စုံတြဲအလုိက္ႏိႈင္းယွဥ္ျခင္း၊ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု 
ဆက္ေပးျခင္း၊ ဖယ္ရွားသုတ္သင္ျခင္းဆုိင္ရာျဖစ္စဥ္၊ အ႐ိုးအဆစ္မ်ားကုိ ႏိႈင္းယွဥ္ျခင္း၊ ေက်ာက္ျဖစ္႐ုပ္ၾကြင္း
ဆုိင္ရာေလ့လာမႈႏွင့္ ေနာက္ဆုံးတြင္ မ်ိဳး႐ိုးဗီဇဆုိ္င္ရာ စိစစ္ေလ့လာမႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း စသည္တို႔ျဖစ္သည္။ 

၂၈၁။ မႈခင္းေရးရာ စိတ္ဝင္စြားဖြယ္ျဖစ္လာသည့္ ျဖစ္ရပ္အမႈတစ္ခုအျဖစ္ သက္ေသထင္ရွားသည့္အခါ ႐ုပ္အေလာင္း 
အၾကြင္းအက်န္မ်ားကုိ ေအာက္ပါအစဥ္လုိက္အတုိင္း ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္ပါသည္ - 

(က) စာရင္းသြင္းျခင္း။   ။ မည္သည့္အ႐ိုးမ်ားႏွင့္ သြားမ်ားရွိေနသည္၊ ယင္းအစိတ္အပုိင္းတစ္ခုစီတုိင္း၏ 
အေျခ အေနႏွင့္ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ထက္ပို၍ ရွိေနျခင္းျဖစ္မျဖစ္ (အ႐ိုး/သြားမ်ားကုိ ထပ္တလဲလဲ 
စစ္ေဆးၿပီး ေဖာ္ထုတ္ျခင္းအားျဖင့္)။ 
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(ခ) ဓာတ္မွန္ရုိက္ျခင္း (Plain X-rays)။ ။ အပ်က္အစီးျဖစ္ေနသည့္ အ႐ိုးမ်ား၊ ဥပမာ ေသနတ္ျဖင့္ပစ္ 
ခံရျခင္းကုိ မ်က္စိျဖင့္ျမင္ေတြ႔၍မရသည့္အတြက္ ထုိသတၲဳမ်ားကုိ ဓာတ္မွန္႐ုိက္ေပးရမည္။ ခဲသတၱဳ 
သုိ႔မဟုတ္ ေၾကးသတၱဳ၊ ဥပမာ က်ည္ဖူးမ်ားရွိမရွိကုိ ေဖာ္ထုတ္ရန္ ဓာတုေဗဒဆုိင္ရာ စမ္းသပ္မႈမ်ား 
အသုံးျပဳနုိင္သည္။ ဓာတ္မွန္႐ုိက္ျခင္းသည္ အ႐ိုးဆုိင္ရာေရာဂါေဗဒအား  သုံးသပ္မႈျပဳျခင္းအတြက 
လည္း အသုံးဝင္ပါသည္။ ဓာတ္မွန္ရုိက္ျခင္းကုိ  ႐ုပ္အေလာင္းအၾကြင္းအက်န္မ်ား သန္႔ရွင္းေရး 
မျပဳလုပ္မီ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ ဤသည္ အေလာင္းတူးေဖာ္ရာတြင္ ေရာေထြးေနေသာ 
အေလာင္းမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ရန္မျဖစ္ႏိုင္သည့္အေျခအေနတြင္ ပုပ္သုိးေဆြးျမည့္ေနေသာ 
႐ုပ္အေလာင္း အၾကြင္းအက်န္မ်ားတြင္ အေရးႀကီးပါသည္။ 

(ဂ) ေဆးေၾကာသန္႔စင္ျခင္း/နမူနာယူျခင္း။  ။ ၎တုိ႔၏အေျခအေနသည္ အခြင့္ေပးပါက 
အ႐ိုးႏွင့္သြားမ်ားကုိ အျခားဘာမွ်မပါဘဲ သာမာန္ေရပန္းျဖင့္ ေဆးေၾကာေပးသင့္ပါသည္။ ေရျဖင့္ 
ေဆးေၾကာသည့္အခါ အရာဝတၱဳမ်ား ေမ်ာပါမသြားေစရန္ စကာခံေပးရပါမည္။ အကယ္၍ ႐ုပ္ 
အေလာင္းသည္ အလြန္အမင္း ပုပ္သိုးေဆြးျမည့္ေနပါက ေဆးေၾကာျခင္းသည့္ အက်ိဳးပ်က္ျပားေစ 
ႏုိင္ပါသည္။ ႏူးည့ံမႈရွိေသာ အေမြးတုိမ်ား ရွိသည့္ ဘရြတ္တံ၊ ဥပမာ သြားပြတ္တံ၊ ကုိအသုံးျပဳ၍ 
အညစ္ေၾကးမ်ားကုိ ဖယ္ရွားႏုိင္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ ေဟာင္းႏြမ္းစုတ္ျပတ္ေနေသာအ႐ိုးမ်ား၊ ဥပမာ 
ရွည္လ်ားေသာအ႐ိုးမ်ား၏ အစြန္းပုိင္းမ်ားႏွင့္ တင္ပါးဆုံ႐ိုး၏အ႐ိုးစပ္မ်ားကို ေသခ်ာစြာဂ႐ုစိုက္ 
ေပးရမည္။ သြားရင္းဗ်ည္းအ႐ိုးႏွင့္ ပူးတြဲဆက္ႏႊယ္ေနသည့္ သြားမ်ားကုိ ဖယ္ရွားထုတ္ယူၿပီး သီးသန္႔ 
ေဆးေၾကာကုိ သိမ္းဆည္းထားသင့္ပါသည္။ ေပ်ာက္မသြားေစရန္ျဖစ္သည္။ 

 အကယ္၍ ႐ုပ္အေလာင္း အၾကြင္းအက်န္မ်ားသည္ အ႐ိုးစုခ်ည္းသက္သက္မဟုတ္ဘဲ ႏူးညံ့ေသာ 
တစ္သွ်ဴး အပုိင္းအစမ်ား တြယ္ကပ္ေနေသးပါက တင္းၾကပ္ေသာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈျဖင့္ ယင္းအ႐ိုးစုမ်ားကုိ 
ဓာဓုေဗဒ နည္းလမ္းမဟုတ္သည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ ေဆးေၾကာေပးသင့္ပါသည္။ ထုိေဆးေၾကာမႈအား 
မႈခင္းေရးရာ ေရာဂါရွာေဖြေရးဆရာဝန္မွ ႐ုပ္အေလာင္းအၾကြင္းအက်န္မ်ားအား သုံးသပ္မႈျပဳျခင္း၊ 
ေသခ်ာစြာ မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းႏွင့္ လုိအပ္သည့္ ပုံစံနမူနာမ်ား ရယူစုေဆာင္းၿပီးမွာသာ ေဆာင္ရြက္သင့္ 
ပါသည္။ ႐ုပ္အေလာင္းအၾကြင္းအက်န္မ်ားအား ေဆးေၾကာေပးၿပီးပါက ၎တုိ႔အား ျဖစ္ႏုိင္ပါက 
အလင္းေရာင္ႏွင့္ ေဝးကြာသည့္ေနရာ၊ အ႐ုိးစုအား ေနေရာင္ႏွင့္မထိေတြ႔သည့္ေနရာတြင္ အေျခာက္ခံ 
ေပးသင့္ပါသည္။ ျမန္ျမန္ေျခာက္ေစခ်င္က ပန္ကာကုိ အသုံးျပဳႏုိင္သည္။ 

(ဃ) ပုံစံနမူနာယူျခင္း။ ။ အ႐ိုးစုအၾကြင္းအက်န္မ်ားကုိ စိစစ္ေလ့လာရာတြင္ ပုံစံနမူနာမ်ားရယူရသည့္ 
အဓိက အေၾကာင္းအရင္းမွာ မ်ိဳး႐ုိးဗီဇဆိုင္ရာစိစစ္ေလ့လာမႈကုိေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္ၿပီး မည္သူမည္ဝါ 
ျဖစ္ေၾကာင္းေဖာ္ထုတ္မႈကုိ ကူညီေပးႏုိင္ပါသည္။ DNA ဓာတ္ခြဲခန္းမ်ား၏ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ 
ပုံစံနမူနာမ်ားရယူျခင္းနည္းလမ္းမ်ား ကြဲျပားႏုိင္သည္ျဖစ္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကုိ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ 
ရြက္ရပါမည္။ အ႐ိုးစု၏ အေျခအေနႏွင့္ ပါဝင္သည့္႐ုပ္အေလာင္းအေရအတြက္တုိ႔အေပၚမူတည္၍ 
မႏုႆေဗဒပညာရွင္မွ ပုံစံနမူနာ မည္မွ်ယူရမည္ကုိ ဆုံးျဖတ္ရပါမည္။ ေရာေထြးေနသည့္ အ႐ိုးစုရွိ 
သည့္ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ရမည္မွာ ႐ႈပ္ေထြးၿပီး၊ ထုိသို႔ေသာ ရႈပ္ေထြးသည့္ ျဖစ္ရပ္ 
အေျခအေနမ်ားကုိ မည္သုိ႔စိစစ္ေလ့လာမည္ဟူသည့္ ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔ေသာ ဗ်ဴဟာကုိ ထည့္သြင္း 
စဥ္းစားရပါမည္။ အမ်ားအားျဖင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ သြားႏွစ္ခ်ာင္းသို႔မဟုတ္ သုံးေခ်ာင္း၊ ေပါင္႐ိုး 
သုိ႔မဟုတ္ ေျခသလုံး အတြင္းဘက္အ႐ိုးကဲ့သုိ႔ေသာ ရွည္လ်ားသည့္ အ႐ိုးေခ်ာင္းမ်ားပမာဏ အလုံ 
အေလာက္တုိ႔သည္ လူတစ္ဦးအတြက္ အ႐ိုးစုဆုိင္ရာပုံစံနမူနာယူရန္လုံေလာက္ပါသည္။ (ျဖစ္ႏုိင္ပါ 
က သြားႏွင့္ အ႐ုိးမ်ား ေဆးေၾကာသန္႔စင္မႈမျပဳမီ ပုံစံနမူနာမ်ားကုိ ယူထားရပါမည္။ ေနာက္ထပ္ညစ္
ညမ္းမႈမ်ားျဖစ္မလာေစရန္ ျဖစ္သည္။)
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(င) ဆက္စပ္၍ျပည္လည္ေဖာ္ထုတ္ျခင္း။  ။ ႐ုပ္အေလာင္းခြဲစိတ္စစ္ေဆးမႈ မတုိင္မီ သုိ႔မဟုတ္ ၿပီးေနာက္ 
ေတြ႔ရွိရ သည့္ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္ေတြ႔ရွိရသည့္ အ႐ိုးမ်ားကုိ ဆက္စပ္၍ ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္ေပးရ 
ပါမည္။ အ႐ိုးအပုိင္းအစမ်ားကုိ ဆက္ၿပီး၊ ျပန္ခြာသည့္အခါတြင္လည္း ပ်က္စီးမႈမရွိေစသည့္ အထူး 
ေကာ္ကုိ အသုံးျပဳသင့္ပါသည္။

၄။ ႐ုပ္အေလာင္းအၾကြင္းအက်န္မ်ား၏ဇီဝေဗဒဆုိင္ရာပရုိဖုိင္းမွတ္တမ္းတည္ေဆာက္ေပးျခင္း

၂၈၂။ ႐ုပ္အေလာင္းအၾကြင္းအက်န္မ်ားအား ျပင္ဆင္မႈျပဳၿပီးပါက မႏုႆေဗဒပညာရွင္မွ ၎တစ္ခုခ်င္းစီ၏ ဇီဝဗဒ
ဆုိင္ရာပရုိဖုိင္းမွတ္တမ္းကုိ ျပဳစုေပးပါမည္။ ယင္းတြင္ အသက္၊ လိင္၊ မ်ိဳး႐ိုး၊ အရပ္အေမာင္း စသည္တုိ႔အား 
အကဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈႏွင္ သတ္မွတ္ခ်က္ေပးမႈတုိ႔ပါဝင္သည္။ 

