
 

အတ ွဲ (၁)၊ အမတှ် (၁)  

ပြညသ် ူ့ကာက ယ်ရ ေးစာစဉ်  

 

 
 

 

တ ာေးဝငပ်ြည်သ ူ့အစ  ေး ဆီက အဓမမအာဏာလ ယကပ်ြေီး 

တ  င်ေး င်ေးသာေးပြည်သ ရတ အရြေါ် စစ် ာဇဝတ်မှုရြေါင်ေးစ   

က  ေးလ န်ရနတွဲဲ့ စစရ်ကာင်စကီ     ာလက်နကစ် ွဲက  ငပ်ြေီး 

တ  ကြ် ွဲဝငတ်ာဟာ အကကမေ်းဖက်မှုမဟ တ၊် 

တ ာေးရသာစစပ်ဖစတ်ယ။် 

ဦေး ည်မ န် (ကာက ယရ် ေးဝနက်ကီေး၊ 

အမ   ေးသာေးညီည တရ် ေးအစ  ေး ) 



 

ကဗ ာ 

“ ဒနီ ေ့ဟာ အစ ဖြစတ်ယ”် 

 

ပင်လယ်က ို ဖြတ်လာတ ဲ့ မ ိုိုးန ံ့ပါတ ဲ့  

လလလ ိုမမ  ြို့ကက ိုးထ  

ငါတ ိုံ့ ဝင်လ ာက်ကကပါစ ိုံ့ 

လနလ ာငဟ်ာ 

အိုန်ိုးလက်က ိုင်ိုးြ ာိုး န ံ့ အ မ်အမ ိုိုးစွန်ိုး က ို ဖြတ်မပ ိုး 

ခပ်လစာင်ိုးလစာင်ိုး က လနမယ ်

သစ်ပင်လတဟွာ လ စ ိုလ ိုံ့ 

သူတ ိုံ့ အလမွိုးအလတာင် လတကွ ို ဖြတ်မပ ိုး 

ကလနတ ဲ့ လ ါင်ိုးပ   လတွလ ို 

အစ မ်ိုးလ ာင် ပွပွ လှလှကက ိုး ဖြစ်လနမယ။် 

အ မ်လ ှြို့လမ်ိုးမ လပေါ်မှာ လမာလ်တာ်ကာိုးလတွဟာ 

ကက  တင် တ ိုင်ပင်ထာိုးသလ ို 

ဝိုးဝဝ နာ  မှာ 

ဟွန်ိုးလတွ တမပ  င်နကတ်ည်ိုး တ ိုးလ ိုကက်ကလပါ ဲ့။ 

 ါဟာ အစပ  

အ ာ အာိုးလ ိုိုး 

အစက ဖပန်စမယဲ့် အစပ ။ 

လလဖပည်ညင်ိုးဟာ 

အ ပ်မ ကန်ှာ အသ ိုးသ ိုးက 

တစ်လှညဲ့်မပ ိုးတစ်လှညဲ့် တ ိုကလ်နမယ်။ 

ငါတ ိုံ့ဟာ 

လလညင်ိုး န ံ့ အတူပါလာတ ဲ့ ပန်ိုး န ံ့လတွလ ို 

  လန ာက ို 

စိုလဝိုးလ ာက် ှ လာကကမယ။် 

သမ ိုင်ိုးဝင် ဓာတ်ပ ိုထ က 

မ ကန်ှာမ   ိုးလတွန ံ့ 

အာိုးလ ိုိုးဟာ 

တည်ကကည်ခနံ့ည်ာိုး ကကလ ိုံ့လပါ ဲ့။ 

မမ  ြို့အနှ ံ့က လခါင်ိုးလလာင်ိုးလတဟွာ 

အနှစ်နစှ် အလလ ဆွ ြို့အလနခ ဲ့တ ဲ့ သူတ ိုံ့ အသ  

သူတ ိုံ့ ဖပန် မပ မ ိုံ့ 

ဝမ်ိုးသာမဆ ိုိုး ဖြစ်လ ိုံ့ 

(အပပ  ိုးမ ကန်ာှလတဟွာ 

ဖပနမ်ပ ိုး တည်လ ိုံ့ မ လတာဲ့သလ ိုမ   ိုး) 

 
 

  ၁ 



 

 

ကန်လ ဖပင်ဟာ 

သူက ိုယတ် ိုင် ကိုန်ိုးလပေါ်တကလ်ာမပ ိုး 

ပွ လတာ်မှာ န  ခ င်လနတယ်။ 

လက်ခိုပ်သ လတဟွာ တ က တယ ်

အပ ိုအလ ိုမ ှ ဘူိုး 

ရိုပ် ှင်မရ ိုကဘူ်ိုး 

ဇာတတ် ိုကမ်ထာိုးဘူိုး။ 

တာထွကလ်တာဲ့မယဲ့ ်

အာိုးမာန်လတွဟာ 

အခ က်လပိုးသ က ို လစာငဲ့်လနကကမပ ။ 

က ာိုးလတွဖြတ်ြ ိုံ့ 

လတာမှာ လမ်ိုးခင်ိုးထာိုးရ ိုိုး မ ှ ဘူိုး။ 

လခ ာင်ိုးလတွြို့ င် ခိုနလ်က ာ်သွာိုးြ ိုံ့ပ  

လခ ာင်ိုးက ယ် င် လြာင်ြွ ြို့မယ။် 

  လနံ့ဟာ အစဖြစ်တယ ်

အ ာ အာိုးလ ိုိုး 

အစက ဖပန်စမယဲ့် အစဖြစတ်ယ်။ 

  လနံ့ဟာ ကမဘာလပေါ်မှာ 

အလှဆ ိုိုး လနံ့လတွထ က တစလ်နံ့ဖြစ်တယ ်

  လနံ့ဟာ 

စစ်ပွ  စတင်တ ဲ့ လနံ့ မဟိုတ်ဘူိုး 

စစ်ပွ  မပ ိုးဆ ိုိုးတ ဲ့ လနံ့ မဟိုတ်ဘူိုး 

  လနံ့ဟာ 

လမတတာ စတင်တ ဲ့လနံ့ 

လမတတာ လအာင်န ိုငတ် ဲ့ လနံ့ ဖြစ ် ြို့။ 

  လနံ့ဟာ 

မင မ်ိုးခ မ်ိုးမှု စတငတ် ဲ့လနံ့ 

မင မ်ိုးခ မ်ိုးမှု လအာင်န ိုငတ် ဲ့လနံ့ ဖြစ်  ြို့ 

  လနံ့မှာ 

စစ်န ိုင်သ ူမ ှ ဘူိုး 

စစ်ရ ှုိုးသူ မ ှ ဘူိုး 

  လနံ့အလကကာင်ိုး 

ကဗ ာတစ်ပို ် လ ိုး လပလ မဲ့်မယ်။ 

  လနံ့အလကကာင်ိုး 

ကဗ ာတစ်ပို ် မလ ိုးဘူိုးဆ ို င ်

ငါဟာ 

ဘာမှ မလ ိုးခ ဲ့တ ဲ့ လူတစ်လယာက်န ံ့ 

ဘာထူိုးဦိုးလတာဲ့မှာလ ။       ။ 

              

 လမာငတ်င်သစ ်(ဧမပ ၊ ၂၀၀၇၊ စ ပယ်ဖြြူ) 

                                                                                                                                    

   ၂ 



 

ကဗ ာ 

 

ငေါတ  ို့အာေးလ  ေးဟာ အဖ နှ ြ်ခ ရတ ပဖစ်တယ် 

ငါတ ိုံ့အာိုးလ ိုိုးဟာ 

အြ နှ ပ်ခ လတဖွြစတ်ယ်၊ 

ငါတ ိုံ့အာိုးလ ိုိုးဟာ  

အြ နှ ပ်ခ လတဖွြစတ်ယ။် 

 

လက ာင်ိုးသာိုး 

လယ်သမာိုး 

အလိုပ်သမာိုး 

အသ ပညာ ှင ်

အတတ်ပညာ ှင်..... 

ဘယ်လ ိုပ ကွ ဖပာိုးလပမယဲ့ ်

ငါတ ိုံ့အာိုးလ ိုိုးဟာ 

အြ နှ ပ်ခ လတဖွြစတ်ယ။် 

 

ကခ င်၊ က င်န ၊ က င်၊ ခ င်ိုး 

မွန၊်  ခ ိုင်၊  ှမ်ိုး၊ တလအာင်ိုး 

အင်ိုးသာိုး၊ ဗမာ 

ဘယ်လ ိုပ ကွ ဖပာိုးလပမယဲ့ ်

ငါတ ိုံ့အာိုးလ ိုိုးဟာ 

အြ နှပ်ခ လတဖွြစတ်ယ။် 

 

အြ နှ ပ်ခ ဖပည်သူတ ိုံ့  ြို့ 

စစ်အာဏာ ှင်ဆနံ့်က င်လ ိုးတ ိုကပွ်  

လ ှုင်ိုးလ ိုိုးလ ိုတ  ပ်  ပ်တက်လ ိုံ့ 

အ ှ နဖ်မြှငဲ့်မယ်။ 

 

ြ နှ ပ်မှုက ိုတွန်ိုးလှန်မယ်၊ 

ည ညတွ်လ ိုးက ိုတည်လဆာကမ်ယ်၊ 

က ွဖပာိုးမှုက ိုအာိုးယူမယ်။ 

 

စစ်အာဏာ ှင်စနစ်  

မိုခ က ဆ ိုိုး မယ်။ 

 

                        ခင်မမမ   ိုး (၂၄/၂/၂၀၂၁) 

  ၃ 



 

ကဗ ာ 

“စစ်ကျွနသ်  ို့” 

 

နေရန  ော့ စစ ်ေ််းလ  ်းနလ  င်အိမ်                                           

စ ်းရန  ော့ အရိ ်းအရင််း                                               

ဒီက  ်းထဲ နေစ  နခေါင််းပံ ဖြ ်ခရံန ်း။ 

 

စီ်းရန  ော့ န မင််း မေ်  ်းစ  ်                           

   ်းရန  ော့ အနလ င််းခ င််းထပ်ရ ဲော့ စစ်နဖမ 

ဒီက  ်းထဲ မိေ််းမ  မဲနြ  ခ်ံရန ်း။ 

 

ေ ်ရန  ော့န မ််းနေ ဲော့အေ စ်  ် 

လ ယ်ရန  ော့ဖခင််း   ်း 

ဒီက  ်းထဲ လစ  ဖြ ်ခရံန ်း။ 

 

ထ  ်ခ င်န  ော့ အန ထ  ်ရ 

နဖပ်းခ င်န  ော့ စစ်နထ င်   

ဒီက  ်းထဲ ေ ်းခ ေိ်န  င် ြ ်ထိ ် လ ပ်ရန ်း။ 

 

 

စစ်ကျွန်ဘဝက ို  

မင်ိုးကခငတ်ွယ် င်ိုး 

အမ နံ့်လတွနာခ ၊  

အသက်လတွသတ်ဖပနေရင််း 

မင်ိုးက ိုယတ် ိုငလ်သသွာိုး င ်

ကျွန်ဝယ် ာအဆစ်ပါလနတ ဲ့  

မင်ိုးမ သာိုးစိုက ို 

ဘယ်စစ်သခင်က  

လစာငဲ့လ် ှာက်မာှတ ဲ့လ ။ 

 

အခ ေိ်မ ီန ်း ယ်-ရဲန   ်

စစ် ျွေ် ေ ရ ေ််းထ   ်

ဖပည်  ူ့ဆီခ ေိ်ထ ်း ဲော့ န ေ ်နဖပ င််း ိ  

စစ် ခင်န    ်ဖပေ်လ ညော့လိ် ို့ 

ဖပည်  ူ့ရင်ခ င ်ိ  ခိ လံှုံန  ော့ မိ ်နဆ ။ 

 

ထ ်မ  ိ်းန ယ် (၅၊ ၆၊ ၂၀၂၁) 

 

  ၄ 



 

ရဆာငေ်းြေါေး 

စစ်ြ ွဲနှငဲ့ ်တ  က်ြ ွဲ 

 

န ဒေါန်ေး 

တှိိုင််းပြည်တခိုမ ှာ နှိိုင်ငရံ ်းပြဿနာမ ှာ်းကှိို ရတ ွေ့ဆံိုည ှိနှိှိုင််းရဆ ်းရန ်းပခင််းန ဲ့ ရပြေ  င််းြေှိိုဲ့ နှိိုင်ငရံ ်းအခင််းအက င််းရတ  

အှာ်းနည််းမှိုရ ကှာင ် ပြေစရ်စ၊ စစ်ရ ်းန င ် ရပြေ  င််းပခင််း နည််းလမ််းကြ  အှာ်းရကှာင််းရ ှာ လမ််းစဉလ်ှိိုဲ့ 

ယူဆခ က်မ ှာ်းရ ကှာင ် ပြေစရ်စ၊ ြါဝါခ ှိန်ခ င်လျှှာ မညီမျှရ ှာ ရတ ွေ့ဆံိုရဆ ်းရန ်းပခင််း အခင််းအက င််းမ ှာ်းရ ကှာင  ်

ပြေစရ်စ၊ လက်နကက်ှိိုင်ြဋှိြကခမ ှာ်း (armed conflicts) ပြေစ်ြ ှာ်းတတ်ြါတယ်။  

 

လက်နကက်ှိိုင်ြဋှိြကခ (Armed Conflict) 

လက်နကက်ှိိုင်ြဋှိြကခလှိိုဲ့ အဓှိြပှာယ်ြေ င ်ဆှိို ှာမ ှာ  တ်မ တ်ခ က ် င်ပြငလ်ကခဏှာမ ှာ်း   ှိြါတယ်။ 

လက်နကက်ှိိုင်ထှာ်းရ ှာ န စ်ြေက်တြ်မ ှာ်းအ ကှာ်းမ ှာ စစ်လက်နကအ်င်အှာ်းအ ံို်းပြြု တှိိုကခ်ှိိုက်မှို  ှိပခင််း၊ 

လက်နကက်ှိိုငတ်ဘက်တြ ်ည် State Armed Force ပြေစပ်ခင််း၊ တန စ်အတ င််း တှိိုက်ြ  ဆက်စြ် ရ ဆံို်း ူမ ှာ်း 

(Battle-related Deaths) အရ အတ က ် န စ်ဆယ ်ငါ်းရယှာက်  ှိပခင််း စတ     င်ပြငလ်ကခဏှာမ ှာ်း ပြေစြ်ါတယ်။ 

ဒီလှိို  င်ပြင်လကခဏှာမ ှာ်း   ှိရန င် ြဋှိြကခကှိို State-based Armed Conflict လှိိုဲ့  တ်မ တ်ြါတယ်။ 

 

တှိိုကြ်  ဆက်စြ် ရ ဆံို်းမှိုမ ှာ်း (Battle-related Deaths) 

တှိိုကြ်  ဆက်စြ် ရ ဆံို်းမှိုမ ှာ်းဆှိို ှာမ ှာ န စ်ဘက်တှိိုက်ခှိိုက်ရနရ ှာ စစ်ရပမပြင်၊ ြစရ်ပြ်းန င  ်

ခ ံြုခှိိုတှိိုကြ်  ပြေစ်စဉ်မ ှာ်း၊ ဗံို်းက  တှိိုကခ်ှိိုက်မှို ပြေစစ်ဉမ် ှာ်း၊ လက်နကက်ကီ်းမ ှာ်းန င ် မမှိြုွေ့  ှာတှိိုက်ခှိိုက်မှိုမ ှာ်းမ  ပြေစစ်ဉမ် ှာ်း 

အတ င််း ရ ဆံို်းမှိုမ ှာ်းအှာ်းလံို်းကှိို ထည ်  င််းတ က်ခ က ်ြါတယ။် လက်နကက်ှိိုင်တှိိုက်ြ  ပြေစ်စဉ်မ ှာ်းမ ှာ အဓှိက 

ြစ်မ တ်မ ှာ်းက ရ  ွေ့တန််းစစ်ရပမပြင်၊ တြ်စခန််းဌှာနခ ြုြ်မ ှာ်း၊ တြ်ရန ှာခ ထှာ်းမှို  ှိရ ှာ ရန ှာမ ှာ်း၊ 

အင်စတီက  ်း  င််းမ ှာ်း ပြေစတ်ှာရ ကှာင  ် န စ်ဘက်တြ်မ ှာ ြါဝင် ူမ ှာ်း ပြေစရ်လ   ှိရြမယ ်၊ တှိိုကြ်   ကှာ်း 

ြှိတ်မှိ  ှာ်းရ ှာ အ ြ် ှာ်းမ ှာ်း၊ လက်နကက်ကီ်းန င ် ဗံို်းကက တှိိုကခ်ှိိုက်မှိုမ ှာ်းမ ှာ ြစ်မ တ်ပြေစ်  ှာ်းရ ှာ အ ြ် ှာ်းမ ှာ်း၊ 

မှိိုင််းအနတ ှာယ်ကကံြုရတ ွေ့လှိိုက် ရ ှာ အ ြ် ှာ်းမ ှာ်း၊ စစ်ရ ်းြစ်မ တ်န င  ် အ ြ် ှာ်းြစ်မ တ် မခ  ပခှာ်းြ  

တှိိုကခ်ှိိုကရ် ှာ စစရ် ်းနည််းဗ  ဟှာမ ှာ်းရ ကှာင ် ထှိခှိိုက်  ှာ်းရ ှာ အ ြ် ှာ်းမ ှာ်း စ ပြေင ် အ ြ် ှာ်းမ ှာ်းဟှာလ  

တှိိုကြ်  ဆက်စြ် ရ ဆံို်း ူမ ှာ်း (Battle-related Deaths) ထ မ ှာ ြါဝင်  ှာ်းတတ်ြါတယ။် 

  ၅ 



 

တှိိုကြ်  ဆက်စြ်ရ ဆံို်း ူအရ အတ က် ၂၅ ရယှာက်ထက်ရက ှာ်မ  ှာ တှိိုကခ်ှိိုက်မှိုပြေစ်စဉ်ကှိို  လက်နကက်ှိိုင် 

ြဋှိြကခ (armed conflict) အရနန ဲ့ စစရ် ်းြညှာ  င်မ ှာ်းက  တ်မ တ်ရလ   ှိ ကြါတယ်။ ဒါဆှိို င် 

တှိိုကြ်  ဆှိိုတှာကှိိုလ  အဓှိြပှာယ်ြေ င ်ဆှိို  တ်မ တ်ြေှိိုဲ့ လှိိုလှာြါတယ။်  

 

တှိိုကြ်   (Battle) 

စစ်ရ ်းန င ် နှိိုင်ငရံ ်း  ည်မ န််းခ က်တစံိုတ ှာ    ှိြေှိိုဲ့အတ က် လက်နကက်ှိိုင်ထှာ်းရ ှာ အစိုအြေ  ွေ့န စ်ြေ  ွေ့အ ကှာ်းမ ှာ 

