
 
 
 

SSR BACKGROUNDER (SSR AေျခခံAေၾကာင္းAရာလက္စြ ဲ) 
 
 
 

The Armed Forces 
လက္နက္ကုုိင္တပ္ဖြဲ႔မ်ား 
လံုုျခံဳေရးက႑Aား ေကာင္းမြန္ေသာ A ု ုပ္ခ်ဳပ္မႈAတြင္းရွိ Aခန္းက႑မ်ားႏွင္႔ 
တာ၀န္၀တၱရားမ်ား  

 
ယခုုစာစU ္Aတြဲမ်ားAေၾကာင္း  
SSR၏  AေျခခံAေၾကာင္းAရာလက္စြဲမ်ားသည္ (SSG) လံုုျခံဳေရးက႑Aား ေကာင္းမြန္သည္႔A ုုပ္ခ်ဳပ္မႈေပးေရး ႏွင္႔ (SSR) 
လံုုျခံဳေရးက႑Aားျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတုုိ႔တြင္ ပါ၀င္သည္႔ ေခါင္းစU ္မ်ား ႏွင္႔ AယူAဆမ်ားကိုု က်စ္လစ္ျပည္႔စံုုစြာ မိတ္ဆက္ေပး 
ထားပါသည္။  ယခုုစာစU ္Aတြဲလုုိက္သည္ ယေန႔ေခတ္ ျငင္းခံုုေဆြးေႏြးမႈမ်ားကိုု Aႏွစ္ခ်ဳပ္ေဖာ္ျပကာ၊ Aဓိကစကားလံုုး AသံုုးA 
ႏႈန္းမ်ားကိုု ရွင္းလင္းေဖာ္ျပ၍၊ ႏုုိင္ငံတကာAေတြ႔AၾကံဳAေျမာက္Aမ်ားကုုိ Aေျခခံလွ်က္  AဓိကAခ်က္Aခ်ာက်သည္႔ Aားၿပိဳင္မႈ 
မ်ားကုုိ ျမင္သာေAာင္ျပသေပးပါသည္။ SSR၏  AေျခခံAေၾကာင္းAရာလက္စြဲမ်ားသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ A ုပ္ခ်ဳပ္မႈေပးေရး 
သုုိ႔မဟုုတ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတုုိ႔Aတြက ္သတ္သတ္မွတ္မွတ္ျဖစ္ၿပီးသား စနစ္ပံုုစံမ်ား၊ ေပၚလစီမ်ား သုုိ႔မဟုုတ္ Aၾကံျပဳခ်က္မ်ားကုုိ 
ေၾကာ္ျငာေပးျခင္းမဟုုတ္ပါပဲ ဖတ္ရႈသူမ်ားက ေခါင္းစU ္တစ္ခုုျခင္းစAီေပၚတြင္ ၎တုုိ႔၏Aသိပညာကိုု တုုိးခ်ဲ႕ႏုုိင္ရန္ ထပ္ဆင္႔ေလ႔လာ 
ႏုုိင္မည္႔ ဖတ္ရႈစရာAရင္းAျမစ္မ်ားကုုိသာ စီစU ္ေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ SSR၏  AေျခခံAေၾကာင္းAရာလက္စြဲမ်ားသည္ လံုျခံဳေရး 
ဆုုိင္ရာကိစၥ၌ A ုုပ္ခ်ဳပ္မႈေပးေရး ႏွင္႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတုုိ႔တြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားAတြက္  ေကာင္းမြန္ေသာ SSG ႏွင္႔ SSR 
ဆုိင္ရာ ယေန႔ေခတ္နည္းလမ္းနည္းနာမ်ားကုုိ နားလည္သိရွိႏုုိင္ရံုုသာမက ႏိႈက္ႏႈိက္ခၽြတ္ခၽြတ္ Aကဲျဖတ္ႏုုိင္ရန္Aတြက္ပါ Aရင္း 
Aျမစ္တစ္ခုပင္ျဖစ္ပါသည္။  

 
 
ဤ  SSR AေျခခံAေၾကာင္းAရာလက္စြဲ၏ Aေၾကာင္း  
ယခုု SSR AေျခခံAေၾကာင္းAရာလက္စြဲသည္ လံုုျခံဳေရးက႑Aား ေကာင္းမြန္သည္႔ A ုုပ္ခ်ဳပ္မႈ (SSG) တြင္းရွိ ႏုုိင္ငံလက္နက္ 
ကုုိင္တပ္ဖြဲ႔မ်ား၏ Aခန္းက႑မ်ားႏွင္႔ တာ၀န္၀တၱရားမ်ား Aေၾကာင္းေရးသားထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ လက္နက္ကုုိင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားသည္ 
ႏုုိင္ငံႏွင္႔ လူသားတုုိ႔၏ လံုုျခံဳေရးAတြက္ AေျခခံA ုုပ္ျမစ္ျဖစ္ပါသည္၊ သုုိ႔ပါေသာ္လည္း ယင္းတုုိ႔ တရားနည္းလမ္းတက်ျဖစ္မႈႏွင္႔ 
စြမ္းရည္ျပည္၀ထိေရာက္မႈတုုိ႔သည္ ဒီမုုိကေရစီနည္းက် Aရပ္ဘက္ထိန္းခ်ဳပ္မႈ၊ တရားUပေဒစုုိးမိုုးမႈႏွင္႔ လူ႔Aခြင္႔AေရးAားေလးစားမႈ 
စသည္႔မူေဘာင္တစ္ခုုAတြင္းမွ ယင္းတုုိ႔၏လုုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကုုိ တာ၀န္ခံျခင္းရွိစြာျဖင္႔ ထမ္းရြက္ျခင္းAေပၚတြင္ မူတည္ေနပါသည္။  
ႏုုိင္ငံႏွင္႔ လူသားတုုိ႔၏ လံုုျခံဳေရးAက်ိဳးAလိုု႔ငွာ ေကာင္းမြန္ေသာ SSG က  တာ၀န္ခံျခင္းႏွင္႔ ထိေရာက္မႈရွိျခင္း ႏွစ္ခုုစလံုုးAား 
မည္ကဲ႔သုုိ႔ တုုိးတက္ေစႏုုိင္ေၾကာင္း ယခုုAေျခခံAေၾကာင္းAရာလက္စြဲက ရွင္းလင္းေဖာ္ျပေပးပါသည္။ 

 
 
ဤ  SSR AေျခခံAေၾကာင္းAရာလက္စြဲသည္ ေAာက္ပါေမးခြန္းမ်ားကုုိ ေျဖဆုုိေပးပါသည္-   
လက္နက္ကုုိင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားမွာ Aဘယ္Aရာမ်ား ျဖစ္သနည္း? စာမ်က္ႏွာ ၂ 
ေကာင္းမြန္ေသာ SSG တြင္ လက္နက္ကုုိင္တပ္ဖြဲ႔မ်ား၏ Aခန္းက႑ကား Aဘယ္နည္း? စာမ်က္ႏွာ ၃ 
လက္နက္ကုုိင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားAား ဒီမုုိကေရစီနည္းက် Aရပ္ဘက္ထိန္းခ်ဳပ္မႈသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ SSG Aတြက္ မည္ကဲ႔သုုိ႔ 
Aက်ိဳးျပဳသနည္း? စာမ်က္ႏွာ ၄ 
လက္နက္ကုုိင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားAား ဒီမုုိကေရစီနည္းက် Aရပ္ဘက္ထိန္းခ်ဳပ္မႈAတြက္ စံျပAဂၤါရပ္မ်ားကား Aဘယ္နည္း? စာမ်က္ 
ႏွာ ၆  
ထိေရာက္ေသာ ဒီမုုိကေရစီနည္းက် Aရပ္ဘက္ထိန္းခ်ဳပ္မႈAား လက္နက္ကုုိင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားက မည္သုုိ႔Aက်ိဳးျပဳသနည္း? စာမ်က္ 
ႏွာ ၈  
လက္နက္ကုုိင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားAေပၚ SSR က  မည္သုုိ႔Aက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိသနည္း? စာမ်က္ႏွာ ၈ 
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လက္နက္ကုု ိင ္တပ္ဖြ ဲ ႔မ်ားမွာ Aဘယ္Aရာမ်ား ျဖစ္သနည္း?   
လက္နက္ကုုိင္တပ္ဖြဲ႔မ်ား ဟူသည္မွာ ျပင္ပၿခိမ္းေျခာက္မႈရန္မ်ားႏွင္႔ ျပည္တြင္းပဋိ 
ပကၡမ်ားAား ရင္ဆုုိင္ရန္ ႏုုိင္ငံကာကြယ္ေရးဆုုိသည္႔ Aဓိကရည္ရြယ္ခ်က္A 
တြက္ ႏုုိင္ငံက တည္ေထာင္ဖြဲ႔စည္းထားသည္႔ Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ားပင္ျဖစ္ပါသည္။ 
လက္နက္ကုုိင္တပ္ဖြဲ႔မ်ား၏ ေပါင္းစပ္ဖြဲ႔စည္းမႈသည္ AေျခAေနAရပ္ရပ္Aၾကား 
Aလြန္းၾကီးမားစြာ ကြာဟႏုုိင္ပါသည္။ 

 
လက္နက္ကုုိင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားတြင္ ေAာက္ပါ Aခ်ိဳ႕ေသာ (သုုိ႔) Aားလံုုးေသာ Aဖြဲ ႔A 
စည္းမ်ား ပါ၀င္ႏုုိင္ဖြယ္ရွိပါသည္ -  

 
– စစ္တပ္၏ ပံုုမွန္တပ္ဖြဲ ႔မ်ား -  တုိက္ပြဲAတြက္Aဆင္သင္႔ျဖစ္ေနေစရန္ 
Aဓိကရည္ရြယ္ ဖြဲ႔စည္းထားသည္႔ စစ္ဘက္ဆုုိင္ရာAဖြဲ႔Aစည္း မ်ား – 
Uပမာ ၾကည္းတပ္မ်ား၊ ေရတပ္မ်ား၊ ေရျပင္ေျမျပင္တပ္မ်ား၊ ေလတပ္ 
မ်ား၊ နယ္ျခားေစာင္႔တပ္မ်ားႏွင္႔ သမၼတသက္ေတာ္ေစာင္႔တပ္မ်ား၊ A 
ထက္ပါတုုိ ႔၏ စစ္ဘက္ေရးရာ Aေထာက္Aကူျပဳ လုုပ္ငန္းမ်ားAား 
လံုုးပါ၀င္ပါသည္။ ယင္းတပ္ဖြဲ႔မ်ားသည္ လုုပ္ငန္းပုုိင္းကၽြမ္းက်င္သူ မ်ား 
ႏွင္႔ဖြဲ႔ထားျခင္းျဖစ္ႏုုိင္သကဲ႔သုုိ ႔ သုုိ႔မဟုုတ္ စစ္မႈမထမ္းမေနရဆင္႔ ေခၚ 
ျခင္းAေပၚAေျခခံထားျခင္း၊ သုုိ႔မဟုုတ္ လုုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္ ယူနီေဖါင္း 
၀တ္ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ Aရပ္ဘက္ လုုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္သူ ၀န္ထမ္းမ်ား 
သုုိ႔မဟုုတ္/ႏွင္႔ လုုပ္ငန္းမကၽြမ္းက်င္ေသးသည္႔ ယူနီေဖါင္း၀တ္ စစ္မႈမ 
ထမ္းမေနရထမ္းသူမ်ား စသည္တုုိ႔Aား စုုေပါင္းပါ၀င္ေစျခင္းမ်ား ျဖစ္ 
ႏုုိင္ပါသည္။ 

 
– စစ္တပ္၏ Aကူတပ္မ်ား -  စစ္တပ္၏ ပံုုမွန္တပ္ဖြဲ ႔မ်ား AေျခAေန 
Aမ်ိဳးမ်ိဳးေAာက္ က်ေရာက္ေနေသာAခါ ေထာက္ကူေပးရန္ A 
တတ္ပညာရွင္ လံုုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ား ေခၚယူနုုိင္ပါသည္ - Uပမာ ရဲAဖြဲ႔ 
မ်ား၊ ရဲတာ၀န္ထမ္း စစ္သည္Aဖြဲ႔ (gendarmeries)၊ နယ္ျခားေစာင္႔ 
တပ္ဖြဲ႔မ်ား၊ ကမ္းေျခေစာင္႔တပ္ဖြဲ႔မ်ား၊ Aနီးကပ္ေစာင္႔ေရွာက္ေရးတပ္ 
ဖြဲ႔မ်ား၊ ေရေၾကာင္းကုုန္စည္ပုုိ ႔ေဆာင္ေရးမ်ား သုုိ႔မဟုုတ္ ေရတပ္မ်ား၊ 
ဆက္သြယ္ေရးAေထာက္ကူျပဳ၊ ေ၀ဟင္ကင္းလွည္႔မႈမ်ား၊ သိပၸံA 
ခ်က္Aလက္ႏွင္႔ ေထာက္လွမ္းေရး Aထူးျပဳလုုပ္ငန္းမ်ား၊ Aဖြဲ႔A 
စည္းဆုုိင္ရာကြပ္ကဲေရးမ်ား၊ ေထာက္ပံ႔ပုုိ ႔ေဆာင္ေရးလုုပ္ငန္မ်ား၊ 
ပညာေရးႏွင္႔ ေလ႔က်င္႔သင္ၾကားေရးပုုိင္း Aဖြဲ႔Aစည္းဌာနမ်ားႏွင္႔ 
AျခားAလားတူေသာ Aဖြဲ႔မ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ ယင္းကဲ႔သုုိ ႔ေသာ 
Aင္Aားစုုမ်ားမွာ စစ္ဘက္မွျဖစ္ႏိုုင္သလုုိ၊ Aရပ္ဘက္မွလည္းျဖစ္ 
ႏုုိင္ကာ သုုိ႔မဟုုတ္ ႏွစ္မိ်ဳးစပ္ေပါင္းထားျခင္း ျဖစ္ႏုုိင္သကဲ႔သုုိ ႔၊ စစ္ 
ဘက္ပုုိင္းဆုုိင္ရာ စည္းကမ္းUပေဒမ်ားေAာက္တြင္ရွိျခင္းလည္း ျဖစ္ 
နုုိင္ပါသည္။ 

