
လက်နက်ကုိင်ပဋိပက္ခများအတွငး်စာသင်ကကျာင်းများနှင့်တက္ကသိုလ်များကုိစစပ်ွအဲတွက်အသံုးပပု 

ပြင်းမှကာကွယ်ကသာလမ်းညွှနြ်ျက်များ 

လက်နက်ကုိင်ပဋိပက္ခတွငပ်ါဝင်ကသာ မည်သည့်လက်နက်ကိုင်အဖဲွအ့စည်းမဆုိ ၎င်းတုိ၏့ စစ်ကေးဆုိင်ောကကိုး 

ပမး်မှုများနှင့်ပတ်သက်သည့် မည်သည့်ေည်ေွယ်ြျက်အတကွ်ပဖစ်ကစ စာသင်ကကျာင်းများ၊ တက္ကသိုလ်များကုိ 

အသံုးမပပုေန် ကလးနက်စွာတုိက်တွနး်ပါသည်။ အြျိုက့သာကိစ္စေပ်များတွင် စာသငက်ကျာင်းများ၊ 

တက္ကသိုလ်များကုိ အသံုးပပုပြင်းသည် စစ်ပွဲဆိုငေ်ာဥပကေသများနှင့် ဆန ့်ကျင်မှုမေိှသည်ကို အသိအမှတ်ပပုသည့် 

တစြ်ျိနတ်ည်းမှာပင ်ပါဝင်သူများအားလံုးအကနပဖင့် ကကျာင်းသူကကျာင်းသားများ၏ပညာကေး၊ လံုပြုံ ကေးတုိကုိ့ 

ထိြိုက်ကစမည့် လုပက်ဆာင်မှုများကုိ ကေှာင်ေှားသင့်ပါသည်။ ထုိအ့တွက် ကအာက်ပါအြျက်အလက်များကို 

လမ်းညွှနြ်ျက်များအပဖစ် အသုံးပပု ပြင်းအားပဖင့် တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ြမံှုေှကိသာ လုပက်ဆာင်ြျက်များ 

ပဖစ်လာကစပါလိမ့်မည်။  

လမ်းညွှနြ်ျက် (၁) လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွငပ်ါဝင်ကသာ မည်သည့် လက်နက်ကိုင်အဖဲွအ့စည်းမဆုိ ၎င်းတုိ၏့ 

စစ်ကေးဆိငု်ောကကိုးပမ်းမှုများနှင့်ပတ်သက်သည့် မည်သည့်ေည်ေွယ်ြျက်အတွက်ပဖစ်ကစ စာသင်ကကျာင်းများ၊ 

တက္ကသိုလ်များ၏လုပင်နး်ကဆာင်တာများကုိ အသံုးမပပုသင့ပ်ါ။  

(က) ဤအြျက်သည် လက်ေိှတွငစ်ာသင်ကကားကနပြင်းမေိှဘဲ ကြတ္တ ြဏပိတ်ထားေကသာ စာသငက်ကျာင်းများ၊ 

တက္ကသိုလ်များနှင့်လည်းသက်ဆုိင်ပါသည်။ ထုိအြျိနမ်ျားထဲတွင ်ကကျာင်းပိတ်ေက်များ၊ အားလပ်ေက်ပတ်ိေက် 

များ၊ ကလ့လာကေးြေီးအတွက်ြဏတာပိတ်ထားပြင်းများ အကျုံ းဝင်သည်။  

(ြ) စာသငက်ကျာင်းများနှင့် တက္ကသိုလ်များကုိစစက်ေးဆုိင်ောေည်ေွယ်ြျက်များအတွက်အသံုးပပုနုိင်ေန်အလုိင့ှာ 

လစလ်ပ်ကသာကနောများပဖစ်သွားကစေန်အတက်ွ လက်နက်ကုိင်ပဋိပက္ခတွငပ်ါဝင်ကသာသက်ဆိုငသ်ူများသည် 

ပညာကေးဆုိင်ောစီမံြန ့်ြွဲသူများအား ခြိမ်းကပြာက်ပြငး်၊ အင်အားသံုးကစြုိင်းပြင်း၊ မက်လံုးကပးဆဲွကဆာင်ပြင်းများ 

မပပုလုပေ်ပါ။  

လမ်းညွှနြ်ျက် (၂) လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခများ၏အန္တောယ်ကကကာင့် စနွ ့်ြာွပြင်းြံထားေကသာ စာသင်ကကျာင်းများ၊ 

တက္ကသိုလ်များကုိလည်း လက်နက်ကိုင်တပ်ဖဲွ မ့ျား၏စစက်ေးနှင့်ပတ်သက်သည့်မည်သည့် ေည်ေွယ်ြျက်ပဖင့်မဆို 