၂၈၃။ အသက္။ ။ ၎သည္ အ႐ိုး၏အပိုင္းအျခားအတြင္း ခန္႔မွန္းျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ အတိအက်မဟုတ္ပါ။ လူပုဂိၢဳလ္ အိုမင္း 
လာေလေလ၊ အပုိင္းအျခား က်ယ္လာေလေလျဖစ္သည္။ သေႏၶသားအဆင့္မွာ အသက္ ၂၅ ႏွစ္ခန္႔အထိတြင္ 
လူ၏အ႐ိုးစုသည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ၊ ႀကီးထြားမႈျဖစ္ေပၚသည္။ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ တုိင္းတာမႈမ်ားျဖင့္လည္း သုံးသပ္မႈျပဳ 
သည္။ ၎တုိ႔မွာ သြားဘက္ဆိုင္ရာဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ၊ ရွည္လ်ားေသာအ႐ိုးမ်ား၏ အတုိင္းအထြာ၊ အသက္ငယ္စဥ္ 
အ႐ိုးမ်ားဆက္စပ္သည့္ အသြင္အျပင္တုိ႔ျဖစ္ၿပီး၊ လူ၏ႀကီးထြားဖြံ႔ၿဖိဳးမႈေနာက္ပုိင္းအဆင့္တြင္ ဆီးခုံ႐ိုးမ်ား 
အ႐ိုးဆက္ျခင္းႏွင့္ စတုတၳေျမာက္နံ႐ိုးအဆုံးပုိင္းအသြင္သ႑န္ေလ့လာျခင္းတုိ႔ျဖစ္သည္။ လူ၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈမ်ား 
ရပ္တန္႔သြားသည့္အခါ ဆုတ္႐ုပ္လာသည့္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား စတင္ေပၚထြက္လာသည္။ အထူးသျဖင့္ အဆစ္ 
အျမစ္ ေနရာမ်ားျဖစ္သည့္ အ႐ိုးအဆစ္ေရာင္ျခင္းဆုိင္ရာ လကၡဏာမ်ားျဖစ္သည္။ 

၂၈၄။ လိင္။ ။ အ႐ိုးစုအတြင္း လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဒိုင္မုိးဖစ္ဆင္ (dimorphism) အား အပ်ိဳ၊လူပ်ိဳျဖစ္လာခ်ိန္တြင္ 
ေတြ႔ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထုိကာလမတုိင္မီ လိင္အုပ္စုခြဲျခားသတ္မွတ္ျခင္းသည္ အားကုိး၍မရပါ။ အသက္ 
အရြယ္ပိုႀကီးလာသည့္ ပုဂိၢဳလ္မ်ားတြင္  လိင္အုပ္စု ခြဲျခားသတ္မွတ္ႏုိင္သည့္ အဓိကနည္းလမ္းႏွစ္ခု ရွိသည္။ 
၎တို႔မွာ - 

(က) ဦးေခါင္း႐ိုးႏွင့္ တင္ပါးဆုံ႐ိုးတုိ႔၏ အထူးေနရာမ်ားတြင္ အသြင္သ႑ပိုင္းဆုိင္ရာ လကၡဏာမ်ား၊

(ခ) မက္ထရစ္စနစ္ အကဲျဖတ္သုံးသပ္မႈျပဳျခင္း၊ ယင္းတြင္ ေျခလက္အ႐ိုးမ်ား၊ အ႐ိုးဆက္သည့္ ေနရာမ်ား၏ 
ရႈေထာင့္မ်ိဳးစုံကုိ တုိင္းတာျခင္းမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ 

 အကယ္၍ ႐ုပ္အေလာင္းအၾကြင္းအက်န္မ်ား  တစ္ပုိင္းတစ္စစီျဖစ္ေနျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အ႐ိုးပုိင္းဆုိင္ရာ ေဖာ္ 
ထုတ္မႈတြင္ လိင္အုပ္စုခြဲျခားမႈမျပဳႏုိင္ပါက၊ မ်ိဳး႐ိုးဗီဇဆုိင္ရာ စိစစ္ေလ့လာမႈ (amelogenin) အားျဖင့္ လိင္ခြဲ 
ျခားသတ္မွတ္ရန္ အသုံးျပဳႏုိင္ပါမည္။ လိင္ခြဲျခားသတ္မွတ္ျခင္း (amelogenin)ကုိ အ႐ိုးမ်ား၏ မ်ိဳး႐ိုးဗီဇ 
စိစစ္ေလ့လာမႈတြင္ စံႏႈန္းတစ္ခုအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ 

၂၈၅။ မ်ိဳး႐ိုး။ ။ မ်ိဳး႐ိုးဟုဆုိရာတြင္ တိက်ေသာလူအုပ္စုတစ္ခု၏ ပထဝီနယ္ပယ္ေဒသႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ မ်ိဳး႐ိုးဆုိင္ရာ 
ဇာစ္ျမစ္ကုိ ရည္ညႊန္းပါသည္။ ၎အတြက္ အ႐ိုးမ်ားအတြင္း၊ အထူးသျဖင့္ ဦးေခါင္း႐ိုးအတြင္းရွိ အထူး 
လကၡဏာမ်ားကို သုံးသပ္ျခင္းအားျဖင့္ အကဲျဖတ္စိစစ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းလကၡဏာမ်ားသည္ ရွိသည္လည္း 
ျဖစ္ႏုိင္၊ မရွိသည္လည္း ျဖစ္ႏုိင္သည္၊ သုိ႔မဟုတ္ ပမာဏအနည္းငယ္ ရွိႏုိင္သည္။ တစ္ခ်ိန္နည္းမွာပင္ 
ဦးေခါင္း႐ိုးအတြင္းႏွင့္ ဦးေခါင္းခြံအေနာက္ပုိင္းကုိ တုိင္းတာမႈမ်ားစြာျပဳႏုိင္သည္။ တုိင္းတာမႈမ်ားကုိျပဳလုပ္ရန္ 
ႏွင့္ အ႐ိုးစု၏မ်ိဳး႐ုိးဆုိင္ရာ အကဲျဖတ္စိစစ္မႈတစ္ရပ္ကုိ စိစစ္ေလ့လာမႈေအာက္၌ ထုတ္လုပ္ႏုိင္ရန္ ေဆာ့ဖ္ဝဲကို 
သင့္ေလ်ာ္သလုိ အသုံးျပဳႏုိင္ပါသည္။ 
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၂၈၆။ အရပ္အေမာင္း။ ။ အ႐ိုးစုတစ္ခု၏အရပ္အေမာင္းကုိ ေအာက္ပါနည္းလမ္းမ်ားမွ တစ္ခုခုကုိ အသုံးျပဳၿပီး 
ခန္႔မွန္းနုိင္သည္ -

(က) သတ္သတ္မွတ္မွတ္ျဖစ္ေသာ အ႐ိုးမ်ားအခ်ိဳ႕၏ အျမင့္/အရွည္ကုိတုိင္းတာျခင္း (ဦးေခါင္းခြံ၊ ေက်ာ႐ိုး၊ 
ေပါင္႐ိုး၊ ေျခသလုံး႐ိုး၊ ေျခခ်င္းဝတ္႐ိုး)၊ ထုိတုိင္းတာမႈမ်ားကုိ ျဖည့္စြက္ၿပီး လပ္ေနေသာ ႏူးညံ့ 
သည့္တစ္သွ်ဴးအတြက္ အမွားျပင္ဆင္ေပးျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္

(ခ) ရွည္လ်ားေသာ အ႐ိုးတံတစ္ခုအား တုိင္းတာျခင္း (ဥပမာ၊ ေပါင္႐ိုး၊ ေျခသလုံး႐ိုး သုိ႔မဟုတ္ 
လက္ေမာင္း႐ိုး) သို႔မဟုတ္ ထုိအ႐ိုးႏွစ္ေခ်ာင္းအား ေပါင္းလုိက္ျခင္း (ေပါင္႐ိုးႏွင့္ ေျခသလုံး႐ိုး) ႏွင့္ 
ရလဒ္အတြက္ ေနာက္ဆုတ္တြက္ခ်က္သည့္ပုံေသနည္း (regression formula) တစ္ခု အသုံးျပဳ 
ႏုိင္သည္။ 

(ဂ) ေနာက္ဆုတ္တြက္ခ်က္သည့္ပုံေသနည္း (regression formula) ကုိ တစ္ပုိင္းတစ္စစီျဖစ္ေနေသာ
အ႐ိုးမ်ားအတြက္လည္း အသုံးျပဳႏုိင္သည္။ ျဖစ္ရပ္အားလုံးတြင္ မွန္ကန္ေသာ အညြန္းဇယားကုိ 
အသုံးျပဳရန္ေရြးခ်ယ္မႈျပဳျခင္းအလုိ႔ငွါ လိင္ ႏွင့္ မ်ိဳး႐ိုးဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို လုိအပ္ 
ပါသည္။ 

၅။ က်န္ၾကြင္းသည့္အရာမ်ားအား စိစစ္ေလ့လာမႈႏွင့္ အစီရင္ခံမႈ

၂၈၇။ ဇီဝေဗဒဆုိင္ရာပရုိဖုိင္းမွတ္တမ္းကုိ ျပဳလုပ္ၿပီးပါက ေအာက္ပါအဆင့္မ်ားအတြက္ စိစစ္ေလ့လာမႈမ်ားကုိ ဆက္ 
လက္ေဆာင္ရြက္ပါသည္ - 

(က) ေသဆုံးမႈမတုိင္မီဒဏ္ရာအေျခအေနကုိ တုိင္းတာခ်က္တစ္စုံတစ္ရာ၊ ေရာဂါေဗဒဆုိင္ရာ အေျခအေန 
မ်ား သုိ႔မဟုတ္ အ႐ိုးပုိင္းဆုိင္ရာ ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ား (၎သည္ အရိပ္လကၡဏာ ျဖစ္ခ်င္မွ ျဖစ္ပါလိမ့္ 
မည္) တုိ႔အား စိစစ္ေလ့လာျခင္း၊ ၎သည္ ေသဆုံးရသည့္အေၾကာင္းရင္းႏွင့္ အေျခအေနရပ္မ်ား 
သုိ႔မဟုတ္ မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္းကုိ သတ္မွတ္ရန္ ကူညီေပးသည့္ အခ်ိဳ႕ေသာ သတင္းအခ်က္ 
အလက္မ်ားကုိ ေပးနုိင္ပါသည္၊

(ခ) ေသဆုံးၿပီးေနာက္ ႐ုပ္အေလာင္း၏ အ႐ိုးမ်ားအတြင္းရွိ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖစ္ႏုိင္ေခ်ကို စိစစ္ေလ့ 
လာျခင္း - နိခါတကေဗဒဆုိင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္အရ (စာမ်က္နာ ၂၈၉  ကုိၾကည့္ပါ) ေသဆုံးၿပီးသည္ေနာက္ 
၎သည္ ႐ုပ္အေလာင္းအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္ႏုိင္သည္။ ေသဆုံးမႈႏွင့္ အနီးဆုံးအခ်ိန္တြင္ 
ရရွိသည့္ ဒဏ္ရာမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္မ်ားမွ ယင္းေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ ခြဲျခားေဖာ္ 
ထုတ္ေပးရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ 

(ဂ) သြားဘက္ဆုိင္ရာစိစစ္ေလ့လာမႈ - အသက္ခန္႔မွန္းရန္ႏွင့္ ျဖစ္ႏုိင္က မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ 
ထုတ္ရန္ျဖစ္သည္။ (ဤလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ျဖစ္ႏုိင္ပါက မႈခင္းေရးရာ သြားဘက္ဆုိင္ရာဆရာဝန္မွ 
ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္)

၂၈၈။ ေသဆုံးၿပီးေနာက္ အခ်ိန္ကာလမည္မွ်ၾကာျမင့္ခဲ့သည္ကုိ သတ္မွတ္ရန္ ခက္ခဲ့ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ အ႐ိုးစု 
မ်ားသာ က်န္ၾကြင္းသည္ျဖစ္ရပ္မ်ိဳးတြင္ျဖစ္သည္။ သမုိင္းဝင္ေသာ၊ သုိ႔မဟုတ္ သမိုင္းမတုိင္မီေခတ္က်န္ ႐ုပ္
အေလာင္းအၾကြင္းအက်န္မ်ားႏွင့္ ဆုိင္သည့္ျဖစ္ရပ္တြင္ အခ်ိန္ကာလ သက္တမ္းကုိတုိင္းတာသည့္နည္လမ္း 
မ်ားစြာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ မႈခင္းေရးရာ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ ျဖစ္ရပ္အေျခအေနမ်ားအတြက္မူ ေသဆုံးမႈ 
သက္တမ္းကာလ ရက္ပိုင္းအနည္းငယ္မွ ႏွစ္ေပါင္း ၃ဝ သုိ႔မဟုတ္ ၄ဝ အထိၾကာျမင့္သည့္ ႐ုပ္အေလာင္းမ်ား 
အတြက္ အ႐ိုး၊ သို႔မဟုတ္ သြားမ်ားကုိ စိစစ္ေလ့လာမႈအေပၚ မွီျငမ္းၿပီး ကာယကံရွင္သည္ လြန္ခဲ့သည့္ ၁ ႏွစ္၊ 
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ငါးႏွစ္ သို႔မဟုတ္ ဆယ္ႏွစ္ခန္႔က ေသဆုံးေၾကာင္းကုိ သက္ေသျပေပးႏုိင္သည့္ သိပၸံနည္းပညာမရွိပါ။  သုိ႔ရာ 
တြင္ ေရဒီယို-ကာဗြန္ဆုိင္ရာ အသစ္ေသာေလ့လာခ်က္မ်ားကုိ အခ်ိဳ႕ေသာအေျခအေနမ်ားတြင္ စတင္အသုံးျပဳ 
လ်က္ရွိသည္။ လက္ဆုပ္လက္ကိုင္မျပႏုိင္ေသာ္လည္း ယုံမွတ္ေလာက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ 
အ႐ိုးအၾကြင္း အက်န္မ်ားႏွင့္ရွိေနသည့္ အျခားေသာ အရာဝတၳဳမ်ား၊ အခ်ဳိ႕ေသာအေျခအေနမ်ားတြင္ ျဂိဳဟ္တု 
မွ ႐ုိက္ကူးသည္ ပုံရိပ္မ်ား၊ စသည္တုိ႔သည္ ျဖစ္ရပ္မ်ား (သုိ႔မဟုတ္ ျမဳပ္ႏွံမႈ) မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ 
သည္ကုိ သတ္မွတ္ရန္ ကူညီေပးႏုိင္ပါသည္။ 

