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စာေရးသူမ်ားအေၾကာင္း

ယခုအစီရင္စာအား ဦးေဆာင္ေရးသားသူမွာ ဒစ္လန္ ဟန္ဒရစ္ဆန္ ျဖစ္ျပီး ကင္းမ္ ဂ်ိဳးလစ္ဖ္မွ 
ပ့ံပိုးေပးထားပါသည္။ 

ဒစ္လန္ ဟန္ဒရစ္ဆန္ သည္ ကင္းစ္ေကာလိပ္၊ လန္ဒန္မွ စစ္ေရးေလ့လာမႈ ဌာနမႈ အၾကီးတန္း အဖြဲ႕ 
၀င္တစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။ သူသည္ ပဋိပကၡ၊ လံုျခံဳေရးႏွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးဌာနႏွင့္ မူ၀ါဒေရးရာ သုံးသပ္မႈ 
ျပဳေသာ ဂ်ာနယ္တစ္ေဆာင္၏ တည္းျဖတ္သူျဖစ္ပါသည္။ သူသည္ လံုျခံဳေရး အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေပၚ အထူးျပဳေလ့လာျပီး သုေတသနမ်ားလုပ္ေဆာင္ခဲ့ျပီး က်ယ္ျပန္႕ေသာ ပဋိပကၡ 
ထိခိုက္ခံစားခဲ့ရေသာ အာဖရိကႏွင့္ အာရွ ႏိုင္ငံမ်ားအား မူ၀ါဒေရးရာ အၾကံေပးမႈမ်ား ပ့ံပိုးခဲ့ပါသည္။ 
သူသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ကတည္းက စတင္ အလုပ္လုပ္ခဲပါသည္။ 

ကင္းမ္ ဂ်ိဳးလစ္ဖ္ သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လံုျခံဳေရး၊ ပဋိပကၡႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အကူအညီမ်ားအေပၚ 
အထူးျပဳေသာ အလြတ္သေဘာ သုေတသီ၊ စိစစ္သူႏွင့္ အရင္းအျမစ္ပံ့ပိုးသူ တစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။ 
ကင္းမ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပဋိပကၡ၊ လံုျခံဳေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အကူအညီမ်ားအေပၚ 
သုေတသနမ်ားအား ၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွ စတင္ လုပ္ေဆာင္လာခဲ့သူ ျဖစ္ပါသည္။ သူသည္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ကတည္းက စတင္ကာ Saferworld လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ 
ကင္းမ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လံုျခံဳေရးက႑ ေပါင္းစည္းျခင္း - အတိတ္မွ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားႏွင့္ 
အနာဂတ္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ထုတ္ေ၀ေသာ ေဆြးေႏြးမႈစာတမ္း၏ ဦးေဆာင္ 
ေရးသားသူျဖစ္ပါသည္။ 

ေက်းဇူးတင္ရွိျခင္း

ယခုသုေတသန ေဆြးေႏြးမႈစာတမ္းသည္ Saferwrold ျမန္မာ အစီအစဥ္မွ ေတာင္းဆိုမႈျဖင့္ 
ဒစ္လန္ ဟန္ဒရစ္ဆန္ႏွင့္ ကင္းမ္ ဂ်ိဳးလစ္ဖ္ တို႕မွ သုေတသနျပဳ ေရးသားျပဳစုထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 
ယခုစာတမ္းသည္ အလြတ္တမ္း အၾကံဳေပးတစ္ဦး ျဖစ္သည့္ မတ္ ၀ယ္ခ်္မွ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ 
ကနဦးေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ားမွာ ၾကီးမားေသာ အေထာက္အပံ့မ်ား ရရွိခဲ့ပါသည္။ ၄င္းသုေတသနအား 
ကင္းမ္ဂ်ိဳးလစ္ဖ္ႏွင့္ ဂၽြန္ဘိန္းဘေရ့ခ်္ (Saferworld ျမန္မာရံုး၏ Country Manager) တို႕မွ စီမံ 
လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ေစာလင္းခ်ယ္ (Saferworld ျမန္မာရံုး၏ စီမံကိန္းမန္ေနဂ်ာ)ႏွင့္ သီအို 
ေဟာ္လန္ဒါ (Saferworld ျမန္မာအစီအစဥ္၏ လံုျခံဳေရးႏွင့္ တရားေရး အၾကံေပး) တို႕မွ သုေတသန၏ 
သေဘာတရားပိုင္းသံုးသပ္မႈမ်ားအတြက္ ပံ့ပိုးေပးခဲ့ပါသည္။ ယခုအစီရင္ခံစာအား ဂၽြန္ နယူးမန္းမွ 
တည္းျဖတ္မႈျပဳျပီး ဂ်ိန္း စတီဗင္ဆန္မွ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲေပးခဲ့ပါသည္။ 

© ၂၀၁၈ ၾသဂုတ္လ Saferworld အဖြဲ႕မူပိုင္စာအုပ္ - ယခုစာအုပ္အတြင္းရွိ မည္သည့္အစိတ္အပိုင္းကိုမဆို 
အသိေပးျခင္းတစ္စံုတစ္ရာမရွိဘဲ (electronic, mechanical) အစရွိသည့္ နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ မိတၱဴပြားျခင္း၊ 
ထပ္ဆင့္ျဖန္႕ေ၀ရန္ မူပိုင္ သိမ္းထားျခင္းအား ခြင့္မျပဳပါ။ စာအုပ္တြင္း ပါ၀င္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအား 
အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ ျပန္႕ပြားေစျခင္းအား Saferworld အဖြဲ႕မွ အားေပးၾကိဳဆိုပါသည္။ 



မာတိကာ

  စကားခ်ီး က

  အစီရင္ခံစာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ဂ

 ၁. မိတ္ဆက္ျခင္း ၁

 ၂. လံုျခံဳေရးအေပၚ  တူညီေသာ နားလည္မႈဆီသုိ႕ ၈

 က. အဖြဲ႕အားလံုးအတြက္ တန္းတူညီေသာ အသံရွိေစရန္ အားေပးျခင္း ၉

 ခ. ဘက္စံုလြမ္းျခံဳေရး လံုျခံဳေရးအယူအဆ၏ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈ ၁၃

 ဂ. ျငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္ လံုျခံဳေရးက႑ျဖစ္စဥ္အတြင္း ၁၆ 

SSR အား ေပါင္းစည္းေစျခင္း

 ၃. ဖက္ဒရယ္စနစ္အတြင္း လံုျခံဳေရးအား ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ျခင္း ၂၀

 က. ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ေဒသႏၲရစစ္တပ္ပါ၀ါမ်ားဟန္ခ်က္ညီေအာင္ျပဳျခင္း ၂၃

 ခ. ရဲလုပ္ငန္း ဖြဲ႕စည္းျခင္းအတြက္ ေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္းမ်ား ၂၅

 ဂ. ျပင္ပမွလာေသာ တာ၀န္ခံမႈ၊တာ၀န္ယူမႈဆိုင္ရာ ယႏၲရားမ်ာအား အသံုးခ်ျခင္း ၂၉

 ဃ. လံုျခံဳေရးက႑တြင္ဘက္စံုလြမ္းျခံဳမႈအားေသခ်ာေစရန္ုလုပ္ေဆာင္ျခင္း ၃၂

 င. ဖက္ဒရယ္စနစ္တြင္လံုျခံဳေရးအတြက္ကုန္က်မႈ ေပးေခ်ျခင္း ၃၄

 ၄. လံုျခံဳေရးက႑ေပါင္းစည္းျခင္း လမ္းေၾကားအား သံုးသပ္ျခင္း ၃၇

 က. လံုျခံဳေရးက႑ေပါင္းစည္းျခင္းအတြက္ အခ်ိန္ႏွင့္ ေနရာဖန္တီးျခင္း ၃၈

 ခ. ေတာင္အာဖရိကႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္မွ အေတြ႕အၾကံဳမ်ား ၄၅

 ဂ. လံုျခံဳေရးက႑ေပါင္းစည္းျခင္းအတြက္ ႏိုင္ငံတကာမွ ပံ့ပိုးမႈ ၅၀

 5. နိဂံုးခ်ဳပ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ျပန္လည္အသံုးျပဳႏိုင္မည့္အခ်က္မ်ား ၅၄

 ပူးတြဲ ၁ - ျမန္မာႏို္င္ငံရွိ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား  ၅၇ 

(အစိုးရေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားမပါ)

 ပူးတြဲ ၂ - က်မ္းကိုးစားရင္း ၅၉

 ပူးတြဲ ၃ - ဖတ္ရႈရန္ အၾကံျပဳစာတမ္းမ်ား ၆၂



အတိုေကာက္စကားလံုးမ်ားႏွင့္ အသံုးအႏႈန္းမ်ား

AFP  ဖိလစ္ပိုင္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕
AFSPA  လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ား အထူးအာဏာဥပေဒ
ANC  အာဖရိကန္ အမ်ိဳးသား ကြန္ကရက္
BMATT  ျဗိတိသွ်စစ္ဖက္ေရးရာ အၾကံေပးႏွင့္ သင္တန္းအဖြဲ႕
BSF  နယ္စပ္လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕
CAB  ဘန္စာမိုရိုအေပၚ ဘက္စံုလြမ္းျခံဳေသာ သေဘာတူညီမႈ
CAS  လံုျခံဳေရးအေပၚ အၾကံေပးေရး ေကာင္စီ
CPF  ျပည္သူအေျချပဳရဲလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား
CSO  အရပ္ဖက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား
DDR  လက္နက္ျဖဳတ္သိမ္းျခင္း၊ တပ္ဖြဲ႕၀င္အျဖစ္မွ   
                        ထုတ္ပယ္ျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းျခင္း
EU  ဥေရာပသမၼဂ
FMoD  ကာကြယ္ေရးဖက္ဒရယ္၀န္ၾကီးဌာန
FRELIMO  Frente de Libertação de Moçambique
JMCC  ပူးတြဲစစ္ဖက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေကာင္စီ
KLA  ကိုဆိုဗို လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္
KPC  ကိုဆိုဗို ကာကြယ္ေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္း
MILF  မိုရို အစၥလမ္ လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး
MK  uMkhonto we Sizwe
MNLF  မိုရို အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး
NCA  တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရဲစဲေရး သေဘာတူညီခ်က္
NGO  အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
NHRC  အမ်ိဳးသား လူ႕အခြင့္အေရးမ်ား ေကာ္မရွင္
PCA  ရဲတိုင္ၾကားမႈေျဖရွင္းေရး အာဏာပိုင္
PLA  ျပည္သူ႕ လြတ္ေျမာက္ေရးစစ္တပ္
PNC  အမ်ိဳးသားအရပ္သားရဲ
PNP  ဖိလစ္ပိုင္ အမ်ိဳးသားရဲ
RCMP  ေတာ္၀င္ ကေနဒီယန္း ကင္းေစာင့္ရဲ
RENAMO  Resistência Nacional Moçambicana
SADF  ေတာင္အာဖရိကန္ ကာကြယ္ေရး တပ္ဖြဲ႕မ်ား
SANDF  ေတာင္အာဖရိကန္ အမ်ိဳးသား ကာကြယ္ေရး တပ္ဖြဲ႕မ်ား
SAPS  ေတာင္အာဖရိကန္ ရဲလုပ္ငန္း၀န္ေဆာင္မႈ
SSD  လံုျခံဳေရးက႑ ဖြံ႕ျဖိဳးမႈ
SSR  လံုျခံဳေရးက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး
TNI  Tentara Nasional Indonesia
UK  ယူေက
UN  ကုလသမၼဂအဖြဲ႕
UNRG  အမ်ိဳးသားကြာတီမာလာ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕
US  အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု

စကားလံုးမ်ားအား ျပဳစုရွင္းလင္းထားျခင္း
ေ၀ါဟာရစာရင္း - တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ 
စစ္တပ္အစိုးရမ်ား၊ အစိုးရေက်ေထာက္ေနာက္ခံရွိေသာ တုိင္းရင္းသား 
အရန္တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသား မဟာမိတ္အဖြဲ႕မ်ား

ABSDF  All Burma Students Democratic Front
ALP  အာရခန္ လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ
CNF  ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး
DKBA  တိုးတက္ေသာ ဒီမိုကေရစီ အက်ိဳးျပဳကရင့္တပ္        
EAO  တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္း
KIO  ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕
KNPP  ကရင္နီ အမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရး ပါတီ
KNU  ကရင့္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး
LDU  လားဟူ ဒီမိုကေရအစည္းအရံုး
MPF  ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕
NLD  အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္
NMSP  မြန္ျပည္သစ္ပါတီ
PNLO  ပအို႕ အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရး အဖြဲ႕အစည္း
SSPP  ရွမ္းျပည္နယ္တိုးတက္ေရးပါတီ

Tatmadaw ျမန္မာဘာသာစကားတြင္ “လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕”  
 ျဖစ္ျပီး၊ ယခုအစီရင္ခံစာတြင္ ယခင္ အမ်ိဳးသား   
                           လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ အမည္အား အသံုးျပဳထားသည္၊
TNLA  တေအာင္းအမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရး စစ္တပ္
UNFC  စည္းလံုးေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္       
 ေကာင္စီ
USDP  ျပည္ေထာင္စု ၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးပါတီ
UWSP  ၀ျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးပါတီ



   က

စကားခ်ီး
ယခုစာတမ္းသည္ အပိုင္းႏွစ္ပိုင္းပါ ေလ့လာမႈမွ ဒုတိယအပိုင္းျဖစ္ျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လံုျခံဳေရးက႑ 
ေပါင္းစည္းျခင္းအေပၚ ေလ့လာမႈျပဳထားပါသည္။  ပထမစာတမ္းသည္ - ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လံုျခံဳေရးက႑ 
ေပါင္းစည္းျခင္း - အတိတ္မွ အေတြ႕အၾကံဳ မ်ားႏွင့္ အနာဂတ္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား - ျဖစ္ျပီး အတိတ္ 
ကာလႏွင့္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ လံုျခံဳေရးက႑ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ်ားအေပၚ အေျခခံသည့္ ရႈပ္ေထြးေသာ ေဆြးေႏြးမႈအေျခအေနမ်ားအား ေလ့လာမႈ 
ျပဳထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းစာတမ္းအား ထုတ္ေ၀ခဲ့ေသာ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ကတည္းက 
ဖက္ဒရယ္စနစ္ႏွင့္ အထူးသျဖင့္ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ တိုးတက္မႈမ်ား ေႏွးေကြးစြာ 
ရွိလာျပီး အေၾကာင္းမွာ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ မ်ားျပားေသာ တိုင္းရင္းသား 
လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားမွ လံုျခံဳေရးက႑ ေပါင္းစည္းမႈအေပၚထားရွိေသာ က်ယ္ျပန္႕ျပီး ကြဲျပားသည့္ 
စိတ္၀င္စားမႈႏွင့္ ရပ္တည္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။

လံုျခံဳေရးက႑ေပါင္းစည္းျခင္းအေပၚ တူညီေသာေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မရွိျခင္းက တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင ္
အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္ႏွစ္ရပ္လံုးတြက္ မ်ဥ္းနီမ်ား လွ်င္ျမန္စြာ ျဖစ္ေပၚေစျပီး တိုးတက္မႈမ်ားရရွိရန္ 
ခက္ခဲလာခဲ့ပါသည္။ ေနာက္ဆက္တြဲရလဒ္  တစ္ခု အေနျဖင့္ နက္ရႈိင္းေသာ လံုျခံဳေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား 
ေႏွာင့္ေႏွးသြားခဲ့ရျပီး ၄င္းသည္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအပစ္ခတ္ရဲစဲေရး သေဘာတူညီမႈ (NCA) အား 
လက္မွတ္မထိုးရေသးေသာ အခ်ိဳ႕ေသာ တို္င္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားမွ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ 
ပါ၀င္ရန္ ၀န္ေလးမႈအား ပိုမိုေလးနက္သြားေစျပီး တပ္ေတာ္အား လုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ အျပည့္အ၀ 
ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈ ျပဳေစေစခဲ့ပါသည္။

ယခုစာတမ္းသည္ အာဖရိက၊ အာရွ၊ ဥေရာပႏွင့္ အေမရိကား အစရွိေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွ 
အေတြ႕အၾကံဳမ်ားအား အေျခခံကာ နည္းပညာႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးဆို္င္ရာ ေခါင္းစဥ္ (၃) ခုအေပၚ ေလ့လာမႈ 
ျပဳထားပါသည္ - လံုျခံဳေရးက႑ ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းမႈမ်ားအား ေရရွည္တည္တံ့ေစေရးႏွင့္ ပိုမို ဘက္စံု 
လြမ္းျခံဳမႈ ရွိေရး၊ ဖက္ဒရယ္စနစ္က်င့္သံုးေသာ ႏိုင္ငံမ်ားမွ လံုျခံဳေရးက႑၏ အဖြဲ႕အစည္းဆို္င္ရာ 
လကၡဏာမ်ားႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားအား အမ်ိဳးသားလံုျခံဳေရးအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ 
ေပါင္းစည္းျခင္း၊ ယခုစာတမ္းမွ ရည္ရြယ္သည္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဘက္စံုလြမ္းျခံဳမႈရွိေသာ လံုျခံဳေရး 
က႑တစ္ခုအား - ႏိုင္ငံတြင္းရွိ အမ်ိဳးစံုလင္လွေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ဘာသာေရး 
အသိုင္းအ၀န္းမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား ျပည့္မွီေစျပီး ခိုင္မာေသာ ေရရွည္ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ 
တည္ျငိမ္ေရးအား ပ့ံပုိ ုးႏိုင္ေသာ - မည္သို႕ ဖြံ႕ျဖိဳးေစႏိုင္မည္ ဆိုသည့္အေပၚ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအား 
ျပန္လည္သံုးသပ္မႈမ်ားျပဳရန္ႏွင့္ ပိုမိုအားေကာင္းလာေစေရး ပံ့ပိုးမႈျပဳႏိုင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ႏိုင္ငံသည္ ၄င္း၏ သီးျခားျဖစ္ေသာ အေျခအေနမ်ားအား တံု႕ျပန္မႈျပဳႏိုင္သည့္ လံုျခံဳေရးက႑ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ နည္းလမ္းတစ္ခုအား ေဖာ္ထုတ္ရန္ု လိုအပ္ေနခ်ိန္တြင္ လံုျခံဳေရးက႑ 
ေပါင္းစည္းျခင္းအတြက္ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ လံုးေထြးရံုးကန္ေနရေသာ အျခားေသာႏိုင္ငံမ်ားအား 
ေလ့လာမႈသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအေပၚ လႈံ႕ေဆာ္မႈအား အကူအညီျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ 
ယခုအစီရင္ခံစာမွတစ္ဆင့္ ကြဲျပားေသာ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားအား ျပန္လည္သံုးသပ္ရာမွ ရလာေသာ 
သင္ခန္းစာမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လံုျခံဳေရးက႑ ေပါင္းစည္းျခင္းအတြက္ အသံုးခ်ႏိုင္ေသာ ရိုးရွင္းသည့္ 
စံပံုစံ မရွိျခင္းဆိုသည့္ အခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ 

ဤအေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ ေလးေလးနက္နက္ ရႈပ္ေထြးျပီး အကဲဆတ္မႈ ရွိေနၾကေသာ္လည္း၊ 
ကၽြန္ေတာ္တို႕ ေမွ်ာ္လင့္သည္မွာ ယခုစာတမ္းသည္ သက္ဆို္င္ရာက႑တြင္ အျပဳသေဘာေဆာင္ 
ေျပာင္းလဲမႈမ်ားရရွိေစရန္ တက္ၾကြစြာ အားထုတ္မႈမ်ားအတြက္ အျပဳသေဘာေဆာင္ျပီး အသံုး၀င္ေသာ 
ပံ့ပိုးမႈျဖစ္ေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။

ေပါလ္  မာဖ ီ

အမႈေဆာင္ ဒါရိုက္တာ



ခ   ပဋိပကၡခံစားခဲ ့ရေသာ ေဒသမ်ားတြင္ လံု ျခံ ဳေရးက႑ေပါင္းစည္းျခင္း- ျမန္မာႏိ ုင္ငံအတြက္ ဆင္ျခင္သံုးသပ္ျခင္း 

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသၾကီးျပေျမပံု

ရွမ္း



   ဂ 

အစီရင္ခံစာ အက်ဥ္းခ်ဳ ပ္

 ဤစာတမ္းအစီရင္ခံစာသည္ နည္းပညာႏွင္ ့ ႏိ ုင္ငံေရးေလ့လာမႈမ်ားအား အာဖရိက၊ 
အာရွ၊ အေမရိကန္အလယ္ပိ ုင္းႏွင္ ့ ဥေရာပ ႏု ိင္ငံမ်ားမွ လံု ျခံ ဳေရးက႑အတြက္ 
ေဆြးေႏြးညွိႏိ ႈင္းမႈ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားမွ ေကာက္ႏုတ္ေလးေလာထားျပီး ျမန္မာႏိ ုင္ငံ၏ 
ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကုိ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ တင္ျပေဆြးေႏြးထားပါသည္။ 
ဤစာတမ္း အစီရင္ခံစာကို လံု ျခံ ဳေရးက႑ ေဆြေႏြးညွိႏိ ႈင္းမႈမ်ားႏွင့ ္ ၄င္းေဆြးေႏြးမႈ 
မ်ားတြင္ အားလံုး ပါဝင္မႈရွ ိေစျခင္း၊ ဖယ္ဒရယ္နိ ုင္ငံမ်ားတြင္ လံု ျခံ ဳေရးက႑မ်ား ၏ 
အဓိကက်ေသာ ဖြ ဲ႕စည္းပံ ုလကၡဏာမ်ားႏွင့ ္ အမ်ိ ဳးသားလံု ျခံ ဳေရး က႑မ်ား အတြင္း 
လက္နက္ကိုင္အဖြ ဲ႕မ်ားအား ေပါင္းစည္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း စသည့္အေၾကာင္း အရာ (၃) 
ခုအေပၚဦးတည္ ထားပါသည္။ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ျငိမ္းခ်မ္း ေရးႏွင္ ့ လံ ု ျခံ ဳေရးကို 
ပိ ု၍ခိ ုင္မာေအာင္ျပဳလုပ္နိ ုင္ရန္အတြက္ ျမန္မာနိ ုင္ငံတြင္ အားလံုး ပါဝင္ေသာ 
လံုျခံဳေရးက႑တစ္ရပ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ေတြ႕ၾကံဳရမည့္ စိန္ေခၚ မႈမ်ားအေပၚ 
ပိ ု၍ေလးနက္ေသာ သံုးသပ္မႈမ်ားကို ေဖာ္ျပထားျခင္းအားျဖင္ ့ အေထာက္ အကူ 
ျဖစ္ေစရန္ရည္ရြယ္ပါသည္။ ဤစာတမ္းအစီရင္ခံစာသည္ ျမန္မာနိ ုင္ငံ လံု ျခံ ဳေရး 
က႑ေပါင္းစည္းေရးအတြက္ အပိ ုင္းနွစ္ပိ ုင္းထားျပီး  ေလ့လာေသာ အစီအစဥ္မွ ဒုတိယ 
အစီရင္ခံစာျဖစ္ျပီး ပထမစာတမ္းမွာျမန္မာႏိ ုင္ငံတြင္ လံု ျခံ ဳေရး က႑ေပါင္းစည္းေရး 
- အတိတ္မွ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားႏွင္ ့ အနာဂါတ္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား ဟူေသာေခါင္းစဥ္ျဖင္ ့ 
အနာဂါတ္ျမန္မာႏိ ုင္ငံႏွင္ ့ ပါတ္သက္၍ အဓိကက်ေသာ ပါဝင္ပါတ္သက္သူမ်ား 
(အမ်ိဳးသား ဒီမိ ုကေရစီအဖြ ဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD)၊ တပ္မေတာ္ (ျမန္မာနု ိင္ငံေတာ္၏စစ္တပ္) ႏွင္ ့ 
မ်ားစြာေသာလက္နက္္ကိ ုင္ အဖြ ဲ႕အစည္းမ်ား) ၏ မတူညီေသာ အျမင္မ်ားအပါ အဝင္  
ျမန္မာနိ ုင္ငံ၏ရႈပ္ေထြးလွေသာ ေနာက္ခံသမိ ုင္းေၾကာင္းႏွင္ ့ လက္ရွ ိ အက်ယ္တဝင္ ့ 
ျဖစ္ေနေသာ လံုျခံဳေရးက႑ေပါင္းစည္းေရး တို႕ကိ ု အဓိကထားေလ့လာ တင္ျပခဲ ့ပါသည္။ 

 ဒီမိ ုကေရစီႏွင္ ့ ဖက္ဒရယ္ဆန္ေသာ နု ိင္ငံတစ္နိ ုင္ငံကိ ု ဖြ ဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ရန္ 
ပါတီမ်ားက ေဆြးေႏြးညွိနိ ႈင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ရမည္ဆိုသည့္ အခ်က္အား တစ္နိ ုင္ငံလံ ုးအပစ္
အခတ္္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ NCA ထဲတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္ႏွင္ ့ အညီ ျမန္မာနိ ုင္ငံ၏ 
အစုအဖြ ဲ႕မ်ားပါဝင္ေသာ နိ ုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြ ဲတစ္ရပ္ကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ပထမအၾကိမ္အျဖစ ္
စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ ့သည္။ သို႕ေသာ္လည္း ေဆြးေႏြးမႈေတြသည္ ေႏွးေကြးေနျပီး 
ယခုအခ်ိန္အထိ အားလံုးပါဝင္လာမႈမရွ ိေသးေပ။ လက္နက္ကိုင္အဖြ ဲ႕အစည္း EAO ၂၀ 
ေက်ာ္ အထက္ရွ ိေနေသာ္လည္း လက္ရွ ိတြင္ ၁၀ ဖြ ဲ႕ကသာ တစ္နိ ုင္ငံလံ ုးအပစ္အခတ္ 
ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ NCA ကိုလက္မွတ္ေရးထိုးထားပါသည္။ ၄င္းသည္ အခ်ိဳ႕ေသာ ေဒသမ်ားတြင ္
၁၉၈၀ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ျဖစ္ပြားခဲ ့ေသာ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားမွ တည္ျငိမ္မႈကိ ု 
ယူေဆာင္ေပးနိ ုင္ခဲ ့ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေဒသမ်ားတြင္ အေျခအေနတင္းမာေနဆဲျဖစ္သည္။ 

 ထိုအခ်ိန္အေတာအတြင္း တိုက္ရိ ုက္စစ္တပ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈမွ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ (၂၀၁၆ 
ခုႏွစ္တြင္ NLD မွ အာဏာရလာေသာျဖစ္စဥ္) သည္  အထိမခံနိ ုင္ေသာအေနအထားတြင္ 
ရွ ိေနသည္။ တပ္မေတာ္မွ  ေန႕စဥ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကိစၥရပ္မ်ားကို ဦးေဆာင္ျခင္း မရွ ိေတာ့ 
ေသာ္လည္း နိ ုင္ငံေရး၊ ဥပေဒျပဳေရး ႏွင့ ္ စီးပြားေရးအပါအဝင္ စစ္ေရးစစ္ရာႏွင္ ့ ့ 
လံ ု ျခံ ဳေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္တာမ်ားအားလံုးတြင္ အာဏာအျပည့္အဝရွ ိေနေသးသျဖင္ ့ 
ထိ ုအရာမ်ားသည္ တပ္မေတာ္အား ျငိမ္းခ်မ္းေရးစကားဝိ ုင္း၌ အဓိကေနရာတြင္ ပါဝင္ 
ေနေစသည္။ 



ဃ ပဋိပကၡခံစားခဲ ့ရေသာ ေဒသမ်ားတြင္ လံု ျခံ ဳေရးက႑ေပါင္းစည္းျခင္း- ျမန္မာႏိ ုင္ငံအတြက္ ဆင္ျခင္သံုးသပ္ျခင္း  

 ၁  The authors recognise ongoing disputes regarding the official sequencing of the terms ‘democratic’ and ‘federal’ when 
referring to the future political system, and do not imply that one is more important than the other. 

 ၂ This was indicated in an addendum to the NCA containing key clarifications and in numerous public statements from 
officials.

 ျမန္မာနိ ုင္ငံ၏ လက္ရွ ိ နိ ုင္ငံေရးအေျခအေနက နိ ုင္ငံ၏ လံု ျခံဳေရးက႑ ဖြ ဲ႕စည္းပံ ုႏွင္ ့ 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈပံ ုစံမ်ားအေပၚ ေမးခြန္းမ်ားေမးစရာျဖစ္လာပါသည္။ ပထမအေနျဖင္ ့ 
နု ိင္ငံအတြင္းရွ ိသည့္ မတူညီေသာ လူမ် ိ ဳးစုမ်ားႏွင့ ္ ဘာသာမတူသူ မ်ား၏ လိုအပ္မႈ 
မ်ားအား ေဖာ္ေဆာင္ေပးနိ ုင္ေရးကို ဖက္ဒရယ္စနစ္တစ္ခုအတြင္း မည္ကဲ့သိ ု႕ ဖြ ဲ႕စည္းတည္ 
ေဆာက္နု ိင္မည္နည္း။ ဒုတိယအေနျဖင္ ့ တစ္နိ ုင္ငံလံ ုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာ
ခ်ဳပ္ NCA ကို လက္မွတ္ထိုးထားေသာ လက္နက္ကိုင္ အဖြ ဲ ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင္ ့ ၄င္းတို႕
ကကိုယ္စားျပဳထားသည္ဟုဆိုေသာ လူပုဂၢ ိ ဳလ္မ်ားအတြက္ သို႕မဟုတ္ ၄င္းတို႕ကိ ုယ္တိုင္ 
၏ လံု ျခံ ဳေရးအ တြက္ ညွိႏိ ႈင္းသေဘာတူညီမႈမ်ား မရွ ိဘဲ အမ်ိဳးသားလုံ ျခံ ဳေရးက႑တြင္း 
ေပါင္းစည္းနိ ုင္ သိ ု႕မဟုတ္ ထြက္သြားနု ိင္ မည္နည္း။ တတိယအေနျဖင္ ့ ၄င္းျပႆနာ 
မ်ားအားလံုးကိ ု ေက်ေက်နပ္နပ္ ေျဖရွင္းေပးနိ ုင္ရန္ ု ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြ ဲမ်ားျပဳလုုပ္ 
ျခင္းအျပင္ မည္ကဲ့သိ ု႕ အခ်ိန္အလံုအေလာက္ ထားရွ ိေပးနု ိင္မည္နည္း။ ၄င္းသည္ေရရွည္ 
တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္း၍ တိုးတက္ေစမည့္ ေမွ်ာ္လင္ ့ခ်က္မ်ားအတြက္အဓိကျဖစ္ေစမည့္ 
ျမန္မာနိ ုင္ငံ၏ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားမွ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ နိ ုင္ငံေရးအုပ္ျမစ္တစ္ခု 
အေျခခ်မႈကိ ု ရရွ ိနိ ုင္ရန္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈျဖစ္ေစနိ ုင္ပါသည္။ 

 ျမန္မာနိ ုင္ငံအတြက္ ၾကာရွည္စြာရင္ဆိုင္ရမည့္ စိန္ေခၚမႈမွာ နု ိင္ငံေတာ္ကို ကာကြယ္ 
သည့္၊ ဥပေဒအာဏာကို ထိန္းသိမ္းသည့္ ႏွင့ ္ လူမ် ိ ဳးစုႏွင့ ္ ကိ ုးကြယ္ ယံု ၾကည္မႈဘာသာ 
ေနာက္ခံ မတူညီေသာသူမ်ား ၏ နိ ုင္ငံသားအခြင္ ့ အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ ေပးနိ ုင္သည့္ 
အဖြ ဲ႕တိ ုင္းက တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ တသားတည္းျဖစ္ေသာ လံုျခံဳေရးက႑ 
တရပ္ ကိုဖန္တီးရန္အတြက္ အစိ ုးရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့ ္ လက္နက္ကိုင္အဖြ ဲ႕အစည္းမ်ားႏွင္ ့ 
ဆက္ႏြယ္ေနေသာ မတူညီသည့္ လံု ျခံ ဳေရးႏွင္ ့ တရားမွ်တမႈ က႑မ်ားကို 
ေပါင္းစည္းရန္ျဖစ္သည္။ ၄င္းစိန္ေခၚမႈကို ရင္ဆိုင္နိ ုင္ရန္ လံု ျခံ ဳေရးက႑ကို ဒီမိ ုကေရစီနွင္ ့ 
ဖက္ဒရယ္စနစ္၁ အတြင္း မည္သို႕ဖြ ဲ႕စည္းျပီး အုပ္ခ်ဳပ္မည္ စသည့္  အျမင္မတူညီမႈ 
မ်ားမွ်ေဝေသာ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္အျမင္ (shArED visiON) တစ္ခု ႏွင့ ္ ့ ေျပာင္းလဲရန္အတြက္ 
ကတိကဝတ္ျပဳရန္ အဖက္ဖက္မွ အဖြ ဲ႕မ်ားပါဝင္လာရန္ လိုအပ္သည္။  

 ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ တစ္နု ိင္ငံလံ ုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီစာခ်ဳပ္ထဲတြင္ လံု ျခံ ဳေရး 
က႑ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရး (sECurity rEiNtEgrAtiON) ၏ အယူအဆမ်ားကို ထည့္သြင္း 
ရည္ညြန္းထားေသာ္လည္း ျမန္မာနိ ုင္ငံတြင္ လံု ျခံ ဳေရးက႑ဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးမႈ မ်ားအတြက္ 
မူေဘာင္တစ္ရပ္ အျဖစ္ မည္ကဲ့သိ ု႕ တိတိက်က် အသံုးျပဳနု ိင္မည့္ သေဘာတူညီမႈတြင္ေတာ့ 
ကန္႕သတ္မႈရွ ိေနသည္။ အဖြ ဲ႕မ်ားက လံုျခံဳေရးက႑ျပန္လည္ ေပါင္းစည္းေရး (sECurity 
rEiNtEgrAtiON) ဟူေသာအသံုးအႏႈန္းကိ ု အသံုးျပဳသည့္အခ်ိန္တြင္ ေယဘုယ်အားျဖင္ ့ 
လက္နက္ျဖဳတ္သိမ္းေရး၊ တပ္ရုပ္သိမ္းေရးႏွင္ ့ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရး (DDr) ႏွင္ ့ 
လံ ု ျခံ ဳေရးက႑ေပါင္းစည္းေရး (လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားမွ သို႕မဟုတ္ ၄င္းပဋိပကၡမ်ား 
အလယ္မွ ျငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ေနသည့္နိ ုင္ငံမ်ားအတြက္ နိ ုင္ငံတကာ၏ 
ခ်ဥ္းကပ္မႈအစဥ္အလာ ႏွစ္ရပ္) တို႕အားေပါင္းစပ္ရန္ ရည္ညႊန္းၾကသည္။၂ 

 သို႕ေသာ္ လက္ေတြ႕တြင္ တပ္မေတာ္ႏွင္ ့ လက္နက္ကိုင္အဖြ ဲ႕အစည္းမ်ာအၾကား 
လက္နက္ျဖဳတ္သိမ္းေရး၊ တပ္ရုပ္သိမ္းေရးႏွင္ ့ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရး (DDr) 
ႏွင္ ့ လံ ု ျခံ ဳေရးက႑ေပါင္းစည္းေရး တို႕အေပၚ ကြဲလြ ဲေနေသာ နားလည္မႈမ်ား၊ 
စိတ္ဝင္စားမႈမ်ားႏွင္ ့ ေနရာထားရွ ိမႈအေျခအေနမ်ား ရွ ိေနေသးသည္။ ၄င္းကိစၥရပ္မ်ား 
အေပၚ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားသည္လည္း ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္အေပၚ တင္းမာမႈမ်ားသာ ပိ ု၍ 
လွ်င္လွ်င္ျမန္ျမန္ တက္လာေစပါသည္။ လက္နက္ကိုင္အဖြ ဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ 
လက္နက္ျဖဳတ္သိမ္းေရး၊ တပ္ရုပ္သိမ္းေရးႏွင္ ့ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရး (DDr) မွာ 
ဦးစားေပးက႑တစ္ရပ္အေနျဖင္ ့ တပ္မေတာ္က အာရံ ုစိ ုက္ေနခ်ိန္တြင္ လက္နက္ကိုင္ 
အဖြ ဲ႕အစည္းမ်ား အေနျဖင္ ့ ပိ ု၍ဗဟိုခ်ဳပ္ကိ ုင္မႈေလ်ာ့ခ် ျပီး အားလံုးပါဝင္မႈရွ ိေသာ 
လံုျခံဳေရး စနစ္တစ္ခုကိ ု ရရွ ိရန္ ပိ ုမိ ုက်ယ္ျပန္႕ေသာ လံုျခံဳေရးက႑ေပါင္းစည္းေရး 
ျဖစ္စဥ္ကိုသာ အေလးအနက္တိုက္တြန္းေနေပသည္။ ၄င္းသည္ ေဆြးေႏြးညွိႏိ ႈင္းမႈမ်ားကို 
အခါအားေလ်ာ္စြာ ရပ္တန္႕ေစျခင္းႏွင္ ့အတူ  ေခ်ာင္ပိတ္မိေနေသာ အေျခအေန တစ္ခု 
ကို ဖန္တီးေပးေနေပသည္။ ဤကဲ့သိ ု႕ေသာ တိုးတက္မႈမရွ ိေသာ အေျခအေန သည္ 
လက္မွတ္မထိုးရေသးသည့္ အခ်ိ ဳ႕ေသာလက္နက္ကိုင္အဖြ ဲ႕မ်ားမွ လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း 
ပါ၀င္ရန္ တြန္႕ဆုတ္ေနမႈမ်ားအား ပိ ုမိ ုေလးနက္ေစျပီး တပ္မေတာ္အား ၄င္းတြင္ 
ရင္းႏွ ီးျမွပ္ႏွ ံမႈ ျပဳရန္ အျပည့္အဝ အခြင္ ့အေရး ေပးေနသလိုျဖစ္ေနပါသည္။ 



 saferworld  င 

 လက္ေတြ႕မွာေတာ့ ျမန္မာနိ ုင္ငံ၏ လံု ျခံဳေရးက႑ေပါင္းစည္းေရး ျဖစ္စဥ္တြင္ 
လက္နက္ကိုင္ အဖြ ဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင္ ့ လက္နက္ခ်ရမည္ျဖစ္ေစ၊ တပ္ရုတ္သိမ္း 
ရမည္ျဖစ္ေစ (တပ္မေတာ္လက္ခံထားသကဲ့သိ ု႕) သို႕မဟုတ္ တပ္မေတာ္အေနျဖင္ ့ 
လက္နက္ကိုင္ အဖြ ဲ႕အစည္းမ်ားမွ  ေတာင္းဆိုထားေသာ လံုျခံဳေရး က႑တြင္ 
၄င္းတို႕၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားကို ေလ်ာ့ခ်နု ိင္မည့္ အေျခခံက်ေသာ  ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား 
ကို လုပ္ေဆာင္ရန္ ၄င္းသည္ ပထမေျခလွမ္းအေနျဖင္ ့ ျဖစ္နိ ုင္ေျခမရွ ိနု ိင္ပါ။ 
၄င္းသည္  လက္ေတြ႕တြင္ DDr ႏွင္ ့ ssr တို႕၏ အဓိပၸာယ္ အေပၚ ပိ ု၍ သေဘာတူ 
ညီမႈ မ်ားျဖစ္လာေစရန္မကဘဲ အစြန္းတစ္ဖက္တစ္ခ်က္တြင္ ေနရာယူထားၾကေသာ 
၄င္းတို႕အၾကားတြင္ အလယ္အလတ္လမ္းစဥ္ (miDDLE pAth) တစ္ခုကိ ု အဖြ ဲ ႔ႏွစ္ခုလံ ုးအတြက္ 
ရွာေဖြရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း မီးေမာင္းထိုးျပေနေပသည္။ ဤကိစၥရပ္အေပၚ အေျခခံက်ေသာ 
သေဘာတူညီမႈတစ္ခုကိ ု ရရွ ိ ျခင္းသည္ ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူညီစာခ်ဳပ္ (uNiON ACCOrD) 
(အစိ ုးရမွ ၂၀၂၀ မတုိင္ခင္ ေဆြးေႏြးညွိႏိ ႈင္းမႈမ်ားမွ ရရွ ိနိ ုင္ရန္ရည္ရြယ္ေသာအရာ) ကို 
ေအာင္ျမင္စြာ သေဘာတူညီမႈရရွ ိရန္အတြက္ ကနဦး လိုအပ္ေသာအရာတစ္ခုျဖစ္သည္။ 

 ျမန္မာနိ ုင္ငံမွာေတာ့ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ား ခ်ဳပ္ျငိမ္း၍ ျပိဳကြ ဲေနေသာ အရာမ်ားအား 
ျပန္လည္ ျပဳျပင္ရန္ အေျဖရွာေနၾကေသာ အျခားနိ ုင္ငံမ်ားကဲ့သိ ု႕ပင္ ၄င္း၏အဖက္ဖက္ေသာ 
ေနာက္ခံအေျခအေန ေပၚမူတည္၍ လံု ျခံဳေရး၏ အဓိပၸာယ္ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္းျဖင္ ့ 
မွ်ေဝနားလည္ ျခင္းရွ ိမွသာ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းလာနိ ုင္ေပမည္။ ယွဥ္ျပိဳင္ေနၾကေသာ အဖြဲ ႔မ်ားမွ 
ေဆြးေႏြးညွိနိ ႈင္းမႈမ်ား ႏွင္ ့ ယံ ု ၾကည္မႈတည္ေဆာက္ျခင္းမ်ားတြင္ ပါဝင္လာျခင္းအားျဖင္ ့ 
ေရရွည္တည္တံ့ေသာျငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ေနေသာ အခ်ိန္ကာလအတြင္း 
လိုအပ္လ်က္ရွ ိေသာ လံုျခံဳေရး ႏွင့ ္ပတ္သက္ေသာ အေတြးအေခၚမ်ားကို ျပန္လည္ 
ဦးတည္ရန္ အခြင္ ့အေရးေပးနု ိင္ေပမည္။ တနည္းအားျဖင္ ့ ျငိမ္းခ်မ္း၍ စည္းလံုးညီညြတ္ေသာ 
နု ိင္ငံတစ္နိ ုင္ငံ ျဖစ္လာေစရန္ စစ္တပ္၊ ရဲတပ္ဖြ ဲ႕ႏွင္ ့ အျခားတပ္ဖြ ဲ႕မ်ားတြင္ မည္သည့္ 
အခန္းက႑တြင္လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည္ဆုိသည္ကို စဥ္းစားရန္ျဖစ္သည္။ 

 သို႕ေသာ္ျငားလည္း လံု ျခံ ဳေရးက႑အေပၚ မွ်ေဝနားလည္မႈကို တည္ေဆာက္ျခင္းသည္ 
ေနွးေကြး၍ ခက္ခဲေသာ  ျဖစ္စဥ္တစ္ခုျဖစ္ေနေပလိမ္ ့မည္။ လက္ရွ ိညွ ိႏိ ႈင္းေဆြးေႏြးမႈ
မ်ားကို ပိ ု၍ ပါဝင္မႈရွ ိလာေအာင္ ညီညာေသာအားထုတ္မႈမ်ား (ပဋိပကၡျဖစ္ေနေသာ 
အဖြဲ႕မ်ားႏွင့ ္ လူမႈအဖြ ဲ႕အစည္းအတြင္း ခြ ဲထြက္ေန၍ အပယ္ခံျဖစ္ေနေသာ အသံမ်ား 
စသည့္ အရာႏွစ္ခုလံ ုး) အေပၚမူတည္ေနလိမ္ ့မည္။ အထူးသျဖင္ ့ အမ်ိ ဳးသမီးမ်ားအား 
ပါဝင္မႈရွ ိေစျခင္းသည္  (အထူးသျဖင္ ့ နိ ုင္ငံေရး၊ လူမႈေရးႏွင္ ့ လံ ု ျခံ ဳေရးက႑ျပဳျပင္ေျပာင္း
လဲမႈမ်ားတြင္)  ေရရွည္တည္တံ့၍ ၾကာရွည္ခံေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီမႈ မ်ားႏွင္ ့  
ခိ ုင္မာစြာဆက္ႏြယ္မႈရွ ိေလသည္။ 

 ျမန္မာနိ ုင္ငံတြင္းရွ ိ အဖြ ဲ႕မ်ား ေျခလွမ္းညီညာစြာျဖင္ ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြး
ပြ ဲမ်ားတြင္ ပါဝင္နိ ုင္ ျခင္းမရွ ိပါက ပဋိပကၡမ်ား ကို အဆံုးသတ္ရန္ လုိအပ္ေသာ 
ေျပာင္းလဲမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္ သေဘာတူညီမႈမ်ား ရႏိ ုင္ေျခမရွ ိပါ။ ပိ ုမိ ုပါဝင္မႈရွ ိ ျခင္းဟူသည္ ့
လံု ျခံ ဳေရး၏ အယူအဆကို လက္ကိုင္ထားျခင္းသည္ လူတိုင္း၏လိုအပ္ခ်က္အတြက္ 
တုန္႕ျပန္မႈျဖစ္ေစမည့္ အနာဂါတ္ ဖက္ဒရယ္ လံု ျခံ ဳေရး စနစ္အေပၚ သေဘာတူညီရန္ 
အားထုတ္မႈမ်ားကို တိ ုက္တြန္းေပးနိ ုင္ေပမည္။ နု ိင္ငံတကာမွျဖစ္ပ်က္ခဲ ့ေသာ 
ဥပမာမ်ားကို ၾကည့္ပါက ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို အေျခခ်နိ ုင္ရန္ လံု ျခံ ဳေရး က႑ေပါင္းစည္းေရး 
နွင္ ့ စပ္ဆိုင္ေသာ အနည္းဆံုး သတ္မွတ္ျပဌာန္းခ်က္မ်ား ကို ပါဝင္ေစျခင္း 
သေဘာတူညီမႈရရွ ိ ျခင္းသည္ ထိုကိစၥရပ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနစဥ္ ကာလအတြင္း 
အနာဂါတ္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအတြက္ အေျခခံအုတ္ျမစ္ခ်ရန္ အကူအညီေပးနု ိင္မည္ျဖစ္သည္။ 

 

 ဖက္ဒရယ္မူ၀ါတြင္ အဓိက လံုျခံဳေရး အက်ိဳးေက်းဇူး (၄) ခုရွ ိ ျပီး ၄င္းတို႕သည္ 
ပဋိပကၡလြန္ သို႕မဟုတ္ ပဋိပကၡ ထိခိ ုက္ ခံစားခဲ ့ရေသာ ျပည္နယ္မ်ားတြင္  လိုက္ဖက္ေသာ 
အစိုးရပံ ုစံတစ္ခုအား ျဖစ္ေစျပီး - က) ၄င္းသည္ ကြဲ ျပားေသာ ေဒသမ်ား အၾကားတြင္ 
ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင္ ့ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား ျမင္ ့တင္ေပးသည္၊ ခ) ၄င္းသည္ 
လူမ် ိ ဳးစုတစ္ခုႏွင္ ့ ဆိ ုင္ေသာ ဘာသာေဗဒဆိုင္ရာ လူနည္းစု အခြင္ ့အေရးမ်ား 
ကာကြယ္ရာတြင္ ကူညီသည္၊ ဂ) ၄င္းသည္ လူအမ်ားႏွင္ ့ ဆိ ုင္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္း 
လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ျပည္သူမ်ားႏွင္ ့ လူနည္းစုအဖြ ဲ႕မ်ား ပါ၀င္ႏိ ုင္ရန္ အခြင္ ့အေရးမ်ား တိုးျမင္ ့ 
ေပးသည္၊ ဃ) ၄င္းသည္ အမ်ားျပည္သူ ေဘးကင္းမႈႏွင္ ့ တရားမွ်တမႈမ်ား အပါအ၀င္ 
အမ်ိဳးစံ ုလင္ေသာ အမ်ားျပည္သူ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားပံ ့ပိ ုးရာတြင္ ခြင္ ့ ျပဳေပးသည္၊ 
ထို႕ေၾကာင္ ့ ၄င္းတို႕သည္ ျပည္သူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္အား ပိ ုမိ ု ကိ ုက္ညီေစပါသည္။ 

လံု ျခံ ဳေရးက႑အေပၚ 
တူညီေသာ 

မွ်ေဝနားလည္ျခင္းဆီသို႕

ဖက္ဒရယ္ လံု ျခံ ဳေရး 
စပံ ုစံအား ေလ့လာျခင္း



စ   ပဋိပကၡခံစားခဲ ့ရေသာ ေဒသမ်ားတြင္ လံု ျခံ ဳေရးက႑ေပါင္းစည္းျခင္း- ျမန္မာႏိ ုင္ငံအတြက္ဆင္ျခင္သံုးသပ္ျခင္း 

 သို႕ေသာ္ ျမန္မာႏိ ုင္ငံတြင္ အသံုးခ်ႏိ ုင္ေသာ ဖက္ဒရယ္လံု ျခံ ဳေရးစနစ္အတြက္ 
ရိ ုးရွင္းေသာ စံပု ံစံမ်ားမရွ ိပါ။ ယူအန္၏ အဖြဲ႕၀င္ ၁၉၂ ႏိ ုင္ငံတြင္ ၂၇ ႏိ ုင္ငံသာ ဖက္ဒရယ္ 
စနစ္က်င္ ့သံ ုးေသာ ႏိ ုင္ငံမ်ားျဖစ္ျပီး ၄င္းတို႕ တစ္ႏိ ုင္ငံခ်င္းစီတြင္ လံု ျခံ ဳေရး က႑မ်ာ အား 
ဖြ ဲ႕စည္းပံ ု ၊ စီမံခန္႕ခြ ဲပံ ုႏွင္ ့ ပံ ံပိ ုးေပးပံ ုမ်ားသည္ ကြဲ ျပားေနၾကပါသည္။ ယခုႏွစ္မ်ားအတြင္းမွ 
ဖက္ဒရယ္ႏိ ုင္ငံေရး စနစ္မ်ား အား စတင္က်င္ ့သံ ုးလာၾကေသာ ဆိုမားလီးယား (၂၀၁၂) 
ႏွင္ ့ နီေပါ (၂၀၁၅) ကဲ့သိ ု႕ေသာ ႏိ ုင္ငံမ်ား၏ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားမွာ မီးေမာင္းထိုးျပသည္မွာ 
လံု ျခံ ဳေရးက႑မ်ားအား မည္သို႕ အေကာင္းဆံုး ဖြ ဲ႕စည္းႏိ ုင္မည္ကို ဆံ ုးျဖတ္ျခင္းက 
ေဒသတြင္းအေျခအေနမ်ားႏွင္ ့ ဦးစားေပးမ်ားအား အေလးေပး ဆင္ျခင္သံုးသပ္ရမည့္ 
ခက္ခဲေသာ ႏိ ုင္ငံေရးႏွင္ ့ လက္ေတြ႕က်ေသာ ေမးခြန္းမ်ားအား ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ 

 အျခားေသာႏု ိင္ငံမ်ားမွ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားအရ ယခုအစီရင္ခံစာတြင္ ဖက္ဒရယ္စနစ္သို႕ 
အသြင္ကူးေျပာင္းေနေသာ ျမန္မာႏိ ုင္ငံတြင္လည္း ေတြ႕ၾကံဳလာရႏိ ုင္သည့္ အခက္အခဲႏွင္ ့ 
အက်ပ္ရိ ုက္ျခင္း (၅) ရပ္အား ဆန္းစစ္မႈျပဳထားပါသည္။ 

	 ■ ပထမ - ျပည္တြင္း ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ဖက္ဒရယ္ စစ္တပ္ တပ္ဖြ ဲ႕မ်ားမွလုပ္ေဆာင္ေသာ 
လုပ္ငန္းမ်ားအား ဆန္႕က်င္မႈမွ ကာကြယ္ရန္ ျပည္နယ္ႏွင္ ့ တိ ုင္းေဒသၾကီးမ်ားတြင္ 
သင္ ့ေတာ္ေသာ ဥပေဒ၊ ႏိ ုင္ငံေရးႏွင္ ့ အဖြ ဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ ေဘးကင္းမႈကာကြယ္ေရး 
အစီအစဥ္မ်ားအား ထားရွ ိေရး ၾကိဳးပမ္းေနစဥ္တြင္ ႏိ ုင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာအား 
ကာကြယ္ရန္လည္း “ျပည္ေထာင္စု” (ဗဟိုဟု အဓိပၸါယ္ဖြင္ ့ေသာ)ႏွင္ ့ ေဒသတြင္း 
စစ္တပ္အင္းအားမ်ားအၾကား ဟန္ခ်က္ညီေစရန္ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ေတြ႕ၾကံဳရေသာ 
စိန္ေခၚမႈ ျဖစ္ပါသည္။

 ■ ဒုတိယ - ရဲလုပ္ငန္းအား စီစဥ္လုပ္ေဆာင္ျခင္းအတြက္ ကြဲ ျပားေသာ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားမွ 
အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားႏွင္ ့ အားနည္းခ်က္မ်ား - ရိ ုးရွင္းစြာပင္ ရဲလုပ္ငန္းအာဏာမ်ားအား 
ျပည္နယ္ႏွင္ ့ ေဒသႏၱရအဆင့္မ်ားသို႕ ခြ ဲေ၀ျခင္းတစ္ခုတည္းျဖင္ ့ ျပည္သူလူထုအတြက္ 
အားေကာင္းေသာ လံုျခံဳေရးတစ္ခု အလိုအေလ်ာက္ ျဖစ္ေပၚလာမည္ မဟုတ္ပါ၊ ၄င္းအျပင္ 
လံု ျခံ ဳေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအား ျပည္သူမ်ားမွ ကိုယ္တုိင္ စီမံႏိ ုင္မႈ၊ ၾကီးၾကပ္ႏိ ုင္မႈႏွင္ ့ 
ပ့ ံပိ ုးႏိ ုင္မႈမ်ား မရွ ိခဲ ့ဘူးဆိုလ်င္လည္း ျဖစ္လာမည္ မဟုတ္ပါ။ 

 ■ တတိယ - လံု ျခံ ဳေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ျပည္နယ္ႏွင္ ့ ဖက္ဒရယ္အဆင့္မ်ားတြင္ 
အမ်ားျပည္သူမွ ေရြးေကာက္တင္ေျမာက္ထားေသာ လြတ္ေတာ္မ်ားသို႕ တာ၀န္ခံမႈ၊ 
တာ၀န္ယူမႈရွ ိ ျခင္းအား တိုးျမင္ ့ေစႏိ ုင္မည့္ စနစ္ယႏၲရားမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ႏွင္ ့ 
၄င္းတာ၀န္ခံမႈ တာ၀န္ယူမႈ စနစ္ယႏၲရားမ်ားသည္ ႏိ ုင္ငံ၏ အမ်ိဳးစံ ုလင္လွေသာ 
တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင္ ့ ဘာသာေရး အဖြ ဲ႕မ်ားအျပင္ အမ်ိ ဳးသားမ်ားႏွင္ ့ အမ်ိ ဳးသမီးမ်ား၏ 
မတူညီေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား တံု႕ျပန္ေျဖရွင္းေပးႏိ ုင္ရန္ လိုအပ္ျခင္း

 ■ စတုတၱ - လံု ျခံ ဳေရးအာဏာမ်ားအား ဗဟိုထိန္းခ်ဳပ္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းသည္ လံု ျခံ ဳေရး 
တပ္ဖြ ဲ႕မ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသား သို႕မဟုတ္ က်ားမ ပါ၀င္မႈအား တို ျမင္ ့ရန္ အျမဲလံုေလာက္မည္ 
မဟုတ္ေၾကာင္း နားလည္ျခင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင္ ့ လံ ု ျခံ ဳေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား အား ပံ ့ပိ ုးရန္ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအေပၚ လြမ္းမိ ုးမႈရွ ိေစရန္ တူညီေသာ အခြင္ ့အေရးအား လူတိုင္းရရွ ိေစရန္ 
တက္ၾကြျပီး ေရွ႕ေရာက္ေသာ အားစိ ုက္မႈမ်ား (ေ၀စုပံ ုစံ လူစုေဆာင္းျခင္းအား 
အသံုးျပဳျခင္းကဲ့သိ ု႕)အား လိုအပ္ပါသည္။ 

 ■ ပဥၥမ - ျမန္မာႏိ ုင္ငံသည္ ျပည္သူ႕ဘ႑ာ ဖိအားမ်ားအလယ္တြင္ ေဒသတြင္းႏွင္ ့ 
ျပည္နယ္အဆင့္၌ လံု ျခံ ဳေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ ့ရန္ႏွင္ ့ 
ေရရွည္တည္တံ့ေစရန္ အစရွ ိေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားအား ရင္ဆိုင္ၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ 
၄င္းအတြက္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အက်ယ္ျပန္႕ဆံုး အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားရရွ ိေစရန္ 
ေသခ်ာေစမည့္ အသစ္ေသာ လံုျခံဳေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ 
ဦးစားေပးမ်ားအတြက္ ဖက္ဒရယ္ႏွင္ ့ ျပည္နယ္အစိ ုးရမ်ားအၾကား လက္ေတြ႕က်က် 
ေဆြးေႏြးမႈမ်ား လိုအပ္လိမ္ ့မည္ ျဖစ္သည္။ 

 ျမန္မာနိ ုင္ငံရွ ိ ပဋိပကၡမ်ား၏ ဗဟိုခ်က္တြင္ရွ ိေသာ ရႈပ္ေထြးမႈမ်ားအား ျပန္လည္ 
သံုးသပ္ေသာ ယခုအစီရင္ခံစာမွ ညႊန္ျပ သည္မွာ တာ၀န္ခံမႈႏွင္ ့ တာ၀န္ယူမႈရွ ိေသာ 
ဖက္ဒရယ္ လံု ျခံ ဳေရးစနစ္အား တည္ေဆာက္ရာတြင္ေတြ႕ရေသာ စိန္ေခၚမႈ မ်ားသည္ 
ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ႏွင္ ့ ေဒသႏၱရအဆင့္အဖြ ဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား (ဥပမာ - ျပည္နယ္၊ 
တိုင္းေဒသၾကီး သို႕မဟုတ္ ကိုယ္ပိ ုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင္ ့ရေဒသ) အာဏာခ်ိတ္ဆက္မႈ၏ 
သေဘာတရားမ်ားအေပၚ မူတည္ေနပါသည္။ ေဒသတြင္းအစိ ုးရမ်ားမွ ခ်မွတ္ေသာ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ ဖက္ဒရယ္အာဏာပိ ုင္မ်ားမွ ခ်မွတ္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားထက္ 
အလိုအေလ်ာက္ ျပည္သူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား ပိ ုမိ ု ပံ ့ပိ ုးႏိ ုင္သည္ဆိုသည့္အေပၚ 



 saferworld  ဆ 

 ၃  One exception is the Peshmerga, the military forces responsible for the security of the federal region of Iraqi Kurdistan, which 
the Iraqi army is forbidden by law from entering. See Mario Fumerton and Wladimir van Wilgenburg (2015), ‘Kurdistan’s 
Political Armies: The Challenge of Unifying the Peshmerga Forces’ (Beirut: Carnegie Middle East Center), 16 December, 
available at: http://carnegie-mec.org/2015/12/16/kurdistan-s-political-armies-challenge-of-unifying-peshmerga-forces/in5p.

ျငင္းခံ ုေလ့ရွ ိပါသည္ (လူနည္းစုမ်ားအခြင္ ့အေရးအား ေထာက္ခံသူမ်ားတင္မဟုတ္ဘဲ)။ 
၄င္းသည္ ဖက္ဒရယ္အစိ ုးရမ်ားသည္ ေဒသတြင္းျပည္သူမ်ား၏ ဦးစားေပးမ်ားအား 
မျမင္ႏိ ုင္ ျဖစ္မည္ ဆိုသည့္ ဘံုေၾကာက္ရႊ ံ႕မႈ (ေနာက္ခံ အေျခအေနအမ်ိဳးမ် ိ ဳးတြင္ 
သိျမင္နားလည္ရႏိ ုင္ေသာအရာတစ္ခု) ႏွင္ ့ ခ် ိတ္ဆက္မႈရွ ိေနပါသည္။ သို႕ေသာ္ 
ဖက္ဒရယ္စနစ္၏ လံု ျခံဳေရး၀န္ေဆာင္မႈသည္ ဖက္ဒရယ္ႏွင္ ့ ေဒသႏၲရရႈေတာင္ ့မ်ား အၾကား 
နီးကပ္စြာ အျပန္အလွန္ ခ် ိတ္ဆက္မႈ ရွ ိ ၾကပါသည္။ 

 ဖက္ဒရယ္စနစ္မ်ားအားလံုးတြင္ တူညီေသာ သေဘာတရားမ်ားရွ ိေနပါသည္ - ႏိ ုင္ငံ 
တစ္ႏိ ုင္ငံရွ ိ ေဒသမ်ားအားလံုးမွ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင္ ့ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားမွ အက်ိဳးေက်းဇူး 
ရရွ ိႏိ ုင္ေသာ္လည္း ေဒသႏၲရအစိုးရမ်ားမွ ကိုယ္တုိင္ပံ ့ပိ ုးေထာက္ပံ ့ႏိ ုင္မႈ မရွ ိခဲ ့လ်င္ 
(အမ်ိဳးသားအဆင့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားအတြက္ လိုအပ္မႈ သို႕မဟုတ္ 
ကုန္က်စရိတ္မ်ားေၾကာင္ ့) ဖက္ဒရယ္အစိ ုးရမွ တာ၀န္ယူရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေဒသတြင္း 
စိ ုးရိမ္ရမႈမ်ားအျဖစ္ ရွင္းလင္းစြာေတြ႕ျမင္ရေသာ ကိစၥရပ္မ်ား သည္ (ျပည္သူ႕ ေဘးကင္းမႈႏွင္ ့
ျငိမ္၀ပ္ပိျပားေရး) ေအာက္အဆင့္ အစိ ုးရမ်ား၏ တာ၀န္ျဖစ္ပါသည္။ သို႕ေသာ္ လုံ ျခံ ဳေရး 
၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအား စီမံရန္၊ ၾကီးၾကပ္ရန္ သို႕မဟုတ္ ပံ ့ပိ ုးရန္တို႕အတြက္ ျပည္နယ္မ်ား 
သို႕မဟုတ္ ေဒသတြင္း လုပ္ရွားသမူ မ်ားတြင္ အရည္အေသြးမ်ားမရွ ိခဲ ့လွ်င္ ၄င္းတို႕သည္ 
ဖက္ဒရယ္၏ ပံ ့ပိ ုးမႈ၊ အေျခခံအေဆာက္အအံု သို႕မဟုတ္ အရင္းအျမစ္မ်ားအေပၚ မွ ီခိ ုရျပီး 
အက်ိဳးခံစားခြင္ ့ ရရွ ိမည္ျဖစ္သည္။ 

 တပ္မေတာ္၏ အာဏာအား စစ္ေဆးရန္ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းမွာ ဖက္ဒရယ္ 
လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြ ဲ႕ ဖြ ဲ႕စည္းရန္ျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြ ဲ႕မ်ားမွ 
ယံု ၾကေနၾကစဥ္တြင္ ဗဟိုအစိ ုးရမွ စစ္တပ္မ်ားအား၃ ျပည့္၀ေသာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ဆက္လက္ 
ထိန္းသိမ္း ရန္အေပၚ အေလွ်ာ့ေပးေသာ ႏိ ုင္ငံမ်ား မရွ ိသေလာက္နီးပါးျဖစ္ပါသည္။ သို႕ေသာ္ 
ဗဟိုထိန္းခ်ဳပ္ေသာ လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြ ဲ႕တစ္ခုတြင္ အာဏာအား စုစည္းထားရွ ိမႈအေပၚ 
စိ ုးရိမ္မႈသည္ ျမန္မာႏိ ုင္ငံတစ္ခုတည္းအတြက္ သီးျခား ျဖစ္ေနေသာ အရာေတာ့ 
မဟုတ္ပါ။ ဖက္ဒရယ္ႏု ိင္ငံမ်ားတြင္ - ယူအက္စ္၊ ဂ်ာမနီႏွင္ ့ အိႏၵ ိယတို႕မွ ပံ ုဥပမာမ်ားမွ 
ေလ့လာရသည္မွာ - ကြဲ ျပားေသာ ဥပေဒႏွင္ ့ ႏိ ုင္ငံေရး ေဘးကင္းမႈကာကြယ္ေရးအစီအစဥ္
မ်ားသည္ အခ်ိန္အလိုက္ ေျပာင္းလဲလာခဲ ့ ျပီး ၄င္းသည္ ျပည္နယ္မ်ားအေနျဖင္ ့ ၄င္းတို႕၏ 
အေရးအရာမ်ားတြင္ ဖက္ဒရယ္စစ္တပ္မ်ား၏ ၾကား၀င္လုပ္ကိ ုင္မႈမ်ားမွ ကာကြယ္ႏိ ုင္မႈအား 
ကြဲ ျပားေစပါသည္။

 အျခားတစ္ဖက္တြင္ ရဲလုပ္ငန္းသည္ ျမင္ ့မားေသာ ဗဟိုထိန္းခ်ဳပ္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းမ်ားကို 
လုပ္ေဆာင္ႏိ ုင္ပါသည္။ ႏိ ုင္ဂ် ီးရီးယား၊ ကေနဒါႏွင္ ့ ဂ်ာမနီႏိ ုင္ငံမ်ား အျပင္ အျခားေသာ 
သူမ်ား၏ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားအား ေလ့လာၾကည့္ရာတြင္ ဖက္ဒရယ္စနစ္တြင္ ရဲမ်ား၏ 
ဖြ ဲ႕စည္းမႈပံ ုစံအား နည္းလမ္း (၃) ခုျဖင္ ့ ေတြ႕ႏိ ုင္ေၾကာင္း ယခုအစီရင္ခံစာမွ 
သံုးသပ္တင္ျပ ထားပါသည္၊ ၄င္းတို႕မွာ ဗဟိုထိန္းခ်ဳပ္ရဲလုပ္ငန္း၊ ႏွစ္ဆင္ ့ ျဖစ္ေသာ 
ဗဟိုထိန္းခ်ဳပ္မႈေလ်ာ့နည္းေသာ ရဲလုပ္ငန္းႏွင္ ့ ေပါင္းစပ္ေရာေႏွာေသာ ပံ ုစံတု ိ႕ျဖစ္ပါသည္။ 
၄င္းနည္းလမ္းတစ္ခုစီအေပၚ ေဒသတြင္း ႏိ ုင္ငံေရးႏွင္ ့ အဖြ ဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ 
အေျခအေနမ်ားမွ လြန္စြာ လြမ္းမိ ုးမႈရွ ိပါသည္။ နီေပါ၏ အေတြ႕အၾကံဳမွ ေဖာ္ျပေနသည္မွာ 
ျမန္မာႏိ ုင္ငံတြင္ အသစ္ေသာ ဖက္ဒရယ္လံု ျခံဳေရးစနစ္တစ္ခုသိ ု႕ အသြင္ကူးေျပာင္းမည့္ 
လုပ္ငန္းစဥ္သည္ နည္းပညာအရ ရႈပ္ေထြးမည္ျဖစ္ျပီး ႏိ ုင္ငံေရးအရလည္း အကဲဆတ္ေန 
မည္ျဖစ္သည္ ဆိုသည့္ အခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ ဤအခ်က္သည္ ျပည္ေထာင္စု ျငိမ္းခ်မ္းေရး 
သေဘာတူညီမႈႏွင္ ့ ဖြ ဲ႕စည္းပံ ုအေျခခံဥပေဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအား ဦးတည္ေသာ 
တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြ ဲ႕မ်ားႏွင္ ့ အစိ ုးရအၾကားရွ ိလာမည့္ အနာဂတ္ ေဆြးေႏြး 
ပြ ဲမ်ားအတြင္း ဗဟို ျပဳသံုးသပ္သင္ ့ပါသည္။ 

 

 ျမန္မာႏိ ုင္ငံရွ ိ တိ ုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြ ဲ႕မ်ားသည္ ၄င္းတို႕၏ အဓိကႏိ ုင္ငံေရး 
ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအေပၚမွ ီတည္ျပီး လံု ျခံ ဳေရးက႑ ေပါင္းစည္းေရးအတြက္ မတူညီေသာ 
လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ေကာင္းေရြးခ်ယ္ႏု ိ ုင္ပါသည္။ လံု ျခံ ဳေရးက႑ ေပါင္းစည္းေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ DDr ၏ ပံ ုတစ္ခ် ိ ဳ႕ႏွင္ ့အတူ၊ ယခင္ကအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ ့ေသာ လံုျခံဳေရး 
၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအား ျပည္နယ္မ်ား၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္ထားရွ ိသည့္ ပံ ုစံအတုိင္း 
တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြ ဲ႕ မ်ားအား ျပန္လည္ဖြ ဲ႕စည္းတည္ေထာင္ျခင္း၊ တိုင္း
ရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြ ဲ႕မ်ားႏွင္ ့ ျပည္ေထာင္စု လံု ျခံ ဳေရးတပ္ဖြ ဲ႕မ်ား ေပါင္းစည္းျခင္း 

လံု ျခံ ဳေရးက႑ 
ေပါင္းစည္းျခင္း 

လမ္းေၾကာင္းအား 
လိုက္ပါၾကည့္ျခင္း



ဇ   ပဋိပကၡခံစားခဲ ့ရေသာ ေဒသမ်ားတြင္ လံု ျခံ ဳေရးက႑ေပါင္းစည္းျခင္း- ျမန္မာႏိ ုင္ငံအတြက္ ဆင္ျခင္သံုးသပ္ျခင္း  

 ၄  The legacy of militia programmes and most recently the Border Guard Force scheme are discussed in the first paper of this 
series. 

