
  
  SSR ေနာကခ်အံေ*ကာငး်အရာလကစ်ွ ဲ(SSR BACKGROUNDER) 

 
 

ရဲတပ်ဖဲွ( ြပ*ြပငေ်ြပာငး်လေဲရး 
(Police Reform) 

လံ#ြခ&ံေရးက+အား ေကာငး်မနွသ်ည့အ်#ပ်ချ&ပ်မ9ဆိ#ငရ်ာ အေြခခမံ<များကိ# 
ရဲလ#ပ်ငနး်အတကွ ်အသံ#းချကျင့သ်ံ#းမ9ြပ&ေစြခငး် 

ယခ#စာစ&အတွမဲျားအေ/ကာငး် 
SSR ေနာကခံ်အေ,ကာငး်အရာလကစွ်မဲျားသည ်လံ8ြခံ:ေရးက;အား ေကာငး်မွန်သည့အ်8ပ်ချ:ပ်မ>ေပးေရး (SSG) BCင့ ်လံ8ြခံ: 
ေရးက;အား ြပ:ြပငေ်ြပာငး်လေဲရး (SSR) တိ8တ့ငွ ် ပါဝငသ်ည့ ် ေခါငး်စHများBCင့ ် အယJအဆများကိ8 ကျစလ်ျစြ်ပည့စ်ံ8သည့ ်
မိတဆ်ကL်Cငး်လငး်မ>များ ြပ:လ8ပ်ေပးပါသည။် ယခ8စာစHအတွလဲိ8ကသ်ည ်Bိ8ငင်တံကာအေတွNအ,က:ံအေတာ်များများကိ8 အေြခ 
ခံလOက ်ယေနေ့ခတ ်ြငငး်ခံ8ေဆးွေBးွမ>များကိ8 အBCစခ်ျ:ပ်ေဖာ်ြပကာ၊ အဓိကစကားလံ8း အသံ8းအB>န်းများကိ8 LCငး်လငး်ေဖာ်ြပ၍၊ 
အဓိကအချကအ်ချာကျသည့ ် အားTပိ:ငမ်>များကိ8 ြမငသ်ာေအာငြ်ပသေပးပါသည။် SSR ေနာကခံ်အေ,ကာငး်အရာလကစွ်မဲျား 
သည ်ေကာငး်မွန်ေသာ အ8ပ်ချ:ပ်မ>ေပးေရး သိ8မ့ဟ8တ ်ြပ:ြပငေ်ြပာငး်လေဲရးတိ8အ့တကွ ်သတသ်တမ်Cတမ်Cတြ်ဖစT်ပီးသား စနစပံ်8စ ံ
များ၊ မJဝါဒများ သိ8မ့ဟ8တ ်အ,ကြံပ:ချကမ်ျားကိ8 ေ,ကာ်ြငာေပးြခငး်မဟ8တပ်ါပဲ ဖတX်>သJများက ေခါငး်စHတစခ်8ြခငး်စအီေပY 
တငွ ် ၎ငး်တိ8၏့အသပိညာကိ8 တိ8းချဲN Bိ8ငရ်န် ထပ်မံေလ့လာBိ8ငမ်ည့ ် ဖတX်>စရာအရငး်အြမစမ်ျားကိ8သာ စစီHေပးြခငး်ြဖစပ်ါ 
သည။် SSR ေနာကခံ်အေ,ကာငး်အရာလကစွ်မဲျားသည ်ေကာငး်မွန်ေသာ SSG BCင့ ်SSR ဆိ8ငရ်ာ ယေနေ့ခတ ်နညး်လမ်းနညး်နာ 
များကိ8 နားလညသ်LိCိBိ8ငXံ်8သာမက B>ကိB်>ကိခ်]တခ်]တ ်အကြဲဖတB်ိ8ငရ်န်အတကွပ်ါ အားထ8တေ်န,ကသည့ ်လံ8ြခံ:ေရးဆိ8ငရ်ာကစ̂ိ 
၌ အ8ပ်ချ:ပ်မ>ေပးေရးBCင့ ်ြပ:ြပငေ်ြပာငး်လေဲရးတိ8တ့ငွ ်ပါဝငပ်တသ်ကသ်Jများအတကွ ်အရငး်အြမစတ်စခ်8ပင ်ြဖစေ်ပသည။် 

ဤ SSR ေနာကခံ်အေ/ကာငး်အရာလကစ်ွ ဲအေ/ကာငး် 
ဤ SSR ေနာကခံ်အေ,ကာငး်အရာလကစွ်သဲည ် ရဲတပ်ဖဲွN ြပ:ြပငေ်ြပာငး်လေဲရးကိ8 ြပ:လ8ပ်ြခငး်အားြဖင့ ် လံ8ြခံ:ေရးက;အား 
ေကာငး်မွန်သည့အ်8ပ်ချ:ပ်မ> (SSG) ဆိ8ငရ်ာ အေြခခံမJများကိ8 ရဲလ8ပ်ငန်းအတကွ ်အသံ8းချကျင့သ်ံ8းမ>ြပ:ေစြခငး် အေ,ကာငး်ပင ်

ြဖစသ်ည။်  ရဲတပ်ဖဲွNသည ် ြပညသ်Jအ့ကJအည၊ီ ဥပေဒ,ကပ်မတလ်ိ8ကန်ာေစေရးလ8ပ်ငန်း၊ ြပညသ်JလJထ8တငွး် ေအးချမ်းသာယာ 

ေသာ တညT်ငမ်ိမ>အား ထန်ိးသမ်ိးေရးလ8ပ်ငန်းBCင့ ် မ>ခငး်ေဖာ်ထ8တြ်ခငး်BCင့ ်တားဆးီကာကယွေ်ရးလ8ပ်ငန်း စသညတ်ိ8မ့Cတစဆ်င့ ်
ြပညသ်JများBCင့ ်ပိ8ငဆ်ိ8ငမ်>များကိ8 ကာကယွေ်စာင့ေ်LCာကရ်န် အဓိက တာဝန်LCိေသာ Bိ8ငင်အံစိ8းရပိ8င ်လံ8ြခံ:ေရး ေဆာငရွ်ကေ်ပးသJ 
ြဖစသ်ည။်  ရဲတပ်ဖဲွN ြပ:ြပငေ်ြပာငး်လေဲရး၏ ပန်းတိ8ငမ်Cာ ရဲလ8ပ်ငန်းေဆာငရွ်ကမ်>သည ်လံ8ြခံ:ေရးက;အား ဒမိီ8ကေရစနီညး် 
ကျေသာ အ8ပ်ချ:ပ်ေရးမJေဘာငအ်တငွး် လJအ့ဖဲွNအစညး်ဝငအ်ားလံ8း၏ လိ8အပ်ရာများကိ8 ပိ8မိ8ထေိရာကမ်>LCိTပီး ပိ8မိ8တာဝန်ခံBိ8င၍် 
ပိ8မိ8ြမန်ဆန်စွာတံ8 ့ြပန်ေဆာငရွ်ကေ်ပးBိ8ငေ်စေ,ကာငး် ေသချာေစရန်ြဖစသ်ည။်  

SSR ေနာကခံ်အေ/ကာငး်အရာလကစ်ွသဲည ်ေအာကပ်ါေမးခွန်းများကိ# ေြဖဆိ#ေပးပါသည ်-- 
	ရဲတပ်ဖဲွ( ြပ*ြပငေ်ြပာငး်လဲေရး ဆိ3သည်မ7ာ အဘယန်ည်း။ စာမျက်'(ာ ၂ 

	ရဲတပ်ဖဲွ( ြပ*ြပငေ်ြပာငး်လဲေရးကိ3 အဘယေ်>ကာင့ ်လိ3အပ်ပါသနည်း။	စာမျက်'(ာ ၃ 

 ရဲတပ်ဖဲွ( ြပ*ြပငေ်ြပာငး်လဲေရးအတက်ွ စနံမCနာပံ3စတံစခ်3 E7ိပါသလား။	စာမျက်'(ာ	၆ 
 ရဲတပ်ဖဲွ(	ြပ*ြပငေ်ြပာငး်လဲေရးများကိ3	မည်သိ3ေ့ဆာငရွ်က်>ကပါသနည်း။	စာမျက်'(ာ ၈  

 ကျား-မ တန်းတCညီမIေရးသည် ရဲတပ်ဖဲွ( ြပ*ြပငေ်ြပာငး်လဲေရး၏ အစတိအ်ပိ3ငး် မည်ကဲသ့ိ3 ့ ြဖစပ်ါသနည်း။	စာမျက်'(ာ	၉ 
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ရဲတပ်ဖဲွ( ြပ*ြပငေ်ြပာငး်လဲေရး ဆိ3သည်မ7ာ အဘယန်ည်း။ 

