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ကာကယွေ်ရး ြပ,ြပငေ်ြပာငး်လေဲရး (Defence Reform) 

ကာကယွေ်ရးအတကွ ်လံ.ြခ1ံေရးက2အား ေကာငး်မနွသ်ည့အ်.ပ်ချ1ပ်မ;ဆိ.ငရ်ာ 
အေြခခမံ>များကိ.  အသံ.းချကျင့သ်ံ.းမ;ြပ1ေစြခငး် 

ယခ#စာစ&အတွမဲျားအေ/ကာငး် 
SSR ေနာကခံ်အေ,ကာငး်အရာလကစွ်မဲျားသည ်(SSG) လံ;ြခံ=ေရးက>အား ေကာငး်မွန်သည့အ်;ပ်ချ=ပ်မAေပးေရးBCင့ ်(SSR) လံ; 
ြခံ=ေရးက>အား ြပ=ြပငေ်ြပာငး်လေဲရးတိ;တ့ငွ ်ပါဝငသ်ည့ ်ေခါငး်စHများBCင့ ်အယJအဆများကိ; ကျစလ်ျစြ်ပည့စ်ံ;စွာ မိတဆ်က ်
ေပးထားပါသည။် ယခ;စာစHအတွလဲိ;ကသ်ည ်Bိ;ငင်တံကာအေတွNအ,က=ံအေတာ်များများကိ; အေြခခံလOက ်ယေနေ့ခတ ် ြငငး်ခံ; 
ေဆးွေBးွမAများကိ; အBCစခ်ျ=ပ်ေဖာ်ြပကာ၊ အဓိကစကားလံ;း အသံ;းအBAန်းများကိ; SCငး်လငး်ေဖာ်ြပ၍၊ အဓိကအချကအ်ချာကျ 
သည့ ် အားUပိ=ငမ်Aများကိ; ြမငသ်ာေအာငြ်ပသေပးပါသည။် SSR ေနာကခံ်အေ,ကာငး်အရာလကစွ်မဲျားသည ် ေကာငး်မွန်ေသာ 
အ;ပ်ချ=ပ်မAေပးေရး သိ;မ့ဟ;တ ်ြပ=ြပငေ်ြပာငး်လေဲရးတိ;အ့တကွ ်သတသ်တမ်Cတမ်Cတြ်ဖစU်ပီးသား စနစပံ်;စမံျား၊ မJဝါဒများ သိ;မ့ 
ဟ;တ ်အ,ကြံပ=ချကမ်ျားကိ; ေ,ကာ်ြငာေပးြခငး်မဟ;တပ်ါပဲ ဖတY်AသJများက ေခါငး်စHတစခ်;ြခငး်စအီေပZတငွ ်၎ငး်တိ;၏့ အသ ိ
ပညာကိ; တိ;းချဲN Bိ;ငရ်န် ထပ်မံေလ့လာBိ;ငမ်ည့ ်ဖတY်Aစရာအရငး်အြမစမ်ျားကိ;သာ စစီHေပးြခငး်ြဖစပ်ါသည။် SSR ေနာကခံ်အ 
ေ,ကာငး်အရာလကစွ်မဲျားသည ် လံ;ြခံ=ေရးဆိ;ငရ်ာကစိ]၌ အ;ပ်ချ=ပ်မAေပးေရးBCင့ ် ြပ=ြပငေ်ြပာငး်လေဲရးတိ;တ့ငွ ် ပါဝငပ်တသ်က ်
သJများအတကွ ်ေကာငး်မွန်ေသာ SSG BCင့ ်SSR ဆိ;ငရ်ာ ယေနေ့ခတ ်နညး်လမ်းနညး်နာများကိ; နားလညသ်SိCိBိ;ငYံ်;သာမက BAကိ ်
BAကိခ်_တခ်_တ ်အကြဲဖတB်ိ;ငရ်န်အတကွပ်ါ အရငး်အြမစတ်စခ်;ပင ်ြဖစေ်ပသည။် 

ဤ SSR ေနာကခံ်အေ/ကာငး်အရာလကစွ် ဲအေ/ကာငး် 
ဤ SSR ေနာကခံ်အေ,ကာငး်အရာလကစွ်သဲည ် ကာကယွေ်ရးြပ=ြပငေ်ြပာငး်လေဲရးကိ; ြပ=လ;ပ်ြခငး်အားြဖင့ ်ကာကယွေ်ရးအ 
တကွ ်လံ;ြခံ=ေရးက>အား ေကာငး်မွန်သည့အ်;ပ်ချ=ပ်မAဆိ;ငရ်ာ အေြခခံမJများကိ;  အသံ;းချကျင့သ်ံ;းမAြပ=ေစြခငး် အေ,ကာငး်ပင ်
ြဖစသ်ည။်  စစတ်ပ်သည ် Bိ;ငင်တံစB်ိ;ငင်BံCင့ ် ယငး်၏ ြပညသ်Jတိ;အ့ား ကာကယွေ်ရးBCင့သ်ကဆ်ိ;ငပ်ါသည။် ဒမိီ;ကေရစနီညး်ကျ 
ေစာင့,်ကည့ထ်န်ိးေကျာငး်မABCင့ ် ထန်ိးချ=ပ်မAကိ; ြမaင့တ်ငေ်ပးြခငး်အားြဖင့ ် ကာကယွေ်ရးြပ=ြပငေ်ြပာငး်လမဲAက စစအ်ငအ်ားကိ; 
ြပညသ်JလJထ;၏ ဆBbအရBCင့ ်၎ငး်တိ;က့ိ; ကာကယွေ်ပးေရးအတကွ ်အသံ;းြပ=မAအား ေသချာမASCိေစပါသည။်  အစဥအ်Uမဲ လAပ်SCား 
ေြပာငး်လလဲျကS်Cိေသာ လံ;ြခံ=ေရး ဝန်းကျငတ်စခ်;တငွ ် ေြပာငး်သာလdသဲာ ေဆာငရွ်က,်ကရန်အတကွ ် ကာကယွေ်ရးြပ=ြပင ်

ေြပာငး်လေဲရးက စစတ်ပ်အား ယငး်၏ ေပးအပ်ခံ လ;ပ်ပိ;ငခွ်င့တ်ာဝန်ကိ; ပိ;မိ;သည့ ် အစွမ်းြဖင့ ် ပိ;မိ;မCန်ကန်ထေိရာကစွ်ာ ြဖည့ ်

ဆညး်ေပးမAအတကွ ်အသကသ်ငွး်ေပးမည ်ြဖစပ်ါသည။်  

SSR ေနာကခံ်အေ/ကာငး်အရာလကစွ်သဲည ်ေအာကပ်ါေမးခွန်းများကိ# ေြဖဆိ#ေပးပါသည ်-- 
	ကာကယွေ်ရးြပ=ြပငေ်ြပာငး်လေဲရး	ဆိ;သညမ်Cာ	အဘယန်ညး်။		 စာမျက်()ာ	၂ 

	အဘယေ်,ကာင့	်ကာကယွေ်ရးအား	ြပ=ြပငေ်ြပာငး်လေဲပးရသနညး်။		 စာမျက်()ာ	၄ 

	ကာကယွေ်ရးြပ=ြပငေ်ြပာငး်လေဲရးအား	မညသ်Jက	ေဆာငရွ်ကပ်ါသနညး်။		 စာမျက်()ာ	၅ 

	ကာကယွေ်ရးြပ=ြပငေ်ြပာငး်လေဲရး	လ;ပ်ငန်းစဥတ်စခ်;သည	်မညက်ဲသ့ိ; ့	အလ;ပ်လ;ပ်ပါသနညး်။		 စာမျက်()ာ	၆ 

	ကာကယွေ်ရးြပ=ြပငေ်ြပာငး်လေဲရးBCင့	်SSG	BCင့	်SSR	တိ;က့ိ;	မညသ်ညက်	ချိတဆ်ကေ်ပးပါသနညး်။		စာမျက်()ာ	၈ 

	ကာကယွေ်ရးြပ=ြပငေ်ြပာငး်လေဲရးအတကွ	်အတားအဆးီများကိ;	မညသ်ိ; ့	ေကျာ်ြဖတမ်ညန်ညး်။		 စာမျက်()ာ	၉ 
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ကာကယွေ်ရးြပ=ြပငေ်ြပာငး်လေဲရး ဆိ;သညမ်Cာ အဘယန်ညး်။ 

SSR ေနာက်ခံအေြခအေနများေအာက်ဝယ ်ကာကွယေ်ရးအား ြပ5ြပင ်

ေြပာငး်လဲြခငး်သည် စစတ်ပ်=>င့ ် ကာကွယေ်ရးက@ရပ်တိBအ့ေပC ဒမိီB 
ကေရစနီည်းကျ ထန်ိးချ5ပ်မG=>င့ ် ေစာင့H်ကည့်ထန်ိးေကျာငး်မGအား တိBး 
ြမIင့ေ်ပးJပီး ယငး်=>စမ်ျိ5းစလံBးတိBတ့ငွ ် မ>န်ကန်ထေိရာက်မG၊ တာဝန်ခံ 

ြခငး်L>ိမG=>င့ ် ေငေွHကးတတ=်ိBငမ်G စသည်တိBကိ့B ပိBမိBစွာ ြဖစထ်န်ွးေစပါ 
သည်။ (လက်နက်ကိ(င ်တပ်ဖဲွ/များအေပ6 ဒမိီ(ကေရစနီည်းကျ ထိနး်ချ>ပ် 

ြခငး်အား ထပ်ဆင့သ်CိDိလိ(ပါက၊ SSR ေနာက်ခံအေJကာငး်အရာလက်စွ ဲ

များြဖစJ်ကသည့ ်“လံ(ြခံ>ေရးကLအား အ(ပ်ချ>ပ်မM” ODင့ ်“လက်နက်ကိ(င ်

တပ်ဖဲွ/များ” တိ(ကိ့( ဖတ်PMပါ။ 

ကာကွယ်ေရးြပ>ြပငေ်ြပာငး်လဲေရး အေနြဖင့ ်အစိ(းရ၊ စစတ်ပ်ODင့ ် ြပည် 

သSတိ(ကိ့( ထည့သွ်ငး်စဥ်းစားေပးရမည် ြဖစသ်ည်။ ပိ(မိ(ေကာငး်မွနသ်ည့ ်

ြပ>မSေဆာငရွ်က်ြခငး်မျိ>းODင့ ်ယဥ်ေကျးမMဆိ(ငရ်ာ အေြပာငး်အလဲတိ(သ့ည် 

လံ(ြခံ>ေရး တပ်ဖဲွ/များODင့ ်ယငး်တိ( ့ အကာအကွယ်ေပးေနေသာ ြပည်သSလS 

ထ(တိ(အ့JကားCDိ ဆက်ဆံေရးကိ( တိ(းတက်ေကာငး်မွနေ်စOိ(ငပ်ါသည်။  

တစခ်ျိနတ်ည်းတွင ်စစတ်ပ်အေနြဖင့ ်အစိ(းရ၏ မSဝါဒများအေပ6 တံ( ့ြပန ်

ေဆာငရွ်က်ေပးရမည်ြဖစW်ပီး၊ ယငး်၏ မDနက်နထိ်ေရာက်မMအားလည်း 

ဆက်လက်ထိနး်သမ်ိးမM ြပ>ရမည်ြဖစသ်ည်။ တံ( ့ြပနမ်MCDိWပီး ဒမိီ(ကေရစ ီ

နည်းကျသည့ ်SSG က အစိ(းရ၏ ကာကွယ်ေရးဆိ(ငရ်ာ မSဝါဒများသည် 

ြပည်သSများ၏ဆOYအား ထငဟ်ပ်မMCDိေစရနအ်တွက် ေသချာေစပါသည်။ 

အဆိ(ပါ ဆက်Oယ်ွမMများကိ( ြပနလ်ည်ပံ(သွငး်ြခငး်တွင ်ကာကွယ်ေရး ြပ> 

ြပငေ်ြပာငး်လဲေရးသည် - 

– ေရတိ(ေရCDည်တွင ် Oိ(ငင်တံစO်ိ(ငင် ံ ရငဆိ်(ငေ်နရေသာ Wခိမ်းေြခာက်မM 

များ၊ အO\ရာယ်ြဖစO်ိ(ငေ်ြခများODင့ ် စနိေ်ခ6မMများကိ( ေဖာ်ထ(တ်Oိ(ငရ်န ်

အတွက် မဟာဗျRဟာေြမာက်ပတဝ်န်းကျငကိ်( အကဲြဖတ်မည်၊ 

– လက်နက်ကိ(ငတ်ပ်ဖဲွ/များODင့ ်ကာကွယ်ေရးကLဆိ(ငရ်ာ အရပ်ဘက် 

အဖဲွ/အစည်းများ၏ လBပ်ငန်းပိBငး်ဆိBငရ်ာ အခန်းက@တာဝန်များ=>င့ ်
ဦးတည်ချက်များကိB သံBးသပ်မGြပ5မည်၊ 