သို႕မဟုတ္ ပံ ုစံ ၃ ခုလံ ုးေပါင္းစပ္ပံ ုစံလည္း ပါ၀င္ႏိ ုင္ပါသည္။ ႏိ ုင္ငံစနစ္ႏွင္ ့ ေပါင္းစည္းမႈျပဳရန ္
ေရြးခ်ယ္ေသာ အဖြဲ႕မ်ားအတြက္ ညွိႏႈ ိင္းေဆြးေႏြးရန္ အဓိကက်ေသာ အခ်က္မွာ ၄င္းတို႕၏ 
လံု ျခံဳေရးတပ္ဖြ ဲ႕မ်ားအား အနာဂတ္တြင္ ေပါင္းစပ္ဖြ ဲ႕စည္းမည့္ ပံ ုစံ ျဖစ္ျပီး ၄င္းတို႕၏ 
လက္နက္ကိုင္အဖြ ဲ႕မ်ားသာမက အျခားေသာ အရပ္သား ဦးေဆာင္ေသာ ရဲတပ္ဖြ ဲ႕မ်ားႏွင္ ့ 
အရန္စစ္တပ္မ်ားအတြက္ပါ ထည္သြင္းညွ ိႏႈ ိင္းသြားရန္ျဖစ္ပါသည္။ 

 ျပည္ေထာင္စုလံ ု ျခံ ဳေရးတပ္ဖြ ဲ႕မ်ားႏွင္ ့ တိ ုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြ ဲ႕မ်ား 
ေပါင္းစည္းျခင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားမွာ ျမန္မာႏိ ုင္ငံ တြင္ အထူးသျဖင္ ့ သတိျပဳမိဖြယ္ျဖစ္ျပီး 
အေၾကာင္းမွာ သိသာထင္ရွားစြာ အဖြ ဲ႕မ်ား မ်ားစြာ ပါ၀င္ေနျပီး၊ ၄င္းသည္ ဖက္ဒရယ္ 
စနစ္သို႕ ရႈပ္ေထြးေသာ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈႏွင္ ့ တစ္ခ် ိန္တည္း လုပ္ေဆာင္ရန္ 
လိုအပ္ေနမည္တို႕ေၾကာင္ ့ ျဖစ္ပါသည္။ က်ရႈ ံးခဲ ့ေသာ အတိတ္မွ လံု ျခံ ဳေရးက႑ေပါင္း
စည္းေရးအေတြ႕ၾကံဳမ်ားသည္ အခ်ိဳ႕ေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြ ဲ႕မ်ားအား 
၄င္းတို႕၏ လံု ျခံ ဳေရးက႑ ကိုယ္ပိ ုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင္ ့အား စြန္႕လြတ္ရႏိ ုင္သည္ ဆိုသည့္ 
စိ ုးရိမ္မႈမ်ားအား ဆက္လက္ ျဖစ္ေပၚေနေစပါသည္။၄ ရလဒ္တစ္ခုအျဖစ္ ျမန္မာႏိ ုင္ငံသည္ 
အနာဂတ္ လံု ျခံ ဳေရးအစီအစဥ္မ်ားအား ညွိႏိ ႈင္းမႈျပဳလုပ္ျပီးခ် ိန္ႏွင္ ့ အဖြ ဲ႕မ်ားအၾကား 
ယံု ၾကည္မႈႏွင္ ့ စိတ္ခ်မႈတိ ု႕အား ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျပီးေသာ အခ်ိန္တြင္ အထူးသျဖင္ ့ 
ရွည္လ်ားေသာ “ၾကားကာလ”အား ေတြ႕ၾကံဳရလိမ္ ့မည္ျဖစ္သည္။ 

 လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားမွ လြတ္ေျမာက္လာေသာ နီေပါ၊ ကိုဆိ ုဗိ ုႏွင္ ့ ကေမာၻဒီးယား 
အပါအ၀င္ျဖစ္ေသာ ႏိ ုင္ငံမ်ားတြင္ အသြင္ကူး ေျပာင္းမႈကာလ လံုျခံဳေရး လုပ္ငန္းမ်ားသည္  
လက္နက္ကိုင္အဖြ ဲ႕အစည္းမ်ားတြက္ ယာယီ ဂုဏ္ျဒပ္တစ္ခုအား ပံ ့ပိ ုးေပးျပီး ၄င္းတို႕အား 
ခ်က္ျခင္း ဖ်က္သိမ္းရန္မလိုအပ္ဘဲ လံု ျခံ ဳေရးက႑ ေပါင္းစည္းျခင္းအတြက္ အခ်ိန္အား 
ရွာေဖြဖန္တီးျပီး ပဋိပကၡသို႕ တေက်ာ့ျပန္ျဖစ္ေပၚလာေစႏိ ုင္သည့္ အႏၲရာယ္မ်ားအား 
ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းတို႕ျဖစ္သည္။ ၄င္းလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ပါ၀င္ေသာ အဖြဲ႕မ်ားအၾကား 
ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအား ပ့ ံပိ ုးကူညီႏိ ုင္ ျပီး ၄င္းတို႕အား လံု ျခံ ဳေရးက႑ ေပါင္းစည္းျခင္းအတြက္ 
သီးတည္ခ်က္ႏွင္ ့ အခ်ိန္အား သေဘာတူညီမႈရရွ ိေရ ကူညီေပးႏိ ုင္မည္ျဖစ္သည္။ 
၄င္းသည္ လံု ျခံ ဳေရးက႑တြင္ ပိ ုမိ ုခိ ုင္မာျပီး ေရရွည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအတြက္ 
ႏိ ုင္ငံေရး အေျခခံအုတ္ျမစ္မ်ား ခ်မွတ္ႏိ ုင္ရန္ ကူညီႏိ ုင္မည္ျဖစ္သည္။ ထိုသိ ု႕မျဖစ္ပါက 
ျမန္မာႏိ ုင္ငံသည္ တိုင္းရင္းသားအားလံုးႏွင္ ့ ဘာသာေရးအဖြဲ႕မ်ား အားလံုး၏ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား ပိ ုမိ ု ျပည့္မွ ီေစေသာ “စစ္ပြ ဲ အုတ္ျမစ္” မွ “ျငိမ္းခ်မ္းေရး 
အုပ္ျမစ္” သို႕ ကူးေျပာင္းေနေၾကာင္းအား ျပသရန္ ေသခ်ာေသာ ေျခလမ္းမ်ားအား 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည္ ျဖစ္သည္။ DDr အတြက္ လိုအပ္လ်က္ရွ ိေသာ 
အေျခအေနတစ္ခု၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြ ဲ႕မ်ား ႏွင္ ့ ssr တို႕အား 
ေပါင္းစည္းျခင္းသည္  ေပၚေပါက္လာေတာ့မည္ မဟုတ္ပါ။ 

 ေတာင္အာဖရိက၏ အေတြ႕အၾကံဳသည္ လံု ျခံ ဳေရး႑ေပါင္းစည္းျခင္းအတြက္ 
လုပ္ထံ ုးလုပ္နည္းမ်ားအေပၚ နားလည္ေစျပီး အထူးသျဖင္ ့ အစီအစဥ္ေရးဆြဲ ျခင္းႏွင္ ့ 
အေကာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဘက္စံ ုလြမ္းျခံဳမႈရွ ိေစရန္၊ 
အဖြ ဲ႕ငယ္မ်ားအဆင့္ ေပါင္းစည္းျခင္း၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား၊ႏွင္ ့ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား 
(ဦးေဆာင္ရန္ မလိုေသာ္လည္း) ႏိ ုင္ငံတကာမွ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္သူမ်ားမွ ပံ ့ပိ ုးရန္ 
လံႈ႕ေဆာင္ျခင္းမ်ား ပါ၀င္ပါသည္။ တစ္ခ် ိန္တည္းတြင္ ဖိလစ္ပိ ုင္မွ သင္ခန္းစာမ်ားသည္ 
DDr လုပ္ေဆာင္ရန္ ျပဳလြယ္ျပင္လြယ္ေသာ နည္းလမ္းအား ေရြးခ်ယ္ျခင္းမွ 
အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားႏွင္ ့ လက္နက္ကိုင္အဖြ ဲ႕မ်ားထံ ကိုယ္ပိ ုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင္ ့အား 
အတိုင္းအတာတစ္ခုထိ ထားရွ ိမွ ၄င္းတို႕သည္ ရွည္လ်ားျပီး ၀ရုန္းသုန္းကားႏိ ုင္ေသာ 
ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ဆက္လက္ပါ၀င္ေနမည္ျဖစ္သည္။ ၄င္းသည္ ယခင္ျပိဳင္ဘက္ 
မ်ားအား ဘံုတပ္ဖြ ဲ႕တစ္ခုအတြင္း ေပါင္းစည္းႏိ ု ုင္မႈမ်ားအား ဟန္တားမႈ ျဖစ္ေစသည့္ 
ကြဲ ျပားေသာ ဘာသာစကားမ်ား၊ ႏိ ုင္ငံေရး ယံု ၾကည္ခ်က္မ်ား၊ စစ္ေရး အယူ၀ါဒမ်ားႏွင္ ့ 
ဘာသာေရးတို႕အား ေျဖရွင္းရန္ ၾကိဳးပမ္းမႈမ်ားအား ကူညီပံ ့ပိ ုးေပးႏိ ုင္မည္ ျဖစသည္။ 

 ယခုအစီရင္ခံစာတြင္ပါ၀င္ေသာ အေၾကာင္းအရာအေျချပဳ ေလ့လာမႈမ်ားသည္ 
ျမန္မာႏိ ုင္ငံႏွင္ ့ ျခားနားမႈရွ ိေသာႏိ ုင္ငံေရးႏွင္ ့ အဖြ ဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ အေျခအေနမ်ားအား 
ေျပာင္းလဲေစႏု ိင္ခဲ ့ပါသည္။ ေဆြးေႏြးခဲ ့ ျခင္းမရွ ိေသာ “ေျဖရွင္းမႈမ်ား” အား တိုက္ရိ ုက္ 
လြဲေျပာင္းႏိ ုင္ေသာ္လည္း၊ ၄င္းတို႕အေနျဖင္ ့ ျမန္မာႏိ ုင္ငံအတြက္ အေရးၾကီးေသာ 
သံုးသပ္မႈမ်ားအား မီးေမာင္းထိုး ျပသြားခဲ ့ပါသည္၊ ၄င္းမွာ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ 

ျမန္မာႏိ ုင္ငံအတြက္ 
ျပန္လည္ အသံုးျပဳ 

ႏိ ုင္မည့္ အခ်က္မ်ား



 saferworld  စ် 

ျငိမ္းခ်မ္းေရးအား တည္ေဆာက္ႏိ ုင္ရန္ ဘက္စံ ုလြမ္းျခံဳမႈရွ ိေသာ လံုျခံဳေရးက႑တစ္ခုအား 
ညွိႏိ ႈင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွတစ္ဆင္ ့ တည္ေဆာက္သြားရန္ျဖစ္ပါသည္။ 

အတြင္းမွ ေမာင္းႏွင္ေသာ နည္းလမ္း၏ အေရးၾကီးမႈ

 လံု ျခံ ဳေရးညွိႏႈ ိင္းေဆြးေႏြးပြ ဲမ်ားတြင္ ေလးနက္ေသာ ေျပာင္းလဲမႈႏွင္ ့ တိ ုးတက္မႈ 
မ်ားသည္ ျမန္မာႏိ ုင္ငံမွ ေလးနက္ေသာ ၀န္ခံကတိျပဳမႈႏွင္ ့ ႏိ ုင္ငံေရးဆိုင္ရာ 
တို႕ေၾကာင္ ့ ပိ ုမိ ုအားေကာင္းလာေစမည္ျဖစ္ပါသည္။ အဓိကက်ေသာ အခ်က္မွာ 
အဖြ ဲ႕မ်ာအားလံုးမွ အတူတကြ သေဘာတူထားေသာ လံုျခံဳေရး၏ အဓိပၸါယ္အားအား 
ဖြင္ ့ဆိ ုေနေသာ အခ်ိန္တြင္ အဖြ ဲ႕မ်ားသည္ အမ်ိဳးသားေရး အေျခအေနမ်ားအား 
လစ္ဟသံုးသပ္ၾကပါသည္။ DDr ႏွင္ ့ ssr ၏ ႏိ ုင္ငံတကာသေဘာ တရားသည္ 
ျမန္မာႏိ ု ္င္ငံအတြင္း ဘက္စံ ုလြမ္းျခံဳေသာလံုျခံဳေရးက႑ တည္ေဆာက္ေသာ 
အခ်ိန္တြင္ေတြ႕ၾကံဳခဲ ့ရေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားအား ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားေသာ 
အသံုး၀င္သည့္ မူေဘာင္ျဖင္ ့ အသံုးခ်ရန္ျဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္၄င္းသေဘာ တရားမ်ားသည္ 
လုပ္ငန္းမ်ား လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ရန္ ရွင္းလင္းေသာ လမ္းညႊန္မႈမ်ား ပံ ့ပိ ုး ျခင္းမရွ ိဘဲ 
လံု ျခံ ဳေရးက႑တြင္ ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ အစီအစဥ္တစ္ခုႏွင္ ့ လမ္းျပေျမပံ ုတစ္ခုအေပၚ 
သေဘာတူညီေသာ ျမန္မာႏိ ု ္င္ငံတြင္းရွ ိ အဖြ ဲ႕၀င္မ်ားအခ်င္းခ်င္းအၾကားေဆြးေႏြးညွိႏႈ ိင္းမႈ 
အတြက္ အစားထိုးမႈတစ္ခုအျဖစ္အသံုးျပဳပါသည္။ 

 ssr အား ျပင္ပအဖြဲ႕မ်ားမွ “လက္လြဲျခင္း” လုပ္ေဆာင္ျခင္းခံရေသာ ႏိ ုင္ငံမ်ားတြင္ 
အခ်ိ ဳ႕ေသာ ၾကီးမားျပီး ျငိမ္းခ်မ္းေရး ပံ ့ပိ ုးမႈျပဳေသာ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ား၊ 
ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ အရႈ ိန္သည္ ေနွးလာခဲ ့ ျပီး၊ ႏိ ုင္ငံတကာမွ ထြက္ခြာသြားသည့္ 
အခ်ိန္တြင္ ကနဦးရရွ ိမႈမ်ားအား ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျပီး လုပ္ဆာင္ရန္ျဖစ္သည္။ 
ျမန္မာႏိ ုင္ငံ၏ ေဒသတြင္းေမာင္းႏွင္ေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးုလုပ္ငန္းစဥ္သည္ အဖြ ဲ႕အစည္းမ်ား၊ 
နည္းပညာဆိုင္ရာ စြမ္းရည္မ်ားႏွင္ ့ ႏိ ုင္ငံေရး အရိ ႈ ိန္အဟုန္မ်ား တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ 
ျပည္တြင္းလုပ္ရွားသူမ်ားမ်ာ အခြင္ ့အလမ္းတစ္ခု ေပးျပိး ၄င္းမွာ လံု ျခံ ဳေရးက႑တြင္ 
ေဒသတြင္း ပိ ုင္ဆိ ုင္မႈရွ ိ ျပီး ပိ ုမိ ုေရရွည္တည္တံ့ေသာ (ရွည္ၾကာသည္သာမက 
အပတ္တကုန္ၾကိဳးစားရေသာ) ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ရရွ ိလာေစရန္ ျဖစ္သည္။ 

လံု ျခံ ဳေရးက႑ေပါင္းစည္းေရးအတြက္ အခ်ိန္ေဘာင္

 ျမန္မာ့လံုျခံဳေရးက႑တြင္ NLD ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ 
ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ရရွိရန္မ်ာ မ်ိဳးဆက္တစ္ခုသာမကဘဲ ဒီ့ထက္ပိုျပီး လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။ 
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံေရး စနစ္အား အေျပာင္းအလဲလုပ္ေဆာင္ရန္ စိန္ေခၚမႈမ်ား 
ထည့္ေပါင္း ထြက္ေပၚလာမည္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ဖက္ဒရယ္လံုျခံဳေရးစနစ္အား 
တည္ေဆာက္မႈသည္ ေတာ္လွန္ေရးထက္စာလ်င္ ဆင့္ကဲေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားပိုမို 
အားေပးပါသည္၊ ၄င္းသည္ ေျမျပင္ရွိ ေျပာင္းလဲေနေသာ အေျခအေနရ တံု႕ျပန္မႈမ်ားအား 
ခ်ိန္ညွိလုပ္ေဆာင္ရန္ ခြင့္ျပဳေပး ပါသည္။ 

 ျမန္မာ့ အနာဂတ္ ဖက္ဒရယ္လံုျခံဳေရးစနစ္ တည္ေဆာက္ရန္ တိက်ရွင္းလင္းေသာ 
သေဘာတူညီမႈမ်ား မရွိေသးသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္၊ ႏွစ္တိုးခ်ည္းကပ္ပံုနည္းလမ္းသည္ 
သင့္ေတာ္ေသာ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္လာႏိုင္ျပီး ႏိုင္ငံေရး သေဘာတူညီမႈမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရး 
သေဘာတူညီမႈမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာ စြမ္းရည္ႏွင့္ ေငြေၾကးအရင္းအျမစ္မ်ားအား ရရွိေစႏိုင္ရ 
ခြင့္ျပဳေပးပါသည္။ ပါ၀င္ေသာ အဖြဲ႕မ်ားသည္ လံုျခံဳေရးက႑ေပါင္းစည္းျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
အား ေျမပံုဆြဲေလ့လာႏိုင္ျခင္းမွ အက်ိဳးေက်းဇူးရရွိနိုင္ျပီး ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူညီမႈမျပီးခင္ႏွင့္ 
ျပီးေနာက္ပိုင္း အဓိကက်ေသာ အဆင့္မ်ားအတြက္ ေမွ်ာက္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားပါ၀င္ျပီး 
ေျခလွမ္းတစ္ခုခ်င္းစီတြင္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကာလ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကာလ လံုျခံဳေရး 
အစီအမံမ်ားပါ၀င္ျပီး ၄င္းသည္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ားမွ ဆက္လက္ပါ၀င္ 
လုပ္ေဆာင္မႈရွိေစရန္ ယံုၾကည္ စိတ္ခ်မႈအား ပံ့ပိုးေပးပါသည္။ 

ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ ျပည္တြင္း မဲဆႏၵနယ္ေျမ

 အရပ္ဘက္ မူ၀ါဒဆို္င္ရာ အသိုင္းအ၀န္းမ်ားအား ဖန္တီးျခင္းႏွင့္ အားေကာင္းလာေစျခင္းသည္ 
ပံုမွန္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ က်င့္သံုးေသာ လုံျခံဳေရးက႑အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမရွိေသာ ႏို္င္ငံမ်ားတြင္ လံုျခံဳရးက႑ 
အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ အေရးၾကီးေသာ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရး 
ကိစၥရပ္မ်ားအပၚ အေလးေပးပါသည္။ ၄င္းကဲ့သို႕ေသာ ကြန္ယက္မ်ားသည္ က်ယ္ျပန္႕ေသာ 



ည   ပဋိပကၡခံစားခဲ ့ရေသာ ေဒသမ်ားတြင္ လံု ျခံ ဳေရးက႑ေပါင္းစည္းျခင္း- ျမန္မာႏိ ုင္ငံအတြက္ ဆင္ျခင္သံုးသပ္ျခင္း 

ျပည္သူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအေပၚ အေလးေပးရန္၊ အရပ္ဖက္-စစ္ဖက္ အဖြဲ႕မ်ားအၾကား 
လက္တြဲလုပ္ ေဆာင္မႈမ်ားတည္ေဆာက္ရန္၊ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးသူမ်ားမွ ၄င္းတို႕၏ 
လုပ္ရပ္မ်ားအတြက္ တာ၀န္ခံ/ယူရန္ႏွင့္ အေျပာင္းအလဲအတြက္ ျပည္တြင္း ညႊန္႕ေပါင္းအဖြဲ႕မ်ားအား 
စြမ္းရည္ျမင့္တင္ေပးရန္တို႕အေပၚ ဦးတည္ေဆြးေႏြးေသာ လံုျခံဳေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအား 
လမ္းေၾကာင္းေပးႏို္င္မည္ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ ႏို္င္ငံမ်ားမွ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားမွ အၾကံျပဳသည္မွာ 
အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် အရပ္သားမ်ားအေနျဖင့္ ပညာရွင္ဆန္ေသာ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ အသိပညာမ်ားႏွင့္ 
လြမ္းမိုးမႈ မ်ားရရွိလာခဲ့လွ်င္ ၄င္းတို႕အေနျဖင့္ စစ္တပ္ေခါင္းဆာင္မ်ား၏ ေလးစားမႈအား ရရွိႏို္င္ျပီး 
ယခင္ျပိဳင္ဘက္အဖြဲ႕မ်ားအား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ စိန္ေခၚမႈမ်ားအား ေျဖရွင္းႏိုင္ေရး 
ပိုမိုနီးကပ္စြာ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ၾကရန္ အားေပးလႈံ႕ေဆာ္ႏို္င္ မည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤအရာမ်ားသည္ 
ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးကိစၥရပ္မ်ားအား က်ယ္ျပန္႕ေသာ အရပ္သား ပိရိသတ္မ်ားႏွင့္ မူ၀ါဒဆို္င္ရာ 
ေဆြးေႏြးျငင္းခံုမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ကူညီေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

 လံုျခံဳေရးေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ စိတ္၀င္စားမႈမ်ားအၾကား ပဋိပကၡျဖစ္ေနမႈမ်ားအား ျပန္လည္ 
သင့္ျမတ္ေစရန္ လုပ္ငန္းစဥ္သည္ ျမန္မာႏို္င္ငံတြင္ မည္သုိ႕ပင္ဆိုေစ အခ်ိန္ယူလုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ျပီး 
ေအာင္ျမင္မႈမ်ားႏွင့္ က်ရႈံးမႈမ်ားႏွစ္ရပ္လံုးအား ရင္ဆိုင္ရ မည္ျဖစ္ပါသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွ 
တစ္ဆင့္ တိုးတက္မႈမ်ား ေဆာင္က်ဥ္းႏို္င္ခဲ့ျခင္းမရွိလွ်င္ ႏိုင္ငံအတြင္း ဒီမိုကေရစီနည္းက် 
လံုျခံဳေရးက႑ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအား တုိးျမင့္လုပ္ေဆာင္ရန္ လက္ေတြ႕က်ေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား 
မရွိႏို္င္ေတာ့ပါ။ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားမွ ဒီမိုကေရစီ 
ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံအတြက္ ေရးသားေဖာ္ျပထားေသာ ၀န္ခံကတိျပဳမႈမ်ားသည္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား 
ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သင့္သည္ဆိုသည့္ ဘံုျဖစ္ေသာ အေျခခံအခ်က္ တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ 
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 ၅  Saferworld (2017), ‘Security integration in Myanmar: past experiences and future visions’, July. https://www.saferworld.org.
uk/resources/publications/1132-security-integration-in-myanmar-past-experiences-and-future-visions 

 ၆  Technically, one of the signatories, the All Burma Students Democratic Front (ABSDF), is not an ethnically-based organisation. 
It was established by students from across Myanmar and maintains a predominantly pro-democratic stance rather than an 
ethno-political one.

 
မိတ္ဆက္ျခင္း

 ဤစာတမ္းအစီရင္ခံစာသည္ ကမၻာတစ္၀န္းရွ ိ ႏု ိင္ငံမ်ားမွ လုံ ျခံ ဳေရးက႑ 
ေပါင္းစည္းေရးအတြက္ နည္းပညာထည့္သြင္းလုပ္ေဆာင္ခဲ ့မႈ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကုိ    
ေဖၚျပေဆြးေႏြး ေလ့လာျခင္းအားျဖင္ ့ ျမန္မာႏု ိင္ငံလု ံ ျခံ ဳေရးက႑ ေပါင္းစည္းေရးကုိ 
ေဆြးေႏြးလုပ္ေဆာင္ၾကရာတြင္ ေရွ႕ဆက္ တက္လွမ္းသြားႏု ိင္ေရး အတြက္ အေထာက္ 
အကူျဖစ္ေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။  အာဖရိက၊ အာရွႏွင္ ့ လက္တင္အေမရိက ေဒသမ်ား ကဲ့သိ ု႕ 
ျပည္တြင္းလက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ ့သည့္ ႏု ိင္ငံမ်ားတြင္ အစိ ုးရ လက္နက္ကုိင္ 
အဖြ ဲ ႔ မဟုတ္ေသာ အျခားလက္နက္ကုိင္အဖြ ဲ ႔မ်ားအား အမ်ဳ ိးသားလုံ ျခံ ဳေရးက႑ 
အတြင္း ေပါင္းစည္းေရး လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ၾကံဳေတြ႕ခဲ ့သည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင္ ့ အေတြ႔ 
အၾကံဳမ်ားအား ယခုစာတမ္းအစီရင္ခံစာတြင္ ေဆြးေႏြး ေဖၚျပထားပါသည္။ ဤစာတမ္း 
အစီရင္ခံစာ၏ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ျမန္မာႏု ိင္ငံတြင္ မတူကြဲ ျပားမႈမ်ားရွ ိေနေသာ 
လူမ်ဳ ိးစုမ်ားႏွင္ ့ ဘာသာတရားကုိးကြယ္မႈမ်ားအလိုက္ လုိအပ္ေနမႈမ်ားအား ျဖည့္ဆည္း 
ေပးႏု ိင္ ျပီး ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင္ ့ တည္ၿငိမ္မႈကု ိလည္း ခု ိင္မာေစရန္ 
အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ ပိ ုမိ ုဘက္စံ ုလြမ္းျခံဳေသာ လုံျခံဳေရးက႑ကုိ မည္သုိ ႔ 
တု ိးတက္လာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ႏိ ုင္မည္ ဆုိသည့္ စဥ္းစားမႈအေပၚ အေထာက္အကူ 
ျဖစ္ေစရန္ျဖစ္သည္။ ယခုစာတမ္းအစီရင္ခံစာမွာ ျမန္မာႏု ိင္ငံ လုံ ျခံ ဳေရး က႑ေပါင္းစည္းေရး 
အတြက္ အပု ိင္းႏွစ္ပု ိင္းထား၍ ေလ့လာေသာ အစီအစဥ္မွ ဒုတိယ စာတမ္းအစီရင္ခံစာျဖစ္ၿပီး 
ပထမစာတမ္းမွာ ျမန္မာႏု ိင္ငံတြင္လု ံ ျခံ ဳေရးက႑ ေပါင္းစည္းေရး - အတိတ္မွ အေတြ႔ 
အၾကံဳမ်ားႏွင္ ႔ အနာဂတ္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား ဟူေသာေခါင္းစဥ္ျဖင္ ့  ျမန္မာႏု ိင္ငံ၏ 
ေနာက္ခံအေျခအေနကုိ အဓိကထားေလ့လာတင္ျပခဲ ့ပါသည္။၅ 

 

 ျမန္မာႏိ ုင္ငံ၏ ပထမဆံုး ဘက္ေပါင္းစံ ုပါ၀င္ေသာ ႏိ ုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြ ဲအား ၂၀၁၆ 
ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ လုပ္ေဆာင္လာခဲ ့ ၾကပါသည္။ ၄င္းေဆြးေႏြးပြ ဲမ်ားအား ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ 
အာဏာရလာေသာ စစ္တပ္မွ ဖြ ဲ႕စည္းခဲ ့သည့္ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ႕ခိ ုင္ေရးႏွင္ ့ ဖြ ံ႕ျဖိဳးေရးပါတီ ၏ 
ျငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ျခင္းဆိုင္ရာ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားျဖင္ ့ စီစဥ္ခဲ ့ ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ တိုင္း
ရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြ ဲ႕မ်ားႏွင္ ့ ပဏာမ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈမ်ားအား 
၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွ စတင္လာခဲ ့ ျပီး တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြ ဲ႕မ်ား၊ တပ္မေတာ္ (ျမန္မာ့ 
လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြ ဲ႕မ်ား)ႏွင္ ့ အစိ ုးရတို႕အၾကား သံုးပြင္ ့ဆိ ုင္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွ ၂၀၁၅ 
ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ တစ္ႏိ ုင္ငံလံ ုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈ (NCA) 
စာခ်ဳပ္အား လက္မွတ္ေရးထိုးႏိ ုင္ခဲ ့ ၾကပါသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ အမ်ိ ဳးသားဒီမိ ုကေရစီ 
အဖြ ဲ႕ခ်ဳပ္ အာဏာရလာျပီး၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင္ ့ ျပန္လည္သင့္ ျမတ္ေရးသည္ ၄င္းတို႕၏ 
အျမင္ ့ဆံ ုး ဦးစားေပးျဖစ္ေၾကာင္ ့ ေဖာ္ျပခဲ ့ပါသည္။ သုိ ႔ေသာ္လည္း ေဆြးေႏြးမႈမ်ားသည္ 
ေႏွးေကြးလာခဲ ့ ျပီး ယခုခ် ိန္ထိအားလုံးပါ၀င္လာမႈ မရွ ိေသးေပ။ တုု ိင္းရင္းသား လက္နက္ကုု ိင္ 
အဖြ ဲ ႔အစည္း (EAO) (၂၀) ေက်ာ္ရွ ိေသာ္လည္း လက္ရွ ိတြင္ (၁၀) ဖြ ဲ ႔သာလွ်င္  တစ္ႏု ု ိင္ငံလံ ု ုး 
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ (NCA)ကုိလက္မွတ္ေရးထုိးထားျပီး (ပူးတြဲ ၁ - 
စာမ်က္ႏွာ ၅၇) ၄င္းသည္ အဖြ ဲ႕မ်ားမွ ဒီမု ိကရက္တစ္ ဖက္ဒရယ္ႏု ိင္ငံကု ိ တည္ေထာင္ေရး 
ကတိျပဳထားသည့္ အရာတစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။၆ 

ေႏွးေကြးေနေသာ 
လံုျခံဳေရးက႑ 

ေဆြးေႏြးညွိႏႈ ိင္းမႈ 
ေျခလွမ္းမ်ား

၁



၂   ပဋိပကၡခံစားခဲ ့ရေသာ ေဒသမ်ားတြင္ လံု ျခံ ဳေရးက႑ေပါင္းစည္းျခင္း- ျမန္မာႏိ ုင္ငံအတြက္ ဆင္ျခင္သံုးသပ္ျခင္း   

 ၇  Depending on how these are counted, the government has signed as many as 50 ceasefires since the 1980s: some 40 
between 1989 and 2010, and seven to 14 new ones under the Thein Sein government.

 ၈  Wilson T (2016), ‘Strategic Choices in Myanmar’s Transition and Myanmar’s National Security Policies’, Asia & the Pacific 
Policy Studies 3 (12), January, pp 62–71.

 တစ္ဖက္မွာ NCA လက္မွတ္ထုိးခဲ ့ ျခင္းေၾကာင္ ့ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ၁၉၈၀ ခုႏွစ္မ်ား 
၀န္းက်င္မွစ၍ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ သေဘာတူညီအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ထုိးခဲ ့ ျခင္း
မ်ားေၾကာင္ ့ေသာ္လည္းေကာင္း အခ်ဳ ိ႕ေဒသေတြမွာ တည္ၿငိမ္မႈရွ ိခဲ ့တဲ ့၇ သက္ေသ သာဓက 
ေတြရွ ိေနသလုိ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင္ ့ ရခု ိင္ ျပည္နယ္ကဲ့သု ိ ႔ေဒသမ်ားတြင္ 
ဆယ္စုႏွစ္မ်ားၾကာသည္အထိ လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡမ်ားသည္အျပင္းအထန္ ဆက္လက္ 
ရွ ိေနခဲ ့ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင္ ့ ႏိ ုင္ငံတကာ သတင္းမ်ားတြင္လြမ္းမိ ုးေနေသာ ရခိ ုင္ ျပည္ 
နယ္ေျမာက္ပိ ုင္းေဒသရွိ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားသည္ မ်ားစြာေသာ လူမ်ားအား ေရႊ႕ေျပာင္းမႈ 
ျဖစ္ေစခဲ ့ပါသည္။ ရွမ္းႏွင္ ့ ကခ်င္ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ လက္နက္ကိုင္ 
ပဋိပကၡမ်ားသည္ လက္မွတ္မထိုးရေသးသည့္ အခ်ိ ဳ႕ေသာ လက္နက္ကိုင္အဖြ ဲ႕မ်ားမွ 
လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္းပါ၀င္ရန္ တြန္႕ဆုတ္ေနမႈမ်ားအား ပိ ုမိ ုေလးနက္ေစျပီး တပ္မေတာ္ 
အား ၄င္းတြင္ ရင္းႏွ ီးျမွပ္ႏွ ံမႈ ျပဳရန္ အျပည့္အဝ အခြင္ ့အေရး ေပးေနသလိုျဖစ္ေနပါသည္။

 ၂၀၁၅ေရြးေကာက္ပြ ဲမွေန၍ NLD အာဏာရရွ ိလာေသာ္လည္း လက္ရွ ိအေျခအေနအရ 
စစ္တပ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈမွ အသြင္းကူးေျပာင္းမႈျဖစ္စဥ္ဟာ အထိမခံႏု ိင္ေသးေသာ အေနအထား 
မွာ ရွ ိေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ တပ္မေတာ္ (ျမန္မာႏု ိင္ငံစစ္တပ္) သည္ ေန႔စဥ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး
ကိစၥေတြကုိဦးေဆာင္ျခင္း မရွ ိေတာ့ေသာ္လည္း သူတုိ ႔ကု ိယ္တုိင္ ေနရာယူထားသည့္ 
ႏု ိင္ငံတည္ေဆာက္ေရးအပု ိင္းႏွင္ ့ လု ံ ျခံ ဳေရးအခန္းက႑ေတြမွာေတာ့ သိသာစြာ ဆက္လက္ 
ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနပု ံရပါသည္။8 အထူးသျဖင္ ့ အေျခခံဥပေဒအရ တပ္မေတာ္သည္ 
လုံ ျခံ ဳေရးမူ၀ါဒကုိ လြမ္းမု ိးထားႏု ိင္ ၿပီး လြတ္ေတာ္အသီးသီးတြင္လည္း ၂၅% ပါ၀င္မႈကု ိ 
ရရွ ိထားပါသည္။ ထုိ ႔အျပင္ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင္ ့ 
နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာနတုိ ႔၏ ၀န္ႀကီးခန္ ႔အပ္မႈ အခြင္ ့အာဏာ ကုိလည္းရရွ ိထားပါသည္။ 
ထုိအရာမ်ားအားၾကည့္ျခင္းျဖင္ ့ တပ္မေတာ္သည္ စစ္ေရးစစ္ရာႏွင္ ့ပတ္သက္၍ ကုိင္တြယ္မႈ 
အခြင္ ့အာဏာအားလုံးနီးပါး ရရွ ိထားျခင္းႏွင္ ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြ ဲမ်ားတြင္လည္း 
တပ္မေတာ္သည္ အဓိကေနရာမွ ပါ၀င္ေနသည္ကို ေတြ႔ ျမင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

 အထက္ေဖၚျပပါအေျခအေနေတြသည္ အနာဂတ္ျမန္မာႏု ိင္ငံ၏ လုံ ျခံဳေရးက႑ 
ဖြ ဲ ႔စည္းပု ံႏွင္ ့ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ တုိ ႔အတြက္ စဥ္းစား ေမးခြန္းထုတ္စရာမ်ား ျဖစ္လာပါသည္။ 
မတူညီသည့္ လူမ်ဳ ိးစုမ်ားႏွင္ ့ ဘာသာတရားမ်ားအၾကား အက်ဳ ိးျဖစ္ထြန္းေစမည့္ဖက္ဒရယ္ 
စနစ္အတြင္း လုံ ျခံ ဳေရးက႑အား မည္ကဲ့သု ိ ႔တည္ေဆာက္ႏု ိင္မည္နည္း။ NCA လက္မွတ္ 
ထုိးထားေသာ တုု ိင္းရင္းသား လက္နက္ကုု ိင္ အဖြ ဲ ႔အစည္းမ်ား အတြက္ "ျပည္ေထာင္စု" 
(ဗဟိုဟု အဓိပၸါယ္ေဆာင္သည္) အစိ ုးရ လုံ ျခံ ဳေရးက႑တြင္ ေပါင္းစည္းႏု ိင္ရန္ 
သို႕မဟုတ္ လက္ရွ ိ အုပ္ခ်ဳပ္ျပီး ကိုယ္စားျပဳေနသာ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင္ ့ ျပည္သူမ်ား၏ 
လံုျခံဳေရးႏွင္ ့ပတ္သက္၍ ညိွႏႈ ိင္းစရာမလုိဘဲ "ထြက္ခြာသြား"ရန္တို႕အတြက္ မည္သည့္ 
လမ္းေၾကာင္းမ်ား ဖြင္ ့ေပးထားသနည္း။ ပါ၀င္သည့္အဖြ ဲ ႔အစည္းမ်ားမွ အထက္ေဖၚျပပါ 
ျပႆနာမ်ားအေပၚ အားလုံးစိတ္ေက်နပ္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏု ိင္ရန္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြ ဲ
မ်ားအတြင္း အခ်ိန္ႏွင္ ့ေနရာား မည္သုိ ႔ ဖန္တီးေပးႏု ိင္မည္နည္း။ 

 အထက္ပါေမးခြန္းမ်ားအား မည္ကဲ့သု ိ ႔ ေျဖရွင္းလုပ္ေဆာင္သည္ဆုိသည့္ အခ်က္သည္ 
ျမန္မာႏု ိင္ငံတြင္ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡမ်ား ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေစေသာ ေရရွည္တည္တ့ံသည့္ 
ႏိ ုင္ငံေရး အေျခက်မႈမ်ား တည္ေဆာက္ႏု ိင္ရန္ႏွင္ ့ ေရရွည္ျဖစ္ေသာတည္ၿငိမ္မႈႏွင္ ့ 
ဖြ ံ ႔ ၿဖိ ဳးတု ိးတက္မႈမ်ားအတြက္ အဓိကအခ်က္ျဖစ္ေနပါသည္။ ထုိအရာမ်ားသည္ 
မည္မွ်ပင္ အေရးႀကီး ေနေစကာမူ အထူးသျဖင္ ့ ဖက္ဒရယ္ႏွင္ ့ လု ံ ျခံ ဳေရးအေပၚ 
ေျပာဆုိ ေဆြးေႏြးမႈ မ်ားသည္ တုိးတက္မႈ ေႏွးေကြးေနသည္ကုိ ေတြ႔ ျမင္ေနရပါသည္။  
လုံ ျခံ ဳေရးက႑ ေပါင္းစည္းေရးအေပၚထားရွ ိသည့္ တူညီေသာေမွ်ာ္မွန္းခ်က္္ မရွ ိေသာ 
ေၾကာင္ ့ တပ္မေတာ္ႏွင္ ့ တု ု ိင္းရင္းသား လက္နက္ကုု ိင္ အဖြ ဲ ႔အစည္း ႏွစ္ရပ္လံုးအတြက္ 
ျပႆနာတစ္ခုကု ိ ေဆြးေႏြးသည့္အခါ အကန္႔အသတ္မ်ားစီသု ိ ႔ အလြယ္တကူ လွ်င္ျမန္စြာ 
ေရာက္ရွ ိသြားႏု ိင္ ၿပီး တုိးတက္မႈရရွ ိရန္ ခက္ခဲေစပါသည္။ အက်ဳ ိးဆက္အေနျဖင္ ့ နက္ရႈ ိင္း 
ေသာ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားသည္ ေႏွာင္ ့ေႏွးခဲ ့ရျပီး၊ လက္မွတ္မထိုးရေသးသည့္ 
အခ်ိ ဳ႕ေသာ လက္နက္ကိုင္အဖြ ဲ႕မ်ားမွ လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္းပါ၀င္ရန္ တြန္႕ဆုတ္ေနမႈမ်ားအား 
ပိ ုမိ ုေလးနက္ေစျပီး တပ္မေတာ္ အား ၄င္းတြင္ ရင္းႏွ ီးျမွပ္ႏွ ံမႈ ျပဳရန္ အျပည့္အဝ အခြင္ ့အေရး 
ေပးေနသလိုျဖစ္ေနပါသည္။



 saferworld  ၃ 

 ၉  Among the most prominent are 23 Border Guard Forces and at least 15 People’s Militia Forces, and many smaller village-level 
militia forces. See Buchanan J (2016), ‘Militias in Myanmar’, report published by the Asia Foundation: Yangon.

 ၁၀  The United Wa State Party (UWSP) is the most powerful EAO with an estimated 30,000 troops, while the others range from  
a few hundred to around 10,000 troops and have less sophisticated military capabilities. 

 ၁၁  Not all of them actually have armed forces or control territory. For example, the Lahu Democratic Union (LDU), the Wa 
National Organisation (WNO), and the Arakan National Council (ANC) all have few or no troops.

 ၁၂  The question of whether the state should be conceived as a “democratic federal state” or a “federal democratic state” has 
been a topic of notable controversy in recent peace talks. In this paper we use “democratic, federal state”, with the comma 
denoting equal emphasis on both adjectives. 

 ျမန္မာႏု ိင္ငံတြင္ လုံ ျခံ ဳေရးက႑ေဆြးေႏြးညိွႏႈ ိင္းမႈ ေႏွးေကြးေနျခင္းသည္ ပါ၀င္သည့္ 
အဖြ ဲ ႔အစည္းမ်ားအၾကား တစ္ဖက္ႏွင္ ့ တစ္ဖက္ ယုံ ၾကည္မႈနည္းပါးျခင္းႏွင္ ့ ႏု ိင္ငံတြင္းတြင္ 
အင္မတန္ရႈပ္ ္ေထြးလွေသာ လုံျခဳ ံေရးဆုိင္ရာ ပတ္၀န္းက်င္ အေျခအေနေၾကာင္ ့ 
ျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူႏု ိင္ပါသည္။   စစ္အစု ိးရ လက္ထက္ တုိက္ရု ိက္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးျဖင္ ့ 
တု ိင္းျပည္တည္ၿငိမ္ရန္ႏွင္ ့ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ခု ိင္မွာေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ထား 
လုပ္ေဆာင္ခဲ ့ေသာ္လည္း တစ္ႏု ိင္ငံလု ံးအား လုံး၀ထိန္းခ်ဳပ္ ထားႏု ိင္သည့္ 
အေျခအေနကုိေတာ့ မည့္သည့္အခါကမွ် မရရွ ိခဲ ့ေပ။  ထုိ ႔အျပင္ လက္နက္ကုိင္ အင္အား 
ႀကီးမားစြာ က်ယ္က်ယ္ျပန္ ႔ ျပန္ ႔ တပ္ခ်ထားမႈမ်ားေၾကာင္ ့ လု ံ ျခဳ ံေရးဆုိင္ရာ ပတ္၀န္းက်င္ 
အေျခအေနတြင္ မ်ားျပားစြာေသာ (အစု ိးရေရာ EAOပါ ႏွစ္ဖြ ဲ ႔လု ံး အသီးသီး ဆက္စပ္ေနသည့္) 
တပ္ဖြ ဲ ႔မ်ား ေပၚေပါက္ေစခဲ ့သည္။ ထုိအခ်က္က စစ္၊ ဥပေဒျပဌာန္းမႈ ႏွင္ ့ တရားစီရင္ေရးႏွင္ ့ 
ဆက္စပ္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ က်ယ္ျပန္ ႔စြာေဆာင္ရြက္မႈ ကုိ ျဖစ္ေစခဲ ့ပါသည္။  
ထုိ ႔ေၾကာင္ ့ အထက္ပါတပ္ဖြ ဲ ႔မ်ား မၾကာခဏဆုိသလုိ နယ္ေျမလုျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚတတ္ၿပီး 
နယ္ေျမေၾကညာမႈသည္ နယ္နမိတ္တြင္းထပ္ေနလွ်င္ တရားစီရင္ျခင္းရႈပ္ေထြးမႈ 
ကုိပါျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ ရံဖန္ရံခါ ပူးတြဲေျဖရွင္းမႈမ်ဳ ိး ျပဳလုပ္ၾက ပါသည္ (အျပစ္အခတ္ရပ္
စဲမႈရွ ိေနသည့္အခ်ိန္ဆု ိလွ်င္)။ ရံဖန္ရံခါမွာေတာ့ တုိက္ပြ ဲမ်ားျဖင္ ့ ထိပ္တု ိက္ရင္ဆုိင္မႈမ်ား
ရွ ိပါသည္။ 

 တပ္မေတာ္သည္ အလြန္ႀကီးမားသည့္ အဖြ ဲ ႔အစည္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏု ိင္ငံ၏ 
ၿမိဳ႕ႀကီးတုိင္းနီးပါးတြင္ စစ္တုိင္းဌာနခ်ဳပ္မ်ား တည္ရွ ိ ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ ေက်းလက္ ေဒသမ်ား 
တြင္လည္း တပ္ရင္း တပ္ဖြ ဲ ႔ စစ္စခန္းမ်ားေနရာအေျခက်ယူထားပါသည္။ ျမန္မာႏု ိင္ငံ 
ရဲတပ္ဖြ ဲ ႔ ႏွင္ ့ အျခားအရန္တပ္ပု ံစံအဖြ ဲ ႔အစည္းမ်ား (ဥပမာ- နယ္ျခားေစာင္ ့တပ္၊ ျပည္သူ႔စစ္) 
ကုိလည္းတုိက္ရု ိက္ထိန္းခ်ဳပ္ထားပါသည္။၉ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြ ဲ႕ ၂၀ 
ေက်ာ္ရွ ိ ျပီး ၄င္းတို႕သည္ အရြယ္အစား၊ စစ္ေရးစြမ္းေဆာင္ရည္၁၀ႏွင္ ့ ျပည္သူမ်ားႏွင္ ့ 
ဆက္ဆံေရးအေျခအေနမ်ား၁၁ မွာ အလြန္ကြဲ ျပားမႈ ရွ ိပါသည္။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ 
အဖြ ဲ ႔အခ်ဳ ိ ႔တြင္ ၄င္းတုိ ႔ထိန္းခ်ဳပ္ နယ္ေျမမ်ားရွ ိ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအတြက္ ျငိမ္၀ပ္ပိျပားေရး၊ 
တရားေရးစီမံခန္႕ခြ ဲမႈႏွင္ ့ လူမႈေရး၀န္ေဆာင္မႈ ပံ ့ပိ ုး ျခင္းမ်ား(က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ 
စသည္ျဖင္ ့) ပံ ့ပိ ုးေပးရန္ ေကာင္းစြာဖြ ဲ႕စည္း တည္ေဆာက္ထားေသာ အရပ္ဖက္ 
အဖြ ဲ႕အစည္းမ်ား ရွ ိေနခ်ိန္တြင္ အခ်ဳ ိ႕ တိုင္းရင္းသားလကနက္ကိုင္အဖြ ဲ ႔မ်ားသည္ အစ 
ကနဦးကတည္းကအတိုင္း လက္နက္ကုိင္အဖြ ဲ ႔အျဖစ္သာ ဆက္လက္ရပ္တည္ေနပါသည္။

 ျမန္မာႏု ိင္ငံတြင္ လုံ ျခံ ဳေရးက႑ေပါင္းစည္းေရးအတြက္ အဓိကေရရွည္စိန္ေခၚခ်က္မွာ 
ကြဲ ျပားေနသည့္ လုံ ျခံ ဳေရးအဖြ ဲ ႔မ်ား ႏွင္ ့ တရားစီရင္ေရးအဖြဲ ႔မ်ားကုိ တရား၀င္ အင္အားစု 
တစ္စုအျဖစ္ ဖန္တီးေျပာင္းလဲႏု ိင္ရန္ ျဖစ္ၿပီး  ေဆာင္ရြက္ေပးႏု ိင္ရမည့္တာ၀န္မွာ 
ျပည္ပရန္ကာကြယ္ျခင္း၊ ဥပေဒျပဌာန္းျခင္းႏွင္ ့ လူမ်ဳ ိးဘာသာမေရြးဘဲႏု ိင္ငံသားတုိင္း၏ 
အခြင္ ့အေရးကုိကာကြယ္ေစာင္ ့ေရွာက္ေပးျခင္း တုိ ႔ ျဖစ္ပါသည္။  ေဖၚျပပါ စိန္ေခၚမႈ ကုိ 
ေျဖရွင္းဖု ိ ႔ဆု ိလွ်င္ အနာဂတ္ လုံ ျခံ ဳေရးအခန္းက႑ကုိ ဒီမု ိကရက္တစ္ ဖက္ဒရယ္စနစ္၁၂ 
အတြင္း မည္သုိ ႔တည္ေဆာက္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မည္ဆုိသည့္အေပၚ တူညီသည့္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား 
ဖြ ံ ႔ ၿဖိ ဳးတု ိးတက္လာမႈ အေပၚမူတည္ေနပါသည္။ ၄င္းအျပင္လက္ရွ ိ ပါ၀င္လုပ္ရွားသူမ်ားတြင္ 
ေပ်ာက္ဆံုးေနေသာ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ အေျပာင္းအလဲမ်ား အတြက္ သိသာထင္ရွားေသာ 
၀န္ခံကတိျပဳမႈမ်ားတြင္လည္း မူတည္ေနပါသည္။

 ျမန္မာႏု ိင္ငံတြင္ လက္ရွ ိေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ႏု ိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွ သေဘာတူညီမႈ 
ရရွ ိလွ်င္ အနာဂတ္လုံ ျခံ ဳေရးက႑ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈကု ိ ေအာင္ျမင္ေစႏု ိင္မည္ဟု 
ေမွ်ာ္လင္ ့ခ်က္ေတြ ျမွင္ ့တက္လာခဲ ့ပါသည္။ ဤျဖစ္စဥ္ဟာ လုံ ျခံဳေရးက႑ျပန္လည္ေပါင္း
စည္းေရး ဆုိသည့္ ၂၀၁၅ NCA အားျဖင္ ့ ျဖစ္ေပၚလာမည္ဟု ရည္ညႊန္းေျပာဆုိၾကပါသည္။  
DDr ႏွင္ ့ ssr ကုိေတာ့ ေလ်ာ့ေလ်ာ့ရဲရဲဘဲ ရည္ညႊန္းက်ပါသည္ (DDr ႏွင္ ့ ssr အဓိပၸာယ္
ဖြင္ ့ဆု ိမႈေအာက္တြင္ၾကည့္ႏု ိင္ပါသည္)။ DDr ႏွင္ ့ ssr အယူအဆ၏ မူလအေျခခံကေတာ့ 
ျပင္ပမွာလာတာျဖစ္ၿပီး ျမန္မာအဖြဲ ႔ေတြ အနည္းဆုံးေတာ့ ေျပာဆုိေဆြးေႏြးရန္ လက္ခံ 
သေဘာတူၾကပါသည္။ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡမ်ားမွ ရုန္းထြက္လာေသာ ႏု ိင္ငံမ်ား 

လံု ျခံ ဳေရးက႑ 
ေပါင္းစည္းေရးအေပၚ 

ေလ်ာ့ရဲေသာ 
အမ်ားသေဘာတူညီမႈ

ရႈပ္ေထြးလွေသာ 
လံုျခံဳေရး ၀န္းက်င္



၄   ပဋိပကၡခံစားခဲ ့ရေသာ ေဒသမ်ားတြင္ လံု ျခံ ဳေရးက႑ေပါင္းစည္းျခင္း- ျမန္မာႏိ ုင္ငံအတြက္ ဆင္ျခင္သံုးသပ္ျခင္း  

အတြက္ေတာ့  DDr ႏွင္ ့ ssr သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈခု ိင္မာေစရန္ႏွင္ ့ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈျဖစ္စဥ္ တြင္ အစဥ္အလာရွ ိေသာ ႏု ိင္ငံတကာခ်ဥ္းကပ္မႈ ပု ံစံ 
ႏွစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ 

DDR ႏွင့္ SSR တုိ႕၏ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိမႈ

DDR သည္ လက္နက္ျဖဳတ္သိမ္းျခင္း၊ တပ္ဖြဲ႕၀င္အျဖစ္မွ ထုတ္ပယ္ျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ေပါင္းစည္း 
ျခင္းလုပ္ငန္း စဥ္ျဖစ္ပါသည္။  ယူအန္မွ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုသည္မွာ DDR သည္ စစ္သည္မ်ား၏ လက္မွ 
လက္နက္မ်ား ဖယ္ရွားရန္၊ ၄င္းစစ္သည္ မ်ားအား စစ္တပ္ဖြဲ႔စည္းပံုမ်ားအတြင္းမွ ဆြဲထုတ္သြားရန္ႏွင့္ ၄င္း
တို႕အားလူမႈအသိုင္းအ၀န္းအတြင္း ေပါင္းစည္းႏိုင္ရန္ လူမႈေရးအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ စီးပြားေရးအရ 
ေသာ္လည္းေကာင္း ကူညီေပးသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ 

SSR သည္ လံုျခံဳေရးက႑ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ယူအန္မွ SSR အား အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိထား 
သည္မွာ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမရွိဘဲ၊ လူ႕အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးတုိ႕အေပၚ အျပည့္အ၀ 
ေလးစားျပီး ႏိုိင္ငံႏွင့္ ၄င္း၏ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ထိေရာက္မႈႏွင့္ တာ၀န္ခံမႈ၊ တာ၀န္ယူမႈရွိေသာ လုံျခံဳေရး 

 လုံ ျခံ ဳေရးအတြက္ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားတြင္ လုံ ျခံ ဳေရးက႑ျပန္လည္ ေပါင္းစည္းေရး 
အယူအဆကုိ မူေဘာင္တစ္ခုအျဖစ္ အသုံးျပဳျခင္းအေပၚၾကည့္လွ်င္ လက္ရွ ိ ျမန္မာႏု ိင္ငံတြင္ 
ေလ်ာ့ရဲေသာ အမ်ားသေဘာတူညီမႈ ရွ ိေနတာေတြ႔ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ယခု မိမိတု ိ ႔ 
ေလ့လာေနေသာ အစီအစဥ္အရ ထြက္ရွ ိ ၿပီးေသာပထမစာတမ္းတြင္  NLD အစုိးရ၊ တပ္မေတာ္ 
ႏွင္ ့ တိ ုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြ ဲ ႔မ်ား၏ လုံ ျခံ ဳေရးေပါင္းစည္းမႈ ျပႆနာအေပၚ 
က်ယ္ျပန္ ႔စြာ ကြဲ ျပားေနေသာအက်ဳိးစီးပြားစိတ္၀င္စားမႈမ်ားႏွင္ ့ေနရာ အေျခအေနမ်ားကုိ 
ေဖၚျပခဲ ့သလုိ ၄င္းတုိ ႔၏ DDr ႏွင္ ့ ssr အေပၚ အဓိပၸာယ္ႏွင္ ့လက္ေတြ႔က်င္ ့သု ံးႏု ိင္မႈ ကုိ 
ကြဲ ျပားျခားနားေသာ နားလည္သေဘာေပါက္မႈမ်ားကုိ ေဖၚျပထားပါသည္။ 

 တပ္မေတာ္သည္ ေခတ္မီ ွ၍ တုိက္ခု ိက္မႈစြမ္းရည္ ျပည့္၀ေသာစစ္တပ္ ျဖစ္လာ 
ေစရန္ အရွ ိန္ ျမွင္ ့လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းကုိ အာရု ံစု ိက္လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။၁၃ လံု ု ျခံ ဳေရး
က႑ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဲမႈ ssr သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္တံ့ဖု ိ ႔ မရွ ိမျဖစ္လုိအပ္လိမ္ ့မည္ 
ဆုိသည္ကုိ တပ္မေတာ္မွ ျငင္းပယ္ပါသည္။  တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ပု ံစံတက် 
လုံ ျခံ ဳေရးက႑အား အေသးစိတ္ေဆြးေႏြးမည္ဆုိလွ်င္ ပု ံမွန္အားျဖင္ ့ တု ံ ႔ဆု ိင္းေနမႈမ်ား 
ရွ ိေနတတ္ပါသည္။ တပ္မေတာ္ ကုိင္စြ ဲထားသည့္အရာမွာ ေနာက္ဆုံးတြင္ တိုင္းရင္းသား 
လက္နက္ကိုင္ အဖြ ဲ ႔မ်ားသည္ DDr ျဖစ္စဥ္ထဲသို႕ ၀င္လာရမည္ (သုိ ႔) တပ္မေတာ္၏ 
အာဏာေအာက္၀င္လာရမည္ဆိုသည့္ အခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။ ssr သည္ျမန္မာႏိ ုင္ငံႏွင္ ့ 
ကိ ုက္ညီမႈရွ ိေနေသာ္လည္း ၄င္းသည္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြ ဲ႕မ်ားႏွင္ ့သာ 
သက္ဆိုင္သလို ျဖစ္ေနပါသည္။  ။၁၄ 

 NLD ကေတာ့ တပ္မေတာ္ကုိ သူ၏ႏု ိင္ငံေရးအခန္းက႑ကုိ စြန္ ႔လြတ္ဖု ိ ႔ရန္ ႏွင္ ့ ျပည္သူ
လူထုႏွင္ ့ယု ံ ၾကည္မႈျပန္လည္တည္ေဆာက္ရန္ အရပ္သားေရြးခ်ယ္သည့္ အစု ိးရ၏ ေအာက္္ 
လာရန္ ကာလရွည္စြာ ေျပာဆုိေနခဲ ့ပါသည္။  NLD သည္ လူ႔အခြင္ ့အေရးစံခ် ိန္စံႏႈန္းမ်ား 
ကဲ့သု ိ ႔အရာမ်ားပါ၀င္ေသာ `ႏု ိင္ငံတကာအဆင့္အတန္းမ်ား´ ႏွင္ ့အညီ သြားႏု ိင္ရန္ 
အစျပဳဖု ိ ႔ကု ိ အေလးထားေဆာင္ရြက္သလုိ စစ္တပ္ႏွင္ ့ရဲလုပ္ငန္းကုိလည္း အျပည့္အ၀ 
ခြ ဲထားဖု ိ ႔ အလုိရွ ိေသာ္လည္း တပ္မေတာ္ရဲ႕ ပု ိင္ဆု ိင္ထားသည့္အခြင္ ့အေရးေတြကုိ 
မကန္႔သတ္ႏု ိင္သလုိ အစု ိးရျဖစ္လာၿပီးေနာက္ပု ိင္းလည္း တပ္မေတာ္အေပၚလြမ္းမု ိးႏု ိင္မႈ 
မရွ ိေသးပါဘူး။ ထုိ ႔ ျပင္ NLD သည္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြ ဲ ႔ေတြကုိ ႏု ိင္ငံေတာ္ 
လုံ ျခံ ဳေရးအင္အားစု အတြင္းေပါင္းစည္းေရး အတြက္ေမးခြန္းအေပၚမွာလည္း ယခုခ် ိန္ 
ထိ သူတုိ ႔ရပ္တည္ခ်က္ကုိ မထုတ္ျပန္တာ ေတြ႔ရပါသည္။ NLD အာဏာမရမွ ီက 
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ EAO အဖြဲ ႔မ်ား၏ ေရရွည္ေတာင္းဆုိခဲ ့ေသာ `ဖက္ဒရယ္ 
လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြ ဲ႕´ ကုိအားေပးေထာက္ခံခဲ ့သည့္ပု ံစံမ်ဳ ိးရွ ိခဲ ့ပါသည္။၁၅   

 တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြ ဲ႕မ်ားတြင္ ssr အေပၚ ၄င္းတို႕ ရပ္တည္မႈသည္ 
ၾကီးမားေသာ မတူညီမႈမ်ားရွ ိေနပါသည္။ သုိ ႔ေသာ္ျငားလည္း ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ 

 ၁၃  The Tatmadaw talks about the creation of a ‘standard’ army, which refers to improving standards of training among all ranks 
and enhancing its operational capabilities with modern weapons and technologies.

 ၁၄  Indicative of this are statements made by the Tatmadaw on a number of occasions referring to SSR as ‘security sector 
reintegration’, by which it means that the EAOs need to disarm and integrate into the Union security sector.



 saferworld  ၅ 

 ၁၅  These proposals have appeared in party documents since the 1990s, including the 2015 election manifesto.
 ၁၆  Other proposals include limits on the size and business activities of all forces; quotas to ensure ethnic equality in recruitment, 

including of officer cadets; and the establishment of dedicated institutions and training courses on international 
humanitarian law and other international norms.

 ၁၇  Among Myanmar’s civil society groups, no homogenous position on the question of SSR has emerged.
 ၁၈  Sedra M (2017), Security Sector Reform in Conflict-Affected Countries: The Evolution of a Model (Routledge).

ေနာက္ပု ိင္းမွစ၍ ဖက္ဒရယ္လုိလားသည့္ ပင္မ EAO အုပ္စုသည္ ဖက္ဒရယ္ႏွင္ ့ ညီညြတ္ေသာ 
လက္နက္ကုိင္ တပ္ဖြ ဲ ႔အျဖစ္ ဘက္စု ံေျပာင္းလဲျပဳျပင္ေရးကုိ အဓိက ေတာင္းဆုိမႈ 
ကုိ ျပဳလုပ္ခဲ ့ပါသည္။ မတူညီေသာအဆုိျပဳခ်က္မ်ားအတြင္းမွာ `ဖက္ဒရယ္လက္နက္ 
ကုိင္တပ္ဖြ ဲ ႔မ်ား´ (ပု ိ၍ တိက်စြာ ေျပာရလွ်င္ `ဖက္ဒရယ္မႈျပဳ´ လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြ ဲ ႔မ်ား) 
အတြက္ အဓိက ဖန္တီးေပးရမည့္အရာေတြကေတာ့ အရပ္သားအဖြဲ ႔စည္း၏ထိန္းခ်ဳပ္မႈ 
ႏွင္ ့ ႏု ိင္ငံေတာ္အဆင့္ ကာကြယ္ေရးႏွင္ ့ ရဲတပ္ဖြ ဲ ႔မ်ားတည္ေထာင္မႈ တုိ ႔ပါ၀င္ပါသည္။၁၆ 
ခု ိင္မာေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြ ဲ႕မ်ားအမ်ားစုက အေရးႀကီးသည့္ ႏု ိင္ငံေရး 
ႏွင္ ့ လု ံ ျခံ ဳေရးက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ မရွ ိဘဲ ဗဟုိအစု ိးရတြင္းသုိ ႔ ပူးေပါင္းပါ၀င္ 
ထမ္းေဆာင္ေစမည့္ မည္ကဲ့သု ိ ႔ေသာ အစီအစဥ္ကုိမဆုိ ျငင္းပယ္သြားမည္ဟု အႀကိမ္ႀကိမ္ 
ထုတ္ေဖၚေျပာဆုိထားပါသည္။  

 အဓိကလုပ္ေဆာင္ႏု ိင္သည့္ DDr ႏွင္ ့ ssr အေပၚ ကြဲ ျပားေနသည့္ ရပ္တည္ခ်က္ 
အေျခအေနေတြဟာ (လုံ ျခံဳေရးက႑ ေပါင္းစည္းေရး ျဖစ္စဥ္ပထမေျခလွမ္း 
အခက္အခဲအျဖစ္ ္) တပ္မေတာ္က EAO အဖြဲ ႔ေတြကုိ လက္နက္ျဖဳတ္သိမ္းေရး ႏွင္ ့ 
တပ္ရုတ္သိမ္းေရး စသည့္ေတာင္းဆုိမႈ အတြက္ မျဖစ္ႏု ိင္သလုိ EAO အဖြဲ ႔ေတြ ေတာင္းဆုိတဲ ့ 
တပ္မေတာ္၏ လုံျခံဳေရးက႑ကုိထိန္းခ်ဳပ္ထားမႈေလ်ာ့က်ေစမည့္ အေျခခံက်က်ျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလဲေရးကုိလည္း တပ္မေတာ္မွ လက္ခံႏု ိင္မည္မဟုတ္ေပ။၁၇ အထက္ေဖၚျပခဲ ့သလုိ 
ျဖစ္စဥ္အတြင္း ရွ ိေနသည့္လု ိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ မီးေမွာင္းထုိးျပေနသည့္ အရာေတြကေတာ့ 
DDr ႏွင္ ့ ssr အေပၚ လက္ေတြ႔မွာအသုံးျပဳႏု ိင္မႈအတြက္ ပု ိ၍ႀကီးမားေသာ 
အမ်ားသေဘာတူညီတဲ့ အဓိပၸာယ္ဖြင္ ့ဆု ိခ်က္ေတြ လုိအပ္ေနသလုိ ျဖစ္စဥ္အတြင္း 
ပါ၀င္ေနသည့္အဖြ ဲ ႔မ်ားဟာ လက္ရွ ိ ရပ္တည္ေနေသာအစြန္းႏွစ္ဖက္အေျခအေနမွ အလယ္
အလတ္လမ္းစဥ္ကုိရွာေဖြၾကဖု ိ ႔လည္း လုိအပ္ေနသည္ ဆိုသည့္ အခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ 

 ပဋိပကၡအလြန္ ေနာက္ခံအေျခအေနမ်ားမွ DDr ႏွင္ ့ ssr ၏မွတ္တမ္း ထားရွ ိမႈ 
ေတြကုိ ၾကည့္ ့လွ်င္ ေရာေႏွာေနသည္ကိုေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။၁၈ ၄င္းအားနည္းခ်က္မ်ား၏ 
အေၾကာင္းရင္းကေတာ့ (ပု ံမွန္အားျဖင္ ့အဓိကႏု ိင္ငံေရး ေပ်ာက္ဆုံးေနမႈကေန 
အစျပဳေလ့ ရွ ိေသာ္လည္း) DDr ႏွင္ ့ ssr အတြက္ ေပးထားသည့္ စီးပြားေရးႏွင္ ့ 
လူမႈေရး ေနာက္ခံအေျခအေနေတြအေပၚမူတည္ၿပီး ေျပာင္းလဲႏု ိင္ပါသည္။ ဤအခ်က္က 
ေအာင္ျမင္မႈရရွ ိရန္အတြက္ အရင္းအျမစ္အားနည္းမႈ ႏွင္ ့ နည္းပညာကြင္းဆက္ျပတ္မႈ 
ထက္ပု ိ၍ အေရးႀကီးပါသည္။ ssr သည္ အထူးကုိလက္ခံထားသည့္ မူ၀ါဒလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခု 
ျဖစ္ပါသည္။ အစု ိးရမ်ားအေနျဖင္ ့ အေနာက္ႏု ိင္ငံမႈျပဳစံခ် ိန္စံညႊန္းမ်ား က ကုိက္ညီမႈမရွ ိဘူး 
သုိ ႔မဟုတ္ မိမိတု ိ ႔ေနာက္ခံအေျခအေနအရလက္ေတြ႔မျဖစ္ႏု ိင္ဘူး ဆုိတာကုိ သေဘာေပါက္ 
သိရွ ိရမည္ျဖစ္သည္။ အမ်ားသေဘာတူညီမႈ နည္းပါးသည့္ ႏု ိင္ငံေတြလုိ ေနရာမ်ဳ ိးမွာဆုိလွ်င္ 
ssr သည္ အလြန္အႏၱာရယ္ ရွ ိႏု ိင္ပါသည္။ ႏု ိင္ငံေရးအရ အကဲဆတ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္
သြားႏု ိင္ပါသည္။    

 စစ္ပဋိပကၡမ်ားမွ ထြက္ေပၚလာသည့္တု ိင္းျပည္ေတြမွာေတာ့ ေကာင္းမြန္ေသာ 
အေျခအေနရွ ိေနဖု ိ ႔ဆု ိတာ အားနည္းတတ္ပါသည္။ ျမန္မာႏု ိင္ငံလည္း ပါ၀င္ေန 
ပါသည္။ လုံ ျခံ ဳေရး က႑ေပါင္းစည္းမႈျဖစ္စဥ္ ေအာင္ျမင္ရန္အတြက္ ဆုိလွ်င္ 
ယုံ ၾကည္မႈတည္ေဆာက္ျခင္း ႏွင္ ့ ပါ၀င္ေနသည့္အဖြ ဲ ႔အစည္းၾကား ယုံ ၾကည္မႈ ရွ ိဖု ိ ႔က 
မျဖစ္မေနလုိအပ္ပါသည္။ လုံ ျခဳ ံေရးက႑ ကူးေျပာင္းမႈျဖစ္စဥ္တြင္ ပါ၀င္ေသာအဖြဲ ႔မ်ား 
အားလုံး စိတ္ေနသေဘာထားမ်ား ေျပာင္းလဲဖု ိ ႔ အေရးတႀကီး လုိအပ္ပါသည္။ လက္နက္ျဖင္ ့ 
တု ိက္ခု ိက္ေျဖရွင္းလု ိသည့္ အာဏာအမာ(hArD pOwEr) အေပၚမွ ီခု ိလု ိသည့္ သေဘာထား 
မွသည္ မိမိအက်ဳ ိးစီးပြားေတြအတြက္ လုံ ျခံ ဳခု ိင္မာမႈရွ ိရန္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမူေဘာင္ေအာက္က
သြားသည့္ အာဏာအေပ်ာ့ (sOft pOwEr) အေပၚအားထားသည့္ စိတ္ေနသေဘာထားမ်ားသုိ ႔ 
ေျပာင္းလဲသြားရမည္ ျဖစ္သည္။ တစ္ဖက္ႏွင္ ့တစ္ဖက္ အလြန္အကြ်န္ လက္နက္ျဖဳတ္သိမ္းဖု ိ ႔ 
(သုိ ႔) ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖု ိ ႔ ဖိအားေပးလုပ္ေဆာင္ေနၾကမည္ဆုိလွ်င္ DDr ႏွင္ ့ ssr 
အေကာင္အထည္ေဖၚဖု ိ ႔ အတားအစီး ျဖစ္သြားမည့္ ႏု ိင္ငံေရးအခင္းအက်င္းသစ္ေတြေပၚေ
ပါက္လာႏု ိင္ပါသည္။ 

 ဒီလု ိအေျခအေနမ်ဳ ိးမ်ားတြင္ ဤစာတမ္းအစီရင္ခံစာက ေရတုိ ေရရွည္သြားမည့္ 
လမ္းေၾကာင္းႏွစ္ခုကု ိ လု ံ ျခဳ ံေရးက႑ေပါင္းစည္းေရးအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ရန္ 

ႏိ ုင္ငံတကာ              
အယူအဆ အျမင္မ်ား၏ 

ကန္သတ္ခ်က္မ်ား



၆   ပဋိပကၡခံစားခဲ ့ရေသာ ေဒသမ်ားတြင္ လံု ျခံ ဳေရးက႑ေပါင္းစည္းျခင္း- ျမန္မာႏိ ုင္ငံအတြက္ ဆင္ျခင္သံုးသပ္ျခင္း   

 ၁၉  The countries examined include Nepal, Nigeria and Somalia (which are federal states), India and South Africa (which are 
quasi-federal states), Guatemala, Indonesia, Mozambique, the Philippines, Sierra Leone and Zimbabwe (which are unitary 
states), as well as Canada, Germany, and the United States (which are more established federal states), and the UK.

 ၂၀  For additional information on the challenges of justice reform in Myanmar, see McCartan B and Jolliffe K (2016), ‘Ethnic 
Armed Actors and Justice Provision in Myanmar’, Asia Foundation, https://asiafoundation.org/2017/01/11/understanding-
justice-myanmars-ethnic-armed-actors/, and on transitional justice see: What is Transitional Justice?, https://www.ictj.org/
about/transitional-justice

တင္ျပလုိပါသည္။ ပထမလမ္းေၾကာင္းအေနျဖင္ ့ EAO အဖြဲ ႔မ်ား ယုံ ၾကည္မႈရွ ိစြာ 
NCA ေရးထုိးႏု ိင္ရန္ႏွင္ ့ ႏု ိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြ ဲမ်ားတြင္လည္းပါ၀င္ႏု ိင္ရန္ (လက္နက္ 
ျဖဳတ္သိမ္းျခင္းမပါဘဲ) လုံ ျခဳ ံေရးက႑ကူးေျပာင္မႈတု ိးတက္လာေအာင္ ေရတုိ စီမံခ်က္မ်ား 
ျဖင္ ့လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ဒုတိယကေတာ့ ေရရွည္စီမံခ်က္အားျဖင္ ့ ssr အတြက္ 
အေျခအေနေပးလာရန္ တျဖည္းျဖည္းဖန္တီးလုပ္ေဆာင္ကာ EAO အဖြဲ ႔မ်ားမွလည္း 
ျပည္ေထာင္စု လုံ ျခဳ ံေရးက႑တြင္းသုိ ႔ အဆင့္ဆင္ ့ ျဖင္ ့ ေပါင္းစည္းသြားႏု ိင္ရန္ျဖစ္သည္။ 
အထူးလုိအပ္သည့္အခ်က္မွာ ပါ၀င္သည့္အဖြ ဲ ႔အားလုံး အဓိပၸာယ္ရွ ိရွ ိ ကတိက၀တ္ 
ျပဳထားသည့္ လုံ ျခဳ ံေရးက႑ေပါင္းစည္းေရးအတြက္ လုိက္နာရမည့္ `လမ္းျပေျမပု ံ´ တစ္ခု 
ကုိ ေရးဆြဲထားရွ ိရပါမည္။ 

 မတူညီေသာတုိင္းျပည္မ်ားမွ အေတြ႔အၾကံဳသင္ခန္းစာမ်ားကုိ ဤအစီရင္ခံစာတြင္ 
စစ္ေဆးၾကည့္သည့္အခါ ျမန္မာႏု ိင္ငံ လုံ ျခဳ ံေရးက႑ေပါင္းစည္းေရးအတြက္ ရု ိးရွင္းစြာ 
တုိက္ရု ိက္ျပန္လည္အသုံးျပဳႏု ိင္သည့္  ပု ံစံ (mODEL) မရွ ိပါ။ တုိင္းျပည္တုိင္းကေတာ့ 
သူမ်ားႏွင္ ့မတူ ထူးျခားတဲ့ အေျခအေနေတြကုိ ပု ိင္ဆု ိင္ထားၾကပါသည္။ သုိ ႔ေသာ္လည္း 
အျခားတုိင္းျပည္မ်ားမွ လုံ ျခဳ ံေရးက႑ေပါင္းစည္းေရးအတြက္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ စဥ္းစား 
ေျဖရွင္းခဲ ့ ၾကသည့္အရာမ်ားကေတာ့ ျမန္မာႏု ိင္ငံတြင္ အဆုိပါကိစၥအတြက္ေဆြးေႏြးရာတြင္ 
မ်ားစြာအေထာက္အကူျဖစ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။  

 ဤအစီရင္ခံစာတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားခဲ ့ေသာ တုိင္ျပည္မ်ားမွာ တစ္ျပည္ေထာင္ 
ႏု ိင္ငံမ်ားေရာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုပါ ပါ၀င္ပါသည္။ မၾကာမွ ီကမွ ပဋိပကၡခံစားခဲ ့ရသည့္ 
ႏု ိင္ငံမ်ားပါ၀င္သလုိ တည္ၿငိမ္ေနေသာ တည္ေထာင္ၿပီး ဖက္ဒရယ္ႏု ိင္ငံ (အခ်ိန္ယူကာ
အဆင့္ဆင့ ္လု ံ ျခံ ဳရးစနစ္ကုိတည္ေဆာက္ခဲ ့) ေတြလည္းပါ၀င္ပါသည္။၁၉ ထုိႏု ိင္ငံမ်ားမွ 
အမ်ားစုဟာလည္း အျခားတုိင္းျပည္မ်ားမွ လုံ ျခဳ ံေရးက႑ေပါင္းစည္းေရးအတြက္ 
စဥ္းစားေျဖရွင္းခဲ ့ ၾကသည့္ အျမင္မ်ားကုိရယူကာ မိမိႏု ိင္ငံအတြက္ အက်ဳ ိးျဖစ္ထြန္းမႈကု ိ 
ရယူခဲ ့ ၾကပါသည္။ ဒီဇု ိင္းအသစ္ေရးဆြဲရာတြင္ ေရွ႕ကအၾကံညာဏ္မ်ားကုိရယူကာ 
ထည့္သြင္းေပါင္းစပ္ျခင္းသည္ အခ်ဳ ိ႕ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ အလြန္အေရးပါ ပါသည္။ 
ပု ိ၍ပါ၀င္မႈရွ ိေသာ လုံျခံဳေရးက႑ကုိ ျဖစ္ေစပါသည္။ 

 ဤအစီရင္ခံစာတြင္ ssr ၏အယူအဆအျမင္ကုိ ေဆြးေႏြးရာတြင္ စစ္တပ္၊ ရဲ ႏွင္ ့ 
ေထာက္လွန္းေရး အဖြ ဲ ႔မ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကုိ သာမကဘဲ တရားစီရင္ေရးစနစ္ကုိပါ 
ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးထားပါသည္။ လုံ ျခံ ဳေရးတပ္ဖြ ဲ ႔ေတြကုိေတာ့ အေျခခံအားျဖင္ ့ အေလးေပး 
ေဆြးေႏြးပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင္ ့ဆု ိေသာ္ လုံ ျခဳ ံေရးက႑ ေပါင္းစည္း ေရးျဖစ္စဥ္တြင္ 
လက္နက္ကုိင္အဖြ ဲ ႔ေတြကုိသာ အစဥ္အျမဲ အစျပဳအေလး ထားေသာေၾကာင္ ့ ျဖစ္ပါသည္။ 
သုိ ႔ေသာ္လည္း အေရးႀကီးသည့္အခ်က္မွာ ssr ကုိ ဘက္စု ံ ေရရွည္ ခ်ဥ္းကပ္သည့္ အခါ 
သက္ဆုိင္ေသာ လုံျခံဳေရး ႏွင္ ့ တရားစီရင္ေရးအဖြဲ ႔အားလုံး ထည့္သြင္းရမည္ျဖစ္သည္။၂၀ 

 ဤအစီရင္ခံစာကုိ က်န္သည့္အပု ိင္းတြင္ တည္ေဆာက္ထားပု ံမွာ ေအာက္ေဖၚျပပါ 
အတုိင္းျဖစ္ပါသည္။

	 ■ ပထမအခ်က္က ပထမအခ်က္က အခန္း (၂) မွာ လုံ ျခံ ဳေရး အေပၚ အမ်ဳ ိးသားေရး 
အဆင့္သေဘာတူညီမႈ တည္ေဆာက္ျခင္းတြင္ ပါ၀င္ေနေသာ အဓိက စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ 
ဆန္းစစ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး အဖြ ဲ ႔အားလုံးအတြက္ တန္းတူညီတဲ့ အသံပါ၀င္ႏု ိင္ေအာင္ 
အားေပးလုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ အားလုံးပါ၀င္ေသာလုံျခံဳေရး အယူအဆအျမင္ကုိ သေဘာ 
တူညီျခင္းႏွင္ ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ား (အဖြ ဲ ႔မ်ားအားလုံး အနာဂတ္အျပန္အလွန ္
ေဆြးေႏြးျခင္း တြင္လု ိက္နာရမည့္အရာ) အတြင္းသုိ ႔ အနည္းဆုံးေတာ့ ssr 
သတ္မွတ္ျပဌာန္းမႈ ေပါင္းစည္းထည့္သြင္းျခင္း စသည့္အခ်က္မ်ားပါ၀င္ပါမည္။ 

	 ■ အခန္း (၃) ဖက္ဒရယ္လုံ ျခံ ဳေရးစနစ္မ်ား ဒီဇု ိင္းဆြ ဲရာမွ ေပၚထြက္လာေသာ ျပႆနာ 
(၅) ခုကု ိ ရွင္းလင္းသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ဖက္ဒရယ္တပ္အာဏာကုိအလႊဲသု ံးမႈျပဳျခင္းမွ 
ကာကြယ္ျခင္း၊ ရဲတပ္ဖြ ဲ ႔လုပ္ငန္းမ်ားဖြ ဲ ႔စည္းျခင္း၊ တာ၀န္ခံမႈရွ ိေသာ လုပ္ထု ံးလုပ္နည္း 
အသစ္မ်ားဖန္တီးျခင္း၊ ပု ိမု ိပါ၀င္မႈရွ ိေသာလုံျခံဳေရးက႑ကုိေဖၚေဆာင္ျခင္း ႏွင္ ့ လု ံ ျခဳ ံေရး 
က႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းအတြက္ ကုန္က်မႈ တုိ ႔ပါ၀င္မည္ျဖစ္သည္။

အစီရင္ခံစာအား 
ျခံဳငံ ု ၾကည့္ျခင္း



 saferworld ၇ 

	 ■ အခန္း (၄) ေရွ႕ကရွ ိခဲ ့သည့္ အေတြ႔အၾကံဳ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ ႏု ိင္ငံေတာ္တ
ပ္ဖြ ဲ ႔မ်ားေပါင္းစည္းေရးအတြက္ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကုိ ဆန္းစစ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး 
ပထမဦးစြာ ေရွ႕ဆက္သြား၍မရေသးသည့္ အေျခအေနအခ်ိန္ခါတြင္ အခ်ိန္ႏွင္ ့ေနရာ 
ဖန္တီးႏု ိင္ေပးႏု ိင္ရန္ နည္းလမ္းရွာေဖြျခင္း၊ ထုိ ႔ေနာက္ ေတာင္အာဖရိကႏွင္ ့ ဖိလပု ိင္ 
ႏု ိင္ငံတု ိ ႔မွ လု ံ ျခံ ဳေရးက႑ေပါင္းစည္းေရး၏ CAsE stuDiEs ႏွစ္ခုကု ိေလ့လာျခင္း ႏွင္ ့ 
ႏု ိင္ငံတကာ လုံျခံဳေရးက႑ေပါင္းစည္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ၾကံဳေတြ႔ခဲ ့ရေသာ အက်ပ္အတည္း 
မ်ား အခ်ဳ ိ႕  တုိ ႔ကု ိ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးသြားမည္ ျဖစ္သည္။ 

	 ■ ပထမအခ်က္က ေနာက္ဆုံးအခန္း သည္ ျပႆနာမ်ားအေပၚ နိဂု ံးခ်ဳပ္ အေတြးအျမင္မ်ား 
အခ်ဳ ိ႕ တုိ ႔ကု ိ တင္ျပသြားမည္ ျဖစ္သည္။   



၈   

လုံျခံဳေရးအေပၚ တူညီေသာ 
နားလည္မႈ ဆီသုိ႕

 လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡမ်ားအား အဆံုးသတ္ရန္ခ်ဳပ္ျငိမ္းရန္ ႏွင္ ့ ကြ ဲ ျပားေနမႈမ်ားကုိ 
ျပည္လည္ တည္ေဆာက္ဖု ိ ႔ ရွာေဖြ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ တုိင္းျပည္မ်ားသည္ သက္ဆုိင္ရာ 
ႏု ိင္ငံ၏ထူးျခားေနသည့္ ေနာက္ခံအေျခအေနအတြင္း လုံ ျခံ ဳေရးဆုိတာဘာလဲဆုိသည့္ 
အဓိပၸာယ္ကုိ ေ၀မွ်နားလည္ျခင္း ရွ ိလွ်င္ အက်ဳ ိးမ်ားစြာျဖစ္ထြန္းႏု ိင္ပါသည္။ ထုိအရာသည္ 
ပဋိပကၡျဖစ္ပြားခဲ ့သည့္အဖြ ဲ ႔မ်ားမွ ေဆြးေႏြးညွိႏႈ ိင္းမႈ ျဖစ္စဥ္တြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
ယုံ ၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ျခင္းတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ၾကသည့္အခါ 
ေရရွည္ ၿငီမ္းခ်မ္းေရးလုိအပ္မႈေတြအတြက္ အသားတက်ျဖစ္ရန္ စဥ္းစားဖု ိ ႔ အခြင္ ့အေရး
တစ္ရပ္ျဖစ္ေစႏု ိင္ပါသည္။ သေဘာကေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းသည့္တု ိင္းျပည္တစ္ခုမွာ စစ္တပ္၊ ရဲ 
ႏွင္ ့ အျခားတပ္ဖြ ဲ ႔မ်ား၏ အခန္းက႑က ဘာလဲဆုိတာကုိ စဥ္းစားဖု ိ ႔ ျဖစ္ပါသည္။ 

 ျမန္မာႏု ိင္ငံ၏ကိစၥျပႆနာတြင္ DDr ႏွင္ ့ ssr အေပၚကြဲျပားသည့္အျမင္ေတြရွ ိေန
တာကုိ ျပန္လည္ေျဖရွင္းညွ ိႏႈင္းျခင္းက အဓိကအေရးႀကီးသည့္အခ်က္ ျဖစ္လာလိမ္ ့မည္။ 
ပါ၀င္ေသာအဖြဲ ႔အားလုံး ကုိယ္စီကု ိင္စြ ဲထားသည့္အျမင္မွာ အလြန္စြ ဲ ျမဲေနသည့္ အတြက္ 
လြယ္ကူစြာ ေျဖရွင္း ႏု ိင္မည္ေတာ့မဟုတ္ပါ။  လက္ရွ ိတြင္ DDr ႏွင္ ့ ssr အစီအစဥ္ကုိ 
မ်ားစြာအေလးေပးထားမႈ မရွ ိ ျခင္းက ေရရွည္ ျမန္မာ့လု ံ ျခံ ဳေရး ႏွင္ ့ တည္ၿငိမ္းေရး 
ကုိအက်ဳ ိးသက္ေရာက္မႈ ျဖစ္ေစမည့္ အဓိကျပႆနာႀကီးမ်ားကုိေဆြေႏြးေျဖရွင္း
ဖု ိ ႔ ေႏွာင္ ့ေႏွးသြားေစပါသည္။ ထုိအဓိကျပႆနာႀကီးမ်ားတြင္ ဖက္ဒရယ္စနစ္အတြင္း 
လုံ ျခံ ဳေရးက႑ကုိ မည္သုိ ႔တည္ေဆာက္မည္နည္း၊ တုိင္းရင္းသားအဖြဲ ႔မ်ားအားလုံး၏
လုိအပ္ခ်က္ေတြကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးႏု ိင္ရန္ မည္သုိ ႔ အာမခံမႈရွ ိမည္နည္း၊ EAO အဖြဲ ႔မ်ား 
လုံ ျခံ ဳေရးက႑အတြင္း ေပါင္းစည္းေရး (သုိ ႔) မပါ၀င္ျခင္း တုိ ႔အတြက္ ေရြးခ်ယ္စရာ 
နည္းလမ္းအမ်ဳ ိးမ် ိ ဳး ႏွင္ ့ တပ္မေတာ္၏အနာဂတ္ ႏု ိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး ႏွင္ ့ လု ံ ျခံ ဳေရး 
အခန္းက႑ စသည္တုိ ႔ပါ၀င္ပါသည္။ 

 ေဖၚျပပါ အဓိကျပႆနာႀကီးမ်ားကုိေျဖရွင္းႏု ိင္ရန္ အခ်ိန္ၾကာျမွင္ ့စြာယူရမည္ဆုိတာ 
နားလည္ရမည္ျဖစ္သည္။ အခ်ဳ ိ႕ျပႆနာမ်ားဆုိလွ်င္ ပါ၀င္ေနေသာအဖြဲ ႔၀င္မ်ားအၾကား 
အခ်င္းခ်င္းယု ံ ၾကည္မႈတုိးတက္မႈ မရွ ိမျခင္း ေရႊ႕ဆုိင္းထားရႏု ိင္ပါသည္။ သုိ ႔ေသာ္လည္း 
ႏု ိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြ ဲမ်ားတြင္ အဆုိပါျပႆနာမ်ားႏွင္ ့ ဆက္စပ္ၿပီး ေဆြးေႏြးႏု ိင္ရန္ အတြက္ 
အဓိကလုပ္ေဆာင္သြားမည့္ အစီအစဥ္ေမးခြန္းေတြကုိေတာ့ ႀကိဳတင္အေျဖရွ ိထားဖု ိ ႔ရန္ 
အေရးႀကီးပါသည္။ ထုိ ဆက္စပ္ ျပႆနာ ေဆြးေႏြးမႈဟုဆုိရာတြင္ လုံ ျခံ ဳေရးအယူအဆကုိ 
မူေဘာင္ခ်မွတ္ျခင္းမ်ား ႏွင္ ့ ပါ၀င္သင္ ့သည့္အဖြ ဲ ႔မ်ားအားလုံး (အမ်ဳ ိးသမီးလုပ္ရွားမႈအဖြ ဲ ႔
မ်ားအပါအ၀င္) ပါ၀င္ေအာင္ မည္သုိ ႔ အာမခံမႈရွ ိႏု ိင္မည္ စသည္တုိ ႔ပါ၀င္ပါမည္။ ထုိ ျပႆနာ
မ်ားပု ိမု ိရွင္းလင္းမႈရွ ိလာေလ လက္ရွ ိ ေဆြးေႏြးပြ ဲမ်ားကုိ ပိ ုမု ိအေထာက္အကူျဖစ္လာေစမည္ 
ျဖစ္သလုိ NCA ကုိလည္း ေနာက္ထပ္ EAO အဖြဲ ႔ေတြ လက္မွတ္ထုိးရန္ ပု ိမု ိအားထုတ္ 
ႏု ိင္မည္ျဖစ္သည္။ 

 အျခားတုိင္းျပည္မ်ား၏အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကုိ ၾကည့္ကာ ဤအခန္းတြင္ ပထမဦးစြာ 
လုံ ျခံ ဳေရး ကိစၥေဆြးေႏြးညွိႏႈ ိင္းသည့္အခါ အဖြ ဲ ႔အားလုံးအတြက္တန္းတူညီတဲ့ အသံပါ၀င္ 
ႏု ိင္ေအာင္ အားေပးလုပ္ေဆာင္ျခင္း၏ အေရးႀကီးပု ံကု ိ ဆန္းစစ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ 
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ထုိ ႔ေနာက္ အဘယ္ေၾကာင္ ့ အာလုံးပါ၀င္ေသာလုံျခံဳေရးအယူအဆအျမင္ကုိ လက္ခံျခင္းျဖင္ ့ 
လု ံ ျခံ ဳေရးက႑ တည္ေဆာက္ဖု ိ ႔အားထုတ္ရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစႏု ိင္ ၿပီး 
လူ႔အဖြ ဲ ႔အစည္းတြင္းမွ အဖြ ဲ ႔အားလုံး၏ လုိအပ္မႈေတြကုိ ပု ိမု ိ အေရးေပးတုံ ႔ ျပန္ႏု ိင္သည္ 
ဆုိတာကုိဆန္းစစ္သြားပါမည္။ တတိယအေနျဖင္ ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွ ိေရးေဆာင္ရြက္မႈ
မ်ားတြင္ အနည္းဆုံးေတာ့ ssr သတ္မွတ္ျပဌာန္းမႈ မ်ား ပါ၀င္ေအာင္ျပဳလုပ္ႏု ိင္လွ်င္ 
အနာဂတ္ အေကာင္အထည္ေဖၚမႈအဆင့္မ်ားမွ ssr အေပၚ ေဆြးေႏြးျခင္းအတြက္ 
အေျခခံအုတ္ျမစ္ခ်ရန္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစႏု ိင္မည္ 

 ဘက္စံ ုလြမ္းျခံဳမႈသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးညွိႏႈ ိင္းျခင္း ေအာင္ျမင္ရန္အတြက္ အလြန္ 
အေရးႀကီးပါသည္။ အဖြ ဲ ႔မ်ားအားလုံး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စကား၀ု ိင္း (တူညီတဲ့အခြင္ ့အေရးကုိ 
ဦးစားေပးမႈရွ ိတဲ ့) ထဲ မပါလာႏု ိင္ဘူးဆုိလွ်င္ ပဋိပကၡခ်ဳပ္ၿငိမ္းရန္ မရွ ိမျဖစ္လုိအပ္ေသာ 
သေဘာတူညီမႈ ရရွ ိႏု ိင္ ္ရန္အတြက္ ခက္ခဲသြားမည္ ျဖစ္သည္။  ပါ၀င္ေသာအဖြဲ ႔မ်ားအား
လုံးမွေျပာင္းလဲရန္ကတိက၀တ္ျပဳၿပီးေပၚထြက္လာမည့္  ဘုံေမွ်ာ္မွန္းခ်က္အျမင္သည္ 
လုံ ျခံ ဳေရးက႑တြင္ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။  မညီမွ်မႈမ်ားျဖင္ ့ ဆက္သြားမည္ဆုိလွ်င္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ား က်ရႈ ံးသြားႏု ိင္ပါသည္။ မည္သည့္အဖြ ဲ ႔မဆုိ ႀကီးသည္ 
ငယ္သည္ျဖစ္ေစ ပဋိပကၡကုိ ေျဖရွင္းရန္ စိတ္၀င္စားမႈရွ ိေနရန္ လုိအပ္ပါသည္။  
အားနည္းၿပီးေသးငယ္ေသာအဖြဲ ႔ေတြဟာ ေနာက္ဆုံးမွာ ျပႆနာမ်ားထိပ္တု ိက္ 
ေတြ႔ဆု ံခဲ ့သည့္ ပု ိမု ိအားႀကီးသူ၏အလုိ ေနာက္သုိ ႔သာ ရု ိးရု ိးေလး လုိက္သြားမည္ဟု 
ေတြးျမင္ယူဆမႈရွ ိခဲ ့ ၾကပါသည္။ သုိ ႔ေသာ္လည္း ယေန႔ေခတ္တုိက္ပြ ဲတု ိ ႔၏ သေဘာ 
သဘာ၀ကုိၾကည့္လွ်င္ အခ်ဳ ိးအစားမညီမွ်ေသာ္လည္း လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡေတြ 
ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာၾကာေအာင္ ၾကံ႕ၾကံ႕ခံႏု ိင္တာေတြ႔ျမင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ဆုိလု ိတာက 
ထုိအရာဟာ အားနည္းေသာအဖြဲ ႔ဟုဆုိေသာ္လည္း ၄င္းတုိ ႔၏ ရွ ိေနသည့္ခြန္အား ႏွင္ ့ 
ခံႏု ိင္ရည္ရွ ိမႈ ကု ိ ျပသႏုိင္ေနျခင္းဘဲ ျဖစ္ပါသည္။ 

 အျခား ေနာက္ခံအေျခအေနမ်ားမွ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားမွ အၾကံျပဳသည္မွာ ညိွႏႈ ိင္း 
ေဆြးေႏြးေရး ျဖစ္စဥ္မ်ားသည္ အခ်ဳ ိးအစားမညီမွ်သည့္ အေျခအေနမ်ား၂၁ နက္ရႈ ိင္းစြာ 
တည္ရွ ိေန တက္ျပီး ၄င္းသည္ ပါ၀င္ေသာအဖြဲ ႔မ်ားအၾကား ပါ၀ါအေျခအေန မတူညီမႈ 
မ်ားအား လစ္ဟျပေနပါသည္။ ဥပမာအားျဖင္ ့ ႏု ိင္ငံေတာ္အစု ိးရ တပ္ဖြ ဲ ႔မ်ားသည္ 
ႏု ိင္ငံတြင္း အျခားလက္နက္ကုိင္အဖြ ဲ ႔မ်ားထက္ ခြန္အားစြမ္းအား ပါ၀ါပု ိမု ိေလ့ရွ ိပါသည္။ 
အက်ဳ ိးဆက္က အားနည္းသည့္ အစု ိးရလက္နက္ကုိင္အဖြ ဲ ႔မဟုတ္ေသာ အျခား 
လက္နက္ကုိင္ အဖြ ႔ ဲ(သု ိ ႔) သူပုန္အဖြ ဲ ႔ ေတြရဲ႕ အသံေတြဟာ ထိေရာက္မႈမရွ ိတာမ်ဳ ိး သုိ ႔မဟုတ္ 
လွ်စ္လွ်ဴရႈ ခံရတာမ်ဳ ိးျဖစ္တတ္ပါသည္။ ထုိ ႔ေၾကာင္ ့ ေဆြးေႏြးပြ ဲေတြရဲ႕ အေျဖမ်ားသည္ 
ႏု ိင္ငံေတာ္အစု ိးရကုိ မ်က္ႏွာသာေပးသည့္အျဖစ္သုိ ႔ေရာက္ရွ ိသြားႏု ိင္ ၿပီး အပစ္အခတ္ရပ္
စဲေရးသေဘာတူညီမႈမ်ားတြင္ မညီမွ်မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာတတ္ပါသည္။၂၂ 

 ပါ၀င္ေသာအဖြဲ ႔မ်ားအၾကား အခ်ဳ ိးအစားမညီမွ်သည့္အေျခအေန အေၾကာင္းရင္း 
မ်ားစြာေၾကာင္ ့ ေပၚထြက္လာႏု ိင္ပါသည္။ ပထမအခ်က္အေနျဖင္ ့ ႏု ိင္ငံေတာ္သည္ 
ႏု ိင္ငံတကာဥပေဒေအာက္မွ တရား၀င္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကုိ ပု ိင္ဆု ိင္ထားပါသည္။ 
ထုိ ႔ေၾကာင္ ့ မိမိပု ိင္နက္အတြင္း လုံ ျခံ ဳေရးက႑ကုိ လြတ္လပ္စြာ ေထာက္ပံ ့ႏု ိင္သည့္ 
အခြင္ ့အေရးရွ ိပါသည္။ ထုိ ႔ ျပင္ အစဦးမွာပင္ ႏု ိင္ငံေတာ္အစု ိးရသည္ အျခားအဖြ ဲ ႔မ်ားအား 
အထပ္ထပ္အခါခါေဆြးေႏြးျခင္းမျပဳဘဲ ကတိက၀တ္မ်ားကုိ ေတာင္းခံတတ္ပါသည္။ 
ထုိ ႔ေၾကာင္ ့ အျခားလက္နက္ကုိင္အဖြ ႔ ဲမ်ားသည္ အနာဂတ္စကား၀ု ိင္းအတြက္ 
လက္နက္ မစြန္ ႔လွ်င္ပင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ဦးစြာျပဳလုပ္ထားဖု ိ ႔ ဖိအားေပးမႈ ႏွင္ ့ 
ရင္ဆုိင္ၾကရေလ့ရွ ိပါသည္။၂၃

 ဒုတိယအခ်က္ကေတာ့ အစု ိးရလက္နက္ကုိင္အဖြ ဲ ႔မဟုတ္ေသာအျခားလက္နက္ကုိင္
အဖြ ႔ ဲမ်ားသည္ ညိွႏႈ ိင္းေဆြးေႏြးရာတြင္ပါ၀င္သည့္ နည္းပညာပု ိင္း (ဥပမာ- လုံ ျခံ ဳေရးက
႑ေပါင္းစည္းမႈႏွင္ ့ပတ္သက္ၿပီး မည္သုိ ႔တည္ေဆာက္မည္၊အေကာင္အထည္ေဖၚမည္) 
ေတြမွာ အားနည္းမႈရွ ိတတ္ၾကပါသည္။ ဒါဟာရု ိးရု ိးေလးပါဘဲ။ အဘယ္ေၾကာင္ ့ဆု ိေသာ္ 
ႏု ိင္ငံေတာ္အစု ိးရသည္ အရင္းအျမစ္ေတြကုိပု ိမု ိ သု ံးစြ ဲႏု ိင္သည့္ အခြင္ ့အေရးရွ ိေနလုိ ႔ 
ျဖစ္ပါသည္။ နည္းပညာကြ်မ္းက်င္မႈရရွ ိႏု ိင္ရန္ အတြက္လည္း ပိ ုမု ိေကာင္းမြန္ေသာ 

က.ေအဖြဲ႕အားလံုး  
အတြက္  တန္းတူညီ 
ေသာအသံ ရွိေစရန္ 

အားေပးျခင္း

ပါ၀င္ေသာအဖြဲ႕မ်ား 
အၾကား ပါ၀ါဟန္ခ်က္ 

မတူညီမႈမ်ား



၁၀   ပဋိပကၡခံစားခဲ ့ရေသာ ေဒသမ်ားတြင္ လံု ျခံ ဳေရးက႑ေပါင္းစည္းျခင္း- ျမန္မာႏိ ုင္ငံအတြက္ ဆင္ျခင္သံုးသပ္ျခင္း   

 ၂၄  EAO engagement with CSOs in the areas they control has increased pressure on the parties to reach peace, but civil society 
networks remain relatively undeveloped in Myanmar compared to other countries. See, swisspeace (2014), ‘Civil Society 
Contributions to Myanmar’s Peace Process’, Catalyzing Reflection 3/2014, http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/
Media/Publications/Catalyzing_Reflections_3_2014.pdf.