 
– စစ္တပ္၏ Aရန္တပ္ဖြဲ ႔မ်ား -  ပံုုမွန္စစ္တပ္Aား Aားျဖည္႔ေပးရန္ 
ေခၚယူႏုုိင္သည္႔  ေစတနာ႔၀န္ ထမ္းမ်ား သုုိ႔မဟုုတ္ မျဖစ္မေနတာ၀န္ 
ထမ္းေဆာင္ရမည္႔သူမ်ားပါ၀င္သည္႔ စစ္တပ္၏ တပ္ဖြဲ႔မ်ားျဖစ္ပါ 
သည္ – Uပမာ Aရန္ၾကည္းတပ္၊ Aရန္ေရတပ္၊ Aရန္ေလတပ္၊ 
Aထူးဗ်ဴဟာရဲတပ္ဖြဲ ႔၊ ႏုု ိင္ငံAေစာင္႔တပ္ဖြဲ ႔ႏွင္ ႔ နယ္ေျမေစာင္႔တပ္ 
ဖြဲ ႔၊ ျပည္သူ႔စစ္ႏွင္ ႔ ဌာေနျပည္ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ ႔မ်ား၊ Aျခား 
ေသာ Aလားတူတပ္ဖြဲ ႔မ်ား ျဖစ္ပါသည္။. 

လက္နက္ကိုုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ား ႏွင္႔  လက္နက္တပ္ဆင္ 
ထားေသာ Aင္Aားစုုမ်ား  လက္နက္ကုုိင္တပ္ဖြဲ႔မ်ား 
သည္သာ လက္နက္တပ္ဆင္ထားသည္႔ Aဖြဲ႔မ်ားမဟုုတ္ပါ၊ သုုိ႔ 
ေသာ္ လက္နက္တပ္ဆင္ထားသူ မည္သည္႔Aဖြဲ႔ သုုိ႔မဟုုတ္ 
မည္သည္႔ႏုုိင္ငံပိုုင္လံုုျခံဳေရးေဆာင္ရြက္သူမဆုုိသည ္ လက္နက္ 
ကုုိင္တပ္ဖြဲ႔မ်ား၏ Aစိတ္Aပိုုင္း AလုုိAေလွ်ာက္ျဖစ္မလာပါ။ 

 

ႏုုိင္ငံ႔Uပေဒတြင္ လက္နက္ကုုိင္တပ္ဖြဲ႔မ်ား၏ Aစိတ္Aပိုုင္းAျဖစ္ 
ပါ၀င္ေလ႔မရွိသည္႔ လက္နက္ကုုိင္A ု ုပ္စုု AဓိကAတန္းAစား 
မ်ားတြင္ လက္နက္ကုုိင္ရဲAဖြဲ႔ႏွင္႔ UပေဒAာဏာသက္ေရာက္ 
ေစေရး (တရားUပေဒစုုိးမိုုးေရး) Aာဏာပုုိင္မ်ား Aစရွိသည္႔   
ႏုုိင္ငံ ႔လံုုျခံဳေရးAား ျပည္တြင္းတြင္ ေဆာင္ရြက္ေပးသူမ်ား၊ 
ထုုိ႔ျပင္ ရပ္ရြာAသုုိက္A၀န္းကာကြယ္ေရးAဖြဲ႔မ်ားႏွင္႔ စီးပြားျဖစ္ 
လံုုျခံဳေရးေဆာင္ရြက္ေပးသူမ်ား Aစရွိသည္႔    ႏုုိင္ငံAေနႏွင္႔မ 
ဟုုတ္သည္႔ လံုုျခံဳေရးေဆာင္ရြက္ေပးသူမ်ား၊ ထုုိ႔ေနာက္ ရာဇ၀တ္ 
မႈက်ဴးလြန္ရန္ သုုိ႔မဟုုတ္ ႏုုိင္ငံေရးဆုုိင္ရာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား 
Aတြက္ တရားမ၀င္လက္နက္ကုုိင္ေဆာင္သည္႔ လက္နက္ကုုိင္ 
A ု ုပ္စုုမ်ား စသည္တုုိ ႔ပါ၀င္ပါသည္။ 

ယင္းေဆာင္ရြက္လုုပ္ကုုိင္သူမ်ားသည္ လက္နက္ကုုိင္တပ္ဖြဲ႔မ်ား 
၏ Aစိတ္Aပိုုင္းAျဖစ္ သတ္မွတ္မခံရေသာ္လည္း ၎ေဆာင္ 
ရြက္လုုပ္ကုုိင္သူAားလံုုးကုုိ လံုုျခံဳေရးက႑၏ Aစိတ္Aပုုိင္းA 
ျဖစ္ ထည္႔သြင္းစU ္းစားႏုုိင္ရာ ၎တုုိ႔၏ရပ္တည္မႈႏွင္႔ လုုပ္ငန္း 
ေဆာင္တာတုုိ႔သည္ SSG Aား Aက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိပါသည္။ 
ယင္းAေၾကာင္းေၾကာင္႔ပင္ ကာကြယ္ေရးAား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ 
ေရးႏွင္႔ SSR တုုိ႔Aတြက္  Aားလံုုးျခံဳငံု ု၍ ပါ၀င္ေသာ နည္းလမ္း 
Aျဖစ္ျဖင္႔ ၎တုုိ႔၏ Aခန္းက႑မ်ားႏွင္႔ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားAား 
ယူဆသင္႔ပါသည္။ 

SSG တြင္ Aမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ လံုုျခံဳေရးက႑ လုုပ္ကုုိင္ေဆာင္ရြက္သူ 
မ်ားႏွင္႔ ၎တုုိ႔၏ Aခန္းက႑မ်ားကုုိ ထပ္ဆင္႔သိရွိလုုိပါက SSR 
AေျခခံAေၾကာင္းAရာလက္စြဲျဖစ္သည္႔ “လံုုျခံဳေရးက႑” ကုုိ 
ေက်းဇူးျပဳ၍ ကုုိးကားပါ။ 

 
 
 
လက္နက္ကုုိင္တပ္ဖြဲ႔မ်ား၏ ပါ၀င္ဖြဲ႔စည္းမႈAမ်ိဳးမ်ိဳးသည္ ႏုုိင္ငံတိုုင္းတြင္ရွိ Uပေဒ 
ပုုိင္းဆုုိင္ရာ ျပ႒ာန္းထားခ်က္မ်ားAေပၚ မူတည္ပါသည္။ သိုု႔ျဖစ္ေသာ္လည္း စစ္ 
မက္ျဖစ္ပြားေနခ်ိန္AေတာAတြင္း ႏိုုင္ငံတကာ ဓေလ႔ထုုံးတမ္းUပေဒ၊ ထိုု႔ျပင္ ႏိုုင္ငံတကာ 
သေဘာတူညီခ်က္ ဂ်ီနီဗာေကာ္ဗင္းရွင္း ႏွင္႔ Aျခားေသာ လုုပ္ထုုံးလုုပ္နည္းမ်ားသည္ ထိ 
ေရာက္ေသာကြပ္ကဲမႈလက္ေAာက္ရိွ မည္သည္႔လက္နက္ကိုုင္Aဖြဲ႔ကုုိမဆုုိ ႏိုုင္ငံ၏ လက္ 
နက္ကိုုင္Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ား၏ Aစိတ္Aပုုိင္းAျဖစ္ ယူမွတ္မည္ျဖစ္ရာ ႏိုုင္ငံ၏Uပေဒတြင္ 
လက္နက္ကုုိင္တပ္ဖြဲ႔မ်ား၏ Aစိတ္ပုုိင္းAျဖစ္ ဖြင္႔ဆိုုထားသည္ျဖစ္ေစ မျဖစ္ေစ၊ ထိုု႔ျပင္ 
၎တိုု႔သည္ စစ္တပ္၏ ပုုံမွန္တပ္ဖြဲ႔မ်ား ဟုုတ္ျခင္း မဟုုတ္ျခင္း စသည္တိုု႔Aေပၚတြင္ 
မူတည္မည္မဟုုတ္ေပ။  

 
လက္နက္ကုုိင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားသည္ နုုိင္ငံကာကြယ္ေရး႑၏ Aစိတ္Aပိုုင္းျဖစ္ၿပီး၊ 
နုုိင္ငံ၏လံုုျခံဳေရးကုုိ ေဆာင္ရြက္၊ စီမံခန္႔ခြဲၿပီး ႀကီးၾကပ္ေပးေနသည္႔ Aားလံုုးေသာ 
ေဆာင္ရြက္လုုပ္ကိုုင္သူမ်ားႏွင္႔ Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ားပါ၀င္ပါသည္။ လက္နက္ကုုိင္တပ္ 
ဖြဲ႔မ်ားႏွင္႔ ကာကြယ္ေရးက႑တုုိ႔၏ Aစိတ္Aပိုုင္းမ်ားဖြဲ႔စည္းပံုုႏွင္႔ လုုပ္ငန္းတာ 
၀န္တုုိ ႔မွာ ႏုုိင္ငံတုုိင္း၏ သမုုိင္းေနာက္ခံ၊ ယU ္ေက်းမႈႏွင္႔ လူ႔Aဖြဲ႔Aစည္းတုုိ ႔A 
ေပၚတြင္မူတည္လ်က္ရွိေသာ္လည္း ေကာင္းမြန္ေသာA ု ုပ္ခ်ဳပ္မႈ၏ Aေျခခံမူမ်ား 
ကုုိ စနစ္ပံုုစံAားလံုုးတြင္ သက္ေရာက္ေစႏုုိင္ပါသည္။  SSR စကားရပ္ျဖင္႔ေျပာ 
ရလ်င္ ယင္းမွာ ကာကြယ္ေရးAားျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၏ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုုိင္ 
ပင္ျဖစ္သည္။ SSR ႏွင္႔ ပတ္သက္၍ ထပ္မံသိရွိလုုိပါက SSR AေျခခံAေၾကာင္း 
Aရာလက္စြဲျဖစ္သည္႔ “လံုုျခံဳေရးက႑Aား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး” ကုုိေက်းဇူး 
ျပဳ၍ၾကည္႔ပါ။  
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ေကာင္းမြန္ေသာ SSG တြင္ လက္နက္ကုုိင္တပ္ဖြဲ႔မ်ား၏ A  
ခန္းက႑ကား Aဘယ္နည္း?  

ေကာင္းမြန္ေသာ SSG AေျခAေနမ်ားေAာက္တြင္ လက္နက္ကုုိင္တပ္ဖြဲ႔မ်ား 
သည္ ဒီမုုိကေရစီနည္းက် Aရပ္ဘက္ထိန္းခ်ဳပ္မႈ၊ တရားUပေဒစုုိးမိုုးေရးႏွင္႔ 
လူ႔Aခြင္႔AေရးAားေလးစားမႈ စသည္႔မူေဘာင္တစ္ရပ္Aတြင္း ယင္းတုုိ ႔၏ Aေျခ 
ခံUပေဒဆုုိင္ရာ တရား၀င္Aခန္းက႑ကိုု ထိေရာက္ရွိစြာႏွင္႔ တာ၀န္ခံမႈရွိစြာ 
ထမ္းေဆာင္ရြက္ၾကပါသည္။ ေကာင္းမြန္ေသာ SSG က  ဆုုိလုုိေနသည္မွာ 
လက္နက္ကုုိင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားသည္ ျပည္သူလူထုုႏွင္႔ ႏိုုင္ငံAတြက္ Aႏၱရာယ္တစ္ခုု 
ျဖစ္မလာပဲ ၎တုုိ႔၏လုုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကုုိ Aျပည္႔A၀ထမ္းေဆာင္ရန္ လုုပ္ 
ငန္းပုုိင္းဆုုိင္ရာကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား၊ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား၊ ေလ႔က်င္႔သင္ၾကားမႈမ်ား 
ႏွင္႔ စီမံခန္႔ခြဲမႈစြမ္းရည္မ်ား ၎တုုိ႔တြင္ရွိေၾကာင္းျဖစ္ပါသည္။ 

