
  

SSR န ောက်ခံအန ကောင််းအရောလက်စ ွဲ (SSR BACKGROUNDER) 

 
 

နှစ် (၂၀) ပြည ် 

လ ုံပ  ြုံရ ေးကဏ္ဍ နငှ  ်ကျန်ေးမာရ ေးကြ်ဆ ုံကမ်ှု ကာလမျာေး 

(The Security Sector and Health Crises) 

 ယ်န ြေတစ်ခုအတ င််း က ်းစက်လျက်ရှှိန ောနရောဂါြေျော်းနငှ ် ကြ္ေော ကပ်နရောဂါြေျော်းကှို ကကှိြိုတင်ကောက ယ် ခင််း 

နငှ ် တု  ် ပ ်န ြေရှင််းတှို  တ င် လံု ခံြိုနရ်းကဏ္ဍတ င််း ပါဝင်န ောင်ရ က်  ြေျော်း၏ အခ ််းကဏ္ဍြေျော်း 

ယ ုံစာစဉ်အတ ွဲမျာေးအရ ကာင်ေး 

SSR ရနာက်  အရ ကာင်ေးအ ာလက်စ ွဲမျာေးသည် (SSG) လ ုံပ  ြုံရ ေးကဏ္ဍအာေး ရကာင်ေးမ န်သည ်အုံြ် ျြုံြ်မှုရြေးရ ေးနှင ် (SSR) လ ုံ 

ပ  ြုံရ ေးကဏ္ဍအာေး ပြြုံပြင်ရပြာင်ေးလွဲရ ေးတ ုံ  တ င် ြါဝင်သည ် ရ ါင်ေးစဉ်မျာေးနှင ် အယူအဆမျာေးက ုံ ကျစ်လျစ်ပြည စ် ုံစ ာ မ တ်ဆက် 

ရြေးထာေးြါသည်။ ယ ုံစာစဉ်အတ ွဲလ ုံက်သည် န ုံင်င တကာအရတ ွေ့အ က ြုံအရတာ်မျာေးမျာေးက ုံ အရပ   လျှက် ယရန  ရ တ် ပငင်ေး  ုံ 

ရဆ ေးရန ေးမှုမျာေးက ုံ အနှစ် ျြုံြ်ရ ာ်ပြကာ၊ အဓ ကစကာေးလ ုံေး အသ ုံေးအနှုန်ေးမျာေးက ုံ ရှင်ေးလင်ေးရ ာ်ပြ၍၊ အဓ ကအ ျက်အ ျာကျ 

သည ် အာေးပြ ြုံင်မှုမျာေးက ုံ ပမင်သာရအာင်ပြသရြေးြါသည်။ SSR ရနာက်  အရ ကာင်ေးအ ာလက်စ ွဲမျာေးသည် ရကာင်ေးမ န်ရသာ 

အုံြ် ျြုံြ်မှုရြေးရ ေး သ ုံ  မဟုံတ် ပြြုံပြင်ရပြာင်ေးလွဲရ ေးတ ုံ  အတ က် သတ်သတ်မှတ်မှတ်ပ စ်ပြ ေးသာေး စနစ်ြ ုံစ မျာေး၊ မူဝါဒမျာေး သ ုံ  မ 

ဟုံတ် အ က ပြြုံ ျက်မျာေးက ုံ ရ ကာ်ပငာရြေးပ င်ေးမဟုံတ်ြါြွဲ  တ်ရှုသမူျာေးက ရ ါင်ေးစဉ်တစ် ုံပ င်ေးစ အရြေါ်တ င် ၎င်ေးတ ုံ  ၏ အသ  

ြညာက ုံ တ ုံေး ျွဲွေ့ န ုံင် န် ထြ်မ ရလ လာန ုံင်မည  ် တ်ရှုစ ာအ င်ေးအပမစ်မျာေးက ုံသာ စ စဉ်ရြေးပ င်ေးပ စ်ြါသည်။ SSR ရနာက်  အ 

ရ ကာင်ေးအ ာလက်စ ွဲမျာေးသည် လ ုံပ  ြုံရ ေးဆ ုံင် ာက စစ၌ အုံြ် ျြုံြ်မှုရြေးရ ေးနှင ် ပြြုံပြင်ရပြာင်ေးလွဲရ ေးတ ုံ  တ င် ြါဝင်ြတ်သက် 

သမူျာေးအတ က် ရကာင်ေးမ န်ရသာ SSG နှင ် SSR ဆ ုံင် ာ ယရန  ရ တ ်နညေ်းလမ်ေးနညေ်းနာမျာေးက ုံ နာေးလည်သ ရှ န ုံင်ရ ုံသာမက နှု က် 

နှု က် ျွတ် ျွတ် အကွဲပ တ်န ုံင် န်အတ က်ြါ အ င်ေးအပမစ်တစ် ုံြင် ပ စ်ရြသည်။ 

ဤ SSR ရနာက်  အရ ကာင်ေးအ ာလက်စ ွဲ အရ ကာင်ေး 

ဤ SSR ရနာက်  အရ ကာင်ေးအ ာလက်စ ွဲသည် ကျန်ေးမာရ ေးကြ်ဆ ုံက်မှုကာလမျာေးတ င် လ ုံပ  ြုံရ ေးကဏ္ဍတ င်ေး ြါဝင်ရဆာင ်

  က်သမူျာေး၏ အ န်ေးကဏ္ဍအရ ကာင်ေးပ စ်သည်။ ကူေးစက်ရ ာဂါပ စ်ြ ာေးမှုမျာေးသည် ကျန်ေးမာရ ေးစနစ်မျာေးက ုံသာမက န ုံင်င  

ရ ေး၊ စ ေးြ ာေးရ ေး၊ စာေးနြ်  ကခာ၊ ရ ၊ ြညာရ ေး၊ လူမှုရ ေးနှင  ် ယဉ်ရကျေးမှုဆ ုံင် ာ စနစ်မျာေး အရြေါ်တ င်လည်ေး   အာေးပ စ်ရစြါ 

သည်။ ထ ုံ  ရ ကာင ် လ ုံပ  ြုံရ ေးအ  ွဲွေ့အစည်ေးမျာေးအရနပ င ် မဟာဗျျူဟာရပမာက် အကျ ြုံေးရကျေးဇူေးမျာေးက ုံ ြ  ြ ုံေးရြေးပြ ေး ဘက်ရြါင်ေး 

စ ုံ အကျြ်အတည်ေးကက ြုံတင်ကာက ယ်ရ ေးနှင ် တ ုံ  ပြန်မှုအတ င်ေး မရှ မပ စ်လ ုံအြ်သည ် အရ ေးြါရသာ အ န်ေးကဏ္ဍမျာေးအာေး 

ရဆာင်  က်မှုပြြုံြါသည်။ 

SSR ရနာက်  အရ ကာင်ေးအ ာလက်စ ွဲသည် ရအာက်ြါရမေး  န်ေးမျာေးက ုံ ရပ ဆ ုံရြေးြါသည် -- 

 ကျန််းမာရ ်းကပ်ဆ ိုက်မှုဆ ိုသည်မ ာ အဘယ်နည််း။ စာမျက်န ာ ၂ 

 ကျန််းမာရ ်းကပ်ဆ ိုက်မှုမျာ်းက မည်သည ် လ ိုခ  ြုံရ ်းဆ ိုင် ာ စ န်ရ ေါ်မှုမျာ်းက ို တ ို်းမျာ်းရစသနည််း။ စာမျက်န ာ ၂ 

 လ ိုခ  ြုံရ ်းကဏ္ဍတွင််း ပါဝငရ်ဆာင် ွက်သူမျာ်းသည် အဘယ်အ န််းကဏ္ဍမျာ်းအတွင််း ပါဝင်ရဆာင် ွက်ကကသနည််း။ စောြေျက်နှော ၅ 

 လ ိုခ  ြုံရ ်းအဖွ ွဲ့အစည််းမျာ်း၏ ပါ၀င်ပတ်သက်မှုန င ် ယင််းတ ို  အာ်း ရစာင ်ကကည ်ထ န််းရကျာင််းမှုအာ်း အဘယ်ရကကာင ် မရ  မခဖစ်လ ို  

 အပ်သနည််း။ စာမျက်န ာ ၅  

ကျန််းမာရ ်းကပ်ဆ ိုက်မှုမျာ်းအတွင််း လ ိုခ  ြုံရ ်းကဏ္ဍ ပါဝင်ခ င််း၏ အနတ ာယ်မျာ်းန င ် အကျ ြုံ်းရကျ်းဇူ်းမျာ်းကာ်း  

        အဘယ်နည််း။ စောြေျက်နှော ၈ 

       လ ိုခ  ြုံရ ်းကဏ္ဍအာ်း (ရကာင််းမွန်ရသာ) အိုပ် ျြုံပ်ရ ်း SSG သည် ခပည်သူ  ကျန််းမာရ ်းန င ် ကျန််းမာရ ်းကပ်ဆ ိုက်မှုမျာ်းအတွက် 

       ဗဟ ို ျက်မ မည်က  သ ို  ခဖစ်ရနပါသနည််း။ စောြေျက်နှော ၈   



DCAF ၏ SSR န ောက်ခံအန ကောင််းအရောလက်စ ွဲ | ကာကွယ်ရ ေး ပြြုပြင်ရပြာင်ေးလဲရ ေး (Defence Reform) 
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ကျန်ေးမာရ ေးကြ်ဆ ုံက်မှုဆ ုံသည်မှာ အဘယ်နည်ေး။ 

ကျ ််းြေောနရ်းကပ် ှိုက်ြေှု ှို ည်ြှေော ရပ်ရ ော  ှို  ြေဟုတ် နှိုင်ငံတ င််း ြေစ်ပ ော်း 

န ော ဥပြေော ှိုရလျှင်  ယ်န ြေတစ်ခုအတ င််း က ်းစက်လျက်ရှှိန ောနရော 

ဂါ၊  ှို  တည််းြေဟုတ် နေ တ င််း  ှို  ြေဟုတ် ကြ္ေောလုံ်း ှိုင်ရော အ င ်တ င် 

 ြေစ်ပ ော်းန ော ကြ္ေော က ်းစက်နရောဂါကွဲ  ှို   ြေစ် ည ် ရ ာဂါတစ် ုံသည် အ 

သစ်ပ စ်ြ ာေးပ င်ေး သ ုံ  မဟုံတ် ပြင်ေးထန်စ ာပ စ်ြ ာေးပ င်ေး သ ုံ  မဟုံတ် အလျင် 

အပမန် ကူေးစက်ြျ ွေ့ နှ  ရနပ င်ေးကှို  ှိုလှိုပါ ည်။ အချှိြိုျို့က ်းစက်နရောဂါြေျော်း 

 ည် လ ြေျော်းထံြှေ အ ခော်းလ ြေျော်းထံ တှိုက်ရှိုက်ပျံျို့ နှံ    ော်းပပ ်း၊ အချှိြိုျို့ ြှေော 

တှိရစဆော ်ြေျော်း၊ အင််း က်ပှို်းြေျော်း၊ နရ၊ န ြေ၊  ှို  ြေဟုတ် အ ခော်း ဘောဝ 

ပတ်ဝ ််းကျင် ှိုင်ရော က ်းလ ်း က်စပ် ည ်အရောြေျော်းြှေတစ် င ် က ်းစက် 

ပျံျို့ နှံ  နစ ည်။ လတ်တနလောဥပြေောြေျော်းတ င် ပါဝင် ည်ြေျော်းြှေော corona- 

viruses (COVID-19, SARS နှင  ်MERS)၊ အ ဘှိုလော၊ တုပ်နက ်း (၀က်တုပ် 

နက ်း၊  ကက်ငှက်တုပ်နက ်း)၊ အပ ပှိုင််းနရောဂါအြေျှိြို်းြေျှိြို်း (ဇ ကော၊ ချော်းဂတ်စ် 

နရောဂါ၊ တ ဘ နရောဂါ၊ အဝါနရောင်အြေျော်းနရောဂါ)၊ အှိပ်ခ်ျအှိုင်ဗ  /နအအှိုင်ေ  

အက်စ် တှို   ြေစ် ကပါ ည်။ 

က ်းစက်နရောဂါ ြေစ်ပ ော်းြေှုြေျော်းန ကောင ် ကျ ််းြေောနရ်းစ စ်ြေျော်းကှို တှိုက်ရှို က် 

ြေှိအော်း ြေစ်နစ ည်။ အြေျော်းအော်း ြေင ် ဤစ စ်ြေျော်းတ င် အရည်အချင််း 

 ပည ်ြေ ပပ ်း  ပင် င်ထော်း ည ် ၀ ်ထြ်ေ်းြေျော်းြေရှှိ ခင််း၊ လုံနလောက်န ော 

ပစစည််းြေျော်းြေရှှိ ခင််းနှင ် အရင််းအ ြေစ်ြေျော်းကှို လုံနလောက်စ ော စုစည််းစ စဥ် 

ထော်းြေှုြေရှှိ ခင််းတှို    ြေစ်နလ ရှှိပါ ည်။ နထောက်ပံ ပှို  န ောင်နရ်းကှိစစနှင ် အ 

န ခခံအန ောက်အအံုအော်း ည််း ခင််းတှို   ည် အထ ်း  ြေင ်နဝ်းလံနခါင် 

ြေျော်းန ော  ှို  တည််းြေဟုတ် အော်း ည််းချက်ရှှိန ော ထှိခှိုက်လ ယ်န ော လ  

ြေှုအ ှိုင််းအဝှိုင််းြေျော်း ှို   လက်လှြ်ေ်းြေ နရ်းကှိစစတ င် န ောက်တှို်းက  ် တ် 

ချက်ြေျော်းကှို  ြေစ်နပေါ်နစပါ ည်။ ထှို  အ ပင်  ရောဝ ်ြေျော်း၊    ော ပြိုြေျော်း၊ 

လ  ောတင်ယောဉ်နြေောင််းြေျော်း၊ န ်းဝါ်းပညောရှင်ြေျော်းနှင ် ဓောတ်ခ ွဲခ ််းပညောရှင် 

ြေျော်းအပါအ၀င် ကျ ််းြေောနရ်းလုပ် ော်းြေျော်း ည် ကပ်နရောဂါတှိုက်ပ ွဲ 

၏ နရှျို့တ ််းတ င် ရှှိန  ကပပ ်း တောဝ ်ဝတတ ရော်းထြ်ေ်းန ောင်ရော၌ က ်းစက်ြေှု 

ြေျော်းနှင ် ထှိနတ ျို့ရ  ြေင ် ၎င််းတှို   ည် ကှိုယ်တှိုင်ပင် ြေ ကောခဏ ော်း 

နကောင်ြေျော်း  ြေစ် ကရ ည်။ COVID-19၊ ၀က်တုပ်နက ်း၊ အ ဘှိုလောနှင ် 

အ ခော်းအကျပ်အတည််းြေျော်းအတ င််းကျ ််းြေောနရ်းနစောင ်နရှောက်ြေှုစ စ်ြေျော်း

 ည်ေုကခနရောက်ခွဲ  ကရပါ ည်။ 

ကျန်ေးမာရ ေးကြ်ဆ ုံက်မှုမျာေးက မည်သည  ်လ ုံပ  ြုံရ ေးဆ ုံင် ာ စ န် 

ရ ေါ်မှုမျာေးက ုံ တ ုံေးမျာေးရစသနည်ေး။ 

ကျ ််းြေောနရ်းကပ် ှိုက်ြေှုြေျော်းကှို ကှိုယ်စော်း ပြိုန ော အနရ်းနပေါ်အန ခအန  

 ည် ကျ ််းြေောနရ်းစ စ်ြေျော်းအလ  ် ြေစ် ည ် လူသာေးလ ုံပ  ြုံရ ေးနှင ် အရ ေး 

ြါရသာ အရပ   အရဆာက်အအ ုံမျာေးအပြင် အမျ ြုံေးသာေးလ ုံပ  ြုံရ ေးနှင ် 

ပြည်သူလူထုံတ င်ေး တည်ပင မ်ရ ေးတ ုံ  တ င်ြင် ထ   ုံက်လ ယ်သည ်အာေးနည်ေး 

 ျက်မျာေးက ုံ ရ ာ်ပြန ုံင်သည်။  အနရ်းနပေါ် အစ အြံေြေျော်း ည် အ င ် င ် 

က ပ်ကွဲြေှုပုံစံြေျော်းကှို န ပောင််းလွဲနစနှိုင်ပပ ်း  ြေ ်  ်န ောတ  ုံ့ ပ ်န ောင် 