– လံ(ြခံ>ေရး ေဆာငရွ်က်ေပးသည့ ် အြခားေသာ အဖဲွ/အစည်းများ အ 

ြပင ် ကာကွယ်ေရးအေပ6 ေစာင်J့ကည်ထိ့နး်ေကျာငး်မMODင် ့ စမံီခန်ခဲွ့မM 

ြပ>ေသာ အဖဲွ/အစည်းဌာနများODင် ့ ကာကွယ်ေရးကLတိ( ့ အJကားCDိ 

ဆက်ဆေံရးများကိB ြပန်လည်စဥး်စားသံBးသပ်မည်၊ 

– လက်နက်ကိ(ငတ်ပ်ဖဲွ/များODင့ ် ကာကွယ်ေရး အဖဲွ/အစည်းဌာနများအ 

တွက် ဦးစားေပး အစအီစဥမ်ျား၊ လBပ်ငန်းအေကာငအ်ထည်ေဖာ်မG 
အစအီစဥမ်ျား=>င့ ် ြပ5ြပငေ်ြပာငး်လေဲရး အစအီစဥမ်ျားအတက်ွ 
ဘတဂ်ျက်ချေပးမည်။ 

 

 

    လကန်ကက်ိ;ငတ်ပ်ဖဲွNများBCင့ ်ကာကယွေ်ရးက>  
ကာကွယ်ေရးကLသည် စစေ်ရးအငအ်ားအတွက် တာဝနC်Dိေသာ ြပည် 

သSအ့(ပ်ချ>ပ်ေရး၏ ပိ(ငဆိ်(ငေ်သာအရာြဖစသ်ည်။ များေသာအားြဖင့ ်ကာ 

ကွယ်ေရးကLတွင ်လက်နက်ကိ(ငတ်ပ်ဖဲွ/များ၊ ယငး်တိ(အ့တွက် Oိ(ငင်ေံရး 

ကLမD ခန ့အ်ပ်သည့ ်ေခါငး်ေဆာငမ်M (တပ်ချ>ပ်၊ ကာကွယ်ေရးဝန_်ကီးဌာ 

န)၊ အ(ပ်ချ>ပ်ေရးအာဏာပိ(ငမ်ျား (သမbတ၊ ြပည်ေထာငစ်( ဝန_်ကီးချ>ပ်) ODင့ ်

ကာကွယ်ေရးဆိ(ငရ်ာ ကိစcများအတွငး် အစဥ်အWမဲ သိ(တ့ည်းမဟ(တ် တစ ်

ခါတစရံ် ပါဝငပ်တ်သက်ေသာ အြခားေသာ Oိ(ငင်ေံတာ်၏ ဌာနဆိ(ငရ်ာ 

များ ပါဝငေ်လC့Dိပါသည်။ အချိ>/ ြဖစရ်ပ်များတွင ် ကာကွယ်ေရးကL 

အတွငး်၌ ကာကွယ်ေရးနယ်ပယ်အတွငး် စးီပွားြဖစ ် ဝနေ်ဆာငမ်MေပးသS 

များလည်း ပါဝငပ်ါသည်။ 

ကာကွယ်ေရးကLတွင ် ထံ(းစအံားြဖင့ ် အခနး်ကLတာဝန ် သံ(းခ(CDိပါ 

သည် -  

1. လBပ်ငန်းေဆာငရွ်က်မG ကျင့ဝ်တ ် (ဥပမာ၊ စစဆ်ငေ်ရးများကိ( ကွပ်ကဲ 

မMODင့ ်ေဆာငရွ်က်မM) 

2. လXစွ့မ်းအားအရငး်အြမစစ်မံီခန ့်ခဲွမG၊ တစန်ည်းအားြဖင့ ် ဝနထ်မ်းများ 

ေခ6ယSြခငး်၊ ေလက့ျင့ြ်ခငး်ODင့ ် စမံီအ(ပ်ချ>ပ်မM၊ ထိ( ့ြပင ် လ(ပ်ငနး်လည် 

ပတ်ြခငး်ဆိ(ငရ်ာ အစအီစဥ်ေရးဆဲွြခငး်၊  

3. ဘ@ာေရး=>င့ ် နည်းပညာ စမံီခန ့်ခဲွမG၊ တစန်ည်းအားြဖင့ ်ဘတ်ဂျက် 

ေရးဆဲွြခငး်၊ ဘLာေရး စမံီခန ့ခဲွ်မM၊ စစဘ်က်ဆိ(ငရ်ာ ပစcည်းများကိ( 

ဝယ်ယSြခငး်ODင့ ်အစိ(းရထံ နည်းပညာဆိ(ငရ်ာ အJကံဉာဏ ်ေထာက်ပ့ံ 

ေပးမM၊   

လက်နက်ကိ(ငတ်ပ်ဖဲွ/များသည် ြပငပ်Wခိမ်းေြခာက်မMရနမ်ျားအေပ6 အမျိ>း 

သားအဆင့ ် ကာကွယ်ေရးအတွက် အဓိကရည်ရွယ်ချက်ြဖင့ ် Oိ(ငင်ေံတာ် 

က ဖဲွ/စည်းတည်ေထာငထ်ားေသာ အဖဲွ/အစည်းဌာနများြဖစသ်ည်။ ြပည် 

တွငး်ပဋပိကiODင့ ် သဘာဝေဘးအO\ရာယ်များကိ( တံ( ့ြပနေ်ြဖCDငး်ေရးအ 

တွက် အပ်ODငး်ခံ လ(ပ်ပိ(ငခွ်င့အ်ာဏာသည် ယငး်အဖဲွ/အစည်းဌာနများတွင ်

CDိေကာငး်CDိေနOိ(ငပ်ါသည်။ ယငး်အဖဲွ/အစည်းဌာနများတွင ်အWမဲတမ်းတပ် 

ဖဲွ/များ၊ အကSတပ်ဖဲွ/များ ODင့/်သိ(မ့ဟ(တ် အရနအ်ြဖစထ်ားသည့ ်တပ်ဖဲွ/များ 

စသည်တိ( ့ ပါဝငO်ိ(ငပ်ါသည်။ ေကာငး်မွနသ်ည့ ် SSG အတွငး် လက်နက် 

ကိ(ငတ်ပ်ဖဲွ/များ၏ အခနး်ကLများODင့ ် တာဝနဝ်တ\ ရားများအေJကာငး် 

ကိ( ထပ်ဆင့သ်CိDိလိ(ပါက SSR ေနာက်ခံ အေJကာငး်အရာ လက်စွြဲဖစ ်

သည့ ်“လက်နက်ကိ(ငတ်ပ်ဖဲွ/များ” ကိ( ဖတ်PMပါ။ 
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အစအီစဥ်များ ချမDတ်Wပီးသည်ODင့ ် ကာကွယ်ေရးြပ>ြပငေ်ြပာငး်လဲေရး 

လ(ပ်ငနး်ေဆာငတ်ာများသည် နည်းပညာပိ(ငး်ဆနြ်ခငး် သိ(မ့ဟ(တ် စမံီေရး 

ဆနြ်ခငး်ြဖစO်ိ(ငW်ပီး၊ နယ်ပယ်ေပါငး်များစွာအတွငး် အကျံ>းဝငေ်နOိ(ငရ်ာ၊ 

ဥပမာ - 

– စစေ်ရးအယSဝါဒ၊ ထိေတွ/ မM စည်းမျဥ်းများODင့ ် လ(ပ်ငနး်ေဆာငရွ်က်မM 

လ(ပ်ထံ(းလ(ပ်နည်းများ၊  

– လက်နက်ပိ(ငး်ဆိ(ငရ်ာ စနစမ်ျား၊ ေထာက်ပ့ံပိ(ေ့ဆာငေ်ရးODင့ ်ကာကွယ် 

ေရး အေြခခံအေဆာက်အအံ(များ 

– တပ်ဖဲွ/ အရွယ်အစားODင့ ်ဖဲွ/စည်းပံ(၊ 

– စမံီခန ့ခဲွ်ေရးODင့ ်ဘတ်ဂျက်စနစမ်ျား၊  

– ဝနထ်မ်းေရးရာ မSဝါဒများ (ပညာရပ်ဆိ(ငရ်ာများ အရည်အေသွးများ 

သွတ်သွငး်ြခငး်၊ လSသစစ်(ေဆာငး်ြခငး်၊ ေလက့ျင့ြ်ခငး်၊ ရာထSးတိ(းြမkင့ ်

ြခငး်၊ အWငမ်ိးစားယSြခငး်ODင့ ်Oိ(ငင်တံစO်ိ(ငင်၏ံ ကာကွယ်ေရးထSေထာင ်

မMအတွက် ကိ(ယ်စားြပ>မMCDိြခငး်)၊ 

– ဌာနများအJကား ဆက်ဆံေရးများ (တစခ်ါတစရံ် “တဲွဖက်ြခငး်” ဟ( 

ေခ6)၊ ထိ( ့ြပင ် ြပည်တွငး်ODင့ ် Oိ(ငင်ရံပ်ြခားCDိ လံ(ြခံ>ေရးကL၏ အြခား 

ေသာ အစတ်ိအပိ(ငး်များODင့ ်ဆက်ဆံေရးများ (တစခ်ါတစရံ် “အြပနအ် 

လDနအ်သံ(းြပ>ြခငး်” ဟ(ေခ6)၊  

– တပ်ဖဲွ/ဝငမ်ျား၊ မီဒယီာODင့ ်အများြပည်သSအတွက် ဆက်သွယ်ဆက်ဆံ 

ေရး မSဝါဒများ၊ 

– အရပ်ဘက်-စစဘ်က် ဒမိီ(ကေရစနီည်းကျ ဆက်ဆံမM၊ 

– စစတ်ပ်အတွငး်ODင့ ်ယငး်၏ လ(ပ်ငနး်ေဆာငရွ်က်မMများအတွငး် ဥပေဒ 

စည်းမျlးကိ( ေလးစားလိ(က်နာမM (the rule of law) ODင့ ်လSအ့ခွင့အ် 

ေရးအား ေလးစားလိ(က်နာမM။ 

 

 