 ၂၅  Leon Escribano C R and Gonzalez Chavez M P (2008), Security Sector Reform Provisions in Peace Agreements: Central 
America Case Study: El Salvador and Guatemala, (unpublished manuscript).

 ၂၆  Allison M E (2015), ‘The Guatemalan National Revolutionary Unit: The Long Collapse’, available at http://www.tandfonline.
com/doi/full/10.1080/13510347.2016.1159557?src=recsys. 

 ၂၇  These military forces were called Umkhonto we Sizwe, known as MK.

အေနအထားမွာရွ ိေနပါသည္။ အက်ဳ ိးဆက္ကေတာ့ အျခားလက္နက္ကုိင္အဖြ ႔ ဲမ်ား 
လုံေလာက္ေသာ ဆုံျဖတ္ႏု ိင္မႈမရွ ိေသးခ်ိန္မွာပင္ သေဘာတူညီမႈ လက္မွတ္ထုိးရန္ 
ဖိအားမ်ား ေပးလာတတ္ပါသည္။  

 တတိယအခ်က္ကေတာ့ ႏု ိင္ငံေတာ္အစု ိးရမ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကား၀ု ိင္းမ်ားကုိ 
သူတုိ ႔သာ တာ၀န္ယူစီစဥ္ေလ့ရွ ိတတ္ၾကၿပီး စကား၀ု ိင္း၏ ေဆာင္ရြက္မည့္ေနရာေဒသ၊ 
ပါ၀င္မႈ ႏွင္ ့ အရွ ိန္ စသည္တုိ ႔ကု ိ ဆု ံးျဖတ္မႈမ် ိ ဳး ျပဳလုပ္ေလ့ရွ ိပါသည္။ ထုိအရာဟာ 
အျခားလက္နက္ကုိင္အဖြ ႔ ဲမ်ားအေပၚ နည္းမ်ဳ ိးစု ံ ျဖင္ ့ အသာစီးယူၿပီး ျဖစ္သည္ ဟု 
မွတ္ယူႏု ိင္ပါသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကား၀ု ိင္းအတြက္ ျပင္ပမွေထာက္ပံ ့မႈရွ ိလွ်င္လည္း 
ႏု ိင္ငံေတာ္အစု ိးရမွ ႏု ိင္ငံတကာအကူအညီမ်ားကုိ မည္သုိ ႔အသုံးျပဳမည္ဆုိတာကုိ (သူတုိ ႔ 
က်ဳ ိးအျမတ္အတြက္) လႊမ္းမု ိးခ်ယ္လွယ္ထားႏု ိင္ပါသည္။ ထုိအရာသည္ ႏု ိင္ငံေရး 
အက်ဳ ိးအျမတ္ရရွ ိသည္ဟုခံစားရလွ်င္လည္း ေဆြးေႏြးပြ ဲမ်ားကုိ အခ်ိန္ဆြ ဲထားမႈမ်ား 
ရွ ိလာႏု ိင္ပါသည္။  

 အခ်ဳ ိးအစားမညီမွ်သည့္အေျခအေန ႏု ိင္ငံမ်ားတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကား၀ု ိင္းမ်ား 
ေရရွည္ခံမႈပု ိမု ိနည္းပါးတတ္ပါသည္။  အကယ္၍ အစုိးရလက္နက္ကုိင္အဖြ ဲ ႔မဟုတ္ေသာ 
အျခားလက္နက္ကုိင္အဖြ ႔ ဲမ်ားသည္ သူတို ႔ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ အရာႏွင္ ့ မကုိက္ညီဘူးဟု 
ခံစားရပါက ေဆြးေႏြးညွိႏႈ ိင္းမႈမ်ား ေအးခဲသြားႏု ိင္သလုိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္ 
အေကာင္အထည္ေဖၚမႈမွာလည္း က်ရႈ ံးသြားႏု ိင္ပါသည္။   လက္မွတ္မထုိးေသးသ
ည့္အဖြ ဲ ႔မ်ားကုိလည္း ေဆြးေႏြးညွိႏႈ ိင္းမႈမ်ားထဲ ၀င္ေရာက္လာရန္ ဟန္ ႔တားသလုိ 
ျဖစ္သြားႏု ိင္ပါသည္။ ထုိ ႔ေၾကာင္ ့ အျခားလက္နက္ကုိင္အဖြ ႔ ဲမ်ား ၄င္းတုိ ႔ ေမွ်ာ္မွန္းမႈေတြကုိ ္ 
အခ်ဳ ိးအစားမညီမွ်သည့္အေျခအေနအတြက္ အစီအစဥ္ဆြဲထားဖု ိ ႔လု ိအပ္ၿပီး ပါ၀ါ 
ညိွ ျခင္း ကုိ မည္သည့္ နည္းဗ်ဳဟာျဖင္ ့ အေကာင္းဆုံးလုပ္ေဆာင္သြားမည္ကုိ စဥ္းစား 
ဆုံ ျဖတ္ထားရမည္ ျဖစ္သည္။ 

 ျမန္မာႏု ိင္ငံ EAO အဖြဲ ႔ေတြသည္လည္း တပ္မေတာ္ႏွင္ ့ ၄င္းတုိ ႔အၾကား 
ပါ၀ါမတူညီမႈေတြေၾကာင္ ့ ျပႆနာအမ်ဳ ိးမ် ိ ဳးႏွင္ ့ ရင္ဆုိင္ၾကရပါသည္။ တုံ ႔ ျပန္မႈအေနျဖင္ ့ ပါ၀ါ 
ညိွ ျခင္း ကုိ တပ္အားအားတည္ေဆာက္ျခင္း ႏွင္ ့ အဖြ ဲ ႔မ်ားအၾကား မဟာမိတ္ဖြ ဲ ႔စည္းျခင္းမ်ား 
ျပဳလုပ္ၾကပါသည္။ ဥပမာ - ညီညြတ္ေသာ တုု ိင္းရင္းသားလူမ် ိ ဳးမ်ားေကာင္စီ (uNfC) 
ႏွင္ ့ ေျမာက္ပု ိင္းမဟာမိတ္အဖြ ဲ ႔။ ထုိနည္းျဖင္ ့ ႏု ိင္ငံတကာေထာက္ခံမႈရရွ ိေစရန္လည္း 
ျဖစ္ပါသည္။၂၄ ထုိ ႔ ျပင္ အျခားေဒသေတြမွာuN (သုိ ႔) ေဒသအဖြဲ ႔အစည္းမ်ား ပါ၀င္မႈျဖင္ ့ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ အတြက္ ေဆာင္ရြက္သည့္ပု ံစံမ်ဳ ိးႏွင္ ့လည္း ျမန္မာႏု ိင္ငံသည္ 
လႊတ္ကင္း ေနပါသည္။ ျပင္ပမွ တတိယအဖြဲ ႔အစည္း (thirD-pArty) တရား၀င္သတ္မွတ္ 
ပါ၀င္မႈမ်ဳ ိးမရွ ိပါဘူး။ ထုိအရာကဘဲ အဖြဲ ႔မ်ားအၾကား အခ်ဳ ိးအစားမညီမွ်သည့္အေျခအေန 
ကုိေလ်ာ့က်ေအာင္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ျခင္းအတြက္ ကန္ ႔သတ္မႈကုိ ျဖစ္ေစပါသည္။ 

 အခ်ဳ ိးအစားမညီမွ်သည့္ ျပႆနာဟာ အျခားႏု ိင္ငံေတြမွာလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ေဆြးေႏြးညွိႏႈ ိင္းမႈမ်ားကုိ အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစပါသည္။ ဂြာတီမာလာလည္းထုိအထဲမွ 
ႏု ိင္ငံတစ္ခု  ျဖစ္ၿပီး သူ၏ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ uN ႏွင္ ့ အရပ္ဖက္အဖြ ဲ ႔အစည္း 
(CsO )မ်ားအပါအ၀င္ အဖြ ဲ ႔မ်ားစြာပါ၀င္ပါသည္။  ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အေစာပု ိင္း 
ကာလမွာ လုံ ျခံ ဳေရး အဓိပၸာယ္ဖြင္ ့ဆု ိမႈကု ိ သေဘာတူေအာင္ျမင္မႈရရွ ိထားသည့္ၾကား
မွပင္ အမွန္တကယ္ လုံ ျခံ ဳေရးသတ္မွတ္ျပဌာန္းမႈ အၾကမ္းေရးဆြဲသည့္အခါ NAtiON-
AL guAtEmALAN rEvOLutiONAry uNit (uNrg) သူပုန္အဖြ ဲ ႔အား အေလးေပးမႈမရွ ိဘဲ 
အားသာမႈမရေအာင္ ေရးဆြဲခဲ ့ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင္ ့ဆု ိေသာ္ထုိအဖြ ဲ ႔သည္ 
အစစအရာရာပု ိ၍အားနည္းသည့္အဖြ ဲ ႔ ျဖစ္ေနေသာေၾကာင္ ့ ျဖစ္သည္။၂၅ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
သေဘာတူညီခ်က္တြင္ပါ၀င္ေသာ အဓိကအခ်က္ေတြမွာလည္း ေလ်ာ့တိေလ်ာ့ရဲႏု ိင္ ၿပီး 
တိက်ရွင္းလင္မႈမရွ ိေပ။ အစု ိးရႏွင္ ့စစ္တပ္ကုိသာ အေကာင္အထည္ေဖၚသည့္ကာလမွာ 
အသာစီးရေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးခဲ ့သည္။၂၆ 

 အလားတူစြာဘဲ ေတာင္အာဖရိကႏု ိင္ငံတြင္လည္း သမု ိင္း၀င္ လူျဖဴအသားေရာင္ 
ခြ ဲ ျခားေသာအုပ္ခ်ဳပ္မႈမွ ဒီမု ိကရက္တစ္ သုိ ႔ကူးေျပာင္းၿပီး ညိွႏႈ ိင္းေဆြးေႏြးပြ ဲမ်ားကာလ 
အတြင္း AfriCAN NAtiONAL CONgrEss (ANC)၂၇ ေထာက္ခံသည့္ ယခင္ေျပာက္က်ားတပ္ဖြ ဲ ႔မ်ား 



 saferworld  ၁၁ 

 ၂၈  Lala A (2008), ‘SSR Provisions in Peace Agreements: South Africa Case Study’.
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 ၃၁  Philipson L (2005), ‘Engaging Armed Groups: The Challenge of Asymmetries’, Accord, Issue 16, available at:  
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inclusive-ceasefires-women-gender-sustainable-end-violence/. For additional information, see: https://wilpf.org/report-
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ဟာသူတုိ ႔ကု ိ အသာစီးမရေအာင္ျပဳလုပ္ထားသည္ကုိေတြ႔ရွ ိခဲ ့ ၾကၿပီး လုံ ျခံ ဳေရးေျပာင္းလဲ
မႈျပဳလုပ္ခ် ိန္တြင္လည္း အလြန္ နည္းပညာဆန္ခဲ ့ပါသည္။၂၈ ယခင္တည္းက အမ်ဳ ိးသား
လုံ ျခံ ဳေရးတပ္ဖြ ဲ ႔အျဖစ္ကုိယ္စားျပဳခဲ ့ေသာ sOuth AfriCAN DEfENCE fOrCEs (sADf) သည္ 
ေဆြးေႏြးပြ ဲမ်ားတြင္ အလြန္လႊမ္းမု ိးခဲ ့ပါသည္။ အေၾကာင္းျပခ်က္ကေတာ့ သူတုိ ႔ ထု ိေနရာကုိ 
ယူထားရသည္မွာ လက္ေတြ႔က်က်စဥ္းစားဆုံးျဖတ္သည့္အခါ သူတုိ ႔ဟာ တည္ရွ ိခဲ ့သည့္ 
လုံ ျခံ ဳေရးဖြ ဲ ႔စည္းပု ံကု ိ ပု ိမု ိနားလည္ကြ်မ္းက်င္သည့္အတြက္ ပု ိမု ိလုပ္ေဆာင္ႏု ိင္မည္ ဟူ၍ 
ျဖစ္ပါသည္။၂၉

 သုိ ႔ေသာ္လည္း ေတာင္အာဖရိက ကိစၥတြင္ နည္းပညာအသာစီးမႈရယူခဲ ့ ၾကသည့္ 
အသားေရာင္ခြ ဲ ျခားမႈစနစ္မွ ကာကြယ္ေရးထူေထာင္မႈထဲပါ၀င္ခဲ ့ ၾက သည့္ အဖြ ဲ ႔၀င္ေတြဟာ 
က်ယ္ျပန္ ႔ေသာလုံျခံဳေရး ေဖၚျပမႈမွ ႏု ိင္ငံေရးရာအတြင္း လူသားလုံ ျခံဳေရးကုိအေလးေပးမႈ 
ႏွင္ ့ လု ံ ျခံ ဳေရးက႑တြင္ အဖြ ဲ ႔အစည္းဆုိင္ရာ ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္ တုိ ႔အၾကား 
ေမွးမွ ိန္ခံခဲ ့ရပါသည္။ ANC ႏု ိင္ငံေရးအဖြ ဲ ႔၀င္ေတြ ႏွင္ ့ အသားေရာင္ခြ ဲ ျခားမႈစနစ္ကုိ 
ဆန္ ႔က်င္ တုိက္ခု ိက္ခဲ ့ ၾကသည့္တပ္ဖြ ဲ ႔ေတြသည္ ၄င္တုိ ႔တိမ္းေရွာင္ထြက္ ေျပးေနခ်ိန္တြင္ 
ေဒသခံ သုေတသနပညာရွင္အဖြ ဲ ႔မ်ားလည္း ပါ၀င္ခဲ ့ပါသည္။ ထုိအစုအဖြ ဲ ႔သည္ 
မူ၀ါဒအေျခအတင္ ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားႏွင္ ့ ဒီမု ိကရက္တစ္ပု ံစံ လု ံ ျခံ ဳေရးက႑အသစ္ 
ေရးဆြဲေဆာင္ရြက္ရာတုိ ႔တြင္ အဓိကအခန္းမွ ပါ၀င္ခဲ ့ ၾကပါသည္။၃၀ 

 အဖြ ဲ ႔မ်ားအတြင္းတြင္လည္း ပါ၀ါမတူညီမႈမ်ားရွ ိပါသည္။ အစု ိးရအတြင္းတြင္ေသာ္လည္း 
ေကာင္း၊ ႏု ိင္ငံေရးအတုိက္အခံ လုပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ေသာ္လည္းေကာင္းႏွင္ ့ အျခားလက္နက္
ကုိင္အဖြ ဲ ႔မ်ားတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း ရွ ိတတ္ပါသည္။ ထုိအခ်က္က ေဆြးေႏြးပြ ဲမ်ားတြင္ 
လုံ ျခံ ဳေရးကိစၥေတြမည္သုိ ႔ေဆြးေႏြးမည္ကုိ ဆု ိးဆု ိးရြားရြား သက္ေရာက္မႈမ်ား 
ျဖစ္သြားႏု ိင္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင္ ့  ေဆြးေႏြးပြ ဲမ်ားကုိ ႏု ိင္ငံေရး ႏွင္ ့ လု ံ ျခံ ဳေရး 
ေရေပၚဆီတုိ ႔ (အမ်ားအားျဖင္ ့စစ္တပ္မွ ႏွင္ ့ အရပ္သားလည္းျဖစ္ႏု ိင္) ဦးေဆာင္လွ်င္ 
ျဖစ္ေပၚတတ္ပါသည္။ ပု ံမွန္အားျဖင္ ့ ေယဘုယ်အဆင့္မွာေတာ့ လုံ ျခံ ဳေရးဆုိင္ရာ 
ေဆြးေႏြးပြ ဲမ်ားတြင္ အရပ္သားမ်ားကုိ ခ်န္ထားေလ့ရွ ိပါသည္။  အဘယ္ေၾကာင္ ့ဆု ိေသာ္ 
အရပ္သားမ်ားဟာ လုံ ျခံဳေရးႏွင္ ့ပတ္သက္ၿပီး အေတြ႔အၾကံဳ ႏွင္ ့ ဗဟုသုတ မရွ ိလု ိ ႔ဆု ိတဲ ့ 
ယု ံ ၾကည္မႈေၾကာင္ ့ ျဖစ္ပါသည္။ ssr ႏွင္ ့ပတ္သက္လွ်င္ ပု ိ၍ျပႆနာျဖစ္တတ္ပါသည္။ 
လုံ ျခံ ဳေရးဟုဆုိလွ်င္ စစ္ေရးႏွင္ ့သာ တန္းညိွတတ္ေသာေၾကာင္ ့ ျဖစ္ပါသည္။ 

 ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မ်ားမွ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားက မီးေမွာင္းထုိးျပတာကေတာ့ 
လုံ ျခံ ဳေရးဟုဆုိလွ်င္ ပု ိ၍ခ် ဲ႕ထြင္ႏု ိင္ ၿပီး က်ယ္ျပန္ ႔တဲ ့ ဘက္စု ံအဖြ ဲ ႔မ်ားပါ၀င္ဖု ိ ႔အားေပး
မႈျပဳျခင္းဟာ အေရးႀကီးသည့္အခ်က္ျဖစ္တယ္ ဆုိတာဘဲျဖစ္ပါသည္။ သုိ ႔ေသာ္လည္း 
ထုိ ျပႆနာကုိ ကုစားဖု ိ ႔ အဆင့္တု ိင္းတြင္ အဆင္မေျပမႈေတြရွ ိတတ္ပါသည္။ 
အရပ္ဖက္အဖြ ဲ ႔အစည္းေတြ (အထူးသျဖင္ ့ အမ်ဳ ိးသမီးအဖြ ဲ ႔) ကုိ အဓိကအဖြဲ ႔မ်ား 
အတြင္းထည့္သြင္းသည့္ခါတြင္ ျဖစ္တတ္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင္ ့ ထု ိအဖြ ဲ ႔အစည္းေတြကုိ 
ဖယ္ထုတ္လုိသည္ ဆုိေသာအေၾကာင္းရင္းအခ်က္ေတြကေတာ့ ရႈပ္ေထြးလွပါသည္။ 
ယွဥ္ေက်းမႈ၊ လူမႈ-စီးပြားေရး ႏွင္ ့ ႏု ိင္ငံေရး လႊမ္မု ိးမႈ စသည္တုိ ႔ေၾကာင္ ့ဟု 
စဥ္းစားႏု ိင္ေသာ္လည္း လြယ္ကူေသာအေျဖေတာ့မရွ ိေပ။၃၁ သုိ ႔ေသာ္ အဓိကျပႆနာမွာ 
စစ္တုိက္ေသာ အဖြဲ ႔ေတြသည္ အမ်ဳ ိးသားမ်ားသာ ဦးေဆာင္မႈမ်ားၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
စကား၀ု ိ ုင္းတြင္လည္း စစ္ပြ ဲတြင္ပါ၀င္ခဲ ့ ၾကသည့္ သူမ်ားကုိသာ ဦးစားေပးေခၚယူမႈေၾကာင္ ့ 
ျဖစ္ႏု ိင္ပါသည္။

 အမ်ဳ ိးသမီးမ်ားကုိဖယ္ထုတ္ျခင္းက အထူးျပႆနာတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ ယခု 
ေကာင္းစြာ သေဘာေပါက္ေစသည့္အရာကေတာ့ အမ်ဳ ိးသမီးႏွင္ ့ လူငယ္မ်ားကုိ 
ပါ၀င္ေစျခင္းက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကုိ ရပ္တန္ ႔ေစႏု ိင္ ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
တည္ေဆာက္ဖု ိ ႔ရန္လည္း ပု ိမု ိ ၾကာရွည္သြားႏု ိင္ပါသည္။၃၂ အမ်ဳ ိးသမီးမ်ားကုိ ၿငိမ္းခ်မ္း 
ေရး ေဆြးေႏြးပြ ဲမ်ားတြင္ အေရးပါေသာ အခန္းက႑မွ ဖယ္ထုတ္ေလ့ရွ ိပါသည္။ 

ပါ၀င္ေသာအဖြဲ႕မ်ား 
အတြင္း ပါ၀ါဟန္ခ်က္ 

မတူညီမႈမ်ား



၁၂   ပဋိပကၡခံစားခဲ ့ရေသာ ေဒသမ်ားတြင္ လံု ျခံ ဳေရးက႑ေပါင္းစည္းျခင္း- ျမန္မာႏိ ုင္ငံအတြက္ ဆင္ျခင္သံုးသပ္ျခင္း   

 ၃၃  Khen S O and Haung Nyoi M Y (2014), ‘Looking at the Current Peace Process in Myanmar through a Gender Lens’, 
Catalyzing Reflection 1/2014 (Swiss Peace), January, http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/
Catalyzing_Reflections_1_2014.pdf. 

 ၃၄  Sandy J (2008), Lessons from Liberia and Sierra Leone, Security Sector Reform Provisions in Peace Agreements (unpublished 
manuscript).

 ၃၅  This was the case in South Africa: https://rapecrisis.org.za/rape-in-south-africa/.
 ၃၆  Anderlini S N (2004), Negotiating the Transition to Democracy and Reforming the Security Sector: The Vital Contributions  

of South African Women (Women Waging Peace Policy Commission). 
 ၃၇  Khen S I and Haung Nyoi My Y (2014), ‘Looking at the Current Peace Process in Myanmar through a Gender Lens’, 

Catalyzing Reflection 1/2014 (Swiss Peace), January, http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/
Catalyzing_Reflections_1_2014.pdf. 

အဘယ္ေၾကာင္ ့ဆု ိေသာ္ သူတုိ ႔သည္ စစ္တပ္ ႏွင္ ့ ႏိ ုင္ငံေရး ေရေပၚဆီေတြကုိ ပဋိပကၡမ်ား 
ခ်က္ခ်င္းရပ္ေအာင္ ဖိအားေပးတတ္ၾကလုိ ႔ ပါဘဲ။ ထုိ ႔ ျပင္ ေနာက္ထပ္အေၾကာင္းျပခ်က္က 
အမ်ဳ ိးသမီးမ်ားကုိ ဖယ္ထုတ္ျခင္းသည္ လုံ ျခံ ဳေရးကိစၥမ်ား ပါ၀င္ေဆြးေႏြးရန္ 
လုံေလာက္ေသာ အရည္အခ်င္းမရွ ိလု ိ ႔ ဆု ိတာဘဲ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ ႔ေၾကာင္ ့ `လုံ ျခံ ဳေရး´၃၃ 

ဟူသည့္အေဘာသဘာ၀ ကုိ အစဥ္အလာထဲမွ က်ားမေရးရာဆုိင္ရာ အယူအဆေတြကုိဘဲ 
ထုိကဲ ့သု ိ ႔အေျခအေနမ်ားမွပင္ လုိင္ေဘးရီးယား ႏွင္ ့ ဆီရီရာလီအုိနာ တုိ ႔တြင္ အမ်ဳ ိးသမီး 
အဖြ ဲ ႔မ်ားသည္ လက္နက္ကုိင္အဖြ ဲ ႔မ်ားကုိ ဖိအားေပးကာ ညွိႏႈ ိင္းေဆြးေႏြးေရး စာပြ ဲး၀ု ိင္း 
ဆီသုိ ႔ ေရာက္ေအာင္ ေခၚေဆာင္သြားႏု ိင္တာေတာ့ ဥပမာအားျဖင္ ့ ေတြ႔ ျမင္ရမည္ 
ျဖစ္ ့ပါသည္။၃၄ 

 ထုိ ႔ ျပင္ အမ်ဳ ိးသမီး၊ ကေလးႏွင္ ့ ခြ ဲ ျခားခံအုပ္စုမ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေျပၿငိမ္း 
ေၾကာင္း လက္မွတ္ထုိးၿပီး ေနာက္ပု ိင္တြင္လည္း ယခင္ကလုိဘဲ အားနည္းသည့္ 
အုပ္စုအျဖစ္ က်န္ရွ ိေနတတ္တာကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မ်ား၏ အေတြ႔အၾကံဳမ်ား 
တြင္ ေတြ႔ ျမင္ရမည္ျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင္ ့ဆု ိေသာ္ သေဘာတူညီမႈ မ်ားကုိ 
အေကာင္အထည္ေဖၚ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ထုိအုပ္စုမ်ားအတြက္ လုံ ျခံ ဳေရး 
တုိးတက္မႈ ရရွ ိရန္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ပဋိပကၡအတြင္း လိင္ပု ိင္းဆု ိင္ရာအၾကမ္းဖက္ခံရ
မႈေတြကုိ တု ိး၍ အာရု ံစု ိက္အေရးယူမႈရွ ိ ၾကေပမယ့္ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈမ်ဳ ိးကု ိ 
ေတာ့ စစ္ပြ ဲမ်ားၿပီးသြားသည့္တု ိင္ သတိျပဳမႈ ရွားပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင္ ့ဆု ိေသာ္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မ်ားမွာ အဆုိပါကိစၥကု ိ တရား၀င္ထည့္သြင္းစဥ္းစားတာမရွ ိသလုိ 
လူထုအျမင္ေတြအေပၚလည္း ေရာက္ရွ ိ ျခင္းနည္းပါးလုိ ႔ပါဘဲ။၃၅ လုံ ျခံ ဳေရးလုိအပ္မႈေတြကုိ 
ပု ိ၍ေကာင္းမြန္စြာ သိရွ ိႏု ိင္ရန္ သက္ဆုိင္ရာသက္ဆုိင္ရာ အဖြ ဲ ႔အစည္းမ်ားကုိ ပါ၀င္ေအာင္ 
ေခၚဖု ိ ႔မရွ ိမျဖစ္လုိအပ္ပါသည္။ လူ႔အဖြ ဲ ႔စည္းတြင္းမွ အက်ဳ ိးကိစၥမ်ားလႈပ္ရွားမႈအဖြ ဲ ႔ 
(iNtErEsts Of grOups) မ်ားကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကား၀ု ိင္းအတြင္းသုိ ႔ ညီညီမွ်မွ် 
ေခၚႏု ိင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

 ေတာင္အာဖရိက ကျဖစ္ရပ္ဟာလည္း ေဖၚျပဖု ိ ႔ရန္အလြန္ဘဲေကာင္းမြန္ပါသ
ည္။ ေဆြးေႏြးညိွႏႈ ိင္းမႈလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ ပု ိမု ိပါ၀င္မႈရွ ိေသာ လုံျခံဳေရးအယူအဆ 
အျမင္ကုိရရွ ိလာေစရန္ အမ်ဳ ိးသမီးေတြဟာ အဓိကအခန္းက႑မွ ပါ၀င္ခဲ ့ ၾကပါသည္။ 
လုံ ျခံ ဳေရးပု ံစံအသစ္ေပၚထြက္လာေစရန္ သူတုိ ႔လႊမ္းမု ိးခဲ ့သည့္ အဆင့္ (၃) ခုရွ ိပါသည္။ 
၄င္းတုိ ႔မွာ (၁) စာေပပညာရွင္မ်ား ႏွင္ ့ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား အျဖစ္ (၂) ANC 
ႏွင္ ့ သူတပ္ဖြ ဲ ႔ဂု ိဏ္း အဖြ ဲ ႔၀င္မ်ား အျဖစ္ (၃) အေေျခခံလူတန္းစားတုိ ႔၏အသံ အျဖစ္ 
တုိ ႔ ျဖစ္ပါသည္။ ဒီမု ိကရက္တစ္အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ဆယ္စုႏွစ္ခန္ ႔တြင္ေတာ့ 
အမ်ဳ ိးသမီးတုိ ႔အခန္းက႑သည္ လုံ ျခံ ဳေရးက႑ေပါင္းစည္းေရး ႏွင္ ့ ပု ိမု ိက်ယ္ျပန္ ႔သည့္ 
ssr လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အဓိကေနရာမွ ပါ၀င္လာခဲ ့ ၾကသည္။  DEfENCE rEviEw ႏွင္ ့ 
ကာကြယ္ေရး ပစၥည္းမ်ား၀ယ္ယူရာတြင္ အက်င္ ့ပ်က္ခ်စားမႈမ်ားကုိ ေဖၚထုတ္ျခင္းတုိ ႔ပါ 
ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။၃၆   

 အမ်ဳ ိးသမီး၊ လူငယ္ ႏွင္ ့ အရပ္ဖက္အဖြ ဲ ႔အစည္းမ်ားကုိ ဖယ္ထုတ္ထားျခင္းသည္ 
ျမန္မာႏိ ုင္ငံတြင္လည္း ရွ ိေနခဲ ့သည့္ ေရရည္ျပႆနာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ အစု ိးရေရာ 
EAO အဖြဲ ႔ေတြပါ ႏွစ္ဖက္စလုံးမွာ ေတြ႔ျမင္ႏု ိင္ပါသည္။ အစဥ္အလာအရ စြ ဲကု ိင္ခဲ ့သည့္ 
စိတ္ေနသေဘာထားေတြေၾကာင္ ့ ျဖစ္ပါသည္။ ဆုိေနၾကစကားရွ ိပါသည္္ `ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
သည္ ႏု ိင္ငံေရးျဖစ္သည္။ ထုိအရာသည္ အမ်ဳ ိးသားတုိ ႔၏ အလုပ္ျဖစ္သည္´။၃၇ ထုိ ျပႆနာ 
ကုိ ကုစားဖု ိ ႔ဆု ိလွ်င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ရန္ ဘက္ေပါင္းစု ံမွ အားလုံးကု ိ 
ေခၚဖိတ္ပါ၀င္ေစဖု ိ ႔ အေရးႀကီးပါသည္။ ပု ံစံတက် ညိွႏႈ ိင္းေဆြးေႏြးမႈျဖစ္စဥ္ေရာ 
ပု ံစံတက်မဟုတ္ေသာ ညိွႏႈ ိင္းေဆြးေႏြးမႈျဖစ္စဥ္ပါ ရွ ိေနရမည္ျဖစ္သလုိ အပစ္အခတ္ရပ္
စဲေရးေစာင္ ့ ၾကည္ေလ့လာစစ္ေဆးေရး ႏွင္ ့ အျခားလုံ ျခံ ဳေရးအသြင္ကူးေျပာင္း စီစဥ္မႈမ်ား 
အတြက္ လုပ္ထု ံးလုပ္နည္း ယႏၱာရားရွ ိရမည္ ျဖစ္သည္။ 



 ၃၈  Hutchful E (2009), ‘Security Sector Reform Provisions in Peace Agreements’, African Security Sector Network.
 ၃၉  For an overview of the importance of “listening to and giving precedence to the people and groups who are excluded from 

current framings of security and development”, see Luckham R (2018) (forthcoming); ‘From Disarmament and Development 
to Inclusive Peace and Security: Insights from Four Decades of IDS Analysis and Research’, IDS Bulletin.

 ၄၀  The concept of SSR emerged 20 years ago in Europe and has been embraced by most donor countries and multilateral 
international organisations, including the EU and the UN. Most of these actors advocate for a holistic approach, consistent 
with the notion of human security. In essence, this means that rather than looking at the different dimensions of security 
(personal, military, economic, social, etc.) separately, they need to be addressed in an integrated manner.

 ဘက္စံ ုလြမ္းျခံဳမႈသည္ လုံ ျခံ ဳေရးက႑တစ္ခုလုံးေဆြးေႏြရာတြင္ ေမာင္းႏွင္မည့္ 
အဓိက လုံျခံဳေရးအယူအဆအျမင္အား တုိးတက္လာေစရန္ မရွ ိမျဖစ္လုိအပ္ပါသည္။၃၈ 

`လုံ ျခံ ဳေရး´ ဆုိသည့္စကားလုံးကု ိ မတူညီေသာလူမ်ားက မတူညီသည့္ အဓိပၸာယ္ 
ေဖၚေဆာင္မႈရွ ိေနတာလည္း အမွန္ပါဘဲ။ လုံ ျခံ ဳေရးက႑ကုိ မည္သူ (သုိ ႔) မည္သည့္က႑က 
လုံျခံဳစိတ္ခ်မႈရွ ိေအာင္ မည္သုိ ႔ပု ံေဖၚတည္ေဆာက္သင့္သည္ ဆုိသည့္အေပၚမွာလည္း 
မၾကာခဏ သေဘာထားမ်ားကြဲလႊ ဲမႈရွ ိပါသည္။ လုံ ျခံ ဳေရးအသိအျမင္ က ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
သေဘာတူညီမႈထဲတြင္ မည္သည့္လု ံ ျခံ ဳေရး သတ္မွတ္ျပဌာန္းမႈမ်ား ပါ၀င္ရမည္ 
(မပါ၀င္ရမည္) ႏွင္ ့ လု ံ ျခံ ဳေရးက႑က မည္သူ၏ အက်ဳိးစီးပြားကုိ ျဖစ္ေစမွာလည္း 
ဆုိတာကုိဆု ံးျဖတ္သြားမွာ ျဖစ္ပါသည္။ အားလုံးပါ၀င္မႈရွ ိေသာလုံျခံဳေရးအယူအဆသည္ 
လုံ ျခံ ဳေရးက႑အား မည္သုိ ႔ ဖြ ဲ ႔စည္းရမည္၊ စီမံခန္ ႔ခြ ဲရမည္ ႏွင္ ့ လည္ပတ္လုပ္ေဆာင္ရမည္ 
ဆုိတာကုိ အဓိကထားအေလးေပးသည့္ အတြက္ အဖြ ဲ ႔အားလုံးအတြက္ လုံ ျခံစိတ္ခ်မႈကု ိ 
ေပးႏု ိင္သလုိ အဖြ ဲ ႔အခ်င္းခ်င္းအၾကား ပဋိပကၡကုိလည္း ကာကြယ္ေပးႏု ိင္ပါသည္။၃၉ 

 မည္သည့္လု ံ ျခံ ဳေရးအယူအဆအား  အသုံးျပဳမည္ ဆုိတာကုိ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္းသည္ 
လုံ ျခံ ဳေရးညိွႏႈ ိင္းေဆြးေႏြးမႈတြင္ ္ အဓိကအခ်က္ျဖစ္လာပါမည္။ ssr အယူအဆသည္ 
ႏု ိင္ငံတကာတြင္က်ယ္ျပန္ ႔စြာ လက္ခံေနေသာ္လည္း၄၀ ျမန္မာႏု ိင္ငံကဲ ့သု ိ ႔ ႏု ိင္ငံမ်ား 
တြင္ေတာ့ အသစ္ျဖစ္ေနသလုိ တည္ရွ ိေနေသာ လုံျခံဳေရးအယူအဆမ်ား ႏွင္ ့ လု ံ ျခံ ဳေရးစီမံမႈ 
နည္းလမ္းေတြႏွင္ ့လည္း  ပြတ္တုိက္မႈေတြရွ ိႏု ိင္ပါသည္။ ပါ၀င္ေနေသာအဖြဲ ႔ေတြလည္း 
ssr အယူအဆအား ခုခံရမည္လား (သုိ ႔) မိမိတု ိ ႔လု ိအပ္မႈမ်ားအတြက္ လုိက္ေလ်ာညီေထြရွ ိ 
ေအာင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ အသုံးျပဳရမလား စသည္ျဖင္ ့ စဥ္းစားမႈေတြကုိ ျဖစ္ေစႏု ိင္ပါသည္။ 
ssr ဘာလဲ ဆုိတာကုိ အမ်ားသေဘာတူညီတဲ့ဖြင္ ့ဆု ိမႈ ရရွ ိရန္ ခက္ခဲတယ္ဆုိတာဟာ 
သူ႔အယူအဆ မွာ အတိအက်ေဖၚျပမႈမရွ ိသည့္ သေဘာသဘာ၀ေတြရွ ိေနတာေၾကာင္ ့ 
ျဖစ္ပါလိမ္ ့မည္။ ရွင္းလင္းသည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားျဖင္ ့ ssr ကုိတည္ေဆာက္ထားေသာ္လည္း 
သူ႔မွာက်ယ္ျပန္ ႔တဲ ့ ရည္မွန္းခ်က္ေတြ၊ ခ်ဥ္းကပ္မႈနည္းလမ္းေတြ ႏွင္ ့ လုပ္ေဆာင္မႈ 
ေတြရွ ိေနပါသည္။ အမ်ဳ ိးမ်ဳ ိးေသာ အက်ဳိးစီးပြားေတြႏွင္ ့ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ 
(ႏု ိင္ငံတကာအဖြဲ ႔ပါ၀င္မႈေရာအပါ) ပါရွ ိေနတာေၾကာင္ ့ ပါ၀င္သည့္အဖြ ဲ ႔ေတြအတြက္ေတာ့ 
လြယ္ကူစြာ သူတုိ ႔ရည္မွန္းခ်က္ႏွင္ ့ကု ိက္ညီေသာ လုံျခံဳေရး အဓိပၸာယ္ကုိဖြင္ ့ဆု ိႏု ိင္မည္ 
ျဖစ္သည္။ 

ဘက္စံုလြမ္းျခံဳမႈရွိေသာ လုံျခံဳေရး

`လူသား လုံျခံဳေရး´သေဘာထားအျမင္အရ ယခုအခါတြင္ လူသားတစ္ဦးခ်င္းစီအား အကာ အကြယ္ေပး 
ျခင္းသည္ အမ်ဳိးသားလံုျခံဳေရးအတြက္ အလြန္အေရးႀကီးသည္ ဆိုတာကို ျမင္လာၾကပါသည္။ လူသားတို႔
၏ေကာင္းက်ဳိးခ်မ္းသာမႈအတြက္ လံုျခံဳေရးအေျခအေနလိုအပ္မႈဆိုတာ အစဥ္အလာအရနားလည္ခဲ့သည့္ 
အမ်ဳိးသားလံုျခံဳေရး ႏွင့္ ဥပေဒ အမိန္႔ တို႔မွာဘဲ ကန္႔သတ္ထားလုိ႔ မရေတာ့ပါဘူး။ ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔သည့္ 
လူမႈေရး၊ ႏုိင္ငံေရး ႏွင့္ စီးပြားေရး ျပႆနာမ်ားပါ ထည့္သြင္းေပါင္းစပ္ ရပါမည္။ ထိုမွသာ 
လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ဘ၀အသက္ရွင္မႈကို ေဘးအႏၱရယ္ ႏွင့္ စုိးရိမ္မႈ မွလြတ္ကင္းေစႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ 
ပုိမုိပါ၀င္မႈရွိေသာ လုံျခံဳေရး ဆိုတာ တပ္ပုိင္းဆိုင္ရာကိစၥသက္သက္မဟုတ္ေတာ့ဘဲ ျပည္သူ႔ေရးရာမူ၀ါဒ 
ျပႆနာ ပါအေလးထား ရႈျမင္ ေဆာင္ရြက္တာျဖစ္ပါသည္။ ဆုိလိုသည္မွာ အစဥ္အလာအရ 
လံုျခံဳေရး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈမွာ ထည့္သြင္းျခင္းမခံရသည့္ အရပ္သား၊ တိုင္းရင္းသာလူနည္းစု ႏွင့္ 
အမ်ဳိးးသမီး စသည့္အဖြဲ႔မ်ား ပါ၀င္လာပါသည္။ သို႔မွသာ လူ႔အဖြဲ႔စည္း၏ ကြဲျပားေနသည့္လိုအပ္မႈမ်ားကို 
ပုိမုိေကာင္းမြန္တဲ့ မူ၀ါဒမ်ား စဥ္းစားခ်မွတ္ႏုိင္ပါမည္။ လုံျခံဳေရးအယူအဆအျမင္ကို က်ယ္ျပန္႔စြာယခုကဲ့သို႔ 
စဥ္းစားလုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ တိုင္းျပည္မ်ား လုံျခံဳေရးလိုအပ္မႈအတြက္ တပ္အင္အားေတြကိုသာအား
ထားမွီခုိလုိမႈမွ ေလ်ာ့က်သြားေအာင္ ကူညီေပးႏုိင္ပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ ျပည္သူ႔လုပ္ေဆာင္မႈနယ္ပယ္အား
လံုးကုိ အတားအစီးျဖစ္ေစသည့္ လံုျခံေရးျပႆနာမ်ား ကို တံု႔ျပန္ႏုိင္ရန္လည္း ပုိမုိေပါင္းစည္းမႈရွိသည့္ 
မူ၀ါဒမ်ား ေပၚထြက္လာႏုိင္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ေတာ့ အမ်ဳိးသမီးအၾကမ္းဖက္ခံရမႈကိစၥရပ္မ်ား (သို႔) 
ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိျဖင့္ လံုျခံဳေရးနည္းဗ်ဳဟာအရ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔ေတြထိခုိက္ခံစားေနရမႈကိစၥရပ္မ်ား  
အတြက္အေရးႀကီးပါသည္။ 

ခ.ဘက္စံုလြမ္းျခံဳေသာ  
လံုျခံဳေရးအယူအဆ ၏ 

အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈမ်ား

 saferworld  ၁၃



၁၄   ပဋိပကၡခံစားခဲ ့ရေသာ ေဒသမ်ားတြင္ လံု ျခံ ဳေရးက႑ေပါင္းစည္းျခင္း- ျမန္မာႏိ ုင္ငံအတြက္ ဆင္ျခင္သံုးသပ္ျခင္း   

 ၄၁  Hutchful E (2009), ‘Security Sector Reform Provisions in Peace Agreements’, African Security Sector Network, p 14. 
 ၄၂  Addo P (2008), Security Sector Reform Provisions in West African Peace Agreements (unpublished manuscript).

 ထုိ ႔ေၾကာင္ ့လည္း တစ္ဖက္မွာ အခ်ဳ ိ႕အဖြ ဲ ႔မ်ားသည္ လုံ ျခံ ဳေရးက႑၏ ပြင္ ့လင္းျမင္သာ
မႈႏွင္ ့တာ၀န္ခံမႈတု ိ ႔ တု ိးတက္မႈရွ ိရန္ ssr ကုိ အေျခခံရည္ရြယ္ခ်က္အျဖစ္ ရႈျမင္ၾကသလုိ 
အျခားတစ္ဖက္မွာလည္း လုံ ျခံ ဳေရးတပ္ဖြ ဲ ႔မ်ား လုပ္ေဆာင္မႈဆု ိင္ရာထိေရာက္မႈကုိ 
တု ိးတက္ေစသည္ဟူေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင္ ့ လက္ခံၾကသည္။ ထုိကဲ ့သု ိ ႔ ssr 
အေပၚ ကန္႔သတ္နားလည္ျခင္း (သုိ ႔) ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ မတူညီသည့္ 
စည္းမ်ဥ္းမ်ား (၀ိေရာဓိပါျဖစ္ဖု ိ ႔အလားအလာရွ ိတတ္) ေပၚထြက္လာႏု ိင္ေသာ္လည္း   
ေဖၚျပပါရည္ရြယ္ခ်က္ႏွစ္ခုဟာ အျပန္အလွန္ အက်ဳ ိးျပဳကုိက္ညီမႈ ရွ ိပါသည္။ 
လုံ ျခံ ဳေရး တပ္ဖြ ဲ ႔မ်ားကုိ အရပ္သားဦးေဆာင္သည့္ ဒီမု ိကရက္တစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏ 
ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္ ထည့္သြင္းမည္လား (သုိ ႔) လုံ ျခံ ဳေရးတပ္ဖြ ဲ ႔မ်ားကုိ ခ်ပ္၀တ္တန္ဆာ
မ်ားပု ိမု ိတပ္ဆင္ေပးျခင္း ႏွင္ ့ စြမ္းေဆာင္မႈျမင္ ့မားေအာင္ သင္တန္းမ်ားေပးျခင္းမ်ား
ပု ိမု ိ ျပဳလုပ္သြားမည္လား ဆုိတာကေတာ့ မည္သည့္အခ်က္ကုိ ဦးစားေပးမည္ဆုိသည့္ 
ေရြးခ်ယ္မႈအေပၚမူတည္ေနပါသည္။  ထုိ ႔ေၾကာင္ ့ ssr ကုိ စိစစ္စဥ္းစားၾကရာတြင္ ရွ ိေနသည့္ 
ေနာက္ခံအေျခအေနႏွင္ ့ လု ံး၀ကုိက္ညီဖု ိ ႔လု ိအပ္သလုိ ပါ၀င္သည့္ အဖြ ဲ ႔မ်ားအၾကားလည္း 
အသုံးျပဳမည့္ေ၀ါဟာရကုိ သေဘာတူညီဖု ိ ႔ လု ိအပ္ပါသည္။  

 ကမၻာတစ္၀န္းအရ ssr ကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညိွႏႈ ိင္းေဆြးေႏြး မႈေတြမွာ ေပါင္းစပ္ 
ထည့္သြင္းဖု ိ ႔ ဖိအားေပးတုိက္တြန္း အသုံးျပဳေစခဲ ့သည္မွာ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင္ ့ 
မလုံ ျခံ ဳမႈကု ိ အထိခု ိက္ဆုံး ခံစားခဲ ့ရသည့္ေနရာမွပါ၀င္ခဲ ့ေသာ အဖြဲ ႔မ်ား ျဖစ္သည္။ 
ထုိအဖြ ဲ ႔မ်ားမွာ သူပုန္အဖြ ဲ ႔အစည္းမ်ား၊ အရပ္ဖက္အဖြ ဲ ႔အစည္းမ်ား ႏွင္ ့ အမ်ဳ ိးသမီး 
အဖြ ဲ ႔မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ အေနာက္အာဖရိကႏု ိင္ငံမ်ားတြင္ေတြ႔ႏု ိင္ပါသည္။ ဆီရီရာလီအုိနာ 
ႏွင္ ့ လု ိင္ေဘးရီးယား ႏု ိင္ငံမ်ားတြင္ ၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားမွ ၁၉၉၀ျပည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္ 
လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင္ ့ မ်ားစြာေသာ ပ်က္စီးဆုံးရႈ ံးမႈတု ိ ႔ႏွင္ ့ ေတြ႔ ၾကံဳ 
ခံစားခဲ ့ ၾကရပါသည္။ အထက္ေဖၚျပပါအဖြ ဲ ႔ေတြ၏ ဖိအားေပးမႈဟာ အေစာပု ိင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
သေဘာတူညီခ်က္မ်ားတြင္ လုံ ျခံ ဳေရးသတ္မွတ္ျပဌာန္းမႈ ေျပာင္းလဲျခင္းအတြက္အေရးပါ 
ခဲ ့ပါသည္။ လူထုေထာက္ခံမႈနည္းေသာ စစ္ေခါင္းေဆာင္တုိ ႔၏ လုံ ျခံ ဳေရးကုိ ဦးစြာ 
အေလးထား ေဆာင္ရြက္ခဲ ့သည္။ ထုိ ႔ေနာက္ ျပည္သူ႔လု ံ ျခံ ဳေရးကုိအာရု ံ ျပဳၿပီး ေနာက္ပု ိင္း 
သေဘာတူညီခ်က္မ်ားတြင္ အခြင္ ့အေရးအေျချပဳ (rights-bAsED) လုံ ျခံ ဳေရးအယူအဆမ်ား
ကုိထည့္သြင္းခဲ ့ ၾကသည္။၄၁

 ၄င္းႏွစ္ႏု ိင္ငံသည္ တစ္ႏု ိင္ငံ ႏွင္ ့ တစ္ႏု ိင္ငံ လုပ္ေဆာင္မႈ အရွ ိန္၊ အတုိင္းအတာ ႏွင္ ့ 
လက္ခံခ်ဥ္းကပ္မႈပု ံစံ သိသိသာသာကြဲျပားၾကေသာ္လည္း ssr ကုိအဓိကအစီအစဥ္အျဖစ္ 
ထည့္သြင္းလုပ္ေဆာင္သြားခဲ ့ ၾကသည္။  ဆီရီရာလီအုိနာႏု ိင္ငံျဖစ္ရပ္ကုိ ၾကည့္လွ်င္ 
အေစာပု ိင္းတြင္ DDr အေပၚကုိသာအလြန္အာရု ံစု ိက္ခဲ ့ ၾက ၿပီး မွ်ေ၀ႏု ိင္သည့္လု ံ ျခံ ဳ 
ေရးအယူအဆကုိ ေပၚထြက္လာေအာင္ မျပဳလုပ္ႏု ိင္ခဲ ့သည့္အတြက္ မေမွ်ာ္လင္ ့ေသာ 
အႏၱာရယ္ေတြ ျဖစ္ေပၚေစခဲ ့သည္။ သူတုိ ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာ တူညီမႈတြင္ 
သုံးပု ိင္းရွ ိခဲ ့ပါသည္။  အစဦးသေဘာတူညီခ်က္မ်ားတြင္ DDr ကုိသာအာရု ံစု ိက္ခဲ ့ ၾကျခင္းမွာ 
လုံ ျခံ ဳေရးမူအရ စစ္တပ္တစ္ခုတည္းရွ ိရန္ဆု ိသည့္အတြက္ေၾကာင္ ့ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ ႔ေၾကာင္ ့ 
ျပည္သူလူထုအတြက္လုိအပ္ေသာ လုံျခံဳေရးက႑ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးထက္ 
စစ္ပြ ဲအတြင္းပါ၀င္သည့္ အဖြ ဲ ႔မ်ားကုိ လက္နက္ျဖဳတ္သိမ္းဖု ိ ႔ကု ိသာ ႀကိဳးစားခဲ ့ ၾကသည္။ 
ဤက်ဥ္းေျမာင္းေသာအာရု ံစု ိက္မႈသည္ စစ္ပြ ဲအတြင္းပါ၀င္ေသာတပ္ဖြ ဲ ႔မ်ား၏အက်ဳိးစီး
ပြားကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီမႈမ်ား ျပဌာန္းရန္ ခြင္ ့ ျပဳျခင္းျဖင္ ့ အေထာက္အကူ 
ျဖစ္ေစခဲ ့သည္။ ထုိ ႔ေၾကာင္ ့ အရပ္ဖက္အဖြ ဲ ႔အစည္း မ်ား၏ ျပည္သူလူထုလုံ ျခံ ဳေရး 
ႏွင္ ့ ဒီမု ိကရက္တစ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ လုံ ျခံ ဳေရးက႑ အားေကာင္းေရး  ႀကိဳးစားမႈေတြကုိ 
ထိခု ိက္ေစခဲ ့သည္။ စစ္တပ္အေပၚသာ အာရု ံစု ိက္သည့္အတြက္ ဆီရီရာလီအုိနာႏု ိင္ငံ၏ 
ပထမ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီမႈ ႏွစ္ခုမွာ ပ်က္ျပားသြားခဲ ့ရသည္။၄၂ 

 အထက္ပါအျဖစ္အပ်က္အေပၚ မီးေမွာင္းထုိးျပေနတာကေတာ့ ညိွႏႈ ိင္း ေဆြးေႏြးမႈမ်ား 
တြင္ လုံ ျခံ ဳေရးအယူအဆ တည္ေဆာက္မႈကုိ အမ်ားသေဘာတူညီမႈမပါဘဲလုပ္ေဆာင္
လွ်င္ အႏၱရယ္က်ေရာက္ႏု ိင္သည္ဆုိတာဘဲ ျဖစ္ပါသည္။ ေဆြးေႏြးမႈအတြင္းပါရွ ိေနသည့္ 
အဖြ ဲ ႔ေတြအေနျဖင္ ့လည္း သက္ဆုိင္မႈမရွ ိဟု ယူဆပါက ဖယ္ထုတ္ခံရႏု ိင္ပါသည္။ 
ေနာက္ထပ္အႏၱရယ္တစ္ခုကေတာ့ ပဋိပကၡကုိ ျဖစ္ပြားေစခဲ ့ေသာ အခ်က္မ်ားႏွင္ ့ 
အစု ိးရ၏ ထုိအရာမ်ားကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေနမႈလုပ္ငန္းစဥ္ ႏွစ္ခုအၾကား အဆက္အစပ္ 
ျပတ္ေတာက္သြားႏု ိင္ပါသည္။ အတုိက္ခံလက္နက္ကုိင္အဖြ ဲ ႔မ်ား မည္သည့္အတြက္ေၾကာင္ ့ 
လက္နက္ကုိင္တု ိက္ပြ ဲ၀င္ခဲ ့သည္ ဆိုသည့္အခ်က္ကုိ လု ံ ျခံ ဳေရးက႑ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ 
အေျခခံက်က်မစဥ္းစားဘဲ လုံ ျခံ ဳေရးမႈအရ အတုိက္ခံ လက္နက္ကုိင္အဖြ ဲ ႔မ်ားကုိ 
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 ၄၃  AFPC, Art. 18 and 19, in Leon Escribano C R and Gonzalez Chavez M P (2008), Security Sector Reform Provisions in Peace 
Agreements: Central America Case Study: El Salvador and Guatemala, (unpublished manuscript).

 ၄၄  Graduate Institute of Geneva, ‘Case Study Series: Women in Peace and Transition Processes: Guatemala (1994–1999)’, 
http://www.inclusivepeace.org/sites/default/files/IPTI-Case-Study-Women-Guatemala-1994-1999.pdf.

 ၄၅  Ibid.
 ၄၆  Hutchful E (2009) ‘Security Sector Reform Provisions in Peace Agreements’, African Security Sector Network, report 
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တပ္ဖြ ဲ ႔ရုတ္သိမ္းမႈကု ိသာ ဦးစားေပးႀကိဳးစားေနမည္ဆုိပါက ဆုိးက်ဳ ိးမ်ားသာထြက္ေပၚ 
လာတတ္ပါသည္။ 

 အစု ိးရတစ္ရပ္အေနျဖင္ ့ မည္သုိ ႔လု ံ ျခံ ဳေရးကိစၥရပ္မ်ားကုိ ကု ိင္တြယ္ ေဆာင္ရြက္မည္ 
ဆုိသည့္ အရာအတြက္ က်ယ္ျပန္ ႔ေသာ၊အေသးစိတ္ေသာ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္အျမင္ ရွ ိထားရန္ 
လုိအပ္ပါသည္။ ေနာက္ပု ိင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေျပၿငိမ္းမႈ ျပဳလုပ္ရာတြင္လည္း ႏု ိင္ငံေရး၊ လူမႈေရး 
ႏွင္ ့ စီးပြားေရး အခ်က္မ်ား (လုံ ျခံ ဳေရးေဆြးေႏြးမႈထဲတြင္ အထူးသက္ေရာက္မႈရွ ိေသာ) 
ထည့္သြင္းရန္အတြက္ ပု ိမု ိလြယ္ကူေစမည္ျဖစ္သည္။   ဥပမာအားျဖင္ ့ ဂြာတီမာလာႏု ိင္ငံ 
၁၉၉၆ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္ ထဲတြင္ `တစ္သားတည္းက်ေသာလုံျခံဳေရး´ 
အယူအဆအသစ္ကုိ ေဒသေနာက္ခံအေျခအေန ပံ ့ပု ိးမႈျဖင္ ့ ထည့္သြင္းထားပါသည္။၄၃ 
ညိွႏႈ ိင္းေဆြးေႏြးပြ ဲမ်ားတြင္ အရပ္ဖက္အဖြ ဲ ႔အစည္းမ်ား ႏွင္ ့ ေဒသရပ္ရြာအဖြ ဲ ႔အစည္းမ်ား 
ပါ၀င္ခဲ ့မႈသည္ ေဆြးေႏြးပြ ဲမ်ား၌ ssr သတ္မႈျပဌာန္းမႈပါ၀င္ရန္ ေသခ်ာေစခဲ ့သည့္ 
အေၾကာင္းရင္းျဖစ္ပါသည္။ အမ်ဳ ိးသမီးက႑မွအဖြ ဲ ႔မ်ား စုဖြ ဲ ႔မ ႈအားေကာင္းသည့္အတြက္ 
အမ်ဳ ိးသမီးမ်ား အဆင့္ ျမင္ ့ေနရာမွ ပါ၀င္ခဲ ့ ၾကသလုိ ထိထိေရာက္ေရာက္ နည္းဗ်ဳဟာခ် 
လုပ္ေဆာင္ခဲ ့သည့္အတြက္ ေနာက္ဆုံးသေဘာတူညီခ်က္တြင္ သတ္မွတ္ျပဌာန္းခ်က္ 
မ်ားစြာကုိ ထည့္သြင္းႏု ိင္ခဲ ့သည္။၄၄

ဂြာတီမာလာႏုိင္ငံ၏ ̀ တစ္သားတည္းက်ေသာလံုျခံဳေရး´ အယူအဆ

`အရပ္သားအာဏာအားေကာင္းေစျခင္း ႏွင့္ ဒီမုိကရက္တစ္အဖြဲ႔စည္းတြင္းမွ စစ္တပ္အခန္းက႑´ 
သေဘာတူညီမႈတြင္ ေအာက္ေဖၚျပပါအတုိင္းေတြ႔ႏုိင္ပါသည္ - 

“လံုျခံဳေရးဆိုတာ က်ယ္ျပန္႔သည္အယူအဆတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ျပည္ပရန္မ်ားမွကာကြယ္ဖုိ႔အတြက္ဆိုလွ်င္ 
စစ္တပ္၏ တာ၀န္ ၀တ္တရားျဖစ္သည္ (သို႔) ျပည္သူလူထု တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး ႏွင့္ ျပည္တြင္းလံုျခံဳေရး 
သည္ ျပည္သူ႔ရဲေတြ၏ တာ၀န္ ၀တ္တရားျဖစ္သည္ ဟုဆိုျပီးကန္႔သတ္ထားလုိ႔မရပါ။ ေရရွည္ခုိင္ျမဲေသာ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးက္ို လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ႏွင့္ ဂြာတီမာလာႏုိင္ငံ၏ တိုင္းရင္းသားမ်ား၊ ယွဥ္ေက်းမႈအစုံ ႏွင့္ 
ဘာသာစကားအစုံ စသည့္ သြင္ျပင္လကၡဏာတို႔ကုိေလးစားမႈထားကာ အေျချပဳတည္ေဆာက္ရပါမည္။   
ႏုိင္ငံေတာ္ ႏွင့္ ႏုိင္ငံသားတို႔၏ လံုျခံဳေရးဆိုသည္မွာ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ႏုိင္ငံေရး၊ 
စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ယွဥ္ေက်းမႈ အခြင့္အေရး ႏွင့္ တာ၀န္မ်ား တို႔ႏွင့္ ခြဲထုတ္ျပစ္၍မရႏုိင္ပါ။ 

 ဤလုံျခံဳေရးအယူအဆသည္ အၾကမ္းဖက္မႈကု ိ ၿပီးဆု ံးေစျခင္းအတြက္ သာမက 
ဂြာတီမာလာႏု ိင္ငံ၏ လုံ ျခံေရး ႏွင္ ့ ကာကြယ္ေရးစနစ္မ်ား ေျပာင္းလဲရန္အတြက္လည္း 
ျဖစ္ခဲ ့ပါသည္။ အယူ၀ါဒ ႏွင္ ့ ရည္မွန္းလုပ္ေဆာင္သြားမည့္ အရာမ်ားပါ ပါ၀င္ပါသည္။ 
ယခင္က ဂြာတီမာလာႏု ိင္ငံ၏ လုံ ျခံေရးပု ံစံသည္ စစ္တပ္အေပၚအလြန္ေဇာင္းေပးခဲ ့
ပါသည္။ အရပ္သား ႏွင္ ့ ဥပေဒျပဳေရး အားမေကာင္းခဲ ့ပါဘူး။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲသည့္
အခါပါ၀င္လာတာကေတာ့ အသစ္ဖြ ဲ ႔လု ိက္သည့္ အမ်ဳ ိးသားျပည္သူ႔ရဲတပ္ဖြ ဲ ႔ NAtiONAL 
CiviL pOLiCE (pNC)၊ အမ်ဳ ိးသားေထာက္လွန္းေရးစနစ္ ကုိ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္း၊ 
လုံ ျခံ ဳေရးအၾကံေပးေကာင္စီ ADvisOry COuNCiL ON sECurity (CAs) ႏွင္ ့ 
ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္ကုိ အာမခံႏု ိင္မည္ တရားစီရင္ေရးမူေဘာင္ကုိ ေဖၚထုတ္ျခင္း 
တုိ ႔ ျဖစ္ပါသည္။ လုံ ျခံ ဳေရးအၾကံေပးေကာင္စီ ADvisOry COuNCiL ON sECurity (CAs) 
တြင္ သမၼတမွ ေရြးခ်ယ္ေပးေသာ အရပ္ဖြ ဲ ႔အဖြ ဲ ႔စည္းမ်ားမွ ကုိယ္စားျပဳမ်ားပါ၀င္ပါသည္။ 
ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ ျပည္သူ႔ေရးရာမူ၀ါဒမ်ားအတြင္း `တစ္သားတည္းက်ေသာ 
လုံျခံဳေရး အျမင္´ကုိထိန္းသိမ္းထားရန္ျဖစ္သည္။ ထုိသု ိ ႔ ျပင္ဆင္ထားသည့္ အေနအထား 
မွာပင္ အမွန္တကယ္အေကာင္အထည္ေဖၚသည့္ျဖစ္စဥ္တြင္ ေႏွးေကြးမႈမ်ား ႏွင္ ့ 
အခက္ခဲမ်ား ေတြ႔ဆု ံရပါသည္။ (ေနာက္ပု ိင္းတြင္ပု ိ၍က်ယ္ျပန္ ႔စြာေဆြးေႏြး ထားပါသည္)။ 
ဆုိး၀ါးေသာအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင္ ့ ျပစ္မႈမ်ား ဆက္လက္တည္ရွ ိေနခဲ ့ပါသည္။ အထိခု ိက္ 
ခံရဆုံးက အမ်ဳ ိးသမီးမ်ား ျဖစ္ပါသည္။၄၅ 



၁၆   ပဋိပကၡခံစားခဲ ့ရေသာ ေဒသမ်ားတြင္ လံု ျခံ ဳေရးက႑ေပါင္းစည္းျခင္း- ျမန္မာႏိ ုင္ငံအတြက္ ဆင္ျခင္သံုးသပ္ျခင္း   

 ၄၇  Licklider R, ‘So what?’ in Licklider R (Ed.) (2014), New Armies from Old: Merging Competing Military Forces after Civil Wars 
(Georgetown University Press).

 ၄၈  For more information on the meaning, aims and methods of promoting transitional justice see: ‘What is Transitional 
Justice?’, https://www.ictj.org/about/transitional-justice. On the linkages between SSR and transitional justice, see  
http://gsdrc.org/document-library/transitional-justice-and-security-sector-reform-enabling-sustainable-peace/.