 
လက္နက္ကုုိင္တပ္ဖြဲ႔မ်ား၏ AဓိကU ီးတည္ခ်က္မွာ ႏုုိင္ငံAားကာကြယ္ေရး ျဖစ္ပါ 
သည္။ Aတိတ္တြင္ လက္နက္ကုုိင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားသည္ ပုုိမုုိက်ယ္ျပန္႔သည္႔ Aခန္း 
က႑မွ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ပါသည္၊ ႏုုိင္ငံ၏ စည္း၀ ိ ု ုင္းAား က်ဴးေက်ာ္လာျခင္းမွ 
ကာကြယ္ေပးရံုုသာမက ရန္စက်ဴးေက်ာ္တုုိက္ခိုုက္ျခင္းမ်ားကဲ႔သုုိ႔ေသာ စစ္မက္ 
ေရးရာမ်ားကုုိလည္းလုုပ္ေဆာင္ရာတြင္ တစ္ခါတစ္ယံ စစ္ဘက္ပုုိင္းဆုုိင္ရာ မဟာ 
မိတ္ဖြဲ႔ပူးေပါင္းထားေသာAေျခAေနတြင္ျဖစ္ပါသည္။ သုုိ႔ျဖစ္ေသာ္လည္း 
လက္ရွိႏုုိင္ငံတကာေရးရာမ်ားတြင္ က်ဴးေက်ာ္တုုိက္ခိုုက္ျခင္းမ်ားသည္ Aလြန္ပင္ 
နည္းပါးလာကာ ရန္စက်ဴးေက်ာ္မႈလုုပ္ရပ္မ်ားသည္ ႏုုိင္ငံတကာUပေဒေAာက္ 
တြင္ တရားမ၀င္ပါ။ ယင္းU ီးတည္ခ်က္ေရစီးေၾကာင္းမ်ား၏ ရလဒ္Aေနျဖင္႔ ထိုု႔ျပင္ 
လက္နက္ကုုိင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားႏွင္႔ လူ႔Aဖြဲ႔Aစည္းAၾကား ဆက္ဆံေရး Aေျပာင္းAလဲ 
ရလဒ္Aေနျဖင္႔ လက္နက္ကုုိင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားသည္ ယေန႔ေခတ္တြင္ ႏုုိင္ငံကာကြယ္ 
ေရးကုုိသာ ပံုုမွန္Aားျဖင္႔ Aေလးေပးၾကပါသည္။ 

 
– ျပည္တြင္းလံုုျခံဳေရးႏွင္႔ တည္ၿငိမ္ေရးAား ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ 
လက္နက္ကုုိင္တပ္ဖြဲ ႔မ်ားတြင္ ဒုုတိယေျမာက္ လုုပ္ငန္းတာ၀န္ 
မ်ားလည္းရွိပါသည္။ ျပည္တြင္းလံုုျခံဳေရးေဆာင္ရြက္ေပးသူ 
မ်ား စြမ္းေဆာင္ႏုု ိင္ရည္ထက္ေက်ာ္လြန္လာသည္႔ ႏုုိင္ငံႏွင္႔ 
လူထုုAား ျပင္းထန္သည္႔ ျပည္တြင္းၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားAား  
ျပန္လည္တံုုျပန္ျခင္းတြင္သာ ယခုုAခန္းက႑AားAသုုံးျပဳ 
ရန္ Aတိတ္တြင္ မၾကာခဏ ကန္႔သတ္ထားခဲ႔ပါသည္ - Uပမာ 
ေသာင္ၾကမ္းသူမ်ား သုုိ ႔မဟုုတ္ ခြဲထြက္ေရးလႈပ္ရွားမႈ တုုိ ႔၏ 
Aႏၱရာယ္မ်ားႏွင္႔ AျခားAလားတူ Aရာမ်ား တုုိ ႔ျဖစ္ၾကပါ 
သည္။ ယေန႔ေခတ္ ျပည္တြင္းလံုုျခံဳေရးAား Aႏၱရာယ္ေပး 
ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ထုုိ႔ျပင္ စစ္တပ္Aား လုုပ္ငန္းAတတ္ပညာ၊ 
Aသိပညာပုုိင္း စြမ္းရည္ျပည္၀ေစျခင္းႏွင္႔ လူ႔Aဖြဲ႔Aစည္းA 
တြင္း ယင္း၏ AစU ္ေျပာင္းလဲေနေသာ Aခန္းက႑ စသည္ 
တုုိ႔သည္ Aရပ္ဘက္Aဓိကလုုပ္ငန္းမ်ားAတြက္ ျဖည္႔စြက္ 
ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လက္နက္ကုုိင္တပ္ဖြဲ႔မ်ား၏ Aဖြဲ႔Aစည္း၊ 
Aရြယ္Aစား၊ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားႏွင္႔ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား 
စသည္႔ေကာင္းစြာသင္႔ေတာ္သည္႔ AေျခAေနမ်ားတြင္ လက္ 
နက္ကုုိင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားAား တုုိး၍Aကူညီေတာင္းခံလာၾကပါ 
သည္။ ျပည္တြင္လံုုျခံဳေရးတြင္ ဒုုတိယေျမာက္လုုပ္ငန္းတာ၀န္ 
မ်ားတြင္ပါ၀င္ႏုုိင္ေျခရွိသည္မ်ားမွာ-

 

– UပေဒAာဏာသက္ေရာက္ေစေရးလုုပ္ငန္းတြင္ Aေထာက္Aကူ 
ေပးျခင္း - Uပမာ ၿငိမ္း၀ပ္ပိျပားေရး လုုပ္ငန္းမ်ား၊ နယ္စပ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈ၊ 
မူးရစ္ေဆးထိန္းခ်ဳပ္မႈ၊ မႈခင္းစံုုးစမ္းစစ္ေဆးျခင္း၊ Aင္တာနက္ဆုုိင္ရာ 
လုုပ္ငန္းမ်ား၊ သတင္းေထာက္လွမ္းေရး Aခ်က္Aလက္စုုေဆာင္း 
ျခင္း 

 
– Aရပ္သားမ်ားAား ကာကြယ္ေရး -  ႏုုိင္ငံ၏AေရးေပၚAေျခ 
Aေနမ်ားႏွင္႔ သဘာ၀ေဘးAႏၱရာယ္မ်ားAား ရင္ဆုုိင္တံုုျပန္ျခင္း  

 

– ေစာင္႔ေရွာက္ကာကြယ္ေရး Aလုုပ္မ်ား၊ Uပမာ Aေရးႀကီးသည္႔ 
AေျခခံAေဆာက္AU ီမ်ား၊ Aေရးႀကီးပုုဂၢိဳလ္မ်ား၊ သုုိ႔မဟုုတ္ 
Aလြန္ႀကီးမားသည္႔ Aမ်ားျပည္သူဆိုုင္ရာ ပြဲမ်ား၊  

 

– လံုုျခံဳေရးႏွင္႔မသက္ဆုုိင္သည္႔ Aေထာက္ကူျပဳ Aလုုပ္မ်ား၊ Uပ 
မာ ရွာေဖြေရးႏွင္႔ ကယ္ဆယ္ေရး၊ ေလ႔က်င္႔သင္ၾကားျခင္းႏွင္႔ 
ေစာင္႔ၾကည္႔ထိန္းေက်ာင္းျခင္း၊ ကိရိယာပစၥည္းမ်ားႏွင္႔ လုုိAပ္ 
သည္႔Aေထာက္Aပံ႔မ်ား ျဖည္႔ဆည္းေပးျခင္း၊ သိပၸံပညာရပ္ဆုုိင္ 
ရာ သုုေတသန၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၊  

 
– ဖြ႔ံၿဖိဳးတုုိးတက္ေရးလုုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား၊ Uပမာ AေျခခံAေဆာက္ 
AU ီႏွင္႔ Aင္ဂ်င္နီယာလုုပ္ငန္း စီမံကိန္းမ်ား၊ စုုိက္ပ်ိဳးရိတ္သိမ္းေရး 
Aေထာက္Aကူျပဳႏွင္႔ ပညာေရး AစီAစU ္မ်ား၊ Aျခားေသာ A 
လားတူမ်ား၊  

 
ႏုုိင္ငံတကာလံုုျခံဳေရးတြင္ လက္နက္ကုုိင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားသည္လည္း ပါ၀င္မႈျမင္႔မားလာ 
ပါသည္ - Uပမာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးထိန္းသိမ္းေရးႏွင္႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးAေထာက္Aကူျပဳ 
Aထူးလုုပ္ငန္းမ်ား၊ ႏုုိင္ျဖတ္ေက်ာ္လံုုျခံဳေရး ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားAား ႏုုိင္ငံတကာ၏ 
တုုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား - Uပမာ လက္နက္ျပန္႔ပြားျခင္း၊ Aၾကမ္းဖက္မႈႏွင္႔ A 
ကြက္ခ်၍ A ု ုပ္စုုျဖင္႔က်ဴးလြန္ေသာ ရာဇ၀တ္မ ႈမ်ား၊ Aျခားေသာ တူညီသည္႔Aရာ 
မ်ား စသည္တုုိ႔ျဖစ္ၾကပါသည္။   

 
Aသစ္ေသာ Aခန္းက႑မ်ားႏွင္႔ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားသည္ လက္နက္ကုုိင္တပ္ဖြဲ႔ 
မ်ားAတြက္ ၎တုုိ႔၏စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကုုိ ခ်ဲ႕ထြင္လ်က္  ၎တုုိ႔၏ သင္႔ေတာ္ 
AေရးပါမႈAား သက္ေသျပရန္  Aခြင္႔Aလမ္းမ်ားကုုိ ျဖစ္ေစပါသည္။ သုုိ႔ျဖစ္ 
ေသာ္လည္း ႏုုိင္ငံတြင္းႏွင္႔ နုိင္ငံတကာ လံုုျခံဳေရးAတြက္ Aသစ္ျဖစ္ေသာ 
Aခန္းက႑မ်ားသည္ လက္နက္ကုုိင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားAတြက္  လံုုလံုုေလာက္ေလာက္ 
ျပင္ဆင္မထားသည္႔ Aသစ္ေသာ Aခက္Aခဲေတာင္းဆုုိမႈမ်ားကုုိလည္း တုုိးပြား 
ေစပါသည္။ တစ္ခိ်န္တည္းတြင္ ႏုုိင္ငံတြင္းႏွင္႔ ႏုုိင္ငံတကာ လံုုျခံဳေရး၏ Aသစ္ 
ေသာ Aခန္းက႑မ်ားသည္ လုုပ္ပုုိင္ခြင္႔ကုုိ မွားယြင္းစြာAသံုုျပဳျခင္းႏွင္႔ မေတာ္ 
ေလွ်ာ္စြာ Aသံုုးျပဳျခင္းကဲ႔သုုိ႔ေသာ Aႏၱရာယ္မ်ားကိုုလည္း ျဖစ္ေပၚေစပါသည္ - 
Uပမာ UပေဒAာဏာသက္ေရာက္ေစေရးAပုုိင္းကုုိ စစ္တပ္Aသြင္ေျပာင္းယူျခင္း 
စစ္တပ္Aင္Aားကုုိ လြဲမွားစြာ Aသံုုးခ်ျခင္း၊ ႏုုိင္ငံေရးကိစၥမ်ားကုုိ မသင္႔ေလွ်ာ္စြာ 
လႊမ္းမိုုးမႈျပဳျခင္း၊ Aရပ္သားမ်ားလံုုျခံဳေရးႏွင္႔ စစ္တပ္လံုုျခံဳေရးAၾကား ခ်ိန္ခြင္မညီ 
ေသာ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြခ်ေပးမႈ၊ ႏုုိင္ငံကာကြယ္ေရး Aဓိကလုုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား 
Aတြက္ စစ္ေရးAရ Aဆင္သင္႔ျဖစ္မႈAေပၚတြင္ ထိခိုုက္Aႏၱရာယ္ျဖစ္ေစေသာ 
သက္ေရာက္မႈ စသည္တုုိ႔ျဖစ္ပါသည္။    