SSR သေဘာတရားအခငး်အကျငး်တွင ် ရဲတပ်ဖဲွ>၏ ြပAြပငေ်ြပာငး်လဲမC 

သည် ရဲအဖဲွ>အစည်းများ၏ စတံနဖိ်Hးများ၊ ယKေကျးမC၊ မLဝါဒများ'(င့ ်

ကျင့ထံ်HးများကိH အသွငေ်ြပာငး်လဲေစရန ် ရည်ရွယ်ြခငး်ြဖစရ်ာ ရဲတပ်ဖဲွ> 

သည် ၎ငး်တိH၏့ တာဝနမ်ျားကိH ဒမိီHကေရစတီနဖိ်Hးများ၊ လLအ့ခွင့အ်ေရး 

'(င့ ်တရားဥပေဒစိHးမိHးေရးတိHကိ့H ေလးစားလိHက်နာUပီး ေဆာငရွ်က်'ိHငေ်စ 

ရနအ်တွက် ြဖစပ်ါသည်။ ထိHသိHေ့သာ ြပAြပငေ်ြပာငး်လဲမCသည် ဒမိီHကေရ 

စနီည်းကျ ရဲလHပ်ငနး်တွင ် ပညာသည်ဆနေ်သာ ပံHစကိံH ရX(ိေစရန ် ရည် 

ရွယ်ရာတွင ်- 

– လံHြခံAေရးအတွက် ြပည်သLကိHဗဟိHြပAေသာ ေဆာငရွ်က်ပံHနည်း 

လမ်းကိH အသံHးြပAသည်၊ 

– ြပည်တွငး်'(င့ ်'ိHငင်တံကာဥပေဒများ'(င့အ်ညီ လLအ့ခွင့အ်ေရးကိH 

ကာကွယ်ေစာင့ေ်X(ာက်သည်၊ 

– ကျား၊ မ၊ အသက်၊ အတနး်အစား၊ လLမျိAး သိHမ့ဟHတ် အြခားဝိ 

ေသသလက\ဏာ သိHမ့ဟHတ် အသငး်ဝငြ်ဖစမ်Cဆက်စပ်မC စသည် 

တိHအ့ေပ^ မခဲွြခားဘ ဲ လLအားလံHး၏ မတLညီေသာ လံHြခံAေရးလိH 

အပ်ချက်များကိH တံH ့ြပနေ်ဆာငရွ်က်ေပးပါသည်၊ 

– အထLးသြဖင့ ်ချက်ချငး်လက်ငငး် အကLအညီလိHအပ်ေနေသာ လL 

မCအသိHငး်အဝိHငး်ဝငမ်ျားအပါအဝင ် လLအားလံHးအား ကLညီပ့ံပိHး 

ေပးြခငး်၊ 

– အဖဲွ>အစည်း၏ အမLအကျင့တွ်င ်တာဝနခံ်မC/ယLမCဆိHငရ်ာ ြမင့မ်ား 

ေသာအဆင့အ်တနး်များကိH ြမ
`
င့တ်ငထိ်နး်သမ်ိးသည်။ 

– ရဲတပ်ဖဲွ>အေပ^ ဒမိီHကေရစနီည်းကျ ထိနး်ချAပ်မC'(င့ ် ေစာင့a်ကည့ ်

ထိနး်ေကျာငး်မCဆိHငရ်ာ ထိေရာက်ေသာ စနစတ်စရ်ပ်ကိH ထL 

ေထာငသ်ည်၊ 

– ထိေရာက်ြမနဆ်နေ်သာ ြပည်သLဝ့နေ်ဆာငမ်CကိH တည်ေဆာက် 

သည်၊ 

ရဲတပ်ဖဲွ> ြပAြပငေ်ြပာငး်လဲေရးဆိHသည်မ(ာလည်း ရဲတပ်ဖဲွ>သည် လံHြခံAေရး 

ကb၏ အြခားအစတ်ိအပိHငး် (ဥပမာ၊ တရားdံHးများ'(င့ ် ြပAြပငတ်ည့မ်တ် 

ေရးဌာနများ သိHမ့ဟHတ် အHပ်ချAပ်ေရးအပိHငး် သိHမ့ဟHတ် စမံီခန ့ခဲွ်မC/ေစာင့ ်

aကည့ထိ်နး်ေကျာငး်ေရး တာဝနမ်ျားX(ိaကသည့ ် လfတ်ေတာ်ဆိHငရ်ာ သိHမ့ 

ဟHတ် သးီြခားလွတ်လပ်သည့ ်အာဏာပိHငမ်ျား) များ'(င့ ်ဆက်ဆံပံHကိH ြမ
`
င့ ်

တငေ်ပးရနလ်ည်း ရည်ရွယ်ပါသည် (ပံH ၁ ကိHaကည့ပ်ါ)။ 

        ရဲတပ်ဖဲွ( ရဲတပ်ဖဲွ>သည် ြပည်သLအ့ကLအညီ၊ ဥပေဒaကပ်မတ်လိHက်နာ 

ေစေရးလHပ်ငနး်၊ မCခငး်အား X(ာေဖွသတ်မ(တ်ြခငး်၊ စံHစမ်းေဖာ်ထHတ်ြခငး်'(င့ ်

တားဆီးကာကွယ်ေရးလHပ်ငနး်'(င့ ် ြပည်သLလLထHတွငး် ေအးချမ်းသာယာ 

ေသာ တည်Uငမ်ိမCအား ထိနး်သမ်ိးေရးလHပ်ငနး် စသည်တိHမ့(တစဆ်င့ ် ြပည် 

သLများ'(င့ ်ပိHငဆိ်Hငမ်CများကိH ကာကွယ်ေစာင့ေ်X(ာက်ရန ်အဓိက အလHပ်တာ 

ဝနX်(ိေသာ 'ိHငင်အံစိHးရပိHင ်လံHြခံAေရး ေဆာငရွ်က်ေပးသLြဖစသ်ည်။ ရဲတပ်ဖဲွ> 

သည် 'ိHငင်အံစိHးရကေဆာငရွ်က်ေပးသည့ ် လံHြခံAေရးလHပ်ငနး်အတွငး် ေX( > 

တနး်တွင ် X(ိေနသည့အ်တွက်ေaကာင့ ် ြပည်သLများ၏ ေနစ့Kဘဝတွင ် အ 

များဆံHး ထိတ်တိHက်aကံAေတွ>ရေလX့(ိသည့ ် လံHြခံAေရးလHပ်ငနး် ေဆာငရွ်က် 

ေပးသLြဖစသ်ည်။  

သတ်သတ်မ(တ်မ(တ်ြဖစU်ပီး တရားဝငသ်တ်မ(တ်ြပဌာနး်ထားေသာ အေြခ 

အေနများေအာက်တွင ် အေြခခံအခွင့အ်ေရးများကိH ကျင့သ်ံHးြခငး်ကိH ယာ 

ယီကန ့သ်တ်ရန၊် လLတိH၏့ လွတ်လပ်မCကိH ယာယီပိတ်ပငထ်ားရနအ်တွက် 

ခွင့ြ်ပAေပးထားသည့ ်အထLးအာဏာများကိHေသာ်လည်းေကာငး်၊ လLေသေစ 

'ိHငေ်လာက်ေသာ အငအ်ားအသံHးြပAမCအပါအဝငြ်ဖစေ်သာ အငအ်ားသံHး 

ြခငး်အတွက် အထLးအာဏာများကိHေသာ်လည်းေကာငး် ရဲတပ်ဖဲွ> '(င့ ်ဥပေဒ 

aကပ်မတ်လိHက်နာေစေရးေဆာငရွ်က်သည့ ် အြခားေသာအဖဲွ>အစည်းများ 

က ကိHငေ်ဆာငထ်ားaကပါသည်။ ၎ငး်တိH၏့ အာဏာများ'(င့ ်လLထH'(င့ ်နးီစပ် 

မCX(ိြခငး်တိHေ့aကာင့ ်ရဲတပ်ဖဲွ>၏ တာဝနမ်ျားကိH ေကျပွနေ်အာင ်ထမ်းေဆာင ်

ပံHမ(ာ လLတစဦ်းချငး်'(င့ ် လLမCအသိHက်အဝနး်များ၏ လံHြခံAေရးအေပ^တွင ်

သာမက 'ိHငင်ေံတာ်၏လံHြခံAေရးအေပ^တွငလ်ည်း တိHက်dိHက် dိHက်ခတ် 

သက်ေရာက်မCများ X(ိေနပါသည်။ 

ရဲတပ်ဖဲွ> '(င့ပ်တ်သက်သည့ ် ထပ်ဆင့အ်ချက်အလက်များအတွက်၊ “ရဲတပ် 

ဖဲွ>” ဟLသည့ ်SSR ေနာက်ခံအေaကာငး်အရာလက်စွကိဲH ဖတ်dCပါ။  

တတသ်ပိညာ()င ်အဖွဲ0များ၊ 

NGO များ၊ လတွလ်ပ်ေသာ 

ေဖာငေ်ဒး()ငး်များ 

ကလပ်အဖွဲ0များ၊ လ9မ:ေရး 

အသငး်များ 

ပရဟတိ၊ ေမတ= ာ()င ်

အသငး်အဖွဲ0များ 

မညသ်9မညဝ်ါ 

ြဖစေ်Bကာငး် အေြခခေံသာ 

အကျိEးစးီပာွးဆိHငရ်ာ အဖွဲ0များ 

(ဥပမာ၊ တိHငး်ရငး်သား၊  

ကျား-မ ေရးရာ, 

အသကအ်ရွယ )် 

အစညး်အNံH းများ၊ 

အလHပ်သမား သမဂPများ၊ 

စးီပာွးေရး ေကာငစ်အီသငး် 

များ၊ ပညာ()င ်

အဖွဲ0အစညး်များ 
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ရဲတပ်ဖဲွN ြပ:ြပငေ်ြပာငး်လေဲရးကိ8 အဘယေ်,ကာင့ ်လိ8အပ်ပါ 

သနညး်။  

ရပ်တပ်ဖဲွ> လည်ပတ်ေဆာငရွ်က်ေနေသာ 'ိHငင်ေံရးဆိHငရ်ာ၊ ဥပေဒဆိHငရ်ာ 

'(င့ ် လLမCေရးဆိHငရ်ာ ေနာက်ခံအေြခအေနအချိနအ်ခါတိHအ့တွငး် မaကာ 

ခဏဆိHသလိH ေြပာငး်လဲမCများ ြဖစေ်ပ^ပါသည်။ ေြပာငး်လလဲာေသာ လံ3 
ြခံ*ေရးဆိ3ငရ်ာ လိ3အပ်ရာများကိ3ေသာ်လည်းေကာငး်၊ ြပည်သCလံ့3ြခံ*ေရး 
အဖဲွ(အစည်းများက ဝန်ေဆာငမ်Mေပးေနေသာ လCမMအသိ3က်အဝန်းများ၏ 

ေမIာ်လင့ခ်ျက်များကိ3ေသာ်လည်းေကာငး် ြဖည့်ဆည်းရန် ြပည်သCလံ့3ြခံ* 
ေရးအဖဲွ(အစည်းများကိ3 တည်ေထာငရ်န် သိ3မ့ဟ3တ ်လိ3က်ေလျာညီေထEွ7ိ 
ေစရန် ြပ*လ3ပ်ေပးရန် လိ3အပ်ပါသည်။ ေဒသတွငး်၊ ြပည်တွငး်'(င့ ် 'ိHငင် ံ

တကာ ေနာက်ခံအေြခအေနအချိနအ်ခါအေပ^ မLတည်ေသာ အေaကာငး် 

တရား အမျိAးမျိAးေaကာင့ ် SSR ၏သေဘာတရားအခငး်အကျငး်အတွငး် 

ရဲတပ်ဖဲွ> ြပAြပငေ်ြပာငး်လဲမCကိH လိHအပ်လာ'ိHငသ်ည်။ ဥပမာအားြဖင့ ်- 

– မCခငး်ြဖစပွ်ားမCပံHစမံျား ေြပာငး်လဲြခငး် သိHမ့ဟHတ် အများြပည်သL 

ေဘးကငး်လံHြခံAေရးအေပ^ Uခိမ်းေြခာက်မCအသစမ်ျားကဲသ့ိHေ့သာ 

ေြပာငး်လဲမCြဖစေ်နေသာ လံHြခံAေရးဆိHငရ်ာ လိHအပ်ချက်များကိH တံH ့ 

ြပနသ်ည့ ်ပံHမ(နလ်Hပ်ငနး်စK၊ 

– အသစေ်သာ သိHမ့ဟHတ် အသစြ်ပငဆ်ငထ်ားေသာ ဥပေဒမLေဘာင ်

များ၊  

– ေရွးေကာက်ပဲွများမ(တဆင့ ် သိHမ့ဟHတ် အစိHးရ ရာထLးခန ့အ်ပ်မC 

အသစမ်ျားမ(တစဆ်င့ ် 'ိHငင်ေံရးဦးတည်လားရာ အေြပာငး်အလဲ 

များ၊ 

– ရဲများ၏ မသမာမC သိHမ့ဟHတ် အဂတိလိHက်စားမCကိH ေဖာ်ထHတ်ြခငး်၊  

– Uငမ်ိးချမ်းေရးတည်ေဆာက်မCဆိHငရ်ာ၊ ပဋပိက\အUပီး ြပနလ်ည်တည် 

ေဆာက်ေရးဆိHငရ်ာ သိHမ့ဟHတ် အသွငက်Lးေြပာငး်ေရးဆိHငရ်ာ တရား 

မoတမC အစအီမံများ၊  

– Uငမ်ိးချမ်းေရးသေဘာတLညီချက်ကိH အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ြခငး်၊  

– ပဋပိက\ မြဖစပွ်ားရန ် တာဆီးကာကွယ်ြခငး်'(င့ ် aကားဝငေ်စ့စပ်ည
`
 ိ

'Cငိး်ဖျနေ်ြဖေရး၊  

– ကျား-မ တနး်တLညီမoမCအား ပိHမိHေတာငး်ဆိHလာမCကဲသ့ိHေ့သာ လLမC 

ေရးအသွငက်Lးေြပာငး်လာမC'(င့ ် လLမCအသိHငး်အဝနး်၏ ေမoာ်လင့ ်

ချက်များ ေြပာငး်လဲလာြခငး်၊ 

– ဒမိီHကေရစအီသွငက်Lးေြပာငး်ေရးမ(တဆင့ ် 'ိHငင်ေံရးစနစသ်စ ် အစ 

ြပAတည်ေထာငြ်ခငး်။  
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အစိHးရလHပ်ရနအ်တကွ ်

တရားဝင ်တာဝန(်)ိေသာ 

ြပညသ်9အ့ာဏာ 

အရပ်ဘကအ်ဖွဲ *အစညး်များ - 
လ9မ:အသိHကအ်ဝနး်အတကွ  ်သိHမ့ဟHတ ်

သးီြခားအကျိEးစးီပာွးများအတကွ ်

ေကာငး်ေသာ တ9ညသီည် ့အနာဂတ ်

ေမTာ်မ)နး်ချက ်အတကွ ်

ဝိHငး်ဖွဲ 0 Bကေသာ  

လ9အ့ဖွဲ0အစညး်များ 

အများြပညသ်5 - 

ေနစ့ဥ်ဘဝအတငွး် 

လ:ပ်()ားေနBကသည် ့

လ9တစဥ်ီးချငး်၊ မိသားစHများ၊ 

လ9မ:အသိHကအ်ဝနး်များ 

ေစျးကကွ ်- 

အြမတအ်စနွး်ရ()ိရန ်

စးီပာွးေရးလHပ်ငနး်များကိH 

လHပ်ကိHငေ်နBကသ9များ 

လံHြခEံေရးကVသည ်

နားေထာင၊် ေလလ့ာသင ်

ယ9ကာ လိHကေ်လျာည ီ

ေထြွပEြပငသ်ည ် 

အရပ်ဘကအ်ဖွဲ *အစညး်များ 
သည ်လံ5ြခံ8ေရး: ;င ် ့တရားမ?တမ@ 
ဆိ5ငရ်ာ လCထ 5၏ အြမငမ်ျားကိ5 