စစ်လက်နကြ်စစည််းမ ှာ်း အ ံို်းပြြုမြီ်း တှိိုကခ်ှိိုက်ပခင််းပြေစ်ြ ှာ်းတ   ပြေစစ်ဉက်ှိို တှိိုက်ြ   (Battle) လှိိုဲ့  တ်မ တ်ြါတယ်။ 

တှိိုကြ်  ပြေစ်ြ ှာ်းတ   အခ ှိနက်ှာလက တှိိုရတှာင််းြါတယ။် အနှိိုင်အရံှို်း  လဒ်က  ှိ ှာထင်  ှာ်းတှာ  ှိ လှိို၊ 

 လဒ်မထ က်တှာလ    ှိြါတယ။် တခါတ မံ ှာ စစ်ရ ကှာင််းခ တီက် င််း၊ ကင််းတှိိုကင််း  ည်ထိုတ် င််း 

တှိိုကြ်  ပြေစ်ြ ှာ်းတှာရတ လ    ှိြါတယ။် ဒါရတ ကှိို ြ  ကရနတယ၊်  န ူ်န ဲ့ထှိရတ ွေ့မှိုပြေစတ်ယ်လှိိုဲ့ စစ်ရ ်းရလှာကမ ှာ 

ရပြှာဆှိိုရလ   ှိ ကြါတယ်။ ဘယ်လှိိုြ ပြေစ်ပြေစ် တှိိုကြ်  ဟှာ စစ်ြ  န ဲ့ မတူြါဘူ်း။ စစ်ြ  ထ မ ှာ တှိိုကြ်  ရြါင််းမ ှာ်းစ ှာ 

ြါဝင်တှာပြေစ်တ  အတ က် တှိိုက်ြ  ဟှာ စစ်ြ    ွေ့ အစှိတ်အြှိိုင််း တခို ှာ ပြေစ်ြါတယ။် 

 

စစ်ြ   

စစ်ြ  ကှိို အဓှိြပှာယ်ြေ င ်ဆှိို ှာမ ှာ ရှိုရထှာင ်စံိုကရန ြေ င ်ဆှိိုရလ   ှိ ကြါတယ်။ နှိိုငင်ံတကှာ ဥြရဒမ ှာ်းန ဲ့ နှိိုင်ငတံကှာ 

ဆက်ဆံရ ်းရှိုရထှာင ်ကရန စစ်ြ  ကှိို အဓှိြပှာယ်ြေ င ဆ်ှိို ူမ ှာ်းက စစ်ြ  ဆှိိုတှာ အခ ြုြ်အပခှာအှာဏှာ  ှိရ ှာ 

နှိိုင်ငရံ ်းယနူစ်မ ှာ်း (States) မ ှာ်းအ ကှာ်းမ ှာ ြဋှိြကခမ ှာ်းကှိို ရပြေ  င််းရ ှာ နည််းလမ််းတခိုလှိိုဲ့ 

 တ်မ တ ်ကြါတယ်။ ဒါရ ကှာင ် စစ်ြ  ဆှိိုတှာ နှိိုင်ငံမ ှာ်း   ွေ့ ရ ရ ်း  င််းရ ်း (Life and Death of States) လှိိုဲ့ 

နှိိုင်ငတံကှာရ ်း ှာ ရလ လှာမှိုမ ှာ်းမ ှာ ြေ င ်ဆှိို ကြါတယ်။ (Aron, 1966)  

 

School of political realism  ြညှာ  င်မ ှာ်းကလ  နှိိုင်ငံမ ှာ်းအရနန ဲ့ စစ်ရ ်းအငအ်ှာ်း တညရ်ဆှာက်ပခင််း၊ 

လှိိုအြ်ြါက စစ်အင်အှာ်းအ ံို်းပြြုပခင််း (Use of Force) ကှိို  ံို်းမည်ဟို အငအ်ှာ်းပြပခင််း ပြြုလိုြ်မ  ှာ 

အမ ှိြု်း ှာ်းအက ှိြု်းစ်ီးြ ှာ်းကှိို ပမ င ်တင်မြီ်း၊ အင်အှာ်းခ ှိန်ခ ငလ်ျှှာ ည ှိနှိိုင်မယ်လှိိုဲ့ အဆှိိုပြြုထှာ်းတှာရတ    ှိြါတယ။် 

(Lider, 1977; Nobel, 1977) စစ်ရ ်းြါ ဂူမ ှာ်းပြေစ်တ   Von Clausewitz (1911), Sorel (1912), Kallen (1939) 

တှိိုဲ့  ွေ့ အဓှိြပှာယ်ြေ င ်ဆှိိုခ က်မ ှာ်းကလ  စစ်ြ  ဆှိိုတှာကှိို နှိိုငင်ံအရပခပြြု စဉ််းစှာ်းထှာ်း ကြါတယ်။  

 

Johnson (1935) ကရတှာ  စစ်ြ  ဆှိိုတှာကှိို လူအိုြ်စို န စ်ခိုအ ကှာ်း ပြေစတ်   လက်နကက်ှိိုင်ြဋှိြကခလှိိုဲ့ 

  ၆ 



 

အဓှိြပှာယ်ြေ င ်ဆှိိုမြီ်း၊ ဒီလအူိုြ်စိုန စခ်ိုဆှိို ှာတ င် လူမ ှိြု်းစိုရတ ၊ ြထဝအီရပခပြြုအိုြ်စိုရတ ၊ ဘှာ ှာရ ်း၊ နှိိုငင်ံရ ်း 

အစိုအြေ  ွေ့ရတ ၊ စီ်းြ ှာ်းရ ်းအ  က  ပြှာ်းရ ှာ လူတန််းစှာ်းရတ  အှာ်းလံို်း ပြေစန်ှိိုငတ်ယ်လှိိုဲ့ ရ ်း ှာ်းခ  ြါတယ။် 

 ူူ့ရ ်း ှာ်းခ ကက်ှိို  စစ်ရ ်းြညှာ  င်မ ှာ်းက လူမှိုရဗဒရှိုရထှာင ်မ  စစ်ြ  အရြေါ် အဓှိြပှာယ်ြေ င ်ဆှိိုခ ကအ်ပြေစ ်

 တ်မ တ်ထှာ်း ကြါတယ။် Russell’s ( 1916), Wallace (1968), Deutsch and Senghaas (1971) တှိိုဲ့  ွေ့ 

ရ ်း ှာ်းခ က်မ ှာ်းကလ  organized violence ဆှိိုတှာကှိို မီ်းရမှာင််းထှိို်းရ ်းပြထှာ်းခ  ြါတယ်။  

 

နြှိိုလီယံရခတ်မတှိိုင်ခင်ကှာလရတ န ဲ့ စက်မှိုရတှာ်လ နရ် ်း မတှိိုင်မီကှာလရတ တိုန််းက စစ်ြ  ဆှိိုတှာက castle 

enterprise  ဏ္ဍှာန်  ှိခ  ြါတယ။် ကမဘှာစစက်ှာလရတ မ ှာရတှာ  စစ်ြ  ဆှိိုတှာကှိို နှိိုင်ငံမ ှာ်းအ ကှာ်းက 

ြဋှိြကခ ဏ္ဍှာန် ြံိုရြေှာ်ခ   ကြါတယ။် ဒိုတှိယကမဘှာစစ်အလ န်ကှာလမ ှာရတှာ  စစ်ြ  ရတ ကှိို စစ်ရအ်းတှိိုက်ြ  စတ   

နှိိုင်ငံမ ှာ်းအ ကှာ်းက ြဋှိြကခ ဏ္ဍှာန်အပြင်၊ ပြည်တ င််းမ ှာ နှိိုငင်ရံ ်း၊ လူတန််းစှာ်းအရ ်း၊ လူမ ှိြု်းရ ်း အ  

က  ပြှာ်းမှိုရြေါ် အရပခခံတ   လက်နကက်ှိိုင်ြဋှိြကခ ဏ္ဍှာန ် အပြေစြ်ါ ထည ်  င််း အဓှိြပှာယ်ြေ င ်ဆှိိုလှာ ကြါတယ်။ 

ပြည်တ င််းစစ ်(Civil Wars) ဆှိိုတ   စကှာ်း ြ် တ ငက် ယ်စ ှာ အ ံို်းပြြုလှာ ကြါတယ်။  

 

Singer and Small (1972) န ဲ့Deutsch and Senghaas (1973) တှိိုဲ့က နှိိုငင်မံ ှာ်းအ ကှာ်းမ ှာ ပြေစရ်စ၊ 

နှိိုင်ငံအတ င််းမ ှာ ပြေစရ်စ စစ်ြ  ဆှိိုရ ှာ စကှာ်းလံို်းကှိို အ ံို်းပြြုြေှိိုဲ့ criteria  ံို်းခို ခ မ တ်ခ  ြါတယ။် 

(၁) အ  ယအ်စှာ်း - န စ်ဘက်လက်နကက်ှိိုင ် တြ်မ ှာ်းအ ကှာ်း ပြေစြ် ှာ်းတ   တှိိုက်ြ  မ ှာ်းဆက်စြ် 

ရ ဆံို်းမှိုပြေစ်စဉ်ရတ က လူဦ်းရ ်း တရထှာင် အနည််းဆံို်း  ှိပခင််း 

(၂) ကကှိြုတင်ပြငရ် ှာ   ငပ်ြင်လကခဏှာ  ှိပခင််း- ရ  ှာငတ်ခင ် ပြေစြ် ှာ်းရ ှာ စစရ် ်းထှိရတ ွေ့မှိုမ ှာ်း မဟိုတ်ြ  

ကကှိြုတင်ပြင်ဆင်ပခင််း၊ စစ်ရ ်းဦ်းရဆှာင်အြေ  ွေ့အစည််း   ှိပခင််း၊ စစ် ှာ်းစိုရဆှာင််းပခင််း၊ ရလ က င ် င ်ကှာ်းပခင််း၊ 

တြ်ရန ှာခ ထှာ်းပခင််း၊ ခ ယမ််းမီ်းရက ှာက်မ ှာ်း  ှိိုရလ ှာင်ထှာ်း  ှိပခင််း၊ စစ်လကန်ကြ်စစည််းမ ှာ်း  ယ်ယပူခင််း၊ 

စစ်ဆငရ် ်းစီမံခ က်မ ှာ်း ထှာ်း  ှိပခင််း 

(၃) န စ်ဘက်လက်နက်ကှိိုငထ်ှာ်းရ ှာ တြ်မ ှာ်း၏ legitimacy   ှိပခင််း- လက်နက်ကှိိုင် တြ်မ ှာ်းအ ကှာ်း 

legitimacy   ှိပခင််းပြေင ် စစ်ရ ်းမဋှိြကခကှိို အဆံို်း တ် န် နှိိုင်ငရံ ်းန င  ် မငှိမ််းခ မ််းရ ်း ရဆ ်းရန ်းြ  မ ှာ်း 

ပြြုလိုြ်နှိိုင်ပခင််း။  

 

လက်နကက်ှိိုငတ်ြ်ြေ  ွေ့ ဘက်တဘကက် အပခှာ်းတဘက်  ွေ့ Legitimacy ကှိို အ ှိအမ တ်မပြြုြ  

တှိိုကြ်  ပြေစ်စဉ်မ ှာ်းကှိို criminal activity လှိိုဲ့  တ်မ တ်ခ   င် မငှိမ််းခ မ််းရ ်း ရဆ ်းရန ်းြ  မ ှာ်း ပြြုလိုြ်လှိိုဲ့ 

မ ရတှာ တ  အတ က် ြစ်ခတတ်ှိိုကခ်ှိိုက်မှို  ြ်စ ရ ်းစှာခ ြုြ်မ ှာ်း ခ ြုြ်ဆှိိုလက်မ တ်ရ ်းထှိို်းြေှိိုဲ့ ခက်ခ ြါတယ်။ ဒါရ ကှာင ် 

  ၇ 



 

စစ်ြ  ဆှိိုတ   စကှာ်းလံို်းကှိို အခ ှိြုွေ့ရ ှာ လက်နကက်ှိိုငတ်ြ်မ ှာ်းက အ ံို်းမပြြုလှိို ကြါဘူ်း။ စစ်ြ  လှိိုဲ့  ံို်းနှိုန််း 

 တ်မ တ်လှိိုက်တှာန ဲ့ တဘက်လက်နကက်ှိိုင်အြေ  ွေ့အစည််းကှိို Legitimacy ရြေးလှိိုကတ်ှာပြေစတ်  အတ က် 

လက်နကက်ှိိုင်ြဋှိြကခလှိုြ်  ှာ်းမှိုကှိို criminal activity အရနန ဲ့  တ်မ တ်မှိုမ ှာ်းက အက ံြု်း မဝငရ်တှာ ြါဘူ်း။ 

မလ  မရ   မငှိမ််းခ မ််းရ ်း ရဆ ်းရန ်းမှိုမ ှာ်းမ ှာ ြါဝင်ရဆ ်းရန ်းခ င ် ရြ်းအြ ်မ ှာ ပြေစြ်ါတယ်။ ဒီလှိို 

နှိိုင်ငရံ ်းအရပခအရနမ ှာ်းန ဲ့ ဥြရဒရ ်း ှာ ဆက်စြ်မှိုမ ှာ်းရ ကှာင ် စစ်ြ  ဆှိိုရ ှာ စကှာ်း ြ်  ံို်းစ  မှိုအရြေါ်မ ှာ 

အပငင််းြ ှာ်းြေ ယရ်တ    ှိလှာခ   ကြါတယ။် စစြ်  ဆှိိုတှာကှိို တှိိုက်ြ  အပြေစ် အ ံို်းပြြုြေှိိုဲ့ ဆှိို က ူရတ လ    ှိြါတယ်။  

 

စစ်ြ  န င ် တှိိုကြ်  အ ကှာ်း က ှာပခှာ်းမှိုမ ှာ်း 

စစ်ြ  ဆှိိုတှာန ဲ့ တှိိုက်ြ  ဆှိိုတှာမ ှာ မတညူတီှာရတ    ှိြါတယ။် အဓှိကကရတှာ  quantification ြေစ်ြါတယ။် 

တှိိုကြ်  ဆှိိုတှာက တကကှိမ်တခါထှိရတ ွေ့မှိုလကခဏှာလ    ှိတတ် လှိို၊ ကကှိမ်ြေန်မ ှာ်းစ ှာ series လှိိုက် ထှိရတ ွေ့မှိုပြေစစ်ဉ ်

  ှိရနတတတ်ှာလ    ှိြါတယ။် ဥြမှာ- က န်လံို  ကရ်လ်းဆယတ်ှိိုကြ်   ဆှိိုတှာက ရန ှာတခိုအရပခပြြုမြီ်း 

မမှိြုွေ့ ှိမ််းတှိိုကြ်  ပြေစ်စဉ်မ ှာ ဆက်စြ် တှိိုကြ်  ကကီ်း၊ တှိိုကြ်  ငယ်မ ှာ်းစ ှာ ြါဝင်ြတ် ကရ်နတှာရ ကှာင ် တှိိုကြ်  လှိိုဲ့ 

 ံို်းနှိုန််းတှာြါ။ ဘယ်လှိိုအရပခအရနမ ှိြု်းမ ှာ တှိိုကြ်  လှိိုဲ့ ံို်းမြ်ီး၊ ဘယ်လှိိုအခ ှိန်မ ှာ စစ်ြ  လှိိုဲ့  ံို်းနှိုန််း က လ  

ဆှိိုတှာအရြေါ်  ကရ် ှာက်မှို  ှိတ   က  ပြှာ်းပခှာ်းနာ်းမှို အခ ကရ်တ  မ ှာ်းစ ှာ   ှိြါတယ။် 

 

(၁) အခ ှိန်ကှာလ 

စစ်ြ  န ဲ့ တှိိုကြ်  မ ှာ ပြေစြ် ှာ်းမ ှာ အခ ှိန်ကှာလမတူြါဘူ်း။ ၁၉  ှာစို မတှိိုင်ခငက်ှာလက တှိိုက်ြ  မ ှာ်းမ ှာ 

ပြေစြ် ှာ်းမှို ကှာခ ှိန်ကှာလ တ ြ်ခနဲ့် ှာ ြ မ််းမျှ ပြေစြ် ှာ်းရလ   ှိြါတယ။် စစ ်မှိိုင််း ြညှာ  င်မ ှာ်းက 

အရပခခအံရ ကှာင််း င််းမ ှာ်းကှိို ရလ လှာ ကည တ်  အခါ ညဘက်ဆှိို င် စစ်ရ ်းရအှာ်ြရ ်း  င််းမ ှာ်း လိုြ်ရဆှာင် န ်

ခက်ခ မှိုကှိို ရတ ွေ့  ှိခ   ကြါတယ။် ရနာက်တခ က်ကရတှာ  ရ  ်းရခတက်ှာလ  ှိကခှာခ ယမ််း ရထှာက်ြ ဲ့မှို 

အရပခအရနက ယရနဲ့ရခတလ်ှိို ပမနဆ်န်မှို မ  ှိတှာရ ကှာင လ်  ပြေစြ်ါတယ်။ ဒါရ ကှာင ် တှိိုကြ်  မ ှာ်း  ွေ့ ပြေစြ် ှာ်းခ ှိန်က 

အခ ှိန်တှိိုရတှာင််းြါတယ်။ ယရနဲ့ရခတ်ကှာလမ ှာ်းမ ှာရတှာ  တှိိုကြ်  ပြေစ်ခ ှိန်မ ှာ်းက ြှိိုမ ှာ်းလှာတှာရတ    ှိြါတယ။် 

စစ်ြ  မ ှာ်းကရတှာ  တှိိုက်ြ  မ ှာ်းထက် အခ ှိန်ြှိို ကှာြါတယ်။ စစ်ြ  မတှိိုကခ်င်ကတည််းက လှိိုအြ်တ   ပြင်ဆင်မှိုမ ှာ်း 

ပြြုလိုြ်မြီ်း၊ ရထှာက်ြှိိုဲ့စနစက်ှိို ခှိိုင်မှာစ ှာ တည်ရဆှာကရ်လ   ှိတှာရ ကှာင ်ြါ။ တခါတ မံ ှာ ဆယ်စိုန စ်မ ှာ်းစ ှာကှိို 

စစ်ပြေစ်ရနရလ   ှိြါတယ။် စစရ် ်းစီမံခ ကမ် ှာ်းကှိိုလ  စနစတ်က  ရ ်းဆ  ပြင်ဆင် လိုြ်ရဆှာငရ်လ   ှိ ကြါတယ။်  

 

(၂)  က်ရ ှာက်မှိုမ ှာ်း 

စစ်ြ  န င ် တှိိုကြ်  မ ှာ်းက  ကရ် ှာက်မှိုမတူြါဘူ်း။  လဒ်လ  မတူညီြါဘူ်း။ တှိိုကြ်  တခို  ွေ့ အနှိိုင်အရံှို်းန ဲ့ စစ်ြ  တခို  ွေ့ 

