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ဤစာာတမ်းး�ထုုတ််ဝေ�ရေး�းအတွွက်် ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းပူးး�ပေါ�ါင်းး�ရန််ပုံံ�ငွေ�ေ (Joint Peace Fund) မှှ ကူူညီီပံ့့�ပိုးး��သည််။
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Ethnic Nationalities Affairs Center (Union of Burma)

လိပ္စာ

- P.O. Box 5, Chang Puak, A. Mueang
Chiang Mai 50302, Thailand

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းရေး�းရာာစင််တာာ (Ethnic Nationalities Affairs Center -ENAC)
သည်် ၂ဝ၁၃ ခုုနှစ််
ှ ၊ ဇူူလိုု�င််လတွွင်် စတင််တည််ထော�ာင််ခဲ့့ပြီး�း
� � လွွတ််လပ််သော�ာ သုုတေ�သနအဖွဲ့�့� အစည်းး�
ဖြ�စ််သည််။ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွွင်် ရေ�ရှှည််တည််တံ့့�ခိုု�င််မြဲ�ဲသော�ာ ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းနှှင့့်� ဖက််ဒရယ််ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီ
ပြ�ည််ထော�ာင််စုု ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာရေး�းကိုု� ရှေး�း�ရှုုလျျက်် နိုု�င််ငံံရေး�းအစုုအဖွဲ့့��များ��း၊ အရပ််ဘက််လူူမှုုအဖွဲ့့��
အစည်းး�များ��း၊ နိုု�င််ငံံတကာာ အသိုု�င်းး�အဝန်းး�များ��းနှှင့့်ပူး
� �း ပေါ�ါင်းး�ကာာ အလုုပ််ရုံံဆွေး
� �း�နွေး�း�ပွဲဲ�နှှင့့်� သင််တန်းး�များ��း
ကျျင်းး�ပပြု�ုလုုပ််ခြ�င်း�း ၊ မူူဝါါဒဆိုု�င််ရာာ သုုတေ�သနစာာတမ်းး�များ��း ရေး�းသားး�ပြု�ုစုုထုတ််
ု ဝေ�ခြ�င်းး�တို့့��ကိုု� ဆော�ာင််
ရွွက််လျျက််ရှိိ�သည််။ ထို့့��အပြ�င်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းဖြ�စ််စဉ််များ��းတွွင််လည်း�း နည်းး�ပညာာပိုု�င်းး�
ဆိုု�င််ရာာ အထော��ာက််အကူူများ��း ပံ့့�ပိုးး��ပေး�းလျျက်် ရှိိ�သည််။
အသေး�း�စိိတ််သိိရှိိ�လိုု�ပါါက http://www.burmaenac.org/ တွွင်် ကြ�ည့့်�ရှုုနိုု�င််ပါါသည််။ (သို့့��မဟုုတ််)
info@burmaenac.org သို့့�� ဆက််သွွယ််နိုု�င််ပါါသည််။

မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွွင်် ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�း၊ တည််ငြိ�ိမ််ရေး�းနှှင့့်� ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််ရေး�း အစရှိိ�သည််တို့့�� ဖြ�စ််ထွွန်းး�လာာရေး�းအတွွက််
အရေး�း�ကြီး�း�ဆုံးး��ဖြ�စ််သော�ာ ပြု�ုပြု�ုပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုနှှစ််မျိုး�း��ကိုု� ပြု�ုလုုပ််သွားး��ရန််လိုု�ပါါသည််။ ၎င်းး�တို့့��မှာာ� နိုု�င််ငံံရေး�းဆိုု�င််ရာာ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�
လဲဲမှုုနှှင့့်� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းဆိုု�င််ရာာပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုတို့့��ဖြ�စ််သည််။ ယင်းး�ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုနှှစ််မျိုး�း��လုံးး��၏အရေး�း�ပါါမှုုမှာာ�တူူညီီပါါသည််။
နိုု�င််ငံံရေး�းဆိုု�င််ရာာ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုသည်် ဖက််ဒရယ််ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီ ပြ�ည််ထော�ာင််စုု၏ နိုု�င််ငံံရေး�းစနစ််တစ််ခုုကိုု� တည််ဆော�ာက််
သွားး��ရန််ဖြ�စ််ပြီး�း� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းဆိုု�င််ရာာပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုသည်် ဖက််ဒရယ််ပြ�ည််ထော�ာင််စုု၏ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းစနစ််တစ််ခုုကိုု� တည််ဆော�ာက််
သွားး��ရန်် ဖြ�စ််သည််။
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ တစ််နိုု�င််ငံံလုံးး��ပစ််ခတ််တိုု�က််ခိုု�က််မှုု ရပ််စဲဲရေး�းသဘော�ာ�တူူ စာာချုု�ပ်် (NCA) တွွင်် လုံံ�ခြံ�ံရေး�းကဏ္ဍ ပြု�ုပြ�င််
ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု (SSR) ကိုု� ထည့့်�သွွင်းး�ထားး�ခြ�င်းး� မရှိသော်����်�လည်းး� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းဖြ�စ််စဉ််အော�ာင််မြ�င််ရန်် အလို့့��ငှာာ�
လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍများ��းဆိုု�င််ရာာ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု၊ အထူးး�သဖြ�င့့်� ကာာကွွယ််ရေး�းကဏ္ဍဆိုု�င််ရာာ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုကိုု� ရှော�ာ�င််လွဲဲ�၍
မရနိုု�င််သော�ာ ကိိစ္စစရပ််တစ််ခုုဖြ�စ််သည််။ ဖက််ဒရယ််လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�း စနစ််တစ််ခုုအော�ာက််တွွင်် တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လက််နက််ကိုု�င််အဖွဲ့့��
အစည်းး�များ��း (EAOs) နှှင့့်� အစိုးး��ရ၏ တပ််မတော်��်�တပ််ဖွဲ့့��များ��းကိုု� တစ််ခုုတည်းး�သော�ာ တပ််မတော်��်�ပုံံ�စံံဖြ�င့့်� ပေါ�ါင်းး�စည်းး�သွားး��နိုု�င််ရန််
အတွွက်် ဖက််ဒရယ််ပြ�ည််ထော�ာင််စုု လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းစနစ််သစ််တစ််ခုုကိုု� မဖြ�စ််မနေ�ေတည််ဆော�ာက််သွားး��ရန်် လိုု�ပါါသည််။ ထို့့��ကြော��ာင့့်�
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံအခြေ�ေ�အနေ�ေနှှင့့်� သင့့်�လျော်�်��သည့့်� ဖက််ဒရယ််လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းစနစ််သစ််တစ််ခုု ထွွက််ပေါ်�်လာာရေး�းအတွွက်် ဆွေး�း�နွေး�း�
ညှိိ�နှိုုင်း�း သင့့်�ပြီး�း� ထိုု�စနစ််ကိုု� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုသဘော�ာ�တူူစာာချုု�ပ်် (Union Accord) တွွင်် ထည့့်�သွွင်း�း ချုု�ပ််ဆိုု�သွားး��ရန်် လိုု�ပါါသည််။
ဤစာာအုုပ််တွွင်် လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုဆိုု�င််ရာာ အခြေ�ေ�ခံံအစိိတ််အပိုု�င်းး�များ��းနှှင့့်� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍ ပြု�ုပြ�င််
ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုနှှင့့်� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍပေါ�ါ�င်းး�စည်းး�မှုုဆိုု�င််ရာာ နိုု�င််ငံံတကာာဖြ�စ််ရပ််များ��းမှှ သင််ခန်းး�စာာများ��းကိုု� ENAC မှှ ရေး�းသားး�ပြု�ုစုု
ထားး�သည််။ ထို့့��အပြ�င်် ဤစာာအုုပ််တွွင်် လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုအတွွက်် မူူဝါါဒအကြံ�ံပြု�ုချျက််များ��းကိုု�လည်းး� ပေး�း
ထားး�သည််။ နိုု�င််ငံံရေး�းဆိုု�င််ရာာ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ��းနှှင့့်� ဆိုု�င််သည့့်� ညှိိ�နှိုုင်း�း ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုများ��းသည်် စိိန််ခေါ်�်မှုုများ��းစွာာ�နှှင့့်� ကြုံ�ံ�တွေ့�့�
နေ�ရပြီး�း� ရှေ့�့�ဆက််သွားး��ရန််ခက််ခဲဲနေ�သည််ဖြ�စ််ရာာ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုနှှင့့်�ဆိုု�င််သည့့်� ညှိိ�နှိုုင်း�း ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုသည််
လည်းး� စိိန််ခေါ်�်မှုုများ��းရှိနေ���ေမည််မှာာ� သံံသယရှိိ�စရာာပင်် မလိုု�ပေ�။ ဤစာာအုုပ််သည်် သက််ဆိုု�င််ရာာ ပတ််သက််ဆက််နွွယ််သူူများ��း/
အစုုအဖွဲ့့��များ��းမှှ ညှိိ�နှိုုင်းး�ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုများ��းအတွွက်် လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု (SSR) ဆိုု�င််ရာာ ၎င်းး�တို့့��၏ မူူဝါါဒများ��းကိုု�
ရေး�းဆွဲဲ�ရာာတွွင်် အထော��ာက််အကူူပြု�ုလိိမ့့်�မည််ဟုု ကျွွန်ုု�ပ််တို့့�� ယုံံ�ကြ�ည််ပါါသည််။
လက််နက််ဖြု�ုတ််သိိမ်း�း ခြ�င်းး�၊ တပ််ဖျျက််သိိမ်း�း ခြ�င်းး�နှှင့့်� ပြ�န််လည််ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ခြ�င်းး� (DDR) သို့့��မဟုုတ်် လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍ
ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး� (SSR) ကိုု� ဦးးစွာာ�ဖော်�်�ဆော�ာင််သင့့်�သည််နှှင့့်� စပ််လျျဉ်းး�၍ ငြ�င်းး�ခုုန််ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုများ��း (debate) ရှိနေ���ေသည််။
ဤစာာအုုပ််တွွင်် DDR သို့့��မဟုုတ်် SSR ကိုု� ဦးးစွာာ�ဖော်�်�ဆော�ာင််သင့့်�သည််ဟုု အဆိုု�ပြု�ုထားး�ခြ�င်းး� မရှိိ�ပါါ။ သို့့��သော်�်� DDR နှှင့့်� SSR
သည်် အပြ�န််အလှှန််ချိိ�တ််ဆက််မှုုရှိနေ���ေသော�ာကြော��ာင့့်� DDR ကိုု� SSR နှှင့့်� လုံးး��ဝမချိိ�တ််ဆက််ဘဲဲ သီးး�ခြား��းစီီဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�ထက််
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DDR

Disarmment, Demobilization and Reintegration

	လက််နက််ဖြု�ုတ််သိိမ်း�း ခြ�င်းး�၊ တပ််ဖျျက််သိိမ်း�း ခြ�င်းး�နှှင့့်� ပြ�န််လည််ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ခြ�င်းး�
CEFU

Committee for Emergence of Federal Union

	ဖက််ဒရယ််ပြ�ည််ထော�ာင််စုုပေါ်�်ထွွန်း�း ရေး�းကော်�်�မတီီ
DPN

Delegation for Political Negotiation

	နိုု�င််ငံံရေး�းဆိုု�င််ရာာ ညှိိ�နှိုုင်း�း ဆွေး�း�နွေး�း�ရေး�း ကိုု�ယ််စား�းလှှယ်အ
် ဖွဲ့့��
EU

European Union
ဥရော�ာပသမဂ္ဂဂ

FPD

Framework for Political Dialogue

	နိုု�င််ငံံရေး�းဆွေး�း�နွေး�း�မှုုဆိုု�င််ရာာ မူူဘော�ာင််
JMC

Joint Ceasefire Monitoring Committee

	ပစ််ခတ််တိုု�က််ခိုု�က််မှုုရပ််စဲဲရေး�းဆိုု�င််ရာာ ပူးး�တွဲဲ�စော�ာင့့်�ကြ�ည့့်�ရေး�းကော်�်�မတီီ
NATO

North Atlantic Treaty Organization

	မြော��ာက််အတ္တတလန််တိိတ််စာာချုု�ပ််အဖွဲ့့��
NCA

Nationawide Ceasefire Agreement
တစ််နိုု�င််ငံံလုံးး��ပစ််ခတ််တိုု�က််ခိုု�က််မှုုရပ််စဲဲရေး�းသဘော�ာ�တူူစာာချုု�ပ််

NLD

National League for Democracy
အမျိုး�း��သားး�ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီအဖွဲ့့��အချုု�ပ််

OECD

Organization for Economic Co-operation and Development

	စီးး�ပွား��းရေး�းပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုုနှှင့့်� ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််မှုုအဖွဲ့့��အစည်းး�
SSR

Security Sector Reform

	လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�း
UN

United Nations

	ကမ္ဘာ့့��ကုုလသမဂ္ဂဂအဖွဲ့့��
UNDP

United Nations Development Programme							

	ကုုလသမဂ္ဂဂဖွံ့့�� ဖြိုး�း��ရေး�းအစီီအစဉ််
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UNDPKO

United Nations Department of Peacekeeping Operations

	ကုုလသမဂ္ဂဂငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းထိိန်း�း သိိမ်း�း ရေး�းဌာာန
UN-DPPA-DPO United Nations - Department of Political and Peacebuidlig Affairs - Department of Peace
Operations ကုုလသမဂ္ဂဂနိုု�င််ငံံရေး�းနှှင့့်� ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းတည််ဆော�ာက််မှုုဆိုု�င််ရာာ အရေး�း�ကိိစ္စစများ��းနှှင့့်� 		
ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းထိိန်း�း သိိမ်း�း ရေး�းဌာာန
UNFC

United Naitonalities Federal Council
ညီီညွှှတ််သော�ာ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း ဖက််ဒရယ််ကော�ာင််စီီ

UNHCR

United Nations High Commissioner of Refugees

	ကုုလသမဂ္ဂဂဒုုက္ခခသည််များ��းဆိုု�င််ရာာ မဟာာမင်းး�ကြီး�း�ရုံးး��
UNICEF

United Naitons International Children’s Fund

	ကုုလသမဂ္ဂဂအပြ�ည််ပြ�ည််ဆိုု�င််ရာာ ကလေး�း�သူူငယ််များ��းရန််ပုံံ�ငွေ�ေအဖွဲ့့��
UNSC

United Nations Security Council

	ကုုလသမဂ္ဂဂလုံံခြုံ� �ံ�ရေး�းကော�ာင််စီီ
UNOCHA

United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs

	ကုုလသမဂ္ဂဂလူူသားး�ချျင်းး�စာာနာာမှုုဆိုု�င််ရာာ အရေး�း�ကိိစ္စစများ��း ပေါ�ါင်းး�စပ််ညှိိ�နှိုုင်း�း ရေး�းရုံးး��
UNOHCHR

United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights

	ကုုလသမဂ္ဂဂလူ့့�အခွွင့့်�အရေး�း�ဆိုု�င််ရာာ မဟာာမင်းး�ကြီး�း�ရုံးး��
WFP

World Food Programme

	ကမ္ဘာ့့��စား�းနပ််ရိိက္ခာာ�အစီီအစဉ််

J

တိုု�င်း�း ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းရေး�းရာာစင််တာာ

‘လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�း’ ဟူူသည့့်� ဝေါ�ါဟာာရသည်် စစ််အေး�းခေ�တ််ကာာလ
တွွင်် စတင််ထွွက််ပေါ်�်လာာသော�ာ ဝေါ�ါဟာာရတစ််ခုုဖြ�စ််သည််။ လူူသားး�ချျင်းး� စာာနာာထော�ာက််ထားး�မှုု
လုုပ််ငန်းး�နယ််ပယ််မှှ ထွွက််ပေါ်�်လာာသည့့်� အယူူအဆသစ််တစ််ခုုလည်း�း ဖြ�စ််သည််။ အယူူအဆသစ််
ဖြ�စ််၍ နယ််ပယ််ကျျယ််ပြ�န့့်�ကာာ အဓိိပ္ပာာ�ယ််တိိတိိကျျကျျဖွွင့့်�ဆိုု�ရန်် ခက််ခဲဲသည််ဟုု ပညာာရှှင််နှှင််
လက််တွေ့�့�လုုပ််ဆော�ာင််သူူများ��းက ထော�ာက််ပြ�ကြ�သည််။ အဘယ််ကြော��ာင့့်�ဆိုု�သော်�်� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍ
ဟုု ဆိုု�ရာာတွွင်် ‘သမား�းရိုးး��ကျျလုံံ�ခြုံ�ံရေး
� �း’နှှင့့်� ‘သမာာရိုးး��ကျျမဟုုတ််သော�ာ လူူသားး�လုံံ�ခြုံ�ံရေး
� �း’ဟူူသည့့်�
ကဏ္ဍနှှစ််ရပ််လုံးး�� ကိုု� လွှှမ်း�း ခြုံ�ံ�ထားး�သော�ာကြော��ာင့့်� ဖြ�စ််သည််။ ‘သမား�းရိုးး��ကျျလုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�း’ ဆိုု�သည််မှာာ�
စစ််တပ််နှှင့့်� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းပေး�းဆော�ာင််နိုု�င််စွွမ်း�း ရှိသော����ာ အခြား��းလက််နက််ကိုု�င်် အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း ပါါဝင််
သည််။ ‘သမာာရိုးး��ကျျလုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�း’ သည်် နိုု�င််ငံံတော်�်�၏ အချုု�ပ််အခြာ�ာအာာဏာာကိုု� ထိိပါးး�လာာနိုု�င််သည့့်�
ပြ�ည််တွွင်း�း ပြ�ည််ပအန္တတရာာယ််မှှ ကာာကွွယ််ပေး�းရန််ဖြ�စ််ပြီး�း� ‘သမာာရိုးး��ကျျမဟုုတ််သော�ာ လုံံ�ခြုံ�ံရေး
� �း’ သည််
လူူသားး�ဘဝနှှင့့်�ဆိုု�င််သော�ာ လူူမှုုဘဝဖူူလုံံ�ရေး�းနှှင့့်� အခြား��းနိုု�င််ငံံရေး�းအခွွင့့်�အရေး�း�များ��းလည်းး� ပါါဝင််
သည််။ သမာာရိုးး��ကျျမဟုုတ််သော�ာ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍများ��းကိုု� ဝန််ဆော�ာင််မှုုပေး�းရာာတွွင်် နိုု�င််ငံံတော်�်�၏
ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�း၊ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းနှှင့့်� တရား�းစီီရင််ရေး�း စသည့့်� မဏ္ဍိုု�င်် (၃) ရပ််က အဓိိကအားး�ဖြ�င့့်� တာာဝန််
ယူူ/တာာဝန််ခံံမှုုအပြ�ည့့်�ဖြ�င့့်� ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီနည်း�း လမ်းး�ကျျစွာာ� ဖော်�်�ဆော�ာင််ပေး�းရသည််။ (အချျပ််ပိုု� ၁ ရှုု)
လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းကိုု� ဖော်�်�ဆော�ာင််ရာာတွွင်် အခြေ�ေ�အနေ�ေနှှင့့်� အချိိ�န််
အခါါအပေါ်�်�မူူတည််ပြီး�း� ဖော်�်�ဆော�ာင််ကြ�ရသည််။ အာာဏာာရှှင််စနစ််မှှ ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီအုုပ််ချုု�ပ််မှုုစနစ််သို့့��
ကူးး�ပြော��ာင်းး�ချိိ�န်၊် ကိုု�လိုု�နီီစနစ််မှလွ
ှ တ််မြော��
ွ
ာက််ပြီး�း� နိုု�င််ငံံတော်�်�သစ််တစ််ခုု ပြ�န််လည််ထူူထော�ာင််ချိိ�န်နှ
် င့့်
ှ �
ပဋိိပက္ခခအလွွန််အချိိ�န််တွွင်် နိုု�င််ငံံတော်�်�ကဆင်းး�ရဲဲပြီး�း� ကာာကွွယ််ရေး�းနှှင့့်� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းအသုံးး��စရိိတ််များ��း
မြ�င့့်�မား�းနေ�ချိိ�န်် စသည့့်�အခြေ�ေ�အနေ�ေအမျိုး�း��မျိုး�း��အပေါ်�်�မူူတည််၍ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲ
မှုုများ��း ပြု�ုလုုပ််ကြ�သည််ကိုု� တွေ့�့�ရသည််။ အဓိိကအားး�ဖြ�င့့်� ဆင်းး�ရဲဲပြီး�း� ပဋိိပက္ခခဖြ�စ််ပွား��းနေ�သော�ာ
နိုု�င််ငံံများ��းနှှင့့်� ပဋိိပက္ခခအလွွန်် နိုု�င််ငံံများ��းတွွင်် လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းကိုု� အများ��းဆုံးး��
ဖော်�်�ဆော�ာင််ကြ�သည််ကိုု� တွေ့�့�ရသည််။ အများ��းအားး�ဖြ�င့့်� နိုု�င််ငံံတော်�်�၏မဏ္ဍိုု�င််ကြီး�း�သုံးး��ရပ်် (ဥပဒေ�ေ
ပြု�ုရေး�း၊ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းနှှင့့်� တရား�းစီီရင််ရေး�း) ယိုု�င််လဲဲသွားး��ခြ�င်းး�၊ အားး�နည်းး�ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် ပျျက််စီးး�
သွားး��ခြ�င်းး�စသည့့်� အခြေ�ေ�အနေ�ေမျိုး�း��တွွင်် ၎င်းး�မဏ္ဍိုု�င််များ��းကိုု� ပြ�န််လည််တည််ဆော�ာက််ရသည့့်�လုပ််ငန်း
ု
�း
စဉ်် ဖြ�စ််သည််။ ထိုု�သို့့��အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ကာာလတွွင်် ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီနည်း�း ကျရွေး��း��ကော�ာက််တင််မြှော��ာ�က််
ထားး�သည့့်� အစိုးး��ရတစ််ရပ််ပေါ်�်ထွွက််လာာရေး�းကိုု� ဦးးစား�းပေး�းလုုပ််ဆော�ာင််ခြ�င်းး�၊ ငြိ�မ်း
ိ �း ချျမ်းး�ရေး�းကိိစ္စရပ််
စ
များ��းနှှင့့်� ပဋိိပက္ခခအလွွန်် ပြ�န််လည််တည််ဆော�ာက််ရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ��းကိုု� ဦးးစား�းပေး�းလုုပ််ဆော�ာင််ခြ�င်းး�
တို့့��ပါါဝင််သည််။ လုံံ�ခြုံ�ံရေး
� �းကဏ္ဍ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းကိုု�ပြု�ုလုုပ််ရာာတွွင်် လုံံ�ခြုံ�ံရေး
� �း၊ ကာာကွွယ််ရေး�း၊
တိုု�င်း�း ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းရေး�းရာာစင််တာာ
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တရား�းဥပဒေ�ေ စိုးး��မိုးး��ရေး�းဌာာနများ��းနှှင့့်� အခြား��းလုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းဝန််ဆော�ာင််မှုုများ��းကိုု� ပေး�းဆော�ာင််နေ�ကြ�သော�ာဌာာနများ��းကိုု� အရပ််ဖက််
အုုပ််ချုု�ပ််မှုုအော�ာက််ထားး�ရှိရေး���း�နှှင့့်� ကာာကွွယ််ရေး�းနှှင့့်� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းဝန််ထမ်းး�ဦးးရေ�ကိုု� တိုု�င်းး�ပြ�ည််၏လိုု�အပ််ချျက််အပေါ်�်� မူူတည််ပြီး�း�
ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းနှှင့့်� ပွွင့့်�လင်း�း မြ�င််သာာမှုု၊ တာာဝန််ယူူမှုု၊ တာာဝန််ခံံမှုုအပြ�ည့့်�ရှိသော����ာ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းနှှင့့်� ကာာကွွယ််ရေး�းဌာာနများ��း
ဖြ�စ််ပေါ်�်လာာရေး�းစသည််တို့့��ကိုု� မဖြ�စ််မနေ�ေဦးးစား�းပေး�း ဆော�ာင််ရွွက််ရမည််ဖြ�စ််သည််။
လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းကိုု� များ��းသော�ာအားး�ဖြ�င့့်� နိုု�င််ငံံတကာာအကူူအညီီများ��းဖြ�င့့်� လုုပ််ဆော�ာင််ကြ�သည််
ကိုု� တွေ့�့�ရသည််။ ပဋိိပက္ခခကာာလအတွွင်း�း နှှင့့်� ပဋိိပက္ခခအလွွန််ကာာလများ��းတွွင်် နိုု�င််ငံံတကာာနှှင့့်� ကမ္ဘာ့့��ကုုလသမဂ္ဂဂအဖွဲ့့��တို့့��က
ဝင််ရော�ာက််ကူူညီီကြ�သည််ကိုု� တွေ့�့�ရသည််။ ပဋိိပက္ခခကာာလအတွွင်း�း ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းရရှိရေး���း�၊ ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�း တည််တံ့့�ခိုု�င််မြဲ�ဲရေး�း၊
ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းစာာချုု�ပ််တွွင်် လိုု�အပ််သည့့်�အချျက််များ��းနှှင့့်� နိုု�င််ငံံရေး�းနှှင့့်� စီးး�ပွား��းရေး�းအရ အာာမခံံချျက််ရှိရေး���း�၊ အသွွင်း�း ကူးး�ပြော��ာင်းး�
သည့့်�ကာာလတွွင်် လိုု�အပ််သည့့်�ငွေကြေး���း��နှှင့့်� နည်းး�ပညာာပိုု�င်းး� အကူူအညီီများ��းကိုု� ထိရော��ာ�က််စွာာ�ပံ့့�ပိုးး��ပေး�းရေး�းစသည့့်�တို့့�� ပါါဝင််
သည််။ ထို့့��အပြ�င်် အခြား��းအရေး�း�ကြီး�း�သော�ာအချျက််မှာာ� ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီစနစ််ဖြ�င့့်� အုုပ််ချုု�ပ််သော�ာ အစိုးး��ရပေါ်�်�ထွွန်း�း လာာရေး�းနှှင့့်�
ကာာကွွယ််ရေး�း နှှင့့်� တရား�းဥပဒေ�ေစိုးး��မိုးး��ရေး�းကဏ္ဍတို့့��ကိုု� အရပ််ဖက််အစိုးး��ရအော��ာက််တွွင်် ထားး�ရှိရေး���း�တို့့�� ဖြ�စ််သည််။ ပဋိိပက္ခခတွွင််
အဓိိကပါါဝင််သူူများ��းဖြ�စ််သည့့်� စစ််တပ််နှှင့့်� အစိုးး��ရမဟုုတ််သော�ာ လက််နက််ကိုု�င််အဖွဲ့့��တို့့�� နှှစ််ဦးးနှှစ််ဖက််စလုံးး�� လက််ခံံနိုု�င််သည့့်�
တပ််မတော်��်�တစ််ရပ််တည််ထော�ာင််ကာာ ၎င်းး�တပ််မတော်��်�ကိုု� အရပ််သားး�အစိုးး��အရအုုပ််ချုု�ပ််မှုုအော�ာက််ထားး�ရေး�းအတွွက်် ဦးးစား�းပေး�း
လုုပ််ဆော�ာင််ကြ�သည််ကိုု� တွေ့�့�ရသည််။
ဤသို့့��သော�ာ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ��းကိုု� ပြု�ုလုုပ််နိုု�င််ရန််အတွွက်် ကနဦးးငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းစာာချုု�ပ််များ��းတွွင်် နှှစ််ဦးးနှှစ််ဖက််
သဘော�ာ�တူူညီီမှုုဖြ�င့့်� ထည့့်�သွွင်း�း ချုု�ပ််ဆိုု�ခဲ့့�ကြ�သည််ကိုု� တွေ့�့�ရသည််။ ဥပမာာ - နီီပေါ�ါ၊ ဘူူရွွန််ဒီီနှှင့့်� တော�ာင််အာာဖရိိကနိုု�င််ငံံတို့့��၏
ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းဖြ�စ််စဉ််များ��းတွွင်် ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းဆွေး�း�နွေး�း�နေ�စဉ်် ကာာလများ��းအတွွင်း�း နှှစ််ဦးးနှှစ််ဖက််သဘော�ာ�တူူညီီမှုုဖြ�င့့်� တစ််ခုု
တည်းး�သော�ာတပ််မတော်��်�ကိုု� ပြ�န််လည််ဖွဲ့့��စည်းး�ရေး�း၊ တပ််မတော်��်�နှှင့့်� တရား�းဥပဒေ�ေစိုးး��မိုးး��ရေး�းဌာာနများ��းကိုု� အရပ််ဖက််အုုပ််ချုု�ပ််မှုု
အော�ာက််ထားး�ရှိရေး���း�နှှင့့်� အခြား��းနိုု�င််ငံံရေး�းပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ��းကိုု� သဘော�ာ�တူူစာာချုု�ပ််များ��းတွွင်် ထည့့်�သွွင်း�း ချုု�ပ််ဆိုု�ခဲ့့�ကြ�သည််
ကိုု� တွေ့�့�ရသည််။ အဆိုု�ပါါနိုု�င််ငံံများ��း၏ ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းဖြ�စ််စဉ််တွွင်် နိုု�င််ငံံတကာာနှှင့့်� ကုုလသမဂ္ဂဂအဖွဲ့့��တို့့�� ဝင််ရော�ာက််ကူူညီီကြ�
သည််ကိုု� တွေ့�့�ရသည််။ ယင်းး�နိုု�င််ငံံများ��းတွွင်် ကုုလသမဂ္ဂဂအဖွဲ့့��၏ ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းထိိန်း�း သိိမ်း�း မှုုတပ််များ��း (UN Peacekeeping
Forces) ကိုု� လုံံ�ခြုံ�ံရေး
� �းကဏ္ဍပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�း/လက််နက််ဖြု�ုတ််သိိမ်း�း ခြ�င်းး�၊ တပ််ဖွဲ့�့� ဝင််အဖြ�စ််မှှ ထုုတ််ပယ််ခြ�င်းး�နှှင့့်� ပြ�န််လည််
ပေါ�ါင်းး�စည််ခြ�င်းး� (SSR/DDR) နှှင့့်� ဆိုု�င််သော�ာ ဌာာနများ��းသို့့�� စေ�လွှှတ််ပြီး�း� အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ကာာလများ��းတွွင်် အကူူအညီီများ��းပေး�းခဲ့့�
ကြ�သည််ကိုု� တွေ့�့�ရသည််။ နိုု�င််ငံံတကာာအကူူအညီီဖြ�င့့်� နီီပေါ�ါနိုု�င််ငံံသည်် နိုု�င််ငံံရေး�းအာာမခံံချျက််ရှိသော����ာ ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းစာာချုု�ပ််
များ��းချုု�ပ််ဆိုု�ကာာ

သက််ဦးးစံံပိုု�င််ဘုုရင််စနစ််မှှ ဖက််ဒရယ််စနစ််သို့့�� ၂ဝ၁၅ ခုုနှှစ််တွွင်် ကူးး�ပြော��ာင်းး�နိုု�င််ခဲ့့�သည််ကိုု� တွေ့�့�ရသည််။

ထို့့��နည်း�း တူူနိုု�င််ငံံသည်် ကုုလသမဂ္ဂဂအဖွဲ့့��နှှင့့်� နိုု�င််ငံံတကာာအကူူအညီီတို့့��ဖြ�င့့်� ဘူူရွွန််ဒီီနိုု�င််ငံံသည်် အာာဏာာရှှင််စနစ််အော�ာက််တွွင််
လူူမျိုး�း��နှှစ််ခုုအကြား�း� ဖြ�စ််ပွား��းခဲ့့သ
� ည့့်� ပြ�ည််တွွင်း�း စစ််မှှ ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီနိုု�င််ငံံသို့့�� အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�နိုု�င််ခဲ့့ပြီး�း
� � လူူမျိုး�း��စုုတစ််ခုုကသာာ
ချျယ််လှှယ််အုုပ််ချုု�ပ််သည့့်�စစ််တပ််မှှ လူူမျိုး�း��စုုများ��းစွာာ�အချိုး�း��ကျျပါါဝင််သော�ာ အရပ််သားး�အစိုးး��ရအုုပ််ချုု�ပ််မှုုအော�ာက််ရှိသော����ာ စစ််တပ််
သို့့��ပြော��ာင်းး�လဲဲဖွဲ့့��စည်းး� နိုု�င််ခဲ့့�သည််ကိုု� လေ့�့လာာတွေ့�့�ရှိိ�ရသည််။
ထိုု�သို့့�� ရေ�ရှှည််တည််တံ့့�သော�ာ နိုု�င််ငံံရေး�းပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ��း ပြု�ုလုုပ််နိုု�င််ရန််အိိမ််ရှှင််နိုု�င််ငံံ၏ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု
ပြု�ုလုုပ််လိုု�သည့့်� စိိတ််ဆန္ဒဒပြ�င်း�း ပြ�မှုုနှှင့့်� ပြ�တ််သားး�မှုုရှိိ�ရန််လိုု�အပ််ပြီး�း� နိုု�င််ငံံတကာာအကူူအညီီနှှင့့်� ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ��းကိုု�
လက််ခံံနိုု�င််ရန်် အရေး�း�ကြီး�း�ပါါသည််။ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍကိုု� အရပ််ဖက််အုုပ််ချုု�ပ််မှုုအော�ာက််ထားး�ရှိရေး���း�သည်် လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍပြု�ုပြ�င််
ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��း၏ အဓိိကဦးးတည််ချျက််ဖြ�စ််သည််။ နိုု�င််ငံံရေး�းအပြော�ာ��င်းး�အလဲဲများ��းရှိိ�ခဲ့့သော်�်�လည်း
�
�း ကာာကွွယ််ရေး�း
နှှင့့်� တရား�းဥပဒေ�ေစိုးး��မိုးး��ရေး�းဌာာနများ��းကိုု� အရပ််ဖက််အစိုးး��ရ၏ ထိိန်းး�ချုု�ပ််မှုုအော�ာက််တွွင်် မထားး�ရှိိ�နိုု�င််လျှှင်် ထိုု�အပြော�ာ��င်းး�အလဲဲ
သည်် ကြာ�ာရှှည််ခံံနိုု�င််မည့့်� အပြော�ာ��င်းး�အလဲဲမဟုုတ််သည််သာာမက မူူလပဋိိပက္ခခအခြေ�ေ�အနေ�ေသို့့�� ပြ�န််လည််ရော�ာက််ရှိိ� သွားး��နိုု�င််
သည််။ ထိုု�အခြေ�ေ�အနေ�ေမျိုး�း�� ပြ�န််ရော�ာက််သွားး��သည့့်� သာာဓကများ��းလည်းး� ရှိိ�ခဲ့့�ပါါသည််။ ဥပမာာ - ဘူူရွွန််ဒီီနိုု�င််ငံံသည်် လက််ရှိိ�အနေ�ေ
အထားး�အရ ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီစနစ််မှှ အာာဏာာရှှင််စနစ််သို့့�� ပြ�န််လည််ဦးးတည််နေ�သည််ကိုု� တွေ့�့�ရှိိ�ရသည််။
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တိုု�င်း�း ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းရေး�းရာာစင််တာာ

ဤစာာတမ်းး�၏ ရည််ရွွယ်ချ
် ျက််မှာာ� လုံံ�ခြုံ�ံရေး
� �းကဏ္ဍပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�း/လက််နက််ဖြု�ုတ််သိိမ်း�း ခြ�င်းး�၊ တပ််ဖွဲ့�့� ဝင််အဖြ�စ််မှှ
ထုုတ််ပယ််ခြ�င်းး�နှှင့့်� ပြ�န််လည််ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ခြ�င်းး� (SSR/DDR) ၏ အခြေ�ေ�ခံံသဘော�ာ�တရား�းများ��း၊ အယူူအဆများ��း၊ လုုပ််ထုံးး�� လုုပ််
နည်းး�များ��း၊ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲလေ့�့ရှိိ�သည့့်� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍများ��း၊ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းပြု�ုလုုပ််ရာာတွွင်် နိုု�င််ငံံ
တကာာနှှင့့်� ကုုလသမဂ္ဂဂအဖွဲ့�့� ၏ အခန်းး�ကဏ္ဍများ��းနှှင့့်� သဘော�ာ�တရား�းများ��းကိုု� သိိရှိိ�နား�းလည််နိုု�င််ရန််နှင့့်
ှ � နိုု�င််ငံံတကာာအတွေ့�့��အကြုံ�ံ�
များ��းမှှ သင််ခန်းး�စာာများ��းကိုု� လေ့�့လာာသိိရှိိ�နိုု�င််ရန်် ဖြ�စ််သည််။

ဤစာာတမ်းး�တွွင််ရေး�းသားး�ထားး�သော�ာ အကြော��ာ�င်းး�အရာာအများ��းစုုသည်် နိုု�င််ငံံတကာာပညာာရှှင််များ��းက ရေး�းသားး�ထုုတ််ဝေ�
ထားး�သော�ာ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍပြု�ုပြ�င််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ စာာအုုပ််များ��း၊ စာာတမ်းး�များ��းနှှင့့်� သုံးး��သပ််ချျက််များ��း၊ ENAC မှှ ကျျင်းး�ပသော��ာ SSR/
DDR ဆိုု�င််ရာာ အလုုပ််ရုံံဆွေး
� �း�နွေး�း�ပွဲဲ�အချို့့���တွွင်် SSR/DDR ပညာာရှှင််များ��းက ဆွေး�း�နွေး�း�ပို့့��ချသော���ာ SSR/DDR ဆိုု�င််ရာာ အချျက််
အလက််များ��းနှှင့့်�

သုံးး��သပ််ချျက််များ��းအပေါ်�်�တွွင််အခြေ�ေ�ခံံပြီး�း� ရေး�းသားး�ပြု�ုစုုထားး�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််သည််။ ထို့့��အပြ�င်် King’s College

London မှှ SSR/DDR ပညာာရှှင််တစ််ဦးးဖြ�စ််သူူ Dylan Hendrickson က ညီီညွှှတ််သော�ာ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း ဖက််ဒရယ််
၁

့�
ာ SSR/DDR စာာတမ်းး�ကိုု�လည်းး� ဤစာာတမ်းး�ထဲဲတွွင်် ပေါ�ါင်းး�စပ််ရေး�းသားး�
ကော�ာင််စီီ (UNFC) အတွွက်် ရေး�းသားး�ပြု�ုစုုပေး�းခဲ့သော�
ထားး�ပါါသည််။

၁ ညီီညွှှတ််သော�ာ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း ဖက််ဒရယ််ကော�ာင််စီီ (UNFC) ကိုု� ၂ဝ၁၁ ခုုနှှစ််၊ ဖေ�ဖော်�်�ဝါါရီီလ (၁၆) ရက််နေ့�့ဖွဲ့့��စည်းး�ခဲ့့ပြီး�း
� � မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရှိိ�
တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လက််နက််ကိုု�င်် တော်�်�လှှန််ရေး�းအဖွဲ့့��အစည်းး�အချို့့���ဖြ�င့့်� ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�သော�ာ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လက််နက််ကိုု�င််အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း မဟာာမိိတ််အဖွဲ့့��
တစ််ဖွဲ့့��ဖြ�စ််သည််။ ၂ဝ၁ဝ ခုုနှှစ််၊ နိုု�င််ဝင််ဘာာလတွွင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ခဲ့့သော�
�
ာ ဖက််ဒရယ််ပြ�ည််ထော�ာင််စုုပေါ်�်ထွွန်း�း ရေး�းကော်�်�မတီီ (CEFU) ကိုု� အမည််သစ််ဖြ�င့့်� ထပ််တိုးး��
အဖွဲ့့��ဝင််များ��းဖြ�င့့်� ပြ�န််လည််ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််သည််။ UNFC ဖွဲ့့��စည်းး�ရသည့့်� ရည််ရွွယ်ချ
် ျက််မှာာ� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လက််နက််ကိုု�င်် အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းအကြား�း�
စစ််ရေး�းနှှင့့်� နိုု�င််ငံံရေ�အရ ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ရန််နှှင့့်� အစိုးး��ရနှှင့့်� နိုု�င််ငံံရေး�းနှှင့့်� ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းဆွးး�နွေး�း�ပွဲဲ�များ��း ကျျင်းး�ပရာာတွွင်် တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လက််နက််ကိုု�င််
အဖွဲ့့��အစည်းး�အားး�လုံးး��ကိုု� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုနိုု�င််ဖြ�စ််သည််။ ထို့့��ကြော��ာင့့်� UNFC သည်် နိုု�င််ငံံရေး�းဆိုု�င််ရာာ ညှိိ�နှိုုင်း�း ဆွေး�း�နွေး�း�ရေး�း ကိုု�ယ််စား�းလှှယ်အ
် ဖွဲ့့�� (DPN) ကိုု�
ဖွဲ့့��စည််ခဲ့့�ပြီး�း� အစိုးး��ရနှှင့့်� ကနဦးး တွေ့�့�ဆုံံ�ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုများ��းပြု�ုလုုပ််ခဲ့့�သည််။ နော�ာက််ပိုု�င်းး�၌ အဖွဲ့့��ဝင််အချို့့��� နှုုတ််ထွွက််သွားး��ခြ�င်းး�၊ အချို့့���အဖွဲ့့��ဝင််များ��းမှာာ� အစိုးး��ရနှှင့့်�
NCA လက််မှှတ််ရေး�းထိုးး��ကြ�သဖြ�င့့်� လက််ရှိိ�တွွင်် တစ််ဖွဲ့့��ချျင်းး�စီီအလိုု�က််သာာ အစိုးး��ရနှှင့့်� တွေ့�့�ဆုံံ�ဆွေး�း�နွေး�း�လျျက််ရှိိ�သည််။
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“လုံံ�ခြုံ�ံရေး
� �း” ဟုုဆိုု�ရာာတွွင်် အစိုးး��ရဗဟိုု�ပြု�ုယန္တတရား�းတစ််ခုုအဖြ�စ််သာာရှုုမြ�င််ကြ�ပြီး�း� စစ််တပ််
သည်် နိုု�င််ငံံတစ််နိုု�င််ငံံ၏ စစ််ဘက််ဆိုု�င််ရာာပြ�ည််တွွင်း�း ပြ�ည််ပအန္တတရာာယ််များ��းကိုု� ကာာကွွယ််ပေး�းသည့့်�
ယန္တတရား�းဟုုသာာ သာာမန််အားး�ဖြ�င့့်� ယူူဆထားး�ကြ�သည််။ ဒုုတိိယကမ္ဘာာ�စစ််အလွွန်် စစ််အေး�းခေ�တ််
ကာာလတွွင်် ဥရော�ာပနိုု�င််ငံံများ��းနှှင့့်� ကိုု�လိုု�နီီလက််အော�ာက််မှှ လွွတ််လပ််ရေး�းရခါါစ နိုု�င််ငံံများ��းသည််
လက််နက််ကိုု�င််ပဋိိပက္ခအမြော�ာ��
ခ
က််အမျာ�ာနှှင့့်ရင််ဆိုု�င််ခဲ့
�
ရ
့� သည််။ ပြ�ည််တွွင်း�း စစ််များ��းသည်် ပြ�ည််တွွင်း�း ရေး�း
ကိုု�သာာမက ဒေ�သတွွင်း�း လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းနှှင့့်� တည််ငြိ�ိမ််အေး�းချျမ်းး�ရေး�းကိုု�ပါါ ထိိပါးး�လာာခဲ့့သ
� ည််။ ထို့့��ကြော��ာင့့်�
စစ််ပွဲဲ�များ��း ရပ််စဲဲရေး�း၊ ပြ�ည််တွွင်း�း စစ််ကြော��ာင့့်�ဖြ�စ််သော�ာ သေ�ကြေ��ပျျက််ဆီးး�မှုုများ��း လျှော့�့��နည်းး�လာာရေး�း
နှှင်် ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းရရှိရေး���း�တို့့��အတွွက်် နိုု�င််ငံံတကာာမှှ ကြား�း�ဝင််ဖြေ�ေရှှင်း�း မှုုများ��း အမြော�ာ��က််အများ��း
ပြု�ုလုုပ််ခဲ့့�ရသည််။ အဆိုု�ပါါ နိုု�င််ငံံတကာာကြား�း�ဝင််ဖြေ�ေရှှင်း�း ပေး�းမှုုများ��းသည်် စစ််မက််ဖြ�စ််ပွား��းခဲ့့သော�
�
ာ
ဥရော�ာပ၊ အာာဖရိိကနှှင့့်� အာာရှှနိုု�င််ငံံအချို့့���၌ ပြ�ည််တွွင်း�း ငြိ�မ်း
ိ �း ချျမ်းး�ရေး�းနှှင့့်� အစိုးး��ရပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�း
တို့့��ကိုု� အော�ာင််မြ�င််စွာာ�ဖော်�်�ဆော�ာင််ပေး�းနိုု�င််ခဲ့့�သည့့်� သာာဓကများ��းရှိိ�သည််။

ထိုု�ဖြ�စ််စဉ််များ��းကြော��ာင့့်�

အစိုးး��ရဗဟိုု�ပြု�ုလုံံ�ခြုံ�ံရေး
� �း (သမာာရိုးး��ကျျလုံံ�ခြုံ�ံရေး
� �း-Traditional Security) အပြ�င်် လူူသားး�လုံံ�ခြုံ�ံရေး
� �း
(သမား�းရိုးး��ကျျမဟုုတ််သော�ာ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�း-Human Security) သည််လည်းး� နိုု�င််ငံံနှှင့့်� ဒေ�သတွွင်း�း
လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းအပေါ်�်� များ��းစွာာ�သက််ရော�ာက််မှုုရှိိ�ခဲ့့သ
� ည််ကိုု� တွေ့�့�ကြုံ�ံ�ခံံစား�းလာာခဲ့့ကြ� �သည််။ ထို့့��ကြော��ာင့့်�
သမား�းရိုးး��ကျျလုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းအပြ�င်် လူူသားး�လုံံ�ခြုံ�ံရေး
� �းကိုု�လည်းး� ပိုု�၍ဦးးစား�းပေး�းဆော�ာင််ရွွက််လာာကြ�သည််
ကိုု�တွေ့�့�ရသည််။ ၎င်းး�လူူထုု အခြေ�ေ�ပြု�ုလုံံ�ခြုံ�ံရေး
� �းအယူူအဆပြော�ာ��င်းး�လဲဲမှုုသည်် သမား�းရိုးး��ကျျလုံံ�ခြုံ�ံရေး
� �း
ကဏ္ဍပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�း၊ တည််ငြိ�မ််အေး�း
ိ
ချျမ်းး�ရေး�းနှှင့့်� ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််ရေး�းတို့့��ကိုု� များ��းစွာာ�အထော��ာက််
အကူူပြု�ုခဲ့့သ
� ည််။
“ကမ္ဘာာ�ကြီး�း�သည်် ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််မှုုအသီးး�အပွွင့့်�ကိုု� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းမရှိိ�ဘဲဲ ခံံစား�းနိုု�င််မည််
မဟုုတ််သကဲ့့�သို့့�� လူူမှုုစီးး�ပွား��းရေး�းဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််မှုုမရှိိ�သည့့်� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းသည််လည်းး� ရေ�ရှှည််
တည််တံ့့�နိုု�င််မည်် မဟုုတ််ပေ�။ ထို့့��အပြ�င်် လူူအခွွင့့်�အရေး�း�မရှိိ�သည့့်� ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််မှုုသည််
လည်းး� ပျော်�်��ပိုု�က််စရာာကော�ာင်းး�မည်် မဟုုတ််ပေ�။”
ကိုု�ဖီီအာာနန််၊ ကုုလသမဂ္ဂဂအထွေထွေ��ေ���အတွွင်း�း ရေး�းမှူး��း (၁၉၉၇-၂ဝဝ၇)
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လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�း (SSR) ကိုု� တိိကျျစွာာ�အဓိိပ္ပာာ�ယ််ဖွွင့့်�ဆိုု�ခြ�င်း�း ၊ သတ််မှှတ််ရေး�းသားး�ထားး�ခြ�င်းး�မရှိိ�
ပေ�။ SSR သည်် အလွွန််ကျျယ််ပြ�န့့်�နက််နဲဲပြီး�း� အချိိ�န််၊ ငွေကြေး���း��၊ ပြု�ုပြ�င််ပြေ�ေင်းး�လဲဲမှုုပြု�ုလုုပ််လိုု�သည့့်� ပြ�င်းး�ပြ�သော�ာစိိတ််ဆန္ဒဒနှှင့့်�
အစိုးး��ရ၏ ဦးးစီးး�ဦးးရွွက််ပြု�ုမှုုတို့့�� လိုု�အပ််သော�ာကဏ္ဍတစ််ခုု ဖြ�စ််သည််။ နိုု�င််ငံံတစ််နိုု�င််ငံံ၏ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းယန္တတရား�းများ��းသည်် ပြ�ည််သူူ
လူူထုုနှှင့့်� နိုု�င််ငံံ၏လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းအတွွက်် စွွမ်း�း ဆော�ာင််နိုု�င််စွွမ်း�း မရှိိ�ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် ၎င်းး�တို့့��ကိုု�ယ််၌က အန္တတရာာယ််ဖြ�စ််လာာခြ�င်းး�၊ အရပ််
ဖက််ထိိန်းး�ချုု�ပ််မှုုအော�ာက််တွွင်် မရှိိ�ခြ�င်းး�၊ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍကိုု�လည််ပတ််ရန်် ဘဏ္ဍာာရေး�းအခက််အခဲဲများ��းရှိိ�လာာခြ�င်းး� အစရှိိ�သည့့်�
အခြေ�ေ�အနေ�ေအမျိုး�း��မျိုး�း��အော�ာက််တွွင်် SSR ကိုု� ပြု�ုလုုပ််လေ့�့ရှိိ�ကြ�သည််။ နိုု�င််ငံံတော်�်�၏ စီးး�ပွား��းရေး�းအခြေ�ေ�အနေ�ေနှှင့့်� ကိုု�က််ညီသော�
ီ
ာ၊
တာာဝန််ယူူ/တာာဝန််ခံံမှုုရှိိ�ပြီး�း� ထိရော��ာ�က််ကော�ာင်းး�မွွန််သော�ာ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းယန္တတရား�းများ��းကိုု� ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီနည်း�း ကျျ ရွေး�း�ကော�ာက််တင််
မြှော��ာ�က််ထားး�သော�ာ အရပ််ဘက််အစိုးး��ရအော��ာက််တွွင်် ထားး�ရှိိ�နိုု�င််ရေး�းသည်် SSR ကိုု�အော�ာင််မြ�င််စွာာ� လက််တွေ့�့� အကော��ာင််အထည််
ဖော်�်�ရန််လိုု�အပ််သည််ဟူူသည့့်� အယူူအဆမှာာ� ဆက််လက််ရှှင််သန််နေ�ဆဲဲဖြ�စ််သည််။
လုံံ�ခြုံ�ံရေး
� �းကဏ္ဍပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�း (SSR) ကိုု� ကုုလသမဂ္ဂဂအဖွဲ့�့� က အော�ာက််ပါါအတိုု�င်းး�အဓိိပ္ပါါ�ယ််ဖွွင့့်ဆိုု�ထားး
�
�သည််။
“လုံံခြုံ� �ံ�ရေး�းကဏ္ဍ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�း(SSR)ဆိုု�သည််မှာာ� အစိုးး��ရက မိိမိိနိုု�င််ငံံ၏ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း
ယန္တတရား�းများ��းလည််ပတ််ပုံံ�ကိုု� ပြ�န််လည််ဆန်းး�စစ််ခြ�င်းး�၊ သုံးး��သပ််ခြ�င်းး�၊ လက််တွေ့�့�အကော��ာင််ထည််ဖော်�်�ခြ�င်းး�၊
စော�ာင့့်�ကြ�ည့့်�၊ စစ််ဆေး�း၊ အကဲဲဖြ�တ််ခြ�င်း�း တို့့��ကိုု� စဉ််ဆက််မပြ�တ််လုုပ််ဆော�ာင််ခြ�င်းး�၊ တစ််နည်းး�အားး�ဖြ�င့့်� ချို့့���ယွွင်း�း
နေ�သော�ာ အစိုး�း� ရအုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းယန္တတရား�းများ��းကိုု� ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီနည်း�း လမ်းး�ကျျ၊ လူ့့�အခွွင့့်�ရေး�းနှှင့့်�တရား�းဥပဒေ�ေကိုု�
လေး�းစား�းလိုု�က််နာာပြီး�း� ပြ�ည််သူူလူူထုု၏လုံံခြုံ� �ံ�ရေး�းကိုု� တရား�းမျှှတစွာာ�ပေး�းဆော�ာင််ခြ�င်းး�၊ ပြ�ည််သူူအခြေ�ေ�ပြု�ု၊
ကော�ာင်းး�မွွန််သော�ာအုုပ််ချုု�ပ််မှုု၊ တာာဝန််ယူူမှုု/တာာဝန််ခံံမှုုရှိသော����ာ၊ အရည််အသွေး�း��ပြ�ည့့်�မီီသော�ာ၊ ထိရော��ာ�က််မှုု
ရှိသော����ာ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းယန္တတရား�းများ��း ဖြ�စ််ရန််အတွွက်် လုုပ််ဆော�ာင််ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။”
(ကမ္ဘာ့့��ကုုလသမဂ္ဂဂအဖွဲ့့��၊ ၂ဝဝ၈)
ပညာာရှှင််များ��းနှှင့့်မူူဝါ
� ါဒအကြံ�ံပေး�းများ��း၏ ရေး�းသားး�ပြော��ာဆိုု�ချျက််များ��းအရ လုံံ�ခြုံ�ံရေး
� �းကဏ္ဍပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�း (SSR)
ပြု�ုလုုပ််ရာာတွွင်် အဓိိကဦးးစား�းပေး�းရမည့့်� ကဏ္ဍကြီး�း� (၅) ခုု ရှိိ�သည််။ ၎င်းး�တို့့��မှာာ�
၁) တရား�းဥပဒေ�ေစိုးး��မိုု�ရေး�း (Rule of law)၊
၂) 	လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းဆိုု�င််ရာာ မူူဝါါဒများ��းရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�၊ စီီမံံခြ�င်း�း နှှင့့်� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ခြ�င်းး�၊
၃) 	လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းတပ််များ��းကိုု� လုုပ််ငန်းး�ကျွွမ်းး�ကျျင််နား�းလည််မှုုရှိစေ���ေခြ�င်း�း (professionalism)
၄)	လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍများ��းကိုု� ထိိန်းး�ချုု�ပ််နိုု�င််သည့့်� အရပ််ဖက််စော�ာင့့်�ကြ�ည့့်�ရေး�း ယန္တတရား�းများ��း အားး�ကော�ာင်းး�လာာအော�ာင််
ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�နှှင့့်�
၅) 	လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍ၏အသုံးး��စရိိတ််များ��းကိုု� ထိိန်းး�ချုု�ပ််သည့့်� ယန္တတရား�းများ��းပိုု�မိုု�ကော�ာင်းး�မွွန််လာာအော�ာင်် လုုပ််ဆော�ာင််
ခြ�င်းး�တို့့�� ဖြ�စ််သည််။ (DCAF, 2005)
ဤသို့့�� ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းကိုု� များ��းသော�ာအားး�ဖြ�င့့်� နိုု�င််ငံံတကာာအကူူအညီီနှှင့့်� ကုုလသမဂ္ဂဂအဖွဲ့့��၏
ဝင််ရော�ာက််ကူူညီီမှုုများ��းဖြ�င့့်� ဆော�ာင််ရွွက််လေ့�့ရှိိ�သည််။ သာာမန််အားး�ဖြ�င့့်� SSR နှှင့့်� DDR လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းကိုု� ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�း
လုုပ််ငန်းး�စဉ််ဖော်�်�ဆော�ာင််နေ�သည့့်�ကာာလများ��းတွွင်် လက််တွေ့�့�ကျျကျျနှှင့့်� နည်းး�စနစ််ကျျကျျ ထည့့်�သွွင်း�း ဆွေး�း�နွေး�း�လေ့�့ရှိိ�သည််။
SSR နှှင့့်� DDR လုုပ််ငန်း�း စဉ််များ��း စတင််လုုပ််ဆော�ာင််ခြ�င်းး�ကိုု�မူူ ငြိ�မ််
ိ ချျမ်းး�ရေး�းအလွွန််ကာာလတွွင်် လုုပ််ဆော�ာင််လေ့�့ရှိိ�သည််။ အစိုးး��ရ၊
လက််နက််ကိုု�င််တပ််ဖွဲ့့��များ��းနှှင့့်� ကြား�း�ဝင််စေ့�့စပ််ညှိုု��နှိုုင်းး�ပေး�းသူူတို့့��သည်် လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�း၊ လက််နက််ကိုု�င််
တပ််ဖွဲ့့��အရွွယ်အ
် စား�းနှှင့့်� မလိုု�အပ််သော�ာရာာထူးး�များ��းကိုု� တဖြ�ည်း�း ဖြ�ည်း�း လျှော့�့��ချရေး��း�၊ လက််နက််ကိုု�င််တပ််များ��းကိုု� အရပ််သားး�
ကြီး�း�ကြ�ပ််မှုုအော�ာက််ထားး�ရှိရေး���း� စသည််တို့့��ကိုု� စနစ််တကျျနှှင့့်� အချိိ�တ််အဆက််မိိမိိစီီစဉ််ထားး�ရန်် အရေး�း�ကြီး�း�ပါါသည််။ ထိုု�သို့့��
ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ��း ပြု�ုလုုပ််ရာာတွွင်် လူူထုုအခြေ�ေ�ပြု�ုမှုု၊ နိုု�င််ငံံတော်�်�အစိုးး��ရ၏ပြ�င်းး�ပြ�သော�ာ စိိတ််ဆန္ဒဒနှှင့့်� ဦးးစီးး�ဦးးရွွက််ပြု�ုမှုုတို့့��
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တိုု�င်း�း ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းရေး�းရာာစင််တာာ

ဖြ�င့့်� ပြု�ုလုုပ််ရန််လိုု�ပါါသည််။ သို့့��မှှသာာ ရေ�ရှှည််တည််တံ့့�ခိုု�င််မြဲ�ဲပြီး�း� လူူထုုအခြေ�ေ�ပြု�ုသည့့်� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍများ��း ပေါ်�်ထွွန်း�း လာာမည််
ဖြ�စ််သည််။
ဤသို့့�� ရေ�ရှှည််တည််တံ့့�ခိုု�င််မြဲ�ဲပြီး�း� ပြ�ည််သူူလူူထုုကိုု�အခြေ�ေ�ပြု�ုသော�ာ လုံံ�ခြုံ�ံရေး
� �းကဏ္ဍများ��း ဖြ�စ််လာာစေ�ရန််အတွွက်် ပြ�ည််ပ
အကူူအညီီများ��းဖြ�င့့်� SSR နှှင့့်� DDR ကိုု� ပြု�ုလုုပ််ခဲ့့�ကြ�သည််။ ထိုု�သို့့�� ကူူညီီရာာတွွင်် အလှူူ�ရှှင််နိုု�င််ငံံများ��းက လက််စွဲဲ�ပြု�ုနိုု�င််ရန််
၂

စီးး�ပွား��းရေး�းပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုုနှင့့်
ှ � ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််မှုုအဖွဲ့�့� အစည်းး� (OECD) မှှ အော�ာက််ပါါအချျက််များ��းကိုု�အကြံ�ံပြု�ုထားး�သည််။
●	ထိရော��ာ�က််သော�ာ အစိုးး��ရအုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းယန္တတရား�းနှှင့့်� စော�ာင့့်�ကြ�ည့့်�ရေး�းယန္တတရား�းများ��း၊ တာာဝန််ယူူ/တာာဝန််ခံံမှုုရှိသော����ာ
လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍများ��း ဖြ�စ််လာာရန််၊
●	လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းနှှင့့်� တရား�းရေး�းဆိုု�င််ရာာ ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ��း ကော�ာင်းး�မွွန််လာာစေ�ရန််၊
●	လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းဖြ�စ််စဉ််တွွင်် အိိမ််ရှှင််နိုု�င််ငံံဘက််က ဦးးစီးး�ဦးးရွွက််မှုုပြု�ုရန််နှှင့့်� တာာဝန််ယူူ/တာာဝန််
ခံံမှုု ပိုု�ရှိိ�လာာစေ�ရန််၊
●	ရေ�ရှှည််တည််တံ့့�သော�ာ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းနှှင့့်� တရား�းရေး�းဆိုု�င််ရာာဝန််ဆော�ာင််မှုုများ��း ပေး�းနိုု�င််စေ�ရန််
များ��းသော�ာအားး�ဖြ�င့့်� ဆင်းး�ရဲဲပြီး�း�ဖွံ့့��ဖြိုး�း��စနိုု�င််ငံံများ��း၏ SSR လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းကိုု�နိုု�င််ငံံတကာာက အကူူအညီီပေး�းလေ့�့ ရှိိ�
သည််။ ဥပမာာ-ဘူူရွွန််ဒီီ၊ ဆီးး�ရီးး�ယားး�၊ အာာဖကန််နစ္စစတန််၊ ဆူူဒန််၊ ကွွန််ဂိုု�၊ ယူူဂန််ဒါါ၊ ဟာာဇီီဂိုု�ဗီးး�နား�း၊ ကိုု�လမ််ဘီီယာာ၊ ဂွါါ�တီီမာာလာာ၊
ဟိုု�င််ထီးး�၊ ကိုု�ဆိုု�ဗိုု�၊ ဘော�ာစ််နီးး�ယားး�၊ ဂျော်�်��ဂျီီ�ယာာ၊ အီီရန််၊ အီီရတ််၊ နီီပေါ�ါ၊ တီီမော�ာလစ််စတေ�ေ အစရှိသော����ာ နိုု�င််ငံံများ��း၏လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�း
ကဏ္ဍပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းတွွင်် ကနေ�ေဒါါ၊ အမေ�ေရိိကန််၊ အီးး�ယူူ၊ ယူူကေ�နှှင့့်� ဂျျပန်် စသည့့်� အလှူူ�ရှှင််နိုု�င််ငံံတို့့��က ငွေကြေး���း��၊ နည်းး�
ပညာာနှှင့့်� လူ့့�အရင်းး�အမြ�စ််များ��းဖြ�င့့်� ဝင််ရော�ာက််ကူူညီီကြ�သည််။ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွွင််လည်း�း ရဲဲတပ််ဖွဲ့့��နှှင့့်� စစ််တပ််ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲ
ရေး�းကဏ္ဍတွွင်် အီးး�ယူူ (EU) နှှင့့်� ယူူကေ� (UK) နိုု�င််ငံံတို့့��မှှ ငွေး�း�ကြေး��းနှှင့့်� လူ့့�အရင်းး�အမြ�စ််ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််ရေး�းတို့့��တွင််
ွ ဦးးသိိန်း�း စိိန််
အစိုးး��ရလက််ထက််၌ ဝင််ရော�ာက််ကူူညီီခဲ့့�သည််ကိုု� တွေ့�့�ရသည််။ သို့့��သော်�်� ၂ဝ၁၂ ခုုနှှစ််တွွင်် ဖြ�စ််ပွား��းခဲ့့သော�
�
ာ ဘာာသာာရေး�းပဋိိပက္ခခ
များ��းနှှင့့်� ရခိုု�င််အရေး�း�တို့့��ကြော��ာင့့်� ထိုု�ကူူညီီမှုုများ��းကိုု� နော�ာက််ပိုု�င်းး�တွွင်် ရပ််ဆိုု�င်းး�ခဲ့့သ
� ည််။
နိုု�င််ငံံတကာာအခေါ်�်�အဝေါ်�်�များ��း
လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းနှှင့့်� ပတ််သက််၍ နိုု�င််ငံံတကာာတွွင်် အော�ာက််ပါါဝေါ�ါဟာာရအမျိုး�း��မျိုး�း��တို့့��ကိုု�
ခေါ်�်ဝေါ်�်သုံးး��စွဲဲ�ကြ�သည််။ မည််သို့့��ပင်် ခေါ်�်ဝေါ်�်သုံးး��စွဲဲ�စေ�ကာာမူူ အဓိိပ္ပါါ�ယ််၊ အနှှစ််သာာရနှှင့့်� လုုပ််ဆော�ာင််ချျက််များ��းသည်် ကွဲဲ�လွဲဲ�မှုု
မရှိိ�သည််ကိုု� တွေ့�့�ရသည််။
●	လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�း (Security Sector Reform)
●	လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းစနစ်် ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�း (Security System Reform)
●	လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း (Security Sector Governance)
●	လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍ အသွွင််ပြော��ာင်းး�ရေး�း (Security Sector Transformation)
●	လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍ ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််ရေး�း (Security Sector Development)
●	လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍ စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း (Security Sector Management)
●	လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍ ပြ�န််လည််တည််ဆော�ာက််ရေး�း (Security Sector Reconstruction)

၂ OECD သည်် နိုု�င််ငံံတကာာအဖွဲ့့��အစည်းး�တစ််ခုုဖြ�စ််ပြီ�ီ ကမ္ဘာာ�ပေါ်�်ရှိိ� လူူသားး�တို့့��၏စီးး�ပွား��းရေး�းနှှင့့်� လူူမှုုရေး�းကော�ာင်းး�ကျိုးး���ဆိုု�င််ရာာ မူူဝါါဒများ��းကိုု� အားး�ပေး�းမြှ�ှင့့်�တင််
ပေး�းရန်် ဖြ�စ််သည််။ မူူလအစအတွွင်် ဥရော�ာပစီးး�ပွား��းရေး�းပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုုအဖွဲ့့��အစည်းး� (OEEC) ဟုု ခေါ်�်ဝေါ�ါပြီး�း� ဒုုတိိယကမ္ဘာာ�စစ််နော�ာက််ပိုု�င်းး� ၁၉၄၈
ခုုနှှစ််တွွင်် စတင််ဖွဲ့့��စည်းး�ခဲ့့�ပြီး�း� ဥရော�ာပတိုု�က်် ပြ�န််လည််တည််ဆော�ာက််ရေး�းအစီီအစဉ်် (Marshall Plan) ကိုု� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ရန်် ဖြ�စ််သည််။ ထိုု�
အစီီအစဉ််ပြီး�း�နော�ာက်် ကနေ�ေဒါါနှှင့့်� အမေ�ေရိိကန််နိုု�င််ငံံတို့့��သည်် OEEC ၏ အဖွဲ့့��ဝင််နိုု�င််ငံံများ��းဖြ�စ််လာာပြီး�း� ၁၉၆ဝ ခုုနှှစ််တွွင်် OEEC ကိုု� OECD သို့့�� ပြော��ာင်းး�လဲဲ
ခေါ်�်ဝေါ်�်ခဲ့့သ
� ည််။ OECD သည်် အဖွဲ့့��ဝင််နိုု�င််ငံံများ��း၏ စီးး�ပွား��းရေး�းတိုးး��တက််မှုုဆိုု�င််ရာာ အချျက််အလက််များ��းကိုု� စုုဆော�ာင်းး�ခြ�င်းး�၊ သုံးး��သပ််ခြ�င်းး�နှှင့့်� အစီီရင််ခံံခြ�င်း�း
တို့့��ကိုု� ပြု�ုလုုပ််ကာာ တိုု�င်းး�ပြ�ည််သာာယာာဝပြော��ာ�ရေး�းနှှင့့်� ဆင်းး�ရဲဲမှုုတိုု�က််ဖျျက််ရေး�းအတွွက်် ဗဟုုသုုတများ��းကိုု� ဖြ�န့့်�ဝေ�ပေး�းသည််။

တိုု�င်း�း ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းရေး�းရာာစင််တာာ
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ကျျယ််ပြ�န့့်�သော�ာ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍကိုု� အော�ာက််ပါါ ကဏ္ဍ/မဏ္ဍိုု�င်် (၄) ခုုဖြ�င့့်� ခွဲဲ�ခြား��းရှုုမြ�င််နိုု�င််ပါါသည််။
၁) အဓိိကကျသော��ာ� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းအဖွဲ့့��များ��း (Core Sector)
၂) 	လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းဆိုု�င််ရ စီီမံံခန့့်�ခွဲဲ�ရေး�းနှှင့့်� စော�ာင့့်�ကြ�ည့့်�ထိိန်းး�ကြော��ာင်းး�ရေး�းအဖွဲ့့��

(Security

Management and

Oversight Bodies)
၃) တရား�းမျှှတရေး�း�နှှင့့်� တရား�းဥပဒေ�ေစိုးး��မိုးး��ရေး�းအဖွဲ့့��များ��း (Justice and Law Enforcement)
၄) အစိုးး��ရမဟုုတ််သော�ာ လုံံ�ခြုံ�ံရေး
� �းအဖွဲ့့��များ��း (Non-statutory Security Forces)

ပြ�ည််သူူလူူထုုနှှင့့်� နိုု�င််ငံံတော်�်�အတွွက်် လုံံ�ခြုံ�ံ�သော�ာပတ််ဝန်းး�ကျျင််နှှင့့်� လူူမှုုအသိုု�င်းး�အဝိုု�င်းး�ဖြ�စ််ရေး�းသည်် နိုု�င််ငံံတော်�်�
အစိုးး��ရ၏ အဓိိကတာာဝန််ဖြ�စ််သည််။ ဤသို့့�� လုံံ�ခြုံ�ံ�မှုုရှိသော����ာပတ််ဝန်းး�ကျျင််ကိုု� ဖန််တီးး�ပေး�းနိုု�င််ရန်် လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကိုု�တာာဝန််ယူူသော�ာ
အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း၊ အထူးး�သဖြ�င့့်� နိုု�င််ငံံတော်�်�၏ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းသည်် ပြ�ည််သူူလူူထုုကိုု� တာာဝန််ယူူ/တာာဝန််ခံံ၍
ကြ�ည့့်�ရှုုစော�ာင့့်�ရှော�ာ�က််ရမည့့်� တာာဝန််ရှိိ�သည််။ သို့့��ရာာတွွင်် ရံံဖန််ရံံခါါ၌ ၎င်းး�လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း ကိုု�ယ််၌ကပင်် မလုံံ�ခြုံ�ံ�
သော�ာ လူူမှုုအသိုု�င်းး�အဝိုု�င်းး�ကိုု� ဖန််တီးး�နေ�ကြ�သည််ကိုု� တွေ့�့�ရှိိ�ရတတ််သည််။ ယင်းး�အခြေ�ေ�အနေ�ေမျိုး�း��တွွင်် အဆိုု�ပါါလုံံ�ခြုံ�ံရေး
� �း အဖွဲ့့��
အစည်းး�များ��းကိုု� ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရန်် အချိိ�န််အခါါကော�ာင်းး�ဖြ�စ််သည််။ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းတွွင်် အဓိိကကျျ
သော�ာ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�း အစိိတ််အပိုု�င်းး�များ��း ဖြ�စ််သည့့်� ၁) အဓိိကကျသော��ာ� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း၊ ၂) လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းဆိုု�င််ရာာ စီီမံံခန့့်�ခွဲဲ�
ရေး�းနှှင့့်� စော�ာင့့်�ကြ�ည့့်�ထိိန်းး�ကြော��ာင်းး�ရေး�းအဖွဲ့့��များ��း၊ ၃) တရား�းမျှှတရေး�း�နှှင့့်� ဥပဒေ�ေစိုးး��မိုးး��ရေး�းအဖွဲ့့��များ��း၊ ၄) အစိုးး��ရမဟုုတ််သော�ာ
လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းအဖွဲ့့��များ��း စသည််တို့့��ကိုု�ဦးးတည််၍ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ��း ပြု�ုလုုပ််ကြ�သည််ကိုု� တွေ့�့�ရသည််။ (ဇယားး�-၁ ရှုု) အဆိုု�ပါါ
လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍအစိိတ််အပိုု�င်းး�များ��းအတွွင်း�း အဓိိကကျသော��ာ� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�း၊ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကိုု� ထိိန်းး�ချုု�ပ််ကွွပ််ကဲဲသည့့်� အဖွဲ့့��အစည်းး�နှှင့့်�
တရား�းရေး�းအဖွဲ့့��များ��းကိုု�ဦးးစား�းပေး�းပြီး�း� ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ��း ပြု�ုလုုပ််ကြ�သည််ကိုု� တွေ့�့�ရသည််။ အဓိိကအားး�ဖြ�င့့်� ကာာကွွယ််ရေး�း
ဌာာနများ��း၊ တရား�းဥပဒေ�ေစိုးး��မိုးး��ရေး�းဌာာနများ��း (ရဲဲတပ််ဖွဲ့့��၊ ထော�ာက််လှှမ်း�း ရေး�း)၊ နယ််စပ််လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�း၊ အကျျဉ်းး�ထော�ာင််၊ ကာာကွွယ််ရေး�း၊
လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းနှှင့့်� တရား�းဥပဒေ�ေစိုးး��မိုးး��ရေး�းဌာာနတို့့��ကိုု� အရပ််ဖက််အစိုးး��ရ၏ ထိိန်းး�ချုု�ပ််မှုုအော�ာက််တွွင််ထားး�ရှိရေး���း�၊ အမျိုး�း��သားး�လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�း
နှှင့့်� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းဆိုု�င််ရာာဥပဒေ�ေမူူဘော�ာင််များ��းရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�၊ တရား�းစီီရင််ရေး�းကဏ္ဍနှှင့့်� ပဋိိပက္ခခအလွွန်ငြိ် �ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�း တည််ဆော�ာက််
မှုုနှှင့့်� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု စသည််တို့့��ကိုု� ဦးးစား�းပေး�းလုုပ််ဆော�ာင််ကြ�သည််။
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တိုု�င်း�း ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းရေး�းရာာစင််တာာ

ဇယားး� (၁) လုံံခြုံ� �ံ�ရေး�းဆိုု�င််ရာာ အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း (The Actors in the Security Sector)
လုံံခြုံ� �ံ�ရေး�းဆိုု�င််ရာာ အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းနှှင့့်� ဦးးတည််လုုပ််ငန်းး�များ��း (Actors and Focus)
ကဏ္ဍ

အစိုးး��ရဗဟိုု�ပြု�ုလုံံခြုံ� �ံ�ရေး�းအဖွဲ့့��များ��း

လူူထုုဗဟိုု�ပြု�ုလုံံခြုံ� �ံ�ရေး�းအဖွဲ့့��များ��း

(Sector)

(State-centered)

(People-Centred)

၁။ အဓိိကကျသော��ာ�

•	လက််နက််ကိုု�င််တပ််ဖွဲ့့��များ��း

•	ဒေ�သလုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းအဖွဲ့့��များ��း (လူူနေ�အိိမ််၊ ခြံ�ံမြေ�ေနှှင့့်� စျေး�း�ဝယ််

(Core Sector)

•	လျှိုု��ဝှှက််ဝန််ဆော�ာင််မှုုပေး�းသော�ာ အဖွဲ့့��များ��း

• တရား�းသူူကြီး�း�များ��း၊ ဥပဒေ�ေအထော��ာက််အကူူပြု�ု အဖွဲ့့��များ��း

လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းအဖွဲ့့��များ��း

•	ရဲဲတပ််ဖွဲ့့��၊

•	ပြ�ည််သူ့့�စစ််

• သမ္မမတ၏ လုံံ�ခြုံ�ံရေး
� �းတပ််များ��း

စင််တာာ များ��းရှိိ� ပုုဂ္ဂဂလိိက လုံံ�ခြုံ�ံရေး
� �းဝန််ထမ်းး�များ��း)

• အကျျဉ်းး�သားး�ကူူညီီရေး�းအဖွဲ့့��များ��း

•	ထော�ာက််လှှမ်း�း ရေး�းအဖွဲ့့��
•	ကမ်းး�ခြေ�ေစော�ာင့့်�တပ််
•	နယ််ခြား��းစော�ာင့့်�တပ််

•	အကော��ာက််ခွွန််နှှင့့်� လူူဝင််မှုုကြီး�း�ကြ�ပ််ရေး�း
• အမြဲ�ဲတမ်းး�တပ််

၂။ လုံံ�ခြုံ�ံရေး
� �းဆိုု�င််ရာာ စီီမံံ •	လွှှတ််တော်�်�/ဥပဒေ�ေပြု�ုအဖွဲ့့��နှှင့့်� ၎င်းး�၏
ခန့့်�ခွဲဲ�ရေး�းနှှင့့်� စော�ာင့့်�ကြ�

ည့့်�ထိိန်းး�ကြော��ာင်းး�ရေး�း
အဖွဲ့့�� (Security

Management and

•	ဓလေ့�့�ထုံးး�� တမ်းး�နှှင့့်� ရိုးး��ရာာအာာဏာာပိုု�င််များ��း

သက််ဆိုု�င််ရာာ ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�းကော်�်�မတီီများ��း

• အရပ််ဖက််လူူမှုုအဖွဲ့့��များ��း၊ အစိုးး��ရမဟုုတ််သော�ာ အဖွဲ့့��၊

ပြ�ည််ထဲဲရေး�း၊ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာနှှင့့်� အခြား��း

•	ပညာာရှှင််အဖွဲ့့��များ��း

• အစိုးး��ရ/အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းအဖွဲ့့�� (ကာာကွွယ််ရေး�း၊
ဝန််ကြီး�း�ဌာာနများ��း)

•	မီီဒီီယာာအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း
•	နိုု�င််ငံံသားး�များ��း

Oversight Bodies)

•	နိုု�င််ငံံတော်�်�လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းအကြံ�ံပေး�းအဖွဲ့့��များ��း

၃။ တရား�းမျှှတရေး�း�နှှင့့်�

• တရား�းမျှှတရေး�း�နှှင့့်� တရား�းဥပဒေ�ေစိုးး��မိုု�ရေး�း

•	ဓလေ့�့�ထုံးး�� တမ်းး�နှှင့့်� ရိုးး��ရာာဆိုု�င််ရာာ တရား�းမျှှတရေး�း�စနစ််

(Justice and Law

• အကျျဉ်းး�ထော�ာင််များ��း

•	လူ့့�အခွွင့့်�အရေး�း�ကော်�်�မရှှင််

ဥပဒေ�ေစိုးး��မိုးး��ရေး�းအဖွဲ့�့� များ��း
Enforcement)

• ဘဏ္ဍာာရေး�းစီီမံံခန့့်�ခွဲဲ�ရေး�းအဖွဲ့့��များ��း
ဆိုု�င််ရာာ ဝန််ကြီး�း�ဌာာနများ��း

•	ရာာဇဝတ််မှုုစုံံစ
� မ်းး�စစ််ဆေး�းရေး�းနှှင့့်�ပြ�စ််ဒဏ််
ချျမှှတ််ရေး�းဌာာနများ��း

• တရား�းစီီရင််ရေး�းအဖွဲ့့��များ��း (တရား�းရုံးး��များ��းနှှင့့်�
အခြား��းတရား�းရေး�းရာာထာာနများ��း စစ််ဘက််၊ အရပ််ဘက််)

• တရား�းရေး�းရာာ ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ��းကိုု�

အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�သည့့်� အဖွဲ့့��များ��း

များ��း

•	လွွတ််လပ််သော�ာ အဖွဲ့့��အစည်းး� (ombudsmen)

•	မှုုခင်း�း တာာဆီးး�နှိိ�မ််နှှင်း�း ရေး�းဆိုု�င််ရာာ အရပ််ဘက််အဖွဲ့့��
အစည်းး�များ��း

•	ရှေ့�့�နေ�အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း

•	လူူငယ််အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း

•	ဘာာသာာရေး�း၊ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� သို့့��မဟုုတ်် မျိုး�း��နွွယ််စုု
ဆိုု�င််ရာာ ရဲဲတပ််ဖွဲ့့��များ��း

၄။ အစိုးး��ရမဟုုတ််သော�ာ

• အစိုးး��ရမဟုုတ််သော�ာ လက််နက််ကိုု�င််တပ််များ��း

(Non-statutory

•	ပုုဂ္ဂဂလိိက bodyguard အဖွဲ့့��များ��း

လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းအဖွဲ့့��များ��း
security forces)

•	တော်�်�လှှန််ရေး�းနှှင့့်� လွှှတ််မြော��ာက််ရေး�းတပ််များ��း
•	ပုုဂ္ဂဂလိိက လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကုုမ္ပပဏီီများ��း (ကုုမ္ပပဏီီလုံံခြုံ� �ံ�ရေး�း
အစော�ာ�င့့်�များ��း စသည််)

•	ပုုဂ္ဂဂလိိက ကြေး��းစား�းတပ််များ��း

•	ရိုးး��ရာာအရ ရှိနေ���ေသော�ာ အစော�ာ�င့့်�တပ််များ��း

•	စစ််တပ််အင်္ဂါါ��ရပ််မရှိသော����ာ လက််နက််ကိုု�င််တပ််များ��း
•	လူူမျိုး�း��အခြေ�ေ�ခံံလက််နက််ကိုု�င််အဖွဲ့့��များ��း
•	ပြ�ည််သူ့့�စစ််

•	မြို့�့��၊ ရွာာ� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကင်းး�စော�ာင့့်�များ��း(စေ�တနာ့့�ဝန််ထမ်းး�များ��း)

• အရပ််ဘက််အနီးး�ကပ််မှုုခင်း�း စော�ာင့့်�ကြ�ည့့်�ရေး�းအဖွဲ့့��များ��း

ရင်းး�မြ�စ်် - Wulf, Herbert, Security Sector Reform in Developing and Transitional Countries Revisited, Advancing Conflict
Transformation, Table 1, pp. 345-346. Available at: https://www.berghoffoundation.org/ documents /publications/
wulf_handbookII.pdf

တိုု�င်း�း ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းရေး�းရာာစင််တာာ
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လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍသည်် တိုု�င်းး�ပြ�ည််၏ လိုု�အပ််ချျက််အပေါ်�်�မူူတည််ပြီး�း� ပဋိိပက္ခခရှိိ�သည််ဖြ�စ််စေ�၊ မရှိိ�သည််ဖြ�စ််စေ� လိုု�အပ််
ပါါက ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲသင့့်�ပါါသည််။ သို့့��သော်�်� ပညာာရှှင််များ��း၏ အတွေ့�့��အကြုံ�ံ�များ��းအပေါ်�်�တွွင််အခြေ�ေ�ခံံပြီး�း� ရေး�းသားး�ထားး�သော�ာ
စာာတမ်းး�များ��းတွွင်် အော�ာက််ပါါအခြေ�ေ�အနေ�ေ (၇) ရပ််အပေါ်�်�မူူတည််ပြီ�ီ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�း ပြု�ုလုုပ််ကြ�သည််ကိုု�
တွေ့�့�ရှိိ�ရသည််။
၁)	ပဋိိပက္ခခအလွွန််ကာာလတွွင်် ပြ�န််လည််ထူူထော�ာင််ရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ��းကိုု� ဆော�ာင််ရွွက််ရန်် လိုု�အပ််နေ�သည့့်�အချိိ�န််၊
၂)	စစ််အာာဏာာရှှင်် သို့့��မဟုုတ်် တစ််ပါါတီီစနစ််မှှ ပြ�ည််သူူလူူထုုပါါဝင််နိုု�င််သည့့်� နိုု�င််ငံံရေး�းပုံံ�စံံ စနစ််တစ််ရပ််သို့့�� အသွွင််
ကူးး�ပြော��ာင်းး�နေ�သည့့်� အချိိ�န်၊်
၃) 	ကိုု�လိုု�နီီစနစ််လက််အော�ာက််မှှ လွွတ််လပ််ရေး�းရပြီး�း�ခါါစ အချိိ�န််၊
၄)	ပြ�ည််သူ့့�ရေး�းရာာကိိစ္စစများ��းတွွင်် ပွွင့့်�လင်း�း မြ�င််သာာမှုုနှှင့့်� တာာဝန််ယူူ/တာာဝန််ခံံမှုု လျော့�့��နည်းး�နေ�သည့့်� အချိိ�န််၊
၅) တရား�းဥပဒေ�ေစိုးး��မိုးး��ရေး�း ယိုု�ယွွင်း�း ပျျက််စီးး�နေ�သည့့်� အချိိ�န််၊
၆) 	လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍတွွင်် တာာဝန််ယူူနေ�သူူများ��းကြော��ာင့့်� ပဋိိပက္ခခအခြေ�ေ�အနေ�ေများ��း ပိုု�မိုု�ဆိုးး��ရွား��းလာာနေ�သည့့်� အချိိ�န််၊
၇) 	လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍတွွင်် လူ့့�စွွမ်း�း အားး�နှှင့့်� ဘဏ္ဍာာရေး�းအရင်းး�အမြ�စ််များ��း မပြ�ည့့်�စုံံ�မှုုကြော��ာင့့်� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍကိုု�
စီီမံံခန့့်�ခွဲဲ�ရာာတွွင်် အခက််အခဲဲများ��းရှိနေ���ေသည့့်� အချိိ�န််၊
အထက််ပါါအခြေ�ေ�အနေ�ေနှှင့့်� ကြုံ�ံ�တွေ့�့�နေ�ရသည့့်� နိုု�င််ငံံများ��း၏ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍသည်် ယိုု�င််လဲဲနေ�တတ််ပြီး�း� ပြ�ည််သူူ
လူူထုုကိုု�ကိုု�ယ််စား�းမပြု�ုသော�ာ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းယန္တတရား�းများ��း၊ တိုု�င်းး�ပြ�ည််၏ အခြေ�ေ�အနေ�ေ၊ လိုု�အပ််ချျက််များ��းနှှင့့်� ဆန့့်�ကျျင််ဘက််ဖြ�စ််နေ�
သော�ာ အနေ�ေအထားး�များ��းသို့့�� ဆိုု�က််ရော�ာက််နေ�တတ််သည််ကိုု� တွေ့�့�ရသည််။ အထူးး�သဖြ�င့့်� ပဋိိပက္ခခဖြ�စ််ပွား��းနေ�သော�ာ နိုု�င််ငံံများ��း
တွွင်် အစိုးး��ရအုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းယန္တတရား�းများ��းသည်် ပြ�ည််သူူလူူထုုကိုု� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုမှုုမရှိိ�သလော�ာ�က််ဖြ�စ််ပြီး�း� ပြ�ည််သူူလူူထုုနှှင့့်� နိုု�င််ငံံ
ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််မှုုကိုု� နှော�ာ�င့့်�နှေး�း�စေ�ခြ�င်းး�၊ ကာာကွွယ််ရေး�းနှှင့့်� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းဝန််ထမ်းး�များ��းနှှင့့်� အစိုးး��ရမဟုုတ််သော�ာ လက််နက််ကိုု�င််
အဖွဲ့�့� အစည်းး�များ��းက လူ့့�အခွွင့့်အရေး�း
�
�ချိုး�း��ဖော�ာက််မှုုများ��းရှိနေ���ေခြ�င်း�း စသည့့်�အခြေ�ေ�အနေ�ေများ��းနှှင့့်� ရင််ဆိုု�င််နေ�ရတတ််သည််။ တိုု�င်းး�ပြ�ည််
ဆင်းး�ရဲဲနေ�သော်�်�လည်းး� ကာာကွွယ််ရေး�း၊ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းနှှင့့်� အခြား��းသော�ာစစ််အသုံးး��စရိိတ််များ��းသည်် အလွွန််မြ�င့့်�မား�းနေ�တတ််သည််ကိုု�
တွေ့�့�ရသည််။ ထိုု�သို့့��သော�ာ အခြေ�ေ�အနေ�ေနှှင့့်� အချိိ�န််အခါါမျိုး�း��တွွင်် လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းကိုု� ပြု�ုလုုပ််လေ့�့ရှိိ�ကြ�
သည််။ နိုု�င််ငံံတော်�်�၏ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍသည်် အစစအရာာရာာ ယိုု�ယွွင်း�း နေ�သော�ာကြော��ာင့့်� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍပြု�ုပြ�င်် ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�း
ပြု�ုလုုပ််ရာာတွွင်် အိိမ််ရှှင််နိုု�င််ငံံတစ််ခုုတည်းး�ဖြ�င့့်� လုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််စွွမ်း�း နည်းး�ပါးး�သဖြ�င့့်� နိုု�င််ငံံတကာာ၊ ကုုလသမဂ္ဂဂအဖွဲ့့��နှှင့့်� အိိမ််ရှှင််
နိုု�င််ငံံတို့့��သည်် အတူူတကွွပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက်ကြ် �သည််ကိုု� တွေ့�့�ရှိိ�ရသည််။
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လုံံ�ခြုံ�ံရေး
� �းကဏ္ဍကိုု� အရပ််ဖက််အစိုးး��ရ၏ ထိိန်း�း ချုု�ပ််မှုုအော�ာက််ထားး�ရှိိ�ခြ�င်းး�သည်် ဖက််ဒရယ််
နှှင့့်� ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီထွွန်း�း ကားး�သော�ာ နိုု�င််ငံံများ��းတွွင််သာာလျှှင်် ဖြ�စ််နိုု�င််မည််ဖြ�စ််သည််။ အာာဏာာရှှင််နိုု�င််ငံံ
များ��းနှှင့့်� ပဋိိပက္ခခဖြ�စ််ပွား��းနေ�သော�ာ နိုု�င််ငံံများ��းတွွင်် လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍကိုု� အရပ််ဖက််အစိုးး��ရထိိန်း�း ချုု�ပ််မှုု
အော�ာက််ထားး�ရှိိ�ခြ�င်းး�သည်် ဖြ�စ််နိုု�င််ခြေ�ေအလွွန််နည်းး�ပါါသည််။ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍဟုုဆိုု�ရာာတွွင်် အဓိိက
အားး�ဖြ�င့့်� ကာာကွွယ််ရေး�း (စစ််တပ််) ကိုု�သာာ ဦးးစား�းပေး�းပြော��ာဆိုု� နေ�ကြ�သည််ကိုု� တွေ့�့�ရသည််။
အဘယ််ကြော��ာင့့်�ဆိုု�သော်�်� စစ််တပ််သည်် နိုု�င််ငံံတစ််နိုု�င််ငံံ၏ ပြ�ည််တွွင်းး�၊ ပြ�ည််ပရန််သူူ၊ နိုု�င််ငံံ၏
အချုု�ပ််အခြာ�ာအာာဏာာကိုု� ထိိန်းး�သိိမ်း�း သည့့်� အကြီး�း�မား�းဆုံးး��သော�ာ လက််နက််ကိုု�င််တပ််မတော်��်� ဖြ�စ််
သော�ာကြော��ာင့့်� ဖြ�စ််သည််။ အခြား��းတစ််ဘက််တွွင််လည်း�း ၎င်းး�စစ််တပ််ကိုု� လူူတစ််စုု (ဝါါ) လူူတစ််ဦးး၏
အကျိုးး���စီးး�ပွား��းအတွွက်် အသုံးး��ပြု�ုလာာပါါက ၎င်းး�နိုု�င််ငံံနှှင့့်� ပြ�ည််သူူလူူထုုတို့့��၏ အကျိုးး���စီးး�ပွား��းအတွွက််
ဆော�ာင််ရွွက််ပေး�းနိုု�င််မည်် မဟုုတ််ပေ�။ ဆယ််စုုနှှစ််ပေါ�ါင်းး�များ��းစွာာ� ဖြ�စ််ပွား��းနေ�သော�ာ လက််နက််ကိုု�င််
ပဋိိပက္ခခသည််လည်းး� များ��းသော�ာအားး�ဖြ�င့့်� အစိုးး��ရစစ််တပ််နှှင့့်� အစိုးး��ရမဟုုတ််သော�ာ လက််နက််ကိုု�င််
တပ််များ��းအကြား�း� ဖြ�စ််ပွား��းသည့့်�ပဋိိပက္ခခများ��း ဖြ�စ််နေ�သည််ကိုု�တွေ့�့�ရသည််။ လက််နက််ကိုု�င်် ပဋိိ
ပက္ခခသည်် နိုု�င််ငံံတစ််ခုု၏ လူူမှုုစီးး�ပွား��းအဆော�ာ�က််အအုံံ�များ��း၊ ဖွံ့့��ဖြိုး�း��ရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ��း၊ စီးး�ပွား��းရေး�း
အဆော�ာ�က််အအုံံ�များ��းနှှင့့်� ပဋိိပက္ခခနယ််မြေ�ေအတွွင်း�း ရှိိ� ပြ�ည််သူူလူူထုု၏ ဘဝလုံံ�ခြုံ�ံရေး
� �း စသည််တို့့��ကိုု�
ခြိ�ိမ်း�း ခြော��ာက််၊ ပျျက််စီးး�စေ�နိုု�င််သည််။ ထို့့��ကြော��ာင့့်� ပဋိိပက္ခခများ��းကိုု� ချုု�ပ််ငြိ�ိမ်း�း စေ�ပြီး�း� ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�း
တည််ဆော�ာက််ကာာ ပြ�ည််သူူလူူထုုကိုု�ယ််တိုု�င်် ရွေး�း�ချျယ််တင််မြှော��ာ�က််ထားး�သော�ာ အစိုးး��ရတစ််ရပ််
ပေါ်�်ထွွန်း�း လာာရေး�းနှှင့့်� နိုု�င််ငံံ၏လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍကိုု� ရွေး�း�ကော�ာက််ခံံအစိုးး��ရ၏ အုုပ််ချုု�ပ််မှုုအော�ာက််တွွင််
ထားး�ရှိိ�နိုု�င််ရေး�းသည်် အလွွန််အရေး�း�ကြီး�း�ပါါသည််။
ထိုု�သို့့�� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍကိုု� ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီနည်း�း ကျျ ပြ�ည််သူူလူူထုုက ရွေး�း�ကော�ာက််တင််
မြော��ာက််လိုု�က််သော�ာ အစိုးး��ရ၏ ထိိန်းး�ချုု�ပ််မှုုအော�ာက််ထားး�ရှိိ�၍ ထိိန်းး�ကြော��ာင်းး�သည့့်� နည်းး�လမ်းး�
မြော��ာက််များ��းစွာာ�ရှိသော်����်�လည်းး� ဤစာာတမ်းး�တွွင်် အဓိိကအရေး�း�ကြီး�း�သည့့်�ကဏ္ဍများ��း ဖြ�စ််သည့့်� ၁)
အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမဏ္ဍိုု�င််မှှ ထိိန်းး�ချုု�ပ််ခြ�င်းး�၊ ၂) ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�းမဏ္ဍိုု�င််မှှ ထိိန်းး�ချုု�ပ််ခြ�င်းး�၊ ၃) တရား�းရေး�း
မဏ္ဍိုု�င််မှှ ထိိန်းး�ချုု�ပ််ခြ�င်းး�နှှင့့်� ၄) လွွတ််လပ််သော�ာအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းမှှ ထိိန်းး�ချုု�ပ််ခြ�င်းး� အစရှိိ�သည့့်�
အခန်းး�ကဏ္ဍများ��းကိုု� ဦးးစား�းပေး�းရေး�းသားး�ဖော်�်�ပြ�သွားး��ပါါမည််။
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လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍကိုု� ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီနည်း�း ကျရွေး��း��ကော�ာက််တင််မြှော��ာ�က််ထားး�သော�ာ အရပ််သားး�အစိုးး��ရအော��ာက််ထားး�ရှိရေး���း�
သည်် ပဋိိပက္ခခလွွန််နိုု�င််ငံံများ��းတွွင််သာာမက တစ််ကမ္ဘာာ�လုံးး��တွွင်် လက််ခံံကျျင့့်�သုံးး�� လာာသည့့်� အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းစနစ််တစ််ခုု ဖြ�စ််လာာ
သည််။ ပွွင့့်�လင်း�း မြ�င််သာာမှုုရှိိ�ပြီး�း� တာာဝန််ယူူ/တာာဝန််ခံံမှုုရှိသော����ာ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းမူူဝါါဒများ��းနှှင့့်� ကျျင့့်�စဉ််များ��းရှိရေး���း�သည်် အရေး�း�ကြီး�း�ပြီး�း�
ထိုု�မူူဝါါဒများ��းသည်် ပြ�ည််သူူလူူထုုကိုု� အကျိုးး���ပြု�ုသည့့်� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းဆိုု�င််ရာာ ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ��းပေး�းနိုု�င််ရန််အတွွက်် အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း
မဏ္ဍိုု�င််က စီီမံံခန့့်�ခွဲဲ�၊ အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ရမည်် ဖြ�စ််သည််။
ကော�ာင်းး�မွွန််သော�ာ အုုပ််ချုု�ပ််မှုု (Good Governance) တွွင်် အခြေ�ေ�ခံံကျသော��ာ� အချျက်် (၅) ချျက််ရှိိ�သည််။ ၎င်းး�တို့့��မှာာ� ၁) ပွွင့့်�လင်း�း မြ�င််သာာမှုု၊
၂) တာာဝန််ယူူမှုု၊
၃) တာာဝန််ခံံမှုု၊
၄) ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််မှုု နှှင့့်�
၅) အဆင််သင့့်�ရှိိ�မှုု (လူူထုုမှှ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းဆိုု�င််ရာာ ဝန််ဆော�ာင််မှုု လိုု�အပ််သော�ာအခါါ) စသည််တို့့��ဖြ�စ််သည််။
ဒီီမိုု�ကရက််တစ််အုုပ််ချုု�ပ််မှုု (Democratic Governance) တွွင်် ပါါဝင််သည့့်� အဓိိကအချျက််များ��း
လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍကိုု� တိိကျျမှှန််ကန််စွာာ� စော�ာင့့်�ကြ�ည့့်�ခြ�င်း�း နှှင့့်� စီီမံံခန့့်�ခွဲဲ�ခြ�င်း�း သည်် ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီနှှင့့်� စီးး�ပွား��းရေး�းဖွံံ�ဖြိုး�း��
တိုးး��တက််မှုုအတွွက်် မရှိိ�မဖြ�စ််လိုအ
ု� ပ််သည််။ ယေ�ဘုုယျျအားး�ဖြ�င့့်� လုံံ�ခြုံ�ံရေး
� �းကဏ္ဍများ��းကိုု� ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီနည်း
ီ
�း ကျျ စော�ာင့့်�ကြ�ည့့်ခြ�င်း
� �း
ဟုု ဆိုု�ရာာတွွင်် ●	နိုု�င််ငံံသားး�နှှင့့်� ပြ�ည််သူူလူူထုုတို့့��၏ လုံံ�ခြုံ�ံရေး
� �းကိုု� မြှ�ှင့့်�တင််ပေး�းခြ�င်းး�၊
●	လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍ၏ အရည််အသွေး�း��ကိုု� မြှ�ှင့့်�တင််ပေး�းခြ�င်းး�၊
●	လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းမူူဝါါဒများ��းနှှင့့်� လုုပ််ဆော�ာင််ချျက််များ��းသည်် နိုု�င််ငံံတကာာစံံနှုုန်းး�နှှင့့်�အညီီ လုုပ််ဆော�ာင််မှုု ရှိိ�/မရှိိ� စစ််ဆေး�းခွွင့့်�နှှင့့်�
ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲခွွင့့်� ရှိိ�ခြ�င်းး�၊
●	တာာဝန််ယူူ၊ တာာဝန််ခံံမှုုစံံနှုုန်းး�ကိုု� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍတစ််ခုုလုံးး�� တွွင်် ထည့့်�သွွင်း�း ကျျင့့်�သုံးး�� ခြ�င်းး�၊
●	လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းယန္တတရား�းများ��းအတွွင်း�း လူ့့�အခွွင့့်�အရေး�း�နှှင့့်� တရား�းဥပဒေ�ေကိုု� လေး�းစား�းလိုု�က််နာာသည့့်� အမူူအကျျင့့်� ကော�ာင်းး�
များ��း ပြု�ုစုုပျိုး�း��ထော�ာင််ခြ�င်းး�နှှင့့်� ကျျင့့်�သုံးး�� ခြ�င်းး�၊
●	လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းယန္တတရား�းများ��းက တရား�းဥပဒေ�ေနှှင့့်� လူ့့�အခွွင့့်�အရေး�း� ချိုး�း��ဖော�ာက််မှုုများ��းကိုု�ထိိန်း�း ညှိိ�ပြီး�း� အပြ�န််အလှှန်် ထိိန်းး�
ကြော��ာင်းး�သည့့်� ယန္တတရား�းများ��း ထားး�ရှိိ�ခြ�င်းး�၊
●	လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းယန္တတရား�းများ��း၏ ကုုန််ကျျစရိိတ််နှှင့့်� ကိုု�က််ညီီပြီး�း� အကျျင့့်�ပျျက််ခြ�စား�းမှုုများ��းကိုု� ထိရော��ာ�က််စွာာ�လျှော့�့��ချျနိုု�င််ရန််
ထိိန်းး�ချုု�ပ််ခြ�င်းး�၊
●	ငွေကြေး���း��၊ လူ့့�အရင်းး�အမြ�စ််၊ စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�များ��းနှှင့့်� အလုုပ််အကိုု�င််အခွွင့့်�အလမ်းး�များ��း စသည််တို့့��ကိုု� စနစ််တကျျ
ကိုု�င််တွွယ််ခြ�င်းး�၊
●	လူူနည်းး�စုုနှှင့့်� အမျိုး�း��သမီးး�တို့့��၏ တန်းး�တူူပါါဝင််ခွွင့့်�နှှင့့်� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍတွွင်် ပြ�ည််သူူလူူထုု၏ ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုမှုုတို့့��ကိုု�
မြှ�ှင့့်�တင််ပေး�းခြ�င်းး� စသည််တို့့�� ပါါဝင််သည််။
ထို့့��အပြ�င်် လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းဝန််ထမ်းး�များ��းသည်် သတ််မှှတ််ထားး�သော�ာ စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�များ��း လိုု�က််နာာခြ�င်းး�၊ သတ််မှှတ််
ထားး�သော�ာ အရည််အချျင်းး�များ��းနှှင့့်� ပြ�ည့့်�မီီခြ�င်း�း ၊ လုုပ််ရည််ကိုု�င််ရည််ရှိိ�ခြ�င်းး�နှှင့့်� အခြား��းလူူမှုုရေး�းစံံနှုုန်းး�များ��းကိုု� လေး�းစား�းလိုု�က််နာာ
ခြ�င်းး� စသည့့်�စံံနှုုန်းး�များ��းနှှင့့်� ကိုု�က််ညီီရမည်် ဖြ�စ််သည််။
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တိုု�င်း�း ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းရေး�းရာာစင််တာာ

ထိရော��ာ�က််သော�ာ အုုပ််ချုု�ပ််မှုု (Effective Governance) ဖြ�င့့်� ထိိန်းး�ကျော�ာ�င်းး�ခြ�င်းး�သည်် တည််ရှိနေ���ေသော�ာ ရေ�ရှှည််တည််တံ့့�သော�ာ
အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းအဆော�ာ�က််အုံံ�များ��းအပေါ်�်�တွွင်် မူူတည််သည််။ ၎င်းး�တို့့��မှာာ�
●

ဥပဒေ�ေနှှင့့်� အုုပ််ချုု�ပ််မှုုမူူဘော�ာင််အတွွင်း�း မှှ အုုပ််ချုု�ပ််ခြ�င်းး�၊

●	အုုပ််ချုု�ပ််သော�ာ အထက််အရာာရှိိ�နှှင့့်� ပြ�ည််သူူလူူထုုတို့့��ကိုု� တာာဝန််ယူူ၊ တာာဝန််ခံံမှုုရှိစေ���ေခြ�င်း�း ၊
●

အရည််အသွေး�း��ပြ�ည့့်�မီီသော�ာ လုုပ််ထုံးး�� လုုပ််နည်းး�များ��းဖြ�င့့်� ပွွင့့်�လင်း�း မြ�င််သာာစွာာ�အုုပ််ချုု�ပ််ခြ�င်းး�၊

●	ပြ�ည််သူူလူူထုု၏ လိုု�အပ််ချျက််နှှင့့်�အညီီ ထိရော��ာ�က််စွာာ�ပေး�းစွွမ်း�း နိုု�င််မှုုရှိိ�ခြ�င်း�း ၊
●	မျှှတပြီ�ီ အချိုး�း��ညီီသော�ာ ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုအုုပ််ချုု�ပ််မှုု စသည််တို့့��အပေါ်�်�တွွင်် အခြေ�ေ�ခံံထားး�သည််။