ရ က်ြေှုြေျော်းကှို အော်းနပ်းရ ် လုပ်ပှိုင်ခ င ်အောဏောကှို နပါင််းစပ်ြေှု ြေစ်နစကော 

အော်းနကောင််းနစနှိုင်ပပ ်း၊ ထှိပ်တ ််း အစှို်းရပုဂ္ှိြိုလ်ြေျော်းကှိုပင် ရှိုက်ခတ် က် 

နရောက်ြေှု ရှှိနှိုင် ည်။ ကပ် ှိုက်ြေှုန ကောင ်  ြေစ်နပေါ်လော ည ် ြေလုံ ခံြိုြေှုက 

နြေောက်ထ င််းြေှု၊ ခှို်းြေှု၊  ှိုက်ဘောရောဇဝတ်ြေှု၊ လှိြ်ေလည်ြေှု  ှို  ြေဟုတ် အ ခော်း 

ရောဇဝတ်ြေှုြေျော်း တှို်းြေျော်းလော ခင််း စ ည ်  ပည်  လ ထုတ င််း တည်ပငှိြ်ေြေှု 

ကှိ ု စှိ ်နခေါ်ြေှုြေျော်း  ြေစ်နပေါ်နစနှိုင် ည်။ ထှိုြေျှြေကန ်းဘွဲ၊ ကျ ််းြေောနရ်း 

 ှိုင်ရော စည််းြေျဥ််းဥပနေြေျော်းကှို  ကပ်ြေတ်လှိုက် ောနစ ခင််းက လ တှို  ၏ 

  ော်းလောလှုပ်ရှော်းြေှုအလျဥ်ကှို ရပ်တ  ်နစနှိုင် ခင််း၊ စော ပ်ရှိကခောနှင ် နရကှို 

လက်လှြ်ေ်းြေ ရရှှိနှိုင်ရ ် ခက်ခွဲလောနှိုင်ရောတ င် အထ ်း  ြေင ်   ်း ခော်းခ ွဲ၍ 

က  ် တ်ချက် ြေင ်န ထှိုင်ရ  ြေျော်းအတ က်နှင ်  က်ကက ်းရ ယ်အှိုြေျော်း၊ ြေ 

  ်စ ြ်ေ်း  ြေျော်း၊ နကောင််းစ ောြေ  ော်းလောနှိုင်  ြေျော်း  ှို  တည််းြေဟုတ် နကျ်း 

လက်နေ ြေျော်းတ င် န ထှိုင် က  ြေျော်းအတ က် ြေစ် ခင််း၊ နထောက်ပံ နရ်း 

က င််း က်ြေျော်း အနနှောင ်အယှက် ြေစ် ခင််းြေျော်းက လ  ော်း ခင််းစော ော 

နထောက်ထော်းြေှု အက အည နပ်းနရ်း ကကှိြို်းပြ်ေ်းချက်ြေျော်းအနပေါ်  ဝ ်ထုပ်ဝ ် 

ပှို်း ြေစ်နစနှိုင်ပပ ်း လက် က်ကှိုင်ပဋှိပကခအတ င််း န ထှိုင် ကရ  ြေျော်းအနပေါ် 

ထှိခှိုက်နစနှိုင်ပါ ည်။ ဥပြေော၊ COVID-19 အကျပ်အတည််းကောလအ 

တ င််း တစ်နှိုင်ငံလုံ်း ( ှို  ) န ရောနေ အလှိုက် ပှိတ် ှို  က  ် တ်ြေှုြေျော်း 

ပါဝင်န ော တှို်းချွဲျို့လှိုက်န ော  ပည်   ကျ ််းြေောနရ်း ှိုင်ရော အစ အြံေြေျော်း 

 ည် စ ်းပ ော်းနရ်းလုပ်င ််း အန ်းစော်းြေျော်း၊ ဝင်နင  ည််း  ြေျော်းနှင ် လ  ည််း 

စုြေျော်းကှို အချှိြို်းအစော်းြေည ြေျှစ ော ရှိုက်ခတ် က်နရောက်လျက် စ ်းပ ော်းနရ်း 

ကျ င််းြေှုနှင ် အလုပ်လက်ြေွဲ  ြေစ်ြေှုကှို စတင်နစပါ ည်။ လ အြေျော်းအ ပော်း 

ကှိ ု၎င််းတှို  ၏ န အှိြ်ေြေျော်းအတ င််း က  ် တ်န ထှိုင်နစ ခင််းက စှိတ်ပှိုင််း 

 ှိုင်ရောနှင ် စှိတ်ကျ ််းြေောနရ်း (နှင ်  က်စပ် န ်းဘက် ှိုင်ရော အနထောက် 

အပံ ြေျော်း) အတ က်နှင ် အှိြ်ေတ င််းအ ကြ်ေ်းြေက်ြေှုနှင ် ြေနတော်ြေတော်း ပြိုြေှုြေျော်း 

အတ က်လည််း  ှိ ောထင်ရှော်း ည ် န ောက် က်တ ွဲဂယက်ရှိုက်ခတ်ြေှု 

ြေျော်း  ယ်န ောင်လောပါ ည်။ နြေေ်ာ ပခွဲ  ည ် ေုတှိယအချက်အနပေါ် ထပ် 

ြံေ ြေည ်စ က်ရလျှင်၊ နကျောင််းြေျော်းပှိတ်ထော်း ခင််း ည် ကျော်း-ြေ အန ခ ပြို အ 

 ကြ်ေ်းြေက်ြေှုနှင ်  ယ်နကျေ်ာ က်ကှိုယ်ဝ ်န ောင်ရ ခင််းတှို   ပှိုြေှို ြေင ်ြေော်း 

လော ခင််းနှင ်လည််း  က်စပ်န ပါ ည်။ နရောဂါလကခဏော ပ  ြေျော်း  ှို   

တည််းြေဟုတ် နရောဂါ ပ  ်ပ ော်း ည ် အဓှိကန ရောြေျော်းနှင ် က်န ယ်န    

ြေျော်း ည် ကွဲ ရွဲ  အ ပစ် ှိုခံရ ခင််း၊ တစ်ခါတစ်ရံတ င် တှိုင််းရင််း ော်း ှိုင်ရော 

နှင ် လ ြေျှိြို်းနရ်း ှိုင်ရော ထှိပါ်း ံြေျော်း  ကံြိုနတ ျို့ နှိုင်ပါ ည်။ လက်  ွဲနှုတ် 

 က် ခင််း၊ ြေှိ ော်းစု အတ နလျှော်ြေ တ် ခင််း နှင ် န   အော်း ရှို်းရော ပဂဂြိုဟ် 

 ခင််း ကွဲ  ှို  န ော ရှို်းရောဓနလ ထုံ်းတြ်ေ်းြေျော်းြှေော ပှိတ်ပင်ခံထော်းရထော်းရ ခင််း 

က ရပ်ရ ောလ ထု၏ ယဥ်နကျ်းြေှုနှင ် လ ြေှုနရ်း ှိုင်ရော ရစ်ြေ ွဲျို့နနှောင်ထော်းြေှုကှို 

 ြေည််းညှင််းစ ော နချြေျက်လျက်ရှှိပါ ည်။ အချြိုပ်အော်း ြေင ် ှိုရန ေ်ာ အော်း 

လုံ်းန ောစ စ်ြေျော်း (စော်း ပ်ရှိကခော၊ နရ၊ စ ်းပ ော်းနရ်း၊ ပညောနရ်း၊ လ  နဘောင် 

အြေ ွဲျို့အစည််း နှင ် ယဥ်နကျ်းြေှု)  ည် ြေှိစ ်းခံရလျက်ရှှိန ော ကျ ််းြေောနရ်းစ 

 စ်ြေျော်းအော်း ြေင ် ရှိုက်ခတ် က်နရောက်ြေှုခံရပပ ်း ယင််းတှို  အော်းလုံ်းန ော 

 ည်လည််း အ ပ ်အလှ ် က်စပ်န ပါ ည်။ 

အသက်အ ုံေးအ မ်စည်ေးစ မ်တ ုံ  က ုံ အကောအက ယ်နပ်းရ ်အတ က် ဥပနေ 

ြေျော်း၊ အနရ်းနပေါ်အစ အြံေြေျော်းနှင ် ကျ ််းြေောနရ်း ှိုင်ရော စည််းြေျဥ််းြေျော်းအော်း 
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 ကပ်ြေတ်လှိုက် ောနစရြေည် ြေစ်န ော်လည််း လူ  အ  င ်အရ ေးနှင ် ဟန် ျက် 

ထ န်ေးထာေး မည်ပ စ်သည။် လုံ ခံြိုနရ်းတပ်ြေ ွဲျို့ြေျော်း အပါအဝင် အစှို်းရဌော  

 ှိုင်ရောြေျော်းအနပေါ် အရ ကာက်တ ာေး သ ုံ  မဟုံတ် မယ ုံ ကည်မှု ြှေ  ်ြေျှ 

 ည် ကောက ယ်နစောင ်နရှောက်နရ်း ှိုင်ရော အစ အြံေြေျော်းကှို ရပ်ရ ောလ ထု 

ြေျော်းအတ င််း ခုခံ ငင််းက ်ြေှု ြေစ်နစရ ် ဦ်းတည်  ော်းနစနှိုင်ပါ ည်။ သ ေး 

ပ ာေး  ွဲ၍ကန်သတ်ရနထ ုံင်ရစပ င်ေး (က ာ န်တင်ေး)၊ လူဝင်မှုကက ေး ကြ်ရ ေး 

နှင ်    ေးသ ာေးလာမှု ကန  ်သတ် ျက်မျာေး ည် အနစောပှိုင််းရှောနြေ နတ ျို့ ရှှိ 

 ခင််းနှင ် တော်း  ်းကောက ယ် ခင််းြေျော်းတ င် အလ  ်အနရ်းပါန ော်လည််း 

ရှင််းလင််းန ော ညွှ ် ကော်းချက်ြေျော်းနှင ်  တင််းအချက်အလက် စ ်း င််းြေှု 

ကှိ ုလှိုအပ်ပပ ်း ယင််းတှို  အော်း အချှိ ်အက  ်အ တ် ြေင ်ထော်း၍ စဥ် က်ြေ 

 ပတ်  ပ ်လည်  ပင် င်ြေှုြေျော်း ပြိုလုပ်နပ်း င ်ပါ ည်။ အ ှိုပါ က   ်

 တ်ချက်ြေျော်းတ င် ကက ်းနလ်း ည ် နှိုင်ငံနရ်း ှိုင်ရောနှင ်  ံတြေ ်နရ်း 

 ှိုင်ရော အကျှိြို်း က်ြေျော်းရှှိနှိုင်ကော တစ်ဦ်းတစ်နယောက်ချင််း၊ ြေှိ ော်းစုစော်း 

ဝတ်န နရ်းနှင ် နကောင််းြေ  ်စ ောန ထှိုင်ရှင်  ်နှိုင်ြေှုအနပေါ် ထှိခှိုက်နစနှိုင်ပါ 

 ည်။ အကျဥ််းနထောင်ြေျော်း၊ ထှိ ််း ှိြ်ေ်းနရ်းစခ ််းြေျော်း၊ ေုကခ ည်စခ ််း 

ြေျော်းနှင ် အှို်းအှိြ်ေြေွဲ န ထှိုင်ရောအရပ်ြေျော်း စန ော တစ်ဦေးနှင ်တစ်ဦေး န ေးကြ ်

စ ာရနထ ုံင် က ရသာရန ာမျာေးတ င် ယခင်ကပင် ထှိခှိုက်လ ယ်န ော လ  

တ ််းစော်းြေျော်းအတ က် နရောဂါက ်းစက် ပ  ်ပ ော်းနှိုင်န ခ ည် အထ ်း ြေင ်ြေော်း 

ပါ ည်။  ှို  တှိုင်၊ အနရ်းနပေါ် ကျ ််းြေောနရ်းအကျပ်အတည််းတစ်ခုနှင ် 

ရင် ှိုင်န  ကရန ော နှိုငင်ံြေျော်းစ ော ည် နင န က်း၊ ပစစည််းနှင ် လ  ော်းအ 

ရင််းအ ြေစ်တှို  အပါအဝင်  ျက် ျင်ေးအသ ုံေး ျန ုံင်ရသာ အ င်ေးအပမစ်မျာေး 

 ျ ြုံ ွေ့တွဲ လျက်ရှ  ာ၊ နလောက်ငှစ ော  ှိုနလှောင်ထော်းြေှုြေရှှိ ခင််းနှင ် နဘ်းအနတ-

ရောယ်ကပ်နဘ်းအတ က် အကကှိြို ပင် င်ြေှု လုံနလောက်ြေှုြေရှှိ ခင််းတှို   န ကောင ် 

 ြေစ်ပါ ည်။ 

အစှို်းရြေျော်း၊ နှိုင်ငံတကောပါဝင်န ောင်ရ က်  ြေျော်း၊ ကျ ််းြေောနရ်းဝ ်န ောင်ြေှု 

နပ်း  ြေျော်းနှင ် နှိုင်ငံ ော်းြေျော်းအတ က်နှင ် ၎င််းတှို  အ ကော်းတ င် အချှိ ်နှင ်တ 

န ပ်းည  ယုံ ကည်စှိတ်ချနှိုင်န ော သတင်ေးအ ျက်အလက်မျာေးကှိ ု လက် 

လှြ်ေ်းြေ နှိုင်ြေှု ည်  ြေ ်  ်ထှိနရောက် ည ် အကျပ်အတည််းစ ြံေခ  ်ခ ွဲြေှုအ 

တ က် အနရ်းပါ ည်။ ြှေ ်က ်တှိကျြေှုြေရှှိန ော  ှို  ြေဟုတ် နရှျို့န ောက် 

ြေည န ော  တင််းအချက်အလက်ြေျော်း ည် ကျ ််းြေောနရ်းနစောင ်နရှောက်ြေှု 

နပ်း  ြေျော်း၊ အစှို်းရ အရောရှှိြေျော်းနှင ် လ ြေှုအြေ ွဲျို့အစည််းြေျော်းကွဲ  ှို   အဓှိက 

 က် ှိုင်  ြေျော်းအ ကော်း ြေယုံ ကည်ြေှုကှို  ြေစ်နစနှိုင်ပါ ည်။  ှို  န ေ်ာ 

လည််း နေတောအချက်အလက် ကှိုယ်ပှိုင်လ တ်လပ်ြေှု၊  တင််းအချက်အ 

လက် စုန ောင််းနှိုင်ြေှုြေျော်း၊  ှိုရှယ်ြေ ေ ယောနှင ် အ ခော်းန ော ပလက်နြေောင််း 

ြေျော်းတ င်  တင််းြှေော်းြေျော်း ပျံျို့ နှံ  ြေှုနှင ် နထောက်လှြ်ေ်းနရ်းအော်း နှိုင်ငံနရ်းအ 