 
ႏုုိင္ငံေပါင္းမ်ားစြာရွိ လက္နက္ကုုိင္တပ္ဖြဲ႔မ်ား၏ Aခန္းက႑Aား ေျပာင္းလဲျခင္း 
ႏွင္႔ ဆက္ဆုုိင္သည္႔ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင္႔ ျဖစ္လာႏုုိင္ေသာAႏၱရာယ္မ်ားက ေကာင္း 
မြန္ေသာ SSG ကုုိ လိုုAပ္ေၾကာင္း Aေလးေပးေဖာ္ျပေနပါသည္။  ဒီမိုုကေရစီ 
နည္းက် Aရပ္ဘက္ထိန္းခ်ဳပ္မႈ၊ တရားUပေဒစုုိးမိုုးမႈႏွင္႔ လူ႔Aခြင္႔AေရးAားေလး 
စားမႈ မူေဘာင္တစ္ခုုAတြင္းမွ လက္နက္ကုုိင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားသည္ ထိေရာက္စြာႏွင္႔ 
တာ၀န္ခံျခင္းျဖင္႔ ေဆာင္ရြက္ႏုုိင္ေစရန္ ေကာင္းမြန္ေသာ SSG က ေသခ်ာေစ 
ပါသည္။  
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လက္နက္ကုုိင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားAား ဒီမုုိကေရစီနည္းက် Aရပ္ဘက္ 
ထိန္းခ်ဳပ္မႈသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ SSG Aတြက္ မည္ကဲ႔သုုိ႔ 
Aက်ိဳးျပဳသနည္း?  
လက္နက္ကုုိင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားသည္ ႏုုိင္ငံ႔AျခားAဖြဲ႔Aစည္းမ်ားႏွင္႔မတူပဲ Aျခားေသာ 
မည္သည္႔Aဖြဲ႔Aစည္းကုုိမွ် လုုပ္ေဆာင္ခြင္႔ေပးမထားသည္႔ Aရာမ်ားကုုိ လုုပ္ 
ေဆာင္ရန္ ခြင္႔ျပဳခံထားရပါသည္ (Uပမာ ေသေၾကႏုုိင္သည္႔ တုုိက္ခိုုက္ျခင္း Aင္ 
Aား Aသံုုးျပဳမႈ)၊ ယင္း၏ Aရာထမ္းAမႈထမ္းမ်ားသည္လည္း AျခားေသာAဖြဲ႔ 
Aစည္း၀န္ထမ္းမ်ား လုုပ္ေဆာင္စရာမလုုိသည္႔ Aရာမ်ားကုုိ ေဆာင္ရြက္ရပါ 
သည္ (Uပမာ စစ္တပ္ စည္းကမ္းUပေဒAတုုိင္းလုုိက္နာရၿပီး တာ၀န္Aတြက္ 
၎တုုိ႔၏ဘ၀မ်ားကုုိ စြန္႔လြတ္Aနစ္နာခံရျခင္း)။ ယင္းAထူးAခြင္႔Aေရးႏွင္႔ A  
ထူးတာ၀န္၀တၱရားမ်ားက လက္နက္ကုုိင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားကုုိ Aလြန္ပင္ Aင္Aား 
ေကာင္းေစသည္႔Aတြက္ေၾကာင္႔ လူ႔Aခြင္႔AေရးAားေလးစားကာ ေကာင္းမြန္ 
ေသာ SSG Aေျခခံမူမ်ားျဖင္႔ ယင္းလုုပ္ပုုိင္ခြင္႔Aင္Aားကုုိ Aသံုုးျပဳၿပီး ႏုုိင္ငံႏွင္႔ 
လူသားတုုိ႔လံုုျခံဳေရးကုုိ ထိေရာက္စြာႏွင္႔ တာ၀န္ခံ၍ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုုိင္ေရး 
ေသခ်ာမႈရွိေစရန္  ဒီမုုိကေရစီနည္းက် စြမ္းရည္ျပည္႔၀သည္႔Aရပ္ဘက္ထိန္းခ်ဳပ္ 
မ ႈ  စနစ္တစ္ခုု လုုိAပ္ပါသည္။ 

 
လက္နက္ကုုိင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားAား ဒီမုုိကေရစီနည္းက် စြမ္းရည္ျပည္႔၀သည္႔ Aရပ္ 
ဘက္ထိန္းခ်ဳပ္မႈ စနစ္တစ္ခုသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ SSG ၏ ေနာက္ခံေက်ာ 
ရုုိးျဖစ္ရာ ေAာက္ပါAေၾကာင္းAရင္းမ်ားေၾကာင္႔ျဖစ္ပါသည္ -   

 
–     လံုျခံဳေရးေဆာင္ရြက္ေပးရာတြင္ ထိေရာက္မႈ -  ဒီမုုိကေရစီနည္း 
က်  Aရပ္ဘက္ထိန္းခ်ဳပ္မႈ စနစ္တစ္ခုသည္ လက္နက္ကုုိင္တပ္ဖြဲ႔ 
မ်ား ၎တုုိ႔၏ တာ၀န္၀တၱရားကုုိ ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ျဖည္႔ 
ဆည္းႏုုိင္ရန္ Aလုုိ႔ငွာ ရွင္းလင္းစြာAဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ထားသည္႔ 
လုုပ္ငန္းပုုိင္းA ံ၀င္ခြင္က်သည္႔ ကြပ္ကဲမႈAဆင္႔ဆင္႔Aား ပံ႔ပုုိးေပးပါ 
သည္ - ယင္းသည္ တိက်တင္းက်ပ္သည္႔ စည္းကမ္းက်ပ္မတ္မႈမ်ား 
Aား သက္ေရာက္မႈရွိေစၿပီး ပုုဂၢိဳလ္ေရးႏွင္႔ A ု ုပ္စုုျဖင္႔ထိန္းခ်ဳပ္ႀကီးစုုိး 
ကာ ဆံုုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ျခင္းAား ေရွာင္လႊဲႏုုိင္ရန္ Aဖြဲ႔Aစည္း 
တြင္း ထိန္းခ်ဳပ္မႈစနစ္ယႏၱရားကုုိ Aသက္၀င္ေစပါသည္။ 

 
–    ႏုုိင္ငံေရးAရၾကားေနမႈ -  ဒီမုုိကေရစီနည္းက်  Aရပ္ဘက္ထိန္း 
ခ်ဳပ္မႈ စနစ္တစ္ခုသည္ လက္နက္ကုုိင္တပ္ဖြဲ႔မ်ား စြမ္းရည္ျပည္႔၀ေစ 
ရန္ လုုိAပ္သည္႔ လုုပ္ငန္းခြင္ဆုုိင္ရာ လြတ္လပ္မႈ ေပးထားရာ 
တစ္ခ်ိန္းတည္းတြင္ ဒိမုုိကေရးစီနည္းက် Aရပ္ဘက္Aစုုိးရ၏ ႏုုိင္ငံ 
ေရး Aာဏာကုုိလည္း Aာမခံထိန္းသိမ္းေပထားပါသည္။  

 
– လူ႔Aခြင္႔AေရးAား ကာကြယ္ေစာင္႔ေရွာက္မႈ -  ဒီမုုိကေရစီနည္း 
က်  Aရပ္ဘက္ထိန္း ခ်ဳပ္မႈ စနစ္တစ္ခုသည္ ျပည္သူလူထုု သိုု ႔မ 
ဟုုတ္ လက္နက္ကုုိင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားႏွင္႔ က်ယ္ျပန္ေသာ လံုုျခံဳေရးက႑ 
တိုု႔ရွိ Aမိ်ဳးသားႏွင္႔ Aမ်ိဳးသမီးမ်ားတုုိ႔၏ လူ႔Aခြင္႔AေရးAား ခ်ိဳး 
ေဖာက္မႈမ်ားAား ဟန္႔တားကာ စည္းကမ္းက်ပ္မတ္ႏုုိင္ရန္ လုုိAပ္ 
ေသာ Aဖြဲ႔Aစည္းဆုုိင္ရာ Aရင္းAျမစ္မ်ား၊ စည္းကမ္းမ်ား၊ ေလ႔ 
က်င္႔သင္ၾကားမႈမ်ားႏွင္႔ ႀကီးၾကပ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားကုုိ ေပးစြမ္းနုုိင္ပါ 
သည္။ 

 
– တာ၀န္ခံမႈ -  ဒီမုု ိကေရစီနည္းက်  Aရပ္ဘက္ထိန္းခ်ဳပ္မႈ စနစ္တစ္ 
ခုသည္ ႏုုိင္ငံ၏ စစ္တပ္Aင္AားAသံုုးျပဳမႈAေပၚ Aျပန္Aလွန္ 
ထိန္းေက်ာင္းျခင္းAား ျဖစ္ေပၚေစၿပီး Aရပ္ဘက္ႏွင္႔ စစ္ဘက္ 
ေခါင္းေဆာင္မ်ား Aရာရွိမ်ားကုုိ ၎တုုိ႔၏ ဆံုုးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင္႔ 
လုုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားAတြက္ တာ၀န္ခံေစပါသည္။  

 

လံုုျခံဳေရးက႑Aေပၚ ေကာင္းမြန္သည္႔ A ုုပ္ခ်ဳပ္ 
မႈ (SSG) ႏွင္႔ လံုုျခံဳေရးက႑Aား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ 
ေရး (SSR) ေကာင္းမြန္ေသာ SSG က ျပည္သူ႔လံုုျခံဳေရးကုုိ 
ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းAား ေကာင္းမြန္သည္႔ A ု ုပ္ခ်ဳပ္မႈ Aေျခခံမူ 
မ်ားက မည္သုုိ ႔ လႊမ္းမုုိးသက္ေရာက္သည္ကိုု ေဖာ္ျပေပးပါသည္။ 
ေကာင္းမြန္သည္႔A ု ုပ္ ခ်ဳပ္ေရးAေျခခံမူမ်ားမွာ တာ၀န္ခံျခင္းရွိမႈ၊ 
ပြင္႔လင္းျမင္သာမႈ၊ တရားUပေဒစုုိးမိုုးမႈ၊ Aမ်ားပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ 
ႏုုိင္မႈ၊ လွ်င္ျမန္ ေကာင္းမြန္သည္႔တံုု ႔ျပန္ႏုုိင္စြမ္း၊ ထိေရာက္မႈႏွင္႔ 
စြမ္းေဆာင္ရည္ ျပည္႔၀မႈ စသည္တုုိ ႔ျဖစ္ပါသည္။ ထုုိ ႔ေၾကာင္႔ 
ေကာင္းမြန္ေသာ SSG ဟူသည္မွာ ဒီမို ုကေရစီႏုု ိင္ငံတစ္ႏုု ိင္ငံ 
တြင္ ႏုုိင္ငံ၏လံုုျခံဳေရးက႑က မည္သုုိ ႔လုုပ္ေဆာင္သင္႔သည္ 
ကိုု သတ္မွတ္ေပးသည္႔စံႏႈန္းတစ္ခုု ျဖစ္ပါသည္။  
လံုုျခံဳေရးက႑ တြင္ ႏိုုင္ငံAဆင္႔ ႏွင္႔ ေဒသႏၱရAဆင္႔ဆင္႔တုုိ႔ရွိ 
လံုုျခံဳေရးAား ေဆာင္ရြက္၊ စီမံကာ ႀကီးၾကပ္ထိန္းခ်ဳပ္ေပးရန္ 
တာ၀န္ရွိေသာ ဖြ႔ဲစည္းတည္ေဆာက္ပံုုမ်ား၊ Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ား ႏွင္႔ 
လူပုုဂိၢဳလ္မ်ားAားလံုုး စသည္တုုိ႔  ပါ၀င္ပါသည္။ ေကာင္းမြန္သည္႔ 
SSG ဆုုိသည္မွာ လံုုျခံဳေရးက႑က ႏုုိင္ငံနွင္႔ လူသားတုုိ ႔A 
တြက္ လံုုျခံဳေရးAား  ထိထိေရာက္ေရာက္ တာ၀န္ခံ၍ ေဆာင္ 
ရြက္ေပးရာတြင္  ဒီမုု ိကေရစီက်သည္႔ Aရပ္ဘက္မွထိန္းခ်ဳပ္မႈ၊ 
တရားUပေဒစိုုး မိုုးမႈႏွင္႔ လူAခြင္႔AေရးAားေလးစားမႈ Aစရွိ 
သည္႔ မူေဘာင္တစ္ခုုAတြင္းမွ ျပဳလုုပ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းကုုိ 
ဆုုိလုုိပါသည္။ 

ေကာင္မြန္ေသာ SSG Aား Aစျပဳတည္ေထာင္ျခင္းသည္ လံုုျခံဳ 
ေရးက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၏ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုုိင္ပင္ျဖစ္ 
သည္။ SSR ဟူသည္မွာ လံုုျခံဳေရးAား ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ 
ႀကီးၾကပ္ေပးျခင္း ႏွင္႔ စီမံခန္႔ခြဲေပးျခင္းတုုိ႔ကုုိ ပုုိ၍ထိေရာက္၍ 
ပိုုမိုုတာ၀န္ခံေစျခင္းA လိုု႔ငွာ ျပဳမူရာတြင္ ဒီမုုိကေရစီက်သည္႔ 
Aရပ္ဘက္မွထိန္းခ်ဳပ္မႈ၊ တရားUပေဒစိုုးမိုုးမႈႏွင္႔ လူAခြင္႔Aေရး 
Aားေလးစားမႈ Aစရွိသည္႔ မူေဘာင္တစ္ခုုAတြင္းမွ ျပဳလုုပ္ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္းAားျဖင္႔ ႏုုိင္ငံ ႏွင္႔ လူသားတုုိ႔လံုုျခံဳေရးကုုိ တုုိး 
တက္ေစမည္ ႔ ႏုုိင္ငံေရးလုုပ္ငန္းစU ္၊ နည္းစနစ္ဆန္သည္႔ လုုပ္ငန္း 
စU ္ျဖစ္ပါသည္။ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုုိင္မွာ ထိေရာက္ မႈႏွင္႔ တာ၀န္ 
ခံမႈ ႏွစ္ခုုစလံုုးAား တိုုးတက္ေစရန္ ျဖစ္ေနသမွ်ကာ လပတ္လံုုး 
SSR သည္ လံုုျခံဳေရးက႑၏ တစ္စိတ္တစ္ပုုိင္း ကုုိသာျဖစ္ျဖစ္ 
သုုိ႔မဟုုတ္ က႑တစ္ခုုလံုုး လည္ပတ္ေစသည္႔ နည္းလမ္းကိုုပဲ 
ျဖစ္ျဖစ္ AဓိကAေလးေပးထား ႏုုိင္ပါသည္။ 