၂၈၉ ။ မႈခင္းေရးရာ ေက်ာျဖစ္႐ုပ္ၾကြင္းေလ့လာမႈ (forensic taphonomy) သည္ လူတစ္ဦးေသဆုံးၿပီးေနာက္ 
႐ုပ္အေလာင္းတြင္ ေျပာင္းလဲမႈအမ်ိဳးမ်ိုဳးကုိ ေလ့လာသည့္ က႑တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာအေျခအေန 
မ်ားတြင္ ေသဆံုးၿပီးေနာက္ပုိင္း အ႐ိုးပိုင္းဆုိင္ရာတြင္ ေတြ႔ရွိရသည့္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ နားလည္ေစသည္ 
(ဥပမာ အပုပ္ေကာင္စား သားငွက္၏ လက္ခ်က္၊ အပင္မ်ား၏လႈပ္ရွားမႈ)။ သုိ႔ေသာ္ ၎သည္ ေသဆုံးသည့္ 
အခ်ိန္ကာလကုိ တိတိက်က်ကုိ ေယဘုယ်မ်ားျဖင့္ မေဖာ္ျပေပးႏုိင္ပါ။ ထုိအတြက္ေၾကာင့္ ေရွးေဟာင္း သုေတ 
သနဆုိင္ရာ သက္တမ္းသတ္မွတ္ျခင္းနည္းလမ္းမ်ားျဖစ္သည့္၊ ဥပမာ ေၾကြေစ့မ်ား သုိ႔မဟုတ္ က်ည္ဆံခြံကဲ့သုိ႔ 
႐ုပ္အေလာင္း အၾကြင္းက်န္ႏွင့္ အတူရွိေနသည့္ အရာဝတၱဳမ်ားကုို အသုံးခ်ျခင္းသည္ သက္တမ္းခန္႔မွန္းမႈကုိ 
ပုိမုိ တိက်ေစႏုိင္ပါ သည္။ 

၂၉ဝ။ အ႐ိုးစုအၾကြင္းအက်န္မ်ားကုိ စိစစ္ေလ့လာရာတြင္ အသံုးျပဳသည့္ နည္းလမ္းမ်ားသည္ သိပၸံနည္းပညာ 
အသိုင္းအဝုိင္းမွ လက္ခံထားသည့္  စံႏႈန္းႏွင့္ျပည့္မီရပါမည္။ ေဒသႏၲရေဒတာစုေဆာင္းေကာက္ယူမႈ အေပၚ 
မွီခုိအားထားသည့္ တုိင္းတာမႈအညႊန္းမ်ားႏွင့္ ေဒတာေဘ့စ္မ်ား အသုံးျပဳရသည့္ျဖစ္ရပ္တြင္ ၎တုိ႔သည္ 
အမ်ားသိရွိလက္ခံထားေသာ ထုတ္ေဝမႈမ်ား၌ ထုတ္ေဝထားျခင္းအားျဖင့္ ေထာက္ခံခ်က္ရွိထားရပါမည္။ 

၂၉၁။ စိစစ္ေလ့လာမႈအားလုံးကုိ ဓာတ္ပုံမ်ား၊ ပုံဆြဲထားသည္မ်ား၊ မွတ္စုမ်ားႏွင့္ တိက်ေသာပုံစံမ်ားႏွင့္အတူ ေသ 
ခ်ာစြာ မွတ္တမ္းျပဳစုရမည္။ ႐ုပ္အေလာင္းအၾကြင္းအက်န္မွ ရယူထားသည့္ ပုံစံနမူနာမ်ားဆုိင္ရာ တိက် 
ေသာမွတ္တမ္းကုိ သိမ္းဆည္းကာ၊ ယင္းနမူနာမ်ားအား မွန္ကန္စြာ တံဆိပ္ကပ္ၿပီး၊ လုံျခံဳေရးဆုိင္ရာ မွတ္တမ္း 
မ်ားႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ကြင္းဆက္ (chain of custody)မ်ားကုိ ေသခ်ာစြာသိမ္းဆည္းေပးရမည္။ ႐ုပ္အေလာင္း 
အၾကြင္းအက်န္မ်ားကုိ တရားဝင္နည္းလမ္းအရ မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ထားျခင္းမျပဳမီ ျမႇဳပ္နွံရ 
မည္ဆုိပါက ယင္းျဖစ္စဥ္ကုိ ေသခ်ာစြာ မွတ္တမ္းျပဳစုရမည္။ ယင္းတြင္ ႐ုပ္အေလာင္းအၾကြင္းအက်န္မ်ားအား 
စြန္႔ပစ္မည့္ေနရာအတကိ်ကု ိမွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ ႐ပု္အေလာင္းအၾကြင္းအက်န္မ်ားကု ိထည့္သြင္းသည့္ေသတၱာ 
ကုိ ေသခ်ာစြာ တံဆိပ္ခတ္ေပးျခင္း၊  ထိန္းခ်ဳပ္မႈကြင္းစက္ (chain-of-custody)ေဖာင္ပုံစံေပၚတြင္ သင့္ေလ်ာ္ 
ေသာ သေကၤတတပ္ေပးျခင္း စသည္တုိ႔ပါဝင္သည္။ 

၂၉၂။ မႈခင္းေရးရာမႏုႆေဗဒဆုိင္ရာအစီရင္ခံစာတြင္ ႐ုပ္အေလာင္းအၾကြင္းအက်န္အား ရရွိပုံ၊ စိစစ္ေလ့လာမႈ 
အတြက္ လုိက္နာသည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား၊ ရယူထားသည့္ ပုံစံနမူနာႏွင့္ မည္သူ႔ထံေပးအပ္ခဲ့သည္ဟူသည့္ 
အခ်က္၊ နိဂုံးခ်ဳပ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေထာက္ခံအၾကံျပဳခ်က္မ်ား စသည္တုိ႔ ပါဝင္ရပါမည္။ (အခ်ဳိ႕ေသာ အေျခ 
အေနမ်ားတြင္ ေဖာင္ပုံစံမ်ား၊ ဒိုင္ယာဂရမ္ပုံမ်ား ထည့္သြင္းရန္ လုိအပ္ႏုိင္သည္)။ အစီရင္ခံစာအား အာဏာ 
ပုိင္ထံသုိ႔ ဘက္ေပါင္းစုံေပါင္းစည္းထားေသာ အစီရင္ခံစာတစ္ရပ္အျဖစ္ တင္ျပႏုိင္ရန္အလုိ႔ငွာ အျခားေသာ 
အထူးျပဳပညာရွင္မ်ားမွ စီစဥ္ထုတ္လုပ္ထားသည့္အခ်က္မ်ားႏွင့္ အစီရင္ခံခ်က္အား ေပါင္းစပ္ရပါမည္။
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 ၆။    ေဝါဟာရမ်ား

ပြန္းပ့ဲမႈမ်ား အေရျပားအပါအဝင္ အေပၚယံလႊာဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္မ်ား၊ အမ်ားအားျဖင့္ ကုတ္ျခစ္မႈ သုိ႔မ 
(Abrasion) ဟုတ္ ပြတ္သပ္တုိက္စားမႈတုိ႔ကုိ ေခၚသည္။

တာဝန္ခံမႈ လူတစ္ဦး သုိ႔မဟုတ္ အင္စတီက်ဴးရွင္းတစ္ခုမွ တာဝန္ယူမႈကုိ ေသခ်ာစြာေဆာင္ရြက္မႈ 
(Accountable) ရွိေစရန္ စီမံထားသည့္ စနစ္တစ္ခုကုိ လုိက္နာရေသာ။

သြားရင္းဗ်ည္းအ႐ိုး သြားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး သြားကုိထိန္းခ်ဳပ္ေပးထားသည့္ အေခါင္းေပါက္မ်ား။
(Alveolar bone)

မ်ိဳး႐ုိး (Ancestry) မႈခင္းေရးရာမႏုႆေဗဒအရ  ႐ုပ္အေလာင္းအၾကြင္းအက်န္မ်ား၏ ဇီဝေဗဒဆုိင္ရာ အေမြ 
အႏွစ္။

မေသဆုံးမီက ေဒတာ အမည္ရွိေသာ လူတစ္ဦး သက္ရွိထင္ရွားေသးစဥ္က ေဒတာအခ်က္မ်ား၊ ယင္းေဒတာျဖင့္ 
(Ante-mortem data)  ထုိပုဂိၢဳလ္ ေသဆုံးၿပီးေနာက္ သူ၏ခႏၶာကုိယ္ေပၚမွရရွိသည့္ ေဒတာတုိ႔အား ႏိႈင္းယွဥ္မႈျပႏုိင္ 

ျခင္း၊ အမ်ားအားျဖင့္ ႐ုပ္အေလာင္းသည္ မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရန္ျဖစ္သည္။ 

အသုံးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား လူကဖန္တီးထားေသာ ထုတ္ကုန္မ်ား။ ေသဆုံးသူ၏ခႏၶာကုိယ္နွင့္စပ္လ်ဥ္းပါက ေျပာင္းလဲ 
(Artefact) မႈ (ဥပမာ အသက္ျပန္ရွဴေအာင္ျပဳစုေပးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေသဆုံးၿပီးေနာက္ပုိင္း ပ်က္စီးျခင္းမွ 

ရရွိသည့္ရလဒ္) တုပေရာဂါေဗဒ၊ သက္ရွိတြင္ေတြ႔ရွိရသည့္ ေရာဂါ သုိ႔မဟုတ္ ဒဏ္ရာ 
ဒဏ္ခ်က္။

အေလာင္းခြဲစိတ္စစ္ေဆးမႈ ဤစာတမ္းတြင္ ေသဆံုးၿပီးျဖစ္သည့္ ရုပ္အေလာင္းအား စစ္ေဆးမႈျပဳျခင္း ျဖစ္သည္။ ၄င္းတြင္
(Autopsy) အျပင္ပုိင္း၊ အတြင္းပုိင္းစစ္ေဆးမႈမ်ားပါဝင္ၿပီး၊ အထူးစမ္းသပ္မႈမ်ား၏ရလဒ္မ်ား (ဓာတ္မွန္ 

႐ုိက္ျခင္း အပါအဝင္) ႏွင့္ ပူးေပါင္းသည္။ အတြင္းပုိင္းဆုိင္ရာစစ္ေဆးမႈတြင္ ဦးေခါင္းခြံ၊ 
ရင္ဘတ္ႏွင့္ ဝမ္းဗိုက္ တုိ႔အတြင္း၌ရွိေသာ အရာမ်ားကုိ စစ္ေဆးသည္၊ သုိ႔ရာတြင္ ဤအရာ 
မ်ားျဖင့္သာ ကန္႔သတ္မထားပါ။ အခ်ိဳ႕ေသာအေျခအေနရပ္မ်ားတြင္  ထပ္မံခြဲစိတ္စစ္ေဆးမႈ 
မ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည္။ 

ဇီဝေဗဒဆုိင္ရာပ႐ုိဖုိင္း ၎သည္မႈခင္းေရးရာမႏုႆေဗဒရွိ အသုံးအႏႈန္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး အ႐ုိးစုရုပ္အေလာင္းမ်ား၏ 
(Biological profile)  အသက္၊ လိင္၊ မ်ိဳး႐ိုး၊ အရပ္အေမာင္း စသည္တုိ႔အတြက္ နိဂုံးခ်ဳပ္မွတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ရန္၊ 

၎တုိ႔ မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိႏုိင္ေစရန္အတြက္ လူ႔အ႐ုိးစုအၾကြင္းအက်န္မ်ားကုိ 
သုံးသပ္မႈျပျခင္းကုိ ရည္ညႊန္းပါသည္။ 

ပြန္းပဲ့ဒဏ္ရာ (Bruise) ေသြးမ်ားသည္ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္သွ်ဴးမ်ားတဝုိက္သုိ႔ ယိုထြက္သည့္ဒဏ္ရာမ်ိဳး။