တငြ်ပသည့် လမ်းေFကာငး် 
အြဖစ ်ေဆာငရွ်ကသ်ည ်

ြပညသ်9လ9ထHသည ်

ပိHမိHေကာငး်မနွစ်ာွ  

သတငး်ြပနB်ကားခရံXပီး 

ကိHယစ်ားြပEမ:  

ခရံပါသည ် 

      

တရားစီရငေ်ရးအပိ3ငး်၏ ေစာင်>့ကည့်ထန်ိးေကျာငး်မM 

  
  

  
  
  

  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

ရဲတပ်ဖွဲ( ြပ*ြပငေ်ြပာငး်
လဲေရး 

- တရားသLpကီးများ 
- အစိHးရေX( >ေနများ  

ြပည်သLလLထH'(င် ့ရဲတပ်ဖဲွ>အတွက် ြပစမ်C 
ဆိHငရ်ာ တရားမoတမCကိစqကိH  

ေဆာငရွ်က်သည်၊  

Pိ3ငင်ေံရးအပိ3ငး်မ7  
ေစာင်>့ကည့်ထန်ိးေကျာငး် 

မMP7င် ့အထန်ိးအချ*ပ် 

- ေဒသ'rရ၊ ြပည်နယ် (သိH)့ 'ိHငင်အံဆင် ့
တိHတွ့င ်စမံီအHပ်ချAပ်ေရး 

- ြပည်ထဲေရး ဝနp်ကီးဌာန 
- စစေ်ဆးေရးအဖဲွ> 

ြပAြပငေ်ြပာငး်လဲေရးအတွက် ဦးတည်လား 
ရာ'(င် ့မLဝါဒများကိH ချမ(တ်သည် 

 
 

ဥပေဒမCေဘာငP်7င် ့ဥပေဒြပ*ေရးအပိ3ငး် 

၏ ေစာင်>့ကည့်ထန်ိးေကျာငး်မM 

- လfတ်ေတာ်'(င် ့လfတ်ေတာ်ဆိHငရ်ာ 

သြီခားေကာ်မX(ငအ်ဖဲွ>များ 
ရဲတပ်ဖဲွ> ြပAြပငေ်ြပာငး်လဲေရးအတွက် 

ဥပေဒမLေဘာငကိ်H ပ့ံပိHးေပးသည်၊ 

စံHစမ်းေမးြမနး်မCများကိH အစြပAလHပ် 
ေဆာငသ်ည် 

 
 

ြပငပ်အေထာက်အကC 
- 'ိHငင်တံကာ/ေဒသတွငး် လLအ့ခွင်အ့ေရး 

အဖဲွ>များ 
- အလsX(ငမ်ျား 

ေငေွaကး၊ နည်းပညာ'(င် ့လLစွ့မ်းအားအရငး် 

အြမစ'်(င် ့ပညာရပ်ကtမ်းကျငမ်CတိHမ့(တစ ်
ဆင် ့ကLညီေပးသည် 

 
 

ြပည်သCလCထ3၏ 

ေစာင်>့ကည့်ထန်ိးေကျာငး်မM 
- သတငး်မီဒယီာ 
- အရပ်ဘက်အဖဲွ>အစည်းများ 
- ပညာရပ် အသိHငး်အဝိHငး် 

ြပAြပငေ်ြပာငး်လဲရန ်လိHအပ်ေနမCများကိH 

ေဖာ်ြပသည်၊ ပညာရပ်ကtမ်းကျငမ်C'(င် ့ 
အချက်အလက်များ ပ့ံပိHးေပးသည် 

 
 

ြပငပ်မ7 ေစာင်>့ကည့်ထန်ိးေကျာငး်မM 
- တိHငတ်နး်မC စံHစမ်းစစေ်ဆးသည် ့

ombuds အဖဲွ>အစည်းများ 
- အမျိAးသား လLအ့ခွင်အ့ေရး အဖဲွ>အ 

စည်းများ 
- စံHစမ်းစစေ်ဆးေရး ေကာ်မX(ငမ်ျား 

ရဲတပ်ဖဲွ> ြပAြပငေ်ြပာငး်လဲေရး အေကာင ် 
အထည်ေဖာ်မCအား အကဲြဖတ်သံHး  

သပ်ြခငး် ြပAလHပ်သည် 

 
 

ဌာနတငွး် ထန်ိးေကျာငး်မM 
P7င် ့Tကီး>ကပ်ကွပ်ကဲမM 

- ရဲဘက်ဆိHငရ်ာ စစေ်ဆးေရးအဖဲွ>များ 

(သိH)့ တိHငတ်နး်ေရး ရဲဌာနများ 
- ေခါငး်ေဆာငသ်Lများ'(င် ့စမံီခန်ခဲွ့သLများ 

ြပAြပငေ်ြပာငး်လဲေရးအေပ^ ဆနး်စစြ်ခငး်၊ အစ ီ

စဥ်ချမ(တ်ြခငး်'(င် ့အေကာငအ်ထည်ေဖာ်  
ြခငး်တိHကိ့H ပါဝငက်Lညီသည် 

 
 

တရားစရီငေ်ရး 

အ3ပ်ချ*ပ်ေရး 

ဥပေဒြပ*ေရး 

Pိ3ငင်တံကာ  
အသိ3ငး်အဝိ3ငး် 

အရပ်ဘက် 

အဖဲွ(အစည်းများ 

သးီြခားလွတလ်ပ် 

ေသာ ေစာင်>့ကည့် 

ထန်ိးေကျာငး်ေရး 

ယPUရားများ 
 

ရဲတပ်ဖဲွ( 

ရဲတပ်ဖဲွN ြပ:ြပငေ်ြပာငး်လေဲရးလ8ပ်ငန်းတငွ ်Bိ8ငင်အံစိ8းရပိ8ငB်Cင့ ်Bိ8ငင်အံစိ8းရပိ8ငမ်ဟ8တေ်သာ အဖဲွNအစညး် အမျိ:းမျိ:း ပါဝငပ်ါသည။် ပံ8 ၁ 
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ရဲတပ်ဖဲွ> ြပAြပငေ်ြပာငး်လဲေရးက အများအားြဖင့ ်ရည်ရွယ်သည် 

များမ(ာ - 

– လLအ့ခွင့အ်ေရး'(င့ ် တရားဥပေဒစိHးမိHးေရးတိHအ့ား ေလးစားလိHက်နာ 

ေရးတိHကိ့H ကာကွယ်ေစာင့ေ်X(ာက်Uပီး ထွနး်ကားေစသည့ ် ရဲတပ် 

ဖဲွ> '(င့ ် တရားစရီငေ်ရး ဝနေ်ဆာငမ်Cများြဖင့ ် လံ3ြခံ*ေရးP7င့ ် တရားမI 
တမMကိ3 လက်လ7မ်းမီရE7ိေရးတငွ ် အားလံ3းအတက်ွ တန်းတCညီမI 

ဆက်ဆမံMP7င့ ်အခွင့အ်လမ်းများ ရE7ိေစရန်၊ 

– ရဲတပ်ဖဲွ>အားေငေွaကးေထာက်ပ့ံမC၊ ရဲတပ်ဖဲွ> အသံHးစရိတ်၊ လHပ်ငနး် 

ေဆာငတ်ာများ'(င့ ် ရလဒမ်ျားအြပင ် ရဲတပ်ဖဲွ>၏ တရားဝငအ်ခနး် 

ကbများ'(င့ ် တာဝနဝ်တr ရားများဆိHငရ်ာတိH'့ (င့ ် ပတ်သက်၍ မoတ 

Uပီး သက်ဆိHငေ်သာ သတငး်အချက်အလက်များ ပ့ံပိHးေပးြခငး်ြဖင့ ်

ြပည်သCများကိ3 ရဲလ3ပ်ငန်းအေ>ကာငး် အသပိညာေပးမMကိ3 ြမVင့ ်

တငရ်န်၊ 

– ေလက့ျင့သ်ငတ်နး်ေပးြခငး်၊ ထိေရာက်ေသာ တိHငa်ကားမCယ'rရား 

များ'(င့ ်အရည်အချငး်မX(ိေသာ သိHမ့ဟHတ် အကျင့ပ်ျက်အရာX(ိများ 

ကိH ဖယ်X(ားြခငး်များမ(တစဆ်င့ ်အဂတလိိ3က်စားမMကိ3 ကိ3ငတ်ယွေ်ြဖ 

E7ငး်Xပီး ေြဖာင့မ်တမ်7န်ကန်မMကိ3 ထန်ွးကားေစရန်၊ 

– ေခတမ်မီေသာ လ3ပ်ထံ3းလ3ပ်နည်းများကိ3 ေခတမီ်ေအာင ်ြပ*လ3ပ်Uပီး 

ဥပေဒေဘာငမ်ျား၊ လက်ေတွ>ကျင့ထံ်Hး စည်းကမ်းများ၊ ေလက့ျင့ ်

ေရး'(င့ ် လHပ်ငနး်လည်ပတ်မC လHပ်ထံHးလHပ်နည်းများကိH အသစြ်ပင ်

ဆငရ်န၊် 

– ဘက်စံH'(င့ခ်ျိတ်ဆက်ထားေသာ မLေဘာငမ်ျားမ(တဆင့ ် စစတ်ပ်၊ အ 

ရပ်ဘက်ကာကွယ်ေရးတပ်ဖဲွ>များ'(င့ ် ေထာက်လ(မ်းေရး သိHမ့ဟHတ် 

နယ်ြခားအာဏာပိHငမ်ျားကဲသ့ိHေ့သာ အြခားလံHြခံAေရးအဖဲွ>အစည်း 

များ အပါအဝင ်ေဒသ'rရအဆင့'်(င့ ်'ိHငင်အံဆင့ ်တရားစရီငပိ်Hငခွ်င့X်(ိ 

ေသာ ဥပေဒaကတ်မတ်လိHက်နာေစေရး အဖဲွ>အစည်း အမျိAးမျိAးအ 

aကား ပCးေပါငး်ေဆာငရွ်က်မMများ ရE7ိေစရန်၊  

– ြပည်သLအ့ရငး်အြမစမ်ျားကိH မ(နက်နသ်င့ေ်လျာ်စွာအသံHးြပAမCအား 

ေသချာေစUပီး ရဲအဖဲွ>အစည်း၏ ဥပေဒေပး တာဝနမ်ျားကိH စွမ်း 

ေဆာငြ်ခငး်အား တိHးတက်ေစရန ် ရဲအဖဲွ>အစည်း၏ ြမန်ဆန်သည့် 
စွမ်းေဆာငရ်ည်P7င့ ်ထေိရာက်မMကိ3 ြမVင့တ်ငပ်ါ။  

          လံ8ြခံ:ေရးက;အား ေကာငး်မွန်သည့အ်8ပ်ချ:ပ်မ>ေပးေရး 

(SSG) BCင့ ် လံ8ြခံ:ေရးက;အား ြပ:ြပငေ်ြပာငး်လေဲရး (SSR) 
ြပည်သLလံ့HြခံAေရးအား ေဆာငရွ်က်ေပးြခငး်၊ စမံီခန ့ခဲွ်ေပးြခငး်'(င့ ် ေစာင့ ်

aကည့ထိ်နး်ေကျာငး်ေပးြခငး်တိHတွ့င ်ေကာငး်မွနသ်ည့ ် အHပ်ချAပ်ေရးအ 

ေြခခံမLများအား အသံHးချကျင့သ်ံHးပံHကိH ေကာငး်မွန်သည့် SSG က ေဖာ်ြပ 

ေပးပါသည်။ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်SSG အေြခခံမLများမ(ာ တာဝနခံ်ြခငး်X(ိ 