ယခုုကဲ႔သုုိ ႔ေသာ Aဓိက Aဓိပၸာယ္ဖြင္႔ဆုုိမႈမ်ားကုုိ ထပ္ဆင္႔သိရွိ 
လိုုပါက SSR AေျခခံAေၾကာင္းAရာ လက္စြဲမ်ားျဖစ္ၾကသည္႔ 
“လံုုျခံဳေရးက႑Aား A ု ုပ္ခ်ဳပ္မႈ”၊ “လံုုျခံဳေရးက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္း 
လဲေရး” ႏွင္႔ “လံုုျခံဳေရးက႑” တုုိ႔ကုုိ ေက်းဇူးျပဳ၍ ကုုိးကားပါ။  
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– တရား၀င္ျဖစ္မႈ -  ဒီမုု ိကေရစီနည္းက်  Aရပ္ဘက္ထိန္းခ်ဳပ္မႈ စနစ္ 
တစ္ခုသည္ လက္နက္တပ္ဖြဲ ႔မ်ား၏ လုုပ္ကုုိင္ေဆာင္ရြက္ခ်က္ႏွင္႔ 
ပတ္သက္၍ စိတ္ခ်ယံုုၾကည္ႏုု ိင္မႈ ျမင္႔မားေသာ Aဆင္႔တစ္ခုုA 
တြက္ Aာမခံေပးပါသည္၊ ထုုိ ႔ေၾကာင္႔ Aမ်ားျပည္သူ၏ ကုုိးစားမႈ၊ 
ယံုုၾကည္မႈႏွင္႔ တရားနည္းလမ္းေဘာင္Aတြင္း၀င္ဆံမႈ စသည္တုုိ ႔ 
လည္းတုုိးပြားလာပါသည္။  
 

– လွ်င္ျမန္ေကာင္းမြန္သည္႔တံုု ႔ျပန္မႈ -  ဒီမုု ိကေရစီနည္းက်  Aရပ္ 
ဘက္ထိန္းခ်ဳပ္မႈ စနစ္တစ္ခုသည္ ႏုုိင္ငံ၏ လံုုျခံဳေရး မူ၀ါဒမ်ားခ် 
မွတ္ျခင္း၏ ပုုိမို ု၍ ကိုုယ္စားျပဳႏုု ိင္ျခင္းႏွင္႔ Aားလံုုးပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ 
ႏုုိင္ျခင္း လုုပ္ငန္းစU ္မ်ားAား ခြင္႔ျပဳေပးရာ ထုုိ ႔သုုိ ႔ျပဳလုုပ္ျခင္းျဖင္႔ 
လံုုျခံဳေရးAား ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းကုုိ Aားလံုုးေသာ Aမ်ိဳးသား 
မ်ား၊ Aမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ငယ္ရြယ္ေသာ မိန္းကေလးမ်ားႏွင္႔ ေယာက်ၤား 
ေလးမ်ားတုုိ ႔၏ Aသီးသီးမတူညီေသာ လံုုျခံဳေရးလိုုAပ္ခ်က္မ်ားကုုိ  
တုုံ ႔ျပန္မႈAား ပိုုမို ုေကာင္းမြန္လာေစပါသည္။ 
 

– စြမ္းရည္ျပည္႔၀မ ႈ  -  ဒီမုု ိကေရစီနည္းက်  Aရပ္ဘက္ထိန္းခ်ဳပ္မႈ 
စနစ္တစ္ခုသည္ ကာကြယ္ေရးဘတ္ဂ်က္မ်ားAေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္မႈႏွင္႔ 
ျပည္သူ႔Aရင္းျမစ္မ်ားAား မည္သုုိ ႔Aသံုုးျပဳေၾကာင္း ႀကီးၾကပ္ထိန္း 
ခ်ဳပ္ျခင္းကုုိ ေပးစြမ္းပါသည္။ 
 

– တရားUပေဒ စုုိးမုုိးမႈ -  ဒီမုု ိကေရစီနည္းက်  Aရပ္ဘက္ထိန္းခ်ဳပ္မႈ 
စနစ္တစ္ခုသည္ တရားUပေဒစုုိးမို ုးမႈေAာက္ရွိ ဒီမုု ိကေရစီနည္းက် 
Aရပ္ဘက္Aခြင္႔AာဏာAရ လက္နက္ကုုိင္တပ္ဖြဲ ႔မ်ား၏ AထူးA 
ခြင္႔Aေရးႏွင္႔ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကိုု Aပ္ႏွင္း၊ ထိန္းခ်ဳပ္ၿပီး ႀကီး 
ၾကပ္သည္ တရားနည္းလမ္းက်ျဖစ္ေသာ ဖြဲ႔စည္းပံု ုAေျခခံဆုုိင္ရာ 
Uပေဒမူေဘာင္တစ္ခုုAေပၚတြင္ Aေျခခံထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။  
 

– တည္ၾကည္ေျဖာင္႔မတ္မႈ -  လက္နက္ကုုိင္တပ္ဖြဲ ႔မ်ားAား ဒီမုု ိကေရ 
စီနည္းက်  Aရပ္ဘက္ထိန္းခ်ဳပ္မႈ စနစ္တစ္ခုသည္ လံုုျခံဳေရးက႑ 
တြင္ Aက်င္႔ပ်က္ျခစားမႈAား တားဆီးႏုု ိင္သည္႔ Aနီးကပ္ေစာင္႔ 
ၾကည္႔မႈႏွင္႔ ႀကီးၾကပ္မႈတုုိ ႔ကုုိ စီစU ္ေပးပါသည္။   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

စစ္တပ္၊ စစ္တပ္ကဲ႔သုုိ႔တပ္ဖြဲ႔ ႏွင္႔ Aရပ္ဘက္  

လက္နက္ကုုိင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားကုုိ တစ္ခါတစ္ယံ “စစ္တပ္” ဟုုေဖာ္ျပၾက 
ရာ၊ စစ္တပ္တြင္လည္း တစ္ခါတစ္ယံ စစ္တပ္ကဲ႔သုုိ႔Aဖြဲ႔မ်ား ပါ၀င္ 
တတ္ပါသည္။ စစ္တပ္၊ Aရပ္ဘက္ ႏွင္႔ စစ္တပ္ကဲ႔သုုိ ႔Aဖြဲ႔A 
စည္းမ်ားမွာ AစU ္Aၿမဲ မရွင္းလင္းပဲ AေျခAေနAရပ္ရပ္တြင္း 
Aမ်ိဳးမ်ိဳးAသံုုးျပဳျခင္းေၾကာင္႔ မသဲမကြဲျဖစ္ခဲ႔ရပါသည္။ စစ္တပ္ 
Aား Aရပ္ဘက္Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ားမွ ခြဲျခားေပးႏုုိင္သည္႔ Aဓိက 
ပင္၏ကိုုယ္လကၡဏာမ်ားမွာ -   

– စစ္မက္တုုိက္ပြဲAတြက္ ေသေၾကႏုုိင္သည္႔ Aင္AားA 
သံုုးျပဳျခင္းAေပၚ AထူးAေလးေပးျခင္း - တုုိက္ပြဲ၀င္ 
ျခင္းႏွင္႔ လံုုျခံဳေရးAတြက္ ျပင္ပရန္မ်ားAား ရင္ဆုုိင္ျခင္း  

– လက္နက္ကုုိင္ကာ ယူနီေဖါင္း၀တ္ေသာ Aမႈထမ္းမ်ား 
ျဖစ္ကာ တုုိက္ခိုုက္မႈ၏ တရား၀င္U ီးတည္ရာကိုုခံရမည္ျဖစ ္
ၿပီး ၎တုုိ႔သည္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္စU ္သတ္ျဖတ္ရန္ႏွင္႔ 
သတ္ျဖတ္ခံရႏုုိင္သည္႔ Aခ်က္ကုုိ လက္ခံထားသည္႔သူ 
မ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။  

– တင္းက်ပ္ျပတ္သားေသာ စည္းကမ္းမ်ား၊ Aဖြဲ႔၀င္Aမႈ 
ထမ္းမ်ားAား မိမိကိုုယ္ကုုိ Aႏၱရာယ္က်ေရာက္ေစႏုုိင္ 
သည္႔ ကြပ္ကဲျခင္းAပါA၀င္ျဖစ္ေသာ  

– ဗဟုုိစုုိးမိုုးသည္႔ ဖြ႔ဲစည္းပံုုႏွင္႔ Aထက္မွေAာက္ Aဆင္႔ 
ဆင္႔ကြပ္ကဲမႈ  

– ႏုုိင္ငံ၏ နယ္ေျမတစ္၀ ွမ္းလံုုး လႊမ္းျခံဳသည္႔ ရႈပ္ေထြးနက္ 
နဲသည္႔ ဆက္သြယ္ေရးစနစ္မ်ား  

– Aရပ္ဘက္ယU ္ေက်းမႈႏွင္႔ လူမႈAသုုိက္A၀န္းမွ သီးသန္႔ 
လူ႔Aဖြဲ႔Aစည္းျဖစ္ေနျခင္း  

– စိတ္ဓါတ္ကုုိ Aားျဖည္႔ထားျခင္း၊ ပံုုပမာAျဖစ္ႏွင္႔ ဓေလ႔ 
Aျဖစ္သတ္မွတ္ထားေသာ ေလ႔က်င္မႈမ်ား 

စစ္တပ္ႏွင္႔ Aရပ္ဘက္ လံုုျခံဳေရးAဖြဲ႔မ်ားAၾကား ကြာျခားမႈသည္ 
Aနည္းAမ်ားသာရွိၿပီး၊ Aေၾကာင္းမွာ Aထက္ပါ လကၡဏာA 
ဂၤါရပ္မ်ား Aားလံုုးမဟုုတ္ေသာ္လည္း Aခိ်ဳ႕မွာ Aရပ္ဘက္ လံုုျခံဳ 
ေရးAဖြဲ႔Aစည္းမ်ားတြင္ ရွိေနသည္႔Aတြက္ျဖစ္ပါသည္။ 

“စစ္တပ္ကဲ႔သုုိ႔တပ္ဖြဲ႔” ဆုုိသည္မွာ ရႈပ္ေထြးၿပီး ဆုုိလုုိႏုုိင္သည္မွာ - 
 

– တရား၀င္ႏွင္႔ တရားနည္းလမ္းတက်ျဖစ္သည္႔ စစ္တပ္Aသြင္ 
လကၡဏာမ်ားရွိသည္႔ ႏုုိင္ငံပိုုင္ လံုုျခံဳေရးေဆာင္ရြက္သူ 

  

– သုုိ႔မဟုုတ္ တရားမ၀င္ျဖစ္ၿပီး တရားနည္းလမ္းႏွင္႔မညီသည္႔ 
Aမ်ားAားျဖင္႔ နုုိင္ငံမွ ေထာက္ပံ႔ေလ႔ရွိၿပီး Aာဏာရွင္A ု ုပ္ 
ခ်ဳပ္မႈႏွင္႔ ပတ္သက္၍ လူ႔Aခြင္႔Aေရး လြန္လြန္ကဲကဲခ်ိဳး 
ေဖာက္သည္႔ စစ္တပ္ တပ္ဖြဲ႔မ်ား  

စစ္တပ္ကဲ႔သုုိ႔တပ္ဖြဲ႔ ဆုုိသည္႔စကားလံုုးမွာ ရႈပ္ေထြးသည္႔Aတြက္ 
ေၾကာင္႔ႏွင္႔ Aင္းAားကိုု Aလြန္Aကၽြံႏွင္႔ တလြဲAသံုုးျပဳျခင္းကဲ႔ 
သုုိ႔ Aပ်က္သေဘာေဆာင္သည္႔ Aဓိပၸာယ္ရွိသည္႔Aတြက္လည္း 
တရား၀င္ နည္းလမ္းက်သည္႔ ႏုုိင္ငံပုုိင္ လံုုျခံဳေရးေဆာင္ရြက္သူ 
မ်ားကုုိ ေဖာ္ၫႊန္းေျပာဆုုိရာတြင္ တစ္ခါတစ္ယံ စစ္တပ္ႏွင္႔ Aရပ္ 
ဘက္ ေရာေႏွာသည္႔ AသံုုးAႏႈန္းပါသည္႔ AျခားAသံုုးAႏႈန္း 
မ်ားကုုိ  Aသံုုးျပဳပါ သည္ - Uပမာ “ႏွစ္ဖြဲ႔ေပါင္းတပ္”၊ “Aကူ” 
သုုိ႔မဟုုတ္ “ဗ်ဴဟာ” တပ္ဖြဲ႔မ်ား။ 
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လက္နက္ကုုိင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားAား ဒီမုုိကေရစီနည္းက် Aရပ္ဘက္ 
ထိန္းခ်ဳပ္မႈAတြက္ စံျပAဂၤါရပ္မ်ားကား Aဘယ္နည္း?  
ဒီမုုိကေရစီႏုုိင္ငံတုုိင္းတြင္ လက္နက္ကုုိင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားAား Aပ္ႏွင္းထားသည္ ႔ Aထူး 
Aခြင္႔ေရးမ်ား၊ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားႏွင္႔ Uပေဒေရးရာကင္းလြတ္ခြင္႔မ်ားကုုိ မွန္ကန္ 
တရားမွ်တမႈရွိေစရန္ ဒီမုုိကေရစီနည္းက် Aရပ္ဘက္ထိန္းခ်ဳပ္မႈသည္ Aေရးႀကီး 
ပါသည္။ ယခုုကိစၥမွာ Aထူးပင္ Aေရးႀကီးပါသည္ Aေၾကာင္းမွာ ကမၻာတစ္၀ ွမ္းရွိ 
လက္နက္ကုုိင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားသည္ ပုုဂၢိဳလ္ေရးAရ၊ A ု ုပ္စုုျဖင္႔ႀကီးစုုိးခ်ယ္လယ္လိုုမႈA 
ရႏွင္႔ ႏုုိင္ငံေရးပစ္မွတ္မ်ားAရ  ယင္းတုုိ႔၏လုုပ္ပုုိင္ခြင္႔Aာဏာကုုိ တလြဲသံုုးခ်ိဳး 
ေဖာက္ျခင္းAားျဖင္႔ ႏုုိင္ငံႏွင္႔ ယင္း၏ ျပည္သူလူထုုAား Aႏၱရာယ္ျဖစ္ေစခဲ႔သည္ 
ရွည္လ်ားေသာ သမိုုင္းေၾကာင္းရွိခဲ႔သည္႔Aတြက္ျဖစ္ပါသည္။ Aျပင္းထန္ဆံုုးနမူ 
နာမ်ားတြင္ Aာဏာသိမ္းပုုိက္ျခင္းနည္းလမ္း ပါ၀င္ေသာ ႏုုိင္ငံေရးကိစၥမ်ားတြင္ 
လက္နက္ကုုိင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားက ၾကား၀င္ျခင္းတြင္ ျပည္တြင္းလံုုျခံဳေရးဆုုိသည္႔ လုုပ္ 
ငန္းတာ၀န္မွာ ယိုုးမယ္ဖြဲ႔ကာ Aေၾကာင္းျပခ်က္ေပးခံရေလ႔ရွိပါသည္။ ဒီမိုုက 
ေရစီနည္းက် Aရပ္ဘက္ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ထိေရာက္ေသာစနစ္သည္ ႏုုိင္ငံႏွင္႔ လူသား 
တုုိ႔၏လံုုျခံဳေရးAား လက္နက္ကုုိင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားက ေဆာင္ရြက္ေပးရာတြင္ Aလြန္A 
မင္းAားနည္းေနျခင္းႏွင္႔ Aလြန္Aမင္းစြမ္းAားထက္ျခင္းတုုိ႔ မျဖစ္ေစရန္ ေသခ်ာ 
မႈရွိေစပါသည္။ 