ေသဆုံးရျခင္း၏ ေသဆုံးမႈကိုျဖစ္ေစသည့္ အေျခခံေအာက္ခံအေၾကာင္းရင္း (ေသဆုံးမႈသုိ႔ဦးတည္ေစသည့္ 
အေၾကာင္းရင္း ေရာဂါ၊ အေျခအေနရပ္မ်ား) အထူးသျဖင့္ အနီးစပ္ဆံုးခ်က္ခ်င္းသက္ေရာက္သည့္အေၾကာင္း
(Cause of Death) ရင္းကုိဆုိလုိသည္။ ေသဆုံးရျခင္း၏အေၾကာင္းရင္းကုိ နိဂုံးခ်ဳပ္ရာတြင္၊ အစဥ္အလာအရ 

ႏုိင္ငံတကာမွနားလည္ထားသည့္ ပုံစံျဖစ္သည့္ WHO ပုံစံအရ အနီးစပ္ဆုံးခ်က္ျခင္း 
အေၾကာင္းရင္းကုိ ပထမဆုံးေဖာ္ျပၿပီး ၊ ထုိေနာက္ အေျခခံေအာက္ခံအေၾကာင္းရင္း(မ်ား)
ကုိ ေနာက္ဆုံးမွ ေဖာ္ျပပါသည္။ ဥပမာ လူငယ္တစ္ဦး ေသဆုံးရသည့္အေၾကာင္းရင္းသည္ 
ရင္ဘတ္ေနရာအား ေသနတ္ျဖင့္ပစ္ခံရျခင္းျဖစ္ၿပီး က်ည္ဆံသည္ ႏွလုံးႏွင့္ အဆုတ္တုိ႔အား 
ထုိးေဖာက္သြားခဲ့သျဖင့္ ေသြးထြက္လြန္ခဲ့သည့္ျဖစ္ရပ္တြင္ ဤသုိ႔ မွတ္တမ္းေရးသင့္ပါသည္ 
၁(က)ေသြးထြက္လြန္ျခင္း (မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္)၊ ၁(ခ)ႏွလုံးႏွင့္ အဆုတ္ အေပါက္ 
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ေဖာက္သြားျခင္း (မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္)၊ ၁(ဂ)ေသနတ္ျဖင့္ရင္ဘတ္ပစ္ခံရ၍ဒဏ္ရာ
ရွိ။ 

ေသဆုံးျခင္း၏  အပုိင္း ၂ ေဖာ္ထုတ္ခ်က္တြင္ ေသဆုံးမႈကုိ ဦးတည္ေစသည့္  ေရာဂါ(မ်ား)၊ အေျခအေနရပ္ 
အေၾကာင္းရင္း (မ်ား)ရွိပါက ထည့္သြင္းရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ အပုိင္း ၁ တြင္ ေဖာ္ျပထား သည့္ အေျခခံေအာက္ခံ 
(Cause of Death) အေၾကာင္းရင္းတြင္ မထည့္ရပါ။ ေသဆံုးျခင္း၏အေၾကာင္းရင္းသည္ အပုိင္း ၁ ႏွင့္ ၂ ျဖစ္ၿပီး 

အတူတကြ ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးရမည္။ 

 မွတ္ခ်က္။ ။ ေသဆုံးျခင္း၏အေၾကာင္းရင္းအား ေသဆုံးသည့္ပုံစံ(qv)၊ ေသဆုံး 
သည့္ နည္းလမ္းတုိ႔ႏွင့္ ခြဲျခားထားရွိသင့္ပါသည္။ 

ထိန္းခ်ဳပ္မႈကြင္းစက ္ သက္ေသခံအေထာက္အထားတစ္ခုထိန္းခ်ဳပ္မႈ၏ ၿပီးျပည့္စံုေသာသမုိင္းကုိ ေျခရာေကာက္ 
(သက္ေသခံအေထာက ္ ႏုိင္ရန္ႏွင့္ ျပန္လည္ဖန္တီးရန္ ျဖစ္စဥ္။ ဆုိလုိသည္မွာ သက္ေသခံအေထာက္အထားအား 
အထားတစ္ခု၏)  စတင္ထိန္းသိမ္းသည့္အခ်ိန္မွစ၍ လက္ရိွအေျခအေနအထိ မည္သူတို႔က ေစာင့္ေရွာက္ထိန္း 
(Chain of custody) ခ်ဳပ္ခဲ့သည္ဟူသည္ ျဖစ္သည္။  
(of an exhibit)

ေရာေထြးေနသည့္ ႐ုပ ္ အ႐ုိးစုအၾကြင္းအက်န္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး လူႏွစ္ဦး သုိ႔မဟုတ္ ထုိထက္ပုိမ်ားေသာသူတို႔၏ 
အေလာင္းအၾကြင္းက်န္မ်ား ႐ုပ္အေလာင္းမ်ားေရာေထြးေနျခင္းကုိဆုိလုိသည္။ ဥပမာ စုျပံဳက ျမဳပ္ႏွံရာေနရာ။ 
(Commingled remains)

အညစ္အစြန္းမ်ား လူပုဂိၢဳလ္အေပၚ သုိ႔မဟုတ္ အရာဝတၴဳမ်ားအေပၚတြင္ အျခားအရင္းအျမစ္မွ  ျမင္သာ ထင္ 
(Contamination) သာစြာႏွင့္ျဖစ္ေစ၊ အျမင္ႏုိင္ဘဲျဖစ္ေစ တည္ရွိေနျခင္း။ ထုိသို႔ေသာ အညစ္အစြန္းမ်ားသည္ 

အခင္းျဖစ္ရာေနရာႏွင့္ သံသယရိွသူတို႔၏ မႈခင္းေရးရာအရဆက္စပ္ခ်ိတ္ဆက္ေနမႈအတြ
က္ အသုံးဝင္နုိင္သည္။ သုိ႔မဟုတ္ကလည္း ၎သည္ တရားစီရင္ေရးအတြက္ ရႈပ္ေထြးမႈႏွင့္ 
ပ်က္စီးေစ မႈတုိ႔ကုိျဖစ္ေစႏုိင္သည္ (ဥပမာ ဒီအန္ေအ အညစ္အစြန္းမ်ား)။

ဆက္လက္ျဖစ္ပ်က္ျခင္း ခ်ဳပ္ေႏွာင္မႈကြင္းစက္ကုိၾကည့္ပါ။
(Continuity)

ေသဆုံးျခင္း ဦးေႏွာက္လႈပ္ရွားမႈအပါအဝင္ အေရးBကီးေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအားလုံး ေနာက္ 
(Death) ေၾကာင္းျပန္လွည့္၍မရေသာ ရပ္တန္႔သြားမႈျဖစ္သည္။ ေသျခင္းသည္  ေရာဂါႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ 

အုိမင္းရင္ေရာ္မႈအားျဖင့္ ျဖစ္ပါက “သဘာဝ” ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔မဟုတ္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိျဖင့္ 
ျပဳလုပ္သည့္ ဒဏ္ရာ (လူသတ္မႈ၊ မိမိကုိယ္ကုိအဆုံးစီရင္မႈ)၊ ဂရုမစိုက္မႈ သုိ႔မဟုတ္ မရည္ 
ရြယ္ဘဲရရွိသည့္ဒဏ္ရာ (မေတာ္တဆအားျဖင့္ေသဆုံးမႈ) စသည္ ျပင္ပမွ အေၾကာင္းရင္း 
ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါက “သဘာဝမဟုတ္ေသာ” ေသဆုံးမႈျဖစ္သည္။ 

ပုပ္သိုးေဆြးျမည့္ျခင္း ေသဆုံးၿပီးေနာက္ ခႏၶာကိုယ္ျပိဳပ်က္သြားသည္ျဖစ္စဥ္ျဖစ္သည္။ ေသဆုံးၿပီးေနာက္ နာရီ 
(ေသဆုံးၿပီးေနာက္) အနည္းငယ္ၾကာသည့္အခါ၊ ရက္အနည္းငယ္ၾကာသည့္အခါ အခိ်ဳ႕ေသာေျပာင္းလဲမႈ မ်ား 
(Decomposition) အား  ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္မ်ားအျဖစ္ မွားယြင္းယူမွတ္မိႏုိင္သည္ (ဥပမာ၊ ပုပ္သုိုးသြားသည့္ 
(post mortem) လကၡဏာမ်ား- ဥပမာ ေဖာေယာင္လာျခင္း၊ မ်က္ႏွာႏွင့္ခႏၶာကုိယ္တစ္ခုလုံး ခရမ္းေရာင္ 

သမ္းလာျခင္း)။

ကြယ္လြန္သ ူ ျဖစ္ရပ္၏အေျခအေနအေပၚမူတည္၍ ေသဆုံးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေသဆုံးသြားေသာ ပုဂၢိဳလ္။
(Deceased)
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ခုခံကာကြယ္မႈ ထိခုိက္ခံရသူ တစ္ဦးသည္ တုိက္ခိုက္ခံရမႈတစ္ခုအတြင္း မိမိကုိယ္ကုိခုခံကာကြယ္ရန္ 
ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္မ်ား ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမွ ရရွိထားသည့္ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္မ်ား။
(Defence Injuries/Wounds)

ေဘးအႏၲရယ္အားျဖင့္ လူအေျမာက္အမ်ားေသဆုံးမႈအား ကုိင္တယ္ရသည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ရင္ခြဲ႐ုံ 
ထိခုိက္ခံရသူအား  အေျခ ျပဳလ်က၊္ ၎ႏငွ့ဆ္က္ႏႊယသ္ည့ ္လုပင္န္းစဥမ္်ား (ဥပမာ  ေသဆံုးၿပီးေနာက္ေဒတာမ်ား 
မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း စုေဆာင္းမႈ၊ ျပန္ေပါင္းထုုပ္မႈ) တြင္ တစ္ဦးခ်င္းစီအား မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း မွန္ကန္စြာ
ေဖာ္ထုတ္ျခင္း (DVI)  ေဖာ္ထုတ္ျခင္း။ အင္တာပုိလ္ (Interpol) လမ္းညြန္ခ်က္ႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ျခင္း။ 
[Disaster Victim 
Identification (DVI)]

အ႐ိုးရွည္မ်ား၏အစြန္းပုိင္း အ႐ုိးရွည္မ်ား၏ အစြန္းပုိင္း(မ်ား)၊ အ႐ိုးရွည္မ်ားခ်ည္းမဟုတ္ပါ - အ႐ိုးရွည္မ်ားသည္ 
မ်ားေပါင္းစပ္ျခင္း  အရြယ္ေရာက္လာသည့္ ပုဂၢိဳလ္တြင္ အစြန္းနားမ်ားအခ်င္းခ်င္းေပါင္းစပ္သြားသည့္ျဖစ္စဥ္။
[Epiphysis(es)]

က်င့္ဝတ္ အမွားႏွင့္အမွန္ကုိေလ့လာျခင္းျဖစ္သည္။ ပညာရွင္ပီသေသာက်င့္ဝတ္ဟူသည္ သတ္သတ္ 
(Ethics) မွတ္မွတ္ျဖစ္ေသာ ကၽြမ္းက်င္မႈဆုိင္ရာ အလုပ္အကုိင္တစ္ခုဆုိင္ရာ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ အျပဳ 

အမူမ်ား၊ စိတ္ေနသေဘာထားမ်ား။

သက္ေသခံအေထာက္  မႈုခင္းျဖပ္ရပ္ သုိ႔မဟုတ္ ေသဆုံးမႈတစ္ရပ္အား စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈႏွင့္သက္ဆုိင္သည္ဟု ထင္ 
အထားမ်ား (Exhibits) မွတ္ရသည့္ ႐ုပ္ပုိင္းဆုိ္င္ရာ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားျဖစ္ၿပီး၊ ၎တုိ႔အား သက္ေသ  

ခံအေထာက္အထားမ်ားအျဖစ္ တံဆိပ္ကပ္ျခင္း၊ မွတ္တမ္းတင္ျခင္းျပဳၿပီး ေႏွာက္ယွက္ခံရမႈ 
သုိ႔မဟုတ္ ညစ္စြန္းမႈမ်ားမရွိေစရန္ လုံျခံဳစြာသိမ္းဆည္းထားသည္။ 

ေပါင္႐ိုး (Femur) ေပါင္တံအ႐ိုးေခ်ာင္း 

လက္ေဗြရာမ်ား မ်က္ႏွာသြင္ျပင္တစ္ခုအေပၚတြင္ ထင္က်န္ခဲ့သည့္လက္ေဗြရာမ်ားျဖစ္ၿပီး ၎တုိ႔အား ျမင္ 
(ငုပ္ေနေသာ)  ႏုိင္ေစရန္ နည္းပညာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား လုိအပ္သည္။ 
[Fingerprints (Latent)]

မႈခင္းေဆးပညာဆုိင္ရာ တရား႐ုံးမ်ား သုိ႔မဟုတ္၊ ေယဘုယ်အားျဖင့္၊ ဥပေဒႏွင့္ဆက္ႏႊယ္ေနသည္။
(Forensic)