  ၈ 



 

အနှိိုင်အရံှို်းကှိို မဆံို်းပြေစန်ှိိုင်ြါဘူ်း။ တှိိုကြ်  ရြါင််းမ ှာ်းစ ှာ တှိိုကလ်ှာမြ်ီး၊ အဆံို်း တတ်ှိိုကြ်  တခိုက တဘက်န ဲ့ 

တဘက်အင်အှာ်းခ ှိန ဲ့မှိုကှိို  က်ရ ှာက်မြီ်း၊ စစ်ြ  ကှိို အဆံို်း တ်တှာမ ှိြု်းရတှာ    ှိခ င်  ှိလှာတတ်ြါတယ။် 

တှိိုကြ်  ရ ှုေးပခင််းကှိို ရံှို်းတ  ဘကက် အငအ်ှာ်း ှာလ န်ပခင််း၊ နယရ်ပမကျွမ််းက င်ပခင််း၊ လူထိုရထှာက်ခမံှိုအရပခအရန၊ 

လက်နကအ်င်အှာ်း စတှာရတ န ဲ့ ရတ ်းဆတတ် ကြါတယ်။ ဒါရြမယ ် စစ်ြ  ရံှို်းပခင််းမ ှာကရတှာ  strategic 

implications ရတ   ှိြါတယ။် လက်နကက်ှိိုင်ြဋှိြကခရတ မ ှာ အရံှို်း ဆှိိုတှာကှိို ဘယ်ဘကက်မ  

လက်မခံယူခ င် ကြါဘူ်း။ ရလ ခ က်က ည််းက န၊် အလံမလ   စှိတ်ရတ    ှိ ကြါတယ။် ဒါရ ကှာင ် စစ်ြ  ရတ ကှိို 

အဆံို်း တ်နည််းက အနှိိုငအ်ရံှို်းမဟိုတ်ြါဘူ်း။ Peace Agreements မ ှာ်းန ဲ့ win win solution ကှိို 

အရပြေ  ှာ က တှာြါ။ 

 

(၃) မဟှာဗ  ဟှာ  ံို်းစ  မှို ြံိုစ ံ

စစ်ြ  န ဲ့ တှိိုက်ြ  ရတ မ ှာ န စ်ြေက်စစရ်ခါင််းရဆှာင်မ ှာ်း  ံို်းစ  တ   မဟှာဗ  ဟှာရတ  မတညူီြါဘူ်း။ တှိိုကြ်  ရတ မ ှာ 

ရပမရန ှာအရနအထှာ်း၊ န စဘ်က်စစအ်င်အှာ်း၊ လက်နက် ံို်းစ  မှိုအရပခအရနရတ က အဆံို်းအပြေတရ်ြ်းြါတယ်။ 

စစ်ဆငရ် ်း ည်မ န််းခ က်အ  ပြေစတ်   တှိိုက်ြ  ရတ    ှိနှိိုင ်လှိို၊ န စ်ဘက် ကင််းလ ည  ်င််းလ  ထှိရတ ွေ့မှိုပြေစ်  ှာ်းတ   

တှိိုကြ်  ရတ    ှိနှိိုင်ြါတယ်။ ယှာယီြစ်ခတ်မှိုပြေစတ်ယ်။ မြီ်း င် ရ   ညတ်ှိိုကမ်ရန ကြါဘူ်း။ စစ်ြ  မ ှာက ရတှာ  

တဘက်န ဲ့တဘက် ခစံစ်ပြငတ်ှာ၊ စစ်ရ ကှာင််းထှိို်းတှာ၊ စခန််းငယ်မ ှာ်းကှိို  ှိမ််းတှာ၊ ရပခကိုြ်ယတူှာ၊ နယရ်ပမ 

စှိို်းမှိို်းရ ်းလိုြ်တှာ၊ စစ်စခန််းဌှာနခ ြုြ်မ ှာ်းကှိို တှိိုက်ခှိိုက် ှိမ််းြှိိုကတ်ှာ စတ   စစရ် ်းလှိုြ်  ှာ်းမှိုမ ှာ်း ြါဝင်လှာြါတယ။် 

တှိိုကြ်  ကကီ်းငယ၊် မ ှာ်းစ ှာလ  ရြါင််းစြ်ြါဝင်ြါတယ။် တဘက်န ဲ့တဘက ် အနှိိုင်   ှိရ ်း၊ စခန််းမ ှာ်း  ှိမ််းြှိိုက် 

ရပခကိုြ်ယရူ ်း စတ   စစ်ရ ်း ည်မ န််းခ က်ကက်ီးမ ှာ်းလ  ြါဝငလ်ှာြါတယ်။  

 

ဗ  ဟှာအ  ရယှာင်ပြတှိိုကြ်  ရတ ၊ Searching Fire တ လ  လိုြ် ြါတယ်။ ြှိတ်ဆှိိုဲ့ရခ မှိုန််းရ ်းအတ က် 

ရထှာင်ရခ ှာက်ထ  က ံြု်း  င််းရခေါ် တ   တှိိုကြ်  ရတ လ    ှိနှိိုင်ြါတယ်။  ှာလ န်အင်အှာ်း အရပခအရနကှိို မ ှိြ်မှိရစြေှိိုဲ့ 

False sense of security ပြေစရ်အှာင် အရံှို်းရြ်း တ   တှိိုက်ြ  ရတ လ    ှိြါတယ်။ စခန််းကိုန််း ှိမ််းရအှာင ်

ရယှာငပ်ြစစ်ပမ  တှိိုက်ြ  ရတ  တှိိုကမ်ြ်ီး၊ စခန််းကိုန််းရြေါ်ရ ှာက်မ  ြတ်လညခ်ံစစန် ဲ့ အခ ှိနက်ိုန်ရအှာင ်ြေန်တီ်းရြ်းမြ်ီး၊ 

စစ်ြ    ွေ့ အရ ်းြါရ ှာ ဗဟှိိုခ က်မကှိို မထှိရအှာင ်  င်ဆှိိုင်ထှိန််းခ ြုြ်ထှာ်း တှာရတ လ    ှိနှိိုင်ြါတယ်။ 

တဘကတ်ြ်ရတ   ွေ့ Chain of Command ြ ကရ်အှာင၊် ရခါင််းရဆှာင်မ ှာ်းန ဲ့ အရ ်းြါရ ှာ စစ်ရဒ မ ှာ်းအ ကှာ်း 

 တင််းအခ က်အလက် Gap ပြေစရ်အှာင် decapitation tactic ကှိို အ ံို်းပြြုတ   တှိိုကြ်   မ ှာ်းလ    ှိြါတယ။်  

 

စစ်ြ  မ ှာ စစ်ရ ်း ည်မ န််းခ က်မ ှာ်း ြါဝင်ြါတယ။် မဟှာဗ  ဟှာရတ ၊ နည််းဗ  ဟှာရတ ကှိို လှိိုအြ် လှိို 

  ၉ 



 

အ ံို်းပြြု ြါတယ်။ တှိိုကြ်  မ ှာ်းစ ှာ ြါဝင်ြါတယ်။ တှိိုက်ြ  ဆှိို င်ရတှာ  စစ်ြ    ွေ့  ည်မ န််းခ က်ကက်ီးမ ှာ်းအတ က် 

အစှိတအ်ြှိိုင််း ပြေစတ်တတ်ှာ  ှိ လှိို၊ စစရ် ်း  ည်မ န််းခ က်မြါြ  ပြေစ ် ှာ်းတတတ်ှာရတ လ    ှိြါတယ်။  

 

(၄) စစအ်င်အှာ်း 

စစ်ြ  န ဲ့ တှိိုက်ြ  အ ကှာ်း က  ပြှာ်းမှိုကရတှာ  စစအ်ငအ်ှာ်းပြေစြ်ါတယ်။ တှိိုက်ြ  ဆှိိုတှာက ရပြှာကက် ှာ်းစစမ် ှာ 

တကှိိုယ်ရတှာ်လ  ဆင်န  လှိိုဲ့  ြါတယ။် လူအိုြ်စိုငယ်မ ှာ်းကှိို ရ  ွေ့လ ှာ်းထှိန််းခ ြုြ်စနစ်န ဲ့လ  တှိိုကခ်ှိိုက်လှိိုဲ့ ြါတယ်။ 

တည်၊ လှိုြ်၊ ရ  ွေ့ကှိို ရခါင််းရဆှာင်ငယတ်ဦ်းက ဆံို်းပြေတ်လိုြ်ရဆှာင်လှိိုဲ့ ြါတယ။် စစ်ြ  မ ှာကရတှာ  

စစ်အငအ်ှာ်းမ ှာ်းြါတယ။် တှိိုက်ြ  ပြေစ်စဉ်လ  မ ှာ်းြါတယ်။ တမြှိြုင်နက်တည််းမ ှာ ရန ှာ ဆယ်ခိုရလှာက်မ ှာလ  

တှိိုကြ်  ရတ  ပြေစရ်နနှိိုင်ြါတယ။် စစရ် ်းက ြ်က မှု အဆင ်ဆင ်  ှိြါတယ်။ ဗ  ဟှာရံို်းရတ ကှိို အရပခအရန 

အခ ှိန်န ဲ့တရပြ်းညီ အစီ င်ခ ံြါတယ။်  တင််းအခ ကအ်လက်မ ှာ်းကှိို စိုရြါင််းမြီ်း၊ ရိုြ်ြံိုကှာ်းခ ြ်ဆက် လှိို 

 တင််းအခ က်အလကရ်တ  ရြါင််းစီ်း ြါတယ်။ ရပမပြငက်ှိို က ြ်က ရ ်းရံို်းခန််းကရန ပြန်လည်ည န် ကှာ်း တှာရတ  

ြါြါတယ်။  

 

နှိဂံို်း 

 

စစ်ြ  န ဲ့ တှိိုကြ်  က စကှာ်းလံို်းအ  ှာမက  က်ရ ှာက်မှို မ ှာ်းစ ှာ က  ပြှာ်းမှို   ှိြါတယ။် မငှိမ််းခ မ််းရ ်း၊ ဥြရဒရ ်း ှာ၊ 

လံိုခခြံုရ ်း အှာ်းလံို်းန ဲ့ ဆက်န ယ်ြတ် က်မှို  ှိြါတယ်။ တှာဝနယ်ူမှို၊ တှာဝနခ်ံမှို၊ အတှိိုင််းအဆ ရတ  က  ပြှာ်းြါတယ။် 

တှိိုကြ်  ဟှာ စစ်ြ    ွေ့ အစှိတ်အြှိိုင််းလ  ပြေစရ်နတတ်ြါတယ။်  ီ်းပခှာ်းပြေစ်ရနတတ်တှာရတ လ    ှိြါတယ်။ 

စစ်ြ   ြ်တယ်ဆှိို င် စစရ် ်း ည်မ န််းခ က်ရတ န ဲ့ ဆက်စြ် တှိိုကြ်  အှာ်းလံို်း  ြ် ြါတယ်။ တှိိုက်ြ   ြ်ဆှိို ငရ်တှာ  

တြ  တည််း  ြ်လ   ြါတယ။် အဓှိြပှာယ်မ ှာ်းစ ှာ ရကှာကယ်လူှိိုဲ့  နှိိုင်ြါတယ်။  

 

ခင်မမမ ှိြု်း (၄၊၉၊ ၂၀၁၉) 

 

 

စစ်အာဏာ ှင်စနစ်အာေး ဆနိ်ု့က င်ရ ေးသည် ပြည်သ တ ြ်လ  ေး၏ ြဓာနက ရသာ တာဝန်ပဖစ်သည။် 

 

 ၁၀ 



 

ရဆာငေ်းြေါေး 

ထှိရတ ွေ့မှိုဆှိိုင ်ှာ စည််းမ ဥ််းစည််းကမ််းမ ှာ်း (Rule of Engagement) 

နငှဲ့ ်လက်နက်ကှိိုင်ြဋှိြကခဆှိိုင် ှာ( ှိိုဲ့)စစဥ်ြရဒမ ှာ်း 

 

ထှိရတ ွေ့မှိုဆှိိုင် ှာစည််းမ ဥ််းစည််းကမ််းမ ှာ်း  (Rule of Engagement) ဟူ ည်မ ှာ စစ်ြ  မ ှာ်း 

လက်နကြ်ဋှိြကခမ ှာ်းအတ င််း လက်နကက်ှိိုငတ်ြ်ြေ  ွေ့မ ှာ်း လှိိုကန်ာက င်  ံို်း မည်  စည််းမ ဥ််းစည််းကမ််းမ ှာ်းန င်  

ြတ် ကရ် ှာ အရ ကှာင််းအ ှာမ ှာ်းကှိို ဆှိိုလှိိုြါ ည်။ 

 

မှိမှိတ င်  ှိရ ှာ အငအ်ှာ်းန င် လက်နကမ် ှာ်းကှိို အ ံို်းပြြုပခင််းန င် စြ်လ ဥ််း၍ အ ံို်းပြြု န် င် ရလ ှာရ် ှာ 

အရပခအရန၊ အခ ှိန၊် အရနအထှာ်းမ ှာ်းန င်  ဆီရလ ှာ်ရ ှာ အငအ်ှာ်းတှိိုဲ့ကှိို  တ်မ တပ်ခင််း၊ တ်မ တ်ထှာ်း ည်  

စည််းမ ဥ််းစည််းကမ််းမ ှာ်းကှိို လှိိုကန်ာရစပခင််းတှိိုဲ့ပြေစ ်ည်။  

 

နှိိုင်ငတံကှာတြ်မရတှာ်မ ှာ်းတ င် စစ်ဆငရ် ်းအလှိိုက ် rule of engagementမ ှာ်းကှိို  တ်မ တရ် ်းဆ  ကှာ 

မှိမှိတြ်ြေ  ွေ့၀င်မ ှာ်းအှာ်း အ ှိရြ်းလှိိုကန်ာရစရလ   ှိမြီ်း မလှိိုကန်ာပခင််း၊ ရ  ြီေပခင််းမ ှာ်း  ှိက ပြစဒ်ဏမ် ှာ်း 

ခ မ တ်ရလ   ှိ ည်။  

 

ဤထှိရတ ွေ့မှိုဆှိိုင် ှာစည််းမ ဥ််းစည််းကမ််းမ ှာ်း (Rule of Engagement)မ ှာ မ ှာ်းရ ှာအှာ်းပြေင်  နှိိုငင်ံတကှာစစ်ဥြရဒ 

(Law of War) တနည််းအှာ်းပြေင်  လက်နက်ကှိိုငြ်ဋှိြကခဆှိိုင် ှာဥြရဒ(Law of Armed Conflicts) 

ရခေါ်ဆှိိုရလ   ှိရ ှာ နှိိုငင်တံကှာစစ်စည််းကမ််းဥရြရဒမ ှာ်းန င်  Geneva Convention Protocolsမ ှာ်းကှိို အရပခခ၍ံ 

ရ ်းဆ  ရလ   ှိ ည်။ 

 

လက်  ှိအခ ှိနတ် င် ရတှာ်လ န်ရ ်းတြ်ြေ  ွေ့မ ှာ်းန င်  တြ်ြေ  ွေ့၀င်မ ှာ်းအရနပြေင်  ပြညတ် င််းစစ်န င်  ြဋှိြကခမ ှာ်းတ င် 

လှိိုကန်ာ မည်  စည််းမ ဥ််းစည််းကမ််းမ ှာ်းအှာ်း ခ မ တ်ထှာ်းရ ှာ Geneva Convention Protocol II အှာ်း 

ရလ လှာ န ်အထူ်းတှိိုကတ် န််းလှိိုြါ ည်။  

 ၁၁ 



 

 

စစ်ဥြရဒ/ လက်နက်ကှိိုင်ြဋှိြကခဆှိိုင် ှာဥြရဒတ င်ြါ၀ငရ် ှာ အဓှိကအန စ် ှာ မ ှာ်းမ ှာ  

(၁) စစ်ရ ်းြစ်မ တ်အပြေစ်  တ်မ တပ်ခင််း 

(၂)အခ ှိြု်းညရီ ှာအငအ်ှာ်းအ ံို်းပြြုမှို 

(၃)မလှိိုအြ်ရ ှာ အတှိဒိုကခရ ှာက်ရစမှိုမ ှာ်းကှိို ရ  ှာင်  ှာ်းပခင််း  

(၄)တှိိုကြ်  ၀င်စစ် ည်န င် ပြည် ူခ  ပခှာ်းပခင််း 

(၅)လူ ှာ်းခ င််းစှာနာမှိုန င် ခ  ပခှာ်းဆက်ဆံပခင််းမ ှာ်းကှိို ရ  ှာင် ကဥ်ပခင််း စသညတ်  ို့ပဖစသ်ည။် 

 

(၁)စစ်ရ ်းြစ်မ တ်အပြေစ ်တ်မ တပ်ခင််း (military necessity) 

 

စစ်ြ  ကှာလမ ှာ်းအတ င််းတ င် ြစ်မ တ်မ ှာ်း  တ်မ တ် ှာ၌ရ ှာ်လည််းရကှာင််း၊ တှိိုကခ်ှိိုက် ှာ၌ရ ှာ်လည််းရကှာင််း 

စစ်ရ ်းအ  အရ ်းြါအ ှာရ ှာက်  ှိမ  တှိိုကခ်ှိိုက် န်ပြေစ် ည်။ ဆှိိုလှိို ည်မ ှာ  န ူ်ူ့၏အင်အှာ်းန င်  

တြ် င််းတြ်ြေ  ွေ့မ ှာ်းန င်   က်ဆှိိုင်ရ ှာ အင်အှာ်းစိုမ ှာ်း၊ အ င််းအပမစမ် ှာ်း၊ ြစစည််းကှိ ှိယှာမ ှာ်းကှိို ှာ 

ြေ က်ဆီ်းတှိိုကခ်ှိိုက် န်ပြေစ်မြီ်း စစ်ရ ်းြစ်မ တ်အပြေစ်  တ်မ တန်ှိိုင်ပခင််းမ  ှိရ ှာ တှိိုက်ခှိိုက်မှိုမ ှာ်းကှိို တှာ်းပမစ ်န် 

ပြေစ ်ည်။  ှိိုဲ့မ  ှာ မလှိိုအြရ် ှာ တှိိုကခ်ှိိုက်ြေ ကဆီ််းမှိုမ ှာ်းန င်  ပြည် ူလူထို၏ အ က်အှိို်းအှိမ်စည််းစှိမ် 

ဆံို်းရံှို်းပခင််းမ  ကှာက ယရ်ြ်းနှိိုင်မည်ပြေစ် ည။်  ှာ နာရ ်းအရဆှာက်အအံိုမ ှာ်း၊ ရဆ်းရံိုမ ှာ်းန င် ရက ှာင််းမ ှာ်း ည် 

