


ဤစာာတမ်းး�ထုုတးဝေ�ဝေ��အတွက်း ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ဝေ��ပူးး�ဝေပူးါ�း��န်းပူးု�ဝေ�ွ (Joint Peace Fund) မ်းှ က်းညီီပူး��ပူးို�သညီး။

၂�၂� ချုနှှစား၊ ဇူးလိုို�းလို



ပံုႏွိပ္မွတ္တမ္း

ပထမအႀကိမ္	 -	 ၂ဝ၂ဝ	ခုႏွစ္၊	ဇူလိုင္လ

အုပ္ေရ	 -	 ၁၅၀၀

ပံုႏွိပ္တိုက္	 -	 Right	Printing	and	Design

	 	 အမွတ္	(၁၄)၊	၁၀၉	လမ္း	(အေပၚ)၊	မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ရဲစခန္းအနီး၊

	 	 မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊	ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး။

Design	&	Layout	 -	 Myint	Soe	Oo

ထုတ္ေဝသူ	 -	 တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားေရးရာစင္တာ	(ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ)
	 	 Ethnic	Nationalities	Affairs	Center	(Union	of	Burma)

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



တုိ�း���း�သာ�လိုးမ်းျ�ိ�မ်းျာ�ဝေ���ာစာ�းတာ (Ethnic Nationalities Affairs Center -ENAC) 

သညီး ၂�၁၃ ခုျနှှစား၊ ဇူးလုိို�းလိုတွ�း စာတ�းတညီးဝေထုာ�းခ့ျ�ငြိပီူး� လွိုတးလိုပူးးဝေသာ သုဝေတသန်အဖ့ွွဲ့�အစာညီး�

ဖြဖွဲ့စားသညီး။ ဖြမ်းန်းမ်းာနှို�း��တွ�း ဝေ��ှညီးတညီးတ��ချို�းငြိမ်း့ဝေသာ ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ဝေ��နှှ�း� ဖွဲ့က်းဒ�ယ်းဒီမ်းိုက်ဝေ�စာီ

ဖြပူးညီးဝေထုာ�းစာု ဝေပူး်ဝေပူးါက်းလိုာဝေ��က်ို ဝေ�ှ�ရှုုလိုျက်း နှို�း��ဝေ��အစာုအဖွဲ့ွ့�မ်းျာ�၊ အ�ပူးးဘက်းလိုးမ်းုအဖွဲ့ွ့�

အစာညီး�မ်းျာ�၊ နုိှ�း��တက်ာ အသုိ�း�အ�န်း�မ်းျာ�နှှ�း�ပူးး�ဝေပူးါ�း�က်ာ အလုိုပူးးရုှု�ဝေ�ွ�ဝေနွှ�ပ့ွူးနှှ�း� သ�းတန်း�မ်းျာ�

က်ျ�း�ပူးဖြပူး�လုိုပူးးဖြချ�း�၊ မ်းး�ါဒ�ုိ�း�ာ သုဝေတသန်စာာတမ်းး�မ်းျာ� ဝေ��သာ�ဖြပူး�စုာထုုတးဝေ�ဖြချ�း�တုိ�ကုိ် ဝေ�ာ�း

 �ွက်းလိုျက်း�ှိသညီး။ ထုို�အဖြပူး�း ဖြမ်းန်းမ်းာနှို�း��၏ ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ဝေ��ဖြဖွဲ့စားစာဉ်းမ်းျာ�တွ�းလိုညီး� န်ညီး�ပူးညီာပူးို�း�

�ို�း�ာ အဝေထုာက်းအက်းမ်းျာ� ပူး��ပူးို�ဝေပူး�လိုျက်း �ှိသညီး။

အဝေသ�စာိတးသိ�ှိလိုိုပူးါက် http://www.burmaenac.org/ တွ�း ကြက်ညီး�ရှုုနှို�းပူးါသညီး။ (သို�မ်းဟုုတး) 

info@burmaenac.org သို� �က်းသွယ်းနှို�းပူးါသညီး။





တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး��ု�မျိုး�း�ရေးရ�ရးစင်းးတိုး E

ဖြမ်းန်းမ်းာနှို�း��တွ�း ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ဝေ��၊ တညီးငြိ�ိမ်းးဝေ��နှှ�း� ဖွဲ့ွ��ငြိဖွဲ့ိ��တို�တက်းဝေ�� အစာ�ှိသညီးတို� ဖြဖွဲ့စားထုွန်း�လိုာဝေ��အတွက်း 

အဝေ��ကြီးက်ီ��ု��ဖြဖွဲ့စားဝေသာ ဖြပူး�ဖြပူး�ဝေဖြပူးာ�း�လို့မ်းုနှှစားမ်းျ�ိ�က်ို ဖြပူး�လိုုပူးးသွာ��န်းလိုိုပူးါသညီး။ ၎�း�တို�မ်းှာ နှို�း��ဝေ���ို�း�ာ ဖြပူး�ဖြပူး�းဝေဖြပူးာ�း� 

လို့မ်းုနှှ�း� လိုု�ခြုံချ��ဝေ���ို�း�ာဖြပူး�ဖြပူး�းဝေဖြပူးာ�း�လို့မ်းုတို�ဖြဖွဲ့စားသညီး။ ယ်�း�ဖြပူး�ဖြပူး�းဝေဖြပူးာ�း�လို့မ်းုနှှစားမ်းျ�ိ�လိုု��၏အဝေ��ပူးါမ်းုမ်းှာတးညီီပူးါသညီး။ 

နှို�း��ဝေ���ို�း�ာ ဖြပူး�ဖြပူး�းဝေဖြပူးာ�း�လို့မ်းုသညီး ဖွဲ့က်းဒ�ယ်းဒီမ်းိုက်ဝေ�စာီ ဖြပူးညီးဝေထုာ�းစာု၏ နှို�း��ဝေ��စာန်စားတစားချုက်ို တညီးဝေ�ာက်း

သွာ��န်းဖြဖွဲ့စားငြိပူးီ� လိုု�ခြုံချ��ဝေ���ို�း�ာဖြပူး�ဖြပူး�းဝေဖြပူးာ�း�လို့မ်းုသညီး ဖွဲ့က်းဒ�ယ်းဖြပူးညီးဝေထုာ�းစာု၏ လိုု�ခြုံချ��ဝေ��စာန်စားတစားချုက်ို တညီးဝေ�ာက်း

သွာ��န်း ဖြဖွဲ့စားသညီး။  

ဖြမ်းန်းမ်းာနှို�း��၏ တစားနှို�း��လိုု��ပူးစားချတးတိုက်းချိုက်းမ်းု �ပူးးစာ့ဝေ��သဝေဘာတး စာာချျ�ပူးး (NCA) တွ�း လိုု�ခြုံချ�ဝေ��က်ဏ္ဍ ဖြပူး�ဖြပူး�း

ဝေဖြပူးာ�း�လို့မ်းု (SSR) က်ို ထုညီး�သွ�း�ထုာ�ဖြချ�း� မ်း�ှိဝေသားလိုညီး� ဖြမ်းန်းမ်းာနှို�း��၏ ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ဝေ��ဖြဖွဲ့စားစာဉ်းဝေအာ�းဖြမ်း�း�န်း အလိုို��ှာ  

လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍမ်းျာ��ို�း�ာ ဖြပူး�ဖြပူး�းဝေဖြပူးာ�း�လို့မ်းု၊ အထုး�သဖြဖွဲ့�း� က်ာက်ွယ်းဝေ��က်ဏ္ဍ�ို�း�ာ ဖြပူး�ဖြပူး�းဝေဖြပူးာ�း�လို့မ်းုက်ို ဝေ�ှာ�းလိုွ့၍ 

မ်း�နှို�းဝေသာ က်ိစာစ�ပူးးတစားချုဖြဖွဲ့စားသညီး။ ဖွဲ့က်းဒ�ယ်းလိုု�ခြုံချ��ဝေ�� စာန်စားတစားချုဝေအာက်းတွ�း တို�း���း�သာ�လိုက်းန်က်းက်ို�းအဖွဲ့ွ့�

အစာညီး�မ်းျာ� (EAOs) နှှ�း� အစာို��၏ တပူးးမ်းဝေတားတပူးးဖွဲ့ွ့�မ်းျာ�က်ို တစားချုတညီး�ဝေသာ တပူးးမ်းဝေတားပူးု�စာ�ဖြဖွဲ့�း� ဝေပူးါ�း�စာညီး�သွာ�နှို�း�န်း

အတွက်း ဖွဲ့က်းဒ�ယ်းဖြပူးညီးဝေထုာ�းစာု လိုု�ခြုံချ��ဝေ��စာန်စားသစားတစားချုက်ို မ်းဖြဖွဲ့စားမ်းဝေန်တညီးဝေ�ာက်းသွာ��န်း လိုိုပူးါသညီး။ ထုို�ဝေကြက်ာ�း� 

ဖြမ်းန်းမ်းာနှို�း��အဝေဖြချအဝေန်နှှ�း� သ�း�ဝေလိုျားသညီး� ဖွဲ့က်းဒ�ယ်းလိုု�ခြုံချ��ဝေ��စာန်စားသစားတစားချု ထုွက်းဝေပူး်လိုာဝေ��အတွက်း ဝေ�ွ�ဝေနှွ�

ညီိိနှု�း�သ�း�ငြိပူးီ� ထုိုစာန်စားက်ို ဖြပူးညီးဝေထုာ�းစာုသဝေဘာတးစာာချျ�ပူးး (Union Accord) တွ�း ထုညီး�သွ�း�ချျ�ပူးး�ိုသွာ��န်း လိုိုပူးါသညီး။ 

ဤစာာအုပူးးတွ�း လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍဖြပူး�ဖြပူး�းဝေဖြပူးာ�း�လို့မ်းု�ို�း�ာ အဝေဖြချချ�အစာိတးအပူးို�း�မ်းျာ�နှှ�း� လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍ ဖြပူး�ဖြပူး�း

ဝေဖြပူးာ�း�လို့မ်းုနှှ�း� လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍဝေပူးါ�း�စာညီး�မ်းု�ို�း�ာ နှို�း��တက်ာဖြဖွဲ့စား�ပူးးမ်းျာ�မ်းှ သ�းချန်း�စာာမ်းျာ�က်ို ENAC မ်းှ ဝေ��သာ�ဖြပူး�စာု

ထုာ�သညီး။ ထုို�အဖြပူး�း ဤစာာအုပူးးတွ�း လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍဖြပူး�ဖြပူး�းဝေဖြပူးာ�း�လို့မ်းုအတွက်း မ်းး�ါဒအကြံက်�ဖြပူး�ချျက်းမ်းျာ�က်ိုလိုညီး� ဝေပူး�

ထုာ�သညီး။ နှို�း��ဝေ���ို�း�ာ ဖြပူး�ဖြပူး�းဝေဖြပူးာ�း�လို့မ်းုမ်းျာ�နှှ�း� �ို�းသညီး� ညီိိနှု�း�ဝေ�ွ�ဝေနှွ�မ်းုမ်းျာ�သညီး စာိန်းဝေချ်မ်းုမ်းျာ�စာွာနှှ�း� ကြံက်��ဝေတွ�

ဝေန်�ငြိပူးီ� ဝေ�ှ��က်းသွာ��န်းချက်းချ့ဝေန်သညီးဖြဖွဲ့စား�ာ လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍ ဖြပူး�ဖြပူး�းဝေဖြပူးာ�း�လို့မ်းုနှှ�း��ို�းသညီး� ညီိိနှု�း�ဝေ�ွ�ဝေနှွ�မ်းုသညီး

လိုညီး� စာိန်းဝေချ်မ်းုမ်းျာ��ှိဝေန်မ်းညီးမ်းှာ သ�သယ်�ှိစာ�ာပူး�း မ်းလိုိုဝေပူး။ ဤစာာအုပူးးသညီး သက်း�ို�း�ာ ပူးတးသက်း�က်းနှွယ်းသးမ်းျာ�/

အစာုအဖွဲ့ွ့�မ်းျာ�မ်းှ ညီိိနှု�း�ဝေ�ွ�ဝေနှွ�မ်းုမ်းျာ�အတွက်း လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍဖြပူး�ဖြပူး�းဝေဖြပူးာ�း�လို့မ်းု (SSR) �ို�း�ာ ၎�း�တို�၏ မ်းး�ါဒမ်းျာ�က်ို 

ဝေ���ွ့�ာတွ�း အဝေထုာက်းအက်းဖြပူး�လိုိမ်းး�မ်းညီးဟုု က်ွနှးုပူးးတို� ယ်ု�ကြက်ညီးပူးါသညီး။ 

လိုက်းန်က်းဖြဖွဲ့�တးသိမ်းး�ဖြချ�း�၊ တပူးးဖွဲ့ျက်းသိမ်းး�ဖြချ�း�နှှ�း� ဖြပူးန်းလိုညီးဝေပူးါ�း�စာညီး�ဖြချ�း� (DDR) သို�မ်းဟုုတး လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍ

ဖြပူး�ဖြပူး�းဝေဖြပူးာ�း�လို့ဖြချ�း� (SSR) က်ို ဦး�စာွာဝေဖွဲ့ားဝေ�ာ�းသ�း�သညီးနှှ�း� စာပူးးလိုျဉ်း�၍ ဖြ��း�ချုန်းဝေ�ွ�ဝေနှွ�မ်းုမ်းျာ� (debate) �ှိဝေန်သညီး။ 

ဤစာာအုပူးးတွ�း DDR သို�မ်းဟုုတး SSR က်ို ဦး�စာွာဝေဖွဲ့ားဝေ�ာ�းသ�း�သညီးဟုု အ�ိုဖြပူး�ထုာ�ဖြချ�း� မ်း�ှိပူးါ။ သို�ဝေသား DDR နှှ�း� SSR 

သညီး အဖြပူးန်းအလိုှန်းချျတိး�က်းမ်းု�ှိဝေန်ဝေသာဝေကြက်ာ�း� DDR က်ို SSR နှှ�း�  လိုု���မ်းချျတိး�က်းဘ့ သီ�ဖြချာ�စာီဝေ�ာ�း�ွက်းဖြချ�း�ထုက်း

 SSR ၏ လိုုပူးး�န်း�စာဉ်းတစား�ပူးး (�ါ) အစာိတးအပူးို�း�တစားချုအဝေန်ဖြဖွဲ့�း� သတးမ်းှတးက်ာ ဝေ�ာ�း�ွက်းသွာ�သ�း�ပူးါသညီး။ လိုု�ခြုံချ��ဝေ��



တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး��ု�မျိုး�း�ရေးရ�ရးစင်းးတိုးF
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ဝေ�ှာ�း��ှာ�နှို�းပူးါသညီး။ ဤစာာအုပူးးသညီး SSR က်ို ပူးိုမ်းိုန်ာ�လိုညီးဝေစာနှို�းငြိပူးီ� နှို�း��ဝေ��နှှ�း� လိုု�ခြုံချ��ဝေ���ို�း�ာ ညီိိနှု�း�ဝေ�ွ�ဝေနှွ�မ်းု

မ်းျာ�အတွက်း အဝေထုာက်းအက်းဖြဖွဲ့စားဝေစာလိုိမ်းး�မ်းညီးဟုု က်ွနှးုပူးးတို� ယ်ု�ကြက်ညီးပူးါသညီး။

                   ဝေဒါက်းတာနှို�းပူးညီာမ်းွန်း

                    အမ်းုဝေ�ာ�းဒါရှုိုက်းတာ

             တို�း���း�သာ�လိုးမ်းျ�ိ�မ်းျာ�ဝေ���ာစာ�းတာ (ဖြပူးညီးဝေထုာ�းစာုဖြမ်းန်းမ်းာနှို�း��)
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DDR Disarmment, Demobilization and Reintegration 

 လိုက်းန်က်းဖြဖွဲ့�တးသိမ်းး�ဖြချ�း�၊ တပူးးဖွဲ့ျက်းသိမ်းး�ဖြချ�း�နှှ�း� ဖြပူးန်းလိုညီးဝေပူးါ�း�စာညီး�ဖြချ�း� 

CEFU Committee for Emergence of Federal Union 

 ဖွဲ့က်းဒ�ယ်းဖြပူးညီးဝေထုာ�းစာုဝေပူး်ထုွန်း�ဝေ��ဝေက်ားမ်းတီ

DPN Delegation for Political Negotiation 

 နှို�း��ဝေ���ို�း�ာ ညီိိနှု�း�ဝေ�ွ�ဝေနှွ�ဝေ�� က်ိုယ်းစာာ�လိုှယ်းအဖွဲ့ွ့�  

EU European Union 

 ဥဝေ�ာပူးသမ်းဂ္ဂဂ

FPD Framework for Political Dialogue 

 နှို�း��ဝေ��ဝေ�ွ�ဝေနှွ�မ်းု�ို�း�ာ မ်းးဝေဘာ�း

JMC Joint Ceasefire Monitoring Committee

 ပူးစားချတးတိုက်းချိုက်းမ်းု�ပူးးစာ့ဝေ���ို�း�ာ ပူးး�တွ့ဝေစာာ�း�ကြက်ညီး�ဝေ��ဝေက်ားမ်းတီ 

NATO North Atlantic Treaty Organization 

 ဝေဖြမ်းာက်းအတတလိုန်းတိတးစာာချျ�ပူးးအဖွဲ့ွ့� 

NCA Nationawide Ceasefire Agreement 

 တစားနှို�း��လိုု��ပူးစားချတးတိုက်းချိုက်းမ်းု�ပူးးစာ့ဝေ��သဝေဘာတးစာာချျ�ပူးး

NLD National League for Democracy 

 အမ်းျ�ိ�သာ�ဒီမ်းိုက်ဝေ�စာီအဖွဲ့ွ့�အချျ�ပူးး

OECD Organization for Economic Co-operation and Development 

 စာီ�ပူးွာ�ဝေ��ပူးး�ဝေပူးါ�း�ဝေ�ာ�း�ွက်းမ်းုနှှ�း� ဖွဲ့ွ��ငြိဖွဲ့ိ��တို�တက်းမ်းုအဖွဲ့ွ့�အစာညီး� 

SSR Security Sector Reform 

 လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍဖြပူး�ဖြပူး�းဝေဖြပူးာ�း�လို့ဝေ��

UN United Nations 

 က်မ်းာ့�က်ုလိုသမ်းဂ္ဂဂအဖွဲ့ွ့�

UNDP United Nations Development Programme       

 က်ုလိုသမ်းဂ္ဂဂဖွဲ့ွ��ငြိဖွဲ့ိ��ဝေ��အစာီအစာဉ်း
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UNDPKO United Nations Department of Peacekeeping Operations

 က်ုလိုသမ်းဂ္ဂဂငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ဝေ��ထုိန်း�သိမ်းး�ဝေ��ဌာာန် 

UN-DPPA-DPO United Nations - Department of Political and Peacebuidlig Affairs - Department of Peace  

 Operations က်ုလိုသမ်းဂ္ဂဂနှို�း��ဝေ��နှှ�း� ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ဝေ��တညီးဝေ�ာက်းမ်းု�ို�း�ာ အဝေ��က်ိစာစမ်းျာ�နှှ�း�   

 ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ဝေ��ထုိန်း�သိမ်းး�ဝေ��ဌာာန် 

UNFC United Naitonalities Federal Council 

 ညီီညွှှတးဝေသာ တို�း���း�သာ�လိုးမ်းျ�ိ�မ်းျာ� ဖွဲ့က်းဒ�ယ်းဝေက်ာ�းစာီ 

UNHCR United Nations High Commissioner of Refugees

 က်ုလိုသမ်းဂ္ဂဂဒုက်ခသညီးမ်းျာ��ို�း�ာ မ်းဟုာမ်း�း�ကြီးက်ီ�ရှုု��

UNICEF United Naitons International Children’s Fund 

 က်ုလိုသမ်းဂ္ဂဂအဖြပူးညီးဖြပူးညီး�ို�း�ာ က်ဝေလို�သး�ယ်းမ်းျာ��န်းပူးု�ဝေ�ွအဖွဲ့ွ့�

UNSC United Nations Security Council

 က်ုလိုသမ်းဂ္ဂဂလိုု�ခြုံချ��ဝေ��ဝေက်ာ�းစာီ 

UNOCHA United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs 

 က်ုလိုသမ်းဂ္ဂဂလိုးသာ�ချျ�း�စာာန်ာမ်းု�ို�း�ာ အဝေ��က်ိစာစမ်းျာ� ဝေပူးါ�း�စာပူးးညီိိနှု�း�ဝေ��ရှုု��

UNOHCHR United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights 

 က်ုလိုသမ်းဂ္ဂဂလိုး�အချွ�း�အဝေ���ို�း�ာ မ်းဟုာမ်း�း�ကြီးက်ီ�ရှုု��

WFP World Food Programme

 က်မ်းာ့�စာာ�န်ပူးး�ိက်ခာအစာီအစာဉ်း



1တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး��ု�မျိုး�း�ရေးရ�ရးစင်းးတိုး

‘လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍ ဖြပူး�ဖြပူး�းဝေဖြပူးာ�း�လို့ဝေ��’ ဟုးသညီး� ဝေ�ါဟုာ�သညီး စာစားဝေအ�ဝေချတးက်ာလို

တွ�း စာတ�းထုွက်းဝေပူး်လိုာဝေသာ ဝေ�ါဟုာ�တစားချုဖြဖွဲ့စားသညီး။ လိုးသာ�ချျ�း� စာာန်ာဝေထုာက်းထုာ�မ်းု

လိုုပူးး�န်း�န်ယ်းပူးယ်းမ်းှ ထုွက်းဝေပူး်လိုာသညီး� အယ်းအ�သစားတစားချုလိုညီး� ဖြဖွဲ့စားသညီး။ အယ်းအ�သစား

ဖြဖွဲ့စား၍ န်ယ်းပူးယ်းက်ျယ်းဖြပူးန်း�က်ာ အဓိိပူးာာယ်းတိတိက်ျက်ျဖွဲ့ွ�း��ို�န်း ချက်းချ့သညီးဟုု ပူးညီာ�ှ�းနှှ�း 

လိုက်းဝေတွ�လိုုပူးးဝေ�ာ�းသးမ်းျာ�က် ဝေထုာက်းဖြပူးကြက်သညီး။ အဘယ်းဝေကြက်ာ�း��ိုဝေသား လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍ

ဟုု �ို�ာတွ�း ‘သမ်းာ�ရှုို�က်ျလိုု�ခြုံချ��ဝေ��’နှှ�း� ‘သမ်းာရှုို�က်ျမ်းဟုုတးဝေသာ လိုးသာ�လိုု�ခြုံချ��ဝေ��’ဟုးသညီး� 

က်ဏ္ဍနှှစား�ပူးးလိုု��က်ို လိုှမ်းး�ခြုံချ��ထုာ�ဝေသာဝေကြက်ာ�း�  ဖြဖွဲ့စားသညီး။ ‘သမ်းာ�ရှုို�က်ျလိုု�ခြုံချ��ဝေ��’ �ိုသညီးမ်းှာ 

စာစားတပူးးနှှ�း� လိုု�ခြုံချ��ဝေ��ဝေပူး�ဝေ�ာ�းနှို�းစာွမ်းး��ှိဝေသာ အဖြချာ�လိုက်းန်က်းက်ို�း အဖွဲ့ွ့�အစာညီး�မ်းျာ� ပူးါ��း

သညီး။ ‘သမ်းာရှုို�က်ျလိုု�ခြုံချ��ဝေ��’ သညီး နှို�း��ဝေတား၏ အချျ�ပူးးအဖြချာအာဏာာက်ို ထုိပူးါ�လိုာနှို�းသညီး� 

ဖြပူးညီးတွ�း�ဖြပူးညီးပူးအနှတ�ာယ်းမှ်း  က်ာကွ်ယ်းဝေပူး��န်းဖြဖွဲ့စားငြိပီူး� ‘သမ်းာရုိှု�က်ျမ်းဟုုတးဝေသာ လုို�ခြုံချ��ဝေ��’ သညီး

လိုးသာ�ဘ�နှှ�း��ို�းဝေသာ လိုးမ်းုဘ�ဖွဲ့းလိုု�ဝေ��နှှ�း� အဖြချာ�နှို�း��ဝေ��အချွ�း�အဝေ��မ်းျာ�လိုညီး� ပူးါ��း

သညီး။ သမ်းာရှုို�က်ျမ်းဟုုတးဝေသာ လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍမ်းျာ�က်ို �န်းဝေ�ာ�းမ်းုဝေပူး��ာတွ�း နှို�း��ဝေတား၏ 

ဥပူးဝေဒဖြပူး�ဝေ��၊ အုပူးးချျ�ပူးးဝေ��နှှ�း� တ�ာ�စီာ��းဝေ�� စာသညီး� မ်းဏိ္ဍ��း (၃) �ပူးးက် အဓိိက်အာ�ဖြဖွဲ့�း� တာ�န်း 

ယ်း/တာ�န်းချ�မ်းုအဖြပူးညီး�ဖြဖွဲ့�း� ဒီမ်းိုက်ဝေ�စာီန်ညီး�လိုမ်းး�က်ျစာွာ ဝေဖွဲ့ားဝေ�ာ�းဝေပူး��သညီး။  (အချျပူးးပူးို ၁ ရှုု)

လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍ ဖြပူး�ဖြပူး�းဝေဖြပူးာ�း�လို့ဝေ��က်ို ဝေဖွဲ့ားဝေ�ာ�း�ာတွ�း အဝေဖြချအဝေန်နှှ�း� အချျနိ်း 

အချါအဝေပူး်မ်းးတညီးငြိပူးီ� ဝေဖွဲ့ားဝေ�ာ�းကြက်�သညီး။ အာဏာာ�ှ�းစာန်စားမ်းှ ဒီမ်းိုက်ဝေ�စာီအုပူးးချျ�ပူးးမ်းုစာန်စားသို� 

က်း�ဝေဖြပူးာ�း�ချျနိ်း၊ ကုိ်လုိိုနီ်စာန်စားမှ်းလွိုတးဝေဖြမ်းာက်းငြိပီူး� နုိှ�း��ဝေတားသစားတစားခုျ ဖြပူးန်းလိုညီးထုးဝေထုာ�းချျနိ်းနှှ�း� 

ပူးဋိိပူးက်ခအလိုွန်းအချျနိ်းတွ�း နှို�း��ဝေတားက်��း��့ငြိပူးီ� က်ာက်ွယ်းဝေ��နှှ�း� လိုု�ခြုံချ��ဝေ��အသု��စာ�ိတးမ်းျာ� 

ဖြမ်း�း�မ်းာ�ဝေန်ချျနိ်း စာသညီး�အဝေဖြချအဝေန်အမ်းျ�ိ�မ်းျ�ိ�အဝေပူး်မ်းးတညီး၍ လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍ ဖြပူး�ဖြပူး�းဝေဖြပူးာ�း�လို့

မ်းုမ်းျာ� ဖြပူး�လိုုပူးးကြက်သညီးက်ို ဝေတွ��သညီး။ အဓိိက်အာ�ဖြဖွဲ့�း� ��း��့ငြိပူးီ� ပူးဋိိပူးက်ခဖြဖွဲ့စားပူးွာ�ဝေန်ဝေသာ 

နှို�း��မ်းျာ�နှှ�း� ပူးဋိိပူးက်ခအလိုွန်း နှို�း��မ်းျာ�တွ�း လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍဖြပူး�ဖြပူး�းဝေဖြပူးာ�း�လို့ဝေ��က်ို အမ်းျာ��ု�� 

ဝေဖွဲ့ားဝေ�ာ�းကြက်သညီးက်ို ဝေတွ��သညီး။ အမ်းျာ�အာ�ဖြဖွဲ့�း� နှို�း��ဝေတား၏မ်းဏ္ဍိ��းကြီးက်ီ�သု���ပူးး (ဥပူးဝေဒ 

ဖြပူး�ဝေ��၊ အုပူးးချျ�ပူးးဝေ��နှှ�း� တ�ာ�စာီ��းဝေ��) ယ်ို�းလို့သွာ�ဖြချ�း�၊ အာ�န်ညီး�ဖြချ�း� သို�မ်းဟုုတး ပူးျက်းစာီ�

သွာ�ဖြချ�း�စာသညီး� အဝေဖြချအဝေန်မ်းျ�ိ�တွ�း ၎�း�မ်းဏိ္ဍ��းမ်းျာ�ကုိ် ဖြပူးန်းလိုညီးတညီးဝေ�ာက်း�သညီး�လုိုပူးး�န်း� 

စာဉ်း ဖြဖွဲ့စားသညီး။ ထုိုသို�အက်း�အဝေဖြပူးာ�း�က်ာလိုတွ�း ဒီမ်းိုက်ဝေ�စာီန်ညီး�က်ျဝေ�ွ�ဝေက်ာက်းတ�းဝေဖြမ်းိာက်း

ထုာ�သညီး� အစုိာ��တစား�ပူးးဝေပူး်ထွုက်းလိုာဝေ��ကုိ် ဦး�စာာ�ဝေပူး�လုိုပူးးဝေ�ာ�းဖြချ�း�၊ ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ဝေ��ကိ်စာစ�ပူးး 

မ်းျာ�နှှ�း� ပူးဋိိပူးက်ခအလိုွန်း ဖြပူးန်းလိုညီးတညီးဝေ�ာက်းဝေ��လိုုပူးး�န်း�မ်းျာ�က်ို ဦး�စာာ�ဝေပူး�လိုုပူးးဝေ�ာ�းဖြချ�း�

တုိ�ပူးါ��းသညီး။ လုို�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍ ဖြပူး�ဖြပူး�းဝေဖြပူးာ�း�လ့ိုဝေ��ကုိ်ဖြပူး�လုိုပူးး�ာတွ�း လုို�ခြုံချ��ဝေ��၊ က်ာကွ်ယ်းဝေ��၊



2 တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး��ု�မျိုး�း�ရေးရ�ရးစင်းးတိုး

 တ�ာ�ဥပူးဝေဒ စာို�မ်းို�ဝေ��ဌာာန်မ်းျာ�နှှ�း� အဖြချာ�လိုု�ခြုံချ��ဝေ���န်းဝေ�ာ�းမ်းုမ်းျာ�က်ို ဝေပူး�ဝေ�ာ�းဝေန်ကြက်ဝေသာဌာာန်မ်းျာ�က်ို အ�ပူးးဖွဲ့က်း

အုပူးးချျ�ပူးးမ်းုဝေအာက်းထုာ��ှိဝေ��နှှ�း� က်ာက်ွယ်းဝေ��နှှ�း� လိုု�ခြုံချ��ဝေ���န်းထုမ်းး�ဦး�ဝေ�က်ို  တို�း�ဖြပူးညီး၏လိုိုအပူးးချျက်းအဝေပူး် မ်းးတညီးငြိပူးီ� 

ဖြပူး�ဖြပူး�းဝေဖြပူးာ�း�လို့ဝေ��နှှ�း� ပူးွ�း�လို�း�ဖြမ်း�းသာမ်းု၊ တာ�န်းယ်းမ်းု၊ တာ�န်းချ�မ်းုအဖြပူးညီး��ှိဝေသာ လိုု�ခြုံချ��ဝေ��နှှ�း� က်ာက်ွယ်းဝေ��ဌာာန်မ်းျာ� 

ဖြဖွဲ့စားဝေပူး်လိုာဝေ��စာသညီးတို�က်ို  မ်းဖြဖွဲ့စားမ်းဝေန်ဦး�စာာ�ဝေပူး� ဝေ�ာ�း�ွက်း�မ်းညီးဖြဖွဲ့စားသညီး။

လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍ ဖြပူး�ဖြပူး�းဝေဖြပူးာ�း�လို့ဝေ��က်ို မ်းျာ�ဝေသာအာ�ဖြဖွဲ့�း� နှို�း��တက်ာအက်းအညီီမ်းျာ�ဖြဖွဲ့�း� လိုုပူးးဝေ�ာ�းကြက်သညီး

က်ို ဝေတွ��သညီး။ ပူးဋိိပူးက်ခက်ာလိုအတွ�း�နှှ�း� ပူးဋိိပူးက်ခအလိုွန်းက်ာလိုမ်းျာ�တွ�း နှို�း��တက်ာနှှ�း� က်မ်း့ာ�က်ုလိုသမ်းဂ္ဂဂအဖွဲ့ွ့�တို�က် 

��းဝေ�ာက်းက်းညီီကြက်သညီးက်ို ဝေတွ��သညီး။ ပူးဋိိပူးက်ခက်ာလိုအတွ�း� ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ဝေ����ှိဝေ��၊ ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ဝေ�� တညီးတ��ချို�းငြိမ်း့ဝေ��၊ 

ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ဝေ��စာာချျ�ပူးးတွ�း လိုိုအပူးးသညီး�အချျက်းမ်းျာ�နှှ�း� နှို�း��ဝေ��နှှ�း� စာီ�ပူးွာ�ဝေ��အ� အာမ်းချ�ချျက်း�ှိဝေ��၊ အသွ�း�က်း�ဝေဖြပူးာ�း�  

သညီး�က်ာလိုတွ�း လိုိုအပူးးသညီး�ဝေ�ွဝေကြက်�နှှ�း� န်ညီး�ပူးညီာပူးို�း� အက်းအညီီမ်းျာ�က်ို ထုိဝေ�ာက်းစာွာပူး��ပူးို�ဝေပူး�ဝေ��စာသညီး�တို� ပူးါ��း

သညီး။ ထုို�အဖြပူး�း အဖြချာ�အဝေ��ကြီးကီ်�ဝေသာအချျက်းမ်းှာ ဒီမ်းိုက်ဝေ�စာီစာန်စားဖြဖွဲ့�း� အုပူးးချျ�ပူးးဝေသာ အစာို��ဝေပူး်ထုွန်း�လိုာဝေ��နှှ�း� 

က်ာက်ွယ်းဝေ�� နှှ�း� တ�ာ�ဥပူးဝေဒစာို�မ်းို�ဝေ��က်ဏ္ဍတို�က်ို အ�ပူးးဖွဲ့က်းအစာို��ဝေအာက်းတွ�း ထုာ��ှိဝေ��တို� ဖြဖွဲ့စားသညီး။ ပူးဋိိပူးက်ခတွ�း 

အဓိိက်ပူးါ��းသးမ်းျာ�ဖြဖွဲ့စားသညီး� စာစားတပူးးနှှ�း� အစာို��မ်းဟုုတးဝေသာ လိုက်းန်က်းက်ို�းအဖွဲ့ွ့�တို� နှှစားဦး�နှှစားဖွဲ့က်းစာလိုု�� လိုက်းချ�နှို�းသညီး� 

တပူးးမ်းဝေတားတစား�ပူးးတညီးဝေထုာ�းက်ာ ၎�း�တပူးးမ်းဝေတားကုိ် အ�ပူးးသာ�အစုိာ�အ�အုပူးးချျ�ပူးးမု်းဝေအာက်းထုာ�ဝေ��အတွက်း ဦး�စာာ�ဝေပူး� 

လိုုပူးးဝေ�ာ�းကြက်သညီးက်ို ဝေတွ��သညီး။ 

ဤသို�ဝေသာ ဖြပူး�ဖြပူး�းဝေဖြပူးာ�း�လို့မ်းုမ်းျာ�က်ို ဖြပူး�လိုုပူးးနှို�း�န်းအတွက်း က်န်ဦး�ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ဝေ��စာာချျ�ပူးးမ်းျာ�တွ�း နှှစားဦး�နှှစားဖွဲ့က်း 

သဝေဘာတးညီီမ်းုဖြဖွဲ့�း� ထုညီး�သွ�း�ချျ�ပူးး�ိုချ့�ကြက်သညီးက်ို ဝေတွ��သညီး။ ဥပူးမ်းာ -  န်ီဝေပူးါ၊ ဘး�ွန်းဒီနှှ�း� ဝေတာ�းအာဖွဲ့�ိက်နှို�း��တို�၏ 

ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ဝေ��ဖြဖွဲ့စားစာဉ်းမ်းျာ�တွ�း ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ဝေ��ဝေ�ွ�ဝေနှွ�ဝေန်စာဉ်း က်ာလိုမ်းျာ�အတွ�း� နှှစားဦး�နှှစားဖွဲ့က်းသဝေဘာတးညီီမ်းုဖြဖွဲ့�း� တစားချု 

တညီး�ဝေသာတပူးးမ်းဝေတားက်ို ဖြပူးန်းလိုညီးဖွဲ့ွ့�စာညီး�ဝေ��၊ တပူးးမ်းဝေတားနှှ�း� တ�ာ�ဥပူးဝေဒစာို�မ်းို�ဝေ��ဌာာန်မ်းျာ�က်ို အ�ပူးးဖွဲ့က်းအုပူးးချျ�ပူးးမ်းု 

ဝေအာက်းထုာ��ှိဝေ��နှှ�း� အဖြချာ�နှို�း��ဝေ��ဖြပူး�ဖြပူး�းဝေဖြပူးာ�း�လို့မ်းုမ်းျာ�က်ို သဝေဘာတးစာာချျ�ပူးးမ်းျာ�တွ�း ထုညီး�သွ�း�ချျ�ပူးး�ိုချ့�ကြက်သညီး

က်ို ဝေတွ��သညီး။ အ�ိုပူးါနှို�း��မ်းျာ�၏ ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ဝေ��ဖြဖွဲ့စားစာဉ်းတွ�း နှို�း��တက်ာနှှ�း� က်ုလိုသမ်းဂ္ဂဂအဖွဲ့ွ့�တို� ��းဝေ�ာက်းက်းညီီကြက်

သညီးက်ို ဝေတွ��သညီး။ ယ်�း�နှို�း��မ်းျာ�တွ�း က်ုလိုသမ်းဂ္ဂဂအဖွဲ့ွ့�၏ ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ဝေ��ထုိန်း�သိမ်းး�မ်းုတပူးးမ်းျာ� (UN Peacekeeping 

Forces) ကုိ်  လုို�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍဖြပူး�ဖြပူး�းဝေဖြပူးာ�း�လ့ိုဝေ��/လိုက်းန်က်းဖြဖွဲ့�တးသိမ်းး�ဖြချ�း�၊ တပူးးဖ့ွွဲ့���းအဖြဖွဲ့စားမှ်း ထုုတးပူးယ်းဖြချ�း�နှှ�း� ဖြပူးန်းလိုညီး 

ဝေပူးါ�း�စာညီးဖြချ�း� (SSR/DDR) နှှ�း� �ို�းဝေသာ ဌာာန်မ်းျာ�သို� ဝေစာလိုှတးငြိပူးီ� အက်း�အဝေဖြပူးာ�း�က်ာလိုမ်းျာ�တွ�း  အက်းအညီီမ်းျာ�ဝေပူး�ချ့�

ကြက်သညီးက်ို ဝေတွ��သညီး။ နှို�း��တက်ာအက်းအညီီဖြဖွဲ့�း� န်ီဝေပူးါနှို�း��သညီး နှို�း��ဝေ��အာမ်းချ�ချျက်း�ှိဝေသာ ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ဝေ��စာာချျ�ပူးး

မ်းျာ�ချျ�ပူးး�ိုက်ာ  သက်းဦး�စာ�ပူးို�းဘု��းစာန်စားမ်းှ ဖွဲ့က်းဒ�ယ်းစာန်စားသို� ၂�၁၅ ချုနှှစားတွ�း က်း�ဝေဖြပူးာ�း�နှို�းချ့�သညီးက်ို ဝေတွ��သညီး။      

ထုို�န်ညီး�တးနှို�း��သညီး က်ုလိုသမ်းဂ္ဂဂအဖွဲ့ွ့�နှှ�း� နှို�း��တက်ာအက်းအညီီတို�ဖြဖွဲ့�း� ဘး�ွန်းဒီနှို�း��သညီး အာဏာာ�ှ�းစာန်စားဝေအာက်းတွ�း 

လိုးမ်းျ�ိ�နှှစားချုအကြက်ာ� ဖြဖွဲ့စားပူးွာ�ချ့�သညီး� ဖြပူးညီးတွ�း�စာစားမ်းှ ဒီမ်းိုက်ဝေ�စာီနှို�း��သို� အသွ�းက်း�ဝေဖြပူးာ�း�နှို�းချ့�ငြိပူးီ� လိုးမ်းျ�ိ�စာုတစားချုက်သာ 

ချျယ်းလိုှယ်းအုပူးးချျ�ပူးးသညီး�စာစားတပူးးမ်းှ လိုးမ်းျ�ိ�စာုမ်းျာ�စာွာအချျ�ိ�က်ျပူးါ��းဝေသာ အ�ပူးးသာ�အစာို��အုပူးးချျ�ပူးးမ်းုဝေအာက်း�ှိဝေသာ စာစားတပူးး

သို�ဝေဖြပူးာ�း�လို့ဖွဲ့ွ့�စာညီး� နှို�းချ့�သညီးက်ို   ဝေလို�လိုာဝေတွ��ှိ�သညီး။ 

ထုိုသို� ဝေ��ှညီးတညီးတ��ဝေသာ နှို�း��ဝေ��ဖြပူး�ဖြပူး�းဝေဖြပူးာ�း�လို့မ်းုမ်းျာ� ဖြပူး�လိုုပူးးနှို�း�န်းအိမ်းး�ှ�းနှို�း��၏ ဖြပူး�ဖြပူး�းဝေဖြပူးာ�း�လို့မ်းု 

ဖြပူး�လိုုပူးးလိုိုသညီး� စာိတး�နှဒဖြပူး�း�ဖြပူးမု်းနှှ�း� ဖြပူးတးသာ�မ်းု�ှိ�န်းလိုိုအပူးးငြိပူးီ� နှို�း��တက်ာအက်းအညီီနှှ�း� ပူးါ��းဝေ�ာ�း�ွက်းမ်းုမ်းျာ�က်ို 

လိုက်းချ�နှို�း�န်း အဝေ��ကြီးက်ီ�ပူးါသညီး။ လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍက်ို အ�ပူးးဖွဲ့က်းအုပူးးချျ�ပူးးမ်းုဝေအာက်းထုာ��ှိဝေ��သညီး လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍဖြပူး�ဖြပူး�း 

ဝေဖြပူးာ�း�လို့ဝေ��လိုုပူးး�န်း�စာဉ်းမ်းျာ�၏ အဓိိက်ဦး�တညီးချျက်းဖြဖွဲ့စားသညီး။ နှို�း��ဝေ��အဝေဖြပူးာ�း�အလို့မ်းျာ��ှိချ့�ဝေသားလိုညီး� က်ာက်ွယ်းဝေ��

နှှ�း� တ�ာ�ဥပူးဝေဒစာို�မ်းို�ဝေ��ဌာာန်မ်းျာ�က်ို အ�ပူးးဖွဲ့က်းအစာို��၏ ထုိန်း�ချျ�ပူးးမ်းုဝေအာက်းတွ�း မ်းထုာ��ှိနှို�းလိုှ�း ထုိုအဝေဖြပူးာ�း�အလို့ 

သညီး ကြက်ာ�ှညီးချ�နှို�းမ်းညီး� အဝေဖြပူးာ�း�အလို့မ်းဟုုတးသညီးသာမ်းက် မ်းးလိုပူးဋိိပူးက်ခအဝေဖြချအဝေန်သို� ဖြပူးန်းလိုညီးဝေ�ာက်း�ှိ သွာ�နှို�း 

သညီး။ ထုိုအဝေဖြချအဝေန်မ်းျ�ိ� ဖြပူးန်းဝေ�ာက်းသွာ�သညီး� သာဓိက်မ်းျာ�လိုညီး� �ှိချ့�ပူးါသညီး။ ဥပူးမ်းာ - ဘး�ွန်းဒီနှို�း��သညီး လိုက်း�ှိအဝေန် 

အထုာ�အ� ဒီမ်းိုက်ဝေ�စာီစာန်စားမ်းှ အာဏာာ�ှ�းစာန်စားသို� ဖြပူးန်းလိုညီးဦး�တညီးဝေန်သညီးက်ို ဝေတွ��ှိ�သညီး။  



3တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး��ု�မျိုး�း�ရေးရ�ရးစင်းးတိုး

ဤစာာတမ်းး�၏ �ညီး�ွယ်းချျက်းမှ်းာ လုို�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍဖြပူး�ဖြပူး�းဝေဖြပူးာ�း�လ့ိုဝေ��/လိုက်းန်က်းဖြဖွဲ့�တးသိမ်းး�ဖြချ�း�၊ တပူးးဖ့ွွဲ့���းအဖြဖွဲ့စားမှ်း 

ထုုတးပူးယ်းဖြချ�း�နှှ�း� ဖြပူးန်းလိုညီးဝေပူးါ�း�စာညီး�ဖြချ�း� (SSR/DDR) ၏ အဝေဖြချချ�သဝေဘာတ�ာ�မ်းျာ�၊ အယ်းအ�မ်းျာ�၊ လိုုပူးးထုု��လိုုပူးး 

န်ညီး�မ်းျာ�၊ ဖြပူး�ဖြပူး�းဝေဖြပူးာ�း�လို့ဝေလို��ှိသညီး� လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍမ်းျာ�၊ လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍဖြပူး�ဖြပူး�းဝေဖြပူးာ�း�လို့ဝေ��ဖြပူး�လိုုပူးး�ာတွ�း နှို�း�� 

တက်ာနှှ�း� ကု်လိုသမ်းဂ္ဂဂအဖ့ွွဲ့�၏ အချန်း�က်ဏ္ဍမ်းျာ�နှှ�း� သဝေဘာတ�ာ�မ်းျာ�ကုိ် သိ�ိှန်ာ�လိုညီးနုိှ�း�န်းနှှ�း� နုိှ�း��တက်ာအဝေတွ�အကြံက်��

 မ်းျာ�မ်းှ သ�းချန်း�စာာမ်းျာ�က်ို ဝေလို�လိုာသိ�ှိနှို�း�န်း ဖြဖွဲ့စားသညီး။

ဤစာာတမ်းး�တွ�းဝေ��သာ�ထုာ�ဝေသာ အဝေကြက်ာ�း�အ�ာအမ်းျာ�စုာသညီး နုိှ�း��တက်ာပူးညီာ�ှ�းမ်းျာ�က် ဝေ��သာ�ထုုတးဝေ� 

ထုာ�ဝေသာ လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍဖြပူး�ဖြပူး�းဝေ���ို�း�ာ စာာအုပူးးမ်းျာ�၊ စာာတမ်းး�မ်းျာ�နှှ�း� သု��သပူးးချျက်းမ်းျာ�၊ ENAC မ်းှ က်ျ�း�ပူးဝေသာ SSR/

DDR �ို�း�ာ အလိုုပူးးရှုု�ဝေ�ွ�ဝေနှွ�ပူးွ့အချျ�ိ�တွ�း SSR/DDR ပူးညီာ�ှ�းမ်းျာ�က် ဝေ�ွ�ဝေနှွ�ပူးို�ချျဝေသာ SSR/DDR �ို�း�ာ အချျက်း 

အလိုက်းမ်းျာ�နှှ�း�  သု��သပူးးချျက်းမ်းျာ�အဝေပူး်တွ�းအဝေဖြချချ�ငြိပူးီ� ဝေ��သာ�ဖြပူး�စာုထုာ�ဖြချ�း� ဖြဖွဲ့စားသညီး။ ထုို�အဖြပူး�း King’s College 

London မ်းှ SSR/DDR ပူးညီာ�ှ�းတစားဦး�ဖြဖွဲ့စားသး Dylan Hendrickson က် ညီီညွှှတးဝေသာ တို�း���း�သာ�လိုးမ်းျ�ိ�မ်းျာ� ဖွဲ့က်းဒ�ယ်း

ဝေက်ာ�းစာီ (UNFC)၁ အတွက်း ဝေ��သာ�ဖြပူး�စာုဝေပူး�ချ့�ဝေသာ  SSR/DDR စာာတမ်းး�က်ိုလိုညီး� ဤစာာတမ်းး�ထု့တွ�း ဝေပူးါ�း�စာပူးးဝေ��သာ�

ထုာ�ပူးါသညီး။

၁ ညီီညွှှတးဝေသာ တို�း���း�သာ�လိုးမ်းျ�ိ�မ်းျာ� ဖွဲ့က်းဒ�ယ်းဝေက်ာ�းစာီ (UNFC) က်ို ၂�၁၁ ချုနှှစား၊ ဝေဖွဲ့ဝေဖွဲ့ား�ါ�ီလို (၁၆) �က်းဝေန်�ဖွဲ့ွ့�စာညီး�ချ့�ငြိပူးီ� ဖြမ်းန်းမ်းာနှို�း���ှိ 

တို�း���း�သာ�လိုက်းန်က်းက်ို�း ဝေတားလိုှန်းဝေ��အဖွဲ့ွ့�အစာညီး�အချျ�ိ�ဖြဖွဲ့�း� ဖွဲ့ွ့�စာညီး�ထုာ�ဝေသာ တို�း���း�သာ�လိုက်းန်က်းက်ို�းအဖွဲ့ွ့�အစာညီး�မ်းျာ� မ်းဟုာမ်းိတးအဖွဲ့ွ့�

တစားဖွဲ့ွ့�ဖြဖွဲ့စားသညီး။ ၂�၁� ချုနှှစား၊ နှို�း��းဘာလိုတွ�း ဖွဲ့ွ့�စာညီး�ချ့�ဝေသာ ဖွဲ့က်းဒ�ယ်းဖြပူးညီးဝေထုာ�းစာုဝေပူး်ထုွန်း�ဝေ��ဝေက်ားမ်းတီ (CEFU) က်ို အမ်းညီးသစားဖြဖွဲ့�း� ထုပူးးတို�

အဖွဲ့ွ့���းမ်းျာ�ဖြဖွဲ့�း� ဖြပူးန်းလိုညီးဖွဲ့ွ့�စာညီး�ထုာ�ဖြချ�း� ဖြဖွဲ့စားသညီး။ UNFC ဖွဲ့ွ့�စာညီး��သညီး� �ညီး�ွယ်းချျက်းမ်းှာ တို�း���း�သာ�လိုက်းန်က်းက်ို�း အဖွဲ့ွ့�အစာညီး�မ်းျာ�အကြက်ာ�

စာစားဝေ��နှှ�း� နှို�း��ဝေ�အ� ပူးး�ဝေပူးါ�း�ဝေ�ာ�း�ွက်း�န်းနှှ�း� အစာို��နှှ�း� နှို�း��ဝေ��နှှ�း� ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ဝေ���ွ�ဝေနှွ�ပူးွ့မ်းျာ� က်ျ�း�ပူး�ာတွ�း တို�း���း�သာ�လိုက်းန်က်းက်ို�း

အဖွဲ့ွ့�အစာညီး�အာ�လိုု��က်ို က်ိုယ်းစာာ�ဖြပူး�နှို�းဖြဖွဲ့စားသညီး။ ထုို�ဝေကြက်ာ�း� UNFC  သညီး နှို�း��ဝေ���ို�း�ာ ညီိိနှု�း�ဝေ�ွ�ဝေနှွ�ဝေ�� က်ိုယ်းစာာ�လိုှယ်းအဖွဲ့ွ့� (DPN) က်ို     

ဖွဲ့ွ့�စာညီးချ့�ငြိပူးီ� အစာို��နှှ�း� က်န်ဦး� ဝေတွ��ု�ဝေ�ွ�ဝေနှွ�မ်းုမ်းျာ�ဖြပူး�လိုုပူးးချ့�သညီး။ ဝေန်ာက်းပူးို�း�၌ အဖွဲ့ွ့���းအချျ�ိ� နှုတးထုွက်းသွာ�ဖြချ�း�၊ အချျ�ိ�အဖွဲ့ွ့���းမ်းျာ�မ်းှာ အစာို��နှှ�း�

 NCA လိုက်းမ်းှတးဝေ��ထုို�ကြက်သဖြဖွဲ့�း� လိုက်း�ှိတွ�း တစားဖွဲ့ွ့�ချျ�း�စာီအလိုိုက်းသာ  အစာို��နှှ�း� ဝေတွ��ု�ဝေ�ွ�ဝေနှွ�လိုျက်း�ှိသညီး။
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“လုို�ခြုံချ��ဝေ��” ဟုု�ုိ�ာတွ�း အစုိာ��ဗျူဟုိုဖြပူး�ယ်နှတ�ာ�တစားခုျအဖြဖွဲ့စားသာရုှုဖြမ်း�းကြက်ငြိပီူး�  စာစားတပူးး

သညီး နှို�း��တစားနှို�း��၏ စာစားဘက်း�ို�း�ာဖြပူးညီးတွ�း�ဖြပူးညီးပူးအနှတ�ာယ်းမ်းျာ�က်ို က်ာက်ွယ်းဝေပူး�သညီး�

ယ်နှတ�ာ�ဟုုသာ သာမ်းန်းအာ�ဖြဖွဲ့�း� ယ်း�ထုာ�ကြက်သညီး။  ဒုတိယ်က်မ်းာ့စာစားအလိုွန်း စာစားဝေအ�ဝေချတး 

က်ာလိုတွ�း ဥဝေ�ာပူးနှို�း��မ်းျာ�နှှ�း� က်ိုလိုိုန်ီလိုက်းဝေအာက်းမ်းှ လိုွတးလိုပူးးဝေ���ချါစာ နှို�း��မ်းျာ�သညီး 

လိုက်းန်က်းကုိ်�းပူးဋိိပူးက်ခအဝေဖြမ်းာက်းအမ်းျာနှှ�း���း�ုိ�းခ့ျ��သညီး။ ဖြပူးညီးတွ�း�စာစားမ်းျာ�သညီး ဖြပူးညီးတွ�း�ဝေ��

က်ိုသာမ်းက် ဝေဒသတွ�း�လိုု�ခြုံချ��ဝေ��နှှ�း� တညီးငြိ�ိမ်းးဝေအ�ချျမ်းး�ဝေ��က်ိုပူးါ ထုိပူးါ�လိုာချ့�သညီး။ ထုို�ဝေကြက်ာ�း�

စာစားပူးွ့မ်းျာ� �ပူးးစာ့ဝေ��၊ ဖြပူးညီးတွ�း�စာစားဝေကြက်ာ�း�ဖြဖွဲ့စားဝေသာ ဝေသဝေကြက်ပူးျက်း�ီ�မ်းုမ်းျာ� ဝေလိုှာ�န်ညီး�လိုာဝေ��

နှှ�း ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ဝေ����ှိဝေ��တို�အတွက်း နှို�း��တက်ာမ်းှ ကြက်ာ���းဝေဖြဖွဲ့�ှ�း�မ်းုမ်းျာ� အဝေဖြမ်းာက်းအမ်းျာ�

ဖြပူး�လိုုပူးးချ့��သညီး။ အ�ိုပူးါ နှို�း��တက်ာကြက်ာ���းဝေဖြဖွဲ့�ှ�း�ဝေပူး�မ်းုမ်းျာ�သညီး စာစားမ်းက်းဖြဖွဲ့စားပူးွာ�ချ့�ဝေသာ  

ဥဝေ�ာပူး၊ အာဖွဲ့�ိက်နှှ�း� အာ�ှနုိှ�း��အချျ�ိ�၌ ဖြပူးညီးတွ�း�ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ဝေ��နှှ�း� အစုိာ��ဖြပူး�ဖြပူး�းဝေဖြပူးာ�း�လ့ိုဝေ�� 

တို�က်ို ဝေအာ�းဖြမ်း�းစာွာဝေဖွဲ့ားဝေ�ာ�းဝေပူး�နှို�းချ့�သညီး� သာဓိက်မ်းျာ��ှိသညီး။  ထုိုဖြဖွဲ့စားစာဉ်းမ်းျာ�ဝေကြက်ာ�း� 

အစုိာ��ဗျူဟုိုဖြပူး�လုို�ခြုံချ��ဝေ�� (သမ်းာရုိှု�က်ျလုို�ခြုံချ��ဝေ��-Traditional Security) အဖြပူး�း လိုးသာ�လုို�ခြုံချ��ဝေ��  

(သမ်းာ�ရှုို�က်ျမ်းဟုုတးဝေသာ လိုု�ခြုံချ��ဝေ��-Human Security) သညီးလိုညီး� နှို�း��နှှ�း� ဝေဒသတွ�း� 

လိုု�ခြုံချ��ဝေ��အဝေပူး် မ်းျာ�စာွာသက်းဝေ�ာက်းမ်းု�ှိချ့�သညီးက်ို ဝေတွ�ကြံက်��ချ�စာာ�လိုာချ့�ကြက်သညီး။ ထုို�ဝေကြက်ာ�း� 

သမ်းာ�ရှုို�က်ျလိုု�ခြုံချ��ဝေ��အဖြပူး�း လိုးသာ�လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ိုလိုညီး� ပူးို၍ဦး�စာာ�ဝေပူး�ဝေ�ာ�း�ွက်းလိုာကြက်သညီး

ကုိ်ဝေတွ��သညီး။ ၎�း�လိုးထုု အဝေဖြချဖြပူး�လုို�ခြုံချ��ဝေ��အယ်းအ�ဝေဖြပူးာ�း�လ့ိုမု်းသညီး သမ်းာ�ရုိှု�က်ျလုို�ခြုံချ��ဝေ��

က်ဏ္ဍဖြပူး�ဖြပူး�းဝေဖြပူးာ�း�လ့ိုဝေ��၊ တညီးငြိ�ိမ်းးဝေအ�ချျမ်းး�ဝေ��နှှ�း� ဖွွဲ့��ငြိဖိွဲ့��တုိ�တက်းဝေ��တုိ�ကုိ် မ်းျာ�စွာာအဝေထုာက်း 

အက်းဖြပူး�ချ့�သညီး။ 

“က်မ်းာ့ကြီးက်ီ�သညီး ဖွဲ့ွ��ငြိဖွဲ့ိ��တို�တက်းမ်းုအသီ�အပူးွ�း�က်ို လိုု�ခြုံချ��ဝေ��မ်း�ှိဘ့ ချ�စာာ�နှို�းမ်းညီး 

မ်းဟုုတးသက့်�သို� လိုးမ်းုစာီ�ပူးွာ�ဝေ��ဖွဲ့ွ��ငြိဖွဲ့ိ��တို�တက်းမ်းုမ်း�ှိသညီး� လိုု�ခြုံချ��ဝေ��သညီးလိုညီး� ဝေ��ှညီး

တညီးတ��နှို�းမ်းညီး မ်းဟုုတးဝေပူး။ ထုို�အဖြပူး�း လိုးအချွ�း�အဝေ��မ်း�ှိသညီး� ဖွဲ့ွ��ငြိဖွဲ့ိ��တို�တက်းမ်းုသညီး

လိုညီး� ဝေပူးျားပူးိုက်းစာ�ာဝေက်ာ�း�မ်းညီး မ်းဟုုတးဝေပူး။” 

က်ိုဖွဲ့ီအာန်န်း၊ က်ုလိုသမ်းဂ္ဂဂအဝေထုွဝေထုွအတွ�း�ဝေ��မ်းှ�� (၁၉၉၇-၂��၇)
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လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍဖြပူး�ဖြပူး�းဝေဖြပူးာ�း�လို့ဝေ�� (SSR) က်ို တိက်ျစာွာအဓိိပူးာာယ်းဖွဲ့ွ�း��ိုဖြချ�း�၊ သတးမ်းှတးဝေ��သာ�ထုာ�ဖြချ�း�မ်း�ှိ

ဝေပူး။  SSR သညီး အလိုွန်းက်ျယ်းဖြပူးန်း�န်က်းန့်ငြိပူးီ� အချျနိ်း၊ ဝေ�ွဝေကြက်�၊ ဖြပူး�ဖြပူး�းဝေဖြပူး�း�လို့မ်းုဖြပူး�လိုုပူးးလိုိုသညီး� ဖြပူး�း�ဖြပူးဝေသာစာိတး�နှဒနှှ�း� 

အစာို��၏ ဦး�စာီ�ဦး��ွက်းဖြပူး�မ်းုတို� လိုိုအပူးးဝေသာက်ဏ္ဍတစားချု ဖြဖွဲ့စားသညီး။ နှို�း��တစားနှို�း��၏ လိုု�ခြုံချ��ဝေ��ယ်နှတ�ာ�မ်းျာ�သညီး ဖြပူးညီးသး 

လိုးထုုနှှ�း� နှို�း��၏လိုု�ခြုံချ��ဝေ��အတွက်း စာွမ်းး�ဝေ�ာ�းနှို�းစာွမ်းး�မ်း�ှိဖြချ�း� သို�မ်းဟုုတး ၎�း�တို�က်ိုယ်း၌က် အနှတ�ာယ်းဖြဖွဲ့စားလိုာဖြချ�း�၊ အ�ပူးး

ဖွဲ့က်းထုိန်း�ချျ�ပူးးမ်းုဝေအာက်းတွ�း မ်း�ှိဖြချ�း�၊ လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍက်ိုလိုညီးပူးတး�န်း ဘဏ္ဍာဝေ��အချက်းအချ့မ်းျာ��ှိလိုာဖြချ�း� အစာ�ှိသညီး� 

အဝေဖြချအဝေန်အမ်းျ�ိ�မ်းျ�ိ�ဝေအာက်းတွ�း SSR ကုိ် ဖြပူး�လုိုပူးးဝေလို��ိှကြက်သညီး။ နုိှ�း��ဝေတား၏ စီာ�ပွူးာ�ဝေ��အဝေဖြချအဝေန်နှှ�း� ကုိ်က်းညီီဝေသာ၊ 

တာ�န်းယ်း/တာ�န်းချ�မ်းု�ှိငြိပူးီ� ထုိဝေ�ာက်းဝေက်ာ�း�မ်းွန်းဝေသာ လိုု�ခြုံချ��ဝေ��ယ်နှတ�ာ�မ်းျာ�က်ို ဒီမ်းိုက်ဝေ�စာီန်ညီး�က်ျ ဝေ�ွ�ဝေက်ာက်းတ�း 

ဝေဖြမ်းိာက်းထုာ�ဝေသာ အ�ပူးးဘက်းအစာို��ဝေအာက်းတွ�း ထုာ��ှိနှို�းဝေ��သညီး SSR က်ိုဝေအာ�းဖြမ်း�းစာွာ လိုက်းဝေတွ� အဝေက်ာ�း အထုညီး

ဝေဖွဲ့ား�န်းလိုိုအပူးးသညီးဟုးသညီး� အယ်းအ�မ်းှာ �က်းလိုက်း�ှ�းသန်းဝေန်�့ဖြဖွဲ့စားသညီး။ 

လုို�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍဖြပူး�ဖြပူး�းဝေဖြပူးာ�း�လ့ိုဝေ�� (SSR) ကုိ် ကု်လိုသမ်းဂ္ဂဂအဖ့ွွဲ့�က် ဝေအာက်းပူးါအတုိ�း�အဓိိပူးာါယ်းဖွွဲ့�း��ုိထုာ�သညီး။

“လုံံ�ခြုံခံ�ရေး��ကဏ္ဍ ပြု�ံပြု�င်းရေးပြု�ာင်း�လုံဲရေး��(SSR)ဆိုိံသည်းမှှာ အစိုးိံ��က မှိမှိနှိံင်းင်�၏ အံ�းခုံ�းရေး��

ယားနှတ�ာ�မှုာ�လုံည်း�တး�ံ�ကိံ ပြု�န်းးလုံည်းဆိုန်းး�စိုးစိုးးပြုခင်း�၊ သံ��သ�းပြုခင်း�၊ လုံကးရေးတွ�အရေးကာင်းထိည်းရေးဖားပြုခင်း�၊ 

ရေးစိုးာင်း�ကြကည်း�၊ စိုးစိုးးရေးဆို�၊ အကဲပြုဖတးပြုခင်း�တံိ�ကံိ စိုးဉ်းဆိုကးမှပြု�တးလံုံ�းရေးဆိုာင်းပြုခင်း�၊ တစိုးးန်းည်း�အာ�ပြုဖင်း� ခု ိံ �ယွားင်း�

ရေးန်းရေးသာ အစံိိုး��အံ�းခုံ�းရေး��ယားနှတ�ာ�မှုာ�ကိံ ဒါီမှိံကရေး�စိုးီန်းည်း�လုံမှး�ကု၊ လုံူ�အခွင်း�ရေး��နှှင်း�တ�ာ�ဥ�ရေးဒါကိံ 

ရေးလုံ�စိုးာ�လုံိံကးန်းာပြီး�ီ� ပြု�ည်းသူလုံူထိံ၏လုံံ�ခြုံခံ�ရေး��ကိံ တ�ာ�မှှတစိုးွာရေး��ရေးဆိုာင်းပြုခင်း�၊ ပြု�ည်းသူအရေးပြုခပြု�ံ၊ 

ရေးကာင်း�မှွန်းးရေးသာအံ�းခုံ�းမှု၊ တာဝါန်းးယားူမှု/တာဝါန်းးခ�မှု�ှိရေးသာ၊ အ�ည်းအရေးသွ�ပြု�ည်း�မှီရေးသာ၊ ထိိရေး�ာကးမှု

�ှိရေးသာ အံ�းခုံ�းရေး��ယားနှတ�ာ�မှုာ� ပြုဖစိုးး�န်းးအတွကး လုံံ�းရေးဆိုာင်းပြုခင်း�ပြုဖစိုးးသည်း။” 

(ကမှာ့�ကံလုံသမှဂ္ဂဂအဖွဲ�၊ ၂ဝါဝါ၈)

ပူးညီာ�ှ�းမ်းျာ�နှှ�း�မ်းး�ါဒအကြံက်�ဝေပူး�မ်းျာ�၏ ဝေ��သာ�ဝေဖြပူးာ�ုိချျက်းမ်းျာ�အ� လုို�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍဖြပူး�ဖြပူး�းဝေဖြပူးာ�း�လ့ိုဝေ�� (SSR) 

ဖြပူး�လိုုပူးး�ာတွ�း အဓိိက်ဦး�စာာ�ဝေပူး��မ်းညီး� က်ဏ္ဍကြီးက်ီ� (၅) ချု �ှိသညီး။ ၎�း�တို�မ်းှာ 

၁) တ�ာ�ဥပူးဝေဒစာို�မ်းိုဝေ�� (Rule of law)၊ 

၂)  လိုု�ခြုံချ��ဝေ���ို�း�ာ မ်းး�ါဒမ်းျာ�ဝေ���ွ့ဖြချ�း�၊ စာီမ်း�ဖြချ�း�နှှ�း� အဝေက်ာ�းအထုညီးဝေဖွဲ့ားဖြချ�း�၊ 

၃)  လိုု�ခြုံချ��ဝေ��တပူးးမ်းျာ�က်ို လိုုပူးး�န်း�က်ွမ်းး�က်ျ�းန်ာ�လိုညီးမ်းု�ှိဝေစာဖြချ�း� (professionalism) 

၄) လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍမ်းျာ�က်ို ထုိန်း�ချျ�ပူးးနှို�းသညီး� အ�ပူးးဖွဲ့က်းဝေစာာ�း�ကြက်ညီး�ဝေ�� ယ်နှတ�ာ�မ်းျာ� အာ�ဝေက်ာ�း�လိုာဝေအာ�း 

ဝေ�ာ�း�ွက်းဖြချ�း�နှှ�း� 

၅)  လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍ၏အသု��စာ�ိတးမ်းျာ�က်ို ထုိန်း�ချျ�ပူးးသညီး� ယ်နှတ�ာ�မ်းျာ�ပူးိုမ်းိုဝေက်ာ�း�မ်းွန်းလိုာဝေအာ�း လိုုပူးးဝေ�ာ�း

ဖြချ�း�တို� ဖြဖွဲ့စားသညီး။ (DCAF, 2005) 

ဤသို� ဖြပူး�ဖြပူး�းဝေဖြပူးာ�း�လို့ဝေ��လိုုပူးး�န်း�စာဉ်းမ်းျာ�က်ို မ်းျာ�ဝေသာအာ�ဖြဖွဲ့�း� နှို�း��တက်ာအက်းအညီီနှှ�း� က်ုလိုသမ်းဂ္ဂဂအဖွဲ့ွ့�၏  

��းဝေ�ာက်းက်းညီီမ်းုမ်းျာ�ဖြဖွဲ့�း� ဝေ�ာ�း�ွက်းဝေလို��ှိသညီး။ သာမ်းန်းအာ�ဖြဖွဲ့�း� SSR နှှ�း� DDR လိုုပူးး�န်း�စာဉ်းမ်းျာ�က်ို ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ဝေ�� 

လိုုပူးး�န်း�စာဉ်းဝေဖွဲ့ားဝေ�ာ�းဝေန်သညီး�က်ာလိုမ်းျာ�တွ�း လိုက်းဝေတွ�က်ျက်ျနှှ�း� န်ညီး�စာန်စားက်ျက်ျ ထုညီး�သွ�း�ဝေ�ွ�ဝေနှွ�ဝေလို��ှိသညီး။ 

SSR နှှ�း� DDR လုိုပူးး�န်း�စာဉ်းမ်းျာ� စာတ�းလုိုပူးးဝေ�ာ�းဖြချ�း�ကုိ်မ်းး ငြိ�ိမ်းးချျမ်းး�ဝေ��အလွိုန်းက်ာလိုတွ�း လုိုပူးးဝေ�ာ�းဝေလို��ိှသညီး။ အစုိာ��၊ 

လိုက်းန်က်းက်ို�းတပူးးဖွဲ့ွ့�မ်းျာ�နှှ�း� ကြက်ာ���းဝေစာ�စာပူးးညီိိ�နှု�း�ဝေပူး�သးတို�သညီး လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍဖြပူး�ဖြပူး�းဝေဖြပူးာ�း�လို့ဝေ��၊ လိုက်းန်က်းက်ို�း 

တပူးးဖွဲ့ွ့�အ�ွယ်းအစာာ�နှှ�း� မ်းလိုိုအပူးးဝေသာ�ာထုး�မ်းျာ�က်ို တဖြဖွဲ့ညီး�ဖြဖွဲ့ညီး�ဝေလိုှာ�ချျဝေ��၊ လိုက်းန်က်းက်ို�းတပူးးမ်းျာ�က်ို အ�ပူးးသာ� 

ကြီးက်ီ�ကြက်ပူးးမ်းုဝေအာက်းထုာ��ှိဝေ�� စာသညီးတို�က်ို စာန်စားတက်ျနှှ�း� အချျတိးအ�က်းမ်းိမ်းိစာီစာဉ်းထုာ��န်း အဝေ��ကြီးက်ီ�ပူးါသညီး။ ထုိုသို� 

ဖြပူး�ဖြပူး�းဝေဖြပူးာ�း�လို့မ်းုမ်းျာ� ဖြပူး�လိုုပူးး�ာတွ�း လိုးထုုအဝေဖြချဖြပူး�မ်းု၊ နှို�း��ဝေတားအစာို��၏ဖြပူး�း�ဖြပူးဝေသာ စာိတး�နှဒနှှ�း� ဦး�စာီ�ဦး��ွက်းဖြပူး�မ်းုတို�



7တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး��ု�မျိုး�း�ရေးရ�ရးစင်းးတိုး

ဖြဖွဲ့�း� ဖြပူး�လိုုပူးး�န်းလိုိုပူးါသညီး။ သို�မ်းှသာ ဝေ��ှညီးတညီးတ��ချို�းငြိမ်း့ငြိပူးီ� လိုးထုုအဝေဖြချဖြပူး�သညီး� လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍမ်းျာ� ဝေပူး်ထုွန်း�လိုာမ်းညီး 

ဖြဖွဲ့စားသညီး။ 

ဤသုိ� ဝေ��ှညီးတညီးတ��ခုိျ�းငြိမ့်းငြိပီူး� ဖြပူးညီးသးလိုးထုုကုိ်အဝေဖြချဖြပူး�ဝေသာ လုို�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍမ်းျာ� ဖြဖွဲ့စားလိုာဝေစာ�န်းအတွက်း ဖြပူးညီးပူး

အက်းအညီီမ်းျာ�ဖြဖွဲ့�း�  SSR နှှ�း� DDR က်ို ဖြပူး�လိုုပူးးချ့�ကြက်သညီး။ ထုိုသို� က်းညီီ�ာတွ�း အလိုှ��ှ�းနှို�း��မ်းျာ�က် လိုက်းစာွ့ဖြပူး�နှို�း�န်း 

စီာ�ပွူးာ�ဝေ��ပူးး�ဝေပူးါ�း�ဝေ�ာ�း�ွက်းမု်းနှှ�း� ဖွွဲ့��ငြိဖိွဲ့��တုိ�တက်းမု်းအဖ့ွွဲ့�အစာညီး� (OECD)၂ မှ်း ဝေအာက်းပူးါအချျက်းမ်းျာ�ကုိ်အကြံက်�ဖြပူး�ထုာ�သညီး။

● ထုိဝေ�ာက်းဝေသာ အစာို��အုပူးးချျ�ပူးးဝေ��ယ်နှတ�ာ�နှှ�း� ဝေစာာ�း�ကြက်ညီး�ဝေ��ယ်နှတ�ာ�မ်းျာ�၊ တာ�န်းယ်း/တာ�န်းချ�မ်းု�ှိဝေသာ 

လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍမ်းျာ� ဖြဖွဲ့စားလိုာ�န်း၊

● လိုု�ခြုံချ��ဝေ��နှှ�း� တ�ာ�ဝေ���ို�း�ာ �န်းဝေ�ာ�းမ်းုမ်းျာ� ဝေက်ာ�း�မ်းွန်းလိုာဝေစာ�န်း၊

● လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍဖြပူး�ဖြပူး�းဝေဖြပူးာ�း�လို့ဝေ��ဖြဖွဲ့စားစာဉ်းတွ�း အိမ်းး�ှ�းနှို�း��ဘက်းက် ဦး�စာီ�ဦး��ွက်းမ်းုဖြပူး��န်းနှှ�း� တာ�န်းယ်း/တာ�န်း 

ချ�မ်းု ပူးို�ှိလိုာဝေစာ�န်း၊

● ဝေ��ှညီးတညီးတ��ဝေသာ လိုု�ခြုံချ��ဝေ��နှှ�း� တ�ာ�ဝေ���ို�း�ာ�န်းဝေ�ာ�းမ်းုမ်းျာ� ဝေပူး�နှို�းဝေစာ�န်း

မ်းျာ�ဝေသာအာ�ဖြဖွဲ့�း� ��း��့ငြိပူးီ�ဖွဲ့ွ��ငြိဖွဲ့ိ��စာနှို�း��မ်းျာ�၏ SSR လိုုပူးး�န်း�စာဉ်းမ်းျာ�က်ိုနှို�း��တက်ာက် အက်းအညီီဝေပူး�ဝေလို� �ှိ

သညီး။  ဥပူးမ်းာ-ဘး�ွန်းဒီ၊ �ီ��ီ�ယ်ာ�၊ အာဖွဲ့က်န်းန်စာစတန်း၊ �းဒန်း၊ ကွ်န်းဂုိ္ဂ၊ ယ်းဂ္ဂန်းဒါ၊ ဟုာဇီူဂုိ္ဂဗီျူ�န်ာ�၊ ကုိ်လိုမ်းးဘီယ်ာ၊ ဂွ္ဂါတီမ်းာလိုာ၊ 

ဟုို�းထုီ�၊ က်ို�ိုဗျူို၊ ဝေဘာစားန်ီ�ယ်ာ�၊ ဝေဂ္ဂျားဂ္ဂျယီ်ာ၊ အီ�န်း၊ အီ�တး၊ န်ီဝေပူးါ၊ တီဝေမ်းာလိုစားစာဝေတ အစာ�ှိဝေသာ နှို�း��မ်းျာ�၏လိုု�ခြုံချ��ဝေ�� 

က်ဏ္ဍဖြပူး�ဖြပူး�းဝေဖြပူးာ�း�လို့ဝေ��တွ�း က်ဝေန်ဒါ၊ အဝေမ်း�ိက်န်း၊ အီ�ယ်း၊ ယ်းဝေက်နှှ�း� ဂ္ဂျပူးန်း စာသညီး� အလိုှ��ှ�းနှို�း��တို�က် ဝေ�ွဝေကြက်�၊ န်ညီး�

ပူးညီာနှှ�း� လိုး�အ��း�အဖြမ်းစားမ်းျာ�ဖြဖွဲ့�း� ��းဝေ�ာက်းက်းညီီကြက်သညီး။ ဖြမ်းန်းမ်းာနှို�း��တွ�းလိုညီး� �့တပူးးဖွဲ့ွ့�နှှ�း� စာစားတပူးးဖြပူး�ဖြပူး�းဝေဖြပူးာ�း�လို့ 

ဝေ��က်ဏ္ဍတွ�း အီ�ယ်း (EU) နှှ�း� ယ်းဝေက် (UK) နုိှ�း��တုိ�မှ်း ဝေ�ွ�ဝေကြက်�နှှ�း� လိုး�အ��း�အဖြမ်းစားဖွွဲ့��ငြိဖိွဲ့��တုိ�တက်းဝေ��တုိ�တွ�း ဦး�သိန်း�စိာန်း

အစာို��လိုက်းထုက်း၌  ��းဝေ�ာက်းက်းညီီချ့�သညီးက်ို ဝေတွ��သညီး။ သို�ဝေသား ၂�၁၂ ချုနှှစားတွ�း ဖြဖွဲ့စားပူးွာ�ချ့�ဝေသာ ဘာသာဝေ��ပူးဋိိပူးက်ခ

မ်းျာ�နှှ�း� �ချို�းအဝေ��တို�ဝေကြက်ာ�း� ထုိုက်းညီီမ်းုမ်းျာ�က်ို ဝေန်ာက်းပူးို�း�တွ�း �ပူးး�ို�း�ချ့�သညီး။

နှိံင်းင်�တကာအရေးခ�အရေးဝါ�မှုာ�

လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍ ဖြပူး�ဖြပူး�းဝေဖြပူးာ�း�လို့ဝေ��နှှ�း� ပူးတးသက်း၍ နှို�း��တက်ာတွ�း ဝေအာက်းပူးါဝေ�ါဟုာ�အမ်းျ�ိ�မ်းျ�ိ�တို�က်ို 

ဝေချ်ဝေ�်သု��စ့ွာကြက်သညီး။ မ်းညီးသုိ�ပူး�း ဝေချ်ဝေ�်သု��စ့ွာဝေစာက်ာမ်းး အဓိိပူးာါယ်း၊ အနှှစားသာ�နှှ�း� လုိုပူးးဝေ�ာ�းချျက်းမ်းျာ�သညီး က့ွ်လ့ွိုမု်း 

မ်း�ှိသညီးက်ို ဝေတွ��သညီး။ 

● လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍ ဖြပူး�ဖြပူး�းဝေဖြပူးာ�း�လို့ဝေ�� (Security Sector Reform)

● လိုု�ခြုံချ��ဝေ��စာန်စား ဖြပူး�ဖြပူး�းဝေဖြပူးာ�း�လို့ဝေ�� (Security System Reform) 

● လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍ အုပူးးချျ�ပူးးဝေ�� (Security Sector Governance) 

● လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍ အသွ�းဝေဖြပူးာ�း�ဝေ�� (Security Sector Transformation) 

● လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍ ဖွဲ့ွ��ငြိဖွဲ့ိ��တို�တက်းဝေ�� (Security Sector Development) 

● လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍ စာီမ်း�အုပူးးချျ�ပူးးဝေ�� (Security Sector Management) 

● လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍ ဖြပူးန်းလိုညီးတညီးဝေ�ာက်းဝေ�� (Security Sector Reconstruction) 

၂ OECD သညီး နှို�း��တက်ာအဖွဲ့ွ့�အစာညီး�တစားချုဖြဖွဲ့စားငြိပူးီ က်မ်းာ့ဝေပူး်�ှိ လိုးသာ�တို�၏စာီ�ပူးွာ�ဝေ��နှှ�း� လိုးမ်းုဝေ��ဝေက်ာ�း�က်ျ�ိ��ို�း�ာ မ်းး�ါဒမ်းျာ�က်ို အာ�ဝေပူး�ဖြမ်းိ�း�တ�း

ဝေပူး��န်း ဖြဖွဲ့စားသညီး။ မ်းးလိုအစာအတွ�း ဥဝေ�ာပူးစာီ�ပူးွာ�ဝေ��ပူးး�ဝေပူးါ�း�ဝေ�ာ�း�ွက်းမ်းုအဖွဲ့ွ့�အစာညီး� (OEEC) ဟုု ဝေချ်ဝေ�ါငြိပူးီ�  ဒုတိယ်က်မ်းာ့စာစားဝေန်ာက်းပူးို�း� ၁၉၄၈ 

ချုနှှစားတွ�း စာတ�းဖွဲ့ွ့�စာညီး�ချ့�ငြိပူးီ� ဥဝေ�ာပူးတိုက်း ဖြပူးန်းလိုညီးတညီးဝေ�ာက်းဝေ��အစာီအစာဉ်း (Marshall Plan) က်ို အဝေက်ာ�းအထုညီးဝေဖွဲ့ား�န်း ဖြဖွဲ့စားသညီး။ ထုို

အစာီအစာဉ်းငြိပူးီ�ဝေန်ာက်း က်ဝေန်ဒါနှှ�း� အဝေမ်း�ိက်န်းနှို�း��တို�သညီး OEEC ၏ အဖွဲ့ွ့���းနှို�း��မ်းျာ�ဖြဖွဲ့စားလိုာငြိပူးီ� ၁၉၆� ချုနှှစားတွ�း OEEC က်ို OECD သို� ဝေဖြပူးာ�း�လို့

ဝေချ်ဝေ�်ချ့�သညီး။ OECD သညီး အဖွဲ့ွ့���းနှို�း��မ်းျာ�၏ စာီ�ပူးွာ�ဝေ��တို�တက်းမ်းု�ို�း�ာ အချျက်းအလိုက်းမ်းျာ�က်ို စာုဝေ�ာ�း�ဖြချ�း�၊ သု��သပူးးဖြချ�း�နှှ�း� အစာီ��းချ�ဖြချ�း�

တို�က်ို ဖြပူး�လိုုပူးးက်ာ တို�း�ဖြပူးညီးသာယ်ာ�ဝေဖြပူးာဝေ��နှှ�း� ��း��့မ်းုတိုက်းဖွဲ့ျက်းဝေ��အတွက်း ဗျူဟုုသုတမ်းျာ�က်ို ဖြဖွဲ့န်း�ဝေ�ဝေပူး�သညီး။ 
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က်ျယ်းဖြပူးန်း�ဝေသာ လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍက်ို ဝေအာက်းပူးါ က်ဏ္ဍ/မ်းဏ္ဍိ��း (၄) ချုဖြဖွဲ့�း� ချွ့ဖြချာ�ရှုုဖြမ်း�းနှို�းပူးါသညီး။  

၁) အဓိိက်က်ျဝေသာ လိုု�ခြုံချ��ဝေ��အဖွဲ့ွ့�မ်းျာ� (Core Sector) 

၂)  လိုု�ခြုံချ��ဝေ���ို�း� စာီမ်း�ချန်း�ချွ့ဝေ��နှှ�း� ဝေစာာ�း�ကြက်ညီး�ထုိန်း�ဝေကြက်ာ�း�ဝေ��အဖွဲ့ွ့�  (Security  Management and 

Oversight Bodies) 

၃)  တ�ာ�မ်းှတဝေ��နှှ�း� တ�ာ�ဥပူးဝေဒစာို�မ်းို�ဝေ��အဖွဲ့ွ့�မ်းျာ� (Justice and Law Enforcement) 

၄)  အစာို��မ်းဟုုတးဝေသာ လိုု�ခြုံချ��ဝေ��အဖွဲ့ွ့�မ်းျာ�  (Non-statutory Security Forces)

ဖြပူးညီးသးလိုးထုုနှှ�း� နှို�း��ဝေတားအတွက်း လိုု�ခြုံချ��ဝေသာပူးတး�န်း�က်ျ�းနှှ�း� လိုးမ်းုအသို�း�အ�ို�း�ဖြဖွဲ့စားဝေ��သညီး နှို�း��ဝေတား 

အစာို��၏ အဓိိက်တာ�န်းဖြဖွဲ့စားသညီး။ ဤသို� လိုု�ခြုံချ��မ်းု�ှိဝေသာပူးတး�န်း�က်ျ�းက်ို ဖွဲ့န်းတီ�ဝေပူး�နှို�း�န်း လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ိုတာ�န်းယ်းဝေသာ 

အဖွဲ့ွ့�အစာညီး�မ်းျာ�၊ အထုး�သဖြဖွဲ့�း� နှို�း��ဝေတား၏ လိုု�ခြုံချ��ဝေ��အဖွဲ့ွ့�အစာညီး�မ်းျာ�သညီး ဖြပူးညီးသးလိုးထုုက်ို တာ�န်းယ်း/တာ�န်းချ�၍    

ကြက်ညီး�ရှုုဝေစာာ�း�ဝေ�ှာက်း�မ်းညီး� တာ�န်း�ှိသညီး။ သို��ာတွ�း ��ဖွဲ့န်း��ချါ၌ ၎�း�လိုု�ခြုံချ��ဝေ��အဖွဲ့ွ့�အစာညီး�မ်းျာ� က်ိုယ်း၌က်ပူး�း မ်းလိုု�ခြုံချ�� 

ဝေသာ လိုးမ်းုအသို�း�အ�ို�း�က်ို ဖွဲ့န်းတီ�ဝေန်ကြက်သညီးက်ို ဝေတွ��ှိ�တတးသညီး။ ယ်�း�အဝေဖြချအဝေန်မ်းျ�ိ�တွ�း အ�ိုပူးါလိုု�ခြုံချ��ဝေ�� အဖွဲ့ွ့� 

အစာညီး�မ်းျာ�က်ို ဖြပူး�ဖြပူး�းဝေဖြပူးာ�း�လို့�န်း အချျနိ်းအချါဝေက်ာ�း�ဖြဖွဲ့စားသညီး။ လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍဖြပူး�ဖြပူး�းဝေဖြပူးာ�း�လို့ဝေ��တွ�း အဓိိက်က်ျ 

ဝေသာ လိုု�ခြုံချ��ဝေ�� အစာိတးအပူးို�း�မ်းျာ� ဖြဖွဲ့စားသညီး� ၁) အဓိိက်က်ျဝေသာ လိုု�ခြုံချ��ဝေ��အဖွဲ့ွ့�အစာညီး�မ်းျာ�၊ ၂) လိုု�ခြုံချ��ဝေ���ို�း�ာ စာီမ်း�ချန်း�ချွ့ 

ဝေ��နှှ�း� ဝေစာာ�း�ကြက်ညီး�ထုိန်း�ဝေကြက်ာ�း�ဝေ��အဖွဲ့ွ့�မ်းျာ�၊ ၃) တ�ာ�မ်းှတဝေ��နှှ�း� ဥပူးဝေဒစာို�မ်းို�ဝေ��အဖွဲ့ွ့�မ်းျာ�၊ ၄) အစာို��မ်းဟုုတးဝေသာ 

လိုု�ခြုံချ��ဝေ��အဖွဲ့ွ့�မ်းျာ� စာသညီးတို�က်ိုဦး�တညီး၍ ဖြပူး�ဖြပူး�းဝေဖြပူးာ�း�လို့မ်းုမ်းျာ� ဖြပူး�လိုုပူးးကြက်သညီးက်ို ဝေတွ��သညီး။ (ဇူယ်ာ�-၁ ရှုု) အ�ိုပူးါ 

လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍအစာိတးအပူးို�း�မ်းျာ�အတွ�း� အဓိိက်က်ျဝေသာ လိုု�ခြုံချ��ဝေ��၊ လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ို ထုိန်း�ချျ�ပူးးက်ွပူးးက့်သညီး� အဖွဲ့ွ့�အစာညီး�နှှ�း� 

တ�ာ�ဝေ��အဖွဲ့ွ့�မ်းျာ�က်ိုဦး�စာာ�ဝေပူး�ငြိပူးီ� ဖြပူး�ဖြပူး�းဝေဖြပူးာ�း�လို့မ်းုမ်းျာ� ဖြပူး�လိုုပူးးကြက်သညီးက်ို ဝေတွ��သညီး။ အဓိိက်အာ�ဖြဖွဲ့�း� က်ာက်ွယ်းဝေ��

ဌာာန်မ်းျာ�၊ တ�ာ�ဥပူးဝေဒစာို�မ်းို�ဝေ��ဌာာန်မ်းျာ� (�့တပူးးဖွဲ့ွ့�၊ ဝေထုာက်းလိုှမ်းး�ဝေ��)၊ န်ယ်းစာပူးးလိုု�ခြုံချ��ဝေ��၊ အက်ျဉ်း�ဝေထုာ�း၊ က်ာက်ွယ်းဝေ��၊ 

လိုု�ခြုံချ��ဝေ��နှှ�း� တ�ာ�ဥပူးဝေဒစာို�မ်းို�ဝေ��ဌာာန်တို�က်ို အ�ပူးးဖွဲ့က်းအစာို��၏ ထုိန်း�ချျ�ပူးးမ်းုဝေအာက်းတွ�းထုာ��ှိဝေ��၊ အမ်းျ�ိ�သာ�လိုု�ခြုံချ��ဝေ��

နှှ�း� လိုု�ခြုံချ��ဝေ���ို�း�ာဥပူးဝေဒမ်းးဝေဘာ�းမ်းျာ�ဝေ���ွ့ဖြချ�း�၊ တ�ာ�စာီ��းဝေ��က်ဏ္ဍနှှ�း� ပူးဋိိပူးက်ခအလိုွန်းငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ဝေ�� တညီးဝေ�ာက်း

မ်းုနှှ�း� လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍဖြပူး�ဖြပူး�းဝေဖြပူးာ�း�လို့မ်းု စာသညီးတို�က်ို ဦး�စာာ�ဝေပူး�လိုုပူးးဝေ�ာ�းကြက်သညီး။ 
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ဇယားာ� (၁) လုံံ�ခြုံခံ�ရေး��ဆိုိံင်း�ာ အဖွဲ�အစိုးည်း�မှုာ� (The Actors in the Security Sector)  

လုံံ�ခြုံခံ�ရေး��ဆိုိံင်း�ာ အဖွဲ�အစိုးည်း�မှုာ�နှှင်း� ဦး�တည်းလုံံ�းင်န်းး�မှုာ� (Actors and Focus) 

ကဏ္ဍ 

(Sector) 

အစိုးိံ��ဗဟိုိံပြု�ံလုံံ�ခြုံခံ�ရေး��အဖွဲ�မှုာ�  

(State-centered) 

လုံူထိံဗဟိုိံပြု�ံလုံံ�ခြုံခံ�ရေး��အဖွဲ�မှုာ� 

(People-Centred)

၁။ အဓိိက်က်ျဝေသာ 
လိုု�ခြုံချ��ဝေ��အဖွဲ့ွ့�မ်းျာ� 
(Core Sector)

• လိုက်းန်က်းက်ို�းတပူးးဖွဲ့ွ့�မ်းျာ�
• �့တပူးးဖွဲ့ွ့�၊ 
• လိုှ�ိ�ှက်း�န်းဝေ�ာ�းမ်းုဝေပူး�ဝေသာ အဖွဲ့ွ့�မ်းျာ�
• ဖြပူးညီးသး�စာစား
• သမ်းမတ၏ လိုု�ခြုံချ��ဝေ��တပူးးမ်းျာ�
• ဝေထုာက်းလိုှမ်းး�ဝေ��အဖွဲ့ွ့�
• က်မ်းး�ဝေဖြချဝေစာာ�း�တပူးး
• န်ယ်းဖြချာ�ဝေစာာ�း�တပူးး
• အဝေက်ာက်းချွန်းနှှ�း� လိုး��းမ်းုကြီးက်ီ�ကြက်ပူးးဝေ��
• အငြိမ်း့တမ်းး�တပူးး 

• ဝေဒသလိုု�ခြုံချ��ဝေ��အဖွဲ့ွ့�မ်းျာ� (လိုးဝေန်အိမ်းး၊ ခြုံချ�ဝေဖြမ်းနှှ�း� ဝေစာျ��ယ်း
စာ�းတာ မ်းျာ��ှိ ပူးုဂ္ဂဂလိုိက် လိုု�ခြုံချ��ဝေ���န်းထုမ်းး�မ်းျာ�)

• တ�ာ�သးကြီးက်ီ�မ်းျာ�၊ ဥပူးဝေဒအဝေထုာက်းအက်းဖြပူး� အဖွဲ့ွ့�မ်းျာ�
• အက်ျဉ်း�သာ�က်းညီီဝေ��အဖွဲ့ွ့�မ်းျာ�

၂။ လိုု�ခြုံချ��ဝေ���ို�း�ာ စာီမ်း�
ချန်း�ချွ့ဝေ��နှှ�း� ဝေစာာ�း�ကြက်
ညီး�ထုိန်း�ဝေကြက်ာ�း�ဝေ��
အဖွဲ့ွ့� (Security 
Management and 
Oversight Bodies) 

• လိုှတးဝေတား/ဥပူးဝေဒဖြပူး�အဖွဲ့ွ့�နှှ�း� ၎�း�၏ 
သက်း�ို�း�ာ ဥပူးဝေဒဖြပူး�ဝေ��ဝေက်ားမ်းတီမ်းျာ�

• အစာို��/အုပူးးချျ�ပူးးဝေ��အဖွဲ့ွ့� (က်ာက်ွယ်းဝေ��၊ 
ဖြပူးညီးထု့ဝေ��၊ နှို�း��ဖြချာ�ဝေ���ာနှှ�း� အဖြချာ� 
�န်းကြီးက်ီ�ဌာာန်မ်းျာ�)

• နှို�း��ဝေတားလိုု�ခြုံချ��ဝေ��အကြံက်�ဝေပူး�အဖွဲ့ွ့�မ်းျာ�
• ဘဏ္ဍာဝေ��စာီမ်း�ချန်း�ချွ့ဝေ��အဖွဲ့ွ့�မ်းျာ�

• ဓိဝေလို�ထုု��တမ်းး�နှှ�း� ရှုို��ာအာဏာာပူးို�းမ်းျာ�
• အ�ပူးးဖွဲ့က်းလိုးမ်းုအဖွဲ့ွ့�မ်းျာ�၊ အစာို��မ်းဟုုတးဝေသာ အဖွဲ့ွ့�၊ 
• မ်းီဒီယ်ာအဖွဲ့ွ့�အစာညီး�မ်းျာ�
• ပူးညီာ�ှ�းအဖွဲ့ွ့�မ်းျာ�
• နှို�း��သာ�မ်းျာ� 

၃။ တ�ာ�မ်းှတဝေ��နှှ�း� 
ဥပူးဝေဒစုိာ�မုိ်း�ဝေ��အဖ့ွွဲ့�မ်းျာ�
(Justice and Law 
Enforcement) 

• တ�ာ�မ်းှတဝေ��နှှ�း� တ�ာ�ဥပူးဝေဒစာို�မ်းိုဝေ�� 
�ို�း�ာ �န်းကြီးက်ီ�ဌာာန်မ်းျာ�

• အက်ျဉ်း�ဝေထုာ�းမ်းျာ�
• �ာဇူ�တးမ်းုစာု�စာမ်းး�စာစားဝေ��ဝေ��နှှ�း�ဖြပူးစားဒဏား 

ချျမ်းှတးဝေ��ဌာာန်မ်းျာ�
• တ�ာ�စာီ��းဝေ��အဖွဲ့ွ့�မ်းျာ� (တ�ာ�ရှုု��မ်းျာ�နှှ�း� 

အဖြချာ�တ�ာ�ဝေ���ာထုာန်မ်းျာ� - 
   စာစားဘက်း၊ အ�ပူးးဘက်း) 
• တ�ာ�ဝေ���ာ �န်းဝေ�ာ�းမ်းုမ်းျာ�က်ို 

အဝေက်ာ�းအထုညီးဝေဖွဲ့ားသညီး� အဖွဲ့ွ့�မ်းျာ� 

• ဓိဝေလို�ထုု��တမ်းး�နှှ�း� ရှုို��ာ�ို�း�ာ တ�ာ�မ်းှတဝေ��စာန်စား
မ်းျာ�

• လိုး�အချွ�း�အဝေ��ဝေက်ားမ်း�ှ�း
• လိုွတးလိုပူးးဝေသာ အဖွဲ့ွ့�အစာညီး� (ombudsmen)
• မ်းုချ�း�တာ�ီ�နှှိမ်းးနှှ�း�ဝေ���ို�း�ာ အ�ပူးးဘက်းအဖွဲ့ွ့�

အစာညီး�မ်းျာ�
• ဝေ�ှ�ဝေန်အဖွဲ့ွ့�အစာညီး�မ်းျာ�
• လိုး�ယ်းအဖွဲ့ွ့�အစာညီး�မ်းျာ�
• ဘာသာဝေ��၊ တို�း���း�သာ�  သို�မ်းဟုုတး မ်းျ�ိ�နှွယ်းစာု

�ို�း�ာ �့တပူးးဖွဲ့ွ့�မ်းျာ�

၄။ အစာို��မ်းဟုုတးဝေသာ 
လိုု�ခြုံချ��ဝေ��အဖွဲ့ွ့�မ်းျာ� 
(Non-statutory 
security forces) 

• အစာို��မ်းဟုုတးဝေသာ လိုက်းန်က်းက်ို�းတပူးးမ်းျာ�
• ဝေတားလိုှန်းဝေ��နှှ�း� လိုှတးဝေဖြမ်းာက်းဝေ��တပူးးမ်းျာ�
• ပူးုဂ္ဂဂလိုိက် bodyguard အဖွဲ့ွ့�မ်းျာ� 
• ပူးုဂ္ဂဂလိုိက် လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ုမ်းာဏာီမ်းျာ� (က်ုမ်းာဏာီလိုု�ခြုံချ��ဝေ��
   အဝေစာာ�း�မ်းျာ� စာသညီး)
• ပူးုဂ္ဂဂလိုိက် ဝေကြက်�စာာ�တပူးးမ်းျာ�
• ရှုို��ာအ� �ှိဝေန်ဝေသာ အဝေစာာ�း�တပူးးမ်းျာ�
• စာစားတပူးးအဂ္ဂ�ါ�ပူးးမ်း�ှိဝေသာ လိုက်းန်က်းက်ို�းတပူးးမ်းျာ�
• လိုးမ်းျ�ိ�အဝေဖြချချ�လိုက်းန်က်းက်ို�းအဖွဲ့ွ့�မ်းျာ�
• ဖြပူးညီးသး�စာစား
• ငြိမ်းိ��၊ �ွာ လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်�း�ဝေစာာ�း�မ်းျာ�(ဝေစာတန်ာ��န်းထုမ်းး�မ်းျာ�)
• အ�ပူးးဘက်းအန်ီ�က်ပူးးမ်းုချ�း�ဝေစာာ�း�ကြက်ညီး�ဝေ��အဖွဲ့ွ့�မ်းျာ�

��း�ဖြမ်းစား - 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
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 လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍသညီး တို�း�ဖြပူးညီး၏ လိုိုအပူးးချျက်းအဝေပူး်မ်းးတညီးငြိပူးီ� ပူးဋိိပူးက်ခ�ှိသညီးဖြဖွဲ့စားဝေစာ၊ မ်း�ှိသညီးဖြဖွဲ့စားဝေစာ လိုိုအပူးး

ပူးါက် ဖြပူး�ဖြပူး�းဝေဖြပူးာ�း�လို့သ�း�ပူးါသညီး။ သို�ဝေသား ပူးညီာ�ှ�းမ်းျာ�၏ အဝေတွ�အကြံက်��မ်းျာ�အဝေပူး်တွ�းအဝေဖြချချ�ငြိပူးီ� ဝေ��သာ�ထုာ�ဝေသာ 

စာာတမ်းး�မ်းျာ�တွ�း ဝေအာက်းပူးါအဝေဖြချအဝေန် (၇) �ပူးးအဝေပူး်မ်းးတညီးငြိပူးီ လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍဖြပူး�ဖြပူး�းဝေဖြပူးာ�း�လို့ဝေ�� ဖြပူး�လိုုပူးးကြက်သညီးက်ို 

ဝေတွ��ှိ�သညီး။ 

၁) ပူးဋိိပူးက်ခအလိုွန်းက်ာလိုတွ�း ဖြပူးန်းလိုညီးထုးဝေထုာ�းဝေ��လိုုပူးး�န်း�မ်းျာ�က်ို ဝေ�ာ�း�ွက်း�န်း လိုိုအပူးးဝေန်သညီး�အချျနိ်း၊

၂) စာစားအာဏာာ�ှ�း သို�မ်းဟုုတး တစားပူးါတီစာန်စားမ်းှ ဖြပူးညီးသးလိုးထုုပူးါ��းနှို�းသညီး� နှို�း��ဝေ��ပူးု�စာ� စာန်စားတစား�ပူးးသို� အသွ�း

က်း�ဝေဖြပူးာ�း�ဝေန်သညီး� အချျနိ်း၊

၃)  က်ိုလိုိုန်ီစာန်စားလိုက်းဝေအာက်းမ်းှ လိုွတးလိုပူးးဝေ���ငြိပူးီ�ချါစာ အချျနိ်း၊ 

၄) ဖြပူးညီးသး�ဝေ���ာက်ိစာစမ်းျာ�တွ�း ပူးွ�း�လို�း�ဖြမ်း�းသာမ်းုနှှ�း� တာ�န်းယ်း/တာ�န်းချ�မ်းု ဝေလိုျာ�န်ညီး�ဝေန်သညီး� အချျနိ်း၊

၅)  တ�ာ�ဥပူးဝေဒစာို�မ်းို�ဝေ�� ယ်ိုယ်ွ�း�ပူးျက်းစာီ�ဝေန်သညီး� အချျနိ်း၊

၆)  လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍတွ�း တာ�န်းယ်းဝေန်သးမ်းျာ�ဝေကြက်ာ�း� ပူးဋိိပူးက်ခအဝေဖြချအဝေန်မ်းျာ� ပူးိုမ်းို�ို��ွာ�လိုာဝေန်သညီး� အချျနိ်း၊

၇)  လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍတွ�း လိုး�စာွမ်းး�အာ�နှှ�း� ဘဏ္ဍာဝေ��အ��း�အဖြမ်းစားမ်းျာ� မ်းဖြပူးညီး�စာု�မ်းုဝေကြက်ာ�း� လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍက်ို     

စာီမ်း�ချန်း�ချွ့�ာတွ�း အချက်းအချ့မ်းျာ��ှိဝေန်သညီး� အချျနိ်း၊

အထုက်းပူးါအဝေဖြချအဝေန်နှှ�း� ကြံက်��ဝေတွ�ဝေန်�သညီး� နှို�း��မ်းျာ�၏ လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍသညီး ယ်ို�းလို့ဝေန်တတးငြိပူးီ� ဖြပူးညီးသး 

လိုးထုုက်ိုက်ိုယ်းစာာ�မ်းဖြပူး�ဝေသာ လိုု�ခြုံချ��ဝေ��ယ်နှတ�ာ�မ်းျာ�၊ တို�း�ဖြပူးညီး၏ အဝေဖြချအဝေန်၊ လိုိုအပူးးချျက်းမ်းျာ�နှှ�း� �န်း�က်ျ�းဘက်းဖြဖွဲ့စားဝေန် 

ဝေသာ အဝေန်အထုာ�မ်းျာ�သို� �ိုက်းဝေ�ာက်းဝေန်တတးသညီးက်ို ဝေတွ��သညီး။ အထုး�သဖြဖွဲ့�း� ပူးဋိိပူးက်ခဖြဖွဲ့စားပူးွာ�ဝေန်ဝေသာ နှို�း��မ်းျာ� 

တွ�း အစာို��အုပူးးချျ�ပူးးဝေ��ယ်နှတ�ာ�မ်းျာ�သညီး ဖြပူးညီးသးလိုးထုုက်ို က်ိုယ်းစာာ�ဖြပူး�မ်းုမ်း�ှိသဝေလိုာက်းဖြဖွဲ့စားငြိပူးီ� ဖြပူးညီးသးလိုးထုုနှှ�း� နှို�း��

ဖွဲ့ွ��ငြိဖွဲ့ိ��တို�တက်းမ်းုက်ို ဝေနှှာ�း�ဝေနှှ�ဝေစာဖြချ�း�၊ က်ာက်ွယ်းဝေ��နှှ�း� လိုု�ခြုံချ��ဝေ���န်းထုမ်းး�မ်းျာ�နှှ�း� အစာို��မ်းဟုုတးဝေသာ လိုက်းန်က်းက်ို�း

အဖ့ွွဲ့�အစာညီး�မ်းျာ�က် လိုး�အခွျ�း�အဝေ��ချျ�ိ�ဝေဖွဲ့ာက်းမု်းမ်းျာ��ိှဝေန်ဖြချ�း� စာသညီး�အဝေဖြချအဝေန်မ်းျာ�နှှ�း� ��း�ုိ�းဝေန်�တတးသညီး။ တုိ�း�ဖြပူးညီး 

��း��့ဝေန်ဝေသားလိုညီး� က်ာက်ွယ်းဝေ��၊ လိုု�ခြုံချ��ဝေ��နှှ�း� အဖြချာ�ဝေသာစာစားအသု��စာ�ိတးမ်းျာ�သညီး အလိုွန်းဖြမ်း�း�မ်းာ�ဝေန်တတးသညီးက်ို 

ဝေတွ��သညီး။ ထုိုသို�ဝေသာ အဝေဖြချအဝေန်နှှ�း� အချျနိ်းအချါမ်းျ�ိ�တွ�း လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍဖြပူး�ဖြပူး�းဝေဖြပူးာ�း�လို့ဝေ��က်ို ဖြပူး�လိုုပူးးဝေလို��ှိကြက်

သညီး။ နှို�း��ဝေတား၏ လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍသညီး အစာစာအ�ာ�ာ ယ်ိုယ်ွ�း�ဝေန်ဝေသာဝေကြက်ာ�း� လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍဖြပူး�ဖြပူး�း ဝေဖြပူးာ�း�လို့ဝေ��

ဖြပူး�လိုုပူးး�ာတွ�း အိမ်းး�ှ�းနှို�း��တစားချုတညီး�ဖြဖွဲ့�း� လိုုပူးးဝေ�ာ�းနှို�းစာွမ်းး�န်ညီး�ပူးါ�သဖြဖွဲ့�း� နှို�း��တက်ာ၊ က်ုလိုသမ်းဂ္ဂဂအဖွဲ့ွ့�နှှ�း� အိမ်းး�ှ�း

နှို�း��တို�သညီး အတးတက်ွပူးး�ဝေပူးါ�း�ဝေ�ာ�း�ွက်းကြက်သညီးက်ို ဝေတွ��ှိ�သညီး။  
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လုို�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍကုိ် အ�ပူးးဖွဲ့က်းအစုိာ��၏ ထိုန်း�ချျ�ပူးးမု်းဝေအာက်းထုာ��ိှဖြချ�း�သညီး ဖွဲ့က်းဒ�ယ်း 

နှှ�း� ဒီမ်းိုက်ဝေ�စာီထုွန်း�က်ာ�ဝေသာ နှို�း��မ်းျာ�တွ�းသာလိုှ�း ဖြဖွဲ့စားနှို�းမ်းညီးဖြဖွဲ့စားသညီး။ အာဏာာ�ှ�းနှို�း��

မ်းျာ�နှှ�း� ပူးဋိိပူးက်ခဖြဖွဲ့စားပူးွာ�ဝေန်ဝေသာ နှို�း��မ်းျာ�တွ�း လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍက်ို အ�ပူးးဖွဲ့က်းအစာို��ထုိန်း�ချျ�ပူးးမ်းု

ဝေအာက်းထုာ��ှိဖြချ�း�သညီး ဖြဖွဲ့စားနှို�းဝေဖြချအလိုွန်းန်ညီး�ပူးါသညီး။ လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍဟုု�ို�ာတွ�း အဓိိက်

အာ�ဖြဖွဲ့�း� က်ာက်ွယ်းဝေ�� (စာစားတပူးး) က်ိုသာ ဦး�စာာ�ဝေပူး�ဝေဖြပူးာ�ို ဝေန်ကြက်သညီးက်ို ဝေတွ��သညီး။       

အဘယ်းဝေကြက်ာ�း��ိုဝေသား စာစားတပူးးသညီး နှို�း��တစားနှို�း��၏ ဖြပူးညီးတွ�း�၊ ဖြပူးညီးပူး�န်းသး၊ နှို�း��၏ 

အချျ�ပူးးအဖြချာအာဏာာက်ို ထုိန်း�သိမ်းး�သညီး� အကြီးက်ီ�မ်းာ��ု��ဝေသာ လိုက်းန်က်းက်ို�းတပူးးမ်းဝေတား ဖြဖွဲ့စား

ဝေသာဝေကြက်ာ�း� ဖြဖွဲ့စားသညီး။ အဖြချာ�တစားဘက်းတွ�းလိုညီး� ၎�း�စာစားတပူးးကုိ် လိုးတစားစုာ (�ါ) လိုးတစားဦး�၏

အက်ျ�ိ�စာီ�ပူးွာ�အတွက်း အသု��ဖြပူး�လိုာပူးါက် ၎�း�နှို�း��နှှ�း� ဖြပူးညီးသးလိုးထုုတို�၏ အက်ျ�ိ�စာီ�ပူးွာ�အတွက်း

ဝေ�ာ�း�ွက်းဝေပူး�နှို�းမ်းညီး မ်းဟုုတးဝေပူး။ �ယ်းစာုနှှစားဝေပူးါ�း�မ်းျာ�စာွာ ဖြဖွဲ့စားပူးွာ�ဝေန်ဝေသာ လိုက်းန်က်းက်ို�း

ပူးဋိိပူးက်ခသညီးလိုညီး� မ်းျာ�ဝေသာအာ�ဖြဖွဲ့�း� အစာို��စာစားတပူးးနှှ�း� အစာို��မ်းဟုုတးဝေသာ လိုက်းန်က်းက်ို�း

တပူးးမ်းျာ�အကြက်ာ� ဖြဖွဲ့စားပူးွာ�သညီး�ပူးဋိိပူးက်ခမ်းျာ� ဖြဖွဲ့စားဝေန်သညီးက်ိုဝေတွ��သညီး။ လိုက်းန်က်းက်ို�း ပူးဋိိ 

ပူးက်ခသညီး နှို�း��တစားချု၏ လိုးမ်းုစာီ�ပူးွာ�အဝေ�ာက်းအအု�မ်းျာ�၊ ဖွဲ့ွ��ငြိဖွဲ့ိ��ဝေ��လိုုပူးး�န်း�မ်းျာ�၊ စာီ�ပူးွာ�ဝေ�� 

အဝေ�ာက်းအအု�မ်းျာ�နှှ�း� ပူးဋိိပူးက်ခန်ယ်းဝေဖြမ်းအတွ�း��ှိ ဖြပူးညီးသးလိုးထုု၏ ဘ�လိုု�ခြုံချ��ဝေ�� စာသညီးတို�က်ို

ငြိချိမ်းး�ဝေဖြချာက်း၊ ပူးျက်းစာီ�ဝေစာနှို�းသညီး။ ထုို�ဝေကြက်ာ�း� ပူးဋိိပူးက်ခမ်းျာ�က်ို ချျ�ပူးးငြိ�ိမ်းး�ဝေစာငြိပူးီ� ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ဝေ��

တညီးဝေ�ာက်းက်ာ ဖြပူးညီးသးလိုးထုုက်ိုယ်းတို�း ဝေ�ွ�ချျယ်းတ�းဝေဖြမ်းိာက်းထုာ�ဝေသာ အစာို��တစား�ပူးး

ဝေပူး်ထုွန်း�လိုာဝေ��နှှ�း� နှို�း��၏လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍက်ို ဝေ�ွ�ဝေက်ာက်းချ�အစာို��၏ အုပူးးချျ�ပူးးမ်းုဝေအာက်းတွ�း

ထုာ��ှိနှို�းဝေ��သညီး အလိုွန်းအဝေ��ကြီးက်ီ�ပူးါသညီး။ 

ထုိုသို� လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍက်ို ဒီမ်းိုက်ဝေ�စာီန်ညီး�က်ျ ဖြပူးညီးသးလိုးထုုက် ဝေ�ွ�ဝေက်ာက်းတ�း

ဝေဖြမ်းာက်းလိုိုက်းဝေသာ အစာို��၏ ထုိန်း�ချျ�ပူးးမ်းုဝေအာက်းထုာ��ှိ၍ ထုိန်း�ဝေကြက်ာ�း�သညီး� န်ညီး�လိုမ်းး�

ဝေဖြမ်းာက်းမ်းျာ�စာွာ�ှိဝေသားလိုညီး�  ဤစာာတမ်းး�တွ�း အဓိိက်အဝေ��ကြီးက်ီ�သညီး�က်ဏ္ဍမ်းျာ� ဖြဖွဲ့စားသညီး� ၁) 

အုပူးးချျ�ပူးးဝေ��မ်းဏ္ဍိ��းမ်းှ ထုိန်း�ချျ�ပူးးဖြချ�း�၊ ၂) ဥပူးဝေဒဖြပူး�ဝေ��မ်းဏ္ဍိ��းမ်းှ ထုိန်း�ချျ�ပူးးဖြချ�း�၊ ၃) တ�ာ�ဝေ��

မ်းဏ္ဍိ��းမ်းှ ထုိန်း�ချျ�ပူးးဖြချ�း�နှှ�း� ၄) လိုွတးလိုပူးးဝေသာအဖွဲ့ွ့�အစာညီး�မ်းျာ�မ်းှ ထုိန်း�ချျ�ပူးးဖြချ�း� အစာ�ှိသညီး� 

အချန်း�က်ဏ္ဍမ်းျာ�က်ို ဦး�စာာ�ဝေပူး�ဝေ��သာ�ဝေဖွဲ့ားဖြပူးသွာ�ပူးါမ်းညီး။ 
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လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍက်ို ဒီမ်းိုက်ဝေ�စာီန်ညီး�က်ျဝေ�ွ�ဝေက်ာက်းတ�းဝေဖြမ်းိာက်းထုာ�ဝေသာ အ�ပူးးသာ�အစာို��ဝေအာက်းထုာ��ှိဝေ�� 

သညီး ပူးဋိိပူးက်ခလိုွန်းနှို�း��မ်းျာ�တွ�းသာမ်းက် တစားက်မ်းာ့လိုု��တွ�း လိုက်းချ�က်ျ�း�သု��လိုာသညီး� အုပူးးချျ�ပူးးဝေ��စာန်စားတစားချု ဖြဖွဲ့စားလိုာ 

သညီး။ ပူးွ�း�လို�း�ဖြမ်း�းသာမ်းု�ှိငြိပူးီ� တာ�န်းယ်း/တာ�န်းချ�မ်းု�ှိဝေသာ လိုု�ခြုံချ��ဝေ��မ်းး�ါဒမ်းျာ�နှှ�း� က်ျ�း�စာဉ်းမ်းျာ��ှိဝေ��သညီး အဝေ��ကြီးက်ီ�ငြိပူးီ� 

ထုိုမ်းး�ါဒမ်းျာ�သညီး ဖြပူးညီးသးလိုးထုုက်ို အက်ျ�ိ�ဖြပူး�သညီး� လိုု�ခြုံချ��ဝေ���ို�း�ာ �န်းဝေ�ာ�းမ်းုမ်းျာ�ဝေပူး�နှို�း�န်းအတွက်း အုပူးးချျ�ပူးးဝေ�� 

မ်းဏ္ဍိ��းက် စာီမ်း�ချန်း�ချွ့၊ အဝေက်ာ�းအထုညီးဝေဖွဲ့ား�မ်းညီး ဖြဖွဲ့စားသညီး။ 

ရေးကာင်း�မှွန်းးရေးသာ အံ�းခုံ�းမှု (Good Governance) တွ�း အဝေဖြချချ�က်ျဝေသာ အချျက်း (၅) ချျက်း�ှိသညီး။ ၎�း�တို�မ်းှာ - 

၁) ပူးွ�း�လို�း�ဖြမ်း�းသာမ်းု၊ 

၂) တာ�န်းယ်းမ်းု၊ 

၃) တာ�န်းချ�မ်းု၊ 

၄) ပူးး�ဝေပူးါ�း�ပူးါ��းမ်းု နှှ�း� 

၅) အ��းသ�း��ှိမ်းု (လိုးထုုမ်းှ လိုု�ခြုံချ��ဝေ���ို�း�ာ �န်းဝေ�ာ�းမ်းု လိုိုအပူးးဝေသာအချါ) စာသညီးတို�ဖြဖွဲ့စားသညီး။ 

ဒါီမှိံက�ကးတစိုးးအံ�းခုံ�းမှု (Democratic Governance) တွ�း ပူးါ��းသညီး� အဓိိက်အချျက်းမ်းျာ�

လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍက်ို တိက်ျမ်းှန်းက်န်းစာွာ ဝေစာာ�း�ကြက်ညီး�ဖြချ�း�နှှ�း� စာီမ်း�ချန်း�ချွ့ဖြချ�း�သညီး ဒီမ်းိုက်ဝေ�စာီနှှ�း� စာီ�ပူးွာ�ဝေ��ဖွဲ့ွ�ငြိဖွဲ့ိ�� 

တုိ�တက်းမု်းအတွက်း မ်း�ိှမ်းဖြဖွဲ့စားလုိိုအပူးးသညီး။ ဝေယ်ဘုယ်ျအာ�ဖြဖွဲ့�း� လုို�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍမ်းျာ�ကုိ် ဒီမုိ်းက်ဝေ�စီာန်ညီး�က်ျ ဝေစာာ�း�ကြက်ညီး�ဖြချ�း� 

ဟုု �ို�ာတွ�း -

● နှို�း��သာ�နှှ�း� ဖြပူးညီးသးလိုးထုုတို�၏ လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ို ဖြမ်းိ�း�တ�းဝေပူး�ဖြချ�း�၊

● လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍ၏ အ�ညီးအဝေသွ�က်ို ဖြမ်းိ�း�တ�းဝေပူး�ဖြချ�း�၊

● လိုု�ခြုံချ��ဝေ��မ်းး�ါဒမ်းျာ�နှှ�း� လိုုပူးးဝေ�ာ�းချျက်းမ်းျာ�သညီး နှို�း��တက်ာစာ�နှုန်း�နှှ�း�အညီီ လိုုပူးးဝေ�ာ�းမ်းု �ှိ/မ်း�ှိ စာစားဝေ��ချွ�း�နှှ�း�

 ဖြပူး�ဖြပူး�းဝေဖြပူးာ�း�လို့ချွ�း� �ှိဖြချ�း�၊

● တာ�န်းယ်း၊ တာ�န်းချ�မ်းုစာ�နှုန်း�က်ို လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍတစားချုလိုု��တွ�း ထုညီး�သွ�း�က်ျ�း�သု��ဖြချ�း�၊

● လိုု�ခြုံချ��ဝေ��ယ်နှတ�ာ�မ်းျာ�အတွ�း� လိုး�အချွ�း�အဝေ��နှှ�း� တ�ာ�ဥပူးဝေဒကိ်ု ဝေလို�စာာ�လိုိုက်းန်ာသညီး� အမ်းးအက်ျ�း� ဝေက်ာ�း�

မ်းျာ� ဖြပူး�စာုပူးျ�ိ�ဝေထုာ�းဖြချ�း�နှှ�း� က်ျ�း�သု��ဖြချ�း�၊

● လိုု�ခြုံချ��ဝေ��ယ်နှတ�ာ�မ်းျာ�က် တ�ာ�ဥပူးဝေဒနှှ�း� လိုး�အချွ�း�အဝေ�� ချျ�ိ�ဝေဖွဲ့ာက်းမ်းုမ်းျာ�က်ိုထုိန်း�ညီိိငြိပူးီ� အဖြပူးန်းအလိုှန်း ထုိန်း�

ဝေကြက်ာ�း�သညီး� ယ်နှတ�ာ�မ်းျာ� ထုာ��ှိဖြချ�း�၊

● လိုု�ခြုံချ��ဝေ��ယ်နှတ�ာ�မ်းျာ�၏ က်ုန်းက်ျစာ�ိတးနှှ�း� က်ိုက်းညီီငြိပူးီ� အက်ျ�း�ပူးျက်းဖြချစာာ�မ်းုမ်းျာ�က်ို ထုိဝေ�ာက်းစာွာဝေလိုှာ�ချျနှို�း�န်း 

ထုိန်း�ချျ�ပူးးဖြချ�း�၊

● ဝေ�ွဝေကြက်�၊ လိုး�အ��း�အဖြမ်းစား၊ စာညီး�မ်းျဉ်း�စာညီး�က်မ်းး�မ်းျာ�နှှ�း� အလိုုပူးးအက်ို�းအချွ�း�အလိုမ်းး�မ်းျာ� စာသညီးတို�က်ို  စာန်စားတက်ျ

က်ို�းတွယ်းဖြချ�း�၊

● လိုးန်ညီး�စာုနှှ�း� အမ်းျ�ိ�သမ်းီ�တို�၏ တန်း�တးပူးါ��းချွ�း�နှှ�း� လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍတွ�း ဖြပူးညီးသးလိုးထုု၏ က်ိုယ်းစာာ�ဖြပူး�မ်းုတို�က်ို     

ဖြမ်းိ�း�တ�းဝေပူး�ဖြချ�း� စာသညီးတို� ပူးါ��းသညီး။ 

ထုို�အဖြပူး�း လိုု�ခြုံချ��ဝေ���န်းထုမ်းး�မ်းျာ�သညီး သတးမ်းှတးထုာ�ဝေသာ စာညီး�မ်းျဉ်း�စာညီး�က်မ်းး�မ်းျာ� လိုိုက်းန်ာဖြချ�း�၊ သတးမ်းှတး 

ထုာ�ဝေသာ အ�ညီးအချျ�း�မ်းျာ�နှှ�း� ဖြပူးညီး�မ်းီဖြချ�း�၊ လိုုပူးး�ညီးက်ို�း�ညီး�ှိဖြချ�း�နှှ�း� အဖြချာ�လိုးမ်းုဝေ��စာ�နှုန်း�မ်းျာ�က်ို ဝေလို�စာာ�လိုိုက်းန်ာ 

ဖြချ�း� စာသညီး�စာ�နှုန်း�မ်းျာ�နှှ�း� က်ိုက်းညီီ�မ်းညီး ဖြဖွဲ့စားသညီး။ 
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ထိိရေး�ာကးရေးသာ အံ�းခုံ�းမှု (Effective Governance) ဖြဖွဲ့�း� ထုိန်း�ဝေက်ျာ�း�ဖြချ�း�သညီး တညီး�ှိဝေန်ဝေသာ ဝေ��ှညီးတညီးတ��ဝေသာ 

အုပူးးချျ�ပူးးဝေ��အဝေ�ာက်းအု�မ်းျာ�အဝေပူး်တွ�း မ်းးတညီးသညီး။ ၎�း�တို�မ်းှာ 

● ဥပူးဝေဒနှှ�း� အုပူးးချျ�ပူးးမ်းုမ်းးဝေဘာ�းအတွ�း�မ်းှ အုပူးးချျ�ပူးးဖြချ�း�၊

● အုပူးးချျ�ပူးးဝေသာ အထုက်းအ�ာ�ှိနှှ�း� ဖြပူးညီးသးလိုးထုုတို�က်ို တာ�န်းယ်း၊ တာ�န်းချ�မ်းု�ှိဝေစာဖြချ�း�၊

● အ�ညီးအဝေသွ�ဖြပူးညီး�မ်းီဝေသာ လိုုပူးးထုု��လိုုပူးးန်ညီး�မ်းျာ�ဖြဖွဲ့�း� ပူးွ�း�လို�း�ဖြမ်း�းသာစာွာအုပူးးချျ�ပူးးဖြချ�း�၊

● ဖြပူးညီးသးလိုးထုု၏ လိုိုအပူးးချျက်းနှှ�း�အညီီ ထုိဝေ�ာက်းစာွာဝေပူး�စာွမ်းး�နှို�းမ်းု�ှိဖြချ�း�၊

● မ်းှတငြိပူးီ အချျ�ိ�ညီီဝေသာ က်ိုယ်းစာာ�ဖြပူး�အုပူးးချျ�ပူးးမ်းု စာသညီးတို�အဝေပူး်တွ�း အဝေဖြချချ�ထုာ�သညီး။

အဝေဖြချချ�အာ�ဖြဖွဲ့�း� ဖွဲ့ွ့�စာညီး�ပူးု�အဝေဖြချချ�ဥပူးဝေဒတွ�း လိုှတးဝေတားက်ို လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍကြီးက်ီ�ကြက်ပူးးနှို�း�န်း အဝေ��ကြီးက်ီ�ဝေသာ 

လိုုပူးးပူးို�းချွ�း�မ်းျာ�က်ို ဖြပူးဌာာန်း�ဝေပူး�ထုာ�သညီး။ နှို�း��တစားနှို�း��နှှ�း� တစားနှို�း��သညီး ၎�း�တို�၏ လိုးမ်းုစာီ�ပူးွာ�ဝေ��နှှ�း� နှို�း��ဝေ��ဝေန်ာက်းချ�

သမ်းို�း�မ်းျာ� မ်းတးညီီကြက်ဝေသာဝေကြက်ာ�း� ၎�း�တို�၏ ဖွဲ့ွ့�စာညီး�ပူးု�အဝေဖြချချ�ဥပူးဝေဒမ်းျာ�မ်းှာလိုညီး� မ်းတးညီီကြက်ဝေပူး။ သို�ဝေသား မ်းျာ�ဝေသာ

အာ�ဖြဖွဲ့�း� ဖွဲ့ွ့�စာညီး�ပူးု�အဝေဖြချချ�ဥပူးဝေဒတွ�း အုပူးးချျ�ပူးးဝေ��မ်းဏ္ဍိ��း၏ လိုုပူးးပူးို�းချွ�း�အာဏာာမ်းျာ�နှှ�း�ပူးတးသက်း၍ ဝေအာက်းပူးါအချျက်းမ်းျာ�

က်ို ထုညီး�သွ�း�ဖြပူးဌာာန်း�ဝေလို��ှိသညီး။ 

● အုပူးးချျ�ပူးးဝေ��မ်းဏိ္ဍ��း (သမ်းမတ၊ �န်းကြီးကီ်�ချျ�ပူးး၊ �န်းကြီးကီ်�မ်းျာ�နှှ�း� က်ာကွ်ယ်းဝေ���န်းကြီးကီ်�) သညီး လုို�ခြုံချ��ဝေ���န်းထုမ်းး�မ်းျာ�နှှ�း�

လိုက်းန်က်းကုိ်�းက်ာကွ်ယ်းဝေ��တပူးးသာ�မ်းျာ�ကုိ် စီာမ်း�အုပူးးချျ�ပူးးကွ်ပူးးက့်ဖြချ�း�နှှ�း� ထုုတးပူးယ်းဖြချ�း��ုိ�း�ာ အခွျ�း�အာဏာာနှှ�း�

 တာ�န်း �ှိသညီး။

● အုပူးးချျ�ပူးးဝေ��မ်းဏ္ဍိ��းသညီး ၎�း�၏လိုုပူးးဝေ�ာ�းချျက်းမ်းျာ�က်ို လိုှတးဝေတားသို� အစာီ��းချ��သညီး�တာ�န်း�ှိသညီး။

ဖွဲ့ွ့�စာညီး�ပူးု�အဝေဖြချချ�ဥပူးဝေဒသညီး  ဥပူးဝေဒအာဏာာအ� အဖြမ်း�း��ု��ဖြဖွဲ့စားဝေသာဝေကြက်ာ�း� လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍက်ို လိုှတးဝေတားက် 

ထုိန်း�ချျ�ပူးးနှို�းသညီး� အချွ�း�အာဏာာမ်းျာ�ထုညီး�တွ�း�ထုာ��န်း အဝေ��ကြီးက်ီ�ပူးါသညီး။ အုပူးးချျ�ပူးးဝေ��မ်းဏ္ဍိ��း၏ အစာိတးအပူးို�း�တစားချု 

ဖြဖွဲ့စားဝေသာ လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍက်ို ထုိန်း�ဝေကြက်ာ�း�သညီး� ဥပူးဝေဒဖြပူး�ဝေ��မ်းဏ္ဍိ��း၏ အချန်း�က်ဏ္ဍက်ို ၃.၂ တွ�း အက်ျဉ်း�ချျ��� ဝေဖွဲ့ားဖြပူးထုာ�

ပူးါသညီး။  

ဥပူးဝေဒဖြပူး�ဝေ��၊ တ�ာ�စာီ��းဝေ��နှှ�း� အုပူးးချျ�ပူးးဝေ��မ်းဏ္ဍိ��းတို�၏ လိုုပူးးပူးို�းချွ�း�အာဏာာမ်းျာ�က်ို ပူးို�း�ဖြချာ�ထုာ�ဖြချ�း�သညီး   

ဒီမ်းိုက်ဝေ�စာီ အုပူးးချျ�ပူးးဝေ��ယ်နှတ�ာ�၏ အဓိိက်က်ျဝေသာအပူးို�း�လိုညီး�ဖြဖွဲ့စားသညီး။ လိုှတးဝေတားသညီး အစာို��နှှ�း� ဖြပူးညီးသးလိုးထုု 

အကြက်ာ� �က်းသွယ်းဝေပူး�ဝေသာ တ�တာ�ဖြဖွဲ့စားသညီး။ လိုှတးဝေတားသညီး ဖြပူးညီးသးလိုးထုုက်ို က်ိုယ်းစာာ�ဖြပူး�ဖြချ�း�နှှ�း� ဖြပူးညီးသးလိုးထုု၏ 

အခွျ�း�အဝေ��နှှ�း� လုို�ခြုံချ��ဝေ��အတွက်း အဓိိက်တာ�န်း�ိှသးမ်းျာ�ဖြဖွဲ့စားသညီး။ ဒီမုိ်းက်ဝေ�စီာနုိှ�း��တွ�း လုို�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍကုိ် လှိုတးဝေတားက်

ထုန်း�ချျ�ပူးး၊ ကြီးက်ီ�ကြက်ပူးးဖြချ�း�သညီး အဝေ��ပူးါဝေသာ က်ဏ္ဍတစားချုဖြဖွဲ့စားလိုာသညီး။ သို�ဖြဖွဲ့စား၍  လိုှတးဝေတားသညီး လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍက်ို 

အဓိိက်က်ျဝေသာ လိုုပူးးပူးို�းချွ�း� (၃) �ပူးးဖြဖွဲ့�း� ထုိန်း�ချျ�ပူးးကြီးက်ီ�ကြက်ပူးးနှို�းသညီး။ ၎�း�လိုုပူးးပူးို�းချွ�း� (၃) �ပူးးမ်းှာ

၁။ ဥပူးဝေဒဖြပူး�ဖြချ�း�    -  ဥပူးဝေဒမ်းျာ�က်ို ဖြပူးန်းလိုညီးသု��သပူးးဖြချ�း�နှှ�း� ဖြပူး�း��းဖြချ�း�၊   

          ဥပူးဝေဒမ်းးကြက်မ်းး�မ်းျာ�က်ို ဝေ���ွ့ဖြချ�း�နှှ�း� အတညီးဖြပူး�ဖြချ�း�

၂။ ဘဏ္ဍာဝေ��/ဘတးဂ္ဂျက်းက်ို ဝေစာာ�း�ကြက်ညီး�ဖြချ�း� -  နှှစားစာဉ်းဘဏ္ဍာဝေ��အသု��စာ�ိတးမ်းျာ�က်ို အတညီးဖြပူး�ဖြချ�း�၊   

          ပူးယ်းချျဖြချ�း�နှှ�း� ဖြပူး�း��းဖြချ�း�

၃။ ကြီးက်ီ�ကြက်ပူးးဝေစာာ�း�ကြက်ညီး�ဖြချ�း�   -  လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍက်ို ဝေစာာ�း�ကြက်ညီး�ဖြချ�း�
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● အစာို��ဌာာန်မ်းျာ�နှှ�း� အဖြချာ�ဌာာန်မ်းျာ�တွ�း ပူးွ�း�လို�း�ဖြမ်း�းသာမ်းု၊ တာ�န်းယ်း/တာ�န်းချ�မ်းု�ှိ�န်း ဥပူးဝေဒမ်းျာ�နှှ�း� လိုိုက်းန်ာ 

က်ျ�း�သု���န်း န်ညီး�ဥပူးဝေဒမ်းျာ�က်ို ဖြပူးဌာာန်း�ဖြချ�း�၊

● နှို�း��ဝေတား၏ အသု��စာ�ိတး�ို�း�ာ စာာ�ွက်းစာာတမ်းး�မ်းျာ�အာ�လိုု��က်ို လိုှတးဝေတားနှှ�း� ဖြပူးညီးသးလိုးထုုတို�က်  အလိုွယ်း 

တက်း�ယ်းနှို�း�န်း ဝေသချျာစာွာစာီမ်း�ထုာ�ဖြချ�း�။

● နှို�း��ဝေတား၏ အသု��စာ�ိတးအဝေသ�စာိတးက်ို ထုုတးဖြပူးန်းဖြချ�း�၊

● ထုိပူးးတန်း�လိုျ�ိ�ှက်းအသု��စာ�ိတးမ်းျာ�က်ို သက်း�ို�း�ာလိုှတးဝေတားမ်းျာ�က် �ယ်းနှို�း�န်း စာီစာဉ်းထုာ�ဖြချ�း�၊

● လိုု�ခြုံချ��ဝေ��နှှ�း� က်ာက်ွယ်းဝေ��အသု��စာ�ိတးမ်းျာ�က်ို ဖြပူး�းပူးက်ွမ်းး�က်ျ�းစာ��း�စာစားမ်းျာ�ဖြဖွဲ့�း� စာိစာစားနှို�း�န်းဝေတာ�း��ိုဖြချ�း�၊

● အသု��စာ�ိတးမ်းျာ�က်ို အတညီးဖြပူး�ဖြချ�း�၊ ဖြ��း�ပူးယ်းဖြချ�း�နှှ�း� ဖြပူးန်းလိုညီးဖြပူး�း��းဖြချ�း� စာသညီး�လိုုပူးးပူးို�းချွ�း�မ်းျာ��ှိဖြချ�း�၊

● �န်းကြီးက်ီ�ဌာာန်မ်းှ တ�းဖြပူးလိုာဝေသာ ဖြဖွဲ့ညီး�စာွက်းအသု��စာ�ိတးမ်းျာ�က်ို အတညီးဖြပူး�ဖြချ�း�၊ ဖြ��း�ပူးယ်းဖြချ�း�တို� ဖြပူး�လိုုပူးးနှို�းသညီး�  

လိုုပူးးပူးို�းချွ�း�အာဏာာမ်းျာ��ှိဖြချ�း�၊

● အစာီ��းချ�စာာမ်းျာ�၊ လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍနှှ�း� လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍမ်းျာ�က်ို ထုိန်း�ချျ�ပူးးနှို�းသညီး� သက်း�ို�း�ာအစာို��ယ်နှတ�ာ�မ်းျာ� 

- တ�ာ�ရှုု��၊ စာာ��း�စာစား (စာာ��း�စာစားဝေ��ဖြချ�း�၊ စာစားသု��လိုက်းန်က်းပူးစာစညီး�မ်းျာ� �ယ်းယ်းဖြချ�း�နှှ�း� �ာဇူ�တးမ်းုမ်းျာ�) 

စာသညီးတို�က်ို ဝေက်ာ�း�မ်းွန်းစာွာနှှ�း� ထုိဝေ�ာက်းစာွာ အသု��ချျနှို�းဖြချ�း�၊

● က်ွမ်းး�က်ျ�းပူးညီာ�ှ�းမ်းျာ�က်ို လိုှတးဝေတားသို� ဖွဲ့ိတးဝေချ်၍ ကြက်ာ�န်ာချွ��းဝေပူး�ဖြချ�း�၊

● သီ�ဖြချာ�လှိုတးလိုပူးးဝေသာ အကြံက်�ဝေပူး�အဖ့ွွဲ့�အစာညီး�မ်းျာ�၊ တက်ကသုိလိုးမ်းျာ�နှှ�း� သုဝေတသန်အဖ့ွွဲ့�အစာညီး�မ်းျာ� စာသညီးတုိ�ကုိ် 

လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍ�ို�း�ာ က်ိစာစမ်းျာ� (ဥပူးမ်းာ-�ာဇူ�တးမ်းု၊ စာစားသု��လိုက်းန်က်းမ်းျာ� �ယ်းယ်းဖြချ�း�၊ �န်းထုမ်းး�မ်းျာ��ို�း�ာ မ်းး

�ါဒမ်းျာ�) တွ�း သုဝေတသန်ဖြပူး�လိုုပူးးဝေစာဖြချ�း�၊

အစာို��၏ နှှစားစာဉ်း�သု��မ်းှန်း�ဝေဖြချ ဝေ�ွစာာ��း�မ်းျာ�က်ို ဥပူးဝေဒဖြပူးဝေ��အဖွဲ့ွ့�/လိုှတးဝေတားမ်းှ အတညီးဖြပူး�ဝေပူး��သညီး။ ဤ 

လိုုပူးး�န်း�စာဉ်းတွ�း က်ာက်ွယ်းဝေ��နှှ�း� လိုု�ခြုံချ��ဝေ���ို�း�ာ အသု��စာ�ိတးမ်းျာ�က်ို လိုှတးဝေတားက်စာိစာစားစာစားဝေ���သညီး။ နှို�း��ဝေတား၏

အသု��စာ�ိတးမ်းျာ�က်ို စာိစာစားစာစားဝေ���ာတွ�း အဓိိက်အချျက်း (၂) ချျက်းဖြဖွဲ့စားသညီး�  ပူးွ�း�လို�း�ဖြမ်း�းသာမ်းုနှှ�း� တာ�န်းယ်း/တာ�န်းချ�မ်းု  

ရှုုဝေထုာ�း�ဖြဖွဲ့�း စာိစာစားစာစားဝေ���မ်းညီးဖြဖွဲ့စားသညီး။ ထုိုသို�လိုုပူးးဝေ�ာ�း�ာတွ�း မ်းှန်းက်န်းဝေသာသတ�း�အချျက်းအလိုက်းမ်းျာ�က်ို လိုွယ်းက်း

စာွာ��ှိဖြချ�း� (သက်း�ို�းသးမ်းျာ�နှှ�း� ကြက်ာ�န်ာ၊ ဝေတွ��ု�ချွ�း�) နှှ�း� အသု��စာ�ိတးမ်းျာ�က်ို က်ွမ်းး�က်ျ�းသးမ်းျာ�အာ� စာိစာစားစာစားဝေ��ဝေစာ

ဖြချ�း�နှှ�း� ဖြပူး�း��း၊ ပူးယ်းချျပူးို�းချွ�း��ှိဖြချ�း�တို�သညီး အလိုွန်းအဝေ��ကြီးက်ီ�ပူးါသညီး။ 

ကြီးက်ီ�ကြက်ပူးးဝေစာာ�း�ကြက်ညီး�မ်းု (oversight) နှှ�း� ပူးတးသက်း၍ အဝေက်ာ�း��ု��က်ျ�း�စာဉ်းမ်းျာ�မ်းှာ 

● အစာို��ယ်နှတ�ာ�အတွ�း�၌ အလိုွ့သု��စာာ�မ်းုမ်းျာ�၊ �န်းထုမ်းး�မ်းျာ�အကြက်ာ� အချွ�း�အဝေ��ချျ�ိ�ဝေဖွဲ့ာက်းမ်းုမ်းျာ�နှှ�း� ဖြပူးညီးသးလိုးထုု

 အာ�လိုု��၏ လိုွတးလိုပူးးချွ�း�နှှ�း� �ပူးို�းချွ�း�မ်းျာ�က်ို က်ာက်ွယ်းဝေပူး�ဖြချ�း�

● အစာို��၏ အုပူးးချျ�ပူးးဝေ��မ်းဏ္ဍိ��းပူးွ�း�လို�း�ဖြမ်း�းသာမ်းု�ှိ�န်း ကြီးက်ီ�ကြက်ပူးးဖြချ�း�

● လိုု�ခြုံချ��ဝေ��အသု��စာ�ိတးမ်းျာ�က်ို တာ�န်းယ်း/တာ�န်းချ�မ်းုဖြဖွဲ့�း� အက်ျ�ိ��ှိစာွာအသု��ချျ�န်း ထုိန်း�ဝေကြက်ာ�း�ဖြချ�း�



15တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး��ု�မျိုး�း�ရေးရ�ရးစင်းးတိုး

လုံှတးရေးတား၏ ရေး���ာရေးကားမှတီမှုာ�

လိုှတးဝေတား၏ ဝေ���ာဝေက်ားမ်းတီမ်းျာ�သညီး လိုှတးဝေတားလိုုပူးး�န်း�မ်းျာ�ကိ်ု ဖြဖွဲ့ညီး��ညီး��န်း အာ�အဝေက်ာ�း��ု��ဝေန်�ာ 

ဖြဖွဲ့စားသညီး။ အဘယ်းဝေကြက်ာ�း��ိုဝေသား ထုိုဝေက်ားမ်းတီမ်းျာ�တွ�း လိုှတးဝေတားက်ိုယ်းစာာ�လိုှယ်းမ်းျာ�မ်းှ မ်းိမ်းိက်ွမ်းး�က်ျ�းဝေသာ ဝေက်ားမ်းတီ

တွ�းစာုစာညီး�ငြိပူးီ� အာရှုု�စာိုက်းဝေ�ာ�း�ွက်းနှို�းဖြချ�း�ဝေကြက်ာ�း�ဖြဖွဲ့စားသညီး။ လိုှတးဝေတားမ်းှရှုုပူးးဝေထုွ�ဝေသာ အစာို��နှှ�း� လိုု�ခြုံချ��ဝေ��ယ်နှတ�ာ� 

မ်းျာ�ကုိ် ဝေက်ာ�း�မွ်းန်းစွာာထိုန်း�ဝေကြက်ာ�း�နုိှ�း�န်း ဝေသချျာစွာာဖ့ွွဲ့�စာညီး�ထုာ�ဝေသာ လှိုတးဝေတားဝေက်ားမ်းတီမ်းျာ�လုိိုအပူးးသညီး။ ထိုဝေ�ာက်း၊

ထုက်းဖြမ်းက်းဝေသာ လိုှတးဝေတားမ်းျာ�တွ�း အဝေ��ကြီးက်ီ�ဝေသာဝေ���ာဝေက်ားမ်းတီမ်းျာ� ဖွဲ့ွ့�စာညီး�ထုာ�ဝေလို��ှိသညီး။ ဥပူးမ်းာ-ဖြပူးညီးတွ�း�

ဝေ���ာ၊  နှို�း��ဖြချာ�ဝေ���ာ၊ ဖွဲ့ွ့�စာညီး�ပူးု�အဝေဖြချချ�ဥပူးဝေဒ�ို�း�ာ၊  ဥပူးဝေဒဝေ���ာ၊ လိုု�ခြုံချ��ဝေ��၊ က်ာက်ွယ်းဝေ��၊ တ�ာ�ဥပူးဝေဒစာို�မ်းို�ဝေ��  

နှှ�း� ဝေထုာက်းလိုှမ်းး�ဝေ�� နှှစားစာဉ်းဘဏ္ဍာဝေ�ွအသု��စာ�ိတး၊ စာာ��း�စာစားနှှ�း� ဝေ�ွဝေ��ဝေကြက်�ဝေ���ို�း�ာ ဝေက်ားမ်းတီမ်းျာ�က်ို လိုှတးဝေတား

တွ�း ဖွဲ့ွ့�စာညီး�ထုာ�ဝေလို��ှိသညီး။ 

လိုှတးဝေတားလိုုပူးး�န်း�မ်းျာ� ထုိဝေ�ာက်းစာွာ လိုညီးပူးတးနှို�း�န်းမ်းှာ အချျက်း (၃) ချျက်းအဝေပူး်တွ�း မ်းးတညီးသညီး။ ၎�း�တို�မ်းှာ

 ၁) ဝေက်ားမ်းတီမ်းျာ�၏ အ�ညီးအချျ�း�က်ို သတးမ်းှတးထုာ��ှိ�န်းနှှ�း� လိုုပူးးပူးို�းချွ�း�အာဏာာနှှ�း� လိုုပူးးပူးို�းချွ�း�မ်းျာ�က်ို အပူးးနှှ�း�ထုာ��န်း၊ 

၂) ဝေက်ားမ်းတီ��းမ်းျာ�က်ို လိုိုအပူးးသညီး� အ�ညီးအဝေသွ�ဖြမ်းိ�း�တ�းမ်းုမ်းျာ� ဖြပူး�လိုုပူးးဝေပူး��န်းနှှ�း� ၃) ဝေက်ားမ်းတီ��းမ်းျာ�သညီး ၎�း�တို� 

တာ�န်းယ်းထုာ�ဝေသာ ဝေက်ားမ်းတီလိုုပူးး�န်း�မ်းျာ�အဝေပူး် အဖြပူး�သဝေဘာဝေ�ာ�းသညီး� စာိတးထုာ�မ်းျာ��ှိ�န်း စာသညီးတို� ဖြဖွဲ့စားသညီး။

လိုှတးဝေတား၏ ဝေ���ာဝေက်ားမ်းတီမ်းျာ�တွ�း �ှိသ�း�သညီး� အချျက်းမ်းျာ� 

● ၎�း�ဝေက်ားမ်းတီမ်းျာ�၏ လိုုပူးးပူးို�းချွ�း�အာဏာာသညီး တ�ာ�ဥပူးဝေဒနှှ�း�လိုုပူးးထုု��လိုုပူးးန်ညီး�မ်းျာ�အဝေပူး်တွ�းအဝေဖြချချ��မ်းညီး။

● မ်းိမ်းိတို� လိုုပူးး�န်း�စာဉ်းမ်းျာ�က်ို ထုိန်း�ချျ�ပူးးလိုုပူးးဝေ�ာ�းနှို�းမ်းု၊ ဦး�စာီ�လိုုပူးးဝေ�ာ�းနှို�းမ်းုနှှ�း� တ�ာ�ဥပူးဝေဒက်ို ဖြပူး�ဖြပူး�း�့သညီး� 

စာိတးသဝေဘာထုာ�မ်းျာ� ထုာ��ှိ�မ်းညီး။ 

● လိုှတးဝေတားမ်းှ ဖွဲ့ွ့�စာညီး�ထုာ�သညီး� က်ာက်ွယ်းဝေ��၊ ဖြပူးညီးထု့ဝေ��၊ နှို�း��ဝေတားဘတးဂ္ဂျက်းဝေ���ာ၊ စာက်းမ်းု/စာီ�ပူးွာ�ဝေ��နှှ�း� 

နှို�း��ဖြချာ�ဝေ���ာ ဝေက်ားမ်းတီမ်းျာ�အကြက်ာ�တွ�း ပူးု�မ်းန်းလိုက်းတွ့လိုုပူးးဝေ�ာ�းမ်းုမ်းျာ� �ှိ�မ်းညီး။ 

● ဝေက်ားမ်းတီဥက်ကဌာသညီး လိုှတးဝေတားသက်းတမ်းး�ကြီးက်ီ���း�သးဖြဖွဲ့စား�မ်းညီးဖြဖွဲ့စားငြိပူးီ� က်ာက်ွယ်းဝေ��နှှ�း� လိုု�ခြုံချ��ဝေ���ို�း�ာမ်းး�ါဒ

ပူးို�း�တွ�း အဝေတွ�အကြံက်����း�သန်းသး ဖြဖွဲ့စား�မ်းညီး။

လိုှတးဝေတား၏ ဝေ���ာဝေက်ားမ်းတီတွ�း ဝေအာက်းပူးါလိုုပူးးပူးို�းချွ�း�အာဏာာမ်းျာ� �ှိ�မ်းညီး ဖြဖွဲ့စားသညီး။ 

● က်ာက်ွယ်းဝေ��နှှ�း� လိုု�ခြုံချ��ဝေ��မ်းး�ါဒမ်းျာ� ဝေ���ွ့ပူးို�းချွ�း�၊

● အစာို��၏ က်ာက်ွယ်းဝေ��နှှ�း� လိုု�ခြုံချ��ဝေ��မ်းး�ါဒမ်းျာ�က်ို ဖြပူးန်းလိုန်းသု��သပူးးချွ�း�နှှ�း�၊ စာစားဝေ��ပူးို�းချွ�း�၊

● က်ာက်ွယ်းဝေ��တပူးးမ်းျာ�အသု��ဖြပူး�မ်းုနှှ�း� ၎�း�တပူးးမ်းျာ�က်ို နှို�း��ဖြချာ�သို�ဝေစာလိုှတးဖြချ�း��ို�း�ာ က်ိစာစ�ပူးးမ်းျာ�တွ�း လိုှတး 

ဝေတားမ်းှ အကြံက်�ဖြပူး�ချွ�း�၊

● စာစားပူးစာစညီး�၊ လိုက်းန်က်းမ်းျာ� �ယ်းယ်းမ်းုမ်းျာ�က်ို ဝေစာာ�း�ကြက်ညီး�၊ စာစားဝေ��ချွ�း�၊

● က်ာက်ွယ်းဝေ��နှှ�း� လိုု�ခြုံချ��ဝေ���ို�း�ာ လိုက်းန်က်းတပူးး��းဖြချ�း�၊ တို�ချျ့�ဖြချ�း� အစာ�ှိသညီး� မ်းညီးသညီး�ဝေချါ�း�စာဉ်းက်ိုမ်း�ို 

စာစားဝေ��၊ ကြက်ာ�န်ာပူးို�းချွ�း�၊

● စာစားဝေ��၊ ကြက်ာ�န်ာမ်းုဖြပူး�လိုုပူးး�ာတွ�း သက်း�ို�း�ာ မ်းညီးသညီး� �န်းကြီးက်ီ�မ်းျာ�၊ အ�ပူးးသာ�၊ စာစားတပူးးအ�ာ�ှိမ်းျာ�နှှ�း� မ်းညီး

သညီး�အ�ပူးးသာ�နှှ�း� လိုးပူးုဂ္ဂဂိ�လိုးက်ိုမ်း�ို ဝေချ်ယ်းပူးို�းချွ�း�၊

● သက်း�ို�း�ာလိုုပူးး�န်း�စာဉ်းမ်းျာ�ဝေ�ာ�း�ွက်း�ာတွ�း အစာို��ဖြပူး�းပူးမ်းှက်ွမ်းး�က်ျ�းပူးညီာ�ှ�းမ်းျာ�က်ို ဝေချ်ယ်းအသု��ချျပူးို�းချွ�း�

● လိုုပူးး�န်း�လိုိုအပူးးချျက်းမ်းျာ�ဖြဖွဲ့စားသညီး� အစာညီး�အဝေ��ချန်း�မ်းမ်းျာ� အသု��ဖြပူး�နှို�းချွ�း�၊ �န်းထုမ်းး�၊ က်ွမ်းး�က်ျ�းပူးညီာ�ှ�းမ်းျာ�၊ 

သုဝေတသန်လိုုပူးး�န်း��ို�း�ာမ်းျာ�၊ ဝေ�ွဝေကြက်�နှှ�း� မ်းှတးတမ်းး�ဝေ���ာမ်းျာ� စာသညီးတို� �ှိ�မ်းညီး။
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လုံံ�ခြုံခံ�ရေး��ကဏ္ဍကိံ ဥ�ရေးဒါပြု�ံရေး��အဖွဲ�/လုံှတးရေးတားမှှ ထိိန်းး�ရေးကြကာင်း�ပြုခင်း�

လုို�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍထိုန်း�ဝေကြက်ာ�း�ဖြချ�း�နှှ�း�ပူးတးသက်း၍ ဥပူးဝေဒဖြပူး�ဝေ��အဖ့ွွဲ့�/လှိုတးဝေတားက် အသု��ဖြပူး�နုိှ�းသညီး� လုိုပူးးပုိူး�းခွျ�း�

မ်းျာ�က်ို ဝေအာက်းပူးါ ဇူယ်ာ� (ဇူယ်ာ� -၂ ရှုု) တွ�း အက်ျဉ်း�ချျ�ပူးးဝေဖွဲ့ားထုာ�ပူးါသညီး။ 

ဇယားာ� (၂) လုံံ�ခြုံခံ�ရေး��ကဏ္ဍကိံ ဥ�ရေးဒါပြု�ံမှဏ္ဍိံင်း/လုံှတးရေးတားမှှ ထိိန်းး�ခုံ�းပြုခင်း�ဆိုိံင်း�ာ လုံံ�း�ိံင်းခွင်း�မှုာ�

စိုးဉ်း လုံံ�း�ိံင်းခွင်း�အမှု ိံ �အစိုးာ�မှုာ� လုံံ�း�ိံင်းခွင်း�မှုာ� 

၁) အဝေထုွဝေထုွ လိုုပူးးပူးို�းချွ�း�အာဏာာမ်းျာ� • ဥပူးဝေဒဖြပူး�နှို�းသညီး။ 
• ဥပူးဝေဒမ်းျာ�က်ို ဖြပူး�း��းဖြချ�း�၊ ဖြပူးန်းလိုညီးဝေ���ွ့ဖြချ�း�မ်းျာ� ဖြပူး�လိုုပူးးနှို�းသညီး။
• လိုိုအပူးးလိုှ�း အုပူးးချျ�ပူးးဝေ��ဌာာန်မ်းျာ�က်ို ဝေချ်ယ်းစာစားဝေ��နှို�းသညီး။
• အုပူးးချျ�ပူးးဝေ��ဌာာန်မ်းျာ�က်ို လိုှတးဝေတားသို� ထုုဝေဖြချ�န်း ��း�ဝေချ် နှို�းသညီး။
• စာစားတပူးး�န်းထုမ်းး�နှှ�း�အ�ပူးးဖွဲ့က်း�န်းထုမ်းး�တို�က်ို လိုှတးဝေတား၌ထုုဝေချျ�န်း ��း�ဝေချ်

နှို�းသညီး။
• အ�ပူးးဖွဲ့က်းက်ွမ်းး�က်ျ�းပူးညီာ�ှ�းမ်းျာ�က်ို လိုှတးဝေတားတွ�း ထုုဝေချျ�န်း ��း�ဝေချ်နှို�း 

သညီး။
• အုပူးးချျ�ပူးးဝေ��ဌာာန်မ်းျာ�ထု�မ်းှ စာာ�ွက်းစာာတမ်းး�မ်းျာ�က်ို �ယ်းပူးို�းချွ�း� �ှိသညီး။
• လိုှတးဝေတားမ်းှ စာု�စာမ်းး�စာစားဝေ��မ်းုမ်းျာ�က်ို ဖြပူး�လိုုပူးးနှို�းသညီး။
• ကြက်ာ�န်ာမ်းုမ်းျာ� ဖြပူး�လိုုပူးးနှို�းသညီး။

၂) အသု��စာ�ိတးက်ို ထုိန်း�ချျ�ပူးးဖြချ�း� • အစာို��ဌာာန်အာ�လိုု��၏ အသု��စာ�ိတးမ်းျာ�က်ို �ယ်းပူးို�းချွ�း��ှိသညီး။
• လိုုခြုံချ��ဝေ��နှှ�း� က်ာက်ွယ်းဝေ��တပူးးမ်းျာ�၏ အသု��စာ�ိတးမ်းျာ�က်ို ဖြပူးန်းလိုညီးစာိစာစား   

ပူးို�းချွ�း��ှိသညီး။
• အကြီးက်ီ�စာာ�၊ အလိုတးစာာ�နှှ�း� အဝေသ�စာာ�စာီမ်း�က်ိန်း��ို�း�ာ အသု��စာ�ိတးမ်းျာ�က်ို 

ဖြပူးန်းလိုညီးစာိစာစားပူးို�းချွ�း� �ှိသညီး။
• က်ာက်ွယ်းဝေ��နှှ�း� လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍမ်းျာ�၏ အသု��စာ�ိတးမ်းျာ� ဝေတာ�း�ချ�မ်းုမ်းျာ�ကိ်ု 

အတညီးဖြပူး� ဖြချ�း�နှှ�း�  ဖြ��း��န်းဖြချ�း�မ်းျာ� ဖြပူး�လိုုပူးးပူးို�းချွ�း�  �ှိသညီး။
• ပူးွ�း�လို�း�ဖြမ်း�းသာမ်းုနှှ�း� တာ�န်းယ်းမ်းု/တာ�န်းချ�မ်းု�ှိ�န်း ဥပူးဝေဒနှှ�း� လိုုပူးးထုု��လိုုပူးး 

န်ညီး�မ်းျာ� ဖြပူးဌာာန်း�ဖြချ�း�၊ လိုှတးဝေတားက်ိုပူးွ�း�လို�း�ဖြမ်း�းသာမ်းု၊ တာ�န်းယ်း/တာ�န်းချ�
မ်းု�ှိဝေစာ�န်း ဝေ�ာ�း�ွက်းနှို�းသညီး� အချွ�း�အဏာာမ်းျာ� �ှိသညီး။

• လိုု�ခြုံချ��ဝေ��ဌာာန်မ်းျာ�၏ အသု��စာ�ိတးမ်းျာ�က်ို လိုှတးဝေတားက်ိုယ်းစာာ�လိုှယ်းမ်းျာ�နှှ�း� 
ဖြပူးညီးသး လိုးထုုတို�က်  �ယ်းပူးို�းချွ�း��ှိသညီး။ 

• အထုး�လိုှ�ိ�ှက်းထုာ�ဝေသာ ဘဏ္ဍာဝေ��အသု��စာ�ိတးမ်းျာ�က်ို လိုှတးဝေတားက်ိုယ်းစာာ� 
လိုှယ်းမ်းျာ�ဖြဖွဲ့�း� ဖွဲ့ွ့�စာညီး�ထုာ�ဝေသာ အထုး�အဖွဲ့ွ့�မ်းျာ�က် �ယ်းပူးို�းချွ�း��ှိသညီး။ 

• ဖြပူး�းပူးက်ွမ်းး�က်ျ�းစာာ��း�စာစားမ်းျာ�က်ို �ှာ��မ်းး�၍ လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍ�ို�း�ာ ဌာာန်
အသီ�သီ�တို�၏ အသု��စာ�ိတးမ်းျာ�က်ို စာစားဝေ��၍ လိုှတးဝေတားသို� တ�းဖြပူး�န်း 
ဖြပူး�း��းထုာ�နှို�းသညီး။ 

၃) စာစားသု��ပူးစာစညီး�မ်းျာ� �ယ်းယ်းဖြချ�း� • အုပူးးချျ�ပူးးဝေ��ဌာာန်မ်းျာ�မ်းှ စာစားသု��ပူးစာစညီး�မ်းျာ��ယ်းယ်း�ာတွ�း လိုှတးဝေတားသို� 
တ�းဖြပူး၍ လိုှတးဝေတား၏ �ု��ဖြဖွဲ့တးချျက်းက်ို �ယ်း�မ်းညီး။

• လိုှတးဝေတားမ်းှ အတညီးဖြပူး�ချွ�း�နှှ�း� ဖြ��း��န်းပူးို�းချွ�း��ှိသညီး။
• လိုက်းန်က်းပူးစာစညီး��ယ်းယ်း�ာတွ�း ဝေအာက်းပူးါအချျက်းမ်းျာ�က်ို စာစားဝေ��သညီး။

- လိုက်းန်က်းပူးစာစညီး�အသစား �ယ်းယ်း�န်း လိုိုအပူးးမ်းု�ှိမ်း�ှိ စာစားဝေ��ဖြချ�း�
- လိုက်းန်က်းပူးစာစညီး�ထုုတးလိုုပူးးသညီး� က်ုမ်းာဏာီက်ို ဝေ�ွ�ချျယ်းဖြချ�း�နှှ�း� နှု�း�ယ်ှဉ်းဖြချ�း�
- က်ုမ်းာဏာီမ်းျာ�၏ ဝေလိုှာ�ဝေပူး�မ်းုမ်းျာ�နှှ�း� အပူးို�န်းဝေ�ာ�းမ်းုမ်းျာ�က်ို �ယ်းစာစားဝေ��

ဖြချ�း�

၄) အဝေထုွဝေထုွက်ာက်ွယ်းဝေ��နှှ�း� လိုု�ခြုံချ��ဝေ��  
မ်းး�ါဒမ်းျာ� အတညီးဖြပူး�ဖြချ�း�နှှ�း� ပူးယ်းချျဖြချ�း�

• လိုု�ခြုံချ��ဝေ��မ်းး�ါဒမ်းျာ�
• က်ပူးးဝေဘ�စာီမ်း�ချန်း�ချွ့ဝေ��က်ိစာစမ်းျာ�
• တပူးးဖွဲ့ွ့�စာညီး�မ်းုမ်းျာ�နှှ�း� စာစားတပူးးန်ညီး�ဗျူျ�ဟုာမ်းျာ�



17တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး��ု�မျိုး�း�ရေးရ�ရးစင်းးတိုး

၅) က်ာက်ွယ်းဝေ��နှှ�း�လိုု�ခြုံချ��ဝေ�� �န်းထုမ်းး�မ်းျာ� • က်ာက်ွယ်းဝေ��နှှ�း�လိုု�ခြုံချ��ဝေ���န်းထုမ်းး�တို�၏ အစာီအစာဉ်းမ်းျာ�က်ို အတညီးဖြပူး�ချွ�း�နှှ�း� 
ပူးယ်းချျပူးို�းချွ�း� �ှိသညီး။

• က်ာက်ွယ်းဝေ��နှှ�း� လိုု�ခြုံချ��ဝေ���န်းထုမ်းး�ဦး�ဝေ�က်ို က်န်း�သတးပူးို�းချွ�း� �ှိသညီး။ 
• အတညီးဖြပူး�ချွ�း�နှှ�း� ပူးယ်းချျပူးို�းချွ�း� (�ါ) စာစားဖွဲ့က်း�ို�း�ာ အကြီးက်ီ��ု�� အ�ာ�ှိမ်းျာ�က်ို 

(ဥပူးမ်းာ-က်ာက်ွယ်းဝေ��ဦး�စာီ�ချျ�ပူးး) ချန်း�အပူးး�ာတွ�း လိုှတးဝေတားနှှ�း� တို�းပူး�း�န်း 
လိုိုအပူးးသညီး။ 

၆) ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ဝေ��တပူးးမ်းျာ� နှို�း��ဖြချာ�သို� 
ဝေစာလိုှတးဝေ��တွ�း လိုှတးဝေတားမ်းှ 
အတညီးဖြပူး�ချွ�း�နှှ�း� ပူးယ်းချျပူးို�းချွ�း� 

• ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ဝေ��တပူးးမ်းျာ�က်ို ဖြပူးညီးပူးသို� ဝေစာလိုှတးမ်းညီး�က်ိစာစနှှ�း�ပူးတးသက်း၍ �ု��ဖြဖွဲ့တး 
ချျက်းမ်းျာ� ချျမ်းှတး�ာတွ�း ပူးါ��းနှို�းသညီး။

• ဝေစာလိုှတး�သညီး� �ညီး�ွယ်းချျက်းသညီး က်ုလိုသမ်းဂ္ဂဂအဖွဲ့ွ့�၏ �ညီး�ွယ်းချျက်း ဟုုတး
မ်းဟုုတး ဝေသချျာမ်းု�ှိဝေစာ�န်း စာစားဝေ���မ်းညီး။

• ဝေစာလိုှတး�ာတွ�းသု��မ်းညီး� အသု��စာ�ိတးမ်းျာ�
• လိုိုက်းန်ာ�မ်းညီး� စာညီး�မ်းျဉ်း�စာညီး�က်မ်းး�မ်းျာ�
• ညွှွန်းကြက်ာ�ချျက်းနှှ�း� အမ်းိန်း�ဝေပူး�သညီး�စာန်စား
• အမ်းုထုမ်းး�ဝေ�ာ�းမ်းညီး� ကြက်ာဖြမ်း�း�ချျနိ်း
• ဝေ�ှ�တန်း�တွ�းအမ်းုထုမ်းး�ဝေ�ာ�းဝေန်ဝေသာ စာစားသညီးမ်းျာ�က်ို ဝေတွ��ု�ပူးို�းချွ�း�

တ�ာ�စာီ��းဝေ��မ်းဏ္ဍိ��းသညီး လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍထုိန်း�ချျ�ပူးး�ာတွ�း အုပူးးချျ�ပူးးဝေ��နှှ�း� ဥပူးဝေဒဖြပူး�ဝေ��မ်းဏ္ဍိ��းတို�၏ လိုုပူးး 

ဝေ�ာ�းချျက်းမ်းျာ�နှှ�း� က်ွ့ဖြပူးာ�မ်းု�ှိဝေသားလိုညီး� အဝေ��ကြီးက်ီ�သညီး�အချန်း�က်ဏ္ဍမ်းှ ပူးါ��းသညီး။ တ�ာ�စာီ��းဝေ��မ်းဏ္ဍိ��းမ်းှ လိုု�ခြုံချ��ဝေ��

ယ်နှတ�ာ�မ်းျာ�က်ို ထုိန်း�ဝေကြက်ာ�း��ာတွ�း လိုု�ခြုံချ��ဝေ��ယ်နှတ�ာ�မ်းျာ�က် ဖြပူးညီးသးလိုးထုုအတွက်း လိုု�ခြုံချ��ဝေ���န်းဝေ�ာ�းမ်းုမ်းျာ� ဝေပူး�

ဝေ�ာ�း�ာတွ�း အမ်းှန်းတက်ယ်းလိုု�ခြုံချ��သညီး� ပူးတး�န်း�က်ျ�းက်ို ဝေပူး�ဝေ�ာ�းနှို�းဖြချ�း��ှိမ်း�ှိနှှ�း� တာ�န်းယ်း/တာ�န်းချ�မ်းု �ှိ/မ်း�ှိ စာသညီး

တို�က်ို စာစားဝေ��၊ ဝေစာာ�း�ကြက်ညီး�ဝေပူး��သညီး။ အမ်းုအချ�း�မ်းျာ�ဖြဖွဲ့စားဝေပူး်လိုာလိုှ�း ဖြပူးစားမ်းုက်ျ��လိုွန်းသးမ်းျာ�အာ�စာစားဝေ��က်ာ တညီး�့

ဥပူးဝေဒမ်းျာ�၊ လိုး�အချွ�း�အဝေ��စာ�နှုန်း�မ်းျာ�နှှ�း�အညီီ ပူးွ�း�လို�း�ဖြမ်း�းသာစာွာဖြဖွဲ့�း� တ�ာ�စာီ��းချျမ်းှတး�မ်းညီးဖြဖွဲ့စားသညီး။ လိုု�ခြုံချ��ဝေ��နှှ�း� 

က်ာက်ွယ်းဝေ��ဌာာန်တို�၏ လိုု�ခြုံချ��ဝေ���န်းထုမ်းး�မ်းျာ�သညီး ဖြပူးညီးသးလိုးထုုက်ိုဖြဖွဲ့စားဝေစာ၊ ဖြပူးစားမ်းုက်ျ��လိုွန်းသးမ်းျာ�က်ိုဖြဖွဲ့စားဝေစာ ဖြပူးဌာာန်း� 

ထုာ�သညီး� ဥပူးဝေဒဝေဘာ�းက်ို ဝေက်ျားလိုွန်း၍ ဖွဲ့မ်းး��ီ�၊ ထုိန်း�သိမ်းး�၊ ညီိ�း�ပူးမ်းး�နှှိပူးးစာက်းမ်းုမ်းျာ��ှိလိုာပူးါက် တ�ာ�စာီ��းဝေ��မ်းဏ္ဍိ��း 

သညီး ၎�း�လိုု�ခြုံချ��ဝေ���န်းထုမ်းး�မ်းျာ�အာ� ဖြပူးစားဒဏားချျမ်းှတးနှို�းသညီး�အဖြပူး�း အပူးးနှှ�း�ထုာ�ဝေသာ လိုုပူးးပူးို�းချွ�း�အာဏာာမ်းျာ�က်ိုလိုညီး� 

ဖြပူးန်းလိုညီးရှုုတးသိမ်းး�နှို�းသညီး။ ထုို�အဖြပူး�း တ�ာ�စာီ��းဝေ��ဌာာန်မ်းျာ�သညီး ဖြပူးဌာာန်း�ထုာ�ဝေသာ မ်းး�ါဒမ်းျာ�၊ လိုုပူးးထုု��လိုုပူးးန်ညီး�မ်းျာ� 

နှှ�း� အဝေက်ာ�းအထုညီးဝေဖွဲ့ားဝေ�ာ�း�ှက်းမ်းုမ်းျာ�သညီး နှို�း��တက်ာဥပူးဝေဒနှှ�း� စာ�ချျနိ်းစာ�နှုန်း�မ်းျာ�၊ နှို�း��တက်ာ လိုး�အချွ�း�အဝေ��မ်းျာ�

နှှ�း� လိုိုက်းဝေလိုျာညီီဝေထုွမ်းု�ှိ�န်းအတွက်းလိုညီး� စာစားဝေ���မ်းညီး�တာ�န်း�ှိသညီး။ 

ထုို�အဖြပူး�း တ�ာ�စာီ��းဝေ��မ်းဏ္ဍိ��း၏ အဝေဖြချချ�က်ျဝေသာ အဖြချာ�လိုုပူးး�န်း�တာ�န်းမ်းျာ�မ်းှာ လိုု�ခြုံချ��ဝေ��အ�းအာ�စာုမ်းျာ� (�့ 

တပူးးဖွဲ့ွ့�၊ စာစားတပူးး၊ ဝေထုာက်းလိုှမ်းး�ဝေ��နှှ�း� အဖြချာ�ဝေသာ လိုု�ခြုံချ��ဝေ��ဌာာန်မ်းှ �န်းထုမ်းး�မ်းျာ�) ၏ လိုုပူးးဝေ�ာ�းချျက်းမ်းျာ�သညီး ဖွဲ့ွ့�စာညီး�ပူးု�

အဝေဖြချချ�ဥပူးဝေဒနှှ�း� ဖြပူးဌာာန်း�ဥပူးဝေဒမ်းျာ�က်ို �န်း�က်ျ�းလိုုပူးးဝေ�ာ�းလိုာဖြချ�း�၊ ဖြပူးညီးသးလိုးထုုက်ို အဝေကြက်ာ�း�မ်း့�ဖွဲ့မ်းး�စာီ�၊ နှှိပူးးစာက်းဖြချ�း�

မ်းျာ�ဖြပူး�လိုုပူးးလိုာလိုှ�း အဝေ��ယ်း၊ ဖြပူးစားဒဏားချျမ်းှတး�မ်းညီး ဖြဖွဲ့စားသညီး။ တ�ာ�သးကြီးက်ီ�မ်းျာ�သညီး တ�ာ�ရှုု��တွ�း စာီ��းချျက်းမ်းျာ�က်ို 

ဖြပူးဌာာန်း�ဥပူးဝေဒမ်းျာ�နှှ�း�အညီီ လိုွတးလိုပူးးစာွ ချျမ်းှတးနှို�းသညီး။ တ�ာ�ဥပူးဝေဒစာို�မ်းို�ဝေ��က်ို ဝေဖွဲ့ားဝေ�ာ�းဝေန်ဝေသာ အဖွဲ့ွ့�အစာညီး�မ်းျာ�

က် ဖြပူးစားမ်းုက်ျ��လိုွန်းသးမ်းျာ�က်ို တ�ာ�စာီ��း�ာတွ�း လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍက်ို တိုက်းရှုိုက်းက်ို�းတွယ်းနှို�းသညီး။ သို�ဝေသား တ�ာ�ဥပူးဝေဒ

စာို�မ်းို�ဝေ��က်ို ဝေဖွဲ့ားဝေ�ာ�းဝေန်ဝေသာ အဖွဲ့ွ့�အစာညီး�မ်းျာ�က် ဖြပူးစားမ်းုက်ျ��လိုွန်းသးမ်းျာ�က်ို တ�ာ�ရှုု��သို� ဖွဲ့မ်းး��ီ�ဝေချ်ဝေ�ာ�းလိုာလိုှ�း 

တ�ာ�စာီ��းဝေ��မ်းဏ္ဍိ��းက် လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍက်ို တိုက်းရှုိုက်းက်ို�းတွယ်းဝေဖြဖွဲ့�ှ�း�ဖြချ�း�မ်းဟုုတးဘ့ သွယ်း�ိုက်းက်ို�းတွယ်းဝေဖြဖွဲ့�ှ�း�ဖြချ�း� 

ဖြဖွဲ့စားသညီး။ 



18 တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး��ု�မျိုး�း�ရေးရ�ရးစင်းးတိုး

တ�ာ�စာီ��းဝေ��ယ်နှတ�ာ�တွ�း ဝေအာက်းပူးါအချျက်းမ်းျာ� �ှိ�မ်းညီးဖြဖွဲ့စားသညီး။ 

● တ�ာ�စာီ���းဝေ��ယ်နှတ�ာ�သညီး အစာို��လိုက်းဝေအာက်း�ှိ သီဖြချာ�လိုွတးလိုပူးးသညီး� အစာို��၏ အုပူးးချျ�ပူးးဝေ��ယ်နှတ�ာ� 

တစားချုဖြဖွဲ့စားသညီး။ တ�ာ�သးကြီးက်ီ�မ်းျာ�၏ တ�ာ�စာီ��းဝေ��ယ်နှတ�ာ�မ်းျာ�သညီး အစာို��၏ တိုက်းရှုိုက်းအုပူးးချျ�ပူးးမ်းုဝေအာက်း 

တွ�း မ်း�ှိဘ့ ဘက်းလိုိုက်းမ်းုက်�း�စာွာ၊ တ�ာ�မ်းှတစာွာနှှ�း� လိုွတးလိုပူးးစာွာတ�ာ�စာီ��း�ု��ဖြဖွဲ့တးပူးိုချွ�း��ှိသညီး။ 

● တ�ာ�သးကြီးကီ်�မ်းျာ�သညီး နုိှ�း��ဝေ���ု��ဖြဖွဲ့တးချျက်းမ်းျာ�ချျမှ်းတးဖြချ�း� မ်းဖြပူး�လုိုပူးးနုိှ�းဝေပူး။ တညီး�့ဥပူးဝေဒမ်းျာ�နှှ�း�အညီီ တ�ာ� 

မ်းှတစာွာနှှ�း� ဘက်းလိုိုက်းမ်းုက်�း�စာွာ စာီ��းချျက်းချျမ်းှတးဖြချ�း�ဝေကြက်ာ�း� အစာို��က် တ�ာ�သးကြီးက်ီ�မ်းျာ�အာ� �ာထုး�မ်းှ ထုုတး 

ပူးယ်းဖြချ�း�၊ ဖြပူးစားဒဏားဝေပူး�ဖြချ�း�မ်းျာ� မ်းဖြပူး�လိုုပူးးသ�း�ဝေပူး။ 

● တ�ာ�စာီ��းဝေ��ဌာာန်သညီး က်ျာ�-မ်း၊ လိုးမ်းျ�ိ�၊ ဘာသာနှှ�း� အသာ�အဝေ�ာ�းချွ့ဖြချာ�မ်းုမ်း�ှိဘ့ ဖြပူးညီးသးလိုးထုုအာ�လိုု�� 

အတွက်း မ်းှတသညီး�တ�ာ�စာီ��းမ်းု�ှိဝေအာ�း ကြီးက်ီ�ကြက်ပူးး�မ်းညီး။

● တ�ာ�စာီ��း�ု��ဖြဖွဲ့တး�ာတွ�း ပူးွ�း�လို�း�ဖြမ်း�းသာစာွာနှှ�း� တ�ာ�မ်းှတစာွာ စာီ��း�ု��ဖြဖွဲ့တး�မ်းညီး။

● ဖြပူးညီးသး�ဘဏ္ဍာဝေ�ွမ်းျာ�က်ိုလိုညီး� အဝေလိုအလိုွ�း�မ်း�ှိဘ့ ထုိဝေ�ာက်းဝေသာန်ညီး�လိုမ်းး�ဖြဖွဲ့�း� သု��စာွ့�မ်းညီး။ 

တ�ာ�စိုးီ�င်းရေး��မှဏ္ဍိံင်း၏ အရေးပြုခခ�ယားနှတ�ာ�မှုာ�

တ�ာ�စာီ��းဝေ��စာန်စားနှှ�း� ၎�း�နှှ�း� �က်းစာပူးးဝေန်ဝေသာ အဖွဲ့ွ့�အစာညီး�မ်းျာ�နှှ�း� လိုးပူးုဂ္ဂဂိ�လိုးမ်းျာ�၊ တ�ာ�ရှုု��မ်းျာ�နှှ�း� တ�ာ� 

သးကြီးက်ီ�မ်းျာ�၊ ဝေ�ှ�ဝေန်မ်းျာ�၊ စာစားချု�ရှုု��နှှ�း� တ�ာ�ဝေ���ာတို�က်ို ဝေလို�လိုာလိုိုက်းစာာ�ငြိပူးီ� အသက်းဝေမ်းွ��မ်းး�ဝေကြက်ာ�း�ဖြပူး�သးမ်းျာ�၊  ဝေ�ှ�ဝေန် 

အဖွဲ့ွ့�အစာညီး�မ်းျာ�၊ ဥပူးဝေဒဝေထုာက်းအက်းဖြပူး�အဖွဲ့ွ့�နှှ�း� က်ွန်းယ်က်းမ်းျာ�၊ ဝေ�ှ�ဝေန်အဝေထုာက်းအက်းဖြပူး�မ်းျာ�၊ တ�ာ�ရှုု��လိုက်းဝေထုာက်း 

မ်းျာ�၊ တ�ာ�စာီ��းဝေ��အာဏာာက်ို အတို�း�အတာတစားချုအထုိ ဝေပူး�ထုာ�ဖြချ�း�ချ��သးမ်းျာ�နှှ�း� ဝေက်ျ�လိုက်း/�ပူးး�ွာအဝေဖြချဖြပူး�ဥပူးဝေဒ 

အဝေထုာက်းအက်းဖြပူး�အဖွဲ့ွ့�မ်းျာ� စာသညီးတို� ပူးါ��းသညီး။ 

အစိုးိံ��၏ တ�ာ�စိုးီ�င်းရေး��ဆိုိံင်း�ာ ယားနှတ�ာ�မှုာ� 

ဤက်ဏ္ဍတွ�း နှို�း��တစား�ှမ်းး��ှိ တ�ာ�လိုှတးဝေတား၊ ဝေ�ှ�ဝေန်ရှုု��မ်းျာ�၊ ဝေ�ှ�ဝေန်�န်းကြီးက်ီ�ရှုု��မ်းျာ�နှှ�း� ဌာာန်မ်းျာ�ပူးါ��းသညီး။ 

အုပူးးချျ�ပူးးဝေ��မ်းဏ္ဍိ��းမ်းှ စာာ��း�စာစားနှှ�း� ဘဏ္ဍာဝေ���န်းကြီးက်ီ�ဌာာန်သညီး တ�ာ�စာီ��းဝေ��ဌာာန်မ်းျာ� ဝေက်ာ�း�မ်းွန်းစာွာ လိုညီးပူးတးနှို�း�န်း

အတွက်း လိုု�ဝေလိုာက်းဝေသာ ဘဏ္ဍာဝေ�ွမ်းျာ���ှိဝေအာ�း ဝေ�ာ�း�ွက်းဝေပူး�ဖြချ�း�နှှ�း� ထုိုဘဏ္ဍာဝေ�ွမ်းျာ�က်ို ထုိဝေ�ာက်းစာွာနှှ�း� တာ�န်း

 �ှိစာွာ သု��စာွ့နှို�း�န်း စာီမ်း�အုပူးးချျ�ပူးးဖြချ�း�တို�တို� ဖြပူး�လိုုပူးး�သညီး။ 

တ�ာ�စိုးီ�င်းရေး��မှဏ္ဍိံင်းကိံ ကြီးကီ�ကြက�းရေး��ရေးသာ အရေးဆိုာကးအအံ�မှုာ�

တ�ာ�ဝေ��မ်းဏ္ဍိ��းသညီး ဖြပူးညီးသးလိုးထုုအတွက်း တ�ာ�မ်းှတမ်းုက်ို သမ်းာသမ်းတးက်ျစာွာ ဝေဖွဲ့ားဝေ�ာ�းဝေပူး��မ်းညီး�တာ�န်း 

�ှိသညီး။ သို�ဝေသား အချျ�ိ�ဝေသာ အဝေဖြချအဝေန်မ်းျ�ိ�တွ�း ဤမ်းဏ္ဍိ��းသညီး ယ်ိမ်းး�ယ်ို�း၊ ယ်ို�ယ်ွ�း�၊ ပူးျက်းစာီ�မ်းုမ်းျာ� �ှိလိုာနှို�းသညီး။ ထုို 

အဝေဖြချအဝေန်မ်းျ�ိ�သို� မ်းက်ျဝေ�ာက်းဝေစာ�န်း တ�ာ�စာီ��းဝေ��မ်းဏ္ဍိ��းက်ို ဖြပူးန်းလိုညီးထုိန်း�ဝေကြက်ာ�း�သညီး� ယ်နှတ�ာ�မ်းျာ�က်ိုလိုညီး� 

ဖွဲ့ွ့�စာညီး�ထုာ��မ်းညီး။ ဥပူးမ်းာ - လိုှတးဝေတားဝေက်ားမ်းတီနှှ�း� သီဖြချာ�လိုွတးလိုပူးးဝေသာအဖွဲ့ွ့�မ်းျာ�ဖြဖွဲ့စားသညီး� တ�ာ�လိုှတးဝေတားဝေက်ာ�းစာီ

မ်းျာ�၊ ဥပူးဝေဒဝေ���ာဝေက်ားမ်း�ှ�းမ်းျာ�၊ ဥပူးဝေဒ�န်းဝေ�ာ�းမ်းုမ်းျာ�၊ လိုး�အချွ�း�အဝေ��ဝေက်ားမ်း�ှ�းမ်းျာ�၊ အဂ္ဂတိလိုိုက်းစာာ�မ်းုတိုက်းဖွဲ့ျက်း

ဝေ�� ဝေက်ားမ်းတီနှှ�း� စာညီး�ရှုု��ဝေ��အဖွဲ့ွ့�မ်းျာ� (ဝေလိုားဘီမ်းျာ�)  စာသညီးတို� ပူးါ��းသညီး။ 

တ�ာ�ဥ�ရေးဒါစိုးိံ�မှိံ�ရေး��လုံံ�းရေးဆိုာင်း�န်းး တာဝါန်းး�ှိသူမှုာ�

တ�ာ�စာီ��းဝေ��ဌာာန်မ်းျာ�နှှ�း� တ�ာ�သးကြီးက်ီ�မ်းျာ�၏ လိုုပူးးဝေ�ာ�းချျက်းမ်းျာ�သညီး တ�ာ�ဥပူးဝေဒစာို�မ်းို�ဝေ��က်ို လိုက်းဝေတွ� 

ဝေဖွဲ့ားဝေ�ာ�းဝေပူး�သညီး�ယ်နှတ�ာ�မ်းျာ�မ်း�ှိလိုှ�း အလိုုပူးးဖြဖွဲ့စား�န်းချက်းချ့ပူးါသညီး။ တ�ာ�ဥပူးဝေဒစာို�မ်းို�ဝေ��အတွက်း ဝေဖွဲ့ားဝေ�ာ�း�ာတွ�း

ဝေ�ှ�တန်း�မ်းှ ပူးါ��းတိုက်းချိုက်းဝေပူး�သးမ်းျာ�မ်းှာ �့တပူးးဖွဲ့ွ့�မ်းျာ�၊ န်ယ်းစာပူးးဖြဖွဲ့တးဝေက်ျားအဝေက်ာက်းချွန်းနှှ�း� န်ယ်းစာပူးးဝေ���ာဌာာန်မ်းျာ�၊ 
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ဝေထုာက်းလိုှမ်းး�ဝေ�� အဖွဲ့ွ့�အစာညီး�မ်းျာ�၊ အဝေ��ဝေပူး်က်ယ်း�ယ်းဝေ��အဖွဲ့ွ့�မ်းျာ�၊ တစားချါတစား��တွ�း ပူးုဂ္ဂဂလိုိက်လိုု�ခြုံချ��ဝေ��အတွက်း 

အချဝေကြက်�ဝေ�ွယ်းငြိပူးီ� ဝေ�ာ�း�ွက်းဝေပူး�သညီး� အဖွဲ့ွ့�အစာညီး�မ်းျာ� စာသညီးတို� ပူးါ��းသညီး။ 

ပြု�စိုးးဒါဏ်း၊ ရေးထိာင်းဒါဏ်းခုမှှတးပြုခင်း�နှှင်း� ဘဝါပြု�န်းးလုံည်းထိူရေးထိာင်းပြုခင်း�တိံ�ကိံ ရေးဆိုာင်း�ွကးသည်း�ဌာာန်းမှုာ�

အက်ျဉ်း�ဝေထုာ�းနှှ�း� အချျ�ပူးးချန်း�ထု့သို� ထုညီး��န်း အာဏာာ�ှိသညီး� ပူးုဂ္ဂဂိ�လိုးမ်းျာ�၊ အက်ျဉ်း�သာ�မ်းျာ�က်ို စာိတးပူးို�း��ို�း�ာ 

က်ုသမ်းုမ်းျာ�ဝေပူး�သညီး� စာိတးပူးို�း��ို�း�ာ ��ာ�န်းမ်းျာ�၊ အက်ျဉ်း�ဝေထုာ�းဦး�စာီ�မ်းျာ�၊ ရှုို��ာ၊ ဓိဝေလို�ထုု��တမ်းး�စာဉ်းလိုာမ်းျာ�၊  ပူးုဂ္ဂဂလိုိက်

အက်ျဉ်း�ဝေထုာ�းမ်းျာ�နှှ�း� ဖြပူးန်းလိုညီးထုးဝေထုာ�းဝေ��ဌာာန်မ်းျာ� ပူးါ��းသညီး။ 

တ�ာ�သူကြီးကီ�မှုာ�၏ လုံံ�းင်န်းး�တာဝါန်းးနှှင်း� လုံံ�း�ိံင်းခွင်း�မှုာ�

တ�ာ�သးကြီးက်ီ�သညီး လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍက်ို ဝေစာာ�း�ကြက်ညီး�ဖြချ�း�၊  ဥပူးဝေဒချျ�ိ�ဝေဖွဲ့ာက်းဝေသာ �န်းထုမ်းး�မ်းျာ�က်ို တ�ာ�ဥပူးဝေဒ 

အ� အဝေ��ယ်းဖြချ�း�နှှ�း� ဖြပူးစားဒဏားချျမ်းှတးဖြချ�း�မ်းျာ� လိုုပူးးဝေ�ာ�း�န်းတာ�န်း�ှိသညီး။ နှို�း��အမ်းျာ�စာုတွ�း တ�ာ�စာီ��းဝေ��မ်းဏ္ဍိ��း 

သညီး ဖွဲ့ွ့�စာညီး�ပူးု�အဝေဖြချချ�ဥပူးဝေဒအ�ဖွွဲ့့�စာညီး�ထုာ�ဝေသာ တ�ာ�ရှုု��မ်းျာ�မ်းှတစား��း� လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍသညီး ဖွဲ့ွ့�စာညီး�ပူးု�အဝေဖြချချ�ဥပူးဝေဒ

 ပူးါ ဖြပူးဌာာန်း�ချျက်းမ်းျာ�နှှ�း�အညီီ လိုုပူးးဝေ�ာ�းမ်းု �ှိ/မ်း�ှိက်ို စာစားဝေ��ဖြချ�း�၊ အုပူးးချျ�ပူးးဝေ��နှှ�း� လိုှတးဝေတားမ်းဏ္ဍိ��းမ်းျာ�၏ လိုုပူးးဝေ�ာ�း 

ချျက်းမ်းျာ�သညီး ဖွဲ့ွ့�စာညီး�ပူးု�အဝေဖြချချ�ဥပူးဝေဒနှှ�း� ဖြပူးဌာာန်း�ဥပူးဝေဒမ်းျာ�နှှ�း� က်ိုက်းညီီမ်းု �ှိ/မ်း�ှိ စာသညီးတို�က်ို စာစားဝေ��ပူးို�းချွ�း��ှိသညီး။ ထုို�

အဖြပူး�း အချျ�ိ�ဝေသာနှို�း��မ်းျာ�တွ�း တ�ာ�သးကြီးက်ီ�သညီး အသစားဖြပူးဌာာန်း�လိုိုက်းဝေသာ က်ာက်ွယ်းဝေ��ဥပူးဝေဒ၊ န်ညီး�ဥပူးဝေဒနှှ�း� စာစားမ်းု 

ထုမ်းး�တို�၏ လိုုပူးး�ှာ�ဝေ�ာ�း�ွက်းမ်းုမ်းျာ�နှှ�း� က်ိုယ်းက်ျ�း�တ�ာ�မ်းျာ�က်ို ဖွဲ့ွ့�စာညီး�ပူးု�အဝေဖြချချ�ဥပူးဝေဒပူးါဖြပူးဌာာန်း�ချျက်းမ်းျာ�နှှ�း� က်ိုက်းညီီမ်းု

�ှိ/မ်း�ှိ စာသညီးတို�က်ိုပူးါ စာစားဝေ��ပူးို�းချွ�း��ှိသညီး။ 

တ�ာ�စိုးီ�င်းရေး��မှဏ္ဍိံင်းမှှ လုံံ�ခြုံခံ�မှုကိံရေး��ရေးဆိုာင်းပြုခင်း�

တ�ာ�ဝေ��မ်းဏိ္ဍ��းသညီး ဖြပူးညီးသးလိုးထုု၏ မ်းးလို�ပုိူး�းခွျ�း�နှှ�း� လွိုတးလိုပူးးမု်းတုိ�နှှ�း�ပူးတးသက်း၍ အာဏာာအလ့ှိုသု��စာာ�ဖြပူး�မု်း 

မ်းျာ�နှှ�း� �ာဇူ�တးမ်းုမ်းျာ� မ်းဖြဖွဲ့စားဝေပူး်ဝေစာ�န်း တာ��ီ�က်ာက်ွယ်းဝေပူး�ဖြချ�း� စာသညီး�လိုုပူးး�န်း�မ်းျာ�က်ို လိုုပူးးဝေ�ာ�းဝေပူး�သညီး။ တ�ာ� 

စာီ��းဝေ��မ်းဏ္ဍိ��း၏  အဓိိက်တာ�န်းမ်းှာ တ�ာ�ဥပူးဝေဒစာို�မ်းို�ဝေ��အတွက်း ဥပူးဝေဒမ်းျာ�က်ို အဝေက်ာ�းအထုညီးဝေဖွဲ့ား�န်းနှှ�း� �ာဇူ�တး

 မ်းုမ်းျာ� မ်းဖြဖွဲ့စားဝေပူး်ဝေစာ�န်းတာ�ီ�ဖြချ�း�၊ ထုိန်း�ချျ�ပူးးဖြချ�း�နှှ�း� ဖြပူးစားဒဏားစာီ��းဖြချ�း�တို�ဖြဖွဲ့စားသညီး။ �ာဇူ�တးမ်းုမ်းျာ�က်ို စာီ��းဖြချ�း�သညီး 

တ�ာ�စာီ��းဝေ��မ်းဏ္ဍိ��းမ်းှ လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍမ်းျာ�က်ို ထုိန်း�ချျ�ပူးး�ာတွ�း အဓိိက်က်ျဝေသာ က်ဏ္ဍဖြဖွဲ့စားသညီး။ �ာဇူ�တးမ်းု�ို�း�ာ 

တ�ာ�စာီ��းဝေ��ယ်နှတ�ာ�တွ�း �ာဇူ�တးမ်းုမ်းဖြဖွဲ့စားဝေအာ�း တာ��ီ�ဖြချ�း�၊ �ာဇူ�တးက်ျ��လိုွန်းသးမ်းျာ�အာ�ဖွဲ့မ်းး��ီ�ဖြချ�း�၊ ချျ�ပူးးဝေနှှာ�း

ဖြချ�း�၊ တ�ာ�စာီ��းဖြချ�း�နှှ�း� ဖြပူးစားဒဏားချျမ်းှတးဖြချ�း�တို� ပူးါ��းသညီး။ 

�ာဇူ�တးမ်းု�ို�း�ာ တ�ာ�စာီ��းဝေ��ယ်နှတ�ာ�မ်းျာ�မ်းှာ ဝေအာက်းပူးါအတို�း�ဖြဖွဲ့စားသညီး။

● �ာဇဝါတးမှု - �့မ်းျာ�မ်းှ �ာဇူ�တးမ်းုမ်းှတးတမ်းး�မ်းျာ� ဝေတာ�း�ယ်းဖြချ�း�၊ စာု�စာမ်းး�စာစားဝေ��ဖြချ�း�၊ ဝေဒသချ�မ်းျာ�နှှ�း� အဖြချာ�လိုးမ်းု

အဖွဲ့ွ့�အစာညီး�မ်းျာ�နှှ�း� ပူးး�ဝေပူးါ�း�ဝေ�ာ�း�ွက်းဖြချ�း�တို�က်ိုဖြပူး�လိုုပူးးနှို�းသညီး။

● ဖမှး�ဆိုီ�ခုံ�းရေးနှှာင်းပြုခင်း� - �့မ်းျာ�မ်းှ �ာဇူ�တးမ်းုက်ျ��လိုွန်းနှို�းသညီးဟုု သ�သယ်�ှိသး၊ မ်းသ�းက်ာသးမ်းျာ�က်ို ဖွဲ့မ်းး��ီ�ဖြချ�း�

နှှ�း� ဖြပူးစားဒဏားချျမ်းှတးဖြချ�း� ဖြပူး�လိုုပူးးနှို�းသညီး။ (�့ဌာာန်မ်းှ ဖြဖွဲ့စားဝေစာ၊ သက်း�ို�း�ာတ�ာ�စာီ��းဝေ��ဌာာန်မ်းှဖြဖွဲ့စားဝေစာ ဖြပူးစားဒဏား

ချျမ်းှတးနှို�းသညီး။)

● ခုံ�းရေးနှှာင်းထိာ�ပြုခင်း� - မ်းသ�းက်ာသးမ်းျာ�က်ို ဖွဲ့မ်းး��ီ�ငြိပူးီ�လိုှ�း တ�ာ�စာီ��းဝေ�� မ်းချျမ်းီ အချျ�ပူးးချန်း�တွ�းချျ�ပူးးဝေနှှာ�းထုာ�

ဖြချ�း� (�ါ) တ�ာ�စာီ��းဝေ��က်ာလိုတွ�း တ�ာ�ချ�မ်းျာ�က်ို အာမ်းချ�ဖြဖွဲ့�း�လိုှတးထုာ�ဝေပူး�ဖြချ�း�တို� ဖြပူး�လိုုပူးးနှို�းသညီး။

● တ�ာ�စိုးီ�င်းပြုခင်း�နှှင်း� အယားူခ�ဝါင်းပြုခင်း� - အဖြပူးစား�ှိဖြချ�း�/မ်း�ှိဖြချ�း�က်ို တ�ာ�ရှုု��က်�ု��ဖြဖွဲ့တးငြိပူးီ� ဖြပူးစားဒဏားချျမ်းှတးသညီး။ 

တ�ာ�စာွ့�ိုမ်းု အယ်းချ���းဖြချ�း�မ်းျာ�က်ို ပူးယ်းဖွဲ့ျက်းဖြချ�း�နှှ�း� အယ်းချ���းဖြချ�း�တို�က်ိုလိုညီး� တ�ာ�ရှုု��က်ဖြပူး�လိုုပူးးနှို�းသညီး။ 
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● ပြု�စိုးးဒါဏ်းခုမှှတးပြုခင်း� - တ�ာ�ရှုု��က် ဖြပူးစားဒဏားချျမ်းှတးအငြိပူးီ� �ာဇူ�တးမ်းုက်ျ��လိုွန်းသးမ်းျာ�က်ို အက်ျဉ်း�ဝေထုာ�းမ်းျာ�နှှ�း� 

ဖြပူးန်းလိုညီးထုးဝေထုာ�းဝေ��စာချန်း�မ်းျာ�တွ�း ထုိန်း�သိမ်းး�၊ ဖြပူး�ဖြပူး�း၊ မ်းွန်း�မ်း�နှို�းသညီး။ 

လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍက်ို ထုိဝေ�ာက်းစာွာ ထုိန်း�ဝေကြက်ာ�း��ာတွ�း အဝေ��ကြီးက်ီ�ဝေသာမ်းဏ္ဍိ��းသု��ချုမ်းှ ထုိန်း�ဝေကြက်ာ�း�ဖြချ�း�အဖြပူး�း 

လိုွတးလိုပူးးငြိပူးီ� အစာို��ဌာာန်မ်းျာ�၏ လိုှမ်းး�မ်းို�မ်းုက်�း�ဝေသာ အဖွဲ့ွ့�အစာညီး�မ်းျာ� (Ombuds Institution) သညီးလိုညီး� အဝေ��ကြီးက်ီ� 

ဝေသာ အချန်း�က်ဏ္ဍမ်းှပူးါ��းသညီး။ Ombuds Institution သညီး ဖြပူးညီးသးလိုးထုုက် အစာို��၏လိုုပူးး�ပူးးမ်းျာ�အဝေပူး် မ်းဝေက်ျန်ပူးးချျက်း

မ်းျာ�က်ို တို�း�ကြက်ာ�နှို�းသညီး� ဝေန်ာက်း�ု��အာ�က်ို��ာ၊ အဝေဖြဖွဲ့�ှာ�ာဝေန်�ာ ဖြဖွဲ့စားသညီး။ ဖြပူးညီးသးလိုးထုုက်ို အက်ာအက်ွယ်းဝေပူး�သညီး�

ဝေန်�ာလိုညီး�ဖြဖွဲ့စားသညီး။ ဖြပူးညီးသးလိုးထုုနှှ�း� အစာို��အကြက်ာ�တွ�း ဝေပူးါ�း�က်း�သဖွဲ့ွယ်းတညီး�ှိဝေန်သညီး� အဖွဲ့ွ့�အစာညီး�ဖြဖွဲ့စားငြိပူးီ� ဘက်း 

လိုိုက်းမ်းုမ်း�ှိသညီး� အဖွဲ့ွ့�အစာညီး�လိုညီး� ဖြဖွဲ့စားသညီး။ Ombuds Institution (�ါ) လိုွတးလိုပူးးသညီး� ကြက်ာ�ချ�အဖွဲ့ွ့�အစာညီး�မ်းှ အစာို��၏

အုပူးးချျ�ပူးးဝေ��နှှ�း� လိုု�ခြုံချ��ဝေ��ယ်နှတ�ာ�မ်းျာ�က်ို ထုိန်း�ဝေကြက်ာ�း�ဖြချ�း�သညီး ယ်ချုမ်းှထုွက်းဝေပူး်လိုာသညီး� အယ်းအ�အသစားတစား�ပူးး 

မ်းဟုုတးဝေပူး။ �ာစာုနှှစားအဝေစာာပူးို�း� သက်းဦး�စာ�ပူးို�းဘု��းစာန်စားဝေချတးမ်းှစာတ�း၍ အာ�ှနှှ�း� ဥဝေ�ာပူးနှို�း��မ်းျာ�တွ�း က်ျ�း�သု��ချ့�ဝေသာ 

က်ျ�း�စာဉ်းတစားချုဖြဖွဲ့စားသညီး။ သို�ဝေသား ဤက်ျ�း�စာဉ်းက်ို က်ျယ်းက်ျယ်းဖြပူးန်း�ဖြပူးန်း�နှှ�း� ထုိဝေ�ာက်းစာွာ အသု��ဖြပူး�ချ့�ကြက်ဝေသာ နှို�း��မ်းျာ�မ်းှာ   

စာက်�းဒီဝေန်�ဗျူီ�ယ်ာ�နှို�း��မ်းျာ� ဖြဖွဲ့စားသညီး။ အထုး�သဖြဖွဲ့�း� �ွီဒ�း၊ ဝေန်ားဝေ�နှှ�း� ဒတး�ှးနှို�း��မ်းျာ�တွ�း က်ျယ်းက်ျယ်းဖြပူးန်း�ဖြပူးန်း� အသု��ဖြပူး�

ချ့�ကြက်သညီး။ ထုို�ဝေကြက်ာ�း� Ombuds �ိုသညီး� စာက်ာ�လိုု��၏ မ်းး��း�ဝေမ်းွ�ဖွဲ့ွာ��ာဝေဒသသညီး ၎�း�စာက်�းဒီဝေန်�ဗျူီ�ယ်ာ�ဝေဒသမ်းှ 

��း�သက်းလိုာငြိပူးီ� အလိုယ်းလိုး သို�မ်းဟုုတး တစားစာု�တစားဦး�မ်းှ မ်းိမ်းိက်ိုယ်းစာာ�အလိုုပူးးလိုုပူးးဝေပူး�နှို�း�န်း အချွ�း�အာဏာာလိုှ့ဝေပူး�ထုာ�

ဖြချ�း�ချ��သးဟုု အဓိိပူးာာယ်းဖွဲ့ွ�း��ိုထုာ�သညီး။ 

လွိုတးလိုပူးးဝေသာ အဖ့ွွဲ့�အစာညီး�မ်းျာ�မှ်း ထိုန်း�ချျ�ပူးးဖြချ�း� (Ombuds Institution) သညီး ဝေဖြပူးာဝေ���ုိခွျ�း��ိှဝေသာ လိုး�အခွျ�း�

အဝေ��သမ်းာ�မ်းျာ� သို�မ်းဟုုတး အမ်းျ�ိ�သာ�လိုး�အချွ�း�အဝေ���ို�း�ာ အဖွဲ့ွ့�အစာညီး� သို�မ်းဟုုတး လိုုပူးးပူးို�းချွ�း�ဝေပူး�ထုာ�ဝေသာ အဖြချာ�

အဖွဲ့ွ့�အစာညီး�မ်းျာ� စာသညီးတို�က်ို �ိုလိုိုသညီး။ အစာို���န်းထုမ်းး�မ်းဟုုတးဝေသာ ဖြပူး�းပူးမ်းှ က်ွမ်းး�က်ျ�းပူးညီာ�ှ�းတို�၏ ဦး�ဝေ�ာ�းမ်းု

ဝေအာက်းတွ�း ထုိုအဖွဲ့ွ့�အစာညီး�မ်းျာ�ကိ်ု အစာို��က်တ�ာ���းဖွဲ့ွ့�စာညီး�ချွ�း�ဖြပူး�ထုာ�ငြိပူးီ� လိုုပူးးပူးို�းချွ�း�မ်းျာ�က်ိုလိုညီး� ဥပူးဝေဒအ� အပူးးနှှ�း�

ထုာ�သညီး။ လိုး�အချွ�း�အဝေ��ချျ�ိ�ဝေဖွဲ့ာက်းမ်းုမ်းျာ�၊ အစာို��ဌာာန်�န်းထုမ်းး�မ်းျာ�က် အုပူးးချျ�ပူးးဝေ��စာညီး�မ်းျဉ်း�၊ စာညီး�က်မ်းး�မ်းျာ�နှှ�း� ဝေသွဖွဲ့ီ

သညီး� လိုုပူးးဝေ�ာ�းမ်းုမ်းျာ�က်ို တို�းကြက်ာ�နှို�းသညီး။ စာို��၏ မ်းး�ါဒမ်းျာ�နှှ�း� လိုုပူးးထုု��လိုုပူးးန်ညီး�မ်းျာ�က်ို ဝေစာာ�း�ကြက်ညီး�ဖြချ�း�၊ တို�း�

ကြက်ာ�မ်းုမ်းျာ�အဝေပူး် စာု�စာမ်းး�စာစားဝေ��မ်းုမ်းျာ� ဖြပူး�လိုုပူးးဖြချ�း�၊ ဝေတွ��ှိချျက်းမ်းျာ�နှှ�း� ပူးတးသက်း၍ သက်း�ို�း�ာအစာို��ဌာာန်မ်းျာ�က်ို 

အကြံက်�ဖြပူး�ဖြချ�း�၊ လိုိုအပူးးဝေသာ ဥပူးဝေဒသစားမ်းျာ�က်ိုဖြပူးဋ္ဌာာန်း��န်း အ�ိုတ�းသွ�း�ဖြချ�း�နှှ�း� ဖြပူး�း��းသ�း�သညီး� ဥပူးဝေဒဝေဟုာ�း�မ်းျာ�က်ို 

ဖြပူး�း��း�န်းအကြံက်�ဖြပူး�ဖြချ�း� စာသညီးတို�က်ို လိုုပူးးဝေ�ာ�းချွ�း�ဝေပူး�ထုာ��မ်းညီး။ သို�ဝေသား အချွ�း�အာဏာာသညီး နှို�း��တစားနှို�း��နှှ�း� 

တစားနှို�း��အကြက်ာ�တွ�း က်ွ့ဖြပူးာ�မ်းုမ်းျာ��ှိသညီး။ အချျ�ိ�နှို�း��တွ�း Ombuds Institution က်ို ဖြပူးညီးသး�ချ�စာစား (�ါ) နှို�း��သာ�မ်းျာ�၏ 

အက်ာအက်ွယ်းတ�တို�း� စာသညီးဖြဖွဲ့�း� ဝေချ်ဝေ�်ဝေလို��ှိသညီး။ လိုွတးလိုပူးးသညီး� ကြက်ာ�ချ�အဖွဲ့ွ့�အစာညီး�မ်းျာ�သညီး လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍ

မ်းျာ�က်ို ထုိန်း�ဝေကြက်ာ�း��ာတွ�း နှို�း��တက်ာဥပူးဝေဒမ်းျာ�၊ ပူးဋိိညီာဉ်းမ်းျာ�နှှ�း� ဖြပူးညီးတွ�း�တွ�း ဖြပူးဋ္ဌာာန်း�ထုာ�ဝေသာ ဖွဲ့ွ့�စာညီး�ပူးု�အဝေဖြချချ�

ဥပူးဝေဒနှှ�း� ဖြပူးဌာာန်း�ဥဝေဒမ်းျာ�အဝေပူး်အဝေဖြချချ�ငြိပူးီ� ထုိန်း�ဝေကြက်ာ�း�ကြက်သညီးက်ို ဝေတွ��သညီး။ 

Ombud Institution က်ို တညီးဝေထုာ�း�ာတွ�း သက်း�ို�း�ာ နှို�း��၏ အဝေဖြချအဝေန်အဝေပူး်တွ�းမ်းးတညီးငြိပူးီ� ဖွဲ့ွ့�စာညီး�ကြက်

သညီးက်ို ဝေတွ��ှိ�သညီး။ အချျ�ိ�နှို�း��မ်းျာ�တွ�း Ombuds Institution သညီး ဖြပူးညီးသးလိုးထုုနှှ�း� လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍမ်းှ  �န်းထုမ်းး�မ်းျာ�

က်ိုလိုှမ်းး�ခြုံချ��၍ စာုဝေပူးါ�း��န်းဝေ�ာ�းမ်းုမ်းျာ�ဝေပူး�ငြိပူးီ� အချျ�ိ�နှို�း��မ်းျာ�တွ�း Ombuds Institution  သညီး လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍမ်းှ �န်းထုမ်းး�

မ်းျာ�က်ိုသာ သီ�သန်း��န်းဝေ�ာ�းမ်းုဝေပူး�သညီးက်ို ဝေတွ��ှိ�သညီး (ဥပူးမ်းာ-န်ယ်းသာလိုန်းနှို�း��)။ အထုး�သဖြဖွဲ့�း� က်မ်းာ့စာစားမ်းျာ�တွ�း 

ပူးါ��းသညီး� နှို�း��မ်းျာ�နှှ�း� ဖြပူးညီးတွ�း�စာစားဒဏားက်ို ချ�ချ့��သညီး�နှို�း��မ်းျာ�တွ�း အမ်းျာ��ု��ဝေတွ��သညီး (ဥပူးမ်းာ - ဝေဖြမ်းာက်းအဝေမ်း�ိက်

နှို�း��မ်းျာ�နှှ�း� ဥဝေ�ာပူးနှို�း��မ်းျာ�)။ လိုု�ခြုံချ��ဝေ��ယ်နှတ�ာ�မ်းျာ�၏ �န်းထုမ်းး�မ်းျာ�သညီး နှို�း��တက်ာဥပူးဝေဒမ်းျာ�နှှ�း� ပူးဋိိညီာဉ်းမ်းျာ� 



21တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး��ု�မျိုး�း�ရေးရ�ရးစင်းးတိုး

(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) နှှ�း� နှို�း��တက်ာလိုး�အချွ�း�အဝေ��မ်းျာ�က်ို လိုု�ခြုံချ��ဝေ���န်းထုမ်းး�မ်းျာ�က် ချျ�ိ�ဝေဖွဲ့ာက်းမ်းုနှှ�း�၊ လိုိုက်းန်ာမ်းု �ှိ/မ်း�ှိတို�က်ို Ombuds 

Institution မ်းှ ဝေစာာ�း�ကြက်ညီး��သညီး။ (DCAF, 2012)

လိုု�ခြုံချ��ဝေ���န်းထုမ်းး�မ်းျာ�က်ို လိုွတးလိုပူးးစာွာ ဝေစာာ�း�ကြက်ညီး�၊ ထုိန်း�ဝေကြက်ာ�း�နှို�း�န်း Ombuds Institution က်ို ဖွဲ့ွ့�စာညီး� 

တညီးဝေထုာ�း�ာတွ�း လိုွတးလိုပူးးမ်းု၊ လိုုပူးးပူးို�းချွ�း�အာဏာာ၊ အ��း�အဖြမ်းစားမ်းျာ�နှှ�း� ဖြပူးညီးသးလိုးထုုက်ို လိုှမ်းး�ခြုံချ��မ်းု စာသညီးတို�အဝေပူး် 

တွ�း အဝေဖြချချ�၍ ဖွဲ့ွ့�စာညီး�တညီးဝေထုာ�း�မ်းညီးဖြဖွဲ့စားသညီး။ 

လုံွတးလုံ�းစိုးွာ ဖွဲ�စိုးည်း�တည်းရေးထိာင်းပြုခင်း�

Ombuds Institution ထုးဝေထုာ�း�ာတွ�း အစာို��၊ နှို�း��ဝေ��အသို�း�အ�န်း� စာသညီးတို�နှှ�း� က်�း��ှ�း��န်းလိုိုပူးါသညီး။ 

Ombuds Institution က်ို ထုးဝေထုာ�း�ာတွ�း အုပူးးချျ�ပူးးဝေ��မ်းဏ္ဍိ��းက် တိုက်းရှုိုက်းထုးဝေထုာ�းဖြချ�း�နှှ�း� ချန်း�အပူးးဖြချ�း�တို�မ်းှ က်�း�

�ှ�း��မ်းညီး။ လိုှတးဝေတားမ်းှတစား��း� ဥပူးဝေဒဖြပူး�က်ာ အတညီးဖြပူး�ထုးဝေထုာ�း၊ ချန်း�အပူးး�မ်းညီး။ သို�မ်းှသာ အုပူးးချျ�ပူးးဝေ��မ်းဏ္ဍိ��းနှှ�း� 

နှို�း��ဝေ��အသို�း�အ�န်း�မ်းျာ�၏ လိုှမ်းး�မ်းို�ဖြချယ်းလိုှယ်းဖြချ�း�မ်းှ က်�း�လိုွတးမ်းညီးဖြဖွဲ့စားသညီး။ မ်းျာ�ဝေသာအာ�ဖြဖွဲ့�း� Ombuds Institution 

�န်းထုမ်းး�မ်းျာ�က်ိုချန်း�အပူးး�ာတွ�း လိုှတးဝေတားမ်းှဝေ�ွ�ချျယ်းချန်း�အပူးးဝေလို��ှိငြိပူးီ� တာ�န်းမ်းှရှုုတးသိမ်းး��ာတွ�းလိုညီး� လိုှတးဝေတားမ်းှ 

�ု��ဖြဖွဲ့တးဝေလို��ှိသညီး။ ချန်း�အပူးး�ာတွ�းလိုညီး� ပူးွ�း�လို�း�ဖြမ်း�းသာစာွာဖြဖွဲ့�း� အမ်းှန်းတက်ယ်းအ�ညီးအချျ�း��ှိသးမ်းျာ�က်ိုသာ ချန်း�အပူးး�

မ်းညီးဖြဖွဲ့စားငြိပူးီ� သက်းတမ်းး�က်ိုလိုညီး� သတးမ်းှတးထုာ��မ်းညီးဖြဖွဲ့စားသညီး။ �န်းထုမ်းး�ဝေ�ွ�ချျယ်းဖြချ�း�နှှ�း� ထုုတးပူးယ်းဖြချ�း��ို�း�ာ စာ�နှုန်း�

သတးမ်းှတးချျက်းမ်းျာ�က်ိုလိုညီး� စာန်စားတက်ျဝေ���ွ့ထုာ��မ်းညီးဖြဖွဲ့စားသညီး။  ဥပူးမ်းာ - ဖွဲ့�းလိုန်းနှို�း��တွ�း ရှုု���န်းထုမ်းး�မ်းျာ�က်ို ထုုတး 

ပူးယ်းဖြချ�း�သညီး အလွိုန်းကြီးကီ်�မ်းာ�သညီး�ဖြပူးစားမု်းဖြဖွဲ့စားနုိှ�းငြိပီူး� ဖ့ွွဲ့�စာညီး�ပုူး�အဝေဖြချချ�ဥပူးဝေဒဝေက်ားမ်းတီ၏ အကြံက်�ဖြပူး�ချျက်းကုိ်�ယ်းငြိပီူး� လှိုတးဝေတား

၏ သု��ပူးု�နှှစားပူးု� �နှဒမ်း့��ှိငြိပူးီ�မ်းှသာလိုှ�း ထုုတးပူးယ်းနှို�းသညီး။ တ�ာ�ဥပူးဝေဒစာို�မ်းို�ဝေ��က်ို လိုုပူးးဝေ�ာ�းဝေန်ဝေသာ�န်းထုမ်းး�မ်းျာ�         

(ဥပူးမ်းာ- �့၊ ဝေထုာက်းလိုှမ်းး�ဝေ���န်းထုမ်းး�မ်းျာ� စာသညီးတို�) က်ို ချန်း�အပူးးဖြချ�း�မ်းဖြပူး��။ သို�ဝေသား တ�ာ�ဥပူးဝေဒစာို�မ်းို�ဝေ��လိုုပူးး�န်း�က်ို 

န်ာ�လိုညီးတတးက်ွမ်းး�သညီး� �န်းထုမ်းး�မ်းျာ�က်ိုချန်း�အပူးး�န်း လိုိုအပူးးသညီး။ 

အက်ယ်း၍ တ�ာ�ဥပူးဝေဒစာို�မ်းို�ဝေ��ဌာာန်မ်းှ �န်းထုမ်းး�ဝေဟုာ�း�မ်းျာ�က်ိုချန်း�ထုာ�လိုှ�း Ombuds Institution ၏ လိုုပူးးထုု�� 

လုိုပူးးန်ညီး�မ်းျာ�နှှ�း� စာညီး�မ်းျဉ်း�စာညီး�က်မ်းး�မ်းျာ� သဟုဇူာတ�ိှဝေ��အတွက်း လုိုပူးးဝေ�ာ�း�န်းလုိိုပူးါသညီး။ ဥပူးမ်းာ - အဂ္ဂ�လိုန်းနှှ�း� ဝေ�လို 

ဖြပူးညီးန်ယ်းတို�တွ�း �့�န်းတာ�န်းက်ို ထုမ်းး�ဝေ�ာ�းချ့�ဖွဲ့း�သးသညီး လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍမ်းျာ�က်ို ဝေစာာ�း�ကြက်ညီး�သညီး� အဖွဲ့ွ့�အစာညီး�မ်းျာ� 

(Ombuds Institutions) ၌ �က်းလိုက်းပူးါ��းချွ�း�က်ို တာ�ဖြမ်းစားထုာ�သညီး။ အစာီ��းချ�စာာ တ�းသွ�း��ာတွ�းလိုညီး� လိုု�ခြုံချ��ဝေ��

�န်းထုမ်းး�မ်းျာ�သညီး အစာီ��းချ�စာာမ်းျာ�က်ို မ်းိမ်းိနှှ�း�သက်း�ို�းသညီး� မိ်းချ�း�န်းကြီးကီ်�ဌာာန်မ်းျာ�သုိ� တ�းသွ�း��သက့်�သုိ� Ombuds 

Institution သညီးလိုညီး� သက်း�ုိ�း�ာ အဖ့ွွဲ့�အစာညီး�ဖြဖွဲ့စားသညီး� လှိုတးဝေတားသို� အစာီ��းချ�စာာက်ို တ�းသွ�း��မ်းညီးဖြဖွဲ့စားသညီး။       

အို�း�ာလိုန်းဝေဖြမ်းာက်းပူးို�း�မ်းှအပူး ဥဝေ�ာပူးမ်းှ Ombuds Institution အမ်းျာ�စာုသညီးအစာီ��းချ�စာာမ်းျာ�က်ို လိုှတးဝေတားသို�တ�းသွ�း�

ကြက်�သညီး။ 

ဘဏ္ဍာရေး��ဆိုိံင်း�ာ လုံွတးလုံ�းမှု

ဘဏ္ဍာဝေ���ို�း�ာ လိုွတးလိုပူးးမ်းု �ိုသညီးမ်းှာ Ombuds Institution မ်းှ ��ှိထုာ�ဝေသာ ဘဏ္ဍာဝေ�ွမ်းျာ�က်ို မ်းိမ်းိတို� 

က်ိုယ်းတို�းစာီမ်း�ချန်း�ချွ့ပူးို�းချွ�း��ှိဖြချ�း�က်ို �ိုလိုိုသညီး။  အဖွဲ့ွ့�အစာညီး�မ်းျာ�၏ လိုုပူးး�န်း�စာဉ်းမ်းျာ�က်ို ဝေအာ�းဖြမ်း�းစာွာအဝေက်ာ�းအထုညီး 

ဝေဖွဲ့ားနှို�း�န်း လိုု�ဝေလိုာက်းဝေသာ ဝေ�ွဝေကြက်�မ်းျာ�ဝေထုာက်းပူး��မ်းုဝေပူး��န်းလိုညီး� လိုိုအပူးးသညီး။ လိုိုအပူးးသညီး� ဘဏ္ဍာဝေ�ွအဝေထုာက်းအပူး��

မ်းျာ�က်ို လိုှတးဝေတားမ်းှတစား��း� နှို�း��ဝေတား၏နှှစားစာဉ်းသု��စာ�ိတးတွ�း ထုညီး�သွ�း�ဝေတာ�း�ချ�ဝေပူး�ဖြချ�း�သညီး အဝေက်ာ�း��ု��ဖြဖွဲ့စား 

သညီး။ က်ုလိုသမ်းမဂ္ဂဂအဖွဲ့ွ့�မ်းှ အကြံက်�ဖြပူး�ချျက်းမ်းှာ Ombuds Institutions မ်းျာ�က်ို အုပူးးချျ�ပူးးဝေ��မ်းဏ္ဍိ��းက် ဘဏ္ဍာဝေ�ွချျဝေပူး�ဖြချ�း� 



22 တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး��ု�မျိုး�း�ရေးရ�ရးစင်းးတိုး

ထုက်း လိုှတးဝေတားဝေအာက်းတွ�း ထုာ��ှိငြိပူးီ� နှို�း��၏နှှစားစာဉ်း�သု��မ်းှန်း�ဝေဖြချဝေ�ွစာာ��း�တွ�း ထုညီး�သွ�း�ဝေပူး�ထုာ�လိုှ�း အဝေက်ာ�း�

�ု��ဖြဖွဲ့စားသညီး။ န်ယ်း�ဇူီလိုန်း၊ ယ်းဂ္ဂန်းဒါနှှ�း� ပူးီရှုး�နှို�း��တို�တွ�း ယ်�း�အကြံက်�ဖြပူး�ချျက်းက်ို လိုက်းချ�က်ျ�း�သု��ကြက်သညီး။ 

လုံံ�းင်န်းး�လုံည်း�တးမှုဆိုိံင်း�ာ လုံွတးလုံ�းမှု

လိုုပူးး�န်း�လိုညီးပူးတးမ်းုလိုွတးလိုပူးးမ်းု�ိုသညီးမ်းှာ Ombuds Institution ၏ လိုုပူးး�န်း�စာဉ်းမ်းျာ�က်ို အဖြချာ�အာဏာာပူးို�း 

မ်းျာ�၏ ��းဝေ�ာက်းစာွက်းဖွဲ့က်းမ်းုမ်းှ က်�း�လိုွတးစာွာ အဝေက်ာ�းအထုညီးဝေဖွဲ့ားနှို�းဖြချ�း�က်ို �ိုလိုိုသညီး။ သာမ်းန်းအာ�ဖြဖွဲ့�း� Ombuds 

Institution သညီး အဖြချာ�အစာို���န်းကြီးက်ီ�ဌာာန်မ်းျာ�က့်�သို� ဘဏ္ဍာဝေ�ွအမ်းျာ�အဖြပူးာ� ��ှိသညီး� ဌာာန်မ်းဟုုတးသညီး� အာ�ဝေလိုျားစာွာ 

Ombuds Institution မ်းှ အထုး�အဝေလို�ထုာ�အဝေက်ာ�းထုညီးဝေဖွဲ့ားမ်းညီး� ဝေချါ�း�စာဉ်းမ်းျာ�နှှ�း� ဝေန်�ာဝေဒသမ်းျာ�က်ို ချျမ်းှတးပူးို�းချွ�း� �ှိ

�မ်းညီး။ ထုို�ဝေကြက်ာ�း� Ombuds Institution မ်းှ မ်းိမ်းိတို� ဦး�စာာ�ဝေပူး�အဝေက်ာ�းအထုညီးဝေဖွဲ့ားလိုိုသညီး� အဝေကြက်ာ�း�အ�ာမ်းျာ�၊ ဝေန်�ာ

ဝေဒသမ်းျာ�ကုိ် လွိုတးလိုပူးးစွာာဝေ�ွ�ချျယ်းပုိူး�းခွျ�း�နှှ�း� စီာမ်း�ချန်း�ခ့ွျ၊ အဝေက်ာ�းအထုညီးဝေဖွဲ့ားခွျ�း�အခွျ�း�အဝေ��မ်းျာ� အဖြပူးညီး�အ��ိှ�န်း လုိိုအပူးး

သညီး။ ဥပူးမ်းာ- ဒိန်း�မ်းတးနှို�း��၏ Ombuds Institutions သညီး နှှစားစာဉ်း မ်းိမ်းိတို�၏ ဦး�စာာ�ဝေပူး�အဝေက်ာ�းအထုညီးဝေဖွဲ့ားလိုိုသညီး� 

အဝေကြက်ာ�း�အ�ာမ်းျာ�ကုိ်ဝေ�ွ�ထုုတးက်ာ အဝေက်ာ�းအထုညီးဝေဖွဲ့ားဝေလို��ိှသညီး။ ထုို�အဖြပူး�း Ombuds Institutions သညီး တုိ�းကြက်ာ�

ချျက်းမ်းျာ�က်ို လိုွတးလိုပူးးစာွာက်ို�းတွယ်းဝေဖြဖွဲ့�ှ�း�ပူးို�းချွ�း�၊ စာု�စာမ်းး�စာစားဝေ��ပူးို�းချွ�း�၊ သွာ�ဝေ�ာက်းဝေတွ��ု�ချွ�း�နှှ�း� အဖြချာ�လိုိုအပူးးဝေသာ 

အချွ�း�အဝေ��မ်းျာ� ��ှိ�မ်းညီးဖြဖွဲ့စားသညီး။ ထုိုသို�လိုွတးလိုပူးးစာွာ လိုုပူးးဝေ�ာ�း�ာတွ�းလိုညီး� အထုက်းမ်းှချျမ်းှတးထုာ�ဝေသာ စာညီး�မ်းျဉ်း�

စာညီး�က်မ်းး�မ်းျာ�နှှ�း�အညီီ လိုိုက်းန်ာဝေ�ာ�း�ွက်း�မ်းညီးဖြဖွဲ့စားသညီး။

ထုို�အဖြပူး�း Ombuds Institution မ်းှ အမ်းုမ်းျာ�က်ို စာစားဝေ��၊ ဝေ�ာ�း�ွက်း�ာတွ�း တ�ာ�ဥပူးဝေဒစာို�မ်းို�ဝေ��ဌာာန်မ်းျာ�၏ (

�့ဌာာန်၊ မ်းုချ�း�ဌာာန်မ်းျာ�၊ ဝေထုာက်းလိုမ်းး�ဝေ��ဌာာန် စာသညီးတို�၏) ပူးး�ဝေပူးါ�း�ပူးါ��းမ်းု�ှိ��န်း လိုိုပူးါသညီး။ မ်းုချ�း�နှှ�း�ပူးတးသက်းဝေသာ 

သတ�း�အချျက်းအလိုက်းမ်းျာ�၊ တ�ာ�ဥပူးဝေဒစာို�မ်းို�ဝေ��ဌာာန်မ်းျာ�၏ သတ�း�အချျက်းအလိုက်းမ်းျာ�၊ တို�းတမ်းး�ချျက်းမ်းျာ�နှှ�း� စာာ�ွက်း

 စာာတမ်းး�မ်းျာ��ယ်းခွျ�း�၊ စာစားဝေ��ချွ�း�နှှ�း� တ�ာ�ချ�နှှ�း� တ�ာ�လိုိုနှှစားဖွဲ့က်းစာလိုု��က်ို ကြက်ာ�န်ာစာစားဝေ��ချွ�း� စာသညီး� လိုုပူးးပူးို�းချွ�း�မ်းျာ�က်ို 

Ombuds Institution က်ို ဝေပူး�ထုာ��မ်းညီး။ Ombuds Institution ၏ လိုက်းဝေအာက်းတွ�း တ�ာ�ဥပူးဝေဒစာို�မ်းို�ဝေ�� �န်းထုမ်းး�

မ်းျာ�မ်း�ှိဝေသာဝေကြက်ာ�း� အဝေက်ာ�း��ု��န်ညီး�လိုမ်းး�သညီး တ�ာ�ဥပူးဝေဒစာို�မိ်းု�ဝေ��ဌာာန်မ်းျာ�က် မ်းဖြဖွဲ့စားမ်းဝေန်အထုး�ပူးး�ဝေပူးါ�း� ဝေ�ာ�း 

�ွက်း�န်း အဝေ��ကြီးကီ်�သညီး။ သို�မ်းှသာလိုှ�း Ombuds Institution ၏ လိုုပူးးဝေ�ာ�းမ်းုမ်းျာ�သညီး အထုဝေဖြမ်းာက်းမ်းညီး ဖြဖွဲ့စားသညီး။ 

အချျ�ိ�ဝေသာ နှို�း��မ်းျာ�တွ�း Ombuds Institution က် လိုု�ခြုံချ��ဝေ��ဌာာန်မ်းျာ�၊ အထုး�သဖြဖွဲ့�း� �့တပူးးဖွဲ့ွ့�မ်းျာ�က်ို အသု��ဖြပူး�နှို�း�န်း 

လိုှတးဝေတားမ်းှ ဥပူးဝေဒဖြပူးဌာာန်း�ဝေပူး�သညီးက်ို ဝေတွ��သညီး။ ဥပူးမ်းာ - ဖွဲ့�းလိုန်းနှို�း��၏ ပူးါလိုီမ်းန်း ဥပူးဝေဒ (Finnish Parliamentary 

Ombudsman Act) တစားချုတွ�း Ombuds Institution မ်းှ သက်း�ို�း�ာ အာဏာာပူးို�းမ်းျာ�၏အက်းအညီီက်ို ၎�း�တို�လိုိုအပူးးလိုှ�း

အချမ်း့��ယ်းနှို�းဖြချ�း�၊ စာစားဝေ��လိုျက်း�ှိဝေသာ အမ်းုမ်းျာ�တွ�း လိုိုအပူးးဝေသာ စာု�စာမ်းး�စာစားဝေ��မ်းုမ်းျာ�ဖြပူး�လိုုပူးး�န်း လိုိုအပူးးလိုာပူးါက် 

�့တပူးးဖွဲ့ွ့�မ်းျာ�အာ� ၎�း�အမ်းုက်ိုစာစားဝေ��စာု�စာမ်းး��န်း ညွှွန်းကြက်ာ�နှို�းသညီး�အာဏာာမ်းျာ�က်ိုပူးါဝေပူး�ထုာ�သညီးက်ို ဝေတွ��ှိ�သညီး။ 

လုံံ�း�ိံင်းခွင်း�အာဏ်ာမှုာ�

လိုုပူးးပူးို�းချွ�း�အာဏာာမ်းျာ�သညီး Ombuds Institution မ်းှ လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍမ်းျာ�အဝေပူး် ဝေစာာ�း�ကြက်ညီး�အက့်ဖြဖွဲ့တး�ာတွ�း 

မ်းညီးသို�ထုိဝေ�ာက်းစာွာ ဝေ�ာ�း�ွက်းနှို�းစာွမ်းး��ှိသညီးက်ို အ�ု��အဖြဖွဲ့တးဝေပူး�မ်းညီး� အဓိိက်အဝေ��ကြီးက်ီ�သညီး�မ်းဏ္ဍိ��း ဖြဖွဲ့စားသညီး။ တ�ာ�

 ��းလိုုပူးးပူးို�းချွ�း�အပူးးနှှ�း�ထုာ�ဖြချ�း�မ်း�ှိလိုှ�း Ombuds Institution သညီး လိုိုအပူးးချျက်းအ� ဖွဲ့ွ့�စာသညီး�ထုာ�ဝေသားလိုညီး� မ်းညီးသး�

က်ိုမ်းှ အက်ျ�ိ�ဖြပူး�နှို�းမ်းညီးမ်းဟုုတးဝေပူး။ အချျ�ိ� Ombuds Institution မ်းျာ�၏ လိုုပူးးပူးို�းချွ�း�အာဏာာသညီး အုပူးးချျ�ပူးးဝေ��မ်းဏ္ဍိ��းမ်းျာ�

၏ လိုး�အချွ�း�အဝေ��ချျ�ိ�ဝေဖွဲ့ာက်းမ်းုမ်းျာ�အာ�လိုု��အဖြပူး�း လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍမ်းျာ�က်ိုပူးါ ဝေစာာ�း�ကြက်ညီး��သညီး�လိုုပူးးပူးို�းချွ�း�မ်းျာ� ဝေပူး�ထုာ� 

သညီးက်ို ဝေတွ��ှိ�သညီး။ ဥပူးမ်းာ - ဝေအားစာတီ�ယ်ာ�နှို�း��၏ အမ်းျ�ိ�သာ� Ombuds Institution၊ န်ယ်းသာလိုန်း၊ �ွီဒ�းနှှ�း� ဖြပူး�း

သစားနုိှ�း��တုိ�၏ လိုး�အခွျ�း�အဝေ��က်ာကွ်ယ်းဝေစာာ�း�ဝေ�ှာက်းဝေ��အဖ့ွွဲ့�အစာညီး�မ်းျာ�နှှ�း� အဖြချာ�ဝေသာနုိှ�း��မ်းျာ�မှ်း Ombuds   Institution 

မ်းျာ�သညီး အထုက်းပူးါလိုုပူးးပူးို�းချွ�း�မ်းျာ� အပူးးနှှ�း�ထုာ�ဖြချ�း�ချ��သညီး။ အချျ�ိ�ဝေသာဥဝေ�ာပူးနှို�း��မ်းျာ�တွ�း Ombuds Institution 
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၏ လိုုပူးးပူးို�းချွ�း�မ်းျာ�က်ို လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍမ်းှ �န်းထုမ်းး�မ်းျာ�က်ိုသာ ဦး�စာာ�ဝေပူး�ဝေစာာ�း�ကြက်ညီး��သညီး� လိုုပူးးပူးို�းချွ�း�က်ိုသာ ဝေပူး�အပူးး

ထုာ�သညီးက်ို ဝေတွ��သညီး။ 

တ�ာ�ဥပူးဝေဒစာို�မ်းို�ဝေ���န်းထုမ်းး�နှှ�း� လိုု�ခြုံချ��ဝေ���န်းထုမ်းး�မ်းျာ�က်ို ဝေစာာ�း�ကြက်ညီး�ကြီးက်ီ�ကြက်ပူးး�ာတွ�း သာမ်းန်းတို�းကြက်ာ�ချျက်း 

မ်းျာ�နှှ�း� ဖြပူး�း�ထုန်းငြိပူးီ� အဝေ��ကြီးက်ီ�ဝေသာ တို�းကြက်ာ�ချျက်းမ်းျာ�ဟုး၍  လိုုပူးးပူးို�းချွ�း�မ်းျာ�က်ို နှှစားပူးို�း�ချွ့ထုာ�ဝေလို��ှိသညီး။ သာမ်းန်း 

တို�းကြက်ာ�ချျက်းမ်းျာ�တွ�း လိုု�ခြုံချ��ဝေ���န်းထုမ်းး�မ်းျာ�၏ က်ျ�း��တးချျ�ိ�ဝေဖွဲ့ာက်းမ်းုနှှ�း� အဝေ��မ်းကြီးက်ီ�ဝေသာချျ�ိ�ဝေဖွဲ့ာက်းမ်းုမ်းျာ�က်ို �ိုလိုိုငြိပူးီ�

အဝေ��ကြီးက်ီ�ငြိပူးီ� ဖြပူး�း�ထုန်းဝေသာ တို�းကြက်ာ�ချျက်းမ်းျာ�တွ�း လိုု�ခြုံချ��ဝေ���န်းထုမ်းး�မ်းျာ�မ်းှ ဖြပူးညီးသးလိုးထုုအဝေပူး်တွ�းဖြဖွဲ့စားဝေစာ၊ ဖွဲ့မ်းး��ီ� 

ချျ�ပူးးဝေနှှာ�းထုာ�ချ��သးမ်းျာ�အဝေပူး်တွ�း ဖြဖွဲ့စားဝေစာ လိုွန်းက်ျ��စာွာ နှှိမ်းး�စာက်း၊ ရှုိုက်းနှှက်းဖြချ�း�၊ ဝေသမ်းုဖြဖွဲ့စားဝေစာဖြချ�း�၊ ဖြပူး�း�ထုန်းစာွာအန်ာတ�

 ဖြဖွဲ့စားဝေစာဖြချ�း�နှှ�း� အဖြချာ�ဖြပူး�း�ထုန်းဝေသာ ဒဏား�ာမ်းျာ���ှိဝေစာဖြချ�း� စာသညီးတို� ပူးါ��းသညီး။ ဤလိုုပူးးပူးို�းချွ�း�အာဏာာမ်းျာ�ဝေပူး�အပူးး 

�ာတွ�း နှို�း��တစားနှို�း��နှှ�း� တစားနှို�း�� က်ွာဖြချာ�မ်းု�ှိသညီးက်ို ဝေတွ��ှိ�သညီး။ ဥပူးမ်းာ - England and Wales’ Independent 

Police Complaints Commission and the Australian Police Integrity Commission တို�သညီး ဖြပူး�း�ထုန်းငြိပူးီ� အဝေ��ကြီးက်ီ�

ဝေသာတို�းကြက်ာ�ချျက်းမ်းျာ�က်ို က်ို�းတွယ်းဝေဖြဖွဲ့�ှ�း�ချွ�း��ှိငြိပူးီ� Danish Independent Police Complaints Authority နှှ�း� 

Northern Irish Police Ombudsman တို�မ်းှာမ်းး သာမ်းန်းတို�းကြက်ာ�ချျက်းမ်းျာ�က်ိုသာ က်ို�းတွယ်းဝေဖြဖွဲ့�ှ�း�ချွ�း�ဝေပူး�ထုာ�သညီး။
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ပူးဋိိပူးက်ခအလိုွန်း လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍဖြပူးန်းလိုညီးတညီးဝေ�ာက်းဖြချ�း�ဟုု�ို�ာတွ�း အစာို��နှှ�း� 

အစာို��မ်းဟုုတးဝေသာ လိုက်းန်က်းက်ို�းအဖွဲ့ွ့�အစာညီး�မ်းျာ�အကြက်ာ� ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ဝေ��နှှ�း� နှို�း��ဝေ��သဝေဘာ