အသံုးမပပုသင့်ပါ။ ပဖစ်နိုငက်ပြေှိသည့်အပြားကသာနားြုိောကနောများမေှိကတာ့ဘဲ ကေွးြျယ်စောမေိှသည့် 

အကနအထားကောက်မသှာလျှင် စာသငက်ကျာင်းများနှင့်တက္က သုိလ်များကုိ နားြုိေနအ်လုိင့ှာ အသုံးပပုသင့်ပါသည်။ 

စာသင်ကကျာင်းများ၊ တက္ကသိုလ်များနှင့်ယှဉလ်ာလျှင် အပြားကသာအကဆာက်အအံုများသည် သက်ကသာင့် 

သက်သာ မေှိကစကာမူ ထုိအကဆာက်အအံုများကုိသာကေွးြျယ်အသံုးပပုသင့ပ်ါသည်။ သိုက့သာ် အဆုိပါ 

အကဆာက်အအံုများသည် လူသားြျင်းစာနာမှုဆိုငေ်ာအကထာက်အကူကပးကသာကနောများ (ဥပမာ-ကဆးရံု) 

ပဖစ်ကနပါက အသုံးမပပုသင့်ပါ။ လက်နက်ကုိင်ပဋိပက္ခတွငပ်ါဝင်ကသာလက်နက်ကိုင်တပ်ဖဲွ မ့ျားအကနပဖင့် 

အေပ်သားများ၏ အကဆာက်အအံုများ၊ ပစ္စည်းများကုိတုိက်ြိက်ုြေံပြင်းမှ ကာကွယ်ကပးေန်ပဖစ်နိုငက်ပြေိှသည့် 

ကကိုတင်ကာကွယ်မှုများ ပပုလုပေ်န်လုိအပ်သည်ကုိလည်း အစဉ်အခမဲနားလည်သကဘာကပါက်ထားေပါမည်။  



(က) စနွ ့်ြာွပြင်းြံထားေကသာစာသင်ကကျာင်းများ၊ တက္ကသိုလ်များကုိအသံုးပပုမည်ဆိုပါက အသုံးပပုသည့် 

အြျိနသ်ည် အနည်းဆံုးပဖစ်ေပါမည်။  

(ြ) ပဋပိက္ခတွငပ်ါဝင်ကသာလက်နက်ကုိင်တပ်ဖဲွ မ့ျား၏စစက်ေးေည်ေွယ်ြျက်ကိုအကထာက်အကူပပုေန်အတကွ် 

အသံုးပပုလျက်ေှိကသာ စနွ ့်ြာွြံထားေသည့် စာသငက်ကျာင်းများ၊ တက္ကသိုလ်များကုိ လက်နက်ကိုင်တပ်ဖဲွ မ့ျား 

ထွက်ြွာသွားခပီးြျိနတွ်င ်ကကျာင်းသားများနှင့်ဝန်ထမ်းများ၏ လံုပြုံမှုကုိမထိြိုက်ကစဘဲ ပညာကေးအတွက် 

ပပန်လည်ဖွင့လှ်စ်အသုံးပပုနုိင်ေန် ပညာကေးဝန်ထမ်းများက လုပက်ဆာင်သည့်အြါ လုပက်ဆာင်နိငု်ေန်အတကွ် 

အကနအထားများထားေိှကပးြဲေ့ပါမည်။  

(ဂ) လက်နက်ကိုင်တပ်ဖဲွ မ့ျားပပနလ်ည်ဆတ်ုြာွသွားခပီးြျိနတွ်င် စစ်ကေးနှင့်ပတ်သက်သည့် အစီအမံများ၊ 

ြံစစအ်တွက် ပပင်ဆင်ထားသည့် အကနအထားများအားလံုးကို စာသငက်ကျာင်းများ၊ တက္က သုိလ်များမှ 

ဖယ်ေှားပစ်ြဲ့ေပါမည်။ ထုိအ့ပပင် အကဆာက်အအုံများတွင ်ထိြိုက်ပျက်စီးမှုများေိှသာွးြ့ဲပါက နဂိုမလူအတိငု်း 

ပဖစ်ကစေန် တတ်နိုငသ်မျှကကိုးစားပပင်ဆင်ကပးေပါမည်။ အဆိုပါပညာကေးဆုိင်ော ကနောများတွငထ်ားေိှြ့ဲကသာ 

လက်နက်များ၊ လက်နက်ကကီးများ၊ မကပါက်ကဲွကသးကသာစစက်ေးပစ္စည်းများ စစ်ကေးပစ္စည်းအကကင်းအကျန်များကုိ 