မC၊ ပွင့လ်ငး်ြမငသ်ာြခငး်X(ိမC၊ တရားဥပေဒစိHးမိHးြခငး်X(ိမC၊ ပLးေပါငး်ပါဝင'်ိH

ငမ်C၊ တံH ့ြပနေ်ြဖX(ငး်'ိHငမ်C၊ မ(နက်နထိ်ေရာက်မC'(င့ ်စွမ်းေဆာငရ်ည်ြပည့ဝ်မC 

စသည်တိH ့ြဖစပ်ါသည်။  

လံ3ြခံ*ေရးက[ဟLသည် လံHြခံAေရး ေဆာငရွ်က်ေပးသLများသာ မဟHတ် 

ေပ - 'ိHငင်အံဆင့'်(င့ ်ေဒသ'rရအဆင့ဆ်င့တိ်HX့(ိ လံHြခံAေရးအား စမံီခန ့ခဲွ်ရန ်

'(င့ ် ေစာင့a်ကည့ထိ်နး်ေကျာငး်ေပးရန ် တာဝနX်(ိေသာ အဖဲွ>အစည်းများ 

အားလံHး'(င့ ်လLပHဂ}ိAလ်များအားလံHး လံHြခံAေရးကbတွင ်ပါဝငပ်ါသည်။ 

ေကာငး်မွန်ေသာ SSG အား အစြပ*တည်ေထာငြ်ခငး်သည် လံ3ြခံ*ေရး 
က[အား ြပ*ြပငေ်ြပာငး်လေဲရး၏ ရည်မ7န်းချက်ပန်းတိ3ငပ်ငြ်ဖစ ်
သည်။ SSR ဟLသည်မ(ာ လံHြခံAေရးအား ေဆာငရွ်က်ေပးြခငး်၊ စမံီခန ့ခဲွ် 

ေပးြခငး်'(င့ ် ေစာင့a်ကည့ထိ်နး်ေကျာငး်ေပးြခငး်ကိစqတိHကိ့H ပိHမိHမ(နက်နထိ် 

ေရာက်၍ ပိHမိHတာဝနခံ်မCX(ိေစြခငး် အလိHင့(ာ ြပAမLရာတွင ် ဒမိီHကေရစကီျ 

သည့ ် အရပ်ဘက်ထိနး်ချAပ်မC၊ တရားဥပေဒစိHးမိHးမC'(င့ ်လLအခွင့အ်ေရး 

အားေလးစားလိHက်နာမC အစX(ိသည့ ်မLေဘာငတ်စခ်Hအတွငး်မ( ြပAလHပ်

ေဆာငရွ်က်ြခငး်အားြဖင့ ်'ိHငင်'ံ(င့ ်လLသားတိHလံ့HြခံAေရးကိH တိHးတက်

ေကာငး်မွနေ်စမည့ ်'ိHငင်ေံရးလHပ်ငနး်စKြဖစက်ာ နည်းစနစဆ်နသ်ည့ ် 

လHပ်ငနး်စKြဖစပ်ါသည်။ ရည်မ(နး်ချက်ပနး်တိHငမ်(ာ မ(နက်နထိ်ေရာက်မC 

'(င့ ်တာဝနခံ်ြခငး်X(ိမC '(စခ်HစလံHးအား တိHးတက်ေစရန ်ြဖစေ်နသမoကာလ 

ပတ် လံHး SSR သည် ြပည်သLလံ့HြခံAေရးအား ေဆာငရွ်က်ေပးြခငး်ကb 

၏ တစစ်တ်ိတစပိ်Hငး်ကိHသာြဖစေ်စ သိHမ့ဟHတ် ကbစနစတ်စခ်HလံHး 

လည်ပတ်ေစသည့ ် နည်းလမ်းကိHပငြ်ဖစေ်စ အဓိကအေလးေပးထား'ိHင ်

ပါသည်။ 

ယခHကဲသ့ိHေ့သာ အေြခခံအဓိပ~ာယ်ဖွင့ဆိ်HမCများကိH ထပ်ဆင့သ်Xိ(ိလိHပါက 

SSR ေနာက်ခံအေaကာငး်အရာလက်စွမဲျားြဖစa်ကသည့ ်“လံHြခံAေရး 

ကbအားအHပ်ချAပ်မC”၊ “လံHြခံAေရးကbအား ြပAြပငေ်ြပာငး်လဲေရး” '(င့ ်

“လံHြခံAေရးကb” တိHကိ့HေကျးဇLးြပA၍ ကိHးကားပါ။ 
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ရဲတပ်ဖဲွN ြပ:ြပငေ်ြပာငး်လေဲရးအတကွ ်စနံမJနာပံ8စတံစခ်8 LCိပါသ 

လား။ 

ရဲတပ်ဖဲွ> ြပAြပငေ်ြပာငး်လဲေရးအတွက် စနံမLနာပံHစ ံ တစခ်Hတည်း မX(ိဘ၊ဲ 

ြပAြပငေ်ြပာငး်လဲေရး လHပ်ငနး်စKတိHငး်သည် ယငး်၏ သးီြခား ေနာက်ခံ 

အေြခအေနအချိနအ်ခါကိH ထငဟ်ပ်ေစရမည် ြဖစသ်ည်။ သိH ့ြဖစ ်

ေသာ်လည်း SSR မCေဘာငတ်စခ်3အတငွး် ရဲတပ်ဖဲွ(၏ ြပ*ြပငေ်ြပာငး်လ ဲ

ေရး Tကိ*းပမ်းမMအားလံ3းအတက်ွ တCညီေသာ ပငမ်အဓိက ရည်မ7န်းချက် 
ပန်းတိ3ငP်7စရ်ပ် E7ိသည်- (၁) ရဲတပ်ဖဲွ(၏ စွမ်းေဆာငရ်ည်P7င့ ်ထေိရာက်မM 
တိ3ကိ့3 တိ3းတက်ေစေရးP7င့ ် (၂) ရဲတပ်ဖဲွ(၏ ေြဖာင့မ်တမ်7န်ကန်မMP7င့ ်တာ 

ဝန်ခံမM တိ3းတက်ေစေရး (ပံH ၂ ကိHaကည့ပ်ါ)။ ဆိHလိHသည်မ(ာ ရဲတပ်ဖဲွ> 

ြပAြပငေ်ြပာငး်လဲမCသည် တစခ်ါတစရံ်တွင ်ရဲအဖဲွ>အစည်းများ၏ အတွငး် 

ပိHငး်ဆိHငရ်ာ ကိစqအစတ်ိအပိHငး်များအေပ^တွင ်အေလးေပးUပီး၊ အြခားအ 

ချိနမ်ျားတွင ် ပိHမိHကျယ်ြပန ့သ်ည့ ်လံHြခံAေရးကbအတွငး် ရဲတပ်ဖဲွ>အေပ^ 

စမံီခန ့ခဲွ်မC၊ ထိနး်ချAပ်မC'(င့ ်ေစာင့a်ကည့ထိ်နး်ေကျာငး်မCဆိHငရ်ာ အစတ်ိအ 

ပိHငး်များကိH အာdံHစိHက်ပါသည်။ 

ရဲအဖဲွ>အစည်းအတွငး်ပိHငး် ြပAြပငေ်ြပာငး်လဲေရးတွင ် ရဲတပ်ဖဲွ>အဖဲွ>အ 

စည်း၏ မည်သည့အ်စတ်ိအပိHငး်မဆိHအေပ^ကိHေသာ်လည်းေကာငး်၊ 

ယငး်၏ စမံီခန ့ခဲွ်မCဆိHငရ်ာ ဖဲွ>စည်းပံHများအတွငး်တွငေ်သာ်လည်းေကာငး် 

အေြပာငး်အလဲများြပAလHပ်ြခငး်တိH ့ ပါဝင'်ိHငသ်ည်၊ ဥပမာ - 

– အဖဲွ>အစည်း၏ ဖဲွ>စည်းပံHများ၊ ရဲတပ်ဖဲွ>၏ အဆင့ဆ်င့ကွ်ပ်ကဲမCပံHစ'ံ(င့ ်

ေပါငး်စပ်ဖဲွ>စည်းပံH၊ 

– တပ်ဖဲွ>ဝငသ်စစ်Hေဆာငး်ြခငး်၊ ေလက့ျင့သ်ငa်ကားြခငး်၊ ရာထLးတိHး 

ြခငး်'(င့ ် ခန ့အ်ပ်ြခငး်များ၊ အUငမ်ိးစားယLြခငး်၊ အကျိAးခံစားခွင့မ်ျား၊ 

ဆHလာဘမ်ျား'(င့ ် စည်းကမ်းများ အပါအဝင ် လLစွ့မ်းအားအရငး်အ 

ြမစစ်မံီခန ့ခဲွ်မCအတွက် မLဝါဒများ၊ 

– စည်းကမ်းသတ်မ(တ်ချက်များ၊ ထိနး်ချAပ်မC'(င့ ် pကီးaကပ်ကွပ်ကဲမCတိH ့ 

အတွက် စနစမ်ျား၊ ကျင့ဝ်တ်ပိHငး်ဆိHငရ်ာ ကျင့ထံ်Hးများ'(င့ ် လHပ်ငနး် 

ေဆာငရွ်က်မCဆိHငရ်ာ စြံပAလHပ်ထံHးလHပ်နည်းများ၊ 

– အထLးြပA နားလည်တတ်ကtမ်းမCအရည်အချငး်များ'(င့ ် အထLးြပAယL 

နစအ်ဖဲွ>များကိH တည်ေထာငြ်ဖစထွ်နး်ေစေရး'(င့ ် လည်ပတ်ေဆာင ်

ရွက်ေရး၊ 

– ရဲတပ်ဖဲွ>ဝငမ်ျား၏ အခွင့အ်ေရး'(င့ ် ေဘးကငး်လံHြခံAေရးကိH ကာ 

ကွယ်ေစာင့ေ်X(ာက်ရန ်ြပÄာနး်ချက်များ၊ 

– အဖဲွ>အစည်းအတွငး် ထိနး်ချAပ်မC၊ pကီးaကပ်မC၊ စံHစမ်းစစေ်ဆးမC'(င့ ်

စည်းကမ်းထိနး်သမ်ိးေရး လHပ်ထံHးလHပ်နည်းများ၊ 

– အရငး်အြမစX်(ာေဖွြခငး်၊ ဘတ်ဂျက်ေရးဆဲွြခငး်၊ ပစqည်းကိရိယာ'(င့ ်

ေလက့ျင့သ်င့a်ကားေရး၊ 

– အများြပည်သLထံ ြဖန ့က်ျက်ေရာက်X(ိမCဆိHငရ်ာ'(င့ ် ရပ်ရွာလLထH'(င့ ်

ထိေတွ>ဆက်ဆံမCဆိHငရ်ာ မLဝါဒများ'(င့ ်နည်းဗျÅဟာများ။ 

–   
–   
–   
–   
–    

–   

– 
  

– 

  

– 
  

 

–   
–   
–   
–    

–    
–   
–   
–   
–    

  ရဲတပ်ဖဲွNကိ8 ဝန်ေဆာငမ်>ဌာနတစ်ခ8အြဖစ ်အသငွေ်ြပာငး်လဲရာတငွ ်

ရဲတပ်ဖဲွN ြပ:ြပငေ်ြပာငး်လဲေရး၏ ဘက်စံ8ရည်မCန်းချက်များ 

အ
တ

ငွး်
ပိ#င

း် 

စွမ်းရည်45င် ့ထေိရာက်မ: 

ပံ8 ၂ 

ေြဖာင်မ့တသ်မာဓိ=5ိမ:45င် ့တာဝန်ခံမ: 

အ
ြပ

ငပ်ိ
#ငး်

 

လ#သားအရငး်အြမစ ်
အေြခခအံေဆာကအ်ဦ၊ ပစ7ညး်ကရိိယာ 
ဖွဲ>စညး်ပံ?၊ စညး်မျဥ်းများ၊ လ?ပ်ထံ?းများ 

Bိ?ငင်အံဆင် ့မဟာဗျFဟာများ 
စမီံခန်ခ့ွေဲရး အဖွဲ>အစညး်များ 
ပ#းေပါငး်ေဆာငရွ်ကြ်ခငး် 

လ#အ့ခငွ်အ့ေရး၊ ကျင်ဝ့တအ်ြပKမL 
စညး်ကမ်းလ?ပ်ထံ?းလ?ပ်နညး်များ 
ဘတဂ်ျကဆ်ိ?ငရ်ာြဖင် ့တာဝနခ်ြံခငး် 
ကိ?ယစ်ားြပKမLOPိြခငး် 