 တးညီီချျက်းမ်းျာ���ှိငြိပူးီ� လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍက်ို ဖြပူးန်းလိုညီးဖွဲ့ွ့�စာညီး�၊ ဖြပူး�ဖြပူး�းမ်းွန်း�မ်း�ဖြချ�း�ဖြဖွဲ့စားသညီး။ အဓိိက်

အာ�ဖြဖွဲ့�း� နှို�း��ဝေ��သဝေဘာတးညီီချျက်းမ်းျာ�က်ို လိုက်းဝေတွ�အဝေက်ာ�း အထုညီးဝေဖွဲ့ားဝေ�ာ�းဝေသာ 

အချျနိ်းက်ာလိုဟုုလိုညီး� �ုိနုိှ�းသညီး။ ပူးဋိိပူးက်ခအလွိုန်းလုို�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍ ဖြပူးန်းလိုညီးတညီးဝေ�ာက်းဖြချ�း�

သညီး တုိ�း�ဖြပူးညီး၏ယုိ်ယွ်�း�ပူးျက်းစီာ�ဝေန်ဝေသာ စီာ�ပွူးာ�ဝေ��နှှ�း� လိုးမု်းဝေ��အဝေ�ာက်းအအု�တုိ�ကုိ် ဖြပူးန်းလိုညီး

 တညီးဝေ�ာက်း�ာတွ�း အလိုွန်းပူး�းအဝေ��ကြီးက်ီ�သညီး။ ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ဝေ��၊ လိုု�ခြုံချ��ဝေ��နှှ�း� လိုးမ်းုစာီ�ပူးွာ�ဝေ��

�ုိ�း�ာအဝေဖြချချ�အဝေ�ာက်းအအု�မ်းျာ� ဖွွဲ့��ငြိဖိွဲ့��တုိ�တက်းဝေ��နှှ�း�လိုညီး� ဒွန်းတ့ွလိုျက်း�ိှသညီး။ ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းးဝေ��

နှှ�း� လိုု�ခြုံချ��ဝေ��မ်း�ှိဘ့ စာီ�ပူးွာ�ဝေ����း�နှှီ�ဖြမ်းိ�ပူးးနှှ�မ်းုနှှ�း� လိုးမ်းုဝေ��က်ဏ္ဍမ်းျာ�ဖြဖွဲ့စားသညီး� ပူးညီာဝေ��၊ 

က်ျန်း�မ်းာဝေ��၊ အဝေဖြချချ�လိုးမ်းုအဝေ�ာက်းအအု�နှှ�း� စာီ�ပူးွာ�ဝေ��အဝေ�ာက်းအအု�မ်းျာ�တို�တက်းဝေက်ာ�း� 

မွ်းန်းဝေအာ�းဝေ�ာ�း�ွက်း�န်း အလွိုန်းချက်းခ့ျနုိှ�းသညီးကုိ် ပူးဋိိပူးက်ခဖြဖွဲ့စားပွူးာ�ဝေန်ဝေသာ က်မ်းာ့�နှို�း��အမ်းျာ�

အဖြပူးာ�မှ်း သက်းဝေသဖြပူးဝေန်သညီး။ အနီ်�စာပူးး�ု�� သာဓိက်တစားခုျကုိ် ဝေဖွဲ့ားဖြပူး�လိုှ�း ၁၉၅� ခုျနှှစား�န်း�က်ျ�း

တွ�း အဝေ�ှ�ဝေတာ�းအာ�ှတွ�း အဖွဲ့ွ��ငြိဖွဲ့ိ���ု��နှို�း��တစားချုဖြဖွဲ့စားချ့�သညီး� ဖြမ်းန်းမ်းာနှို�း��သညီးဖြပူးညီးတွ�း�စာစား

ဖြဖွဲ့စားပွူးာ�သညီး�နှှစားဝေပူးါ�း� (၇�) ဝေက်ျားက်ာလိုအတွ�း� အ��း��့�ု��နှှ�း� ဖွွဲ့��ငြိဖိွဲ့��မု်းအန်ညီး� �ု�� နှို�း�� 

တစားခုျဖြဖွဲ့စားလိုာသညီးကုိ် ဝေတွ��သညီး။ ထုို�ဝေကြက်ာ�း� ပူးဋိိပူးက်ခအလွိုန်း လုို�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍဖြပူး�ဖြပူး�းဝေဖြပူးာ�း�လ့ို 

ဝေ��သညီး နှို�း��ဖွဲ့ွ��ငြိဖွဲ့ိ��တိုတက်း�န်းအတွက်း အလိုွန်းပူး�းအဓိိက်က်ျသညီး။ 

ပူးဋိိပူးက်ခအလိုွန်းလိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍဖြပူးန်းလိုညီးတညီးဝေ�ာက်းဝေ��လိုုပူးး�န်း�မ်းျာ�က်ို နှို�း��ဝေ��၊ 

လိုု�ခြုံချ��ဝေ��နှှ�း� လိုးမ်းုစာီ�ပူးွာ�ဝေ��ရှုုဝေထုာ�း�မ်းျာ�မ်းှ လိုုပူးးဝေ�ာ�းဝေလို��ှိကြက်သညီး။ (ဇူယ်ာ�-၃ ရှုု) အဝေ�� 

ကြီးက်ီ��ု��မ်းှာ DDR နှှ�း� လိုု�ခြုံချ��ဝေ��နှှ�း� လိုးမ်းုစာီ�ပူးွာ�ဝေ��က်ဏ္ဍတို�က်ို တစားငြိပူးိ��းန်က်းတညီး� အတးတက်ွ

လိုုပူးးဝေ�ာ�းဝေလို��ှိသညီးက်ို ဝေတွ��သညီး။ DDR သာလိုုပူးးငြိပူးီ� SSR လိုုပူးး�န်း ပူးျက်းက်ွက်းချ့�လိုှ�း 

လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍဖြပူး�ဖြပူး�းဝေဖြပူးာ�း�လို့ဝေ��လိုုပူးး�န်း�မ်းျာ�သညီး ဝေ��ှညီးဝေအာ�းဖြမ်း�းမ်းု မ်း�ှိနှို�းသညီး�အဖြပူး�း 

ဝေန်ာက်းဖြပူးန်းလိုှညီး� သွာ�နှို�းသညီးက်ို ပူးဋိိပူးက်ခအလိုွန်းနှို�း��မ်းျာ�က် သက်းဝေသဖြပူးဝေန်သညီး (USIP, 

2010)။ ထုိုသို� ဝေ��ှညီးတညီးတ��သညီး� ပူးဋိိပူးက်ခအလိုွန်းလိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍဖြပူး�ဖြပူး�းဝေဖြပူးာ�း�လို့ဝေ�� မ်းဖြပူး� 

လိုုပူးးမ်းီ ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ဝေ��လိုုပူးး�န်း�စာဉ်းမ်းျာ� ဝေဖွဲ့ားဝေ�ာ�းဝေန်စာဉ်းက်ာလိုအတွ�း� ပူးဋိိပူးက်ခတွ�း ပူးါ��းသညီး� 

လိုက်းန်က်းက်ို�းအဖွဲ့ွ့�အစာညီး�မ်းျာ�နှှ�း� အစာို��အကြက်ာ� နှှစားဦး�နှှစားဖွဲ့က်းလိုက်းချ�နှို�းဝေသာ နှို�း��ဝေ�� 

သဝေဘာတးညီီချျက်းမ်းျာ�က်ို နှို�း��ဝေ��သဝေဘာတးစာာချျ�ပူးးမ်းျာ�၌ ထုညီး�တွ�း�ဝေ�ွ�ဝေနှွ�ကြက်သညီးက်ို

ဝေတွ��သညီး။ ထုိုသုိ�နုိှ�း��ဝေ��သဝေဘာတးညီီချျက်းမ်းျာ�မ်းပူးါ��းလိုှ�း ဝေ��ှညီးတညီးတ��ဝေသာငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ဝေ�� 



26 တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး��ု�မျိုး�း�ရေးရ�ရးစင်းးတိုး

��ှိ�န်း ချက်းချ့နှို�းသညီး။ နှို�း��ဝေ��သဝေဘာတးညီီမ်းု စာာချျ�ပူးးမ်းျာ�တွ�း နှှစားဦး�နှှစားဖွဲ့က်းလိုက်းချ�နှို�းသညီး� လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍဖြပူး�ဖြပူး�း

ဝေဖြပူးာ�း�လို့ဝေ��လိုုပူးး�န်း�စာဉ်းမ်းျာ�က်ို အက်ျယ်းတစား��း� ထုညီး�သွ�း�ထုာ�ဝေလို��ှိသညီး။ 

ထုိုလိုုပူးး�န်း�စာဉ်းမ်းျာ�က်ို ဒီမ်းိုက်ဝေ�စာီန်ညီး�က်ျဝေ�ွ�ဝေက်ာက်းပူးွ့ဖြဖွဲ့�း� အစာို��သစားတစား�ပူးး မ်းတက်းလိုာမ်းီအချျနိ်းအတွ�း� 

အငြိပူးီ�သတးလိုုပူးးဝေ�ာ�းကြက်သညီးက်ိုလိုညီး� ဝေတွ��သညီး။ ဥပူးမ်းာ - န်ီဝေပူးါနှို�း��တွ�း ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ဝေ��စာာချျ�ပူးး၊ ပူးစားချတးတိုက်းချိုက်းမ်းု 

�ပူးးစာ့ဝေ��နှှ�း� ကြီးက်ီ�ကြက်ပူးးဝေစာာ�း�ကြက်ညီး�ဝေ���ို�း�ာ စာာချျ�ပူးးမ်းျာ�နှှ�း� အဖြချာ�နှို�း��ဝေ��သဝေဘာတးညီီမ်းုစာာချျ�ပူးး စာုစာုဝေပူးါ�း� (၅၈) ချု က်ို

 ၂��၅ ချုနှှစားမ်းှ ၂��၉ ချုနှှစားအတွ�း� အစာို��၊ အစာို��မ်းဟုုတးဝေသာ လိုက်းန်က်းက်ို�းအဖွဲ့ွ့�၊ နှို�း��ဝေ��ပူးါတီမ်းျာ�နှှ�း� က်ုလိုမ်းဂ္ဂဂနှှ�း� နှို�း

တက်ာအဖ့ွွဲ့�မ်းျာ�အကြက်ာ� ချျ�ပူးး�ုိနုိှ�းခ့ျ�သညီး�အဖြပူး�း ၂��၇ ခုျနှှစား၊ ကြက်ာ�က်ာလိုအတွ�း� ဖ့ွွဲ့�စာညီး�ပုူး�အဝေဖြချချ�ဥပူးဝေဒမ်းျာ�ကုိ်ပူးါ ဝေ���့ွ

နှို�းချ့�ကြက်သညီး။ ထုိုစာာချျ�ပူးးမ်းျာ�တွ�း လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍဖြပူး�ဖြပူး�းဝေဖြပူးာ�း�လို့ဝေ�� အထုး�သဖြဖွဲ့�း� စာစားတပူးးနှှ�း� �့တပူးးဖွဲ့ွ့�မ်းျာ��ို�း�ာ 

ဖြပူး�ဖြပူး�းဝေဖြပူးာ�း�လို့ဝေ��နှှ�း� ဖွဲ့က်းဒ�ယ်းနှို�း��ထုးဝေထုာ�းဝေ��တို� ပူးါ��းသညီး။ ထုိုသို� နှှစားဦး�နှှစားဖွဲ့က်းသဝေဘာတးညီီမ်းု ��ှိထုာ�ဝေသာ၊ 

နှို�း��ဝေ��အ� အာမ်းချ�ချျက်း�ှိဝေသာ သဝေဘာတးညီီချျက်းမ်းျာ���ှိမ်းုအငြိပူးီ�တွ�း အစာို��နှှ�း� အစာို��မ်းဟုုတးဝေသာ လိုက်းန်က်းက်ို�းမ်းျာ�

က်ိုလိုက်းန်က်းဖြဖွဲ့�တးသိမ်းး�ဖြချ�း�၊ တပူးးဖွဲ့ျက်းဖြချ�း�နှှ�း� က်ာက်ွယ်းဝေ��နှှ�း� လိုု�ခြုံချ��ဝေ��ဌာာန်မ်းျာ�က်ို ဖြပူးန်းလိုညီးတညီးဝေ�ာ�းဖြချ�း�လိုုပူးး�န်း�

တို�က်ို က်မ်းာ့�က်ုလိုသမ်းဂ္ဂဂနှှ�း� အဖြချာ�နှို�း��တက်ာမ်းှ အက်းအညီီတို�ဖြဖွဲ့�း� စာတ�းဝေ�ာ�း�ွက်းချ့�ကြက်သညီး။ ၂�၁၁ ချုနှှစားတွ�း DDR 

လိုုပူးး�န်း�စာဉ်းမ်းျာ� ငြိပူးီ�စာီ�သွာ�ငြိပူးီ�ဝေန်ာက်း က်ုလိုသမ်းဂ္ဂဂဂအဖွဲ့ွ့�အစာညီး�မ်းျာ�သညီး န်ီဝေပူးါနှို�း��မ်းှ ထုွက်းချွာချ့�ကြက်သညီး။ ၂�၁၅ ချုနှှစားတွ�း

န်ီဝေပူးါနှို�း��၏ ဖွဲ့ွ့�စာညီး�ပူးု�အဝေဖြချချ�ဥပူးဝေဒအသစားက်ို ဝေ���ွ့ချ့�ငြိပူးီ� ၂�၁၅ ချုနှှစား၊ စာက်းတ�းဘာလိုတွ�း အစာို��အသစား၊ ဖွဲ့ွ့�စာညီး�ပူးု�

အဝေဖြချချ�ဥပူးဝေဒအသစားတို�နှှ�း�အတး ဖွဲ့က်းဒ�ယ်းနှို�း��ဝေတားအသစားက်ို ထုးဝေထုာ�းချ့�ကြက်သညီး။

 အဖြချာ�ဝေသာ အသွ�း�က်း�ဝေဖြပူးာ�း�သညီး� နှို�း��တစားချုမ်းှာ အာဖွဲ့�ိက်တိုက်း�ှိ နှို�း���ယ်းတစားချုဖြဖွဲ့စားသညီး� ဘး�ွန်းဒီနှို�း�� 

ဖြဖွဲ့စားသညီး။ ၁၉၆၂ ချုနှှစားတွ�း ဘယ်းလိုးဂ္ဂျယီ်မ်းးနှို�း��မ်းှ လိုွတးလိုပူးးဝေ����ှိခ့ျ�ငြိပူးီ� ၁၉၆၅ ချုနှှစားမ်းှ စာ၍ လိုးဦး�ဝေ�န်ညီး�သညီး� အထုက်း 

တန်း�လိုှာတးစာီလိုးမ်းျ�ိ�မ်းျာ�နှှ�း� လိုးမ်းျာ�စာုဖြဖွဲ့စားသညီး� ဝေအာက်းတန်း�လိုှာဟုးတးလိုးမ်းျ�ိ�မ်းျာ�အကြက်ာ� ဖြဖွဲ့စားပူးွာ�သညီး� လိုးမ်းျ�ိ�နှှစားချု 

အကြက်ာ�စာစားပူးွ့ဟုု �ိုနှို�းပူးါသညီး။ လိုက်းန်က်းက်ို�းအဖွဲ့ွ့�အစာညီး�မ်းျာ�ဖြပူးာ�ငြိပူးီ� အစာို��စာစားတပူးးအ�းအာ�နှှ�း� အစာို��မ်းဟုုတးဝေသာ 

လိုက်းန်က်းက်ို�းတပူးးမ်းျာ�၏ အ�းအာ�သညီး သးမ်းသာက်ိုယ်းမ်းသာ ဖြဖွဲ့စားဝေန်သညီး။ ၁၉၉၃ ချုနှှစားတွ�း ပူးထုမ်း�ု��ဝေသာ ဒီမ်းိုက်ဝေ�စာီ 

န်ညီး�က်ျဝေ�ွ�ဝေက်ာက်းတ�းဝေဖြမ်းိာက်းထုာ�ဝေသာ သမ်းမတနှှ�း�ပူးတးသက်း၍ အဖြ��း�ပူးွာ�မ်းုဖြဖွဲ့စားချ့�ငြိပူးီ�  ကြီးက်ီ�မ်းာ�ဝေသာ စာစားဝေ��ပူးဋိိပူးက်ခ 

မ်းျာ� ဖြဖွဲ့စားဝေစာက်ာ လိုးမ်းျ�ိ�တစားချုနှှ�း� တစားချုအကြက်ာ� သတးဖြဖွဲ့တးမ်းုမ်းျာ� ဖြဖွဲ့စားဝေပူး်ချ့�သညီး။ သို�ဝေသား ၂��� ချုနှှစားတွ�း ဝေတာ�းအာဖွဲ့ 

�ိက်နှို�း�� သမ်းမတဝေဟုာ�း� န်ယ်းလိုး��းမ်းန်းဒ့လိုာ�၏ ဦး�ဝေ�ာ�းမ်းုနှှ�း�အတး အဖြချာ�အိမ်းးန်ီ�ချျ�း�နှို�း��မ်းျာ�၊ နှို�း��တက်ာနှှ�း� က်ုလို

သမ်းမဂ္ဂဂအဖွဲ့ွ့�အစာညီး�တို�၏ ပူးး�ဝေပူးါ�း�က်းညီီမ်းုတို�ဖြဖွဲ့�း� ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ဝေ��စာာချျ�ပူးး ချျ�ပူးး�ိုက်ာ ပူးဋိိပူးက်ခအလိုွန်း လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍ ဖြပူး�ဖြပူး�း

ဝေဖြပူးာ�း�လို့ဝေ��က်ို စာတ�းနှို�းချ့�သညီး။ လိုိုက်းန်ာ�မ်းညီး�က်ျ�း��တး (ပူးလိုိုတိုဝေက်ာ) ၅ ချုပူးါ��းဝေသာ နှို�း��ဝေ��သဝေဘာတးညီီမ်းု  

စာာချျ�ပူးးက်ို အစာို��နှှ�း� အစာို��မ်းဟုုတးဝေသာ လိုက်းန်က်းက်ို�းမ်းျာ�အကြက်ာ� ဝေ��ထုို�နှို�းချ့�သညီး။ ထုို�အဖြပူး�း ဖွဲ့ွ့�စာညီး�ပူးု�အဝေဖြချချ�ဥပူးဝေဒ

က်ိုလိုညီး� ဖြပူး�း��းချ့�ဖြချ�း�ဝေကြက်ာ�း� DDR နှှ�း� SSR �ို�း�ာလိုုပူးး�န်း�မ်းျာ� စာတ�းနှို�းချ့�သညီး။ ၂��၅-၂��၆ ချုနှှစားတွ�း စာစားတပူးးနှှ�း�

�့တပူးးဖွဲ့ွ့�မ်းျာ�က်ို လိုးမ်းျ�ိ�အချျ�ိ�က်ျစာန်စားဖြဖွဲ့�း� အသစားဖြပူးန်းလိုညီးဖွဲ့ွ့�စာညီး�ချ့�သညီး။ သို�ဝေသား လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍ ဖြပူး�ဖြပူး�းဝေဖြပူးာ�း�လို့ဝေ�� 

လိုုပူးး�န်း�အာ�န်ညီး�မ်းုနှှ�း� အာဏာာလိုွန်း�ွ့မ်းုမ်းျာ�ဝေကြက်ာ�း� လိုက်းန်က်းက်ို�းဝေတားလိုှန်းမ်းုမ်းျာ� ဖြပူးန်းလိုညီးဖြဖွဲ့စားပူးွာ�ချ့�သညီး။ 

ထုို�ဝေကြက်ာ�း� ပူးဋိိပူးက်ခအလိုွန်းလိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍဝေဖြပူးာ�း�လို့ဝေ��လိုုပူးး�န်း�မ်းျာ�သညီး ပူးျက်းဖြပူးယ်းသွာ��န်းအလိုွန်းလိုွယ်းသညီး 

က်ို  ဝေတွ��ှိ�သညီး။ ထုိုသို� ဖြဖွဲ့စား�ဖြချ�း�မ်းှာ နှို�း��ဝေ��အ� အာမ်းချ�ချျက်းမ်းချို�းမ်းာဖြချ�း�၊ DDR က်ို အဓိိက်ဦး�စာာ�ဝေပူး�လိုုပူးးဝေ�ာ�းငြိပူးီ� 

အဝေ��ကြီးက်ီ�သညီး� လိုု�ခြုံချ��ဝေ��နှှ�း� လိုးမ်းုစာီ�ပူးွာ�ဝေ��က်ဏ္ဍမ်းျာ�လိုုပူးးဝေ�ာ�း�န်း အာ�န်ညီး�ဖြချ�း�တို�ဝေကြက်ာ�း�ဖြဖွဲ့စားသညီးက်ို ဝေတွ��သညီး။

ထုို�ဝေကြက်ာ�း� DDR နှှ�း� လုို�ခြုံချ��ဝေ��နှှ�း� လိုးမု်းစီာ�ပွူးာ�ဝေ���ုိ�း�ာဖြပူး�ဖြပူး�းဝေဖြပူးာ�း�လ့ိုမု်းမ်းျာ�ကုိ် လုိုပူးးဝေ�ာ�း�ာတွ�း ဝေ�ွဝေကြက်�၊ ဖြပူးညီးတွ�း�၊

ဖြပူးညီးပူးမ်းှ တတးသိပူးညီာ�ှ�းမ်းျာ�နှှ�း� လိုိုအပူးးဝေသာန်ညီး�ပူးညီာအဝေထုာက်းအပူး��မ်းျာ�စာွာ လိုိုအပူးးသညီးက်ို ဝေတွ��သညီး။ အ�ိုပူးါ

အဝေထုာက်းပူး��မ်းျာ�အဖြပူး�း အလိုွန်းအဝေ��ကြီးက်ီ�ဝေသာအချျက်းမ်းှာ လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍက်ို စာန်စားတက်ျဖြပူးန်းလိုညီးဖွဲ့ွ့�စာညီး��ာတွ�း အဓိိက်

အာ�ဖြဖွဲ့�း� ပူး�းမ်းလိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍမ်းျာ�ဖြဖွဲ့စားသညီး� က်ာက်ွယ်းဝေ��ဌာာန်မ်းျာ�၊ တ�ာ�ဥပူးဝေဒစာို�မ်းို�ဝေ��ဌာာန်မ်းျာ� (�့တပူးးဖွဲ့ွ့�၊ ဝေထုာက်းလိုှမ်းး�

 ဝေ��ဌာာန်မ်းျာ�၊ တ�ာ�ရှုု��မ်းျာ�၊ တ�ာ�သးကြီးက်ီ�မ်းျာ�၊ အက်ျဉ်း�ဝေထုာ�းမ်းျာ� စာသညီးဖြဖွဲ့�း�)၊ အစာို��မ်းဟုုတးဝေသာ လိုက်းန်က်းက်ို�းတပူးး
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မ်းျာ�၊ လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍမ်းျာ�က်ို ကြီးက်ီ�ကြက်ပူးးက်ွပူးးက့်သညီး� ဌာာန်မ်းျာ�နှှ�း� ယ်ို�ယွ်�း�ဝေန်ဝေသာ လိုးမ်းုစာီ�ပူးွာ�ဝေ�� အဝေ�ာက်းအအု�မ်းျာ�က်ို 

ဖြပူး�ဖြပူး�းသွာ��န်း အဝေ��ကြီးက်ီ�သညီးက်ို ဝေတွ��ှိ�သညီး။

ဇယားာ� (၃) �ဋိိ�ကခအလုံွန်းးကာလုံ ပြု�ံပြု�င်းရေးပြု�ာင်း�လုံဲရေး��နှှင်း� ပြု�န်းးလုံည်းတည်းရေးဆိုာကးရေး��လုံံ�းင်န်းး�မှုာ� (Post-conflict 

Reform and Reconstruction Activities)

နှိံင်းင်�ရေး��ရှုုရေးထိာင်း�            
(Political Dimension)

• နှို�း��ဝေ��နှှ�း� စာီမ်း�အုပူးးချျ�ပူးးဝေ��အာဏာာပူးို�းနှှ�း� အဖွဲ့ွ့�မ်းျာ�အာ� က်းညီီပူး��ပူးို�ဖြချ�း�
• ဝေက်ာ�း�မ်းွန်းဝေသာ စာီမ်း�အုပူးးချျ�ပူးးမ်းု၊ ဒီမ်းိုက်ဝေ�စာီနှှ��း လိုး�အချွ�း�အဝေ��တို�က်ို ဖြမ်းိ�းတ�းဖြချ�း�
• အ�ပူးးဖွဲ့က်းအဖွဲ့ွ့�အစာညီး�မ်းျာ�၏ စာွမ်းး�ဝေ�ာ�း�ညီး ဖြမ်းိ�းတ�းဖြချ�း�
• ဖြပူးန်းလိုညီးသ�း�ဖြမ်းတးဝေ��လိုုပူးး�န်း�မ်းျာ� ဝေ�ာ�း�ွက်းဖြချ�း�
• အသွ�းက်း�ဝေဖြပူးာ�း�ဝေ��က်ာလိုအတွ�း� တ�ာ�မ်းှတမ်းု��ှိဝေစာဖြချ�း�

လုံံ�ခြုံခံ�ရေး��ရှုုရေးထိာင်း�
(Security Dimention) 

• စာစားသညီးဝေတားဝေဟုာ�း�မ်းျာ�က်ို DDR ဖြပူး�လိုုပူးးဖြချ�း�
• မ်းို�း��ှ�း�လို�း�ဝေ��လိုုပူးး�န်း�မ်းျာ� ဝေ�ာ�း�ွက်းဖြချ�း�
• ဝေပူးါက်းက်ွ့ဝေစာတတးဝေသာ လိုက်းန်က်း၊ ချ့ယ်မ်းး�မ်းျာ� (SALW) က်ို ထုိန်း�ချျ�ပူးးဖြချ�း�
• လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍဖြပူး�ဖြပူး�းဝေဖြပူးာ�း�လို့ဖြချ�း�

လုံူမှုစိုးီ��ွာ�ရေး��ရှုုရေးထိာင်း� 
(Socio-economic 
Dimension)

• ဒုက်ခသညီးနှှ�း� ဖြပူးညီးတွ�း�ဝေန်�ပူးးစာွန်း�ချွာသးမ်းျာ� (Refugees & IDPs) က်ို ဝေန်�ပူးးဖြပူးန်းလိုညီးပူးို�ဝေ�ာ�းဖြချ�း� 
နှှ�း� ဖြပူးန်းလိုညီးဝေန်�ာချျထုာ�ဖြချ�း�

• အဝေဖြချချ�အဝေ�ာက်းအအု�မ်းျာ�က်ို ဖြပူးန်းလိုညီးတညီးဝေ�ာက်းဖြချ�း�နှှ�း� ဖြပူးန်းလိုညီးလိုညီးပူးတးဝေစာဖြချ�း�
• ပူးညီာဝေ��နှှ�း� က်ျန်း�မ်းာဝေ��က်ဏ္ဍမ်းျာ�က်ို ဖွဲ့ွ��ငြိဖွဲ့ိ��တို�တက်းဝေစာဖြချ�း�
• ပူးုဂ္ဂဂလိုိက်အချန်း�က်ဏ္ဍဖွဲ့ွ��ငြိဖွဲ့ိ��ဝေ��၊ အလိုုပူးးအက်ို�း၊ က်ုန်းသွယ်းမ်းုနှှ�း� ��းနှှီ�ဖြမ်းိ�ပူးးနှှ�မ်းုတို�က်ို ဝေဖွဲ့ားဝေ�ာ�းဖြချ�း�
• လိုးက်ုန်းက်း�ချ��မ်းုမ်းျာ�က်ို တာ��ီ�နှှိမ်းးနှှ�း�ဖြချ�း�။

��း�ဖြမ်းစား - DCAF (2005). Security Governance in Post-Conflict Peacebuidling, Geneva, Switzerland. Available at: https://

www.dcaf.ch/sites/default/files/publications/documents/ YB2005.pdf 

သာမ်းန်းအာ�ဖြဖွဲ့�း� ပူးဋိိပူးက်ခအလိုွန်း လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍဖြပူး�ဖြပူး�းဝေဖြပူးာ�း�လို့ဝေ��တွ�း ကြံက်��ဝေတွ��သညီး� အချက်းအချ့မ်းျာ�သညီး 

တစားနှို�း��နှှ�း�တစားနှို�း�� မ်းတးညီီကြက်ဝေသားလိုညီး� နှို�း��အမ်းျာ�စာုက် အဓိိက်��း�ို�း�သညီး� စာိန်းဝေချ်မ်းု (၆) ချု�ှိသညီးဟုု ပူးညီာ�ှ�း 

မ်းျာ�က် ဝေထုာက်းဖြပူးထုာ�သညီး။ 

ပူးထုမ်းအချျက်းမ်းှာ ပူးဋိိပူးက်ခလိုွန်းက်ာလိုမ်းျာ�တွ�း လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍဖြပူး�ဖြပူး�းဝေဖြပူးာ�း�လို့ဝေ��လိုုပူးး�န်း�မ်းျာ� ဝေအာ�းဖြမ်း�းစာွာ 

လိုုပူးးဝေ�ာ�းနှို�း�န်းအတွက်း ပူးွ�း�လို�း�ဖြမ်း�းသာငြိပူးီ� တာ�န်းယ်း/တာ�န်းချ�မ်းု�ှိဝေသာ လိုု�ခြုံချ��ဝေ���န်းဝေ�ာ�းမ်းုမ်းျာ�က်ို အဓိိက်ဦး�စာာ� 

ဝေပူး�လိုုပူးးဝေ�ာ�း�န်းဖြဖွဲ့စားသညီး။ ဖြပူး�ဖြပူး�းဝေဖြပူးာ�း�လို့မ်းုမ်းျာ�က်ို တစားနှို�း��လိုု��တွ�း တစားငြိပူးိ��းတညီး�ဝေအာ�းဖြမ်း�းစာွာ ဝေ�ာ�း�ွက်းနှို�း�န်း

မ်းှာ အလိုွန်းချက်းချ့ငြိပူးီ� ဝေအာ�းဖြမ်း�းနှို�းဝေဖြချအလိုွန်းန်ညီး�သညီးဟုု ပူးညီာ�ှ�းမ်းျာ�က် ဝေထုာက်းဖြပူးကြက်သညီး။ ပူးညီာ�ှ�းမ်းျာ�၏ အကြံက်�ဖြပူး�

ချျက်းမ်းှာ လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍဖြပူး�ဖြပူး�းဝေဖြပူးာ�း�လို့�ာတွ�း အလိုျာ�လိုိုက်းစာန်စားဖြဖွဲ့�း� ဝေဖွဲ့ားဝေ�ာ�း�မ်းညီး။ �ိုလိုိုသညီးမ်းှာ DDR နှှ�း� SSR 

က်ို တစားငြိပူးိ��းတညီး�လိုုပူးးဝေ�ာ�း�မ်းညီးဟုု �ိုထုာ�သညီး။ DDR တစားချုတညီး�က်ို လိုုပူးးဝေ�ာ�းငြိပူးီ� SSR လိုုပူးးဝေ�ာ�း�န်း ပူးျက်းက်ွက်း

ပူးါက် ပူးဋိိပူးက်ခအလိုွန်းလိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍဖြပူး�ဖြပူး�းဝေဖြပူးာ�း�ဝေ��ဝေအာ�းဖြမ်း�းမ်းု��ှိ�န်း ချက်းချ့နှို�းသညီး။ ထုို�ဝေကြက်ာ�း� ဖြပူး�ဖြပူး�းဝေဖြပူးာ�း�လို့မ်းု

မ်းျာ�က်ို ဝေအာ�းဖြမ်း�းစာွာလိုုပူးးဝေ�ာ�းနှို�း�န်းအလိုို��ှာ တစားနှို�း��လိုု��ပူးစားချတးတိုက်းချိုက်းမ်းု�ပူးးစာ့ဝေ��နှှ�း� လိုက်းန်က်းက်ို�းတပူးးမ်းျာ�က်ို 

တ�ာ�ဥပူးဝေဒဝေဘာ�းအတွ�း� ထုိန်း�ချျ�ပူးးထုာ�နှို�းဝေ��တို�က်ို တစားနှို�း��လိုု��အတို�း�အတာဖြဖွဲ့�း� ဝေ�ာ�း�ှက်းနှို�း�န်း အလိုွန်းအဝေ�� 

ကြီးက်ီ�သညီးဟုု အကြံက်�ဖြပူး�ထုာ�သညီး။ 

ဒုတိယ်အချျက်းမ်းှာ ပူးဋိိပူးက်ခအလိုွန်း လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍဖြပူး�ဖြပူး�းဝေဖြပူးာ�း�လို့ဝေ��က်ို ဖြပူး�လိုုပူးး�ာတွ�း တ�ာ���းမ်းု�ှိဝေသာ  ဒီမ်းို

က်ဝေ�စီာအစုိာ��တစား�ပူးးကုိ် မ်းဖ့ွွဲ့�စာညီး�နုိှ�းမီ်းအချျနိ်း၌ ဖြပူး�လုိုပူးးသွာ��န်း အဝေ��ကြီးကီ်�ပူးါသညီး။ အဘယ်းဝေကြက်ာ�း��ုိဝေသား ပူးဋိိပူးက်ခအလွိုန်း
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နှို�း��မ်းျာ�တွ�း အ��းအစာို��၏ အုပူးးချျ�ပူးးဝေ��ယ်နှတ�ာ�မ်းျာ�က်ိုဖွဲ့ျက်းသိမ်းး�ငြိပူးီ� အစာို��အသစား၊ ဖွဲ့ွ့�စာညီး�ပူးု�အဝေဖြချချ�ဥပူးဝေဒအသစားဖြဖွဲ့�း� 

ဖြပူးန်းလိုညီးဖွဲ့ွ့�စာညီး�ထုာ�ဝေသာဝေကြက်ာ�း� ဖြဖွဲ့စားသညီး။ အက်ယ်း၍ အစာို��အသစားဖွဲ့ွ့�စာညီး�ငြိပူးီ�မ်းှ လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍဖြပူး�ဖြပူး�းဝေဖြပူးာ�း�လို့ဝေ��

က်ို ဝေတာ�း��ိုပူးါက် ညီိိနှု�း��န်း (�ါ) ဝေဖွဲ့ားဝေ�ာ�း�န်း အလိုွန်းချက်းချ့နှို�းသညီး။ အဝေကြက်ာ�း�မ်းှာ အစာို��သစားသညီး အာဏာာ�

အစာို��ဖြဖွဲ့စားသဖြဖွဲ့�း� ၎�း�၏ အာဏာာက်ို အဖြချာ�သးမ်းျာ�နှှ�း� (ဥပူးမ်းာ- အသစားဖြပူးန်းလိုညီးဖွဲ့ွ့�စာညီး�မ်းညီး� ဖြပူးညီးန်ယ်းအစာို�� သို�မ်းဟုုတး 

ဝေဒသနှတ�အစာို��မ်းျာ�နှှ��း) ဖြပူးန်းလိုညီးချွ့ဝေ�သု��စာွ့�န်း မ်းဖြဖွဲ့စားနှို�းသညီးက်ို ဝေတွ�နှို�းပူးါသညီး။ ထု�း��ှာ�ဝေသာ သာဓိက်တစားချုမ်းှာ 

၂�၁� ချုနှှစားအလိုွန်း ဖြမ်းန်းမ်းာအစာို��၏ ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ဝေ��ဖြဖွဲ့စားစာဉ်းဖြဖွဲ့စားသညီး။ စာစားအစာို��အုပူးးချျ�ပူးးမ်းုအလိုွန်း ဖြပူးညီးသးလိုးထုု ဝေ�ွ�ချျယ်း

တ�းဝေဖြမ်းိာက်းလိုိုက်းဝေသာ အ�ပူးးသာ�တစားပူးို�း�ဒီမ်းိုက်ဝေ�စာီအစာို��လိုက်းထုက်းတွ�း အစာို��အသစားမ်းှ တို�း���း�သာ� လိုက်းန်က်းက်ို�း

အဖွဲ့ွ့�အစာညီး�မ်းျာ�နှှ�း� နှို�း��ဝေ��နှှ�း� ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ဝေ���ွ�ဝေနှွ�ပူးွ့မ်းျာ� စာတ�းက်ျ�း�ပူးက်ာ လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍဖြပူး�ဖြပူး�းဝေဖြပူးာ�း�လို့မ်းုမ်းျာ� ဖြပူး� 

လုိုပူးးနုိှ�း�န်း စာတ�းဝေဖြပူးာ�ုိဝေ�ွ�ဝေနွှ�လိုာသညီး။ သုိ�ဝေသား တုိ�း���း�သာ�လိုက်းန်က်းကုိ်�းအဖ့ွွဲ့�အစာညီး�တုိ� လုိိုလိုာ�ဝေသာလုို�ခြုံချ��ဝေ�� 

က်ဏ္ဍဖြပူး�ဖြပူး�းဝေဖြပူးာ�း�လ့ိုဝေ��ကုိ် အစုိာ��ဘက်းမှ်းလုိိုက်းဝေလိုျာဝေပူး��န်း မ်းဖြဖွဲ့စားနုိှ�းသညီးကုိ် အစုိာ��နှှစား�က်းတုိ�း ဝေဖွဲ့ားဝေ�ာ�းလိုာသညီး� 

တို�တက်းမ်းုမ်း�ှိသဝေလိုာက်းဖြဖွဲ့စားဝေန်သညီး� လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍဝေ�ွ�ဝေနှွ�မ်းုမ်းျာ�က် မ်းီ�ဝေမ်းာ�း�ထုို�ဖြပူးဝေန်ပူးါသညီး။ ပူးဋိိပူးက်ခမ်း�ှိဝေသာ 

နှို�း��မ်းျာ�တွ�းမ်းး လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍဖြပူး�ဖြပူး�းဝေဖြပူးာ�း�လို့ဝေ���ို�း�ာ အချွ�း�အာဏာာမ်းျာ�က်ို ဝေ�ွ�ဝေက်ာက်းချ�အစာို��အာ� အပူးးနှှ�း�ထုာ�

ဝေလို��ှိသညီးက်ို ဝေတွ��သညီး။ 

တတိယ်အချျက်းမ်းှာ ဝေယ်ဘုယ်ျအာ�ဖြဖွဲ့�း� လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍဖြပူး�ဖြပူး�းဝေဖြပူးာ�း�လို့ဝေ�� လိုုပူးး�န်း�မ်းျာ�သညီး ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ဝေ�� 

လိုုပူးး�န်း�စာဉ်းက်ို ဝေထုာက်းပူး��ဝေပူး�သညီး� အလိုှ��ှ�းနှို�း��မ်းျာ�မ်းှ စာတ�းဝေ�ွ�ဝေနှွ�လိုုပူးးဝေ�ာ�းဝေလို��ှိငြိပူးီ� ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ဝေ��လိုုပူးး�န်း�စာဉ်းက်ို 

ဝေ�ွဝေကြက်�ဝေထုာက်းပူး��မ်းုအဖြပူး�း စာစားတပူးးက်ို အက်းအညီီဝေပူး�ဝေန်သညီး� တတိယ်အလိုှ��ှ�းနှို�း��မ်းျာ�က် လိုှမ်းး�မ်းို�ဝေလို��ှိကြက်သညီးက်ို 

ဝေတွ��သညီး။ အဘယ်းဝေကြက်ာ�း��ိုဝေသား အလိုု�ှ�းနှို�း��မ်းျာ�က် စာစားတပူးးမ်းျာ�က်ို��းဝေ�ာက်းက်းညီီဖြချ�း��ဖြချ�း�သညီး ၎�း�နှို�း��၏ 

က်ာက်ွယ်းဝေ��နှှ�း� ပူး�းမ်းလိုု�ခြုံချ��ဝေ��အဖွဲ့ွ့�အစာညီး�မ်းျာ�သညီး ၎�း�နှို�း��၏ လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ိုဝေပူး��န်း အာ�န်ညီး�ဝေန်သညီးက်ို ဖြပူးသဝေန်ဖြချ�း�

ပူး�းဖြဖွဲ့စားသညီး။ ထုို�အဖြပူး�း စာစားတပူးးပူးို�း�နှှ�း� အဖြချာ�ပူး�းမ်းလိုု�ခြုံချ��ဝေ��အဖွဲ့ွ့�မ်းျာ�က်ို ဖြပူးန်းလိုညီးဖွဲ့ွ့�စာညီး�ဖြချ�း�နှှ�း� ဖြပူး�ဖြပူး�းဝေဖြပူးာ�း�လို့ဖြချ�း� 

လိုုပူးး�န်း�စာဉ်းမ်းျာ�က်ို စာစားတပူးးပူးို�း�မ်းှ လိုုပူးးဝေ�ာ�း�န်း ပူးို၍သ�း�ဝေလိုျားဖြချ�း�မ်းှာ စာစားတပူးးသညီး စာစားတပူးးမ်းျာ�အဝေကြက်ာ�း�က်ို ပူးိုမ်းို 

န်ာ�လိုညီးသိက်ွမ်းး�မ်းု�ှိငြိပူးီ� န်ညီး�ပူးညီာပူးို�း��ို�း�ာတွ�းလိုညီး� က်ျယ်းက်ျယ်းဖြပူးန်း�ဖြပူးန်း�သိ�ှိထုာ�ဖြချ�း�ဝေကြက်ာ�း� ဖြဖွဲ့စားသညီး။ စာစားတပူးးမ်းှ 

ကြက်ာ���းဝေစာ�စာပူးးဝေပူး��ာတွ�း က်ာကွ်ယ်းဝေ��ဌာာန်မ်းျာ�၏ လိုုပူးးဝေ�ာ�းမ်းုစာွမ်းး��ညီးမ်းျာ�က်ို အဓိိက်ဦး�စာာ�ဝေပူး�လိုုပူးးဝေ�ာ�းဝေလို��ှိငြိပူးီ� 

(�ါ) အဖြချာ�က်ဏ္ဍမ်းျာ�ဖြဖွဲ့စားသညီး� တ�ာ�ဝေ��မ်းဏ္ဍိ��း၏ လိုုပူးးဝေ�ာ�းမ်းုစာွမ်းး��ညီးဖြမ်းိ�း�တ�းဝေ��၊ ဖြပူး�ဖြပူး�းဝေဖြပူးာ�း�လို့မ်းုန်ယ်းပူးယ်းမ်းျာ�

က်ို ဦး�စာာ�ဝေပူး�လိုုပူးးဝေ�ာ�းကြက်သညီး။ တတိယ်အလိုှ��ှ�းနှို�း��တို�၏ ဦး�စာာ�ဝေပူး�ဖြပူး�ဖြပူး�းဝေဖြပူးာ�း�လို့လိုိုဝေသာ က်ဏ္ဍမ်းျာ�အဝေပူး် 

မ်းးတညီး၍ ဦး�စာာ�ဝေပူး�လိုုပူးးဝေ�ာ�းဝေလို��ှိသညီးက်ို ဝေတွ��ှိ�သညီး။  

စာတုတထအချျက်းမ်းှာ တတိယ်နှို�း��မ်းှ စာစားတပူးးမ်းျာ���းဝေ�ာက်းက်းညီီ�သညီး� အဋိိပူးက်ခအလိုွန်းနှို�း��မ်းျာ�တွ�း မ်းျာ�ဝေသာ 

အာ�ဖြဖွဲ့�း� ၎�း�နှို�း��မ်းျာ�၏ ပူး�းမ်းလိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍမ်းျာ�မ်းှာ ငြိပူးိ�လို့ဝေန်ငြိပူးီ� အစာို��နှှစား�ပူးး (�ါ) နှှစားချုထုက်းပူးိုဝေသာ အုပူးးစာုမ်းျာ�အကြက်ာ� 

အုပူးးချျ�ပူးးဝေ��အာဏာာလိုွန်း�ွ့မ်းုမ်းျာ� ဖြဖွဲ့စားဝေပူး်ဝေလို��ှိသညီးက်ို ဝေတွ��သညီး။ အမ်းျာ�အာ�ဖြဖွဲ့�း� အုပူးးချျ�ပူးးဝေ��ယ်နှတ�ာမ်းျာ�နှှ�း� လိုးမ်းု 

စာီ�ပူးွာ�ဝေ��အဝေ�ာက်းအအု�အမ်းျာ�စာုမ်းျာ�မ်းှာ ငြိပူးိ�လို့ပူးျက်းစာီ�သွာ�ဖြချ�း� ဖြဖွဲ့စားသညီး။ ဝေဒသချ�အာဏာာပူးို�း လိုးအုပူးးစာုတစားချု၏ အာဏာာ

သက်းဝေ�ာက်းမ်းုမ်းျာ� ဝေလိုျာ�က်ျလိုာဖြချ�း�၊ ၎�း�အာဏာာမ်းျာ� ဖြပူးန်းလိုညီး��ှိ�န်းအတွက်း ဖြပူးန်းလိုညီးကြီးက်ိ��ပူးမ်းး�မ်းုမ်းျာ�ဝေကြက်ာ�း� ပူးဋိိပူးက်ခ 

ပူးိုမ်းိုဖြပူး�း�ထုန်းလိုာဖြချ�း�၊ တ�ာ�ဥပူးဝေဒစာို�မ်းို�မ်းု မ်း�ှိသဝေလိုာက်းန်ညီး�ပူးါ�ဖြချ�း�နှှ�း� ဒီမ်းိုက်ဝေ�စာီအုပူးးချျ�ပူးးဝေ��ယ်နှတ�ာ�မ်းျာ� ပူးျက်းစာီ�သွာ�

ဖြချ�း� စာသညီး�အချျက်းမ်းျာ�သညီး ပူးဋိိပူးက်ခအလွိုန်း လုို�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍဖြပူး�ဖြပူး�းဝေဖြပူးာ�း�ဝေ��ကုိ် လုိုပူးးဝေ�ာ�း�ာတွ�း ကြီးကီ်�မ်းာ�ဝေသာအဟုန်း�

အတာ�မ်းျာ�အဖြဖွဲ့စား တညီး�ှိဝေန်တတးသညီး။ ထုို�ဝေကြက်ာ�း� တတိယ်နှို�း��မ်းျာ�က် အက်းအညီီဝေပူး��ာတွ�း ပူး�းမ်းလိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍမ်းျာ�

က်ိုသာဝေပူး�ဖြချ�း�ထုက်း အဖြချာ�တစားဖွဲ့က်းတွ�းလိုညီး� က်ျယ်းဖြပူးန်း�ဝေသာ လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍက်ို က်းညီီဝေပူး�နှို�း�န်းအတွက်း ဝေဒသချ�

အစာို��က်လိုိုအပူးးဝေသာ အ�ညီးအဝေသွ�ဖြမ်း�း�တ�းမ်းုလိုုပူးး�န်း�စာဉ်းမ်းျာ�လိုုပူးးဝေ�ာ�း�န်း အဝေ��ကြီးက်ီ�သညီး။ ဤလိုုပူးး�န်း�စာဉ်းမ်းျာ� လိုုပူးး 

ဝေ�ာ�း�ာတွ�း ရှုုပူးးဝေထုွ�မ်းုမ်းျာ�နှှ�း� ဖြပူးညီး�န်က်းဝေန်ဖြချ�း�ဝေကြက်ာ�း� လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍ ဖြပူး�ဖြပူး�းဝေဖြပူးာ�း�လို့မ်းုမ်းျာ�က်ို ၎�း�နှို�း��၏ ဦး�စာီ�ဉ်ီ�

ဝေ�ာ�းမ်းုဝေအာက်းတွ�း လိုုပူးးဝေ�ာ�းသွာ��န်းနှှ�း� ဒီမ်းိုက်ဝေ�စာီန်ညီး�က်ျဝေ�ွ�ဝေက်ာက်းပူးွ့မ်းျာ�က်ျ�း�ပူး�န်း ဝေနှှာ�း�ဝေနှှ�မ်းုမ်းျာ�နှှ�း� ကြံက်�� 

ဝေတွ��နှို�းသညီး။ 



29တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး��ု�မျိုး�း�ရေးရ�ရးစင်းးတိုး

ပူးဉ္စစမ်းအချျက်းမ်းှာ တတိယ်နှို�း��မ်းျာ�က် အက်းအညီီဝေပူး��ာတွ�း DDR နှှ�း� မ်းို�း��ှ�း�လို�း�ဝေ��လိုုပူးး�န်း�မ်းျာ�၊ ယ်ု�ကြက်ညီးမ်းု 

တညီးဝေ�ာက်းဖြချ�း�လိုုပူးး�န်း�မ်းျာ�၊ လိုက်းန်က်းက်ို�းတပူးးမ်းျာ�က်ို အစာို��၏က်ာက်ွယ်းဝေ��နှှ�း� လိုု�ခြုံချ��ဝေ��ဌာာန်မ်းျာ�သညီး သာမ်းာန်း 

မ်းိသာ�စာုဘ�သို� ဖြပူးန်းလိုညီး��ှိဝေ��လုိုပူးး�န်း�မ်းျာ�၊ က်ဝေလို�စာစားသာ�မ်းျာ�အာ�လိုွတးဝေပူး�ဝေ��လိုုပူးး�န်း�မ်းျာ� စာသညီးတို�က်ို ဦး�စာာ�ဝေပူး�

ဝေ�ာ�း�ှက်းကြက်သညီး။ ဤလိုုပူးး�န်း�မ်းျာ�က်ိုဝေဖွဲ့ားဝေ�ာ�း�န်း အထုး�က်ွမ်းး�က်ျ�းမ်းုမ်းျာ�၊ အဝေတွ�အကြံက်��မ်းျာ�နှှ�း� န်ညီး�ပူးညီာဝေဖြမ်းာက်း

မ်းျာ�စာွာတို�က်ိုလိုိုအပူးးငြိပူးီ� သက်း�ို�း�ာနှို�း��မ်းျာ�၏ �န်းကြီးက်ီ�ဌာာမ်းျာ�၊ လိုးမ်းုအဖွဲ့ွ့�အစာညီး�မ်းျာ�၊ NGOs, INGOs နှှ�း� အဖြချာ�အဖွဲ့ွ့�

အစာညီး�မ်းျာ�က် လိုုပူးးဝေ�ာ�းနှို�းစာွမ်းး�မ်း�ှိကြက်သညီးက်ို ဝေတွ��ဝေလို��ှိသညီး။ 

�ဌာမ်းအချျက်းမ်းှာ ပူးဋိိပူးက်ခလိုွန်းနှို�း��မ်းျာ�တွ�း ဝေမ်းှားလို�း�ထုာ�သညီး� လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍဖြပူး�ဖြပူး�းဝေဖြပူးာ�း�လို့ဝေ���လိုဒးမ်းျာ� 

သညီး နှို�း��အလိုိုက်းက်ွ့ဖြပူးာ�မ်းု�ှိသညီး။ ဥပူးမ်းာ - ပူးဋိိပူးက်ခအလိုွန်းက်ာလိုတွ�း အစာို��အုပူးးချျ�ပူးးဝေ��ယ်နှတ�ာ�မ်းျာ�၏ အ�ညီးအဝေသွ�

နှှ�း� စာွမ်းး�ဝေ�ာ�း�ညီးတိုက်ို ဦး�စာာ�ဝေပူး�တညီးဝေ�ာက်းဝေပူး�ဖြချ�း�ထုက်း ပူးဋိိပူးက်ခအလိုွန်းလိုု�ခြုံချ��ဝေ�� က်ဏ္ဍဖြပူး�ဖြပူး�းဝေဖြပူးာ�း�လို့ဝေ��က်ို 

လိုွယ်းက်းဖြမ်းန်း�န်းဝေစာနှို�းဝေသာ ပူးတး�န်း�က်ျ�းက်ိုဖွဲ့န်းတီ�ဝေပူး�ဖြချ�း�သညီး အဓိိက်က်ျဝေသာ တာ�န်းဖြဖွဲ့စားသညီး။ တတိယ်နှို�း��နှှ�း� 

အလိုှ��ှ�းနှို�း��တို�၏ လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍဖြပူး�ဖြပူး�းဝေဖြပူးာ�း�လို့ဝေ��ဦး�စာာ�ဝေပူး�လုိုပူးး�န်း�မ်းျာ�သညီး အလိုှ��ှ�းနှို�း��မ်းျာ�၏ စာိတး��းစာာ�မ်းု 

နှှ�း� ဦး�စာာ�ဝေပူး�လိုုပူးးဝေ�ာ�းသညီး�က်ဏ္ဍမ်းျာ�အဝေပူး်တွ�း မ်းးတညီးဝေန်သညီးက်ို ဝေတွ��သညီး။ အလိုှ��ှ�းနှို�း��မ်းျာ�မ်းှ ပူးဋိိပူးက်ခအလိုွန်း

နှို�း��မ်းျာ�သို� ချျဉ်း�က်ပူးးလိုုပူးးဝေ�ာ�း�သညီး� အဓိိက်�ညီး�ွယ်းချျက်းမ်းျာ�မ်းှာ အုပူးးချျ�ပူးးဝေ��ယ်နှတ�ာ�မ်းျာ�က်ို ဖြပူး�ဖြပူး�းဝေဖြပူးာ�း�လို့�န်း 

ဖြဖွဲ့စားငြိပူးီ� ဒီမ်းိုက်ဝေ�စာီထုွန်း�က်ာဝေ��နှှ�း� ဝေဒသတွ�း�နှို�း��မ်းျာ�နှှ�း� ၎�း�ပူးဋိိပူးက်ခအလိုွန်းနှို�း��မ်းျာ�အကြက်ာ� အတးအတက်ွ လိုက်းတွ့  

ပူးး�ဝေပူးါ�း�ပူးါ��းနှို�းဝေ��တို�ဖြဖွဲ့စားသညီး။

တတိယ်နှို�း��မ်းျာ�မ်းှ ပူးဋိိပူးက်ခအလိုွန်းနှို�း��မ်းျာ�တွ�း ပူးါ��းပူးတးသက်းဝေန်မ်းုမ်းျာ�တွ�း UN သညီး နှို�း��တက်ာလိုုပူးးပူးို�းချွ�း�

အာဏာာမ်းျာ�က်ို ပူးို�း�ို�းထုာ�ငြိပူးီ� က်ျန်းနှို�း��တက်ာအဖွဲ့ွ့�အစာညီး�မ်းျာ�နှှ�း� တစားသီ�ပူးုဂ္ဂဂလိုနှို�း��မ်းျာ�၏ ပူးါ��းမ်းုမ်းျာ�သညီး ၎�း�

နှို�း��မ်းျာ�၏ အက်ျ�ိ�စာီ�ပူးွာ�အဝေပူး်တွ�းလိုညီး� မ်းးတညီးဝေန်သညီးက်ို ဝေတွ��သညီး။ မ်းျာ�ဝေသာအာ�ဖြဖွဲ့�း� UN နှှ�း� အတး ��းဝေ�ာက်း

က်းညီီ ကြက်သညီးက်ို ဝေတွ��သညီး။ အချျ�ိ�နှို�း��မ်းျာ�တွ�း UN မ်းပူးါဘ့ တစားသီ�ပူးုဂ္ဂဂလိုအဖြဖွဲ့စား ��းဝေ�ာက်းက်းညီီဝေန်မ်းုမ်းျာ� �ှိသညီး။ 

ဥပူးမ်းာ- ကုိ်�ုိဗုိျူနှှ�း� ဝေဘာစားနီ်ယ်ာ�တွ�း ကု်လိုသမ်းဂ္ဂဂအဖ့ွွဲ့�၊ အဝေမ်း�ိက်န်း၊ ဝေဖြမ်းာက်းအတတလိုန်းတိတးစာာချျ�ပူးးအဖ့ွွဲ့� (NATO) နှှ�း� ဥဝေ�ာပူး 

သမ်းဂ္ဂဂ (EU) တုိ�၏ စာစားတပူးးနှှ�း� �့တပူးးဖ့ွွဲ့�မ်းျာ�သညီး ဖြပူး�ဖြပူး�းဝေဖြပူးာ�း�လ့ိုဝေ��လုိုပူးး�န်း�မ်းျာ�အဖြပူး�း အဖြချာ�က်ဏ္ဍမ်းျာ�တွ�းလိုညီး� က်းညီီ

ကြက်သညီးက်ို ဝေတွ��သညီး။  အဝေကြက်ာ�း���း�မ်းှာ ၎�း�ဝေဒသသညီး ပူးထု�ီနှို�း��ဝေ��နှှ�း� လိုးမ်းုစာီ�ပူးွာ�ဝေ��အ� NATO နှှ�း� EU နှို�း��တို�

အတွက်းအဝေ��ကြီးက်ီ�ငြိပူးီ� က်မ်းာ့�နှို�း��ဝေ��ဗျူျ�ဟုာအ� အဝေန်ာက်းအုပူးးစာုမ်းျာ�၏ စာိတး��းစာာ�မ်းုမ်းျာ�နှှ�း� အက်ျ�ိ�အဖြမ်းတးသညီးလိုညီး� 

သွယ်း�ိုက်း�က်းစာပူးးဝေန်ဝေသာဝေကြက်ာ�း�ဖြဖွဲ့စားသညီး။ အက်ျဉ်း�ချျ���ဝေဖွဲ့ားဖြပူး�လိုှ�း ဝေဘာစားစာန်ီ�ယ်ာ�နှို�း��၏ မ်းတညီးငြိ�ိမ်းးမ်းုသညီး EU 

ဝေဒသတွ�း� ဒီမ်းိုက်ဝေ�စာီအုပူးးချျ�ပူးးမ်းုယ်နှတယ်ာ�မ်းျာ�က်ို ထုိပူးါ�လိုာနှို�းငြိပူးီ� �ို�ှယ်းလိုစားနှို�း��ဖြဖွဲ့စားသညီး� ရှုု�ှာ�နှို�း��၏ ဝေဘာစားစာန်ီ�

ယ်ာ�နှို�း��အဝေပူး် လိုှမ်းး�မ်းို�မ်းုမ်းျာ� �ှိဝေန်ဖြချ�း�၊ NATO နှို�း��မ်းျာ�၏ ကြသဇူာနှှ�း�လိုှမ်းး�မ်းို�မ်းုမ်းျာ� တို�ချျ့�လိုိုဖြချ�း� စာသညီး�အဝေကြက်ာ�း�အ�ာ

မ်းျာ�လိုညီး� ပူးါ��းသညီး။ US နှို�း��၏ ကြက်ာ���းဝေစာ�စာပူးးက်းညီီဝေ�ာ�း�ွက်းမ်းုမ်းျာ�ဝေကြက်ာ�း (၃) နှှစားချွ့ကြက်ာ ဖြဖွဲ့စားပူးွာ�ချ့�ဝေသာ ဝေဘာစားစာ

န်ီ�ယ်ာ�နှို�း��တွ�း က်ုလိုသမ်းဂ္ဂဂ၏ ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ဝေ��တပူးး၊ NATO တပူးးနှှ�း� အဝေမ်း�ိက်န်းစာစားတပူးးတို�၏ အက်းအညီီဖြဖွဲ့�း� ချျ�ပူးးငြိ�ိမ်းး�နှို�းချ့�

ငြိပူးီ� ၁၉၉၅ ချုနှှစားတွ�း ဝေဒတန်းငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ဝေ��စာာချျ�ပူးး (the Dayton Agreement or the Dayton Accords) က်ို ပူးဋိိပူးက်ခဖြဖွဲ့စားပူးွာ�

ဝေသာ နှို�း��မ်းျာ�ဖြဖွဲ့စားသညီး� ဝေဘားစာန်ီ�ယ်ာ�၊ ဟုာဇူီဂ္ဂိုဗျူာန်ာ�၊ ချရှုိုဝေအ��ှာ�ဖြပူးညီးဝေထုာ�းစာုနှှ�း� ယ်းဂ္ဂို�လိုာ� ဗျူီ�ယ်ာ�ဖွဲ့က်းဒ�ယ်း

ဖြပူးညီးဝေထုာ�းစာုအကြက်ာ� ချျ�ပူးး�ိုနှို�းချ့�သညီး။ 

က်ုလိုသမ်းဂ္ဂဂအဖွဲ့ွ့�၏ ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ဝေ��တပူးးမ်းျာ� ထုွက်းချွာသွာ�ငြိပူးီ�ဝေန်ာက်း ဝေဒသအတွ�း�လိုိုအပူးးဝေသာ လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍ 

ဖြပူး�ဖြပူး�းဝေဖြပူးာ�း�လို့ဝေ��လိုုပူးး�န်း�မ်းျာ�လိုုပူးးဝေ�ာ�းနှို�း�န်းနှှ�း� တညီးငြိ�ိမ်းးဝေအ�ချျမ်းး�မ်းု�ှိ�န်း NATO ဦး�ဝေ�ာ�းမ်းုဖြဖွဲ့�း�  ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ဝေ�� 

တပူးးဖွဲ့ွ့�ဦး�ဝေ�သညီး ၆�,��� အထုိ ဝေန်�ာချျထုာ�သညီးက်ို ဝေတွ��သညီး။ နှို�း��ဝေပူးါ�း� ၃� နှို�း��မ်းှ စာစားသာ�မ်းျာ�ဖြဖွဲ့�း� ပူးါ��းဖွဲ့ွ့�စာညီး�

ထုာ�ဖြချ�း�ဖြဖွဲ့စားငြိပူးီ� အဝေမ်း�ိက်န်းစာစားသာ�ဦး�ဝေ� (၂�,���) သညီး စာုစာုဝေပူးါ�း�စာစားသာ�ဦး�ဝေ�၏ သု��ပူးု�တစားပူးု�ချန်း��ှိသညီး။ ယ်�း� စာစားပူးွ့

သညီး ဥဝေ�ာပူးတွ�း ဒုတိယ်က်မ်းာ့စာစားငြိပူးီ�ဝေန်ာက်း ဖြဖွဲ့စားပူးွာ�ဝေသာ အကြီးက်ီ�မ်းာ��ု��စာစားပူးွ့ဖြဖွဲ့စားသညီးဟုု ဝေ��သာ�ဝေဖွဲ့ားဖြပူးကြက်သညီး။ 

၁၉၉၅ ချုနှှစား ဝေဒတန်းငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ဝေ��စာာချျ�ပူးးအ� ဖွဲ့က်းဒဝေ���ှ�း�ဝေဘာစားန်ီ�ယ်ာ�နှှ�း� ဟုာဇူီဂ္ဂို�ဗျူီ�န်ာ�အစာို��နှှ�း� �ပူးးစာက်ာ သမ်းမတ



30 တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး��ု�မျိုး�း�ရေးရ�ရးစင်းးတိုး

အစာို��ဟုး၍ အစာို��နှှစား�ပူးးဖြဖွဲ့�း� ဖြပူးန်းလိုညီးဖွဲ့ွ့�စာညီး�တညီးဝေ�ာက်းက်ာ အုပူးးချျ�ပူးးကြက်သညီးက်ို ဝေတွ��သညီး။ သို�ဝေသား  ရှုု�ှာ�အစာို��

သညီး ယ်ဝေန်�ထုိတို�း �ပူးးစာက်ာသမ်းမတအစာို�� အဖွဲ့ွ့�အာ� န်ညီး�ပူးညီာဝေ�ွဝေကြက်�မ်းျာ�ဝေထုာက်းပူး��ဝေန်သညီးဟုု သတ�း�စာာ အချျ�ိ�က်

 ဝေဖွဲ့ားဖြပူးဝေန်ကြက်�့ဖြဖွဲ့စားသညီး။ 

ထုို�အဖြပူး�း အဖြချာ�အဝေ��ကြီးက်ီ�ဝေသာ အချျက်းမ်းှာ DDR လိုုပူးးဝေ�ာ�း�ာတွ�း အဝေ��ကြီးက်ီ�ဝေသာက်ဏ္ဍမ်းျာ� ဖြဖွဲ့စားသညီး� 

လိုု�ခြုံချ��ဝေ��နှှ�း� တပူးးပူးို�း��ို�း�ာက်ိစာစ�ပူးးမ်းျာ�က်ို အထုး�အဝေလို�ထုာ�ငြိပူးီ� တစားငြိပူးိ��းန်က်းတညီး�လိုုပူးးဝေ�ာ�း�န်း ဖြဖွဲ့စားသညီး။ DDR က်ို

အဝေက်ာ�းအထုညီးဝေဖွဲ့ား�ာတွ�း ဖြပူးညီးတွ�း�လိုက်းန်က်းက်ို�းတပူးးမ်းျာ�က်ို နှို�း��၏လိုိုအပူးးချျက်းနှှ�း�အညီီ လိုိုက်းဝေလိုျာညီီဝေထုွစာွာ 

ဖြပူးန်းလိုညီးဖွဲ့ွ့�စာညီး�ဖြချ�း�၊ အစာို��မ်းဟုုတးဝေသာ လိုက်းန်က်းက်ို�းမ်းျာ�က်ို က်ာက်ွယ်းဝေ��နှှ�း� တ�ာ�ဥပူးဝေဒစာို�မ်းို�ဝေ�� က်ဏ္ဍမ်းျာ�၌ 

ဖြပူးန်းလိုညီးချန်း�အပူးး�ာတွ�း �ှိသ�း��ှိထုိုက်းသညီး� အ�ညီးအချျ�း�စာ�နှုန်း�မ်းျာ� သတးမ်းှတးဖြချ�း�၊ စာစားတပူးးအတွ�း� ဖြပူးန်းလိုညီးက်း�ဝေဖြပူးာ�း�

လိုာ�ာတွ�း �ာထုး�အ��း�နှှ�း� ပူးတးသက်း၍ အဖြ��း�ပူးွာ�မ်းုမ်းျာ�မ်း�ှိဝေစာ�န်း စာ�နှုန်း�သတးမ်းှတးချျက်းမ်းျာ�ထုာ��ှိဖြချ�း�တို�က်ို ကြီးက်ိ�တ�း 

လိုုပူးးဝေ�ာ�းထုာ��န်းလိုိုပူးါသညီး။ (ဇူယ်ာ� ၄ ရှုု)

ဇယားာ� (၄) တ�းပြုဖံတးသိမှး�ပြုခင်း� မှပြု�ံလုံံ�းမှီနှှင်း� ပြု�ံလုံံ�းရေးန်းဆိုဲကာလုံတိံ�တွင်း  DDR နှှင်း� SSR နှှင်း� �တးသကး၍ ထိည်း�သွင်း�

စိုးဉ်း�စိုးာ��မှည်း� အခုကးမှုာ� (DDR/SSR consideration prior and during demobilization) 

လုံကးန်းကးပြုဖံတးသိမှး�ပြုခင်း�နှှင်း� 
ရေး��ှည်း SSR လုံံ�းင်န်းး�မှုာ� 
(Disarmament and longer-term SSR) 

• လိုက်းန်က်းဖြဖွဲ့�တးသိမ်းး�ဖြချ�း�က်ို DDR/SSR လိုုပူးး�န်း�စာဉ်း ညီိိနှှိ�း�ဝေ��အတွက်း 
အစာပူးျ�ိ�လိုမ်းး�စာအဖြဖွဲ့စား မ်းှတးယ်း�မ်းညီး။ လိုက်းန်က်းဖြဖွဲ့�တးသိမ်းး�ဝေ��လိုုပူးး�န်း�စာဉ်းက်ို 
အဝေထုာက်းအက်းဖြပူး�မ်းညီး� ဥပူးဝေဒမ်းျာ�က်ို ချျမ်းှတးငြိပူးီ� ယ်�း�တို�က်ို SSR နှှ�း�သက်း�ို�း
ဝေသာ အာဏာာပူးို�းမ်းျာ�/တာ�န်း�ှိသးမ်းျာ�အာ� အသိဝေပူး� အဝေကြက်ာ�း�ကြက်ာ��မ်းညီး။ 

• စာစားတပူးး၊ �့၊ ဖြပူးညီးသး�စာစားနှှ�း� ပူးိုလိုှ �ဝေသာ လိုက်းန်က်း၊ ချ့ယ်မ်းး�မ်းျာ�က်ို ထုိန်း�ချျ�ပူးးနှို�း
�န်း နှို�း��ဝေတားမ်းှ ထုိန်း�ချျ�ပူးးနှို�း�န်း စာွမ်းး��ညီးဖြမ်းိ�း�တ�းဝေ��အစာီအစာဉ်းမ်းျာ�က်ို 
ဝေထုာက်းပူး���မ်းညီး။

ပြု�န်းးလုံည်းရေး�ါင်း�စိုးည်း�ရေး�� သတးမှှတးခုကးမှုာ� 
(Entry-criteria) 

• လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍမှ်း ဖြပူးန်းလိုညီးဝေပူးါ�း�စာညီး�လိုိုသညီး� စာစားသညီးဝေတားဝေဟုာ�း�မ်းျာ�ကိ်ု 
လိုက်းချ�နှို�း�န်း အတွက်း အမ်းျ�ိ�သာ�လိုု�ခြုံချ��ဝေ��လိုိုအပူးးချျက်းမ်းျာ��ို�း�ာ စာိစာစားချျက်း
အဝေပူး် အဝေဖြချချ�၍ နှို�း��ဝေတား၏ လိုု�ခြုံချ��ဝေ��တပူးးဖွဲ့ွ့�မ်းျာ�ထု့သို� ��းဝေ�ာက်းနှို�းသညီး� 
�ှ�း�လို�း�သ�း�ဝေလိုျားဝေသာ သတးမ်းှတးချျက်းမ်းျာ�က်ို ချျမ်းှတးအသု��ဖြပူး��မ်းညီး။ 

�ာထိူ�အဆိုင်း� ထိိန်းး�ည်ိိပြုခင်း�
(Rank harmonization) 

• �ာထုး�အ��း� ထုိန်း�ညီိိဖြချ�း��ို�း�ာ မ်းး�ါဒမ်းျာ�က်ို ချျမ်းှတး�မ်းညီး။ ထုိုသို�သတးမ်းှတး
�ာတွ�း �ာထုး� အ��း�မ်းျာ�၊ ဖွဲ့ယ်းက်ျဉ်းချ��သညီး� လိုးအုပူးးစာုမ်းျာ�အတွက်း အထုး�
အစာီအစာဉ်းမ်းျာ�က်ို ဝေဖွဲ့ားထုုတး�န်း အတွက်း ဝေန်ာက်းချ�အဝေဖြချအဝေန်မ်းျာ�က်ို အဝေဖြချချ��
မ်းညီး။ ထုို�အဖြပူး�း ယ်ချ�းလိုက်းန်က်းက်ို�းအုပူးးစာုမ်းျာ�မ်းှ နှို�း��ဝေတား၏ လိုက်းန်က်းက်ို�း
တပူးးဖွဲ့ွ့�မ်းျာ�သို� အသွ�းဝေဖြပူးာ�း�သညီး� �ှ�း�လို�း�တိက်ျဝေသာ ပူးု�ဝေသန်ညီး� /န်ညီး�လိုမ်းး�
တစားချုချုက်ို ချျမ်းှတး�မ်းညီး။ 

• က်ာက်ွယ်းဝေ��ဘတးဂ္ဂျက်းနှှ�း� မ်းညီီမ်းှမ်းုမ်းျာ�ဝေကြက်ာ�း� ဖြဖွဲ့စားလိုာနှို�းသညီး� လိုု�ခြုံချ��ဝေ��
�ို�း�ာ အနှတ�ာယ်းတို�အဝေပူး် �ာထုး�အ��း� ထုိန်း�ညီိိဖြချ�း�အက်ျ�ိ��က်းက်ို ထုညီး�
သွ�း�စာဉ်း�စာာ��မ်းညီး။ 

အခုကးအလုံကးစိုးံရေးဆိုာင်း�ပြုခင်း�နှှင်း� စိုးီမှ�ခန်းး�ခွဲပြုခင်း�
(Data collection and management) 

• သတ�း�အချျက်းအလိုက်းစာီမ်း�ချန်း�ချွ့မ်းုစာန်စားတစားချုက်ို ဝေ���ွ့ချျမ်းှတး�ာတွ�း SSR နှှ�း�
�ို�းဝေသာ  သတ�း� အချျက်းအလိုက်းလိုိုအပူးးချျက်းမ်းျာ�က်ို �ှာဝေဖွဲ့ွထုာ��ှိ�မ်းညီး။ ထုို�
အဖြပူး�း ယ်�း�သတ�း�အချျက်းအလိုက်းမ်းျာ�က်ို မ်းှဝေ�နှို�းသညီး� န်ညီး�လိုမ်းး�မ်းျာ�က်ို 
ဝေဖွဲ့ားထုုတး�မ်းညီး။ 

• သတ�း�အချျက်းအလိုက်းစာီမ်း�ချန်း�ချွ့ဖြချ�း�စာန်စားတွ�း ဝေက်ာက်းယ်းထုာ�ဝေသာ သတ�း�
အချျက်းအလိုက်း မ်းျာ� က်ို အန်ာဂ္ဂတးလိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍအချျက်းအလိုက်းမ်းျာ�  
သို�မ်းဟုုတး စာိစာစားဖြချ�း�လိုုပူးး�န်း�စာဉ်းအတွက်း အဝေဖြချချ�ဝေက်ျာရှုို�အဖြဖွဲ့စား ထုာ��ှိ�မ်းညီး။ 



31တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး��ု�မျိုး�း�ရေးရ�ရးစင်းးတိုး

စိုးိစိုးစိုးးပြုခင်း� 
(Vetting) 

• စာိစာစားမ်းုက်ို လိုက်းမ်းှတးထုုတးဝေပူး�သညီး�ဖြဖွဲ့စားစာဉ်း၏ အစာိတးအပူးို�း�တစားချုက့်�သို� 
အာ�ဝေပူး�က်းညီီ�မ်းညီး။ (အသက်း၊ ပူးညီာဝေ��၊ အဖြချာ�က်ွမ်းး�က်ျ�းမ်းုမ်းျာ�၊ �ာဇူ�တးမ်းု
နှှ�း� လိုး�အချွ�း�အဝေ���ို�း�ာ မ်းှတးတမ်းး�မ်းျာ� စာသညီး�အချျက်းမ်းျာ�အပူးါအ��း စာိစာစား
သွာ��န်း လိုိုသညီး။)

• ဤစာိစာစားဝေ��လိုုပူးး�န်း�စာဉ်းက်ို အဝေက်ာ�းအထုညီးဝေဖွဲ့ား�န်း လိုု�ဝေလိုာက်းဝေသာ 
နှို�း��ဝေ���နှဒ/ နှို�း��ဝေတား၏ စာွမ်းး�ဝေ�ာ�းနှို�းစာွမ်းး� �ှိမ်းှသာလိုှ�း ဖြပူး�လိုုပူးး�မ်းညီး။ 

• လိုိုအပူးးဝေသာ စာွမ်းး��ညီးနှှ�း� ယ်ချ�းအဖြပူး�အမ်းးမ်းျာ�နှှ�း� စာပူးးလိုျဉ်း၍ အန်ိမ်းး��ု��စာ�ချျနိ်း
စာ�နှုန်း�မ်းျာ�က်ို သတးမ်းှတးက်ာ အသု��ချျ�မ်းညီး။ 

• ချွ့ဖြချာ��က်း��မ်းုမ်းျာ�က်ို ဝေ�ှာ�း�ှာ�နှို�း�န်းနှှ�း� လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍတစားချုလိုု��၏ ဝေဖြဖွဲ့ာ�း�
မ်းတးမ်းုက်ို ဖြမ်းိ�း�တ�းဝေပူး�နှို�း�န်းအတွက်း စာစားသညီးဝေတားဝေဟုာ�း�မ်းျာ�က်ိုသာ သာ
မ်းက် လိုု�ခြုံချ��ဝေ��ဌာာန်၏ အဖွဲ့ွ့���းအာ�လိုု��က်ို စာိစာစား�မ်းညီး။ 

လုံံ�ခြုံခံ�ရေး��ကဏ္ဍသိံ� စိုးစိုးးသည်းရေးတားရေးဟိုာင်း�မှုာ�
ပြု�န်းးလုံည်းရေး�ါင်း�စိုးည်း�ရေး��ကိံ အာ�ရေး��ရေးထိာကး���
ပြုခင်း� 
(Support to ex-combatants Integrating 
withing the security sector)

• သာမ်းာန်းအ�ပူးးသာ�ဘ� သို�မ်းဟုုတး နှို�း��ဝေတား၏ လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍသို� ဝေအာ�းဖြမ်း�း
စာွာ က်း�ဝေဖြပူးာ�း� နှို�း�န်းအတွက်း စာိတးပူးို�း��ို�း�ာ က်ုစာာ�မ်းုနှှ�း�  ပူးတး�န်း�က်ျ�းသစား
နှှ�း� လိုိုက်းဝေလိုျာညီီဝေထုွစာွာ ဖြပူး�မ်းး ဝေန်ထုို�းနှို�းဝေ���ို�း�ာ သ�းတန်း�မ်းျာ�က်ို ပူး��ပူးို�
ဝေပူး��မ်းညီး။

• က်း�စာက်းမ်းုအသစားမ်းျာ�က်ို ဝေလိုျာ�ချျနှို�း�န်း DDR စာတ�းချျနိ်းတွ�း ချုချ�အာ�က်ျဝေ�ာဂ္ဂါ 
(HIV/AIDS) က်ာက်ွယ်းဖြချ�း�အစာီအစာဉ်းက်ို ချျမ်းှတးဝေ�ာ�း�ွက်း�မ်းညီး။

တ�းဖုကးသိမှး�ပြုခင်း�နှှင်း� လုံံ�ခြုံခံ�ရေး��ကဏ္ဍ 
ရေး�ါင်း�စိုးည်း�ပြုခင်း�တိံ�ကိံ ခုနိ်းးခွင်းလုံှာ ည်ိိပြုခင်း�
(Balancing demobilization and security 
sector integration)

• တပူးးဖြဖွဲ့�တးသိမ်းး�ဖြချ�း�နှှ�း� လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍဖြပူးန်းလိုညီးဝေပူးါ�း�စာညီး�ဖြချ�း�တို�အတွက်း 
မ်းက်းလိုု��မ်းျာ�က်ို ဝေသချျာစာွာ ထုညီး�သွ�း�စာဉ်း�စာာ��မ်းညီး။ ဝေ��ှညီးတညီးတ��မ်းုမ်း�ှိဝေသာ 
သို�မ်းဟုုတး အချျ�ိ�မ်းညီီဝေသာ ထုိုဖြဖွဲ့စားစာဉ်းနှှစားချု၏ အနှတ�ာယ်းက်ို ဝေ�ှာ�း��ှာ�နှို�း�န်း 
ဖြဖွဲ့စားသညီး။ 

• �က်းသွယ်း�က်း��ဝေ��မ်းဟုာဗျူျ�ဟုာတစား�ပူးးက်ို ဝေ���ွ့ချျမ်းှတး�မ်းညီး။ ဝေ�ွ�ချျယ်း
စာ�ာမ်းျာ�က်ို အဖြပူးညီး�အ�န်ာ�လိုညီးမ်းု�ှိဝေစာ�န်းနှှ�း� လိုှ့မ်းှာ�ဝေသာ န်ာ�လိုညီးမ်းုမ်းျာ�က်ို 
ဝေ�ှာ�း��ှာ�နှို�း�န်း ဖြဖွဲ့စားသညီး။

ဂ္ဂုင်းဒါါကိစိုးစထိည်း�သွင်း�စိုးဉ်း�စိုးာ�သည်း� 
DDR နှှင်း� SSR လုံံ�းင်န်းး�မှုာ�
(Gener-responsive DDR and SSR) 

• DDR နှှ�း� SSR လုိုပူးး�န်း�စာဉ်းမ်းျာ�အတွ�း��ှိ ၎�း�တို�၏ ဝေ�ွ�ချျယ်းစာ�ာမ်းျာ�က်ို 
အမ်းျ�ိ�သမ်းီ�မ်းျာ�အာ� အသိဝေပူး�ဖြချ�း�နှှ�း� ဖြပူးန်းလိုညီးဝေပူးါ�း�စာညီး�ဝေ��အချွ�း�အ
လိုမ်းး�မ်းျာ� လိုက်းဝေတွ�က်ျဖြချ�း�တို� �ှိ�န်း ဝေ�ာ�း�ွက်း�မ်းညီး။ 

• လိုက်းန်က်းဖြဖွဲ့�တးသိမ်းး�ဖြချ�း�နှှ�း�တပူးးဖွဲ့ျက်းသိမ်းး�ဖြချ�း�တို�က်ို ဖြပူး�လိုုပူးးဝေန်စာဉ်းက်ာလို
အတွ�း� အမ်းျ�ိ�သမ်းီ� မ်းျာ�အတွက်း လိုု�ဝေလိုာက်းဝေသာ အဝေထုာက်းအပူး��ပူးစာစညီး�မ်းျာ� 
ဝေပူး�ဖြချ�း� (လိုစာဉ်းဝေ�ွဝေကြက်� ဝေထုာက်းပူး��မ်းု၊ အိမ်းးဖြပူးန်းလိုမ်းး�စာ�ိတး၊ အိမ်းးသု��ပူးစာစညီး�မ်းျာ�၊ 
က်ျန်း�မ်းာဝေ��ဝေစာာ�း�ဝေ�ှာက်းမ်းု က်ုန်းက်ျစာ�ိတး အစာ�ှိသညီးတို�က်ို ဝေထုာက်းပူး��ဖြချ�း�)   
နှှ�း� အထုး�ဖြပူးန်းလိုညီး ��းဝေ�ာက်းဝေန်ထုို�းဖြချ�း�နှှ�း� သ�း�ဝေလိုျားဝေသာ ဖြပူးန်းလိုညီး 
ဝေပူးါ�း�စာညီး�ဝေ��န်ညီး�လိုမ်းး�မ်းျာ�က်ို ချျဖြပူးဝေပူး��မ်းညီး။

• နှို�း��ဝေတား၏ လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍသို� အမ်းျ�ိ�သမ်းီ�စာစားသညီးဝေတားဝေဟုာ�း�မ်းျာ�က် 
ဖြပူးန်းလိုညီးဝေပူးါ�း�စာညီး� ဝေ��က်ိုထုညီး�သွ�း�စာဉ်း�စာာ��ာတွ�း ၎�း�အမ်းျ�ိ�သမ်းီ�မ်းျာ�က် 
��း�ို�းဝေန်�သညီး� အထုး�စာိန်းဝေချ်ချျက်းမ်းျာ� (ချွ့ဖြချာ��က်း��ဖြချ�း�၊ သမ်းာ�ရှုို�က်ျ
မ်းဟုုတးဝေသာစာွမ်းး��ညီးမ်းျာ�၊ စာိတးဒဏား�ာမ်းျာ�) က်ို ထုညီး�သွ�း� စာဉ်း�စာာ��မ်းညီး။ 

��း�ဖြမ်းစား - 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 



32 တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး��ု�မျိုး�း�ရေးရ�ရးစင်းးတိုး

လိုက်းန်က်းဖြဖွဲ့�တးသိမ်းး�ဖြချ�း�၊ တပူးးဖွဲ့ျက်းသိမ်းး�ဖြချ�း�နှှ�း� ဖြပူးန်းလိုညီးဝေပူးါ�း�စာညီး�ဖြချ�း� (Demobilization, Disarmment 

and Reintegation – DDR) သညီး ပူးဋိိပူးက်ခအလိုွန်းက်ာလိုတွ�း တညီးငြိ�ိမ်းးဝေအ�ချျမ်းး�မ်းုနှှ�း� လိုု�ခြုံချ��မ်းုတို�က်ို ဝေပူး�ဝေ�ာ�းနှို�း�န်းနှှ�း� 

ပူးဋိိပူးက်ခဝေကြက်ာ�း� ပူးျက်းစာီ�သွာ�ဝေသာ လိုးမ်းုစာီ�ပူးွာ�ဝေ��အဝေ�ာက်းအအု�မ်းျာ�က်ို ဖြပူးန်းလိုညီးတညီးဝေ�ာက်းသညီး� လိုုပူးး�န်း�စာဉ်းမ်းျာ�က်ို

ဝေချျာဝေမ်းွ�စာွာ လိုုပူးးဝေ�ာ�းနှို�း�န်း�ညီး�ွယ်းချျက်းဖြဖွဲ့�း� လိုုပူးးဝေ�ာ�းဝေလို��ှိကြက်သညီး။ ပူး�းမ်း�ညီး�ွယ်းချျက်းမ်းှာ  စာစားသညီးဝေတားဝေဟုာ�း�

မ်းျာ�က်ို နှို�း��ဝေ��၊ လိုးမ်းုစာီ�ပူးွာ�ဝေ��နှှ�း� လိုု�ခြုံချ��ဝေ��ဌာာန်မ်းျာ�သို� ဖြပူးန်းလိုညီးဝေပူးါ�း�စာညီး�ဝေ��လိုုပူးး�န်း�စာဉ်းမ်းျာ�က်ို လိုုပူးးဝေ�ာ�းသညီး� 

လိုုပူးး�န်း�စာဉ်း ဖြဖွဲ့စားသညီး။ အဓိိကအာ�ပြုဖင်း� DDR လုံံ�းရေးဆိုာင်း�ာတွင်းအစိုးိံ��နှှင်း� အစိုးိံ��မှဟိုံတးရေးသာ လုံကးန်းကးကိံင်းတ�းမှုာ�

အကြကာ� ပြီးင်ိမှး�ခုမှး�ရေး��နှှင်း� နှိံင်းင်�ရေး��သရေးဘာတူည်ီခုကးမှုာ� ��ှိပြီး�ီ�မှှသာလုံှင်း လုံံ�းရေးဆိုာင်းရေးလုံ��ှိကြကသည်းကိံ ရေးတွ��ှိ�သည်း။ 

ထံိိသံိ�သရေးဘာတူညီ်ခုကးမှုာ�မှ��ိှမီှ DDR လံုံ�းင်န်းး�စိုးဉ်းကံိလံုံ�းရေးဆိုာင်းခဲ��ါကရေးအာင်းပြုမှင်းမုှနှှင်း�အလှုံမှး�ရေးဝါ�လိုံမှး�မှည်းပြုဖစိုးးသည်း။

DDR လိုုပူးးဝေ�ာ�း�ာတွ�း UN နှှ�း� နှို�း��တက်ာမ်းှ တတးသိပူးညီာ�ှ�းမ်းျာ�၊ ဝေ�ွဝေကြက်�အဝေထုာက်းအပူး��မ်းျာ�နှှ�း� အဖြချာ� 

န်ညီး�ပူးညီာပူးို�း�အက်းအညီီမ်းျာ� မ်းျာ�စာွာ လိုိုအပူးးလိုျက်း�ှိငြိပူးီ� အာ�န်ညီး�ချျညီး�န့်�ဝေန်ဝေသာ အုပူးးချျ�ပူးးဝေ��ယ်နှတ�ာ�မ်းျာ�က်ို ဖြပူးန်းလိုညီး 

ထုးဝေထုာ�း၊ ဖြပူး�ဖြပူး�းမ်းွန်း�မ်း�ဝေလို��ှိကြက်သညီး။ တစားန်ညီး�အာ�ဖြဖွဲ့�း� ပူး�းမ်းလိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍမ်းျာ�ဖြဖွဲ့စားသညီး� �့တပူးးဖွဲ့ွ့�နှှ�း� စာစားတပူးး အ�ွယ်း 

အစာာ�က်ို နှို�း��၏ စာီ�ပူးွာ�ဝေ��၊ နှို�း��ဝေ��နှှ�း� က်ိုက်းညီီဝေအာ�း လိုုပူးးဝေ�ာ�းဝေလို��ှိကြက်သညီး။ ယ်�း�လိုုပူးး�န်း�စာဉ်းမ်းျာ�က်ို ပူးဋိိပူးက်ခ

အလိုွန်း လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍဖြပူး�ဖြပူး�းဝေဖြပူးာ�း�လို့ဝေ��ဟုုလိုညီး� ဝေချ်�ိုကြက်သညီး။ 

လိုက်းန်က်းဖွဲ့ျက်းသိမ်းး�ဝေ�� (Disarmament) �ိုသညီးသညီး ပူးဋိိပူးက်ခန်ယ်းဝေဖြမ်းအတွ�း��ှိ အစာို��မ်းဟုုတးဝေသာ လိုက်း 

န်က်းက်ို�းမ်းျာ�ထု�မ်းှ လိုက်းန်က်းကြီးက်ီ�၊ လိုက်းန်က်းအလိုတး၊ လိုက်းန်က်းအ�ယ်းမ်းျာ�နှှ�း� ဝေပူးါက်းက်ွ့ဝေစာတတးဝေသာ ချ့ယ်မ်းး�လိုက်းန်က်း

မ်းျာ� သိမ်းး��ညီး��န်း စာာ��း�ဖြပူး�စာုဖြချ�း�၊  စာန်စားတက်ျသိမ်းး�ယ်းဖြချ�း�နှှ�း� သိမ်းး��ညီး�လိုက်းန်က်းမ်းျာ�က်ို စာန်စားတက်ျနှှ�း� လိုု�ခြုံချ��စာွာ 

သိမ်းး��ညီး�သိုဝေလိုှာ�းထုာ�ဖြချ�း�နှှ�း� ဖွဲ့ျက်း�ီ�သ�း�ပူးါက် ဖွဲ့ျက်း�ီ�ပူးစားဖြချ�း� စာသညီး�တို�အာ�ဖြပူး�လိုုပူးးဖြချ�း�က်ို �ိုလိုိုသညီး။

တပူးးဖွဲ့ျက်းသိမ်းး�ဝေ��(Demobilization) �ိုသညီးမ်းှာ အစာို��မ်းဟုုတးဝေသာ လိုက်းန်က်းက်ို�းတပူးးဖွဲ့ွ့�မ်းျာ�အာ� တ�ာ���း 

ဖွဲ့ျက်းသိမ်းး�ဖြချ�း�က်ို �ိုလိုိုသညီး။ ထုိုသို�ဖွဲ့ျက်းသိမ်းး��ာတွ�း အ��း�နှှစား��း��ှိငြိပူးီ� ပူးထုမ်းအ��း�တွ�း လိုက်းန်က်းက်ို�းစာစားသညီးဝေတား

မ်းျာ�က်ို ယ်ာယ်ီစာချန်း�မ်းျာ�တွ�း ထုာ��ှိဖြချ�း�ဖြဖွဲ့စားသညီး။ ထုို�ဝေန်ာက်း ၎�း�စာစားသညီးဝေတားမ်းျာ�အာ� စာန်စားတက်ျစာီမ်း�ထုာ�ဝေသာ စာစား 

တန်း�လိုျာ�သို� ဖြပူးန်းလိုညီးဝေန်�ာချျထုာ�ဖြချ�း� ဖြဖွဲ့စားသညီး။ ဒုတိယ်အ��း�တွ�း လိုက်းန်က်းဖြဖွဲ့�တးသိမ်းး�ငြိပူးီ�စာီ�သွာ�ဝေသာ စာစားသာ�/ 

သညီးဝေတားမ်းျာ�၏ဘ� ဖြပူးန်းလိုညီးထုးဝေထုာ�းဝေ��လိုုပူးး�န်း�စာဉ်းမ်းျာ�က်ို က်းညီီဖြချ�း�တို�ပူးါ��းသညီး။ 

ဖြပူးန်းလိုညီးဝေပူးါ�း�စာညီး�ဖြချ�း� (Reintegration) �ိုသညီးမ်းှာ စာစားသာ�ဝေဟုာ�း�မ်းျာ�နှှ�း� ၄�း�တို�၏ မ်းိသာ�စာု��းမ်းျာ�က်ို 

သာမ်းာန်းဖြပူးညီးသးဘ�သို� စာီ�ပူးွာ�ဝေ��နှှ�း�လိုးမ်းုဝေ��အ� က်း�ဝေဖြပူးာ�း�ဖြချ�း�နှှ�း� ဝေပူးါ�း�စာညီး�ဖြချ�း�က်ို �ိုလိုိုသညီး။ ဤဖြဖွဲ့စားစာဉ်းတွ�း 

ဝေ�ွသာ�ဝေထုာက်းပူး��မ်းုဖြချ�း�၊ အသက်းဝေမ်းွ��မ်းး�ဝေက်ျာ�း�သ�းတန်း�မ်းျာ�ဝေပူး�ဖြချ�း�၊ ��းဝေ�ွလိုညီးပူးတးသညီး�လိုုပူးး�န်း�မ်းျာ� ထုးဝေထုာ�း 

ဝေပူး�ဖြချ�း�နှှ�း� ဝေက်ျာ�း�ပူးညီာဝေ��ဖြပူးန်းလိုညီးသ�းကြက်ာ�ဝေပူး�ဖြချ�း� စာသညီး�လိုုပူးး�န်း�စာဉ်းမ်းျာ�ပူးါ��းသညီး။  ဖြပူးန်းလိုညီးဝေပူးါ�း�စာညီး�ဖြချ�း� 

လိုုပူးး�န်း�စာဉ်းသညီး ဝေ�လိုတးမ်းှ ဝေ��ှညီးလိုုပူးး�န်း�စာဉ်းဖြဖွဲ့စားငြိပူးီ� အချျနိ်းယ်းလိုုပူးးဝေ�ာ�း�ဝေသာ လိုုပူးး�န်း�စာဉ်းတစားချု ဖြဖွဲ့စားသညီး။

ပူးဋိိပူးက်ခအလိုွန်း လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍ ဖြပူး�ဖြပူး�းဝေဖြပူးာ�း�လို့ဝေ��လိုုပူးး�န်း�မ်းျာ� ဖြပူး�လိုုပူးး�ာတွ�း UN မ်းှ ဦး�စာီ�ဝေ�ာ�း�ွက်းကြက်က်ို 

အမ်းျာ�အာ�ဖြဖွဲ့�း� ဝေတွ��ှိ�သညီး။ သို�ဝေသားလိုုပူးးဝေ�ာက်းချျက်းမ်းျာ�သညီး နှို�း��တစားနှို�း��နှှ�း�တစားနှို�း��၏  ဝေ�ာ�း�ွက်းမ်းုမ်းျာ�သညီး 

နှို�း��၏ လိုိုအပူးးချျက်းမ်းျာ�အ� က်ွ့ဖြပူးာ�ကြက်သညီး။ မ်းညီးသို�ပူး�းက်ွ့ဖြပူးာ�ဝေစာက်ာ မ်းးအဝေဖြချချ�အယ်းအ�နှှ�း�  လိုုပူးး�န်း�စာဉ်းမ်းျာ� တးညီီ 

ကြက်သညီးက်ိုဝေတွ��ှိ�သညီး။ အချျ�ိ�ဝေသာ နှို�း��မ်းျာ�သညီး UN ၏ စာီမ်း�ဦး�ဝေ�ာ�းမ်းုဝေအာက်းတွ�း လိုိုက်းန်ာဝေ�ာ�း�ွက်းကြက်ငြိပူးီ� အချျ�ိ�

ဝေသာ နှို�း��မ်းျာ�မ်းှာမ်းး မ်းိမ်းိတို�နှို�း��၏ လိုိုအပူးးချျက်းမ်းျာ�အဝေပူး်တွ�း အဝေဖြချချ�၍ UN ၏ လိုမ်းး�စာဉ်းမ်းျာ�နှှ�း�ပူးး�ဝေပူးါ�း�က်ာ ဝေ�ာ�း�ွက်း

ကြက်သညီးက်ို ဝေတွ��သညီး။ လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍဖြပူး�ဖြပူး�းဝေဖြပူးာ�း�လို့ဝေ��က်ို အဓိိက်အာ�ဖြဖွဲ့�း� ဝေအာက်းပူးါအချျက်းမ်းျာ�အဝေပူး်တွ�း 

အဝေဖြချချ�၍ လိုုပူးးဝေ�ာ�းကြက်သညီးက်ို ဝေတွ��ှိ�သညီး။ 



33တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး��ု�မျိုး�း�ရေးရ�ရးစင်းးတိုး

၁)  လိုးထုုအဝေဖြချဖြပူး�ဖြချ�း�

၂)  နှို�း��ဝေတားမ်းှ ဦး�စာီ�ဦး��ွက်းဖြပူး�ဖြချ�း�နှှ�း� တာ�န်းယ်းလိုုပူးးဝေ�ာ�း�န်း �နှဒ�ှိဖြချ�း�

၃)  ပူးွ�း�လို�း�ဖြမ်း�းသာမ်းု၊ တာ�န်းယ်း၊ တာ�န်းချ�မ်းုနှှ�း� ဖြပူး�းလိုွယ်းဝေဖြပူးာ�း�လိုွယ်း�န်း လိုိုအပူးးဖြချ�း�

၄)  လိုုပူးး�န်း�စာဉ်းမ်းျာ�က်ို စာန်စားတက်ျ ဝေက်ာ�း�မ်းွန်းစာွာ စာီစာဉ်းဝေ���ွ့ထုာ�ဖြချ�း�

၅)  နှို�း��တက်ာအဖွဲ့ွ့�အစာညီး�မ်းျာ�၊ UN ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ဝေ��တပူးးမ်းျာ�နှှ�း� ဖြပူးညီးတွ�း�၊ ဖြပူးညီးပူးလိုးမ်းုအဖွဲ့ွ့�အစာညီး�မ်းျာ�နှှ�း�  

လိုက်းတွ့လိုုပူးးဝေ�ာ�းဖြချ�း� 

အိမ်းး�ှ�းနှို�း��မ်းှ ဦး�စာီ�ဦး��ွက်းမ်းုဖြပူး�ဖြချ�း� (National Ownership) �ိုသညီးမ်းှာ ပူးဋိိပူးက်ခအလိုွန်းက်ာလို DDR/SSR 

ဖြပူး�လိုုပူးး�ာတွ�း ယ်ိမ်းး�ယ်ို�းဝေန်ဝေသာ အစာို��အုပူးးချျ�ပူးးဝေ��နှှ�း� လိုု�ခြုံချ��ဝေ��ယ်နှတ�ာ�မ်းျာ�က်ို အိမ်းး�ှ�းနှို�း��၏�နှဒအဝေလိုျာက်း ဦး�စာီ� 

ဦး��ှက်းဖြပူး�၍ ဖြပူးန်းလိုညီးတညီးဝေ�ာက်းဝေ��လိုုပူးး�န်း�မ်းျာ�က်ို �ိုလိုိုဖြချ�း�ဖြဖွဲ့စားသညီး။ အိမ်းး�ှ�းနှို�း��မ်းှဦး�စာီ�၍ ဖြပူး�ဖြပူး�းဝေဖြပူးာ�း�လို့မ်းု ဖြပူး�

�ာတွ�းတာ�န်းယ်း၊ တာ�န်းချ�မ်းု�ှိဝေသာ၊ ထုိဝေ�ာက်းဝေသာ၊ ဝေ��ှညီးတညီးတ��ချို�းငြိမ်း့ဝေသာ လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍမ်းျာ� ဖြဖွဲ့စားဝေပူး်လိုာဝေ��နှှ�း�

၎�း�လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍအာ�လိုု��သညီး အ�ပူးးဖွဲ့က်းအုပူးးချျ�ပူးးမ်းုဝေအာက်း�ှိဝေ��နှှ�း� တညီး�့တ�ာ�ဥပူးဝေဒနှှ�း� လိုး�အချွ�း�အဝေ��မ်းျာ�က်ို 

ဝေလို�စာာ�လိုိုက်းန်ာဝေသာ လိုု�ခြုံချ��ဝေ��ဌာာန်မ်းျာ� ဖြဖွဲ့စားထုွန်း�ဝေ��က်ို ဦး�စာာ�ဝေပူး�ဝေ�ာ�း�ွက်းသညီး။

ဤဖြဖွဲ့စားစာဉ်းက်ို မ်းျာ�ဝေသာအာ�ဖြဖွဲ့�း� ပူးဋိိပူးက်ခအလိုွန်းက်ာလိုတွ�း လိုုပူးးဝေ�ာ�းဝေလို��ှိဝေသာဝေကြက်ာ�း�  အထုး�သဖြဖွဲ့�း� DDR 

က်ို ဦး�စာာ�ဝေပူး�လိုုပူးးဝေ�ာ�းသညီးက်ို ဝေတွ��သညီး။ သို�ဝေသား DDR တစားချုတညီး�က်ို ဦး�စာာ�ဝေပူး�၍ လိုုပူးးဝေ�ာ�းဖြချ�း�သညီး ဝေ��ှညီး

တညီးတ��ဝေသာ အသွ�းက်း�ဝေဖြပူးာ�း�မ်းုနှှ�း� တညီးငြိ�ိမ်းးဝေအ�ချျမ်းး�မ်းုတို���ှိ�န်းအတွက်း အလိုွန်းချက်းချ့သညီးက်ို အချျ�ိ�ဝေသာနှို�း��မ်းျာက်

မီ်း�ဝေမ်းာ�း�ထုို�ဖြပူးဝေန်သညီးကုိ် ဝေလို�လိုာဝေတွ��ိှ�သညီး။ ထုို�ဝေကြက်ာ�း� DDR လုိုပူးးလိုှ�း SSR ကုိ်ပူးါ တစားငြိပိူး��းန်က်းတညီး� လုိုပူးးသွာ��န်းလိုို

သညီး။ ထုိုသို�လိုုပူးးဝေ�ာ�း�ာတွ�း နှို�း��တက်ာ၏ အဝေတွ�အကြံက်��ဝေပူး်တွ�းအဝေဖြချချ�၍ ဝေ��သာ�ဖြပူး�စာုထုာ�ဝေသာ အချျက်းအလိုက်း

မ်းျာ�မ်းှ အဝေ��ကြီးက်ီ�ဝေသာဝေက်ာက်းနှုက်းချျက်းအချျ�ိ�က်ို ဝေအာက်းတွ�းဝေဖွဲ့ားဖြပူးထုာ�သညီး။ 

● DDR နှှ�း� SSR က်ို လိုုပူးးဝေ�ာ�း�ာတွ�း ��း�ို�း�သညီး� စာိန်းဝေချ်မ်းုမ်းျာ�က်ို န်ာ�လိုညီးနှို�း�န်း လိုု�ခြုံချ��ဝေ��လိုိုအပူးးမ်းုနှှ�း� 

လိုု�ခြုံချ��ဝေ��စာ�ချျနိ်းစာ�နှုန်း�မ်းျာ�က်ို ဖြပူးန်းလိုညီးစာိစာစားဝေသာ နှို�း��ဝေတားအ��း�ဝေတွ��ု�ဝေ�ွ�ဝေနှွ�မ်းုမ်းျာ�က်ို က်းညီီဝေထုာက်းပူး�� 

ဖြချ�း�၊ ဝေ�ွ�ဝေနှွ�မ်းုမ်းျာ�တွ�း ပူးဋိိပူးက်ခအလိုွန်း တ�ာ�စာီ��းဝေ��နှှ�း� တ�ာ�ဝေ��မ်းဏ္ဍိ��းမ်းျာ�ဖြပူး�ဖြပူး�းဖြချ�း�၊ ဝေ�ွ�ဝေက်ာက်းချ� 

အစာို��က်ို တ�းဝေဖြမ်းာက်းဖြချ�း�က်ိစာစ�ပူးးမ်းျာ�၊ လိုုခြုံချ��ဝေ��ဌာာန်မ်းျာ�က်ို ဖြပူးန်းလိုညီးတညီးဝေ�ာက်းဖြချ�း�က်ိစာစ၊ ပူး�းမ်းလိုု�ခြုံချ��ဝေ�� 

က်ဏ္ဍမ်းျာ�က်ို ထုိန်း�ဝေကြက်ာ�း�သညီး� ယ်နှတ�ာ�မ်းျာ�နှှ�း� လိုးထုးအဝေဖြချဖြပူး�အဖွဲ့ွ့�အစာညီး�မ်းျာ��ို�း�ာ က်ိစာစ�ပူးးမ်းျာ�လိုညီး� 

ပူးါ��း�မ်းညီးဖြဖွဲ့စားသညီး။ 

● အစာို��နှှ�း� နှို�း��တက်ာအဖွဲ့ွ့�အစာညီး�မ်းျာ�ကြက်ာ� ဦး�စာာ�ဝေပူး�အဝေက်ာ�းအထုညီးဝေဖွဲ့ား�မ်းညီး� က်ဏ္ဍမ်းျာ�က်ို အတးတက်ွ 

အဝေက်ာ�းအထုညီးဝေဖွဲ့ားနှို�း�န်း လိုမ်းး�ဖြပူးဝေဖြမ်းပူးု�တစားချုက်ို သဝေဘာတးညီီမ်းု ��ှိထုာ��န်း။

● DDR နှှ�း� SSR က်ို အဝေထုာက်းအပူး��ဖြဖွဲ့စားဝေစာ�န်း စာွမ်းး��ညီးဖြမ်းိ�း�တ�းဝေ��လိုုပူးး�န်း�စာဉ်းမ်းျာ�က်ို အစာို��နှှ�း� နှို�း��တက်ာမ်းျာ�

မ်းှ အတးအက်ွ ပူးး�ဝေပူးါ�း�ဝေ���ွ့အဝေက်ာက်းအထုညီးဝေဖွဲ့ား�န်း

● ဦး�စာာ�ဝေပူး�လိုး�အ��း�အဖြမ်းစားမ်းျာ� ဖွဲ့ွ��ငြိဖွဲ့ိ��တို�တက်းဝေ��က်ို အဝေက်ာ�းအထုညီးဝေဖွဲ့ားဖြချ�း�၊ ၎�း�အ��း�အဖြမ်းစားမ်းျာ�သညီး 

ဖြဖွဲ့စားဝေပူး်လိုာမ်းညီး� ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ဝေ��လိုုပူးး�န်း�စာဉ်းမ်းျာ�က်ို အဝေထုာက်းအပူး��ဖြဖွဲ့စားဝေစာသညီး�အဖြပူး�း၊ အဖြချာ�ဖွဲ့ွ��ငြိဖွဲ့ိ��ဝေ��လိုုပူးး�န်း� 

စာဉ်းမ်းျာ�က်ိုပူးါ အဝေထုာက်းအက်းဖြပူး�မ်းညီး� လိုး�အ��း�အဖြမ်းစားမ်းျာ� 

● ဖြပူး�ဖြပူး�းဝေဖြပူးာ�း�လို့မ်းုက်ို အဓိိက်လိုုပူးးဝေ�ာ�းနှို�းသညီး�၊ လိုုပူးးဝေ�ာ�းဝေန်သညီး� ပူးုဂ္ဂဂိ�လိုးမ်းျာ�က်ို ဝေ�ွ�ချျယ်း၊ ဝေမ်းွ�ထုုတးဖြချ�း�၊ 

ဤသို�ဝေ�ွ�ချျယ်းမ်းုမ်းျာ�က်ို က်န်ဦး�ဝေလို�လိုာစာု�စာမ်းး�မ်းုမ်းျာ�ဖြပူး�လိုုပူးးစာဉ်းက်ာလိုတွ�း ဝေ�ွ�ချျယ်းသတးမ်းှတး�မ်းညီး ဖြဖွဲ့စားသညီး။ 
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● DDR နှှ�း� SSR လိုုပူးး�န်း�စာဉ်းမ်းျာ�က်ို ဝေချျာဝေမ်းွ�စာွာ ဦး�စာီ�ဝေ�ာ�း�ွက်းဝေန်သညီး� နှို�း��ဝေတားအ��း�စာီမ်း�က်ွပူးးက့်ဝေ��နှှ�း� 

ဝေစာာ�း�ကြက်ညီး�ဝေ��ယ်နှတ�ာ�မ်းျာ� အာ�ဝေက်ာ�း�လိုာဝေစာ�န်း က်းညီီဝေထုာက်းပူး��ဝေပူး�ဖြချ�း�။

● နှို�း��တက်ာမှ်း က်ွမ်းး�က်ျ�းပူးညီာ�ှ�းမ်းျာ�မ်းှ အသိပူးညီာ၊ အတတးပူးညီာမ်းျာ�က်ို နှို�း��ဝေတားအ��း� အတတးပူးညီာ�ှ�း 

မ်းျာ�ထု�သို လိုှ့ဝေဖြပူးာ�း�သ�းကြက်ာ�ဝေပူး�ဖြချ�း� အစာီအစာဉ်းမ်းျာ�က်ို ထုညီး�သွ�း�စာဉ်း�စာာ��န်း။

● DDR နှှ�း� SSR လိုုပူးး�န်း�မ်းျာ� အဝေက်ာ�းအထုညီးဝေဖွဲ့ားဝေ�ာ�းဖြချ�း�နှှ�း� လိုုပူးး�န်း�မ်းျာ�က်ို ဖြပူးန်းလိုညီးသု��သပူးး၊ စာိစာစား၊ 

အကြံက်�ဝေပူး�သညီး�လိုုပူးး�န်း�မ်းျာ�က်ို လိုက်းတွ့အဝေက်ားအထုညီးဝေဖွဲ့ားနှို�း�န်း နှို�း��ဝေတားအ��း� DDR နှှ�း� SSR �ို�း�ာ 

ဝေက်ားမ်းတီမ်းျာ�က်ို က်းညီီဝေထုာက်းပူး��ဖြချ�း� စာသညီး�အချျက်းအလိုက်းမ်းျာ� ပူးါ��းသညီး။
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လုို�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍဖြပူး�ဖြပူး�းဝေဖြပူးာ�း�လ့ိုဝေ���ုိသညီးမှ်းာ မိ်းမိ်းနုိှ�း��သာ�မ်းျာ�၏ လုို�ခြုံချ��ဝေ��အတွက်း                                                           

ထို ဝေ�ာက်းစွာာတာ�န်းယ်း၊ တာ�န်းချ�မု်း�ိှဝေသာ လုို�ခြုံချ��ဝေ���ုိ�း�ာ�န်းဝေ�ာ�းမု်းမ်းျာ�ကုိ် အသာ�အဝေ�ာ�း၊

လိုးမ်းျ�ိ�၊ က်ို�က်ွယ်းသညီး�ဘာသာ မ်းချွ့ဖြချာ�ဘ့ တ�ာ�ဥပူးဝေဒနှှ�း� လိုး�အချွ�း�အဝေ��အဝေပူး်တွ�း အဝေဖြချချ�

၍ ဖြပူး�ဖြပူး�းဝေဖြပူးာ�း�လို့ဝေသာ လိုုပူးး�န်း�စာဉ်းဖြဖွဲ့စားသညီးဟုု က်ုလိုသမ်းဂ္ဂဂအဖွဲ့ွ့� (UN) က်  အဓိိပူးာာယ်းဖွဲ့ွ�း��ို

ထုာ�သညီး။ SSR/DDR နှှ�း� ပူးတးသက်း၍ ��းဝေ�ာက်းက်းညီီ�ာတွ�းလိုညီး� ပူး�းမ်း�ညီး�ွယ်းချျက်းနှှ�း� 

ချျမှ်းတးထုာ�ဝေသာ အဝေဖြချချ�မ်းးမ်းျာ�အဝေပူး်တွ�းအဝေဖြချချ�၍ က်းညီီသညီးကုိ်ဝေတွ��ိှ�သညီး။ (ဇူယ်ာ� - ၅ ရုှု) 

UN သညီး ပူးဋိိပူးက်ခဖြဖွဲ့စားပူးွာ�ဝေန်ဝေသာ က်မ်း့ာ�နှို�း��မ်းျာ�သို� န်ယ်းစာညီး�မ်းဖြချာ���းဝေ�ာက်း

က်းညီီနှို�းသညီး� အချွ�း�အာဏာာက်ို ��ှိထုာ�ဝေသာ တစားချုတညီး�ဝေသာ အဖွဲ့ွ့�အစာညီး�ဖြဖွဲ့စားသညီး။ ထုိုသို�

 ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ဝေ��နှှ�း� ပူးဋိိပူးက်ခဝေဖြဖွဲ့�ှ�း�ဝေ��နှှ�း�ပူးတးသက်း၍ က်းညီီ နှို�းသညီး�အချွ�း�အာဏာာက်ို 

က်ုလိုသမ်းဂ္ဂဂလိုု�ခြုံချ��ဝေ��ဝေက်ာ�းစာီ (UNSC) ၏ အဖွဲ့ွ့���းနှို�း��မ်းျာ�က် �ု��ဖြဖွဲ့တးကြက်�သညီး။ လိုု�ခြုံချ��ဝေ�� 

ဝေက်ာ�းစာီတွ�း အငြိမ်း့တမ်းး�အဖွဲ့ွ့���းဖြဖွဲ့စားသညီး� အဝေမ်း�ိက်န်း၊ ယ်းဝေက်၊ တရှုုတး၊ �ှ�ှာ�နှှ�း� ဖြပူး�းသစားနှို�း��

တို�မ်းှ ဗျူီတိုအာဏာာသု��ငြိပူးီ� �ု��ဖြဖွဲ့တးချျက်းချျကြက်သညီးကုိ်ဝေတွ��သညီး။ အဖ့ွွဲ့���းနုိှ�း��တစားခုျခုျက် 

ဗီျူတုိအာဏာာသု��ငြိပီူး� �ု��ဖြဖွဲ့တးချျက်းမ်းျာ�ကုိ်ပူးယ်းချျနုိှ�းသညီး။

UN သညီး ပူးဋိိပူးက်ခအလိုွန်းနှို�း��မ်းျာ�က်ို အက်းအညီီဝေပူး��ာတွ�း ၎�း�၏အဓိိက်က်ျ�ု��

ဝေသာဌာာန်မ်းျာ�မ်းှာ က်ုလိုသမ်းမဂ္ဂဂ ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ဝေ��ထုိန်း�သိမ်းး�ဝေ��ဌာာန် (UNDPKO)၊ က်ုလိုသမ်းမဂ္ဂဂနှို�း��

ဝေ��နှှ�း� ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ဝေ��တညီးဝေ�ာက်းမ်းု�ို�း�ာအဝေ��က်ိစာစမ်းျာ�နှှ�း� ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ဝေ��ထုိန်း�သိမ်းး�ဝေ��

ဌာာန် (UN-DPPA-DPO)၊ UN-DPKO နှှ�း� အန်ီ�က်ပူးးပူးး�တွ့လိုုပူးးက်ို�းဝေသာဌာာန်မ်းျာ�ဖြဖွဲ့စားသညီး� ကု်လို

သမ်းမဂ္ဂဂဒုက်ခသညီးမ်းျာ��ုိ�း�ာမ်းဟုာမ်း�း�ကြီးကီ်�ရုှု��(UNHCR)၊ က်မ့်းာ�စာာ�န်ပူးး�ိက်ခာအစီာအစာဉ်း(WFP)၊ ကု်

လိုသမ်းမဂ္ဂဂအဖြပူးညီးဖြပူးညီး �ုိ�း�ာ က်ဝေလို�သး�ယ်းမ်းျာ��န်းပုူး�ဝေ�ွအဖ့ွွဲ့� (UNICEF)၊ ကု်လိုသမ်းမဂ္ဂဂလိုးသာ�

ချျ�း�စာာန်ာမု်း�ုိ�း�ာအဝေ��ကိ်စာစမ်းျာ� ဝေပူးါ�း�စာပူးးညိိီနုှ�း� ဝေ��ရုှု�� (UNOCHA)၊ ကု်လိုသမ်းမဂ္ဂဂဖွွဲ့��ငြိဖိွဲ့��မု်း

အစီာအစာဉ်း (UNDP)၊ ကု်လိုသမ်းမဂ္ဂဂလိုး�အခွျ�း�အဝေ���ုိ�း�ာ မ်းဟုာမ်း�း�ကြီးကီ်�ရုှု�� (UNOHCHR)) စာသညီးတို�

 လိုညီး� လိုးသာ�ချျ�း�စာာန်ာဝေထုာက်းထုာ�မ်းုအက်းအညီီမ်းျာ�အဖြပူး�း အဖြချာ�ဝေသာန်ညီး�ပူးညီာပူးို�း�နှှ�း 

လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍတွ�း ပူးါ��းက်းညီီဝေ�ာ�း�ွက်းကြက်သညီးက်ို ဝေလို�လိုာဝေတွ��ှိ�သညီး။ 

UN က် ��းဝေ�ာက်းက်းညီီ�ာတွ�း �ယ်းစာုနှှစား နှှစားချုကြက်ာ DDR က်ို အစာဉ်းတစာိုက်း က်းညီီ

ဝေထုာက်းပူး��မ်းုဝေပူး�ချ့�သညီး� UN-DPKO မ်းှ UN ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ဝေ��စာစားတပူးး၊ UN အ�ပူးးသာ��့တပူးးဖွဲ့ွ့�နှှ�း� 

အဖြချာ�န်ညီး�ပူးညီာအဝေထုာက်းအက်းဖြပူး�ဌာာန်မ်းျာ�က်ို ဝေစာလိုှတး၍ က်းညီီချ့�သညီး။ မ်းျာ�ဝေသာအာ�ဖြဖွဲ့�း� 

DDR လိုုပူးးဝေ�ာ�း�န်းအတွက်းသာ UN-DPKO က်ို အက်းအညီီဝေတာ�း�ချ�ဝေလို��ှိသညီးက်ို ဝေတွ��



36 တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး��ု�မျိုး�း�ရေးရ�ရးစင်းးတိုး

သညီး။ သို�ဝေသား ��ဖွဲ့န်း��ချါ၌ UN-DPKO က်ို လိုက်းန်က်းဖြဖွဲ့�တးသိမ်းး�ဝေ��နှှ�း� တပူးးဖွဲ့ျက်းသိမ်းး�ဝေ�� ဖြပူး�လိုုပူးး�န်းအတွက်းသာ 

အက်းအညီီဝေတာ�း�ချ�လိုာသညီးက်ို ဝေတွ��ဖြပူးန်းသညီး။  UN-DPKO အဖြပူး�း အဖြချာ� UN ဌာာန်တစားချုဖြဖွဲ့စားသညီး� UNDP မ်းှလိုညီး� UN 

၏ ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ဝေ��ထုိန်း�သိမ်းး�ဝေ�� လိုုပူးး�န်း�စာဉ်းတွ�း DDR က်ို ��းဝေ�ာက်းက်းညီီသညီးက်ို ဝေတွ��ှိ�သညီး။ ထုိုသို�က်းညီီ�ာတွ�း     

ပူးဋိိပူးက်ခလိုွန်း အဝေဖြချအဝေန်တွ�းဖြဖွဲ့စားဝေစာ၊ ပူးု�မ်းှန်းအဝေဖြချအဝေန်တွ�းဖြဖွဲ့စားဝေစာ ��းဝေ�ာက်းက်းညီီကြက်သညီး။ လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍအာ�လိုု��က်ို 