  င်န ပောင််း ခင််း စ ည ် အနရ်းကှိစစြေျော်း အပါအဝင် ြေစ်န ော ပ င ်လင််း 

 ြေင် ော ခင််းရှှိြေှုအတ က် အတော်းအ  ်းြေျော်းရှှိန ပါ ည်။ ထ  ုံ့ရ ကာငုံ့် အ 

ရ ေးရြေါ်တ  ုံ့ပြန်ရ ာင် ွက်မှုမျာေးသည် န  င်င တကာ ြ ေးရြေါင်ေးရ ာင် ွက် 

မှုန ငုံ့်  ကျန်ေးမာရ ေးလ ြ်သာေးမျာေးန ငုံ့် ကဏ္ဍအသ ေးသ ေးမ  ကျွမ်ေးကျင်ြညာရ င် 

မျာေးအ ကာေး ြညာ ြ်နယ်ြယ်ရြေါင်ေးစ   ြ ေးရြေါင်ေးရ ာင် ွက်မှုတ  ုံ့က   လ   

အြ်ြေါသည်။ လ  အြ်ရသာ အ င်ေးအပမစ်မျာေးအာေး လက်တွင်ေး ယ ထာေးန  င် 

 န်န ငုံ့် ရ ာဂေါက ေးစက်ပြန ုံ့်ြွာေးမှုက   ထ န်ေးချြုြ်န  င် န်အတွက် အစ  ေး တစ် ြ် 

သည် န  င်င တကာ၊ လ  ပခ ြုရ ေး   င် ာန ငုံ့် ြညာ ြ်နယ်ြယ်ရြေါင်ေးစ  တ  ုံ့မ  

ြေါဝင်ရ ာင် ွက် ကသ မျာေးန ငုံ့် ြ ေးရြေါင်ေးရ ာင် ွက် မည် ပြစ်သည်။ 

ထ  သ  ုံ့လ ြ်ရ ာင် န် အပြန်အလ န်ယ   ကည်မှု၊ ကဏ္ဍတာဝန်မျာေးအာေး 

ရ င်ေးလင်ေးစွာ ြ  င်ေးပခာေးသတ်မ တ်ထာေးမှု၊ ထ  ုံ့ပြင် အမျ ြုေးမျ ြုေးရသာ ဘာသာစ 

ကာေးမျာေး၊ က  ေးကွယ် ာမျာေး၊ ယဥ်ရကျေးမှုမျာေးန ငုံ့် တန်ြ  ေးထာေး ာမျာေး အသ ေး 

သ ေးတ  ုံ့အတွင်ေး အလ ြ်ပြစ်သညုံ့် အသ သတ ရ  မှုန ငုံ့် သွက်လက်လျင်ပမန်မှု 

စသည်တ  ုံ့က   လ  အြ်ြေါသည်။ 
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ြ ုံ - ၁ ကျန်ေးမာရ ေး ကြ်ဆ ုံက်မှုကာလမျာေးအတ င်ေး လ ုံပ  ြုံရ ေးဆ ုံင် ာ အဓ က စ န်ရ ေါ် ျက်မျာေး 

ဒ မ ုံက က်တစ်အ  ွဲွေ့အစည်ေးမျာေး 
 

- အနရ်းနပေါ်အစ ြံေြေျော်းကှိ ုတရော်းဥပနေစှို်းြေှို်းနရ်း၊ လ  အခ င ်အနရ်းနှင  ်

အန ခခံ လ တ်လပ်ခ င ်ြေျော်းနငှ ် ချှိ ်ခ င်လျှောညှှိရ ် လှိုအပ် ခင််း 

- ေ ြေှိုကရက်တစ် လုပ်ထံု်းလုပ် ည််းြေျော်းကှို ပျက် ပော်းနစ ခင််း 

- နရ ်းနကောက်ပ ွဲနှင  ်နရ ်းနကောက်ပ ွဲလုံ ခံြိုနရ်းအနပေါ်  အကျှိြို်း က်နရောက်ြေှု 

ြေျော်း 

- ကှိုယ်စော်းလှယ်အြေ ွဲျို့ြေျော်း၏ နစောင ် ကည ်ထှိ ််းနကျောင််းြေှု အခ ််းကဏ္ဍတောဝ ်ြေျော်း 

အနပေါ် က   ်တ်ချက်ြေျော်း  ှို  ြေဟုတ်  ှိုင််းငံ  ခင််း 

- နှိုင်ငနံရ်း ှိငု်ရော ပုံြှေ ် အ င  ်င ်က ပ်ကွဲြေှုစ စ်ြှေ န  ြေည် ခင််း 

- အနရ်းနပေါ်ကောလြေျော်းတ င ်အရပ်ဘက်-စစ်ဘက် ှိငု်ရော တင််းြေောြေှုနှင ် လုံ ခံြိုနရ်း 

ကဏ္ဍအနပေါ် အရပ်ဘက်အောဏောစက်အတ က် စှိ န်ခေါ်ချက်ြေျော်း 

န ုံင်င ရတာ်၏ တ ုံ  ပြန်ရပ ရှင်ေး ျက်နှင ် အရပ   အရဆာက်အအ ုံ 
 

- အနရ်းကက ်းန ော အန ခခံအန ောက်အအံုြေျော်းအ ပင် အစှို်းရ စ စ်ြေျော်းနငှ ် 

လုပ်င ််းစဥ်ြေျော်းကှို ထှိ ််း ှိြ်ေ်းနစောင န်ရှောက် ခင််း 

-  ံု်း ြေတ်ချက်ချြှေတ် ခင််းလုပ်င ််း နနှောင ်နနှ်း ခင််းြေျော်းနငှ ် လှိုအပ်န ော 

ဥပနေနှင  ်ြေ ဝါေ ှိုင်ရော လုပ်င ််းတ င ်အတော်းအ  ်းြေျော်း 

- တုံ ပ ်န ြေရှင််းန ောင်ရ က်ြေှု ှိငု်ရော ပ ်းနပါင််းန ောင်ရ က်ြေှုနှင  ်ချှိတ် က် 

ညှှိနှုှိင််းန ောင်ရ က်ြေှု 

- အြေ ွဲျို့အစည််းြေျော်းနှင  ်ကုြေပဏ ြေျော်းအတ က် စ ်းပ ော်းနရ ှိငု်ရော အတော်းအ  ်း 

ြေျော်း 

- နင န က်းနငှ ် ပစစည််းအရင််းအ ြေစ်ြေျော်း ချှိြို ျို့တွဲ  ခင််းအ ပင ်ကျ ်ြေောနရ်းကှိစစ၊ 

အကကှိြို ပင် င်ထော်းနှိုင်ြေှုနှင  ်ဝ ်ထြ်ေ်းြေျော်း   ော်းလောနှိငု်ြေှု ှိငု်ရော က ် တ် 

ချက်ြေျော်း 

- လ ဝင်ြေှုကက ်း ကပ်နရ်းနှင ် ခရ ်း  ော်းလောြေှု ကက ်း ကပ်နရ်း 

- လ ြေျော်း ပည ်ကျပ်န န ော  ပစ်ြေှု ပစ်ေဏ် ှိုင်ရော အြေ ွဲျို့အစည််းဌော ြေျော်းအတ က် 

အနတရောယ်ြေျော်းနှင ်  ပစ်ြေှု ှိုင်ရော တရော်းနရ်း လုပ်င ််းစဥ်ြေျော်းအနပေါ် ရှိုက်ခတ် 

 က်နရောက်ြေှုြေျော်း 

- ြှေ ်က ်တှိကျ၍ အချှိ ်နငှ ်တန ပ်းည  ြေစ်န ော  တင််းအချက်အလက်ြေျော်း  ြေ  ် 

နဝ ခင််းနငှ ်  တင််းြှေော်း/ြေဟုတ်ြေြှေ  ်တင််း နြေေ်ာထုတ် ခင််း 

- လ ြေှုနရ်း ြေတည်ြေပငှိြ်ေ ြေစ် ခင််း၊  ပည်  လ ထုအတ င််း တည်ပငှိြ်ေြေှုအနပေါ် စှိ ်နခေါ် 

ချက်ြေျော်း၊ လက် က်ကှိငု် ပဋှိပကခြေျော်း၏ ပခှိြ်ေ်းန ခောက်ြေှုနှင  ်ြေ ံျို့ ပြေှိြို်း ွဲနှိုငင်ံြေျော်း 

 ှို  တည််းြေဟုတ် အ  င်က ်းန ပောင််းနရ်း ှိုင်ရော တရော်းနရ်းကှိစစ လုပ်င ််းစဥ်ြေျော်း 

န ောင်ရ က်န  ည  ်နှိငု်ငံြေျော်းအတ က် အနတရောယ် ြေစ်နှိုင်န ခြေျော်း 

စ တ်ြ ုံင်ေးဆ ုံင် ာနှင ် လူမှုရ ေးဆ ုံင် ာ အကျ ြုံေးဆက်မျာေး 
 

- အန ကောက်တရော်းကှို အ ှိအြှေတ် ပြို ခင််း၊ စ ြံေခ  ခ် ွဲ ခင််းနှင  ်ရင် ှိငု်တုံ   

 ပ ်န ြေရှင််း ခင််း 

- အရပ် ော်းြေျော်းအနပေါ် စော်း ပ်ရှိကခော၊ နရ၊ စ ်းပ ော်းနရ်း၊ ပညောနရ်း၊ လ ြေှုနရ်း 

နှင ် ယဥ်နကျ်းြေှု ှိငု်ရော ရှိုက်ခတ် က်နရောက်ြေှုြေျော်း 

- ဘော ောစကော်း၊ ယဥ်နကျ်းြေှု၊ ကှို်းက ယ်ယုံ ကည်ြေှု ှိငု်ရော နငှ ် ြေနဿုနဗေ ှိငု်ရော 

ထည ်  င််းစဥ််းစော်းစရောြေျော်း 

- အရပ်ဘက်နှင  ်စစ်ဘက် ှိငု်ရော အောဏောပှိုင်ြေျော်းကှိ ုအယုံအ ကည်ကင််းြေွဲ ြေှု 
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လ ုံပ  ြုံရ ေးကဏ္ဍတ င်ေး ြါဝင်ရဆာင်  က်သမူျာေးသည် အဘယ်အ 

 န်ေးကဏ္ဍမျာေးအတ င်ေး ြါဝင်ရဆာင်  က် ကသနညေ်း။ 

အကျပ်အတည််းကောလြေျော်းအတ င််း လုံ ခြိုနရ်း ှိုင်ရော အြေ ွဲျို့အစည််းဌော  

ြေျော်း (အြေျော်းအော်း ြေင ် လက် က်ကှိုင်တပ်ြေ ွဲျို့ြေျော်း) အော်း အရပ်ဘက် ှိုင်ရော 

ပါဝင်န ောင်ရ က်  ြေျော်းအော်း အက အည နပ်းရ ် နတောင််း ှိုခံရ ခင််းြေျော်း 

တှို်းြေျော်းလောလျက်ရှှိ ည်။ နေ တ င််းအ င ်နှင  ် ကြ္ေော အ င ်တ င်ရှှိ 

န ော နှိုငင်ံြေျော်းအ ပ ်အလှ ်န ောင်ရ က်နပ်း ည ် လုံ ခြိုနရ်း ှိုင်ရော အ 

ထ ်းလုပ်င ််းြေျော်းကလည််း နထောက်ပံ က ည ြေှုနှင ် ကယ် ယ်နရ်းကှို ပံ ပှို်း 

နပ်းပါ ည်။  ှို   ြေစ်န ေ်ာလည််း၊ ယခင်အနတ ျို့အ ကံြိုြေျော်းအရ ကျ ််းြေော 

နရ်း ကပ် ှိုက်ြေှုကောလြေျော်းအတ င််း နှိုင်ငံတ င််းနှင ် နှိုင်ငံတကော လုံ ခံြိုနရ်း 

အြေ ွဲျို့အစည််းဌော ြေျော်းက ြေည် ှို  န ော ပါဝင်က ည ြေှုြေျှိြို်းြေျော်းကှို  ပြိုလုပ် 

နပ်းနှိုင် ည်  ှို  ြေဟုတ်  ပြိုလုပ်နပ်း င ် ည် ှို ည ်အနပေါ်တ င် နြေ်း 

ခ  ််းထုတ်စရော  ြေစ်နစပါ ည်။ လုံ ခံြိုနရ်းအြေ ွဲျို့အစည််းဌော  တစ်ခုချင််း 

 ည် ၎င််းတှို  ၏   ်း   ်စ ရှှိန  ည ် စ ြ်ေ်းရည်ြေျော်းန ကောင ် ဗျျူဟောကျကျ 

နကောင််းကျှိြို်းအော်း ောချက်ြေျော်း နပ်းစ ြ်ေ်းနှိုင်န ောန ကောင ် ကျ ််းြေောနရ်းအ 

တ က် နပါင််းစပ်တုံ   ပ ်န ြေရှင််းြေှုတစ်ခုအတ က် တစ်ြေ ွဲျို့ချင််းစ  ည် ြေရှှိြေ 

 ြေစ်လှိုအပ်လျက်ရှှိပါ ည်။ လုံ ခံြိုနရ်း န ောင်ရ က် ည ်အြေ ွဲျို့ ဌော ြေျော်းနှင ် 

၎င််းတှို  ၏ အခ ််းကဏ္ဍတောဝ ်ြေျော်း ှိုင်ရော (အထ ်း  ြေင ် ပြေှိြိုျို့  ပြေျော်းအ 

တ င််း) နယဘုယျအချက်အလက်ြေျော်းကှို ပှိုြေှို ှိရှှိလှိုပါက "ပြေှိြို ျို့  ပနဘ်း 

ကင််းလုံ ခံြိုနရ်း"  ှို ည ် SSR န ောက်ခံအန ကောင််းအရောလက်စ ွဲကှို နကျ်း 

ဇ ်း ပြို၍ ကှို်းကော်းပါ။ 

လ ုံပ  ြုံရ ေးအ  ွဲွေ့အစည်ေးဌာနမျာေး၏ ြါ၀င်ြတ်သက်မှုနှင ် ၎င်ေးတ ုံ   

အာ်း ရစာင ် ကည ်ထ န်ေးရကျာငေ်းမှုအာေး အဘယ်ရ ကာင ် မရှ မပ စ် 

လ ုံအြ်သနည်ေး။ 

ကျ ််းြေောနရ်း ှိုင်ရော ပခှိြ်ေ်းန ခောက်ြေှုြေျော်း ည် လုံ ခံြိုနရ်း ှိုင်ရော ပခှိြ်ေ်း 

န ခောက်ြေှုြေျော်း ြေစ်နှိုင်ကော အ ပ ်အလှ ်အော်း ြေင ်လည််း ထှို ှို  ပင် ြေစ်ကော၊ 

COVID-19 နှင ် အ ဘှိုလော  ြေစ်ပ ော်းြေှုြေျော်းက ထှိုကွဲ  ှို  န ော နရောဂါ ြေစ်ပ ော်း 