     လံ;ြခံ=ေရးက>အား ေကာငး်မွန်သည့ ် အ;ပ်ချ=ပ်မAေပးေရး 

(SSG) BCင့ ် လံ;ြခံ=ေရးက>အား ြပ=ြပငေ်ြပာငး်လေဲရး (SSR) 
ြပည်သSလံ့(ြခံ>ေရးအား ေဆာငရွ်က်ေပးြခငး်၊ စမံီခန ့ခဲွ်ေပးြခငး်ODင့ ် ေစာင့ ်

Jကည့ထိ်နး်ေကျာငး်ေပးြခငး်တိ(တွ့င ်ေကာငး်မွနသ်ည့ ် အ(ပ်ချ>ပ်ေရး အ 

ေြခခံမSများအား အသံ(းချကျင့သ်ံ(းပံ(ကိ( ေကာငး်မွန်သည့် SSG က ေဖာ်ြပ 

ေပးပါသည်။ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်SSG အေြခခံမSများမDာ တာဝနခံ်ြခငး်CDိ 

မM၊ ပွင့လ်ငး်ြမငသ်ာြခငး်CDိမM၊ တရားဥပေဒစိ(းမိ(းြခငး်CDိမM၊ ပSးေပါငး်ပါဝင ်

Oိ(ငမ်M၊ တံ( ့ြပနေ်ြဖCDငး်Oိ(ငမ်M၊ မDနက်နထိ်ေရာက်မMODင့ ် စွမ်းေဆာငရ်ည်ြပည့ဝ် 

မM စသည်တိ( ့ြဖစပ်ါသည်။  

လံBြခံ5ေရးက@ ဟSသည် လံ(ြခံ>ေရး ေဆာငရွ်က်ေပးသSများသာ မဟ(တ် 

ေပ - Oိ(ငင်အံဆင့O်Dင့ ်ေဒသO\ရအဆင့ဆ်င့တိ်(C့Dိ လံ(ြခံ>ေရးအား စမံီခန ့ခဲွ်ရန ်

ODင့ ် ေစာင့J်ကည့ထိ်နး်ေကျာငး်ေပးရန ် တာဝနC်Dိေသာ အဖဲွ/အစည်းများ 

အားလံ(းODင့ ်လSပ(ဂwိ>လ်များအားလံ(း လံ(ြခံ>ေရးကLတွင ်ပါဝငပ်ါသည်။ 

ေကာငး်မွန်ေသာ SSG အား အစြပ5တည်ေထာငြ်ခငး်သည် လံBြခံ5ေရး 
က@အား ြပ5ြပငေ်ြပာငး်လေဲရး၏ ရည်မ>န်းချက်ပန်းတိBငပ်ငြ်ဖစ ်
သည်။ SSR ဟSသည်မDာ လံ(ြခံ>ေရးအား ေဆာငရွ်က်ေပးြခငး်၊ စမံီခန ့ခဲွ် 

ေပးြခငး်ODင့ ် ေစာင့J်ကည့ထိ်နး်ေကျာငး်ေပးြခငး်ကိစcတိ(ကိ့( ပိ(မိ(မDနက်နထိ် 

ေရာက်၍ ပိ(မိ(တာဝနခံ်မMCDိေစြခငး် အလိ(င့Dာ ြပ>မSရာတွင ် ဒမိီ(ကေရစကီျ 

သည့ ် အရပ်ဘက်ထိနး်ချ>ပ်မM၊ တရားဥပေဒစိ(းမိ(းမMODင့ ်လSအခွင့အ်ေရးကိ( 

ေလးစားလိ(က်နာမM အစCDိသည့ ်မSေဘာငတ်စခ်(အတွငး်မD ြပ>လ(ပ်ေဆာင ်

ရွက်ြခငး်အားြဖင့ ်Oိ(ငင်OံDင့ ်လSသားတိ(၏့ လံ(ြခံ>ေရးကိ( တိ(းတက်ေကာငး် 

မွနေ်စမည့ ်Oိ(ငင်ေံရးလ(ပ်ငနး်စlြဖစက်ာ နည်းစနစဆ်နသ်ည့ ်လ(ပ်ငနး်စl 

ြဖစပ်ါသည်။ ရည်မDနး်ချက်ပနး်တိ(ငမ်Dာ မDနက်နထိ်ေရာက်မMODင့ ် တာဝနခံ် 

ြခငး်CDိမM ODစခ်(စလံ(းအား တိ(းတက်ေစရန ် ြဖစေ်နသမyကာလပတ်လံ(း 

SSR သည် ြပည်သSလံ့(ြခံ>ေရးအား ေဆာငရွ်က်ေပးြခငး်ကL၏ တစစ်တ်ိ 

တစပိ်(ငး်ကိ(သာြဖစေ်စ သိ(မ့ဟ(တ် ကLစနစတ်စခ်(လံ(း လည်ပတ်ေစ 

သည့ ်နည်းလမ်းကိ(ပငြ်ဖစေ်စ အဓိကအေလးေပးထားOိ(ငပ်ါသည်။ 

ယခ(ကဲသ့ိ(ေ့သာ အေြခခံအဓိပzာယ်ဖွင့ဆိ်(မMများကိ( ထပ်ဆင့သ်CိDိလိ(ပါက 

SSR ေနာက်ခံအေJကာငး်အရာလက်စွမဲျားြဖစJ်ကသည့ ်“လံ(ြခံ>ေရးကL

အား အ(ပ်ချ>ပ်မMေပးေရး”၊ “လံ(ြခံ>ေရးကLအား ြပ>ြပငေ်ြပာငး်လဲေရး” 

ODင့ ်“လံ(ြခံ>ေရးကL” တိ(ကိ့(ေကျးဇSးြပ>၍ ကိ(းကားပါ။  
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အဘယေ်,ကာင့ ်ကာကယွေ်ရးအား ြပ=ြပငေ်ြပာငး်လ ဲေပးရသ 

နညး်။ 

ကာကွယ်ေရးြပ>ြပငေ်ြပာငး်လဲမMတွင ်အြပနအ်လDနဆ်က်စပ်ေသာ ရည်

ရွယ်ချက်ODစခ်(CDိရာ၊ ကာကွယ်ေရးကL၏ အဓိက အခနး်ကLတာဝန ်

သံ(းခ( (အထက်တွင ်ေဖာ်ြပထား) ကိ( ြဖည့ဆ်ည်းြခငး်အတွက် ကာကွယ် 

ေရးကL၏ လBပ်ေဆာငမ်Gစွမ်းပကားကိ( ြမkင့တ်ငရ်န၊် ဒမိီ(ကေရစကီျ 

သည့ ်အ(ပ်ချ>ပ်ေရး၊ ဥပေဒ စည်းမျlးကိ( ေလးစားလိ(က်နာမMODင့ ်လSအခွင့ ်

အေရးအား ေလးစားလိ(က်နာမM အစCDိသည့ ်မSေဘာငတ်စခ်(အတွငး် 

ေြဖာင့မ်တသ်မာဓိL>ိမGဆိBငရ်ာ ြမင့မ်ားေသာ စ=ံGန်းများCDိေစရန ်တိ( ့ြဖစပ်ါ 

သည်။ လက်နက်ကိ(ငတ်ပ်ဖဲွ/များ၏ မDနက်နထိ်ေရာက်မMODင့ ် စွမ်းေဆာင ်

ရည်ြပည့ဝ်မMတိ(ကိ့( တိ(းြမkင့ြ်ခငး်ကိစcမDာ အစိ(းရ၊ လ|တ်ေတာ်ODင့ ် ြပည်သS 

လSထ(တိ(က့ လံ(ြခံ>ေရးဆိ(ငရ်ာ အဖဲွ/အစည်းများကိ( တာဝနခံ်ြခငး်CDိေအာင ်

ြပ>လ(ပ်Oိ(ငသ်ည့ ်အခါမDသာ ြဖစO်ိ(ငပ်ါသည်။ ပိ(မိ(ေသာ ပါဝငO်ိ(ငမ်M၊ တံ( ့ြပန ်

ေြဖCDငး်Oိ(ငမ်M၊ ပွင့လ်ငး်ြမငသ်ာြခငး်CDိမMODင့ ် တာဝနခံ်ြခငး်CDိမMတိ(က့ လက် 

နက်ကိ(ငတ်ပ်ဖဲွ/များသည်ေသာ်လည်းေကာငး် ကာကွယ်ေရးကLသည် 

ေသာ်လည်းေကာငး် ODစမ်ျိ>းစလံ(းသည် ၎ငး်တိ(တ့ာ ဝနထ်မ်းေဆာငေ်ပး 

ေနသည့ ်ြပည်သSလSထ(၏ မျက်ေမDာက်တွင ်အများလက်ခံတရားဝငမ်MODင့ ်

ယံ(Jကည်ထိ(က်မMCDိJကသည် ဆိ(သည့အ်ချက်ကိ( ြမင်မ့ားေစOိ(ငပ်ါသည်။ 

ထိ(ေ့Jကာင့ ်ဒမိီ(ကေရစနီည်းကျ အရပ်ဘက်ထိနး်ချ>ပ်မM၊ ဥပေဒ စည်းမျlး 

ကိ( ေလးစားလိ(က်နာမMODင့ ် လSအ့ခွင့အ်ေရးအား ေလးစားလိ(က်နာမMတိ( ့ 

အား ခိ(ငမ်ာေအာငြ်ပ>လ(ပ်ြခငး်သည် လက်နက်ကိ(ငတ်ပ်ဖဲွ/များODင့ ် ကာ 

ကွယ်ေရးကLတိ(က့ Oိ(ငင်OံDင့ ် ြပည်သSကိ( ကာကွယ်ေစာင့ေ်CDာက်သည့ ်

လ(ပ်ငနး်တာဝနကိ်( ပိ(မိ(ေကာငး်မွနစွ်ာ လ(ပ်ကိ(ငစွ်မ်းေဆာငO်ိ(ငရ်နအ်တွက် 

အကSအညီ ြဖစေ်စပါသည်။ 

ကာကွယ်ေရးြပ>ြပငေ်ြပာငး်လဲေရး၏ ဦးစားထားရာများမDာ တစO်ိ(ငင် ံ

ချငး်စ၏ီ Oိ(ငင်ေံရး ေနာက်ခံအေြခေနအရပ်ရပ်အလိ(က် ကွာြခားမMCDိရာ - 

– ခိBငမ်ာမGL>ိJပီးသား ဒမိီBကေရစ=ီိBငင်မံျားတွင ် ကာကွယ်ေရးြပ>ြပင ်

ေြပာငး်လဲေရးသည် ပံ(မDနအ်ားြဖင့ ် စဥဆ်က်မြပတြ်ပ5လBပ်ေသာ 
လBပ်ငန်းစဥတ်စရ်ပ်ြဖစရ်ာ လက်CDိစစတ်ပ်ODင့ ်ကာကွယ်ေရး အဖဲွ/အ 

စည်းဌာနများ၏ တာဝန်ခံြခငး်L>ိမG၊ မ>န်ကန်ထေိရာက်မG=>င့ ်ေငေွHကး 
တတ=်ိBငမ်GတိBကိ့B တိBးတက်ေကာငး်မွန်ေစရန် ြဖစပ်ါသည်။ 

– =ိBငင်ေံရး	 အကXးအေြပာငး်အား	 ြဖတ်သနး်ေနရသည့	် Oိ(ငင်မံျားတွင	်
ကာကွယ်ေရးြပ>ြပငေ်ြပာငး်လဲမMသည်	ပိBမိB၍	 ဒမိီBကေရစကီျသည့်	