အခြေ�ေ�ခံံအားး�ဖြ�င့့်� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် လွှှတ််တော်�်�ကိုု� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍကြီး�း�ကြ�ပ််နိုု�င််ရန်် အရေး�း�ကြီး�း�သော�ာ
လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�များ��းကိုု� ပြ�ဌာာန်းး�ပေး�းထားး�သည််။ နိုု�င််ငံံတစ််နိုု�င််ငံံနှှင့့်� တစ််နိုု�င််ငံံသည်် ၎င်းး�တို့့��၏ လူူမှုုစီးး�ပွား��းရေး�းနှှင့့်� နိုု�င််ငံံရေး�းနော�ာက််ခံံ
သမိုု�င်းး�များ��း မတူူညီီကြ�သော�ာကြော��ာင့့်� ၎င်းး�တို့့��၏ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေများ��းမှာာ�လည်းး� မတူူညီီကြ�ပေ�။ သို့့��သော်�်� များ��းသော�ာ
အားး�ဖြ�င့့်� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမဏ္ဍိုု�င််၏ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာများ��းနှှင့့်�ပတ််သက််၍ အော�ာက််ပါါအချျက််များ��း
ကိုု� ထည့့်�သွွင်း�း ပြ�ဌာာန်းး�လေ့�့ရှိိ�သည််။
●	အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမဏ္ဍိုု�င်် (သမ္မမတ၊ ဝန််ကြီး�း�ချုု�ပ််၊ ဝန််ကြီး�း�များ��းနှှင့့်� ကာာကွွယ််ရေး�းဝန််ကြီး�း�) သည်် လုံံ�ခြုံ�ံရေး
� �းဝန််ထမ်းး�များ��းနှှင့့်�
လက််နက််ကိုု�င််ကာာကွွယ််ရေး�းတပ််သားး�များ��းကိုု� စီီမံံအုပ််ချုု
ု �ပ််ကွွပ််ကဲဲခြ�င်း�း နှှင့့်� ထုုတ််ပယ််ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ အခွွင့့်အာ
� ာဏာာနှှင့့်�
တာာဝန်် ရှိိ�သည််။
●	အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမဏ္ဍိုု�င််သည်် ၎င်းး�၏လုုပ််ဆော�ာင််ချျက််များ��းကိုု� လွှှတ််တော်�်�သို့့�� အစီီရင််ခံံရသည့့်�တာာဝန််ရှိိ�သည််။
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် ဥပဒေ�ေအာာဏာာအရ အမြ�င့့်�ဆုံးး��ဖြ�စ််သော�ာကြော��ာင့့်� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍကိုု� လွှှတ််တော်�်�က
ထိိန်းး�ချုု�ပ််နိုု�င််သည့့်� အခွွင့့်�အာာဏာာများ��းထည့့်�တွွင်း�း ထားး�ရန်် အရေး�း�ကြီး�း�ပါါသည််။ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမဏ္ဍိုု�င််၏ အစိိတ််အပိုု�င်းး�တစ််ခုု
ဖြ�စ််သော�ာ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍကိုု� ထိိန်းး�ကြော��ာင်းး�သည့့်� ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�းမဏ္ဍိုု�င််၏ အခန်းး�ကဏ္ဍကိုု� ၃.၂ တွွင်် အကျျဉ်းး�ချုံး�း�� ဖော်�်�ပြ�ထားး�
ပါါသည််။

ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�း၊ တရား�းစီီရင််ရေး�းနှှင့့်� အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမဏ္ဍိုု�င််တို့့��၏ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာများ��းကိုု� ပိုု�င်းး�ခြား��းထားး�ခြ�င်းး�သည််
ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းယန္တတရား�း၏ အဓိိကကျသော��ာ�အပိုု�င်းး�လည်းး�ဖြ�စ််သည််။ လွှှတ််တော်�်�သည်် အစိုးး��ရနှှင့့်� ပြ�ည််သူူလူူထုု
အကြား�း� ဆက််သွွယ််ပေး�းသော�ာ တံံတားး�ဖြ�စ််သည််။ လွှှတ််တော်�်�သည်် ပြ�ည််သူူလူူထုုကိုု� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုခြ�င်းး�နှှင့့်� ပြ�ည််သူူလူူထုု၏
အခွွင့့်အရေး�း
�
�နှှင့့်� လုံံ�ခြုံ�ံရေး
� �းအတွွက်် အဓိိကတာာဝန််ရှိိ�သူူများ��းဖြ�စ််သည််။ ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီနိုု�င််ငံံတွ
ီ
င််
ွ လုံံ�ခြုံ�ံရေး
� �းကဏ္ဍကိုု� လွှှတ််တော်�်�က
ထန်းး�ချုု�ပ််၊ ကြီး�း�ကြ�ပ််ခြ�င်း�း သည်် အရေး�း�ပါါသော�ာ ကဏ္ဍတစ််ခုုဖြ�စ််လာာသည််။ သို့့��ဖြ�စ််၍ လွှှတ််တော်�်�သည်် လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍကိုု�
အဓိိကကျသော��ာ� လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်� (၃) ရပ််ဖြ�င့့်� ထိိန်းး�ချုု�ပ််ကြီး�း�ကြ�ပ််နိုု�င််သည််။ ၎င်းး�လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်� (၃) ရပ််မှာာ�
၁။ ဥပဒေ�ေပြု�ုခြ�င်းး�				
						

- ဥပဒေ�ေများ��းကိုု� ပြ�န််လည််သုံးး��သပ််ခြ�င်းး�နှှင့့်� ပြ�င််ဆင််ခြ�င်းး�၊ 		
ဥပဒေ�ေမူူကြ�မ်းး�များ��းကိုု� ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�နှှင့့်� အတည််ပြု�ုခြ�င်းး�

၂။ ဘဏ္ဍာာရေး�း/ဘတ််ဂျျက််ကိုု� စော�ာင့့်�ကြ�ည့့်�ခြ�င်း�း - နှှစ််စဉ််ဘဏ္ဍာာရေး�းအသုံးး��စရိိတ််များ��းကိုု� အတည််ပြု�ုခြ�င်းး�၊ 		
						
၃။ ကြီး�း�ကြ�ပ််စော�ာင့့်�ကြ�ည့့်�ခြ�င်း�း 			

ပယ််ချျခြ�င်းး�နှှင့့်� ပြ�င််ဆင််ခြ�င်းး�
- လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍကိုု� စော�ာင့့်�ကြ�ည့့်�ခြ�င်း�း
တိုု�င်း�း ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းရေး�းရာာစင််တာာ

13

●

အစိုးး��ရဌာာနများ��းနှှင့့်� အခြား��းဌာာနများ��းတွွင်် ပွွင့့်�လင်း�း မြ�င််သာာမှုု၊ တာာဝန််ယူူ/တာာဝန််ခံံမှုုရှိိ�ရန်် ဥပဒေ�ေများ��းနှှင့့်� လိုု�က််နာာ
ကျျင့့်�သုံးး�� ရန်် နည်းး�ဥပဒေ�ေများ��းကိုု� ပြ�ဌာာန်းး�ခြ�င်းး�၊

●	နိုု�င််ငံံတော်�်�၏ အသုံးး��စရိိတ််ဆိုု�င််ရာာ စာာရွွက်စာ
် ာတမ်းး�များ��းအားး�လုံးး��ကိုု� လွှှတ််တော်�်�နှှင့့်� ပြ�ည််သူူလူူထုုတို့့��က အလွွယ််
တကူူရယူူနိုု�င််ရန်် သေ�ချာ�ာစွာာ�စီီမံံထားး�ခြ�င်းး�။
●	နိုု�င််ငံံတော်�်�၏ အသုံးး��စရိိတ််အသေး�း�စိိတ််ကိုု� ထုုတ််ပြ�န််ခြ�င်းး�၊
●	ထိိပ််တန်းး�လျိုု��ဝှှက််အသုံးး��စရိိတ််များ��းကိုု� သက််ဆိုု�င််ရာာလွှှတ််တော်�်�များ��းက ရယူူနိုု�င််ရန်် စီီစဉ််ထားး�ခြ�င်းး�၊
●	လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းနှှင့့်� ကာာကွွယ််ရေး�းအသုံးး��စရိိတ််များ��းကိုု� ပြ�င််ပကျွွမ်းး�ကျျင််စရင်းး�စစ််များ��းဖြ�င့့်� စိိစစ််နိုု�င််ရန််တော�ာင်းး�ဆိုု�ခြ�င်းး�၊
●

အသုံးး��စရိိတ််များ��းကိုု� အတည််ပြု�ုခြ�င်းး�၊ ငြ�င်းး�ပယ််ခြ�င်းး�နှှင့့်� ပြ�န််လည််ပြ�င််ဆင််ခြ�င်းး� စသည့့်�လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�များ��းရှိိ�ခြ�င်း�း ၊

●	ဝန််ကြီး�း�ဌာာနမှှ တင််ပြ�လာာသော�ာ ဖြ�ည့့်�စွွက်အ
် သုံးး��စရိိတ််များ��းကိုု� အတည််ပြု�ုခြ�င်းး�၊ ငြ�င်းး�ပယ််ခြ�င်းး�တို့့�� ပြု�ုလုုပ််နိုု�င််သည့့်�
လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာများ��းရှိိ�ခြ�င်းး�၊
●

အစီီရင််ခံံစာာများ��း၊ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍနှှင့့်� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍများ��းကိုု� ထိိန်းး�ချုု�ပ််နိုု�င််သည့့်� သက််ဆိုု�င််ရာာအစိုးး��ရယန္တတရား�းများ��း
- တရား�းရုံးး��၊ စာာရင်းး�စစ်် (စာာရင်းး�စစ််ဆေး�းခြ�င်းး�၊ စစ််သုံးး��လက််နက််ပစ္စစည်း�း များ��း ဝယ််ယူူခြ�င်းး�နှှင့့်� ရာာဇဝတ််မှုုများ��း)
စသည််တို့့��ကိုု� ကော�ာင်းး�မွွန််စွာာ�နှှင့့်� ထိရော��ာ�က််စွာာ� အသုံးး��ချျနိုု�င််ခြ�င်းး�၊

●	ကျွွမ်းး�ကျျင််ပညာာရှှင််များ��းကိုု� လွှှတ််တော်�်�သို့့�� ဖိိတ််ခေါ်�်၍ ကြား�း�နာာခွွင့််�ပေး�းခြ�င်း�း ၊
●	သီးး�ခြား��းလွှှတ််လပ််သော�ာ အကြံ�ံပေး�းအဖွဲ့�့� အစည်းး�များ��း၊ တက္ကကသိုု�လ််များ��းနှှင့့်� သုုတေ�သနအဖွဲ့�့� အစည်းး�များ��း စသည််တို့့��ကိုု�
လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍဆိုု�င််ရာာ ကိိစ္စစများ��း (ဥပမာာ-ရာာဇဝတ််မှုု၊ စစ််သုံးး��လက််နက််များ��း ဝယ််ယူူခြ�င်းး�၊ ဝန််ထမ်းး�များ��းဆိုု�င််ရာာ မူူ
ဝါါဒများ��း) တွွင်် သုုတေ�သနပြု�ုလုုပ််စေ�ခြ�င်း�း ၊

အစိုးး��ရ၏ နှှစ််စဉ််ရသုံးး��မှှန်း�း ခြေ�ေ ငွေ�ေစာာရင်းး�များ��းကိုု� ဥပဒေ�ေပြ�ရေး�းအဖွဲ့့��/လွှှတ််တော်�်�မှှ အတည််ပြု�ုပေး�းရသည််။ ဤ
လုုပ််ငန်းး�စဉ််တွွင်် ကာာကွွယ််ရေး�းနှှင့့်� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းဆိုု�င််ရာာ အသုံးး��စရိိတ််များ��းကိုု� လွှှတ််တော်�်�ကစိိစစ််စစ််ဆေး�းရသည််။ နိုု�င််ငံံတော်�်�၏
အသုံးး��စရိိတ််များ��းကိုု� စိိစစ််စစ််ဆေး�းရာာတွွင်် အဓိိကအချျက်် (၂) ချျက််ဖြ�စ််သည့့်� ပွွင့့်�လင်း�း မြ�င််သာာမှုုနှှင့့်� တာာဝန််ယူူ/တာာဝန််ခံံမှုု
ရှုုထော�ာင့့်�ဖြ�င်် စိိစစ််စစ််ဆေး�းရမည််ဖြ�စ််သည််။ ထိုု�သို့့��လုုပ််ဆော�ာင််ရာာတွွင်် မှှန််ကန််သော�ာသတင်းး�အချျက််အလက််များ��းကိုု� လွွယ််ကူူ
စွာာ�ရရှိိ�ခြ�င်းး� (သက််ဆိုု�င််သူူများ��းနှှင့့်� ကြား�း�နာာ၊ တွေ့�့�ဆုံံ�ခွွင့့်�) နှှင့့်� အသုံးး��စရိိတ််များ��းကိုု� ကျွွမ်းး�ကျျင််သူူများ��းအားး� စိိစစ််စစ််ဆေး�းစေ�
ခြ�င်းး�နှှင့့်� ပြ�င််ဆင််၊ ပယ််ချျပိုု�င််ခွွင့့်�ရှိိ�ခြ�င်း�း တို့့��သည်် အလွွန််အရေး�း�ကြီး�း�ပါါသည််။

ကြီး�း�ကြ�ပ််စော�ာင့့်�ကြ�ည့့်�မှုု (oversight) နှှင့့်� ပတ််သက််၍ အကော��ာင်းး�ဆုံးး��ကျျင့့်�စဉ််များ��းမှာာ�
●

အစိုးး��ရယန္တတရား�းအတွွင်း�း ၌ အလွဲဲ�သုံးး��စား�းမှုုများ��း၊ ဝန််ထမ်းး�များ��းအကြား�း� အခွွင့့်�အရေး�း�ချိုး�း��ဖော�ာက််မှုုများ��းနှှင့့်� ပြ�ည််သူူလူူထုု
အားး�လုံးး��၏ လွွတ််လပ််ခွွင့့်�နှှင့့်� ရပိုု�င််ခွွင့့်�များ��းကိုု� ကာာကွွယ််ပေး�းခြ�င်းး�

●

အစိုးး��ရ၏ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမဏ္ဍိုု�င််ပွွင်း�း လင်းး�မြ�င််သာာမှုုရှိိ�ရန်် ကြီး�း�ကြ�ပ််ခြ�င်း�း

●	လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းအသုံးး��စရိိတ််များ��းကိုု� တာာဝန််ယူူ/တာာဝန််ခံံမှုုဖြ�င့့်� အကျိုးး���ရှိိ�စွာာ�အသုံးး��ချျရန်် ထိိန်းး�ကြော��ာင်းး�ခြ�င်းး�
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တိုု�င်း�း ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းရေး�းရာာစင််တာာ

လွှှတ််တော်�်�၏ ရေး�းရာာကော်�်�မတီီများ��း
လွှှတ််တော်�်�၏ ရေး�းရာာကော်�်�မတီီများ��းသည်် လွှှတ််တော်�်�လုုပ််ငန်းး�များ��းကိုု� ဖြ�ည့့်�ဆည်း�း ရန်် အားး�အကော��ာင်းး�ဆုံးး��နေ�ရာာ
ဖြ�စ််သည််။ အဘယ််ကြော��ာင့့်�ဆိုု�သော်�်� ထိုု�ကော်�်�မတီီများ��းတွွင်် လွှှတ််တော်�်�ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��းမှှ မိိမိိကျွွမ်းး�ကျျင််သော�ာ ကော်�်�မတီီ
တွွင််စုုစည်း�း ပြီး�း� အာာရုံံ�စိုု�က််ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််ခြ�င်းး�ကြော��ာင့့်�ဖြ�စ််သည််။ လွှှတ််တော်�်�မှှရှုုပ််ထွေး�း�သော�ာ အစိုးး��ရနှှင့့်� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းယန္တတရား�း
များ��းကိုု� ကော�ာင်းး�မွွန််စွာာ�ထိိန်း�း ကြော��ာင်းး�နိုု�င််ရန်် သေ�ချာ�ာစွာာ�ဖွဲ့�့� စည်းး�ထားး�သော�ာ လွှှတ််တော်�်�ကော်�်�မတီများ��း
ီ
လိုအ
ု� ပ််သည််။ ထိရော��ာ�က််၊
ထက််မြ�က််သော�ာ လွှှတ််တော်�်�များ��းတွွင်် အရေး�း�ကြီး�း�သော�ာရေး�းရာာကော်�်�မတီီများ��း ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�လေ့�့ရှိိ�သည််။ ဥပမာာ-ပြ�ည််တွွင်း�း
ရေး�းရာာ၊ နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာ၊ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ၊ ဥပဒေ�ေရေး�းရာာ၊ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�း၊ ကာာကွွယ််ရေး�း၊ တရား�းဥပဒေ�ေစိုးး��မိုးး��ရေး�း
နှှင့့်� ထော�ာက််လှှမ်း�း ရေး�း နှှစ််စဉ််ဘဏ္ဍာာငွေ�ေအသုံးး��စရိိတ််၊ စာာရင်းး�စစ််နှှင့့်� ငွေရေး���း�ကြေး��းရေး�းဆိုု�င််ရာာ ကော်�်�မတီီများ��းကိုု� လွှှတ််တော်�်�
တွွင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�လေ့�့ရှိိ�သည််။
လွှှတ််တော်�်�လုုပ််ငန်းး�များ��း ထိရော��ာ�က််စွာာ� လည််ပတ််နိုု�င််ရန််မှာာ� အချျက်် (၃) ချျက််အပေါ်�်�တွွင်် မူူတည််သည််။ ၎င်းး�တို့့��မှာာ�
၁) ကော်�်�မတီီများ��း၏ အရည််အချျင်းး�ကိုု� သတ််မှှတ််ထားး�ရှိိ�ရန််နှှင့့်� လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာနှှင့့်� လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�များ��းကိုု� အပ််နှှင်းး�ထားး�ရန််၊
၂) ကော်�်�မတီီဝင််များ��းကိုု� လိုု�အပ််သည့့်� အရည််အသွေး�း��မြှ�ှင့့်�တင််မှုုများ��း ပြု�ုလုုပ််ပေး�းရန််နှှင့့်� ၃) ကော်�်�မတီီဝင််များ��းသည်် ၎င်းး�တို့့��
တာာဝန််ယူူထားး�သော�ာ ကော်�်�မတီီလုုပ််ငန်းး�များ��းအပေါ်�်� အပြု�ုသဘော�ာ�ဆော�ာင််သည့့်� စိိတ််ထားး�များ��းရှိိ�ရန်် စသည််တို့့�� ဖြ�စ််သည််။
လွှှတ််တော်�်�၏ ရေး�းရာာကော်�်�မတီီများ��းတွွင်် ရှိိ�သင့့်�သည့့်� အချျက််များ��း
●

၎င်းး�ကော်�်�မတီီများ��း၏ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာသည်် တရား�းဥပဒေ�ေနှှင့့်�လုုပ််ထုံးး�� လုုပ််နည်းး�များ��းအပေါ်�်�တွွင််အခြေ�ေ�ခံံရမည််။

●	မိိမိိတို့့�� လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းကိုု� ထိိန်းး�ချုု�ပ််လုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််မှုု၊ ဦးးစီးး�လုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််မှုုနှှင့့်� တရား�းဥပဒေ�ေကိုု� ပြု�ုပြ�င််ရဲဲသည့့်�
စိိတ််သဘော�ာ�ထားး�များ��း ထားး�ရှိိ�ရမည််။
●	လွှှတ််တော်�်�မှှ ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�သည့့်� ကာာကွွယ််ရေး�း၊ ပြ�ည််ထဲဲရေး�း၊ နိုု�င််ငံံတော်�်�ဘတ််ဂျျက််ရေး�းရာာ၊ စက််မှုု/စီးး�ပွား��းရေး�းနှှင့့်�
နိုု�င််ငံံခြား��းရေး�းရာာ ကော်�်�မတီီများ��းအကြား�း�တွွင်် ပုံံ�မန််လက််တွဲဲ�လုုပ််ဆော�ာင််မှုုများ��း ရှိိ�ရမည််။
●	ကော်�်�မတီီဥက္ကကဌသည်် လွှှတ််တော်�်�သက််တမ်းး�ကြီး�း�ရင့့်�သူူဖြ�စ််ရမည််ဖြ�စ််ပြီး�း� ကာာကွွယ််ရေး�းနှှင့့်� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းဆိုု�င််ရာာမူူဝါါဒ
ပိုု�င်းး�တွွင်် အတွေ့�့��အကြုံ�ံ�ရင့့်�သန််သူူ ဖြ�စ််ရမည််။
လွှှတ််တော်�်�၏ ရေး�းရာာကော်�်�မတီီတွွင်် အော�ာက််ပါါလုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာများ��း ရှိိ�ရမည်် ဖြ�စ််သည််။
●	ကာာကွွယ််ရေး�းနှှင့့်� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းမူူဝါါဒများ��း ရေး�းဆွဲဲ�ပိုု�င််ခွွင့့်�၊
●

အစိုးး��ရ၏ ကာာကွွယ််ရေး�းနှှင့့်� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းမူူဝါါဒများ��းကိုု� ပြ�န််လန််သုံးး��သပ််ခွွင့့်�နှှင့့်�၊ စစ််ဆေး�းပိုု�င််ခွွင့့်�၊

●	ကာာကွွယ််ရေး�းတပ််များ��းအသုံးး��ပြု�ုမှုုနှှင့့်� ၎င်းး�တပ််များ��းကိုု� နိုု�င််ငံံခြား��းသို့့��စေ�လွှှတ််ခြ�င်း�း ဆိုု�င််ရာာ ကိိစ္စစရပ််များ��းတွွင်် လွှှတ််
တော်�်�မှှ အကြံ�ံပြု�ုခွွင့့်�၊
●	စစ််ပစ္စစည်း�း ၊ လက််နက််များ��း ဝယ််ယူူမှုုများ��းကိုု� စော�ာင့့်�ကြ�ည့့်�၊ စစ််ဆေး�းခွွင့့်�၊
●	ကာာကွွယ််ရေး�းနှှင့့်� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းဆိုု�င််ရာာ လက််နက််တပ််ဆင််ခြ�င်းး�၊ တိုးး��ချဲ့့��ခြ�င်းး� အစရှိိ�သည့့်� မည််သည့့်�ခေါ�ါင်းး�စဉ််ကိုု�မဆိုု�
စစ််ဆေး�း၊ ကြား�း�နာာပိုု�င််ခွွင့့်�၊
●	စစ််ဆေး�း၊ ကြား�း�နာာမှုုပြု�ုလုုပ််ရာာတွွင်် သက််ဆိုု�င််ရာာ မည််သည့့်� ဝန််ကြီး�း�များ��း၊ အရပ််သားး�၊ စစ််တပ််အရာာရှိိ�များ��းနှှင့့်� မည််
သည့့်�အရပ််သားး�နှှင့့်� လူူပုုဂ္ဂိုု��လ််ကိုု�မဆိုု� ခေါ်�်ယူူပိုု�င််ခွွင့့်�၊
●

သက််ဆိုု�င််ရာာလုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းဆော�ာင််ရွွက််ရာာတွွင်် အစိုးး��ရပြ�င််ပမှှကျွွမ်းး�ကျျင််ပညာာရှှင််များ��းကိုု� ခေါ်�်ယူူအသုံးး��ချျပိုု�င််ခွွင့့်�

●	လုုပ််ငန်းး�လိုု�အပ််ချျက််များ��းဖြ�စ််သည့့်� အစည်းး�အဝေး�း�ခန်းး�မများ��း အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င််ခွွင့့်�၊ ဝန််ထမ်းး�၊ ကျွွမ်းး�ကျျင််ပညာာရှှင််များ��း၊
သုုတေ�သနလုုပ််ငန်းး�ဆိုု�င််ရာာများ��း၊ ငွေကြေး���း��နှှင့့်� မှှတ််တမ်းး�ရေး�းရာာများ��း စသည််တို့့�� ရှိိ�ရမည််။

တိုု�င်း�း ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းရေး�းရာာစင််တာာ
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လုံံခြုံ� �ံ�ရေး�းကဏ္ဍကိုု� ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�းအဖွဲ့့��/လွှှတ််တော်�်�မှှ ထိိန်း�း ကြော��ာင်းး�ခြ�င်းး�
လုံံ�ခြုံ�ံရေး
� �းကဏ္ဍထိိန်း�း ကြော��ာင်းး�ခြ�င်းး�နှှင့့်ပတ််
�
သက််၍ ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�းအဖွဲ့�့� /လွှှတ််တော်�်�က အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င််သည့့်� လုုပ််ပိုု�င််ခွင့့်
ွ �
များ��းကိုု� အော�ာက််ပါါ ဇယားး� (ဇယားး� -၂ ရှုု) တွွင်် အကျျဉ်းး�ချုု�ပ််ဖော်�်�ထားး�ပါါသည််။
ဇယားး� (၂) လုံံခြုံ� �ံ�ရေး�းကဏ္ဍကိုု� ဥပဒေ�ေပြု�ုမဏ္ဍိုု�င််/လွှှတ််တော်�်�မှှ ထိိန်း�း ချုု�ပ််ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�များ��း
စဉ််
၁)

လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အမျိုး�း��အစား�းများ��း
အထွေထွေ��ေ��� လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာများ��း

လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�များ��း
• ဥပဒေ�ေပြု�ုနိုု�င််သည််။

• ဥပဒေ�ေများ��းကိုု� ပြ�င််ဆင််ခြ�င်းး�၊ ပြ�န််လည််ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�များ��း ပြု�ုလုုပ််နိုု�င််သည််။
• လိုု�အပ််လျှှင်် အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းဌာာနများ��းကိုု� ခေါ်�်ယူူစစ််ဆေး�းနိုု�င််သည််။

•	အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းဌာာနများ��းကိုု� လွှှတ််တော်�်�သို့့�� ထုုခြေ�ေရန်် ဆင့့်�ခေါ်�် နိုု�င််သည််။

•	စစ််တပ််ဝန််ထမ်းး�နှှင့့်�အရပ််ဖက််ဝန််ထမ်းး�တို့့��ကိုု� လွှှတ််တော်�်�၌ထုုချေ�ေရန်် ဆင့့်�ခေါ်�်
နိုု�င််သည််။

• အရပ််ဖက််ကျွွမ်းး�ကျျင််ပညာာရှှင််များ��းကိုု� လွှှတ််တော်�်�တွွင်် ထုုချေ�ေရန်် ဆင့့်�ခေါ်�်နိုု�င််
သည််။

•	အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းဌာာနများ��းထံံမှှ စာာရွွက်စာ
် ာတမ်းး�များ��းကိုု� ရယူူပိုု�င််ခွွင့့်� ရှိိ�သည််။
•	လွှှတ််တော်�်�မှှ စုံံ�စမ်းး�စစ််ဆေး�းမှုုများ��းကိုု� ပြု�ုလုုပ််နိုု�င််သည််။
•	ကြား�း�နာာမှုုများ��း ပြု�ုလုုပ််နိုု�င််သည််။

၂)

အသုံးး��စရိိတ််ကိုု� ထိိန်း�း ချုု�ပ််ခြ�င်းး�

• အစိုးး��ရဌာာနအားး�လုံးး��၏ အသုံးး��စရိိတ််များ��းကိုု� ရယူူပိုု�င််ခွွင့့်�ရှိိ�သည််။

•	လုုခြုံ�ံ�ရေး�းနှှင့့်� ကာာကွွယ််ရေး�းတပ််များ��း၏ အသုံးး��စရိိတ််များ��းကိုု� ပြ�န််လည််စိိစစ််
ပိုု�င််ခွွင့့်�ရှိိ�သည််။

• အကြီး�း�စား�း၊ အလတ််စား�းနှှင့့်� အသေး�း�စား�းစီီမံံကိိန်းး�ဆိုု�င််ရာာ အသုံးး��စရိိတ််များ��းကိုု�
ပြ�န််လည််စိိစစ််ပိုု�င််ခွွင့့်� ရှိိ�သည််။

•	ကာာကွွယ််ရေး�းနှှင့့်� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍများ��း၏ အသုံးး��စရိိတ််များ��း တော�ာင်းး�ခံံမှုုများ��းကိုု�
အတည််ပြု�ု ခြ�င်းး�နှှင့့်� ငြ�င်းး�ဆန််ခြ�င်းး�များ��း ပြု�ုလုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်� ရှိိ�သည််။

•	ပွွင့့်�လင်း�း မြ�င််သာာမှုုနှှင့့်� တာာဝန််ယူူမှုု/တာာဝန််ခံံမှုုရှိိ�ရန်် ဥပဒေ�ေနှှင့့်� လုုပ််ထုံးး�� လုုပ််

နည်းး�များ��း ပြ�ဌာာန်းး�ခြ�င်းး�၊ လွှှတ််တော်�်�ကိုု�ပွွင့့်�လင်း�း မြ�င််သာာမှုု၊ တာာဝန််ယူူ/တာာဝန််ခံံ
မှုုရှိစေ���ေရန်် ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််သည့့်� အခွွင့့်�အဏာာများ��း ရှိိ�သည််။

•	လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းဌာာနများ��း၏ အသုံးး��စရိိတ််များ��းကိုု� လွှှတ််တော်�်�ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��းနှှင့့်�
ပြ�ည််သူူ လူူထုုတို့့��က ရယူူပိုု�င််ခွွင့့်�ရှိိ�သည််။

• အထူးး�လျှိုု��ဝှှက််ထားး�သော�ာ ဘဏ္ဍာာရေး�းအသုံးး��စရိိတ််များ��းကိုု� လွှှတ််တော်�်�ကိုု�ယ််စား�း
လှှယ််များ��းဖြ�င့့်� ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�သော�ာ အထူးး�အဖွဲ့့��များ��းက ရယူူပိုု�င််ခွွင့့်�ရှိိ�သည််။

•	ပြ�င််ပကျွွမ်းး�ကျျင််စာာရင်းး�စစ််များ��းကိုု� ငှား��းရမ်းး�၍ လုံံ�ခြုံ�ံရေး
� �းကဏ္ဍဆိုု�င််ရာာ ဌာာန
အသီးး�သီးး�တို့့��၏ အသုံးး��စရိိတ််များ��းကိုု� စစ််ဆေး�း၍ လွှှတ််တော်�်�သို့့�� တင််ပြ�ရန််

ပြ�င််ဆင််ထားး�နိုု�င််သည််။
၃)

စစ််သုံးး��ပစ္စစည်း�း များ��း ဝယ််ယူူခြ�င်းး�

•	အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းဌာာနများ��းမှှ စစ််သုံးး��ပစ္စစည်း�း များ��းဝယ််ယူူရာာတွွင်် လွှှတ််တော်�်�သို့့��
တင််ပြ�၍ လွှှတ််တော်�်�၏ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ကိုု� ရယူူရမည််။

•	လွှှတ််တော်�်�မှှ အတည််ပြု�ုခွွင့့်�နှှင့့်� ငြ�င်းး�ဆန််ပိုု�င််ခွွင့့်�ရှိိ�သည််။

•	လက််နက််ပစ္စစည်း�း ဝယ််ယူူရာာတွွင်် အော�ာက််ပါါအချျက််များ��းကိုု� စစ််ဆေး�းသည််။
-	လက််နက််ပစ္စစည်း�း အသစ်် ဝယ််ယူူရန်် လိုု�အပ််မှုုရှိိ�မရှိိ� စစ််ဆေး�းခြ�င်းး�

-	လက််နက််ပစ္စစည်း�း ထုုတ််လုုပ််သည့့်� ကုုမ္ပပဏီီကိုု� ရွေး�း�ချျယ််ခြ�င်းး�နှှင့့်� နှိုုင်းး�ယှှဉ််ခြ�င်းး�

-	ကုုမ္ပပဏီီများ��း၏ လျှော့�့��ပေး�းမှုုများ��းနှှင့့်� အပိုု�ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ��းကိုု� ရယူူစစ််ဆေး�း
ခြ�င်းး�

၄)
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အထွေထွေ��ေ���ကာာကွွယ််ရေး�းနှှင့့်� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�း

မူူဝါါဒများ��း အတည််ပြု�ုခြ�င်းး�နှှင့့်� ပယ််ချျခြ�င်းး�

တိုု�င်း�း ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းရေး�းရာာစင််တာာ

•	လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းမူူဝါါဒများ��း

•	ကပ််ဘေး�းစီီမံံခန့့်�ခွဲဲ�ရေး�းကိိစ္စစများ��း

• တပ််ဖွဲ့့��စည်းး�မှုုများ��းနှှင့့်� စစ််တပ််နည်းး�ဗျူူ�ဟာာများ��း

၅)

ကာာကွွယ််ရေး�းနှှင့့်�လုံံခြုံ� �ံ�ရေး�း ဝန််ထမ်းး�များ��း

•	ကာာကွွယ််ရေး�းနှှင့့်�လုံံခြုံ� �ံ�ရေး�းဝန််ထမ်းး�တို့့��၏ အစီီအစဉ််များ��းကိုု� အတည််ပြု�ုခွွင့့်�နှှင့့်�
ပယ််ချျပိုု�င််ခွွင့့်� ရှိိ�သည််။

•	ကာာကွွယ််ရေး�းနှှင့့်� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းဝန််ထမ်းး�ဦးးရေ�ကိုု� ကန့့်�သတ််ပိုု�င််ခွွင့့်� ရှိိ�သည််။

• အတည််ပြု�ုခွွင့့်�နှှင့့်� ပယ််ချျပိုု�င််ခွွင့့်� (ဝါါ) စစ််ဖက််ဆိုု�င််ရာာ အကြီး�း�ဆုံးး�� အရာာရှိိ�များ��းကိုု�
(ဥပမာာ-ကာာကွွယ််ရေး�းဦးးစီးး�ချုု�ပ််) ခန့့်�အပ််ရာာတွွင်် လွှှတ််တော်�်�နှှင့့်� တိုု�င််ပင််ရန််

လိုု�အပ််သည််။
၆)

ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းတပ််များ��း နိုု�င််ငံံခြား��းသို့့��

• ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းတပ််များ��းကိုု� ပြ�ည််ပသို့့�� စေ�လွှှတ််မည့့်�ကိိစ္စစနှှင့့်�ပတ််သက််၍ ဆုံးး��ဖြ�တ််

အတည််ပြု�ုခွွင့့်�နှှင့့်� ပယ််ချျပိုု�င််ခွွင့့်�

•	စေ�လွှှတ််ရသည့့်� ရည််ရွွယ်ချ
် ျက််သည်် ကုုလသမဂ္ဂဂအဖွဲ့့��၏ ရည််ရွွယ်ချ
် ျက်် ဟုုတ််

စေ�လွှှတ််ရေး�းတွွင်် လွှှတ််တော်�်�မှှ

ချျက််များ��း ချျမှှတ််ရာာတွွင်် ပါါဝင််နိုု�င််သည််။

မဟုုတ်် သေ�ချာ�ာမှုုရှိစေ���ေရန်် စစ််ဆေး�းရမည််။

•	စေ�လွှှတ််ရာာတွွင််သုံးး��မည့့်� အသုံးး��စရိိတ််များ��း
• လိုု�က််နာာရမည့့်� စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�များ��း
•	ညွွန််ကြား�း�ချျက််နှှင့့်� အမိိန့့်�ပေး�းသည့့်�စနစ််

• အမှုုထမ်းး�ဆော�ာင််မည့့်� ကြာ�ာမြ�င့့်�ချိိ�န််

•	ရှေ့�့�တန်းး�တွွင််အမှုုထမ်းး�ဆော�ာင််နေ�သော�ာ စစ််သည််များ��းကိုု� တွေ့�့�ဆုံံ�ပိုု�င််ခွွင့့်�

တရား�းစီီရင််ရေး�းမဏ္ဍိုု�င််သည်် လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍထိိန်း�း ချုု�ပ််ရာာတွွင်် အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းနှှင့့်� ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�းမဏ္ဍိုု�င််တို့့��၏ လုုပ််
ဆော�ာင််ချျက််များ��းနှှင့့်� ကွဲဲ�ပြား�း�မှုုရှိသော်����်�လည်း�း အရေး�း�ကြီး�း�သည့့်�အခန်းး�ကဏ္ဍမှှ ပါါဝင််သည််။ တရား�းစီီရင််ရေး�းမဏ္ဍိုု�င််မှှ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�း
ယန္တတရား�းများ��းကိုု� ထိိန်းး�ကြော��ာင်းး�ရာာတွွင်် လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းယန္တတရား�းများ��းက ပြ�ည််သူူလူူထုုအတွွက်် လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းဝန််ဆော�ာင််မှုုများ��း ပေး�း
ဆော�ာင််ရာာတွွင်် အမှှန််တကယ််လုံံ�ခြုံ�ံ�သည့့်� ပတ််ဝန်းး�ကျျင််ကိုု� ပေး�းဆော�ာင််နိုု�င််ခြ�င်းး�ရှိိ�မရှိိ�နှှင့့်� တာာဝန််ယူူ/တာာဝန််ခံံမှုု ရှိိ�/မရှိိ� စသည််
တို့့��ကိုု� စစ််ဆေး�း၊ စော�ာင့့်�ကြ�ည့့်�ပေး�းရသည််။ အမှုုအခင်းး�များ��းဖြ�စ််ပေါ်�်လာာလျှှင်် ပြ�စ််မှုုကျူးး��လွွန််သူူများ��းအားး�စစ််ဆေး�းကာာ တည််ဆဲဲ
ဥပဒေ�ေများ��း၊ လူ့့�အခွွင့့်�အရေး�း�စံံနှုုန်းး�များ��းနှှင့့်�အညီီ ပွွင့့်�လင်း�း မြ�င််သာာစွာာ�ဖြ�င့့်� တရား�းစီီရင််ချျမှှတ််ရမည််ဖြ�စ််သည််။ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းနှှင့့်�
ကာာကွွယ််ရေး�းဌာာနတို့့��၏ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းဝန််ထမ်းး�များ��းသည်် ပြ�ည််သူူလူူထုုကိုု�ဖြ�စ််စေ�၊ ပြ�စ််မှုုကျူးး��လွွန််သူူများ��းကိုု�ဖြ�စ််စေ� ပြ�ဌာာန်းး�
ထားး�သည့့်� ဥပဒေ�ေဘော�ာင််ကိုု� ကျော်�်��လွွန််၍ ဖမ်းး�ဆီးး�၊ ထိိန်းး�သိိမ်း�း ၊ ညှှင်းး�ပမ်းး�နှိိ�ပ််စက််မှုုများ��းရှိိ�လာာပါါက တရား�းစီီရင််ရေး�းမဏ္ဍိုု�င််
သည်် ၎င်းး�လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းဝန််ထမ်းး�များ��းအားး� ပြ�စ််ဒဏ််ချျမှှတ််နိုု�င််သည့့်�အပြ�င်် အပ််နှှင်းး�ထားး�သော�ာ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာများ��းကိုု�လည်းး�
ပြ�န််လည််ရုုတ််သိိမ်း�း နိုု�င််သည််။ ထို့့��အပြ�င်် တရား�းစီီရင််ရေး�းဌာာနများ��းသည်် ပြ�ဌာာန်းး�ထားး�သော�ာ မူူဝါါဒများ��း၊ လုုပ််ထုံးး�� လုုပ််နည်းး�များ��း
နှှင့့်� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ဆော�ာင််ရွှှက််မှုုများ��းသည်် နိုု�င််ငံံတကာာဥပဒေ�ေနှှင့့်� စံံချိိ�န််စံံနှုုန်းး�များ��း၊ နိုု�င််ငံံတကာာ လူ့့�အခွွင့့်�အရေး�း�များ��း
နှှင့့်� လိုု�က််လျော�ာ�ညီီထွေ�ေမှုုရှိိ�ရန််အတွွက််လည်းး� စစ််ဆေး�းရမည့့်�တာာဝန််ရှိိ�သည််။
ထို့့��အပြ�င်် တရား�းစီီရင််ရေး�းမဏ္ဍိုု�င််၏ အခြေ�ေ�ခံံကျသော��ာ� အခြား��းလုုပ််ငန်းး�တာာဝန််များ��းမှာာ� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းအင််အားး�စုုများ��း (ရဲဲ
တပ််ဖွဲ့့��၊ စစ််တပ််၊ ထော�ာက််လှှမ်း�း ရေး�းနှှင့့်� အခြား��းသော�ာ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းဌာာနမှှ ဝန််ထမ်းး�များ��း) ၏ လုုပ််ဆော�ာင််ချျက််များ��းသည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေနှှင့့်� ပြ�ဌာာန်းး�ဥပဒေ�ေများ��းကိုု� ဆန့့်�ကျျင််လုုပ််ဆော�ာင််လာာခြ�င်းး�၊ ပြ�ည််သူူလူူထုုကိုု� အကြော��ာ�င်းး�မဲ့့ဖ
� မ်းး�စီးး�၊ နှိိ�ပ််စက််ခြ�င်းး�
များ��းပြု�ုလုုပ််လာာလျှှင်် အရေး�း�ယူူ၊ ပြ�စ််ဒဏ််ချျမှှတ််ရမည်် ဖြ�စ််သည််။ တရား�းသူူကြီး�း�များ��းသည်် တရား�းရုံးး��တွွင်် စီီရင််ချျက််များ��းကိုု�
ပြ�ဌာာန်းး�ဥပဒေ�ေများ��းနှှင့့်�အညီီ လွွတ််လပ််စွွ ချျမှှတ််နိုု�င််သည််။ တရား�းဥပဒေ�ေစိုးး��မိုးး��ရေး�းကိုု� ဖော်�်�ဆော�ာင််နေ�သော�ာ အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း
က ပြ�စ််မှုုကျူးး��လွွန််သူူများ��းကိုု� တရား�းစီီရင််ရာာတွွင်် လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍကိုု� တိုု�က််ရိုု�က််ကိုု�င််တွွယ််နိုု�င််သည််။ သို့့��သော်�်� တရား�းဥပဒေ�ေ
စိုးး��မိုးး��ရေး�းကိုု� ဖော်�်�ဆော�ာင််နေ�သော�ာ အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းက ပြ�စ််မှုုကျူးး��လွွန််သူူများ��းကိုု� တရား�းရုံးး��သို့့�� ဖမ်းး�ဆီးး�ခေါ်�်ဆော�ာင််လာာလျှှင််
တရား�းစီီရင််ရေး�းမဏ္ဍိုု�င််က လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍကိုု� တိုု�က််ရိုု�က််ကိုု�င််တွွယ််ဖြေ�ေရှှင်း�း ခြ�င်းး�မဟုုတ််ဘဲဲ သွွယ််ဝိုု�က််ကိုု�င််တွွယ််ဖြေ�ေရှှင်း�း ခြ�င်းး�
ဖြ�စ််သည််။

တိုု�င်း�း ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းရေး�းရာာစင််တာာ
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တရား�းစီီရင််ရေး�းယန္တတရား�းတွွင်် အော�ာက််ပါါအချျက််များ��း ရှိိ�ရမည််ဖြ�စ််သည််။
●

တရား�းစီးး�ရင််ရေး�းယန္တတရား�းသည်် အစိုးး��ရလက််အော�ာက််ရှိိ� သီီခြား��းလွွတ််လပ််သည့့်� အစိုးး��ရ၏ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းယန္တတရား�း
တစ််ခုုဖြ�စ််သည််။ တရား�းသူူကြီး�း�များ��း၏ တရား�းစီီရင််ရေး�းယန္တတရား�းများ��းသည်် အစိုးး��ရ၏ တိုု�က််ရိုု�က််အုုပ််ချုု�ပ််မှုုအော�ာက််
တွွင်် မရှိိ�ဘဲဲ ဘက််လိုု�က််မှုုကင်း�း စွာာ�၊ တရား�းမျှှတစွာာ�နှှင့့်� လွွတ််လပ််စွာာ�တရား�းစီီရင််ဆုံးး��ဖြ�တ််ပိုု�ခွွင့့်�ရှိိ�သည််။

●

တရား�းသူူကြီး�း�များ��းသည်် နိုု�င််ငံံရေး�းဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ��းချျမှှတ််ခြ�င်း�း မပြု�ုလုုပ််နိုု�င််ပေ�။ တည််ဆဲဲဥပဒေ�ေများ��းနှှင့့်အ
� ညီီ တရား�း
မျှှတစွာာ�နှှင့့်� ဘက််လိုု�က််မှုုကင်း�း စွာာ� စီီရင််ချျက််ချျမှှတ််ခြ�င်း�း ကြော��ာင့့်� အစိုးး��ရက တရား�းသူူကြီး�း�များ��းအားး� ရာာထူးး�မှှ ထုုတ််
ပယ််ခြ�င်းး�၊ ပြ�စ််ဒဏ််ပေး�းခြ�င်းး�များ��း မပြု�ုလုုပ််သင့့်�ပေ�။

●

တရား�းစီီရင််ရေး�းဌာာနသည်် ကျားး��-မ၊ လူူမျိုး�း��၊ ဘာာသာာနှှင့့်� အသားး�အရော�ာ�င််ခွဲဲ�ခြား��းမှုုမရှိိ�ဘဲဲ ပြ�ည််သူူလူူထုုအားး�လုံးး��
အတွွက်် မျှှတသည့့်�တရား�းစီီရင််မှုုရှိအော����ာင်် ကြီး�း�ကြ�ပ််ရမည််။

●

တရား�းစီီရင််ဆုံးး��ဖြ�တ််ရာာတွွင်် ပွွင့့်�လင်း�း မြ�င််သာာစွာာ�နှှင့့်� တရား�းမျှှတစွာာ� စီီရင််ဆုံးး��ဖြ�တ််ရမည််။

●	ပြ�ည််သူ့့�ဘဏ္ဍာာငွေ�ေများ��းကိုု�လည်းး� အလေ�ေအလွွင့့်�မရှိိ�ဘဲဲ ထိရော��ာ�က််သော�ာနည်းး�လမ်းး�ဖြ�င့့်� သုံးး��စွဲဲ�ရမည််။

တရား�းစီီရင််ရေး�းမဏ္ဍိုု�င််၏ အခြေ�ေ�ခံံယန္တတရား�းများ��း
တရား�းစီီရင််ရေး�းစနစ််နှှင့့်� ၎င်းး�နှှင့့်� ဆက််စပ််နေ�သော�ာ အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းနှှင့့်� လူူပုုဂ္ဂိုု��လ််များ��း၊ တရား�းရုံးး��များ��းနှှင့့်� တရား�း
သူူကြီး�း�များ��း၊ ရှေ့�့�နေ�များ��း၊ စစ််ခုံံ�ရုံးး�� နှှင့့်� တရား�းရေး�းရာာတို့့��ကိုု� လေ့�့လာာလိုု�က််စား�းပြီး�း� အသက််မွေး�း�ဝမ်းး�ကြော��ာင်းး�ပြု�ုသူူများ��း၊ ရှေ့�့�နေ�
အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း၊ ဥပဒေ�ေထော�ာက််အကူူပြု�ုအဖွဲ့့��နှှင့့်� ကွွန််ယက််များ��း၊ ရှေ့�့�နေ�အထော��ာက််အကူူပြု�ုများ��း၊ တရား�းရုံးး��လက််ထော�ာက််
များ��း၊ တရား�းစီီရင််ရေး�းအာာဏာာကိုု� အတိုု�င်းး�အတာာတစ််ခုုအထိိ ပေး�းထားး�ခြ�င်းး�ခံံရသူူများ��းနှှင့့်� ကျေး�း�လက််/ရပ််ရွာာ�အခြေ�ေ�ပြု�ုဥပဒေ�ေ
အထော��ာက််အကူူပြု�ုအဖွဲ့့��များ��း စသည််တို့့�� ပါါဝင််သည််။

အစိုးး��ရ၏ တရား�းစီီရင််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ ယန္တတရား�းများ��း
ဤကဏ္ဍတွွင်် နိုု�င််ငံံတစ််ဝှှမ်း�း ရှိိ� တရား�းလွှှတ််တော်�်�၊ ရှေ့�့�နေ�ရုံးး��များ��း၊ ရှေ့�့�နေ�ဝန််ကြီး�း�ရုံးး��များ��းနှှင့့်� ဌာာနများ��းပါါဝင််သည််။
အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမဏ္ဍိုု�င််မှှ စာာရင်းး�စစ််နှှင့့်� ဘဏ္ဍာာရေး�းဝန််ကြီး�း�ဌာာနသည်် တရား�းစီီရင််ရေး�းဌာာနများ��း ကော�ာင်းး�မွွန််စွာာ� လည််ပတ််နိုု�င််ရန််
အတွွက်် လုံံ�လော�ာက််သော�ာ ဘဏ္ဍာာငွေ�ေများ��းရရှိအော����ာင်် ဆော�ာင််ရွွက််ပေး�းခြ�င်းး�နှှင့့်� ထိုု�ဘဏ္ဍာာငွေ�ေများ��းကိုု� ထိရော��ာ�က််စွာာ�နှှင့့်� တာာဝန််
ရှိိ�စွာာ� သုံးး��စွဲဲ�နိုု�င််ရန်် စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််ခြ�င်းး�တို့့��တို့့�� ပြု�ုလုုပ််ရသည််။

တရား�းစီီရင််ရေး�းမဏ္ဍိုု�င််ကိုု� ကြီး�း�ကြ�ပ််ပေး�းသော�ာ အဆော�ာ�က််အအုံံ�များ��း
တရား�းရေး�းမဏ္ဍိုု�င််သည်် ပြ�ည််သူူလူူထုုအတွွက်် တရား�းမျှှတမှုုကိုု� သမာာသမတ််ကျျစွာာ� ဖော်�်�ဆော�ာင််ပေး�းရမည့့်�တာာဝန််
ရှိိ�သည််။ သို့့��သော်�်� အချို့့���သော�ာ အခြေ�ေ�အနေ�ေမျိုး�း��တွွင်် ဤမဏ္ဍိုု�င််သည်် ယိိမ်း�း ယိုု�င််၊ ယိုးး��ယွွင်း�း ၊ ပျျက််စီးး�မှုုများ��း ရှိိ�လာာနိုု�င််သည််။ ထိုု�
အခြေ�ေ�အနေ�ေမျိုး�း��သို့့�� မကျရော��ာ�က််စေ�ရန်် တရား�းစီီရင််ရေး�းမဏ္ဍိုု�င််ကိုု� ပြ�န််လည််ထိိန်းး�ကြော��ာင်းး�သည့့်� ယန္တတရား�းများ��းကိုု�လည်း�း
ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�ရမည််။ ဥပမာာ - လွှှတ််တော်�်�ကော်�်�မတီီနှှင့့်� သီီခြား��းလွွတ််လပ််သော�ာအဖွဲ့့��များ��းဖြ�စ််သည့့်� တရား�းလွှှတ််တော်�်�ကော�ာင််စီီ
များ��း၊ ဥပဒေ�ေရေး�းရာာကော်�်�မရှှင််များ��း၊ ဥပဒေ�ေဝန််ဆော�ာင််မှုုများ��း၊ လူ့့�အခွွင့့်�အရေး�း�ကော်�်�မရှှင််များ��း၊ အဂတိိလိုု�က််စား�းမှုုတိုု�က််ဖျျက််
ရေး�း ကော်�်�မတီီနှှင့့်� စည်းး�ရုံးး��ရေး�းအဖွဲ့့��များ��း (လော်�်�ဘီီများ��း) စသည််တို့့�� ပါါဝင််သည််။

တရား�းဥပဒေ�ေစိုးး��မိုးး��ရေး�းလုုပ််ဆော�ာင််ရန်် တာာဝန််ရှိိ�သူူများ��း
တရား�းစီီရင််ရေး�းဌာာနများ��းနှှင့့်� တရား�းသူူကြီး�း�များ��း၏ လုုပ််ဆော�ာင််ချျက််များ��းသည်် တရား�းဥပဒေ�ေစိုးး��မိုးး��ရေး�းကိုု� လက််တွေ့�့�
ဖော်�်�ဆော�ာင််ပေး�းသည့့်�ယန္တတရား�းများ��းမရှိိ�လျှှင်် အလုုပ််ဖြ�စ််ရန််ခက််ခဲဲပါါသည််။ တရား�းဥပဒေ�ေစိုးး��မိုးး��ရေး�းအတွွက်် ဖော်�်�ဆော�ာင််ရာာတွွင််
ရှေ့�့�တန်းး�မှှ ပါါဝင််တိုု�က််ခိုု�က််ပေး�းသူူများ��းမှာာ� ရဲဲတပ််ဖွဲ့့��များ��း၊ နယ််စပ််ဖြ�တ််ကျော်�်��အကော��ာက််ခွွန််နှှင့့်� နယ််စပ််ရေး�းရာာဌာာနများ��း၊
18

တိုု�င်း�း ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းရေး�းရာာစင််တာာ

ထော�ာက််လှှမ်း�း ရေး�း အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း၊ အရေး�း�ပေါ်�်ကယ််ဆယ််ရေး�းအဖွဲ့့��များ��း၊ တစ််ခါါတစ််ရံံတွွင်် ပုုဂ္ဂဂလိိကလုံံခြုံ� �ံ�ရေး�းအတွွက််
အခကြေး���းငွေ�ေယူူပြီး�း� ဆော�ာင််ရွွက််ပေး�းသည့့်� အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း စသည််တို့့�� ပါါဝင််သည််။

ပြ�စ််ဒဏ််၊ ထော�ာင််ဒဏ််ချျမှှတ််ခြ�င်း�း နှှင့့်� ဘဝပြ�န််လည််ထူူထော�ာင််ခြ�င်းး�တို့့��ကိုု� ဆော�ာင််ရွွက််သည့့်�ဌာာနများ��း
အကျျဉ်းး�ထော�ာင််နှှင့့်� အချုု�ပ််ခန်းး�ထဲဲသို့့�� ထည့့်�ရန်် အာာဏာာရှိိ�သည့့်� ပုုဂ္ဂိုု��လ််များ��း၊ အကျျဉ်းး�သားး�များ��းကိုု� စိိတ််ပိုု�င်း�း ဆိုု�င််ရာာ
ကုုသမှုုများ��းပေး�းသည့့်� စိိတ််ပိုု�င်း�း ဆိုု�င််ရာာ ဆရာာဝန််များ��း၊ အကျျဉ်းး�ထော�ာင််ဦးးစီးး�များ��း၊ ရိုးး��ရာာ၊ ဓလေ့�့�ထုံးး�� တမ်းး�စဉ််လာာများ��း၊ ပုုဂ္ဂဂလိိက
အကျျဉ်းး�ထော�ာင််များ��းနှှင့့်� ပြ�န််လည််ထူူထော�ာင််ရေး�းဌာာနများ��း ပါါဝင််သည််။

တရား�းသူူကြီး�း�များ��း၏ လုုပ််ငန်းး�တာာဝန််နှှင့့်� လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�များ��း
တရား�းသူူကြီး�း�သည်် လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍကိုု� စော�ာင့့်�ကြ�ည့့်�ခြ�င်း�း ၊ ဥပဒေ�ေချိုး�း��ဖော�ာက််သော�ာ ဝန််ထမ်းး�များ��းကိုု� တရား�းဥပဒေ�ေ
အရ အရေး�း�ယူူခြ�င်းး�နှှင့့်� ပြ�စ််ဒဏ််ချျမှှတ််ခြ�င်း�း များ��း လုုပ််ဆော�ာင််ရန််တာာဝန််ရှိိ�သည််။ နိုု�င််ငံံအများ��းစုုတွွင်် တရား�းစီီရင််ရေး�းမဏ္ဍိုု�င််
သည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအရဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�သော�ာ တရား�းရုံးး��များ��းမှှတစ််ဆင့့်� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍသည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
ပါါ ပြ�ဌာာန်းး�ချျက််များ��းနှှင့့်�အညီီ လုုပ််ဆော�ာင််မှုု ရှိိ�/မရှိိ�ကိုု� စစ််ဆေး�းခြ�င်းး�၊ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းနှှင့့်� လွှှတ််တော်�်�မဏ္ဍိုု�င််များ��း၏ လုုပ််ဆော�ာင််
ချျက််များ��းသည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေနှှင့့်� ပြ�ဌာာန်းး�ဥပဒေ�ေများ��းနှှင့့်� ကိုု�က််ညီီမှုု ရှိိ�/မရှိိ� စသည််တို့့��ကိုု� စစ််ဆေး�းပိုု�င််ခွွင့့်�ရှိိ�သည််။ ထို့့��
အပြ�င်် အချို့့���သော�ာနိုု�င််ငံံများ��းတွွင်် တရား�းသူူကြီး�း�သည်် အသစ််ပြ�ဌာာန်းး�လိုု�က််သော�ာ ကာာကွွယ််ရေး�းဥပဒေ�ေ၊ နည်းး�ဥပဒေ�ေနှှင့့်� စစ််မှုု
ထမ်းး�တို့့��၏ လှုုပ််ရှား��းဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ��းနှှင့့်� ကိုု�ယ််ကျျင့့်�တရား�းများ��းကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပါါပြ�ဌာာန်းး�ချျက််များ��းနှှင့့်� ကိုု�က််ညီီမှုု
ရှိိ�/မရှိိ� စသည််တို့့��ကိုု�ပါါ စစ််ဆေး�းပိုု�င််ခွွင့့်�ရှိိ�သည််။

တရား�းစီီရင််ရေး�းမဏ္ဍိုု�င််မှှ လုံံခြုံ� �ံ�မှုုကိုု�ပေး�းဆော�ာင််ခြ�င်းး�
တရား�းရေး�းမဏ္ဍိုု�င််သည်် ပြ�ည််သူူလူူထုု၏ မူူလရပိုု�င််ခွွင့့်နှ
� င့့်
ှ � လွွတ််လပ််မှုတို့့�
ု နှ
� င့့်
ှ ပတ််
�
သက််၍ အာာဏာာအလွှဲဲ�သုံးး��စား�းပြု�ုမှုု
များ��းနှှင့့်� ရာာဇဝတ််မှုုများ��း မဖြ�စ််ပေါ်�်စေ�ရန်် တားး�ဆီးး�ကာာကွွယ််ပေး�းခြ�င်းး� စသည့့်�လုုပ််ငန်းး�များ��းကိုု� လုုပ််ဆော�ာင််ပေး�းသည််။ တရား�း
စီီရင််ရေး�းမဏ္ဍိုု�င််၏ အဓိိကတာာဝန််မှာာ� တရား�းဥပဒေ�ေစိုးး��မိုးး��ရေး�းအတွွက်် ဥပဒေ�ေများ��းကိုု� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ရန််နှှင့့်� ရာာဇဝတ််
မှုုများ��း မဖြ�စ််ပေါ်�်စေ�ရန််တာာဆီးး�ခြ�င်းး�၊ ထိိန်းး�ချုု�ပ််ခြ�င်းး�နှှင့့်� ပြ�စ််ဒဏ််စီီရင််ခြ�င်း�း တို့့��ဖြ�စ််သည််။ ရာာဇဝတ််မှုုများ��းကိုု� စီီရင််ခြ�င်း�း သည််
တရား�းစီီရင််ရေး�းမဏ္ဍိုု�င််မှှ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍများ��းကိုု� ထိိန်းး�ချုု�ပ််ရာာတွွင်် အဓိိကကျသော��ာ� ကဏ္ဍဖြ�စ််သည််။ ရာာဇဝတ််မှုုဆိုု�င််ရာာ
တရား�းစီီရင််ရေး�းယန္တတရား�းတွွင်် ရာာဇဝတ််မှုုမဖြ�စ််အော�ာင်် တားး�ဆီးး�ခြ�င်းး�၊ ရာာဇဝတ််ကျူးး��လွွန််သူူများ��းအားး�ဖမ်းး�ဆီးး�ခြ�င်းး�၊ ချုု�ပ််နှော�ာ�င််
ခြ�င်းး�၊ တရား�းစီီရင််ခြ�င်း�း နှှင့့်� ပြ�စ််ဒဏ််ချျမှှတ််ခြ�င်း�း တို့့�� ပါါဝင််သည််။
ရာာဇဝတ််မှုုဆိုု�င််ရာာ တရား�းစီီရင််ရေး�းယန္တတရား�းများ��းမှာာ� အော�ာက််ပါါအတိုု�င်းး�ဖြ�စ််သည််။
●

ရာာဇဝတ််မှုု - ရဲဲများ��းမှှ ရာာဇဝတ််မှုုမှှတ််တမ်းး�များ��း တော�ာင်းး�ယူူခြ�င်းး�၊ စုံံ�စမ်းး�စစ််ဆေး�းခြ�င်းး�၊ ဒေ�သခံံများ��းနှှင့့်� အခြား��းလူူမှုု
အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းနှှင့့်� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�တို့့��ကိုု�ပြု�ုလုုပ််နိုု�င််သည််။

●

ဖမ်းး�ဆီးး�ချုု�ပ််နှော�ာ�င််ခြ�င်းး� - ရဲဲများ��းမှှ ရာာဇဝတ််မှုုကျူးး��လွွန််နိုု�င််သည််ဟုု သံံသယရှိိ�သူူ၊ မသင််ကာာသူူများ��းကိုု� ဖမ်းး�ဆီးး�ခြ�င်းး�
နှှင့့်� ပြ�စ််ဒဏ််ချျမှှတ််ခြ�င်း�း ပြု�ုလုုပ််နိုု�င််သည််။ (ရဲဲဌာာနမှှ ဖြ�စ််စေ�၊ သက််ဆိုု�င််ရာာတရား�းစီီရင််ရေး�းဌာာနမှှဖြ�စ််စေ� ပြ�စ််ဒဏ််
ချျမှှတ််နိုု�င််သည််။)

●

ချုု�ပ််နှော�ာ�င််ထားး�ခြ�င်းး� - မသင််ကာာသူူများ��းကိုု� ဖမ်းး�ဆီးး�ပြီး�း�လျှှင်် တရား�းစီီရင််ရေး�း မချျမီီ အချုု�ပ််ခန်းး�တွွင််ချုု�ပ််နှော�ာ�င််ထားး�
ခြ�င်းး� (ဝါါ) တရား�းစီီရင််ရေး�းကာာလတွွင်် တရား�းခံံများ��းကိုု� အာာမခံံဖြ�င့့်�လွှှတ််ထားး�ပေး�းခြ�င်းး�တို့့�� ပြု�ုလုုပ််နိုု�င််သည််။

●

တရား�းစီီရင််ခြ�င်းး�နှှင့့်� အယူူခံံဝင််ခြ�င်းး� - အပြ�စ််ရှိိ�ခြ�င်းး�/မရှိိ�ခြ�င်းး�ကိုု� တရား�းရုံးး��ကဆုံးး��ဖြ�တ််ပြီး�း� ပြ�စ််ဒဏ််ချျမှှတ််သည််။
တရား�းစွဲဲ�ဆိုု�မှုု အယူူခံံဝင််ခြ�င်းး�များ��းကိုု� ပယ််ဖျျက််ခြ�င်းး�နှှင့့်� အယူူခံံဝင််ခြ�င်းး�တို့့��ကိုု�လည်း�း တရား�းရုံးး��ကပြု�ုလုုပ််နိုု�င််သည််။
တိုု�င်း�း ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းရေး�းရာာစင််တာာ
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●

ပြ�စ််ဒဏ််ချျမှှတ််ခြ�င်း�း - တရား�းရုံးး��က ပြ�စ််ဒဏ််ချျမှှတ််အပြီး�း� ရာာဇဝတ််မှုုကျူးး��လွွန််သူူများ��းကိုု� အကျျဉ်းး�ထော�ာင််များ��းနှှင့့်�
ပြ�န််လည််ထူူထော�ာင််ရေး�းစခန်းး�များ��းတွွင်် ထိိန်းး�သိိမ်း�း ၊ ပြု�ုပြ�င််၊ မွွန်းး�မံံနိုု�င််သည််။

လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍကိုု� ထိရော��ာ�က််စွာာ� ထိိန်းး�ကြော��ာင်းး�ရာာတွွင်် အရေး�း�ကြီး�း�သော�ာမဏ္ဍိုု�င််သုံးး��ခုုမှှ ထိိန်းး�ကြော��ာင်းး�ခြ�င်းး�အပြ�င််
လွွတ််လပ််ပြီး�း� အစိုးး��ရဌာာနများ��း၏ လွှှမ်း�း မိုးး��မှုုကင်း�း သော�ာ အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း (Ombuds Institution) သည််လည်းး� အရေး�း�ကြီး�း�
သော�ာ အခန်းး�ကဏ္ဍမှှပါါဝင််သည််။ Ombuds Institution သည်် ပြ�ည််သူူလူူထုုက အစိုးး��ရ၏လုုပ််ရပ််များ��းအပေါ်�်� မကျေ��ေနပ််ချျက််
များ��းကိုု� တိုု�င်းး�ကြား�း�နိုု�င််သည့့်� နော�ာက််ဆုံးး��အားး�ကိုးး��ရာာ၊ အဖြေ�ေ�ရှာာ�ရာာနေ�ရာာ ဖြ�စ််သည််။ ပြ�ည််သူူလူူထုုကိုု� အကာာအကွွယ််ပေး�းသည့့်�
နေ�ရာာလည်းး�ဖြ�စ််သည််။ ပြ�ည််သူူလူူထုုနှှင့့်� အစိုးး��ရအကြား�း�တွွင်် ပေါ�ါင်းး�ကူးး�သဖွွယ်တ
် ည််ရှိနေ���ေသည့့်� အဖွဲ့့��အစည်းး�ဖြ�စ််ပြီး�း� ဘက််
လိုု�က််မှုုမရှိိ�သည့့်� အဖွဲ့့��အစည်းး�လည်းး� ဖြ�စ််သည််။ Ombuds Institution (ဝါါ) လွွတ််လပ််သည့့်� ကြား�း�ခံံအဖွဲ့့��အစည်းး�မှှ အစိုးး��ရ၏
အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းနှှင့့်� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းယန္တတရား�းများ��းကိုု� ထိိန်းး�ကြော��ာင်းး�ခြ�င်းး�သည်် ယခုုမှှထွွက််ပေါ်�်လာာသည့့်� အယူူအဆအသစ််တစ််ရပ််
မဟုုတ််ပေ�။ ရာာစုုနှှစ််အစော�ာ�ပိုု�င်း�း သက််ဦးးစံံပိုု�င််ဘုုရင််စနစ််ခေ�တ််မှှစတင််၍ အာာရှှနှှင့့်� ဥရော�ာပနိုု�င််ငံံများ��းတွွင်် ကျျင့့်�သုံးး�� ခဲ့့�သော�ာ
ကျျင့့်�စဉ််တစ််ခုုဖြ�စ််သည််။ သို့့��သော်�်� ဤကျျင့့်�စဉ််ကိုု� ကျျယ််ကျျယ််ပြ�န့့်�ပြ�န့့်�နှှင့့်� ထိရော��ာ�က််စွာာ� အသုံးး��ပြု�ုခဲ့့ကြ� �သော�ာ နိုု�င််ငံံများ��းမှာာ�
စကင််ဒီီနေး�းဗီးး�ယားး�နိုု�င််ငံံများ��း ဖြ�စ််သည််။ အထူးး�သဖြ�င့့်� ဆွီီ�ဒင််၊ နော်�်�ဝေ�နှှင့့်� ဒတ််ရှ််�နိုု�င််ငံံများ��းတွွင်် ကျျယ််ကျျယ််ပြ�န့့်�ပြ�န့့်� အသုံးး��ပြု�ု
ခဲ့့�ကြ�သည််။ ထို့့��ကြော��ာင့့်� Ombuds ဆိုု�သည့့်� စကားး�လုံးး��၏ မူူရင်းး�မွေး�း�ဖွား��းရာာဒေ�သသည်် ၎င်းး�စကင််ဒီီနေး�းဗီးး�ယားး�ဒေ�သမှှ
ဆင်းး�သက််လာာပြီး�း� အလယ််လူူ သို့့��မဟုုတ်် တစ််စုံံ�တစ််ဦးးမှှ မိိမိိကိုု�ယ််စား�းအလုုပ််လုုပ််ပေး�းနိုု�င််ရန်် အခွွင့့်�အာာဏာာလွှဲဲ�ပေး�းထားး�
ခြ�င်းး�ခံံရသူူဟုု အဓိိပ္ပာာ�ယ််ဖွွင့့်�ဆိုု�ထားး�သည််။
လွွတ််လပ််သော�ာ အဖွဲ့�့� အစည်းး�များ��းမှှ ထိိန်း�း ချုု�ပ််ခြ�င်းး� (Ombuds Institution) သည်် ပြော��ာရေး�းဆိုု�ခွွင့့်ရှိသော����
�
ာ လူ့့�အခွွင့့်�
အရေး�း�သမား�းများ��း သို့့��မဟုုတ်် အမျိုး�း��သားး�လူ့့�အခွွင့့်�အရေး�း�ဆိုု�င််ရာာ အဖွဲ့့��အစည်းး� သို့့��မဟုုတ်် လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�ပေး�းထားး�သော�ာ အခြား��း
အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း စသည််တို့့��ကိုု� ဆိုု�လိုု�သည််။ အစိုးး��ရဝန််ထမ်းး�မဟုုတ််သော�ာ ပြ�င််ပမှှ ကျွွမ်းး�ကျျင််ပညာာရှှင််တို့့��၏ ဦးးဆော�ာင််မှုု
အော�ာက််တွွင်် ထိုု�အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းကိုု� အစိုးး��ရကတရား�းဝင််ဖွဲ့့��စည်းး�ခွွင့့်�ပြု�ုထားး�ပြီး�း� လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�များ��းကိုု�လည်း�း ဥပဒေ�ေအရ အပ််နှှင်းး�
ထားး�သည််။ လူ့့�အခွွင့့်�အရေး�း�ချိုး�း��ဖော�ာက််မှုုများ��း၊ အစိုးး��ရဌာာနဝန််ထမ်းး�များ��းက အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းစည်းး�မျျဉ်းး�၊ စည်းး�ကမ်းး�များ��းနှှင့့်� သွေ�ေဖီီ
သည့့်� လုုပ််ဆော�ာင််မှုုများ��းကိုု� တိုု�င််ကြား�း�နိုု�င််သည််။ စိုးး��ရ၏ မူူဝါါဒများ��းနှှင့့်� လုုပ််ထုံးး�� လုုပ််နည်းး�များ��းကိုု� စော�ာင့့်�ကြ�ည့့်�ခြ�င်း�း ၊ တိုု�င်းး�
ကြား�း�မှုုများ��းအပေါ်�်� စုံံ�စမ်းး�စစ််ဆေး�းမှုုများ��း ပြု�ုလုုပ််ခြ�င်း�း ၊ တွေ့�့�ရှိိ�ချျက််များ��းနှှင့့်� ပတ််သက််၍ သက််ဆိုု�င််ရာာအစိုးး��ရဌာာနများ��းကိုု�
အကြံ�ံပြု�ုခြ�င်း�း ၊ လိုု�အပ််သော�ာ ဥပဒေ�ေသစ််များ��းကိုု�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ရန်် အဆိုု�တင််သွွင်း�း ခြ�င်းး�နှှင့့်� ပြ�င််ဆင််သင့့်�သည့့်� ဥပဒေ�ေဟော�ာင်းး�များ��းကိုု�
ပြ�င််ဆင််ရန််အကြံ�ံပြု�ုခြ�င်း�း စသည််တို့့��ကိုု� လုုပ််ဆော�ာင််ခွွင့့်�ပေး�းထားး�ရမည််။ သို့့��သော်�်� အခွွင့့်�အာာဏာာသည်် နိုု�င််ငံံတစ််နိုု�င််ငံံနှှင့့်�
တစ််နိုု�င််ငံံအကြား�း�တွွင်် ကွဲဲ�ပြား�း�မှုုများ��းရှိိ�သည််။ အချို့့���နိုု�င််ငံံတွွင်် Ombuds Institution ကိုု� ပြ�ည််သူ့့�ခံံစစ်် (ဝါါ) နိုု�င််ငံံသားး�များ��း၏
အကာာအကွွယ််တံံတိုု�င်းး� စသည််ဖြ�င့့်� ခေါ်�်ဝေါ်�်လေ့�့ရှိိ�သည််။ လွွတ််လပ််သည့့်� ကြား�း�ခံံအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းသည်် လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍ
များ��းကိုု� ထိိန်းး�ကြော��ာင်းး�ရာာတွွင်် နိုု�င််ငံံတကာာဥပဒေ�ေများ��း၊ ပဋိိညာာဉ််များ��းနှှင့့်� ပြ�ည််တွွင်း�း တွွင်် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�သော�ာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေနှှင့့်� ပြ�ဌာာန်းး�ဥဒေ�များ��းအပေါ်�်�အခြေ�ေ�ခံံပြီး�း� ထိိန်း�း ကြော��ာင်းး�ကြ�သည််ကိုု� တွေ့�့�ရသည််။
Ombud Institution ကိုု� တည််ထော�ာင််ရာာတွွင်် သက််ဆိုု�င််ရာာ နိုု�င််ငံံ၏ အခြေ�ေ�အနေ�ေအပေါ်�်�တွွင််မူူတည််ပြီး�း� ဖွဲ့့��စည်းး�ကြ�
သည််ကိုု� တွေ့�့�ရှိိ�ရသည််။ အချို့့���နိုု�င််ငံံများ��းတွွင်် Ombuds Institution သည်် ပြ�ည််သူူလူူထုုနှှင့့်� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍမှှ ဝန််ထမ်းး�များ��း
ကိုု�လွှှမ်း�း ခြုံ�ံ၍
� စုုပေါ�ါင်းး�ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ��းပေး�းပြီး�း� အချို့့���နိုု�င််ငံံများ��းတွွင်် Ombuds Institution သည်် လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍမှှ ဝန််ထမ်းး�
များ��းကိုု�သာာ သီးး�သန့့်�ဝန််ဆော�ာင််မှုုပေး�းသည််ကိုု� တွေ့�့�ရှိိ�ရသည်် (ဥပမာာ-နယ််သာာလန််နိုု�င််ငံံ)။ အထူးး�သဖြ�င့့်� ကမ္ဘာာ�စစ််များ��းတွွင််
ပါါဝင််သည့့်� နိုု�င််ငံံများ��းနှှင့့်� ပြ�ည််တွွင်း�း စစ််ဒဏ််ကိုု� ခံံခဲ့့ရ
� သည့့်�နိုု�င််ငံံများ��းတွွင်် အများ��းဆုံးး��တွေ့�့�ရသည်် (ဥပမာာ - မြော��ာက််အမေ�ေရိိက
နိုု�င််ငံံများ��းနှှင့့်� ဥရော�ာပနိုု�င််ငံံများ��း)။ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းယန္တတရား�းများ��း၏ ဝန််ထမ်းး�များ��းသည်် နိုု�င််ငံံတကာာဥပဒေ�ေများ��းနှှင့့်� ပဋိိညာာဉ််များ��း
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တိုု�င်း�း ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းရေး�းရာာစင််တာာ

(International Covention on Civil and Political Rights, Paris Principles, the Global Principles on National
Security and the Right to Information (The Tshwane Principles), the UN Guideline for the Effective
Implementation of the Code of Conduct for Law Enforcement Officials, the European Convention on Human
Rights) နှှင့့်� နိုု�င််ငံံတကာာလူ့့�အခွွင့့်�အရေး�း�များ��းကိုု� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းဝန််ထမ်းး�များ��းက ချိုး�း��ဖော�ာက််မှုုနှှင့့်�၊ လိုု�က််နာာမှုု ရှိိ�/မရှိိ�တို့့��ကိုု� Ombuds
Institution မှှ စော�ာင့့်�ကြ�ည့့်�ရသည််။ (DCAF, 2012)
လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းဝန််ထမ်းး�များ��းကိုု� လွွတ််လပ််စွာာ� စော�ာင့့်�ကြ�ည့့်�၊ ထိိန်းး�ကြော��ာင်းး�နိုု�င််ရန်် Ombuds Institution ကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�
တည််ထော�ာင််ရာာတွွင်် လွွတ််လပ််မှုု၊ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာ၊ အရင်းး�အမြ�စ််များ��းနှှင့့်� ပြ�ည််သူူလူူထုုကိုု� လွှှမ်း�း ခြုံ�ံ�မှုု စသည််တို့့��အပေါ်�်�
တွွင်် အခြေ�ေ�ခံံ၍ ဖွဲ့့��စည်းး�တည််ထော�ာင််ရမည််ဖြ�စ််သည််။

လွွတ််လပ််စွာာ� ဖွဲ့့��စည်းး�တည််ထော�ာင််ခြ�င်းး�
Ombuds Institution ထူူထော�ာင််ရာာတွွင်် အစိုးး��ရ၊ နိုု�င််ငံံရေး�းအသိုု�င်းး�အဝန်းး� စသည််တို့့��နှှင့့်� ကင်းး�ရှှင်း�း ရန််လိုု�ပါါသည််။
Ombuds Institution ကိုု� ထူူထော�ာင််ရာာတွွင်် အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမဏ္ဍိုု�င််က တိုု�က််ရိုု�က််ထူူထော�ာင််ခြ�င်းး�နှှင့့်� ခန့့်�အပ််ခြ�င်းး�တို့့��မှှ ကင်းး�
ရှှင်း�း ရမည််။ လွှှတ််တော်�်�မှှတစ််ဆင့့်� ဥပဒေ�ေပြု�ုကာာ အတည််ပြု�ုထူူထော�ာင််၊ ခန့့်�အပ််ရမည််။ သို့့��မှှသာာ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမဏ္ဍိုု�င််နှှင့့်�
နိုု�င််ငံံရေး�းအသိုု�င်းး�အဝန်းး�များ��း၏ လွှှမ်းး�မိုးး��ခြ�ယ််လှှယ််ခြ�င်းး�မှှ ကင်းး�လွွတ််မည််ဖြ�စ််သည််။ များ��းသော�ာအားး�ဖြ�င့့်� Ombuds Institution
ဝန််ထမ်းး�များ��းကိုု�ခန့့်�အပ််ရာာတွွင်် လွှှတ််တော်�်�မှရွေး��း��ချျယ််ခန့့်�အပ််လေ့�့ရှိိ�ပြီး�း� တာာဝန််မှှရုုတ််သိိမ်း�း ရာာတွွင််လည်း�း လွှှတ််တော်�်�မှှ
ဆုံးး��ဖြ�တ််လေ့�့ရှိိ�သည််။ ခန့့်�အပ််ရာာတွွင််လည်း�း ပွွင့့်�လင်း�း မြ�င််သာာစွာာ�ဖြ�င့့်� အမှှန်တ
် ကယ််အရည််အချျင်းး�ရှိိ�သူူများ��းကိုု�သာာ ခန့့်�အပ််ရ
မည််ဖြ�စ််ပြီး�း� သက််တမ်းး�ကိုု�လည်းး� သတ််မှှတ််ထားး�ရမည််ဖြ�စ််သည််။ ဝန််ထမ်းး�ရွေး�း�ချျယ််ခြ�င်းး�နှှင့့်� ထုုတ််ပယ််ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ စံံနှုုန်းး�
သတ််မှှတ််ချျက််များ��းကိုု�လည်းး� စနစ််တကျရေး��း�ဆွဲဲ�ထားး�ရမည််ဖြ�စ််သည််။ ဥပမာာ - ဖင််လန််နိုု�င််ငံံတွွင်် ရုံးး��ဝန််ထမ်းး�များ��းကိုု� ထုုတ််
ပယ််ခြ�င်းး�သည်် အလွွန်ကြီး် �း�မား�းသည့့်�ပြ�စ််မှုဖြု �စ််နိုု�င််ပြီး�း� ဖွဲ့�့� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေကော်�်�မတီီ၏ အကြံ�ံပြု�ုချျက််ကိုု�ရယူူပြီး�း� လွှှတ််တော်�်�
၏ သုံးး��ပုံံ�နှှစ််ပုံံ� ဆန္ဒဒမဲဲရရှိိ�ပြီး�း�မှှသာာလျှှင်် ထုုတ််ပယ််နိုု�င််သည််။ တရား�းဥပဒေ�ေစိုးး��မိုးး��ရေး�းကိုု� လုုပ််ဆော�ာင််နေ�သော�ာဝန််ထမ်းး�များ��း
(ဥပမာာ- ရဲဲ၊ ထော�ာက််လှှမ်း�း ရေး�းဝန််ထမ်းး�များ��း စသည််တို့့��) ကိုု� ခန့့်�အပ််ခြ�င်းး�မပြု�ုရ။ သို့့��သော်�်� တရား�းဥပဒေ�ေစိုးး��မိုးး��ရေး�းလုုပ််ငန်းး�ကိုု�
နား�းလည််တတ််ကျွွမ်းး�သည့့်� ဝန််ထမ်းး�များ��းကိုု�ခန့့်�အပ််ရန်် လိုု�အပ််သည််။
အကယ််၍ တရား�းဥပဒေ�ေစိုးး��မိုးး��ရေး�းဌာာနမှှ ဝန််ထမ်းး�ဟော�ာင်းး�များ��းကိုု�ခန့့်�ထားး�လျှှင်် Ombuds Institution ၏ လုုပ််ထုံးး��
လုုပ််နည်း�း များ��းနှှင့့်� စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�များ��း သဟဇာာတရှိရေး���း�အတွွက်် လုုပ််ဆော�ာင််ရန််လိုု�ပါါသည််။ ဥပမာာ - အင်္ဂဂ�လန််နှင့့်
ှ � ဝေ�လ
ပြ�ည််နယ််တို့့��တွွင်် ရဲဲဝန််တာာဝန််ကိုု� ထမ်းး�ဆော�ာင််ခဲ့့�ဖူးး�သူူသည်် လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍများ��းကိုု� စော�ာင့့်�ကြ�ည့့်�သည့့်� အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း
(Ombuds Institutions) ၌ ဆက််လက််ပါါဝင််ခွွင့့်�ကိုု� တားး�မြ�စ််ထားး�သည််။ အစီီရင််ခံံစာာ တင််သွွင်း�း ရာာတွွင််လည်း�း လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�း
ဝန််ထမ်းး�များ��းသည်် အစီီရင််ခံံစာာများ��းကိုု� မိိမိိနှှင့့်�သက််ဆိုု�င််သည့့်� မိိခင််ဝန််ကြီး�း�ဌာာနများ��းသို့့�� တင််သွွင်း�း ရသကဲ့့သို့့�
� � Ombuds
Institution သည််လည်းး� သက််ဆိုု�င််ရာာ အဖွဲ့�့� အစည်းး�ဖြ�စ််သည့့်� လွှှတ််တော်�်�သို့့�� အစီီရင််ခံံစာာကိုု� တင််သွွင်း�း ရမည််ဖြ�စ််သည််။
အိုု�င််ရာာလန််မြော��ာက််ပိုု�င်းး�မှှအပ ဥရော�ာပမှှ Ombuds Institution အများ��းစုုသည််အစီီရင််ခံံစာာများ��းကိုု� လွှှတ််တော်�်�သို့့��တင််သွွင်း�း
ကြ�ရသည််။

ဘဏ္ဍာာရေး�းဆိုု�င််ရာာ လွွတ််လပ််မှုု
ဘဏ္ဍာာရေး�းဆိုု�င််ရာာ လွွတ််လပ််မှုု ဆိုု�သည််မှာာ� Ombuds Institution မှှ ရရှိိ�ထားး�သော�ာ ဘဏ္ဍာာငွေ�ေများ��းကိုု� မိိမိိတို့့��
ကိုု�ယ််တိုု�င််စီီမံံခန့့်�ခွဲဲ�ပိုု�င််ခွွင့့်�ရှိိ�ခြ�င်း�း ကိုု� ဆိုု�လိုု�သည််။ အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း၏ လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းကိုု� အော�ာင််မြ�င််စွာာ�အကော��ာင််အထည််
ဖော်�်�နိုု�င််ရန်် လုံံ�လော�ာက််သော�ာ ငွေကြေး���း��များ��းထော�ာက််ပံ့့�မှုုပေး�းရန််လည်းး� လိုု�အပ််သည််။ လိုု�အပ််သည့့်� ဘဏ္ဍာာငွေ�ေအထော��ာက််အပံ့့�
များ��းကိုု� လွှှတ််တော်�်�မှှတစ််ဆင့့်� နိုု�င််ငံံတော်�်�၏နှှစ််စဉ််သုံးး��စရိိတ််တွွင်် ထည့့်�သွွင်း�း တော�ာင်းး�ခံံပေး�းခြ�င်းး�သည်် အကော��ာင်းး�ဆုံးး��ဖြ�စ််
သည််။ ကုုလသမ္မမဂ္ဂဂအဖွဲ့့��မှှ အကြံ�ံပြု�ုချျက််မှာာ� Ombuds Institutions များ��းကိုု� အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမဏ္ဍိုု�င််က ဘဏ္ဍာာငွေ�ေချပေး��း�ခြ�င်းး�
တိုု�င်း�း ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းရေး�းရာာစင််တာာ
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ထက်် လွှှတ််တော်�်�အော�ာက််တွွင်် ထားး�ရှိိ�ပြီး�း� နိုု�င််ငံံ၏နှှစ််စဉ််ရသုံးး��မှှန်း�း ခြေ�ေငွေ�ေစာာရင်းး�တွွင်် ထည့့်�သွွင်း�း ပေး�းထားး�လျှှင်် အကော��ာင်းး�
ဆုံးး��ဖြ�စ််သည််။ နယူးး�ဇီီလန််၊ ယူူဂန််ဒါါနှှင့့်� ပီီရူးး�နိုု�င််ငံံတို့့��တွွင်် ယင်းး�အကြံ�ံပြု�ုချျက််ကိုု� လက််ခံံကျျင့့်�သုံးး�� ကြ�သည််။

လုုပ််ငန်းး�လည််ပတ််မှုုဆိုု�င််ရာာ လွွတ််လပ််မှုု
လုုပ််ငန်းး�လည််ပတ််မှုုလွွတ််လပ််မှုုဆိုု�သည််မှာာ� Ombuds Institution ၏ လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းကိုု� အခြား��းအာာဏာာပိုု�င််
များ��း၏ ဝင််ရော�ာက််စွွက််ဖက််မှုုမှှ ကင်းး�လွွတ််စွာာ� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�နိုု�င််ခြ�င်းး�ကိုု� ဆိုု�လိုု�သည််။ သာာမန််အားး�ဖြ�င့့်� Ombuds
Institution သည်် အခြား��းအစိုးး��ရဝန််ကြီး�း�ဌာာနများ��းကဲ့့သို့့�
� � ဘဏ္ဍာာငွေ�ေအများ��းအပြား�း� ရရှိိ�သည့့်� ဌာာနမဟုုတ််သည့့်� အားး�လျော်�်��စွာာ�
Ombuds Institution မှှ အထူးး�အလေး�း�ထားး�အကော��ာင််ထည််ဖော်�်�မည့့်� ခေါ�ါင်းး�စဉ််များ��းနှှင့့်� နေ�ရာာဒေ�သများ��းကိုု� ချျမှှတ််ပိုု�င််ခွွင့့်� ရှိိ�
ရမည််။ ထို့့��ကြော��ာင့့်� Ombuds Institution မှှ မိိမိိတို့့�� ဦးးစား�းပေး�းအကော��ာင််အထည််ဖော်�်�လိုု�သည့့်� အကြော��ာ�င်းး�အရာာများ��း၊ နေ�ရာာ
ဒေ�သများ��းကိုု� လွွတ််လပ််စွာာ�ရွေး�း�ချျယ််ပိုု�င််ခွွင့့်နှ
� င့့်
ှ � စီီမံံခန့့်�ခွဲဲ�၊ အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ခွွင့့်အ
� ခွွင့့်အရေး�း
�
�များ��း အပြ�ည့့်�အဝရှိိ�ရန်် လိုအ
ု� ပ််
သည််။ ဥပမာာ- ဒိိန်းး�မတ််နိုု�င််ငံံ၏ Ombuds Institutions သည်် နှှစ််စဉ်် မိိမိိတို့့��၏ ဦးးစား�းပေး�းအကော��ာင််အထည််ဖော်�်�လိုု�သည့့်�
အကြော��ာ�င်းး�အရာာများ��းကိုု�ရွေး�း�ထုုတ််ကာာ အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�လေ့�့ရှိိ�သည််။ ထို့့��အပြ�င်် Ombuds Institutions သည်် တိုု�င််ကြား�း�
ချျက််များ��းကိုု� လွွတ််လပ််စွာာ�ကိုု�င််တွွယ််ဖြေ�ေရှှင်း�း ပိုု�င််ခွွင့့်�၊ စုံံ�စမ်းး�စစ််ဆေး�းပိုု�င််ခွွင့့်�၊ သွားး��ရော�ာက််တွေ့�့�ဆုံံ�ခွွင့့်�နှှင့့်� အခြား��းလိုု�အပ််သော�ာ
အခွွင့့်�အရေး�း�များ��း ရရှိိ�ရမည််ဖြ�စ််သည််။ ထိုု�သို့့��လွွတ််လပ််စွာာ� လုုပ််ဆော�ာင််ရာာတွွင််လည်း�း အထက််မှှချျမှှတ််ထားး�သော�ာ စည်းး�မျျဉ်းး�
စည်းး�ကမ်းး�များ��းနှှင့့်�အညီီ လိုု�က််နာာဆော�ာင််ရွွက််ရမည််ဖြ�စ််သည််။
ထို့့��အပြ�င်် Ombuds Institution မှှ အမှုုများ��းကိုု� စစ််ဆေး�း၊ ဆော�ာင််ရွွက််ရာာတွွင်် တရား�းဥပဒေ�ေစိုးး��မိုးး��ရေး�းဌာာနများ��း၏ (
ရဲဲဌာာန၊ မှုုခင်း�း ဌာာနများ��း၊ ထော�ာက််လမ်းး�ရေး�းဌာာန စသည််တို့့��၏) ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််မှုုရှိိ�ရရန်် လိုု�ပါါသည််။ မှုုခင်း�း နှှင့့်�ပတ််သက််သော�ာ
သတင်းး�အချျက််အလက််များ��း၊ တရား�းဥပဒေ�ေစိုးး��မိုးး��ရေး�းဌာာနများ��း၏ သတင်းး�အချျက််အလက််များ��း၊ တိုု�င််တမ်းး�ချျက််များ��းနှှင့့်� စာာရွွက််
စာာတမ်းး�များ��းရယူူခွွင့့်�၊ စစ််ဆေး�းခွွင့့်�နှှင့့်� တရား�းခံံနှှင့့်� တရား�းလိုု�နှှစ််ဖက််စလုံးး��ကိုု� ကြား�း�နာာစစ််ဆေး�းခွွင့့်� စသည့့်� လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�များ��းကိုု�
Ombuds Institution ကိုု� ပေး�းထားး�ရမည််။ Ombuds Institution ၏ လက််အော�ာက််တွွင်် တရား�းဥပဒေ�ေစိုးး��မိုးး��ရေး�း ဝန််ထမ်းး�
များ��းမရှိသော����ာကြော��ာင့့်� အကော��ာင်းး�ဆုံးး��နည်းး�လမ်းး�သည်် တရား�းဥပဒေ�ေစိုးး��မိုးး��ရေး�းဌာာနများ��းက မဖြ�စ််မနေ�ေအထူးး�ပူးး�ပေါ�ါင်းး� ဆော�ာင််
ရွွက််ရန်် အရေး�း�ကြီး�း�သည််။ သို့့��မှှသာာလျှှင်် Ombuds Institution ၏ လုုပ််ဆော�ာင််မှုုများ��းသည်် အထမြော�ာ��က််မည်် ဖြ�စ််သည််။
အချို့့���သော�ာ နိုု�င််ငံံများ��းတွွင်် Ombuds Institution က လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းဌာာနများ��း၊ အထူးး�သဖြ�င့့်� ရဲဲတပ််ဖွဲ့့��များ��းကိုု� အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င််ရန််
လွှှတ််တော်�်�မှှ ဥပဒေ�ေပြ�ဌာာန်းး�ပေး�းသည််ကိုု� တွေ့�့�ရသည််။ ဥပမာာ - ဖင််လန််နိုု�င််ငံံ၏ ပါါလီီမန်် ဥပဒေ�ေ (Finnish Parliamentary
Ombudsman Act) တစ််ခုုတွွင်် Ombuds Institution မှှ သက််ဆိုု�င််ရာာ အာာဏာာပိုု�င််များ��း၏အကူူအညီီကိုု� ၎င်းး�တို့့��လိုု�အပ််လျှှင််
အခမဲ့့�ရယူူနိုု�င််ခြ�င်း�း ၊ စစ််ဆေး�းလျျက််ရှိသော����ာ အမှုုများ��းတွွင်် လိုု�အပ််သော�ာ စုံံ�စမ်းး�စစ််ဆေး�းမှုုများ��းပြု�ုလုုပ််ရန်် လိုု�အပ််လာာပါါက
ရဲဲတပ််ဖွဲ့့��များ��းအားး� ၎င်းး�အမှုုကိုု�စစ််ဆေး�းစုံံ�စမ်းး�ရန်် ညွွန််ကြား�း�နိုု�င််သည့့်�အာာဏာာများ��းကိုု�ပါါပေး�းထားး�သည််ကိုု� တွေ့�့�ရှိိ�ရသည််။

လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာများ��း
လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာများ��းသည်် Ombuds Institution မှှ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍများ��းအပေါ်�်� စော�ာင့့်�ကြ�ည့့်�အကဲဲဖြ�တ််ရာာတွွင််
မည််သို့့��ထိရော��ာ�က််စွာာ� ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််စွွမ်း�း ရှိိ�သည််ကိုု� အဆုံးး��အဖြ�တ််ပေး�းမည့့်� အဓိိကအရေး�း�ကြီး�း�သည့့်�မဏ္ဍိုု�င်် ဖြ�စ််သည််။ တရား�း
ဝင််လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အပ််နှှင်းး�ထားး�ခြ�င်းး�မရှိိ�လျှှင်် Ombuds Institution သည်် လိုု�အပ််ချျက််အရ ဖွဲ့့��စသည်းး�ထားး�သော်�်�လည်းး� မည််သူ့့�
ကိုု�မျှှ အကျိုးး���ပြု�ုနိုု�င််မည််မဟုုတ််ပေ�။ အချို့့��� Ombuds Institution များ��း၏ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာသည်် အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမဏ္ဍိုု�င််များ��း
၏ လူ့့�အခွွင့့်�အရေး�း�ချိုး�း��ဖော�ာက််မှုုများ��းအားး�လုံးး��အပြ�င်် လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍများ��းကိုု�ပါါ စော�ာင့့်�ကြ�ည့့်�ရသည့့်�လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�များ��း ပေး�းထားး�
သည််ကိုု� တွေ့�့�ရှိိ�ရသည််။ ဥပမာာ - အော်�်�စတီးး�ယားး�နိုု�င််ငံံ၏ အမျိုး�း��သားး� Ombuds Institution၊ နယ််သာာလန််၊ ဆွီီ�ဒင််နှှင့့်� ပြ�င််
သစ််နိုု�င််ငံံတို့့��၏ လူ့့�အခွွင့့်အရေး�း
�
�ကာာကွွယ််စော�ာင့့်�ရှော�ာ�က််ရေး�းအဖွဲ့�့� အစည်းး�များ��းနှှင့့်� အခြား��းသော�ာနိုု�င််ငံံများ��းမှှ Ombuds Institution
များ��းသည်် အထက််ပါါလုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�များ��း အပ််နှှင်းး�ထားး�ခြ�င်းး�ခံံရသည််။ အချို့့���သော�ာဥရော�ာပနိုု�င််ငံံများ��းတွွင်် Ombuds Institution
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တိုု�င်း�း ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းရေး�းရာာစင််တာာ

၏ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�များ��းကိုု� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍမှှ ဝန််ထမ်းး�များ��းကိုု�သာာ ဦးးစား�းပေး�းစော�ာင့့်�ကြ�ည့့်�ရသည့့်� လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�ကိုု�သာာ ပေး�းအပ််
ထားး�သည််ကိုု� တွေ့�့�ရသည််။
တရား�းဥပဒေ�ေစိုးး��မိုးး��ရေး�းဝန််ထမ်းး�နှှင့့်� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းဝန််ထမ်းး�များ��းကိုု� စော�ာင့့်�ကြ�ည့့်�ကြီး�း�ကြ�ပ််ရာာတွွင်် သာာမန််တိုု�င််ကြား�း�ချျက််
များ��းနှှင့့်� ပြ�င်းး�ထန််ပြီး�း� အရေး�း�ကြီး�း�သော�ာ တိုု�င််ကြား�း�ချျက််များ��းဟူူ၍

လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�များ��းကိုု� နှှစ််ပိုု�င်း�း ခွဲဲ�ထားး�လေ့�့ရှိိ�သည််။ သာာမန််

တိုု�င််ကြား�း�ချျက််များ��းတွွင်် လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းဝန််ထမ်းး�များ��း၏ ကျျင့့်�ဝတ််ချိုး�း��ဖော�ာက််မှုုနှှင့့်� အရေး�း�မကြီး�း�သော�ာချိုး�း��ဖော�ာက််မှုုများ��းကိုု� ဆိုု�လိုု�ပြီး�း�
အရေး�း�ကြီး�း�ပြီး�း� ပြ�င်းး�ထန််သော�ာ တိုု�င််ကြား�း�ချျက််များ��းတွွင်် လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းဝန််ထမ်းး�များ��းမှှ ပြ�ည််သူူလူူထုုအပေါ်�်�တွွင််ဖြ�စ််စေ�၊ ဖမ်းး�ဆီးး�
ချုု�ပ််နှော�ာ�င််ထားး�ခံံရသူူများ��းအပေါ်�်�တွွင်် ဖြ�စ််စေ� လွွန််ကျူးး��စွာာ� နှိိ�မ့့်�စက််၊ ရိုု�က််နှှက််ခြ�င်းး�၊ သေ�မှုုဖြ�စ််စေ�ခြ�င်း�း ၊ ပြ�င်းး�ထန််စွာာ�အနာာတရ
ဖြ�စ််စေ�ခြ�င်း�း နှှင့့်� အခြား��းပြ�င်းး�ထန််သော�ာ ဒဏ််ရာာများ��းရရှိစေ���ေခြ�င်းး� စသည််တို့့�� ပါါဝင််သည််။ ဤလုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာများ��းပေး�းအပ််
ရာာတွွင်် နိုု�င််ငံံတစ််နိုု�င််ငံံနှှင့့်� တစ််နိုု�င််ငံံ ကွာာ�ခြား��းမှုုရှိိ�သည််ကိုု� တွေ့�့�ရှိိ�ရသည််။ ဥပမာာ - England and Wales’ Independent
Police Complaints Commission and the Australian Police Integrity Commission တို့့��သည်် ပြ�င်းး�ထန််ပြီး�း� အရေး�း�ကြီး�း�
သော�ာတိုု�င််ကြား�း�ချျက််များ��းကိုု� ကိုု�င််တွွယ််ဖြေ�ေရှှင်း�း ခွွင့့်�ရှိိ�ပြီး�း� Danish Independent Police Complaints Authority နှှင့့်�
Northern Irish Police Ombudsman တို့့��မှာာ�မူူ သာာမန််တိုု�င််ကြား�း�ချျက််များ��းကိုု�သာာ ကိုု�င််တွွယ််ဖြေ�ေရှှင်း�း ခွွင့့်�ပေး�းထားး�သည််။

တိုု�င်း�း ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းရေး�းရာာစင််တာာ
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ပဋိိပက္ခခအလွွန်် လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍပြ�န််လည််တည််ဆော�ာက််ခြ�င်းး�ဟုုဆိုု�ရာာတွွင်် အစိုးး��ရနှှင့့်�
အစိုးး��ရမဟုုတ််သော�ာ လက််နက််ကိုု�င််အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းအကြား�း� ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းနှှင့့်� နိုု�င််ငံံရေး�းသဘော�ာ�
တူူညီီချျက််များ��းရရှိိ�ပြီး�း� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍကိုု� ပြ�န််လည််ဖွဲ့့��စည်းး�၊ ပြု�ုပြ�င််မွွန်းး�မံံခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ အဓိိက
အားး�ဖြ�င့့်� နိုု�င််ငံံရေး�းသဘော�ာ�တူူညီီချျက််များ��းကိုု� လက််တွေ့�့�အကော��ာင်် အထည််ဖော်�်�ဆော�ာင််သော�ာ
အချိိ�န််ကာာလဟုုလည်း�း ဆိုု�နိုု�င််သည််။ ပဋိိပက္ခအ
ခ လွွန််လုံံ�ခြုံ�ံရေး
� �းကဏ္ဍ ပြ�န််လည််တည််ဆော�ာက််ခြ�င်းး�
သည်် တိုု�င်းး�ပြ�ည််၏ယိုု�ယွွင်း�း ပျျက််စီးး�နေ�သော�ာ စီးး�ပွား��းရေး�းနှှင့့်� လူူမှုုရေး�းအဆော�ာ�က််အအုံံ�တို့့�ကိုု�
� ပြ�န််လည််
တည််ဆော�ာက််ရာာတွွင်် အလွွန််ပင််အရေး�း�ကြီး�း�သည််။ ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�း၊ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းနှှင့့်� လူူမှုုစီးး�ပွား��းရေး�း
ဆိုု�င််ရာာအခြေ�ေ�ခံံအဆော�ာ�က််အအုံံ�များ��း ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််ရေး�းနှှင့့်လည်း
�
�း ဒွွန််တွဲဲ�လျျက််ရှိိ�သည််။ ငြိ�မ်း
ိ �း ချျမ််ရေး�း
နှှင့့်� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းမရှိိ�ဘဲဲ စီးး�ပွား��းရေး�းရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�မှုုနှှင့့်� လူူမှုုရေး�းကဏ္ဍများ��းဖြ�စ််သည့့်� ပညာာရေး�း၊
ကျျန်းး�မာာရေး�း၊ အခြေ�ေ�ခံံလူူမှုုအဆော�ာ�က််အအုံံ�နှှင့့်� စီးး�ပွား��းရေး�းအဆော�ာ�က််အအုံံ�များ��းတိုးး��တက််ကော�ာင်းး�
မွွန််အော�ာင််ဆော�ာင််ရွွက််ရန်် အလွွန််ခက််ခဲဲနိုု�င််သည််ကိုု� ပဋိိပက္ခဖြခ �စ််ပွား��းနေ�သော�ာ ကမ္ဘာ့့�နိုု�င််ငံံ
�
အများ��း
အပြား�း�မှှ သက််သေ�ပြ�နေ�သည််။ အနီးး�စပ််ဆုံးး�� သာာဓကတစ််ခုုကိုု� ဖော်�်�ပြ�ရလျှှင်် ၁၉၅ဝ ခုုနှစ််ဝန်း
ှ
�း ကျျင််
တွွင်် အရှေ့�့��တော�ာင််အာာရှှတွွင်် အဖွံ့့��ဖြိုး�း��ဆုံးး��နိုု�င််ငံံတစ််ခုုဖြ�စ််ခဲ့့�သည့့်� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံသည််ပြ�ည််တွွင်း�း စစ််
ဖြ�စ််ပွား��းသည့့်�နှစ််ပေါ�
ှ
ါင်းး� (၇ဝ) ကျော်�်��ကာာလအတွွင်း�း အဆင်းး�ရဲဲဆုံးး��နှှင့့်� ဖွံ့့��ဖြိုး�း��မှုုအနည်းး� ဆုံးး�� နိုု�င််ငံံ
တစ််ခုုဖြ�စ််လာာသည််ကိုု� တွေ့�့�ရသည််။ ထို့့��ကြော��ာင့့်� ပဋိိပက္ခအ
ခ လွွန်် လုံံ�ခြုံ�ံရေး
� �းကဏ္ဍပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲ
ရေး�းသည်် နိုု�င််ငံံဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုု�တက််ရန််အတွွက်် အလွွန််ပင််အဓိိကကျျသည််။
ပဋိိပက္ခခအလွွန််လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍပြ�န််လည််တည််ဆော�ာက််ရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ��းကိုု� နိုု�င််ငံံရေး�း၊
လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းနှှင့့်� လူူမှုုစီးး�ပွား��းရေး�းရှုုထော�ာင့့်�များ��းမှှ လုုပ််ဆော�ာင််လေ့�့ရှိိ�ကြ�သည််။ (ဇယားး�-၃ ရှုု) အရေး�း�
ကြီး�း�ဆုံးး��မှာာ� DDR နှှင့့်� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းနှှင့့်� လူူမှုုစီးး�ပွား��းရေး�းကဏ္ဍတို့့��ကိုု� တစ််ပြို�ု�င််နက််တည်းး� အတူူတကွွ
လုုပ််ဆော�ာင််လေ့�့ရှိိ�သည််ကိုု� တွေ့�့�ရသည််။ DDR သာာလုုပ််ပြီး�း� SSR လုုပ််ရန်် ပျျက််ကွွက််ခဲ့့�လျှှင််
လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ��းသည်် ရေ�ရှှည််အော�ာင််မြ�င််မှုု မရှိိ�နိုု�င််သည့့်�အပြ�င််
နော�ာက််ပြ�န််လှှည့့်� သွားး��နိုု�င််သည််ကိုု� ပဋိိပက္ခခအလွွန််နိုု�င််ငံံများ��းက သက််သေ�ပြ�နေ�သည်် (USIP,
2010)။ ထိုု�သို့့�� ရေ�ရှှည််တည််တံ့့�သည့့်� ပဋိိပက္ခခအလွွန််လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�း မပြု�ု
လုုပ််မီီ ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��း ဖော်�်�ဆော�ာင််နေ�စဉ််ကာာလအတွွင်း�း ပဋိိပက္ခခတွွင်် ပါါဝင််သည့့်�
လက််နက််ကိုု�င််အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းနှှင့့်� အစိုးး��ရအကြား�း� နှှစ််ဦးးနှှစ််ဖက််လက််ခံံနိုု�င််သော�ာ နိုု�င််ငံံရေး�း
သဘော�ာ�တူူညီီချျက််များ��းကိုု� နိုု�င််ငံံရေး�းသဘော�ာ�တူူစာာချုု�ပ််များ��း၌ ထည့့်�တွွင်း�း ဆွေး�း�နွေး�း�ကြ�သည််ကိုု�
တွေ့�့�ရသည််။ ထိုု�သို့့��နိုု�င််ငံံရေး�းသဘော�ာ�တူူညီီချျက််များ��းမပါါဝင််လျှှင်် ရေ�ရှှည််တည််တံ့့�သော�ာငြိ�မ်း
ိ �း ချျမ်းး�ရေး�း