လိုှမ်းး�ခြုံချ��ဝေသာ SSR သညီး UN မ်းှ ဦး�စာာ�ဝေပူး�ဝေ�ာ�း�ွက်းဝေပူး�သညီး�က်ဏ္ဍ မ်းဟုုတးဝေသားလိုညီး� SSR ၏ အစာိတးအပူးို�း�မ်းျာ� ဖြဖွဲ့စား

သညီး� �့တပူးးဖွဲ့ွ့�၊ က်ာက်ွယ်းဝေ��ဌာာန်မ်းျာ�နှှ�း� တ�ာ�ဝေ��မ်းဏ္ဍိ��း စာသညီး�က်ဏ္ဍမ်းျာ�တွ�း ��းဝေ�ာက်းက်းညီီဝေ�ာ�း�ွက်းသညီးက်ို 

ဝေတွ��ှိ�သညီး။ (UN, 2014) UN ၏ ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ဝေ��တပူးးမ်းျာ�က်ို အဖြချာ�နှို�း��သို� ဝေစာလိုှတးနှို�း�န်းစာီစာဉ်း�ာတွ�း ဝေ�ာ�း�ွက်း�န်း 

အစာီအစာဉ်းမ်းျာ�၊ ဘတးဂ္ဂျတး လိုျာထုာ�ချျက်းမ်းျာ�နှှ�း�အတး လိုု�ခြုံချ�ဝေ��ဝေက်ာ�းစာီ၏ �ု��ဖြဖွဲ့တးချျက်းဖြဖွဲ့�း�သာ ဖြပူး�လိုုပူးးနှို�းသညီးက်ို    

ဝေတွ��သညီး။ 

ဇယားာ� (၅) UN ၏ SSR နှှင်း� DDR ဆိုိံင်း�ာ ဘံ�အရေးပြုခခ�မှူမှုာ�(Common Principles for UN DDR and SSR)

DDR ဆိုိံင်း�ာ အရေးပြုခခ�မှူမှုာ� SSR ဆိုိံင်း�ာ အရေးပြုခခ�မှူမှုာ�

လိုးထုုအဝေဖြချဖြပူး�ဖြချ�း�နှှ�း� လိုး�အချွ�း�အဝေ��
အဝေဖြချဖြပူး�ဖြချ�း�
(People-centered and Rights-
based) 

ဖွဲ့ွ��ငြိဖွဲ့ိ��တို�တက်းမ်းုဝေ��နှှ�း�လိုးအချွ�း�အဝေ��က်ို  လိုးသာ�အာ�လိုု�� ချ�စာာ���ှိဝေ��အတွက်း 
အဝေထုာက်းအပူး��ဖြဖွဲ့စားဝေစာဖြချ�း� (Support development and contribute to the 
enjoyment of human rights by all) 
က်ျာ�-မ်း ဝေ���ာက်ိစာစ ထုညီး�သွ�း�စာဉ်းစာာ�ဖြချ�း� (Gender Sensitive)

လိုိုက်းဝေလိုျာညီီဝေထုွမ်းု�ှိဖြချ�း� 
(Flexible) 

နှို�း��နှှ�း�/သို�မ်းဟုုတးဝေဒသအဝေဖြချအဝေန်နှှ�း�အညီီ လိုိုက်းဝေလိုျာညီီဝေထုွစာွာ ဝေ�ာ�း�ွက်းဖြချ�း� 
(Flexible and tailedored to the country and/or region)

ပူးွ�း�လို�း�ဖြမ်း�းသာမ်းုနှှ�း� တာ�န်းယ်း/
တာ�န်းချ�မ်းု�ှိဖြချ�း� 
(Transparent and accountable) 

လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ို ထုိဝေ�ာက်းငြိပူးီ� အာ�လိုု��ပူးါ��းမ်းု�ှိဝေသာ တာ�န်းယ်း/တာ�န်းချ�မ်းု �ှိသညီး� န်ညီး�
လိုမ်းး�ဖြဖွဲ့�း� ဝေ�ာ�း�ွက်းဖြချ�း� (effective, includsive and accountable approach to 
security)
အမ်းျ�ိ�သာ�အ��း��ု��ဖြဖွဲ့တးချျက်း၊လိုု�ခြုံချ��ဝေ��ဝေက်ာ�းစာီ၏လိုုပူးးပူးို�းချွ�း� နှှ�း�/သို�မ်းဟုုတး 
လိုှတးဝေတား၏ �ု��ဖြဖွဲ့တးချျက်း လိုိုအပူးးဖြချ�း� (Need for a national decision, a Security 
Council mandate, and/or a General Assembly resoulution)

အိမ်းး�ှ�းနှို�း��မ်းှ ဉ်ီ�စာီ�ဦး��ှက်းဖြပူး�ဖြချ�း� 
(Nationally-owned)

အိမ်းး�ှ�းနှို�း��မ်းှ ဦး�စာီ�ဦး��ွက်းဖြပူး�ဖြချ�း�နှှ�း� ပူးါ��းပူးတးသက်းသညီး� နှို�း��နှှ�း� လိုးမ်းုအသို�း� အ�န်း�
မ်းျာ�က် က်တိက်�တး�ှိဖြချ�း�)  (National ownership and commitment of involved 
states and societies)

ဝေပူးါ�း�စာညီး�ဖြချ�း� 
(Integrated)

အိမ်းး�ှ�းနှို�း��နှှ�း� နှို�း��တက်ာမ်းိတးဖွဲ့က်းအဖွဲ့ွ့�အစာညီး�မ်းျာ�၏ ကြီးက်ိ��ပူးမ်းး�ဝေ�ာ�း�ွက်းမ်းု က်ို 
ချျတိး�က်းဖြချ�း� (Coordinaton of national and international partners efforts)

ဝေက်ာ�း�မ်းွန်းစာွာ စာီမ်း�ထုာ�ဖြချ�း� 
(Well-planned)

ပူးဋိိပူးက်ခအလိုွန်းက်ာလိုစာီမ်း�မ်းုနှှ�း� အဝေက်ာ�းအထုညီးဝေဖွဲ့ားမ်းုအတွက်း မ်း�ှိမ်းဖြဖွဲ့စား လိုိုအပူးးသညီး� 
SSR မ်းးဝေဘာ�း(SSR framework essential for post-conflict planning and 
implementation)
ဦး�စာာ�ဝေပူး�လိုုပူးးဝေ�ာ�းချျက်းမ်းျာ�၊ အချျနိ်းဇူယ်ာ�နှှ�း� မ်းိတးဖွဲ့က်း ဝေ�ာ�း�ွက်းမ်းုမ်းျာ� အပူးါအ��း 
�ှ�း�လို�း�စာွာ ဖွဲ့ွ�း��ိုထုာ�ဝေသာ မ်းဟုာဗျူျ�ဟုာ ချျမ်းှတးထုာ�ဖြချ�း� (Clearly defined strategy, 
including the indentification of priorities , indicctive timelines and 
partnerships)

��း�ဖြမ်းစား - UN Inter-Agency Working Group on DDR. Briefing Note for Senior Managers on the IDDRS, 4, and, Secretary-
General’s report on SSR, S/2008/39.
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�ု��ဖြဖွဲ့တးချျက်း��ှိငြိပူးီ�လိုှ�း UN-DPKO နှှ�း� UN-DPPA-DPO ဌာာန်မ်းျာ�သညီး လိုုပူးး�န်း�စာဉ်းဝေ�ာ�း�ွက်း�ာတွ�း အဝေ��

ပူးါ�ု��ဌာာန်မ်းျာ�ဖြဖွဲ့စားလိုာသညီး။ ၎�း�ဌာာန်မ်းျာ�သညီး မ်းျာ�ဝေသာအာ�ဖြဖွဲ့�း� DDR က်ို ဦး�စာာ�ဝေပူး�လိုုပူးးဝေ�ာ�းဝေလို��ှိသညီးက်ို ဝေလို�လိုာ

ဝေတွ��ှိ�သညီး။ SSR အပူးို�း�က်ို က်းညီီဝေလို��ှိဝေသားလိုညီး� ဦး�စာာ�ဝေပူး�အစီာအစာဉ်းတွ�း ပူးါ��းမ်းုမ်း�ှိသညီးက်ို ဝေတွ��ှိ�သညီး။ UN မ်းှ 

SSR လိုိုအပူးးမ်းုက်ို က်းညီီဝေ�ာ�း�ွက်း�ာတွ�း ပူးိုမ်းိုန်ညီး�စာန်စားက်ျစာွာနှှ�း� လိုက်းဝေတွ�က်ျစာွာ က်းညီီနှို�း�န်း  SSR/DDR နှှ�း� ပူးတးသက်း

သညီး� UN မ်းှ ဌာာန် (၁၃) ချုဖြဖွဲ့�း� ၂��၇ ချုနှှစားတွ�း စာုဖွဲ့ွ့�ထုာ�သညီး� SSR အလိုုပူးးအဖွဲ့ွ့� (SSR Task Force) က်ိုဖွဲ့ွ့�စာညီး�ထုာ�သညီး။ 

(DDR, SSR, Rule of Law, Military, Police အစာ�ှိသညီး� ဌာာန်မ်းျာ�အပူးါအ��း) က်ုလိုသမ်းမဂ္ဂဂအဝေထုွဝေထုွ အတွ�း�ဝေ��မ်းှ��၏ 

အုပူးးချျ�ပူးးမ်းုဝေအာက်းတွ�း�ှိသညီး� UN-DPKO နှှ�း� UN-DPPA-DPO ဌာာန်ဝေအာက်းတွ�း�ှိသညီး။ လိုက်း�ှိအချျနိ်းထုိ  SSR Task 

Force ရှုု��မ်းျာ�က်ို ပူးဋိိပူးက်ခအလိုွန်းနှို�း��မ်းျာ� (အာဖွဲ့�ိက်တိုက်းတွ�း ၁၁ နှို�း��၊ ဝေဟုထုီ နှှ�း� တီဝေမ်းာလိုက်းစာဝေတ နှို�း��သစား

စာုစာုဝေပူးါ�း� ၁၃ နှို�း��) နှှ�း� နှို�း��သစားစာတ�းတညီးဝေထုာ�းသညီး� (တီဝေမ်းာလိုက်းစားဝေတနှို�း��)  နှို�း��တို�တွ�း ဖွဲ့ွ�း�လိုှစားက်းညီီချ့�ငြိပူးီ� 

လိုိုအပူးးဝေသာ လိုု�ခြုံချ��ဝေ��နှှ�း� DDR �ို�း�ာ ဖြပူးန်းလိုညီးတညီးဝေ�ာက်းဝေ��လိုုပူးး�န်း�မ်းျာ�တွ�း က်းညီီချ့�သညီးက်ို ဝေတွ��သညီး (ဇူယ်ာ�

- ၆ ရှုု) ။ ရှုု��စာိုက်းထုးထုာ�ဖြချ�း� မ်း�ှိဝေသားလိုညီး� န်ီဝေပူးါနှှ�း� အာ�ှနှို�း��မ်းျာ�တွ�းလိုညီး� SSR/DDR လိုုပူးး�န်း�စာဉ်းတွ�း ��းဝေ�ာက်း

က်းညီီချ့�ကြက်သညီးက်ို ဝေတွ��သညီး။ ဖြမ်းန်းမ်းာ�ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ဝေ��ဖြဖွဲ့စားစာဉ်း အဝေစာာပူးို�း�က်ာလိုတွ�းလိုညီး� က်ုလိုသမ်းဂ္ဂဂအဖွဲ့ွ့�၏ အထုး�

က်ိုယ်းစာာ�လိုှယ်းမ်းျာ�အာ�ဝေစာလိုှတးက်ာ ��းဝေ�ာက်းက်းညီီချ့�သညီးက်ို ဝေတွ��သညီး။ 

ထုိုသို� ��းဝေ�ာက်းက်းညီီ�ာတွ�း က်ုလိုသမ်းဂ္ဂဂအဖွဲ့ွ့�သညီး မ်းိမ်းိ၏သဝေဘာဖြဖွဲ့�း�သာ ��းဝေ�ာက်းစာွက်းဖွဲ့က်းဖြချ�း�မ်းဟုုတးဘ့ 

အိမ်းး�ှ�းနှို�း��၏ ဖွဲ့ိတးဝေချ်မ်းုဖြဖွဲ့�း�သာ ��းဝေ�ာက်းက်းညီီသညီးက်ို ဝေတွ��ှိ�သညီး။ က်ုလိုးသမ်းဂ္ဂဂအဖွဲ့ွ့�မ်းှ ချျမ်းှတးထုာ�ဝေသာ SSR နှှ�း� 

ပူးတးသက်းသညီး� ပူး�းမ်း�ညီး�ွယ်းချျက်းမ်းျာ�နှှ�း� မ်းး�ါဒ (၁�) ချျက်းအဝေပူး်တွ�းမ်းးတညီးငြိပူးီ� က်းညီီသညီးက်ို ဝေတွ��သညီး။ ပူး�းမ်း 

�ညီး�ွယ်းချျက်းမ်းှာ တို�း�ဖြပူးညီး၏��းဝေ�ွနှှ�း� က်ိုက်းညီီဝေသာက်ာက်ွယ်းဝေ��နှှ�း� တ�ာ�ဥပူးဝေဒစာို�မ်းို�က်ဏ္ဍမ်းျာ�ဖြဖွဲ့စားဝေ��နှှ�း� ၎�း� 

က်ဏ္ဍမ်းျာ�က်ို အ�ပူးးဖွဲ့က်းအုပူးးချျ�ပူးးမ်းုဝေအာက်းတွ�း ထုာ��ှိဝေ��တို�ဖြဖွဲ့စားသညီး။ မ်းး�ါဒ (၁�) ချျက်းပူးါ အချျက်း (၂) တွ�း ဝေဖွဲ့ားဖြပူးထုာ� 

သညီး�အတို�း� အိမ်းး�ှ�းနှို�း��၏ ဖွဲ့ိတးကြက်ာ�မ်းုနှှ�း� အက်းအညီီဝေတာ�း�ချ�မ်းုတို�က်ိုက်ို��ှိမ်းှသာလိုှ�း က်ုလိုသမ်းဂ္ဂဂအဖွဲ့ွ့�မ်းှ ��းဝေ�ာက်း 

က်းညီီဖြချ�း�ဖြဖွဲ့စားသညီး။ �ိုလိုိုသညီးမ်းှာ အိမ်းး�ှ�းနှို�း��အစာို��၏ အက်းအညီီဝေတာ�း�ချ�မ်းု၊ ဖွဲ့ိတးကြက်ာ�မ်းုမ်း�ှိလိုှ�း က်ုလိုသမ်းဂ္ဂဂအဖွဲ့ွ့�မ်းှ 

��းဝေ�ာက်းက်းညီီမ်းညီးမ်းဟုုတးဟုု အဓိိပူးာာယ်းသက်းဝေ�ာက်းဝေန်သညီး။ UNSSR (2012)

�င်းမှ�ည်း�ွယားးခုကးမှုာ�

၁) ထုိဝေ�ာက်းငြိပူးီ� အာ�လိုု��က်ို လိုှမ်းး�ခြုံချ��မ်းု�ှိဝေသာ တို�း�ဖြပူးညီး��းဝေ�ွနှှ�း� လိုိုက်းဖွဲ့က်းဝေသာ လိုု�ခြုံချ��ဝေ��ဌာာန်မ်းျာ�   

တညီးဝေ�ာက်း�န်းနှှ�း� 

၂)  လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍက်ို အ�ပူးးဖွဲ့က်းအုပူးးချျ�ပူးးမ်းုဝေအာက်းထုာ��ှိနှှိ�းဝေ��က်ို ဝေသချျာစာွာလိုုပူးးဝေ�ာ�း�န်းတို�  

ဖြဖွဲ့စားသညီး။

SSR ဆိုိံင်း�ာ အရေးပြုခခ�မှူဝါါဒါ (၁ဝါ) ခုကး

၁)  UN မ်းှ SSR တွ�း ပူးါ��း�ဖြချ�း�၏ အဓိိက်ဦး�တညီးချျက်းမ်းှာ “ထုိဝေ�ာက်းမ်းု၊ တာ�န်းယ်း၊ တာ�န်းချ�မ်းု�ှိဝေသာ လိုု�ခြုံချ��ဝေ��

က်ဏ္ဍဖြဖွဲ့စားဝေ��အတွက်း နှို�း��ဝေတားနှှ�း� ဖြပူးညီးသးလိုးထုုတို�က် ဖြပူး�ဖြပူး�းဝေဖြပူးာ�း�လို့ဝေ��လိုုပူးး�န်း�စာဉ်းမ်းျာ�က်ို ဝေဖွဲ့ား

ဝေ�ာ�း�ာတွ�း အက်းအညီီဝေပူး��န်း” ဖြဖွဲ့စားသညီး။

၂)  SSR အတွက်း က်းညီီဝေ�ာ�း�ွက်း�ာတွ�း အိမ်းး�ှ�းနှို�း�� သို�မ်းဟုုတး ၎�း�နှို�း��၏ အမ်းျ�ိ�သာ�က်ာက်ွယ်းဝေ��နှှ�း�

လိုု�ခြုံချ��ဝေ��ဝေက်ာ�းစာီ၏ �ု��ဖြဖွဲ့တးချျက်းအ� က်ုလိုသမ်းဂ္ဂဂအဖွဲ့ွ့�ထု�တွ�း အက်းအညီီဝေတာ�း�ချ�လိုာမ်းှသာလိုှ�း ��း

ဝေ�ာက်းက်းညီီ�န်း ဖြဖွဲ့စားသညီး။ 

၃)  ဝေ��ှညီးတညီးတ��သညီး� SSR ဖြဖွဲ့စားဝေ��အတွက်း ဖြပူး�ဖြပူး�းဝေဖြပူးာ�း�လို့ဝေ��လိုုပူးး�န်း�စာဉ်းတွ�းပူးါ��းသညီး� အိမ်းး�ှ�းအစာို��

နှှ�း� ဖြပူးညီးသးလိုုထုုတို�၏ ချ�ယ်းချျက်း၊ ပူးါ��းဝေ�ာ�း�ွက်းမ်းုနှှ�း� အမ်းှန်းတက်ယ်းဖြပူး�ဖြပူး�းဝေဖြပူးာ�း�လို့လိုိုဝေသာ �နှဒအဝေပူး်
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တွ�း မ်းးတညီး သညီး။

၄)  SSR တွ�း UN ပူးါ��းလိုုပူးးဝေ�ာ�း�ာတွ�း က်ုလိုသမ်းဂ္ဂဂအဖွဲ့ွ့�၏ လိုုပူးး�န်း�စာဉ်းမ်းျာ�သညီး  ဖြပူး�း��း�န်းလိုွယ်းက်းဝေ��

နှှ�း� ဖြဖွဲ့စားပူးျက်းဝေန်ဝေသာ ပူးတး�န်း�က်ျ�းအဝေဖြချအဝေန်နှှ�း� အ���းဂ္ဂွ�းက်ျဖြဖွဲ့စားဝေန်�မ်းညီးဖြဖွဲ့စားသညီး။

၅)  က်ျာ�-မ်း ဝေ���ာက်ိစာစမ်းျာ�က်ို SSR လိုုပူးး�န်း�စာဉ်းအ��း�တို�း�တွ�း ထုညီး�သွ�း�စာဉ်း�စာာ�န်း အဝေ��ကြီးက်ီ�သညီး။ 

၆)  SSR မ်းးဝေဘာ�းထုာ��ှိဖြချ�း�သညီး ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ဝေ��လိုုပူးး�န်း�စာဉ်း၊ ပူးဋိိပူးက်ခအလိုွန်းက်ာလိုနှှ�း� ဖြပူးန်းလိုညီးထုးဝေထုာ�းဝေ�� 

လိုုပူးး�န်း�မ်းျာ� လိုုပူးးဝေ�ာ�း�ာတွ�း အဝေ��ပူးါဝေသာ ပူး�းမ်းဝေဖြချလိုှမ်းး�ဖြဖွဲ့စားသညီး။

၇)  SSR လိုုပူးးဝေ�ာ�းမ်းညီး� အဝေဖြချချ�မ်းး၊ ပူးု�စာ�နှှ�း�ပူးတးသက်း၍ �ှ�း�လို�း�မ်းု�ှိ�န်း ဦး�စာွာဖြပူး�း��းထုာ�ဖြချ�း�သညီး အဝေ��

အကြီးက်ီ��ု��လိုုပူးးဝေ�ာ�း�မ်းညီး� အချျက်းတစားချျက်းဖြဖွဲ့စားသညီး။

၈)  SSR လိုုပူးး�န်း�အဝေပူး် နှို�း��တက်ာအဝေထုာက်းအပူး��ထုိဝေ�ာက်းမ်းုသညီး ချို�းမ်းာမ်းှန်းက်န်းဝေသာ �ညီး�ွယ်းချျက်း�ှိဖြချ�း�၊ 

တာ�န်းယ်း၊ တာ�န်းချ�မ်းု�ှိဖြချ�း�၊ လိုိုအပူးးဝေသာ ဝေ�ွဝေကြက်�နှှ�း� န်ညီး�ပူးညီာဝေထုာက်းပူး��နှို�းစာွမ်းး�နှှ��း ဖြပူးညီး�စာု�ဖြချ�း� စာသညီး�

တို� အဝေပူး်တွ�း မ်းးတညီးသညီး။ 

၉) အိမ်းး�ှ�းနှို�း��နှှ�း� နှို�း��တက်ာအဖွဲ့ွ့�အစာညီး�တို�သညီး လိုု�ခြုံချ��ဝေ�က်ဏ္ဍဖြပူး�ဖြပူး�းဝေဖြပူးာ�း�လို့ဝေ��လိုုပူးး�န်း�စာဉ်းတွ�း အတး

 တက်ွ ပူးး�ဝေပူးါ�း�ဝေ�ာ�း�ွက်း�န်း အဝေ��ကြီးက်ီ�သညီး။

၁�) SSR လိုုပူးး�န်း�စာဉ်းမ်းျာ� လိုမ်းး�ဝေကြက်ာ�း�မ်းှန်းတွ�း �ှိဝေန်�န်းနှှ�း� လိုုပူးး�န်း�စာဉ်းမ်းျာ�က်ို �က်းလိုက်းထုိန်း�သိမ်းး�ထုာ�နှို�း

�န်း ဖြပူးန်းလိုညီး�န်း�စာစားအက့်ဖြဖွဲ့တးမ်းုမ်းျာ�က်ို မ်းကြက်ာချဏာဖြပူး�လိုုပူးးဝေပူး��န်းလိုိုအပူးးသညီး။

ပူးဋိိပူးက်ခဖြဖွဲ့စားဝေန်ဝေသာ နှို�း��မ်းျာ��ှိ အစာို��မ်းျာ�သညီး မ်းိမ်းိတို� အသာစာီ��ဝေန်သမ်းှ နှို�း��တက်ာအက်းအညီီက်ို ဝေတာ�း�ချ�

ဝေလို� မ်း�ှိသညီးက်ို ဝေတွ��ှိ�သညီး။ သို�ဝေသား အစာို��၏ အုပူးးချျ�ပူးးဝေ��၊ တ�ာ�ဝေ��၊ ဥပူးဝေဒဖြပူး�ဝေ��၊ စာီ�ပူးွာ�ဝေ�� စာသညီး� မ်းဏ္ဍိ��းမ်းျာ� 

ငြိပူးိ�လို့သွာ�ချျနိ်းတွ�း (က်ျရှုု��ဝေသာ နှို�း�� - Failed State ဖြဖွဲ့စားသွာ�ဖြချ�း�) က်ုလိုသမ်းဂ္ဂဂအဖွဲ့ွ့�နှှ�း� နှို�း��တက်ာ အဖွဲ့ွ့�တို�အာ� အက်း 

အညီီဝေပူး��န်း ဖွဲ့ိတးဝေချ်ဝေလို��ှိသညီးက်ို ဝေတွ��သညီး။ ဥပူးမ်းာ- န်ီဝေပူးါ၊ ဘး�ွန်းဒီ၊ အဖြချာ�ဥဝေ�ာပူးနှို�း��မ်းျာ�တွ�း အစာို��မ်းဟုုတးဝေသာ

လိုက်းန်က်းက်ို�းအဖွဲ့ွ့�မ်းျာ�သညီး အစာို���န်းကြီးက်ီ�ဌာာန်မ်းျာ�ရှုု��မ်းျာ�စာိုက်းထုး�ာ နှို�း��၏ငြိမ်းိ��ဝေတားအတွ�း�သို� ��းဝေ�ာက်းထုိန်း�သိမ်းး�

ထုာ�နှို�းသညီး�အဝေဖြချအဝေန်အထုိ ဝေ�ာက်း�ှိလိုာဝေသာဝေကြက်ာ�း� ၎�း�အစာို��မ်းျာ�က် ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ဝေ��လိုုပူးး�န်း�စာဉ်းနှှ�း� SSR/DDR တို�

က်ို ��းဝေ�ာက်းက်းညီီ�န်း UN နှှ�း� နှို�း��တက်ာထု�သို� အက်းအညီီမ်းျာ�ဝေတာ�း�ချ�လိုာသညီးက်ို ဝေတွ��သညီး။ UN က်လိုညီး� ၎�း�၏

မ်းး�ါဒအတို�း� အိမ်းး�ှ�းအစာို��က် အက်းအညီီဝေတာ�း�ချ�လိုာမ်းှသာလိုှ�း ��းဝေ�ာက်းက်းညီီဝေပူး�သညီးက်ို ဝေတွ��သညီး။ ဤဖြဖွဲ့စား�ပူးး

မ်းျာ�နှှ�း� ပူးတးသက်း၍ နှို�း��တက်ာဖြဖွဲ့စား�ပူးးမ်းျာ�က်ို ဝေလို�လိုာတ�းဖြပူးထုာ�သညီး� အချန်း� (၆) တွ�း အက်ျယ်းတစား��း� ဝေ�ွ�ဝေနှွ�

တ�းဖြပူးထုာ�သညီး။
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ဇယားာ� (၆) ကံလုံသမှဂ္ဂဂအဖွဲ�အစိုးည်း�မှုာ�အကြကာ� SSR ဆိုိံင်း�ာအလုံံ�းအဖွဲ�  (The United Nations Inter-agencies SSR 

Task Force)

ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ဝေ�� ထုိန်း�သိမ်းး�ဝေ��

လိုုပူးး�န်း�မ်းျာ�ဌာာန် 

(Department of Peacekeeping 

Operations)

က်ုလိုသမ်းဂ္ဂဂ က်ျာ�/မ်း တန်း�တးညီီမ်းှဝေ��

နှှ�း� အမ်းျ�ိ�သမ်းီ�မ်းျာ� စာွမ်းး��ညီးနှှ�း� 

လိုုပူးးပူးို�းချွ�း� ဖြမ်း�း�တ�းဝေ��အဖွဲ့ွ့�                 

(United Nations Entity for Gender 

Equality and the Empowerment of 

Women (UN Women)

က်ုလိုသမ်းဂ္ဂဂ လိုး�အချွ�း�အဝေ���ို�း�ာ 

မ်းဟုာမ်း�း�ကြီးက်ီ�ရှုု�� 

 (Office of High Commissioner for 

Human Rights)

က်ုလိုသမ်းဂ္ဂဂ ဝေလို�က်ျ�း�ဝေ��နှှ�း�  

သုဝေတသန်သိပူးာ� 

(United Nations Institute for 

Training and Research) 

က်ုလိုသမ်းဂ္ဂဂ မ်းး�ယ်စားဝေ���ါ�နှှ�း�

ဖြပူးစားမ်းု�ို�း�ာရှုု��

(United Nations Office on Drugs 

and Crime)

က်ုလိုသမ်းဂ္ဂဂ လိုးဦး�ဝေ��ို�း�ာ 

�န်းပူးု�ဝေ�ွအဖွဲ့ွ့�   

(United Nations Population Fund)

က်ုလိုသမ်းဂ္ဂဂ ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ဝေ��

တညီးဝေ�ာက်း��အဝေထုာက်းအက်းဖြပူး�ရှုု��                

(Peacebuilding Support Office)

က်ုလိုသမ်းဂ္ဂဂ အဝေထုွဝေထုွအတွ�း�ဝေ��မ်းှ��ချျ�ပူးးရှုု�� 

(DPKO-SSR Unit) (Secretariat -DPKO-SSR Unit)

က်ုလိုသမ်းဂ္ဂဂ ပူးဋိိပူးက်ခနှှ�း� �က်းစာပူးးသညီး�                              

လိုိ�းအကြက်မ်းး�ဖွဲ့က်းမ်းု�ို�း�ာရှုု��                   

(Office of the Special 

Representative on Sexual Violence 

in Conflict)

က်ုလိုသမ်းဂ္ဂဂ ဥဝေ�ာပူးတိုက်း�ို�း�ာ 

အထုး�အကြံက်�ဝေပူး�ရှုု��  

(Office of the Special Adviser on 

Africa)

က်ုလိုသမ်းဂ္ဂဂ လိုက်းန်က်းဖြဖွဲ့�တးသိမ်းး�ဝေ�� 

က်ိစာစမ်းျာ��ို�း�ာရှုု��                 

(United Nations Office for 

Disarmament Affairs)

က်ုလိုသမ်းဂ္ဂဂ နှို�း��ဝေ���ာဌာာန်                 

(Department of Political Affairs)

က်ုလိုသမ်းဂ္ဂဂ က်ဝေလို�မ်းျာ�အဝေ��

��ပူးု�ဝေ�ွအဖွဲ့ွ့�  

(United Nations Children Funds)

က်ုလိုသမ်းဂ္ဂဂဖွဲ့ွ��ငြိဖွဲ့ိ��ဝေ��အစာီအစာဉ်း                       

(United Nations Development 

Programme)

��း�ဖြမ်းစား - UNSSR (2012), The United Nations SSR Perspectives. United Nations Department of Peacekeeping Operations, 

Office of Rule of Law and Security Institutions, Security Sector Reform Unit.  Available at: https://peacekeeping.un.org/

sites/default/ files/ssr_ perspective_2012.pdf

�ူ�တွဲဥကကဌာမှုာ� (Co-Chairs)
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ဤအချန်း�တွ�း ၂�၁၅ ချုနှှစား၌ ဖွဲ့က်းဒ�ယ်းနှို�း��ဖြဖွဲ့စားလိုာသညီး� န်ီဝေပူးါနှို�း��၊ အာဖွဲ့�ိက် 

တိုက်းမ်းှ နှို�း���ယ်းတစားချုဖြဖွဲ့စားငြိပူးီ� ၁၉၆၅ ချုနှှစားတွ�း ဘယ်းလိုးဂ္ဂျယီ်မ်းးနှို�း��၏ က်ိုလိုိုန်ီနှို�း��လိုက်း 

ဝေအာက်းချ�ဘ�မ်းှ လိုွတးလိုပူးးဝေ���ချ့�သညီး� ဘး�ွန်းဒီနှို�း��နှှ�း� ဝေတာ�းအာဖွဲ့�ိက်နှို�း��တို�၏ ပူးဋိိပူးက်ခ

အလိုွန်းငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ဝေ��တညီးဝေ�ာက်းမ်းုလိုုပူးး�န်း�စာဉ်းမ်းျာ�၊ လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍဖြပူး�ဖြပူး�းဝေဖြပူးာ�း�လို့ ဝေ��ဖြဖွဲ့စား

မ်းျာ�၊ တပူးးဖွဲ့ျက်းသိမ်းး�ဝေ��၊ လိုက်းန်က်းဖြဖွဲ့�တးသိမ်းး�ဝေ��နှှ�း� ဖြပူးန်းလိုညီးဝေပူးါ�း�စာညီး�ဝေ�� (SSR/DDR) 

လုိုပူးး�န်း�အ��း���း�နှှ�း� နုိှ�း��တက်ာနှှ�း� ကု်လိုသမ်းဂ္ဂဂအဖ့ွွဲ့�တုိ�၏ အချန်း�က်ဏ္ဍတုိ�ကုိ် ဝေလို�လိုာတ�းဖြပူး

ထုာ�ပူးါသညီး။ 

ဤအချန်း�တွ�း ဝေလို�လိုာတ�းဖြပူးထုာ�သညီး� နှို�း��အာ�လိုု��၏ တးညီီဝေသာအချျက်းမ်းှာ ငြိ�ိမ်းး�

 ချျမ်းး�ဝေ��စာာချျ�ပူးးတွ�း နှှစားဦး�နှှစားဖွဲ့က်းလိုက်းချ�နှို�းဝေသာ နှို�း��ဝေ��အာမ်းချ�ချျက်း�ှိဝေသာ အချျက်းမ်းျာ�က်ို

ဝေက်ျဝေက်ျလိုညီးလိုညီးဝေ�ွ�ဝေနှွ�ငြိပူးီ�မ်းှ ထုညီး�သွ�း�ချျ�ပူးး�ိုဖြချ�း�ဖြဖွဲ့စားသညီး။ စာာချျ�ပူးးပူးါအချျက်းအတို�း�

လိုညီး� လိုက်းဝေတွ�အဝေက်ာ�းအထုညီး ဝေဖွဲ့ားကြက်သညီး။ ထုိုသို� အဝေက်ာ�းအထုညီးဝေဖွဲ့ား�ာတွ�း နှို�း�� 

တက်ာနှှ�း� က်ုလိုသမ်းဂ္ဂဂအဖွဲ့ွ့�တို�လိုညီး� အဝေ��ကြီးက်ီဝေသာအချန်း�က်ဏ္ဍမ်းှ ပူးါ��းသညီးက်ိုဝေတွ��သညီး။

အချျ�ိ�နှို�း��မ်းျာ�တွ�း အစာပူးို�း�၌ သဘာတးထုာ�သညီး�အချျက်းက်ို ဝေအာ�းဖြမ်း�းစာွာဝေ�ာ�း�ွက်းနှို�းချ့�

ကြက်ဝေသားလိုညီး� အချျ�ိ�နှို�း��မ်းျာ�တွ�း ဝေန်ာက်းဝေကြက်ာ�း�ဖြပူးန်းလိုှညီး�သွာ�သညီးက်ိုလိုညီး� ဝေတွ��သညီး။

ဘး�ွန်းဒီနှို�း��၏ ဖြဖွဲ့စားစာဉ်းသညီး သ�းချန်း�စာာယ်းစာ�ာဝေက်ာ�း�သညီး� ဖြဖွဲ့စားစာဉ်းတစားချုဖြဖွဲ့စားသညီး။ ဖြပူး�ဖြပူး�း

ဝေဖြပူးာ�း�လ့ိုဝေ��လုိုပူးး�န်း�စာဉ်းမ်းျာ�တွ�း အဓိိက်အာ�ဖြဖွဲ့�း� က်ာကွ်ယ်းဝေ��ဌာာန်မ်းျာ�၊ �့တပူးးဖ့ွွဲ့�နှှ�း� ဝေထုာက်း 

လိုှမ်းး�ဝေ��ဌာာန်တို�က်ို ဦး�စာာ�ဝေပူး�ဖြပူး�ဖြပူး�းကြက်သညီးက်ို ဝေတွ��သညီး။ 

ရေးန်းာကးခ�သမှိံင်း�အကုဉ်း�

၂��၆ ချုနှှစားတွ�းချျ�ပူးး�ိုချ့�ဝေသာ ငြိပူးီ�ဖြပူးညီး�စာု�ဝေသာ ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ဝေ��သဝေဘာတးညီီမ်းု (Com- 

prehensive Peace Agreement- CPA) သညီး န်ီဝေပူးါက်ွန်းဖြမ်း�န်စားပူးါတီ (ဝေမ်းား�ါဒီ)နှှ�း� အစာို��တို�

အကြက်ာ� �ယ်းစာုနှှစားတစားချုအကြက်ာဖြဖွဲ့စားပူးွာ�ချ့�ဝေသာ လိုက်းန်က်းက်ို�းပူးဋိိပူးက်ခက်ို အ�ု��သတးဝေစာချ့�

၃ ဤအချန်း�ပူးါ ဝေ��သာ�ဝေဖွဲ့ားဖြပူးချျက်းမ်းျာ�သညီး King’s College London ၏ စာစားပူးွ့ဝေလို�လိုာဝေ��ဌာာန် (Department of 

War Studies) မ်းှ ပူးါဝေမ်းာက်ခ Dylan Hendrickson က် UNFC အတွက်း ဝေ��သာ�ဖြပူး�စာုဝေပူး�ချ့�ဝေသာ The Review of 

International Experience of DDR/SSR – Consideration of UNFC (draft), May 2018 စာာတမ်းး�မ်းးကြက်မ်းး�ပူးါ 

ဝေ��သာ�ဝေဖွဲ့ားဖြပူးချျက်း အမ်းျာ�စာုက်ို ဝေက်ာက်းနှုတးငြိပူးီ� ဝေပူးါ�း�စာပူးးဝေ��သာ�ထုာ�ဖြချ�း� ဖြဖွဲ့စားသညီး။ 



42 တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး��ု�မျိုး�း�ရေးရ�ရးစင်းးတိုး

သညီး။ ဖွဲ့က်းဒ�ယ်းနှို�း��ဝေ��မ်းးဝေဘာ�းသစားတစားချုဝေအာက်းတွ�း တပူးးဝေပူးါ�း�စာညီး�ဝေ�� ဖြဖွဲ့စားစာဉ်းတစားချုဝေပူး်ထုွက်းလိုာ�န်းနှှ�း� စာစားပူးွ့

မ်းျာ�အလိုွန်း ဖွဲ့ွ့�စာညီး�ထုာ�ဝေသာ တပူးးမ်းဝေတားအသစားတစားချုတွ�း ဝေမ်းာ�း��စားတို�က်ို အဓိိက်က်ျဝေသာဝေန်�ာမ်းျာ� ��ှိဝေစာ�န်းအတွက်း

 �ညီး�ွယ်းချ့�သညီး။ သဘာတးညီီမ်းုတွ�း   DDR သို�မ်းဟုုတး တပူးးဝေပူးါ�း�စာညီး�ဝေ��က်ို မ်းညီးသို�ဖြပူး�လိုုပူးး�မ်းညီးက်ို အဝေသ�စာိတးထုညီး�

သွ�း�ထုာ�ဖြချ�း�မ်း�ှိသဖြဖွဲ့�း� လိုုပူးး�န်း�စာဉ်းမ်းျာ�သညီး နှို�း��ဝေ��အ� ရှုုပူးးဝေထုွ�မ်းုမ်းျာ�စာွာ �ှိလိုာသညီး။  ထုို�ဝေကြက်ာ�း� ဖွဲ့က်းဒ�ယ်းလိုု�ခြုံချ�� 

ဝေ��စာန်စား၊ တပူးးဖြပူး�ဖြပူး�းဝေဖြပူးာ�း�လို့ဝေ�နှှ�း� �့လိုုပူးး�န်း�မ်းျာ�က်ို ဗျူဟုိုဝေဖြဖွဲ့ဝေလိုှာ�မ်းုဖြပူး�လိုုပူးး�ာတွ�း ဝေနှှာက်းဝေနှှ�မ်းုမ်းျာ�နှှ�း� အာ�န်ညီး�    

ချျညီး�န့်�မ်းုမ်းျာ� ဖြဖွဲ့စားဝေစာချ့�သညီး။ လိုက်း�ှိအချျနိ်းထုိတွ�း န်ီဝေပူးါနှို�း��၏ ဖြဖွဲ့စားစာဉ်းသညီး န်ညီး�ပူးညီာပူးို�း�ထုက်းပူးိုဝေသာ ပူးိုမ်းိုက်ျယ်းဖြပူးန်း� 

သညီး� နှို�း��ဝေ��အာဏာာအာ�ဖြပူး��းမ်းုတွ�း DDR၊ စာစားဘက်း�ို�း�ာ ဝေပူးါ�း�စာညီး�ဝေ��နှှ�း� SSR တို�သညီး အလိုွန်းရှုုပူးးဝေထုွ�စာွာ�ှိဝေန် 

သညီးက်ို မ်းီ�ဝေမ်းာ�း�ထုို�ဖြပူးထုာ�သညီး။ 

န်းီရေး�ါနှိံင်းင်�၏ �ဋိိ�ကခသမှိံင်း� 

န်ီဝေပူးါဖြပူးညီးတွ�း�စာစား (အမ်းျာ�ဝေချ်သညီး� ‘လိုးထုုစာစားပူးွ့’) သညီး န်ီဝေပူးါနှို�း��၏ ဖြပူးညီးသး��န်းဝေ�ာ�းမ်းုလိုုပူးး�န်း�မ်းျာ�

တွ�း အမ်းျာ�အဖြပူးာ� ပူးျ ��နှှ��ဝေန်သညီး� အဂ္ဂတိလိုိုက်းစာာ�မ်းု၊ လိုးတစားစာု၏ အုပူးးစာို�မ်းုနှှ�း� တ�ာ�မ်းှတမ်းုမ်း�ှိဖြချ�း�တို�နှှ�း��ို�းဝေသာ  

နှို�း��ဝေ��မ်းဝေက်ျန်ပူးးမ်းုမ်းျာ� တို�မ်းှ ဖြဖွဲ့စားဝေပူး်လိုာဖြချ�း�ဖြဖွဲ့စားသညီး။ ဝေမ်းာ�း��စားတို� ဦး�ဝေ�ာ�းသညီး� အ��း�န်ိမ်းး�ဝေသာ အကြက်မ်းး�ဖွဲ့က်း

မ်းုပူးု�စာ�ဖြဖွဲ့�း� စာတ�းချ့�ငြိပူးီ� သီ�ဖြချာ��ှိဝေန်သညီး� �့စာချန်း�မ်းျာ�က်ို ပူးစားမ်းှတးထုာ��ာမ်းှ အကြီးက်ီ�စာာ�ပူးုန်းက်န်းမ်းုအဖြဖွဲ့စားသို� အလိုျ�းအဖြမ်းန်း

ကြီးက်ီ�ထုွာ�လိုာငြိပူးီ� န်ီဝေပူးါအစာို��အတွက်း ကြီးက်ီ�မ်းာ�ဝေသာ စာိန်းဝေချ်မ်းုတစား�ပူးး ဖြဖွဲ့စားချ့�သညီး။ အစာို��သညီး အစာပူးို�း�တွ�း ပူးုန်းက်န်း

မ်းုက်ို ဝေချျမ်းုန်း��န်း �့တပူးးဖွဲ့ွ့�က်ို ဝေစာလိုွတးချ့�သညီး။ သို��ာတွ�း ပူးဋိိပူးက်ခအ�ွယ်းအစာာ�နှှ�း� လိုွမ်းး�ခြုံချ�မ်းုတို� ကြီးက်ီ�ထုွာ�လိုာသညီး�    

နှှ�း�အမ်းှ န်ီဝေပူးါဘု��းသညီး လိုှတးဝေတားက်ိုဖွဲ့ျက်းသိမ်းး�ချ့�က်ာ အဝေ��ဝေပူး်အဝေဖြချအဝေန်က်ို ဝေကြက်ဖြ�ာချ့�သညီး။ ထုို�အဖြပူး�း ဝေမ်းာ�း�

�စားတို�က်ို တိုက်းချိုက်း�န်း န်ီဝေပူးါဘု��း�တပူးးမ်းဝေတားအာ� ညွှှန်းကြက်ာ�ချ့�သညီး။ အ�ိုပူးါလိုုပူးး�ပူးးသညီး စာစားတပူးးက်ို ငြိပူးိ��းဘက်း

က်�း�ဝေစာသညီး� အာဏာာက်ို��ှိဝေစာချ့�သညီး။ အကြွက်�း�မ်း့�အာဏာာဖြဖွဲ့�း� ဘု��းက်အုပူးးချျ�ပူးးဝေန်မ်းုက်ို ဖြပူးန်းထုိန်း�ချျ�ပူးးလိုိုသညီး� �နှဒ

နှှ�း�အတး န်ီဝေပူးါလိုှတးဝေတား�ို�း�ာ နှို�း��ဝေ��ပူးါတီမ်းျာ�သညီး စာညီး�လိုု��ညီီညွှှတးစာွာဖြဖွဲ့�း� ဝေမ်းာ�း��စားတို�နှှ�း� စာတ�းညီိိနှု�း�

ဝေ�ွ�ဝေနှွ�ချ့�သညီး။ ထုိုညီိိနှု�း�မ်းုဝေ�ွ�ဝေနှွ�မ်းုဝေကြက်ာ�း� ၂��၆ ချုနှှစားတွ�း ငြိပူးီ�ဖြပူးညီး�စာု�ဝေသာငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ဝေ��သဝေဘာတးညီီမ်းု (CPA) 

က်ို ချျ�ပူးး�ိုနှို�းချ့�သညီး။ 

လုံံ�ခြုံခံ�ရေး��ဆိုိံင်း�ာ ရေး�ါင်း�စိုးည်း�မှုအခင်း�အကုင်း�

“ဝေမ်းာ�း��စားဖြပူးညီးသး�လိုွတးဝေဖြမ်းာက်းဝေ��တပူးး (the Maoists’ People’s Liberation Army- PLA)” က်ို  ‘ဖြပူးန်းလိုညီး 

ဝေပူးါ�း�စာညီး��န်းနှှ�း� ဖြပူးန်းလိုညီးဝေန်�ာချျထုာ��န်းအတွက်း သဘာတးညီီမ်းုသညီး ၂��၆ ချုနှှစား၊ ငြိပူးီ�ဖြပူးညီး�စာု�သညီး� ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ဝေ�� 

သဝေဘာတးညီီမ်းု (CPA) ၏ အဝေ��ကြီးကီ်�ဝေသာ အချျက်းတစားချျက်း ဖြဖွဲ့စားသညီး။ ဝေမ်းာ�း��စား (�ါ) ဝေမ်းား�ါဒီတို�က် ၎�း�တို�၏ လိုုပူးး�ှာ�မ်းု

သညီး န်ီဝေပူးါနုိှ�း��တွ�း အဝေ��ကြီးကီ်�ဝေသာ နုိှ�း��ဝေ��အဝေဖြပူးာ�း�အလ့ိုမ်းျာ�ကုိ် ဖြဖွဲ့စားဝေပူး်ဝေစာခ့ျ�သညီးဟုု ယု်�ကြက်ညီးခ့ျ�ကြက်သညီး။ ထုို�ဝေကြက်ာ�း� 

၎�း�တုိ�ကုိ် ဖွဲ့ျက်းသိမ်းး�မ်းညီး�အစာာ� ၎�း�တို�က် PLA စာစားသညီးဝေတားမ်းျာ�က်ို တပူးးမ်းဝေတားထု့သို� အဝေ�အတွက်းမ်းျာ�နှို�းသမ်းှ 

ဝေပူးါ�း�စာညီး��န်း�ညီး�ွယ်းချ့�သညီး။  ဝေမ်းာ�း��စား (�ါ) ဝေမ်းား�ါဒီတို�က် လိုု���အသစားဖြဖွဲ့စားဝေသာ နှို�း��ဝေတားတပူးးမ်းဝေတားတစားချု 

တညီးဝေထုာ�း�န်းအတွက်း PLA နှှ�း� န်ီဝေပူးါတပူးးမ်းဝေတား (Nepal Army) တို�က်ို ဝေပူးါ�း�စာညီး�သ�း�သညီးဟုု သဘာထုာ��ှိသညီး။ 

PLA က် ၎�း�တို�၏ နှို�း��ဝေ���ညီးမ်းှန်း�ချျက်းဖြဖွဲ့စားဝေသာ န်ီဝေပူးါတပူးးဒီမ်းိုက်ဝေ�စာီဖြဖွဲ့စားဝေ��အတွက်း ၎�း�တို�၏နှို�း��ဝေ���ညီးမ်းှန်း�ချျက်း 

ဝေအာ�းဖြမ်း�းဝေအာ�းဝေ�ာ�း�ွက်း�ာတွ�း အဓိိက်က်ျသညီးဟုု ရှုုဖြမ်း�းကြက်သညီး။ 

သို��ာတွ�း န်ီဝေပူးါတပူးးမ်းဝေတားဝေချါ�း�ဝေ�ာ�းပူးို�း�က် တပူးးဝေပူးါ�း�စာညီး�ဝေ��က်ို �န်း�က်ျ�းချ့�သညီး။ အဘယ်းဝေကြက်ာ�း��ို

ဝေသား တပူးးသညီးအဝေတွ�အဝေချ်အ� လိုှမ်းး�မ်းို�ချ��မ်းညီးက်ိုစာို��ိမ်းးဝေန်ဝေကြက်ာ�း� ဖြဖွဲ့စားသညီး။ PLA က်ို အစာို��မ်းဟုုတးဝေသာ လိုက်းန်က်း 

က်ို�းအဖွဲ့ွ့�တစားချုအဖြဖွဲ့စား သတးမ်းှတးထုာ�ငြိပူးီ� ၎�း�တို�က်ိုဝေပူးါ�း�စာညီး�ချွ�း�ဖြပူး�ဖြချ�း�သညီး ၎�း�တို�၏အကြက်မ်းး�ဖွဲ့က်းဝေသာ နှို�း��ဝေ��န်ညီး�



43တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး��ု�မျိုး�း�ရေးရ�ရးစင်းးတိုး

လိုမ်းး�မ်းျာ�က်ို တ�ာ���းမ်းုဖြဖွဲ့စားဝေစာငြိပူးီ� တပူးး၏လိုုပူးး�န်း�က်ွမ်းး�က်ျ�းန်ာ�လိုညီးမ်းု (professional) နှှ�း� နှို�း��ဝေ��မ်းပူးါမ်းု (apolitical) 

သဝေဘာသဘာ�က်ို ထုိချိုက်းဝေစာသညီးဟုု န်ီဝေပူးါတပူးးက် ယ်ု�ကြက်ညီးချ့�ကြက်သညီး။ သမ်းို�း�တစားဝေလိုှာက်း ��ှိချ�စာာ�လိုာချ့�သညီး� နှို�း��

အဝေ��က်ိုယ်းပူးို�းအုပူးးချျ�ပူးးချွ�း�က်ို တပူးးက် �က်းလိုက်းထုိန်း�သိမ်းး��န်း ကြီးက်ိ��ပူးမ်းး�လိုာချ့�သညီး။ ၎�း�တို�က် တပူးးက်ို ‘ဒီမ်းိုက်ဝေ�စာီ

ဖြဖွဲ့စားထုွန်း�ဝေ�� (democratization)’ ဟုးသညီး� ဝေမ်းား�ါဒီတို�၏ ဝေတာ�း��ိုချျက်းသညီး ထုိုနှို�း��ဝေ��အာဏာာက်ို ငြိချိမ်းး�ဝေဖြချာက်း

ဝေန်သညီးဟုု ယ်ု�ကြက်ညီးဝေန်ကြက်သညီး။ 

 သို��ာတွ�း CPA တွ�း ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ဝေ��ဖြဖွဲ့စားစာဉ်းဝေစာာ�း�ကြက်ညီး��န်း အထုး�ဝေက်ားမ်းတီ (Special Committee-SC) တစားချု 

ဖွဲ့ွ့�စာညီး��န်းမ်းှတစားပူးါ� ဖြပူးန်းလိုညီးဝေပူးါ�း�စာညီး�ဝေ��နှှ�း� ဖြပူးန်းလိုညီးဝေန်�ာချျထုာ�ဝေ��အတွက်း �ှ�း�လို�း�တိက်ျဝေသာ လိုမ်းး�ညွှှန်းမ်းု 

မ်းျာ�နှှ�း� အချျနိ်းက်ာလိုသတးမ်းှတးချျက်းတို� မ်းပူးါ�ှိဝေပူး။ CPA ဝေ��ါ�ဝေန်မ်းုသညီး ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ဝေ��ဝေ�ွ�ဝေနှွ�ပူးွ့မ်းျာ�တွ�းပူးါ��းသညီး� အစာု 

အဖွဲ့ွ့�မ်းျာ�အတွက်း တမ်း�း�ညီး�ွယ်းပူးု��သညီး။ ဂ္ဂရှုုဖြပူး�စာ�ာဖြဖွဲ့စားသညီး� DDR ဝေမ်း�ချွန်း�နှှ�း�ပူးတးသက်း၍ အဝေသ�စာိတးထုညီး�လိုှ�း 

ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ဝေ��ညီိိနှု�း�ဝေ�ွ�ဝေနှွ�မ်းုအဝေပူး် ထုိချိုက်းလိုာနှို�းသညီး။ အဝေသ�စာိတးဝေ�ွ�ဝေနှွ�မ်းုက်ို ဝေန်ာက်းပူးို�း�သို�ဝေ�ွ��ို�း�ထုာ�ဖြချ�း� 

သညီး အစာုအဖွဲ့ွ့�မ်းျာ�အကြက်ာ�သဝေဘာတးညီီမ်းုတစားချု��ှိ�န်း ပူးိုလိုွယ်းက်းဝေစာချ့�သညီး။ သို��ာတွ�းငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ဝေ��ဖြဖွဲ့စားစာဉ်းတစားဝေလိုှာက်း

ဝေပူး်ဝေပူးါက်းလိုာနှို�းသညီး� ဖြပူးဿန်ာမ်းျာ� - CPA ချျ�ပူးး�ိုငြိပူးီ�ဝေန်ာက်း အစာုအဖွဲ့ွ့�မ်းျာ�အတွ�း�နှှ�း� အစာုအဖွဲ့ွ့�မ်းျာ�အကြက်ာ� အက်ွ့အငြိပူး့  

ပူးိုမ်းျာ�လိုာနှို�းသညီး� အဝေဖြချအဝေန်မ်းျာ�က်ို ထုညီး�သွ�း�စာဉ်း�စာာ�ချ့�သညီး။ ထုိုထုညီ�းသွ�း�စာဉ်း�စာာ�မ်းုသညီး နှှစားဖွဲ့က်းအဝေလိုှာ�အတ�း� 

လိုုပူးး၍�ဝေသာ နှို�း��ဝေ��သဝေဘာတးညီီမ်းုတစားချု  (a political compromise) ��ှိ�န်း ပူးို၍ ချက်းချ့ဝေစာသညီး။ 

ထုို�ဝေကြက်ာ�း� ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ဝေ��စာာချျ�ပူးးဝေ��ထုို�ငြိပူးီ�သညီးနှှ�း� တစားငြိပူးိ��းန်က်း DDR က်ိုလိုက်းချ��န်း အစာို��နှှ�း� အိနှဒိယ်နှို�း�� 

အပူးါအ��း နှို�း��တက်ာအဖွဲ့ွ့�တို�က် ဝေမ်းား�ါဒီ-PLA တို�အာ� ဖွဲ့ိအာ�ဝေပူး�ခ့ျ�သညီး။ ဝေမ်းား�ါဒီတို�က် ၎�း�တို�သညီး အဝေ��နှှိမ်းး�ချ့�ဝေသာ 

တပူးးဖွဲ့ွ့�မ်းဟုုတးသညီး�အတွက်း DDR လိုုပူးး�န်းမ်းလိုိုဟုု အစာပူးို�း�၌ ထုပူးးတလို့လို့ဝေဖြပူးာချ့�သညီး။ ဝေမ်းား�ါဒီတို�၏အဖြမ်း�းတွ�း DDR လိုုပူးး

ဖြချ�း�သညီး “လိုှညီး�က်ို ဖြမ်း�း�ဝေ�ှ�တွ�းတပူးး��းဖြချ�း�” ဖြဖွဲ့စားသညီး။ အဘယ်းဝေကြက်ာ�း��ိုဝေသား အစာို��တပူးးတွ�း�သို� ဝေပူးါ�း�စာညီး�မ်းညီး� 

ဝေမ်းား�ါဒီတပူးးအဝေ�အတွက်းနှှ�း� ပူးတးသက်း၍ သဘာတးညီီမု်းမ်း�မီ်း ဝေမ်းား�ါဒီတပူးးကုိ် ဖွဲ့ျက်းသိမ်းး��မ်းညီးဖြဖွဲ့စားဝေသာဝေကြက်ာ�း�ဖြဖွဲ့စားသညီး။

 ဝေမ်းား�ါဒီတို�က်လိုညီး� ဖွဲ့က်းဒ�ယ်းနှို�း��ဝေ��စာန်စားနှှ�း� SSR နှှ�း��ို�းဝေသာ ၎�း�တို�၏ အဓိိက်ဝေတာ�း��ိုချျက်းမ်းျာ�က်ို ထုညီး�ထုာ�

သညီး� ဖွဲ့ွ့�စာညီး�ပူးု�အဝေဖြချချ�ဥပူးဝေဒသစားတစား�ပူးး ထုွက်းဝေပူး်လိုာသညီး�အချျနိ်းအထုိ လိုက်းန်က်းဖြဖွဲ့�တးသိမ်းး��န်း တုန်း��ို�း�ချ့�ကြက်သညီး။ 

ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ဝေ��စာာချျ�ပူးးချျ�ပူးး�ိုငြိပူးီ�သညီးနှှ�း� တစားငြိပူးိ��းန်က်း လိုက်းန်က်းနှှ�း� လိုက်းန်က်းက်ို�းတပူးးမ်းျာ�က်ို ဝေစာာ�း�ကြက်ညီး�ဝေ�� 

နှှ�း� စာီမ်း�ချန်း�ချွ့ဝေ���ို�း�ာ သဝေဘာတးညီီမ်းု (Agreement for the monitoring and management of Arms and Armies 

- AMMAA) က်ို နှှစားဖွဲ့က်းစာလိုု��က် လိုက်းမ်းှတးဝေ��ထုို�ချ့�ကြက်သညီး။ ဤသဝေဘာတးစာာချျ�ပူးးဝေကြက်ာ�း�ဝေမ်းား�ါဒီနှို�း��ဝေ��ပူးါတီ (CPN-

Maoist) သညီး န်ီဝေပူးါနှို�း��၏ အဓိိက်နှို�း��ဝေ��ပူးါတီမ်းျာ�နှှ�း� ဖွဲ့ွ့�စာညီး�ထုာ�ဝေသာ အမ်းျာ�သဝေဘာတးလိုက်းချ�မ်းုက်ို-အဝေဖြချချ�ထုာ�

သညီး� ညွှှန်း�ဝေပူးါ�း�အဖွဲ့ွ့� a consensus-based coalition government) တွ�း ပူးါ��းချွ�း��ချ့�သညီး။ နှို�း��ဝေ��မ်းဟုာမ်းိတး အသစား

သညီး ဝေမ်းား�ါဒီတို�က်ို ပူး�းမ်းနှို�း��ဝေ��လိုမ်းး�ဝေကြက်ာ�း�ဝေပူး်သို� တ�းဝေပူး�လိုိုက်းသညီး။ ထုိုလိုမ်းး�ဝေကြက်ာ�း�တွ�း ဝေမ်းား�ါဒီနှို�း��ဝေ��ပူးါတီ

သညီး အကြီးက်ီ��ု��နှို�း��ဝေ��ပူးါတီ ဖြဖွဲ့စားလိုာသညီး။ ၂��၇ ချုနှှစားဝေန်ာက်းပူးို�း�တွ�း ဝေမ်းား�ါဒီတို�သညီး မ်း့�နှဒန်ယ်း အလိုိုက်း 

(Constitutent Assembly -CA) ဝေ�ွ�ဝေက်ာက်းပူးွ့မ်းျာ�တွ�း အနှို�း�က်ာ န်ီဝေပူးါနှို�း��၏ နှို�း��ဝေ��စာန်စားတွ�း အာဏာာ ချျနိ်းချွ�းလိုှာ

က်ို   အဝေဖြချချ�က်ျက်ျ ဝေဖြပူးာ�း�လို့ဝေစာချ့�သညီး။  

AMMAA ကုိ် ချျ�ပူးး�ုိဖြချ�း�ဖြဖွဲ့�း� လိုက်းန်က်းနှှ�း� စာစားမု်းထုမ်းး� (arms and personnel) တုိ�အဝေပူး် စီာမ်း�ချန်း�ခ့ွျမု်းကုိ် ဝေစာာ�း�ကြက်ညီး�

�န်း က်ုလိုသမ်းဂ္ဂဂအဖွဲ့ွ့�၏ လိုု�ခြုံချ��ဝေ��ဝေက်ာ�းစာီအာ� လိုုပူးးပူးို�းချွ�း�အာဏာာ အပူးးနှှ�း�ထုာ�သညီး။ သဝေဘာတးညီီချျက်းအ� န်ီဝေပူးါ 

တပူးးဖွဲ့ွ့���းမ်းျာ�နှှ�း� PLA စာစားသညီးဝေတားဝေဟုာ�း�တို�က်ို ၎�း�တို�၏ စာစားတန်း�လိုျာ�နှှ�း� တပူးးစာချန်း�မ်းျာ�တွ�းသာ ချျထုာ�သညီး။ 

သို��ာတွ�း သမ်းာ�ရှုို�က်ျ DDR သဝေဘာတ�ာ�အာ�ဖြဖွဲ့�း� PLA စာစားသညီးဝေတားမ်းျာ�က်ို စာစားမ်းုထုမ်းး��ာမ်းှ ထုွက်းချွာချွ�း�ဖြပူး�ဖြချ�း� 

(demobilization) မ်း�ှိချ့�ဝေပူး။ လိုက်းန်က်းမ်းျာ�က်ိုလိုညီး� ဝေသာ�ချတးထုာ��ှိသညီး။ PLA ၏ အမ်းိန်း�ဝေပူး�စာန်စားနှှ�း� ထုိန်း�ချျ�ပူးးမ်းုစာန်စား 



44 တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး��ု�မျိုး�း�ရေးရ�ရးစင်းးတိုး

တို�က်ို �က်းလိုက်းထုာ��ှိသညီး။ ထုိုသို�ဝေ�ာ�း�ွက်းဖြချ�း�ဖြဖွဲ့�း� စာစားသညီးဝေတားမ်းျာ�သညီး လိုိုအပူးးပူးါက် အဝေ�ာတလိုျ�း ‘ဖြပူးန်းလိုညီး

စာုဖွဲ့ွ့�မ်းု (remobilize) ” ဖြပူး�လိုုပူးးနှို�းသညီး။

ဝေမ်းား�ါဒီတို�၏ တပူးးဖွဲ့ျက်းသိမ်းး�မ်းညီး�က်တိက်�တးက်ို အဖြချာ�န်ညီး�လိုမ်းး�ဖြဖွဲ့�း� ဝေမ်း�ချွန်း�ထုုတးလိုာကြက်သညီး။ PLA သညီး

စာိစာစားအတညီးဖြပူး�သညီး�လိုုပူးး�န်း�စာဉ်း (verification process) မ်းစာတ�းမ်းီ ၎�း�တို�၏စာစားသညီးဝေတားဝေဟုာ�း�မ်းျာ� အဝေ�အတွက်း

က်ို ဝေဖွဲ့ာ�း�ပူးွဝေအာ�းလိုုပူးးထုာ�သညီးဟုုလိုညီး�ဝေက်ာ�း�၊ တပူးးစာချန်း�မ်းျာ�တွ�း စာစားသညီးဝေတားဝေဟုာ�း�မ်းျာ�က်ို စာစားသညီးဝေတား

အဝေယ်ာ�းဝေ�ာ�းမ်းျာ�ဖြဖွဲ့�း� အစာာ�ထုို�ထုာ�သညီးဟုုလိုညီး�ဝေက်ာ�း�၊ ၎�း�တို�၏ လိုက်းန်က်းအာ�လိုု��က်ို မ်းှတးပူးု�တ�း�န်း ဖြ��း��န်း

ဝေန်သညီးဟုုလိုညီး�ဝေက်ာ�း� စာွပူးးစာွ့ချ�ချ့��သညီး။ န်ီဝေပူးါနှို�း���ှိ က်ုလိုသမ်းဂ္ဂဂအဖွဲ့ွ့�၏ လိုုပူးး�န်း�စာဉ်း (the United Nations Mission 

in Nepal – UNMIN) သညီး PLA ၏ တပူးးစာချန်း�ဝေန်�ာ (၂၈) ချုမ်းှ စာစားသာ� (၃�,၈၅၂) ဦး�နှှ�း� လိုက်းန်က်း (၃,၄၂၈) လိုက်းတို�က်ို 

စာန်စားတက်ျမ်းှတးပူးု�တ�းချ့�သညီး။ အသက်းမ်းဖြပူးညီး�ဝေသ�သး သို�မ်းဟုုတး အပူးစားချတး�ပူးးစာ့မ်းုက်ို လိုက်းမ်းှတးဝေ��ထုို�ငြိပူးီ�မ်းှသာ PLA တွ�း 

ပူးါ��းလိုာသးမ်းျာ�အဖြဖွဲ့စား စာိစာစားအတညီးဖြပူး�ထုာ�ဝေသာ လိုးပူးုဂ္ဂဂိ�လိုး (၄,��၈) ဦး�တို�က်ို ၂�၁� ချုနှှစားအဝေစာာပူးို�း�၌ တပူးးတွ�း�မ်းှ 

ထုုတးပူးယ်းက်ာ တာ�န်းမ်းှအန်ာ�ဝေပူး�လိိုုက်းသညီး။ ၎�း�တို�သညီး လိုးမ်းုအဖွဲ့ွ့�စာညီး�အတွ�း�သို� ဖြပူးန်းလိုညီးဝေန်ထုို�း�ာတွ�း အ��းဝေဖြပူး

ဝေစာ�န်း ၎�း�တို�က်ိုအသက်းဝေမ်းွ��မ်းး�ဝေက်ျာ�း�အတတးပူးညီာ�ို�း�ာ သ�းတန်း�မ်းျာ� ဝေပူး�ချ့�သညီး။ 

လုံံ�ခြုံခံ�ရေး��ဆိုိံင်း�ာ ရေး�ါင်း�စိုးည်း�မှုကိံ နှိံင်းင်�ရေး��အပြုမှတးထိံတးပြုခင်း�

DDR သညီး န်ညီး�ပူးညီာပူးို�း�တွ�း အပူးို�း�လိုိုက်းလိုိုအပူးးဝေန်ချျနိ်း၌ စာစားဘက်း�ို�း�ာ ဝေပူးါ�း�စာညီး�ဝေ��နှှ�း� စာစားလိုက်းန်က်း 

မ်းျာ� လိုှ့ဝေဖြပူးာ�း�အပူးးဝေ��က်ိစာစနှှ�း� ပူးတးသက်း၍ အစာို��နှှ�း� ဝေမ်းာ�း��စားတို�အကြက်ာ� ကြီးက်ီ�မ်းာ�ဝေသာ သဝေဘာထုာ�က်ွ့လိုွ့မ်းုမ်းျာ��ှိဝေန်

ဝေသာဝေကြက်ာ�း� န်ီဝေပူးါနှို�း��၏ ဖြဖွဲ့စားစာဉ်းအဝေပူး် နှို�း��ဝေ��အဖြမ်းတးထုုတးမ်းု�ှိလိုာသညီး။ CPA ထုို�ငြိပူးီ�ဝေန်ာက်း ဝေမ်းား�ါဒီတို�သညီး 

လိုက်းန်က်းဖြဖွဲ့�တးသိမ်းး��န်း သဝေဘာတးချ့�သညီး။ သို��ာတွ�း ထုိုသို�လိုုပူးးဝေ�ာ�းဖြချ�း�ဖြဖွဲ့�း� ၎�း�တို�၏တပူးးမ်းျာ� ကြက်ာ�ဝေန်�ပူးးတညီးမ်းု �ှိ

လိုာမ်းညီးက်ို တဖြဖွဲ့ညီး�ဖြဖွဲ့ညီး�စာို��ိမ်းးလိုာသညီး။ ၎�း�တို�တပူးးသညီး ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ဝေ��ဖြဖွဲ့စားစာဉ်းပူးျက်း�ီ�ပူးါက်  ၎�း�တို�အတွက်း တစားချု 

တညီး�ဝေသာ အာမ်းချ�ချျက်းဖြဖွဲ့စားသညီး။ ဝေမ်းား�ါဒီတို�သညီး လိုု�ခြုံချ��ဝေ���ို�း�ာ ညီိိနှု�း�ဝေ�ွ�ဝေနှွ�မ်းုအတွက်း အချျနိ်းယ်းနှို�း�န်းနှှ�း� 

ဖွဲ့ွ့�စာညီး�ပူးု�အဝေဖြချချ�ဥပူးဝေဒသစားတစား�ပူးးဝေ���ွ့�ာတွ�း လိုွမ်းး�မ်းို�နှို�း�န်းအတွက်း တပူးးဖြဖွဲ့�တးသိမ်းး�ဝေ��အဝေပူး် ၎�း�တို�၏ဖြ��း��ိုမ်းုက်ို 

‘ဝေစာျ�စာစားအဝေပူး�အယ်းလိုုပူးးသညီး�အ�ာ’ တစားချုအဖြဖွဲ့စား ထုိထုိဝေ�ာက်းဝေ�ာက်းဝေ�ာက်း အသု��ချျချ့�သညီး။  

ထုိုကြက်န်း�ကြက်ာမ်းုမ်းျာ�က်ို တု��ဖြပူးန်းဝေသာအာ�ဖြဖွဲ့�း� ဝေပူးါ�း�စာညီး�ဝေ��တွ�း ဝေ�ှ��က်းနှို�းသညီး�န်ညီး�လိုမ်းး�က်ို �ှာဝေဖွဲ့ွနှို�း�န်း 

ကြီးက်ီ�ကြက်ပူးးဝေ��၊ ဝေပူးါ�း�စာညီး�ဝေ��နှှ�း� ဖြပူးန်းလိုညီးဝေန်�ာချျထုာ�ဝေ���ို�း�ာ အထုး�ဝေက်ားမ်းတီ (Special Committee for the 

Supervision, Integration and Rehabilitation - SC) တစား�ပူးးက်ို ၂��၈ ချုနှှစားတွ�း ဖွဲ့ွ့�စာညီး�ချ့�သညီး။ အစာပူးို�း�တွ�း 

တို�တက်းမ်းုအန်ညီး��ယ်းသာ �ှိချ့�သညီး။ အထုး�ဝေက်ားမ်းတီ (SC) သညီး နှို�း��ဝေ��ပူးါတီမ်းျာ�၊ တပူးး၊ န်ီဝေပူးါ�့တပူးးဖွဲ့ွ့�၊ လိုက်းန်က်းက်ို�း

�့တပူးးဖွဲ့ွ့�နှှ�း� ဝေမ်းား�ါဒီ PLA တို� ပူးါ��းဝေသာ န်ညီး�ပူးညီာဝေက်ားမ်းတီ (TC) တစား�ပူးးက်ို ၂�၁� ချုနှှစားတွ�း ဖွဲ့ွ့�စာညီး�ချ့�သညီး။ TC ၏ 

လိုုပူးးပူးို�းချွ�း�မ်းှာ  SC က် ချျမ်းှတးလိုိုက်းသညီး� နှို�း��ဝေ���ု��ဖြဖွဲ့တးချျက်းမ်းျာ�နှှ�း�အညီီ အဝေက်ာ�းအထုညီးဝေဖွဲ့ားဝေ�� အစာီအစာဉ်းတစား�ပူးး

ဝေ���ွ့�န်း ဖြဖွဲ့စားသညီး။ 

 အထုး�ဝေက်ားမ်းတီက် ဝေ�ွ�ဝေနှွ�ဖြ��း�ချု�ချ့�သညီး� အဓိိက်က်ိစာစ�ပူးးမ်းျာ�မ်းှာ ဝေပူးါ�း�စာညီး�မ်းညီး� စာစားသညီးဝေတားအဝေ�အတွက်း၊

 ဝေပူးါ�း�စာညီး�ဝေ��စာ�နှုန်း�မ်းျာ�၊ �ာထုး�တို�သညီး�စာန်စားနှှ�း� အလိုာ�အလိုာက်ို သတးမ်းှတးပူးု�နှှ�း� န်ီဝေပူးါတပူးးမ်းဝေတားတွ�း ယ်ချ�း PLA 

စာစားသညီးဝေတားမ်းျာ�၏ အချန်း�က်ဏ္ဍတို� ဖြဖွဲ့စားသညီး။ ထုိုက်ိစာစ�ပူးးမ်းျာ� ဝေဖြဖွဲ့�ှ�း�ဝေန်ချျနိ်းတွ�း PLA တပူးး��း�မ်းျာ�က်ို တပူးးစာချန်း�ဝေန်�ာ

မ်းျာ�တွ�း ထုာ�သညီး။ သို�ဝေသား ၎�း�တို�သညီး ၎�း�တို�၏လိုက်းန်က်းမ်းျာ�က်ို အဖြပူးညီး�အ�ထုိန်း�ချျ�ပူးးချွ�း� �ှိချ့�သညီး။ ၂�၁၁ ချုနှှစား၊  

ကြသဂ္ဂုတးလိုတွ�း က်ုလိုသမ်းဂ္ဂဂအဖွဲ့ွ့�၏ ဝေစာာ�း�ကြက်ညီး�ဝေ��အဖွဲ့ွ့�သညီး န်ီဝေပူးါနှို�းမ်းှထုွက်းချွာသွာ�ငြိပူးီ� အဓိိက်အစာုအဖွဲ့ွ့�မ်းျာ�အကြက်ာ�  

လုို�ခြုံချ��ဝေ���ုိ�း�ာဝေပူးါ�း�စာညီး�မု်းနှှ�း�ပူးတးသက်း၍ နှှစားဘက်းအဝေလိုျာ�အတ�း�လုိုပူးး�သညီး� နုိှ�း��ဝေ��သဝေဘာတးညီီမု်းတစားခုျ (a political 

compromise) က်ို �ယ်းနှို�းချ့�သဖြဖွဲ့�း� ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ဝေ��ဖြဖွဲ့စားစာဉ်းလိုညီး� ငြိပူးီ��ု��သွာ�ချ့�သညီး။ 



45တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး��ု�မျိုး�း�ရေးရ�ရးစင်းးတိုး

လုံံ�ခြုံခံ�ရေး��ကဏ္ဍမှှ ကူ�ရေးပြု�ာင်း�ပြုခင်း�

ဝေနှှာ�း�ဝေနှှ�ကြက်န်း�ကြက်ဝေန်သညီး� န်ီဝေပူးါနှို�း��၏ DDR ဖြဖွဲ့စားစာဉ်းမ်းှ မ်းဝေမ်းှားလို�း�ထုာ�ဝေသာ အက်ျ�ိ��က်းတစားချုမ်းှာ ထုိုဖြဖွဲ့စားစာဉ်း 

သညီး ဝေမ်းား�ါဒီစာစားသညီးဝေတားမ်းျာ�အာ� ၎�း�တုိ�၏ အန်ာဂ္ဂတးလုိိုအပူးးချျက်းမ်းျာ�ကုိ် အဝေသအချျာစာဉ်း�စာာ��န်း အချျနိ်းဝေပူး�ခ့ျ�သညီး။

ဝေမ်းား�ါဒီတို�သညီး ၎�း�တို�၏စာစားသညီးဝေတားမ်းျာ�က်ို စာီ�ပူးွာ�ဝေ��နှှ�း� လိုးမ်းုဝေ��အ� မ်းိမ်းိက်ိုယ်းက်ိုအသွ�းဝေဖြပူးာ�း�နှို�း�န်း အဝေထုာက်း

အပူး��ဖြဖွဲ့စားဝေစာသညီး� န်ီဝေပူးါတပူးးမ်းဝေတားထု့သို� ��းနှို�းသညီး� သို�မ်းဟုုတး ဖြပူးန်းလိုညီးဝေန်�ာချျထုာ�ဝေ��နှှ�း� ဖြပူးန်းလိုညီးဝေပူးါ�း�စာညီး�ဝေ��

ဖြဖွဲ့စားစာဉ်းတစားချုတွ�း ပူးါ��းနှို�းသညီး� ဝေ�ွ�ချျယ်းစာ�ာ�ှိသညီးဟုု က်တိဝေပူး�ချ့�သညီး။ သို��ာတွ�း ကြက်န်း�ကြက်မ်းုပူးို�ှိလိုာသညီးနှှ�း�အမ်းှ 

ဝေမ်းား�ါဒီစာစားသညီးဝေတားဝေဟုာ�း�အမ်းျာ�စာုအတွက်း ထုိုဝေ�ွ�ချျယ်းစာ�ာနှှစားချုလိုု��က် လိုိုချျ�းစာ�ာမ်းဝေက်ာ�း�သညီးက်ို တဖြဖွဲ့ညီး�ဖြဖွဲ့ညီး�

သိသာထု�း�ှာ�လိုာသညီး။

 န်ီဝေပူးါတပူးးမ်းဝေတားနှှ�း� PLA တပူးးဝေပူးါ�း�စာညီး�ဝေ��က်ို န်ီဝေပူးါတပူးးမ်းဝေတားက် �န်း�က်ျ�း�ဝေသာဝေကြက်ာ�း� ထုိုဝေ�ွ�ချျယ်းစာ�ာ

ကုိ် ထုညီး�သွ�း�စာဉ်း�စာာ�သးမ်းျာ�အတွက်း စာစားဘက်း�ုိ�း�ာဝေပူးါ�း�စာညီး�မု်းသညီး လိုက်းဝေတွ�တွ�း အတာ�အ�ီ�အမ်းျ�ိ�မ်းျ�ိ�နှှ�း� ��း�ုိ�း

ဝေန်�သညီး။ တ�ာ�မ်းှတမ်းုမ်း�ှိဟုု ဝေမ်းား�ါဒီတို�က် ရှုုဖြမ်း�းသညီး� ဝေ�ွ�ချျယ်းမ်းုစာ�နှုန်း�နှှ�း� တပူးးမ်းျာ�အကြက်ာ� �ာထုး�ဝေန်�ာ သဟုဇူာတဖြဖွဲ့စား

ဝေစာမ်းု�ို�း�ာ မ်း�ှ�း�လို�း�မ်းု စာသညီး�က်ိစာစ�ပူးးမ်းျာ� အပူးါအ��းဖြဖွဲ့စားသညီး။ ဖြပူးန်းလိုညီးဝေန်�ာချျထုာ�ဝေ��အစာီအစာဉ်းသညီး စာစားသညီး

ဝေတားဝေဟုာ�း�မ်းျာ�အတွက်း ရှုုပူးး�တတ��ို�း�ာ အက်ျ�ိ�ဝေက်ျ�ဇူး�မ်းျာ��လိုာနိှု�းသညီးက်ို အယ်ု�အကြက်ညီးမ်း�ှိသဖြဖွဲ့�း��ှညီးကြက်ာလိုှဝေသာ

ထုိုဖြဖွဲ့စားစာဉ်းက်ို ဝေဖွဲ့ားဝေ�ာ�းနှို�းမ်းုအလိုာ�အလိုာမ်းှာမ်းဝေက်ာ�း�ဝေပူး။ အမ်းျာ�စာုမ်းှာ စာီ�ပူးွာ�ဝေ��အ� ထုိလိုွယ်း�ှလိုွယ်း ကြက်သညီး။ 

စာစားပ့ွူးတွ�း ကြက်ာ�ှညီးစွာာပူးါ��းခ့ျ�မု်းအတွက်း ချျက်းချျ�း��နုိှ�းငြိပီူး� လိုက်း�ုပူးးလိုက်းကုိ်�းဖြပူးနုိှ�းသညီး�န်စားန်ာဝေကြက်�မ်းျာ�ကုိ် အထုး�

လိုိုအပူးးဝေန်သဖြဖွဲ့�း� စာစားသညီးဝေတားဝေဟုာ�း� (၉�) �ာချို�းနှုန်း�သညီး ၎�း�တို�ဘ��က်းလိုက်း�ှ�းသန်းမ်းုအတွက်း အဖွဲ့ွ့�အစာညီး��ို�း 

�ာ ဝေထုာက်းပူး��မ်းုမ်းပူးါသညီး� အလိုွယ်းတက်းနှှ�း� တစားကြီးက်ိမ်းးတညီး�သာ �နှို�းသညီး�ဝေ�ွဝေကြက်�ဝေထုာက်းပူး��က်ို ဝေ�ွ�ချျယ်းချ့�ကြက်သညီး။ 

ဝေမ်းာ�း��စား (၁,၄��) ဦး�သာလိုှ�း တပူးးနှှ�း�ဝေပူးါ�း�စာညီး��န်း ဝေ�ွ�ချျယ်းချ့�ကြက်သညီး။ ဝေမ်းား�ါဒီဝေချါ�း�ဝေ�ာ�းမ်းျာ�၏ မ်းးလို�ညီး�ွယ်း

ထုာ�မ်းုမ်းဟုုတးဝေသားလိုညီး� (ဝေပူးါ�း�စာညီး�ဝေ��က်ို န်ီဝေပူးါတပူးးက်ို အရှုု��ဝေပူး�သညီးဟုု ရှုုဖြမ်း�းသညီး�  သဝေဘာထုာ� တ�း�မ်းာဝေသာ 

ဝေမ်းား�ါဒီတို�က် �န်း�က်ျ�းချ့�ကြက်ဝေသားလိုညီး�) ‘�နှဒအဝေလိုှာက်း အငြိ�ိမ်းး�စာာ�ယ်းမ်းု (voluntary retirement)’ ဝေ�ွ�ချျယ်းစာ�ာသညီး

ဝေမ်းား�ါဒီစာစားသညီးဝေတားဝေဖြမ်းာက်းမ်းျာ�စာွာက်ို လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍအဖြပူး�းဘက်းသို� ထုိဝေ�ာက်းစာွာ က်း�ဝေဖြပူးာ�း�ချွ�း�ဝေပူး�ချ့�သညီး။

DDR က်ို “သမ်းာ�ရှုို�က်ျမ်းဟုုတးဝေသာ’ ထုိုချျဉ်း�က်ပူးးမ်းုဖြဖွဲ့�း� လိုု�ခြုံချ��ဝေ���ို�း�ာ ဝေပူးါ�းစာညီး�မ်းုဖြဖွဲ့စားစာဉ်းတွ�း ��း�ို�းဝေန်�  

သညီး� နှို�း��ဝေ��နှှ�း� န်ညီး�ပူးညီာပူးို�း��ို�း�ာ အတာ�အ�ီ�မ်းျာ�အတွက်း တစားမ်းးထုး�ဖြချာ�ဝေသာ န်ီဝေပူးါနှို�း��၏ ဝေဖြဖွဲ့�ှ�း�မ်းုတစားချု 

အဖြဖွဲ့စား ရှုုဖြမ်း�းနှို�းပူးါသညီး။ တပူးးစာချန်း�မ်းျာ�အတွ�း� တဖြဖွဲ့ညီး�ဖြဖွဲ့ညီး�စာိတးညီစားလိုာကြက်ဝေသာ စာစားသညီးဝေတားဝေဟုာ�း�မ်းျာ�၏ လိုတး တ

ဝေလိုာဖြပူးဿန်ာက်ို ဝေဖြဖွဲ့�ှ�း�ဝေပူး�ချ့�ဝေသားလိုညီး� ဝေမ်းာ�း��စားဝေချါ�း�ဝေ�ာ�းမ်းုက်ို အက်ွ့အငြိပူး့မ်းျာ� အဖြမ်းစားပူးိုတွယ်းဝေစာချ့�သညီး။ ဝေမ်းား�ါဒီ

စာစားသညီးဝေတားဝေဟုာ�း�မ်းျာ�က်ို ဖြပူးန်းလိုညီးဝေပူးါ�း�စာညီး�မ်းုနှှ�း� ဖြပူးန်းလိုညီးဝေန်�ာချျထုာ�မ်းုက်ို လိုု�ဝေလိုာက်းစာွာ ဝေ�ာ�း�ွက်းနှို�းမ်းု မ်း�ှိ

ဖြချ�း�သညီး ဝေမ်းား�ါဒီတို�က်ို အစာို��နှှ�း� ၎�း�တို�၏ ဝေချါ�း�ဝေ�ာ�းမ်းုအဝေပူး် ထု�းဝေ�ာ�းထု�းမ်းှာ�ဖြဖွဲ့စားဝေစာငြိပူးီ� ဝေဒါသထုွက်းဝေစာချ့�သညီး။ 

၎�း�သညီး ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ဝေ��တညီးဝေ�ာက်းဝေ��ဖြဖွဲ့စားစာဉ်းက်ို ပူးိုဝေနှှာ�း�ဝေနှှ�ဝေစာငြိပီူး� ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ဝေ��ဖြဖွဲ့စားစာဉ်းအဝေပူး် အနှတ�ာယ်းက်ျဝေ�ာက်းဝေစာ

နှို�းသညီး။ 

တ�းမှရေးတားနှှင်း� အာ�လုံံ���ါဝါင်းမှု

သမ်းို�း�တစားဝေလိုှာက်းတွ�း န်ီဝေပူးါတပူးးမ်းဝေတားသညီး ဝေတား��းမ်းိသာ�စာုနှှ�း� န်ီ�န်ီ�က်ပူးးက်ပူးးပူးတးသက်းမ်းု�ှိချ့�သညီး။ သမ်းို�း�

တွ�း ဝေတား��းမ်းိသာ�စာုက်ို အ��း�ပူးိုဖြမ်းိ�း�ဝေသာ လိုးတန်း�စာာ�တို�က် ထုိန်း�ချျ�ပူးးလိုာချ့�သညီး။ ချျစားတီ� (Chetris) နှှ�း� တာက်းလိုီ 

(Thakuris) တို�က် အ�ာ�ှိဝေန်�ာမ်းျာ�ယ်းထုာ�ငြိပူးီ� သာမ်းန်းစာစားသာ�အမ်းျာ�အဖြပူးာ�က်ို ဇူာတးနှှ�း� တို�း���း�သာ�အုပူးးစာု (caste 

and ethnic groups) အမ်းျ�ိ�မ်းျ�ိ�တို�မ်းှ စာုဝေ�ာ�း�ထုာ�သညီး။ CPA သညီး တပူးးမ်းဝေတားဖွဲ့ွ့�စာညီး�မ်းုတွ�း အာ�လိုု��ပူးါမ်းု ပူးို�ှိဝေ��

အတွက်း တို�း�တာနှို�းသညီး�န်ညီး�လိုမ်းး�မ်းျာ�က်ို အဓိိက်ဝေတာ�း��ိုချ့�သညီး။ ဝေမ်းား�ါဒီစာစားသညီးဝေတားတို�၏ ဝေပူးါ�း�စာညီး�ဝေ��နှှ�း� 



46 တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး��ု�မျိုး�း�ရေးရ�ရးစင်းးတိုး

အမ်းျ�ိ�သမ်းီ�၊ မ်းဝေဟု�ှီ (Madheshis)၊ ဒါလိုစား (Dalits) နှှ�း� အဖြချာ� က်ိုယ်းစာာ�ဖြပူး�မ်းုန်ညီး�ဝေသာ အုပူးးစာုမ်းျာ�၏ က်ိုယ်းစာာ�ဖြပူး�မ်းု ပူးို�ှိ

လိုာဝေ��အတွက်း တိက်ျဝေသာ မ်းး�ါဒမ်းျာ�မ်းှတစား��း� အာ�လိုု��ပူးါမ်းု�ှိဝေ��က်ို ဝေတာ�း��ိုချ့�သညီး။ 

အာ�လိုု��ပူးါ��းဝေ��မ်းးက်ို ၂��၇ ချုနှှစား ကြက်ာ�က်ာလိုဖွဲ့ွ့�စာညီး�ပူးု�အဝေဖြချချ�ဥပူးဝေဒ (the 2007 Interim Constitution)တွ�း

က်န်ဦး�ထုညီး�သွ�း�ငြိပူးီ� ၂�၁၅ ချုနှှစား ဖွဲ့ွ့�စာညီး�ပူးု�အဝေဖြချချ�ဥပူးဝေဒ (ပူးိုဒးမ်း ၂၆၇၊ အပူးိုဒး၃) တွ�း အတညီးဖြပူး�ချ့�သညီး။  ထုိုဖြပူးဌာာန်း�ချျက်း 

သညီး ‘ဖွဲ့က်းဒ�ယ်းဥပူးဝေဒတွ�း ဖြပူးဌာာန်း�ထုာ�သညီး� တန်း�တးညီီမ်းှမ်းုအဝေဖြချချ�မ်းးနှှ�း� အာ�လိုု��ပူးါ��းမ်းုအဝေဖြချချ�မ်းးမ်းျာ�’ နှှ�း� ပူးတးသက်း၍

အမ်းျ�ိ�သမ်းီ�မ်းျာ�နှှ�း� အဖြချာ�ဖွဲ့ယ်းက်ျဉ်းဖြချ�း�ချ��ဝေသာ တို�း���း�သာ�အုပူးးစာုမ်းျာ�နှှ�း� ဘာသာဝေ��အုပူးးစာုမ်းျာ�အတွက်း ��းဝေပူးါက်း 

တစားချု ဖွဲ့န်းတီ�ဝေပူး�ချ့�သညီး။ လိုု�ခြုံချ��ဝေ���န်းဝေ�ာ�းမ်းုလိုုပူးး�န်း�နှှ�း��ို�းဝေသာ ဝေန်�ာ (၄၅) ချုက်ို အမ်းျ�ိ�သမ်းီ�နှှ�း� အဖြချာ� တို�း���း� 

သာ�အုပူးးစာုမ်းျာ�အတွက်း ဖြပူးဌာာန်း�ဝေပူး�ချ့�သညီး။ ဥပူးမ်းာ - န်ီဝေပူးါတပူးးသညီး က်ျာ�-မ်းက်ျ�း��တး�ို�း�ာ ညွှှန်းကြက်ာ�ချျက်း (၂�၁၄) 

(Directive on Gender Conduct, 2014) နှှ�း� အမ်းျ�ိ�သမ်းီ��ို�း�ာ စာစားဘက်း�ို�း�ာညွှွန်းကြက်ာချျက်း (၂�၁၄) (Women 

Military Directive, 2014)  အဝေက်ာ�းအထုညီးဝေဖွဲ့ား�သညီး။  ထုိုညွှှန်းကြက်ာ�ချျက်းမ်းျာ�သညီး က်ျာ�-မ်းတန်း�တးဝေ��က်ို ဖြမ်းိ�း�တ�း

�န်းနှှ�း� အမ်းျ�ိ�သမ်းီ�မ်းျာ�အဝေပူး်အကြက်မ်းး�ဖွဲ့က်းမ်းုက်ို က်ာက်ွယ်း�န်း ဖြဖွဲ့စားသညီး။ 

ဤက်ဏ္ဍတွ�း တို�တက်းမ်းုအချျ�ိ��ှိချ့�ဝေသားလိုညီး� လိုု�ခြုံချ��ဝေ���န်းဝေ�ာ�းမ်းုမ်းျာ�သညီး အာ�လိုု��ပူးါ��းမ်းု အဖြပူးညီး�အ� 

�ှိဝေသာ ဌာာန်မ်းျာ� မ်းဖြဖွဲ့စားဝေသ�ပူးါ။  ဥပူးမ်းာ - ၂�၁၅ ချုနှှစား၊ ဝေဖွဲ့ဝေဖွဲ့ား�ါ�ီလိုအထုိ စာာ��း�အ� တပူးးမ်းဝေတား၏ �ာထုး�အ��း� 

အာ�လိုု��တွ�း�ှိဝေသာ အမ်းျ�ိ�သမ်းီ�စာစားမ်းုထုမ်းး�မ်းျာ� (female personnel) သညီး စာုစာုဝေပူးါ�း�တပူးးအ�းအာ�၏  ၅ �ာချို�းနှုန်း��ှိ�န်း 

မ်းှန်း�ထုာ ဝေသားလိုညီး� ၁.၉ �ာချို�းနှုန်း�သာ �ှိသညီး။  န်ီဝေပူးါနှို�း��၏ က်ိုယ်းစာာ�ဖြပူး�မ်းုန်ညီး�ဝေသာ လိုးအုပူးးစာုတစားချုဖြဖွဲ့စားသညီး� မ်းဝေဟု�ှီ

တို�သညီး န်ီဝေပူးါတပူးးတွ�း အာ�လိုု��ပူးါ��းမ်းု ပူးို�ှိလိုာဝေ��အတွက်း ‘အချျက်းဝေလို�ချျက်းပူးါဝေသာ သဝေဘာတးညီီမ်းု (Four-point 

Agreement)’ က်ို အစာို��နှှ�း� ညီိိနှု�း�ဝေ�ွ�ဝေနှွ�ချ့�သညီး။ သို��ာတွ�း ထုိုသဝေဘာတးညီီမ်းုက်ို �န်း�က်ျ�းသညီး ဖြပူးညီးသး လိုးထုုတို�

တွ�း မ်းဝေကြက်န်ပူးးမ်းုမ်းျာ�မ်းျာ�စာွာ �ှိချ့�သညီး။ ထုိုမ်းဝေကြက်န်ပူးးမ်းုမ်းျာ�ဝေကြက်ာ�း� မ်းဝေဟု�ှီတို�၏က်ိုယ်းစာာ�ဖြပူး�မ်းုသညီး သဝေဘာတး ထုာ�သညီး�

အတို�း�အတာဝေအာက်း ဝေလိုျာ�န်ညီး�လိုာသညီး။ 

အ��းသာ�ထိိန်းး�ခုံ�းမှုရေးအာကး ရေး�ွ�ရေးပြု�ာင်း�ပြုခင်း�

န်ီဝေပူးါတပူးးမ်းဝေတားသညီး သမ်းို�း�တစားဝေလိုှာက်းတွ�း ကြီးက်ီ�မ်းာ�ဝေသာ က်ိုယ်းပူးို�းအုပူးးချျ�ပူးးချွ�း�က်ို ��ှိချ�စာာ�လိုာချ့�သညီး။ ထုို

အချျက်းသညီး လိုှတးဝေတား (House of Representatives) မ်းှ န်ီဝေပူးါဘု��း အာဏာာရှုုတးသိမ်းး�ချ��သညီး� ၂��၆ ချုနှှစားအထုိ 

ဘု��းစာန်စားနှှ�း� န်ီ�န်ီ�က်ပူးးက်ပူးးပူးတးသက်းဝေန်မ်းုက်ို တစားစာိတးတစားဝေဒသအာ�ဖြဖွဲ့�း� ထု�းဟုပူးးဖြပူးဝေန်သညီး။ ထုို�အဖြပူး�း တပူးးက်ို အ�ပူးး 

သာ�အုပူးးချျ�ပူးးမ်းုဝေအာက်းထုာ��ှိသညီး� ကြီးက်ိ��ပူးမ်းး�မ်းုမ်းျာ�ပူးါ��းသညီး� ဥပူးဝေဒနှှ�း� ဖွဲ့ွ့�စာညီး�ပူးု�အဝေဖြချချ�ဥပူးဝေဒ�ို�း�ာ ဖြပူး�ဖြပူး�းဝေဖြပူးာ�း�လို့

မ်းုဖြဖွဲ့စားစာဉ်းတစားချုက်ို အစာပူးျ�ိ�ဝေပူး�ချ့�သညီး။ ထုိုဖြဖွဲ့စားစာဉ်းတွ�း ‘ဝေတား��းန်ီဝေပူးါတပူးးမ်းဝေတား (Royal Nepal Army)’ က်ို ‘န်ီဝေပူးါ

တပူးးမ်းဝေတား (Nepal Army)’ သို� အမ်းညီးဝေဖြပူးာ�း�ဖြချ�း�လိုညီး� ပူးါ��းသညီး။ ထုို�အဖြပူး�း ယ်ချ�းဘု��းအမ်းိန်း�ဖြဖွဲ့စားချ့�ဝေသာ တပူးးချျ�ပူးး   

ချန်း�အပူးးဝေ��သညီး အစာို��အုပူးးချျ�ပူးးဝေ��အဖွဲ့ွ့� (က်က်းဘိန်က်း) ၏ တာ�န်းတစား�ပူးး ဖြဖွဲ့စားလိုာသညီး။ 

၂��၇ ချုနှှစား ဖွဲ့ွ့�စာညီး�ပူးု�အဝေဖြချချ�ဥပူးဝေဒသညီး က်က်းဘိန်က်းမ်းှ တပူးးမ်းဝေတားက်ို တ�ာ���းထုိန်း�ချျ�ပူးးမ်းုအာ� ချို�းမ်းာ 

အာ�ဝေက်ာ�း�ဝေစာချ့�သညီး။ န်ီဝေပူးါတပူးးမ်းဝေတားသညီး ၎�း�၏ အာဏာာနှှ�း� က်ိုယ်းပူးို�းလိုုပူးးပူးို�းချွ�း�တို�က်ို ထုိန်း�ချျ�ပူးးလိုာသညီး� ကြီးက်ိ��ပူးမ်းး�

မ်းုမ်းျာ�က်ို ချုချ�ချ့�သညီး။ ၂��၆ ချုနှှစားတွ�း ချျ�ပူးး�ိုချ့�သညီး� CPA အ� ၎�း�သညီး ဝေမ်းား�ါဒီတို�နှှ�း�အတး က်ုလိုသမ်းဂ္ဂဂ အဖွဲ့ွ့�၏ ကြီးက်ီ�ကြက်ပူးး

မ်းုဝေအာက်းတွ�း စာစားတန်း�လိုျာ�မ်းျာ�၌ �ှိဝေန်�မ်းညီးဟုးသညီး� အချျက်းနှှ�း�ပူးတးသက်း၍ အထုး�သဖြဖွဲ့�း� မ်းဝေက်ျန်ပူးးချ့�ဝေပူး။ က်ုလိုသမ်းဂ္ဂဂ

အဖ့ွွဲ့�၏ ကြီးကီ်�ကြက်ပူးးမု်းကုိ် တပူးးမ်းဝေတား၏အတွ�း�ဝေ��လုိုပူးး�န်း�မ်းျာ�တွ�း ဖြပူး�းပူး၏ ��းဝေ�ာက်းစွာက်းဖွဲ့က်းမု်းတစားခုျအဖြဖွဲ့စား ရုှုဖြမ်း�းခ့ျ�သညီး။

၂��၈ ချုနှှစားဝေန်ာက်းပူးို�း�၌ န်ီဝေပူးါတပူးးမ်းဝေတားနှှ�း�ဝေမ်းာ�း��စားဦး�ဝေ�ာ�းသညီး� အစာို��တို�အကြက်ာ� တ�း�မ်းာမ်းုဖြမ်းိ�း�တက်းလိုာသညီး။ 

တပူးးမ်းဝေတားသညီး UNMIN က်ို န်ီဝေပူးါနှို�း��မ်းှ ထုွက်းချွာသွာ�ဝေစာနှို�းသညီး� နှို�း��ဝေ��ကြီးက်ိ��ပူးမ်းး�မ်းုမ်းျာ�က်ို ဝေထုာက်းချ�ချ့�သညီး။ ငြိ�ိမ်းး� 

ချျမ်းး�ဝေ��ဖြဖွဲ့စားစာဉ်းသညီး မ်းငြိပူးီ�ု��ဝေသ�ဝေသားလိုညီး� UNMIN သညီး ၂�၁၁ ချုနှှစားတွ�း န်ီဝေပူးါနှို�း��မ်းှ ထုွက်းချွာသွာ�သညီး။ 
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တ�းမှရေးတားအာ� အ��းဖကးထိိန်းး�ခုံ�းမှုကိံ ခိံင်းမှာအာ�ရေးကာင်း�ရေးစိုးပြုခင်း�

၂�၁၅ ချုနှှစား ဖွဲ့ွ့�စာညီး�ပူးု�အဝေဖြချချ�ဥပူးဝေဒ၏ ပူးုဒးမ်း ၂၆၆ တွ�း အမ်းျ�ိ�သာ�က်ာက်ွယ်းဝေ��ဝေက်ာ�းစာီ (National 

Defence Council) သညီး န်ီဝေပူးါနှို�း��၏ အမ်းျ�ိ�သာ�အက်ျ�ိ�စာီ�ပူးွာ�မ်းျာ�၊ လိုု�ခြုံချ��ဝေ��နှှ�း� က်ာက်ွယ်းဝေ��က်ဏ္ဍမ်းျာ�က်ို လိုွမ်းး�

ခြုံချ��သညီး�  မ်းး�ါဒမ်းျာ�က်ို ဝေ���ွ့ထုာ�သညီး။ �န်း�ကြီးက်ီ�ချျ�ပူးး၊ အဓိိက်�န်းကြီးက်ီ� (၅) ဦး�နှှ�း� တပူးးချျ�ပူးးတို�ဖြဖွဲ့�း� ဖွဲ့ွ့�စာညီး�ထုာ�ဝေသာ 

က်ာက်ွယ်းဝေ��ဝေက်ာ�းစာီသညီး န်ီဝေပူးါတပူးးမ်းဝေတား၏ စာစားဦး�စာီ�ချျ�ပူးးဖြဖွဲ့စားသညီး� သမ်းမတက်ိုတာ�န်းချ��သညီး။ ထုို�အဖြပူး�း သမ်းမတ

မ်းှတစား��း� ဖွဲ့က်းဒ�ယ်းဥပူးဝေဒဖြပူး�ဝေ��အဖွဲ့ွ့� (federal legislature) က်ို တာ�န်းချ��သညီး။ ပူးုဒးမ်း ၂၆၇ တွ�း တပူးးမ်းဝေတား

သညီး ‘�ိဝေသသလိုက်ခဏာာအာ�ဖြဖွဲ့�း� အာ�လိုု��ပူးါ��းမ်းု �ှိဝေသာ၊ ပူးု�သဏ္ဍန်းအာ�ဖြဖွဲ့�း� အမ်းျ�ိ�သာ�ဝေ���န်းဝေသာ ဒီမ်းိုက်ဝေ�စာီ

အဝေဖြချချ�မ်းးမ်းျာ�က်ို လိုိုက်းန်ာ’ �မ်းညီးဟုုလိုညီး�ဝေက်ာ�း�၊ �န်းကြီးက်ီ�မ်းျာ�ဝေက်ာ�းစာီ၏ အကြံက်�ဖြပူး�ဝေထုာက်းချ�ချျက်းနှှ�း�အညီီ သမ်းမတ

သာလိုှ�း တပူးးမ်းဝေတားစာစားဦး�စာီ�ချျ�ပူးးက်ို ချန်း�အပူးး၊ ထုုတးပူးယ်းနှို�းသညီး� အချွ�း�အာဏာာ�ှိသညီးဟုု ဖြပူးဌာာန်း�ထုာ�သညီး။ 

လုံံ�ခြုံခံ�ရေး��ကဏ္ဍကိံ ဖကးဒါ�ယားးမှုပြု�ံပြုခင်း�

န်ီဝေပူးါနှို�း��၏ စာစားပူးွ့မ်းျာ�အလိုွန်းလိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍသညီး န်ီဝေပူးါတပူးးမ်းဝေတား (the Nepal Army)၊ လိုက်းန်က်းက်ို�း 

�့တပူးးဖွဲ့ွ့� (the Armed Police Force)၊ န်ီဝေပူးါ�့တပူးးဖွဲ့ွ့� (the Nepal Police) နှှ�း� အမ်းျ�ိ�သာ�စာု�စာမ်းး�စာစားဝေ��ဝေ��ဌာာန် (the 

National Investigation Department -NID) စာသညီး� အဖွဲ့ွ့� (၄) ဖွဲ့ွ့�တို�ဖြဖွဲ့�း� ဖွဲ့ွ့�စာညီး�ထုာ�သညီး။ လိုက်း�ှိတွ�း န်ီဝေပူးါတပူးးမ်းဝေတား

သညီး က်ာက်ွယ်းဝေ���န်းကြီးက်ီ�၏ လိုုပူးးပူးို�းချွ�း�အာဏာာဝေအာက်းတွ�း �ှိဝေန်ငြိပူးီ� က်ျန်းသု��ဖွဲ့ွ့�သညီး ဖြပူးညီးထု့ဝေ���န်းကြီးက်ီ�ဝေအာက်းတွ�း 

�ှိဝေန်သညီး။ ၂�၁၅ ချုနှှစား ဖွဲ့ွ့�စာညီး�ပူးု�အဝေဖြချချ�ဥပူးဝေဒတွ�း အစာို��သညီး အမ်းျ�ိ�သာ�စာညီး�လိုု��ညီီညွှှတးဝေ��နှှ�း� အမ်းျ�ိ�သာ�လိုု�ခြုံချ��ဝေ��

နှှ�း��ို�းဝေသာ မ်းး�ါဒမ်းျာ�က်ို က်ျ�း�သု��သွာ�မ်းညီးဟုု ဖြပူးဌာာန်း�ထုာ�သညီး။ ပူးုဒးမ်း ၅၁ တွ�း န်ီဝေပူးါနှို�း��၏ က်ွ့ဖြပူးာ�စာု�လို�းဝေသာ 

တို�း���း�သာ�နှှ�း� ဘာသာဝေ��အသို�း�အ�ို�း�မ်းျာ�အကြက်ာ� ‘အဖြပူးန်းအလိုှန်းန်ာ�လိုညီးမ်းု၊ သညီး�ချ�မ်းုနှှ�း� စာညီး�လိုု��မ်းု’ တို� ဖွဲ့ွ��ငြိဖွဲ့ိ��

တို�တက်းလိုာဝေ��သညီး လိုု�ခြုံချ��ဝေ��နှှ�း� တညီးငြိ�ိမ်းးဝေ��အတွက်း အဝေဖြချချ�အုပူးးဖြမ်းစားဖြဖွဲ့စားသညီးဟုု ဖြပူးဌာာန်း�ထုာ�သညီး။ 

သို��ာတွ�း ဖွဲ့ွ့�စာညီး�ပူးု�အဝေဖြချချ�ဥပူးဝေဒသညီး ဖွဲ့က်းဒ�ယ်းစာန်စားအသစားတွ�း လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ို မ်းညီးသို�ဖွဲ့ွ့�စာညီး�တညီးဝေ�ာက်း 

မ်းညီးနှှ�း�ပူးတးသက်း၍ အဝေသ�စိာတးဝေ�ွ�ဝေနွှ�ထုာ�ဖြချ�း�မ်း�ိှပူးါ။ မ့်း�နှဒန်ယ်းအကြီးကီ်�တုိ�က် အဓိိက်ဝေတာ�း��ုိဝေန်ကြက်သညီး� ဖွဲ့က်းဒ�ယ်း 

စာန်စားနှှ�း�ပူးတးသက်း၍ နှို�း��၏အဓိိက်နှို�း��ဝေ��ပူးါတီမ်းျာ�၏ သဝေဘာတးညီီမ်းုမ်း�နှို�းဝေသာဝေကြက်ာ�း� ၂�၁၅ ချုနှှစား ဖွဲ့ွ့�စာညီး�ပူးု�အဝေဖြချချ�

ဥပူးဝေဒက်ို ဖြပူးဌာာန်း��န်း အချျနိ်း (၈) နှှစားကြက်ာချ့�သညီး။ သဝေဘာတးညီီမ်းု မ်း�ှိချ့�ဝေသာ အဓိိက်က်ိစာစ�ပူးးမ်းျာ�တွ�း ‘တို�း���း�သာ�

ဖြပူးညီးန်ယ်းမ်းျာ� (ethnic states)’ က်ို ဖွဲ့ွ့�စာညီး�တညီးဝေထုာ�းသ�း�မ်းသ�း�၊ ထုိုဖြပူးညီးန်ယ်းမ်းျာ�၏ န်ယ်းန်ိမ်းိတးမ်းျာ� မ်းညီးသို�ဖြဖွဲ့စားသ�း�

သညီးနှှ�း� သမ်းို�း�အ�ှိတ�ာ�တစားချု ဖြဖွဲ့စားသညီး� လိုးန်ညီး�စာုအချျ�ိ�အဝေပူး် ဖွဲ့ွ့�စာညီး�ပူးု�အ�ချွ့ဖြချာ��က်း��မ်းုတို�က်ို မ်းညီးသို� ဝေဖြဖွဲ့�ှ�း�မ်းညီး

စာသညီးတို� ပူးါ��းသညီး။  

၂ဝါ၁၅ ဖွဲ�စိုးည်း��ံ�အရေးပြုခခ�ဥ�ရေးဒါတွင်း �ါ�ှိရေးသာ လုံံ�ခြုံခံ�ရေး��ဆိုိံင်း�ာ ပြု�ဌာာန်းး�ခုကးမှုာ�

● အမ်းျ�ိ�သာ�လိုု�ခြုံချ��ဝေ��စာန်စားတစားချုဝေ���ွ့ဖြချ�း�ဖြဖွဲ့�း� တ�ာ�ဥပူးဝေဒစာို�မ်းို�ဝေ��အတွက်း စာီမ်း�ချန်း�ချွ့ဖြချ�း�၊ 

● ဘက်းစာု�လိုးသာ�လိုု�ခြုံချ��မ်းုစာန်စားတစားချုက်ို အာမ်းချ�ချျက်းဝေပူး�ဖြချ�း�၊

● အမ်းျ�ိ�သာ�လိုု�ခြုံချ��ဝေ��စာန်စားက်ို အဝေဖြချချ�၍ တပူးးမ်းဝေတား၊ �့၊ လိုက်းန်က်းက်ို�း�့နှှ�း� အဖြချာ�လိုု�ခြုံချ��ဝေ��အဖွဲ့ွ့�မ်းျာ� 

ချို�းမ်းာအာ�ဝေက်ာ�း�ဝေ��၊ စာွမ်းး�ဝေ�ာ�းနှို�းဝေ��၊ လိုုပူးး�န်း�က်ွမ်းး�က်ျ�းန်ာ�လိုညီးဝေ�� (professional)၊ အာ�လိုု��

ပူးါ��းမ်းု�ှိဝေ��နှှ�း� ဖြပူးညီးသးလိုးထုုအာ� တာ�န်းချ�မ်းု�ှိဝေ��၊
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ဝေန်ာက်း�ု��တွ�း ၂�၁၅ ချုနှှစား၊ ဖွဲ့ွ့�စာညီး�ပူးု�အဝေဖြချချ�ဥပူးဝေဒက်ို ဖြပူးဌာာန်း�လိုိုက်းဖြချ�း�သညီး  အချျနိ်းက်ာလို �ှညီးကြက်ာစာွာ�ှိဝေန် 

သညီး� ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ဝေ��ဖြဖွဲ့စားစာဉ်း�ို�း�ာ က်တိက်�တးက်ို ဖြဖွဲ့ညီး��ညီး�ဝေပူး�သညီး� ဖြမ်းန်း�န်းဝေသာလိုမ်းး�ဝေကြက်ာ�း�တစားချု ဖြဖွဲ့စားချ့�သညီး။ 

သမ်းို�း�တစားဝေလိုှာက်း ဖွဲ့ယ်းက်ျဉ်းဖြချ�း�ချ��ဝေသာ လိုးအုပူးးစာုအမ်းျာ�အဖြပူးာ�၏ အဖြမ်း�းအ� အဓိိပူးာါယ်း�ှိဝေသာ ဖွဲ့က်းဒ�ယ်းစာန်စားနှှ�း� �ို�း

ဝေသာ က်တိက်�တးက်ို ထုိုငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ဝေ��ဖြဖွဲ့စားစာဉ်းက် ပူးျက်းဖြပူးယ်းဝေအာ�းလိုုပူးးဝေန်သညီးဟုု ရှုုဖြမ်း�းကြက်သညီး။ ဖွဲ့က်းဒ�ယ်းစာန်စားနှှ�း� 

ပူးတးသက်း၍ နုိှ�း��ဝေ��ပူးါတီကြီးကီ်�မ်းျာ�အကြက်ာ� မ်းတ�းမ်းက်ျဖြဖွဲ့စားမု်းသညီးလိုညီး� လုို�ခြုံချ��ဝေ���ုိ�း�ာ ဖြပူး�ဖြပူး�းဝေဖြပူးာ�း�လ့ိုမု်းမ်းျာ�ကုိ် အဟုန်း�

အတာ�ဖြဖွဲ့စားဝေစာချ့�သညီး။ စာစားပူးွ့ငြိပူးီ��ု��သွာ�ဝေသာအချါ တပူးးမ်းဝေတားက်ို ဖြပူးန်းလိုညီးဖွဲ့ွ့�စာညီး��န်း လိုိုအပူးးမ်းုနှှ�း�ပူးတးသက်း၍ ပူးါတီမ်းျာ�

အကြက်ာ� ဝေယ်ဘုယ်ျသဝေဘာတးညီီမု်း�ှိဝေသားလိုညီး� လိုုပူးးဝေ�ာ�းချျက်းအန်ညီး��ယ်းသာ �ှိချ့�သညီး။ က်ိုယ်းစာာ�ဖြပူး�သဝေက်�တအဖြဖွဲ့စား  

ဝေမ်းာ�း��စား (၁,၄��) ဦး�က်ိုသာ တပူးးမ်းဝေတားထု့သို� ဝေပူးါ�း�စာညီး�ချ့�သဖြဖွဲ့�း� တပူးးမ်းဝေတားဖွဲ့ွ့�စာညီး�မ်းုသညီး မ်းျာ�စာွာဝေဖြပူးာ�း�လို့မ်းု မ်း�ှိချ့�

ဝေပူး။ ယ်ဝေန်�အချျနိ်းတွ�း တပူးးမ်းဝေတားသညီး န်ီဝေပူးါနှို�း��၏ အ�းအာ�အကြီးက်ီ��ု��ဝေသာ၊ စာန်စားတက်ျဖွဲ့ွ့�စာညီး�မ်းု အ�ှိ�ု��ဖြဖွဲ့စားဝေသာ၊ 

က်ိုယ်းပူးို�းအုပူးးချျ�ပူးးမ်းု အ�ှိ�ု��ဖြဖွဲ့စားဝေသာ အဖွဲ့ွ့�အစာညီး�တစားချုအဖြဖွဲ့စား �ှိဝေန်သညီး။ 

ဖွဲ့က်းဒ�ယ်းသို�ဝေဖြပူးာ�း�သွာ�မ်းုသညီး တို�တက်းမ်းု အလိုွန်းဝေနှှ�ဝေက်ွ�ဝေန်ဝေသားလိုညီး� န်ီဝေပူးါ�့တပူးးဖွဲ့ွ့�အတွက်း ဖြဖွဲ့စားနှို�းဝေချျ 

အမ်းျာ��ု��ရှုိုက်းချတးမ်းုမ်းျာ� �ှိသညီး။ လိုက်း�ှိတွ�း �့တပူးးဖွဲ့ွ့�သညီး ဗျူဟုိုချျ�ပူးးက်ို�းမ်းုအလိုွန်းဖြမ်းိ�း�မ်းာ�ဝေန်ငြိပူးီ� ဖြပူးညီးထု့ဝေ���န်းကြီးက်ီ�၏ 

ထုိန်း�ချျ�ပူးးမ်းုဝေအာက်းတွ�း �ှိဝေန်သညီး။ ဖွဲ့ွ့�စာညီး�ပူးု�အဝေဖြချချ�ဥပူးဝေဒ၏ ဇူယ်ာ� ၅၊ ၆ နှှ�း� ၇ တို�တွ�း �့လိုုပူးး�န်း�နှှ�း� ဥပူးဝေဒစာို�မ်းို�ဝေ��

အတွက်း  ဖွဲ့က်းဒ�ယ်း၊ ချရှုို�းနှှ�း� ဝေဒသနှတ�အစာို��တို�၏ တာ�န်းမ်းျာ�က်ို ဖြပူးဌာာန်း�ထုာ�သညီး။ ဖွဲ့ွ့�စာညီး�ပူးု�အဝေဖြချချ�ဥပူးဝေဒ တွ�း အဓိိက်

က်ျဝေသာ လိုုပူးး�န်း�အချျ�ိ�က်ို အတိအက်ျဖြပူးဌာာန်း�ထုာ�သညီး။ ဖွဲ့က်းဒ�ယ်းအစာို��၏ သီ�သန်း�တာ�န်းမ်းျာ�တွ�း လိုက်းန်က်းက်ို�း�့

တပူးး၊ နှို�း��ဝေတားဝေထုာက်းလိုှမ်းး�ဝေ��နှှ�း� စာု�စာမ်းး�စာစားဝေ��ဝေ��၊ �့လိုုပူးး�န်း�နှှ�း��ို�းဝေသာ�ာဇူ�တးမ်းုနှှ�း� တ�ာ�မ်းမ်းု ဥပူးဝေဒမ်းျာ�က်ို 

ဝေ���ွ့ဖြချ�း� စာသညီးတို� ပူးါ��းသညီး။ ဥပူးဝေဒစာို�မ်းို�ဝေ��အပူးါအ��း အဖြချာ�လိုုပူးး�န်း�မ်းျာ�က်ို ချရှုို�းနှှ�း� ဝေဒသနှတ�အစာို��တို�နှှ�း� မ်းှဝေ�

ယ်း�သညီး။ 

ဖွဲ့ွ့�စာညီး�ပူးု�အဝေဖြချချ�ဥပူးဝေဒ၏ ပူးုဒးမ်း ၂၆၈ တွ�း ဖွဲ့က်းဒ�ယ်း�့တပူးးဖွဲ့ွ့�ဖွဲ့ွ့�စာညီး�ပူးု�၏ ဥပူးဝေဒန်�း� အဖွဲ့ွ့�အစာညီး��ို�း�ာ အဝေဖြချချ�

တို�နှှ�း�ပူးတးသက်း၍ အဝေထုွဝေထုွလိုမ်းး�ညွှှန်းချျက်းအချျ�ိ� ဖြပူးဌာာန်း�ထုာ�သညီး။ ထုို�အဖြပူး�း ဖွဲ့ွ့�စာညီး�ပူးု�အဝေဖြချချ�ဥပူးဝေဒတွ�း �့လိုုပူးး�န်း�

အတွက်း အ��း� (၃) ��း�  (ဖွဲ့က်းဒ�ယ်း၊ ချရှုို�းနှှ�း� ဝေဒသနှတ�အ��း�) �ှိသ�း�သညီးဟုု အတိအလို�း�ဖြပူးဌာာန်း�ထုာ�သညီး။ ပူးုဒးမ်း 

၂၆၈ က်ို မ်းညီးသို�အဝေက်ာ�းအထုညီးဝေဖွဲ့ား�မ်းညီးနှှ�း�ပူးတးသက်း၍ အစာို��နှှ�း� န်ီဝေပူးါ�့တပူးးဖွဲ့ွ့�အကြက်ာ� ဝေ�ွ�ဝေနှွ�မ်းုမ်းျာ� �ှိချ့�သညီး။ ထုို