အကှာအက ယ်ရြ်း မည် ရန ှာမ ှာ်းပြေစ ်က ည်။  

 

(၂)အခ ှိြု်းညရီ ှာအငအ်ှာ်းအ ံို်းပြြုမှို (Proportionality) 

 

တြ် င််းတြ်ြေ  ွေ့မ ှာ်းအရနန င်  မှိမှိအရြေါ်က ရ ှာကလ်ှာရ ှာ အနတ ှာယ်န င်  ကကံြုရတ ွေ့လှာ ရ ှာ 

စစ်ရ ်းအရပခအရနမ ှာ်း အရြေါ်တ င်မူတည်ကှာ မျှတရ ှာအငအ်ှာ်းကှိို အ ံို်းပြြု နပ်ြေစ် ည်။ လက်  ှိအခ ှိနတ် င် 

စစ်ရကှာင်စီမ    ှာစ  ကှိိုငတ်ှိိုကခ်ှိိုက်လ က်  ှိရ ှာ လူထိုရတှာ်လ နရ် ်းမ ှာ်းအရြေါ်တ င်  ံခ ြ်ကှာကှာ်းမ ှာ်း၊ 

ရလရ ကှာင််းြစ်ကူမ ှာ်းအ ံို်းပြြုပခင််း ည် အခ ှိြု်းညရီ ှာအင်အှာ်းအ ံို်းပြြုမှို (Proportionality)ကှိို ခ ှိြု်းရြေှာက်ပခင််း 

ြင်ပြေစ် ည်။  

 ၁၂ 



 

 

(၃)မလှိိုအြ်ရ ှာ အတှိဒိုကခရ ှာက်ရစမှိုမ ှာ်းကှိို ရ  ှာင်  ှာ်းပခင််း (avoid unnecessary suffering) 

 

စစ်ြ  ကှာလမ ှာ်းအတ င််းတ င ် လက်နကက်ှိိုင်တြ်ြေ  ွေ့မ ှာ်းအရနပြေင်  ရဒ ခလူံထိုအရြေါ် အတှိဒိုကခရ ှာကရ်စပခင််း 

မ  ှိရစ န ် ရ  ှာင်  ှာ်း မညပ်ြေစ် ည်။ အထူ်း ပြေင်  လူထိုအရြေါ် ည င််းြန််းန ှိြ်စက်ပခင််း၊ အ က်အှိို်းအှိမ် 

စည််းစှိမ်အှာ်း မခှိမ််းရပခှာက်ပခင််းန င်  လိုယက်ြေ က်ဆီ်းပခင််းတှိိုဲ့ ည်  ဤစည််းမ ဥ််းအှာ်း ရပြှာငရ်ပြှာငတ်င််းတင််း 

ခ ှိြု်းရြေှာကပ်ခင််းြငပ်ြေစ ်ည်။  

 

(၄)တှိိုကြ်  ၀င်စစ် ည်န င် ပြည် ူခ  ပခှာ်းပခင််း 

 

တှိိုကြ်  ပြေစ်ြ ှာ်း ှာရဒ မ ှာ်း စစ်ဆငရ် ်းဂ င်မ ှာ်းတ င်  န ူ်၊ မှိတရ်ဆ ၊ တှိိုကြ်  ၀င်စစ် ည်၊  ှာမန်ပြည် ူ 

စ ပြေင် ခ  ပခှာ်း တ်မ တ်ပခင််း ည် စစ်ြ  ဥြရဒ မ ှာ်းန င်  စည််းမ ဥ််းစည််းကမ််းမ ှာ်းကှိို လှိိုကန်ာ ှာတ င် အရထှာက် 

အကပူြြုြါ ည်။ ဤ ှိိုဲ့ခ  ပခှာ်း ှာတ င် ရအှာက်ြါအတှိိုင််း အ ကမ််းဖ င်ေး ခ  ပခှာ်းနှိိုင်ြါ ည။်  

 

တှိိုကြ်  ၀င်စစ် ည်မ ှာ်း (Combatant)  

လက်နကက်ှိိုငတ်ြ်ြေ  ွေ့၀င်မ ှာ်း၊ ပြည် ူူ့စစ်မ ှာ်း၊ ရပြှာကက် ှာ်းစစ် ည်မ ှာ်း၊ ရတှာ်လ န်ရ ်း မှာ်းမ ှာ်း စ ည်ပြေင်  

လက်နကက်ှိိုငရ်ဆှာငတ်ှိိုကခ်ှိိုက် ကရ ှာ န စ်ြေက်စစ ်ည်မ ှာ်းကှိိုဆှိိုလှိိုြါ ည်။ ၎င််းတှိိုဲ့ ည် စစဥ်ြရဒမ ှာ်းကှိို 

လှိိုကန်ာ နတ်ှာ၀န်  ှိမြီ်း စစဥ်ြရဒမ ှာ်း၏အကှာအက ယ်ကှိို    ှိနှိိုင်ြါ ည်။ 

 

ပြည် ူမ ှာ်း(Non-combatant) 

စစ်ြ  ကှာလတ င််း  ှာမနပ်ြည် ူမ ှာ်းတ င်  တင််းရထှာက်မ ှာ်း၊ ရဆ်း၀န်ထမ််းမ ှာ်း၊ နည််းြညှာဆှိိုင ်ှာ၀န်ထမ််းမ ှာ်း၊ 

 ှာ နာရ ်း၀န်ထမ််းမ ှာ်းန င်  ရဒ ခပံြည် ူမ ှာ်းတှိိုဲ့ြါ၀ငြ်ါ ည်။ စစဥ်ြရဒမ ှာ်းတ င် ၎င််းတှိိုဲ့အှာ်း အကှာအက ယ် 

ရြ်း နန် င်  တတ်နှိိုင် ရ  ွေ့ ရဘ်းအနတ ှာယ်မ ှာ်း က ရ ှာက်ပခင််းကှာက ယရ် ်းကှိို ပြြုလိုြ် မည်ဟ  ရြေှာ်ပြ 

ထှာ်းြါ ည်။  

 

 ၁၃ 



 

 

 ူလျှ ှိြု၊ဒလံမ ှာ်း 

 ူလျှ ှိြုဒလံမ ှာ်းဟူ ည်မ ှာ စစ်ဆငရ် ်းနယရ်ပမမ ှာ်းန င်  စစ်ပြေစ်ြ ှာ်း ှာရဒ မ ှာ်းတ င်  တင််းအခ ကအ်လက် 

စိုရဆှာင််းပခင််းန င်  ရန ာင် ယ က်ြေ က်ဆီ်းပခင််းမ ှာ်းကှိို ပြြုလိုြ် ူမ ှာ်းကှိို ဆှိိုလှိိုြါ ည်။  ူလျှ ှိြုပြြုလိုြ်ပခင််း ည် 

စစ်ဥြရဒမ ှာ်းကှိို ခ ှိြု်းရြေှာကပ်ခင််းမ  ှိ ည် တှိိုင်၊  ူလျှ ှိြု၊ ဒလံမ ှာ်းမ ှာ စစဥ်ြရဒမ ှာ်း၏အကှာအက ယ်ရအှာကတ် င် 

မ  ှိ ည်ကှိို  တှိပြြု မည်ပြေစ် ည်။  

 

စစ် ံိုဲ့ြန််းမ ှာ်းန င် ြေမ််းဆီ်းထှိန််း ှိမ််းထှာ်း  ူမ ှာ်း 

 န ူ်တြ်ြေ  ွေ့မ ှာ်းမ  ြေမ််းဆီ်း မှိရ ှာ စစ် ံိုဲ့ြန််းမ ှာ်းကှိိုပြေစရ်စ၊ အရ ကှာင််းအမ ှိြု်းမ ှိြု်းရ ကှာင်  ြေမ််းဆီ်း 

ထှိန််း ှိမ််း ရ ှာ ူမ ှာ်းကှိို ပြေစရ်စ စစဥ်ြရဒမ ှာ်းမ  ၎င််းတှိိုဲ့အှာ်း ည င််းြန််းန ှိြ်စက် တ်ပြေတ်ပခင််းကှိို 

အထူ်းတှာ်းပမစြ်ါ ည။်  င် တင် ရလ ှာက်ြတ်ရ ှာ ရစှာင် ရ  ှာက်မှိုန င်  ရဆ်း၀ါ်းကို မှိုတှိိုဲ့ရြ်း နလ်ည််း 

တှိိုကတ် န််းထှာ်း ည။်  

 

ဤ ှိိုဲ့ ြေမ််းဆီ်း မှိ ူမ ှာ်းန င် စစ် ံိုဲ့ြန််းမ ှာ်းအှာ်း အရမ ှိကန်ကမ််းတက်တြ်ြေ  ွေ့၏(United States Marine 

Corp)ကှိိုငတ် ယ်ြံိုအခ ှိြုွေ့ကှိို နမူနာအပြေစရ်ြေှာ်ပြ  ှာ်းြါမည်။  

 

Search(  ှာရြေ ပခင််း)- လက်နကက်ှိ ှိယှာမ ှာ်းန င်  အရ ်းကကီ်း တင််းအခ က်အလက်မ ှာ်း ြါ  ှိနှိိုင်ရ ှာ 

စှာ  က်စှာတမ််းမ ှာ်းကှိို   ှာရြေ ပခင််း၊ ှိမ််းဆည််းပခင််း 

( တှိပြြု န-် တကှိိုယရ် ြစစည််းမ ှာ်းန င်  အ၀တ်အစှာ်းမ ှာ်းကှိို  ှိမ််းဆည််းပခင််းမပြြု န်)  

 

Silence(တှိတ်ဆှိတရ်စပခင််း)-  ံိုဲ့ြန််းမ ှာ်းအခ င််းခ င််းအှာ်း မလှိိုအြ်ဘ  စကှာ်းရပြှာဆှိိုပခင််း၊ ဆက်  ယ်ပခင််းတှိိုဲ့ကှိို 

တှာ်းဆီ်း န ်(ထ က်ရပြ်းလ တရ်ပမှာက် န် ြူ်းရြါင််းကကစံည်ပခင််းမ  ကှာက ယ် န်ပြေစ် ည်။)  

 

Safeguard(ကှာက ယ်ရြ်းပခင််း)- ြေမ််းဆီ်းထှာ်း ူမ ှာ်းအှာ်း မှိမှိတြ်ြေ  ွေ့၀င်မ ှာ်းမ  ည င််းြန််းန ှိြ်စက်ပခင််းပြေစရ်စ 

၎င််းတှိိုဲ့အပခင််းပခင််းပြေစရ်စ စှိတ်ြှိိုင််း၊ရိုြ်ြှိိုင််းထှိခှိိုကရ်စပခင််းမ ှာ်းမ  ကှာက ယရ်ြ်း န် 

 ၁၄ 



 

 

Segregate (ခ  ထ တ်ပခင််း)- အိုြ်ခ ြုြ်မှိုကှိစစမ ှာ်းလ ယ်ကရူစ န ် က ှာ်းမခ  ထ တ်ပခင််း၊ အ ှာ  ှိမ ှာ်းန င်  

အပခှာ်းအဆင် မ ှာ်းခ  ထ တ်ပခင််း 

 

Tag(မ တ် ှာ်းပခင််း)-  ံိုဲ့ြန််းမ ှာ်းထံမ   မှိရ ှာ စှာ  က်စှာတမ််းမ ှာ်း၊ လက်နကက်ှိ ှိယှာမ ှာ်းန င်  ၎င််းတှိိုဲ့ 

ထ က်ဆှိိုခ က်မ ှာ်းကှိို ရ ခ ှာစ ှာ မ တတ်မ််းတင်ထှာ်း  ှိ န ်

 

နှိဂံို်း 

 

ဤ rule of engagementမ ှာ်းန င်  စစဥ်ြရဒမ ှာ်းအှာ်း လှိိုက်နာရစပခင််း ည် ပြည် ူူ့အှာ်း အကအူညရီြ်းပခင််းန င်  

အကှာအက ယ်ရြ်းပခင််းအတ က် ှာမကြ  မှိမှိတြ်ြေ  ွေ့မ ှာ်း၏ စစ်ရ ်း ည်မ န််းခ က်မ ှာ်းကှိိုြါ အရထှာက်အကူပြြု 

ရစရ ကှာင််း ှိ  ှိ မည်ပြေစ် ည်။ အထူ်း ပြေင်  ရဒ ခလူံထို၏ရထှာက်ခြံံ ြှိို်းမှိုကှိို အထူ်းလှိိုအြ်ရ ှာ 

ရတှာ်လ နရ် ်း စစ်ြ  မ ှာ်းတ င် ဤစည််းမ ဥ််းဥြရဒမ ှာ်းကှိို လှိိုကန်ာပခင််း ည် လူထိုရထှာက်ခမံှိုကှိို   ှိ န် 

အရ ်းြါမည်ပြေစ်မြီ်း  န် ူတြ်ြေ  ွေ့မ ှာ်းအှာ်း လက်နက်ခ အညံ ခလံှာရစ န ်ဆ  ရဆှာင် ှာတ င် အလ န်အ ံို်း၀င်မည။် 

                                                                                                             

                                                                                                                  Otto (May, 2021) 

 

 

 

  ၁၅ 



 

ရဆာငေ်းြေါေး 

 

 ရပမရအှာက်ယူဂ  ီ ရဘှာ် ရဆှာင် န် ရ  ှာင် န် 

 

 န ဒေါန်ေး 

နှိိုင်ငရံ ်း လှိုြ်  ှာ်းမှိုမ ှာ်း ရဆှာင်  ကတ်  အခါမ ှာ တှိိုကြ်  ဝင် ြံို ဏ္ဍှာန်မ ှိြု်းစံိုန ဲ့ လှိုြ်  ှာ်း ရဆှာင်  က် ကြါတယ။် 

အြေ  ွေ့စည််းတှိိုင််းမ ှာ  ူူ့အိုြ်စိုန ဲ့  ူ  ီ်းပခှာ်းည န် ကှာ်းခ က်ရတ    ှိြါတယ်။ ရယဘိုယ အခ က်ရလ်းမ ှာ်းကှိို 

အကကံပြြုရပြှာ ကှာ်းခ င်ြါတယ်။ 

 

လံိုခခြံုရ ်း ည် ြထမ 

 

ဘယ်လှိိုရဆှာင်  က်ခ က်ကှိို လိုြ်ရဆှာငတ်  အခါြ ပြေစ်ပြေစ် လိုြ် န်ကှိစစထက် မှိမှိလံိုခခြံုရ ်း၊ မှိမှိ  ရဘှာ်လံိုခခံြုရ ်းကှိို 

ြထမဆံို်း ထည ်စဉ််းစှာ်းြေှိိုဲ့လှိိုအြြ်ါတယ။် ရဘ်းြတ်ဝန််းက င်ကှိို အစဉ်အမမ  ဂရိုစှိိုက်ြါ။ စှာ  က်စှာတမ််းမ ှာ်း၊ 

ြှိိုစတှာမ ှာ်း ကှိိုယ်န ဲ့ မက ှာြါရန င်   ှာ်းမယ ်လမ််းရ ကှာင််းကှိို ရ ခ ှာရ  ်းြါ။ လမ််းရ ကှာင််းတခိုတည််း 

အစဉ်အမမ  ံို်းပခင််းကှိို ရ  ှာင် ကဉ ်င ်ြါတယ်။ 

 

စှိတရ်နစှိတ်ထှာ်း 

 

ဘယ်ရလှာကအ်ရ ်းကကှိ်းတ   အလိုြ်ြ ပြေစ်ရနြါရစ၊ ြံိုမ နလ်ိုြ်ငန််းရဆှာငတ်ှာ တခိုလှိိုြ  စှိတ်ထ မ ှာ ရတ ်းထှာ်းြါ။ 

မရတှာတ်ဆ အှာဏှာ  ငဘ်က်ရတှာ် ှာ်းမ ှာ်းန ဲ့ ထှိြ်တှိိုကရ်တ ွေ့ င ် စကှာ်းရပြှာတ  အခါမ ှာ မ က်လံို်းကှိို 

လံို်းဝမကစှာ်းြါန ဲ့။ ရပြရပြလည်လည်န င ် ရခ ရခ ငံငရံပြှာြါ။  ူတှိိုအရြေါ်တ င် ခပံြင််းရန ည ် မှိမှိစှိတ်ကှိို 

မ က်လံို်းမ ှာ မရြေါ်ြါရစန ဲ့။ အမမ တမ််း cover story တခိုကှိို ကကှိြုတင်ပြင်ဆင်ထှာ်းြါ။ စှိတထ် မ ှာလ  ထှိိုဇှာတ်လမ််းကှိို 

စ  စ  မမ မမ    ှိရနရစ န ် ရလ က င ်ထှာ်းြါ။ တရယှာက်ထက်ြှိို၍ ြါဝင်ရ ှာ လိုြ်ငန််းတှာဝနပ်ြေစြ်ါက 

ကကှိြုတင်ဇှာတတ်ှိိုကထ်ှာ်းြါ။ 

 ၁၆ 



 

 

 

အဝတ်အစှာ်း 

 

လှိုြ်  ှာ်းမယ ်ရန ှာ  ွေ့ အဝတ်အစှာ်းဝတ်ဆင်ြံိုကှိို အမမ  တှိပြြုြါ။ လူအမ ှာ်း ကှာ်းမ ှာ  တှိထှာ်းမှိရစနှိိုင်တ   

အဝတ်အစှာ်းမ ှာ်း လံို်းဝမ၀တ်ြါန ဲ့။ ြိုဆှိို်းအဝတ်မ ှာ်းတ  ရန ှာမ ှာ ရဘှာင််းဘီမဝတ်  ှာ်းြါန ဲ့။ 

ရဘှာင််းဘီဝတ်မ ှာ်းရ ှာ ရန ှာမ ှာ ြိုဆှိို်းဝတ်မ  ှာ်းြါန ဲ့။ ထင်  ှာ်းတ   တဆံှိြ်ြါတ   အက ျီီၤရတ ၊ 

ပမင် ှာမ တ်မှိလ ယရ် ှာ အရ ှာင်ရတ ကှိို မဝတ်ဆင်ြါန ဲ့။ လူအမ ှာ်း ကှာ်းမ ှာ ရြေါ်လ င်နှိိုင်တ   ဝတ်စှာ်းဆငယ်င်မှိုကှိို 

ရ  ှာင် ကဉ်ြါ။  

 

လှိုြ်  ှာ်းမှို 

 

စှိတ်လှိုြ်  ှာ်းမှိုကှိို ရြေါ်လ င်ရစတ   ကှိိုယ်ဟနအ်မအူ ှာမ ှာ်းကှိို တတ်နှိိုင် မျှ ထှိန််းခ ြုြ်ြါ။ ဆှိိုင်တဆှိိုင်ဆှိိုင်မ ှာ 