ြေှုြေျော်းကှို "ကျ ််းြေောနရ်း အကျပ်အတည််းြေျော်း" အ ြေစ် ော ကှိုင်တ ယ်န ြေ 

ရှင််း ခင််းတစ်ခုတည််းက လုံနလောက်ြေှုြေရှှိန ကောင််း  က်န  ပခွဲ ပပ ်း ြေစ် 

ပါ ည်။ အြှေ ်ပင်၊ စ ်းပ ော်းနရ်း၊ လ  ော်းကှိစစနှင ် လ  ော်းချင််းစော ောြေှု 

 ှိုင်ရော ရှုနထောင ်ကဏ္ဍြေျော်းအရ  ပည်   ကျ ််းြေောနရ်း အနရ်းနပေါ်အန ခ 

အန တစ်ခုနှင ် အြေျှိြို်း ော်းလုံ ခံြိုနရ်း အကျပ်အတည််းတှို  အ ကော်း ြေျဥ််း 

န ကောင််းြေျော်း ည် ြေှု ်ဝါ်းလျက်ရှှိပါ ည်။ ထှို  န ကောင ်  ြေ ်  ်ထှိနရောက် 

န ော တုံ   ပ ်န ြေရှင််းြေှုတစ်ခုအန  ြေင ် အ ှိုပါကွဲ  ှို    နဘော ဘောဝရှှိ 

 ည ် ကပ် ှိုက်ြေှုအကျပ်အတည််းတစ်ခုကှို ဘက်နပါင််းစုံတစ်လုံ်းတစ်ဝ 

တည််းအ ြေစ် ကှိုင်တ ယ် င ်ရော ကဏ္ဍစုံပ ်းနပါင််းန ောင်ရ က်ြေှုကှို အြေျော်း 

အော်း ြေင ်လှိုအပ်ပါ ည်။  ှို  န ေ်ာလည််း အစှို်းရတစ်ရပ်လုံ်းအော်း ြေင ် တုံ   

 ပ ်န ြေရှင််းနရ်းအန  ြေင ် ကျ ််းြေောနရ်းအကျပ်အတည််း စ ြံေခ  ်ခ ွဲြေှုအ 

တ င််း ပါဝင် ည ် အော်းလုံ်းန ော လုံ ခံြိုနရ်းန ောင်ရ က်နပ်း ည ် အြေ ွဲျို့အ 

စည််းြေျော်း ည် အရပ် ော်း/ေ ြေှိုကနရ်းစ  ည််းကျ နစောင ် ကည ်ထှိ ််း 

နကျောင််းြေှုနအောက်တ င် ရှှိကှိုရှှိရြေည် ြေစ်န ကောင််း  တှိ ပြိုြှေတ် ော်းစရော 

နပေါ်ထ က်နစပါ ည်။ 

လုံ ခံြိုနရ်း အြေ ွဲျို့အစည််းဌော ြေျော်း ည် အနရ်းနပေါ်အန ခအန  ှိုင်ရော လှိ ု

အပ်ရောြေျော်းကှို ကှိုင်တ ယ်န ြေရှင််းရ ် အထ ်း  ်း   ် ြေ ွဲျို့စည််း ပင် င်နပ်း 

ထော်း ခင််း ခံထော်းရပါ ည်။ စစ်တပ်ြေျော်း ည် အချှိ ်ြေနရ ်းလှိုအပ်ပါက 

ကု ်တင်ရ ်နှင ် စစ် ည်နတော်ြေျော်းတင်ရ ် ယောဥ်ြေျော်း၊ နလယောဥ်ြေျော်း၊ 

 နဘဘောြေျော်း ြေင ် ရထာက်ြ  ြ ုံ  ရဆာငရ် ေးဆ ုံင် ာ အသင ပ်ြင်ဆင်ထာေးမှု 

ရှှိပပ ်း ယင််းအော်း ထှိ ််း ှိြ်ေ်းနစောင်နရှောက်ြေှု ပြိုလုပ်နပ်းပါ ည်။ စစ်နရ်း 

လှုပ်ရှော်းြေှုြေျော်း၏  နဘော ဘောဝအရ စစ်တပ်ြေျော်း ည် နေ နတရ 

န ်းဘက် ှိုင်ရော အန ောက်အအံုြေျော်းတ င် ကပ် ှိုက်ြေှုအကျပ်အ 

တည််းြေျော်းကှို ကှိုင်တ ယ်ရ ် အရင််းအ ြေစ်ြေျော်း ြေရှှိနှိုင် ည ် ရဝေးလ သ  

ရ ါင်ရသာ ရန ာမျာေးသ ုံ   ြစစည်ေးမျာေးက ုံ ြ ုံ  ရဆာင်ရြေးနှိုင် ည ် စ ြ်ေ်းရည် 

ရှှိပပ ်း လ ြေျော်း  ှို  ြေဟုတ် ပစစည််းြေျော်းကှို န ရောတစ်န ရောြှေ ရလရ ကာင်ေး 

ပ င ် သယ်ထုံတ်နှိုင်ပါ ည်။ အ င ် ပင ်င်စုစည််းနရ ျို့လျော်းနှိုင်ြေှုက စစ် 

တပ်ြေျော်းအန  ြေင ် ယာယ အရဆာက်အအ ုံမျာေးအာေးလည်ေး စ ုံက်ထူမှု ပြို 

လုပ်နှိုင်နစပါ ည်။ လက် က်ကှိုင်တပ်ြေ ွဲျို့ြေျော်း၏  ြေင ်ြေော်းန ော စည််း 

ကြ်ေ်းတင််းကျပ်စ ောထှိ ််းချြိုပ်ြေှုနှင ် စည််းကြ်ေ်းလှိုက် ောြေှု စရှိုက်လကခဏော 

က ၎င််းတှို  ၏ စ မ်ေးရဆာင် ည်ပြည ်ဝပမန်ဆန်မှုက ုံ ပမင ်မာေးရစြါသည်။ 

စစ် ည်နတော်ရွဲတပ်ြေ ွဲျို့ြေျော်း၊ နှိုင်ငံနစောင ်တပ်ြေ ွဲျို့ြေျော်းနှင ် အရပ် ော်း ကော 

က ယ်နစောင ်နရှောက်နရ်း တပ်ြေ ွဲျို့ြေျော်း ည် လူစုံလူရဝေးစ မ  န  ်  ွဲမှုအတ က် 

နလ ကျင ် င် ကော်းနပ်းခံထော်းရပပ ်း၊ ၎င််းတှို  ၏ ပစစည််းြေျော်းနှင ် ကျွြ်ေ်းကျင် 

ြေှုတှို   ည်   ်း ခော်းခ ွဲ၍က ် တ် က ောရ ်တင််းထော်း ခင််း အစ အြံေြေျော်းကှို 

 ကပ်ြေတ်လှိုက် ောနစ ခင််းအတ က် အက အည  ြေစ်နစပါ ည်။ ရွဲ၊ နေ နတ 

ရ လုံ ခံြိုနရ်း ှိုင်ရော န ောင်ရ က်နပ်း  ြေျော်း နှင ် ရပ်ရ ောနခါင််းန ောင်ြေျော်း 

 ှို  ြေဟုတ် ရှို်းရောနခါင််းန ောင်ြေျော်းတ င် နှိုင်ငံ ော်းြေျော်းနှင ်   ်း   ်အထ ်း 

 က် ံနရ်းြေျော်း ရှှိထော်းပပ ်း ပြည်သူလူထုံရဘေးကင်ေးလ ုံပ  ြုံက ုံ ပမြှင ်တင ်

ရြေးန ုံင်ကာ ယ ုံ ကည်မှုက ုံ အာေးရြေးမှုပြြုံလုံြ်ရြေးနှိုင်ပါ ည်။ အစှို်းရြေ 

ဟုတ်န ော ထှိ ််းချြိုပ်ြေှုနအောက်တ င်ရှှိန ော နဝ်းလံ  ်းနခါင်န ော တည် 

န ရောြေျော်း  ှို  ြေဟုတ် န ြေ ပင်ြေျော်းတ င် ထှိခှိုက် က်နရောက်ြေှုခံရန ော 

  ြေျော်းအော်း လက်လှြ်ေ်းြေ ရ ်ကှိစစြှေော န ုံင်င ရတာ်မှမဟုံတ်ရသာ လက်နက် 

က ုံင်အုံြ်စုံမျာေး  ှို  တည််းြေဟုတ် ြုံဂဂလ က လ ုံပ  ြုံရ ေးကုံမပဏ မျာေး၏ ြူေး 

ရြါင်ေးရဆာင်  က်မှုမရှ ြွဲ လ ုံေးဝပ စ်န ုံင်မည ်မဟုံတ်ရြ။ လုံ ခံြိုနရ်း အြေ ွဲျို့ 

အစည််းဌော ြေျော်းက အ ှိုပါ ပှိုင် ှိုင်ြေှုရင််း ြေစ်ြေျော်းကှို နှစ် ြှေြိုပ်အ ံု်းချ 

နပ်း ည ်အခါ ကျ ််းြေောနရ်း ကပ် ှိုက်ြေှုကှို  ပည်   ကျ ််းြေောနရ်းရှုနထောင ် 

ြှေ စ ြံေခ  ်ခ ွဲအတ က် ကျ ််းြေောနရ်းလုပ် ော်းြေျော်းက ၎င််းတှို  ၏ အချှိ ်နှင ် 

ရင််း ြေစ်ြေျော်းကှိ ုအနလ်းနပ်းအောရုံထော်းနှိုင်ပါြေည်။ 

ရစာစ ေးစ ာနှင ် မှန်ကန်သင ်ရတာ်ရသာ အသင ်ပြင်ဆငထ်ာေးမှုသည် ကပ် 

 ှိုက်ြေှုအကျပ်အတည််း ှိုင်ရော ကယ် ယ်န ောင်ရ က်နရ်းကှို လျင် ြေ ် 

စ ော  ြေ  ်ကျက်ရောတ င် လ ယ်က နချောနြေ ျို့နစနရ်းအတ က် အဓှိကန ော ချက် 

 ြေစ်ပပ ်း၊  ပင််းထ ်န ော နရောဂါ ြေစ်ပ ော်းြေှု ြေနပေါ်နပါက်ြေ  လုံ ခံြိုနရ်း အြေ ွဲျို့ 
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အစည််းဌော ြေျော်းအန  ြေင ် အ ောဂတ်တ င် ြှေ ်က ်ထှိနရောက် ည ် ကျ ််း 

ြေောနရ်း ှိုင်ရော တုံ   ပ ်န ြေရှင််းြေှုအြေျှိြို်းြေျှိြို်း ြေစ်နပေါ်လောနစရ ် အန ခခံအုပ် 

 ြေစ်ကှို တည်နထောင်ထော်းနှိုင်ြေည် ြေစ် ည်။ အခ ််းကဏ္ဍနှင ် တောဝ ်ဝတတ  

ရော်းြေျော်း နကောင််းစ ောချြှေတ်ထော်းနှိုင်နစရ ်အတ က် နှိုင်ငံအတ င််းနှင ် နှိုင်င ံ

တကောအ င ်ြေျော်းတ င် ကျ ််းြေောနရ်းကဏ္ဍနှင ် လုံ ခံြိုနရ်းကဏ္ဍအ ကော်း 

ကက ြုံတင်စ စဥ်မှုမျာေးကှို တည်နထောင်ထော်းရှှိနှိုင်ပါ ည်။ ယင််းတှို  အော်း 

န ောင်ရ က်ရ ် နှစ်ဦ်းနှစ်ြေက်  ှို  ြေဟုတ် ဘက်နပါင််းစုံပါဝင်န ော   

နဘောတ ည ချက်ြေျော်းပုံစံ၊ လုပ်င ်န ောင်ရ က်ြေှု ှိုင်ရော စံ ပြိုလုပ်ထုံ်းလုပ် 

 ည််းြေျော်း၊ ကပ်နဘ်းအနတရောယ် ှိုင်ရော အ င ် ပင် င် ခင််း အစ အစဥ် 

ြေျော်းနှင ်  ရုပ် က ် ြေ ်တ ်းထော်း ည ် ကပ်နဘ်းအနတရောယ်  ြေစ်ပ ော်းြေှု 

ြေျော်းပါဝင် ည ် နလ ကျင ် င် ကော်းြေှုြေျော်း န ောင်ရ က်နှိုင်ပါ ည်။ လျင် 

 ြေ ်စ ော  ြေ  ်ကျက်နှိုင်ြေှုအော်း န ချောြေှုရှှိနစရ ် မရှ မပ စ်လ ုံအြ်ရသာ 

ြစစည်ေးအာေး သ ုံရလှာင်ထာေးရှ မှုမျာေးနှင ် လူသာေးအ င်ေးအပမစ်မျာေးကှို စု 

န ောင််းထော်း င ်နပ ည်။ အစှို်းရြေျော်း ည် ၎င််းတှို  ၏ နှိုင်ငံ ော်းြေျော်း အော်း 

အနတ ာယ်ပ စ်န ုံင်ရပ အာေး တာေးဆ ေးကာက ယ်ပ င်ေးနှင  ် က ်းစက်ြေှုပျံျို့ နှံ   

 ခင််းကှို နနှ်းနက ်းနစနှိုင်န ော ရှို်းရှင််း ည ် တစ်ကှိုယ်နရ   ်ရှင််းြေှု အ 

နလ အကျင ်တှို  ကှို အ ှိပညောနပ်းထော်းရ ် န ချောြေှုရှှိနစနှိုင်ပါ ည်။ 

န ်းရုံြေျော်း၊ လြ်ေ်းြေျော်းနှင ်  က်  ယ်နရ်းလှိုင််းြေျော်းကွဲ  ှို  န ော အရပ    

အရဆာက်အအ ုံတှို  ကှို ကပ် ှိုက်ြေှုအကျပ်အတည််းြေ ြေစ်ြေ  အော်း ြေည ် 

ထော်းနှိုင်ရော အထ ်း  ြေင ် နကျ်းလက်န  လ ထုြေျော်းအနပေါ် လက်လှြ်ေ်းြေ  

နစရ ်  ြေစ်ပါ ည်။ စစ်န ်းရုံြေျော်း ည် သုံရတသနနှင  ် ကာက ယ်ရဆေး 

တည်ထ ငရ် ာ်ထုံတ်ရ ေးတ င် အနရ်းပါ ည ် အခ ််းကဏ္ဍြှေ ပါဝင်န ပပ ်း၊ 

ယင််းတှို  အော်းြေ င ်လှစ်န ောင်ရ က်နပ်းပါက အရပ်ဘက် န ်းရုံြေျော်းအနပေါ် 

တ င်ရှှိ ြေှိအော်းကှို နလျော ပါ်း က် ောနစနှိုင်ပါ ည်။ ြေနြေျှေ်ာလင ် ည ်အ 

န ခအန တ င်  ြေစ်ထ  ််းလျက်ရှှိန ော အကျပ်အတည််းကပ်နဘ်းကှို တ ် 

 ပ ်ရ ် အလုအယက်န ောင်ရ က် ခင််းကှို နရှောင်ရှော်းပပ ်း န ောက်လောြေည ် 

နရောဂါ ြေစ်ပ ော်းြေှုအတ က် အ င ် ပင် င်ရ ် အနတေ်ာအ င ်တည်ပငှိြ်ေ 

န ောအချှိ ်ြေျော်းကှို အ ံု်း ပြို င ် ည်။ လုံ ခံြိုနရ်းအြေ ွဲျို့အစည််းြေျော်း ည် 

အကျပ်အတည််းကပ်နဘ်းတစ်ခု နလျော ပါ်း  ော်း ည်နှင ် တပပှိြိုင် က်  ပည် 

   ကျ ််းြေောနရ်းကဏ္ဍ  ောလ ်ထ နရ်းကှို အနတရောယ်တ င််း ြေကျနရောက် 

နစဘွဲ ၎င််းတှို  ၏ ပုံြှေ ်အခ ််းကဏ္ဍတောဝ ်ြေျော်းကှို နချောနြေ ျို့ စ ော  ပ ်လည် 