ပူးုဒးမ်းက်ို အဝေက်ာ�းအထုညီးဝေဖွဲ့ား�ာတွ�း ဝေအာက်းဝေဖြချအ��း�အာ� အာဏာာချွ့ဝေ�မ်းု�ှိဝေစာ�န်း အဖြချာ�လိုုပူးး�န်း�မ်းျာ� အပူးါအ��း 

၂�၁၂ ချုနှှစား န်ီဝေပူးါ�့တပူးးဖွဲ့ွ့�အက်းဥပူးဝေဒ (the Nepal Police Act, 2012) နှှ�း� ၂�၁၂ ချုနှှစား န်ီဝေပူးါ�့တပူးးဖွဲ့ွ့�စာညီး�မ်းျဉ်း�စာညီး�က်မ်းး�

မ်းျာ� (the Nepal Police Regulation, 2012) တို�က့်�သို�ဝေသာ အဓိိက်က်ျသညီး� ဥပူးဝေဒမ်းျာ�က်ို အလိုိုက်းသ�း� ဝေဖြပူးာ�း�လို့သွာ�

�န်းလိုိုပူးါသညီး။ 

ဖကးဒါ�ယားး�ဲတ�းဖွဲ�ဖွဲ�စိုးည်း��ံ�ဆိုိံင်း�ာ ဥ�ရေးဒါနှှင်း� အဖွဲ�အစိုးည်း�ဆိုိံင်း�ာ အရေးပြုခခ�

“န်ီဝေပူးါ�့တပူးးဖွဲ့ွ့�၊ လိုက်းန်က်းက်ို�း�့တပူးးဖွဲ့ွ့�၊ န်ီဝေပူးါနှှ�း� နှို�း��ဝေတားစာု�စာမ်းး�စာစားဝေ��ဝေ��ဌာာန်�ို�း�ာဖြပူးဌာာန်း�ချျက်း (ပူးုဒးမ်း ၂၆၈)”

(၁) ဖွဲ့က်းဒ�ယ်း/ဖြပူးညီးဝေထုာ�းစာုအ��း�တွ�း န်ီဝေပူးါ�့တပူးးဖွဲ့ွ့�၊ လိုက်းန်က်းက်ို�း�့တပူးးဖွဲ့ွ့�၊ န်ီဝေပူးါနှှ�း� နှို�း��ဝေတား စာု�စာမ်းး�

စာစားဝေ��ဝေ��ဌာာန်  �ှိ�မ်းညီး။  

(၂)  ချရှုို�းတို�း�တွ�း ချရှုို�း�့အဖွဲ့ွ့�အစာညီး�တစားချု �ှိ�မ်းညီး။ 

(၃) န်ီဝေပူးါ�့တပူးးဖွဲ့ွ့�နှှ�း� ချရှုို�း�့တပူးးဖွဲ့ွ့�တို�၏ လိုုပူးး�န်း�ဝေ�ာ�း�ွက်းမ်းု၊ ကြီးက်ီ�ကြက်ပူးးမ်းုနှှ�း� ချျတိး�က်းဝေ�ာ�း�ွက်းမ်းုက်ို ဖွဲ့က်း

ဒ�ယ်းဥပူးဝေဒထု့တွ�း ဖြပူးဌာာန်း�ထုာ��မ်းညီး။ 

(၄) န်ီဝေပူးါ�့တပူးးဖွဲ့ွ့�၊ လိုက်းန်က်းက်ို�း�့တပူးးဖွဲ့ွ့�နှှ�း� နှို�း��ဝေတားစာု�စာမ်းး�စာစားဝေ����ဌာာန်တို�နှှ�း��ို�းဝေသာ အဖြချာ�ချရှုို�းမ်းျာ�

က်ို ဖွဲ့က်းဒ�ယ်းဥပူးဝေဒတွ�း ဖြပူးဌာာန်း�ထုာ��မ်းညီး။ 



49တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး��ု�မျိုး�း�ရေးရ�ရးစင်းးတိုး

သို��ာတွ�း အထုက်းပူးါက်ိစာစ�ပူးးမ်းျာ�သညီး �့တပူးးဖွဲ့ွ့�၊ ဗျူျ�ရှုိုက်�က်းနှှ�း� နှို�း��ဝေ��ပူးါတီမ်းျာ�အကြက်ာ� ဝေ�ွ�ဝေနှွ��န်းချက်းချ့ 

ဝေသာ အဝေကြက်ာ�း�အ�ာမ်းျာ�ဖြဖွဲ့စားသညီး။ ဗျူဟုိုဝေဖြဖွဲ့ဝေလိုှာ�မ်းုနှှ�း�ပူးတးသက်း၍ ထုိုအုပူးးစာုတစားချုစာီတို�း�တွ�း မ်းတးက်ွ့ဖြပူးာ�ဝေသာ အက်ျ�ိ�

 စီာ�ပွူးာ�မ်းျာ�အဝေပူး် ထိုခုိျက်းမု်း�ိှလိုာနုိှ�းသညီး။ ထုိုကိ်စာစနှှ�း�ပူးတးသက်း၍ ဖ့ွွဲ့�စာညီး�ပုူး�အဝေဖြချချ�ဥပူးဝေဒသညီး အန်ညီး��ယ်းသာ အဝေထုာက်း 

အက်း ဖြဖွဲ့စားချ့�သညီး။ �့တပူးးဖွဲ့ွ့အသစားတို�က်ို မ်းညီးသို�စာီမ်း�အုပူးးချျ�ပူးးမ်းညီး သို�မ်းဟုုတး တစားဖွဲ့ွ့�နှှ�း�တစားဖွဲ့ွ့� မ်းညီးသို��က်းနှွယ်းကြက်သညီး၊ 

ချရှုို�းအ��း�နှှ�း� ဖွဲ့က်းဒ�ယ်းအ��း�နှှစား�ပူးးလိုု��တွ�း�ှိဝေသာ အုပူးးချျ�ပူးးဝေ��ပိူးု�း�စာီမ်း�အုပူးးချျ�ပူးးမ်းုတို�နှှ�း�ပူးတးသက်း၍ ဖွဲ့ွ့�စာညီး�ပူးု�အဝေဖြချချ�

ဥပူးဝေဒသညီး လိုမ်းး�ညွှှန်းမ်းုအန်ညီး��ယ်းသာ ဝေပူး�ထုာ�သညီး။

န်ီဝေပူးါနှို�း��၏ အဝေဖြချအဝေန်သညီး ဖွဲ့က်းဒ�ယ်းလိုု�ခြုံချ��ဝေ��စာန်စားအသစားသို� က်း�ဝေဖြပူးာ�း�သညီး�ဖြဖွဲ့စားစာဉ်းသညီး န်ညီး�ပူးညီာ 

အ�ရှုုပူးးဝေထုွငြိပူးီ� နှို�း��ဝေ��အ� စာိန်းဝေချ်မ်းု�ှိသညီးက်ို မ်းီ�ဝေမ်းာ�း�ထုို�ဖြပူးထုာ�သညီး။ ဖွဲ့က်းဒ�ယ်းစာန်စားနှှ�း�ပူးတးသက်းသညီး� ဝေ�ွ�ဝေနှွ� 

ဖြ��း�ချု�မ်းုမ်းျာ�သညီး ၂��၇ ချုနှှစားမ်းှစာ၍ နှို�း��ဝေ���ပူးးတညီးချျက်း (political discourse) မ်းျာ�အကြက်ာ� လိုွမ်းး�မ်းို�ဝေန်ဝေသားလိုညီး� 

ယ်ဝေန်�တို�း နှို�း��ဝေ��ဝေချါ�း�ဝေ�ာ�းမ်းျာ�၏ အဓိိက်အာရှုု�စာိုက်းမ်းုမ်းှာ ပူးို၍ဝေယ်ဘုယ်ျက်ျဝေသာ နှို�း��ဝေ��ဖွဲ့က်းဒ�ယ်းစာန်စားပူးု�စာ�အဝေပူး် 

သဝေဘာတးညီီမ်းုသာ ဖြဖွဲ့စားသညီး။ ထုိုပူးု�စာ�အ� န်ီဝေပူးါနှို�း��တွ�းထုာ��ှိမ်းညီး� ဖြပူးညီးန်ယ်းအဝေ�အတွက်းနှှ�း� ထုိုဖြပူးညီးန်ယ်းမ်းျာ�၏ အမ်းညီး

မ်းျာ�ပူးါ��းသညီး။ ဝေန်�တစားဓိး��့လိုုပူးး�န်း� သို�မ်းဟုုတး အဖြချာ�လိုုပူးးဝေ�ာ�း�မ်းညီး�အ�ာမ်းျာ�အတွက်း ဖွဲ့က်းဒ�ယ်းစာန်စားသို� က်း�ဝေဖြပူးာ�း�

မ်းု၏ အက်ျ�ိ��က်းအဖြပူးညီး�အစာု�အဝေပူး် လိုု�ဝေလိုာက်းဝေသာ အာရှုု�စာိုက်းမ်းုမ်း��ှိဝေသ�ဝေပူး။ 

�ဲတ�းဖဲွ�မှုာ�ကံိဗဟံိိုခုံ�းကံိင်းမုှရေးပြုဖရေးလုံုာ�မုှနှှင်း��တးသကး၍ ရေးပြုဖ�ှင်း��မှည်း�ထိင်း��ှာ�ရေးသာကိစိုးစ��းမှုာ�

● ဝေဒသနှတ�အ��း�နှှ�း� ချရှုို�းအ��း�တို�တွ�း �့တပူးးဖွဲ့ွ့�မ်းျာ�က်ို တစားဖွဲ့ွ့�နှှ�း�တစားဖွဲ့ွ့� မ်းညီးသို��က်းနှွယ်းမ်းုထုာ��ှိမ်းညီးနှှ�း�

ဖွဲ့က်းဒ�ယ်း �့တပူးးဖွဲ့ွ့နှှ�း� မ်းညီးသို��က်းနှွယ်းမ်းုထုာ��ှိမ်းညီး၊ �့တပူးးဖွဲ့ွ့�မ်းျာ�ကိ်ု မ်းညီးသညီး�လိုုပူးးပူးို�းချွ�း�အာဏာာမ်းျာ� 

ဝေပူး�ထုာ�မ်းညီး စာသညီး�က်ိစာစ�ပူးးမ်းျာ�၊

● �့တပူးးဖွဲ့ွ့�အသစားတစားချုစာီတို�သညီး ၎�း�တို�၏ �့လိုုပူးး�န်း��ို�း�ာ မ်းး�ါဒမ်းျာ�၊ ဥပူးဝေဒမ်းျာ�နှှ�း� လိုုပူးးထုု��လိုုပူးးန်ညီး�

မ်းျာ�က်ို ဝေ���ွ့မ်း�ွ့နှှ�း� ဘု�နှို�း��ဝေတားလိုမ်းး�ညွှှန်းမ်းု၊ မ်းး�ါဒမ်းျာ�နှှ�း� ဥပူးဝေဒမ်းျာ� �ှိမ်း�ှိ စာသညီး�က်ိစာစ�ပူးးမ်းျာ�၊

● �ု��ဖြဖွဲ့တးချျက်းချျသညီး�အချါ ဖွဲ့က်းဒ�ယ်းနှှ�း� ချရှုို�းအုပူးးချျ�ပူးးဝေ��အဖွဲ့ွ့�မ်းျာ�အကြက်ာ� လိုုပူးး�န်း�ချွ့ဝေ�ဖြချ�း� (တစားန်ညီး�

အာ�ဖြဖွဲ့�း� လိုုပူးး�န်း�က်ွမ်းး�က်ျ�းမ်းုနှှ�း� တာ�န်းမ်းျာ�) နှှ�း� ဗျူဟုို “ကြီးက်ီ�ကြက်ပူးးမ်းုနှှ�း� ချျတိး�က်းဝေ�ာ�း�ှက်းမ်းု” (ပူးုဒးမ်း 

၂၆၉ တွ�း ဝေဖွဲ့ားဖြပူးချျက်း အ�) သညီး လိုက်းဝေတွ�နှှ�း� ဥပူးဝေဒဖြပူး��ာတွ�း မ်းညီးသညီး�အ�ာမ်းျာ�ကုိ်�ုိလုိိုသညီး စာသညီး�

 က်ိစာစ�ပူးးမ်းျာ�၊

● မ်းတးက့ွ်ဖြပူးာ�ဝေသာ ချရုိှု�းတပူးးဖ့ွွဲ့�မ်းျာ�အကြက်ာ� ပူးး�ဝေပူးါ�း�ဝေ�ာ�း�ွက်းမု်းကုိ် မ်းညီးသုိ�ဝေဖွဲ့ားဝေ�ာ�းသွာ�မ်းညီး၊ ဖွဲ့က်းဒ�ယ်း၊ 

ချရှုို�းနှှ�း� ဝေဒသနှတ�အစာို��တို�အကြက်ာ� �့တပူးးဖွဲ့ွ့�မ်းျာ�က်ို လိုုပူးး�န်း�ပူးို�း�ထုိန်း�ချျ�ပူးးမ်းုနှှ�း��ို�းဝေသာ ပူးဋိိပူးက်ခမ်းျာ�က်ို 

မ်းညီးသို�ဝေဖြဖွဲ့�ှ�း�မ်းညီး စာသညီး� က်ိစာစ�ပူးးမ်းျာ�၊

လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ို ဖွဲ့က်းဒ�ယ်းမ်းုဖြပူး�သညီး� န်ီဝေပူးါနှို�း��၏ ချျဉ်း�က်ပူးးမ်းုသညီး နှို�း��၏တစားမ်းးထုး�ဖြချာ�ဝေသာ သမ်းို�း�ဝေကြက်ာ�း�၊ 

နှို�း��ဝေ��အဝေဖြချအဝေန်နှှ�း� လိုးမ်းုဝေ��ဖွဲ့ွ့�စာညီး�ပူးု�တို�က်ို လိုု�လိုု�ဝေလိုာက်းဝေလိုာက်းထု�းဟုပူးးဖြပူးဝေန်ဖြချ�း�မ်း�ှိဟုု စာို��ိမ်းးမ်းုအချျ�ိ� �ှိဝေန်သညီး။

၂�၁၆ ချုနှှစားတွ�း အစာို��သညီး န်ီဝေပူးါ�့တပူးးဖွဲ့ွ့�က်ို ဖြပူးန်းလိုညီးဖွဲ့ွ့�စာညီး��န်း အ��း�ဖြမ်း�း�အလိုုပူးးအဖွဲ့ွ့�က်ို ဖွဲ့ွ့�စာညီး�ချ့�သညီး။ ထုိုအလိုုပူးး 

အဖွဲ့ွ့�သညီး ဖွဲ့က်းဒ�ယ်းနှှ�း� ဖြပူးညီးန်ယ်းအ��း��့တပူးးဖွဲ့ွ့�မ်းျာ�အတွက်း လိုုပူးး�န်း�ဝေ�ာ�း�ွက်းမ်းု�ို�း�ာ ဖွဲ့ွ့�စာညီး�ပူးု�အသစားတို�က်ို ဝေ���ွ့

�န်း လိုမ်းး�ညွှှန်းမ်းုဝေပူး�သညီး� မ်းးဝေဘာ�းတစားချုက်ို တ�းသွ�း�ချ့�သညီး။ ထုိုမ်းးဝေဘာ�းသညီး က်ဝေန်ဒါ၊ ယ်းဝေက်နှှ�း� ဘယ်းလိုဂ္ဂျယီ်န်း နှို�း�� 

အပူးါအ��း အဖြချာ�နှို�း��မ်းျာ�၏ �့လိုုပူးး�န်း��ို�း�ာဖွဲ့ွ့�စာညီး�ပူးု�တို�၏ လိုွမ်းး�မ်းို�မ်းု�ှိချ့�သညီး။ 

အချျ�ိ�ဝေသာ တို�း���း�သာ�၊ နှို�း��ဝေ�� သို�မ်းဟုုတး ဝေဒသတွ�း�အုပူးးစာုမ်းျာ�က်ို ပူးစားမ်းှတးထုာ�သညီး� သမ်းို�း�တစားဝေလိုှာက်း 

ဖွဲ့ိနှှိပူးးမ်းုမ်းျာ�ဝေကြက်ာ�း� န်ီဝေပူးါ�့တပူးးဖွဲ့ွ့�အတွ�း� တို�း���း�သာ�လိုးန်ညီး�စာုတို�၏ က်ိုယ်းစာာ�ဖြပူး�မ်းုသညီး အထုး�စာို��ိမ်းးစာ�ာက်ိစာစတစား�ပူးး 



50 တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး��ု�မျိုး�း�ရေးရ�ရးစင်းးတိုး

ဖြဖွဲ့စားသညီး။ လိုက်း�ှိတွ�း လိုးန်ညီး�စာုက်ိုယ်းစာာ�ဖြပူး�မ်းုစာန်စား တစားချုဝေအာက်း�ှိ �့လိုုပူးး�န်း�သညီး နှို�း��တစားချုလိုု��နှှ�း� သက်း�ို�းသညီး။ 

န်ီဝေပူးါနှို�း��သညီး �့လိုုပူးး�န်း�တာ�န်းမ်းျာ�က်ို ဖြပူးညီးန်ယ်းအ��း�သို� ဗျူဟုိုဝေဖြဖွဲ့ဝေလိုှာ�မ်းုလိုုပူးးလိုာသညီးနှှ�း�အမ်းှ ဖြပူးညီးန်ယ်း�့တပူးးဖွဲ့ွ့� 

တို�း�သညီး ဝေဒသလိုးဦး�ဝေ�နှှ�း� က်ိုက်းညီီဝေသာ သို�မ်းဟုုတး နှို�း��ဝေတားစာ�နှုန်း�က်ို လိုိုက်းန်ာထုာ�ဝေသာ တို�း���း�သာ� က်ိုယ်းစာာ�ဖြပူး�

မ်းု�ှိသညီး� သီ�ဖြချာ�စာန်စားတစားချုက်ို က်ျ�း�သု��သ�း�မ်းသ�း�နှှ�း� ပူးတးသက်း၍ ဝေမ်း�ချွန်း�ထုုတးစာ�ာ �ှိဝေန်ပူးါသညီး။ 

SSR တွင်း ကြကန်းး�ကြကာပြုခင်း�

�့တပူးးဖ့ွွဲ့�ကုိ် ဖွဲ့က်းဒ�ယ်းမု်းဖြပူး��ာတွ�း ကြံက်��ဝေတွ��သညီး� ဖြပူးဿန်ာမ်းျာ�သညီး အဝေ��ကြီးကီ်�ဝေသာ နုိှ�း��ဝေတားလုို�ခြုံချ��ဝေ�� မ်းး�ါဒ 

�ို�း�ာက်ိစာစ�ပူးးမ်းျာ�တွ�း ဖြဖွဲ့စားဝေပူး်တို�တက်းမ်းု မ်း�ှိသညီးက်ို မ်းျာ�စာွာထု�းဟုပူးးဖြပူးဝေန်သညီး။ ထုို�ဝေကြက်ာ�း� န်ီဝေပူးါနှို�း��သညီး ယ်ဝေန်�ထုိ

တို�း နှို�း��၏အန်ာဂ္ဂတးလိုု�ခြုံချ��ဝေ��လိိုုအပူးးချျက်းမ်းျာ� (ဘး�ွန်းဒီနှှ�း� ဝေတာ�းအာဖွဲ့�ိက်နှို�း��တို�တွ�း ဖြပူး�လိုုပူးးချ့�ဝေသာ က်ာက်ွယ်းဝေ��

�ုိ�း�ာ ဖြပူးန်းလိုညီးသု��သပူးးမု်းမ်းျာ�နှှ�း� အလိုာ�တးဝေသာသု��သပူးးချျက်းမု်း) နှှ�း�ပူးတးသက်း၍ စာန်စားက်ျငြိပီူး� က်ျယ်းဖြပူးန်း�ဝေသာမ်းဟုာဗျူျ�ဟုာ

ဝေဖြမ်းာက်းသု��သပူးးချျက်းမ်းျာ� မ်းဖြပူး�လိုုပူးးနှို�းဝေသ�ဝေပူး။ ထုို�ဝေကြက်ာ�း� အဝေ��ကြီးကီ်�ဝေသာ က်ိစာစ�ပူးးမ်းျာ�စာွာတို�သညီး အမ်းျာ�ဖြပူးညီးသးနှှ�း� 

နှို�း��ဝေ���ို�း�ာ ဖြ��း�ချု�ဝေ�ွ�ဝေနှွ�မ်းုမ်းျာ�တွ�း အာရှုု�စာိုက်းမ်းုအန်ညီး��ယ်းသာ ��ှိချ့�သညီး။ ဝေ�ွ�ဝေနှွ�ဖြ��း�ချုန်း ဝေန်�့က်ိစာစ�ပူးးမ်းျာ�

တွ�း အဂ္ဂတိလိုိုက်းစာာ�မ်းုတိုက်းဖွဲ့ျက်းဝေ��နှှ�း� လိုု�ခြုံချ��ဝေ��တပူးးမ်းျာ�က်ို နှို�း��ဝေ��အဖြမ်းတးထုုတးမ်းု၊ တပူးးမ်းဝေတားနှှ�း� �့တပူးးဖွဲ့ွ့�တို�က်ို 

အ�ပူးးသာ�ထုိန်း�ချျ�ပူးးမ်းု ချို�းမ်းာအာ�ဝေက်ာ�း�လိုာဝေ��၊ န်ီဝေပူးါနှို�း��သညီး (စာစားတပူးး�န်းဝေသာ) လိုက်းန်က်းက်ို�း �့တပူးးဖွဲ့ွ့�တစားချုက်ို

ပူး�း လိုိုအပူးးမ်းု�ှိမ်း�ှိ၊ နှှ�း� နှို�း��ဝေတား၏ အချျ�ပူးးအဖြချာအာဏာာနှှ�း� အက်ျ�ိ�စာီ�ပူးွာ�တို�က်ို န်ီဝေပူးါ၊ အိနှဒိယ်နှှ�း� တရှုုတးနှို�း��တို�၏ 

�က်း��ဝေ��နှှ�း� မ်းညီးသို�ထုိန်း�ညီိိနှို�းသညီး စာသညီးတို� ပူးါ��းသညီး။ 

အရေး��ကြီးကီ�ရေးသာ သင်းခန်းး�စိုးာမှုာ�

ဖွဲ့က်းဒ�ယ်းလိုု�ခြုံချ��ဝေ��စာန်စားသစားတစားချုသို� က်း�ဝေဖြပူးာ�း�သညီး� ဖြဖွဲ့စားစာဉ်းသညီး န်ညီး�ပူးညီာအ�ရှုုပူးးဝေထုွ�ငြိပူးီ� နှို�း��ဝေ��အ� 

စာိန်းဝေချ်မ်းု�ှိသညီးက်ို န်ီဝေပူးါနှို�း��၏ အဝေဖြချအဝေန်က် မ်းီ�ဝေမ်းာ�း�ထုို�ဖြပူးဝေန်ပူးါသညီး။  

● ပူးထုမ်းသ�းချန်း�စာာမ်းှာ စာစားတပူးးဝေပူးါ�း�စာညီး�ဝေ��သညီး န်ညီး�ပူးညီာကိ်စာစတစားချုသာ မ်းဟုုတးဝေပူး။ ဝေပူးါ�း�စာညီး�ဝေ��ဖြဖွဲ့စားစာဉ်း 

သညီး အဖြချာ�နုိှ�း��ဝေ��စုိာ��ိမ်းးချျက်းမ်းျာ�နှှ�း� ရုှုပူးးဝေထွု�ဝေန်ပူးါသညီး။ ထုိုရုှုပူးးဝေထွု�မု်းဝေကြက်ာ�း� ဝေပူးါ�း�စာညီး�ဝေ��ဖြဖွဲ့စားစာဉ်းနှှ�း� နီ်ဝေပူးါ

နှို�း��၏ ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ဝေ��က်ို ဝေတာ�း�တ�း�ချို�းမ်းာဝေအာ�း ကြီးက်ိ��ပူးမ်းး�မ်းုတို�က်ို ကြက်န်း�ကြက်ဝေစာချ့�သညီး။ ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ဝေ��စာာချျ�ပူးး 

(CPA) ချျ�ပူးး�ိုငြိပူးီ�ဝေန်ာက်း (ပူးါတီမ်းျာ�အတွ�း�နှှ�း� ပူးါတီမ်းျာ�အကြက်ာ�) က်း�ဝေဖြပူးာ�း�ဝေ���ို�း�ာ နှို�း��ဝေ��သညီး အမ်းျာ�

စာုလိုက်းချ�သညီး� သဝေဘာတးညီီမ်းုက်ို တညီးဝေ�ာက်းယ်းသညီး� ယ်ဉ်းဝေက်ျ�မု်းနှှ�း� ဝေသွဖွဲ့ယ်းလိုာငြိပူးီ� န်က်းရှုု�း�သညီး� အုပူးးစာု

က်ွ့မ်းုမ်းျာ� �ှိလိုာသညီး။  

● ဒုတိယ်သ�းချန်း�စာာမ်းှာ န်ီဝေပူးါနှို�း��၏ ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ဝေ��စာာချျ�ပူးးတွ�း လိုု�ခြုံချ��ဝေ��ဝေပူးါ�း�စာညီး�ဝေ���ို�း�ာ ဖြပူးဌာာန်း�ချျက်း 

အန်ညီး��ယ်းသာ ပူးါ�ှိသညီး။ ပူးဋိိပူးက်ခအတွ�း�ထုွက်းဝေပူး်လိုာသညီး� ဝေမ်းာ�း��စားတို�၏ အဓိိက်မ်းဝေကြက်န်ပူးးချျက်းမ်းျာ�က်ို 

ဝေဖြဖွဲ့�ှ�း��န်း လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍတစားချုလိုု��အတွက်း မ်း�ှိမ်းဖြဖွဲ့စားလိုိုအပူးးသညီး�  ပူးိုမ်းိုက်ျယ်းဖြပူးန်း�ဝေသာ ဖြပူး�ဖြပူး�းဝေဖြပူးာ�း�လို့မ်းုမ်းျာ� 

နှှ�း�ပူးတးသက်း၍ ဘာမှ်းဝေဖြပူးာထုာ�ဖြချ�း�မ်း�ိှပူးါ။ ထုိုအချျက်းသညီး DDR နှှ�း� လုို�ခြုံချ��ဝေ��ဝေပူးါ�း�စာညီး�ဝေ��ဖြဖွဲ့စားစာဉ်းမ်းျာ�ကုိ် ၎�း�

တို��နှဒနှှ�း�အညီီဖြဖွဲ့စားဝေစာ�န်း နှှစားဘက်းစာလိုု���ှိ�ှိ နှို�း��ဝေ��အစာုအဖွဲ့ွ့�မ်းျာ�က် ကြီးက်ိ��က်ို�းဖြချယ်းလိုှယ်းနှို�း�န်း လိုမ်းး�ဖွဲ့ွ�း�ဝေပူး�

ဝေန်သညီး။ DDR နှှ�း� လိုု�ခြုံချ��ဝေ��ဝေပူးါ�း�စာညီး�မ်းုတို�က်ို မ်းညီးသို�အမ်းှန်းတက်ယ်းဝေဖြဖွဲ့�ှ�း�မ်းညီးဟုးသညီး� ဝေမ်း�ချွန်း�က်ို ဝေန်ာက်း 

ပူးို�း�အဝေတားကြက်ာမ်းှသာလိုှ�း ဝေမ်း�ဖြမ်းန်း�လိုာကြက်သညီး။ ထုိုအချျနိ်းကြက်မ်းှသာလိုှ�း နှို�း��ဝေ��ပူးါတီမ်းျာ�သညီး ဝေ�ွ�ဝေနှွ�မ်းု

အသစားနှှ�း� �ို�းဝေသာ ပူးိုမ်းိုက်ျယ်းဖြပူးန်းဝေ�ွ�ဝေနှွ�မ်းုမ်းျာ�က်ို  အာရှုု�စာိုက်းလိုာကြက်သညီး။ 

● တတိယ်သ�းချန်း�စာာမ်းှာ ပူးါတီအာ�လိုု��၏ ယ်ု�ကြက်ညီးမ်းုနှှ�း� က်တိက်�တးတညီးမ်းုအ��း�နှှ�း� ၎�း�တို�၏ စာိတး�နှဒ�ှိမ်းုတို� 

သညီး လိုု�ခြုံချ��ဝေ���ို�း�ာ ဝေပူးါ�း�စာညီး�မ်းုဖြဖွဲ့စားစာဉ်းက် ၎�း�တို��ညီး�ွယ်းထုာ�ဝေသာ �လိုာဒးမ်းျာ�က်ို ဝေဖွဲ့ားဝေ�ာ�းဝေပူး�နှို�းမ်းု �ှိ

မ်း�ှိက်ို အ�ု��အဖြဖွဲ့တးဝေပူး�သညီး။ 



51တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး��ု�မျိုး�း�ရေးရ�ရးစင်းးတိုး

● စာတုတထသ�းချန်း�စာာမ်းှာ န်ီဝေပူးါနှို�း��၏ ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ဝေ��ဖြဖွဲ့စားစာဉ်းတစားဝေလိုှာက်း န်ီဝေပူးါနှို�း�း�ှိ တို�း���း�သာ�နှှ�း�ဘာသာဝေ��

လိုးန်ညီး�စာုတို�၏ အန်ာဂ္ဂတးလိုု�ခြုံချ��ဝေ��အဝေပူး် သက်းဝေ�ာက်းနှို�းသညီး� အဝေ��ကြီးက်ီ�ဝေသာ �ု��ဖြဖွဲ့တးချျက်းမ်းျာ�က်ို အဓိိက် 

နှို�း��ဝေ��အုပူးးစာုမ်းျာ�အကြက်ာ� အဝေပူး�အယ်းလိုုပူးး�န်း ဓိာ�စာာချ�အဖြဖွဲ့စား ထုာ�ချ့�ကြက်သညီး။ ထုိုအချျက်းသညီး အစာို��ဖွဲ့ွ့�စာညီး�

က်ို မ်းျက်းနှှာသာ�ဝေစာသညီး� အနှှစားသာ��ှိဝေသာက်ိစာစ�ပူးးမ်းျာ� ဝေ�ွ�ဝေနှွ�မု်းက်ိုအာ�ဝေလိုျာ�ဝေစာချ့�သညီး။ ၂�၁၅ ချုနှှစားတွ�း 

ဖွဲ့ွ့�စာညီး�ပူးု�အဝေဖြချချ�ဥပူးဝေဒက်ိုဖြပူး�း��း�န်း ကြီးက်ိ��ပူးမ်းး�မ်းုမ်းျာ��ှိချ့�ဝေသားလိုညီး� ထုိုကြီးက်ိ��ပူးမ်းး�မ်းုမ်းျာ�သညီး သမ်းို�း�တစားဝေလိုှာက်း

ဖွဲ့ယ်းက်ျဉ်းဖြချ�း�ချ��ဝေသာ အုပူးးစာုမ်းျာ�၏ အကြက်မ်းး�ဖွဲ့က်း�နှဒဖြပူးမ်းျာ�က်ို မ်းီ�ဝေမ်းွ�ဝေပူး�ဝေန်�့ဖြဖွဲ့စားငြိပူးီ� ၎�း�သညီး ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ဝေ��

ဖြဖွဲ့စားစာဉ်း၏ ဝေ��ှညီးတညီးတ��မ်းုက်ို ငြိချိမ်းး�ဝေဖြချာက်းဝေန်သညီး။ 

ရေးန်းာကးခ�သမှိံင်း�အကုဉ်း�

၂��� ချုနှှစား အာရှုး�ှာသဝေဘာတးညီီချျက်းမ်းျာ� (The 2000 Arusha Accords) သညီး  အစာို��မ်းဟုုတးဝေသာ လိုက်းန်က်း

 က်ို�းအုပူးးစာုမ်းျာ�ကိ်ု နှို�း��ဝေတား၏ တပူးးမ်းဝေတားနှှ�း� �့တပူးးဖွဲ့ွ့�ထု့သို�ဝေပူးါ�း�စာညီး�နှို�းသညီး� န်ညီး�လိုမ်းး�က်ိုလိုမ်းး�ဖွဲ့ွ�း�ဝေပူး�ချ့�သညီး။ ထုို

ဖြဖွဲ့စားစာဉ်းသညီး အစာပူးို�း�၌ ဝေအာ�းဖြမ်း�းမ်းုချ့�သညီး။ အဘယ်းဝေကြက်ာ�း��ိုဝေသား တပူးးမ်းဝေတားထု့တွ�း ဟုးတးလိုးမ်းျ�ိ� (၅�) �ာချို�းနှုန်း�နှှ�း�

တးစာီလိုးမ်းျ�ိ� (၅�) �ာချို�းနှုန်း�မ်းှဝေဖြချကိ်ု ထုိုဖြဖွဲ့စားစာဉ်းအတွ�း� ��ှိချ့�ဝေသာဝေကြက်ာ�း�ဖြဖွဲ့စားသညီး။ ဖွဲ့ွ့�စာညီး�ပူးု�အဝေဖြချချ�ဥပူးဝေဒ�ို�း�ာ ဖြပူး�ဖြပူး�း

ဝေဖြပူးာ�း�လို့မ်းု၊ တို�းပူး�းဝေ�ွ�ဝေနှွ�မ်းု�ှိဝေသာ လိုု�ခြုံချ��ဝေ���ို�း�ာ ဖြပူးန်းလိုညီးသု��သပူးးဝေ��လိုုပူးး�န်း�စာဉ်း၊ လိုု�ခြုံချ��ဝေ��တပူးးမ်းျာ�လိုုပူးး�န်း�

က်ွမ်းး�က်ျ�းန်ာ�လိုညီးဝေအာ�းဝေ�ာ�း�ွက်းသညီး� (professionalize) အာ�ထုုတးမ်းုနှှ�း� အုပူးးချျ�ပူးးဝေ���ို�း�ာ ဖြပူး�ဖြပူး�းဝေဖြပူးာ�း�လို့မ်းု

မ်းျာ�ပူးါ��းသညီး� ပူးိုက်ျယ်းဖြပူးန်း�ဝေသာ SSR ဖြဖွဲ့စားစာဉ်းတစားချု ထုွက်းဝေပူး်လိုာသညီး။ သို�ဝေသား လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍတွ�း တို�တက်းမ်းု�ှိ

ဝေသားလိုညီး� မ်းဝေဖြဖွဲ့�ှ�း��ဝေသ�ဝေသာ ဘး�ွန်းဒီနှို�း��၏နှို�း��ဝေ��တ�း�မ်းာမ်းုမ်းျာ�သညီး ၂�၁၆ ချုနှှစားတွ�း အကြက်မ်းး�ဖွဲ့က်းမ်းုပူးု�စာ�ဖြဖွဲ့�း� 

ဝေပူးါက်းက်ွ့ချ့�ငြိပူးီ� စာစားတပူးးဝေပူးါ�း�စာညီး�ဝေ��ဖြဖွဲ့စားစာဉ်း၏ ဝေအာ�းဖြမ်း�းမ်းုက်ို ဝေန်ာက်းဝေကြက်ာ�း�ဖြပူးန်းလိုှညီး�ဝေစာချ့�သညီး။ တပူးးပူးို�း��ို�း�ာ 

ဝေပူးါ�း�စာညီး�ဝေ��သညီး ဝေ��ှညီးစာိန်းဝေချ်မ်းုမ်းျာ�ဖြဖွဲ့စားသညီး� ပူးိုက်ျယ်းဖြပူးန်း�ဝေသာ SSRနှှ�း� လိုး�မ်းုအဖွဲ့ွ့�အစာညီး�အတွ�း� တပူးးမ်းဝေတား၏ 

အချန်း�က်ဏ္ဍက်ို နှို�း��ဝေ��အဖြမ်းတးမ်းထုုတးသညီး� ပူးိုဝေလို�န်က်းဝေသာ နှို�း��ဝေ��ဖြပူး�ဖြပူး�းဝေဖြပူးာ�း�လို့မ်းုမ်းျာ�က်ို အစာာ�ထုို�ဖြချ�း�မ်းဟုုတး

သညီးက်ို ထုိုဖြဖွဲ့စားစာဉ်းက် မ်းီ�ဝေမ်းာ�း�ထုို�ဖြပူးထုာ�သညီး။ 

သမှိံင်း�ရေးကြကာင်း� - ဘူ�ွန်းးဒါီနှိံင်းင်�၏ �ဋိိ�ကခသ�သ�ာ

ဘယ်းလိုဂ္ဂျယီ်မ်းးနှို�း��မ်းှ ၁၉၆၂ ချုနှှစားတွ�း လိုွတးလိုပူးးဝေ���ငြိပူးီ�က်တညီး�က် ဘး�ွန်းဒီနှို�း��သညီး မ်းငြိပူးီ��ု��နှို�းဝေသာ

ပူးဋိိပူးက်ခသ�သ�ာက်ို ဖြဖွဲ့တးသန်း�လိုာချ့��သညီး။ ဟုးတး-တးစာီပူးဋိိပူးက်ခဟုု မ်းကြက်ာချဏာဝေချ်ဝေ�်ဝေလို��ှိသညီး�  အကြက်မ်းး�ဖွဲ့က်းမ်းု 

သညီး အစာုအဖွဲ့ွ့�တစားချုနှှ�း�တစားချုအကြက်ာ� တ�း�မ်းာမ်းုမ်းျာ�၊ တို�း���း�သာ�အမ်းှတးလိုက်ခဏာာမ်းျာ�က်ိုနှို�း��ဝေ���ညီး�ွယ်းချျက်း

မ်းျာ�အတွက်းချျယ်းလိုှယ်းမ်းုမ်းျာ�နှှ�း� က်ိုလိုိုန်ီဝေချတးအလိုွန်းတွ�း နှို�း��က်ိုထုိန်း�ချျ�ပူးး�န်း ရှုုန်း�က်န်းလိုုပူးး�ှာ�မ်းု  စာသညီးတို�အပူးါ 

အ��း အဝေကြက်ာ�း�အမ်းျ�ိ�မ်းျ�ိ�ဝေကြက်ာ�း� ဝေပူး်ဝေပူးါက်းလိုာသညီး။ အချျနိ်းက်ာလိုအလိုိုက်းဖြဖွဲ့စားဝေသာ လိုက်းန်က်းက်ို�းပူးဋိိပူးက်ခမ်းျာ� 

သညီး အလိုွန်းကြီးက်ီ�မ်းာ�ဝေသာ နှို�း��ဝေ��နှှ�း� လိုးမ်းုဝေ���ို�း�ာ မ်းတညီးငြိ�ိမ်းးမ်းုမ်းျာ�၊ လိုးဦး�ဝေ� (၄��,���) ချန်း� ဝေသဝေကြက်မ်းုမ်းျာ�

နှှ�း� ဖြပူးညီးတွ�း�နှှ�း� ဝေဒသအတွ�း� အလိုွန်းမ်းျာ�ဖြပူးာ�ဝေသာ လိုးဦး�ဝေ�ဝေဖြပူးာ�း�ဝေ�ွ�ချ��မ်းုမ်းျာ� စာသညီးတို�က်ို ဖြဖွဲ့စားဝေစာချ့�သညီး။ စာစား

အာဏာာသိမ်းး�မ်းုအ�က်း�က်းသညီး တို�း�ဖြပူးညီးက်ို အဓိွန်း��ှညီးကြက်ာဝေသာ စာစားတပူးးအုပူးးချျ�ပူးးမ်းုနှှ�း� ဦး�ဝေ�ာ�းမ်းုဝေအာက်းသို� က်ျ

ဝေ�ာက်းဝေစာချ့�ငြိပူးီ� မ်းတးညီီဝေသာ နှို�း��ဝေ��ပူးါတီမ်းျာ�နှှ�း� တို�း���း�သာ�အက်ျ�ိ�စာီ�ပူးွာ�မ်းျာ�အကြက်ာ�တွ�း အဝေဖြပူးာ�း�အလို့မ်းျာ�

�ှိချ့�သညီး။ ၁၉၈� �ယ်းစာုနှှစား ဝေနှှာက်းပူးို�း�နှှစားမ်းျာ�အတွ�း� ဖြပူးန်းလိုညီးသ�း�ဖြမ်းတးဝေ��နှှ�း� ဒီမ်းိုက်ဝေ�စာီ ထုွန်း�က်ာ�ဝေ��က်ို ဖြမ်း�း�

တ�းဝေပူး�သညီး� ကြီးက်ိ��ပူးမ်းး�မ်းုမ်းျာ�သညီး အစာို��နှှ�း� အတိုက်းအချ�နှို�း��ဝေ��နှှ�း� လိုက်းန်က်းက်ို�းအုပူးးစာုက်ွ့မ်းျာ�အကြက်ာ� ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�

ဝေ��ဝေ�ွဝေနွှ�ပ့ွူးမ်းျာ�ကုိ် လိုမ်းး�ဖွွဲ့�း�ဝေပူး�ခ့ျ�ငြိပီူး� ၁၉၉၃ ခုျနှှစားတွ�း ဒီမုိ်းက်ဝေ�စီာန်ညီး�က်ျဝေ�ွ�ဝေက်ာက်းပ့ွူးမ်းျာ�ကုိ် က်ျ�း�ပူးနုိှ�းခ့ျ�သညီး။



52 တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး��ု�မျိုး�း�ရေးရ�ရးစင်းးတိုး

လုံံ�ခြုံခံ�ရေး��ဆိုိံင်း�ာ ရေး�ါင်း�စိုးည်း�မှုအတွကး အခင်း�အကုင်း�

စိုးစိုးး�ွဲကိံ အဆိုံ��သတးပြုခင်း�

၁၉၉၃-၂��၅ ချုနှှစားအတွ�း� ဘး�ွန်းဒီနှို�း��တွ�း ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ဝေ��ဖြပူးန်းလိုညီး��ှိ�န်းအတွက်း ဖြပူးညီးပူးက်ဝေထုာက်းချ�သညီး� 

ကြီးက်ိ��ပူးမ်းး�မ်းုအချျ�ိ��ှိချ့�သညီး။ ထုိုကြီးက်ိ��ပူးမ်းး�မ်းုမ်းျာ�မ်းှာ ၂��၃ ချုနှှစားတွ�း အကြက်မ်းး�ဖွဲ့က်းမ်းုဝေလိုှာ�ချျ�ာတွ�း က်းညီီဝေပူး�ချ့�သညီး� က်ုလို 

သမ်းဂ္ဂဂအဖွဲ့ွ့�၏ က်န်ဦးကြက်ာ���းမ်းု (intercession)၊ ၁၉၉၆ ချုနှှစားတွ�း အဓိိက်အစာုအဖွဲ့ွ့�မ်းျာ�က်ို ညီိိနှု�း�ဝေ�ွ�ဝေနှွ�မ်းုစာာ�ပူးွ့�ို�း�သို� 

ဝေချ်ဝေ�ာ�းလိုာဝေပူး�သညီး� ဝေဒသတွ�း�အက်ျ�ိ�ဝေ�ာ�းဝေပူး�သညီး� ကြက်ာ���းဝေစာ�စာပူးးမု်းဖြဖွဲ့စားစာဉ်း (mediation process)နှှ�း� ၂��� ခုျနှှစား

တွ�း ဝေတာ�းအာဖွဲ့�ိက်နုိှ�း��၏ သမ်းမတဝေဟုာ�း�က်အက်ျ�ိ�ဝေ�ာ�းဝေပူး�ခ့ျ�ငြိပီူး� အာရှုး�ှာသဝေဘာတးညီီချျက်းမ်းျာ� (Arusha Accords) 

က်ို လိုက်းမ်းှတးဝေ��ထုို�နှို�းချ့�သညီး� ဝေဒသတွ�း�ဦး�ဝေ�ာ�းသညီး� ဒုတိယ်အကြီးက်ိမ်းးကြက်ာ���းဝေစာ�စာပူးးမ်းု (mediation) တို� အပူးါအ��း

ဖြဖွဲ့စားသညီး။ ထုိုသဝေဘာတးညီီချျက်းမ်းျာ�သညီး စာစားပူးွ့က်ိုချျက်းချျ�း�အ�ု��သတးနှို�းချ့�ဖြချ�း� မ်း�ှိဝေသားလိုညီး� စာစားဘက်း�ို�း�ာ ဝေပူးါ�း� 

စာညီး�မ်းုနှှ�း� ပူးတးသက်း၍ အဝေသ�စာိတးဝေ�ွ�ဝေနှွ�မ်းုမ်းျာ�အတွက်း လိုမ်းး�ဖွဲ့ွ�း�ဝေပူး�ချ့�သညီး။ 

အမ်းျ�ိ�သာ�က်ာက်ွယ်းဝေ��တပူးးမ်းဝေတား (the National Defense Forces/Forces de Defense Nationales- FDN) 

ဟုု ဝေချ်သညီး� ဘး�ွန်းဒီတပူးးမ်းဝေတားသညီး လိုွန်းချ့�သညီး� �ာစာုနှှစား�က်းအတွ�း� ဘး�ွန်းဒီနှို�း��က်ို က်ို�းလိုုပူးးချ့�သညီး� အကြက်မ်းး�ဖွဲ့က်းမ်းု 

တွ�း အဓိိက်ပူးါ��းချ့�သညီး။ စာစားဘက်း�ို�း�ာ အ�ာ�ှိမ်းျာ� ဦး�ဝေ�ာ�းချ့�သညီး� ထုပူးးတစားလို့လို့စာစားအာဏာာသိမ်းး�မ်းုမ်းျာ�၊ အ�ပူးးသာ�

မ်းျာ�က်ို တပူးးမ်းဝေတားက် ဖွဲ့ိနှှိမ်းး�ချျ�ပူးးချျယ်းမ်းုမ်းျာ�နှှ�း� အစာုလိုိုက်းအခြုံပူး��လိုိုက်းသတးဖြဖွဲ့တးမ်းုမ်းျာ��ှိချ့�သညီး။ ထုို�အဖြပူး�း တို�း���း�သာ� 

အုပူးးစာုတစားချု၏ အ�ာ�ှိမ်းျာ�က် အဖြချာ�တို�း���း�သာ�အုပူးးစာုမ်းျာ�မ်းှ အ�ာ�ှိမ်းျာ�က်ိုဖွဲ့ယ်း�ှာ��န်း ကြီးက်ိ��ပူးမ်းး�မ်းုမ်းျာ�လိုညီး� �ှိချ့�သညီး။ 

နှို�း��ဝေ��အဖြမ်း�းသဝေဘာထုာ�မ်းျာ�သညီး စာစားအာဏာာအဝေပူး်မ်းျာ�စာွာ လိုွမ်းး�မ်းို�ချ့�သညီး။ တပူးးမ်းဝေတားအတွ�း� လိုုပူးးပူးို�းချွ�း�အာဏာာ 

သညီး  ဟုးတးနှှ�း� တးစာီအုပူးးစာုတို�အကြက်ာ� အာ�ငြိပူးိ��းဝေန်ငြိပူးီ� ဘး�ွန်းဒီနှို�း��သညီး ၁၉၇�၊ ၁၉၈� နှှ�း� ၁၉၉� ချုနှှစား၏ �ယ်းစာုနှှစားမ်းျာ�

အတွ�း� ‘တို�း���း�သာ�တစားချုတညီး�၏ (mono-ethnic)’ စာစားအုပူးးချျ�ပူးးမ်းုဝေအာက်းသို� က်ျဝေ�ာက်းချ့�သညီး။ 

တို�း���း�သာ�မ်းျာ�အကြက်ာ�တ�း�မ်းာမ်းု ဖြမ်းိ�း�တက်းလိုာသညီးနှှ�း�အမ်းှ အန်ာဂ္ဂတးတွ�း တပူးးမ်းဝေတားအတွ�း� တို�း���း� 

သာ�ပူးါ��းမ်းု�ို�း�ာ ဝေမ်း�ချွန်း�သညီး ၁၉၉၃ ချုနှှစားတွ�း စာတ�းချ့�ဝေသာ အစာို��နှှ�း� အတိုက်းအချ�နှို�း��ဝေ��အုပူးးစာုမ်းျာ�အကြက်ာ� ငြိ�ိမ်းး� 

ချျမ်းး�ဝေ��ဝေ�ွ�ဝေနှွ�ပူးွ့မ်းျာ�တွ�း အဓိိက်ဝေ�ွ�ဝေနှွ�ဝေသာ အဝေကြက်ာ�း�အ�ာဖြဖွဲ့စားသညီး။ ထုိုစာဉ်းက် တပူးးမ်းဝေတားသညီး တးစာီလိုးမ်းျ�ိ� 

ကြီးက်ီ�စာို�မ်းုဝေအာက်းတွ�း �ှိဝေန်ချ့�သညီး။ တပူးးမ်းဝေတားနှှ�း� ပူးိုမ်းိုက်ျယ်းဖြပူးန်း�ဝေသာ နှို�း��ဝေ��စာန်စားတွ�း ဟုးတးလိုးမ်းျ�ိ�စာုဝေ��ဝေန်မ်းုအတွက်း 

အတာ�အ�ီ�မ်းျာ�က်ို ဝေဖြဖွဲ့လိုှာ�ထုာ�ဝေသားလိုညီး� အဓိိက်က်ျဝေသာ စာစားဘက်း�ို�း�ာ ဖြပူး�ဖြပူး��းဝေဖြပူးာ�း�လို့မ်းုက်ိုဖြပူး�လိုုပူးး�န်း ချုချ�ချ့� 

သညီး။ သို��ာတွ�း အ�ိုပူးါ က်န်ဦး�ဝေဖြချလိုှမ်းး�မ်းျာ�သညီး အငြိပူးိ��းအ�ို�းဖြဖွဲ့စားဝေန်သညီး� အုပူးးစာုက်ွ့မ်းျာ�အကြက်ာ� နှို�း��ဝေ��တ�း�မ်းာမ်းု 

မ်းျာ�က်ို ဝေလိုျာ�က်ျသွာ�ဝေအာ�း ဝေ�ာ�း�ွက်းနှို�းချ့�ဖြချ�း� မ်း�ှိချ့�ဝေပူး။ 

 အက်ျ�ိ��က်းအဝေန်ဖြဖွဲ့�း� ၁၉၉� ချုနှှစား၏ �ယ်းစာုနှှစားမ်းျာ�အတွ�း� တးစာီလိုးမ်းျ�ိ�မ်းျာ�က်ို �န်း�က်ျ�းသညီး� ဟုးတးလိုးမ်းျ�ိ�တို� 

၏ အသစားတဖွဲ့န်းဝေပူး်ဝေပူးါက်းလိုာသညီး� အကြက်မ်းး�ဖွဲ့က်းမ်းုမ်းျာ�နှှ�း� နှို�း��တစား�ှမ်းး�ပူးုန်းက်န်းမ်းုမ်းျာ� �ှိလိုာသညီး။ ထုိုအချျနိ်းက်ာလိုမ်းျာ� 

အတွ�း� အတိုက်းအချ�လိုက်းန်က်းက်ို�းအုပူးးစာုအချျ�ိ� ဖွဲ့ွ့�စာညီး�တညီးဝေထုာ�းလိုာကြက်သညီး။ ဘး�ွန်းဒီနှို�း��တွ�း ဒီမ်းိုက်ဝေ�စာီဖြပူးန်းလိုညီး 

��ှိဝေ��အတွက်း ၎�း�တို�၏ ထု�း�ှာ�ဝေသာ မ်းဟုာဗျူျ�ဟုာတစား�ပူးးမ်းှာ ၎�း�တို�၏ အဖြမ်း�းတွ�း  ‘လိုးမ်းျ�ိ�တစားချုတညီး�သာ �ှိသညီး� 

တပူးးမ်းဝေတား (mono-ethnic army)’ က်ို ဖွဲ့ျက်းသိမ်းး��န်း ဖြဖွဲ့စားသညီး။ အဘယ်းဝေကြက်ာ�း��ိုဝေသား တပူးးမ်းဝေတား�ာထုး�မ်းျာ�အတွက်း

တးစာီလိုးမ်းျ�ိ�မ်းျာ�က်ိုသာ သီ�သန်း�ချန်း�အပူးးထုာ�ဝေသာဝေကြက်ာ�း�ဖြဖွဲ့စားသညီး။ တပူးးမ်းဝေတားက်ို တးစာီလိုးမ်းျ�ိ�ကြီးက်ီ�စာို�ဝေ��ဖြပူးယ်ုဂ္ဂးအဖြဖွဲ့စား 

သတးမ်းှတးဝေန်မ်းုက်ို တးစာီအထုက်းတန်း�လိုှာတို�က် ဖြ��း��န်းချ့�သညီး။ တပူးးမ်းဝေတားက်ို ထုိန်း�ချျ�ပူးးမ်းုသညီး ဟုးတးလိုးအုပူးးကြီးက်ီ�တို�၏   

‘လိုးမ်းျ�ိ�တုန်း�သတးဖြဖွဲ့တးနှို�းသညီး� (genocidal)’ အလိုာ�အလိုာမ်းျာ�မ်းှ တးစာီလိုးမ်းျ�ိ�တို�အာ� အက်ာအက်ွယ်းဝေပူး��န်း မ်း�ှိမ်းဖြဖွဲ့စား 

လိုိုအပူးးသညီးဟုု ဟုးတးလိုးမ်းျ�ိ�တို�က် ယ်ု�ကြက်ညီးချ့�ကြက်သညီး။ 
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တပူးးပူးို�း��ို�း�ာ ဖြပူး�ဖြပူး�းဝေဖြပူးာ�း�လို့မ်းုဖြပူးဿန်ာသညီး ၁၉၉၆ ချုနှှစားတွ�း ဖြပူးန်းလိုညီးစာတ�းသညီး� ညီိိနှု�း�ဝေ�ွ�ဝေနှွ�မ်းုမ်းျာ� 

တွ�း ဝေဖြဖွဲ့�ှ�း��န်း မ်းလွိုယ်းက်းခ့ျ�ဝေပူး။ စာစားဘက်း�ုိ�း�ာ ဝေပူးါ�း�စာညီး�မု်းနှှ�း� ပူးတးသက်း၍ ဘး�ွန်း�ဒီနုိှ�း��၏ အစုာအဖ့ွွဲ့�မ်းျာ�အကြက်ာ� မ်းတးညီီ

ဝေသာအဖြမ်း�းမ်းျာ� �ှိချ့�သညီး။ အချျ�ိ�က် ထုိုဝေပူးါ�း�စာညီး�မ်းုက်ို လိုက်းန်က်းက်ို�းအုပူးးစာုမ်းျာ�မ်းှ ဟုးတးစာစားသညီးဝေတားမ်းျာ�က်ို နှို�း��ဝေတား

၏ တပူးးမ်းဝေတားထု့သို� ဝေပူးါ�း�စာညီး�မ်းုနှှ�း��ို�းဝေသာ ဝေမ်း�ချွန်း�တစားချုအဖြဖွဲ့စားသာ ရှုုဖြမ်း�းကြက်သညီး။ အချျ�ိ�အုပူးးစာုမ်းျာ�က်မ်းး စာစားတပူးး

တစားချုလိုု��ဖြပူးန်းလိုညီးဖွဲ့ွ့�စာညီး�တညီးဝေ�ာက်း�န်းနှှ�း� လိုု�ခြုံချ��ဝေ��တပူးးမ်းျာ�၏ အမ်းိန်း�ဝေပူး�စာန်စားနှှ�း� �ာထုး�သတးမ်းှတးမ်းုတို�တွ�း ဟုးတး 

နှှ�း� တးစာီလိုးမ်းျ�ိ�တို� မ်းှဝေဖြချတစားချု��ှိဝေ��သညီး မ်း�ှိမ်းဖြဖွဲ့စားလိုိုအပူးးသညီးဟုု ယ်ု�ကြက်ညီးချ့�ကြက်သညီး။ 

၂��� ချုနှှစားတွ�း ဝေတာ�းအာဖွဲ့�ိက်နှို�း��မ်းှ ကြက်ာ���းဝေစာ�စာပူးးသးမ်းျာ�၏ အက်းအညီီဖြဖွဲ့�း� အာရှုး�ှာသဝေဘာတးညီီချျက်း 

မ်းျာ�က်ို ဝေ���ွ့နှို�းချ့�ငြိပူးီ� လိုက်းမ်းှတးဝေ��ထုို�နှို�းချ့�သညီး။ သဝေဘာတးညီီမု်းမ်းျာ�တွ�း ဘး�ွန်းဒီနှို�း��၏ အကြက်ပူးးအတညီး�နှှ�း� အစာု 

အဖွဲ့ွ့�မ်းျာ�၏ မ်းဝေကြက်န်ပူးးချျက်း��း�ဖြမ်းစားမ်းျာ�က်ိုက်ိုဝေဖြဖွဲ့�ှ�း��န်း နှို�း��ဝေ��နှှ�း� လိုု�ခြုံချ��ဝေ���ို�း�ာ အဝေသ�စာိတးအ�ိုဖြပူး�ချျက်းမ်းျာ� ပူးါ��း

သဖြဖွဲ့�း� မ်းှတးသာ�ဖွွဲ့ယ်းဝေက်ာ�း�သညီး။ ထုိုဝေန်�ာတွ�း စာာချျ�ပူးးမ်းျာ�၏ ဗျူိသုက်ာပူးညီာ�ှ�းမ်းျာ�သညီး အစာုအဖွဲ့ွ့�အာ�လိုု��၏ လိုိုအပူးး 

ချျက်းမ်းျာ�က်ို လိုွမ်းး�ခြုံချ��ဖြဖွဲ့ညီး��ညီး�ဝေပူး�သညီး� စာာ�ွက်းစာာတမ်းး�တစားချု ထုွက်းဝေပူး်လိုာဝေ��အတွက်း အန်ာဂ္ဂတးဖွဲ့ွ့�စာညီး�ပူးု�အဝေဖြချချ�

ဥပူးဝေဒတွ�း ထုညီး�သွ�း�နှို�းသညီး� အဓိိက်က်ျဝေသာအချျက်းမ်းျာ�က်ို �ယ်းနှို�း�န်း ကြီးက်ိ��ပူးမ်းး�ချ့�ကြက်သညီး။ 

SSR အဝေ��ကြီးက်ီ�မု်းက်ို အသိအမ်းှတးဖြပူး�မ်းုက်ို အာရှုး�ှာသဝေဘာတးညီီမ်းုမ်းျာ�တွ�း ထု�းဟုပူးးဖြပူးထုာ�သညီး။ ထုိုအချျက်း 

သညီး ၂��၁ ချုနှှစားတွ�း အသွ�းက်း�ဝေဖြပူးာ�း�သညီး� အစာို��တစား�ပူးးနှှ�း� အဓိိက်နှို�း��ဝေ��နှှ�း� စာစားဖွဲ့က်း�ို�း�ာ ဖွဲ့ွ့�စာညီး�မ်းုတို�အကြက်ာ� 

အာဏာာချွ့ဝေ�မ်းုအစာီအစာဉ်းတစားချုတို�က်ို စာတ�းထုးဝေထုာ�းနှို�းသညီး�လိုမ်းး�ဝေကြက်ာ�း�က်ို ဖွဲ့ွ�း�လိုှစားဝေပူး�ချ့�သညီး။ သို��ာတွ�း စာစားပူးွ့မ်းျာ� 

�က်းလိုက်းဖြဖွဲ့စားပွူးာ�ခ့ျ�သညီး။ အဘယ်းဝေကြက်ာ�း��ုိဝေသား အကြက်မ်းး�ဖွဲ့က်းမု်းတွ�းပူးါ��းသညီး� အဓိိက်လိုက်းန်က်းကုိ်�းအုပူးးစုာမ်းျာ� (အထုး�

သဖြဖွဲ့�း� ဟုးတးအုပူးးစာုမ်းျာ�)သညီး အာရှုး�ှာသဝေဘာတးစာာချျ�ပူးးက်ို လိုက်းမ်းှတးဝေ��ထုို�ချ့�သညီး�အဖွဲ့ွ့�မ်းျာ� မ်းဟုုတးဝေသာဝေကြက်ာ�း� ဖြဖွဲ့စား 

သညီး ၂��၃ ချုနှှစား၊ ဝေမ်းလိုတွ�း (၁၈) လိုကြက်ာသညီး� အက်း�အဝေဖြပူးာ�း�က်ာလိုတွ�း တာ�န်းထုမ်းး�ဝေ�ာ�းချ့�ဝေသာ သမ်းမတ Pierre 

Buyoya သညီး ဟုးတးသမ်းမတလိုက်းထု့သို� အာဏာာလိုှ့ဝေဖြပူးာ�း�ဝေပူး�ချ့�သညီး။  ထုိုအာဏာာလိုှ့ဝေဖြပူးာ�း�မ်းုသညီး ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ဝေ��က်ို 

ဝေထုာက်းချ�ချ့�ကြက်သညီး� ဟုးတးဦး�ဝေ�ာ�းသညီး�အဖွဲ့ွ့�နှှ�း� တးစာီဦး�ဝေ�ာ�းသညီး�အဖွဲ့ွ့�မ်းျာ�အကြက်ာ� မ်းိတးဖွဲ့က်းဖွဲ့ွ့�မ်းုက်ိုချို�းမ်းာအာ�ဝေက်ာ�း�

ဝေစာချ့�သညီး။ 

အာရှုူ�ှာစိုးာခုံ�းမှုာ�၏ အဓိိကအခုကးမှုာ�

● ဒီမ်းိုက်ဝေ�စာီန်ညီး�က်ျ ဝေ�ွဝေက်ာက်းပူးွ့မ်းျာ� က်ျ�း�ပူးနှို�းဝေ��အတွက်း ကြက်ာ�ဖြဖွဲ့တးအစာို��တစား�ပူးးက် ဦး�ဝေ�ာ�းသညီး� 

က်း�ဝေဖြပူးာ�း�မ်းု

● အထုက်းလိုှတးဝေတား (�ီ�န်ိတး) တစား�ပူးးဖွဲ့ွ့�စာညီး�ဖြချ�း�နှှ�း� အမ်းျ�ိ�သာ�လိုှတးဝေတား (the National Assembly) 

၏ စာုဖွဲ့ွ့�မ်းုအချျ�ိ�အစာာ�က်ို ဖြပူး�း��းဖြချ�း�၊ 

● တးစာီကြီးက်ီ�စာို�မ်းုက်ို ဝေလိုှာ�ချျ�န်း တ�ာ�ဝေ���ို�း�ာ ဖြပူး�ဖြပူး�းဝေဖြပူးာ�း�လို့မ်းု 

● တးစာီကြီးက်ီ�စာို�မ်းုက်ို ဝေလိုှာ�ချျ�န်းနှှ�း� အစာို��မ်းဟုုတးဝေသာ လိုက်းန်က်းက်ို�းတပူးးမ်းျာ�က်ို တပူးးမ်းဝေတားထု့သို� ဝေပူးါ�း� 

စာညီး�ဝေ��က်ို အက်ျ�ိ�ဝေ�ာ�းဝေပူး��န်း စာစားဘက်း�ို�း�ာ ဖြပူး�ဖြပူး�းဝေဖြပူးာ�း�လို့မ်းု 

● အမ်းှန်းတ�ာ�နှှ�း� ဖြပူးန်းလိုညီးသ�း�ဖြမ်းတးဝေ��ဝေက်ားမ်း�ှ�း (Truth and Reconciliation Commission) တစား�ပူးး 

ဖွဲ့ွ့�စာညီး�တညီးဝေထုာ�းဖြချ�း�

● က်း�ဝေဖြပူးာ�း�မ်းုက်ို စာီမ်း�ချန်း�ချွ့�ာတွ�း က်းညီီ�န်း နှို�း��တက်ာစာစားတပူးးတစားချု 

● စွာပူးးစ့ွာချ��ဝေသာလိုးမ်းျ�ိ�တု��သတးဖြဖွဲ့တးမု်း�ုိ�း�ာ �ာဇူ�တးမု်းမ်းျာ�ကုိ်စာစားဝေ���န်း လွိုတးလိုပူးးဝေသာစုာ�စာမ်းး�စာစားဝေ��မု်း



54 တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး��ု�မျိုး�း�ရေးရ�ရးစင်းးတိုး

စိုးစိုးးဘကးဆိုိံင်း�ာ ရေး�ါင်း�စိုးည်း�မှု

အာရှုး�ှာသဝေဘာတးညီီချျက်းမ်းျာ� (The Arusha Accords) သညီး စာစားဘက်း�ို�း�ာ ဝေပူးါ�း�စာညီး�မ်းုအတွက်း လိုွမ်းးခြုံချ��မ်းု 

�ှိဝေသာ လိုမ်းး�ညွှှန်းမ်းုက်ို ဝေပူး�ထုာ�သညီး။ အဓိိက်ပူးါ��းဝေသာအချျက်းမ်းှာ ‘တို�း���း�သာ�မ်းှဝေဖြချ (ethnic balance)’ အဝေဖြချချ�မ်းး 

ဖြဖွဲ့စားငြိပူးီ� လိုု�ခြုံချ��ဝေ��တပူးးဖွဲ့ွ့�မ်းျာ�အာ�လိုု��၏ �ာထုး�တာ�န်း (၅�) �ာချို�းနှုန်း�က်ို ဟုးတးနှှ�း� တးစာီလိုးမ်းျ�ိ�တို�က်ို ချွ့ဝေ�ဝေပူး�မ်းညီးဟုု 

ဝေဖွဲ့ားဖြပူးထုာ�သညီး။ ထုိုအချျက်းထုညီး�သွ�း��သညီး� �ညီး�ွယ်းချျက်းမ်းှာ ဘး�ွန်းဒီနှို�း��၏ ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ဝေ��နှှ�း� တညီးငြိ�ိမ်းးဝေ��က်ို အဓိိက်

ငြိချိမ်းး�ဝေဖြချာက်းဝေန်သညီးဟုု အစာုအဖွဲ့ွ့�အာ�လိုု��က် ရှုုဖြမ်း�းဝေန်ကြက်သညီး� ‘လိုးမ်းျ�ိ�တု��သတးဖြဖွဲ့တးမ်းုမ်းျာ� (Acts of gendocide)’ နှှ�း� စာစား

အာဏာာသိမ်းး�မ်းုမ်းျာ�က်ို က်ာက်ွယ်း�န်း ဖြဖွဲ့စားသညီး။ ‘တို�း���း�သာ�မ်းှဝေဖြချ (ethnic equilibrium)’ အတွက်း အချျနိ်းက်ာလိုက်ို 

အတိအက်ျသတးမ်းှတးထုာ�ဖြချ�း�မ်း�ှိဝေသားလိုညီး� ထုိုအဝေဖြချချ�မ်းးက်ို ၂��၅ ဖွဲ့ွ့�စာညီး�ပူးု�အဝေဖြချချ�ဥပူးဝေဒတွ�း ဖြပူးဌာာန်း�ထုာ�သညီး။ 

ထုို�အဖြပူး�း အ�ိုပူးါ ၅�-၅� ပူးါ��းမ်းုအချျ�ိ�အစာာ�သညီး အဖြ��း�ပူးွာ�စာ�ာ ဖြဖွဲ့စားချ့�သညီး။ အဘယ်းဝေကြက်ာ�း��ိုဝေသား ၎�း�

သညီး ဘး�ွန်း�ဒီနှို�း��၏ တို�း���း�သာ�မ်းှဝေဖြချက်ို အတိအက်ျထု�းဟုပူးးဖြပူးဝေန်ဖြချ�း� မ်းဟုုတးဝေသာဝေကြက်ာ�း�ဖြဖွဲ့စားသညီး။ ဟုးတး လိုးမ်းျ�ိ�

တို�သညီး လိုးဦး�ဝေ�၏ ၈၅ �ာချို�း�ချန်း� �ှိသညီး။ ၅� �ာချို�းနှုန်း�အချျ�ိ�အစာာ�နှှ�း�ပူးတးသက်း၍ မ်းဝေက်ျန်ပူးးကြက်သညီး� သာမ်းန်း လိုးဦး�

ဝေ�အပူးါအ��း အစာုအဖွဲ့ွ့�အမ်းျာ�အဖြပူးာ�က် လိုးတးဘက်းတွ�း �ှိဝေန်ချ့�ဝေသားလိုညီး� အဖြချာ�လိုးမ်းျာ�က်လိုညီး� ထုိုအချျ�ိ�အစာာ� သညီး 

အဖြမ်းိ�း��ု���ယ်းနှို�းသညီး�အချျ�ိ�အစာာ�ဟုု ရှုုဖြမ်း�းကြက်သညီး။ ဟုးတးတို�က် နှို�း��ဝေတားတပူးးမ်းဝေတားနှှ�း� အဖြချာ�လိုု�ခြုံချ��ဝေ��ဌာာန်မ်းျာ�

တွ�း ထုိုထုက်းမ်းျာ�ဝေသာ �ာချို�းနှုန်း�က်ို တိုက်းတွန်း�ဝေတာ�း��ိုလိုာပူးါက် တးစာီတို�ဘက်း ၎�း�တို�၏ ဝေဘ�က်�း�လိုု�ခြုံချ��မ်းုအတွက်း 

စာို��ိမ်းးက်ာ ဖြ��း�ပူးယ်းနှို�းငြိပူးီ� အကြက်မ်းး�ဖွဲ့က်းမ်းုမ်းျာ�လိုညီး� တစားဖွဲ့န်းဝေပူး်ဝေပူးါက်းလိုာနှို�းသညီး။ 

အာရှုး�ှာ သဝေဘာတးညီီချျက်းမ်းျာ�တွ�း အဖြချာ�လိုု�ခြုံချ��ဝေ���ို�း�ာ အချျက်းအချျ�ိ�လိုညီး� ပူးါ��းသညီး။ ၎�း�တို�မ်းှာ... 

● တပူးးမ်းဝေတားနှှ�း� �့တပူးးဖွဲ့ွ့�တို�သညီး နှို�း��ဝေ��တွ�း မ်းပူးါ��းသ�း�ဟုးသညီး� အချျက်း

● �့တပူးးဖွဲ့ွ့�အသစားတို�သညီး ‘လိုးထုုဦး�တညီး (community-oriented)’ သ�း�သညီးဟုးသညီး� အချျက်း၊ �ိုလိုိုသညီးမ်းှာ 

�့တပူးးဖွဲ့ွ့�တစားချုစာီသညီး ၎�း�တို�က်�း�လိုှညီး�သညီး� ဝေဒသမ်းှ လိုးမ်းျ�ိ�မ်းျာ�ဖြဖွဲ့�း� ဖွဲ့ွ့�စာညီး�သ�း�သညီး ဟုးသညီး�အချျက်း

● �ာဇူ�တးမ်းုမ်းျာ�နှှ�း� အာဏာာသိမ်းး�မ်းုမ်းျာ�က်ို စာီစာဉ်းချ့�မ်းုနှှ�း�ပူးတးသက်း၍ အဖြပူးစား�ှိသးမ်းျာ�က်ို လိုု�ခြုံချ��ဝေ��တပူးးမ်းျာ�မ်းှ ထုုတး 

ပူးယ်းသ�း�သညီး ဟုးသညီး� အချျက်း တို�ဖြဖွဲ့စားသညီး။ 

ထုိုက်ာလိုမ်းျာ�အတွ�း�တွ�း ဘး�ွန်းဒီနှို�း��သညီး နှို�း��ဝေ��အ� အလိုွန်းအနှတ�ယ်းမ်းျာ�ဝေသာ အဝေန်အထုာ�၌ �ှိဝေန်�့ 

ဖြဖွဲ့စားသညီး။ မ်းတးက်ွ့ဖြပူးာ�ဝေသာ လိုက်းန်က်းက်ို�းအုပူးးစာုမ်းျာ� တညီး�ှိဖြချ�း�၊ ဖြပူးန်း��းလိုာဝေသာ ဒုက်ခသညီးစာီ���းမ်းုမ်းျာ�၊ တ�ာ�မ်း��း 

န်ယ်းစာပူးးဖြဖွဲ့တးဝေက်ျားလိုက်းန်က်းသယ်းယ်းမ်းုမ်းျာ�နှှ�း� အဓိိက်က်ျဝေသာ တ�ာ�ဝေ��နှှ�း�လိုု�ခြုံချ��ဝေ��အဖွဲ့ွ့�အစာညီး�မ်းျာ�၏ အာ�န်ညီး�ချျနိ့်� 

ဝေန်သညီး�အဝေဖြချအဝေန်တို�ဝေကြက်ာ�း� မ်းလိုု�ဖြချ�မ်းုမ်းျာ�နှှ�း�က်ပူးး�ိုက်းဝေန်သညီး�က်ာလို ဖြဖွဲ့စားသညီး။ ၅� �ာချို�းနှုန်း� ပူးါ��းဝေ��မ်းးဝေကြက်ာ�း� 

အကြီးက်ီ��ု��အတိုက်းအချ�လိုက်းန်က်းက်ို�းအုပူးးစာုဖြဖွဲ့စားသညီး� CNDD-FDD သညီး အာရှုး�ှာသဝေဘာတးညီီမ်းုမ်းျာ�က်ို လိုက်းမ်းှတးမ်းထုို� 

ဘ့ ချုချ�ချ့�သညီး။ ထုိုချုချ�မ်းုမ်းျာ�ဝေကြက်ာ�း� တိုက်းချိုက်းမ်းု�ပူးးထုာ�သညီး� အဖြချာ�လိုက်းန်က်းက်ို�းအုပူးးစာုမ်းျာ�အပူးါအ��း စာစားဘက်း�ို�း�ာ 

ဝေပူးါ�း�စာညီး�မ်းုဖြဖွဲ့စားစာဉ်းက်ို ကြက်န်း�ကြက်ာဝေစာချ့�သညီး။ 

ဖြဖွဲ့စားဝေပူး်တို�တက်းမ်းုသညီး ဝေနှှ�ဝေက်ွ�ဝေသားလိုညီး� ဝေတာ�းအာဖွဲ့�ိက်နှို�း��မ်းှ ကြက်ာ���းဝေစာ�စာပူးးဝေပူး�သးမ်းျာ�သညီး အာလိုု�� 

ပူးါ��းမ်းု�ှိဝေသာ အပူးတးချတး�ပူးးစာ့မ်းုတစားချု �ယ်းနှို�း�န်းအတွက်း ကြီးက်ိ��ပူးမ်းး�မ်းုမ်းျာ�တွ�း �က်းလိုက်းက်းညီီချ့�သညီး။ ၂��၂ ချုနှှစား၊ 

ဒီဇူ�းဘာလိုတွ�း အကြီးက်ီ��ု��လိုက်းန်က်းက်ို�းအုပူးးစာုတစားချုဖြဖွဲ့စားဝေသာ CNDD-FDD နှှ�း� ဘး�ွန်း�ဒီအစာို��တို� သညီး အပူးစားအချတး 

�ပူးးစာ့ဝေ��က်ို လိုက်းမ်းှတးဝေ��ထုို�ချ့�သညီး။ ဝေန်ာက်းပူးို�း�တွ�း CNDD-FDD သညီး လိုာမ်းညီး� ဝေ�ွ�ဝေက်ာက်းပူးွ့မ်းျာ�တွ�း ပူးါ��းနှို�း�န်း 

နှို�း��ဝေ��ပူးါတီတစားချုအဖြဖွဲ့စား အသွ�း�ဝေဖြပူးာ�း�ချ့�သညီး။ ထုိုအသွ�းက်း�ဝေဖြပူးာ�း�မ်းုသညီး စာစားဘက်း�ို�း�ာဝေပူးါ�း�စာညီး�မ်းု စာတ�းနှို�း�န်း

 လိုမ်းး�ဖွဲ့ွ�း�ဝေပူး�ချ့�သညီး။ 



55တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး��ု�မျိုး�း�ရေးရ�ရးစင်းးတိုး

တ�းမှရေးတားန်းည်း��ည်ာ�ိံင်း�ဆိုိံင်း�ာ သရေးဘာတူည်ီခုကး (The Forces Technical Agreement- FTA) 

အစာုအဖွဲ့ွ့�မ်းျာ�အကြက်ာ� သ�သယ်မ်းျာ��ှိဝေန်သဖြဖွဲ့�း� အပူးစားအချတး�ပူးးစာ့ဝေ��သညီး ၂��၃ ချုနှှစားတွ�း ဝေန်ာက်းတစားကြီးက်ိမ်းး 

ပူးျက်းဖြပူးယ်းသွာ�ဝေသားလိုညီး� ကြက်ာ�က်ာလိုအစာို��၊ တပူးးမ်းဝေတားနှှ�း� CNDD-FDD တို�အကြက်ာ� ညီိိနှု�း�ဝေ�ွ�ဝေနှွ�မ်းုမ်းျာ�က်ို လိုျ�းဖြမ်းန်း

စာွာ ဖြပူးန်းလိုညီးစာတ�းနှို�းချ့�သညီး။ ထုိုညီိိနှု�း�ဝေ�ွ�ဝေနှွ�မ်းုမ်းျာ�သညီး စာစားတပူးးဝေပူးါ�း�စာညီး�ဝေ��နှှ�း� CNDD-FDD နှှ�း� အစာို��အကြက်ာ� 

အာဏာာချွ့ဝေ�မ်းု လိုမ်းး�ညွှှန်းနှှစားချုလိုု��က်ို လိုွမ်းး�ခြုံချ��ချ့�သညီး။ 

စာစားတပူးးပူးို�း�တွ�း အစာုအဖွဲ့ွ့�မ်းျာ�သညီး တပူးးမ်းဝေတားန်ညီး�ပူးညီာပူးို�း��ို�း�ာ သဝေဘာတးညီီချျက်း (FTA) က်ို လိုက်းမ်းှတး 

ဝေ��ထုို�ချ့�သညီး။ FTA တွ�း အစာို��မ်းဟုုတးဝေသာ လိုက်းန်က်းက်ို�းတပူးးမ်းျာ�နှှ�း� FAB တို�သညီး နှို�း��ဝေတားတပူးးမ်းဝေတားသစားထု့သို� 

ဝေပူးါ�း�စာညီး�မ်းညီး� လိုုပူးး�န်း�လိုမ်းး�ညွှှန်းအဝေသ�စာိတးက်ို ဝေဖွဲ့ားဖြပူးထုာ�သညီး။ FTA သညီး ပူးး�တွ့အပူးစားအချတး�ပူးးစာ့ဝေ��ဝေက်ားမ်း�ှ�း 

(the Joint Ceasefire Commission- JCC)  ဟုု ဝေချ်သညီး� ကြီးက်ီ�ကြက်ပူးးဝေ��အဖွဲ့ွ့� (a supervisory body) က်ိုလိုညီး� ဘး�ွန်းဒီ 

နှို�း���ှိ အဖြချာ�တတိယ်ကြက်ာ�ချ�အဖွဲ့ွ့�တစားချုဖြဖွဲ့စားသညီး� အာဖွဲ့�ိက်သမ်းဂ္ဂဂငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ဝေ��ထုိန်း�သိမ်းး�ဝေ��အဖွဲ့ွ့� (AMIB) နှှ�း� အတး 

ဝေပူးါ�း�စာညီး�မ်းုဖြဖွဲ့စားစာဉ်းက်ို ဝေစာာ�း�ကြက်ညီး��န်း လိုုပူးးပူးို�းချွ�း�မ်းျာ�ဝေပူး�ထုာ�သညီး။ 

FTA တွ�း ပူးါ��းဝေသာ အချျက်းမ်းျာ�နှှ�း�အညီီ အ��း�နှှစား��း�ပူးါဝေသာ ဝေပူးါ�း�စာညီး�ဝေ��ဖြဖွဲ့စားစာဉ်းက်ို စာတ�းချ့�သညီး။ ၂��၄

 ချုနှှစားမ်းှ ၂��၆ ချုနှှစားအထုိ �ှညီးကြက်ာချ့�ဝေသာ ပူးထုမ်းအ��း�တွ�း အစာို��မ်းဟုုတးဝေသာ လိုက်းန်က်းက်ို�းအုပူးးစာုမ်းျာ�မ်းှ စာစားသညီးဝေတား

(၂၆,���) ဦး�နှှ�း� FAB စာစားသာ� (၁၄,���) ဦး�တို�က်ို နှို�း��ဝေတား၏တပူးးမ်းဝေတားနှှ�း� �့တပူးးဖွဲ့ွ့�အသစားထု့သို� ဝေပူးါ�း�စာညီး�ချ့�သညီး။

နှို�း��ဝေတားတပူးးမ်းဝေတားနှှ�း� အစာို��မ်းဟုုတးဝေသာ လိုက်းန်က်းက်ို�းတပူးးမ်းျာ�နှှစားချုလိုု��မ်းှလိုာဝေသာ စာစားသာ� (၁၄,���) ဦး�က်ို 

ချျက်းချျ�း�ဖြဖွဲ့�တးချ့�သညီး။ ဒုတိယ်အ��း�အဝေန်ဖြဖွဲ့�း� နှို�း��ဝေတား၏ တပူးးမ်းဝေတားနှှ�း� �့တပူးးဖွဲ့ွ့�အသစားတို�၏ အ�ွယ်းအစာာ�က်ို ၂၅,

��� နှှ�း� ၂�,��� သို� အသီ�သီ�ဝေလိုှာ�ချျချ့�သညီး။ 

FTA တွင်း �ါဝါင်းရေးသာ ဓိိကအခုကးမှုာ�

● FAB ၏ �ာထုး�ဝေန်�ာဖွဲ့ွ့�စာညီး�ပူးု�က်ို �က်းလိုက်းထုာ��ှိမ်းညီးဖြဖွဲ့စားငြိပူးီ� အစာို��မ်းဟုုတးဝေသာ လိုက်းန်က်းက်ို�းတပူးး

မ်းျာ�မ်းှ ဝေပူးါ�း�စာညီး�ထုာ�သးမ်းျာ�၏ �ာထုး�ဝေန်�ာအ�ညီးအချျ�း�နှှ�း� ပူးတးသက်း၍ JCC က် �ု��ဖြဖွဲ့တးသွာ�မ်းညီး။ 

● အစာို��မ်းဟုုတးဝေသာ လိုက်းန်က်းက်ို�းတပူးးမ်းျာ�သညီး တပူးးန်ယ်း/တပူးးစာချန်း�ဝေန်�ာမ်းျာ�တွ�း �ှိဝေန်�မ်းညီးဖြဖွဲ့စားငြိပူးီ� 

စာိစာစားအတညီး ဖြပူး�ဝေ��လိုုပူးး�န်း�စာဉ်းက်ို JCC မ်းှ ကြီးက်ီ�ကြက်ပူးးသွာ�မ်းညီး။ 

● (ဝေပူးါ�း�စာညီး�ထုာ�ဝေသာ �့တပူးးဖွဲ့ွ့�တွ�း ၆၅-၃၆ �ာချို�းနှုန်း�အချျ�ိ�အစာာ�နှှ�း�အတး အထုက်းပူးို�း�အ��း�ဖြမ်းိ�း�

အ�ာ�ှိအ�ာချ�မ်းျာ�တွ�း FAB အ�ာ�ှိ (၆�) �ာချို�းနှုန်း�နှှ�း� CNDD-FDD အ�ာ�ှိ (၄�) �ာချို�းနှုန်း� ပူးါ��းဝေစာ

မ်းညီး ဖြဖွဲ့စားသညီး။ 

● တို�း���း�သာ�မ်းှဝေဖြချ (၅�-၅� �ာချို�းနှုန်း�) က်ို တပူးးမ်းဝေတား၏ အ��း�ပူးိုန်ိမ်းး�ဝေသာ �ာထုး�ဝေန်�ာမ်းျာ�တွ�းလိုညီး�

 လိုိုက်းန်ာ ထုာ��ှိသွာ�မ်းညီး ဖြဖွဲ့စားသညီး။ 

စာစားဘက်း�ို�း�ာ ဝေပူးါ�း�စာညီး�မ်းုက်ို ဝေ�ာ�း�ွက်း�ာတွ�း �ာထုး�ဝေန်�ာ သဟုဇူတဖြဖွဲ့စားဝေ�� (rank harmonization) 

လိုုပူးး�န်း�စာဉ်းအပူးါအ��း စာိန်းဝေချ်မ်းု အမ်းျ�ိ�မ်းျ�ိ��ှိဝေသားလိုညီး� ခြုံချ���ု�ကြက်ညီး�လိုှ�း စာစားဘက်း�ို�း�ာဝေပူးါ�း�စာညီး�မ်းုသညီး စာစားပူးွ့အ�ု�� 

သတးဝေ��ဟုးသညီး� ဝေပူးါ�း�စာညီး�ဝေ�� �ညီး�ွယ်းချျက်း ဝေအာ�းဖြမ်း�းချ့�သညီး။ ထုို�အဖြပူး�း လိုက်းန်က်းက်ို�းတပူးးဖွဲ့ွ့�အသစားတို�သညီး အစာို��

မ်းဟုုတးဝေသာ လိုက်းန်က်းက်ို�းအုပူးးစာုဖြဖွဲ့စားသညီး� PALIPEHUTU-FNL က်ို ညီိိနှု�း�ဝေ��စာာ�ပူးွ့�ို�း�သို� ��းဝေ�ာက်းလိုာ�န်း ထုိဝေ�ာက်း

စာွာနှှ�း� ဝေအာ�းဖြမ်း�းစာွာဖွဲ့ိအာ�ဝေပူး�နှို�းချ့�သညီး။ 
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SSR ကိံ ကုယားးကုယားးပြု�န်းး�ပြု�န်းး�ရေးဆိုာင်း�ွကးပြုခင်း�

၂��၄ ချုနှှစား၊ ဝေမ်းလိုတွ�း က်ုလိုသမ်းဂ္ဂဂလိုု�ခြုံချ��ဝေ��ဝေက်ာ�းစာီ (UN Security Council) သညီး �ှိထုာ�ဝေသာ အာဖွဲ့�ိက်န်း 

သမ်းဂ္ဂဂတပူးးက်ို အစာာ�ထုို��န်း ဘး�ွန်းဒီနှို�း���ှိ က်ုလိုသမ်းဂ္ဂဂငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ဝေ��ထုိန်း�သိမ်းး�ဝေ��အဖွဲ့ွ့� (ONUB) က်ို ဝေစာလိုွတးချ့�သညီး။ 

ONUB ၏ လိုုပူးးပူးို�းချွ�း�မ်းှာ အမ်းျ�ိ�မ်းျ�ိ��ှိငြိပူးီ� အပူးစားအချတး�ပူးးစာ့ဝေ��အစာီအစာဉ်းမ်းျာ�က်ို ဝေလို�စာာ�လိုိုက်းန်ာ�န်း၊ ဘး�ွန်းဒီတပူးးဖွဲ့ွ့� 

အသီ�သီ�အကြက်ာ� ယ်ု�ကြက်ညီးမ်းုဖြမ်းိ�း�တ�းဝေပူး��န်းနှှ�း� စာစားသညီးဝေတားမ်းျာ�က်ို လိုက်းန်က်းဖြဖွဲ့�တးသိမ်းး�ဖြချ�း�နှှ�း� တပူးးဖွဲ့ျက်းသိမ်းး�ဖြချ�း�၊ 

နှို�း��ဝေတားက်ာက်ွယ်းဝေ��နှှ�း� ဖြပူးညီးတွ�း�လိုု�ခြုံချ��ဝေ��တပူးးဖွဲ့ွ့�မ်းျာ� ဝေပူးါ�း�စာညီး�ဝေ��တွ�းက်းညီီ�န်း စာသညီးတို� ပူးါ��းသညီး။ 

၂��၅ ချုနှှစားတွ�း ဒီမ်းိုက်ဝေ�စာီန်ညီး�က်ျဝေ�ွ�ဝေက်ာက်းပူးွ့မ်းျာ� က်ျ�း�ပူးချ့�ငြိပူးီ� ထုိုဝေ�ွ�ဝေက်ာက်းပူးွ့မ်းျာ�တွ�း အစာို��မ်းဟုုတး 

ဝေသာ ယ်ချ�းလိုက်းန်က်းက်ို�းတပူးးဖွဲ့ွ့�တစားချုဖြဖွဲ့စားသညီး� CNDD-FDD က် အနှို�း��ှိချ့�သညီး။ CNDD-FDD အဖွဲ့ွ့�ဝေချါ�း�ဝေ�ာ�း Pierre 

Nkurunziza သညီး ဘး�ွန်း�ဒီနှို�း��၏ သမ်းတတသစားဖြဖွဲ့စားလိုာသညီး။ ၂��၆ ချုနှှစား၊ စာက်းတ�းဘာလိုတွ�း ကြီးက်ိ��ပူးမ်းး�မ်းုအကြီးက်ိမ်းးကြီးက်ိမ်းး

က်ျရှုု��ချ့�ဝေသားလိုညီး� ဒုတိယ်အကြီးက်ီ��ု��အစာို��မ်းဟုုတးဝေသာ လိုက်းန်က်းက်ို�းအုပူးးစာုဖြဖွဲ့စားသညီး� FNL သညီး အပူးစားအချတး�ပူးးစာ့ဝေ��

သဝေဘာတးစာာချျ�ပူးးက်ို လိုက်းမ်းှတးဝေ��ထုို�ချ့�သညီး။ ၂��၈ ချုနှှစားတွ�း ထုိုလိုက်းန်က်းက်ို�း အုပူးးစာုသညီးလိုညီး� နှို�း��ဝေ��ပူးါတီအဖြဖွဲ့စား

 အသွ�းဝေဖြပူးာ�း�ချ့�သညီး။ 

၂��၄-၂��၆ ခုျနှှစားအတွ�း� ကု်လိုသမ်းဂ္ဂဂအဖ့ွွဲ့�သညီး န်ယ်းသာလိုန်းနုိှ�း��အပူးါအ��းအဖြချာ�နုိှ�း��အချျ�ိ�၏ အက်းအညီီနှှ�း�

အတး ကြီးက်ီ�မ်းာ�ဝေသာတပူးးဖွဲ့ျက်းသိမ်းး�ဝေ�� အစာီအစာဉ်းတစား�ပူးးက်ို အဝေက်ာ�းအထုညီးဝေဖွဲ့ားချ့�သညီး။ ထုိုအစာီအစာဉ်းသညီး အစာို�� 

မ်းဟုုတးဝေသာ လိုက်းန်က်းက်ို�းအုပူးးစာုမ်းျာ�နှှ�း� နှို�း��ဝေတားက်ာက်ွယ်းဝေ��တပူးးမ်းှ တပူးးသာ� (၃�,���) ချန်း�နှှ�း� ဖြပူးညီးသး�စာစား                  

(၁၁,���) ချန်း�က်ို ဖြဖွဲ့�တးလိုိုက်းသညီး။ FNL တပူးးဖွဲ့ွ့�မ်းျာ�သညီး ၂��၈ ချုနှှစား မ်းတို�းချ�းအထုိ အဖြပူးညီး�အ�ဖြဖွဲ့�တးသိမ်းး�ဖြချ�း� မ်းချ�ချ့�� 

ဝေသားလိုညီး� တပူးးဖြဖွဲ့�တးသိမ်းး�ဝေ��လိုုပူးး�န်း�စာဉ်းက်ို ဝေအာ�းဖြမ်း�းမ်းုတစားချုအဖြဖွဲ့စား ဝေယ်ဘုယ်ျအာ�ဖြဖွဲ့�း� မ်းှတးယ်းကြက်ငြိပူးီ� အက်း�အဝေဖြပူးာ�း�

ဖြဖွဲ့စားစာဉ်း၏ အဖြပူး�ဝေသာဝေ�ာ�းသညီး� တွန်း�အာ�တစားချုဖြဖွဲ့စားချ့�သညီး။ 

၂���-၂��၅ ချုနှှစားအတွ�း� တညီးငြိ�ိမ်းးဝေ��ဝေ�ာ�း�ွက်းချျက်းမ်းျာ�သညီး SSR နှှ�း��ို�းဝေသာဝေမ်း�ချွန်း�က်ို ပူးိုချို�းလိုု�ဝေသာ 

န်ညီး�လိုမ်းး�ဖြဖွဲ့�း� ဝေဖြဖွဲ့�ှ�း�နှို�း�န်း လိုမ်းး�ဝေကြက်ာ�း�ဖွဲ့ွ�း�ဝေပူး�ချ့�သညီး။ SSR နှှ�း��ို�းဝေသာ အဝေဖြချချ�အချျက်းမ်းျာ�သညီး  အာရှုး�ှာစာာချျ�ပူးး

မ်းျာ�တွ�းပူးါ��းငြိပူးီ� ဝေန်ာက်း�က်းတွ့ အပူးစားအချတး�ပူးးစာ့ဝေ��သဝေဘာတးစာာချျ�ပူးးမ်းျာ�တွ�း တပူးးမ်းဝေတားနှှ�း� �့တပူးးဖွဲ့ွ့� ဝေပူးါ�း�စာညီး�

�န်း၊ ထုိုတပူးးဖွဲ့ွ့�မ်းျာ�က်ို ထုိဝေ�ာက်းစာွာ စာီမ်း�အုပူးးချျ�ပူးး�န်းနှှ�း� သ�း�ဝေလိုှားဝေသာ တို�း���း�သာ�ပူးါ��းမ်းုအချျ�ိ�အစာာ��ှိ�န်း လိုိုအပူးး

ဝေကြက်ာ�း� ထုညီး�သွ�း�ထုာ�သညီး။ သို��ာတွ�း အန်ာဂ္ဂတးတွ�းထုာ��ှိသညီး� တပူးးဖွဲ့ွ့�မ်းျာ�၏အ�ွယ်းအစာာ�နှှ�း� လိုုပူးး�န်း�မ်းျာ�၊ ဝေပူးါ�း� 

စာညီး�ဝေ��နှှ�း� ဖြပူးန်းလိုညီးဖွဲ့ွ့�စာညီး�ဝေ��ဖြဖွဲ့စားစာဉ်းမ်းျာ�သညီး လိုက်းဝေတွ�က်ို လိုက်းဝေတွ�တွ�း မ်းညီးသို�အဝေက်ာ�းအထုညီးဝေဖွဲ့ားသွာ�မ်းညီး 

စာသညီးတို�အပူးါအ��း အဖြချာ�အဝေ��ကြီးက်ီ�ဝေသာ ဖွဲ့ွ့�စာညီး�ပူးု��ို�း�ာက်ိစာစ�ပူးးမ်းျာ�က်ို ထုညီး�သွ�း�ထုာ�ဖြချ�း�မ်း�ှိချ့�ဝေပူး။ 

၂��၅ ချုနှှစား ဝေ�ွ�ဝေက်ာက်းပူးွ့မ်းျာ� မ်းတို�းမ်းီ၌ ဘယ်းလိုဂ္ဂျယီ်န်း၊ ဖြပူး�းသစား၊ န်ယ်းသာလိုန်းနှှ�း� ယ်းဝေက် စာသညီး� အလိုှ��ှ�း 

နှို�း�� (၄) ချုမ်းှ က်ိုယ်းစာာ�လိုှယ်းမ်းျာ�သညီး FDN နှှ�း� ကြက်ာ�ဖြဖွဲ့တးအစာို��တို�က်ို တပူးးမ်းဝေတားနှှ�း� �့တပူးးဖွဲ့ွ့�တို�က်ို ဖြပူး�ဖြပူး�းဝေဖြပူးာ�း�လို့ 

ဝေ��ဝေ�ွ�ချျယ်းစာာ�ာမ်းျာ� ဝေပူး�ချ့�သညီး။ ဝေတွ��ု�ဝေ�ွ�ဝေနှွ�မ်းုက်ို ချို�းမ်းာဝေအာ�း မ်းညီးသို�ဖြပူး�လိုုပူးးမ်းညီးနှှ�း� သက်း�ို�း�ာအစာို��ဌာာန် 

မ်းျာ�နှှ�း� လိုု�ခြုံချ��ဝေ��အဖွဲ့ွ့�မ်းျာ�အာ�လိုု�� ပူးါ��းလိုာနှို�းသညီး� အာ�လိုု��လိုွမ်းး�ခြုံချ��မ်းု�ှိဝေသာ SSR အစာီအစာဉ်းတစား�ပူးး မ်းညီးသို�ဝေ���ွ့ 

မ်းညီးတို�က်ို အဝေသ�စာိတးဝေဖွဲ့ားဖြပူးထုာ�သညီး�  မ်းးဝေဘာ�းစာာ�ွက်းစာာတမ်းး�တစားချုက်ိုထုုတးဖြပူးန်းချ့�သညီး။ ထုိုအစာီအစာဉ်းသညီး လိုု�ခြုံချ��ဝေ��

က်ဏ္ဍ�ို�း�ာ အက်းအညီီမ်းျာ�က်ို က်ျ�ိ�ဝေကြက်ာ�း�ညီီညွှှတးစာွာ  ဝေပူး�နှို�း�န်းအတွက်း နှို�း��တက်ာအဖွဲ့ွ့�အစာညီး�မ်းျာ�အာ� ဝေ�ွ�ချျယ်း 

စာ�ာမ်းျာ�ဝေပူး��န်း �ညီး�ွယ်းချ့�သညီး။ 
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ဘူ�ွန်းးဒါီနှိံင်းင်�၏ အာ�လုံံ��လုံွမှး�ခြုံခံ�ရေးသာ SSR အစိုးီအစိုးဉ်းတွင်း �ါ�ှိရေးသာ အခုကးမှုာ� 

• က်ာယ်က်��ှ�းနှို�း��က် ဦး�ဝေ�ာ�းသညီး� ဖြပူး�ဖြပူး�းဝေဖြပူးာ�း�လို့ဝေ��ဖြဖွဲ့စားစာက်း၏ အဝေ��ကြီးက်ီ�ဖြချ�း�

• ဖြပူး�ဖြပူး�းဝေဖြပူးာ�း�လို့ဝေ��အစာီအစာဉ်းက်ို လိုု�ခြုံချ��ဝေ��လိုိုအပူးးချျက်းမ်းျာ�နှှ�း� ငြိချိမ်းး�ဝေဖြချာက်းမ်းုမ်းျာ�က်ို အက့်ဖြဖွဲ့တးထုာ�မ်းု

အဝေပူး်တွ�း အဝေဖြချချ��န်း လိုိုအပူးးဖြချ�း�၊

• လိုု�ခြုံချ��ဝေ��မ်းး�ါဒနှှ�း� အသု��စာ�ိတးမ်းျာ�နှှ�း�ပူးတးသက်း၍ ပူးွ�း�လို�း�ဖြမ်း�းသာမ်းုနှှ�း� တာ�န်းချ�မ်းုအပူးါအ��း လိုု�ခြုံချ��ဝေ��

က်ဏ္ဍအတွ�း� တို�တက်းဝေသာ အုပူးးချျ�ပူးးမ်းုတစား�ပူးး လိုိုအပူးးဖြချ�း�၊

• ပူးိုက်ျယ်းဖြပူးန်း�ဝေသာ လိုု�ခြုံချ��ဝေ��မ်းး�ါဒမ်းးဝေဘာ�းနှှ�း� ဘတးဂ္ဂျက်းတို�နှှ�း� က်ိုက်းညီီဝေသာ အဖွဲ့ွ့�တစားချုစာီ၏ အချန်း�က်ဏ္ဍ

နှှ�း� တာ�န်းမ်းျာ� �ှ�း�လို�းမ်းု�ှိဖြချ�း�၊

SSR လိုိုအပူးးမ်းုနှှ�း�ပူးတးသက်း၍ အစာို��နှှ�း� အလိုှ��ှ�းနှို�း��မ်းျာ�အကြက်ာ� အနှှစားသာ��ှိဝေသာ ဝေတွ��ု�ဝေ�ွ�ဝေနှွ�မ်းုတစားချု

စာတ�းနှို�း�န်း က်န်ဦး�ကြီးက်ိ��ပူးမ်းး�မ်းုမ်းျာ�သညီး မ်းဝေအာ�းဖြမ်း�းချ့�ဝေပူး။ အထုက်းတွ�း ဝေဖွဲ့ားဖြပူးထုာ�သညီး�အတို�း� ‘နှို�း��ဝေ��အဝေဖြချအဝေန် 

သညီး အစုာအဖ့ွွဲ့�အမ်းျ�ိ�မ်းျ�ိ�က် ထို�ှလွိုယ်းငြိပီူး� ရုှုပူးးဝေထွု�ဝေသာ အစီာအစာဉ်းတစား�ပူးးတွ�း စာန်စားတက်ျ�ုိ�း��န်း�စာဉ်း�စာာ��န်းအတွက်း  ��း�

က်ျက်းမ်းု မ်း�ှိဝေသ�ဝေပူး။’ သက်း�ို�း�ာ တပူးးမ်းဝေတားနှှ�း� �့တပူးးဖွဲ့ွ့�ဝေက်ားမ်း�ှ�းမ်းျာ�၊ တ�ာ�ဝေ��၊ လိုးထုုလိုု�ခြုံချ��ဝေ��၊ က်ာက်ွယ်းဝေ��နှှ�း� 

ဘဏ္ဍာဝေ���န်းကြီးက်ီ�တို�သညီး ပူးး�တွ့ဝေတွ��ု�ဝေ�ွ�ဝေနှွ�မ်းုတွ�းပူးါ��း�န်း ၎�း�တို�၏နှို�း��ဝေ��အ��း�ဝေန်�ာတို�နှှ�း�ပူးတးသက်း၍ �ှ�း� 

�ှ�း�လို�း�လို�း� မ်း�ှိချ့�ဝေပူး။  ထုိုက်ိစာစနှှ�း�ပူးတးသက်း၍ အနှှစားသာ��ှိဝေသာ ဖြဖွဲ့စားဝေပူး်တို�တက်းမ်းုသညီး ဝေ�ွ�ဝေက်ာက်းချ�အစာို��တစား�ပူးး

မ်းထုွက်းဝေပူး်လိုာချ�းအထုိ ဖြဖွဲ့စားနှို�းမ်းညီးမ်းဟုုတးဟုု ချျဖြပူးချ့�သညီး။ 

ထုိုအဝေတာအတွ�း� DDR ဖြဖွဲ့စားစာဉ်းနှှ�း� ယ်ချ�းအစာို��မ်းဟုုတးဝေသာ လိုက်းန်က်းက်ို�းတပူးးမ်းျာ�က်ို နှို�း��ဝေတား၏ တပူးး မ်း

ဝေတားနှှ�း� �့တပူးးဖွဲ့ွ့�သို� ဝေပူးါ�း�စာညီး�ဝေ��ဖြဖွဲ့စားစာဉ်းတို�က်ို �က်းလိုက်းဝေဖွဲ့ားဝေ�ာ�းသွာ�သညီး။ တပူးးမ်းဝေတားနှှ�း� ဘး�ွန်းဒီ အမ်းျ�ိ�သာ�

�့တပူးးဖွဲ့ွ့� (Burundi National Police) နှှစားချုလိုု��၏ အ�ွယ်းအစာာ�သညီး မ်းျာ�စာွာ ကြီးက်ီ�ထုွာ�လိုာသညီး။ တပူးးမ်းဝေတားနှှ�း� �ပူးး

တပူးးဖွဲ့ွ့�က်ို အုပူးးချျ�ပူးးသညီး� ဥပူးဝေဒသစားတစား�ပူးးထုုတးဖြပူးန်းချ့�ငြိပူးီ� ထုိုဥပူးဝေဒသစားသညီး တပူးးမ်းဝေတားနှှ�း� �့တပူးးဖွဲ့ွ့�အသစားတစားချုက်ို 

ဖွဲ့ွ့�စာညီး�ဝေပူး�ချ့�သညီး။ တပူးးဝေပူးါ�း�စာညီး�ဝေ��သညီး အာရှုး�ှာသဝေဘာတးညီီချျက်းမ်းျာ�နှှ�း�အညီီဖြဖွဲ့စားဝေသားလိုညီး� သဝေဘာတးထုာ�

ဝေသာ က်ိုတာ (အချျ�ိ�အစာာ�) နှှ�း�ပူးတးသက်း၍ �့တပူးးဖွဲ့ွ့�တွ�း က်ျ�း�သု��နှို�းဖြချ�း�မ်း�ှိသညီး�အဖြပူး�း ဝေထုာက်းလိုှမ်းး�ဝေ��အဖွဲ့ွ့�တွ�း

လိုညီး� တစားချျ�ိ�တစား�ှက်းသာ က်ျ�း�သု��နှို�းချ့�သညီး။ 

နှို�း��ဝေ��အဝေဖြချအဝေန်မ်းျာ�သညီး လိုု�ခြုံချ��ဝေ��အဖွဲ့ွ့�မ်းျာ�က်ို မ်းညီး�သို�စာီမ်း�ချန်း�ချွ့မ်းညီးနှှ�း� ပူးတးသက်း၍ ဝေလို�ဝေလို�န်က်းန်က်း 

အဝေလို�ထုာ��န်းအတွက်း အ��း�သ�း�မ်း�ှိချ့�ဝေပူး။ ထုို�အဖြပူး�း အစာို��အဖွဲ့ွ့�အတွ�း� ဝေယ်ဘုယ်ျအာ�ဖြဖွဲ့�း� SSR နှှ�း� ပူးတးသက်း၍ 

က်ွမ်းး�က်ျ�းမ်းုမ်း�ှိသညီး�အဖြပူး�း မ်းတးညီီဝေသာအစာုအဖွဲ့ွ့�မ်းျာ�နှှ�း� လိုက်းန်က်းက်ို�းအုပူးးစာုမ်းျာ�အကြက်ာ� ယ်ု�ကြက်ညီးမ်းုန်ညီး�ချ့�သညီး။ ၂��၅

 ချုနှှစား ဝေ�ွ�ဝေက်ာက်းပူးွ့မ်းျာ�အတွက်း ကြီးက်ိ�တ�းဖြပူး�း��းမ်းုမ်းျာ� စာတ�းသညီး�အချါ ထုိုအချျက်းမ်းျာ�က် ဝေ��ှညီး SSR က်ိစာစ�ပူးး မ်းျာ�က်ို 

အစာုအဖွဲ့ွ့�မ်းျာ�မ်းှ အဝေလို�ထုာ��န်း ချက်းချ့ဝေစာချ့�သညီး။ ထုိုက်ာလိုအတွ�း� က်ုလိုသမ်းဂ္ဂဂအဖွဲ့ွ့�က် က်းညီီချ့�ဝေသားလိုညီး� ဝေလို�န်က်း

ဝေသာ ဖြဖွဲ့စားဝေပူး်တို�တက်းမ်းုအန်ညီး��ယ်းသာ �ှိချ့�သညီး။ 

လုံံ�ခြုံခံ�ရေး��ကဏ္ဍ ဖွ��ပြီးဖိံ�တိံ�တကးရေး��အစိုးီအစိုးဉ်းမှုာ�

၂��၉ ချုနှှစားတွ�း ဘး�ွန်းဒီနှှ�း� န်ယ်းသာလိုန်းအစာို��တို�သညီး လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍဖွဲ့ွ��ငြိဖွဲ့ိ��တို�တက်းဝေ�� (Security Sector 

Development- SSD) အစာီအစာဉ်းတွ�း (၈) နှှစားအတွ�း� အတးတက်ွဝေ�ာ�း�ွက်း�န်း န်ာ�လိုညီးမ်းုစာာချွန်းလိုှာ (MoU) က်ို 

လိုက်းမ်းှတးဝေ��ထုို�ချ့�သညီး။ ထုိုအစာီအစာဉ်းသညီး က်ဏ္ဍ (၃) ချုက်ို ဦး�တညီးထုာ�သညီး။ ၎�း�တို�မ်းှာ ၁) ဖြပူးညီးသး�လိုု�ခြုံချ��ဝေ��နှှ�း� �့

လိုုပူးး�န်း��န်းကြီးက်ီ�ဌာာန် (the Ministry for Public Security and the police)၊ ၂) နှို�း��ဝေတားက်ာက်ွယ်းဝေ��နှှ�း� ယ်ချ�း စာစားသညီး



58 တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး��ု�မျိုး�း�ရေးရ�ရးစင်းးတိုး

ဝေတားမ်းျာ��ို�း�ာ �န်းကြီးက်ီ�ဌာာန် (the Ministry for National Defence and Former Combatants – MDNAC) နှှ�း� 

တပူးးမ်းဝေတား၊ နှှ�း� ၃) လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍက်ို ဒီမ်းိုက်ဝေ�စာီန်ညီး�က်ျ အုပူးးချျ�ပူးးမ်းုတို�ဖြဖွဲ့စားသညီး။ 

SSD အစာီအစာဉ်းက်ို အဝေက်ာ�းအထုညီးဝေဖွဲ့ား�န်း ဝေ�ာ�း�ွက်းချ့�သညီး� ပူးထုမ်းဝေဖြချလိုှမ်းး�မ်းှာ ဖြပူးညီးသးလိုးထုု၏ လိုု�ခြုံချ��ဝေ�� 

�ို�း�ာအဖြမ်း�းမ်းျာ�နှှ�း� လိုိုအပူးးချျက်းမ်းျာ�က်ို စာစားတမ်းး�ဝေက်ာက်းယ်း�န်း ဖြဖွဲ့စားသညီး။ ၂��� ချုနှှစားမ်းှစာ၍ ဘး�ွန်းဒီနှို�း��၏ လိုု�ခြုံချ��ဝေ�� 

က်ဏ္ဍတွ�း အလိုွန်းကြီးက်ီ�မ်းျာ�ဝေသာ ဖြဖွဲ့စားဝေပူး်တို�တက်းမ်းုမ်းျာ���ှိချ့�သညီးဟုု စာစားတမ်းး�ဝေတွ��ှိချျက်းမ်းျာ�က် အတညီးဖြပူး�ချ့�သညီး။ 

အထုး�သဖြဖွဲ့�း� အစာို��မ်းဟုုတးဝေသာ လိုက်းန်က်းက်ို�းတပူးးဖွဲ့ွ့�မ်းျာ�က်ို နှို�း��ဝေတား၏ တပူးးမ်းဝေတားနှှ�း� �့�တပူးးဖွဲ့ွ့�တွ�း ဝေပူးါ�း�စာညီး�ဝေ��

သညီး ထုိုတို�တက်းမ်းုမ်းျာ�က်ို သိသာဝေစာချ့�သညီး။ သို��ာတွ�း �ာဇူ�တးမ်းု၊ လိုး�အချွ�း�အဝေ��ချျ�ိ�ဝေဖွဲ့ာက်းမ်းုနှှ�း� အကြက်မ်းး�ဖွဲ့က်းမ်းုမ်းျာ� 

သညီး ဘး�ွန်း�ဒီတုိ�အတွက်း ဝေန်�စာဉ်းဘ�၏ အစိာတးအပုိူး�း�တစားခုျအဖြဖွဲ့စား �က်း�ိှဝေန်သညီး။ ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ဝေ��၏ အက်ျ�ိ�ဝေက်ျ�ဇူး� အဖြပူးညီး�

အ�က်ို လိုးဦး�ဝေ�အမ်းျာ�စာုက် မ်းချ�စာာ��ဝေသ�ဝေပူး။ 

အထုက်းပူးါလုို�ခြုံချ��ဝေ���ုိ�း�ာ စိာန်းဝေချ်မု်းမ်းျာ�ကုိ်ကြက်ညီး�လိုှ�း ဖြပူးသးလိုးထုု၏အဖြမ်း�း၌ လိုတးတဝေလိုာအဝေ��ကြီးကီ်��ု�� လုိိုအပူးး 

ချျက်းမ်းှာ က်ာက်ွယ်းဝေ��နှှ�း� လိုု�ခြုံချ��ဝေ���ို�း�ာ တပူးးဖွဲ့ွ့�အသစားဖွဲ့ွ့�စာညီး��န်းဖြဖွဲ့စားသညီး။ ထုိုက်ာက်ွယ်းဝေ��နှှ�း� လိုု�ခြုံချ��ဝေ���ို�း�ာ 

တပူးးဖွဲ့ွ့�အသစားမ်းျာ�သညီး ဝေကြက်ာက်း�ွ��မ်းုထုက်း ယ်ု�ကြက်ညီးမ်းုက်ို တညီးဝေ�ာက်းဝေပူး�မ်းညီး�၊ လိုုပူးး�န်း�က်ွမ်းး�က်ျ�းန်ာ�လိုညီးမ်းု�ှိဝေသာ၊ 

နှို�း��ဝေ��အ� ကြက်ာ�ဝေန်ဝေသာ၊ ဖွဲ့ွ့�စာညီး�ပူးု�အဝေဖြချချ�ဥပူးဝေဒက်ို ဝေလို�စာာ�ဝေသာ၊ အ�ပူးးဘက်းအဖွဲ့ွ့�အစာညီး�မ်းျာ�ဝေအာက်းတွ�း�ှိဝေသာ၊ 

ဖြပူးဌာာန်း�ဥပူးဝေဒပူးါ ၎�း�တို�၏လိုုပူးး�န်း�မ်းျာ�က်ိုဖြဖွဲ့ညီး��ညီး��န်း လိုု�လိုု�ဝေလိုာက်းဝေလိုာက်းသ�းတန်း�ဝေပူး�ထုာ�ဝေသာနှှ�း� အဂ္ဂတိလိုိုက်း 

စာာ�မ်းု သို�မ်းဟုုတး အဖြချာ�တ�ာ�မ်း��းလိုုပူးး�ပူးးမ်းျာ�အတွက်း တာ�န်းချ�မ်းု�ှိဝေသာ က်ာက်ွယ်းဝေ��နှှ�း� လိုု�ခြုံချ��ဝေ���ို�း�ာတပူးးဖွဲ့ွ့�

အသစားမ်းျာ� ဖြဖွဲ့စား�သညီး။ 

စာစားတမ်းး�အတွ�း� ဝေဖွဲ့ားထုုတးထုာ�သညီး� လိုးကြီးက်ိ�က်းမ်းျာ�ဝေသာ အ�ိုပူးါအချျက်းမ်းျာ�က်ိုအဝေဖြချချ�ငြိပူးီ� SSD အစာီအစာဉ်း 

အတွက်း မ်းဟုာဗျူျ�ဟုာဝေဖြမိ်းာက်းဝေသာ စိာန်းဝေချ်မု်း (၃) �ပူးးကုိ် ဝေဖွဲ့ားထုုတးခ့ျ�သညီး။ ၎�း�တုိ�မှ်းာ ၁) နုိှ�း��ဝေတားက် ကြံက်��ဝေတွ�ဝေန်�သညီး� 

လိုု�ခြုံချ��ဝေ��စာိန်းဝေချ်မ်းုမ်းျာ�က်ို တု��ဖြပူးန်းနှို�း�န်း က်ာက်ွယ်းဝေ��နှှ�း� ဖြပူးညီးတွ�း�ခြုံချ��ဝေ���ို�း�ာတပူးးဖွဲ့ွ့�မ်းျာ�၏ စာွမ်းး�ဝေ�ာ�း�ညီးက်ို ဖြမ်းိ�း�

တ�းဝေပူး��န်း၊ ၂) က်ာက်ွယ်းဝေ��နှှ�း� လိုု�ခြုံချ��ဝေ��တပူးးဖွဲ့ွ့�မ်းျာ�၏ မ်းဟုာဗျူျ�ဟုာဝေဖြမ်းာက်းဝေမ်းှားမ်းှန်း�ချျက်းမ်းျာ�က်ို ဖြပူး�ဖြပူး�းဝေဖြပူးာ�း�လို့မ်းု 

အတွက်း သ�း�ဝေလိုှားဝေသာမ်းး�ါဒနှှ�း� အစာီအစာဉ်းမ်းျာ�အဖြဖွဲ့စား ဝေဖြပူးာ�း�လို့�န်းနှှ�း� ၃) ထုိဝေ�ာက်းဝေသာ က်ာက်ွယ်းဝေ��နှှ�း� လိုု�ခြုံချ��ဝေ�� 

�ို�း�ာတပူးးဖွဲ့ွ့�မ်းျာ�က်ို အ�ပူးးဘက်းနှှ�း�ဒီမ်းိုက်ဝေ�စာီန်ညီး�က်ျ ထုိန်း�ချျ�ပူးးမ်းုဝေအာက်း�ှိဝေစာ�န်းအတွက်း ထုာ��ှိဝေသာ ဖြပူးညီးတွ�း�နှှ�း� 

ဖြပူးညီးပူးတာ�န်းချ�မ်းု�ို�း�ာ အစာီအမ်း�မ်းျာ�၏ လိုုပူးး�န်း�လိုညီးပူးတးမ်းုက်ို တို�တက်းဝေက်ာ�း�မ်းွန်းဝေစာ�န်း စာသညီးတို� ဖြဖွဲ့စားသညီး။ 

SSD အစာီအစာဉ်းဝေအာက်းတွ�း ကြီးက်ိ�ဖြမ်း�းထုာ�သညီး� က်န်ဦး�လိုုပူးးဝေ�ာ�းချျက်းမ်းျာ�မ်းှာ PNB နှှ�း� FDN တို�တွ�း သ�းတန်း�၊

ပူးစာစညီး�က်ိ�ိယ်ာနှှ�း� အဝေဖြချချ�အဝေ�ာက်းအအု�မ်းျာ� တို�တက်းဝေက်ာ�း�မ်းွန်းဝေစာ�န်း ဖြဖွဲ့စားသညီး။ အ�ိုပူးါ စာွမ်းး��ညီးဖြမ်းိ�း�တ�းမ်းုမ်းျာ� 

သညီး မ်း�ှိမ်းဖြဖွဲ့စားလိုိုအပူးးဝေသားလိုညီး� စာီမ်း�ချန်း�ချွ့မ်းုဖွဲ့ွ့�စာညီး�ပူးု�မ်းျာ�၊ အဂ္ဂတိလိုိုက်းစာာ�မ်းုတိုက်းဖွဲ့ျက်းဝေ��၊ ဝေ�ွဝေ��ဝေကြက်�ဝေ��စာီမ်း�ချန်း�ချွ့မ်းု၊ 

လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍအတွ�း� �ု��ဖြဖွဲ့တးချျက်းချျ�ာတွ�း နှို�း��ဝေ��အဖြမ်းတးထုုတးမ်းုမ်း�ှိဝေ�� စာသညီးတို�တွ�း ပူးို၍အဝေလို�ထုာ�မ်းုဖြပူး��န်း 