တစံိုတရယှာက်န ဲ့ ခ ှိန််းဆှိိုထှာ်းြါက အရြါက်ဝကှိို ခဏခဏ ရမျှှာ်မ ကည ်ြါန ဲ့။ ထှိိုငရ်နက  လက်ြေက် ည်ဆှိိုင်၊ 

ရကှာ်ြေီဆှိိုင်၊ အရအ်းဆှိိုင်မ ှာ်းကှိို ြံိုမ န်မထှာ်းြါန ဲ့။ အှိမ်မ ထ က်ခ ှိန်ကှိို တ မတ်မထှာ်းြါန ဲ့။ ဆယ်မှိနစ၊် 

ဆယ ်ငါ်းမှိနစ် တှိို်းလှိိုကရ်လျှှာ လှိိုကအ်မမ လိုြ်ြါ။ 

 

ရနာက်ရယှာင်ခံလှာမှိုကှိို  ံ ယ  ှိ င် ရိုတတ် ကရ်ပခလ မ််းပမနလ်ှိိုကတ်ှာ မလိုြ်ြါန ဲ့။   ှာ်းနှိုန််းကှိို မ ှိမ ှာ 

ပမ င ်ြါ။ လူအိုြ်န င ရ် ှာြါ။ ခ ှိန််းထှာ်းတယ်ဆှိိုမြီ်း၊ စှိတ်မရလှာြါန ဲ့။ အရပခအရနမရကှာင််းြါက ခ ှိန််းဆှိိုထှာ်းမှိုကှိို 

ြ က်က က်လှိိုကြ်ါ။ ဘတစ်က်ှာ်းစီ်း င် အရြါက်ဝန ဲ့ နီ်းတ  ရန ှာမ ှာ ထှိိုငတ်ှာ၊  ြ်တှာလိုြ်ြါ။ ရခါင််းလ ည ်မြီ်း 

ဟှိို ကည ဒ်ီ ကည ်မလိုြ်ြါန ဲ့။ မ က်စှိကှိိုြ  မ ှိမ ှာ အ ံို်းပြြုြါ။ 

 

ရမှာရ်တှာယ်ှာဉ၊် ဆှိိုင်ကယ်မ ှာ်းကှိို  ံို်းြါက နြံါတ်ပြှာ်းရပြှာင််း ံို်းြါ။  ှိိုဲ့ရြမယ ် နံြါတ်ပြှာ်းမ ှာ်း 

 ယ်ရဆှာင်  ှာ်းပခင််းကှိို ရ  ှာင် ကဉ်ြါ။ အှိမ်( ှိိုဲ့) စှိတ်ခ  ရ ှာ ရန ှာမ ှာ မထ က်ခငက်တည််းက ရမ ှာင်ခ ှိနရ်တ မ ှာ 

ရပြှာင််းတြတ်ှာလိုြ်ြါ။ 

 

  ၁၇ 



 

အစည််းအရဝ်း 

 

တတန်ှိိုင် မျှ လူအမ ှာ်းန ဲ့ လိုြ်တ  အစည််းအရဝ်းမ ှာ်း လိုြ်တှာကှိို ရ  ှာင်ြါ။ မှိမှိကလှာဘ်စည််းန င ် 

မှိမှိ ီ်းပခှာ်းဆက်  ယ်မှို ှာ လိုြ်ြါ။ ရပမရြေါ်လိုြ်ငန််းရဆှာငတ်ှာမ ှာ်း ပြြုလိုြ်ရနရ ှာ အြေ  ွေ့မ ှာ်း  ွေ့ 

အစည််းအရဝ်းမ ှာ်း၊ အခမ််းအနာ်းမ ှာ်းကှိို လံို်းဝ  ှာ်းမတကြ်ါန ဲ့။ မပြေစမ်ရန အစည််းအရဝ်းလိုြ်စ ှာ  ှိခ   င် ရန ှာကှိို 

 ံို်းရယှာက်ထက်ြှိိုမြီ်း အ ှိမရြ်းြါန ဲ့။ လူရတ ကှိို  ီ်း နဲ့်ရန ှာရတ မ ှာ ခ  ခ ှိန််းြါ။ ရနာကရ်ယှာင်ခတံှာ  ှိမ  ှိ 

ရ ခ ှာဆန််းစစ်ြါ။ မြ်ီးမ  အ ိုတ်မ ှာ်းခ  မြ်ီး ဆံိုမ တ်ရန ှာကှိို   ှာ်းြါ။ တရန ှာတည််းြံိုမ န် ဘယရ်တှာ မ  

မ တ်မ တ်ြါန ဲ့။  က်ရတ အမ ှာ်းကကီ်း ကကှိြုမြီ်း အခ ှိနက်ှိို အ ှိမရြ်းထှာ်းြါန ဲ့။ 

 

ဆက်  ယရ် ်း 

 

“လှိိုင််းလံို်းဝ၊ လံို်း၀ မြူ်းြါန ဲ့”။ ရပမရအှာက်  ရဘှာ်တရယှာကအ်တ က် ဒအီခ က်ဟှာ အ ကတ်မျှ 

အရ ်းကကီ်းလ ြါတယ။် ရပမရြေါ်အ  င် လှိုြ်  ှာ်း ူရတ န ဲ့ လှိိုင််း  ှာ်းြူ်းမှိလှိိုဲ့၊ ရထှာက်လ မ််းရ ်း 

ရနာက်ရယှာင်ခံလှိိုကခ်ရံန တ   လှိိုင််းရတ န ဲ့   ှာ်းြူ်းမှိလှိိုဲ့၊ အခ ှိန်မတန်ခင်  န ူ်ူ့လက်ထ  ရ ှာက်  ှာ်း တ   

အပြေစအ်ြ က်ရတ အမ ှာ်းကကီ်းြါ။ အရြေန ဲ့ ှာ်းရတှာင် တလှိိုင််းတည််းမဟိုတ် င် အခ င််းခ င််းြေ င ်ဟ ရမ်းပမန််းတှာရတ  

မလိုြ်ြါန ဲ့။ ကှိိုယ ် ူငယ်ခ င််းတရယှာက်က တရယှာကရ်ယှာက်န ဲ့ အဆက်အ  ယ ် ှိရနမ န််း  ှိရန င်ရတှာင် 

မ ှိခ င်ရယှာငရ်ဆှာင်ရနလှိိုက်ြါ။ လှိိုင််းလံို်းဝမြူ်းြါန ဲ့။ 

 

ပြည်ြမ ှာ နာမည်ကကီ်းရနတယ်ဆှိိုမြီ်းလ  လှိိုင််း  ှာ်းမဆက်ြါန ဲ့။ မလှိိုအြ်ြ  လှိိုင််း  ှာ်းဆက်မှိတ  အခါ  ူတှိိုဲ့  ွေ့ 

ဆက်  ယရ် ်းလမ််းရ ကှာင််းရတ ကှိို ရစှာင  ်ကည ်ခရံန တှာဆှိို င် ကှိိုယ ်အမည် ရြါက်ထ က်  ှာ်းနှိိုင်ြါတယ။် 

မီဒီယှာမ ှာ်းန ဲ့ ဆက်  ယတ်  အခါမ ှာလ  ဒီလှိိုြါြ ။ မှိမှိတှာဝနက်  တင််းယဂူ မီဟိုတ်ြ ၊ ကလှာဘ်စည််း 

တညရ်ဆှာက်ရ ်း၊ ရ   ညပ်မ ြုြ်န ရံ ်းဆှိို င် မီဒယီှာမ ှာ်းန ဲ့ လံို်းဝလှိိုင််းမြူ်းြါန ဲ့။ 

 

ပြည်ြန ဲ့၊ မီဒီယှာန ဲ့၊ ရပမရြေါ် (အှိိုဂ )ီ ရတ န ဲ့  တင််းဆှိိုင် ှာ၊ ဆက်ဆံရ ်းဆှိိုင် ှာ တှာဝနယ်ူ တယ်ဆှိို င် 

 ီ်းပခှာ်းအီ်းရမ်းလ်ကှိို ံို်းြါ။ ကှိိုယ ်ပြည်တ င််းကလှာဘ်စည််းမ ှာ်းန ဲ့ ဆက်  ယရ်နတ   အီ်းရမ်းလ်ကှိို လံို်းဝမ ံို်းြါန ဲ့။ 

ဆက်  ယရ် ်းအီ်းရမ်းလ်ကှိို အမည ်င််းမ ှာ်းန ဲ့ လံို်းဝမြေ င ်ြါန ဲ့။ အီ်းရမ်းလ်လှိြ်စှာရ  ွေ့မ ှာ နာမည်ရတ  

ထည ်ထှာ်းတှာမလိုြ်ြါန ဲ့။ အီ်းရမ်းလ်လှိြ်စှာြ  address book မ ှာ ထည ်ထှာ်းြါ။ လှိြ်စှာရတ ကှိို တတ်နှိိုင် မျှ BCC 

 ၁၈ 



 

ထ ထည ်မြီ်း ြှိိုဲ့ြါ။ မှိမှိအီ်းရမ်းလ် အရြေှာက်ခ ံတယ်လှိိုဲ့  ံ ယ  ှိ င် ဒအီီ်းရမ်းလ်လှိြ်စှာကှိို တခါတည််း 

ြေ က်ခ ြစ်လှိိုကြ်ါ။ လံို်းဝမထှာ်းြါန ဲ့ရတှာ ။ မ ှိတ  လူမ ှာ်းက ဆက်  ယ်မှိ င ်  တင််းရြါက် ကှာ်း  ှာ်းတှာရတ  

ပြေစရ်စနှိိုင်ြါတယ်။  

 

ပြည်တ င််းလှိုြ်  ှာ်းမှို ဓှာတ်ြံိုမ ှာ်းြှိိုဲ့ င် ဓှာတ်ြံိုရတ မ ှာ လူြံိုရတ ကှိို တတန်ှိိုင် မျှ ရြေ ှာက်ထှာ်းြါ။ 

လူြံို ှိြ်ရတ ြါ ငရ်တှာင် ထင်  ှာ်းတ  အမ တအ် ှာ်းရတ ြါတ  အထှိ အနီ်းကြ်ဓှာတ်ြံိုရှိိုက်ြှိိုဲ့တှာရတ  မလိုြ်ြါန ဲ့။ 

ကှိိုယ ်  ရဘှာ်လံိုခခြံုရ ်းကှိို အမမ ဂရိုပြြုြါ။  တင််းတြိုဒ်ရလ်းအတ က် ကှိိုယ ်  ရဘှာ်ကှိိုယ် စရတ်းလှိိုကမ်ှိတ   

အပြေစမ် ှိြု်း လံို်းဝမပြေစြ်ါရစန ဲ့။ 

 

စှာ  က်စှာတမ််း 

 

တတန်ှိိုင် မျှ စှာ  က်စှာတမ််းရတ ကှိို ကှိိုယ်န ဲ့ နီ်းနီ်းကြ်ကြ် မထှာ်းြါန ဲ့။ USB ထ မ ှာ စှာ  က်စှာတမ််းရတ  

  ှိရနတိုန််း၊ ြှိတ်ြေမ််းရနတှာမ ှိြု်း ကကံြုတ  အခါ၊ မလ တ်နှိိုငရ်တှာ ဘူ်းထင် င် USB ကှိို ခ ှိြု်းြေ  ြေ က်ဆီ်းြစ်လှိိုကြ်ါ။ 

စှာ  က်စှာတမ််းရတ န ဲ့ အမှိမခြံါန ဲ့။ 

 

စှာ  က်စှာတမ််းရတ ကှိို အှိမ်မ ှာမထှာ်းြါန ဲ့။ မလှိိုအြ်တှာရတ ကှိို  ှိမ််းမထှာ်းြါန ဲ့။ အ ံို်းပြြုစ ှာ မလှိိုရတှာ တ   

ြှိိုစတှာရဟှာင််းရတ ၊ စှာ  က်ရဟှာင််းရတ ကှိို မီ်းရှိှိုွေ့ြေ က်ဆီ်းြစ်လှိိုကြ်ါ။ က န်ြ  တှာ ံို်းတယ်ဆှိို င ်

က န်ြ  တှာထ မ ှာ  ှိမ််းမထှာ်းြါန ဲ့။ အလ ယတ်က ူ ရ  ွေ့ရပြှာင််း ယယ်ူနှိိုငတ်   ြစစည််းရလ်းရတ ထ ကှိို 

ရပြှာင််းထည ်လှိိုကြ်ါ။ အီ်းရမ်းလ်ထ က မလှိိုအြ်ရတှာ တ   ရမ်းလ်ရတ ကှိို ြေ က်ြစ်လှိိုကြ်ါ။  ှိမ််းမထှာ်းြါန ဲ့။ 

အထူ်း ပြေင ် ရတှာ်လ နရ် ်း မှာ်းရတ န ဲ့ ဆက်  ယ်ထှာ်းတ   chat ရတ ကှိို အကိုန်ြေ ကြ်စ်လှိိုကြ်ါ။ လက်ဝယ်  ှိတ   

စှာ  က်စှာတမ််းရတ ကှိို  ှိမ််းထှာ်းြေှိိုဲ့လှိိုတယ်ဆှိို င ် တပခှာ်းရက ှာင််းမ တ်စိုရတ ၊ အလိုြ်မ တ်စိုရတ န ဲ့ 

ရ ှာထှာ်းလှိိုကြ်ါ။ ြေှိိုင် ီ်း နဲ့်ခ   ှိမ််းတှာမ ှိြု်း မလိုြ်ြါန ဲ့။ 

 

ရပမရအာက် ွဲရ ာ ်

 

 

 ၁၉ 



 

ရဆာငေ်းြေါေး 

ဒီတ  ကြ် ွဲပြေီး င ်

 

ပြည်လံို်းကျွတ် စစအ်ှာဏှာ  င်ဆနဲ့်က ငရ် ်း လ ထ တှိိုကြ်  ကကီ်းကှိို က မတှိိုဲ့ ဆင်န  ရန ကြါတယ်။ 

ညဘက် ံြံို်းတီ်းပခင််း၊ ဝနထ်မ််းမ ှာ်းမ  CDM လိုြ်ပခင််း၊ လူထိုလှိုြ်  ှာ်းမှိုမ ှာ်း ပြြုလိုြ်ပခင််း၊ 

စစ်အှာဏှာ  င်ထိုတ်ကိုနမ် ှာ်းအှာ်း  ြှိတရ်မ ှာကပ်ခင််း၊ လူမှိုပြစ်ဒဏ်ရြ်းပခင််း၊  ံတမန်ရ ်း ှာ နည််းလမ််းမ ှာ်း 

အ ံို်းပြြုပခင််း၊ လက်နက်က  င်နည်ေးလမ်ေးပဖငဲ့် စစရ်ကာငစ်ီတြ်မ ာေးအာေး ရခ မှုန်ေးပခငေ်း စတ   နည််းလမ််းစံိုန ဲ့ 

ကှိိုယတ်တ်နှိိုငတ်   အခန််းကဏ္ဍကရန ြါဝင်ရန ကြါတယ။် အ ကရ်တ ၊ ဘဝရတ   င််းန ီ်းရြ်းဆြ်ရန က ြါတယ်။ 

ဒါရတ အှာ်းလံို်းဟှာ စစအ်ှာဏှာ  င်စနစ် မိုခ က ဆံို်းရ ်း ြန််းတှိိုငအ်တ က်ြါ။ 

 

က မတှိိုဲ့ ပြည် ူအှာ်းလံို်းဟှာ န စရ်ြါင််းမ ှာ်းစ ှာ ရတှာနက်ဝကကဘှာထ မ ှာ တဝ လည်လည် 

လမ််းရြ ှာကရ်န က ူရတ လှိိုြါြ ။ လမ််းစရလ်းရတ  ရြေါ်လှာလှိိုက၊် လှိိုက်  ှာ်း င် တြတ်ပြန်လည်မြ်ီး 

စစ်အှာဏှာ  င်လက်ရအှာက် ပြန်ရ ှာက်  ှာ်းလှိိုကန် ဲ့ ရတှာထ မ ှာ လမ််းရြ ှာက်မြီ်း ဘဝြ က် ိုဉ််း ရန က ြါတယ်။ 

က မတှိိုဲ့ ဒရီတှာနက်ကကီ်းထ ကရန အနတ်ိုရိုန််းထ က် က ြါမယ်။ စစ်အှာဏှာ  င် ခ ရြ်းတ   လမ််းရ ကှာင််းမ န် မျှကှိို 

က မတှိိုဲ့ လှိိုကမ်ရလျှှာက်ြ ၊ ကှိိုယ ်လမ််းကှိိုယ်  ှာ၊ ရြေှာကထ် က် က ြါမယ။် 

 

ဒီ တှိိုကြ်  ကကီ်းမြ်ီး င် ြေက်ဒ ယ်ဒီမှိိုက က်တစ် နှိိုင်ငံ စက်ကီ်းတခိုကှိို က မတှိိုဲ့ အှာ်းလံို်း အတတူက  

တညရ်ဆှာက်ခ င ်  လှာရတှာ မ ှာြါ။ 

 

(၁) လ န်ခ  ရ ှာ န စ်ကှာလရတ မ ှာ အိုြ်ခ ြုြ်ရ ်းယနတ ှာ်းရတ ကှိို  စစ်အိုြ်စိုန ဲ့ စစ်အိုြ်စို အရြါင််းအြါမ ှာ်းက ှာ 

ထှိန််းခ ြုြ်ခ   ကြါတယ်။ ကှာက ယရ် ်း၊ ပြည်ထ ရ ်း၊ နယ်စြ်ရ ်း ှာမ ှာ်းမ ှာ ှာမက မမှိြုွေ့နယ်၊ ခရှိိုင၊် 

ပြည်နယန် င တ်ှိိုင််းရဒ ကကီ်း၊ ပြည်ရထှာင်စို အဆင ်မ ှာ်း  ွေ့ ပြည် ူူ့အိုြ်ခ ြုြ်ရ ်းန င ် 

ပြည် ူူ့ဝန်ရဆှာင်မှိုယနတ ှာ်းရတ ကှိို ထှိန််းခ ြုြ်ထှာ်းမှိုရတ    ှိတှာရ ကှာင ် ဒီမှိိုကရ စနီ င ် ြေက်ဒ ယ်ကှိို အရပခခံရ ှာ 

အိုြ်ခ ြုြ်ရ ်းမဏ္ဍှိြုငက်ှိို အပြည ်အ၀  မရြေှာ်ရဆှာင်နှိိုင်ခ  ြါဘူ်း။ ဒီတှိိုကြ်  ကကီ်းမြ်ီး င် တှိိုင််းပြည်အတ က် လှိိုအြ်တ   

အိုြ်ခ ြုြ်ရ ်းမဏ္ဍှိြုငက်ကီ်းကှိို ခှိိုင်မှာစ ှာ အိုတပ်မစ်ခ  နှိိုငရ်တှာ မ ှာြါ။ 

 

  ၂၀ 



 