ဖယ်ေှားပစ်ေပါမည်။ 

လမ်းညွှနြ်ျက် (၃) လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွငပ်ါဝင်ကသာတပ်ဖဲွ မ့ျားအကနပဖင့် မိမိတုိန့ှင့်တုိက်ြိက်ုလျက်ေှိကသာ 

အပြားဘက်မ ှတပ်ဖဲွ မ့ျားအနာဂတ်တွင် အသုံးမပပုနုိင်ကစေန်ေည်ေွယ်ြျက်ပဖင့် စာသင်ကကျာင်းများ၊ 

တက္ကသိုလ်များကုိ မည်သည့်အြျိနတွ်ငမ်ျှ မဖျက်ဆးီေပါ။ ကကျာင်းများ၊ တက္ကသိုလ်များသည် ဖွင့်လှစ်ထားသည် 

ပဖစ်ကစ၊ အားလပ်ေက်များအတွက်ပိတ်ထားလျှင်ပဖစ်ကစ၊ စနွ ့်ြာွသွားပြင်းြံေလျှင်ပဖစ်ကစ ပပည်သူလူထု၏ 

ပုိင်ဆုိင်မှုပင်ပဖစ်ပါသည်။  

လမ်းညွှနြ်ျက် (၄) လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွငပ်ါဝင်ကသာ တပ်ဖဲွ မ့ျားအကနပဖင့် ၎င်းတုိ၏့စစက်ေးေည်ေွယ်ြျက် 

များကုိ အကထာက်အကူပပုေန်ေည်ေွယ်လျက်အသံုးပပုကသာ စာသင်ကကျာင်းများ၊ တက္ကသိုလ်များသည် 

အကပြအကနကပါ် မူတည်၍ စစ်ကေးဆုိင်ောကနောများအပဖစ်ကပပာင်းလဲသွားနုိင်ခပီး တုိက်ြိကု်ြံေနိငု်သည့်ကနော 

များအပဖစ်သုိက့ျကောက်သွားနိငု်ပါသည်။ ထုိက့ကကာင့်ပဋိပက္ခတငွ်ပါဝင်ကသာလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ မ့ျားသည် 

အပြားတစ်ဖက်က ထုိကနောများမှ ကေှာင်ေှားပြင်းမေိှသည့်အတွက် မလွှဲသာမကေှာင်သာ တုိက်ြိက်ုေကတာ့ 

မည့်အြျိနတွ်င ်တုိက်ြိကု်မှုများမပပုလုပမ်ီ ကကိုတင်သတိကပးပြင်းပပုလုပသ်င့ပ်ါသည်။  

(က) စစ်ကေးဆုိင်ောကနောအပဖစ်သိုက့ောက်ေှိသာွးကသာ စာသငက်ကျာင်း၊ တက္က သုိလ်များကို မတုိက်ြိက်ုမီ 

ပဋပိက္ခတွငပ်ါဝင်ကသာ လက်နက်ကိုင်တပ်ဖဲွ မ့ျားအကနပဖင့် ကကလးငယ်များအား အထူးအကလးကပး 

ကာကွယ်ပြငး်၊ ကလးစားပြင်းတုိက့ိုပပုလုပေ်ပါမည်။ ထုိအ့ပပင ်တုိက်ြိကု်မှုကကကာင့်ပျက်စီးဆံုးရှုံးသွားကသာ 

စာသင်ကကျာင်းနှင့် ထုိကေသမှလူမှုအသုိင်းအဝိုငး်၏ပညာကေးဆုိင်ောအသံုးြျနုိင်မှုတုိအ့ကပါ် ကေေှည်သက်ကောက်မှု 

ေှိကစမည့် ဆိးုကျိုးများကုိလည်း အထူးအကလးကပး ထည့်သငွ်းစဉ်းစားေပါမည်။  



(ြ) ပဋပိက္ခတွငပ်ါဝင်ကသာလက်နက်ကုိင်တပ်ဖဲွ မ့ျားအကနပဖင့် ကကျာင်းများ၊ တက္ကသိုလ်များကုိ တစဖ်က်ဖက်မ ှ

၎င်းတုိ၏့စစက်ေးေည်ေွယ်ြျက်များအားအကထာက်အကူပပုေန်အသံုးြျပြင်းကုိ အပြားတစဖ်က်မှလည်း  ထုိကဲ ့

သိုလု့ပက်ဆာင်ပြင်းသည် ကျိုးကကကာင်းြုိင်လံုမျှတသည်ဟု မယူဆသင့်ပါ။  လက်နက်ကုိင်တပ်ဖဲွ မ့ျားပပန်လည် 

ဆုတ်ြာွသွားခပီးြျိနတွ်င် စစ်ကေးနှင့်ပတ်သက်သည့် အစီအမံများ၊ ြံစစအ်တွက် ပပင်ဆင်ထားသည့် 