 ျငိမ္ခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအတြင္းသုိ ႔ လု ံ ျခံ ဳေရးက႑ ေပါင္းစည္းေရးကုိ 
နည္းလမ္းမ်ားစြာျဖင္ ့ ထည့္သြင္းလုပ္ေဆာင္ခဲ ့ ၾကပါသည္။ လြန္ခဲ ့သည့္ ၁၅ ႏွစ္မတုိင္မွ ီ 
အခ်ိန္ထိေတာ့ ၿငိမ္ခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္မ်ားတြင္ ssr ကုိအတိအလင္း ကုိးကား 
ထည့္သြင္းတာ သိပ္မရွ ိခဲ ့ပါဘူး။ DDr ကုိဘဲေယဘုယ်အားျဖင္ ့ အာရု ံစု ိက္ၾကပါသည္။ 
လြန္ခဲ ့သည့္ ၁၅ ႏွစ္မွစ၍ ssr ကုိတု ိး၍ထည့္သြင္းလုပ္ေဆာင္လာကာ ယခုဆုိ ၿငိမ္ခ်မ္းေရး
သေဘာတူညီခ်က္မ်ားတြင္ အဓိကသတ္မွတ္ျပဌာန္းရန္ ျဖစ္လာပါသည္။ အျခားႏု ိင္ငံမ်ားမွ 
မီးေမွာင္းထုိးျပတာကေတာ့ ညိွႏႈ ိင္းေဆြးေႏြးမႈျဖစ္စဥ္ေတြ၊ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး 
ေနာက္ဆက္တြဲေတြႏွင္ ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရ ေျပၿငိမ္းမႈမ်ားတြင္ ssr ကုိ ထည့္သြင္းမည္ 
မထည့္သြင္းမည္ ႏွင္ ့ မည္သုိ ႔ ေပါင္းစပ္မည္ ဆုိတာဟာ အေတာ္လႈပ္ရွားေစခဲ ့ပါသည္။၄၆ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညိွႏႈ ိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားသည္ ssr အတြက္ တရား၀င္ႏု ိင္ငံေရးအေျခခံ
အုပ္ျမစ္တစ္ခု အျဖစ္တည္ေထာင္ႏု ိင္ပါသည္။ ပါ၀င္ေသာ အဓိကအဖြဲ ႔ေတြ အနာဂတ္ 
အေကာင္အထည္ေဖၚရန္အတြက္လည္း ကုိင္စြ ဲထားႏု ိင္ပါသည္။ 

 ssr တြင္ DDr၊ စစ္တပ္ေပါင္းစည္းေရး၊ ရဲျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၊ တရားစီရင္ေရး 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၊ အသြင္ကူးေျပာင္းျခင္းဆုိင္ရာ တရားမွ်တမႈ၊ ေထာက္လွန္းေရး ျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလဲမႈ၊ အရပ္သားပါ၀င္မႈအားေကာင္းလာေစရန္ ကြဲ ျပားေသာလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ႏွင္ ့ 
လု ံ ျခံ ဳေရးက႑ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ စသည္တုိ ႔ကိ ု နည္းလမ္းမ်ားစြာျဖင္ ့ ေပါင္းထည့္ႏု ိင္ပါသည္။ 
သုိ ႔ေသာ္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညိွႏႈ ိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ ssr ႏွင္ ့ပတ္သက္၍ အထက္ 
ေဖၚျပခဲ ့ေသာအခ်က္မ်ားမွ အေရွ႕ပု ိင္းက သုံး ခ်က္ကုိသာ အာရု ံစု ိက္ၾကပါသည္။ 
လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡမ်ားအၿပီး လုံ ျခံ ဳေရးႏွင္ ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျပန္လည္ရွာေဖြဖု ိ ႔ ေရတုိ 
အစျပဳႏု ိင္ရန္အတြက္သာ အေျခခံၿပီး (ေရရွည္မွာႏု ိင္ငံေရးတည္ၿငိမ္မႈ အတြက္ 
အႏၱရယ္ရွ ိႏု ိင္လွ်င္ေတာင္မွ) စဥ္စားလုပ္ေဆာင္ၾကပါသည္။ ေနရာေဒသမ်ားစြာမွ 
တပ္ေပါင္းစည္းေရးအေပၚ၄၇ ကန္ ႔သတ္အာရု ံစု ိက္ၾကတာဟာ ေဖၚျပပါအခ်က္ကုိ သက္ေသ 
အေထာက္အထားျဖစ္ေစပါသည္။၄၈

အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကာ တရားေရးႏွင့္ SSR -  အျပန္အလွန္ အားေပးေထာက္ေပးျခင္း

အသြင္ကူးေျပာင္းကာလ တရားေရးသည္ ကြဲျပားေသာ လူမႈအသုိင္းအ၀န္းမ်ားမွ အတိတ္မွ 
ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ျပန္လည္ျဖစ္ေပၚလာျခင္းအား ကာကြယ္ရန္၊ 
ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးအား ပိုမိုအားေကာင္းေစရန္ႏွင့္ တာ၀န္ခံမႈ၊ တာ၀န္ယူမႈလုပ္ငန္းမ်ားအား 
ပ့ံပိုးရန္ၾကိဳစား အားထုတ္မႈ နည္းလမ္းမ်ားကို ဆုိလိုပါသည္။ ပဋိပကၡ အေမြမ်ားအား ေျဖရွင္းရန္ 
က်ရႈံးပါက နစ္နာမႈ မ်ားအား ေျဖရွင္းျခင္းမျပဳႏိုင္သည့္အျပင္ ေရရွည္ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အႏၲရာယ္ 
ျဖစ္ေပၚေစမည္ ျဖစ္သည္။ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ျခင္းတြင္ တုိးတက္မႈမ်ားမရွိျခင္းက လုံျခံဳေရးက႑ 
ျပန္လည္ေပါင္းစည္းျခင္း ၾကိဳးပမ္းမႈမ်ားအတြက္ အဟန္႕အတားျဖစ္ေစမည္ျဖစ္ပါသည္။ ယခင္က 
အခ်င္းခ်င္း ဆန္႕က်င္ၾကေသာ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ားအၾကားေလးနက္ေသာ ယုံၾကည္မႈႏွင့္ 
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား မရွိခဲ့လွ်င္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုအတြင္းရွိ အားလံုးေသာ တုိင္းရင္း သားလူမ်ိဳးမ်ား၊ 
ဘာသာေရးမ်ားႏွင့္ ႏို္င္ငံေရးအဖြဲ႕မ်ား၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ စိတ္၀င္စားမႈမ်ားကာကြယ္ေပးသည့္ 
ေပါင္းစည္းေသာ လုံျခံဳေရးက႑အသစ္တခု ဖန္တီးရန္ အလြန္ခက္ခဲေနလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ 

အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကာလ တရားေရးရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအား တိုးတက္ေအာင္းမြန္ေစႏိုင္သည့္ 
SSR ေရွ႕ေျပးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၊ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ လုံျခံဳေရးဆုိင္ရာ 
က်င့္၀တ္မ်ား အား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း၊၊ လံုျခံဳေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ 
စီမံခန္႕ခြဲမႈတုိ႕အား ပိုမို အားေကာင္းလာေစျခင္းႏွင့္  အသစ္ေသာ ဥပေဒမ်ား၊ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ 
တန္ဖိုးမ်ားအား လုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ား မွ အေကာာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ လုိအပ္သည့္ 
ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ အသိပညာမ်ား ပံ့ပိုေပးျခင္း တုိ႕ ပါ၀င္ပါသည္။ အႏၲိမရည္မွန္းခ်က္မွာ ေရရွည္ျဖစ္ျပီး 
အတိတ္မွ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈမ်ားႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားအား ေထာက္ပံ့ေပးေသာ 
ပံုေသအေတြးအေခၚမ်ား ေျပာင္းလဲလာေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။ 

 

 အသြင္ကူးေျပာင္းကာလ တရားမွ်တေရး၏ အေရးၾကီးမႈအား ကြာတီမာလာ၊ 
နီေပါ၊ ေျမာက္အိုင္ယာလန္၊ ရ၀န္ဒါႏ်င္ ့ ေတာင္အာဖရိက အစရွ ိေသာ ႏိ ုင္ငံမ်ားမွ 
သင္ခန္းစာမ်ားက  ေထာက္ျပေနပါသည္။ ၄င္းႏိ ုင္ငံမ်ားတြင္ လူ႕အသိုင္းအ၀ိ ုင္းမ်ားသည္ 

ဂ.ျငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာ 
တူညီခ်က္မ်ားႏွင့္ 

လံုျခံဳေရးက႑ ျဖစ္စဥ္ 
အတြင္း SSR အား 
ေပါင္းစည္းေစျခင္း
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ပဋိပကၡ၏ အေမြမ်ားအား၄၉ ကိုင္တြယ္ရန္ ကြဲ ျပားေသာနည္းလမ္းမ်ားအား အသံုးျပဳခဲ ့ ျပီး 
ေအာင္ျမင္မႈအား အတိုင္းအတာ တစ္ခုအထိရရွ ိခဲ ့ ၾကပါသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီ
မႈမ်ားတြင္ ssr ကုိ မည္သုိ ႔ထည့္သြင္းရမည္ဆုိသည့္ ပု ံေသကားခ်ပ္မ်ဳ ိး ျပဳလုပ္ျခင္းေတာ့ 
ေရွာင္သင္ ့ပါသည္။ ကုိက္ညီသည့္ ေနာက္ခံ အေျခအေနကုိ မျဖစ္အေနအေျချပဳ၍ 
ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။ ပါ၀င္ေသာအဖြဲ ႔ေတြ အထူးအျဖင္ ့ မိမိတု ိ ႔ရည္မွန္းခ်က္ႏွင္ ့ 
ဆက္စပ္စဥ္းစားရမည္ျဖစ္သည္။ မည္သုိ ႔ဆု ိေစ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီမႈမ်ားတြင္ 
ssr ကုိထည့္သြင္းပါ၀င္ေစျခင္းျဖင္ ့ အက်ဳ ိးအျမတ္မ်ားစြာ ျဖစ္ထြန္းေစတာေတာ့ ေဖၚျပဖု ိ ႔ 
ျဖစ္ႏု ိင္ပါသည္။၅၀ 

အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစမည့္အရာမ်ားမွာ - 

 ■ ပထမအခ်က္က ေယဘုယ်အားျဖင္ ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအသြင္ကူးေျပာင္းမႈ တရား၀င္ျဖစ္ျခင္း 
ႏွင္ ့ေရရွည္တည္တံ့မႈ တုိ ႔အတြက္ ပု ိေကာင္းေစသည္။ လုံ ျခံ ဳေရးက႑အတြင္း 
ေနာက္ဆက္တြဲေျပာင္းလဲလာႏု ိင္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီမႈတြင္ ssr အကုိးအကား 
အေသးစိတ္ပါ၀င္ေစျခင္းျဖင္ ့ အဖြ ဲ ႔မ်ားထံမွ သေဘာတူညီမႈရသည့္ဆု ံးျဖတ္ခ်က္မ်ား 
တုိးလာႏု ိင္ပါသည္။ အခ်ဳ ိးအစားမညီမွ်သည့္ ဆက္ဆံေရး ကုိလည္း ေလ်ာ့ပါးေစရန္ 
ကူညီႏု ိင္မည္ျဖစ္သည္။ စစ္အင္အားႀကီးၿပီး အေျပာင္းအလဲ လုပ္လု ိဟန္မရိ ွသည့္အဖြ ဲ ႔ 
ေတြအတြက္ေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္အေကာင္အထည္ေဖၚသည့္အေတာ
အတြင္း  ssr ကုိလုပ္ေဆာင္သြားရန္ နည္းလမ္းက်စြာ အခု ိင္အမာေျပာဆုိထားျခင္း ႏွင္ ့ 
အားနည္းေသာ အဖြဲ ႔မ်ားအတြက္  ssr လုပ္ေဆာင္မႈမၿပီးေသးဘဲ စာပြ ဲ၀ု ိင္းမွာ ပု ိ၍ေဆြးေႏြး
စရာက်န္ရွ ိေနတယ္ဆုိတာ စိတ္ခ်မႈရွ ိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ထားျခင္း ဟာလုိအပ္ပါသည္။ 

	 ■ ဒုတိယအခ်က္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီမႈတြင္ ssr ပါ၀င္ျခင္းဟာ လုံေလာက္တဲ့ 
နည္းဗ်ဴဟာက်ေသာ အစီအစဥ္ႏွင္ ့ အနာဂတ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ 
အၾကံဥာဏ္ရယူျခင္း တုိ ႔အတြက္အခြင္ ့အေရးကုိ ရရွ ိမည္ျဖစ္သည္။ ထုိအထဲတြင္ 
အရင္းအျမစ္လုိအပ္မႈအေပၚ ရွင္းလင္းျပထားမႈႏွင္ ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ 
အစီအစဥ္ႏွင္ ့ ခ် ိတ္ဆက္ထားရိ ွမႈ တု ိ ႔ပါ၀င္မည္ ျဖစ္သည္။ သတိထားရမည့္အႏၱရယ္ကေတာ့ 
အစု ိးရဟာ အျမင္လွရု ံသက္သက္ျပန္လည္တည္ေဆာက္ထားသည့္ ျဖစ္စဥ္ကုိ 
`ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး´ လုပ္ေဆာင္သည္ဟူေသာ ပု ံစံဖမ္းကာ စတင္လုပ္ေဆာင္တတ္ျခင္း 
ျဖစ္ပါသည္။ အတုိက္အခံအဖြ ဲ ႔ေတြကုိ ေပ်ာ္ရႊင္ေအာင္လုပ္ထားၿပီး အဓိကလုပ္ေဆာင္ရမည့္ 
ျပႆနာမ်ားကုိ ထိန္ခ်န္ထားတတ္ပါသည္။ 

 ■ တတိယအခ်က္ကေတာ့ ssr ပါ၀င္ျခင္းျဖင္ ့ (အာမခံမႈ မရွ ိေသးစဥ္) ယခင္က 
ဖယ္ထုတ္ထားေသာ အဖြဲ ႔ေတြကုိ လု ံ ျခံ ဳေရးေဆြးေႏြးပြ ဲအတြင္း ပါ၀င္လာေစႏု ိင္ရန္ 
တခါးကုိပု ိမု ိပြင္ ့ေစတဲ့ အက်ဳ ိးသက္ေရာက္မႈရွ ိႏု ိင္ပါသည္။ အမ်ဳ ိးသမီးအဖြ ဲ ႔ ႏွင္ ့ အရပ္ဖက္ 
အဖြ ဲ ႔အစည္းမ်ား စသည္တုိ ႔ပါ၀င္လာႏု ိင္ပါသည္။ ေရရွည္ မွာေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ေျပၿငိမ္းမႈျဖစ္စဥ္တြင္ ပု ိ၍မွ်တမႈမ်ားရွ ိႏု ိင္လာၿပီး အေျခအေနဆုိးမ်ားသုိ ႔ ျပန္မေရာက္
သြားေအာင္လည္း ေလ်ာ့ခ် ႏု ိင္မည္ ျဖစ္သည္။ 

 ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ားတြင္ လုံ ျခံ ဳေရး သတ္မွတ္ျပဌာန္းမႈ ပါ၀င္ေစမႈ 
သက္သက္သည္ လုံေလာက္မႈရွ ိမည္မဟုတ္ေပ။ အမွန္တကယ္ေျပာင္းလဲမႈေတြဆီသုိ ႔ 
လက္ေတြ႔က်က်ေရာက္ရွ ိသြားေအာင္ အေျခအေနကုိ ဖန္တီးေပးဖု ိ ႔ လု ိအပ္ပါသည္။ ကြာတီ
မာလာႏု ိင္ငံကု ိဥပမာၾကည့္လွ်င္ ပဋိပကၡၾကာရွည္စြာရင္ဆုိင္ရၿပီး စစ္တပ္လႊမ္းမု ိးခဲ ့ေသာ 
ႏု ိင္ငံျဖစ္ပါသည္။ လုံ ျခံ ဳေရးအင္စတီက်ဳးရွင္းေတြ ေျပာင္းလဲျပဳျပင္ေရး ျဖစ္စဥ္သည္ 
ေႏွးေကြးၿပီးခက္ခဲ ခဲ ့ပါသည္။ သူ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေျပၿငိမ္းမႈတြင္ ssr သတ္မွတ္ျပဌာန္းမႈ
မ်ားက်ယ္က်ယ္ျပန္ ႔ ျပန္ ႔ပါရွ ိခဲ ့ ၿပီး အေစာပု ိင္းကာလအေကာင္အထည္ေဖၚမႈတြင္ သိသာစြာ 
တုိးတက္မႈေတြရွ ိခဲ ့ပါသည္။ သုိ ႔ေသာ္ ပု ိ၍နက္ရႈ ိင္းေသာေျပာင္းလဲမႈမ်ား ႏွင္ ့ အရပ္သား
လုံ ျခံဳေရးအင္စတီက်ဳးရွင္း အသစ္တည္ေဆာက္ရန္လုိအပ္ေသာ စြမ္းရည္ျမွင္ ့တင္မႈမ်ား 
ျပဳလုပ္ရာတြင္ေတာ့ ေႏွာင္ ့ေႏွးမႈေတြ ၾကံဳခဲ ့ရပါသည္။ အမ်ိဳးသားရဲတပ္ဖြ ဲ ႔အသစ္ကလည္း 
ျပစ္မႈဆု ိင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈ (အထူးသျဖင္ ့ အမ်ဳ ိသမီးမ်ားပစ္မွတ္ထားခံရ)၅၁ လႈိင္းႀကီးကုိ 
တု ံ ႔ ျပန္ဖု ိ ႔ အလြန္အားနည္းခဲ ့ပါသည္။ ထုိအရာကဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္ 
ေရးထုိးရန္ တြန္းပု ိ ႔လု ိက္ပါသည္။၅၂ 
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၁၈   ပဋိပကၡခံစားခဲ ့ရေသာ ေဒသမ်ားတြင္ လံု ျခံ ဳေရးက႑ေပါင္းစည္းျခင္း- ျမန္မာႏိ ုင္ငံအတြက္ ဆင္ျခင္သံုးသပ္ျခင္း   
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 ကြာတီမာလာတြင္ စစ္ပြ ဲအလြန္ လုံ ျခံ ဳေရးက႑တြင္ ယခင္ေျပာက္က်ားအဖြ ဲ ႔မ်ား 
ပါ၀င္မႈမရွ ိသေလာက္ကုိနည္းပါးသည့္ အတြက္ လုံ ျခံ ဳေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ 
တြန္းအား ေလ်ာ့က်ေစခဲ ့သလုိ လုံ ျခံ ဳေရးတပ္ဖြ ဲမ်ားကုိ ေစာင္ ့ ၾကည့္ေလ့လာရန္လည္း 
ပု ိ၍ခက္ခဲေစပါသည္။ ဂြာတီမာလာစစ္တပ္သည္ ႏု ိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး ႏွင္ ့ လူမႈေရး 
တုိ ႔တြင္ နက္နက္နဲနဲ ပါ၀င္ေရာယွက္ေနပါသည္။ ထုိ ႔အျပင္ ႏု ိင္ငံေရးအသုိင္းအ၀န္း ေရာ 
ျပည္သူလူထုပါ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကုိ ေတာက္ေလွ်ာက္ဖိအားေပးမႈ နည္းပါးခဲ ့ပါသည္။ ၅၃ 

ဤအရာေတြဟာ ဘာကုိမီးေမွာင္းထုိးျပေနလည္းဆုိေတာ့ ေရရွည္အတြက္ ဆြဲထားႏု ိင္သည့္ 
ေထာက္ပံမႈက အေရးႀကီးသလုိ စစ္ပြ ဲ ၿပီးဆု ံးေအာင္ ကူညီခဲ ့ ၿပီး ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ 
အေျခခံက်က် ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ခဲ ့ေသာ အရပ္ဖက္အဖြ ဲ ႔အစည္းမ်ား ႏွင္ ့ အျခားအဖြ ဲ ႔မ်ား 
အတြက္ ေဒသရံပု ံေငြအရင္းအျမစ္ အသစ္မ်ား ရွ ိေနဖု ိ ႔လည္း အေရးႀကီးပါသည္။၅၄ 

 တခ်ိန္တည္းမွာဘဲ ssr ဟာ အစဦးပု ိင္း  ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာ တူညီခ်က္ထဲတြင္ 
မပါႏု ိင္လွ်င္ေတာင္မွ ေနာက္ပု ိင္းတြင္ ထည့္သြင္းႏု ိင္ပါသည္။ မု ိဇမ္ဘစ္ႏု ိင္ငံ၏ ၁၉၉၂ 
ေရာမသေဘာတူညီမႈ တြင္ တပ္ေပါင္းစည္းေရးစိန္ေခၚမႈအေပၚ အနည္းငယ္သာ 
အာရု ံစု ိက္ထားသလုိ ရဲတပ္ဖြ ဲ ႔အတြက္ထည့္သြင္းထားျခင္းမရွ ိပါ။ အဘယ္ေၾကာင္ ့ဆု ိေသာ္ 
ပါ၀င္ေနေသာ frELimO အစုိးရတပ္ ႏွင္ ့ rENAmO သူပုန္တပ္ ႏွစ္ဘက္လုံးဟာ 
စစ္ေၾကာင္ ့ ႏြမ္းလ်ပင္ပန္းေနၾကၿပီ ျဖစ္သည္။ ထုိ ႔ေၾကာင္ ့ ထု ိတပ္ႏွစ္ခုေပါင္းကာ အမ်ဳ ိး
သားတပ္မေတာ္အသစ္ကုိထူေထာင္သည့္ ျဖစ္စဥ္သည္ အလြန္လွ်င္ျမန္ၿပီး ေခ်ာေမြ ႔စြာ 
လုပ္ေဆာင္ႏု ိင္ခဲ ့ ၾကသည္။ ေနာက္မွ DDr ကုိအခ်ဳ ိ႕တပ္ဖြ ဲ ႔ေတြအတြက္ လုပ္ေဆာင္ခဲ ့သည္။ 
ႏု ိင္ငံတစ္၀န္း ျပည္သူ႔လု ံ ျခံ ဳေရးစနစ္ တည္ေထာင္ျခင္းအတြက္ စိန္ေခၚမႈကုိေတာ့ 
စစ္ပြ ဲအလြန္ ssr အေပၚတြင္ အေျခခံထား၍ အာရု ံစု ိက္လုပ္ေဆာင္ခဲ ့ ၾကသည္။ ရဲလုပ္ငန္း 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကုိပု ိ၍က်ယ္ျပန္ ႔စြာ မျဖစ္မေနေဆာင္ရြက္ခဲ ့ ၾကသည္။၅၅ 

 ေရရွည္တြင္ေတာ့ ပါ၀င္ေသာအဖြဲ ႔မ်ားအၾကားေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျဖစ္စဥ္အတြင္း 
လမ္းညႊန္အျဖစ္ရွ ိသင္ ့သည့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင္ ့ အေျခခံမူမ်ား အေပၚသေဘာတူညီ
မႈအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း ssr ကုိလု ံေလာက္စြာ မေဆြးေႏြးလွ်င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ျဖစ္စဥ္တစ္ခုလု ံး ပ်က္စီးသြားႏု ိင္ သလုိ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡကုိလည္း ျပန္လည္ 
ဆုိး၀ါးသြားေစႏု ိင္ပါသည္။ ဆီရီရာလီအုိနာ ႏွင္ ့ လု ိင္ေဘးရီးယား ႏု ိင္ငံတု ိ ႔၏အေတြ႔အၾကံအရ 
သက္ဆုိင္ရာႏု ိင္ငံတု ိ ႔တြင္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား မၿပီးဆု ံးမည္အခ်ိန္ထိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
စကား၀ု ိင္းမ်ားႏွင္ ့ သေဘာတူညီမႈမ်ားကုိ ဆက္တုိက္ဆုိသလုိ စိတ္ရွည္စြာ ေဆာင္ရြက္ 
ခဲ ့ ၾကရသည္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အစဦးကာလမွာေတာ့ လုံ ျခံ ဳေရး ႏွင္ ့ တရားစီရင္ေရး 
က႑ေတြအတြင္းက ယုိယြင္းေနေသာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးပု ံစံမ်ား ကုိေတာ့ ေျပာင္းလဲျပစ္ဖု ိ ႔လြယ္
ကူမည္မဟုတ္ပါ။ ပါ၀င္ေသာအဖြဲ ႔အားလုံး ႏု ိင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈကု ိ ေရရွည္ယုံ ၾကည္မႈရရွ ိရန္ 
အားေကာင္းေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္းက ပဋိပကၡေျဖရွင္းရန္ ႏွင္ ့ အကြဲအၿပဲမ်ားကုိ ကုစားရန္ 
မရွ ိမျဖစ္လုိအပ္ပါသည္။ 

 ssr သေဘာတူညီမႈမ်ား ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ဖု ိ ႔ဆု ိလွ်င္ မွန္ကန္တဲ့ 
ႏု ိင္ငံေရးအေျခအေနမ်ား ဖန္တီးေပးႏု ိင္မႈအေပၚ မူတည္ေနပါသည္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး 
အစီအစဥ္မ်ား၏ ပု ံေဖၚမႈသည္ တုိး၍တုိး၍ ျဖစ္ေပၚေနရန္လုိအပ္ပါလိမ္ ့မည္။ တင္း
မာမႈမ်ားေလ်ာ့က်သြားသည့္အခ်ိန္ ႏွင္ ့ ပါ၀င္ေသာအဖြဲ ႔မ်ား ေရရွည္အျမင္ကုိ 
လက္ခံႏု ိင္သည့္အခ်ိန္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္က လုိက္ပါလာမည္မွာ 
မလႊဲေပ။  ထုိ ႔ေၾကာင္ ့ ssr သတ္မွတ္ျပဌာန္းမႈ အေသးစိတ္ေတြကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
စကား၀ု ိင္းမ်ားတြင္ အလွ်င္တလုိအတင္းထည့္သြင္းလုပ္ေဆာင္ရန္ မလုိအပ္ပါဘူး။ 
အခ်ဳ ိ႕အေျခအေနမ်ဳ ိးမွာဆုိလွ်င္ ထုိကဲ ့သု ိ ႔လုပ္ေဆာင္လွ်င္ တန္ျပန္ဆုိးက်ဳ ိးမ်ားပင္ 
ရွ ိလာတတ္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင္ ့ဆု ိေသာ္ အခ်ဳ ိ႕အဖြ ဲ ႔မ်ားသည္ အရင္းအျမစ္ ႏွင္ ့ 
နည္းပညာ အားနည္းေနေသးခ်ိန္တြင္ လုပ္ငန္း အေသးစိတ္အေကာင္အထည္ေဖၚရန္ 
အဆင္သင့္မျဖစ္ေသးေပ (သုိ ႔) ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ အဆုိျပဳမႈမ်ားဟာ 
အခ်ဳ ိ႕အဖြ ႔ ဲ ေတြအတြက္ ႏု ိင္ငံေရးအရ အကဲဆတ္ေနလွ်င္ ထုိအဆုိျပဳခ်က္မ်ားကုိ 
အေကာင္အထည္ေဖၚဖု ိ ႔ ဆန္ ႔က်င္မႈမ်ား ေပၚထြက္လာႏု ိင္ပါသည္။  

 ေတာင္အာဖရိကႏု ိင္ငံ၏ လုပ္ေဆာင္ခဲ ့မႈမွ မီးေမွာင္းထုိးျပေသာအရာသည္ 
တတ္ႏု ိင္သမွ် ရွင္းလင္းစြာေဖၚျပလုပ္ေဆာင္ဖု ိ ႔ လု ိအပ္သည္ ဆုိတာဘဲျဖစ္သည္။ 
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ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ လုိအပ္ေသာအရာမ်ား အေသးစိတ္ ထည့္သြင္းျခင္း 
ႏွင္ ့ ျဖစ္စဥ္အတြင္းေရွဆက္သြားမည့္ မရွ ိမျဖစ္လုိအပ္ေသာ အဆင့္မ်ားကုိရွင္းလင္း
စြာေဖၚျပျခင္းတုိ ႔ ႏွစ္ခုအၾကား သင့္ေလွ်ာ္သလုိ မွ်ေခ်ညိွ၍ ေဆာင္ရြက္ေမာင္းႏွင္
သြားဖု ိ ႔လု ိအပ္ပါသည္။ ေတာင္အာဖရိကႏု ိင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကား၀ု ိင္းမ်ားတြင္ ssr 
(ထုိစဥ္က ထုိစကားလုံးမရွ ိေသးပါ) ကုိထည့္သြင္းျခင္းျဖင္ ့ အျပဳသေဘာ ေကာင္းမြန္တဲ ့ 
လႈပ္ခတ္သြားမႈေတြရွ ိခဲ ့ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင္ ့ဆု ိေသာ္ အာဏာကုိ ထိထိေရာက္ေရာက္ 
ခြ ဲေ၀ေပးမည့္ အခ်က္အပါအ၀င္ လူျဖဴအနည္းစုအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္၏ ဖိႏွ ိပ္ေသာ 
လုံျခံဳေရး အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားကုိလည္း ၿဖိဳဖ်က္ကာ အင္စတီက်ဴးရွင္းအသစ္မ်ားျဖင္ ့ 
အစားထုိးသြားမည္ ဆုိေသာ အခ်က္မ်ား ပါ၀င္လာေသာေၾကာင္ ့ ျဖစ္ပါသည္။ သုိ ႔ေသာ္လည္း 
ssr ကုိမည္သုိ ႔ ျ ့ဖစ္လာရမည္ဆုိေသာ အေသးစိတ္သတ္မွတ္ျပဌာန္းခ်က္ကုိမႈ အမ်ဳ ိး
သားၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီမႈ NAtiONAL pEACE AgrEEmENt တြင္ မထည့္သြင္းရန္ 
ဆုံ ျဖတ္ခဲ ့ ၾကပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင္ ့ဆု ိေသာ္ ထုိအေသးစိတ္သတ္မွတ္ျပဌာန္းခ်က္
မ်ားကုိ အျပည့္အ၀ အေကာင္အထည္မေဖၚႏု ိင္ခဲ ့လွ်င္ ssr ျဖစ္စဥ္တစ္ခုလု ံးအေပၚ 
အႏၱရယ္မ်ား က်ေရာက္လာႏု ိင္ပါသည္။၅၆  

 ထုိသု ိ ႔ ု ျပဳမည့္အစား ေရရွည္လုံ ျခံ ဳေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္အျမင္ 
ႏွင္ ့ ျဖစ္စဥ္ကုိ လမ္းညႊန္မႈျပဳႏု ိင္ရန္ က်ယ္ျပန္ ႔ေသာ အေျခခံမႈမ်ားခ်မွတ္ကာ 
ထုိႏွစ္ခုကု ိေပါင္းစပ္ကာ သေဘာတူညီမႈ ကုိ ျပဳလုပ္ခဲ ့ ၾကသည္။  အေသးစိတ္ကုိေတာ့ 
ေနာက္ဆက္လုပ္ေဆာင္မႈအေနျဖင္ ့ အထူးေကာ္မရွင္မ်ားဖြ ဲ ႔ ၍ေဆာင္ရြက္ခဲ ့ ၾကသည္။ 
ယင္းေကာ္မရွင္မ်ားတြင္ ျဖစ္စဥ္တြင္ပါ၀င္ေသာအဖြဲ ႔မ်ား ႏွင္ ့ အျခား အက်ဳ ိးကိစၥလုပ္ရွားမႈ 
အဖြ ဲ ႔မ်ား (အမ်ဳ ိးသမီးမ်ားအပါအ၀င္) ပါ၀င္ၾကပါသည္။  ဤအခ်က္က ပါ၀င္ေသာအဖြဲ ႔မ်ားအား 
ဦးစားေပးအဆင့္အလုိက္သေဘာတူညီမႈမ်ားသုိ ႔ ေရာက္ရွ ိသြားရန္ လုံေလာက္ေသာ 
အခ်ိန္ကု ိ ရရွ ိေစခဲ ့ပါသည္။ ssr အတြက္မူေဘာင္ကုိ ၁၉၉၄ ေရြးေကာက္ပြ ဲ ၿပီးေနာက္ 
ေဖၚထုတ္ႏု ိင္ခဲ ့ပါသည္။ ထုိ ႔ေၾကာင္ ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ အေစာပု ိင္းအဆင့္ေတြမွာရွ ိသည့္ 
အေကာင္အထည္ေဖၚမႈေတြအေပၚ ျပည္သူေတြ ႏွင္ ့ ႏု ိင္ငံေရးအရ  ဖိအားေပးမႈမ်ားစြာမခံရဘဲ 
ေပ့ါပါးစြာ ေဆာင္ရြက္သြားႏု ိင္ခဲ ့ပါသည္။၅၇ 

 ျမန္မာႏု ိင္ငံတြင္ အဓိကျပႆနာမ်ားအေပၚ အဖြဲ ႔မ်ား သေဘာထားကြဲေနဆဲ ျဖစ္သည္။ 
အေရးႀကီးဆုံးေဆာက္ရြက္ရမည့္ အရာမ်ားကေတာ့ အျပန္အလွန္ယုံ ၾကည္မႈတည္ေဆာက္ 
ရန္အတြက္ မူေဘာင္တစ္ခု ညိွႏႈ ိင္းရန္၊ အဖြ ဲ ႔အခ်င္းခ်င္း အၾကား ဆက္သြယ္မႈပု ိရွ ိရန္ 
ႏွင္ ့ ေရရွည္ေတြ႔ဆု ံႏု ိင္မႈေသခ်ာေစရန္အတြက္ ပူးေပါင္း ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္း (ယႏၱရား) 
လုပ္ထု ံးလုပ္နည္းမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ တုိ ႔ ျဖစ္ႏု ိင္ပါသည္။ ထုိကဲ ့သု ိ ႔မူေဘာင္အတြင္းမွာ 
အနာဂတ္ ssr လုပ္ငန္းမ်ား အေပၚလမ္းညႊန္ႏု ိင္ရန္ ႏု ိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအားျဖင္ ့ 
`လမ္းျပေျမပု ံ´ ေပၚထြက္လာႏု ိင္ပါသည္။ ေရရွည္ တုိး၍ တုိး၍ ခ်ဥ္းကပ္မႈ 
ျပဳလုပ္သြားရန္ လုပ္အပ္ပါသည္။   အစဦးပု ိင္း အခ်ဳ ိ႕အဆင့္မ်ားကုိ ေယဘုယ်အားျဖင္ ့ 
ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ေပးႏု ိင္လွ်င္ အနာဂတ္ စကား၀ု ိင္းတြင္ ပု ိမု ိအေသးစိတ္ေဆြးေႏြးဖု ိ ႔ 
ပါ၀င္ေသာအဖြဲ ႔မ်ား၏ ကတိက၀တ္ကုိ ရရွ ိထားႏု ိင္ပါသည္။  ပါ၀င္ႏု ိင္မည့္အရာေတြကေတာ့ 
ေလာေလာဆယ္ လုံ ျခံ ဳေရး ပတ္၀န္းက်င္တစ္ခု ျဖစ္ေပၚတုိးတက္လာေစႏု ိင္မည့္ အရာ 
(ဥပမာ- ေတာ္လွန္တု ိက္ခု ိက္မႈ မ်ားအေပၚ မည္သုိ ႔ တန္ျပန္ လုပ္ေဆာင္သည္ ဆုိတာကုိ 
စိစစ္သုံးသပ္ခ်က္)၅၈ ျဖစ္သလုိ အလြန္အေရးႀကီးေသာအရာျဖစ္သည့္ မည္သုိ ႔ EAO 
အဖြဲ ႔မ်ား အနာဂတ္ ဖက္ဒရယ္စနစ္အတြင္း ေပါင္းစည္းေစမည္ စသည္တုိ ႔ ျဖစ္ပါသည္။ 
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ဖက္ဒရယ္စနစ္အတြင္း 
လုံျခံဳေရးအား 
ဖြ႕ဲစည္းတည္ေဆာင္ျခင္း

 အဓိကလုံျခံဳေရး ‘အက်ဳ ိးအျမတ္ျဖစ္ထြန္းမႈ ေယဘုယ်အားျဖင္ ့ (၄) ခု အား ဖက္ဒရယ္ 
ႏု ိင္ငံေရးစနစ္ႏွင္ ့ တြ ဲဖက္၍ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။ ပဋိပကၡအလြန္ ႏု ိင္ငံမ်ားတြင္ အစု ိးရမ်ား 
ေျပာဆုိလုပ္ေဆာင္ေလ့ရွ ိသည့္အရာမ်ားလည္းျဖစ္သည္။ ၄င္းတုိ ႔မွာ - (က) ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင္ ့ 
မတူညီသည့္ေဒသမ်ားအၾကားပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ေသာအျပဳအမူကုိ ျမွင္ ့တင္ျခင္း (ခ) 
ဘာသာစကား-လူမ်ဳ ိး အနည္းစုတု ိ ႔၏ အခြင္ ့အေရးမ်ားကာကြယ္ရန္ အကူအညီျဖစ္ျခင္း 
(ဂ) ႏု ိင္ငံသားမ်ား သုိ ႔မဟုတ္ လူနည္းစုအဖြ ဲ ႔မ်ား ျပည္သူ႔ေရးရာဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္းမ်ား 
တြင္ပါ၀င္ရန္အတြက္ အခြင္ ့အေရးမ်ား ျမွင္ ့တက္လာျခင္း (ဃ) ျပည္သူလူထုလုိအပ္မႈမ်ားပု ိ၍ 
ေကာင္းမြန္စြာျဖည့္ဆည္းေပးႏု ိင္ရန္ ျပည္သူ႔ေရးရာ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား အေျပာင္းအလဲပု ိမု ိ ျပဳ
လုပ္ႏု ိင္ခြင္ ့ရွ ိ ျခင္း (ျပည္သူ႔လု ံ ျခံ ဳေရး ႏွင္ ့ တရားစီရင္ေရးအပါအ၀င္)။၅၉ 

 ဖက္ဒရယ္ႏု ိင္ငံေရးစနစ္အတြင္း လုံ ျခံ ဳေရးအက်ဳ ိးအျမတ္မ်ား ရရွ ိေနသည့္တု ိင္ 
အႏၱရယ္ကေတာ့ ရွ ိေနႏု ိင္ဆဲပါဘဲ။ အကယ္၍ ဗဟုိအစု ိးရမွာ အာဏာအလြန္အကြ် ံ 
ရွ ိေနလွ်င္ျဖစ္တတ္ပါသည္။ အထူးသျဖင္ ့ လူနည္းစု အဖြ ဲ ႔မ်ားႏွင္ ့ ထိပ္တု ိက္ေတြ႔ဆု ံခဲ ့သည့္ 
သမု ိင္းရွ ိခဲ ့လွ်င္ ထုိအဖြ ဲ ႔မ်ား၏လုံျခံဳေရးကို ၿခိမ္းေျခာက္ႏု ိင္ပါသည္။ ထုိ ႔ေၾကာင္ ့ 
ျမန္မာ့ဖက္ဒရယ္လုံ ျခံ ဳေရးစနစ္ မည္သုိ ႔ဖြ ဲ ႔စည္းတည္ေဆာက္မည္၊ ျပည္ေထာင္စုအစု ိးရ 
(ႏွင္ ့ တပ္မေတာ္) ၏ အာဏာကုိ ေစာင္ ့ ၾကည့္ရန္ လုပ္ထု ံးလုပ္နည္းယႏၱရားမ်ား ရွ ိလား 
မရွ ိလား၊ EAO အဖြဲ ႔ေတြက ကုိယ္ပု ိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင္ ့ေနာက္လုိက္ေနျခင္းထက္ ေရရွည္မွာ 
သူတုိ ႔ အက်ဳ ိးစီးပြား ဖက္ဒရယ္စနစ္ထဲမွာပါ၀င္ေနဖု ိ ႔  သတိျပဳမိလား ဆုိတာေတြက 
အေရးပါသည့္ ဆုံးျဖတ္ျခင္းေတြ ျဖစ္လာႏု ိင္ပါသည္။

 EAO အဖြဲ ႔မ်ားႏွင္ ့ တပ္မေတာ္ ႏွစ္ဖက္လုံး ဖက္ဒရယ္စနစ္ကုိ မူအားျဖင္ ့ 
သေဘာတူထားၾကေသာ္လည္း ယင္းစနစ္ကုိ မည္သုိ ႔တည္ေဆာက္မည္ဆုိတာမွာေတာ့ 
ကြဲ ျပားမႈေတြရွ ိေနပါသည္။ ဥပမာအားျဖင္ ့ ျပည္နယ္ ႏွင္ ့ တု ိင္းေဒသႀကီးတုိ ႔ ရွ ိရမည့္ 
အာဏာပု ံစံမ်ား၊ အစု ိးရ ကြဲ ျပားေနေသာပု ံစံမ်ားကုိလက္ခံရန္ ေတြ႔ခ်င္လု ိခ်င္ၾကသည့္ 
အတုိင္းအတာ ႏွင္ ့ ကြ ဲ ျပားျခားနားေသာလူမ်ဳ ိးစုမ်ား ပု ိမု ိကု ိယ္စားျပဳႏု ိင္သည့္ ဗဟုိအစု ိးရကုိ 
မည္သုိ ႔တည္ေဆာက္မည္  စသည္တုိ ႔ ျဖစ္ပါသည္။ အဆုိပါျပႆနာမ်ားအေပၚ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ 
မ်ားသည္ လုံ ျခဳ ံေရးႏွင္ ့ပတ္သက္၍ ေဖၚျပပါ၀င္မႈမ်ား ရွ ိရပါမည္။ တုိင္းရင္းသားလက္
နက္ကုိင္အဖြ ဲ ႔မ်ား၏ လုံ ျခံဳေရးလုိအပ္မႈကု ိ အေလးမထားသည့္ ဖြ ဲ ႔စည္းပု ံဆု ိင္ရာႏွင္ ့ 
ဥပေဒျပဳမႈဆု ိင္ရာ မူေဘာင္မ်ားထြက္ေပၚလာခဲ ့ေသာ္ ္ အႏၱရယ္မ်ားက်ေရာက္လာႏု ိင္ 
ပါသည္။   

၃

ဖက္ဒရယ္စနစ္အေပၚ 
ေလ်ာ့ရဲေသာ 

အမ်ားသေဘာတူညီမႈ



 saferworld  ၂၁ 

 ၆၀  Williams D C and Williams S H (2017), ‘What’s Good and Bad about the 2008 Constitution of the Republic of the Union of 
Myanmar’, Center for Constitutional Democracy, Indiana University, September 20.

 ၆၁  Extensive work has already been done on preparing draft constitutions for a number of states.
 ၆၂  Taylor R (2017), ‘Myanmar’s Military and the Dilemmas of Federalism’, ISEAS Yusuf Ishak Institute Perspective Issue No. 7, 

February.
 ၆၃  Payne I and Basnyat B (2017) ‘Nepal’s Federalism Is in Jeopardy’, The Diplomat, https://thediplomat.com/2017/07/nepals-

federalism-is-in-jeopardy/, July 28.

 ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒတြင္ အစု ိးရဖြ ဲ ႔စည္းတည္ေဆာက္ရန္အတြက္ အခ်ဳ ိ႕အဓိက 
သြင္ျပင္လကၡဏာေတြဟာ ဖက္ဒရယ္စနစ္အစု ိးရပု ံစံ ႏွင္ ့တြ ဲဖက္ေနေသာ္လည္း အာဏာကုိ 
ဗဟုိခ်ဳပ္ကု ိင္မႈ သိသိသာသာ ရွ ိေနေသးကာ လက္ေတြ႔မွာ တစ္ျပည္ေထာင္ပု ံစံ ျဖစ္ေနပါသည္။ 
အာဏာအမ်ားစုသည္ ေနျပည္ေတာ္အေျချပဳ ျပည္ေထာင္စု (ဗဟုိ) အစု ိးရမွာသာ 
တည္ရွ ိေနၿပီး အခ်ဳ ိ႕လုပ္ေဆာင္မႈေတြကုိေတာ့ ျပည္နယ္ႏွင္ ့တု ိင္းေဒသႀကီး (၁၄) ခု ႏွင္ ့ 
ကု ိယ္ပု ိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင္ ့ရေဒသ (၆) ခု ကုိခြ ဲေ၀ေပးထားပါသည္။  ျပည္နယ္ႏွင္ ့တု ိင္းေဒသႀကီး 
တစ္ခုစီတြင္ ေဒသေနျပည္သူလူထု ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ေသာဥပေဒျပဳအမတ္မ်ားရွ ိ ၿပီး 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကုိေတာ့ ဗဟုိမွခန္ ႔အပ္ပါသည္။  ႏွစ္ခုလု ံးမွာေတာ့ ဖြ ဲ ႔စည္းပု ံအေျခခံဥပေဒအရ 
အာဏာေပးထားမႈ မ်ားစြာမရွ ိပါဘူး။ အမ်ဳ ိးသားလြတ္ေတာ္တြင္လည္း ျပည္နယ္ႏွင္ ့ 
တု ိင္းေဒသႀကီး တစ္ခုစီမွ တူညီေသာအေရအတြက္ ကုိယ္စားျပဳမႈ ရွ ိပါသည္။ တပ္မေတာ္က 
နယ္ျခားေစာင္ ့တပ္ (၂၃) ဖြ ဲ ႔ ႏွင္ ့ အမ်ဳ ိးမိ် ဳးေသာလက္နက္ကုိင္အဖြ ဲ ႔မ်ားကုိ ကြပ္ကဲပါသည္။ 
ထုိအဖြ ဲေတြ၏ ျပည္နယ္ႏွင္ ့တု ိင္းေဒသႀကီး အစု ိးရမ်ားႏွင္ ့ဆက္စပ္မႈကု ိ တရား၀င္ထုတ္ျပန္ 
ထားတာမ်ဳ ိးမရိ ွပါဘူး။ သုိ ႔ေသာ္ လက္ေတြ႔မွာျမင္သာေသာ ကုိယ္ပု ိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင္ ့ကု ိေတာ့ 
တစ္ခါတစ္ရံ ခြင္ ့ ျပဳပါသည္။

 အထက္ပါအခ်က္မ်ားကုိအေျချပဳၿပီး တပ္မေတာ္က ျမန္မာႏု ိင္ငံတြင္ ဖက္ဒရယ္ 
ႏု ိင္ငံေရး စနစ္ရွ ိ ၿပီးျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆုိတတ္ပါသည္။ သုိ ႔ေသာ္လည္း ထုိဖက္ဒရယ္ 
စနစ္ဆုိသည့္ ေအာက္မွာ ျပည္နယ္မ်ားသည္ အလြန္ကုိ အားနည္းပါသည္။၆၀ အေရးႀကီး 
ေပ်ာက္ဆုံးေနေသာအခ်က္မွာ ျပည္နယ္ႏွင္ ့တု ိင္းေဒသႀကီးေတြဟာ ကုိယ္ပု ိင္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
အခြင္ ့အေရး မရိ ွ ျခင္းဘဲျဖစ္သည္။ ထုိအထဲတြင္ ကုိယ္ပု ိင္အစု ိးရ တစ္ရပ္ပု ံစံ 
ေရြးခ်ယ္ျခင္းႏွင္ ့  လုံ ျခံ ဳေရးဖြ ဲ ႔စည္းတည္ေဆာက္မႈ တုိ ႔ပါ၀င္ပါသည္။ မည္သည့္ ျပည္နယ္ႏွင္ ့ 
တု ိင္းေဒသႀကီးမွ ယခုထိ ကုိယ္ပု ိင္ ဖြ ဲ ႔စည္းပု ံအေျခခံဥပေဒ မရွ ိေသးေပ။၆၁ မၾကာေသးမီက 
ေဆြးေႏြးညိွႏႈ ိင္းမႈတြင္ အဆုိပါကိစၥအေကာင္အထည္ေဖၚရန္ နီးစပ္မႈေတာ့ ရွ ိခဲ ့ပါသည္။  

 အနာဂတ္ျမန္မာ့လု ံ ျခံ ဳေရးက႑ တည္ေဆာက္ဖု ိ ႔ရန္ ̀ ေပ်ာ့ေျပာင္းေသာ´ ဖက္ဒရယ္၀ါဒ 
လား `မာေက်ာေသာ´ ဖက္ဒရယ္၀ါဒလား ဆုိတာ အလြန္လႊမ္းမု ိးေနပါလိမ္ ့မည္။ 
ျပည္နယ္သည္ လူမ်ဳ ိးေရးအရ ၾကားေနျဖစ္သည္ဟုယုံ ၾကည္သူမ်ားက `ေပ်ာ့ေျပာင္းေသာ´ 
ဖက္ဒရယ္၀ါဒကုိ ေထာက္ခံပါလိမ္ ့မည္။၆၂ ဤအခ်က္၏ ျဖစ္လာႏု ိင္မည့္အရာ ကေတာ့ 
ျပည္နယ္ အစု ိးရအာဏာ ႏွင္ ့ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာ တုိ ႔ ိကု ိ(ဗဟုိအစု ိးရလႊမ္းမု ိးမႈကု ိသံသယရွိ
စရာမပါဘဲ)   အားေကာင္းေစလာႏု ိင္ပါသည္။ ဤအပုိင္းမွာ EAO ေတြကေတာ့ ̀ မာေက်ာေသာ´ 
ဖက္ဒရယ္၀ါဒ ကုိသာ ေထာက္ခံပါလိမ္ ့မည္။ ထုိ`မာေက်ာေသာ´ ဖက္ဒရယ္၀ါဒက ျပည္
နယ္မ်ားကုိလူမ်ဳ ိးေရးအရအေျချပဳၿပီး တည္ေဆာက္ထားမႈပါ၀င္လာမည့္  အေျခခံက်က် 
ဖြ ဲ ႔စည္းပု ံေျပာင္းလဲေရး ကုိအလုိရွ ိပါသည္။ ဗဟုိအစု ိးရႏွင္ ့ ျပည္နယ္အစု ိးရတုိ ႔လည္း 
တစ္ဖက္ႏွင္ ့ တစ္ဖက္ အာဏာခြ ဲေ၀၍ လုပ္ေဆာင္သြားႏု ိင္ပါသည္။ ေဖၚျပပါ ပု ံစံႏွစ္ခု တြင္ 
မတူညီေသာ တာ၀န္ယူလုပ္ေဆာင္ရမႈမ်ားရွ ိေသာ္လည္း တစ္ခုႏွင္ ့ တစ္ခု မည္သူသာလြန္ 
ေကာင္းမြန္သည္ ဟုေျပာဖု ိ ႔ေတာ့ခက္ပါသည္။ 

 ျမန္မာႏု ိင္ငံအတြက္ တုိက္ရု ိက္ျပန္လည္အသုံးခ်ႏု ိင္သည့္ ရု ိးရွင္းေသာ ဖက္ဒရယ္ 
စနစ္လုံ ျခဳ ံေရးပု ံစံကေတာ့ မရွ ိႏု ိင္ပါဘူး။ uN အဖြဲ ႔၀င္ ၁၉၂ ႏု ိင္ငံထဲတြင္ ၂၇ႏု ိင္ငံသာ 
ဖက္ဒရယ္ႏု ိင္ငံမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ထုိ ၂၇ ႏု ိင္ငံတြင္လည္း ဖက္ဒရယ္လုံ ျခံ ဳေရးပု ံစံအတြက္ 
ဖြ ဲ ႔စည္းတည္ေဆာက္ပု ံ၊ စီမံခန္ ႔ခြ ဲပု ံႏွင္ ့ ေဆာင္ရြက္ေနၾကပု ံေတြက မတူညီပါဘူး။ 
မၾကာမီကမွ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကုိ စတင္လက္ခံက်င္ ့သု ံးလာတဲ့ ႏု ိင္ငံေတြလည္းရွ ိပါသည္။ 
၂၀၁၂ မွာ ဆုိမာလီယား ႏွင္ ့ ၂၀၁၅ မွာ နီေပါ တုိ ႔ ျဖစ္ၿပီး မည္သုိ ႔အေကာင္းဆုံးဖက္ဒရယ္ 
လုံ ျခံ ဳေရးစနစ္ မ်ားကုိတည္ေဆာက္ၾကမည္ကုိေတာ့ ဆုံ ျဖတ္ဖု ိ ႔လုပ္ေဆာင္ေနဆဲ 
ျဖစ္သည္။ သူတို ႔၏ လတ္တေလာအေတြ႔အၾကံဳအရ ေဖၚျပေနသည့္အရာေတြကေတာ့ 
သိပ္ရႈပ္ေထြးသည္ဆုိတာ၊ ေရရွည္လုပ္ေဆာင္သြားရမည္ဆုိတာ ႏွင္ ့ ခက္ခဲသည့္ႏု ိင္
ငံေရးအက်ပ္အတည္းေပၚလာတတ္သည္ ဆုိတာဘဲျဖစ္ပါသည္။ ေဒသခံနယ္ေျမမ်ား 
အတြင္းရွ ိလာႏု ိင္မည့္ အက်ဳ ိးဆက္မ်ားႏွင္ ့ ဦးစားေပးမႈမ်ားအရ သတိရွ ိစြာျဖင္ ့ မျဖစ္မေန 
လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။၆၃ 

ဖက္ဒရယ္လံု ျခံ ဳေရး 
စံပံ ုစံ ရွာေဖြျခင္း



၂၂   ပဋိပကၡခံစားခဲ ့ရေသာ ေဒသမ်ားတြင္ လံု ျခံ ဳေရးက႑ေပါင္းစည္းျခင္း- ျမန္မာႏိ ုင္ငံအတြက္ ဆင္ျခင္သံုးသပ္ျခင္း   
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 ဖက္ဒရယ္စနစ္ အတြင္း လုံ ျခံေရး ဖြ ဲ ႔စည္းတည္ေဆာက္မႈတြင္ ပါ၀င္သည့္ အေျခခံ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြကုိ (ဥပမာ - လုံ ျခံေရး အာဏာမ်ားကုိ ဗဟုိအစု ိးရက ဆက္ထိန္းသိမ္း 
ထားမလား ေဒသအဆင့္မ်ားသုိ ႔ ခြ ဲေ၀ေပးမည္လား ဆုိတာမ်ဳ ိး) ရု ိးရု ိးစင္းစင္း 
ေဖၚျပရန္အတြက္ မလြယ္ကူႏိ ုင္ပါ။ အျခားက႑ေတြလုိဘဲ ဖက္ဒရယ္စနစ္အတြင္း 
လုံ ျခံ ဳေရး ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ရာတြင္ ္ ဖက္ဒရယ္ (ဗဟုိ)အဆင့္ကတာ၀န္ရွ ိသူမ်ား 
ခ်မွတ္ျခင္းထက္  ျပည္နယ္ (သုိ ႔) ေဒသအစုိးရကခ်မွတ္ျခင္းသည္  ျပည္သူလူထုလုိအပ္မႈကု ိ 
ပု ိ၍တု႔ ံ ျပန္ ေဆာင္ရြက္ႏု ိင္လိမ္ ့မည္ဟု ယူဆၾကပါသည္။ ဤအရာက ဗဟုိအစု ိးရေတြသည္ 
ေဒသလုံျခံဳေရးဦးစားေပးမႈ မ်ားကုိ အေလးမထားမွာ(အျခားေနရာမ်ားတြင္ ျဖစ္ခဲ ့သည့္ 
သာဓကမ်ားစြာရွ ိပါသည္) စု ိးရိမ္မႈရွ ိ ၾကလုိ ႔ဘဲျဖစ္ပါသည္။ 

 သုိ ႔ေသာ္လည္း လုံေလာက္ေသာ စီမံခန္ ႔ခြ ဲမႈ၊ ကြပ္ကဲမႈ ႏွင္ ့ လု ံ ျခံ ဳေရးတပ္ဖြ ဲ ႔မ်ား တာ၀န္ 
ထမ္းေဆာင္ႏု ိင္မႈ စသည့္ စြမ္းရည္မ်ားမျပည့္၀ေသးခင္ ရု ိးရု ိးေလး ျပည္နယ္တုိင္းေဒသ
မ်ားကုိလု ံ ျခံ ဳေရးအာဏာမ်ားကုိ ခြ ဲေ၀ေပးလုိက္လွ်င္ လူထုအတြက္ လုံ ျခံ ဳေရးတုိးတက္မႈ 
အားနည္းသြားႏု ိင္ပါသည္။ ထုိ ႔ ျပင္ လူမ်ဳ ိးစုအစု ံရွ ိေနသည့္ ေနာက္ခံအေျခအေနမ်ားတြင္ 
လုံ ျခံ ဳေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ဗဟုိခ်ဳပ္ကု ိင္မႈ ေလ်ာ့ခ်လုိက္ျခင္းသည္ အႏၱရယ္ရွ ိတတ္ပါသည္။ 
ဥပမာအားျဖင္ ့ ေဒသလုံျခံဳေရးတပ္ဖြ ဲ ႔၀င္မ်ား ႏု ိင္ငံေရး သက္ေရာက္ခံရမႈေတြ ျဖစ္လာ 
ႏု ိင္သလုိ အခ်ဳ ိ႕ျပည္နယ္တုိင္းေဒသမ်ားတြင္ အမ်ဳ ိးသားရဲလုပ္ငန္း အာဏာႏွင္ ့ စံႏႈန္းေတြကုိ 
လွ်စ္လွ်ဴရႈမႈေတြ ရွ ိလာႏု ိင္ပါသည္။  ထုိအခ်က္ေတြေၾကာင္ ့ လု ံ ျခံ ဳေရးတာ၀န္ထမ္းေဆာင္မႈ 
အေရအေသြးေတြကုိ ထိခု ိက္ေစႏု ိင္သလုိ ျပည္နယ္အခ်င္းခ်င္းၾကား (နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ 
ျပႆနာမ်ား) ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းေကာင္းမြန္သည့္အေျခအေန အလားအလာကုိလည္း 
ထိခု ိက္ေစမည္ျဖစ္သည္။ 

 ထုိ ႔အျပင္ လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဖက္ဒရယ္အဆင့္ ႏွင္ ့ ျပည္နယ္အဆင့္ အၾကား 
လုံ ျခံ ဳေရးအဖြ ဲ ႔မ်ား လုပ္ပု ိင္ႏု ိင္သည့္အာဏာမ်ား ထပ္ေနျခင္းမ်ားလည္း ရွ ိတတ္ပါသည္။ 
ထုိအရာက ျပည္သူ႔လု ံ ျခံ ဳေရး အတြက္ သတ္မွတ္ျပဌာန္းရာတြင္ ခက္ခဲရႈပ္ေထြးေစပါသည္။ 
အထူးသျဖင္ ့ အစု ိးရမ်ားအၾကား လုံ ျခဳ ံေရးပူးေပါင္းမႈယႏၱရား အားနည္းလွ်င္ ပု ိေတြ႔ ျမင္ 
ရပါသည္။ ျပည္နယ္တစ္ခုႏွင္ ့တစ္ခုအၾကား ခ်မ္းသာၾကြယ္၀မႈ ကြာျခားလွ်င္ ပု ိ၍ 
ဆင္းရဲေသာ ျပည္နယ္ေတြက ရဲလုပ္ငန္း ကုိလု ံေလာက္ေအာင္ေထာက္ပံ ့ႏု ိင္မႈ ပု ိနည္းတာ 
ေတြ႔ႏု ိင္ပါသည္။ ထုိ ႔ေၾကာင္ ့ အခ်ဳ ိ႕ျဖစ္ရပ္ေတြမွာ ျပည္နယ္ေတြက ဖက္ဒရယ္အစု ိးရကုိ 
လု ံ ျခဳ ံေရးသတ္မွတ္ျပဳဌာန္းမႈ မွာ ပု ိ၍တက္ၾကြေသာ အခန္းက႑မွေန၍ လုပ္ေဆာင္ေပးဖု ိ ႔ 
ႏွင္ ့ ထု ိအရာမ်ားကုိ ဆက္လက္၍ မည္သုိ ႔ လုပ္ေဆာင္သြားရမည္ကုိ အကူအညီေပး 
ေပးဖု ိ ႔ရန္ အလုိရွ ိ ၾကတာ ျဖစ္ပါလိမ္ ့မည္။

 တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြ ဲ႕မ်ား၏ ဖက္ဒရယ္လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြ ဲ ႔ အယူအဆ 
သည္ ̀ ပု ိ၍မာေက်ာေသာ´ ဖက္ဒရယ္၀ါဒ အျမင္၆၄ ႏွင္ ့ ကု ိက္ညီသည္။ သူတုိ ႔ရည္ညႊန္းေသာ 
လုံျခဳ ံေရးတပ္ဖြ ဲ ႔မ်ားသည္ ဖက္ဒရယ္ (ျပည္ေထာင္စု) အစု ိးရအဆင့္ တပ္ဖြ ဲ ႔မ်ားကုိ 
(တည္ရွ ိေနၿပီးျဖစ္) သာမဟုတ္ဘဲ ဖက္ဒရယ္မႈျပဳထားသည့္ ေဒသတြင္းလုံ ျခံ ဳေရး 
တပ္ဖြ ဲ ႔မ်ားကုိလည္း ဆုိလု ိပါသည္။   အဓိကရည္မွန္းခ်က္က ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ လက္နက္ 
ကုိင္တပ္ဖြ ဲ ႔မ်ား ပု ိမု ိ၍ က်င္ ့၀တ္ႏွင္ ့အညီ ျပည္နယ္အဆင့္အစု ိးရမ်ားအား ကုိယ္စားျပဳေသာ 
တာ၀န္ခံမႈရွ ိေသာ တပ္ဖြ ဲ ႔မ်ားျဖစ္လာႏု ိင္ဖု ိ ႔ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ ႔ ျပင္ ျပည္နယ္အဆင့္ 
လုံ ျခဳ ံေရးဆုိင္ရာအဖြဲ ႔မ်ား ထူေထာင္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုအာဏာကုိ ေစာင္ ့ ၾကည့္စစ္ေဆးရန္ 
ျဖစ္ပါသည္။ EAO အဖြဲ ႔အမ်ားကေတာ့ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြ ဲ ႔မ်ား 
ႏွင္ ့ ပူးေပါင္းလုပ္ကု ိင္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းဆဲ ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင္ ့ေတာ့ မည္သုိ ႔ 
ပု ိ၍က်ယ္ျပန္ ႔ေသာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္လု ံ ျခံ ဳေရးက႑ ကုိအုပ္ခ်ဳပ္မည္ ဆုိသည့္အေပၚ 
ပါ၀င္ဆုံးျဖတ္ႏု ိင္ခြင္ ့ရွ ိရန္ စိတ္၀င္စားၾကေသာေၾကာင္ ့ ျဖစ္ပါသည္။ သုိ ႔ေသာ္ အလုိခ်င္ဆု ံး 
ပု ံစံကေတာ့ တုိင္းရင္းသားအေျချပဳ ရွစ္ျပည္နယ္ခြ ဲ၍ ျပည္နယ္တစ္ခုစီအတြက္ ဖက္ဒရယ္ 
လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြ ဲ ႔ ဖြ ဲ ႔စည္းဖု ိ ႔ ျဖစ္သည္။  ဖက္ဒရယ္လက္နက္ကုိင္ တပ္ဖြ ဲ ႔သည္ 
သက္ဆုိင္ရာ ျပည္နယ္အေပၚတြင္ သစၥာခံရမည္။ 

 တပ္မေတာ္က ဖက္ဒရယ္လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြ ဲ ႔မ်ား ပု ံစံကု ိ သေဘာမတူပါဘူး။ 
ထုိ ႔ေၾကာင္ ့ ျပည္နယ္အဆင့္၌ လုံ ျခံ ဳေရးတပ္ဖြ ဲ ႔ေတြကုိ မည္သုိ ႔ထိန္းခ်ဳပ္ႏု ိင္မည္
ဆုိတာကုိ ေဆြးေႏြးရန္အတြက္ ပု ိက်ယ္ျပန္ ႔တဲ ့ အတုိင္းအတာ ေဘာင္ရွ ိရပါမည္။ 
ျပည္နယ္မ်ားအေနျဖင္ ့ လက္ရွ ိတည္ရွ ိေနေသာ လက္နက္ကုိင္အဖြ ဲ ႔ေတြကုိ အျပည့္အ၀ 
မဟုတ္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အမ်ဳ ိးအစား တစ္ခုခု ရရွ ိမည္လား ဆုိတာကုိလည္း 

ဖက္ဒရယ္ လက္နက္ကိုင္ 
တပ္ဖြ ဲ႕မ်ားအတြက္ 

ေမးခြန္းမ်ားး



 saferworld  ၂၃ 

 ၆၅  Leuprecht C (2012) ‘Public Safety in Federal Systems: A Primer’, L’Europe en Formation: 1 (No. 363), pp 417–434.
 ၆၆  One exception is the Peshmerga, which are the military forces responsible for the security of the federal region of Iraqi 

Kurdistan, which the Iraqi army is forbidden by Iraqi law from entering. See, Mario Fumerton and Wladimir van Wilgenburg 
(2015), ‘Kurdistan’s Political Armies: The Challenge of Unifying the Peshmerga Forces’ (Beirut: Carnegie Middle East 
Center), 16 December, available at: http://carnegie-mec.org/2015/12/16/kurdistan-s-political-armies-challenge-of-unifying-
peshmerga-forces/in5p.

ေဆြးေႏြးရမည္ျဖစ္သည္။ အဆုိပါျပႆနာကိစၥရပ္တစ္ခုခုကု ိ မည္သုိ ႔ ေျဖရွင္းမလဲ 
ဆုိတာဟာ ျမန္မာႏု ိင္ငံတု ိင္းရင္းသားအဖြဲ ႔အစည္းမ်ားအတြက္ ေသာ္လည္းေကာင္း 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥတည္ၿငိမ္ေရး အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း လုံ ျခံ ဳေရးႏွင္ ့ပတ္သက္၍ 
ႀကီးမားေသာ လုပ္ေဆာင္ေျဖရွင္းသြားႏု ိင္မည့္ အရာေတြျဖစ္လာပါလိမ္ ့မည္။ 

 ဤအခန္းတြင္ ေဖၚျပပါ အခ်ိဳ႕ေသာ ျပႆနာမ်ားႏွင္ ့ အက်ပ္အတည္းတုိ ႔ကု ိ 
အျခားႏု ိင္ငံမ်ားမွ အေတြ႔အၾကံဳမ်ား စဥ္းစားဆုံးျဖတ္သြားပါမည္။ အဆင့္ ငါးဆင္ ့ ျဖင္ ့ 
ဆန္းစစ္သြားပါမည္ - 

 ■ ျပည္ေထာင္စု ႏွင္ ့ ေဒသ လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြ ဲ ႔ အာဏာမ်ား ဟန္ခ်က္ညီေအာင္ျပဳျခင္း

 ■ တတိယအခ်က္ကေတာ့ ရဲလုပ္ငန္းမ်ားဖြ ဲ ႔စည္းျခင္း ေရြးခ်ယ္မႈမ်ား 

 ■ တာ၀န္ခံမႈရွ ိေသာ လုပ္ထု ံးလုပ္နည္းမ်ား ေဖၚေဆာင္ျခင္း

 ■ ပု ိမု ိပါ၀င္မႈရွ ိေသာလုံျခံဳေရးက႑ကုိေဖၚေဆာင္ျခင္း 

 ■ ဖက္ဒရယ္စနစ္ လုံ ျခဳ ံေရး အတြက္ ကုန္က်မႈ

 ဖက္ဒရယ္စနစ္မ်ားဟာ လုံ ျခံဳေရးကုိ ဖက္ဒရယ္အဆင့္ အစု ိးရမ်ားစည္းမ်ဥ္းႏွင္ ့ 
ေဒသအဆင့္ အစု ိးရမ်ားစည္းမ်ဥ္းတု ိ ႔ကု ိ ဟန္ခ်က္ညီေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင္ ့ တု ိးတက္လာ 
ေစရန္ ေရးဆြဲထားျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိအဆင့္ ႏွစ္ဆင္ ့အၾကား အာဏာမ်ားခြ ဲေ၀ထားမႈကုိ 
ပု ံမွန္အားျဖင္ ့ ဖြ ဲ ႔စည္းပု ံအေျခခံဥကေဒထဲတြင္ ထည့္သြင္းထားၾကပါသည္။ ဖက္ဒရယ္ 
စနစ္အားလုံး တူညီေသာသေဘာတရား ကုိ လုိက္ေလွ်ာက္ၾကသည့္အရာက - တုိင္းျပည္ 
အတြင္း ေနရာေဒသအားလုံးမွ အက်ဳ ိးအျမတ္ျဖစ္ေစမည့္ အထူးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ 
ဖက္ဒရယ္အဆင့္ အစု ိးရ၏ တာ၀န္ျဖစ္ပါသည္။ (မည္သည့္ေဒသကမွ် ကုိယ္ပု ိင္အတြက္ 
မေထာက္ပံ ့ႏု ိင္ပါဘူး -ကုန္က်မႈစရိတ္ေၾကာင္ ့ သု ိ ႔မဟုတ္ အမ်ဳ ိးသားအေျခခံ အေဆာက္ 
အအုံမ်ားလုိအပ္မႈေၾကာင္ ့)။ ေဒသတြင္းလူထု ႏွင္ ့ဆက္စပ္သည့္ ကိစၥမ်ားကေတာ့ 
(ဥပမာ -ျပည္သူ႔လု ံ ျခံ ဳေရး ႏွင္ ့ အမိန္ ႔ ဥပေဒ ႏွင္ ့ တည္ၿငိမ္မႈ) ေဒသအဆင့္ အစု ိးရေတြ၏ 
တာ၀န္ျဖစ္ပါသည္။၆၅ 

 ေယဘုယ်အားျဖင္ ့ ဖက္ဒရယ္အဆင့္အစု ိးရ၏တာ၀န္ယူရသည့္ နယ္ပယ္မ်ားမွာ 
အမ်ဳ ိးသားလုံ ျခံ ဳေရး (နယ္စပ္လုံ ျခံ ဳေရး ႏွင္ ့ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး အပါအ၀င္)၊ ကုန္သြယ္ေရး 
ႏွင္ ့ ႏု ိင္ငံျခားေရးမူ၀ါဒ စသည္တုိ ႔ ျဖစ္ပါသည္။ အမ်ဳ ိးသားလုံ ျခံ ဳေရးတပ္ဖြ ဲ ႔မ်ားအတြက္
ကုန္က်စရိတ္ အလြန္ျမွင္ ့မားသည့္အတြက္ေၾကာင္ ့လည္းေကာင္း၊ ထုိထပ္ဖြ ဲ ႔မ်ားဟာ 
တုိင္းျပည္နယ္နမိတ္အားလုံးကု ိ ကာကြယ္ရန္လုိအပ္သည့္အတြက္ေၾကာင္ ့လည္းေကာင္း 
ဗဟုိခ်ဳပ္ကု ိင္မႈျပဳထားသည့္ ကာကြယ္ေရးတည္ေဆာက္ပု ံသာ ေဖၚျပပါေဆာင္ရြက္ရမည့္ 
အေျခအေနမ်ားကုိလုပ္ေဆာင္ရန္ ္ အထိေရာက္ဆုံး နည္းလမ္းျဖစ္သည္ဟု ေယဘုယ် 
အားျဖင္ ့ ျမင္ၾကပါသည္။ ဤအရာဟာ ႏု ိင္ငံေရးရာကဲ့သု ိ ႔ပင္ အလြန္အေရးႀကီးသည့္လ
ည္ပတ္လုပ္ေဆာင္ မႈျဖစ္ပါသည္။ တပ္လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ဗဟုိခ်ဳပ္ကု ိင္မႈေလ်ာ့ခ်ျခင္းသည္ 
တစ္ႏု ိင္ငံလု ံးအတုိင္းအတာလုံျခံဳေရးအတြက္ကုိမႈ ထိခု ိက္ႏု ိင္လိမ္ ့မည္ဟု စု ိးရိမ္ၾကျခင္း 
ေၾကာင္ ့ ျဖစ္သည္။ 

 တပ္မေတာ္၏ အာဏာအား စစ္ေဆးရန္ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းမွာ ဖက္ဒရယ္ 
လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြ ဲ႕ ဖြ ဲ႕စည္းရန္ျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြ ဲ႕မ်ားမွ 
ယံု ၾကေနၾကစဥ္တြင္ ဗဟိုအစိ ုးရမွ စစ္တပ္မ်ားအား၆၆ ျပည့္၀ေသာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ဆက္လက္ 
ထိန္းသိမ္း ရန္အေပၚ အေလွ်ာ့ေပးေသာ ႏိ ုင္ငံမ်ား မရွ ိသေလာက္နီးပါးျဖစ္ပါသည္။ သို႕ေသာ္ 
ဗဟိုထိန္းခ်ဳပ္ေသာ လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြ ဲ႕တစ္ခုတြင္ အာဏာအား စုစည္းထားရွ ိမႈအေပၚ 
စိ ုးရိမ္မႈသည္ ျမန္မာႏိ ုင္ငံတစ္ခုတည္းအတြက္ သီးျခား ျဖစ္ေနေသာ အရာေတာ့ 
မဟုတ္ပါ။ ဖက္ဒရယ္ႏု ိင္ငံမ်ားတြင္ - ယူအက္စ္၊ ဂ်ာမနီႏွင္ ့ အိႏၵ ိယတို႕မွ ပံ ုဥပမာမ်ားမွ 
ေလ့လာရသည္မွာ - ကြဲ ျပားေသာ ဥပေဒႏွင္ ့ ႏိ ုင္ငံေရး ေဘးကင္းမႈကာကြယ္ေရးအစီအစဥ္
မ်ားသည္ အခ်ိန္အလိုက္ ေျပာင္းလဲလာခဲ ့ ျပီး ၄င္းသည္ ျပည္နယ္မ်ားအေနျဖင္ ့ ၄င္းတို႕၏ 
အေရးအရာမ်ားတြင္ ဖက္ဒရယ္စစ္တပ္မ်ား၏ ၾကား၀င္လုပ္ကိ ုင္မႈမ်ားမွ ကာကြယ္ႏိ ုင္မႈအား 
ကြဲ ျပားေစပါသည္။ 

က. ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ 
ေဒသႏၲရ စစ္တပ္ 
ပါ၀ါမ်ား ဟန္ခ်က္ 
ညီေအာင္ ျပဳျခင္း



၂၄   ပဋိပကၡခံစားခဲ ့ရေသာ ေဒသမ်ားတြင္ လံု ျခံ ဳေရးက႑ေပါင္းစည္းျခင္း- ျမန္မာႏိ ုင္ငံအတြက္ ဆင္ျခင္သံုးသပ္ျခင္း  

 ၆၇  The Constitution of India, 2015. http://lawmin.nic.in/olwing/coi/coi-english/coi-4March2016.pdf. 
 ၆၈  For different perspectives on the AFSPA, see 17:3 (August 2009) of Contemporary South Asia, a special edition titled  

‘Fifty-year Disturbance: The Armed Forces Special Powers Act and Exceptionalism in a South Asian Periphery’, available at: 
http://www.tandfonline.com/toc/ccsa20/17/3. 

 ၆၉  The government has resisted repeated requests (both domestic and international) to repeal the act, though in a landmark 
2016 ruling, the Supreme Court of India ended the immunity of the armed forces from prosecution under AFSPA.

 အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ထူးျခားေသာပု ံစံသည္ သူ၏အေစာပု ိင္း သမု ိင္းမွာ 
အစျပဳခဲ ့ပါသည္။ ကုိလု ိနီ ႏွင္ ့ ျပည္နယ္ စစ္မႈထမ္းမ်ားသည္ တည္ဆဲဖက္ဒရယ္စစ္တပ္ 
ႏွင္ ့ မွ်ေျခညိွကာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ ့ ၾကသည္။ အေမရိကန္အမ်ားစုက ျပည္နယ္ေတြရဲ႕ 
အခြင္ ့အေရးမ်ားကုိ ၿခိမ္းေျခာက္မႈရွ ိလာမွာ စု ိးရိမ္ၾကလုိ ႔ ျဖစ္ပါသည္။  ဖက္ဒရယ္ 
လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြ ဲ ႔မ်ား (အေမရိကန္ ျပည္နယ္အလုိက္ ဖြ ဲ ႔စည္းထားေသာ 
လက္နက္ကုိင္တပ္ - thE NAtiONAL guArD) ကုိ ျပည္နယ္အစု ိးရမ်ားေလာက္ 
အေရးမႀကီးေသာ အေနအထားအျဖစ္ အေမရိကန္ ဖြ ဲ ႔စည္းပု ံအေျခခံဥပေဒ ေအာက္မွာ 
ထည့္သြင္း ေရးဆြဲထားပါသည္ (ဖက္ဒရယ္လုပ္ငန္းအတြက္ ေခၚေဆာင္ခံရခ် ိန္လြ ဲ၍)။ 
ထုိ ႔အျပင္ ျပည္နယ္မ်ားသည္ ကုိယ္ပု ိင္တပ္ (ျပည္နယ္ လုံ ျခံ ဳေရး - stAtE guArDs) 
မ်ားလည္း ဖြ ဲ ႔စည္းႏု ိင္ပါသည္။ ထုိတပ္မ်ားကေတာ့ျပည္နယ္အစု ိးရ၏ အျပည့္အ၀ 
ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ရွ ိပါသည္။ အဆုိပါတပ္ေတြသည္ ေဘးဒုကၡမ်ားၾကံဳရလွ်င္ 
ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကူညီရန္ႏွင္ ့ အက်ပ္အတည္းျပႆနာမ်ား ၾကံဳရခ် ိန္တြင္ 
အမိန္ ႔ဥပေဒႏွင္ ့ တည္ၿငိမ္ေရးကုိ ထိန္းသိမ္းေစာင္ ့ေရွာက္ ႏု ိင္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ 

 ထုိ ႔ ျပင္ အဆုိပါတပ္ေတြသည္ သူတုိ ႔၏အေျခခံ လုပ္ငန္းမဟုတ္ေသာ္လည္း ဖက္ဒရယ္ 
အာဏာ ေစာင္ ့ ၾကည့္စစ္ေဆးမႈ ေတြျပဳလုပ္ၾကပါသည္။ လက္ေတြ႔မွာေတာ့ အဆုိပါတပ္ 
ေတြသည္ NAtiONAL guArD တပ္ဖြ ဲ ႔ေတြထက္ စစ္ပု ိင္းဆု ိင္ရာ လုပ္ေဆာင္ႏု ိင္မႈႏွင္ ့ အရြယ္အစား 
အလြန္ေသးငယ္ပါသည္။  NAtiONAL guArD က မည့္သည့္အခ်က္မွာမဆုိ ဥပေဒအရ 
ဖက္ဒရယ္မႈျပဳႏု ိင္ပါသည္။ သုိ ႔ေသာ္လည္း အေမရိကန္ ဖြ ဲ ႔စည္းပု ံအေျခခံဥပေဒသည္ 
(အျခားဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ မူ၀ါဒမ်ားႏွင္ ့အတူ) ဖက္ဒရယ္စစ္မႈထမ္းမ်ားအား 
ေဒသတြင္း ကူညီေဆာင္ရြက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသုံးျပဳမႈကု ိ ကန္ ႔သတ္ထားပါသည္။ 
ပု ိ၍တိက်စြာေျပာရလွ်င္ ျပည္နယ္အေရးကိစၥေတြမွာ ၀င္ေရာက္မစြက္ဖက္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ 
(ခြ်င္းခ်က္- အထူးအေျခအေန ဆုိးက်ဳ ိးမ်ား ျဖစ္လာႏု ိင္သည့္ ျပည္သူလူထု 
ေႏွာက္ယွက္ခံရမႈမ်ား (သုိ ႔) ဖက္ဒရယ္ပု ိင္ဆု ိင္မႈမ်ားကာကြယ္ရန္တုိ ႔မွလႊ ဲလွ်င္)။   

 အႏၵ ိယသည္ တစ္၀က္တစ္ပ်က္ဖက္ဒရယ္ႏု ိင္ငံျဖစ္ပါသည္။ အာဏာကုိ ဗဟုိအစု ိးရ၊ 
ျပည္နယ္ (၂၉) ခု ႏွင္ ့ စုေပါင္းနယ္ေျမ (၆) ခု တုိ ႔ကု ိခြ ဲေ၀ထားပါသည္။  ျမန္မာႏု ိင္ငံကဲ ့သု ိ ႔ဘဲ 
အႏၵ ိယသည္ လူမ်ဳ ိးစုကြ ဲ ျပားစြာတည္ေဆာက္ထားသည့္ လူ႔အဖြ ဲ ႔စည္း ျဖစ္ပါသည္။ 
ထုိအရာကဘဲ ရႈပ္ေထြးလြန္းလွေသာ ျပည္တြင္း ျပည္ပ လုံ ျခံ ဳေရးစိန္ေခၚမႈေတြကုိ 
ၾကံဳေတြ႔ေစပါသည္။  အႏၵ ိယ ဖြ ဲ ႔စည္းပု ံအျခခံဥပေဒသည္ စစ္ပု ိင္းဆု ိင္ရာတာ၀န္မ်ား 
(အမ်ဳ ိးသားလုံ ျခံ ဳေရးတပ္ကုိ တာ၀န္ေပး) ႏွင္ ့ ဥပေဒ အမိန္ ႔ ႏွင္ ့ တည္ၿငိမ္ေရး တာ၀န္မ်ားကုိ 
ရွင္းလင္းစြာခြ ဲ ျခားထားသည္။  စစ္ပု ိင္းဆု ိင္ရာတာ၀န္မ်ားသည္ အမ်ဳ ိးသားလုံ ျခံ ဳေရး 
တပ္ဖြ ဲ ႔မ်ားကုိ တာ၀န္ခ်ထားေပးၿပီး ဥပေဒ အမိန္ ႔ ႏွင္ ့ တည္ၿငိမ္ေရး ကုိေတာ့ ဗဟုိအစု ိးရ 
ႏွင္ ့  ျပည္နယ္ႏွင္ ့ စုေပါင္းနယ္ေျမအစုိးရမ်ား အၾကား ခြ ဲ၍တာ၀န္ေပးထားပါသည္။၆၇ 
ျပည္နယ္ႏွင္ ့ စုေပါင္းနယ္ေျမမ်ားတြင္ ေန႔စဥ္ ဥပေဒ ႏွင္ ့ တည္ၿငိမ္ေရးအတြက္ 
ကုိယ္ပု ိင္ ရဲတပ္ဖြ ဲ ႔မ်ားရွ ိပါသည္။ ထုိ ႔ ျပင္ လုံ ျခံ ဳေရး စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင္ ့ေတြ႔ ၾကံဳ လာလွ်င္ 
ပု ိ၍ ထိေရာက္စြာ တုံ ႔ ျပန္ႏု ိင္ရန္အတြက္  ျပည္သူ႔စစ္ကဲ့သု ိ ႔တပ္ဖြ ဲ ႔မ်ားကုိလည္း 
ဖြ ဲ ႔စည္းထားႏု ိင္သည့္ အခြင္ ့အေရး ရွ ိပါသည္။ အထူးသျဖင္ ့ေတာ့ ေတာ္လွန္ပုန္ကန္မႈမ်ား 
တန္ျပန္အေရးယူႏု ိင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ 

 စစ္တပ္၏ တရား၀င္အခန္းက႑သည္ ျပည္ပရန္ကာကြယ္မႈျဖစ္ေသာ္လည္း ေဒသတြင္း 
ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ပါ၀င္စြက္ဖက္ႏု ိင္မည့္ တရားနည္းလမ္းက်စြာ ေပးအပ္ႏု ိင္ေသာ 
အခြင္ ့အာဏာ လမ္းေၾကာင္းလည္း ရွ ိေနပါသည္။ ယခင္က ထုိအခ်က္သည္ 
ျပည္နယ္ေဒသတြင္းအေရးအေပၚ အေျခအေနၾကဳံေတြ႔ရလွ်င္ ဗဟုိအစု ိးရထံအကူအညီ
လေတာင္းခံႏု ိင္မည့္ ျပည္နယ္အစု ိးရမ်ားကုိေပးထားသည့္ အခြင္ ့အာဏာ ျဖစ္ပါသည္။ 
ထုိမွေန၍ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္တြင္ေတာ့ အျငင္းပြားမႈမ်ားႏွင္ ့အတူ ျပဌာန္းအတည္ျပဳခဲ ့ေသာ 
လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြ ဲ ႔မ်ားအထူးအာဏာအက္ဥပေဒ  ArmED fOrCEs spECiAL pOw-
Ers ACt (AfspA) တြင္ ေဒသတြင္း တုိက္ခု ိက္ပုန္ကန္မႈမ်ားေၾကာင္ ့ တည္ၿငိမ္မႈကု ိ 
ေႏွာက္ယွက္ေစသည္ဟု မွတ္ယူႏု ိင္ပါက စစ္တပ္သည္ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ခြင္ ့ရွ ိသည္ 
ဆုိတာကုိထည့္သြင္းခဲ ့ပါသည္။ ယင္းအက္ဥပေဒကုိ အသုံးခ်ကာ စစ္မႈထမ္းမ်ားသည္ 
အရပ္သားမ်ားအေပၚ၆၈ လူ႔အခြင္ ့အေရးခ်ဳ ိးေဖာက္က်ဳးလြန္မႈမ်ား မ်ားစြာရွ ိခဲ ့ပါသည္။ 
ထုိ ႔ေၾကာင္ ့လည္း စစ္တပ္ကုိ ပု ိ၍အားေကာင္းစြာ ေစာင္ ့ ၾကည့္စစ္ေဆးႏု ိင္ရန္အတြက္ 
နည္းမ်ဳ ိးစု ံ ႀကိဳးစားအားထုတ္ခဲ ့ ၾကပါသည္။၆၉ 
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 ဂ်ာမဏီႏု ိင္ငံ လုံ ျခံေရးဖြ ဲ ႔စည္းတည္ေဆာက္ပု ံတြင္ ဗဟုိလက္နက္ကုိင္တပ္ဖြ ဲ ႔ 
ႏွင္ ့ ဗဟုိခ်ဳပ္ကု ိင္မႈ ေလ်ာ့ခ်ထားေသာ ရဲတပ္ဖြ ဲ ႔မ်ား ပါ၀င္ပါသည္။ ဖက္ဒရယ္ 
ဖြ ဲ ႔စည္းပု ံအေျခခံဥပေဒ က ျပည္နယ္မ်ားအား စစ္တပ္အေပၚ အခ်ဳ ိ႕အဆင့္မ်ားတြင္ 
ထိန္းခ်ဳပ္ထား ႏု ိင္ရန္ခြင္ ့ ျပဳေပးထားသည္။  ပု ိ၍တိက်စြာဆုိလွ်င္ လြတ္ေတာ္ဆုိင္ရာထိန္းခ်ဳပ ္
ႏု ိင္မႈအတြက္ ႏွင္ ့ ဖက္ဒရယ္ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန fEDErAL miNistry Of DEfENCE (fmOD) 
မွတဆင့္ အရပ္သားမ်ားပါ၀င္ ႀကီးၾကပ္ႏု ိင္မႈအတြက္ ေထာက္ပံ ့ေပးထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 
ဖက္ဒရယ္ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနတြင္ အရပ္ဖက္ ႏွင္ ့ စစ္ဖက္ ကုိ ခြ ဲ၍ ဖြ ဲ ႔စည္းတည္ေဆာက္ပု ံ
ရွ ိပါသည္။ အရပ္သား အလုပ္မႈေဆာင္အဖြ ဲ ႔မွာ ဖက္ဒရယ္ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး ပါ၀င္သလုိ 
ျပည္နယ္ (၁၆) ခုမွ လြတ္ေတာ္ဆုိင္ရာအတြင္းေရးမႈး ႏွင္ ့ အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္မ်ား 
ပါ၀င္ပါသည္။၇၀ စစ္ဖက္တြင္ေတာ့ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ငါးဦးပါ၀င္ေသာ buNDEswEhr ပါ၀င္ကာ 
အဆုိပါစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ငါးဦးသည္ buNDEswEhr  ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကု ိစုေပါင္းအစီရင္
ခံစာတင္ရပါသည္။ တဖန္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ က ဖက္ဒရယ္ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးကုိ 
တာ၀န္ခံရပါသည္။ ထုိနည္းျဖင္ ့ စစ္တပ္သည္ ဗဟုိခ်ဳပ္ကု ိင္မႈ ႏွင္ ့ အစဥ္အလာအရ 
အထက္ေအာက္ဆက္ဆံမႈ ရွ ိေနေသာ္လည္း အရပ္သားပါ၀င္ႀကီးၾကပ္ခြင္ ့ကု ိ (၁၆ ျပည္နယ္ 
ကုိယ္စားျပဳ၍) ရရွ ိေစခဲ ့ပါသည္။ 