(၂) လ န်ခ  ရ ှာ န စက်ှာလရတ မ ှာ တှိိုင််းပြည်အနာဂတအ်တ က် လှိိုအြ်တ   ဥြရဒမ ှာ်းကှိို ရ ်းဆ  ပြဌှာန််းပခင််း၊ 

ဥြရဒရ ်း ှာ  ံို်း ြ်ခ ကမ် ှာ်း ပြြုလိုြ်ပခင််း၊ ဥြရဒမ ှာ်းအှာ်း ပြင်ဆင်ပခင််း၊ မလှိိုအြ်ရ ှာ ဥြရဒမ ှာ်းအှာ်း 

ြေ က် ှိမ််းပခင််း၊ ဘတ်ဂ ကမ် ှာ်း စှိစစ်ခ မ တ်ပခင််း၊  ံို်းစ  မှိုမ ှာ်းအှာ်း ဆန််းစစ်ပခင််းရတ ကှိို အပြည အ်၀ 

ထှိရ ှာကရ်အှာင ် လိုြ်ရဆှာင်ြေှိိုဲ့ ခက်ခ ခ  ြါတယ။် အတှာ်းအဆ်ီးမ ှာ်းစ ှာ ကကံြုရတ ွေ့ခ   က ြါတယ။် အထူ်း ပြေင ် 

mother law ပြေစရ်နတ   စစ်အှာဏှာ  င် စနစ် အပမစတ် ယ် ြေ  ွေ့စည််းြံို အရပခခဥံြရဒကကီ်းကှိို ြေ က် ှိမ််းမြ်ီး၊ 

ဒီမှိိုကရ စီန င ် ြေက်ဒ ယ်ကှိို အရပခခံရ ှာ ြေ  ွေ့စည််းြံို အရပခခဥံြရဒကကီ်းရြေါ်ထ န််းလှာရအှာင် လိုြ်ရဆှာင်လှိိုဲ့ 

မ ခ  ြါဘူ်း။ ဒီတှိိုကြ်  ကကီ်းမြီ်း င် ြေက်ဒ ယ် ဒီမှိိုက ကတ်စ် ပြည်ရထှာင်စိုြေ  ွေ့စည််းြံိုအရပခခံဥြရဒကကီ်းကှိို 

ရ ်းဆ  ပြဌှာန််းမြ်ီး အိုတ်ပမစ်ခ နှိိုင်ရတှာ မ ှာ ပြေစ်ြါတယ။် 

 

(၃) လ န်ခ  ရ ှာ န စ်ကှာလရတ မ ှာ ထှိရ ှာက်၍ တ ှာ်းမျှတရ ှာ တ ှာ်းစ ီင်ရ ်း စနစ်ကကီ်းကှိို ပြြုပြင်ရပြှာင််းလ ြေှိိုဲ့ 

အခက်အခ မ ှာ်းစ ှာ ကကြံုရတ ွေ့ခ   ြါတယ။် တ ှာ်းဥြရဒစှိို်းမှိို်းရ ်း (Rule of Law) န ဲ့ တ ှာ်းမျှတမှို (Justice) 

အရ ်းကှိစစရတ ကှိို အ ံ ှာပမညရ်နမြ်ီး၊ အဆမံြါတ   အရပမှာက် ြေ ယ် ှာ ရပြှာဆှိိုရနခ   တှာြါ။ 

ဒီတှိိုက်ြ  ကကီ်းမြ်ီး င် အ ံန ဲ့ အဆတံ  ြါမြီ။ တ ှာ်းဥြရဒစှိို်းမှိို်းရ ်းန ဲ့ မျှတရ ှာ တ ှာ်းစ ီငရ် ်း စနစ်ကကီ်းကှိို 

ရြေှာရ်ဆှာင်နှိိုငရ်တှာ မ ှာ ပြေစ်ြါတယ။် 

 

(၄) လ န်ခ  ရ ှာ န စ်ကှာလရတ မ ှာ စီ်းြ ှာ်းရ ်းြေ ံွေ့မြေှိြု်းတှိို်းတက်ြေှိိုဲ့ နည််းလမ််းမ ှာ်းစ ှာန ဲ့ ကကှိြု်းစှာ်းရနခ  ရြမယ ် 

မြှိြုင်ဆှိိုင်မှိုအှာ်းရကှာင််းရ ှာ ရ ်းက က်စီ်းြ ှာ်းရ ်းစနစ်ကကီ်းကှိို ထှိရ ှာက်စ ှာ မရြေှာရ်ဆှာင်နှိိုင်ခ  ြါဘူ်း။ စစအ်ိုြ်စိုန ဲ့ 

စစ်အိုြ်စိုအရြါင််းအြါမ ှာ်းက ှာ စီ်းြ ှာ်းရ ်းရလှာကကကီ်းကှိို လ မ််းမှိို်းထှိန််းခ ြုြ် ထှာ်းခ   က ြါတယ်။ 

ဒီတှိိုက်ြ  ကကီ်းမြ်ီး င် စီ်းြ ှာ်းရ ်းကဏ္ဍဘက်စံိုြေ ံွေ့မြေှိြု်းတှိို်းတက်ရ ်းအတ က် ြှိိုမှိိုထှိရ ှာက်ရ ှာ ရပခလ မ််း စ်မ ှာ်းကှိို 

စတငန်ှိိုငရ်တှာ မ ှာပြေစ်ြါတယ။် 

(၅) လ န်ခ  ရ ှာ န စက်ှာလရတ မ ှာ လူမှိုတ ှာ်းမျှတမှို၊ လူမှိုရြါင််းစည််းမှိုတှိိုဲ့ အှာ်းရကှာင််းရစ န ်

ရဆှာင်  ကခ်  ရြမယ ် စစ်အိုြ်စိုန ဲ့ စစ်အိုြ်စိုအရြါင််းအြါမ ှာ်း  ွေ့ ရ  ်းခ  မှိုရတ ၊ အနှိိုင်က င ်  မ််းကှာ်းမှိုရတ  

ပြေစြ် ှာ်းခ  ြါတယ်။ ဒတီှိိုကြ်  ကကီ်းမြ်ီး င် ခ  ပခှာ်းဆက်ဆံမှိုမ ှာ်း ကင််း  င််းမြီ်း၊ ညညီ တ်ရ ှာ လူူ့အြေ  ွေ့အစည််းကကီ်းကှိို 

တညရ်ဆှာက်နှိိုငရ်တှာ မ ှာ ပြေစြ်ါတယ။် 

 

(၆) လ န်ခ  ရ ှာ န စ်ကှာလရတ မ ှာ လံိုခခြံုရ ်းကဏ္ဍပြြုပြင်ရပြှာင််းလ ရ ်းကှိို လိုြ်ရဆှာင်ြေှိိုဲ့ အခကအ်ခ ၊ 

အတှာ်းအဆ်ီးမ ှာ်းစ ှာ ကကံြုခ   က ြါတယ။် လူ ှာ်းလံိုခခြံုရ ်း၊ လူူ့အြေ  ွေ့အစည််း ရဘ်းအနတ ှာယ် ကင််း  င််းရ ်းန ဲ့ 

လံိုခခြံုရ ်းတှိိုဲ့အတ က် ကှာက ယ်ရစှာင ်ရ  ှာကရ်ြ်းနှိိုငရ် ှာ protection mechanisms မ ှာ်း ခ မ တ်ြေှိိုဲ့ အရပခအရန 

  ၂၁ 



 

မရြ်းခ  ြါဘူ်း။ ဒတီှိိုကြ်  ကကီ်းမြီ်း င် နှိိုငင်ံရတှာ်လံိုခခံြုရ ်းန ဲ့ လူ ှာ်းလံိုခခြံုရ ်းကှိို ရြါင််းစြ်မြီ်း၊ ပြည် ူလူထိုအတ က် 

sense of security ကှိို ြေနတ််ီးတညရ်ဆှာကန်ှိိုငရ်တှာ မ ှာ ပြေစ်ြါတယ။် 

 

(၇) လ န်ခ  ရ ှာ န စ်ကှာလရတ မ ှာ ဘယ်လှိိုြင်ကကှိြု်းစှာ်းရြမယ ် ရ   ည်ခမံငှိမ််းခ မ််းရ ်းတညရ်ဆှာက်နှိိုင်ြေှိိုဲ့ 

လိုြ်ငန််းစဉမ် ှာ်းကှိို ထှိရ ှာက်စ ှာ မခ မ တ်နှိိုင်ခ  ြါဘူ်း။ ရန ာင ယ် က်ြေ က်ဆီ်းမှိုမ ှာ်းစ ှာကှိို ကကံြုခ   မြီ်း၊ စစရ် ်းကှိို 

မငှိမ််းခ မ််းရ ်းထက် ြှိိုမှိိုအက ြှိိုရနတ   လံိုခခြံုရ ်းအင်စတီက  ်း  င််းပြေစ်ရ ှာ စစတ်ြ်ရ ကှာင ် ပြည်တ င််းစစက်ှိို 

မ ြ်စ နှိိုင်ခ  ြါဘူ်း။ ဒတီှိိုကြ်  ကကီ်းမြ်ီး င် လက်နကက်ှိိုငတ်ြ်ြေ  ွေ့မ ှာ်းအရြေါ် အ ြ်ဘက ် အိုြ်ခ ြုြ်မှိုန ဲ့ က ြ်က မှိုကှိို 

တညရ်ဆှာက်နှိိုငရ်တှာ မ ှာ ပြေစ်တ  အတ က် မငှိမ််းခ မ််းရ ်း လိုြ်ငန််းစဉမ် ှာ်း ရြေှာရ်ဆှာငတ်ညရ်ဆှာက်နှိိုငရ်တှာ မ ှာ 

ပြေစြ်ါတယ။် 

 

ဒီတှိိုက်ြ  ကကီ်းမြ်ီး င် က မတှိိုဲ့ ပြည် ူရတ ဟှာ စစအ်ိုြ်စိုြေနတ်ီ်းထှာ်းတ   ရတှာအိုြ်ထ ကရန လ တ်ရပမှာကရ်တှာ မ ှာြါ။ 

 

မြှိြုင်တတူ န််း င်ရ  ွေ့မ ှာြါ။ တ  က်ြ ွဲဝင်အသ ၊ တ  ကြ် ွဲဝင်သတ ပဖငဲ့် အဆ  ေးသတတ်  ကြ် ွဲ ဆင်န ွဲကကြေါစ  ို့။ 

 

ခင်မမမ ှိြု်း (၄၊၃၊ ၂၀၂၁) 

 

  

 

 

  ၂၂ 



 

ရဆာငေ်းြေါေး 

Gender နှငဲ့ ်တ  ငေ်းပြည်ကာက ယရ် ေး 

 

နှိဒါန််း 

 

တ  င်ေးပြည်ကှာက ယရ် ်းကှိို  က်ရ ှာက်မှို  ှိရစတ   အခ က်အလက်မ ှာ်းစ ှာ  ှိြါတယ်။ အဓှိက  က်ရ ှာကရ်စတ   

အခ က်မ ှာ်းကရတှာ  နှိိုင်ငရံ ်းတည်မငှိမ်မှို၊ ပြည် ူူ့ဝန်ရဆှာင်မှိုရ ်း ှာ ထှိရ ှာက်မှို၊ လူမ ှိြု်းစိုရ ်း ှာန င  ်

ဘှာ ှာရ ်း ှာြဋှိြကခမ ှာ်းန င ် တင််းမှာမှိုမ ှာ်း၊  ဘှာဝြတ်ဝန််းက ငရ် ်း ှာ ပြဿနာမ ှာ်း၊ ြထဝနီှိိုင်ငရံ ်း 

အရပခအရန၊  ံတမနရ် ်း ှာ၊ အှိမ်နီ်းခ င််းနှိိုငင်ံမ ှာ်း  ွေ့ စစ်အင်အှာ်း၊ ရဒ တ င််း စစ်ရ ်းြူ်းတ  ရဆှာင်  က်မှုမ ှာ်း 

စတှာရတ  ပြေစြ်ါတယ်။ အဆှိိုြါ အရပခအရနမ ှာ်းဟှာ ရပြှာင််းလ  ရှိုြ်ရထ ်းရနတတတ်ှာရ ကှာင  ် ကှာက ယရ် ်း 

မူဝါဒဆှိိုင် ှာ မူရဘှာင်မ ှာ်းကှိို ရပြှာင််းလ ရနရ ှာ အရပခအရနမ ှာ်းန ဲ့အည ီ ပြန်လည် ံို်း ြ်မှိုမ ှာ်းကှိို 

နှိိုင်ငံအ ်ီး ီ်းမ ှာ ပြြုလိုြ်ရလ   ှိ ကြါတယ။် ဒလီှိိုပြြုလိုြ် ှာမ ှာ က ှာ်းမရ ်း ှာကှိစစ ြ်မ ှာ်းကှိိုလည််း 

ထည ်  င််းစဉ််းစှာ်းမှိုရတ  ပြြုလိုြ်လှာ ကြါတယ်။ 

 

ကှာက ယရ် ်း မူဝါဒ 

 

ကှာက ယရ် ်းမူဝါဒမ ှာ်းမ ှာ ဒီမှိိုက က်တစအ် ြ်ဘက်အိုြ်ခ ြုြ်မှိုန င  ် က ြ်က မှို၊ ကှာက ယရ် ်းစီမံခနဲ့်ခ  မှို၊ 

ကှာက ယရ် ်းဘတ်ဂ က်မ ှာ်း ခ  ရဝခ ထှာ်းမှို၊ ရခတ်မ ီြေ ံွေ့မြေှိြု်းရ ှာ တြ်မရတှာတ်ည်ရဆှာက်ရ ်း၊  နှိိုင်ငတံကှာန င ် 

ြူ်းရြါင််းရဆှာင်  ကမ်ှို ဆှိိုင ်ှာ အရပခခံမူမ ှာ်း (Strategic Principles of Defence Policy) ကှိို 

ကနဦ်းခ ထှာ်းရလ   ှိ ကြါတယ်။ အဆှိိုြါ အရပခခံမူမ ှာ်းအရြေါ်အရပခခမံြ်ီး ကှာက ယ်ရ ်းစနစ် (Defence System) 

ကှိို ခှိိုင်မှာစ ှာ တည်ရဆှာကထ်ှာ်း  ှိ ကြါတယ်။  

 

ကှာက ယရ် ်းစနစ်န ဲ့ ြတ် က်မြီ်း အ ြ်ဘက်အိုြ်ခ ြုြမ်ှို (Civilian Command)၊ လ တရ်တှာ်မ  က ြ်က မှို 

(Parliamentary Oversight)၊ ကှာက ယရ် ်းဘတဂ် က်ခ  ရဝမှို (Defence Budget allocation)၊ 

ကှာက ယရ် ်းအ င််းအပမစမ် ှာ်း စီမံခနဲ့်ခ  မှိုစနစ် (Defence Resource Management System)၊ ကှာက ယ်ရ ်း 

  ၂၃ 



 

ဥြရဒ (Defence Act)၊  ကည််းရ ရလ တြ်မ ှာ်း (Armed Forces) ၏ ြေ  ွေ့စည််းြံိုမ ှာ်း၊ operational and 

administrative Chain of Command ဆှိိုင် ှာ ကှိစစ ြ်မ ှာ်း၊ တြ်အ  ယအ်စှာ်း၊  လ က င ရ် ်းန င  ်

တြ်ရန ှာခ ထှာ်းရ ်း စတ   ကှိစစ ြ်မ ှာ်းကှိို ထည ်  င််းစဉ််းစှာ်းရလ   ှိ ကြါတယ်။ ယူနရီြေှာင််း  တ်မ တ်ခ က်မ ှာ်းန င ် 

 ှာထူ်းအဆင ်အတန််း  တ်မ တ်ခ ကမ် ှာ်းဆှိိုင် ှာ မူဝါဒမ ှာ်းကှိိုလည််းခ မ တ်ထှာ်း  ှိမြီ်း၊ အ ြ် ှာ်းဝနထ်မ််းမ ှာ်းအှာ်း 

စီမံခနဲ့်ခ  ပခင််းစနစ(်Civilian Personnel Management System) ကှိိုလည််း ခ မ တရ်ဆှာင်  ကရ်လ    ှိြါတယ။် ၂၁ 

 ှာစို ကှာက ယ်ရ ်း မူဝါဒမ ှာ်း ခ မ တ်ပခင််းန ဲ့ ပြင်ဆင် တ်မ တပ်ခင််းရတ မ ှာ က ှာ်းမရ ်း ှာ အရပခခံမူမ ှာ်းကှိိုြါ 

အရလ်းထှာ်းမြ်ီး ထည ်  င််းလှာ ကြါတယ။် 

 

ကှာက ယရ် ်းဆှိိုင် ှာ ကှိစစ ြ်မ ှာ်း 

 

ကှာက ယရ် ်းဆှိိုင် ှာ ကှိစစ ြ်မ ှာ်းကှိို ရယဘိုယ အှာ်းပြေင  ် အြှိိုင််း (၁၃) ြှိိုင််း ခ  မြ်ီး ထည ်  င််း စဉ််းစှာ်းရလ  

  ှိ ကြါတယ်။ 

(၁) ကှာက ယရ် ်း မူဝါဒရ ်း ှာ လိုြ်ထံို်းလိုြ်နည််းမ ှာ်း (Defence Policy settings) 

ကှာက ယရ် ်း မူဝါဒရ ်း ှာ လိုြ်ထံို်းလိုြ်နည််းမ ှာ်း ခ မ တ် ှာမ ှာ ကှာက ယရ် ်းမူဝါဒမ ှာ်းန င ် ြတ် က်၍ 

အစှိို်း ၏အခန််းကဏ္ဍ၊ ကှာက ယ်ရ ်းဆှိိုင် ှာ  ကှိစစမ ှာ်းန င  ်စြ်လ ဉ််း၍ အပမင် ရဘှာထှာ်းမ ှာ်းအှာ်း လ တရ်တှာ်တ င် 

ပြဌှာန််းနှိိုင်ပခင််း၊ ကှာက ယရ် ်းမူဝါဒမ ှာ်း ခ မ တ်ပြဌှာန််းပခင််းန င ် စြ်လ ဉ််း၍  မမတ၏ အခန််းကဏ္ဍ၊ 

ကှာက ယရ် ်းမူဝါဒမ ှာ်း ခ မ တ်ပြဌှာန််းပခင််းန င ် စြ်လ ဉ််း၍ကှာက ယ်ရ ်းဝနက်ကီ်း၏ အခန််းကဏ္ဍ၊ ကှာက ယရ် ်း 

မူဝါဒ ထိုတ်ပြနရ် ကပငှာပခင််းန င ် ြတ် က်၍ လိုြ်ထံို်းလိုြ်နည််းမ ှာ်း၊ ကှာက ယရ် ်း မူဝါဒန င ် ြတ် က်၍ 