နငိင်ေံရးအပိ?ငး်BPင် ့ဥပေဒအပိ?ငး် တိ?မ့P 
ေစာင်R့ကည်ထ့နိး်ေကျာငး်မL 
အဖွဲ> ြပငပ်BPင် ့ြပညသ်# တိ?မ့P ေစာင်R့ကည် ့
ထနိး်ေကျာငး်မL 
သးီြခားလတွလ်ပ်မLOPိြခငး် 
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ရဲအဖဲွ>အစည်း၏ အြပငပိ်Hငး်သbာနအ်တွက် အဓိကထားလHပ်ေဆာင ်

ေသာ ြပAြပငေ်ြပာငး်လဲမCများသည် ရဲတပ်ဖဲွ>၏ နည်းဗျÅဟာများ၊ အခနး် 

ကbများ၊ လHပ်ငနး်လည်ပတ်မCများ၊ စမံီခန ့ခဲွ်မC၊ pကီးaကပ်ကွပ်ကဲမC 

သိHမ့ဟHတ် ဥပေဒမLေဘာင'်(င့ ် ရဲတပ်ဖဲွ>လHပ်ငနး်အတွငး် လHပ်ေဆာငေ်န 

သည့ ်လHပ်နည်းလHပ်ဟနတိ်Hအ့ေပ^ သက်ေရာက်ေလX့(ိသည်။ ဥပမာအား 

ြဖင့၊် ြပAြပငေ်ြပာငး်လဲမCများတွင ်ပါဝင'်ိHငသ်ည်များမ(ာ - 

– 'ိHငင်တံကာဥပေဒစ'ံCနး်များကိH ထငဟ်ပ်မCX(ိေစရန ်သိHမ့ဟHတ် တရား 

ဥပေဒaကပ်မတ်လိHက်နာေစေရးအတွက် အခနး်ကbများ'(င့ ် လHပ် 

ပိHငခွ်င့မ်ျားကိH X(ငး်လငး်မCX(ိေစရန ် ဥပေဒမCေဘာငမ်ျားကိ3 အသစ ်
ြပငဆ်ငြ်ခငး်၊ 

– ဘတဂ်ျက်လ3ပ်ထံ3းလ3ပ်နည်းများ ေြပာငး်လြဲခငး် - လfတ်ေတာ်များ 

'(င့ ် ဘbာေရးဝနp်ကီးဌာနများသည် ရဲတပ်ဖဲွ>၏ ဘတ်ဂျက်ခဲွေဝပံH 

အား ေြပာငး်လဲ'ိHငU်ပီး အရငး်အြမစမ်ျားကိH ထိေရာက်စွာအသံHးြပAမC 

အတွက် ရဲတပ်ဖဲွ>အား တာဝနခံ်ေစမCX(ိလာေအာင ် ြပAလHပ်'ိHငပ်ါ 

သည်၊ 

– ရဲတပ်ဖဲွ(စနစမ်ျားကိ3 ြပန်လည်စစီဥဖဲွ်(စည်းြခငး်- အHပ်ချAပ်ေရးအ 

ပိHငး်မ( စမံီခန ့ခဲွ်မC အာဏာပိHငမ်ျားအေနြဖင့ ် ရဲတပ်ဖဲွ>၏ နယ်ေြမဆိHင ်

ရာ သိHမ့ဟHတ် ရဲအေရးပိHငမ်CဆိHငရ်ာ တာဝနမ်ျားကိH ေြပာငး်လဲသတ် 

မ(တ်'ိHငU်ပီး၊ 'ိHငင်ေံတာ်အဆင့ ် စမံီခန ့ခဲွ်မC မဟာဗျÅဟာများကိH 

ေြပာငး်လဲ'ိHငက်ာ၊ သက်ဆိHငရ်ာ ဌာနများ သိHမ့ဟHတ် ဝနp်ကီးဌာန 

များကိH ြပAြပငေ်ြပာငး်လဲြခငး်ြပAလHပ်'ိHငြ်ခငး် သိHမ့ဟHတ် ရဲတပ်ဖဲွ>၏ 

လHပ်ပိHငခွ်င့ေ်ဘာငမ်ျား သိHမ့ဟHတ် လHပ်ငနး်လည်ပတ်ရန ် လိHအပ်ရာ 

များကိH သက်ေရာက်မCX(ိေစေသာ အမျိAးသားလံHြခံAေရး မLဝါဒအသစ ်

များကိH အေကာငအ်ထည်ေဖာ်'ိHငြ်ခငး် စသည်တိHကိ့H ြပAလHပ်'ိHငပ်ါ 

သည်၊ 

– ြပငပ်မ7 ေစာင့>်ကည့်ထန်ိးေကျာငး်မMကိ3 ြမVင့တ်ငြ်ခငး် - ရဲများအေပ^ 

တိHငတ်နး်ချက်များအားကိHငတွ်ယ်သည့ ်လွတ်လပ်ေသာ အာဏာပိHင ်

များအတွက်ေသာ်လည်းေကာငး် သိHမ့ဟHတ် ရဲတပ်ဖဲွ>အေပ^ ေစာင့ ်

aကည့ထိ်နး်ေကျာငး်ေရးအတွက် တာဝနX်(ိေသာ အမျိAးသားလLအ့ 

ခွင့အ်ေရး အဖဲွ>အစည်းများအတွက်ေသာ်လည်းေကာငး် လHပ်ပိHငခွ်င့ ်

ေဘာငမ်ျားကိH တာဝနခံ်မCြမ
`
င့တ်ငရ်နရ်ည်ရွယ်၍ ဖနတီ်း'ိHငသ်ည် 

သိHမ့ဟHတ် အသစြ်ပငဆ်ငမ်CလHပ်'ိHငသ်ည်။ 

       ဒမိီ8ကေရစနီညး်ကျသည့ ် ရဲလ8ပ်ငန်းစဥ ် ဒမိီHကေရစနီည်းကျ 

သည့ ် ရဲလHပ်ငနး်စဥ် ဆိHသည်မ(ာ ဒမိီHကေရစ'ီိHငင်တံစခ်Hတွင ် ရဲတပ်ဖဲွ>၏ 

ေမoာ်မ(နး်ထားသည့အ်ရာများကိH ေဖာ်ြပသည့ ် တနဖိ်HးအစHအစည်းတစ ်

ခHြဖစသ်ည်။ ရဲတပ်ဖဲွ>၏ ြဖစသ်င့သ်ည့ ်ရည်ရွယ်ချက်မ(ာ - 

– ဥပေဒ'(င့ ်တည်Uငမ်ိေအးချမ်းမCကိH ြမ
`
င့တ်ငထိ်နး်သမ်ိးြခငး်၊  

– ရာဇဝတ်မCကိH တားဆီးကာကွယ်ြခငး်၊ 

– လLသားအားလံHး၏ အခွင့အ်ေရး'(င့ ် လွတ်လပ်ခွင့မ်ျားကိH ကာကွယ် 

ေစာင့ေ်X(ာက်Uပီး ေလးစားလိHက်နာြခငး်၊ 

– ြပည်သLကိH ဝနေ်ဆာငမ်Cများ'(င့ ်အကLအညီများ ေပးအပ်ြခငး်၊  

ဒမိီHကေရစ'ီိHငင်တံစ'်ိHငင်တွံင ် ရဲတပ်ဖဲွ>သည် ၎ငး်တိH၏့ တာဝနမ်ျားကိH 

ေကျပွနေ်အာင ်ေဆာငရွ်က်ရာတွင ်ြပAလHပ်သင့သ်ည်မ(ာ - 

– တာဝနမ်ျားကိH ေဆာငရွ်က်ရာတွင ်တရားဥပေဒစိHးမိHးေရးကိH ြမ
`
င့တ်င ်

ထိနး်သမ်ိးြခငး်၊ 

– လHပ်ငနး်ပိHငး်ပညာရပ်ကtမ်းကျငမ်C'(င့ ် ေြဖာင့မ်တ်မ(နက်နမ်CကိH ြပသ 

ကာ လLအ့ခွင့အ်ေရး'(င့ ် 'ိHငင်သံား'(င့ ် 'ိHငင်ေံရးအခွင့အ်ေရးများကိH 

ေလးစားလိHက်နာြခငး်၊ 

– ြပည်သL၊ 'ိHငင်ေံတာ်'(င့ ်တရားဥပေဒတိHအ့ေပ^ တာဝနခံ်မCြပသြခငး်၊ 

– လHပ်ငနး်လည်ပတ်မCများ၊ အရငး်အြမစမ်ျားကိH အသံHးြပAြခငး်'(င့ ်

အများြပည်သL'(င့ ်ဆက်သွယ်မCတိHတွ့င ်ပွင့လ်ငး်ြမငသ်ာမCX(ိြခငး်၊ 

– လိHအပ်သည့အ်ခါတွင ် ထိနး်ထိနး်သမ်ိးသမ်ိးြဖစသ်ည့ ် အချိAးအစား 

ကိHက်ညီUပီး လံHေလာက်ေသာ အငအ်ားအသံHးြပAမCကိH အေလးထား 

ြခငး်၊ 

“ဒမိီHကေရစနီည်းကျသည့ ် ရဲလHပ်ငနး်စဥ်” ဟLေသာ အသံHးအ'Cနး်ကိH အ 

ြခားေသာ ြပည်သLဗဟိHြပA ရဲလHပ်ငနး်စဥ် နည်းလမ်းများြဖစသ်ည့ ်ရပ်ရွာ 

လLထH'(င့ပ်Lးတဲွေဆာငရွ်က်သည့ ် ရဲလHပ်ငနး်စဥ်၊ ြပဿနာအေပ^မLတည် 

ေဆာငရွ်က်သည့ ် ရဲလHပ်ငနး်စဥ်'(င့ ် ေထာက်လ(မ်းေရးသတငး်အေပ^ 

မLတည်ေဆာငရွ်က်သည့ ် ရဲလHပ်ငနး်စဥ် စသည့ ် အသံHးအ'Cနး်များ'(င့ ် အ 

ြပနအ်လ(နအ်သံHးြပAေလX့(ိသည်။ ဤနည်းလမ်းများကိH အေကာငအ် 

ထည်ေဖာ်ြခငး်သည် အထက်တွငေ်ဖာ်ြပထားေသာ ဒမိီHကေရစနီည်းကျ 

သည့ ်ရဲလHပ်ငနး်စဥ်၏ အဓိကတနဖိ်HးများကိH အUမဲထငဟ်ပ်ေနသင့သ်ည်။ 

ဒမိီHကေရစနီည်းကျသည့ ် ရဲလHပ်ငနး်စဥ်'(င့ပ်တ်သက်သည့ ် ထပ်ဆင့အ် 

ချက်အလက်များအတွက်၊ “ရဲတပ်ဖဲွ>” ဟLသည့ ်SSR ေနာက်ခံအေaကာငး် 

အရာလက်စွကိဲH ဖတ်dCပါ။ 
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ရဲတပ်ဖဲွN ြပ:ြပငေ်ြပာငး်လေဲရးများကိ8 မညသ်ိ8ေ့ဆာငရွ်က,်ကပါ 