 
Aေျခေနမ်ားတစ္ခုုႏွင္႔တစ္ခုု ကြာျခားမႈရွိသည္႔Aေလ်ာက္၊ လက္နက္ကုုိင္တပ္ 
ဖြဲ႔မ်ားAား ဒီမုုိကေရစီနည္းက် Aရပ္ဘက္ထိန္းခ်ဳပ္မႈ၏ စံျပ Aဂၤါရပ္မ်ားတြင္ -  

 
– ႏုုိင္ငံလံုုျခံဳေရးAတြက ္ ရွင္းလင္းစြာ သတ္မွတ္ထားသည္႔ Aနာဂတ ္
ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္၊ ယင္းတြင္ ယင္းAနာဂတ္ေမွ်ာ္မွန္းခ်ကA္ား ရရွိႏုုိင္ရန ္
လက္နက္ကုုိင္တပ္ဖြဲ႔မ်ား၏ Aခန္းက႑Aား ရွင္းရွင္းလင္းလင္းနား 
လည္သိရွိမႈပါ၀င္သည္႔ Aားလံုုးပါ၀င္ႏုုိင္ၿပီး ႏုုိင္ငံလံုုျခံဳေရးမ၀ါဒတုုိ႔Aား 
ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပထားသည္။ 

 
– ဖြဲ႔စည္းပံု ုAေျခခံ ညႊန္ၾကားခ်က္ႏွင္႔ ႏုုိင္ငံတကာUပေဒမ်ားAား 
ေလးစားမႈုတုုိ ႔Aရ Aရည္Aခ်င္းရွိသည္႔ စစ္တပ္၊ Aရပ္ဘက္မွ 
Aႀကံေပးမႈမ်ား၊ စိတ္ခ်ႏုု ိင္သည္႔ ေထာက္လွမ္းေရးAခ်က္Aလက္ 
မ်ား စသည္တုုိ ႔Aေပၚတြင္ Aေျခခံကာ ေရြးေကာက္ခံ (သုုိ ႔) ေတာ္ 
မွန္စြာခန္႔Aပ္ခံ Aရပ္ဘက္ ကိုုယ္စားလွယ္မ်ားက ဆံုုးျဖတ္သည္႔ 
လံုုျခံဳေရးဆုုိင္ရာU ီးစားေပးမႈမ်ားႏွင္႔ မူ၀ါဒမ်ား 

 
– ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းလုုပ္ငန္းတာ၀န္ႏွင္႔ Aၾကံေပးလုုပ္ငန္းတာ၀န္ 
တုုိ႔ရွိသည္႔ Aသက္၀င္သည္႔ AားလံုုးAားကိုုယ္စားျပဳ AသိUာဏ္ 
ၾကြယ္သည္႔ နုုိင္ငံလံုုျခံဳေရးAဖြဲ႔ 

 
– လက္နက္ကုုိင္တပ္ဖြဲ ႔မ်ားAတြက္ ဖြဲ႔စည္းပံု ုAေျခခံ Aမိန္႔ညႊန္ၾကား 
ခ်က္ကိုု လက္ကုုိင္ထားမႈAေပၚAေျခခံကာ ႏုုိင္ငံတကာUပေဒမ်ား 
ႏွင္႔Aညီျဖစ္ေသာ  တရားUပေဒျပ႒ာန္းခ်က္ပါ လုုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား၊ 
ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လုုပ္ကိုုင္မႈမ်ားႏွင္႔ ကန္ပိန္းလႈပ္ရွားမႈမ်ား 

 
– လံုုျခံဳေရးUပေဒျပ႒ာန္းမႈ၊ မူ၀ါဒႏွင္႔ ကာကြယ္ေရးဘတ္ဂ်က္မ်ားA 
ေပၚ လႊတ္ေတာ္၏ႀကီးၾကပ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈ 

 
– လႊတ္လပ္သည္႔ စာရင္းစစ္လုုပ္ငန္းပါ၀င္သည္႔ နည္းAားျဖင္႔ ကာ 
ကြယ္ေရးAသံုုးစာရိတ္ခ်ေပးျခင္းႏွင္႔ ပစၥည္း၀ယ္ယူေရးတုုိ႔Aတြက္ 
ပြင္႔လင္းျမင္သာမႈႏွင္႔ စြမ္းရည္ျပည္၀Aက်ိဳးရွိမႈတုုိ႔Aား ေပးစြမ္းမည္႔ 
ဘ႑ာAပုုိင္းAရႀကီးၾကပ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈစနစ္   

 

 
 

 

– ႏုုိင္ငံလံုုျခံဳေရးဆုုိင္ရာ Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ား၊ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၊ ဌာနဆုုိင္ရာ 
မ်ား၊ စစ္U ီးစီးခ်ဳပ္ႏွင္႔ AၾကံေပးAဖြဲ႔ စသည္တုုိ႔AပါA၀င္ ျပည္သူ႔ 
က႑စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင္႔ စီမံA ု ုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုုိသည္႔ AလႊာAားျဖင္႔ ႏုုိင္ငံ႔A 
ႀကီးAကဲႏွင္႔ လက္နက္ကုုိင္တပ္ဖြဲ႔မ်ား၏ လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈA 
ပိုုင္းAႀကီးAကဲတုုိ႔Aၾကား Aဖြဲ႔Aစည္းဆုုိင္ရာျဖင္႔ စည္းခြဲပုုိင္းျခား 
ထားျခင္း 

 
– လက္နက္ကုုိင္တပ္ဖြဲ႔မ်ား၏ Aစိတ္Aပုုိင္းမ်ားAခ်င္းခ်င္းႏွင္႔ လံုုျခံဳ 
ေရး၊ တရားေရးႏွင္႔ ကာကြယ္ေရး စသည္႔က႑တုုိ႔Aၾကား ပြတ္ 
တုုိက္မႈမ်ားAား ထိန္းေက်ာင္းေပးရန္ ကြပ္ကဲမႈ၊ ညွိႏႈိင္းမႈႏွင္႔ ဆက္ 
သြယ္ဆက္ဆံမႈ စနစ္ယႏၱရားမ်ား 

 
– Aရပ္ဘက္ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီမ်ား၊ ျပည္ 
သူ႔ေရးရာစံုုစမ္းစစ္ေဆးေရးAဖြဲ႔မ်ားႏွင္႔ စစ္ဘက္တရားေရးစနစ္ 
မ်ားAပါA၀င္ တရားေရးက႑တြင္း လုုပ္ကုုိင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား 
စသည္႔ ထိေရာက္ေသာ တာ၀န္ခံမႈရွိသည္႔ Aရပ္ဘက္စီမံခန္႔ခြဲ 
မႈႏွင္႔ လြတ္လပ္ေသာ ႀကီးၾကပ္ေရးAာဏာပုုိင္မ်ား 

 
– လြတ္လပ္ေသာ Aရပ္ဘက္ပညာရွင္မ်ား၊ ပညာေရးဆုုိင္ရာပုုဂၢိဳလ္ 
မ်ား၊ သုုေတသနပညာရွင္မ်ား၊ လူ႔Aခြင္႔Aေရးလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ 
သတင္းမီဒီယာ၊ Aမ်ိဳးသမီးမ်ားဆုုိင္ရာAဖြဲ႔မ်ားႏွင္႔ လႈပ္ရွားေဆာင္ 
ရြက္သည္႔Aဖြဲ႔မ်ားျဖစ္သည္႔ ၀န္ထမ္းႏွင္႔ စစ္ျပန္ Aသင္းမ်ား၊ 
AျခားAလားတူAဖြဲ႔မ်ား စသည္တုုိ႔ပါ၀င္ၾကသည္႔ လူမႈAဖြဲ႔Aစည္း 
တြင္း ႏုုိင္ငံလံုုျခံဳေရးAေၾကာင္းေဆြးေႏြးေျပာဆုုိမႈမ်ား 

 
– လံုုျခံဳေရးဆုုိင္ရာ မူ၀ါဒခ်မွတ္ေရး လုုပ္ငန္းစU ္မ်ားႏွင္႔ Aမ်ိဳးသား 
မ်ား၊ Aမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးငယ္မ်ားႏွင္႔ ငယ္ရြယ္ေသာ 
ေယာက်ၤားေလးမ်ား Aားလံုုးတုုိ ႔၏ မတူကြဲျပားသည္႔ လံုုျခံဳေရးလုုိ 
Aပ္ခ်က္မ်ားကုုိ တတ္နုုိင္သေလာက္က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ တုုံျပန္ 
ေဆာင္ရြက္ေပးႏုု ိင္သည္႔ လက္နက္ကုုိင္တပ္ဖြဲ ႔မ်ား၊ ျပည္သူလူထုု၏ 
လူမူAသိုုင္းA၀ ု ု ိင္းကြဲျပားမႈမ်ားAား ကုုိယ္စားျပဳမႈ 

 
– Aရပ္ဘက္ႏွင္႔ စစ္ဘက္ တရားေရးစနစ္မ်ားကုုိ လႊမ္းျခံဳႏုုိင္သည္႔ 
ျပည္တြင္းUပေဒႏွင္႔ ႏုုိင္ငံတကာသေဘာတူညီခ်က္မ်ားကုုိ ခ်ိဳး 
ေဖာက္မႈမ်ားAတြက္ ရွင္းလင္းသည္႔ ျပစ္ဒဏ္ေပးစည္းကမ္းထိန္း 
သိမ္းေရး စနစ္ယႏၱရား 

 
တုုိ႔ပါ၀င္ပါသည္။ 

 
ႏုုိင္ငံတုုိင္း၏ စနစ္ယႏၱရားသည္ ကြဲျပားၾကေသာ္လည္း ပံုု(၁)တြင္ ျပသေပး 
သည္မွာ လက္နက္ကုုိင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားAေပၚတြင္ ဒီမုုိကေရစီနည္းက် Aရပ္ဘက္ 
ထိန္းခ်ဳပ္မႈဆုုိင္ရာ Aခ်ိဳ႕ေသာ ေယဘုုယ်ဆန္႔သည္႔ Aဂၤါရပ္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ 
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ႏုုိင္ငံAစုု ိးရAဖြဲ႔ 
ႏုုိင္ငံ႔AႀကီးAကဲ (သုုိ ႔) Aစုု ိးရႏွင္ ႔ လံုုျခံဳေရး 
မူ၀ါဒAတြက ္တာ၀န္ရွိသည္႔ ေရြးေကာက္ခံ 
Aရပ္ဘက္Aာဏာပုုိင္။ လက္နက္ကုုိင္တပ္ 
ဖြဲ ႔မ်ားAား Aဆင္႔Aျမင္ ႔ဆံုုးကြပ္ကဲမႈAာ 
ဏာကို ု လက္ကုုိင္ထားပါသည္။   
 

 
လႊတ္ေတာ္  
ဘတ္ဂ်က္မ်ားကုုိ သံုုးသပ္ျခင္း၊ Uပေဒျပ႒ာန္း 
ေပးျခင္း၊ လံုုျခံဳေရးမူ၀ါဒAေပၚ ျငင္းခံုုေဆြး 
ေႏြးျခင္း စသည္တုုိ႔ ျပဳလုုပ္ပါသည္၊ လႊတ္ 
ေတာ္တြင္း Aခြင္႔Aာဏာရွိသူမ်ားသည္ စစ္ 
ေၾကျငာျခင္းႏွင္႔ တပ္ဖြဲ႔မ်ားAား ျဖန္႔က်က္ေန 
ရာခ်ထားေရးတုုိ႔Aတြက္ လုုိAပ္ပါသည္။ 
 