ထြ်ေ်းန ောင်ရ ် အရပ်ဘက် (နစောင ် ကည ်ထှိ ််းနကျောင််းနရ်း) အြေ ွဲျို့အစည််း 

ဌော ြေျော်းနှင ် တှိုင်ပင်န  ်းနန ်း၍ ပြန်လည်ထ က်  ာပ င်ေး နည်ေးဗျျူဟာမျာေး 

ကှိ ု နရ်း  ွဲပပ ်း အနကောင်အထည်နြေော်ရြေည်  ြေစ် ည်။ ရပ်ရ ောြေျော်းအန  

 ြေင ် အကျပ်အတည််းကပ်နဘ်း၏ န ောက် က်တ ွဲဂယက်ြေျော်းအတ က် 

 ပ ်လည်တည်နထောင်ြေှု ပြို ခင််းနှင ် ကှိုင်တ ယ်န ြေရှင််း ြေှု ပြိုလုပ်န စဥ်တ င် 

အစ ုံေး မဟုံတ်ရသာ လ ုံပ  ြုံရ ေးရဆာင်  က်သူမျာေးနှင ် တ ာေးရ ေးအ  ွဲွေ့အ 

စည်ေးမျာေး ည် အနရ်းပါြေှုနှင ်  က် ှိုင်ြေှုတှို  ကှို ရရှှိ နှိုင်ပါ ည်။ 

ရစာင ် ကည ်ထ န်ေးရကျာင်ေးရ ေး ယနတ ာေးမျာေး ည် ကျ ််းြေောနရ်း ှိုင်ရော အ 

နရ်းနပေါ် အန ခအန ြေျော်းအတ င််း ယခင်ကအတှိုင််းပင် အနရ်းပါပြေွဲ အနရ်း 

ပါပါ ည်။ နှိုင်ငံနတေ်ာနငှ ် နေ အလှိုက် အနရ်းနပေါ် အစ ်းအြံေြေျော်း ည် 

လုံ ခံြိုနရ်းန ောင်ရ က်  ြေျော်းအတ က် တောဝ ်ြေျော်း၏ အတှိုင််းအတောကှို တှို်း 

ချွဲျို့နပ်းနလ ရှှိ ခင််း  ှို  တည််းြေဟုတ်  ံု်း ြေတ်ချက်ချြှေတ် ခင််းကှို  ြေ ်  ် 

ြေှုရှှိနစရ ် လုပ်ပှိုင်ခ င ်အောဏောြေျော်းကှို စုစည််းနပ်းနလ ရှှိ ခင််းတှို  ရှှိရော - ယင််း 

နှစ်ခုစလုံ်း ည် လုပ်ပှိုင်ခ င ်အောဏောအော်း အလ ွဲ ံု်းစော်းြေှု ပြို ခင််းအနတရောယ် 

ကှိ ု ြေင ်ြေော်းနစပါ ည်။ လ တ်လပ်စ ော   ော်းလောလှုပ်ရှော်းခ င ်နှင ် လ ထုစုနဝ်း 

 ခင််း ှိုင်ရော က  ် တ်ချက်ြေျော်းကှို အက  ်အ တ်ြေရှှိ ြေချြှေတ် င ် လှို 

ယင််းက  ် တ်ချက်ြေျော်း ည် ေ ြေှိုကနရစ  လုပ်င ််းစဉ်ြေျော်းနှင ် နရ ်း 

နကောက်ပ ွဲြေျော်းကှို အနနှောင ်အယှက်ြေနပ်း င ်ပါ။ ထှို  အ ပင်၊ ကျ ််းြေောနရ်း 

 ှိုင်ရော ထ က်နပေါ်ချက်ရလေ်ြေျော်းအတ က် ြှေ ်က ်တှိကျကော အချှိ ်နှင ်တ 

န ပ်းည  ြေစ်ပပ ်း ပ င ်လင််း ြေင် ောြေှုရှှိ ည ်  တင််းအချက်အလက်ြေျော်းက 

အလ  ်အနရ်းပါ ည ်အချှိ ်ကောလတစ်ခုအတ င််းနှင ် တစ်ဦ်းတစ်နယောက် 

ချင််းနှင ် အြေည်ြေ ှိ လ ပုဂ္ှိြိုလ်ြေျော်း၊ နှိုင်ငံနတော်အောဏောပှိုင်ြေျော်း  ှို  တည််း 

ြေဟုတ်  ပင်ပြှေ နှိုင်ငံနတော်ြေဟုတ် ည ် အြေ ွဲျို့အစည််းြေျော်းနှင ်  ပင်ပနှိုင်ငံ 

အြေ ွဲျို့အစည််းြေျော်း၏ တြေင်ရည်ရ ယ်၍ ပြိုလုပ်န ော ြေဟုတ်ြေြှေ ် တင််း 

 ြေ  ် ြေျူ်းနရ်းြေျော်းနအောက် ှို   အထ ်း  ြေင ် ထှိခှိုက်လ ယ် ည ် လ အြေ ွဲျို့ 

အစည််းြေျော်း ည် ကျနရောက်န  ည ်အချှိ ်တ င် နှိုင်ငံနရ်းန ောင်ရ က်   

ြေျော်းက ခံစော်းရန ော ကြ္ေောလုံ်း ှိုင်ရောနှင ် လ ြေှုနရ်း ှိုင်ရောြေှိအော်းြေျော်း 

န ကောင ်  တင််းအချက်အလက်ြေျော်းအနပေါ် က  ် တ်ချြိုပ်ချယ်ြေှုြေျော်း 

ြေ ြေစ်နပေါ်နစ င ်နပ။ အ ှိုပါ နဘ်း ြေစ် ြေစ်နှိုင်န ခြေျော်းကှို ဟ ်ချက်ထှိ ််း 

ရ ် လွှတ်နတော်ြေျော်း၊ တရော်းစ ရင်နရ်းြေဏ္ဍှိြိုင်ြေျော်း၊ အရပ်ဘက်လ ြေှုအြေ ွဲျို့အ 

စည််းြေျော်းနှင ်  ပည်  လ ထုတှို   ည် တောဝ ်ခံ ခင််းရှှိြေှုကှို  ြှေင ်တင်ရ ် 

ကကှိြိုတင် ပင် င်ထော်းရြေည်  ြေစ် ည်။ 
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     ြ ုံ ၂ ကျန်ေးမာရ ေးကြ်ဆ ုံက်မှု ကာလမျာေးအတ င်ေး လ ုံပ  ြုံရ ေးအ  ွဲွေ့အစည်ေးဌာနမျာေးအတ က် အ န်ေးကဏ္ဍတာဝန်မျာေး 

နှိုင်ငံနတော်ြေှ ြေစ် ည  ်လုံ ခံြိုနရ်းကှိစစနှင ် တရော်းနရ်းကှိစစတှို  ကှို န ောင်ရ က်နပ်း  မျာေး 

   

 

     အစှို်းရြေဟုတ်န ော လုံ ခံြိုနရ်းကှိစစနှင ် တရော်းနရ်းကှိစစတှို  ကှို ရ ာင် ွက်ရြေးသ မျာေး 

 

နစောင ် ကည်ထှိ ််းနကျောင််းနရ်း အြေ ွဲျို့အစည််းဌော မျာေး 
 

 

 

 

 

- နှိုင်ငံနတေ်ာ၊  ပည်ပ နှင ် ည   ်နပါင််း လက် က်ကှိုင်တပ်ြေ ွဲျို့ြေျော်း ည် နှိုင်ငံနရ်း 

တည်ပငှိြ်ေြေှု၊  ယ်ယ ပှို  န ောငန်ရ်းနငှ ် နထောက်ပံ ပှို  န ောငန်ရ်း အက အည ၊ 

အနရ်းနပေါ် န ်းကု ြေှု၊ စစ်ဘက် ှိုင်ရော န ်းရုံအန ောက်အအံုြေျော်း/ 

ပစစည််းြေျော်း၊ က ောရ ်တင််း အတ က် န ရောထှိုင်ခင််းြေျော်းပါ ည ် န ရောြေျော်း၊ 

 ုနတ  ပံ ပှို်းြေှု၊ ကောက ယ်န ်း နြေေ်ာန ောင်ြေှု၊ နှင ် နလ ကျင ် င်တ ််း 

နပ်းြေှုနှင ် အ င ် ပင် င်ထော်းြေှု စ ည်တှို  ကှို ပံ ပှို်းနပ်းနှိငု်ပါ ည ်

- စစ် ည်နတေ်ာ ရွဲတပ်ြေ ွဲျို့ြေျော်း၊ နှိုငင်ံနစောင န်ရှောက်နရ်း တပ်ြေ ွဲျို့ြေျော်း  ှို  ြေဟုတ် 

အရပ် ော်းကောက ယ်နစောင ်နရှောက်နရ်းတှို   ည် လ စုလ နဝ်းထှိ ််း ှိြ်ေ်းနရ်း 

ကှို ပံ ပှို်းနပ်းနှိုင်ကော  ပည်  လ ထုအတ င််း တည်ပငှိြ်ေြေှုကှို ထှိ ််း ှိြ်ေ်းနပ်းနှိငု ်

ပပ ်း   ်း ခော်းခ ွဲ၍က   ်တ် က ောရ ်တင်ထော်းရ ် အစ အြံေြေျော်းကှို  ကပ်ြေတ် 

လှိုက် ောနစ ခင််းအတ က် အက အည နပ်းနှိုင်ပါ ည ်

- ရွဲအြေ ွဲျို့အစည််း ည် နေ နတရောလှိုအပ်ရောြေျော်းကှို အကွဲ ြေတ်တ က်ချက်နှိုင် 

ကော ဦ်းတည်ပစ်ြှေတ်ထော်း ည ် အက အည ကှို ပံ ပှို်းနပ်းနှိငု်ပပ ်း အနစောပှိုင််း 

နရောဂါ ြေစ်ပ ော်းြေှုြေျော်းကှို နြေေ်ာထုတ် ှိရှှိ၍   ်း ခော်းခ ွဲနပ်းနှိုင်ကော ပထြေ ံု်း 

  ော်းနရောက်န ြေရှင််းနပ်း  ြေျော်းအ ြေစ် တောဝ ်ထြ်ေ်း ကပါ ည် 

-  ယ် ခော်းနှင ် လ ဝင်ြေှုကက ်း ကပ်နရ်း တပ်ြေ ွဲျို့ြေျော်း ည်  ယ် ခော်း ြေတ်နကျေ်ာ 

  ော်းလောြေှုြေျော်းကှို ထှိ ််းချြိုပ်၍ နစောင ် ကည ်စစ်န ်းနှိုင်ပါ ည ်

- နထောက်လှြ်ေ်းနရ်း အြေ ွဲျို့အစည််းြေျော်း ည် အချက်အလက်ြေျော်းကှို ဗဟှိုစ 

 စ် ပြိုလုပ်ပပ ်း   ််းစစ်နလ လောရ ်  ပည်တ င််းတ င်န ောင်ရ က်နှိုင်ပပ ်း နရောဂါ 

က စက်ထှိနတ ျို့ ြေှုြေျော်းကှို န ခရောခံ ခင််းအော်း အနထောက်အက နပ်းနှိုင်ကော 

 ယ်စပ် ြေတ်နကျေ်ာ နရောဂါက ်းစက် ပ  ်ပ ော်းြေှုအော်း တော်း  ်းကောက ယ်နှိုင်ရ ် 

နှိုင်ငံတကောတ င် လက်တ ွဲြေှု ပြိုလုပ်နှိုင်ပါ ည် (ယင််းကှို အချှိြို်းအစော်းည  

ြေျှစ ော အချှိ ်က  ် တ်ချက် ြေင ် ဥပနေြေ နဘောင်အတှိုင််းတတ်နှိုင ်ြေျှ လှိုက် 

 ောန ောင်ရ က်ရ က်န  ြေျှကောလပတ်လုံ်း) 

- တရော်းနရ်းနှင  ်  ပစ်ြေှု ပစ်ေဏ် ှိုင်ရော စ စ်ြေျော်းက ဥပနေစည််းြေျဥ််း 

နလ်းစော်းလှိုက် ောြေှု အန ခအန အော်း တည်တံ နစနရ်း အက အည  ြေစ်နစရော 

တ င် အထ ်း  ြေင  ် လုပ်ထံု်းလုပ် ည််း ှိငု်ရောနှင  ် န ခ ြေစ်ခှိုင်လုံြေှုရှှိန ော 

စံနှု ််းြေျော်းကှို လှိုက် ောန ောင်ရ က် ခင််းအော်း ြေင ် အနရ်းနပေါ်စည််းြေျဥ််း တ် 

ြှေတ်ချက်ြေျော်းကှို ချှိြို်းနြေောက်ြေှုြေျော်းကှို တရော်းစ ွဲ ှို ခင််းအော်း ြေင ်န ေ်ာလည််း 

နကောင််းနငှ ် လုံ ခံြိုနရ်းန ောင်ရ က်  ြေျော်း ည် ၎င််းတှို  ၏ လုပ်ပှိုင်ခ င ်နဘောင ်

ြေျော်းအတ င််း ရှှိန နစ ခင််းအော်း ြေင ်န ေ်ာလည််းနကောင််း  ြေစ်ပါ ည ်

- ရပ်ရ ောလ ထု၏ လုံ ခံြိုနရ်းန ောင်ရ က်နပ်း  ြေျော်း (ဥပြေော - ရပ်ခံရ ောခံြေျော်း 

ကှိုယ်တှိုင် ပတ်ဝ ််းကျင် လုံ ခံြိုနရ်းန ောင်ရ က်ြေှုြေျော်း၊ ြေှိြေှိကှိုယ်ကှို ကော 

က ယ်နရ်း အုပ်စုြေျော်းနှင ် ရွဲအရံ အင်အော်းစုြေျော်း)  ည်  ယ်န ြေနေ အ 

တ က် နဘ်းကင််းလုံ ခံြိုနရ်းအော်း န ောင်ရ က်နပ်း ခင််းတ င် ရွဲအြေ ွဲျို့အစည််း 

နှင ် လက်တ ွဲြေှု ပြိုလုပ်နှိုင်ကော ရွဲြေျော်းနှင ် အရပ် ော်းြေျော်းအ ကော်း ယုံ ကည် 

ြေှုအော်း တည်န ောက် ခင််းတ င် အနရ်းပါ ည ် အခ ််းကဏ္ဍတစ်ရပ်ြှေ ပါ 

ဝင်ပါ ည ်

- အကျဥ််းနထောင်နစောင ်ြေျော်းနငှ ် လုံ ခံြိုနရ်းအြေ ွဲျို့ြေျော်း ည် စည််းြေျဥ််းလှိုက် ော 

ြေှုကှိ ုထှိ ််း ှိြ်ေ်းတည်တံ နစနှိငု်ပပ ်း၊ နကောင််းြေ  ် ည ်    ်ရှင််းနရ်း အန ခအ 

န ြေျော်းကှို က ည ထှိ ််း ှိြ်ေ်းနပ်းနှိငု်ကော၊ ကျ ််းြေောနရ်း ှိုင်ရော နဘ်းကင််းလုံ 

 ခံြိုနရ်း အစ အြံေြေျော်းကှို အနကောင်အထည်နြေေ်ာန ောင်နပ်းနှိုင်ပပ ်း ထှိတ်လ   ်

တု ်လှုပ် ခင််းနှင ် ရု ််းရင််း  ခ်တ်ြေှု ြေစ် ခင််းြေျော်းကှို ကောက ယ်တော်း  ်းနပ်း 

နှိုင်ပါ ည ်

- နေ ခံ ရပ်ရ ောလ ထု နခါင််းန ောင်ြေျော်း ည် နရှျို့တ ််းတ င် လုပ်ကှိုင ်

န ောင်ရ က်လျက်ရှှိ  ြေျော်းကှို အနရ်းကက ်းန ော  တင််းအချက်အလက် 

ြေျော်း ပံ ပှို်းနပ်းနှိုင်ပပ ်း အရပ် ော်းမျာေးအန  ြေင ် စည််းြေျဥ််းလှိုက် ောြေှုနငှ  ်

 ော်းလည်  နဘောနပါက်ြေှုကှို အနထောက်အက နပ်းနှိုင်ပါ ည ်

- အစှို်းရြေဟုတ်န ော လက် က်ကှိုင်အြေ ွဲျို့ြေျော်းနှင ် ပုဂ္လှိက လုံ ခံြိုနရ်းအြေ ွဲျို့ 

ြေျော်း ည် ၎င််းတှို    ယ်န ြေစှို်းြေှို်းထော်းန ော  ှို  တည််းြေဟုတ် အစှို်းရ လုံ ခံြို 