မႈခင္းေဆးဘက္ဆုိင္ရာ လူ႔အ႐ိုးဆုိင္ရာ အရာဝတၴဳမ်ားကို စစ္ေဆးျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္
မႏုႆေဗဒပညာ  ျခင္းအပါအဝင္ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာႏွင့္ဥပေဒေရးရာေမးခြန္းမ်ားကုိ ေျဖၾကားရန္ျဖစ္သည္။ 
(Forensic anthropology)

မႈခင္းေဆးဘက္ဆိုင္ရာ ေရွးေခတ္ ႐ုပ္အေလာင္းအၾကြင္းအက်န္မ်ားႏွင့္ အရာဝတၴဳမ်ားကုိ ေလ့လာမႈ၌ အသုံးျပဳ
ေရွးေဟာင္းသုေတသန  သည့္ ကၽြမ္းက်င္ပညာမ်ားကုိ အသုံးျပဳျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ဥပေဒေရးရာရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ 
(Forensic archaeology) ျဖစ္ရာ အခင္းျဖစ္ရာေနရာမ်ားကုိ တူးေဖာ္ျခင္း၊ ျပန္လည္ရယူျခင္းႏွင့္ သုံးသပ္မႈျပဳျခင္းတုိ႔ႏွင့္ 

ဆက္ႏႊယ္ေလ့ရွိသည္။ 

မႈခင္းေဆးဘက္ဆုိင္ရာ ဤမႈခင္းေဆးဘက္ဆုိင္ရာ သိပၸံပညာ အမ်ိဳးအစားႏွစ္ခုအား အျပန္အလွန္ အသုံးျပဳေလ့ရွိ 
က်ည္ပစ္လႊတ္ျခင္း/ သည္။ ယခုစာအုပ္တြင္ ေသနတ္ဒဏ္ရာႏွင့္ ဒဏ္ရာတြင္ေတြ႔ရွိရသည့္ က်ည္ဖူးမ်ားႏွင့္ 
ေသနတ္ႏွင့္အပစ္ခံရ စပ္လ်ဥ္းၿပီး မႈခင္းေဆးဘက္ဆုိင္ရာ နိဂုံးခ်ဳပ္မွတ္ခ်က္ေပးရန္ စစ္ေဆးမႈကုိ  ရည္ညႊန္းသည္။ 
ေနရာရွိအမွတ္မ်ား
(Forensic ballistics/Firearms and toolmarks)
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မႈခင္းဆရာဝန ္ ယခုစာအုပ္အရ၊ ေသဆုံးၿပီးေနာက္ပုိင္း အေလာင္းအား မႈခင္းေဆးဘက္ဆုိင္ရာ စစ္ေဆးမႈ 
(Forensic doctor) မ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ အခြင့္ရရွိထားသည့္ လက္မွတ္ရ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာဆရာဝန္တစ္ဦးကုိ 

ဆုိလုိသည္။ 

မႈခင္းေဆးဘက္ဆုိင္ရာ မႈခင္းေဆးဘက္ဆုိင္ရာ အေျခအေနတစ္ရပ္တြင္ အင္းဆက္ပုိးမႊားမ်ားကုိ ေလ့လာျခင္းျဖစ္
ကိမိလေဗဒ  သည္။ မႈခင္းေဆးဘက္ဆုိင္ရာေရာဂါေဗဒတြင္ ေသဆုံးၿပီးေနာက္ အနီးဆုံးအခ်ိန္ကုိ တုိင္း 
(Forensic entomology) တာမႈတစ္ရပ္ အျဖစ္သတ္မွတ္သည္။ 

မႈခင္းေဆးဘက္ဆုိင္ရာ ဥပေဒႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ သြားဘက္ဆို္င္ရာကုိေလ့လာျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ အထူးသျဖင့္ ေသဆုံးမႈ 
သြားမ်ားကုိေလ့လာျခင္း  ကုိ စုံစမ္းစစ္ေဆးရာတြင္ျဖစ္ၿပီး ေသဆုံးသူ၏ ႐ုပ္အေလာင္းအၾကြင္းအက်န္ မည္သူမည္ဝါ 
(Forensic odontology) ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ရန္အတြက္ျဖစ္သည္။ 

မႈခင္းေရးရာ ေဆးပညာ ဥပေဒႏွင့္ တရား႐ံုးမွာ၏လုိအပ္ခ်က္အရ အသုံးျပဳရန္အတြက္ ေဆးပညာဆုိင္ရာ သေဘာ 
(Forensic medicine) တရားမ်ားႏွင့္ က်င့္သုံးမႈ။

မႈခင္းေဆးဘက္ဆုိင္ရာ ဥပေဒအရ စိတ္ဝင္စားဖြယ္တစ္ရပ္ရွိသည့္ ေသဆုံးမႈမ်ားကုိ စုံစမ္းစစ္ေဆးရာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း 
ေရာဂါေဗဒပညာရွင္  သည့္ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ အထူးျပဳပညာရွင္ကုိ ဆုိလုိသည္။ ယခုစာအုုပ္တြင္ မႈခင္းဆရာဝန္ 
(Forensic pathologist) ႏွင့္ အျပန္အလွန္ ဖလွယ္အသုံးျပဳပါသည္။ 

မႈခင္းေဆးဘက္ဆုိင္ရာ ဥပေဒႏွင့္တရား႐ံုးမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္အရ သိပၸံပညာ၏ သေဘာတရားမ်ားႏွင့္က်င့္သုံးမႈ
သိပၸံပညာ  မ်ားကုိ အသုံးျပဳျခင္း 
(Forensic science)

မႈခင္းေရးရာ အရာက်န ္ သက္ေသအေထာက္အထားေပၚတြင္ေတြ႔ရေသာ အမွတ္မ်ားကုိ စစ္ေဆးမႈျပဳျပီ္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခ 
သည့္ အမွတ္မ်ား ရွိေသာ တုိက္ခုိက္ရာတြင္ အသုံးျပဳသည့္ တန္ဆာပလာ/ကိရိယာ/လက္နက္မ်ားႏွင့္ ႏိႈင္း 
(Forensic toolmarks) ယွဥ္ျခင္း။ အခ်ိဳ႕ေသာ ဓာတ္ခြဲခန္းမ်ားတြင္ ၎အား ေသနတ္မ်ားဆန္းစစ္မႈႏွင့္ ပူးေပါင္းေလ့ 

ရွိသည္။ 

မႈခင္းေဆးဘက္ဆုိင္ရာ ဥပေဒႏွင့္ တရား႐ံုးမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္အတြက္ အသုံးျပဳရန္ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားႏွင့္ အဆိပ္ 
ဝိသေဗဒ  မ်ားဆုိင္ရာ သိပၸံပညာ။ 
(Forensic toxicology)

က်ိဳးပဲ့ျခင္း (Fracture) က်ိဳးသြားျခင္း၊ အ႐ိုးတစ္ခု၏ အျပင္လႊာ ဆက္စပ္မႈ မရွိေတာ့ျခင္း။ နံ႐ိုးႏု သုိ႔မဟုတ္ သိုင္း 
ရြိဳက္ အ႐ိုးနုကဲ့သုိ႔ေသာ အရိုးႏုဖြဲ႕စည္းမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍လည္း တစ္ခါတစ္ရံအသုံးျပဳသည္။

တစ္သွ်ဴးေဗဒ ေရာဂါရသည့္အေျခအေနတစ္ရပ္ (ေရာဂါေၾကာင့္ တစ္သွ်ဴးမ်ားေျပာင္းလဲျခင္း) တြင္ 
(histopathology)  ေသးငယ္မႈန္မႊားေသာ တစ္သွ်ဴး ဖြဲ႕စည္းမႈကုိ ေလ့လာျခင္း။

လူပုဂိၢဳလ္မည္သူမည္ဝါ ဤစာအုပ္တြင္ ေသဆုံးသူ၏ ႐ုပ္အေလာင္းအတြက္ မွန္ကန္ေသာအမည္ကုိ ပူးတြဲေဖာ္ျပ 
ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္  ျခင္းကုိဆုိလုိသည္။ 
သတ္မွတ္ျခင္း
(Human identification)

လူ႔႐ုပ္အေလာင္းအၾကြင္း ဤစာအုပ္တြင္ ေသဆုံးသည့္ပုဂိၢဳလ္ သုိ႔မဟုတ္ ေသဆုံးသူ၏ ခႏၶာကုိယ္၊  ေသၿပီး၍ 
အက်န္မ်ား  အေလာင္းလတ္ဆတ္ေနေသး သည္ျဖစ္ေစ၊ ပုပ္သုိးသြားသည္ျဖစ္ေစ သုိ႔မဟုတ္ အ႐ိုးစုသာ 
(Human remains) က်န္သည္ျဖစ္ေစ ၎တုိ႔အား အနက္တူအျဖစ္ အသုံးျပဳ ထားသည္။ 
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လက္ေမာင္း႐ိုး လက္၏အေပၚဘက္အ႐ိုး။
(Humerus)

ေသဆုံးမႈကုိ ခ်က္ခ်င္းျဖစ္ေစ  ေအာက္ခံ သုိ႔မဟုတ္ ၾကားခံအေၾကာင္းရင္းမ်ားအားျဖင့္ ျဖစ္လာသည့္ ေရာဂါ၊ အေျခအေန 
သည့္အေၾကာင္းရင္း သုိ႔မဟုတ္ ရႈပ္ေထြးမႈ စသည္တုိ႔ေၾကာင္ ခ်က္ခ်င္းသက္ေရာက္သည့္ေသဆုံးမႈ။ 
(Immediate cause of death)

စာရင္း (Inventory) စာရင္း။

စုတ္ျပဲေပါက္ျပဲဒဏ္ရာ တုံးေသာအရာဝတၳဳ ထိခုက္ိမႈအားေၾကာင္ ့အေရျပား သို႔မဟတ္ု အျခားအဂၤါအစတိအ္ပုငိ္းမ်ား 
(Laceration) သုိ႔မဟုတ္ နူးညံ့ေသာတစ္သွ်ဴးမ်ား စုတ္ျပဲသြားျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ကြာသြားျခင္း။

ေသြး သုိ႔မဟုတ္ အရည္မ်ား ေသဆုံးၿပီးေနာက္ပုိင္း ေသြးမ်ားသည္ ဆြဲအားေၾကာင့္ အေရျပားေပၚတြင္ စုေနသည့္ 
တစ္ေနရာတြင္ စုေနျခင္း  ျဖစ္ရပ္။ 
(ေသဆုံးၿပီးေနာက္)
[Livor mortis, lividity (post mortem)]

ေသဆုံးသည္ပုံစ ံ ေသဆုံးသည့္အေျခအေန၏အခ်ဥ္းခ်ဳပ္ကုိဆုိုလုိသည္ - ၎တုိ႔မွာ လူသတ္မႈ၊ မိမိကုိယ္ကုိ 
(Manner of death) သတ္ေသမႈ၊ သဘာဝ ေသဆုံးမႈ သုိ႔မဟုတ္ ဆုံးျဖတ္သတ္မွတ္၍မရသည့္ေသဆုံးမႈ။ 

အနည္းဆုံးလူပုဂိၢဳလ္ မႈခင္းေဆးဘက္ဆုိင္ရာ မႏုႆေဗဒအသုံးႏႈန္းျဖစ္ၿပီး ေရာေထြးေနသည့္ရုပ္အေလာင္း
အေရအတြက္ (MNI) အၾကြင္း အက်န္မ်ားကုိ ဆန္းစစ္ရာတြင္ အသုံးျပဳၿပီး၊ ယင္းေရာေထြးေနသည့္ရုပ္အေလာင္း
(Minimum Number of စစ္ေဆးမႈတြင္ အနည္းဆုံး လူပုဂၢိဳလ္မည္မွ်၏ ရုပ္အေလာင္းရွိသည္ကုိ ရည္ညႊန္းသည္။ 
Individuals) (MNI)

ေသဆုံးသည့္နည္းလမ္း လူတစ္ဦးေသးဆုံးရသည့္ ေရာဂါေဗဒဇီဝျဖစ္စဥ္ကုိ ဆုိလုိသည္ (ဥပမာ - ေသြးထြက္လြန္ျခင္း၊ 
(Mode of Death) အသက္႐ွဴလမ္းေၾကာင္းအလုပ္မလုပ္ေတာ့ျခင္း၊ ႏွလုံးအလုပ္မလုပ္ေတာ့ျခင္း ကုိယ္အဂၤါ 

အစိတ္အပုိင္းမ်ား အလုပ္မလုပ္ေတာ့ျခင္း၊ အဆိပ္သင့္ျခင္း)။ ၎တစ္ခုတည္းအား 
အသံုးျပဳျခင္းသည္ ႏိုင္ငံတကာလက္ခံထားသည္ WHO ပံုစံရိွ ေသဆံုးရျခင္း၏အေၾကာင္းရင္း 
ကုိ ၿပီးျပည့္စုံေစရန္ မလုံေလာက္ေသးပါ။ “ေသဆုံးျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္း” ကိုလည္း 
ၾကည့္ပါ။ 