 ေဖၚျပခဲ ့ေသာ ဗဟုိခ်ဳပ္ကု ိင္မႈပု ံစံ ျဖင္ ့ ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြ ဲ ႔မ်ားကုိ ဖြ ဲ ႔စည္းထားေသာ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ ဂ်ာမနီ ႏွင္ ့ အႏၵ ိယ တုိ ႔၏ ျဖစ္စဥ္သုံးခုသည္ အေျခခံအားျဖင္ ့ 
အနည္းငယ္သာ ကြဲျပားပါသည္။ သုိ ႔ေသာ္ ဖက္ဒရယ္တပ္ဖြ ဲ ႔မ်ား ေဒသတြင္းကိစၥမ်ားအေပၚ 
၀င္ေရာက္စြက္ဖက္မႈမွကာကြယ္ရန္ စိတ္ခ်ရေသာအေျခအေနတစ္ခုထိေရာက္ေအာင္ 
ထုိသု ံးႏု ိင္ငံသည္ (အႏၵ ိယက ခု ိင္မာသည့္ပု ံစံမရေသးေသာ္လည္း) မတူညီသည့္ပု ံစံမ်ဳ ိးစံ ု ျဖင္ ့
အဆင့္ဆင္ ့ ႀကိဳးစားခဲ ့ရပါသည္။ ထုိသု ံးႏု ိင္ငံလု ံးတြင္ ျပည္နယ္မ်ားကုိကာကြယ္ရန္ စစ္တပ္၏ 
အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ အျခားအရာမ်ားထက္ ျပင္ပရန္မွကာကြယ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 
ဤအရာအတြက္အေျဖကေတာ့ စစ္တပ္သည္ သူတုိ ႔၏ အခန္းက႑ကုိ အေျခခံအားျဖင္ ့ 
ႏု ိင္ငံေတာ္ ႏွင္ ့ ႏု ိင္ငံသားမ်ားကုိ ျပည္ပရန္မွကာကြယ္ျခင္း ဟုမွတ္ယူၾကသလုိ 
အဆုိပါခံယူခ်က္အရဘဲ စစ္တပ္ကုိဖြ ဲ ႔စည္းတည္ေဆာက္ထားၾကတာ ျဖစ္ပါသည္။

 ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္လည္း  ျပည္ပရန္ကာကြယ္ျခင္းဟာ အေျခခံတာ၀န္ျဖစ္သည္ဟု 
မွတ္ယူၾကပါသည္။ အေရးႀကီးေသာ သမုိင္းအေၾကာင္းရင္းမ်ား လည္းျဖစ္ပါသည္။ 
သုိ ႔ေသာ္ လက္ေတြ႔တြင္ ျပည္တြင္းအေရး ကုိ အစဥ္အဆက္အေလးေပးမႈရွ ိခဲ ့သလုိ 
ယခုခ် ိန္ထိလည္း ႏု ိင္ငံတည္ေဆာက္ေရးျဖစ္စဥ္ကုိ အထူးအခန္းက႑မွေန၍ ေနရာယူ 
ထားဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ ဤ ရပ္တည္ခ်က္က ျပည္ေထာင္စုမျပဳကြဲေရးကုိ ကာကြယ္ရန္  
(အႀကီးမားဆုံးၿခိမ္းေျခာက္တာက ျမန္မာ့အိမ္နီးခ်င္းမ်ားဆုိသည္ထက္ EAO အဖြဲ ႔ေတြကုိ 
ျမင္ေနျခင္း)  ဆုိတာ ႏွင္ ့ ေခတ္မီ ွဖြ ံ ႔ ၿဖိ ဳးတု ိးတက္ေသာ ႏု ိင္ငံအျဖစ္ ျမွင္ ့တင္ရန္ ဆုိတာကုိ 
အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖစ္ပါသည္။   ထုိ ႔ေၾကာင္ ့ အက်ဳ ိးဆက္ကေတာ့ EAO အဖြဲ ႔ေတြဖက္က 
သူတုိ ႔နယ္ေျမအတြင္း သူတု႔ ိအဖြ ဲ ႔အတြက္ ႏွင္ ့ လူထုအက်ဳ ိးစီးပြားကာကြယ္ရန္ ဆက္လက္၍ 
အခုိင္အမာ လက္နက္ကုိင္စြ ဲထားရွ ိတာဟာ အမွန္တကယ္လုိအပ္လုိ ႔ဆု ိတာကုိ နားလည္ 
ႏု ိင္ပါသည္။   

 ရဲလုပ္ငန္း ဖြ ႔ ဲစည္းမႈတြင္ အလြန္က်ယ္ျပန္ ႔ေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားပါ၀င္ပါသည္။ ဥပေဒအမိန္ ႔ 
ႏွင္ ့ တည္ၿငိမ္ေရး ကုိထိန္းသိမ္းရန္၊ ျပည္သူလူထုကုိကာကြယ္ျခင္း ႏွင္ ့ ျပစ္မႈကိစၥမ်ား 
လုိက္လံစု ံစမ္းစစ္ေဆးျခင္း ဖမ္းစီးျခင္းမ်ားပါ၀င္ပါသည္။ ပု ိ၍က်ယ္ျပန္ ႔စြာဆုိရလွ်င္ 
ရဲလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မႈတြင္ ရဲတပ္ဖြ ဲ ႔မ်ား အျပင္ သူတုိ ႔အေပၚ တာ၀န္ယူ 
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရမည့္ အဖြ ဲ ႔လည္းလုိအပ္ပါသည္။ (ဥပမာ - ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၊ ေကာ္မရွင္မ်ား 
ႏွင္ ့ ရဲကြပ္ကဲအုပ္ခ်ဳပ္မႈ)။ ဖက္ဒရယ္ႏု ိင္ငံမ်ားမွာ မည္သည့္ ရဲလုပ္ငန္းအာဏာေတြကုိ 
ဗဟုိခ်ဳပ္ကု ိင္မႈေလ်ာ့ခ်သင္ ့သည္ ဆုိတာ အျမင္ေတြကြဲ ျပားမႈမ်ား ရွ ိပါသည္။ ေအာက္တြင္ 
ရဲလုပ္ငန္းအတြက္ အေျခခံခ်ဥ္းကပ္မႈ (၃) ခုကု ိ အာသာခ်က္ ႏွင္ ့ အားနည္းခ်က္မ်ားျဖင္ ့ 
ေဆြးေႏြးသြားပါမည္။၇၁  

 ဤပထမခ်ဥ္းကပ္မႈကေတာ့ ဗဟုိခ်ဳပ္ကု ိင္မႈျပဳထားတဲ့ ရဲကြပ္ကဲမႈ ေအာက္က 
အမ်ဳ ိးသားရဲတပ္ဖြ ဲ ႔ ရွ ိဖု ိ ႔ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိတပ္ဖြ ဲ ႔သည္ တစ္ႏု ိင္ငံလု ံး၏နယ္နမိတ္တြင္း
ရွ ိေဒသအားလုံးတြင္ ဥပေဒ ႏွင္ ့ တည္ၿငိမ္ေရးအတြက္ တာ၀န္ကုိယူထားပါသည္။ 
ဖက္ဒရယ္ႏု ိင္ငံမ်ားမွာ အသုံးနည္းပါသည္။ ယခုပု ံစံတြင္ ျပည္နယ္ႏွင္ ့ ေဒသအစုိးရမ်ားမွာ 

ရဲလုပ္ငန္းအား 
ဗဟိုခ်ဳပ္ကိ ုင္မႈျပဳျခင္း

ခ. ရဲလုပ္ငန္း 
ဖြဲ႕စည္းျခင္းအတြက္ 

ေရြးခ်ယ္စရာ 
နည္းလမ္းမ်ား
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ရဲကြပ္ကဲမႈအဖြ ဲ ႔ ရွ ိေကာင္းရွ ိ ႏု ိင္ပါသည္။ သုိ ႔ေသာ္ ထုိအဖြ ဲ ႔သည္ အမ်ဳ ိးသားအဆင့္ရဲတပ္ဖြ ဲ ႔
ကြပ္ကဲမႈထံသုိ ႔ သာ အစီရင္ခံစာတင္ရပါသည္။ ဤအရာသည္ ႏိ ုက္ဂ် ီးရီးယားတြင္ ျပႆနာ 
ျဖစ္ေစပါသည္။ 

 ႏိ ုက္ဂ် ီးရီးယား အလြန္ႀကီးမားေသာ ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားျဖင္ ့ တည္ေဆာက္ထားသည့္ 
လူ႔အဖြ ဲ ႔စည္း ျဖစ္ပါသည္။ မတူညီေသာ လူမ်ဳ ိးစုေပါင္း (၃၀၀) ခန္ ႔ ရွ ိ ၿပီး မတူေသာ 
ဘာသာႀကီး ႏွစ္ခုက လႊမ္းမု ိးထားပါသည္။ ရႈပ္ေထြးၿပီး က်ယ္ျပန္ ႔ေသာ ျပည္တြင္း လုံ ျခံ ဳေရး 
စိန္ေခၚခ်က္မ်ား ႏွင္ ့လည္း ရင္ဆုိင္ေတြ႔ ၾကံဳၾကရပါသည္။ အေျဖကေတာ့ ရဲလုပ္ငန္း 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ တုိင္းျပည္တြင္း ျငင္းခု ံမႈေတြဟာ ၾကာရွည္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။ 
၁၉၆၀ ခုႏွစ္တု ိင္းျပည္လြတ္လပ္ေရးရခ်ိန္က ရဲတပ္ဖြ ဲ႕ကု ိ ဗဟုိခ်ဳပ္ကု ိင္မႈေလ်ာ့ထားသည့္ 
ပု ံစံ ျပန္သြားဖု ိ ႔ေတာင္းဆုိမႈ ႏွင္ ့ လက္ရွ ိ တစ္ႏု ိင္ငံလု ံး ဗဟုိခ်ဳပ္ကု ိင္မႈျပဳထားေသာရဲလုပ္ငန္း 
ခ်ဥ္းကပ္မႈ အေပၚသံသယရွိလာၾကပါသည္။ သုိ ႔ေသာ္လည္း အဆုိပါခ်ဥ္းကပ္မႈပု ံစံကု ိေျပာင္း
လဲရန္ ႏု ိင္ငံေရးအရ တင္းခံမႈရွ ိေနပါသည္။ အထူးသျဖင္ ့ ဗဟုိအုပ္ခ်ဳပ္မႈေလ်ာ့ခ် လုိက္လွ်င္ 
ေဒသရဲေတြဟာ ေဒသတြင္း ႏု ိင္ငံေရးသမားမ်ား လႊမ္းမု ိးမႈ ေအာက္ေရာက္ရွ ိသြားမည္ကုိ 
စု ိးရိမ္သည့္ အတြက္ေၾကာင္ ့ ္ ျဖစ္ပါသည္။၇၂ 

 ႏု ိက္ဂ် ီးရီးယားရဲတပ္ဖြ ဲ ႔ တြင္ ျမွင္ ့မားစြာ ဗဟုိခ်ဳပ္ကု ိင္မႈ ႏွင္ ့ အထက္ေအာက္ကြပ္ကဲမႈ 
အျပင္ ဆုံ ျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္း ႏွင္ ့ တာ၀န္ခံမႈ စသည့္တည္ေဆာက္ထားပု ံမ်ား
ရွ ိပါသည္။ ဆုိလု ိသည္ကေတာ့ ျပည္နယ္ႏွင္ ့ေဒသအစုိးရမ်ားတြင္ ေန႔စဥ္အေျခခံ 
ရဲလုပ္ငန္းမ်ား၌ တုိက္ရု ိက္ထိန္းခ်ဳပ္ခြင္ ့မရွ ိေပ။ တစ္ဖက္မွာ ျပည္နယ္ႏွင္ ့ေဒသအစုိးရမ်ား 
ႏု ိင္ငံေရးရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင္ ့ ရဲတပ္ဖြ ဲ ႔အေပၚလႊမ္းမု ိးျခင္းမရွ ိေအာင္ တားစီးထားသလုိ 
တစ္ဖက္မွာလည္း ဆုိးက်ဳ ိးမ်ားရွ ိလာေစတာက ရဲတပ္ဖြ ဲ ႔မ်ားသည္ ျပည္နယ္ႏွင္ ့ေဒသ 
လုိအပ္မႈမ်ားကုိ တု ံ ႔ ျပန္ေဆာင္ရြက္ေပးမႈ အားနည္းသြားတာဘဲ ျဖစ္သည္။၇၃

 ျပည္သူ႔လု ံ ျခံ ဳေရးအတြက္ ဒုတိယဖြဲ ႔စည္းထားပု ံမွာ ဖက္ဒရယ္ ႏွင္ ့ ေဒသ ရဲတပ္ဖြ ဲ ႔ 
အမ်ား ထား၍ တစ္ခ် ိန္ထဲ လုပ္ေဆာင္ေစျခင္း ျဖစ္သည္။ သုိ ႔ေသာ္ အသီသီးသုိ ႔ 
ရွင္းလင္းသည့္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္အရာမ်ား ခြ ဲထားေပးပါသည္။ အႏၵ ိယ ႏွင္ ့ ကေနဒါတြင္ 
ေတြ႔ႏု ိင္ပါသည္။ ဤခ်ဥ္းကပ္မႈတြင္ တစ္ႏု ိင္ငံလု ံး၏နယ္နမိတ္တြင္းရွ ိေဒသအား
လုံး အတြက္ ဖက္ဒရယ္ဥပေဒ ျပဌာန္းျခင္းသည္ ဖက္ဒရယ္တပ္ဖြ ဲ ႔၏ အေျခခံ တာ၀န္ 
ျဖစ္သည္။ ေဒသတပ္ဖြ ဲ ႔မ်ားက အဆုိပါဥပေဒကုိ ေဒသတြင္း အက်ဳ ိးသက္ေရာက္မႈရွ ိေအာင္ 
တာ၀န္ယူရသည္။ လက္ေတြ႔တြင္ ဖက္ဒရယ္တပ္ဖြ ဲ ႔မ်ား ဖက္ဒရယ္ ႏွင္ ့ ေဒသဆုိင္ရာ 
တရားစီရင္ပု ိင္ခြင္ ့ ခြ ဲထားမႈကုိ ေလးစားလုိက္နာမႈရွ ွ ိရန္ အခု ိင္အမာ ေသခ်ာျပင္ဆင္ 
ထားဖု ိ ႔လု ိအပ္ပါသည္။ 

 ကေနဒါႏု ိင္ငံတြင္ ဖြ ဲ ႔စည္းပု ံအေျခခံဥပေဒအရ ရဲလုပ္ငန္းမ်ား အခ်ဳပ္အျခာအာ
ဏာသတ္မွတ္ျပဌာန္းမႈကု ိ ေဒသ ႏွင္ ့ ဖက္ဒရယ္ အၾကား ခြ ဲေ၀ေပးထားသည္။၇၄ 
ကေနဒါတြင္ ဗဟုိခ်ဳပ္ကု ိင္မႈေလ်ာ့ခ်မႈျပဳထားေသာ တပ္ဖဲ ြ ႔မ်ား အျပင္ ဖက္ဒရယ္ရဲတပ္ဖြ ဲ ႔ 
rOyAL CANADiAN mOuNtED pOLiCE (rCmp)လည္းရွ ိပါသည္။ ဖက္ဒရယ္ရဲတပ္ဖြ ဲ ႔ 
သည္ ဖက္ဒရယ္၊ ခရု ိင္ေဒသ ႏွင္ ့ ျမဴနီစပယ္တုိ ႔၏ တရားစီရင္ပု ိင္ခြင္ ့မ်ားကုိ 
လႊမ္းျခံဳထားသည္။ အာရု ံထားလုပ္ေဆာင္ရသည္မွာ ဖက္ဒရယ္ဆုိင္ရာ ျပစ္မႈမ်ား ႏွင္ ့ 
(အၾကမ္းဖက္မႈ၀ါဒအပါအ၀င္) အျခား အမ်ဳ ိးသားလုံ ျခံ ဳေရး ျပႆနာ မ်ား ျဖစ္သည္။ 
ကေနဒါ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားအမ်ားစုမွာေတာ့ ၿမိဳ႕ျပအေျချပဳ (ျမဴနီစပယ္) ရဲတပ္ဖြ ဲ ႔ရွ ိပါသည္။ 

 ဤအခ်ဳ ိးစားမညီမွ်သည့္ ပု ံစံတြင္ ဗဟုိခ်ဳပ္ကု ိင္မႈေလ်ာ့ခ်မႈျပဳထားေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈ 
သည္ ျပည္သူ႔လု ံ ျခံ ဳေရး၇၅ ကုိ ခရု ိင္ေဒသကုိယ္ပု ိင္အုပ္ခ်ဳပ္မႈအတြင္း မတူညီသည့္ 
လုိအပ္မႈမ်ားကုိ မည္သုိ ႔ ျဖည္းဆည္းႏု ိင္မည္ဆုိတာကုိ ေထာက္ပံ ့ေပးၿပီး ဖက္ဒရယ္အုပ္
ခ်ဳပ္ညိ ွႏႈ ိင္းေရးအဖြဲ ႔ကေတာ့ အမ်ဳ ိးသားရဲလုပ္ငန္းအဆင့္အတန္းကုိ ထိန္းသိမ္းထားရန္ 
ကူညီေပးပါသည္။   ခရု ိင္ေဒသမ်ား  ကုိယ္ပု ိင္ေဒသရဲတပ္ဖြ ဲ ႔ တည္ေထာင္မည္လား (သုိ ႔) 
ရဲလုပ္ငန္းမ်ားျဖည့္ဆည္းေပးႏု ိင္ရန္ rCmp ႏွင္ ့ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ျခင္းျဖင္ ့ အမ်ဳ ိး
သားရဲတပ္ဖြ ဲ ႔ကု ိဘဲမွ ီခု ိမလား ဆုိတာကုိ လြတ္လပ္စြာေရြးခ်ယ္ႏု ိင္ရန္ ဥပေဒက ရဲလုပ္ငန္း 
သတ္မွတ္ျပဌာန္းခ်က္တြင္ အထူးထည့္သြင္းေပးထားပါသည္။ 

၂၆   ပဋိပကၡခံစားခဲ ့ရေသာ ေဒသမ်ားတြင္ လံု ျခံ ဳေရးက႑ေပါင္းစည္းျခင္း- ျမန္မာႏိ ုင္ငံအတြက္ ဆင္ျခင္သံုးသပ္ျခင္း  

twO-tiEr ရဲလုပ္ငန္း 
(ဗဟုိေလွ်ာ့ခ်မႈ)



 saferworld  ၂၇

 ကေနဒါတြင္ ရဲလုပ္ငန္းကုိ ေအာက္ေျခမွအဆင့္ဆင္ ့တတ္ႏု ိင္လွ်င္လုပ္ခြင္ ့ ျပဳသည့္ 
subsiDiArity  မူ၇၆ ကုိအေျခခံထားပါသည္။ အေျဖကေတာ့ ျပည္သူ႔လု ံ ျခံ ဳေရးစနစ္ကုိ ေဒသ
တြင္းမွပင္ထိန္းခ်ဳပ္ႏု ိင္ ၿပီး လုိအပ္မႈမ်ားကုိလည္း ျဖည္းဆည္းေပးရန္ ပု ိလြယ္ကူပါသည္။ 
ဗဟုိအစု ိးရကေတာ့ ေဘးဒုကၡမ်ားၾကံဳေတြ႔ရခ် ိန္မ်ားတြင္ လုိအပ္ေသာအကူအညီမ်ား ႏွင္ ့ 
အေရးေပၚကယ္ဆယ္မႈမ်ား ေထာက္ပံ ့ေပးႏု ိင္ပါသည္။ ထုိသု ိ ႔ ရဲလုပ္ငန္း တာ၀န္ယူမႈမ်ားကုိ 
ဖက္ဒရယ္၊ ခရု ိင္ေဒသ ႏွင္ ့ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားအား လက္ေတြ႔က်က်ခြ ဲေ၀ေပးထားေသာ္လည္း 
ထပ္ေနသည့္ အျဖစ္မ်ား ျဖစ္ေပၚတတ္ပါသည္။ ကေနဒါႏု ိင္ငံတြင္ ဗဟုိအဖြ ဲ ႔အစည္း 
တစ္ခုျဖစ္သည့္ pubLiC sAfEty CANADA ဆုိသည့္အဖြ ဲ ႔ရွ ိပါသည္။ ထုိအဖြ ဲ ႔သည္ အစု ိးရ 
အဆင့္ဆင္ ့မ်ားႏွင္ ့ ္ သက္ဆုိင္ရာ အဖြ ဲ ႔မ်ား ပုဂၢ ိ ဳလ္မ်ားကုိ ညိ ွႏႈ ိင္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ဳ ိး 
ရွ ိပါသည္။ 

 အႏၵ ိယလည္း ကေနဒါနည္းတူ ျပည္နယ္အဆင့္မွာ ဗဟုိခ်ဳပ္ကု ိင္မႈေလ်ာ့ခ်မႈျပဳ
ထားေသာ ရဲလုပ္ငန္း ေဆာင္တာမ်ားရိ ွပါသည္။ ပု ံမွန္ရဲတပ္ဖြ ဲ ႔ရွ ိ ၿပီး ျပည္သူစစ္ကဲ့သု ိ ႔ 
အဖြ ဲ ႔မ်ားလည္းရွ ိပါသည္။ ႏွစ္ဖြ ဲ ႔လု ံးက ျပည္နယ္အဆင့္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး အခြင္ ့အာဏာ 
ေအာက္မွာ ရွ ိပါသည္။၇၇ အေျခခံအားျဖင္ ့ ျပည္နယ္ ၂၈ ခု ႏွင္ ့ စုေပါင္းနယ္ေျမ ၇ ခုတုိ ႔တြင္ 
ဖြ ဲ ႔စည္းပု ံအေျခခံဥပေဒအရ ခု ိင္မာေသာ ရဲအာဏာရွ ိပါသည္။၇၈   ျပည္နယ္အစု ိးရက ရဲတပ္ဖြ ဲ ႔ 
မ်ားကုိ တည္ေထာင္ျခင္း၊ ထိန္သိမ္းထားျခင္း ႏွင္ ့ ၾကီးၾကပ္ျခင္း တုိ ႔ကု ိလုပ္ပု ိင္ခြင္ ့ရွ ိပါသည္။ 
ရဲတပ္ဖြ ဲ ႔မ်ားကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ရန္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားလည္း ထုတ္ေပးရၿပီး ထုိစည္းမ်ဥ္း 
စည္းကမ္းမ်ားကုိ ရဲလက္စြ ဲအတြင္း ထည့္သြင္းထားပါသည္။ 

 ဖြ ဲ ႔စည္းပု ံအေျခခံဥပေဒက ဖက္ဒရယ္အစု ိးရကုိလည္း ရဲကိစၥမ်ားႏွင္ ့ ပတ္သက္၍ 
ညိွႏႈ ိင္းေပးရမည့္ အခန္းက႑ကုိ ေပးအပ္ထားပါသည္။ ထုိ ႔ ျပင္  ကုိက္ညီေသာ 
ဗဟုိရဲဌာနမ်ား ထူေထာင္ခြင္ ့လည္း ေပးအပ္ထားပါသည္။ ထုိဗဟုိရဲဌာနမ်ားတြင္ အမ်ဳ ိးသား 
ရဲေလ့က်င္ ့ေရးအကယ္ဒမီ ႏွင္ ့  CENtrAL burEAu Of iNvEstigAtiON ( အရာရွ ိမ်ားပါ၀င္ေသာ 
သုိ ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အမ်ားအျပားတြင္ လႈပ္ခတ္သြားေစသည့္  အမႈႀကီးမ်ားကုိ စစ္ေဆးရန္) 
ႏွင္ ့ iNDiAN bOrDEr sECurity fOrCE (ၿငိမ္းခ်မ္းေနသည့္အခ်ိန္ နယ္စပ္ရဲလုပ္ငန္းမ်ား ႏွင္ ့ 
နယ္ေျမျဖတ္ေက်ာ္ျပစ္မႈမ်ားကာကြယ္ရန္ တာ၀န္ရွ ိ) စသည္တုိ ႔ပါ၀င္ပါသည္။ 

 အႏၵ ိယ၏ ကေနဒါႏွင္ ့မတူေသာအခ်က္ကေတာ့ ေဘးဒုကၡအက်ပ္အထည္းေတြ႔ခ် ိန္တြင္ 
ဗဟုိအစု ိးရက ျပည္နယ္အဆင့္မွ လုံ ျခံ ဳေရးတပ္ဖြ ဲ ႔မ်ားကုိ ထိန္ခ်ဳပ္ထားႏု ိင္ပါသည္။ 
ရဲအာဏာအားလုံးကု ိလည္း ယူလုိက္ႏု ိင္ပါသည္။ ဖြ ဲ ႔စည္းပု ံအေျခခံဥပေဒက ဗဟုိကု ိ 
`အရပ္သား အကူညီေပးရန္ မည္သည့္တပ္ မည္သည့္ျပည္နယ္´ တြင္မဆုိ တပ္ခ်ထား 
ႏု ိင္ခြင္ ့ ေပးထားပါသည္။ အထူးသျဖင္ ့ေတာ့ ဖြ ဲ ႔စည္းပု ံအေျခခံဥပေဒယႏၱရား က်ဳ ိးပ်က္သြားၿပီ 
ဆုိလွ်င္ ဗဟုိအစု ိးရက ျပည္နယ္အစု ိးရလုပ္ငန္းအားလုံးကု ိ ထိန္းသိမ္းလုိက္ႏု ိင္ပါသည္။၇၉ 

 ဂ်ာမနီပု ံစံကေတာ့ တတိယ ခ်ဥ္းကပ္မႈပု ံစံ ျဖစ္ပါသည္။ ဖြ ဲ ႔စည္းပု ံအေျခခံဥပေဒတြင္ 
ရဲလုပ္ငန္းအခန္းက႑မ်ားကုိ ဖက္ဒရယ္ရဲတပ္ဖြ ဲ ႔အတြက္ေရာ ျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြ ဲ ႔အတြက္ပါ 
ထည့္သြင္းထားပါသည္။ သုိ ႔ေသာ္ ဤပုံစံက ကေနဒါ ႏွင္ ့ အႏၵ ိယတုိ ႔၏ပု ံစံႏွင္ ့ 
ကြ ဲ ျပားပါသည္။ ရဲလုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား ဥပေဒျပဳမႈကု ိ (ရဲလုပ္ငန္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
ဥပေဒမ်ား ထုတ္ျပန္ျခင္းပါ ပါ၀င္) ဖက္ဒရယ္အဆင့္မွာ လုပ္ေဆာင္ရန္သတ္မွတ္ထားၿပီး 
ရဲလုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအပု ိင္းကု ိေတာ့ ျပည္နယ္ 
(၁၆) ခု တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ပါသည္။၈၀ ထုိ ႔ေၾကာင္ ့ ျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြ ဲ ႔မ်ားသည္ 
ရဲလုပ္ငန္းလည္ပတ္ေနမႈကုိ ကု ိယ္ပု ိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင္ ့ရွ ိသလုိ ျပည္နယ္ေတြ၏ လုိအပ္မႈ 
အရလည္း ကုိယ္ပု ိင္ဖြ ဲ ႔စည္းႏု ိင္ခြင္ ့ရွ ိပါသည္။ 

 ျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြ ဲ ႔မ်ားက ဖက္ဒရယ္ရဲတပ္ဖြ ဲ ႔မ်ားအတြက္ အေထာက္အပံ့ ျပဳရမည့္ 
တာ၀န္မရွ ိေသာ္လည္း အျခားျပည္နယ္မ်ားမွရဲတပ္ဖြ ဲ ႔မ်ား ႏွင္ ့ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကု ိေတာ ့
မျဖစ္မေနလုိအပ္ပါသည္။ ျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြ ဲ ႔မ်ားက ျပည္နယ္အတြင္း အေထြေထြ 
ဥပေဒမ်ား အက်ဳ ိးသက္ေရာက္မႈရွ ိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ တာ၀န္ယူရွ ိပါသည္ ( ျပစ္မႈမ်ား၊ 

ကျပားေပါင္းစပ္မႈ  ပံ ုစံ

 ၇၆  This principle holds that policing issues should be addressed at the most immediate (or local) level that favours efficient 
resolution.

 ၇၇  The India Police Act 1861 is the central statute governing the police in India. Most states either adopt this central law or have 
statutes that are modelled on it.

 ၇၈  The distribution of powers between the powers of the union and the states and union territories is specified in ‘lists’ of 
competence in the constitution, which apply to the different levels: central (where parliament has exclusive competence to 
make laws); state (where state legislatures have exclusive power); and the Concurrent List (where both parliament and state 
legislatures have powers – though primacy is given to union laws over state laws). 

 ၇၉  Roché, S (2011), Federalism and Police Systems (Geneva: DCAF).
 ၈၀  The full text of the ‘Basic Law for the Federal Republic of Germany’ is available at: http://www.gesetze-im-internet.de/

englisch_gg/englisch_gg.html#GGengl_000P87a. 



၂၈   ပဋိပကၡခံစားခဲ ့ရေသာ ေဒသမ်ားတြင္ လံု ျခံ ဳေရးက႑ေပါင္းစည္းျခင္း- ျမန္မာႏိ ုင္ငံအတြက္ ဆင္ျခင္သံုးသပ္ျခင္း  

တရားမ၀င္ပစၥည္းမ်ား၊ လက္နက္ခဲယမ္းမ်ား ႏွင္ ့ မူးယစ္ေဆး၀ါး တုိ ႔အပါအ၀င္)။ ဖက္ဒရယ္ 
ရဲတပ္ဖြ ဲ ႔မ်ားကေတာ့ ဂ်ာမနီႏု ိင္ငံနယ္စပ္မ်ား၊ ကမ္းေျခမ်ား၊ ေလဆိပ္မ်ား၊ ဘူတာရု ံမ်ား၊ 
ဖက္ဒရယ္အေဆာက္အဦးမ်ား ႏွင္ ့ အၾကမ္းဖက္၀ါဒ စသည္တုိ ႔၏လုံျခံဳေရး အတြက္ 
တာ၀န္ယူရပါသည္။ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနကေတာ့ ျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြ ဲ ႔မ်ားႏွင္ ့ 
ဖက္ဒရယ္ရဲတပ္ဖြ ဲ ႔မ်ား အၾကား လုိအပ္ေသာညိွႏႈ ိင္းကူညီမႈမ်ားအတြက္ တာ၀န္ယူရပါသည္။ 

 ျမန္မာႏု ိင္ငံအတြက္ အဓိကရလုိက္သည့္ အခ်က္ရွ ိပါသည္။  ေဖၚျပခဲ ့သလုိဘဲ 
ရဲလုပ္ငန္းအာဏာမ်ားကုိ အဆင့္လု ိက္ ခြ ဲေ၀၍ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ၾကေသာ္လည္း 
ဖက္ဒရယ္အဆင့္အစု ိးရ၏ အခန္းက႑ကေတာ့ ေယဘုယ်အားျဖင္ ့ က်န္ေနဆဲ 
ျဖစ္ပါသည္။ ထုိအခန္းက႑မ်ားကေတာ့ ရံပု ံေငြ၊ စည္းမ်ဥ္း၊ ေလ့က်င္ ့ေရးႏွင္ ့ 
ေဒသတြင္းလုံ ျခံ ဳေရးလုပ္ငန္းမ်ား အတြက္အျခား ေထာက္ပံ ့မႈမ်ား စသည္တုိ ႔ ျဖစ္ပါ သည္။ 
ထုိအခ်က္က ျမန္မာႏု ိင္ငံက့ ဲသု ိ ႔  ျပည္နယ္မ်ားအၾကား ၾကြယ္၀မႈ ႀကီးမားစြာ ကြာဟမႈ 
ရွ ိေနေသာအေျခအေနအတြက္ အထူးအားသာမႈကုိ ျဖစ္ေစပါသည္။  ေနာက္ထပ္ တစ္ခုကေတာ ့
ဖက္ဒရယ္အဆင့္အစု ိးရ၏ အခန္းက႑ျဖင္ ့ လုပ္ေဆာင္ႏု ိင္သည့္အရာျဖစ္ပါသည္။ 
ထုိအရာသည္ ဖက္ဒရယ္အစု ိးရက လူ႔အခြင္ ့အေရးကုိေလးစားလုိက္နာမႈရိ ွေစရန္ 
ေသခ်ာေစမည့္ ္ အဆင့္အတန္းမွ ီေသာ လုံျခံဳေရးသတ္မွတ္ျပဌာန္းခ်က္မ်ား (အထူးသျဖင္ ့ 
ဖယ္ထုတ္ခံရႏု ိင္သည့္ လူမ်ဳ ိးစုငယ္မ်ား ႏွင္ ့ အမ်ဳ ိးသမီး မ်ားႏွင္ ့ပါ ဆက္စပ္၍) ကုိ 
ျပဌာန္းေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင္ ့ဆု ိေသာ္ အခ်ဳ ိ႕လူ ႔အခြင္ ့အေရးမ်ားႏွင္ ့ပတ္
သက္၍ အစဥ္အလာရု ိးရာဓေလ့မ်ားကုိ အေျခခံစဥ္းစား က်င္ ့သု ံးေန ၾကေသာေၾကာင္ ့ 
ျပည္နယ္တြင္း လုံ ျခံ ဳေရး ႏွင္ ့ တရားစီရင္ေရး အေပၚတြင္ သေဘာထားကြဲလႊ ဲစရာမ်ား
ရွ ိတတ္ပါသည္။ ဖက္ဒရယ္အဆင့္၏ တိက်သည့္ အခန္းက႑ အတုိင္းအတာကေတာ့ 
ဖြ ဲ ႔စည္းပု ံအေျခခံဥပေဒက ျပည္သူ႔လု ံ ျခံ ဳေရး ဥပေဒျပဳမႈအတြက္ မည္မွ် ဖက္ဒရယ္အဆင့္ 
အစု ိးရအေပၚ အာဏာေပးအပ္ထားလဲ ဆုိတာက ဆုံျဖတ္ေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။ 

 
နီေပါႏုိင္ငံတြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ ဗဟိုခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလ်ာ့ခ်ျခင္း

 နီေပါႏုိင္ငံသည္ မၾကာမီကမွ တစ္ျပည္ေထာင္စနစ္မွ ဖက္ဒရယ္သုိ႔ေျပာင္းလဲထားသည့္ႏုိင္ငံျဖစ္
ပါသည္။ ၂၀၁၅ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ အသစ္အရ ရဲလုပ္ငန္းမ်ား အား ခရုိင္ ေဒသ အဆင့္မ်ားသို႔ 
ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလ်ာ့ခ်ရာတြင္ စိန္ေခၚမႈအခ်ဳိ႕ကိုေတြ႔ျမင္ရမွာ ျဖစ္သည္။ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒက 
ဖက္ဒရယ္ရဲတပ္ဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ရန္ တရားနည္းလမ္းမ်ား ႏွင့္ အေျခခံဖြဲ႔စည္းမႈ အတြက္ 
အေထြေထြလမ္းညႊန္မႈအခ်ဳိ႕ကို ေဖၚျပေပးထားၿပီး ရဲလုပ္ငန္းကို ဖက္ဒရယ္ဥပေဒအားျဖင့္ 
အုပ္ခ်ဳပ္မည္ ဆိုတာကို အတည္ျပဳေပးထားပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒက ခရုိင္ေဒသ 
ႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ အေျခအေန ႏွစ္ခုလုံးတြင္ မည္သို႔ ရဲတပ္ဖြဲ႔အသစ္မ်ားလည္ပတ္ရမည္ (သို႔) 
တစ္ဖြဲ႔ႏွင့္တစ္ဖြဲ႔ ဆက္ဆံရမည္  (သို႔)  အုပ္ခ်ဳပ္ရမည္ ဆိုတာကို ရွင္းလင္းစြာေဖၚျပထားျခင္း မရွိပါဘူး။ 
ထိုျပႆနာမ်ားက ရဲတပ္ဖြဲ႔၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဗ်ဴရုိကရက္ ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအၾကား ညိွႏႈိင္းမႈကို 
ခက္ခဲေစသည့္အျပင္ ထိုအဖြဲ႔မ်ားကိုယ္စီကလည္း ရဲလုပ္ငန္းမ်ား ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလ်ာ့ခ်ေရး 
အတိုင္းအတာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မတူညီသည့္ အက်ဳိးစီးပြား စိတ္၀င္စားမႈမ်ား ရွိေနၾကပါသည္။  

 

 ျမန္မာႏု ိင္ငံအတြက္ ဒုတိယသင့္ေလွ်ာ္သည့္အခ်က္ကေတာ့  ႏု ိင္ငံအတြင္း မတူညီေသာ 
ေဒသမ်ားအၾကား မူကြဲမ်ားျဖင္ ့ မည္သုိ ႔ ျပည္သူ႔လု ံ ျခံ ဳေရးကုိ ဖြ ဲ ႔စည္းသြားသည္ဆုိတာဘဲ 
ျဖစ္ပါသည္ (ကေနဒါကုိ ဥပမာၾကည့္ႏု ိင္သည္)။    အဓိကေမးခြန္းကေတာ့ လုံ ျခံ ဳေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အာဏာခြ ဲေ၀ရာတြင္ ျပည္နယ္ေဒသအားလုံးကု ိ တူညီေသာ 
ခ်ဥ္းကပ္မႈျဖင္ ့ လုပ္ေဆာင္မည္လား (သုိ ႔) ျပည္နယ္ေဒသမ်ားကုိ မတူညီေသာ 
လုိအပ္ခ်က္မ်ားအလုိက္ အထူးသတ္မွတ္ျပဌာန္းခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္မည္လား ဆုိတာဘဲ 
ျဖစ္ပါလိမ္ ့မည္။ 

 နီေပါအေတြ႔အၾကံဳအရၾကည့္လွ်င္ ျမန္မာႏု ိင္ငံတြင္ ဖက္ဒရယ္လုံ ျခံ ဳေရးစနစ္ အသစ္ကုိ 
အသြင္ေျပာင္းမည့္ ျဖစ္စဥ္တြင္ ျဖစ္လာႏု ိင္မည့္အရာမ်ားကေတာ့ နည္းပညာပု ိင္း ရႈပ္ေထြးမႈ 
ႏွင္ ့ ႏု ိင္ငံေရး အကဲဆတ္မႈ တုိ ႔ ျဖစ္ပါသည္။ အနာဂတ္ EAO ႏွင္ ့ အစု ိးရတုိ ႔၏ ျပည္ေထာ
င္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီမႈ ႏွင္ ့ ဖြ ဲ ႔စည္းပု ံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး တုိ ႔ အတြက္ 
ညိွႏႈ ိင္းေဆြးေႏြးပြ ဲမ်ားအတြင္း အဆုိပါအခ်က္ကုိ စိတ္ထဲမွာ ထည့္ထားသင့္ပါသည္။ 
ေနာက္ထပ္စဥ္းစားျပင္ဆင္ထားရမည့္အရာမွာ ဖက္ဒရယ္လုံ ျခံ ဳေရးစနစ္အသစ္အတြက္ 
ရွင္းလင္းတိက်သည့္ ဒီဇု ိင္း ႏွင္ ့ လုပ္ငန္းစဥ္ ရွ ိထားရပါမည္။ သုိ ႔မွသာ အေကာင္အထည္ 
ေဖၚသည့္အခါ ေခ်ာေမြ ႔ေစပါမည္။ သုိ ႔ေသာ္ တင္ျပခဲ ့ေသာအခ်က္မ်ားသည္ ရွ ိေနေသာ 

ျမန္မာႏိ ုင္ငံအတြက္ 
ျပန္လည္ အသံုးျပဳ 

ေဖာ္ေဆာင္သြား ႏိ ုင္မည့္ 
အခ်က္မ်ား



 saferworld  ၂၉ 

 ၈၁  Centre for Law and Policy Research (2014), ‘Legal Accountability of the Police in India’.

ျပႆနာမ်ားအေပၚတုံ ႔ ျပန္ႏု ိင္ရန္အတြက္ ျဖစ္ႏု ိင္ေျခမ်ားသာျဖစ္ၿပီး လက္ေတြ႔တြင္ကြဲလႊ ဲမႈ
မ်ားရွ ိႏု ိင္ပါသည္။ 

 တာ၀န္ခံမႈ၊ တာ၀န္ယူမႈရွ ိ ျခင္းအေပၚ က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ သံုးသပ္ၾကည့္ရာတြင္ 
လံု ျခံ ဳေရးတပ္ဖြ ဲ႕မ်ားသည္ ၄င္းတို႕၏ လုုပ္ငန္း တာ၀န္မ်ားအေပၚသာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
လုပ္ေဆာင္ရန္သာ မဟုတ္ဘဲ ျပင္ပမွ ၾကီးၾကပ္မႈ အဖြ ဲ႕၏ လမ္းညႊန္မႈအား ထည့္သြင္း 
လိုက္နာရန္လည္း ပါရွ ိပါသည္။ ဘံုတူညီေသာ ျပင္ပမွ ၾကီးၾကပ္မႈ စနစ္ယႏၲရားမ်ားတြင္ 
လြတ္ေတာ္၏ အျမဲတမ္းေကာ္မတီမ်ား၊ တရားစီရင္ေရး၊ လူ႕အခြင္ ့အေရးအဖြဲ႕မ်ား၊ 
သတင္းမီဒီယာႏွင္ ့ အမ်ိ ဳးမ် ိ ဳးေသာ အစိုးရမဟုတ္သည့္ အဖြ ဲ႕အစည္းမ်ား (NgO) 
ပါ၀င္ပါသည္။ တာ၀န္ခံမႈ၊ တာ၀န္ယူမႈအား မိ ိမိအဖြ ဲ႕အတြင္း ယႏၱရားမ်ားမွ တစ္ဆင္ ့လည္း 
အားေပးျမင္ ့တင္မႈျပဳႏိ ုင္ပါသည္ (ဥပမာ - လံု ျခံ ဳေရးတပ္ဖြ ဲကတစ္ခုမွ သင္ ့ေတာ္သည့္ 
သေဘာတရားမ်ားႏွင္ ့ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအား ေရြးခ်ယ္အသံုးျပဳျခင္း)။ သို႕ေပမယ့္ 
လံု ျခံ ဳေရးက႑ ေဖာ္ေဆာင္သူမ်ားသည္ ၄င္းတို႕၏ လုပ္ငန္း တာ၀န္မ်ားအေပၚ 
တာ၀န္ယူမႈရွ ိ ျခင္းအား အဓိကအားျဖင္ ့ ျပင္ပ ယႏၲရားစနစ္မ်ားမွတစ္ဆင္ ့သာ ပိ ုမိ ုေသခ်ာေစ 
ႏိ ုင္မည္ ျဖစ္သည္။ 

 ျပင္ပ တာ၀န္ခံမႈ၊ တာ၀န္ယူမႈဆိ ုင္ရာ ယႏၲရားစနစ္မ်ားသည္ ႏိ ုင္ငံတစ္ခုႏွင္ ့ တစ္ခု 
အေပၚမူတည္ျပီး ကြဲ ျပားမႈရွ ိႏိ ုင္ပါသည္။ ျပင္ပတာ၀န္ခံမႈ၊ တာ၀န္ယူမႈဆိ ုင္ရာ ယႏၲရားစနစ္ 
ပံ ုစံတစ္ခ် ိ ဳ႕ပါ၀င္ေနျပီးျဖစ္ေသာ တစ္ျပည္ေထာင္စနစ္က်င္ ့သံ ုးေသာႏိ ုင္ငံ အမ်ားစုတြင္ 
ယခုစနစ္မ်ားသည္ ဗဟိုအဆင့္တြင္ တည္ရွ ိေနတက္ပါသည္။ လံု ျခံ ဳေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားသည ္
ဗဟိုထိန္း ခ်ဳပ္မႈေလွ်ာ့ခ်မႈရွ ိ ျပီး တစ္ခ် ိန္တည္းတြင္ ဒီမိ ုကေရစီစနစ္အား အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္က်င္ ့သံ ုးလ်က္ရွ ိသည့္ အသစ္ေသာ ဖက္ဒရယ္လံု ျခံ ဳေရးစနစ္မ်ားက်
င္ ့သံ ုးလ်က္ရွ ိေသာ အခင္းအက်င္းတြင္ (နီေပါႏွင္ ့ ဆိ ုမာလီးရားႏိ ုင္ငံမ်ားကဲ့သိ ု႕)၊ 
လူအမ်ား ေရြးေကာက္တင္ေျမာက္ထားသည့္ ႏိ ုင္ငံေတာ္အဆင့္ လြတ္ေတာ္မ်ားႏွင္ ့ 
ျပည္သူမ်ားအေပၚ ထိေရာက္ေသာ တာ၀န္ခံမႈ၊ တာ၀န္ယူမႈရွ ိ ျခင္း ေသခ်ာေစရန္ႏွင္ ့ 
၄င္းတာ၀န္ခံမႈ တာ၀န္ယူမႈ ယႏၲရားမ်ားသည္ ကြဲ ျပားေသာ တိုင္ရင္းသားမ် ိ ဳးႏြယ္စုမ်ား၊ 
ဘာသာေရးအဖြဲ႕မ်ားႏွင္ ့ က်ားမေရးရာလိုအပ္ခ်က္မ်ားအေပၚ ထိေရာက္ေသာ 
ေျဖရွင္းမႈမ်ား ပံ ့ပိ ုးမႈ ျပဳေစရန္ အသစ္ေသာ ဖြ ဲ႕စည္းမႈပံ ုစံမ်ားႏွင္ ့ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားလိုအပ္ 
ေကာင္းလိုအပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

 အိႏၵ ိယတြင္ ရဲမ်ား၏ တာ၀န္ခံမႈ၊ တာ၀န္ယူမႈရွ ိ ျခင္းအား ျမင္ ့တင္ေပးေသာ ျပင္ပ 
ယႏၲရားစနစ္မ်ားကို ပံ ုဥပမာမ်ားအေနျဖင္ ့ ေလ့လာႏိ ုင္ပါသည္။ အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ ့ 
သလို အိႏၵ ိယသည္ တစ္၀က္တစ္ပ်က္ ဖက္ဒရယ္ႏိ ုင္ငံျဖစ္ျပီး ျပည္နယ္အစိ ုးရမ်ား 
အေနျဖင္ ့ မိမိတိ ု႕ျပည္နယ္အတြင္း ရဲမ်ားအား ထိန္းညွ ိႏိ ုင္ရန္ ဥပေဒမ်ားခ်မွတ္ရန္အတြက္ 
ကိုယ္ပိ ုင္အခြင္ ့အာဏာရွ ိေနၾက ေသာ္လည္း ၄င္းရဲတပ္ဖြ ဲ႕မ်ားအတြင္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား 
ခ်မွတ္ရာတြင္ ဗဟိုအစိ ုးရမွလည္း ပါ၀င္ခဲ ့ပါသည္။ 

 အိႏၵ ိယတြင္ ရဲမ်ား၏ တာ၀န္ခံမႈ၊ တာ၀န္ယူမႈရွ ိ ျခင္းအား အားေကာင္းလာေစေသာ 
လက္တေလာ တိုးတက္မႈမ်ား မ်ားစြာ ရွ ိခဲ ့ပါသည္။ အဓိကက်ေသာ ျပင္ပ ယႏၲရားစနစ္မွာ 
ရဲမ်ားမွ က်င္ ့၀တ္ေဖာက္ဖ်က္မႈမ်ား အတြက္ ဥပေဒႏွင္ ့ အညီ တာ၀န္ခံ/ယူမႈရွ ိေစရန္ 
ေသခ်ာေစေသာ တရားစီရင္ေရး ျဖစ္ပါသည္။ လက္တေလာႏွစ္မ်ားအတြင္း တရားရံ ုးမ်ားမွ 
တစ္ဆင္ ့ သိသာထင္ရွားေသာ စီရင္ဆံုးျဖတ္မႈမ်ားမွ ဖမ္းဆီးျခင္း၊ စစ္ေၾကာေမးျမန္းျခင္း 
သို႕မဟုတ္ အျခားေသာ စံ ုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား၊ သို႕မဟုတ္ ဗဟိုစံ ုစမ္းစစ္ေဆးေရးဌာနမွ 
၄င္းတို႕၏ လုပ္ငန္းမ်ားအား ထိေရာက္မႈရွ ိစြာႏွင္ ့ ဘက္လိုက္မႈကင္းစြာ လုပ္ေဆာင္ႏိ ုင္ေရး 
ျပင္ပအေႏွာင္ ့အယွက္မ်ားမွ ကာကြယ္ေပးရန္တို႕အတြက္ ျပည္နယ္အဆင့္တြင္ 
ရဲက်င္ ့၀တ္မ်ား ခ်မွတ္ႏိ ုင္ရန္ အကြာအကြယ္အေပးေရးအစီအစဥ္ သို႕မဟုတ္ လမ္းညႊန္ခ်က္ 
မ်ားအား ျပဌာန္းခဲ ့ပါသည္။၈၁ 

 ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္၊ တရားရံ ုးခ်ဳပ္ စီရင္ဆံုးျဖတ္မႈျဖင္ ့ ရာထူးအဆင့္အားလံုးမွ 
အရာရွ ိမ်ားအေပၚ တိုင္ၾကားမႈမ်ားအား လက္ခံရန္ႏွင္ ့ ၾကားနာရန္ ျပည္နယ္ႏွင္ ့ 
ခရိ ုင္အဆင့္မ်ားတြင္ ရဲမေက်နပ္မႈမ်ားတိုင္ၾကားႏိ ုင္သည္အာဏာပိ ုင္အဖြ ဲ႕အား 
ဖြ ဲ႕စည္းႏိ ုင္ခဲ ့ပါသည္။ ျပည္နယ္ ၆ ခုႏွင္ ့ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ ၄ ခုတို႕တြင္ ရဲမေက်နပ္
မႈမ်ားတိုင္ၾကားေရးအာဏာပိ ုင္ အဖြ ဲ႕အား ဖြ ဲ႕စည္းထားရွ ိ ျပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ယခု ျပင္ပ 
တာ၀န္ခံမႈ၊ တာ၀န္ယူမႈ ယႏၲရားစနစ္အသစ္သည္ ျပည္နယ္အဆင့္တြင္ ဥပေဒျပဌာန္းမႈ၊ 
ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့ သိ ု႕မဟုတ္ ႏိ ုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ပံ ့ပိ ုးမႈမ်ားမရွ ိ ျခင္း တို႕ေၾကာင္ ့ 

ဂ. ျပင္ပမွ လာေသာ 
တာ၀န္ခံမႈ၊ 

တာ၀န္ယူမႈဆိုင္ရာ 
ယႏၲရားမ်ားအား  

အသံုးခ်ျခင္း
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အမွန္တကယ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာရန္ က်ရႈ ံးခဲ ့ပါသည္။ ၄င္းစနစ္မ်ားသည္ 
ရႈပ္ေထြးလြန္းေသာ လုပ္ထု ံ ုးလုပ္နည္းမ်ားျဖင္ ့ တည္ေဆာက္ထားျပီး ၄င္းက ျပည္သူမ်ား 
အား ေၾကာက္လန္႕ေစေၾကာင္း ေတြ႕ရွ ိခဲ ့ရပါသည္။၈၂ 

 တတိယယႏၲရားစနစ္မွာ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္တြင္ တည္ေဆာက္ခဲ ့ေသာ အမ်ိဳးသား 
လူ႕အခြင္ ့အေရးေကာ္မရွင္ (NhrC) ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းေကာ္မရွင္၏ ျပဌာန္းခ်က္မွာ ရဲမ်ား၏ 
လူ႕အခြင္ ့အေရး ခ် ိ ဳးေဖာက္မႈမ်ားအား ေစ့ေစ့စပ္စပ္ ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးရန္ျဖစ္ေသာ္လည္း 
လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြ ဲ႕မ်ား သို႕မဟုတ္ bsf အဖြဲ႕၀င္မ်ား၏ ခ်ိ ဳးေဖာက္မႈဆိုင္ရာ 
တိုင္ၾကားမႈမ်ားအား ဥပေဒေၾကာင္းရေမးျမန္းျခင္းအားျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ႏိ ုင္ခဲ ့ ျခင္းမရွ ိပါ။ 
၄င္း၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဥပေဒေအာက္တြင္၈၃ အမ်ိဳးသားလူ႕အခြင္ ့အေရေကာ္မရွင္သည္ 
၄င္း၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္ရန္ အင္အားမရွ ိပါ၊ 
၄င္းအေနျဖင္ ့ ဗဟို သိ ု႕မဟုတ္ ျပည္နယ္အစိ ုးရမ်ားထံ ေထာက္ခံ အၾကံျပဳမႈမ်ားသာ 
ေပးႏိ ုင္ပါသည္။ ထို႕အျပင္ အထူးသျဖင္ ့ ေငြေၾကးေထာက္ပံ ့မႈႏွင္ ့ လူ႕စြမ္းအားတို႕အတြက္ 
အစိ ုးရအေပၚ မွ ီေခၚေနရေသာ ေက်းလက္ ေဒသမ်ားတြင္ အိႏိ ၵယ၏ လံုျခံဳေရး 
တပ္ဖြ ဲ႕မ်ားမွ က်ဴးလြန္ေသာ လူ႕အခြင္ ့အေရးဆိုင္ရာ ခ် ိ ဳးေဖာ္မႈမ်ားအေပၚ ခိ ုင္မာေသာ 
စစ္ေဆးမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ ႏိ ုင္စြမ္းမ်ားအတြက္ အကန္႕အသတ္မ်ားရွ ိေနပါသည္။၈၄ 

 ေတာင္အာဖရိက၏ အေၾကာင္းအရာသည္ တာ၀န္ယူမႈ တာ၀န္ခံမႈၾကိဳးပမ္းမႈမ်ားအား 
ရႈပ္ေထြးမႈျဖစ္ေစႏိ ုင္သည့္ ရဲအာဏာ အားခြ ဲေ၀ျခင္းမ်ားမပါ၀င္ဘဲ ႏိ ုင္ငံေရးအာဏာအား 
ေဒသတြင္းအဆင့္မ်ားသို႕ မည္သို႕ခြ ဲေ၀ႏိ ုင္ေၾကာင္ ့ မီးေမာင္းထိုးျပေပး ပါသည္။ 
ေတာင္အာဖရိကသည္ လူမ်ားသည္ အသားေရာင္ အမဲႏွင္ ့ အေရာင္အေသြးရွ ိေသာ 
လူမ်ားအေပၚ ဦးတည္ေသာ လူမ် ိ ဳးေရး ခြ ဲ ျခားသည့္ကာလရွိ လံ ု ျခံ ဳေရးတပ္ဖြ ဲမ်ား၏ 
ဖိႏိ ွပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ားျဖင္ ့ ကာလၾကာရွည္စြာေနထိုင္ခဲ ့ရပါသည္။ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ ANC 
အာဏာရလာေသာ အခ်ိန္တြင္ ၄င္း၏ ဦးစားေပးမွာ လူထု၏ပံ ့ပိ ုးမႈႏွင္ ့ ပူးေပါင္း 
ပါ၀င္မႈမ်ားအေပၚ အေျခခံေသာ ရဲလုပ္ငန္း၀န္ေဆာင္မႈ အသစ္တစ္ခုအား တည္ေဆာက္ရန္ 
ျဖစ္ပါသည္။၈၅ ရဲမ်ား၏ တာ၀န္ခံမႈ၊ တာ၀န္ယူမႈအတြက္ ပိ ုမိ ုအားေကာင္း ေစရန္ 
က်ယ္ျပန္႕ျပီး အေသးစိတ္ေသာ တည္ေဆာက္မႈအား တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္၊ ၁၉၉၄ 
ခုႏွစ္ “ၾကားကာလ” ဖြ ဲ႕စည္းပံ ုအေျခခံဥပေဒ၊ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ ရဲလုပ္ငန္း ဥပေဒအသစ္ႏွင္ ့ ၁၉၉၆ 
‘အျပီးသတ္’ ဖြ ဲ႕စည္းပံ ု အေျခခံ ဥပေဒတို႕မွတစ္ဆင္ ့ အေလးေပး လုပ္ေဆာင္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ 

 သို႕ေသာ္ ဒီမိ ုကေရစီစနစ္ အားေကာင္းလာေစရန္အတြက္ ႏိ ုင္ငံေရးအာဏာခြ ဲေ၀မႈ 
လိုအပ္သည္ဟု ယူဆေနခ်ိန္တြင္ အစိ ုးရအသစ္အေနျဖင္ ့ ရဲမ်ားအတြက္ ထိေရာက္ 
အက်ိဳးရွ ိေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ရရွ ိေစရန္ ရဲအာဏာအား ဗဟိုထိန္းခ်ဳပ္မႈ ဆက္လက္ 
ထားရွ ိရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ ့ပါသည္။ ၄င္းဆံုးျဖတ္မႈက ရဲျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအား ႏိ ုင္ငံတစ္၀န္း 
တူညီေသာစနစ္ျဖင္ ့ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိ ုင္ႏွင္ ့ ေဒသတြင္း အေျခဆိုက္ေသာ 
ႏိ ုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ ရဲလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ ႏိ ုင္ငံေရးလြမ္းမိ ုးႏိ ုင္မႈ အေျခအေနမ်ားအား 
ေလွ်ာ့ခ်ႏိ ုင္ရန္ ပ့ ံပိ ုးႏိ ုင္မည္ဟု ယူဆခဲ့ ၾကပါသည္။၈၆ သို႕ေသာ္ ဗဟုိထိန္းခ်ဳပ္မႈစနစ္သည္ 
ရဲမ်ားမွ ျပည္သူမ်ားရင္ဆိုင္ေနသည့္ သီးသန္႕ျဖစ္ေသာ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္ 
မ်ားအတြက္ ဆန္းသစ္တီတြင္မႈမ်ားႏွင္ ့ ထိေရာက္စြာတံု႕ ျပန္ေျဖရွင္းႏိ ုင္မႈမ်ား အေပၚ 
အတားအဆီးျဖစ္ေစလ်က္ရွ ိခဲ ့ပါသည္။ ၄င္းသည္ ရဲမ်ားအတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ပံ ုစံအား 
ပိ ုမိ ုအားေကာင္းေစရန္ႏွင္ ့ ရဲလုပ္ငန္း၀န္ေဆာင္မႈမ်ားမည္သို႕ ျဖစ္သင္ ့သည္ကို ျပည္သူ 
လူထုအား ေဆြးေႏြးအၾကံျပဳ ေစျခင္းတို႕ လိုအပ္လာေၾကာင္း မီးေမာင္းထိုးျပ လိုက္ပါသည္။ 

 ရလဒ္တစ္ခုအေနျဖင္ ့ ရဲမ်ားမွ ျပည္သူအေပၚတာ၀န္ခံမႈ၊ တာ၀န္ယူမႈရွ ိေစရန္ ပ့ ့ ံပိ ုးေသာ 
လူမႈ၀န္းက်င္အေျချပဳ ရဲလုပ္ငန္း ေဆြးေႏြးပြ ဲမ်ား (Cpfs) ေဆာင္ရြက္လာႏိ ုင္ခဲ ့ပါသည္။ 
Cpf မ်ားသည္ ေဒသတစ္ခုခ်င္းရွ ိ ျပည္သူကကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင္ ့ ရမ်ားအတူတကြ 
တက္ေရာက္ျပီး ၄င္းတို႕အၾကားရွ ိ အျပန္အလွန္ မယံု ၾကည္မႈမ်ားႏွင္ ့ မုန္းတီးမႈမ်ားအား 
ေဆြးေႏြး အေျဖရွာ ရန္ ပံ ့ပိ ုးေပးပါသည္။ အစပိ ုင္းတြင္ Cpf မ်ားသည္ ရဲမ်ားအေပၚ 
ျပည္သူမ်ား၏ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား အျပဳသေဘာေဆာင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအား 
ျဖစ္ေစခဲ ့ပါသည္။ ၄င္းတို႕မွတစ္ဆင္ ့ ရဲမ်ား၏ တာ၀န္ခံမႈ၊ တာ၀န္ယူမႈအား ပိ ုမိ ု 
အားေကာင္းေစရန္ႏွင္ ့ ေဒသတြင္းရဲလုပ္ငန္း အစီအစဥ္မ်ားအေပၚ ျပည္သူမ်ား၏ 
ကိုယ္ပိ ုင္ ျဖစ္မႈအား ပံ ့ပိ ုးႏိ ုင္မည္ဟု လက္ခံယံု ၾကည္ခဲ ့ ၾကပါသည္။ သို႕ေသာ္ Cpf မ်ား၏ 
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တာ၀န္ခံမႈ၊ တာ၀န္ယူမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေပၚ ယွဥ္ျပိဳင္မႈအသစ္မ်ား ေပၚေပါက္လာျပီး 
အဓိကအားျဖင္ ့ ရဲေပၚလစီအားခ် ိန္ညွ ိႏိ ုင္မႈအေပၚ Cpf မွ လြမ္းမိ ုးႏိ ုင္မႈ မရွ ိေၾကာင္း 
ယူဆၾကျခင္းေၾကာင္းျဖစ္ပါသည္။၈၇ ေရရွည္တြင္ Cpf မ်ားသည္ ရဲလုပ္ငန္းမ်ားအား 
ဗဟိုခ်ဳပ္ကိ ုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်လာသည့္အခ်ိန္တြင္ ၄င္းတို႕ကိ ုယ္တိုင္ ထိေရာက္ေသာ 
အစားထိုး လုပ္ေဆာင္ႏိ ုင္မည္ မဟုတ္ပါ။ ေတာင္အာဖရိကသည္ လက္ရွ ိအခ်ိန္ထိ 
နည္းလမ္းမ်ားရွာေဖြလ်က္ရွ ိ ျပီး၊ ျဖည့္စြက္ပံ ့ပိ ုးမႈရွ ိ ေသာ တာ၀န္ခံမႈ၊ တာ၀န္ယူမႈစနစ္မ်ား 
တည္ေဆာက္ရန္ႏွင္ ့ ပိ ုမိ ု အားေကာင္းလာေစရန္ျဖစ္သည္၊ ၄င္းတြင္ ေဒသစိတ္ အစိ ုးရမ်ားထံ 
ၾကီးမားေသာ ေပၚလစီေရးဆြဲ ျခင္းအာဏာမ်ားအား ခြ ဲေ၀ျခင္းတို႕ပါ၀င္ပါသည္။ 

 uNitED KiNgDOm (ယူေက)သည္ ရဲမ်ား၏ တာ၀န္ခံမႈ၊ တာ၀န္ယူမႈ 
ပိ ုမိ ုအားေကာင္းလာေစရန္ တတိယေျမာက္ သေဘာတရားအား အၾကံျပဳေပးပါသည္။ 
ယူေကသည္ ဖက္ဒရယ္ႏိ ုင္ငံ တစ္ခုမဟုတ္သည့္ အတြက္ ၄င္းတြင္ ထူးထူးျခားျခား 
ခု ိင္မာေသာ ဗဟိုထိန္းခ်ဳပ္မႈ ေလ်ာ့နည္းသည့္ ရဲတပ္ဖြ ဲ႕တစ္ခုရွ ိ ျပီး ၄င္းသည္ 
ရွည္ၾကာေသာ ဆင့္ကဲ ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားမွ ေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 
ေဒသတြင္းလိုအပ္ခ်က္မ်ားအား ထိေရာက္စြာ တံု႕ျပန္ပ့ ံပိ ုးေပးႏိ ုင္ေသာ ဗဟိုထိန္းခ်ဳပ္မႈ 
ေလ်ာ့နည္းသည့္ ရဲလုပ္ငန္း၀န္ေဆာင္မႈစနစ္ႏွင္ ့ ထိေရာက္ေသာ ႏိ ုင္ငံေတာ္အဆင့္ 
ထိန္းခ်ဳပ္မႈႏွင္ ့ ၾကီးၾကပ္မႈတိ ု႕အၾကား မွန္ကန္ေသာ ခ်ိန္ညွ ိမႈရွ ိေစရန္ က်ယ္ျပန္႕ေသာ 
ႏိ ုင္ငံေတာ္အဆင့္ ညွ ိႏႈ ိင္းေဆြးေႏြးပြ ဲမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ ့ ၾကသလို ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ 
သြားရန္လည္း ရွ ိပါသည္။ ရလဒ္အေနျဖင္ ့ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္တြင္ ရဲလုပ္ငန္းမ်ားအား ၾကီးၾကပ္ရန္ 
အတြက္ တာ၀န္ယူလုပ္ေဆာင္မည့္ ရဲအာဏာပိ ုင္ ၄၃ ဖြ ဲ႕အား အဂၤလန္ႏွင္ ့ ေ၀းလ္စ္တိ ု႕တြင္ 
ဖြ ဲ႕စည္းႏိ ုင္ခဲ ့ပါသည္။ 

 ရဲအာဏာပိ ုင္မ်ား၏ သေဘာအဘာ၀မ်ားမွာ အခ်ိန္အလိုက္ ကြဲမ်ားမႈရွ ိေနျပီး 
၄င္းတို႕သည္ ေဒသအတြင္း ရဲလုပ္ငန္း ေပၚလစီမ်ားအေပၚထိေရာက္ျပီး လြတ္လပ္ေသာ 
ျပန္လည္ဆန္းစစ္သံုးသပ္မႈမ်ား မလုပ္ေဆာင္ႏိ ုင္ေၾကာင္း ထင္ျမင္သံုးသပ္ ခံခဲ ့ရၾက 
ပါသည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ရဲအာဏာပိ ုင္အဖြ ဲ႕မ်ား ဖ်က္သိမ္းခဲ ့ ျပီး အေၾကာင္းမွာ 
ေဒသခံျပည္သူမ်ားအေပၚ တာ၀န္ခံမႈ၊ တာ၀န္ယူမႈ မရွ ိေၾကာင္း ေလ့လာမိျခင္းႏွင္ ့ 
လူအမ်ားမွ ေရြးေကာက္တင္ေျမာက္ေသာ ရဲႏွင္ ့ ရာဇ၀တ္မႈဆိုင္ရာ မင္းၾကီးမ်ားမွ 
အစားထိုးေနရာယူလာၾကျခင္းေၾကာင္ ့ ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္း ေရြးေကာက္တင္ေျမာက္ခံရေသာ 
အဖြဲ႕မ်ားတြင္ ျပဌာန္းခ်က္ တစ္ခု ရွ ိ ျပီး ၄င္းမွာ ေဒသဆိုင္ရာ ရဲတပ္ဖြ ဲ႕အၾကီးအကဲႏွင္ ့ 
ရဲတပ္ဖြ ဲ႕မ်ားမွ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ ေဆြးေႏြးရွင္းျပေပးႏိ ုင္ေရး တာ၀န္ယူမႈ 
ေသခ်ာေစရန္ျဖစ္သည္။ လက္ေတြ႕တြင္ ၄င္းစနစ္အသစ္သည္ ေအာင္ျမင္မႈေရာယွက္ 
ေနေၾကာင္းသံုးသပ္ခဲ ့ ၾကျပီး ေၾကာင္းမ်ာ အခ်ိဳ႕ေသာေဒသမ်ားတြင္ ရဲဌာနအၾကီး 
အကဲမ်ား ႏွင္ ့ ရဲႏွင္ ့ ရာဇ၀တ္မႈဆိုင္ရာ မင္းၾကီးမ်ားအၾကား တင္းအားမ်ား ရွ ိ ျခင္းႏွင္ ့ 
ေရြးေကာက္ပြ ဲမ်ားတြင္ မဲေပးသူနည္းပါးျခင္းတို႕ေၾကာင္ ့ ျဖစ္ပါသည္။ 

 ယူေကရဲမ်ား၏ တာ၀န္ခံမႈ၊ တာ၀န္ယူမႈ စနစ္မ်ား

ယူေကတြင္ အျခား လြတ္လပ္ေသာ ရဲမ်ား၏ တာ၀န္ခံမႈ၊ တာ၀န္ယူမႈ စနစ္ ႏွစ္ခုရွ ိပါေသးသည္။ 
ပထမတစ္ခုမွာ ဘုရင္မၾကီး ၏ ရဲတပ္ဖြ ဲ႕မ်ားအား စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ (hmiC) ျဖစ္ျပီး ၄င္းသည္ 
ရဲလုပ္ငန္းေပၚလစီမ်ား ေရးဆြဲရန္ႏွင္ ့ မဟာဗ်ဴဟာက်ေသာ လမ္းညႊန္မႈမ်ား ပံ ့ပိ ုးရာတြင္ 
ကူညီရန္ျဖစ္သည္။ ၄င္းသည္ ေဒသမ်ားအတြင္းရွ ိ ၾကီးမားေသာ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားႏွင္ ့ 
အၾကမ္းဖက္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအပါအ၀င္ျဖစ္သည့္ ရဲလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ 
ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ျပီး လူအမ်ား ေလ့လာသိရွ ိႏိ ုင္ေစရန္ အစီရင္ခံစာမ်ား 
ေရးသားတင္ျပျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ပါသည္။ ဒုတိယစနစ္မွာ လြတ္လပ္ေသာ ရဲ 
မေက်နပ္မႈမ်ား ေကာ္မရွင္ (ipCC) ျဖစ္ျပီး ၄င္းသည္ အဂၤလန္ႏွင္ ့ ေ၀းလ္စ္တြင္ရွ ိေသာ 
ရဲမ်ားအေနျဖင္ ့ မေက်နပ္မႈ တိုင္ၾကားခ်က္မ်ား ကိုင္တြယ္ရာတြင္ လိုက္နာသင့္သည့္ 
စံႏႈန္းမ်ားအား ခ်မွတ္ေရးဆြဲပါသည္။ ရဲတပ္ဖြ ဲ႕မ်ားအေန ျဖင္ ့ လူအမ်ား ေက်နပ္မႈမရွ ိသည့္  
ၾကီးမားေသာ အမႈအခင္းမ်ားႏွင္ ့ ၄င္း အေက်နပ္မႈမ်ားအား မည္ကဲ့သိ ု႕ ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္း 
ခဲ ့သည္တို႕ကိ ု ipCC ထံ ၄င္းတို႕၏ ျပန္လည္ဆန္းစစ္သံုးသပ္မႈမ်ားအတြက္ တင္ျပျခင္းအား 
မျဖစ္မေန လုပ္ေဆာင္ၾကရ ပါသည္။

 

 အိႏၵ ိယ၊ ေတာင္အာဖရိကႏွင္ ့ ယူေကတို႕မွ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ အသစ္ေသာ 
ျပင္ပ တာ၀န္ခံမႈ၊ တာ၀န္ယူမႈ စနစ္မ်ား တည္ေဆာက္ႏိ ုင္ရန္ အဓိကက်သည့္ 
အခ်က္ႏွစ္ခ်က္အား မီးေမာင္းထိုးျပထားပါသည္။ ပထမတစ္ခုမွာ ပံ ုမွန္အားျဖင္ ့ 



၃၂   ပဋိပကၡခံစားခဲ ့ရေသာ ေဒသမ်ားတြင္ လံု ျခံ ဳေရးက႑ေပါင္းစည္းျခင္း- ျမန္မာႏိ ုင္ငံအတြက္ ဆင္ျခင္သံုးသပ္ျခင္း  

 ၈၈  DCAF, ‘SSR Backgrounder: Gender Equality and Good Security Sector Governance’, ssrbackgrounders.org 
 ၈၉  The Tatmadaw was formed after World War II by integrating previously opposing forces into a number of ethnically 

segregated battalions. Within six months of independence in 1948, nearly half of the force’s troops had defected to either 
leftist or ethno-nationalist insurgencies. From then on, General Ne Win rebuilt the Tatmadaw as a predominantly Bamar 
force, under a deeply nationalist ideology, before taking power in the 1962 coup d’état.

 ၉၀  Taylor R (2017), ‘Myanmar’s Military and the Dilemma of Federalism’, Perspective Issue No. 7, Yusof Ishak Institute, February.