တိုု�င်း�း ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းရေး�းရာာစင််တာာ

25

ရရှိိ�ရန်် ခက််ခဲဲနိုု�င််သည််။ နိုု�င််ငံံရေး�းသဘော�ာ�တူူညီီမှုု စာာချုု�ပ််များ��းတွွင်် နှှစ််ဦးးနှှစ််ဖက််လက််ခံံနိုု�င််သည့့်� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍပြု�ုပြ�င််
ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းကိုု� အကျျယ််တစ််ဝင့့်� ထည့့်�သွွင်း�း ထားး�လေ့�့ရှိိ�သည််။
ထိုု�လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းကိုု� ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီနည်းး�ကျရွေး��း��ကော�ာက််ပွဲဲ�ဖြ�င့့်� အစိုးး��ရသစ််တစ််ရပ်် မတက််လာာမီီအချိိ�န််အတွွင်း�း
အပြီး�း�သတ််လုုပ််ဆော�ာင််ကြ�သည််ကိုု�လည်းး� တွေ့�့�ရသည််။ ဥပမာာ - နီီပေါ�ါနိုု�င််ငံံတွွင်် ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းစာာချုု�ပ််၊ ပစ််ခတ််တိုု�က််ခိုု�က််မှုု
ရပ််စဲဲရေး�းနှှင့့်� ကြီး�း�ကြ�ပ််စော�ာင့့်�ကြ�ည့့်�ရေး�းဆိုု�င််ရာာ စာာချုု�ပ််များ��းနှှင့့်� အခြား��းနိုု�င််ငံံရေး�းသဘော�ာ�တူူညီီမှုုစာာချုု�ပ်် စုုစုုပေါ�ါင်းး� (၅၈) ခုု ကိုု�
၂ဝဝ၅ ခုုနှှစ််မှှ ၂ဝဝ၉ ခုုနှှစ််အတွွင်း�း အစိုးး��ရ၊ အစိုးး��ရမဟုုတ််သော�ာ လက််နက််ကိုု�င််အဖွဲ့့��၊ နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီများ��းနှှင့့်� ကုုလမဂ္ဂဂနှှင့့်� နိုု�င််
တကာာအဖွဲ့�့� များ��းအကြား�း� ချုု�ပ််ဆိုု�နိုု�င််ခဲ့့သ
� ည့့်�အပြ�င်် ၂ဝဝ၇ ခုုနှစ််
ှ ၊ ကြား�း�ကာာလအတွွင်း�း ဖွဲ့�့� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေများ��းကိုု�ပါါ ရေး�းဆွဲဲ�
နိုု�င််ခဲ့့�ကြ�သည််။ ထိုု�စာာချုု�ပ််များ��းတွွင်် လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�း အထူးး�သဖြ�င့့်� စစ််တပ််နှှင့့်� ရဲဲတပ််ဖွဲ့့��များ��းဆိုု�င််ရာာ
ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းနှှင့့်� ဖက််ဒရယ််နိုု�င််ငံံထူူထော�ာင််ရေး�းတို့့�� ပါါဝင််သည််။ ထိုု�သို့့�� နှှစ််ဦးးနှှစ််ဖက််သဘော�ာ�တူူညီီမှုု ရရှိိ�ထားး�သော�ာ၊
နိုု�င််ငံံရေး�းအရ အာာမခံံချျက််ရှိသော����ာ သဘော�ာ�တူူညီီချျက််များ��းရရှိိ�မှုုအပြီး�း�တွွင်် အစိုးး��ရနှှင့့်� အစိုးး��ရမဟုုတ််သော�ာ လက််နက််ကိုု�င််များ��း
ကိုု�လက််နက််ဖြု�ုတ််သိိမ်း�း ခြ�င်းး�၊ တပ််ဖျျက််ခြ�င်းး�နှှင့့်� ကာာကွွယ််ရေး�းနှှင့့်� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းဌာာနများ��းကိုု� ပြ�န််လည််တည််ဆော�ာင််ခြ�င်းး�လုုပ််ငန်းး�
တို့့��ကိုု� ကမ္ဘာ့့��ကုုလသမဂ္ဂဂနှှင့့်� အခြား��းနိုု�င််ငံံတကာာမှှ အကူူအညီီတို့့��ဖြ�င့့်� စတင််ဆော�ာင််ရွွက််ခဲ့့�ကြ�သည််။ ၂ဝ၁၁ ခုုနှှစ််တွွင်် DDR
လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��း ပြီး�း�စီးး�သွားး��ပြီး�း�နော�ာက်် ကုုလသမဂ္ဂ္ဂဂ�အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းသည်် နီီပေါ�ါနိုု�င််ငံံမှှ ထွွက််ခွာာ�ခဲ့့�ကြ�သည််။ ၂ဝ၁၅ ခုုနှှစ််တွွင််
နီီပေါ�ါနိုု�င််ငံံ၏ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအသစ််ကိုု� ရေး�းဆွဲဲ�ခဲ့့ပြီး�း
� � ၂ဝ၁၅ ခုုနှှစ််၊ စက််တင််ဘာာလတွွင်် အစိုးး��ရအသစ််၊ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအသစ််တို့့��နှှင့့်�အတူူ ဖက််ဒရယ််နိုု�င််ငံံတော်�်�အသစ််ကိုု� ထူူထော�ာင််ခဲ့့�ကြ�သည််။
အခြား��းသော�ာ အသွွင်း�း ကူးး�ပြော��ာင်းး�သည့့်� နိုု�င််ငံံတစ််ခုုမှာာ� အာာဖရိိကတိုု�က််ရှိိ� နိုု�င််ငံံငယ််တစ််ခုုဖြ�စ််သည့့်� ဘူူရွွန််ဒီီနိုု�င််ငံံ
ဖြ�စ််သည််။ ၁၉၆၂ ခုုနှှစ််တွွင်် ဘယ််လ််ဂျီီ�ယမ််နိုု�င််ငံံမှှ လွွတ််လပ််ရေး�းရရှိိ�ခဲ့့�ပြီး�း� ၁၉၆၅ ခုုနှှစ််မှှ စ၍ လူူဦးးရေ�နည်းး�သည့့်� အထက််
တန်းး�လွှာာ�တူူစီီလူူမျိုး�း��များ��းနှှင့့်� လူူများ��းစုုဖြ�စ််သည့့်� အော�ာက််တန်းး�လွှာာ�ဟူူတူူလူူမျိုး�း��များ��းအကြား�း� ဖြ�စ််ပွား��းသည့့်� လူူမျိုး�း��နှှစ််ခုု
အကြား�း�စစ််ပွဲဲ�ဟုု ဆိုု�နိုု�င််ပါါသည််။ လက််နက််ကိုု�င််အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းပြား�း�ပြီး�း� အစိုးး��ရစစ််တပ််အင််အားး�နှှင့့်� အစိုးး��ရမဟုုတ််သော�ာ
လက််နက််ကိုု�င််တပ််များ��း၏ အင််အားး�သည်် သူူမသာာကိုု�ယ််မသာာ ဖြ�စ််နေ�သည််။ ၁၉၉၃ ခုုနှှစ််တွွင်် ပထမဆုံးး��သော�ာ ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီ
နည်းး�ကျရွေး��း��ကော�ာက််တင််မြှော��ာ�က််ထားး�သော�ာ သမ္မမတနှှင့့်�ပတ််သက််၍ အငြ�င်းး�ပွား��းမှုုဖြ�စ််ခဲ့့ပြီး�း
� � ကြီး�း�မား�းသော�ာ စစ််ရေး�းပဋိိပက္ခခ
များ��း ဖြ�စ််စေ�ကာာ လူူမျိုး�း��တစ််ခုုနှှင့့်� တစ််ခုုအကြား�း� သတ််ဖြ�တ််မှုုများ��း ဖြ�စ််ပေါ်�်ခဲ့့သ
� ည််။ သို့့��သော်�်� ၂ဝဝဝ ခုုနှှစ််တွွင်် တော�ာင််အာာဖ
ရိိကနိုု�င််ငံံ သမ္မမတဟော�ာ�င်း�း နယ််လ််ဆင််မန််ဒဲဲလားး�၏ ဦးးဆော�ာင််မှုုနှှင့့်�အတူူ အခြား��းအိိမ််နီးး�ချျင်းး�နိုု�င််ငံံများ��း၊ နိုု�င််ငံံတကာာနှှင့့်� ကုုလ
သမ္မမဂ္ဂဂအဖွဲ့့��အစည်းး�တို့့��၏ ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ကူူညီီမှုုတို့့��ဖြ�င့့်� ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းစာာချုု�ပ်် ချုု�ပ််ဆိုု�ကာာ ပဋိိပက္ခခအလွွန်် လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍ ပြု�ုပြ�င််
ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းကိုု� စတင််နိုု�င််ခဲ့့�သည််။ လိုု�က််နာာရမည့့်�ကျျင့့်�ဝတ်် (ပလိုု�တိုု�ကော�ာ) ၅ ခုုပါါဝင််သော�ာ နိုု�င််ငံံရေး�းသဘော�ာ�တူူညီီမှုု
စာာချုု�ပ််ကိုု� အစိုးး��ရနှှင့့်� အစိုးး��ရမဟုုတ််သော�ာ လက််နက််ကိုု�င််များ��းအကြား�း� ရေး�းထိုးး��နိုု�င််ခဲ့့�သည််။ ထို့့��အပြ�င်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ
ကိုု�လည်းး� ပြ�င််ဆင််ခဲ့့ခြ�င်း
� �း ကြော��ာင့့်� DDR နှှင့့်� SSR ဆိုု�င််ရာာလုုပ််ငန်းး�များ��း စတင််နိုု�င််ခဲ့့�သည််။ ၂ဝဝ၅-၂ဝဝ၆ ခုုနှှစ််တွွင်် စစ််တပ််နှှင့့်�
ရဲဲတပ််ဖွဲ့့��များ��းကိုု� လူူမျိုး�း��အချိုး�း��ကျျစနစ််ဖြ�င့့်� အသစ််ပြ�န််လည််ဖွဲ့့��စည်းး�ခဲ့့သ
� ည််။ သို့့��သော်�်� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�း
လုုပ််ငန်းး�အားး�နည်းး�မှုုနှှင့့်� အာာဏာာလွွန််ဆွဲဲ�မှုုများ��းကြော��ာင့့်� လက််နက််ကိုု�င််တော်�်�လှှန််မှုုများ��း ပြ�န််လည််ဖြ�စ််ပွား��းခဲ့့သ
� ည််။
ထို့့��ကြော��ာင့့်� ပဋိိပက္ခခအလွွန််လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍပြော�ာ��င်းး�လဲဲရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ��းသည်် ပျျက််ပြ�ယ််သွားး��ရန််အလွွန််လွွယ်သ
် ည််
ကိုု� တွေ့�့�ရှိိ�ရသည််။ ထိုု�သို့့�� ဖြ�စ််ရခြ�င်းး�မှာာ� နိုု�င််ငံံရေး�းအရ အာာမခံံချျက််မခိုု�င််မာာခြ�င်းး�၊ DDR ကိုု� အဓိိကဦးးစား�းပေး�းလုုပ််ဆော�ာင််ပြီး�း�
အရေး�း�ကြီး�း�သည့့်� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းနှှင့့်� လူူမှုုစီးး�ပွား��းရေး�းကဏ္ဍများ��းလုုပ််ဆော�ာင််ရန်် အားး�နည်းး�ခြ�င်းး�တို့့��ကြော��ာင့့်�ဖြ�စ််သည််ကိုု� တွေ့�့�ရသည််။
ထို့့��ကြော��ာင့့်� DDR နှှင့့်� လုံံ�ခြုံ�ံရေး
� �းနှှင့့်� လူူမှုုစီးး�ပွား��းရေး�းဆိုု�င််ရာာပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ��းကိုု� လုုပ််ဆော�ာင််ရာာတွွင်် ငွေကြေး���း��၊ ပြ�ည််တွွင်း�း ၊
ပြ�ည််ပမှှ တတ််သိိပညာာရှှင််များ��းနှှင့့်� လိုု�အပ််သော�ာနည်းး�ပညာာအထော��ာက််အပံ့့�များ��းစွာာ� လိုု�အပ််သည််ကိုု� တွေ့�့�ရသည််။ အဆိုု�ပါါ
အထော��ာက််ပံ့့�များ��းအပြ�င်် အလွွန််အရေး�း�ကြီး�း�သော�ာအချျက််မှာာ� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍကိုု� စနစ််တကျျပြ�န််လည််ဖွဲ့့��စည်းး�ရာာတွွင်် အဓိိက
အားး�ဖြ�င့့်� ပင််မလုံံ�ခြုံ�ံရေး
� �းကဏ္ဍများ��းဖြ�စ််သည့့်� ကာာကွွယ််ရေး�းဌာာနများ��း၊ တရား�းဥပဒေ�ေစိုးး��မိုးး��ရေး�းဌာာနများ��း (ရဲဲတပ််ဖွဲ့့��၊ ထော�ာက််လှှမ်း�း
ရေး�းဌာာနများ��း၊ တရား�းရုံးး��များ��း၊ တရား�းသူူကြီး�း�များ��း၊ အကျျဉ်းး�ထော�ာင််များ��း စသည််ဖြ�င့့်�)၊ အစိုးး��ရမဟုုတ််သော�ာ လက််နက််ကိုု�င််တပ််
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တိုု�င်း�း ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းရေး�းရာာစင််တာာ

များ��း၊ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍများ��းကိုု� ကြီး�း�ကြ�ပ််ကွွပ််ကဲဲသည့့်� ဌာာနများ��းနှှင့့်� ယိုးး��ယွွင်း�း နေ�သော�ာ လူူမှုုစီးး�ပွား��းရေး�း အဆော�ာ�က််အအုံံ�များ��းကိုု�
ပြု�ုပြ�င််သွားး��ရန်် အရေး�း�ကြီး�း�သည််ကိုု� တွေ့�့�ရှိိ�ရသည််။
ဇယားး� (၃) ပဋိိပက္ခခအလွွန််ကာာလ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းနှှင့့်� ပြ�န််လည််တည််ဆော�ာက််ရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ��း (Post-conflict
Reform and Reconstruction Activities)
နိုု�င််ငံံရေး�းရှုုထော�ာင့့်�

(Political Dimension)

•	နိုု�င််ငံံရေး�းနှှင့့်� စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းအာာဏာာပိုု�င််နှှင့့်� အဖွဲ့့��များ��းအားး� ကူူညီီပံ့့�ပိုးး��ခြ�င်းး�

•	ကော�ာင်းး�မွွန််သော�ာ စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််မှုု၊ ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီနှှင့််� လူ့့�အခွွင့့်�အရေး�း�တို့့��ကိုု� မြှ�ှင််တင််ခြ�င်းး�

• အရပ််ဖက််အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း၏ စွွမ်း�း ဆော�ာင််ရည်် မြှ�ှင််တင််ခြ�င်းး�
•	ပြ�န််လည််သင့့်�မြ�တ််ရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ��း ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�

• အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�းကာာလအတွွင်း�း တရား�းမျှှတမှုုရရှိစေ���ေခြ�င်း�း
လုံံခြုံ� �ံ�ရေး�းရှုုထော�ာင့့်�

(Security Dimention)

•	စစ််သည််တော်�်�ဟော�ာင်းး�များ��းကိုု� DDR ပြု�ုလုုပ််ခြ�င်း�း

•	မိုု�င်းး�ရှှင်း�း လင်းး�ရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ��း ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�

•	ပေါ�ါက််ကွဲဲ�စေ�တတ််သော�ာ လက််နက််၊ ခဲဲယမ်းး�များ��း (SALW) ကိုု� ထိိန်း�း ချုု�ပ််ခြ�င်းး�
•	လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�

လူူမှုုစီးး�ပွား��းရေး�းရှုုထော�ာင့့်�
(Socio-economic
Dimension)

•	ဒုုက္ခခသည််နှှင့့်� ပြ�ည််တွွင်း�း နေ�ရပ််စွွန့့်�ခွာာ�သူူများ��း (Refugees & IDPs) ကိုု� နေ�ရပ််ပြ�န််လည််ပို့့��ဆော�ာင််ခြ�င်းး�
နှှင့့်� ပြ�န််လည််နေ�ရာာချျထားး�ခြ�င်းး�

•	အခြေ�ေ�ခံံအဆော�ာ�က််အအုံံ�များ��းကိုု� ပြ�န််လည််တည််ဆော�ာက််ခြ�င်းး�နှှင့့်� ပြ�န််လည််လည််ပတ််စေ�ခြ�င်းး�

•	ပညာာရေး�းနှှင့့်� ကျျန်းး�မာာရေး�းကဏ္ဍများ��းကိုု� ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််စေ�ခြ�င်းး�

•	ပုုဂ္ဂဂလိိကအခန်းး�ကဏ္ဍဖွံ့့��ဖြိုး�း��ရေး�း၊ အလုုပ််အကိုု�င််၊ ကုုန််သွွယ််မှုုနှှင့့်� ရင််နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�မှုုတို့့��ကိုု� ဖော်�်�ဆော�ာင််ခြ�င်းး�
•	လူူကုုန််ကူးး�ခံံရမှုုများ��းကိုု� တားး�ဆီးး�နှိိ�မ််နှှင်းး�ခြ�င်းး�။

ရင်းး�မြ�စ်် - DCAF (2005). Security Governance in Post-Conflict Peacebuidling, Geneva, Switzerland. Available at: https://
www.dcaf.ch/sites/default/files/publications/documents/ YB2005.pdf

သာာမန််အားး�ဖြ�င့့်� ပဋိိပက္ခခအလွွန်် လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းတွွင်် ကြုံ�ံ�တွေ့�့�ရသည့့်� အခက််အခဲဲများ��းသည််
တစ််နိုု�င််ငံံနှှင့့်�တစ််နိုု�င််ငံံ မတူူညီီကြ�သော်�်�လည်း�း နိုု�င််ငံံအများ��းစုုက အဓိိကရင််ဆိုု�င််ရသည့့်� စိိန််ခေါ်�်မှုု (၆) ခုုရှိိ�သည််ဟုု ပညာာရှှင််
များ��းက ထော�ာက််ပြ�ထားး�သည််။
ပထမအချျက််မှာာ� ပဋိိပက္ခခလွွန််ကာာလများ��းတွွင်် လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ��း အော�ာင််မြ�င််စွာာ�
လုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််ရန််အတွွက်် ပွွင့့်�လင်းး�မြ�င််သာာပြီး�း� တာာဝန််ယူူ/တာာဝန််ခံံမှုုရှိသော����ာ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းဝန််ဆော�ာင််မှုုများ��းကိုု� အဓိိကဦးးစား�း
ပေး�းလုုပ််ဆော�ာင််ရန််ဖြ�စ််သည််။ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ��းကိုု� တစ််နိုု�င််ငံံလုံးး��တွွင်် တစ််ပြို�ု�င််တည်းး�အော�ာင််မြ�င််စွာာ� ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််ရန််
မှာာ� အလွွန််ခက််ခဲဲပြီး�း� အော�ာင််မြ�င််နိုု�င််ခြေ�ေအလွွန််နည်းး�သည််ဟုု ပညာာရှှင််များ��းက ထော�ာက််ပြ�ကြ�သည််။ ပညာာရှှင််များ��း၏ အကြံ�ံပြု�ု
ချျက််မှာာ� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရာာတွွင်် အလျားး��လိုု�က််စနစ််ဖြ�င့့်� ဖော်�်�ဆော�ာင််ရမည််။ ဆိုု�လိုု�သည််မှာာ� DDR နှှင့့်� SSR
ကိုု� တစ််ပြို�ု�င််တည်းး�လုုပ််ဆော�ာင််ရမည််ဟုု ဆိုု�ထားး�သည််။ DDR တစ််ခုုတည်းး�ကိုု� လုုပ််ဆော�ာင််ပြီး�း� SSR လုုပ််ဆော�ာင််ရန်် ပျျက််ကွွက််
ပါါက ပဋိိပက္ခခအလွွန််လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�ရေး�းအော�ာင််မြ�င််မှုုရရှိိ�ရန်် ခက််ခဲဲနိုု�င််သည််။ ထို့့��ကြော��ာင့့်� ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု
များ��းကိုု� အော�ာင််မြ�င််စွာာ�လုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််ရန််အလို့့��ငှာာ� တစ််နိုု�င််ငံံလုံးး��ပစ််ခတ််တိုု�က််ခိုု�က််မှုုရပ််စဲဲရေး�းနှှင့့်� လက််နက််ကိုု�င််တပ််များ��းကိုု�
တရား�းဥပဒေ�ေဘော�ာင််အတွွင်း�း ထိိန်းး�ချုု�ပ််ထားး�နိုု�င််ရေး�းတို့့��ကိုု� တစ််နိုု�င််ငံံလုံးး��အတိုု�င်းး�အတာာဖြ�င့့်� ဆော�ာင််ရွှှက််နိုု�င််ရန်် အလွွန််အရေး�း�
ကြီး�း�သည််ဟုု အကြံ�ံပြု�ုထားး�သည််။
ဒုုတိိယအချျက််မှာာ� ပဋိိပက္ခခအလွွန်် လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းကိုု� ပြု�ုလုုပ််ရာာတွွင်် တရား�းဝင််မှုုရှိသော����ာ ဒီီမိုု�
ကရေ�ေစီီအစိုးး��ရတစ််ရပ််ကိုု� မဖွဲ့�့� စည်းး�နိုု�င််မီီအချိိ�န်၌
် ပြု�ုလုုပ််သွားး��ရန်် အရေး�း�ကြီး�း�ပါါသည််။ အဘယ််ကြော��ာင့့်�ဆိုု�သော်�်� ပဋိိပက္ခအ
ခ လွွန််
တိုု�င်း�း ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းရေး�းရာာစင််တာာ
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နိုု�င််ငံံများ��းတွွင်် အရင််အစိုးး��ရ၏ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းယန္တတရား�းများ��းကိုု�ဖျျက််သိိမ်း�း ပြီး�း� အစိုးး��ရအသစ််၊ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအသစ််ဖြ�င့့်�
ပြ�န််လည််ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�သော�ာကြော��ာင့့်� ဖြ�စ််သည််။ အကယ််၍ အစိုးး��ရအသစ််ဖွဲ့့��စည်းး�ပြီး�း�မှှ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�း
ကိုု� တော�ာင်းး�ဆိုု�ပါါက ညှိိ�နှိုုင်း�း ရန်် (ဝါါ) ဖော်�်�ဆော�ာင််ရန်် အလွွန််ခက််ခဲဲနိုု�င််သည််။ အကြော��ာ�င်းး�မှာာ� အစိုးး��ရသစ််သည်် အာာဏာာရ
အစိုးး��ရဖြ�စ််သဖြ�င့့်� ၎င်းး�၏ အာာဏာာကိုု� အခြား��းသူူများ��းနှှင့့်� (ဥပမာာ- အသစ််ပြ�န််လည််ဖွဲ့့��စည်းး�မည့့်� ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရ သို့့��မဟုုတ််
ဒေ�သန္တတရအစိုးး��ရများ��းနှှင့််�) ပြ�န််လည််ခွဲဲ�ဝေ�သုံးး��စွဲဲ�ရန်် မဖြ�စ််နိုု�င််သည််ကိုု� တွေ့�့�နိုု�င််ပါါသည််။ ထင်းး�ရှား��းသော�ာ သာာဓကတစ််ခုုမှာာ�
၂ဝ၁ဝ ခုုနှှစ််အလွွန်် မြ�န််မာာအစိုးး��ရ၏ ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းဖြ�စ််စဉ််ဖြ�စ််သည််။ စစ််အစိုးး��ရအုုပ််ချုု�ပ််မှုုအလွွန်် ပြ�ည််သူူလူူထုု ရွေး�း�ချျယ််
တင််မြှော��ာ�က််လိုု�က််သော�ာ အရပ််သားး�တစ််ပိုု�င်းး�ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီအစိုးး��ရလက််ထက််တွွင်် အစိုးး��ရအသစ််မှှ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လက််နက််ကိုု�င််
အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းနှှင့့်� နိုု�င််ငံံရေး�းနှှင့့်� ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းဆွးး�နွေး�း�ပွဲဲ�များ��း စတင််ကျျင်းး�ပကာာ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ��း ပြု�ု
လုုပ််နိုု�င််ရန်် စတင််ပြော��ာဆိုု�ဆွေး�း�နွေး�း�လာာသည််။ သို့့��သော်�်� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လက််နက််ကိုု�င််အဖွဲ့�့� အစည်းး�တို့့�� လိုု�လားး�သော�ာလုံံ�ခြုံ�ံရေး
� �း
ကဏ္ဍပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းကိုု� အစိုးး��ရဘက််မှှလိုက်
ု� ်လျော�ာ�ပေး�းရန်် မဖြ�စ််နိုု�င််သည််ကိုု� အစိုးး��ရနှှစ််ဆက််တိုု�င်် ဖော်�်�ဆော�ာင််လာာသည့့်�
တိုးး��တက််မှုုမရှိိ�သလော�ာ�က််ဖြ�စ််နေ�သည့့်� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍဆွေး�း��နွေး�း�မှုုများ��းက မီးး�မော�ာင်းး�ထိုးး��ပြ�နေ�ပါါသည််။ ပဋိိပက္ခခမရှိသော����ာ
နိုု�င််ငံံများ��းတွွင််မူူ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းဆိုု�င််ရာာ အခွွင့့်�အာာဏာာများ��းကိုု� ရွေး�း�ကော�ာက််ခံံအစိုးး��ရအားး� အပ််နှှင်းး�ထားး�
လေ့�့ရှိိ�သည််ကိုု� တွေ့�့�ရသည််။
တတိိယအချျက််မှာာ� ယေ�ဘုုယျျအားး�ဖြ�င့့်� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�း လုုပ််ငန်းး�များ��းသည်် ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�း
လုုပ််ငန်းး�စဉ််ကိုု� ထော�ာက််ပံ့့�ပေး�းသည့့်� အလှူူ�ရှှင််နိုု�င််ငံံများ��းမှှ စတင််ဆွေး�း�နွေး�း�လုုပ််ဆော�ာင််လေ့�့ရှိိ�ပြီး�း� ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််ကိုု�
ငွေကြေး���း��ထော�ာက််ပံ့့�မှုုအပြ�င်် စစ််တပ််ကိုု� အကူူအညီီပေး�းနေ�သည့့်� တတိိယအလှူူ�ရှှင််နိုု�င််ငံံများ��းက လွှှမ်း�း မိုးး��လေ့�့ရှိိ�ကြ�သည််ကိုု�
တွေ့�့�ရသည််။ အဘယ််ကြော��ာင့့်�ဆိုု�သော်�်� အလှုုရှှင််နိုု�င််ငံံများ��းက စစ််တပ််များ��းကိုု�ဝင််ရော�ာက််ကူူညီီခြ�င်း�း ရခြ�င်းး�သည်် ၎င်းး�နိုု�င််ငံံ၏
ကာာကွွယ််ရေး�းနှှင့့်� ပင််မလုံံ�ခြုံ�ံရေး
� �းအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းသည်် ၎င်းး�နိုု�င််ငံံ၏ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကိုု�ပေး�းရန်် အားး�နည်းး�နေ�သည််ကိုု� ပြ�သနေ�ေခြ�င်းး�
ပင််ဖြ�စ််သည််။ ထို့့��အပြ�င်် စစ််တပ််ပိုု�င်းး�နှှင့့်� အခြား��းပင််မလုံံ�ခြုံ�ံရေး
� �းအဖွဲ့့��များ��းကိုု� ပြ�န််လည််ဖွဲ့့��စည်းး�ခြ�င်းး�နှှင့့်� ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�
လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းကိုု� စစ််တပ််ပိုု�င်းး�မှှ လုုပ််ဆော�ာင််ရန်် ပိုု�၍သင့့်�လျော်�်��ခြ�င်းး�မှာာ� စစ််တပ််သည်် စစ််တပ််များ��းအကြော��ာ�င်းး�ကိုု� ပိုု�မိုု�
နား�းလည််သိိကျွွမ်းး�မှုုရှိိ�ပြီး�း� နည်းး�ပညာာပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာတွွင််လည်း�း ကျျယ််ကျျယ််ပြ�န့့်�ပြ�န့့်�သိိရှိိ�ထားး�ခြ�င်းး�ကြော��ာင့့်� ဖြ�စ််သည််။ စစ််တပ််မှှ
ကြား�း�ဝင််စေ့�့စပ််ပေး�းရာာတွွင်် ကာာကွွယ််ရေး�းဌာာနများ��း၏ လုုပ််ဆော�ာင််မှုုစွွမ်းး�ရည််များ��းကိုု� အဓိိကဦးးစား�းပေး�းလုုပ််ဆော�ာင််လေ့�့ရှိိ�ပြီး�း�
(ဝါါ) အခြား��းကဏ္ဍများ��းဖြ�စ််သည့့်� တရား�းရေး�းမဏ္ဍိုု�င််၏ လုုပ််ဆော�ာင််မှုုစွွမ်း�း ရည််မြှ�ှင့့်�တင််ရေး�း၊ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုနယ််ပယ််များ��း
ကိုု� ဦးးစား�းပေး�းလုုပ််ဆော�ာင််ကြ�သည််။ တတိိယအလှူူ�ရှှင််နိုု�င််ငံံတို့့��၏ ဦးးစား�းပေး�းပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲလိုု�သော�ာ ကဏ္ဍများ��းအပေါ်�်�
မူူတည််၍ ဦးးစား�းပေး�းလုုပ််ဆော�ာင််လေ့�့ရှိိ�သည််ကိုု� တွေ့�့�ရှိိ�ရသည််။
စတုုတ္ထအ
ထ ချျက််မှာာ� တတိိယနိုု�င််ငံံမှှ စစ််တပ််များ��းဝင််ရော�ာက််ကူူညီီရသည့့်� အဋိိပက္ခခအလွွန််နိုု�င််ငံံများ��းတွွင်် များ��းသော�ာ
အားး�ဖြ�င့့်� ၎င်းး�နိုု�င််ငံံများ��း၏ ပင််မလုံံ�ခြုံ�ံရေး
� �းကဏ္ဍများ��းမှာာ� ပြို�ု�လဲဲနေ�ပြီး�း� အစိုးး��ရနှှစ််ရပ်် (ဝါါ) နှှစ််ခုုထက််ပိုု�သော�ာ အုုပ််စုုများ��းအကြား�း�
အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းအာာဏာာလွွန််ဆွဲဲ�မှုုများ��း ဖြ�စ််ပေါ်�်လေ့�့ရှိိ�သည််ကိုု� တွေ့�့�ရသည််။ အများ��းအားး�ဖြ�င့့်� အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းယန္တတရာာများ��းနှှင့့်� လူူမှုု
စီးး�ပွား��းရေး�းအဆော�ာ�က််အအုံံ�အများ��းစုုများ��းမှာာ� ပြို�ု�လဲဲပျျက််စီးး�သွားး��ခြ�င်းး� ဖြ�စ််သည််။ ဒေ�သခံံအာာဏာာပိုု�င်် လူူအုုပ််စုုတစ််ခုု၏ အာာဏာာ
သက််ရော�ာက််မှုုများ��း လျော့�့��ကျျလာာခြ�င်းး�၊ ၎င်းး�အာာဏာာများ��း ပြ�န််လည််ရရှိိ�ရန််အတွွက်် ပြ�န််လည််ကြိုး�း��ပမ်းး�မှုုများ��းကြော��ာင့့်� ပဋိိပက္ခခ
ပိုု�မိုု�ပြ�င်းး�ထန််လာာခြ�င်းး�၊ တရား�းဥပဒေ�ေစိုးး��မိုးး��မှုု မရှိိ�သလော�ာ�က််နည်းး�ပါးး�ခြ�င်းး�နှှင့့်� ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီအုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းယန္တတရား�းများ��း ပျျက််စီးး�သွားး��
ခြ�င်းး� စသည့့်�အချျက််များ��းသည်် ပဋိိပက္ခအ
ခ လွွန်် လုံံ�ခြုံ�ံရေး
� �းကဏ္ဍပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�ရေး�းကိုု� လုုပ််ဆော�ာင််ရာာတွွင်် ကြီး�း�မား�းသော�ာအဟန့့်�
အတားး�များ��းအဖြ�စ်် တည််ရှိနေ���ေတတ််သည််။ ထို့့��ကြော��ာင့့်� တတိိယနိုု�င််ငံံများ��းက အကူူအညီီပေး�းရာာတွွင်် ပင််မလုံံ�ခြုံ�ံရေး
� �းကဏ္ဍများ��း
ကိုု�သာာပေး�းခြ�င်းး�ထက်် အခြား��းတစ််ဖက််တွွင််လည်း�း ကျျယ််ပြ�န့့်�သော�ာ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍကိုု� ကူူညီီပေး�းနိုု�င််ရန််အတွွက်် ဒေ�သခံံ
အစိုးး��ရကလိုု�အပ််သော�ာ အရည််အသွေး�း��မြ�င့့်�တင််မှုုလုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းလုုပ််ဆော�ာင််ရန်် အရေး�း�ကြီး�း�သည််။ ဤလုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��း လုုပ််
ဆော�ာင််ရာာတွွင်် ရှုုပ််ထွေး�း�မှုုများ��းနှှင့့်� ပြ�ည့့်�နက််နေ�ခြ�င်းး�ကြော��ာင့့်� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ��းကိုု� ၎င်းး�နိုု�င််ငံံ၏ ဦးးစီးး�ဉီးး�
ဆော�ာင််မှုုအော�ာက််တွွင်် လုုပ််ဆော�ာင််သွားး��ရန််နှှင့့်� ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီနည်း�း ကျရွေး��း��ကော�ာက််ပွဲဲ�များ��းကျျင်းး�ပရန်် နှော�ာ�င့့်�နှေး�း�မှုုများ��းနှှင့့်� ကြုံ�ံ�
တွေ့�့�ရနိုု�င််သည််။
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တိုု�င်း�း ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းရေး�းရာာစင််တာာ

ပဉ္စစမအချျက််မှာာ� တတိိယနိုု�င််ငံံများ��းက အကူူအညီီပေး�းရာာတွွင်် DDR နှှင့့်� မိုု�င်းး�ရှှင်း�း လင်းး�ရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ��း၊ ယုံံ�ကြ�ည််မှုု
တည််ဆော�ာက််ခြ�င်းး�လုုပ််ငန်းး�များ��း၊ လက််နက််ကိုု�င််တပ််များ��းကိုု� အစိုးး��ရ၏ကာာကွွယ််ရေး�းနှှင့့်� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းဌာာနများ��းသည်် သာာမာာန််
မိိသားး�စုုဘဝသို့့�� ပြ�န််လည််ရရှိရေး���း�လုုပ််ငန်းး�များ��း၊ ကလေး�း�စစ််သားး�များ��းအားး�လွွတ််ပေး�းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ��း စသည််တို့့��ကိုု� ဦးးစား�းပေး�း
ဆော�ာင််ရွှှက်ကြ် �သည််။ ဤလုုပ််ငန်းး�များ��းကိုု�ဖော်�်�ဆော�ာင််ရန်် အထူးး�ကျွွမ်းး�ကျျင််မှုုများ��း၊ အတွေ့�့��အကြုံ�ံ�များ��းနှှင့့်� နည်းး�ပညာာမြော��ာက််
များ��းစွာာ�တို့့��ကိုု�လိုု�အပ််ပြီး�း� သက််ဆိုု�င််ရာာနိုု�င််ငံံများ��း၏ ဝန််ကြီး�း�ဌာာများ��း၊ လူူမှုုအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း၊ NGOs, INGOs နှှင့့်� အခြား��းအဖွဲ့့��
အစည်းး�များ��းက လုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််စွွမ်း�း မရှိိ�ကြ�သည််ကိုု� တွေ့�့�ရလေ့�့�ရှိိ�သည််။
ဆဌမအချျက််မှာာ� ပဋိိပက္ခခလွွန််နိုု�င််ငံံများ��းတွွင်် မျှော်�်��လင့့်�ထားး�သည့့်� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းရလဒ််များ��း
သည်် နိုု�င််ငံံအလိုု�က််ကွဲဲ�ပြား�း�မှုုရှိိ�သည််။ ဥပမာာ - ပဋိိပက္ခခအလွွန််ကာာလတွွင်် အစိုးး��ရအုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းယန္တတရား�းများ��း၏ အရည််အသွေး�း��
နှှင့့်� စွွမ်း�း ဆော�ာင််ရည််တိုု�ကိုု� ဦးးစား�းပေး�းတည််ဆော�ာက််ပေး�းခြ�င်းး�ထက်် ပဋိိပက္ခခအလွွန််လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�း ကဏ္ဍပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းကိုု�
လွွယ််ကူူမြ�န််ဆန််စေ�နိုု�င််သော�ာ ပတ််ဝန်းး�ကျျင််ကိုု�ဖန််တီးး�ပေး�းခြ�င်းး�သည်် အဓိိကကျသော��ာ� တာာဝန််ဖြ�စ််သည််။ တတိိယနိုု�င််ငံံနှှင့့်�
အလှူူ�ရှှင််နိုု�င််ငံံတို့့��၏ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းဦးးစား�းပေး�းလုုပ််ငန်းး�များ��းသည်် အလှူူ�ရှှင််နိုု�င််ငံံများ��း၏ စိိတ််ဝင််စား�းမှုု
နှှင့့်� ဦးးစား�းပေး�းလုုပ််ဆော�ာင််သည့့်�ကဏ္ဍများ��းအပေါ်�်�တွွင်် မူူတည််နေ�သည််ကိုု� တွေ့�့�ရသည််။ အလှူူ�ရှှင််နိုု�င််ငံံများ��းမှှ ပဋိိပက္ခခအလွွန််
နိုု�င််ငံံများ��းသို့့�� ချျဉ်းး�ကပ််လုုပ််ဆော�ာင််ရသည့့်� အဓိိကရည််ရွွယ်ချ
် ျက််များ��းမှာာ� အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းယန္တတရား�းများ��းကိုု� ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရန််
ဖြ�စ််ပြီး�း� ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီထွွန်း�း ကာာရေး�းနှှင့့်� ဒေ�သတွွင်း�း နိုု�င််ငံံများ��းနှှင့့်� ၎င်းး�ပဋိိပက္ခခအလွွန််နိုု�င််ငံံများ��းအကြား�း� အတူူအတကွွ လက််တွဲဲ�
ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််နိုု�င််ရေး�းတို့့��ဖြ�စ််သည််။
တတိိယနိုု�င််ငံံများ��းမှှ ပဋိိပက္ခခအလွွန််နိုု�င််ငံံများ��းတွွင်် ပါါဝင််ပတ််သက််နေ�မှုုများ��းတွွင်် UN သည်် နိုု�င််ငံံတကာာလုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�
အာာဏာာများ��းကိုု� ပိုု�င််ဆိုု�င််ထားး�ပြီး�း� ကျျန််နိုု�င််ငံံတကာာအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းနှှင့့်� တစ််သီးး�ပုုဂ္ဂဂလနိုု�င််ငံံများ��း၏ ပါါဝင််မှုုများ��းသည်် ၎င်းး�
နိုု�င််ငံံများ��း၏ အကျိုးး���စီးး�ပွား��းအပေါ်�်�တွွင််လည်း�း မူူတည််နေ�သည််ကိုု� တွေ့�့�ရသည််။ များ��းသော�ာအားး�ဖြ�င့့်� UN နှှင့့်� အတူူ ဝင််ရော�ာက််
ကူူညီီ ကြ�သည််ကိုု� တွေ့�့�ရသည််။ အချို့့���နိုု�င််ငံံများ��းတွွင်် UN မပါါဘဲဲ တစ််သီးး�ပုုဂ္ဂဂလအဖြ�စ်် ဝင််ရော�ာက််ကူူညီီနေ�မှုုများ��း ရှိိ�သည််။
ဥပမာာ- ကိုု�ဆိုု�ဗိုု�နှှင့့်� ဘော�ာစ််နီီယားး�တွွင်် ကုုလသမဂ္ဂဂအဖွဲ့�့� ၊ အမေ�ေရိိကန််၊ မြော��ာက််အတ္တတလန််တိိတ််စာာချုု�ပ််အဖွဲ့�့� (NATO) နှှင့့်� ဥရော�ာပ
သမဂ္ဂဂ (EU) တို့့��၏ စစ််တပ််နှှင့့်� ရဲဲတပ််ဖွဲ့�့� များ��းသည်် ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းလုုပ််ငန်း�း များ��းအပြ�င်် အခြား��းကဏ္ဍများ��းတွွင််လည်း�း ကူူညီီ
ကြ�သည််ကိုု� တွေ့�့�ရသည််။ အကြော��ာ�င်းး�ရင်းး�မှာာ� ၎င်းး�ဒေ�သသည်် ပထဝီီနိုု�င််ငံံရေး�းနှှင့့်� လူူမှုုစီးး�ပွား��းရေး�းအရ NATO နှှင့့်� EU နိုု�င််ငံံတို့့��
အတွွက််အရေး�း�ကြီး�း�ပြီး�း� ကမ္ဘာ့့��နိုု�င််ငံံရေး�းဗျူူ�ဟာာအရ အနော�ာ�က််အုုပ််စုုများ��း၏ စိိတ််ဝင််စား�းမှုုများ��းနှှင့့်� အကျိုးး���အမြ�တ််သည််လည်းး�
သွွယ််ဝိုု�က််ဆက််စပ််နေ�သော�ာကြော��ာင့့်�ဖြ�စ််သည််။ အကျျဉ်းး�ချုံး�း��ဖော်�်�ပြ�ရလျှှင်် ဘော�ာစ််စနီးး�ယားး�နိုု�င််ငံံ၏ မတည််ငြိ�ိမ််မှုုသည်် EU
ဒေ�သတွွင်း�း ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီအုုပ််ချုု�ပ််မှုုယန္တတယားး�များ��းကိုု� ထိိပါးး�လာာနိုု�င််ပြီး�း� ဆိုု�ရှှယ််လစ််နိုု�င််ငံံဖြ�စ််သည့့်� ရုုရှား��းနိုု�င််ငံံ၏ ဘော�ာစ််စနီးး�
ယားး�နိုု�င််ငံံအပေါ်�်� လွှှမ်း�း မိုးး��မှုုများ��း ရှိနေ���ေခြ�င်းး�၊ NATO နိုု�င််ငံံများ��း၏ သြ�ဇာာနှှင့့်�လွှှမ်း�း မိုးး��မှုုများ��း တိုးး��ချဲ့့��လိုု�ခြ�င်းး� စသည့့်�အကြော��ာ�င်း�း အရာာ
များ��းလည်းး� ပါါဝင််သည််။ US နိုု�င််ငံံ၏ ကြား�း�ဝင််စေ့�့စပ််ကူူညီီဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ��းကြော��ာင်် (၃) နှှစ််ခွဲဲ�ကြာ�ာ ဖြ�စ််ပွား��းခဲ့့သော�
�
ာ ဘော�ာစ််စ
နီးး�ယားး�နိုု�င််ငံံတွွင်် ကုုလသမဂ္ဂဂ၏ ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းတပ််၊ NATO တပ််နှှင့့်� အမေ�ေရိိကန််စစ််တပ််တို့့��၏ အကူူအညီီဖြ�င့့်� ချုု�ပ််ငြိ�ိမ်း�း နိုု�င််ခဲ့့�
ပြီး�း� ၁၉၉၅ ခုုနှှစ််တွွင်် ဒေ�တန််ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းစာာချုု�ပ်် (the Dayton Agreement or the Dayton Accords) ကိုု� ပဋိိပက္ခခဖြ�စ််ပွား��း
သော�ာ နိုု�င််ငံံများ��းဖြ�စ််သည့့်� ဘော်�်�စနီးး�ယားး�၊ ဟာာဇီီဂိုု�ဗာာနား�း၊ ခရိုု�အေး�းရှား��းပြ�ည််ထော�ာင််စုုနှှင့့်� ယူူဂိုု�ဆလားး� ဗီးး�ယားး�ဖက််ဒရယ််
ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအကြား�း� ချုု�ပ််ဆိုု�နိုု�င််ခဲ့့�သည််။
ကုုလသမဂ္ဂဂအဖွဲ့့��၏ ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းတပ််များ��း ထွွက််ခွာာ�သွားး��ပြီး�း�နော�ာက်် ဒေ�သအတွွင်း�း လိုု�အပ််သော�ာ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍ
ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ��းလုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််ရန််နှှင့့်� တည််ငြိ�ိမ််အေး�းချျမ်းး�မှုုရှိိ�ရန်် NATO ဦးးဆော�ာင််မှုုဖြ�င့့်�

ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�း

တပ််ဖွဲ့့��ဦးးရေ�သည်် ၆ဝ,ဝဝဝ အထိိ နေ�ရာာချျထားး�သည််ကိုု� တွေ့�့�ရသည််။ နိုု�င််ငံံပေါ�ါင်းး� ၃ဝ နိုု�င််ငံံမှှ စစ််သားး�များ��းဖြ�င့့်� ပါါဝင််ဖွဲ့့��စည်းး�
ထားး�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပြီး�း� အမေ�ေရိိကန််စစ််သားး�ဦးးရေ� (၂ဝ,ဝဝဝ) သည်် စုုစုုပေါ�ါင်းး�စစ််သားး�ဦးးရေ�၏ သုံးး��ပုံံ�တစ််ပုံံ�ခန့့်�ရှိိ�သည််။ ယင်းး� စစ််ပွဲဲ�
သည်် ဥရော�ာပတွွင်် ဒုုတိိယကမ္ဘာာ�စစ််ပြီး�း�နော�ာက်် ဖြ�စ််ပွား��းသော�ာ အကြီး�း�မား�းဆုံးး��စစ််ပွဲဲ�ဖြ�စ််သည််ဟုု ရေး�းသားး�ဖော်�်�ပြ�ကြ�သည််။
၁၉၉၅ ခုုနှှစ်် ဒေ�တန််ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းစာာချုု�ပ််အရ ဖက််ဒရေး�း�ရှှင်း�း ဘော�ာစ််နီးး�ယားး�နှှင့့်� ဟာာဇီီဂိုးး��ဗီးး�နား�းအစိုးး��ရနှှင့့်� ဆပ််စကာာ သမ္မမတ
တိုု�င်း�း ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းရေး�းရာာစင််တာာ
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အစိုးး��ရဟူူ၍ အစိုးး��ရနှှစ််ရပ််ဖြ�င့့်� ပြ�န််လည််ဖွဲ့့��စည်းး�တည််ဆော�ာက််ကာာ အုုပ််ချုု�ပ််ကြ�သည််ကိုု� တွေ့�့�ရသည််။ သို့့��သော်�်� ရုုရှား��းအစိုးး��ရ
သည်် ယနေ့�့�ထိိတိုု�င်် ဆပ််စကာာသမ္မမတအစိုးး��ရ အဖွဲ့့��အားး� နည်းး�ပညာာငွေကြေး���း��များ��းထော�ာက််ပံ့့�နေ�သည််ဟုု သတင်းး�စာာ အချို့့���က
ဖော်�်�ပြ�နေ�ကြ�ဆဲဲဖြ�စ််သည််။
ထို့့��အပြ�င်် အခြား��းအရေး�း�ကြီး�း�သော�ာ အချျက််မှာာ� DDR လုုပ််ဆော�ာင််ရာာတွွင်် အရေး�း�ကြီး�း�သော�ာကဏ္ဍများ��း ဖြ�စ််သည့့်�
လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းနှှင့့်� တပ််ပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာကိိစ္စစရပ််များ��းကိုု� အထူးး�အလေး�း�ထားး�ပြီး�း� တစ််ပြို�ု�င််နက််တည်းး�လုုပ််ဆော�ာင််ရန်် ဖြ�စ််သည််။ DDR ကိုု�
အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ရာာတွွင်် ပြ�ည််တွွင်း�း လက််နက််ကိုု�င််တပ််များ��းကိုု� နိုု�င််ငံံ၏လိုု�အပ််ချျက််နှှင့့်�အညီီ လိုု�က််လျော�ာ�ညီီထွေ�ေစွာာ�
ပြ�န််လည််ဖွဲ့့��စည်းး�ခြ�င်းး�၊ အစိုးး��ရမဟုုတ််သော�ာ လက််နက််ကိုု�င််များ��းကိုု� ကာာကွွယ််ရေး�းနှှင့့်� တရား�းဥပဒေ�ေစိုးး��မိုးး��ရေး�း ကဏ္ဍများ��း၌
ပြ�န််လည််ခန့့်�အပ််ရာာတွွင်် ရှိိ�သင့့်�ရှိိ�ထိုု�က််သည့့်� အရည််အချျင်းး�စံံနှုုန်းး�များ��း သတ််မှှတ််ခြ�င်း�း ၊ စစ််တပ််အတွွင်း�း ပြ�န််လည််ကူးး�ပြော��ာင်းး�
လာာရာာတွွင်် ရာာထူးး�အဆင့့်�နှှင့့်� ပတ််သက််၍ အငြ�င်းး�ပွား��းမှုုများ��းမရှိစေ���ေရန်် စံံနှုုန်းး�သတ််မှှတ််ချျက််များ��းထားး�ရှိိ�ခြ�င်းး�တို့့��ကိုု� ကြို�ု�တင််
လုုပ််ဆော�ာင််ထားး�ရန််လိုု�ပါါသည််။ (ဇယားး� ၄ ရှုု)
ဇယားး� (၄) တပ််ဖြု�ုတ််သိိမ်း�း ခြ�င်းး� မပြု�ုလုုပ််မီီနှှင့့်� ပြု�ုလုုပ််နေ�ဆဲဲကာာလတို့့��တွွင်် DDR နှှင့့်� SSR နှှင့့်� ပတ််သက််၍ ထည့့်�သွွင်း�း
စဉ်းး�စား�းရမည့့်� အချျက််များ��း (DDR/SSR consideration prior and during demobilization)
လက််နက််ဖြု�ုတ််သိိမ်း�း ခြ�င်းး�နှှင့့်�
ရေ�ရှှည်် SSR လုုပ််ငန်းး�များ��း

(Disarmament and longer-term SSR)

•	လက််နက််ဖြု�ုတ််သိိမ်း�း ခြ�င်းး�ကိုု� DDR/SSR လုုပ််ငန်းး�စဉ်် ညှိိ�နှိိ�င်း�း ရေး�းအတွွက််

အစပျိုး�း��လမ်းး�စအဖြ�စ်် မှှတ််ယူူရမည််။ လက််နက််ဖြု�ုတ််သိိမ်း�း ရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််ကိုု�

အထော��ာက််အကူူပြု�ုမည့့်� ဥပဒေ�ေများ��းကိုု� ချျမှှတ််ပြီး�း� ယင်းး�တို့့��ကိုု� SSR နှှင့့်�သက််ဆိုု�င််

သော�ာ အာာဏာာပိုု�င််များ��း/တာာဝန််ရှိိ�သူူများ��းအားး� အသိပေး��း� အကြော��ာ�င်းး�ကြား�း�ရမည််။

•	စစ််တပ််၊ ရဲဲ၊ ပြ�ည််သူ့့�စစ််နှှင့့်� ပိုု�လျှံံ�သော�ာ လက််နက််၊ ခဲဲယမ်းး�များ��းကိုု� ထိိန်း�း ချုု�ပ််နိုု�င််
ရန်် နိုု�င််ငံံတော်�်�မှှ ထိိန်း�း ချုု�ပ််နိုု�င််ရန်် စွွမ်း�း ရည််မြှ�ှင့့်�တင််ရေး�းအစီီအစဉ််များ��းကိုု�
ထော�ာက််ပံ့့�ရမည််။
ပြ�န််လည််ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ရေး�း သတ််မှှတ််ချျက််များ��း
(Entry-criteria)

•	လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍမှှ ပြ�န််လည််ပေါ�ါင်းး�စည်းး�လိုု�သည့့်� စစ််သည််တော်�်�ဟော�ာင်းး�များ��းကိုု�

လက််ခံံနိုု�င််ရန်် အတွွက်် အမျိုး�း��သားး�လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းလိုု�အပ််ချျက််များ��းဆိုု�င််ရာာ စိိစစ််ချျက််
အပေါ်�်� အခြေ�ေ�ခံံ၍ နိုု�င််ငံံတော်�်�၏ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းတပ််ဖွဲ့့��များ��းထဲဲသို့့�� ဝင််ရော�ာက််နိုု�င််သည့့်�
ရှှင်း�း လင်းး�သင့့်�လျော်�်��သော�ာ သတ််မှှတ််ချျက််များ��းကိုု� ချျမှှတ််အသုံးး��ပြု�ုရမည််။

ရာာထူးး�အဆင့့်� ထိိန်းး�ညှိိ�ခြ�င်း�း
(Rank harmonization)

•	ရာာထူးး�အဆင့့်� ထိိန်းး�ညှိိ�ခြ�င်း�း ဆိုု�င််ရာာ မူူဝါါဒများ��းကိုု� ချျမှှတ််ရမည််။ ထိုု�သို့့��သတ််မှှတ််
ရာာတွွင်် ရာာထူးး� အဆင့့်�များ��း၊ ဖယ််ကျျဉ််ခံံရသည့့်� လူူအုုပ််စုုများ��းအတွွက်် အထူးး�

အစီီအစဉ််များ��းကိုု� ဖော်�်�ထုုတ််ရန်် အတွွက်် နော�ာက််ခံံအခြေ�ေ�အနေ�ေများ��းကိုု� အခြေ�ေ�ခံံရ
မည််။ ထို့့��အပြ�င်် ယခင််လက််နက််ကိုု�င််အုုပ််စုုများ��းမှှ နိုု�င််ငံံတော်�်�၏ လက််နက််ကိုု�င််

တပ််ဖွဲ့့��များ��းသို့့�� အသွွင််ပြော��ာင်းး�သည့့်� ရှှင်း�း လင်းး�တိိကျသော��ာ� ပုံံ�သေ�နည်း�း /နည်းး�လမ်းး�

တစ််ခုုခုုကိုု� ချျမှှတ််ရမည််။

•	ကာာကွွယ််ရေး�းဘတ််ဂျျက််နှှင့့်� မညီီမျှှမှုုများ��းကြော��ာင့့်� ဖြ�စ််လာာနိုု�င််သည့့်� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�း

ဆိုု�င််ရာာ အန္တတရာာယ််တို့့��အပေါ်�်� ရာာထူးး�အဆင့့်� ထိိန်းး�ညှိိ�ခြ�င်း�း အကျိုးး���ဆက််ကိုု� ထည့့်�

သွွင်း�း စဉ်းး�စား�းရမည််။
အချျက််အလက််စုုဆော�ာင်းး�ခြ�င်းး�နှှင့့်� စီီမံံခန့့်�ခွဲဲ�ခြ�င်း�း
(Data collection and management)

• သတင်းး�အချျက််အလက််စီီမံံခန့့်�ခွဲဲ�မှုုစနစ််တစ််ခုုကိုု� ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််ရာာတွွင်် SSR နှှင့့်�

ဆိုု�င််သော�ာ သတင်းး� အချျက််အလက််လိုု�အပ််ချျက််များ��းကိုု� ရှာာ�ဖွေ�ေထားး�ရှိိ�ရမည််။ ထို့့��

အပြ�င်် ယင်းး�သတင်းး�အချျက််အလက််များ��းကိုု� မျှဝေ��ေနိုု�င််သည့့်� နည်းး�လမ်းး�များ��းကိုု�
ဖော်�်�ထုုတ််ရမည််။

• သတင်းး�အချျက််အလက််စီီမံံခန့့်�ခွဲဲ�ခြ�င်း�း စနစ််တွွင်် ကော�ာက််ယူူထားး�သော�ာ သတင်းး�
အချျက််အလက်် များ��း ကိုု� အနာာဂတ််လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍအချျက််အလက််များ��း

သို့့��မဟုုတ်် စိိစစ််ခြ�င်း�း လုုပ််ငန်းး�စဉ််အတွွက်် အခြေ�ေ�ခံံကျော�ာ�ရိုးး��အဖြ�စ်် ထားး�ရှိိ�ရမည််။
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တိုု�င်း�း ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းရေး�းရာာစင််တာာ

စိိစစ််ခြ�င်း�း

(Vetting)

•	စိိစစ််မှုုကိုု� လက််မှှတ််ထုုတ််ပေး�းသည့့်�ဖြ�စ််စဉ််၏ အစိိတ််အပိုု�င်းး�တစ််ခုုကဲ့့သို့့�
� �

အားး�ပေး�းကူူညီီရမည််။ (အသက််၊ ပညာာရေး�း၊ အခြား��းကျွွမ်းး�ကျျင််မှုုများ��း၊ ရာာဇဝတ််မှုု
နှှင့့်� လူ့့�အခွွင့့်�အရေး�း�ဆိုု�င််ရာာ မှှတ််တမ်းး�များ��း စသည့့်�အချျက််များ��းအပါါအဝင်် စိိစစ််

သွားး��ရန်် လိုု�သည််။)

• ဤစိိစစ််ရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််ကိုု� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ရန်် လုံံ�လော�ာက််သော�ာ

နိုု�င််ငံံရေး�းဆန္ဒဒ/ နိုု�င််ငံံတော်�်�၏ စွွမ်း�း ဆော�ာင််နိုု�င််စွွမ်း�း ရှိိ�မှှသာာလျှှင်် ပြု�ုလုုပ််ရမည််။

• လိုု�အပ််သော�ာ စွွမ်း�း ရည််နှှင့့်� ယခင််အပြု�ုအမူူများ��းနှှင့့်� စပ််လျျဉ််၍ အနိိမ့့်�ဆုံးး��စံံချိိ�န််
စံံနှုုန်းး�များ��းကိုု� သတ််မှှတ််ကာာ အသုံးး��ချျရမည််။

•	ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံမှုုများ��းကိုု� ရှော�ာ�င််ရှား��းနိုု�င််ရန််နှှင့့်� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍတစ််ခုုလုံးး�� ၏ ဖြော��ာင့့်�
မတ််မှုုကိုု� မြှ�ှင့့်�တင််ပေး�းနိုု�င််ရန််အတွွက်် စစ််သည််တော်�်�ဟော�ာင်းး�များ��းကိုု�သာာ သာာ

မက လုံံ�ခြုံ�ံရေး
� �းဌာာန၏ အဖွဲ့့��ဝင််အားး�လုံးး��ကိုု� စိိစစ််ရမည််။
လုံံခြုံ� �ံ�ရေး�းကဏ္ဍသို့့�� စစ််သည််တော်�်�ဟော�ာင်းး�များ��း

ပြ�န််လည််ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ရေး�းကိုု� အားး�ပေး�းထော�ာက််ပံ့့�
ခြ�င်းး�

(Support to ex-combatants Integrating

•	သာာမာာန််အရပ််သားး�ဘဝ သို့့��မဟုုတ်် နိုု�င််ငံံတော်�်�၏ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍသို့့�� အော�ာင််မြ�င််
စွာာ� ကူးး�ပြော��ာင်းး� နိုု�င််ရန််အတွွက်် စိိတ််ပိုု�င်း�း ဆိုု�င််ရာာ ကုုစား�းမှုုနှှင့့်� ပတ််ဝန်းး�ကျျင််သစ််
နှှင့့်� လိုု�က််လျော�ာ�ညီီထွေ�ေစွာာ� ပြု�ုမူူ နေ�ထိုု�င််နိုု�င််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ သင််တန်းး�များ��းကိုု� ပံ့့�ပိုးး��

ပေး�းရမည််။

withing the security sector)

•	ကူးး�စက််မှုုအသစ််များ��းကိုု� လျော့�့��ချျနိုု�င််ရန်် DDR စတင််ချိိ�န််တွွင်် ခုုခံံအားး�ကျရော��ာ�ဂါါ

တပ််ဖျျက််သိိမ်း�း ခြ�င်းး�နှှင့့်� လုံံခြုံ� �ံ�ရေး�းကဏ္ဍ

• တပ််ဖြု�ုတ််သိိမ်း�း ခြ�င်းး�နှှင့့်� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍပြ�န််လည််ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ခြ�င်းး�တို့့��အတွွက််

ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ခြ�င်းး�တို့့��ကိုု� ချိိ�န််ခွွင််လျှာာ� ညှိိ�ခြ�င်း�း

(Balancing demobilization and security
sector integration)

(HIV/AIDS) ကာာကွွယ််ခြ�င်းး�အစီီအစဉ််ကိုု� ချျမှှတ််ဆော�ာင််ရွွက််ရမည််။

မက််လုံးး��များ��းကိုု� သေ�ချာ�ာစွာာ� ထည့့်�သွွင်း�း စဉ်းး�စား�းရမည််။ ရေ�ရှှည််တည််တံ့့�မှုုမရှိသော����ာ
သို့့��မဟုုတ်် အချိုး�း��မညီီသော�ာ ထိုု�ဖြ�စ််စဉ််နှှစ််ခုု၏ အန္တတရာာယ််ကိုု� ရှော�ာ�င်းး�ရှား��းနိုု�င််ရန််
ဖြ�စ််သည််။

•	ဆက််သွွယ််ဆက််ဆံံရေး�းမဟာာဗျူူ�ဟာာတစ််ရပ််ကိုု� ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််ရမည််။ ရွေး�း�ချျယ််

စရာာများ��းကိုု� အပြ�ည့့်�အဝနား�းလည််မှုုရှိစေ���ေရန််နှှင့့်� လွှဲဲ�မှား��းသော�ာ နား�းလည််မှုုများ��းကိုု�
ရှော�ာ�င်းး�ရှား��းနိုု�င််ရန်် ဖြ�စ််သည််။

ဂျျင််ဒါါကိိစ္စစထည့့်�သွွင်း�း စဉ်းး�စား�းသည့့်�
DDR နှှင့့်� SSR လုုပ််ငန်းး�များ��း

(Gener-responsive DDR and SSR)

• DDR နှှင့့်� SSR လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းအတွွင်း�း ရှိိ� ၎င်းး�တို့့��၏ ရွေး�း�ချျယ််စရာာများ��းကိုု�

အမျိုး�း��သမီးး�များ��းအားး� အသိပေး��း�ခြ�င်းး�နှှင့့်� ပြ�န််လည််ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ရေး�းအခွွင့့်�အ
လမ်းး�များ��း လက််တွေ့�့�ကျျခြ�င်းး�တို့့�� ရှိိ�ရန်် ဆော�ာင််ရွွက််ရမည််။

•	လက််နက််ဖြု�ုတ််သိိမ်း�း ခြ�င်းး�နှှင့့်�တပ််ဖျျက််သိိမ်း�း ခြ�င်းး�တို့့��ကိုု� ပြု�ုလုုပ််နေ�စဉ််ကာာလ

အတွွင်း�း အမျိုး�း��သမီးး� များ��းအတွွက်် လုံံ�လော�ာက််သော�ာ အထော��ာက််အပံ့့�ပစ္စစည်း�း များ��း

ပေး�းခြ�င်းး� (လစဉ််ငွေကြေး���း�� ထော�ာက််ပံ့့�မှုု၊ အိိမ််ပြ�န််လမ်းး�စရိိတ််၊ အိိမ််သုံးး�� ပစ္စစည်း�း များ��း၊
ကျျန်းး�မာာရေး�းစော�ာင့့်�ရှော�ာ�က််မှုု ကုုန််ကျျစရိိတ်် အစရှိိ�သည််တို့့��ကိုု� ထော�ာက််ပံ့့�ခြ�င်း�း )
နှှင့့်� အထူးး�ပြ�န််လည်် ဝင််ရော�ာက််နေ�ထိုု�င််ခြ�င်းး�နှှင့့်� သင့့်�လျော်�်��သော�ာ ပြ�န််လည််
ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ရေး�းနည်းး�လမ်းး�များ��းကိုု� ချျပြ�ပေး�းရမည််။

•	နိုု�င််ငံံတော်�်�၏ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍသို့့�� အမျိုး�း��သမီးး�စစ််သည််တော်�်�ဟော�ာင်းး�များ��းက

ပြ�န််လည််ပေါ�ါင်းး�စည်းး� ရေး�းကိုု�ထည့့်�သွွင်း�း စဉ်းး�စား�းရာာတွွင်် ၎င်းး�အမျိုး�း��သမီးး�များ��းက

ရင််ဆိုု�င််နေ�ရသည့့်� အထူးး�စိိန််ခေါ်�်ချျက််များ��း (ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံခြ�င်းး�၊ သမား�းရိုးး��ကျျ
မဟုုတ််သော�ာစွွမ်း�း ရည််များ��း၊ စိိတ််ဒဏ််ရာာများ��း) ကိုု� ထည့့်�သွွင်း�း စဉ်းး�စား�းရမည််။

ရင်းး�မြ�စ်် - Operational Guide: To the Integrated Disarmament, Demobilization and Reintegration Standards, UN 2014,
Table 6.10.1, page 273. Available at: https://unddr.org/uploads/documents/Operational%20Guide.pdf

တိုု�င်း�း ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းရေး�းရာာစင််တာာ
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လက််နက််ဖြု�ုတ််သိိမ်း�း ခြ�င်းး�၊ တပ််ဖျျက််သိိမ်း�း ခြ�င်းး�နှှင့့်� ပြ�န််လည််ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ခြ�င်းး� (Demobilization, Disarmment
and Reintegation – DDR) သည်် ပဋိိပက္ခခအလွွန််ကာာလတွွင်် တည််ငြိ�ိမ််အေး�းချျမ်းး�မှုုနှှင့့်� လုံံ�ခြုံ�ံ�မှုုတို့့��ကိုု� ပေး�းဆော�ာင််နိုု�င််ရန််နှှင့့်�
ပဋိိပက္ခခကြော��ာင့့်� ပျျက််စီးး�သွားး��သော�ာ လူူမှုုစီးး�ပွား��းရေး�းအဆော�ာ�က််အအုံံ�များ��းကိုု� ပြ�န််လည််တည််ဆော�ာက််သည့့်� လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းကိုု�
ချော�ာ�မွေ့�့�စွာာ� လုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််ရန််ရည််ရွွယ်ချ
် ျက််ဖြ�င့့်� လုုပ််ဆော�ာင််လေ့�့ရှိိ�ကြ�သည််။ ပင််မရည််ရွွယ်ချ
် ျက််မှာာ� စစ််သည််တော်�်�ဟော�ာင်းး�
များ��းကိုု� နိုု�င််ငံံရေး�း၊ လူူမှုုစီးး�ပွား��းရေး�းနှှင့့်� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းဌာာနများ��းသို့့�� ပြ�န််လည််ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းကိုု� လုုပ််ဆော�ာင််သည့့်�
လုုပ််ငန်းး�စဉ်် ဖြ�စ််သည််။ အဓိိကအားး�ဖြ�င့့်� DDR လုုပ််ဆော�ာင််ရာာတွွင်အ
် စိုးး��ရနှှင့့်� အစိုးး��ရမဟုုတ််သော�ာ လက််နက််ကိုု�င််တပ််များ��း
အကြား�း� ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းနှှင့့်� နိုု�င််ငံံရေး�းသဘော�ာ�တူူညီီချျက််များ��း ရရှိိ�ပြီး�း�မှှသာာလျှှင်် လုုပ််ဆော�ာင််လေ့�့ရှိိ�ကြ�သည််ကိုု� တွေ့�့�ရှိိ�ရသည််။
ထိုု�သို့့��သဘော�ာ�တူညီ
ူ ချျက််များ��းမရရှိိ�မီ
ီ
ီ DDR လုုပ််ငန်းး�စဉ််ကိုု�လုုပ််ဆော�ာင််ခဲ့့�ပါါကအော�ာ�င််မြ�င််မှုုနှင့့်
ှ အ
� လှှမ်း�း ဝေး�းလိိမ့့်မ
� ည််ဖြ�စ််သည််။
DDR လုုပ််ဆော�ာင််ရာာတွွင်် UN နှှင့့်� နိုု�င််ငံံတကာာမှှ တတ််သိိပညာာရှှင််များ��း၊ ငွေကြေး���း��အထော��ာက််အပံ့့�များ��းနှှင့့်� အခြား��း
နည်းး�ပညာာပိုု�င်းး�အကူူအညီီများ��း များ��းစွာာ� လိုု�အပ််လျျက််ရှိိ�ပြီး�း� အားး�နည်းး�ချျည့့်�နဲ့့�နေ�သော�ာ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းယန္တတရား�းများ��းကိုု� ပြ�န််လည််
ထူူထော�ာင််၊ ပြု�ုပြ�င််မွွန်းး�မံံလေ့�့ရှိိ�ကြ�သည််။ တစ််နည်းး�အားး�ဖြ�င့့်� ပင််မလုံံ�ခြုံ�ံရေး
� �းကဏ္ဍများ��းဖြ�စ််သည့့်� ရဲဲတပ််ဖွဲ့့��နှှင့့်� စစ််တပ်် အရွွယ််
အစား�းကိုု� နိုု�င််ငံံ၏ စီးး�ပွား��းရေး�း၊ နိုု�င််ငံံရေး�းနှှင့့်� ကိုု�က််ညီီအော�ာင်် လုုပ််ဆော�ာင််လေ့�့ရှိိ�ကြ�သည််။ ယင်းး�လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းကိုု� ပဋိိပက္ခခ
အလွွန်် လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းဟုုလည်း�း ခေါ်�်ဆိုု�ကြ�သည််။
လက််နက််ဖျျက််သိိမ်း�း ရေး�း (Disarmament) ဆိုု�သည််သည်် ပဋိိပက္ခခနယ််မြေ�ေအတွွင်း�း ရှိိ� အစိုးး��ရမဟုုတ််သော�ာ လက််
နက််ကိုု�င််များ��းထံံမှှ လက််နက််ကြီး�း�၊ လက််နက််အလတ််၊ လက််နက််အငယ််များ��းနှှင့့်� ပေါ�ါက််ကွဲဲ�စေ�တတ််သော�ာ ခဲဲယမ်းး�လက််နက််
များ��း သိိမ်း�း ဆည်းး�ရန်် စာာရင်းး�ပြု�ုစုုခြ�င်း�း ၊ စနစ််တကျျသိိမ်း�း ယူူခြ�င်းး�နှှင့့်� သိိမ်း�း ဆည်းး�လက််နက််များ��းကိုု� စနစ််တကျျနှှင့့်� လုံံ�ခြုံ�ံ�စွာာ�
သိိမ်း�း ဆည်းး�သိုု�လှော�ာ�င််ထားး�ခြ�င်းး�နှှင့့်� ဖျျက််ဆီးး�သင့့်�ပါါက ဖျျက််ဆီးး�ပစ််ခြ�င်းး� စသည့့်�တို့့��အားး�ပြု�ုလုုပ််ခြ�င်း�း ကိုု� ဆိုု�လိုု�သည််။
တပ််ဖျျက််သိိမ်း�း ရေး�း(Demobilization) ဆိုု�သည််မှာာ� အစိုးး��ရမဟုုတ််သော�ာ လက််နက််ကိုု�င််တပ််ဖွဲ့့��များ��းအားး� တရား�းဝင််
ဖျျက််သိိမ်း�း ခြ�င်းး�ကိုု� ဆိုု�လိုု�သည််။ ထိုု�သို့့��ဖျျက််သိိမ်း�း ရာာတွွင်် အဆင့့်�နှှစ််ဆင့့်�ရှိိ�ပြီး�း� ပထမအဆင့့်�တွွင်် လက််နက််ကိုု�င််စစ််သည််တော်�်�
များ��းကိုု� ယာာယီီစခန်းး�များ��းတွွင်် ထားး�ရှိိ�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ ထို့့��နော�ာက်် ၎င်းး�စစ််သည််တော်�်�များ��းအားး� စနစ််တကျျစီီမံံထားး�သော�ာ စစ််
တန်းး�လျားး��သို့့�� ပြ�န််လည််နေ�ရာာချျထားး�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််သည််။ ဒုုတိိယအဆင့့်�တွွင်် လက််နက််ဖြု�ုတ််သိိမ်း�း ပြီး�း�စီးး�သွားး��သော�ာ စစ််သားး�/
သည််တော်�်�များ��း၏ဘဝ ပြ�န််လည််ထူူထော�ာင််ရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းကိုု� ကူူညီီခြ�င်း�း တို့့��ပါါဝင််သည််။
ပြ�န််လည််ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ခြ�င်းး� (Reintegration) ဆိုု�သည််မှာာ� စစ််သားး�ဟော�ာင်းး�များ��းနှှင့့်� ၄င်းး�တို့့��၏ မိိသားး�စုုဝင််များ��းကိုု�
သာာမာာန််ပြ�ည််သူူဘဝသို့့�� စီးး�ပွား��းရေး�းနှှင့့်�လူူမှုုရေး�းအရ ကူးး�ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး�နှှင့့်� ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ခြ�င်းး�ကိုု� ဆိုု�လိုု�သည််။ ဤဖြ�စ််စဉ််တွွင််
ငွေ�ေသားး�ထော�ာက််ပံ့့�မှုုခြ�င်း�း ၊ အသက််မွေး�း�ဝမ်းး�ကျော�ာ�င်းး�သင််တန်းး�များ��းပေး�းခြ�င်းး�၊ ဝင််ငွေ�ေလည််ပတ််သည့့်�လုုပ််ငန်းး�များ��း ထူူထော�ာင််
ပေး�းခြ�င်းး�နှှင့့်� ကျော�ာ�င်းး�ပညာာရေး�းပြ�န််လည််သင််ကြား�း�ပေး�းခြ�င်းး� စသည့့်�လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းပါါဝင််သည််။ ပြ�န််လည််ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ခြ�င်းး�
လုုပ််ငန်းး�စဉ််သည်် ရေ�လတ််မှှ ရေ�ရှှည််လုုပ််ငန်းး�စဉ််ဖြ�စ််ပြီး�း� အချိိ�န််ယူူလုုပ််ဆော�ာင််ရသော��ာ လုုပ််ငန်းး�စဉ််တစ််ခုု ဖြ�စ််သည််။
ပဋိိပက္ခခအလွွန်် လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ��း ပြု�ုလုုပ််ရာာတွွင်် UN မှှ ဦးးစီးး�ဆော�ာင််ရွွက်ကြ် �ကိုု�
အများ��းအားး�ဖြ�င့့်� တွေ့�့�ရှိိ�ရသည််။ သို့့��သော်�်�လုုပ််ဆော�ာက််ချျက််များ��းသည်် နိုု�င််ငံံတစ််နိုု�င််ငံံနှှင့့်�တစ််နိုု�င််ငံံ၏ ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ��းသည််
နိုု�င််ငံံ၏ လိုု�အပ််ချျက််များ��းအရ ကွဲဲ�ပြား�း�ကြ�သည််။ မည််သို့့��ပင််ကွဲဲ�ပြား�း�စေ�ကာာ မူူအခြေ�ေ�ခံံအယူူအဆနှှင့့်� လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��း တူူညီီ
ကြ�သည််ကိုု�တွေ့�့�ရှိိ�ရသည််။ အချို့့���သော�ာ နိုု�င််ငံံများ��းသည်် UN ၏ စီီမံံဦးးဆော�ာင််မှုုအော�ာက််တွွင်် လိုု�က််နာာဆော�ာင််ရွွက်ကြ် �ပြီး�း� အချို့့���
သော�ာ နိုု�င််ငံံများ��းမှာာ�မူူ မိိမိိတို့့��နိုု�င််ငံံ၏ လိုု�အပ််ချျက််များ��းအပေါ်�်�တွွင်် အခြေ�ေ�ခံံ၍ UN ၏ လမ်းး�စဉ််များ��းနှှင့့်�ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ကာာ ဆော�ာင််ရွွက််
ကြ�သည််ကိုု� တွေ့�့�ရသည််။ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းကိုု� အဓိိကအားး�ဖြ�င့့်� အော�ာက််ပါါအချျက််များ��းအပေါ်�်�တွွင််
အခြေ�ေ�ခံံ၍ လုုပ််ဆော�ာင််ကြ�သည််ကိုု� တွေ့�့�ရှိိ�ရသည််။
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တိုု�င်း�း ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းရေး�းရာာစင််တာာ

၁) 	လူူထုုအခြေ�ေ�ပြု�ုခြ�င်း�း
၂) 	နိုု�င််ငံံတော်�်�မှှ ဦးးစီးး�ဦးးရွွက််ပြု�ုခြ�င်းး�နှှင့့်� တာာဝန််ယူူလုုပ််ဆော�ာင််ရန်် ဆန္ဒဒရှိိ�ခြ�င်း�း
၃) 	ပွွင့့်�လင်း�း မြ�င််သာာမှုု၊ တာာဝန််ယူူ၊ တာာဝန််ခံံမှုုနှှင့့်� ပြ�င််လွွယ််ပြော��ာင်းး�လွွယ််ရန်် လိုု�အပ််ခြ�င်းး�
၄) 	လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းကိုု� စနစ််တကျျ ကော�ာင်းး�မွွန််စွာာ� စီီစဉ််ရေး�းဆွဲဲ�ထားး�ခြ�င်းး�
၅) 	နိုု�င််ငံံတကာာအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း၊ UN ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းတပ််များ��းနှှင့့်� ပြ�ည််တွွင်း�း ၊ ပြ�ည််ပလူူမှုုအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းနှှင့့်�
လက််တွဲဲ�လုုပ််ဆော�ာင််ခြ�င်းး�

အိိမ််ရှှင််နိုု�င််ငံံမှှ ဦးးစီးး�ဦးးရွွက််မှုုပြု�ုခြ�င်းး� (National Ownership) ဆိုု�သည််မှာာ� ပဋိိပက္ခခအလွွန််ကာာလ DDR/SSR
ပြု�ုလုုပ််ရာာတွွင်် ယိိမ်း�း ယိုု�င််နေ�သော�ာ အစိုးး��ရအုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းနှှင့့်� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းယန္တတရား�းများ��းကိုု� အိိမ််ရှှင််နိုု�င််ငံံ၏ဆန္ဒဒအလျော��ာ�က်် ဦးးစီးး�
ဦးးရွှှက််ပြု�ု၍ ပြ�န််လည််တည််ဆော�ာက််ရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ��းကိုု� ဆိုု�လိုု�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ အိိမ််ရှှင််နိုု�င််ငံံမှှဦးးစီးး�၍ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု ပြု�ု
ရာာတွွင််တာာဝန််ယူူ၊ တာာဝန််ခံံမှုုရှိသော����ာ၊ ထိရော��ာ�က််သော�ာ၊ ရေ�ရှှည််တည််တံ့့�ခိုု�င််မြဲ�ဲသော�ာ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍများ��း ဖြ�စ််ပေါ်�်လာာရေး�းနှှင့့်�
၎င်းး�လုံံ�ခြုံ�ံရေး
� �းကဏ္ဍအားး�လုံးး��သည်် အရပ််ဖက််အုုပ််ချုု�ပ််မှုုအော�ာက််ရှိရေး���း�နှှင့့်� တည််ဆဲဲတရား�းဥပဒေ�ေနှှင့့်� လူ့့�အခွွင့့်�အရေး�း�များ��းကိုု�
လေး�းစား�းလိုု�က််နာာသော�ာ လုံံ�ခြုံ�ံရေး
� �းဌာာနများ��း ဖြ�စ််ထွွန်းး�ရေး�းကိုု� ဦးးစား�းပေး�းဆော�ာင််ရွွက်သ
် ည််။
ဤဖြ�စ််စဉ််ကိုု� များ��းသော�ာအားး�ဖြ�င့့်� ပဋိိပက္ခခအလွွန််ကာာလတွွင်် လုုပ််ဆော�ာင််လေ့�့ရှိသော����ာကြော��ာင့့်� အထူးး�သဖြ�င့့်� DDR
ကိုု� ဦးးစား�းပေး�းလုုပ််ဆော�ာင််သည််ကိုု� တွေ့�့�ရသည််။ သို့့��သော်�်� DDR တစ််ခုုတည်းး�ကိုု� ဦးးစား�းပေး�း၍ လုုပ််ဆော�ာင််ခြ�င်းး�သည်် ရေ�ရှှည််
တည််တံ့့�သော�ာ အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�မှုုနှှင့့်� တည််ငြိ�ိမ််အေး�းချျမ်းး�မှုုတို့့��ရရှိိ�ရန််အတွွက်် အလွွန််ခက််ခဲဲသည််ကိုု� အချို့့���သော�ာနိုု�င််ငံံမျာ�ာက
မီးး�မော�ာင်းး�ထိုးး��ပြ�နေ�သည််ကိုု� လေ့�့လာာတွေ့�့�ရှိိ�ရသည််။ ထို့့��ကြော��ာင့့်� DDR လုုပ််လျှှင်် SSR ကိုု�ပါါ တစ််ပြို�ု�င််နက််တည်းး� လုုပ််သွားး��ရန််လိုု�
သည််။ ထိုု�သို့့��လုုပ််ဆော�ာင််ရာာတွွင်် နိုု�င််ငံံတကာာ၏ အတွေ့�့��အကြုံ�ံ�ပေါ်�်တွွင််အခြေ�ေ�ခံံ၍ ရေး�းသားး�ပြု�ုစုုထားး�သော�ာ အချျက််အလက််
များ��းမှှ အရေး�း�ကြီး�း�သော�ာကော�ာက််နှုုက််ချျက််အချို့့���ကိုု� အော�ာက််တွွင််ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််။
●

DDR နှှင့့်� SSR ကိုု� လုုပ််ဆော�ာင််ရာာတွွင်် ရင််ဆိုု�င််ရသည့့်� စိိန််ခေါ်�်မှုုများ��းကိုု� နား�းလည််နိုု�င််ရန်် လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းလိုု�အပ််မှုုနှှင့့်�
လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းစံံချိိ�န််စံံနှုုန်းး�များ��းကိုု� ပြ�န််လည််စိိစစ််သော�ာ နိုု�င််ငံံတော်�်�အဆင့့်�တွေ့�့�ဆုံံ�ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုများ��းကိုု� ကူူညီီထော�ာက််ပံ့့�
ခြ�င်းး�၊ ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုများ��းတွွင်် ပဋိိပက္ခခအလွွန်် တရား�းစီီရင််ရေး�းနှှင့့်� တရား�းရေး�းမဏ္ဍိုု�င််များ��းပြု�ုပြ�င််ခြ�င်းး�၊ ရွေး�း�ကော�ာက််ခံံ
အစိုးး��ရကိုု� တင််မြော��ာက််ခြ�င်းး�ကိိစ္စစရပ််များ��း၊ လုုခြုံ�ံ�ရေး�းဌာာနများ��းကိုု� ပြ�န််လည််တည််ဆော�ာက််ခြ�င်းး�ကိိစ္စစ၊ ပင််မလုံံ�ခြုံ�ံရေး
� �း
ကဏ္ဍများ��းကိုု� ထိိန်းး�ကြော��ာင်းး�သည့့်� ယန္တတရား�းများ��းနှှင့့်� လူူထူူအခြေ�ေ�ပြု�ုအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းဆိုု�င််ရာာ ကိိစ္စစရပ််များ��းလည်း�း
ပါါဝင််ရမည််ဖြ�စ််သည််။

●

အစိုးး��ရနှှင့့်� နိုု�င််ငံံတကာာအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းကြား�း� ဦးးစား�းပေး�းအကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ရမည့့်� ကဏ္ဍများ��းကိုု� အတူူတကွွ
အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�နိုု�င််ရန်် လမ်းး�ပြ�မြေ�ေပုံံ�တစ််ခုုကိုု� သဘော�ာ�တူူညီီမှုု ရရှိိ�ထားး�ရန််။

●

DDR နှှင့့်� SSR ကိုု� အထော��ာက််အပံ့့�ဖြ�စ််စေ�ရန်် စွွမ်း�း ရည််မြှ�ှင့့်�တင််ရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းကိုု� အစိုးး��ရနှှင့့်� နိုု�င််ငံံတကာာများ��း
မှှ အတူူအကွွ ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ရေး�းဆွဲဲ�အကော��ာက််အထည််ဖော်�်�ရန််

●	ဦးးစား�းပေး�းလူ့့�အရင်းး�အမြ�စ််များ��း ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််ရေး�းကိုု� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ခြ�င်းး�၊ ၎င်းး�အရင်းး�အမြ�စ််များ��းသည််
ဖြ�စ််ပေါ်�်လာာမည့့်� ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းကိုု� အထော��ာက််အပံ့့�ဖြ�စ််စေ�သည့့်�အပြ�င််၊ အခြား��းဖွံ့့��ဖြိုး�း��ရေး�းလုုပ််ငန်းး�
စဉ််များ��းကိုု�ပါါ အထော��ာက််အကူူပြု�ုမည့့်� လူ့့�အရင်းး�အမြ�စ််များ��း
●	ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုကိုု� အဓိိကလုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််သည့့်�၊ လုုပ််ဆော�ာင််နေ�သည့့်� ပုုဂ္ဂိုု��လ််များ��းကိုု� ရွေး�း�ချျယ််၊ မွေး�း�ထုုတ််ခြ�င်း�း ၊
ဤသို့့��ရွေး�း�ချျယ််မှုုများ��းကိုု� ကနဦးးလေ့�့လာာစုံံ�စမ်းး�မှုုများ��းပြု�ုလုုပ််စဉ််ကာာလတွွင်် ရွေး�း�ချျယ််သတ််မှှတ််ရမည်် ဖြ�စ််သည််။
တိုု�င်း�း ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းရေး�းရာာစင််တာာ
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●

DDR နှှင့့်� SSR လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းကိုု� ချော�ာ�မွေ့�့�စွာာ� ဦးးစီးး�ဆော�ာင််ရွွက််နေ�သည့့်� နိုု�င််ငံံတော်�်�အဆင့့်�စီီမံံကွွပ််ကဲဲရေး�းနှှင့့်�
စော�ာင့့်�ကြ�ည့့်�ရေး�းယန္တတရား�းများ��း အားး�ကော�ာင်းး�လာာစေ�ရန်် ကူူညီီထော�ာက််ပံ့့�ပေး�းခြ�င်း�း ။

●	နိုု�င််ငံံတကာာမှှ ကျွွမ်းး�ကျျင််ပညာာရှှင််များ��းမှှ အသိိပညာာ၊ အတတ််ပညာာများ��းကိုု� နိုု�င််ငံံတော်�်�အဆင့့်� အတတ််ပညာာရှှင််
များ��းထံံသိုု� လွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�သင််ကြား�း�ပေး�းခြ�င်းး� အစီီအစဉ််များ��းကိုု� ထည့့်�သွွင်း�း စဉ်းး�စား�းရန််။
●

DDR နှှင့့်� SSR လုုပ််ငန်းး�များ��း အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ဆော�ာင််ခြ�င်းး�နှှင့့်� လုုပ််ငန်းး�များ��းကိုု� ပြ�န််လည််သုံးး��သပ််၊ စိိစစ််၊
အကြံ�ံပေး�းသည့့်�လုုပ််ငန်းး�များ��းကိုု� လက််တွဲဲ�အကော်��်�အထည််ဖော်�်�နိုု�င််ရန်် နိုု�င််ငံံတော်�်�အဆင့့်� DDR နှှင့့်� SSR ဆိုု�င််ရာာ
ကော်�်�မတီီများ��းကိုု� ကူူညီီထော�ာက််ပံ့့�ခြ�င်း�း စသည့့်�အချျက််အလက််များ��း ပါါဝင််သည််။
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လုံံ�ခြုံ�ံရေး
� �းကဏ္ဍပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းဆိုု�သည််မှာာ� မိိမိနိုု�င််ငံံသားး
ိ
�များ��း၏ လုံံ�ခြုံ�ံရေး
� �းအတွွက််
ထိိရော�ာက််စွာာ�တာာဝန််ယူူ၊ တာာဝန််ခံံမှုုရှိသော����ာ လုံံ�ခြုံ�ံရေး
� �းဆိုု�င််ရာာဝန််ဆော�ာင််မှုုများ��းကိုု� အသားး�အရော�ာ�င််၊
လူူမျိုး�း��၊ ကိုးး��ကွွယ်သ
် ည့့်�ဘာာသာာ မခွဲဲ�ခြား��းဘဲဲ တရား�းဥပဒေ�ေနှှင့့်� လူ့့�အခွွင့့်�အရေး�း�အပေါ်�်�တွွင်် အခြေ�ေ�ခံံ
၍ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲသော�ာ လုုပ််ငန်းး�စဉ််ဖြ�စ််သည််ဟုု ကုုလသမဂ္ဂဂအဖွဲ့့�� (UN) က အဓိိပ္ပာာ�ယ််ဖွွင့့်�ဆိုု�
ထားး�သည််။ SSR/DDR နှှင့့်� ပတ််သက််၍ ဝင််ရော�ာက််ကူူညီီရာာတွွင််လည်း�း ပင််မရည််ရွွယ်ချ
် ျက််နှှင့့်�
ချျမှှတ််ထားး�သော�ာ အခြေ�ေ�ခံံမူူများ��းအပေါ်�်�တွွင််အခြေ�ေ�ခံံ၍ ကူူညီီသည််ကိုု�တွေ့�့�ရှိိ�ရသည််။ (ဇယားး� - ၅ ရှုု)
UN သည်် ပဋိိပက္ခခဖြ�စ််ပွား��းနေ�သော�ာ ကမ္ဘာ့့��နိုု�င််ငံံများ��းသို့့�� နယ််စည်းး�မခြား��းဝင််ရော�ာက််
ကူူညီီနိုု�င််သည့့်� အခွွင့့်�အာာဏာာကိုု� ရရှိိ�ထားး�သော�ာ တစ််ခုုတည်းး�သော�ာ အဖွဲ့့��အစည်းး�ဖြ�စ််သည််။ ထိုု�သို့့��
ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းနှှင့့်�

ပဋိိပက္ခခဖြေ�ေရှှင်း�း ရေး�းနှှင့့်�ပတ််သက််၍

ကူူညီီ

နိုု�င််သည့့်�အခွွင့့်�အာာဏာာကိုု�

ကုုလသမဂ္ဂဂလုံံခြုံ� �ံ�ရေး�းကော�ာင််စီီ (UNSC) ၏ အဖွဲ့့��ဝင််နိုု�င််ငံံများ��းက ဆုံးး��ဖြ�တ််ကြ�ရသည််။ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�း
ကော�ာင််စီီတွွင်် အမြဲ�ဲတမ်းး�အဖွဲ့့��ဝင််ဖြ�စ််သည့့်� အမေ�ေရိိကန််၊ ယူူကေ�၊ တရုုတ််၊ ရှှရှား��းနှှင့့်� ပြ�င််သစ််နိုု�င််ငံံ
တို့့��မှှ ဗီီတိုု�အာာဏာာသုံးး��ပြီး�း� ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျကြ�သည််ကိုု�တွေ့�့�ရသည််။ အဖွဲ့�့� ဝင််နိုု�င််ငံံတစ််ခုုခုက
ု
ဗီီတိုု�အာာဏာာသုံးး��ပြီး�း� ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ��းကိုု�ပယ််ချျနိုု�င််သည််။
UN သည်် ပဋိိပက္ခခအလွွန််နိုု�င််ငံံများ��းကိုု� အကူူအညီီပေး�းရာာတွွင်် ၎င်းး�၏အဓိိကကျျဆုံးး��
သော�ာဌာာနများ��းမှာာ� ကုုလသမ္မမဂ္ဂဂ ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းထိိန်း�း သိိမ်း�း ရေး�းဌာာန (UNDPKO)၊ ကုုလသမ္မမဂ္ဂဂနိုု�င််ငံံ
ရေး�းနှှင့့်� ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းတည််ဆော�ာက််မှုုဆိုု�င််ရာာအရေး�း�ကိိစ္စစများ��းနှှင့့်� ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းထိိန်း�း သိိမ်း�း ရေး�း
ဌာာန (UN-DPPA-DPO)၊ UN-DPKO နှှင့့်� အနီးး�ကပ််ပူးး�တွဲဲ�လုုပ််ကိုု�င််သော�ာဌာာနများ��းဖြ�စ််သည့့်� ကုုလ
သမ္မမဂ္ဂဒု
ဂ က္ခ
ု သ
ခ ည််များ��းဆိုု�င််ရာာမဟာာမင်းး�ကြီး�း�ရုံးး��(UNHCR)၊ ကမ္ဘာ့့�စား�းနပ််ရိ
�
က္ခာာ�
ိ
အစီီအစဉ််(WFP)၊ ကုု
လသမ္မမဂ္ဂအ
ဂ ပြ�ည််ပြ�ည်် ဆိုု�င််ရာာ ကလေး�း�သူူငယ််များ��းရန််ပုံံ�ငွေ�ေအဖွဲ့�့� (UNICEF)၊ ကုုလသမ္မမဂ္ဂလူူသားး
ဂ
�
ချျင်းး�စာာနာာမှုုဆိုု�င််ရာာအရေး�း�ကိိစ္စများ��း
စ
ပေါ�ါင်းး�စပ််ညှိိ�နှိုင်း
ု �း ရေး�းရုံးး�� (UNOCHA)၊ ကုုလသမ္မမဂ္ဂဖွံ့့
ဂ �� ဖြိုး�း��မှုု
အစီီအစဉ်် (UNDP)၊ ကုုလသမ္မမဂ္ဂလူ့့
ဂ �အခွွင့့်အရေး�း
�
�ဆိုု�င််ရာာ မဟာာမင်းး�ကြီး�း�ရုံးး�� (UNOHCHR)) စသည််တို့့��
လည်းး� လူူသားး�ချျင်းး�စာာနာာထော�ာက််ထားး�မှုုအကူူအညီီများ��းအပြ�င်် အခြား��းသော�ာနည်းး�ပညာာပိုု�င်းး�နှှင််
လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍတွွင်် ပါါဝင််ကူူညီီဆော�ာင််ရွွက်ကြ် �သည််ကိုု� လေ့�့လာာတွေ့�့�ရှိိ�ရသည််။
UN က ဝင််ရော�ာက််ကူူညီီရာာတွွင်် ဆယ််စုုနှှစ်် နှှစ််ခုုကြာ�ာ DDR ကိုု� အစဉ််တစိုု�က်် ကူူညီီ
ထော�ာက််ပံ့့�မှုုပေး�းခဲ့့သ
� ည့့်� UN-DPKO မှှ UN ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းစစ််တပ််၊ UN အရပ််သားး�ရဲဲတပ််ဖွဲ့့��နှှင့့်�
အခြား��းနည်းး�ပညာာအထော��ာက််အကူူပြု�ုဌာာနများ��းကိုု� စေ�လွှှတ််၍ ကူူညီီခဲ့့သ
� ည််။ များ��းသော�ာအားး�ဖြ�င့့်�
DDR လုုပ််ဆော�ာင််ရန််အတွွက််သာာ UN-DPKO ကိုု� အကူူအညီီတော�ာင်းး�ခံံလေ့�့ရှိိ�သည််ကိုု� တွေ့�့�ရ
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သည််။ သို့့��သော်�်� ရံံဖန််ရံံခါါ၌ UN-DPKO ကိုု� လက််နက််ဖြု�ုတ််သိိမ်း�း ရေး�းနှှင့့်� တပ််ဖျျက််သိိမ်း�း ရေး�း ပြု�ုလုုပ််ရန််အတွွက််သာာ
အကူူအညီီတော�ာင်းး�ခံံလာာသည််ကိုု� တွေ့�့�ရပြ�န််သည််။ UN-DPKO အပြ�င်် အခြား��း UN ဌာာနတစ််ခုုဖြ�စ််သည့့်� UNDP မှှလည်း�း UN
၏ ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းထိိန်း�း သိိမ်း�း ရေး�း လုုပ််ငန်းး�စဉ််တွွင်် DDR ကိုု� ဝင််ရော�ာက််ကူူညီီသည််ကိုု� တွေ့�့�ရှိိ�ရသည််။ ထိုု�သို့့��ကူူညီီရာာတွွင််
ပဋိိပက္ခခလွွန်် အခြေ�ေ�အနေ�ေတွွင််ဖြ�စ််စေ�၊ ပုံံ�မှှန််အခြေ�ေ�အနေ�ေတွွင််ဖြ�စ််စေ� ဝင််ရော�ာက််ကူူညီီကြ�သည််။ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍအားး�လုံးး��ကိုု�
လွှှမ်း�း ခြုံ�ံ�သော�ာ SSR သည်် UN မှှ ဦးးစား�းပေး�းဆော�ာင််ရွွက််ပေး�းသည့့်�ကဏ္ဍ မဟုုတ််သော်�်�လည်း�း SSR ၏ အစိိတ််အပိုု�င်းး�များ��း ဖြ�စ််
သည့့်� ရဲဲတပ််ဖွဲ့့��၊ ကာာကွွယ််ရေး�းဌာာနများ��းနှှင့့်� တရား�းရေး�းမဏ္ဍိုု�င်် စသည့့်�ကဏ္ဍများ��းတွွင်် ဝင််ရော�ာက််ကူူညီီဆော�ာင််ရွွက်သ
် ည််ကိုု�
တွေ့�့�ရှိိ�ရသည််။ (UN, 2014) UN ၏ ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းတပ််များ��းကိုု� အခြား��းနိုု�င််ငံံသို့့�� စေ�လွှှတ််နိုု�င််ရန််စီီစဉ််ရာာတွွင်် ဆော�ာင််ရွွက််ရန််
အစီီအစဉ််များ��း၊ ဘတ််ဂျျတ်် လျာာ�ထားး�ချျက််များ��းနှှင့့်�အတူူ လုံံ�ခြံ�ံရေး�းကော�ာင််စီီ၏ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ဖြ�င့့်�သာာ ပြု�ုလုုပ််နိုု�င််သည််ကိုု�
တွေ့�့�ရသည််။
ဇယားး� (၅) UN ၏ SSR နှှင့့်� DDR ဆိုု�င််ရာာ ဘုံံအခြေ�ေ�ခံံမူ
�
ူများ��း(Common Principles for UN DDR and SSR)
DDR ဆိုု�င််ရာာ အခြေ�ေ�ခံံမူူများ��း
လူူထုုအခြေ�ေ�ပြု�ုခြ�င်း�း နှှင့့်� လူ့့�အခွွင့့်�အရေး�း�

SSR ဆိုု�င််ရာာ အခြေ�ေ�ခံံမူူများ��း
ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််မှုုရေး�းနှှင့့်�လူူအခွွင့့်�အရေး�း�ကိုု� လူူသားး�အားး�လုံးး�� ခံံစား�းရရှိရေး���း�အတွွက််

အခြေ�ေ�ပြု�ုခြ�င်းး�

အထော��ာက််အပံ့့�ဖြ�စ််စေ�ခြ�င်း�း (Support development and contribute to the

based)

ကျားး��-မ ရေး�းရာာကိိစ္စစ ထည့့်�သွွင်း�း စဉ််စား�းခြ�င်းး� (Gender Sensitive)

(People-centered and Rightsလိုု�က််လျော�ာ�ညီီထွေ�ေမှုုရှိိ�ခြ�င်း�း

enjoyment of human rights by all)

နိုု�င််ငံံနှှင့့်�/သို့့��မဟုုတ််ဒေ�သအခြေ�ေ�အနေ�ေနှှင့့်�အညီီ လိုု�က််လျော�ာ�ညီီထွေ�ေစွာာ� ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�

(Flexible)

(Flexible and tailedored to the country and/or region)

ပွွင့့်�လင်း�း မြ�င််သာာမှုုနှှင့့်� တာာဝန််ယူူ/

လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကိုု� ထိရော��ာ�က််ပြီး�း� အားး�လုံးး��ပါါဝင််မှုုရှိသော����ာ တာာဝန််ယူူ/တာာဝန််ခံံမှုု ရှိိ�သည့့်� နည်းး�

(Transparent and accountable)

security)

တာာဝန််ခံံမှုုရှိိ�ခြ�င်း�း

လမ်းး�ဖြ�င့့်� ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး� (effective, includsive and accountable approach to
အမျိုး�း��သားး�အဆင့့်�ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််၊လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကော�ာင််စီီ၏လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်� နှှင့့်�/သို့့��မဟုုတ််

လွှှတ််တော်�်�၏ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက်် လိုု�အပ််ခြ�င်းး� (Need for a national decision, a Security
Council mandate, and/or a General Assembly resoulution)

အိိမ််ရှှင််နိုု�င််ငံံမှှ ဉီးး�စီးး�ဦးးရွှှက််ပြု�ုခြ�င်းး�
(Nationally-owned)

အိိမ််ရှှင််နိုု�င််ငံံမှှ ဦးးစီးး�ဦးးရွွက််ပြု�ုခြ�င်းး�နှှင့့်� ပါါဝင််ပတ််သက််သည့့်� နိုု�င််ငံံနှှင့့်� လူူမှုုအသိုု�င်းး� အဝန်းး�
များ��းက ကတိိကဝတ််ရှိိ�ခြ�င်း�း ) (National ownership and commitment of involved
states and societies)

ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ခြ�င်းး�

အိိမ််ရှှင််နိုု�င််ငံံနှှင့့်� နိုု�င််ငံံတကာာမိိတ််ဖက််အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း၏ ကြိုး�း��ပမ်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုု ကိုု�

ကော�ာင်းး�မွွန််စွာာ� စီီမံံထားး�ခြ�င်းး�

ပဋိိပက္ခခအလွွန််ကာာလစီီမံံမှုုနှှင့့်� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�မှုုအတွွက်် မရှိိ�မဖြ�စ်် လိုု�အပ််သည့့်�

(Integrated)

(Well-planned)