ရင္ခြဲ႐ု ံ ေသဆုံးသူအား ေနာက္ဆုံးစြန္႔ပစ္မႈ သုိ႔မဟုတ္ ျမဳပ္ႏွံမႈမျပဳမီအထိ သုိေလာင္ျခင္း၊ သိမ္း 
Mortuary (morgue) ဆည္းျခင္းႏွင့္ ေစာင့္ေရွာက္ေပးျခင္းျပဳသည့္ေနရာျဖစ္သည္။ ဤတြင္ ႐ုပ္အေလာင္း ခြဲစိတ္ 

စစ္ေဆးသည့္ အခန္း၊ ေသဆုံးသူအတြက္ ေဆးရုံ တုိ႔ပါဝင္သည္။ 

အေျမာက္ေသနတ ္ အေျမာက္၊ ေသနတ္အႀကီးစားမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည္။
(Ordnance)

အ႐ိုး  အတက္ထြက္ျခင္း အ႐ိုးအဆစ္မ်ားတြင္ ကလာပ္စည္းမ်ားယုိယြင္းလာျခင္း၊ အ႐ိုးအဆစ္ေရာင္ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ 
(Osteophytes) ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေသးငယ္ေသာအ႐ိုးအပုိထြက္လာျခင္းကုိ ဆုိလုိသည္။ 

ေသဆံုးခ်ိန္(peri-mortem) ေသဆုံးသည့္အခ်ိန္ဝန္းက်င္။ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး မႈခင္းေဆးဘက္ဆုိင္ရာ 
မနုႆေဗဒတြင္ ဤအသုံး အႏႈန္းကုိ သုံးေလ့ရွိသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ႐ုပ္ 
အေလာင္း အၾကြင္းအက်န္မ်ားသည္ အ႐ိုးအျဖစ္ သုိ႔ေရာက္ရွိသည့္အခါ၊ ေသဆုံးမႈ မျဖစ္မီ 
က ရရွိခဲ့သည့္ ဒဏ္ရာတစ္ခုသည္ ေသဆုံးၿပီးေနာက္ေတြ႔ရွိရသည့္ဒဏ္ရာႏွင့္ ထပ္ 
တူက်ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 
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အေရျပားေအာက္ ေသြး စူစူးထင္းေသာ သုိ႔မဟုတ္ အစက္အေျပာက္ ျဖစ္ေနေသာ ေသြးယုိစိမ့္မႈ။ 
ယုိစီးမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အခ်ိဳ႕ေသာပုံစံမ်ားသည္ သက္ရွိစဥ္တြင္ ျဖစ္ေပၚၿပီး၊ အခ်ိဳ႕ေသာအရာမ်ားသည္ 
အနီ  အစက္အေျပာက္  ေသဆုံးၿပီးမွ ျဖစ္ေပၚလာသည္။ 
(အေရျပားေအာက္ ေသြးယိုစိမ့္မႈ)
[Petechiae (Petechial haemorrhages)]

ဓာတ္ပုံစာရင္း သက္ဆုိင္ရာေဒတာအခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ ရယူသည့္ ဓာတ္ပုံအားလုံး၏စာရင္းျဖစ္သည္။ 
(Photolog) ဥပမာ ဓာတ္ပုံ႐ုိက္ကူးသူ၏ အမည္ဓာတ္ပုံ႐ုိက္သည့္အခ်ိန္ႏွင့္ ေနရာ။ 

ဓာတ္ပုံထုတ္ေပးသူမ်ား ဓာတ္ပုံတြင္ ျမင္သာထင္ရွားေသာ နံပါတ္မ်ားႏွင့္ စာလုံးမ်ားေဖာ္ျပေပးသည့္ ဓာတ္ပုံ 
(Photo Makers) ထုတ္ေပးသူမ်ား။ ထုိသုိ႔အားျဖင့္ ေနာင္တစ္ခ်ိန္ ဓာတ္ပုံအား ျပန္ၾကည့္ပါက မည္သည္ျဖစ္ 

ေၾကာင္း သိရွိနုိင္သည္။ 

ခႏၶာကို္ယ္ထည္ပုိင္းအ႐ိုးမ်ား ဦးေခါင္း႐ိုးမပါဘဲ က်န္သည့္ကုိယ္ခႏၶာအ႐ိုးအားလုံး။
(Postcranial skeleton)

ေသဆုံးၿပီးေနာက္  ေသဆုံးသည့္ခႏၶာကုိယ္တစ္ခုတြင္ ေတြ႔ႏုိင္သည့္ သဘာဝေျပာင္းလဲမႈအားလုံးကုိ 
ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျခံငုံကာေခၚဆုိသည့္ အသံုးႏႈန္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ 
(Post-mortem changes)

ေသဆံုးၿပီးေနာက ္ ေသဆုံးသူထံမွရရွိသည့္ ေဒတာမ်ား - ၎အား ယင္းပုဂၢိဳလ္သက္ရွိထင္ရွားစဥ္အခ်ိန္က 
ရရွိသည့္ေဒတာမ်ား  ရရွိထားသည့္ ေဒတာမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ရန္ျဖစ္သည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေသဆုံးသည့္ 
(Post-mortem data) ခႏၶာကုိယ္သည္ မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ရန္ ျဖစ္သည္။

ေသဆုံးၿပီးေနာက ္ ယခုစာအုပ္တြင္ ေသဆုံးၿပီးေနာက္ ရုပ္အေလာင္းအား စစ္ေဆးျခင္းျဖစ္သည္။ 
စစ္ေဆးျခင္း  အတြင္းပုိင္းဆုိင္ရာ စစ္ေဆးမႈ မပါပါ။ (ယခုစာအုပ္တြင္ ေသဆုံးသြားသည့္ခႏၶာကုို္အား 
(Post-mortem စစ္ေဆးျခင္းတြင္ အတြင္းပုိင္းဆုိင္ရာစစ္ေဆးျခင္းလည္း ပါဝင္ေနျခင္းကုိ  ႐ုပ္အေလာင္း 
examination) ခြဲစိတ္ စစ္ေဆးမႈဟုေခၚသည္။ 

ခြဲစိတ္စစ္ေဆးသ ူ အေလာင္းခြဲစိတ္စစ္ေဆးမႈကုိ ေဆာင္ရြက္ရန္ အခြင့္ရရွိထားသည့္ ဆရာဝန္/ မႈခင္းဆရာဝန္ 
(Prosector) တုိ႔ကုိ ဆုိလုိသည္။

ဆီးခုံ႐ိုး၏အ႐ိုးစပ ္ ဆီးခုံ႐ိုး၏ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး အျခားဆီးဆုံ႐ိုးတစ္ဘက္ႏွင့္  တင္ပါးဆုံေရွ႕တြင္ခ်ိတ္ 
(Pubic symphysis) ဆက္ေနျခင္း။ 

ရည္ညႊန္းနမူနာ စံခ်ိန္မီေသာ ပုံစံနမူနာတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ၎အား အျခားပုံ စံနမူနာတစ္ခုႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ႏိုင္သည္။ 
(Reference sample)

ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရမႈ စမ္းသပ္မႈအား မတူညီေသာေလ့လာသံုသပ္သူမ်ားကို မတူညီေသာေနရာတြင္ မတူညီေသာ 
(Reliability) အခ်ိန္မ်ား၌ေဆာင္ရြက္သည့္အခါ ရလဒ္အေပၚ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရမႈသည္ တည္ၿငိမ္မႈရွိသည္။ 

တာဝန္ယူမႈ လုပ္ငန္းတာဝန္တစ္ခု သုိ႔မဟုတ္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္တစ္ခုအား ေကာင္းမြန္စြာ ေဆာင္ရြက္ရန္ 
(Responsibility) တာဝန္။

ျပန္လည္သုံးသပ္မႈျပဳႏုိင ္ အေလာင္းခြဲ စိတ္စစ္ေဆးမႈ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုမွာ (စင္စစ္ ေသဆုံးမႈကုိ အျပည့္အဝ
ျခင္း (Reviewability) စစ္ေဆးျခင္းျဖစ္) ေနာက္ထပ္ မႈခင္းဆရာဝန္ သုိ႔မဟုတ္ ေရာဂါေဗဒဆရာဝန္ တစ္ဦးမွာ 

အျခားအခ်ိန္တစ္ခ်ိန္တြင္ ေသဆံုးမႈႏွင္စပ္လ်ဥ္းၿပီး သူ/သူမ၏ ကုိယ္ပိုင္နိဂုံးခ်ဳပ္မွတ္ခ်က္
ကုိ လြတ္လပ္စြာ ေပးႏုိင္ရန္ျဖစ္သည္။ ၎သည္ရုပ္အေလာင္းခြဲစိတ္ စစ္ေဆးမႈအတြက္ 
ယုံၾကည္အားထားမႈႏွင့္ နိဂုံးခ်ဳပ္မွတ္ခ်က္ေပးႏုိင္ရန္ ကူညီေပးသည္။ 



98  |   ဥပေဒမဲ့ေသဆုံးေၾကာင္း ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိျခင္းအေပၚစုံစမ္းစစ္ေဆးမႈဆုိင္ရာ မင္နီဆုိတာပ႐ုိတုိေကာ (၂ဝ၁၆)

ခႏၶာကုိယ္ေတာင့္တင္းသြား ေသဆုံးၿပီးေနာက္ပုိင္း ခႏၶာကုိယ္ေတာင့္တင္းသြားျခင္း။
ျခင္း (Rigor mortis)

ပုံစံနမူနာ (သုိ႔မဟုတ ္ ပုံစံနမူနာတစ္ခု (သုိ႔မဟုတ္ သက္ေသခံအေထာက္အထား) ၏ သြင္ျပင္လကၡဏာသည္ 
သက္ေသခံ အေထာက ္  ရရွိသည့္အခ်ိန္၊ ေတြ႔ရွိသည့္အခ်ိန္ သုိ႔မဟုတ္ သိမ္းဆည္းသည့္အခ်ိန္၌ ေပ်ာက္ဆုံးသြားျခင္း 
အထား) ပ်က္စီးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေျပာင္းလဲသြားျခင္း။ မႈခင္းေဆးဘက္ဆုိင္ရာအေျခအေနတစ္ခုတြင္ ၎သည္ 
[Sample (or exhibit) ပုံစံနမူနာသည္ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈျပဳရန္အတြက္ စြမ္းေဆာင္ရည္ေလ်ာ့နည္းသြားသည္ဟု 
degradation] ဆုိလုိသည္။ 

လုံျခံဳေရး (သက္ေသခ ံ သက္ေသခံအေထာက္အထားသည္ လက္လွမ္းမီရရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္ေစ၊ မရေသးေသးသည္ျဖစ္ေစ၊ 
အေထာက္အထား)  မည္သည့္အခ်ိန္မွ မည္သူ႔အားျဖင့္ရသည္ျဖစ္ေစ လုံျခံဳစြာ သိမ္းဆည္းထားသည့္ လုပ္ငန္း 
[Security (of exhibits)] စဥ္ျဖစ္ၿပီး မွတ္တမ္းတင္ေရးသားမႈလည္းပါဝင္သည္။ 

လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ  အမ်ိဳးသားႏွင့္အမ်ိဳးသမီးမ်ားမ်ား၏ အ႐ိုးမ်ားဆက္ႏႊယ္ရာတြင္ ၎တုိ႔၏ကြဲျပားေသာ 
ဒိုင္မုိးဖစ္ဆင ္ ပုံစံမ်ား (၎တုိ႔သည္ အရြယ္ ေရာက္ၿပီးမွသာခြဲျခားမႈျပဳႏုိင္သည္)။
(Sexual Dimorphism) 

အ႐ိုးစုအၾကြင္းအက်န္မ်ား ေသဆုံးသည့္ခႏၶာကိုယ္သည္ ပုပ္သုိးေဆြးျမည့္သြားၿပီး တစ္သွ်ဴးသားမ်ား မရွိေတာ့ဘဲ
(Skeletal remains) က်န္ရစ္သည့္ အ႐ိုးစု အၾကြင္းအက်န္မ်ား။

အရပ္အေမာင္း  ခႏၶာကိုယ္၏အျမင့္။
(Stature)

ေက်ာက္ျဖစ္႐ုပ္ၾကြင္းျဖစ္စဥ ္ေသဆုံးသည့္ခႏၶာကုိယ္အေပၚသက္ေရာက္ႏုိင္သည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ား (သဘာဝျဖစ္စဥ္)
(Taphonomy)  အားလုံးကုိ ေလ့လာျခင္း။

သီအုိဒလုိက ္ ေျမ၏ ေဒါငလ္ုကိ၊္ အလ်ားလုကိအ္ေနထားကု ိတုငိ္းတာရန ္ေျမတိုင္းသမားမ်ားအသံုးျပဳေသာ 
(Theodolite) ေထာင့္တုိင္းကိရိယာ။ ေခတ္မီေသာ တုိင္းတာကရိယာ (ဥပမာ total station theodolite) 