အဝေဖြချချ�ဝေလို�လိုာမ်းုတစားချု တိုက်းတွန်း�အကြံက်�ဖြပူး�ချ့�သညီး။ 

ထုို�အဖြပူး�း ထုိုဝေလို�လိုာမ်းုက် SSR အစာီအစာဉ်းမ်းှ ပူးို၍ မ်းဟုာဗျူျ�ဟုာဝေဖြမ်းိာက်းဝေသာ ချျဉ်း�က်ပူးးမ်းုတစားချုဖြဖွဲ့�း� ဘး�ွန်းဒီနှို�း��၏ 

လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍစာိန်းဝေချ်မ်းုမ်းျာ�က်ို ဝေဖြဖွဲ့�ှ�း��န်း တိုက်းတွ�း�အကြံက်�ဖြပူး�ချ့�သညီး။ ထုိုသို�ဝေဖြဖွဲ့�ှ�း��ာတွ�း မ်းတးညီီဝေသာ ‘ဌာာန်ချွ့မ်းျာ� - 

sub-sectors’ (�့၊ တပူးးမ်းဝေတား၊ တ�ာ�ဝေ��၊ ဝေထုာက်းလိုှမ်းး�ဝေ�� အစာ�ှိသညီးတို�) အကြက်ာ��ှိ ချျတိး�က်းမ်းုမ်းျာ�က်ို ချို�းမ်းာ အာ� 

ဝေက်ာ�း�ဝေစာဖြချ�း�နှှ�း� ၎�း�တို�၏ လိုုပူးးဝေ�ာ�းချျက်းမ်းျာ�က်ို ချျတိး�က်းဝေ�ာ�း�ွက်းဝေစာဖြချ�း�တို�တွ�း အထုး�အဝေလို�ထုာ��န်း ပူးါ�ှိ

သညီး။ ဘး�ွန်းဒီနှို�း��တွ�း နှို�း��ဝေတား၏ လိုု�ခြုံချ��ဝေ��လိုုပူးးဝေ�ာ�းချျက်းမ်းျာ�က်ို ချျတိး�က်းဝေပူး�သညီး� ယ်ုတတိက်ျဝေသာ ဖွဲ့ွ့�စာညီး�မ်းု 

တစားချုဖြဖွဲ့စားသညီး� နှို�း��ဝေတားလိုု�ခြုံချ��ဝေ��ဝေက်ာ�းစာီ (National Security Council) သညီး ထုိုအချျနိ်းတွ�း လိုု���အလိုုပူးးမ်းလိုုပူးးသညီး�

 အဝေန်အထုာ�၌ �ှိဝေန်ချျနိ်းတွ�း ထုိုတိုက်းတွန်း�အကြံက်�ဖြပူး�ချျက်းသညီး အထုး�သဖြဖွဲ့�း� �က်းစာပူးးမ်းု�ှိသညီး။ 



59တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး��ု�မျိုး�း�ရေးရ�ရးစင်းးတိုး

ဘး�ွန်းဒီတို�က် ဦး�ဝေ�ာ�းချ့�သညီး� အဓိိပူးာါယ်း�ှိဝေသာ ဝေဖြပူးာ�း�လို့မ်းုက်ို ��ှိဖြချ�း�သညီး SSD အစာီအစာဉ်းဖွဲ့ွ့�စာညီး�ထုာ�ပူးု�၏ 

အဓိိက်အချျက်း ဖြဖွဲ့စားသညီး။ ထုိုအစာီအစာဉ်းတွ�း ဘး�ွန်းဒီနှှ�း� န်ယ်းသာလိုန်းတာ�န်း�ှိသးမ်းျာ�အကြက်ာ� ပူးး�တွ့�ု��ဖြဖွဲ့တးချျက်းချျဖြချ�း�နှှ�း�

ဘး�ွန်း�ဒီအစာီအစာဉ်းမ်းန်းဝေန်ဂ္ဂျာမ်းျာ�အာ� တစားဖြဖွဲ့ညီး�ဖြဖွဲ့ညီး�တို�ဝေပူး�ထုာ�သညီး� ဖြပူး�ဖြပူး�းဝေဖြပူးာ�း�လို့ဝေ��ဖြဖွဲ့စားစာဉ်း က်ဏ္ဍအာ�လိုု��၏ 

တာ�န်းမ်းျာ� ပူးါ��းသညီး။ 

ကာကွယားးရေး��ဆိုိံင်း�ာ ပြု�န်းးလုံည်းသံ��သ�းမှု

က်ာက်ွယ်းဝေ��က်ဏ္ဍသညီး မ်းဟုာဗျူျ�ဟုာအစာီအစာဉ်းဝေ���ွ့မ်းုက်ို ချို�းမ်းာအာ�ဝေက်ာ�း�ဝေစာသညီး� လိုုပူးး�န်း�မ်းျာ�စာတ�း�န်း 

စာမ်းှတးဝေက်ာ�း�တစားချု ဖြဖွဲ့စားသညီး။ SSR အစာီအစာဉ်းသညီး တစားနှှစားကြက်ာ�ှိဝေန်ငြိပူးီဖြဖွဲ့စားသညီး ၂�၁� ချုနှှစားအဝေစာာပူးို�း�အထုိ  က်ာက်ွယ်း

 ဝေ���ို�း�ာဖြပူးန်းလိုညီးသု��သပူးးမ်းုက်ို ဘး�ွန်းဒီဘက်းဖြချမ်းး�က်ဖြပူး�လိုုပူးး�န်း နှို�း��ဝေ��အ�မ်းဖြဖွဲ့စားနှို�းချ့�ဝေပူး။ MDNAC သညီး ပူးိုချို�းမ်းာမ်းု

�ှိဝေသာ အစာီအစာဉ်းဝေ���ွ့မ်းုအဝေဖြချချ�တစားချု လိုိုအပူးးသညီးက်ို အသိအမ်းှတးဖြပူး�ငြိပူးီ� ၂���-၂��၂ ချုနှှစားအတွ�း� ယ်းဂ္ဂန်းဒါနှို�း��က်

ဖြပူး�လိုုပူးးချ့�သညီး� ဖြပူးန်းလိုညီးသု��သပူးးမ်းု အဝေတွ�အကြံက်��က်ိုအာ�က်ျသဖြဖွဲ့�း�  ဘး�ွန်း�ဒီနှို�း��၏ လိုု�ခြုံချ��ဝေ��ပူးတး�န်း�က်ျ�းနှှ�း� ၎�း�၏ 

က်ာက်ွယ်းဝေ��လိုိုအပူးးချျက်းမ်းျာ�က်ို မ်းဟုာဗျူျ�ဟုာဝေဖြမ်းိာက်း ဖြပူးန်းလိုညီးသု��သပူးးမ်းုတစားချုဖြပူး�လိုုပူးး�န်း �ု��ဖြဖွဲ့တးချ့�သညီး။ ဝေယ်ဘုယ်ျ

�ညီး�ွယ်းချျက်းမ်းှာ ဘး�ွန်းဒီနှို�း��က်ို ၎�း�၏တပူးးမ်းဝေတားနှှ�း� အဖြချာ�လိုု�ခြုံချ��ဝေ��အဖွဲ့ွ့�အစာညီး�မ်းျာ�က်ို ဝေဖြပူးာ�း�လို့လိုာဝေသာ လိုု�ခြုံချ��ဝေ��

 ပူးတး�န်း�က်ျ�းနှှ�း�အညီီ အလိုိုက်းသ�း�ဝေဖြပူးာ�း�လို့မ်းုဖြပူး��ာတွ�း အဝေထုာက်းအက်းဖြဖွဲ့စား�န်းဖြဖွဲ့စားသညီး။ 

က်ာက်ွယ်းဝေ���ို�း�ာ ဖြပူးန်းလိုညီးသု��သပူးးမ်းုသညီး နှို�း��ဝေ��နှှ�း� န်ညီး�ပူးညီာအ�စာိန်းဝေချ်မ်းု�ှိဝေသာလိုုပူးးဝေ�ာ�းချျက်း ဖြဖွဲ့စား

 သညီး။ အာရှုး�ှာသဝေဘာတးညီီချျက်းမ်းျာ�က်ို ချျ�ပူးး�ိုငြိပူးီ�ဝေန်ာက်း ဘး�ွန်း�ဒီနှို�း��သညီး ၎�း�၏ က်ာက်ွယ်းဝေ��နှှ�း� အဖြချာ�လိုု�ခြုံချ��ဝေ��

အဖွဲ့ွ့�အစာညီး�မ်းျာ�က်ို ဖြပူးန်းလိုညီးဖွဲ့ွ့�စာညီး��န်း က်န်ဦး�ဝေဖြချလိုှမ်းး�အချျ�ိ� စာတ�းချ့�သညီး။ သို��ာတွ�း နှို�း��ဝေ��အ� ဦး�စာာ�ဝေပူး�မ်းုသညီး 

အစာို��မ်းဟုုတးဝေသာ လိုက်းန်က်းက်ို�းအုပူးးစာုမ်းျာ�မ်းှ ယ်ချ�းစာစားသညီးဝေတားမ်းျာ�က်ို နှို�း��ဝေတား၏ တပူးးမ်းဝေတားနှှ�း��့တပူးးဖွဲ့ွ့�ထု့သို� 

အလိုျ�းအဖြမ်းန်းဝေပူးါ�း�စာညီး�ထုညီး��န်း ဖြဖွဲ့စားသညီး။ ဘး�ွန်း�ဒီနှို�း��သညီး တပူးးဖြပူးန်းလိုညီးဖွဲ့ွ့�စာညီး�မ်းုမ်းဖြပူး�မ်းီ ဝေနှှာက်းဘက်းသို� ဝေဖြချတစား

လိုှမ်းး��ုတးငြိပူးီ� က်ာက်ွယ်းဝေ���ို�း�ာ ဖြပူး�ဖြပူး�းဝေဖြပူးာ�း�လို့မ်းုမ်းညီးသို� ဖြဖွဲ့စားသ�း�သညီး၊ လိုုပူးး�န်း�စာဉ်း၏ တိက်ျဝေသာ�ညီး�ွယ်းချျက်းမ်းျာ�

နှှ�း� ၎�း�တို�က်ိုမ်းညီးသို�အဝေက်ာ�း��ု��အဝေက်ာ�းထုညီးဝေဖွဲ့ားမ်းညီး စာသညီးတို�နှှ�း�ပူးတးသက်း၍ အစာို��၏ဝေမ်းှားမ်းှန်း�ချျက်းက်ို မ်းဟုာ 

ဗျူျ�ဟုာဝေဖြမ်းိာက်း ချျမ်းှတးနှို�း�န်းအတွက်း အချွ�း�အလိုမ်းး� မ်း�ှိချ့�ဝေပူး။ 

ထုို�ဝေကြက်ာ�း� ဘး�ွန်းဒီနှို�း��က် ဖြပူးန်းလိုညီးသု��သပူးးမ်းုဖြပူး�လိုုပူးး�န်း �ု��ဖြဖွဲ့တးလိုိုက်းသညီး�အချါ ၎�း�၏ ပူးထုမ်းဝေဖြချလိုှမ်းး�မ်းှာ ထုို

အပူးို�း�နှှ�း�ပူးတးသက်း၍ အဖြချာ�နှို�း��မ်းျာ�၏ အဝေတွ�အကြံက်��မ်းျာ�က်ို  စာု�စာမ်းး�ဝေလို�လိုာ�န်း ဖြဖွဲ့စားသညီး။ အဘယ်းဝေကြက်ာ�း��ိုဝေသား ၎�း�

၏ ဖြပူးန်းလိုညီးသု��သပူးးမ်းုသညီး အဝေ��ကြီးက်ီ�ဝေသာ နှို�း��ဝေ��အက်း�အဝေဖြပူးာ�း�တစားချု၏ အချ�း�အက်ျ�း�ဝေအာက်းတွ�း ဖြပူး�လိုုပူးးချ့�ဖြချ�း�

ဝေကြက်ာ�း�ဖြဖွဲ့စားသညီး။ ဘး�ွန်းဒီနှို�း��သညီး ယ်းဂ္ဂန်းဒါနှို�း��၏ အဝေတွ�အကြံက်��နှှ�း� ဥဝေ�ာပူးနှို�း��မ်းျာ�က်ာက်ွယ်းဝေ��အဝေတွ�အကြံက်��မ်းျာ�မ်းှ

လိုညီး� ဝေလို�လိုာသ�းယ်းချ့�သညီး။ ��ှိလိုာဝေသာ အဖြမ်း�းမ်းျာ�သညီး ဘး�ွန်း�ဒီနှို�း��အတွက်း နှို�း��တက်ာ�ှိ  ‘အဝေက်ာ�း��ု�� အဝေလို�

 အထု’ မ်းျာ�နှှ�း� ညီီညွှှတးမ်းု�ှိငြိပူးီ� ၎�း�၏ တစားမ်းးထုး�ဖြချာ�ဝေသာ အဝေဖြချအဝေန်မ်းျာ�၊ လိုိုအပူးးချျက်းမ်းျာ�နှှ�း� အဖွဲ့ွ့�အစာညီး��ို�း�ာ စာွမ်းး� 

ဝေ�ာ�းနှို�းစာွမ်းး�တို�နှှ�း က်ိုက်းညီီဝေသာ ချျဉ်း�က်ပူးးမ်းုန်ညီး�လိုမ်းး�တစားချုဝေ���ွ့�ာတွ�း အဝေထုာက်းအက်းဖြပူး�ချ့�သညီး။ 

လုံံ�ခြုံခံ�ရေး��ဆိုိံင်း�ာ ဘကးစိုးံ�ခုဉ်း�က�းမှုတစိုးးခံ

ဘး�ွန်းဒီနှို�း��၏ က်ာက်ွယ်းဝေ���ို�း�ာ ဖြပူးန်းလိုညီးသု��သပူးးမ်းုတွ�း အဓိိက်�ညီး�ွယ်းချျက်း (၃) ချု �ှိသညီး။ ၎�း�တို�မ်းှာ

● ယ်းဂ္ဂန်းဒါနှို�း��က် ��း�ို�းဝေန်�သညီး� အဓိိက်က်ျဝေသာ လိုု�ခြုံချ��ဝေ���ို�း�ာ စာိန်းဝေချ်မ်းုမ်းျာ�က်ို လိုု�ခြုံချ��ဝေ�� အဖွဲ့ွ့�/ဌာာန်မ်းျာ�

အကြက်ာ� ဘု�န်ာ�လိုညီးမ်းုတစားချု တညီးဝေ�ာက်းနှို�း�န်း

● ထုိုလိုု�ခြုံချ��ဝေ���ို�း�ာ စာိန်းဝေချ်မ်းုမ်းျာ�က်ို ဝေက်ျားလိုှာနှို�း�န်း လိုု�ခြုံချ��ဝေ��အဖွဲ့ွ့�မ်းျာ�၏ တိက်ျဝေသာ အချန်း�က်ဏ္ဍမ်းျာ�က်ို 

�ှ�း��ှ�း�လို�း�လို�း�သတးမ်းှတး�န်းနှှ�း�  လိုု�ခြုံချ��ဝေ��အဖွဲ့ွ့�မ်းျာ�က် မ်းညီးသို� အဝေက်ာ�း��ု�� ချျတိး�က်းဝေ�ာ�း�ွက်းနှို�းသညီး

က်ို သတးမ်းှတး�န်းနှှ�း� 



60 တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး��ု�မျိုး�း�ရေးရ�ရးစင်းးတိုး

● FDN က် ၎�း�၏ အချန်း�က်ဏ္ဍနှှ�း� တာ�န်းမ်းျာ�က်ို ထုိဝေ�ာက်းစာွာဝေ�ာ�း�ွက်းနှို�း�န်း FDN က် လိုိုအပူးး မ်းညီး� စာွမ်းး�ဝေ�ာ�း

�ညီးအချျ�ိ�က်ို ဝေဖွဲ့ားထုုတး�န်း ဖြဖွဲ့စားသညီး။

ဘူ�ွန်းးဒါီနှိံင်းင်�၏ ကာကွယားးရေး��ဆိုိံင်း�ာ ပြု�န်းးလုံည်းသံ��သ�းမှုအတွကး လုံမှး�ညွှှန်းးမှူမှုာ� 

● ဘက်းစာု�ပူးါ��းဝေ�� -  လိုးထုုဗျူဟုိုဖြပူး�သညီး� လိုု�ခြုံချ��ဝေ���ို�း�ာ န်ာ�လိုညီးမ်းုဖြဖွဲ့�း� စာတ�း�န်း

● အာ�လိုု��ပူးါ��းဝေ�� - လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍအတွ�း�နှှ�း� အဖြပူး�းမ်းှ သက်း�ို�း�ာပူးတးသက်း�က်းနှွယ်းသးအာ�လိုု�� ပူးါ��း

�န်း 

● ပူးွ�း�လို�း�ဖြမ်း�းသာဝေ�� -  ဝေ�ွ�ဝေနှွ�မ်းုမ်းျာ�က်ို ပူးွ�း�လို�း�စာွာ ဖြပူး�လိုုပူးး�န်းနှှ�း� လိုုပူးး�န်း�အ��း�တစားချုစာီ၏ �လိုာဒးမ်းျာ�

က်ို ပူးတးသက်း�က်းနှွယ်းသးမ်းျာ�အကြက်ာ� တတးနှို�းသမ်းှ က်ျယ်းက်ျယ်းဖြပူးန်း�ဖြပူးန်း� ဖြဖွဲ့န်း�ဝေ��န်း 

အထုက်းပူးါအဝေဖြချချ�မ်းးမ်းျာ� ထုာ��ှိ�ာတွ�း က်ာက်ွယ်းဝေ���ို�း�ာ ဖြပူးန်းလိုညီးသု��သပူးးမ်းု၏ အဓိိက်အဝေလို�ထုာ�မ်းုသညီး  

အစာို��၏ လိုု�ခြုံချ��ဝေ��လိုိုအပူးးချျက်းမ်းျာ�သာမ်းက် ဖြပူးညီးသးလိုးထုု၏ လိုု�ခြုံချ��ဝေ��လိုိုအပူးးချျက်းမ်းျာ�က်ိုလိုညီး� လိုွမ်းး�ခြုံချ��ထုာ�သညီး။ FDN 

က် ဝေဖြဖွဲ့�ှ�း�ဝေလို��ှိသညီးထုက်း လိုု�ခြုံချ��ဝေ��အဝေပူး် စာစားဘက်း�ို�း�ာနှှ�း� စာစားဘက်း�ို�း�ာမ်းဟုုတးဝေသာ ငြိချိမ်းး�ဝေဖြချာက်းမ်းုအမ်းျ�ိ�မ်းျ�ိ�

အတွက်း ဝေဖြဖွဲ့�ှ�း�ဝေပူး�န်းဖြဖွဲ့စားသညီး။ အဖြပူးန်းအလိုှန်းအာ�ဖြဖွဲ့�း� အစာို��နှှ�း� အစာို��မ်းဟုုတးဝေသာ အဖွဲ့ွ့�/ ဌာာန်အမ်းျ�ိ�မ်းျ�ိ�နှှ�း� တို�းပူး�း

ဝေ�ွ�ဝေနှွ�မ်းုလိုုပူးး�န်းစာဉ်းမ်းှတစား��း� ဝေ�ာ�း�ွက်းသွာ��န်းလိုိုအပူးးသညီး။ ဘး�ွန်း�ဒီနှို�း��တွ�း အချျ�ိ�ဝေသာ လိုု�ခြုံချ��ဝေ��အဖွဲ့ွ့�မ်းျာ�က်ို      

‘လိုု�ခြုံချ��ဝေ��’ ဇူာတးဝေက်ာ�းမ်းျာ�အဖြဖွဲ့စား အစာဉ်းအလိုာအ� မ်းဝေတွ��ဝေပူး။ 

အစာို��၏ လိုု�ခြုံချ��ဝေ��မ်းး�ါဒမ်းျာ�သညီး က်ာက်ွယ်းဝေ��စာို��ိမ်းး�မ်းုမ်းျာ�က် တွန်း�အာ�ဝေပူးသညီးဟုးသညီး�အဖြမ်း�းက်ို ဝေ�ှာ�း�ှာ� 

နှို�း�န်း က်ာက်ွယ်းဝေ���ို�း�ာ ဖြပူးန်းလိုညီးသု��သပူးးမ်းုက်ို ပူးိုက်ျယ်းဖြပူးန်း�ဝေသာ အစာို��၏ လိုု�ခြုံချ��ဝေ���ို�း�ာမ်းးဝေဘာ�းနှှ�း� ချျနိ်းညီိိ ထုာ� 

သညီး။ ဖြပူးန်းလိုညီးသု��သပူးးမ်းုဖြပူး�လိုုပူးးဝေန်ချျနိ်းတွ�း ဘး�ွန်း�ဒီနှို�း��တွ�း  အမ်းျ�ိ�သာ�လိုု�ခြုံချ��ဝေ�� မ်းဟုာဗျူျ�ဟုာတစား�ပူးး မ်း�ှိသဖြဖွဲ့�း� 

အမ်းျ�ိ�သာ�လိုု�ခြုံချ��ဝေ��ဝေက်ာ�းစာီ (Naitonal Security Council) ၏ အုပူးးထုိန်း�မ်းုဝေအာက်းတွ�း အမ်းျ�ိ�သာ�လိုု�ခြုံချ��ဝေ���ို�း�ာ 

မ်းဟုာဗျူျ�ဟုာက်ို အဝေသ�စာိတးချျမ်းှတးချ့�သညီး။ ယ်�း�လိုုပူးး�န်း�စာဉ်းသညီး ဘး�ွန်းဒီအစာို��၏ အန်ာဂ္ဂတးလိုု�ခြုံချ��ဝေ��စာိန်းဝေချ်မ်းုမ်းျာ� ထုို

စာိန်းဝေချ်မ်းုမ်းျာ�က်ို ဝေဖြဖွဲ့�ှ�း��ာတွ�း အဖွဲ့ွ့�တစားဖွဲ့ွ့�ချျ�း�စာီ၏ အချန်း�က်ဏ္ဍမ်းျာ�အတွ�း ဖြပူးညီးတွ�း�ဖြပူးညီးပူး ပူးတးသက်း�က်းနှွယ်းသး 

မ်းျာ�အကြက်ာ� ဘု�န်ာ�လိုညီးမ်းုတစားချု��ှိ�န်း အဝေထုာက်းအက်းဖြပူး�ချ့�သညီး။ 

အ�ိုပူးါတို�းပူး�းဝေ�ွ�ဝေနှွ�မ်းုမ်းျာ�ဖြပူး�လိုုပူးး�ာတွ�း က်ာက်ွယ်းဝေ���ို�း�ာ ဖြပူးန်းလိုညီးသု��သပူးးဝေ��အဖွဲ့ွ့�သညီး ပူးိုက်ျယ်းဖြပူးန်း� 

ဝေသာ SSD အစာီအစာဉ်းက် ချျမ်းှတးထုာ�သညီး� အဝေဖြချချ�လိုုပူးး�န်း�နှှ�း� အထုး�သဖြဖွဲ့�း� ထုိုအစာီအစာဉ်း၏ အုပူးးချျ�ပူးးဝေ��အစာိတးအပူးို�း�တို�

မ်းှ အက်ျ�ိ�ဝေက်ျ�ဇူး���ှိချ့�သညီး။ ထုိုအချျက်းသညီး လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ိစာစမ်းျာ�က်ို ဝေ�ွ�ဝေနှွ��ာတွ�း အက်ျ�ိ�ဖြဖွဲ့စားထုွန်း�ဝေစာသညီး� ပူးတး�န်း� 

က်ျ�းတစားချု ဝေပူး်ထွုန်း�လိုာ�န်းက်းညီီဝေပူး�ချ့�သညီး။ SSD ၏  အုပူးးချျ�ပူးးဝေ���ို�း�ာ လိုုပူးးဝေ�ာ�းချျက်းမ်းျာ�တွ�း က်ာက်ွယ်းဝေ��က်ို ပူးို

ဝေ�ှ�ရှုးထုာ�သညီး�ဝေ�ွဝေနှွ�မ်းုမ်းျာ�၌ ပူးါ��း�န်း ကြီးက်ိ�တ�းဖြပူး�း��းမ်းု ပူးို�ှိသညီး� လိုှတးဝေတား (ပူးါလိုီမ်းန်း) နှှ�း� အ�ပူးးဘက်းလိုးမ်းု အဖွဲ့ွ့� 

အစာညီး�တို�၏ ကြီးက်ီ�ကြက်ပူးးဝေ��အဖွဲ့ွ့�မ်းျာ�၏စာွမ်းး��ညီးက်ို တညီးဝေ�ာက်း�န်း အဝေလို�ထုာ�သညီး�အချျက်း ပူးါ��းသညီး။ 

အဓိိကစိုးိန်းးရေးခ�မှုမှုာ�နှှင်း� ၎င်း�တိံ�ကိံ ရေးပြုဖ�ှင်း�ခဲ��ံ�

ဘး�ွန်းဒီနုိှ�း��၏ က်ာကွ်ယ်းဝေ���ုိ�း�ာ ဖြပူးန်းလိုညီးသု��သပူးးမု်းသညီး သဘာသဘာ�အ�က်ျယ်းဖြပူးန်းငြိပီူး� န်ညီး�န်ာပုိူး�း�အ� 

ရှုုပူးးဝေထုွ�ဝေသာဝေကြက်ာ�း� �ညီးမ်းှန်း�ချျက်းကြီးက်ီ�မ်းာ�ဝေသာ လိုုပူးး�ပူးးတစားချုဖြဖွဲ့စားသညီး။ ၎�း�သညီး ဘး�ွန်းဒီနှို�း��က် ပူးထုမ်းအကြီးက်ိမ်းး ဖြပူး�လိုုပူးး

ချ့�သညီး� မ်းဟုာဗျူျ�ဟုာဝေဖြမ်းာက်းဝေလို�လိုာမ်းုတစားချုဖြဖွဲ့စားသညီး။ ဘက်းစာု�နှှ�း�အာ�လိုု��ပူးါ��းမ်းု�ှဝေသာ ပူးွ�း�လို�း�ဖြမ်း�းသာဝေသာန်ညီး�လိုမ်းး�

က်ို အသု��ဖြပူး�ချ့�သညီး� �ု��ဖြဖွဲ့တးချျက်းသညီး ဖြပူးန်းလိုညီးသု��သပူးးမ်းုန်ယ်းပူးယ်းက်ို ၎�း�တို�က်ျ�း�သာ��ဝေန်သညီး� သမ်းာ�ရှုို�က်ျ စာစားဘက်း

�ို�း�ာအဝေလို�ထုာ�မ်းုက်ို ဝေက်ျားလိုွန်းချ့�သညီးအထုိ က်ျယ်းဖြပူးန်းချ့�သညီး။ ထုိုအချျက်းသညီး ဝေပူးါ�း�စာညီး�ဝေ��ဖြဖွဲ့စားစာဉ်း ငြိပူးီ�ဝေဖြမ်းိာက်း�န်း 



61တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး��ု�မျိုး�း�ရေးရ�ရးစင်းးတိုး

ဖြပူး�းပူးအကြံက်�ဝေပူး�သးမ်းျာ�အဝေပူး် ပူးို၍အာ�က်ို�လိုာဝေစာသညီး။ သို��ာတွ�း “လိုုပူးး��း�ဝေလို�လိုာ��း� (learning by doing) ” ပူးု�စာ�က်ို

လိုညီး� အာ�ဝေပူး�ချ့�သညီး။ 

အဓိိက်စိာန်းဝေချ်မု်းတစားခုျမှ်းာ ပုိူး�း�ုိ�းမု်းသညီး တပူးးမ်းဝေတား သုိ�မ်းဟုုတး အစုိာ��နှှ�း�သာ သက်း�ုိ�းသညီးမ်းဟုုတးဘ့ လှိုတးဝေတား

/ ပူးါလိုီမ်းန်း၊ အ�ပူးးဘက်း လိုးမ်းုအဖွဲ့ွ့�အစာညီး�နှှ�း� ဘး�ွန်း�ဒီနှို�း��၏ လိုးဦး�ဝေ��တို�နှှ�း� သက်း�ို�းသညီးအထုိ က်ျယ်းဖြပူးန်းမ်းု�ှိဝေ��အာမ်းချ�

ချျက်း�ှိ�န်းဖြဖွဲ့စားသညီး။ လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍဖြပူး�းပူး�ှိ ပူးတးသက်း�က်းနှွယ်းသးအမ်းျ�ိ�မ်းျ�ိ�နှှ�း� ဝေတွ��ု�ဝေဖြပူးာ�ိုဖြချ�း�ဖြဖွဲ့�း� ဖြပူးန်းလိုညီးသု��သပူးး

မ်းုဝေတွ��ှိချျက်းမ်းျာ�သညီး လိုးမ်းုအသို�း�အ�ို�း�အတွ�း��ှိ မ်းတးညီီဝေသာလိုးအုပူးးစာုတို�၏ လိုိုအပူးးချျက်းမ်းျာ�က်ို ထု�းဟုပူးးဖြပူးနှို�းသညီး� 

အလိုာ�အလိုာ�ပူးို�ှိလိုိမ်းး�မ်းညီးဟုု ယ်ု�ကြက်ညီးကြက်သညီး။ ထုို�ဝေကြက်ာ�း� အဓိိက်က်ျဝေသာ ပူးတးသက်း�က်းနှွယ်းသးမ်းျာ�က်ို ဖြပူးန်းလိုညီး

သု��သပူးးမ်းုဖြပူး�လိုုပူးး�သညီး� အဝေကြက်ာ�း���း�၊ ထုိုဖြဖွဲ့စားစာဉ်း၏ �ညီး�ွယ်းချျက်းမ်းျာ�နှှ�း� ထုို�ညီး�ွယ်းချျက်းမ်းျာ�၏ အချန်း�က်ဏ္ဍ (ဖြပူးန်း 

လိုညီးသု��သပူးးမ်းုနှှ�း� လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ို က်စာာ�သးမ်းျာ�နှှစားချုလိုု��) နှှ�း� ပူးတးသက်း၍ သတိထုာ�မ်းိလိုာဝေစာ�န်းမ်းျာ�စာွာ ကြီးက်ိ��ပူးမ်းး�ချ့�သညီး။ 

ဝေက်ျားလိုှာ�န်းလိုိုသညီး� န်ညီး�ပူးညီာပိူးု�း�အချက်းအချ့မ်းျာ�က်ို ဝေက်ျားလိုွန်း၍ စာိန်းဝေချ်မ်းုအမ်းာ��ု��ဖြပူးန်းလိုညီးသု��သပူးးမ်းု ရှုု

ဝေထုာ�း�တစားချုမ်းှာ ပူးတးသက်း�က်းနှွယ်းသးမ်းျာ�၏ မ်းတးညီီဝေသာ ဝေမ်းှားလို�း�ချျက်းမ်းျာ�က်ို စာီမ်း�ချန်း�ချွ့ဖြချ�း�ဖြဖွဲ့စားသညီး။ တို�းပူး�းဝေ�ွ� 

ဝေနှွ�မ်းုမ်းျာ�သညီး ဖြပူးန်းလိုညီးသု�သပူးးဝေ��ဖြဖွဲ့စားစာဉ်း၏ နှို�း��ဝေ��အ� တ�ာ���းမ်းုက်ို တို�တက်းလိုာဝေစာ�န်းနှှ�း� ဖြပူးန်းလိုညီးသု��သပူးးမ်းု 

ဝေတွ��ှိချျက်းမ်းျာ�က်ို အဝေက်ာ�းအထုညီးဝေဖွဲ့ား�န်းအတွက်း အက်းအညီီမ်းျာ�တို�ဖြမ်းိ�း�ဝေပူး��န်းတို�အပူးါအ��း အဝေ��ကြီးက်ီ�ဝေသာ အက်ျ�ိ�

 ဝေက်ျ�ဇူး�မ်းျာ��ှိသညီး။ ထုိုန်ညီး�တးပူး�း ဖြပူးန်းလိုညီးသု��သပူးးမ်းုသညီး အဝေဖြပူးာ�း�အလို့�ှိနှို�းသညီး�အလိုာ�အလိုာ�အဝေပူး် ဝေကြက်ာက်း�ွ�� 

မု်းမ်းျာ�ကုိ်လိုညီး� ဖြဖွဲ့စားဝေပူး်ဝေစာနုိှ�းသညီး။ အထုး�သဖြဖွဲ့�း� လိုးပုူးဂ္ဂဂ�ိလိုးတစားဦး�ချျ�း� သုိ�မ်းဟုုတး လိုးအုပူးးစုာတုိ�သညီး�ိှဝေန်သညီး� အဝေန်အထုာ�

 မ်းှ တစားန်ညီး�န်ညီး�ဖြဖွဲ့�း� အက်ျ�ိ�ဝေက်ျ�ဇူး��သညီး�အချါ သို�မ်းဟုုတး က်ာက်ွယ်းဝေ��တပူးးမ်းျာ�အတွ�း� ဝေဖြပူးာ�း�လို့မ်းုသညီး မ်းညီးမ်းှဖြမ်းန်း

ဖြမ်းန်း�ှိနှို�းသညီးနှှ�း�ပူးတးသက်းဝေသာ က်ျ�ိ�ဝေကြက်ာ�း��ီဝေလိုှားမ်းုမ်း�ှိဝေသာ ဝေမ်းှားလို�း�ချျက်းမ်းျာ� ထုာ�လိုာနှို�းသညီး။

FDN အတွ�း� အဓိိက်စိာန်းဝေချ်မု်းတစားခုျမှ်းာ အာရှုး�ှာစာာချျ�ပူးးမ်းျာ�ချျ�ပူးး�ုိငြိပီူး�က်တညီး�က် ဘး�ွန်းဒီနုိှ�း��က် ယ်ဝေန်� ��း�ုိ�း

ဝေန်�သညီး� အ�ု���ွာ��ု��လိုု�ခြုံချ��ဝေ��ငြိချိမ်းး�ဝေဖြချာက်းမ်းုအမ်းျာ�အဖြပူးာ�သညီး သဝေဘာသဘာ�အာ�ဖြဖွဲ့�း� စာစားတပူးးနှှ�း�မ်း�ို�းဘ့ အဖြချာ�

လိုု�ခြုံချ��ဝေ��အဖွဲ့ွ့�/အက်ျ�ိ�ဝေ�ာ�းမ်းျာ�က် တု��ဖြပူးန်းသွာ��န်း စာစားတပူးးက်ို လိုက်းချ�လိုာဝေအာ�းလိုုပူးးဖြချ�း� ဖြဖွဲ့စားသညီး။ လိုု�ခြုံချ��ဝေ��ဝေစာာ�း� 

ကြက်ညီး�ဝေ��က်ို လိုုပူးးဝေ�ာ�းသညီး� အဖြချာ�လိုု�ခြုံချ��ဝေ��အဖွဲ့ွ့�မ်းျာ�နှှ�း� အ�ပူးးသာ�အဖွဲ့ွ့�မ်းျာ�အကြက်ာ� စာိန်းဝေချ်မ်းှတစားချုမ်းှာ FDN နှှ�း� 

ပူးး�ဝေပူးါ�း�ငြိပူးီ� ၎�း�တို�၏ ဖြပူးဌာာန်း�ဥပူးဝေဒပူးါ လိုုပူးး�န်း�တာ�န်းမ်းျာ�က်ို ထုိဝေ�ာက်းစာွာဝေ�ာ�း�ွက်းချ့�ပူးု�နှှ�း� ပူးတးသက်း၍ ၎�း�တို�၏ 

အသိအမ်းှတးဖြပူး�မ်းုက်ို ဝေလို�န်က်းဝေစာ�န်း ဖြဖွဲ့စားသညီး။ 

ဥပူးမ်းာဝေက်ာ�း�တစားချုမ်းှာ က်ာက်ွယ်းဝေ��နှှ�း�လိုု�ခြုံချ��ဝေ���ို�း�ာနှှ�း� ဘဏ္ဍာဝေ��နှှ�း�စာီ�ပူးွာ�ဝေ���ို�း�ာပူးါလိုီမ်းန်းဝေက်ားမ်းတီ

နှှစားချု ဖြဖွဲ့စားသညီး။ ထုိုဝေက်ားမ်းတီမ်းျာ�သညီး FDN က် ၎�း�တို�ဘတးဂ္ဂျက်းက်ို သု�စာွ့ပူးု� သို�မ်းဟုုတး ၎�း�တို�လိုုပူးးဝေ�ာ�းချျက်းမ်းျာ�က်ို 

ဝေ�ာ�း�ွက်းပူးု�နှှ�း�ပူးတးသက်း၍ တာ�န်းချ�မ်းု�ှိဝေစာသညီး� အစာဉ်းအလိုာအ� တက်းကြွက်ဝေသာအချန်း�က်ဏ္ဍမ်း�ှိဝေပူး။ ၎�း�တို�၏ကြီးက်ီ�ကြက်ပူးး

ဝေစာာ�း�ကြက်ညီး�ဝေ��အချန်း�က်ဏ္ဍအတွက်း က်န်ဦး�သ�းတန်း�အချျ�ိ�မ်းှ ��ှိလိုာဝေသာ အက်ျ�ိ�ဝေက်ျ�ဇူး�တို�ဖြဖွဲ့�း� ဝေက်ားမ်းတီ အဖွဲ့ွ့���းမ်းျာ�

၏သညီး ဖြပူးန်းလိုညီးသု��သပူးးဝေ��ဖြဖွဲ့စားစာဉ်းတွ�း ပူးါ��းလိုာနှို�းကြက်သညီး။ ထုိုပူးါ��းမ်းုသညီး ၎�း�တို�၏ ကြီးက်ီ�ကြက်ပူးးဝေစာာ�း�ကြက်ညီး�ဝေ�� 

လိုုပူးး�န်း�တာ�န်းမ်းျာ�က်ို ဝေ�ာ�း�ွက်းပူးု�နှှ�း�ပူးတးသက်း၍ ၎�း�တို�အကြက်ာ� ပူးို၍ သတိထုာ�လိုာကြက်သညီး။ 

တို�းပူး�းဝေ�ွ�ဝေနှွ�မ်းုဖြပူး�လိုုပူးး�န်း လိုိုအပူးးဖြချ�း�က်ို �့တပူးးဖွဲ့ွ့�တွ�း ဝေတွ�ဖြမ်း�းနှို�းသညီး။ �့တပူးးဖွဲ့ွ့�သညီး အစာပူးို�း�တွ�း 

က်ာက်ွယ်းဝေ��ဖြပူးန်းလိုညီးသု��သပူးးမ်းုက်ို ၎�း�တို�အဖွဲ့ွ့�အစာညီး�၏ အက်ျ�ိ�စာီ�ပူးွာ�မ်းျာ�အဝေပူး် ငြိချိမ်းး�ဝေဖြချာက်းမ်းုတစားချုအဖြဖွဲ့စား ထု�းဖြမ်း�း 

ကြက်သညီး။ ဖြပူးန်းလိုညီးသု��သပူးးမ်းုသညီး �့တပူးးဖွဲ့ွ့�က်ို သမ်းာ�ရှုို�က်ျလိုု�ခြုံချ��ဝေ�� လိုုပူးး�န်း�တာ�န်းမ်းျာ�မ်းှ ဖွဲ့ယ်းက်ျဉ်းချ��နှို�းမ်းညီးက်ို 

�့တပူးးဖွဲ့ွ့�အတွ�း� အ��း�ဖြမ်း�း�အ�ာ�ှိမ်းျာ�အကြက်ာ�  စာို��ိမ်းးမ်းု �ှိချ့�သညီး။ အက်ျ�ိ��က်းအဝေန်ဖြဖွဲ့�း� အစာပူးို�း�တွ�း �့တပူးးဖွဲ့ွ့�အတွ�း�၌ 

အမ်းျ�ိ�သာ�က်ာက်ွယ်းဝေ��မ်းး�ါဒသစား (the new National Defense Policy) အာ� ချုချ��န်း�က်ျ�းမ်းုအချျ�ိ��ှိချ့�ငြိပူးီ� �့တပူးးဖွဲ့ွ့�၏ 

သဝေဘာတးညီီမ်းုသညီး ကြက်န်း�ကြက်ာမ်းု �ှိချ့�သညီး။ 



62 တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး��ု�မျိုး�း�ရေးရ�ရးစင်းးတိုး

လိုးထုုဝေတွ��ု�ဝေ�ွ�ဝေနှွ�မ်းု အက်န်း�အသတး�ှိချ့�ဝေသာ ယ်းဂ္ဂန်းဒါနှို�း��၏ အဝေတွ�အကြံက်��မ်းှ ဝေလို�လိုာသ�း�ယ်း၍ ဘး�ွန်း�ဒီ 

နှို�း��သညီး ၎�း�၏ငြိချိမ်းး�ဝေဖြချာက်းမ်းု�ို�း�ာ သု��သပူးးချျက်းမ်းှ ဝေတွ��ှိချျက်းမ်းျာ�က်ို တ�ာ���းအတညီးဖြပူး�နှိုန်း�န်း က်ျယ်းဖြပူးန်းငြိပူးီ� လိုး

ကြီးက်ိ�က်းမ်းျာ�ဝေသာ လိုးထုုဝေတွ��ု�ဝေ�ွ�ဝေနှွ�မ်းုတစားချု ဖြပူး�လိုုပူးးချ့�သညီး။ ထုိုဝေတွ��ု�ဝေ�ွ�ဝေနှွ�မ်းုသညီး က်န်ဦး�ဝေတွ��ှိချျက်းမ်းျာ�က်ို 

ချို�းမ်းာအာ�ဝေက်ာ�း�ဝေစာသညီး။ ဘး�ွန်း�ဒီလိုးထုုက်၊ အထုး�သဖြဖွဲ့�း� အမ်းျ�ိ�သမ်းီ�မ်းျာ�၊ က်ဝေလို�သး�ယ်းမ်းျာ�နှှ�း� အဖြချာ�ထုိ�ှလိုွယ်း 

ဝေသာ အုပူးးစာုမ်းျာ�က် ��း�ို�းဝေန်�သညီး� ခြုံချ��ဝေ���ို�း�ာ စာိန်းဝေချ်မ်းုမ်းျာ�သညီး လိုးထုုဝေန်ထုို�းသညီး�ဝေန်�ာ၊ လိုးမ်းုဝေ��အ��း�အတန်း�

နှှ�း� တို�း���း�သာ�ဖြဖွဲ့စားမ်းုတို�အဝေပူး်တွ�း မ်းးတညီးငြိပူးီ� သိသိသာသာ က်ွ့ဖြပူးာ�ဝေန်သညီးက်ို မ်းီ�ဝေမ်းာ�း�ထုို�ဖြပူးထုာ�သညီး။ ဝေဖွဲ့ားထုုတး 

ထုာ�ဝေသာ စာိန်းဝေချ်မ်းုမ်းျာ�တွ�း အိမ်းးတွ�း�နှှ�း� လိုိ�းပူးို�း��ို�း�ာ အကြက်မ်းး�ဖွဲ့က်းမ်းုအမ်းျ�ိ�မ်းျ�ိ�ပူးါ��းသညီး။ ထုိုအကြက်မ်းး�ဖွဲ့က်းမ်းုမ်းျာ� 

သညီး ၎�း�တို�သဘာ�အ� လိုးအမ်းျာ�ဝေ�ှ�တွ�း ဝေ�ွ�ဝေနှွ�ဝေဖြပူးာ�ို�န်းချက်းချ့ငြိပူးီ� မ်းကြက်ာချဏာလိုျစားလိုျ�ရှုုချ��သညီး။

ဘး�ွန်း�ဒီနှို�း��၏ က်ာက်ွယ်းဝေ���ို�း�ာ ဖြပူးန်းလိုညီးသု��သပူးးမ်းုဝေထုာက်းချ�သညီး� လိုးထုုဝေတွ��ု�ဝေ�ွ�ဝေနှွ�မ်းုဖြဖွဲ့စားစာဉ်းသညီး 

သု��သပူးးချျက်းက်ို အာ�ဝေက်ာ�း�ဝေစာသညီး�အဖြပူး�း အမ်းျ�ိ�သာ�က်ာက်ွယ်းဝေ��မ်းး�ါဒ (National Defence Policy)၊ စာက်က�ဖြဖွဲ့� 

စာာတမ်းး� ( The White Paper) နှှ�း� အမ်းျ�ိ�သာ�လိုု�ခြုံချ��ဝေ�� မ်းဟုာဗျူျ�ဟုာ (National Security Strategy) တို� က့်�သို�ဝေသာ 

အဓိိက်�လိုာဒးမ်းျာ�နှှ�း� ပူးတးသက်း၍ အာ�လိုု��သဝေဘာတးမ်းုက်ို ပူးို�ှိလိုာဝေစာသညီး။

ပြု�န်းးလုံည်းသံ��သ�းမှုမှှ ရေးတွ��ှိခုကးမှုာ�ကိံ အရေးကာင်းအထိည်းရေးဖားပြုခင်း�

ဖြပူးန်းလိုညီးသု��သပူးးမ်းုမ်းှ ဝေတွ��ှိချျက်းမ်းျာ�က်ို အဝေက်ာ�းအထုညီးဝေဖွဲ့ား�ာတွ�း န်ညီး�ပူးညီာနှှ�း�နှို�း��ဝေ���ို�း�ာ စာိန်းဝေချ်မ်းု 

မ်းျာ�နှှ�း� ��း�ို�းချ့��သညီး။ အဓိိက်အလိုှ��ှ�းအဖွဲ့ွ့�မ်းျာ�က် ဤဖြဖွဲ့စားစာဉ်းက်ို က်းညီီပူး�ပူးို��န်း စာိတး�နှဒမ်းျာ� �က်း�ှိဝေန်ဝေသားလိုညီး� 

ဘး�ွန်းဒီနှို�း��သညီး န်ညီး�ပူးညီာပူးို�း�တွ�း နှို�း��ဝေတားအ��း�အဖြမ်းစားပူးို�း�တွ�း အငြိပူးိ��းအ�ို�း�ှိသညီး� ဝေတာ�း��ိုမ်းုမ်းျာ�နှှ�း� လိုညီး� 

ဝေက်ာ�း�၊ MDNAC နှှ�း� FDN အတွ�း� အဖွဲ့ွ့�အစာညီး�စာွမ်းး�ဝေ�ာ�း�ညီးပူးို�း�တွ�း အက်န်း�အသတးမ်းျာ�နှှ�း�လိုညီး�ဝေက်ာ�း� ��း�ို�းချ့�

�သညီး။ သို��ာတွ�း အဝေဖြချချ�ပူးိုက်ျဝေသာ စာိန်းဝေချ်မ်းုတစားချုမ်းှာ နှို�း��ဝေ��က်ွ့လိုွ့မ်းုမ်းျာ� တို�လိုာဝေန်သညီး� အချျနိ်းအချါတွ�း လိုု�ခြုံချ��ဝေ��

က်ဏ္ဍအတွ�း��ှိ ဖြပူးန်းလိုညီးဖြပူး�ဖြပူး�းဝေ��ဖြဖွဲ့စားစာဉ်းက်ို ဝေ��ှညီးတညီးတ��ဝေစာဖြချ�း� ဖြဖွဲ့စားသညီး။  

၂�၁� ချုနှှစား အဝေစာာပူးို�း�တွ�း  CNDD-FDD ဝေချါ�း�ဝေ�ာ�း Pierre Nkurunziza က်ို ဒုတိယ်သက်းတမ်းး�အတွက်း 

ဝေ�ွ�ဝေက်ာက်းချ��သညီး� ဝေ�ွ�ဝေက်ာက်းပူးွ့မ်းျာ�က်ို FNL က် သပူးိတးဝေမ်းှာက်းချ့�သညီး။ FNL အဖွဲ့ွ့���းမ်းျာ�က်ို ဖွဲ့ိနှှိမ်းး�မ်းုနှှ�း� FNA အဖွဲ့ွ့� 

ဝေတာချိုက်ာ တစားဖွဲ့န်းလိုက်းန်က်းစာွ့က်ို�းမ်းုမ်းျာ�အထုိသို� ဖြဖွဲ့စားသွာ�ချ့�သညီး။ ဝေ�ွ�ဝေက်ာက်းပူးွ့မ်းျာ�က်ျ�း�ပူး�န်း တစားဖွဲ့န်းအချျနိ်းက်ျ 

ဝေ�ာက်းလိုာသညီး� ၂�၁၅ ချုနှှစား၊ ဧငြိပူးီလိုတွ�း အစာုအဖွဲ့ွ့�မ်းျာ�အကြက်ာ� နှို�း��ဝေ��တ�း�မ်းာမ်းုမ်းျာ�သညီး အဖြမ်းိ�း��ု��အဝေဖြချအဝေန်အထုိ 

ဝေ�ာက်းချ့�သညီး။ တတိယ်သက်းတမ်းး�အတွက်း ဝေ�ွ�ဝေက်ာက်းပူးွ့��းငြိပူးိ��း�န်း  Nkurunziza ၏ �ု��ဖြဖွဲ့တးချျက်းသညီး  ဖွဲ့ွ့�စာညီး�ပူးု� 

အဝေဖြချချ�ဥပူးဝေဒ၏ နှှစားကြီးက်ိမ်းးသာဝေ�ွ�ဝေက်ာက်းပူးွ့��းချွ�း� က်န်း�သတးချျက်းက်ိုချျ�ိ�ဝေဖွဲ့ာက်းငြိပူးီ� နှို�း��ဝေ��အကြက်ပူးးအတညီး�တစားချုက်ို 

မီ်း�ဝေမွ်း�ဝေပူး�ခ့ျ�သညီး။ (တတိယ်သက်းတမ်းး�အတွက်း ဝေ�ွ�ဝေက်ာက်းပ့ွူး��းငြိပိူး��းသညီး�အချါတွ�းလိုညီး� Nkurunziza အနုိှ�း�ခ့ျ�သညီး။) 

ထုိုနှို�း��ဝေ��အကြက်ပူးးအတညီး�ဝေကြက်ာ�း� တ�း�မ်းာမ်းုန်ညီး�ဝေသာ ပူးဋိိပူးက်ခနှှ�း� ၂�၁၅ ချုနှှစား၊ ဝေမ်းလိုတွ�း အာဏာာသိမ်းး��န်း ကြီးက်ိ��ပူးမ်းး�မ်းု

တို� ဖြဖွဲ့စားလိုာသညီး။  

အစာို��မ်းဟုုတးဝေသာ ယ်ချ�းလိုက်းန်က်းက်ို�းအုပူးးစာုမ်းျာ�နှှ�း� အတိုက်းအချ�အဖွဲ့ွ့�ချွ့မ်းျာ�နှှ�း� ဘး�ွန်း�ဒီလိုက်းန်က်းက်ို�းတပူးးဖွဲ့ွ့� 

မ်းျာ�အတွ�း��ှိ ‘အဝေစာာ�း�တပူးးဝေဟုာ�း�မ်းျာ� (old guard)’ အကြက်ာ� အငြိပူးိ��းအ�ို�းလိုုပူးးကြံက်�မ်းုမ်းျာ��ှိဝေန်သဖြဖွဲ့�း� အ�ိုပူးါအဖြဖွဲ့စား 

အပူးျက်းမ်းျာ�သညီး တပူးးမ်းဝေတားအတွ�း� အကြက်မ်းး�ဖွဲ့က်းမ်းု�ှိဝေသာ မ်းဝေမ်းှားလို�း�ထုာ�သညီး�အက်ျ�ိ��က်းမ်းျာ�က်ို အတွ့လိုိုက်းဖြဖွဲ့စားဝေပူး်

ဝေစာချ့�သညီး။  တိုဝေတာ�း�ဝေသာ အချျနိ်းက်ာလိုအတွ�း� အာရှုး�ှဦးစာာချျ�ပူးးမ်းျာ�၏ အဓိိက်ဝေအာ�းဖြမ်း�းမ်းုတစားချုဖြဖွဲ့စားဝေသာ ဘး�ွန်း�ဒီ 

နှို�း��၏ ဝေအာ�းဖြမ်း�းဝေသာ စာစားတပူးးဝေပူးါ�း�စာညီး�မ်းုက်ို ငြိပူးီ�ဝေဖြမ်းိာက်းမ်းု မ်း�ှိချ့�ဝေပူး။ ယ်�း�အဖြဖွဲ့စားအပူးျက်းမ်းျာ�သညီး စာစားတပူးးအဖွဲ့ွ့�အစာညီး�

အသစားအတွ�း� �ှိဝေန်�့ဖြဖွဲ့စားသညီး� ထုိ�ှလိုွယ်းမ်းုက်ိုလိုညီး�ဝေက်ာ�း�၊ တပူးးမ်းဝေတားက်ို နှို�း��ဝေ��အဖြမ်းတးမ်းထုုတး�န်းနှှ�း� လိုုပူးး�န်း�

က်ွမ်းး�က်ျ�းန်ာ�လိုညီးမ်းု�ှိ�န်းအတွက်း ကြီးက်ိ��ပူးမ်းး�မ်းုမ်းျာ�သညီး �က်းစာပူးးဝေပူးါ�း�စာညီး�မ်းု မ်း�ှိဝေသ�သညီးက်ိုလိုညီး�ဝေက်ာ�း�  မ်းီ�ဝေမ်းာ�း�

ထုို�ဖြပူးချ့�သညီး။ 



63တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး��ု�မျိုး�း�ရေးရ�ရးစင်းးတိုး

ဘး�ွန်းဒီနုိှ�း��၏ စာစားတပူးးဝေပူးါ�း�စာညီး�ဝေ���ုိ�း�ာ လိုတးတဝေလိုာအဝေတွ�အကြံက်��မ်းျာ�သညီး ဝေအာက်းပူးါအဝေ��ကြီးကီ်�ဝေသာ 

သ�းချန်း�စာာမ်းျာ�က်ို မ်းီ�ဝေမ်းာ�း�ထုို�ဖြပူးထုာ�သညီး။ 

● ပူးထုမ်းတစားချုမ်းှာ စာစားတပူးးဝေပူးါ�း�စာညီး�မ်းုသညီး လိုက်းန်က်းက်ို�းပူးဋိိပူးက်ခမ်းျာ�က်ို အ�ု��သတး�န်းအတွက်း က်းညီီ�ာတွ�း 

အဝေ��ကြီးက်ီ�ဝေသာ အချန်း�က်ဏ္ဍမ်းှ ပူးါ��းနှို�းသညီး။ သို�ဝေသား လိုု�ခြုံချ��ဝေ��တပူးးဖွဲ့ွ့�မ်းျာ�၏ အချန်း�က်ဏ္ဍက်ို နှို�း��ဝေ�� 

အဖြမ်းတးမ်းထုုတးဝေသာ ဖြပူး�ဖြပူး�းဝေဖြပူးာ�း�လို့မ်းု၊၊ တို�း���း�သာ�မ်းှဝေဖြချက်ို ပူးို�ှိလိုာဝေစာဝေသာ၊ ဖြပူး�ဖြပူး�းဝေဖြပူးာ�း�လို့မ်းု၊ လိုုပူးး�န်း� 

က်ွမ်းး�က်ျ�းန်ာ�လိုညီးမ်းုက်ို တို�တက်းလိုာဝေစာဝေသာ ဖြပူး�ဖြပူး��းဝေဖြပူးာ�း�လို့မ်းု၊ ပူးိုဝေလို�န်က်းဝေသာ ဖြပူး�ဖြပူး�းဝေဖြပူးာ�း�လို့မ်းု  စာသညီး

 တို� မ်း�ှိလိုှ�း မ်းတညီးငြိ�ိမ်းးမ်းုမ်းျာ� ဖြပူးန်းလိုညီးဝေပူး်ဝေပူးါက်းလိုာနှို�းသညီး။ ထုို�အဖြပူး�း အစာို��မ်းဟုုတးဝေသာ လိုက်းန်က်းက်ို�း 

အုပူးးစာုမ်းျာ�မ်းှ လိုု�ခြုံချ��ဝေ��အမ်းုထုမ်းး�မ်းျာ�က်ို �့နှှ�း�ဝေထုာက်းလိုှမ်းး�ဝေ��အဖွဲ့ွ့�တို�တွ�း ဝေပူးါ�း�စာညီး�ထုညီး��န်း သဝေဘာတး ထုာ�

ဝေသာ အချျ�ိ�အစာာ�/က်ိုတာ ဖြဖွဲ့ညီး��ညီး��န်း ပူးျက်းက်ွက်းချ့�သညီး။ အက်ျ�ိ��က်းတစားချုမ်းှာ သမ်းမတနှှ�း� န်ီ�က်ပူးး �က်းနှွယ်း

သညီး� စာစားမ်းုထုမ်းး�မ်းျာ�က် ယ်�း��န်းဝေ�ာ�းမ်းုမ်းျာ�အဝေပူး် လိုွမ်းး�မ်းို�မ်းု�ှိလိုာသညီး။ 

● ဒုတိယ်တစားချုမ်းှာ စာစားတပူးး ‘ဝေပူးါ�း�စာညီးမ်းု (integration)’ သညီး စာစားတပူးး ‘ဝေပူးါ�း�စာညီး�ညီီညွှှတးမ်းု (cohesion)’ နှှ�း� မ်း

တးညီီဝေပူး။ နှို�း��ဝေတားတပူးးမ်းဝေတားတွ�း တို�း���း�သာ�မ်းှဝေဖြချဝေအာ�းဖြမ်း�းငြိပူးီ� ဟုးတးတို�က်ို အဖြပူးညီး�အ�ဝေပူးါ�း�စာညီး�နှို�းချ့�

ဝေသားလိုညီး� ယ်ချ�း�န်းသးမ်းျာ�အကြက်ာ� အဝေဖြချ အဖြမ်းစားမ်း�ိှဝေသာ ထု�းဖြမ်း�းချျက်းမ်းျာ�နှှ�း� တ�း�မ်းာမု်းမ်းျာ��က်း�ိှဝေန်သညီး။ 

၎�း�သညီး စာစားတပူးးပူးို�း�အမ်းိန်း�ဝေပူး�စာန်စားအငြိပူးိ��းတညီးဝေ�ာက်းမ်းုက်ို ဖြဖွဲ့စားဝေစာချ့�သညီး။ အဘယ်းဝေကြက်ာ�း��ိုဝေသား �န်း�

က်ျ�းဘက်း အဖ့ွွဲ့�ခ့ွျမ်းျာ�သညီး အတးတကွ်ပူးး�ဝေပူးါ�း�ဝေ�ာ�း�ွက်းလုိိုမု်း မ်း�ိှဝေသာဝေကြက်ာ�း� ဖြဖွဲ့စားသညီး။ ထုိုအချျက်းသညီး �န်း�

က်ျ�း ဘက်းအဖွဲ့ွ့�ချွ့မ်းျာ�အကြက်ာ� တ�း�မ်းာမ်းုမ်းျာ�က်ို ပူးို�ို��ွာ�ဝေစာသညီး� ပူးွတးတိုက်းမ်းုမ်းျာ�၊ စာစားသာ�မ်းျာ�အကြက်ာ� စာညီး� 

က်မ်းး�မ်း့�မ်းုမ်းျာ�၊ �ု��ဖြဖွဲ့တးချျက်းချျ�ာတွ�း (အထုး�သဖြဖွဲ့�း� တပူးးသာ�စာုဝေ�ာ�း�မ်းုနှှ�း� �ာထုး�တို�မ်းုတို�တွ�း) ပူးွ�း�လို�း�ဖြမ်း�း 

သာမ်းု အာ�န်ညီး�မ်းုမ်းျာ�က်ို ဖြဖွဲ့စားဝေစာချ့�သညီး။ 

● တတိယ်အချျက်းမ်းှာ ဘး�ွန်းဒီနှို�း��၏ အဝေတွ�အကြံက်��သညီး လိုု�ခြုံချ��ဝေ��အဖွဲ့ွ့�အစာညီး�မ်းျာ� အလိုုပူးးလိုုပူးးပူးု�က်ို ဝေဖြပူးာ�း�လို့ 

�န်းနှှ�း� ဒီမ်းိုက်�က်းတစားအုပူးးချျ�ပူးးမ်းုအဝေလို�အထုသစားမ်းျာ�က်ို လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍသို� က်း�ဝေဖြပူးာ�း�နှို�း�န်း သ�းတန်း�နှှ�း� စာွမ်းး�

�ညီးဖြမ်းိ�း�တ�းဝေ���ို�း�ာ အက်န်း�အသတးမ်းျာ�က်ို မ်းီ�ဝေမ်းာ�း�ထုို�ဖြပူးဝေန်သညီး။ မ်းဝေဖြဖွဲ့�ှ�း�ထုာ�သညီး� နှို�း��ဝေ���ို�း�ာ 

က်ွ့ဖြပူးာ�မ်းုမ်းျာ�နှှ�း� ��း�ို�း�သညီး�အချါ မ်းတးညီီဝေသာ တို�း���း�သာ�အုပူးးစာုမ်းျာ�အကြက်ာ� သဟုဇူာတဖြဖွဲ့စားမ်းုက်ို ထုိချိုက်း

သညီး�  ဖွဲ့ယ်းက်ျဉ်းမ်းု�ှိသညီး� လိုု�ခြုံချ��ဝေ��မ်းး�ါဒမ်းျာ�အာ မ်းျက်းနှှာသာဝေပူး�သညီး� လိုု�ခြုံချ��ဝေ���ို�း�ာ ‘စာိတးဓိာတး’ အဝေဟုာ�း�

မ်းျာ� �က်း�ှိနှို�းဝေဖြချ�ှိသညီး။ 

ရေးန်းာကးခ�သမှိံင်း�အကုဉ်း�

ဝေတာ�းအာဖွဲ့�ိက်နှို�း��က်ို ဝေအာ�းဖြမ်း�းဝေသာ ပူးဋိိပူးက်ခအလိုွန်းလိုု�ခြုံချ��ဝေ���ို�း�ာ ဝေပူးါ�း�စာညီး�မ်းုသာဓိက်တစားချုအဖြဖွဲ့စား ရှုု

ဖြမ်း�းကြက်သညီး။ ဝေတာ�းအာဖွဲ့�ိက်နုိှ�း��၏ ဝေပူးါ�း�စာညီး�ဝေ��ဖြဖွဲ့စားစာဉ်းသညီး လိုးဖြဖွဲ့�လိုးမ်းျ�ိ�ခ့ွျဖြချာ�အုပူးးချျ�ပူးးသညီး� အစုိာ��နှှ�း� ‘လွိုတး 

ဝေဖြမ်းာက်းဝေ�� (liberation)’ လုိုပူးး�ှာ�မု်းမ်းျာ�၏ လိုက်းန်က်းကုိ်�းအုပူးးစုာမ်းျာ�ဝေအာက်းတွ�းတညီး�ိှခ့ျ�ဝေသာ လုို�ခြုံချ��ဝေ���ုိ�း�ာ ဖ့ွွဲ့�စာညီး�ပုူး� 

မ်းျာ�က်ိုစာုစာညီး�ချ့�ငြိပူးီ� နှို�း��၏သိမ်းးဝေမ်းွ�ဝေသာနှို�း��ဝေ��အက်း�အဝေဖြပူးာ�း�က်ို အဝေထုာက်းအက်းဖြပူး�ချ့�သညီး။ ဝေပူးါ�းစာညီး�ဝေ��ဖြဖွဲ့စားစာဉ်း

တွ�း အမ်းျ�ိ�သမ်းီ�တို�၏ အဝေ��ပူးါဝေသာ အချန်း�က်ဏ္ဍအပူးါအ��း ပူးး�ဝေပူးါ�း�ပူးါ��းမ်းုဖြမ်းိ�း�မ်းာ�သညီး။ က်ျယ်းဖြပူးန်း�ဝေသာ လိုးသာ�

လိုု�ခြုံချ��ဝေ�� သဝေဘာတ�ာ�ဖြဖွဲ့�း� ဖြပူး�လိုုပူးးချ့�ဝေသာဖြဖွဲ့စားစာဉ်းဖြဖွဲ့စားသညီး။ �လိုာဒးမ်းှာ လိုွတးဝေဖြမ်းာက်းဝေ��လိုုပူးး�ှာမ်းုအဖွဲ့ွ့���းမ်းျာ�သညီး အ

��း�ဖြမ်းိ�း� အမ်းိန်း�ဝေပူး�သညီး��ာထုး�မ်းျာ�အပူးါအ��း လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍ၏ အဝေ��ကြီးက်ီ�ဝေသာ �ာထုး�ဝေန်�ာမ်းျာ�တွ�း ဝေန်�ာယ်းလိုာချ့�

သညီး။ လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍက်ို အ�ပူးးသာ�ထုိန်း�ချျ�ပူးးမ်းု�ှိ�န်းအတွက်း ဖွဲ့ွ့�စာညီး�ပူးု�အသစားမ်းျာ� ဖွဲ့ွ့�စာညီး�ချ့�သညီး။ ထုို�အဖြပူး�း ဖြပူး�ဖြပူး�း 

ဝေဖြပူးာ�း�လို့မ်းုမ်းျာ�က်ို ဖြပူး�းပူးအက်းအညီီ အန်ညီး��ု��နှှ�း� ဖြပူး�လိုုပူးးချ့�သညီး။ အဝေစာာပူးို�း�ဝေအာ�းဖြမ်း�းမ်းုမ်းျာ� �ှိချ့�ဝေသားလိုညီး� စာ�တန်းဖွဲ့ို� 



64 တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး��ု�မျိုး�း�ရေးရ�ရးစင်းးတိုး

မ်းျာ�နှှ�း� အဝေလို�အထုမ်းျာ� (values and practices) ထုက်း ဖွဲ့ွ့�စာညီး�ပူးု�နှှ�း� မ်းး�ါဒမ်းျာ� (structures and policies) က်ို ဖြပူး�း��း

�န်း ပူးိုလိုွယ်းက်းဝေန်သညီးက်ို ဝေတာ�းအာဖွဲ့�ိက်နှို�း��က် ထု�းဟုပူးးဖြပူးဝေန်သညီး။  လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍအတွ�း��ှိ လိုးမ်းျ�ိ�ဝေ��၊ ယ်ဉ်းဝေက်ျ�မ်းု

နှှ�း� နှို�း��ဝေ��အက်ွ့အငြိပူး့မ်းျာ�က်ို ဝေက်ျားလိုှာ�နှို�းသညီး� ဖြဖွဲ့စားစာဉ်းသညီး �က်းလိုက်း�ှိဝေန်�့ဖြဖွဲ့စားသညီး။ 

ရေးတာင်းအာဖ�ိကနှိံင်းင်�၏ �ဋိိ�ကခ

လိုးဖြဖွဲ့�လိုးမ်း့ချွ့ဖြချာ�အုပူးးချျ�ပူးးသညီး�စာန်စားသညီး လိုးမ်းျ�ိ�အလိုိုက်း ဖွဲ့ွ့�စာညီး�ပူးု�အ� ချွ့ဖြချာ�ထုာ�မ်းုနှှ�း� ချွ့ဖြချာ��က်း��မ်းု

မ်းျာ��ှိသညီး� စာန်စားတစားချုဖြဖွဲ့စားငြိပူးီ� ဝေတာ�းအာဖွဲ့�ိက်နှို�း��တွ�း ၁၉၄၈ ချုနှှစားမ်းှ ၁၉၉� ချုနှှစား၏ �ယ်းစာုနှှစားအဝေစာာပူးို�း�အထုိ 

တညီး�ှိချ့�သညီး။ ထုိုစာန်စားဝေအာက်းတွ�း ဝေတာ�းအာဖွဲ့�ိက်နှို�း��က်ို လိုးန်ညီး�စာုလိုးဖြဖွဲ့�အစာို��က်ဦး�ဝေ�ာ�းချ့�ငြိပူးီ� ဥပူးဝေဒအ� 

ဖြပူးညီးသးလိုးထုုတို�က်ို လိုးမ်းျ�ိ�စာု (၄) ချု သတးမ်းှတးက်ာ ချွ့ဖြချာ�အုပူးးချျ�ပူးးချ့�သညီး။ လိုးဖြဖွဲ့�မ်းဟုုတးဝေသာ ဖြပူးညီးသးလိုးထုုတို�သညီး 

အဝေဖြချချ�အချွ�း�အဝေ��အမ်းျာ�အဖြပူးာ� ဖြ��း�ပူးယ်းချ��သညီး။ ၁၉၆� ချုနှှစား၏ �ယ်းစာုနှှစားမ်းျာအတွ�း� လိုးဖြဖွဲ့�ဦး�ဝေ�ာ�းဝေသာ 

အစာို��က်ို စာိန်းဝေချ်�န်း လိုးမ်း့ ‘လိုွတးဝေဖြမ်းာက်းဝေ��’ လိုုပူးး�ှာ�မ်းုမ်းျာ� စာတ�းချ့�သညီး။ အစာပူးို�း�တွ�း နှို�း��ဝေ��န်ညီး�လိုမ်းး�မ်းျာ�မ်းှ

တစား��း� စာတ�းချ့�ငြိပူးီ� ဝေန်ာက်းပူးို�း�တွ�း အာဖွဲ့�ိက်န်းအမ်းျ�ိ�သာ� က်ွန်းက်�က်း (the African Naitonal Congress) က် ဦး�

ဝေ�ာ�းငြိပူးီ� န်ယ်းလိုး��းမ်းန်းဒ့လိုာ� ဝေချါ�း�ဝေ�ာ�းသညီး� ထုိုအုပူးးစာုမ်းျာ�သညီး  လိုွတးလိုပူးးဝေ���ယ်း�န်း အကြက်မ်းး�ဖွဲ့က်းဝေသာ 

န်ညီး�လိုမ်းး�မ်းျာ�က်ို အသု��ဖြပူး�လိုာချ့�သညီး။ ၁၉၈� ချုနှှစား၏ ဝေန်ာက်းပူးို�း��ယ်းစာုနှှစားမ်းျာ�တွ�း ဖြပူးညီးတွ�း�နှှ�း� နှို�း��တက်ာ

ဖွဲ့ိအာ�တို�လိုာသဖြဖွဲ့�း� လိုးဖြဖွဲ့�ဦး�ဝေ�ာ�းဝေသာ အစာို��သညီး လိုးဖြဖွဲ့�လိုးမ်းညီး�ချွ့ဖြချာ�သညီး� စာန်စားက်ိုရှုုပူးးချျငြိပူးီ� ANC က်ို တ�ာ� 

��းနှို�း��ဝေ��ပူးါတီတစားချုအဖြဖွဲ့စား အသိအမ်းှတးဖြပူး�ချ့�သညီး။ အမ်းျ�ိ�သာ�ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ဝေ��သဝေဘာတးညီီချျက်းမ်းျာ� (the National 

Peace Accords) က်ို ၁၉၉၁ ချုနှှစားတွ�း လိုက်းမ်းှတးဝေ��ထုို�ချ့�ငြိပူးီ�ANC သညီး ၁၉၉၄ ချုနှှစားတွ�း ဒီမ်းိုက်ဝေ�စာီဝေ�ွ�ဝေက်ာက်းပူးွ့ 

မ်းျာ�က်ို �က်းလိုက်းအနှို�း��ှိချ့�သညီး။

ပြီးင်ိမှး�ခုမှး�ရေး��အခင်း�အကုင်း�

အ�တးအခတး ��းစိုးဲပြုခင်း� 

အာဖွဲ့�ိက်န်းအမ်းျ�ိ�သာ�က်ွန်းဂ္ဂ�က်း (the African National Congress- ANC) နှှ�း� ဝေတာ�းအာဖွဲ့�ိက်နှို�း��၏ လိုးဖြဖွဲ့�

လိုးမ်း့ချွ့ဖြချာ�အုပူးးချျ�ပူးးသညီး� အစာို��အကြက်ာ� လိုွန်း�ွ့မ်းုသညီး ၁၉၈� ချုနှှစား၏ �ယ်းစာုနှှစားမ်းျာ�တွ�း ဝေ�ှ�မ်းတို�သာ ဝေန်ာက်းမ်း�ုတး

သာအဝေဖြချအဝေန်သို� ဝေ�ာက်းချ့�သညီး။ မ်းညီးသညီး�အဖွဲ့ွ့�မ်းှ စာစားဝေ��အ� ဝေအာ�းဖြမ်း�းမ်းုမ်း�ှ�ှိချ့�ဝေပူး။ ၁၉၉� ချုနှှစားတွ�း လိုးဖြဖွဲ့� လိုးမ်း့ချွ့ဖြချာ�

အုပူးးချျ�ပူးးသညီး�စာန်စားအစာို��သညီး ဝေချါ�း�ဝေ�ာ�းသစားတစားဦး�ဖြဖွဲ့စားသညီး� သမ်းမတ De Klerk က်ို ချန်း�အပူးးချ့�သညီး။ ထုိုသမ်းမတသစား

သညီး လိုွတးဝေဖြမ်းာက်းဝေ��လိုုပူးး�ှာ�မ်းုမ်းျာ�က်ို ပူးိတးပူး�းမ်းုမ်းဖြပူး�ဝေတာ�ဘ့ ANC ဝေချါ�း�ဝေ�ာ�း Nelson Mandela နှှ�း� အဖြချာ�နှို�း��ဝေ��

ဝေချါ�း�ဝေ�ာ�းမ်းျာ�က်ို ဝေထုာ�းမ်းှ လိုွတးဝေပူး�ချ့�သညီး။ ထုို�အဖြပူး�း ပူးါတီစာု�ညီိိနှု�း�ဝေ�ွဝေနှွ�မ်းုမ်းျာ�တွ�း ပူးါ��းလိုိုသညီး� �နှဒ�ှိဝေကြက်ာ�း� 

ဝေကြက်ဖြ�ာချ့�သညီး။ ANC သညီး ညီိိနှု�း�ဝေ�ွ�ဝေနှွ�မ်းုမ်းျာ�တွ�း ပူးါ��းလိုာဝေအာ�း သဝေဘာတးချ့�ငြိပူးီ� ၎�း�တို�၏ လိုက်းန်က်းက်ို�း

လိုုပူးး�ှာ�မ်းုက်ို�ို�း����က်ာ နှို�း��ဝေ��ပူးါတီတစားချုအဖြဖွဲ့စား အသွ�းဝေဖြပူးာ�း�ချ့�သညီး။ 

ဒီမ်းိုက်ဝေ�စာီအုပူးးချျ�ပူးးဝေ��သို� က်း�ဝေဖြပူးာ�း�မ်းုနှှ�း�အတး ဝေတာ�းအာဖွဲ့�ိက်နှို�း��သညီး ၎�း�၏ လိုု�ခြုံချ��ဝေ��ဖွဲ့ွ့�စာညီး�ပူးု�မ်းျာ�က်ို 

နှို�း��၏လိုးမ်းျ�ိ�က်ွ့ဖြပူးာ�စာု�လို�းမ်းုအာ� က်ိုယ်းစာာ�ဖြပူး�မ်းုပူးို�ှိဝေ��နှှ�း� နှို�း��ဝေ��တာ�န်းချ�မ်းုတို�တက်းလိုာဝေ��တို�အတွက်း  အဝေဖြချချ�က်ျ 

ဝေသာ အသွ�းဝေဖြပူးာ�း�မ်းုတစားချုက်ို စာတ�းချ့�သညီး။ (ဝေတာ�းအာဖွဲ့�ိက်နှို�း��သာ�တို�က် လိုု�ခြုံချ��ဝေ���ို�း�ာ အသွ�း�က်း�ဝေဖြပူးာ�း�မ်းု - 

security transformation ဟုု �ညီးညွှှန်း�ဝေသာ) ဤ SSR ဖြဖွဲ့စားစာဉ်းသညီး ၁၉၉� ချုနှှစားတွ�း စာတ�းချ့�သညီး။ အမ်းျ�ိ�သာ� ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�

 ဝေ��စာာချျ�ပူးးမ်းျာ�တွ�း �့တပူးးဖွဲ့ွ့�ထုိန်း�ချျ�ပူးးမ်းု�ို�း�ာ အချျက်းအချျ�ိ�ပူးါ�ှိဝေသားလိုညီး� ထုိုအချျက်းမ်းျာ�သညီး စာစားတပူးးနှှ�း� ပူးတးသက်း၍

အန်ညီး��ယ်းသာဝေဖြပူးာထုာ�သညီး။ ထုိုအချျက်းသညီး အဝေစာာပူးို�း�တွ�း ဖြပူး�လိုုပူးးသညီး� ညီိိနှု�း�ဝေ�ွ�ဝေနှွ�မ်းုမ်းျာ� အဓိိက်ဖြပူးဿန်ာ

တစားချုမ်းဟုုတးဝေပူး။ အဘယ်းဝေကြက်ာ�း��ိုဝေသား နှှစားဖွဲ့က်းစာလိုု��က် ညီိိနှု�း�ဝေ�ွ�ဝေနှွ�မ်းုမ်းျာ� မ်းဝေအာ�းဖြမ်း�းချ့�သညီး�ှိဝေသား ၎�း�တို�၏ 

တပူးးဖွဲ့ွ့�မ်းျာ�က်ို အသ�း��ှိဝေစာချျ�းဝေသာဝေကြက်ာ�း� ဖြဖွဲ့စားသညီး။ 



65တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး��ု�မျိုး�း�ရေးရ�ရးစင်းးတိုး

သုိ��ာတွ�း လွိုတးဝေဖြမ်းာက်းဝေ��လိုက်းန်က်းကုိ်�းလုိုပူးး�ှာ�မု်းမ်းျာ�ကုိ် နုိှ�း��ဝေတားလုို�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍတွ�း ဝေပူးါ�း�စာညီး�ဝေ��သညီး 

ဒီမ်းိုက်ဝေ�စာီအက်း�အဝေဖြပူးာ�း�ဝေအာ�းဖြမ်း�းမ်းုအတွက်း အဓိိက်က်ျလိုိမ်းး�မ်းညီးက်ို ထုိုအချျနိ်းက် �ှ�း��ှ�း�လို�း�လို�း� န်ာ�လိုညီးထုာ�ကြက်

သညီး။ လိုးဖြဖွဲ့�လိုးမ်း့ချွ့ဖြချာ�အုပူးးချျ�ပူးးသညီး� လိုးဖြဖွဲ့�အစာို��က် ထုိန်း�ချျ�ပူးးထုာ�သညီး� နှို�း��ဝေတား�့နှှ�း� စာစားတပူးးမ်းျာ�သညီး လိုးမ်းျာ�စာုလိုး

မ်း့ ဖြပူးညီးသးလိုးထုုတို�က်ို ဖွဲ့ိနှှိပူးးအုပူးးချျ�ပူးးသညီး� အဓိိက်က်ိ�ိယ်ာတစားချုအဖြဖွဲ့စား အသု��ဖြပူး�ချ့�သညီး။ ဝေတာ�းအာဖွဲ့�ိက်နှို�း��၏ လိုးဦး�ဝေ�

 အာ�လိုု��၏ ယ်ု�ကြက်ညီးမ်းုက်ို ��ှိဝေစာ�န်းအတွက်း ‘ဝေပူးါ�း�စာညီး�ထုာ�ဝေသာ’ လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍသညီး နှို�း��ဝေတားအသစား၏ တန်းဖွဲ့ို�မ်းျာ�

က်ို အမ်းှန်းတက်ယ်းထု�းဟုပူးးဖြပူးဝေစာ�န်း အဝေ��ကြီးက်ီ�ပူးါသညီး။ ထုိုသို�ဖြဖွဲ့စား�န်းအတွက်း �ှိထုာ�သညီး� လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍ၏ ဖွဲ့ွ့�စာညီး�ပူးု�၊ 

ပူးါ��းဖွဲ့ွ့�စာညီး�မ်းု၊ ယ်ဉ်းဝေက်ျ�မ်းုနှှ�း� ဦး�တညီးမ်းုတို�တွ�း  အဝေဖြချချ�အဝေဖြပူးာ�း�အလို့မ်းျာ� လိုိုအပူးးမ်းညီးဖြဖွဲ့စားသညီး။ 

လိုးဖြဖွဲ့�လိုးမ်း့ချွ့ဖြချာ�အုပူးးချျ�ပူးးသညီး� အစာို��နှှ��း �က်းနှွယ်းသညီး� လိုု�ခြုံချ��ဝေ��တပူးးဖွဲ့ွ့�မ်းျာ�သညီး လိုးမ်းျ�ိ�ဝေ��အ�-ချွ့ဖြချာ�ထုာ�

မ်းု�ှိဝေသာ အဖွဲ့ွ့�အစာညီး�မ်းျာ� ဖြဖွဲ့စားသညီး။ ၎�း�တို�သညီး တ�ာ�ဥပူးဝေဒစာို�မ်းို�မ်းုအတွက်း လိုိုက်းန်ာမ်းုမ်း�ှိဘ့ တ�ာ�ဥပူးဒဖြပူး�းပူးလိုုပူးး�ပူးး 

မ်းျာ�တွ�း အဝေဖြမ်းာက်းအမ်းျာ� ပူးါ��းပူးတးသက်းဝေန်ကြက်သညီး။ ထုို�ဝေကြက်ာ�း� လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍ၏ လိုုပူးး�န်း�လိုညီးပူးတးမ်းုသညီး လိုှ�ိ�ှက်း 

မ်းုအလိုွန်းမ်းျာ�သညီး�သဝေဘာ�ှိဝေန်သညီး။ ပူးါလိုီမ်းန်းသညီး လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍကိ်ု ထုိဝေ�ာက်းဝေသာ ဝေစာာ�း�ကြက်ညီး�ကြီးက်ီ�ကြက်ပူးးမ်းု မ်း�ှိချ့�ဝေပူး။ 

�ိုလိုိုသညီးမ်းှာ လိုးမ်း့မ်းျာ�အဝေပူး် ဖွဲ့ိနှှိပူးးမ်းုမ်းျာ�တွ�း ပူးါ��းသညီး� လိုု�ခြုံချ��ဝေ��တပူးးဖွဲ့ွ့�မ်းျာ�၏လိုုပူးး�ပူးးမ်းျာ�အတွက်း အုပူးးချျ�ပူးးဝေ��အဖွဲ့ွ့�က်ို

တာ�န်းချ�မ်းု�ှိဝေအာ�း မ်းလိုုပူးးနှို�းချ့�ဝေပူး။ 

လိုု�ခြုံချ��ဝေ���ို�း�ာ ညီိိနှု�း�ဝေ�ွ�ဝေနှွ�မ်းုမ်းျာ� ဖြပူးန်းလိုညီးစာတ�းသညီး�အချါ အစာုအဖွဲ့ွ့�မ်းျာ�အကြက်ာ� ဖြပူး�လိုုပူးး�န်းလိုိုအပူးးသညီး� 

အဝေဖြပူးာ�း�အလို့မ်းျာ�နှှ�း�ပူးတးသက်း၍ က်န်ဦး�သဝေဘာတးညီီမ်းုမ်း�ှိသညီး�အပူးို�း� မ်းျာ�စာွာ��ှိချ့�သညီး။ အဘယ်းဝေကြက်ာ�း��ိုဝေသား 

ညီိိနှု�း�ဝေ�ွ�ဝေနှွ�မ်းုမ်းျာ�၏ ထုိ�ှလိုွယ်းမ်းုဝေကြက်ာ�း� အစာုအဖွဲ့ွ့�နှှစားချုလိုု��က် သတိ�ှိစာွာ �က်းလိုက်းဝေ�ာ�း�ွက်းသွာ��န်း သဝေဘာတး 

ချ့�ကြက်သညီး။ အမ်းျ�ိ�သာ�ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ဝေ��သဝေဘာတးညီီချျက်း (the National Peace Agreement) တွ�း SSR �ို�း�ာ အချျက်း 

အလိုက်းအဝေသ�စိာတးကုိ် မ်းထုညီး�သွ�း��န်း�ု��ဖြဖွဲ့တးချျက်းချျခ့ျ�သညီး။ အဘယ်းဝေကြက်ာ�း��ုိဝေသား ထုိုအချျက်းမ်းျာ�အာ�လုို��ကုိ် အဖြပူးညီး�

အ�အဝေက်ာ�းအထုညီး မ်းဝေဖွဲ့ားနုိှ�းမ်းညီး� အနှတ�ာယ်းဝေကြက်ာ�း�ဖြဖွဲ့စားသညီး။ SSR ဖြဖွဲ့စားစာဉ်းတစားခုျလုို��အဝေပူး် မ်းယု်�ကြက်ညီးမု်း ဖြဖွဲ့စားဝေစာနုိှ�းသညီး�

အနှတ�ယ်းအတွက်း စာို��ိမ်းးမ်းု �ှိချ့�သညီး။ ထုိုစာဉ်းက် ညီိိနှု�း�ဝေ�ွ�ဝေနှွ�မ်းုဖြဖွဲ့စားစာဉ်းတွ�း ယ်ချ�း�န်းသးမ်းျာ�အကြက်ာ� ယ်ု�ကြက်ညီးမ်းုအ��း�    

ဖြမ်းိ�း�မ်းာ�ဝေန်ဝေသာဝေကြက်ာ�း� နှှစားဘက်းလိုု��က် သတိ�ှိစာွာဝေ�ှ��က်း�န်း ယ်ု�ကြက်ညီးမ်းု �ှိချ့�သညီး။ 

အက်ျ�ိ��လိုာဒးအဝေန်ဖြဖွဲ့�း� အမ်းျ�ိ�သာ�ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ဝေ��သဝေဘာတးညီီချျက်းသညီး ဝေပူးါ�း�စာညီး�ဝေ��ဖြဖွဲ့စားစာဉ်းက်ိုလိုမ်းး�ညွှှန်း�န်း 

လိုု�ခြုံချ��ဝေ��အသွ�းက်း�ဝေဖြပူးာ�း�မ်းု�ို�း�ာ ဝေ��ှညီးဝေမ်းှားမ်းှန်း�ချျက်းတစားချုနှှ�း� က်ျယ်းဖြပူးန်း�ဝေသာ အဝေဖြချချ�မ်းးအချျ�ိ�တို�က်ို ဝေပူးါ�း�စာညီး�ဝေပူး�

ချ့�သညီး။ အဝေသ�စာိတးအချျက်းတို�က်ို အက်း�အဝေဖြပူးာ�း�က်ာလိုအတွ�း� အစာုအဖွဲ့ွ့�မ်းျာ�နှှ�း� အာ�ဝေက်ာ�း�ဝေသာ အမ်းျ�ိ�သမ်းီ�စာညီး�ရှုု��

မ်းုအပူးါအ��း အဖြချာ�က်ဏ္ဍအလိုိုက်းအုပူးးစာုမ်းျာ�က်ို က်ိုယ်းစာာ�ဖြပူး�သညီး� အထုး�ဝေက်ားမ်း�ှ�းတို�က်  ဝေန်ာက်းပူးို�း�တွ�း ချျမ်းှတးသွာ�

သညီး။ ထုိုအချျက်းသညီး အစာုအဖွဲ့ွ့�မ်းျာ�အတွက်း အထုး�ဦး�စာာ�ဝေပူး�အချျက်းမ်းျာ�နှှ�း� ပူးတးသက်း၍ သဝေသာတးညီီမ်းု��ှိနှို�း�န်း 

လိုု�ဝေလိုာက်းဝေသာ အချျနိ်းက်ို ‘�ယ်း’ဝေစာနှို�းငြိပူးီ� ၁၉၉၄ ဝေ�ွ�ဝေက်ာက်းပူးွ့မ်းျာ�ငြိပူးီ�ဝေန်ာက်း SSR အတွက်း မ်းးဝေဘာ�းတစားချု ဝေ���ွ့နှို�း 

ဝေစာသညီး။ ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ဝေ��ဖြဖွဲ့စားစာဉ်း၏ က်န်ဦး�အ��း�မ်းျာ�တွ�း SSR က်ို ဖြမ်းန်းဖြမ်းန်း�န်း�န်းအဝေက်ာ�းအထုညီး�ဝေဖွဲ့ား�န်း နှို�း��ဝေ��နှှ�း� 

လိုးထုုဖွဲ့ိအာ�တို�ဖြဖွဲ့�း� အလိုွန်းအက်ွ ��န်းထုုတး�န်းပူးို�ဖြဖွဲ့စားဝေစာမ်းုထုက်း ထုိုက့်�သို�အချျနိ်းယ်းဝေ�ာ�း�ွက်းမ်းုက်ို ပူးိုလိုိုလိုာ�ကြက်သညီး။ 
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လုံူပြုဖူလုံူမှဲခွဲပြုခာ�အံ�းခုံ�းသည်း� စိုးန်းစိုးးတွင်း လုံံ�ခြုံခံ�ရေး��ကဏ္ဍ�ါဝါင်းစိုးံဖွဲ�မှု

လိုးဖြဖွဲ့�လိုးမ်း့ချွ့ဖြချာ�အုပူးးချျ�ပူးးသညီး� အစာို��လိုက်းထုက်းတွ�း လိုု�ခြုံချ��ဝေ���ို�း�ာ ဖွဲ့ွ့�စာညီး�ပူးု�အမ်းျာ�အဖြပူးာ��ှိချ့�သညီး။ 

ထုိုအချျက်းသညီး  လိုးဖြဖွဲ့�လိုးမ်း့ချွ့ဖြချာ�အုပူးးချျ�ပူးးသညီး� နှို�း��ဝေ��စာန်စား၏လိုးမ်းျ�ိ�ဝေ��အ�-အပူးို�း�ပူးို�း�က်ျ�ိ�ပူးျက်းဝေန်သာသဘာ�

က်ို ထု�းဟုပူးးဖြပူးဝေန်သညီး။ 

● လုံကးန်းကးကိံင်းတ�းဖွဲ� (၅) ဖွဲ�  �ှိသညီး။  - အလိုယ်းဗျူဟုိုက်ျဝေသာ ဝေတာ�းအာဖွဲ့�ိက်ဖြပူးညီးန်ညီးတစားချုအတွက်း 

တစားဖွဲ့ွ့�နှှ�း� လိုးမ်း့တို�၏ ‘သီ�ဖြချာ�လိုွတးလိုပူးးဝေသာ ဇူာတိဝေဖြမ်းမ်းျာ�’ အတွက်း သီ�ဖြချာ�စာီ�ှိဝေသာ က်ာက်ွယ်းဝေ��

တပူးးဖွဲ့ွ့� (၄) ချုတို� ဖြဖွဲ့စားသညီး။ ဇူာတိဝေဖြမ်းတပူးးမ်းျာ�သညီး အဓိိက် ဝေတာ�းအာဖွဲ့�ိက် က်ာက်ွယ်းဝေ��တပူးး (South 

African Defence Force – SADF) ၏ အလိုာ�သဏ္ဍန်းတးတပူးးမ်းျာ�သာဖြဖွဲ့စားငြိပူးီ� လိုးဖြဖွဲ့�အ�ာ�ှိမ်းျာ�က် ဦး�ဝေ�ာ�း

သညီး� လိုးမ်း့တပူးးယ်းန်စားမ်းျာ�ဖြဖွဲ့�း� ပူးါ��းဖွဲ့ွ့�စာညီး�ထုာ� သညီး။ လိုးမ်း့မ်းျာ�က်ို ယ်းနှှစားအချျ�ိ�တွ�း ဝေပူးါ�း�စာညီး�ထုညီး�ထုာ�

ဝေသားလိုညီး� SADF သညီး အဓိိက်အာ�ဖြဖွဲ့�း� လိုးဖြဖွဲ့�တပူးးဖွဲ့ွ့�တစားချုသာ ဖြဖွဲ့စားသညီး။ 

● �ဲတ�းဖွဲ� (၁၁) ဖွဲ� �ှိသညီး။ - အလိုယ်းဗျူဟုိုက်ျဝေသာ ဝေတာ�းအာဖွဲ့�ိက်ဖြပူးညီးန်ယ်းတစားချုအတွက်း တစားဖွဲ့ွ့�နှှ�း� 

သီ�ဖြချာ�လိုွတးလိုပူးးဝေသာ ဇူာတိဝေဖြမ်းမ်းျာ�နှှ�း� က်ိုယ်းပူးို�းအုပူးးချျ�ပူးးချွ�း��န်ယ်းဝေဖြမ်း (၆) ချုတို�အတွက်း အဓိိက်အာ�ဖြဖွဲ့�း�

 သီ�ဖြချာ�လိုးမ်း့   �့တပူးးဖွဲ့ွ့� (၁�) ချု �ှိသညီး။

● ရေးထိာကးလုံှမှး�ရေး��ဌာာန်း (၄) ခံ �ှိသညီး။ - အလိုယ်းဗျူဟုိုက်ျဝေသာ ဝေတာ�းအာဖွဲ့�ိက်ဖြပူးညီးန်ယ်းတစားချုအတွက်း 

တစားဖွဲ့ွ့�နှှ�း� သီ�ဖြချာ�လိုွတးလိုပူးးဝေသာ ဇူာတိဝေဖြမ်းမ်းျာ�အတွက်း သီ�ဖြချာ�ဝေထုာက်းလိုှမ်းး�ဝေ��ဌာာန် (၃) ချု �ှိသညီး။ 

ထုို�အဖြပူး�း လိုက်းန်က်းက်ို�း ‘လိုွတးဝေဖြမ်းာက်းဝေ��’ လိုုပူးး�ှာ�မ်းုအဖွဲ့ွ့� (၃) ဖွဲ့ွ့�  (ANC ၏ လိုက်းန်က်းက်ို�းတပူးးဖြဖွဲ့စားဝေသာ

 Mkhonto we Sizwe – MK ၊ Azanian Peopole’s Liberation Army – APLA နှှ�း�  Inkatha Freedom Party နှှ�း� 

�က်းနှွယ်းဝေသာ Kwazulu Self-Protection Force – KZSPF တို�လိုညီး� �ှိသညီး။  

တကးရေး�ာကးရေးလုံ�လုံာသူတစိုးးဦး�၏ မှှတးခုကးအ� 

“ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ဝေ��ဖြဖွဲ့စားစာဉ်းသညီး (၄) နှှစားန်ီ�ပူးါ�ကြက်ာ�ှညီးသွာ�သညီး။ အစာုအဖွဲ့ွ့�မ်းျာ�က်ို အချျနိ်းသတးမ်းှတးချျက်းမ်းျာ�နှှ�း�အညီီ

 ငြိပူးီ�ဝေဖြမ်းိာက်းဝေအာ�း အလိုျ�းစာလိုိုလိုုပူးးဝေ�ာ�း�ာတွ�း ဝေ��ါ�ဝေသာဝေဖြဖွဲ့�ှ�း�ချျက်းမ်းျာ�က်ို ဝေ�ှာ�း��ှာ�နှို�းချ့�သညီး။ ၎�း�တို�သညီး 

က်ျယ်းဖြပူးန်း�ဝေသာအဝေဖြချချ�မ်းးမ်းျာ�နှှ�း� ပူးတးသက်း၍ အာ�လိုု��သဝေဘာတးညီီမ်းုက်ို��ှိဝေစာငြိပူးီ� ထုိုဝေန်ာက်း အဝေသ�စာိတးပူးိုက်ျဝေသာ 

ညီိိနှု�း�ထုာ�သညီး� �ပူးးတညီးချျက်းမ်းျာ�မ်းှတစား��း� ဝေ��ါ�မ်းုမ်းျာ�က်ို တဖြဖွဲ့ညီး�ဖြဖွဲ့ညီး�ဖွဲ့ယ်း�ှာ�နှို�းချ့�သညီး။ ဝေ�ွ�ဝေနှွ�ပူးွ့အချျနိ်းက်ာလို

သညီး ယု်�ကြက်ညီးမု်းနှှ�း� ယု်�ကြက်ညီးစိာတးချျ�မု်းတုိ�ကုိ် တဖြဖွဲ့ညီး�ဖြဖွဲ့ညီး�တညီးဝေ�ာက်းယ်းဝေစာနုိှ�းခ့ျ�ငြိပီူး� အထုိုက်းအဝေလိုျာက်း လွိုယ်းက်းသညီး� 

က်ိစာစမ်းျာ�မ်းှ ဝေဖြဖွဲ့�ှ�း��န်းအချက်းချ့�ု��က်ိစာစမ်းျာ�သို� လိုိုက်းဝေလိုျာညီီဝေထုွဖြဖွဲ့စားသညီး� ဖြဖွဲ့စားဝေပူး်တို�တက်းမ်းုက်ို ��ှိဝေစာချ့�သညီး။ က်ွ့ဖြပူးာ�

စာု�လို�းလိုှဝေသာ လိုိုအပူးးချျက်းမ်းျာ�နှှ�း� အက်ျ�ိ�စာီ�ပူးွာ�မ်းျာ�က်ို ဖြဖွဲ့ညီး��ညီး�ဝေပူး�သညီး� ဝေတာ�းအာဖွဲ့�ိက်ညီိိနှု�း�ဝေ�ွ�ဝေနှွ�သးမ်းျာ�၏ 

စာုဝေပူးါ�း�အာ�ထုုတးမ်းုတစားချုဖြဖွဲ့စားသညီး။ အသာ�တ�း�လိုဒးမ်းှာ လိုးမ်းျ�ိ�၊ တို�း���း�သာ�၊ လိုးတန်း�စာာ�နှှ�း� နှို�း��ဝေ��ပူးါတီမ်းျာ�

အတွက်း အလိုွန်းကြီးက်ီ�မ်းာ�ဝေသာ မ်းှဝေဖြချထုိန်း�ညီိိမ်းုလိုုပူးး�ပူးးတစားချု (a grand balancing act)  ဖြဖွဲ့စားသညီး။’

စိုးစိုးးဘကးဆိုိံင်း�ာ ရေး�ါင်း�စိုးည်း�မှု

စာစားတပူးးဝေပူးါ�း�စာညီး�ဝေ��ဖြဖွဲ့စားစာဉ်းက်ို ၁၉၉၄ ချုနှှစားမ်းှ ၂��၃ ချုနှှစားအတွ�း� ဖြပူး�လိုုပူးးချ့�သညီး။ ယ်ချ�းလိုက်းန်က်းက်ို�းအုပူးးစာု 

မ်းျာ�၏ ရှုုပူးးဝေထုွ�ဝေန်မ်းုမ်းျာ�သညီး တို�း���း�သာ�၊ ဘာသာစာက်ာ�နှှ�း� န်ညီး�ပူးညီာ�ို�း�ာ စာွမ်းး�ဝေ�ာ�းနှို�းမ်းုအမ်းျ�ိ�မ်းျ�ိ�တို�က်ို 

က်ိုယ်းစာာ�ဖြပူး�သညီး� သီ�ဖြချာ�လိုွတးလိုပူးးဝေသာ လိုးမ်း့ဇူာတိဝေဖြမ်းအဖွဲ့ွ့�နှှ�း� လိုွတးဝေဖြမ်းာက်းဝေ��တပူးးဖွဲ့ွ့မ်းျာ�နှှစားချုလိုု��နှှ�း�  �က်းနှွယ်းဝေန် 

သညီး။ လိုးမ်း့ဇူာတိဝေဖြမ်းတပူးးဖွဲ့ွ့�မ်းျာ�သညီး ဝေတာ�းအာဖွဲ့�ိက် က်ာက်ွယ်းဝေ��တပူးးဖွဲ့ွ့မ်းျာ� (the South African Defence Forces 
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– SADF) အသွ�း�သဏ္ဍာန်းတးဝေသားလိုညီး� လိုွတးဝေဖြမ်းာက်းဝေ��တပူးးဖွဲ့ွ့�မ်းျာ�က်ို ဝေပူးျာက်းက်ျာ�စာစား��းဝေ��အတွက်း ဖွဲ့ွ့�စာညီး�ချ့�ဖြချ�း�

ဖြဖွဲ့စားသညီး။ ထုိုတပူးးဖွဲ့ွ့�မ်းျာ�တွ�း အထုက်းဝေအာက်းအုပူးးချျ�ပူးးမ်းုအ��း� အန်ညီး��ယ်းသာ�ှိသညီး။ ထုို�အဖြပူး�း သးတို�သညီး မ်းညီး�သညီး�

အချါမ်းှ ရှုု��န်ိမ်းး�မ်းု မ်း�ှိချ့�ဝေပူး။ အမ်းှန်းတက်ယ်းတွ�း ၎�း�တို�သညီး ၎�း�တို�က်ိုယ်းက်ို လိုက်းန်က်းက်ို�းလိုုပူးး�ှာ�မ်းုတွ�း ဝေအာ�းနှို�းသးမ်းျာ�

အဖြဖွဲ့စား ရှုုဖြမ်း�းကြက်သညီး။ ၎�း�တို�သညီး SADF ထု့�သို� ဝေပူးါ�း�စာညီး�ငြိပူးီ� SADF ၏ ပူးု�စာ�ချွက်းနှှ�း�အညီီ အလိုိုက်းသ�း�ဝေဖြပူးာ�း�လို့သညီး�

သညီးဟုးသညီး�အချျက်းက်ို လိုက်းမ်းချ�ချ့�ဝေပူး။ 

၁၉၉၄ ချုနှှစားတွ�း စာစားတပူးးဝေပူးါ�း�စာညီး�ဝေ��ဖြဖွဲ့စားစာဉ်းက်ို စာီမ်း�ချန်း�ချွ့�န်း အဓိိက်ပူးတးသက်း�က်းနှွယ်းသးမ်းျာ�က် စာစားတပူးး 

ပူးး�ဝေပူးါ�း�ဝေ��ပူးး�တွ့ဝေက်ာ�းစာီ (the Joint Military Coordinating Council – JMCC) က်ို ဖွဲ့ွ့�စာညီး�ချ့�သညီး။ JMCC က်ို ANC ၏

လိုက်းန်က်းက်ို�းအဖွဲ့ွ့� (uMkhonto we Sizwe-MK) နှှ�း� SADF တို�က် အဓိိက်ဦး�ဝေ�ာ�းချ့�သညီး။  ဘဏ္ဍာဝေ��၊ စာစား��းဝေ��နှှ�း� 

စာစားမ်းုထုမ်းး�မ်းျာ�အပူးါအ��း အဝေ��ကြီးကီ်�ဝေသာ က်ဏ္ဍမ်းျာ�နှှ�း��ို�းဝေသာ �ု��ဖြဖွဲ့တးချျက်းမ်းျာ�အတွက်း ပူးး�တွ့အလိုုပူးးအဖွဲ့ွ့� အမ်းျ�ိ�မ်းျ�ိ�

က်ို  ဖွဲ့ွ့�စာညီး�ချ့�သညီး။ ထုို�ု��ဖြဖွဲ့တးချျက်းချျသညီး�ဖြဖွဲ့စားစာဉ်းသညီး နှှစားဘက်းစာလိုု�မ်းှ ယ်ချ�းစာစားသညီးဝေတားမ်းျာ�က်ို အတးတက်ွ အလိုုပူးး

လိုုပူးး�န်းနှှ�း� ရှုုပူးးဝေထုွ�ဝေသာ ဖြပူးဿန်ာအမ်းျ�ိ�မ်းျ�ိ�နှှ�း� ပူးတးသက်း၍ အာ�လိုု��သဝေဘာတးညီီမ်းုတညီးဝေ�ာက်း�န်း ဖွဲ့ိအာ�ဝေပူး�ချ့�သညီး

။ ထုိုဖြဖွဲ့စားစာဉ်းသညီး ယ်ု�ကြက်ညီးမ်းုနှှ�း� စာိတးချျ�မ်းုတို�က်ိုတညီးဝေ�ာက်း�ာတွ�း တန်းဖွဲ့ို��ှိဝေသာဖြဖွဲ့စားစာဉ်းတစားချု ဖြဖွဲ့စားချ့�သညီး။ 

တစားချါတစား��တွ�း လိုု�ခြုံချ��ဝေ���ို�း�ာ အသွ�းက်း�ဝေဖြပူးာ�း�မ်းုနှှ�း�ပူးတးသက်း၍ ညီိိနှု�း�ဝေ�ွ�ဝေနှွ�မ်းုမ်းျာ�သညီး အလိုွန်းန်ညီး� 

ပူးညီာပူးို�း��န်းလိုာဝေသာအချါ ယ်ချ�းလိုးမ်း့ဝေပူးျာက်းက်ျာ�တပူးးဖွဲ့ွ့�မ်းျာ�သညီး က်ိုယ်း�က်ိုယ်းက်ို အာ�န်ညီး�ဝေန်သညီး သိ�ှိလိုာသညီး။ 

SADF ၏ က်ိုယ်းစာာ�လိုှယ်းမ်းျာ�သညီး�ှိထုာ�ဝေသာ လိုက်းန်က်းက်ို�းတပူးးဖွဲ့ွ့�မ်းျာ�၏ ဖွဲ့ွ့�စာညီး�ပူးု�မ်းျာ�နှှ�း� စာွမ်းး�ဝေ�ာ�း�ညီးတို�နှှ�း� ပူးတး 

သက်း၍ ဗျူဟုုသုတပူးို�ှိကြက်သဖြဖွဲ့�း� ၎�း�တို�သညီး ဝေ�ွ�ဝေနှွ�ပူးွ့မ်းျာ�တွ�း မ်းကြက်ာချဏာကြီးက်ီ�စာို�ဝေန်ချ့�သညီး။ SADF သညီး လိုွတးဝေဖြမ်းာက်း 

ဝေ��တပူးးဖွဲ့ွ့�မ်းျာ�၏ အစာိတးအပူးို�း�မ်းျာ�က်ို �ှိထုာ�သညီး� တပူးးဖွဲ့ွ့�မ်းျာ�ထု့သို� ဝေပူးါ�း�စာညီး�မ်းုက်ိုသာမ်းျာ�ဝေသာအာ�ဖြဖွဲ့�း� လိုိုလိုာ�ကြက်

သညီး။ ၎�း�တို�၏ အဝေကြက်ာ�း�ဖြပူးချျက်းမ်းှာ ၎�း�တို�သညီး လိုုပူးး�န်း�က်ွမ်းး�က်ျ�းန်ာ�လိုညီးမ်းု�ှိဝေသာ သမ်းာ�ရှုို�က်ျစာစားတပူးး တစားချု ဖြဖွဲ့စား

ဝေန်ငြိပူးီ�သာ�ဟုု လိုက်းချ�ထုာ�သညီး။ သို�ဝေသား MK ညီိိနှု�း�ဝေ�ွ�ဝေနှွ�သးမ်းျာ�သညီး ထုိုသဘာတ�ာ�က်ိုချုချ�ချ့�ငြိပူးီ� အဝေဖြချချ�ပူးိုက်ျဝေသာ

 SADF ၏ ပူးို၍ အဝေဖြချချ�က်ျဝေသာ အသွ�းက်း�ဝေဖြပူးာ�း�မ်းုတစားချုက်ို လိုိုချျ�းချ့�သညီး။ 

လုံံ�ခြုံခံ�ရေး��ဆိုိံင်း�ာ အသွင်းကူ�ရေးပြု�ာင်း�မှုပြုဖစိုးးစိုးဉ်းတွင်း အမှု ိံ �သမှီ�မှုာ�၏ အခန်းး�ကဏ္ဍ

စာစားအုပူးးချျ�ပူးးမ်းုဝေအာက်း �ှိလိုာချ့�သညီး� လိုု�ခြုံချ��ဝေ���ို�း�အဝေတွ�အဝေချ်က်ို စာိတးက်း�ပူးု�ဝေဖွဲ့ား�ာတွ�းလိုညီး�ဝေက်ာ�း�၊

အာ�လိုု��ပူးါ��းမ်းုပူးို�ှိဝေသာ လိုု�ခြုံချ��ဝေ��သဝေဘာတ�ာ�တစားချုက်ို ညီိိနှု�း�ဝေ�ွ�ဝေနှွ�မ်းုအစာီအစာဉ်းတွ�း ထုညီး�သွ�း��ာတွ�း

လိုညီး�ဝေက်ာ�း�  အမ်းျ�ိ�သမ်းီ�မ်းျာ�သညီး အဓိိက်က်ျဝေသာ အချန်း�က်ဏ္ဍမ်းှ ပူးါ��းသညီးက်ို ဝေတာ�းအာဖွဲ့�ိက်နှို�း��က် ဝေဖြပူးာဖြပူး

ဝေန်သညီး။ လိုု�ခြုံချ��ဝေ��ရှုုဝေထုာ�း�သစားတစားချု (a new security paradigm) က်ို ဝေ���ွ့ချျဖြပူး�ာတွ�း အမ်းျ�ိ�သမ်းီ�မ်းျာ�၏ 

လိုွမ်းး�မ်းို�မ်းုသညီး ဝေတာ�းအာဖွဲ့�ိက်နှို�း��၏ အ��း� (၃) ��း�တွ�း သိသာထု�း�ှာ�သညီး။ ၎�း�တို�မ်းှာ ပူးညီာ�ှ�းမ်းျာ�နှှ�း� 

တက်းကြွက်လိုုပူးး�ှာ�သးမ်းျာ�အဝေန်ဖြဖွဲ့�း�လိုညီး�ဝေက်ာ�း�။ ANC နှှ�း� ၎�း�တို�၏ လိုက်းန်က်းက်ို�းအဖွဲ့ွ့�တို�၏ အဖွဲ့ွ့���းအဝေန်ဖြဖွဲ့�း�

လိုညီး�ဝေက်ာ�း�၊ ဝေအာက်းဝေဖြချလိုးထုု၏ အသ�မ်းျာ�အဖြဖွဲ့စားလိုညီး�ဝေက်ာ�း� လိုးဖြဖွဲ့�လိုးမ်း့ချွ့ဖြချာ�အုပူးးချျ�ပူးးသညီး� ဝေချတးအတွ�း� 

အကြက်မ်းး�ဖွဲ့က်းမ်းုဒဏားက်ို ချ�စာာ�ချ့��သညီး� လိုးမ်းုအသို�း�အ�ို�း�မ်းျာ�က်ို က်ိုယ်းစာာ�ဖြပူး�ချ့�သညီး။ ဒီမ်းိုက်ဝေ�စာီအက်း�အဝေဖြပူးာ�း�

လိုုပူးးငြိပူးီ�ဝေန်ာက်းပူးို�း� �ယ်းစာုနှှစားမ်းျာ�အတွ�း� အမ်းျ�ိ�သမ်းီ�မ်းျာ�၏ အချန်း�က်ဏ္ဍမ်းျာ�သညီး လိုု�ခြုံချ��ဝေ��ဝေပူးါ�း�စာညီး�မ်းု၊ က်ာ 

ကွ်ယ်းဝေ���ုိ�း�ာဖြပူးန်းလိုညီးသု��သပူးးမု်းနှှ�း�  ပုိူးက်ျယ်းဖြပူးန်း�ဝေသာ SSR နှှ�း��ုိ�းဝေသာ က်မ်းက်ထုဖြပူး�လုိုပူးး�ာတွ�းလိုညီး�ဝေက်ာ�း�၊ 

က်ာက်ွယ်းဝေ���ို�း�ာ ပူးစာစညီး�စာုဝေ�ာ�း�မ်းုတွ�း အဂ္ဂတိလိုိုက်းစာာ�မ်းုမ်းျာ�က်ို �န်း�က်ျ�းသညီး� ထုုတးဝေဖွဲ့ားဝေဖြပူးာ�ိုမ်းုမ်းျာ�တွ�း

လိုညီး�ဝေက်ာ�း� အဓိိက်က်ျချ့သညီး။ 



68 တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး��ု�မျိုး�း�ရေးရ�ရးစင်းးတိုး

 နှှစားဝေပူးါ�း�မ်းျာ�စာွာ စာစားအုပူးးချျ�ပူးးမ်းုဝေအာက်းတွ�း�ှိချ့�ကြက်ဝေသာ နှို�း��တ�ှမ်းး��ှိ လိုးထုုမ်းျာ�က်ို သဝေဘာဝေပူးါက်း၊ န်ာ�လိုညီး၊ 

လိုက်းချ�လိုာ�န်းနှှ�း� ဝေ�ွ�ဝေနှွ�ပူးွ့မ်းျာ�တွ�း ၎�း�အယ်းအ�မ်းျာ�က်ို က်ျယ်းဖြပူးန်း�စာွာထုညီး�သွ�း�ဝေ�ွ�ဝေနှွ�လိုာ�န်း အဓိိက်ဇူာတးဝေက်ာ�း

ဝေန်�ာမ်းှ က်ဖြပူးချ့�ကြက်သညီး။ လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍသစားတွ�း အမ်းျ�ိ�သမ်းီ�မ်းျာ�၏ ဩဇူာသက်းဝေ�ာက်းမ်းု အချန်း�က်ဏ္ဍက်ို ၃ ချုချွ့၍ ကြက်ညီး�

နှို�းသညီး။ ၁) တတးသိပူးညီာ�ှ�းနှှ�း� တက်းကြွက်လိုုပူးး�ှာ�သး၊ ၂) လိုှတးဝေဖြမ်းာက်းတပူးးဦး�မ်းျာ�၏အဖွဲ့ွ့���းနှှ�း� က်ွန်းဂ္ဂ�က်းပူးါတီ��း၊ ၃) 

လိုးဖြဖွဲ့�အစာို��က်ာလိုအတွ�း� အကြက်မ်းး�ဖွဲ့က်းချ�ချ့��ဝေသာ ဝေအာက်းဝေဖြချလိုးတန်း�စာာ�မ်းျာ�က်ို က်ိုယ်းစာာ�ဖြပူး�ဖြချ�း� စာသညီးတို�တွ�းပူးါ��း

သညီး။ ဒီမ်းိုက်ဝေ�စီာအစာို�� အဖြဖွဲ့စား ဝေဖြပူးာ�း�လို့ငြိပူးီ� �ယ်းစာုနှှစားမ်းျာ�အကြက်ာတွ�း အမ်းျ�ိ�သမ်းီ�မ်းျာ�သညီး လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍမ်းျာ� ဖြပူးန်း 

လိုညီးဝေပူးါ�း� စာညီး�ဖြချ�း�၊ က်ာက်ွယ်းဝေ��ဌာာန်မ်းျာ� ဖြပူးန်းလိုညီးဝေပူးါ�း�စာညီး�ဖြချ�း� စာသညီး� လိုုပူးး�န်း�စာဉ်းမ်းျာ�တွ�း အဓိိက်ဝေန်�ာမ်းှ ပူးါ��း

ချ့�ကြက်သညီး။ ထုို�အဖြပူး�း ဝေဒသချ�သုဝေတသီအဖွဲ့ွ့�မ်းျာ�မ်းှလိုညီး� လိုု�ခြုံချ��ဝေ���ို�း�ာ အုပူးးချျ�ပူးးမ်းုဝေချါ�း�စာဉ်းဝေအာက်းမ်းှ သုဝေတသန်

ဖြပူး�လိုုပူးးက်ာ လိုု�ခြုံချ��ဝေ��မ်းး�ါဒမ်းျာ�ဝေ��ွ့�ာတွ�း အဓိိက်အချန်း�က်ဏ္ဍမ်းှ ပူးါ��းချ့�ကြက်သညီး။

ယ်ချ�း SADF အဖွဲ့ွ့���းမ်းျာ�သညီး စာစားတပူးးဝေပူးါ�း�စာညီး�ဝေ��နှှ�း��ို�းဝေသာ ညီိိနှု�း�ဝေ�ွ�ဝေနှွ�မ်းုမ်းျာ�တွ�း  န်ညီး�ပူးညီာပူးို�း� 

အာ�သာချျက်းက်ို ��ှိဝေန်ဝေသားလိုညီး� ထုိုအာ�သာချျက်းသညီး နှို�း��တက်ာအ��း�တွ�း အာရှုု�စာိုက်းမ်းုဖြမ်းိ�း�တက်းလိုာသညီး� လိုးသာ�

လိုု�ခြုံချ��ဝေ��လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ို အဝေလို�ထုာ�သညီး� သဝေဘာထုာ�အသစားက် လိုွမ်းး�မ်းို�သွာ�သညီး။ လိုု�ခြုံချ��ဝေ���ို�း�ာ ထုိုချျဉ်း�က်ပူးးမ်းု

အသစားက်ို လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍတွ�း နှို�း��ဝေ��နှှ�း� အဖွဲ့ွ့�အစာညီး��ို�း�ာ အသွ�းက်း�ဝေဖြပူးာ�း�မ်းုဖြဖွဲ့စားစာဉ်းက်ို ANC က် ဝေပူးါ�း�စာပူးးထုညီး�

သွ�း�ချ့�သညီး။ ၎�း�၏ နှို�း��ဝေ��နှှ�း� စာစားတပူးးအမ်းျာ�အဖြပူးာ�သညီး လိုးဖြဖွဲ့�လိုးမ်း့ချွ့ဖြချာ�အုပူးးချျ�ပူးးမ်းုက်ို �န်း�က်ျ�းသညီ�း လိုုပူးး�ှာ�မ်းု

အတွ�း� ဖြပူးညီးပူး၌�ှိဝေန်ချ့�သညီး။ အမ်းျ�ိ�သမ်းီ�အဖွဲ့ွ့�မ်းျာ�နှှ�း� သုဝေတသန်-အဝေဖြချချ�သညီး� ဝေဒသချ�အဖွဲ့ွ့� မ်းျာ�နှှ�း�အတး ဒီမ်းိုက်ဝေ�စာီ

�န်းဝေသာ လိုု�ခြုံချ��ဝေ���ို�း�ာအုပူးးချျ�ပူးးမ်းုအဝေဖြချချ�မ်းးမ်းျာ�နှှ�း�အညီီ မ်းး�ါဒဝေ�ွ�ဝေနှွ�ပူးွ့မ်းျာ�က်ို ပူးု�ဝေဖွဲ့ား�ာတွ�း အဝေ��ကြီးက်ီ�ဝေသာ အချန်း�

 က်ဏ္ဍမ်းှ ပူးါ��းသညီး။ 

အလိုွန်းကြီးက်ီ�မ်းာ�ဝေသာ စာိန်းဝေချ်မ်းုမ်းျာ��ှိဝေသားလိုညီး� လိုွတးဝေဖြမ်းာက်းဝေ��လိုုပူးး�ှာမ်းုအဖွဲ့ွ့���းမ်းျာ�သညီး SADF ထု့သို� 

ဝေအာ�းဖြမ်း�းစာွာဝေပူးါ�း�စာညီး�နှို�းချ့�ငြိပူးီ� အဖွဲ့ွ့�အစာညီး�အသစားဖြဖွဲ့စားဝေသာ ဝေတာ�းအာဖွဲ့�ိက်အမ်းျ�ိ�သာ�လိုု�ခြုံချ��ဝေ��တပူးးဖွဲ့ွ့�မ်းျာ� (SANDF) 