သနညး်။ 

ရဲတပ်ဖဲွ> ြပAြပငေ်ြပာငး်လဲေရး လHပ်ငနး်စKတစခ်Hတွင ် သက်ဆိHငသ်Lအ 

များအြပားအaကား ချိတ်ဆက်ည
`
'ိCငိး်ေဆာငရွ်က်မCX(ိရန ်လိHအပ်ပါသည်။ 

'ိHငင်အံစိHးရသည် သက်ဆိHငရ်ာ ေဒသ'rရ အစိHးရများ'(င့အ်တL ြပAြပင ်

ေြပာငး်လဲေရး pကိAးပမ်းအားထHတ်မCကိHအစြပA၍ တက်Ñကစွာ ပ့ံပိHးကL 

ညီသင့U်ပီး၊ အြခားပါဝငပ်တ်သက်သLများကိHလည်း ြပAြပငေ်ြပာငး်လဲေရး 

အား ေထာက်ခံအားေပးလာေအာင ် လက်ခံယံHaကည်ေစသင့သ်ည် - 

ေစာင့a်ကည့ထိ်နး်ေကျာငး်ေရး အဖဲွ>အစည်းများ၊ စမံီခန ့ခဲွ်ေရး အာဏာ 

ပိHငမ်ျား၊ အရပ်ဘက်အဖဲွ>အစည်းများ'(င့ ် လLထH စသည်တိHအ့ားလံHး'(င့ ်

တိHငပ်ငေ်ဆွးေ'းွြခငး် သိHမ့ဟHတ် တိHက်dိHက် ပါဝငပ်တ်သက်ေစြခငး်။ 

Uငမ်ိးချမ်းေရးတည်ေဆာက်မC သိHမ့ဟHတ် အသွငက်Lးေြပာငး်ေရး ေနာက်ခံ 

အေြခအေနအချိနအ်ခါများတွင ် 'ိHငင်တံကာ အဖဲွ>အစည်းများသည် ရဲ 

တပ်ဖဲွ> ြပAြပငေ်ြပာငး်လဲေရးအတွက် 'ိHငင်အံဆင့ ်pကိAးပမ်းမCများကိH ပ့ံပိHး 

ကLညီ'ိHငေ်သာ်လည်း 'ိHငင်၏ံ အမျိAးသားအဖဲွ>အစည်းများသည် အဆိHပါ 

ြပAြပငေ်ြပာငး်လဲမCများကိH အUမဲတမ်းဦးေဆာငရ်မည်ြဖစသ်ည်။ 

 ရဲတပ်ဖဲွ> ြပAြပငေ်ြပာငး်လဲေရးတွင ် ဗျÅဟာေြမာက် အကဲြဖတ်တွက် 

ချက်ြခငး်ဆိHငရ်ာ (သိHမ့ဟHတ် pကိAတင ် ဆနး်စစြ်ခငး်)၊ ပံHစြံပAေရးဆဲွ 

ြခငး်'(င့ ်ဗျÅဟာေြမာက်အစအီစဥ်ချမ(တ်ြခငး်ဆိHငရ်ာ၊ အေကာငအ်ထည် 

ေဖာ်ြခငး်'(င့ ် ြပနလ်ည်သံHးသပ်အကဲြဖတ်ြခငး်ဆိHငရ်ာ ကာလတစခ်H 

ပံHမ(နအ်ားြဖင့ ်ပါဝငပ်ါသည်။ 

ဗျcဟာေြမာက် အကဲြဖတတ်က်ွချက်ြခငး် - ြပAြပငေ်ြပာငး်လဲရန ် လိH 

အပ်ချက်'(င့ ် ဦးစားေပးအစဥ်သတ်မ(တ်မCများကိH အကဲြဖတ်တွက်ချက် 

ြခငး်သည် ရဲအဖဲွ>အစည်း၊ ၎ငး်၏ အမCထမ်းများအေပ^တွငေ်သာ်လည်း 

ေကာငး်၊ အြခားေသာ အဖဲွ>အစည်းများ၊ အရပ်ဘက်အဖဲွ>အစည်းများ 

အပါအဝင ်ြပည်သLလLထHတစရ်ပ်လံHး စသည်တိH'့(င့ ်ဆက်ဆံေရးကိHေသာ် 

လည်းေကာငး် ေစ့ေစ့စပ်စပ် ခဲွြခမ်းစတ်ိြဖာရန ်လိHအပ်ပါသည်။ လLအ့ဖဲွ> 

အစည်းအတွငး်X(ိ အHပ်စHအားလံHးမ(ေသာ်လည်းေကာငး်၊ ရဲတပ်ဖဲွ>အတွငး် 

အဆင့အ်ားလံHးမ(ေသာ်လည်းေကာငး် သက်ဆိHငသ်Lအသးီသးီ'(င့ ်တိHငပ်င ်

ေဆွးေ'းွြခငး်များက အေထာက်အကLြဖစေ်စမည့ ်အရာများမ(ာ - 

– ရဲတပ်ဖဲွ>အတွငး် ေနာက်ခံြပဿနာများကိH ေဖာ်ထHတ်ြခငး်၊ 

– ကျား-မ တနး်တLညီမoမC X(ိမX(ိ စစေ်ဆးမC ြပAလHပ်ြခငး်၊ 

– လက်X(ိြပဿနာများကိH မတLညီေသာ အဖဲွ>အစည်းများက မည်ကဲသ့ိH ့ 

dC ြမငန်ားလည်aကေaကာငး် တွက်ချက်ေဖာ်ထHတ်ြခငး်၊ 

– ြပAြပငေ်ြပာငး်လဲရန ်လိHအပ်ေနမCကိH သတ်မ(တ်ေဖာ်ြပြခငး်၊ 

– ြပAြပငေ်ြပာငး်လဲလိHစတ်ိX(ိမX(ိ စမ်းသပ်ြခငး်၊ 

– ေထာက်ပ့ံမCနဲ ့ အရငး်အြမစမ်ျားကိH စHစည်းြခငး်၊ 

ဤအချက်အလက်သည် ေနာက်ပိHငး်တွင ် ြပAြပငေ်ြပာငး်လဲေရး၏ ခရီး 

ေပါက်ေရာက်မCကိH ြပနလ်ည်သံHးသပ်အကဲြဖတ်ရနအ်တွက် အေရးပါ 

သည့ ်အေြခခံအချက်အလက်တစခ်Hအြဖစ ်အသံHးေတာ်ခံပါမည်။ 

မဟာဗျcဟာ ေရးဆွခဲျမ7တြ်ခငး် - ေကာငး်စွာသတ်မ(တ်ထားေသာ ရည် 

မ(နး်ချက်ပနး်တိHငမ်ျား၊ X(ငး်လငး်ေသာ အခနး်ကbများ'(င့ ် တာဝနမ်ျား 

အပါအဝင ်ယငး်တိHကိ့H ေအာငြ်မငရ်နအ်တွက် အချိနဇ်ယား စသည့အ်ရာ 

တိHကိ့H သတ်မ(တ်ေပးသည့ ်အေသးစတ်ိ ြပAြပငေ်ြပာငး်လဲေရး အစအီစK 

တစခ်Hအတွငး်သိH ့ ကနဦးဆနး်စစခ်ျက်အား ထည့သွ်ငး်ပါ။ ခိHငမ်ာေသာ 

ထိနး်ချAပ်မC'(င့ ် ေစာင့a်ကည့ထိ်နး်ေကျာငး်မCယ'rရားများ'(င့အ်တL တာဝန ်

ခံမCပိHX(ိလာေစရန ် အေလးေပးြခငး်အားြဖင့ ် ြပAြပငေ်ြပာငး်လဲေရး'(င့ ်

ြပည်သLေ့ထာက်ခံမC ြဖစေ်ပ^လာ'ိHငေ်ြခကိH ေသချာေစရန ် ဒမိီHကေရ 

စနီည်းကျေသာ အHပ်ချAပ်ေရးပနး်တိHငမ်ျားကိH လHပ်ငနး်လည်ပတ်မCဆိHင ်

ရာ ဦးတည်ရည်မ(နး်ချက်များ'(င့ ်ဟနခ်ျက်ညီေအာင ်ထိနး်ည
`
ထိားရမည်။ 

အဆိHပါအရာများသည် အချက်များစွာအားြဖင့ ်လfမ်းမိHးခံရမည်ြဖစက်ာ၊ 

ယငး်တိHတွ့င ်ပါဝငသ်ည်များမ(ာ - 

– လံHြခံAေရးကb၏ အြခားအစတ်ိအပိHငး်များမ( ပ့ံပိHးကLညီမC၊ 

– ြပည်သLလLထH၏ သေဘာထားများ'(င့ ်ရဲတပ်ဖဲွ> '(င့ ်ဆက်ဆံေရး၊  

– တည်ဆဲအဖဲွ>အစည်းဆိHငရ်ာ သတ်မ(တ်ထားX(ိမCများ၊ 

– ြပAြပငေ်ြပာငး်လဲမCအတွက် ရ'ိHငေ်သာ အရငး်အြမစမ်ျား။  

ဤအဆင့တွ်င ် ြပAြပငေ်ြပာငး်လဲမC၏ ေအာငြ်မငမ်CကိH တိHငး်တာရန ်

အတွက် ေစာင့a်ကည့ြ်ခငး်ဆိHငရ်ာ၊ သံHးသပ်ြခငး်ဆိHငရ်ာ'(င့ ် အကဲြဖတ် 

ြခငး်ဆိHငရ်ာ ယ'rရားများ ထLေထာငရ်န ်လိHအပ်ပါသည်။ 

အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ြခငး်– ြပAြပငေ်ြပာငး်လဲေရးအစအီစKကိH အ 

ေကာငအ်ထည်ေဖာ်ရာတွင ် လံHေလာက်ေသာ 'ိHငင်ေံရးေထာက်ပ့ံမC၊ ေင ွ

ေaကး'(င့ ် လLသားအရငး်အြမစမ်ျားအြပင ် အချိနကိ်Hလည်း လိHအပ်ပါ 

သည်။ စနစက်ျေသာ ေြပာငး်လဲေရး စမံီခန ့ခဲွ်သည့ ်လHပ်နည်းလHပ်ဟန'်(င့ ်

ထိေရာက်ေသာ ြပည်တွငး်'(င့ ် ြပည်ပ ဆက်သွယ်ဆက်ဆံေရး မဟာ 

ဗျÅဟာများသည် ေြပာငး်လဲမCြဖစစ်Kအေပ^ X(ငး်လငး်ြပတ်သားမCကိH 

ေပးကာ ပ့ံပိHးကLညီမCများ ကLညီဖနတီ်းေပးသည်။ ရဲတပ်ဖဲွ>ဝငမ်ျား'(င့ ် ရဲ 

တပ်ဖဲွ> '(င့ ် ထိေတွ>ဆက်ဆံသLများ စသLတိHအ့ားလံHးအတွက် အကျိAးX(ိမ( 

သာလoင ်ြပAြပငေ်ြပာငး်လဲမCသည် ေအာငြ်မငမ်ည်ြဖစသ်ည်။ စွမ်းေဆာင ်

ရည် စမံီခန ့ခဲွ်မC'(င့ ် ဆHေပးစနစတ်စခ်HကိH တည်ေထာငြ်ခငး်သည် ရဲ 

တပ်ဖဲွ>၏ တနဖိ်Hးများ'(င့ ် အေလအ့ကျင့မ်ျားအတွငး် ေြပာငး်လဲမCများကိH 

ခိHငခ့ံ်ေစ'ိHငသ်ည်။ တစစ်ိHက်စိHက်မတ်မတ်X(ိေသာ ထိပ်ပိHငး်ေခါငး်ေဆာင ်

မCအား မX(ိမြဖစ ် လိHအပ်ပါသည်။ ေခါငး်ေဆာငမ်Cအေြပာငး်အလဲX(ိပါက 

ြပAြပငေ်ြပာငး်လဲေရးအစအီစဥ်ကိH မ(နက်နစွ်ာ အေကာငအ်ထည်ေဖာ် 

'ိHငေ်စရနအ်တွက် 'ိHငင်ေံရးအပိHငး်မ( ြပAြပငေ်ြပာငး်လဲမCအေပ^ ပ့ံပိHးကLညီ 

မCများကိH ဆက်လက်ထိနး်သမ်ိးထားသင့ပ်ါသည်။  
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ပံ8 ၃ ရဲတပ်ဖဲွN ြပ:ြပငေ်ြပာငး်လေဲရး၏ အဓိက အဆင့ေ်လးဆင့ ်
 

သံ3းသပ်အကဲြဖတြ်ခငး်လ3ပ်ငန်း - လHပ်ငနး်စKတစေ်လoာက်လံHး အချက်အ 

လက်စHေဆာငး်ြခငး်'(င့ ်ယခငသ်တ်မ(တ်ထားေသာ X(ငး်လငး်Uပီး စ'ံCနး်များ 

'(င့ ်ရလဒမ်ျားကိH သံHးသပ်အကဲြဖတ်ြခငး်သည် ေအာငြ်မငမ်CကိH တိHငး်တာ 

'ိHငေ်စUပီး အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ရန ်pကိAးပမ်းမCများကိH လိHက်ေလျာညီေထွ 