ချိိ�တ််ဆက််ခြ�င်းး� (Coordinaton of national and international partners efforts)
SSR မူူဘော�ာင််(SSR framework essential for post-conflict planning and

implementation)

ဦးးစား�းပေး�းလုုပ််ဆော�ာင််ချျက််များ��း၊ အချိိ�န််ဇယားး�နှှင့့်� မိိတ််ဖက်် ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ��း အပါါအဝင််

ရှှင်း�း လင်းး�စွာာ� ဖွွင့့်�ဆိုု�ထားး�သော�ာ မဟာာဗျူူ�ဟာာ ချျမှှတ််ထားး�ခြ�င်းး� (Clearly defined strategy,

including the indentification of priorities , indicctive timelines and
partnerships)

ရင်းး�မြ�စ်် - UN Inter-Agency Working Group on DDR. Briefing Note for Senior Managers on the IDDRS, 4, and, SecretaryGeneral’s report on SSR, S/2008/39.
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တိုု�င်း�း ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းရေး�းရာာစင််တာာ

ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ရရှိိ�ပြီး�း�လျှှင်် UN-DPKO နှှင့့်� UN-DPPA-DPO ဌာာနများ��းသည်် လုုပ််ငန်းး�စဉ််ဆော�ာင််ရွွက််ရာာတွွင်် အရေး�း�
ပါါဆုံးး��ဌာာနများ��းဖြ�စ််လာာသည််။ ၎င်းး�ဌာာနများ��းသည်် များ��းသော�ာအားး�ဖြ�င့့်� DDR ကိုု� ဦးးစား�းပေး�းလုုပ််ဆော�ာင််လေ့�့ရှိိ�သည််ကိုု� လေ့�့လာာ
တွေ့�့�ရှိိ�ရသည််။ SSR အပိုု�င်းး�ကိုု� ကူူညီီလေ့�့ရှိသော်����်�လည်း�း ဦးးစား�းပေး�းအစီီအစဉ််တွွင်် ပါါဝင််မှုုမရှိိ�သည််ကိုု� တွေ့�့�ရှိိ�ရသည််။ UN မှှ
SSR လိုု�အပ််မှုုကိုု� ကူူညီီဆော�ာင််ရွွက််ရာာတွွင်် ပိုု�မိုု�နည်းး�စနစ််ကျျစွာာ�နှှင့့်� လက််တွေ့�့�ကျျစွာာ� ကူူညီီနိုု�င််ရန်် SSR/DDR နှှင့့်� ပတ််သက််
သည့့်� UN မှှ ဌာာန (၁၃) ခုုဖြ�င့့်� ၂ဝဝ၇ ခုုနှှစ််တွွင်် စုုဖွဲ့့��ထားး�သည့့်� SSR အလုုပ််အဖွဲ့့�� (SSR Task Force) ကိုု�ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�သည််။
(DDR, SSR, Rule of Law, Military, Police အစရှိိ�သည့့်� ဌာာနများ��းအပါါအဝင််) ကုုလသမ္မမဂ္ဂဂအထွေထွေ��ေ��� အတွွင်း�း ရေး�းမှူး��း၏
အုုပ််ချုု�ပ််မှုုအော�ာက််တွွင််ရှိိ�သည့့်� UN-DPKO နှှင့့်� UN-DPPA-DPO ဌာာနအော��ာက််တွွင််ရှိိ�သည််။ လက််ရှိိ�အချိိ�န််ထိိ SSR Task
Force ရုံးး��များ��းကိုု� ပဋိိပက္ခခအလွွန််နိုု�င််ငံံများ��း (အာာဖရိိကတိုု�က််တွွင်် ၁၁ နိုု�င််ငံံ၊ ဟေ�ထီီ နှှင့့်� တီီမော�ာလက််စတေ�ေ နိုု�င််ငံံသစ််
စုုစုုပေါ�ါင်းး� ၁၃ နိုု�င််ငံံ) နှှင့့်� နိုု�င််ငံံသစ််စတင််တည််ထော�ာင််သည့့်� (တီီမော�ာလက််စ််တေ�နိုု�င််ငံံ) နိုု�င််ငံံတို့့��တွွင်် ဖွွင့့်�လှှစ််ကူူညီီခဲ့့ပြီး�း
� �
လိုု�အပ််သော�ာ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းနှှင့့်� DDR ဆိုု�င််ရာာ ပြ�န််လည််တည််ဆော�ာက််ရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ��းတွွင်် ကူူညီီခဲ့့သ
� ည််ကိုု� တွေ့�့�ရသည်် (ဇယားး�
- ၆ ရှုု) ။ ရုံးး��စိုု�က််ထူူထားး�ခြ�င်းး� မရှိသော်����်�လည်းး� နီီပေါ�ါနှှင့့်� အာာရှှနိုု�င််ငံံများ��းတွွင််လည်း�း SSR/DDR လုုပ််ငန်းး�စဉ််တွွင်် ဝင််ရော�ာက််
ကူူညီီခဲ့့ကြ� �သည််ကိုု� တွေ့�့�ရသည််။ မြ�န််မာ့့�ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းဖြ�စ််စဉ်် အစော�ာ�ပိုု�င်းး�ကာာလတွွင််လည်း�း ကုုလသမဂ္ဂဂအဖွဲ့့��၏ အထူးး�
ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��းအားး�စေ�လွှှတ််ကာာ ဝင််ရော�ာက််ကူူညီီခဲ့့သ
� ည််ကိုု� တွေ့�့�ရသည််။
ထိုု�သို့့�� ဝင််ရော�ာက််ကူူညီီရာာတွွင်် ကုုလသမဂ္ဂဂအဖွဲ့့��သည်် မိိမိိ၏သဘော�ာ�ဖြ�င့့်�သာာ ဝင််ရော�ာက််စွွက််ဖက််ခြ�င်းး�မဟုုတ််ဘဲဲ
အိိမ််ရှှင််နိုု�င််ငံံ၏ ဖိိတ််ခေါ်�်မှုုဖြ�င့့်�သာာ ဝင််ရော�ာက််ကူူညီီသည််ကိုု� တွေ့�့�ရှိိ�ရသည််။ ကုုလူူသမဂ္ဂဂအဖွဲ့့��မှှ ချျမှှတ််ထားး�သော�ာ SSR နှှင့့်�
ပတ််သက််သည့့်� ပင််မရည််ရွွယ်ချ
် ျက််များ��းနှှင့့်� မူူဝါါဒ (၁ဝ) ချျက််အပေါ်�်�တွွင််မူူတည််ပြီး�း� ကူူညီီသည််ကိုု� တွေ့�့�ရသည််။ ပင််မ
ရည််ရွွယ်ချ
် ျက််မှာာ� တိုု�င်းး�ပြ�ည််၏ဝင််ငွေ�ေနှှင့့်� ကိုု�က််ညီီသော�ာကာာကွွယ််ရေး�းနှှင့့်� တရား�းဥပဒေ�ေစိုးး��မိုးး��ကဏ္ဍများ��းဖြ�စ််ရေး�းနှှင့့်� ၎င်းး�
ကဏ္ဍများ��းကိုု� အရပ််ဖက််အုုပ််ချုု�ပ််မှုုအော�ာက််တွွင်် ထားး�ရှိရေး���း�တို့့��ဖြ�စ််သည််။ မူူဝါါဒ (၁ဝ) ချျက််ပါါ အချျက်် (၂) တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�
သည့့်�အတိုု�င်းး� အိိမ််ရှှင််နိုု�င််ငံံ၏ ဖိိတ််ကြား�း�မှုုနှှင့့်� အကူူအညီီတော�ာင်းး�ခံံမှုုတို့့��ကိုု�ကိုု�ရရှိိ�မှှသာာလျှှင်် ကုုလသမဂ္ဂဂအဖွဲ့့��မှှ ဝင််ရော�ာက််
ကူူညီီခြ�င်း�း ဖြ�စ််သည််။ ဆိုု�လိုု�သည််မှာာ� အိိမ််ရှှင််နိုု�င််ငံံအစိုးး��ရ၏ အကူူအညီီတော�ာင်းး�ခံံမှုု၊ ဖိိတ််ကြား�း�မှုုမရှိိ�လျှှင်် ကုုလသမဂ္ဂဂအဖွဲ့့��မှှ
ဝင််ရော�ာက််ကူူညီီမည််မဟုုတ််ဟုု အဓိိပ္ပာာ�ယ််သက််ရော�ာက််နေ�သည််။ UNSSR (2012)

ပင််မရည််ရွွယ််ချျက််များ��း
၁)	ထိရော��ာ�က််ပြီး�း� အားး�လုံးး��ကိုု� လွှှမ်း�း ခြုံ�ံမှု
� ုရှိသော����ာ တိုု�င်းး�ပြ�ည််ဝင််ငွေ�ေနှှင့့်� လိုု�က််ဖက််သော�ာ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းဌာာနများ��း 		
တည််ဆော�ာက််ရန််နှှင့့်�
၂) 	လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍကိုု� အရပ််ဖက််အုုပ််ချုု�ပ််မှုုအော�ာက််ထားး�ရှိိ�နှိိ�င််ရေး�းကိုု� သေ�ချာ�ာစွာာ�လုုပ််ဆော�ာင််ရန််တို့့��
ဖြ�စ််သည််။

SSR ဆိုု�င််ရာာ အခြေ�ေ�ခံံမူူဝါါဒ (၁ဝ) ချျက််
၁) UN မှှ SSR တွွင်် ပါါဝင််ရခြ�င်းး�၏ အဓိိကဦးးတည််ချျက််မှာာ� “ထိရော��ာ�က််မှုု၊ တာာဝန််ယူူ၊ တာာဝန််ခံံမှုုရှိသော����ာ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�း
ကဏ္ဍဖြ�စ််ရေး�းအတွွက်် နိုု�င််ငံံတော်�်�နှှင့့်� ပြ�ည််သူူလူူထုုတို့့��က ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းကိုု� ဖော်�်�
ဆော�ာင််ရာာတွွင်် အကူူအညီီပေး�းရန််” ဖြ�စ််သည််။
၂) SSR အတွွက်် ကူူညီီဆော�ာင််ရွွက််ရာာတွွင်် အိိမ််ရှှင််နိုု�င််ငံံ သို့့��မဟုုတ်် ၎င်းး�နိုု�င််ငံံ၏ အမျိုး�း��သားး�ကာာကွွယ််ရေး�းနှှင့့်�
လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကော�ာင််စီီ၏ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််အရ ကုုလသမဂ္ဂဂအဖွဲ့့��ထံံတွွင်် အကူူအညီီတော�ာင်းး�ခံံလာာမှှသာာလျှှင်် ဝင််
ရော�ာက််ကူူညီီရန်် ဖြ�စ််သည််။
၃) 	ရေ�ရှှည််တည််တံ့့�သည့့်� SSR ဖြ�စ််ရေး�းအတွွက်် ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််တွွင််ပါါဝင််သည့့်� အိိမ််ရှှင််အစိုးး��ရ
နှှင့့်� ပြ�ည််သူူလုုထုုတို့့��၏ ခံံယူူချျက််၊ ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််မှုုနှှင့့်� အမှှန််တကယ််ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲလိုု�သော�ာ ဆန္ဒဒအပေါ်�်�
တိုု�င်း�း ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းရေး�းရာာစင််တာာ
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တွွင်် မူူတည်် သည််။
၄) SSR တွွင်် UN ပါါဝင််လုုပ််ဆော�ာင််ရာာတွွင်် ကုုလသမဂ္ဂဂအဖွဲ့့��၏ လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းသည်် ပြ�င််ဆင််ရန််လွွယ််ကူူရေး�း
နှှင့့်� ဖြ�စ််ပျျက််နေ�သော�ာ ပတ််ဝန်းး�ကျျင််အခြေ�ေ�အနေ�ေနှှင့့်� အံံဝင််ဂွွင််ကျျဖြ�စ််နေ�ရမည််ဖြ�စ််သည််။
၅) 	ကျားး��-မ ရေး�းရာာကိိစ္စစများ��းကိုု� SSR လုုပ််ငန်းး�စဉ််အဆင့့်�တိုု�င်း�း တွွင်် ထည့့်�သွွင်း�း စဉ်းး�စာာရန်် အရေး�း�ကြီး�း�သည််။
၆) SSR မူူဘော�ာင််ထားး�ရှိိ�ခြ�င်းး�သည်် ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််၊ ပဋိိပက္ခခအလွွန််ကာာလနှှင့့်� ပြ�န််လည််ထူူထော�ာင််ရေး�း
လုုပ််ငန်းး�များ��း လုုပ််ဆော�ာင််ရာာတွွင်် အရေး�း�ပါါသော�ာ ပင််မခြေ�ေ�လှှမ်း�း ဖြ�စ််သည််။
၇) SSR လုုပ််ဆော�ာင််မည့့်� အခြေ�ေ�ခံံမူူ၊ ပုံံ�စံံနှှင့့်�ပတ််သက််၍ ရှှင်း�း လင်းး�မှုုရှိိ�ရန်် ဦးးစွာာ�ပြ�င််ဆင််ထားး�ခြ�င်းး�သည်် အရေး�း�
အကြီး�း�ဆုံးး��လုုပ််ဆော�ာင််ရမည့့်� အချျက််တစ််ချျက််ဖြ�စ််သည််။
၈) SSR လုုပ််ငန်းး�အပေါ်�်� နိုု�င််ငံံတကာာအထော��ာက််အပံ့့�ထိရော��ာ�က််မှုုသည်် ခိုု�င််မာာမှှန််ကန််သော�ာ ရည််ရွွယ်ချ
် ျက််ရှိိ�ခြ�င်းး�၊
တာာဝန််ယူူ၊ တာာဝန််ခံံမှုုရှိိ�ခြ�င်း�း ၊ လိုု�အပ််သော�ာ ငွေကြေး���း��နှှင့့်� နည်းး�ပညာာထော�ာက််ပံ့့�နိုု�င််စွွမ်း�း နှှင့််� ပြ�ည့့်�စုံံ�ခြ�င်း�း စသည့့်�
တို့့�� အပေါ်�်�တွွင်် မူူတည််သည််။
၉)	အိိမ််ရှှင််နိုု�င််ငံံနှှင့့်� နိုု�င််ငံံတကာာအဖွဲ့့��အစည်းး�တို့့��သည်် လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေ�ကဏ္ဍပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််တွွင်် အတူူ
တကွွ ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ရန်် အရေး�း�ကြီး�း�သည််။
၁ဝ) SSR လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��း လမ်းး�ကြော��ာင်းး�မှှန််တွွင်် ရှိနေ���ေရန််နှှင့့်� လုုပ််ငန်း�း စဉ််များ��းကိုု� ဆက််လက််ထိိန်းး�သိိမ်း�း ထားး�နိုု�င််
ရန်် ပြ�န််လည််ဆန်းး�စစ််အကဲဲဖြ�တ််မှုုများ��းကိုု� မကြာ�ာခဏပြု�ုလုုပ််ပေး�းရန််လိုု�အပ််သည််။
ပဋိိပက္ခခဖြ�စ််နေ�သော�ာ နိုု�င််ငံံများ��းရှိိ� အစိုးး��ရများ��းသည်် မိိမိိတို့့�� အသာာစီးး�ရနေ�ေသမျှှ နိုု�င််ငံံတကာာအကူူအညီီကိုု� တော�ာင်းး�ခံံ
လေ့�့ မရှိိ�သည််ကိုု� တွေ့�့�ရှိိ�ရသည််။ သို့့��သော်�်� အစိုးး��ရ၏ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း၊ တရား�းရေး�း၊ ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�း၊ စီးး�ပွား��းရေး�း စသည့့်� မဏ္ဍိုု�င််များ��း
ပြို�ု�လဲဲသွားး��ချိိ�န််တွွင်် (ကျျရှုံးး��သော�ာ နိုု�င််ငံံ - Failed State ဖြ�စ််သွားး��ခြ�င်းး�) ကုုလသမဂ္ဂဂအဖွဲ့့��နှှင့့်� နိုု�င််ငံံတကာာ အဖွဲ့့��တို့့��အားး� အကူူ
အညီီပေး�းရန်် ဖိိတ််ခေါ်�်လေ့�့ရှိိ�သည််ကိုု� တွေ့�့�ရသည််။ ဥပမာာ- နီီပေါ�ါ၊ ဘူူရွွန််ဒီီ၊ အခြား��းဥရော�ာပနိုု�င််ငံံများ��းတွွင်် အစိုးး��ရမဟုုတ််သော�ာ
လက််နက််ကိုု�င််အဖွဲ့့��များ��းသည်် အစိုးး��ရဝန််ကြီး�း�ဌာာနများ��းရုံးး��များ��းစိုု�က််ထူူရာာ နိုု�င််ငံံ၏မြို့�့��တော်�်�အတွွင်း�း သို့့�� ဝင််ရော�ာက််ထိိန်းး�သိိမ်း�း
ထားး�နိုု�င််သည့့်�အခြေ�ေ�အနေ�ေအထိိ ရော�ာက််ရှိိ�လာာသော�ာကြော��ာင့့်� ၎င်းး�အစိုးး��ရများ��းက ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််နှှင့့်� SSR/DDR တို့့��
ကိုု� ဝင််ရော�ာက််ကူူညီီရန်် UN နှှင့့်� နိုု�င််ငံံတကာာထံံသို့့�� အကူူအညီီများ��းတော�ာင်းး�ခံံလာာသည််ကိုု� တွေ့�့�ရသည််။ UN ကလည်းး� ၎င်းး�၏
မူူဝါါဒအတိုု�င်းး� အိိမ််ရှှင််အစိုးး��ရက အကူူအညီီတော�ာင်းး�ခံံလာာမှှသာာလျှှင်် ဝင််ရော�ာက််ကူူညီီပေး�းသည််ကိုု� တွေ့�့�ရသည််။ ဤဖြ�စ််ရပ််
များ��းနှှင့့်� ပတ််သက််၍ နိုု�င််ငံံတကာာဖြ�စ််ရပ််များ��းကိုု� လေ့�့လာာတင််ပြ�ထားး�သည့့်� အခန်းး� (၆) တွွင်် အကျျယ််တစ််ဝင့့်� ဆွေး�း�နွေး�း�
တင််ပြ�ထားး�သည််။

38

တိုု�င်း�း ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းရေး�းရာာစင််တာာ

ဇယားး� (၆) ကုုလသမဂ္ဂဂအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းအကြား�း� SSR ဆိုု�င််ရာာအလုုပ််အဖွဲ့့�� (The United Nations Inter-agencies SSR
Task Force)
ပူးး�တွဲဲ�ဥက္ကကဌများ��း (Co-Chairs)
ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�း ထိိန်း�း သိိမ်း�း ရေး�း

ကုုလသမဂ္ဂဂဖွံ့့�� ဖြိုး�း��ရေး�းအစီီအစဉ််

လုုပ််ငန်းး�များ��းဌာာန

(United Nations Development

(Department of Peacekeeping

Programme)

Operations)
ကုုလသမဂ္ဂဂ ကျားး��/မ တန်းး�တူူညီီမျှရေး��း�

ကုုလသမဂ္ဂဂ ပဋိိပက္ခခနှှင့့်� ဆက််စပ််သည့့်�

နှှင့့်� အမျိုး�း��သမီးး�များ��း စွွမ်း�း ရည််နှှင့့်�

လိိင််အကြ�မ်းး�ဖက််မှုုဆိုု�င််ရာာရုံးး��

လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်� မြ�င့့်�တင််ရေး�းအဖွဲ့့��

(Office of the Special

(United Nations Entity for Gender

Representative on Sexual Violence

Equality and the Empowerment of

in Conflict)

Women (UN Women)
ကုုလသမဂ္ဂဂ လူ့့�အခွွင့့်�အရေး�း�ဆိုု�င််ရာာ

ကုုလသမဂ္ဂဂ ဥရော�ာပတိုု�က််ဆိုု�င််ရာာ

မဟာာမင်းး�ကြီး�း�ရုံးး��

အထူးး�အကြံ�ံပေး�းရုံးး��

(Office of High Commissioner for

(Office of the Special Adviser on

Human Rights)

Africa)

ကုုလသမဂ္ဂဂ လေ့�့ကျျင့့်�ရေး�းနှှင့့်�

ကုုလသမဂ္ဂဂ လက််နက််ဖြု�ုတ််သိိမ်း�း ရေး�း

သုုတေ�သနသိိပ္ပံံ�

ကိိစ္စစများ��းဆိုု�င််ရာာရုံးး��

(United Nations Institute for

(United Nations Office for

Training and Research)

Disarmament Affairs)

ကုုလသမဂ္ဂဂ မူးး�ယစ််ဆေး�းဝါးး�နှှင့့်�

ကုုလသမဂ္ဂဂ နိုု�င််ငံံရေး�းရာာဌာာန

ပြ�စ််မှုုဆိုု�င််ရာာရုံးး��

(Department of Political Affairs)

(United Nations Office on Drugs
and Crime)
ကုုလသမဂ္ဂဂ လူူဦးးရေ�ဆိုု�င််ရာာ

ကုုလသမဂ္ဂဂ ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�း

ကုုလသမဂ္ဂဂ ကလေး�း�များ��းအရေး�း�

ရန််ပုံံ�ငွေ�ေအဖွဲ့့��
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ဤအခန်းး�တွွင်် ၂ဝ၁၅ ခုုနှှစ််၌ ဖက််ဒရယ််နိုု�င််ငံံဖြ�စ််လာာသည့့်� နီီပေါ�ါနိုု�င််ငံံ၊ အာာဖရိိက
တိုု�က််မှှ နိုု�င််ငံံငယ််တစ််ခုုဖြ�စ််ပြီး�း� ၁၉၆၅ ခုုနှှစ််တွွင်် ဘယ််လ််ဂျီီ�ယမ််နိုု�င််ငံံ၏ ကိုု�လိုု�နီီနိုု�င််ငံံလက််
အော�ာက််ခံံဘဝမှှ လွွတ််လပ််ရေး�းရခဲ့့သ
� ည့့်� ဘူူရွွန််ဒီီနိုု�င််ငံံနှှင့့်� တော�ာင််အာာဖရိိကနိုု�င််ငံံတို့့��၏ ပဋိိပက္ခခ
အလွွန််ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းတည််ဆော�ာက််မှုုလုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��း၊ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲ ရေး�းဖြ�စ််
များ��း၊ တပ််ဖျျက််သိိမ်း�း ရေး�း၊ လက််နက််ဖြု�ုတ််သိိမ်း�း ရေး�းနှှင့့်� ပြ�န််လည််ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ရေး�း (SSR/DDR)
လုုပ််ငန်း�း အဆင့့်�ဆင့့်နှ
� င့့်
ှ � နိုု�င််ငံံတကာာနှှင့့်� ကုုလသမဂ္ဂဂအဖွဲ့�့� တို့့��၏ အခန်းး�ကဏ္ဍတို့့��ကိုု� လေ့�့လာာတင််ပြ�
ထားး�ပါါသည််။
ဤအခန်းး�တွွင်် လေ့�့လာာတင််ပြ�ထားး�သည့့်� နိုု�င််ငံံအားး�လုံးး��၏ တူူညီီသော�ာအချျက််မှာာ� ငြိ�ိမ်း�း
ချျမ်းး�ရေး�းစာာချုု�ပ််တွွင်် နှှစ််ဦးးနှှစ််ဖက််လက််ခံံနိုု�င််သော�ာ နိုု�င််ငံံရေး�းအာာမခံံချျက််ရှိသော����ာ အချျက််များ��းကိုု�
ကျေကျေ��ေ��လည််လည််ဆွေး�း�နွေး�း�ပြီး�း�မှှ ထည့့်�သွွင်း�း ချုု�ပ််ဆိုု�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ စာာချုု�ပ််ပါါအချျက််အတိုု�င်းး�
လည်းး� လက််တွေ့�့�အကော��ာင််အထည်် ဖော်�်�ကြ�သည််။ ထိုု�သို့့�� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ရာာတွွင်် နိုု�င််ငံံ
တကာာနှှင့့်� ကုုလသမဂ္ဂဂအဖွဲ့့��တို့့��လည်းး� အရေး�း�ကြီ�ီသော�ာအခန်းး�ကဏ္ဍမှှ ပါါဝင််သည််ကိုု�တွေ့�့�ရသည််။
အချို့့���နိုု�င််ငံံများ��းတွွင်် အစပိုု�င်းး�၌ သဘာာတူူထားး�သည့့်�အချျက််ကိုု� အော�ာင််မြ�င််စွာာ�ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််ခဲ့့�
ကြ�သော်�်�လည်း�း အချို့့���နိုု�င််ငံံများ��းတွွင်် နော�ာက််ကြော��ာင်းး�ပြ�န််လှှည့့်�သွားး��သည််ကိုု�လည်းး� တွေ့�့�ရသည််။
ဘူူရွွန််ဒီီနိုု�င််ငံံ၏ ဖြ�စ််စဉ််သည်် သင််ခန်းး�စာာယူူစရာာကော�ာင်းး�သည့့်� ဖြ�စ််စဉ််တစ််ခုုဖြ�စ််သည််။ ပြု�ုပြ�င််
ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းလုုပ််ငန်း�း စဉ််များ��းတွွင်် အဓိိကအားး�ဖြ�င့့်� ကာာကွွယ််ရေး�းဌာာနများ��း၊ ရဲဲတပ််ဖွဲ့�့� နှှင့့်� ထော�ာက််
လှှမ်း�း ရေး�းဌာာနတို့့��ကိုု� ဦးးစား�းပေး�းပြု�ုပြ�င််ကြ�သည််ကိုု� တွေ့�့�ရသည််။

နော�ာက််ခံံသမိုု�င်းး�အကျျဉ်းး�
၂ဝဝ၆ ခုုနှှစ််တွွင််ချုု�ပ််ဆိုု�ခဲ့့�သော�ာ ပြီး�း�ပြ�ည့့်�စုံံ�သော�ာ ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းသဘော�ာ�တူူညီီမှုု (Comprehensive Peace Agreement- CPA) သည်် နီီပေါ�ါကွွန််မြူ�ူနစ််ပါါတီီ (မော်�်�ဝါါဒီီ)နှှင့့်� အစိုးး��ရတို့့��
အကြား�း� ဆယ််စုုနှှစ််တစ််ခုုအကြာ�ာဖြ�စ််ပွား��းခဲ့့သော�
�
ာ လက််နက််ကိုု�င််ပဋိိပက္ခခကိုု� အဆုံးး��သတ််စေ�ခဲ့့�
၃ ဤအခန်းး�ပါါ ရေး�းသားး�ဖော်�်�ပြ�ချျက််များ��းသည်် King’s College London ၏ စစ််ပွဲဲ�လေ့�့လာာရေး�းဌာာန (Department of
War Studies) မှှ ပါါမော�ာက္ခခ Dylan Hendrickson က UNFC အတွွက်် ရေး�းသားး�ပြု�ုစုုပေး�းခဲ့သော�
့�
ာ The Review of
International Experience of DDR/SSR – Consideration of UNFC (draft), May 2018 စာာတမ်းး�မူူကြ�မ်းး�ပါါ
ရေး�းသားး�ဖော်�်�ပြ�ချျက်် အများ��းစုုကိုု� ကော�ာက််နုုတ််ပြီး�း� ပေါ�ါင်းး�စပ််ရေး�းသားး�ထားး�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််သည််။
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သည််။ ဖက််ဒရယ််နိုု�င််ငံံရေး�းမူူဘော�ာင််သစ််တစ််ခုုအော�ာက််တွွင်် တပ််ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ရေး�း ဖြ�စ််စဉ််တစ််ခုုပေါ်�်ထွွက််လာာရန််နှှင့့်� စစ််ပွဲဲ�
များ��းအလွွန်် ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�သော�ာ တပ််မတော်��်�အသစ််တစ််ခုုတွွင်် မော�ာင်းး�ဝစ််တို့့��ကိုု� အဓိိကကျသော��ာ�နေ�ရာာများ��း ရရှိစေ���ေရန််အတွွက််
ရည််ရွွယ််ခဲ့့�သည််။ သဘာာတူူညီီမှုုတွွင်် DDR သို့့��မဟုုတ်် တပ််ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ရေး�းကိုု� မည််သို့့��ပြု�ုလုုပ််ရမည််ကိုု� အသေး�း�စိိတ််ထည့့်�
သွွင်း�း ထားး�ခြ�င်းး�မရှိိ�သဖြ�င့့်� လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းသည်် နိုု�င််ငံံရေး�းအရ ရှုုပ််ထွေး�း�မှုုများ��းစွာာ� ရှိိ�လာာသည််။ ထို့့��ကြော��ာင့့်� ဖက််ဒရယ််လုံံ�ခြုံ�ံ�
ရေး�းစနစ််၊ တပ််ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေ�နှှင့့်� ရဲဲလုုပ််ငန်းး�များ��းကိုု� ဗဟိုု�ဖြေ�ေလျှော့�့��မှုုပြု�ုလုုပ််ရာာတွွင်် နှော�ာ�က််နှေး�း�မှုုများ��းနှှင့့်� အားး�နည်းး�
ချျည့့်�နဲ့့�မှုုများ��း ဖြ�စ််စေ�ခဲ့့သ
� ည််။ လက််ရှိိ�အချိိ�န််ထိိတွွင်် နီီပေါ�ါနိုု�င််ငံံ၏ ဖြ�စ််စဉ််သည်် နည်းး�ပညာာပိုု�င်းး�ထက််ပိုု�သော�ာ ပိုု�မိုု�ကျျယ််ပြ�န့့်�
သည့့်� နိုု�င််ငံံရေး�းအာာဏာာအားး�ပြု�ုင််မှုုတွွင်် DDR၊ စစ််ဘက််ဆိုု�င််ရာာ ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ရေး�းနှှင့့်� SSR တို့့��သည်် အလွွန်ရှု
် ုပ််ထွေး�း�စွာာ�ရှိနေ���ေ
သည််ကိုု� မီးး�မော�ာင်းး�ထိုးး��ပြ�ထားး�သည််။
နီီပေါ�ါနိုု�င််ငံံ၏ ပဋိိပက္ခခသမိုု�င်းး�
နီီပေါ�ါပြ�ည််တွွင်း�း စစ်် (အများ��းခေါ်�်သည့့်� ‘လူူထုုစစ််ပွဲဲ�’) သည်် နီီပေါ�ါနိုု�င််ငံံ၏ ပြ�ည််သူ့့�ဝန််ဆော�ာင််မှုုလုုပ််ငန်းး�များ��း
တွွင်် အများ��းအပြား�း� ပျံ့့��နှံ့့��နေ�သည့့်� အဂတိိလိုု�က််စား�းမှုု၊ လူူတစ််စုု၏ အုုပ််စိုးး��မှုုနှှင့့်� တရား�းမျှှတမှုုမရှိိ�ခြ�င်း�း တို့့��နှှင့့်�ဆိုု�င််သော�ာ
နိုု�င််ငံံရေး�းမကျေ��ေနပ််မှုုများ��း တို့့��မှှ ဖြ�စ််ပေါ်�်လာာခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ မော�ာင်းး�ဝစ််တို့့�� ဦးးဆော�ာင််သည့့်� အဆင့့်�နိိမ့့်�သော�ာ အကြ�မ်းး�ဖက််
မှုုပုံံစံံ
� ဖြ�င့့်� စတင််ခဲ့့�ပြီး�း� သီးး�ခြား��းရှိနေ���ေသည့့်� ရဲဲစခန်းး�များ��းကိုု� ပစ််မှှတ််ထားး�ရာာမှှ အကြီး�း�စား�းပုုန််ကန််မှုုအဖြ�စ််သို့့�� အလျျင််အမြ�န််
ကြီး�း�ထွားး��လာာပြီး�း� နီီပေါ�ါအစိုးး��ရအတွွက်် ကြီး�း�မား�းသော�ာ စိိန််ခေါ်�်မှုုတစ််ရပ်် ဖြ�စ််ခဲ့့�သည််။ အစိုးး��ရသည်် အစပိုု�င်းး�တွွင်် ပုုန််ကန််
မှုုကိုု� ချေ�ေမှုုန်းး�ရန်် ရဲဲတပ််ဖွဲ့့��ကိုု� စေ�လွွတ််ခဲ့့�သည််။ သို့့��ရာာတွွင်် ပဋိိပက္ခခအရွွယ်အ
် စား�းနှှင့့်� လွွမ်း�း ခြံ�ံမှုုတို့့�� ကြီး�း�ထွားး��လာာသည့့်�
နှှင့့်�အမျှှ နီီပေါ�ါဘုုရင််သည်် လွှှတ််တော်�်�ကိုု�ဖျျက််သိိမ်း�း ခဲ့့ကာ
� ာ အရေး�း�ပေါ်�်အခြေ�ေ�အနေ�ေကိုု� ကြေ��ငြာ�ာခဲ့့သ
� ည််။ ထို့့��အပြ�င်် မော�ာင်းး�
ဝစ််တို့့��ကိုု� တိုု�က််ခိုု�က််ရန်် နီီပေါ�ါဘုုရင့့်�တပ််မတော်��်�အားး� ညွှှန််ကြား�း�ခဲ့့သ
� ည််။ အဆိုု�ပါါလုုပ််ရပ််သည်် စစ််တပ််ကိုု� ပြို�ု�င််ဘက််
ကင်းး�စေ�သည့့်� အာာဏာာကိုု�ရရှိစေ���ေခဲ့့သ
� ည််။ အကြွ�င်း�း မဲ့့အာ
� ာဏာာဖြ�င့့်� ဘုုရင််ကအုုပ််ချုု�ပ််နေ�မှုုကိုု� ပြ�န််ထိိန်းး�ချုု�ပ််လိုု�သည့့်� ဆန္ဒဒ
နှှင့့်�အတူူ နီီပေါ�ါလွှှတ််တော်�်�ဆိုု�င််ရာာ နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီများ��းသည်် စည်းး�လုံးး��ညီီညွှှတ််စွာာ�ဖြ�င့့်� မော�ာင်းး�ဝစ််တို့့��နှှင့့်� စတင််ညှိိ�နှိုုင်း�း
ဆွေး�း�နွေး�း�ခဲ့့သ
� ည််။ ထိုု�ညှိိ�နှိုုင်း�း မှုုဆွေး�း�နွေး�း�မှုုကြော��ာင့့်� ၂ဝဝ၆ ခုုနှှစ််တွွင်် ပြီး�း�ပြ�ည့့်�စုံံ�သော�ာငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းသဘော�ာ�တူူညီီမှုု (CPA)
ကိုု� ချုု�ပ််ဆိုု�နိုု�င််ခဲ့့�သည််။

လုံံခြုံ� �ံ�ရေး�းဆိုု�င််ရာာ ပေါ�ါင်းး�စည်းး�မှုုအခင်းး�အကျျင်းး�
“မော�ာင်းး�ဝစ််ပြ�ည််သူ့့�လွွတ််မြော��ာက််ရေး�းတပ်် (the Maoists’ People’s Liberation Army- PLA)” ကိုု� ‘ပြ�န််လည််
ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ရန််နှှင့့်� ပြ�န််လည််နေ�ရာာချျထားး�ရန််အတွွက်် သဘာာတူူညီီမှုုသည်် ၂ဝဝ၆ ခုုနှှစ််၊ ပြီး�း�ပြ�ည့့်�စုံံသ
� ည့့်� ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�း
သဘော�ာ�တူူညီီမှုု (CPA) ၏ အရေး�း�ကြီး�း�သော�ာ အချျက််တစ််ချျက်် ဖြ�စ််သည််။ မော�ာင်းး�ဝစ်် (ဝါါ) မော်�်�ဝါါဒီီတို့့��က ၎င်းး�တို့့��၏ လှုုပ််ရှား��းမှုု
သည်် နီီပေါ�ါနိုု�င််ငံံတွွင်် အရေး�း�ကြီး�း�သော�ာ နိုု�င််ငံံရေး�းအပြော�ာ��င်းး�အလဲဲများ��းကိုု� ဖြ�စ််ပေါ်�်စေ�ခဲ့့သ
� ည််ဟုု ယုံံ�ကြ�ည််ခဲ့ကြ့� �သည််။ ထို့့��ကြော��ာင့့်�
၎င်းး�တို့့��ကိုု� ဖျျက််သိိမ်း�း မည့့်�အစား�း ၎င်းး�တို့့��က PLA စစ််သည််တော်�်�များ��းကိုု� တပ််မတော်��်�ထဲဲသို့့�� အရေ�ေအတွွက််များ��းနိုု�င််သမျှှ
ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ရန််ရည််ရွွယ််ခဲ့့�သည််။

မော�ာင်းး�ဝစ်် (ဝါါ) မော်�်�ဝါါဒီီတို့့��က လုံးး��ဝအသစ််ဖြ�စ််သော�ာ နိုု�င််ငံံတော်�်�တပ််မတော်��်�တစ််ခုု

တည််ထော�ာင််ရန််အတွွက်် PLA နှှင့့်� နီီပေါ�ါတပ််မတော်��်� (Nepal Army) တို့့��ကိုု� ပေါ�ါင်းး�စည်းး�သင့့်�သည််ဟုု သဘာာထားး�ရှိိ�သည််။
PLA က ၎င်းး�တို့့��၏ နိုု�င််ငံံရေး�းရည််မှှန်းး�ချျက််ဖြ�စ််သော�ာ နီီပေါ�ါတပ််ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီဖြ�စ််ရေး�းအတွွက်် ၎င်းး�တို့့��၏နိုု�င််ငံံရေး�းရည််မှှန်းး�ချျက််
အော�ာင််မြ�င််အော�ာင််ဆော�ာင််ရွွက််ရာာတွွင်် အဓိိကကျျသည််ဟုု ရှုုမြ�င််ကြ�သည််။
သို့့��ရာာတွွင်် နီီပေါ�ါတပ််မတော်��်�ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ပိုု�င်းး�က တပ််ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ရေး�းကိုု� ဆန့့်�ကျျင််ခဲ့့�သည််။ အဘယ််ကြော��ာင့့်�ဆိုု�
သော်�်� တပ််သည််အတွေး�း��အခေါ်�်�အရ လွှှမ်း�း မိုးး��ခံံရမည််ကိုု�စိုးး��ရိိမ််နေ�ကြော��ာင့့်� ဖြ�စ််သည််။ PLA ကိုု� အစိုးး��ရမဟုုတ််သော�ာ လက််နက််
ကိုု�င််အဖွဲ့့��တစ််ခုုအဖြ�စ်် သတ််မှှတ််ထားး�ပြီး�း� ၎င်းး�တို့့��ကိုု�ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ခွွင့့်�ပြု�ုခြ�င်း�း သည်် ၎င်းး�တို့့��၏အကြ�မ်းး�ဖက််သော�ာ နိုု�င််ငံံရေး�းနည်းး�
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တိုု�င်း�း ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းရေး�းရာာစင််တာာ

လမ်းး�များ��းကိုု� တရား�းဝင််မှုုဖြ�စ််စေ�ပြီး�း� တပ််၏လုုပ််ငန်းး�ကျွွမ်းး�ကျျင််နား�းလည််မှုု (professional) နှှင့့်� နိုု�င််ငံံရေး�းမပါါမှုု (apolitical)
သဘော�ာ�သဘာာဝကိုု� ထိိခိုု�က််စေ�သည််ဟုု နီီပေါ�ါတပ််က ယုံံ�ကြ�ည််ခဲ့့�ကြ�သည််။ သမိုု�င်းး�တစ််လျှော�ာ�က်် ရရှိိ�ခံံစား�းလာာခဲ့့သ
� ည့့်� နိုု�င််ငံံ
အရေး�း�ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့့်�ကိုု� တပ််က ဆက််လက််ထိိန်းး�သိိမ်း�း ရန်် ကြိုး�း��ပမ်းး�လာာခဲ့့သ
� ည််။ ၎င်းး�တို့့��က တပ််ကိုု� ‘ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီ
ဖြ�စ််ထွွန်းး�ရေး�း (democratization)’ ဟူူသည့့်� မော်�်�ဝါါဒီီတို့့��၏ တော�ာင်းး�ဆိုု�ချျက််သည်် ထိုု�နိုု�င််ငံံရေး�းအာာဏာာကိုု� ခြိ�ိမ်း�း ခြော��ာက််
နေ�သည််ဟုု ယုံံ�ကြ�ည််နေ�ကြ�သည််။
သို့့��ရာာတွွင်် CPA တွွင်် ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းဖြ�စ််စဉ််စော�ာင့့်�ကြ�ည့့်�ရန်် အထူးး�ကော်�်�မတီီ (Special Committee-SC) တစ််ခုု
ဖွဲ့့��စည်းး�ရန််မှှတစ််ပါးး� ပြ�န််လည််ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ရေး�းနှှင့့်� ပြ�န််လည််နေ�ရာာချျထားး�ရေး�းအတွွက်် ရှှင်း�း လင်းး�တိိကျသော��ာ� လမ်းး�ညွှှန််မှုု
များ��းနှှင့့်� အချိိ�န််ကာာလသတ််မှှတ််ချျက််တို့့�� မပါါရှိပေ���ေ။ CPA ဝေ�ဝါးး�နေ�မှုုသည်် ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းဆွေး�း�နွေး�း�ပွဲဲ�များ��းတွွင််ပါါဝင််သည့့်� အစုု
အဖွဲ့့��များ��းအတွွက်် တမင််ရည််ရွွယ််ပုံံ�ရသည််။ ဂရုုပြု�ုစရာာဖြ�စ််သည့့်� DDR မေး�းခွွန်း�း နှှင့့်�ပတ််သက််၍ အသေး�း�စိိတ််ထည့့်�လျှှင််
ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းညှိိ�နှိုုင်း�း ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုအပေါ်�်� ထိိခိုု�က််လာာနိုု�င််သည််။ အသေး�း�စိိတ််ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုကိုု� နော�ာက််ပိုု�င်းး�သို့့��ရွေ့�့�ဆိုု�င်းး�ထားး�ခြ�င်းး�
သည်် အစုုအဖွဲ့့��များ��းအကြား�း�သဘော�ာ�တူူညီီမှုုတစ််ခုုရရှိိ�ရန်် ပိုု�လွွယ််ကူူစေ�ခဲ့့�သည််။ သို့့��ရာာတွွင််ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းဖြ�စ််စဉ််တစ််လျှော�ာ�က််
ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာနိုု�င််သည့့်� ပြ�ဿနာာများ��း - CPA ချုု�ပ််ဆိုု�ပြီး�း�နော�ာက်် အစုုအဖွဲ့့��များ��းအတွွင်း�း နှှင့့်� အစုုအဖွဲ့့��များ��းအကြား�း� အကွဲဲ�အပြဲ�ဲ
ပိုု�များ��းလာာနိုု�င််သည့့်� အခြေ�ေ�အနေ�ေများ��းကိုု� ထည့့်�သွွင်း�း စဉ်းး�စား�းခဲ့့သ
� ည််။ ထိုု�ထည့််�သွွင်း�း စဉ်းး�စား�းမှုုသည်် နှှစ််ဖက််အလျှော့��့��အတင်းး�
လုုပ််၍ရသော��ာ နိုု�င််ငံံရေး�းသဘော�ာ�တူူညီီမှုုတစ််ခုု (a political compromise) ရရှိိ�ရန်် ပိုု�၍ ခက််ခဲဲစေ�သည််။
ထို့့��ကြော��ာင့့်� ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းစာာချုု�ပ််ရေး�းထိုးး��ပြီး�း�သည််နှှင့့်� တစ််ပြို�ု�င််နက်် DDR ကိုု�လက််ခံံရန်် အစိုးး��ရနှှင့့်� အိိန္ဒိိ�ယနိုု�င််ငံံ
အပါါအဝင်် နိုု�င််ငံံတကာာအဖွဲ့့��တို့့��က မော်�်�ဝါါဒီီ-PLA တို့့��အားး� ဖိိအားး�ပေး�းခဲ့့�သည််။ မော်�်�ဝါါဒီီတို့့��က ၎င်းး�တို့့��သည်် အရေး�း�နှိိ�မ့့်�ခဲ့့�သော�ာ
တပ််ဖွဲ့့��မဟုုတ််သည့့်�အတွွက်် DDR လုုပ််ရန််မလိုု�ဟုု အစပိုု�င်းး�၌ ထပ််တလဲဲလဲဲပြော��ာခဲ့့သ
� ည််။ မော်�်�ဝါါဒီီတို့့��၏အမြ�င််တွွင်် DDR လုုပ််
ခြ�င်းး�သည်် “လှှည်း�း ကိုု� မြ�င်းး�ရှေ့�့�တွွင််တပ််ဆင််ခြ�င်းး�” ဖြ�စ််သည််။ အဘယ််ကြော��ာင့့်�ဆိုု�သော်�်� အစိုးး��ရတပ််တွွင်း�း သို့့�� ပေါ�ါင်းး�စည်းး�မည့့်�
မော်�်�ဝါါဒီီတပ််အရေ�ေအတွွက်နှ
် င့့်
ှ � ပတ််သက််၍ သဘာာတူူညီီမှုမရမီ
ု
ီ မော်�်�ဝါါဒီီတပ််ကိုု� ဖျျက််သိိမ်း�း ရမည််ဖြ�စ််သော�ာကြော��ာင့့်�ဖြ�စ််သည််။
မော်�်�ဝါါဒီီတို့့��ကလည်း�း ဖက််ဒရယ််နိုု�င််ငံံရေး�းစနစ််နှှင့့်� SSR နှှင့့်�ဆိုု�င််သော�ာ ၎င်းး�တို့့��၏ အဓိိကတော�ာ�င်း�း ဆိုု�ချျက််များ��းကိုု� ထည့့်�ထားး�
သည့့်� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသစ််တစ််ရပ်် ထွွက််ပေါ်�်လာာသည့့်�အချိိ�န််အထိိ လက််နက််ဖြု�ုတ််သိိမ်း�း ရန်် တုုန့့်�ဆိုု�င်း�း ခဲ့့ကြ� �သည််။
ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းစာာချုု�ပ််ချုု�ပ််ဆိုု�ပြီး�း�သည််နှှင့့်� တစ််ပြို�ု�င််နက်် လက််နက််နှှင့့်� လက််နက််ကိုု�င််တပ််များ��းကိုု� စော�ာင့့်�ကြ�ည့့်�ရေး�း
နှှင့့်� စီီမံံခန့့်�ခွဲဲ�ရေး�းဆိုု�င််ရာာ သဘော�ာ�တူူညီီမှုု (Agreement for the monitoring and management of Arms and Armies
- AMMAA) ကိုု� နှှစ််ဖက််စလုံးး��က လက််မှှတ််ရေး�းထိုးး��ခဲ့့ကြ� �သည််။ ဤသဘော�ာ�တူူစာာချုု�ပ််ကြော��ာင့့်�မော်�်�ဝါါဒီီနိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီ (CPNMaoist) သည်် နီီပေါ�ါနိုု�င််ငံံ၏ အဓိိကနိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီများ��းနှှင့့်� ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�သော�ာ အများ��းသဘော�ာ�တူူလက််ခံံမှုုကိုု�-အခြေ�ေ�ခံံထားး�
သည့့်� ညွှှန့့်�ပေါ�ါင်းး�အဖွဲ့့�� a consensus-based coalition government) တွွင်် ပါါဝင််ခွွင့့်�ရခဲ့့သ
� ည််။ နိုု�င််ငံံရေး�းမဟာာမိိတ်် အသစ််
သည်် မော်�်�ဝါါဒီီတို့့��ကိုု� ပင််မနိုု�င််ငံံရေး�းလမ်းး�ကြော��ာင်းး�ပေါ်�်သို့့�� တင််ပေး�းလိုု�က််သည််။ ထိုု�လမ်းး�ကြော��ာင်းး�တွွင်် မော်�်�ဝါါဒီီနိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီ
သည်် အကြီး�း�ဆုံးး��နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီ ဖြ�စ််လာာသည််။ ၂ဝဝ၇ ခုုနှှစ််နော�ာက််ပိုု�င်းး�တွွင်် မော်�်�ဝါါဒီီတို့့��သည်် မဲဲဆန္ဒဒနယ်် အလိုု�က််
(Constitutent Assembly -CA) ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�များ��းတွွင်် အနိုု�င််ရကာာ နီီပေါ�ါနိုု�င််ငံံ၏ နိုု�င််ငံံရေး�းစနစ််တွွင်် အာာဏာာ ချိိ�န််ခွွင််လျှာာ�
ကိုု� အခြေ�ေ�ခံံကျျကျျ ပြော��ာင်းး�လဲဲစေ�ခဲ့့သ
� ည််။
AMMAA ကိုု� ချုု�ပ််ဆိုု�ခြ�င်းး�ဖြ�င့့်� လက််နက််နှင့့်
ှ � စစ််မှုုထမ်းး� (arms and personnel) တို့့��အပေါ်�်� စီီမံံခန့့်�ခွဲဲ�မှုကိုု�
ု စော�ာင့့်�ကြ�ည့့်�
ရန်် ကုုလသမဂ္ဂဂအဖွဲ့့��၏ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကော�ာင််စီီအားး� လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာ အပ််နှှင်းး�ထားး�သည််။ သဘော�ာ�တူူညီီချျက််အရ နီီပေါ�ါ
တပ််ဖွဲ့့��ဝင််များ��းနှှင့့်� PLA စစ််သည််တော်�်�ဟော�ာင်းး�တို့့��ကိုု� ၎င်းး�တို့့��၏ စစ််တန်းး�လျားး��နှှင့့်� တပ််စခန်းး�များ��းတွွင််သာာ ချျထားး�သည််။
သို့့��ရာာတွွင်် သမား�းရိုးး��ကျျ DDR သဘော�ာ�တရား�းအားး�ဖြ�င့့်� PLA စစ််သည််တော်�်�များ��းကိုု� စစ််မှုုထမ်းး�ရာာမှှ ထွွက််ခွာာ�ခွွင့့်�ပြု�ုခြ�င်း�း
(demobilization) မရှိိ�ခဲ့့�ပေ�။ လက််နက််များ��းကိုု�လည်းး� သော့�့�ခတ််ထားး�ရှိိ�သည််။ PLA ၏ အမိိန့့်�ပေး�းစနစ််နှှင့့်� ထိိန်းး�ချုု�ပ််မှုုစနစ််

တိုု�င်း�း ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းရေး�းရာာစင််တာာ
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တို့့��ကိုု� ဆက််လက််ထားး�ရှိိ�သည််။ ထိုု�သို့့��ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�ဖြ�င့့်� စစ််သည််တော်�်�များ��းသည်် လိုု�အပ််ပါါက အဆော�ာ�တလျျင်် ‘ပြ�န််လည််
စုုဖွဲ့့��မှုု (remobilize) ” ပြု�ုလုုပ််နိုု�င််သည််။
မော်�်�ဝါါဒီီတို့့��၏ တပ််ဖျျက််သိိမ်း�း မည့့်�ကတိိကဝတ််ကိုု� အခြား��းနည်းး�လမ်းး�ဖြ�င့့်� မေး�းခွွန်း�း ထုုတ််လာာကြ�သည််။ PLA သည််
စိိစစ််အတည််ပြု�ုသည့့်�လုုပ််ငန်းး�စဉ်် (verification process) မစတင််မီီ ၎င်းး�တို့့��၏စစ််သည််တော်�်�ဟော�ာင်းး�များ��း အရေ�ေအတွွက််
ကိုု� ဖော�ာင်းး�ပွအော���ာင််လုုပ််ထားး�သည််ဟုုလည်း�း ကော�ာင်းး�၊ တပ််စခန်းး�များ��းတွွင်် စစ််သည််တော်�်�ဟော�ာင်းး�များ��းကိုု� စစ််သည််တော်�်�
အယော��ာင််ဆော�ာင််များ��းဖြ�င့့်� အစား�းထိုးး��ထားး�သည််ဟုုလည်း�း ကော�ာင်းး�၊ ၎င်းး�တို့့��၏ လက််နက််အားး�လုံးး��ကိုု� မှှတ််ပုံံတ
� င််ရန်် ငြ�င်းး�ဆန််
နေ�သည််ဟုုလည်း�း ကော�ာင်းး� စွွပ််စွဲဲ�ခံံခဲ့့�ရသည််။ နီီပေါ�ါနိုု�င််ငံံရှိိ� ကုုလသမဂ္ဂဂအဖွဲ့့��၏ လုုပ််ငန်းး�စဉ်် (the United Nations Mission
in Nepal – UNMIN) သည်် PLA ၏ တပ််စခန်းး�နေ�ရာာ (၂၈) ခုုမှှ စစ််သားး� (၃ဝ,၈၅၂) ဦးးနှှင့့်� လက််နက်် (၃,၄၂၈) လက််တို့့��ကိုု�
စနစ််တကျျမှှတ််ပုံံတ
� င််ခဲ့့�သည််။ အသက််မပြ�ည့့်�သေး�းသူူ သို့့��မဟုုတ်် အပစ််ခတ််ရပ််စဲဲမှုုကိုု� လက််မှှတ််ရေး�းထိုးး��ပြီး�း�မှှသာာ PLA တွွင််
ပါါဝင််လာာသူူများ��းအဖြ�စ်် စိိစစ််အတည််ပြု�ုထားး�သော�ာ လူူပုုဂ္ဂိုု��လ်် (၄,ဝဝ၈) ဦးးတို့့��ကိုု� ၂ဝ၁ဝ ခုုနှှစ််အစော�ာ�ပိုု�င်း�း ၌ တပ််တွွင်း�း မှှ
ထုုတ််ပယ််ကာာ တာာဝန််မှှအနား�းပေး�းလိုု�က််သည််။ ၎င်းး�တို့့��သည်် လူူမှုုအဖွဲ့့��စည်းး�အတွွင်း�း သို့့�� ပြ�န််လည််နေ�ထိုု�င််ရာာတွွင်် အဆင််ပြေ�ေ
စေ�ရန်် ၎င်းး�တို့့��ကိုု�အသက််မွေး�း�ဝမ်းး�ကျော�ာ�င်းး�အတတ််ပညာာဆိုု�င််ရာာ သင််တန်းး�များ��း ပေး�းခဲ့့သ
� ည််။

လုံံခြုံ� �ံ�ရေး�းဆိုု�င််ရာာ ပေါ�ါင်းး�စည်းး�မှုုကိုု� နိုု�င််ငံံရေး�းအမြ�တ််ထုုတ််ခြ�င်းး�
DDR သည်် နည်းး�ပညာာပိုု�င်းး�တွွင်် အပိုု�င်းး�လိုု�က်လို
် ု�အပ််နေ�ချိိ�န််၌ စစ််ဘက််ဆိုု�င််ရာာ ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ရေး�းနှှင့့်� စစ််လက််နက််
များ��း လွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�အပ််ရေး�းကိိစ္စစနှှင့့်� ပတ််သက််၍ အစိုးး��ရနှှင့့်� မော�ာင်းး�ဝစ််တို့့��အကြား�း� ကြီး�း�မား�းသော�ာ သဘော�ာ�ထားး�ကွဲဲ�လွဲဲ�မှုုများ��းရှိနေ���ေ
သော�ာကြော��ာင့့်� နီီပေါ�ါနိုု�င််ငံံ၏ ဖြ�စ််စဉ််အပေါ်�်� နိုု�င််ငံံရေး�းအမြ�တ််ထုုတ််မှုုရှိိ�လာာသည််။ CPA ထိုးး��ပြီး�း�နော�ာက်် မော်�်�ဝါါဒီီတို့့��သည််
လက််နက််ဖြု�ုတ််သိိမ်း�း ရန်် သဘော�ာ�တူူခဲ့့�သည််။ သို့့��ရာာတွွင်် ထိုု�သို့့��လုုပ််ဆော�ာင််ခြ�င်းး�ဖြ�င့့်� ၎င်းး�တို့့��၏တပ််များ��း ကြား�း�နေ�ရပ််တည််မှုု ရှိိ�
လာာမည််ကိုု� တဖြ�ည်း�း ဖြ�ည်း�း စိုးး��ရိိမ််လာာသည််။ ၎င်းး�တို့့��တပ််သည်် ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းဖြ�စ််စဉ််ပျျက််ဆီးး�ပါါက ၎င်းး�တို့့��အတွွက်် တစ််ခုု
တည်းး�သော�ာ အာာမခံံချျက််ဖြ�စ််သည််။ မော်�်�ဝါါဒီီတို့့��သည်် လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းဆိုု�င််ရာာ ညှိိ�နှိုုင်း�း ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုအတွွက်် အချိိ�န််ယူူနိုု�င််ရန််နှှင့့်�
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသစ််တစ််ရပ််ရေး�းဆွဲဲ�ရာာတွွင်် လွွမ်း�း မိုးး��နိုု�င််ရန််အတွွက်် တပ််ဖြု�ုတ််သိိမ်း�း ရေး�းအပေါ်�်� ၎င်းး�တို့့��၏ငြ�င်းး�ဆိုု�မှုုကိုု�
‘စျေး�း�စစ််အပေး�း�အယူူလုုပ််သည့့်�အရာာ’ တစ််ခုုအဖြ�စ်် ထိိထိရော��ာ�က််ရော�ာက််ရော�ာက်် အသုံးး��ချျခဲ့့သ
� ည််။
ထိုု�ကြ�န့့်�ကြာ�ာမှုုများ��းကိုု� တုံ့့��ပြ�န််သော�ာအားး�ဖြ�င့့်� ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ရေး�းတွွင်် ရှေ့�့�ဆက််နိုု�င််သည့့်�နည်းး�လမ်းး�ကိုု� ရှာာ�ဖွေ�ေနိုု�င််ရန််
ကြီး�း�ကြ�ပ််ရေး�း၊ ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ရေး�းနှှင့့်� ပြ�န််လည််နေ�ရာာချျထားး�ရေး�းဆိုု�င််ရာာ အထူးး�ကော်�်�မတီီ (Special Committee for the
Supervision, Integration and Rehabilitation - SC) တစ််ရပ််ကိုု� ၂ဝဝ၈ ခုုနှှစ််တွွင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ခဲ့့သ
� ည််။ အစပိုု�င်းး�တွွင််
တိုးး��တက််မှုုအနည်းး�ငယ််သာာ ရှိိ�ခဲ့့သ
� ည််။ အထူးး�ကော်�်�မတီီ (SC) သည်် နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီများ��း၊ တပ််၊ နီီပေါ�ါရဲဲတပ််ဖွဲ့့��၊ လက််နက််ကိုု�င််
ရဲဲတပ််ဖွဲ့့��နှှင့့်� မော်�်�ဝါါဒီီ PLA တို့့�� ပါါဝင််သော�ာ နည်းး�ပညာာကော်�်�မတီီ (TC) တစ််ရပ််ကိုု� ၂ဝ၁ဝ ခုုနှှစ််တွွင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ခဲ့့သ
� ည််။ TC ၏
လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�မှာာ� SC က ချျမှှတ််လိုု�က်သ
် ည့့်� နိုု�င််ငံံရေး�းဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ��းနှှင့့်�အညီီ အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ရေး�း အစီီအစဉ််တစ််ရပ််
ရေး�းဆွဲဲ�ရန်် ဖြ�စ််သည််။
အထူးး�ကော်�်�မတီီက ဆွေး�း�နွေး�း�ငြ�င်းး�ခုံံ�ခဲ့့�သည့့်� အဓိိကကိိစ္စစရပ််များ��းမှာာ� ပေါ�ါင်းး�စည်းး�မည့့်� စစ််သည််တော်�်�အရေ�ေအတွွက်၊်
ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ရေး�းစံံနှုုန်းး�များ��း၊ ရာာထူးး�တိုးး��သည့့်�စနစ််နှှင့့်� အလားး�အလာာကိုု� သတ််မှှတ််ပုံံနှ
� ှင့့်� နီီပေါ�ါတပ််မတော်��်�တွွင်် ယခင်် PLA
စစ််သည််တော်�်�များ��း၏ အခန်းး�ကဏ္ဍတို့့�� ဖြ�စ််သည််။ ထိုု�ကိိစ္စစရပ််များ��း ဖြေ�ေရှှင်း�း နေ�ချိိ�န််တွွင်် PLA တပ််ရင်းး�များ��းကိုု� တပ််စခန်းး�နေ�ရာာ
များ��းတွွင်် ထားး�သည််။ သို့့��သော်�်� ၎င်းး�တို့့��သည်် ၎င်းး�တို့့��၏လက််နက််များ��းကိုု� အပြ�ည့့်�အဝထိိန်းး�ချုု�ပ််ခွွင့့်� ရှိိ�ခဲ့့သ
� ည််။ ၂ဝ၁၁ ခုုနှှစ််၊
သြ�ဂုုတ််လတွွင်် ကုုလသမဂ္ဂဂအဖွဲ့့��၏ စော�ာင့့်�ကြ�ည့့်�ရေး�းအဖွဲ့့��သည်် နီီပေါ�ါနိုု�င််မှှထွွက််ခွာာ�သွားး��ပြီး�း� အဓိိကအစုုအဖွဲ့့��များ��းအကြား�း�
လုံံ�ခြုံ�ံရေး
� �းဆိုု�င််ရာာပေါ�ါင်းး�စည်းး�မှုုနှင့့်
ှ ပတ််
�
သက််၍ နှှစ််ဘက််အလျော့��့��အတင်းး�လုုပ််ရသည့့်� နိုု�င််ငံံရေး�းသဘော�ာ�တူူညီီမှုတ
ု စ််ခုု (a political
compromise) ကိုု� ရယူူနိုု�င််ခဲ့့�သဖြ�င့့်� ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းဖြ�စ််စဉ််လည်းး� ပြီး�း�ဆုံးး��သွားး��ခဲ့့သ
� ည််။
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တိုု�င်း�း ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းရေး�းရာာစင််တာာ

လုံံခြုံ� �ံ�ရေး�းကဏ္ဍမှှ ကူးး�ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး�
နှော�ာ�င့့်�နှေး�း�ကြ�န့့်�ကြ�နေ�သည့့်� နီီပေါ�ါနိုု�င််ငံံ၏ DDR ဖြ�စ််စဉ််မှှ မမျှော်��်��လင့့်�ထားး�သော�ာ အကျိုးး���ဆက််တစ််ခုုမှာာ� ထိုု�ဖြ�စ််စဉ််
သည်် မော်�်�ဝါါဒီီစစ််သည််တော်�်�များ��းအားး� ၎င်းး�တို့့��၏ အနာာဂတ််လိုအ
ု� ပ််ချျက််များ��းကိုု� အသေ�ေအချာ�ာစဉ်းး�စား�းရန်် အချိိ�န််ပေး�းခဲ့့သ
� ည််။
မော်�်�ဝါါဒီီတို့့��သည်် ၎င်းး�တို့့��၏စစ််သည််တော်�်�များ��းကိုု� စီးး�ပွား��းရေး�းနှှင့့်� လူူမှုုရေး�းအရ မိိမိိကိုု�ယ််ကိုု�အသွွင််ပြော��ာင်းး�နိုု�င််ရန်် အထော��ာက််
အပံ့့�ဖြ�စ််စေ�သည့့်� နီီပေါ�ါတပ််မတော်��်�ထဲဲသို့့�� ဝင််နိုု�င််သည့့်� သို့့��မဟုုတ်် ပြ�န််လည််နေ�ရာာချျထားး�ရေး�းနှှင့့်� ပြ�န််လည််ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ရေး�း
ဖြ�စ််စဉ််တစ််ခုုတွွင်် ပါါဝင််နိုု�င််သည့့်� ရွေး�း�ချျယ််စရာာရှိိ�သည််ဟုု ကတိပေး��း�ခဲ့့�သည််။ သို့့��ရာာတွွင်် ကြ�န့့်�ကြ�မှုုပိုု�ရှိိ�လာာသည််နှှင့့်�အမျှှ
မော်�်�ဝါါဒီီစစ််သည််တော်�်�ဟော�ာင်းး�အများ��းစုုအတွွက်် ထိုု�ရွေး�း�ချျယ််စရာာနှှစ််ခုုလုံးး�� က လိုု�ချျင််စရာာမကော��ာင်းး�သည််ကိုု� တဖြ�ည်း�း ဖြ�ည်း�း
သိိသာာထင််ရှား��းလာာသည််။
နီီပေါ�ါတပ််မတော်��်�နှှင့့်� PLA တပ််ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ရေး�းကိုု� နီီပေါ�ါတပ််မတော်��်�က ဆန့့်�ကျျင့့်�သော�ာကြော��ာင့့်� ထိုု�ရွေး�း�ချျယ််စရာာ
ကိုု� ထည့့်�သွင်း
ွ �း စဉ်းး�စား�းသူူများ��းအတွွက်် စစ််ဘက််ဆိုု�င််ရာာပေါ�ါင်းး�စည်းး�မှုုသည်် လက််တွေ့�့�တွွင်် အတားး�အဆီးး�အမျိုး�း��မျိုး�း��နှှင့့်� ရင််ဆိုု�င််
နေ�ရသည််။ တရား�းမျှှတမှုုမရှိိ�ဟုု မော်�်�ဝါါဒီီတို့့��က ရှုုမြ�င််သည့့်� ရွေး�း�ချျယ််မှုုစံံနှုုန်းး�နှှင့့်� တပ််များ��းအကြား�း� ရာာထူးး�နေ�ရာာ သဟဇာာတဖြ�စ််
စေ�မှုုဆိုု�င််ရာာ မရှှင်း�း လင်းး�မှုု စသည့့်�ကိိစ္စစရပ််များ��း အပါါအဝင််ဖြ�စ််သည််။ ပြ�န််လည််နေ�ရာာချျထားး�ရေး�းအစီီအစဉ််သည်် စစ််သည််
တော်�်�ဟော�ာင်းး�များ��းအတွွက်် ရုုပ််ဝတ္တုု�ဆိုု�င််ရာာ အကျိုးး���ကျေး�း�ဇူးး�များ��းရလာာနိုု�င််သည််ကိုု� အယုံံ�အကြ�ည််မရှိိ�သဖြ�င့့်�ရှှည််ကြာ�ာလှသော��ာ�
ထိုု�ဖြ�စ််စဉ််ကိုု� ဖော်�်�ဆော�ာင််နိုု�င််မှုုအလားး�အလာာမှာာ�မကော��ာင်းး�ပေ�။ အများ��းစုုမှာာ� စီးး�ပွား��းရေး�းအရ ထိိလွွယ််ရှှလွွယ်် ကြ�သည််။
စစ််ပွဲဲ�တွွင်် ကြာ�ာရှှည််စွာာ�ပါါဝင််ခဲ့့မှု
� အ
ု တွွက်် ချျက််ချျင်းး�ရနိုု�င််ပြီး�း� လက််ဆုုပ််လက််ကိုု�င််ပြ�နိုု�င််သည့့်�နစ််နာာကြေး��းများ��းကိုု� အထူးး�
လိုု�အပ််နေ�သဖြ�င့့်� စစ််သည််တော်�်�ဟော�ာင်းး� (၉ဝ) ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�သည်် ၎င်းး�တို့့��ဘဝဆက််လက််ရှှင််သန််မှုုအတွွက်် အဖွဲ့့��အစည်းး�ဆိုု�င််
ရာာ ထော�ာက််ပံ့့�မှုုမပါါသည့့်� အလွွယ်တ
် ကူူနှှင့့်� တစ််ကြိ�ိမ််တည်းး�သာာ ရနိုု�င််သည့့်�ငွေကြေး���း��ထော�ာက််ပံ့့�ကိုု� ရွေး�း�ချျယ််ခဲ့့�ကြ�သည််။
မော�ာင်းး�ဝစ်် (၁,၄ဝဝ) ဦးးသာာလျှှင်် တပ််နှှင့့်�ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ရန်် ရွေး�း�ချျယ််ခဲ့့�ကြ�သည််။ မော်�်�ဝါါဒီီခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််များ��း၏ မူူလရည််ရွွယ််
ထားး�မှုုမဟုုတ််သော်�်�လည်း�း (ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ရေး�းကိုု� နီီပေါ�ါတပ််ကိုု� အရှုံးး��ပေး�းသည််ဟုု ရှုုမြ�င််သည့့်� သဘော�ာ�ထားး� တင်းး�မာာသော�ာ
မော်�်�ဝါါဒီီတို့့��က ဆန့့်�ကျျင််ခဲ့့�ကြ�သော်�်�လည်း�း ) ‘ဆန္ဒဒအလျှော��ာ�က်် အငြိ�ိမ်း�း စား�းယူူမှုု (voluntary retirement)’ ရွေး�း�ချျယ််စရာာသည််
မော်�်�ဝါါဒီီစစ််သည််တော်�်�မြော��ာက််များ��းစွာာ�ကိုု� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍအပြ�င််ဘက််သို့့�� ထိရော��ာ�က််စွာာ� ကူးး�ပြော��ာင်းး�ခွွင့့်�ပေး�းခဲ့့သ
� ည််။
DDR ကိုု� “သမား�းရိုးး��ကျျမဟုုတ််သော�ာ’ ထိုု�ချျဉ်းး�ကပ််မှုုဖြ�င့့်� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းဆိုု�င််ရာာ ပေါ�ါင််စည်းး�မှုုဖြ�စ််စဉ််တွွင်် ရင််ဆိုု�င််နေ�ရ
သည့့်� နိုု�င််ငံံရေး�းနှှင့့်� နည်းး�ပညာာပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ အတားး�အဆီးး�များ��းအတွွက်် တစ််မူူထူးး�ခြား��းသော�ာ နီီပေါ�ါနိုု�င််ငံံ၏ ဖြေ�ေရှှင်း�း မှုုတစ််ခုု
အဖြ�စ်် ရှုုမြ�င််နိုု�င််ပါါသည််။ တပ််စခန်းး�များ��းအတွွင်း�း တဖြ�ည်း�း ဖြ�ည်း�း စိိတ််ညစ််လာာကြ�သော�ာ စစ််သည််တော်�်�ဟော�ာင်းး�များ��း၏ လတ်် တ
လော�ာပြ�ဿနာာကိုု� ဖြေ�ေရှှင်း�း ပေး�းခဲ့့သော်�်�လည်း
�
�း မော�ာင်းး�ဝစ််ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််မှုုကိုု� အကွဲဲ�အပြဲ�ဲများ��း အမြ�စ််ပိုု�တွွယ််စေ�ခဲ့့သ
� ည််။ မော်�်�ဝါါဒီီ
စစ််သည််တော်�်�ဟော�ာင်းး�များ��းကိုု� ပြ�န််လည််ပေါ�ါင်းး�စည်းး�မှုုနှှင့့်� ပြ�န််လည််နေ�ရာာချျထားး�မှုုကိုု� လုံံ�လော�ာက််စွာာ� ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််မှုု မရှိိ�
ခြ�င်းး�သည်် မော်�်�ဝါါဒီီတို့့��ကိုု� အစိုးး��ရနှှင့့်� ၎င်းး�တို့့��၏ ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််မှုုအပေါ်�်� ထင််ရော�ာင််ထင််မှား��းဖြ�စ််စေ�ပြီး�း� ဒေါ�ါသထွွက််စေ�ခဲ့့သ
� ည််။
၎င်းး�သည်် ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းတည််ဆော�ာက််ရေး�းဖြ�စ််စဉ််ကိုု� ပိုု�နှော�ာ�င့့်�နှေး�း�စေ�ပြီး�း� ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းဖြ�စ််စဉ််အပေါ်�်� အန္တတရာာယ််ကျရော��ာ�က််စေ�
နိုု�င််သည််။

တပ််မတော်��်�နှှင့့်� အားး�လုံးး��ပါါဝင််မှုု
သမိုု�င်းး�တစ််လျှော�ာ�က််တွွင်် နီီပေါ�ါတပ််မတော်��်�သည်် တော်�်�ဝင််မိိသားး�စုုနှှင့့်� နီးး�နီးး�ကပ််ကပ််ပတ််သက််မှုုရှိိ�ခဲ့့သ
� ည််။ သမိုု�င်းး�
တွွင်် တော်�်�ဝင််မိိသားး�စုုကိုု� အဆင့့်�ပိုု�မြှ�ှင့့်�သော�ာ လူူတန်းး�စား�းတို့့��က ထိိန်းး�ချုု�ပ််လာာခဲ့့သ
� ည််။ ချျစ််တီးး� (Chetris) နှှင့့်� တာာကူူလီီ
(Thakuris) တို့့��က အရာာရှိနေ���ေရာာများ��းယူူထားး�ပြီး�း� သာာမန််စစ််သားး�အများ��းအပြား�း�ကိုု� ဇာာတ််နှှင့့်� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�အုုပ််စုု (caste
and ethnic groups) အမျိုး�း��မျိုး�း��တို့့��မှှ စုုဆော�ာင်းး�ထားး�သည််။ CPA သည်် တပ််မတော်��်�ဖွဲ့့��စည်းး�မှုုတွွင်် အားး�လုံးး��ပါါမှုု ပိုု�ရှိရေး���း�
အတွွက်် တိုု�င်းး�တာာနိုု�င််သည့့်�နည်းး�လမ်းး�များ��းကိုု� အဓိိကတော�ာ�င်း�း ဆိုု�ခဲ့့သ
� ည််။ မော်�်�ဝါါဒီီစစ််သည််တော်�်�တို့့��၏ ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ရေး�းနှှင့့်�
တိုု�င်း�း ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းရေး�းရာာစင််တာာ
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အမျိုး�း��သမီးး�၊ မဟေ�ေရှီီ� (Madheshis)၊ ဒါါလစ်် (Dalits) နှှင့့်� အခြား��း ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုမှုုနည်း�း သော�ာ အုုပ််စုုများ��း၏ ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုမှုု ပိုု�ရှိိ�
လာာရေး�းအတွွက်် တိိကျသော��ာ� မူူဝါါဒများ��းမှှတစ််ဆင့့်� အားး�လုံးး��ပါါမှုုရှိရေး���း�ကိုု� တော�ာင်းး�ဆိုု�ခဲ့့သ
� ည််။
အားး�လုံးး��ပါါဝင််ရေး�းမူူကိုု� ၂ဝဝ၇ ခုုနှှစ်် ကြား�း�ကာာလဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ (the 2007 Interim Constitution)တွွင််
ကနဦးးထည့့်�သွွင်း�း ပြီး�း� ၂ဝ၁၅ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ (ပိုု�ဒ််မ ၂၆၇၊ အပိုု�ဒ််၃) တွွင်် အတည််ပြု�ုခဲ့့�သည််။ ထိုု�ပြ�ဌာာန်းး�ချျက််
သည်် ‘ဖက််ဒရယ််ဥပဒေ�ေတွွင်် ပြ�ဌာာန်းး�ထားး�သည့့်� တန်းး�တူူညီီမျှှမှုုအခြေ�ေ�ခံံမူူနှှင့့်� အားး�လုံးး��ပါါဝင််မှုုအခြေ�ေ�ခံံမူူများ��း’ နှှင့့်� ပတ််သက််၍
အမျိုး�း��သမီးး�များ��းနှှင့့်� အခြား��းဖယ််ကျျဉ််ခြ�င်းး�ခံံရသော��ာ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�အုုပ််စုုများ��းနှှင့့်� ဘာာသာာရေး�းအုုပ််စုုများ��းအတွွက်် ဝင််ပေါ�ါက််
တစ််ခုု ဖန််တီးး�ပေး�းခဲ့့�သည််။ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းဝန််ဆော�ာင််မှုုလုုပ််ငန်းး�နှှင့့်�ဆိုု�င််သော�ာ နေ�ရာာ (၄၅) ခုုကိုု� အမျိုး�း��သမီးး�နှှင့့်� အခြား��း တိုု�င်းး�ရင်းး�
သားး�အုုပ််စုုများ��းအတွွက်် ပြ�ဌာာန်းး�ပေး�းခဲ့့သ
� ည််။ ဥပမာာ - နီီပေါ�ါတပ််သည်် ကျားး��-မကျျင့့်�ဝတ််ဆိုု�င််ရာာ ညွှှန််ကြား�း�ချျက်် (၂ဝ၁၄)
(Directive on Gender Conduct, 2014) နှှင့့်� အမျိုး�း��သမီးး�ဆိုု�င််ရာာ စစ််ဘက််ဆိုု�င််ရာာညွွန််ကြာ�ာချျက်် (၂ဝ၁၄) (Women
Military Directive, 2014) အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ရသည််။ ထိုု�ညွှှန််ကြား�း�ချျက််များ��းသည်် ကျားး��-မတန်းး�တူူရေး�းကိုု� မြှ�ှင့့်�တင််
ရန််နှှင့့်� အမျိုး�း��သမီးး�များ��းအပေါ်�်�အကြ�မ်းး�ဖက််မှုုကိုု� ကာာကွွယ််ရန်် ဖြ�စ််သည််။
ဤကဏ္ဍတွွင်် တိုးး��တက််မှုုအချို့့���ရှိိ�ခဲ့့�သော်�်�လည်း�း လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းဝန််ဆော�ာင််မှုုများ��းသည်် အားး�လုံးး��ပါါဝင််မှုု အပြ�ည့့်�အဝ
ရှိသော����ာ ဌာာနများ��း မဖြ�စ််သေး�းပါါ။ ဥပမာာ - ၂ဝ၁၅ ခုုနှှစ််၊ ဖေ�ဖော်�်�ဝါါရီီလအထိိ စာာရင်းး�အရ တပ််မတော်��်�၏ ရာာထူးး�အဆင့့်�
အားး�လုံးး��တွွင််ရှိသော����ာ အမျိုး�း��သမီးး�စစ််မှုုထမ်းး�များ��း (female personnel) သည်် စုုစုုပေါ�ါင်းး�တပ််အင််အားး�၏ ၅ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�ရှိိ�ရန််
မှှန်းး�ထာာ သော်�်�လည်းး� ၁.၉ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�သာာ ရှိိ�သည််။ နီီပေါ�ါနိုု�င််ငံံ၏ ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုမှုုနည်း�း သော�ာ လူူအုုပ််စုုတစ််ခုုဖြ�စ််သည့့်� မဟေ�ေရှီီ�
တို့့��သည်် နီီပေါ�ါတပ််တွွင်် အားး�လုံးး��ပါါဝင််မှုု ပိုု�ရှိိ�လာာရေး�းအတွွက်် ‘အချျက််လေး�းချျက််ပါါသော�ာ သဘော�ာ�တူူညီီမှုု (Four-point
Agreement)’ ကိုု� အစိုးး��ရနှှင့့်� ညှိိ�နှိုုင်း�း ဆွေး�း�နွေး�း�ခဲ့့သ
� ည််။ သို့့��ရာာတွွင်် ထိုု�သဘော�ာ�တူူညီီမှုုကိုု� ဆန့့်�ကျျင််သည်် ပြ�ည််သူူ လူူထုုတို့့��
တွွင်် မကြေ��ေနပ််မှုုများ��းများ��းစွာာ� ရှိိ�ခဲ့့သ
� ည််။ ထိုု�မကြေ��ေနပ််မှုုများ��းကြော��ာင့့်� မဟေ�ေရှီီ�တို့့��၏ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုမှုုသည်် သဘော�ာ�တူူ ထားး�သည့့်�
အတိုု�င်းး�အတာာအော�ာက်် လျော့�့��နည်းး�လာာသည််။

အရပ််သားး�ထိိန်းး�ချုု�ပ််မှုုအော�ာက်် ရွေ့�့�ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး�
နီီပေါ�ါတပ််မတော်��်�သည်် သမိုု�င်းး�တစ််လျှော�ာ�က််တွွင်် ကြီး�း�မား�းသော�ာ ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့့်�ကိုု� ရရှိိ�ခံံစား�းလာာခဲ့့သ
� ည််။ ထိုု�
အချျက််သည်် လွှှတ််တော်�်� (House of Representatives) မှှ နီီပေါ�ါဘုုရင်် အာာဏာာရုုတ််သိိမ်း�း ခံံရသည့့်� ၂ဝဝ၆ ခုုနှှစ််အထိိ
ဘုုရင််စနစ််နှှင့့်� နီးး�နီးး�ကပ််ကပ််ပတ််သက််နေ�မှုုကိုု� တစ််စိိတ််တစ််ဒေ�သအားး�ဖြ�င့့်� ထင််ဟပ််ပြ�နေ�သည််။ ထို့့��အပြ�င်် တပ််ကိုု� အရပ််
သားး�အုုပ််ချုု�ပ််မှုုအော�ာက််ထားး�ရှိိ�သည့့်� ကြိုး�း��ပမ်းး�မှုုများ��းပါါဝင််သည့့်� ဥပဒေ�ေနှှင့့်� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲ
မှုုဖြ�စ််စဉ််တစ််ခုုကိုု� အစပျိုး�း��ပေး�းခဲ့့သ
� ည််။ ထိုု�ဖြ�စ််စဉ််တွွင်် ‘တော်�်�ဝင််နီီပေါ�ါတပ််မတော်��်� (Royal Nepal Army)’ ကိုု� ‘နီီပေါ�ါ
တပ််မတော်��်� (Nepal Army)’ သို့့�� အမည််ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး�လည်းး� ပါါဝင််သည််။ ထို့့��အပြ�င်် ယခင််ဘုုရင််အမိိန့့်�ဖြ�စ််ခဲ့့�သော�ာ တပ််ချုု�ပ််
ခန့့်�အပ််ရေး�းသည်် အစိုးး��ရအုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းအဖွဲ့့�� (ကက််ဘိိနက််) ၏ တာာဝန််တစ််ရပ်် ဖြ�စ််လာာသည််။
၂ဝဝ၇ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် ကက််ဘိိနက််မှှ တပ််မတော်��်�ကိုု� တရား�းဝင််ထိိန်းး�ချုု�ပ််မှုုအားး� ခိုု�င််မာာ
အားး�ကော�ာင်းး�စေ�ခဲ့့သ
� ည််။ နီီပေါ�ါတပ််မတော်��်�သည်် ၎င်းး�၏ အာာဏာာနှှင့့်� ကိုု�ယ််ပိုု�င််လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�တို့့��ကိုု� ထိိန်းး�ချုု�ပ််လာာသည့့်� ကြိုး�း��ပမ်းး�
မှုုများ��းကိုု� ခုုခံံခဲ့့�သည််။ ၂ဝဝ၆ ခုုနှှစ််တွွင်် ချုု�ပ််ဆိုု�ခဲ့့�သည့့်� CPA အရ ၎င်းး�သည်် မော်�်�ဝါါဒီီတို့့��နှှင့့်�အတူူ ကုုလသမဂ္ဂဂ အဖွဲ့့��၏ ကြီး�း�ကြ�ပ််
မှုုအော�ာက််တွွင်် စစ််တန်းး�လျားး��များ��း၌ ရှိနေ���ေရမည််ဟူူသည့့်� အချျက််နှှင့့်�ပတ််သက််၍ အထူးး�သဖြ�င့့်� မကျေ��ေနပ််ခဲ့့ပေ�
� ။ ကုုလသမဂ္ဂဂ
အဖွဲ့�့� ၏ ကြီး�း�ကြ�ပ််မှုကိုု�
ု တပ််မတော်��်�၏အတွွင်း�း ရေး�းလုုပ််ငန်း�း များ��းတွွင်် ပြ�င််ပ၏ ဝင််ရော�ာက််စွွက််ဖက််မှုုတစ််ခုုအဖြ�စ်် ရှုုမြ�င််ခဲ့သ
့� ည််။
၂ဝဝ၈ ခုုနှှစ််နော�ာက််ပိုု�င်းး�၌ နီီပေါ�ါတပ််မတော်��်�နှှင့့်�မော�ာင်းး�ဝစ််ဦးးဆော�ာင််သည့့်� အစိုးး��ရတို့့��အကြား�း� တင်းး�မာာမှုုမြှ�ှင့့်�တက််လာာသည််။
တပ််မတော်��်�သည်် UNMIN ကိုု� နီီပေါ�ါနိုု�င််ငံံမှှ ထွွက််ခွာာ�သွားး��စေ�နိုု�င််သည့့်� နိုု�င််ငံံရေး�းကြိုး�း��ပမ်းး�မှုုများ��းကိုု� ထော�ာက််ခံံခဲ့့�သည််။ ငြိ�ိမ်း�း
ချျမ်းး�ရေး�းဖြ�စ််စဉ််သည်် မပြီ�ီဆုံးး�� သေး�းသော်�်�လည်းး� UNMIN သည်် ၂ဝ၁၁ ခုုနှှစ််တွွင်် နီီပေါ�ါနိုု�င််ငံံမှှ ထွွက််ခွာာ�သွားး��သည််။
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တိုု�င်း�း ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းရေး�းရာာစင််တာာ

တပ််မတော်��်�အားး� အရပ််ဖက််ထိိန်းး�ချုု�ပ််မှုုကိုု� ခိုု�င််မာာအားး�ကော�ာင်းး�စေ�ခြ�င်းး�
၂ဝ၁၅ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ၏ ပုုဒ််မ ၂၆၆ တွွင်် အမျိုး�း��သားး�ကာာကွွယ််ရေး�းကော�ာင််စီီ (National
Defence Council) သည်် နီီပေါ�ါနိုု�င််ငံံ၏ အမျိုး�း��သားး�အကျိုးး���စီးး�ပွား��းများ��း၊ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းနှှင့့်� ကာာကွွယ််ရေး�းကဏ္ဍများ��းကိုု� လွွမ်း�း
ခြုံ�ံ�သည့့်� မူူဝါါဒများ��းကိုု� ရေး�းဆွဲဲ�ထားး�သည််။ ဝန်းး�ကြီး�း�ချုု�ပ််၊ အဓိိကဝန််ကြီး�း� (၅) ဦးးနှှင့့်� တပ််ချုု�ပ််တို့့��ဖြ�င့့်� ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�သော�ာ
ကာာကွွယ််ရေး�းကော�ာင််စီီသည်် နီီပေါ�ါတပ််မတော်��်�၏ စစ််ဦးးစီးး�ချုု�ပ််ဖြ�စ််သည့့်� သမ္မမတကိုု�တာာဝန််ခံံရသည််။ ထို့့��အပြ�င်် သမ္မမတ
မှှတစ််ဆင့့်� ဖက််ဒရယ််ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�းအဖွဲ့့�� (federal legislature) ကိုု� တာာဝန််ခံံရသည််။ ပုုဒ််မ ၂၆၇ တွွင်် တပ််မတော်��်�
သည်် ‘ဝိသေ��ေသလက္ခခဏာာအားး�ဖြ�င့့်� အားး�လုံးး��ပါါဝင််မှုု ရှိသော����ာ၊ ပုံံ�သဏ္ဍန််အားး�ဖြ�င့့်� အမျိုး�း��သားး�ရေး�းဆန််သော�ာ ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီ
အခြေ�ေ�ခံံမူူများ��းကိုု� လိုု�က််နာာ’ ရမည််ဟုုလည်း�း ကော�ာင်းး�၊ ဝန််ကြီး�း�များ��းကော�ာင််စီီ၏ အကြံ�ံပြု�ုထော�ာက််ခံံချျက််နှှင့့်�အညီီ သမ္မမတ
သာာလျှှင်် တပ််မတော်��်�စစ််ဦးးစီးး�ချုု�ပ််ကိုု� ခန့့်�အပ််၊ ထုုတ််ပယ််နိုု�င််သည့့်� အခွွင့့်�အာာဏာာရှိိ�သည််ဟုု ပြ�ဌာာန်းး�ထားး�သည််။

လုံံခြုံ� �ံ�ရေး�းကဏ္ဍကိုု� ဖက််ဒရယ််မှုုပြု�ုခြ�င်းး�
နီီပေါ�ါနိုု�င််ငံံ၏ စစ််ပွဲဲ�များ��းအလွွန််လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍသည်် နီီပေါ�ါတပ််မတော်��်� (the Nepal Army)၊ လက််နက််ကိုု�င််
ရဲဲတပ််ဖွဲ့့�� (the Armed Police Force)၊ နီီပေါ�ါရဲဲတပ််ဖွဲ့့�� (the Nepal Police) နှှင့့်� အမျိုး�း��သားး�စုံံ�စမ်းး�စစ််ဆေး�းရေး�းဌာာန (the
National Investigation Department -NID) စသည့့်� အဖွဲ့့�� (၄) ဖွဲ့့��တို့့��ဖြ�င့့်� ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�သည််။ လက််ရှိိ�တွွင်် နီီပေါ�ါတပ််မတော်��်�
သည်် ကာာကွွယ််ရေး�းဝန််ကြီး�း�၏ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာအော�ာက််တွွင်် ရှိနေ���ေပြီး�း� ကျျန််သုံးး��ဖွဲ့့��သည်် ပြ�ည််ထဲဲရေး�းဝန််ကြီး�း�အော�ာက််တွွင််
ရှိနေ���ေသည််။ ၂ဝ၁၅ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် အစိုးး��ရသည်် အမျိုး�း��သားး�စည်းး�လုံးး��ညီီညွှှတ််ရေး�းနှှင့့်� အမျိုး�း��သားး�လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�း
နှှင့့်�ဆိုု�င််သော�ာ မူူဝါါဒများ��းကိုု� ကျျင့့်�သုံးး�� သွားး��မည််ဟုု ပြ�ဌာာန်းး�ထားး�သည််။ ပုုဒ််မ ၅၁ တွွင်် နီီပေါ�ါနိုု�င််ငံံ၏ ကွဲဲ�ပြား�း�စုံံ�လင််သော�ာ
တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�နှှင့့်� ဘာာသာာရေး�းအသိုု�င်းး�အဝိုု�င်းး�များ��းအကြား�း� ‘အပြ�န််အလှှန််နား�းလည််မှုု၊ သည်းး�ခံံမှုုနှှင့့်� စည်းး�လုံးး��မှုု’ တို့့�� ဖွံ့့��ဖြိုး�း��
တိုးး��တက််လာာရေး�းသည်် လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းနှှင့့်� တည််ငြိ�ိမ််ရေး�းအတွွက်် အခြေ�ေ�ခံံအုုပ််မြ�စ််ဖြ�စ််သည််ဟုု ပြ�ဌာာန်းး�ထားး�သည််။
သို့့��ရာာတွွင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် ဖက််ဒရယ််စနစ််အသစ််တွွင်် လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကိုု� မည််သို့့��ဖွဲ့့��စည်းး�တည််ဆော�ာက််
မည််နှှင့့်ပတ််
�
သက််၍ အသေး�း�စိိတ််ဆွေး�း�နွေး�း�ထားး�ခြ�င်းး�မရှိိ�ပါါ။ မဲဲဆန္ဒဒနယ််အကြီး�း�တို့့��က အဓိိကတော�ာ�င်း�း ဆိုု�နေ�ကြ�သည့့်� ဖက််ဒရယ််
စနစ််နှှင့့်�ပတ််သက််၍ နိုု�င််ငံံ၏အဓိိကနိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီများ��း၏ သဘော�ာ�တူူညီီမှုုမရနိုု�င််သော�ာကြော��ာင့့်� ၂ဝ၁၅ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေကိုု� ပြ�ဌာာန်းး�ရန်် အချိိ�န်် (၈) နှှစ််ကြာ�ာခဲ့့သ
� ည််။ သဘော�ာ�တူူညီီမှုု မရှိိ�ခဲ့့�သော�ာ အဓိိကကိိစ္စစရပ််များ��းတွွင်် ‘တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�
ပြ�ည််နယ််များ��း (ethnic states)’ ကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�တည််ထော�ာင််သင့့်�မသင့့်�၊ ထိုု�ပြ�ည််နယ််များ��း၏ နယ််နိိမိိတ််များ��း မည််သို့့��ဖြ�စ််သင့့်�
သည််နှှင့့်� သမိုု�င်းး�အရှိိ�တရား�းတစ််ခုု ဖြ�စ််သည့့်� လူူနည်းး�စုုအချို့့���အပေါ်�်� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အရခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံမှုုတို့့��ကိုု� မည််သို့့�� ဖြေ�ေရှှင်း�း မည််
စသည််တို့့�� ပါါဝင််သည််။
၂ဝ၁၅ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် ပါါရှိသော����ာ လုံံခြုံ� �ံ�ရေး�းဆိုု�င််ရာာ ပြ�ဌာာန်းး�ချျက််များ��း
●

အမျိုး�း��သားး�လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းစနစ််တစ််ခုုရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�ဖြ�င့့်� တရား�းဥပဒေ�ေစိုးး��မိုးး��ရေး�းအတွွက်် စီီမံံခန့့်�ခွဲဲ�ခြ�င်း�း ၊

●

ဘက််စုံံ�လူူသားး�လုံံ�ခြုံ�ံမှု
� ုစနစ််တစ််ခုုကိုု� အာာမခံံချျက််ပေး�းခြ�င်းး�၊

●

အမျိုး�း��သားး�လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းစနစ််ကိုု� အခြေ�ေ�ခံံ၍ တပ််မတော်��်�၊ ရဲဲ၊ လက််နက််ကိုု�င််ရဲဲနှှင့့်� အခြား��းလုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းအဖွဲ့့��များ��း
ခိုု�င််မာာအားး�ကော�ာင်းး�ရေး�း၊ စွွမ်း�း ဆော�ာင််နိုု�င််ရေး�း၊ လုုပ််ငန်းး�ကျွွမ်းး�ကျျင််နား�းလည််ရေး�း (professional)၊ အားး�လုံးး��
ပါါဝင််မှုုရှိရေး���း�နှှင့့်� ပြ�ည််သူူလူူထုုအားး� တာာဝန််ခံံမှုုရှိရေး���း�၊