က်ို ဖွဲ့ွ့�စာညီး�နှို�းချ့�သညီး။ တပူးးယ်းန်စားဝေပူးါ�း�စာညီး�ညီီညွှှတးမ်းုအဝေပူး် �ို�က်ျ�ိ�သက်းဝေ�ာက်းမ်းု�ှိမ်းညီးက်ို စာို��ိမ်းးဝေသာ ဝေကြက်ာ�း� ညီိိနှု�း�

 ဝေ�ွ�ဝေနှွ�သးမ်းျာ�သညီး အစာပူးို�း�တွ�း ထုိုတပူးးဖွဲ့ွ့�မ်းျာ�က်ို ‘အမ်းျ�ိ�သာ�’ စာစားတပူးး၏ ထုီ��ိပူးးဝေအာက်းတွ�း လိုု���ချွ့ဖြချာ�ထုာ�သညီး� 

န်ညီး�လိုမ်းး�မ်းျာ�က်ို ထုညီး�သွ�း�စာဉ်း�စာာ�ချ့�သညီး။ သို�ဝေသား ထုိုသို�ထုာ�ဖြချ�း�ဖြဖွဲ့�း� အမ်းျ�ိ�သာ�ဖြပူးန်းလိုညီး သ�း�ဖြမ်းတးဝေ��ပူးန်း�တို�းက်ို 

ထုိချိုက်းလိုာနှို�းငြိပူးီ� ဝေန်ာက်းထုပူးးပူးဋိိပူးက်ခမ်းျာ�သို�ဦး�တညီးသွာ�နှို�းသညီးဟုု ချ�စာာ�လိုာကြက်သညီး။ ထုို�ဝေကြက်ာ�း� ယ်ချ�း�န်း�က်ျ�း 

ဘက်းအုပူးးစာုမ်းျာ�သညီး အတးအက်ွအမ်းုထုမ်းး�နှို�းဝေ��အတွက်း ယ်းန်စားအ��း�တွ�း ဝေပူးါ�း�စာညီး�နှို�း�န်း �ု��ဖြဖွဲ့တးချျက်းချျချ့�သညီး။

 တပူးးဝေပူးါ�း�စာညီး�ဝေ��ဖြဖွဲ့စားစာဉ်းသညီး SANDF အသစားက်ို ဝေစာာ�း�ကြက်ညီး�ကြီးက်ီ�ကြက်ပူးးမ်းုဒီဂ္ဂ�ီနှှ�း� သဘာ�၊ စာစားတပူးးဝေပူးါ�း�စာညီး�

မ်းုအချျနိ်းက်ာလိုနှှ�း� တပူးးဖွဲ့ွ့�အသစားက်ို ထုိန်း�ချျ�ပူးးသညီး� ပူးါ��းစာုဖွဲ့ွ့�မ်းုနှှ�း� န်ညီး�လိုမ်းး�မ်းျာ�အပူးါအ��း က်ိစာစ�ပူးးအမ်းျာ�အဖြပူးာ�နှှ�း� 

ပူးတးသက်း၍ နှှစားဘက်းစာလိုု��က် ဝေဖြပူးာ�း�လိုွယ်းဖြပူး�းလိုွယ်းမ်းုနှှ�း� အဝေလိုျာ�အတ�း�မ်းျာ��ှိ�န်း လိုိုအပူးးသညီး။ SADF သညီး အ�ပူးးသာ�

နှှ�း� ပူးါလိုီမ်းန်းထုိန်း�ချျ�ပူးးမ်းုဝေအာက်း အဖြပူးညီး�အ�ဝေ�ာက်းမ်းညီးက်ို လိုက်းချ��န်း ဖွဲ့ိအာ�မ်းျာ��ှိလိုာသညီး။ SADF သညီး လိုွတးဝေဖြမ်းာက်းဝေ��

တပူးးဖွဲ့ွ့�မ်းျာ�၏ အဖွဲ့ွ့���းအမ်းျာ�အဖြပူးာ�သညီး စာန်စားက်ျဝေသာ စာစားဘက်း�ို�း�ာအ�ညီးအချျ�း�မ်းျာ� မ်း�ှိသညီး�တို�းတာ�န်းယ်း�သညီး�

�ာထုး�ဝေန်�ာမ်းျာ�တွ�း အဝေ�ာတလိုျ�းဝေန်�ာဝေပူး�ချ��နှို�းသညီးက်ိုလိုညီး� လိုက်းချ�ချ့��သညီး။ 

လိုက်းဝေတွ�တွ�း နှို�း��ဝေတားတပူးးမ်းဝေတားအသစားတစားချု တညီးဝေထုာ�း�န်း ကြီးက်ိ��ပူးမ်းး�မ်းုမ်းျာ��ှိချ့�ဝေသားလိုညီး� ထုိုဖြဖွဲ့စားစာဉ်းမ်းှ 

ထုွက်းဝေပူး်လိုာသညီး� �လိုာဒးတစားချုမ်းှာ ဖွဲ့ွ့�စာညီး�ပူးု�နှှ�း� ပူးါ��းစာုဖွဲ့ွ့�မ်းုအ� တပူးးမ်းဝေတားအဝေဟုာ�း�နှှ�း� အလိုာ�သဏ္ဍန်း အလိုွန်းတး 

ဝေသာ တပူးးမ်းဝေတားတစားချုသာ ဖြဖွဲ့စားသညီး။ လိုက်းဝေတွ�က်ျဝေသာ အဝေကြက်ာ�း�ဖြပူးချျက်းမ်းျာ�မ်းှာ�ှိထုာ�ဝေသာ SANDF ၏ အဝေဖြချချ�မ်းး 

(SANDF doctrine)၊ စာစားမ်းုထုမ်းး�မ်းျာ��ို�း�ာ လိုုပူးးထုု��လိုုပူးးန်ညီးမ်းျာ� (personnel procedures) နှှ�း� သ�းတန်း�ဝေန်�ာမ်းျာ� 

(training facilities) က်ို SANDF အသစားတွက်း အဝေဖြချချ�အဖြဖွဲ့စား အသု��ဖြပူး��န်းက်လိုွ့ငြိပူးီ� အဖြချာ�ဝေ�ွ�ချျယ်းစာ�ာမ်း�ှိပူးါ။ ထုို�အဖြပူး�း 

ဝေပူးါ�း�စာညီး�ဝေ��ဖြဖွဲ့စားစာဉ်းအ�ု��တွ�း လိုွတးဝေဖြမ်းာက်းဝေ��တပူးးဖွဲ့ွ့�မ်းျာ�မ်းှ အထုက်းအ�ာ�ှိအမ်းျာ�အဖြပူးာ�က် လိုက်းဝေတွ�တွ�း ဝေ�ွဝေကြက်�



69တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး��ု�မျိုး�း�ရေးရ�ရးစင်းးတိုး

ဝေပူး�က်မ်းး�မ်းုနှှ�း� လို့လိုှယ်းက်ာ တပူးးမ်းှထုွက်းချွာ�န်း ဝေ�ွ�ချျယ်းချ့�ကြက်သညီး။ ဝေန်ာက်း�က်းတွ့အဝေန်ဖြဖွဲ့�း� ၁၉၉၈ ချုနှှစား ဝေ�ာက်းသညီး�

အချါ SANDF ၏ စာစားမ်းုထုမ်းး� (၂၅) �ာချို�းနှုန်း�သာ ယ်ချ�းလိုွတးဝေဖြမ်းာက်းဝေ��တပူးးဖွဲ့ွ့မ်းျာ�မ်းှ ဖြဖွဲ့စားသညီး။

လိုးမ်းျ�ိ�ဝေ��၊ ယ်ဉ်းဝေက်ျ�မ်းု သို�မ်းဟုုတး နှို�း��ဝေ��အာ�ဖြဖွဲ့�း� ထုုတးဝေဖွဲ့ားဖြပူးသညီး� တ�း�မ်းာမ်းုမ်းျာ�သညီး စာစားတပူးးအသစားတွ�း 

ယ်ချ�းလိုွတးဝေဖြမ်းာက်းဝေ��တပူးးဖွဲ့ွ့�မ်းျာ�နှှ�း� ယ်ချ�း SADF အဖွဲ့ွ့���းမ်းျာ�အကြက်ာ� �က်း�ှိဝေန်သညီး။ အန်ာဂ္ဂတးတွ�း တပူးးမ်းဝေတား 

အသစားက်ို တပူးးမ်းဝေတားအဝေဟုာ�း�မ်းှ ယ်ချ�းအ�ာ�ှိမ်းျာ�က် ဦး�ဝေ�ာ�းထုိန်း�ချျ�ပူးးသွာ�မ်းညီးက်ို တပူးးမ်းဝေတားအဝေဟုာ�း�က် လိုက်းချ�

ချ့��သညီး။ စာိတးဓိာတးမ်းျာ� ဝေဖြပူးာ�း�လို့�န်းအတွက်း ဒီမ်းိုက်ဝေ�စာီန်ညီး�က်ျ အ�ပူးးဘက်း-စာစားဘက်း �က်း��ဝေ��မ်းျာ�၊ နှို�း��သာ�နှှ�း� 

က်ျာ�-မ်း�ို�း�ာ အချွ�း�အဝေ��မ်းျာ�၊ နှို�း��တက်ာလိုးသာ�ချျ�း�စာာန်ာဝေထုာက်းထုာ�မ်းုဥပူးဝေဒနှှ�း� ဝေချါ�း�ဝေ�ာ�းမ်းု စာွမ်းး��ညီးမ်းျာ�

�ို�း�ာသ�းတန်း�သ�းရှုို�ညွှှန်း�တမ်းး�အသစားဝေ���ွ့�န်းအတွက်း က်ျယ်းက်ျယ်းဖြပူးန်း�ဖြပူးန်း�ကြီးက်ိ��ပူးမ်းး�ချ့�ကြက်သညီး။ သို�ဝေသား စာ�တန်းဖွဲ့ို�

မ်းျာ�နှှ�း� အဝေလို�အထုမ်းျာ�ထုက်း မ်းး�ါဒမ်းျာ�နှှ�း� ဖွဲ့ွ့�စာညီး�ပူးု�မ်းျာ�က်ိုဝေဖြပူးာ�း�လို့�န်း ပူးိုလိုွယ်းသညီးက်ို ဝေတာ�းအာဖွဲ့�ိက်နှို�း��၏ 

သာဓိက်က် မ်းီ�ဝေမ်းာ�း�ထုို�ဖြပူးဝေန်သညီး။ 

ဥ�ရေးဒါနှှင်း� မှူဝါါဒါမှူရေးဘာင်းမှုာ�

လိုးဖြဖွဲ့�လိုးမ်း့ချွ့ဖြချာ�အုပူးးချျ�ပူးးသညီး�စာန်စားအလိုွန်းဝေချတးက်ာလိုတွ�း ဝေတာ�းအာဖွဲ့�ိက်နှို�း��၏ လိုက်းန်က်းက်ို�းတပူးးဖွဲ့ွ့�မ်းျာ� 

က်ို အုပူးးချျ�ပူးးမ်းုနှှ�း� ဝေ�ှ�ရှုးမ်းုတို�တွ�း ကြီးက်ီ�မ်းာ�ဝေသာအဝေဖြပူးာ�း�အလို့မ်းျာ� �ှိချ့�သညီး။ ဒီမ်းိုက်ဝေ�စာီန်ညီး�က်ျ အ�ပူးးဘက်း-စာစားဘက်း 

�က်း��ဝေ��က်ို ဖြမ်းိ�း�တ�း�န်းအတွက်း ၁၉၉၅ ချုနှှစား၊ က်ာက်ွယ်းဝေ��ဖြပူး�း��းချျက်းအက်းဥပူးဝေဒ (the Defence Amendment Act 

1995) တွ�း ဖြပူးန်းလိုညီးဖွဲ့ွ့�စာညီး�ထုာ�ဝေသာ က်ာက်ွယ်းဝေ��ဌာာန်တစားချုက်ို ဖြပူးဌာာန်း�ထုာ�သညီး။ လိုက်းန်က်းက်ို�းတပူးးဖွဲ့ွ့�မ်းျာ�က်ို 

အသွ�းက်း�ဝေဖြပူးာ�း�သညီး� မ်းးဝေဘာ�းသညီး ၁၉၉၆ ချုနှှစား ဖွဲ့ွ့�စာညီး�ပူးု�အဝေဖြချချ�ဥပူးဝေဒထု့တွ�း ထုပူးးမ်း�ဖွဲ့ွ�း��ိုထုာ�သညီး။ က်ာက်ွယ်းဝေ�� 

တပူးး၏မ်းးလိုတာ�န်းမ်းှာ “ဖွဲ့ွ့�စာညီး�ပူးု�အဝေဖြချချ�ဥပူးဝေဒနှှ�း� တပူးးအသု��ဖြပူး�မ်းုက်ို ထုိန်း�ချျ�ပူးးသညီး အဖြပူးညီးဖြပူးညီး�ို�း�ာဥပူးဝေဒ၏ အဝေဖြချချ�

မ်းးမ်းျာ�နှှ�း�အညီီ သမ်းမတနှို�း��ဝေတား၊ ၎�း�နှို�း��ဝေတား၏ န်ယ်းဝေဖြမ်းတညီးတ��မ်းုနှှ�း� ၎�း�နှို�း��ဝေတား၏ ဖြပူးညီးသးလိုးထုုတို�က်ို  က်ာက်ွယ်း

ထုိန်း�သိမ်းး��န်း” ဖြဖွဲ့စားသညီး။ 

ရေးတာင်းအာဖ�ိကနှိံင်းင်�၏ စိုးစိုးးဖကးဆိုိံင်း�ာ စိုးကကူ ပြုဖူစိုးာတမှး�၏ �ည်း�ွယားးခုကး

● က်ာက်ွယ်းဝေ��မ်းး�ါဒက်ို ဖွဲ့ွ့�စာညီး�ပူးု�အဝေဖြချချ�ဥပူးဝေဒအသစား၊ ဒီမ်းိုက်ဝေ�စာီက်ျဝေသာ အထုး�ချွ�း�ဖြပူး�ချျက်း၊ လိုးဖြဖွဲ့�လိုးမ်း့

ချွ့ဖြချာ�အုပူးးချျ�ပူးးမ်းု စာန်စားအလိုွန်း လိုု�ခြုံချ��ဝေ��ပူးတး�န်း�က်ျ�းနှှ�း� မ်းန်းဒ့လိုာ�အစာို��၏ ဦး�စာာ�ဝေပူး�မ်းုမ်းျာ�နှှ�း�အညီီ    

ဖြဖွဲ့စားဝေ��၊

● က်ာက်ွယ်းဝေ��တပူးးက်ို အသွ�းက်း�ဝေဖြပူးာ�း��န်းအတွက်း က်ာက်ွယ်းဝေ���ို�း�ာ ဖြပူးန်းလိုညီးသု��သပူးးမ်းုတစားချု၊ 

က်ာက်ွယ်းဝေ��အက်းဥပူးဝေဒသစားတစားချုနှှ�း� ဌာာန်ာ�ို�း�ာအစာီအစာဉ်းမ်းျာ�အတွက်း အ��း�ဖြမ်း�း�မ်းး�ါဒစာ�းဖြမ်း�း�တစားချု 

ထုာ��ှိနှို�း�န်း၊ 

● က်ာက်ွယ်းဝေ��မ်းး�ါဒနှှ�း� ပူးတးသက်း၍ အမ်းျ�ိ�သာ�ဘု�သဝေဘာတးညီီမ်းုတစားချု ပူးု�ဝေဖွဲ့ား�န်းနှှ�း� ထုိုမ်းှတစား��း� မ်းး�ါဒ 

နှှ�း� SANDF တို�က်ို တ�ာ���းမ်းုဝေပူး��န်း၊

● Pretoria က်ာက်ွယ်းဝေ��မ်းး�ါဒအသစားက်ို နှို�း��သာ�မ်းျာ�နှှ�း� အဖြချာ�အစာို��မ်းျာ�အာ� အသိဝေပူး��န်း၊

● ဝေတာ�းအာဖွဲ့�ိက်နှို�း��တွ�း ယ်ု�ကြက်ညီးမ်းု-တညီးဝေ�ာက်းသညီး� န်ညီး�လိုမ်းး�တစားချုအဖြဖွဲ့စား အသု��ဖြပူး��န်း၊ 

လုို�ခြုံချ��ဝေ��ဌာာန်မ်းျာ�၏ အဖြချာ�က်ဏ္ဍမ်းျာ�န်ညီး�တး က်ာကွ်ယ်းဝေ��တပူးးသညီး နုိှ�း��ဝေ��အ�ပူးါတီက်�း��ှ�း��န်း (politically 

non-partisan) နှှ�း� ပူးါလိုီမ်းန်း၏ ကြီးက်ီ�ကြက်ပူးးဝေစာာ�း�ကြက်ညီး�မ်းု (parliamentary oversight) က်ို ချ�ယ်း�န်းလိုိုအပူးးသညီး။ ထုိုအဝေဖြချချ�

မ်းးမ်းျာ�က်ို ၁၉၉၇ ချုနှှစားတွ�း အတညီးဖြပူး�ချ့�သညီး� က်ာက်ွယ်း�ို�း�ာ စာက်က�ဖြဖွဲ့�စာာတမ်းး�တွ�း ထုပူးးမ်း�အတညီးဖြပူး�ထုာ�သညီး။ ထုို
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စာာတမ်းး�က်ို အတညီးဖြပူး�ငြိပူးီ�ဝေန်ာက်းတွ�း က်ာက်ွယ်းဝေ���ို�း�ာ ဖြပူးန်းလိုညီးသု��သပူးးမ်းုတစားချု ဖြပူး�လိုုပူးးချ့�သညီး။ ဒီမ်းိုက်ဝေ�စာီဖြပူးညီးန်ယ်း

တစားချုတွ�း စာစားတပူးးအသစားသညီး က်ွ့ဖြပူးာ�ဝေသာ မ်းဟုာဗျူျ�ဟုာဝေဖြမ်းာက်း ဦး�တညီးချျက်းလိုိုအပူးးငြိပူးီ� ဦး�စာာ�ဝေပူး�အချျက်းမ်းျာ�ချျမ်းှတး

ထုာ��မ်းညီးက်ို စာစားဘက်း�ို�း�ာ ဝေချါ�း�ဝေ�ာ�းမ်းျာ�က် အသိအမ်းှတးဖြပူး�ကြက်သညီး။ ထုို�ညီး�ွယ်းချျက်းနှှ�း�အတး က်ာက်ွယ်းဝေ��

�ို�း�ာ ဖြပူးန်းလိုညီးသု��သပူးးမ်းုဖြဖွဲ့စားစာဉ်းတွ�း ပူးါလိုီမ်းန်းနှှ�း� တို�းပူး�းဝေ�ွ�ဝေနှွ�ဖြချ�း�၊ အ�ပူးးဘက်းလိုးမ်းုအဖွဲ့ွ့�အစာညီး�၊ သီ�သန်း�စာိတး��း 

စာာ�မု်းအုပူးးစုာမ်းျာ� (interest groups) နှှ�း� ဖြပူးညီးသးလိုးထုုတုိ� ပူးါ��းသညီး။ ပူးး�ဝေပူးါ�း�ဝေ�ာ�း�ွက်းသညီး� န်ညီး�လိုမ်းး�သညီး ဒီမုိ်းက်ဝေ�စီာ

ဝေတာ�းအာဖွဲ့�ိက်နှို�း��အတွ�း� SANDF တို�၏ အချန်း�က်ဏ္ဍက်ို ဖွဲ့ွ�း��ို�ာတွ�း အဝေထုာက်းအက်းဖြဖွဲ့စားငြိပူးီ� တပူးးဖွဲ့ွ့�၏ တ�ာ���းမ်းု

အဝေပူး် လိုးထုု၏ထု�းဖြမ်း�းချျက်းမ်းျာ�က်ို တို�တက်းဝေက်ာ�း�မ်းွန်းလိုာဝေစာချ့�သညီး။ 

�ဲတ�းဖွဲ�ပြု�ံပြု�င်းရေးပြု�ာင်း�လုံဲမှု

ဝေတာ�းအာဖွဲ့�ိက်�့တပူးးဖွဲ့ွ့� (South African Police Service – SAPS) အပူးါအ��းလိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍ၏ အဖြချာ�

အစာိတးအပူးို�း�မ်းျာ�က်ို လိုွမ်းး�ခြုံချ��မ်းု�ှိသညီး� အနှှစားသာ�ပူးို�ှိဝေသာ ဖြပူး�ဖြပူး�းဝေဖြပူးာ�း�လို့မ်းုမ်းျာ�အတွက်း စာစားတပူးးဝေပူးါ�း�စာညီး�မ်းုက် လိုမ်းး� 

ဝေကြက်ာ�း� ဖွဲ့ွ�း�ဝေပူး�ခ့ျ�သညီး။ �့တပူးးဖွဲ့ွ့�သညီး လိုးဖြဖွဲ့�လိုးမ်း့ချွ့ဖြချာ�အုပူးးချျ�ပူးးသညီး� အစာို��၏ လိုးမ်းကြီးက်ိ�က်း�ု��အစာိတးအပူးို�း�တစားချု ဖြဖွဲ့စားချ့�

သဖြဖွဲ့�း�  ဝေအာ�းဖြမ်း�းဝေသာ �့ဖြပူးန်းလိုညီးဝေန်�ာချျထုာ�ဝေ��သညီး ANC ဦး�ဝေ�ာ�းသညီး� အစာို��အတွက်း  ဦး�စာာ�ဝေပူး�မ်းုတစားချု ဖြဖွဲ့စား 

သညီး။ �့ တို�သညီး ညီိ�း�ပူးန်း�နှှိမ်းး�စာက်းမ်းုနှှ�း� နှို�း��ဝေ��တက်းကြွက်လိုုပူးး�ှာ�သးမ်းျာ�က်ို ညီိ�း�ပူးမ်းး�နှှိမ်းး�စာက်းမ်းုနှှ�း� သတးဝေသမ်းုတို�နှှ�း� 

ပူးတးသက်း၍ လိုညီး�ဝေက်ာ�း�၊ လိုးဖြဖွဲ့�လိုးမ်း့ချွ့ဖြချာ�အုပူးးချျ�ပူးးမ်းုက်ို �န်း�က်ျ�းသညီး� နှို�း��ဝေ��ထုုတးဝေဖွဲ့ားဝေဖြပူးာ�ိုတို�က်ို အကြက်မ်းး�ဖွဲ့က်း 

ဖွဲ့ိနှှိမ်းး�မ်းုတို�နှှ�း� ပူးတးသက်း၍လိုညီး�ဝေက်ာ�း� တာ�န်း�ှိချ့�သညီး။ 

ဖွဲ့က်းဒ�ယ်းပူးို�န်းဝေသာ နှို�း��ဝေ��စာန်စားတစားချုသို� က်း�ဝေဖြပူးာ�း�မ်းု၏ အစာိတးအပူးို�း�တစားချုအဖြဖွဲ့စား ၁၉၉၄ ချုနှှစားတွ�း ANC 

အာဏာာ�လိုာဝေသာအချါ ဒီမ်းိုက်ဝေ�စာီချို�းမ်းာဝေတာ�း�တ�း�ဝေအာ�း ANC သညီး နှို�း��ဝေ��အာဏာာက်ို နှို�း��၏ ချရှုို�းမ်းျာ�အာ�  

နှို�း��ဝေ��အာဏာာအမ်းျာ�အဖြပူးာ� လိုှ့ဝေဖြပူးာ�း�ဝေပူး�ချ့�သညီး။ ချရှုို�းအသစား (၈) ချုနှှ�း� အမ်းျ�ိ�မ်းျ�ိ�ဝေသာ ဇူာတိဝေဖြမ်းတို�မ်းှ ချရှုို�းအသစား    

(၈) ချုက်ို ဖွဲ့ွ့�စာညီး�ချ့�သညီး။ က်ာက်ွယ်းဝေ��က်ဏ္ဍနှှ�း� မ်းတးသညီး�အချျက်းမ်းှာ မ်းညီး�သညီး�လိုွတးဝေဖြမ်းာက်းဝေ��လိုုပူးး�ှာ�မ်းု အမ်းုထုမ်းး�    

တစားဦး�မ်းှ နှို�း��ဝေတား�့တပူးးဖွဲ့ွ့�ထု့သို� ဝေပူးါ�း�စာညီး�ထုညီး�ဖြချ�း� မ်း�ှိဝေပူး။  သို�ဝေသား စာုစာညီး�ထုာ�ဝေသာ အမ်းိန်း�ဝေပူး�စာန်စားတစားချုဝေအာက်း

တွ�း ဝေပူးါ�း�စာညီး�ထုာ�သညီး� ဝေတာ�းအာဖွဲ့�ိက် �့တပူးးဖွဲ့ွ့�အဝေဟုာ�း� (old South Africa Police – SAP) နှှ�း� လိုးမ်း့ဇူာတိဝေဖြမ်း 

မ်းျာ�နှှ�း� အုပူးးချျ�ပူးးဝေ�� ဧ�ိယ်ာမ်းျာ�မ်းှ သီ�ဖြချာ�လိုွတးလိုပူးးဝေသာ �့တပူးးဖွဲ့ွ့�မ်းျာ� အပူးါအ��း သီ�ဖြချာ��့တပူးးဖွဲ့ွ့� (၁၁) ဖွဲ့ွ့��ှိသညီး။ 

အစုိာ��သစား၏ ဦး�စာာ�ဝေပူး�မု်းတစားခုျမှ်းာ လိုးထုုဝေထုာက်းချ�မု်းနှှ�း� ပူးါ��းဝေ�ာ�း�ွက်းမု်းကုိ် အဝေဖြချချ�ထုာ�သညီး� �့ဌာာန်အသစား

တစားချုတညီးဝေ�ာက်း�န်း ဖြဖွဲ့စားဝေသားလိုညီး� �့မ်းျာ�က်ို ထုိဝေ�ာက်းစာွာအုပူးးချျ�ပူးးမ်းုက်ို ဗျူဟုိုထုိန်း�ချျ�ပူးးမ်းုထုာ�ဖြချ�း�ဖြဖွဲ့�း� အဝေက်ာ�း��ု��

��ှိနှို�းသညီးဟုု �ု�ဖြဖွဲ့တးချ့�သညီး။ နှို�း��တစား�ှမ်းး� �့တပူးးဖွဲ့ွ့�ဖြပူး�ဖြပူး�းဝေဖြပူးာ�း�လို့မ်းုအတွက်း တစားသမ်းတးတညီး�ဖြဖွဲ့စားဝေသာ န်ညီး�လိုမ်းး�

က်ို အဝေထုာက်းအက်းဖြပူး��န်းနှှ�း� ဝေဒသတွ�း�-အဝေဖြချချ� နှို�း��ဝေ��ပူးါတီမ်းျာ�က် �့လိုုပူးး�န်း�က်ို နှို�း��ဝေ��အ� အဖြမ်းတးထုုတးမ်းု

အနှတ�ာယ်းက်ို  ဝေလိုျာ�ချျနှို�းလိုိမ်းး�မ်းညီးဟုု ထု�းဖြမ်း�းချ့�ကြက်သညီး။ 

�့တပူးးဖွဲ့ွ့�က်ို ဗျူဟုိုချျ�ပူးးက်ို�းထုာ�မ်းုသညီး ဝေဖြဖွဲ့�ှ�း��န်းလိုိုအပူးးသညီး� အဖြချာ�စာိန်းဝေချ်မ်းုမ်းျာ�က်ို ဖွဲ့န်းတီ�ချ့�သညီး။ ဥပူးမ်းာ - 

ဗျူဟုိုချျ�ပူးးက်ို�းမ်းုသညီး မ်းတးညီီဝေသာ ချရှုို�းမ်းျာ��ှိ ဖြပူးညီးသးလိုးထုုတို� ��း�ို�းဝေန်�သညီး� လိုု�ခြုံချ��ဝေ���ို�း�ာ လိုိုအပူးးချျက်းမ်းျာ�အဝေပူး်

 �့တို�၏ တု��ဖြပူးန်းနှို�းမ်းုက်ို အဟုန်း�အတာ�ဖြဖွဲ့စားဝေစာချ့�သညီး။ ထုို�အဖြပူး�း လိုးဖြဖွဲ့�ကြီးက်ီ�စာို�သညီး� ယ်ချ�းလိုးဖြဖွဲ့�လိုးမ်း့ချွ့ဖြချာ�အုပူးးချျ�ပူးးမ်းုစာန်စား

၏ �့တပူးးဖွဲ့ွ့�နှှ�း� ဝေဒသချ�လိုးထုုအကြက်ာ� သမ်းို�း�ဝေကြက်ာ�း�အ� �န်းလိုိုတိုက်းချိုက်းမ်းုမ်းျာ� (antagonisms) က်ို ဝေဖြဖွဲ့�ှ�း��န်း အထုး� 

အစာီအမ်း�မ်းျာ�လိုညီး� လိုိုအပူးးသညီး။ ဒီမ်းိုက်ဝေ�စာီစာန်စားသစားတွ�း �့လိုုပူးး�န်း�က်ို မ်းညီးသို�ဝေ�ာ�း�ွက်းသ�း�သညီးနှှ�း� ပူးတးသက်း၍ 

ဝေဖြပူးာ�ိုချွ�း�ပူးို�ှိ�န်းနှှ�း� ဝေတာ�းအာဖွဲ့�ိက်�့တပူးးတွ�း လိုးမ်းျ�ိ�ဝေ��မ်းှဝေဖြချ ဖြပူးန်းထုိန်း�ညီိိ�န်းအတွက်း အဝေ��ကြီးက်ီ�သညီး။ 

လိုးထုုက်ိုယ်းစာာ�လိုှယ်းမ်းျာ�နှှ�း� ဝေဒသတစားချုစာီ�ှိ �့မ်းျာ�က် ၎�း�တို�၏ အဖြပူးန်းအလိုှန်းမ်းယ်ု�ကြက်ညီးမ်းုနှှ�း� �န်းလိုိုမ်းုန်း�ထုာ�မ်းု 

တို�က်ို အတးတက်ွဝေဖြဖွဲ့�ှ�း�နှို�းသညီး� �ု��ပူးးတစားချု ဖွဲ့န်းတီ�ဝေပူး��န်းအတွက်း လိုးထုု�့နှှီ�ဝေနှှာဖွဲ့လိုှယ်းပူးွ့ (Community Police 
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Forums – CPFs) က်ို တညီးဝေထုာ�းချ့�သညီး။ အစာပူးို�း�တွ�း CPFs သညီး �့တို�၏ လိုးထုုအဖြမ်း�းမ်းျာ�က်ို အဖြပူး�သဝေဘာ ဝေဖြပူးာ�း�လို့

မ်းုဖြဖွဲ့စားဝေစာချ့�သညီး။ CPFs သညီး �့မ်းျာ�သညီး လိုးထုုအဝေပူး်တာ�န်းချ�မ်းု ပူးိုအာ�ဝေက်ာ�း�လိုာ�န်း အဝေထုာက်းအက်းဖြဖွဲ့စားနှို�းသညီးဟုု 

ဝေမ်းှားလို�း�ချ့�ကြက်သညီး။ သို�ဝေသား CPFs သညီး ဝေမ်းှားလို�း�ထုာ�သညီး�အတို�း� ထုိဝေ�ာက်းမ်းုမ်း�ှိချ့�ဝေပူး။ အဘယ်းဝေကြက်ာ�း��ိုဝေသား 

ဖြပူးညီးသးလိုးထုုတို�သညီး လိုု�ဝေလိုာက်းဝေသာ�့လိုုပူးး�န်း��ို�း�ာ ဗျူဟုုသုတနှှ�း� �့မ်းး�ါဒက်ို အဖြပူး�သဝေဘာဖြဖွဲ့�း�ပူးု�ဝေဖွဲ့ား�န်း လိုိုအပူးးသညီး�

 ကြသဇူာတို� မ်း�ှိဝေသာဝေကြက်ာ�း� ဖြဖွဲ့စားသညီး။ 

အာလိုု��ပူးါ��းမ်းုပူးို�ှိသညီး� �့တပူးးဖွဲ့ွ့�တစားချုက်ိုဖွဲ့န်းတီ��န်း ကြီးက်ိ��ပူးမ်းး�မ်းုမ်းျာ�သညီး လိုးဖြဖွဲ့�ကြီးက်ီ�စာို�သညီး� တပူးးနှှ�း� �့အ�ာ�ှိ 

သစားမ်းျာ�က်ို စာုဝေ�ာ�း�မ်းုတို�က်ို ဖြဖွဲ့န်း�က်ျက်းစာု�လို�းမ်းု�ှိဝေအာ�း လိုုပူးးဝေ�ာ�း�ာတွ�း အဓိိက်ထုာ�ချ့�သညီး။ ဝေပူးါ�း�စာညီး�မ်းု ငြိပူးီ�ဝေဖြမ်းာက်း

ဝေသာအချါ ဝေတာ�းအာဖွဲ့�ိက်�့ဌာာန် (South African Police Service – SAPS) သစားသညီး လိုးမ်း့မ်းျာ�ကြီးက်ီ�စာို�ဝေန်ဝေသားလိုညီး�  

အ��း�ပူးိုဖြမ်း�း�ဝေသာ �ာထုး�ဝေန်�ာမ်းာ�တွ�း လိုးမ်း့အမ်းျ�ိသမ်းီ��့အ�ာ�ှိတို�၏ က်ိုယ်းစာာ�ဖြပူး�မ်းုက်ို တို�တက်းဝေအာ�းဝေ�ာ�း�ွက်း�န်း 

လိုိုအပူးးသညီး။ ၎�း�က်ို က်ိုတာ (အချျ�ိ�အစာာ�သတးမ်းှတးချွ့ဝေ�မ်းု) စာန်စားက်ို အသု��ဖြပူး�၍လိုညီး�ဝေက်ာ�း�၊ အထုး�ပူးစားမ်းှတးထုာ�ဝေသာ 

သ�းတန်း�အစာီအစာဉ်းမ်းျာ�ဖြဖွဲ့�း�လိုညီး�ဝေက်ာ�း� ဝေဖွဲ့ားဝေ�ာ�းချ့�သညီး။ သို�ဝေသား �့အ�ာ�ှိ�ာထုး�အတွက်း ဝေလိုှာက်းသညီး�လိုးမ်း့မ်းျာ� 

သညီး �့လိုုပူးး�န်း�က်ို ထုိဝေ�ာက်းစာွာဝေ�ာ�း�ွက်းနှို�း�န်းအတွက်း အချျနိ်းယ်းချ့��သညီး။ 

ဝေဘ�က်�း�ဝေ��နှှ�း� လိုု�ခြုံချ��ဝေ��အတွက်း အ�ပူးးသာ�အဝေထုွဝေထုွအတွ�း�ဝေ��မ်းှ��ရှုု�� (the Civilian Secretariat for 

Safety and Security) က်ို တညီးဝေထုာ�းက်ာ �့မ်းး�ါဒဝေ���ွ့ဝေ��က်ို အ�ပူးးသာ�လိုက်းထု့တွ�း ပူးို၍ ချို�းမ်းာစာွာထုာ��ှိနှို�း�န်း ကြီးက်ိ�

ပူးမ်းး�မ်းုမ်းျာ�လိုညီး� �ှိချ့�သညီး။  ထုိုကြီးက်ိ��ပူးမ်းး�မ်းုမ်းျာ�သညီး ဖြပူးညီးသးလိုးထုု၏ အဖြမ်း�းတွ�း �့တို�၏တ�ာ���းမ်းု သိသိသာသာ တို�တက်း

လိုာဝေစာသညီး� စာစားဝေဘာ�းချျ���ဝေသာ၊ နှို�း��ဝေ��အဖြမ်းတးမ်းထုုတးဝေသာ၊ ဝေပူးါ�း�စာညီး�ထုာ�ဝေသာ တပူးးမ်းဝေတားတစားချုက်ို တညီးဝေ�ာက်း

�န်းအတွက်း အဝေထုာက်းအက်းဖြပူး�ချ့�သညီး။ 

ဝေဘ�က်�း�ဝေ��နှှ�း� လုို�ခြုံချ��ဝေ��ကုိ်အဓိိက်ထုာ�သညီး� အဖြချာ�စာက်ကဖြဖွဲ့�စာာတမ်းး�တစားခုျကုိ် ၁၉၉၈ ခုျနှှစားတွ�းဝေ���့ွခ့ျ�သညီး။ 

ထုိုစာာတမ်းး�၏ အဓိိက်အချျက်းမ်းှာ �ာဇူ�တးမ်းု ဖြဖွဲ့စားသညီး။ �ာဇူ�တးမ်းုမ်းျာ�က်ို အ��း�နှှစား��း�ဖြဖွဲ့�း� ဝေဖြဖွဲ့�ှ�း��မ်းညီးဟုု ထုိုစာာတမ်းး�

က် ဝေဖွဲ့ားဖြပူးထုာ�သညီး။ ၎�း�အ��း�နှှစားချုမ်းှာ ဥပူးဝေဒလိုိုက်းန်ာဝေစာမ်းုက်ို ပူးို၍ထုိဝေ�ာက်းဝေစာဖြချ�း�နှှ�း� �ာဇူ�တးမ်းုက်ာက်ွယ်းဝေ��က်ို 

အဝေထုာက်းအက်းဖြဖွဲ့စားဝေစာသညီး� လိုးမ်းုဝေ��အဝေဖြချအဝေန်မ်းျာ�က်ို ဖွဲ့န်းတီ�ဖြချ�း�တို� ဖြဖွဲ့စားသညီး။ သို�ဝေသား �့လိုုပူးး�န်း�တွ�း က်ျယ်းဖြပူးန်း�

ဝေသာ နှှီ�ဖြမ်းိ�ပူးးနှှ�မ်းုမ်းျာ� �ှိချ့�ဝေသားလိုညီး� ၁၉၉၄ ချုနှှစားဝေန်ာက်းပူးို�း�တွ�း ဖြဖွဲ့စားပူးွာ�သညီး� �ာဇူ�တးမ်းု�ို�း�ာ အကြက်မ်းး�ဖွဲ့က်းမ်းုမ်းျာ� ရှုုတး

ချျညီး�ဖြမ်းိ�း�တက်းလိုာမ်းုက်ိုထုိန်း�ချျ�ပူးး�န်း ရှုုန်း�က်န်းချ့��သညီး။ ထုို�ာဇူ�တးမ်းုမ်းျာ�သညီး အ��း�အဖြမ်းစားမ်းလိုု�ဝေလိုာက်းမ်းု၊ မ်းထုိဝေ�ာက်း

မ်းုနှှ�း� အဂ္ဂတိလိုိုက်းစာာ�မ်းုမ်းျာ�အပူးါအ��း ဖြပူးဿန်ာအမ်းျ�ိ�မ်းျ�ိ�ဝေကြက်ာ�း� ဖြဖွဲ့စားပူးွာ�ချ့�ဖြချ�း�ဖြဖွဲ့စားသညီး။ ဝေန်ာက်း�က်းတွ့အက်ျ�ိ��က်း

မ်းှာ အာဖွဲ့�ိက်န်းလိုးမ်းျ�ိ�အမ်းျာ�စာုက် တစားဖြဖွဲ့ညီး�ဖြဖွဲ့ညီး�မ်းျာ�လိုာသညီး� မ်းလိုု�ခြုံချ��မ်းုချ�စာာ�ချျက်းက်ို ချ�စာာ�လိုာချ့��သညီး။ 

နှိံင်းင်�တကာ၏ �ါဝါင်း�တးသကးမှု

ဝေတာ�းအာဖွဲ့�ိက်နှို�း��၏ လိုု�ခြုံချ��ဝေ���ို�း�ာဝေပူးါ�း�စာညီး�မ်းုဖြဖွဲ့စားစာဉ်းတွ�း နှို�း��တက်ာပူးါ��းပူးတးသက်းမ်းုက်ို စာွမ်းး��ညီးဖြမ်းိ�း�

တ�းဝေ��၊ သ�းတန်း��ို�း�ာ က်းညီီပူး��ပူးို�မ်းုနှှ�း� အဖြ��း�ပူးွာ�မ်းုဝေဖြဖွဲ့�ှ�း�ဝေ��တို�တွ�းသာ ပူးါ��းပူးတးသက်း�န်း က်န်း�သတးထုာ�သညီး။ 

ပူးး�တွ့စာစားဘက်း�ို�း�ာ ပူးး�ဝေပူးါ�း�ဝေ�ာ�း�ွက်းဝေ��ဝေက်ားမ်း�ှ�း (the Join Miitary Coordinating Council – JMCC) အတွ�း� 

က်န်ဦး�ဖြ��း�ချု�ဝေ�ွ�ဝေနှွ�မ်းုမ်းျာ�ဖြပူး�လိုုပူးးငြိပူးီ�ဝေန်ာက်း ဝေသ��ယ်းဝေသားလိုညီး� အလိုွန်းအဝေ��ကြီးက်ီ�သညီး� အချန်း�က်ဏ္ဍအချျ�ိ�တွ�း ပူးါ��း

�န်း ငြိဗျူိတိသှစာစားဘက်း�ို�း�ာ အကြံက်�ဝေပူး�နှှ�း� သ�းတန်း�အဖွဲ့ွ့� (the British Military Advisory and Training Team - 

BMATT) က်ို ဖွဲ့ိတးဝေချ်ချ့�သညီး။ JMCC ၏ �ု��ဖြဖွဲ့တးချျက်းမ်းျာ�က်ို အဝေက်ာ�းအထုညီးဝေဖွဲ့ား�ာတွ�း ဝေစာာ�း�ကြက်ညီး�ဖြချ�း�၊ ဝေပူးါ�း�စာညီး�

ဝေ��ဖြဖွဲ့စားစာဉ်းအတွ�း� အ��း�ဖြမ်း�း�ဝေချါ�း�ဝေ�ာ�းမ်းု�ို�း�ာ အကြံက်�ဉာာဏားဝေပူး�ဖြချ�း�နှှ�း�  ဌာာန်အ��း���း�တွ�း န်ညီး�ပူးညီာပူးို�း�သ�း 

တန်း�မ်းျာ�ဝေပူး�ဖြချ�း� စာသညီး�တာ�န်းမ်းျာ�က်ို BMATT အာ� အပူးးနှှ�း�ထုာ�သညီး။ BMATT ၏ ကြက်ာ�ဝေန်မ်းု၊ န်ညီး�ပူးညီာပူးို�း�

က်ွမ်းး�က်ျ�းမ်းု၊ အဝေတွ�အကြံက်��နှှ�း� ဝေတာ�းအာဖွဲ့�ိက်နှို�း��၏ SSR ဖြဖွဲ့စားစာဉ်းတွ�း အလိုွန်း ‘ညီ�းသာဝေသာဝေဖြချ�ာ (light footprint)’  

က်ို ထုိန်း�သိမ်းး�ထုာ�နှို�းမ်းုတို�ဝေကြက်ာ�း� ၎�း�၏ အချန်း�က်ဏ္ဍက်ို အစာုအဖွဲ့ွ့�အာ�လိုု��က် မ်းျာ�စာွာကြီးက်ိ��ိုချ့�ကြက်သညီး။ 
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သင်းခန်းး�စိုးာမှုာ�

ဝေတာ�းအာဖွဲ့�ိက်နုိှ�း��သညီး လိုက်းန်က်းကုိ်�းပူးဋိိပူးက်ခငြိပီူး�ဝေန်ာက်း လုို�ခြုံချ��ဝေ��ဝေပူးါ�း�စာညီး�မု်းလိုမ်းး�ဝေကြက်ာ�း�ကုိ် ဝေလိုှာက်းလှိုမ်းး� 

ဝေန်သညီး� အဖြချာ�နှို�း��မ်းျာ�အတွက်း အဝေ��ကြီးက်ီ�ဝေသာ သ�းချန်း�စာာအချျ�ိ�က်ို ဝေပူး�ဝေန်သညီး။

 ● ပူးထုမ်းအဝေ��ကြီးက်ီ��ု��ဝေသာသ�းချန်း�စာာမ်းှာ လိုု�ခြုံချ��ဝေ��ဝေပူးါ�း�စာညီး�ဝေ��ဖြဖွဲ့စားစာဉ်းတွ�း ပူးါ��းသညီး� အဝေကြက်ာ�း�အ�ာထုက်း

 ဝေတာ�းအာဖွဲ့�ိက်နှို�း��၏ လိုု�ခြုံချ��ဝေ��ဝေပူးါ�း�စာညီး�ဝေ��ဖြဖွဲ့စားစာဉ်း၏ ဖြပူးညီးတွ�း�မ်းှ တွန်း�အာ�ဝေပူး�ဝေသာ၊ အာ�လိုု��ပူးါ��း 

ဝေသာ၊ ပူးး�ဝေပူးါ�း�ပူးါ��းမ်းု�ှိဝေသာ သဝေဘာသဘာ�နှှ�း� သက်း�ို�းသညီး။ 

“လိုုပူးး�ှာ�မ်းုအတွ�း� က်ွန်းဝေတားတို�က် ဖြပူး�းပူးကြက်ာ���းဝေစာ�စာပူးးမ်းုန့်� လိုမ်းး�ညွှှန်းမ်းုမ်းျာ�က်ို ချုချ�ချ့�တယ်း။ အဖြချာ�

နှို�း��ဝေတွ�့� ဗျူဟုုသုတန့်� အဝေတွ�အကြံက်��ဝေတွက်ိုအဝေဖြချချ�ငြိပူးီ� အဝေဖြဖွဲ့နှှ�း� အန်ာဂ္ဂတးမ်းး�ါဒမ်းျာ�အတွက်း         

သုဝေတသန်နှှ�း� ဝေလို�လိုာမု်းမ်းျာ�ဖြပူး�လုိုပူးးဖုိွဲ့� အာ�ဝေပူး�ခ့ျ�သညီး။ အက်ျ�ိ��က်းက်ဝေတာ� ထွုက်းဝေပူး်လိုာတ့��လိုာဒး

ဟုာ �ညီး�ွယ်းချျက်းဘယ်းဝေလိုာက်းဝေက်ာ�း� နှို�း��ဖြချာ�သာ�ဝေတွက် က်ွန်းဝေတားတို�က်ို အတ�း�ဖွဲ့ိအာ�ဝေပူး�လိုို� 

ထုွက်းလိုာတာမ်းဟုုတးဘး�။ ထုို�လိုာဒးက် အာ�လိုု��ပူးါ��းငြိပူးီ�ပူးး�ဝေပူးါ�း�ဝေ�ာ�း�ွက်းမ်းု�ှိတ့�ဖြဖွဲ့စားစာဉ်းမ်းှာ နှို�း��ဝေ��

စာညီး�ရှုု��မ်းု၊ တို�း���း�သာ�၊ ဘာသာစာက်ာ�နှှ��း အသက်းအ�ွယ်းအမ်းျ�ိ�မ်းျ�ိ��ှိတ့� ဝေတာ�းအာဖွဲ့�ိက်သာ�ဝေတွ

က် ဝေ���ွ့ပူးု�ဝေဖွဲ့ားချ့�တာ ဖြဖွဲ့စားတယ်း။”

● ဒုတိယ်သ�းချန်း�စာာမ်းှာ �န်း�က်ျ�းဘက်းလိုက်းန်က်းက်ို�းအုပူးးစာုမ်းျာ�အကြက်ာ� ယ်ု�ကြက်ညီးမ်းုနှှ�း� ထုိဝေ�ာက်းဝေသာ �က်း�� 

�က်းသွယ်းမ်းုမ်း�ှိသညီး�အဝေဖြချအဝေန်တွ�း လိုု�ခြုံချ��ဝေ���ို�း�ာ ဝေပူးါ�း�စာညီး�မ်းုက်ို မ်းညီးသို� အတိအက်ျဖြပူး�လိုုပူးးသွာ�မ်းညီးနှှ�း�

ပူးတးသက်း၍ အမ်းျာ�သဝေဘာတးလိုက်းချ�မ်းု (consensus) တညီးဝေ�ာက်း�န်း ချက်းချ့သညီး။ ဝေတာ�းအာဖွဲ့�ိက် နှို�း��၏ 

စာစားဘက်း�ို�း�ာဝေပူးါ�း�စာညီး�မ်းုဖြဖွဲ့စားစာဉ်းက်ို ဝေက်ျာဝေထုာက်းဝေန်ာက်းချ�ဝေပူး�ချ့�သညီး� ညီိိနှု�း�ဝေ�ွ�ဝေနှွ�မ်းု၊ အဝေပူး�အယ်းနှှ�း� 

ယ်ု�ကြက်ညီးမ်းုတညီးဝေ�ာက်းမ်းု�ို�း�ာ နှို�း��ဝေ��ဖြဖွဲ့စားစာဉ်းသညီး ထုိုဖြဖွဲ့စားစာဉ်းဝေအာ�းဖြမ်း�းမ်းု၏ အဓိိက်အချျက်း ဖြဖွဲ့စားသညီး။ SSR 

�ို�း�ာ အဝေသ�စာိတးအချျက်းမ်းျာ�က်ို ဝေတာ�းအာဖွဲ့�ိက်နှို�း��၏ ၁၉၉၁ ချုနှှစား ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ဝေ�� သဝေဘာတးစာာချျ�ပူးးတွ�း 

ထုညီး�သွ�း��န်း မ်းဖြဖွဲ့စားနှို�းဝေသားလိုညီး� အဝေသ�စာိတးမ်းျာ�က်ို ဝေန်ာက်းပူးို�း�တွ�း ဝေဖွဲ့ားထုုတးသွာ��န်းအတွက်း ထုိုဖြဖွဲ့စားစာဉ်း 

က်ို ဝေ�ှ��က်း�န်း မ်း�ှိမ်းဖြဖွဲ့စားလိုိုအပူးးသညီး� အ��း�မ်းျာ�နှှ�း� ပူးတးသက်း၍ အာ�လိုု��၏ သဝေဘာတးညီီမ်းု ��ှိချ့�သညီး။ 

● တတိယ်အဝေန်ဖြဖွဲ့�း� လိုု�ခြုံချ��ဝေ���ို�း�ာ ဝေပူးါ�း�စာညီး�ဝေ��သညီး ဒီမ်းိုက်ဝေ�စာီက်ျဝေသာ လိုု�ခြုံချ��ဝေ���ို�း� စာီမ်း�အုပူးးချျ�ပူးးမ်းုသို� 

က်း�ဝေဖြပူးာ�း�သညီး�ချ�ီ��ှညီးတွ�း ပူးထုမ်းဝေဖြချလိုှမ်းး�တစားချုသာဖြဖွဲ့စားသညီး။ ဝေတာ�းအာဖွဲ့�ိက်နှို�း��၏ဖြဖွဲ့စားစာဉ်းတွ�း လိုု�ခြုံချ��ဝေ��

 က်ဏ္ဍသညီး လိုးဖြဖွဲ့�လိုးမ်း့ချွ့ဖြချာ�အုပူးးချျ�ပူးးသညီး� အစာို��လိုက်ထုက်းတွ�း အလိုွန်းအက်ွ �စာစားဝေဘာ�းချျ့�ချ��သညီး။ စာစားတပူးး

အဝေပူး် ထုိဝေ�ာက်းဝေသာ အ�ပူးးဘက်းဒီမ်းိုက်ဝေ�စာီထုိန်း�ချျ�ပူးးမ်းုက်ို ဖွဲ့န်းတီ��ာတွ�း ဖွဲ့ွ့�စာညီး�ပူးု�အဝေဖြချချ�ဥပူးဝေဒနှှ�း� မ်းး�ါဒ     

မ်းးဝေဘာ�းအသစားတို�သာမ်းက် လိုးသာ�လိုု�ခြုံချ��ဝေ�� (human security) က်ိုအဝေဖြချချ�သညီး� လိုု�ခြုံချ��ဝေ���ို�း�ာ သဝေဘာ 

တ�ာ�အသစားတို�လိုညီး�လိုိုအပူးးသညီး။ ထုို�အဖြပူး�း အ�ပူးးသာ�မ်းျာ�သညီး လိုု�ခြုံချ��ဝေ��နှှ�း�ပူးတးသက်း၍ သ�း�ဝေလိုျားဝေသာ 

ဗျူဟုုသုတနှှ�း� ဝေစာာ�း�ကြက်ညီး�ကြီးက်ီ�ကြက်ပူးးသညီး� အစာီအမ်း�မ်းျာ� ထုိဝေ�ာက်းစာွာလိုညီးပူးတးနှို�းဝေ��အတွက်း မ်းှန်းက်န်းဝေသာ  

စာွမ်းး��ညီးမ်းျာ��ယ်းထုာ��န်း လိုိုအပူးးသညီး။ 
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လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍဖြပူး�ဖြပူး�းဝေဖြပူးာ�း�လို့�ာတွ�း ပူး�းမ်းလိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍနှှ�း� လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍက်ို 

ထိုန်း�ဝေကြက်ာ�း�ကြီးကီ်�ကြက်ပူးးသညီး�က်ဏ္ဍကုိ် အဓိိက်ထုာ�ဖြပူး�ဖြပူး�းကြက်သညီး။ ပူးဋိိပူးက်ခအလွိုန်းက်ာလို၊ လွိုတး 

လိုပူးးဝေ���ချါစာက်ာလို၊ အာဏာာ�ှ�းစာန်စားမ်းှ ပူးါတီစာု�ဒီမ်းိုက်ဝေ�စာီစာန်စားသို� က်း�ဝေဖြပူးာ�း�သညီး�က်ာလို၊ 

လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍက်ိုယ်းတို�းက် လိုု�ခြုံချ��ဝေ��စာန်စားမ်းျာ�က်ို ချျ�ိ�ဝေဖွဲ့ာက်းဝေန်သညီး�က်ာလို၊ တို�း�ဖြပူးညီး

��း��့ငြိပူးီ� စာစားသု��စာ�ိတးဖြမ်းိ�း�တက်းဝေန်သညီး�က်ာလို အစာ�ှိသညီး� က်ာလိုမ်းျာ�နှှ�း� ��း�ို�းကြံက်��ဝေတွ�

ဝေန်�ဝေသာ နှို�း��မ်းျာ�က် လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍဖြပူး�ဖြပူး�းဝေဖြပူးာ�း�လို့မ်းုမ်းျာ�ဖြပူး�လိုုပူးးကြက်သညီးက်ိုဝေတွ��သညီး။ 

ဝေလို�လိုာဝေတွ��ှိချျက်းမ်းျာ�အ� လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍ ဖြပူး�ဖြပူး�းဝေဖြပူးာ�း�လို့ဝေ��လိုုပူးး�န်း�မ်းျာ�က်ို လိုက်းန်က်း 

က်ို�း ပူးဋိိပူးက်ခအလိုွန်းနှို�း��မ်းျာ�၌ အမ်းျာ��ု��ဖြပူး�လိုုပူးးကြက်သညီး။

က်ာက်ွယ်းဝေ��ဌာာန်မ်းျာ�၊ တ�ာ�ဥပူးဝေဒစာို�မ်းို�ဝေ��ဌာာန်မ်းျာ�နှှ�း� အဖြချာ�လိုု�ခြုံချ��ဝေ���ို�း�ာ 

ဌာာန်မ်းျာ�က်ို ဝေ�ွ�ဝေက်ာက်းတ�းဝေဖြမ်းိာက်းထုာ�သညီး� အစာို��၏ ထုိန်း�ချျ�ပူးးမ်းုဝေအာက်းတွ�းထုာ��ှိဖြချ�း�၊ 

တာ�န်းယ်း၊ တာ�န်းချ�မ်းုနှှ�း� ပူးွ�း�လို�း�ဖြမ်း�းသာမ်းု�ှိဝေသာ လိုး�အချွ�း�အဝေ��နှှ�း� တ�ာ�ဥပူးဝေဒနှှ�း�အညီီ 

လိုုပူးးဝေ�ာ�းသညီး� ဌာာန်မ်းျာ�ဖြဖွဲ့စားလိုာဝေစာ�န်း အစာို��၊ လိုှတးဝေတား၊ တ�ာ�စာီ��းဝေ��အဖွဲ့ွ့�နှှ�း� သီ�ဖြချာ�

လိုှတးလိုပူးးဝေသာ အဖွဲ့ွ့�အစာညီး�တို�မ်းှ ထုိန်း�ဝေကြက်ာ�း�ဖြချ�း�လိုုပူးး�န်း�မ်းျာ�ကိ်ု အဓိိက်လိုုပူးးဝေ�ာ�းသညီး

က်ို ဝေတွ��ှိ�သညီး။ ဖြပူး�ဖြပူး�းဝေဖြပူးာ�း�လို့မ်းုမ်းျာ�က်ို ဝေချျားဝေမ်းွ�စာွာဝေဖွဲ့ားဝေ�ာ�းနှို�း�န်း အာမ်းချ�ချျက်း�ှိဝေသာ

 အဝေ��ကြီးက်ီ�သညီး� နှို�း��ဝေ��၊ စာီ�ပူးွာ�ဝေ��၊ လိုးမ်းုဝေ���ို�း�ာ အချျက်းမ်းျာ�က်ို ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ဝေ��စာာချျ�ပူးးမ်းျာ�

၌ ထုညီး�တွ�း�ချျ�ပူးး�ိုငြိပူးီ�မ်းှသာ လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍဖြပူး�ဖြပူး�းဝေဖြပူးာ�း�လို့ဝေ�� ဖြဖွဲ့စားစာဉ်းက်ို စာတ�းဝေဖွဲ့ားဝေ�ာ�း

ဝေလို��ှိသညီးက်ို ဝေတွ��သညီး။

အထုက်းပူးါ နှို�း��တက်ာဖြဖွဲ့စား�ပူးးမ်းျာ�က်ို သု��သပူးးကြက်ညီး�လိုှ�းလိုညီး� ဖြပူး�ဖြပူး�းဝေဖြပူးာ�း�လို့မ်းုက်ို

 အစာို��က်ဦး�စာီ� ဝေ�ာ�း�ွက်းဖြချ�း�၊ နှို�း��တက်ာအက်းအညီီနှှ�း� အိမ်းးန်ီ�ချျ�း�နှို�း��မ်းျာ�၏ ပူးါ��းက်းညီီ

မ်းုမ်းျာ�နှှ�း� က်ုလိုသမ်းမဂ္ဂဂအဖွဲ့ွ့�တို�၏ ပူး��ပူးို�က်းညီီမ်းုမ်းျာ�က် အဓိိက်က်ျသညီးက်ိုဝေတွ��သညီး။ ယ်�း�

အဝေဖြပူးာ�း�အလို့က်ို ဖြပူး�လိုုပူးး�ာတွ�း တးညီီဝေသာသွ�းဖြပူး�းလိုက်ခဏာာမ်းျာ��ှိသညီး။ အစာို��တပူးးမ်းဝေတား

သညီး ဝေတားလိုှန်းဝေ��တပူးးဖွဲ့ွ့�မ်းျာ�က်ို မ်းဝေချျမ်းုန်း�နှို�းဖြချ�း�၊ ဝေတားလိုှန်းဝေ��တပူးးဖွဲ့ွ့�မ်းျာ�က် နှို�း��၏

ငြိမ်းိ��ဝေတားမ်းျာ� က်ို ထုိန်း�ချျ�ပူးးလိုာနှို�းဖြချ�း�၊ အစာို��သညီး အုပူးးချျ�ပူးးမ်းုယ်နှတ�ာ�မ်းျာ�က်ို ဝေက်ာ�း�မ်းွန်းစာွာ 

လိုညီးပူးတးနှို�းသညီး� အဝေဖြချအဝေန်မ်း�ှိဝေတာ�ဖြချ�း�၊ စာီ�ပူးွာ�ဝေ��က်ျ��း�လိုာဖြချ�း� စာသညီး�အဝေဖြချအဝေန်

မ်းျ�ိ�တွ�း အစာို��သညီး နှို�း��တက်ာနှှ�း� က်ုလိုသမ်းဂ္ဂဂအဖွဲ့ွ့�တို�က်ို ဖွဲ့ိတးဝေချ်က်ာ ဝေတားလိုှန်းဝေ��တပူးးဖွဲ့ွ့�

မ်းျာ�နှှ�း� စာစားမ်းှန်းဝေသာ နှို�း��ဝေ��ဝေ�ွ�ဝေနှွ�မ်းုမ်းျာ�ဖြပူး�လိုုပူးးက်ာ တို�း�ဖြပူးညီးအဝေဖြပူးာ�း�အလို့က်ို ဝေဖွဲ့ား



74 တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး��ု�မျိုး�း�ရေးရ�ရးစင်းးတိုး

ဝေ�ာ�းလိုာကြက်သညီးက်ို ဝေတွ��သညီး။ န်ီဝေပူးါ၊ ဘ�ွန်းဒီနှှ�း� ဝေတာ�းအာဖွဲ့�ိက်နှို�း��တို�၏ နှို�း��ဝေ��အဝေဖြပူးာ�း�အလို့မ်းျာ�က်ို 

ဝေလို�လိုာ�ာတွ�း တးညီီဝေသာ အ�ိုပူးါအချျက်းအလိုက်းမ်းျာ�က်ို ဝေတွ��ှိ�သညီး။

န်ီဝေပူးါနှို�း��၏ ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ဝေ��စာာချျ�ပူးးမ်းျာ�တွ�း ဘု��းအုပူးးချျ�ပူးးဝေ��စာန်စား ဖွဲ့ျက်းသိမ်းး�ဝေ��၊ တညီး�့ဖွဲ့ွ့�စာညီး�ပူးု�အဝေဖြချချ� 

ဥပူးဝေဒမ်းှ ဖွဲ့က်းဒ�ယ်းဖွဲ့ွ့�စာညီး�ပူးု�အဝေဖြချချ�ဥပူးဝေဒအသစားသို� ဖြပူးန်းလိုညီးဝေ���ွ့ဝေ��၊ ဖွဲ့က်းဒ�ယ်းဖြပူးညီးန်ယ်းမ်းျာ�သတးမ်းှတးဝေ��၊ ဘု��း� 

တပူးးမ်းဝေတားမ်းှ ဖြပူးညီးသး�တပူးးမ်းဝေတားအဖြဖွဲ့စား ဝေဖြပူးာ�း�လို့ဖွဲ့ွ့�စာညီး�ဝေ��၊ �့တပူးးဖွဲ့ွ့�က်ို ဖွဲ့က်းဒ�ယ်း�့တပူးးဖွဲ့ွ့�အဖြဖွဲ့စား ဖြပူးန်းလိုညီးဖွဲ့ွ့�စာညီး� 

ဝေ��၊ အက်း�အဝေဖြပူးာ�း�က်ာလိုအတွ�း� က်ာက်ွယ်းတပူးးမ်းျာ�၏ လိုု�ခြုံချ��ဝေ��၊ က်ာက်ွယ်းဝေ��နှှ�း� ဖြပူး�ဖြပူး�းဝေဖြပူးာ�း�လို့ဝေ��လိုုပူးး�န်း�မ်းျာ� 

တွ�း က်ုလိုသမ်းဂ္ဂဂအဖွဲ့ွ့�က်ို တတိယ်ပူးါတီအဖြဖွဲ့စား ပူးါ��းဝေ�ာ�း�ွက်းချွ�း�ဝေပူး�ဝေ��၊ လိုှတးဝေတားနှှ�း� နှို�း��ဝေတားအစာို�� စာုဖွဲ့ွ့�မ်းုမ်းျာ�က်ို 

ဖြပူး�း��းဝေ��စာသညီး� နှို�း��ဝေ��အ� အဝေ��ကြီးက်ီ�ဝေသာအချျက်းမ်းျာ�က်ို ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ဝေ��စာာချျ�ပူးးထု့တွ�း ထုညီး�သွ�း�ချျ�ပူးး�ိုချ့�သညီး။ 

အစုိာ��၊ ဝေမ်းား�ါဒီနှှ�း� နုိှ�း��ဝေ��ပူးါတီတုိ�သညီး ၎�း�တုိ�၏ဝေတာ�း��ုိချျက်းမ်းျာ�ကုိ် လိုက်းချ�ကြက်ဝေသာဝေကြက်ာ�း� နီ်ဝေပူးါနုိှ�း��၏ လိုက်းန်က်းကုိ်�း

ဝေတားလှိုန်းဝေ��အ�ု��သတးသွာ�သညီးကုိ် ဝေတွ��သညီး။ ဝေမ်းား�ါဒီတုိ�လိုညီး� နုိှ�း��ဝေ��ပူးါတီထုးဝေထုာ�းက်ာ ဝေ�ွ�ဝေက်ာက်းပ့ွူးမ်းျာ�တွ�း

��းဝေ�ာက်းယ်ှဉ်းငြိပူးိ��းချ့��ာ အနှို�း��ှိချ့�ငြိပူးီ� အစာို��ဖွဲ့ွ့�စာညီး�နှို�းချ့�ကြက်သညီး။ ၂�၁၅ ချုနှှစားတွ�း န်ီဝေပူးါနှို�း��သညီး ဘု��းအုပူးးချျ�ပူးးမ်းု 

စာန်စားမ်းှ ဖွဲ့က်းဒ�ယ်းနှို�း��အဖြဖွဲ့စားသို� ဝေဖြပူးာ�း�လို့ချ့�သညီး။ 

န်ီဝေပူးါနှို�း��၏ အဝေဖြပူးာ�း�အလို့သညီး ဖြမ်းန်းမ်းာနှို�း��ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ဝေ��ဖြဖွဲ့စားစာဉ်းအတွက်း အလိုွယ်းတက်းဝေလို�လိုာသ�းယ်းနှို�းငြိပူးီ� 

သ�းချန်း�စာာနှှ�း� န်မ်းးန်ာယ်းသ�း�ဝေသာ ဖြဖွဲ့စား�ပူးးတစားချုဖြဖွဲ့စားသညီး။ ယ်�း�အဝေဖြပူးာ�း�အလို့တွ�း အစာို��၊ ဘု��း၊ နှို�း��ဝေ��ပူးါတီမ်းျာ�နှှ�း� 

ဖြပူးညီးသးလိုးထုုတို�က် စာိတးအာ�ထုက်းသန်းစာွာ ပူးါ��းချ့�ကြက်သညီးက်ို ဝေတွ��သညီး။ ထုို�ဝေကြက်ာ�း� က်ုလိုသမ်းဂ္ဂဂအဖွဲ့ွ့�နှှ�း� နှို�း��တက်ာ

အဖွဲ့ွ့�မ်းျာ�လိုညီး� ဖြပူး�ဖြပူး�းဝေဖြပူးာ�း�လို့ဝေ��လိုုပူးး�န်း�စာဉ်းမ်းျာ�က်ို ဝေဖွဲ့ားဝေ�ာ�း�ာတွ�း အိမ်းး�ှ�းနှို�း��နှှ�း� ပူးဋိိပူးက်ခတွ�း တိုက်းရှုိုက်းပူးါ��း

သးတို�၏ ဖြပူး�ဖြပူး�းဝေဖြပူးာ�း�လို့�န်း စာိတးအာ�ထုက်းသန်းဖြချ�း�နှှ�း� အိမ်းး�ှ�းနှို�း��မ်းှ ဦး�စာီဦး��ွက်းဖြပူး�ဖြချ�း�တို�က် အချ�ာက်ျသညီးဟုု 

ဝေ��သာ�ဝေဖွဲ့ားဖြပူးကြက်သညီး။ ကု်လိုသမ်းဂ္ဂဂအဖ့ွွဲ့�နှှ�း� နုိှ�း��တက်ာအဖ့ွွဲ့�တုိ�၏အချန်း�က်ဏ္ဍမ်းျာ�သညီး လုိိုအပူးးဝေသာက်ဏ္ဍတွ�း ဝေ�ွဝေကြက်� 

အာ�ဖြဖွဲ့�း�လိုညီး�ဝေက်ာ�း�၊ န်ညီး�ပူးညီာအာ�ဖြဖွဲ့�း�လိုညီး�ဝေက်ာ�း�၊ အသွ�း�က်း�ဝေဖြပူးာ�း�ဝေ��က်ာလိုအတွ�း�၌လိုညီး�ဝေက်ာ�း���းဝေ�ာက်း 

က်းညီီ�န်း ဖြဖွဲ့စားသညီး။ 

ဘး�ွန်းဒီနှို�း��၏ ပူးဋိိပူးက်ခက်ို ဝေလို�လိုာကြက်ညီး�လိုှ�း န်ီဝေပူးါနှို�း��၏ ဖြဖွဲ့စားစာဉ်းနှှ�း� ��းတးဝေန်သညီးက်ို ဝေတွ��သညီး။              

စာစားအာဏာာ�ှ�းစာန်စား၊ လိုးမ်းျ�ိ�တစားမ်းျ�ိ�က် အဖြချာ�လိုးမ်းျ�ိ�တစားမ်းျ�ိ�က်ို ဖွဲ့ိန်ိပူးးအုပူးးချျ�ပူးးသညီး�စာန်စား၊ နှို�း��ဝေ��အ� တန်း�တးအချွ�း� 

အဝေ��မ်း��ှိသညီး�စာန်စားစာသညီး�ပူးဋိိပူးက်ခက်ိုဦး�တညီးသညီး�စာန်စားဖြဖွဲ့�း� အုပူးးချျ�ပူးးသးလိုးတန်း�စာာ�မ်းှ အုပူးးချျ�ပူးးချ�လိုးတန်း�စာာ�မ်းျာ�အဝေပူး် 

ကြီးက်ီ�စာို�ချ့�ကြက်သညီး။ ထုို�ဝေကြက်ာ�း� အဖွဲ့ိန်ိပူးးချ�လိုးတန်း�စာာ�မ်းျာ�က် လိုက်းန်က်းက်ို�းဝေတားလိုှန်းဝေ��က်ို ��းနှွ့ချ့�ကြက်သညီး။ ဝေတားလိုှန်းဝေ��

 တပူးးဖွဲ့ွ့�အ�းအာ�နှှ�း� အစာို��တပူးးမ်းဝေတားအ�းအာ� က်ွာဟုမ်းုန်ညီး�သွာ�သညီး�အချျနိ်းတွ�း ဝေတားလိုှန်းဝေ��တပူးးဖွဲ့ွ့�မ်းျာ�က် နှို�း��၏ 

ငြိမ်းိ��ဝေတားက်ို ထုိန်း�ချျ�ပူးးလိုာနှို�းသညီး� အဝေဖြချဝေန်အထုိ �ိုက်းဝေ�ာက်းချ့�သညီး။ ထုိုအချျနိ်းမ်းှစာ၍ အစာို��သညီး နှို�း��တက်ာနှှ�း� 

အိမ်းးန်ီ�ချျ�း�နှို�း��တို�၏ အက်းအညီီက်ို�ယ်းက်ာ လိုက်းန်က်းက်ို�းပူးဋိိပူးက်ခက်ို ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ဝေသာန်ညီး�လိုမ်းး�ဖြဖွဲ့�း�ဝေဖြဖွဲ့�ှ�း��န်း လိုမ်းး�ဖွဲ့ွ�း�

ဝေပူး�ချ့�သညီးက်ို ဝေတွ��သညီး။ အဓိိက်အာ�ဖြဖွဲ့�း� စာီမ်း�အုပူးးချျ�ပူးးမ်းုမ်းဏ္ဍိ��းသု���ပူးးက်ို ဖြပူးန်းလိုညီးဖြပူး�ဖြပူး�းချ့�ကြက်သညီး။ လိုးမ်းျ�ိ�တို�း� တ�ာ�

မ်းှတစာွာ ပူးါ��းဝေ�ာ�း�ွက်းနှို�းသညီး� ဒီမ်းိုက်ဝေ�စာီအုပူးးချျ�ပူးးဝေ��စာန်စားသို� ဝေဖြပူးာ�း�လို့က်ျ�း�သု��ချ့�သညီး။ 

ဘး�ွန်းဒီနှို�း���ှိ လိုက်းန်က်းက်ို�းဝေတားလိုှန်းဝေ��တပူးးဖွဲ့ွ့�မ်းျာ�သညီးလိုညီး� လိုက်းန်က်းမ်းျာ�စာွန်း�လိုှတးက်ာ နှို�း��ဝေ��ပူးါတီ

တညီးဝေထုာ�းငြိပူးီ� ဝေ�ွ�ဝေက်ာက်းပူးွ့တွ�း ��းဝေ�ာက်းယ်ှဉ်းငြိပူးိ��းချ့�ကြက်သညီး။ ဝေ�ွ�ဝေက်ာက်းပူးွ့တွ�း လိုက်းန်က်းက်ို�းဝေတားလိုှန်းဝေ��အဖွဲ့ွ့�

အနှို�း��ိှငြိပီူး� အစုိာ��ဖ့ွွဲ့�စာညီး�နုိှ�းခ့ျ�သညီး။ ပူး�းမ်းလုို�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍမ်းျာ�ကုိ်လိုညီး� ဖြပူး�ဖြပူး�းဝေဖြပူးာ�း�လ့ိုမု်းမ်းျာ�ဖြပူး�လုိုပူးးခ့ျ�သညီး။ က်ာကွ်ယ်းဝေ��

ဌာာန်နှှ�း� တ�ာ�ဥပူးဝေဒစာို�မ်းို�ဝေ��ဌာာန်တို�က်ို အဓိိက်ဦး�စာာ�ဝေပူး� ဖြပူး�ဖြပူး�းချ့�သညီး။ အသစားဖွဲ့ွ့�စာညီး�လိုိုက်းဝေသာ က်ာက်ွယ်းဝေ��ဌာာန်

မ်းျာ�တွ�း လိုးမ်းျ�ိ�အချျ�ိ�အစာာ� တန်း�တးညီီမ်းှစာွာဖြဖွဲ့�း�ပူးါ��းလိုာငြိပူးီ� ဝေ�ွ�ဝေက်ာက်းချ�အ�ပူးးသာ�အစာို��၏ လိုက်းဝေအာက်းတွ�းထုာ��ှိ

သညီး။ တို�း�ဖြပူးညီးအတွ�း��ှိ ဖြပူးညီးသးလိုးထုုအာ�လိုု��က်ို အက်ာအက်ွယ်းဝေပူး�နှို�းဝေသာ အမ်းျ�ိ�သာ�က်ာက်ွယ်းဝေ��မ်းး�ါဒမ်းျာ�

အတွက်း ဖြပူးညီးသးလိုးထုုအတွ�း� စာစားတမ်းး�မ်းျာ�ဝေက်ာက်းယ်းက်ာ အမ်းျ�ိ�သာ�က်ာကွ်ယ်းဝေ��မ်းး�ါဒကုိ် ဝေ���့ွခ့ျ�ကြက်သညီး။ လှိုတးဝေတား 



75တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး��ု�မျိုး�း�ရေးရ�ရးစင်းးတိုး

အာ�ဝေက်ာ�း�ဝေအာ�း တညီးဝေ�ာက်းချ့�ငြိပူးီ� အစာို��နှှ�း�က်ာက်ွယ်းဝေ��ဌာာန်မ်းျာ�က်ို ထုိဝေ�ာက်းစာွာ ထုိန်း�ဝေကြက်ာ�း�ချ့�သညီးက်ို ဝေတွ��

သညီး။  ထုိုဖြဖွဲ့စားစာဉ်းမ်းျာ�သညီး ဖြမ်းန်းမ်းာနှို�း��အတွက်းအတုယ်းနှို�းသညီး� န်မ်းးန်ာဝေက်ာ�း�မ်းျာ� ဖြဖွဲ့စားသညီးက်ို ဝေတွ��ှိ�သညီး။

ဖြမ်းန်းမ်းာနှို�း��တွ�း ၂��၈ ဖွဲ့ွ့�စာညီး�ပူးု�အဝေဖြချချ�ဥပူးဝေဒမ်းးဝေဘာ�းဖြဖွဲ့�း� ၂�၁� ချုနှှစားတွ�း ဝေ��ဝေက်ာက်းပူးွ့မ်းျာ�က်ျ�း�ပူးက်ာ 

၂�၁၁ ချုနှှစား၌ အာဏာာ�ှ�းစာစားအစာို��မ်းှ လိုးထုုဝေ�ွ�ဝေက်ာက်းတ�းဝေဖြမ်းိာက်းလိုိုက်းဝေသာ ဦး�သိန်း�စာိန်း ဦး�ဝေ�ာ�းသညီး� အ�ပူးးသာ� 

တစားပူးို�း�အစာို��သစား  တက်းလိုာချ့�သညီး၄။ သို�ဝေသား  စာစားတပူးးနှှ�း� အဝေ��ကြီးက်ီ�ဝေသာ�န်းကြီးက်ီ�ဌာာန်မ်းျာ�ဖြဖွဲ့စားသညီး� က်ာက်ွယ်းဝေ�� 

�န်းကြီးက်ီ�ဌာာန်၊ ဖြပူးညီးထု့ဝေ���န်းကြီးက်ီ�ဌာာန်နှှ�း� န်ယ်းစာပူးးဝေ���ာ�န်းကြီးက်ီ�ဌာာန်�န်းကြီးက်ီ�မ်းျာ�က်ို တပူးးမ်းဝေတားက်သာ အမ်းညီးစာာ��း� တ�း

သွ�း�ချွ�း��ှိငြိပူးီ� ၎�း�တို�က်ို လိုှတးဝေတားက်အတညီးဖြပူး�ဝေပူး��သညီး။ တစားနှို�း��လိုု��၏ အုပူးးချျ�ပူးးဝေ��ယ်နှတ�ာ�မ်းျာ�က်ို တာ�န်းယ်း 

ဝေ�ာ�း�ွက်းဝေပူး�သညီး� အဝေထုွဝေထုွအုပူးးချျ�ပူးးဝေ��ဦး�စာီ�ဌာာန်နှှ�း� တ�ာ�ဥပူးဝေဒစာို�မ်းို�ဝေ��ဌာာန်မ်းျာ�ဖြဖွဲ့စားသညီး� �့နှှ�း� ဝေထုာက်းလိုှမ်းး�ဝေ��

ဌာာန်တို�က်ို တပူးးမ်းဝေတားမ်းှအုပူးးချျ�ပူးးသညီး� ဖြပူးညီးထု့ဝေ���န်းကြီးက်ီ�ဌာာန်၏ တိုက်းရှုိုက်းက်ွပူးးက့်မ်းုဝေအာက်းတွ�းထုာ��ှိသညီး။၅ ထုို�အဖြပူး�း

 ဥပူးဝေဒဖြပူး�ဝေ��မ်းဏ္ဍိ��းတွ�းလိုညီး� တပူးးမ်းဝေတားက် ဖြပူးညီးဝေထုာ�းစာုနှှ�း� တို�း�ဝေဒသကြီးက်ီ� /ဖြပူးညီးန်ယ်းလိုှတးဝေတား အမ်းတးဝေန်�ာမ်းျာ�

အတွက်း ဝေ�ွ�ဝေက်ာက်းပူးွ့��းငြိပူးိ��းဖြချ�း�မ်း�ှိဘ့ တပူးးမ်းဝေတားသာ�မ်းျာ�အာ� အမ်းတးဝေန်�ာ (၂၅) �ာချို�းနှုန်း�က်ို ၂��၈ ဖွဲ့ွ့�စာညီး�ပူးု� 

အဝေဖြချချ�ဥပူးဝေဒက် အပူးးနှှ�း�ထုာ�သညီးက်ိုဝေတွ��သညီး။ ၎�း��န်းကြီးက်ီ�ဌာာန်�န်းကြီးက်ီ�မ်းျာ�နှှ�း� လိုှတးဝေတားအမ်းတးမ်းျာ�က်ို  တပူးးမ်းဝေတား

က် ဝေ�ွ�ချျယ်းထုာ�ဝေသာ တပူးးမ်းဝေတားသာ�အ�ာ�ှိမ်းျာ�ဖြဖွဲ့�း� ချန်း�အပူးးထုာ�သညီး။ ထုို�ဝေကြက်ာ�း� ဖြပူးညီးသးလိုးထုုက်ို တိုက်းရှုိုက်းက်ိုယ်း 

စာာ�ဖြပူး�ဝေသာ ဥပူးဝေဒဖြပူး�ဝေ��မ်းဏ္ဍိ��း သို�မ်းဟုုတး လိုှတးဝေတားတွ�း �ှိသ�း��ှိထုိုက်းသညီး� လိုုပူးးပူးို�းချွ�း�အာဏာာမ်းျာ� �ု��ရှုု��ဝေန်သညီးက်ို

ဝေတွ��သညီး။ တစားန်ညီး�အာ�ဖြဖွဲ့�း� လိုှတးဝေတားက် အစာို��နှှ�း� စာစားတပူးး၏ လိုုပူးးဝေ�ာ�းမ်းုမ်းျာ�က်ို ထုိန်း�ဝေကြက်ာ�း�နှို�းမ်းု အလိုွန်း

အာ�န်ညီး�သညီးက်ို ဝေတွ��သညီး။ လိုှတးဝေတားမ်းှ အဖြချာ�လိုုပူးး�န်း�ဝေက်ားမ်းတီမ်းျာ�က်ို ဖွဲ့ွ့�စာညီး�နှို�းဝေသားလိုညီး� လိုု�ခြုံချ��ဝေ��နှှ�း� 

က်ာက်ွယ်းဝေ���ို�း�ာဝေက်ားမ်းတီက်ို လိုှတးဝေတားမ်းှ ဖွဲ့ွ့�စာညီး�နှို�းဖြချ�း�မ်း�ှိဝေသ�သညီးက်ို ဝေတွ��သညီး။  

အက်ျ�ိ��က်းအာ�ဖြဖွဲ့�း� လိုှတးဝေတားက် က်ာက်ွယ်းဝေ��အသု��စာ�ိတးနှှ�း�  အဖြချာ�စာစားအသု��စာ�ိတးမ်းျာ�က်ို စာိစာစား၊ ဖြ��း�ပူးယ်း

�န်း အချွ�း�အာဏာာမ်း�ှိဝေပူး။ က်ာက်ွယ်းဝေ��အသု��စာ�ိတးမ်းျာ�က်ို ချွ�း�ချျက်းမ်း�ှိ အတညီးဖြပူး�ဝေပူး��သညီး� အချွ�း�အာဏာာသာ ��ှိ

ထုာ�သညီး။ စာစားတပူးးက် စာစားဝေဖြမ်းဖြပူး�းတွ�း အ�ပူးးသာ�မ်းျာ�အဝေပူး် က်ျ��လိုွန်းဝေသာ  စာစား�ာဇူ�တးမ်းု၊ လိုး�အချွ�း�အဝေ��ချျ�ိ�ဝေဖွဲ့ာက်းမ်းု

မ်းျာ�က်ို အ�ပူးးဖွဲ့က်းချု�ရှုု��တွ�း စာစားဝေ��ပူးို�းချွ�း� မ်း�ှိသညီး�အဖြပူး�း စာစားတပူးးအတွ�း� တ�ာ�ရှုု��တွ�းလိုညီး� မ်းညီးသို��ု��ဖြဖွဲ့တးချျက်းချျ

သညီးက်ို သိ�ှိ�န်း ဖြဖွဲ့စားနှို�းဝေဖြချ မ်း�ှိသဝေလိုာက်းဖြဖွဲ့စားသညီးက်ို ဝေတွ��ှိ�သညီး။ အဖြချာ�နှို�း��မ်းျာ�က့်�သို� အချွ�း�အဝေ��ချျ�ိ�ဝေဖွဲ့ာက်းမ်းုမ်းျာ�

က်ို အ�ပူးးဘက်းပူးညီာ�ှ�းမ်းျာ�ဖြဖွဲ့�း� သီ�ဖြချာ�ဖွဲ့ွ့�စာညီး�ထုာ�ဝေသာ လိုွတးလိုပူးးသညီး� အဖွဲ့ွ့�အစာညီး�က်ို ဖွဲ့ွ့�စာညီး�ထုာ�ဝေသားလိုညီး�            

(ဥပူးမ်းာ - ဖြမ်းန်းမ်းာနှို�း�� လိုး�အချွ�း�အဝေ��ဝေက်ားမ်း�ှ�းသညီး) အစာို��၏ လိုွမ်းး�မ်းို�မ်းုဝေအာက်းတွ�း�ှိငြိပူးီ� လိုှတးလိုပူးးစာွာ က်ို�းတွယ်းလိုုပူးး 

ဝေ�ာ�းနှို�းဖြချ�း� မ်း�ှိသညီးက်ိုဝေတွ��သညီး။ သို�ဝေသား အလိုွန်းအဝေ��ကြီးက်ီ�သညီး� တ�ာ�ဥပူးဝေဒစာို�မ်းို�ဝေ��ဌာာန်မ်းျာ�က်ိုမ်းး တပူးးမ်းဝေတား

က် �က်းလိုက်းထုိန်း�ဝေကြက်ာ�း�ထုာ�သညီး� ဖြပူးညီးထု့ဝေ���န်းကြီးက်ီ�ဌာာန်က် �က်းလိုက်းချျ�ပူးးက်ို�းထုာ��့ဖြဖွဲ့စားသညီး။ ဤဖြဖွဲ့စား�ပူးးမ်းျာ�

က်ို ခြုံချ��ခြုံ���သု��သပူးးကြက်ညီး�လိုှ�း ဖြမ်းန်းမ်းာနှို�း��တွ�း ပူး�းမ်းလိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍမ်းျာ�နှှ�း� နှို�း��ဝေ��အဝေဖြပူးာ�း�အလို့မ်းျာ�ဖြပူး�လိုုပူးး�န်း လိုိုအပူးး

ဝေန်သညီး။

ဖြမ်းန်းမ်းာနှို�း��၏ လိုု�ဖြချ�ဝေ��က်ဏ္ဍဖြပူး�ဖြပူး�းဝေဖြပူးာ�း�လို့ဝေ��နှှ�း� ပူးတးသက်း၍ ၂�၁၁ ချုနှှစားတွ�း ဦး�သိန်း�စာိန်း ဦး�ဝေ�ာ�းသညီး� 

အ�ပူးးသာ�တစားပူးို�း�အစာို��တက်းလိုာဝေသာအချါ နှို�း��တက်ာအက်းအညီီဖြဖွဲ့�း� နှို�း��ဝေတား၏ က်ာက်ွယ်းဝေ��နှှ�း� လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍ

တို�တွ�း ဖြပူး�ဖြပူး�းဝေဖြပူးာ�း�လို့မ်းုအချျ�ိ�ဖြပူး�လိုုပူးးချ့�သညီး။  အ�ိုပူးါဖြပူး�ဖြပူး�းဝေဖြပူးာ�း�လို့မ်းုမ်းျာ�သညီး တို�တက်းမ်းုအန်ညီး��ယ်းက်ိုသာ ဝေဖွဲ့ား

၄ ဦး�သိန်း�စာိန်းဦး�ဝေ�ာ�းသညီး� အစာို��သညီး အ�ပူးးသာ�တစားပူးို�း�အစာို��ဟုု ဝေချ်ဝေ�်�သညီး�အဝေကြက်ာ�း�မ်းှာ ဥပူးဝေဒဖြပူး�ဝေ��မ်းဏ္ဍိ��းတွ�း ဖြပူးညီးဝေထုာ�းစာုနှှ�း� 

ဖြပူးညီးန်ယ်း/တို�း�ဝေဒသကြီးက်ီ�လိုှတးဝေတားအသီ�အသီ�တွ�း လိုှတးဝေတားအမ်းတးဝေန်�ာ၏ ၂၅ �ာချို�းနှုန်း�သညီး တပူးးမ်းဝေတားမ်းှချန်း�အပူးးသညီး� တပူးးမ်းဝေတားသာ� 

က်ိုယ်းစာာ�လိုှယ်းမ်းျာ� ဖြဖွဲ့စားဝေန်ဖြချ�း�၊ အုပူးးချျ�ပူးးဝေ��မ်းဏ္ဍိ��းတွ�း ဖြပူးညီးထု့ဝေ��၊ က်ာက်ွယ်းဝေ��နှှ�း� န်ယ်းစာပူးးဝေ���ာ�န်းကြီးက်ီ�ဌာာန် (၃) ချု၏ �န်းကြီးက်ီ�မ်းျာ�က်ို 

တပူးးမ်းဝေတားက်ာက်ွယ်းဝေ��ဦး�စာီ�ချျ�ပူးးက် တိုက်းရှုိုက်းချန်း�အပူးးငြိပူးီ� ထုိန်း�ချျ�ပူးးထုာ�ဖြချ�း� စာသညီးတို�ဝေကြက်ာ�း� ဖြဖွဲ့စားသညီး။ 

၅ ၂�၁၅ ချုနှှစား ဝေ�ွ�ဝေက်ာက်းပူးွ့တွ�း အနှို�း�လိုာသညီး� NLD အစာို�� လိုက်းထုက်းတွ�း တပူးးမ်းဝေတားမ်းှ ထုိန်း�ချျ�ပူးးထုာ�ဝေသာ အဝေထုွဝေထုွအုပူးးချျ�ပူးးဝေ�� ဦး�စာီ�ဌာာန်

က်ို အ�ပူးးသာ�အစာို��လိုက်းဝေအာက်းသို� ၂�၁၈ ချုနှှစား   အက်ုန်းပူးို�း�က်ာလိုတွ�း လိုှ့ဝေဖြပူးာ�း�ဝေပူး�ချ့�သညီးက်ို ဝေတွ��သညီး။



76 တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး��ု�မျိုး�း�ရေးရ�ရးစင်းးတိုး

ဝေ�ာ�းနှို�းချ့�ငြိပူးီ� နှို�း��၏လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍသညီး တပူးးမ်းဝေတား၏ လိုွမ်းး�မ်းို�ကြီးက်ီ�စာို�မ်းုဝေအာက်းတွ�း �က်းလိုက်း�ှိဝေန်သညီး။ ဥပူးမ်းာ-

�ယ်းစာုနှှစားဝေပူးါ�း�မ်းျာ�စာွာ တပူးးမ်းဝေတား၏အုပူးးချျ�ပူးးမ်းုဝေအာက်းတွ�း�ှိဝေသာ၊ တာ�န်းယ်း/တာ�န်းချ�မ်းုအလိုွန်းအာ�န်ညီး�ဝေသာ ဖြမ်းန်းမ်းာ

 နှို�း���့တပူးးဖွဲ့ွ့�က်ို ကြသစာဝေကြတ�လိုျနှှ�း� ဥဝေ�ာပူးသမ်းဂ္ဂဂနှို�း��တို�က် �့တပူးးဖွဲ့ွ့�ဖြပူး�ဖြပူး�းဝေဖြပူးာ�း�လို့ဝေ��က်ဏ္ဍဝေချါ�း�စာဉ်းဖြဖွဲ့�း� ��းဝေ�ာက်း

က်းညီီချ့�ကြက်�သညီး။၆ သို�ဝေသား ၎�း�က်းညီီမ်းုမ်းျာ�သညီး အမ်းိန်း�ဝေပူး�ယ်နှတ�ာ�အ��း���း�က်ို ဖြပူး�ဖြပူး�းဝေဖြပူးာ�း�လို့နှို�းစာွမ်းး� မ်း�ှိချ့�သညီးက်ို

ဝေတွ��သညီး။ ဥပူးမ်းာ -၂�၁၅ ချုနှှစား�န်း�က်ျ�းတွ�း �့တပူးးသာ�မ်းျာ�မ်းှ လိုက်းပူးဝေတာ�း�ဝေကြက်�န်ီဝေတာ�းစာီမ်း�က်ိန်း�က်ို က်န်း�က်ွက်း�နှဒ

ဖြပူးမ်းုတွ�း ပူးါ��းချ့�သညီး� အမ်းျ�ိ�သမ်းီ�တစားဦး�က်ို ဝေသန်တးဖြဖွဲ့�း� ပူးစားသတးချ့�ဖြချ�း�၊ သပူးိတးစာချန်း�က်ို မ်းီ�ဝေလိုာ�းဗျူု��ဖြဖွဲ့�း� ငြိဖွဲ့ိ�ချွ�း�ချ့�ဖြချ�း�တို�

ဝေကြက်ာ�း� သ�ဃာာဝေတားနှှ�း� ဖြပူးညီးသးမ်းျာ�က် မ်းီ�ဝေလိုာ�းဒဏား�ာမ်းျာ� ��ှိချ့�ဖြချ�း� အစာ�ှိသညီး�သာဓိက်မ်းျာ��ှိချ့�သညီး။ 

၂�၁၆ ချုနှှစားတွ�း အမ်းျ�ိ�သာ�ဒီမ်းိုက်ဝေ�စာီအဖွဲ့ွ့�ချျ�ပူးး (NLD) အစာို��သစား တက်းလိုာဝေသာအချါ အဝေဖြပူးာ�း�အလို့အန်ညီး� 

�ယ်း�ှိလိုာသညီးက်ို ဝေတွ��သညီး။ ဥပူးမ်းာ-လိုွိ��းဝေက်ားငြိမ်းိ��တွ�း တညီးဝေ�ာက်းသညီး� ဗျူိုလိုးချျ�ပူးးဝေကြက်�ရှုုပူးးက်ို က်န်း�က်ွက်း�နှဒဖြပူးချ့�

ကြက်သညီး� ဖြပူးညီးသးမ်းျာ�က်ို နှှိမ်းးနှှ�း�ငြိဖွဲ့ိ��ချွ�း��ာတွ�း က်ျညီး��အစာစားအစာာ� က်ျညီး��အတုမ်းျာ�က်ိုသာ အသု��ဖြပူး�ချ့�သဖြဖွဲ့�း� ဒဏား�ာ

�သးမ်းျာ�မ်းှအပူး ဝေသ�ု��သး မ်း�ှိချ့�သညီးက်ို ဝေတွ��သညီး။ ယ်းဝေက် (UK) နှို�း��၏ က်ာက်ွယ်းဝေ��ဌာာန်မ်းှ တပူးးမ်းဝေတားသာ�မ်းျာ�က်ို 

စာစားဝေဖြမ်းဖြပူး�းတွ�း က်ျ�း�သု��အပူးးသညီး� နှို�း��တက်ာဥပူးဝေဒမ်းျာ�က်ို စာွမ်းး��ညီးဖြမ်း�း�တ�းဝေ��သ�းတန်း�ဝေချါ�း�စာဉ်းဝေအာက်းတွ�း ဝေချ်ယ်း

သ�းကြက်ာ�ဝေပူး�ချ့�သညီး။  သို�ဝေသား တပူးးမ်းဝေတားသညီး �ချို�းအဝေ��အချ�း�က်ို က်ို�းတွယ်းဝေဖြဖွဲ့�ှ�း��ာတွ�း �ို��ွာ�ဝေသာ လိုး�အချွ�း�

အဝေ��ချျ�ိ�ဝေဖွဲ့ာက်းမ်းုမ်းျာ� က်ျ��လိုွန်းချ့�သညီးဟုးသညီး� စာွပူးးစာွ့ချ��မ်းုမ်းျာ�ဝေကြက်ာ�း� ယ်းဝေက်နှို�း��သညီး ၎�း�သ�းတန်း�အစာီအစာဉ်းက်ို   

ရှုုတးသိမ်းး�ချ့��သညီး။၇ ၂�၁၈ ချုနှှစားတွ�း တပူးးမ်းဝေတားမ်းှ ချျ�ပူးးက်ို�းထုာ�သညီး� ဖြပူးညီးထု့ဝေ���န်းကြီးက်ီ�ဌာာန်ဝေအာက်း�ှိ အဝေထုွဝေထုွ

အုပူးးချျ�ပူးးဝေ��ဦး�စာီ�ဌာာန်က်ို သမ်းမတရှုု���န်းကြီးက်ီ�ဌာာန်ဝေအာက်းသို� (�ါ) အ�ပူးးဖွဲ့က်းအစာို�� အုပူးးချျ�ပူးးမ်းုဝေအာက်းသို� လိုွ့ဝေဖြပူးာ�း�ဝေပူး�ချ့�

ဝေသားလိုညီး� အဖြချာ�အဝေ��ကြီးက်ီ�ဝေသာ �့တပူးးဖွဲ့ွ့�၊ ဝေထုာက်းလိုှမ်းး�ဝေ��၊ အက်ျဉ်း�ဝေထုာ�း၊ မ်းီ�သတးဌာာန်နှှ�း� ဖြပူးညီးထု့ဝေ���န်းကြီးက်ီ�ဌာာန်

တို�၏ �န်းကြီးက်ီ��ာထုး�မ်းျာ�က်ို တပူးးမ်းဝေတားက်သာ �က်းလိုက်းချျ�ပူးးက်ို�းထုာ�သညီးက်ို ဝေတွ��ှိ�သညီး။ 

အထုက်းဝေဖွဲ့ားဖြပူးပူးါ ဖြမ်းန်းမ်းာနှို�း��၏ တစားပူးို�း�တစားစာ လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍဖြပူး�ဖြပူး�းဝေဖြပူးာ�း�လို့မ်းုအချျ�ိ�သညီး ၂�၁၅ ချုနှှစား၊ 

ဝေအာက်းတိုဘာလို (၁၅) �က်းဝေန်�တွ�း ချျ�ပူးး�ိုချ့�သညီး� တစားနှို�း��လိုု��ပူးစားချတးတိုက်းချတးမ်းု�ပူးးစာ့ဝေ��သဝေဘာတးစာာချျ�ပူးး (NCA) 

လိုမ်းး�ဝေကြက်ာ�း�ဖြဖွဲ့�း�သွာ�ဝေန်သညီး� ဖြမ်းန်းမ်းာနှို�း��၏ ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ဝေ��ဖြဖွဲ့စားစာဉ်း၏ အစာိတးအပူးို�း�တစားချု မ်းဟုုတးချ့�ဝေပူး။ နှို�း��တက်ာ အဖွဲ့ွ့�

 အစာညီး�အချျ�ိ�က် အာဏာာ� အစာို��နှှ�း� တပူးးမ်းဝေတားတို�က်ိုသာ ချျဉ်း�က်ပူးးငြိပူးီ�ဝေပူး�ချ့�ဝေသာ လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍဖြပူး�ဖြပူး�းဝေဖြပူးာ�း�လို့ဝေ�� 

�ို�း�ာ အက်းအညီီမ်းျာ�သာ ဖြဖွဲ့စားသညီး။ NCA လိုမ်းး�ဝေကြက်ာ�း�ဖြဖွဲ့�း� သွာ�ဝေန်သညီး� ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ဝေ��ဖြဖွဲ့စားစာဉ်းတွ�း လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍ

သညီး ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ဝေ���ွ�ဝေနှွ�ပူးွ့တွ�း ပူးါ��းသညီး� အက်ျ�ိ�သက်း�ို�းသးမ်းျာ� (stakeholders) အကြက်ာ� ဝေ�ွ�ဝေနှွ�ညီိိနှု�း�ကြက်မ်းညီး� 

အဝေကြက်ာ�း�အ�ာ တစားချုဖြဖွဲ့စားသညီး။ သို�ဝေသား လိုက်း�ှိအချျနိ်းထုိတွ�း က်ျ�း�ပူးလိုာချ့�သညီး� ဖြပူးညီးဝေထုာ�းစာုငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ဝေ��ညီီလိုာချ� - 

(၂၁) �ာစာုပူး�းလိုု�အစာညီး�အဝေ��မ်းျာ�၌ လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍနှှ�း�ပူးတးသက်း၍ စာတ�းဝေ�ွ�ဝေနှွ�နှို�းချ့�ဖြချ�း� မ်း�ှိဝေသ�ဝေပူး။၈ ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ဝေ�� 

၆ ဥဝေ�ာပူးသမ်းဂ္ဂဂ (EU) သညီး ၂�၁၃ ချုနှှစားမ်းှစာ၍ ဖြမ်းန်းမ်းာနှို�း���့တပူးးဖွဲ့ွ့�ဖြပူး�ဖြပူး�းဝေဖြပူးာ�း�လို့ဝေ��အတွက်း ဖြမ်းန်းမ်းာနှို�း���့တပူးးဖွဲ့ွ့�က်ို လိုး�အချွ�း�အဝေ��၊ ဝေစာ�စာပူးးညီိိနှု�း�မ်းု

 နှှ�း� လိုးအုပူးးစာုစာီမ်း�ချန်း�ချွ့မ်းှ�နှှ�း� အဓိိက်ရှုုဏား�ဝေဖြဖွဲ့�ှ�း�န်ညီး��ို�း�ာ သ�းတန်း�မ်းျာ� စာတ�းဝေပူး�ချ့�သညီး။  ထုို�အဖြပူး�း ၂�၁၆ ချုနှှစား စာက်းတ�းဘာလိုမ်းှ စာ၍ ယ်းရှုိုဝေ�ွ

သန်း� ၃� (ဖြမ်းန်းမ်းာက်ျပူးးဝေ�ွ ၄၉.၆ ဘီလိုီယ်�) ဖြဖွဲ့�း� EU ၏ MYPOL အစာီအစာဉ်းမ်းှ  ဖြမ်းန်းမ်းာနှို�း���့တပူးးဖွဲ့ွ့�ဖြပူး�ဖြပူး�းဝေဖြပူးာ�း�လို့ဝေ��အတွက်း ဖြမ်းန်းမ်းာနှို�း���့တပူးးဖွဲ့ွ့���း

မ်းျာ�၏ စာွမ်းး�ဝေ�ာ�း�ညီးမ်းျာ�အာ� ဖြမ်းိ�း�တ�းဝေပူး�လိုျက်း�ှိသညီး။ https://eeas.europa.eu/delegations/iran/42187/node/42187_ku

၇ ယ်းဝေက်နှို�း��သညီး ဖြမ်းန်းမ်းာစာစားတပူးးက်ို တပူးးပူးို�း��ို�း�ာ ပူးညီာဝေပူး�သ�းတန်း�မ်းျာ�အတွက်း ဝေပူး�လိုာချ့�ဝေသားလိုညီး� ဖြမ်းန်းမ်းာစာစားတပူးးမ်းှ �ချို�းအဝေ��က်ို�းတွယ်း 

ဝေဖြဖွဲ့�ှ�း��ာတွ�း လိုး�အချွ�း�အဝေ��ချျ�ိ�ဝေဖွဲ့ာက်းမ်းုမ်းျာ� �ှိသညီးဟုု စာွပူးးစာွ့မ်းုမ်းျာ��ှိချ့�သဖြဖွဲ့�း� ၂�၁၇ ချုနှှစားမ်းှစာ၍ ယ်းဝေက်နှို�း��၏ တပူးးပူးို�း��ို�း�ာ က်းညီီပူး��ပူးို�မ်းုမ်းျာ�က်ို

 �ပူးး�ို�း�ချ့�သညီး။ https://www.bbc.com/news/uk-41326179

၈ ယ်ချုစာာတမ်းး�ဖြပူး�စာုဝေန်ချျနိ်းအတွ�း� ဖြမ်းန်းမ်းာနှို�း��တွ�း ဖြပူးညီးဝေထုာ�းစာုငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ဝေ��ညီီလိုာချ� - ၂၁ �ာစာုပူး�းလိုု� အစာညီး�အဝေ��က်ို (၃) ကြီးက်ိမ်းးက်ျ�း�ပူးငြိပူးီ�စာီ�ချ့�ငြိပူးီ� 

ဖြဖွဲ့စားသညီး။ ပူးထုမ်းအစာညီး�အဝေ��က်ို ၂�၁၆ ချုနှှစား၊ ကြသဂ္ဂုတးလို (၃၁) �က်းမ်းှ စာက်းတ�းဘာလို (၃) �က်းဝေန်�အထုိလိုညီး�ဝေက်ာ�း�၊ ဒုတိယ်အစာညီး�အဝေ��က်ို 

၂�၁၇ ချုနှှစား၊ ဝေမ်းလို (၂၄) �က်း မ်းှ (၂၉) �က်းဝေန်�အထုိလိုညီး�ဝေက်ာ�း�၊ တတိယ်အစာညီး�အဝေ��က်ို ၂�၁၈ ချုနှှစား၊ ဇူးလိုို�းလို (၁၁) �က်းမ်းှ (၁၆) �က်းဝေန်�အထုိ

လိုညီး�ဝေက်ာ�း�က်ျ�း�ပူးချ့�သညီး။ ပူးထုမ်းအစာညီး�အဝေ��တွ�း တက်းဝေ�ာက်းသညီး�အစာုအဖွဲ့ွ့�အသီ�သီ�မ်းှ အ�ိုဖြပူး�စာာတမ်းး�မ်းျာ�ဖွဲ့တးကြက်ာ�တ�းဖြပူးဖြချ�း�သာ ဖြပူး� 

လိုုပူးးချ့�ငြိပူးီ� ဝေ�ွ�ဝေနှွ�ညီိိနှု�း�မ်းုမ်းျာ�မ်း�ှိချ့�ဝေပူး။ ဒုတိယ်နှှ�း တတိယ်အစာညီး�အဝေ��တွ�းဝေ�ွ�ဝေနှွ�ချ့�သညီး� က်ဏ္ဍကြီးက်ီ�မ်းျာ�အလိုိုက်း စာုစာုဝေပူးါ�း�သဝေဘာတးညီီချျက်း

 (၅၁) ချျက်း ��ှိချ့�သညီး။ သို�ဝေသား လိုု�ခြုံချ��ဝေ���ို�း�ာ သဝေဘာတးညီီချျက်းမ်းျာ� မ်းပူးါ�ှိဝေပူး။
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ဝေ�ွ�ဝေနှွ�ပူးွ့တွ�း ဝေ�ွ�ဝေနှွ�သညီး�အဝေကြက်ာ�း�အ�ာတစားချုဖြဖွဲ့စားသညီး�  နှို�း��ဝေ��က်ဏ္ဍတွ�း လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍ၏ အစာိတးအပူးို�း�  

တစားချုဖြဖွဲ့စားဝေသာ “တစားချုတညီး�ဝေသာ တပူးးမ်းဝေတား” က်ိစာစက်ို ဝေ�ွ�ဝေနှွ�ချ့�စာဉ်းတွ�းလိုညီး� ဝေ�ွ�ဝေနှွ�ဖွဲ့က်းမ်းျာ�အကြက်ာ�အထုး�သဖြဖွဲ့�း�

တပူးးမ်းဝေတားနှှ�း� NCA လိုက်းမ်းှတးထုို�ထုာ�ဝေသာ တို�း���း�သာ�လိုက်းန်က်းက်ို�းအဖွဲ့ွ့�မ်းျာ�အကြက်ာ� တ�း�မ်းာမ်းုအချျ�ိ��ှိချ့�သညီး။    

ထုို�ဝေကြက်ာ�း� ဖြမ်းန်းမ်းာနှို�း��တွ�း “လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍ”သညီး ဝေ�ွ�ဝေနှွ��န်းပူး�းအလိုွန်းထုိ�ှလိုွယ်းဝေသာ အဝေကြက်ာ�း��ာတစားချုဖြဖွဲ့စားသညီး။ 

ထုို�ဝေကြက်ာ�း� ဖြမ်းန်းမ်းာနှို�း��၏ ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ဝေ��ဖြဖွဲ့စားစာဉ်းအတွက်း လိုက်း�ှိသွာ�ဝေန်သညီး� NCA လိုမ်းး�ဝေကြက်ာ�း�သညီးလိုညီး� 

တို�တက်းမ်းုမ်း�ှိသညီး�အဖြပူး�း တု���ို�း�ဝေန်သညီး� အဝေန်အထုာ�တွ�း�ှိဝေန်သညီး။ ထုို�သို�ဖြဖွဲ့စား�သညီး� အဝေကြက်ာ�း���း�တစားချုမ်းှာ 

ဖြမ်းန်းမ်းာနှို�း��၏ လိုက်းန်က်းက်ို�းပူးဋိိပူးက်ခတွ�း တိုက်းရှုိုက်းပူးါ��းပူးတးသက်းဝေန်သညီး� တပူးးမ်းဝေတားနှှ�း� တို�း���း�သာ�လိုက်းန်က်းက်ို�း

 အဖွဲ့ွ့�အစာညီး�မ်းျာ�အကြက်ာ� NCA က်ို ဝေကြက်ဝေကြက်လိုညီးလိုညီးဝေ�ွ�ဝေနှွ�ညီိိနှု�း�သဝေဘာတးညီီမ်းုမ်း�ှိချ့�ဘ့ NCA က်ို တို�း���း�သာ� 

လိုက်းန်က်းက်ို�းအဖွဲ့ွ့�အစာညီး�အချျ�ိ�က် လိုက်းမ်းှတးဝေ��ထုို�ချ့�ဖြချ�း�ဝေကြက်ာ�း�ဖြဖွဲ့စားသညီးဟုု သု��သပူးးကြက်သညီး။ ထုိုသို� NCA က်ိုအလိုျ�း 

စာလိုို လိုက်းမ်းှတးဝေ��ထုို�ချ့�ကြက်ဖြချ�း�ဝေကြက်ာ�း� အက်ျ�ိ��က်းမ်းှာ တပူးးမ်းဝေတားနှှ�း� NCA မ်းထုို��သညီး� တို�း���း�သာ�လိုက်းန်က်းက်ို�း

အဖွဲ့ွ့�အစာညီး�မ်းျာ�အကြက်ာ� လိုက်းန်က်းက်ို�းပူးဋိိပူးက်ခမ်းျာ� �က်းလိုက်းဖြဖွဲ့စားပူးွာ�ဝေန်သညီး�အဖြပူး�း တပူးးမ်းဝေတားနှှ�း� NCA လိုက်းမ်းှတး

ဝေ��ထုို�ထုာ�သညီး� တို�း���း�သာ� လိုက်းန်က်းက်ို�းအဖွဲ့ွ့�အစာညီး�အချျ�ိ�အကြက်ာ�တွ�းလိုညီး� လိုက်းန်က်းက်ို�းပူးဋိိပူးက်ခမ်းျာ�  ��ဖွဲ့န်း��ချါ

ဖြပူးန်းလိုညီးဖြဖွဲ့စားပူးွာ�လိုျက်း�ှိသညီး။ ထုို�ဝေကြက်ာ�း� NCA လိုမ်းး�ဝေကြက်ာ�း�ဖြဖွဲ့�း� သွာ�ဝေန်သညီး� ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ဝေ��ဖြဖွဲ့စားစာဉ်းမ်းှတစား��း� လိုု�ခြုံချ��ဝေ��

က်ဏ္ဍဖြပူး�ဖြပူး�းဝေဖြပူးာ�း�လို့ဝေ��က်ိစာစဝေ�ွ�ဝေနှွ��န်းပူး�း အလိုှမ်းး�ဝေ��ဝေန်�့ဖြဖွဲ့စားသညီး။ 

အမ်းှန်းတက်ယ်းတွ�း NCA သညီး ဤစာာတမ်းး�တွ�းဝေဖွဲ့ားဖြပူးထုာ�သညီး� နှို�း��တက်ာသာဓိက်မ်းျာ�တွ�း ချျ�ပူးး�ိုချ့�ကြက်သညီး�

ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ဝေ��သဝေဘာတးစာာချျ�ပူးးမ်းျာ�နှှ�း� သဝေဘာတ�ာ�အာ�ဖြဖွဲ့�း� မ်းတးညီီပူးါ။  NCA သညီး အပူးစားအချတး�ပူးးစာ့ဝေ�� သဝေဘာတး

စာာချျ�ပူးးတစားချုမ်းှသာ ဖြဖွဲ့စားငြိပူးီ� ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ဝေ��သဝေဘာတးစာာချျ�ပူးးတစားချုမ်းဟုုတးပူးါ။ ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ဝေ��သဝေဘာတးစာာချျ�ပူးး ချျ�ပူးး�ိုနှို�း�န်း

က်န်ဦး�ချျ�ပူးး�ိုသညီး� အပူးစား�ပူးးစာာချျ�ပူးးမ်းှသာဖြဖွဲ့စားငြိပူးီ� အလိုွန်းဝေယ်ဘုယ်ျ�န်းသညီး။၉ ထုို�ဝေကြက်ာ�း�လိုညီး� န်ီဝေပူးါ၊ ဘး�ွန်းဒီနှှ�း� 

ဝေတာ�းအာဖွဲ့�ိက်နှို�း��မ်းျာ�က့်�သို� အနှှစားသာ��ှိဝေသာ နှို�း��ဝေ��အဝေဖြပူးာ�း�အလို့က်ို ဖြဖွဲ့စားဝေစာနှို�းသညီး�အချျက်းမ်းျာ�က်ို NCA 

စာာချျ�ပူးးတွ�း ထုညီး�သွ�း�ချျ�ပူးး�ိုထုာ�ဖြချ�း� မ်း�ှိသညီးက်ို ဝေတွ�နှို�းပူးါသညီး။ သို�ဝေသား စာာချျ�ပူးးတွ�း လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍမ်းျာ� ဖြပူးန်းလိုညီး

ဝေပူးါ�း�စာညီး�ဝေ��က်ိစာစ�ပူးးမ်းျာ�ဝေ�ွ�ဝေနှွ��န်း (DDR)၊ ပူးစားချတးတိုက်းချိုက်းမ်းုဝေစာာ�း�ကြက်ညီး�ဝေ��ဝေက်ားမ်းတီ (JMC)၊ အစာို�� စာစားတပူးးနှှ�း� 

တို�း���း�သာ�စာစားတပူးးတို�ကြက်ာ� အပူးစားအချတးက်�း�မ်း့�ဇူုန်းသတးမ်းှတးဝေ��၊  စာစားဒဏားဝေကြက်ာ�း� အို�အိမ်းးစာွန်း�ချွာငြိပူးီ� ဝေ�ှဝေဖြပူးာ�း�ဝေန်ထုို�း

 ကြက်သးမ်းျာ�အဝေ��နှှ�း� အဖြချာ�က်ိစာစ�ပူးးမ်းျာ�က်ို ဝေ�ွ�ဝေနှွ��န်း �ါ�ှိသညီး။ ထုို�အဖြပူး�း နှို�း��ဝေ��ပူးို�း�တွ�း နှို�း��ဝေ��ဝေတွ��ု�ဝေ�ွ�ဝေနှွ�

ဝေ��မ်းးဝေဘာ�း (FPD) က်ိုဝေ���ွ့ငြိပူးီ� လိုိုအပူးးဝေသာနှို�း��ဝေ��က်ဏ္ဍမ်းျာ�က်ို ဝေ�ွ�ဝေနှွ��န်းနှှ�း� ��ှိလိုာဝေသာ�လိုာဒးမ်းျာ�က်ို  

ဖြပူးညီးဝေထုာ�းစာုလိုှတးဝေတားတွ�း အတညီးဖြပူး�ငြိပူးီ� ၎�း�က်ိုအဝေက်ာ�းအထုညီးဝေဖွဲ့ားသွာ��န်း ပူးါ�ှိသညီး။ သို��ာတွ�း လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍ

ဖြပူး�ဖြပူး�းဝေဖြပူးာ�း�လို့ဝေ��က်ို လိုုပူးးဝေ�ာ�း�ာတွ�း အဓိိက် အဝေ��ကြီးက်ီ�သညီး� က်ဏ္ဍမ်းျာ�ဖြဖွဲ့စားသညီး� က်ာက်ွယ်းဝေ��ဌာာန်က်ို အ�ပူးးဖွဲ့က်း

အစာို��ဝေအာက်းတွ�းထုာ��ှိဝေ��၊ စာစားတပူးးက်ို မ်းညီးသို�ဖြပူးန်းလိုညီးဖြပူး�း��း (�ါ) အသစားဖွဲ့ွ့�စာညီး�ဝေ��၊ အမ်းျာ�ဖြပူးညီးသးဝေတာ�း��ိုဝေန်

ဝေသာ ၂��၈ ဖွဲ့ွ့�စာညီး�ပူးု��အဝေဖြချချ�ဥပူးဝေဒဖြပူး�း��းဝေ�� စာသညီး� နှို�း��ဝေ��အ� အဝေ��ကြီးက်ီ�သညီး�အချျက်းမ်းျာ� မ်းပူးါ��းသညီးက်ိုဝေတွ��ှိ

�သညီး။  

၉ ဖြမ်းန်းမ်းာနှို�း��၏ တစားနှို�း��လိုု��ပူးစားချတးတိုက်းချိုက်းမ်းု �ပူးးစာ့ဝေ��သဝေဘာတးစာာချျ�ပူးး (NCA) သညီး နှို�း��ဝေ��သဝေဘာတးစာာချျ�ပူးး တစားချုမ်းဟုုတးပူးါ။ သို�ဝေသား 

နှို�း��ဝေ��သဝေဘာတးစာာချျ�ပူးး (“ဖြပူးညီးဝေထုာ�းစာုသဘာတးစာာချျ�ပူးး”) ချျ�ပူးး�ိုနှို�း�န်းအတွက်း နှို�း��ဝေ��/ ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ဝေ��ဝေ�ွ�ဝေနှွ�ပူးွ့မ်းျာ� က်ျ�း�ပူး�မ်းညီးဖြဖွဲ့စား�ာ ထုို�

သို� က်ျ�း�ပူးနှို�း�န်းအတွက်း  အပူးစားအချတး�ပူးးစာ့ဖြချ�း�နှှ�း� ထုို�ဝေန်ာက်း နှို�း��ဝေ��ဝေ�ွ�ဝေနှွ�မ်းုမ်းးဝေဘာ�းဝေ���ွ့ဖြချ�း�တို�က်ို ဖြပူး�လိုုပူးးသွာ�မ်းညီးဟုးသညီး� စာာချျ�ပူးးမ်းှသာ

ဖြဖွဲ့စားသညီး။ ဤစာာတမ်းး� ဝေ��သာ�ဝေန်ချျနိ်းအထုိတွ�း  NCA လိုမ်းး�ဝေကြက်ာ�း�မ်းှတစား��း� ဝေဖွဲ့ားဝေ�ာ�းသွာ�သညီး� ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ဝေ��ဝေ�ွ�ဝေနှွ�ပူးွ့မ်းျာ�မ်းှ “ဖြပူးညီးဝေထုာ�းစာု

သဝေဘာတးစာာချျ�ပူးး (Union Accords)” ၏ အစာိတးအပူးို�း� ၁ နှှ�း� ၂ က်ို ချျ�ပူးး�ိုထုာ�ငြိပူးီ� ဖွဲ့က်းဒ�ယ်း ဖြပူးညီးဝေထုာ�းစာုတညီးဝေ�ာက်းဝေ���ို�း�ာ အဝေဖြချချ�မ်းး 