နရ်းအြေ ွဲျို့ြေျော်းကှိုယ်စော်း အစော်းထှို်းန ောင်ရ က်နပ်းန န ော န ရောြေျော်းတ င ်

အထက်တ င် ှိုခွဲ ပပ ်းန ော ဝ ်န ောင်ြေှု အြေျော်းအ ပော်းကှို န ောင်ရ က်နပ်းရ  ်

လှိုအပ်နကောင််းလှိုအပ်နှိုင်ပါ ည ်

- အနရ်းနပေါ်အန ခအန  ကောလြေျော်း တ်ြှေတ်ချက်ကှို န က ငောရ ်နှင  ်

ြေျက် ှိြ်ေ်းရ ်ြှေော လွှတ်နတေ်ာြေျော်း၏ တရော်းဝင်လုပ်ပှိုင်ခ င ်  ြေစ်နလ ရှှိပါ 

 ည ်

- လုံ ခံြိုနရ်း အြေ ွဲျို့အစည််း ဌော ြေျော်းအန  ြေင ် ၎င််းတှို  အော်းနပ်းအပ်ထော်း ည  ်

ြေ ွဲျို့စည််းပုံအန ခခံဥပနေ နှင ် တရော်းဥပနေ ှိုင်ရော နဘောင်ြေျော်းကှို နကျေ်ာ 

လ  ်ြေှုြေရှှိနစရ ် ြေ ေ ယောနှင ် အရပ်ဘက်လ ြေှုအြေ ွဲျို့အစည််းတှို   ည် ထ  သ  

တှို   န ောင်ရ က် ကရ ည ် အခ ််းကဏ္ဍတောဝ ်ြေျော်းကှို နစောင ် ကည ်နလ  

လောနှိုင်ပါ ည ်

 

 

- လွှတ်နတေ်ာြေျော်းအန  ြေင ် လုံ ခံြိုနရ်းန ောင်ရ က်နပ်း  ြေျော်းကှို တောဝ ်ခံြေှု 

ရှှိနစပပ ်း ၎င််းတှို  ၏ လုပ်ရပ်ြေျော်းကှို နစောင ် ကည ်ထ န်ေးရကျာင်ေးြေှု ပြိုလုပ် 

နပ်းနှိုင်ပါ ည ်

- လွှတ်နတေ်ာြေျော်းအန  ြေင ် ကျ ််းြေောနရ်း ှိုင်ရော အနရ်းနပေါ်အန ခအန ြေျော်း 

အတ က်နှင ် န ောက် က်တ ွဲ  ပ ်လည်ထ နထောင်ြေှု ပြိုလုပ်နှိုင်ရ ် လှိုအပ် 

န ော ဘတ်ဂျက်ြေျော်းကှို ြေွဲခ ွဲ ံု်း ြေတ်နပ်းပပ ်း ဥပနေြေျော်းကှို အတည် ပြို 

ထုတ် ပ ်နပ်းပါ ည ်
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ကျန်ေးမာရ ေးကြ်ဆ ုံက်မှုမျာေးအတ င်ေး လ ုံပ  ြုံရ ေးကဏ္ဍ ြါဝင်ပ င်ေး 

၏ အနတ ာယ်မျာေးနှင ် အကျ ြုံေးရကျေးဇူေးမျာေးကာေး အဘယ်နည်ေး။ 

လုံ ခြိုနရ်းကဏ္ဍ အြေ ွဲျို့အစည််းြေျော်း ည် ၎င််းတှို  ၏ ပင်ြေလုပ်င ််းန ောင်တော 

ြေျော်းထက်ပှိုန ော လုပ်ကှိုင်စရောြေျော်းကှို န ောင်ရ က် ကရ ် အ င ် ပင် င် 

ထော်းရြေည်ြှေော ရှင််းလင််းပါ ည်။  ှို  တှိုင်၊ ကျ ််းြေောနရ်း ကပ် ှိုက်ြေှုကောလ 

တစ်ခုအတ င််း ထှိနတ ျို့ပါဝင်ရ ည်ြှေော အနတရောယ်နတ ျို့ နှိုင်န ခြေျော်း ရှှိပါ 

 ည်။ ဥပြေောအော်း ြေင ်၊ ရ ာဂါကူေးစက်မှု ပ စ်သ ာေးမည ်အရ ေးကတစ် 

န ကောင််းနှင ် တပ်ြေ ွဲျို့ဝင်ြေျော်း၏ အ က်ြေျော်း ံု်းရုံ်းနှိုင် ည်ကတစ်န ကောင််း 

န ကောင ် စစ်တပ်တပ်ြေ ွဲျို့ြေျော်းကှို က ်းစက်နရောဂါကပ်နဘ်းတစ်ခု၏ ထှိပ် 

တ ််းန ရောြေျော်းကှို ပှို  န ောင် ြေ  ်ကျက်ရ ် အစှို်းရြေျော်း ည် တ   ် ုတ် 

နလ ရှှိ ကပါ ည်။   ထှို  အ ပင်၊ လက် က်ကှိုင်တပ်ြေ ွဲျို့ြေျော်း၏ စည််းကြ်ေ်း 

 ည် ၎င််းတှို  အော်း  ြေ ်  ်ထှိနရောက်ြေှုရှှိနစန ော်လည််း ၎င််းတှို  ၏ 

တုံ   ပ ်န ောင်ရ က်ချက်ြေျော်းအတ င် ရပြာင်ေးသာလ ွဲသာရဆာင်  က် န်  က် 

 ွဲပ င်ေးကှိ ု  ြေစ်နပေါ်နစနှိုင်ပပ ်း တင််းကျပ် ည ် လုပ်ပှိုင်ခ င ်နဘောင်ြေျော်းနှင ် 

လုပ်င ််းလည်ပတ်ြေှု လုပ်ထုံ်းလုပ် ည််းြေျော်းက ၎င််းတှို  ၏ ပါဝင်ပတ် 

 က်ြေှုကှို ရှုပ်နထ ်းြေှုရှှိနစနှိုင်ပါ ည်။ အ ခော်းတစ်ြေက်တ င်၊ ကျ ််းြေောနရ်း 

ကပ် ှိုက်ြေှုကောလြေျော်းအတ င််း လုံ ခံြိုနရ်းကဏ္ဍ အြေ ွဲျို့အစည််းြေျော်းက ထှိ 

နတ ျို့န ောင်ရ က်ြေှု ပြိုလုပ် ကန ောအခါ ၎င််းတှို  အတ က် တှိုက်ရှိုက်အကျှိြို်း 

နကျ်းဇ ်းြေျော်း ရှှိပါ ည်။ အဓှိကအော်း ြေင ် အြေ ွဲျို့အစည််းဌော ြေျော်းအန  ြေင ် 

လုံ ခံြိုနရ်း ှိုင်ရော  ောြေ ်အယ အ  ော်းလည်ြေှုြေျော်းကှို  ောလ  ်ပပ ်း ကျ ််း 

ြေောနရ်းနှင ် လ  ော်းလုံ ခံြိုနရ်းကှို တှို်းတက် ြေင ်ြေော်းနစ ခင််းအော်း ြေင ် ဂုံဏ်သ  

ကခာြ ုံင်ေးဆ ုံင် ာ စ တ် ျယ ုံ ကည် မှုကှိ ုရရှှိပါ ည်။ အကျပ်အတည််း ကှိုင် 

တ ယ်န ြေရှင််းနရ်းြှေတစ် င ် ရွဲအြေ ွဲျို့အစည််းက  င်တ ််းြေျော်း ပြိုလုပ်နပ်း 

 ခင််းနှင ် အရပ် ော်းြေျော်းကှို အက အည နပ်းန ောအခါ ၎င််းတှို   တောဝ ်ထြ်ေ်း 

န ောင်နပ်းန န ော ရပ်ရ ောလ ထုြေျော်းအတ င််း ဆက်ဆ ရ ေးမျာေးတ ုံေးတက် 

ရစန ောန ကောင ် ယုံ ကည်ြေှုတည်န ောက် ခင််း ြေစ်ပပ ်း  ပည်  လ ထုအော်း 

ကောက ယ်နစောင ်နရှောက်ရ ် စ မ်ေးရဆာင် ည်က ုံ ပမြှင ်တင်ပ င်ေးတှို  ကှို  ြေစ်ပ ော်း 

နစပါ ည်။ SSR န ောက်ခံအန ကောင််းအရောလက်စ ွဲ  ြေစ် ည ် "ရွဲအြေ ွဲျို့အ 

စည််း" စောစဥ်တ င် ထှိနရောက် ည ် ရွဲလုပ်င ််းန ောင်ရ က်ြေှုကှို ပှိုြေှိုနလ လော 

နှိုင်ပါ ည်။  ပည်   ကျ ််းြေောနရ်း အနရ်းနပေါ်အန ခအန ြေျော်း ည် န ုံင်င  

တကာ လူ  အ  င ်အရ ေးနှင ် လူသာေး ျင်ေးစာနာရထာက်ထာေးမှုဆ ုံင် ာ ဥြ 

ရဒမျာေးက ုံ လ ုံက်နာမှုက ုံ ရစာင ်ထ န်ေး န် အ  င ်အလမ်ေးမျာေးက ုံ လမ်ေး  င ် 

ရြေးြါသည။် လ  အခ င ်အနရ်း အြေ ွဲျို့အစည််းြေျော်းနှင ် လ  ော်းချင််းစော ော 

နထောက်ထော်းြေှု အက အည  ှိုင်ရော အ ှိုင််းအဝှိုင််းြေျော်းနှင ် နစောစ ်းစ ော်း 

လက်တ ွဲ ခင််း ည်  ံု်း ြေတ်ချက်ချြှေတ်  ြေျော်းအော်း လြ်ေ်းညွှ ် ပ ရ ် 

အဓှိကန ော ချက် ြေစ်နှိုင်ရော၊ ဥပြေောအော်း ြေင ် တစ်ဦ်းတစ်နယောက်ချင််းတှို   

၏ အခ င ်အနရ်းြေျော်းနှင ် လ တ်လပ်ြေှုြေျော်းကှို အဟ  ်အတော်းြေ ပြိုဘွဲ အကကှိြို 

စှိစစ်နရ်း အန ောက်အအံုြေျော်းနှင ် က ောရ ်တင််း  ်း   ်ခ ွဲထော်းနရ်း စင်တော 

ြေျော်းကှို ြေည် ှို  တည်န ောက်ပပ ်း အနကောင်အထည်နြေော်န ောင်ရြေည် ှို 

 ည်ကှို  ြေစ်ပါ ည်။ 

ယခုကွဲ  ှို  န ော ကဏ္ဍစုံ ပ ်းနပါင််းန ောင်ရ က်ြေှု၏ အကျှိြို်းနကျ်းဇ ်းြေျော်းကှို 

ြေျော်းစ ောန ော နကောင််းြေ  ် ည ် ဥပြေောြေျော်းက ြေ ်းနြေောင််းထှို်း ပလျက်ရှှိပါ 

 ည်။ အ ဘှိုလောနရောဂါ အကျပ်အတည််းကောလအတ င််း လက် က်ကှိုင် 

တပ်ြေ ွဲျို့ြေျော်းက နရောဂါထှိ ််းချြိုပ်နရ်း ဗဟှိုဌော ြေျော်း၏ လုပ်င ််းကှို အက  

အည နပ်းခွဲ ရော နရောဂါ ြေ  ောြေျော်းကှို ကှိုင်တ ယ်န ောင်ရ က်ြေှုလုပ်င ််းကှို 

 ြေ ်  ်ြေှု ြေစ်နစ ခင််း၊ ကု နရ်း ယောယ အန ောက်အအံုြေျော်းကှို န ောက် 

လုပ် ခင််းတ င် စစ်ဘက် ှိုင်ရော အင်ဂျင်  ယော တပ်ြေ ွဲျို့ြေျော်းက နထောက်က  

နပ်း ခင််းအပါအဝင် နရောဂါက ်းစက် ပ  ်ပ ော်းြေှု၏ အတှိုင််းအတောနှင ်   

နဘော ဘောဝတှို  ကှို အ စ် ှိရှှိနှိုင်ရ ် လ ဝင်ြေှုကက ်း ကပ်နရ်းအြေ ွဲျို့ြေျော်းနှင ် 

ကျ ််းြေောနရ်း ှိုင်ရော အနရ်းနပေါ်လုပ်င ််းန ောင်ရ က် ည ် အရောရှှိြေျော်း ပုံ 

ြှေ ်နတ ျို့ ံု ခင််းတှို   ြေစ်ခွဲ ပါ ည်။ ထှို ည််းတ စ ောပင် COVID-19 နရောဂါက ်း 

စက် ပ  ်ပ ော်းန ချှိ ်တ င် လ  ောြေျော်း ြေျော်း ပော်းလောြေှုန ကောင ် အရပ်ဘက်ကျ ််း 

ြေောနရ်း နစောင ်နရှောက်ြေှု အန ခခံအန ောက်အအံုြေျော်း ြေနှိုင်ဝ ် ြေစ်လောန ော 

အခါ ယင််းတှို  အော်း အက အည နပ်းနရ်းတ င် ကြ္ေောတစ်ဝှြ်ေ်းရှှိ နှိုင်ငံြေျော်းတ င် 

စစ်ဘက် ှိုင်ရော န ်းဝ ်ထြ်ေ်းက အဓှိက အခ ််းကဏတတစ်ရပ်ြှေ န ောင် 

ရ က်ခွဲ  ကပါ ည်။ 

လ ုံပ  ြုံရ ေးကဏ္ဍအာေး (ရကာင်ေးမ န်ရသာ) အုံြ် ျြုံြ်ရ ေး SSGသည် 

ပြည်သူ  ကျန်ေးမာရ ေးနှင ် ကျန်ေးမာရ ေးကြ်ဆ ုံက်မှုမျာေးအတ က် ဗ 

ဟ ုံ ျက်မ မည်ကွဲ သ ုံ  ပ စ်ရနြါသနည်ေး။ 

နကောင််းြေ  ် ည ် ေ ြေှိုကနရစ  ည််းကျန ော SSG ၏ ရည်ြှေ ််းချက်ြေျော်း 

အြေျော်းအ ပော်းအ က် လုံ ခံြိုနရ်းအြေ ွဲျို့အစည််းြေျော်း၏ စ ြ်ေ်းန ောင်ရည် ပည် 

ဝ ြေ ်  ်ြေှု၊ ြှေ ်က ်ထှိနရောက်ြေှု၊ ပ နပါင််းပါဝင်နှိုင်ြေှု၊ အော်းလုံ်းပါဝင်နှိုင်ြေှု၊ 

 ောတ ည ြေျှြေှု၊ တရော်းဥပနေစှို်းြေှို်းြေှု၊ ပ င ်လင််း ြေင် ော ခင််းရှှိြေှုနှင ် တောဝ ်ခံ 

 ခင််းရှှိြေှုတှို   ြေစ်ပါ ည်။ SSR န ောက်ခံအန ကောင််းအရောလက်စ ွဲ ြေစ် ည ် 

"လုံ ခံြိုနရ်းကဏ္ဍအော်း အုပ်ချြိုပ်ြေှုနပ်းနရ်း" ကှိ ု နကျ်းဇ ်း ပြို၍ ြေတ်ရှုပါ။ 

ယင််းအန ခခံ နဘောတရော်းြေျော်း ည် ကျ ််းြေောနရ်း အနရ်းနပေါ်အန ခအ 

န တစ်ခုအတ င််း လ  ော်းတှို  ၏ အ က်ကှို အတှိုင််းအတောပြေောဏ ကက ်း 

ြေော်းစ ော ကောက ယ်နစောင ်နရှောက်ရ ် လျင် ြေ ်ပပ ်း ပ ်းတ ွဲည ည တ် ည ် လုပ် 

န ောင်ြေှုကှို လှိုအပ်န ောအခါ အနရ်းတကော အနရ်းပါ၍ ြေရှှိြေ ြေစ်လှိုအပ် 

န ော အရောြေျော်း ြေစ်ပါ ည်။ လုံ ခံြိုနရ်း အြေ ွဲျို့အစည််းဌော ြေျော်းတ င် နရောဂါ 

က ်းစက် ပ  ်ပ ော်းြေှုြေျော်းအနပေါ် အ ံု်းအရှု ံ်းအပျက်အ  ်းြေျော်းစ ော လ  ော်းတှို   