တိုု�င်း�း ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းရေး�းရာာစင််တာာ
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နော�ာက််ဆုံးး��တွွင်် ၂ဝ၁၅ ခုုနှှစ််၊ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေကိုု� ပြ�ဌာာန်းး�လိုု�က််ခြ�င်းး�သည်် အချိိ�န််ကာာလ ရှှည််ကြာ�ာစွာာ�ရှိနေ���ေ
သည့့်� ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းဖြ�စ််စဉ််ဆိုု�င််ရာာ ကတိိကဝတ််ကိုု� ဖြ�ည့့်�ဆည်း�း ပေး�းသည့့်� မြ�န််ဆန််သော�ာလမ်းး�ကြော��ာင်းး�တစ််ခုု ဖြ�စ််ခဲ့့�သည််။
သမိုု�င်းး�တစ််လျှော�ာ�က်် ဖယ််ကျျဉ််ခြ�င်းး�ခံံရသော��ာ လူူအုုပ််စုုအများ��းအပြား�း�၏ အမြ�င််အရ အဓိိပ္ပါါ�ယ််ရှိသော����ာ ဖက််ဒရယ််စနစ််နှှင့့်� ဆိုု�င််
သော�ာ ကတိိကဝတ််ကိုု� ထိုု�ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းဖြ�စ််စဉ််က ပျျက််ပြ�ယ််အော�ာင််လုုပ််နေ�သည််ဟုု ရှုုမြ�င််ကြ�သည််။ ဖက််ဒရယ််စနစ််နှှင့့်�
ပတ််သက််၍ နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီကြီး�း�များ��းအကြား�း� မတင််မကျျဖြ�စ််မှုသ
ု ည််လည်းး� လုံံ�ခြုံ�ံရေး
� �းဆိုု�င််ရာာ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ��းကိုု� အဟန့့်�
အတားး�ဖြ�စ််စေ�ခဲ့့သ
� ည််။ စစ််ပွဲဲ�ပြီး�း�ဆုံးး��သွားး��သော�ာအခါါ တပ််မတော်��်�ကိုု� ပြ�န််လည််ဖွဲ့့��စည်းး�ရန်် လိုု�အပ််မှုုနှှင့့်�ပတ််သက််၍ ပါါတီီများ��း
အကြား�း� ယေ�ဘုုယျျသဘော�ာ�တူူညီီမှုုရှိသော်����်�လည်း�း လုုပ််ဆော�ာင််ချျက််အနည်းး�ငယ််သာာ ရှိိ�ခဲ့့သ
� ည််။ ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုသင်္ကေ�ေ�တအဖြ�စ််
မော�ာင်းး�ဝစ်် (၁,၄ဝဝ) ဦးးကိုု�သာာ တပ််မတော်��်�ထဲဲသို့့�� ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ခဲ့့သ
� ဖြ�င့့်� တပ််မတော်��်�ဖွဲ့့��စည်းး�မှုုသည်် များ��းစွာာ�ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု မရှိိ�ခဲ့့�
ပေ�။ ယနေ့�့�အချိိ�န််တွွင်် တပ််မတော်��်�သည်် နီီပေါ�ါနိုု�င််ငံံ၏ အင််အားး�အကြီး�း�ဆုံးး��သော�ာ၊ စနစ််တကျျဖွဲ့့��စည်းး�မှုု အရှိိ�ဆုံးး��ဖြ�စ််သော�ာ၊
ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််မှုု အရှိိ�ဆုံးး��ဖြ�စ််သော�ာ အဖွဲ့့��အစည်းး�တစ််ခုုအဖြ�စ်် ရှိနေ���ေသည််။
ဖက််ဒရယ််သို့့��ပြော��ာင်းး�သွားး��မှုုသည်် တိုးး��တက််မှုု အလွွန််နှေး�း�ကွေး�း�နေ�သော်�်�လည်းး� နီီပေါ�ါရဲဲတပ််ဖွဲ့့��အတွွက်် ဖြ�စ််နိုု�င််ချေ�ေ
အများ��းဆုံးး��ရိုု�က််ခတ််မှုုများ��း ရှိိ�သည််။ လက််ရှိိ�တွွင်် ရဲဲတပ််ဖွဲ့့��သည်် ဗဟိုု�ချုု�ပ််ကိုု�င််မှုုအလွွန််မြှ�ှင့့်�မား�းနေ�ပြီး�း� ပြ�ည််ထဲဲရေး�းဝန််ကြီး�း�၏
ထိိန်းး�ချုု�ပ််မှုုအော�ာက််တွွင်် ရှိနေ���ေသည််။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ၏ ဇယားး� ၅၊ ၆ နှှင့့်� ၇ တို့့��တွွင်် ရဲဲလုုပ််ငန်းး�နှှင့့်� ဥပဒေ�ေစိုးး��မိုးး��ရေး�း
အတွွက်် ဖက််ဒရယ််၊ ခရိုု�င််နှှင့့်� ဒေ�သန္တတရအစိုးး��ရတို့့��၏ တာာဝန််များ��းကိုု� ပြ�ဌာာန်းး�ထားး�သည််။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ တွွင်် အဓိိက
ကျသော��ာ� လုုပ််ငန်းး�အချို့့���ကိုု� အတိိအကျျပြ�ဌာာန်းး�ထားး�သည််။ ဖက််ဒရယ််အစိုးး��ရ၏ သီးး�သန့့်�တာာဝန််များ��းတွွင်် လက််နက််ကိုု�င််ရဲဲ
တပ််၊ နိုု�င််ငံံတော်�်�ထော�ာက််လှှမ်း�း ရေး�းနှှင့့်� စုံံ�စမ်းး�စစ််ဆေး�းရေး�း၊ ရဲဲလုုပ််ငန်းး�နှှင့့်�ဆိုု�င််သော�ာရာာဇဝတ််မှုုနှှင့့်� တရား�းမမှုု ဥပဒေ�ေများ��းကိုု�
ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး� စသည််တို့့�� ပါါဝင််သည််။ ဥပဒေ�ေစိုးး��မိုးး��ရေး�းအပါါအဝင်် အခြား��းလုုပ််ငန်းး�များ��းကိုု� ခရိုု�င််နှှင့့်� ဒေ�သန္တတရအစိုးး��ရတို့့��နှှင့့်� မျှဝေ��ေ
ယူူရသည််။
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ၏ ပုုဒ််မ ၂၆၈ တွွင်် ဖက််ဒရယ််ရဲဲတပ််ဖွဲ့့��ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�၏ ဥပဒေ�ေနင့့်� အဖွဲ့့��အစည်းး�ဆိုု�င််ရာာ အခြေ�ေ�ခံံ
တို့့��နှှင့့်�ပတ််သက််၍ အထွေထွေ��ေ���လမ်းး�ညွှှန််ချျက််အချို့့��� ပြ�ဌာာန်းး�ထားး�သည််။ ထို့့��အပြ�င်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် ရဲဲလုုပ််ငန်းး�
အတွွက်် အဆင့့်� (၃) ဆင့့်� (ဖက််ဒရယ််၊ ခရိုု�င််နှှင့့်� ဒေ�သန္တတရအဆင့့်�) ရှိိ�သင့့်�သည််ဟုု အတိိအလင်းး�ပြ�ဌာာန်းး�ထားး�သည််။ ပုုဒ််မ
၂၆၈ ကိုု� မည််သို့့��အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ရမည််နှှင့့်�ပတ််သက််၍ အစိုးး��ရနှှင့့်� နီီပေါ�ါရဲဲတပ််ဖွဲ့့��အကြား�း� ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုများ��း ရှိိ�ခဲ့့သ
� ည််။ ထိုု�
ပုုဒ််မကိုု� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ရာာတွွင်် အော�ာက််ခြေ�ေအဆင့့်�အားး� အာာဏာာခွဲဲ�ဝေ�မှုုရှိစေ���ေရန်် အခြား��းလုုပ််ငန်းး�များ��း အပါါအဝင််
၂ဝ၁၂ ခုုနှှစ်် နီီပေါ�ါရဲဲတပ််ဖွဲ့့��အက််ဥပဒေ�ေ (the Nepal Police Act, 2012) နှှင့့်� ၂ဝ၁၂ ခုုနှှစ်် နီီပေါ�ါရဲဲတပ််ဖွဲ့့��စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�
များ��း (the Nepal Police Regulation, 2012) တို့့��ကဲ့့�သို့့��သော�ာ အဓိိကကျျသည့့်� ဥပဒေ�ေများ��းကိုု� အလိုု�က်သ
် င့့်� ပြော��ာင်းး�လဲဲသွားး��
ရန််လိုု�ပါါသည််။
ဖက််ဒရယ််ရဲဲတပ််ဖွဲ့့��ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�ဆိုု�င််ရာာ ဥပဒေ�ေနှှင့့်� အဖွဲ့့��အစည်းး�ဆိုု�င််ရာာ အခြေ�ေ�ခံံ
“နီီပေါ�ါရဲဲတပ််ဖွဲ့့��၊ လက််နက််ကိုု�င််ရဲဲတပ််ဖွဲ့့��၊ နီီပေါ�ါနှှင့့်� နိုု�င််ငံံတော်�်�စုံံ�စမ်းး�စစ််ဆေး�းရေး�းဌာာနဆိုု�င််ရာာပြ�ဌာာန်းး�ချျက်် (ပုုဒ််မ ၂၆၈)”
(၁)	ဖက််ဒရယ််/ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအဆင့့်�တွွင်် နီီပေါ�ါရဲဲတပ််ဖွဲ့့��၊ လက််နက််ကိုု�င််ရဲဲတပ််ဖွဲ့့��၊ နီီပေါ�ါနှှင့့်� နိုု�င််ငံံတော်�်� စုံံ�စမ်းး�
စစ််ဆေး�းရေး�းဌာာန ရှိိ�ရမည််။
(၂) 	ခရိုု�င််တိုု�င်းး�တွွင်် ခရိုု�င််ရဲဲအဖွဲ့့��အစည်းး�တစ််ခုု ရှိိ�ရမည််။
(၃)	နီီပေါ�ါရဲဲတပ််ဖွဲ့့��နှှင့့်� ခရိုု�င််ရဲဲတပ််ဖွဲ့့��တို့့��၏ လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုု၊ ကြီး�း�ကြ�ပ််မှုုနှှင့့်� ချိိ�တ််ဆက််ဆော�ာင််ရွွက််မှုုကိုု� ဖက််
ဒရယ််ဥပဒေ�ေထဲဲတွွင်် ပြ�ဌာာန်းး�ထားး�ရမည််။
(၄)	နီီပေါ�ါရဲဲတပ််ဖွဲ့့��၊ လက််နက််ကိုု�င််ရဲဲတပ််ဖွဲ့့��နှှင့့်� နိုု�င််ငံံတော်�်�စုံံ�စမ်းး�စစ််ဆေး�းရးးဌာာနတို့့��နှှင့့်�ဆိုု�င််သော�ာ အခြား��းခရိုု�င််များ��း
ကိုု� ဖက််ဒရယ််ဥပဒေ�ေတွွင်် ပြ�ဌာာန်းး�ထားး�ရမည််။
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သို့့��ရာာတွွင်် အထက််ပါါကိိစ္စစရပ််များ��းသည်် ရဲဲတပ််ဖွဲ့့��၊ ဗျူူ�ရိုု�ကရက််နှှင့့်� နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီများ��းအကြား�း� ဆွေး�း�နွေး�း�ရန််ခက််ခဲဲ
သော�ာ အကြော��ာ�င်းး�အရာာများ��းဖြ�စ််သည််။ ဗဟိုု�ဖြေ�ေလျှော့�့��မှုုနှှင့့်�ပတ််သက််၍ ထိုု�အုုပ််စုုတစ််ခုုစီီတိုု�င်း�း တွွင်် မတူူကွဲဲ�ပြား�း�သော�ာ အကျိုးး���
စီးး�ပွား��းများ��းအပေါ်�်� ထိိခိုု�က််မှုုရှိိ�လာာနိုု�င််သည််။ ထိုု�ကိိစ္စနှ
စ င့့်
ှ ပတ််
�
သက််၍ ဖွဲ့�့� စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေသည်် အနည်းး�ငယ််သာာ အထော��ာက််
အကူူ ဖြ�စ််ခဲ့့�သည််။ ရဲဲတပ််ဖွဲဲ�အသစ််တို့့��ကိုု� မည််သို့့��စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််မည်် သို့့��မဟုုတ်် တစ််ဖွဲ့့��နှှင့့်�တစ််ဖွဲ့့�� မည််သို့့��ဆက််နွွယ်ကြ် �သည််၊
ခရိုု�င််အဆင့့်�နှှင့့်� ဖက််ဒရယ််အဆင့့်�နှှစ််ရပ််လုံးး�� တွွင််ရှိသော����ာ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းပိုု�င်းး�စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််မှုုတို့့��နှှင့့်�ပတ််သက််၍ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေသည်် လမ်းး�ညွှှန််မှုုအနည်းး�ငယ််သာာ ပေး�းထားး�သည််။
နီီပေါ�ါနိုု�င််ငံံ၏ အခြေ�ေ�အနေ�ေသည်် ဖက််ဒရယ််လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းစနစ််အသစ််သို့့�� ကူးး�ပြော��ာင်းး�သည့့်�ဖြ�စ််စဉ််သည်် နည်းး�ပညာာ
အရရှုုပ််ထွေ�ေပြီး�း� နိုု�င််ငံံရေး�းအရ စိိန််ခေါ်�်မှုုရှိိ�သည််ကိုု� မီးး�မော�ာင်းး�ထိုးး��ပြ�ထားး�သည််။ ဖက််ဒရယ််စနစ််နှှင့့်�ပတ််သက််သည့့်� ဆွေး�း�နွေး�း�
ငြ�င်းး�ခုံံ�မှုုများ��းသည်် ၂ဝဝ၇ ခုုနှှစ််မှှစ၍ နိုု�င််ငံံရေး�းရပ််တည််ချျက်် (political discourse) များ��းအကြား�း� လွွမ်း�း မိုးး��နေ�သော်�်�လည်းး�
ယနေ့�့�တိုု�င်် နိုု�င််ငံံရေး�းခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််များ��း၏ အဓိိကအာာရုံံ�စိုု�က််မှုုမှာာ� ပိုု�၍ယေ�ဘုုယျျကျသော��ာ� နိုု�င််ငံံရေး�းဖက််ဒရယ််စနစ််ပုံံ�စံံအပေါ်�်�
သဘော�ာ�တူူညီီမှုုသာာ ဖြ�စ််သည််။ ထိုု�ပုံံ�စံံအရ နီီပေါ�ါနိုု�င််ငံံတွွင််ထားး�ရှိိ�မည့့်� ပြ�ည််နယ််အရေ�ေအတွွက်နှ
် ှင့့်� ထိုု�ပြ�ည််နယ််များ��း၏ အမည််
များ��းပါါဝင််သည််။ နေ့�့တစ််ဓူူဝရဲဲလုုပ််ငန်းး� သို့့��မဟုုတ်် အခြား��းလုုပ််ဆော�ာင််ရမည့့်�အရာာများ��းအတွွက်် ဖက််ဒရယ််စနစ််သို့့�� ကူးး�ပြော��ာင်းး�
မှုု၏ အကျိုးး���ဆက််အပြ�ည့့်�အစုံံ�အပေါ်�်� လုံံ�လော�ာက််သော�ာ အာာရုံံ�စိုု�က််မှုုမရရှိသေး����းပေ�။
ရဲဲတပ််ဖွဲ့့��များ��းကိုု�ဗဟိုု�ချုု�ပ််ကိုု�င််မှုုဖြေ�ေလျော့�့�မှု
� နှ
ု င့့်
ှ ပတ််
�
သက််၍ ဖြေ�ေရှှင်း�း ရမည့့်�ထင်း�း ရှား��းသော�ာကိိစ္စရပ််များ��း
စ
●	ဒေ�သန္တတရအဆင့့်�နှှင့့်� ခရိုု�င််အဆင့့်�တို့့��တွွင်် ရဲဲတပ််ဖွဲ့့��များ��းကိုု� တစ််ဖွဲ့့��နှှင့့်�တစ််ဖွဲ့့�� မည််သို့့��ဆက််နွွယ််မှုုထားး�ရှိိ�မည််နှှင့့်�
ဖက််ဒရယ်် ရဲဲတပ််ဖွဲဲ�နှှင့့်� မည််သို့့��ဆက််နွွယ််မှုုထားး�ရှိိ�မည််၊ ရဲဲတပ််ဖွဲ့့��များ��းကိုု� မည််သည့့်�လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာများ��း
ပေး�းထားး�မည်် စသည့့်�ကိိစ္စစရပ််များ��း၊
●	ရဲဲတပ််ဖွဲ့့��အသစ််တစ််ခုုစီီတို့့��သည်် ၎င်းး�တို့့��၏ ရဲဲလုုပ််ငန်းး�ဆိုု�င််ရာာ မူူဝါါဒများ��း၊ ဥပဒေ�ေများ��းနှှင့့်� လုုပ််ထုံးး�� လုုပ််နည်းး�
များ��းကိုု� ရေး�းဆွဲဲ�မဆွဲဲ�နှှင့့်� ဘုံံ�နိုု�င််ငံံတော်�်�လမ်းး�ညွှှန််မှုု၊ မူူဝါါဒများ��းနှှင့့်� ဥပဒေ�ေများ��း ရှိိ�မရှိိ� စသည့့်�ကိိစ္စစရပ််များ��း၊
●	ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျသည့့်�အခါါ ဖက််ဒရယ််နှှင့့်� ခရိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းအဖွဲ့့��များ��းအကြား�း� လုုပ််ငန်းး�ခွဲဲ�ဝေ�ခြ�င်းး� (တစ််နည်းး�
အားး�ဖြ�င့့်� လုုပ််ငန်းး�ကျွွမ်းး�ကျျင််မှုုနှှင့့်� တာာဝန််များ��း) နှှင့့်� ဗဟိုု� “ကြီး�း�ကြ�ပ််မှုုနှှင့့်� ချိိ�တ််ဆက််ဆော�ာင််ရွှှက််မှုု” (ပုုဒ််မ
၂၆၉ တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ချျက်် အရ) သည်် လက််တွေ့�့�နှှင့့်� ဥပဒေ�ေပြု�ုရာာတွွင်် မည််သည့့်�အရာာများ��းကိုု�ဆိုု�လိုသ
ု� ည်် စသည့့်�
ကိိစ္စစရပ််များ��း၊
●	မတူူကွဲဲ�ပြား�း�သော�ာ ခရိုု�င််တပ််ဖွဲ့�့� များ��းအကြား�း� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုုကိုု� မည််သို့့��ဖော်�်�ဆော�ာင််သွားး��မည််၊ ဖက််ဒရယ််၊
ခရိုု�င််နှှင့့်� ဒေ�သန္တတရအစိုးး��ရတို့့��အကြား�း� ရဲဲတပ််ဖွဲ့့��များ��းကိုု� လုုပ််ငန်းး�ပိုု�င်းး�ထိိန်းး�ချုု�ပ််မှုုနှှင့့်�ဆိုု�င််သော�ာ ပဋိိပက္ခခများ��းကိုု�
မည််သို့့��ဖြေ�ေရှှင်း�း မည်် စသည့့်� ကိိစ္စစရပ််များ��း၊
လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကိုု� ဖက််ဒရယ််မှုုပြု�ုသည့့်� နီီပေါ�ါနိုု�င််ငံံ၏ ချျဉ်းး�ကပ််မှုုသည်် နိုု�င််ငံံ၏တစ််မူူထူးး�ခြား��းသော�ာ သမိုု�င်းး�ကြော��ာင်းး�၊
နိုု�င််ငံံရေး�းအခြေ�ေ�အနေ�ေနှှင့့်� လူူမှုုရေး�းဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�တို့့��ကိုု� လုံံ�လုံံ�လော�ာက််လော�ာက််ထင််ဟပ််ပြ�နေ�ခြ�င်းး�မရှိိ�ဟုု စိုးး��ရိိမ််မှုုအချို့့��� ရှိနေ���ေသည််။
၂ဝ၁၆ ခုုနှှစ််တွွင်် အစိုးး��ရသည်် နီီပေါ�ါရဲဲတပ််ဖွဲ့့��ကိုု� ပြ�န််လည််ဖွဲ့့��စည်းး�ရန်် အဆင့့်�မြ�င့့်�အလုုပ််အဖွဲ့့��ကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ခဲ့့သ
� ည််။ ထိုု�အလုုပ််
အဖွဲ့့��သည်် ဖက််ဒရယ််နှှင့့်� ပြ�ည််နယ််အဆင့့်�ရဲဲတပ််ဖွဲ့့��များ��းအတွွက်် လုုပ််ငန်း�း ဆော�ာင််ရွွက််မှုုဆိုု�င််ရာာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အသစ််တို့့��ကိုု� ရေး�းဆွဲဲ�
ရန်် လမ်းး�ညွှှန််မှုုပေး�းသည့့်� မူူဘော�ာင််တစ််ခုုကိုု� တင််သွွင်း�း ခဲ့့သ
� ည််။ ထိုု�မူူဘော�ာင််သည်် ကနေ�ေဒါါ၊ ယူူကေ�နှှင့့်� ဘယ််လဂျီီ�ယန်် နိုု�င််ငံံ
အပါါအဝင်် အခြား��းနိုု�င််ငံံများ��း၏ ရဲဲလုုပ််ငန်းး�ဆိုု�င််ရာာဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�တို့့��၏ လွွမ်း�း မိုးး��မှုုရှိိ�ခဲ့သ
့� ည််။
အချို့့���သော�ာ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�၊ နိုု�င််ငံံရေး�း သို့့��မဟုုတ်် ဒေ�သတွွင်း�း အုုပ််စုုများ��းကိုု� ပစ််မှှတ််ထားး�သည့့်� သမိုု�င်းး�တစ််လျှော�ာ�က််
ဖိိနှိိ�ပ််မှုုများ��းကြော��ာင့့်� နီီပေါ�ါရဲဲတပ််ဖွဲ့့��အတွွင်း�း တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူနည်းး�စုုတို့့��၏ ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုမှုုသည်် အထူးး�စိုးး��ရိိမ််စရာာကိိစ္စစတစ််ရပ််

တိုု�င်း�း ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းရေး�းရာာစင််တာာ
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ဖြ�စ််သည််။ လက််ရှိိ�တွွင်် လူူနည်းး�စုုကိုု�ယ််စား�းပြု�ုမှုုစနစ်် တစ််ခုုအော�ာက််ရှိိ� ရဲဲလုုပ််ငန်းး�သည်် နိုု�င််ငံံတစ််ခုုလုံးး�� နှှင့့်� သက််ဆိုု�င််သည််။
နီီပေါ�ါနိုု�င််ငံံသည်် ရဲဲလုုပ််ငန်းး�တာာဝန််များ��းကိုု� ပြ�ည််နယ််အဆင့့်�သို့့�� ဗဟိုု�ဖြေ�ေလျှော့�့��မှုုလုုပ််လာာသည််နှှင့့်�အမျှှ ပြ�ည််နယ််ရဲဲတပ််ဖွဲ့့��
တိုု�င်းး�သည်် ဒေ�သလူူဦးးရေ�နှှင့့်� ကိုု�က််ညီီသော�ာ သို့့��မဟုုတ်် နိုု�င််ငံံတော်�်�စံံနှုုန်းး�ကိုု� လိုု�က််နာာထားး�သော�ာ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ု
မှုုရှိိ�သည့့်� သီးး�ခြား��းစနစ််တစ််ခုုကိုု� ကျျင့့်�သုံးး�� သင့့်�မသင့့်�နှှင့့်� ပတ််သက််၍ မေး�းခွွန်း�း ထုုတ််စရာာ ရှိနေ���ေပါါသည််။

SSR တွွင်် ကြ�န့့်�ကြာ�ာခြ�င်းး�
ရဲဲတပ််ဖွဲ့�့� ကိုု� ဖက််ဒရယ််မှုုပြု�ုရာာတွွင်် ကြုံ�ံ�တွေ့�့�ရသည့့်� ပြ�ဿနာာများ��းသည်် အရေး�း�ကြီး�း�သော�ာ နိုု�င််ငံံတော်�်�လုံံ�ခြုံ�ံရေး
� �း မူူဝါါဒ
ဆိုု�င််ရာာကိိစ္စစရပ််များ��းတွွင်် ဖြ�စ််ပေါ်�်တိုးး��တက််မှုု မရှိိ�သည််ကိုု� များ��းစွာာ�ထင််ဟပ််ပြ�နေ�သည််။ ထို့့��ကြော��ာင့့်� နီီပေါ�ါနိုု�င််ငံံသည်် ယနေ့�့�ထိိ
တိုု�င်် နိုု�င််ငံံ၏အနာာဂတ််လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းလိုု�အပ််ချျက််များ��း (ဘူူရွွန််ဒီီနှှင့့်� တော�ာင််အာာဖရိိကနိုု�င််ငံံတို့့��တွွင်် ပြု�ုလုုပ််ခဲ့့�သော�ာ ကာာကွွယ််ရေး�း
ဆိုု�င််ရာာ ပြ�န််လည််သုံးး��သပ််မှုုများ��းနှှင့့်� အလားး�တူူသော�ာသုံးး��သပ််ချျက််မှုု) နှှင့့်ပတ််
�
သက််၍ စနစ််ကျျပြီး�း� ကျျယ််ပြ�န့့်�သော�ာမဟာာဗျူူ�ဟာာ
မြော��ာက််သုံးး��သပ််ချျက််များ��း မပြု�ုလုုပ််နိုု�င််သေး�းပေ�။ ထို့့��ကြော��ာင့့်� အရေး�း�ကြီး�း�သော�ာ ကိိစ္စစရပ််များ��းစွာာ�တို့့��သည်် အများ��းပြ�ည််သူူနှှင့့်�
နိုု�င််ငံံရေး�းဆိုု�င််ရာာ ငြ�င်းး�ခုံံ�ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုများ��းတွွင်် အာာရုံံ�စိုု�က််မှုုအနည်းး�ငယ််သာာ ရရှိိ�ခဲ့့သ
� ည််။ ဆွေး�း�နွေး�း�ငြ�င်းး�ခုုန်် နေ�ဆဲဲကိိစ္စစရပ််များ��း
တွွင်် အဂတိိလိုု�က််စား�းမှုုတိုု�က််ဖျျက််ရေး�းနှှင့့်� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းတပ််များ��းကိုု� နိုု�င််ငံံရေး�းအမြ�တ််ထုုတ််မှုု၊ တပ််မတော်��်�နှှင့့်� ရဲဲတပ််ဖွဲ့့��တို့့��ကိုု�
အရပ််သားး�ထိိန်း�း ချုု�ပ််မှုု ခိုု�င််မာာအားး�ကော�ာင်းး�လာာရေး�း၊ နီီပေါ�ါနိုု�င််ငံံသည်် (စစ််တပ််ဆန််သော�ာ) လက််နက််ကိုု�င်် ရဲဲတပ််ဖွဲ့့��တစ််ခုုကိုု�
ပင်် လိုု�အပ််မှုုရှိိ�မရှိိ�၊ နှှင့့်� နိုု�င််ငံံတော်�်�၏ အချုု�ပ််အခြာ�ာအာာဏာာနှှင့့်� အကျိုးး���စီးး�ပွား��းတို့့��ကိုု� နီီပေါ�ါ၊ အိိန္ဒိိ�ယနှှင့့်� တရုုတ််နိုု�င််ငံံတို့့��၏
ဆက််ဆံံရေး�းနှှင့့်� မည််သို့့��ထိိန်းး�ညှိိ�နိုု�င််သည်် စသည််တို့့�� ပါါဝင််သည််။

အရေး�း�ကြီး�း�သော�ာ သင််ခန်းး�စာာများ��း
ဖက််ဒရယ််လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းစနစ််သစ််တစ််ခုုသို့့�� ကူးး�ပြော��ာင်းး�သည့့်� ဖြ�စ််စဉ််သည်် နည်းး�ပညာာအရရှုုပ််ထွေး�း�ပြီး�း� နိုု�င််ငံံရေး�းအရ
စိိန််ခေါ်�်မှုုရှိိ�သည််ကိုု� နီီပေါ�ါနိုု�င််ငံံ၏ အခြေ�ေ�အနေ�ေက မီးး�မော�ာင်းး�ထိုးး��ပြ�နေ�ပါါသည််။
●	ပထမသင််ခန်းး�စာာမှာာ� စစ််တပ််ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ရေး�းသည်် နည်းး�ပညာာကိိစ္စစတစ််ခုုသာာ မဟုုတ််ပေ�။ ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ရေး�းဖြ�စ််စဉ််
သည်် အခြား��းနိုု�င််ငံံရေး�းစိုးး��ရိိမ််ချျက််များ��းနှှင့့်� ရှုုပ််ထွေး�း�နေ�ပါါသည််။ ထိုု�ရှုုပ််ထွေး�း�မှုုကြော��ာင့့်� ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ရေး�းဖြ�စ််စဉ််နှင့့်
ှ � နီီပေါ�ါ
နိုု�င််ငံံ၏ ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းကိုု� တော�ာင့့်�တင်းး�ခိုု�င််မာာအော�ာင်် ကြိုး�း��ပမ်းး�မှုုတို့့��ကိုု� ကြ�န့့်�ကြ�စေ�ခဲ့သ
့� ည််။ ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းစာာချုု�ပ််
(CPA) ချုု�ပ််ဆိုု�ပြီး�း�နော�ာက်် (ပါါတီီများ��းအတွွင်း�း နှှင့့်� ပါါတီီများ��းအကြား�း�) ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�းဆိုု�င််ရာာ နိုု�င််ငံံရေး�းသည်် အများ��း
စုုလက််ခံံသည့့်� သဘော�ာ�တူူညီီမှုုကိုု� တည််ဆော�ာက််ယူူသည့့်� ယဉ််ကျေး�း�မှုုနှှင့့်� သွေ�ေဖယ််လာာပြီး�း� နက််ရှိုုင်း�း သည့့်� အုုပ််စုု
ကွဲဲ�မှုုများ��း ရှိိ�လာာသည််။
●	ဒုုတိိယသင််ခန်းး�စာာမှာာ� နီီပေါ�ါနိုု�င််ငံံ၏ ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းစာာချုု�ပ််တွွင်် လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းပေါ�ါင်းး�စည်းး�ရေး�းဆိုု�င််ရာာ ပြ�ဌာာန်းး�ချျက််
အနည်းး�ငယ််သာာ ပါါရှိိ�သည််။ ပဋိိပက္ခခအတွွင်း�း ထွွက််ပေါ်�်လာာသည့့်� မော�ာင်းး�ဝစ််တို့့��၏ အဓိိကမကြေ��ေနပ််ချျက််များ��းကိုု�
ဖြေ�ေရှှင်း�း ရန်် လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍတစ််ခုုလုံးး��အတွွက်် မရှိိ�မဖြ�စ််လိုု�အပ််သည့့်� ပိုု�မိုု�ကျျယ််ပြ�န့့်�သော�ာ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ��း
နှှင့့်ပတ််
�
သက််၍ ဘာာမှပြော���ာ�ထားး�ခြ�င်းး�မရှိိ�ပါါ။ ထိုု�အချျက််သည်် DDR နှှင့့်� လုံံ�ခြုံ�ံရေး
� �းပေါ�ါင်းး�စည်းး�ရေး�းဖြ�စ််စဉ််များ��းကိုု� ၎င်းး�
တို့့��ဆန္ဒဒနှှင့့်�အညီီဖြ�စ််စေ�ရန်် နှှစ််ဘက််စလုံးး��ရှိိ�ရှိိ� နိုု�င််ငံံရေး�းအစုုအဖွဲ့့��များ��းက ကြိုး�း��ကိုု�င််ခြ�ယ််လှှယ််နိုု�င််ရန်် လမ်းး�ဖွွင့့်�ပေး�း
နေ�သည််။ DDR နှှင့့်� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းပေါ�ါင်းး�စည်းး�မှုုတို့့��ကိုု� မည််သို့့��အမှှန််တကယ််ဖြေ�ေရှှင်း�း မည််ဟူူသည့့်� မေး�းခွွန်း�း ကိုု� နော�ာက််
ပိုု�င်းး�အတော်��်�ကြာ�ာမှှသာာလျှှင်် မေး�းမြ�န်းး�လာာကြ�သည််။ ထိုု�အချိိ�န််ကြ�မှှသာာလျှှင်် နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီများ��းသည်် ဆွေး�း�နွေး�း�မှုု
အသစ််နှှင့့်� ဆိုု�င််သော�ာ ပိုု�မိုု�ကျျယ််ပြ�န််ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုများ��းကိုု� အာာရုံံ�စိုု�က််လာာကြ�သည််။
●

တတိိယသင််ခန်းး�စာာမှာာ� ပါါတီီအားး�လုံးး��၏ ယုံံ�ကြ�ည််မှုုနှှင့့်� ကတိိကဝတ််တည််မှုုအဆင့့်�နှှင့့်� ၎င်းး�တို့့��၏ စိိတ််ဆန္ဒဒရှိိ�မှုုတို့့��
သည်် လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းဆိုု�င််ရာာ ပေါ�ါင်းး�စည်းး�မှုုဖြ�စ််စဉ််က ၎င်းး�တို့့��ရည််ရွွယ််ထားး�သော�ာ ရလာာဒ််များ��းကိုု� ဖော်�်�ဆော�ာင််ပေး�းနိုု�င််မှုု ရှိိ�
မရှိိ�ကိုု� အဆုံးး��အဖြ�တ််ပေး�းသည််။
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တိုု�င်း�း ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းရေး�းရာာစင််တာာ

●	စတုုတ္ထသ
ထ င််ခန်းး�စာာမှာာ� နီီပေါ�ါနိုု�င််ငံံ၏ ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းဖြ�စ််စဉ််တစ််လျှော�ာ�က်် နီီပေါ�ါနိုု�င််င််ရှိိ� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�နှှင့့်�ဘာာသာာရေး�း
လူူနည်းး�စုုတို့့��၏ အနာာဂတ််လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းအပေါ်�်� သက််ရော�ာက််နိုု�င််သည့့်� အရေး�း�ကြီး�း�သော�ာ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ��းကိုု� အဓိိက
နိုု�င််ငံံရေး�းအုုပ််စုုများ��းအကြား�း� အပေး�း�အယူူလုုပ််ရန်် ဓား�းစာာခံံအဖြ�စ်် ထားး�ခဲ့့�ကြ�သည််။ ထိုု�အချျက််သည်် အစိုးး��ရဖွဲ့့��စည်းး�
ကိုု� မျျက််နှာာ�သာာရစေ�ေသည့့်� အနှှစ််သာာရရှိသော����ာကိိစ္စစရပ််များ��း ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုကိုု�အားး�လျော့�့��စေ�ခဲ့့သ
� ည််။ ၂ဝ၁၅ ခုုနှှစ််တွွင််
ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေကိုု�ပြ�င််ဆင််ရန်် ကြိုး�း��ပမ်းး�မှုုများ��းရှိိ�ခဲ့သော်�်�လည်း
့�
�း ထိုု�ကြိုး�း��ပမ်းး�မှုုများ��းသည်် သမိုု�င်းး�တစ််လျှော�ာ�က််
ဖယ််ကျျဉ််ခြ�င်းး�ခံံရသော��ာ အုုပ််စုုများ��း၏ အကြ�မ်းး�ဖက််ဆန္ဒဒပြ�များ��းကိုု� မီးး�မွေး�း�ပေး�းနေ�ဆဲဲဖြ�စ််ပြီး�း� ၎င်းး�သည်် ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�း
ဖြ�စ််စဉ််၏ ရေ�ရှှည််တည််တံ့့�မှုုကိုု� ခြိ�ိမ်း�း ခြော��ာက််နေ�သည််။

နော�ာက််ခံံသမိုု�င်းး�အကျျဉ်းး�
၂ဝဝဝ ခုုနှှစ်် အာာရူူရှာာ�သဘော�ာ�တူူညီီချျက််များ��း (The 2000 Arusha Accords) သည်် အစိုးး��ရမဟုုတ််သော�ာ လက််နက််
ကိုု�င််အုုပ််စုုများ��းကိုု� နိုု�င််ငံံတော်�်�၏ တပ််မတော်��်�နှှင့့်� ရဲဲတပ််ဖွဲ့့��ထဲဲသို့့��ပေါ�ါင်းး�စည်းး�နိုု�င််သည့့်� နည်းး�လမ်းး�ကိုု�လမ်းး�ဖွွင့့်�ပေး�းခဲ့့သ
� ည််။ ထိုု�
ဖြ�စ််စဉ််သည်် အစပိုု�င်းး�၌ အော�ာင််မြ�င််မှုုခဲ့့သ
� ည််။ အဘယ််ကြော��ာင့့်�ဆိုု�သော်�်� တပ််မတော်��်�ထဲဲတွွင်် ဟူူတူူလူူမျိုး�း�� (၅ဝ) ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�နှှင့့်�
တူူစီီလူူမျိုး�း�� (၅ဝ) ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�မျှခြေ��ေ�ကိုု� ထိုု�ဖြ�စ််စဉ််အတွွင်း�း ရရှိိ�ခဲ့့သော�
�
ာကြော��ာင့့်�ဖြ�စ််သည််။ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေဆိုု�င််ရာာ ပြု�ုပြ�င််
ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု၊ တိုု�င််ပင််ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုရှိသော����ာ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းဆိုု�င််ရာာ ပြ�န််လည််သုံးး��သပ််ရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််၊ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းတပ််များ��းလုုပ််ငန်းး�
ကျွွမ်းး�ကျျင််နား�းလည််အော�ာင််ဆော�ာင််ရွွက်သ
် ည့့်� (professionalize) အားး�ထုုတ််မှုုနှှင့့်� အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု
များ��းပါါဝင််သည့့်� ပိုု�ကျျယ််ပြ�န့့်�သော�ာ SSR ဖြ�စ််စဉ််တစ််ခုု ထွွက််ပေါ်�်လာာသည််။ သို့့��သော်�်� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍတွွင်် တိုးး��တက််မှုုရှိိ�
သော်�်�လည်းး� မဖြေ�ေ�ရှှင်း�း ရသေး��းသော�ာ ဘူူရွွန််ဒီီနိုု�င််ငံံ၏နိုု�င််ငံံရေး�းတင်းး�မာာမှုုများ��းသည်် ၂ဝ၁၆ ခုုနှှစ််တွွင်် အကြ�မ်းး�ဖက််မှုုပုံံစံံ
� ဖြ�င့့်�
ပေါ�ါက််ကွဲဲ�ခဲ့့ပြီး�း
� � စစ််တပ််ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ရေး�းဖြ�စ််စဉ််၏ အော�ာင််မြ�င််မှုုကိုု� နော�ာက််ကြော��ာင်းး�ပြ�န််လှှည့့်�စေ�ခဲ့့သ
� ည််။ တပ််ပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ
ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ရေး�းသည်် ရေ�ရှှည််စိိန််ခေါ်�်မှုုများ��းဖြ�စ််သည့့်� ပိုု�ကျျယ််ပြ�န့့်�သော�ာ SSRနှှင့့်� လူ့့�မှုုအဖွဲ့့��အစည်းး�အတွွင်း�း တပ််မတော်��်�၏
အခန်းး�ကဏ္ဍကိုု� နိုု�င််ငံံရေး�းအမြ�တ််မထုုတ််သည့့်� ပိုု�လေး�းနက််သော�ာ နိုု�င််ငံံရေး�းပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ��းကိုု� အစား�းထိုးး��ခြ�င်းး�မဟုုတ််
သည််ကိုု� ထိုု�ဖြ�စ််စဉ််က မီးး�မော�ာင်းး�ထိုးး��ပြ�ထားး�သည််။
သမိုု�င်းး�ကြော��ာင်းး� - ဘူူရွွန််ဒီီနိုု�င််ငံံ၏ ပဋိိပက္ခခသံံသရာာ
ဘယ််လဂျီီ�ယမ််နိုု�င််ငံံမှှ ၁၉၆၂ ခုုနှှစ််တွွင်် လွွတ််လပ််ရေး�းရပြီး�း�ကတည်းး�က ဘူူရွွန််ဒီီနိုု�င််ငံံသည်် မပြီး�း�ဆုံးး��နိုု�င််သော�ာ
ပဋိိပက္ခခသံံသရာာကိုု� ဖြ�တ််သန်းး�လာာခဲ့့ရ
� သည််။ ဟူူတူူ-တူူစီီပဋိိပက္ခခဟုု မကြာ�ာခဏခေါ်�်�ဝေါ်�်လေ့�့ရှိိ�သည့့်� အကြ�မ်းး�ဖက််မှုု
သည်် အစုုအဖွဲ့့��တစ််ခုုနှှင့့်�တစ််ခုုအကြား�း� တင်းး�မာာမှုုများ��း၊ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�အမှှတ််လက္ခခဏာာများ��းကိုု�နိုု�င််ငံံရေး�းရည််ရွွယ်ချ
် ျက််
များ��းအတွွက်ချ
် ျယ််လှှယ််မှုုများ��းနှှင့့်� ကိုု�လိုု�နီီခေ�တ််အလွွန််တွွင်် နိုု�င််ငံံကိုု�ထိိန်း�း ချုု�ပ််ရန်် ရုုန်းး�ကန််လှုုပ််ရှား��းမှုု စသည််တို့့��အပါါ
အဝင်် အကြော��ာ�င်းး�အမျိုး�း��မျိုး�း��ကြော��ာင့့်� ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာသည််။ အချိိ�န််ကာာလအလိုု�က်ဖြ် �စ််သော�ာ လက််နက််ကိုု�င််ပဋိိပက္ခခများ��း
သည်် အလွွန််ကြီး�း�မား�းသော�ာ နိုု�င််ငံံရေး�းနှှင့့်� လူူမှုုရေး�းဆိုု�င််ရာာ မတည််ငြိ�ိမ််မှုုများ��း၊ လူူဦးးရေ� (၄ဝဝ,ဝဝဝ) ခန့့်� သေ�ကြေ��မှုုများ��း
နှှင့့်� ပြ�ည််တွွင်း�း နှှင့့်� ဒေ�သအတွွင်း�း အလွွန််များ��းပြား�း�သော�ာ လူူဦးးရေ�ပြော��ာင်းး�ရွေ့�့�ခံံရမှုုများ��း စသည််တို့့��ကိုု� ဖြ�စ််စေ�ခဲ့့သ
� ည််။ စစ််
အာာဏာာသိိမ်း�း မှုုအဆက််ဆက််သည်် တိုု�င်းး�ပြ�ည််ကိုု� အဓွွန့့်�ရှှည််ကြာ�ာသော�ာ စစ််တပ််အုုပ််ချုု�ပ််မှုုနှှင့့်� ဦးးဆော�ာင််မှုုအော�ာက််သို့့�� ကျျ
ရော�ာက််စေ�ခဲ့့ပြီး�း
� � မတူူညီီသော�ာ နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီများ��းနှှင့့်� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�အကျိုးး���စီးး�ပွား��းများ��းအကြား�း�တွွင်် အပြော�ာ��င်းး�အလဲဲများ��း
ရှိိ�ခဲ့့သ
� ည််။ ၁၉၈ဝ ဆယ််စုုနှှစ်် နှော�ာ�က််ပိုု�င်းး�နှှစ််များ��းအတွွင်း�း ပြ�န််လည််သင့့်�မြ�တ််ရေး�းနှှင့့်� ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီ ထွွန်းး�ကားး�ရေး�းကိုု� မြ�င့့်�
တင််ပေး�းသည့့်� ကြိုး�း��ပမ်းး�မှုုများ��းသည်် အစိုးး��ရနှှင့့်� အတိုု�က််အခံံနိုု�င််ငံံရေး�းနှှင့့်� လက််နက််ကိုု�င််အုုပ််စုုကွဲဲ�များ��းအကြား�း� ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�
ရေး�းဆွေနွေး�း����ပွဲဲ�များ��းကိုု� လမ်းး�ဖွွင့့်ပေး�းခဲ့
�
ပြီး�း
့� � ၁၉၉၃ ခုုနှစ််တွ
ှ
င််
ွ ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီနည်း
ီ
�း ကျရွေး��း��ကော�ာက််ပွဲဲ�များ��းကိုု� ကျျင်းး�ပနိုု�င််ခဲ့့သ
� ည််။
တိုု�င်း�း ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းရေး�းရာာစင််တာာ
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လုံံခြုံ� �ံ�ရေး�းဆိုု�င််ရာာ ပေါ�ါင်းး�စည်းး�မှုုအတွွက်် အခင်းး�အကျျင်းး�
စစ််ပွဲဲ�ကိုု� အဆုံးး��သတ််ခြ�င်းး�
၁၉၉၃-၂ဝဝ၅ ခုုနှှစ််အတွွင်း�း ဘူူရွွန််ဒီီနိုု�င််ငံံတွွင်် ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းပြ�န််လည််ရရှိိ�ရန််အတွွက်် ပြ�ည််ပကထော�ာ�က််ခံံသည့့်�
ကြိုး�း��ပမ်းး�မှုုအချို့့���ရှိိ�ခဲ့့သ
� ည််။ ထိုု�ကြိုး�း��ပမ်းး�မှုုများ��းမှာာ� ၂ဝဝ၃ ခုုနှှစ််တွွင်် အကြ�မ်းး�ဖက််မှုုလျှော့�့�ချ
� ျရာာတွွင်် ကူူညီီပေး�းခဲ့သ
့� ည့့်� ကုုလ
သမဂ္ဂဂအဖွဲ့့��၏ ကနဦကြား�း�ဝင််မှုု (intercession)၊ ၁၉၉၆ ခုုနှှစ််တွွင်် အဓိိကအစုုအဖွဲ့့��များ��းကိုု� ညှိိ�နှိုုင်း�း ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုစား�းပွဲဲ�ဝိုု�င်း�း သို့့��
ခေါ်�်ဆော�ာင််လာာပေး�းသည့့်� ဒေ�သတွွင်း�း အကျိုးး���ဆော�ာင််ပေး�းသည့့်� ကြား�း�ဝင််စေ့�့စပ််မှုုဖြ�စ််စဉ်် (mediation process)နှှင့့်� ၂ဝဝဝ ခုုနှစ််
ှ
တွွင်် တော�ာင််အာာဖရိိကနိုု�င််ငံံ၏ သမ္မမတဟော�ာ�င်း�း ကအကျိုးး���ဆော�ာင််ပေး�းခဲ့့ပြီး�း
� � အာာရူူရှာာ�သဘော�ာ�တူူညီီချျက််များ��း (Arusha Accords)
ကိုု� လက််မှှတ််ရေး�းထိုးး��နိုု�င််ခဲ့့�သည့့်� ဒေ�သတွွင်း�း ဦးးဆော�ာင််သည့့်� ဒုုတိိယအကြိ�ိမ််ကြား�း�ဝင််စေ့�့စပ််မှုု (mediation) တို့့�� အပါါအဝင််
ဖြ�စ််သည််။ ထိုု�သဘော�ာ�တူူညီီချျက််များ��းသည်် စစ််ပွဲဲ�ကိုု�ချျက််ချျင်းး�အဆုံးး��သတ််နိုု�င််ခဲ့့ခြ�င်း
� �း မရှိသော်����်�လည်းး� စစ််ဘက််ဆိုု�င််ရာာ ပေါ�ါင်းး�
စည်းး�မှုုနှှင့့်� ပတ််သက််၍ အသေး�း�စိိတ််ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုများ��းအတွွက်် လမ်းး�ဖွွင့့်�ပေး�းခဲ့့သ
� ည််။
အမျိုး�း��သားး�ကာာကွွယ််ရေး�းတပ််မတော်��်� (the National Defense Forces/Forces de Defense Nationales- FDN)
ဟုု ခေါ်�်သည့့်� ဘူူရွွန််ဒီီတပ််မတော်��်�သည်် လွွန််ခဲ့့�သည့့်� ရာာစုုနှှစ််ဝက််အတွွင်း�း ဘူူရွွန််ဒီီနိုု�င််ငံံကိုု� ကိုု�င််လှုုပ််ခဲ့့�သည့့်� အကြ�မ်းး�ဖက််မှုု
တွွင်် အဓိိကပါါဝင််ခဲ့့�သည််။ စစ််ဘက််ဆိုု�င််ရာာ အရာာရှိိ�များ��း ဦးးဆော�ာင််ခဲ့့�သည့့်� ထပ််တစ််လဲဲလဲဲစစ််အာာဏာာသိိမ်း�း မှုုများ��း၊ အရပ််သားး�
များ��းကိုု� တပ််မတော်��်�က ဖိိနှိိ�မ့့်�ချုု�ပ််ချျယ််မှုုများ��းနှှင့့်� အစုုလိုု�က်အ
် ပြုံ�ံ�လိုု�က််သတ််ဖြ�တ််မှုုများ��းရှိိ�ခဲ့သ
့� ည််။ ထို့့��အပြ�င်် တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�
အုုပ််စုုတစ််ခုု၏ အရာာရှိိ�များ��းက အခြား��းတိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�အုုပ််စုုများ��းမှှ အရာာရှိိ�များ��းကိုု�ဖယ််ရှား��းရန်် ကြိုး�း��ပမ်းး�မှုုများ��းလည်း�း ရှိိ�ခဲ့့သ
� ည််။
နိုု�င််ငံံရေး�းအမြ�င််သဘော�ာ�ထားး�များ��းသည်် စစ််အာာဏာာအပေါ်�်�များ��းစွာာ� လွွမ်းး�မိုးး��ခဲ့့သ
� ည််။ တပ််မတော်��်�အတွွင်း�း လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာ
သည်် ဟူူတူူနှှင့့်� တူူစီီအုုပ််စုုတို့့��အကြား�း� အားး�ပြို�ု�င််နေ�ပြီး�း� ဘူူရွွန််ဒီီနိုု�င််ငံံသည်် ၁၉၇ဝ၊ ၁၉၈ဝ နှှင့့်� ၁၉၉ဝ ခုုနှှစ််၏ ဆယ််စုုနှှစ််များ��း
အတွွင်း�း ‘တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�တစ််ခုုတည်းး�၏ (mono-ethnic)’ စစ််အုုပ််ချုု�ပ််မှုုအော�ာက််သို့့�� ကျရော��ာ�က််ခဲ့့�သည််။
တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�များ��းအကြား�း�တင်းး�မာာမှုု မြှ�ှင့့်�တက််လာာသည််နှှင့့်�အမျှှ အနာာဂတ််တွွင်် တပ််မတော်��်�အတွွင်း�း တိုု�င်းး�ရင်းး�
သားး�ပါါဝင််မှုုဆိုု�င််ရာာ မေး�းခွွန်း�း သည်် ၁၉၉၃ ခုုနှှစ််တွွင်် စတင််ခဲ့့�သော�ာ အစိုးး��ရနှှင့့်� အတိုု�က််အခံံနိုု�င််ငံံရေး�းအုုပ််စုုများ��းအကြား�း� ငြိ�ိမ်း�း
ချျမ်းး�ရေး�းဆွေး�း�နွေး�း�ပွဲဲ�များ��းတွွင်် အဓိိကဆွေး�း��နွေး�း�သော�ာ အကြော��ာ�င်းး�အရာာဖြ�စ််သည််။ ထိုု�စဉ််က တပ််မတော်��်�သည်် တူူစီီလူူမျိုး�း��
ကြီး�း�စိုးး��မှုုအော�ာက််တွွင်် ရှိနေ���ေခဲ့့သ
� ည််။ တပ််မတော်��်�နှှင့့်� ပိုု�မိုု�ကျျယ််ပြ�န့့်�သော�ာ နိုု�င််ငံံရေး�းစနစ််တွွင်် ဟူူတူူလူူမျိုး�း��စုုဝေး�းနေ�မှုုအတွွက််
အတားး�အဆီးး�များ��းကိုု� ဖြေ�ေလျှာ့့��ထားး�သော်�်�လည်းး� အဓိိကကျသော��ာ� စစ််ဘက််ဆိုု�င််ရာာ ပြု�ုပြု�ုင််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုကိုု�ပြု�ုလုုပ််ရန်် ခုုခံံခဲ့့�
သည််။ သို့့��ရာာတွွင်် အဆိုု�ပါါ ကနဦးးခြေ�ေလှှမ်း�း များ��းသည်် အပြို�ု�င််အဆိုု�င််ဖြ�စ််နေ�သည့့်� အုုပ််စုုကွဲဲ�များ��းအကြား�း� နိုု�င််ငံံရေး�းတင်းး�မာာမှုု
များ��းကိုု� လျော့�့��ကျျသွားး��အော�ာင်် ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််ခဲ့့�ခြ�င်း�း မရှိိ�ခဲ့့ပေ�
� ။
အကျိုးး���ဆက််အနေ�ေဖြ�င့့်� ၁၉၉ဝ ခုုနှှစ််၏ ဆယ််စုုနှှစ််များ��းအတွွင်း�း တူူစီီလူူမျိုး�း��များ��းကိုု� ဆန့့်�ကျျင််သည့့်� ဟူူတူူလူူမျိုး�း��တို့့��
၏ အသစ််တဖန််ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာသည့့်� အကြ�မ်းး�ဖက််မှုုများ��းနှှင့့်� နိုု�င််ငံံတစ််ဝှှမ်း�း ပုုန််ကန််မှုုများ��း ရှိိ�လာာသည််။ ထိုု�အချိိ�န််ကာာလများ��း
အတွွင်း�း အတိုု�က််အခံံလက််နက််ကိုု�င််အုုပ််စုုအချို့့��� ဖွဲ့့��စည်းး�တည််ထော�ာင််လာာကြ�သည််။ ဘူူရွွန််ဒီီနိုု�င််ငံံတွွင်် ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီပြ�န််လည််
ရရှိရေး���း�အတွွက်် ၎င်းး�တို့့��၏ ထင််ရှား��းသော�ာ မဟာာဗျူူ�ဟာာတစ််ရပ််မှာာ� ၎င်းး�တို့့��၏ အမြ�င််တွွင်် ‘လူူမျိုး�း��တစ််ခုုတည်းး�သာာ ရှိိ�သည့့်�
တပ််မတော်��်� (mono-ethnic army)’ ကိုု� ဖျျက််သိိမ်း�း ရန်် ဖြ�စ််သည််။ အဘယ််ကြော��ာင့့်�ဆိုု�သော်�်� တပ််မတော်��်�ရာာထူးး�များ��းအတွွက််
တူူစီီလူူမျိုး�း��များ��းကိုု�သာာ သီးး�သန့့်�ခန့့်�အပ််ထားး�သော�ာကြော��ာင့့်�ဖြ�စ််သည််။ တပ််မတော်��်�ကိုု� တူူစီီလူူမျိုး�း��ကြီး�း�စိုးး��ရေး�းပြ�ယုုဂ််အဖြ�စ််
သတ််မှှတ််နေ�မှုုကိုု� တူူစီီအထက််တန်းး�လွှာာ�တို့့��က ငြ�င်းး�ဆန််ခဲ့့�သည််။ တပ််မတော်��်�ကိုု� ထိိန်းး�ချုု�ပ််မှုုသည်် ဟူူတူူလူူအုုပ််ကြီး�း�တို့့��၏
‘လူူမျိုး�း��တုုန်းး�သတ််ဖြ�တ််နိုု�င််သည့့်� (genocidal)’ အလားး�အလာာများ��းမှှ တူူစီီလူူမျိုး�း��တို့့��အားး� အကာာအကွွယ််ပေး�းရန်် မရှိိ�မဖြ�စ််
လိုု�အပ််သည််ဟုု ဟူူတူူလူူမျိုး�း��တို့့��က ယုံံ�ကြ�ည််ခဲ့့�ကြ�သည််။
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တိုု�င်း�း ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းရေး�းရာာစင််တာာ

တပ််ပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုပြ�ဿနာာသည်် ၁၉၉၆ ခုုနှှစ််တွွင်် ပြ�န််လည််စတင််သည့့်� ညှိိ�နှိုုင်း�း ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုများ��း
တွွင်် ဖြေ�ေရှှင်း�း ရန်် မလွွယ််ကူူခဲ့့ပေ�
� ။ စစ််ဘက််ဆိုု�င််ရာာ ပေါ�ါင်းး�စည်းး�မှုုနှင့့်
ှ � ပတ််သက််၍ ဘူူရွွန်း�း ဒီီနိုု�င််ငံံ၏ အစုုအဖွဲ့�့� များ��းအကြား�း� မတူူညီီ
သော�ာအမြ�င််များ��း ရှိိ�ခဲ့့�သည််။ အချို့့���က ထိုု�ပေါ�ါင်းး�စည်းး�မှုုကိုု� လက််နက််ကိုု�င််အုုပ််စုုများ��းမှှ ဟူူတူူစစ််သည််တော်�်�များ��းကိုု� နိုု�င််ငံံတော်�်�
၏ တပ််မတော်��်�ထဲဲသို့့�� ပေါ�ါင်းး�စည်းး�မှုုနှှင့့်�ဆိုု�င််သော�ာ မေး�းခွွန်း�း တစ််ခုုအဖြ�စ််သာာ ရှုုမြ�င််ကြ�သည််။ အချို့့���အုုပ််စုုများ��းကမူူ စစ််တပ််
တစ််ခုုလုံးး�� ပြ�န််လည််ဖွဲ့့��စည်းး�တည််ဆော�ာက််ရန််နှှင့့်� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းတပ််များ��း၏ အမိိန့့်�ပေး�းစနစ််နှှင့့်� ရာာထူးး�သတ််မှှတ််မှုုတို့့��တွွင်် ဟူူတူူ
နှှင့့်� တူူစီီလူူမျိုး�း��တို့့�� မျှခြေ��ေ�တစ််ခုုရရှိရေး���း�သည်် မရှိိ�မဖြ�စ််လိုု�အပ််သည််ဟုု ယုံံ�ကြ�ည််ခဲ့့�ကြ�သည််။
၂ဝဝဝ ခုုနှှစ််တွွင်် တော�ာင််အာာဖရိိကနိုု�င််ငံံမှှ ကြား�း�ဝင််စေ့�့စပ််သူူများ��း၏ အကူူအညီီဖြ�င့့်� အာာရူူရှာာ�သဘော�ာ�တူူညီီချျက််
များ��းကိုု� ရေး�းဆွဲဲ�နိုု�င််ခဲ့့ပြီး�း
� � လက််မှှတ််ရေး�းထိုးး��နိုု�င််ခဲ့့�သည််။ သဘော�ာ�တူူညီီမှုုများ��းတွွင်် ဘူူရွွန််ဒီီနိုု�င််ငံံ၏ အကြ�ပ််အတည်းး�နှှင့့်� အစုု
အဖွဲ့့��များ��း၏ မကြေ��ေနပ််ချျက််ရင်းး�မြ�စ််များ��းကိုု�ကိုု�ဖြေ�ေရှှင်း�း ရန်် နိုု�င််ငံံရေး�းနှှင့့်� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းဆိုု�င််ရာာ အသေး�း�စိိတ််အဆိုု�ပြု�ုချျက််များ��း ပါါဝင််
သဖြ�င့့်� မှှတ််သားး�ဖွွယ််ကော�ာင်းး�သည််။ ထိုု�နေ�ရာာတွွင်် စာာချုု�ပ််များ��း၏ ဗိိသုုကာာပညာာရှှင််များ��းသည်် အစုုအဖွဲ့့��အားး�လုံးး��၏ လိုု�အပ််
ချျက််များ��းကိုု� လွွမ်း�း ခြုံ�ံဖြ� �ည့့်�ဆည်း�း ပေး�းသည့့်� စာာရွွက်စာ
် ာတမ်းး�တစ််ခုု ထွွက််ပေါ်�်လာာရေး�းအတွွက်် အနာာဂတ််ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေတွွင်် ထည့့်�သွွင်း�း နိုု�င််သည့့်� အဓိိကကျသော��ာ�အချျက််များ��းကိုု� ရယူူနိုု�င််ရန်် ကြိုး�း��ပမ်းး�ခဲ့့ကြ� �သည််။
SSR အရေး�း�ကြီး�း�မှုုကိုု� အသိိအမှှတ််ပြု�ုမှုုကိုု� အာာရူူရှာာ�သဘော�ာ�တူူညီီမှုုများ��းတွွင်် ထင််ဟပ််ပြ�ထားး�သည််။ ထိုု�အချျက််
သည်် ၂ဝဝ၁ ခုုနှှစ််တွွင်် အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�သည့့်� အစိုးး��ရတစ််ရပ််နှှင့့်� အဓိိကနိုု�င််ငံံရေး�းနှှင့့်� စစ််ဖက််ဆိုု�င််ရာာ ဖွဲ့့��စည်းး�မှုုတို့့��အကြား�း�
အာာဏာာခွဲဲ�ဝေ�မှုုအစီီအစဉ််တစ််ခုုတို့့��ကိုု� စတင််ထူူထော�ာင််နိုု�င််သည့့်�လမ်းး�ကြော��ာင်းး�ကိုု� ဖွွင့့်�လှှစ််ပေး�းခဲ့့သ
� ည််။ သို့့��ရာာတွွင်် စစ််ပွဲဲ�များ��း
ဆက််လက််ဖြ�စ််ပွား��းခဲ့သ
့� ည််။ အဘယ််ကြော��ာင့့်�ဆိုု�သော်�်� အကြ�မ်းး�ဖက််မှုုတွင််ပါ
ွ ါဝင််သည့့်� အဓိိကလက််နက််ကိုု�င််အုုပ််စုများ��း
ု
(အထူးး�
သဖြ�င့့်� ဟူူတူူအုုပ််စုုများ��း)သည်် အာာရူူရှာာ�သဘော�ာ�တူူစာာချုု�ပ််ကိုု� လက််မှှတ််ရေး�းထိုးး��ခဲ့့သ
� ည့့်�အဖွဲ့့��များ��း မဟုုတ််သော�ာကြော��ာင့့်� ဖြ�စ််
သည်် ၂ဝဝ၃ ခုုနှှစ််၊ မေ�လတွွင်် (၁၈) လကြာ�ာသည့့်� အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ကာာလတွွင်် တာာဝန််ထမ်းး�ဆော�ာင််ခဲ့့သော�
�
ာ သမ္မမတ Pierre
Buyoya သည်် ဟူူတူူသမ္မမတလက််ထဲဲသို့့�� အာာဏာာလွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�ပေး�းခဲ့့သ
� ည််။

ထိုု�အာာဏာာလွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�မှုုသည်် ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းကိုု�

ထော�ာက််ခံံခဲ့့�ကြ�သည့့်� ဟူူတူူဦးးဆော�ာင််သည့့်�အဖွဲ့့��နှှင့့်� တူူစီီဦးးဆော�ာင််သည့့်�အဖွဲ့့��များ��းအကြား�း� မိိတ််ဖက််ဖွဲ့့��မှုုကိုု�ခိုု�င််မာာအားး�ကော�ာင်းး�
စေ�ခဲ့့သ
� ည််။
အာာရူူရှာာ�စာာချုု�ပ််များ��း၏ အဓိိကအချျက််များ��း
●	ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီနည်း�း ကျျ ရွေကော���ာ�က််ပွဲဲ�များ��း ကျျင်းး�ပနိုု�င််ရေး�းအတွွက်် ကြား�း�ဖြ�တ််အစိုးး��ရတစ််ရပ််က ဦးးဆော�ာင််သည့့်�
ကူးး�ပြော��ာင်းး�မှုု
●

အထက််လွှှတ််တော်�်� (ဆီးး�နိိတ််) တစ််ရပ််ဖွဲ့့��စည်းး�ခြ�င်းး�နှှင့့်� အမျိုး�း��သားး�လွှှတ််တော်�်� (the National Assembly)
၏ စုုဖွဲ့့��မှုုအချိုး�း��အစား�းကိုု� ပြ�င််ဆင််ခြ�င်းး�၊

●	တူူစီီကြီး�း�စိုးး��မှုုကိုု� လျှော့�့��ချျရန်် တရား�းရေး�းဆိုု�င််ရာာ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု
●	တူူစီီကြီး�း�စိုးး��မှုုကိုု� လျှော့�့��ချျရန််နှှင့့်� အစိုးး��ရမဟုုတ််သော�ာ လက််နက််ကိုု�င််တပ််များ��းကိုု� တပ််မတော်��်�ထဲဲသို့့�� ပေါ�ါင်းး�
စည်းး�ရေး�းကိုု� အကျိုးး���ဆော�ာင််ပေး�းရန်် စစ််ဘက််ဆိုု�င််ရာာ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု
●

အမှှန််တရား�းနှှင့့်� ပြ�န််လည််သင့့်�မြ�တ််ရေး�းကော်�်�မရှှင်် (Truth and Reconciliation Commission) တစ််ရပ််
ဖွဲ့့��စည်းး�တည််ထော�ာင််ခြ�င်းး�

●	ကူးး�ပြော��ာင်းး�မှုုကိုု� စီီမံံခန့့်�ခွဲဲ�ရာာတွွင်် ကူူညီီရန်် နိုု�င််ငံံတကာာစစ််တပ််တစ််ခုု
●	စွွပ််စွဲဲ�ခံံရသော��ာလူူမျိုး�း��တုံးး��သတ််ဖြ�တ််မှုဆိုု�င််ရာ
ု
ာ ရာာဇဝတ််မှုုများ��းကိုု�စစ််ဆေး�းရန်် လွွတ််လပ််သော�ာစုံံ�စမ်းး�စစ််ဆေး�းမှုု

တိုု�င်း�း ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းရေး�းရာာစင််တာာ
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စစ််ဘက််ဆိုု�င််ရာာ ပေါ�ါင်းး�စည်းး�မှုု
အာာရူူရှာာ�သဘော�ာ�တူူညီီချျက််များ��း (The Arusha Accords) သည်် စစ််ဘက််ဆိုု�င််ရာာ ပေါ�ါင်းး�စည်းး�မှုုအတွွက်် လွွမ််ခြုံ�ံ�မှုု
ရှိသော����ာ လမ်းး�ညွှှန််မှုုကိုု� ပေး�းထားး�သည််။ အဓိိကပါါဝင််သော�ာအချျက််မှာာ� ‘တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�မျှခြေ��ေ� (ethnic balance)’ အခြေ�ေ�ခံံမူူ
ဖြ�စ််ပြီး�း� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းတပ််ဖွဲ့့��များ��းအားး�လုံးး��၏ ရာာထူးး�တာာဝန်် (၅ဝ) ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�ကိုု� ဟူူတူူနှှင့့်� တူူစီီလူူမျိုး�း��တို့့��ကိုု� ခွဲဲ�ဝေ�ပေး�းမည််ဟုု
ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််။ ထိုု�အချျက််ထည့့်�သွွင်း�း ရသည့့်� ရည််ရွွယ်ချ
် ျက််မှာာ� ဘူူရွွန််ဒီီနိုု�င််ငံံ၏ ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းနှှင့့်� တည််ငြိ�ိမ််ရေး�းကိုု� အဓိိက
ခြိ�ိမ်း�း ခြော��ာက််နေ�သည််ဟုု အစုုအဖွဲ့့��အားး�လုံးး��က ရှုုမြ�င််နေ�ကြ�သည့့်� ‘လူူမျိုး�း��တုံးး��သတ််ဖြ�တ််မှုုများ��း (Acts of gendocide)’ နှှင့့်� စစ််
အာာဏာာသိိမ်း�း မှုုများ��းကိုု� ကာာကွွယ််ရန်် ဖြ�စ််သည််။ ‘တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�မျှခြေ��ေ� (ethnic equilibrium)’ အတွွက်် အချိိ�န််ကာာလကိုု�
အတိိအကျျသတ််မှှတ််ထားး�ခြ�င်းး�မရှိသော်����်�လည်းး� ထိုု�အခြေ�ေ�ခံံမူူကိုု� ၂ဝဝ၅ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေတွွင်် ပြ�ဌာာန်းး�ထားး�သည််။
ထို့့��အပြ�င်် အဆိုု�ပါါ ၅ဝ-၅ဝ ပါါဝင််မှုုအချိုး�း��အစား�းသည်် အငြ�င်းး�ပွား��းစရာာ ဖြ�စ််ခဲ့့�သည််။ အဘယ််ကြော��ာင့့်�ဆိုု�သော်�်� ၎င်းး�
သည်် ဘူူရွွန်း�း ဒီီနိုု�င််ငံံ၏ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�မျှခြေ��ေ�ကိုု� အတိိအကျျထင််ဟပ််ပြ�နေ�ခြ�င်းး� မဟုုတ််သော�ာကြော��ာင့့်�ဖြ�စ််သည််။ ဟူူတူူ လူူမျိုး�း��
တို့့��သည်် လူူဦးးရေ�၏ ၈၅ ရာာခိုု�င်းး�ခန့့်� ရှိိ�သည််။ ၅ဝ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�အချိုး�း��အစား�းနှှင့့်�ပတ််သက််၍ မကျေ��ေနပ််ကြ�သည့့်� သာာမန်် လူူဦးး
ရေ�အပါါအဝင်် အစုုအဖွဲ့့��အများ��းအပြား�း�က လူူတူူဘက််တွွင်် ရှိနေ���ေခဲ့့�သော်�်�လည်း�း အခြား��းလူူများ��းကလည်းး� ထိုု�အချိုး�း��အစား�း သည််
အမြှ�ှင့့်�ဆုံးး��ရယူူနိုု�င််သည့့်�အချိုး�း��အစား�းဟုု ရှုုမြ�င််ကြ�သည််။ ဟူူတူူတို့့��က နိုု�င််ငံံတော်�်�တပ််မတော်��်�နှှင့့်� အခြား��းလုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းဌာာနများ��း
တွွင်် ထိုု�ထက််များ��းသော�ာ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�ကိုု� တိုု�က််တွွန်းး�တော�ာင်းး�ဆိုု�လာာပါါက တူူစီီတို့့��ဘက်် ၎င်းး�တို့့��၏ ဘေး�းကင်းး�လုံံ�ခြုံ�ံ�မှုုအတွွက််
စိုးး��ရိိမ််ကာာ ငြ�င်းး�ပယ််နိုု�င််ပြီး�း� အကြ�မ်းး�ဖက််မှုုများ��းလည်း�း တစ််ဖန််ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာနိုု�င််သည််။
အာာရူူရှာာ� သဘော�ာ�တူူညီီချျက််များ��းတွွင်် အခြား��းလုံံ�ခြုံ�ံရေး
� �းဆိုု�င််ရာာ အချျက််အချို့့���လည်းး� ပါါဝင််သည််။ ၎င်းး�တို့့��မှာာ�...
●

တပ််မတော်��်�နှှင့့်� ရဲဲတပ််ဖွဲ့့��တို့့��သည်် နိုု�င််ငံံရေး�းတွွင်် မပါါဝင််သင့့်�ဟူူသည့့်� အချျက််

●	ရဲဲတပ််ဖွဲ့့��အသစ််တို့့��သည်် ‘လူူထုုဦးးတည်် (community-oriented)’ သင့့်�သည််ဟူူသည့့်� အချျက််၊ ဆိုု�လိုု�သည််မှာာ�
ရဲဲတပ််ဖွဲ့့��တစ််ခုုစီီသည်် ၎င်းး�တို့့��ကင်း�း လှှည့့်�သည့့်� ဒေ�သမှှ လူူမျိုး�း��များ��းဖြ�င့့်� ဖွဲ့့��စည်းး�သင့့်�သည်် ဟူူသည့့်�အချျက််
●	ရာာဇဝတ််မှုုများ��းနှှင့့်� အာာဏာာသိိမ်း�း မှုုများ��းကိုု� စီီစဉ််ခဲ့့မှု
� ုနှှင့့်�ပတ််သက််၍ အပြ�စ််ရှိိ�သူူများ��းကိုု� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းတပ််များ��းမှှ ထုုတ််
ပယ််သင့့်�သည်် ဟူူသည့့်� အချျက်် တို့့��ဖြ�စ််သည််။
ထိုု�ကာာလများ��းအတွွင်း�း တွွင်် ဘူူရွွန််ဒီီနိုု�င််ငံံသည်် နိုု�င််ငံံရေး�းအရ အလွွန််အန္တတရယ််များ��းသော�ာ အနေ�ေအထားး�၌ ရှိနေ���ေဆဲဲ
ဖြ�စ််သည််။ မတူူကွဲဲ�ပြား�း�သော�ာ လက််နက််ကိုု�င််အုုပ််စုုများ��း တည််ရှိိ�ခြ�င်းး�၊ ပြ�န််ဝင််လာာသော�ာ ဒုုက္ခခသည််စီးး�ဝင််မှုုများ��း၊ တရား�းမဝင််
နယ််စပ််ဖြ�တ််ကျော်�်��လက််နက််သယ််ယူူမှုုများ��းနှှင့့်� အဓိိကကျသော��ာ� တရား�းရေး�းနှှင့့်�လုံံခြုံ� �ံ�ရေး�းအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း၏ အားး�နည်းး�ချိိ�နဲ့့�
နေ�သည့့်�အခြေ�ေ�အနေ�ေတို့့��ကြော��ာင့့်� မလုံံ�ခြု�ုမှုုများ��းနှှင့့်�ကပ််ဆိုု�က််နေ�သည့့်�ကာာလ ဖြ�စ််သည််။ ၅ဝ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး� ပါါဝင််ရေး�းမူူကြော��ာင့့်�
အကြီး�း�ဆုံးး��အတိုု�က််အခံံလက််နက််ကိုု�င််အုုပ််စုုဖြ�စ််သည့့်� CNDD-FDD သည်် အာာရူူရှာာ�သဘော�ာ�တူူညီီမှုုများ��းကိုု� လက််မှှတ််မထိုးး��
ဘဲဲ ခုုခံံခဲ့့�သည််။ ထိုု�ခုုခံံမှုုများ��းကြော��ာင့့်� တိုု�က််ခိုု�က််မှုုရပ််ထားး�သည့့်� အခြား��းလက််နက််ကိုု�င််အုုပ််စုုများ��းအပါါအဝင်် စစ််ဘက််ဆိုု�င််ရာာ
ပေါ�ါင်းး�စည်းး�မှုုဖြ�စ််စဉ််ကိုု� ကြ�န့့်�ကြာ�ာစေ�ခဲ့့သ
� ည််။
ဖြ�စ််ပေါ်�်တိုးး��တက််မှုုသည်် နှေး�း�ကွေး�း�သော်�်�လည်းး� တော�ာင််အာာဖရိိကနိုု�င််ငံံမှှ ကြား�း�ဝင််စေ့�့စပ််ပေး�းသူူများ��းသည်် အာာလုံးး��
ပါါဝင််မှုုရှိသော����ာ အပတ််ခတ််ရပ််စဲဲမှုုတစ််ခုု ရယူူနိုု�င််ရန််အတွွက်် ကြိုး�း��ပမ်းး�မှုုများ��းတွွင်် ဆက််လက််ကူူညီီခဲ့့သ
� ည််။ ၂ဝဝ၂ ခုုနှှစ််၊
ဒီီဇင််ဘာာလတွွင်် အကြီး�း�ဆုံးး��လက််နက််ကိုု�င််အုုပ််စုုတစ််ခုုဖြ�စ််သော�ာ CNDD-FDD နှှင့့်� ဘူူရွွန်း�း ဒီီအစိုးး��ရတို့့�� သည်် အပစ််အခတ််
ရပ််စဲဲရေး�းကိုု� လက််မှှတ််ရေး�းထိုးး��ခဲ့့သ
� ည််။ နော�ာက််ပိုု�င်းး�တွွင်် CNDD-FDD သည်် လာာမည့့်� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�များ��းတွွင်် ပါါဝင််နိုု�င််ရန််
နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီတစ််ခုုအဖြ�စ်် အသွွင်း�း ပြော��ာင်းး�ခဲ့့သ
� ည််။ ထိုု�အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�မှုုသည်် စစ််ဘက််ဆိုု�င််ရာာပေါ�ါင်းး�စည်းး�မှုု စတင််နိုု�င််ရန််
လမ်းး�ဖွွင့့်�ပေး�းခဲ့့သ
� ည််။
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တိုု�င်း�း ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းရေး�းရာာစင််တာာ

တပ််မတော်��်�နည်းး�ပညာာပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ သဘော�ာ�တူူညီီချျက်် (The Forces Technical Agreement- FTA)
အစုုအဖွဲ့့��များ��းအကြား�း� သံံသယများ��းရှိနေ���ေသဖြ�င့့်� အပစ််အခတ််ရပ််စဲဲရေး�းသည်် ၂ဝဝ၃ ခုုနှှစ််တွွင်် နော�ာက််တစ််ကြိ�ိမ််
ပျျက််ပြ�ယ််သွားး��သော်�်�လည်းး� ကြား�း�ကာာလအစိုးး��ရ၊ တပ််မတော်��်�နှှင့့်� CNDD-FDD တို့့��အကြား�း� ညှိိ�နှိုုင်း�း ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုများ��းကိုု� လျျင််မြ�န််
စွာာ� ပြ�န််လည််စတင််နိုု�င််ခဲ့့�သည််။ ထိုု�ညှိိ�နှိုုင်းး�ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုများ��းသည်် စစ််တပ််ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ရေး�းနှှင့့်� CNDD-FDD နှှင့့်� အစိုးး��ရအကြား�း�
အာာဏာာခွဲဲ�ဝေ�မှုု လမ်းး�ညွှှန််နှှစ််ခုုလုံးး��ကိုု� လွွမ်း�း ခြုံ�ံခဲ့
� ့�သည််။
စစ််တပ််ပိုု�င်းး�တွွင်် အစုုအဖွဲ့့��များ��းသည်် တပ််မတော်��်�နည်းး�ပညာာပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ သဘော�ာ�တူူညီီချျက်် (FTA) ကိုု� လက််မှှတ််
ရေး�းထိုးး��ခဲ့့သ
� ည််။ FTA တွွင်် အစိုးး��ရမဟုုတ််သော�ာ လက််နက််ကိုု�င််တပ််များ��းနှှင့့်� FAB တို့့��သည်် နိုု�င််ငံံတော်�်�တပ််မတော်��်�သစ််ထဲဲသို့့��
ပေါ�ါင်းး�စည်းး�မည့့်� လုုပ််ငန်းး�လမ်းး�ညွှှန််အသေး�း�စိိတ််ကိုု� ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််။ FTA သည်် ပူးး�တွဲဲ�အပစ််အခတ််ရပ််စဲဲရေး�းကော်�်�မရှှင််
(the Joint Ceasefire Commission- JCC) ဟုု ခေါ်�်သည့့်� ကြီး�း�ကြ�ပ််ရေး�းအဖွဲ့့�� (a supervisory body) ကိုု�လည်းး� ဘူူရွွန််ဒီီ
နိုု�င််ငံံရှိိ� အခြား��းတတိိယကြား�း�ခံံအဖွဲ့့��တစ််ခုုဖြ�စ််သည့့်� အာာဖရိိကသမဂ္ဂဂငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းထိိန်း�း သိိမ်း�း ရေး�းအဖွဲ့့�� (AMIB) နှှင့့်� အတူူ
ပေါ�ါင်းး�စည်းး�မှုုဖြ�စ််စဉ််ကိုု� စော�ာင့့်�ကြ�ည့့်�ရန်် လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�များ��းပေး�းထားး�သည််။
FTA တွွင်် ပါါဝင််သော�ာ အချျက််များ��းနှှင့့်�အညီီ အဆင့့်�နှှစ််ဆင့့်�ပါါသော�ာ ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ရေး�းဖြ�စ််စဉ််ကိုု� စတင််ခဲ့့�သည််။ ၂ဝဝ၄
ခုုနှှစ််မှှ ၂ဝဝ၆ ခုုနှှစ််အထိိ ရှှည််ကြာ�ာခဲ့့�သော�ာ ပထမအဆင့့်�တွွင်် အစိုးး��ရမဟုုတ််သော�ာ လက််နက််ကိုု�င််အုုပ််စုုများ��းမှှ စစ််သည််တော်�်�
(၂၆,ဝဝဝ) ဦးးနှှင့့်� FAB စစ််သားး� (၁၄,ဝဝဝ) ဦးးတို့့��ကိုု� နိုု�င််ငံံတော်�်�၏တပ််မတော်��်�နှှင့့်� ရဲဲတပ််ဖွဲ့့��အသစ််ထဲဲသို့့�� ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ခဲ့့သ
� ည််။
နိုု�င််ငံံတော်�်�တပ််မတော်��်�နှှင့့်� အစိုးး��ရမဟုုတ််သော�ာ လက််နက််ကိုု�င််တပ််များ��းနှှစ််ခုုလုံးး�� မှှလာာသော�ာ စစ််သားး� (၁၄,ဝဝဝ) ဦးးကိုု�
ချျက််ချျင်းး�ဖြု�ုတ််ခဲ့့�သည််။ ဒုုတိိယအဆင့့်�အနေ�ေဖြ�င့့်� နိုု�င််ငံံတော်�်�၏ တပ််မတော်��်�နှှင့့်� ရဲဲတပ််ဖွဲ့့��အသစ််တို့့��၏ အရွွယ်အ
် စား�းကိုု� ၂၅,
ဝဝဝ နှှင့့်� ၂ဝ,ဝဝဝ သို့့�� အသီးး�သီးး�လျှော့�့��ချျခဲ့့�သည််။
FTA တွွင်် ပါါဝင််သော�ာ ဓိိကအချျက််များ��း
●

FAB ၏ ရာာထူးး�နေ�ရာာဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�ကိုု� ဆက််လက််ထားး�ရှိိ�မည််ဖြ�စ််ပြီး�း� အစိုးး��ရမဟုုတ််သော�ာ လက််နက််ကိုု�င််တပ််
များ��းမှှ ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ထားး�သူူများ��း၏ ရာာထူးး�နေ�ရာာအရည််အချျင်းး�နှှင့့်� ပတ််သက််၍ JCC က ဆုံးး��ဖြ�တ််သွားး��မည််။

●

အစိုးး��ရမဟုုတ််သော�ာ လက််နက််ကိုု�င််တပ််များ��းသည်် တပ််နယ််/တပ််စခန်းး�နေ�ရာာများ��းတွွင်် ရှိနေ���ေရမည််ဖြ�စ််ပြီး�း�
စိိစစ််အတည်် ပြု�ုရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််ကိုု� JCC မှှ ကြီး�း�ကြ�ပ််သွားး��မည််။

●

(ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ထားး�သော�ာ ရဲဲတပ််ဖွဲ့့��တွွင်် ၆၅-၃၆ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�အချိုး�း��အစား�းနှှင့့်�အတူူ အထက််ပိုု�င်းး�အဆင့့်�မြှ�ှင့့်�
အရာာရှိိ�အရာာခံံများ��းတွွင်် FAB အရာာရှိိ� (၆ဝ) ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�နှှင့့်� CNDD-FDD အရာာရှိိ� (၄ဝ) ရာာခိုု�င််နှုုန်းး� ပါါဝင််စေ�
မည်် ဖြ�စ််သည််။

●	တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�မျှခြေ��ေ� (၅ဝ-၅ဝ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�) ကိုု� တပ််မတော်��်�၏ အဆင့့်�ပိုု�နိိမ့့်�သော�ာ ရာာထူးး�နေ�ရာာများ��းတွွင််လည်း�း
လိုု�က််နာာ ထားး�ရှိိ�သွားး��မည်် ဖြ�စ််သည််။
စစ််ဘက််ဆိုု�င််ရာာ ပေါ�ါင်းး�စည်းး�မှုုကိုု� ဆော�ာင််ရွွက််ရာာတွွင်် ရာာထူးး�နေ�ရာာ သဟဇတဖြ�စ််ရေး�း (rank harmonization)
လုုပ််ငန်းး�စဉ််အပါါအဝင်် စိိန််ခေါ်�်မှုု အမျိုး�း��မျိုး�း��ရှိသော်����်�လည်းး� ခြုံ�ံ�ငုံံကြ� �ည့့်�လျှှင်် စစ််ဘက််ဆိုု�င််ရာာပေါ�ါင်းး�စည်းး�မှုုသည်် စစ််ပွဲဲ�အဆုံးး��
သတ််ရေး�းဟူူသည့့်� ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ရေး�း ရည််ရွွယ်ချ
် ျက်် အော�ာင််မြ�င််ခဲ့့�သည််။ ထို့့��အပြ�င်် လက််နက််ကိုု�င််တပ််ဖွဲ့့��အသစ််တို့့��သည်် အစိုးး��ရ
မဟုုတ််သော�ာ လက််နက််ကိုု�င််အုုပ််စုုဖြ�စ််သည့့်� PALIPEHUTU-FNL ကိုု� ညှိိ�နှိုုင်းး�ရေး�းစား�းပွဲဲ�ဝိုု�င်းး�သို့့�� ဝင််ရော�ာက််လာာရန်် ထိရော��ာ�က််
စွာာ�နှှင့့်� အော�ာင််မြ�င််စွာာ�ဖိိအားး�ပေး�းနိုု�င််ခဲ့့�သည််။

တိုု�င်း�း ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းရေး�းရာာစင််တာာ
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SSR ကိုု� ကျျယ််ကျျယ််ပြ�န့့်�ပြ�န့့်�ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်း�း
၂ဝဝ၄ ခုုနှှစ််၊ မေ�လတွွင်် ကုုလသမဂ္ဂဂလုံံခြုံ� �ံ�ရေး�းကော�ာင််စီီ (UN Security Council) သည်် ရှိိ�ထားး�သော�ာ အာာဖရိိကန််
သမဂ္ဂဂတပ််ကိုု� အစား�းထိုးး��ရန်် ဘူူရွွန််ဒီီနိုု�င််ငံံရှိိ� ကုုလသမဂ္ဂဂငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းထိိန်းး�သိိမ်း�း ရေး�းအဖွဲ့့�� (ONUB) ကိုု� စေ�လွွတ််ခဲ့့�သည််။
ONUB ၏ လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�မှာာ� အမျိုး�း��မျိုး�း��ရှိိ�ပြီး�း� အပစ််အခတ််ရပ််စဲဲရေး�းအစီီအစဉ််များ��းကိုု� လေး�းစား�းလိုု�က််နာာရန််၊ ဘူူရွွန််ဒီီတပ််ဖွဲ့့��
အသီးး�သီးး�အကြား�း� ယုံံ�ကြ�ည််မှုုမြှ�ှင့့်�တင််ပေး�းရန််နှှင့့်� စစ််သည််တော်�်�များ��းကိုု� လက််နက််ဖြု�ုတ််သိိမ်း�း ခြ�င်းး�နှှင့့်� တပ််ဖျျက််သိိမ်း�း ခြ�င်းး�၊
နိုု�င််ငံံတော်�်�ကာာကွွယ််ရေး�းနှှင့့်� ပြ�ည််တွွင်း�း လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းတပ််ဖွဲ့့��များ��း ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ရေး�းတွွင််ကူူညီီရန်် စသည််တို့့�� ပါါဝင််သည််။
၂ဝဝ၅ ခုုနှှစ််တွွင်် ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီနည်း�း ကျရွေး��း��ကော�ာက််ပွဲဲ�များ��း ကျျင်းး�ပခဲ့့ပြီး�း
� � ထိုု�ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�များ��းတွွင်် အစိုးး��ရမဟုုတ််
သော�ာ ယခင််လက််နက််ကိုု�င််တပ််ဖွဲ့့��တစ််ခုုဖြ�စ််သည့့်� CNDD-FDD က အနိုု�င််ရရှိိ�ခဲ့့သ
� ည််။ CNDD-FDD အဖွဲ့့��ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင်် Pierre
Nkurunziza သည်် ဘူူရွွန်း�း ဒီီနိုု�င််ငံံ၏ သမ္တတတသစ််ဖြ�စ််လာာသည််။ ၂ဝဝ၆ ခုုနှှစ််၊ စက််တင််ဘာာလတွွင်် ကြိုး�း��ပမ်းး�မှုုအကြိ�ိမ််ကြိ�ိမ််
ကျျရှုံးး��ခဲ့့သော်�်�လည်း
�
�း ဒုုတိိယအကြီး�း�ဆုံးး��အစိုးး��ရမဟုုတ််သော�ာ လက််နက််ကိုု�င််အုုပ််စုုဖြ�စ််သည့့်� FNL သည်် အပစ််အခတ််ရပ််စဲဲရေး�း
သဘော�ာ�တူူစာာချုု�ပ််ကိုု� လက််မှှတ််ရေး�းထိုးး��ခဲ့့သ
� ည််။ ၂ဝဝ၈ ခုုနှှစ််တွွင်် ထိုု�လက််နက််ကိုု�င်် အုုပ််စုုသည််လည်းး� နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီအဖြ�စ််
အသွွင််ပြော��ာင်းး�ခဲ့့သ
� ည််။
၂ဝဝ၄-၂ဝဝ၆ ခုုနှစ််
ှ အတွွင်း�း ကုုလသမဂ္ဂဂအဖွဲ့�့� သည်် နယ််သာာလန််နိုု�င််ငံံအပါါအဝင််အခြား��းနိုု�င််ငံံအချို့့���၏ အကူူအညီီနှင့့်
ှ �
အတူူ ကြီး�း�မား�းသော�ာတပ််ဖျျက််သိိမ်း�း ရေး�း အစီီအစဉ််တစ််ရပ််ကိုု� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ခဲ့့�သည််။ ထိုု�အစီီအစဉ််သည်် အစိုးး��ရ
မဟုုတ််သော�ာ လက််နက််ကိုု�င််အုုပ််စုုများ��းနှှင့့်� နိုု�င််ငံံတော်�်�ကာာကွွယ််ရေး�းတပ််မှှ တပ််သားး� (၃ဝ,ဝဝဝ) ခန့့်�နှှင့့်� ပြ�ည််သူ့့�စစ််
(၁၁,ဝဝဝ) ခန့့်�ကိုု� ဖြု�ုတ််လိုု�က်သ
် ည််။ FNL တပ််ဖွဲ့့��များ��းသည်် ၂ဝဝ၈ ခုုနှှစ်် မတိုု�င််ခင််အထိိ အပြ�ည့့်�အဝဖြု�ုတ််သိိမ်း�း ခြ�င်းး� မခံံခဲ့့�ရ
သော်�်�လည်းး� တပ််ဖြု�ုတ််သိိမ်း�း ရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််ကိုု� အော�ာင််မြ�င််မှုုတစ််ခုုအဖြ�စ်် ယေ�ဘုုယျျအားး�ဖြ�င့့်� မှှတ််ယူူကြ�ပြီး�း� အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�
ဖြ�စ််စဉ််၏ အပြု�ုသော�ာဆော�ာင််သည့့်� တွွန်းး�အားး�တစ််ခုုဖြ�စ််ခဲ့့�သည််။
၂ဝဝဝ-၂ဝဝ၅ ခုုနှှစ််အတွွင်း�း တည််ငြိ�ိမ််ရေး�းဆော�ာင််ရွွက်ချ
် ျက််များ��းသည်် SSR နှှင့့်�ဆိုု�င််သော�ာမေး�းခွွန်း�း ကိုု� ပိုု�ခိုု�င််လုံံ�သော�ာ
နည်းး�လမ်းး�ဖြ�င့့်� ဖြေ�ေရှှင်း�း နိုု�င််ရန်် လမ်းး�ကြော��ာင်းး�ဖွွင့့်�ပေး�းခဲ့့သ
� ည််။ SSR နှှင့့်�ဆိုု�င််သော�ာ အခြေ�ေ�ခံံအချျက််များ��းသည်် အာာရူူရှာာ�စာာချုု�ပ််
များ��းတွွင််ပါါဝင််ပြီး�း� နော�ာက််ဆက််တွဲဲ� အပစ််အခတ််ရပ််စဲဲရေး�းသဘော�ာ�တူူစာာချုု�ပ််များ��းတွွင်် တပ််မတော်��်�နှှင့့်� ရဲဲတပ််ဖွဲ့့�� ပေါ�ါင်းး�စည်းး�
ရန််၊ ထိုု�တပ််ဖွဲ့့��များ��းကိုု� ထိရော��ာ�က််စွာာ� စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််ရန််နှှင့့်� သင့့်�လျှော်�်��သော�ာ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�ပါါဝင််မှုုအချိုး�း��အစား�းရှိိ�ရန်် လိုု�အပ််
ကြော��ာင်းး� ထည့့်�သွွင်း�း ထားး�သည််။ သို့့��ရာာတွွင်် အနာာဂတ််တွွင််ထားး�ရှိိ�သည့့်� တပ််ဖွဲ့့��များ��း၏အရွွယ်အ
် စား�းနှှင့့်� လုုပ််ငန်းး�များ��း၊ ပေါ�ါင်းး�
စည်းး�ရေး�းနှှင့့်� ပြ�န််လည််ဖွဲ့့��စည်းး�ရေး�းဖြ�စ််စဉ််များ��းသည်် လက််တွေ့�့�ကိုု� လက််တွေ့�့�တွွင်် မည််သို့့��အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�သွားး��မည််
စသည််တို့့��အပါါအဝင်် အခြား��းအရေး�း�ကြီး�း�သော�ာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�ဆိုု�င််ရာာကိိစ္စစရပ််များ��းကိုု� ထည့့်�သွွင်း�း ထားး�ခြ�င်းး�မရှိိ�ခဲ့့ပေ�
� ။
၂ဝဝ၅ ခုုနှှစ်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�များ��း မတိုု�င််မီီ၌ ဘယ််လဂျီီ�ယန််၊ ပြ�င််သစ််၊ နယ််သာာလန််နှှင့့်� ယူူကေ� စသည့့်� အလှူူ�ရှှင််
နိုု�င််ငံံ (၄) ခုုမှှ ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��းသည်် FDN နှှင့့်� ကြား�း�ဖြ�တ််အစိုးး��ရတို့့��ကိုု� တပ််မတော်��်�နှှင့့်� ရဲဲတပ််ဖွဲ့့��တို့့��ကိုု� ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲ
ရေး�းရွေး�း�ချျယ််စာာရာာများ��း ပေး�းခဲ့့သ
� ည််။ တွေ့�့�ဆုံံ�ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုကိုု� ခိုု�င််မာာအော�ာင်် မည််သို့့��ပြု�ုလုုပ််မည််နှှင့့်� သက််ဆိုု�င််ရာာအစိုးး��ရဌာာန
များ��းနှှင့့်� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းအဖွဲ့့��များ��းအားး�လုံးး�� ပါါဝင််လာာနိုု�င််သည့့်� အားး�လုံးး��လွွမ်းး�ခြုံ�ံ�မှုုရှိသော����ာ SSR အစီီအစဉ််တစ််ရပ်် မည််သို့့��ရေး�းဆွဲဲ�
မည််တို့့��ကိုု� အသေး�း�စိိတ််ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့့်� မူူဘော�ာင််စာာရွွက်စာ
် ာတမ်းး�တစ််ခုုကိုု�ထုုတ််ပြ�န််ခဲ့့�သည််။ ထိုု�အစီီအစဉ််သည်် လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�း
ကဏ္ဍဆိုု�င််ရာာ အကူူအညီီများ��းကိုု� ကျိုးး���ကြော��ာင်းး�ညီီညွှှတ််စွာာ� ပေး�းနိုု�င််ရန််အတွွက်် နိုု�င််ငံံတကာာအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းအားး� ရွေး�း�ချျယ််
စရာာများ��းပေး�းရန်် ရည််ရွွယ််ခဲ့့�သည််။
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တိုု�င်း�း ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းရေး�းရာာစင််တာာ

ဘူူရွွန််ဒီီနိုု�င််ငံံ၏ အားး�လုံးး��လွွမ်း�း ခြုံ�ံ�သော�ာ SSR အစီီအစဉ််တွွင်် ပါါရှိသော����ာ အချျက််များ��း
•	ကာာယကံံရှှင််နိုု�င််ငံံက ဦးးဆော�ာင််သည့့်� ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းဖြ�စ််စက််၏ အရေး�း�ကြီး�း�ခြ�င်းး�
•	ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းအစီီအစဉ််ကိုု� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းလိုု�အပ််ချျက််များ��းနှှင့့်� ခြိ�ိမ်း�း ခြော��ာက််မှုုများ��းကိုု� အကဲဲဖြ�တ််ထားး�မှုု
အပေါ်�်�တွွင်် အခြေ�ေ�ခံံရန်် လိုု�အပ််ခြ�င်းး�၊
•	လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းမူူဝါါဒနှှင့့်� အသုံးး��စရိိတ််များ��းနှှင့့်�ပတ််သက််၍ ပွွင့့်�လင်း�း မြ�င််သာာမှုုနှှင့့်� တာာဝန််ခံံမှုုအပါါအဝင်် လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�း
ကဏ္ဍအတွွင်း�း တိုးး��တက််သော�ာ အုုပ််ချုု�ပ််မှုုတစ််ရပ်် လိုု�အပ််ခြ�င်းး�၊
•	ပိုု�ကျျယ််ပြ�န့့်�သော�ာ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းမူူဝါါဒမူူဘော�ာင််နှှင့့်� ဘတ််ဂျျက််တို့့��နှှင့့်� ကိုု�က််ညီီသော�ာ အဖွဲ့့��တစ််ခုုစီီ၏ အခန်းး�ကဏ္ဍ
နှှင့့်� တာာဝန််များ��း ရှှင်း�း လင််မှုုရှိိ�ခြ�င်း�း ၊
SSR လိုု�အပ််မှုုနှှင့့်�ပတ််သက််၍ အစိုးး��ရနှှင့့်� အလှူူ�ရှှင််နိုု�င််ငံံများ��းအကြား�း� အနှှစ််သာာရရှိသော����ာ တွေ့�့�ဆုံံ�ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုတစ််ခုု
စတင််နိုု�င််ရန်် ကနဦးးကြိုး�း��ပမ်းး�မှုုများ��းသည်် မအော��ာင််မြ�င််ခဲ့့�ပေ�။ အထက််တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့့်�အတိုု�င်းး� ‘နိုု�င််ငံံရေး�းအခြေ�ေ�အနေ�ေ
သည်် အစုုအဖွဲ့�့� အမျိုး�း��မျိုး�း��က ထိိရှလွ
ှ ယ်
ွ ်ပြီး�း� ရှုုပ််ထွေး�း�သော�ာ အစီီအစဉ််တစ််ရပ််တွွင်် စနစ််တကျျဝိုု�င်းး�ဝန်းး�စဉ်းး�စား�းရန််အတွွက်် ရင့့်�
ကျျက််မှုု မရှိသေး����းပေ�။’ သက််ဆိုု�င််ရာာ တပ််မတော်��်�နှှင့့်� ရဲဲတပ််ဖွဲ့့��ကော်�်�မရှှင််များ��း၊ တရား�းရေး�း၊ လူူထုုလုံံခြုံ� �ံ�ရေး�း၊ ကာာကွွယ််ရေး�းနှှင့့်�
ဘဏ္ဍာာရေး�းဝန််ကြီး�း�တို့့��သည်် ပူးး�တွဲဲ�တွေ့�့�ဆုံံ�ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုတွွင််ပါါဝင််ရန်် ၎င်းး�တို့့��၏နိုု�င််ငံံရေး�းအဆင့့်�နေ�ရာာတို့့��နှှင့့်�ပတ််သက််၍ ရှှင်း�း
ရှှင်း�း လင်းး�လင်းး� မရှိိ�ခဲ့့�ပေ�။ ထိုု�ကိိစ္စစနှှင့့်�ပတ််သက််၍ အနှှစ််သာာရရှိသော����ာ ဖြ�စ််ပေါ်�်တိုးး��တက််မှုုသည်် ရွေး�း�ကော�ာက််ခံံအစိုးး��ရတစ််ရပ််
မထွွက််ပေါ်�်လာာခင််အထိိ ဖြ�စ််နိုု�င််မည််မဟုုတ််ဟုု ချျပြ�ခဲ့့သ
� ည််။
ထိုု�အတော��ာအတွွင်း�း DDR ဖြ�စ််စဉ််နှှင့့်� ယခင််အစိုးး��ရမဟုုတ််သော�ာ လက််နက််ကိုု�င််တပ််များ��းကိုု� နိုု�င််ငံံတော်�်�၏ တပ်် မ
တော်�်�နှှင့့်� ရဲဲတပ််ဖွဲ့့��သို့့�� ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ရေး�းဖြ�စ််စဉ််တို့့��ကိုု� ဆက််လက််ဖော်�်�ဆော�ာင််သွားး��သည််။ တပ််မတော်��်�နှှင့့်� ဘူူရွွန််ဒီီ အမျိုး�း��သားး�
ရဲဲတပ််ဖွဲ့့�� (Burundi National Police) နှှစ််ခုုလုံးး��၏ အရွွယ်အ
် စား�းသည်် များ��းစွာာ� ကြီး�း�ထွားး��လာာသည််။ တပ််မတော်��်�နှှင့့်� ရပ််
တပ််ဖွဲ့့��ကိုု� အုုပ််ချုု�ပ််သည့့်� ဥပဒေ�ေသစ််တစ််ရပ််ထုုတ််ပြ�န််ခဲ့့�ပြီး�း� ထိုု�ဥပဒေ�ေသစ််သည်် တပ််မတော်��်�နှှင့့်� ရဲဲတပ််ဖွဲ့့��အသစ််တစ််ခုုကိုု�
ဖွဲ့့��စည်းး�ပေး�းခဲ့့သ
� ည််။ တပ််ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ရေး�းသည်် အာာရူူရှာာ�သဘော�ာ�တူူညီီချျက််များ��းနှှင့့်�အညီီဖြ�စ််သော်�်�လည်း�း သဘော�ာ�တူူထားး�
သော�ာ ကိုု�တာာ (အချိုး�း��အစား�း) နှှင့့်�ပတ််သက််၍ ရဲဲတပ််ဖွဲ့့��တွွင်် ကျျင့့်�သုံးး��နိုု�င််ခြ�င်းး�မရှိိ�သည့့်�အပြ�င်် ထော�ာက််လှှမ်း�း ရေး�းအဖွဲ့့��တွွင််
လည်းး� တစ််ချို့့���တစ််ဝှှက််သာာ ကျျင့့်�သုံးး�� နိုု�င််ခဲ့့�သည််။
နိုု�င််ငံံရေး�းအခြေ�ေ�အနေ�ေများ��းသည်် လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းအဖွဲ့့��များ��းကိုု� မည့့်�သို့့��စီီမံံခန့့်�ခွဲဲ�မည််နှှင့့်� ပတ််သက််၍ လေး�းလေး�းနက််နက််
အလေး�း�ထားး�ရန််အတွွက်် အဆင့့်�သင့့်�မရှိိ�ခဲ့့�ပေ�။ ထို့့��အပြ�င်် အစိုးး��ရအဖွဲ့့��အတွွင်း�း ယေ�ဘုုယျျအားး�ဖြ�င့့်� SSR နှှင့့်� ပတ််သက််၍
ကျွွမ်းး�ကျျင််မှုုမရှိိ�သည့့်�အပြ�င်် မတူူညီီသော�ာအစုုအဖွဲ့့��များ��းနှှင့့်� လက််နက််ကိုု�င််အုုပ််စုုများ��းအကြား�း� ယုံံ�ကြ�ည််မှုုနည်း�း ခဲ့့သ
� ည််။ ၂ဝဝ၅
ခုုနှှစ်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�များ��းအတွွက်် ကြို�ု�တင််ပြ�င််ဆင််မှုုများ��း စတင််သည့့်�အခါါ ထိုု�အချျက််များ��းက ရေ�ရှှည်် SSR ကိိစ္စစရပ်် များ��းကိုု�
အစုုအဖွဲ့့��များ��းမှှ အလေး�း�ထားး�ရန်် ခက််ခဲဲစေ�ခဲ့့သ
� ည််။ ထိုု�ကာာလအတွွင်း�း ကုုလသမဂ္ဂဂအဖွဲ့့��က ကူူညီီခဲ့သော်�်�လည်း
့�
�း လေး�းနက််
သော�ာ ဖြ�စ််ပေါ်�်တိုးး��တက််မှုုအနည်းး�ငယ််သာာ ရှိိ�ခဲ့့သ
� ည််။

လုံံခြုံ� �ံ�ရေး�းကဏ္ဍ ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််ရေး�းအစီီအစဉ််များ��း
၂ဝဝ၉ ခုုနှှစ််တွွင်် ဘူူရွွန််ဒီီနှှင့့်� နယ််သာာလန််အစိုးး��ရတို့့��သည်် လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််ရေး�း (Security Sector
Development- SSD) အစီီအစဉ််တွွင်် (၈) နှှစ််အတွွင်း�း အတူူတကွဆော��ာ�င််ရွွက််ရန်် နား�းလည််မှုုစာာချွွန််လွှာာ� (MoU) ကိုု�
လက််မှှတ််ရေး�းထိုးး��ခဲ့့သ
� ည််။ ထိုု�အစီီအစဉ််သည်် ကဏ္ဍ (၃) ခုုကိုု� ဦးးတည််ထားး�သည််။ ၎င်းး�တို့့��မှာာ� ၁) ပြ�ည််သူ့့�လုံံခြုံ� �ံ�ရေး�းနှှင့့်� ရဲဲ
လုုပ််ငန်းး�ဝန််ကြီး�း�ဌာာန (the Ministry for Public Security and the police)၊ ၂) နိုု�င််ငံံတော်�်�ကာာကွွယ််ရေး�းနှှင့့်� ယခင်် စစ််သည််
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တော်�်�များ��းဆိုု�င််ရာာ ဝန််ကြီး�း�ဌာာန (the Ministry for National Defence and Former Combatants – MDNAC) နှှင့့်�
တပ််မတော်��်�၊ နှှင့့်� ၃) လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍကိုု� ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီနည်း�း ကျျ အုုပ််ချုု�ပ််မှုုတို့့��ဖြ�စ််သည််။
SSD အစီီအစဉ််ကိုု� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ရန်် ဆော�ာင််ရွွက််ခဲ့့�သည့့်� ပထမခြေ�ေ�လှှမ်း�း မှာာ� ပြ�ည််သူူလူူထုု၏ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�း
ဆိုု�င််ရာာအမြ�င််များ��းနှှင့့်� လိုု�အပ််ချျက််များ��းကိုု� စစ််တမ်းး�ကော�ာက််ယူူရန်် ဖြ�စ််သည််။ ၂ဝဝဝ ခုုနှှစ််မှှစ၍ ဘူူရွွန််ဒီီနိုု�င််ငံံ၏ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�း
ကဏ္ဍတွွင်် အလွွန််ကြီး�း�များ��းသော�ာ ဖြ�စ််ပေါ်�်တိုးး��တက််မှုုများ��းရရှိိ�ခဲ့သ
့� ည််ဟုု စစ််တမ်းး�တွေ့�့�ရှိိ�ချျက််များ��းက အတည််ပြု�ုခဲ့့�သည််။
အထူးး�သဖြ�င့့်� အစိုးး��ရမဟုုတ််သော�ာ လက််နက််ကိုု�င််တပ််ဖွဲ့့��များ��းကိုု� နိုု�င််ငံံတော်�်�၏ တပ််မတော်��်�နှှင့့်� ရဲ့့�တပ််ဖွဲ့့��တွွင်် ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ရေး�း
သည်် ထိုု�တိုးး��တက််မှုုများ��းကိုု� သိိသာာစေ�ခဲ့့သ
� ည််။ သို့့��ရာာတွွင်် ရာာဇဝတ််မှုု၊ လူ့့�အခွွင့့်�အရေး�း�ချိုး�း��ဖော�ာက််မှုုနှှင့့်� အကြ�မ်းး�ဖက််မှုုများ��း
သည်် ဘူူရွွန်း�း ဒီီတို့့�အ
� တွွက်် နေ့�့စဉ််ဘဝ၏ အစိိတ််အပိုု�င်းး�တစ််ခုုအဖြ�စ်် ဆက််ရှိနေ���ေသည််။ ငြိ�မ်း
ိ �း ချျမ်းး�ရေး�း၏ အကျိုးး���ကျေး�း�ဇူးး� အပြ�ည့့်�
အဝကိုု� လူူဦးးရေ�အများ��းစုုက မခံံစား�းရသေး��းပေ�။
အထက််ပါါလုံံ�ခြုံ�ံရေး
� �းဆိုု�င််ရာာ စိိန််ခေါ်�်မှုုများ��းကိုု�ကြ�ည့့်လျှ
� ှင်် ပြ�သူူလူူထုု၏အမြ�င််၌ လတ််တလော�ာ�အရေး�း�ကြီး�း�ဆုံးး�� လိုအ
ု� ပ််
ချျက််မှာာ� ကာာကွွယ််ရေး�းနှှင့့်� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းဆိုု�င််ရာာ တပ််ဖွဲ့့��အသစ််ဖွဲ့့��စည်းး�ရန််ဖြ�စ််သည််။ ထိုု�ကာာကွွယ််ရေး�းနှှင့့်� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းဆိုု�င််ရာာ
တပ််ဖွဲ့့��အသစ််များ��းသည်် ကြော��ာက််ရွံ့့��မှုုထက်် ယုံံ�ကြ�ည််မှုုကိုု� တည််ဆော�ာက််ပေး�းမည့့်�၊ လုုပ််ငန်းး�ကျွွမ်းး�ကျျင််နား�းလည််မှုုရှိသော����ာ၊
နိုု�င််ငံံရေး�းအရ ကြား�း�နေ�သော�ာ၊ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေကိုု� လေး�းစား�းသော�ာ၊ အရပ််ဘက််အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းအော�ာက််တွွင််ရှိသော����ာ၊
ပြ�ဌာာန်းး�ဥပဒေ�ေပါါ ၎င်းး�တို့့��၏လုုပ််ငန်းး�များ��းကိုု�ဖြ�ည့့်�ဆည်း�း ရန်် လုံံ�လုံံ�လော�ာက််လော�ာက််သင််တန်းး�ပေး�းထားး�သော�ာနှှင့့်� အဂတိိလိုု�က််
စား�းမှုု သို့့��မဟုုတ်် အခြား��းတရား�းမဝင််လုုပ််ရပ််များ��းအတွွက်် တာာဝန််ခံံမှုုရှိသော����ာ ကာာကွွယ််ရေး�းနှှင့့်� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းဆိုု�င််ရာာတပ််ဖွဲ့့��
အသစ််များ��း ဖြ�စ််ရသည််။
စစ််တမ်းး�အတွွင်း�း ဖော်�်�ထုုတ််ထားး�သည့့်� လူူကြို�ု�က််များ��းသော�ာ အဆိုု�ပါါအချျက််များ��းကိုု�အခြေ�ေ�ခံံပြီး�း� SSD အစီီအစဉ််
အတွွက်် မဟာာဗျူူ�ဟာာမြှော��ာ�က််သော�ာ စိိန််ခေါ်�်မှုု (၃) ရပ််ကိုု� ဖော်�်�ထုုတ််ခဲ့သ
့� ည််။ ၎င်းး�တို့့��မှာာ� ၁) နိုု�င််ငံံတော်�်�က ကြုံ�ံ�တွေ့�့�နေ�ရသည့့်�
လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းစိိန််ခေါ်�်မှုုများ��းကိုု� တုံ့့��ပြ�န််နိုု�င််ရန်် ကာာကွွယ််ရေး�းနှှင့့်� ပြ�ည််တွွင်း�း ခြုံ�ံ�ရေး�းဆိုု�င််ရာာတပ််ဖွဲ့့��များ��း၏ စွွမ်း�း ဆော�ာင််ရည််ကိုု� မြှ�ှင့့်�
တင််ပေး�းရန််၊ ၂) ကာာကွွယ််ရေး�းနှှင့့်� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းတပ််ဖွဲ့့��များ��း၏ မဟာာဗျူူ�ဟာာမြော��ာက််မျှော်�်��မှှန်းး�ချျက််များ��းကိုု� ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု
အတွွက်် သင့့်�လျှော်�်��သော�ာမူူဝါါဒနှှင့့်� အစီီအစဉ််များ��းအဖြ�စ်် ပြော��ာင်းး�လဲဲရန််နှှင့့်� ၃) ထိရော��ာ�က််သော�ာ ကာာကွွယ််ရေး�းနှှင့့်� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�း
ဆိုု�င််ရာာတပ််ဖွဲ့့��များ��းကိုု� အရပ််ဘက််နှှင့့်�ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီနည်း�း ကျျ ထိိန်းး�ချုု�ပ််မှုုအော�ာက််ရှိစေ���ေရန််အတွွက်် ထားး�ရှိသော����ာ ပြ�ည််တွွင်း�း နှှင့့်�
ပြ�ည််ပတာာဝန််ခံံမှုုဆိုု�င််ရာာ အစီီအမံံများ��း၏ လုုပ််ငန်းး�လည််ပတ််မှုုကိုု� တိုးး��တက််ကော�ာင်းး�မွွန််စေ�ရန်် စသည််တို့့�� ဖြ�စ််သည််။
SSD အစီီအစဉ််အော�ာက််တွွင်် ကြို�ု�မြ�င််ထားး�သည့့်� ကနဦးးလုုပ််ဆော�ာင််ချျက််များ��းမှာာ� PNB နှှင့့်� FDN တို့့��တွွင်် သင််တန်းး�၊
ပစ္စစည်း�း ကိိရိိယာာနှှင့့်� အခြေ�ေ�ခံံအဆော�ာ�က််အအုံံ�များ��း တိုးး��တက််ကော�ာင်းး�မွွန််စေ�ရန်် ဖြ�စ််သည််။ အဆိုု�ပါါ စွွမ်း�း ရည််မြှ�ှင့့်�တင််မှုုများ��း
သည်် မရှိိ�မဖြ�စ််လိုု�အပ််သော်�်�လည်းး� စီီမံံခန့့်�ခွဲဲ�မှုုဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�များ��း၊ အဂတိိလိုု�က််စား�းမှုုတိုု�က််ဖျျက််ရေး�း၊ ငွေရေး���း�ကြေး��းရေး�းစီီမံံခန့့်�ခွဲဲ�မှုု၊
လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍအတွွင်း�း ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျရာာတွွင်် နိုု�င််ငံံရေး�းအမြ�တ််ထုုတ််မှုုမရှိရေး���း� စသည််တို့့��တွွင်် ပိုု�၍အလေး�း�ထားး�မှုုပြု�ုရန််
အခြေ�ေ�ခံံလေ့�့လာာမှုုတစ််ခုု တိုု�က််တွွန်းး�အကြံ�ံပြု�ုခဲ့့�သည််။
ထို့့��အပြ�င်် ထိုု�လေ့�့လာာမှုုက SSR အစီီအစဉ််မှှ ပိုု�၍ မဟာာဗျူူ�ဟာာမြှော��ာ�က််သော�ာ ချျဉ်းး�ကပ််မှုုတစ််ခုုဖြ�င့့်� ဘူူရွွန််ဒီီနိုု�င််ငံံ၏
လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍစိိန််ခေါ်�်မှုုများ��းကိုု� ဖြေ�ေရှှင်း�း ရန်် တိုု�က််တွွင်း�း အကြံ�ံပြု�ုခဲ့့�သည််။ ထိုု�သို့့��ဖြေ�ေရှှင်း�း ရာာတွွင်် မတူူညီီသော�ာ ‘ဌာာနခွဲဲ�များ��း sub-sectors’ (ရဲဲ၊ တပ််မတော်��်�၊ တရား�းရေး�း၊ ထော�ာက််လှှမ်း�း ရေး�း အစရှိိ�သည််တို့့��) အကြား�း�ရှိိ� ချိိ�တ််ဆက််မှုုများ��းကိုု� ခိုု�င််မာာ အားး�
ကော�ာင်းး�စေ�ခြ�င်းး�နှှင့့်� ၎င်းး�တို့့��၏ လုုပ််ဆော�ာင််ချျက််များ��းကိုု� ချိိ�တ််ဆက််ဆော�ာင််ရွွက််စေ�ခြ�င်းး�တို့့��တွွင်် အထူးး�အလေး�း�ထားး�ရန်် ပါါရှိိ�
သည််။ ဘူူရွွန််ဒီီနိုု�င််ငံံတွွင်် နိုု�င််ငံံတော်�်�၏ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းလုုပ််ဆော�ာင််ချျက််များ��းကိုု� ချိိ�တ််ဆက််ပေး�းသည့့်� ယုုတ္တိိ�ကျသော��ာ� ဖွဲ့့��စည်းး�မှုု
တစ််ခုုဖြ�စ််သည့့်� နိုု�င််ငံံတော်�်�လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကော�ာင််စီီ (National Security Council) သည်် ထိုု�အချိိ�န််တွွင်် လုံးး��ဝအလုုပ််မလုုပ််သည့့်�
အနေ�ေအထားး�၌ ရှိနေ���ေချိိ�န််တွွင်် ထိုု�တိုု�က််တွွန်းး�အကြံ�ံပြု�ုချျက််သည်် အထူးး�သဖြ�င့့်� ဆက််စပ််မှုုရှိိ�သည််။
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ဘူူရွွန််ဒီီတို့့��က ဦးးဆော�ာင််ခဲ့့�သည့့်� အဓိိပ္ပါါ�ယ််ရှိသော����ာ ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုကိုု� ရရှိိ�ခြ�င်းး�သည်် SSD အစီီအစဉ််ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�ပုံံ�၏
အဓိိကအချျက်် ဖြ�စ််သည််။ ထိုု�အစီီအစဉ််တွွင်် ဘူူရွွန််ဒီီနှှင့့်� နယ််သာာလန််တာာဝန််ရှိိ�သူူများ��းအကြား�း� ပူးး�တွဲဲ�ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျခြ�င်းး�နှှင့့်�
ဘူူရွွန်း�း ဒီီအစီီအစဉ််မန််နေ�ဂျာ�ာများ��းအားး� တစ််ဖြ�ည်း�း ဖြ�ည်း�း တိုးး��ပေး�းထားး�သည့့်� ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းဖြ�စ််စဉ်် ကဏ္ဍအားး�လုံးး��၏
တာာဝန််များ��း ပါါဝင််သည််။