အကနအထားများ အားလံုးကုိ စာသငက်ကျာင်းများ၊ တက္ကသိုလ်များမှ ဖယ်ေှားပစ်ြဲ့ေမည်ပဖစ်ခပီး၊ ပညာကေး 

လုပင်နး်များ ပပနလ်ည်ကဆာင်ေွက်နိုငေ်န်အတွက် အေပ်သားအာဏာပုိင်များလက်သုိ ့ပပန်လည်အပ်နှံြဲ့ေပါမည်။  

လမ်းညွှနြ်ျက် (၅) စာသငက်ကျာင်းများ၊ တက္ကသိုလ်များတွင ်မေိှမပဖစ် လံုပြုံကေးယူေမည့် ကိစ္စေပ်များအတွက် 

အပြားကသာ လံုပြုံကေးယူမည့်သမူျား မေိှကတာ့သည့် အြျိန်မျိုးမှလဲွ၍ လက်နက်ကိုင ်ပဋပိက္ခတွငပ်ါဝင် 

တုိက်ြိက်ုလျက်ေှိကသာ တပ်ဖဲွ မ့ျားအား  လံုပြုံကေးယူေန်အတွက် ကစလွှတ်ပြငး် မပပုသင့်ပါ။ ပဖစ်နိုငပ်ါက 

ထုိကဲ့သိုအ့ကပြအကနမျိုးတွင် လှုပေ်ှားကဆာင်ေွက်နိုငေ်န် ကလျာက်ပတ်စွာ ကလ့ကျင့်ကပးထားသည့် အေပ်သား 

တာဝန်ေိှသမူျားကုိ လံုပြုံ ကေးအတွက် အသံုးပပုသင့်ပါသည်။ အကပြအကနအေ လုိအပ်လာပါက ကကျာင်းသား 

ကကျာင်းသူများ၊ ဝနထ်မ်းများ၊ ကကလးငယ် များကုိလံုပြုံသည့်ကနောများသို ့ကေွှ က့ပပာင်းထားကပးသင့်ပါသည်။  

(က) ပဋပိက္ခတွငပ်ါဝင်တုိက်ြိုက်လျက်ေိှကသာ လက်နက်ကိုင်တပ်ဖဲွ မ့ျားအကနပဖင့် စာသငက်ကျာင်းများ၊ 

တက္ကသိုလ်များအတွက်လံုပြုံ ကေးယူထားေသည်ဆိုပါက အေပ်သားများအထိတ်တလန ့်မပဖစ်ကစေန်နငှ့် 

ပညာသင်ကကားကေးကုိ အကနှာင့်အယှက်မပဖစ်ကစေန် ၎င်းတုိ၏့ တည်ေှိမှုကုိ အေပ်သားများပမငန်ိငု်ကသာ ကပမပပင်နငှ့ ်

အကဆာက်အအံုများမှကေှာင်ေှား၍ လံုပြုံကေးယူသင့်ပါသည်။  

လမ်းညွှနြ်ျက် (၆) လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွငပ်ါဝင်ကသာ တပ်ဖဲွ မ့ျားအကနပဖင့် ၎င်းတုိ၏့ တပ်ဖဲွဆ့ိငု်ော 

စည်းမျဉ်းများ၊ လက်စွဲများ၊ စစ်ဆင်ကေးဆုိင်ောစည်းမျဉ်းများ၊ စစ်ဆင်ကေးဆုိင်ောအမိန ့်များနှင့်အပြားကသာ 

သတင်းထုတ်ပပနက်ေးဆုိင်ော နည်းလမ်းများတွင် ယြုလမ်းညွှနြ်ျက်များကုိ  တတ်နိုငသ်မျှ ထည့်သငွ်းကဖာ်ပပ 

သင့ပ်ါသည်။ ထုိသိုပ့ပုလုပပ်ြင်းပဖင့် စစ်ပွဲအတငွ်းအမိန ့်ကပးသည့် အဆင့်ဆင့တွ်င ်ကလျာ်ကန်သင့်ပမတ်ကသာ 

အကလ့အထများ ေေှိလာကစေန် အားကပးကဆာင်ေွက်နိုငမ်ည်ပဖစ်ပါသည်။ လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွငပ်ါဝင်ကသာ 

တပ်ဖဲွ မ့ျားသည် ယြုလမ်းညွှနြ်ျက်ပါအြျက်အလက်များကို ကဆာင်ေွက်နိုငေ်န်အတွက် သင့က်တာ်သည့် 

နည်းလမ်းများကုိ အသံုးပပုသွားသင့ပ်ါသည်။ 