ေစာင့H်ကည့်ထန်ိးေကျာငး်မG=>င့	်ထန်ိးချ5ပ်မGစနစအ်တငွး် ပိBမိB၍ မ>န် 

ကန်ထေိရာက်မGL>ိသည့် အမျိ5းသားကာကွယေ်ရးအေပ6တွင ်အများ 
အားြဖင့ ်အဓိကအေလးေပးထားပါသည်။	 

– ပဋပိက̂သက်ေရာက်မGခံရသည့် =ိBငင်မံျားတွင ် ကာကွယ်ေရးြပ>ြပင ်

ေြပာငး်လဲေရး အေနြဖင့ ် ပဋပိက̂ ြပငး်ထန်မGအား တားဆးီေနစဥ ်
သိBမ့ဟBတ ်တံB ့ြပန်ေြဖL>ငး်ေနစဥအ်တငွး် =ိBငင်ေံတာ်တည်Jငမ်ိေရးကိ( 

တိ(းတက်မMCDိေစရန ် ရည်ရွယ်ရာဝယ်၊ ယငး်ကိ( ရCDိေအာငြ်မငရ်န ်

ပဋပိကgအလန်ွ အေြခအေနများတငွ ်ကာကယွေ်ရးြပ=ြပင ်

ေြပာငး်လေဲရး  
ပဋပိကiထဲမD ထွက်ေပ6လာေသာ Oိ(ငင်မံျားသည် ကာကွယ်ေရးြပ>ြပင ်

ေြပာငး်လဲေရးတွင ်သးီသန ့စ်နိေ်ခ6မMများကိ( ရငဆိ်(ငရ်ရာဝယ်၊ ဥပမာ - 

– လSအဖဲွ/အစည်းODင့ ် လက်နက်ကိ(ငအ်(ပ်စ(များကိ( စစေ်ရးစစရ်ာများမD 

ကငး်ပေစြခငး်ကိစc၊  

– သိ(ေလDာငပ်စcည်းများကိ( စမံီခန်ခဲွ့ြခငး်ODင် ့ပိ(လyံပစcည်းများကိ( ဖျက်ဆီး 

ပစြ်ခငး်၊ 

– Oိ(ငင်ေံတာ် လက်နက်ကိ(ငတ်ပ်ဖဲွ/များကိ( ဖဲွ/စည်းတည်ေထာငြ်ခငး်ကိစc၊ 

– ပဋပိကiတွင ်ပါဝငခ့ဲ်သည့ဘ်က်အားလံ(းမD တိ(က်ပဲွဝငခ့ဲ်သSများကိ( လံ(ြခံ> 

ေရးအဖဲွ/အစည်းဌာနများသိ( ့ ေပါငး်စည်းဝငေ်ရာက်လ(ပ်ကိ(ငေ်စြခငး် 

ကိစc၊ 

– စစရ်ာဇဝတ်မMများODင့ ် အြခားေသာ _ကီးေလးသည့ ် လSအ့ခွင့ေ်ရး ချိ>း 

ေဖာက်မMများအား ကိ(ငတွ်ယ်ြခငး်ကိစc၊ 

– လက်နက်ကိ(ငတ်ပ်ဖဲွ/များအေပ6 ေJကာက်ရံွ/ မMODင့ ် မယံ(Jကည်မM အစl 

အလာအား ကိ(ငတွ်ယ်ေြဖCDငး်ြခငး်ကိစc (ယငး်တွင ်ြပစဒ်ဏအ်ေရးယS 

မMမD ကငး်လွတ်ေနမMကိ( အဆံ(းသတ်ေပးြခငး်ODင့ ် မေတာ်မတရားြပ>မS 

ြခငး်အေပ6 လံ(းဝသည်းခံမMမCDိသည့ ် မSဝါဒအား ချမDတ်ကျင့သ်ံ(းြခငး် 

ပါဝင)်၊ 

– ကာကွယ်ေရးကL၏ အဂတိလိ(က်စားေသာ အစဥ်အလာများ (ပဋ ိ

ပကiေခတ်က အေမွေပးလိ(က်ေသာ အစဥ်အလာြဖစသ်ည်) အား 

တိ(က်ဖျက်ြခငး်ကိစc၊ 

 
 

နည်းလမ်းများသည် ပိ(မိ(၍ ဒမိီ(ကေရစဆီနေ်သာ SSG၊ ြပနလ်ည်သင့ ်

ြမတ်ေရး အစအီမံများODင့ ်ပိ(မိ( ပါဝငမ်Mတိ(အ့ေပ6တွင ်အဓိက အေလး 

ေပးပါသည်။ 
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ကာကယွေ်ရးြပ=ြပငေ်ြပာငး်လေဲရးအား မညသ်Jက ေဆာငရွ်ကပ်ါ 

သနညး်။  
ကာကွယ်ေရးြပ>ြပငေ်ြပာငး်လဲမMများကိ( ေဆာငရွ်က်ရန ် ကာကွယ်ေရး၏ 

အရပ်ဘက် ဝန_်ကီးဌာနများ (သိ(မ့ဟ(တ် ဌာနများ) သည် Oိ(ငင်အံဆင့သ်ာမ 

က Oိ(ငင်တံကာမDပါ ပါဝငပ်တ်သက်သSများ ြဖစJ်ကသည်မDာ အေကာငး်ဆံ(း 

ပင။် PMပ်ေထွးေသာ ြဖစစ်ဥ်တစခ်(ကိ( စမံီခန်ခဲွ့ရန ်ထိ(ဝန_်ကီးဌာနတွင ်သင် ့

ေတာ်ေသာ အရပ်ဘက်ဆိ(ငရ်ာODင် ့စစဘ်က်ဆိ(ငရ်ာ ပညာရပ်က~မ်းကျငမ်M 

CDိကိ(CDိရမည်ြဖစသ်ည်။ ဘက်စံ(ပါဝငေ်သာ လ(ပ်ငနး်စဥ်တစခ်(အေနြဖင် ့

Oိ(ငင်အံဆင်O့Dင် ့ Oိ(ငင်တံကာ ပါဝငပ်တ်သက်သSများ ODစမ်ျိ>းစလံ(း၊ ထိ(နည်း 

တSစွာ ကာကွယ်ေရးကLတွငး် အခနး်ကLတစခ်(CDိထားသည် ့ အများ 

ြပည်သSပိ(ငO်Dင် ့ ပ(ဂwလိကပိ(င ် အဖဲွ/အစည်းဌာနများ ODစမ်ျိ>းစလံ(း စသည် 

တိ(ကိ့( ထည်သွ့ငး်စဥ်းစားလိမ့်မည် (ပံ(-၁ ကိ( Jကည်ပ့ါ)။ 

ကာကယွ်ေရး  

ြပDြပငေ်ြပာငး်လဲေရး 

 

အရပ်ဘက် ဝနထ်မ်းများအပါအဝင ်

လက်နက်ကိ3ငတ်ပ်ဖွဲ8များ၏ ဌာနခွဲအား 

လံ3း (ကာကွယ်ေရးြပAြပငေ်ြပာငး်လဲ 

ေရးအတွက် အစီအစဥ်ေရးဆဲွြခငး်FGင် ့

အေကာငထ်ည်ေဖာ်ြခငး်တိ3တွ့င ်ပါဝင ်

ေနFိ3ငပ်ါသည်)။ 
 

ပံ# - ၁ 
    
ကာကွယ်ေရး	ြပ=ြပငေ်ြပာငး်လဲေရးတငွ	်လံ;ြခံ=ေရးက>တစရ်ပ်လံ;းBCင့	်လJေ့ဘာငအ်ဖဲွNအစည်းတစရ်ပ်လံ;းတိ;တ့ငွS်Cိေသာ	

ပါဝငပ်တသ်က်လAပ်SCားသJများစွာပါဝငသ်ည ်

 

Oိ(ငင်ံအ့_ကးီ 

အက/ဲအစိ(းရ 

ကာကယွေ်ရး 

ဝန_်ကးီဌာန 

ြပညတ်ငွး်မ* 
လံ.ြခ0ံေရး 

ေဆာငရွ်ကေ်ပးသ7 

ဥပေဒြပ>ေရး 
တရားေရး 

ဝနM်ကးီဌာန၊ 

ဥပေဒစိ3းမိ3းေရး 

အရာPGိ၊ ြပစမ်Qဆိ3ငရ်ာ 

အဖွဲ8အစညး်ဌာနများ 

အရပ်ဘက ်

အဖွဲ/အစညး် 

8ိ.ငင်ေံတာ်မ* 
မဟ.တေ်သာ  
အဖွဲ//ပ(ဂwိ>လ ်

Oိ(ငင်တံကာ 

အဖွဲ/အစညး်/ပ(ဂwိ>လ ်

ဆံ3းြဖတခ်ျကခ်ျသည် ့အဖွဲ8များ၊ 	
ဥပမာ - အမျိAးသား လံ3ြခAံေရး ေကာငစ် ီ	
(သိ3 ့) ကာကယွေ်ရး ေကာ်မPGင၊် (ယငး်တိ3 ့ သည ်

ကာကယွေ်ရး မSဝါဒများFGင် ့မဟာဗျVဟာများ 

ကိ3 ေရးဆွWဲပီး ကာကယွ ်ေရးအေပX  ဒမီိ3က 

ေရစနီညး်ကျ ထနိး် ချAပ်မQကိ3 ထSေထာင ်

ြပဌာနး်သည)်။ 

 

ကာကယွေ်ရး	
ဝနM်ကးီဌာနများ (သိ3 ့) ဌာနများ	

သည ်မSဝါဒအေပX MကးီYကပ်Wပီး 

၎ငး်တိ3၏့ ကာကယွေ်ရးဆိ3ငရ်ာ လံ3ြခAံ	
ေရး အခနး်က[တာဝနမ်ျား		ြပAြပင ်

ေြပာငး်လေဲရးအား အေကာငအ်ထည ်

ေဖာရ်န ်အြခားေသာ အစိ3းရဌာနများ 

FGင် ့အတSအလ3ပ်လ3ပ်ပါသည။် 

 

   ြပညတ်ငွး်လံ,ြခ.ံေရး ေဆာငရွ်ကေ်ပးသ5များ 
(ဥပမာ၊ စစသ်ညေ်တာရဲ်အဖွဲ?၊ ရဲ၊ ေထာက ်
လAမ်းေရးဌာနများ၊ နယြ်ခားေစာင်မ့ျား၊ အ 
ေကာကခ်နွအ်ရာFAိများ) သည ်လကန်က ်

ကိ,င	်တပ်ဖွဲ?	များIAင့	်ပ5းေပါငး် ေဆာငရွ်ကေ်လ ့
FAိKပီး	ကာကယွေ်ရး	ြပ.ြပငေ်ြပာငး်လေဲရး၏	

လိ,အပ်ရာများအလိ,က	်ဆကဆ်ေံရးကိ,	
အလိ,ကသ်င့	်ြပ.ြပငရ်န	်	

လိ,အပ်ေပမည။်	

 
ကာကယွေ်ရးဆိ3ငရ်ာFGင် ့လံ3ြခAံေရးFGင် ့

ဆကစ်ပ်ေသာ ေကာမ်တမီျားသည ်

ကာကယွေ်ရးအတကွ ်ဥပေဒမSYကမ်း 

များ ေရးဆွWဲပီး၊ ဘတဂ်ျကမ်ျားကိ3 

MကးီYကပ်၍ စံ3စမ်းစစေ်ဆးမQများကိ3 

ြပAလ3ပ်သည။် 

 