ကာာကွွယ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ ပြ�န််လည််သုံးး��သပ််မှုု
ကာာကွွယ််ရေး�းကဏ္ဍသည်် မဟာာဗျူူ�ဟာာအစီီအစဉ််ရေး�းဆွဲဲ�မှုုကိုု� ခိုု�င််မာာအားး�ကော�ာင်းး�စေ�သည့့်� လုုပ််ငန်းး�များ��းစတင််ရန််
စမှှတ််ကော�ာင်းး�တစ််ခုု ဖြ�စ််သည််။ SSR အစီီအစဉ််သည်် တစ််နှှစ််ကြာ�ာရှိနေ���ေပြီ�ီဖြ�စ််သည်် ၂ဝ၁ဝ ခုုနှှစ််အစော�ာ�ပိုု�င်း�း အထိိ ကာာကွွယ််
ရေး�းဆိုု�င််ရာာပြ�န််လည််သုံးး��သပ််မှုုကိုု� ဘူူရွွန််ဒီီဘက််ခြ�မ်းး�ကပြု�ုလုုပ််ရန်် နိုု�င််ငံံရေး�းအရမဖြ�စ််နိုု�င််ခဲ့့ပေ�
� ။ MDNAC သည်် ပိုု�ခိုု�င််မာာမှုု
ရှိသော����ာ အစီီအစဉ််ရေး�းဆွဲဲ�မှုုအခြေ�ေ�ခံံတစ််ခုု လိုု�အပ််သည််ကိုု� အသိိအမှှတ််ပြု�ုပြီး�း� ၂ဝဝဝ-၂ဝဝ၂ ခုုနှှစ််အတွွင်း�း ယူူဂန််ဒါါနိုု�င််ငံံက
ပြု�ုလုုပ််ခဲ့့�သည့့်� ပြ�န််လည််သုံးး��သပ််မှုု အတွေ့�့��အကြုံ�ံ�ကိုု�အားး�ကျျသဖြ�င့့်�

ဘူူရွွန်း�း ဒီီနိုု�င််ငံံ၏ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းပတ််ဝန်းး�ကျျင််နှှင့့်� ၎င်းး�၏

ကာာကွွယ််ရေး�းလိုု�အပ််ချျက််များ��းကိုု� မဟာာဗျူူ�ဟာာမြှော��ာ�က်် ပြ�န််လည််သုံးး��သပ််မှုုတစ််ခုုပြု�ုလုုပ််ရန်် ဆုံးး��ဖြ�တ််ခဲ့့�သည််။ ယေ�ဘုုယျျ
ရည််ရွွယ်ချ
် ျက််မှာာ� ဘူူရွွန််ဒီီနိုု�င််ငံံကိုု� ၎င်းး�၏တပ််မတော်��်�နှှင့့်� အခြား��းလုံံ�ခြုံ�ံရေး
� �းအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းကိုု� ပြော��ာင်းး�လဲဲလာာသော�ာ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�း
ပတ််ဝန်းး�ကျျင််နှှင့့်�အညီီ အလိုု�က်သ
် င့့်�ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုပြု�ုရာာတွွင်် အထော��ာက််အကူူဖြ�စ််ရန််ဖြ�စ််သည််။
ကာာကွွယ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ ပြ�န််လည််သုံးး��သပ််မှုုသည်် နိုု�င််ငံံရေး�းနှှင့့်� နည်းး�ပညာာအရစိိန််ခေါ်�်မှုုရှိသော����ာလုုပ််ဆော�ာင််ချျက်် ဖြ�စ််
သည််။ အာာရူူရှာာ�သဘော�ာ�တူူညီီချျက််များ��းကိုု� ချုု�ပ််ဆိုု�ပြီး�း�နော�ာက်် ဘူူရွွန်း�း ဒီီနိုု�င််ငံံသည်် ၎င်းး�၏ ကာာကွွယ််ရေး�းနှှင့့်� အခြား��းလုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�း
အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းကိုု� ပြ�န််လည််ဖွဲ့့��စည်းး�ရန်် ကနဦးးခြေ�ေလှှမ်း�း အချို့့��� စတင််ခဲ့့�သည််။ သို့့��ရာာတွွင်် နိုု�င််ငံံရေး�းအရ ဦးးစား�းပေး�းမှုုသည််
အစိုးး��ရမဟုုတ််သော�ာ လက််နက််ကိုု�င််အုုပ််စုုများ��းမှှ ယခင််စစ််သည််တော်�်�များ��းကိုု� နိုု�င််ငံံတော်�်�၏ တပ််မတော်��်�နှှင့့်�ရဲဲတပ််ဖွဲ့့��ထဲဲသို့့��
အလျျင််အမြ�န််ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ထည့့်�ရန်် ဖြ�စ််သည််။ ဘူူရွွန်း�း ဒီီနိုု�င််ငံံသည်် တပ််ပြ�န််လည််ဖွဲ့့��စည်းး�မှုုမပြု�ုမီီ နှော�ာ�က််ဘက််သို့့�� ခြေ�ေတစ််
လှှမ်း�း ဆုုတ််ပြီး�း� ကာာကွွယ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုမည််သို့့�� ဖြ�စ််သင့့်�သည််၊ လုုပ််ငန်းး�စဉ််၏ တိိကျသော��ာ�ရည််ရွွယ်ချ
် ျက််များ��း
နှှင့့်� ၎င်းး�တို့့��ကိုု�မည််သို့့��အကော��ာင်းး�ဆုံးး��အကော��ာင််ထည််ဖော်�်�မည်် စသည််တို့့��နှှင့့်�ပတ််သက််၍ အစိုးး��ရ၏မျှော်�်��မှှန်းး�ချျက််ကိုု� မဟာာ
ဗျူူ�ဟာာမြှော��ာ�က်် ချျမှှတ််နိုု�င််ရန််အတွွက်် အခွွင့့်�အလမ်းး� မရှိိ�ခဲ့့ပေ�
� ။
ထို့့��ကြော��ာင့့်� ဘူူရွွန််ဒီီနိုု�င််ငံံက ပြ�န််လည််သုံးး��သပ််မှုုပြု�ုလုုပ််ရန်် ဆုံးး��ဖြ�တ််လိုု�က်သ
် ည့့်�အခါါ ၎င်းး�၏ ပထမခြေ�ေ�လှှမ်း�း မှာာ� ထိုု�
အပိုု�င်းး�နှှင့့်�ပတ််သက််၍ အခြား��းနိုု�င််ငံံများ��း၏ အတွေ့�့��အကြုံ�ံ�များ��းကိုု� စုံံ�စမ်းး�လေ့�့လာာရန်် ဖြ�စ််သည််။ အဘယ််ကြော��ာင့့်�ဆိုု�သော်�်� ၎င်းး�
၏ ပြ�န််လည််သုံးး��သပ််မှုုသည်် အရေး�း�ကြီး�း�သော�ာ နိုု�င််ငံံရေး�းအကူးး�အပြော�ာ��င်းး�တစ််ခုု၏ အခင်းး�အကျျင်းး�အော�ာက််တွွင်် ပြု�ုလုုပ််ခဲ့့�ခြ�င်း�း
ကြော��ာင့့်�ဖြ�စ််သည််။ ဘူူရွွန််ဒီီနိုု�င််ငံံသည်် ယူူဂန််ဒါါနိုု�င််ငံံ၏ အတွေ့�့��အကြုံ�ံ�နှှင့့်� ဥရော�ာပနိုု�င််ငံံများ��းကာာကွွယ််ရေး�းအတွေ့�့��အကြုံ�ံ�များ��းမှှ
လည်းး� လေ့�့လာာသင််ယူူခဲ့့သ
� ည််။ ရရှိိ�လာာသော�ာ အမြ�င််များ��းသည်် ဘူူရွွန်း�း ဒီီနိုု�င််ငံံအတွွက်် နိုု�င််ငံံတကာာရှိိ� ‘အကော��ာင်းး�ဆုံးး�� အလေ့�့�
အထ’ များ��းနှှင့့်� ညီီညွှှတ််မှုုရှိိ�ပြီး�း� ၎င်းး�၏ တစ််မူူထူးး�ခြား��းသော�ာ အခြေ�ေ�အနေ�ေများ��း၊ လိုု�အပ််ချျက််များ��းနှှင့့်� အဖွဲ့့��အစည်းး�ဆိုု�င််ရာာ စွွမ်း�း
ဆော�ာင််နိုု�င််စွွမ်း�း တို့့��နှှင်် ကိုု�က််ညီီသော�ာ ချျဉ်းး�ကပ််မှုုနည်း�း လမ်းး�တစ််ခုုရေး�းဆွဲဲ�ရာာတွွင်် အထော��ာက််အကူူပြု�ုခဲ့့သ
� ည််။

လုံံခြုံ� �ံ�ရေး�းဆိုု�င််ရာာ ဘက််စုံံချျဉ်း
� း�ကပ််မှုုတစ််ခုု
ဘူူရွွန််ဒီီနိုု�င််ငံံ၏ ကာာကွွယ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ ပြ�န််လည််သုံးး��သပ််မှုုတွွင်် အဓိိကရည််ရွွယ်ချ
် ျက်် (၃) ခုု ရှိိ�သည််။ ၎င်းး�တို့့��မှာာ�
●	ယူူဂန််ဒါါနိုု�င််ငံံက ရင််ဆိုု�င််နေ�ရသည့့်� အဓိိကကျသော��ာ� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းဆိုု�င််ရာာ စိိန််ခေါ်�်မှုုများ��းကိုု� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�း အဖွဲ့့��/ဌာာနများ��း
အကြား�း� ဘုံံ�နား�းလည််မှုုတစ််ခုု တည််ဆော�ာက််နိုု�င််ရန််
●	ထိုု�လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းဆိုု�င််ရာာ စိိန််ခေါ်�်မှုုများ��းကိုု� ကျော်�်��လွှာာ�နိုု�င််ရန်် လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းအဖွဲ့့��များ��း၏ တိိကျသော��ာ� အခန်းး�ကဏ္ဍများ��းကိုု�
ရှှင်း�း ရှှင်း�း လင်းး�လင်းး�သတ််မှှတ််ရန််နှှင့့်� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းအဖွဲ့့��များ��းက မည််သို့့�� အကော��ာင်းး�ဆုံးး�� ချိိ�တ််ဆက််ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််သည််
ကိုု� သတ််မှှတ််ရန််နှှင့့်�
တိုု�င်း�း ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းရေး�းရာာစင််တာာ
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●

FDN က ၎င်းး�၏ အခန်းး�ကဏ္ဍနှှင့့်� တာာဝန််များ��းကိုု� ထိရော��ာ�က််စွာာ�ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််ရန်် FDN က လိုု�အပ်် မည့့်� စွွမ်း�း ဆော�ာင််
ရည််အချို့့���ကိုု� ဖော်�်�ထုုတ််ရန်် ဖြ�စ််သည််။

ဘူူရွွန််ဒီီနိုု�င််ငံံ၏ ကာာကွွယ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ ပြ�န််လည််သုံးး��သပ််မှုုအတွွက်် လမ်းး�ညွှှန််မူူများ��း
●

ဘက််စုံံ�ပါါဝင််ရေး�း - လူူထုုဗဟိုု�ပြု�ုသည့့်� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းဆိုု�င််ရာာ နား�းလည််မှုုဖြ�င့့်� စတင််ရန််

●	အားး�လုံးး��ပါါဝင််ရေး�း - လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍအတွွင်း�း နှှင့့်� အပြ�င််မှှ သက််ဆိုု�င််ရာာပတ််သက််ဆက််နွွယ််သူူအားး�လုံးး�� ပါါဝင််
ရန််
●	ပွွင့့်�လင်း�း မြ�င််သာာရေး�း - ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုများ��းကိုု� ပွွင့့်�လင်း�း စွာာ� ပြု�ုလုုပ််ရန််နှှင့့်� လုုပ််ငန်းး�အဆင့့်�တစ််ခုုစီီ၏ ရလာာဒ််များ��း
ကိုု� ပတ််သက််ဆက််နွွယ််သူူများ��းအကြား�း� တတ််နိုု�င််သမျှှ ကျျယ််ကျျယ််ပြ�န့့်�ပြ�န့့်� ဖြ�န့့်�ဝေ�ရန််
အထက််ပါါအခြေ�ေ�ခံံမူူများ��း ထားး�ရှိိ�ရာာတွွင်် ကာာကွွယ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ ပြ�န််လည််သုံးး��သပ််မှုု၏ အဓိိကအလေး�း�ထားး�မှုုသည််
အစိုးး��ရ၏ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းလိုု�အပ််ချျက််များ��းသာာမက ပြ�ည််သူူလူူထုု၏ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းလိုု�အပ််ချျက််များ��းကိုု�လည်းး� လွွမ်း�း ခြုံ�ံ�ထားး�သည််။ FDN
က ဖြေ�ေရှှင်း�း လေ့�့ရှိိ�သည််ထက်် လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းအပေါ်�်� စစ််ဘက််ဆိုု�င််ရာာနှှင့့်� စစ််ဘက််ဆိုု�င််ရာာမဟုုတ််သော�ာ ခြိ�ိမ်း�း ခြော��ာက််မှုုအမျိုး�း��မျိုး�း��
အတွွက်် ဖြေ�ေရှှင်း�း ပေ�ရန််ဖြ�စ််သည််။ အပြ�န််အလှှန််အားး�ဖြ�င့့်� အစိုးး��ရနှှင့့်� အစိုးး��ရမဟုုတ််သော�ာ အဖွဲ့့��/ ဌာာနအမျိုး�း��မျိုး�း��နှှင့့်� တိုု�င််ပင််
ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုလုုပ််ငန််စဉ််မှှတစ််ဆင့့်� ဆော�ာင််ရွွက််သွားး��ရန််လိုု�အပ််သည််။ ဘူူရွွန်းး�ဒီီနိုု�င််ငံံတွွင်် အချို့့���သော�ာ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းအဖွဲ့့��များ��းကိုု�
‘လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�း’ ဇာာတ််ကော�ာင််များ��းအဖြ�စ်် အစဉ််အလာာအရ မတွေ့��့�ရပေ�ေ။
အစိုးး��ရ၏ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းမူူဝါါဒများ��းသည်် ကာာကွွယ််ရေး�းစိုးး��ရိိမ်း�း မှုုများ��းက တွွန်းး�အားး�ပေ�သည််ဟူူသည့့်�အမြ�င််ကိုု� ရှော�ာ�င််ရှား��း
နိုု�င််ရန်် ကာာကွွယ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ ပြ�န််လည််သုံးး��သပ််မှုုကိုု� ပိုု�ကျျယ််ပြ�န့့်�သော�ာ အစိုးး��ရ၏ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းဆိုု�င််ရာာမူူဘော�ာင််နှှင့့်� ချိိ�န််ညှိိ� ထားး�
သည််။ ပြ�န််လည််သုံးး��သပ််မှုုပြု�ုလုုပ််နေ�ချိိ�န််တွွင်် ဘူူရွွန်း�း ဒီီနိုု�င််ငံံတွွင််

အမျိုး�း��သားး�လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�း မဟာာဗျူူ�ဟာာတစ််ရပ်် မရှိိ�သဖြ�င့့်�

အမျိုး�း��သားး�လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကော�ာင််စီီ (Naitonal Security Council) ၏ အုုပ််ထိိန်းး�မှုုအော�ာက််တွွင်် အမျိုး�း��သားး�လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းဆိုု�င််ရာာ
မဟာာဗျူူ�ဟာာကိုု� အသေး�း�စိိတ််ချျမှှတ််ခဲ့့�သည််။ ယင်းး�လုုပ််ငန်းး�စဉ််သည်် ဘူူရွွန််ဒီီအစိုးး��ရ၏ အနာာဂတ််လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းစိိန််ခေါ်�်မှုုများ��း ထိုု�
စိိန််ခေါ်�်မှုုများ��းကိုု� ဖြေ�ေရှှင်း�း ရာာတွွင်် အဖွဲ့့��တစ််ဖွဲ့့��ချျင်းး�စီီ၏ အခန်းး�ကဏ္ဍများ��းအတွွင်် ပြ�ည််တွွင်း�း ပြ�ည််ပ ပတ််သက််ဆက််နွွယ််သူူ
များ��းအကြား�း� ဘုံံ�နား�းလည််မှုုတစ််ခုုရရှိိ�ရန်် အထော��ာက််အကူူပြု�ုခဲ့့သ
� ည််။
အဆိုု�ပါါတိုု�င််ပင််ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုများ��းပြု�ုလုုပ််ရာာတွွင်် ကာာကွွယ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ ပြ�န််လည််သုံးး��သပ််ရေး�းအဖွဲ့့��သည်် ပိုု�ကျျယ််ပြ�န့့်�
သော�ာ SSD အစီီအစဉ််က ချျမှှတ််ထားး�သည့့်� အခြေ�ေ�ခံံလုုပ််ငန်းး�နှှင့့်� အထူးး�သဖြ�င့့်� ထိုု�အစီီအစဉ််၏ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းအစိိတ််အပိုု�င်းး�တို့့��
မှှ အကျိုးး���ကျေး�း�ဇူးး�ရရှိိ�ခဲ့့သ
� ည််။ ထိုု�အချျက််သည်် လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကိိစ္စစများ��းကိုု� ဆွေး�း�နွေး�း�ရာာတွွင်် အကျိုးး���ဖြ�စ််ထွွန်းး�စေ�သည့့်� ပတ််ဝန်းး�
ကျျင််တစ််ခုု ပေါ်�်ထွွန်းး�လာာရန််ကူူညီီပေး�းခဲ့့သ
� ည််။ SSD ၏ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ဆော�ာင််ချျက််များ��းတွွင်် ကာာကွွယ််ရေး�းကိုု� ပိုု�
ရှေး�း�ရူူထားး�သည့့်�ဆွေနွေး�း����မှုုများ��း၌ ပါါဝင််ရန်် ကြို�ု�တင််ပြ�င််ဆင််မှုု ပိုု�ရှိိ�သည့့်� လွှှတ််တော်�်� (ပါါလီီမန််) နှှင့့်� အရပ််ဘက််လူူမှုု အဖွဲ့့��
အစည်းး�တို့့��၏ ကြီး�း�ကြ�ပ််ရေး�းအဖွဲ့့��များ��း၏စွွမ်း�း ရည််ကိုု� တည််ဆော�ာက််ရန်် အလေး�း�ထားး�သည့့်�အချျက်် ပါါဝင််သည််။

အဓိိကစိိန််ခေါ်�်မှုုများ��းနှှင့့်� ၎င်းး�တို့့��ကိုု� ဖြေ�ေရှှင်း�း ခဲ့့�ပုံံ�
ဘူူရွွန််ဒီီနိုု�င််ငံံ၏ ကာာကွွယ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ ပြ�န််လည််သုံးး��သပ််မှုုသည်် သဘာာသဘာာဝအရကျျယ််ပြ�န််ပြီး�း� နည်းး�နာာပိုု�င်းး�အရ
ရှုုပ််ထွေး�း�သော�ာကြော��ာင့့်� ရည််မှှန်းး�ချျက််ကြီး�း�မား�းသော�ာ လုုပ််ရပ််တစ််ခုုဖြ�စ််သည််။ ၎င်းး�သည်် ဘူူရွွန််ဒီီနိုု�င််ငံံက ပထမအကြိ�ိမ်် ပြု�ုလုုပ််
ခဲ့့�သည့့်� မဟာာဗျူူ�ဟာာမြော��ာက််လေ့�့လာာမှုုတစ််ခုုဖြ�စ််သည််။ ဘက််စုံံ�နှှင့့်�အားး�လုံးး��ပါါဝင််မှုုရှသော���ာ ပွွင့့်�လင်း�း မြ�င််သာာသော�ာနည်းး�လမ်းး�
ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုခဲ့့သ
� ည့့်� ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််သည်် ပြ�န််လည််သုံးး��သပ််မှုုနယ််ပယ််ကိုု� ၎င်းး�တို့့��ကျျင့့်�သားး�ရနေ�ေသည့့်� သမား�းရိုးး��ကျျ စစ််ဘက််
ဆိုု�င််ရာာအလေး�း�ထားး�မှုုကိုု� ကျော်�်��လွွန််ခဲ့့�သည််အထိိ ကျျယ််ပြ�န််ခဲ့့�သည််။ ထိုု�အချျက််သည်် ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ရေး�းဖြ�စ််စဉ်် ပြီး�း�မြှော��ာ�က််ရန််
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တိုု�င်း�း ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းရေး�းရာာစင််တာာ

ပြ�င််ပအကြံ�ံပေး�းသူူများ��းအပေါ်�်� ပိုု�၍အားး�ကိုးး��လာာစေ�သည််။ သိုံံ��ရာာတွွင်် “လုုပ််ရင်း�း လေ့�့လာာရင်းး� (learning by doing) ” ပုံံ�စံံကိုု�
လည်းး� အားး�ပေး�းခဲ့့သ
� ည််။
အဓိိကစိန်
ိ ်ခေါ်�်မှုုတစ််ခုုမှာာ� ပိုု�င််ဆိုု�င််မှုုသည်် တပ််မတော်��်� သို့့��မဟုုတ်် အစိုးး��ရနှှင့့်သာ
� ာ သက််ဆိုု�င််သည််မဟုုတ််ဘဲဲ လွှှတ််တော်�်�
/ ပါါလီီမန််၊ အရပ််ဘက်် လူူမှုုအဖွဲ့့��အစည်းး�နှှင့့်� ဘူူရွွန်း�း ဒီီနိုု�င််ငံံ၏ လူူဦးးရေး�းတို့့��နှှင့့်� သက််ဆိုု�င််သည််အထိိ ကျျယ််ပြ�န််မှုုရှိရေး���း�အာာမခံံ
ချျက််ရှိိ�ရန််ဖြ�စ််သည််။ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍပြ�င််ပရှိိ� ပတ််သက််ဆက််နွွယ််သူူအမျိုး�း��မျိုး�း��နှှင့့်� တွေ့�့�ဆုံံ�ပြော��ာဆိုု�ခြ�င်းး�ဖြ�င့့်� ပြ�န််လည််သုံးး��သပ််
မှုုတွေ့�့�ရှိိ�ချျက််များ��းသည်် လူူမှုုအသိုု�င်းး�အဝိုု�င်းး�အတွွင်း�း ရှိိ� မတူူညီီသော�ာလူူအုုပ််စုုတို့့��၏ လိုု�အပ််ချျက််များ��းကိုု� ထင််ဟပ််ပြ�နိုု�င််သည့့်�
အလားး�အလားး�ပိုု�ရှိိ�လိိမ့့်�မည််ဟုု ယုံံ�ကြ�ည််ကြ�သည််။ ထို့့��ကြော��ာင့့်� အဓိိကကျသော��ာ� ပတ််သက််ဆက််နွွယ််သူူများ��းကိုု� ပြ�န််လည််
သုံးး��သပ််မှုုပြု�ုလုုပ််ရသည့့်� အကြော��ာ�င်းး�ရင်းး�၊ ထိုု�ဖြ�စ််စဉ််၏ ရည််ရွွယ်ချ
် ျက််များ��းနှှင့့်� ထိုု�ရည််ရွွယ်ချ
် ျက််များ��း၏ အခန်းး�ကဏ္ဍ (ပြ�န််
လည််သုံးး��သပ််မှုုနှှင့့်� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကိုု� ကစား�းသူူများ��းနှှစ််ခုုလုံးး�� ) နှှင့့်� ပတ််သက််၍ သတိိထားး�မိိလာာစေ�ရန််များ��းစွာာ� ကြိုး�း��ပမ်းး�ခဲ့့သ
� ည််။
ကျော်�်��လွှာာ�ရန််လိုု�သည့့်� နည်းး�ပညာာပိုု�င်းး�အခက််အခဲဲများ��းကိုု� ကျော်�်��လွွန််၍ စိိန််ခေါ်�်မှုုအမား�းဆုံးး��ပြ�န််လည််သုံးး��သပ််မှုု ရှုု
ထော�ာင့့်�တစ််ခုုမှာာ� ပတ််သက််ဆက််နွွယ််သူူများ��း၏ မတူူညီီသော�ာ မျှော်�်��လင့့်�ချျက််များ��းကိုု� စီီမံံခန့့်�ခွဲဲ�ခြ�င်း�း ဖြ�စ််သည််။ တိုု�င််ပင််ဆွေး�း�
နွေး�း�မှုုများ��းသည်် ပြ�န််လည််သုံံ�သပ််ရေး�းဖြ�စ််စဉ််၏ နိုု�င််ငံံရေး�းအရ တရား�းဝင််မှုုကိုု� တိုးး��တက််လာာစေ�ရန််နှှင့့်� ပြ�န််လည််သုံးး��သပ််မှုု
တွေ့�့�ရှိိ�ချျက််များ��းကိုု� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ရန််အတွွက်် အကူူအညီီများ��းတိုးး��မြှ�ှင့့်�ပေး�းရန််တို့့��အပါါအဝင်် အရေး�း�ကြီး�း�သော�ာ အကျိုးး���
ကျေး�း�ဇူးး�များ��းရှိိ�သည််။ ထိုု�နည်းး�တူူပင်် ပြ�န််လည််သုံးး��သပ််မှုုသည်် အပြော�ာ��င်းး�အလဲဲရှိိ�နိုု�င််သည့့်�အလားး�အလားး�အပေါ်�်� ကြော��ာက််ရွံ့့��
မှုုများ��းကိုု�လည်း�း ဖြ�စ််ပေါ်�်စေ�နိုု�င််သည််။ အထူးး�သဖြ�င့့်� လူူပုုဂ္ဂိုု��လ််တစ််ဦးးချျင်းး� သို့့��မဟုုတ်် လူူအုုပ််စုတို့့�
ု သ
� ည််ရှိနေ���ေသည့့်� အနေ�ေအထားး�
မှှ တစ််နည်းး�နည်းး�ဖြ�င့့်� အကျိုးး���ကျေး�း�ဇူးး�ရသည့့်�အခါါ သို့့��မဟုုတ်် ကာာကွွယ််ရေး�းတပ််များ��းအတွွင်း�း ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုသည်် မည််မျှှမြ�န််
မြ�န််ရှိိ�နိုု�င််သည််နှှင့့်�ပတ််သက််သော�ာ ကျိုးး���ကြော��ာင်းး�ဆီီလျှော်�်��မှုုမရှိသော����ာ မျှော်�်��လင့့်�ချျက််များ��း ထားး�လာာနိုု�င််သည််။
FDN အတွွင်း�း အဓိိကစိန်
ိ ်ခေါ်�်မှုုတစ််ခုုမှာာ� အာာရူူရှာာ�စာာချုု�ပ််များ��းချုု�ပ််ဆိုု�ပြီး�း�ကတည်းး�က ဘူူရွွန််ဒီီနိုု�င််ငံံက ယနေ့�့� ရင််ဆိုု�င််
နေ�ရသည့့်� အဆုံးး��ရွား��းဆုံးး��လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းခြိ�ိမ်း�း ခြော��ာက််မှုုအများ��းအပြား�း�သည်် သဘော�ာ�သဘာာဝအားး�ဖြ�င့့်� စစ််တပ််နှှင့့်�မဆိုု�င််ဘဲဲ အခြား��း
လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းအဖွဲ့့��/အကျိုးး���ဆော�ာင််များ��းက တုံ့့��ပြ�န််သွားး��ရန်် စစ််တပ််ကိုု� လက််ခံံလာာအော�ာင််လုုပ််ခြ�င်း�း ဖြ�စ််သည််။ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းစော�ာင့့်�
ကြ�ည့့်�ရေး�းကိုု� လုုပ််ဆော�ာင််သည့့်� အခြား��းလုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းအဖွဲ့့��များ��းနှှင့့်� အရပ််သားး�အဖွဲ့့��များ��းအကြား�း� စိိန််ခေါ်�်မှှတစ််ခုုမှာာ� FDN နှှင့့်�
ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ပြီး�း� ၎င်းး�တို့့��၏ ပြ�ဌာာန်းး�ဥပဒေ�ေပါါ လုုပ််ငန်းး�တာာဝန််များ��းကိုု� ထိရော��ာ�က််စွာာ�ဆော�ာင််ရွွက််ခဲ့့�ပုံံနှ
� ှင့့်� ပတ််သက််၍ ၎င်းး�တို့့��၏
အသိိအမှှတ််ပြု�ုမှုုကိုု� လေး�းနက််စေ�ရန်် ဖြ�စ််သည််။
ဥပမာာကော�ာင်းး�တစ််ခုုမှာာ� ကာာကွွယ််ရေး�းနှှင့့်�လုံံခြုံ� �ံ�ရေး�းဆိုု�င််ရာာနှှင့့်� ဘဏ္ဍာာရေး�းနှှင့့်�စီးး�ပွား��းရေး�းဆိုု�င််ရာာပါါလီီမန််ကော်�်�မတီီ
နှှစ််ခုု ဖြ�စ််သည််။ ထိုု�ကော်�်�မတီီများ��းသည်် FDN က ၎င်းး�တို့့��ဘတ််ဂျျက််ကိုု� သုံံ�စွဲဲ�ပုံံ� သို့့��မဟုုတ်် ၎င်းး�တို့့��လုုပ််ဆော�ာင််ချျက််များ��းကိုု�
ဆော�ာင််ရွွက််ပုံံ�နှှင့့်�ပတ််သက််၍ တာာဝန််ခံံမှုုရှိစေ���ေသည့့်� အစဉ််အလာာအရ တက််ကြွ�သော�ာအခန်းး�ကဏ္ဍမရှိပေ���ေ။ ၎င်းး�တို့့��၏ကြီး�း�ကြ�ပ််
စော�ာင့့်�ကြ�ည့့်�ရေး�းအခန်းး�ကဏ္ဍအတွွက်် ကနဦးးသင််တန်းး�အချို့့���မှှ ရရှိိ�လာာသော�ာ အကျိုးး���ကျေး�း�ဇူးး�တို့့��ဖြ�င့့်� ကော်�်�မတီီ အဖွဲ့့��ဝင််များ��း
၏သည်် ပြ�န််လည််သုံးး��သပ််ရေး�းဖြ�စ််စဉ််တွွင်် ပါါဝင််လာာနိုု�င််ကြ�သည််။ ထိုု�ပါါဝင််မှုုသည်် ၎င်းး�တို့့��၏ ကြီး�း�ကြ�ပ််စော�ာင့့်�ကြ�ည့့်�ရေး�း
လုုပ််ငန်းး�တာာဝန််များ��းကိုု� ဆော�ာင််ရွွက််ပုံံ�နှှင့့်�ပတ််သက််၍ ၎င်းး�တို့့��အကြား�း� ပိုု�၍ သတိိထားး�လာာကြ�သည််။
တိုု�င််ပင််ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုပြု�ုလုုပ််ရန်် လိုု�အပ််ခြ�င်းး�ကိုု� ရဲဲတပ််ဖွဲ့့��တွွင်် တွေ့�့�မြ�င််နိုု�င််သည််။ ရဲဲတပ််ဖွဲ့့��သည်် အစပိုု�င်းး�တွွင််
ကာာကွွယ််ရေး�းပြ�န််လည််သုံးး��သပ််မှုုကိုု� ၎င်းး�တို့့��အဖွဲ့့��အစည်းး�၏ အကျိုးး���စီးး�ပွား��းများ��းအပေါ်�်� ခြိ�ိမ်း�း ခြော��ာက််မှုုတစ််ခုုအဖြ�စ်် ထင််မြ�င််
ကြ�သည််။ ပြ�န််လည််သုံးး��သပ််မှုုသည်် ရဲဲတပ််ဖွဲ့့��ကိုု� သမား�းရိုးး��ကျျလုံံ�ခြုံ�ံရေး
� �း လုုပ််ငန်းး�တာာဝန််များ��းမှှ ဖယ််ကျျဉ််ခံံရနိုု�င််မည််ကိုု�
ရဲဲတပ််ဖွဲ့့��အတွွင်း�း အဆင့့်�မြ�င့့်�အရာာရှိိ�များ��းအကြား�း� စိုးး��ရိိမ််မှုု ရှိိ�ခဲ့့သ
� ည််။ အကျိုးး���ဆက််အနေ�ေဖြ�င့့်� အစပိုု�င်းး�တွွင်် ရဲဲတပ််ဖွဲ့့��အတွွင်း�း ၌
အမျိုး�း��သားး�ကာာကွွယ််ရေး�းမူူဝါါဒသစ်် (the new National Defense Policy) အားး� ခုုခံံဆန့့်�ကျျင််မှုုအချို့့���ရှိိ�ခဲ့့�ပြီး�း� ရဲဲတပ််ဖွဲ့့��၏
သဘော�ာ�တူူညီီမှုုသည်် ကြ�န့့်�ကြာ�ာမှုု ရှိိ�ခဲ့့သ
� ည််။

တိုု�င်း�း ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းရေး�းရာာစင််တာာ
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လူူထုုတွေ့�့�ဆုံံ�ဆွေး�း�နွေး�း�မှုု အကန့့်�အသတ််ရှိိ�ခဲ့့သော�
�
ာ ယူူဂန််ဒါါနိုု�င််ငံံ၏ အတွေ့�့��အကြုံ�ံ�မှှ လေ့�့လာာသင့့်�ယူူ၍ ဘူူရွွန်း�း ဒီီ
နိုု�င််ငံံသည်် ၎င်းး�၏ခြိ�ိမ်း�း ခြော��ာက််မှုုဆိုု�င််ရာာ သုံးး��သပ််ချျက််မှှ တွေ့�့�ရှိိ�ချျက််များ��းကိုု� တရား�းဝင််အတည််ပြု�ုနိုု�န််ရန်် ကျျယ််ပြ�န််ပြီး�း� လူူ
ကြို�ု�က််များ��းသော�ာ လူူထုုတွေ့�့�ဆုံံ�ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုတစ််ခုု ပြု�ုလုုပ််ခဲ့့�သည််။ ထိုု�တွေ့�့�ဆုံံ�ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုသည်် ကနဦးးတွေ့�့�ရှိိ�ချျက််များ��းကိုု�
ခိုု�င််မာာအားး�ကော�ာင်းး�စေ�သည််။ ဘူူရွွန်းး�ဒီီလူူထုုက၊ အထူးး�သဖြ�င့့်� အမျိုး�း��သမီးး�များ��း၊ ကလေး�း�သူူငယ််များ��းနှှင့့်� အခြား��းထိိရှှလွွယ််
သော�ာ အုုပ််စုုများ��းက ရင််ဆိုု�င််နေ�ရသည့့်� ခြုံ�ံ�ရေး�းဆိုု�င််ရာာ စိိန််ခေါ်�်မှုုများ��းသည်် လူူထုုနေ�ထိုု�င််သည့့်�နေ�ရာာ၊ လူူမှုုရေး�းအဆင့့်�အတန်းး�
နှှင့့်� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�ဖြ�စ််မှုုတို့့��အပေါ်�်�တွွင်် မူူတည််ပြီး�း� သိိသိိသာာသာာ ကွဲဲ�ပြား�း�နေ�သည််ကိုု� မီးး�မော�ာင်းး�ထိုးး��ပြ�ထားး�သည််။ ဖော်�်�ထုုတ််
ထားး�သော�ာ စိိန််ခေါ်�်မှုုများ��းတွွင်် အိိမ််တွွင်း�း နှှင့့်� လိိင််ပိုု�င်း�း ဆိုု�င််ရာာ အကြ�မ်းး�ဖက််မှုုအမျိုး�း��မျိုး�း��ပါါဝင််သည််။ ထိုု�အကြ�မ်းး�ဖက််မှုုများ��း
သည်် ၎င်းး�တို့့��သဘာာဝအရ လူူအများ��းရှေ့�့�တွွင်် ဆွေး�း�နွေး�း�ပြော��ာဆိုု�ရန််ခက််ခဲဲပြီး�း� မကြာ�ာခဏလျျစ််လျူူ�ရှုုခံံရသည််။
ဘူူရွွန်း�း ဒီီနိုု�င််ငံံ၏ ကာာကွွယ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ ပြ�န််လည််သုံးး��သပ််မှုုထော�ာက််ခံံသည့့်� လူူထုုတွေ့�့�ဆုံံ�ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုဖြ�စ််စဉ််သည််
သုံးး��သပ််ချျက််ကိုု� အားး�ကော�ာင်းး�စေ�သည့့်�အပြ�င်် အမျိုး�း��သားး�ကာာကွွယ််ရေး�းမူူဝါါဒ (National Defence Policy)၊ စက္ကူူ�ဖြူ�ူ
စာာတမ်းး� ( The White Paper) နှှင့့်� အမျိုး�း��သားး�လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�း မဟာာဗျူူ�ဟာာ (National Security Strategy) တို့့�� ကဲ့့သို့့�
� �သော�ာ
အဓိိကရလာာဒ််များ��းနှှင့့်� ပတ််သက််၍ အားး�လုံးး��သဘော�ာ�တူူမှုုကိုု� ပိုု�ရှိိ�လာာစေ�သည််။

ပြ�န််လည််သုံးး��သပ််မှုုမှှ တွေ့�့�ရှိိ�ချျက််များ��းကိုု� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ခြ�င်းး�
ပြ�န််လည််သုံးး��သပ််မှုုမှှ တွေ့�့�ရှိိ�ချျက််များ��းကိုု� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ရာာတွွင်် နည်းး�ပညာာနှှင့့်�နိုု�င််ငံံရေး�းဆိုု�င််ရာာ စိိန််ခေါ်�်မှုု
များ��းနှှင့့်� ရင််ဆိုု�င််ခဲ့့ရ
� သည််။ အဓိိကအလှူူ�ရှှင််အဖွဲ့့��များ��းက ဤဖြ�စ််စဉ််ကိုု� ကူူညီီပံံပိုးး��ရန်် စိိတ််ဆန္ဒဒများ��း ဆက််ရှိနေ���ေသော်�်�လည်းး�
ဘူူရွွန််ဒီီနိုု�င််ငံံသည်် နည်းး�ပညာာပိုု�င်းး�တွွင်် နိုု�င််ငံံတော်�်�အရင်းး�အမြ�စ််ပိုု�င်းး�တွွင်် အပြို�ု�င််အဆိုု�င််ရှိိ�သည့့်� တော�ာင်းး�ဆိုု�မှုုများ��းနှှင့့်� လည်းး�
ကော�ာင်းး�၊ MDNAC နှှင့့်� FDN အတွွင်းး� အဖွဲ့့��အစည်းး�စွွမ်း�း ဆော�ာင််ရည််ပိုု�င်းး�တွွင်် အကန့့်�အသတ််များ��းနှှင့့်�လည်း�း ကော�ာင်းး� ရင််ဆိုု�င််ခဲ့့�
ရသည််။ သို့့��ရာာတွွင်် အခြေ�ေ�ခံံပိုု�ကျသော��ာ� စိိန််ခေါ်�်မှုုတစ််ခုုမှာာ� နိုု�င််ငံံရေး�းကွဲဲ�လွဲဲ�မှုုများ��း တိုးး��လာာနေ�သည့့်� အချိိ�န််အခါါတွွင်် လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�း
ကဏ္ဍအတွွင်း�း ရှိိ� ပြ�န််လည််ပြု�ုပြ�င််ရေး�းဖြ�စ််စဉ််ကိုု� ရေ�ရှှည််တည််တံ့့�စေ�ခြ�င်း�း ဖြ�စ််သည််။
၂ဝ၁ဝ ခုုနှှစ်် အစော�ာ�ပိုု�င်းး�တွွင်် CNDD-FDD ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင်် Pierre Nkurunziza ကိုု� ဒုုတိိယသက််တမ်းး�အတွွက််
ရွေး�း�ကော�ာက််ခံံရသည့့်� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�များ��းကိုု� FNL က သပိိတ််မှော�ာ�က််ခဲ့့�သည််။ FNL အဖွဲ့့��ဝင််များ��းကိုု� ဖိိနှိိ�မ့့်�မှုုနှှင့့်� FNA အဖွဲ့့��
တော�ာခိုု�ကာာ တစ််ဖန််လက််နက််စွဲဲ�ကိုု�င််မှုုများ��းအထိိသို့့�� ဖြ�စ််သွားး��ခဲ့့သ
� ည််။ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�များ��းကျျင်းး�ပရန်် တစ််ဖန််အချိိ�န််ကျျ
ရော�ာက််လာာသည့့်� ၂ဝ၁၅ ခုုနှှစ််၊ ဧပြီ�ီလတွွင်် အစုုအဖွဲ့့��များ��းအကြား�း� နိုု�င််ငံံရေး�းတင်းး�မာာမှုုများ��းသည်် အမြှ�ှင့့်�ဆုံးး��အခြေ�ေ�အနေ�ေအထိိ
ရော�ာက််ခဲ့့�သည််။ တတိိယသက််တမ်းး�အတွွက်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ဝင််ပြို�ု�င််ရန်် Nkurunziza ၏ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််သည်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေ၏ နှှစ််ကြိ�ိမ််သာာရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ဝင််ခွွင့့်� ကန့့်�သတ််ချျက််ကိုု�ချိုး�း��ဖော�ာက််ပြီး�း� နိုု�င််ငံံရေး�းအကြ�ပ််အတည်းး�တစ််ခုုကိုု�
မီးး�မွေး�း�ပေး�းခဲ့့သ
� ည််။ (တတိိယသက််တမ်းး�အတွွက်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ဝင််ပြို�ု�င််သည့့်�အခါါတွွင််လည်း�း Nkurunziza အနိုု�င််ရခဲ့့သ
� ည််။)
ထိုု�နိုု�င််ငံံရေး�းအကြ�ပ််အတည်းး�ကြော��ာင့့်� တင်းး�မာာမှုုနည်း�း သော�ာ ပဋိိပက္ခခနှှင့့်� ၂ဝ၁၅ ခုုနှှစ််၊ မေ�လတွွင်် အာာဏာာသိိမ်း�း ရန်် ကြိုး�း��ပမ်းး�မှုု
တို့့�� ဖြ�စ််လာာသည််။
အစိုးး��ရမဟုုတ််သော�ာ ယခင််လက််နက််ကိုု�င််အုုပ််စုုများ��းနှှင့့်� အတိုု�က််အခံံအဖွဲ့့��ခွဲဲ�များ��းနှှင့့်� ဘူူရွွန်း�း ဒီီလက််နက််ကိုု�င််တပ််ဖွဲ့့��
များ��းအတွွင်း�း ရှိိ� ‘အစော�ာ�င့့်�တပ််ဟော�ာင်းး�များ��း (old guard)’ အကြား�း� အပြို�ု�င််အဆိုု�င််လုုပ််ကြံ�ံမှုုများ��းရှိနေ���ေသဖြ�င့့်� အဆိုု�ပါါအဖြ�စ််
အပျျက််များ��းသည်် တပ််မတော်��်�အတွွင်း�း အကြ�မ်းး�ဖက််မှုုရှိသော����ာ မမျှော်��်��လင့့်�ထားး�သည့့်�အကျိုးး���ဆက််များ��းကိုု� အတွဲဲ�လိုု�က်ဖြ် �စ််ပေါ်�်
စေ�ခဲ့့သ
� ည််။ တိုု�တော�ာင်းး�သော�ာ အချိိ�န််ကာာလအတွွင်း�း အာာရူူရှှဦစာာချုု�ပ််များ��း၏ အဓိိကအော�ာ�င််မြ�င််မှုုတစ််ခုုဖြ�စ််သော�ာ ဘူူရွွန်း�း ဒီီ
နိုု�င််ငံံ၏ အော�ာင််မြ�င််သော�ာ စစ််တပ််ပေါ�ါင်းး�စည်းး�မှုုကိုု� ပြီး�း�မြှော��ာ�က််မှုု မရှိိ�ခဲ့့�ပေ�။ ယင်းး�အဖြ�စ််အပျျက််များ��းသည်် စစ််တပ််အဖွဲ့့��အစည်းး�
အသစ််အတွွင်း�း ရှိနေ���ေဆဲဲဖြ�စ််သည့့်� ထိိရှှလွွယ််မှုုကိုု�လည်း�း ကော�ာင်းး�၊ တပ််မတော်��်�ကိုု� နိုု�င််ငံံရေး�းအမြ�တ််မထုုတ််ရန််နှှင့့်� လုုပ််ငန်းး�
ကျွွမ်းး�ကျျင််နား�းလည််မှုုရှိိ�ရန််အတွွက်် ကြိုး�း��ပမ်းး�မှုုများ��းသည်် ဆက််စပ််ပေါ�ါင်းး�စည်းး�မှုု မရှိသေး����းသည််ကိုု�လည်းး�ကော�ာင်းး� မီးး�မော�ာင်းး�
ထိုးး��ပြ�ခဲ့့သ
� ည််။
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တိုု�င်း�း ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းရေး�းရာာစင််တာာ

ဘူူရွွန််ဒီီနိုု�င််ငံံ၏ စစ််တပ််ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ရေး�းဆိုု�င််ရာာ လတ််တလော�ာ�အတွေ့�့��အကြုံ�ံ�များ��းသည်် အော�ာက််ပါါအရေး�း�ကြီး�း�သော�ာ
သင််ခန်းး�စာာများ��းကိုု� မီးး�မော�ာင်းး�ထိုးး��ပြ�ထားး�သည််။
●	ပထမတစ််ခုုမှာာ� စစ််တပ််ပေါ�ါင်းး�စည်းး�မှုုသည်် လက််နက််ကိုု�င််ပဋိိပက္ခခများ��းကိုု� အဆုံးး��သတ််ရန််အတွွက်် ကူူညီီရာာတွွင််
အရေး�း�ကြီး�း�သော�ာ အခန်းး�ကဏ္ဍမှှ ပါါဝင််နိုု�င််သည််။ သို့့��သော်�်� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းတပ််ဖွဲ့့��များ��း၏ အခန်းး�ကဏ္ဍကိုု� နိုု�င််ငံံရေး�း
အမြ�တ််မထုုတ််သော�ာ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု၊၊ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�မျှခြေ��ေ�ကိုု� ပိုု�ရှိိ�လာာစေ�သော�ာ၊ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု၊ လုုပ််ငန်းး�
ကျွွမ်းး�ကျျင််နား�းလည််မှုုကိုု� တိုးး��တက််လာာစေ�သော�ာ ပြု�ုပြု�ုင််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု၊ ပိုု�လေး�းနက််သော�ာ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု စသည််
တို့့�� မရှိိ�လျှှင်် မတည််ငြိ�ိမ််မှုုများ��း ပြ�န််လည််ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာနိုု�င််သည််။ ထို့့��အပြ�င်် အစိုးး��ရမဟုုတ််သော�ာ လက််နက််ကိုု�င််
အုုပ််စုုများ��းမှှ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းအမှုုထမ်းး�များ��းကိုု� ရဲဲနှှင့့်�ထော�ာက််လှှမ်း�း ရေး�းအဖွဲ့့��တို့့��တွွင်် ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ထည့့်�ရန်် သဘော�ာ�တူူ ထားး�
သော�ာ အချိုး�း��အစား�း/ကိုု�တာာ ဖြ�ည့့်�ဆည်း�း ရန်် ပျျက််ကွွက််ခဲ့့�သည််။ အကျိုးး���ဆက််တစ််ခုုမှာာ� သမ္မမတနှှင့့်� နီးး�ကပ်် ဆက််နွွယ််
သည့့်� စစ််မှုုထမ်းး�များ��းက ယင်းး�ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ��းအပေါ်�်� လွွမ်း�း မိုးး��မှုုရှိိ�လာာသည််။
●	ဒုုတိိယတစ််ခုုမှာာ� စစ််တပ်် ‘ပေါ�ါင်းး�စည််မှုု (integration)’ သည်် စစ််တပ်် ‘ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ညီီညွှှတ််မှုု (cohesion)’ နှှင့့်� မ
တူူညီီပေ�။ နိုု�င််ငံံတော်�်�တပ််မတော်��်�တွွင်် တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�မျှခြေ��ေ�အော�ာင််မြ�င််ပြီး�း� ဟူူတူူတို့့��ကိုု� အပြ�ည့့်�အဝပေါ�ါ�င်းး�စည်းး�နိုု�င််ခဲ့့�
သော်�်�လည်းး� ယခင််ရန််သူူများ��းအကြား�း� အခြေ�ေ� အမြ�စ််မရှိသော����ာ ထင််မြ�င််ချျက််များ��းနှှင့့်� တင်းး�မာာမှုုများ��းဆက််ရှိနေ���ေသည််။
၎င်းး�သည်် စစ််တပ််ပိုု�င်းး�အမိိန့့်�ပေး�းစနစ််အပြို�ု�င််တည််ဆော�ာက််မှုုကိုု� ဖြ�စ််စေ�ခဲ့့�သည််။ အဘယ််ကြော��ာင့့်�ဆိုု�သော်�်� ဆန့့်�
ကျျင််ဘက်် အဖွဲ့�့� ခွဲဲ�များ��းသည်် အတူူတကွွပူး�း ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက်လို
် ု�မှုု မရှိသော����ာကြော��ာင့့်� ဖြ�စ််သည််။ ထိုု�အချျက််သည်် ဆန့့်�
ကျျင်် ဘက််အဖွဲ့့��ခွဲဲ�များ��းအကြား�း� တင်းး�မာာမှုုများ��းကိုု� ပိုု�ဆိုးး��ရွား��းစေ�သည့့်� ပွွတ််တိုု�က််မှုုများ��း၊ စစ််သားး�များ��းအကြား�း� စည်းး�
ကမ်းး�မဲ့့မှု
� ုများ��း၊ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျရာာတွွင်် (အထူးး�သဖြ�င့့်� တပ််သားး�စုုဆော�ာင်းး�မှုုနှှင့့်� ရာာထူးး�တိုးး��မှုုတို့့��တွွင််) ပွွင့့်�လင်း�း မြ�င််
သာာမှုု အားး�နည်းး�မှုုများ��းကိုု� ဖြ�စ််စေ�ခဲ့့သ
� ည််။
●

တတိိယအချျက််မှာာ� ဘူူရွွန််ဒီီနိုု�င််ငံံ၏ အတွေ့�့��အကြုံ�ံ�သည်် လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း အလုုပ််လုုပ််ပုံံကိုု�
�
ပြော��ာင်းး�လဲဲ
ရန််နှှင့့်� ဒီီမိုု�ကရက််တစ််အုုပ််ချုု�ပ််မှုုအလေ့�့အ
� ထသစ််များ��းကိုု� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍသို့့�� ကူးး�ပြော��ာင်းး�နိုု�င််ရန်် သင််တန်းး�နှှင့့်� စွွမ်း�း
ရည််မြှ�ှင့့်�တင််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ အကန့့်�အသတ််များ��းကိုု� မီးး�မော�ာင်းး�ထိုးး��ပြ�နေ�သည််။ မဖြေ�ေ�ရှှင်း�း ထားး�သည့့်� နိုု�င််ငံံရေး�းဆိုု�င််ရာာ
ကွဲဲ�ပြား�း�မှုုများ��းနှှင့့်� ရင််ဆိုု�င််ရသည့့်�အခါါ မတူူညီီသော�ာ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�အုုပ််စုုများ��းအကြား�း� သဟဇာာတဖြ�စ််မှုုကိုု� ထိိခိုု�က််
သည့့်� ဖယ််ကျျဉ််မှုုရှိိ�သည့့်� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းမူူဝါါဒများ��းအာာ မျျက််နှာာ�သာာပေး�းသည့့်� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းဆိုု�င််ရာာ ‘စိိတ််ဓာာတ််’ အဟော��ာင်းး�
များ��း ဆက််ရှိိ�နိုု�င််ခြေ�ေရှိိ�သည််။

နော�ာက််ခံံသမိုု�င်းး�အကျျဉ်းး�
တော�ာင််အာာဖရိိကနိုု�င််ငံံကိုု� အော�ာင််မြ�င််သော�ာ ပဋိိပက္ခခအလွွန််လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းဆိုု�င််ရာာ ပေါ�ါင်းး�စည်းး�မှုုသာာဓကတစ််ခုုအဖြ�စ်် ရှုု
မြ�င််ကြ�သည််။ တော�ာင််အာာဖရိိကနိုု�င််ငံံ၏ ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ရေး�းဖြ�စ််စဉ််သည်် လူူဖြူ�ူလူူမျိုး�း��ခွဲဲ�ခြား��းအုုပ််ချုု�ပ််သည့့်� အစိုးး��ရနှှင့့်� ‘လွွတ််
မြော��ာက််ရေး�း (liberation)’ လှုုပ််ရှား��းမှုများ��း
ု ၏ လက််နက််ကိုု�င််အုုပ််စုများ��းအော�
ု
ာက််တွွင််တည််ရှိိ�ခဲ့့သော�
�
ာ လုံံ�ခြုံ�ံရေး
� �းဆိုု�င််ရာာ ဖွဲ့�့� စည်းး�ပုံံ�
များ��းကိုု�စုုစည်း�း ခဲ့့ပြီး�း
� � နိုု�င််ငံံ၏သိိမ််မွေ့�့�သော�ာနိုု�င််ငံံရေး�းအကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ကိုု� အထော��ာက််အကူူပြု�ုခဲ့့သ
� ည််။ ပေါ�ါင််စည်းး�ရေး�းဖြ�စ််စဉ််
တွွင်် အမျိုး�း��သမီးး�တို့့��၏ အရေး�း�ပါါသော�ာ အခန်းး�ကဏ္ဍအပါါအဝင်် ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််မှုုမြှ�ှင့့်�မား�းသည််။ ကျျယ််ပြ�န့့်�သော�ာ လူူသားး�
လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�း သဘော�ာ�တရား�းဖြ�င့့်� ပြု�ုလုုပ််ခဲ့့�သော�ာဖြ�စ််စဉ််ဖြ�စ််သည််။ ရလာာဒ််မှာာ� လွွတ််မြော��ာက််ရေး�းလှုုပ််ရှာာ�မှုုအဖွဲ့့��ဝင််များ��းသည်် အ
ဆင့့်�မြှ�ှင့့်� အမိိန့့်�ပေး�းသည့့်�ရာာထူးး�များ��းအပါါအဝင်် လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍ၏ အရေး�း�ကြီး�း�သော�ာ ရာာထူးး�နေ�ရာာများ��းတွွင်် နေ�ရာာယူူလာာခဲ့့�
သည််။ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍကိုု� အရပ််သားး�ထိိန်း�း ချုု�ပ််မှုုရှိိ�ရန််အတွွက်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အသစ််များ��း ဖွဲ့့��စည်းး�ခဲ့့သ
� ည််။ ထို့့��အပြ�င်် ပြု�ုပြ�င််
ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ��းကိုု� ပြ�င််ပအကူူအညီီ အနည်းး�ဆုံးး��နှှင့့်� ပြု�ုလုုပ််ခဲ့့�သည််။ အစော�ာ�ပိုု�င်းး�အော�ာင််မြ�င််မှုုများ��း ရှိိ�ခဲ့့�သော်�်�လည်း�း စံံတန််ဖိုးး��
တိုု�င်း�း ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းရေး�းရာာစင််တာာ
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များ��းနှှင့့်� အလေ့�့�အထများ��း (values and practices) ထက်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�နှှင့့်� မူူဝါါဒများ��း (structures and policies) ကိုု� ပြ�င််ဆင််
ရန်် ပိုု�လွွယ််ကူူနေ�သည််ကိုု� တော�ာင််အာာဖရိိကနိုု�င််ငံံက ထင််ဟပ််ပြ�နေ�သည််။ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍအတွွင်း�း ရှိိ� လူူမျိုး�း��ရေး�း၊ ယဉ််ကျေး�း�မှုု
နှှင့့်� နိုု�င််ငံံရေး�းအကွဲဲ�အပြဲ�ဲများ��းကိုု� ကျော်�်��လွှားး��နိုု�င််သည့့်� ဖြ�စ််စဉ််သည်် ဆက််လက််ရှိနေ���ေဆဲဲဖြ�စ််သည််။
တော�ာင််အာာဖရိိကနိုု�င််ငံံ၏ ပဋိိပက္ခခ
လူူဖြူ�ူလူူမဲဲခွဲဲ�ခြား��းအုုပ််ချုု�ပ််သည့့်�စနစ််သည်် လူူမျိုး�း��အလိုု�က်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အရ ခွဲဲ�ခြား��းထားး�မှုုနှှင့့်� ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံမှုု
များ��းရှိိ�သည့့်� စနစ််တစ််ခုုဖြ�စ််ပြီး�း� တော�ာင််အာာဖရိိကနိုု�င််ငံံတွွင်် ၁၉၄၈ ခုုနှှစ််မှှ ၁၉၉ဝ ခုုနှှစ််၏ ဆယ််စုုနှှစ််အစော�ာ�ပိုု�င်း�း အထိိ
တည််ရှိိ�ခဲ့့သ
� ည််။ ထိုု�စနစ််အော�ာက််တွွင်် တော�ာင််အာာဖရိိကနိုု�င််ငံံကိုု� လူူနည်းး�စုုလူူဖြူ�ူအစိုးး��ရကဦးးဆော�ာင််ခဲ့့�ပြီး�း� ဥပဒေ�ေအရ
ပြ�ည််သူူလူူထုုတို့့��ကိုု� လူူမျိုး�း��စုု (၄) ခုု သတ််မှှတ််ကာာ ခွဲဲ�ခြား��းအုုပ််ချုု�ပ််ခဲ့့�သည််။ လူူဖြူ�ူမဟုုတ််သော�ာ ပြ�ည််သူူလူူထုုတို့့��သည််
အခြေ�ေ�ခံံအခွွင့့်�အရေး�း�အများ��းအပြား�း� ငြ�င်းး�ပယ််ခံံရသည််။ ၁၉၆ဝ ခုုနှှစ််၏ ဆယ််စုုနှှစ််မျာ�ာအတွွင်း�း လူူဖြူ�ူဦးးဆော�ာင််သော�ာ
အစိုးး��ရကိုု� စိိန််ခေါ်�်ရန်် လူူမဲဲ ‘လွွတ််မြော��ာက််ရေး�း’ လှုုပ််ရှား��းမှုုများ��း စတင််ခဲ့့သ
� ည််။ အစပိုု�င်းး�တွွင်် နိုု�င််ငံံရေး�းနည်းး�လမ်းး�များ��းမှှ
တစ််ဆင့့်� စတင််ခဲ့့�ပြီး�း� နော�ာက််ပိုု�င်းး�တွွင်် အာာဖရိိကန််အမျိုး�း��သားး� ကွွန််ကရက်် (the African Naitonal Congress) က ဦးး
ဆော�ာင််ပြီး�း� နယ််လ််ဆင််မန််ဒဲဲလားး� ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််သည့့်� ထိုု�အုုပ််စုုများ��းသည်် လွွတ််လပ််ရေး�းရယူူရန်် အကြ�မ်းး�ဖက််သော�ာ
နည်းး�လမ်းး�များ��းကိုု� အသုံးး��ပြု�ုလာာခဲ့့သ
� ည််။ ၁၉၈ဝ ခုုနှှစ််၏ နော�ာက််ပိုု�င်းး�ဆယ််စုုနှှစ််များ��းတွွင်် ပြ�ည််တွွင်း�း နှှင့့်� နိုု�င််ငံံတကာာ
ဖိိအားး�တိုးး��လာာသဖြ�င့့်� လူူဖြူ�ူဦးးဆော�ာင််သော�ာ အစိုးး��ရသည်် လူူဖြူ�ူလူူမည်းး�ခွဲဲ�ခြား��းသည့့်� စနစ််ကိုု�ရှုုပ််ချျပြီး�း� ANC ကိုု� တရား�း
ဝင််နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီတစ််ခုုအဖြ�စ်် အသိိအမှှတ််ပြု�ုခဲ့့�သည််။ အမျိုး�း��သားး�ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းသဘော�ာ�တူူညီီချျက််များ��း (the National
Peace Accords) ကိုု� ၁၉၉၁ ခုုနှှစ််တွွင်် လက််မှှတ််ရေး�းထိုးး��ခဲ့့ပြီး�း
� �ANC သည်် ၁၉၉၄ ခုုနှှစ််တွွင်် ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�
များ��းကိုု� ဆက််လက််အနိုု�င််ရရှိိ�ခဲ့့သ
� ည််။

ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းအခင်းး�အကျျင်းး�
အပတ််အခတ်် ရပ််စဲဲခြ�င်း�း
အာာဖရိိကန််အမျိုး�း��သားး�ကွွန််ဂရက်် (the African National Congress- ANC) နှှင့့်� တော�ာင််အာာဖရိိကနိုု�င််ငံံ၏ လူူဖြူ�ူ
လူူမဲဲခွဲဲ�ခြား��းအုုပ််ချုု�ပ််သည့့်� အစိုးး��ရအကြား�း� လွွန််ဆွဲဲ�မှုုသည်် ၁၉၈ဝ ခုုနှှစ််၏ ဆယ််စုုနှှစ််များ��းတွွင်် ရှေ့�့�မတိုးး��သာာ နော�ာက််မဆုုတ််
သာာအခြေ�ေ�အနေ�ေသို့့�� ရော�ာက််ခဲ့့�သည််။ မည််သည့့်�အဖွဲ့့��မှှ စစ််ရေး�းအရ အော�ာင််မြ�င််မှုုမရှှရှိိ�ခဲ့့ပေ�
� ။ ၁၉၉ဝ ခုုနှှစ််တွွင်် လူူဖြူ�ူ လူူမဲဲခွဲဲ�ခြား��း
အုုပ််ချုု�ပ််သည့့်�စနစ််အစိုးး��ရသည်် ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််သစ််တစ််ဦးးဖြ�စ််သည့့်� သမ္မမတ De Klerk ကိုု� ခန့့်�အပ််ခဲ့့�သည််။ ထိုု�သမ္မမတသစ််
သည်် လွွတ််မြော��ာက််ရေး�းလှုုပ််ရှား��းမှုုများ��းကိုု� ပိိတ််ပင််မှုုမပြု�ုတော့�့ဘဲဲ
� ANC ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင်် Nelson Mandela နှှင့့်� အခြား��းနိုု�င််ငံံရေး�း
ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််များ��းကိုု� ထော�ာင််မှှ လွွတ််ပေး�းခဲ့့သ
� ည််။ ထို့့��အပြ�င်် ပါါတီီစုံံ�ညှိိ�နှိုုင်း�း ဆွေနွေး�း����မှုုများ��းတွွင်် ပါါဝင််လိုု�သည့့်� ဆန္ဒဒရှိကြော�����ာင်းး�
ကြေ��ငြာ�ာခဲ့့သ
� ည််။ ANC သည်် ညှိိ�နှိုုင်း�း ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုများ��းတွွင်် ပါါဝင််လာာအော�ာင်် သဘော�ာ�တူူခဲ့့ပြီး�း
� � ၎င်းး�တို့့��၏ လက််နက််ကိုု�င််
လှုုပ််ရှား��းမှုုကိုု�ဆိုု�င်း�း ငံ့့�ကာာ နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီတစ််ခုုအဖြ�စ်် အသွွင််ပြော��ာင်းး�ခဲ့့သ
� ည််။
ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီအုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းသို့့�� ကူးး�ပြော��ာင်းး�မှုုနှှင့့်�အတူူ တော�ာင််အာာဖရိိကနိုု�င််ငံံသည်် ၎င်းး�၏ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�များ��းကိုု�
နိုု�င််ငံံ၏လူူမျိုး�း��ကွဲဲ�ပြား�း�စုံံ�လင််မှုုအားး� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုမှုုပိုု�ရှိရေး���း�နှှင့့်� နိုု�င််ငံံရေး�းတာာဝန််ခံံမှုုတိုးး��တက််လာာရေး�းတို့့��အတွွက်် အခြေ�ေ�ခံံကျျ
သော�ာ အသွွင််ပြော��ာင်းး�မှုုတစ််ခုုကိုု� စတင််ခဲ့့�သည််။ (တော�ာင််အာာဖရိိကနိုု�င််ငံံသားး�တို့့��က လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းဆိုု�င််ရာာ အသွွင်း�း ကူးး�ပြော��ာင်းး�မှုု security transformation ဟုု ရည််ညွှှန်းး�သော�ာ) ဤ SSR ဖြ�စ််စဉ််သည်် ၁၉၉ဝ ခုုနှှစ််တွွင်် စတင််ခဲ့့�သည််။ အမျိုး�း��သားး� ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�
ရေး�းစာာချုု�ပ််များ��းတွွင်် ရဲဲတပ််ဖွဲ့့��ထိိန်း�း ချုု�ပ််မှုုဆိုု�င််ရာာ အချျက််အချို့့���ပါါရှိသော်����်�လည်းး� ထိုု�အချျက််များ��းသည်် စစ််တပ််နှှင့့်� ပတ််သက််၍
အနည်းး�ငယ််သာာပြော��ာထားး�သည််။ ထိုု�အချျက််သည်် အစော�ာ�ပိုု�င်းး�တွွင်် ပြု�ုလုုပ််သည့့်� ညှိိ�နှိုုင်း�း ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုများ��း အဓိိကပြ�ဿနာာ
တစ််ခုုမဟုုတ််ပေ�။ အဘယ််ကြော��ာင့့်�ဆိုု�သော်�်� နှှစ််ဖက််စလုံးး��က ညှိိ�နှိုုင်း�း ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုများ��း မအော��ာင််မြ�င််ခဲ့့�သည််ရှိသော်����်� ၎င်းး�တို့့��၏
တပ််ဖွဲ့့��များ��းကိုု� အသင့့်�ရှိစေ���ေချျင််သော�ာကြော��ာင့့်� ဖြ�စ််သည််။
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သို့့��ရာာတွွင်် လွွတ််မြော��ာက််ရေး�းလက််နက််ကိုု�င််လှုုပ််ရှား��းမှုများ��းကိုု�
ု
နိုု�င််ငံံတော်�်�လုံံ�ခြုံ�ံရေး
� �းကဏ္ဍတွွင်် ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ရေး�းသည််
ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီအကူးး�အပြော�ာ��င်းး�အော�ာင််မြ�င််မှုုအတွွက်် အဓိိကကျျလိိမ့့်�မည််ကိုု� ထိုု�အချိိ�န််က ရှှင်း�း ရှှင်း�း လင်းး�လင်းး� နား�းလည််ထားး�ကြ�
သည််။ လူူဖြူ�ူလူူမဲဲခွဲဲ�ခြား��းအုုပ််ချုု�ပ််သည့့်� လူူဖြူ�ူအစိုးး��ရက ထိိန်းး�ချုု�ပ််ထားး�သည့့်� နိုု�င််ငံံတော်�်�ရဲဲနှှင့့်� စစ််တပ််များ��းသည်် လူူများ��းစုုလူူ
မဲဲ ပြ�ည််သူူလူူထုုတို့့��ကိုု� ဖိိနှိိ�ပ််အုုပ််ချုု�ပ််သည့့်� အဓိိကကိိရိိယာာတစ််ခုုအဖြ�စ်် အသုံးး��ပြု�ုခဲ့့သ
� ည််။ တော�ာင််အာာဖရိိကနိုု�င််ငံံ၏ လူူဦးးရေ�
အားး�လုံးး��၏ ယုံံ�ကြ�ည််မှုုကိုု� ရရှိစေ���ေရန််အတွွက်် ‘ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ထားး�သော�ာ’ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍသည်် နိုု�င််ငံံတော်�်�အသစ််၏ တန််ဖိုးး��များ��း
ကိုု� အမှှန််တကယ််ထင််ဟပ််ပြ�စေ�ရန်် အရေး�း�ကြီး�း�ပါါသည််။ ထိုု�သို့့��ဖြ�စ််ရန််အတွွက်် ရှိိ�ထားး�သည့့်� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍ၏ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�၊
ပါါဝင််ဖွဲ့့��စည်းး�မှုု၊ ယဉ််ကျေး�း�မှုုနှှင့့်� ဦးးတည််မှုုတို့့��တွွင်် အခြေ�ေ�ခံံအပြော�ာ��င်းး�အလဲဲများ��း လိုု�အပ််မည််ဖြ�စ််သည််။
လူူဖြူ�ူလူူမဲဲခွဲဲ�ခြား��းအုုပ််ချုု�ပ််သည့့်� အစိုးး��ရနှှင့််� ဆက််နွွယ််သည့့်� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းတပ််ဖွဲ့့��များ��းသည်် လူူမျိုး�း��ရေး�းအရ-ခွဲဲ�ခြား��းထားး�
မှုုရှိသော����ာ အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း ဖြ�စ််သည််။ ၎င်းး�တို့့��သည်် တရား�းဥပဒေ�ေစိုးး��မိုးး��မှုုအတွွက်် လိုု�က််နာာမှုုမရှိိ�ဘဲဲ တရား�းဥပဒပြ�င််ပလုုပ််ရပ််
များ��းတွွင်် အမြော�ာ��က််အများ��း ပါါဝင််ပတ််သက််နေ�ကြ�သည််။ ထို့့��ကြော��ာင့့်� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍ၏ လုုပ််ငန်းး�လည််ပတ််မှုုသည်် လျှိုု��ဝှှက််
မှုုအလွွန််များ��းသည့့်�သဘော�ာ�ရှိနေ���ေသည််။ ပါါလီီမန််သည်် လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍကိုု� ထိရော��ာ�က််သော�ာ စော�ာင့့်�ကြ�ည့့်�ကြီး�း�ကြ�ပ််မှုု မရှိိ�ခဲ့့�ပေ�။
ဆိုု�လိုု�သည််မှာာ� လူူမဲဲများ��းအပေါ်�်� ဖိိနှိိ�ပ််မှုုများ��းတွွင်် ပါါဝင််သည့့်� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းတပ််ဖွဲ့့��များ��း၏လုုပ််ရပ််များ��းအတွွက်် အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းအဖွဲ့့��ကိုု�
တာာဝန််ခံံမှုုရှိအော����ာင်် မလုုပ််နိုု�င််ခဲ့့�ပေ�။
လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းဆိုု�င််ရာာ ညှိိ�နှိုုင်း�း ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုများ��း ပြ�န််လည််စတင််သည့့်�အခါါ အစုုအဖွဲ့့��များ��းအကြား�း� ပြု�ုလုုပ််ရန််လိုု�အပ််သည့့်�
အပြော�ာ��င်းး�အလဲဲများ��းနှှင့့်�ပတ််သက််၍ ကနဦးးသဘော�ာ�တူူညီီမှုုမရှိိ�သည့့်�အပိုု�င်းး� များ��းစွား��းရှိိ�ခဲ့့သ
� ည််။ အဘယ််ကြော��ာင့့်�ဆိုု�သော်�်�
ညှိိ�နှိုုင်း�း ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုများ��း၏ ထိိရှှလွွယ််မှုုကြော��ာင့့်� အစုုအဖွဲ့့��နှှစ််ခုုလုံးး�� က သတိိရှိိ�စွာာ� ဆက််လက််ဆော�ာင််ရွွက််သွားး��ရန်် သဘော�ာ�တူူ
ခဲ့့�ကြ�သည််။ အမျိုး�း��သားး�ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းသဘော�ာ�တူူညီီချျက်် (the National Peace Agreement) တွွင်် SSR ဆိုု�င််ရာာ အချျက််
အလက််အသေး�း�စိိတ််ကိုု� မထည့့်�သွင်း
ွ �း ရန််ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျခဲ့့သ
� ည််။ အဘယ််ကြော��ာင့့်�ဆိုု�သော်�်� ထိုု�အချျက််များ��းအားး�လုံးး��ကိုု� အပြ�ည့့်�
အဝအကော��ာင််အထည်် မဖော်�်��နိုု�င််မည့့်� အန္တတရာာယ််ကြော��ာင့့်�ဖြ�စ််သည််။ SSR ဖြ�စ််စဉ််တစ််ခုုလုံးး�� အပေါ်�်� မယုံံ�ကြ�ည််မှုု ဖြ�စ််စေ�နိုု�င််သည့့်�
အန္တတရယ််အတွွက်် စိုးး��ရိိမ််မှုု ရှိိ�ခဲ့့သ
� ည််။ ထိုု�စဉ််က ညှိိ�နှိုုင်း�း ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုဖြ�စ််စဉ််တွွင်် ယခင််ရန််သူူများ��းအကြား�း� ယုံံ�ကြ�ည််မှုုအဆင့့်�
မြှ�ှင့့်�မား�းနေ�သော�ာကြော��ာင့့်� နှှစ််ဘက််လုံးး��က သတိိရှိိ�စွာာ�ရှေ့�့�ဆက််ရန်် ယုံံ�ကြ�ည််မှုု ရှိိ�ခဲ့့သ
� ည််။
အကျိုးး���ရလာာဒ််အနေ�ေဖြ�င့့်� အမျိုး�း��သားး�ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းသဘော�ာ�တူူညီီချျက််သည်် ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ရေး�းဖြ�စ််စဉ််ကိုု�လမ်းး�ညွှှန််ရန််
လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းအသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�မှုုဆိုု�င််ရာာ ရေ�ရှှည််မျှော်�်��မှှန်းး�ချျက််တစ််ခုုနှှင့့်� ကျျယ််ပြ�န့့်�သော�ာ အခြေ�ေ�ခံံမူူအချို့့���တို့့��ကိုု� ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ပေး�း
ခဲ့့�သည််။ အသေး�း�စိိတ််အချျက််တို့့��ကိုု� အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ကာာလအတွွင်း�း အစုုအဖွဲ့့��များ��းနှှင့့်� အားး�ကော�ာင်းး�သော�ာ အမျိုး�း��သမီးး�စည်းး�ရုံးး��
မှုုအပါါအဝင်် အခြား��းကဏ္ဍအလိုု�က််အုုပ််စုုများ��းကိုု� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုသည့့်� အထူးး�ကော်�်�မရှှင််တို့့��က

နော�ာက််ပိုု�င်းး�တွွင်် ချျမှှတ််သွားး��

သည််။ ထိုု�အချျက််သည်် အစုုအဖွဲ့့��များ��းအတွွက်် အထူးး�ဦးးစား�းပေး�းအချျက််များ��းနှှင့့်� ပတ််သက််၍ သသော�ာ�တူူညီီမှုုရရှိိ�နိုု�င််ရန််
လုံံ�လော�ာက််သော�ာ အချိိ�န််ကိုု� ‘ရယူူ’စေ�နိုု�င််ပြီး�း� ၁၉၉၄ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�များ��းပြီး�း�နော�ာက်် SSR အတွွက်် မူူဘော�ာင််တစ််ခုု ရေး�းဆွဲဲ�နိုု�င််
စေ�သည််။ ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းဖြ�စ််စဉ််၏ ကနဦးးအဆင့့်�များ��းတွွင်် SSR ကိုု� မြ�န််မြ�န််ဆန််ဆန််အကော��ာင််အထည့့်�ဖော်�်�ရန်် နိုု�င််ငံံရေး�းနှှင့့်�
လူူထုုဖိိအားး�တို့့��ဖြ�င့့်� အလွွန််အကျွံံ�ဝန််ထုုတ််ဝန််ပိုးး��ဖြ�စ််စေ�မှုုထက်် ထိုု�ကဲ့့သို့့�
� �အချိိ�န််ယူူဆော�ာင််ရွွက််မှုုကိုု� ပိုု�လိုု�လားး�ကြ�သည််။
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လူူဖြူ�ူလူူမဲဲခွဲဲ�ခြား��းအုုပ််ချုု�ပ််သည့့်� စနစ််တွွင်် လုံံခြုံ� �ံ�ရေး�းကဏ္ဍပါါဝင််စုုဖွဲ့့��မှုု
လူူဖြူ�ူလူူမဲဲခွဲဲ�ခြား��းအုုပ််ချုု�ပ််သည့့်� အစိုးး��ရလက််ထက််တွွင်် လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းဆိုု�င််ရာာ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အများ��းအပြား�း�ရှိိ�ခဲ့့သ
� ည််။
ထိုု�အချျက််သည်် လူူဖြူ�ူလူူမဲဲခွဲဲ�ခြား��းအုုပ််ချုု�ပ််သည့့်� နိုု�င််ငံံရေး�းစနစ််၏လူူမျိုး�း��ရေး�းအရ-အပိုု�င်းး�ပိုု�င်းး�ကျိုးး���ပျျက််နေ�သာာသဘာာဝ
ကိုု� ထင််ဟပ််ပြ�နေ�သည််။
●

လက််နက််ကိုု�င််တပ််ဖွဲ့့�� (၅) ဖွဲ့့�� ရှိိ�သည််။ - အလယ််ဗဟိုု�ကျသော��ာ� တော�ာင််အာာဖရိိကပြ�ည််နည််တစ််ခုုအတွွက််
တစ််ဖွဲ့့��နှှင့့်� လူူမဲဲတို့့��၏ ‘သီးး�ခြား��းလွွတ််လပ််သော�ာ ဇာာတိမြေ��ေ�များ��း’ အတွွက်် သီးး�ခြား��းစီီရှိသော����ာ ကာာကွွယ််ရေး�း
တပ််ဖွဲ့့�� (၄) ခုုတို့့�� ဖြ�စ််သည််။ ဇာာတိမြေ��ေ�တပ််များ��းသည်် အဓိိက တော�ာင််အာာဖရိိက ကာာကွွယ််ရေး�းတပ်် (South
African Defence Force – SADF) ၏ အလားး�သဏ္ဍန််တူူတပ််များ��းသာာဖြ�စ််ပြီး�း� လူူဖြူ�ူအရာာရှိိ�များ��းက ဦးးဆော�ာင််
သည့့်� လူူမဲဲတပ််ယူူနစ််များ��းဖြ�င့့်� ပါါဝင််ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး� သည််။ လူူမဲဲများ��းကိုု� ယူူနှှစ််အချို့့���တွွင်် ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ထည့့်�ထားး�
သော်�်�လည်းး� SADF သည်် အဓိိကအားး�ဖြ�င့့်� လူူဖြူ�ူတပ််ဖွဲ့့��တစ််ခုုသာာ ဖြ�စ််သည််။

●

ရဲဲတပ််ဖွဲ့့�� (၁၁) ဖွဲ့့�� ရှိိ�သည််။ - အလယ််ဗဟိုု�ကျသော��ာ� တော�ာင််အာာဖရိိကပြ�ည််နယ််တစ််ခုုအတွွက်် တစ််ဖွဲ့့��နှှင့့်�
သီးး�ခြား��းလွွတ််လပ််သော�ာ ဇာာတိမြေ��ေ�များ��းနှှင့့်� ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့့်�ရနယ််မြေ�ေ (၆) ခုုတို့့��အတွွက်် အဓိိကအားး�ဖြ�င့့်�
သီးး�ခြား��းလူူမဲဲ ရဲဲတပ််ဖွဲ့့�� (၁ဝ) ခုု ရှိိ�သည််။

●

ထော�ာက််လှှမ်း�း ရေး�းဌာာန (၄) ခုု ရှိိ�သည််။ - အလယ််ဗဟိုု�ကျသော��ာ� တော�ာင််အာာဖရိိကပြ�ည််နယ််တစ််ခုုအတွွက််
တစ််ဖွဲ့့��နှှင့့်� သီးး�ခြား��းလွွတ််လပ််သော�ာ ဇာာတိမြေ��ေ�များ��းအတွွက်် သီးး�ခြား��းထော�ာက််လှှမ်း�း ရေး�းဌာာန (၃) ခုု ရှိိ�သည််။
ထို့့��အပြ�င်် လက််နက််ကိုု�င်် ‘လွွတ််မြော��ာက််ရေး�း’ လှုုပ််ရှား��းမှုုအဖွဲ့့�� (၃) ဖွဲ့့�� (ANC ၏ လက််နက််ကိုု�င််တပ််ဖြ�စ််သော�ာ

Mkhonto we Sizwe – MK ၊ Azanian Peopole’s Liberation Army – APLA နှှင့့်� Inkatha Freedom Party နှှင့့်�
ဆက််နွွယ််သော�ာ Kwazulu Self-Protection Force – KZSPF တို့့��လည်း�း ရှိိ�သည််။

တက််ရော�ာက််လေ့�့လာာသူူတစ််ဦးး၏ မှှတ််ချျက််အရ
“ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းဖြ�စ််စဉ််သည်် (၄) နှှစ််နီးး�ပါးး�ကြာ�ာရှှည််သွားး��သည််။ အစုုအဖွဲ့့��များ��းကိုု� အချိိ�န််သတ််မှှတ််ချျက််များ��းနှှင့့်�အညီီ
ပြီး�း�မြှော��ာ�က််အော�ာင်် အလျျင််စလိုု�လုုပ််ဆော�ာင််ရာာတွွင်် ဝေ�ဝါးး�သော�ာဖြေ�ေရှှင်း�း ချျက််များ��းကိုု� ရှော�ာ�င်းး�ရှား��းနိုု�င််ခဲ့့�သည််။ ၎င်းး�တို့့��သည််
ကျျယ််ပြ�န့့်�သော�ာအခြေ�ေ�ခံံမူူများ��းနှှင့့်� ပတ််သက််၍ အားး�လုံးး��သဘော�ာ�တူူညီီမှုုကိုု�ရရှိစေ���ေပြီး�း� ထိုု�နော�ာက်် အသေး�း�စိိတ််ပိုု�ကျသော��ာ�
ညှိိ�နှိုုင်း�း ထားး�သည့့်� ရပ််တည််ချျက််များ��းမှှတစ််ဆင့့်� ဝေ�ဝါးး�မှုုများ��းကိုု� တဖြ�ည်း�း ဖြ�ည်း�း ဖယ််ရှား��းနိုု�င််ခဲ့့�သည််။ ဆွေး�း�နွေး�း�ပွဲဲ�အချိိ�န််ကာာလ
သည်် ယုံံ�ကြ�ည််မှုနှ
ု င့့်
ှ � ယုံံ�ကြ�ည််စိတ််
ိ ချျရမှုုတို့့�ကိုု�
� တဖြ�ည်း�း ဖြ�ည်း�း တည််ဆော�ာက််ယူူစေ�နိုု�င််ခဲ့့ပြီး�း
� � အထိုု�က််အလျော��ာ�က်် လွွယ််ကူူသည့့်�
ကိိစ္စစများ��းမှှ ဖြေ�ေရှှင်း�း ရန််အခက််ခဲဲဆုံးး��ကိိစ္စစများ��းသို့့�� လိုု�က််လျော�ာ�ညီီထွေ�ေဖြ�စ််သည့့်� ဖြ�စ််ပေါ်�်တိုးး��တက််မှုုကိုု� ရရှိစေ���ေခဲ့့သ
� ည််။ ကွဲဲ�ပြား�း�
စုံံ�လင််လှသော��ာ� လိုု�အပ််ချျက််များ��းနှှင့့်� အကျိုးး���စီးး�ပွား��းများ��းကိုု� ဖြ�ည့့်�ဆည်း�း ပေး�းသည့့်� တော�ာင််အာာဖရိိကညှိိ�နှိုုင်း�း ဆွေး�း�နွေး�း�သူူများ��း၏
စုုပေါ�ါင်းး�အားး�ထုုတ််မှုုတစ််ခုုဖြ�စ််သည််။ အသားး�တင််ရလဒ််မှာာ� လူူမျိုး�း��၊ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�၊ လူူတန်းး�စား�းနှှင့့်� နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီများ��း
အတွွက်် အလွွန်ကြီး် �း�မား�းသော�ာ မျှခြေ��ေ�ထိိန်း�း ညှိိ�မှုုလုုပ််ရပ််တစ််ခုု (a grand balancing act) ဖြ�စ််သည််။’

စစ််ဘက််ဆိုု�င််ရာာ ပေါ�ါင်းး�စည်းး�မှုု
စစ််တပ််ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ရေး�းဖြ�စ််စဉ််ကိုု� ၁၉၉၄ ခုုနှှစ််မှှ ၂ဝဝ၃ ခုုနှှစ််အတွွင်း�း ပြု�ုလုုပ််ခဲ့့�သည််။ ယခင််လက််နက််ကိုု�င််အုုပ််စုု
များ��း၏ ရှုုပ််ထွေး�း�နေ�မှုုများ��းသည်် တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�၊ ဘာာသာာစကားး�နှှင့့်� နည်းး�ပညာာဆိုု�င််ရာာ စွွမ်း�း ဆော�ာင််နိုု�င််မှုုအမျိုး�း��မျိုး�း��တို့့��ကိုု�
ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုသည့့်� သီးး�ခြား��းလွွတ််လပ််သော�ာ လူူမဲဲဇာာတိမြေ��ေ�အဖွဲ့့��နှှင့့်� လွွတ််မြော��ာက််ရေး�းတပ််ဖွဲဲ�များ��းနှှစ််ခုုလုံးး�� နှှင့့်� ဆက််နွွယ််နေ�
သည််။ လူူမဲဲဇာာတိမြေ��ေ�တပ််ဖွဲ့့��များ��းသည်် တော�ာင််အာာဖရိိက ကာာကွွယ််ရေး�းတပ််ဖွဲဲ�များ��း (the South African Defence Forces
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တိုု�င်း�း ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းရေး�းရာာစင််တာာ

– SADF) အသွွင်း�း သဏ္ဍာာန််တူူသော်�်�လည်းး� လွွတ််မြော��ာက််ရေး�းတပ််ဖွဲ့့��များ��းကိုု� ပျော�ာ�က််ကျားး��စစ််ဆင််ရေး�းအတွွက်် ဖွဲ့့��စည်းး�ခဲ့့ခြ�င်း
� �း
ဖြ�စ််သည််။ ထိုု�တပ််ဖွဲ့့��များ��းတွွင်် အထက််အော�ာက််အုုပ််ချုု�ပ််မှုုအဆင့့်� အနည်းး�ငယ််သာာရှိိ�သည််။ ထို့့��အပြ�င်် သူူတို့့��သည်် မည့့်�သည့့်�
အခါါမှှ ရှုံးး��နိိမ့့်�မှုု မရှိိ�ခဲ့့�ပေ�။ အမှှန််တကယ််တွွင်် ၎င်းး�တို့့��သည်် ၎င်းး�တို့့��ကိုု�ယ််ကိုု� လက််နက််ကိုု�င််လှုုပ််ရှား��းမှုုတွွင်် အော�ာင််နိုု�င််သူူများ��း
အဖြ�စ်် ရှုုမြ�င််ကြ�သည််။ ၎င်းး�တို့့��သည်် SADF ထဲ့့�သို့့�� ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ပြီး�း� SADF ၏ ပုံံ�စံံခွွက််နှှင့့်�အညီီ အလိုု�က်သ
် င့့်�ပြော��ာင်းး�လဲဲသည့့်�
သည််ဟူူသည့့်�အချျက််ကိုု� လက််မခံံခဲ့့�ပေ�။
၁၉၉၄ ခုုနှှစ််တွွင်် စစ််တပ််ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ရေး�းဖြ�စ််စဉ််ကိုု� စီီမံံခန့့်�ခွဲဲ�ရန်် အဓိိကပတ််သက််ဆက််နွွယ််သူူများ��းက စစ််တပ််
ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ရေး�းပူးး�တွဲဲ�ကော�ာင််စီီ (the Joint Military Coordinating Council – JMCC) ကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ခဲ့့သ
� ည််။ JMCC ကိုု� ANC ၏
လက််နက််ကိုု�င််အဖွဲ့့�� (uMkhonto we Sizwe-MK) နှှင့့်� SADF တို့့��က အဓိိကဦးးဆော�ာင််ခဲ့့�သည််။ ဘဏ္ဍာာရေး�း၊ စစ််ဆင််ရေး�းနှှင့့်�
စစ််မှုုထမ်းး�များ��းအပါါအဝင်် အရေး�း�ကြီး�း�သော�ာ ကဏ္ဍများ��းနှှင့့်�ဆိုု�င််သော�ာ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ��းအတွွက်် ပူးး�တွဲဲ�အလုုပ််အဖွဲ့့�� အမျိုး�း��မျိုး�း��
ကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ခဲ့့သ
� ည််။ ထိုု�ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျသည့့်�ဖြ�စ််စဉ််သည်် နှှစ််ဘက််စလုံံ�မှှ ယခင််စစ််သည််တော်�်�များ��းကိုု� အတူူတကွွ အလုုပ််
လုုပ််ရန််နှှင့့်� ရှုုပ််ထွေး�း�သော�ာ ပြ�ဿနာာအမျိုး�း��မျိုး�း��နှှင့့်� ပတ််သက််၍ အားး�လုံးး��သဘော�ာ�တူူညီီမှုုတည််ဆော�ာက််ရန်် ဖိိအားး�ပေး�းခဲ့့သ
� ည််
။ ထိုု�ဖြ�စ််စဉ််သည်် ယုံံ�ကြ�ည််မှုုနှှင့့်� စိိတ််ချျရမှုုတို့့��ကိုု�တည််ဆော�ာက််ရာာတွွင်် တန််ဖိုးး��ရှိသော����ာဖြ�စ််စဉ််တစ််ခုု ဖြ�စ််ခဲ့့�သည််။
တစ််ခါါတစ််ရံံတွွင်် လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းဆိုု�င််ရာာ အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�မှုုနှှင့့်�ပတ််သက််၍ ညှိိ�နှိုုင်း�း ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုများ��းသည်် အလွွန််နည်းး�
ပညာာပိုု�င်းး�ဆန််လာာသော�ာအခါါ ယခင််လူူမဲဲပျော�ာ�က််ကျားး��တပ််ဖွဲ့့��များ��းသည်် ကိုု�ယ့့်�ကိုု�ယ််ကိုု� အားး�နည်းး�နေ�သည်် သိိရှိိ�လာာသည််။
SADF ၏ ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��းသည််ရှိိ�ထားး�သော�ာ လက််နက််ကိုု�င််တပ််ဖွဲ့့��များ��း၏ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�များ��းနှှင့့်� စွွမ်း�း ဆော�ာင််ရည််တို့့��နှှင့့်� ပတ််
သက််၍ ဗဟုုသုုတပိုု�ရှိိ�ကြ�သဖြ�င့့်� ၎င်းး�တို့့��သည်် ဆွေး�း�နွေး�း�ပွဲဲ�များ��းတွွင်် မကြာ�ာခဏကြီး�း�စိုးး��နေ�ခဲ့့သ
� ည််။ SADF သည်် လွွတ််မြော��ာက််
ရေး�းတပ််ဖွဲ့့��များ��း၏ အစိိတ််အပိုု�င်းး�များ��းကိုု� ရှိိ�ထားး�သည့့်� တပ််ဖွဲ့့��များ��းထဲဲသို့့�� ပေါ�ါင်းး�စည်းး�မှုုကိုု�သာာများ��းသော�ာအားး�ဖြ�င့့်� လိုု�လားး�ကြ�
သည််။ ၎င်းး�တို့့��၏ အကြော��ာ�င်းး�ပြ�ချျက််မှာာ� ၎င်းး�တို့့��သည်် လုုပ််ငန်းး�ကျွွမ်းး�ကျျင််နား�းလည််မှုုရှိသော����ာ သမား�းရိုးး��ကျျစစ််တပ်် တစ််ခုု ဖြ�စ််
နေ�ပြီး�း�သားး�ဟုု လက််ခံံထားး�သည််။ သို့့��သော်�်� MK ညှိိ�နှိုုင်း�း ဆွေး�း�နွေး�း�သူူများ��းသည်် ထိုု�သဘာာတရား�းကိုု�ခုုခံံခဲ့့�ပြီး�း� အခြေ�ေ�ခံံပိုု�ကျသော��ာ�
SADF ၏ ပိုု�၍ အခြေ�ေ�ခံံကျသော��ာ� အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�မှုုတစ််ခုုကိုု� လိုု�ချျင််ခဲ့့�သည််။
လုံံခြုံ� �ံ�ရေး�းဆိုု�င််ရာာ အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�မှုုဖြ�စ််စဉ််တွွင်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��း၏ အခန်းး�ကဏ္ဍ
စစ််အုုပ််ချုု�ပ််မှုုအော�ာက်် ရှိိ�လာာခဲ့့သ
� ည့့်� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းဆိုု�င််ရအတွေး�း��အခေါ်�်�ကိုု� စိိတ််ကူးး�ပုံံ�ဖော်�်�ရာာတွွင််လည်း�း ကော�ာင်းး�၊
အားး�လုံးး��ပါါဝင််မှုုပိုု�ရှိသော����ာ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းသဘော�ာ�တရား�းတစ််ခုုကိုု� ညှိိ�နှိုုင်း�း ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုအစီီအစဉ််တွွင်် ထည့့်�သွွင်း�း ရာာတွွင််
လည်းး�ကော�ာင်းး� အမျိုး�း��သမီးး�များ��းသည်် အဓိိကကျသော��ာ� အခန်းး�ကဏ္ဍမှှ ပါါဝင််သည််ကိုု� တော�ာင််အာာဖရိိကနိုု�င််ငံံက ပြော��ာပြ�
နေ�သည််။ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းရှုုထော�ာင့့်�သစ််တစ််ခုု (a new security paradigm) ကိုု� ရေး�းဆွဲဲ�ချျပြ�ရာာတွွင်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��း၏
လွွမ်း�း မိုးး��မှုုသည်် တော�ာင််အာာဖရိိကနိုု�င််ငံံ၏ အဆင့့်� (၃) ဆင့့်�တွွင်် သိိသာာထင််ရှား��းသည််။ ၎င်းး�တို့့��မှာာ� ပညာာရှှင််များ��းနှှင့့်�
တက််ကြွ�လှုုပ််ရှား��းသူူများ��းအနေ�ေဖြ�င့့်�လည်း�း ကော�ာင်းး�။ ANC နှှင့့်� ၎င်းး�တို့့��၏ လက််နက််ကိုု�င််အဖွဲ့့��တို့့��၏ အဖွဲ့့��ဝင််အနေ�ေဖြ�င့့်�
လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ အော�ာက််ခြေ�ေလူူထုု၏ အသံံများ��းအဖြ�စ််လည်း�း ကော�ာင်းး� လူူဖြူ�ူလူူမဲဲခွဲဲ�ခြား��းအုုပ််ချုု�ပ််သည့့်� ခေ�တ််အတွွင်း�း
အကြ�မ်းး�ဖက််မှုုဒဏ််ကိုု� ခံံစား�းခဲ့့ရ
� သည့့်� လူူမှုုအသိုု�င်းး�အဝိုု�င်းး�များ��းကိုု� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုခဲ့့သ
� ည််။ ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီအကူးး�အပြော�ာ��င်းး�
လုုပ််ပြီး�း�နော�ာက််ပိုု�င်းး� ဆယ််စုုနှှစ််များ��းအတွွင်း�း အမျိုး�း��သမီးး�များ��း၏ အခန်းး�ကဏ္ဍများ��းသည်် လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းပေါ�ါင်းး�စည်းး�မှုု၊ ကာာ
ကွွယ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာပြ�န််လည််သုံးး��သပ််မှုုနှင့့်
ှ � ပိုု�ကျျယ််ပြ�န့့်�သော�ာ SSR နှှင့့်ဆိုု�င််သော�
�
ာ ကမကထပြု�ုလုုပ််ရာာတွွင််လည်း�း ကော�ာင်းး�၊
ကာာကွွယ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ ပစ္စစည်း�း စုုဆော�ာင်းး�မှုုတွွင်် အဂတိိလိုု�က််စား�းမှုုများ��းကိုု� ဆန့့်�ကျျင််သည့့်� ထုုတ််ဖော်�်�ပြော��ာဆိုု�မှုုများ��းတွွင််
လည်းး�ကော�ာင်းး� အဓိိကကျျခဲဲသည််။