တြင္ electronic reader ႏွင့္ အကြာအေဝးတုိင္းတာသည့္ ကိရိယာမ်းပါဝင္သည္။ 

ေျခသလုံး႐ိုး (Tibia) ေျခေအာက္ပုိင္းရွိ ပုိ၍ရွည္ေသာ အ႐ိုးမ်ား။

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ျပင္ပမွ သုံးသပ္မႈ ျပဳႏုိင္ရန္အတုိင္းအတာကုိ ဆုိလုိသည္။ 
(လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏)  အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ၎တို႔အေသးစိတ္ကုိ စစ္ေဆးႏုိင္မႈရွိရမည္။ 
(Transparency of processes)

ေသဆုံးျခင္းကုိျဖစ္ေစသည ္ေသဆုံးျခင္းသို႔ ဦးတည္ေစရန္အလုိ႔ငွါ  အစပ်ိဳးေပးသည့္ ေရာဂါ သုိ႔မဟုတ္ အေျခအေန 
ေအာက္ခံအေၾကာင္းရင္း  (ေသဆုံးမႈကုိ အတန္ၾကာမွ၊ ခ်က္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အနီးစပ္ဆုံး အေၾကာင္းရင္း)။
(Underlying cause of death)

က်ိဳးေၾကာင္းခုိင္လုံျခင္း တုိင္းတာမႈ သုိ႔မဟုတ္ ရလဒ္တစ္ခုႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ျဖစ္ရပ္ဆုိင္ရာ အမွန္တရားကုိ ထင္ဟပ္ 
(Validity) ေစသည့္ အတုိင္းအတာ သုိ႔မဟုတ္ ရလဒ္။ 

ဒဏ္ရာ (wound) ခႏၶာကိုယ္ဖြဲ႕စည္းမႈ၏ မ်က္ႏွာျပင္တြင္၊ အမ်ားအားျဖင့္ အေရျပားေပၚတြင္ သိသာထင္ရွား 
ေသာ ကြဲဟမႈမ်ား - ဥပမာ ျပင္းထန္ေသာ ဒဏ္ရာ၊ ထုိးနွက္မႈဒဏ္ရာ၊ ေသနတ္ဒဏ္ရာ၊ 
နက္နဲသည့္ဒဏ္ရာ။ ဤတြင္ ပြန္းပဲ့မႈ သုိ႔မဟုတ္ ထုႏွက္မႈေၾကာင့္ရသည့္ ဒဏ္ရာမပါ။ 
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ေနာက္ဆက္တြဲမ်ား

ေနာက္ဆက္တြဲ ၁။

ေနာက္ဆက္တြဲ ၁ ပါ ခႏၶာေဗဒႏွင့္ဆိုင္ေသာ ပံုၾကမ္းမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္သည္။
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ပုံ (၁) 

ခႏၶာကုိယ္ - အေရွ႕ပုိင္း 

 



101

 

ပုံ (၁) 

ခႏၶာကုိယ္ - အေရွ႕ပုိင္း 

 

 

ပုံ (၂) 

ခႏၶာကုိယ္ - အေနာက္ပိုင္း 
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ပံု (၃)  

ခႏၶာကိုယ္ေဘးတိုက္ (ညာ) 
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ပံု (၃)  

ခႏၶာကိုယ္ေဘးတိုက္ (ညာ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ပံု (၄)  

ခႏၶာကိုယ္ေဘးတိုက္ (ဘယ္) 
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ပံု (၅)  

ဦးေခါင္း - ေရွ႕ႏွင့္ေနာက္  
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ပံု (၅)  

ဦးေခါင္း - ေရွ႕ႏွင့္ေနာက္  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ပံု (၆)  

ဦးေခါင္း - ေဘးတိုက္ (ဘယ္ႏွင့္ ညာ) 
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ပံု (၇)  

လက္ - လက္ဖမိုးႏွင့္ လက္ဖဝါး (ဘယ္ႏွင့္ ညာ)  
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ပံု (၇)  

လက္ - လက္ဖမိုးႏွင့္ လက္ဖဝါး (ဘယ္ႏွင့္ ညာ)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ပံု (၈)  

လက္ေမာင္း - (ဘယ္ႏွင့္ ညာ)  
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ပံု (၉)  

ေျခေထာက္ - ေျခဖဝါးႏွင့္ ေျခဖမိုး (ဘယ္ႏွင့္ ညာ)  
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ပံု (၉)  

ေျခေထာက္ - ေျခဖဝါးႏွင့္ ေျခဖမိုး (ဘယ္ႏွင့္ ညာ)  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

ပံု (၁၀)  

ခႏၶာကိုယ္ အ႐ိုးစုမ်ား 
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ပံု (၁၁)  

ဦးေခါင္းခြံ - ေရွ႕ႏွင့္ေနာက္ 
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ပံု (၁၁)  

ဦးေခါင္းခြံ - ေရွ႕ႏွင့္ေနာက္ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ပံု (၁၂)  

ဦးေခါင္းခြံ - ေဘး (ဘယ္ႏွင့္ ညာ)  
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ပံု (၁၃)  

ဦးေခါင္းခြံ - ေအာက္ႏွင့္ အေပၚ 
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ပံု (၁၃)  

ဦးေခါင္းခြံ - ေအာက္ႏွင့္ အေပၚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ပံု (၁၄)  

ဦးေခါင္းခြံ - အတြင္းပိုင္း 
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ပံု (၁၅)  

လိင္အဂၤါ - အမ်ိဳးသား 
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ပံု (၁၅)  

လိင္အဂၤါ - အမ်ိဳးသား 

 

 

 

 

 

ပံု (၁၆)  

လိင္အဂၤါ - အမ်ိဳးသမီး 
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ပံု (၁၇)  

ဆန္႔ထားေသာလည္ပင္း - အေရွ႕ႏွင့္လည္မ်ိဳ 
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ပံု (၁၇)  

ဆန္႔ထားေသာလည္ပင္း - အေရွ႕ႏွင့္လည္မ်ိဳ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ပံု (၁၈)  

ဆန္႔ထားေသာလည္ပင္း - ေဘးတိုက္ (ဘယ္ႏွင့္ ညာ) 
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ပံု (၁၉)  

လည္ပင္း - အစိတ္ပုိင္း (ဘယ္ႏွင့္ညာ) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R L 
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ပံု (၁၉)  

လည္ပင္း - အစိတ္ပုိင္း (ဘယ္ႏွင့္ညာ) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R L 

 

 

ပံု (၂၀)  

           ေက်ာ႐ိုး - သုံးဘက္ျမင္ကြင္း  

  

 

 

 

 

 

 

 

T1 

T2 

T3 
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ပံု (၂၀)  

           ေက်ာ႐ိုး - သုံးဘက္ျမင္ကြင္း (ေရွ႕ပံုအဆက္) 
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ပံု (၂၀)  

           ေက်ာ႐ိုး - သုံးဘက္ျမင္ကြင္း (ေရွ႕ပံုအဆက္) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

ပံု (၂၁)  

ဦးေႏွာက္ - မ်က္ႏွာျပင္မ်ား 

  

L R 

အလယ္ဦးေႏွာက္ ပြန္းစ္ ေအာက္ပိုင္းပြန္းစ္ အလယ္ဦးေႏွာက္ 

    midbrain                pons                 low-pons                 medulla 
121

မက္ဒလာ
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ပံု (၂၂)  

ဦးေႏွာက္ - အစိတ္ပုိင္းမ်ား  
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ပံု (၂၂)  

ဦးေႏွာက္ - အစိတ္ပုိင္းမ်ား  

 

 

 

 

 

  ပံု (၂၃)  

ဦးေႏွာက္ - အကန္႔လုိက္ပုံမ်ား 

  

L 
R 

L 
R 

L 
R 

L 
R 
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      ေနာက္ဆက္တဲြ ၂။ အမႈျဖစ္ရပ္အေသးစိတ္ပုံစံ 
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ေလ့လာသူမ်ား၏အမည္  
ရာထူး 

 
အမည္ 

 
ရာထူး 
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ေလ့လာသူမ်ား၏အမည္  
ရာထူး 

 
အမည္ 

 
ရာထူး 
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 ဒဏ္ရာရွင္းလင္းခ်က္မ်ားဆိုင္ရာ မွတ္စု - 

၁  ဒဏ္ရာတစ္ခုကို ရွင္းလင္းေဖာ္ျပရာတြင္ ေအာက္ပါတို႔ကို 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားရပါမည္ -  

ေနရာ အေရာင္ အသက္ 

အရြယ္အစား ပုံစံမ်ား အနားသတ္မ်ား  

ပုံသ႑န္ ေဆးပတ္ အမ်ိဳးအစား 

ပတ္ဝန္းက်င္ ပါဝင္မႈမ်ား အနက္  

၂.  ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားသည္ ေအာက္ပါဖြင့္ဆုိခ်က္မ်ားႏွင့္ကုိက္ညီေစပါ။  

 ပြန္းပဲမႈမ်ား - ေသြးထြက္သည္ျဖစ္ေစ မထြက္သည္ျဖစ္ေစ အေရျပား 
အေပၚယံလႊာအေပၚ ကုတ္ျခစ္မႈေၾကာင့္ရသည့္ ဒဏ္ရာ။  

 ပြန္းပ့ဲဒဏ္ရာ - ေသးေၾကာမ်ားမွ ေသြးမ်ား ယုိစိမ့္မႈျဖစ္ျပီး ခႏၶာကိုယ္၏ တစ္သွ်ဴးမ်ား 
အေရာင္ေျပာင္းသြားျခင္း။ 

 ခြစိဲတ္ရာ – ျဖတ္ေတာက္မႈပံုစံဒဏ္ရာျဖစ္ျပီး  တစ္သွ်ဴးမ်ားကို သန္႔ရွင္းျပီး ပုံမွန္ ပံုစံျဖင့္ 
တစ္သွ်ဴးမ်ားကို ျပတ္ေစျခင္း။ 

 စုတ္ျပဳဒဏ္ရာ - တစ္သွ်ဴးမ်ား ကြဲျပားမႈ၊ ေပါက္ျပဲမႈျဖစ္ျခင္း။ 

 

 
      ၃  ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္မ်ားဆုိင္ရာ ရွင္းလင္းခ်က္အားလုံးကုိ စံခ်ိန္မီေသာ 

ခႏၶာေဗဒဆုိင္ရာ အေနအထားမ်ားရွိ အေၾကာင္းအရာအား ကိုးကား ျခင္းျဖင့္ 
ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။  

      ၄  ပုိ၍သာလြန္ေသာ၊ နိမ့္က်ေသာ၊ အဦးပုိင္းက်ေသာ၊ ပုိ၍  ေနာက္က်   ေသာ 
စသည့္အသံုးအႏႈန္းမ်ားကုိ အသုံးျပဳရာတြင္ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္မ်ား ဆုိင္ရာ 
ရွင္းလင္းခ်က္အားလုံးကုိ စံခ်ိန္မီေသာ ခႏၶာေဗဒ ဆုိင္ရာ အေနအထားမ်ားရွိ 
အေၾကာင္းအရာအားကုိ ကုိးကားသင့္ပါ။ 

      ၅  ခႏၶာကုိယ္ေပၚရွိ ဒဏ္ရာမ်ားအား တုိင္းတာထားသည့္အေနထားကုိ 
ပုံေသျဖစ္ေသာ အရုိးပုိင္းဆုိင္ရာ မွတ္တုိင္မ်ားအျဖစ္ ကုိးကားျပီး 
ထားရွိသင့္ပါသည္။ 

 ၆     ဒဏ္ရာတစ္ခုအား တိက်မွန္ကန္ေသာ အမ်ိဳးအစားခြျဲခားျခင္းသည္     
ဒဏ္ရာအား ျဖစ္ပ်က္ေစသည့္ အေၾကာင္းရင္းအတြက္ အဓိကက်ပါသည္။  

       ၇  တိက်မွ န္ကန္ေသာမႈခင္းေဆးဘက္ဆုိင္ရာစစ္ေဆးမႈသည္  ဒဏ္ရာ  
 ေတြ႔ရွိရသည့္ အျဖစ္အပ်က္မ်ား ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေပးရန္ 
ကူညီေပးသင့္သည္။  

စစ္ေဆးသူ: 

အမည္ ................................................................ လက္မွတ္ ................................................................... 

လုပ္ငန္းလိပ္စာ ............................................. အခိ်န္    ……………  နာရီ ရက္စဲြ …… / …… / ……. 

......................................................................... ဖုန္း ................................  ဖက္စ္ ................................... 

 

 

   

 အေထြေထြ ေဆးစစ္ခ်က္ - 

.............................................................................................. 

.............................................................................................. 

.............................................................................................. 

.............................................................................................. 

.............................................................................................. 

ေဆးမွတ္တမ္းရာဇဝင္ - 

.............................................................................................. 