လကန်ကက်ိ3ငတ်ပ်ဖွဲ8များ အေနြဖင် ့

တာဝနခ်မံQPGိWပီး လSအ့ခငွ်အ့ေရးFGင် ့

ဥပေဒ စညး်မျဥ်းအား ေလးစား 

လိ3ကန်ာေစရန ်စစဘ်ကဆ်ိ3ငရ်ာ 

တရားေရးစနစမ်ျားက ကSညသီည။် 

 

မီဒယီာက ကာကယွ	်
ေရးဆိ3ငရ်ာ အေရးကစိမ̂ျားကိ3 ေဖာ်ြပ	

Wပီး ေတးွေခXေရးအဖွဲ8များက လတွလ်ပ်သည် ့သ3	
ေတသနFGင် ့သငတ်နး်များ ပံပိ့3းေပးFိ3ငက်ာ Fိ3ငင်ေံရး	

ပါတမီျားက ကာကယွေ်ရး မSဝါဒများကိ3 ေရးဆွ	ဲ
ပါသည။် ေဒသခ ံရပ်ရွာများအေနြဖင်	့
					အထSးသြဖင် ့စစတ်ပ်များ ေနရာ	
									ချထားရာအေပX ဂ_3ြပA		

ပါသည။်	
 

ပ3ဂ`ိကစစတ်ပ်FGင် ့လံ3ြခAံေရး 	
က3မaဏမီျား (သိ3 ့) ကာကယွေ်ရးလ3ပ်ငနး် 

နယပ်ယသ်ည ်လံ3ြခAံေရးအတကွ ်

စစတ်ပ်FGင် ့ည
c
Fိ Qငိး်ေဆာငရွ်ကရ်န ်

လိ3အပ်Fိ3ငသ်ည ်(သိ3 ့) ၎ငး်တိ3သ့ည ်ကာ	
ကယွေ်ရးြပAြပငေ်ြပာငး်လေဲရးအား 

အေထာကအ်ကSေပးြခငး်တငွ ်

ပါဝငပ်တသ်ကေ်နFိ3ငသ်ည။် 

 

Fိ3ငင်ေံပါငး်စံ3ပါဝင	်
									ေသာ အဖွဲ8များ၊ အလdPGင ်အဖွဲ8		
					အစညး်များ (သိ3 ့) ေဒသတငွး်မG အဖွဲ8	
အစညး်များသည ်ရနပံ်3ေင၊ွ အကSအညFီGင် ့

ကeမ်းကျငမ်Q ေထာကပံ်ေ့ပးြခငး်မGတစဆ်င်	့
ြပAြပငေ်ြပာငး်လေဲရးတငွ ်အဓိက အခနး်	

က[မG ပါဝငေ်နFိ3ငသ်ည။် 
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ကာကယွေ်ရးြပ=ြပငေ်ြပာငး်လေဲရး လ;ပ်ငန်းစဥတ်စခ်;သည ်မည ်

ကဲသ့ိ; ့ အလ;ပ်လ;ပ်ပါသနညး်။ 

လက်နက်ကိ(ငတ်ပ်ဖဲွ/များ၏ အခနး်ကLကိစcODင့ ် Oိ(ငင်၏ံကာကွယ်ေရး 

ဆိ(ငရ်ာ လိ(အပ်ရာများကိ( အများြပည်သSODင့ ် တိ(ငပ်ငေ်ဆွးေOးွြခငး်သည် 

Oိ(ငင်ေံရးပိ(ငး်ဆိ(ငရ်ာ၊ စးီပွားေရးပိ(ငး်ဆိ(ငရ်ာODင့ ် လSမMေရးပိ(ငး်ဆိ(ငရ်ာ အ 

ပိ(ငး်ကLအတွငး်တွင ်ကာကွယ်ေရးြပ>ြပငေ်ြပာငး်လဲေရးကိစcအား သင့ ်

ေတာ်သလိ( လက်ခံေဆာငရွ်က်ေစေရးအတွက် ေကာငး်မွနသ်ည့ ်အစြပ> 

မMတစခ်( ြဖစO်ိ(ငပ်ါသည်။ ယငး်ေနာက်တွင၊် ကာကွယ်ေရးြပ>ြပငေ်ြပာငး် 

လဲေရးတွင ် ပံ(မDနပ်ါဝငေ်လC့Dိသည့ ် အစတ်ိပိ(ငး်များတွင ် ပါဝငသ်ည်များ 

မDာ - 

– ကာကွယေ်ရးဆိBငရ်ာ ြပန်လည်သံBးသပ်မGတစခ်Bအား ြပ5လBပ်ြခငး်။ 

ကာကွယ်ေရးသံ(းသပ်ချက်တစရ်ပ်တွင ် ကာကွယ်ေရးသည် မည် 

သည့အ်ခနး်ကLကိ( ေဆာငရွ်က်ရမည်ဆိ(သည်ကိ( ေဆွးေOးွWပီး၊ လံ( 

ြခံ>ေရးနယ်ပယ်ဝနး်ကျငO်Dင့ ် ယငး်တွငC်Dိေသာ Wခိမ်းေြခာက်မM 

အO\ရာယ်များကိ( ဆနး်စစက်ာ၊ ြပည်သSODင့ ်တိ(ငပ်ငေ်ဆွးေOးွြခငး်ODင့ ်

သတငး်အချက်အလက်ဆိ(ငရ်ာ လ(ပ်ငနး်စဥ်တစရ်ပ်ကိ( ထည့သွ်ငး် 

ေပးပါသည်။ Oိ(ငင်တံစO်ိ(ငင်အံေနြဖင့ ်ကာကွယ်ေရး ဘက်စံ(သံ(းသပ် 

ချက်များ ပံ(မDနြ်ပ>လ(ပ်ရန ် ဥပေဒအရ လိ(အပ်ေကာငး်လိ(အပ်လိမ့် 

မည်ြဖစေ်သာ်လည်း Oိ(ငင်ေံပါငး်များစွာအေနြဖင့ ်အေြခအေနအချိန ်

အခါများက ေတာငး်ဆိ(လာသည့အ်ခါမDသာ ထိ(သိ( ့ြပ>လ(ပ်ပါသည်။ 

ကာကွယ်ေရးအား ြပနလ်ည်သံ(းသပ်မMသည် ပိ(မိ(ကျယ်ြပန ့ေ်သာ 

လံ(ြခံ>ေရးဆိ(ငရ်ာ ြပနလ်ည်သံ(းသပ်မM လ(ပ်ငနး်စl၏ အစတ်ိအပိ(ငး် 

တစခ်( ြဖစO်ိ(ငသ်ည် သိ(မ့ဟ(တ် _ကီးမားသည့ ်ကာကွယ်ေရး အသွင ်

ေြပာငး်လဲမM၏ အစတ်ိအပိ(ငး်ြဖစO်ိ(ငေ်သာ်လည်း ကာကွယ်ေရးဆိ(င ်

ရာြပ>ြပငေ်ြပာငး်လဲမM လ(ပ်ငနး်စlများအားလံ(းသည် ြပနလ်ည်သံ(း 

သပ်မMတစခ်(ေဆာငရွ်က်WပီးမDြပ>လ(ပ်ရန ်မဟ(တ်ေချ။ 

– ပံBစြံပ5ြခငး်၊ အစအီစဥေ်ရးဆွြဲခငး်=>င့ ် ေဆးွေ=းွတိBငပ်ငြ်ခငး်။ လိ( 

လားေသာ အဆံ(းသတ်ရည်မDနး်ချက်များအား ြပည့မီ်ရနအ်တွက် 

ရCDိOိ(ငေ်သာ နည်းလမ်းများသည် သင့ေ်လျာ်မMCDိေစရနအ်တွက် 

လည်းေကာငး်၊ သတ်မDတ်ထားေသာ ဘတ်ဂျက်တစခ်(အတွငး် ဝင ်

ေနေစရနအ်တွက်လည်းေကာငး် ကာကွယ်ေရးြပ>ြပငေ်ြပာငး်လဲေရး 

အား အWမဲတမ်း ဖဲွ/စည်းပံ(များအရ စစတ်ပ်ဆိ(ငရ်ာODင့ ် အရပ်ဘက် 

ဆိ(ငရ်ာ ပ(ဂwိ>လ်များက အစစီဥ်ချမDတ်သည် သိ(မ့ဟ(တ် အထSးသးီသန ့ ်

ေကာ်မတီများODင့ ် အထSးေကာ်မCDငမ်ျားက အစစီဥ်ချမDတ်ပါသည်။ 

အထSးသြဖင့ ်ရပ်ရွာလSထSများအေပ6 သက်ေရာက်မMCDိမည့ ်ဆံ(းြဖတ် 

ချက်များအတွက် ကာကွယ်ေရးကLအတွငး်ODင့ ်ြပငပ် ODစခ်(စလံ(းမD 

သက်ဆိ(ငသ်Sများစွာတိ(ကိ့( ေဆွးေOးွတိ(ငပ်ငသ်င့ပ်ါသည်။  

– အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ြခငး်၊ ေစာင့H်ကည့်ေလ့လာြခငး်=>င့ ် ချိန်ညIမိG 
ြပ5လBပ်ြခငး်။ မDနက်နထိ်ေရာက်ေသာ ကာကွယ်ေရးြပ>ြပငေ်ြပာငး် 

လဲမMသည် ြပ>ြပငေ်ြပာငး်လဲမMအား အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ြခငး်ODင့ ်

ထွက်ေပ6ချက်ရလဒမ်ျားကိ( ေစာင့J်ကည့ေ်လလ့ာရန ်

    ကာကယွေ်ရးက>တငွ ် ကျား/မ တန်းတJညမီOမA ရSCိြခငး်၏ 

အကျိ=းေကျးဇJးများ ကျား/မ တနး်တSညီမyမMသည် အေြခခံလSအ့ခွင့ ်

အေရးODင့ ် ဒမိီ(ကေရစနီည်းကျ မyတမM (SSR ေနာက်ခံအေJကာငး်အရာ 

လက်စွြဲဖစသ်ည့ ် "ကျား/မ တနး်တSညီမyေရးODင့ ် လံ(ြခံ>ေရးကLအား 

ေကာငး်မွနသ်ည့အ်(ပ်ချ>ပ်မMေပးေရး" ODင့ ် "ကျား/မ တနး်တSညီမyေရးODင့ ်

လံ(ြခံ>ေရးကLအား ြပ>ြပငေ်ြပာငး်လဲေရး" တိ(ကိ့( Jကည့P်Mပါ) တိ(ကိ့( ြမkင့ ်

တငေ်ပးရငး် လံ(ြခံ>ေရးကL၏ လ(ပ်ေဆာငမ်Mစွမ်းပကားကိ( တိ(းတက် 

ေကာငး်မွနေ်စသည် -  

– ပိBမိBေကာငး်မွန်ေသာ လBပ်ေဆာငမ်Gစွမ်းပကား - ကျား/မ တနး်တSညီ 

မyမMတွင ်နည်းဗျÇဟာပိ(ငး်ဆိ(ငရ်ာ အားသာချက်များ (လS ့ ေဘာငအ်ဖဲွ/ 

အစည်းတစခ်(ခ(တွင ် ကျား/မ အားလံ(းODင့ ် အတSတကွ လ(ပ်ကိ(င ်

ေဆာငရွ်က်Oိ(ငြ်ခငး်)၊ လ(ပ်ငနး်ပိ(ငး်ဆိ(ငရ်ာ အားသာချက်များ (လ(ပ် 

ငနး်ခွင၏် ကျား/မ ဆိ(ငရ်ာ ဆနး်စစခ်ျက်ကိ( ြပ>လ(ပ်Oိ(ငြ်ခငး်)၊ ODင့ ်

မဟာဗျÇဟာေြမာက် အားသာချက်များ (ဆံ(းြဖတ်ချက်ချမDတ်ြခငး် 

လ(ပ်ငနး်စဥ်တွင ်မတSကဲွြပားမM အြပည့အ်ဝCDိြခငး်က အရည်အေသွး 

ကိ( တိ(းတက်ေကာငး်မွနေ်စပါသည်) CDိပါသည်။ 

– အခွင့အ်ေရးများ=>င့ ် ေြဖာင်မ့တသ်မာဓိL>ိမGအား ကာကွယြ်ခငး် - 
ကျား/မ တနး်တSညီမyေရးသည် ဒမိီ(ကေရစနီည်းကျ အရပ်ဘက် 