တိုု�င်း�း ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းရေး�းရာာစင််တာာ
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နှှစ််ပေါ�ါင်းး�များ��းစွာာ� စစ််အုုပ််ချုု�ပ််မှုုအော�ာက််တွွင််ရှိိ�ခဲ့့ကြ� �သော�ာ နိုု�င််ငံံတဝှှမ်း�း ရှိိ� လူူထုုများ��းကိုု� သဘော�ာ�ပေါ�ါက််၊ နား�းလည််၊
လက််ခံံလာာရန််နှှင့့်� ဆွေး�း�နွေး�း�ပွဲဲ�များ��းတွွင်် ၎င်းး�အယူူအဆများ��းကိုု� ကျျယ််ပြ�န့့်�စွာာ�ထည့့်�သွွင်း�း ဆွေး�း�နွေး�း�လာာရန်် အဓိိကဇာာတ််ကော�ာင််
နေ�ရာာမှှ ကပြ�ခဲ့့ကြ� �သည််။ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍသစ််တွွင်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��း၏ ဩဇာာသက််ရော�ာက််မှိုု အခန်းး�ကဏ္ဍကိုု� ၃ ခုုခွဲဲ�၍ ကြ�ည့့်�
နိုု�င််သည််။ ၁) တတ််သိိပညာာရှှင််နှှင့့်� တက််ကြွ�လှုုပ််ရှား��းသူူ၊ ၂) လွှှတ််မြော��ာက််တပ််ဦးးများ��း၏အဖွဲ့့��ဝင််နှှင့့်� ကွွန််ဂရက််ပါါတီီဝင််၊ ၃)
လူူဖြူ�ူအစိုးး��ရကာာလအတွွင်း�း အကြ�မ်းး�ဖက််ခံံခဲ့့�ရသော��ာ အော�ာက််ခြေ�ေလူူတန်းး�စား�းများ��းကိုု� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုခြ�င်းး� စသည််တို့့��တွွင််ပါါဝင််
သည််။ ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီအစိုးး��ရ အဖြ�စ်် ပြော��ာင်းး�လဲဲပြီး�း� ဆယ််စုုနှှစ််များ��းအကြာ�ာတွွင်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��းသည်် လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍများ��း ပြ�န််
လည််ပေါ�ါင်းး� စည်းး�ခြ�င်းး�၊ ကာာကွွယ််ရေး�းဌာာနများ��း ပြ�န််လည််ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ခြ�င်းး� စသည့့်� လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းတွွင်် အဓိိကနေ�ေရာာမှှ ပါါဝင််
ခဲ့့�ကြ�သည််။ ထို့့��အပြ�င်် ဒေ�သခံံသုုတေ�သီီအဖွဲ့့��များ��းမှှလည်း�း လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းဆိုု�င််ရာာ အုုပ််ချုု�ပ််မှုုခေါ�ါင်းး�စဉ််အော�ာက််မှှ သုုတေ�သန
ပြု�ုလုုပ််ကာာ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းမူူဝါါဒများ��းရေ�ဆွဲဲ�ရာာတွွင်် အဓိိကအခန်းး�ကဏ္ဍမှှ ပါါဝင််ခဲ့့�ကြ�သည််။
ယခင်် SADF အဖွဲ့့��ဝင််များ��းသည်် စစ််တပ််ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ရေး�းနှှင့့်�ဆိုု�င််သော�ာ ညှိိ�နှိုုင်း�း ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုများ��းတွွင်် နည်းး�ပညာာပိုု�င်းး�
အားး�သာာချျက််ကိုု� ရရှိနေ���ေသော်�်�လည်းး� ထိုု�အားး�သာာချျက််သည်် နိုု�င််ငံံတကာာအဆင့့်�တွွင်် အာာရုံံ�စိုု�က််မှုုမြှ�ှင့့်�တက််လာာသည့့်� လူူသားး�
လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းလုံံ�ခြုံ�ံရေး
� �းကိုု� အလေး�း�ထားး�သည့့်� သဘော�ာ�ထားး�အသစ််က လွွမ်း�း မိုးး��သွားး��သည််။ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းဆိုု�င််ရာာ ထိုု�ချျဉ်းး�ကပ််မှုု
အသစ််ကိုု� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍတွွင်် နိုု�င််ငံံရေး�းနှှင့့်� အဖွဲ့့��အစည်းး�ဆိုု�င််ရာာ အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�မှုုဖြ�စ််စဉ််ကိုု� ANC က ပေါ�ါင်းး�စပ််ထည့့်�
သွွင်း�း ခဲ့့သ
� ည််။ ၎င်းး�၏ နိုု�င််ငံံရေး�းနှှင့့်� စစ််တပ််အများ��းအပြား�း�သည်် လူူဖြူ�ူလူူမဲဲခွဲဲ�ခြား��းအုုပ််ချုု�ပ််မှုုကိုု� ဆန့့်�ကျျင််သည့််� လှုုပ််ရှား��းမှုု
အတွွင်း�း ပြ�ည််ပ၌ရှိနေ���ေခဲ့့သ
� ည််။ အမျိုး�း��သမီးး�အဖွဲ့့��များ��းနှှင့့်� သုုတေ�သန-အခြေ�ေ�ခံံသည့့်� ဒေ�သခံံအဖွဲ့့�� များ��းနှှင့့်�အတူူ ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီ
ဆန််သော�ာ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းဆိုု�င််ရာာအုုပ််ချုု�ပ််မှုုအခြေ�ေ�ခံံမူူများ��းနှှင့့်�အညီီ မူူဝါါဒဆွေး��း�နွေး�း�ပွဲဲ�များ��းကိုု� ပုံံ�ဖော်�်�ရာာတွွင်် အရေး�း�ကြီး�း�သော�ာ အခန်းး�
ကဏ္ဍမှှ ပါါဝင််သည််။
အလွွန်ကြီး် �း�မား�းသော�ာ စိိန််ခေါ်�်မှုုများ��းရှိသော်����်�လည်း�း လွွတ််မြော��ာက််ရေး�းလှုုပ််ရှာာ�မှုုအဖွဲ့့��ဝင််များ��းသည်် SADF ထဲဲသို့့��
အော�ာင််မြ�င််စွာာ�ပေါ�ါင်းး�စည်းး�နိုု�င််ခဲ့့ပြီး�း
� � အဖွဲ့့��အစည်းး�အသစ််ဖြ�စ််သော�ာ တော�ာင််အာာဖရိိကအမျိုး�း��သားး�လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းတပ််ဖွဲ့့��များ��း (SANDF)
ကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�နိုု�င််ခဲ့့�သည််။ တပ််ယူူနစ််ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ညီီညွှှတ််မှုုအပေါ်�်� ဆိုးး��ကျိုးး���သက််ရော�ာက််မှုုရှိိ�မည််ကိုု� စိုးး��ရိိမ််သော�ာ ကြော��ာင့့်� ညှိိ�နှိုုင်း�း
ဆွေး�း�နွေး�း�သူူများ��းသည်် အစပိုု�င်းး�တွွင်် ထိုု�တပ််ဖွဲ့့��များ��းကိုု� ‘အမျိုး�း��သားး�’ စစ််တပ််၏ ထီးး�ရိိပ််အော�ာက််တွွင်် လုံးး��ဝခွဲဲ�ခြား��းထားး�သည့့်�
နည်းး�လမ်းး�များ��းကိုု� ထည့့်�သွွင်း�း စဉ်းး�စား�းခဲ့့သ
� ည််။ သို့့��သော်�်� ထိုု�သို့့��ထားး�ခြ�င်းး�ဖြ�င့့်� အမျိုး�း��သားး�ပြ�န််လည်် သင့့်�မြ�တ််ရေး�းပန်းး�တိုု�င််ကိုု�
ထိိခိုု�က််လာာနိုု�င််ပြီး�း� နော�ာက််ထပ််ပဋိိပက္ခခများ��းသို့့��ဦးးတည််သွားး��နိုု�င််သည််ဟုု ခံံစား�းလာာကြ�သည််။ ထို့့��ကြော��ာင့့်� ယခင််ဆန့့်�ကျျင််
ဘက််အုုပ််စုုများ��းသည်် အတူူအကွွအမှုုထမ်းး�နိုု�င််ရေး�းအတွွက်် ယူူနစ််အဆင့့်�တွွင်် ပေါ�ါင်းး�စည်းး�နိုု�င််ရန်် ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျခဲ့့�သည််။
တပ််ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ရေး�းဖြ�စ််စဉ််သည်် SANDF အသစ််ကိုု� စော�ာင့့်�ကြ�ည့့်�ကြီး�း�ကြ�ပ််မှုုဒီီဂရီီနှှင့့်� သဘာာဝ၊ စစ််တပ််ပေါ�ါင်းး�စည်းး�
မှုုအချိိ�န််ကာာလနှှင့့်� တပ််ဖွဲ့့��အသစ််ကိုု� ထိိန်းး�ချုု�ပ််သည့့်� ပါါဝင််စုုဖွဲ့့��မှုုနှှင့့်� နည်းး�လမ်းး�များ��းအပါါအဝင်် ကိိစ္စစရပ််အများ��းအပြား�း�နှှင့့်�
ပတ််သက််၍ နှှစ််ဘက််စလုံးး��က ပြော��ာင်းး�လွွယ််ပြ�င််လွွယ််မှုုနှှင့့်� အလျော့��့��အတင်းး�များ��းရှိိ�ရန်် လိုု�အပ််သည််။ SADF သည်် အရပ််သားး�
နှှင့့်� ပါါလီီမန််ထိိန်းး�ချုု�ပ််မှုုအော�ာက်် အပြ�ည့့်�အဝရော�ာ�က််မည််ကိုု� လက််ခံံရန်် ဖိိအားး�များ��းရှိိ�လာာသည််။ SADF သည်် လွွတ််မြော��ာက််ရေး�း
တပ််ဖွဲ့့��များ��း၏ အဖွဲ့့��ဝင််အများ��းအပြား�း�သည်် စနစ််ကျသော��ာ� စစ််ဘက််ဆိုု�င််ရာာအရည််အချျင်းး�များ��း မရှိိ�သည့့်�တိုု�င််တာာဝန််ယူူရသည့့်�
ရာာထူးး�နေ�ရာာများ��းတွွင်် အဆော�ာ�တလျျင််နေ�ရာာပေး�းခံံရနိုု�င််သည််ကိုု�လည်းး� လက််ခံံခဲ့့ရ
� သည််။
လက််တွေ့�့�တွွင်် နိုု�င််ငံံတော်�်�တပ််မတော်��်�အသစ််တစ််ခုု တည််ထော�ာင််ရန်် ကြိုး�း��ပမ်းး�မှုုများ��းရှိိ�ခဲ့သော်�်�လည်း
့�
�း ထိုု�ဖြ�စ််စဉ််မှှ
ထွွက််ပေါ်�်လာာသည့့်� ရလာာဒ််တစ််ခုုမှာာ� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�နှှင့့်� ပါါဝင််စုုဖွဲ့့��မှုုအရ တပ််မတော်��်�အဟော��ာင်းး�နှှင့့်� အလားး�သဏ္ဍန်် အလွွန််တူူ
သော�ာ တပ််မတော်��်�တစ််ခုုသာာ ဖြ�စ််သည််။ လက််တွေ့�့�ကျသော��ာ� အကြော��ာ�င်းး�ပြ�ချျက််များ��းမှာာ�ရှိိ�ထားး�သော�ာ SANDF ၏ အခြေ�ေ�ခံံမူူ
(SANDF doctrine)၊ စစ််မှုုထမ်းး�များ��းဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ထုံးး�� လုုပ််နည််များ��း (personnel procedures) နှှင့့်� သင််တန်းး�နေ�ရာာများ��း
(training facilities) ကိုု� SANDF အသစ််တွွက်် အခြေ�ေ�ခံံအဖြ�စ်် အသုံးး��ပြု�ုရန််ကလွဲဲ�ပြီး�း� အခြား��းရွေး�း�ချျယ််စရာာမရှိိ�ပါါ။ ထို့့��အပြ�င််
ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ရေး�းဖြ�စ််စဉ််အဆုံးး��တွွင်် လွွတ််မြော��ာက််ရေး�းတပ််ဖွဲ့့��များ��းမှှ အထက််အရာာရှိိ�အများ��းအပြား�း�က လက််တွေ့�့�တွွင်် ငွေကြေး���း��
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ပေး�းကမ်းး�မှုုနှှင့့်� လဲဲလှှယ််ကာာ တပ််မှှထွွက််ခွာာ�ရန်် ရွေး�း�ချျယ််ခဲ့့�ကြ�သည််။ နော�ာက််ဆက််တွဲဲ�အနေ�ေဖြ�င့့်� ၁၉၉၈ ခုုနှှစ်် ရော�ာက််သည့့်�
အခါါ SANDF ၏ စစ််မှုုထမ်းး� (၂၅) ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�သာာ ယခင််လွွတ််မြော��ာက််ရေး�းတပ််ဖွဲဲ�များ��းမှှ ဖြ�စ််သည််။
လူူမျိုး�း��ရေး�း၊ ယဉ််ကျေး�း�မှုု သို့့��မဟုုတ်် နိုု�င််ငံံရေး�းအားး�ဖြ�င့့်� ထုုတ််ဖော်�်�ပြ�သည့့်� တင်းး�မာာမှုုများ��းသည်် စစ််တပ််အသစ််တွွင််
ယခင််လွွတ််မြော��ာက််ရေး�းတပ််ဖွဲ့့��များ��းနှှင့့်� ယခင်် SADF အဖွဲ့့��ဝင််များ��းအကြား�း� ဆက််ရှိနေ���ေသည််။ အနာာဂတ််တွွင်် တပ််မတော်��်�
အသစ််ကိုု� တပ််မတော်��်�အဟော��ာင်းး�မှှ ယခင််အရာာရှိိ�များ��းက ဦးးဆော�ာင််ထိိန်းး�ချုု�ပ််သွားး��မည််ကိုု� တပ််မတော်��်�အဟော��ာင်းး�က လက််ခံံ
ခဲ့့�ရသည််။ စိိတ််ဓာာတ််များ��း ပြော��ာင်းး�လဲဲရန််အတွွက်် ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီနည်း�း ကျျ အရပ််ဘက််-စစ််ဘက်် ဆက််ဆံံရေး�းများ��း၊ နိုု�င််ငံံသားး�နှှင့့်�
ကျားး��-မဆိုု�င််ရာာ အခွွင့့်�အရေး�း�များ��း၊ နိုု�င််ငံံတကာာလူူသားး�ချျင်းး�စာာနာာထော�ာက််ထားး�မှုုဥပဒေ�ေနှှင့့်� ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််မှုု စွွမ်း�း ရည််များ��း
ဆိုု�င််ရာာသင််တန်းး�သင််ရိုးး��ညွှှန်း�း တမ်းး�အသစ််ရေး�းဆွဲဲ�ရန််အတွွက်် ကျျယ််ကျျယ််ပြ�န့့်�ပြ�န့့်�ကြိုး�း��ပမ်းး�ခဲ့့ကြ� �သည််။ သို့့��သော်�်� စံံတန််ဖိုးး��
များ��းနှှင့့်� အလေ့�့�အထများ��းထက်် မူူဝါါဒများ��းနှှင့့်� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�များ��းကိုု�ပြော��ာင်းး�လဲဲရန်် ပိုု�လွွယ်သ
် ည််ကိုု� တော�ာင််အာာဖရိိကနိုု�င််ငံံ၏
သာာဓကက မီးး�မော�ာင်းး�ထိုးး��ပြ�နေ�သည််။

ဥပဒေ�ေနှှင့့်� မူူဝါါဒမူူဘော�ာင််များ��း
လူူဖြူ�ူလူူမဲဲခွဲဲ�ခြား��းအုုပ််ချုု�ပ််သည့့်�စနစ််အလွွန််ခေ�တ််ကာာလတွွင်် တော�ာင််အာာဖရိိကနိုု�င််ငံံ၏ လက််နက််ကိုု�င််တပ််ဖွဲ့့��များ��း
ကိုု� အုုပ််ချုု�ပ််မှုုနှှင့့်� ရှေး�း�ရူူမှုုတို့့��တွွင်် ကြီး�း�မား�းသော�ာအပြော�ာ��င်းး�အလဲဲများ��း ရှိိ�ခဲ့့�သည််။ ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီနည်း�း ကျျ အရပ််ဘက််-စစ််ဘက််
ဆက််ဆံံရေး�းကိုု� မြှ�ှင့့်�တင််ရန််အတွွက်် ၁၉၉၅ ခုုနှှစ််၊ ကာာကွွယ််ရေး�းပြ�င််ဆင််ချျက််အက််ဥပဒေ�ေ (the Defence Amendment Act
1995) တွွင်် ပြ�န််လည််ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�သော�ာ ကာာကွွယ််ရေး�းဌာာနတစ််ခုုကိုု� ပြ�ဌာာန်းး�ထားး�သည််။ လက််နက််ကိုု�င််တပ််ဖွဲ့့��များ��းကိုု�
အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�သည့့်� မူူဘော�ာင််သည်် ၁၉၉၆ ခုုနှှစ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေထဲဲတွွင်် ထပ််မံံဖွွင့့်�ဆိုု�ထားး�သည််။ ကာာကွွယ််ရေး�း
တပ််၏မူူလတာာဝန််မှာာ� “ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေနှှင့့်� တပ််အသုံးး��ပြု�ုမှုုကိုု� ထိိန်းး�ချုု�ပ််သည်် အပြ�ည််ပြ�ည််ဆိုု�င််ရာာဥပဒေ�ေ၏ အခြေ�ေ�ခံံ
မူူများ��းနှှင့့်�အညီီ သမ္မမတနိုု�င််ငံံတော်�်�၊ ၎င်းး�နိုု�င််ငံံတော်�်�၏ နယ််မြေ�ေတည််တံ့့�မှုုနှှင့့်� ၎င်းး�နိုု�င််ငံံတော်�်�၏ ပြ�ည််သူူလူူထုုတို့့��ကိုု� ကာာကွွယ််
ထိိန်းး�သိိမ်း�း ရန််” ဖြ�စ််သည််။
တော�ာင််အာာဖရိိကနိုု�င််ငံံ၏ စစ််ဖက််ဆိုု�င််ရာာ စက္ကူူ�ဖြူ�ူစာာတမ်းး�၏ ရည််ရွွယ််ချျက််
●	ကာာကွွယ််ရေး�းမူူဝါါဒကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအသစ််၊ ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီကျသော��ာ� အထူးး�ခွွင့့်�ပြု�ုချျက််၊ လူူဖြူ�ူလူူမဲဲ
ခွဲဲ�ခြား��းအုုပ််ချုု�ပ််မှုု စနစ််အလွွန်် လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းပတ််ဝန်းး�ကျျင််နှှင့့်� မန််ဒဲဲလားး�အစိုးး��ရ၏ ဦးးစား�းပေး�းမှုုများ��းနှှင့့်�အညီီ
ဖြ�စ််ရေး�း၊
●	ကာာကွွယ််ရေး�းတပ််ကိုု�

အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရန််အတွွက််

ကာာကွွယ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ

ပြ�န််လည််သုံးး��သပ််မှုုတစ််ခုု၊

ကာာကွွယ််ရေး�းအက််ဥပဒေ�ေသစ််တစ််ခုုနှှင့့်� ဌာာနာာဆိုု�င််ရာာအစီီအစဉ််များ��းအတွွက်် အဆင့့်�မြ�င့့်�မူူဝါါဒစင််မြ�င့့်�တစ််ခုု
ထားး�ရှိိ�နိုု�င််ရန််၊
●	ကာာကွွယ််ရေး�းမူူဝါါဒနှှင့့်� ပတ််သက််၍ အမျိုး�း��သားး�ဘုံံ�သဘော�ာ�တူူညီီမှုုတစ််ခုု ပုံံ�ဖော်�်�ရန််နှှင့့်� ထိုု�မှှတစ််ဆင့့်� မူူဝါါဒ
နှှင့့်� SANDF တို့့��ကိုု� တရား�းဝင််မှုုပေး�းရန််၊
●

Pretoria ကာာကွွယ််ရေး�းမူူဝါါဒအသစ််ကိုု� နိုု�င််ငံံသားး�များ��းနှှင့့်� အခြား��းအစိုးး��ရများ��းအားး� အသိပေး��း�ရန််၊

●	တော�ာင််အာာဖရိိကနိုု�င််ငံံတွွင်် ယုံံ�ကြ�ည််မှုု-တည််ဆော�ာက််သည့့်� နည်းး�လမ်းး�တစ််ခုုအဖြ�စ်် အသုံးး��ပြု�ုရန််၊
လုံံ�ခြုံ�ံရေး
� �းဌာာနများ��း၏ အခြား��းကဏ္ဍများ��းနည်းး�တူူ ကာာကွွယ််ရေး�းတပ််သည်် နိုု�င််ငံံရေး�းအရပါါတီီကင်း�း ရှှင်း�း ရန်် (politically
non-partisan) နှှင့့်� ပါါလီီမန််၏ ကြီး�း�ကြ�ပ််စော�ာင့့်�ကြ�ည့့်�မှုု (parliamentary oversight) ကိုု� ခံံယူူရန််လိုု�အပ််သည််။ ထိုု�အခြေ�ေ�ခံံ
မူူများ��းကိုု� ၁၉၉၇ ခုုနှှစ််တွွင်် အတည််ပြု�ုခဲ့့�သည့့်� ကာာကွွယ််ဆိုု�င််ရာာ စက္ကူူ�ဖြူ�ူစာာတမ်းး�တွွင်် ထပ််မံံအတည််ပြု�ုထားး�သည််။ ထိုု�

တိုု�င်း�း ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းရေး�းရာာစင််တာာ
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စာာတမ်းး�ကိုု� အတည််ပြု�ုပြီး�း�နော�ာက််တွွင်် ကာာကွွယ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ ပြ�န််လည််သုံးး��သပ််မှုုတစ််ခုု ပြု�ုလုုပ််ခဲ့့�သည််။ ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီပြ�ည််နယ််
တစ််ခုုတွွင်် စစ််တပ််အသစ််သည်် ကွဲဲ�ပြား�း�သော�ာ မဟာာဗျူူ�ဟာာမြော��ာက်် ဦးးတည််ချျက််လိုု�အပ််ပြီး�း� ဦးးစား�းပေး�းအချျက််များ��းချျမှှတ််
ထားး�ရမည််ကိုု� စစ််ဘက််ဆိုု�င််ရာာ ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််များ��းက အသိိအမှှတ််ပြု�ုကြ�သည််။ ထိုု�ရည််ရွွယ်ချ
် ျက််နှှင့့်�အတူူ ကာာကွွယ််ရေး�း
ဆိုု�င််ရာာ ပြ�န််လည််သုံးး��သပ််မှုုဖြ�စ််စဉ််တွွင်် ပါါလီီမန််နှှင့့်� တိုု�င််ပင််ဆွေး�း�နွေး�း�ခြ�င်းး�၊ အရပ််ဘက််လူူမှုုအဖွဲ့့��အစည်းး�၊ သီးး�သန့့်�စိိတ််ဝင််
စား�းမှုုအုပ််စု
ု များ��း
ု
(interest groups) နှှင့့်� ပြ�ည််သူူလူူထုုတို့့�� ပါါဝင််သည််။ ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက်သ
် ည့့်� နည်းး�လမ်းး�သည်် ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီ
တော�ာင််အာာဖရိိကနိုု�င််ငံံအတွွင်း�း SANDF တို့့��၏ အခန်းး�ကဏ္ဍကိုု� ဖွွင့့်�ဆိုု�ရာာတွွင်် အထော��ာက််အကူူဖြ�စ််ပြီး�း� တပ််ဖွဲ့့��၏ တရား�းဝင််မှုု
အပေါ်�်� လူူထုု၏ထင််မြ�င််ချျက််များ��းကိုု� တိုးး��တက််ကော�ာင်းး�မွွန််လာာစေ�ခဲ့့သ
� ည််။

ရဲဲတပ််ဖွဲ့့��ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု
တော�ာင််အာာဖရိိကရဲဲတပ််ဖွဲ့့�� (South African Police Service – SAPS) အပါါအဝင််လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍ၏ အခြား��း
အစိိတ််အပိုု�င်းး�များ��းကိုု� လွွမ်း�း ခြုံ�ံ�မှုုရှိိ�သည့့်� အနှှစ််သာာရပိုု�ရှိသော����ာ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ��းအတွွက်် စစ််တပ််ပေါ�ါင်းး�စည်းး�မှုုက လမ်းး�
ကြော��ာင်းး� ဖွွင့့်�ပေး�းခဲ့့�သည််။ ရဲဲတပ််ဖွဲ့့��သည်် လူူဖြူ�ူလူူမဲဲခွဲဲ�ခြား��းအုုပ််ချုု�ပ််သည့့်� အစိုးး��ရ၏ လူူမကြို�ု�က််ဆုံးး��အစိိတ််အပိုု�င်းး�တစ််ခုု ဖြ�စ််ခဲ့့�
သဖြ�င့့်� အော�ာင််မြ�င််သော�ာ ရဲဲပြ�န််လည််နေ�ရာာချျထားး�ရေး�းသည်် ANC ဦးးဆော�ာင််သည့့်� အစိုးး��ရအတွွက်် ဦးးစား�းပေး�းမှုုတစ််ခုု ဖြ�စ််
သည််။ ရဲဲ တို့့��သည်် ညှှင်းး�ပန်းး�နှိိ�မ့့်�စက််မှုုနှှင့့်� နိုု�င််ငံံရေး�းတက််ကြွ�လှုုပ််ရှား��းသူူများ��းကိုု� ညှှင်းး�ပမ်းး�နှိိ�မ့့်�စက််မှုုနှှင့့်� သတ််သေ�မှုုတို့့��နှှင့့်�
ပတ််သက််၍ လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ လူူဖြူ�ူလူူမဲဲခွဲဲ�ခြား��းအုုပ််ချုု�ပ််မှုုကိုု� ဆန့့်�ကျျင််သည့့်� နိုု�င််ငံံရေး�းထုုတ််ဖော်�်�ပြော��ာဆိုု�တို့့��ကိုု� အကြ�မ်းး�ဖက််
ဖိိနှိိ�မ့့်�မှုုတို့့��နှှင့့်� ပတ််သက််၍လည်းး�ကော�ာင်းး� တာာဝန််ရှိိ�ခဲ့့သ
� ည််။
ဖက််ဒရယ််ပိုု�ဆန််သော�ာ နိုု�င််ငံံရေး�းစနစ််တစ််ခုုသို့့�� ကူးး�ပြော��ာင်းး�မှုု၏ အစိိတ််အပိုု�င်းး�တစ််ခုုအဖြ�စ်် ၁၉၉၄ ခုုနှှစ််တွွင်် ANC
အာာဏာာရလာာသော�ာအခါါ ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီခိုု�င််မာာတော�ာင့့်�တင်းး�အော�ာင်် ANC သည်် နိုု�င််ငံံရေး�းအာာဏာာကိုု� နိုု�င််ငံံ၏ ခရိုု�င််များ��းအားး�
နိုု�င််ငံံရေး�းအာာဏာာအများ��းအပြား�း� လွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�ပေး�းခဲ့့သ
� ည််။ ခရိုု�င််အသစ်် (၈) ခုုနှှင့့်� အမျိုး�း��မျိုး�း��သော�ာ ဇာာတိမြေ��ေ�တို့့��မှှ ခရိုု�င််အသစ််
(၈) ခုုကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ခဲ့့သ
� ည််။ ကာာကွွယ််ရေး�းကဏ္ဍနှှင့့်� မတူူသည့့်�အချျက််မှာာ� မည့့်�သည့့်�လွွတ််မြော��ာက််ရေး�းလှုုပ််ရှား��းမှုု အမှုုထမ်းး�
တစ််ဦးးမှှ နိုု�င််ငံံတော်�်�ရဲဲတပ််ဖွဲ့့��ထဲဲသို့့�� ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ထည့့်�ခြ�င်း�း မရှိပေ���ေ။ သို့့��သော်�်� စုုစည်း�း ထားး�သော�ာ အမိိန့့်�ပေး�းစနစ််တစ််ခုုအော�ာက််
တွွင်် ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ထားး�သည့့်� တော�ာင််အာာဖရိိက ရဲဲတပ််ဖွဲ့့��အဟော��ာင်းး� (old South Africa Police – SAP) နှှင့့်� လူူမဲဲဇာာတိမြေ��ေ�
များ��းနှှင့့်� အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း ဧရိိယာာများ��းမှှ သီးး�ခြား��းလွွတ််လပ််သော�ာ ရဲဲတပ််ဖွဲ့့��များ��း အပါါအဝင်် သီးး�ခြား��းရဲဲတပ််ဖွဲ့့�� (၁၁) ဖွဲ့့��ရှိိ�သည််။
အစိုးး��ရသစ််၏ ဦးးစား�းပေး�းမှုုတစ််ခုုမှာာ� လူူထုုထော�ာက််ခံံမှုုနှင့့်
ှ � ပါါဆင််ဆော�ာင််ရွွက််မှုုကိုု� အခြေ�ေ�ခံံထားး�သည့့်� ရဲဲဌာာနအသစ််
တစ််ခုုတည််ဆော�ာက််ရန်် ဖြ�စ််သော်�်�လည်း�း ရဲဲများ��းကိုု� ထိရော��ာ�က််စွာာ�အုုပ််ချုု�ပ််မှုုကိုု� ဗဟိုု�ထိိန်း�း ချုု�ပ််မှုုထားး�ခြ�င်းး�ဖြ�င့့်� အကော��ာင်းး�ဆုံးး��
ရရှိိ�နိုု�င််သည််ဟုု ဆုံံ�ဖြ�တ််ခဲ့့�သည််။ နိုု�င််ငံံတစ််ဝှှမ်း�း ရဲဲတပ််ဖွဲ့့��ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုအတွွက်် တစ််သမတ််တည်းး�ဖြ�စ််သော�ာ နည်းး�လမ်းး�
ကိုု� အထော��ာက််အကူူပြု�ုရန််နှှင့့်� ဒေ�သတွွင်း�း -အခြေ�ေ�ခံံ နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီများ��းက ရဲဲလုုပ််ငန်းး�ကိုု� နိုု�င််ငံံရေး�းအရ အမြ�တ််ထုုတ််မှုု
အန္တတရာာယ််ကိုု� လျော့�့��ချျနိုု�င််လိိမ့့်�မည််ဟုု ထင််မြ�င််ခဲ့့�ကြ�သည််။
ရဲဲတပ််ဖွဲ့့��ကိုု� ဗဟိုု�ချုု�ပ််ကိုု�င််ထားး�မှုုသည်် ဖြေ�ေရှှင်း�း ရန််လိုု�အပ််သည့့်� အခြား��းစိိန််ခေါ်�်မှုုများ��းကိုု� ဖန််တီးး�ခဲ့့သ
� ည််။ ဥပမာာ ဗဟိုု�ချုု�ပ််ကိုု�င််မှုုသည်် မတူူညီီသော�ာ ခရိုု�င််များ��းရှိိ� ပြ�ည််သူူလူူထုုတို့့�� ရင််ဆိုု�င််နေ�ရသည့့်� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းဆိုု�င််ရာာ လိုု�အပ််ချျက််များ��းအပေါ်�်�
ရဲဲတို့့��၏ တုံ့့��ပြ�န််နိုု�င််မှုုကိုု� အဟန့့်�အတားး�ဖြ�စ််စေ�ခဲ့့သ
� ည််။ ထို့့��အပြ�င်် လူူဖြူ�ူကြီး�း�စိုးး��သည့့်� ယခင််လူူဖြူ�ူလူူမဲဲခွဲဲ�ခြား��းအုုပ််ချုု�ပ််မှုုစနစ််
၏ ရဲဲတပ််ဖွဲ့့��နှှင့့်� ဒေ�သခံံလူူထုုအကြား�း� သမိုု�င်းး�ကြော��ာင်းး�အရ ရန််လိုု�တိုု�က််ခိုု�က််မှုုများ��း (antagonisms) ကိုု� ဖြေ�ေရှှင်း�း ရန်် အထူးး�
အစီီအမံံများ��းလည်းး� လိုု�အပ််သည််။ ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီစနစ််သစ််တွွင်် ရဲဲလုုပ််ငန်းး�ကိုု� မည််သို့့��ဆော�ာင််ရွွက်သ
် င့့်�သည််နှှင့့်� ပတ််သက််၍
ပြော��ာဆိုု�ခွွင့့်�ပိုု�ရှိိ�ရန််နှှင့့်� တော�ာင််အာာဖရိိကရဲဲတပ််တွွင်် လူူမျိုး�း��ရေး�းမျှခြေ��ေ� ပြ�န််ထိိန်းး�ညှိိ�ရန််အတွွက်် အရေး�း�ကြီး�း�သည််။
လူူထုုကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��းနှှင့့်� ဒေ�သတစ််ခုုစီီရှိိ� ရဲဲများ��းက ၎င်းး�တို့့��၏ အပြ�န််အလှှန််မယုံံ�ကြ�ည််မှုုနှှင့့်� ရန််လိုု�မုုန်းး�ထားး�မှုု
တို့့��ကိုု� အတူူတကွဖြေ��ေ�ရှှင်း�း နိုု�င််သည့့်� ဆုံံ�ရပ််တစ််ခုု ဖန််တီးး�ပေး�းရန််အတွွက်် လူူထုုရဲဲနှီးး��နှော�ာ�ဖလှှယ််ပွဲဲ� (Community Police
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Forums – CPFs) ကိုု� တည််ထော�ာင််ခဲ့့�သည််။ အစပိုု�င်းး�တွွင်် CPFs သည်် ရဲဲတို့့��၏ လူူထုုအမြ�င််များ��းကိုု� အပြု�ုသဘော�ာ� ပြော��ာင်းး�လဲဲ
မှုုဖြ�စ််စေ�ခဲ့့သ
� ည််။ CPFs သည်် ရဲဲများ��းသည်် လူူထုုအပေါ်�်�တာာဝန််ခံံမှုု ပိုု�အားး�ကော�ာင်းး�လာာရန်် အထော��ာက််အကူူဖြ�စ််နိုု�င််သည််ဟုု
မျှော်�်��လင့့်�ခဲ့့�ကြ�သည််။ သို့့��သော်�်� CPFs သည်် မျှော်�်��လင့့်�ထားး�သည့့်�အတိုု�င်းး� ထိရော��ာ�က််မှုုမရှိိ�ခဲ့့ပေ�
� ။ အဘယ််ကြော��ာင့့်�ဆိုု�သော်�်�
ပြ�ည််သူူလူူထုုတို့့��သည်် လုံံ�လော�ာက််သော�ာရဲဲလုုပ််ငန်းး�ဆိုု�င််ရာာ ဗဟုုသုုတနှှင့့်� ရဲဲမူူဝါါဒကိုု� အပြု�ုသဘော�ာ�ဖြ�င့့်�ပုံံ�ဖော်�်�ရန်် လိုု�အပ််သည့့်�
သြ�ဇာာတို့့�� မရှိသော����ာကြော��ာင့့်� ဖြ�စ််သည််။
အာာလုံးး��ပါါဝင််မှုုပိုု�ရှိိ�သည့့်� ရဲဲတပ််ဖွဲ့့��တစ််ခုုကိုု�ဖန််တီးး�ရန်် ကြိုး�း��ပမ်းး�မှုုများ��းသည်် လူူဖြူ�ူကြီး�း�စိုးး��သည့့်� တပ််နှှင့့်� ရဲဲအရာာရှိိ�
သစ််များ��းကိုု� စုုဆော�ာင်းး�မှုုတို့့��ကိုု� ဖြ�န့့်�ကျျက််စုံံ�လင််မှုုရှိအော����ာင်် လုုပ််ဆော�ာင််ရာာတွွင်် အဓိိကထားး�ခဲ့့သ
� ည််။ ပေါ�ါင်းး�စည်းး�မှုု ပြီး�း�မြော��ာက််
သော�ာအခါါ တော�ာင််အာာဖရိိကရဲဲဌာာန (South African Police Service – SAPS) သစ််သည်် လူူမဲဲများ��းကြီး�း�စိုးး��နေ�သော်�်�လည်းး�
အဆင့့်�ပိုု�မြ�င့့်�သော�ာ ရာာထူးး�နေ�ရာာမား�းတွွင်် လူူမဲဲအမျိုု��သမီးး�ရဲဲအရာာရှိိ�တို့့��၏ ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုမှုုကိုု� တိုးး��တက််အော�ာင််ဆော�ာင််ရွွက််ရန််
လိုု�အပ််သည််။ ၎င်းး�ကိုု� ကိုု�တာာ (အချိုး�း��အစား�းသတ််မှှတ််ခွဲဲ�ဝေ�မှုု) စနစ််ကိုု� အသုံးး��ပြု�ု၍လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ အထူးး�ပစ််မှှတ််ထားး�သော�ာ
သင််တန်းး�အစီီအစဉ််များ��းဖြ�င့့်�လည်း�း ကော�ာင်းး� ဖော်�်�ဆော�ာင််ခဲ့့�သည််။ သို့့��သော်�်� ရဲဲအရာာရှိိ�ရာာထူးး�အတွွက်် လျှော�ာ�က််သည့့်�လူူမဲဲများ��း
သည်် ရဲဲလုုပ််ငန်းး�ကိုု� ထိရော��ာ�က််စွာာ�ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််ရန််အတွွက်် အချိိ�န််ယူူခဲ့့ရ
� သည််။
ဘေး�းကင်းး�ရေး�းနှှင့့်� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းအတွွက်် အရပ််သားး�အထွေထွေ��ေ���အတွွင်း�း ရေး�းမှူး��းရုံးး�� (the Civilian Secretariat for
Safety and Security) ကိုု� တည််ထော�ာင််ကာာ ရဲဲမူူဝါါဒရေး�း�ဆွဲဲ�ရေး�းကိုု� အရပ််သားး�လက််ထဲဲတွွင်် ပိုု�၍ ခိုု�င််မာာစွာာ�ထားး�ရှိိ�နိုု�င််ရန်် ကြို�ု�
ပမ်းး�မှုုများ��းလည်း�း ရှိိ�ခဲ့့�သည််။ ထိုု�ကြိုး�း��ပမ်းး�မှုုများ��းသည်် ပြ�ည််သူူလူူထုု၏ အမြ�င််တွွင်် ရဲဲတို့့��၏တရား�းဝင််မှုု သိိသိိသာာသာာ တိုးး��တက််
လာာစေ�သည့့်� စစ််ဘော�ာင််ချုံ့့���သော�ာ၊ နိုု�င််ငံံရေး�းအမြ�တ််မထုုတ််သော�ာ၊ ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ထားး�သော�ာ တပ််မတော်��်�တစ််ခုုကိုု� တည််ဆော�ာက််
ရန််အတွွက်် အထော��ာက််အကူူပြု�ုခဲ့့သ
� ည််။
ဘေး�းကင်းး�ရေး�းနှှင့့်� လုံံ�ခြုံ�ံရေး
� �းကိုု�အဓိိကထားး�သည့့်� အခြား��းစက္ကကဖြူ�ူစာာတမ်းး�တစ််ခုုကိုု� ၁၉၉၈ ခုုနှစ််တွ
ှ
င််ရေး
ွ �းဆွဲဲ�ခဲ့့သ
� ည််။
ထိုု�စာာတမ်းး�၏ အဓိိကအချျက််မှာာ� ရာာဇဝတ််မှုု ဖြ�စ််သည််။ ရာာဇဝတ််မှုုများ��းကိုု� အဆင့့်�နှှစ််ဆင့့်�ဖြ�င့့်� ဖြေ�ေရှှင်း�း ရမည််ဟုု ထိုု�စာာတမ်းး�
က ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််။ ၎င်းး�အဆင့့်�နှှစ််ခုုမှာာ� ဥပဒေ�ေလိုု�က််နာာစေ�မှုုကိုု� ပိုု�၍ထိရော��ာ�က််စေ�ခြ�င်းး�နှှင့့်� ရာာဇဝတ််မှုုကာာကွွယ််ရေး�းကိုု�
အထော��ာက််အကူူဖြ�စ််စေ�သည့့်� လူူမှုုရေး�းအခြေ�ေ�အနေ�ေများ��းကိုု� ဖန််တီးး�ခြ�င်းး�တို့့�� ဖြ�စ််သည််။ သို့့��သော်�်� ရဲဲလုုပ််ငန်းး�တွွင်် ကျျယ််ပြ�န့့်�
သော�ာ နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�မှုုများ��း ရှိိ�ခဲ့့�သော်�်�လည်းး� ၁၉၉၄ ခုုနှှစ််နော�ာက််ပိုု�င်းး�တွွင်် ဖြ�စ််ပွား��းသည့့်� ရာာဇဝတ််မှုုဆိုု�င််ရာာ အကြ�မ်းး�ဖက််မှုုများ��း ရုုတ််
ချျည်းး�မြှ�ှင့့်�တက််လာာမှုုကိုု�ထိိန်း�း ချုု�ပ််ရန်် ရုုန်းး�ကန််ခဲ့့�ရသည််။ ထိုု�ရာာဇဝတ််မှုုများ��းသည်် အရင်းး�အမြ�စ််မလုံံ�လော�ာက််မှုု၊ မထိရော��ာ�က််
မှုုနှှင့့်� အဂတိိလိုု�က််စား�းမှုုများ��းအပါါအဝင်် ပြ�ဿနာာအမျိုး�း��မျိုး�း��ကြော��ာင့့်� ဖြ�စ််ပွား��းခဲ့့�ခြ�င်း�း ဖြ�စ််သည််။ နော�ာက််ဆက််တွဲဲ�အကျိုးး���ဆက််
မှာာ� အာာဖရိိကန််လူူမျိုး�း��အများ��းစုုက တစ််ဖြ�ည်း�း ဖြ�ည်း�း များ��းလာာသည့့်� မလုံံ�ခြုံ�ံ�မှုုခံံစား�းချျက််ကိုု� ခံံစား�းလာာခဲ့့ရ
� သည််။

နိုု�င််ငံံတကာာ၏ ပါါဝင််ပတ််သက််မှုု
တော�ာင််အာာဖရိိကနိုု�င််ငံံ၏ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းဆိုု�င််ရာာပေါ�ါင်းး�စည်းး�မှုုဖြ�စ််စဉ််တွွင်် နိုု�င််ငံံတကာာပါါဝင််ပတ််သက််မှုုကိုု� စွွမ်း�း ရည််မြှ�ှင့့်�
တင််ရေး�း၊ သင််တန်းး�ဆိုု�င််ရာာ ကူူညီီပံ့့�ပိုးး��မှုုနှှင့့်� အငြ�င်းး�ပွား��းမှုုဖြေ�ေရှှင်း�း ရေး�းတို့့��တွွင််သာာ ပါါဝင််ပတ််သက််ရန်် ကန့့်�သတ််ထားး�သည််။
ပူးး�တွဲဲ�စစ််ဘက််ဆိုု�င််ရာာ ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ရေး�းကော်�်�မရှှင်် (the Join Miitary Coordinating Council – JMCC) အတွွင်း�း
ကနဦးးငြ�င်းး�ခုံံ�ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုများ��းပြု�ုလုုပ််ပြီး�း�နော�ာက်် သေး�းငယ််သော်�်�လည်းး� အလွွန််အရေး�း�ကြီး�း�သည့့်� အခန်းး�ကဏ္ဍအချို့့���တွွင်် ပါါဝင််
ရန်် ဗြိ�ိတိိသျှှစစ််ဘက််ဆိုု�င််ရာာ အကြံ�ံပေး�းနှှင့့်� သင််တန်းး�အဖွဲ့့�� (the British Military Advisory and Training Team BMATT) ကိုု� ဖိိတ််ခေါ်�်ခဲ့့သ
� ည််။ JMCC ၏ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ��းကိုု� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ရာာတွွင်် စော�ာင့့်�ကြ�ည့့်�ခြ�င်း�း ၊ ပေါ�ါင်းး�စည်းး�
ရေး�းဖြ�စ််စဉ််အတွွင်း�း အဆင့့်�မြ�င့့်�ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််မှုုဆိုု�င််ရာာ အကြံ�ံဉာာဏ််ပေး�းခြ�င်းး�နှှင့့်� ဌာာနအဆင့့်�ဆင့့်�တွွင်် နည်းး�ပညာာပိုု�င်းး�သင််
တန်းး�များ��းပေး�းခြ�င်းး� စသည့့်�တာာဝန််များ��းကိုု� BMATT အားး� အပ််နှှင်းး�ထားး�သည််။ BMATT ၏ ကြား�း�နေ�မှုု၊ နည်းး�ပညာာပိုု�င်းး�
ကျွွမ်းး�ကျျင််မှုု၊ အတွေ့�့��အကြုံ�ံ�နှှင့့်� တော�ာင််အာာဖရိိကနိုု�င််ငံံ၏ SSR ဖြ�စ််စဉ််တွွင်် အလွွန်် ‘ညင််သာာသော�ာခြေ�ေရာာ (light footprint)’
ကိုု� ထိိန်း�း သိိမ်း�း ထားး�နိုု�င််မှုုတို့့��ကြော��ာင့့်� ၎င်းး�၏ အခန်းး�ကဏ္ဍကိုု� အစုုအဖွဲ့့��အားး�လုံးး��က များ��းစွာာ�ကြို�ု�ဆိုု�ခဲ့့ကြ� �သည််။
တိုု�င်း�း ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းရေး�းရာာစင််တာာ
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သင််ခန်းး�စာာများ��း
တော�ာင််အာာဖရိိကနိုု�င််ငံံသည်် လက််နက််ကိုု�င််ပဋိိပက္ခပြီး�း
ခ �နော�ာက်် လုံံ�ခြုံ�ံရေး
� �းပေါ�ါင်းး�စည်းး�မှုုလမ်းး�ကြော��ာင်းး�ကိုု� လျှော�ာ�က််လှှမ်း�း
နေ�သည့့်� အခြား��းနိုု�င််ငံံများ��းအတွွက်် အရေး�း�ကြီး�း�သော�ာ သင််ခန်းး�စာာအချို့့���ကိုု� ပေး�းနေ�သည််။
●	ပထမအရေး�း�ကြီး�း�ဆုံးး��သော�ာသင််ခန်းး�စာာမှာာ� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းပေါ�ါင်းး�စည်းး�ရေး�းဖြ�စ််စဉ််တွွင်် ပါါဝင််သည့့်� အကြော��ာ�င်းး�အရာာထက််
တော�ာင််အာာဖရိိကနိုု�င််ငံံ၏ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းပေါ�ါင်းး�စည်းး�ရေး�းဖြ�စ််စဉ််၏ ပြ�ည််တွွင်း�း မှှ တွွန်းး�အားး�ပေး�းသော�ာ၊ အားး�လုံးး��ပါါဝင််
သော�ာ၊ ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််မှုုရှိသော����ာ သဘော�ာ�သဘာာဝနှှင့့်� သက််ဆိုု�င််သည််။
“လှုုပ််ရှား��းမှုုအတွွင်း�း ကျွွန််တော်�်�တို့့��က ပြ�င််ပကြား�း�ဝင််စေ့�့စပ််မှုုနဲ့့� လမ်းး�ညွှှန််မှုုများ��းကိုု� ခုုခံံခဲ့့�တယ််။ အခြား��း
နိုု�င််ငံံတွေ�ေရဲ့့� ဗဟုုသုုတနဲ့့� အတွေ့�့��အကြုံ�ံ�တွေ�ေကိုု�အခြေ�ေ�ခံံပြီး�း� အဖြေ�ေ�နှှင့့်� အနာာဂတ််မူူဝါါဒများ��းအတွွက််
သုုတေ�သနနှှင့့်� လေ့�့လာာမှုုများ��းပြု�ုလုပ််ဖို့့�
ု � အားး�ပေး�းခဲ့့သ
� ည််။ အကျိုးး���ဆက််ကတော့�့�� ထွွက််ပေါ်�်လာာတဲ့့ရလာ
�
ာဒ််
ဟာာ ရည််ရွွယ်ချ
် ျက််ဘယ််လော�ာက််ကော�ာင်းး� နိုု�င််ငံံခြား��းသားး�တွေ�ေက ကျွွန််တော်�်�တို့့��ကိုု� အတင်းး�ဖိိအားး�ပေး�းလို့့��
ထွွက််လာာတာာမဟုုတ််ဘူးး�။ ထိုု�ရလာာဒ််က အားး�လုံးး��ပါါဝင််ပြီး�း�ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုုရှိိ�တဲ့့ဖြ� �စ််စဉ််မှာာ� နိုု�င််ငံံရေး�း
စည်းး�ရုံးး��မှုု၊ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�၊ ဘာာသာာစကားး�နှှင့််� အသက််အရွွယ််အမျိုး�း��မျိုး�း��ရှိိ�တဲ့့� တော�ာင််အာာဖရိိကသားး�တွေ�ေ
က ရေး�းဆွဲဲ�ပုံံ�ဖော်�်�ခဲ့့�တာာ ဖြ�စ််တယ််။”
●	ဒုုတိိယသင််ခန်းး�စာာမှာာ� ဆန့့်�ကျျင််ဘက််လက််နက််ကိုု�င််အုုပ််စုုများ��းအကြား�း� ယုံံ�ကြ�ည််မှုုနှှင့့်� ထိရော��ာ�က််သော�ာ ဆက််ဆံံ
ဆက််သွွယ််မှုုမရှိိ�သည့့်�အခြေ�ေ�အနေ�ေတွွင်် လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းဆိုု�င််ရာာ ပေါ�ါင်းး�စည်းး�မှုုကိုု� မည််သို့့�� အတိိအကျျပြု�ုလုုပ််သွားး��မည််နှှင့့်�
ပတ််သက််၍ အများ��းသဘော�ာ�တူူလက််ခံံမှုု (consensus) တည််ဆော�ာက််ရန်် ခက််ခဲဲသည််။ တော�ာင််အာာဖရိိက နိုု�င််ငံံ၏
စစ််ဘက််ဆိုု�င််ရာာပေါ�ါင်းး�စည်းး�မှုုဖြ�စ််စဉ််ကိုု� ကျော�ာ�ထော�ာက််နော�ာက််ခံံပေး�းခဲ့့သ
� ည့့်� ညှိိ�နှိုုင်း�း ဆွေး�း�နွေး�း�မှုု၊ အပေး�း�အယူူနှှင့့်�
ယုံံ�ကြ�ည််မှုုတည််ဆော�ာက််မှုုဆိုု�င််ရာာ နိုု�င််ငံံရေး�းဖြ�စ််စဉ််သည်် ထိုု�ဖြ�စ််စဉ််အော�ာင််မြ�င််မှုု၏ အဓိိကအချျက်် ဖြ�စ််သည််။ SSR
ဆိုု�င််ရာာ အသေး�း�စိိတ််အချျက််များ��းကိုု� တော�ာင််အာာဖရိိကနိုု�င််ငံံ၏ ၁၉၉၁ ခုုနှှစ်် ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�း သဘော�ာ�တူူစာာချုု�ပ််တွွင််
ထည့့်�သွွင်း�း ရန်် မဖြ�စ််နိုု�င််သော်�်�လည်းး� အသေး�း�စိိတ််များ��းကိုု� နော�ာက််ပိုု�င်းး�တွွင်် ဖော်�်�ထုုတ််သွားး��ရန််အတွွက်် ထိုု�ဖြ�စ််စဉ််
ကိုု� ရှေ့�့�ဆက််ရန်် မရှိိ�မဖြ�စ််လိုု�အပ််သည့့်� အဆင့့်�များ��းနှှင့့်� ပတ််သက််၍ အားး�လုံးး��၏ သဘော�ာ�တူူညီီမှုု ရရှိိ�ခဲ့့သ
� ည််။
●

တတိိယအနေ�ေဖြ�င့့်� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းဆိုု�င််ရာာ ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ရေး�းသည်် ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီကျသော��ာ� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းဆိုု�င််ရ စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််မှုုသို့့��
ကူးး�ပြော��ာင်းး�သည့့်�ခရီးး�ရှှည််တွွင်် ပထမခြေ�ေ�လှှမ်း�း တစ််ခုုသာာဖြ�စ််သည််။ တော�ာင််အာာဖရိိကနိုု�င််ငံံ၏ဖြ�စ််စဉ််တွွင်် လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�း
ကဏ္ဍသည်် လူူဖြူ�ူလူူမဲဲခွဲဲ�ခြား��းအုုပ််ချုု�ပ််သည့့်� အစိုးး��ရလကထက််တွွင်် အလွွန််အကျွံံ�စစ််ဘော�ာင််ချဲ့့��ခံံရသည််။ စစ််တပ််
အပေါ်�်� ထိရော��ာ�က််သော�ာ အရပ််ဘက််ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီထိိန်း�း ချုု�ပ််မှုုကိုု� ဖန််တီးး�ရာာတွွင်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေနှှင့့်� မူူဝါါဒ
မူူဘော�ာင််အသစ််တို့့��သာာမက လူူသားး�လုံံ�ခြုံ�ံရေး
� �း (human security) ကိုု�အခြေ�ေ�ခံံသည့့်� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းဆိုု�င််ရာာ သဘော�ာ�
တရား�းအသစ််တို့့��လည်း�း လိုု�အပ််သည််။ ထို့့��အပြ�င်် အရပ််သားး�များ��းသည်် လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းနှှင့့်�ပတ််သက််၍ သင့့်�လျော်�်��သော�ာ
ဗဟုုသုုတနှှင့့်� စော�ာင့့်�ကြ�ည့့်�ကြီး�း�ကြ�ပ််သည့့်� အစီီအမံံများ��း ထိရော��ာ�က််စွာာ�လည််ပတ််နိုု�င််ရေး�းအတွွက်် မှှန််ကန််သော�ာ
စွွမ်း�း ရည််များ��းရယူူထားး�ရန်် လိုု�အပ််သည််။

72

တိုု�င်း�း ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းရေး�းရာာစင််တာာ

လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရာာတွွင်် ပင််မလုံံ�ခြုံ�ံရေး
� �းကဏ္ဍနှှင့့်� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍကိုု�
ထိိန်း�း ကြော��ာင်းး�ကြီး�း�ကြ�ပ််သည့့်�ကဏ္ဍကိုု� အဓိိကထားး�ပြု�ုပြ�င််ကြ�သည််။ ပဋိိပက္ခအ
ခ လွွန််ကာာလ၊ လွွတ််
လပ််ရေး�းရခါါစကာာလ၊ အာာဏာာရှှင််စနစ််မှှ ပါါတီီစုံံ�ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီစနစ််သို့့�� ကူးး�ပြော��ာင်းး�သည့့်�ကာာလ၊
လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍကိုု�ယ််တိုု�င််က လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းစနစ််များ��းကိုု� ချိုး�း��ဖော�ာက််နေ�သည့့်�ကာာလ၊ တိုု�င်းး�ပြ�ည််
ဆင်းး�ရဲဲပြီး�း� စစ််သုံးး��စရိိတ််မြှ�ှင့့်�တက််နေ�သည့့်�ကာာလ အစရှိိ�သည့့်� ကာာလများ��းနှှင့့်� ရင််ဆိုု�င််ကြုံ�ံ�တွေ့�့�
နေ�ရသော��ာ နိုု�င််ငံံများ��းက လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ��းပြု�ုလုုပ််ကြ�သည််ကိုု�တွေ့�့�ရသည််။
လေ့�့လာာတွေ့�့�ရှိိ�ချျက််များ��းအရ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ��းကိုု� လက််နက််
ကိုု�င်် ပဋိိပက္ခခအလွွန််နိုု�င််ငံံများ��း၌ အများ��းဆုံးး��ပြု�ုလုုပ််ကြ�သည််။
ကာာကွွယ််ရေး�းဌာာနများ��း၊ တရား�းဥပဒေ�ေစိုးး��မိုးး��ရေး�းဌာာနများ��းနှှင့့်� အခြား��းလုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းဆိုု�င််ရာာ
ဌာာနများ��းကိုု� ရွေး�း�ကော�ာက််တင််မြှော��ာ�က််ထားး�သည့့်� အစိုးး��ရ၏ ထိိန်းး�ချုု�ပ််မှုုအော�ာက််တွွင််ထားး�ရှိိ�ခြ�င်းး�၊
တာာဝန််ယူူ၊ တာာဝန််ခံံမှုုနှှင့့်� ပွွင့့်�လင်း�း မြ�င််သာာမှုုရှိသော����ာ လူ့့�အခွွင့့်�အရေး�း�နှှင့့်� တရား�းဥပဒေ�ေနှှင့့်�အညီီ
လုုပ််ဆော�ာင််သည့့်� ဌာာနများ��းဖြ�စ််လာာစေ�ရန်် အစိုးး��ရ၊ လွှှတ််တော်�်�၊ တရား�းစီီရင််ရေး�းအဖွဲ့့��နှှင့့်� သီးး�ခြား��း
လွှှတ််လပ််သော�ာ အဖွဲ့့��အစည်းး�တို့့��မှှ ထိိန်းး�ကြော��ာင်းး�ခြ�င်းး�လုုပ််ငန်းး�များ��းကိုု� အဓိိကလုုပ််ဆော�ာင််သည််
ကိုု� တွေ့�့�ရှိိ�ရသည််။ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ��းကိုု� ချော်�်��မွေ့�့�စွာာ�ဖော်�်�ဆော�ာင််နိုု�င််ရန်် အာာမခံံချျက််ရှိသော����ာ
အရေး�း�ကြီး�း�သည့့်� နိုု�င််ငံံရေး�း၊ စီးး�ပွား��းရေး�း၊ လူူမှုုရေး�းဆိုု�င််ရာာ အချျက််များ��းကိုု� ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းစာာချုု�ပ််များ��း
၌ ထည့့်�တွွင်း�း ချုု�ပ််ဆိုု�ပြီး�း�မှှသာာ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�း ဖြ�စ််စဉ််ကိုု� စတင််ဖော်�်�ဆော�ာင််
လေ့�့ရှိိ�သည််ကိုု� တွေ့�့�ရသည််။
အထက််ပါါ နိုု�င််ငံံတကာာဖြ�စ််ရပ််များ��းကိုု� သုံးး��သပ််ကြ�ည့့်�လျှှင််လည်းး� ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုကိုု�
အစိုးး��ရကဦးးစီးး� ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�၊ နိုု�င််ငံံတကာာအကူူအညီီနှှင့့်� အိိမ််နီးး�ချျင်းး�နိုု�င််ငံံများ��း၏ ပါါဝင််ကူူညီီ
မှုုများ��းနှှင့့်� ကုုလသမ္မမဂ္ဂဂအဖွဲ့့��တို့့��၏ ပံ့့�ပိုးး��ကူူညီီမှုုများ��းက အဓိိကကျျသည််ကိုု�တွေ့�့�ရသည််။ ယင်းး�
အပြော�ာ��င်းး�အလဲဲကိုု� ပြု�ုလုုပ််ရာာတွွင်် တူူညီီသော�ာသွွင််ပြ�င််လက္ခခဏာာများ��းရှိိ�သည််။ အစိုးး��ရတပ််မတော်��်�
သည်် တော်�်�လှှန််ရေး�းတပ််ဖွဲ့့��များ��းကိုု� မချေ�ေ�မှုုန်း�း နိုု�င််ခြ�င်းး�၊ တော်�်�လှှန််ရေး�းတပ််ဖွဲ့့��များ��းက နိုု�င််ငံံ၏
မြို့�့��တော်�်�များ��း ကိုု� ထိိန်းး�ချုု�ပ််လာာနိုု�င််ခြ�င်းး�၊ အစိုးး��ရသည်် အုုပ််ချုု�ပ််မှုုယန္တတရား�းများ��းကိုု� ကော�ာင်းး�မွွန််စွာာ�
လည််ပတ််နိုု�င််သည့့်� အခြေ�ေ�အနေ�ေမရှိတော့����့�ခြ�င်း�း ၊ စီးး�ပွား��းရေး�းကျျဆင်းး�လာာခြ�င်းး� စသည့့်�အခြေ�ေ�အနေ�ေ
မျိုး�း��တွွင်် အစိုးး��ရသည်် နိုု�င််ငံံတကာာနှှင့့်� ကုုလသမဂ္ဂဂအဖွဲ့့��တို့့��ကိုု� ဖိိတ််ခေါ်�်ကာာ တော်�်�လှှန််ရေး�းတပ််ဖွဲ့့��
များ��းနှှင့့်� စစ််မှှန််သော�ာ နိုု�င််ငံံရေး�းဆွေး�း�နွေး�း�မှုုများ��းပြု�ုလုုပ််ကာာ တိုု�င်းး�ပြ�ည််အပြော�ာ��င်းး�အလဲဲကိုု� ဖော်�်�
တိုု�င်း�း ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းရေး�းရာာစင််တာာ
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ဆော�ာင််လာာကြ�သည််ကိုု� တွေ့�့�ရသည််။ နီီပေါ�ါ၊ ဘရွွန််ဒီီနှှင့့်� တော�ာင််အာာဖရိိကနိုု�င််ငံံတို့့��၏ နိုု�င််ငံံရေး�းအပြော�ာ��င်းး�အလဲဲများ��းကိုု�
လေ့�့လာာရာာတွွင်် တူူညီီသော�ာ အဆိုု�ပါါအချျက််အလက််များ��းကိုု� တွေ့�့�ရှိိ�ရသည််။
နီီပေါ�ါနိုု�င််ငံံ၏ ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းစာာချုု�ပ််များ��းတွွင်် ဘုုရင််အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းစနစ်် ဖျျက််သိိမ်း�း ရေး�း၊ တည််ဆဲဲဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေမှှ ဖက််ဒရယ််ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအသစ််သို့့�� ပြ�န််လည််ရေး�းဆွဲဲ�ရေး�း၊ ဖက််ဒရယ််ပြ�ည််နယ််များ��းသတ််မှှတ််ရေး�း၊ ဘုုရင့့်�
တပ််မတော်��်�မှှ ပြ�ည််သူ့့�တပ််မတော်��်�အဖြ�စ်် ပြော��ာင်းး�လဲဲဖွဲ့့��စည်းး�ရေး�း၊ ရဲဲတပ််ဖွဲ့့��ကိုု� ဖက််ဒရယ််ရဲဲတပ််ဖွဲ့့��အဖြ�စ်် ပြ�န််လည််ဖွဲ့့��စည်းး�
ရေး�း၊ အကူးး�အပြော�ာ��င်းး�ကာာလအတွွင်းး� ကာာကွွယ်တ
် ပ််များ��း၏ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�း၊ ကာာကွွယ််ရေး�းနှှင့့်� ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ��း
တွွင်် ကုုလသမဂ္ဂဂအဖွဲ့့��ကိုု� တတိိယပါါတီီအဖြ�စ်် ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ခွွင့့်�ပေး�းရေး�း၊ လွှှတ််တော်�်�နှှင့့်� နိုု�င််ငံံတော်�်�အစိုးး��ရ စုုဖွဲ့့��မှုုများ��းကိုု�
ပြ�င််ဆင််ရေး�းစသည့့်� နိုု�င််ငံံရေး�းအရ အရေး�း�ကြီး�း�သော�ာအချျက််များ��းကိုု� ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းစာာချုု�ပ််ထဲဲတွွင်် ထည့့်�သွွင်း�း ချုု�ပ််ဆိုု�ခဲ့့�သည််။
အစိုးး��ရ၊ မော်�်�ဝါါဒီီနှင့့်
ှ � နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီတို့့�သ
� ည်် ၎င်းး�တို့့��၏တော�ာင်းး�ဆိုု�ချျက််များ��းကိုု� လက််ခံံကြ�သော�ာကြော��ာင့့်� နီီပေါ�ါနိုု�င််ငံံ၏ လက််နက််ကိုု�င််
တော်�်�လှှန််ရေး�းအဆုံးး��သတ််သွားး��သည််ကိုု� တွေ့�့�ရသည််။ မော်�်�ဝါါဒီီတို့့�လည်း
�
�း နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီထူူထော�ာင််ကာာ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�များ��းတွွင််
ဝင််ရော�ာက််ယှှဉ််ပြို�ု�င််ခဲ့့�ရာာ အနိုု�င််ရရှိိ�ခဲ့့�ပြီး�း� အစိုးး��ရဖွဲ့့��စည်းး�နိုု�င််ခဲ့့�ကြ�သည််။ ၂ဝ၁၅ ခုုနှှစ််တွွင်် နီီပေါ�ါနိုု�င််ငံံသည်် ဘုုရင််အုုပ််ချုု�ပ််မှုု
စနစ််မှှ ဖက််ဒရယ််နိုု�င််ငံံအဖြ�စ််သို့့�� ပြော��ာင်းး�လဲဲခဲ့့သ
� ည််။
နီီပေါ�ါနိုု�င််ငံံ၏ အပြော�ာ��င်းး�အလဲဲသည်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းဖြ�စ််စဉ််အတွွက်် အလွွယ််တကူူလေ့�့လာာသင််ယူူနိုု�င််ပြီး�း�
သင််ခန်းး�စာာနှှင့့်� နမူူနာာယူူသင့့်�သော�ာ ဖြ�စ််ရပ််တစ််ခုုဖြ�စ််သည််။ ယင်းး�အပြော�ာ��င်းး�အလဲဲတွွင်် အစိုးး��ရ၊ ဘုုရင််၊ နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီများ��းနှှင့့်�
ပြ�ည််သူူလူူထုုတို့့��က စိိတ််အားး�ထက််သန််စွာာ� ပါါဝင််ခဲ့့�ကြ�သည််ကိုု� တွေ့�့�ရသည််။ ထို့့��ကြော��ာင့့်� ကုုလသမဂ္ဂဂအဖွဲ့့��နှှင့့်� နိုု�င််ငံံတကာာ
အဖွဲ့့��များ��းလည်းး� ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းကိုု� ဖော်�်�ဆော�ာင််ရာာတွွင်် အိိမ််ရှှင််နိုု�င််ငံံနှှင့့်� ပဋိိပက္ခခတွွင်် တိုု�က််ရိုု�က််ပါါဝင််
သူူတို့့��၏ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရန်် စိိတ််အားး�ထက််သန််ခြ�င်းး�နှှင့့်� အိိမ််ရှှင််နိုု�င််ငံံမှှ ဦးးစီီဦးးရွွက််ပြု�ုခြ�င်းး�တို့့��က အခရာာကျျသည််ဟုု
ရေး�းသားး�ဖော်�်�ပြ�ကြ�သည််။ ကုုလသမဂ္ဂဂအဖွဲ့�့� နှှင့့်� နိုု�င််ငံံတကာာအဖွဲ့�့� တို့့��၏အခန်းး�ကဏ္ဍများ��းသည်် လိုအ
ု� ပ််သော�ာကဏ္ဍတွွင်် ငွေကြေး���း��
အားး�ဖြ�င့့်လည်း
�
�း ကော�ာင်းး�၊ နည်းး�ပညာာအားး�ဖြ�င့့်လည်း
�
�း ကော�ာင်းး�၊ အသွွင်း�း ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�းကာာလအတွွင်း�း ၌လည်းး�ကော�ာင်းး�ဝင််ရော�ာက််
ကူူညီီရန်် ဖြ�စ််သည််။
ဘူူရွွန််ဒီီနိုု�င််ငံံ၏ ပဋိိပက္ခခကိုု� လေ့�့လာာကြ�ည့့်�လျှှင်် နီီပေါ�ါနိုု�င််ငံံ၏ ဖြ�စ််စဉ််နှှင့့်� ဆင််တူူနေ�သည််ကိုု� တွေ့�့�ရသည််။
စစ််အာာဏာာရှှင််စနစ််၊ လူူမျိုး�း��တစ််မျိုး�း��က အခြား��းလူူမျိုး�း��တစ််မျိုး�း��ကိုု� ဖိိနိိပ််အုုပ််ချုု�ပ််သည့့်�စနစ််၊ နိုု�င််ငံံရေး�းအရ တန်းး�တူူအခွွင့့်�
အရေး�း�မရရှိိ�သည့့်�စနစ််စသည့့်�ပဋိိပက္ခခကိုု�ဦးးတည််သည့့်�စနစ််ဖြ�င့့်� အုုပ််ချုု�ပ််သူူလူူတန်းး�စား�းမှှ အုုပ််ချုု�ပ််ခံံလူူတန်းး�စား�းများ��းအပေါ်�်�
ကြီး�း�စိုးး��ခဲ့့ကြ� �သည််။ ထို့့��ကြော��ာင့့်� အဖိိနိိပ််ခံံလူူတန်းး�စား�းများ��းက လက််နက််ကိုု�င််တော်�်�လှှန််ရေး�းကိုု� ဆင််နွဲဲ�ခဲ့့�ကြ�သည််။ တော်�်�လှှန််ရေး�း
တပ််ဖွဲ့့��အင််အားး�နှှင့့်� အစိုးး��ရတပ််မတော်��်�အင််အားး� ကွာာ�ဟမှုုနည်း�း သွားး��သည့့်�အချိိ�န််တွွင်် တော်�်�လှှန််ရေး�းတပ််ဖွဲ့့��များ��းက နိုု�င််ငံံ၏
မြို့�့��တော်�်�ကိုု� ထိိန်းး�ချုု�ပ််လာာနိုု�င််သည့့်� အခြေ�ေ�နေ�အထိိ ဆိုု�က််ရော�ာက််ခဲ့့�သည််။ ထိုု�အချိိ�န််မှှစ၍ အစိုးး��ရသည်် နိုု�င််ငံံတကာာနှှင့့်�
အိိမ််နီးး�ချျင်းး�နိုု�င််ငံံတို့့��၏ အကူူအညီီကိုု�ရယူူကာာ လက််နက််ကိုု�င််ပဋိိပက္ခခကိုု� ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�သော�ာနည်းး�လမ်းး�ဖြ�င့့်�ဖြေ�ေရှှင်း�း ရန်် လမ်းး�ဖွွင့့်�
ပေး�းခဲ့့သ
� ည််ကိုု� တွေ့�့�ရသည််။ အဓိိကအားး�ဖြ�င့့်� စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််မှုုမဏ္ဍိုု�င််သုံးး��ရပ််ကိုု� ပြ�န််လည််ပြု�ုပြ�င််ခဲ့့�ကြ�သည််။ လူူမျိုး�း��တိုု�င်းး� တရား�း
မျှှတစွာာ� ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််သည့့်� ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီအုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းစနစ််သို့့�� ပြော��ာင်းး�လဲဲကျျင့့်�သုံးး�� ခဲ့့သ
� ည််။
ဘူူရွွန််ဒီီနိုု�င််ငံံရှိိ� လက််နက််ကိုု�င််တော်�်�လှှန််ရေး�းတပ််ဖွဲ့့��များ��းသည််လည်းး� လက််နက််များ��းစွွန့့်�လွှှတ််ကာာ နိုု�င််ငံံရေး�းပါါတီီ
တည််ထော�ာင််ပြီး�း� ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�တွွင်် ဝင််ရော�ာက််ယှှဉ််ပြို�ု�င််ခဲ့့�ကြ�သည််။ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�တွွင်် လက််နက််ကိုု�င််တော်�်�လှှန််ရေး�းအဖွဲ့့��
အနိုု�င််ရရှိိ�ပြီး�း� အစိုးး��ရဖွဲ့�့� စည်းး�နိုု�င််ခဲ့့သ
� ည််။ ပင််မလုံံ�ခြုံ�ံရေး
� �းကဏ္ဍများ��းကိုု�လည်းး� ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ��းပြု�ုလုပ််ခဲ့
ု သ
့� ည််။ ကာာကွွယ််ရေး�း
ဌာာနနှှင့့်� တရား�းဥပဒေ�ေစိုးး��မိုးး��ရေး�းဌာာနတို့့��ကိုု� အဓိိကဦးးစား�းပေး�း ပြု�ုပြ�င််ခဲ့့�သည််။ အသစ််ဖွဲ့့��စည်းး�လိုု�က််သော�ာ ကာာကွွယ််ရေး�းဌာာန
များ��းတွွင်် လူူမျိုး�း��အချိုး�း��အစား�း တန်းး�တူူညီီမျှှစွာာ�ဖြ�င့့်�ပါါဝင််လာာပြီး�း� ရွေး�း�ကော�ာက််ခံံအရပ််သားး�အစိုးး��ရ၏ လက််အော�ာက််တွွင််ထားး�ရှိိ�
သည််။ တိုု�င်းး�ပြ�ည််အတွွင်း�း ရှိိ� ပြ�ည််သူူလူူထုုအားး�လုံးး��ကိုု� အကာာအကွွယ််ပေး�းနိုု�င််သော�ာ အမျိုး�း��သားး�ကာာကွွယ််ရေး�းမူူဝါါဒများ��း
အတွွက်် ပြ�ည််သူူလူူထုုအတွွင်း�း စစ််တမ်းး�များ��းကော�ာက််ယူူကာာ အမျိုး�း��သားး�ကာာကွွယ််ရေး�းမူူဝါါဒကိုု� ရေး�းဆွဲဲ�ခဲ့့ကြ� �သည််။ လွှှတ််တော်�်�
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အားး�ကော�ာင်းး�အော�ာင်် တည််ဆော�ာက််ခဲ့့ပြီး�း
� � အစိုးး��ရနှှင့့်�ကာာကွွယ််ရေး�းဌာာနများ��းကိုု� ထိရော��ာ�က််စွာာ� ထိိန်းး�ကြော��ာင်းး�ခဲ့့သ
� ည််ကိုု� တွေ့�့�ရ
သည််။ ထိုု�ဖြ�စ််စဉ််များ��းသည်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံအတွွက််အတုုယူူနိုု�င််သည့့်� နမူူနာာကော�ာင်းး�များ��း ဖြ�စ််သည််ကိုု� တွေ့�့�ရှိိ�ရသည််။
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွွင်် ၂ဝဝ၈ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေမူူဘော�ာင််ဖြ�င့့်� ၂ဝ၁ဝ ခုုနှှစ််တွွင်် ရေး�းကော�ာက််ပွဲဲ�များ��းကျျင်းး�ပကာာ
၂ဝ၁၁ ခုုနှှစ််၌ အာာဏာာရှှင််စစ််အစိုးး��ရမှှ လူူထုုရွေး�း�ကော�ာက််တင််မြှော��ာ�က််လိုု�က််သော�ာ ဦးးသိိန်းး�စိိန်် ဦးးဆော�ာင််သည့့်� အရပ််သားး�
၄

တစ််ပိုု�င်းး�အစိုးး��ရသစ်် တက််လာာခဲ့့သ
� ည်် ။ သို့့��သော်�်� စစ််တပ််နှှင့့်� အရေး�း�ကြီး�း�သော�ာဝန််ကြီး�း�ဌာာနများ��းဖြ�စ််သည့့်� ကာာကွွယ််ရေး�း
ဝန််ကြီး�း�ဌာာန၊ ပြ�ည််ထဲဲရေး�းဝန််ကြီး�း�ဌာာနနှှင့့်� နယ််စပ််ရေး�းရာာဝန််ကြီး�း�ဌာာနဝန််ကြီး�း�များ��းကိုု� တပ််မတော်��်�ကသာာ အမည််စာာရင်းး� တင််
သွွင်း�း ခွွင့့်�ရှိိ�ပြီး�း� ၎င်းး�တို့့��ကိုု� လွှှတ််တော်�်�ကအတည််ပြု�ုပေး�းရသည််။ တစ််နိုု�င််ငံံလုံးး��၏ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းယန္တတရား�းများ��းကိုု� တာာဝန််ယူူ
ဆော�ာင််ရွွက််ပေး�းသည့့်� အထွေထွေ��ေ���အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းဦးးစီးး�ဌာာနနှှင့့်� တရား�းဥပဒေ�ေစိုးး��မိုးး��ရေး�းဌာာနများ��းဖြ�စ််သည့့်� ရဲဲနှှင့့်� ထော�ာက််လှှမ်း�း ရေး�း
၅

ဌာာနတို့့��ကိုု� တပ််မတော်��်�မှှအုုပ််ချုု�ပ််သည့့်� ပြ�ည််ထဲဲရေး�းဝန််ကြီး�း�ဌာာန၏ တိုု�က််ရိုု�က််ကွွပ််ကဲဲမှုုအော�ာက််တွွင််ထားး�ရှိိ�သည််။ ထို့့��အပြ�င််
ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�းမဏ္ဍိုု�င််တွွင််လည်း�း တပ််မတော်��်�က ပြ�ည််ထော�ာင််စုုနှှင့့်� တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� /ပြ�ည််နယ််လွှှတ််တော်�်� အမတ််နေ�ရာာများ��း
အတွွက်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�ဝင််ပြို�ု�င််ခြ�င်းး�မရှိိ�ဘဲဲ တပ််မတော်��်�သားး�များ��းအားး� အမတ််နေ�ရာာ (၂၅) ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�ကိုု� ၂ဝဝ၈ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေက အပ််နှှင်းး�ထားး�သည််ကိုု�တွေ့�့�ရသည််။ ၎င်းး�ဝန််ကြီး�း�ဌာာနဝန််ကြီး�း�များ��းနှှင့့်� လွှှတ််တော်�်�အမတ််များ��းကိုု� တပ််မတော်��်�
က ရွေး�း�ချျယ််ထားး�သော�ာ တပ််မတော်��်�သားး�အရာာရှိိ�များ��းဖြ�င့့်� ခန့့်�အပ််ထားး�သည််။ ထို့့��ကြော��ာင့့်� ပြ�ည််သူူလူူထုုကိုု� တိုု�က််ရိုု�က််ကိုု�ယ််
စား�းပြု�ုသော�ာ ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�းမဏ္ဍိုု�င်် သို့့��မဟုုတ်် လွှှတ််တော်�်�တွွင်် ရှိိ�သင့့်�ရှိိ�ထိုု�က််သည့့်� လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့့်�အာာဏာာများ��း ဆုံးး��ရှုံးး��နေ�သည််ကိုု�
တွေ့�့�ရသည််။ တစ််နည်းး�အားး�ဖြ�င့့်� လွှှတ််တော်�်�က အစိုးး��ရနှှင့့်� စစ််တပ််၏ လုုပ််ဆော�ာင််မှုုများ��းကိုု� ထိိန်းး�ကြော��ာင်းး�နိုု�င််မှုု အလွွန််
အားး�နည်းး�သည််ကိုု� တွေ့�့�ရသည််။ လွှှတ််တော်�်�မှှ အခြား��းလုုပ််ငန်းး�ကော်�်�မတီီများ��းကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�နိုု�င််သော်�်�လည်းး� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းနှှင့့်�
ကာာကွွယ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာကော်�်�မတီီကိုု� လွှှတ််တော်�်�မှှ ဖွဲ့့��စည်းး�နိုု�င််ခြ�င်းး�မရှိသေး����းသည််ကိုု� တွေ့�့�ရသည််။
အကျိုးး���ဆက််အားး�ဖြ�င့့်� လွှှတ််တော်�်�က ကာာကွွယ််ရေး�းအသုံးး��စရိိတ််နှှင့့်� အခြား��းစစ််အသုံးး��စရိိတ််များ��းကိုု� စိိစစ််၊ ငြ�င်းး�ပယ််
ရန်် အခွွင့့်�အာာဏာာမရှိပေ���ေ။ ကာာကွွယ််ရေး�းအသုံးး��စရိိတ််များ��းကိုု� ချွွင်းး�ချျက််မရှိိ� အတည််ပြု�ုပေး�းရသည့့်� အခွွင့့်�အာာဏာာသာာ ရရှိိ�
ထားး�သည််။ စစ််တပ််က စစ််မြေ�ေပြ�င််တွွင်် အရပ််သားး�များ��းအပေါ်�်� ကျူးး��လွွန််သော�ာ စစ််ရာာဇဝတ််မှုု၊ လူ့့�အခွွင့့်�အရေး�း�ချိုး�း��ဖော�ာက််မှုု
များ��းကိုု� အရပ််ဖက််ခုံံ�ရုံးး�� တွွင်် စစ််ဆေး�းပိုု�င််ခွွင့့်� မရှိိ�သည့့်�အပြ�င်် စစ််တပ််အတွွင်း�း တရား�းရုံးး��တွွင််လည်း�း မည််သို့့��ဆုံးး�� ဖြ�တ််ချျက််ချျ
သည််ကိုု� သိိရှိိ�ရန်် ဖြ�စ််နိုု�င််ခြေ�ေ မရှိိ�သလော�ာ�က််ဖြ�စ််သည််ကိုု� တွေ့�့�ရှိိ�ရသည််။ အခြား��းနိုု�င််ငံံများ��းကဲ့့သို့့�
� � အခွွင့့်�အရေး�း�ချိုး�း��ဖော�ာက််မှုုများ��း
ကိုု� အရပ််ဘက််ပညာာရှှင််များ��းဖြ�င့့်� သီးး�ခြား��းဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�သော�ာ လွွတ််လပ််သည့့်� အဖွဲ့့��အစည်းး�ကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�သော်�်�လည်းး�
(ဥပမာာ - မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ လူ့့�အခွွင့့်�အရေး�း�ကော်�်�မရှှင််သည််) အစိုးး��ရ၏ လွွမ်း�း မိုးး��မှုုအော�ာက််တွွင််ရှိိ�ပြီး�း� လွှှတ််လပ််စွာာ� ကိုု�င််တွွယ််လုုပ််
ဆော�ာင််နိုု�င််ခြ�င်းး� မရှိိ�သည််ကိုု�တွေ့�့�ရသည််။ သို့့��သော်�်� အလွွန််အရေး�း�ကြီး�း�သည့့်� တရား�းဥပဒေ�ေစိုးး��မိုးး��ရေး�းဌာာနများ��းကိုု�မူူ တပ််မတော်��်�
က ဆက််လက််ထိိန်းး�ကြော��ာင်းး�ထားး�သည့့်� ပြ�ည််ထဲဲရေး�းဝန််ကြီး�း�ဌာာနက ဆက််လက််ချုု�ပ််ကိုု�င််ထားး�ဆဲဲဖြ�စ််သည််။ ဤဖြ�စ််ရပ််များ��း
ကိုု� ခြုံ�ံ�ငြုံ�ံ�သုံးး�� သပ််ကြ�ည့့်�လျှှင်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွွင်် ပင််မလုံံ�ခြုံ�ံရေး
� �းကဏ္ဍများ��းနှှင့့်� နိုု�င််ငံံရေး�းအပြော�ာ��င်းး�အလဲဲများ��းပြု�ုလုုပ််ရန်် လိုု�အပ််
နေ�သည််။
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ လုံံ�ခြု�ုရေး�းကဏ္ဍပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းနှှင့့်� ပတ််သက််၍ ၂ဝ၁၁ ခုုနှှစ််တွွင်် ဦးးသိိန်းး�စိိန်် ဦးးဆော�ာင််သည့့်�
အရပ််သားး�တစ််ပိုု�င်းး�အစိုးး��ရတက််လာာသော�ာအခါါ နိုု�င််ငံံတကာာအကူူအညီီဖြ�င့့်� နိုု�င််ငံံတော်�်�၏ ကာာကွွယ််ရေး�းနှှင့့်� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍ
တို့့��တွွင်် ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုအချို့့���ပြု�ုလုုပ််ခဲ့့�သည််။ အဆိုု�ပါါပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ��းသည်် တိုးး��တက််မှုုအနည်းး�ငယ််ကိုု�သာာ ဖော်�်�
၄ ဦးးသိိန်းး�စိိန်ဦး
် းဆော�ာင််သည့့်� အစိုးး��ရသည်် အရပ််သားး�တစ််ပိုု�င်းး�အစိုးး��ရဟုု ခေါ်�်ဝေါ်�်ရသည့့်�အကြော��ာ�င်း�း မှာာ� ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�းမဏ္ဍိုု�င််တွွင်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုနှှင့့်�
ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�လွှှတ််တော်�်�အသီးး�အသီးး�တွွင်် လွှှတ််တော်�်�အမတ််နေ�ရာာ၏ ၂၅ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�သည်် တပ််မတော်��်�မှှခန့့်�အပ််သည့့်� တပ််မတော်��်�သားး�
ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��း ဖြ�စ််နေ�ခြ�င်း�း ၊ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမဏ္ဍိုု�င််တွွင်် ပြ�ည််ထဲဲရေး�း၊ ကာာကွွယ််ရေး�းနှှင့့်� နယ််စပ််ရေး�းရာာဝန််ကြီး�း�ဌာာန (၃) ခုု၏ ဝန််ကြီး�း�များ��းကိုု�
တပ််မတော်��်�ကာာကွွယ််ရေး�းဦးးစီးး�ချုု�ပ််က တိုု�က််ရိုု�က််ခန့့်�အပ််ပြီး�း� ထိိန်း�း ချုု�ပ််ထားး�ခြ�င်းး� စသည််တို့့��ကြော��ာင့့်� ဖြ�စ််သည််။
၅ ၂ဝ၁၅ ခုုနှှစ်် ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ�တွွင်် အနိုု�င််ရလာာသည့့်� NLD အစိုးး��ရ လက််ထက််တွွင်် တပ််မတော်��်�မှှ ထိိန်းး�ချုု�ပ််ထားး�သော�ာ အထွေထွေ��ေ���အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း ဦးးစီးး�ဌာာန
ကိုု� အရပ််သားး�အစိုးး��ရလက််အော�ာက််သို့့�� ၂ဝ၁၈ ခုုနှှစ်် အကုုန််ပိုု�င်းး�ကာာလတွွင်် လွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�ပေး�းခဲ့့သ
� ည််ကိုု� တွေ့�့�ရသည််။
တိုု�င်း�း ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းရေး�းရာာစင််တာာ
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ဆော�ာင််နိုု�င််ခဲ့့�ပြီး�း� နိုု�င််ငံံ၏လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍသည်် တပ််မတော်��်�၏ လွွမ်း�း မိုးး��ကြီး�း�စိုးး��မှုုအော�ာက််တွွင်် ဆက််လက််ရှိနေ���ေသည််။ ဥပမာာဆယ််စုုနှှစ််ပေါ�ါင်းး�များ��းစွာာ� တပ််မတော်��်�၏အုုပ််ချုု�ပ််မှုုအော�ာက််တွွင််ရှိသော����ာ၊ တာာဝန််ယူူ/တာာဝန််ခံံမှုုအလွွန််အားး�နည်းး�သော�ာ မြ�န််မာာ
နိုု�င််ငံံရဲဲတပ််ဖွဲ့့��ကိုု� သြ�စတြေး��း�လျျနှှင့့်� ဥရော�ာပသမဂ္ဂဂနိုု�င််ငံံတို့့��က ရဲဲတပ််ဖွဲ့့��ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းကဏ္ဍခေါ�ါ�င်းး�စဉ််ဖြ�င့့်� ဝင််ရော�ာက််
၆

ကူူညီီခဲ့့ကြ� �ရသည််။ သို့့��သော်�်� ၎င်းး�ကူူညီီမှုုများ��းသည်် အမိိန့့်�ပေး�းယန္တတရား�းအဆင့့်�ဆင့့်�ကိုု� ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲနိုု�င််စွွမ်း�း မရှိိ�ခဲ့့သ
� ည််ကိုု�
တွေ့�့�ရသည််။ ဥပမာာ -၂ဝ၁၅ ခုုနှှစ််ဝန်းး�ကျျင််တွွင်် ရဲဲတပ််သားး�များ��းမှှ လက််ပတော��ာင်းး�ကြေး��းနီီတော�ာင််စီီမံံကိိန်းး�ကိုု� ကန့့်�ကွွက််ဆန္ဒဒ
ပြ�မှုုတွွင်် ပါါဝင််ခဲ့့�သည့့်� အမျိုး�း��သမီးး�တစ််ဦးးကိုု� သေ�နတ််ဖြ�င့့်� ပစ််သတ််ခဲ့့ခြ�င်း
� �း ၊ သပိိတ််စခန်းး�ကိုု� မီးး�လော�ာင််ဗုံးး��ဖြ�င့့်� ဖြို�ု�ခွွင်း�း ခဲ့့�ခြ�င်း�း တို့့��
ကြော��ာင့့်� သံံဃာာတော်�်�နှှင့့်� ပြ�ည််သူူများ��းက မီးး�လော�ာင််ဒဏ််ရာာများ��း ရရှိိ�ခဲ့့ခြ�င်း
� �း အစရှိိ�သည့့်�သာာဓကများ��းရှိိ�ခဲ့့သ
� ည််။
၂ဝ၁၆ ခုုနှှစ််တွွင်် အမျိုး�း��သားး�ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီအဖွဲ့့��ချုု�ပ်် (NLD) အစိုးး��ရသစ်် တက််လာာသော�ာအခါါ အပြော�ာ��င်းး�အလဲဲအနည်းး�
ငယ််ရှိိ�လာာသည််ကိုု� တွေ့�့�ရသည််။ ဥပမာာ-လွိုု��င််ကော်�်�မြို့�့��တွွင်် တည််ဆော�ာက််သည့့်� ဗိုု�လ််ချုု�ပ််ကြေး��းရုုပ််ကိုု� ကန့့်�ကွွက််ဆန္ဒဒပြ�ခဲ့့�
ကြ�သည့့်� ပြ�ည််သူူများ��းကိုု� နှိိ�မ််နှှင်းး�ဖြိုး�း��ခွွင်းး�ရာာတွွင်် ကျျည််ဆံံအစစ််အစား�း ကျျည််ဆံံအတုုများ��းကိုု�သာာ အသုံးး��ပြု�ုခဲ့့သ
� ဖြ�င့့်� ဒဏ််ရာာ
ရသူူများ��းမှှအပ သေ�ဆုံးး��သူူ မရှိိ�ခဲ့့သ
� ည််ကိုု� တွေ့�့�ရသည််။ ယူူကေ� (UK) နိုု�င််ငံံ၏ ကာာကွွယ််ရေး�းဌာာနမှှ တပ််မတော်��်�သားး�များ��းကိုု�
စစ််မြေ�ေပြ�င််တွွင်် ကျျင့့်�သုံးး�� အပ််သည့့်� နိုု�င််ငံံတကာာဥပဒေ�ေများ��းကိုု� စွွမ်း�း ရည််မြ�င့့်�တင််ရေး�းသင််တန်းး�ခေါ�ါင်းး�စဉ််အော�ာက််တွွင်် ခေါ်�်ယူူ
သင််ကြား�း�ပေး�းခဲ့့သ
� ည််။ သို့့��သော်�်� တပ််မတော်��်�သည်် ရခိုု�င််အရေး�း�အခင်းး�ကိုု� ကိုု�င််တွွယ််ဖြေ�ေရှှင်း�း ရာာတွွင်် ဆိုးး��ရွား��းသော�ာ လူ့့�အခွွင့့်�
အရေး�း�ချိုး�း��ဖော�ာက််မှုုများ��း ကျူးး��လွွန််ခဲ့့�သည််ဟူူသည့့်� စွွပ််စွဲဲ�ခံံရမှုုများ��းကြော��ာင့့်� ယူူကေ�နိုု�င််ငံံသည်် ၎င်းး�သင််တန်းး�အစီီအစဉ််ကိုု�
၇

ရုုတ််သိိမ်း�း ခဲ့့ရ
� သည််။ ၂ဝ၁၈ ခုုနှှစ််တွွင်် တပ််မတော်��်�မှှ ချုု�ပ််ကိုု�င််ထားး�သည့့်� ပြ�ည််ထဲဲရေး�းဝန််ကြီး�း�ဌာာနအော��ာက််ရှိိ� အထွေထွေ��ေ���
အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းဦးးစီးး�ဌာာနကိုု� သမ္မမတရုံးး��ဝန််ကြီး�း�ဌာာနအော��ာက််သို့့�� (ဝါါ) အရပ််ဖက််အစိုးး��ရ အုုပ််ချုု�ပ််မှုုအော�ာက််သို့့�� လွဲဲ�ပြော��ာင်းး�ပေး�းခဲ့့�
သော်�်�လည်းး� အခြား��းအရေး�း�ကြီး�း�သော�ာ ရဲဲတပ််ဖွဲ့့��၊ ထော�ာက််လှှမ်း�း ရေး�း၊ အကျျဉ်းး�ထော�ာင််၊ မီးး�သတ််ဌာာနနှှင့့်� ပြ�ည််ထဲဲရေး�းဝန််ကြီး�း�ဌာာန
တို့့��၏ ဝန််ကြီး�း�ရာာထူးး�များ��းကိုု� တပ််မတော်��်�ကသာာ ဆက််လက််ချုု�ပ််ကိုု�င််ထားး�သည််ကိုု� တွေ့�့�ရှိိ�ရသည််။
အထက််ဖော်�်�ပြ�ပါါ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ တစ််ပိုု�င်းး�တစ််စ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုအချို့့���သည်် ၂ဝ၁၅ ခုုနှှစ််၊
အော�ာက််တိုု�ဘာာလ (၁၅) ရက််နေ့�့တွွင်် ချုု�ပ််ဆိုု�ခဲ့့�သည့့်� တစ််နိုု�င််ငံံလုံးး��ပစ််ခတ််တိုု�က််ခတ််မှုုရပ််စဲဲရေး�းသဘော�ာ�တူူစာာချုု�ပ်် (NCA)
လမ်းး�ကြော��ာင်းး�ဖြ�င့့်�သွားး��နေ�သည့့်� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းဖြ�စ််စဉ််၏ အစိိတ််အပိုု�င်းး�တစ််ခုု မဟုုတ််ခဲ့့�ပေ�။ နိုု�င််ငံံတကာာ အဖွဲ့့��
အစည်းး�အချို့့���က အာာဏာာရ အစိုးး��ရနှှင့့်� တပ််မတော်��်�တို့့��ကိုု�သာာ ချျဉ်းး�ကပ််ပြီး�း�ပေး�းခဲ့့သော�
�
ာ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�း
ဆိုု�င််ရာာ အကူူအညီီများ��းသာာ ဖြ�စ််သည််။ NCA လမ်းး�ကြော��ာင်းး�ဖြ�င့့်� သွားး��နေ�သည့့်� ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းဖြ�စ််စဉ််တွွင်် လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍ
သည်် ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းဆွးး�နွေး�း�ပွဲဲ�တွွင်် ပါါဝင််သည့့်� အကျိုးး���သက််ဆိုု�င််သူူများ��း (stakeholders) အကြား�း� ဆွေး�း�နွေး�း�ညှိိ�နှိုုင်း�း ကြ�မည့့်�
အကြော��ာ�င်းး�အရာာ တစ််ခုုဖြ�စ််သည််။ သို့့��သော်�်� လက််ရှိိ�အချိိ�န််ထိိတွွင်် ကျျင်းး�ပလာာခဲ့့သ
� ည့့်� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းညီီလာာခံံ ၈

(၂၁) ရာာစုုပင််လုံံအ
� စည်းး�အဝေး�း�များ��း၌ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍနှှင့့်�ပတ််သက််၍ စတင််ဆွေး�း�နွေး�း�နိုု�င််ခဲ့့ခြ�င်း
� �း မရှိသေး����းပေ�။ ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�း
၆ ဥရော�ာပသမဂ္ဂဂ (EU) သည်် ၂ဝ၁၃ ခုုနှှစ််မှှစ၍ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရဲဲတပ််ဖွဲ့့��ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းအတွွက်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရဲဲတပ််ဖွဲ့့��ကိုု� လူ့့�အခွွင့့်�အရေး�း�၊ စေ့�့စပ််ညှိိ�နှိုုင်း�း မှုု
နှှင့့်� လူူအုုပ််စုုစီီမံံခန့့်�ခွဲဲ�မှူူ�နှှင့့်� အဓိိကရုုဏ်း�း ဖြေ�ေရှှင်း�း နည်းး�ဆိုု�င််ရာာ သင််တန်းး�များ��း စတင််ပေး�းခဲ့့သ
� ည််။ ထို့့��အပြ�င်် ၂ဝ၁၆ ခုုနှှစ်် စက််တင််ဘာာလမှှ စ၍ ယူူရိုု�ငွေ�ေ
သန်းး� ၃ဝ (မြ�န််မာာကျျပ််ငွေ�ေ ၄၉.၆ ဘီီလီီယံံ) ဖြ�င့့်� EU ၏ MYPOL အစီီအစဉ််မှှ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရဲဲတပ််ဖွဲ့့��ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းအတွွက်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရဲဲတပ််ဖွဲ့့��ဝင််
များ��း၏ စွွမ်း�း ဆော�ာင််ရည််များ��းအားး� မြှ�ှင့့်�တင််ပေး�းလျျက််ရှိိ�သည််။ https://eeas.europa.eu/delegations/iran/42187/node/42187_ku
၇	ယူူကေ�နိုု�င််ငံံသည်် မြ�န််မာာစစ််တပ််ကိုု� တပ််ပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ ပညာာပေး�းသင််တန်းး�များ��းအတွွက်် ပေး�းလာာခဲ့့သော်�်�လည်း
�
�း မြ�န််မာာစစ််တပ််မှှ ရခိုု�င််အရေး�း�ကိုု�င််တွွယ််
ဖြေ�ေရှှင်း�း ရာာတွွင်် လူ့့�အခွွင့့်�အရေး�း�ချိုး�း��ဖော�ာက််မှုုများ��း ရှိိ�သည််ဟုု စွွပ််စွဲဲ�မှုုများ��းရှိိ�ခဲ့သ
့� ဖြ�င့့်� ၂ဝ၁၇ ခုုနှှစ််မှှစ၍ ယူူကေ�နိုု�င််ငံံ၏ တပ််ပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ ကူူညီီပံ့့�ပိုးး��မှုုများ��းကိုု�
ရပ််ဆိုု�င်းး�ခဲ့့သ
� ည််။ https://www.bbc.com/news/uk-41326179
၈	ယခုုစာာတမ်းး�ပြု�ုစုုနေ�ချိိ�န််အတွွင်း�း မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွွင်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းညီီလာာခံံ - ၂၁ ရာာစုုပင််လုံံ� အစည်းး�အဝေး�း�ကိုု� (၃) ကြိ�ိမ််ကျျင်းး�ပပြီး�း�စီးး�ခဲ့့ပြီး�း
� �
ဖြ�စ််သည််။ ပထမအစည်းး�အဝေး�း�ကိုု� ၂ဝ၁၆ ခုုနှှစ််၊ သြ�ဂုုတ််လ (၃၁) ရက််မှှ စက််တင််ဘာာလ (၃) ရက််နေ့�့အထိိလည်း�း ကော�ာင်းး�၊ ဒုုတိိယအစည်းး�အဝေး�း�ကိုု�
၂ဝ၁၇ ခုုနှှစ််၊ မေ�လ (၂၄) ရက်် မှှ (၂၉) ရက််နေ့�့အထိိလည်း�း ကော�ာင်းး�၊ တတိိယအစည်းး�အဝေး�း�ကိုု� ၂ဝ၁၈ ခုုနှှစ််၊ ဇူူလိုု�င််လ (၁၁) ရက််မှှ (၁၆) ရက််နေ့�့အထိိ
လည်းး�ကော�ာင်းး�ကျျင်းး�ပခဲ့့သ
� ည််။ ပထမအစည်းး�အဝေး�း�တွွင်် တက််ရော�ာက််သည့့်�အစုုအဖွဲ့့��အသီးး�သီးး�မှှ အဆိုု�ပြု�ုစာာတမ်းး�များ��းဖတ််ကြား�း�တင််ပြ�ခြ�င်းး�သာာ ပြု�ု
လုုပ််ခဲ့့�ပြီး�း� ဆွေး�း�နွေး�း�ညှိိ�နှိုုင်း�း မှုုများ��းမရှိိ�ခဲ့ပေ�
့� ။ ဒုုတိိယနှှင်် တတိိယအစည်းး�အဝေး�း�တွွင််ဆွေး�း�နွေး�း�ခဲ့့�သည့့်� ကဏ္ဍကြီး�း�များ��းအလိုု�က်် စုုစုုပေါ�ါင်းး�သဘော�ာ�တူူညီီချျက််
(၅၁) ချျက်် ရရှိိ�ခဲ့့သ
� ည််။ သို့့��သော်�်� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းဆိုု�င််ရာာ သဘော�ာ�တူူညီီချျက််များ��း မပါါရှိပေ���ေ။
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တိုု�င်း�း ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းရေး�းရာာစင််တာာ

ဆွေး�း�နွေး�း�ပွဲဲ�တွွင်် ဆွေး�း�နွေး�း�သည့့်�အကြော��ာ�င်း�း အရာာတစ််ခုုဖြ�စ််သည့့်�

နိုု�င််ငံံရေး�းကဏ္ဍတွွင်် လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍ၏ အစိိတ််အပိုု�င်းး�

တစ််ခုုဖြ�စ််သော�ာ “တစ််ခုုတည်းး�သော�ာ တပ််မတော်��်�” ကိိစ္စစကိုု� ဆွေး�း�နွေး�း�ခဲ့့�စဉ််တွွင််လည်း�း ဆွေး�း�နွေး�း�ဖက််များ��းအကြား�း�အထူးး�သဖြ�င့့်�
တပ််မတော်��်�နှှင့့်� NCA လက််မှှတ််ထိုးး��ထားး�သော�ာ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လက််နက််ကိုု�င််အဖွဲ့့��များ��းအကြား�း� တင်းး�မာာမှုုအချို့့���ရှိိ�ခဲ့့သ
� ည််။
ထို့့��ကြော��ာင့့်� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွွင်် “လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍ”သည်် ဆွေး�း�နွေး�း�ရန််ပင််အလွွန််ထိိရှှလွွယ််သော�ာ အကြော��ာ�င်းး�ရာာတစ််ခုုဖြ�စ််သည််။
ထို့့��ကြော��ာင့့်� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းဖြ�စ််စဉ််အတွွက်် လက််ရှိိ�သွားး��နေ�သည့့်� NCA လမ်းး�ကြော��ာင်းး�သည််လည်းး�
တိုးး��တက််မှုုမရှိိ�သည့့်�အပြ�င်် တုံ့့��ဆိုု�င်းး�နေ�သည့့်� အနေ�ေအထားး�တွွင််ရှိနေ���ေသည််။ ထို့့��သို့့��ဖြ�စ််ရသည့့်� အကြော��ာ�င်းး�ရင်းး�တစ််ခုုမှာာ�
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ လက််နက််ကိုု�င််ပဋိိပက္ခခတွွင်် တိုု�က််ရိုု�က််ပါါဝင််ပတ််သက််နေ�သည့့်� တပ််မတော်��်�နှှင့့်� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လက််နက််ကိုု�င််
အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းအကြား�း� NCA ကိုု� ကြေ��ကြေ��လည််လည််ဆွေး�း�နွေး�း�ညှိိ�နှိုုင်း�း သဘော�ာ�တူူညီီမှုုမရှိိ�ခဲ့ဘဲဲ
့� NCA ကိုု� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�
လက််နက််ကိုု�င််အဖွဲ့့��အစည်းး�အချို့့���က လက််မှှတ််ရေး�းထိုးး��ခဲ့့ခြ�င်း
� �း ကြော��ာင့့်�ဖြ�စ််သည််ဟုု သုံးး��သပ််ကြ�သည််။ ထိုု�သို့့�� NCA ကိုု�အလျျင််
စလိုု� လက််မှှတ််ရေး�းထိုးး��ခဲ့့ကြ� �ခြ�င်း�း ကြော��ာင့့်� အကျိုးး���ဆက််မှာာ� တပ််မတော်��်�နှှင့့်� NCA မထိုးး��ရသည့့်� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လက််နက််ကိုု�င််
အဖွဲ့့��အစည််းး�များ��းအကြား�း� လက််နက််ကိုု�င််ပဋိိပက္ခခများ��း ဆက််လက််ဖြ�စ််ပွား��းနေ�သည့့်�အပြ�င်် တပ််မတော်��်�နှှင့့်� NCA လက််မှှတ််
ရေး�းထိုးး��ထားး�သည့့်� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လက််နက််ကိုု�င််အဖွဲ့့��အစည်းး�အချို့့���အကြား�း�တွွင််လည်း�း လက််နက််ကိုု�င််ပဋိိပက္ခခများ��း ရံံဖန််ရံံခါါ
ပြ�န််လည််ဖြ�စ််ပွား��းလျျက််ရှိိ�သည််။ ထို့့��ကြော��ာင့့်� NCA လမ်းး�ကြော��ာင်းး�ဖြ�င့့်� သွားး��နေ�သည့့်� ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းဖြ�စ််စဉ််မှှတစ််ဆင့့်� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�း
ကဏ္ဍပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းကိိစ္စစဆွေး�း�နွေး�း�ရန််ပင်် အလှှမ်း�း ဝေး�းနေ�ဆဲဲဖြ�စ််သည််။
အမှှန််တကယ််တွွင်် NCA သည်် ဤစာာတမ်းး�တွွင််ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့့်� နိုု�င််ငံံတကာာသာာဓကများ��းတွွင်် ချုု�ပ််ဆိုု�ခဲ့့�ကြ�သည့့်�
ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းသဘော�ာ�တူူစာာချုု�ပ််များ��းနှှင့့်� သဘော�ာ�တရား�းအားး�ဖြ�င့့်� မတူူညီီပါါ။ NCA သည်် အပစ််အခတ််ရပ််စဲဲရေး�း သဘော�ာ�တူူ
စာာချုု�ပ််တစ််ခုုမျှှသာာ ဖြ�စ််ပြီး�း� ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းသဘော�ာ�တူူစာာချုု�ပ််တစ််ခုုမဟုုတ််ပါါ။ ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းသဘော�ာ�တူူစာာချုု�ပ်် ချုု�ပ််ဆိုု�နိုု�င််ရန််
ကနဦးးချုု�ပ််ဆိုု�သည့့်� အပစ််ရပ််စာာချုု�ပ််မျှှသာာဖြ�စ််ပြီး�း� အလွွန််ယေ�ဘုုယျျဆန််သည််။
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ထို့့��ကြော��ာင့့်�လည်း�း နီီပေါ�ါ၊ ဘူူရွွန််ဒီီနှှင့့်�

တော�ာင််အာာဖရိိကနိုု�င််ငံံများ��းကဲ့့သို့့�
� � အနှှစ််သာာရရှိသော����ာ နိုု�င််ငံံရေး�းအပြော�ာ��င်းး�အလဲဲကိုု� ဖြ�စ််စေ�နိုု�င််သည့့်�အချျက််များ��းကိုု� NCA
စာာချုု�ပ််တွွင်် ထည့့်�သွွင်း�း ချုု�ပ််ဆိုု�ထားး�ခြ�င်းး� မရှိိ�သည််ကိုု� တွေ့�့�နိုု�င််ပါါသည််။ သို့့��သော်�်� စာာချုု�ပ််တွွင်် လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍများ��း ပြ�န််လည််
ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ရေး�းကိိစ္စစရပ််များ��းဆွေး�း�နွေး�း�ရန်် (DDR)၊ ပစ််ခတ််တိုု�က််ခိုု�က််မှုုစော�ာင့့်�ကြ�ည့့်�ရေး�းကော်�်�မတီီ (JMC)၊ အစိုးး��ရ စစ််တပ််နှှင့့်�
တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�စစ််တပ််တို့့��ကြား�း� အပစ််အခတ််ကင်းး�မဲ့့ဇု
� ုန််သတ််မှှတ််ရေး�း၊ စစ််ဒဏ််ကြော��ာင့့်� အိုးး��အိိမ််စွွန့့်�ခွာာ�ပြီး�း� ရွှေပြော���ာ��င်းး�နေ�ထိုု�င််
ကြ�သူူများ��းအရေး�း�နှှင့့်� အခြား��းကိိစ္စစရပ််များ��းကိုု� ဆွေး�း�နွေး�း�ရန်် ါ�ါရှိိ�သည််။ ထို့့��အပြ�င်် နိုု�င််ငံံရေး�းပိုု�င်းး�တွွင်် နိုု�င််ငံံရေး�းတွေ့�့�ဆုံံ�ဆွေး�း�နွေး�း�
ရေး�းမူူဘော�ာင်် (FPD) ကိုု�ရေး�းဆွဲဲ�ပြီး�း� လိုု�အပ််သော�ာနိုု�င််ငံံရေး�းကဏ္ဍများ��းကိုု� ဆွေး�း�နွေး�း�ရန််နှှင့့်� ရရှိိ�လာာသော�ာရလာာဒ််များ��းကိုု�
ပြ�ည််ထော�ာင််စုုလွှှတ််တော်�်�တွွင်် အတည််ပြု�ုပြီး�း� ၎င်းး�ကိုု�အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�သွားး��ရန်် ပါါရှိိ�သည််။ သို့့��ရာာတွွင်် လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍ
ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းကိုု� လုုပ််ဆော�ာင််ရာာတွွင်် အဓိိက အရေး�း�ကြီး�း�သည့့်� ကဏ္ဍများ��းဖြ�စ််သည့့်� ကာာကွွယ််ရေး�းဌာာနကိုု� အရပ််ဖက််
အစိုးး��ရအော��ာက််တွွင််ထားး�ရှိရေး���း�၊ စစ််တပ််ကိုု� မည််သို့့��ပြ�န််လည််ပြ�င််ဆင်် (ဝါါ) အသစ််ဖွဲ့့��စည်းး�ရေး�း၊ အများ��းပြ�ည််သူူတော�ာင်းး�ဆိုု�နေ�
သော�ာ ၂ဝဝ၈ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံးး��အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပြ�င််ဆင််ရေး�း စသည့့်� နိုု�င််ငံံရေး�းအရ အရေး�း�ကြီး�း�သည့့်�အချျက််များ��း မပါါဝင််သည််ကိုု�တွေ့�့�ရှိိ�
ရသည််။