နပ်းစပ်ရ ည ် အြေှို်းအခြေျော်းကှို နလျှော ချရောတ င် အနရ်းပါ ည ် အခ ််း 

ကဏ္ဍြှေ ပါဝင်လျက်ရှှိ ကန ော်လည််း ၎င််းတှို  ၏ တပ်ြေ ွဲျို့ဝင်ြေျော်းအနပေါ်တ င် 

 ပည်  ထ ထုက ယုံ ကည်ပပ ်း နလ်းစော်းြေှုရှှိထော်း၍ ကျ ််းြေောနရ်း ှိုင်ရော 

အနရ်းနပေါ်အန ခအန ြေျော်းကှို တုံ   ပ ်န ြေရှင််းနပ်း ည ် အ ခော်းန ော 

အြေ ွဲျို့အစည််းြေျော်းက ၎င််းတှို  အော်း အ ှိအြှေတ် ပြို ခင််းနှင ်အတ  ေ ြေှိုကနရစ  

 ည််းကျ ည ် နစောင ် ကည ်ထှိ ််းနကျောင််းြေှု ယနတရော်းြေျော်းအနပေါ် တောဝ ်ခံြေှု 

ရှှိြှေ ော နအောင် ြေင်ြေှုရရှှိနှိုင်ြေည်  ြေစ် ည်။ ထှို ှို  လုပ်န ောင်ရ ် ပျက် 

က က် ခင််းက  ပည်   ကျ ််းြေောနရ်း အထ ်းလုပ်င ််းတစ်ခုအတ က် နဘ်း 

အနတရောယ် ြေစ်နှိုင်န ခြေျော်းကှို ပှိုြေှို ှို်းရ ော်းနစပါ ည်။ ထှို  န ကောင ်၊ နရောဂါ 

က ်းစက် ပ  ်ပ ော်း ခင််း ြေစ်ရပ်တစ်ခုအော်း တှိုက်ြေျက် ခင််းအနပေါ် ြှေ ်က ်ထှိ 
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နရောက် ည ် အနထောက်အက  ပြိုနှိုင်ရ ် လုံ ခံြိုနရ်းကဏ္ဍအနပေါ် နကောင််း 

ြေ  ် ည ် အုပ်ချြိုပ်ြေှုနပ်းနရ်း၊ လုံ ခံြိုနရ်းကဏ္ဍ  ပြို ပင်န ပောင််းလွဲနရ်းနှင ် 

ြေ ံျို့ ပြေှိြို်းတှို်းတက်နရ်း နှင ် လုံ ခံြိုနရ်း အြေ ွဲျို့အစည််းဌော ြေျော်း၏ စ ြ်ေ်းရည် စ 

 ည်တှို  အ ကော်းဝယ် တှိုက်ရှို က်ချှိတ် က်ြေှုတစ်ခု ရှှိန ပါ ည်။ 

လုံ ခံြိုနရ်းကဏ္ဍ အြေ ွဲျို့အစည််းဌော ြေျော်းအန  ြေင ်  ြေစ်နပေါ်လောနှိုင်န ော 

ကျ ််းြေောနရ်း ှိုင်ရော အကျပ်အတည််းြေျော်းအနပေါ် လက်ဦ်းြေှုရယ  ခင််း ှို 

 ည်ြှေော အ င ် ပင် င်ထော်းနရ်းအနပေါ် အနလ်းနပ်းအော်းရုံစှိုက် ခင််းပင် 

 ြေစ် ည်။ လုံ ခံြိုနရ်းကဏ္ဍ ှိုင်ရော အြေ ွဲျို့အစည််းြေျော်းအန  ြေင ်  ပြိုလုပ်နှိုင် 

 ည ် တှိုက်ရှိုက်လုပ်န ောင်ြေှုြေျော်းတ င် ရှိုက်ခတ် က်နရောက်နှိုင်န ခရှှိ 

 ည ် လ ထုအ ှိုင််းအဝ ််းြေျော်းအတ င််း ကပ်နဘ်းစ ြံေခ  ်ခ ွဲ ခင််းနှင ် 

ထှိနတ ျို့န ောင်ရ က်ြေှု ှိုင်ရော နခါင််းစဥ်ြေျော်း ြေင ် သင်တန်ေးနှင ် စ မ်ေးရဆာင ်

 ည်တည်ရဆာက်ပ င်ေးတ ုံ  က ုံ လက်နက်က ုံင်တြ်  ွဲွေ့မျာေးနှင ်  ွဲအ  ွဲွေ့အစည်ေး 

တ ုံ  အတ က် အနကောင်အထည်နြေော်န ောင်နပ်း ခင််း ပါဝင်ပါ ည်။  ော်း 

လည်ြေှုလ ွဲြေျော်း ခင််းကှို ကောက ယ်ရ ် အနရ်းနပေါ်တုံ   ပ ်န ြေရှင််း ခင််းြေျော်း 

ြေတှိုင်ြေ  ရှင်ေးလင်ေးရသာ ကျန်ေးမာရ ေးဆ ုံင် ာနှင ် အနတ ာယ်ရဘေးကင်ေးရ ေး 

ဆ ုံင် ာ လမ်ေးည န် ျက်မျာေးကှိ ု  တ်ြှေတ်ထော်းရှှိပပ ်း  ြေ ်နဝထော်း င ်ပါ 

 ည်။ အစှို်းရ အြေ ွဲျို့အစည််းဌော ြေျော်းနှင ် ၎င််းတှို  ၏ နှိုင်ငံရပ် ခော်းြှေ ြေှိတ်ြေက် 

ဌော ြေျော်း ည်  ြေ ်  ်ထှိနရောက်ပပ  ချှိတ် က်ညှှိနှုှိင််းန ောင်ရ က် ည ် 

တုံ ပ ်န ြေရှင််းြေှုတစ်ခုအော်း န ောင်ကျဥ််းနပ်းနှိုင်ရ ် အရတ ွေ့အ က ြုံမျာေး နှင ် 

 ရှ ထာေးသည ် သင် န်ေးစာမျာေးက ုံ မျှရဝ င ်ပါ ည်။ ကျာေး/မ အရ ေး 

ရဆာင်  က်မှု ှိုင်ရော လက်ရှှိလုံ ခံြိုနရ်းကဏ္ဍ လုပ်င ််းန ောင်တောြေျော်းကှို 

ကျော်း/ြေ အလှိုက် ကျ ််းြေောနရ်း ှိုင်ရော လှိုအပ်ရောြေျော်းနှင ် ကျ ််းြေောနရ်း 

ကပ် ှိုက်ြေှုနဘ်းြေျော်း/တုံ   ပ ်န ြေရှင််းန ောင်ရ က် ခင််း ှိုင်ရော အကျှိြို်း 

 က်ြေျော်းကှို ကှိုင်တ ယ်န ြေရှင််းရ ် အကကှိြို ပင် င်န ောင်ရ က် ခင််း ှို   

ဦ်းတည်နပ်းထော်းနှိုင်ပါ ည်။ အ ှိုပါ လုပ်င ််းန ောင်တော အြေျော်းအ ပော်း 

 ည် ြေျော်းစ ောလှိုအပ်လျက်ရှှိ ည ် လုံ ခံြိုနရ်းကဏ္ဍ  ပြို ပင်န ပောင််းလွဲနရ်း 

ြေျော်း၏ အနရ်းတကက ်း ြေစ်ြေှုအတ က် န ောင်ကျဥ််းနပ်းကော ကျယ်ကျယ် 

 ပ  ် ပ  ် အြေှို်းတ ်  င ်နတေ်ာပါ ည်။ 

လုံ ခံြိုနရ်းကဏ္ဍအနပေါ် နစောင ် ကည ်ထှိ ််းနကျောင််းနရ်း ယနတရော်းြေျော်း ည် 

ကျ ််းြေောနရ်း ကပ် ှိုက်ြေှုကောလြေျော်းအတ င််း အထ ်း  ြေင ် အနရ်းကက ်း 

ပါ ည်။ ကျ ််းြေောနရ်း ှိုင်ရော အနရ်းနပေါ်အန ခအန ြေျော်းကှို ရင် ှိုင်န ြေ 

ရှင််းရ ် ပုံစံ ပြိုနရ်း  ွဲထော်းန ော ဥပနေြေ နဘောင်ြေျော်းက  ကပ်ြေတ်လှိုက် ော 

နစ ခင််းကှိစစအတ က် အလော်းတ  လှိုက်နလျောည နထ န ော ဥပနေြေျော်းကှို 

လှိုအပ်ပါ ည်။ ယင််းအော်းြှေတ် ော်းထော်း၍ လ တ်ရတာ်ဆ ုံင် ာ ရစာင ် 

 ကည ်ထ န်ေးရကျာင်ေးရ ေး ရကာ်မတ မျာေးကှိ ု အော်း ြေည ်နပ်းနှိုင်ပပ ်း စ ြ်ေ်း 

န ောင်ရည်ြေျော်းကှို နကောင််းြေ  ်တှို်းတက်နစနှိုင်ရောတ င် ကောက ယ်နရ်း ှိုင် 

ရောနှင ် ကျ ််းြေောနရ်း ှိုင်ရော လုံ ခံြိုနရ်း ကှိစစရပ်ြေျော်းအ ကော်း  က်စပ်ြေှုအ 

နပေါ်တ င် အထ ်း  ြေင ်  ြေစ်ပါ ည်။ SSR န ောက်ခံအန ကောင််းအရောလက်စ ွဲ 

 ြေစ် ည ် "လွှတ်နတော်ြေျော်း" ကှို နကျ်းဇ ်း ပြို၍ ြေတ်ရှုပါ။ လ  အခ င ်နရ်း 

နကော်ြေရှင်ြေျော်း၊ ရွဲြေျော်းအနပေါ် တှိုင်တ ််းြေှုလက်ခံ ည ် ဘုတ်အြေ ွဲျို့ြေျော်း၊ 

နထောက်လှြ်ေ်းနရ်းအနပေါ် နစောင ် ကည ်ထှိ ််းနကျောင််းနရ်း အြေ ွဲျို့အစည််းြေျော်း 

နှင ် ကောက ယ်နရ်းအနပေါ် တှိုင်တ ််းြေှုလက်ခံ ည ် အြေ ွဲျို့ြေျော်း စ ည ် လ တ် 

လြ်ရသာ ရစာင ် ကည ်ထ န်ေးရကျာင်ေးရ ေး အ  ွဲွေ့မျာေး  ည် တှိုင ်ကော်းနရ်း 

စ စ်ယနတရော်းြေျော်း ထော်းရှှိနပ်း ခင််းအော်း ြေင ်နှင ် လုံ ခံြိုနရ်း အြေ ွဲျို့အစည််းဌော  

ြေျော်းအနပေါ် ထှိ ််းချြိုပ်ြေှုအော်း ကျင ် ံု်း ခင််းအော်း ြေင ် အနရ်းပါ ည ် အခ ််း 

ကဏ္ဍတောဝ ်တစ်ရပ်ကှို  ြေည ် ည််း ကပါ ည်။ နေ နတရ၊ နှိုင်ငံတွင်ေးနှင  ်

ကြ္ေော   တင််းဌော ြေျော်းြှေ ဂျာနယ်လစ်မျာေး ည်လည််း အနရ်းပါန ော 

 တင််းအချက်အလက်ြေျော်း ပံ ပှို်းနပ်း က ခင််းအော်း ြေင ် ြေရှှိြေ ြေစ် ည ် 

အခ ််းကဏ္ဍြှေ ပါဝင်န  ကပပ ်း၊ အနရ်းရြေါ်အန ခအန ြေျော်းအော်း အစ ရင်ခံ 

 ခင််းနှင ် ကှိုင်တ ယ် ခင််းအ ပင် တောဝ ်ယ ြေှုရှှိန ော  တင််းပညောရပ်တှို  ကှို 

၎င််းတှို  အော်း နလ ကျင ် င်တ ််းနပ်းထော်း င ်ပါ ည်။ ၎င််းတှို   ည် လ ထု 

အ ှိုင််းအဝှိုင််း အစ အြံေြေျော်း၊ န ရောနေ ြေျော်း ှို    ြေ  ်ကျက်လှုပ်ရှော်းြေှုြေျော်း 

 ှို  တည််းြေဟုတ် ကျ ််းြေောနရ်း အကျပ်အတည််း စ ြံေခ  ်ခ ွဲြေှုအတ င််း ပါဝင် 

န ော အရပ်ဘက်နှင ် စစ်ဘက်ြှေ အြေ ွဲျို့အစည််းြေျော်းနှင ် ပုံြှေ ် က်  ယ် 

 ခင််းြေျော်းြှေတစ် င ် ကျ ််းြေောနရ်း အကျြ်အတည််း တုံ   ပ ်န ြေရှင််းလုပ် 

န ောင်ချက်ြေျော်းကှို ပုံ  င််းအနကောင်အထည်နြေော် ခင််းတ င် ထှိနတ ျို့၍ 

ကှိုယ်စော်း ပြိုနပ်း င ်ပါ ည်။ အ ြ်ဘက်လူမှုအ  ွဲွေ့အစည်ေး ှိငု်ရော အြေ ွဲျို့အ 

စည််းပုဂ္ှိြိုလ်ြေျော်း ည် ရပ်ရ ောလ ထုြေျော်းကှို အ င ် ပင် င်စုစည််းပပ ်း ထှိ 

နတ ျို့ က် ံရ ်   ်း   ် ြေစ် ည ် အန အထော်းတ င် ရှှိန ပါ ည်။ ကျွြ်ေ်း 

ကျင်ပညောရှင်အြေ ွဲျို့ြေျော်းနှင ်  ုနတ  အြေ ွဲျို့အစည််းဌော ြေျော်း ည် ြေ ဝါေချ 

ြှေတ်  ြေျော်းထံ ကျ ််းြေောနရ်း နဘ်းေုကခအော်း တုံ   ပ ်န ြေရှင််းန ောင်ရ က်ြေှုကှို 

ပုံ  င််းနပ်း ည ်  က် ှိုင်ရော အချက်အလက်ြေျော်းနှင ် အ ခော်း တင််းအ 

ချက်အလက်ြေျော်းကှို ြေျှနဝနပ်းနှိုင်ပါ ည်။ SSG အော်း အရပ်ဘက်လ ြေှုအြေ ွဲျို့ 

အစည််းက ြေည်ကွဲ  ှို   တှို်းတက်နကောင််းြေ  ်နစ ည်ကှို ပှိုြေှို ှိရှှိလှိုပါက 

SSR န ောက်ခံအန ကောင််းအရောလက်စ ွဲ ြေစ် ည ် "အရပ်ဘက်လ ြေှုအြေ ွဲျို့အ 

စည််း" ကှို နကျ်းဇ ်း ပြို၍ ြေတ်ရှုပါ။ 
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ရနာက်ထြ် တ်စ ာ 

အနထ နထ ြေတ်ရှု ခင််း- 

– The Next Ebola: Considering the Role of the Military in Future 

Epidemic Response London: Chatham House, 2017. 

– Position Paper: Civil-military coordination during humanitarian 

health action 

Geneva: WHO Global Health Cluster, 2011. 

– Security and Justice Reform Response 

to Covid-19 Crisis 

Geneva: DCAF International Security Sector Advisory Team, 2020. 

– Dawn Lui 

Impact of COVID-19 on Security Sector Governance, Briefing 

Note 

Geneva: DCAF, 2020. 