ြဖစေ်စရန ်လိHအပ်သည့ ်နယ်ပယ်များကိH ခဲွြခားသတ်မ(တ်မCကိH ြဖစေ်ပ^ေစ 

ပါသည်။ ခရီးေပါက်တိHးတက်မCကိH သံHးသပ်အကဲြဖတ်ြခငး်လHပ်ငနး်စဥ် 

သည် 'ိHငင်ေံရးေခါငး်ေဆာငမ်ျား'(င့ ် လLထHအတွက် ြပAြပငေ်ြပာငး်လဲမC၏ 

အကျိAးေကျးဇLးများကိH သက်ေသသာဓကြပUပီး ရဲတပ်ဖဲွ>အတွက် အ 

ေထာက်အပ့ံ'(င့ ် အနာဂတ်တိHးတက်မCများအတွက် အေထာက်အကL 

ြဖစေ်စသည်။ 

ကျား-မ တန်းတJညမီOေရးသည ် ရဲတပ်ဖဲွN ြပ:ြပငေ်ြပာငး်လေဲရး 

၏ အစတိအ်ပိ8ငး် မညက်ဲသ့ိ8 ့ ြဖစပ်ါသနညး်။ 

လCများတငွ ် မတCညီေသာ ကျား-မ ဆိ3ငရ်ာ ကဲွြပားမMလကeဏာများP7င့ ်
ကဲွြပားသည့် အမျိ*းမျိ*းေသာ လံ3ြခံ*ေရးဆိ3ငရ်ာ လိ3အပ်ရာများE7ိေန 
ေသာေ>ကာင့ ် ယငး်လိ3အပ်ချက်များအားလံ3းကိ3 ေြဖE7ငး်တံ3 ့ြပန်ရန် ြပ* 

ြပငေ်ြပာငး်လမဲMသည် ရဲတပ်ဖဲွ(အား အားြဖည့်ေပးရပါမည်။ ရဲတပ်ဖဲွ> 

ြပAြပငေ်ြပာငး်လဲေရး အစအီစKတစခ်Hအတွက် အစအီစဥ်ေရးဆဲွြခငး်၊ 

ပံHစြံပAြခငး်၊ အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ြခငး်'(င့ ် သံHးသပ်အကဲြဖတ်ြခငး်တိH ့ 

တွင ် ကျား-မ တနး်တLညီမoမCဆိHငရ်ာ ဆနး်စစမ်Cအား ထည့သွ်ငး်ရန ်

မX(ိမြဖစလိ်Hအပ်ပါသည်။ ရဲတပ်ဖဲွ> ြပAြပငေ်ြပာငး်လဲမCတွင ် ကျား-မ 

တနး်တLညီမoမCဆိHငရ်ာ အဂÖ ါရပ်များ - 

– ရဲအဖဲွ(အစည်းအတငွး် ကျား-မ တန်းတCညီမIမMကိ3 တိ3းတက်ေစ 

ြခငး် - ကန ့သ်တ်မCမ့ဲ ပွင့လ်ငး်ေသာ ဝနထ်မ်းေခ^ယLြခငး်၊ ခဲွြခား 

ဆက်ဆံမCကငး်ေသာ မLဝါဒများ'(င့ ် အမျိAးသမီးများ'(င့ ် အမျိAးသား 

များအတွက် သာတLညီမoေသာ အသက်ေမွးဝမ်းေaကာငး် အခွင့အ် 

လမ်းများ စသည်တိHရ့X(ိေစရန ် ြပAြပငေ်ြပာငး်လဲမCြပAလHပ်ြခငး်အား 

မaကာခဏ လိHအပ်ပါသည်။ ခဲွြခားဆက်ဆံမC'(င့ ် ေ'(ာင့ယ်(က်မC ပံHစ ံ

အမျိAးမျိAးတိHမ့( ကငး်စငေ်သာ လHပ်ငနး်ခွငပ်တ်ဝနး်ကျငမ်ျား ဖနတီ်း 

ြခငး်ကိHေသာ်လည်းေကာငး်'(င့ ် တိHငa်ကားမCများကိH ထိထိေရာက် 

ေရာက် တံH ့ြပနရ်န ်အတွငး်ပိHငး်စွမ်းရည်ကိH ဖနတီ်းေပးြခငး်ကိHေသာ် 

လည်းေကာငး် ြပAြပငေ်ြပာငး်လဲေရးက အဓိကအေလးေပး'ိHငပ်ါ 

သည်။ သင့ေ်လျာ်ေသာ လHပ်ငနး်ခွငပ်တ်ဝနး်ကျငကိ်H ပ့ံပိHးေပးြခငး် 

သည် သင့ေ်လျာ်ေသာ အေဆာက်အဦများ၊ ပစqည်းကိရိယာများ'(င့ ်

ေလက့ျင့သ်ငa်ကားမCများကိH အမျိAးသမီးများ'(င့ ် အမျိAးသားများက 

တနး်တLညီမoရX(ိေစေရးကိHေသာ်လည်းေကာငး်'(င့ ်၎ငး်တိH၏့ ကtမ်း 

ကျငမ်CများကိH ေကာငး်မွနစွ်ာအသံHးချ'ိHငရ်န ် တLညီေသာအခွင့အ် 

ေရး ရX(ိေစေရးကိHလည်းေကာငး် ဆိHလိHသည်။ 

– ရဲတပ်ဖဲွ(၏စွမ်းေဆာငရ်ည်ြမVင့တ်ငရ်န် ကျား-မ တန်းတCညီမIမMကိ3 
ြမVင့တ်ငထ်န်ွးကားေစြခငး် - လLထH'(င့အ်တွက် ၎ငး်တိH၏့ ေနစ့K 

လHပ်ငနး်ေဆာငတ်ာများတွင ် အaကမ်းဖက်မC'(င့ ် ခဲွြခားဆက်ဆံမC 

များသည် မတLညီေသာ ကျား-မ ဆိHငရ်ာ လက\ဏာများ အမျိAးမျိAး 

X(ိသLတိHအ့ေပ^ အမျိAးမျိAးေသာ အတိHငး်အတာြဖင့ ် dိHက်ခတ်သက် 

ေရာက်မCX(ိေaကာငး် ရဲအရာX(ိများက သXိ(ိသတိြပAရမည်ြဖစသ်ည်။ 

ကျား-မ တနး်တLညီမoမCကိH အားေပးြမ
`
င့တ်ငသ်ည့ ် ရဲတပ်ဖဲွ> ြပAြပင ်

ေြပာငး်လဲမCသည်ရပ်ရွာလLထHအတွငး်X(ိသLအားလံHး၏ မတLညီေသာ 

လိHအပ်ရာများအေပ^ ပိHမိHထိေရာက်စွာတံH ့ြပနေ်ပးရန ် ရဲတပ်ဖဲွ>ကိH 

အားြဖည့ေ်ပးပါသည်။ ကျား-မ တနး်တLညီမoမCကိH အားေပးြမ
`
င့ ်

တငသ်ည့ ် ရဲတပ်ဖဲွ> ြပAြပငေ်ြပာငး်လဲမCသည် မတLကဲွြပားေသာ 

ကျား-မ ဆိHငရ်ာ လက\ဏာများ အမျိAးမျိAးX(ိသLတိH၏့ လိHအပ်ရာများ 

ကိH ပိHမိHတံH ့ြပနေ်ြဖX(ငး်ေပးေသာ ရဲတပ်ဖဲွ>ယKေကျးမCြဖစလ်ာရနအ် 

တွက် ကLညီေပး'ိHငပ်ါသည်။ 

ဗျcဟာေြမာက် 
အကဲြဖတတ်က်ွချက်ြခငး် 

 

အေြခခတံစခ်?ချမPတရ်န ်ေဒသ 

ဆိ?ငရ်ာ ေနာကခ်အံေြခအေနအ 

ချိနအ်ခါကိ? နားလညS်ပီး ဆနး် 

စစရ်န ်အချကအ်လကမ်ျားကိ? စ? 

ေဆာငး်ပါ။ 

မဟာဗျcဟာ 
ေရးဆွခဲျမ7တြ်ခငး် 

 

ဆနး်စစမ်LအေပU အေြခခ၍ံ 

ေကာငး်စာွသတမ်Pတထ်ားေသာ 

ရညမ်Pနး်ချကပ်နး်တိ?ငမ်ျား၊ အခနး် 

ကWများBPင့ ်အချိနဇ်ယားြဖင့ ်

ြပKြပငေ်ြပာငး်လေဲရးအစအီစဥ်

ကိ? ေရးဆွပဲါ။ 

အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ြခငး် 
 

သကဆ်ိ?ငသ်# အသးီသးီBPင့ ်မိတ ်

ဖကပ်#းေပါငး်၍ ြပKြပငေ်ြပာငး်လ ဲ

ေရး အစအီစYကိ? ေဆာငရွ်ကပ်ါ။ 

သံ3းသပ်အကဲြဖတြ်ခငး် 
ခရီးေပါကေ်ရာကမ်Lကိ? ေစာင့ ်

Rကည့ပ်ါ၊ သတငး်အချကအ်လက ်

များBPင့ ်ြဖစပ်ျကေ်နသည့ ်အ 

ေြပာငး်အလမဲျားဆိ?ငရ်ာ အချက ်

အလကတ်ိ?က့ိ? စ?ေဆာငး်ပါ၊ 

ေအာငြ်မငမ်Lများကိ? သတမ်Pတအ် 

ေြခခအံချကB်Pင့တ်ိ?ငး်တာSပီး 

သံ?းသပ်အကြဲဖတပ်ါ၊ ကိ?ငတ်ယွ ်

ေြဖOPငး်ရမည့ ်စနိေ်ခUမLများကိ? 

ေဖာ်ထ?တပ်ါ။ 
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       ပဋပိကiအလန်ွ ေနာကခံ်အေြခအေနအချိန်အခါများတငွ ်ရဲ 