၉	မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ တစ််နိုု�င််ငံံလုံးး��ပစ််ခတ််တိုု�က််ခိုု�က််မှုု ရပ််စဲဲရေး�းသဘော�ာ�တူူစာာချုု�ပ်် (NCA) သည်် နိုု�င််ငံံရေး�းသဘော�ာ�တူူစာာချုု�ပ်် တစ််ခုုမဟုုတ််ပါါ။ သို့့��သော်�်�
နိုု�င််ငံံရေး�းသဘော�ာ�တူူစာာချုု�ပ်် (“ပြ�ည််ထော�ာင််စုုသဘာာတူူစာာချုု�ပ််”) ချုု�ပ််ဆိုု�နိုု�င််ရန််အတွွက်် နိုု�င််ငံံရေး�း/ ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းဆွေး�း�နွေး�း�ပွဲဲ�များ��း ကျျင်းး�ပရမည််ဖြ�စ််ရာာ ထို့့��
သို့့�� ကျျင်းး�ပနိုု�င််ရန််အတွွက်် အပစ််အခတ််ရပ််စဲဲခြ�င်းး�နှှင့့်� ထို့့��နော�ာက်် နိုု�င််ငံံရေး�းဆွေး�း�နွေး�း�မှုုမူူဘော�ာင််ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�တို့့��ကိုု� ပြု�ုလုုပ််သွားး��မည််ဟူူသည့့်� စာာချုု�ပ််မျှှသာာ
ဖြ�စ််သည််။ ဤစာာတမ်းး� ရေး�းသားး�နေ�ချိိ�န််အထိိတွွင်် NCA လမ်းး�ကြော��ာင်းး�မှှတစ််ဆင့့်� ဖော်�်�ဆော�ာင််သွားး��သည့့်� ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းဆွေး�း�နွေး�း�ပွဲဲ�များ��းမှှ “ပြ�ည််ထော�ာင််စုု
သဘော�ာ�တူူစာာချုု�ပ်် (Union Accords)” ၏ အစိိတ််အပိုု�င်းး� ၁ နှှင့့်� ၂ ကိုု� ချုု�ပ််ဆိုု�ထားး�ပြီး�း� ဖက််ဒရယ်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုုတည််ဆော�ာက််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ အခြေ�ေ�ခံံမူူ
စုုစုုပေါ�ါင်းး� (၅၁) ချျက်် ရရှိိ�ထားး�သည််။ ထို့့��ကြော��ာင့့်� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွွင်် နိုု�င််ငံံရေး�းသဘော�ာ�တူူစာာချုု�ပ််ကိုု� တစ််စိိတ််တစ််ပိုု�င်းး�မျှှသာာ ချုု�ပ််ဆိုု�နိုု�င််သေး�းပြီး�း� ထိုု�ချုု�ပ််ဆိုု�
ထားး�သော�ာ သဘော�ာ�တူူညီီချျက််များ��းကိုု� ဤစာာတမ်းး�ရေး�းသားး�နေ�ချိိ�န််တွွင်် အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ခြ�င်းး� မရှိသေး����းပါါ။

တိုု�င်း�း ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းရေး�းရာာစင််တာာ
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NCA စာာချုု�ပ််တွွင်် လက််မှှတ််ရေး�းထိုးး��ခဲ့့ကြ� �သည့့်� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လက််နက််ကိုု�င်် အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းနှှင့့်� အစိုးး��ရ၊
တပ််မတော်��်�တို့့��ဖက််မှှ NCA ရေး�းထိုးး��ပြီး�း�နော�ာက်် ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��း ဖော်�်�ဆော�ာင််ရာာတွွင််လည်း�း အလုုပ််မဖြ�စ််သော�ာ
ပစ််ခတ််တိုု�က််ခိုု�က််မှုုစော�ာင့့်�ကြ�ည့့်�ရေး�းလုုပ််ငန်းး�နှှင့့်� မြို�ု�ပြ�၊ ကျေး�း�ရွာာ� အဆင့့်�တွွင််သာာ လူူမှုုရေး�း၊ နိုု�င််ငံံရေး�းတွေ့�့�ဆုံံ�ပွဲဲ�များ��းကိုု� ကျျင်းး�ပ
ခြ�င်းး�တို့့��ဖြ�င့့်�သာာ အချိိ�န််ကုုန််ခဲ့့�ပြီး�း� အရေး�း�ကြီး�း�သည့့်� ပင််မလုံံ�ခြုံ�ံရေး
� �းကဏ္ဍများ��းပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�း၊ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�များ��း တော�ာင်းး�
ဆိုု�နေ�ကြ�သော�ာ ဖက််ဒရယ််နိုု�င််ငံံတော်�်�အသစ််တည််ဆော�ာက််ရေး�း၊ နိုု�င််ငံံရေး�းနှှင့့်� စီးး�ပွား��းရေး�းအခွွင့့်�အာာဏာာများ��းကိုု� ပြ�ည််ထော�ာင််စုု
အဆင့့်� ဖက််ဒရယ််အစိုးး��ရနှှင့့်� ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�အစိုးး��ရတို့့��အကြား�း� ခွဲဲ�ဝေ�ကျျင််သုံးး��ရေး�း စသည့့်� နိုု�င််ငံံရေး�း အရ အရေး�း�ကြီး�း�
သည့့်� ကိိစ္စစရပ််များ��းကိုု� အကြေ�ေ�အလည််ညှိိ�နှိုုင်း�း ဆွေး�း�နွေး�း�နိုု�င််မှုု အလွွန််အားး�နည်းး�နေ�သည််ကိုု� တွေ့�့�ရှိိ�ရသည််။
ထို့့��ကြော��ာင့့်� အထက််ပါါအခက််အခဲဲများ��းကိုု� ကျော်�်��လွှားး��နိုု�င််ရန်် ကျျယ််ပြ�န့့်�သော�ာ ကာာကွွယ််ရေး�းနှှင့့်� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍ
များ��းကိုု� ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရန််လိုု�အပ််မှုုကိုု� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လက််နက််ကိုု�င််အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း၊ နိုု�င််ငံံရေး�းအင််အားး�စုုများ��း၊ လူူမှုုအဖွဲ့့��
အစည်းး�များ��းမှှ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းညီီလာာခံံ -၂၁ ရာာစုု ပင််လုံံ� အစည်းး�အဝေး�း�တို့့��တွွင်် တင််ပြ�ဆွေး�း�နွေး�း�ခဲ့့ကြ� �ပြီး�း� ဖြ�စ််
သည််။ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းညီီလာာခံံ - ၂၁ ရာာစုုပင််လုံံ၏
� ပထမအစည်းး�အဝေး�း�သို့့�� တင််သွွင်း�း ဖတ််ကြား�း�သည့့်� ညီီညွွတ််
သော�ာတိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းဖက််ဒရယ််ကော�ာင််စီီ (UNFC) ၏ ဖက််ဒရယ််မူူစာာတမ်းး� (အချျပ််ပိုု� ၂ တွွင်် ရှုု) တွွင်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ
အတွွင်း�း ရှိိ� လက််နက််ကိုု�င််တပ််အားး�လုံးး�� အရပ််သားး�အစိုးး��ရအုုပ််ချုု�ပ််မှုုအော�ာက််တွွင််ထားး�ရှိရေး���း�၊ ကာာကွွယ််ရေး�းနှှင့့်� တရား�းဥပဒေ�ေ
စိုးး��မိုးး��ရေး�းဌာာနများ��း၏ဝန််ကြီး�း�များ��းအတွွက်် အရပ််သားး�ကိုု�ခန့့်�အပ််ပြီး�း� အရပ််သားး�အစိုးး��ရ၏ အုုပ််ချုု�ပ််မှုုအော�ာက််တွွင်် ထားး�ရှိရေး���း�၊
တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�အားး�လုံးး��လိုု�လားး�သော�ာ ဖက််ဒရယ််နိုု�င််ငံံတော်�်�သစ််ထူူထော�ာင််ရေး�းစသည့့်� နိုု�င််ငံံရေး�းအရအရေး�း�ကြီး�း�သည့့်�တော�ာင်းး�
ဆိုု�ချျက််များ��းကိုု� အလေး�း�အနက်် ညှိုု��နှိုုင်းး�တိုု�င််ပင််ပြီး�း� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�သင့့်�သည််။ စစ််ဘော�ာင််ကိုု�ချုံ့့���ပြီး�း� အရပ််ဖက််ဘော�ာင််
ကိုု� ချဲ့့��နိုု�င််ရန််၊ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း၊ ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�းနှှင့့်� တရား�းစီီရင််ရေး�းမဏ္ဍိုု�င််များ��းသည်် ပြ�ည််သူူအခြေ�ေ�ပြု�ုစနစ််ဖြ�စ််လာာစေ�ရန်် ပြု�ုပြ�င််
ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ��း ပြု�ုလုုပ််သွားး��ရမည်် ဖြ�စ််သည််။ ဝန််ကြီး�း�ဌာာနများ��းအားး�လုံးး��သည်် သမ္မမတအုုပ််ချုု�ပ််မှုုအော�ာက််တွွင်် ရှိိ�သင့့်�ပြီး�း�
ဝန််ကြီး�း�များ��းသည််လည်းး� အရပ််ဖက််အစိုးး��ရမှှ ခန့့်�အပ််ရမည််ဖြ�စ််သည််။ ထိုု�ကဲ့့သို့့�
� �သော�ာ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ��းကိုု� ဖော်�်�ဆော�ာင််
သွားး��နိုု�င််ပါါက ရာာစုုနှှစ််တစ််ခုုနီးး�ပါးး� ရှှည််ကြာ�ာလာာပြီး�း�ဖြ�စ််သည့့်� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ ပြ�ည််တွွင်း�း စစ််နှှင့့်� လက််နက််ကိုု�င််ပဋိိပက္ခခများ��း
ချုု�ပ််ငြိ�ိမ်း�း ၍ ရေ�ရှှည််တည််တံ့့�သော�ာ ပြ�ည််တွွင်း�း ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းသို့့�� ဦးးတည််သွားး��နိုု�င််မည််ဖြ�စ််သည််။

၁။	မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုသဘော�ာ�တူူစာာချုု�ပ်် (Union Accord) တွွင်် SSR ဆိုု�င််ရာာအခြေ�ေ�ခံံမူူများ��း ထည့့်�သွွင်း�း
ချုု�ပ််ဆိုု�သွားး��နိုု�င််ရန်် အရေး�း�ကြီး�း�ပါါသည််။ ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းသဘော�ာ�တူူစာာချုု�ပ််တွွင်် SSR ဆိုု�င််ရာာအခြေ�ေ�ခံံမူူများ��း ထည့့်�
သွွင်း�း ချုု�ပ််ဆိုု�ခြ�င်းး�အားး�ဖြ�င့့်� လက််ရှိဖော်���်��ဆော�ာင််နေ�သည့့်� အစိုးး��ရ၊ တပ််မတော်��်�နှှင့့်� NCA လက််မှှတ််ထိုးး��ထားး�သည့့်�
တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လက််နက််ကိုု�င််အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းအကြား�း� ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းဆွေး�း�နွေး�း�ပွဲဲ�များ��းဆက််လက််ကျျင်းး�ပနိုု�င််ရေး�းနှှင့့်�
NCA လက််မှှတ်် မရေး�း�ထိုးး��ထားး�သေး�းသည့့်� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လက််နက််ကိုု�င််အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းမှှ NCA လက််မှှတ််ထိုးး��
လာာနိုု�င််ရေး�းအတွွက်် အထော��ာက််အကူူဖြ�စ််စေ�နိုု�င််ပါါသည််။ ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းစာာချုု�ပ််/ပြ�ည််ထော�ာင််စုုသဘော�ာ�တူူစာာချုု�ပ််
တွွင်် SSR ဆိုု�င််ရာာ အခြေ�ေ�ခံံမူူများ��းထည့့်�သွွင်း�း ထားး�ခြ�င်းး�ဖြ�င့့်� SSR ကိုု� ရေ�ရှှည််လုုပ််ငန်းး�စဉ််တစ််ရပ််အနေ�ေဖြ�င့့်�လည်း�း
ကော�ာင်းး� (ဝါါ) ရေ�ရှှည််တည််တံ့့�သော�ာ ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းအတွွက်် ဖြ�ည့့်�ဆည်း�း ပေး�းရမည့့်� ကတိိကဝတ််အနေ�ေဖြ�င့့်�လည်း�း
ကော�ာင်းး� အာာဏာာရအစိုးး��ရအဆက််ဆက််အားး� ဖိိအားး�ပေး�းသွားး��နိုု�င််သည့့်� လမ်းး�ကြော��ာင်းး�တစ််ခုု ဖြ�စ််နိုု�င််သည််။ လေ့�့လာာ
တင််ပြ�ထားး�သော�ာ နိုု�င််ငံံတကာာအတွေ့�့��အကြုံ�ံ�များ��းအရ ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းစာာချုု�ပ််တွွင်် SSR ဆိုု�င််ရာာ သဘော�ာ�တူူညီီချျက််
များ��း ထည့့်�သွွင်း�း ရန်် အရေး�း�ကြီး�း�သည််ကိုု� သိိနိုု�င််ပါါသည််။ ဥပမာာ - ဘူူရွွန််ဒီီနိုု�င််ငံံတွွင်် ၂ဝဝဝ ခုုနှှစ်် အာာရူူရှာာ�သဘော�ာ�တူူ
ညီီချျက််များ��း၌ SSR ဆိုု�င််ရာာအချျက််များ��း (အထူးး�သဖြ�င့့်� တပ််ပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာပေါ�ါင်းး�စည်းး�မှုုနှှင့့်� ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု) ပါါဝင််
သည််။ အစိုးး��ရမဟုုတ််သော�ာ လက််နက််ကိုု�င််တော်�်�လှှန််ရေး�းအုုပ််စုုများ��းက ၎င်းး�တို့့��လိုု�လားး�သည့့်� စစ််တပ််အတွွင်း�း
တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�မျှခြေ��ေ� (ethnic balance in the military) ကိုု� ဖော်�်�ဆော�ာင််သွားး��မည််ဟူူသည့့်� အချျက််ပါါရှိိ�သဖြ�င့့်�
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တိုု�င်း�း ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းရေး�းရာာစင််တာာ

ယင်းး�သဘော�ာ�တူူညီီချျက််များ��းကိုု� ချုု�ပ််ဆိုု�နိုု�င််ခဲ့့�ခြ�င်း�း ဖြ�စ််သည််။ တော�ာင််အာာဖရိိကနိုု�င််ငံံတွွင််လည်း�း ၁၉၉၁ ခုုနှှစ်် အမျိုး�း��
သားး�ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းသဘော�ာ�တူူ စာာချုု�ပ််တွွင်် SSR စကားး�ရပ်် မပါါရှိသော်����်�လည်းး� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းအသွွင််ပြော��ာင်းး�ရန််အတွွက််
ရှေ�ေရှှည််မျှော်�်��မှှန်းး�ချျက််နှှင့့်� အခြေ�ေ�ခံံမူူများ��း ထည့့်�သွွင်း�း ထားး�သည််။ နီီပေါ�ါနိုု�င််ငံံတွွင််လည်း�း ၂ဝဝ၆ ခုုနှှစ်် ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�း
စာာချုု�ပ််၌ SSR ကိုု� ထည့့်�သွွင်း�း ထားး�ခြ�င်းး�မရှိသော်����်�လည်းး� မော်�်�ဝါါဒီီတပ််ဖွဲ့့��ဝင််များ��းကိုု� ပေါ�ါင်းး�စည်းး�သွားး��ရန််နှှင့့်� ပြ�န််လည််
နေ�ရာာချျသွားး��ရန်် သဘော�ာ�တူူညီီချျက််တစ််ခုု ပါါရှိိ�သည််။ ထိုု�အတွွက်် တပ််ပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာပေါ�ါင်းး�စည်းး�မှုုကိုု� အပစ််ရပ််
အလွွန််နှှင့့်� DDR မစတင််မီီ “ကြား�း�ကာာလ” တွွင်် အသေး�း�စိိတ််ညှိိ�နှိုုင်း�း ဆွေး�း�နွေး�း�ခဲ့့ကြ� �သည််။
၂။ SSR သည်် အလွွန််ကျျယ််ပြ�န့့်�နက််နဲဲပြီး�း� SSR တစ််စုံံလုံးး
� �� ကိုု� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ရွွက််ရာာတွွင်် အရင်းး�အမြ�စ််များ��းစွာာ�
လိုု�အပ််သဖြ�င့့်� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ လုံံခြုံ� �ံ�ရေး�းကဏ္ဍပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုကိုု� SSR အတွွက်် အဓိိကကျသော��ာ� လုံံခြုံ� �ံ�ရေး�းကဏ္ဍ
(Core Security Sector) တစ််ခုုခုုဖြ�င့့်� စတင််ဖော်�်�ဆော�ာင််သင့့်�ပါါသည််။ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွွင်် ဆယ််စုုနှှစ််ကြာ�ာ ဖြ�စ််ပွား��း
နေ�သော�ာ လက််နက််ကိုု�င််ပဋိိပက္ခခများ��းတွွင်် ပါါဝင််ပတ််သက််နေ�သည့့်� အစိုးး��ရတပ််မတော်��်�နှှင့့်� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လက််နက််
ကိုု�င််အဖွဲ့့��အစည်းး�အများ��းအပြား�း� ရှိနေ���ေပါါသည််။ လက််နက််ကိုု�င််ပဋိိပက္ခခများ��းကိုု� အဆုံးး��သတ််ပြီး�း� ပြ�ည််တွွင်း�း ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�
ရေး�းကိုု� ထိရော��ာ�က််စွာာ�ဖော်�်�ဆော�ာင််နိုု�င််ရန်် SSR ကိုု� ကာာကွွယ််ရေး�းကဏ္ဍပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုဖြ�င့့်� စတင််နိုု�င််သည််။
အနာာဂတ််ဖက််ဒရယ််ပြ�ည််ထော�ာင််စုုတွွင််ထားး�ရှိိ�မည့့်� ဖက််ဒရယ််တပ််မတော်��်� (Federal Army) ကိုု� မည််သို့့�� ဖွဲ့့��စည်းး�
တည််ထော�ာင်် သွားး��မည််၊ ယင်းး�တပ််မတော်��်�အတွွက်် အစိုးး��ရတပ််မတော်��်� နှှင့့်� EAOs တို့့��၏ တပ််မတော်��်�/တပ််ဖွဲ့့��များ��းကိုု�
တပ််ပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ ပေါ�ါင်းး�စည်းး�မှုုများ��း (military integration) မည််သို့့�� ဆော�ာင််ရွွက််သွားး��မည်် စသည််တို့့��ကိုု�ကျေကျေ��ေ��
လည််လည်် ဆွေး�း�နွေး�း�ညှိိ�နှိုုင်း�း သွားး��ရန််လိုု�ပါါသည််။ ဖက််ဒရယ််တပ််မတော်��်�ဖွဲ့့��စည်းး�ခြ�င်းး�နှှင့့်� တပ််ပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ ပေါ�ါင်းး�
စည်းး�မှုုတို့့�သ
� ည်် အလွွန််ထိိလွယ်
ွ ်ရှှလွယ်
ွ ်သော�ာ အကြော��ာ�င်းး�အရာာဖြ�စ််သဖြ�င့့်� သက််ဆိုု�င််ရာာအစုုအဖွဲ့�့� များ��းအကြား�း� (အထူးး�
သဖြ�င့့်� တပ််မတော်��်�နှှင့့်� EAOs အကြား�း�) တရား�းဝင််ဆွေး�း�နွေး�း�ညှိိ�နှိုုင်းး�မှုုများ��းမစတင််နိုု�င််သည့့်�တိုု�င်း�း အနည်းး�ဆုံးး��
အလွွတ််သဘော�ာ�ဆွေး�း�နွေး�း�ညှိိ�နှိုုင်း�း မှုုများ��း စတင််နိုု�င််ရန်် ကြိုး�း��ပမ်းး�သင့့်�ပါါသည််။
၃။ DDR နှှင့့်� SSR သည်် အပြ�န််အလှှန််ချိိ�တ််ဆက််မှုုရှိိ�သဖြ�င့့်� မြ�န််မာာနိိင််ငံံ၏ လုံံခြုံ� �ံ�ရေး�းကဏ္ဍပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုအတွွက််
DDR နှှင့့်� SSR ကိုု� တစ််ပြို�ု�င််နက််တည်းး� ဖော်�်�ဆော�ာင််သွားး��သင့့်�ပါါသည််။ SSR ဆော�ာင််ရွွက််ရန်် အာာမခံံချျက််တစ််စုံံ� တစ််
ရာာမရှိိ�ဘဲဲ DDR ကိုု�သာာ ဆော�ာင််ရွွက််မည််ဆိုု�ပါါက EAOs ဘက််ကလည်းး� လက််ခံံနိုု�င််မည််မဟုုတ််ပေ�။ ထို့့��အပြ�င်် အစိုးး��ရ
ဘက််မှှ EAOs ၏ ဆန္ဒဒအလျော��ာ�က််မဟုုတ််ဘဲဲ DDR ကိုု� အတင်းး�အကြ�ပ််ပြု�ုလုုပ််ပါါက သို့့��မဟုုတ်် EAOs တို့့��ကိုု�
နိုု�င််ငံံတော်�်�၏ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍထဲဲသို့့�� စနစ််တကျပေါ��ါ�င်းး�စည်းး�ခြ�င်းး� မပြု�ုလုုပ််ပါါက အနာာဂတ််တွွင်် တပ််တွွင်း�း ပုုန််ကုုန််မှုု
များ��း သို့့��မဟုုတ််/နှှင့့်� ပြ�ည််သူူလူူထုု၏ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းအပေါ်�်� ခြိ�ိမ်း�း ခြော��ာက််မှုုများ��း ဖြ�စ််ပေါ်�်လာာနိုု�င််သည််။ စည်းး�ကမ်းး�ပြ�ည့့်�ဝ
ပြီး�း� လူူထုုက ယုံံ�ကြ�ည််အားး�ထားး�ရသော��ာ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းတပ််ဖွဲ့့��များ��း ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာရေး�းကိုု� အဟန့့်�အတားး�ဖြ�စ််သွားး��နိုု�င််
သည််။ ထိုု�နည်းး�တူူ DDR နှှင့့်� တပ််ပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ ပေါ�ါင်းး�စည်းး�မှုုလုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းသည်် နိုု�င််ငံံတော်�်�၏ အနာာဂတ််လုံံ�ခြုံ�ံရေး
� �း
ကဏ္ဍ၏ အရွွယ်အ
် စား�းနှှင်် လည််ပတ််မှုုအပေါ်�်� မည််သို့့��သက််ရော�ာက််သွားး��နိုု�င််သည််ကိုု� စနစ််တကျျထည့့်�သွွင်း�း စဉ်းး�
ထားး�ခြ�င်းး�မရှိသော����ာ SSR လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းသည််လည်းး� မလိုု�လားး�အပ််သော�ာ အကျိုးး���ဆက််များ��းရှိိ�လာာနိုု�င််သည််။ ဥပမာာ
- တပ််ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ပြီး�း�နော�ာက်် အသစ််ဖွဲ့့��စည်းး�လိုု�က််သော�ာ နိုု�င််ငံံတော်�်�၏ တပ််မတော်��်�သည်် နိုု�င််ငံံတော်�်�က လိုု�အပ််
သည််ထက်် အင််အားး�ကြီး�း�မား�းလွွန်း�း နေ�လျှှင်် နိုု�င််ငံံတော်�်�အတွွက်် လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းဘတ််ဂျျက််ဆိုု�င််ရာာ ဝန််ထုုတ််ဝန််ပိုးး��များ��းရှိိ�
လာာနိုု�င််သည််။ ထို့့��ကြော��ာင့့်� DDR နှှင့့်� SSR ကိုု� သီးး�ခြား��းစီီဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�ထက်် တစ််ပြို�ု�င််တည်းး�ချိိ�တ််ဆက််ဆော�ာင််
ရွွက််နိုု�င််ရန်် အရေး�း�ကြီး�း�ပါါသည််။ လေ့�့လာာတင််ပြ�ထားး�သော�ာ နိုု�င််ငံံတကာာ အတွေ့�့��အကြုံ�ံ�များ��းအရ နီီပေါ�ါနိုု�င််ငံံတွွင််
၂ဝဝ၆ ခုုနှှစ််ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းစာာချုု�ပ်် ချုု�ပ််ဆိုု�ပြီး�း�နော�ာက်် မော်�်�ဝါါဒီီတပ််များ��းသည်် တပ််ပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ ပေါ�ါင်းး�စည်းး�မှုုအတွွက််
ရေ�ရာာမှုုမရှိသော����ာ ကတိိကဝတ််များ��းကြော��ာင့့်� DDR ကိုု� ချျက််ချျင်းး�လုုပ််ရန်် ငြ�င်းး�ဆန််ခဲ့့�သည််။ နိုု�င််ငံံတကာာအဖွဲ့့��၏ ကြီး�း�
ကြ�ပ််မှုုအော�ာက််တွွင်် မော်�်�ဝါါဒီီတပ််ဖွဲ့့��နှှင့့်� နီီပေါ�ါအစိုးး��ရတပ်် တို့့��သည်် ၎င်းး�တို့့��၏ စစ််စခန်းး�နှှင့့်� စစ််တန်းး�လျားး��အသီးး�သီးး�
တွွင်် (၅) နှှစ််ကြာ�ာနေ�ပြီး�း�မှှသာာလျှှင်် DDR ကိုု� စတင််နိုု�င််ခဲ့့�သည််။ ဘူူရွွန််ဒီီနိုု�င််ငံံတွွင််လည်း�း ၂ဝဝဝ ခုုနှှစ်် အာာရူူရှာာ�
တိုု�င်း�း ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းရေး�းရာာစင််တာာ
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စာာချုု�ပ််တွွင်် တပ််ပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာပေါ�ါင်းး�စည်းး�မှုုအတွွက်် အသေး�း�စိိတ််အချျက််အလက််များ��း ပါါရှိသော်����်�လည်းး� ထိုု�စာာချုု�ပ််
သည်် အစိုးး��ရတပ််နှှင့့်� အစိုးး��ရမဟုုတ််သော�ာလက််နက််ကိုု�င််အဖွဲ့့��အချို့့���အကြား�း� ဖြ�စ််ပွား��းသော�ာစစ််ပွဲဲ�ကိုု� ချျက််ချျင်းး� အဆုံးး��
မသတ််နိုု�င််ခဲ့့�ပေ�။ နိုု�င််ငံံတကာာကြား�း�နေ�အဖွဲ့့��များ��းက စာာချုု�ပ််၏ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းဆိုု�င််ရာာအချျက််များ��းကိုု� ကူူညီီပြ�င််ဆင််ပြီး�း�
နော�ာက််ပိုု�င်းး� ၂ဝဝ၂ ခုုနှှစ််မှှသာာလျှှင်် ကျျန််ရှိသော����ာ အစိုးး��ရမဟုုတ််သော�ာ လက််နက််ကိုု�င််အဖွဲ့့��များ��းက လက််မှှတ််ရေး�းထိုးး��
လာာ ကြ�သည််။ တော�ာင််အာာဖရိိကနိုု�င််ငံံတွွင််လည်း�း လူူဖြူ�ူလူူမည်းး�ခွဲဲ�ခြား��း အုုပ််ချုု�ပ််ခဲ့့�သည့့်� အစိုးး��ရနှှင့့်� အဓိိကကျသော��ာ�
လူူမဲဲ လွွတ််မြှော��ာ�က််ရေး�းတပ််ဖွဲ့့��များ��းအကြား�း� အပစ််ခတ််ရပ််စဲဲရေး�းစာာချုု�ပ််ကိုု� ၁၉၉၁ ခုုနှှစ််တွွင်် ချုု�ပ််ဆိုု�ပြီး�း� ၄ နှှစ််
အကြာ�ာမှှသာာလျှှင်် တပ််ပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာပေါ�ါင်းး�စည်းး�မှုုကိုု� စတင််နိုု�င််ခဲ့့�သည််။ ထိုု�သို့့�� ကြ�န့့်�ကြာ�ာရခြ�င်းး�မှာာ� အကြော��ာ�င်းး�အမျိုး�း��
မျိုး�း��ကြော��ာင့့်� အပစ််ခတ််ရပ််စဲဲရေး�းစာာချုု�ပ််ပျျက််ပြား�း�ခဲ့့သော်�်�
�
အာာဖရိိကန််အမျိုး�း��သားး� ကွွန််ဂရက်် (ANC) သည််တပ််များ��း
ကိုု� အဆင််သင့့်�ထားး�ရှိိ�လိုု�ခြ�င်းး�နှှင့့်� တပ််ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ရေး�းနှှင့့်� နိုု�င််ငံံတော်�်�၏ အနာာဂတ််တပ််မတော်��်�အတွွက်် အဆိုု�ပြု�ု
ချျက််များ��းရေး�းဆွဲဲ�ရန်် အချိိ�န််လုံံ�လော�ာက််စွာာ� ရရှိိ�လိုု�ခြ�င်းး�တို့့��ကြော��ာင့့်� ဖြ�စ််သည််။
၄။ တပ််ပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ ပေါ�ါင်းး�စည်းး�မှုု (Military Integration) အပြ�င်် ကျျယ််ပြ�န့့်�သော�ာ လုံံခြုံ� �ံ�ရေး�းဆိုု�င််ရာာ ပေါ�ါင်းး�စည်းး�မှုု
(wider security integration) နှှင့့်� SSR ကိုု� ရေး�းဆွဲဲ�ချျမှှတ််အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�သင့့်�ပါါသည််။ ပဋိိပက္ခခအလွွန််
အခြေ�ေ�အနေ�ေများ��းတွွင်် SSR ထက်် တပ််ပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ ပေါ�ါင်းး�စည်းး�မှုုကိုု� ဦးးစား�းပေး�းဆော�ာင််ရွွက််လေ့�့ရှိိ�ကြ�သည််။ အဘယ််
ကြော��ာင့့်�ဆိုု�သော်�်� လက််နက််ကိုု�င််တပ််ဖွဲ့�့� များ��းကိုု�ပြ�ည််သူ့့�လုံံခြုံ� �ံရေး
� �းအပေါ်�်� ခြိ�ိမ်း�း ခြော��ာက််နိုု�င််သော�ာကြော��ာင့့်�လည်း�း ကော�ာင်းး�၊
တပ််ပိုု�င််ဆိုု�င််ရာာ ပေါ�ါင်းး�စည်းး�မှုုသည်် ပိုု�ကျျယ််ပြ�န့့်�သော�ာ SSR ထက်် ပိုု�၍လွွယ််ကူူစွာာ�နှှင့့်� ပိုု�၍မြ�န််ဆန််စွာာ� ဆော�ာင််ရွွက််
နိုု�င်် သော�ာကြော��ာင့့်� လည်းး�ကော�ာင်းး� ဖြ�စ််သည််။ သို့့��ရာာတွွင်် တပ််ပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ ပေါ�ါင်းး�စည်းး�မှုုသည်် ရေ�တိုု�ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�း
ရရှိိ�ရန်် အထော��ာက််အကူူ ဖြ�စ််နိုု�င််သော်�်�လည်း�း SSR လုုပ််ငန်းး�စဉ််မပါါဘဲဲ ဆော�ာင််ရွွက််လျှှင်် ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီနည်း�း လမ်းး�မကျျ
သည့့်� အင််အားး�ကြီး�း�မား�းသော�ာ အစိုးး��ရတပ််ပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ ယန္တတရား�းများ��းပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာနိုု�င််သည််။ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွွင််
အစိုးး��ရနှှင့့်� ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းယူူခဲ့့ကြ� �သော�ာ ယခင််တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လက််နက််ကိုု�င််အဖွဲ့့��အစည်းး�အချို့့���ကိုု� နယ််ခြား��းစော�ာင့့်�
တပ်် (BGF) နှှင့့်� ပြ�ည််သူ့့�စစ်် (Militia) များ��းအဖြ�စ်် အသွွင်း�း ပြော��ာင်းး�ခဲ့့ပြီး�း
� � အစိုးး��ရတပ််မတော်��်�၏ လက််အော�ာက််ခံံ တပ််
များ��းအဖြ�စ််ထားး�ရှိိ�ကာာ အစိုးး��ရတပ််မတော်��်�အင််အားး�ကိုု�တိုးး��ချဲ့့��ခဲ့့သ
� ည််။ ထို့့��သို့့�� ဖိိအားး�ပေး�းအသွွင််ပြော��ာင်းး�ခဲ့့ခြ�င်း
� �း ကြော��ာင့့်�
ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းယူူခဲ့့သော�
�
ာ EAOs အချို့့��� ဆန့့်�ကျျင််ပုုန််ကန််မှုုများ��းရှိိ�ခဲ့သ
့� ည့့်�အပြ�င်် ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းမယူူရသေး��းသော�ာ EAOs
များ��းအတွွက်် လည်းး� SSR အစီီအစဉ််မရှိိ�ဘဲဲ ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းသဘော�ာ�တူူ စာာချုု�ပ််များ��း၊ အထူးး�သဖြ�င့့်� NCA ထိုးး��ရန််
တွွန့့်�ဆုုတ််စေ�ခဲ့့သ
� ည််။ ထို့့��ကြော��ာင့့်� တပ််ပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာပေါ�ါင်းး�စည်းး�မှုုအပြ�င်် SSR လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��းကိုု� ချျမှှတ််အကော��ာင််
အထည််ဖော်�်�ရန်် လိုု�သည််။
၅။ အနာာဂတ််ဖက််ဒရယ််ပြ�ည််ထော�ာင််စုုမြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွွင်် လူူနည်း�း စုုများ��း၏လွွတ််လပ််မှုနှ
ု င့့်
ှ � ရပိုု�င််ခွွင့့်များ��းကိုု�
�
အကာာအကွွယ််
ပေး�းနိုု�င််ရန််အတွွက််လုံံခြုံ� �ံ�ရေး�းကဏ္ဍများ��းတွွင််အားး�လုံးး��ပါါဝင််မှုုရှိရေး���း� (security sector inclusivity) ကိုု� အားး�ပေး�းမြှ�ှင့့်�
တင််သွားး��သင့့်�ပါါသည််။ အမျိုး�း��သမီးး�များ��းနှှင့့်� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုမှုုနည်း�း သော�ာ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူနည်းး�စုုများ��း၏ အဖွဲ့့��ဝင််များ��း
ကိုု� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍများ��းထဲဲသို့့�� (ဥပမာာ လက််နက််ကိုု�င််တပ််ဖွဲ့့��များ��းနှှင့့်� ရဲဲတပ််ဖွဲ့့��များ��းသို့့��) ထည့့်�သွွင်း�း ခြ�င်းး�အားး�ဖြ�င့့်�
လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�း ကဏ္ဍ၌ အားး�လုံးး��ပါါဝင််မှုုကိုု� တစ််ဖြ�ည်း�း ဖြ�ည်း�း မြှ�ှင့့်�တင််ပေး�းနိုု�င််ပါါသည််။ ထို့့��သို့့�� ထည့့်�သွွင်း�း ရာာတွွင်် ကိုု�တာာ
စနစ်် (အချိုး�း��ကျျ ပါါဝင််စေ�မှုုစနစ််) တစ််ခုုခုုကိုု� ကျျင့့်�သုံးး�� ကာာ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍများ��းတွွင်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��းနှှင့့်� လူူနည်းး�စုု
တို့့��၏ ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုမှုုကိုု� မြှ�ှင့့်�တင််သွားး��နိုု�င််သည််။
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တိုု�င်း�း ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းရေး�းရာာစင််တာာ

လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းဆိုု�သည့့်� စကားး�ရပ််သည်် စစ််အေး�းခေ�တ််လွွန််
ကာာလတွွင်် ထွွန်းး�ကားး�လာာသည့့်� အယူူအဆသစ််တစ််ရပ််ဖြ�စ််ပြီး�း� အတိိအကျျညွှှန်းး�ပြ�ရန််ခက််ခဲဲပြီး�း�
လေ့�့လာာရန်် ကျျယ််ပြ�န့့်�သော�ာကဏ္ဍတစ််ခုုဖြ�စ််သည််။ ဤအယူူအဆသစ််သည်် ပဋိိပက္ခခဖြ�စ််ပွား��း
သည့့်�နိုု�င််ငံံများ��း၏ ဖြ�စ််ရပ််ပေါ်�်တွွင််အခြေ�ေ�ခံံ၍ ဖြ�စ််တည််လာာခြ�င်းး�ကြော��ာင့့်� ပဋိိပက္ခခဖြ�စ််ပွား��းနေ�သော�ာ
သို့့��မဟုုတ်် ပဋိိပက္ခခလွွန််နိုု�င််ငံံများ��း၌ တွွင််တွွင််ကျျယ််ကျျယ်် အသုံးး��ပြု�ုကြ�သည််ကိုု� တွေ့�့�ရသည််။
လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရာာတွွင်် များ��းသော�ာအားး�ဖြ�င့့်� နိုု�င််ငံံတကာာနှှင့့်� ကုုလသမဂ္ဂဂအဖွဲ့့��တို့့��
၏အကူူအညီီဖြ�င့့်� လုုပ််ဆော�ာင််ကြ�သည််ကိုု� တွေ့�့�ရသည််။ အိိမ််ရှှင််နိုု�င််ငံံများ��းမှှ နိုု�င််ငံံတကာာနှှင့့်�
ကုုလသမဂ္ဂဂအဖွဲ့့��၏ အကူူအညီီကိုု� တော�ာင်းး�ခံံရာာတွွင်် ၎င်းး�နိုု�င််ငံံများ��း၏ စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််မှုုမဏ္ဍိုု�င််သုံးး��
ရပ််၏ လုုပ််ဆော�ာင််ချျက််များ��း ပုံံ�မှှန််မလည််ပတ််နိုု�င််သည့့်� အချိိ�န််၊ တစ််နည်းး�အားး�ဖြ�င့့်� လက််နက််
ကိုု�င််တော်�်�လှှန််ရေး�းအဖွဲ့့��များ��းက

နိုု�င််ငံံ၏အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းယန္တတရား�းများ��းကိုု�

ထိိန်းး�ချုု�ပ််လာာနိုု�င််သည့့်�

အချိိ�န််မျိုး�း��တွွင်် အကူူအညီီများ��း တော�ာင်းး�ခံံကြ�သည််ကိုု� တွေ့�့�ရသည််။ နိုု�င််ငံံတကာာနှှင့့်� ကုုလသမဂ္ဂဂ
အဖွဲ့့��တို့့��သည်် ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းတည််ဆော�ာက််မှုုလုုပ််ငန်းး�များ��းတွွင်် နည်းး�ပညာာနှှင့့်� ငွေကြေး���း��အကူူအညီီ
များ��းပေး�းပြီး�း� အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရေး�းကာာလတွွင်် တည််ငြိ�ိမ််အေ�ချျမ်းး�မှုုရှိအော����ာင်် ကုုလသမဂ္ဂဂအဖွဲ့့��
သည်် ၎င်းး�၏ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းစစ််များ��းကိုု�စေ�လွွတ််ကာာ ကူူညီီခဲ့့သ
� ည််။ နိုု�င််ငံံရေး�းအရအသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�
မှုု ပြီး�း�သွားး��သည့့်�အခါါ ကုုလသမဂ္ဂဂအဖွဲ့့��နှှင့့်� နိုု�င််ငံံတကာာအဖွဲ့့��တို့့��သည်် သက််ဆိုု�င််ရာာနိုု�င််ငံံများ��းမှှ
ပြ�န််လည််ထွွက််ခွာာ�သွားး��ကြ�သည််။
ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းရရှိိ�ပြီး�း�နော�ာက်် ဖော်�်�ဆော�ာင််သော�ာ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းကိုု�
ပဋိ့့�ပက္ခခအလွွန်် လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းဟုုခေါ်�်ဆိုု�ကြ�သည််။ ဤကာာလတွွင်် အာာမခံံ
ချျက််ရှိသော����ာ ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းတည််ဆော�ာက််ခြ�င်းး�၊ ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီထွွန်း�း ကားး�အော�ာင်် ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�၊
လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍကိုု� ပြ�န််လည််ဖွဲ့့��စည်းး�ခြ�င်းး�၊ ပြု�ုပြ�င််ခြ�င်းး�နှှင့့်� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍကိုု� ပြ�ည််သူူလူူထုုတင််
မြှော��ာ�က််သည့့်� ရွေး�း�ကော�ာက််ခံံအစိုးး��ရအော��ာက််တွွင်် ထားး�ရှိိ�ခြ�င်းး� စသည့့်�လုုပ််ငန်းး�များ��း ဆော�ာင််ရွွက််
ကြ�သည််ကိုု� တွေ့�့�ရသည််။ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍများ��းကိုု� အရပ််ဖက််အစိုးး��ရလက််အော�ာက််တွွင်် ထားး�ရ
သည့့်� ရည််ရွွယ်ချ
် ျက််မှာာ� နိုု�င််ငံံရေး�းတွွင်် တပ််မတော်��်�၏ ပါါဝင််ပတ််သက််မှုုကိုု� ထိိန်းး�ကြော��ာင်းး�ရန််ဖြ�စ််
သည််။ ထိုု�သို့့��ထိိန်း�း ကြော��ာင်းး�ရာာတွွင်် အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း၊ ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�းနှှင့့်� တရား�းစီီရင််ရေး�းရာာဌာာနများ��း
နှှင့့်� သီးး�ခြား��းလွွတ််လပ််သည့့်�မဏ္ဍိုု�င််များ��းဖြ�င့့်� ထိိန်းး�ကြော��ာင်းး�ကြ�သည််။ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမဏ္ဍိုု�င််တွွင််
အမျိုး�း��သားး�ရေး�းလုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းဆိုု�င််ရာာ မူူဝါါဒများ��းချျမှှတ််ခြ�င်း�း ၊ အုုပ််ချုု�ပ််မှုုပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာနှှင့့်� စစ််ဆင််ရေး�း
များ��း၊ လုုပ််ငန်းး�ကျွွမ်းး�ကျျင်် နာာလည််မှုုရှိိ�ခြ�င်း�း (professionalism)၊ စစ််အသုံးး��စရိိတ််များ��းကိုု� ရေး�းဆွဲဲ�
ခြ�င်းး�၊ စိိစစ််ခြ�င်း�း ၊ အတည််ပြု�ုခြ�င်းး�၊ ငြ�င်းး�ပယ််ခြ�င်းး�၊ စစ််ဆင််ရေး�းများ��း လိုု�/မလိုု� စသည့့်�တို့့��ကိုု�
ထိိန်းး�ကြော��ာင်းး�သည််။
တိုု�င်း�း ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းရေး�းရာာစင််တာာ
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ဥပဒေ�ေပြု�ုရေး�းမဏ္ဍိုု�င််မှှ ထိိန်းး�ချုု�ပ််ရာာတွွင်် လွှှတ််တော်�်�သည််အဓိိကဖြ�စ််သည််။ လွှှတ််တော်�်�တွွင်် ကာာကွွယ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ
ကော်�်�မတီီဖွဲ့့��စည်းး�၍ ကာာကွွယ််ရေး�းအသုံးး��စရိိတ််များ��းကိုု� တိုု�င်းး�ပြ�ည််အခြေ�ေ�အနေ�ေနှှင့့်� ကိုု�က််ညီီမှုုရှိိ�မရှိိ� စိိစစ််ခြ�င်း�း ၊ စစ််လက််နက််
နှှင့့်� စစ််သုံးး��ပစ္စစည်းး�များ��းဝယ််ယူူခြ�င်းး�၊ ကာာကွွယ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ နည်းး�ဥပဒေ�ေများ��း၊ စစ််ဆင််ရေး�းကိိစ္စစများ��း၊ စစ််တပ််ကိုု� ကုုလသမဂ္ဂဂ
အဖွဲ့့��၏ ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းတပ််သို့့��စေ�လွှှတ််ခြ�င်း�း စသည််တို့့��ကိုု� ဆော�ာင််ရွွက််သည််။ အခြား��းထိိန်း�း ကြော��ာင်းး�သည့့်� မဏ္ဍိုု�င််တစ််ခုုဖြ�စ််
သည့့်�သီးး�ခြား��းလွွတ််လပ််သည့့်� အဖွဲ့့��အစည်းး�အတွွင်း�း မှှ ထိိန်းး�ကြော��ာင်းး�ခြ�င်းး�သည်် လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍကိုု� နော�ာက််ဆုံးး��ထိိန်း�း ကြော��ာင်းး�
ပေး�းသည့့်� မဏ္ဍိုု�င််တစ််ခုုဖြ�စ််သည််။ ဤမဏ္ဍိုု�င််သည်် ကာာကွွယ််ရေး�းဌာာနအတွွင်း�း တွွင််လည်း�း ကော�ာင်းး�၊ အစိုးး��ရနှှင့့်� ပြ�ည််သူူလူူထုု
အကြား�း�တွွင််လည်း�း ကော�ာင်းး�၊ တရား�းဥပဒေ�ေစိုးး��မိုးး��ရေး�းဌာာနနှှင့့်� ပြ�ည််သူူလူူထုုအကြား�း�တွွင််ဖြ�စ််စေ� ဖြ�စ််ပေါ်�်လာာသော�ာ ပဋိိပက္ခခ
များ��းကိုု� ဘက််လိုု�က််မှုုကင်း�း စွာာ� ဖြေ�ေရှှင်း�း ပေး�းသည့့်� သီးး�ခြား��းလွွတ််လပ််သည့့်� မဏ္ဍိုု�င််တစ််ခုုဖြ�စ််သည််။ ၎င်းး�မဏ္ဍိုု�င််သည်် သီးး�ခြား��း
လွွတ််လပ််သော�ာ အဖွဲ့့��အစည်းး�မဏ္ဍိုု�င််ဖြ�စ််သော်�်�လည်း�း လွှှတ််တော်�်�ထိိန်းး�ချုု�ပ််မှုုအော�ာက််၌ထားး�ရှိိ�ပြီး�း� လွှှတ််တော်�်�သို့့�� အစီီရင််ခံံ
လျှှင်် ပိုု�မိုု�ကော�ာင်းး�မွွန််ထိရော��ာ�က််ကြော��ာင်းး� လေ့�့လာာတွေ့�့�ရှိိ�ရသည််။ နှှစ််စဉ််ရသုံးး��မှှန်း�း ခြေ�ေငွေ�ေစာာရင်းး�ကိုု� လွှှတ််တော်�်�ကချပေး��း�ပြီး�း�
အစိုးး��ရဝန််ထမ်းး�မဟုုတ််သော�ာ ပြ�င််ပကျွှှမ်းး�ကျျင််ပညာာရှှင််တို့့��ဖြ�င့့်� ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�သည််။ တရား�းဥပဒေ�ေစိုးး��မိုးး��ရေး�းဌာာနများ��းတွွင်် လုုပ််
ကိုု�င််သူူနှှင့့်� လုုပ််ကိုု�င််ခဲ့့�ဖူးး�သူူများ��းကိုု�လည်းး� ဝန််ထမ်းး�အဖြ�စ််ခန့့်�အပ််ခြ�င်းး�မပြု�ုသည််ကိုု� တွေ့�့�ရသည််။ ကာာကွွယ််ရေး�းဌာာနအတွွင်း�း
၌လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ တရား�းဥပဒေ�ေစိုးး��မိုးး��ရေး�းဌာာနအတွွင်း�း ၌လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ လူူထုုနှှင့့်�အစိုးး��ရအကြား�း�၌လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ လူူထုုနှှင့့်�
ပုုဂ္ဂဂလိိကအရင်းး�ရှှင််များ��းအကြား�း�၌လည်းး�ကော�ာင်းး� ဖြ�စ််ပေါ်�်လာာသော�ာ ပဋိိပက္ခခများ��းကိုု� သက််ဆိုု�င််ရာာဌာာနများ��းမှှ မဖြေ�ေ�ရှှင်း�း ပေး�း
နိုု�င််သော�ာအခါါ သို့့��မဟုုတ်် မဖြေ�ေ�ရှှင်း�း ပေး�းသော�ာအခါါ သီီခြား��းလွွတ််လပ််သော�ာ စုံံ�စမ်းး�စစ််ဆေး�းရေး�းအဖွဲ့့��သည်် ပဋိိပက္ခခဖြ�စ််ပွား��းရ
သည့့်�အကြော��ာ�င်း�း ရင်းး�ကိုု� စုံံ�စမ်းး�စစ််ဆေး�းပေး�းရန််တာာဝန််ရှိိ�သည််။ တွေ့�့�ရှိိ�ချျက််များ��းကိုု� သက််ဆိုု�င််ရာာဌာာနသို့့�� တင််ပြ�ရသည််။
သို့့��သော်�်� ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််နှှင့့်� စီီရင််ချျက််ချျနိုု�င််သည့့်� အခွွင့့်�အာာဏာာကိုု�မူူ ၎င်းး�တို့့��ကိုု�ပေး�းထားး�ခြ�င်းး�မရှိိ�ပါါ။ ထို့့��ကြော��ာင့့်� ဤကဏ္ဍကိုု�
နော�ာက််ဆုံးး��အားး�ကိုးး��ရာာနေ�ရာာအဖြ�စ််လည်း�း သတ််မှှတ််ကြ�သည််။
လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုပြု�ုလုုပ််ရာာတွွင်် များ��းသော�ာအားး�ဖြ�င့့်� လက််နက််ကိုု�င််ပဋိိပက္ခခဖြ�စ််သော�ာနိုု�င််ငံံများ��းက
ပဋိိပက္ခခအလွွန််ကာာလများ��းတွွင်် နိုု�င််ငံံတကာာအကူူအညီီဖြ�င့့်� ပြု�ုလုုပ််လေ့�့ရှိိ�သည််။ ဤအခြေ�ေ�အနေ�ေတွွင်် ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းစာာချုု�ပ််ပါါ
အချျက််များ��းသည်် လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု ရေ�ရှှည််တည််တံ့့�ခိုု�င််မြဲ�ဲရေး�းအတွွက်် အဓိိကသော့�့�ချ
� ျက််ဖြ�စ််သည််။ ငြိ�ိမ်း�း
ချျမ်းး�ရေး�းစာာချုု�ပ််များ��းတွွင်် တိိကျျပြီး�း� နှှစ််ဦးးနှှစ််ဖက််လက််ခံံနိုု�င််သော�ာ၊ နိုု�င််ငံံရေး�းနှှင့့်� စီးး�ပွား��းရေး�းအာာမခံံချျက််၊ နိုု�င််ငံံ၏ လိုု�အပ််ချျက််
နှှင့့်� လိုု�က််ဖက််မှုု စသည့့်�အကြော��ာ�င်း�း အရာာများ��း မပါါဝင််လျှှင်် ရေ�ရှှည််တည််တံ့့�သော�ာ ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းနှှင့့်� နိုု�င််ငံံရေး�းအပြော�ာ��င်းး�အလဲဲ
များ��း မရနိုု�င််သည််ကိုု� သာာဓကများ��းစွာာ� ရှိိ�သည််။ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရာာတွွင်် နည်းး�ပညာာ၊ ငွေကြေး���း��နှှင့့်� လူ့့�စွွမ်း�း အားး�
အရင်းး�အမြ�စ်် များ��းစွာာ�လိုု�အပ််ပြီး�း� နိုု�င််ငံံရေး�းပဋိိပက္ခခကြာ�ာရှှည််စွာာ�ဖြ�စ််ပေါ်�်နေ�သော�ာ နိုု�င််ငံံများ��းသည်် များ��းသော�ာအားး�ဖြ�င့့်� နည်းး�
ပညာာ၊ ငွေကြေး���း��နှှင့့်� လိုု�အပ််သော�ာ လူ့့�စွွမ်း�း အားး�အရင်းး�အမြ�စ််များ��း မရှိသော����ာကြော��ာင့့်� နိုု�င််ငံံတကာာနှှင့့်� ကုုလသမဂ္ဂဂအဖွဲ့့��တို့့��က ဝင််
ရော�ာက််ကူူညီီကြ�သည််။ ကုုလသမဂ္ဂဂအဖွဲ့့��၏ ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းတပ််များ��း၊ SSR/DDR ဆိုု�င််ရာာဌာာနများ��း နှှင့့်� အခြား��းလူူသားး�ချျင်းး�စာာနာာ
ထော�ာက််ထားး�မှုုဆိုု�င််ရာာဌာာနများ��းကိုု�စေ�လွှှတ််ပြီး�း� ကူူညီီကြ�သည််။ နိုု�င််ငံံတကာာမှှ နိုု�င််ငံံများ��းသည်် ၎င်းး�တို့့�� နှှစ််သက််ရာာခေါ�ါင်းး�စဉ််
ကိုု� ရွေး�း�ချျယ််၍ ကူူညီီကြ�သည််။ ကုုလသမဂ္ဂဂအဖွဲ့့��သည်် များ��းသော�ာအားး�ဖြ�င့့်� SSR ထက်် DDR လုုပ််ငန်းး�ကိုု� ဦးးစား�းပေး�းကူူညီီပြီး�း�
အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�မှုုတည််ငြိ�ိမ််ရေး�းအတွွက််လည်းး� ကူူညီီကြ�သည််။
ကုုလသမဂ္ဂဂအဖွဲ့့��က ထိုု�သို့့��ကူူညီီရာာတွွင်် အိိမ််ရှှင််နိုု�င််ငံံ၏ ဖိိတ််ခေါ်�်မှုုရရှိိ�မှှသာာ ဝင််ရော�ာက််ကူူညီီကြ�သည််ကိုု� တွေ့�့�ရ
သည််။ အိိမ််ရှှင််နိုု�င််ငံံများ��းလည်း�း များ��းသော�ာအားး�ဖြ�င့့်� အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း ယန္တတရား�းများ��းလည််ပတ််ရန်် အလွွန််ခက််ခဲဲလာာသည့့်�အချိိ�န််၊
တစ််နည်းး�အားး�ဖြ�င့့်� အစိုးး��ရအုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းယန္တတများ��း မလည််ပတ််နိုု�င််အော�ာင်် အစိုးး��ရမဟုုတ််သော�ာ လက််နက််ကိုု�င််အဖွဲ့့��များ��းက
အဟန့့်�အတားး�ဖြ�စ််စေ�နိုု�င််သည့့်�ခြေ�ေအနေ�ေနှှင့့်� နိုု�င််ငံံ၏ အချျက််အခြာ�ာကျသော��ာ�မြို့�့��များ��းကိုု� ထိိန်းး�ချုု�ပ််လာာနိုု�င််သည့့်� အခြေ�ေ�အနေ�ေ
သို့့�� ရော�ာက််ရှိိ�မှှသာာလျှှင်် SSR/DDR ပြု�ုလုုပ််ရန်် ကုုလသမဂ္ဂဂအဖွဲ့့��နှှင့့်� နိုု�င််ငံံတကာာအဖွဲ့့��တို့့��ထံံ အကူူအညီီတော�ာင်းး�ကြ�သည််ကိုု�
တွေ့�့�ရသည််။ သို့့��သော်�်� ဤကဲ့့�သို့့�� ကျျယ််ပြ�န့့်�သော�ာ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုဖြ�စ််စဉ်် အော�ာင််မြ�င််မှုုမှာာ� အိိမ််ရှှင််နိုု�င််ငံံနှှင့့်�
ပဋိိပက္ခခတွွင််တိုု�က််ရိုု�က််ပါါဝင််သူူတို့့��၏ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််၊ လိုု�လားး�မှုုနှှင့့်� စိိတ််ဆန္ဒဒများ��းအပေါ်�်� မူူတည််နေ�ပါါသည််။
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ထို့့��ကြော��ာင့့်� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းတွွင်် အမှှန််အတကယ််ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲလိုု�သော�ာ စိိတ််ဆန္ဒဒ၊ နိုု�င််ငံံ
ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််မှုုကိုု� ဦးးစား�းပေး�းလိုု�သော�ာ စိိတ််ဆန္ဒဒ၊ နိုု�င််ငံံတကာာနှှင့့်� ပြ�ည််သူူလူူထုုတို့့��၏ ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုုသည်် အဓိိက
ကျျသည််ကိုု� တွေ့�့�ရှိိ�ရသည််။ ရွေး�း�ကော�ာက််တင််မြှော��ာ�က််ထားး�သော�ာ အရပ််သားး�အစိုးး��ရက လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းဏ္ဍကိုု� ထိိန်းး�ကြော��ာင်းး�ရမည််
ဖြ�စ််ပြီး�း� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကဏ္ဍတစ််ခုုလုံးး�� သည်် ပြ�ည််သူူလူူထုုကိုု� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုရန််၊ လူူတစ််စုု သို့့��မဟုုတ်် ပုုဂ္ဂိုု��လ််တစ််ဦးး၏ မိိသားး�စုု
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လူူသားး�လုံံခြုံ� �ံ�ရေး�း

အကာာအကွွယ််ပေး�းခြ�င်းး�နှှင့့်� စွွမ်း�း ရည််မြ�င့့်�တင််

အစိိတ််အပိုု�င်းး�များ��း

ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ မဟာာဗျူူ�ဟာာများ��း

လိုု�အပ််သော�ာ စွွမ်း�း ဆော�ာင််ရည််များ��း

(Human security

(Strategies to enhance protection and

(Capacities needed)

Components)

empowerment)
•	အခြေ�ေ�ခံံလစာာ ရရှိစေ���ေခြ�င်းး�

• အစိုးး��ရနှှင့့်� ပုုဂ္ဂဂလိိကကဏ္ဍများ��းမှှ အလုုပ််
အကိုု�င််အခွွင့့်�၊ လုုပ််အားး�ခရသည့့်�

၁) စီးး�ပွား��းရေး�းဖူူလုံံ�ရေး�း

(Economic security)

အလုုပ််အကိုု�င််နှှင့့်� ကိုု�ယ််ပိုု�င််အလုုပ််အကိုု�င််
အခွွင့့်�အလမ်းး�များ��း ဖန််တီးး�ပေး�းခြ�င်းး�

• လိုု�အပ််ပါါက လူူမှုုဖူူလုံံရေး
� �းလုုပ််ငန်းး�များ��းကိုု�
အစိုးး��ရမှှ ငွေကြေး���း��ပံ့့�ပိုးး��ပေး�းခြ�င်းး�၊

•	စီးး�ပွား��းရေး�း အရင်းး�အနှီးး��

•	လူ့့�စွွမ်း�း အားး�အရင်းး�အမြ�စ််
•	ပြ�ည််သူ့့�ဘဏ္ဍာာ
• အရန််ငွေကြေး���း��

•	စီးး�ပွား��းရေး�းနှှင့့်� စိုု�က််ပျိုး�း��ရေး�းကဏ္ဍများ��းကိုု� တိုးး��ချဲ့့��
ပေး�းခြ�င်းး�

•	စိုု�က််ပျိုး�း��ရေး�းနှှင့့်� စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ��းကိုု�
တိုးး��ချဲ့့��ပေး�းခြ�င်းး�

•	လုံံ�လော�ာက််သော�ာ အစား�းအစာာရရှိိ�ရန််
၂) စား�းနပ််ရိိက္ခာာ�ဖူူလုံံရေး
� �း
(Food security)

ကိုု�ယ််တိုု�င််စိုု�က််ပျိုး�း��၍ လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ သင််
လျော်�်��သော�ာ စျေး�း�နှုုန်း�း ဖြ�င့့်� အလွွယ််တကူူ

ဝယ််ယူူ၍လည်းး�ကော�ာင်းး� သို့့��မဟုုတ်် အစိုးး��ရ၏
အစား�းအစာာပေး�းဝေ�ရေး�းစနစ််မှှလည်း�း ကော�ာင်းး�

•	စီးး�ပွား��းရေး�းနှှင့့်� စိုု�က််ပျိုး�း��ရေး�းကဏ္ဍများ��းကိုု� တိုးး��ချဲ့့��
ပေး�းခြ�င်းး�

•	ဒေ�သန္တတရနှှင့့်� နိုု�င််ငံံတော်�်�အဆင့့်� အစား�းအစာာ
ပေး�းဝေ�ရေး�းစနစ််များ��း

အစား�းအစာာ ရယူူနိုု�င််ခြ�င်းး�၊

•	အခြေ�ေ�ခံံကျျန်းး�မာာရေး�းစော�ာင့့်�ရှော�ာ�က််မှုုနှှင့့်�

•	အားး�လုံးး��လွွမ်း�း ခြုံ�ံ�သည့့်� အခြေ�ေ�ခံံပညာာရေး�းနှှင့့်�

• အဖွဲ့့��ဝင််များ��း၏ ရန််ပုံံ�ငွေ�ေများ��းကိုု� စုုထားး�ပြီး�း�

•	ရိုးး��ရာာဆိုု�င််ရာာ ကျျန်းး�မာာရေး�းအလေ့�့�အထများ��း

ကျျန်းး�မာာရေး�းဝန််ဆော�ာင််မှုုများ��းကိုု� ရယူူနိုု�င််ခြ�င်းး�

၃) ကျျန်းး�မာာရေး�း

(Health security)

ကျျန်းး�မာာရေး�းကိိစ္စစရပ််များ��းဆိုု�င််ရာာ ဗဟုုသုုတများ��း

လူူထုုအခြေ�ေ�ခံံအာာမခံံစနစ််များ��း ထားး�ရှိိ�သည့့်�

• သတင်းး�အချျက််အလက််များ��းနှှင့့်� လူူထုုအခြေ�ေ�ပြု�ု

• အဆင့့်�တိုု�င်း�း တွွင်် ရော�ာဂါါရုုတ််တရက််ဖြ�စ််ပွား��း

•	မိိမိိပတ််ဝန်းး�ကျျင််တွွင်် သင့့်�တင့့်�သော�ာ စျေး�း�နှုုန်း�း

ဘေး�းန္တတရာာယ််မျှဝေ��ေသည့့်� အစီီအစဉ််များ��း

နိုု�င််သည့့်� အခြေ�ေ�အနေ�ေများ��းကိုု� ဖော်�်�ထုုတ််နိုု�င််

သည့့်� အချိိ�တ််အဆက််ပြု�ုထားး�သော�ာ

စော�ာင့့်�ကြ�ည့့်�ရေး�းစနစ််များ��း

ဗဟုုသုုတဖန််တီးး�မှုုတို့့��ကိုု� ရယူူနိုု�င််ခြ�င်းး�

ဖြ�င့့်� ကုုသမှုုကိုု� အလွွယ်တ
် ကူူ ခံံယူူနိုု�င််သော�ာ
ကျျန်းး�မာာရေး�းဌာာနများ��းရှိိ�ခြ�င်းး�
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• သဘာာဝသယံံဇာာတနှှင့့်�သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််
ထိုု�ခိုု�က််ပျျက််စီးး�မှုု (သစ််တော�ာပြု�ုန်းး�တီးး�ခြ�င်းး�နှှင့့်�
သဲဲသန္တတရဖြ�စ််ခြ�င်း�း ) တို့့��ကိုု� ထည့့်�သွွင်း�း စဉ်းး�စား�း

သည့့်� ရေ�ရှှည််တည််တံ့့�သည့့်� အလေ့�့�အထများ��း

• သဘာာဝဘေး��းအန္တတရာာယ််များ��း နှှင့့်�/ သို့့��မဟုုတ််

လူူကြော��ာင့့်�ဖြ�စ််သော�ာ ကပ််ဘေး�းအန္တတရာာယ််များ��း

၄) သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််
လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�း

(Environmental security)

ကိုု� စော�ာလျျင််စွာာ� ကြို�ု�တင််အသိပေး��း�မှုုနှှင့့်�

တုုန့့်�ပြ�န််မှုုစနစ််များ��း ထားး�ရှိိ�ခြ�င်းး�

•	လုံံ�လော�ာက််သော�ာ ရေ�ပေး�းဝေ�မှုုစနစ််ရှိိ�ခြ�င်း�း ၊
ကျျန်းး�မာာရေး�းနှှင့့်� ညီီညွွတ််သော�ာ သန့့်�ရှှင်း�း
သော�ာ ရေ�ပေး�းဝေ�မှုု၊ သစ််တော�ာပြ�န််လည််
စိိမ်း�း လန်းး�စိုု�ပြေ�ေရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ��း၊

•	လေ�ထုုညစ််ညမ်းး�မှုုကိုု� ကိုု�င််တွွယ််ဖြေ�ေရှှင်း�း ခြ�င်းး�၊

• သဘာာဝသယံံဇာာတအရင်းး�အမြ�စ််များ��း

•	မုုန််တိုု�င်းး�များ��းကိုု� တားး�ဆီးး�ကာာကွွယ််နိုု�င််သော�ာ
သယာာဝအရံံအတားး�များ��း (ဥပမာာ -(ကမ်းး�ရိုးး��
တမ်းး�တော�ာ၊ ဒီီရေ�တော�ာ၊ သစ််တော�ာ၊
သန္တာာ�ကျော�ာ�က််တန်းး�)

• သဘာာဝပတ််ဝန််ကျျင်် ပြ�န််လည််စိိမ်း�း လန်းး� စိုု�ပြေ�ေ
ရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််များ��း (ဥပမာာ - မီးး�လော�ာင််ထားး�
သော�ာ သစ််တော�ာများ��းကိုု� ပြ�န််လည််စိိမ်း�း လန်းး�
စိုးး��ပြေ�ေစေ�ခြ�င်းး�)

•	ဇီီဝမျိုး�း��စုံံ�မျိုး�း��ကွဲဲ�များ��း

• သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််ကိုု� အလေး�း�ထားး�သည့့်�
ဌာာနေ�တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�/ရိုးး��ရာာအစဉ််အလာာများ��း

• သဘာာဝနှှင့့်� လူူလုုပ််သဘာာဝဘေး��းန္တတရာာယ််များ��း
ကျရော��ာ�က််လာာပါါက ကာာကွွယ််ပေး�းခြ�င်းး�

ကာာကွွယ််ရေး�းယန္တတရား�းများ��းထားး�ရှိိ�ခြ�င်းး�
• တရား�းဥပဒေ�ေစိုးး��မိုးး��ရေး�း

•	ရှှင်းး�လင်းး�တိိကျျပြီး�း� ဥပဒေ�ေနှှင့့်�အညီီ

အကာာအကွွယ််ပေး�းထားး�သော�ာ လူ့့�အခွွင့့်�

၅) ပုုဂ္ဂိုု��လ််ရေး�းလုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�း

အရေး�း�နှှင့့်� နိုု�င််ငံံသားး�လွွတ််လပ််ခွွင့့်�များ��း

(Personal security)

•	ကိုု�င််တွွယ််ဖြေ�ေရှှင်းး�ရေး�း ယန္တတရား�းများ��း

• တရား�းမျှှတသော�ာ� တရား�းခွွင််ရရှိိ�ပိုု�င််ခွွင့့်�၊ တရား�းရုံးး��
များ��းရှိိ�ခြ�င်းး�၊

•	လိိင််ပိုု�င်း�း ဆိုု�င််ရာာ အကြ�မ်းး�ဖက််မှုုများ��းကိုု�
ကိုု�င််တွွယ််ဖြေ�ေရှှင်း�း ခြ�င်းး�၊

•	မိိသားး�စုု၊ ကြ�င််ဖော်�်�ကြ�င််ဖက််များ��းကြား�း� ဖြ�စ််ပွား��း
လေ့�့ရှိသော����ာ အကြ�မ်းး�ဖက််မှုုများ��း၊ ကလေး�း�

အလုုပ််သမား�းနှှင့့်� ကလေး�း�စစ််သားး� စုုဆော�ာင်းး�ခံံရ

ခြ�င်းး�မှှ ကာာကွွယ််ပေး�းခြ�င်းး�၊
•	တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�အုုပ််စုုများ��းနှှင့့်� လူ့့�အသိုု�င်းး�
အဝိုု�င်းး�၏ အမှှတ်် လက္ခခဏာာများ��းကိုု�

၆) လူူမှုုအသိုု�င်းး�အဝိုု�င်းး�
လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�း

(Community security)

•	လူူမှုုရေး�းဆိုု�င််ရာာ အရင်းး�အမြ�စ််

•	ကိုု�င််တွွယ််ဖြေ�ေရှှင်းး�ရေး�း ယန္တတရား�းများ��း

အခိုု�င််အမာာ ကာာကွွယ််စော�ာင့့်�ရှော�ာ�က််ခြ�င်းး�

• လိုု�က််လျော�ာ�ညီီထွေသော���ာ� မဟာာဗျူူ�ဟာာများ��း

သော�ာ ရိုးး��ရာာအလေ့�့�အထများ��း၊ ဆိုးး��ရွား��း သော�ာ

• အစိုးး��ရမဟုုတ််သော�ာ ဒေ�သခံံအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း

• အမျိုး�း��သမီးး�များ��းအပေါ်�်� ကျူးး��လွွန်သ
် ည့့်� ဖိိနှိိ�ပ််
ဆက််ဆံံမှုုများ��းမှှ ကာာကွွယ််ပေး�းခြ�င်းး�၊

သို့့��မဟုုတ်် တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�/ဌာာနေ�လူူမျိုး�း��များ��း/

အတိိတ််ကပ််ဘေး�းန္တတရာာယ််များ��းကိုု� အမှှတ််ရခြ�င်း�း

သို့့��မဟုုတ်် ရိုးး��ရာာအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း

ဒုုက္ခခသည််များ��းအပေါ်�်� ခွဲဲ�ခြား��းဆံံမှုုများ��းမှှ
ကာာကွွယ််ပေး�းခြ�င်းး�

•	လူ့့�ခွွင့့်�အရေး�း�ကိုု� ကာာကွွယ််ခြ�င်းး�

•	စစ််အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းနှှင့့်� အာာဏာာရှှင််အုုပ််ချုု�ပ််သူူ
၇) နိုု�င််ငံံရေး�းလုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�း
(Political security)

တို့့��၏ ဖိိနှိိ�ပ််ချုု�ပ််ချျယ််မှုုနှှင့့်� အုုပ််ချုု�ပ််မှုုတို့့��မှှ ကာာ
ကွွယ််ပေး�းခြ�င်းး�

•	နိုု�င််ငံံရေး�း သို့့��မဟုုတ်် အစိုးး��ရ ဖိိနှိိ�ပ််မှုု၊ ညှှင်းး�ပမ်းး�

•	ကော�ာင််မွွန််သော�ာအုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းစနစ််
•	ကျျင့့်�ဝတ််ဆိုု�င််ရာာ စံံချိိ�န််စံံနှုုန်းး�များ��း

•	ဒေ�သန္တတရ ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််မှုု

•	တာာဝန််ယူူ/တာာဝန််ခံံမှုုယန္တတရား�းများ��း

နှိိ�ပ််စက််မှုု၊ မတရား�းဆက််ဆံံမှုု၊ တရား�းမဝင််
ထိိန်းး�သိိမ်း�း ထားး�မှုုနှှင့့်� ထော�ာင််ချျထားး�မှုုတို့့��မှှ
ကာာကွွယ််ပေး�းခြ�င်းး�

ရင်းး�မြ�စ်် - UNOCHA (2009), Human Security In theory and Practice, Application of the Human Security Concepts and the
United Nations Trusts Fund for Human Security, HSU-OCHA. Table II, p16. Available at: https://www.unocha.org/sites/
dms/HSU/Publications%20and%20Products/ Human%20Security%20Tools/Human%20Security%20in%20Theory%20
and%20Practice%20English.pdf
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တိုု�င်း�း ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းရေး�းရာာစင််တာာ

ဖက််ဒရယ််ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီပြ�ည််ထော�ာင််စုု၏ လုံံခြုံ� �ံ�ရေး�းနှှင့့်� ကာာကွွယ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ မူူဝါါဒများ��း
(Security and Defense Policies of The Federal Democratic Union)
(ရင်းး�မြ�စ်် - UNFC မှှ ထုုတ််ဝေ�သည့့်� “စစ််မှှန််သော�ာ ဖက််ဒရယ််ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုပေါ်�်ထွွန်း�း ဖို့့�� ဖက််ဒရယ််ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�၊
ပြ�ည််နယ််ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ� အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေများ��း အမြ�န််ရေး�းဆွဲဲ�စို့့�� - ၂၁-ရာာစုု ပင််လုံံ�ညီီလာာခံံနှှင့့်� ဖက််ဒရယ််မူူ” စာာအုုပ််မှှ ကော�ာက််နုုတ််
ထားး�သည််။ စာာမျျက််နှာာ� ၁၈ -၂၂)
နိိဒါါန်းး�
ယနေ့�့�ပြ�ည််ထော�ာင််စုုမြ�န််မာာနိုု�င််ငံံဟုု ခေါ်�်တွွင််သော�ာ တိုု�င်းး�ပြ�ည််တွွင််နေ�ထိုု�င််ကြ�သော�ာ ဗမာာမဟုုတ််သည့့်� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�
လူူမျိုး�း��များ��းသည်် ဗမာာလူူမျိုး�း��နှှင့့်� ဗြိ�ိတိိသျှှကိုု�လိုု�နီီတို့့�� ဝင််ရော�ာက််အုုပ််ချုု�ပ််မှုုမတိုု�င််မီီ ကိုု�ယ့့်�ထီးး�ကိုု�ယ့့်�နန်းး�နှှင့့်� လွွတ််လပ််စွာာ�
နေ�ထိုု�င််လာာခဲ့့�သော�ာ လူူမျိုး�း��များ��းဖြ�စ််ကြ�သည််။ ဗမာာပဒေ�ေသရာာဇ််မင်းး�များ��းသည်် စစ််အင််အားး�ကိုု�အသုံးး��ပြု�ု၍ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�
လူူမျိုး�း��များ��း၏ နယ််မြေ�ေများ��းကိုု�ချဲ့့��ထွွင််ကာာ ပုုဂံံအင််ပါါယာာ၊ တော�ာင််ငူူအင််ပါါယာာ၊ ကုုန်း�း ဘော�ာင််အင််ပါါယာာ အစရှိိ�သဖြ�င့့်� အင််ပါါယာာ
များ��းကိုု� ထူူထော�ာင််ခဲ့့�ကြ�သည််။ ၁၈၈၉ ခုုနှှစ််တွွင်် နယ််ချဲ့့��ဗြိ�ိတိိသျှှတို့့��က ကုုန်းး�ဘော�ာင််ခေ�တ််၏ နော�ာက််ဆုံးး��မင်းး�ဆက််ဖြ�စ််သော�ာ
သီီပေါ�ါမင်းး�ကိုု�နန်းး�ချျပြီး�း� ၎င်းး�တို့့��လက််အော�ာက််ရှိိ� ဒေ�သအားး�လုံးး��ကိုု� “British Burma” ခေါ်�် ဗမာာပြ�ည််ဟုု ခေါ်�်တွွင််လာာခြ�င်းး�
ဖြ�စ််သည််။
ဗြိ�ိတိသျှ
ိ ှတို့့��သည်် အော�ာက််မြ�န််မာာပြ�ည််ကိုု� ဗမာာပြ�ည််မ (Burma Proper) အဖြ�စ်် တိုု�က််ရိုု�က််အုုပ််ချုု�ပ််ခဲ့့ပြီး�း
� � တော�ာင််တန်းး�
ဒေ�သများ��းကိုု� Part One ခေါ်�် ကိုု�ယ််ပိုု�င််အုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့့်�ရနယ််မြေ�ေ (၁ဝ) ခုု၊ Part Two ခေါ်�် သီးး�သန့့်�အုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့့်� ရရှိိ�ထားး�သော�ာ
နယ််မြေ�ေများ��း သတ််မှှတ််ကာာ စော်�်�ဘွားး��၊ စော�ာကဲဲ၊ စော�ာဖျာ�ာ၊ ဒူူဝါါများ��းဖြ�င့့်� တဆင့့်�ခံံ အုုပ််ချုု�ပ််ခဲ့့�သည််။ ကရင််နီီပြ�ည််ကိုု� သီးး�ခြား��း
လွွတ််လပ််သော�ာ နယ််မြေ�ေအဖြ�စ်် အသိိအမှှတ််ပြု�ုခဲ့့�သည််။
၁၉၄၇ ခုုနှှစ််၊ ဖေ�ဖော်�်�ဝါါရီီလ (၁၂) ရက််နေ့�့တွွင်် ပင််လုံံ�စာာချုု�ပ််ကိုု� ချုု�ပ််ဆိုု�နိုု�င််ခဲ့့�သည့့်�အတွွက်် ၁၉၄၈ ခုုနှှစ််၊
ဇန််နဝါါရီီလ (၄) ရက််နေ့�့တွွင်် လွွတ််လပ််သော�ာ “ပြ�ည််ထော�ာင််စုုမြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ” (Union of Burma) ဟုု ပေါ်�်ထွွန်း�း လာာခဲ့့သ
� ည််။
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံလွွတ််လပ််ရေး�းရပြီး�း�နော�ာက်် ဗိုု�လ််ချုု�ပ််အော�ာင််ဆန်းး�၏ အရိုု�က််အရာာကိုု�ဆက််ခံံသည့့်� ခေ�တ််အဆက််ဆက်် ဗမာာ
ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််များ��းသည်် ပင််လုံံ�စာာချုု�ပ််၏ တန်းး�တူူရေး�းအနှှစ််သာာရကိုု� မျျက််ကွွယ််ပြု�ုပြီး�း� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုစနစ်် (Union) အစား�း
တစ််ပြ�ည််ထော�ာင််စုုစနစ်် (Unitary) တည််ဆော�ာက််ကာာ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��ပေါ�ါင်းး�စုံံ�နေ�ထိုု�င််သည့့်� နိုု�င််ငံံကိုု� “ဗမာာနိုု�င််ငံံ” ဖြ�စ််
အော�ာင်် ကြိုး�း��ပမ်းး�ခဲ့့သ
� ည််။ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�တို့့��၏ ဆန္ဒဒကိုု� ဆန့့်�ကျျင််၍ ဖိိနှိိ�ပ််အုုပ််ချုု�ပ််လာာခဲ့့သ
� ည််။ ထို့့��ကြော��ာင့့်� လွွတ််လပ််ရေး�းနှှင့့်�
အတူူ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�တို့့�� တန်းး�တူူအခွွင့့်�အရေး�း�တိုု�က််ပွဲဲ� ပြ�င်းး�ထန််လာာပြီး�း� အကျိုးး���ဆက််အဖြ�စ်် ပြ�ည််တွွင်း�း စစ််မီးး�တော�ာက််လော�ာင််
လာာခဲ့့�ပါါသည််။ ပြ�ည််တွွင်း�း စစ််မီးး�နှှင့့်�အတူူ စစ််တပ််သည်် သြ�ဇာာကြီး�း�မား�းလာာပြီး�း� စစ််တပ််က စစ််အာာဏာာရှှင််စနစ်် (Military
Dictatorship) တည််ဆော�ာက််ရန််ကြိုး�း��ပမ်းး�လာာခဲ့့သ
� ည််။ ထို့့��ကြော��ာင့့်� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းသည်် မိိမိိတို့့��လိုု�လားး�သော�ာ
ကိုု�ယ့့်�ကြ�မ္မာာ�ကိုု�ယ််ဖန််တီးး�ခွွင့့်�၊ တန်းး�တူူရေး�းနှှင့့်� ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီရေး�းတို့့��ကိုု�အခြေ�ေ�ခံံသော�ာ ဖက််ဒရယ််စနစ််ရရှိိ�ရန်် စစ််အာာဏာာရှှင််ကိုု�
နှှစ်် ၆ဝ ကျော်�်�� လက််နက််စွဲဲ�ကိုု�င််တော်�်�လှှန််ခဲ့့�ကြ�ခြ�င်း�း ဖြ�စ််သည််။

တိုု�င်း�း ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းရေး�းရာာစင််တာာ
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ဗမာာစစ််အစိုးး��ရအဆက််ဆက််တို့့��သည်် တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�တို့့��လိုု�လားး�မှုုဆန္ဒဒကိုု� စစ််ရေး�းနည်းး�လမ်းး�ဖြ�င့့်�သာာ ဖြေ�ေရှှင်း�း ရန််
စဉ်းး�စား�းပြီး�း� နိုု�င််ငံံရေး�းနည်းး�လမ်းး�ဖြ�င့့်� ဖြေ�ေရှှင်း�း ရန်် မစဉ်းး�စား�းခဲ့့ပေ�
� ။ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��တို့့��သည်် မိိမိိတို့့�� မွေး�း�ရာာပါါအခွွင့့်�အရေး�း�
ရရှိရေး���း�အတွွက်် လက််နက််ကိုု�င််တိုု�က််ပွဲဲ�ဝင််ရခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းဝါးး�မျိုု��မခံံရအော��ာင််၊ အမျိုး�း��သားး�လက္ခခဏာာ
(National Identity) မပျော��ာ�က််ကွွယ််သွားး��အော�ာင်် ပြ�ည််နယ််များ��းတွွင်် တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�တပ််များ��း ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာခြ�င်းး� ဖြ�စ််သည််။
ထို့့��ကြော��ာင့့်� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းနှှင့့်� ကာာကွွယ််ရေး�း အခြေ�ေ�ခံံမူူများ��းတွွင်် တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�များ��း၏ အမျိုး�း��သားး�လက္ခခဏာာ မပျော��ာ�က််ကွွယ််သွားး��
ရန််နှှင့့်� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�ပြ�ည််နယ််များ��းဘဝ အာာမခံံချျက််ရှိိ�ရန်် အထူးး�လိုု�အပ််ပေ�သည််။
၁၉၆၂ ခုုနှှစ််တွွင်် အာာဏာာသိိမ်း�း ခဲ့့သော�
�
ာ ဗမာ့့�တပ််မတော်��်�အကြီး�း�အကဲဲ ဗိုု�လ််ချုု�ပ််ကြီး�း�နေ�ဝင်းး�သည်် လက််နက််ကိုု�င််
တပ််မတော်��်�ကိုု�အခြေ�ေ�ပြု�ု၍ ယနေ့�့�မြ�န််မာာပြ�ည််၏ နယ််မြေ�ေဒေ�သအသီးး�သီးး�ကိုု� လွွမ်း�း မိုးး��ချုု�ပ််ကိုု�င််နိုု�င််ရန်် စတင််ကြိုး�း��ပမ်းး�ခဲ့့သ
� ည််။
ယင်းး�အချိိ�န််မှှစ၍ စစ််ဝါါဒကြီး�း�စိုးး��ရေး�း၊ စစ််အာာဏာာရှှင််စနစ်် ရေ�ရှှည််တည််တံ့့�ခိုု�င််မြဲ�ဲရေး�းအစီီအစဉ််များ��း ချျမှှတ််ခဲ့့�သည််။
ထိုု�ကဲ့့သို့့�
� � အာာဏာာရှှင််စနစ်် ရေ�ရှှည််တည််တံ့့�ခိုု�င််မြဲ�ဲစေ�ရန်် လုုပ််ဆော�ာင််ခဲ့့�သည့့်�အတွွက်် တိုု�င်းး�ပြ�ည််တွွင်် ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီ
အခွွင့့်အရေး�း
�
�များ��းနှှင့့်� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�အခွွင့့်အရေး�း
�
�များ��း ဆိိတ််သုဉ်း
ု �း လာာခြ�င်းး�၊ စီးး�ပွား��းရေး�းချွွတ််ခြုံ�ံကျ
� ျလာာခြ�င်းး�၊ ပညာာရေး�း၊ ကျျန်းး�မာာရေး�း
အဆင့့်�အတန်းး� နိိမ့့်�ကျျလာာခြ�င်းး�တို့့��ကြော��ာင့့်� စစ််အာာဏာာရှှင််၏ အခြေ�ေ�ခံံကျော�ာ�ရိုးး��ဖြ�စ််သည့့်� လက််နက််ကိုု�င််တပ််မတော်��်�ကိုု�
ပြ�င််ဆင််ဖွဲ့့��စည်းး�ရန်် အရေး�း�တကြီး�း�လိုု�အပ််လာာသည့့်�အပြ�င်် စစ််တပ််အခြေ�ေ�ပြု�ုသည့့်�အာာဏာာရှှင််စနစ်် နော�ာက််ထပ််တဖန်် မပေါ်�်�
ပေါ�ါက််လာာစေ�ရန််ရည််ရွွယ်၍
် ဤလုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းနှှင့့်� ကာာကွွယ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ မူူဝါါဒများ��း စာာတမ်းး�ကိုု� တင််သွွင်း�း အပ််ပါါသည််။
ဖက််ဒရယ််ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီပြ�ည််ထော�ာင််စုုလုံံခြုံ� �ံ�ရေး�းနှှင့့်� ကာာကွွယ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ မူူဝါါဒများ��း
ဖက််ဒရယ််ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီပြ�ည််ထော�ာင််စုုနိုု�င််ငံံ၏ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းနှှင့့်� ကာာကွွယ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ မူူဝါါဒများ��းမှာာ� ၁။ အချုု�ပ််အခြာ�ာအာာဏာာကိုု� ကာာကွွယ််ရန်် နိုု�င််ငံံသားး�တိုု�င်းး�၌ တာာဝန််ရှိိ�သည််။
၁

၂။	ဖက််ဒရယ််ပြ�ည််ထော�ာင််စုုတပ််မတော်��်� သည်် နိုု�င််ငံံ၏အချုု�ပ််အခြာ�ာအာာဏာာကိုု� ထိိပါးး�လာာမည့့်� ပြ�ည််ပကျူးး��ကျော်�်��မှုု
တို့့��ကိုု� ကာာကွွယ််ရန််တာာဝန််ရှိိ�သည််။
၂

၃။	ဖက််ဒရယ််ပြ�ည််ထော�ာင််စုုတပ််မတော်��်�သည်် တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��ပေါ�ါင်းး�စုံံ�ပြ�ည််သူူလူူထုုတရပ််လုံးး��၏ အကျိုးး���စီးး�ပွား��း
ကိုု� ကာာကွွယ််ရန်် ဖြ�စ််သည််။
၄။	ဖက််ဒရယ််ပြ�ည််ထော�ာင််စုုလွှှတ််တော်�်�သည်် ဖက််ဒရယ််ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီပြ�ည််ထော�ာင််စုု၏ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းနှှင့့်� ကာာကွွယ််ရေး�း
ဆိုု�င််ရာာ မူူဝါါဒများ��းနှှင့့်� ဥပဒေ�ေများ��းကိုု� ပြု�ုစုုပြ�ဌာာန်းး�ပေး�းရမည််။

၅။	ဖက််ဒရယ််ပြ�ည််ထော�ာင််စုုတပ််မတော်��်�သည်် တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ စုုပေါ�ါင်းး�အခွွင့့်�အရေး�း�၊ စုုပေါ�ါင်းး�ရပိုု�င််ခွွင့့်�များ��း
(Collective Rights)၊ လူူတဦးးချျင်းး�စီီ၏ အခြေ�ေ�ခံံအခွွင့့်�အရေး�း�များ��း (Individual Rights) ကိုု� မထိိပါးး�စေ�သော�ာ
အမျိုး�း��သားး�လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကိုု� ဖော်�်�ဆော�ာင််ရန်် ဖြ�စ််သည််။
၆။	ဖက််ဒရယ််ပြ�ည််ထော�ာင််စုုတပ််မတော်��်�သည်် ဒေ�သန္တတရ၊ နိုု�င််ငံံတကာာလုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းနှှင့့်� ငြိ�ိမ်း�း ချျမ်းး�ရေး�းအတွွက်် ပူးး�ပေါ�ါင်းး�
ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ��းကိုု� မြှ�ှင့့်�တင််ရန်် ဖြ�စ််သည််။
၃

၇။	ဖက််ဒရယ််ပြ�ည််ထော�ာင််စုုတပ််မတော်��်�၏လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းနှှင့့်� ကာာကွွယ််ရေး�းမူူဝါါဒသည်် လူူသားး�လုံံ�ခြုံ�ံမှု
� ု ကိုု�အခြေ�ေ�ခံံရမည််။
၈။	ဖက််ဒရယ််ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီပြ�ည််ထော�ာင််စုု၏ အမျိုး�း��သားး�ကာာကွွယ််ရေး�းနှှင့့်� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကော�ာင််စီီတွွင်် ပြ�ည််နယ်် ကာာကွွယ််
ရေး�းနှှင့့်� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကော�ာင််စီီများ��းမှှ စေ�လွှှတ််သော�ာ ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ��း ပါါဝင််ရမည််။
ဖက််ဒရယ််ပြ�ည််ထော�ာင််စုုတပ််မတော်��်�ဆိုု�င််ရာာ မူူဝါါဒများ��း
၁။	ဖက််ဒရယ််ပြ�ည််ထော�ာင််စုုတပ််မတော်��်�သည်် နိုု�င််ငံံတကာာလူ့့�အခွွင့့်�အရေး�း�ဥပဒေ�ေနှှင့့်� လူူသားး�ချျင်းး�စာာနာာ ထော�ာက််ထားး�
သည့့်� ဥပဒေ�ေများ��း၊ ဖက််ဒရယ််ပြ�ည််ထော�ာင််စုုဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပါါ ပြ�ဌာာန်းး�ချျက််များ��းနှှင့့်� လွှှတ််တော်�်�များ��း၏
ပြ�ဌာာန်းး�ဥပဒေ�ေများ��းကိုု� လေး�းစား�းလိုု�က််နာာရမည််။
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တိုု�င်း�း ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းရေး�းရာာစင််တာာ

၂။	ဖက််ဒရယ််ပြ�ည််ထော�ာင််စုုတပ််မတော်��်�သည်် နိုု�င််ငံံရေး�းတွွင်် ဝင််ရော�ာက််စွွက််ဖက််ခြ�င်းး�၊ လူူပုုဂ္ဂိုု��လ်် သို့့��မဟုုတ်် နိုု�င််ငံံရေး�း
ပါါတီီတရပ််ရပ််၏သြ�ဇာာခံံဖြ�စ််ခြ�င်း�း တို့့��မရှိစေ���ေဘဲဲ နိုု�င််ငံံရေး�းအရအမှီီ�အခိုု�ကင်းး�သည့့်� Professional Army ဖြ�စ််ရမည််။
၃။	ဖက််ဒရယ််ပြ�ည််ထော�ာင််စုုတပ််မတော်��်�ကိုု� တိုု�င်းး�ပြ�ည််၏ နိုု�င််ငံံရေး�း၊ စီးး�ပွား��းရေး�းအခြေ�ေ�အနေ�ေများ��းနှှင့့်�အညီီ ခေ�တ််မီီ
တပ််မတော်��်�အဖြ�စ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ရမည််။
၄။	ဖက််ဒရယ််ပြ�ည််ထော�ာင််စုုတပ််မတော်��်�နှှင့့်� လုံံ�ခြုံ�ံရေး
� �းဆိုု�င််ရာာတပ််ဖွဲ့�့� များ��း၄အားး�လုံးး��သည်် ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီနည်း
ီ
�း ကျျ ရွေး�း�ကော�ာက််
တင််မြှော��ာ�က််ထားး�သော�ာ အရပ််သားး�အစိုးး��ရ၏ ကွွပ််ကဲဲမှုုနှှင့့်� အုုပ််ချုု�ပ််မှုုအော�ာက််တွွင်် ရှိိ�ရမည််။
၅။	ဖက််ဒရယ််ပြ�ည််ထော�ာင််စုုကာာကွွယ််ရေး�းအတွွက်် ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�သော�ာတပ််မတော်��်�သည်် တရား�းဥပဒေ�ေစိုးး��မိုးး��ရေး�းနှှင့့်�
ပြ�ည််သူ့့�ဘဝလုံံ�ခြုံ�ံရေး
� �းအတွွက်် ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�သော�ာ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုရဲဲတပ််ဖွဲ့့��/ပြ�ည််နယ််ရဲဲတပ််ဖွဲ့့��တို့့��နှှင့့်� သီးး�ခြား��းထားး�ရှိိ�
ရမည််။
၆။	ဖက််ဒရယ််ပြ�ည််ထော�ာင််စုု တပ််မတော်��်�၏ ကာာကွွယ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာကဏ္ဍများ��းတွွင်် တာာဝန််ယူူဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််သည့့်�
အမျိုး�း��သမီးး�များ��းပါါဝင််မှုုကိုု� မြှ�ှင််တင််သွားး��ရမည််။
၇။	ဖက််ဒရယ််ပြ�ည််ထော�ာင််စုုတပ််မတော်��်�တွွင်် လူူမျိုး�း��၊ ဘာာသာာ၊ အသားး�အရော�ာ�င််၊ လိိင််တို့့��အပေါ်�်� အခြေ�ေ�ခံံပြီး�း� ခွဲဲ�ခြား��း
ဆက််ဆံံမှုု မရှိစေ���ေရ။
၈။	ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအားး� ပြ�ည််ပအန္တတရာာယ််မှှ ကာာကွွယ််နိုု�င််ရန်် အမျိုး�း��သားး�စစ််မှုုထမ်းး�ဥပဒေ�ေကိုု� အမျိုး�း��သားး�ပြ�ည််နယ််/ အမျိုး�း��
သားး�များ��းပြ�ည််နယ််များ��းနှှင့့်� ညှိိ�နှိုုင်း�း ၍ ပြ�ဌာာန်းး�စေ�ရမည််။
၉။ သဘာာဝကပ််ဘေး�းအန္တတရာာယ််များ��းနှှင့့်� ကယ််ဆယ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ငန်းး�များ��းကိုု� ထိရော��ာ�က််စွာာ�ဆော�ာင််ရွှှက််နိုု�င််ရန််
အတွွက်် ဖက််ဒရယ််ပြ�ည််ထော�ာင််စုုတပ််မတော်��်�နှှင့့်� ပြ�ည််နယ််လုံံ�ခြုံ�ံရေး
� �းတပ််ဖွဲ့့��တို့့��၏ အင််အားး�ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုခွွင့့်� 	ရှိစေ���ေ
ရမည််။
၁ဝ။	စစ််ပညာာလေ့�့ကျျင့့်�သင််ကြား�း�ပို့့��ချရေး��း�သင််တန်းး�ကျော�ာ�င်းး�အသီးး�သီးး�အတွွက်် စစ််ဘက််ဆိုု�င််ရာာ ဘာာသာာရပ််များ��းအပြ�င််
ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီအခြေ�ေ�ခံံကျ
ီ
ျင့့်�စဉ််များ��း၊ လူ့့�အခွွင့့်အရေး�း
�
�ဆိုု�င််ရာာဘာာသာာရပ််၊ နိုု�င််ငံံတကာာ၏လူူသားး�ချျင်းး�စာာနာာ ထော�ာက််ထားး�
ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာဥပဒေ�ေများ��း၊ ဖက််ဒရယ််ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီပြ�ည််ထော�ာင််စုုဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေအပါါအဝင််အခြား��းလိုု�အပ််သော�ာ
ဘာာသာာရပ််များ��းကိုု� သင််ရိုးး��ညွှှန်းး�တမ်းး�များ��း ပြု�ုစုု၍ ရေး�းဆွဲဲ�ပြ�ဌာာန်းး�ပေး�းရမည််။
၁၁။	ဖက််ဒရယ််ပြ�ည််ထော�ာင််စုု တပ််မတော်��်�သားး�တစ််ဦးးဦးးသည်် သက််ဆိုု�င််ရာာနည်းး�ဥပဒေ�ေများ��း၊ ဌာာနဆိုု�င််ရာာလုုပ််ထုံးး��
လုုပ််နည်းး�များ��းနှှင့့်� ကိုု�က််ညီီမှုုမရှိိ�ဘဲဲ အခြား��းလုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းဆိုု�င််ရာာနှှင့့်� ဌာာနဆိုု�င််ရာာအသီးး�သီးး�သို့့�� ပြော��ာင်းး�ရွှေ့�့�တာာဝန််ထမ်းး�
ဆော�ာင််ခြ�င်းး� မရှိစေ���ေရ။
၁၂။	ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရ လက််အော�ာက််တွွင်် ပြ�ည််နယ််အဆင့့်� ကာာကွွယ််ရေး�းနှှင့့်� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းကော�ာင််စီီ၊ ပြ�ည််နယ််အဆင့့်�
ကာာကွွယ််ရေး�းဝန််ကြီး�း�ဌာာနများ��းကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ခွွင့််�ရှိိ�ရမည််။
ဖက််ဒရယ််ပြ�ည််ထော�ာင််စုုတပ််မတော်��်�စုုဖွဲ့့��ပုံံ�
၁။	ဖက််ဒရယ််ပြ�ည််ထော�ာင််စုုတပ််မတော်��်�၏ ကြ�ည်း�း တပ််၊ ရေ�တပ််၊ လေ�တပ််တို့့��အတွွက်် သီးး�ခြား��းသော�ာ စစ််တက္ကကသိုု�လ််
များ��း ဖွဲ့့��စည်းး�တည််ထော�ာင််ရမည််။ ယင်းး�တက္ကကသိုု�လ််များ��းတွွင်် ဖက််ဒရယ််ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအဖွဲ့့��ဝင်် ပြ�ည််နယ််များ��းမှှ
အချိုး�း��ကျျတက််ရော�ာက််သင််ကြား�း�ခွွင့့်� ရှိစေ���ေရမည််။
၂။ 	ဖက််ဒရယ််ပြ�ည််ထော�ာင််စုုတပ််မတော်��်�ဖွဲ့့��စည်းး�ရာာတွွင်် အဆင့့်�ဆင့့်�တိုု�င်း�း ၌ အမျိုး�း��သားး�ပြ�ည််နယ််များ��းနှှင့့်� အမျိုး�း��သားး�
များ��းပြ�ည််နယ််များ��းရှိိ� လူူဦးးရေ�အပေါ်�်� အခြေ�ေ�ခံံ၍ အချိုး�း��ကျျကိုု�ယ််စား�းပြု�ု ပါါဝင််နိုု�င််ခွွင့့်� ရှိိ�ရမည််။
၃။	ဖက််ဒရယ််ပြ�ည််ထော�ာင််စုုတပ််မတော်��်�တွွင်် လိုု�အပ််ချျက််နှှင့့်�အညီီ ကြ�ည်း�း တပ််၊ ရေ�တပ််နှှင့့်� လေ�တပ််တို့့��ကိုု� သီးး�ခြား��းစီီ
ခွဲဲ�၍ ဖွဲ့့��စည်းး�ရမည််။
၄။	ဖက််ဒရယ််ပြ�ည််ထော�ာင််စုုတပ််မတော်��်� စစ််ဦးးစီးး�များ��းအဖွဲ့့��ကိုု� ကာာကွွယ််ရေး�းဝန််ကြီး�း�ဌာာန၏လက််အော�ာက််တွွင်် ဖွဲ့့��စည်းး�
ထားး�ရှိိ�ရမည််။ စစ််ဦးးစီးး�များ��းအဖွဲ့့��ကိုု� ပြ�ည််နယ််အသီးး�သီးး�မှစေ��ေလွှှတ််သော�ာ စစ််ဦးးစီးး�မှူး��းများ��းဖြ�င့့်� ပါါဝင််ဖွဲ့့��စည်းး�ရမည််။
တိုု�င်း�း ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းရေး�းရာာစင််တာာ
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၅။	ကာာကွွယ််ရေး�းဦးးစီးး�ချုု�ပ််တဦးးကိုု� ၎င်းး�တို့့��အဖွဲ့့��ထဲဲမှှ ၂ နှှစ်် သက််တမ်းး�ကာာလအတွွက်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေပါါ
ပြ�ဌာာန်းး�ချျက််များ��းနှှင့့်�အညီီ အလှှည့့်�ကျျ ရွေး�း�ချျယ််ခန့့်�အပ််ရမည််။
၆။	ဖက််ဒရယ််ပြ�ည််ထော�ာင််စုုတပ််မတော်��်�ကိုု� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုတပ််နှှင့့်� ပြ�ည််နယ််တပ််များ��းဖြ�င့့်�ဖွဲ့့��စည်းး�ရမည််။ ပြ�ည််ထော�ာင််စုု
တပ််ကိုု� ပြ�ည််နယ််များ��းမှှ အချိုး�း��ကျစေ�ေ�လွှှတ််သော�ာ တပ််များ��းဖြ�င့့်� ဖွဲ့့��စည်းး�ရမည််။
၇။	ဖက််ဒရယ််ဒီီမိုု�ကရေ�ေစီီပြ�ည််ထော�ာင််စုုတခုုလုံးး�� ၏

စုုပေါ�ါင်းး�အမြဲ�ဲတမ်းး�စစ််အင််အားး�သည််

ပြ�ည််ထော�ာင််စုုလူူဦးးရေ�၏

ဝ.၅ % ထက်် ပိုု�ပြီး�း�မရှိစေ���ေရ။ လိုု�အပ််သည့့်�အချိိ�န််တွွင်် အင််အားး�ဖြ�ည့့်�တင်းး�နိုု�င််ရန်် အရံံတပ််ဖွဲ့့��များ��းထားး�ရှိိ�ရမည််။
၈။	ပြ�ည််နယ််တပ််ကိုု� ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရမှှ တိုု�က််ရိုု�က််အုုပ််ချုု�ပ််ကွွပ််ကဲဲရမည််။ နိုု�င််ငံံလုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�း အရေး�း�ပေါ်�်အခြေ�ေ�အနေ�ေတွွင််
ပြ�ည််ထော�ာင််စုုဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�၊ ပြ�ည််နယ််ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�ဥပဒေ�ေတို့့��နှှင့့်�အညီီသာာ ပြ�ည််နယ််စော�ာင့့်�တပ််ကိုု� ပြ�ည််ထော�ာင််စုု အစိုးး��ရမှှ
အသုံးး��ပြု�ုခွွင့့်� ရှိိ�ရမည််။
၉။	ပြ�ည််နယ််တပ််များ��းကိုု� သက််ဆိုု�င််ရာာ ပြ�ည််နယ််၏ လိုု�အပ််ချျက််နှှင့့်�အညီီ ကြ�ည်း�း ၊ ရေ�၊ လေ� ကာာကွွယ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ
အင်္ဂါါ��ရပ််များ��း စုံံ�လင််စွာာ�ဖြ�င့့်� ဖွဲ့့��စည်းး�ခွွင့့်� ရှိိ�ရမည််။
၁ဝ။	ပြ�ည််ထော�ာင််စုုတပ််များ��းအားး� ပြ�ည််နယ််များ��းတွွင်် နေ�ရာာချျထားး�ရန််လိုု�အပ််ပါါက ပြ�ည််ထော�ာင််စုုဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံ
ဥပဒေ�ေ၊ သက််ဆိုု�င််ရ ပြ�ည််နယ််ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေများ��းနှှင့့်�အညီီသာာ ပြု�ုလုုပ််ရမည််။

၁	ဖက််ဒရယ််ပြ�ည််ထော�ာင််စုုတပ််မတော်��်�သည်် ကြ�ည်း�း တပ််၊ ရေ�တပ််၊ လေ�တပ််များ��းကိုု� ဆိုု�လိုု�သည််။
၂	လူူတစ််ယော�ာက်် (သို့့��မဟုုတ််) လူူတစ််စုု၏ အကျိုးး���စီးး�ပွား��းအတွွက်် မဟုုတ််ဘဲဲ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��ပေါ�ါင်းး�စုံံ�၏ ဘုံံ�အကျိုးး���စီးး�ပွား��းကိုု� ဆိုု�လိုု�သည််။
၃ (က) ပတ််ဝန်းး�ကျျင််လုံံ�ခြုံ�ံမှု
� ု၊ (ခ) ကျျန်းး�မာာရေး�းလုံံ�ခြုံ�ံမှု
� ု၊ (ဂ) စီးး�ပွား��းရေး�းလုံံ�ခြုံ�ံမှု
� ု၊ (ဃ) တစ််ကိုု�ယ််ရည််လုံံ�ခြုံ�ံ�မှုု၊ (င) လူူမှုုအသိုု�င်းး�အဝိုု�င်းး�လုံံ�ခြုံ�ံမှု
� ု၊ (စ) နိုု�င််ငံံရေး�း
လုံံ�ခြုံ�ံ�မှုု၊ (ဆ) စား�းနပ််ရိိက္ခာာ�လုံံခြုံ� �ံ�မှုု။
၄	ရဲဲတပ််ဖွဲ့့��၊ ထော�ာက််လှှမ်း�း ရေး�းတပ််ဖွဲ့့��နှှင့့်� အခြား��းလက််နက််ကိုု�င််တပ််ဖွဲ့့��များ��းအားး�လုံးး�� ပါါဝင််သည််။
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