 
ႏုုိင္ငံလံု ုျခံဳေရး ညွိႏႈ ိင္းမႈေဆာင္ရြက္မႈAဖြဲ ႔ 
A ု ုပ ္ခ်ဳပ္ေရးAဖြဲ ႔Aား လက္နက္ကုုိင္တပ္ဖြဲ႔မ်ား၏ A 
ခန္းက႑AပါA၀င္ ေယဘုုယ်လံု ုျခံဳေရး မူ၀ါဒAေပၚ 
Aႀကံျပဳရန္ လံုုျခံဳေရးက႑ႏွင္႔ပတ္သက္ေသာ ၀န္ႀကီး 
ဌာနမ်ားAားလံုုးမွ က်ယ္ျပန္႔သည္ Aဖြဲ ႔၀င္မ်ားပါ၀င္မႈ။ 
ယခုုက႑Aား တစ္ခါတစ္ယံ Aစုု ိးရAဖြဲ႔ ေကာ္မတီမွ 
ေဆာင္ရြက္ပါသည္။  
 

 
လြတ္ေတာ္ေကာ္မတီမ်ား 
ႀကီးၾကပ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈေပးျခင္း၊ ဘတ္ဂ်က္မ်ား 
ႏွင္႔ ပစၥည္း၀ယ္ယူျခင္း Aစရွိသည္႔ ကာကြယ္ 
ေရးကိစၥမ်ားAတြက္ တာ၀န္ရွိပါသည္။  
 

 
ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန -  Aစုုိးရလံု ုျခံဳ 
ေရးမူ၀ါဒ၏ သက္ဆုု ိင္ရာ Aစိတ္Aပို ုင္း 
မ်ားကုု ိ Aေကာင္Aထည္ေဖာ္ပါသည္၊ 
လက္နက္ကုု ိင္တပ္ဖြဲ ႔မ်ားAတြက္ စီမံခန္႔ 
ခြဲမႈ၊ စီမံA ု ုပ ္ခ်ဳပ္မႈႏွင္ ႔ ႀကီးၾကပ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈ 
တုုိ ႔Aား ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္၊ စစ္ဘက္ 
ေရးရာမ်ားAေပၚ Aႀကံျပဳခ်က္မ်ားA 
တြက္ Aရပ္ဘက္Aာဏာပုု ိင္မ်ားAတြက ္
လမ္းေၾကာင္းသဖြယ္ျဖစ္ေစပါသည္။  
 

 
Air forces 

 
Land forces 

 
Amphibiou

s forces 

 
Marin
e 
forces 

 
 
 
 
 
 
လက္နက္ကုု ိင္ တပ္ဖြဲ႔မ်ား  
စစ္ဘက္ဆုု ိင္ရာလုုပ္ငန္းမ်ားAားလံုုးႏွင္႔ သက္ဆုုိင္သည္႔ 
စီမံခန္႔ခြျဲခင္းႏွင္႔ ကြပ္ကဲျခင္း လုုပ္ငန္းမ်ားAား လႊမ္းျခံဳ 
လုုပ္ေဆာင္မည္႔ စစ္U ီးစီး၊ လႊတ္ေတာ္သုုိ ႔သြား ေရာက ္
ေျဖၾကားျခင္းႏွင္႔ စစ္တပ္ ဆက္သြယ္ဆက္ဆံေရးမွတစ္ 
ဆင္႔ Aရပ္ဘက္Aာဏာပုု ိင္မ်ားAား စစ္ဘက္ေရး ရာလံု ု 
ျခံဳေရးကိစၥAေပၚ Aႀကံေပးမႈမ်ားကုုိျပဳလုုပ္ေပးပါ သည္။ 
 

 
လြတ္လပ္ေသာ ႀကီးၾကပ္မႈ 
ကာကြယ္ေရးႏွင္႔ပတ္သက္သည္႔လုုပ္ပုုိင္ခြင္႔ရွိသည္႔ A 
ဖြဲ႔Aစည္းမ်ားသည္ ႀကီးၾကပ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈႏွင္႔ တစ္ခါတစ္ 
ယံ လုုိAပ္ခ်က္Aရ Aႀကံျပဳညြန္ၾကားခ်က္မ်ားတုုိ႔ကုုိ 
ျပဳလုုပ္ပါသည္။ Uပမာမ်ားမွာ ျပည္သူ႔ေရးရာ စံုုစမ္းစစ္ 
ေဆးေရးAဖြဲ႔Aစည္းမ်ား၊ လူ႔Aခြင္႔Aေရးေကာ္မရွင္ 
မ်ား၊ Aက်င္႔ပ်က္ျခစားမႈတုုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ တုုိ႔ 
ျဖစ္ၾကပါသည္။  
 
 

ပံုု(၁ ) လက္နက္ကုုိင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားAား ဒီမုု ိကေရစီနည္းက် Aရပ္ဘက္ထိန္းခ်ဳပ္မႈAတြက္ စံျပျဖစ္သည္႔ ဖြ႔ဲစည္းမ ႈဆုုိင္ရာ Aခ်ိဳ ႕ေသာAဂၤါရပ္မ်ား  

 
 
 
 
 
 
လက္နက္ကုု ိင္ တပ္ဖြဲ႔မ်ား  
စစ္ဘက္ဆုု ိင္ရာလုုပ္ငန္းမ်ားAားလံုုးႏွင္႔ သက္ဆုုိင္သည္႔ 
စီမံခန္႔ခြျဲခင္းႏွင္႔ ကြပ္ကဲျခင္း လုုပ္ငန္းမ်ားAား လႊမ္းျခံဳ 
လုုပ္ေဆာင္မည္႔ စစ္U ီးစီး၊ လႊတ္ေတာ္သုုိ ႔သြား ေရာက ္
ေျဖၾကားျခင္းႏွင္႔ စစ္တပ္ ဆက္သြယ္ဆက္ဆံေရးမွတစ္ 
ဆင္႔ Aရပ္ဘက္Aာဏာပုု ိင္မ်ားAား စစ္ဘက္ေရး ရာလံု ု 
ျခံဳေရးကိစၥAေပၚ Aႀကံေပးမႈမ်ားကုုိျပဳလုုပ္ေပးပါ သည္။ 
 

 
ေလတပ္မ်ား 

 
ေျမျပင္တပ္မ်ား 

 
ေရျပင္ေျမျပင္ 
တပ္မ်ား 

 
ေရေၾကာင္း 
တပ္မ်ား 
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ထိေရာက္ေသာ ဒီမု ု ိကေရစီနည္းက် Aရပ္ဘက္ထိန္းခ်ဳပ္မႈ 
Aား လက္နက္ကုု ိင ္တပ္ဖြ ဲ ႔မ်ားက မည္သုု ိ ႔Aက်ိဳးျပဳသနည္း?   
ဒီမုုိကေရစီနည္းက် Aရပ္ဘက္ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ထိေရာက္ေသာစနစ္သည္ လက္နက္ 
ကုုိင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားကုုိ Aဖြဲ႔Aစည္းျပင္ပမွ ႀကီးၾကပ္ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းႏွင္႔ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းသာ 
မကပဲ  Aဖြဲ႔Aစည္းတြင္း ထိန္းခ်ဳပ္မႈႏွင္႔ လက္နက္ကုုိင္တပ္ဖြဲ႔မ်ား၏ ဖြဲ႔စည္းထား 
ပံုုတုုိ႔Aေပၚတြင္ မူတည္ေနပါသည္။ 

 
လက္နက္ကုုိင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားAား Aဖြဲ႔Aစည္းတြင္း ထိန္းခ်ဳပ္မႈစနစ္မ်ားတြင္ -  

 
– လူ႔Aခြင္႔AေရးAားႏွင္႔ တရားUပေဒစုုိးမိုုးမႈတုုိ ႔Aား ေလးစား၍ လုုပ္ 
ငန္းမ်ားAား ေဆာင္ရြက္ထမ္းေဆာင္ရန္ သင္႔ေတာ္ေသာ မူ၀ါဒမ်ား၊ 
က်င္႔၀တ္မ်ား၊ ေလ႔က်င္႔သင္ၾကားမႈမ်ား၊ Aရင္းAျမစ္မ်ားႏွင္႔ Aဖြဲ႔ 
စည္းဆုုိင္ရာေထာက္ကူမႈ  
 

– တစ္U ီးတစ္ေယာက္ခ်င္းတာ၀န္ႏွင္႔ ကြပ္ကဲမႈတာ၀န္တိုု႔Aား ေပါင္းစပ္ 
ျခင္းျဖင္႔ ထိေရာက္ေသာ ကြပ္ကဲမႈAဆင္႔ဆင္႔၊ ထုုိ႔ျပင္ Aမိန္႔ေပးမႈမ်ား 
သည္ ျပည္တြင္းႏွင္႔ ႏုုိင္ငံတကာUပေဒမ်ားႏွင္႔Aညီ ျဖစ္ရန္ ေသခ်ာေစ 
ရပါသည္။  

 
– စစ္တပ္စည္းကမ္းUပေဒလုုAိပ္ခ်က္မ်ားျဖင္႔ တာ၀န္ခံျခင္းႏွင္႔ တရား 
ေရးတုုိ႔Aား ဟန္ခ်က္ညီေစသည္႔ စစ္ဘက္တရားေရးစနစ္  

 
– တရားမ၀င္သည္႔ Aမိန္႔ေပးမႈမ်ားကုု ိ ျငင္းဆန္ႏုုိင္သည္႔Aခြင္႔Aေရး ႏွင္႔ 
ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမျပဳသည္႔ လုုပ္ငန္းခြငA္ား ေမြးျမဴAားေပးျခင္း စ 
သည္တုုိ႔Aား AသိAမွတ္ျပဳျခင္းျဖစ္ေသာ Aဖြဲ႔Aစည္းတြင္း ႀကီးၾကပ္ 
ထိန္းခ်ဳပ္မႈႏွင္႔ တုုိင္ၾကားေရး စနစ္တစ္ခုု 

 
– AရညA္ခ်င္းAေပၚAေျခခံသည္႔ ေဆာင္ရြက္ခ်က္AားAကဲျဖတ္မႈ 
Aားျဖင္႔ လူသစ္ေခၚယူျခင္း၊ ေလ႔က်င္႔သင္ၾကားေပးျခင္းႏွင္႔ ရာထူးတုုိး 
ေပးျခင္းစနစ္၊ ထုုိ႔ျပင္ လိင္ပုုိင္းဆုုိင္ရာ၊ လူမိ်ဳးေရး သုုိ႔မဟုုတ္ လူမႈေရးA 
ေျခAေန Aေပၚမူတည္ကာ ခြဲျခားမႈမ်ားကင္းရွင္းသည္႔စနစ ္

 
– Aဆင္႔Aတန္းAမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသူမ်ား၏ လူ႔Aခြင္႔AေရးAား ကာကြယ္ 
ေစာင္႔ေရွာက္ျခင္းဆုုိင္ရာ တာ၀န္မ်ား၊ တာ၀န္ရွိျခင္းမ်ား ႏွင္႔ တာ 
၀န္သိျခင္းမ်ားကုုိ ခုုိင္မာစြာေသခ်ာစြာ နားလည္သိရွိျခင္း 

 
– Aရပ္ဘက္Aာဏာပုုိင္မ်ားလက္ေAာက္ တာ၀န္၀တၱရားမ်ား၊ ထုုိ႔ျပင္ 
ဒီမုုိကေရစီႏွင္႔ တရားUပေဒစုုိးမုုိးေရးAား ေလးစားျခင္း စသည္တုုိ႔Aား 
နားလည္သိရွိျခင္း  

လက္နက္ကုုိင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားAေပၚ SSR က  မည္သုုိ ႔Aက်ိဳးသက္ 
ေရာက္မႈရွိသနည္း?  
လက္နက္ကုုိင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားAေပၚတြင္ ေကာင္းမြန္ေသာ SSG ၏ Aေျခခံမူမ်ားAား 
သက္ေရာက္ေစျခင္းသည္ လက္နက္ကုုိင္တပ္ဖြဲ႔မ်ား၏ ကာကြယ္ေရးက႑ႏွင္႔ 
လံုုျခံဳေရးက႑တြင္းရွိ Aခန္းက႑မ်ားႏွင္႔ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားAားလံုုးကုုိ တစ္ 
ေပါင္းတစ္စည္းတည္းAျဖစ္ ယူမွတ္သည္႔ Aားလံုုးစုုစည္းပါ၀င္သည္႔နည္းလမ္း 
ျဖင္႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ လိုုAပ္ပါသည္။ SSR သုုိ႔သြားရာလမ္း၀ယ္ ဘက္စံုုပါ 
၀င္ေသာ တစ္ေပါင္းတစ္စည္းနည္းလမ္း၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသAျဖစ္ ကာကြယ္ 
ေရးAား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသည္ ဒီမိုုကေရစီနည္းက် ႏုုိင္ငံေရးစနစ္ AေျခA 
ေနမ်ားလက္ေAာက္တြင္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္မူ၀ါဒAဆင္႔၊ Aဖြဲ႔Aစည္းAဆင္႔၊ 
တပ္ခြဲတပ္စုုAဆင္႔ ႏွင္႔ စစ္သည္တုုိ႔ျပဳမူေဆာင္ရြက္ပံုုAဆင္႔တုုိ ႔တြင္  လက္နက္ 
ကိုုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ား၏ လႈပ္ရွားလည္ပတ္မႈကုုိ ေျပာင္းလဲေစပါသည္။ 