ထိနး်ချ>ပ်မMဆိ(ငရ်ာ၊ ဥပေဒ စည်းမျlးကိ( ေလးစားလိ(က်နာမMဆိ(ငရ်ာ 

ODင့ ် လSအ့ခွင့အ်ေရးအား ေလးစားလိ(က်နာမMဆိ(ငရ်ာ အေြခခံမSများ 

အတွငး်တွင ် သးီြခားခဲွထ(တ်၍မရေသာ အပိ(ငး်ြဖစပ်ါသည်။ လံ(ြခံ> 

ေရးအား ေဆာငရွ်က်ေပးြခငး်၊ စမံီခန ့ခဲွ်ေပးြခငး်ODင့ ် ေစာင့J်ကည့ ်

ထိနး်ေကျာငး်ေပးြခငး်ဆိ(ငရ်ာကိစcများအေပ6 သာတSညီမy လက် 

လDမ်းမီရယSသံ(းစွြဲခငး်ODင့ ်ကျား/မ ဆိ(ငရ်ာ သးီသန ့လံ်(ြခံ>ေရးအတွက် 

လိ(အပ်ရာများအေပ6 တံ( ့ြပနေ်ြဖCDငး်Oိ(ငမ်MCDိြခငး်တိ(အ့ားလံ(းမDာ ကာ 

ကွယ်ေရးကLအတွငး် စသံတ်မDတ်ချက်အား လိ(က်နာမMCDိြခငး်ကိ( 

တိ(ငး်တာမMြပ>ရနအ်တွက် အေရး_ကီးေသာ ကိ(းကားရန ် စOံMနး်သတ် 

မDတ်ချက်များ ြဖစေ်ပသည်။ 
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စနစယ်O\ရားများ လိ(အပ်လျက်CDိရာ၊ သိ(မ့Dသာ ေဆာငရွ်က်မMနယ်ပယ် 

တွငး် ခရီးေပါက်ေရာက်မMကိစcODင့ ် အေြပာငး်အလဲများြဖစ ်

ေပ6 ြခငး်ကိစcတိ(အ့တွက် လ(ပ်ငနး်အစအီစဥ်များကိ( ချိနည်kမိMြပ>လ(ပ် 

ေပးOိ(ငမ်ည်ြဖစသ်ည်။ ဘက်စံ(ပါဝငမ်MCDိေသာ ြပ>ြပငေ်ြပာငး်လဲေရး 

လ(ပ်ငနး်အစအီစဥ်များသည် ယငး်တိ(အ့ား အစြပ>ေပးခ့ဲသည့ ်အစိ(းရ 

၏ သက်တမ်းထက် ပိ(မိ(CDည်JကာေလC့Dိသည့အ်တွက် အထSးသြဖင့ ်

အေရးပါပါသည်။ 

ကာကွယ်ေရး ြပ>ြပငေ်ြပာငး်လဲမMသည် (အထSးသြဖင့ ် Oိ(ငင်တံစခ်(သည် 

စစေ်ရးစွမ်းရည်အသစမ်ျားတွင ် ရငး်ODးီြမk>ပ်ODရံန ် လိ(အပ်ေသာအခါမျိ>း 

တွင)် အက(နအ်ကျများOိ(ငသ်ြဖင့ ်ဘ@ာေရးဆိBငရ်ာ အစအီစဥကိ်B ဂ B̀တ 

စိBက်ေရးဆွြဲခငး်=>င့ ် စမံီခန ့်ခဲွြခငး်တိ(သ့ည် မCDိမြဖစလိ်(အပ်သည်။ လ(ပ် 

ငနး်စဥ်တစေ်လyာက်တွင ် က(နက်ျစရိတ်အား ဆနး်စစြ်ခငး်ကိစc၊ ေစာင့ ်

Jကည့ေ်လလ့ာြခငး်ကိစcODင့ ် ဘက်ဂျက်ပိ(ငး်ဆိ(ငရ်ာ ေနာက်ဆက်တဲွ 

ေဆာငရွ်က်ြခငး်ကိစcတိ(က့ တည်Wငမ်ိမMODင့ ်ေရCDည်တည်တံမ့Mကိ( ေပးစွမ်း 

ပါသည်။  

ြပည်သXလXထBအတက်ွ အဆက်မြပတေ်သာ သတငး်ြပန်HကားေရးကိB 
aကိ5းပမ်းေဆာငရွ်က်ေပးမGသည် ကာကွယ်ေရး ဖဲွ/စည်းတည်ေထာငမ်M 

အား အကSအညီြဖစေ်စWပီး လSထ(အား ြပ>ြပငေ်ြပာငး်လဲေရးအေပ6 သCိDိ 

နားလည်ေစကာ ေဝဖနအ်ကဲြဖတ်ရန ်အကSအညီြဖစေ်စပါသည်။ ေရတိ( 

ကာလတွင ်လSသားODင့ ်လSမMအသိ(ငး်အဝိ(ငး် ေနာက်ဆက်တဲွ အကျိ>းဆက် 

များကိ( ချင့တွ်က်လျက် ဘက်စံ(ပါဝငမ်MCDိေသာ ကာကွယ်ေရးြပ>ြပင ်

ေြပာငး်လဲမM၏ ေရတိ(ေရCDည် အကျိ>းေကျးဇSးများကိ(ေသာ်လည်း 

ေကာငး်၊ ေတွ/ CDိထားသည့ ် လက်တေလာ Wခိမ်းေြခာက်မMအO\ရာယ် များ 

အား ကိ(ငတွ်ယ်ေြဖCDငး်ရမည့ ်ဖိအားများကိ(ေသာ်လည်းေကာငး် သတငး် 

ြပနJ်ကားေရး လMပ်CDားမMများက လ|မ်းြခံ>မMေပးသင့သ်ည်။  

စစဘ်က်ဆိ(ငရ်ာ ပစcည်းများသည် က(နက်ျမMODင့ ် သက်တမ်းJကာCDည်ခံမM 

CDိြခငး်ေJကာင့ ် Oိ(ငင်မံျားစွာသည် ကာကွယေ်ရးအစအီစbေရးဆွမဲGစနစ ်

တစခ်BကိB ကျင့သ်ံBးHကသည်။ ဥပမာအားြဖင့ ်အစအီစlတစခ်(သည် ေရ 

CDည်PMေထာင့ ် (ဥပမာ ၁၅ ODစမ်D ၂၀) ကိ( ပိ(၍တိကျWပီး အေသးစတ်ိကျ 

ေသာ (ဥပမာ ေလးODစတ်ာ) ODင့ ်ေပါငး်စပ်လyငေ်ပါငး်စပ်Oိ(ငသ်ည်။ ကာ 

ကွယ်ေရး ြပ>ြပငေ်ြပာငး်လဲမMသည် အတိတ်ကဆံ(းြဖတ်ချက်များ 

ကိ( ထည့သွ်ငး်စlးစားရနသ်ာမက လံ(ြခံ>ေရး၊ နည်းပညာODင့ ် လSမMပထဝီ 

တိ(O့ Dင့ပ်တ်သက်သည့ ်အနာဂတ် ြဖစေ်ပ6တိ(းတက်မMများအြပင ်လSအ့ဖဲွ/အ 

စည်းက မိမိကိ(ယ်မိမိ PM ြမငပံ်(များ ေြပာငး်လဲလာပံ(တိ(အ့တွက်လည်း _ကိ> 

တငတွ်က်ဆထားရန ်လိ(အပ်သည်။ 
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ကာကယွေ်ရးြပ=ြပငေ်ြပာငး်လေဲရးBCင့ ်SSG BCင့ ်SSR တိ;က့ိ; 

မညသ်ညက် ချိတဆ်ကေ်ပးပါသနညး်။ 

တာဝနခံ်ြခငး်CDိမMODင့ ် ဒမိီ(ကေရစနီည်းကျ ထိနး်ချ>ပ်မMတိ(ကိ့( ထည့သွ်ငး် 

စဥ်းစားြခငး်မCDိဘ ဲ လ(ပ်ေဆာငမ်Mစွမ်းပကား၊ ေလက့ျင့သ်ငတ်နး်ေပးမM 

သိ(မ့ဟ(တ် ပစcည်းကိရိယာ စသည်တိ(၏့ နည်းပညာပိ(ငး်ဆနသ်ည့ ် အ 

စတ်ိအပိ(ငး်များကိ(သာ အဓိကအေလးေပးသည့ ် ြပ>ြပငေ်ြပာငး်လဲေရး 

ဆိ(ငရ်ာ _ကိ>းပမ်းအားထ(တ်မMတိ(မ့Dာ SSR ၏ အစတ်ိအပိ(ငး်မဟ(တ်ဘ ဲ

ေကာငး်မွနသ်ည့ ်SSG ကိ( အားနည်းေစOိ(ငပ်ါသည်။ တာဝနခံ်မMကိစcသည် 

ကာကွယ်ေရးကLတွငး်CDိ အဖဲွ/အစည်းဌာနများODင့ ် လက်နက်ကိ(ငတ်ပ် 

ဖဲွ/များအေပ6တွင ်ကွပ်ကဲမMODင့ ်ထိနး်ချ>ပ်မMတိ(မ့Dတစဆ်င့ ်အကျံ>းဝငသ်က် 

ေရာက်Wပီး၊ ဝန_်ကီးဌာန၏ လ(ပ်ကိ(ငေ်ဆာငရွ်က်မM အေပ6တွငလ်ည်း အ 

ကျံ>းဝငသ်က် ေရာက်မMCDိပါသည်။  

ကာကွယ်ေရးကL၏ တာဝနခံ်ြခငး်CDိမMODင့ ် ပွင့လ်ငး်ြမငသ်ာြခငး်CDိမM 

တိ(ကိ့( တိ(းတက်ေကာငး်မွနေ်စသည့ ်ကာကွယ်ေရးြပ>ြပငေ်ြပာငး်လဲမMအ 

ေပ6 _ကိ>းပမ်းေဆာငရွ်က်ချက်များODင့ ်ထွက်ေပ6လာေသာရလဒမ်ျားတွင ်

ဥပမာအားြဖင့ ်ပါဝငသ်ည်များမDာ - 

– ေစာင့H်ကည့်ထန်ိးေကျာငး်ေရးအတက်ွ အသစေ်သာ အဖဲွcအစည်းဌာ 

နများ သိBမ့ဟBတ ် လBပ်ငန်းစဥမ်ျား၊ ဥပမာအားြဖင့၊် အရပ်ဘက်ODင့ ်

စစဘ်က် ဌာနချ>ပ်များကိ( တဲွထားေပးသည့ ် ေပါငး်စပ်ထားေသာ 

ကာကွယ်ေရးဝန_်ကီးဌာနတစခ်(၊ စစဘ်က်ဆိ(ငရ်ာ တိ(ငတ်နး်မM စံ(စမ်း 

စစေ်ဆးသည့ ်ပ(ဂwိ>လ် သိ(မ့ဟ(တ် ကာကွယ်ေရးODင့ ်လံ(ြခံ>ေရးဆိ(ငရ်ာ 

လ|တ်ေတာ်ေကာ်မတီ၊ 

– စစတ်ပ်တငွး် အဆင့ဆ်င့ ် ကွပ်ကဲမGပံBစအံေပC အေြပာငး်အလမဲျား 
ြပ5လBပ်ြခငး်၊ ဖဲွcစည်းပံBအေြခခံဥပေဒဆိBငရ်ာ ြမIင့တ်ငထ်ားသည့် 
ထန်ိးချ5ပ်မGများODင့ ် စစတ်ပ်အေပ6 လSမMအဖဲွ/အစည်း၏ ခိ(ငမ်ာသည့ ်