စာုစာုဝေပူးါ�း� (၅၁) ချျက်း ��ှိထုာ�သညီး။ ထုို�ဝေကြက်ာ�း� ဖြမ်းန်းမ်းာနှို�း��တွ�း နှို�း��ဝေ��သဝေဘာတးစာာချျ�ပူးးက်ို တစားစာိတးတစားပူးို�း�မ်းှသာ ချျ�ပူးး�ိုနှို�းဝေသ�ငြိပူးီ� ထုိုချျ�ပူးး�ို

ထုာ�ဝေသာ သဝေဘာတးညီီချျက်းမ်းျာ�က်ို ဤစာာတမ်းး�ဝေ��သာ�ဝေန်ချျနိ်းတွ�း အဝေက်ာ�းအထုညီးဝေဖွဲ့ားဖြချ�း� မ်း�ှိဝေသ�ပူးါ။



78 တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး��ု�မျိုး�း�ရေးရ�ရးစင်းးတိုး

NCA စာာချျ�ပူးးတွ�း လိုက်းမ်းှတးဝေ��ထုို�ချ့�ကြက်သညီး� တို�း���း�သာ�လိုက်းန်က်းက်ို�း အဖွဲ့ွ့�အစာညီး�မ်းျာ�နှှ�း� အစာို��၊ 

တပူးးမ်းဝေတားတို�ဖွဲ့က်းမ်းှ NCA ဝေ��ထုို�ငြိပူးီ�ဝေန်ာက်း ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ဝေ��လိုုပူးး�န်း�စာဉ်းမ်းျာ� ဝေဖွဲ့ားဝေ�ာ�း�ာတွ�းလိုညီး� အလိုုပူးးမ်းဖြဖွဲ့စားဝေသာ 

ပူးစားချတးတိုက်းချိုက်းမ်းုဝေစာာ�း�ကြက်ညီး�ဝေ��လိုုပူးး�န်း�နှှ�း� ငြိမ်းိ�ဖြပူး၊ ဝေက်ျ��ွာ အ��း�တွ�းသာ လိုးမ်းုဝေ��၊ နှို�း��ဝေ��ဝေတွ��ု�ပူးွ့မ်းျာ�က်ို က်ျ�း�ပူး

ဖြချ�း�တို�ဖြဖွဲ့�း�သာ အချျနိ်းက်ုန်းချ့�ငြိပူးီ� အဝေ��ကြီးက်ီ�သညီး� ပူး�းမ်းလိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍမ်းျာ�ဖြပူး�ဖြပူး�းဝေဖြပူးာ�း�လို့ဝေ��၊ တို�း���း�သာ�မ်းျာ� ဝေတာ�း�

�ိုဝေန်ကြက်ဝေသာ ဖွဲ့က်းဒ�ယ်းနှို�း��ဝေတားအသစားတညီးဝေ�ာက်းဝေ��၊ နှို�း��ဝေ��နှှ�း� စာီ�ပူးွာ�ဝေ��အချွ�း�အာဏာာမ်းျာ�က်ို ဖြပူးညီးဝေထုာ�းစာု

အ��း� ဖွဲ့က်းဒ�ယ်းအစာို��နှှ�း� ဖြပူးညီးန်ယ်း/တို�း�ဝေဒသကြီးက်ီ�အစာို��တို�အကြက်ာ� ချွ့ဝေ�က်ျ�းသု��ဝေ�� စာသညီး� နှို�း��ဝေ�� အ� အဝေ��ကြီးက်ီ�

သညီး� က်ိစာစ�ပူးးမ်းျာ�က်ို အဝေကြက်အလိုညီးညီိိနှု�း�ဝေ�ွ�ဝေနှွ�နှို�းမ်းု  အလိုွန်းအာ�န်ညီး�ဝေန်သညီးက်ို ဝေတွ��ှိ�သညီး။

ထုို�ဝေကြက်ာ�း� အထုက်းပူးါအချက်းအချ့မ်းျာ�က်ို ဝေက်ျားလိုှာ�နှို�း�န်း က်ျယ်းဖြပူးန်း�ဝေသာ က်ာက်ွယ်းဝေ��နှှ�း� လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍ

မ်းျာ�က်ို  ဖြပူး�ဖြပူး�းဝေဖြပူးာ�း�လို့�န်းလိုိုအပူးးမ်းုက်ို တို�း���း�သာ�လိုက်းန်က်းက်ို�းအဖွဲ့ွ့�အစာညီး�မ်းျာ�၊ နှို�း��ဝေ��အ�းအာ�စာုမ်းျာ�၊ လိုးမ်းုအဖွဲ့ွ့�

အစာညီး�မ်းျာ�မ်းှ ဖြပူးညီးဝေထုာ�းစာုငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ဝေ��ညီီလိုာချ� -၂၁ �ာစာု ပူး�းလိုု� အစာညီး�အဝေ��တို�တွ�း တ�းဖြပူးဝေ�ွ�ဝေနှွ�ချ့�ကြက်ငြိပူးီ� ဖြဖွဲ့စား 

သညီး။ ဖြပူးညီးဝေထုာ�းစာုငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ဝေ��ညီီလိုာချ� - ၂၁ �ာစာုပူး�းလိုု�၏ ပူးထုမ်းအစာညီး�အဝေ��သို� တ�းသွ�း�ဖွဲ့တးကြက်ာ�သညီး�  ညီီညွှွတး

ဝေသာတို�း���း�သာ�လိုးမ်းျ�ိ�မ်းျာ�ဖွဲ့က်းဒ�ယ်းဝေက်ာ�းစာီ (UNFC) ၏ ဖွဲ့က်းဒ�ယ်းမ်းးစာာတမ်းး� (အချျပူးးပူးို ၂ တွ�း ရှုု) တွ�း  ဖြမ်းန်းမ်းာနှို�း��

အတွ�း��ှိ လိုက်းန်က်းက်ို�းတပူးးအာ�လိုု�� အ�ပူးးသာ�အစာို��အုပူးးချျ�ပူးးမ်းုဝေအာက်းတွ�းထုာ��ှိဝေ��၊ က်ာက်ွယ်းဝေ��နှှ�း� တ�ာ�ဥပူးဝေဒ

စာို�မ်းို�ဝေ��ဌာာန်မ်းျာ�၏�န်းကြီးက်ီ�မ်းျာ�အတွက်း  အ�ပူးးသာ�က်ိုချန်း�အပူးးငြိပူးီ� အ�ပူးးသာ�အစာို��၏ အုပူးးချျ�ပူးးမ်းုဝေအာက်းတွ�း ထုာ��ှိဝေ��၊ 

တို�း���း�သာ�အာ�လိုု��လိုိုလိုာ�ဝေသာ ဖွဲ့က်းဒ�ယ်းနှို�း��ဝေတားသစားထုးဝေထုာ�းဝေ��စာသညီး� နှို�း��ဝေ��အ�အဝေ��ကြီးက်ီ�သညီး�ဝေတာ�း� 

�ိုချျက်းမ်းျာ�က်ို အဝေလို�အန်က်း ညီိိ�နှု�း�တို�းပူး�းငြိပူးီ� အဝေက်ာ�းအထုညီးဝေဖွဲ့ားသ�း�သညီး။ စာစားဝေဘာ�းက်ိုချျ���ငြိပူးီ� အ�ပူးးဖွဲ့က်းဝေဘာ�း

က်ို ချျ့�နှို�း�န်း၊ အုပူးးချျ�ပူးးဝေ��၊ ဥပူးဝေဒဖြပူး�ဝေ��နှှ�း� တ�ာ�စာီ��းဝေ��မ်းဏ္ဍိ��းမ်းျာ�သညီး ဖြပူးညီးသးအဝေဖြချဖြပူး�စာန်စားဖြဖွဲ့စားလိုာဝေစာ�န်း ဖြပူး�ဖြပူး�း

ဝေဖြပူးာ�း�လို့မ်းုမ်းျာ� ဖြပူး�လိုုပူးးသွာ��မ်းညီး ဖြဖွဲ့စားသညီး။ �န်းကြီးက်ီ�ဌာာန်မ်းျာ�အာ�လိုု��သညီး သမ်းမတအုပူးးချျ�ပူးးမ်းုဝေအာက်းတွ�း �ှိသ�း�ငြိပူးီ� 

�န်းကြီးက်ီ�မ်းျာ�သညီးလိုညီး� အ�ပူးးဖွဲ့က်းအစာို��မ်းှ ချန်း�အပူးး�မ်းညီးဖြဖွဲ့စားသညီး။ ထုိုက့်�သို�ဝေသာ ဖြပူး�ဖြပူး�းဝေဖြပူးာ�း�လို့မ်းုမ်းျာ�က်ို ဝေဖွဲ့ားဝေ�ာ�း 

သွာ�နှို�းပူးါက် �ာစာုနှှစားတစားချုန်ီ�ပူးါ�   �ှညီးကြက်ာလိုာငြိပူးီ�ဖြဖွဲ့စားသညီး� ဖြမ်းန်းမ်းာနှို�း��၏ ဖြပူးညီးတွ�း�စာစားနှှ�း� လိုက်းန်က်းက်ို�းပူးဋိိပူးက်ခမ်းျာ� 

ချျ�ပူးးငြိ�ိမ်းး�၍ ဝေ��ှညီးတညီးတ��ဝေသာ ဖြပူးညီးတွ�း�ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ဝေ��သို� ဦး�တညီးသွာ�နှို�းမ်းညီးဖြဖွဲ့စားသညီး။

၁။ ပြုမှန်းးမှာနှိံင်းင်�၏ ပြု�ည်းရေးထိာင်းစိုးံသရေးဘာတူစိုးာခုံ�း (Union Accord) တွင်း SSR ဆိုိံင်း�ာအရေးပြုခခ�မှူမှုာ� ထိည်း�သွင်း� 

ခုံ�းဆိုိံသွာ�နှိံင်း�န်းး အရေး��ကြီးကီ��ါသည်း။  ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ဝေ��သဝေဘာတးစာာချျ�ပူးးတွ�း SSR �ို�း�ာအဝေဖြချချ�မ်းးမ်းျာ� ထုညီး�

သွ�း� ချျ�ပူးး�ိုဖြချ�း�အာ�ဖြဖွဲ့�း� လိုက်း�ှိဝေဖွဲ့ားဝေ�ာ�းဝေန်သညီး� အစာို��၊ တပူးးမ်းဝေတားနှှ�း� NCA လိုက်းမ်းှတးထုို�ထုာ�သညီး� 

တို�း���း�သာ�လိုက်းန်က်းက်ို�းအဖွဲ့ွ့�အစာညီး�မ်းျာ�အကြက်ာ� ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ဝေ��ဝေ�ွ�ဝေနှွ�ပူးွ့မ်းျာ��က်းလိုက်းက်ျ�း�ပူးနှို�းဝေ��နှှ�း� 

NCA လိုက်းမ်းှတး မ်းဝေ��ထုို�ထုာ�ဝေသ�သညီး� တို�း���း�သာ�လိုက်းန်က်းက်ို�းအဖွဲ့ွ့�အစာညီး�မ်းျာ�မ်းှ  NCA လိုက်းမ်းှတးထုို�

လိုာနှို�းဝေ��အတွက်း အဝေထုာက်းအက်းဖြဖွဲ့စားဝေစာနှို�းပူးါသညီး။ ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ဝေ��စာာချျ�ပူးး/ဖြပူးညီးဝေထုာ�းစာုသဝေဘာတးစာာချျ�ပူးး

တွ�း SSR �ို�း�ာ အဝေဖြချချ�မ်းးမ်းျာ�ထုညီး�သွ�း�ထုာ�ဖြချ�း�ဖြဖွဲ့�း� SSR က်ို ဝေ��ှညီးလိုုပူးး�န်း�စာဉ်းတစား�ပူးးအဝေန်ဖြဖွဲ့�း�လိုညီး� 

ဝေက်ာ�း� (�ါ) ဝေ��ှညီးတညီးတ��ဝေသာ ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ဝေ��အတွက်း ဖြဖွဲ့ညီး��ညီး�ဝေပူး��မ်းညီး� က်တိက်�တးအဝေန်ဖြဖွဲ့�း�လိုညီး� 

ဝေက်ာ�း� အာဏာာ�အစာို��အ�က်း�က်းအာ� ဖွဲ့ိအာ�ဝေပူး�သွာ�နှို�းသညီး� လိုမ်းး�ဝေကြက်ာ�း�တစားချု ဖြဖွဲ့စားနှို�းသညီး။ ဝေလို�လိုာ

တ�းဖြပူးထုာ�ဝေသာ နှို�း��တက်ာအဝေတွ�အကြံက်��မ်းျာ�အ� ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ဝေ��စာာချျ�ပူးးတွ�း SSR �ို�း�ာ သဝေဘာတးညီီချျက်း

မ်းျာ� ထုညီး�သွ�း��န်း အဝေ��ကြီးက်ီ�သညီးက်ို သိနှို�းပူးါသညီး။ ဥပူးမ်းာ - ဘး�ွန်းဒီနှို�း��တွ�း ၂��� ချုနှှစား အာရှုး�ှာသဝေဘာတး

ညီီချျက်းမ်းျာ�၌ SSR �ို�း�ာအချျက်းမ်းျာ� (အထုး�သဖြဖွဲ့�း� တပူးးပူးို�း��ို�း�ာဝေပူးါ�း�စာညီး�မ်းုနှှ�း� ဖြပူး�ဖြပူး�းဝေဖြပူးာ�း�လို့မ်းု) ပူးါ��း

သညီး။ အစာို��မ်းဟုုတးဝေသာ လိုက်းန်က်းက်ို�းဝေတားလိုှန်းဝေ��အုပူးးစာုမ်းျာ�က် ၎�း�တို�လိုိုလိုာ�သညီး� စာစားတပူးးအတွ�း� 

တို�း���း�သာ�မ်းှဝေဖြချ (ethnic balance in the military) က်ို  ဝေဖွဲ့ားဝေ�ာ�းသွာ�မ်းညီးဟုးသညီး� အချျက်းပူးါ�ှိသဖြဖွဲ့�း� 



79တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး��ု�မျိုး�း�ရေးရ�ရးစင်းးတိုး

ယ်�း�သဝေဘာတးညီီချျက်းမ်းျာ�က်ို ချျ�ပူးး�ိုနှို�းချ့�ဖြချ�း�ဖြဖွဲ့စားသညီး။ ဝေတာ�းအာဖွဲ့�ိက်နှို�း��တွ�းလိုညီး� ၁၉၉၁ ချုနှှစား အမ်းျ�ိ� 

သာ�ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ဝေ��သဝေဘာတး စာာချျ�ပူးးတွ�း SSR စာက်ာ��ပူးး မ်းပူးါ�ှိဝေသားလိုညီး� လိုု�ခြုံချ��ဝေ��အသွ�းဝေဖြပူးာ�း��န်းအတွက်း 

ဝေ�ှ�ှညီးဝေမ်းှားမ်းှန်း�ချျက်းနှှ�း� အဝေဖြချချ�မ်းးမ်းျာ� ထုညီး�သွ�း�ထုာ�သညီး။ န်ီဝေပူးါနှို�း��တွ�းလိုညီး� ၂��၆ ချုနှှစား ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ဝေ�� 

စာာချျ�ပူးး၌ SSR က်ို ထုညီး�သွ�း�ထုာ�ဖြချ�း�မ်း�ှိဝေသားလိုညီး� ဝေမ်းား�ါဒီတပူးးဖွဲ့ွ့���းမ်းျာ�က်ို ဝေပူးါ�း�စာညီး�သွာ��န်းနှှ�း� ဖြပူးန်းလိုညီး

ဝေန်�ာချျသွာ��န်း သဝေဘာတးညီီချျက်းတစားချု ပူးါ�ှိသညီး။ ထုိုအတွက်း တပူးးပူးို�း��ို�း�ာဝေပူးါ�း�စာညီး�မ်းုက်ို အပူးစား�ပူးး

အလိုွန်းနှှ�း� DDR မ်းစာတ�းမ်းီ “ကြက်ာ�က်ာလို” တွ�း အဝေသ�စာိတးညီိိနှု�း� ဝေ�ွ�ဝေနှွ�ချ့�ကြက်သညီး။

၂။ SSR သည်း အလုံွန်းးကုယားးပြု�န်းး�န်းကးန်းဲပြီး�ီ� SSR တစိုးးစိုးံ�လုံံ��ကိံ အရေးကာင်းအထိည်းရေးဖား�ွကး�ာတွင်း အ�င်း�အပြုမှစိုးးမှုာ�စိုးွာ

လုံိံအ�းသပြုဖင်း� ပြုမှန်းးမှာနှိံင်းင်�၏ လုံံ�ခြုံခံ�ရေး��ကဏ္ဍပြု�ံပြု�င်းရေးပြု�ာင်း�လုံဲမှုကိံ SSR အတွကး အဓိိကကုရေးသာ လုံံ�ခြုံခံ�ရေး��ကဏ္ဍ

(Core Security Sector) တစိုးးခံခံပြုဖင်း� စိုးတင်းရေးဖားရေးဆိုာင်းသင်း��ါသည်း။  ဖြမ်းန်းမ်းာနှို�း��တွ�း �ယ်းစာုနှှစားကြက်ာ ဖြဖွဲ့စားပူးွာ�

ဝေန်ဝေသာ လိုက်းန်က်းက်ို�းပူးဋိိပူးက်ခမ်းျာ�တွ�း ပူးါ��းပူးတးသက်းဝေန်သညီး� အစာို��တပူးးမ်းဝေတားနှှ�း� တို�း���း�သာ�လိုက်းန်က်း

 က်ို�းအဖွဲ့ွ့�အစာညီး�အမ်းျာ�အဖြပူးာ� �ှိဝေန်ပူးါသညီး။ လိုက်းန်က်းက်ို�းပူးဋိိပူးက်ခမ်းျာ�က်ို အ�ု��သတးငြိပူးီ� ဖြပူးညီးတွ�း�ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�

ဝေ��က်ို ထုိဝေ�ာက်းစာွာဝေဖွဲ့ားဝေ�ာ�းနှို�း�န်း SSR က်ို က်ာက်ွယ်းဝေ��က်ဏ္ဍဖြပူး�ဖြပူး�းဝေဖြပူးာ�း�လို့မ်းုဖြဖွဲ့�း� စာတ�းနှို�းသညီး။  

အန်ာဂ္ဂတးဖွဲ့က်းဒ�ယ်းဖြပူးညီးဝေထုာ�းစာုတွ�းထုာ��ှိမ်းညီး� ဖွဲ့က်းဒ�ယ်းတပူးးမ်းဝေတား (Federal Army) က်ို မ်းညီးသို� ဖွဲ့ွ့�စာညီး�

တညီးဝေထုာ�း သွာ�မ်းညီး၊ ယ်�း�တပူးးမ်းဝေတားအတွက်း အစာို��တပူးးမ်းဝေတား နှှ�း� EAOs တို�၏ တပူးးမ်းဝေတား/တပူးးဖွဲ့ွ့�မ်းျာ�က်ို

တပူးးပူးို�း��ို�း�ာ ဝေပူးါ�း�စာညီး�မ်းုမ်းျာ� (military integration) မ်းညီးသို� ဝေ�ာ�း�ွက်းသွာ�မ်းညီး စာသညီးတို�က်ိုဝေက်ျဝေက်ျ 

လိုညီးလိုညီး ဝေ�ွ�ဝေနှွ�ညီိိနှု�း�သွာ��န်းလိုိုပူးါသညီး။ ဖွဲ့က်းဒ�ယ်းတပူးးမ်းဝေတားဖွဲ့ွ့�စာညီး�ဖြချ�း�နှှ�း� တပူးးပူးို�း��ို�း�ာ ဝေပူးါ�း� 

စာညီး�မု်းတုိ�သညီး အလွိုန်းထိုလွိုယ်း�ှလွိုယ်းဝေသာ အဝေကြက်ာ�း�အ�ာဖြဖွဲ့စားသဖြဖွဲ့�း� သက်း�ုိ�း�ာအစုာအဖ့ွွဲ့�မ်းျာ�အကြက်ာ� (အထုး�

သဖြဖွဲ့�း� တပူးးမ်းဝေတားနှှ�း� EAOs အကြက်ာ�) တ�ာ���းဝေ�ွ�ဝေနှွ�ညီိိနှု�း�မ်းုမ်းျာ�မ်းစာတ�းနှို�းသညီး�တို�း� အန်ညီး��ု��

အလိုွတးသဝေဘာဝေ�ွ�ဝေနှွ�ညီိိနှု�း�မ်းုမ်းျာ� စာတ�းနှို�း�န်း ကြီးက်ိ��ပူးမ်းး�သ�း�ပူးါသညီး။ 

၃။ DDR နှှင်း� SSR သည်း အပြု�န်းးအလုံှန်းးခုတိးဆိုကးမှု�ှိသပြုဖင်း� ပြုမှန်းးမှာန်းိင်းင်�၏ လုံံ�ခြုံခံ�ရေး��ကဏ္ဍပြု�ံပြု�င်းရေးပြု�ာင်း�လုံဲမှုအတွကး

 DDR နှှင်း� SSR ကိံ တစိုးးပြီး�ိံင်းန်းကးတည်း� ရေးဖားရေးဆိုာင်းသွာ�သင်း��ါသည်း။ SSR ဝေ�ာ�း�ွက်း�န်း အာမ်းချ�ချျက်းတစားစာု� တစား

�ာမ်း�ှိဘ့ DDR က်ိုသာ ဝေ�ာ�း�ွက်းမ်းညီး�ိုပူးါက် EAOs ဘက်းက်လိုညီး� လိုက်းချ�နှို�းမ်းညီးမ်းဟုုတးဝေပူး။ ထုို�အဖြပူး�း အစာို��

ဘက်းမ်းှ EAOs ၏ �နှဒအဝေလိုျာက်းမ်းဟုုတးဘ့ DDR က်ို အတ�း�အကြက်ပူးးဖြပူး�လိုုပူးးပူးါက် သို�မ်းဟုုတး EAOs တို�က်ို 

နှို�း��ဝေတား၏ လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍထု့သို� စာန်စားတက်ျဝေပူးါ�း�စာညီး�ဖြချ�း� မ်းဖြပူး�လိုုပူးးပူးါက် အန်ာဂ္ဂတးတွ�း တပူးးတွ�း�ပူးုန်းက်ုန်းမ်းု

မ်းျာ� သို�မ်းဟုုတး/နှှ�း� ဖြပူးညီးသးလိုးထုု၏ လိုု�ခြုံချ��ဝေ��အဝေပူး် ငြိချိမ်းး�ဝေဖြချာက်းမ်းုမ်းျာ� ဖြဖွဲ့စားဝေပူး်လိုာနှို�းသညီး။ စာညီး�က်မ်းး�ဖြပူးညီး��

ငြိပူးီ� လိုးထုုက် ယ်ု�ကြက်ညီးအာ�ထုာ��ဝေသာ လိုု�ခြုံချ��ဝေ��တပူးးဖွဲ့ွ့�မ်းျာ� ဝေပူး်ဝေပူးါက်းလိုာဝေ��က်ို အဟုန်း�အတာ�ဖြဖွဲ့စားသွာ�နှို�း 

သညီး။ ထုိုန်ညီး�တး DDR နှှ�း� တပူးးပူးို�း��ို�း�ာ ဝေပူးါ�း�စာညီး�မ်းုလိုုပူးး�န်း�စာဉ်းမ်းျာ�သညီး နှို�း��ဝေတား၏ အန်ာဂ္ဂတးလိုု�ခြုံချ��ဝေ��

က်ဏ္ဍ၏ အ�ွယ်းအစာာ�နှှ�း လိုညီးပူးတးမ်းုအဝေပူး် မ်းညီးသို�သက်းဝေ�ာက်းသွာ�နှို�းသညီးက်ို စာန်စားတက်ျထုညီး�သွ�း�စာဉ်း�

ထုာ�ဖြချ�း�မ်း�ှိဝေသာ SSR လိုုပူးး�န်း�စာဉ်းမ်းျာ�သညီးလိုညီး� မ်းလိုိုလိုာ�အပူးးဝေသာ အက်ျ�ိ��က်းမ်းျာ��ှိလိုာနှို�းသညီး။ ဥပူးမ်းာ

 -  တပူးးဝေပူးါ�း�စာညီး�ငြိပူးီ�ဝေန်ာက်း အသစားဖွဲ့ွ့�စာညီး�လိုိုက်းဝေသာ နှို�း��ဝေတား၏ တပူးးမ်းဝေတားသညီး နှို�း��ဝေတားက် လိုိုအပူးး

သညီးထုက်း အ�းအာ�ကြီးက်ီ�မ်းာ�လိုွန်း�ဝေန်လိုှ�း နှို�း��ဝေတားအတွက်း လိုု�ခြုံချ��ဝေ��ဘတးဂ္ဂျက်း�ို�း�ာ �န်းထုုတး�န်းပူးို�မ်းျာ��ှိ

လိုာနှို�းသညီး။  ထုို�ဝေကြက်ာ�း� DDR နှှ�း� SSR က်ို သီ�ဖြချာ�စာီဝေ�ာ�း�ွက်းဖြချ�း�ထုက်း တစားငြိပူးိ��းတညီး�ချျတိး�က်းဝေ�ာ�း 

�ွက်းနှို�း�န်း အဝေ��ကြီးက်ီ�ပူးါသညီး။ ဝေလို�လိုာတ�းဖြပူးထုာ�ဝေသာ နှို�း��တက်ာ အဝေတွ�အကြံက်��မ်းျာ�အ� န်ီဝေပူးါနှို�း��တွ�း 

၂��၆ ချုနှှစားငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ဝေ��စာာချျ�ပူးး ချျ�ပူးး�ိုငြိပူးီ�ဝေန်ာက်း ဝေမ်းား�ါဒီတပူးးမ်းျာ�သညီး တပူးးပူးို�း��ို�း�ာ ဝေပူးါ�း�စာညီး�မ်းုအတွက်း

ဝေ��ာမ်းုမ်း�ှိဝေသာ က်တိက်�တးမ်းျာ�ဝေကြက်ာ�း� DDR က်ို ချျက်းချျ�း�လိုုပူးး�န်း ဖြ��း��န်းချ့�သညီး။ နှို�း��တက်ာအဖွဲ့ွ့�၏ ကြီးက်ီ� 

ကြက်ပူးးမ်းုဝေအာက်းတွ�း ဝေမ်းား�ါဒီတပူးးဖွဲ့ွ့�နှှ�း� န်ီဝေပူးါအစာို��တပူးး တို�သညီး ၎�း�တို�၏ စာစားစာချန်း�နှှ�း� စာစားတန်း�လိုျာ�အသီ�သီ�

တွ�း (၅) နှှစားကြက်ာဝေန်ငြိပူးီ�မ်းှသာလိုှ�း DDR က်ို စာတ�းနှို�းချ့�သညီး။ ဘး�ွန်းဒီနှို�း��တွ�းလိုညီး� ၂��� ချုနှှစား အာရှုး�ှာ
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စာာချျ�ပူးးတွ�း တပူးးပူးို�း��ို�း�ာဝေပူးါ�း�စာညီး�မ်းုအတွက်း အဝေသ�စာိတးအချျက်းအလိုက်းမ်းျာ� ပူးါ�ှိဝေသားလိုညီး� ထုိုစာာချျ�ပူးး 

သညီး အစာို��တပူးးနှှ�း� အစာို��မ်းဟုုတးဝေသာလိုက်းန်က်းက်ို�းအဖွဲ့ွ့�အချျ�ိ�အကြက်ာ� ဖြဖွဲ့စားပူးွာ�ဝေသာစာစားပူးွ့က်ို ချျက်းချျ�း� အ�ု��

မ်းသတးနှို�းချ့�ဝေပူး။ နှို�း��တက်ာကြက်ာ�ဝေန်အဖွဲ့ွ့�မ်းျာ�က် စာာချျ�ပူးး၏ လိုု�ခြုံချ��ဝေ���ို�း�ာအချျက်းမ်းျာ�က်ို က်းညီီဖြပူး�း��းငြိပူးီ� 

ဝေန်ာက်းပူးို�း� ၂��၂ ချုနှှစားမ်းှသာလိုှ�း က်ျန်း�ှိဝေသာ အစာို��မ်းဟုုတးဝေသာ လိုက်းန်က်းက်ို�းအဖွဲ့ွ့�မ်းျာ�က် လိုက်းမ်းှတးဝေ��ထုို�

လိုာ ကြက်သညီး။ ဝေတာ�းအာဖွဲ့�ိက်နှို�း��တွ�းလိုညီး� လိုးဖြဖွဲ့�လိုးမ်းညီး�ချွ့ဖြချာ� အုပူးးချျ�ပူးးချ့�သညီး� အစာို��နှှ�း�  အဓိိက်က်ျဝေသာ

လိုးမ်း့ လိုွတးဝေဖြမ်းိာက်းဝေ��တပူးးဖွဲ့ွ့�မ်းျာ�အကြက်ာ� အပူးစားချတး�ပူးးစာ့ဝေ��စာာချျ�ပူးးက်ို ၁၉၉၁ ချုနှှစားတွ�း ချျ�ပူးး�ိုငြိပူးီ� ၄ နှှစား         

အကြက်ာမ်းှသာလိုှ�း တပူးးပူးို�း��ို�း�ာဝေပူးါ�း�စာညီး�မ်းုက်ို စာတ�းနှို�းချ့�သညီး။ ထုိုသို� ကြက်န်း�ကြက်ာ�ဖြချ�း�မ်းှာ အဝေကြက်ာ�း�အမ်းျ�ိ�

မ်းျ�ိ�ဝေကြက်ာ�း� အပူးစားချတး�ပူးးစာ့ဝေ��စာာချျ�ပူးးပူးျက်းဖြပူးာ�ချ့�ဝေသား အာဖွဲ့�ိက်န်းအမ်းျ�ိ�သာ� က်ွန်းဂ္ဂ�က်း (ANC) သညီးတပူးးမ်းျာ� 

က်ို အ��းသ�း�ထုာ��ှိလိုိုဖြချ�း�နှှ�း�  တပူးးဝေပူးါ�း�စာညီး�ဝေ��နှှ�း� နှို�း��ဝေတား၏ အန်ာဂ္ဂတးတပူးးမ်းဝေတားအတွက်း အ�ိုဖြပူး�

ချျက်းမ်းျာ�ဝေ���ွ့�န်း   အချျနိ်းလိုု�ဝေလိုာက်းစာွာ ��ှိလိုိုဖြချ�း�တို�ဝေကြက်ာ�း� ဖြဖွဲ့စားသညီး။

၄။ တ�း�ိံင်း�ဆိုိံင်း�ာ ရေး�ါင်း�စိုးည်း�မှု (Military Integration) အပြု�င်း ကုယားးပြု�န်းး�ရေးသာ လုံံ�ခြုံခံ�ရေး��ဆိုိံင်း�ာ ရေး�ါင်း�စိုးည်း�မှု 

(wider security integration) နှှင်း� SSR ကိံ ရေး��ဆိုွဲခုမှှတးအရေးကာင်းအထိည်းရေးဖားသင်း��ါသည်း။ ပူးဋိိပူးက်ခအလိုွန်း 

အဝေဖြချအဝေန်မ်းျာ�တွ�း SSR ထုက်း တပူးးပူးို�း��ို�း�ာ ဝေပူးါ�း�စာညီး�မ်းုက်ို ဦး�စာာ�ဝေပူး�ဝေ�ာ�း�ွက်းဝေလို��ှိကြက်သညီး။ အဘယ်း

ဝေကြက်ာ�း��ုိဝေသား လိုက်းန်က်းကုိ်�းတပူးးဖ့ွွဲ့�မ်းျာ�ကုိ်ဖြပူးညီးသး�လုို�ခြုံချ��ဝေ��အဝေပူး် ငြိခိျမ်းး�ဝေဖြချာက်းနုိှ�းဝေသာဝေကြက်ာ�း�လိုညီး�ဝေက်ာ�း�၊ 

တပူးးပူးို�း�ို�း�ာ ဝေပူးါ�း�စာညီး�မ်းုသညီး ပူးိုက်ျယ်းဖြပူးန်း�ဝေသာ SSR ထုက်း ပူးို၍လိုွယ်းက်းစာွာနှှ�း� ပူးို၍ဖြမ်းန်း�န်းစာွာ ဝေ�ာ�း�ွက်း

နှို�း ဝေသာဝေကြက်ာ�း� လိုညီး�ဝေက်ာ�း� ဖြဖွဲ့စားသညီး။ သို��ာတွ�း တပူးးပူးို�း��ို�း�ာ ဝေပူးါ�း�စာညီး�မ်းုသညီး ဝေ�တိုငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ဝေ��

��ှိ�န်း အဝေထုာက်းအက်း ဖြဖွဲ့စားနှို�းဝေသားလိုညီး� SSR လိုုပူးး�န်း�စာဉ်းမ်းပူးါဘ့ ဝေ�ာ�း�ွက်းလိုှ�း ဒီမ်းိုက်ဝေ�စာီန်ညီး�လိုမ်းး�မ်းက်ျ

သညီး� အ�းအာ�ကြီးက်ီ�မ်းာ�ဝေသာ အစာို��တပူးးပူးို�း��ို�း�ာ ယ်နှတ�ာ�မ်းျာ�ဝေပူး်ဝေပူးါက်းလိုာနှို�းသညီး။ ဖြမ်းန်းမ်းာနှို�း��တွ�း 

အစာို��နှှ�း� ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ဝေ��ယ်းချ့�ကြက်ဝေသာ ယ်ချ�းတို�း���း�သာ�လိုက်းန်က်းက်ို�းအဖွဲ့ွ့�အစာညီး�အချျ�ိ�က်ို န်ယ်းဖြချာ�ဝေစာာ�း�

တပူးး (BGF) နှှ�း� ဖြပူးညီးသး�စာစား (Militia) မ်းျာ�အဖြဖွဲ့စား အသွ�း�ဝေဖြပူးာ�း�ချ့�ငြိပူးီ� အစာို��တပူးးမ်းဝေတား၏ လိုက်းဝေအာက်းချ� တပူးး

မ်းျာ�အဖြဖွဲ့စားထုာ��ှိက်ာ အစာို��တပူးးမ်းဝေတားအ�းအာ�က်ိုတို�ချျ့�ချ့�သညီး။ ထုို�သို� ဖွဲ့ိအာ�ဝေပူး�အသွ�းဝေဖြပူးာ�း�ချ့�ဖြချ�း�ဝေကြက်ာ�း�

ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ဝေ��ယ်းချ့�ဝေသာ EAOs အချျ�ိ� �န်း�က်ျ�းပူးုန်းက်န်းမ်းုမ်းျာ��ှိချ့�သညီး�အဖြပူး�း ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ဝေ��မ်းယ်း�ဝေသ�ဝေသာ EAOs 

မ်းျာ�အတွက်း လိုညီး� SSR အစာီအစာဉ်းမ်း�ှိဘ့ ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ဝေ��သဝေဘာတး စာာချျ�ပူးးမ်းျာ�၊ အထုး�သဖြဖွဲ့�း� NCA ထုို��န်း          

တွန်း��ုတးဝေစာချ့�သညီး။ ထုို�ဝေကြက်ာ�း� တပူးးပူးို�း��ို�း�ာဝေပူးါ�း�စာညီး�မ်းုအဖြပူး�း SSR လိုုပူးး�န်း�စာဉ်းမ်းျာ�က်ို ချျမ်းှတးအဝေက်ာ�း 

အထုညီးဝေဖွဲ့ား�န်း လိုိုသညီး။ 

၅။ အန်းာဂ္ဂတးဖကးဒါ�ယားးပြု�ည်းရေးထိာင်းစံိုးပြုမှန်းးမှာနံိှင်းင်�တွင်း လူုံန်းည်း�စံိုးမှုာ�၏လွုံတးလုံ�းမုှနှှင်း� ��ံိင်းခွင်း�မှုာ�ကံိ အကာအကွယားး 

ရေး��နှိံင်း�န်းးအတွကးလုံံ�ခြုံခံ�ရေး��ကဏ္ဍမှုာ�တွင်းအာ�လုံံ���ါဝါင်းမှု�ှိရေး�� (security sector inclusivity) ကိံ အာ�ရေး��ပြုမှိင်း�

တင်းသွာ�သင်း��ါသည်း။ အမ်းျ�ိ�သမ်းီ�မ်းျာ�နှှ�း� က်ိုယ်းစာာ�ဖြပူး�မ်းုန်ညီး�ဝေသာ တို�း���း�သာ�လိုးန်ညီး�စာုမ်းျာ�၏ အဖွဲ့ွ့���းမ်းျာ�

က်ို လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍမ်းျာ�ထု့သို� (ဥပူးမ်းာ လိုက်းန်က်းက်ို�းတပူးးဖွဲ့ွ့�မ်းျာ�နှှ�း� �့တပူးးဖွဲ့ွ့�မ်းျာ�သို�) ထုညီး�သွ�း�ဖြချ�း�အာ�ဖြဖွဲ့�း� 

လိုု�ခြုံချ��ဝေ�� က်ဏ္ဍ၌ အာ�လိုု��ပူးါ��းမ်းုက်ို တစားဖြဖွဲ့ညီး�ဖြဖွဲ့ညီး�ဖြမ်းိ�း�တ�းဝေပူး�နှို�းပူးါသညီး။ ထုို�သို� ထုညီး�သွ�း��ာတွ�း က်ိုတာ

စာန်စား (အချျ�ိ�က်ျ ပူးါ��းဝေစာမ်းုစာန်စား) တစားချုချုက်ို က်ျ�း�သု��က်ာ လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍမ်းျာ�တွ�း အမ်းျ�ိ�သမ်းီ�မ်းျာ�နှှ�း� လိုးန်ညီး�စာု

တို�၏ က်ိုယ်းစာာ�ဖြပူး�မ်းုက်ို ဖြမ်းိ�း�တ�းသွာ�နှို�းသညီး။ 
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လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍ ဖြပူး�ဖြပူး�းဝေဖြပူးာ�း�လို့ဝေ���ိုသညီး� စာက်ာ��ပူးးသညီး စာစားဝေအ�ဝေချတးလိုွန်း

က်ာလိုတွ�း ထုွန်း�က်ာ�လိုာသညီး� အယ်းအ�သစားတစား�ပူးးဖြဖွဲ့စားငြိပူးီ� အတိအက်ျညွှှန်း�ဖြပူး�န်းချက်းချ့ငြိပူးီ�

ဝေလို�လိုာ�န်း က်ျယ်းဖြပူးန်း�ဝေသာက်ဏ္ဍတစားချုဖြဖွဲ့စားသညီး။ ဤအယ်းအ�သစားသညီး ပူးဋိိပူးက်ခဖြဖွဲ့စားပူးွာ�  

သညီး�နှို�း��မ်းျာ�၏ ဖြဖွဲ့စား�ပူးးဝေပူး်တွ�းအဝေဖြချချ�၍ ဖြဖွဲ့စားတညီးလိုာဖြချ�း�ဝေကြက်ာ�း� ပူးဋိိပူးက်ခဖြဖွဲ့စားပူးွာ�ဝေန်ဝေသာ

သို�မ်းဟုုတး ပူးဋိိပူးက်ခလိုွန်းနှို�း��မ်းျာ�၌ တွ�းတွ�းက်ျယ်းက်ျယ်း အသု��ဖြပူး�ကြက်သညီးက်ို ဝေတွ��သညီး။ 

လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍဖြပူး�ဖြပူး�းဝေဖြပူးာ�း�လို့�ာတွ�း မ်းျာ�ဝေသာအာ�ဖြဖွဲ့�း� နှို�း��တက်ာနှှ�း� က်ုလိုသမ်းဂ္ဂဂအဖွဲ့ွ့�တို�

၏အက်းအညီီဖြဖွဲ့�း� လိုုပူးးဝေ�ာ�းကြက်သညီးက်ို ဝေတွ��သညီး။ အိမ်းး�ှ�းနှို�း��မ်းျာ�မ်းှ နှို�း��တက်ာနှှ�း� 

က်ုလိုသမ်းဂ္ဂဂအဖွဲ့ွ့�၏ အက်းအညီီက်ို ဝေတာ�း�ချ��ာတွ�း ၎�း�နှို�း��မ်းျာ�၏ စာီမ်း�အုပူးးချျ�ပူးးမ်းုမ်းဏ္ဍိ��းသု��

�ပူးး၏ လိုုပူးးဝေ�ာ�းချျက်းမ်းျာ� ပူးု�မ်းှန်းမ်းလိုညီးပူးတးနှို�းသညီး� အချျနိ်း၊ တစားန်ညီး�အာ�ဖြဖွဲ့�း� လိုက်းန်က်း 

က်ို�းဝေတားလိုှန်းဝေ��အဖွဲ့ွ့�မ်းျာ�က် နှို�း��၏အုပူးးချျ�ပူးးဝေ��ယ်နှတ�ာ�မ်းျာ�က်ို ထုိန်း�ချျ�ပူးးလိုာနှို�းသညီး� 

အချျနိ်းမ်းျ�ိ�တွ�း အက်းအညီီမ်းျာ� ဝေတာ�း�ချ�ကြက်သညီးက်ို ဝေတွ��သညီး။ နှို�း��တက်ာနှှ�း� က်ုလိုသမ်းဂ္ဂဂ

အဖွဲ့ွ့�တို�သညီး ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ဝေ��တညီးဝေ�ာက်းမ်းုလိုုပူးး�န်း�မ်းျာ�တွ�း န်ညီး�ပူးညီာနှှ�း� ဝေ�ွဝေကြက်�အက်းအညီီ

မ်းျာ�ဝေပူး�ငြိပူးီ� အသွ�းက်း�ဝေဖြပူးာ�း�ဝေ��က်ာလိုတွ�း တညီးငြိ�ိမ်းးဝေအချျမ်းး�မ်းု�ှိဝေအာ�း က်ုလိုသမ်းဂ္ဂဂအဖွဲ့ွ့�

သညီး ၎�း�၏ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ဝေ��စာစားမ်းျာ�က်ိုဝေစာလိုွတးက်ာ က်းညီီချ့�သညီး။ နှို�း��ဝေ��အ�အသွ�းက်း�ဝေဖြပူးာ�း�

မ်းု ငြိပူးီ�သွာ�သညီး�အချါ က်ုလိုသမ်းဂ္ဂဂအဖွဲ့ွ့�နှှ�း� နှို�း��တက်ာအဖွဲ့ွ့�တို�သညီး သက်း�ို�း�ာနှို�း��မ်းျာ�မ်းှ 

ဖြပူးန်းလိုညီးထုွက်းချွာသွာ�ကြက်သညီး။ 

ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ဝေ����ှိငြိပူးီ�ဝေန်ာက်း ဝေဖွဲ့ားဝေ�ာ�းဝေသာ  လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍဖြပူး�ဖြပူး�းဝေဖြပူးာ�း�လို့ဝေ��က်ို

ပူးဋိိ�ပူးက်ခအလိုွန်း လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍဖြပူး�ဖြပူး�းဝေဖြပူးာ�း�လို့ဝေ��ဟုုဝေချ်�ိုကြက်သညီး။ ဤက်ာလိုတွ�း အာမ်းချ�

ချျက်း�ှိဝေသာ ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ဝေ��တညီးဝေ�ာက်းဖြချ�း�၊ ဒီမ်းိုက်ဝေ�စာီထုွန်း�က်ာ�ဝေအာ�း ဝေ�ာ�း�ွက်းဖြချ�း�၊ 

လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍက်ို ဖြပူးန်းလိုညီးဖွဲ့ွ့�စာညီး�ဖြချ�း�၊ ဖြပူး�ဖြပူး�းဖြချ�း�နှှ�း� လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍက်ို ဖြပူးညီးသးလိုးထုုတ�း 

ဝေဖြမ်းိာက်းသညီး� ဝေ�ွ�ဝေက်ာက်းချ�အစာို��ဝေအာက်းတွ�း ထုာ��ှိဖြချ�း� စာသညီး�လိုုပူးး�န်း�မ်းျာ� ဝေ�ာ�း�ွက်း

ကြက်သညီးက်ို ဝေတွ��သညီး။ လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍမ်းျာ�က်ို အ�ပူးးဖွဲ့က်းအစာို��လိုက်းဝေအာက်းတွ�း ထုာ�� 

သညီး� �ညီး�ွယ်းချျက်းမ်းှာ နှို�း��ဝေ��တွ�း တပူးးမ်းဝေတား၏ ပူးါ��းပူးတးသက်းမ်းုက်ို ထုိန်း�ဝေကြက်ာ�း��န်းဖြဖွဲ့စား

သညီး။ ထုိုသို�ထုိန်း�ဝေကြက်ာ�း��ာတွ�း အုပူးးချျ�ပူးးဝေ��၊ ဥပူးဝေဒဖြပူး�ဝေ��နှှ�း� တ�ာ�စာီ��းဝေ���ာဌာာန်မ်းျာ�   

နှှ�း� သီ�ဖြချာ�လိုွတးလိုပူးးသညီး�မ်းဏ္ဍိ��းမ်းျာ�ဖြဖွဲ့�း� ထုိန်း�ဝေကြက်ာ�း�ကြက်သညီး။ အုပူးးချျ�ပူးးဝေ��မ်းဏ္ဍိ��းတွ�း 

အမ်းျ�ိ�သာ�ဝေ��လိုု�ခြုံချ��ဝေ���ို�း�ာ မ်းး�ါဒမ်းျာ�ချျမ်းှတးဖြချ�း�၊ အုပူးးချျ�ပူးးမ်းုပူးို�း��ို�း�ာနှှ�း� စာစား��းဝေ��

မ်းျာ�၊ လိုုပူးး�န်း�က်ွမ်းး�က်ျ�း န်ာလိုညီးမ်းု�ှိဖြချ�း� (professionalism)၊ စာစားအသု��စာ�ိတးမ်းျာ�က်ို ဝေ���ွ့

ဖြချ�း�၊ စာိစာစားဖြချ�း�၊ အတညီးဖြပူး�ဖြချ�း�၊ ဖြ��း�ပူးယ်းဖြချ�း�၊ စာစား��းဝေ��မ်းျာ� လိုို/မ်းလိုို စာသညီး�တို�က်ို           

ထုိန်း�ဝေကြက်ာ�း�သညီး။  



82 တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး��ု�မျိုး�း�ရေးရ�ရးစင်းးတိုး

ဥပူးဝေဒဖြပူး�ဝေ��မ်းဏ္ဍိ��းမ်းှ ထုိန်း�ချျ�ပူးး�ာတွ�း လိုှတးဝေတားသညီးအဓိိက်ဖြဖွဲ့စားသညီး။ လိုှတးဝေတားတွ�း က်ာက်ွယ်းဝေ���ို�း�ာ

ဝေက်ားမ်းတီဖွဲ့ွ့�စာညီး�၍ က်ာက်ွယ်းဝေ��အသု��စာ�ိတးမ်းျာ�က်ို တို�း�ဖြပူးညီးအဝေဖြချအဝေန်နှှ�း� က်ိုက်းညီီမ်းု�ှိမ်း�ှိ စာိစာစားဖြချ�း�၊ စာစားလိုက်းန်က်း 

နှှ�း� စာစားသု��ပူးစာစညီး�မ်းျာ��ယ်းယ်းဖြချ�း�၊ က်ာက်ွယ်းဝေ���ို�း�ာ န်ညီး�ဥပူးဝေဒမ်းျာ�၊ စာစား��းဝေ��က်ိစာစမ်းျာ�၊ စာစားတပူးးက်ို က်ုလိုသမ်းဂ္ဂဂ

အဖွဲ့ွ့�၏ ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ဝေ��တပူးးသို�ဝေစာလှိုတးဖြချ�း� စာသညီးတို�က်ို ဝေ�ာ�း�ွက်းသညီး။ အဖြချာ�ထုိန်း�ဝေကြက်ာ�း�သညီး� မ်းဏ္ဍိ��းတစားချုဖြဖွဲ့စား   

သညီး�သီ�ဖြချာ�လိုွတးလိုပူးးသညီး� အဖွဲ့ွ့�အစာညီး�အတွ�း�မ်းှ ထုိန်း�ဝေကြက်ာ�း�ဖြချ�း�သညီး လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍက်ို ဝေန်ာက်း�ု��ထုိန်း�ဝေကြက်ာ�း� 

ဝေပူး�သညီး� မ်းဏ္ဍိ��းတစားချုဖြဖွဲ့စားသညီး။ ဤမ်းဏ္ဍိ��းသညီး က်ာက်ွယ်းဝေ��ဌာာန်အတွ�း�တွ�းလိုညီး�ဝေက်ာ�း�၊ အစာို��နှှ�း� ဖြပူးညီးသးလိုးထုု

အကြက်ာ�တွ�းလိုညီး�ဝေက်ာ�း�၊ တ�ာ�ဥပူးဝေဒစာို�မ်းို�ဝေ��ဌာာန်နှှ�း� ဖြပူးညီးသးလိုးထုုအကြက်ာ�တွ�းဖြဖွဲ့စားဝေစာ ဖြဖွဲ့စားဝေပူး်လိုာဝေသာ ပူးဋိိပူးက်ခ

မ်းျာ�က်ို ဘက်းလိုိုက်းမ်းုက်�း�စာွာ ဝေဖြဖွဲ့�ှ�း�ဝေပူး�သညီး� သီ�ဖြချာ�လိုွတးလိုပူးးသညီး� မ်းဏ္ဍိ��းတစားချုဖြဖွဲ့စားသညီး။ ၎�း�မ်းဏ္ဍိ��းသညီး သီ�ဖြချာ�

လိုွတးလိုပူးးဝေသာ အဖွဲ့ွ့�အစာညီး�မ်းဏ္ဍိ��းဖြဖွဲ့စားဝေသားလိုညီး� လိုှတးဝေတားထုိန်း�ချျ�ပူးးမ်းုဝေအာက်း၌ထုာ��ှိငြိပူးီ� လိုှတးဝေတားသို� အစာီ��းချ�

လိုှ�း ပူးိုမ်းိုဝေက်ာ�း�မ်းွန်းထုိဝေ�ာက်းဝေကြက်ာ�း� ဝေလို�လိုာဝေတွ��ှိ�သညီး။ နှှစားစာဉ်း�သု��မ်းှန်း�ဝေဖြချဝေ�ွစာာ��း�က်ို လိုှတးဝေတားက်ချျဝေပူး�ငြိပူးီ� 

အစာို���န်းထုမ်းး�မ်းဟုုတးဝေသာ ဖြပူး�းပူးက်ှမ်းး�က်ျ�းပူးညီာ�ှ�းတို�ဖြဖွဲ့�း� ဖွဲ့ွ့�စာညီး�ထုာ�သညီး။ တ�ာ�ဥပူးဝေဒစာို�မ်းို�ဝေ��ဌာာန်မ်းျာ�တွ�း လိုုပူးး 

က်ို�းသးနှှ�း� လိုုပူးးက်ို�းချ့�ဖွဲ့း�သးမ်းျာ�က်ိုလိုညီး� �န်းထုမ်းး�အဖြဖွဲ့စားချန်း�အပူးးဖြချ�း�မ်းဖြပူး�သညီးက်ို ဝေတွ��သညီး။ က်ာက်ွယ်းဝေ��ဌာာန်အတွ�း�

၌လိုညီး�ဝေက်ာ�း�၊ တ�ာ�ဥပူးဝေဒစာို�မိ်းု�ဝေ��ဌာာန်အတွ�း�၌လိုညီး�ဝေက်ာ�း�၊ လိုးထုုနှှ�း�အစာို��အကြက်ာ�၌လိုညီး�ဝေက်ာ�း�၊ လိုးထုုနှှ�း�

ပူးုဂ္ဂဂလိုိက်အ��း��ှ�းမ်းျာ�အကြက်ာ�၌လိုညီး�ဝေက်ာ�း� ဖြဖွဲ့စားဝေပူး်လိုာဝေသာ ပူးဋိိပူးက်ခမ်းျာ�က်ို သက်း�ို�း�ာဌာာန်မ်းျာ�မ်းှ မ်းဝေဖြဖွဲ့�ှ�း�ဝေပူး�

နှို�းဝေသာအချါ သို�မ်းဟုုတး မ်းဝေဖြဖွဲ့�ှ�း�ဝေပူး�ဝေသာအချါ သီဖြချာ�လိုွတးလိုပူးးဝေသာ စာု�စာမ်းး�စာစားဝေ��ဝေ��အဖွဲ့ွ့�သညီး ပူးဋိိပူးက်ခဖြဖွဲ့စားပူးွာ��  

သညီး�အဝေကြက်ာ�း���း�က်ို စာု�စာမ်းး�စာစားဝေ��ဝေပူး��န်းတာ�န်း�ှိသညီး။ ဝေတွ��ှိချျက်းမ်းျာ�က်ို သက်း�ို�း�ာဌာာန်သို� တ�းဖြပူး�သညီး။ 

သို�ဝေသား �ု��ဖြဖွဲ့တးချျက်းနှှ�း� စာီ��းချျက်းချျနှို�းသညီး� အချွ�း�အာဏာာက်ိုမ်းး ၎�း�တို�က်ိုဝေပူး�ထုာ�ဖြချ�း�မ်း�ှိပူးါ။ ထုို�ဝေကြက်ာ�း� ဤက်ဏ္ဍက်ို 

ဝေန်ာက်း�ု��အာ�က်ို��ာဝေန်�ာအဖြဖွဲ့စားလိုညီး� သတးမ်းှတးကြက်သညီး။

လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍဖြပူး�ဖြပူး�းဝေဖြပူးာ�း�လို့မ်းုဖြပူး�လိုုပူးး�ာတွ�း မ်းျာ�ဝေသာအာ�ဖြဖွဲ့�း� လိုက်းန်က်းက်ို�းပူးဋိိပူးက်ခဖြဖွဲ့စားဝေသာနှို�း��မ်းျာ�က်  

ပူးဋိိပူးက်ခအလိုွန်းက်ာလိုမ်းျာ�တွ�း နှို�း��တက်ာအက်းအညီီဖြဖွဲ့�း� ဖြပူး�လိုုပူးးဝေလို��ှိသညီး။ ဤအဝေဖြချအဝေန်တွ�း ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ဝေ��စာာချျ�ပူးးပူးါ

အချျက်းမ်းျာ�သညီး လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍဖြပူး�ဖြပူး�းဝေဖြပူးာ�း�လို့မ်းု ဝေ��ှညီးတညီးတ��ချို�းငြိမ်း့ဝေ��အတွက်း အဓိိက်ဝေသာ�ချျက်းဖြဖွဲ့စားသညီး။ ငြိ�ိမ်းး� 

ချျမ်းး�ဝေ��စာာချျ�ပူးးမ်းျာ�တွ�း တိက်ျငြိပူးီ� နှှစားဦး�နှှစားဖွဲ့က်းလိုက်းချ�နှို�းဝေသာ၊ နှို�း��ဝေ��နှှ�း� စာီ�ပူးွာ�ဝေ��အာမ်းချ�ချျက်း၊ နှို�း��၏ လိုိုအပူးးချျက်း

နှှ�း� လိုိုက်းဖွဲ့က်းမ်းု စာသညီး�အဝေကြက်ာ�း�အ�ာမ်းျာ� မ်းပူးါ��းလိုှ�း ဝေ��ှညီးတညီးတ��ဝေသာ ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ဝေ��နှှ�း� နှို�း��ဝေ��အဝေဖြပူးာ�း�အလို့

မ်းျာ� မ်း�နှို�းသညီးက်ို သာဓိက်မ်းျာ�စာွာ �ှိသညီး။ လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍဖြပူး�ဖြပူး�းဝေဖြပူးာ�း�လို့�ာတွ�း န်ညီး�ပူးညီာ၊ ဝေ�ွဝေကြက်�နှှ�း� လိုး�စာွမ်းး�အာ�

အ��း�အဖြမ်းစား မ်းျာ�စာွာလိုိုအပူးးငြိပူးီ� နှို�း��ဝေ��ပူးဋိိပူးက်ခကြက်ာ�ှညီးစာွာဖြဖွဲ့စားဝေပူး်ဝေန်ဝေသာ နှို�း��မ်းျာ�သညီး မ်းျာ�ဝေသာအာ�ဖြဖွဲ့�း� န်ညီး�

ပူးညီာ၊ ဝေ�ွဝေကြက်�နှှ�း� လိုိုအပူးးဝေသာ လိုး�စာွမ်းး�အာ�အ��း�အဖြမ်းစားမ်းျာ� မ်း�ှိဝေသာဝေကြက်ာ�း� နှို�း��တက်ာနှှ�း� က်ုလိုသမ်းဂ္ဂဂအဖွဲ့ွ့�တို�က် ��း

ဝေ�ာက်းက်းညီီကြက်သညီး။ က်ုလိုသမ်းဂ္ဂဂအဖွဲ့ွ့�၏ ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ဝေ��တပူးးမ်းျာ�၊ SSR/DDR �ို�း�ာဌာာန်မ်းျာ� နှှ�း� အဖြချာ�လိုးသာ�ချျ�း�စာာန်ာ

ဝေထုာက်းထုာ�မ်းု�ို�း�ာဌာာန်မ်းျာ�က်ိုဝေစာလိုှတးငြိပူးီ� က်းညီီကြက်သညီး။ နှို�း��တက်ာမ်းှ နှို�း��မ်းျာ�သညီး ၎�း�တို� နှှစားသက်း�ာဝေချါ�း�စာဉ်း

က်ို ဝေ�ွ�ချျယ်း၍ က်းညီီကြက်သညီး။ က်ုလိုသမ်းဂ္ဂဂအဖွဲ့ွ့�သညီး မ်းျာ�ဝေသာအာ�ဖြဖွဲ့�း� SSR ထုက်း DDR လိုုပူးး�န်း�က်ို ဦး�စာာ�ဝေပူး�က်းညီီငြိပူးီ� 

အသွ�းက်း�ဝေဖြပူးာ�း�မ်းုတညီးငြိ�ိမ်းးဝေ��အတွက်းလိုညီး� က်းညီီကြက်သညီး။ 

က်ုလိုသမ်းဂ္ဂဂအဖွဲ့ွ့�က် ထုိုသို�က်းညီီ�ာတွ�း အိမ်းး�ှ�းနှို�း��၏ ဖွဲ့ိတးဝေချ်မ်းု��ှိမ်းှသာ ��းဝေ�ာက်းက်းညီီကြက်သညီးက်ို ဝေတွ�� 

သညီး။ အိမ်းး�ှ�းနှို�း��မ်းျာ�လိုညီး� မ်းျာ�ဝေသာအာ�ဖြဖွဲ့�း� အုပူးးချျ�ပူးးဝေ�� ယ်နှတ�ာ�မ်းျာ�လိုညီးပူးတး�န်း အလိုွန်းချက်းချ့လိုာသညီး�အချျနိ်း၊ 

တစားန်ညီး�အာ�ဖြဖွဲ့�း� အစာို��အုပူးးချျ�ပူးးဝေ��ယ်နှတမ်းျာ� မ်းလိုညီးပူးတးနှို�းဝေအာ�း အစာို��မ်းဟုုတးဝေသာ လိုက်းန်က်းက်ို�းအဖွဲ့ွ့�မ်းျာ�က်     

အဟုန်း�အတာ�ဖြဖွဲ့စားဝေစာနှို�းသညီး�ဝေဖြချအဝေန်နှှ�း� နှို�း��၏ အချျက်းအဖြချာက်ျဝေသာငြိမ်းိ��မ်းျာ�က်ို ထုိန်း�ချျ�ပူးးလိုာနှို�းသညီး� အဝေဖြချအဝေန်

သို� ဝေ�ာက်း�ှိမ်းှသာလိုှ�း SSR/DDR ဖြပူး�လိုုပူးး�န်း က်ုလိုသမ်းဂ္ဂဂအဖွဲ့ွ့�နှှ�း� နှို�း��တက်ာအဖွဲ့ွ့�တို�ထု� အက်းအညီီဝေတာ�း�ကြက်သညီးက်ို 

ဝေတွ��သညီး။ သို�ဝေသား ဤက့်�သို� က်ျယ်းဖြပူးန်း�ဝေသာ လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍဖြပူး�ဖြပူး�းဝေဖြပူးာ�း�လို့မ်းုဖြဖွဲ့စားစာဉ်း ဝေအာ�းဖြမ်း�းမ်းုမ်းှာ အိမ်းး�ှ�းနှို�း��နှှ�း�

 ပူးဋိိပူးက်ခတွ�းတိုက်းရှုိုက်းပူးါ��းသးတို�၏ �ု��ဖြဖွဲ့တးချျက်း၊ လိုိုလိုာ�မ်းုနှှ�း� စာိတး�နှဒမ်းျာ�အဝေပူး် မ်းးတညီးဝေန်ပူးါသညီး။ 
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ထုို�ဝေကြက်ာ�း� လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍဖြပူး�ဖြပူး�းဝေဖြပူးာ�း�လို့ဝေ��တွ�း အမ်းှန်းအတက်ယ်းဖြပူး�ဖြပူး�းဝေဖြပူးာ�း�လို့လိုိုဝေသာ စာိတး�နှဒ၊ နှို�း�� 

ဖွဲ့ွ��ငြိဖွဲ့ိ��တို�တက်းမ်းုက်ို ဦး�စာာ�ဝေပူး�လိုိုဝေသာ စာိတး�နှဒ၊ နှို�း��တက်ာနှှ�း� ဖြပူးညီးသးလိုးထုုတို�၏ ပူးး�ဝေပူးါ�း�ဝေ�ာ�း�ွက်းမ်းုသညီး အဓိိက် 

က်ျသညီးက်ို ဝေတွ��ှိ�သညီး။ ဝေ�ွ�ဝေက်ာက်းတ�းဝေဖြမ်းိာက်းထုာ�ဝေသာ အ�ပူးးသာ�အစာို��က် လိုု�ခြုံချ��ဝေ��ဏ္ဍက်ို ထုိန်း�ဝေကြက်ာ�း��မ်းညီး 

ဖြဖွဲ့စားငြိပူးီ� လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ဏ္ဍတစားချုလိုု��သညီး ဖြပူးညီးသးလိုးထုုက်ို က်ိုယ်းစာာ�ဖြပူး��န်း၊ လိုးတစားစာု သို�မ်းဟုုတး ပူးုဂ္ဂဂိ�လိုးတစားဦး�၏ မ်းိသာ�စာု 

ဝေက်ာ�း�စာာ�ဝေ��က်ိုသာ အက်ာအက်ွယ်းဝေပူး�သညီး�က်ဏ္ဍ မ်းဖြဖွဲ့စားဝေစာ�န်း၊ တာ�န်းယ်း/တာ�န်းချ�မ်းုနှှ�း� ပူးွ�း�လို�း�ဖြမ်း�းသာမ်းုအဖြပူးညီး� 

အ��ှိငြိပူးီ� လိုး�အချွ�း�အဝေ��၊ နှို�း��တက်ာနှှ�း� နှို�း��တွ�း�တညီး�့ဥပူးဝေဒမ်းျာ�က်ို အဖြပူးညီး�အ�လိုိုက်းန်ာငြိပူးီ� နှို�း��နှှ�း� ဖြပူးညီးသးလိုးထုု 

တို�၏ အသက်း အို�အိမ်းး၊ စာညီး�စာိမ်းးနှှ�း� နှို�း��ဝေတား၏ အချျ�ပူးးအဖြချာတို�က်ို က်ာက်ွယ်းသညီး� က်ဏ္ဍမ်းျာ� ဖြဖွဲ့စား�န်းလိုိုပူးါသညီး။
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လုံူသာ�လုံံ�ခြုံခံ�ရေး�� 

အစိုးိတးအ�ိံင်း�မှုာ�

(Human security 

Components) 

အကာအကွယားးရေး��ပြုခင်း�နှှင်း� စိုးွမှး��ည်းပြုမှင်း�တင်း

ပြုခင်း�ဆိုိံင်း�ာ မှဟိုာဗုူဟိုာမှုာ� 

(Strategies to enhance protection and 

empowerment)

လုံိံအ�းရေးသာ စိုးွမှး�ရေးဆိုာင်း�ည်းမှုာ� 

(Capacities needed) 

၁) စာီ�ပူးွာ�ဝေ��ဖွဲ့းလိုု�ဝေ�� 
(Economic security) 

• အဝေဖြချချ�လိုစာာ ��ှိဝေစာဖြချ�း�
• အစာို��နှှ�း� ပူးုဂ္ဂဂလိုိက်က်ဏ္ဍမ်းျာ�မ်းှ  အလိုုပူးး 

အက်ို�းအချွ�း�၊ လိုုပူးးအာ�ချ�သညီး� 
အလိုုပူးးအက်ို�းနှှ�း� က်ိုယ်းပူးို�းအလိုုပူးးအက်ို�း    
အချွ�း�အလိုမ်းး�မ်းျာ� ဖွဲ့န်းတီ�ဝေပူး�ဖြချ�း�

• လိုိုအပူးးပူးါက် လိုးမ်းုဖွဲ့းလိုု�ဝေ��လိုုပူးး�န်း�မ်းျာ�က်ို 
အစာို��မ်းှ ဝေ�ွဝေကြက်�ပူး��ပူးို�ဝေပူး�ဖြချ�း�၊ 

• စာိုက်းပူးျ�ိ�ဝေ��နှှ�း� စာီ�ပူးွာ�ဝေ��လိုုပူးး�န်း�မ်းျာ�က်ို 
တို�ချျ့�ဝေပူး�ဖြချ�း�

• စာီ�ပူးွာ�ဝေ�� အ��း�အနှှီ�
• လိုး�စာွမ်းး�အာ�အ��း�အဖြမ်းစား
• ဖြပူးညီးသး�ဘဏ္ဍာ
• အ�န်းဝေ�ွဝေကြက်�
• စာီ�ပူးွာ�ဝေ��နှှ�း� စာိုက်းပူးျ�ိ�ဝေ��က်ဏ္ဍမ်းျာ�က်ို တို�ချျ့�

ဝေပူး�ဖြချ�း�

၂) စာာ�န်ပူးး�ိက်ခာဖွဲ့းလိုု�ဝေ�� 
(Food security) 

• လိုု�ဝေလိုာက်းဝေသာ အစာာ�အစာာ��ှိ�န်း 
က်ိုယ်းတို�းစာိုက်းပူးျ�ိ�၍ လိုညီး�ဝေက်ာ�း�၊ သ�း
ဝေလိုျားဝေသာ ဝေစာျ�နှုန်း�ဖြဖွဲ့�း� အလိုွယ်းတက်း 
�ယ်းယ်း၍လိုညီး�ဝေက်ာ�း� သို�မ်းဟုုတး အစာို��၏ 
အစာာ�အစာာဝေပူး�ဝေ�ဝေ��စာန်စားမ်းှလိုညီး�ဝေက်ာ�း� 
အစာာ�အစာာ �ယ်းနှို�းဖြချ�း�၊

• စာီ�ပူးွာ�ဝေ��နှှ�း� စာိုက်းပူးျ�ိ�ဝေ��က်ဏ္ဍမ်းျာ�က်ို တို�ချျ့�
ဝေပူး�ဖြချ�း� 

• ဝေဒသနှတ�နှှ�း� နှို�း��ဝေတားအ��း� အစာာ�အစာာ    
ဝေပူး�ဝေ�ဝေ��စာန်စားမ်းျာ� 

၃) က်ျန်း�မ်းာဝေ�� 
(Health security) 

• အဝေဖြချချ�က်ျန်း�မ်းာဝေ��ဝေစာာ�း�ဝေ�ှာက်းမ်းုနှှ�း� 
က်ျန်း�မ်းာဝေ���န်းဝေ�ာ�းမ်းုမ်းျာ�က်ို �ယ်းနှို�းဖြချ�း�

• အဖွဲ့ွ့���းမ်းျာ�၏ �န်းပူးု�ဝေ�ွမ်းျာ�က်ို စာုထုာ�ငြိပူးီ� 
လိုးထုုအဝေဖြချချ�အာမ်းချ�စာန်စားမ်းျာ� ထုာ��ှိသညီး� 
ဝေဘ�နှတ�ာယ်းမ်းှဝေ�သညီး� အစာီအစာဉ်းမ်းျာ�

• အ��း�တို�း�တွ�း ဝေ�ာဂ္ဂါရှုုတးတ�က်းဖြဖွဲ့စားပူးွာ�
နှို�းသညီး� အဝေဖြချအဝေန်မ်းျာ�က်ို ဝေဖွဲ့ားထုုတးနှို�း 
သညီး� အချျတိးအ�က်းဖြပူး�ထုာ�ဝေသာ          
ဝေစာာ�း�ကြက်ညီး�ဝေ��စာန်စားမ်းျာ� 

• အာ�လိုု��လိုွမ်းး�ခြုံချ��သညီး� အဝေဖြချချ�ပူးညီာဝေ��နှှ�း� 
က်ျန်း�မ်းာဝေ��က်ိစာစ�ပူးးမ်းျာ��ို�း�ာ ဗျူဟုုသုတမ်းျာ�

• ရှုို��ာ�ို�း�ာ က်ျန်း�မ်းာဝေ��အဝေလို�အထုမ်းျာ�
• သတ�း�အချျက်းအလိုက်းမ်းျာ�နှှ�း� လိုးထုုအဝေဖြချဖြပူး� 

ဗျူဟုုသုတဖွဲ့န်းတီ�မ်းုတို�က်ို �ယ်းနှို�းဖြချ�း�
• မ်းိမ်းိပူးတး�န်း�က်ျ�းတွ�း သ�း�တ�း�ဝေသာ ဝေစာျ�နှုန်း� 

ဖြဖွဲ့�း� က်ုသမ်းုက်ို အလိုွယ်းတက်း ချ�ယ်းနှို�းဝေသာ 
က်ျန်း�မ်းာဝေ��ဌာာန်မ်းျာ��ှိဖြချ�း�



တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး��ု�မျိုး�း�ရေးရ�ရးစင်းးတိုး88

၄) သဘာ�ပူးတး�န်း�က်ျ�း 
လိုု�ခြုံချ��ဝေ�� 
(Environmental security)

• သဘာ�သယ်�ဇူာတနှှ�း�သဘာ�ပူးတး�န်း�က်ျ�း 
ထုိုချိုက်းပူးျက်းစာီ�မ်းု (သစားဝေတာဖြပူး�န်း�တီ�ဖြချ�း�နှှ�း� 
သ့သနှတ�ဖြဖွဲ့စားဖြချ�း�) တို�က်ို ထုညီး�သွ�း�စာဉ်း�စာာ� 
သညီး� ဝေ��ှညီးတညီးတ��သညီး� အဝေလို�အထုမ်းျာ�

• သဘာ�ဝေဘ�အနှတ�ာယ်းမ်းျာ� နှှ�း�/ သို�မ်းဟုုတး 
လိုးဝေကြက်ာ�း�ဖြဖွဲ့စားဝေသာ က်ပူးးဝေဘ�အနှတ�ာယ်းမ်းျာ�
က်ို ဝေစာာလိုျ�းစာွာ ကြီးက်ိ�တ�းအသိဝေပူး�မ်းုနှှ�း�       
တုန်း�ဖြပူးန်းမ်းုစာန်စားမ်းျာ� ထုာ��ှိဖြချ�း�

• လိုု�ဝေလိုာက်းဝေသာ ဝေ�ဝေပူး�ဝေ�မ်းုစာန်စား�ှိဖြချ�း�၊ 
က်ျန်း�မ်းာဝေ��နှှ�း� ညီီညွှွတးဝေသာ သန်း��ှ�း� 
ဝေသာ ဝေ�ဝေပူး�ဝေ�မ်းု၊ သစားဝေတာဖြပူးန်းလိုညီး 
စာိမ်းး�လိုန်း�စာိုဝေဖြပူးဝေ��လိုုပူးး�န်း�မ်းျာ�၊ 

• ဝေလိုထုုညီစားညီမ်းး�မ်းုက်ို က်ို�းတွယ်းဝေဖြဖွဲ့�ှ�း�ဖြချ�း�၊ 
• သဘာ�နှှ�း� လိုးလိုုပူးးသဘာ�ဝေဘ�နှတ�ာယ်းမ်းျာ�       
   က်ျဝေ�ာက်းလိုာပူးါက် က်ာက်ွယ်းဝေပူး�ဖြချ�း� 

က်ာက်ွယ်းဝေ��ယ်နှတ�ာ�မ်းျာ�ထုာ��ှိဖြချ�း�

• သဘာ�သယ်�ဇူာတအ��း�အဖြမ်းစားမ်းျာ�
• မ်းုန်းတို�း�မ်းျာ�က်ို တာ��ီ�က်ာက်ွယ်းနှို�းဝေသာ   

သယ်ာ�အ��အတာ�မ်းျာ� (ဥပူးမ်းာ -(က်မ်းး�ရှုို�
တမ်းး�ဝေတာ၊ ဒီဝေ�ဝေတာ၊ သစားဝေတာ၊ 
သနှတာဝေက်ျာက်းတန်း�)

• သဘာ�ပူးတး�န်းက်ျ�း ဖြပူးန်းလိုညီးစာိမ်းး�လိုန်း� စာိုဝေဖြပူး
ဝေ��လိုုပူးး�န်း�စာဉ်းမ်းျာ� (ဥပူးမ်းာ - မ်းီ�ဝေလိုာ�းထုာ�
ဝေသာ သစားဝေတာမ်းျာ�က်ို ဖြပူးန်းလိုညီးစာိမ်းး�လိုန်း�    
စာို�ဝေဖြပူးဝေစာဖြချ�း�) 

• ဇူီ�မ်းျ�ိ�စာု�မ်းျ�ိ�က်ွ့မ်းျာ�
• သဘာ�ပူးတး�န်း�က်ျ�းက်ို အဝေလို�ထုာ�သညီး� 

ဌာာဝေန်တို�း���း�သာ�/ရှုို��ာအစာဉ်းအလိုာမ်းျာ� 

၅) ပူးုဂ္ဂဂိ�လိုးဝေ��လိုု�ခြုံချ��ဝေ�� 
(Personal security) 

• တ�ာ�ဥပူးဝေဒစာို�မိ်းု�ဝေ��
• �ှ�း�လို�း�တိက်ျငြိပီူး� ဥပူးဝေဒနှှ�း�အညီီ 

အက်ာအက်ွယ်းဝေပူး�ထုာ�ဝေသာ လိုး�အချွ�း� 
အဝေ��နှှ�း� နှို�း��သာ�လိုွတးလိုပူးးချွ�း�မ်းျာ� 

• က်ို�းတွယ်းဝေဖြဖွဲ့�ှ�း�ဝေ�� ယ်နှတ�ာ�မ်းျာ�
• တ�ာ�မ်းှတဝေသာ တ�ာ�ချွ�း��ှိပူးို�းချွ�း�၊ တ�ာ�ရှုု��

မ်းျာ��ှိဖြချ�း�၊ 
• လိုိ�းပူးို�း��ို�း�ာ အကြက်မ်းး�ဖွဲ့က်းမ်းုမ်းျာ�က်ို 

က်ို�းတွယ်းဝေဖြဖွဲ့�ှ�း�ဖြချ�း�၊
• မ်းိသာ�စာု၊ ကြက်�းဝေဖွဲ့ားကြက်�းဖွဲ့က်းမ်းျာ�ကြက်ာ� ဖြဖွဲ့စားပူးွာ�

ဝေလို��ှိဝေသာ အကြက်မ်းး�ဖွဲ့က်းမ်းုမ်းျာ�၊ က်ဝေလို�
အလိုုပူးးသမ်းာ�နှှ�း� က်ဝေလို�စာစားသာ� စာုဝေ�ာ�း�ချ��
ဖြချ�း�မ်းှ က်ာက်ွယ်းဝေပူး�ဖြချ�း�၊

၆) လိုးမ်းုအသို�း�အ�ို�း�    
လိုု�ခြုံချ��ဝေ�� 
(Community security) 

• တို�း���း�သာ�အုပူးးစာုမ်းျာ�နှှ�း� လိုး�အသို�း� 
အ�ို�း�၏ အမ်းှတး လိုက်ခဏာာမ်းျာ�က်ို 
အချို�းအမ်းာ က်ာက်ွယ်းဝေစာာ�း�ဝေ�ှာက်းဖြချ�း�

• အမ်းျ�ိ�သမ်းီ�မ်းျာ�အဝေပူး် က်ျ��လိုွန်းသညီး� ဖွဲ့ိနှှိပူးး
ဝေသာ ရှုို��ာအဝေလို�အထုမ်းျာ�၊ �ို��ွာ� ဝေသာ 
�က်း��မ်းုမ်းျာ�မ်းှ က်ာက်ွယ်းဝေပူး�ဖြချ�း�၊  
သို�မ်းဟုုတး တို�း���း�သာ�/ဌာာဝေန်လိုးမ်းျ�ိ�မ်းျာ�/ 
ဒုက်ခသညီးမ်းျာ�အဝေပူး် ချွ့ဖြချာ���မ်းုမ်းျာ�မ်းှ       
က်ာက်ွယ်းဝေပူး�ဖြချ�း� 

• လိုးမ်းုဝေ���ို�း�ာ အ��း�အဖြမ်းစား
• က်ို�းတွယ်းဝေဖြဖွဲ့�ှ�း�ဝေ�� ယ်နှတ�ာ�မ်းျာ�
• လိုိုက်းဝေလိုျာညီီဝေထွုဝေသာ မ်းဟုာဗျူျ�ဟုာမ်းျာ� 

အတိတးက်ပူးးဝေဘ�နှတ�ာယ်းမ်းျာ�က်ို အမ်းှတး�ဖြချ�း� 
• အစာို��မ်းဟုုတးဝေသာ ဝေဒသချ�အဖွဲ့ွ့�အစာညီး�မ်းျာ� 

သို�မ်းဟုုတး  ရှုို��ာအဖွဲ့ွ့�အစာညီး�မ်းျာ�

၇) နှို�း��ဝေ��လိုု�ခြုံချ��ဝေ�� 
(Political security) 

• လိုး�ချွ�း�အဝေ��က်ို က်ာက်ွယ်းဖြချ�း�
• စာစားအုပူးးချျ�ပူးးဝေ��နှှ�း� အာဏာာ�ှ�းအုပူးးချျ�ပူးးသး 

တို�၏ ဖွဲ့ိနှှိပူးးချျ�ပူးးချျယ်းမ်းုနှှ�း� အုပူးးချျ�ပူးးမ်းုတို�မ်းှ က်ာ
က်ွယ်းဝေပူး�ဖြချ�း�

• နှို�း��ဝေ�� သို�မ်းဟုုတး အစာို�� ဖွဲ့ိနှှိပူးးမ်းု၊ ညီိ�း�ပူးမ်းး�
နှှိပူးးစာက်းမ်းု၊ မ်းတ�ာ��က်း��မ်းု၊ တ�ာ�မ်း��း
ထုိန်း�သိမ်းး�ထုာ�မ်းုနှှ�း� ဝေထုာ�းချျထုာ�မ်းုတို�မ်းှ 
က်ာက်ွယ်းဝေပူး�ဖြချ�း�

• ဝေက်ာ�းမ်းွန်းဝေသာအုပူးးချျ�ပူးးဝေ��စာန်စား
• က်ျ�း��တး�ို�း�ာ စာ�ချျနိ်းစာ�နှုန်း�မ်းျာ�
• ဝေဒသနှတ� ဝေချါ�း�ဝေ�ာ�းမ်းု
• တာ�န်းယ်း/တာ�န်းချ�မ်းုယ်နှတ�ာ�မ်းျာ�

��း�ဖြမ်းစား - 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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ဖကးဒါ�ယားးဒါီမှိံကရေး�စိုးီပြု�ည်းရေးထိာင်းစိုးံ၏ လုံံ�ခြုံခံ�ရေး��နှှင်း� ကာကွယားးရေး��ဆိုိံင်း�ာ မှူဝါါဒါမှုာ�

(Security and Defense Policies of The Federal Democratic Union)

(��း�ဖြမ်းစား - UNFC မ်းှ ထုုတးဝေ�သညီး� “စာစားမ်းှန်းဝေသာ ဖွဲ့က်းဒ�ယ်းဒီမ်းိုက်ဝေ�စာီ ဖြပူးညီးဝေထုာ�းစာုဝေပူး်ထုွန်း�ဖွဲ့ို� ဖွဲ့က်းဒ�ယ်းဖွဲ့ွ့�စာညီး�ပူးု�၊ 

ဖြပူးညီးန်ယ်းဖွဲ့ွ့�စာညီး�ပူးု� အဝေဖြချချ�ဥပူးဝေဒမ်းျာ� အဖြမ်းန်းဝေ���ွ့စာို� - ၂၁-�ာစာု ပူး�းလိုု�ညီီလိုာချ�နှှ�း� ဖွဲ့က်းဒ�ယ်းမ်းး” စာာအုပူးးမ်းှ ဝေက်ာက်းနှုတး

ထုာ�သညီး။ စာာမ်းျက်းနှှာ ၁၈ -၂၂) 

န်းိဒါါန်းး�

ယ်ဝေန်�ဖြပူးညီးဝေထုာ�းစုာဖြမ်းန်းမ်းာနုိှ�း��ဟုု ဝေချ်တွ�းဝေသာ တုိ�း�ဖြပူးညီးတွ�းဝေန်ထုို�းကြက်ဝေသာ ဗျူမ်းာမ်းဟုုတးသညီး� တုိ�း���း�သာ�

လိုးမ်းျ�ိ�မ်းျာ�သညီး ဗျူမ်းာလိုးမ်းျ�ိ�နှှ�း� ငြိဗျူိတိသှက်ိုလိုိုန်ီတို� ��းဝေ�ာက်းအုပူးးချျ�ပူးးမ်းုမ်းတို�းမ်းီ က်ိုယ်း�ထုီ�က်ိုယ်း�န်န်း�နှှ�း� လိုွတးလိုပူးးစာွာ 

ဝေန်ထုို�းလိုာချ့�ဝေသာ လိုးမ်းျ�ိ�မ်းျာ�ဖြဖွဲ့စားကြက်သညီး။ ဗျူမ်းာပူးဝေဒသ�ာဇူးမ်း�း�မ်းျာ�သညီး စာစားအ�းအာ�က်ိုအသု��ဖြပူး�၍ တို�း���း�သာ� 

လိုးမ်းျ�ိ�မ်းျာ�၏ န်ယ်းဝေဖြမ်းမ်းျာ�ကုိ်ချျ့�ထွု�းက်ာ ပုူးဂ္ဂ�အ�းပူးါယ်ာ၊ ဝေတာ�း�းအ�းပူးါယ်ာ၊ ကု်န်း�ဝေဘာ�းအ�းပူးါယ်ာ အစာ�ိှသဖြဖွဲ့�း� အ�းပူးါယ်ာ 

မ်းျာ�က်ို ထုးဝေထုာ�းချ့�ကြက်သညီး။ ၁၈၈၉ ချုနှှစားတွ�း န်ယ်းချျ့�ငြိဗျူိတိသှတို�က် က်ုန်း�ဝေဘာ�းဝေချတး၏ ဝေန်ာက်း�ု��မ်း�း��က်းဖြဖွဲ့စားဝေသာ 

သီဝေပူးါမ်း�း�က်ိုန်န်း�ချျငြိပူးီ� ၎�း�တို�လိုက်းဝေအာက်း�ှိ ဝေဒသအာ�လိုု��က်ို “British Burma” ဝေချ် ဗျူမ်းာဖြပူးညီးဟုု ဝေချ်တွ�းလိုာဖြချ�း�

ဖြဖွဲ့စားသညီး။ 

ငြိဗိျူတိသှတုိ�သညီး ဝေအာက်းဖြမ်းန်းမ်းာဖြပူးညီးကုိ် ဗျူမ်းာဖြပူးညီးမ်း (Burma Proper) အဖြဖွဲ့စား တုိက်းရုိှုက်းအုပူးးချျ�ပူးးခ့ျ�ငြိပီူး� ဝေတာ�းတန်း�

ဝေဒသမ်းျာ�က်ို Part One ဝေချ် က်ိုယ်းပူးို�းအုပူးးချျ�ပူးးချွ�း��န်ယ်းဝေဖြမ်း (၁�) ချု၊ Part Two ဝေချ် သီ�သန်း�အုပူးးချျ�ပူးးချွ�း� ��ှိထုာ�ဝေသာ 

န်ယ်းဝေဖြမ်းမ်းျာ� သတးမ်းှတးက်ာ ဝေစာားဘွာ�၊ ဝေစာာက့်၊ ဝေစာာဖွဲ့ျာ၊ ဒး�ါမ်းျာ�ဖြဖွဲ့�း� တ��း�ချ� အုပူးးချျ�ပူးးချ့�သညီး။ က်��းန်ီဖြပူးညီးက်ို သီ�ဖြချာ�

လိုွတးလိုပူးးဝေသာ န်ယ်းဝေဖြမ်းအဖြဖွဲ့စား အသိအမ်းှတးဖြပူး�ချ့�သညီး။ 

၁၉၄၇ ချုနှှစား၊ ဝေဖွဲ့ဝေဖွဲ့ား�ါ�ီလို (၁၂) �က်းဝေန်�တွ�း ပူး�းလိုု�စာာချျ�ပူးးက်ို ချျ�ပူးး�ိုနှို�းချ့�သညီး�အတွက်း ၁၉၄၈ ချုနှှစား၊ 

ဇူန်းန်�ါ�ီလို (၄) �က်းဝေန်�တွ�း လိုွတးလိုပူးးဝေသာ “ဖြပူးညီးဝေထုာ�းစာုဖြမ်းန်းမ်းာနှို�း��” (Union of Burma) ဟုု ဝေပူး်ထုွန်း�လိုာချ့�သညီး။ 

ဖြမ်းန်းမ်းာနှို�း��လိုွတးလိုပူးးဝေ���ငြိပူးီ�ဝေန်ာက်း ဗျူိုလိုးချျ�ပူးးဝေအာ�း�န်း�၏ အရှုိုက်းအ�ာက်ို�က်းချ�သညီး� ဝေချတးအ�က်း�က်း ဗျူမ်းာ 

ဝေချါ�း�ဝေ�ာ�းမ်းျာ�သညီး ပူး�းလိုု�စာာချျ�ပူးး၏ တန်း�တးဝေ��အနှှစားသာ�က်ို မ်းျက်းက်ွယ်းဖြပူး�ငြိပူးီ� ဖြပူးညီးဝေထုာ�းစာုစာန်စား (Union) အစာာ� 

တစားဖြပူးညီးဝေထုာ�းစာုစာန်စား (Unitary) တညီးဝေ�ာက်းက်ာ တို�း���း�သာ�လိုးမ်းျ�ိ�ဝေပူးါ�း�စာု�ဝေန်ထုို�းသညီး� နှို�း��က်ို “ဗျူမ်းာနှို�း��” ဖြဖွဲ့စား

ဝေအာ�း ကြီးက်ိ��ပူးမ်းး�ချ့�သညီး။ တို�း���း�သာ�တို�၏ �နှဒက်ို �န်း�က်ျ�း၍ ဖွဲ့ိနှှိပူးးအုပူးးချျ�ပူးးလိုာချ့�သညီး။ ထုို�ဝေကြက်ာ�း� လိုွတးလိုပူးးဝေ��နှှ�း�

အတး တို�း���း�သာ�တို� တန်း�တးအချွ�း�အဝေ��တိုက်းပူးွ့ ဖြပူး�း�ထုန်းလိုာငြိပူးီ� အက်ျ�ိ��က်းအဖြဖွဲ့စား ဖြပူးညီးတွ�း�စာစားမ်းီ�ဝေတာက်းဝေလိုာ�း

လိုာချ့�ပူးါသညီး။ ဖြပူးညီးတွ�း�စာစားမ်းီ�နှှ�း�အတး စာစားတပူးးသညီး ကြသဇူာကြီးက်ီ�မ်းာ�လိုာငြိပူးီ� စာစားတပူးးက် စာစားအာဏာာ�ှ�းစာန်စား (Military 

Dictatorship) တညီးဝေ�ာက်း�န်းကြီးက်ိ��ပူးမ်းး�လိုာချ့�သညီး။ ထုို�ဝေကြက်ာ�း� တို�း���း�သာ�လိုးမ်းျ�ိ�မ်းျာ�သညီး မ်းိမ်းိတို�လိုိုလိုာ�ဝေသာ      

က်ိုယ်း�ကြက်မ်းမာက်ိုယ်းဖွဲ့န်းတီ�ချွ�း�၊ တန်း�တးဝေ��နှှ�း� ဒီမ်းိုက်ဝေ�စာီဝေ��တို�က်ိုအဝေဖြချချ�ဝေသာ ဖွဲ့က်းဒ�ယ်းစာန်စား��ှိ�န်း စာစားအာဏာာ�ှ�းက်ို 

နှှစား ၆� ဝေက်ျား လိုက်းန်က်းစာွ့က်ို�းဝေတားလိုှန်းချ့�ကြက်ဖြချ�း� ဖြဖွဲ့စားသညီး။ 
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ဗျူမ်းာစာစားအစာို��အ�က်း�က်းတို�သညီး တို�း���း�သာ�တို�လိုိုလိုာ�မ်းု�နှဒက်ို စာစားဝေ��န်ညီး�လိုမ်းး�ဖြဖွဲ့�း�သာ ဝေဖြဖွဲ့�ှ�း��န်း 

စာဉ်း�စာာ�ငြိပူးီ� နှို�း��ဝေ��န်ညီး�လိုမ်းး�ဖြဖွဲ့�း� ဝေဖြဖွဲ့�ှ�း��န်း မ်းစာဉ်း�စာာ�ချ့�ဝေပူး။ တို�း���း�သာ�လိုးမ်းျ�ိ�တို�သညီး မ်းိမ်းိတို� ဝေမ်းွ��ာပူးါအချွ�း�အဝေ�� 

��ိှဝေ��အတွက်း လိုက်းန်က်းကုိ်�းတုိက်းပ့ွူး��း�ဖြချ�း�ဖြဖွဲ့စားသညီး။ တုိ�း���း�သာ�လိုးမ်းျ�ိ�မ်းျာ��ါ�မ်းျ�ိမ်းချ��ဝေအာ�း၊ အမ်းျ�ိ�သာ�လိုက်ခဏာာ 

(National Identity) မ်းဝေပူးျာက်းက်ွယ်းသွာ�ဝေအာ�း ဖြပူးညီးန်ယ်းမ်းျာ�တွ�း တို�း���း�သာ�တပူးးမ်းျာ� ဝေပူး်ဝေပူးါက်းလိုာဖြချ�း� ဖြဖွဲ့စားသညီး။

ထုို�ဝေကြက်ာ�း� လိုု�ခြုံချ��ဝေ��နှှ�း� က်ာက်ွယ်းဝေ�� အဝေဖြချချ�မ်းးမ်းျာ�တွ�း တို�း���း�သာ�မ်းျာ�၏ အမ်းျ�ိ�သာ�လိုက်ခဏာာ မ်းဝေပူးျာက်းက်ွယ်းသွာ�

�န်းနှှ�း� တို�း���း�သာ�ဖြပူးညီးန်ယ်းမ်းျာ�ဘ� အာမ်းချ�ချျက်း�ှိ�န်း အထုး�လိုိုအပူးးဝေပူးသညီး။ 

၁၉၆၂ ချုနှှစားတွ�း အာဏာာသိမ်းး�ချ့�ဝေသာ ဗျူမ်းာ�တပူးးမ်းဝေတားအကြီးက်ီ�အက့် ဗျူိုလိုးချျ�ပူးးကြီးက်ီ�ဝေန်��း�သညီး လိုက်းန်က်းက်ို�း 

တပူးးမ်းဝေတားက်ိုအဝေဖြချဖြပူး�၍ ယ်ဝေန်�ဖြမ်းန်းမ်းာဖြပူးညီး၏ န်ယ်းဝေဖြမ်းဝေဒသအသီ�သီ�က်ို လိုွမ်းး�မ်းို�ချျ�ပူးးက်ို�းနှို�း�န်း စာတ�းကြီးက်ိ��ပူးမ်းး�ချ့�သညီး။

 ယ်�း�အချျနိ်းမ်းှစာ၍ စာစား�ါဒကြီးက်ီ�စာို�ဝေ��၊ စာစားအာဏာာ�ှ�းစာန်စား ဝေ��ှညီးတညီးတ��ချို�းငြိမ်း့ဝေ��အစာီအစာဉ်းမ်းျာ� ချျမ်းှတးချ့�သညီး။ 

ထုိုက့်�သို� အာဏာာ�ှ�းစာန်စား ဝေ��ှညီးတညီးတ��ချို�းငြိမ်း့ဝေစာ�န်း လိုုပူးးဝေ�ာ�းချ့�သညီး�အတွက်း တို�း�ဖြပူးညီးတွ�း ဒီမ်းိုက်ဝေ�စာီ  

အခွျ�း�အဝေ��မ်းျာ�နှှ�း� တုိ�း���း�သာ�အခွျ�း�အဝေ��မ်းျာ� �ိတးသုဉ်း�လိုာဖြချ�း�၊ စီာ�ပွူးာ�ဝေ��ချွတးခြုံချ��က်ျလိုာဖြချ�း�၊ ပူးညီာဝေ��၊ က်ျန်း�မ်းာဝေ�� 

အ��း�အတန်း� န်ိမ်းး�က်ျလိုာဖြချ�း�တို�ဝေကြက်ာ�း� စာစားအာဏာာ�ှ�း၏ အဝေဖြချချ�ဝေက်ျာရှုို�ဖြဖွဲ့စားသညီး� လိုက်းန်က်းက်ို�းတပူးးမ်းဝေတားက်ို

ဖြပူး�း��းဖွဲ့ွ့�စာညီး��န်း အဝေ��တကြီးက်ီ�လိိုုအပူးးလိုာသညီး�အဖြပူး�း စာစားတပူးးအဝေဖြချဖြပူး�သညီး�အာဏာာ�ှ�းစာန်စား ဝေန်ာက်းထုပူးးတဖွဲ့န်း မ်းဝေပူး် 

ဝေပူးါက်းလိုာဝေစာ�န်း�ညီး�ွယ်း၍ ဤလိုု�ခြုံချ��ဝေ��နှှ�း� က်ာက်ွယ်းဝေ���ို�း�ာ မ်းး�ါဒမ်းျာ� စာာတမ်းး�က်ို တ�းသွ�း�အပူးးပူးါသညီး။ 

ဖကးဒါ�ယားးဒါီမှိံကရေး�စိုးီပြု�ည်းရေးထိာင်းစိုးံလုံံ�ခြုံခံ�ရေး��နှှင်း� ကာကွယားးရေး��ဆိုိံင်း�ာ မှူဝါါဒါမှုာ�

ဖွဲ့က်းဒ�ယ်းဒီမ်းိုက်ဝေ�စာီဖြပူးညီးဝေထုာ�းစာုနှို�း��၏ လိုု�ခြုံချ��ဝေ��နှှ�း� က်ာက်ွယ်းဝေ���ို�း�ာ မ်းး�ါဒမ်းျာ�မ်းှာ - 

၁။ အချျ�ပူးးအဖြချာအာဏာာက်ို က်ာက်ွယ်း�န်း နှို�း��သာ�တို�း�၌ တာ�န်း�ှိသညီး။

၂။ ဖွဲ့က်းဒ�ယ်းဖြပူးညီးဝေထုာ�းစာုတပူးးမ်းဝေတား၁သညီး နှို�း��၏အချျ�ပူးးအဖြချာအာဏာာက်ို ထုိပူးါ�လိုာမ်းညီး� ဖြပူးညီးပူးက်ျ��ဝေက်ျားမ်းု  

တို�က်ို က်ာက်ွယ်း�န်းတာ�န်း�ှိသညီး။

၃။ ဖွဲ့က်းဒ�ယ်းဖြပူးညီးဝေထုာ�းစာုတပူးးမ်းဝေတားသညီး တို�း���း�သာ�လိုးမ်းျ�ိ�ဝေပူးါ�း�စာု�ဖြပူးညီးသးလိုးထုုတ�ပူးးလိုု��၏  အက်ျ�ိ�စာီ�ပူးွာ�၂  

က်ို က်ာက်ွယ်း�န်း ဖြဖွဲ့စားသညီး။ 

၄။ ဖွဲ့က်းဒ�ယ်းဖြပူးညီးဝေထုာ�းစာုလိုှတးဝေတားသညီး ဖွဲ့က်းဒ�ယ်းဒီမ်းိုက်ဝေ�စာီဖြပူးညီးဝေထုာ�းစာု၏ လိုု�ခြုံချ��ဝေ��နှှ�း� က်ာက်ွယ်းဝေ��  

�ို�း�ာ မ်းး�ါဒမ်းျာ�နှှ�း� ဥပူးဝေဒမ်းျာ�က်ို ဖြပူး�စာုဖြပူးဌာာန်း�ဝေပူး��မ်းညီး။

၅။ ဖွဲ့က်းဒ�ယ်းဖြပူးညီးဝေထုာ�းစာုတပူးးမ်းဝေတားသညီး တို�း���း�သာ�လိုးမ်းျ�ိ�မ်းျာ�၏ စာုဝေပူးါ�း�အချွ�း�အဝေ��၊ စာုဝေပူးါ�း��ပူးို�းချွ�း�မ်းျာ�  

(Collective Rights)၊ လိုးတဦး�ချျ�း�စာီ၏ အဝေဖြချချ�အချွ�း�အဝေ��မ်းျာ� (Individual Rights) က်ို မ်းထုိပူးါ�ဝေစာဝေသာ  

အမ်းျ�ိ�သာ�လိုု�ခြုံချ��ဝေ��က်ို ဝေဖွဲ့ားဝေ�ာ�း�န်း ဖြဖွဲ့စားသညီး။ 

၆။ ဖွဲ့က်းဒ�ယ်းဖြပူးညီးဝေထုာ�းစာုတပူးးမ်းဝေတားသညီး ဝေဒသနှတ�၊ နှို�း��တက်ာလိုု�ခြုံချ��ဝေ��နှှ�း� ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ဝေ��အတွက်း ပူးး�ဝေပူးါ�း�  

ဝေ�ာ�း�ွက်းမ်းုမ်းျာ�က်ို ဖြမ်းိ�း�တ�း�န်း ဖြဖွဲ့စားသညီး။ 

၇။ ဖွဲ့က်းဒ�ယ်းဖြပူးညီးဝေထုာ�းစာုတပူးးမ်းဝေတား၏လိုု�ခြုံချ��ဝေ��နှှ�း� က်ာက်ွယ်းဝေ��မ်းး�ါဒသညီး လိုးသာ�လိုု�ခြုံချ��မ်းု၃က်ိုအဝေဖြချချ��မ်းညီး။

၈။ ဖွဲ့က်းဒ�ယ်းဒီမ်းိုက်ဝေ�စာီဖြပူးညီးဝေထုာ�းစာု၏ အမ်းျ�ိ�သာ�က်ာက်ွယ်းဝေ��နှှ�း� လိုု�ခြုံချ��ဝေ��ဝေက်ာ�းစာီတွ�း ဖြပူးညီးန်ယ်း က်ာက်ွယ်း 

ဝေ��နှှ�း� လိုု�ခြုံချ��ဝေ��ဝေက်ာ�းစာီမ်းျာ�မ်းှ ဝေစာလိုှတးဝေသာ က်ိုယ်းစာာ�လိုှယ်းမ်းျာ� ပူးါ��း�မ်းညီး။ 

ဖကးဒါ�ယားးပြု�ည်းရေးထိာင်းစိုးံတ�းမှရေးတားဆိုိံင်း�ာ မှူဝါါဒါမှုာ�

၁။ ဖွဲ့က်းဒ�ယ်းဖြပူးညီးဝေထုာ�းစာုတပူးးမ်းဝေတားသညီး နှို�း��တက်ာလိုး�အချွ�း�အဝေ��ဥပူးဝေဒနှှ�း� လိုးသာ�ချျ�း�စာာန်ာ ဝေထုာက်းထုာ�

သညီး� ဥပူးဝေဒမ်းျာ�၊ ဖွဲ့က်းဒ�ယ်းဖြပူးညီးဝေထုာ�းစာုဖွဲ့ွ့�စာညီး�ပူးု�အဝေဖြချချ�ဥပူးဝေဒပူးါ ဖြပူးဌာာန်း�ချျက်းမ်းျာ�နှှ�း� လိုှတးဝေတားမ်းျာ�၏ 

ဖြပူးဌာာန်း�ဥပူးဝေဒမ်းျာ�က်ို ဝေလို�စာာ�လိုိုက်းန်ာ�မ်းညီး။ 
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၂။ ဖွဲ့က်းဒ�ယ်းဖြပူးညီးဝေထုာ�းစာုတပူးးမ်းဝေတားသညီး နှို�း��ဝေ��တွ�း ��းဝေ�ာက်းစာွက်းဖွဲ့က်းဖြချ�း�၊ လိုးပူးုဂ္ဂဂိ�လိုး သို�မ်းဟုုတး နှို�း��ဝေ��

ပူးါတီတ�ပူးး�ပူးး၏ကြသဇူာချ�ဖြဖွဲ့စားဖြချ�း�တို�မ်း�ှိဝေစာဘ့ နှို�း��ဝေ��အ�အမ်းှီအချိုက်�း�သညီး� Professional Army ဖြဖွဲ့စား�မ်းညီး။

၃။ ဖွဲ့က်းဒ�ယ်းဖြပူးညီးဝေထုာ�းစာုတပူးးမ်းဝေတားက်ို တို�း�ဖြပူးညီး၏ နှို�း��ဝေ��၊ စာီ�ပူးွာ�ဝေ��အဝေဖြချအဝေန်မ်းျာ�နှှ�း�အညီီ ဝေချတးမ်းီ 

တပူးးမ်းဝေတားအဖြဖွဲ့စား ဖွဲ့ွ့�စာညီး��မ်းညီး။

၄။ ဖွဲ့က်းဒ�ယ်းဖြပူးညီးဝေထုာ�းစုာတပူးးမ်းဝေတားနှှ�း� လုို�ခြုံချ��ဝေ���ုိ�း�ာတပူးးဖ့ွွဲ့�မ်းျာ�၄အာ�လုို��သညီး ဒီမုိ်းက်ဝေ�စီာန်ညီး�က်ျ ဝေ�ွ�ဝေက်ာက်း 

တ�းဝေဖြမ်းိာက်းထုာ�ဝေသာ အ�ပူးးသာ�အစာို��၏ က်ွပူးးက့်မ်းုနှှ�း� အုပူးးချျ�ပူးးမ်းုဝေအာက်းတွ�း �ှိ�မ်းညီး။ 

၅။ ဖွဲ့က်းဒ�ယ်းဖြပူးညီးဝေထုာ�းစာုက်ာက်ွယ်းဝေ��အတွက်း ဖွဲ့ွ့�စာညီး�ထုာ�ဝေသာတပူးးမ်းဝေတားသညီး တ�ာ�ဥပူးဝေဒစာို�မ်းို�ဝေ��နှှ�း�

ဖြပူးညီးသး�ဘ�လိုု�ခြုံချ��ဝေ��အတွက်း ဖွဲ့ွ့�စာညီး�ထုာ�ဝေသာ ဖြပူးညီးဝေထုာ�းစာု�့တပူးးဖွဲ့ွ့�/ဖြပူးညီးန်ယ်း�့တပူးးဖွဲ့ွ့�တို�နှှ�း� သီ�ဖြချာ�ထုာ��ှိ 

�မ်းညီး။ 

၆။ ဖွဲ့က်းဒ�ယ်းဖြပူးညီးဝေထုာ�းစုာ တပူးးမ်းဝေတား၏ က်ာကွ်ယ်းဝေ���ုိ�း�ာက်ဏ္ဍမ်းျာ�တွ�း တာ�န်းယ်းဝေ�ာ�း�ွက်းနုိှ�းသညီး� 

အမ်းျ�ိ�သမ်းီ�မ်းျာ�ပူးါ��းမ်းုက်ို ဖြမ်းိ�းတ�းသွာ��မ်းညီး။

၇။ ဖွဲ့က်းဒ�ယ်းဖြပူးညီးဝေထုာ�းစာုတပူးးမ်းဝေတားတွ�း လိုးမ်းျ�ိ�၊ ဘာသာ၊ အသာ�အဝေ�ာ�း၊ လိုိ�းတို�အဝေပူး် အဝေဖြချချ�ငြိပူးီ� ချွ့ဖြချာ�

�က်း��မ်းု မ်း�ှိဝေစာ�။

၈။ ပူးဖြ�ညီးဝေထုာ�းစုာအာ� ဖြပူးညီးပူးအနှတ�ာယ်းမှ်း က်ာကွ်ယ်းနုိှ�း�န်း အမ်းျ�ိ�သာ�စာစားမု်းထုမ်းး�ဥပူးဝေဒကုိ် အမ်းျ�ိ�သာ�ဖြပူးညီးန်ယ်း/ အမ်းျ�ိ�

 သာ�မ်းျာ�ဖြပူးညီးန်ယ်းမ်းျာ�နှှ�း� ညီိိနှု�း�၍ ဖြပူးဌာာန်း�ဝေစာ�မ်းညီး။

၉။ သဘာ�က်ပူးးဝေဘ�အနှတ�ာယ်းမ်းျာ�နှှ�း� က်ယ်း�ယ်းဝေ���ို�း�ာ လိုုပူးး�န်း�မ်းျာ�က်ို ထုိဝေ�ာက်းစာွာဝေ�ာ�း�ှက်းနှို�း�န်း 

အတွက်း ဖွဲ့က်းဒ�ယ်းဖြပူးညီးဝေထုာ�းစာုတပူးးမ်းဝေတားနှှ�း� ဖြပူးညီးန်ယ်းလိုု�ခြုံချ��ဝေ��တပူးးဖွဲ့ွ့�တို�၏ အ�းအာ�က်ို အသု��ဖြပူး�ချွ�း�  �ှိဝေစာ

�မ်းညီး။ 

၁�။ စာစားပူးညီာဝေလို�က်ျ�း�သ�းကြက်ာ�ပူးို�ချျဝေ��သ�းတန်း�ဝေက်ျာ�း�အသီ�သီ�အတွက်း စာစားဘက်း�ို�း�ာ ဘာသာ�ပူးးမ်းျာ�အဖြပူး�း 

ဒီမ်းိုက်ဝေ�စီာအဝေဖြချချ�က်ျ�း�စာဉ်းမ်းျာ�၊ လိုး�အခွျ�း�အဝေ���ုိ�း�ာဘာသာ�ပူးး၊ နုိှ�း��တက်ာ၏လိုးသာ�ချျ�း�စာာန်ာ ဝေထုာက်းထုာ� 

ဖြချ�း��ို�း�ာဥပူးဝေဒမ်းျာ�၊ ဖွဲ့က်းဒ�ယ်းဒီမ်းိုက်ဝေ�စာီဖြပူးညီးဝေထုာ�းစာုဖွဲ့ွ့�စာညီး�ပူးု�အဝေဖြချချ�ဥပူးဝေဒအပူးါအ��းအဖြချာ�လိုိုအပူးးဝေသာ 

ဘာသာ�ပူးးမ်းျာ�က်ို သ�းရှုို�ညွှှန်း�တမ်းး�မ်းျာ� ဖြပူး�စာု၍ ဝေ���ွ့ဖြပူးဌာာန်း�ဝေပူး��မ်းညီး။

၁၁။ ဖွဲ့က်းဒ�ယ်းဖြပူးညီးဝေထုာ�းစာု တပူးးမ်းဝေတားသာ�တစားဦး�ဦး�သညီး သက်း�ို�း�ာန်ညီး�ဥပူးဝေဒမ်းျာ�၊ ဌာာန်�ို�း�ာလိုုပူးးထုု�� 

လိုုပူးးန်ညီး�မ်းျာ�နှှ�း� က်ိုက်းညီီမ်းုမ်း�ှိဘ့ အဖြချာ�လိုု�ခြုံချ��ဝေ���ို�း�ာနှှ�း� ဌာာန်�ို�း�ာအသီ�သီ�သို� ဝေဖြပူးာ�း�ဝေ�ှ�တာ�န်းထုမ်းး�

ဝေ�ာ�းဖြချ�း� မ်း�ှိဝေစာ�။ 

၁၂။ ဖြပူးညီးန်ယ်းအစာို�� လိုက်းဝေအာက်းတွ�း ဖြပူးညီးန်ယ်းအ��း� က်ာက်ွယ်းဝေ��နှှ�း� လိုု�ခြုံချ��ဝေ��ဝေက်ာ�းစာီ၊ ဖြပူးညီးန်ယ်းအ��း� 

က်ာက်ွယ်းဝေ���န်းကြီးက်ီ�ဌာာန်မ်းျာ�က်ို ဖွဲ့ွ့�စာညီး�ချွ��း�ှိ�မ်းညီး။

ဖကးဒါ�ယားးပြု�ည်းရေးထိာင်းစိုးံတ�းမှရေးတားစိုးံဖွဲ��ံ�

၁။ ဖွဲ့က်းဒ�ယ်းဖြပူးညီးဝေထုာ�းစာုတပူးးမ်းဝေတား၏ ကြက်ညီး�တပူးး၊ ဝေ�တပူးး၊ ဝေလိုတပူးးတို�အတွက်း သီ�ဖြချာ�ဝေသာ စာစားတက်ကသိုလိုး 

မ်းျာ� ဖွဲ့ွ့�စာညီး�တညီးဝေထုာ�း�မ်းညီး။ ယ်�း�တက်ကသိုလိုးမ်းျာ�တွ�း ဖွဲ့က်းဒ�ယ်းဖြပူးညီးဝေထုာ�းစာုအဖွဲ့ွ့���း ဖြပူးညီးန်ယ်းမ်းျာ�မ်းှ 

အချျ�ိ�က်ျတက်းဝေ�ာက်းသ�းကြက်ာ�ချွ�း� �ှိဝေစာ�မ်းညီး။ 

၂။  ဖွဲ့က်းဒ�ယ်းဖြပူးညီးဝေထုာ�းစာုတပူးးမ်းဝေတားဖွဲ့ွ့�စာညီး��ာတွ�း အ��း���း�တို�း�၌ အမ်းျ�ိ�သာ�ဖြပူးညီးန်ယ်းမ်းျာ�နှှ�း� အမ်းျ�ိ�သာ�

မ်းျာ�ဖြပူးညီးန်ယ်းမ်းျာ��ှိ လိုးဦး�ဝေ�အဝေပူး် အဝေဖြချချ�၍ အချျ�ိ�က်ျက်ိုယ်းစာာ�ဖြပူး� ပူးါ��းနှို�းချွ�း� �ှိ�မ်းညီး။

၃။ ဖွဲ့က်းဒ�ယ်းဖြပူးညီးဝေထုာ�းစာုတပူးးမ်းဝေတားတွ�း လိုိုအပူးးချျက်းနှှ�း�အညီီ ကြက်ညီး�တပူးး၊ ဝေ�တပူးးနှှ�း� ဝေလိုတပူးးတို�က်ို သီ�ဖြချာ�စာီ  

ချွ့၍ ဖွဲ့ွ့�စာညီး��မ်းညီး။ 

၄။ ဖွဲ့က်းဒ�ယ်းဖြပူးညီးဝေထုာ�းစာုတပူးးမ်းဝေတား စာစားဦး�စာီ�မ်းျာ�အဖွဲ့ွ့�က်ို က်ာက်ွယ်းဝေ���န်းကြီးက်ီ�ဌာာန်၏လိုက်းဝေအာက်းတွ�း ဖွဲ့ွ့�စာညီး�

ထုာ��ှိ�မ်းညီး။ စာစားဦး�စာီ�မ်းျာ�အဖွဲ့ွ့�က်ို ဖြပူးညီးန်ယ်းအသီ�သီ�မ်းှဝေစာလိုှတးဝေသာ စာစားဦး�စာီ�မ်းှ��မ်းျာ�ဖြဖွဲ့�း� ပူးါ��းဖွဲ့ွ့�စာညီး��မ်းညီး။



တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူမျိုး��ု�မျိုး�း�ရေးရ�ရးစင်းးတိုး92

၅။ က်ာက်ွယ်းဝေ��ဦး�စာီ�ချျ�ပူးးတဦး�က်ို ၎�း�တို�အဖွဲ့ွ့�ထု့မ်းှ ၂ နှှစား သက်းတမ်းး�က်ာလိုအတွက်း ဖွဲ့ွ့�စာညီး�ပူးု�အဝေဖြချချ�ဥပူးဝေဒပူးါ 

ဖြပူးဌာာန်း�ချျက်းမ်းျာ�နှှ�း�အညီီ အလိုှညီး�က်ျ ဝေ�ွ�ချျယ်းချန်း�အပူးး�မ်းညီး။

၆။ ဖွဲ့က်းဒ�ယ်းဖြပူးညီးဝေထုာ�းစာုတပူးးမ်းဝေတားက်ို ဖြပူးညီးဝေထုာ�းစာုတပူးးနှှ�း� ဖြပူးညီးန်ယ်းတပူးးမ်းျာ�ဖြဖွဲ့�း�ဖွဲ့ွ့�စာညီး��မ်းညီး။ ဖြပူးညီးဝေထုာ�းစာု

 တပူးးက်ို ဖြပူးညီးန်ယ်းမ်းျာ�မ်းှ အချျ�ိ�က်ျဝေစာလိုှတးဝေသာ တပူးးမ်းျာ�ဖြဖွဲ့�း� ဖွဲ့ွ့�စာညီး��မ်းညီး။

၇။ ဖွဲ့က်းဒ�ယ်းဒီမ်းိုက်ဝေ�စာီဖြပူးညီးဝေထုာ�းစာုတချုလိုု��၏ စာုဝေပူးါ�း�အငြိမ်း့တမ်းး�စာစားအ�းအာ�သညီး ဖြပူးညီးဝေထုာ�းစာုလိုးဦး�ဝေ�၏      

�.၅ % ထုက်း ပူးိုငြိပူးီ�မ်း�ှိဝေစာ�။ လိုိုအပူးးသညီး�အချျနိ်းတွ�း အ�းအာ�ဖြဖွဲ့ညီး�တ�း�နှို�း�န်း အ��တပူးးဖွဲ့ွ့�မ်းျာ�ထုာ��ှိ�မ်းညီး။ 

၈။ ဖြပူးညီးန်ယ်းတပူးးက်ို ဖြပူးညီးန်ယ်းအစာို��မ်းှ တိုက်းရှုိုက်းအုပူးးချျ�ပူးးက်ွပူးးက့်�မ်းညီး။ နှို�း��လိုု�ခြုံချ��ဝေ�� အဝေ��ဝေပူး်အဝေဖြချအဝေန်တွ�း 

ဖြပူးညီးဝေထုာ�းစာုဖွဲ့ွ့�စာညီး�ပူးု�၊ ဖြပူးညီးန်ယ်းဖွဲ့ွ့�စာညီး�ပူးု�ဥပူးဝေဒတို�နှှ�း�အညီီသာ ဖြပူးညီးန်ယ်းဝေစာာ�း�တပူးးက်ို ဖြပူးညီးဝေထုာ�းစာု အစာို��မ်းှ 

အသု��ဖြပူး�ချွ�း� �ှိ�မ်းညီး။

၉။ ဖြပူးညီးန်ယ်းတပူးးမ်းျာ�က်ို သက်း�ို�း�ာ ဖြပူးညီးန်ယ်း၏ လိုိုအပူးးချျက်းနှှ�း�အညီီ ကြက်ညီး�၊ ဝေ�၊ ဝေလို က်ာက်ွယ်းဝေ���ို�း�ာ 

အဂ္ဂ�ါ�ပူးးမ်းျာ� စာု�လို�းစာွာဖြဖွဲ့�း� ဖွဲ့ွ့�စာညီး�ချွ�း� �ှိ�မ်းညီး။ 

၁�။ ဖြပူးညီးဝေထုာ�းစာုတပူးးမ်းျာ�အာ� ဖြပူးညီးန်ယ်းမ်းျာ�တွ�း ဝေန်�ာချျထုာ��န်းလိုိုအပူးးပူးါက် ဖြပူးညီးဝေထုာ�းစာုဖွဲ့ွ့�စာညီး�ပူးု�အဝေဖြချချ� 

ဥပူးဝေဒ၊ သက်း�ို�း� ဖြပူးညီးန်ယ်းဖွဲ့ွ့�စာညီး�ပူးု�အဝေဖြချချ�ဥပူးဝေဒမ်းျာ�နှှ�း�အညီီသာ ဖြပူး�လိုုပူးး�မ်းညီး။ 

၁ ဖွဲ့က်းဒ�ယ်းဖြပူးညီးဝေထုာ�းစာုတပူးးမ်းဝေတားသညီး ကြက်ညီး�တပူးး၊ ဝေ�တပူးး၊ ဝေလိုတပူးးမ်းျာ�က်ို �ိုလိုိုသညီး။

၂ လိုးတစားဝေယ်ာက်း (သို�မ်းဟုုတး) လိုးတစားစာု၏ အက်ျ�ိ�စာီ�ပူးွာ�အတွက်း မ်းဟုုတးဘ့ တို�း���း�သာ�လိုးမ်းျ�ိ�ဝေပူးါ�း�စာု�၏ ဘု�အက်ျ�ိ�စာီ�ပူးွာ�က်ို �ိုလိုိုသညီး။ 

၃ (က်) ပူးတး�န်း�က်ျ�းလိုု�ခြုံချ��မ်းု၊ (ချ) က်ျန်း�မ်းာဝေ��လိုု�ခြုံချ��မ်းု၊ (ဂ္ဂ) စာီ�ပူးွာ�ဝေ��လိုု�ခြုံချ��မ်းု၊ (ဃာ) တစားက်ိုယ်း�ညီးလိုု�ခြုံချ��မ်းု၊ (�) လိုးမ်းုအသို�း�အ�ို�း�လိုု�ခြုံချ��မ်းု၊ (စာ) နှို�း��ဝေ��
လိုု�ခြုံချ��မ်းု၊ (�) စာာ�န်ပူးး�ိက်ခာလိုု�ခြုံချ��မ်းု။ 

၄ �့တပူးးဖွဲ့ွ့�၊ ဝေထုာက်းလိုှမ်းး�ဝေ��တပူးးဖွဲ့ွ့�နှှ�း� အဖြချာ�လိုက်းန်က်းက်ို�းတပူးးဖွဲ့ွ့�မ်းျာ�အာ�လိုု�� ပူးါ��းသညီး။ 