 
SSR Aခင္းAက်င္းလက္ေAာက္တြင္ ကာကြယ္ေရးAား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ 
ေရးသည္ Aထူးသီးသန္႔AေျခAေနျဖစ္ပါသည္၊ Aေၾကာင္းမွာ SSR က  ထိ 
ေရာက္စြမ္းရည္ျပည္၀မႈႏွင္႔ တာ၀န္ခံမႈ ႏွစ္မ်ိဳးစလံုုးAား တုုိးတက္ေစရန္ ပစ္မွတ္ 
ထားသည္႔Aတြက္ျဖစ္ပါသည္။ နည္းပညာAေျပာင္းAလဲႏွင္႔ သီးျခားေလ႔က်င္႔ 
သင္ၾကားမႈ ပစၥည္းကိရိယာ Aစရွိသည္႔တုုိ ႔Aေပၚ သီးျခားAေလးေပးသည္႔ 
Aျခားေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးAမ်ိဳးAစားမ်ားကုုိ တစ္ခါတစ္ယံ “လံုုျခံဳေရး 
Aေထာက္Aကူ”  သုုိ႔မဟုုတ္ “ေခတ္မီေစရန္ေဆာင္ရြက္” စသည္ျဖင္႔ေခၚဆုုိ 
ၾကၿပီး၊ လံုုျခံဳေရးAေပၚ A ု ုပ္ခ်ဳပ္မႈAေျခAေနAခင္းAက်င္းတစ္ခုုျဖင္႔  လက္ 
နက္ကုုိင္တပ္ဖြဲ႔မ်ား လႈပ္ရွားလည္ပတ္ရမည္ဆုုိသည္ကုုိ ထည္႔သြင္းစU ္းစားျခင္း 
မရွိသည္႔Aတြက္ ယင္းကဲသုုိ ႔ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားမွာ SSR ႏွင္႔ 
သဟဇာတျဖစ္ျခင္းမရွိပါ။ တာ၀န္ခံမႈAား Uပက ၡာျပဳသည္႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး 
မ်ားသည္ ႏုုိင္ငံႏွင္႔ ယင္း၏ျပည္သူလူထုုAား Aႏၱရာယ္တြင္းသုုိ႔သက္ေရာက္ 
ေစကာ ယင္း၏လုုပ္ပုုိင္ခြင္႔ကုုိ ခ်ဳိးေဖာက္တလြဲေဆာင္ရြက္မည္႔ Aင္Aားတပ္ဖြဲ႔ 
တစ္ခုုAား လုုပ္ပုုိင္ခြင္႔ Aပ္ႏွင္းျခင္းဆုုိသည္႔ Aႏၱရာယ္မ်ားေသာ AေျခAေနသုုိ႔ 
က်ေရာက္ေစမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

 
SSR တြင္ပါ၀င္သည္႔ Aေျပာင္းAလဲပမာဏသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး AေျခA 
ေနတစ္ခုု၏ သီးျခားလုုိAပ္ခ်က္မ်ားAေပၚတြင္ မူတည္ေနပါသည္။ Uပမာ ႏုုိင္ငံ၏ 
လံုုျခံဳေရးမူ၀ါဒAား ပံုုမွန္ျပန္လည္သံုုးသပ္မႈ၏ Aစိတ္Aပုုိင္းတစ္ခုုAေနျဖင္႔ လက္ 
နက္ကုုိင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားAတြက္ ပံုုမွန္ တုုိးတက္မႈမ်ားပါ၀င္သည္႔ ဒီမိုုကေရစီနည္းက် 
Aရပ္ဘက္ထိန္းခ်ဳပ္မႈ လက္ရွိစနစ္AေျခAေနမ်ားလက္ေAာက္တြင္ ကာကြယ္ 
ေရးAား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကိုု ေဆာင္ရြက္ႏုုိင္ပါသည္။ ဒီမုုိကေရစီသုုိ႔ ကူး 
ေျပာင္းဆဲကာလ AေျခAေနမ်ားေAာက္တြင္ SSR သည္လည္း ယခင္ကမ 
ရွိသည္႔ ဒီမိုုကေရစီနည္းက် Aရပ္ဘက္ထိန္းခ်ဳပ္မႈ မူေဘာင္တစ္ရပ္Aား မတည္ 
ေပးသည္႔ ေျပာင္းလဲေရး လုုပ္ငန္းစU ္တစ္ခုု ျဖစ္ႏုုိင္ပါသည္။  ပဋိပကၡလြန္ေျမာက္ 
ၿပီး AေျခAေနAရပ္ရပ္တြင္ ကာကြယ္ေရးAား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းသည္ Aထူး 
သျဖင္႔ ခရီးေရာက္Aေရးပါသည္႔Aေၾကာင္းမွာ လက္နက္ကိုုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ား၏ ဖြဲ႔စည္း 
ပံုုႏွင္႔ လႈပ္ရွားလည္ပတ္ပံုု AေျခခံAရင္းAျမစ္တုုိ႔၏ Aေျပာင္းAလဲသည္ 
ပဋိပကၡတားဆီးကာကြယ္ေရးႏွင္႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈတုုိ႔Aတြက္ Aေရး 
ပါသည္႔ Aစိတ္Aပိုုင္းျဖစ္သည္႔Aတြက္ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းကဲ႔သုုိ ႔ေသာ ကြဲျပား 
သည္႔ AေျခAေနAရပ္ရပ္မ်ားAၾကား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးAတြက္ ျဖစ္ႏုုိင္ေျခ 
Aတုုိင္းAတာ၊ Aရင္းAျမစ္မ်ားႏွင္႔ Aခိ်န္လိုုAပ္ခ်က္မ်ားသည္ ကြာျခားပါ 
သည္၊ သုုိ႔ေသာ္ SSR က ျဖစ္ေျမာက္ေစရန္ ပစ္မွတ္ထားသည္႔ ေကာင္းမြန္သည္႔ 
SSG ၏ Aေျခခံမူမ်ားကေတာ ကြာျခားေျပာင္းလဲျခင္းမရွိပါ။   

 
ေကာင္းမြန္သည္႔ SSG ႏွင္႔ SSR တုုိ႔Aေၾကာင္း ထပ္ဆင္႔သိရွိလိုုပါက SSR 
AေျခခံAေၾကာင္းAရာလက္စြဲမ်ားျဖစ္ၾကသည္႔ “လံုုျခံဳေရးက႑Aား ျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလဲေရး”၊ “လံုုျခံဳေရးက႑Aေပၚ A ု ုပ္ခ်ဳပ္မႈ” ႏွင္႔ “က်ား-မ တန္းတူညီမွ် 
ေရးႏွင္႔ လံုုျခံဳေရးက႑Aား ေကာင္းမြန္သည္႔ A ု ုပ္ခ်ဳပ္ေရး” စသည္တုုိ႔Aာ 
ေက်းဇူးျပဳ၍ ၾကည္႔ပါ။  
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For more resources on improving oversight of the armed 
forces in the context of democratic civilian control and  
good SSG:
–   Trust Fund for Integrity Building 

Integrity Self-Assessment Questionnaire:  
A Diagnostic Tool for National Defence 
Establishments 
(DCAF, Geneva, 2012).

–   Mindia Vashakmadze 
Guidebook: Understanding Military Justice  
Toolkit: Legislating for the Security Sector 5.1 
(Geneva: DCAF, 2010).

–   Hans Born, Benjamin Buckland and  
William McDermott 
Capacity Development and Ombuds Institutions 
for the Armed Forces 
(Geneva: DCAF, 2014).

–   Megan Bastick 
Integrating a Gender Perspective into Internal 
Oversight within Armed Forces 
(Geneva: DCAF, OSCE, OSCE/ODIHR, 2014).

–   Hans Born and Ian Leigh 
Handbook on Human Rights and Fundamental 
Freedoms of Armed Forces Personnel 
(OSCE/ODIHR, 2008).

More DCAF SSR resources
–   DCAF publishes a wide variety of tools, handbooks 

and guidance on all aspects of SSR and good SSG, 
available free-for-download at www.dcaf.ch 
Many resources are also available in languages  
other than English.

–  The DCAF-ISSAT Community of Practice website 
makes available a range of online learning resources 
for SSR practitioners at http://issat.dcaf.ch

Further resources
For further details on the changing roles and responsibilities 
of armed forces: 
–   Albrecht Schnabel and Marc Krupanski 

Mapping Evolving Internal Roles of  
the Armed Forces 
SSR Paper 7 (Geneva: DCAF, 2012).

–   Cornelius Friesendorf 
The Military and Law Enforcement in Peace 
Operations  
(Munster: LIT Verlag, 2010).

–   Cornelius Friesendorf 
International Intervention and the Use of Force: 
Military and Police Roles 
SSR Paper 4 (Geneva: DCAF, 2012).

For further details on defence reform from the perspective  
of SSG: 
–   UN SSR Taskforce 

Democratic Governance of the Security Sector 
in Security Sector Reform Integrated Technical 
Guidance Notes (United Nations, 2012, pp. 91-116).

–   OECD Development Assistance Committee 
Section 7.2: Defence Reform 
in OECD DAC Handbook on Security System Reform: 
Supporting Security and Justice (Paris: Organisation 
for Economic Cooperation and Development, 2007, 
pp. 124-139).

–   Cheryl Hendricks and Lauren Hutton 
Tool 3: Defence Reform and Gender 
in Gender and Security Sector Reform Toolkit,  
Megan Bastick and Kristin Valasek (eds) 
(Geneva: DCAF, OSCE/ODIHR, UN-INSTRAW, 2008).
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ကမၻာအရပ္ရပ္ရိွႏုိင္ငံမ်ားကုိ ေကာင္းမြန္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္မႈကုိ လက္ကုိင္ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ 
လုံၿခံဳေရး က႑အား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတုိ႔ကုိ ကူညီပ့ံပုိးရန္ ရည္ရြယ္ေသာ ႏုိင္ငံတကာ 

အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ DCAF သည္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စံခ်ိန္စံႏႈန္း မ်ားကုိ 

ဖန္တီးျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ ျမွင့္တင္ေပးျခင္း၊ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ကုိက္ညီမႈ ရိွေသာ မူဝါဒမ်ားျဖစ္ေပၚလာေရး 

အတြက္ သုေတသနျပဳျခင္း၊ ဒီမုိကေရစီစံႏႈန္းႏွင့္ အညီျဖစ္ေသာ လုံၿခံဳေရးက႑အား စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈကုိ 

အေထာက္အကူျပဳရန္အတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ အေလ့အက်င့္မ်ားႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ 

ခြျဲခားေရြးထုတ္ေပးျခင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံအတြင္းသုိ႔သြားေရာက္၍ အၾကံျပဳခ်က္ေပးျခင္းျဖင့္ 

ကူညီေထာက္ပ့ံျခင္းႏွင့္ လက္ေတြ႔အသုံးခ်မႈအတြက္ ကူညီေထာက္ပ့ံမႈဆုိင္ရာ အစီအစဥ္မ်ားကုိ 

စီစဥ္လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းတုိ႔ကုိ လုပ္ေဆာင္ပါသည္။ 

 

ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ဒီဇိုင္းပံုစံအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေပးေသာ Petra Gurtner 
အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ပံုႏိွပ္ထုတ္ေဝမည့္ ေရးသားထားမႈကို တည္းျဖတ္ေပးေသာ  
Cherry Ekins 
ျပင္သစ္ဘာသာျဖင့္ပံုႏိွပ္ထုတ္ေဝမည့္ ေရးသားထားမႈကို တည္းျဖတ္မႈေပးေသာ 
Lynda Chenaf 
ျပင္သစ္ဘာသာသို႔ဘာသာျပန္ဆိုေပးေသာ Linda Machata ႏွင့္ 
App ေရးဆြဖဲန္တီးေပးေသာ Fernando Colaco တို႔အား DCAF 
မွေက်းဇူးတင္ရိွပါသည္။ 
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ဤပံုႏိွပ္ထုတ္ေဝမႈကို အကိုးအကားျပဳလုပ္ရန္ 
Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces, 
“Parliaments”, SSR Backgrounder Series (Geneva: DCAF, 2015) 
© DCAF ၊ လံုၿခံဳေရးက႑အား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး 
ေနာက္ခံသမိုင္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္မ်ားကို www.dcaf.ch တြင္အခမ့ဲရယူႏိုင္ပါသည္။ 
ရယူအသံုးျပဳသူမ်ားသည္ ဤအခ်က္အလက္ကို မိတၱဴပြားျဖန္႔ႏိုင္ေသာ္လည္း 
DCAF မွရရွိေၾကာင္းကို အသိအမွတ္ျပဳေဖာ္ျပရမည္ျဖစ္သည္။ အက်ဳိးစီးပြားရွာရန္ 
အတြက္ အသံုးခ်မႈမျပဳရ။ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Notes



Geneva Centre for the Democratic Control  
of Armed Forces (DCAF)
P. O. Box 1360
CH-1211 Geneva 1
Switzerland

Read the SSR Backgrounders online or  
download the free SSR Backgrounders app  
for smartphones and tablets at  
www.ssrbackgrounders.org