ေစာင့J်ကည့ေ်လလ့ာြခငး်၊ 

– ကာကွယေ်ရးက@ဆိBငရ်ာ ပိBမိBနက် G̀ ိငး်ေသာ အသပိညာ၊ ဥပမာ 

လက်နက်ကိ(ငတ်ပ်ဖဲွ/များ၏ အခနး်ကLများ၊ တာဝနဝ်တ\ ရားများ 

ODင့ပ်တ်သက်သည့ ်ကာကွယ်ေရးဆိ(ငရ်ာ ပညာေရးအတွက်ODင့ ်ြပည် 

သSလSထ(ထံ ြပနJ်ကားေရးအတွက် သငPိ်(းÜ|နး်တမ်းအသစမ်Dတစ ်

ဆင့ ်ရCDိသည်အ့သပိညာြဖစသ်ည်။ 

အဖဲွ/စည်းအတွငး်မDေသာ်လည်းေကာငး် ြပငပ်မDေသာ်လည်းေကာငး် 

ေစာင့J်ကည့ထိ်နး်ေကျာငး်ေရးြပ>လ(ပ်ြခငး်များကိ( ချိတ်ဆက်ေပးထား 

ေသာ စနစယ်O\ရားများသည်လည်း လံ(ြခံ>ေရးဌာနများ အားလံ(း၏ တာ 

ဝနခံ်ြခငး်CDိမMကိ( တိ(းပွားေစOိ(ငရ်ာ၊ ဥပမာ - 

– လBပ်ပိBငခွ်င့အ်ာဏာများ ခဲွြခားထားြခငး်၊ ရဲ၊ နယ်စပ်ေရးရာ အာဏာ 

ပိ(ငမ်ျားODင့ ်အြခားေသာ လံ(ြခံ>ေရးဌာနများကိ( စစတ်ပ်မD CDငး်လငး်စွာ 

ခဲွြခားသတ်မDတ်ထားရမည်။ ြပည့မီ်လက်ခံOိ(ငေ်သာ ဥပေဒ မSေဘာင ်

များODင့ ် အပ်ODငး်ထားေသာ တာဝနမ်ျားကိ(ေဖာ်ြပချက်များက လံ(ြခံ> 

ေရးဆိ(ငရ်ာ လစဟ်ာမMများ သိ(မ့ဟ(တ် အထSးလ(ပ်ငနး်/တာဝန ် ထပ် 

တSကျေနမMများ မCDိေစရန ်ေသချာေစပါသည်။ 

– အရည်အေသးွြပည့်ေသာ ေခါငး်ေဆာငမ်G - တာဝနသ်စိတ်ိODင့ ် တာ 

ဝနယ်Sလိ(စတ်ိအပါအဝင ်အဖဲွ/စည်းတွငး် ကျင့ဝ်တ်၊ စမံီအ(ပ်ချ>ပ်ေရး 

ဆိ(ငရ်ာ စည်းကမ်းODင့ ် ယဥ်ေကျးမMပိ(ငး်ဆိ(ငရ်ာ PMေထာင့က်Lများ 

သည်လည်း စစတ်ပ်အတွငး် ေြဖာင့မ်တ်သမာဓိCDိမMကိ( ထိနး်သမ်ိး 

ေပးပါသည်။ 

– တရားေရး စနစယ်=fရားများ - အရပ်ဘက်ODင့ ်စစဘ်က်ဆိ(ငရ်ာ တ 

ရားေရးစနစမ်ျားသည် ေရွးချယ်စရာမCDိေတာေ့သာအခါ ေနာက်ဆံ(း 

အေနြဖင့ ် အသံ(းြပ>ရသည့ ် အရာများြဖစW်ပီး စစတ်ပ်အား ေြဖာင့ ်

မတ်သမာဓိCDိစွာ လ(ပ်ငနး်လည်ပတ်ေစရန ် အာမခံချက်ေပးသည့ ်

အရာများြဖစသ်ည်။ တရားစရီငေ်ရးစနစ ် ေကာငး်စွာလည်ပတ် 

သည့ ် Oိ(ငင်မံျားတွင ် စစဘ်က်ဆိ(ငရ်ာ ပ(ဂwိ>လ်များအား အထSးတရား 

စရီငေ်ရး လ(ပ်ထံ(းလ(ပ်နည်းများေအာက် ထားCDိေလC့DိWပီး အရပ်သား 

များအတွက်မS အရပ်ဘက်တရားPံ(းများတွင ် တရားစွဆိဲ(မMြပ>လ(ပ်ပါ 

သည်။  

– အရပ်ဘက် ေစာင့H်ကည့်ထန်ိးေကျာငး်မG - အရည်အချငး်CDိ လ|တ် 

ေတာ်ဆိ(ငရ်ာ အဖဲွ/အစည်းများODင့ ် စာရငး်စစတ်ရားPံ(းများ၊ သတငး် 

မီဒယီာODင့ ်အရပ်ဘက်အဖဲွ/အစည်းများ စသည်တိ(က့ ကာကွယ်ေရး 

အား ေစာင့J်ကည့ထိ်နး်ေကျာငး်မM ြပ>လ(ပ်ေပးပါသည်။  
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ကာကယွေ်ရး ြပ=ြပငေ်ြပာငး်လေဲရးအတကွ ် အတားအဆးီများ 