 ိုရတ နန င ် မူဝါဒရ ်း ှာ အင်စတီက  ်း  င််းမ ှာ်း၏ အခန််းကဏ္ဍ စတှာရတ ကှိို ထည  ် င််းစဉ််းစှာ်းရလ   ှိြါတယ။် 

 

(၂) အ ြ်ဘက်စစဘ်က်ဆကန် ယ်ြတ် က်မှို 

အ ြ်ဘက်စစဘ်က် ဆကန် ယ်ြတ် က်မှိုမ ှာ်းကှိို စဉ််းစှာ်း ှာမ ှာ စစ်တြ်၏ မှိိုင််းရ ကှာင််းန င ် စြ်လ ဉ််း၍ 

လူထိုအှာ်း အ ှိရြ်းထှာ်းမှို အရပခအရန၊ လူူ့အြေ  ွေ့အစည််းထ တ င် စစတ်ြ်၏အခန််းကဏ္ဍအှာ်း ြံိုရြေှာ်ထှာ်းရ ှာ 

အရပခအရန၊ နှိိုငင်ရံ ်းန င ် စစ်တြ်အ ကှာ်း ဆက်န ယ်ြတ် က်မှို၊ စစ်တြအ်တ င််းတ င် တှိိုင််း င််း ှာ်းမ ှာ်းန င ် 

က ှာ်းမရ ်း ှာြါဝင်မှို အရပခအရန၊  ှာထူ်းတှိို်းရ ်းကှိစစမ ှာ်း၊ စစ်တြ်၏လူမှိုအ ှိိုင််းအဝန််း ကှိိုယ်စှာ်းပြြုမှိုမ ှာ်း၊ 

ကရလ်းစစ် ှာ်းအရပခအရန၊ အမငှိမ််းစှာ်းန င ် အနာ်းယူမှိုဆှိိုင် ှာ ခံစှာ်းခ င ်မ ှာ်း စတှာရတ ကှိို ထည ်  င််း 

စဉ််းစှာ်းရလ   ှိ ကြါတယ်။  

  ၂၄ 



 

 

(၃) ကှာက ယ်ရ ်းကဏ္ဍန င ် ဒမီှိိုက က်တစအ် ြ်ဘက်အိုြ်ခ ြုြ်မှို (Democratic Control of Defence Sector) 

ကှာက ယရ် ်းကဏ္ဍန င ် ဒီမှိိုက က်တစ် အ ြ်ဘက်အိုြ်ခ ြုြ်မှိုဆှိိုင် ှာ စဉ််းစှာ်းခ က်မ ှာ်းမ ှာ ကှာက ယရ် ်း 

ဝနက်ကီ်း ည် အ ြ် ှာ်း ပြေစပ်ခင််း၊ ကှာက ယ်ရ ်း ဦ်းစီ်းခ ြုြ်အှာ်း  မမတမ  လံိုခခံြုရ ်းရကှာ်မ  င်၏ ရထှာက်ခမံှိုပြေင ် 

ခနဲ့်အြ်ပခင််း၊ ဒီမှိိုက က်တစ် အ ြ်ဘက်အိုြ်ခ ြုြ်မှိုအှာ်း ြေ  ွေ့စည််းြံိုအရပခခံဥြရဒတ င် ရြေှာ်ပြထှာ်းပခင််း၊ကှာက ယ်ရ ်း 

မူဝါဒမ ှာ်း ခ မ တ်ပြဌှာန််း ှာတ င် အ ြ် ှာ်း ကှာက ယ်ရ ်း ဝနက်ကီ်း ဦ်းရဆှာငရ် ှာကှာက ယရ် ်း ဝနက်ကီ်းဌှာနမ  

ပြဌှာန််းပခင််း၊ ကှာက ယရ် ်း ဝနက်ကီ်းဌှာနတ င် အ ြ် ှာ်းမ ှာ်း ြါဝင်ပခင််း၊ ကှာက ယရ် ်း မူဝါဒမ ှာ်း 

ခ မ တ်ပြဌှာန််း ှာတ င် အ ြ်ဘက်အြေ  ွေ့ အစည််းမ ှာ်းန င  ် public consultation ပြြုလိုြ်ပခင််း၊ ကှာက ယရ် ်း 

မူဝါဒမ ှာ်းန င ် ြတ် က်၍ ြ င ်လင််း ပမင် ှာမှို  ှိပခင််း၊ ကှာက ယရ် ်း မူဝါဒမ ှာ်းအှာ်း စစတ်ြ်မ  

အရကှာငအ်ထညရ်ြေှာရ်ဆှာင ် က် န် တှာဝန ် ှိပခင််း စတှာရတ ကှိို ထည ်  င််းစဉ််းစှာ်း ကြါတယ။် 

 

(၄) လ တရ်တှာ်န င  ် တ ှာ်းစ ီင်ရ ်းအှာဏှာမ ှာ်းမ  ကှာက ယ်ရ ်းကဏ္ဍအှာ်းက ြ်က မှို (Legislative and Judicial 

Oversight of Defence Sector) 

ကှာက ယရ် ်းတ င် အ ြ်ဘက်မ  စှိို်းမ  ေးမှု (Civilian Supremacy)  ရဘှာတ ှာ်းမ ှာ်းကှိို ြေ  ွေ့စည််းြံိုအရပခခဥံြရဒတ င ်

ထည ်  င််းထှာ်းပခင််း၊ ကှာက ယ်ရ ်းဘတ်ဂ က်ကှိို လ တ်ရတှာ် ှိိုဲ့ တင်ပြ၍ အတည်ပြြုခ က်  ယူပခင််း၊ ကှာက ယ်ရ ်း 

အ ံို်းစ ှိတ်မ ှာ်းန င ် ြတ် က်၍ လ တ်ရတှာ်မ   ကှာ်းနာစစရ်ဆ်းခ င ်  ှိပခင််း၊ လ တရ်တှာတ် င် လံိုခခြံုရ ်းန င ် 

ကှာက ယရ် ်းဆှိိုင် ှာ ရကှာ်မတီ ထှာ်း  ှိပခင််း၊ ကှာက ယရ် ်းကဏ္ဍန င ် စြ်လ ဉ််း၍ criminal and civil codes of 

conduct မ ှာ်း ဆှိိုင် ှာ လိုြ်ထ  ေးလိုြ်နည််းမ ှာ်းခ မ တ်ပခင််း၊  အ ြ်ဘက်ဥြရဒ ခ ှိြု်းရြေှာကမ်ှိုမ ှာ်းအှာ်း တ ှာ်းစ ီငပ်ခင််း၊ 

တ ှာ်းမျှတမှို၊ ယံို ကည်မှိုန င ် ြ င ်လင််းပမင် ှာမှိုအှာ်း ပမ င ်တင်ပခင််း စတှာရတ ကှိို ထည ်  င််းစဉ််းစှာ်းရလ   ှိြါတယ။် 

 

(၅) လံိုခခြံုရ ်း ှာ မခှိမ််းရခ ှာက်မှို ဆန််းစစ်ခ က်န င ် ကှာက ယရ် ်းဆှိိုင် ှာ လှိိုအြ်ခ က်မ ှာ်း (Security Risk 

Assessments and Defence Requirements) 

ပြည်တ င််းပြည်ြ မခှိမ််းရခ ှာက်မှိုမ ှာ်းအှာ်း ရလ လှာဆန််းစစ်ခ က်၊ မခှိမ််းရခ ှာက်မှိုမ ှာ်းအှာ်း ထှိန််းခ ြုြ်နှိိုင် န် 

ကှာက ယရ် ်း လှိိုအြ်ခ ကမ် ှာ်း စတှာရတ ကှိို ထည ်  င််းစဉ််းစှာ်း ကြါတယ။် 

 

(၆) ကှာက ယ်ရ ်းကဏ္ဍ စမံီခနဲ့်ခ  မှို (Defence Management) 

ကှာက ယရ် ်းကဏ္ဍ စီမံခနဲ့ခ်  ရ ်းအတ က် အစအီစဉ်မ ှာ်း၊ ကကှိြုတင်ပြင်ဆင်မှိုမ ှာ်းန င ် စီမံခနဲ့်ခ  ရ ်းပြေစစ်ဉ၊် 

  ၂၅ 



 

ဘဏ္ဍှာရ ်းဆှိိုင် ှာ အစီအမံမ ှာ်း၊ လက်နက်ြစစည််း ဝယယ်ူမှိုဆှိိုင် ှာ စည််းမ ဉ််းစည််းကမ််းမ ှာ်း၊ လူူ့စ မ််းအှာ်း 

အ င််းအပမစဆ်ှိိုင် ှာ စီမံခနဲ့်ခ  မှိုမ ှာ်း၊ ဘတ်ဂ က်ခ  ရဝမှိုန င ်  ံို်းစ  မှို၊ စစ် ှာထူ်းခနဲ့်ထှာ်းရ ်း ဆှိိုင် ှာ ကှိစစ ြ်မ ှာ်းကှိို 

ထည ်  င််းစဉ််းစှာ်း ကြါတယ။် 

 

(၇) တှာဝနခ်ံမှိုန င ်လိုြ်ြှိိုင်ခ င ် (accountability and authority) 

အမှိနဲ့်ရြ်းမှို၊ တှာဝနခ်ံမှို၊ တြ်တ င််းတြ်ပြင် လိုြ်ြှိိုင်ခ င ်မ ှာ်း၊ လူထိုဆက်ဆံရ ်း၊ မီဒီယှာ ဆက်ဆံရ ်းဆှိိုင် ှာ 

ကှိစစ ြ်မ ှာ်းကှိို ထည ်  င််းစဉ််းစှာ်း ကြါတယ။် 

 

(၈) စ မ််း ည် (Capabilities) 

တြ်ရန ှာခ ထှာ်းမှို၊ စစ်မှိုထမ််းမ ှာ်းအှာ်း ရလ က င ် င် ကှာ်းရြ်းပခင််း အစီအစဉ၊် တြ်စည််းကမ််းလှိိုကန်ာမှို၊ 

စ မ််း ည်ပြည ်ဝမှို၊ ြရ ှာ်ြေက်  င်နယစ် မ််း ည်မ ှာ်း ပြေည ်ဆည််းရြ်းမှို စတှာရတ ကှိို ထည ်  င််းစဉ််းစှာ်း ကြါတယ။် 

 

(၉) နှိိုငင်ံတကှာ စံခ ှိနစ်ံည န််းမ ှာ်းန င ် ကှိိုကည်ီပခင််း (Compliance with International Norms and Practices) 

 င ်ရလ ှာ်ရ ှာ နှိိုင်ငတံကှာ ဥြရဒန င ် က င ်ဝတ်မ ှာ်းအှာ်း လှိိုကန်ာက င  ံ်ို်းပခင််း၊ လှိိုကန်ာက င ် ံို်းမှို 

အှာ်းရကှာင််းရစ န ် လှိိုအြ ်ည ် စ မ််း ည်မ ှာ်း ပြေည ်ဆည််းရြ်းပခင််း၊ ကှာက ယရ် ်းနည််းြညှာန င ် စစ်လက်နက် 

ြစစည််းမ ှာ်း ဆှိိုင် ှာ နှိိုင်ငတံကှာ က င ဝ်တ်မ ှာ်းအှာ်း ရလ်းစှာ်းလှိိုကန်ာပခင််း စတှာရတ ကှိို 

ထည ်  င််းစဉ််းစှာ်း ကြါတယ။် 

 

(၁၀) ဝန်ထမ််းရ ်း ှာ (Personnel structures and practices) 

တှိက ရ ှာ တှာဝနန် င ် လိုြ်ြှိိုင်ခ င ်  တ်မ တ်ခ က်မ ှာ်း   ှိပခင််း၊ လူူ့စ မ််းအှာ်း အ င််းအပမစ်မ ှာ်းအှာ်း စနစတ်က  

စီမံခနဲ့ခ်  ပခင််း၊  ှာထူ်းတှာဝန်အလှိိုက ်  တ်မ တ်ပြဌှာန််းထှာ်းရ ှာ က င ်ဝတ်မ ှာ်း   ှိပခင််း စတှာရတ ကှိို 

ထည ်  င််းစဉ််းစှာ်း ကြါတယ။် 

 

(၁၁) ဘဏ္ဍှာရ ်း ှာ စီမံခ က်န င ် အ င််းအပမစမ် ှာ်း ခ  ရဝခ မ တ်ပခင််း (Financial Planning and Resource 

Allocation) 

  ၂၆ 



 

ဘဏ္ဍှာရ ်းမူဝါဒမ ှာ်းန ဲ့ ြစစည််းဝယယ်ူရ ်းမူဝါဒမ ှာ်း၊ အ င််းအပမစမ် ှာ်း ခ  ရဝအ ံို်းပြြုပခင််းဆှိိုင် ှာ မူမ ှာ်းကှိို 

ထည ်  င််းစဉ််းစှာ်း ကြါတယ။် 

 

(၁၂) ကှာက ယရ် ်း အ ံို်းစ ှိတ်မ ှာ်းအှာ်း စမံီခနဲ့်ခ  ပခင််း (Management of Defence Spending) 

ကှာက ယရ် ်းအ ံို်းစ ှိတ်မ ှာ်းအှာ်း  ယူ ံို်းစ  မှို၊ ဘတ်ဂ ကပ်ြင်ဆင်ရတှာင််းခမံှို၊ ထှိရ ှာက်စ ှာ  ံို်းစ  မှို၊ 

ဘဏ္ဍှာရ ်းဆှိိုင် ှာ  ှိကခှာ  ှိမှို စတှာရတ ကှိို ထည ်  င််းစဉ််းစှာ်း ကြါတယ်။ 

 

(၁၃) နှိိုငင်ံတကှာန င ် ြူ်းရြါင််း ရဆှာင်  ကပ်ခင််း (International Cooperation) 

ကှာက ယရ် ်းဆှိိုင် ှာ ကှိစစ ြ်မ ှာ်းတ င် နှိိုငင်ံတကှာန င  ် ြူ်းရြါင််းရဆှာင်  ကမ်ှို၊ကှာက ယရ် ်းဆှိိုင် ှာ ြူ်းရြါင််း 

ရဆှာင်  ကမ်ှိုမ ှာ်းတ င် ပြညထ် ရ ်းန င ် နှိိုင်ငံပခှာ်းရ ်း မူဝါဒမ ှာ်းန င ်ဆက်စြ် ရဆှာင်  က်မှို၊အှိမန်ီ်းခ င််းနှိိုင်ငံမ ှာ်းန င ် 

ဆက်ဆံရ ်း မူဝါဒမ ှာ်းတ င် ကှာက ယရ် ်း၏ အခန််းကဏ္ဍ စတှာရတ ကှိို ထည ်  င််းစဉ််းစှာ်း ကြါတယ။် 

 

ကှာက ယရ် ်းဆှိိုင် ှာ ကှိစစ ြ်မ ှာ်းမ ှာ က ှာ်းမရ ်း ှာ  ှိပမငန်ာ်းလည်မှု  ှိပခင််း (Gender Awareness)၊ က ှာ်းမရ ်း ှာ 

အပမင်  ှိပခင််း (Gender Perspectives)၊ က ှာ်းမရ ်း ှာ ဆန််းစစ်ခ က်မ ှာ်း ပြြုလိုြ်ပခင််း (Gender analysis)၊ 

က ှာ်းမရ ်း ှာ တိုနဲ့်ပြနရ်ဆှာင်  ကပ်ခင််း (Gender Responsiveness) တှိိုဲ့ကှိိုလည််း ကမဘှာတဝ မ််းမ ှာ 

ထည ်  င််းစဉ််းစှာ်းလှာ ကြါတယ။် Gender Responsive Defence Sector ြေစ်ထ န််းလှာရ ်းအတ က် 

လိုြ်ရဆှာင်လှာ ကြါတယ်။ 

 

က ှာ်းမရ ်း ှာ တိုနဲ့်ပြန်ရဆှာင ် က်မှို  ှိရ ှာ ကှာက ယရ် ်းကဏ္ဍ 

 

ဒီမှိိုက က်တစ် အ ြ်ဘကစ်စ်ဘက် ဆက်ဆံရ ်း ရဘှာတ ှာ်းအ  နှိိုင်ငရံတှာ်စှာ အငအ်ှာ်း အ ံို်းပြြုမှိုကှိို 

တ ှာ်းဝင်လိုြ်ရဆှာင်ခ င ်  ှိတ   တခိုတည််းရ ှာ အ ှာပြေစ်ြါတယ။် ဒါရ ကှာင ် ကှာက ယရ် ်းန ဲ့ လံိုခခြံုရ ်း 

ဝနရ်ဆှာင်မှိုမ ှာ်း ပြြုလိုြ် ှာမ ှာ ဒီမှိိုကရ စ ီအိုြ်ခ ြုြ်ရ ်းအရြေါ် တှာဝန်ခမံှို  ှိ ြါမယ်။ လ တ်ရတှာ်ဟှာ လံိုခခြံုရ ်းန င ် 

ကှာက ယရ် ်း အ ံို်းစ ှိတ်မ ှာ်းကှိိုခ မ တရ်ြ်း မယ  ် တခိုတည််းရ ှာ ြေ  ွေ့စည််းြံိုအရပခခဥံြရဒအ  

 တ်မ တအ်ြေ  ွေ့ပြေစ်ြါတယ။် ကှာက ယရ် ်း အင်အှာ်းစိုမ ှာ်းဟှာ နှိိုင်ငရံ ်းအ  ဘကလ်ှိိုကမ်ှို ကင််း  င််း ြါမယ်။ 

ကှာက ယရ် ်းန ဲ့  လံိုခခြံုရ ်းကဏ္ဍ ဝနထ်မ််းမ ှာ်းဟှာ နှိိုင်ငတံ င််းန င ်နှိိုငင်ံတကှာ ဥြရဒမ ှာ်းကှိို ခ ှိြု်းရြေှာက်ြါက 

တ ှာ်းရံို်းမ ှာ်းအရြေါ် တှာဝနခ်မံှို   ှိ ြါမယ်။ 

  ၂၇ 



 

 

ကှာက ယရ် ်းမူဝါဒန ဲ့  စှာခ ြုြ် စှာတမ််းမ ှာ်း၊ စစ်ဘက်ဆှိိုင် ှာ က င ်ဝတ်မ ှာ်း၊ မဟှာဗ  ဟှာမ ှာ်း၊ မူရဘှာင်မ ှာ်းမ ှာ  

က ှာ်းမရ ်း ှာ ကှိစစ ြ်မ ှာ်းကှိို ထည ်  င််းစဉ််းစှာ်း န ် လှိိုအြ်မြီ်း၊ ကှာက ယရ် ်းကဏ္ဍ အြါအဝင် 

လံိုခခြံုရ ်းကဏ္ဍမ ှာ်းအှာ်းလံို်း gender responsiveness ပြေစ ်န ် လှိိုအြ်ရ ကှာင််း အကကံပြြုရဆ ်းရန ်းခ က်မ ှာ်းလည််း 

ရြေါ်ထ န််းလှာြါတယ်။ 

 