– Ilona Kickbusch, James Orbinski, Theodor Winkler, and Albrecht 

Schnabel 

We need a sustainable development goal 18 on global health 

security 

The Lancet, 385, 2015: 1069. 

– Jennifer B. Nuzzo and Gigi Kwik Gronvall Global Health Security: 

Closing the Gaps in Responding to Infectious Disease 

Emergencies Global Health Governance, 4(2), 2011: 1–15. 

– Albrecht Schnabel and Ilona Kickbusch (eds.) The Security Sector 

and Health Crises Geneva: DCAF, forthcoming in 2020. 

Guiding tools for security sector actors: 

– Guidelines for Developing Emergency Simulations and Drills 

Washington DC: Pan American Health Organization, 2011. 

– Health, Border and Mobility Management 

Fact Sheet 

Geneva: International Organization for Migration, 2015. 

– Oslo Guidelines: Guidelines on the Use of Foreign Military and 

Civil Defence Assets in Disaster Relief Geneva: Office for the 

Coordination of Humanitarian Affairs, 2007. 

– Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030 

Geneva: UN Office for Disaster Risk Reduction, 2015. 

– The Neglected Dimension of Global Security: A Framework to 

Counter Infectious Disease Crises Washington, DC: Commission 

on a Global Health Risk for the Future, 2016. 

– David J. Dausey 

Using exercises to improve public health preparedness in 

Asia, the Middle East and Africa BioMed Central Research Notes, 

7, 2014: 474. 

– Thomas W. Grein et al. 

Rumors of Disease in the Global Village: Outbreak Verification 

Emerging Infectious Diseases, 6(2), 2000: 97–201. 

– Sandra H. Johnson, Ana Smith Itlis, Benjamin W. Moulton, Edward J. 

Hutchinson, and Courtney J. McClellan 

The National Action Agenda for Public Health Legal 

Preparedness 

Journal of Law, Medicine and Ethics, 36(1) Special Supplement, 

2008: 1–79. 

– Luke Mondor et al. 

Timelines of Nongovernmental versus Governmental Global 

Outbreak Communications Emerging Infectious Diseases, 18(7), 

2012: 1184–1187. 

– Jessica S. Schwind, David J. Wolking, and John S. Brownstein 

Evaluation of Local Media Surveillance for Improved Disease 

Recognition and Monitoring in Global Hotspot Regions 

PLOS One, 9(10), 2014. 

– Weizhong Yang (ed.) 

Early Warning for Infectious Disease Outbreak: 

Theory and Practice 

London: Elsevier, 2017. 

– Cécile Viboud et al. 

Prediction of the Spread of Influenza Epidemics by the Method 

of Analogues 

American Journal of Epidemiology, 158(10), 2003: 

996–1006. 

အ ဘ  လာရ ာဂေါအတွက် 

– Adam Kamradt-Scott, Sophie Harman, Clare Wenham, and Frank 

Smith III 

Civil-military cooperation in Ebola and beyond The Lancet, 387, 

2016: 104–105. 

– Cathy Haenlein and Ashlee Godwin 

Containing Ebola: A Test for Post-Conflict Security Sector 

Reform in Sierra Leone 

Stability: International Journal of Security and Development, 4(1), 

2015: Art. 38. 

– Stephen A. Matlin, Albrecht Schnabel, Ilona Kickbusch, Miriam 

Sangiorgio, and Michaela Told 

Security Sector Engagement in Global Health Crises. A Brief for 

Policy-Makers 

Geneva: Global Health Programme, IHEID and DCAF, 2015. 
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– Stephen A. Matlin, Albrecht Schnabel, Ilona Kickbusch, Theodor 

Winkler, Miriam Sangiorgio, Michaela Told, Usha Trepp, and 

Werner Werder 

The Security Sector and Global Health Crises: Lessons and 

Prospects. A Policy Brief 

Geneva: Global Health Programme, IHEID and DCAF, 2016. 

– Jonathan Sandy, Albrecht Schnabel, Haja Sovula, Usha Trepp, and 

Raphael Zumsteg 

The Security Sector’s Role in Responding to Health Crises: 

Lessons from the 2014–2015 

Ebola Epidemic and Recommendations for the Mano River 

Union and Its Member States 

Geneva: DCAF, 2017. 

 SARS ရ ာဂေါအတွက် 

– Melissa Curley and Nicholas Thomas 

Human security and public health in Southeast Asia: the SARS 

outbreak 

Australian Journal of International Affairs, 58(1), 2004: 17–32. 

– Julie E. Fischer 

Global Health Security: A Long-Term Prescription 

Washington, DC: Stimson Center, 2013. 

ဝက်တ ြ်ရကွေး ရ ာဂေါအတွက် 

– Allen Yu-Hung Lai 

Organisational Capacity and Health Security: Evidence from 

Fighting Influenza A H1N1 Pandemics in 2009 

Asian Journal of Social Science, 42(1/2), 2014: 103–121. 

 COVID-19 ရ ာဂေါအတွက် 

– Armies are mobilising against the coronavirus 

The Economist, 23 March 2020. 

https://www.economist.com/international/2020/03/23/armies-

are-mobilising- against-the-coronavirus 

– How the public sector and civil society can respond to the 

coronavirus pandemic 

Harvard Kennedy School, 2020. 

https://www.hks.harvard.edu/faculty-research/policy- 

topics/health/how-public-sector-and-civil-society- can-respond-

coronavirus 

– Nirmal Kandel, Stella Chungong, Abbas Omaar, 

Jun Xing 

Health security capacities in the context of 

COVID-19 outbreak: an analysis of International Health 

Regulations annual report data from 182 countries 

The Lancet, 395, 2020: 1047–1053. 

-Viet-Phuong La et al. 

Policy Response, Social Media and Science Journalism for the 

Sustainability of the Public Health System Amid COVID-19 

Outbreak: The Vietnam Lessons 

Sustainability, 12(7), 2020: 2931. 

 

– Jonathan Marcus 

Coronavirus: Five things the military can do during pandemic 

BBC, 21 March 2020. 

https://www.bbc.com/news/world-51984199 

– Jason Wang, Chun Y. Ng, Robert H. Brook Response to COVID-19 in 

Taiwan: Big Data Analytics, New Technology, and Proactive 

Testing Journal ofthe American Medical Association, 323(14), 

2020: 1341–1342. 

– Alex Ward 

The Pentagon just offered ventilators for the coronavirus 

response. It could do much more VOX, 18 March 2020. 

https://www.vox.com/2020/3/17/21181115/coronavirus- 

military-response-national-guard 

DCAF ၏ ထြ်ဆင ် အ င်ေးအပမစ်မျာေး 

- DCAF က SSR နှင န်ကောင််းြေ  ်န ော SSG တှို  ၏ ကဏ္ဍရှုနထောင ်အော်း 

လုံ်းအတ က် လက်စ ွဲ ံု်း ည ်အရော (tools) ြေျှိြို်းစုံ၊ လက်စ ွဲစောအုပ်ြေျော်း 

နှင ် လြ်ေ်းညွှ ်ြေှု ြေျှိြို်းစုံကှို ထုတ်နဝ ည် - ြေျော်းစ ောန ော အရင််းအ ြေစ် 

ြေျော်း ကှိုလည််း အဂဘလှိပ်ဘော ောစကော်း ြေင ် ောြေက အ ခော်းဘော ောစ 

ကော်းြေျော်း ြေင ်လည််း ရရှှိနှိုင်ပါ ည် -  

အခြေွဲ  download ရယ ရ ် www. dcaf.ch  

 

- DCAF-ISSAT website က SSR လ ြ်ငန်ေးရ ာင် ွက်သ မျာေးအတွက် 

အွန်လ  င်ေးသင်ယ မှု အ င်ေးအပမစ် အမျ ြုေးမျ ြုေးက   ဤတွင် 

http://issat.dcaf.ch  ရ  ရစြေါသည် 

 

 

 

https://www.economist.com/
https://www.hks.harvard.edu/faculty-research/policy-topics/health/how-public-sector-and-civil-society-can-respond-coronavirus
https://www.hks.harvard.edu/faculty-research/policy-topics/health/how-public-sector-and-civil-society-can-respond-coronavirus
https://www.hks.harvard.edu/faculty-research/policy-topics/health/how-public-sector-and-civil-society-can-respond-coronavirus
https://www.bbc.com/news/world-51984199
https://www.vox.com/2020/3/17/21181115/coronavirus-military-response-national-guard
https://www.vox.com/2020/3/17/21181115/coronavirus-military-response-national-guard
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DCAF - လ ုံပ  ြုံရ ေးကဏ္ဍအာေး အုံြ် ျြုံြ်မှုရြေးရ ေးအတ က် ဂျ န ဗာစင်တာ ည် နှိုငင်ံတ 

ကော နြေောင်နေ်းရှင််း တစ်ခု ြေစ်ပပ ်း လုပ်င ််းတောဝ ်ြှေော နကောင််းြေ  ်န ော အုပ်ချြိုပ်ြေှုနပ်းနရ်းနှင ် 

 ပြို ပင်န ပောင််းလွဲနရ်း ကှိစစတှို  တ င် နှိုင်ငံတကောအ ှိုင််းအဝှိုင််းအော်း နထောက်က နပ်းရ ်  ြေစ်ပါ 

 ည်။  DCAF  ည် စံ ပြို တ်ြှေတ်ချက်ြေျော်းနှင ် စံချှိ ်စံညွှ ််းြေျော်းကှို နြေော်ထုတ် ပြိုစု၍ ထ  ််း 

ကော်းနစကော၊ အလှိုက် င ် ပြို ပင်ထော်းန ော ြေ ဝါေ ှိုင်ရော  ုနတ  ြေျော်း  ပြိုလုပ်ပပ ်း၊ ေ ြေှိုကနရ 

စ  လုံ ခံြိုနရ်းကဏ္ဍအော်း အုပ်ချြိုပ်ြေှုနပ်းနရ်းကှို  ြှေင ်တင်ရ ် နကောင််းြေ  ်န ော အနလ အကျင ်ြေျော်း 

နှင ် နထောက်ခံအ ကံ ပြိုချက်ြေျော်းကှို နြေော်ထုတ် တ်ြှေတ်၍ နှိုင်ငံတ င််း အ ကံနပ်း အက အည နှင ် 

လက်နတ ျို့ ကျန ော အက အည နပ်းအပ် ခင််း အစ အစဉ်ြေျော်းကှို နထောက်ပံ နပ်း ည်။ 

DCAF ၏ ရကျ်းဇူ်းတင်ရ  မှုအာ်း ရဖာ်ခပခ င််း   

Sabeena Bali, Floris de Klerk Wolters န င်ုံ့ Albrecht Schnabel တ  ုံ့အာေး 

စာရြရ ေးသာေးရြေးမှုအတွက်၊ 

Kimberly Storr အာေး အဂဂလ ြ်ဘာသာအာေး စ စစ်ရြေးမှုအတွက်၊ ထ  ုံ့ပြင် Petra Gurtner အာေး 

အပြင်အ င်ြ  စ န င်ုံ့ ဒ ဇ  င်ေးအတွက်။ 

စာစဥ်တ ွဲမျာေးအတ က် အယ်ဒ တာ  

Gabriela Manea 

ယ ုံစာစဥ်အာေး က ုံေးကာေး န်  

DCAF - လုံ ခံြိုနရ်းကဏ္ဍအော်း အုပ်ချြိုပ်ြေှုနပ်းနရ်းအတ က် ဂျ   ဗောစင်တော။ လ  ပခ ြုရ ေးကဏ္ဍန င်ုံ့ 

ကျန်ေးမာရ ေးကြ်   က်မှု ကာလမျာေး။ SSR န ောက်ခံအန ကောင််းအရော စောစဉ်အတ ွဲြေျော်း။ 

Geneva: DCAF, 2019. 

© DCAF. SSR န ောက်ခံအန ကောင််းအရောလက်စ ွဲြေျော်းကှို www.dcaf.ch တ င်အခြေွဲ ရနှိုင် ည်။ 

အ ံု်း ပြို  ြေျော်း ည် DCAF ကှိ ုcredit နပ်း အ ှိအြှေတ် ပြိုနပ်းပါက ဤစောစဥ်ကှို က ်းယ  ြေ  ် 

နဝနှိုင် ည်။ 

စ ်းပ ော်း ြေစ်အ ံု်း ပြိုရ ်ြေဟုတ်ပါ။ 
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DCAF - လုံ ခံြိုနရ်းကဏ္ဍအော်း အုပ်ချြိုပ်ြေှုနပ်းနရ်းအတ က် ဂျ   ဗောစင်တော  

P. O. Box 1360 

CH-1211 Geneva 1 
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Apple App Store  ှို  ြေဟုတ် Google Play စတှို်းြှေအခြေွဲ  download ရယ နှိုင် ည်။

DCAF ၏ SSR ရနာက်  အရ ကာင်ေးအ ာလက်စ ွဲဆ ုံင် ာ အက်ြလ ရကေးရှင်ေးက ုံ download   

ယူြါ 

လုံ ခံြိုနရ်းကဏ္ဍအော်း နကောင််းြေ  ် ည ်အုပ်ချြိုပ်ြေှုနပ်းနရ်းနှင ်  ပြို ပင်န ပောင််းလွဲနရ်းတှို  ၏ အန ခခံ 

အချက်ြေျော်းအတ က် ကျယ် ပ  ်န ော အရင််းအ ြေစ်တစ်ခု – 

SSR ရနာက်  အရ ကာင်ေးအ ာလက်စ ွဲမျာေး - လုံ ခံြိုနရ်းကဏ္ဍအော်း အုပ်ချြိုပ်ြေှုနပ်းနရ်းနှင ်  ပြို 

 ပင်န ပောင််းလွဲနရ်း ှိုင်ရော အဓှိက အန ကောင််းအရောြေျော်းကှို အတှိုချြိုပ် ြေှိတ် က်တင် ပြေှုြေျော်း။ 

SSR စာတမ်ေးမျာေး - လုံ ခံြိုနရ်းကဏ္ဍအော်း အုပ်ချြိုပ်ြေှုနပ်းနရ်း ှိုင်ရောတ င် နခတ်အြေ  ံု်း ြေစ် ည ် 

နခတ်နရစ ်းန ကောင််းလော်းရောြေျော်းကှို  ပြို ပင်န ပောင််းလွဲနရ်း ကျွြ်ေ်းကျင်  ြေျော်းက နရ်း ော်းကော 

 ပ ်လည် ံု်း ပ်၍ တည််း ြေတ်ထော်းန ော နခတ်ြေ အ င ် ြေင ်   ််းစစ်ြေှု။ 

ရလ လာ န် DCAF ၏ အ င်ေးအပမစ်မျာေး –  ပြို ပင်န ပောင််းလွဲနရ်း ြေော်းြေျော်းအတ က် အနကောင််း 

 ံု်း လက်နတ ျို့လြ်ေ်းညွှ ်ြေှု ြေစ်နစရ ် နရ ်းချယ်စုစည််းနပ်းထော်း ည ် ဘော ောစကော်းြေျော်းစ ော ြေင ် 

လက်စ ွဲစောအုပ်ြေျော်း၊ လက်စ ွဲ ံု်းရြေည ်အရောြေျော်း စုစည််းနပ်းထော်းန ော toolkits စောအုပ်ြေျော်းနှင ် 

လြ်ေ်းညွှ ်ချက်ြှေတ်စုြေျော်း ပါဝင်ပါ ည်။ 

 ဤအက်ပလ နက်းရှင််းတ င် ရရှှိနှိုင် ည်ြေျော်း - 

– နအော ြ်ေလှိုင််း အ ပည ်အဝအ ံု်း ပြိုနှိုင်ရ ် တစ်ကကှိြ်ေ download  ပြိုလုပ် ခင််း ြေင ် ရရှှိနှိုင် ည  ်
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