ကိ; မညသ်ိ; ့ ေကျာ်ြဖတမ်ညန်ညး်။ 

ကာကွယ်ေရးြပ>ြပငေ်ြပာငး်လဲေရးကိ( ြပ>လ(ပ်Jကရာတွင ် Oိ(ငင်တိံ(ငး်အ 

ေနြဖင့ ် စနိေ်ခ6မMများကိ( ရငဆိ်(ငJ်ကရေသာ်လည်း SSR မDတစဆ်င့ ်

ေကာငး်မွနသ်ည့ ် SSG ဆိ(ငရ်ာ အေြခခံမSများကိ( အသံ(းချကျင့သ်ံ(းမMြပ> 

ြခငး်အားြဖင့ ် အဆိ(ပါ ြပဿနာများကိ( ကိ(ငတွ်ယ်ေြဖCDငး်ရာတွင ် အကS 

အညီြဖစေ်စပါသည်။ ဥပမာ -   

=ိBငင်ေံရးအပိBငး်မ>=>င့ ် အဖဲွcအစည်းအပိBငး်မ> ခBခံတန်ွးလ>န်မG - အစိ(းရ 

ODင့/်သိ(မ့ဟ(တ် စစဘ်က်ဆိ(ငရ်ာ အဖဲွ/အစည်းဌာနတစခ်(ခ(သည် အေြပာငး် 

အလဲအား ခ(ခံမMြပ>Oိ(ငရ်ာ၊ အေJကာငး်မDာ ၎ငး်တိ(သ့ည် ပိ(ေနWမဲ ကျားေနWမဲ 

အေြခအေနတွင ် ကိ(ယ်ကျိ>းေမyာ်လင့ခ်ျက်တစခ်(၊ Wခိမ်းေြခာက်မM 

အO\ရာယ်အေပ6 မတSသည့အ်ြမငတ်စခ်(၊ Pိ( းရာအစဥ်အလာစတ်ိတစခ်( 

(သိ()့ လ(ပ်ပိ(ငခွ်င့အ်ာဏာODင့ ် ထိနး်ချ>ပ်မMအား ဆံ(းPM ံးမည်ကိ( ေJကာက် 

ရံွ/စတ်ိတစခ်( စသည်တိ( ့ CDိေနသည့အ်တွက် ြဖစပ်ါသည်။ ပဋပိကi၏ 

Pိ(က်ခတ်သက်ေရာက်မMCDိထားသည့ ် အေြခအေနအချိနအ်ခါများတွင ်

ြပ>ြပငေ်ြပာငး်လဲေရးအတွက် လိ(အပ်သည့ ် ယံ(Jကည်မMODင့ ် ပSးေပါငး် 

ေဆာငရွ်က်မMတိ(သ့ည် ေပျာက်ကွယ်ေနOိ(ငပ်ါသည်။  

– ြပ>ြပငေ်ြပာငး်လဲေရးအတွက် ေနာက်ခံအေြခအေန ဆနး်စစမ်M၊ 

ပဋပိကiဆိ(ငရ်ာ အသသိတိြဖင် ့ေဆာငရွ်က်ပံ(နည်းလမ်း၊ Oိ(ငင်တံကာ 

ODင့/်(သိ()့ ြပည်သSလSထ(၏ ေထာက်ခံမMတိ(အ့တွက် ေဆာ်Jသြခငး်၊ 

ထိ( ့ြပင ် ပါဝငပ်တ်သက်သSများအJကား ေကာငး်မွနသ်ည့ ် SSG ၏ 

အကျိ>းေကျးဇSးများကိ( သCိDိေစရနေ်ဆာငရွ်က်ြခငး် စသည်တိ(သ့ည် 

Oိ(ငင်ေံရးအပိ(ငး်မD ခ(ခံတွနး်လDနေ်နမMကိ( ေကျာ်လ|ားOိ(ငရ်န ် အကSအ 

ညီြဖစေ်စပါသည် (SSR ေနာက်ခံအေJကာငး်အရာလက်စွြဲဖစသ်ည့ ်

"လံ(ြခံ>ေရးကLအား အ(ပ်ချ>ပ်မMေပးေရး" ကိ( Jကည့ပ်ါ)။ 

နည်းပညာပိBငး် စန်ိေခCမGများ - ကာကွယ်ေရးြပ>ြပငေ်ြပာငး်လဲေရးအား 

အစစီဥ်ေရးဆဲွြခငး်ODင့ ် စမံီခန ့ခဲွ်ြခငး်သည် PMပ်ေထွးWပီး စစဘ်က်ODင့ ်

အရပ်ဘက် ODစဖ်က်စလံ(းမD ကာကွယ်ေရးဆိ(ငရ်ာ က~မ်းကျငသ်Sများ၏ 

ပSးေပါငး်ပါဝငမ်Mအြပင ် လSမMအဖဲွ/အစည်း၏ ပSးေပါငး်ပါဝငမ်MODင့ ် ြပည်သS 

လSထ(ODင့ ် ေဆွးေOးွတိ(ငပ်ငမ်Mတိ(ကိ့( လိ(အပ်ပါသည်။ လံ(ေလာက်မMမCDိ 

သည့ ် ဘLေရးအရငး်အြမစမ်ျားသည်လည်း ြပ>ြပငေ်ြပာငး်လဲေရးကိ( 

ဟန ့တ်ားမMြပ>ပါသည်။  

– မတSကဲွြပားသSများပါဝငသ်ည့ ် ဆံ(းြဖတ်ချက်ချမDတ်မMလ(ပ်ငနး်စဥ်ODင့ ်

ပညာရပ်က~မ်းကျငမ်M၊ စွမ်းေဆာငရ်ည် ြမkင့တ်ငြ်ခငး်ODင့ ် ြပငပ် 

ေထာက်ပ့ံမMတိ(သ့ည် လိ(အပ်ေသာ ပညာရပ်က~မ်းကျငမ်M ODင့ ်ဘLာ 

ေရးအရငး်အြမစမ်ျားကိ( ပ့ံပိ(းေပးပါသည်။ ပိ(မိ(ကျယ်ြပန ့ေ်သာ SSR 

လ(ပ်ငနး်အစအီစဥ်တစခ်(၏ အေြခအေနအချိနအ်ခါများအတွငး် ကာ 

ကွယ်ေရးြပ>ြပငေ်ြပာငး်လဲေရးအား ထားCDိြခငး်သည် အကSအညီ 

ြဖစေ်စOိ(ငပ်ါသည် (SSR ေနာက်ခံအေJကာငး်အရာလက်စွြဲဖစသ်ည့ ်

"လံ(ြခံ>ေရးကLအား ြပ>ြပငေ်ြပာငး်လဲေရး" ကိ( Jကည့P်Mပါ)။ 

မေသချာ မေရရာမG - ကာကွယ်ေရးြပ>ြပငေ်ြပာငး်လဲမM၏ အလားအလာ 

CDိေသာ အကျိ>းေကျးဇSးများကိ( တိ(ငး်တာရန ် ခက်ခဲသည့အ်တွက် Oိ(ငင် ံ

ေရးသမားများODင့ ် ြပည်သSလSထ(၏ အြမငတွ်င ် ြပ>ြပငေ်ြပာငး်လဲေရး 

သည် အO\ရာယ်များသည် သိ(တ့ည်းမဟ(တ် အေရးမပါသည့ပံ်(ေပါက်ေစ 

ပါသည်။ လSတိ(သ့ည် အေြပာငး်အလဲကိ( ေJကာက်ရံွ/ Jကရာ ြပ>ြပငေ်ြပာငး် 

လဲေရးကာလအတွငး် Oိ(ငင်သံည် ထိခိ(က်လွယ်အားနည်းမM Jကံ>ေတွ/ရန ်

ြဖစO်ိ(ငေ်ြခအပါအဝငြ်ဖစသ်ည်။  

– ြပည်သSလSထ(ODင့ ်ထိေတွ/ဆက်ဆံြခငး်ODင့ ်ြပ>ြပငေ်ြပာငး်လဲမM၏ အ

ကျိ>းေကျးဇSးများODင့ပ်တ်သက်ေသာ လ(ပ်ငနး်ODင့သ်က်ဆိ(ငသ်ည့ ်

ပညာေရးသည် ေJကာက်ရံွ/ မMကိ(ေကျာ်လ|ားOိ(ငရ်န ်အကSအညီြဖစေ်စ 

ရာ အထSးသြဖင့ ်အမျိ>းသားလံ(ြခံ>ေရးမSဝါဒအား ြပနလ်ည်သံ(းသပ်မM 

ြပ>လ(ပ်ြခငး်ကိစcတွငြ်ဖစပ်ါသည် (SSR ေနာက်ခံအေJကာငး်အရာ 

လက်စွြဲဖစသ်ည့ ်"အမျိ>းသား လံ(ြခံ>ေရး မSဝါဒများ" ကိ( Jကည့ပ်ါ)။  
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ေနာကထ်ပ်ဖတစ်ရာ 

ကာကွယ်ေရးြပ>ြပငေ်ြပာငး်လဲေရးODင်ပ့တ်သက်ေသာ online အရငး်အ 

ြမစမ်ျား ကျယ်ြပန်စွ့ာ စ(စည်းေပးထားမMအတွက် ေအာက်ပါကိ( သွား 

ေရာက်ေပးပါ။   

http://issat.dcaf.ch/Learn/SSR-in-Practice/Thematicsin-
Practice/Defence-Reform  

ကာကွယ်ေရးြပ>ြပငေ်ြပာငး်လဲေရးဆိ(ငရ်ာ Oိ(ငင်တံကာ မSဝါဒစOံMနး်များအ 

ေပ6 ြခံ>ငံ(သံ(းသပ်မMတစခ်(အတွက် - 

– United Nations Department of Peacekeeping 

Operations  

 Policy: Defence Sector Reform    

New York: United Nations, 2011. 

– OECD Development Assistance Committee Section 
7.2: Defence Reform in OECD DAC Handbook on 

Security System Reform:  

Supporting Security and Justice, 124 – 139.  Paris: 

Organisation for Economic Cooperation and 

Development, 2007. 

ကာကွယ်ေရး စမံီခန်ခဲွ့ြခငး်ODင် ့ အဖဲွ/အစည်းတည်ေဆာက်ြခငး်ဆိ(ငရ်ာ 

အေသးစတ်ိအချက်အလက်များအတွက် - 

 –  Hari Bucur-Marcu (ed.)   

Essentials of Defence Institution Building  Vienna, 

Geneva: DCAF, 2009. 

– Hari Bucur-Marcu, Philipp Fluri and Todor Tagarev  

(eds.)   

Defence Management: An Introduction  Geneva: 

DCAF, 2009. 

– Willem Frederik van Eekelen and Philipp Fluri (eds.) 

Defence Institution Building: A Sourcebook in 
Support of the Partnership Action Plan Vienna: 

Austrian National Defence Academy, 2006. 

ပဋပိကiအလွန ်အေြခအေနများတွင ်ကာကွယ်ေရးြပ>ြပငေ်ြပာငး်လဲေရး 

ဆိ(ငရ်ာ ထပ်ဆင်သ့CိDိလိ(ပါက - 

– Mark Knight  

SSR: Post-conflict Integration  

Helpdesk Query. Birmingham: University of Birmingham, 

Global Facilitation Network for Security Sector Reform, 

August 2009. 

–   Roy Licklider (ed.)  

New Armies from Old: Merging Competing Military 

Forces after Civil Wars  

Washington, DC: Georgetown University Press, 2014. 

–   Alexandra Kerr and Michael Miklaucic (eds.)  

Effective, Legitimate, Secure: Insights for Defence 

Institution Building  

Washington, DC: National Defense University,  Center 

for Complex Operations, 2017. 

ကာကွယ်ေရးြပ>ြပငေ်ြပာငး်လဲမMတွင ် ဒမိီ(ကေရစနီည်းကျ ထိနး်ချ>ပ်မMODင် ့

ေစာင်J့ကည်ထိ့နး်ေကျာငး်ြခငး်ဆိ(ငရ်ာ အေသးစတ်ိအချက်အလက်များ 

အတွက် -  

–   Valeri Ratchev   

Civilianisation of the Defence Ministry:   
A Functional Approach to a Modern Defence  

Institution Geneva: 

DCAF, 2011. 

–  Benjamin S. Buckland and William McDermott 

Ombuds Institutions for the Armed Forces:   
A Handbook  

Geneva: DCAF, 2012. 

– Todor Tagarev (ed.)   

Building Integrity and Reducing Corruption in 
Defence: A Compendium of Best Practices  Geneva: 

DCAF, 2010. 

– Cheryl Hendricks and Lauren Hutton  

Tool 3: Defence Reform and Gender in Gender 

and Security Sector Reform Toolkit, edited by 

Megan Bastick and Kristin Valasek. Geneva: DCAF, 

OSCE/ODIHR, UN-INSTRAW, 2008.  

	
DCAF ၏ ထပ်ဆင့ ်အရငး်အြမစမ်ျား 
DCAF က SSR ODင့ေ်ကာငး်မွနေ်သာ SSG တိ(၏့ ကLPMေထာင့အ်ား 

လံ(းအတွက် လက်စွသဲံ(းသည့အ်ရာ (tools) မျိ>းစံ(၊ လက်စွစဲာအ(ပ် များODင့ ်

လမ်းÜ|နမ်M မျိ>းစံ(ကိ( ထ(တ်ေဝသည်၊ အခမ့ဲ download ရယS ရန ်www. 
dcaf.ch သိ(မ့ဟ(တ် https://securitysectorintegrity.com/de	

fence-management	တွင ်ရCDိOိ(ငပ်ါသည်။  

များစွာေသာ အရငး်အြမစမ်ျား ကိ(လည်း အဂ∏လိပ်ဘာသာစကားြဖင့သ်ာ 

မက အြခားဘာသာစကားများြဖင့လ်ည်း ရCDိOိ(ငပ်ါသည်။ 

– DCAF-ISSAT website က SSR လ(ပ်ငနး်ေဆာငရွ်က်သSများအ 

တွက် အွနလိ်(ငး်သငယ်SမM အရငး်အြမစ ် အမျိ>းမျိ>းကိ( ဤတွင ်

http://issat.dcaf.ch ရCDိေစပါသည် 
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DCAF - လံBြခံ5ေရးက@အား အBပ်ချ5ပ်မGေပးေရးအတက်ွ ဂျီနီဗာစငတ်ာသည် Oိ(ငင်တံ 

ကာ ေဖာငေ်ဒးCDငး် တစခ်(ြဖစW်ပီး လ(ပ်ငနး်တာဝနမ်Dာ ေကာငး်မွနေ်သာ အ(ပ်ချ>ပ်မMေပးေရးODင့ ်

ြပ>ြပငေ်ြပာငး်လဲေရး ကိစcတိ(တွ့င ်Oိ(ငင်တံကာအသိ(ငး်အဝိ(ငး်အား ေထာက်ကSေပးရန ် ြဖစပ်ါ 

သည်။  DCAF သည် စြံပ>သတ်မDတ်ချက်များODင့ ် စခံျိနစ်Üံ|နး်များကိ( ေဖာ်ထ(တ်ြပ>စ(၍ ထွနး် 

ကားေစကာ၊ အလိ(က်သင့ြ်ပ>ြပငထ်ားေသာ မSဝါဒဆိ(ငရ်ာ သ(ေတသနများ ြပ>လ(ပ်Wပီး၊ ဒမိီ(ကေရ 

စ ီလံ(ြခံ>ေရးကLအား အ(ပ်ချ>ပ်မMေပးေရးကိ( ြမkင့တ်ငရ်န ်ေကာငး်မွနေ်သာ အေလအ့ကျင့မ်ျား 

ODင့ ်ေထာက်ခံအJကံြပ>ချက်များကိ( ေဖာ်ထ(တ်သတ်မDတ်၍ Oိ(ငင်တွံငး် အJကံေပး အကSအညီODင့ ်

လက်ေတွ/ ကျေသာ အကSအညီေပးအပ်ြခငး် အစအီစlများကိ( ေထာက်ပ့ံေပးသည်။ 

DCAF ၏ ေကျးဇXးတငL်>ိမGအား ေဖာ်ြပြခငး်   

Thammy Evans	အား စာေပေရးသားေပးမMအတွက် 

Ronja Harder ODင် ့ Jasper Linke အား သ(ေတသနအတွက် ပါဝငက်Sညီြပ>မMများ၊ 

ေရးသားေပးြခငး်ODင် ့တည်းြဖတ်ေပးမMတိ(အ့တွက်  

Jenny Rouse အား အဂ∏လိပ်ဘာသာအား စစိစေ်ပးမMအတွက် 

Florence Lesur အား ြပငသ်စဘ်ာသာသိ( ့ ြပနဆိ်(ေပးမMအတွက် 

Géraldine Chantegrel အား ြပငသ်စဘ်ာသာအား စစိစေ်ပးမMအတွက် 
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