ကှာက ယရ် ်းန ဲ့ လံိုခခြံုရ ်း အင်စတီက  ်း  င််းမ ှာ်းမ ှာ Gender Responsiveness ပြေစ ်န ် လှိိုအြ်ပြေီး 

ပြေည ဆ်ည််းရဆှာင်   က် မမယ ်ဒှိိုင်မင်  င််း (၁၆) ခိုကှိို ြညှာ  င်မ ှာ်းက ရြေှာ်ထိုတ်ထှာ်း ကြါတယ။် 

 

ဒှိိုင်မင်  င််း(၁၆) ခိုအနက ် ကဏ္ဍကကီ်း(၁) မ ှာ လိုြ်ငန််းရဆှာင်  က ်ှာတ င် ထှိရ ှာက်မှိုပြေစ်မြီ်း၊ 

စ မ််းရဆှာင် ည်န င ်ရလ က င ရ် ်း၊ ဝနရ်ဆှာင်မှိုမ ှာ်းအှာ်း လက်လ မ််းမ ီပခင််း၊ က ှာ်းမရ ်း ှာ မှိုခင််း တင််း 

အခ က်အလက်မ ှာ်း ရကှာကယ်ူပခင််း စတ   ဒှိိုင်မင််း  င််း (၃) ခိုန ဲ့ ကှာက ယရ် ်း အင်စတီက  ်း  င််းမ ှာ်း  ွေ့  က ှာ်း 

မရ ်း ှာတိုနဲ့်ပြနရ်ဆှာင်  ကမ်ှိုကှိို ရလ လှာဆန််းစစ်  ကြါတယ။် 

 

ကဏ္ဍကကီ်း (၂) မ ှာ ဥြရဒ၊ မူဝါဒ၊   စီမံကှိန််းမ ှာ်းန င ်  ကဆ်ှိိုင်မြ်ီး ၊ အမ ှိြု်း ှာ်းအဆင ၊် ရဒ တ င််းန င ် နှိိုငင်ံတကှာ 

စံနှိုန််းမ ှာ်း၊ အင်စတီက  ်း  င််း မူဝါဒ၊ လိုြ်ထံို်းလိုြ်နည််းမ ှာ်းန င ် ခ ှိတ်ဆက် ရြါင််းစည််းရဆှာင်  ကမ်ှိုမ ှာ်း စတ   

ဒှိိုင်မင််း  င််းမ ှာ်းန ဲ့ က ှာ်းမရ ်း ှာ တိုနဲ့်ပြနရ်ဆှာင်  ကမ်ှိုကှိို ရလ လှာဆန််းစစ်နှိိုင်ြါတယ။် 

 

ကဏ္ဍကကီ်း (၃) မ ှာ လူမှိုအ ှိိုကအ်ဝန််းဆက်ဆံရ ်းန င ်  က်ဆှိိုင်မြ်ီး၊ကှာက ယ်ရ ်းန ဲ့ လံိုခခြံုရ ်းကဏ္ဍအရြေါ် 

လူူ့အြေ  ွေ့အစည််း၏ အပမင် ရဘှာထှာ်းမ ှာ်း၊ လူထိုန င ်ြူ်းရြါင််းရဆှာင်  က်ပခင််း၊ အကကံပြြုခ က်မ ှာ်း  ယူ ည ် 

အရပခအရနမ ှာ်း စ ည ် ဒှိိုင်မင််း  င််း န စ်ခိုပြေင ် ဆန််းစစ်ရလ လှာ ကြါတယ်။  

 

ကဏ္ဍကကီ်း (၄) မ ှာ တှာဝနခ်ံမှု၊ က ြ်က မှုန င ်  က်ဆှိိုငမ်ြီ်း၊ ကှာက ယရ် ်းန ဲ့ လံိုခခြံုရ ်း အင်စတီက  ်း  င််းမ ှာ်း၏ 

ဝနထ်မ််းမ ှာ်းအှာ်း တှိိုင် ကှာ်း အရ ်းယူနှိိုင်မှိုအရပခအရနန င ် ပြင်ြရ ်း ှာ၊ အတ င််းရ ်း ှာ အ ြ်ဘက်က ြ်က မှို 

အရပခအရနမ ှာ်းကှိို ရလ လှာဆန််းစစ်နှိိုငတ်   ဒှိိုင်မင််း  င််း န စ်ခိုြါဝင်ြါတယ်။ 

 

  ၂၈ 



 

ကဏ္ဍကကီ်း (၅) မ ှာ ဝနထ်မ််းရ ်း ှာန င ်  က်ဆှိိုင်မြီ်းကှာက ယ်ရ ်းန ဲ့ ၊ လံိုခခြံုရ ်းအငစ်တကီ  ်း  င််းမ ှာ်း  ွေ့ 

ဝနထ်မ််းရခေါ်ယူပခင််းန င ် ရ  ်းခ ယ်ခနဲ့်ထှာ်းပခင််း၊ ဝန်ထမ််းမမ ရစ န ် ရဆှာင်  က်ပခင််း၊ တှာဝနရ်ြ်းအြပ်ခင််း၊ 

ရန ှာခ ထှာ်းပခင််း၊  ှာထူ်းတှိို်းပမ င ်ပခင််းန င  ် ခံစှာ်းခ င ်မ ှာ်း ရြ်းအြပ်ခင််း၊ လကတ်  ရခေါ်ယူပခင််းန င ် ရထှာက်ြံ ပခင််း၊ 

နည််းြညှာန င ် လိုြ်ငန််း ံို်းြစစည််းမ ှာ်း ြံ ြှိို်းကူညီပခင််း စတ   ဒှိိုင်မင််း  င််းမ ှာ်းတ င် က ှာ်းမရ ်း ှာ တိုနဲ့ပ်ြန်ထည ်  င််းမှို 

  ှိရစရ ်းကှိို ဆှိိုလှိိုြါတယ်။ 

 

ကဏ္ဍကကီ်း (၆) မ ှာ အင်စတကီ  ်း  င််းယဉရ်က ်းမှိုန င ်  က်ဆှိိုင်မြ်ီး၊ကှာက ယ်ရ ်းန ဲ့  လံိုခခြံုရ ်း အငစ်တကီ  ်း  င််းမ ှာ်း 

မ ှာ က ှာ်းမရ ်း ှာ နာ်းလည် ှိ  ှိမှို ပမင ်မှာ်းရစ န ်  င်တန််းမ ှာ်းရြ်းပခင််း၊ ဦ်းရဆှာင်မှို အခန််းကဏ္ဍတ င် 

က ှာ်းမရ ်း ှာ တန််းတညူီမျှမှို   ှိရစ န ် ရဆှာင်  ကပ်ခင််း ၊ အမ ှာ်းပြည် ူရ  ွေ့ပြယိုဂတ် င် အမ ှိြု်း မီ်းမ ှာ်း၏ 

အခန််းကဏ္ဍကှိို ပမ င တ်င်ရြ်းပခင််း စ ည ် ဒှိိုင်မင််း  င််းမ ှာ်း လိုြ်ရဆှာင ်န ်ပြေစ်ြါတယ်။ 

 

ဒီအတ က် က ှာ်းမရ ်း ှာ တိုနဲ့်ပြန်မှို  ှိရ ှာ ကှာက ယရ် ်းကဏ္ဍပြြုပြင်ရပြှာင််းလ မှိုမ ှာ်း လှိိုအြ်ရ ကှာင််းကှိို 

အကကံပြြုရဆ ်းရန ်းလှာ ကြါတယ်။ 

 

Gender Responsive Defence Reform 

 

Gender-responsive defence reform ပြြုလိုြ်ပခင််းပြေင  ်

•  က ှာ်းမရ ်း ှာ မတူညရီ ှာ လံိုခခြံုရ ်းလှိိုအြ်ခ က်မ ှာ်းကှိို တိုနဲ့်ပြနရ်ဆှာင်  ကန်ှိိုင်ပခင််း 

• က ှာ်းမရ ်း ှာန င ် က ှာ်းမရ ်း ှာ အ ကမ််းြေက်မှိုမ ှာ်းကှိို တိုနဲ့်ပြန်ရပြေ  င််းနှိိုငရ် ှာ စ မ််း ည် 

တညရ်ဆှာက်နှိိုင်ပခင််း 

• စစ်တြ်၊ ကှာက ယရ် ်း ဝနက်ကီ်းဌှာနန င ် ကှာက ယရ် ်းကဏ္ဍ က ြ်က မှိုအြေ  ွေ့မ ှာ်းတ င် အမ ှိြု်း မီ်းမ ှာ်း 

ြါဝင်လှာရစ န် လိုြ်ရဆှာင်နှိိုင်ပခင််း 

• လက်နကက်ှိိုငတ်ြ်ြေ  ွေ့ဝင်မ ှာ်းမ  က ြု်းလ န်ရ ှာ ခ  ပခှာ်းဆကဆံ်မှိုမ ှာ်းန င ် လူူ့အခ င ်အရ ်း ခ ှိြု်းရြေှာက်မှိုမ ှာ်းကှိို 

အဆံို်း တ်နှိိုငပ်ခင််း 

•  အ ြ်ြေက်အြေ  ွေ့အစည််းန င  ် လက်နကက်ှိိုငတ်ြ်မ ှာ်းအ ကှာ်း ခှိိုင်မှာရ ှာ ဆက်ဆံရ ်းကှိို တည်ရဆှာက် 

နှိိုင်ပခင််း 

  ၂၉ 



 

• လံိုခခြံုရ ်းန င ် က ှာ်းမရ ်း ှာ ကဏ္ဍဆှိိုင် ှာ ဆက်စြ် ည ် နှိိုင်ငတံကှာ ဥြရဒမ ှာ်းန င ် 

လိုြ်ထံို်းလိုြ်နည််းမ ှာ်းအှာ်း လှိိုကန်ာက င ် ံို်းပခင််း 

စတ   အက ှိြု်းရက ်းဇူ်းမ ှာ်း    ှိနှိိုင်ြါတယ်။ 

 

က ှာ်းမရ ်း ှာ တိုနဲ့်ပြန်မှို  ှိရ ှာ ကှာက ယ်ရ ်းကဏ္ဍ ပြြုပြင်ရပြှာင််းလ ရ ်းပြေစစ်ဉမ် ှာ အမ ှိြု်း မီ်းမ ှာ်း အြါအဝင် 

ကဏ္ဍစံိုမ  ြါဝင်မှိုက အရ ်းကကီ်းြါတယ။် ပြနလ်ည် ံို်း ြ် ှာမ ှာ ြါဝင် ည ် အစိုအြေ  ွေ့မ ှာ်း၏ က ှာ်းမရ ်း ှာ 

စ မ််း ည်ကှိို က ှာ်းမရ ်း ှာ  င်တန််းမ ှာ်းရြ်းပခင််း၊ အလိုြ်ရံိုရဆ ်းရန ်းြ  မ ှာ်း ပြြုလိုြ်ပခင််း၊ က ှာ်းမရ ်း ှာန င ် လံိုခခံြုရ ်း 

ဆက်စြ်မှိုမ ှာ်းကှိို briefings ရြေးပခင််း စတှာရတ န ဲ့ ပြေည ်ဆည််းရြ်းြေှိိုဲ့ လှိိုအြ်ြါတယ်။ ရြါင််းစြ်ြါဝင်မှိုန င ် 

တူညရီ ှာ  ှာထူ်းအခ င ်အလမ််း    ှိမှို ရ ်း ှာ မ ှာ်းအတ က် ကှာက ယ်ရ ်းတြ်မ ှာ်းအတ င််း ရ ှာက်  ှိရနမြ်ီးရ ှာ 

အမ ှိြု်း မီ်းမ ှာ်း၏ အကကံဉှာဏ်မ ှာ်းကှိို ထည ်  င််း စဉ််းစှာ်းြေှိိုဲ့ လှိိုြါတယ။် လ တရ်တှာတ် င််း  ှိ အမ ှိြု်း မီ်း 

လ တ်ရတှာ်ကှိိုယ်စှာ်းလ ယ်မ ှာ်း၊ အထူ်း ပြေင ် အမ ှိြု်း မီ်း မဟှာမှိတအ်ြေ  ွေ့မ ှာ်း၏ အကကံဉှာဏ်ကှိို  ယူ င ်ြါတယ်။ 

 

တြ်မရတှာအ်တ င််း ဝနထ်မ််းရ  ်းခ ယခ်နဲ့်ထှာ်းမှိုမ ှာ်းအှာ်း သ  ေး ြ်၍၊ အ ြ် ှာ်း အမ ှိြု်း မီ်းမ ှာ်း ခနဲ့်ထှာ်းနှိိုင်ရ ှာ 

 ှာထူ်းရန ှာမ ှာ်းအှာ်း   ှာရြေ  ရြေှာ်ထိုတ်ပခင််း၊ အ ြ် ှာ်း စီမံခနဲ့်ခ  မှိုမ ှာ်း၊ အထူ်း ပြေင ် ကှာက ယရ် ်း 

ဝနက်ကီ်းဌှာနတ င် civilian defence structures ရြေါ်ထ က်လှာရစ န ် ရဆှာင်  က်ပခင််း စတှာရတ ကှိိုလည််း 

ပြြုလိုြ်ရလ   ှိ ကြါတယ။်  

 

အမ ှိြု်း မီ်းမ ှာ်း၏ စှိတ်ဝငစ်ှာ်းမှိုန င ် ဆက်စြ်ရဆှာင်  ကမ်ှိုမ ှာ်း တှိို်းပမ င ရ်ြ်း န ် အရ ်းဆှိိုမှိုန င ် က ြ်က မှိုမ ှာ်း 

အြါအဝင် လံိုခခြံုရ ်းန င ် ကှာက ယရ် ်း မူဝါဒမ ှာ်းကှိို အမ ှိြု်း မီ်းအြေ  ွေ့မ ှာ်းမ  နာ်းလည် ှိ  ှိပခင််း စ မ််း ည် 

ပမ င ်တင်ရြ်းပခင််း၊ လ တ်ရတှာ်ကှိိုယ်စှာ်းလ ယ်မ ှာ်း၏ အ ြ်ဘက်က ြ်က မှို စ မ််း ည်ပမင ်မှာ်းလှာရစရ ်းအတ က် 

အ ြ်ဘက်အြေ  ွေ့အစည််းမ  က ှာ်းမရ ်း ှာန င ် လံိုခခြံုရ ်း ှာ ကျွမ််းက င် မူ ှာ်းမ   င်တန််းမ ှာ်း ြှိိုဲ့ခ ရြ်းပခင််း 

စတှာရတ ကှိိုလည််း ပြြုလိုြ်ရလ   ှိ ကြါတယ်။ 

 

မူဝါဒရ ်း ှာ အကကံပြြုခ က်မ ှာ်း 

 

၁။ လူူ့အြေ  ွေ့အစည််း၏ မတူညရီ ှာ က ှာ်းမရ ်း ှာ လှိိုအြ်ခ က်မ ှာ်းအှာ်း တိုနဲ့်ပြနရ်ဆှာင်  က် န် 

၂။ ကှာက ယရ် ်းရလ လှာ ံို်း ြ်ခ ကမ် ှာ်း ပြြုလိုြ်မြီ်း၊ ကှာက ယ်ရ ်းကဏ္ဍဆှိိုင် ှာ ဒီမှိိုက က်တစ် 

 ၃၀ 



 

ြန််းတှိိုင်ခ မ တရ်ဆှာင ် က် ှာတ င် ကဏ္ဍစံိုြါဝင်ြတ် က ူ်မ ှာ်း၊ အထူ်း ပြေင ် အမ ှိြု်း မီ်းမ ှာ်း၏ အ ံမ ှာ်းကှိို 

ထည ်  င််းစဉ််းစှာ်း န ်

၃။ အမ ှိြု်း မီ်းမ ှာ်းအှာ်း ကှာက ယရ် ်း တြ်မ ှာ်းန င ် လံိုခခြံုရ ်းအငစ်တကီ  ်း  င််းမ ှာ်းတ င ်အလိုြ်ရခေါ်ယူခနဲ့်ထှာ်း န၊် 

ကှာက ယရ် ်း ှာ ဆံို်းပြေတ်ခ က်မ ှာ်းတ င် အမ ှိြု်း မီ်းမ ှာ်း၏ ြါဝင်ကှိိုယ်စှာ်းပြြုမှိုကှိို ပမ င တ်င်ရြ်း န် 

၄။ ကှာက ယရ် ်းတြ်မ ှာ်းတ င ်က ှာ်းမရ ်း ှာ  င်တန််းမ ှာ်း ရြ်း န ်

၅။ ကှာက ယရ် ်းတြ်ြေ  ွေ့ဝငမ် ှာ်းမ  က ှာ်းမရ ်း ှာ အ ကမ််းြေက်မှိုမ ှာ်း က  ်းလ န်ပခင််းကှိို ကှာက ယ် နန် င ် 

က  ်းလ န်ြါက ထှိရ ှာက်ရ ှာ အရ ်းယူအပြစ်ရြ်းမှိုမ ှာ်း လိုြ်ရဆှာင ်န် 

၆။ ကှာက ယရ် ်းကဏ္ဍဆှိိုင ်ှာ လ တရ်တှာ်မ  က ြ်က မှိုအှာ်းရကှာင််းလှာရစရ ်း ရဆှာင်  က ်န၊် ကှာက ရယ် 

 ်းကဏ္ဍ ရကှာ်မတတီ င် အမ ှိြု်း ှာ်းန င ် အမ ှိြု်း မီ်းမ ှာ်း ြါဝင်မှို အှာ်းရကှာင််းရစ န် 

၇။ အ ြ်ဘကအ်ြေ  ွေ့အစည််းမ ှာ်း၊ အထူ်း ပြေင ် အမ ှိြု်း မီ်းအြေ  ွေ့အစည််းမ ှာ်းအ ကှာ်းတ င် ကှာက ယရ် ်းန င ်  

ြတ် ကရ် ှာ ရဆ ်းရန ်းရပြှာဆှိိုမှိုမ ှာ်း ပမင ်မှာ်းလှာရစ န ်

၈။ ကှာက ယရ် ်းဘတဂ် ကအ်ှာ်း က ှာ်းမရ ်း ှာဘတ်ဂ က ်ရလ လှာဆန််းစစရ် ်း ရှိုရထှာင ်မ   ံို်း ြ် န် 

 

Myanmar Institute of Gender Studies (MIGS) 

 

 

  

 

 ၃၁ 



 

ပြည်သ ူ့ကာက ယရ် ေးတြ်မရတာ် 
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ပြည်သ ူ့ကာက ယရ် ေးတြ်မရတာ်၏ သစစာအဓ ဌာန် (၄) ခ က် 
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အမ   ေးသာေးညီည တ်ရ ေးအစ  ေး ၊ ကာက ယ်ရ ေးဝန်ကကီေးဌာနမှ ထ တ်ရဝသည်။ 

 

 