.............................................................................................. 

.............................................................................................. 

ေဆးဝါးမ်ား..................................................................... 

.............................................................................................. 

.............................................................................................. 

ေဆးစစ္ေဆးခ်က္ - 
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ေနာက္ဆက္တဲြ ၃။ ေသနတ္ဒဏ္ရာဇယား 

အမည္ ................................................................................. အမႈတြဲအမွတ္. 
................................................... 
 

 ဒဏ္ရာအမွတ္ 

 ၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆ 

Ent Ex Ent Ex Ent Ex Ent Ex Ent Ex Ent Ex 

၁။ဒဏ္ရာရွိရာေနရာ 

 ဦးေခါင္း       

 လည္ပင္း       

 ရင္ဘတ္       

ဝမ္းဗုိက္       

ေက်ာ္ျပင္       

ညာလက္       

ဘယ္လက္       

ညာေျခေထာက္       

ဘယ္ေျခေထာက္       

၂။ ဒဏ္ရာအရြယ္အစား 

အခ်င္း       

အက်ယ္       

အရွည္       

၃။ ဒဏ္ရာမွ ေအာက္ေဖာ္ျပပါသုိ႔ စင္တီမီတာအကြာအေဝး  

ဦးေခါင္းထိပ္        

ခႏၶာအလည္တည့္တည့္မွ ညာသုိ႔       

ခႏၶာအလည္တည့္တည့္မွ ဘယ္သို႔       

၄။ ေသနတ္မွ အၾကြင္းအက်န္မ်ား 

 အေရျပားေပၚ ၌       

 အဝတ္အစားေပၚ၌       

မေတြ႔ရ       

 ၅။ ခႏၶာကုိယ္ထဲသုိ႔ က်ည္ဖူးဝင္သြားသည့္လမ္ေၾကာင္း   

 ေနာက္ျပန္       

 ေရွ႕သုိ႔       

 ေအာက္သုိ႔       

 အေပၚသို႔       

 ညာဘက္သုိ႔       

 ဘယ္ဘက္သုိ႔       

၆။ ေတြ႔ရွိရသည့္က်ည္ဖူး  

ျဖစ္ႏုိင္ေသာေသနတ္ေျပာင္းဝ       

ေျပာင္းေခ်ာေသနတ္        

VII. Annex 3 
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ေနာက္ဆက္တဲြ ၃။ ေသနတ္ဒဏ္ရာဇယား 

အမည္ ................................................................................. အမႈတြဲအမွတ္. 
................................................... 
 

 ဒဏ္ရာအမွတ္ 

 ၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆ 

Ent Ex Ent Ex Ent Ex Ent Ex Ent Ex Ent Ex 

၁။ဒဏ္ရာရွိရာေနရာ 

 ဦးေခါင္း       

 လည္ပင္း       

 ရင္ဘတ္       

ဝမ္းဗုိက္       

ေက်ာ္ျပင္       

ညာလက္       

ဘယ္လက္       

ညာေျခေထာက္       

ဘယ္ေျခေထာက္       

၂။ ဒဏ္ရာအရြယ္အစား 

အခ်င္း       

အက်ယ္       

အရွည္       

၃။ ဒဏ္ရာမွ ေအာက္ေဖာ္ျပပါသုိ႔ စင္တီမီတာအကြာအေဝး  

ဦးေခါင္းထိပ္        

ခႏၶာအလည္တည့္တည့္မွ ညာသုိ႔       

ခႏၶာအလည္တည့္တည့္မွ ဘယ္သို႔       

၄။ ေသနတ္မွ အၾကြင္းအက်န္မ်ား 

 အေရျပားေပၚ ၌       

 အဝတ္အစားေပၚ၌       

မေတြ႔ရ       

 ၅။ ခႏၶာကုိယ္ထဲသုိ႔ က်ည္ဖူးဝင္သြားသည့္လမ္ေၾကာင္း   

 ေနာက္ျပန္       

 ေရွ႕သုိ႔       

 ေအာက္သုိ႔       

 အေပၚသို႔       

 ညာဘက္သုိ႔       

 ဘယ္ဘက္သုိ႔       

၆။ ေတြ႔ရွိရသည့္က်ည္ဖူး  

ျဖစ္ႏုိင္ေသာေသနတ္ေျပာင္းဝ       

ေျပာင္းေခ်ာေသနတ္        

VII. Annex 3 

 

 ေနာက္ဆက္တြဲ ၄။ ထုိးသြင္းဒဏ္ရာ/စုတ္ျပဲေပါက္ျပီဒဏ္ရာဇယား 
 
အမည္ ................................................................................. အမႈတဲြအမွတ္. .................................................... 
 ဒဏ္ရာအမွတ္. 

၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇ ၈ ၉ ၁၀ 

 ၁။ ဒဏ္ရာရရွိရာေနရာ 

 ဦးေခါင္း           

 လည္ပင္း           

 ရင္ဘတ္           

ဝမ္းဗိုက္           

ေက်ာျပင္           

ညာလက္           

 ဘယ္လက္           

ညာေျခေထာက္           

ဘယ္ေျခေထာက္           

 ၂။ အေရျပားေပၚမွဒဏ္ရာသည္ 

 ေရျပင္ညီျဖစ္သည္           

 တည့္မတ္သည္           

 တေစာင္းျဖစ္သည္           

၃။ ဒဏ္ရာမွ ေအာက္ေဖာ္ျပပါသုိ႔ စင္တီမီတာအကြာအေဝး  

ဦးေခါင္းထိပ္            

ခႏၶာအလည္တည့္တည့္မွ ညာသုိ႔            

ခႏၶာအလည္တည့္တည့္မွ ဘယ္သို႔            

၄။ ဒဏ္ရာအရြယ္အစား  

အက်ယ္            

အရွည္            

၅။ ထုိးသြင္းခံရသည့္ဒဏ္ရာ၏လမ္းေၾကာင္း  

ေနာက္ျပန္            

ေရွ႕သုိ႔            

အေပၚသို႔            

ေအာက္သုိ႔            

ဝိုက္၍            

ေဘးတုိက္            

ဒဏ္ရာမ်ားအားလုံးကုိ ဓာတ္ပုံ႐ုိက္ကူးမႈ - ႐ုိက္ကူးသည္  …………. မ႐ုိက္ကူးပါ  …………. 

မွတ္ခ်က္မ်ား။ ။ 
..................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ...
..................... 
................................................................................................................................
..................... 

စစ္ေဆးသူ -  ................................................... ရက္စြဲ - 
.................................................................... 

VII. Annex 4 

ေနာက္ဆက္တြဲ ၄။ ထိုးသြင္းဒဏ္ရာ/စုတ္ၿပဲေပါက္ၿပဲ ဒဏ္ရာဇယား
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ေနာက္ဆက္တြဲ ၅။  အရြယ္ေရာက္သူမ်ား၏သြားဘက္ဆုိင္ရာဇယား အေပၚသြားမ်ား 

 

ရုပ္အေလာင္း# ............................. 

ရက္စဲြ ................................ 

ေသဆုံးျပီးေနာက္ပုိင္း  စစ္ေဆးမႈ  အသက္အပုိင္းအျခား.................................... 

လိင္  : က်ား / မ  /မသိရွိရေသာမ်ဳိးရုိး    

........................................ 
 

 
အေပၚသြားမ်ား 
ေအာက္သြား 

အတြင္းသား မ်က္ႏွာျပင္ 

 

အေပၚတြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ သြားမ်ားမွ သြားဖာေထးမႈ၊ သြားပုိးစား၊ သြားစြပ္ စသည္တုိ႔၏ 

ပုံသ႑န္မ်ားကုိ  ေရးဆြဲပါ။  မရွိေတာ့သည့္သြားေနရာမ်ားကုိ ၾကက္ေျခခတ္ျပေပးပါ။  

 
 
 

 
 
အေပၚသြားမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းျပီး  အစြန္းထင္းမ်ား၊ သြားပိုးစား၊ သြားတုမ်ား၊ သြားအက်ိဳးမ်ား၊ အေပၚေမးရုိးအေျခအေန၊ သြားပုိးစား၍ 
က်န္ရစ္သည့္ သြားအျမစ္မ်ား၊ သြားဖုံးေရာဂါအေထာက္အထား သုိ႔မဟုတ္ ခႏၶာေဗဒပုိင္းဆုိင္ရာ အေျပာင္းလဲမ်ား စသည္တုိ႔အတြက္ 
တိက်ေသာ မွတ္ခ်က္မ်ား ေဖာ္ျပေပးပါ။ 

............................................................................................................................. ...

........................... 

................................................................................................................................

........................... 

............................................................................................................................. ...

........................... 

 အေပၚသြားေအာက္သြားထိေတြ႔မႈအေနအထား (စက္ဝုိင္း) -  ေရွ႕သုိ႔ေခါ / ပံုမွန္ / ေရွ႕သြားအထဲက်ံဳ႕ 

 

 
အေပၚသြားမ်ား 

 
ေအာက္သြား 

အတြင္းသား မ်က္ႏွာျပင္ 
 

 

 

အေပၚသြားမ်ားတြင္ ျမင္ေတြ႔ရသည့္ သြားဖာေထးမႈ/ပ်က္စီးမႈ/သားတု မ်ား၏ပံုသ႑န္ကုိ ပံုေရးဆြဲပါ။ 
ကၽြတ္ေနသည့္သြားေနရာ၏ပံုအေပၚ ၾကက္ေျခခတ္ (x) ျဖင့္ ေဖာ္ျပေပးပါ။  

 

ေအာက္သြားမ်ား> ရိွပါသလား (ဝုိင္းေပးပါ): ရွိ / မရွိ  အရာဝတၴဳမ်ား (ဝိုင္းေပးပါ) ပလပ္စတိတ္သတၴဳ 

သြားစုစုေပါင္းအေရအတြက္ ………….      သုိ႔မဟုတ္ သြားတစ္ခုလံုး (ဝိုင္းေပးပါ) ရွိ / မရွိ  

Richard Bassed ႏွင့္ Lyndal Smythe၊ Human Identification Service၊ Victorian Insitute of Forensic Medicine အစရွိသည္႔ ပုဂၢိုလ္မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏  
အၾကုံျပဳေဆြးေႏြးပါဝင္ေပးျခင္းအား အထူးပင္ ေက်းဇူးတင္အသိအမွတ္ျပဳပါသည္။ ငယ္သြား (deciduous dentition) မ်ားကုိ ၾကည္႔ရန္ အျခားေမးရုိးအစိတ္အပုိင္း 
မ်ားကုိ ထပ္မံေလ႔လာရန္ လုိအပ္ပါသည္။  

VII. Annex 5 

အေပၚသြား > ရွိပါသလား (ဝိုင္းေပးပါ) ရွိ / မရိွ  အရာဝတၴဳမ်ား (ဝုိင္းေပးပါ) ပလပ္စတိတ္ 
(သို႔)သတၴဳ 

သြားစုစုေပါင္းအေရအတြက္ ………….. သို႔မဟုတ္ သြားတစ္ခုလံုး (ဝိုင္းေပးပါ) ရွိ / မရိွ  
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ေနာက္ဆက္တြဲ ၅။  အရြယ္ေရာက္သူမ်ား၏သြားဘက္ဆုိင္ရာဇယား အေပၚသြားမ်ား 

 

ရုပ္အေလာင္း# ............................. 

ရက္စဲြ ................................ 

ေသဆုံးျပီးေနာက္ပုိင္း  စစ္ေဆးမႈ  အသက္အပုိင္းအျခား.................................... 

လိင္  : က်ား / မ  /မသိရွိရေသာမ်ဳိးရုိး    

........................................ 
 

 
အေပၚသြားမ်ား 
ေအာက္သြား 

အတြင္းသား မ်က္ႏွာျပင္ 

 

အေပၚတြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ သြားမ်ားမွ သြားဖာေထးမႈ၊ သြားပုိးစား၊ သြားစြပ္ စသည္တုိ႔၏ 

ပုံသ႑န္မ်ားကုိ  ေရးဆြဲပါ။  မရွိေတာ့သည့္သြားေနရာမ်ားကုိ ၾကက္ေျခခတ္ျပေပးပါ။  

 
 
 

 
 
အေပၚသြားမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းျပီး  အစြန္းထင္းမ်ား၊ သြားပိုးစား၊ သြားတုမ်ား၊ သြားအက်ိဳးမ်ား၊ အေပၚေမးရုိးအေျခအေန၊ သြားပုိးစား၍ 
က်န္ရစ္သည့္ သြားအျမစ္မ်ား၊ သြားဖုံးေရာဂါအေထာက္အထား သုိ႔မဟုတ္ ခႏၶာေဗဒပုိင္းဆုိင္ရာ အေျပာင္းလဲမ်ား စသည္တုိ႔အတြက္ 
တိက်ေသာ မွတ္ခ်က္မ်ား ေဖာ္ျပေပးပါ။ 

............................................................................................................................. ...

........................... 
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