ေႏွးေကြးေသာ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုျဖစ္ေသာ “လက္ေတြ႕စမ္းရင္း အမွားေတြ႕လွ်င္ 
ျပင္ရင္းျဖင္ ့ ျပႆနာေျဖရွင္းနည္း” ျဖစ္ျပီး၊ ၄င္းစနစ္အေပၚ အလုပ္ျဖစ္သည္ 
မျဖစ္သည္ကို နီးကပ္စြာ ေစာင္ ့ ၾကည့္ရန္ ဆႏၵတစ္ခုရွ ိရန္ လိုအပ္ျပီး အလုပ္မျဖစ္ပါက 
ခ်ည္းကပ္ပံ ုနည္းစနစ္အား ေျပာင္းလဲရန္ျဖစ္သည္၊ အထူးသျဖင္ ့ ၄င္းစနစ္အေပၚ 
လူအမ်ားမွ ယံု ၾကည္မႈ မရွ ိသည့္ အခ်ိန္မ် ိ ဳး တြင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဒုတိယအေနျဖင္ ့၊ ရဲမ်ား၏ 
တာ၀န္ခံမႈ၊ တာ၀န္ယူမႈအား အားေကာင္းေစရန္ လုပ္ေဆာင္ႏိ ုင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားစြာ 
ရွ ိေနေသာ္လည္း၊ ျမန္မာႏိ ုင္ငံအေနျဖင္ ့ အသစ္ေသာ စနစ္မ်ားအား တည္ေဆာက္ျခင္းမျပဳမီ၊ 
၄င္းစနစ္မ်ား ထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္လည္ပတ္ႏိ ုင္ရန္ လံုေလာက္ေသာ 
အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင္ ့ ႏိ ုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ပံ ့ပိ ုးမႈမ်ား ရရွ ိ ႏိ ုင္မႈ ရွ ိသည္/ မရွ ိသည္ကို 
ေသခ်ာစြာ ဆန္းစစ္သံုးသပ္သင္ ့ပါသည္။ အသစ္ေသာ တာ၀န္ခံမႈ၊ တာ၀န္ယူမႈစနစ္မ်ား 
တည္ေဆာက္ရာတြင္ အျခားေသာ အက်င့ ္ပ်က္ျခစားမႈ သို႕မဟုတ္ နက္ရိ ႈင္းစြာ 
အျမစ္တြယ္လ်က္ရွ ိေသာ ႏိ ုင္ငံေရးအရ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္မႈဆိ ုင္ရာ ျပႆနာမ်ားအား 
အျမစ္ပ်က္ ေျဖရွင္းရန္လည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္ျဖစ္သည္။ 

 ႏိ ုင္ငံမ်ားမွ ဖက္ဒရယ္ႏိ ုင္ငံေရး စီမံမႈမ်ားအား ေရြးခ်ယ္လုပ္ေဆာင္ျခင္းအတြက္ 
အဓိကက်ေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားထဲမွ တစ္ခုမွာ ေယဘုယ်အားျဖင္ ့ တု ိင္းရင္းသား 
လူနည္းစုမ်ား၏ လြတ္လပ္မႈႏွင္ ့ အခြင္ ့အေရးမ်ားအား ကာကြယ္ျခင္းႏွင္ ့ ဆက္စပ္ေသာ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ လက္ေတြ႕ အခက္အခက္မ်ားအား ေျဖရွင္းႏိ ုင္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ 
၄င္းသည္ ေဒသအဆင့္ အစိ ုးရမ်ားႏွင္ ့ တစ္ခါတစ္ရံ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုအဖြ ဲ႕မ်ား
အတြက္ လံု ျခံ ဳေရးနယ္ပယ္အတြင္း အပါအ၀င္ အခြင္ ့အာဏာ မ်ားအား ပိ ုမိ ုရရွ ိေစရန္ 
တိုးျမင္ ့ ျခင္းျဖင္ ့ ရရွ ိႏိ ုင္ပါသည္။ စိန္ေခၚမႈတစ္ခုမွာ ပံ ုမွန္အားျဖင္ ့ လံ ု ျခံ ဳေရးက႑တြင္ 
ဘက္စံ ုပါ၀င္မႈ အား ေသခ်ာေစရန္ ကိုယ္စားျပဳမႈအားနည္းေသာ  တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕မ်ားမွ 
အဖြ ဲ႕၀င္မ်ားအား လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြ ဲ႕မ်ားႏွင္ ့ ရဲတပ္ဖြ ဲ႕မ်ားသို႕ ေပါင္းစည္းေစေသာ 
လုပ္ငန္းျဖစ္ပါသည္။ 

 တိုင္ရင္းသားမ်ားအားလံုးပါ၀င္ႏိ ုင္မႈ ကိစၥရပ္သည္ ပံ ုမွန္အားျဖင္ ့ လံ ု ျခံ ဳေရးက႑အတြင္း 
က်ားမတူညီစြာပါ၀င္ႏိ ုင္မႈအတြက္ ၾကိဳးပမ္းမႈမ်ားႏွင္ ့ အတူလုပ္ေဆာင္ေလ့ရွ ိပါသည္။ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင္ ့ လံ ု ျခံ ဳေရးဆိုင္ရာ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ပံ ့ပိ ုး ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအေပၚတြင္ လြမ္းမိ ုးႏိ ုင္မႈအတြက္ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင္ ့ အမ်ိ ဳးသမီးမ်ားတြင္ 
တူညီေသာ အခြင္ ့အေရးမ်ားရွ ိေစရန္ ဗဟိုမွ လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ က်ားမ 
တန္းတူညီမႈႏွင္ ့ အတူ က်ားမေရးရာ ႏိ ႈးၾကားသတိရွ ိမႈ တိ ု႕သည္ တစ္ခုတည္းအျဖစ္ 
နားလည္ထားၾကျပီး ၄င္းမွ လံု ျခံ ဳေရးက႑လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ထိေရာက္၊ အက်ိဳးျဖစ္ ထြန္းျပီး၊ 
တာ၀န္ခံမႈ၊ တာ၀န္ယူမႈရွ ိေစရန္ႏွင္ ့ ေဒသအဆင့္တြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအတြက္ 
က်ယ္ျပန္႕ေသာ ပံ ့ပိ ုးမႈမ်ား ရရွ ိေစရန္ ေသခ်ာေစမည္ျဖစ္သည္။၈၈ 

 ၄င္းအေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ တပ္မေတာ္ႏွင္ ့ ရဲတပ္ဖြ ဲ႕မ်ားတြင္ အဓိကအားျဖင္ ့ 
ဗမာႏွင္ ့ ဗုဒၶဘာသာအဖြဲ႕မ်ားအျဖစ္ ဗမာမဟုတ္ေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင္ ့ 
လူမႈအဖြ ဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား ခိ ုင္မာေသာ သေဘာထားတစ္ရပ္အျဖစ္ရွ ိေနသည့္ 
ျမန္မာႏိ ုင္ငံႏွင္ ့ ဆက္စပ္မႈရွ ိေနပါသည္။၈၉ ဤအခ်က္သည္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္
အဖြ ဲ႕မ်ား (EAO) မွ ဖက္ဒရယ္လက္ နက္ကိုင္အဖြ ဲ႕တစ္ခုလိ ုလားရျခင္း၏ အဓိကက်ေသာ 
အခ်က္မ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္ျပီး တစ္ခ် ိန္တည္းတြင္ ၄င္း၏တပ္ဖြ ဲ႕၀င္မ်ား တြင္ အျခားေသာ 
တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႕မ်ားမွ ညီမွ်စြာပါ၀င္မႈ ရွ ိႏွင္ ့ ျပီးျဖစ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္မွ ခိ ုင္မာစြာ 
ေျပာဆိုေနပါသည္။ တပ္မေတာ္ႏွင္ ့ ရဲတပ္ဖြ ဲ႕မ်ားတြင္ တိုင္ရင္းသားမ်ားပါ၀င္မႈဆိ ုင္ရာ 
တိက်ခု ိင္လံ ုေသာ အခ်က္အလက္မ်ား မရရွ ိႏိ ုင္ေသာ္လည္း၊ အထူးသျဖင္ ့ တပ္မေတာ္၏ 
စစ္အရာရွ ိမ်ား၊ တပ္မမ်ားတြင္ ဗမာမ်ား လြမ္းမိ ုးမႈ ၾကီးမားေၾကာင္း အမ်ားအားျဖင္ ့ 
လက္ခံၾကပါသည္။၉၀ 

 က်ားမညီမွ်မႈႏွင္ ့ပတ္သက္ျပီး ျမန္မာႏိ ုင္ငံရွ ိ လံ ု ျခံ ဳေရးက႑တစ္ရပ္လံုးတြင္ အမ်ိ ဳးသမီး 
မ်ား၏ ကိုယ္စားျပဳမႈသည္ နည္းပါးျပီး အထူးသျဖင္ ့ တပ္မေတာ္ အတြင္းတြင္ ျဖစ္ပါသည္။ 
၁၉၆၂ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း အမ်ိ ဳးသမီးမ်ားသည္ တိုက္ခိ ုင္ေရး အခန္းက႑မ်ားတြင္ 
ပါ၀င္ခြင္ ့မရရွ ိ ၾကျခင္း၊ ၀င္ခြင္ ့စံႏႈန္းမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ ပိ ုမိ ု ျမင္ ့မားေနျခင္းႏွင္ ့ 
လက္ရွ ိအခ်ိန္ထိ အဆင့္ ျမင္ ့ဆံ ုးေသာ ရာထူးမ်ားတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္နိ ုင္မႈ 

ဃ. လံုျခံဳေရး က႑ 
တြင္ ဘက္စံု 

လြမ္းျခံဳႏိုင္မႈအား 
ပိုမိုေသခ်ာေစရန္ 
လုပ္ေဆာင္ျခင္း
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မရွ ိ ျခင္းတို႕ကိ ု ေတြ႕ရပါသည္။ mpf တြင္ အမ်ိ ဳးသမီးမ်ားပါ၀င္မႈသည္ အခ်ိဳးအားျဖင္ ့ 
ၾကည့္လွ်င္ နည္းပါးေနေသးေသာ္လည္း၊ ၄င္းအမ်ိ ဳးသမီးအရာရွ ိမ်ား အေရအတြက္သည္ 
တိုးျမင္ ့လာခဲ ့ပါသည္၊

 အျခားေသာႏိ ုင္ငံမ်ားမွ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားမွ ေဖာ္ျပေနသည္မွာ၊ ကြဲ ျပားေသာ 
တိုင္းရင္းသားလူမ် ိ ဳးမ်ားႏွင္ ့ ဖြ ဲ႕စည္းထားေသာ ႏိ ုင္ငံမ်ားတြင္ ဖက္ဒရယ္ဖဲ ြ ဲ႕စည္းပံ ုအ
တြင္းရွ ိေနရင္ေတာင္ ၄င္းတို႕၏ လံု ျခံဳေရးစနစ္မ်ားအား တည္ေဆာက္သည့္အခ်ိန္မ်ား 
တြင္ ကြဲ ျပားေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ် ိ ဳးမ်ား၊ ဘာသာစကားမ်ားႏွင္ ့ က်ားမေရးရာမ်ားအား 
ထိေရာက္စြာ ထည့္သြင္းလုပ္ ေဆာင္ရာတြင္ လက္ေတြ႕က်ေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားအား 
ရင္ဆိုင္ေနရဦးမည္ျဖစ္သည္။ စင္စစ္၊ ဗဟိုထိန္းခ်ဳပ္မႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္း သည္ 
ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ လိုအပ္မည့္ အသစ္ေသာ ျပႆနာမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစမည္ျဖစ္သည္။ 
သာဓကအားျဖင္ ့ ေဒသအဆင့္ တိုင္ရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားအား လံု ျခံ ဳေရးဆိုင္ရာ 
အာဏာမ်ားအပ္ႏွင္းျခင္းသည္ ရဲလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ ႏိ ုင္ငံေရးအရ လြမ္းမိ ုးမႈရွ ိေစႏိ ုင္ ျခင္းႏွင္ ့
အခ်ိ ဳ႕ေသာ လူ႕အဖြ ဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ လံု ျခံ ဳေရးေလ်ာ့ပါးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစႏိ ုင္ ပါသည္။ 

 ထို႕အျပင္ ျပည္နယ္အဆင့္မ်ားသို႕မဟုတ္ ေဒသႏၲရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕မ်ားထံ 
ရဲအာဏာအား ရိ ုးရွင္းစြာ ခြ ဲေ၀ျခင္းသည္ ရဲတပ္ဖြ ဲ႕မ်ားအတြင္း တိုင္းရင္းသားမ်ားသို႕မဟုတ္ 
က်ားမေရးရာ ပါ၀င္မႈမ်ားအျပင္ ေဒသတြင္း တာ၀န္ခံမႈ၊ တာ၀န္ယူမႈတိ ု႕ အား အားေပးႏိ ုင္မည္ 
မဟုတ္ပါ။ ရဲလုပ္ငန္း ေပၚလစီမ်ားအား အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ စိတ္ျဖင္ ့ ေရးဆြဲရန္၊ 
ခြ ဲတမ္းပံ ုစံ အသံုးျပဳျခင္းအပါအ၀င္ ရဲလုပ္ငန္း အေလ့အထမ်ားအား အခ်ိန္ကိ ုလိ ုက္ျပီး 
ေျပာင္းလဲမႈ ျပဳရန္၊ လူနည္းစုျဖစ္ေသာ အဖြဲ႕မ်ားအတြက္ လုံ ု ျခံ ဳေရးတပ္ဖြ ဲ႕မ်ားအတြင္း 
၄င္းတို႕၏ပါ၀င္ႏိ ုင္မႈ အေရအတြက္အား ပိ ုမိ ုအားေကာင္းလာေစရန္ စြမ္းရည္ျမင္ ့တင္ 
ေပးျခင္းႏွင္ ့ လံ ု ျခံ ဳေရးပံ ့ပိ ုးမႈအေပၚ ႏိ ုင္ငံေရးအရ လြမ္းမိ ုးမႈမ်ားမွ ကင္းလြတ္ေစရန္ 
တိက်ေသာ ေဘးကင္းလံု ျခံ ဳေရး အစီအစဥ္မ်ား ေသခ်ာစြာထားရွ ိ ျခင္း အစရွ ိေသာ 
ပိ ုမိ ုဆန္းသစ္သည့္ ၾကိဳးပမ္းမႈမ်ား လိုအပ္ေကာင္း လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။

 ေတာင္အာဖရိသည္ အခ်ိဳ႕ေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားအား ရင္ဆိုင္ခဲ ့ ၾကရပါသည္။ လူမ် ိ ဳးေရး 
ခြ ဲ ျခားမႈႏိ ုင္ငံေရးစနစ္အလြန္ ANC အစိုးရသည္ ရဲလုပ္ငန္းမ်ားအား ဗဟိုထိန္းခ်ဳပ္မႈ 
ဆက္လက္ထားရွ ိရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ ့ ျခင္းေၾကာင္ ့၊ ရဲတပ္ဖြ ဲ႕ (အရင္က လူျဖဴအမ်ားစု 
လြမ္းမိ ုးမႈရွ ိခဲ ့ေသာ လူမ် ိ ဳးေရးခြ ဲ ျခားမႈရွ ိသည့္) ႏွင္ ့ ေဒသခံျပည္သမ်ားအၾကားရွ ိေနသည့္ 
သမိ ုင္းေၾကာင္းအရ ရွ ိေနေသာ ပဋိပကၡမ်ားအား ေျဖရွင္းႏိ ုင္ရန္ႏွင္ ့ ေတာင္အာဖရိက 
ရဲတပ္ဖြ ဲ႕အတြင္း မ် ိ ဳးႏြယ္စုမ်ား ဟန္ခ်က္ညီမႈ ျပန္လည္ရရွ ိႏိ ုင္ရန္ တိက်ေသာ 
စီမံခ်က္မ်ား လိုအပ္ခဲ ့ပါသည္။ ခြ ဲတမ္းပံ ုစံအသံုးျပဳျခင္းႏွင္ ့ လိ ုအပ္ခ်က္ႏွင္ ့ ကိ ုက္ညီေသာ 
သင္တန္းအစီအစဥ္မ်ား ပံပိ ုး ျခင္းတို႕မွ တစ္ဆင္ ့ ရဲတပ္ဖြ ဲ႕အတြင္း ျမင္ ့မားေသာ 
ရာထူးေနရာမ်ားတြင္ လူမဲႏွင္ ့ အမ်ိ ဳးသမီး ရဲ အရာရွ ိမ်ားကိုယ္စားျပဳမႈ တိုးျမင္ ့လာေစရန္ 
အေလးေပးေဆာင္ရြက္ခဲ ့ပါသည္။ ယခုလုပ္ငန္းစဥ္သည္ အမွန္တကယ္ အခ်ိန္ယူ 
လုပ္ေဆာင္ရျပီး ၄င္းမွာ ရဲရာထူးေနရာမ်ား ေလွ်ာက္ထားသူ လူမည္းမ်ားအတြက္ 
အထူးသျဖင္ ့ ျမင္ ့မားေသာ လုပ္ငန္း၀န္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ ၄င္းတို႕မွ လုပ္ငန္းမ်ားအား 
ထိေရာက္စြာ လုပ္ေဆာင္လည္ပတ္ႏိ ုင္ရန္ ရဲလုပ္ငန္း ကၽြမ္းက်င္မႈ မ်ားအား “လိုက္မွ ီရန္”ႏွင္ ့ 
ျမင္ ့တင္ေပးရန္ အခ်ိန္ယူရပါသည္။ 

 ကေနဒါတြင္ လူနည္းစုအခြင္ ့အေရးမ်ားႏွင္ ့ ကြ ဲ ျပားေသာ ဘာသာစကားမ်ားအေပၚ 
ေလးစားမႈေပးျပီး ကိုယ္စားျပဳမႈအတြက္ စိန္ေခၚမႈမ်ားအား ေျဖရွင္းရန္ ဗဟို 
ထိန္းခ်ဳပ္မႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္းမွ ေဒသတြင္းၾကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို ေကာင္းစြာ လႈံ႕ေဆာ္ 
ႏိ ုင္ခဲ ့ေသာ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ပံ ုဥပမာေကာင္း တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ စီရင္စု 
နယ္ပယ္မ်ားအားလံုးတြင္ ဆင္တူေသာ ရဲအာဏာမ်ား ရွ ိေနခ်ိန္တြင္ ၄င္းအာဏာမ်ားအား 
မည္သို႕လိ ုက္နာက်င္ ့သံ ုးမည္ကို ပံ ့ပိ ုးေသာ သိသာထင္ရွားသည့္ ျပဳလြယ္ျပင္လြယ္ျဖစ္မႈ 
အား ဥပေဒမွ ခြင္ ့ ျပဳေပးပါသည္။ ဒါေၾကာင္ ့ စီရင္စုနယ္ပယ္မ်ားသည္ လူအမ်ားေဘးကင္း
လံု ျခံ ဳေရး၀န္ေဆာင္မအားပံပိ ့ ု းႏိ ုင္ရန္ ကြဲ ျပားေသာနည္းလမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳႏိ ုင္ပါသည္။ 
စီရင္စုနယ္ပယ္မ်ားအေနျဖင္ ့ လူအမ်ား ေဘးကင္းလံု ျခံ ဳေရးဆိုင္ရာ စီမံခန္႕ခြ ဲမႈတြင္ 
ရိ ုးရာဓေလ ့အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားေၾကာင္ ့ အထူးလိုအပ္ခ်က္မ်ားရွ ိသည္ဟု သံုးသပ္ေသာ 
အဖြဲ႕မ်ားအတြက္ အထူးအခြင္ ့အေရးျဖစ္သည့္ ကိုယ္ပိ ုင္အုပ္ခ်ဳပ္စီမံခြင္ ့အား ခြင္ ့ ျပဳအပ္ႏွင္း 
ႏိ ုင္ပါသည္။၉၁ 

 ရလဒ္တစ္ခုအေနျဖင္ ့ ယဥ္ေက်းမႈႏွင္ ့ ဘာသာေဗဒဆိုင္ရာ အေၾကာင္းျပခ်က္ 
မ်ားေၾကာင္ ့ အခ်ိ ဳ႕ေသာ ေရွးတိုင္းရင္းသား အသိုက္အ၀န္းမ်ားသည္ ေဒသအဆင့္ 



၃၄   ပဋိပကၡခံစားခဲ ့ရေသာ ေဒသမ်ားတြင္ လံု ျခံ ဳေရးက႑ေပါင္းစည္းျခင္း- ျမန္မာႏိ ုင္ငံအတြက္ ဆင္ျခင္သံုးသပ္ျခင္း   

 ၉၂  Owen O (2014), ‘The Nigeria Police Force: Predicaments and Possibilities’, NRN Working Paper 15 (University of Cambridge), 
July.

ဖြ ဲ႕စည္းပံ ုမ်ားမွတစ္ဆင္ ့ ရဲမ်ားအား မိမိတိ ု႕ကိ ုယ္တိုင္စီမံႏိ ု ုင ္ေသာ အာဏာကို အပ္ႏွင္း 
ျခင္းခံၾကရပါသည္။ ၄င္း ေရွးတိုင္းရင္းသား ရဲတပ္ဖြ ဲ႕မ်ားသည္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအား 
ကိုယ္စားျပဳျပီး ၄င္းမွ အရာရွ ိမ်ားသည္ ေရွးတိုင္းရင္းသား ယဥ္ေက်းမႈ ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚႏွင္ ့ 
၄င္းတိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ သီးျခားျဖစ္ေသာ လူမႈေဘးကင္းလံု ျခံ ဳမႈ လိုအပ္ခ်က္မ်ား 
အေပၚ ႏႈ ိးၾကားသတိရွ ိေစရန္ အထူးျပဳေသာ သင္တန္းမ်ားအား ရရွ ိ ၾကပါသည္။ 
၄င္းအစီအစဥ္မ်ားသည္ စီရင္စုနယ္ပယ္အစိ ုးရမ်ားႏွင္ ့ ေရွးတိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား 
အၾကား ရွ ိေနေသာ လူမႈေဘးကင္းလံု ျခံ ဳမႈဆက္ဆံေရးဆိုင္ရာ တင္းမာမႈမ်ားအား ေလွ်ာ့ခ် 
ေပးရာတြင္ အဓိကက်လ်က္ရွ ိပါသည္။ 

 ဗဟိုထိန္းခ်ဳပ္မႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္းသည္ လံု ျခံ ဳေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအေပၚ အက်ိဳး 
သက္ေရာက္မႈရွ ိသည့္ ဘာသာစကားကြဲျပားမႈအား ေျဖရွင္းႏိ ုင္ ပံ ့ပိ ုးေပးပါသည္။ ကေနဒါရွ ိ 
စီရင္စုနယ္ပယ္ အမ်ားစုသည္ အဂၤလိပ္စကားေျပာနယ္ေျမမ်ားျဖစ္ျပီး ဖက္ဒရယ္ 
အစိ ုးရမွ ေရးဆြဲထားေသာ ရဲလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္မ်ားအေပၚ အမွ ီ ျပဳျပီး၊ 
ရဲလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ပံ ့ပိ ုးေပးရန္ rCmp ႏွင္ ့ သေဘာတူထားပါသည္။ QuE-
bEC ႏွင္ ့ ONtAriO တို႕တြင္ ျပင္သစ္စကားေျပာ ျပည္သူမ်ား အမ်ားအျပားရွ ိေနေသာ္လည္း၊ 
၄င္းတို႕ကိ ုယ္ပိ ုင္ ရဲလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင္ ့ ဖြ ဲ႕စည္းပံ ုမ်ားအား ကိုယ္တိုင္ 
ေရးဆြဲခဲ ့ ၾကပါသည္။ ၄င္းဖြ ဲ႕စည္းပံ ုမ်ားသည္ ေဒသႏၲရာအဆင့္ထိ အာဏာခြ ဲေ၀မႈေပးျပီး၊ 
ေဒသတြင္းျဖစ္ေပၚေနေသာ ကိစၥရပ္ မ်ားအား ေကာင္းမြန္စြာ တံု႕ျပန္ေျဖရွင္းႏိ ုင္ရန္ 
လိုအပ္ေသာေနရာတြင္ ျပင္သာဘာသာစကားအသံုးျပဳ ရဲလုပ္ငန္းမ်ားအား ထည့္သြင္း 
လုပ္ေဆာင္ခြင္ ့ ျပဳထားပါသည္။ 

 ျမန္မာႏိ ုင္ငံအေနျဖင္ ့ ဆင္ျခင္သံုးသပ္ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ေသာ ေနာက္ဆံုး အေၾကာင္း 
အရာမွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင္ ့ ၄င္း၏ လံု ျခံဳေရးစနစ္မ်ားအား ဗဟိုထိန္းခ်ဳပ္မႈေလွ်ာ့ခ်ရန္ 
လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ကုန္က်စရိတ္အား မည္သုိ႕ပံ ့ပိ ုးမည္ဆိုသည့္ အခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။ 
၄င္းအတြက္ ကုန္က်စရိတ္သည္ သိသိသာသာ မ်ားမည္ျဖစ္ျပီး အထူးသျဖင္ ့ 
အသစ္လိုအပ္ေသာ ဖြ ဲ႕စည္းပံ ုမ်ား ေနရာက် လာေစရန္ လုပ္ေဆာင္သည့္ ေနရာတြင္ 
ပိ ုမိ ုကုန္က်မည္ျဖစ္သည္။ ဤအခ်ိန္၌ အဆင့္အားလံုးတြင္ အသစ္ ေသာ ဖက္ဒရယ္ 
လံု ျခံ ဳေရးစနစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ လည္ပတ္ႏိ ုင္ရန္ ထိေရာက္ေသာ ေငြေၾကးစီမံခန္႕ခြ ဲမႈ 
မည္သို႕လုပ္ေဆာင္ မည္ဆိုသည့္ ေမးခြန္းရွ ိလာမည္ျဖစ္သည္။ ၄င္းေမးခြန္းအား 
ေျဖဆိုႏု ိ ုင ္ရန္မွာ ဗဟိုထိန္းခ်ဳပ္မႈေလွ်ာ့ခ်မည့္ အတိုင္းအတာႏွင္ ့ ေဒသခံအစိ ုးရမ်ားအေနျဖင္ ့
မည္သည့္ လံု ျခံ ဳေရးအဖြ ဲ႕မ်ားအား ေငြေၾကးပံ ့ပိ ုးရန္လိုအပ္မည္ကို ဆံ ုးျဖတ္ေပးမည့္  
ျပည္နယ္မ်ားလက္ခံရရွ ိမည့္ လု ံ ု ျခံ ဳေရးအာဏာ၏ သေဘာသဘာ၀တို႕အား အတူတကြ 
ရႈျမင္ႏိ ုင္ရန္လိ ုအပ္ပါသည္။ 

 ႏိ ုင္ဂ် ီးရီးယားတြင္ က်ယ္ျပန္႕ျပီး အမ်ိ ဳးစံ ုလင္ေသာ ႏိ ုင္ငံေရး လူမႈအဖြ ဲ႕အစည္း 
တစ္ခုအား လြမ္းျခံဳႏိ ုင္ရန္ တာ၀န္ယူ ထားရသည့္ ျမင္ ့မားေသာ ဗဟိုထိန္းခ်ဳပ္ 
ရဲလုပ္ငန္းစနစ္တြင္ ျပည္နယ္ႏွင္ ့ ေဒသႏၲရအဆင့္မ်ားတြင္ ရင္ဆိုင္ရေသာ 
ရဲလုပ္ငန္းအား ေငြေၾကးေထာက္ပံ ့ ျခင္းလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အက်ပ္ရိ ုက္မႈအခ်ိ ဳ႕အား 
ေတြ႕ျမင္ႏိ ုင္မည္ျဖစ္သည္။ ယခုကဲ့သိ ု႕ေသာ စနစ္တြင္ ျပည္နယ္မ်ားႏွင္ ့ ေဒသႏၲရအဆင့္ 
ရဲဌာနမ်ားသည္ အားနည္းစြာဖြ ဲ႕စည္းထားရွ ိ ျပီး မလံုေလာက္ေသာရံပံ ုေငြမ်ားျဖင္ ့ 
ရပ္တည္ေနရစဥ္တြင္ ဗဟိုအတြက္ လူ၊ ပစၥည္းႏွင္ ့ ေငြေၾကးအရင္းအျမစ္မ်ားအား 
စစ္ထုတ္မည္ပံ ုအျဖစ္ တစ္စံ ုတစ္ဦးမွ ေမွ်ာ္လင္ ့လိမ္ ့မည္ျဖစ္သည္။၉၂ ႏိ ုင္ဂ် ီးရီးယားတြင္ 
၄င္းသည္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ႏိ ုင္စြမ္းအေပၚ ဆိုးရြားေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္ မႈျဖစ္ေစျပီး 
အေရွ႕ေျမာက္ပိ ုင္းတြင္ ဘုိ ုကိ ုဟာရမ္ေသာင္းက်န္းမႈ၊ ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚေတာင္ပိ ုင္းေဒသ
တြင္ အၾကမ္းဖက္ အဖြ ဲ႕မ်ားႏွင္ ့ ထိပ္တိ ုက္ရင္ဆိုင္ေနရေသာ ေရွ႕တန္းရွ ိအဖြ ဲ႕အေပၚ 
စိတ္ဓါတ္က်ဆင္းေစေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚေစ ပါသည္။ 

 သို႕ေသာ္ ၄င္းျပႆနာအားေျဖရွင္းရန္မွာ လြယ္ကူရွင္းလင္းမႈမရွ ိႏိ ုင္ပါ။ 
ျမန္မာႏိ ုင္ငံတြင္ ရဲလုပ္ငန္းအာဏာအား ျပည္နယ္အဆင့္မ်ားသို႕ ခြ ဲေ၀ေပးလိုက္ရု ံ ျဖင္ ့ 
၄င္းကဲ့သိ ု႕ ျပႆနာမ်ား အလိုအေလ်ာက္ ေျဖရွင္းလိ ုက္ႏိ ုင္မည္ မဟုတ္ပါ။ 
ေဒသႏၲရအရင္းအျမစ္မ်ားသို႕မဟုတ္ ဖက္ဒရယ္အရင္းအျမစ္မ်ားမွဘဲျဖစ္ျဖစ္၊ တိက်ေသာ 
အခြန္ဘ႑ာအရင္းအျမစ္မရွ ိဘဲ၊ ျပည္နယ္မ်ားအေနျဖင္ ့ ကိ ုယ္ပိ ုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင္ ့ရ 
ရဲလုပ္ငန္း၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအား ဖြ ဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ရန္ႏွင္ ့ ေရရွည္တည္ျမဲေစေရး 
လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ခက္ခဲေနမည္ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာနိ ုင္ငံ၏ အစိတ္အပိ ုင္းေတာ္ေတာ္မ်ား

င. ဖက္ဒရယ္စနစ္ 
တစ္ခုတြင္ လံုျခံဳေရး 

အတြက္ ကုန္က်မႈ 
ေပးေခ်ျခင္း
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 ၉၃  New Policing Model memorandum, Government of Somalia, 2015.
 ၉၄  Home Office (2013) “Guide to the police allocation formula”, 26 March, https://www.gov.uk/guidance/guide-to-the-police-

allocation-formula 

မ်ားတြင္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡႏွင္ ့ ပတ္သက္မႈမ်ား ဆက္လက္ရွ ိေနဆဲျဖစ္ရာ ၄င္းသည္ 
ကုန္သြယ္မႈ၊ စီပြားေရးဖြ ံ႕ျဖိဳးမႈႏွင္ ့ အခြန္ဘ႑ာေကာက္ခံ လည္ပတ္ျခင္း အေျခခံမ်ားႏွင္ ့ 
ေနာက္ဆံုးတြင္ အခ်ဳ ိ႕ေသာ ျပည္နယ္အစိ ုးရအဖြဲ႕မ်ားမွ လံု ျခံ ဳေရးတပ္ဖြ ဲ႕မ်ားအတြက္ 
ေငြေၾကးေထာက္ပံ ့ႏိ ုင္မႈ အရည္အေသြးမ်ားအထိ ဟန္႕တားမႈျဖစ္ေစႏိ ုင္ပါသည္။ 

 ထို႕အျပင္ ရဲလုပ္ငန္းအား ဗဟိုထိန္းခ်ဳပ္မႈေလွ်ာ့ခ်ေသာ အေျခအေနမ်ိ ဳးတြင္ 
ျမန္မာႏိ ုင္ငံအေနအတြက္ စုစုေပါင္း ကုန္က် စရိတ္သည္ျမင္ ့မားေနမည္ျဖစ္ျပီး 
အေၾကာင္းမွာ ျပည္နယ္အဆင့္တြင္ လြတ္လပ္ေသာ ရဲတပ္ဖြ ဲ႕မ်ားႏွင္ ့ အသစ္ေသာ 
အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား ဖြ ဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ရန္လိုအပ္မႈတိ ု႕ေၾကာင္ ့ ျဖစ္ပါသည္။ 
မ်က္ေမွာက္ကာလတြင္ mpf အတြက္ ေသခ်ာေသာ ကုန္က်စရိတ္အားသာခ်က္မ်ား 
ရွ ိေနျပီး (စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အတိုင္းအတာဟုလည္း ေခၚေသာ) အေၾကာင္းမွာ ၄င္းသည္ 
တစ္ခုတည္းေသာ တပ္ဖြ ဲ႕အျဖစ္ ဖြ ဲ႕စည္းတည္ေထာင္ခဲ ့ ျခင္းျဖစ္ျပီး အကယ္၍ ေသးငယ္ေသာ 
တပ္ဖြ ဲ႕မ်ားအျဖစ္ ခြ ဲ ျခမ္းဖြ ဲ႕စည္းလိုက္မည္ဆိုလွ်င္ ၄င္းက ေပ်ာ္ကြယ္သြားႏိ ုင္ပါသည္။ 
အေရးခင္းမ်ားျဖစ္ေပၚခ် ိန္ႏွင္ ့ ေဒသတြင္းသဘာ၀ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား ျဖစ္ပြား 
ခ် ိန္မ်ားကဲ့သိ ု႕ ျပည္နယ္မ်ားအေနျဖင္ ့ ေငြေၾကးအရ ေသာ္လည္းေကာင္း လုပ္ငန္း 
လည္ပတ္ရန္အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း အဆမတန္ လုပ္ေဆာင္ရန္ အမွန္တကယ္ 
လိုအပ္သည့္အခ်ိန္မ်ားတြင္ ျပည္နယ္မ်ားအေပၚသို႕ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ဖိအားမ်ားပိ ုမိ ု 
တိ ုးျမင္ ့ သက္ေရာက္လာမည္ျဖစ္သည္။ 

 ဆိုမားလီးယားတြင္ လက္တေလာ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွ ိေသာ ေဆြးေႏြးပြ ဲမ်ားသည္ 
ရဲလုပ္ငန္းအား ဗဟုိထိန္းခ်ဳပ္မႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္း လမ္းေၾကာင္းအေပၚ စတင္တက္လွမ္းႏိ ုင္သည့္ 
အေျခအေနတြင္သာရွ ိေနျပီး အထက္ပါ အက်ပ္ရိ ုက္မႈမ်ားအား ရင္ဆိုင္ေနၾကရပါသည္။ 
ေဆြးေႏြးညွိႏႈ ိင္းမႈမ်ားႏွင္ ့ အတူ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ အစိ ုးရသည္ “အသစ္ေသာ္ ရဲလုပ္ငန္း 
ေမာ္ဒယ္”၉၃ အား ယူေဆာင္ လာခဲ ့ ျပီး ၄င္းမွာ ဖက္ဒရယ္ႏွင္ ့ ျပည္နယ္အဆင့္မ်ား 
ႏွစ္ခုလံ ုးတြင္ ရဲတပ္ဖြ ဲ႕မ်ားသည္ ၄င္းတို႕၏ သက္ဆိုင္ရာ လံု ျခံ ဳေရး ၀န္ၾကီးဌာနမ်ား၏ 
ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ လုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္ရန္ 
ေမွ်ာ္မွန္းပါသည္။ ျပည္နယ္၏ အခြန္ဘ႑ာသည္ အလြန္ကန္႕သတ္မႈ ရွ ိေနေသာ္လည္း 
ျပည္နယ္ ရဲတပ္ဖြ ဲ႕မ်ားအတြက္ ျပည္နယ္ ဘတ္ဂ်က္ျဖင္ ့ ေငြေၾကးပံ ့ပိ ုးရန္ 
အစီအစဥ္ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းသည္ ေဒသတြင္း ရဲလုပ္ငန္း စြမ္းေဆာင္ႏိ ုင္မႈမ်ား 
တည္ေဆာက္ျမင္ ့တင္ရန္ အတြက္ လက္ေတြ႕အားျဖင္ ့ မျဖစ္ႏိ ုင္ေၾကာင္း သို႕မဟုတ္ 
တစ္ျခားေသာနည္းအားဆိုေသာ္ ေဒသခံရဲတပ္ဖြ ဲ႕မ်ားသည္ အရင္းအျမစ္မ်ားအား ၾကီးမားစြာ 
လက္လွမ္းမွ ီရရွ ိေနေသာ ေဒသခံႏိ ုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ 
ပါ၀င္လုပ္ကိ ုင္ရဖြယ္ရွ ိေၾကာင္း အဓိပၸါယ္ သက္ေရာက္ေစပါသည္။ 

 အကယ္၍မ်ား ျမန္မာႏိ ုင္ငံရွ ိ တိ ုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင္ ့ အသစ္ေသာ 
ဖက္ဒရယ္လံု ျခံ ဳေရးစနစ္တစ္ခု ေအာက္တြင္ လံု ျခံ ဳေရး၀န္ေဆာင္မႈ ပံ ့ပိ ုး ျခင္းအတြက္ 
ကိုယ္ပိ ုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင္ ့ ၊ လုပ္ပိ ုင္ခြင္ ့ရရွ ိရန္ တိုက္တြန္းခဲ ့မည္ဆိုလွ်င္၊ ၄င္းတို႕အေနျဖင္ ့ 
ရဲလုပ္ငန္းမ်ား လည္ပတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားအတြက္ 
ဖက္ဒရယ္ အစိ ုးရ၏ ေငြေၾကးေထာက္ပံ ့မႈအား အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ 
ရယူမႈအား လက္ခံရန္ လိုအပ္ေကာင္း လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍မ်ား 
အထက္ပါအတိုင္းျဖစ္ခဲ ့မည္ဆိုလွ်င္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ ့မႈ အတိုင္းအတာမ်ားအား 
မည္သို႕ ဆံုးျဖတ္မည္ဆိုသည္ကို နားလည္ရန္ အေရးၾကီးလာမည္ျဖစ္သည္။ ယူေကတြင္ 
ဥပမာအားျဖင္ ့ ၄၃ ခုေသာ ေဒသဆိုင္ရာ ရဲတပ္ဖြ ဲ႕မ်ားတစ္ခုခ်င္းစီ သည္ ၄င္းတို႕၏ 
တစ္ဖြ ဲ႕ႏွင္ ့ တစ္ဖြ ဲ႕အၾကား ဆက္စပ္မႈမ်ားအလိုက္  လိုအပ္မႈမ်ားအေပၚေသာ္လည္းေကာင္း 
ေဒသတြင္း အခြန္ေငြ (ေကာင္စီအခြန္ေငြ) အား လက္လွမ္းမွ ီရရွ ိႏိ ုင္မႈမ်ားအေပၚ 
လည္းေကာင္း အေျခခံျပီး ေငြေၾကးပံ ့ပိ ုးမႈ ရရွ ိ ၾကပါသည္။ ၄င္း ေငြေၾကးမ်ားသည္ 
ျပည္ထဲေရးရံ ုးႏွင္ ့ ျပည္သူမ်ားႏွင္ ့ ေဒသခံအစိ ုးရမ်ားအတြက္ ဌာနမ်ားရွ ိ မ်ားစြာေသာ 
ကြဲျပားသည့္ အရင္းအျမစ္မ်ားမွ ရရွ ိလာျခင္းျဖစ္ပါသည္။၉၄

 ဒုတိယအားျဖင္ ့ ဆင္ျခင္သံုးသပ္ရန္ တစ္ခုမွာ ဗဟုိအစိ ုးရမွ ေငြေၾကးအားျဖင္ ့ 
တစ္စိတ္တစ္ပိ ုင္းသိ ု႕မဟုတ္ တစ္ခုလံ ုးအား ပံ ့ပိ ုးထားေသာ ျပည္နယ္အဆင့္ 
ရဲလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ႏိ ုင္ငံေရးဆိုင္ရာ စြက္ဖက္လာႏိ ုင္မႈ အလားအလာမ်ားအား 
မည္သို႕ ေလွ်ာ့ခ်မည္ဆုိသည့္အခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ ႏိ ုင္ဂ် ီးရီးယားအေၾကာင္းအရာအား 
ျပန္လည္သံုးသပ္ၾကည့္လ်င္၊ ၄င္းရဲလုပ္ငန္းစနစ္ သည္ ဗဟိုထိန္းခ် ုပ္မႈစနစ္ျဖစ္ေနေသာ္



၃၆   

လည္း မ်ားစြာေသာ ျပည္နယ္အစိ ုးရမ်ားသည္ ျပည္နယ္အဆင့္ ႏိ ုင္ဂ် ီးရီးယား ရဲတပ္ဖြ ဲ႕ 
ယူနစ္မ်ားအတြက္  တစ္စိတ္တစ္ပိ ုင္း ေငြေၾကးေထာက္ပံ ့မႈ ျဖစ္ေနၾကျပီး အေၾကာင္းမွာ 
၄င္းတို႕သည္ သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားအား လည္ပတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ 
ေငြေၾကးပံ ့ပိ ုးမႈ မလံုေလာက္ျခင္းႏွင္ ့ အားနည္းစြာ ဖြ ဲ႕စည္းတည္ရွ ိေန ၾကျခင္းေၾကာင္ ့ 
ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ခ် ိန္တည္းတြင္ အခ်ဳ ိ႕ေသာျပည္နယ္မ်ားသည္ အလံုးစံ ုထိန္းခ်ဳပ္မႈ
ရရွ ိႏိ ုင္ရန္ ၄င္းတို႕၏ ကိုယ္ပိ ုင္ အရင္းအျမစ္မ်ားျဖင္ ့ ေငြေၾကးေထာက္ပံ ့ထားေသာ 
အထူးရဲတပ္ဖြ ဲ႕မ်ားအားလည္း ဖြ ဲ႕စည္းထားရွ ိ ၾကပါသည္။ ယခု လုပ္ငန္းစဥ္အားျဖင္ ့ 
တစ္ခ်ဳ ိ႕ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ ရဲလုပ္ငန္းမ်ားမွာ ဖက္ဒရယ္ႏွင္ ့ ျပည္နယ္ 
အာဏာပိ ုင္မ်ားအၾကား မလိုအပ္ဘဲ ႏွစ္ခုထပ္ေနျခင္း (ႏွင္ ့ အားျပိဳင္မႈမ်ား) ျဖစ္ေပၚေစ 
ခဲ ့ပါသည္။၉၅ 

 အေျခခံအားျဖင္ ့ ႏိ ုင္ငံႏွင္ ့ ေဒသအဆင့္မ်ားတြင္ ရဲလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ကုန္က်စရိတ္အား 
ဆံုးျဖတ္ေပးေသာ အဓိကအခ်က္မွာ ၄င္းရဲလုပ္ငန္း၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအား ပံ ့ပိ ုးမႈ 
သေဘာတရားပံ ုစံႏွင္ ့ အရည္အေသြးမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ဗဟိုထိန္းခ်ဳပ္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း 
၏ အဓိက ႏိ ုင္ငံေရး ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ရဲလုပ္ငန္းအေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္မႈအာဏာအား 
စီရင္စုနယ္ပယ္ဆုိင္ရာ အစိ ုးရမ်ားထံ အပ္ႏွင္းရန္ျဖစ္ေနေသာ္လည္း ရဲမ်ားေနျဖင္ ့ 
၄င္းတို႕အတြက္ ေသခ်ာေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင္ ့ လုပ္ႏိ ုင္စြမ္းမ်ား ပံ ့ပိ ုးမႈ မရွ ိခဲ ့ 
လွ်င္ ၄င္းတို႕အေနျဖင္ ့ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားအား မွန္ကန္စြာ လုပ္ေဆာင္နိ ု ္င္ ၾကမည္ 
မဟုတ္ပါ။ ထို႕အတြက္ ရဲအေရအတြက္ မ်ားအေပၚတြင္သာ (က်ားမ ညီမွ်မႈပိ ုမိ ု 
ရရွ ိေစရန္ တိုးျမင္ ့လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ား အပါအ၀င္) သိသာထင္ရွားေသာ ေငြေၾကးရင္းႏွ ီး 
ပံ ့ပိ ုးမႈလုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္သည္မဟုတ္ဘဲ၊ သင္တန္းမ်ား၊ အေထာက္အကူျပဳ 
ပစၥည္းမ်ားႏွင္ ့ အေျခခံ အေဆာက္အအံုမ်ားအတြက္လည္း ပံ ့ပိ ုးရန္လုိအပ္မည္ျဖစ္သည္။ 
၄င္းတြင္ ဗဟိုထိန္းခ်ဳပ္မႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္း အစျပဳလုပ္ေဆာင္ ေသာ အခ်ိန္မ်ားတြင္ 
လိုအပ္သည့္ ေငြလံုးေငြရင္းျဖင္ ့ ၾကိဳတင္ရင္းႏွ ီးျမွပ္ႏွ ံ ထားရမႈမ်ားအတြက္သာမက 
လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ ဗဟိုထိန္းခ်ဳပ္မႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏ တစ္စိတ္တစ္ပိ ုင္း 
အျဖစ္ သံုးသပ္ရန္လိုအပ္ျပီး ပိ ုမိ ု ျမင္ ့မားမႈရွ ိႏိ ုင္ေသာ အနာဂတ္ ရဲလုပ္ငန္း 
အေကာင္အထည္ေဖာ္လည္ပတ္ရန္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား အတြက္လည္း အေရးၾကီးေသာ 
ကုန္က်စရိတ္ ဂရက္ရိ ုက္မႈမ်ား ရွ ိလာမည္ျဖစ္ပါသည္။၉၆

လံု ျခံ ဳေရးကုန္က်စရိတ္ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းမ်ားဆိုင္ရာ အခန္းက႑

ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင္ ့ လံ ု ျခံ ဳေရးႏွင္ ့ တရားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအား က်ယ္ျပန္႕စြာ 
လုပ္ေဆာင္လာေသာ အခ်ိန္တြင္ လံု ျခံ ဳေရး၊ တရားေရးႏွင္ ့ ျပည္သူ႕ဘ႑တို႕အၾကား 
အျပန္အလွန္အားျပိဳင္မႈမ်ားအား နားလည္ရန္မွာ အဓိက အေရးၾကီး ပါသည္။ 
ျမန္မာႏိ ုင္ငံ၏ အေျခအေနတြင္ ရဲလုပ္ငန္းအတြက္ ရင္းႏွ ီးျမွပ္ႏွ ံမႈအား တိုးျမင္ ့ရန္ 
လိုအပ္ေကာင္း လိုအပ္မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ ၄င္းသည္ လံု ျခံ ဳေရးက႑တစ္ခုတည္း 
အတြက္သာဟုတ္ဘဲ (ဥပမာ - စစ္တဲႏွင္ ့ ရဲအၾကား)၊ လံု ျခံ ဳေရးႏွင္ ့ အျခားေသာ 
အမွန္တကယ္ထည္သြင္းသင္ ့သည့္ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ ဦးစားေပးမ်ား (က်န္းမာေရးႏွင္ ့ 
ပညာေရးကဲ့သိ ု႕ေသာ) အၾကားအပါအ၀င္ျဖစ္သည့္ က်ယ္ျပန္႕ေသာ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ 
အသံုးစရိတ္မ်ား၏ ဟန္ခ်က္ညီမႈ အားလည္း သံုးသပ္မႈမ်ား ျပဳရမည္ျဖစ္သည္။ 
လံု ျခံ ဳေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအား လုပ္ေဆာင္ႏိ ုင္ေစရန္ ႏိ ုးၾကားသတိရွ ိမႈ 
လိ ုအပ္ျခင္းႏွင္ ့ အတူ၊ ႏိ ုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားအေနျဖင္ ့ အေတြ႕အၾကံဳရွ ိ ျပီးသိ ု႕မဟုတ္ 
ပဋိပကၡအလြန္ကာလမ်ားျဖစ္သည့္ ယခုႏွစ္မ်ားအတြင္း လုံ ျခံ ဳေရးကုန္က်စရိတ္ 
ျပန္လည္ သံုးသပ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားအား (တစ္ခါတစ္ရံ စစ္ပြ ဲအလြန္ကာလ 
လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ အေျခအေနမ်ားအေပၚ က်ယ္ျပန္႕ေသာ ျပန္လည္သံုးသပ္မႈလုပ္ငန္း၏ 
တစ္စိတ္တစ္ပု ိင္းအျဖစ္) လုပ္ေဆာင္ ခဲ ့ ၾကပါသည္။ ၄င္းျပန္လည္သံုးသပ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား၏ 
အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ လံု ျခံ ဳေရးအသံုးစရိတ္မ်ားသည္ က်ယ္ျပန္႕ေသာ အမ်ားျပည္သူ 
ဆိုင္ရာ အသံုးျပဳမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင္ ့ ပိ ုမိ ုကိ ုက္ညီမႈရွ ိေစရန္ႏွင္ ့ အကန္႕အသတ္ရွ ိေသာ 
အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ အရင္းအျမစ္မ်ားအား မည္သုိ႕ အမွန္ကန္ဆံုး အသံုးျပဳသင္ ့ေၾကာင္း 
ဆံုးျဖတ္ေပးမည့္ အစိ ုးရအား ကူညီရန္ျဖစ္သည္။

 ၉၅  Owen O (2014), ‘The Nigeria Police Force: Predicaments and Possibilities’, NRN Working Paper 15 (University of Cambridge), 
July.

 ၉၆  Countries that have conducted security expenditure reviews in recent years include Afghanistan, Gambia, Liberia, and 
Somalia. The World Bank and the UN have developed a Public Expenditure Review sourcebook, which spells out how to 
conduct Security Sector Expenditure Reviews. Harborne B, Dorotinsky W and Bisca P (Eds.) (2017), Securing Development: 
Public Finance and the Security Sector – A Guide to Public Expenditure Reviews in the Security and Criminal Justice Sectors 
(World Bank Group). Although written primarily from the perspective of the World Bank and the UN, it outlines how such a 
review might work, particularly if conducted with international support.
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 ၉၇  See, Saferworld (2017), ‘Security integration in Myanmar: past experiences and future visions’, July. https://www.saferworld.
org.uk/resources/publications/1132-security-integration-in-myanmar-past-experiences-and-future-visions

     
လုံျခံဳေရးက႑ ေပါင္းစည္းျခင္း 
လမ္းေၾကာင္းအား သုံးသပ္မႈျပ ျဳခင္း

 လံုျခံဳေရးက႑ေပါင္းစည္းျခင္း - ယခင္ျပိဳင္ဘက္မ်ားမွ လက္ေတြ႕အသံုးက်ျပီး 
တရား၀င္ျဖစ္ေသာ လံုျခံဳေရးတပ္ဖြ ဲ႕မ်ား အျဖစ္သို႕ ေျပာင္းလဲလာမႈတြင္ - ရႈပ္ေထြးျပီး 
ကာလာရွည္ၾကာစြာ လုပ္ေဆာင္ရျခင္းမ်ားႏွင္ ့ အတူ ျဖစ္လာႏိ ုင္ေခ်ရွ ိသည့္ အႏၲရာယ္မ်ားႏွင္ ့
မေသခ်ာမႈမ်ားေရာယွက္ေနသည့္ ၀ရုန္းသုန္းကားျဖစ္မႈမ်ား ပါရွ ိေနပါသည္။ ျမန္မာႏိ ုင္ငံ၏ 
အေျခအေနတြင္ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားစြာေၾကာင္ ့ စိန္ေခၚမႈမ်ား ပိ ုမိ ုမ်ားျပားေနမည္ 
ျဖစ္ပါသည္။ ပထမဆံုးအေနျဖင္ ့ အျခားေသာ ႏိ ုင္ငံတကာ ဥပမာမ်ားႏွင္ ့ ယွဥ္ၾကည့္လွ်င္ 
ပါ၀င္သည့္အဖြ ဲ႕မ်ားမွာ သိသာထင္ရွားစြာ မ်ားျပားေနျခင္းျဖစ္သည္။ ဒုတိယအေနျဖင္ ့ 
ဖက္ဒရယ္ႏိ ုင္ငံေရးစနစ္ ေျပာင္းလဲမႈႏွင္ ့ အတူ လံု ျခံ ဳေရးက႑ ေပါင္းစည္းမႈသည္ 
တစ္ျပိဳင္တည္း ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အတြက္ ျဖစ္သည္။ တတိယအေနျဖင္ ့ ရႈပ္ေထြးေသာ တိုင္း
ရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြ ဲ႕မ်ားမွ လက္နက္ကိုင္အဖြ ဲ႕မ်ားအျဖစ္ သမိ ုင္း၀င္ ေျပာင္းလဲမႈျဖ
စ္စဥ္ေၾကာင္ ့ ျဖစ္ျပီး ၄င္းတြင္ လံု ျခံ ဳေရးက႑ေပါင္းစည္းေရး ၾကိဳးပမ္းမႈမ်ား က်ဆံုးခဲ ့ ျခင္း 
အေတြ႕ အၾကံဳမ်ားပါ၀င္ပါသည္။ 

 ၁၉၆၀ ခုႏွစ္မ်ားကတည္မွ စတင္ကာ ဆန္႕က်င္လ်က္ရွ ိေသာ အဖြဲ႕မ်ားအား 
တပ္မေတာ္အတြင္း ေပါင္းစည္းေစျခင္းသည္ လက္နက္ကိုင္ပုန္ကန္မႈမ်ားအား ေျဖရွင္းရန္ 
တပ္မေတာ္၏ ပုန္ကန္မႈ ေခ်မႈန္းေရး မဟာဗ်ဴဟာအတြက္ အဓိကက် ေသာ (ႏွင္ ့ 
အျငင္းပြားဖယ္ျဖစ္ေသာ) အစီအစဥ္တစ္ခု ျဖစ္ခဲ ့ပါသည္။၉၇ ၄င္း မဟာဗ်ဴဟာသည္ 
ေအာင္ျမင္မႈေရာ က်ရႈ ံးမႈေရာ ေရာေထြးစြာ ရရွ ိခဲ ့ ၾကပါသည္။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ 
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီထားေသာ အဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင္ ့ တပ္မေတာ္ 
အရာရွ ိမ်ားႏွင္ ့ ၀န္ထမ္းမ်ားမွ ၄င္းတို႕၏ ရာထူးမ်ားအလိုက္ ပါ၀င္ေစရမည့္ “နယ္ျခားေစာင္ ့ 
တပ္ဖြ ဲ႕မ်ား” အျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖြ ဲ႕စည္းရန္ သို႕မဟုတ္ ၄င္းတို႕၏ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး 
သေဘာတူညီမႈမ်ားအား ပယ္ဖ်က္ရန္ အေၾကာင္းၾကား ျခင္း ခံခဲ ့ ၾကရပါသည္။ အဖြ ဲ႕မ်ား 
အမ်ားစုသည္ ျမန္မာႏိ ုင္ငံတြင္ အသစ္ေသာ ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ေပၚလာေစရန္အတြက္ အဓိက 
ဓါတ္ကူပစၥည္းျဖစ္ေသာ ၄င္းေတာင္းဆိုမႈမ်ားအား ျငင္းဆိုခဲ ့ ၾကပါသည္။ ဒီက်ရံ ႈးမႈမွ တိုင္းရင္း 
သား လက္နက္ကိုင္အဖြ ဲ႕မ်ား သည္ လံု ျခံ ဳေရး က႑ ေပါင္းစည္းမႈအတြက္ သေဘာတူရန္ 
၀န္ေလးသြားေစခဲ ့ ျပီး ၄င္းတို႕မွ ပိ ုမိ ုလက္ခံႏိ ုင္မည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအေပၚအေျခခံျပီး 
ယံု ၾကည္မႈရွ ိလာသည့္ အခ်ိန္ထိျဖစ္ပါသည္။ ထို႕အျပင္ အဓိကအားျဖင္ ့ စီးပြားေရး 
အက်ိဳးအျမတ္မ်ားအေပၚ အေလးေပးျပီး ေဒသအတြင္း အာဏာလိုခ်င္ေသာ 
အဖြဲ႕ငယ္မ်ားသည္ အထက္ပါ အစီအစဥ္အား လိုက္ေလ်ာရန္ ဆႏၵရွ ိ ၾကျပီး ထိုသိ ု႕ 
လုပ္ျခင္းျဖင္ ့ ၄င္းတို႕၏ အာဏာမ်ားလည္း ပိ ုမိ ု တိ ုးျမင္ ့လာေစခဲ ့ပါသည္။ 

 ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ိဳးဆက္တစ္ခုအေနျဖင္ ့ ဘယ္လိုအနာဂတ္လံု ျခံ ဳေရး 
အစီအစဥ္မ်ားအေပၚ သေဘာတူညီသည္ ဆိုသည့္ အခ်က္ႏွင္ ့ တိ ုင္းရင္းသားလက္နက္
ကိုင္အဖြ ဲ႕မ်ားအေနျဖင္ ့ ၄င္းတို႕၏ လံု ျခံဳေရးက႑ကိုယ္ပိ ုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင္ ့အာဏာအား 
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 ၉၈  Colleta N J and Muggah R (2009), ‘Context Matters: Interim Stabilisation and Second Generation Approaches to Security 
Promotion’, Conflict, Security & Development 9 (4), December, pp 425–454.

လက္လြတ္ရမည္ကို စိ ုးရိမ္ရျခင္းတို႕အေပၚတို႕ေၾကာင္ ့ ျမန္မာႏိ ုင္ငံအေနျဖင္ ့ ရွည္လ်ားေသာ 
“ၾကားကာလ” ကို ေတြ႕ၾကံဳခံစား ရမည္ ျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စုလံ ု ျခံ ဳေရးက႑အတြင္း 
ေပါင္းစည္းရန္ ဆံုးျဖတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္အဖြ ဲ႕မ်ားႏွင္ ့ 
၄င္းကဲသို႕ေပါင္းစည္းျခင္းအေပၚ လံုး၀ဆန္႕က်င္ျခင္းႏွင္ ့ အျခားေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို 
လိ ုခ်င္ေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြ ဲ႕မ်ား အားလံုးအတြက္ ေရြးခ်ယ္သည့္ 
လမ္းေၾကာင္းအေပၚ ယံု ၾကည္မႈရွ ိစြာျဖင္ ့ ေလွ်ာက္လွမ္းႏိ ုင္ရန္ တပ္မေတာ္ထံမွ 
တိက်ေသခ်ာေသာ လံုျခံဳေရး အာမခံခ်က္မ်ားအား လိုအပ္လိမ္ ့မည္ ျဖစ္သည္။ 

 ယခုအပိ ုင္းအတြင္ ျမန္မာႏိ ုင္ငံအေနျဖင္ ့ လံ ု ျခံ ဳေရးက႑ေပါင္းစည္းျခင္းအတြက္ 
လမ္းေၾကာင္းအတြက္ ေဆြးေႏြးညွိႏႈ ိင္း ရာတြင္ ေတြ႕ၾကံဳလာရႏိ ုင္သည့္ လက္ေတြ႕က်ေသာ 
စိန္ေခၚမႈမ်ားအား ေလ့လာ ေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါသည္။ ပထမဆံုး အေနျဖင္ ့ ပံ ုမွန္ DDr 
ႏွင္ ့ ssr နည္းလမ္းမ်ား၏ အကန္႕အသက္မ်ားႏွင္ ့ အဖြ ဲ႕အားလံုးမွ လက္ခံျပီး အမွန္တကယ္ 
အလုပ္ျဖစ္ေသာ ေရရွည္ လံု ျခံ ဳေရးက႑ အစီအစဥ္မ်ားအတြက္ အခ်ိန္ႏွင္ ့ အေျခအေနမ်ား 
ဖန္တီးရယူရန္ လိုအပ္မႈ တို႕အား ဆန္းစစ္ေလ့လာ ေဆြးေႏြးထားပါသည္။ ျပီးေနာက္ 
ဖိလစ္ပိ ုင္ႏွင္ ့ ေတာင္အာဖရိကမွ လံု ျခံ ဳေရးက႑ေပါင္းစည္းျခင္းဆို ္င္ရာ ဥပမာႏွစ္ရပ္အေပၚ 
ေလ့လာ ေဆြးေႏြးထားျပီး ၄င္းတို႕သည္ ေဒသတြင္းႏွင္ ့ အမ်ိ ဳးသား လံု ျခံ ဳေရးဖြ ဲ႕စည္းပံ ုမ်ား၏ 
ေပါင္းစည္းမႈ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ေတြ႕ရေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားအား လွစ္ဟျပပါသည္။ 
ေနာက္ဆံုးအေနျဖင္ ့ ယခုအပိ ုင္းတြင္ လံု ျခံ ဳေရးက႑ ေပါင္းစည္းျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ 
ႏိ ုင္ငံတကာ ပံ ့ပိ ုးမႈမ်ား၏ အလားအလာရွ ိေသာ အက်ိဳျဖစ္ထြန္းမႈမ်ားႏွင္ ့ အားနည္းခ်က္ 
မ်ားအေပၚ ေလ့လာေဆြးေႏြးထားပါသည္။ 

 ျမန္မာႏိ ုင္ငံကဲ ့သိ ု႕ ပဋိပကၡ သို႕မဟုတ္ ၄င္းအလြန္ကာလ အေျခအေနမ်ားတြင္ 
DDr ႏွင္ ့ ssr တို႕အား ပံ ုမွန္ခ်ည္းကပ္ပံ ု နည္းလမ္းမ်ားျဖင္ ့ လုပ္ေဆာင္မည္ဆိုပါက 
အသံုးတည့္မႈအတြက္ အကန္႕အသတ္မ်ားရွ ိေနလိမ္ ့မည္ ျဖစ္သည္။ ၄င္းနည္းလမ္း 
မ်ားသည္ ပံ ုမွန္အားျဖင္ ့ လက္နက္ျဖတ္သိမ္းျခင္း၊ ပုန္ကန္သူ စည္သည္မ်ားအား 
တပ္ဖြ ဲ႕မ်ားမွ ႏုတ္ထြက္ေစျခင္း တို႕ျဖင္ ့ စတင္ေလ့ရွ ိ ျပီး ၄င္းတို႕ေနာက္ လံု ျခံ ဳေရး 
က႑အား က်ယ္ျပန္႕ျပီး အႏွစ္သာရျပည့္၀ေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားမလုပ္ေဆာင္မွ ီ 
တပ္ဖြ ဲ႕မ်ားအား လူမႈအဖြ ဲ႕အစည္းမ်ားအတြင္း ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေစျခင္း သို႕မဟုတ္ 
အမ်ိဳးသားလံု ျခံ ဳေရးက႑အတြင္းသို႕ ေပါင္းစည္းေစျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား လိုက္ပါလာေလ့ 
ရွ ိပါသည္။ ယခုကဲ့သိ ု႕ အေျခအေန မ်ိ ဳးတြင္ စစ္ပြ ဲမ်ားျပီးဆံ ုးျပီးေနာက္ တစ္ဟုန္ထိ ုး 
တိုးပြားလာေသာ စစ္ဖက္မဟုတ္သည့္ လံု ျခံ ဳေရး ျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားအား ေျဖရွင္းႏိ ုင္ရန္ 
ရဲတပ္ဖြ ဲ႕မ်ားအား တည္ေဆာက္မႈႏွင္ ့ အတူ စစ္တပ္၏ အခန္းက႑ (ႏွင္ ့ အရြယ္အစား)
အား ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ အေလးေပးလုပ္ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ 

 သို႕ေသာ္ DDr/ssr အား အစဥ္အတိုင္း ခ်ည္းကပ္မႈသည္ ႏိ ုင္ငံေရး၊ 
စီးပြားေရးႏွင္ ့ လူမႈေရးတို႕၏ မျဖစ္မေန လိုအပ္ခ်က္ မ်ား ျဖည့္စြက္လုပ္ေဆာင္ျခင္း 
မရွ ိေသးေသာ ပဋိပကၡအလြန္အေချအေနမ်ားတြင္ ေအာင္ျမင္မႈရရွ ိရန္ အကန္႕အသတ္ 
ျဖစ္ေနမည္ျဖစ္သည္။၉၈ ေပ်ာက္ဆံုးေနေသာ ပါ၀င္သင္ ့သည့္အရာမ်ားမွာ တိက်ေသခ်ာ 
ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံေရး စြမ္းရည္မ်ား ပိ ုင္ဆိ ုင္သည့္ ျပည္နယ္မ်ားႏွင္ ့ ၄င္းမွ 
အေျခခံ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၊ လံု ျခံ ဳေရးႏွင္ ့ တရားမွ်တမႈတို႕အား ပံပိ ုးေပးစြမ္းႏိ ုင္မႈ 
တို႕ျဖစ္ျပီး၊ အမ်ိ ဳးသားလံု ျခံ ဳေရးအဖြ ဲ႕အစည္းမ်ားအေပၚ ယံု ၾကည္အားကိုးမႈ၊ စစ္သား 
ေဟာင္းမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္ အခြင္ ့အလမ္းမ်ား၊ ျပည္သူမ်ားေပါင္းစည္း 
ညီညြတ္မႈႏွင္ ့ အေရးၾကီးဆံုးအေနျဖင္ ့ လက္နက္ကိုင္ အဖြ ဲ႕မ်ားမွ ၄င္းတို႕၏ 
လက္နက္မ်ား ရုပ္သိမ္းရန္အတြက္ ႏိ ုင္ငံေရး အဖြ ဲ႕အစည္းမ်ားအေပၚ လံုေလာက္ေသာ 
ယံုၾကည္မႈႏွင္ ့ ၄င္းႏိ ုင္ငံေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွတစ္ဆင္ ့ ၄င္းတို႕၏ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးႏွင္ ့ 
လံ ု ျခံ ဳေရးေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား ရရွ ိေစရန္တို႕ ျဖစ္ပါသည္။ 

 အစဥ္အလာရျဖစ္ေသာ DDr နည္းလမ္းမ်ားသည္ ယံု ၾကည္မႈတည္ေဆာက္ျခင္း၊ 
ႏိ ုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြ ဲႏွင္ ့ ရာစုႏွစ္မ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚခဲ ့ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား သို႕မဟုတ္ 
ေရွ႕လာမည့္ ႏွစ္မ်ားအတြက္ မေရရာေသာ အေျခအေနမ်ားထဲတြင္ ျပည္သူမ်ား၏ 
ယံုၾကည္မႈအား ျပန္လည္တည္ေဆာက္ယူျခင္း အစရွ ိသည့္ အေရးၾကီးေသာ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ လံုေလာက္ေသာ အခ်ိန္ႏွင္ ့ အေျခအေနအား ပံ ့ပိ ုးႏိ ုင္ ျခင္း 
မရွ ိတတ္ပါ။ အစိ ုးရမ်ား (ႏွင္ ့ DDr လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ေထာက္ခံေသာ ႏိ ုင္ငံတကာ 
လုပ္ရွားသူမ်ား) ၏ ဦးစားေပးမွာ ပုန္ကန္သူ တပ္ဖြ ဲ႕မ်ားသည္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး 

၃၈   ပဋိပကၡခံစားခဲ ့ရေသာ ေဒသမ်ားတြင္ လံု ျခံ ဳေရးက႑ေပါင္းစည္းျခင္း- ျမန္မာႏိ ုင္ငံအတြက္ ဆင္ျခင္သံုးသပ္ျခင္း   

က. လံုျခံဳေရးက႑ 
ေပါင္းစည္းျခင္း 

အတြက္ အခ်ိန္ႏွင့္ 
အေျခအေန 
ဖန္တီးျခင္း

အစဥ္အလာအရ 
DDr ႏွင္ ့ ssr တို႕၏ 
အကန္႕အသတ္မ်ား



 saferworld  ၃၉ 

သေဘာတူညီမႈ လက္မွတ္ေရးထိုးျပီးေနာက္ ျမန္ႏိ ုင္သမွ် အျမန္ဆံုး တစ္စတစ္စႏွင္ ့ 
ဖ်က္သိမ္းသြားၾကရန္ျဖစ္သည္။ ၄င္းသည္ လက္နက္ကုိင္အဖြ ဲ႕မ်ားအေနျဖင္ ့ 
တပ္ဖြ ဲ႕အတြင္းမွ ထြက္ခြာျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္အား ဆန္႕က်င္ၾကေသာ ကိုလံဘီရာ၊ နီေပါ၊ 
ေျမာက္အိုင္ယာလန္၊ ေတာင္ဆူဒန္ႏွင္ ့ အျခားေသာ ႏိ ုင္ငံမ်ားအပါအ၀င္ျဖစ္သည့္ 
က်ယ္ျပန္႕ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ ေတြ႕ၾကံဳရေသာ ထင္ရွားသည့္ မတူညီမႈမ်ားအေပၚ 
သံုးသပ္ေဆြးေႏြးထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။၉၉ 

 အထက္ပါအေျခအေနအတြက္ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳရမည္ျဖစ္ျပီး 
အေၾကာင္းမွာ ၾကားကာလအတြင္း လံု ျခံ ဳေရးဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းမ်ား 
၄င္းတို႕၏ စိ ုးရိမ္မႈမ်ားအားေျဖရွင္းႏိ ုင္ရန္ စီစဥ္ထားႏိ ုင္ ျခင္းေၾကာင္ ့ ျဖစ္ သည္။ 
အဓိကက်ေသာ အေၾကာင္းအရာမွာ လက္နက္ကိုင္အဖြ ဲ႕မ်ားမွ တစ္ၾကိမ္ေလာက္ 
ဖ်က္သိမ္းခဲမည္ဆိုလ်င္ ၄င္းတို႕ အေနျဖင္ ့ ေနာက္ဆက္တြဲ ညွ ိႏႈ ိင္းေဆြးေႏြးပြ ဲမႈမ်ားႏွင္ ့ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေပၚ လြမ္းမိ ုးႏိ ုင္မႈ အရႈ ိန္အ၀ါ အား ဆံုးရံ ႈး ရမည္ 
သာမဟုတ္ဘဲ၊ ၄င္းတို႕၏ ကိုယ္ပိ ုင္လံ ု ျခံ ဳေရး ေလွ်ာ့ခ်ခံရႏိ ုင္ပါသည္။ အေျခအေနတစ္ခုတြင္ 
(ယေန႕ ျမန္မာႏိ ုင္ငံႏွင္ ့ အလြတ္ဆင္တူေသာ)၊ ssr လုပ္ငန္းစဥ္၏ ဦးတည္မႈအေပၚ 
သေဘာတူရန္လိုအပ္ေနေသးေသ္လည္း အစိ ုးရမွ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ 
၀န္ခံကတိျပဳမႈအေပၚ လက္နက္ကိုင္အဖြ ဲ႕မ်ားမွ ယံု ၾကည္မႈ  မရွ ိဘဲ အေၾကာင္းမွာ 
တပ္ဖြ ဲ႕၀င္မ်ားအျဖစ္မွ ထြက္ခြာျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္အား ေစာလ်င္စြာ လုပ္ေဆာင္မိျခင္း 
မျဖစ္ေစရန္ျဖစ္ေၾကာင္း နည္းလည္ ရပါသည္။ 

 ၄င္းျပႆနာသည္ ssr လုပ္ငန္းစဥ္အား ျပင္ပ ခ်ည္းကပ္ပံ ုနည္းလမ္းမ်ားမွ 
ျပဌာန္းခ်က္မ်ား၊ နည္းပညာသေဘာ တရားမ်ားျဖင္ ့ တိ ုး၍ေပါင္းစပ္ျဖစ္ေပၚလာျခင္း 
ျဖစ္ပါသည္။၁၀၀ ၄င္းသည္ ရႈပ္ေထြးေသာ လူမႈႏိ ုင္ငံေရးႏွင္ ့ အဖြ ဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ 
ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအား ၾကိဳးပမ္းတည္ေဆာက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေ၀ဖန္မႈ ခံခဲ ့ရျပီး အေၾကာင္းမွာ 
၄င္းအေပၚ လိုအပ္သည္ဟု အစိ ုးရမ်ားမွ မျမင္ျခင္း၊ သို႕မဟုတ္ အဖြ ဲ႕မ်ားအၾကား 
တိက်ေသခ်ာေသာ ယံုၾကည္မႈမ်ား မရွ ိခင္ အခ်ိန္တြင္ တိုက္တြန္း လုပ္ေဆာင္ျခင္းတို႕ေၾကာင္ ့
ျဖစ္ပါသည္။ လက္နက္ကိုင္အဖြ ဲ႕မ်ားတြင္လည္း ေရတိုမွ ေရလတ္ကာလမ်ားအတြင္း ssr 
ႏွင္ ့ ပတ္သက္ျပီး လက္ေတြ႕မက်ေသာ ေမွ်ာ္လင္ ့ခ်က္မ်ားရွ ိေကာင္းရွ ိေနႏိ ုင္ ျပီး ၄င္းသည္ 
အစိ ုးရမ်ားထံ လက္ေတြ႕မက်ေသာ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားျပဳလုပ္မိျပီး ၄င္းတို႕၏ အဓိကက်ေသာ 
စိတ္၀င္စားမႈမ်ားအား ျခိမ္းေျခာက္မႈ ျဖစ္ေစမည္ျဖစ္သည္။ 

 ယခု႕ကဲ့သိ ု႕ အေျခအေနမ်ားတြင္ လံု ျခံ ဳေရးက႑ ေပါင္းစည္းေရးအတြက္ 
နက္ရႈ ိင္းေသာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ႏိ ုင္ေရး အခ်ိန္ႏွင္ ့ အေျခအေနမ်ားအား 
ပိ ုမိ ုရရွ ိရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြ ဲ႕မ်ား အတြက္သာမက 
အစိုးရႏွင္ ့ တပ္မေတာ္တို႕အတြက္လည္း အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစႏိ ုင္မည္ ျဖစ္သည္။ 
လံု ျခံ ဳေရးက႑ ေပါင္းစည္းျခင္းအား ပံ ့ပိ ုးမည့္ အေျခအေနမ်ားအတြက္ အားလံုးမွ 
အတူတကြ သေဘာတူညီမႈအား တစ္ျဖည္းျဖည္း တည္ေဆာက္ယူရန္ လုိအပ္ပါသည္။ 
တစ္ခ် ိန္တည္းတြင္ ေနာက္ဆံုးျငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီမႈတစ္ခုအတြင္း ထည့္သြင္း 
ေရးသားႏိ ုင္ေသာ ၾကားကာလ လုပ္ငန္းမ်ားတစ္ခ် ိ ဳ႕အား (အေသးစိတ္ျဖစ္ေသာ လုပ္ငန္း 
အေကာင္အထည္လုပ္ေဆာင္မည့္ အစီအစဥ္မ်ားအား တစ္ပါတည္း ထည့္သြင္းျခင္းျဖင္ ့)၁၀၁ 
သေဘာတူညီျခင္းျဖင္ ့ တိ ုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြ ဲ႕မ်ားမွ လက္နက္ ျဖဳတ္သိမ္းရမည္ 
ဆိုသည့္ ဖိအားကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိ ုင္လိမ့ ္မည္ျဖစ္သည္။ 

 လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားမွာ ရံ ုးထြက္လာေသာ ႏိ ုင္ငံမ်ားတြင္ လံု ျခံ ဳေရးက႑ 
ေပါင္းစည္းေရးႏွင္ ့ ပဋိပကၡအေျခအေနမ်ားသို႕ ျပန္လည္ေရာက္ရွ ိေစႏိ ုင္သည့္ 
အႏၲရာယ္မ်ားအား ေလွ်ာ့ခ်ရန္အတြက္ အခ်ိန္ႏွင္ ့ အေျခအေနမ်ားအား ပိ ုမိ ုရရွ ိေစရန္ 
နည္းလမ္း မ် ိ ဳးစံ ု အသံုးျပဳခဲ ့ ၾကပါသည္။ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ 
မဟာဗ်ဴဟာအစီအစဥ္မ်ားမွ ပထမတစ္ခုမွာ စစ္သည္မ်ားအား သက္ဆိုင္ရာ 
တပ္ေျမမ်ားတြင္ ရိ ုးရွင္းစြာ ထားရွ ိရန္ျဖစ္ျပီး ၄င္းမွာ လက္နက္ကိုင္အဖဲ ြ႕မ်ား သည္ 
ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနေသာ ညွိႏႈ ိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွ တစ္ဆင္ ့ မိမိတိ ု႕သည္ တပ္ဖြ ဲ႕မ်ားမွ 
ထြက္ခြာရန္သို႕မဟုတ္ ႏိ ုင္ငံစစ္တပ္တစ္ခုအတြင္း ေပါင္းစည္းရန္အတြက္ ပံ ့ပိ ုးေပးႏိ ုင္ေသာ 
အေျခအေနမ်ားအေပၚ သေဘာတူေက်နပ္မႈရွ ိလာသည့္ အခ်ိန္ကာလအထိ ျဖစ္ပါသည္။ 

 ၉၉  Dudouet V, Giessmann H J and Planta K (2012), ‘From Combatants to Peacebuilders: A Case for Inclusive Participatory and 
Holistic Security Transitions’, Berghof Foundation Policy Report. 

 ၁၀၀  Sedra M (2017), Security Sector Reform in Conflict-Affected Countries: The Evolution of a Model, Routledge.
 ၁၀၁  Recent challenges faced in implementing Myanmar’s ceasefire mechanisms (i.e., putting into operation the Joint Monitoring 

Committee at the Union, state and local levels) underscore the difficulty of translating political commitments made on paper 
into functioning institutional mechanisms that are adequately staff and resourced.
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 နီေပါသည္ ထက္ပါ နည္းစနစ္အတြက္ အေကာင္းဆံုး ပံ ုဥပမာတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ 
၂၀၀၆ ခုႏွစ္ ဘက္စံ ုလြမ္းျခံဳေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီမႈမွ စတင္ကာ မား၀စ္ 
သူပုန္အဖြ ဲ႕သည္ (ျပည္သူ႕လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ [pLA]) အစိ ုးရ၊ ယူအန္ႏွင္ ့ အျခားေသာ 
ႏိ ုင္ငံတကာအဖြဲ႕မ်ားမွ DDr လုပ္ငန္းစဥ္အား လုပ္ေဆာင္ရန္ဆိုသည့္ ၾကီးမားေသာ 
ဖိအားကို ခံစားခဲ ့ရ (ဆန္႕က်င္) ၾကရပါသည္။ မား၀စ္မ်ား၏ ၄င္း DDr လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုသည္မွာ 
“ျမင္းအား လွည္းတပ္ေပးျခင္း” ျဖစ္သည္ဟု ရႈျမင္ၾကျပီး အေၾကာင္းမွာ မ်ားစြာေသာ 
မား၀စ္ တပ္ဖြ ဲ႕မ်ားမွ ႏိ ုင္ငံ ့စစ္တပ္အတြင္း၁၀၂ ေပါင္းစည္းျခင္းႏွင္ ့ ထိ ုကဲ ့သိ ု႕ 
ေပါင္းစည္းရန္ လုပ္ငန္းပံ ုစံမ်ားအေပၚ သေဘာတူညီမႈမ်ားမရွ ိခင္ ၄င္းတို႕အဖြ ဲ႕မ်ားအား 
ဖ်က္သိမ္းရန္ လိုအပ္ျခင္း ေၾကာင္ ့ ျဖစ္ပါသည္။ မား၀စ္မ်ားသည္ လံု ျခံ ဳေရးဆိုင္ရာ 
ညွိႏႈ ိင္းေဆြးေႏြးပြ ဲမ်ားအတြက္ အခ်ိန္ ပိ ုမိ ုရရွ ိရန္ႏွင္ ့ ဖြ ဲ႕စည္းပံ ု အေျခခံ ဥပေဒေရးဆြဲ ျခင္း 
လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ လြမ္းမိ ုးမႈ ရရွ ိေစရန္ ဗဟိုထိန္းခ်ဳပ္မႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္းလုပ္ငန္းအား 
ညွိႏိ ႈင္းေဆြးေႏြးမႈ နည္းလမ္းျဖင္ ့ ထိေရာက္စြာ အသံုးျပဳခဲ ့ပါသည္။ 

 pLA စစ္သားမ်ားသည္ လံု ျခံ ဳေရးက႑ ေပါင္းစည္းေရးအတြက္ ႏိ ုင္ငံေရးသေဘာတူညီ
မႈမ်ားရရွ ိသည့္ အခ်ိန္ထိ သက္ဆိုင္ရာ တပ္ေျမမ်ားတြင္ ဆက္လက္ရွ ိေနမည္ျဖစ္သည္။၁၀၃ 
ငါးႏွစ္တာကာလအတြင္း စစ္တပ္မ်ားေပါင္းစည္းျခင္းႏွင္ ့ လက္နက္ၾကီး မ်ားအား 
လက္လြဲျခင္း လုပ္ေဆာင္ရန္ အစရွ ိသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ အစိ ုးရႏွင္ ့ မား၀စ္မ်ား 
အၾကားမတူညီေသာ အျမင္သေဘာထားမ်ားေၾကာင္ ့ ေဆြးေႏြးညွိႏိ ႈင္းရန္ ႏွစ္ဖက္လံုးမွ 
ျငင္းဆိုေနခဲ ့ ၾကပါသည္။ မား၀စ္မ်ားသည္ ယူအန္ ေစာင္ ့ ၾကည့္ေရးမစ္ရွင္ ထြက္ခြာသြားျပီး 
လံု ျခံ ဳေရးက႑ေပါင္းစည္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား စတင္ရန္ အေျခအေနမ်ား ရွ ိလာသည့္ 
၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လအထိ ၄င္းတို႕၏ လက္နက္မ်ားအား ျပည့္၀စြာထိန္းခ်ဳပ္မႈ 
ျပဳထားခဲ ့ ၾကပါသည္။ 

 အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားထဲမွ ေမွ်ာ္လင္ ့ထားျခင္း 
မရွ ိေသာ္လည္း ရရွ ိခဲ ့ေသာ အက်ိဳးရလဒ္ မ်ားမွ တစ္ခုမွာ မား၀စ္ စစ္သည္မ်ားအတြက္ 
၄င္းတို႕၏ အနာဂတ္လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ သံုးသပ္ျပင္ဆင္ရန္ အခ်ိန္ ရရွ ိခဲ ့ ျခင္း 
ျဖစ္ပါသည္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြ ဲမ်ားအတြင္း မား၀စ္မ်ားသည္ နီေပါစစ္တပ္ႏွင္ ့ 
pLA တို႕ ႏွစ္ခုေပါင္းျပီး အမ်ိ ဳးသားစစ္တပ္တစ္ခု ဖြ ဲ႕စည္းရန္ မူလက အဆိုျပဳခဲ ့ပါသည္။ 
၄င္းေတာင္းဆိုမႈ မျဖစ္ေျမာက္လာေပမယ့္လည္း၊ စစ္တပ္အတြင္း ေပါင္းစည္းရန္ 
အခ်ိန္က်လာေသာအခါ ၉၀ ရာခု ိင္ႏႈန္းေသာ မား၀စ္ စစ္သားေဟာင္းမ်ားသည္ 
စစ္တပ္အစား လူမႈအဖြ ဲ႕အစည္းမ်ားအတြင္း ျပန္လည္ ေပါင္းစည္းမႈ ျပဳခဲ ့ ၾကပါသည္။ 
၄င္းသည္ မား၀စ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ မူလရည္ရြယ္ ခ်က္မဟုတ္ေသာ္လည္း ၄င္းသည္ 
မား၀စ္တပ္ဖြ ဲ႕မ်ား လံု ျခံ ဳေရးက႑ျပင္ပ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈအား ထိေရာက္စြာ လုပ္ေဆာင္ 
ႏိ ုင္မႈအား ပံ ့ပိ ုးေပးခဲ ့ပါသည္။၁၀၄ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ အေထြေထြျငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီမႈ 
လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ ့ေသာ မိ ုဇန္ဘီက်ဴတြင္ ဆင္တူေသာ ရလဒ္မ်ားရရွ ိခဲ ့ပါသည္။ 
၄င္းတုိ႕သည္လည္း မူလက အသစ္ေသာ အမ်ိဳးသားစစ္တပ္တစ္ခု တည္ေထာင္ရန္ႏွင္ ့ 
သူပုန္အဖြ ဲ႕ျဖစ္ေသာ rENAmO စစ္သားမ်ားႏွင္ ့မွ အသစ္ေသာတပ္ဖြ ဲ႕အတြင္း မ်ားစြာ 
ထည့္၀င္ေပါင္း စည္းရန္ ၾကိဳတင္ေမွ်ာ္မွန္းခဲ ့ ၾကပါသည္။ သက္ဆိုင္ရာ တပ္ေျမမ်ားတြင္ 
ႏွစ္ႏွစ္ၾကာ ကုန္ဆံ ုးခဲ ့ ျပီးေနာက္ စစ္ပြ ဲမ်ားတြင္ ပါ၀င္ခဲ ့ေသာ မ်ားစြာေသာ စစ္သားမ်ားသည္ 
ေမာပန္းေနခဲ ့ ၾကျပီး ျပန္လည္ေပါင္းစည္းမႈျပဳရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ ့ ၾကပါသည္။၁၀၅ 

 ၾကားကာလ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ ဒုတိယလုပ္ငန္းမွာ အသြင္ကူးေျပာင္းကာလ 
လံုျခံဳေရးတပ္ဖြ ဲ႕မ်ား ဖြ ဲ႕စည္းရန္ျဖစ္ျပီး ၄င္းမွာ ကြပ္ကဲမႈႏွင္ ့ ထိန္းခ်ဳပ္မႈဆိ ုင္ရာ 
ဖြ ဲ႕စည္းမႈမ်ားအား မူလအတိုင္းထားရွ ိ ျပီး လံု ျခံ ဳေရးလွစ္ဟာမႈမ်ားအား ကာကြယ္ေပးရန္ႏွင္ ့ 
စစ္သည္ေဟာင္းမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္ႏွင္ ့ ၀င္ေငြလိုအပ္ခ်က္မ်ားအား ေျဖရွင္းႏိ ုင္ရန္ 
တို႕အပါ၀င္ ကြဲ ျပားေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအား ျဖည့္ဆည္း လုပ္ေဆာင္ႏိ ုင္ရန္ 
ျဖစ္ပါသည္။၁၀၆

 ကိုဆိ ုဗိ ုလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဖြ ဲ႕ (KLA)မွ သူပုန္တပ္ဖြ ဲ႕မ်ားႏွင္ ့ ဖြ ဲ႕စည္းထား ေသာ 
ကိုဆိ ုဗိ ု ကာကြယ္ေစာင္ ့ေရွာက္ေရး ေကာ္ပိ ုေရးရွင္း (KpC)သည္ ပံ ုဥပမာေကာင္းတစ္ခု 



 ၁၀၇  https://en.wikipedia.org/wiki/Brussels_Agreement_(2013). The agreement stipulates that there shall be one police force for 
all of Kosovo, including its northern parts, to be called “Kosovo Police”, but the Regional Police Commander for the Serb-
majority areas must be a Kosovo Serb.

 ၁၀၈  Colleta N J and Muggah R (2009), ‘Context Matters: Interim Stabilisation and Second Generation Approaches to Security 
Promotion’, Conflict, Security & Development 9 (4), December, pp 425–454, and Hendrickson D (Ed.) (1998), ‘Safeguarding 
Peace: Cambodia’s Constitutional Challenge’, Accord: An International Review of Peace Initiatives, Issue 5, November.

 ၁၀၉  Ashley D (1998), ‘Between War and Peace: Cambodia 1991–98’, in Hendrickson D (Ed.), ‘Safeguarding Peace: Cambodia’s 
Constitutional Challenge’, Accord: An International Review of Peace Initiatives, Issue 5, November.

ျဖစ္ပါသည္။ KpC သည္ KLA တပ္ဖြ ဲ႕မ်ား လက္နက္ျဖဳတ္သိမ္းေရး - စစ္ပြ ဲမ်ား 
အဆံုးသပ္ရန္သေဘာတူညီမႈျဖင္ ့ သတ္မွတ္ထားခဲ ့ ျခင္းျဖစ္ျပီး - ႏွင္ ့ KLA အဖြဲ႕မ်ားအား 
ဆက္လက္ ထားရွ ိေရး - မ်ားစြာေသာ ေဘာေဘနီးယန္းရင္းသားမ်ားမွ လြတ္လပ္ေသာ 
ကိုဆိ ုဗိ ု ျပည္တစ္ခု၏ အနာဂတ္ စစ္တပ္အျဖစ္ ေမွ်ာ္လင္ ့ထားမႈ - တို႕အၾကားရွ ိ 
သေဘာတူညီမႈ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ KpC သည္ ျငိမ္၀ပ္ပိျပားေရးအား ထိန္းသိမ္းရန္ျဖစ္ေသာ 
အဓိကျပဌာန္းခ်က္ႏွင္ ့ အတူ အရပ္သား အေရးေပၚကူညီေရး အဖြ ဲ႕အစည္းတစ္ခု 
ျဖစ္လာခဲ ့ပါသည္။ KpC သည္ frENCh sECuritE CiviLE ေနာက္ပိ ုင္း စံျပျဖစ္ခဲ ့ ျပီး 
လက္ေတြ႕တြင္ လက္နက္မ်ား၊ စစ္တပ္ယူနီေဖာင္မ်ားႏွင္ ့ ရာထူးမ်ားအပါအ၀င္ ျဖစ္ေသာ 
KLA ၏ စစ္တပ္ဖြ ဲ႕စည္းပံ ုအား ဆက္လက္ စြ ဲကိ ုင္ထားပါသည္။ ၄င္းသည္ ကိုဆိ ုဗိ ု 
ဆာ့ဘ္မ်ားႏွင္ ့ ဘာေအနီးယန္းမ်ား အစရွ ိသည့္ မတူညီသည့္ ကိုဆိ ုဗိ ု တိ ုင္းရင္းသား 
အဖြ ဲ႕မ်ားအတြက္ ကန္႕သတ္မႈရွ ိ ဖြင္ ့ထားေပးပါသည္။ 

 ၾကားကာလလံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ အဖြ ဲ႕အစည္းတစ္ခုအျဖစ္ KpC သည္ တည္ျငိမ္ေရး၊ 
စသည္မ်ားအား အရပ္သားတာ၀န္မ်ား လမ္ညႊန္လုပ္ေဆာင္ေစျခင္းႏွင္ ့ လြတ္လပ္ေရးအား 
တည္တံ့ေစေရး ပ့ ့ ံပိ ုးေသာ ႏိ ုင္ငံေရးအေျခအေနမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ အခ်ိန္ႏွင္ ့ 
အေျခအေနမ်ား ဖန္တီးျခင္း အစရွ ိေသာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အဓိကက်ေသာ အခန္းက႑မွ 
ပါ၀င္ ပံ ့ပိ ုးခဲ ့ပါသည္။ အသိအမွတ္ျပဳရမည္မွာ ၄င္းလုပ္ငန္းစသည္သည္ KLA 
တပ္ဖြ ဲ႕၀င္ေဟာင္းမ်ားအား ၄င္းတို႕၏ ဂုတ္သိကၡာအား ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းရန္ႏွင္ ့ 
စစ္ပြ ဲမ်ားအျပီး အတင္းအဓၶမ လက္နက္ျဖဳတ္သိမ္းခံရျခင္းေၾကာင္း “အရာရာ 
ဆံုးရႈ ံ ု း ျပီ” ဆိုသည့္ အရွက္ရမႈမ်ား မခံစားရေစဘဲ အဖြ ဲ႕၏ တရား၀င္မႈအား 
ဆက္လက္ တည္ရွ ိေနေစရန္ ျဖည့္စြမ္းေပးပါသည္။ ကိုဆု ိဗိ ုသည္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ 
ဆားဘီးရားမွ လြတ္လပ္ေရးရေၾကာင္း ေၾကျငာျပီး (ႏိ ုင္ငံအတြင္းေနထိုင္လ်က္ရွ ိေသာ 
ဆာ့ဘ္လူနည္းစုမ်ား၏ ၾကီးမားေသာ ဆန္႕က်င္မႈမ်ားခဲ ့ခဲ ့ရၾကပါသည္)၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ 
KpC သည္ ကိုဆိ ုဗိ ု အမ်ိ ဳးသားစစ္တပ္အျဖစ္ အသြင္ ကူးေျပာင္းရန္ စီစဥ္ထားရွ ိ ၾကပါသည္။ 
၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ အီးယူသည္ ကိုဆိ ုဗိ ုႏွင္ ့ ဆားဘီးရား၁၀၇ အၾကား သေဘာတူညီမႈ 
တစ္ခုရရွ ိရန္ ေစ့စပ္ညွ ိႏိ ႈင္းေပးခဲ ့ ျပီး ၄င္းမွာ ကိုဆိ ုဗိ ုရွ ိ ဆာ့ဘ္လူနည္းစုမ်ားအတြက္ ၄င္းတို႕ 
ကိုယ္ပိ ုင္ ရဲတပ္ဖြ ဲ႕မ်ားႏွင္ ့ အသနားခံရန္ တရားရံ ုးမ်ားထားရွ ိေရးအား ခြင္ ့ ျပဳရန္ျဖစ္ပါသည္။ 

 တတိယေျမာက္ နည္းလမ္းမွ အစိ ုးရမဟုတ္ေသာ လက္နက္ကိုင္အဖြ ဲ႕မ်ားအတြက္ 
၄င္းတို႕ ထိန္းခ်ဳပ္ေသာ နယ္ေျမေဒသမ်ားတြင္ ေဒသတြင္း ကိုယ္ပိ ုင္အုပ္ခ်ဳပ္စီမံ 
ပိ ုင္ခြင္ ့မ်ားအား အပ္ႏွင္းရန္ႏွင္ ့ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ ကာလအတြင္း လံု ျခံ ဳေရးဆိုင္ရာ 
စြမ္းအားမ်ားအေပၚ ဗဟိုထိန္းခ်ဳပ္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ရန္တို႕ ျဖစ္ပါသည္။၁၀၈ CAmbODiA တြင္ ၁၉၉၁ 
ခုႏွစ္ ပဲရစ္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီမႈတြင္ပါ၀င္ေသာ စစ္တပ္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား 
အေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္ရန္ က်ရႈ ံးမႈမ်ား အား တံု႕ျပန္ေျဖရွင္းရန္ အလားတူ 
လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားရွ ိခဲ ့ပါသည္။ ပဲရစ္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူမႈသည္ စစ္ျပိဳင္ဘက္မ်ားျဖစ္ 
သည့္ အဖြ ဲ႕ေလးဖြ ဲ႕မႈ အနည္းဆံုး ၇၀ ရာခိ ုင္ႏႈန္းအား လက္နက္ျဖဳတ္သိမ္းရန္၊ အဖြ ဲ႕ 
ျပန္လည္ဖြ ဲ႕စည္းရန္ႏွင္ ့ တပ္ေျမမ်ားတြင္ သာေနထိုင္ရန္ႏွင္ ့ က်န္ရွ ိသည့္ ၃၀ ရာခိ ုင္ႏႈန္းအား 
အသစ္ေသာ အမ်ိဳးသားစစ္တပ္ အတြင္း ေပါင္းစည္းေစရန္ ေတာင္းဆိုထားပါသည္။ 
CAmbODiA အစိ ုးရႏွင္ ့ ကြန္ျမဴနစ္မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕ႏွစ္ခုတိ ု႕သည္ အထိုက္အေလ်ာက္ 
လိုက္ေလ်ာမႈမ်ား ရွ ိခဲ ့ ျပီး၊ ခမာနီမ်ားမွ ၄င္းကဲ့သိ ု႕ လုပ္ေဆာင္ရန္ ျငိမ္းဆိ ုခဲ ့ ၾကျပီး 
အပစ္အခတ္ရဲစဲမႈအား ေက်ာခိ ုင္းခဲ ့ ၾကပါသည္။ 

 ေရွ႕လာမည့္ ငါးႏွစ္အတြင္း CAmbODiA စစ္ႏွင္ ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရး အၾကားရွ ိႏိ ုင္ငံတစ္ခုအျဖစ္ 
ရပ္တည္သြားရမည္ ျဖစ္သည္။ အာဏာခြ ဲေ၀ရာတြင္ တည္ျငိမ္မႈမရွ ိေသာ အစိုးရသည္ 
၁၉၉၃ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြ ဲမ်ားမွ ျဖစ္ေပၚလာျပီး ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ ျပဳ ိလဲသြားခဲ ့ပါသည္။ 
ဟူဆန္းအဖြ ဲ႕သည္ လက္နက္ျဖဳတ္သိမ္းမႈလုပ္ေဆာင္ရန္ ဆႏၵမရွ ိေသာ ခမာနီအဖြ ဲ႕ႏွင္ ့ 
ထိပ္တိ ုက္ရင္ မႈႏွင္ ့ လြမ္းမိ ုးမႈ ခံရျပီး ၄င္းတို႕၏ အမာခံနယ္ေျမျဖစ္ေသာ ႏိ ုင္ငံ၏ 
အေနာက္ဘက္ရွ ိ ပိန္လင္းေဒသအား အုပ္ခ်ဳပ္ ခြင္ ့အား ဆက္လက္ ရရွ ိခဲ ့ ၾကပါသည္။ ၄င္း 
ခမာနီအဖြ ဲ႕သည္ အစိ ုးရႏွင္ ့ ႏိ ုင္ငံေရးရ သေဘာတူညီမႈမ်ားရွ ိေနေသာ္လည္း ၄င္းအေနျဖင္ ့ 
စစ္ေရးအရ အဓိကက်ေသာ အမာခံနယ္ေျမႏွစ္ခုကိ ု ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းထားပါသည္။ 
၄င္းတြင္ “အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ ျမတ္ေရး” ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ မ်ားစြာေသာ 
ခမာနီေခါင္းေဆာင္မ်ားအား (အျငင္းပြားဖြယ္) လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင္ ့ ေပးျခင္းမ်ားလည္း 
ပါ၀င္ပါသည္။၁၀၉ 

 saferworld  ၄၁



၄၂   ပဋိပကၡခံစားခဲ ့ရေသာ ေဒသမ်ားတြင္ လံု ျခံ ဳေရးက႑ေပါင္းစည္းျခင္း- ျမန္မာႏိ ုင္ငံအတြက္ ဆင္ျခင္သံုးသပ္ျခင္း   

၄င္းသည္ ခမာနီမ်ားအား ႏု ိင္ငံ၏ေဘာင္အတြင္း ျပန္လည္ေရာက္ရွ ိလာေစရန္ 
လုပ္ေဆာင္ႏိ ုင္ခဲ ့ေသာ ႏွစ္ဘက္လံုးမွ အႏိ ုင္ရေသာ နည္းလမ္းအျဖစ္ အစိ ုးရမွ 
အမႊမ္းတင္ေျပာဆိုေနခဲ ့ေသာ္လည္း၊ ျပည့္စံ ုရွင္းလင္းေသာ အသိအမွတ္ျပဳမႈတစ္ခု 
အေပၚ အေျခခံျပီး ၄င္းတို႕၏ ျငိမ္းခ်မ္းေသာ လူမႈအသိုင္းအ၀န္းမ်ားအတြင္းသို႕ 
ျပန္လည္ေပါင္းစည္းျခင္းတြင္ တစ္ျဖည္းျဖည္း အဆင့္ (၃) ဆင့္ ျဖင္ ့ တစ္ျဖည္းျဖည္း 
လုပ္ေဆာင္ေသာ ပံ ုစံ ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ လိုအပ္ပါသည္၊ ၄င္း အဆင့္ (၃) ဆင့္မွာ 
စစ္တပ္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင္ ့ လူမႈ စီးပြားေရးတို႕ျဖစ္ပါသည္။ CAmbODiA အစိ ုးရမွ 
တိုက္ခိ ုက္ေရးသမားမ်ားႏွင္ ့ အရာရွ ိတပ္မွဴးမ်ားအား ခိ ုင္မာေသာ မက္လံုးမ်ားေပးျခင္းျဖင္ ့ 
၄င္းတို႕၏ တစ္ကိုယ္ရည္ေဘးကင္းလံု ျခံ ဳမႈႏွင္ ့ ၄င္းတို႕ပိ ုင္ပစၥည္းမ်ားႏွင္ ့ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေဘးကင္းလံု ျခံ ဳမႈအား အာမခံ ေသခ်ာေစရန္ျဖစ္သည္။ 

 အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား၏ အဓိက ရည္ရြယ္ 
ခ်က္မွာ အစိ ုးရမဟုတ္ေသာ လက္နက္ကိုင္ အဖြ ဲ႕မ်ားအတြက္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး 
သေဘာတူညီမႈတစ္ခုႏွင္ ့ ၄င္းတို႕မွ အမ်ိ ဳးသားလံု ျခံ ဳေရးက႑အတြင္း ေပါင္းစည္းျခင္း 
သို႕မဟုတ္ ၄င္းတို႕မွ ထိုကဲ ့သိ ု႕ ေရြးခ်ယ္ခဲ ့လ်င္ ေရွာဖယ္ေနေရး အစရွ ိသည္တို႕ကိ ု 
ညွ ိႏႈ ိင္းေဆြးေႏြးရန္ အခ်ိန္ ဖန္တီး နိ ုင္ရန္ ျဖစ္သည္။ ယခုေဆြးေႏြးမႈ၏ တစ္ခ် ိ ဳ႕ 
အစိတ္အပိ ုင္းတြင္ အမ်ိ ဳးသားလံု ျခံ ဳေရးက႑အတြက္ ဖြ ဲ႕စည္းပံ ုႏွင္ ့ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံေရးႏွင္ ့ 
လူမႈအဖြ ဲ႕အစည္းအတြင္းရွ ိ အဖြ ဲ႕မ်ားအားလံုး၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင္ ့ ပိ ုမိ ု ကိ ုက္ညီမႈ 
ရွ ိေစရန္ “စစ္အေျခခံ” မွ “ျငိမ္းခ်မ္းေရး  အေျခခံ” ေသာ ႏိ ုင္ငံတစ္ခု ျဖစ္လာေစရန္ 
လိုအပ္ေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ားအစရွ ိသည္တို႕အား ထည့္သြင္းရန္ လိုအပ္ခဲ ့ပါသည္။ 
၄င္းအတြက္ စစ္တပ္မ်ားသာမက ရဲႏွင္ ့ တရားေရးပ့ ံပိ ုးသူမ်ားအစရွ ိသည္တို႕ အပါအ၀င္ 
တို႕တြင္ က်ယ္ျပန္႕ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လိုအပ္မည္ျဖစ္သည့္ အျပင္ ssr 
လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ အဓိကက်ေသာ လံုျခံဳေရးတပ္ဖြ ဲ႕မ်ားအား ၾကီးၾကပ္ရန္ႏွင္ ့ တာ၀န္ခံ 
ႏိ ု ္င ္ေသာ အရည္အေသြးရွ ိသည့္ လံု ျခံ ဳေရးက႑အတြင္းႏွင္ ့ ျပင္ပရွ ိ အမွန္တကယ္ 
က်ယ္ျပန္႕ေသာ အရပ္သားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားလည္း လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ 

 ၄င္းတို႕သည္ အရမ္းခက္ခဲျပီး အကဲဆတ္ေသာလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေနေသာ္လည္း၊ 
ျငိမ္းခ်မ္းေရး စကား၀ိ ုင္းမ်ားတြင္ က်ယ္ျပန္ေသာ ssr ေခါင္းစဥ္အား အစပ်ိ ဳးျခင္းႏွင္ ့ 
ျငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီမႈ တစ္ခုအတြက္ အနိမ္ ့ဆံ ုးပံ ့ပိ ုးရမည့္ အရာမ်ားအေပၚ 
သေဘာတူညီျခင္းတို႕သည္ အပိ ုင္း ၂-ဂ တြင္ မီးေမာင္းထိုးျပခဲ ့သည့္အတိုင္း 
တစ္ခ် ိ ဳ႕ေသာ အေၾကာင္းျပ ခ်က္မ်ားေၾကာင္ ့ အေရးၾကီးေနမည္ျဖစ္သည္။ ၄င္းတို႕သည္ 
NCA လက္မွတ္ေရးတိုးထားေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြ ဲ႕မ်ားႏွင္ ့ 
ေနာက္ဆက္တြဲ ရရွ ိလာေသာ ျပည္ေထာင္စု ျငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္အား 
လံု ျခံ ဳမႈရွ ိေစရန္ ကူညီေပး ႏိ ုင္မည္ျဖစ္ျပီး ssr ဆိုင္ရာ အနာဂတ္ေဆြးေႏြးပြ ဲမ်ားအား 
လမ္းညႊန္မႈေပးႏိ ုင္ေသာ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ႏွင္ ့ လုပ္ငန္းစဥ္တို႕အား ခ်မွတ္ႏိ ုင္ေစသည့္ 
(အဖြ ဲ႕မ်ားအား ၀န္ခံကတိျပဳေစျပီး) အခ်က္မ်ားအတြက္ၾကာင္ ့ ျဖစ္ပါသည္။ 

 ssr အား အေကာင္ထည္ေဖာ္ရာတြင္ အေရးၾကီးမႈမ်ားအား အျခားႏိ ုင္ငံမ်ားမွ 
က်ယ္ျပန္႕ေသာ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားမွ သတိျပဳ သံုးသပ္ႏိ ုင္မည္ျဖစ္ျပီး ၄င္းတို႕မွာ 
အၾကံျပဳသည္မွာ DDr အေပၚ အလြန္႕အလြန္က်ဥ္းေျမာင္းေသာ အေလးေပးမႈသာ ထားရွ ိ 
ရန္ႏွင္ ့ စစ္တပ္ေပါင္းစည္းျခင္းသည္ ျငိမ္ခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခု၏ ေရရွည္ တည့္တ့ ံမႈ 
အား  ျခိမ္းေျခာက္ႏိ ုင္ေၾကာင္းတို႕ ျဖစ္ပါသည္။၁၁၀  စစ္တပ္ ေပါင္းစည္းျခင္းသည္ 
စစ္ပြ ဲမ်ား အလြန္ အေျခအေနမ်ားတြင္ ပု ံမွန္အားျဖင္ ့ ဦးစားေပးျဖစ္ျပီး၊ အေၾကာင္းမွာ 
၄င္းအေျခအေနတြင္ အစိ ုးရမဟုတ္ေသာ စစ္တပ္ တပ္ဖြ ဲ႕မ်ားသည္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ 
ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ျခိမ္းေျခာက္မႈ ျဖစ္ေစႏိ ုင္သည္အတြက္ ျဖစ္သည္။ စစ္တပ္ 
ေပါင္းစည္းျခင္းသည္ က်ယ္ျပန္႕ေသာ လံုျခံဳေရးႏွင္ ့ တရားေရးက႑မ်ား ျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလဲျခင္းထက္စာလ်င္ ပိ ုမိ ုလြယ္ကူမႈရွ ိႏိ ုင္ပါသည္။ အက်ပ္ရိ ုက္မႈတစ္ခုမွာ စစ္တပ္ 
ေပါင္းစည္းျခင္းသည္ ေရတိုျငိမ္းခ်မ္းေရးရရွ ိရန္ ကူညီေပးေနေသာ္လည္း  ssr ၏ 
အခ်ိဳ႕ေသာ လုပ္ငန္း အစိတ္အပိ ုင္မ်ား အတိုင္းအတာ တစ္ခုအထိ မပါခဲ ့ဘူးဆိုလွ်င္ 
အရပ္ဘက္ ဒီမိ ုကေရစီ ၾကီးၾကပ္မႈအေပၚ အားေပးျခင္းမရွ ိသည့္ ခိ ုင္မာေသာ စစ္တပ္ 
ယႏၲရားတစ္ခုအျဖစ္ ရလဒ္ျဖစ္ေပၚေစျခင္းျဖစ္သည္။ 

 ဤက်ဥ္းေျမာင္းေသာ အေျပာင္းအလဲတစ္ခုသည္ ျမန္မာႏိ ုင္ငံ၏ လံု ျခံ ဳေရးဆိုင္ရာ 
ျပႆနာမ်ားအား ေျဖရွင္းႏိ ုင္မည္ မဟုတ္ဘဲ (ပိ ုမိ ုဆိ ုးရြားေစႏိ ုင္ေသာ အလားအလာရွ ိ ျပီး)၊ 

 ၁၁၀  Licklider R (2014), ‘So what?’ in Licklider R (Ed.) (2014), New Armies from Old: Merging Competing Military Forces after Civil 
Wars (Georgetown University Press).

ssr အတြက္ ႏိ ုင္ငံေရး 
ေျမျပင္အေနအထားအား 

ျပင္ဆင္ျခင္း



အထူးသျဖင္ ့ တိ ုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြ ဲ႕တစ္ခုခုသည္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မွ 
ႏႈတ္ထြက္သြားခဲ ့မည္ဆိုလ်င္ ျဖစ္ႏိ ုင္ေခ်ရွ ိပါသည္။ ၄င္းအေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားေၾကာင္ ့ 
ျမန္မာႏိ ုင္ငံတြင္ ssr အတြင္ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ နက္ရႈ ိင္းေသာ ဖြ ဲ႕စည္းမႈပံ ုစံဆိ ုင္ရာ 
အကန္႕အသတ္မ်ားအား ေက်ာ္လြားႏိ ုင္ရန္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား မ်ားစြာ လိုအပ္လ်က္ရွ ိပါသည္။ 
၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြ ဲ႕စည္းပံ ု အေျခခံဥပေဒတြင္ အာဏာသည္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိ ုင္မႈႏွင္ ့ အတူ 
တပ္မေတာ္၏ လက္ထဲတြင္ ရွ ိေနျပီး၊ တပ္မေတာ္မွ ခိ ုင္ခု ိင္မာမာေျပာဆိုေနသည္မွာ 
တည္ျငိမ္မႈႏွင္ ့ တရားဥပေဒစိ ုးမိ ုးေရးမ်ားရရွ ိသည့္အခ်ိန္ထိ ႏိ ုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင္ ့ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ အခန္းက႑မ်ား (၄င္းတို႕တြင္ ဖြ ဲ႕စည္းပံ ု အေျခခံဥပေဒ 
ျပင္ဆင္မႈမ်ားအေပၚ ဗီတိုအာဏာမ်ားရွ ိေနျခင္းတို႕အပါအ၀င္) တြင္ ၄င္းတို႕ ဆက္လက္ 
ရွ ိေနမည္ ဆိုသည့္ အခ်က္ျဖစ္ပါသည္။၁၁၁ 

 ထပ္ေပါင္းဆိုရေသာ္ တပ္မေတာ္သည္ ႏိ ုင္ငံ၏ အၾကီးဆံုးေသာ စီးပြားေရး 
အဖြ ဲ႕ၾကီးမ်ားႏွင္ ့ ႏိ ုင္ငံ၏ ဒုတိယအၾကီးဆံုး ႏိ ုင္ငံေရးပါတီျဖစ္ေသာ usDp အား 
ဖြ ဲ႕စည္းတည္ေထာင္ခဲ ့ပါသည္။ ၄င္း စီးပြားေရးႏွင္ ့ ႏိ ုင္ငံေရးဆို ္င္ရာ အခန္းက႑မ်ား သည္ 
မည္သို႕ပင္ဆုိေစ တပ္မေတာ္၏ အဓိက လံုျခံဳေရး/ကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားအား 
ျပည့္မွ ီေစရန္ လုပ္ေဆာင္ ရမည့္ ၄င္တုိ႕၏ အရည္အေသြးအား ေလ်ာ့က်ေစျပီး 
ဒီမိ ုကေရစီစနစ္ က်င္ ့သံ ုးေသာ လူမႈအသိုက္အ၀န္းမ်ားတြင္ေတြ႕ရေသာ အရပ္ဖက္-စစ္ဖက္ 
ဆက္ဆံေရးမ်ားႏွင္ ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ်ားအား ထိခိ ုက္ေစသည့္ အက်ိဳးဆက္မ်ားရွ ိေၾကာင္း 
ေတြ႕ျမင္ရပါသည္။၁၁၂ လက္တေလာကာလတြင္ အေျခခံက်ေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအတြက္ 
အခြင္ ့အလမ္း မရွ ိ ျဖစ္ေနေသာ္လည္း  ယခုကဲ့သိ ု႕ ေသာ အေျခအေနမ်ိ ဳးတြင္ 
ေျပာင္းလဲမႈျပဳလုပ္ရန္အတြက္ သာဓကမ်ား ရွ ိေနပါသည္။ 

 အင္ဒိ ုနီးရွား စစ္တပ္ (tNi) သည္၁၁၃ တပ္မေတာ္ႏွင္ ့ ဆင္တူျပီး ၄င္းသည္ 
သမားရိ ုးက် လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြ ဲ႕တစ္ခုထက္ သာလြန္စြာ ရွ ိခဲ ့ပါသည္၊ ၄င္းသည္ 
ႏိ ုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးတြင္ ဦးေဆာင္အဖြ ဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္ခဲ ့ ျပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး 
လုပ္ငန္းမ်ား မစတင္မွ ီ ရာစုႏွစ္ တစ္၀က္ေလာက္အထိ က႑မ်ားအားလံုးနီးပါး 
တြင္ လြမ္းမိ ုးမႈရွ ိေသာ တပ္ဖြ ဲ႕တစ္ခုလည္း ျဖစ္ခ့ ဲပါသည္။ ေမ ၁၉၉၈ ဒီမိ ုကေရစီ 
အသြင္ကူးေျပာင္းမႈသည္ tNi မွ ႏိ ုင္ငံေရးအခန္းက႑အား လက္လြတ္ရန္၊ ပါလီမန္ဆိုင္ရာ 
ၾကီးၾကပ္မႈအား လက္ခံရန္ႏွင္ ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ရန္ အစရွ ိေသာ 
သိသာထင္ရွားသည့္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားဆိုင္ရာ အဆိုျပဳခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ခဲ ့ပါသည္။ tNi 
အေနျဖင္ ့ အရပ္ဘက္ၾကီးၾကပ္မႈအား အားေလွ်ာ့ေစေသာ ကိုယ္ပိ ုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင္ ့အာဏာအား 
သိသာထင္ရွားစြာ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားရွ ိပါသည္။ ၄င္းအခ်က္အား ျပန္လည္ 
သံုးသပ္ၾကည့္ေသာ္ စစ္တပ္သည္ ဒီမိ ုကေရစီ သေဘာတရားမ်ားႏွင္ ့ ၊ အရပ္ဖက္ 
ႏိ ုင္ငံေရးအဖြ ဲ႕အစည္းမ်ား၏ ထိေရာက္ေသာ ၾကီးၾကပ္မႈတိ ု႕အား ျပည့္၀စြာ လက္ခံထား 
ျခင္းမရွ ိေသးေၾကာင္းႏွင္ ့ ကာကြယ္ေရးေပၚလစီအား ေရးဆြဲေဖာ္ထုတ္ရန္ တာ၀န္ယူမႈမွာ 
အလြန္အားနည္းေနေသးေၾကာင္း ယူဆႏိ ုင္ပါသည္။၁၁၄ 

 ျမန္မာႏိ ုင္ငံ၏ အနီးဆံုးေသာ အနာဂတ္အခ်ိန္တစ္ခုခုတြင္ လံု ျခံ ဳေရးက႑အေပၚ 
ေလးနက္ေသာ အရပ္ဖက္ ဒီမိ ုကေရစီ အေျခခံ ထိန္းခ်ဳပ္မႈအား ရရွ ိရန္ ၾကိဳးစားေနမႈသည္ 
လက္ေတြ႕က်မႈ မရွ ိသည္ကိုေတြ႕ရေသာ္လည္း လံု ျခံ ဳေရးတပ္ဖြ ဲ႕မ်ား အေပၚ ဥပေဒျပဳ 
ၾကီးၾကပ္မႈမ်ားအား ႏွစ္စဥ္ တိုးျမင္ ့လုပ္ေဆာင္ရန္ အသစ္ေသာ နည္းစနစ္မ်ားႏွင္ ့ 
နည္းလမ္းမ်ားအား ေရးဆြဲေဖာ္ထုတ္ႏိ ုင္ေသာ အေျခအေနမ်ားရွ ိေနပါသည္။၁၁၅ 

ယခုႏွစ္မ်ားတြင္ ပါလီမန္မွ ကာကြယ္ေရးစရိတ္အပါအ၀င္ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ 
အသံုးစရိတ္မ်ား စီစစ္မႈမ်ားရွ ိလာခဲ ့ ျပီး ပါလီမန္အေနျဖင္ ့ တပ္မေတာ္ႏွင္ ့ 
တပ္မေတာ္ထိန္းခ်ဳပ္ေသာ ၀န္ၾကီးဌာနမ်ားမွ ဘတ္ဂ်က္တိုးျမင္ ့ေဆာင္းဆိုမႈမ်ားအား 
ျငင္းဆိုခဲ ့ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားရွ ိခဲ ့ပါသည္။ ျပည္ေထာင္စု လြတ္ေတာ္တြင္ လံု ျခံ ဳေရးႏွင္ ့ 
ကာကြယ္ေရး ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ အျမဲတမ္းေကာ္မတီ တစ္ခုဖြ ဲ႕စီးျခင္းသည္ အမ်ားျပည္သူ 
ၾကီးၾကပ္မႈအတြက္ အသစ္ေသာ အေျခအေနတစ္ခုအား ဖန္တီးႏိ ုင္ခဲ ့ ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 

 ၁၁၁  The Tatmadaw holds firm to its perceived role as steward of the country’s political development and as defender of the 
nation’s sovereignty and integrity. It is guided by a deep-set fear that the union will disintegrate, and it will be surrounded by 
hostile independent nations, if ethnic nationality movements gain too much influence. 

 ၁၁၂  Brommelhorster J and Paes W-C (Eds.) (2003), The Military as an Economic Actor: Soldiers in Business (Palgrave: MacMillan).
 ၁၁၃  Tentara Nasional Indonesia is its official name.
 ၁၁၄  Sukma R (2013), ‘The Military and Democratic Reform in Indonesia’, in Blair D (Ed.) (2013), Military Engagement: Influencing 

Armed Forces Worldwide to Support Democratic Transitions, Volume II Regional and Country Studies (Washington, D.C.: 
Brookings).

 ၁၁၅  Egreteau R (2017), ‘Negotiating Parliamentary Oversight of the Security Sector in Myanmar’, ISEAS Yusuf Ishak Institute 
Perspective No. 37, June.
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၄၄   ပဋိပကၡခံစားခဲ ့ရေသာ ေဒသမ်ားတြင္ လံု ျခံ ဳေရးက႑ေပါင္းစည္းျခင္း- ျမန္မာႏိ ုင္ငံအတြက္ ဆင္ျခင္သံုးသပ္ျခင္း   

 လံု ျခံ ဳေရးက႑အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအား ပိ ုမိ ုအားေကာင္းေစေရး လုပ္ေဆာင္ၾကရာတြင္ 
ေရရွည္တည္တံ့ေသာ တိုးတက္မႈမ်ား ရရွ ိလာေစရန္မွာ စစ္တပ္၏ အာဏာအား ဟန္ခ်က္ညီမႈ 
စစ္ေဆးျခင္းအတြက္ အစီအစဥ္ေရးဆြဲ ျခင္းႏွင္ ့ စစ္တပ္အား ေစာင္ ့ေရွာက္မႈေပးေသာ 
အခန္းက႑ႏွင္ ့ ကိ ုယ္ပိ ုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင္ ့အာဏာ အပ္ႏွင္းေပးထားေသာ ၂၀၀၈  
ဖြ ဲ႕စည္းပံ ုအေျခခံ ဥပေဒအပါအ၀င္ျဖစ္သည့္ အခ်က္မ်ားအေပၚ တည္မွ ီေနပါသည္။ 
ကၽြမ္းက်င္အတက္ပညာရွင္ ဆန္မႈအတြက္ ႏိ ုင္ငံတကာ စံႏႈန္းမ်ားအား 
တပ္မေတာ္မွ လက္ခံျပီး၊ လိုက္နာရန္ ဆႏၵရွ ိမွသာ အထက္ပါတိုးတက္မႈမ်ားကို 
ရရွ ိႏိ ုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုကဲ ့သိ ု႕ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ တပ္မေတာ္အတြင္း နက္ရိ ႈင္းစြာ 
ဖြ ဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ထားေသာ ႏိ ုင္ငံေရး အေတြးအေခၚမ်ားသည္ ေျပာင္းလဲရန္လိုအပ္ျပီး 
၄င္းေျပာင္းလဲမႈအတြက္ အခ်ိန္လိ ုအပ္ကာ ျပင္ပဖိအားျဖင္ ့ လုပ္ေဆာင္ႏိ ုင္ မည္မဟုတ္ပါ။ 

 ssr ႏွင္ ့ ပတ္သက္ေသာ ေဆြးေႏြးပြ ဲ အမ်ားစုသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင္ ့ 
ေပၚလစီေျပာင္းလဲမႈမ်ားကဲ့သိ ု႕ေသာ က်ယ္ျပန္႕သည္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားထားရွ ိေနၾကစဥ္
တြင္ ၄င္းတို႕အား အေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္ႏိ ုင္ရန္လိုအပ္ျပီး “လံု ျခံ ဳေရးဆိုင္ရာ 
ပံ ုေသေတြးေခၚမႈ” ႏွင္ ့ ဆက္ဆံေရးမ်ားအား (လံု ျခံ ဳေရးပံ ့ပိ ုးသူမ်ားႏွင္ ့ ျပည္သူမ်ားအၾကား) 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရာတြင္ ပံ ့ပိ ုးေပးေသာ ႏိ ုင္ငံေရး၊ လူမႈေရးႏွင္ ့ စီးပြားေရးအေျခအေနမ်ားအား 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း ေလွ်ာ့ခ်ရန္လိုအပ္ျပီး ၄င္းသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ 
မျဖစ္မေန လိုအပ္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ 

 ယခုလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင္ ့ အေတြ႕အၾကံဳရွ ိသည့္ နိ ု ္င ္ငံမ်ားမွ အၾကံျပဳသည္မွာ ssr သည္ 
ႏိ ု ုင္ငံအတြင္းႏွင္ ့ ျပင္ပမွ က်ယ္ျပန္႕ေသာ အဖြဲ႕မ်ားတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ တူညီေသာ 
စိတ္၀င္စားမႈရွ ိမွသာ ျဖစ္ႏိ ုင္ေခ်ရွ ိေၾကာင္းျဖစ္ပါသည္။၁၁၆ တစ္ခါတစ္ရံ ႏိ ုင္ငံတကာ 
လုပ္ရွားသူမ်ားမွ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခ် ိန္တြင္ 
အေရးၾကီးေသာ အခန္းက႑မွ လုပ္ေဆာင္ေလ့ရိ ွေသာ္လည္း၊ ၄င္းကဲ့သိ ု႕ေသာ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ “ေဒသတြင္း ကိုယ္ပိ ုင္ ျဖစ္မႈ” မပါ၀င္ဘဲ ေရရွည္တည္တံ့ရန္ 
သို႕မဟုတ္ ေအာင္ျမင္ရန္ ခက္ခဲမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

 စစ္တပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွ အရပ္ဖက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသို႕ ကူးေျပာင္းေနေသာ ျမန္မာ့အသြင္ 
ကူးေျပာင္းမႈ ေရရွည္တည့္တ့ ံရန္မွာ လံု ျခံ ဳေရးက႑၏ ဒီမိ ုကေရစီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအတြက္ 
စစ္မွန္ေသာ ျပည္တြင္း မဲဆႏၵနယ္ေျမမ်ားအား ဖန္တီးျခင္းအေပၚ မူတည္ လိမ္ ့မည္ျဖစ္သည္။ 
အာဖရိကတြင္ လံု ျခံ ဳေရး တည္ေဆာက္မႈႏွင္ ့ တက္ၾကြေသာ (ေနာက္ကြယ္ရွ ိအေျခအေနမ်ား) 
အားစိ ုက္မႈမ်ားမွတစ္ဆင္ ့ အရပ္သားမ်ားအား အားေကာင္းလာေစမႈမ်ားအၾကား 
ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ ညႊန္႕ေပါင္းအဖြ ဲ႕မ်ားႏွင္ ့ ျဖတ္သန္းခဲ ့ေသာ လြန္ခဲ ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္ 
ႏွစ္ခုၾကာ ေတြ႕ၾကံဳခဲ ့ရေသာ ပံ ုဥပမာမ်ားအားျဖင္ ့ ေတြ႕ရွ ိရသည္မွာ ၄င္းသည္ ရႈပ္ေထြးျပီး 
အခ်ိန္ယူရေသာ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ပံ ုမွန္အားျဖင္ ့ အခ်င္းခ်င္းအၾကား 
ေတြ႕ဆံုေျပာဆိုမႈ ရွားပါးေသာ အစိုးရ၊ လံု ျခံ ဳေရးက႑ႏွင္ ့ အရပ္ဖက္ လူမႈအဖြ ဲ႕အစည္းမ်ား 
(ေတာင္အာဖရိက၊ ႏိ ုင္ဂ် ီးရီးယားႏွင္ ့ လစ္ဗ်ားမွ အပါအ၀င္) အစရွ ိသည့္ က်ယ္ျပန္႕ေသာ 
နယ္ပယ္ တစ္ခုမွ လူမ်ားအား အတူတကြ ေခၚေဆာင္လာေသာ၊ ၄င္းကဲ့သိ ု႕လုပ္ေဆာင္ရန္ 
ဂရုတစိ ုက္ စီစဥ္ေရးဆြဲထားေသာ ‘ေတာင္-ေတာင္’ ဟု ေခၚဆိုသည့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားသည္ 
ဥပမာေကာင္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။၁၁၇ 

 ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျမင္ ့တင္ရန္ႏွင္ ့ အမ်ားသေဘာတူညီမႈအား တည္ေဆာက္ႏိ ုင္ရန္ 
(အစိ ုးရႏွင္ ့ အမ်ားျပည္သူမ်ားအၾကား) တစ္ျခားေသာ နည္းလမ္းမွာ က်ယ္ျပန္႕စြာ 
ေဆြးေႏြးအၾကံျပဳေသာ ကာကြယ္ေရးႏွင္ ့ လံ ု ျခံ ဳေရး ျပန္လည္သုံးသပ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 
ထိထိေရာက္ေရာက္ အသံုးခ်ျခင္းျဖစ္ပါသည္။၁၁၈ ၄င္းျပန္လည္သံုးသပ္မႈမ်ား၏ အဓိက 
ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ႏိ ုင္ငံမ်ားအေနျဖင္ ့ ပဋိပကၡအလြန္ကာလမ်ားတြင္ ေတြ႕ၾကံဳလာရႏိ ုင္ေသာ 
လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားအား (စစ္တပ္ႏွင္ ့ စစ္တပ္မဟုတ္္ေသာ) ဆန္းစစ္ရန္ႏွင္ ့ 

 ၁၁၆  Cawthra G and Luckham R (Eds.) (2003), Governing Insecurity: Democratic Control of Military and Security Establishments  
in Transitional Democracies (London: Zed Books).

 ၁၁၇  These South-South dialogues took many forms, including meetings designed to share lessons, build confidence and 
deliver training for defence professionals, civil servants, parliamentarians and civil society members. The countries involved 
included Côte d’Ivoire, Ghana, Guinea, Liberia, Mozambique, Sierra Leone, South Africa and Uganda. A range of African 
organisations were involved in driving these dialogues, including Africa Security Dialogue and Research (Ghana), the Centre 
for Democracy and Development (Nigeria), the Southern African Defence and Security Management Network (SADSEM), 
and the African Security Sector Network (ASSN).

 ၁၁၈  Countries including Burundi, Uganda, Sierra Leone and South Africa have conducted reviews which explicitly sought to 
incorporate the views of groups that have traditionally been excluded from public security debates.  
 See, for instance (for the case of South Africa), Nathan L, ‘Inclusive SR Design: The South Africa White Paper on Defence, 
No Ownership, No Commitment: A guide to Local Ownership of Security Sector Reform’, Birmingham University,  
http://epapers.bham.ac.uk/1530/1/Nathan_-2007-_No_Ownership.pdf  
 And (for the case of Burundi) Hendrickson D (Ed.) (2014), ‘The Burundi Defence Review, 2011–14: Charting a New Path 
for Peace, Stability and Security’, ALC Monograph Series, No. 32A, King’s College London, http://africanleadershipcentre.
org/images/ALC_Monographs/ALC_Monograph_32A.pdf  
 And (for Uganda) Hendrickson D (Ed.) (2007), ‘The Uganda Defence Review: Learning from Experience’, King’s College 
London and Makerere University, http://alcafricanos.com/csdg/www.securityanddevelopment.org/pdf/ugandadefence.pdf
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၄င္းစိန္ေခၚမႈမ်ားအား မည္သုိ႕ေက်ာ္လြားႏိ ုမည္တို႕အား ေလ့လာမႈျပဳရန္ျဖစ္ပါသည္။၁၁၉ 
သို႕ေပမယ့္ ျပန္လည္သံုးသပ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏ ဒုတိယရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုမွာ 
(ျငင္းခံ ုမႈ ျဖစ္ႏိ ုင္ေသာ အေရးၾကီးဆံုးေသာ ရလဒ္) လံု ျခံ ဳေရးျပႆနာမ်ားအတြက္ 
ပိ ုမိ ုေပါင္းစည္းမႈရွ ိေသာ ျပည္သူ႕မူ၀ါဒဆိုင္ရာ တုန္႕ျပန္မႈမ်ားအား ပံ ့ပိ ုးရန္ ညႊန္႕ေပါင္း 
အဖြ ဲ႕မ်ားပါ တစ္ပါတည္း ပါရွ ိေသာ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ေသာ အဖြဲ႕မ်ားအၾကား လံု ျခံ ဳေရးအေပၚ 
တူညီေသာ နားလည္မႈမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ 

 ေတာင္အာဖရိက၏ လံုျခံဳေရးေပါင္းစည္းမႈ လုပ္ငန္းစဥ္အား လူမ် ိ ဳးေရး ခြ ဲ ျခားမႈရွ ိေသာ 
တစ္ျပည္ေထာင္ႏု ိင္ငံမွ ကိုယ္စားျပဳမႈပိ ုမိ ုေကာင္းမြန္ေသာ ဒီမိ ုကေရစီစနစ္သို႕ 
အသြင္ကူးေျပာင္း ေသာ ကာလျဖစ္သည့္ ၁၉၉၄ ခုနွစ္မွ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္အတြင္း လုပ္ေဆာင္ခဲ ့ ျပီး၊ 
ပဋိပကၡအလြန္ကာအတြင္း ေအာင္ျမင္ေသာ လံုျခံဳေရးက႑ ေပါင္းစည္းျခင္း ပံ ုဥပမာတစ္ခု 
အျဖစ္ရွ ိခဲ ့ပါသည္။ ကြဲ ျပားေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ် ိ ဳးမ်ား၊ ဘာသာစကားမ်ားႏွင္ ့ 
နည္းပညာ အရည္အေသြးမ်ား မ်ားစြာ ကိုယ္စားျပဳပါ၀င္ေနေသာ လက္နက္ကိုင္ 
အဖြ ဲ႕ေဟာင္းမ်ားပါ၀င္သည့္ ရႈပ္ေထြးေသာ အခင္းအက်င္းတစ္ခုတြင္ ရွ ိႏွင္ ့ ျပီးေသာ 
sADf ဟုေခၚ အမ်ိဳးသားစစ္တပ္အတြင္း ေပါင္းစည္းမႈသည္ ေအာင္ျမင္ခဲ ့ ျပီး၊ အသစ္ေသာ 
အဖြဲ႕တစ္ခုျဖစ္သည့္ ေတာင္အာဖရိက အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးတပ္ဖြ ဲ႕ (sANDf) အား 
ရလဒ္အျဖစ္ ရရွ ိခဲ ့ပါသည္။ ၄င္းသည္ လံု ျခံ ဳေရးက႑ အတြင္း ပိ ုမိ ု ထိေရာက္ေသာ ျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလဲမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္ လမ္းဖြင္ ့ေပးပါသည္။ 

 ၄င္းလုပ္ငန္းစဥ္သည္ မွတ္သားဖြယ္ လကၡဏာမ်ားအား ေဖာ္ျပျပီး ၄င္းတို႕မွာ - 
ေပါင္းစည္းျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္အား စီစဥ္ေရးဆြဲ ရာတြင္ ဘက္စံ ုလြမ္းျခံဳမႈရွ ိေစျခင္း၊ 
စစ္သည္ေဟာင္းမ်ား၏ တစ္ဖြ ဲ႕ခ်င္းအဆင့္မ်ားအတြင္း ေပါင္းစည္းမႈျပဳျခင္း၊ သီးျခားျဖစ္ေသာ 
အဖြဲ႕မ်ားတြင္း ခြ ဲ ျခားမႈမ်ား မရွ ိေစရန္၊ ႏိ ုင္ငံတကာ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ရြာသူမ်ားအား 
ကန္႕သတ္ထားျခင္းရွ ိ ရန္ႏွင္ ့ ထိေရာက္စြာအသံုးခ်ရန္ႏွင္ ့ ေတာင္အာဖရိကရဲ၀န္ေဆာင္မႈ 
(sAps)အဖြဲ႕ကဲ ့သိ ု႕ေသာ ေပါင္းစည္းတပ္ဖြ ဲ႕တစ္ခုသိ ု႕ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈျဖစ္ခဲ ့ေသာ 
ရဲတပ္ဖြ ဲ႕မ်ားပါ၀င္ေစျခင္းတို႕ ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းလံု ျခံ ဳေရးက႑ေပါင္းေဆာင္ျခင္းဆို
င္ရာ ရႈပ္ေထြးလွေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ား (ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ အစျပဳလာေသာ 
သေဘာမတူညီမႈမ်ား)မွာ အဖြ ဲ႕ႏွစ္ဖြ ဲ႕လံ ုးမွ သေဘာတူသည္မွာ အမ်ိဳးသားေရြးေကာက္ပြ ဲမ်ား 
မတိုင္ခင္အထိ အေသးစိတ္လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အရာမ်ားအား စတင္မႈ မျပဳေသးရန္ 
သေဘာတူညီၾကပါသည္။ ၄င္းအဖြ ဲ႕ႏွစ္ခုလံ ုးမွ ၄င္းကဲသို႕ဆက္လက္သေဘာတူရန္ 
ယံု ၾကည္မႈသည္ ေဆြေႏြးညွိႏိ ႈင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္တစ္ခုတြင္ ရရွ ိႏိ ုင္ခဲ ့ေသာ 
ယံုၾကည္မႈ တစ္ခုအျဖစ္ေဖာ္ျပေနျပီး၊ တစ္ခ် ိန္ ျပီး တစ္ခ် ိန္တြင္ အဓိကက်ေသာ 
ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ သေဘာတူညီမႈမ်ား ထပ္မံ ရရွ ိလာခဲ ့ပါသည္။၁၂၀ 

 ၁၉၉၀ ခုႏွစ္တြင္ ႏိ ုင္ငံေရးအသြင္ကူးေျပာင္းမႈဆိ ုင္ရာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားစတင္ခ့ ဲ ျပီး 
အသစ္ေသာ ဖြ ဲ႕စည္းပံ ုအေျခံခံဥပေဒ တစ္ခု ေရးဆြဲခဲ ့ပါသည္၊ ၄င္းျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ လံု ျခံ ဳေရးက႑ေပါင္းစည္းမႈသည္ အဓိကျဖစ္ေၾကာင္း 
ရွင္းလင္းစြာေတြ႕ရပါသည္။ အမ်ားစုျဖစ္ေသာ လူမည္းျပည္သူမ်ားအေပၚ ပ် ံ႕ႏွ ံ႕ေနေသာ 
ဖိႏွ ိပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေသာ အဓိကလုပ္ေဆာင္သူမ်ားမွာ ႏိ ုင္ငံ ့လံ ု ျခံ ဳေရးတပ္ဖြ ဲ႕မ်ား 
ျဖစ္ျပီး sDAf သည္ ကမာၻေပၚတြင္ ပုန္ကန္မႈ ေခ်မႈန္းေရး အေတြ႕အၾကံဳအရွ ိဆံ ုးေသာ 
တပ္ဖြ ဲကမ်ားမွ တစ္ခုအျဖစ္ နာမည္ ဂုဏ္သတင္းရွ ိခဲ ့ပါသည္။ ေတာင္အာဖရိကရွ ိ 
ျပည္သူလူထု တစ္ရပ္လံုးမွ ယံု ၾကည္မႈအား ရရွ ိေစရန္အတြက္တြင္မူ ဖြ ဲ႕စည္းမႈပံ ုစံ၊ 
ေပါင္းစပ္ဖြ ဲ႕စည္းပံ ုႏွင္ ့ ႏိ ုင္ငံသစ္တစ္ခု၏ တန္ဖိ ုးမ်ားအား အမွန္တကယ္ လစ္ဟျပႏိ ုင္ေသာ 
“ဘက္စံ ုေပါင္းစည္းထားေသာ” လံု ျခံ ဳေရးက႑အသစ္ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ ပံ ့ပိ ုးေသာ 
လံုျခံဳေရးက႑ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားအတြက္ အေျခခံက်ေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လိုအပ္ပါသည္။ 

 ၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္ အဓိကက်ေသာ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္သူမ်ားသည္၁၂၁ ပူးတြဲစစ္ဘက္ေရး
ရာညွိႏိ ႈင္းေဆာင္ရြက္မႈ ေကာင္စီ (JmCC) အား ဖြ ဲ႕စည္းခဲ ့ ျပီး ၄င္းသည္ အဓိကအားျဖင္ ့ umK-
hONtO wE sizwE (mK အျဖစ္လူသိမ်ားျပီး၊ ANC ၏ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြ ဲ႕ ျဖစ္ပါသည္) ႏွင္ ့ 

 ၁၁၉  The Tatmadaw produced a Defence White Paper which addresses some of these issues, though it was not produced through 
a consultative process and starts from the premise that the army has the central responsibility in protecting the Union against 
all internal and external dangers.

 ၁၂၀  Licklider R (2014), ‘South Africa’, in Licklider R (Ed.) (2014), New Armies from Old: Merging Competing Military Forces after 
Civil Wars, April.

 ၁၂၁  This included the leadership of the ANC; the ANC armed wing, MK; the SADF leadership; defence forces from four quasi-
independent black homelands, known as Bantustans; the Azanian People’s Liberation Army, which was the military arm 
of the Pan Africanist Congress, and had engaged in armed conflict with the security forces of the apartheid government; 
and, lastly, the KwaZulu Self-Protection Forces of the Inkatha Freedom Party, which had previously received training from 
the SADF, and fought against the ANC. Higgs J (2000), ‘Creating the South African National Defence Force’, Joint Force 

ခ. ေတာင္အာဖရိက 
ႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္မွ 

အေတြ႕အၾကံဳမ်ား

ေတာင္အာဖရိက



sADf တို႕မွ ဦးေဆာင္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား စီမံရန္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုစဥ္တြင္ အျခားေသာ 
ပူးတြဲ လုပ္ငန္းအဖြ ဲ႕မ်ားသည္ ေငြေၾကး၊ လုပ္ငန္းလည္ပတ္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ျခင္းႏွင္ ့ 
၀န္ထမ္းမ်ားတို႕အပါအ၀င္ျဖစ္ေသာ အဓိကက်သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားအတြက္ 
ဆံုးျဖတ္ျဖတ္မ်ားအား ညွိႏႈ ိင္းေဆြးေႏြးရန္ ဖြ ဲ႕စည္းျဖစ္ထားၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။၁၂၂ ၄င္း 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္သည္ အေရးၾကီးျပီး အမ်ိ ဳးမ် ိ ဳးေသာ ရႈပ္ေထြးသည့္ 
ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ အတူတကြ အလုပ္လုပ္ရန္ႏွင္ ့ အမ်ားသေဘာတူညီမႈမ်ား 
တည္ေဆာက္ရန္ စစ္သည္ေဟာင္းမ်ားအား တိုက္တြန္းမႈ ျပဳပါသည္။၁၂၃ ေနာက္ဆံုး 
၁၉၉၄ ခုႏွစ္ ဧျပီလ ေရြးေကာက္ပြ ဲ လုပ္ေဆာင္ႏိ ုင္ခဲ ့ေသာအခ်ိန္ JmCC အေနျဖင္ ့ ၄င္း၏ 
လုပ္ငန္းမ်ားအား အဆုံးသတ္ႏိ ုင္ခဲ ့ ျပီး sANDf အား တရား၀င္ အသက္သြင္းႏိ ုင္ခဲ ့ပါသည္။၁၂၄ 

 စုေပါင္း sANDf အဖြဲ႕အတြင္းသို႕ သီးျခားျဖစ္ေနသည့္ တပ္ဖြ ဲ႕ (၈)ဖြ ဲ႕အား 
ေပါင္းစည္းျခင္းအတြက္ စိန္ေခၚမႈမ်ားသည္ ထင္ရွားေပၚလြင္လွပါသည္။ သမားရိ ုးက်ျဖစ္ျပီး 
အဆင့္ ျမင္ ့နည္းပညာသံုး ၾကီးမားေသာ လူျဖဴအမ်ားစုတပ္ဖြ ဲ႕သည္ တစ္ဖြ ဲ႕ခ်င္းစီအေနျဖင္ ့ 
နည္ပညာစြမ္းရည္မ်ား၊ အေတြ႕အၾကံဳႏွင္ ့ အဓိကဘာသာစကားမ်ားကြဲ ျပားလ်က္ ရွ ိေသာ 
လူမည္း အမ်ားစုတပ္ဖြ ဲ႕ (၇) ဖြ ဲ႕ႏွင္ ့ ေပါင္းစည္းရန္ လိုအပ္လာခဲ ့ပါသည္။ လူမ် ိ ဳးေရး
ခြ ဲ ျခားမႈရွ ိခဲ ့သည့္ေခတ္အတြင္း ဖိႏွ ိပ္မႈႏွင္ ့ ခြ ဲ ျခားမႈ မ်ား၏ အေမြအႏွစ္မ်ားေၾကာင္ ့ 
ညွ ိႏိ ႈင္းသူမ်ားမွ ၄င္းတပ္ဖြ ဲ႕မ်ားအား “အမ်ိဳးသား” စစ္တပ္ (ဥပမာအားျဖင္ ့ 
ေဘာ့စ္နီးယားႏွင္ ့ ဟာဖီဂိ ုဗီးနားႏိ ုင္ငံမ်ားကဲ့သိ ု႕)တစ္ခု၏ ထီးေအာက္တြင္ လံုး၀ 
သီးျခားထားရွ ိမည့္အခ်က္အား သေဘာတူခဲ ့ ၾကပါသည္။ ၄င္းသည္ အမ်ိဳးသား 
စည္းလံုးညီညြတ္ေရးႏွင္ ့ ျပန္လည္သင့္ ျမတ္ေရးတို႕အတြက္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားအား 
ေလွ်ာ့ပါးေစရံ ုသာမက ေနာက္ပိ ုင္းတြင္ ပဋိပကၡမ်ားသို႕ ျပန္လည္ဦးတည္သြားေစႏိ ုင္ပါသည္။ 
ထိုေၾကာင္ ့ ၄င္းတို႕သည္ ယခင္ ျပိဳင္ဘက္မ်ားအား အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ 
ေပါင္းစည္းျခင္းအား ေရြးခ်ယ္ခဲ ့ ၾကျပီး ၄င္းလုပ္ငန္းစဥ္အား ပံ ့ပိ ုးကူညီရန္ အထူး အစီအစဥ္
မ်ားေဆာင္ရြက္ခဲ ့ ၾကပါသည္။၁၂၅ 

 အျခားေသာ အဓိကက်သည့္ အစိတ္အပိ ုင္းမွာ အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရး စကၠဴျဖဴစာတမ္း 
ေရးသားရန္ လုပ္ငန္းစဥ္ ျဖစ္ပါသည္။၁၂၆ လူမ် ိ ဳးေရးခြ ဲ ျခားမႈစနစ္၏ ေနာက္ဆက္တြဲအေနျဖင္ ့ 
စစ္သားေဟာင္းမ်ား၏ ေပါင္းစည္းမႈသည္ စည္းလံုးမႈ၏ အင္အားၾကီးေသာ 
သေကၤတတစ္ခုအျဖစ္ ကိုယ္စားျပဳေသာ္လည္း စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ ၄င္းတို႕တပ္ဖြ ဲ႕မ်ား၏ 
အဓိက လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားႏွင္ ့ rAisON DEtrE မ်ား အဆံုးသတ္သြားေၾကာင္း 
အသိအမွတ္ျပဳခဲ ့ ၾကပါသည္။ ဒီမိ ုကေရစီစနစ္က်င္ ့သံ ုး ေသာ ႏိ ုင္ငံတြင္ အသစ္ေသာ 
စစ္တပ္သည္ ျခားနားေသာ မဟာဗ်ဴဟာက်ေသာ လမ္းညႊန္မႈမ်ားႏွင္ ့ ဦးစားေပးမႈမ်ား 
လိုအပ္လိမ္ ့မည္ ျဖစ္သည္။ ဒီဘက္ျခမ္းတြင္ sANDf ကာကြယ္ေရးစကၠဴျဖဴစာတမ္းအား 
ေရးဆြဲမႈအား လြတ္ေတာ္၊ အရပ္ဖက္ လူမႈအဖြ ဲ႕အစည္းမ်ား၊ စိတ္၀င္စားသည့္ အဖြ ဲ႕မ်ားႏွင္ ့ 
ျပည္သူလူထုမ်ားႏွင္ ့ ေဆြးေႏြးညွိႏႈ ိင္းမႈမ်ားပါ၀င္ေသာ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ေသာ 
လုပ္ငန္စဥ္ျဖင္ ့ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လုပ္ေဆာင္ခဲ ့ပါသည္။၁၂၇ ဒီမိ ုကကရက္တစ္ 
ေတာင္အာဖရိက အျဖစ္ sANDf ၏ အခန္းက႑မ်ားအား သတ္မွတ္ရာတြင္ လုပ္ငန္းစဥ္သည္ 
အမ်ားပူးေပါင္းပါ၀င္မႈအား ျမင္ ့မားစြာ လုပ္ေဆာင္ရန္ ၾကိဳးပမ္းခဲ ့ ျပီး ၁၉၉၆ ခုႏွစ္၊ 
ေမလတြင္ ေနာက္ဆံုး စာတမ္းအား ျပဳစုႏိ ုင္ခဲ ့ ျပီး ျပည္သူမ်ားအၾကား တပ္ဖြ ဲ႕၀င္မ်ား၏ 
တရား၀င္မႈအေပၚ အျမင္သေဘာထားမ်ား တိုးျမင္ ့ ေကာင္းမြန္လာခဲ ့ပါသည္။ 

 လူမ် ိ ဳးေရးခြ ဲ ျခားမႈျပဳေသာ စနစ္တြင္ အမ်ားမွ လက္ခံမႈ မရွ ိဆံ ုးေသာ 
အစိတ္အပိ ုင္မ်ားထဲမွ တစ္ခုမွာ အသစ္ေသာ ေတာင္အာဖရိကတြင္ ေအာင္ျမင္ေသာ 
ရဲတပ္ဖြ ဲ႕မ်ား ျပန္လည္တည္ေထာင္မႈသည္ ANC ေခါင္းေဆာင္ေသာ အစိုးရအတြက္ 
အဓိက အေရးၾကီးလွပါသည္။ လူမ် ိ ဳးေရးခြ ဲ ျခားမႈရွ ိေသာ အစိုးရေအာက္တြင္ ရဲမ်ားသည္ 
ႏိ ုင္ငံေရးဆိုင္ရာ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ မ်ားအား ျခိမ္းေျခာက္ျခင္းႏွင္ ့ သတ္ျဖတ္ျခင္းမ်ားႏွင္ ့ 
လူမ် ိ ဳးေရးခြ ဲ ျခားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ႏိ ုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ရပ္တည္ခ်က္မ်ားမွ ျဖစ္ေပၚလာေသာ 
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအတြက္ တာ၀န္ယူၾကရပါသည္။ ဖြ ဲ႕စည္းပံ ုအေျခခံဥပေဒသစ္သည္ 
အသစ္ေသာ ေတာင္အာဖရိက ရဲ၀န္ေဆာင္မႈအဖြ ဲ႕ (sAps) အား ဖြ ဲ႕စည္းေစခဲ ့ ျပီး၊ ဗဟိုထိန္း 
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ခ်ဳပ္မႈေအာက္ရွ ိေနေသးေသာ္လည္း ၄င္းသည္ ႏိ ုင္ငံတစ္၀န္း တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရမည္ 
ျဖစ္ပါသည္။ sAps ၏ အခန္းက႑ႏွင္ ့ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားမွာ ၁၉၉၅ ေတာင္ အာဖရိက 
ရဲ၀န္ေဆာင္မႈ ဥပေဒမွ တစ္ဆင္ ့ ပိ ုမိ ု ရွင္းလင္းသြားခဲ ့ပါသည္။၁၂၈ 

 ရဲျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈသည္ လူျဖဴလြမ္းမိ ုးေသာ တပ္ဖြ ဲ႕အားေျပာင္းလဲျခင္းမွ
တစ္ဆင္ ့ေသာ္လည္းေကာင္း၊ mKႏွင္ ့ အျခားေသာ အဖြဲ႕မ်ားမွ အနည္းငယ္ေသာ 
စစ္သားေဟာင္းမ်ားအပါအ၀င္ အသစ္ေသာ ရဲအရာရွ ိမ်ားအား ခန္႕အပ္ျခင္းျဖင္ ့ေသာ္ 
လည္းေကာင္း လုပ္ေဆာင္ခဲ ့ ၾကပါသည္။ ဒုတိယ လမ္းေၾကာင္းမွာ ေပၚလစီျပဳစုျခင္းအား 
အရပ္သားမ်ားလက္သို႕ ေပးအပ္ျခင္း ျဖစ္ျပီး၊ sAps ၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား 
တိုက္ရိ ုက္ပံ ့ပိ ုးေသာ အရပ္ဖက္ ေဘးကင္းေရးႏွင္ ့ လု ံ ျခံ ဳေရး အေထာက္အကူျပဳအဖြ ဲ႕မ်ား 
တည္ေထာင္ျခင္းမ်ားမွ တစ္ဆင္ ့ လုပ္ေဆာင္သြားရန္ျဖစ္သည္။ အေျပာင္းအလဲမွာ 
ေတာင္အာဖရိက၏ လူဦးေရ အမ်ားစုမွ မယံု ၾကည္မႈႏွင္ ့ ေၾကာက္ရႊ ံ႕ျခင္းအား ခံရေသာ ရဲ 
“တပ္ဖြ ဲ႕” မွ ၄င္းတာ၀န္ထမ္းဆာင္ ေနေသာ ေဒသမွာ ျပည္သူမ်ားအား ပိ ုမိ ု ကိ ုယ္စားျပဳေသာ 
ရဲ “၀န္ေဆာင္မႈ” အျဖစ္သို႕ျဖစ္ျပီး ၄င္းသည္ sAps ၏ ထိေရာက္အက်ိဳးရွ ိမႈအား 
ပိ ုမိ ုအားေကာင္းေစေသာ အသစ္ေသာ တရား၀င္မႈျဖစ္ျခင္းအား ပံ ့ပိ ုးေပးပါသည္။ 

 သတင္းအခ်က္အလက္ဆိုင္ရာအတြက္ ဒီမိ ုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈစတင္ျပီး 
ဆယ္စုႏွစ္အတြင္းတြင္ ေတာင္အာဖရိက သည္ စစ္ဖက္လြမ္းမိ ုးမႈႏွင္ ့ ျမင္ ့မားေသာ 
ဖိႏွ ိပ္မႈမ်ားရွ ိခဲ ့ေသာ က႑အား ပြင္ ့လင္းျမင္သာမႈအား ပိ ုမိ ုအားေကာင္းေစျပီး 
ဒီမိ ုကေရစီ နည္းအရ တာ၀န္ခံမႈ တာ၀န္ယူမႈႏွင္ ့ အတူ အရပ္ဖက္မွ ဦးေဆာင္ေသာ 
သတင္းအခ်က္အလက္ အသိုင္းအ၀န္း ဆီသို႕ ေျပာင္းလဲခဲ ့ရန္ႏွင္ ့ ၄င္းတို႕သည္ ေပၚလစီအား 
ပံ ့ပိ ုးေပးႏိ ုင္ရန္ စီစဥ္ထားပါသည္။၁၂၉ လံု ျခံ ဳေရးက႑၏ အျခားေသာ ေနရာမ်ားတြင္ 
တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းမႈအား ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းရန္ႏွင္ ့ ႏိ ုင္ငံေရးအသြင္ကူးေျပာင္းအား 
ေအာင္ျမင္စြာ ရရွ ိေစရန္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ ၄င္းသည္ 
ေတာင္အာဖရိကတြင္ လံု ျခံ ဳေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ အလားအလာရွ ိေသာ 
အက်ိဳးေက်းဇူးအခ်ိ ဳ႕အား ကန္႕သတ္မႈျဖစ္ေစပါသည္။ 

 ဤအေၾကာင္းအရာႏွင္ ့ ဆက္လ်ဥ္းျပီး ssr ႏွင္ ့ အျပန္အလွန္အားျဖည့္ေပးႏိ ုင္ေသာ 
အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ ကာလ တရားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား ခ် ိတ္ဆက္ျခင္းမွ ေတြ႕လာရႏိ ုင္သည္ ့
အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားႏွင္ ့ စိန္ေခၚမႈမ်ားအား မီးေမာင္းထိုးျပထားပါသည္။ ေတာင္အာဖရိက၏ 
အမွန္တရားႏွင္ ့ ျပန္လည္သင့္ ျမတ္ေရး ေကာ္မရွင္ (trC)၏ ျပဌာန္းခ်က္မွာ လြန္ခဲ ့ေသာ 
ကာလမ်ားတြင္ က်ဴးလြန္ခဲ ့ေသာ လူ႕အခြင္ ့အေရး ခ် ိ ဳးေဖာက္မႈမ်ားအား စစ္ေဆးရန္၊ 
သင္ ့ေတာ္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင္ ့မ်ား အား ခြင္ ့ ျပဳေပးရန္ႏွင္ ့ 
ျပန္လည္ထူေထာင္လာသူမ်ားအား ကူညီရန္ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းလုပ္ငန္းစဥ္သည္ 
ကြဲ ျပားေနေသာ ႏိ ုင္ငံအတြင္း ႏိ ုင္ငံေရးအရ ျပန္လည္သင့္ ျမတ္ေရးအား 
သိသာထင္ရွားစြာ ပံ ့ပိ ုးေပးျပီး အမွန္တရားအား ျပည့္၀စြာေဖာ္ထုတ္ ျခင္းမွ တာ၀န္ခံမႈ၊ 
တာ၀န္ယူမႈအားေသခ်ာေစရန္ သို႕မဟုတ္ ခံစားခဲ ့ရသူမ်ားအား လံုေလာက္ေသာ 
ေလ်ာ္ေၾကးမ်ား ေပးဆပ္ႏိ ုင္ရန္ ပံ ့ပိ ုးကူညီေပးပါသည္။ 

 နည္းပညာဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင္ ့ အသြင္ကူးေျပာင္းကာလ တရားေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏ လြတ္လပ္မႈကဲ ့သိ ု႕ေသာ က်ယ္ျပန္႕သည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင္ ့ 
ခ်ည္းကပ္ေသာ DDrႏွင္ ့ က်ယ္ျပန္႕သည့္ လံု ျခံ ဳေရးက႑ေပါင္းစည္းေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ သိသာထင္ရွားစြာ ကြဲ ျပားမႈမ်ားရွ ိေနပါသည္။၁၃၀  အၾကီးတမ္း 
ႏိ ုင္ငံေရးသမားမ်ား၏ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈအတြက္ ေအာင္ျမင္မႈအား အာမခံရန္ဆိုသည့္ 
စိ ုးရိမ္မႈတစ္ခုေၾကာင္ ့ ႏွစ္ဖက္အဖြ ဲ႕အားလံုမွ  စစ္သားမ်ား၏ လြန္ခဲ ့ေသာ အခ်ိန္မ်ားမွ 
သေဘာထားမ်ားအေပၚ နက္ရႈ ိင္းစြာ တူးဆြမႈျပဳရန္ မလိုလားၾကျခင္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 
၄င္းတို႕တြင္ ရဲမ်ားႏွင္ ့ လူမ် ိ ဳးေရးခြ ဲ ျခားမႈစနစ္အား က်င္ ့သံ ုးခဲ ့ေသာ မ်ားစြာေသာ 
အလြတ္သေဘာ လံုျခံဳေရးတပ္ဖြ ဲ႕မ်ားပါ၀င္ပါသည္။ ၄င္းသည္ ေပါင္းစည္းမႈျပဳထားေသာ 
sANDf ႏွင္ ့ sAps မ်ား အသစ္ဖြ ဲ႕စည္းရာတြင္ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ျဖစ္ေစမည္ျဖစ္ျပီး 
ျပင္ပထင္ျမင္သံုးသပ္သည့္အတိုင္း အတြင္းပိ ုင္းေပါင္းစည္းမႈ သို႕မဟုတ္ ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင္ ့ 
ျပည့္၀ေသာ တပ္ဖြ ဲ႕မ်ားမ်ား ျဖစ္လာမည္ မဟုတ္ပါ။ 

 

 saferworld  ၄၇ 



 ၁၃၁  For more historical background on the Mindanao conflict, see Adriano F and Parks T (2013), ‘The Contested Corners of Asia: 
Subnational Conflict and International Development Assistance. The Case of Mindanao, Philippines’, Asia Foundation.

 ၁၃၂  Santos Jr S (2010), ‘MNLF Integration into the AFP and the PNP: Successful Co-optation or Failed Transformation?’ in 
Rodriguez D (2010), Primed and Purposeful: Armed Groups and Human Security Efforts in the Philippines (Geneva: South-
South Network for Non-State Armed Group Engagement and Small Arms Survey).

 ၁၃၃  Ibid., p 175.

 မိ ုရိ ု အမ်ိ ဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး (mNLf) မွ ဖိလစ္ပိ ုင္လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြ ဲ႕ 
(Afp)ႏွင္ ့ ဖိလစ္ပိ ုင္ အမ်ိ ဳးသားရဲ (pNp) သို႕ ေပါင္းစည္းျခင္းသည္ ၁၉၉၀ ခုနွစ္ 
ႏွစ္လယ္မ်ားတြင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ ့ ျပီး ၄င္းအေတြ႕အၾကံဳမ်ားသည္ ျမန္မာႏိ ု ္င္ငံ၏ 
လက္ရွ ိအေျခအေနႏွင္ ့ ကိ ုက္ညီမႈရွ ိလွပါသည္။ miNDANAO သည္ ဖိလစ္ပိ ုင္ ္ကၽြန္းစုမ်ား၏ 
ေတာင္ဘက္ပိ ုင္းရွ ိ ၾကီးမားေသာ ကၽြန္းတစ္ခုျဖစ္ျပီး အမ်ားအားျဖင္ ့ မူစလင္မ်ာေနထိုင္ၾကျပီး 
ရာစုႏွစ္မ်ားအတြင္း ပံ ုစံအမ်ိ ဳးမ် ိ ဳးေသာ ပဋိပကၡျဖင္ ့ ၀န္းရံခံရ လ်က္ရွ ိပါသည္။၁၃၁ ၁၉၆၀ 
ႏွစ္မ်ားတြင္ ၄င္းပဋိပကၡမ်ားသည္ ဖိလစ္ပိ ုင္ႏိ ုင္ငံအားဆန္႕က်င္ေသာ ပုန္ကန္မႈပံ ုစံသိ ု႕ 
ေရာက္ရွ ိသြား ခဲ ့ ၾကျပီး အထူးသတိျပဳမိသည္မွာ mNLf ျဖစ္ျပီးေနာက္ပိ ုင္း မိ ုရိ ု အစၥလမ္မစ္ 
လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦးျဖစ္ျပီး ၄င္းသည္ ၁၉၇၇ ခုႏွစ္တြင္ ခြ ဲထြက္ခဲ ့ေသာ အဖြဲ႕တစ္ခု 
ျဖစ္ပါသည္။ 

 ၁၉၇၆ ခုႏွစ္တြင္ အစိ ုးရႏွင္ ့ mNLf ေခါင္းေဆာင္မ်ား ထီပိ ုလီသေဘာတူညီမႈအား 
လက္မွတ္ေရးထိုးျပီး အဖြ ဲ႕မ်ားအၾကား အပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈတစ္ရပ္အား တည္ေဆာက္ခဲ ့ ျပီး 
အျခားအစီအစဥ္မ်ားအၾကား မူစလင္ေဒသမ်ားတြင္ ကိုယ္ပိ ုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင္ ့ ရွ ိေသာ 
ဇံ ုမ်ားကိုလည္း တည္ေဆာက္ခဲ ့ ၾကပါသည္။ သို႕ေသာ္ ပဋိပကၡသည္ ေဆြးေႏြးညွိႏႈ ိင္းမႈမ်ားမွ 
ေနာက္ဆံုး ျငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာသူညီမႈတစ္ခုအားရရွ ိခဲ ့သည့္ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္အထိ 
ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနျပီး၊ ၄င္းတြင္ mNLf တပ္ဖြ ဲ႕မ်ားမွ ပဋိပကၡအား ရပ္နားျပီး 
ေပါင္းစည္းမႈျပဳရန္ဆိုသည့္ အခ်က္ေပၚအတြက္ မွ ီတည္ခဲ ့ပါသည္။ 

 ၄င္းတြင္ ၇, ၅၀၀ ေသာ mNLf စစ္သားမ်ားသည္ Afp ႏွင္ ့ pNp အဖြဲ႕မ်ားအတြင္းသို႕ 
ဆင္ ့ကဲလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွ တစ္ဆင္ ့ ေပါင္းစည္းမႈျပဳမည္ဆိုသည့္ သေဘာတူညီမႈျဖစ္ပါသည္။ 
အစပိ ုင္းတြင္ အခ်ိ ဳ႕သည္ “အျပန္အလွန္ ယံု ၾကည္မႈအား” တည္ေဆာက္ရန္ရည္ရြယ္ျပီး 
သီးျခား အဖြ ဲ႕ငယ္မ်ားအျဖစ္ ေပါင္းစည္း မည္ျဖစ္ျပီး၊ ၄င္းေနာက္မွ အဖြ ဲ႕ၾကီးမ်ားအဆင့္ 
ေပါင္းစည္းျခင္းအား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားရန္ျဖစ္ပါသည္။၁၃၂ ၄င္းေနာက္တြင္ 
က်န္ရွ ိေနေသးေသာ mNLf စစ္သားမ်ားမွ ဆက္လက္ေပါင္းစည္းလာရန္ျဖစ္သည္။ 
သေဘာတူထားေသာ mNLf တိုက္ခု ိက္ေရးသမားမ်ားအေရအတြက္နီးပါး 
အတိုင္း ေနာက္ဆံုးတြင္ ေပါင္းစည္းခဲ ့ ၾကေသာ္လည္း က်န္ရွ ိေနေသးသည့္ mNLf 
စစ္သားမ်ားစြာသည္ အစိ ုးရမွ ကမ္းလွမ္းေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအဆိုျပဳမႈမ်ားအား 
လက္မခံႏိ ုင္ေသာေၾကာင္ ့ ျငင္းဆိုခဲ ့ ၾကပါသည္။ မ်ားစြာေသာ ၄င္းစစ္သားမ်ားသည္ 
အစိ ုးရတပ္ဖြ ဲ႕မ်ားအား ဆန္႕က်င္တိုက္ခိ ုက္ရန္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ခဲ ့ ၾကျပီး ၁၉၈၄ 
ခုႏွစ္တြင္ ၄င္းတို႕သည္ miLf အဖြဲ႕အျဖစ္ တရား၀င္ ဖြ ဲစည္းခဲ ့ ၾကပါသည္။ 

 miNDANAO ရွ ိ mNLf  မ်ားအေနျဖင္ ့ ေျဗာင္က်လြန္းေသာ လက္နက္ျဖဳတ္သိမ္းေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္သည္ ႏိ ုင္ငံေရးအရ အလားေကာင္းေသာ အစီအစဥ္ မဟုတ္ခဲ ့ပါ၊ 
အစိ ုးရအနျဖင္ ့ လက္နက္ျဖဳတ္သိမ္းမႈအား ေနာက္ထပ္ လိုက္ေလ်ာမႈမ်ား သို႕မဟုတ္ 
သေဘာတူညီမႈမ်ားအတြက္ အေျခအေနတစ္ခုအျဖစ္ လိုအပ္ခဲ ့မည္ဆိုလွ်င္ 
ေအာက္ျမင္ႏိ ုင္ေသာ အစီအစဥ္မ်ားအတြက္ ျဖန္ႏိ ုင္ေခ်မ်ားအား ၾကိဳတင္ဟန္႕တား
လိုက္ေနလိုက္မိျပီျဖစ္သည္။ ထို႕ေၾကာင္ ့ ဖိလစ္ပိ ုင္အစိ ုးရ ညွိႏိ ႈင္းေရးမႈးမ်ားသည္ 
“DDr” ဆိုသည့္ စကားရပ္အား အသံုးမျပဳေတာ့ဘဲ “လူမႈေရးေပါင္းစည္းမႈ”၁၃၃ ဆုိသည့္ 
ေခါင္းစဥ္ကို ေဖာ္ထုတ္ခဲ ့ ၾကျပီး ၄င္းတြင္ မိမိသေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ျဖစ္ေစႏိ ုင္မည့္ 
အစီအစဥ္တစ္ခုပါရွ ိ ျပီး၊ ထိုသိ ု႕အားျဖင္ ့ mNLf စစ္သားမ်ားသည္ ၄င္းတို႕၏ 
လက္နက္မ်ားအား ေငြေၾကးႏွင္ ့ လဲလွယ္ႏိ ုင္မည္ျဖစ္သည္။ ၄င္းလက္နက္မ်ားအား ယခင္က 
၄င္ေပါင္းစည္းမႈအား တရား၀င္ ျပီးေျမာက္ေစခဲ ့ေသာ mNLf စစ္သားေဟာင္းမ်ားအား 
ျပန္လည္ ထုတ္ေ၀ေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။ 

 ေပါင္းစည္းေသာ အဖြဲ႕မ်ား၏ လက္နက္ျဖဳတ္သိမ္းေရးအတြက္ ေျပာင္းလြယ္ 
ျပင္လြယ္ျဖစ္ေသာ နည္းလမ္းအား အသံုးျပဳျခင္း သည္ ၄င္းတို႕အား လုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ 
အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိ ုင္မႈရွ ိေစျပီး အျငင္းပြားမႈရွ ိေနေသာ 
ေဒသမ်ားအေပၚ ကိုယ္ပိ ုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင္ ့အား ရရွ ိေစသည့္အျပင္ ေအာင္ျမင္ေသာ 
အစီအစဥ္မ်ား ရရွ ိေစရန္ အရႈ ိန္အဟုန္ျဖင္ ့ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ေဆြးေႏြးပြ ဲမ်ားအား 
ေရရွည္ျဖစ္ေပၚေစရန္ ကူညီေပးပါသည္။ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ႏိ ု၀င္ဘာလတြင္ မူစလင္ 
မင္ဒါႏိ ု ကိ ုယ္ပိ ုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင္ ့ရေဒသအား တည္ေထာင္ႏိ ုင္ခဲ ့ပါသည္ (miLf အေနျဖင္ ့ 
လက္မခံႏိ ုင္ခဲ ့ေသာ္လည္း ေနာက္ပိ ုင္းတြင္ ျပည့္၀ေသာ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ အပူ

၄၈   ပဋိပကၡခံစားခဲ ့ရေသာ ေဒသမ်ားတြင္ လံု ျခံ ဳေရးက႑ေပါင္းစည္းျခင္း- ျမန္မာႏိ ုင္ငံအတြက္ ဆင္ျခင္သံုးသပ္ျခင္း   

ဖိလစ္ပိ ုင္



 ၁၃၄  Ibid., p 177.
 ၁၃၅  Ibid. 

တျပင္းေတာင္းဆိုလာခဲ ့ ၾကပါသည္)။ သို႕ေသာ္လည္း mNLf ႏွင္ ပတ္သက္ေသာ 
လက္နက္ျဖဳတ္သိမ္းမႈဆိ ုင္ရာ ျပႆနာမ်ား တစ္ခ် ိ ဳ႕ စြ ဲက်န္ေနခဲ ့ပါသည္။ 
မိမိသေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ လက္နက္မ်ားအား ျပန္လည္ အပ္ႏွ ံေသာသူ အမ်ားစုသည္ 
၄င္းတို႕ပိ ုင္ဆိ ုင္ေသာ လက္နက္အမ်ားမွ တစ္ခုကိ ုသာ ေပးအပ္ခဲ ့ ၾကျပီး သို႕မဟုတ္ 
၄င္းတို႕၏ လက္နက္မ်ားအား Afp ထံအပ္ႏွ ံရမည့္အစား ေပါင္းစည္းမႈ မျပဳေသးေသာ 
mNLf စစ္သားမ်ားထံ အပ္ႏွ ံခဲ ့ ၾကပါသည္။၁၃၄

 mNLf ၏ ေပါင္းစည္းျခင္းျဖစ္စဥ္မွ တစ္ျခား အေရးၾကီးေသာ သင္ခန္းစာမွာ Afp 
ႏွင္ ့ pNp တို႕အေနျဖင္ ့ တပ္ဖြ ဲ႕ၾကီးမ်ားအဆင့္ ေပါင္းစည္းမႈေၾကာင္ ့ ေရာက္လာေသာ 
မတူကြဲ ျပားသည္ တပ္ဖြ ဲ႕မ်ားမွ စစ္သားမ်ားအၾကား “သဟဇာတျဖစ္ေသာ ဆက္ဆံေရးမ်ား” 
အားျမည္သုိ႕ တည္ေဆာက္မည္ဆိုသည့္ အခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ mNLf သည္ အဓိက 
အားျဖင္ ့ မူစလင္တိုက္ခိ ုက္ေရးသမားမ်ားျဖင္ ့ ဖြ ဲ႕စည္းထားျခင္းျဖစ္ျပီး Afp သည္ 
အမ်ားစု ခရစ္ယာန္ျဖန္ေနေသာေၾကာင္ ့ Afp ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ သဟဇတျဖစ္ေသာ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစရန္ အဆင့္ဆင္ ့ ၾကိဳစား လုပ္ေဆာင္ၾကရပါသည္။ 
၄င္းသည္ အစိ ုးရမွ ဘာသာစကားကြဲျပားမႈမ်ားအား ေျဖရွင္းရန္၊ ႏိ ုင္ငံေရး 
ယံု ၾကည္ခ်က္မ်ား၊ စစ္ဘက္ေရးရာ အယူ၀ါဒမ်ားႏွင္ ့ ဘာသာတရားတို႕အား ေလးနက္စြာ 
အသိအမွတ္ျပဳခ်င္ေသာ  ဆႏၵအေပၚ အထူးသျဖင္ ့ မူတည္ေနပါသည္။ 

 ေပါင္းစည္းျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္သည္ ၂၆ သို႕မဟုတ္ ၄၈ ပတ္ၾကာ အခ်ိန္ယူရန္လိုအပ္ေသာ 
ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ျပီး၊ ေလွ်ာက္ထား သူမ်ားမွ သက္ဆိုင္ရာ အခန္းက႑မ်ား သို႕မဟုတ္ 
အရာရွ ိမ်ားျဖစ္ေစရန္ ျပင္ဆင္မႈမ်ားအေပၚ မူတည္ေနပါသည္၊ ၄င္းေနာက္ Afp တြင္ 
၄င္းတို႕ေမွ်ာ္မွန္းေသာ အလုပ္အကိုင္အေပၚ အေျခခံျပီး အထူးျပဳ သင္တန္းမ်ား 
တက္ရမည္ျဖစ္သည္။၁၃၅ သင္တန္းျပဳဆံုးသည္အခ်ိန္တြင္ စစ္သားတစ္ဦးခ်င္းစီသည္ 
Afp အတြင္းရွ ိေသာ ယူနစ္မ်ားတြင္ အျခားေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ား၊ ဘာသာကို ုးကြယ္သူ 
စစ္သားမ်ားႏွင္ ့ အတူ တာ၀န္ေပးအပ္ခံရပါသည္။ ဤသို႕ျဖင္ ့ ၄င္းတို႕အား 
ပံ ုမွန္စစ္တပ္အတြင္းရွ ိ ယူနစ္မ်ားသို႕ ေပါင္းစည္းမႈ မျပဳမီ ွ  ကနဦးသင္တန္းမ်ားမွ တစ္ဆင္ ့ 
စည္းလံုးမႈအား ရရွ ိေစေသာ နည္းလမ္းျဖင္ ့ ေပါင္းစည္းျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္အား စီမံခန္႕ခြ ဲမႈ 
ျပဳခဲ ့ပါသည္။ 

 အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ေအာင္ျမင္မႈရွ ိခဲ ့ ျပီး၊ mNLf မွ Afp ႏွင္ ့ pNp 
တုိ႕အတြင္း ေပါင္းစည္းမႈသည္ mNLf ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ေမွ်ာ္လင္ ့ခ်က္မ်ားအားလံုး 
ျပည့္၀ေစျခင္းမရွ ိခဲ ့ပါ၊ ၄င္းတို႕ ကနဦးေမွ်ာ္လင္ ့ခဲ ့သည္မွာ သီးသန္အဖြ ဲ႕မ်ား အျဖစ္ 
ေပါင္းစည္းရန္ျဖစ္ပါသည္။ ေပါင္းစည္းမႈအရ mNLf တပ္ဖြ ဲ႕ေဟာင္းမ်ားသည္ အထူးသျဖင္ ့ 
Afp ႏွင္ ့ pNp အဖြဲ႕မ်ားအတြင္းသို႕ ေပါင္းစည္းျခင္းမျပဳခဲ ့ေသာ mNLf မွ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ 
miLf ကဲ့သိ ု႕ေသာ အျခားေသာ လက္နက္ကိုင္အဖြ ဲ႕မ်ားႏွင္ ့ တိ ုက္ခိ ုက္မႈျပဳရန္ 
ေနရာခ်ထားခံရၾကပါသည္။ ၄င္းတိုက္ပြ ဲမ်ားသည္ ေပါင္းစည္းမႈမျပဳေသာ mNLf 
စစ္သားမ်ားအေပၚ ယံု ၾကည္မႈ ေလွ်ာ့က်ေစျပီး ၄င္းတုိ႕မွ အစိ ုးရႏွင္ ့ လုပ္ေဆာင္မည့္ 
အနာဂတ္ ညွိႏႈ ိင္းမႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္ရန္ အားေလွ်ာ့ေစခဲ ့ပါသည္။ ၄င္း mNLf တပ္ဖြ ဲ႕မ်ားႏွင္ ့ 
တိ ုက္ရိ ုက္ စစ္မႈျပဳခ်င္ေသာစိတ္မ်ား ေလွ်ာ့က်လာေၾကာင္း ၂၀၀၀ ခုႏွစ္မ်ားမွစတင္ျပီး 
၄င္းတို႕မွ အခ်က္ျပမႈမ်ား အၾကိမ္ၾကိမ္ရွ ိခဲ ့ပါသည္။ 

 ၄င္းအခ်ိန္အေတာအတြင္း miLf ႏွင္ ့ ပဋိပကၡမ်ားဆက္လက္ ျဖစ္ပြားခဲ ့ပါသည္။ 
၂၀၁၁ ခုနွစ္တြင္ miLf သည္ လြတ္လပ္ေရး ေတာင္းဆိုမႈအား လက္လြတ္ျပီး 
ကိုယ္ပိ ုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင္ ့ေဒသ တိုးခ် ဲ႕ရန္အတြက္ ဆက္လက္ျပီး အင္တိုက္အားတိုက္ 
ေတာင္းဆိုလာခဲ ့ ၾကပါသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ ဖိလစ္ပိ ုင္အစိ ုးရႏွင္ ့ miLf 
တို႕အၾကား ဘက္စံ ုပါ၀င္ေသာ ဘန္စာမိ ုရိ ု သေဘာတူညီမႈ (CAb) အား ရရွ ိခဲ ့ ျပီး 
ေနာက္ဆံုး လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ ့ ၾကပါသည္။ ၄င္း သေဘာတူညီမႈသည္ ၁၉၆၉ 
ခုႏွစ္မွ စတင္ခဲ ့ ျပီး လူေပါင္း ၁၂၀, ၀၀၀ ေလာက္ေသဆံုးေစခဲ ့ေသာ လက္နက္ကိုင္ 
ပဋိပကၡအား အဆံုးသတ္ေစခဲ ့ပါသည္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီမႈမ်ားအား 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရန္ တိက်ေသာ လမ္းျပေျမပံ ုမွ လမ္းညႊန္ျပသ ေပးပါသည္၊ 
သို႕ေသာ္ က်ယ္ျပန္ေသာ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ာအား ျပန္လည္သံုးသပ္မႈျပဳျခင္းျဖင္ ့ 
ေနွးေကြးစြာ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွ ိပါသည္။ 
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မူစလင္ မင္ဒါႏိ ုရွ ိ “ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ လမ္းျပေျမပံ ု”

မတ္လတြင္ ဖိလစ္ပိ ုင္အစိ ုးရႏွင္ ့ miLf တို႕အၾကား ဘက္စံ ုပါ၀င္ေသာ ဘန္စာမိ ုရိ ု 
သေဘာတူညီမႈ (CAb) တြင္ အဓိက အခ်က္ (၄) ခ်က္ပါရွ ိပါသည္ - 

■	 ပဋိပကၡသက္ေရာက္မႈရွ ိခဲ ့ေသာ ေဒသမ်ားအတြက္ လူမႈ-စီးပြားေရးဖြ ံ႕ျဖိဳးေရး 
အစီအစဥ္မ်ား

■ အစုိးရႏွင္ ့ miLf တပ္ဖြ ဲ႕မ်ားအၾကား ယံု ၾကည္မႈတည္ေဆာက္ရရန္ အစီအစဥ္မ်ား

■ အသြင္ကူးေျပာင္းကာလ တရားေရးႏွင္ ့ ျပန္လည္သင့္ ျမတ္ေရး အစျပဳ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား

■ ရဲျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၊ အရံစစ္အဖြ ဲ႕မ်ားအား တစ္စတစ္စႏွင္ ့ စနစ္တက် 
ဖ်က္သိမ္းျခင္း၊ လက္နက္မ်ား ပယ္ဖ်က္ျခင္းႏွင္ ့ ေနာက္ဆံုး လံုး၀ တပ္ဖြ ဲ႕အတြင္းမွ 
ထြက္ခြာျခင္းတို႕အပါအ၀င္ လံု ျခံ ဳေရးပိ ုမိ ုေကာင္းမြန္ေစရန္ အားစိ ု ္က္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား

miLf ၏ တပ္ဖြ ဲ႕အတြင္းမွ ႏႈတ္ထြက္ခြင္ ့ ျပဳျခင္းသည္ ကြန္ကရက္မွ ျပဌာန္းေသာ 
ဘန္စာမိ ုရိ ု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒ အသစ္ ႏွင္ ့ ေဒသအတြင္း အသစ္ဖြ ဲ႕စည္းလိုက္ေသာ 
ကိုယ္ပိ ုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင္ ့ရ ရဲတပ္ဖြ ဲ႕တိ ု႕၏ လမ္းစဥ္အေပၚမူတည္ေနပါသည္။ အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္မႈတြင္ မ်ားစြာေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားရင္ဆိုင္ေနရျပီး ၄င္းတို႕မွာ 
အခ်ိန္ႏွင္ ့ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားတြင္ အကန္႕အသတ္ရွ ိေနျခင္းႏွင္ ့ ျငိမ္ခ်မ္းေရး 
သေဘာတူညီမႈအား ဆန္႕က်င္မႈျပဳသည့္ပံ ုစံ ျဖစ္ေသာ အစိုးရ၏ ဗ်ဴရု ိကေရစီဆန္ေသာ 
အစိတ္အပိ ုင္းမ်ားေၾကာင္ ့ အကန္႕အသတ္ျဖစ္ေနျခင္းတို႕ျဖစ္ပါသည္။ 

 ယခုကာလအတြင္း အဓိကျဖစ္ေသာ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ ျပႆနာမွာ ေဒသတြင္းရွ ိ 
လက္နက္ကိုင္အဖြ ဲ႕မ်ားအတြက္ ပိ ုမိ ု ျမင္ ့မား လာျပီး အေၾကာင္းမွ အရံစစ္တပ္အဖြ ဲ႕မ်ားအား 
တပ္ဖြ ဲ႕အတြင္းမွနႈတ္ထြကေစျခင္းလုပ္ငန္မ်ား မေအာင္ျမင္မႈေၾကာင္ ့ ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းတြင္ 
miLf အဖြဲ႕မွ ခြ ဲထြက္လာေသာ အဖြဲ႕ငယ္မ်ားပါ၀င္ျပီး ရာဇ၀တ္မႈအဖြ ဲ႕အစည္းမ်ားႏွင္ ့ 
အၾကမ္းဖက္မႈ အဖြ ဲ႕မ်ားသည္ ႏိ ုင္ငံတကာ အစြန္းေရာက္ အေတြးအေခၚမ်ားႏွင္ ့ 
ခ် ိတ္ဆက္မႈရွ ိေနပါသည္။ ယေန႕ထိတိုင္ မင္ဒါႏိ ုသည္ မ် ိ ဳးႏြယ္စု ရန္ေၾကြးမ်ားႏွင္ ့ 
သေဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားအေပၚ အျငင္းပြားမႈမ်ားမွ ျဖစ္လာေသာ မ်ားစြာေသာ 
လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ား၏ အက်ိဳးဆက္အား ဆက္လက္ခံစားေနရပါသည္။ miLf 
ပယ္ဖ်က္ျခင္းအစီအစဥ္သည္ ျပီးေျမာက္မႈမရွ ိေသး ေသာ္လည္း၊ အပစ္အခဲရပ္စဲေရး 
ေစာင္ ့ ၾကည့္မႈလုပ္ငန္း၏ ေယဘုယ် ေအာင္ျမင္မႈမ်ားအား ၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွစတင္ကာ 
အစိုးရႏွင္ ့ miLf တပ္ဖြ ဲ႕မ်ားအၾကား အၾကမ္းဖက္မႈ တစ္ခုမွ မျဖစ္ပြားခဲ ့ ျခင္းျဖင္ ့ 
တိ ုင္းတာရရွ ိႏိ ုင္ပါသည္။၁၃၆ 

 ႏိ ုင္ငံမ်ားတြင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင္ ့ လံ ု ျခံ ဳေရးက႑ေပါင္းစည္းျခင္းလုပ္ငန္း
စဥ္မ်ား၏ ဦးတည္ရာႏွင္ ့ ရလဒ္မ်ားသည္ (အျပဳသေဘာႏွင္ ့ အပ်က္သေဘာ 
ႏွစ္ခုလံ ုး) ႏိ ုင္ငံတကာအသိုက္အ၀န္းမွ အတိုင္းအတာ တစ္ခုခုအထိ ၀င္ေရာက္ 
လမ္းေၾကာင္းေပးႏိ ုင္ေၾကာင္း ယခုအစီရင္ခံစာမွ ဆန္းစစ္ေလ့လာထားပါသည္။ ျပင္ပမွ 
လႈံ႕ေဆာ္မႈႏွင္ ့ ပံ ့ပိ ုးမႈမ်ားသည္ မ်ားစြာေသာ လက္ရွ ိ ျငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီမႈမ်ားတြင္ 
ssr ျပဌာန္းခ်က္အား ထည့္သြင္းရန္ အဓိကလွပါသည္။ ျပင္ပ ဖိအားႏွင္ ့ 
ႏိ ုင္ငံတကာအသိုက္အ၀န္းမွ ကမ္းလွမ္းေသာ လံုျခံဳေရးအာမခံခ်က္မ်ား မပါ၀င္ခဲ ့လွ်င္ 
အဓိကက်ေသာ ssr ျပဌာန္းခ်က္မ်ာသည္ ဘယ္ေသာအခါမွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
လုပ္ေဆာင္ႏိ ုင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ပါ။၁၃၇ ျပင္ပမွ ၾကီးၾကပ္မႈႏွင္ ့ ပံ ့ပိ ုးမႈသည္ လံု ျခံ ဳေရးက
႑ေပါင္းစည္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ပံ ုမွန္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ ကူညီေပးပါသည္။ 

 သို႕ေသာ္လည္း လံု ျခံ ဳေရးက႑ေပါင္းစည္းျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ 
ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္အား ထိေရာက္စြာ ျဖည့္ဆည္ေပးႏိ ုင္ရန္ႏွင္ ့ 
ေရရွည္တည္တံ့မႈရွ ိေစရန္မွာ ေဒသအတြင္း ကိုယ္ပိ ုင္ ျဖစ္မႈသည္လည္း အဓိကအေရးၾကီး 
သည္ကို နားလည္ထားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။၁၃၈ ႏု ိင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွ ssr 

ဂ. လံုျခံဳေရးက႑ 
ေပါင္းစည္းျခင္း 

အတြက္ ႏိုင္ငံတကာမွ 
ပံ့ပိုးမႈ

၅၀   ပဋိပကၡခံစားခဲ ့ရေသာ ေဒသမ်ားတြင္ လံု ျခံ ဳေရးက႑ေပါင္းစည္းျခင္း- ျမန္မာႏိ ုင္ငံအတြက္ ဆင္ျခင္သံုးသပ္ျခင္း   
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စီမံခ်က္မ်ား ရင္ဆိုင္ရေလ့ရွ ိေသာ အဓိက ျပႆနာမွာ ေဒသခံမ်ား၏ ပါ၀င္မႈႏွင္ ့ ျပင္ပမွ 
အားေပးလႈံ႕ေဆာ္ျပီး ေငြေၾကးေထာက္ပံ ့မႈ ျပဳေသာ ssr လုပ္ငန္းစဥ္မ်ာအေပၚတြင္ 
ထိန္းခ်ဳပ္ ႏိ ုင္မႈ မရွ ိ ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ssr လုပ္ငန္းမ်ားအား ပံ ့ပိ ုးေသာ အလွဴရွင္မ်ားသည္ 
ေဒသတြင္းကိုယ္ပိ ုင္ ျဖစ္မႈ သေဘာတရားအား လက္ခံထားေသာ္လည္း ေဒသခံတို႕အေပၚ 
ေလးစားမႈမရွ ိ ျခင္း သို႕မဟုတ္ ၄င္းတို႕ သိကၽြမ္းနားလည္မႈ မ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳမႈ 
အလြန္အားနည္းျခင္း၊ ေဒသတြင္းေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေႏွးေကြးျခင္းေၾကာင္ စိတ္ပ်က္ျခင္း၊ 
ျပင္ပ စံႏႈန္းမ်ားအား အမွ ီ ျပဳေစလိုျခင္းႏွင္ ့ ေရတိုစီမံကိန္းမ်ားသို႕မဟုတ္ ေရတို 
ေငြေၾကးေထာက္ပံ ့မႈ စက္၀န္းတို႕ေၾကာင္း လက္ေတြ႕အသံုးခ်လုပ္ေဆာင္ရန္ အမ်ားၾကီး 
ခက္ခဲပါသည္။၁၃၉ 

 ထို႕အျပင္ ssr အတြက္ ျပင္ပပံ ့ပိ ုးမႈသည္ အကူအညီေပးေပးေသာ ႏိ ုင္ငံ/
အဖြ ဲ႕အစည္းတစ္ခုခုအေပၚတြင္ မ် ိ ဳးစံ ုေသာ လႈံ႕ေဆာ္မႈမ်ား ပါ၀င္ေနတက္ပါသည္။ ssr 
အတြက္ ျပင္ပပံ ့ပိ ုးမႈမ်ားသည္ အေနာက္တိုင္းႏိ ုင္ငံအခ်ိ ဳ႕တိ ု႕မွ အၾကမ္းဖက္မႈ ၀ါဒအား 
တိုက္ဖ်က္ရန္ (၄င္းတို႕မိသားစုမ်ား လံု ျခံ ဳေရးအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွ ိလာနိ ုင္ေသာ) 
နည္းဗ်ဴဟာတစ္ခုအျဖစ္ ကာလၾကာရွည္ ရႈျမင္ေနခဲ ့ ၾကျပီး ယခုကာလမ်ားအတြင္ 
အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအား တိုက္ဖ်က္ရန္ ရည္ရြယ္လာ ၾကပါသည္။ 
ဤအရာမ်ားသည္ ၄င္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ရႈေထာင္မ်ားအား အားနည္းေစျခင္း သို႕မဟုတ္ 
ပိ ုမိ ုဆိ ုးရြားေစျခင္း - ေပါင္းစည္းျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္အား ျပင္ပပထ၀ီႏိ ုင္ငံေရး အစီအစဥ္မ်ား၏ 
ေအာက္တြင္ ထည့္သြင္းျခင္းျဖင္ ့ ssr သေဘာတရားအား ပံ ုပ်က္ေစပါသည္။ ရလဒ္တစ္ခုမွာ 
ssr အားခုခံရန္ လိုလားမႈရွ ိႏွင္ ့ ျပီးျဖစ္သည့္ အခ်ိ ဳ႕ေသာ အစိုးရမ်ား၏ မ်က္လံုးထဲတြင္ 
ssr ၏ တရား၀င္မႈသည္ တိုး၍ ေလွ်ာ့က်လျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 

 တစ္ကမာၻလံုးအတိုင္းအတာျဖင္ ့ လံ ု ျခံ ဳေရးက႑ေပါင္းစည္းျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ 
ႏိ ုင္ငံတကာ၏ ပါ၀င္မႈ အတိုင္းအတာ တစ္ခုခုအထိရွ ိခဲ ့ ၾကပါသည္။ ေဘာ္စနီးယား၊ 
ဟာဇာဂိ ုဗီးနား၊ ကြာတီမာလာ၊ ဆီရီရာ လီယြန္ႏွင္ ့ ေတာင္ဆူဒန္အစရွ ိေသာ 
ႏိ ုင္ငံမ်ားတြင္ သာဓကအားျဖင္ ့ ေဒသတြင္း သို႕မဟုတ္ ႏိ ုင္ငံတကာလုပ္ရွားသူမ်ားသည္ 
လုပ္ငန္းစဥ္တြင္  သေဘာတူညီမႈမ်ား၊ ေပါင္းစည္းျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင္ ့ အသစ္ေသာ 
လံုျခံဳေရးဖြ ဲ႕စည္းမႈမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းတို႕တြင္ ပ့ ံပိ ုးကူညီျခင္းျဖင္ ့ အဓိကက်ေသာ 
အခန္းက႑မွာ လုပ္ေဆာင္ခဲ ့ ၾကပါသည္။ 

 ေတာင္အာဖရိကဲ့သိ ု႕ေသာ အေျခအေနတြင္ ႏိ ုင္ငံတကာ၏ ပါ၀င္မႈသည္ 
ကန္႕သတ္မႈရွ ိ ျပီး စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင္ ့တင္ျခင္း၊ သင္တန္းမ်ားပံ ့ပိ ုး ျခင္း၊ ႏွင္ ့ အျငင္းပြားမႈ 
ေျဖရွင္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္သာ ပါ၀င္ခြင္ ့ရရွ ိခဲ ့ ၾကပါသည္။ ႏိ ုင္ငံတကာ၏ ပါ၀င္မႈ 
မည္သုိ႕ျဖစ္သင္ ့သည္ဆိုသည့္အေပၚ ေဆြးေႏြးခဲ ့သည့္ JmCC (ေပါင္းစည္းျခင္း 
လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာက်ေသာ အစီအစဥ္မ်ားေရးဆြဲရန္ တာ၀န္ရွ ိေသာ) 
၏ ပထမဆံုး ေဆြးေႏြးပြ ဲအျပီး ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားမွ ျဗိတိသွ်စစ္ဘက္ေရးရာ 
အၾကံေပးႏွင္ ့ သင္တန္းမ်ားပံ ့ပိ ုးသည့္အဖြ ဲ႕ (bmAtt) အား ေသးငယ္ေသာ္လည္း 
အဓိကက်ေသာ အခန္းက႑မ်ားအတြက္ ဖိတ္ေခၚရန္ သေဘာတူညီခဲ ့ ၾကပါသည္။ 
၄င္းတို႕သည္ JmCC မွ ၄င္းတို႕၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ာအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
လုပ္ေဆာင္မႈတု ိ႕အား ေစာင္ ့ ၾကည့္ေလ့လာရန္ႏွင္ ့ ေပါင္းစည္းမႈ လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္းရွ ိ 
အဆင့္ ျမင္ ့ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား အၾကံဥာဏ္မ်ားပ့ ံပိ ုး ျခင္းမ်ားအျပင္ အဆင့္တိ ုင္းအတြက္ 
နည္းပညာဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ားအား စီစဥ္ေရးဆြဲ ျခင္းႏွင္ ့ သင္တန္းေပးျခင္းတို႕အား 
တာ၀န္ေပးအပ္ခံရပါသည္။ ၄င္းတို႕၏ ၾကားေနမႈ၊ နည္းပညာဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားႏွင္ ့ 
အေတြ႕အၾကံဳမ်ားေၾကာင္ ့ အာဖရိကတြင္ bmAtt အေရးပါမႈသည္ ssr လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ 
ႏိ ုင္ငံတကာပါ၀င္မႈ၏ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ “ညင္သာေသာ ေျခရာ’တစ္ခု၏ 
ပံ ုဥပမာတစ္ခုအျဖစ္ ရႈျမင္ႏိ ုင္ပါသည္။ 

 ဘူယူဒီ-နယ္သာလန္ လံု ျခံ ဳေရးက႑ဖြံ႕ျဖိဳးမႈ (ssD) အစီအစဥ္သည္ လံု ျခံ ဳေရးက႑ 
ေပါင္းစည္းေရးအား အေလးေပးျပီး တင္းၾကပ္စြာ ေျပာဆိုထားျခင္းမရွ ိေသာ္လည္း 
မွတ္ယူဖြယ္ေကာင္းျပီး ေအာင္ျမင္မႈမ်ားအတြက္ တစ္မူထူးသည့္ မိတ္ဖက္လုပ္ေဆာင္မႈႏွင္ ့ 
နည္းလမ္းမ်ားအား ပံ ့ပိ ုးေပးပါသည္။၁၄၀ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ခဲ ့ေသာ ssD အစီအစဥ္သည္ 
ႏိ ုင္ငံတကာမွ ပံ ့ပိ ုးေသာ စံခ် ိန္မွ ီ ssr အစီအစဥ္မ်ားမွ နည္းလမ္းႏွစ္ခုအားျဖင္ ့ 
ကြ ဲ ျပားသြားခဲ ့ပါသည္၊ ပထမနည္းလမ္းမွာ ျပင္ပမွ အဖြ ဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ 
ထိဆက္လုပ္ေဆာင္ရန္ အလြန္အကဲဆတ္မႈရွ ိေသာ လံုျခံဳေရးက႑ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအား 
ပိ ုမိ ုအားေကာင္းေစရန္ အေလးေပးမႈ အာရံ ုစိ ုက္မႈျဖင္ ့ ၊ ဒုတိယနည္းလမ္းမွာ အကဲဆတ္ေသာ 
ကိစၥရပ္မ်ားအား ကိုင္တြယ္ရန္သင္ ့ေတာ္ေသာ ျပင္လြယ္ေျပာင္းလြယ္ျပီး အျပန္အလွန္ 
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အက်ိဳးျပဳေသာ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း နည္းလမ္းမ်ားအားေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖစ္ပါ
သည္။ 

 အထူးသျဖင္ ့ ၄င္းနည္းလမ္းအား ဘူယူဒီလူမ် ိ ဳးမ်ားမွ လက္ခံျပီး အေၾကာင္းမွာ 
၄င္းသည္ ဘူယူဒီလူမ် ိ ဳးမ်ား၏ ဦးစားေပးမ်ား အား ေထာက္ပံ ့ေပးသည္ဆုိသည့္ 
ယံု ၾကည္မႈ တစ္ခုေၾကာင္ ့ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႕ျပင္ ၄င္းသည္ ဘယ္လိုလုပ္သင္ ့သည္ ဆိုေသာ 
လမ္းညႊန္မႈအား ဆံုးျဖတ္ေပးေသာ ပံ ုစံထက္ ဒက္ခ် ္ အစိ ုးရအား မိမိတိ ု႕ လိုခ်င္ေသာ 
ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ပံ ့ပိ ုးေပးေသာ အေနရာတြင္ ရွ ိေစပါသည္။ ၄င္းသည္ 
သက္ဆိုင္ရာအစိုးရမွ လံု ျခံ ဳေရးက႑အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏ အဓိက သေဘာတရားမ်ားအား 
အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္ရန္ ကတိျပဳေစပါသည္၊ ၄င္းသည္ 
ေဒသခံတိုင္းရင္း သားမ်ား ဦးေဆာင္သည့္အစီအစဥ္ျဖစ္ကာ ၄င္းအား စီမံခန္႕ခြ ဲမႈတြင္ 
ဘူယူဒီလူမ် ိ ဳးမ်ား၏ ပါ၀င္မႈမွာ တစ္ခ် ိန္ ျပီးတစ္ခ် ိန္ ပိ ုမိ ု ျမင္ ့တက္လာေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။ 

 အေတြ႕အၾကံဳမ်ားမွ အၾကံျပဳသည္မွာ ႏိ ုင္ငံတကာ ပါ၀င္မႈ၏ သင့္ေတာ္ေသာ 
အတိုင္းအတာသည္ ေဒသအေျခအေနဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားေပၚမူတည္ျပီး 
လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း ပါ၀င္ေသာ သူမ်ားမွ အေလးေပး ဆင္ျခင္သံုးသပ္သင္ ့ပါသည္။ 
ေရရွည္တည္တံ့ရန္အတြက္မွာ ၄င္းတို႕၏ ကိုယ္ပု ိင္ ျဖစ္မႈရွ ိ ျခင္းသည္ အေရးၾကီးလွပါသည္။ 
ထို႕ေၾကာင္ ့ ယခုကဲ့သိ ု႕ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ 
နိ ုင္ငံျခားမွ လုပ္ရွားသူမ်ားအေနျဖင္ ့ ယူေဆာင္လာႏု ိင္ေသာ သိသာထင္ရွားသည့္ 
အရင္းအျဖစ္မ်ားမွာ အဓိကအားျဖင္ ့ ၄င္းတို႕မွ အေကာင္းဆံုး အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ 
ေနရာမ်ားအား သတ္မွတ္ထားသင့္ ျပီး အမ်ိ ဳးသားပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ား 
အခ်င္းခ်င္းအၾကား ပဋိပကၡတြန္းအားမ်ားအား ပိ ုမိ ုဆိ ုး၀ါးသြားေစႏိ ုင္သည့္ အႏၲရာယ္အား 
ေလွ်ာ့ခ်ရမည္ျဖစ္သည္။ 

 ၄င္းအေထာက္အကူျဖစ္ေေစႏိ ုင္သည့္ က႑မ်ားမွာ လိုအပ္ေသာအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင္ ့ 
နည္းပညာသင္တန္းမ်ားကဲ့သိ ု႕ေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္ အားေပးျမင္ ့တင္ျခင္းတုိ႕ပါ၀င္ 
ပါသည္။ အထူးသျဖင္ ့ အစိ ုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕မ်ား၊ လက္နက္ကိုင္အဖြ ဲ႕ႏွင္ ့ အရပ္ဖြ ဲ႕လူမႈ
အဖဲ ြ႕အစည္းႏွစ္ရပ္လံုးသည္ အစိ ုးရႏွင္ ့ အစိ ုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕မ်ားအၾကား အျပန္လည္ 
လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားမွ ေတြ႕ရသည့္ အခ်ဳ ိးမညီမွ်မႈအား ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ျပင္ပအကူညီမ်ားမွ 
အက်ိဳးခံစားရႏိ ုင္ပါသည္။ ထို႕ျပင္ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္သူအဖြ ဲ႕ မ်ားအားလံုး၏ ယံု ၾကည္မႈအား 
ရရွ ိေသာ ႏိ ုင္ငံတကာလုပ္ရွားသူမ်ားသည္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း ဘံု 
အေျခခံ သေဘာတူညီမႈမ်ားေဖာ္ထုတ္ရန္ႏွင္ ့ အျငင္းပြားမႈမ်ားအား ေျဖရွင္းရန္ 
ၾကား၀င္ေစ့စပ္မႈေပးျခင္းအားျဖင္ ့ ကူညီႏိ ုင္မည္ ျဖစ္သည္။၁၄၁ ထပ္ေပါင္းဆိုရေသာ္ 
ႏိ ုင္ငံတကာအဖြဲ႕၀င္မ်ားအေနျဖင္ ့ ၾကားလူ (တတိယလူ) အျဖစ္ ေစာင္ ့ ၾကည့္ေလ့လာမႈအား 
ပံ ့ပိ ုး ျခင္းျဖင္ ့ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သူအားလံုးမွ ၄င္းတို႕၏ ၀န္ခံကတိျပဳမႈမ်ားႏွင္ ့ 
တာ၀န္၀တၱရားမ်ားအေပၚ ေလးစားလိုက္နာမႈ အား ေသခ်ာေစရန္ျဖစ္ပါသည္။ 

 ႏိ ုင္ငံမ်ားအေနျဖင္ ့ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေပၚ ၄င္းတို႕၏ ကိုယ္ပိ ုင္ ျဖစ္မႈရွ ိ ျခင္းအား 
အခိ ုင္အမာ ေျပာဆိုရန္  အေခၚအေ၀ၚမွာ ၄င္းတို႕၏ ေရြးခ်ယ္မႈျဖစ္ပါသည္။ ဇင္ဘာေဘြတြင္ 
“လံု ျခံ ဳေရးက႑ ေျပာင္းလဲျခင္း” ဆိုသည့္ စကာရပ္အေပၚ ပိ ုမိ ုလိ ုလားျခင္းေၾကာင္ ့ 
ssr ဆိုသည့္စကားရပ္သည္ ျငင္းပယ္ခံရျပီး ၄င္းသည္ “စနစ္ေျပာင္းလဲမႈ” မွာ ျပင္ပ 
အားစိ ုက္မႈ မ်ားႏွင့ ္ အတူ တြဲလ်က္ပါရွ ိပါသည္။ လံု ျခံ ဳေရးက႑ေျပာင္းလဲျခင္းကို 
ပိ ုမိ ုလိ ုလားရျခင္း အေၾကာင္းမွာ ၄င္းသည္ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင္ ့ အဖြ ဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ 
ေျပာင္းလဲမႈႏွစ္ရပ္လံုးအား အထူးျပဳျခင္းေၾကာင္းျဖစ္ပါသည္။ လုပ္ငန္းစဥ္ ေႏွးေကြးလာခဲ ့ 
ေသာ္လည္း အမ်ားျပည္သူေဟာေျပာခ်က္မ်ားႏွင္ ့ စစ္မွန္ေသာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအား 
တည္ေဆာက္ျခင္းဆိုင္ရာ အစီအစဥ္မ်ားပါ၀င္သည့္ ssr အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိ ုင္
ခဲ ့ပါသည္။၁၄၂ 

 ျမန္မာႏိ ုင္ငံ၏ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္သည္ အဓိကအားျဖင္ ့ ေဒသခံမ်ားမွ 
လက္ခံေဆာင္ရြက္ျပီး ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္သူ အဖြ ဲ႕မ်ားအတြင္း ႏိ ုင္ငံ၏ 
လံု ျခံဳေရးကိစၥရပ္မ်ားအတြင္း ျပင္ပမွ ပါ၀င္မႈအေပၚ စိတ္အားထက္သန္မႈရွ ိသည့္ 
အတိုင္းအတာ သည္ ကြဲ ျပားမႈရွ ိေနပါသည္။ ယခုႏွစ္မ်ားတြင္ အီးယူ၊ ယူေကႏွင္ ့ 
အျခားေသာ ယူအန္အဖြ ဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ျမန္မာႏိ ုင္ငံ၏ လံု ျခံဳေရးက႑၊ အထူးသျဖင္ ့ 
mpf အား အားေကာင္းမႈရွ ိလာေစရန္ စီမံကိန္းမ်ားအား ပံ ့ပိ ုးလာခဲ ့ ၾကပါသည္။ သို႕ေသာ္ 

၅၂   ပဋိပကၡခံစားခဲ ့ရေသာ ေဒသမ်ားတြင္ လံု ျခံ ဳေရးက႑ေပါင္းစည္းျခင္း- ျမန္မာႏိ ုင္ငံအတြက္ ဆင္ျခင္သံုးသပ္ျခင္း   



၂၀၁၅ ခုနွစ္တြင္ NCA အတြက္ လိုအပ္လ်က္ရွ ိေသာ တရား၀င္ ေလ့လာသူမ်ားသည္ 
အစိ ုးရေဟာင္းႏွင္ ့ တပ္မေတာ္မွ အထူးသျဖင္ ့ အေနာက္တိုင္းႏိ ုင္ငံမ်ားထက္စာလ်င္ 
ႏိ ုင္ငံ၏ အာရွအိမ္နီးခ်င္းမ်ားႏွင္ ့ အီးယူ၊ ယူအန္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ခဲ ့ ၾကပါသည္။ 

 တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြ ဲ႕အမ်ားစုအေနျဖင္ ့ ႏိ ုင္ငံတကာမွ ပါ၀င္မႈအား 
ပိ ုမိ ုဖြင္ ့ေပးခဲ ့ ျပီး တရား၀င္ျဖစ္ေသာ ႏိ ုင္ငံတကာ ေစ့စပ္ညွ ိႏႈ ိင္းသူမ်ား၊ ေလ့လာသူမ်ားႏွင္ ့ 
ေစာင္ ့ ၾကည့္သူမ်ားအား ဖိတ္ေခၚေလ့ရွ ိပါသည္။ တို ္င္းရင္းသား လက္နက္အဖြဲ႕မ်ားတြင္ 
ကြဲ ျပားေသာ ဦးစားေပးမႈမ်ားရွ ိ ျပီး၊ တစ္ခ် ိ ဳ႕ေသာအဖြဲ႕မ်ားသည္ တရုတ္ႏွင္ ့ 
အလြတ္သေဘာ စစ္ဘက္ ပူးေပါင္းမႈမ်ားအား ထိန္းသိမ္းထားလ်က္ရွ ိပါသည္၊ 
တစ္ခ် ိ ဳ႕ေသာ ဖက္ဒရယ္ေထာက္ခံသည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကို ္င္အဖြ ဲ႕မ်ားသည္ 
အေနာက္ႏိ ုင္ငံမ်ားႏွင္ ့ ဆက္ဆံမႈျပဳရန္ ပိ ုမိ ုလိ ုလားၾကပါသည္။ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင ္
တစ္ခ် ိ ဳ႕သည္ အထူးသျဖင္ ့ NCA လက္မွတ္ထိုးထားေသာ အဖြဲ႕မ်ားႏွင္ ့ uNfC တို႕အၾကား 
ssr က႑အတြက္ ကြဲ ျပားေသာ ပံ ့ပိ ုးမႈမ်ား ရရွ ိခဲ ့ ၾကပါျပီး ေရရွည္ျဖစ္ေသာ စြမ္းေဆာင္
ရည္ျမင္ ့တင္ျခင္းမ်ားထက္စာလ်င္ ဟိုတစ္စ သည္တစ္စ (အလုပ္ရံ ုေဆြးေႏြးမႈအေျခခံ) 
ပံ ုစံ ျဖင္ ့သာ  ပံ ့ပိ ုး ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

 တပ္မေတာ္သည္ တရုတ္၊ အိႏၵ ိယ၊ အစၥေရး၊ ရုရွားႏွင္ ့ အျခားေသာ ႏိ ုင္ငံမ်ားႏွင္ ့ 
ေကာင္းမြန္ေသာ စစ္ဘက္ ပူးေပါင္းမႈမ်ားရွ ိ ျပီး ၄င္းတို႕သည္ တပ္မေတာ္အား အထူးသျဖင္ ့ 
သင္တန္းႏွင္ ့ အေထာက္အကူျပဳပစၥည္းမ်ား ပံ ့ပိ ုး ျခင္းမ်ားတြင္ စိတ္၀င္စားၾကပါသည္။ 
၄င္း၏ ကာကြယ္ေရးစကၠဴျဖဴစာတမ္းတြင္ တပ္မေတာ္မွာ ေဖာ္ျပထားသည္မွာ ၄င္းအေနျဖင္ ့ 
ႏိ ုင္ငံျခား ပံ ့ပိ ုးမႈမ်ားအား လက္ခံမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း “ေႏွာင္ၾကိဳးမပါေသာ” အရာမ်ားသာ 
လက္ခံမည္ျဖစ္သည္။၁၄၃ တပ္မေတာ္အေနျဖင္ ့ အသစ္ေသာ ႏိ ုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားအား 
အေျခခံအားျဖင္ ့ လိ ုက္နာရန္ ျပင္ဆင္ေနေသာ္လည္း အမ်ိဳးသားစိတ္၀င္စားမႈအေပၚ 
အေျခခံကာ ေဖာ္ထုတ္ခဲ ့ေသာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင္ ့ ကိ ုက္ညီမႈရွ ိေသာ အေျခအေနမ်ား 
တြင္သာျဖစ္သည္။၁၄၄ ၄င္းသည္ ssr အေပၚ အဓိကထားပံ ့ပိ ုးေနေသာ အသိုင္းအ၀န္းႏွင္ ့ 
ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရန္ အေျခအေနမ်ားအတြက္ ကန္႕သတ္မႈရွ ိေနမည္ ျဖစ္သည္။

  saferworld ၅၃

 ၁၄၃  The Republic of the Union of Myanmar Defence White Paper (2015), Naypyitaw, p 16. 
 ၁၄၄  Wilson T (2016), ‘Strategic Choices in Myanmar’s Transition and Myanmar’s National Security Policies’, Asia & the Pacific 
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နိဂုံးခ်ဳ ပ္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အတြက္ 
ျပန္လည္အသုံးျပဳႏုိင္မည့္ 
အခ်က္မ်ား

 ယခုအစီရင္ခံစာတြင္ ဆန္းစစ္မႈျပဳထားေသာ ျဖစ္စဥ္အေျချပဳ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ 
ျမန္မာႏိ ုင္ငံအေနျဖင္ ့ လံ ု ျခံ ဳေရး က႑ ေပါင္းစည္းေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတိုင္း 
ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းရာတြင္ ေတြ႕ၾကံဳရမည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားအေပၚ သံုးသပ္မႈ ျပဳမိေစရန္ ျဖစ္သည္။ 
မထင္မွတ္ဘဲ က်ေရာက္လာႏိ ုင္သည့္ အႏၲရာယ္မ်ားအား မီးေမာင္းထိုးျပထားျခင္းျဖင္ ့ 
၄င္းတို႕အား ေရွာင္ရွားႏိ ုင္ရန္ႏွင္ ့ ေဆြးေႏြးေဖာ္ျပခဲ ့ေသာ “ေျဖရွင္းနည္းမ်ား”သည္ 
ျမန္မာႏိ ုင္ငံအတြက္ တိုက္ရိ ုက္ျပန္လည္ အသံုးျပဳႏု ိင္ မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း 
သတိျပဳရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုစီတြင္ ႏိ ုင္ငံေရးႏွင္ ့ အဖြ ဲ႕အစည္းမ်ားဆိုင္ရာ 
ေျခအေနမ်ားသည္ ျမန္မာႏိ ုင္ငံႏွင္ ့ ကြ ဲ ျပားမႈရွ ိ ျပီး အေၾကာင္းမွာ ၄င္း၏ ပဋိပကၡအတြင္း 
မ်ားစြာေသာ အဖြဲ႕မ်ားပါ၀င္ေနသည္ဆိုငည့္ အခ်က္ တစ္ခုတည္း အတြက္ေၾကာင္ ့ 
မဟုတ္ဘဲ၊ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြ ဲ႕မ်ားႏွင္ ့ တပ္မေတာ္အၾကားရွ ိ အင္မတန္ 
တစ္ဖက္ေစာင္းနင္းျဖစ္ေနျခင္း အစရွ ိသည္တို႕ထိပါ၀င္ပါသည္။ ၄င္းအခ်က္မ်ားသည္ 
ခ်ည္းကပ္ပံ ု ၊ ဦးတည္ခ်က္ႏွင္ ့ လံ ု ျခံ ဳေရးဆိုင္ရာ ညွိႏႈ ိင္းေဆြးေႏြးပြ ဲမ်ား၏ ေျခလွမ္း၊ 
လံု ျခံ ဳေရးက႑ ေပါင္းစည္းေရး၊ DDr ႏွင္ ့ ssr တို႕အတြက္ သိသာထင္ရွားေသာ 
အက်ပ္ရိ ုက္မႈမ်ားအား ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ 

 နိဂံ ုးခ်ဳပ္ရေသာ္ ယခုအခန္းတြင္ နိ ုင္ငံတကာအေတြ႕အၾကံဳမ်ားမွ ထြက္ေပၚလာသည့္ 
အနည္းငယ္ေသာ က်ယ္ျပန္႕သည့္ သင္ခန္းစာမ်ားအား သံုးသပ္ေဆြးေႏြးထားျပီး၊ 
ျမန္မာႏိ ုင္ငံအေနျဖင္ ့ ရည္ရွည္တည္တ့ံေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ႏိ ုင္ 
ေရး လံု ျခံ ဳေရးဆိုင္ရာ ပတ္၀န္းက်င္အား ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ရန္ႏွင့ ္ ညွ ိႏႈ ိင္းမႈမ်ား 
လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ေတြ႕ရမည့္ အက်ပ္ရိ ုက္မႈမ်ားအား သံုးသပ္ေဆြးေႏြးမႈျပဳထားပါသည္။ 

 

 လံု ျခံ ဳေရးက႑ေပါင္းစည္းမႈမွ တိုးတက္မႈႏွင္ ့ ေလးနက္ေသာ ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ႏိ ုင္ငံအတြင္းရွ ိ ေလးနက္ေသာ 
၀န္ခံကတိျပဳမႈႏွင္ ့ ဆႏၵမ်ားအေပၚ မူတည္ေနပါသည္။ ျမန္မာ့ ျငိမ္းခ်မ္း ေရးလုပ္ငန္းစဥ္သည္ 
ေဒသခံလုပ္ငန္းစီမံကိန္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ အေလ်ာက္ ပဋိပကၡအား ေျဖရွင္းရန္၊ 
အတိတ္မွ အၾကမ္းဖက္မႈ အေမြမ်ားအား ေျဖရွင္းမႈႏွင္ ့ ႏိ ုင္ငံအတြင္းရွ ိ မတူကြဲ ျပားေသာ 
အဖြဲ႕မ်ားအားလံုးအတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈျပဳေသာ ႏိ ုင္ငံတစ္ခု တည္ေဆာက္ရာတြင္ ပံ ့ပိ ုးေသာ 
ေျပာင္းလဲမႈ  လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားအားႏိ ုင္ငံအတြင္းရွ ိ တပ္ဖြ ဲ႕မ်ားမွ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ 
ေနခ်ိန္ထိ ၄င္းသည္ အားသားခ်က္ တစ္ခု ျဖစ္ေနမည္ျဖစ္သည္။ 

၅၄   

၅

အတြင္းမွ 
ေမာင္းႏွင္ေသာ 

နည္းလမ္းတစ္ခု၏ 
အေရးၾကီးမႈ



 လံု ျခံ ဳေရးက႑အတြင္း တိုးတက္မႈမ်ားမွာ စစ္တပ္ႏွင္ ့ အရပ္သားဆိုင္ရာ 
က႑မ်ားအားလံုးေျပာင္းလဲမႈအတြက္ ျပည္တြင္း ညႊန္႕ေပါင္းအဖြ ဲ႕ ဖြ ဲ႕စည္းႏိ ုင္ရန္ျခင္းႏွင္ ့ 
အဖြ ဲ႕မ်ားအားလံုးမွ အတူတကြ လက္ခံေသာ အမ်ိဳးသားလံု ျခံ ဳေရးသေဘာတရားအား 
တည္ေဆာက္ႏိ ုင္မႈ အေပၚ မူတည္ေနပါသည္။ ႏိ ုင္ငံတကာ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားအေပၚ 
ဘက္စံ ုလြမ္းျခံဳေသာ ျပန္လည္သံုးသပ္မႈတစ္ခုအေနျဖင္ ့ လံ ု ျခံ ဳေရးက႑ ေပါင္းစည္းျခင္း 
သည္ “ပထမႏွင္ ့ အဓိကအေနျဖင္ ့ ေဒသတြင္း ႏိ ုင္ငံေရး ျပႆနာတစ္ခုျဖစ္ျပီး 
ေဒသတြင္းပါ၀င္သူမ်ား၏ နည္းပညာကၽြမ္းက်င္မႈ မရွ ိေသာ ျပႆနာတစ္ခုမဟုတ္ေၾကာင္း၊ 
ႏိ ုင္ငံတကာလုပ္ရွားသူမ်ားမွ လွ် ိ ဳ႕၀ွက္မႈမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း” 
ေဆြးေႏြးရင္း နိဂံ ုးခ်ဳပ္ထားပါသည္။၁၄၅ 

 DDr ႏွင္ ့ ssr တို႕၏သေဘာတရားမ်ားသည္ ျမန္မာႏိ ုင္ငံတြင္ ဘက္စံ ုလြမ္းျခံဳမႈရွ ိေသာ 
လံုျခံဳေရးက႑တစ္ခု တည္ေဆာက္ရာတြင္ ေတြ႕ၾကံဳရမည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားအား 
ဆင္ျခင္ရာတြင္ အသံုး၀င္ေသာ မူေဘာင္တစ္ခုအျဖစ္ အသံုးျပဳႏိ ုင္ မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ 
၄င္းသည္ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ တိက်ရွင္းလင္းေသာ 
လမ္းညႊန္မႈအား ေပးစြမ္းႏိ ုင္မည္ မဟုတ္ပါ။ တကယ္ေတာ့ ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ ခိ ုင္မာေသာ 
ေထာက္ခံမည့္လူထုမ်ား မရွ ိ ျခင္းသည္ ေတြ႕ၾကံဳလာရမည့္ အႏၲရာယ္တစ္ခုျဖစ္ျပီး DDr 
ႏွင္ ့ ssr သေဘာတရားမ်ားအေပၚတြင္သာ အေလးေပးေနျခင္းက အမ်ားသေဘာဆႏၵ 
တည္ေဆာက္ယူရာတြင္ ပိ ုမိ ု ခက္ခဲေနေစမည္ျဖစ္သည္။ 

 ၾကီးမားေသာ ႏိ ုင္ငံတကာ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ပ့ ံပိ ုးမႈ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားရရွ ိထားျပီး ssr အား 
ႏိ ုင္ငံတကာအဖြဲ႕မ်ားထံမွ လက္လြဲရယူထားခဲ ့ေသာ ႏိ ုင္ငံမ်ားတြင္ ေျပာင္းလဲမႈ အရိ ႈန္အဟုန္ 
ေႏွးေကြးသြားသြားႏိ ုင္ ျပီး ကနဦးရရွ ိမႈမ်ားသည္ တစ္ခါတစ္ရံ ႏိ ုင္ငံတကာလုပ္ရွားသူမ်ားမွ 
ဆြဲထုတ္ေသာ အရာမ်ားႏွင္ ့ ေျပာင္းျပန္ျဖစ္ေနတက္ပါသည္။ ျမန္မာႏိ ုင္ငံ၏ ေဒသတြင္း 
အေျချပဳ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္သည္ ျပည္တြင္း လုပ္ေဆာင္သူမ်ားအေနျဖင္ ့ ေဒသတြင္း 
အဖြ ဲ႕အစည္းမ်ား၊ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားႏွင္ ့ ပိ ု၍ သင္ ့ေတာ္ေသာ ႏိ ုင္ငံေရး ဖိအားမ်ားအား 
တည္ေဆာက္ရန္ အခြင္ ့အေရးတစ္ခုေပးျပီး၊ ၄င္းသည္ ရွည္ၾကာျပီး အပင္ပန္းခံလုပ္ေဆာင္ 
ရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေဒသတြင္းမွ ကိုယ္ပိ ုင္ ျဖစ္မႈအားေကာင္းေသာ လံုျခံဳေရးက႑ 
ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ငန္းစဥ္ ျဖစ္ေနမည္ျဖစ္ပါသည္။

 ssr အတြက္ “ရင့ ္မွည္ ့” ေသာ အေျခအေနမရိ ွ ိသည့္ အေနအထားတြင္ 
ပီပီျပင္ျပင္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွ ိေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ ၄င္း 
ေပၚလစီအစီအစဥ္ႏွင္ ့အတူ တြဲပါလာတက္ျပီး ျမန္ႏႈန္းႏွစ္ဆခ်ည္းကပ္မႈ လုိအပ္ေကာင္း 
လိုအပ္မည္ ျဖစ္သည္။ ၄င္းသည္ ႏိ ုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြ ဲမ်ားအတြက္ အေျခအေနအား 
ဖန္တီးရန္ႏွင္ ့ ေရရွည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ မႈမ်ားအတြက္ အေျခအေနမ်ားအား 
တစ္ျဖည္းျဖည္းျခင္း တည္ေဆာက္ေနျခင္းျဖင္ ့ လံ ု ျခံ ဳေရးအေျခအေနအား တည္ျငိမ္မႈ 
ရွ ိေနေစရန္ ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္ပါသည္။ 

 ႏိ ုင္ငံေရးစနစ္ႏွင္ ့ အမ်ိ ဳးသားစီးပြားေရးမ်ားအေပၚ အဓိက ထိန္းခ်ဳပ္ႏိ ုင္ခြင္ ့ရွ ိသည္ဟု 
ယူဆေစခဲ ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ အတြင္း ခိ ုင္မာေသာ စစ္ဘက္အုပ္ခ်ဳပ္မႈရွ ိခဲ ့သည့္ 
ျမန္မာႏိ ုင္ငံတြင္ NLD ႏွင္ ့ တိ ုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြ ဲ႕မ်ားသည္ ေလးနက္ေသာ 
ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအား ျမင္ခ်င္ျပီး လံု ျခံ ဳေရးဆိုင္ရာ အဖြ ဲ႕အစည္းမ်ား၊ ႏိ ုင္ငံေရး ေတြးေခၚမႈ 
အေလ့အထမ်ားႏွင္ ့ ဆံ ုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းယဥ္ေက်းမႈမ်ားအား ေျပာင္းလဲရန္မွာ 
အခ်ိန္ယူလုပ္ေဆာင္ရမွာျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းေျပာင္းလဲမႈမ်ားအား ရရွ ိႏိ ုင္ရန္မွာ 
မ် ိ ဳးဆက္တစ္ခု သို႕မဟုတ္ တစ္ခုထက္ပိ ု ျပီး ၾကာျမင္ ့သြားႏိ ုင္ပါသည္။ 

 ဖက္ဒရယ္ႏိ ုင္ငံေရးစနစ္သို႕ ကူးေျပာင္းမည့္ အေျခအေနမ်ိ ဳးတြင္ လံု ျခံ ဳေရးက႑ 
ေပါင္းစည္းေရးအားလုပ္ေဆာင္မည့္ ျမန္မာႏိ ုင္ငံအတြက္ ထပ္ေပါင္း စိန္ေခၚမႈမ်ား 
ထပ္မံေရာက္ရွ ိလာမည္ျဖစ္သည္။ ယခုအစီအရင္ခံစာတြင္ ေဆြးေႏြးတင္ျပ သြားေသာ 
ႏိ ုင္ငံမ်ားတြင္ ဖက္ဒရယ္ႏိ ုင္ငံေရးစနစ္တည္ေဆာက္ျခင္းသည္ ေတာ္လွန္ေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္ပံ ုစံထက္ တစ္စတစ္စ ေျပာင္းလဲတိုးတက္မႈပံ ုစံမ် ိ ဳးျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းသည္ 
ဖက္ဒရယ္ဖြ ဲ႕စည္းပံ ုမ်ားႏွင္ ့ လံ ု ျခံ ဳေရးအာဏာမ်ားအား ဗဟိုထိန္းခ်ဳပ္မႈေလွ်ာ့ခ်ေသာ 
လုငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတါင္ “ေပါက္ကြဲထြက္လာေသာ” ခ်ည္းကပ္ပံ ုနည္းလမ္း 
မ်ားထက္ ပိ ုမိ ုက်ယ္ျပန္႕ေသာ အခ်ိန္ကာလအတြင္း ျဖစ္ေပၚလာေစရမည္ျဖစ္ျပီး ေျမျပင္မွ 
ေျပာင္းလဲလ်က္ရွ ိေသာ အေျခအေနမ်ားအလိုက္ တံု႕ျပန္ေျဖရွင္းမႈမ်ားတြင္ ညွိႏိ ႈင္းမႈမ်ား 
ရရွ ိေစရန္ျဖစ္ပါသည္။ 

လံု ျခံ ဳေရးက႑ 
ေပါင္းစည္းျခင္းအတြက္ 

အခ်ိန္ေဘာင္
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 ၁၄၅  Krebs R E (2014), ‘Military Dis-integration: Canary in the Coal Mine’, chapter 15 in Licklider R (Ed.), New Armies from Old: 
Merging Competing Military Forces after Civil Wars, April.



 ဤအရာသည္ ျမန္မာႏိ ုင္ငံ၏ လံု ျခံဳေရးက႑ေပါင္းစည္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္အား တြန္းတြန္း
တိုက္တိုက္လုပ္မည္ဆိုလွ်င္ အႏၲရာယ္မ်ားရွ ိလာႏိ ုင္ေၾကာင္း မီးေမာင္းထိုးျပထားပါသည္။ 
အစိ ုးရ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖစ္ေသာ ၂၀၁၉ခုႏွစ္တြင္ ျပည္ေထာင္စု ျငိမ္းခ်မ္းေရး 
သေဘာတူညီခ်က္တစ္ခုရရွ ိရမည္ဆိုသည့္ အခ်က္သည္ ႏိ ုင္ငံအတြင္းရွ ိ အစိတ္အ
ပိ ုင္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ လံု ျခံ ဳေရးတြန္းအားမ်ားအားေျပာင္းလည္းရန္အျပင္ 
အဓိကက်ေသာ ပံ ့ပိ ုးမႈမ်ား အေပၚက်ယ္ျပန္႕ေသာ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈ မ်ားသို႕မဟုတ္ 
ညွိႏႈ ိင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ အခ်ိန္အနည္းငယ္သာက်န္ရွ ိေတာ့ေၾကာင္း ညႊန္ျပေနပါသည္။ 
တစ္ခ် ိန္တည္းမွာပင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ညွိႏိ ႈင္းေရးမႈးမ်ားမွ လံု ျခံ ဳေရးက႑ေပါင္းစည္းျခင္း 
အစီအစဥ္အား ေလးနက္စြာ စတင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား မျပဳလုပ္ႏိ ုင္ခဲ ့လွ်င္ အႏၲရာယ္တစ္ခု 
ရွ ိလာမည္သည့္အျပင္ တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားႏွင္ ့ ေရရွည္တည္တ့ံေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရး 
အေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္ႏိ ု ္င္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအား ေဆြးေႏြးညွိႏႈ ိင္းမႈႏွင္ ့ 
အမ်ားသေဘာတူမႈမ်ားထက္ အရာရွ ိ တပ္မွဴးမ်ားမွသာ ျပဳလုပ္ၾကေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ 

 ဖက္ဒရယ္လံု ျခံ ဳေရးစနစ္ ဖြ ဲ႕စည္းမႈအတြက္ ရွင္းလင္းေသာ သေဘာတူညီမႈမ်ားရွ ိ ျခင္းက 
ႏွစ္တိ ုးနည္းလမ္းက လံုျခံဳေရးက႑ ေပါင္းစည္းျခင္းအတြက္ ေရြးခ်ယ္စရာတစ္ခုျဖစ္ႏိ ုင္ ျပီး 
လိုအပ္သည့္ ႏိ ုင္ငံေရးပံ ့ပိ ုးမႈႏွင္ ့ ေငြေၾကးဆို ္င္ရာ အရင္းအျမစ္မ်ားအား 
လႈံ႕ေဆာ္ရန္ႏွင္ ့ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္သူမ်ာအၾကား လိုအပ္သည့္ အဖြ ဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ 
စြမ္းရည္မ်ားတည္ေဆာက္ရန္ ၾကီးမားသည့္ အခ်ိန္ႏွင္ ့ အေျခအေနအား 
ဖန္တီးေပးႏိ ုင္မည္ျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူညီမႈ မတိုင္မွ ီႏွင္ ့ အျပီးကာလမ်ားတြင ္
အဓိက က်ေသာ အဆင့္မ်ားအတြက္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင္ ့ လုပ္ငန္းမ်ားအပါအ၀င္ 
ယိမ္းယိုင္ေနေသာ္ လံု ျခံ ဳေရးက႑ေပါင္းစည္းျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္အား ပံ ုေဖာ္ေဆြးေႏြးလွ်င္ 
အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားရွ ိႏိ ုင္ ျပီး လုပ္ငန္းစဥ္၏ အဆင့္ တစ္ခုစီတိ ုင္းသည္ တိုင္းရင္းသား
လက္နက္ကိုင္အဖြ ဲ႕မ်ားမွ ဆက္လက္ပါ၀င္သြားရန္ ယံု ၾကည္မႈအားေပးအပ္ႏိ ုင္ေသာ 
အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကာလ လံုျခံဳေရးက႑ အစီအမံမ်ား တြဲလ်က္ပါရွ ိရမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

 လံု ျခံ ဳေရးက႑  အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ ေအာင္ျမင္မႈရရွ ိရန္ အဓိကအေရးၾကီးေသာ 
အခ်က္မွာ ကာကြယ္ေရးႏွင္ ့ လံ ု ျခံ ဳေရးအား အေလးေပးေသာ အရပ္သားေပၚလစီ 
အသိုင္းအ၀ိ ုင္းအား ျပဳစုပ် ိ ဳးေထာင္ရန္ျဖစ္ျပီး ၄င္းတို႕အား လံု ျခံ ဳေရးဆိုင္ရာ 
ေဆြးေႏြးပြ ဲမ်ားတြင္ ေဆြးေႏြးႏိ ုင္ရံ ုသာမက အရပ္ဘက္-စစ္ဘက္ ကြဲ ျပားမႈမ်ားအၾကား 
လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ဖက္မ်ား တည္ေဆာက္ျပီးေသာ္လည္းေကာင္း ေျပာင္းလဲမႈအား 
“ေတာင္းဆိုေသာ” ျပည္တြင္း ညႊန္႕ေပါင္းအဖြ ဲ႕မ်ားအား အားေကာင္းေစရန္ကူညီျခင္း
တို႕ျဖစ္ပါသည္။ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားမွ အၾကံျပဳသည္မွာ ႏိ ုင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး 
စိန္ေခၚမႈ မ်ားအား ေျဖရွင္းရန္ ယခင္ျပိဳင္ဘက္မ်ားအၾကား ပိ ုမိ ုနီးကပ္ေသာ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား အားေပးျမင္ ့တင္ႏိ ုင္ရန္ႏွင္ ့ က်ယ္ျပန္႕ေသာ အရပ္သား 
ပိရိသတ္မ်ား ပါ၀င္ေစေသာ ကာကြယ္ေရးႏွင္ ့ လံ ု ျခံ ဳေရးဆိုင္ရာ ေပၚလစီစကား၀ိ ုင္းမ်ား 
ျဖစ္ေပၚလာေစေရး ကူညီရန္တို႕ျဖစ္ပါသည္။ 

 ၄င္းတို႕သည္ ေရရွည္အခ်ိန္ယူလုပ္ေဆာင္ရမည့္လုပ္ငန္ ္းျဖစ္ေသာ္လည္း ၄င္းတြင္ 
တိုးတက္မႈမ်ားမရွ ိပါက ျမန္မာႏိ ုင္ငံတြင္ ေလးနက္ေသာ ဒီမိ ုကေရစီ လံု ျခံ ဳေရးက႑ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအား ရရွ ိရန္ လက္ေတြ႕က်ေသာ ေမွ်ာ္လင္ ့ခ်က္မ်ား ရွ ိႏိ ုင္မည္ မဟုတ္ပါ။ 
အားေပးတိုက္တြန္းလြတ္သည္မွာ ဦးသိန္းစိန္လက္တက္ အရပ္ဖက္အစိ ုးရအျဖစ္သို႕ 
အသြင္ကူးေျပာင္းမႈႏွင္ ့ လက္ရွ ိ NLD အာဏာရလာေသာအခ်ိန္မ်ားတြင္ ျမန္မာႏိ ုင္ငံအေနျဖင္ ့
စစ္တပ္နယ္ပယ္ႏွင္ ့ ကြ ဲ ျပားမႈရွ ိေသာ ႏိ ုင္ငံေရးနယ္ပယ္ တစ္ခု၏ အေရးပါလာမႈသည္အား 
ပထမဆံုးအၾကိမ္ ေတြ႕ၾကံဳခံစားခဲ ့ ၾကရပါသည္။၁၄၆ တိုးတက္မႈအေနျဖင္ ့ ေႏွးေကြးသည္ဟု 
ဒီမိ ုကေရစီ ပံ ့ပိ ုးသူမ်ားမွ ရႈျမင္ေနစဥ္တြင္ ၄င္း အေရးပါလာမႈသည္ ကြဲ ျပားေသာ 
စိတ္၀င္စားမႈရွ ိသည့္ အဖြ ဲ႕မ်ားအၾကား အျပန္အလွန္အက်ိဳးျပဳမႈမ်ား အတြြက္ 
အေျခအေနႏွင္ ့ အမ်ိ ဳးသားႏိ ုင္ငံေရးဆိုင္ရာ အက်ယ္တ၀င္ေဆြးေႏြးမႈ မ်ားအတြင္း ssr 
အား ထည္သြင္းမႈျပဳလာႏိ ုင္ရန္ အေရးၾကီးေသာ ၀င္ေပါက္တို႕အား ဖန္တီးေပးပါသည္။ 

 မတူညီေသာ လံုျခံဳေရးေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားအၾကား ျပန္လည္သင့္ ျမတ္လာေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္သည္ အခ်ိန္ယူရျပီး တိုးတက္မႈမ်ား ႏွင္ ့ ဆုတ္ယုတ္မႈမ်ားႏွစ္ခုလံ ုး 
ေတြ႕ျမင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ မည္သို႕ဆိ ုေစကာမူ ဒီမိ ုကေရစီအေျခခံ ႏိ ုင္ငံအတြက္ 
အစိ ုးရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင္ ့ တိ ုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြ ဲ႕မ်ားအားလံုး သတ္မွတ္ထားျပီး 
လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ ၀န္ခံကတိျပဳမႈသည္ ၄င္းေဆြးေႏြးပြ ဲမ်ားသည္ 
ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ႏိ ုင္ေၾကာင္း၊ လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင္ ့ ဆက္လက္ 
လုပ္ေဆာင္ႏိ ုင္သည္ဆုိသည့္ ဘံုယံ ု ၾကည္မႈတစ္ခုအား ပံ ့ပိ ုးေပးပါသည္။ 

၅၆   ပဋိပကၡခံစားခဲ ့ရေသာ ေဒသမ်ားတြင္ လံု ျခံ ဳေရးက႑ေပါင္းစည္းျခင္း- ျမန္မာႏိ ုင္ငံအတြက္ ဆင္ျခင္သံုးသပ္ျခင္း   

ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ 
ျပည္တြင္း 

မဲဆႏၵနယ္ေျမမ်ား

 ၁၄၆  Callahan M (2012), ‘The Opening in Burma: The Generals Loosen their Grip’, Journal of Democracy 23 (4), October.



ပူးတြဲ (၁) - ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား 
(အစိုးရေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳ ေဒသခံလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ားမပါ)

ပါတီ / ႏိုင္ငံေရး အမည္ စစ္တပ္အမည္
အပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈ အေျခအေန 
(၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ) ႏိုင္ငံေရး ဆက္သြယ္ေပါင္းစည္းမႈ

ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ 
ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ 
တပ္ဦး (ABSDF)

တူညီေသာအမည္ NCA ေရးထိုးထားေသာအဖြဲ႕ အျခားေသာ NCA လက္မွတ္ေရး 
ထိုးထားေသာ အဖဲြ႕မ်ားႏွင့္ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ပူးေပါင္း 
ညွိႏိႈင္းမ်ား

အာရခန္လြတ္ေျမာက္ေရး ပါတီ 
(ALP) 

အာရခန္ လြတ္ေျမာက္ေရး 
စစ္တပ္ (ALA)

NCA ေရးထိုးထားေသာအဖြဲ႕ အျခားေသာ NCA လက္မွတ္ေရး 
ထိုးထားေသာ အဖဲြ႕မ်ားႏွင့္ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ပူးေပါင္း 
ညွိႏိႈင္းမ်ား - ANC အဖြဲ႕၀င္မ်ား

အာရခန္အမ်ိဳးသားေကာင္စီ 
(ANC)

စစ္တပ္မရွိ အပစ္အခတ္ရဲစဲေရးမရွိ 
(စစ္တပ္မရွိျခင္းေၾကာင့္)

ALP အပါအ၀င္၊ 
အာရခန္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ 
ညႊန္႕ေပါင္းအဖြဲ႕တစ္ခုျဖစ္သည္၊ UNFC 
အဖြဲ႕၀င္

ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး (CNF) ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္ (CNA) NCA ေရးထိုးထားေသာအဖြဲ႕ အျခားေသာ NCA လက္မွတ္ေရး 
ထိုးထားေသာ အဖဲြ႕မ်ားႏွင့္ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ပူးေပါင္း 
ညွိႏိႈင္းမ်ား - UNFC ၏ ယခင္အဖြဲ႕၀င္ႏွင့္ 
ေလ့လာသူ

ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရး 
အဖြဲ႕အစည္း(KIO)

ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္(KIA) အပစ္အခတ္ရဲစဲေရးမရွိ - ၾကီးမားစြာ 
မထိေရာက္မႈရွိေသာ စစ္မက္ 
ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းပံုစံ (လက္ေတြ႕တြင္ 
ၾကီးမားေသာ လက္နက္ကိုင္ 
ရင္ဆိုင္မႈမ်ား) 

ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္အဖြဲ႕၏ အဖြဲ႕၀င္ - 
ဗမာ (NA-B)၊ ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံေရးညွိႏိႈင္း
မႈႏွင့္ ေဆြးေႏြးေရး ေကာ္မတီ (FPNCC) 
၏ အဖြဲ႕၀င္၊ UNFC ဖြဲ႕စည္းခဲ့ရာတြင္ 
ပါ၀င္ေသာ အဖြဲ႕၀င္

ကရင့္အမ်ိဳးသား အစည္းအလံုး 
(KNU)

ကရင့္အမ်ိဳးသားေရး 
လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ (KNLA)

NCA ေရးထိုးထားေသာအဖြဲ႕ (တစ္ခါတရံ 
လက္နက္ကိုင္ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္မႈမ်ား)

Historic leader among EAOs အၾကား 
သမိုင္း၀င္ ေခါင္းေဆာင္၊ အျခားေသာ 
NCA လက္မွတ္ေရး ထိုးထားေသာ 
အဖဲြ႕မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ 
ပူးေပါင္း ညွိႏိႈင္းမ်ား၊ KKO/DKBA ႏွင့္ KPC 
တို႕ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး မဟာမိတ္၊ UNFC 
အဖြဲ႕၀င္ေဟာင္း

ကရင္ျငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ (KPC) 
သို႕မဟုတ္ 
ေကအန္ယူ/ေကအန္အယ္ေအ - 
ျငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ 

(KNU/KNLA-PC)

တူညီေသာအမည္ NCA ေရးထိုးထားေသာအဖြဲ႕ အျခားေသာ NCA လက္မွတ္ေရး 
ထိုးထားေသာ အဖဲြ႕မ်ားႏွင့္ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ပူးေပါင္း 
ညွိႏိႈင္းမ်ား  - KNU ႏွင့္ KPCတို႕ႏွင့္ 
ႏိုင္ငံေရးမဟာမိတ္အဖြဲ႕

ကရင္နီအမ်ိဳးသားေရး 
တိုးတက္ေရး ပါတီ (KNPP)

ကရင္နီတပ္ (KA) ပဏာမ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသာ UNFC အဖြဲ႕၀င္၊ သမိုင္းေၾကာင္းအရ 
ေကအန္ယူႏွင့္ မဟာမိတ္
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ပါတီ / ႏိုင္ငံေရး အမည္ စစ္တပ္အမည္
အပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈ အေျခအေန 
(၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ) ႏိုင္ငံေရး ဆက္သြယ္ေပါင္းစည္းမႈ

ကလိုထူးေဘာ ကရင္ 
အဖြဲ႕အစည္း (KKO)

တိုးတက္ေသာ ဒီမိုကေရစီ 
အက်ိဳးျပဳ ကရင့္တပ္ (DKBA)

NCA ေရးထိုးထားေသာအဖြဲ႕ အျခားေသာ NCA လက္မွတ္ေရး 
ထိုးထားေသာ အဖဲြ႕မ်ားႏွင့္ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ပူးေပါင္း 
ညွိႏိႈင္းမ်ား -  KNU ႏွင့္ KPC တို႕၏ 
ႏိုင္ငံေရး မဟာမိတ္၊ UNFC အဖြဲ႕၀င္

ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္းမရွိ တိုးတက္ေသာ ဗုဒၶဘာသာ ကရင့္ 
အမ်ိဳးသား တပ္မေတာ္(၂၀၁၆ 
ခုႏွစ္တြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာ 
ခြဲထြက္အဖြဲ႕)

အပစ္အခတ္ရဲစဲေရးမရွိ ေျမာက္ပိုင္း မဟာမိတ္မ်ားအဖြဲ႕ႏွင့္ 
FPNCC အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ပူးတဲြ 
စစ္ဆင္ေရးမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး 
ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား

လားဟူ ဒီမုိကရက္တစ္ 
အစည္းအရံုး (LDU)

အျမဲတမ္းတပ္ မရွိ NCA ေရးထိုးထားေသာအဖြဲ႕ UNFC အဖြဲ႕၀င္ျဖစ္ျပီး အျခားေသာ NCA 
လက္မွတ္ေရးထိုးျပီးေသာ အဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ 
ပူးေပါင္းမႈ စတင္ျခင္း၊ (ရႈေတာင္မ်ား 
ေျပာင္းလဲရန္ စတင္ခဲ့ျပီး၊ ၂၀၁၈ 
ၾသဂုတ္လ)

ျမန္မာ အမ်ိဳးသား အမွန္တရားႏွင့္ 
တရားမွ်တေရး ပါတီ (MNTJP)

ျမန္မာ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ 
မဟာမိတ္ တပ္(MNDAA)

အပစ္အခတ္ရဲစဲေရးမရွိ 
(ၾကိဳၾကားၾကိဳၾကား ၾကီးမားေသာ 
လက္နက္ကိုင္ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္မႈရွိ)

FPNCC အဖြဲ႕၀င္ - UWSP၊ NDAA 
အဖြဲ႕မ်ားႏွင္ ရွည္ၾကာေသာ မဟာမိတ္၊ 
UNFC ၏အဖြဲ႕၀င္ေဟာင္း

နာဂေျမ အမ်ိဳးသား ဆိုရွယ္လစ္ 
ေကာင္စီ - ခပလန္(NSCN-K)

တူညီေသာအမည္ ပဏာမ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသာ အိႏိၵယ အေရွ႕ေျမာက္တြင္ လႈပ္ရွားေန 
ေသာ မ်ားစြာေသာ လက္နက္ကိုင္ 
အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ မဟာမိတ္ျဖစ္ျခင္း

သီးျခား ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕မ်ား အမ်ိဳးသား ဒီမိုကရက္တစ္ 
မဟာမိတ္ တပ္ (NDAA)

ပဏာမ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသာ FPNCC အဖြဲ႕၀င္၊ UWSP ႏွင့္ MNDAA 
အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ရွည္လ်ားေသာ မဟာမိတ္

မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP) မြန္အမ်ိဳးသား 
လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ (MNLA)

NCA ေရးထိုးထားေသာအဖြဲ႕ UNFC အဖြဲ႕၀င္ျဖစ္ျပီး အျခားေသာ NCA 
လက္မွတ္ေရးထိုးျပီးေသာ အဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ 
ပူးေပါင္းမႈ စတင္ျခင္း၊ (ရႈေတာင္မ်ား 
ေျပာင္းလဲရန္ စတင္ခဲ့ျပီး၊ ၂၀၁၈ 
ၾသဂုတ္လ)

ပအို႕အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရး 
အဖြဲ႕ (PNLO)

ပအို႕အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရး 
တပ္ (PNLA)

NCA ေရးထိုးထားေသာအဖြဲ႕ အျခားေသာ NCA လက္မွတ္ေရး 
ထိုးထားေသာ အဖဲြ႕မ်ားႏွင့္ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ပူးေပါင္း 
ညွိႏိႈင္းမ်ား - UNFC အဖြြဲ႕၀င္ေဟာင္း

ပေလာင္ျပည္ လြတ္ေျမာက္ေရး 
တပ္ဦး (PSLF)

တေအာင္းအမ်ိဳးသား 
လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ (TNLA) 

ပဏာမ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသာ (ပံုမွန္ 
လက္နက္ကိုင္ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ မႈမ်ား)

NA-B အဖြဲ႕၀င္၊ FPNCC အဖြဲ႕၀င္၊ UNFC 
အဖြဲ႕၀င္ေဟာင္း

ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး 
ေကာင္စီ (RCSS)

ရွမ္းျပည္တပ္ (SSA) NCA ေရးထိုးထားေသာအဖြဲ႕ (တစ္ခါတရံ 
လက္နက္ကိုင္ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္မႈမ်ား)

အျခားေသာ NCA လက္မွတ္ေရး 
ထိုးထားေသာ အဖဲြ႕မ်ားႏွင့္ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ပူးေပါင္း 
ညွိႏိႈင္းမ်ား - ရွမ္းျပည္စည္းလံုးျခင္း 
ေကာ္မတီ အဖြဲ႕၀င္

ရွမ္းျပည္တိုးတက္ေရး ပါတီ 
(SSPP)

ရွမ္းျပည္တပ္ (SSA) ပဏာမ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသာ (ပံုမွန္ 
လက္နက္ကိုင္ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ မႈမ်ား)

FPNCC အဖြဲ႕၀င္၊ UNFC အဖြဲ၀င္ေဟာင္း၊ 
NA-B ႏွင့္ အလြတ္သေဘာ ပူးေပါင္းျခင္း၊ 
ရွမ္းျပည္စည္းလံုးျခင္း ေကာ္မတီ အဖြဲ႕၀င္

အာရခန္  (ULA) အာရခန္တပ္ (AA) အပစ္အခတ္ရဲစဲေရးမရွိ 
(ၾကိဳၾကားၾကိဳၾကား လက္နက္ကိုင္ 
ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္မႈရွိ)

NA-B အဖြဲ႕၀င္ေဟာင္း၊ FPNCC အဖြဲ႕၀င္

၀ျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရး ပါတီ 
(UWSP)

၀ျပည္ေသြးစည္းညီညႊတ္ေရး တပ္ 
(UWSA)

ပဏာမ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး FPNCC တည္ေထာင္သူႏွင့္ ဦးေဆာင္သူ

၀အမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (WNO) ၀အမ်ိဳးသားတပ္ (WNA) အပစ္အခတ္ရဲစဲေရးမရွိ 
(စစ္တပ္မရွိျခင္းေၾကာင့္)

UNFC အဖြဲ႕၀င္ေဟာင္း -  UWSP ႏွင့္ 
ပူးေပါင္းမႈျပဳမည္ဟု အစီရင္ခံခဲ့ပါသည္။
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