တပ်ဖဲွN ြပ:ြပငေ်ြပာငး်လေဲရး ပဋပိက\မ( ေပ^ထွက်လာေသာ 'ိHငင်တံစ ်

'ိHငင်သံည် SSR အတွငး် ရဲတပ်ဖဲွ> ြပAြပငေ်ြပာငး်လဲေရးတွင ်ထပ်ေပါငး် 

စနိေ်ခ^မCများ aကံAေတွ>ရ'ိHငသ်ည်။ ဤေနာက်ခံအေြခအေနအချိနအ်ခါ 

တွင ် ရဲတပ်ဖဲွ>ကိH စစတ်ပ်ပံHစပံေြပာက်ေစေရးသည် pကီးမားသည့ ် ဦး 

တည်ချက်ြဖစသ်ည်။ ဆိHလိHသည်မ(ာ ရဲတပ်ဖဲွ> '(င့ ်တပ်မေတာ်တိH၏့ လHပ် 

ငနး်လည်ပတ်ပံH၊ ဝနထ်မ်းများ'(င့ ် အဖဲွ>အစည်းတိHသ့ည် တစခ်H'(င့တ်စခ်H 

သးီြခားခဲွထားရကာ ရဲတပ်ဖဲွ>သည် ၎ငး်၏ အြပAအမLအေလအ့ထကိH အင ်

အားသံHး ယKေကျးမCမ( ဝနေ်ဆာငမ်C ယKေကျးမCသိH ့ ေြပာငး်လဲေစသည် 

ဟH ဆိHလိHသည်။ ယငး်သည် အေရးpကီးရာဝယ်၊ အဘယ်ေaကာင့ဆိ်Hေသာ် 

ထိHသိHေ့သာ ေနာက်ခံအေြခအေနအချိနအ်ခါမျိAးတွင ် ရဲများသည် စစပဲွ် 

အတွငး် စစဆ်ငေ်ရးများတွင ် မaကာခဏ ပLးေပါငး်ပါဝငခ့ဲ်aကUပီး လLထH 

အေပ^ အaကမ်းဖက်မCတွင ် ပါဝငပ်တ်သက်ေန'ိHငေ်သာေaကာင့ြ်ဖစ ်

သည်။ ရဲတပ်ဖဲွ>ကိH ဝနေ်ဆာငမ်Cဌာနတစခ်Hအြဖစ ်ြပနလ်ည်တည်ေဆာက် 

ရာတွင ်ေြဖာငမ်တ်မ(နက်နမ်C'(င့ ်အများလက်ခံတရားဝငမ်Cြဖင့ ်လည်ပတ် 

ေနေသာ ရဲတပ်ဖဲွ>ကိH ြဖစေ်ြမာက်ေစရနအ်တွက် ယခငအ်မCထမ်းများ'(င့ ်

ဝနထ်မ်းသစမ်ျားကိH ဂdHတစိHက်စစေ်ဆးရန ်လိHအပ်ပါသည်။ 

လက်နက်ကိHငထ်ားေသာ 'ိHငင်အံစိHးရပိHင'်(င့ ်အစိHးရပိHငမ်ဟHတ်ေသာ အHပ် 

စHအဖဲွ>များကိH တပ်dHပ်သမ်ိးေရး'(င့ ် ြပနလ်ည်ေပါငး်စည်းေရးတိHအ့ြပင ်

ြပနလ်ည်ရငa်ကားေစ့ေရး'(င့ ် အသွငက်Lးေြပာငး်ေရးဆိHငရ်ာ တရားမoတ 

မC လHပ်ငနး်စKများသည် 'ိHငင်၏ံဥပေဒများ'(င့ ် 'ိHငင်တံကာဥပေဒများအ 

တိHငး် ထိေရာက်စွာ ြပAမLကျင့a်ကံ'ိHငေ်စရနအ်တွက် လိHအပ်ေသာ လHပ်ထံHး 

လHပ်နည်းများ၊ ကtမ်းကျငတ်တ်ေြမာက်မCများ'(င့ ် စတ်ိေနသေဘာထား 

များ ဖနတီ်းြခငး်ကိH ထပ်ဆင့ ်စနိေ်ခ^ pကိAးစားမCြပAေစပါသည်။  

Uငမ်ိးချမ်းေရးလHပ်ငနး်စKတစေ်လoာက်လံHး'(င့ ် ပဋပိက\များအUပီးတွင ်

အားလံHးပါဝင'်ိHငသ်ည့ ်'ိHငင်ေံရးေဆွးေ'းွပဲွများ ဆက်လက်ြပAလHပ်ရနမ်(ာ 

လံHြခံAေရးကb ြပAြပငေ်ြပာငး်လဲေရးအတွက် သက်ဆိHငသ်LအားလံHးထံမ( 

လိHအပ်ေသာ ပ့ံပိHးကLညီမCများရX(ိမCအား ေသချာေစရနအ်တွက် အလွနအ် 

ေရးpကီးပါသည်။ ြပAြပငေ်ြပာငး်လဲမC အရည်အေသွးြမင့မ်ားေရးအတွက် 

'ိHငင်တံကာ'(င့ ် 'ိHငင်ေံတာ်ဘbာေင ွ ေထာက်ပ့ံမCများအေပ^ အနးီကပ် 

ချိတ်ဆက်ည
`
'ိCငိး်ေဆာငရွ်က်ြခငး်'(င့ ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ေရးတိHသ့ည် 

အထLးသြဖင့ ်အေရးpကီးပါသည်။  

Uငမ်ိးချမ်းေရးလHပ်ငနး်စKများေဆာငရွ်က်ေနသည့ ်ေနာက်ခံအေြခအေနအ 

ချိနအ်ခါအတွငး် SSR '(င့ပ်တ်သက်၍ ထပ်ဆင့သ်Xိ(ိလိHသည်များအတွက် 

"Uငမ်ိးချမ်းေရးလHပ်ငနး်စKများ" ဟLသည့ ် SSR ေနာက်ခံအေaကာငး်အရာ 

လက်စွအဲား ေကျးဇLးြပA၍ ဖတ်dCပါ။ 
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ေနာကထ်ပ်ဖတစ်ရာ 

SSR ၏ သေဘာတရားအခငး်အကျငး်တွင ်ရဲတပ်ဖဲွ> ြပAြပငေ်ြပာငး် 

လဲေရးဆိHငရ်ာ - 

– Peter	Albrecht	and	Lars	Buur		 
An	Uneasy	Marriage:	Non-state	Actors	and		 
ရဲတပ်ဖဲွ(	ြပ*ြပငေ်ြပာငး်လေဲရး	 
Policing	and	Society,	19(4),	2009:	390-405. 

– Megan	Bastick	 
Integrating	Gender	into	Internal	Police	Oversight	
Gender	and	SSR	Guidance	Note	Geneva:	DCAF,	OSCE,	
OSCE/ODIHR,	2014. 

– Pierre	Aepli	(ed.)	 
Toolkit	on	Police	Integrity	Geneva:	
DCAF,	2012. 

– Paulo	Costa	and	Isaline	Thorens	Training	Manual	on	
Police	Integrity	Geneva:	DCAF,	2015. 

– United	Nations	Office	on	Drugs	and	Crime	Handbook	
on	Police	Accountability,	Oversight		and	Integrity	 
Criminal	Justice	Handbook	Series.		New	
York:	United	Nations,	2011. 

– Organization	for	Security	and	Co-operation	in	Europe	
Police	Reform	within	the	Framework	of	Criminal	
Justice	System	Reform	TNTD/SPMU	Publication	Series	
Vol.	11.		Vienna:	OSCE,	2013. 

– CurbingCorruption	 
Sector:	Police	Services	 
Police	services	sector	review	as	at	7	October	2018,	
available	at:	https://curbingcorruption.com/sector/	
police-services/ 
 
ေဒသ'rရဆိHငရ်ာ ေနာက်ခံအေြခအေနအချိနအ်ခါေအာက်တွင ်ရဲ 

တပ်ဖဲွ> ြပAြပငေ်ြပာငး်လဲေရးဆိHငရ်ာ - 

– Querine	Hanlon	 
Security	Sector	Reform	in	Tunisia:	A	Year	After		the	
Jasmine	Revolution	 
Special	Report	304.	Washington,	D.C.:	United	States	
Institute	of	Peace,	2012.	 

– John	Doyle	(ed.)	 
Policing	the	Narrow	Ground:	Lessons	from	the	
Transformation	of	Policing	in	Northern	Ireland	
Dublin:	Royal	Irish	Academy,	2010. 

– Robert	Peacock	and	Gary	Cordner	“Shock	Therapy”	in	
Ukraine:	A	Radical	Approach	to	Post-Soviet	Police	

Reform	Public	Administration	and	Development,	36(2),		
2016:	80-92. 

ဒမိီHကေရစနီည်းကျ ရဲလHပ်ငနး်စဥ်အတွက် နည်းလမ်းနည်းနာများ - 

 
– Sol	Iglesias	and	Ulrich	Klingshirn	(eds.)	Good	Policing:	

Instruments,	Models	and	Practices	Asia-Europe	
Democratisation	and	Justice	Series.	Singapore:	Asia-
Europe	Foundation;	Jakarta:	Hanns	Seidel	Foundation	
Indonesia,	2011.	 

– Senior	Police	Adviser	to	the	OSCE	Secretary	General	
Guidebook	on	Democratic	Policing,	2nd	ed.	Vienna:	
OSCE,	2008.	 

ရဲလHပ်ငနး်ဆိHငရ်ာ 'ိHငင်တံကာ စ'ံCနး်များ'(င့ ်ကျင့ဝ်တ်စည်းကမ်းများ 

ဆိHငရ်ာ - 

– Amnesty	International	 
International	Police	Standards:	10	Basic	Human	
Rights	Standards	for	Law	Enforcement	Officials	
Toolkit:	Legislating	for	the	Security	Sector	1.3.		Geneva:	
DCAF,	2009. 

– Council	of	Europe	 
The	European	Code	of	Police	Ethics	 
Recommendation	Rec(2001)10	adopted	by	the	
Committee	of	Ministers	of	the	Council	of	Europe	 
on	19	September	2001	and	Explanatory	 
Memorandum	 
Strasbourg:	Council	of	Europe	Publishing,	2002. 

DCAF ၏ ထပ်ဆင့ ်အရငး်အြမစမ်ျား 
- DCAF က SSR '(င့ေ်ကာငး်မွနေ်သာ SSG တိH၏့ ကbdCေထာင့အ်ား 

လံHးအတွက် လက်စွသဲံHးသည့အ်ရာ (tools) မျိAးစံH၊ လက်စွစဲာအHပ်များ 

'(င့ ်လမ်းçfနမ်C မျိAးစံHကိH ထHတ်ေဝသည် - များစွာေသာ အရငး်အြမစ ်

များ ကိHလည်း အဂÖလိပ်ဘာသာစကားြဖင့သ်ာမက အြခားဘာသာစ 

ကားများြဖင့လ်ည်း ရX(ိ'ိHငပ်ါသည် -  

အခမ့ဲ download ရယLရန ်www. dcaf.ch  

 

- DCAF-ISSAT လက်ေတွ>ကျင်သ့ံHးေရး အသိHငး်အဝိHငး် website က SSR 

လHပ်ငနး်ေဆာငရွ်က်သLများအတွက် အွနလိ်Hငး်သငယ်LမC အရငး်အြမစ ်

အမျိAးမျိAးကိH ဤတွင ်http://issat.dcaf.ch ရX(ိေစပါသည် 
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DCAF - လံ3ြခံ*ေရးက[အား အ3ပ်ချ*ပ်မMေပးေရးအတက်ွ ဂျီနီဗာစငတ်ာသည် ဒမိီHကေရစနီည်း 

ကျ အHပ်ချAပ်ေရး၊ တရားဥပေဒစိHးမိHးေရး၊ လLအ့ခွင့အ်ေရးအား ေလးစားလိHက်နာမC'(င့ ် ကျား-မ 

တနး်တLညီမoေရး စသည် ့ မLေဘာငအ်တွငး် 'ိHငင်မံျား'(င် ့ ယငး်တိH၏့ ြပည်သLများ စသည်တိH၏့ 

လံHြခံAေရးကိH ြမ
`
င့တ်ငရ်န ် ရည်ရွယ်ပါသည်။ အားလံHးပါဝငU်ပီး အားလံHးပLးေပါငး်ေဆာငရွ်က်ေသာ 

ြပAြပငေ်ြပာငး်လဲမCများအားြဖင့ ်မိတ်ဖက်'ိHငင်မံျားအတွငး်X(ိ လံHြခံAေရးကbအေပ^ အHပ်ချAပ်မCေပး 

ေရးကိစqကိH တိHးတက်ေကာငး်မွနေ်စရနအ်တွက် မိတ်ဖက်'ိHငင်မံျား'(င့ ် အဆိHပါမိတ်ဖက်'ိHငင်မံျား 

ကိH ကLညီေနaကေသာ 'ိHငင်တံကာအဖဲွ>အစည်းများကိH ပ့ံပိHးကLညီြခငး်ြဖင့ ် Uငမ်ိးချမ်းေရး'(င့ ် ဖံွ> UဖိAး 

တိHးတက်ေရးကိH ပိHမိHေရX(ည်တည်တံေ့အာင ်၂၀၀၀ ခH'(စတွ်င ်စတငတ်ည်ေထာငခ်ျိနမ်(စ၍ DCAF 

သည် အေထာက်အကLြပAခ့ဲပါသည်။ DCAF သည် ဆနး်သစတီ်ထွငထ်ားေသာ အသပိညာထHတ် 

ကHနမ်ျားကိH ဖနတီ်းေပးကာ စြံပAသတ်မ(တ်ချက်များ'(င့ ် အေလအ့ကျင့ေ်ကာငး်များကိH ြမ
`
င့တ်င ်

ေပးUပီး ဥပေဒ'(င့ ်မLဝါဒဆိHငရ်ာ အaကံဉာဏမ်ျားကိH ပ့ံပိHးေပးလoက် လံHြခံAေရးကbတွငး်X(ိ 'ိHငင်အံ 

စိHးရပိHင'်(င် ့'ိHငင်အံစိHးရပိHငမ်ဟHတ်ေသာ ပါဝငပ်တ်သက်သLအဖဲွ>အစည်း '(စမ်ျိAးလံHး၏ စွမ်းေဆာင ်

ရည်တည်ေဆာက်မCကိH အကLအညီေပးပါသည်။ 

 
 

 

DCAF ၏ ေကျးဇCးတငE်7ိမMအား ေဖာ်ြပြခငး်   

Ronja Harder '(င် ့ Jasper Linke တိHအ့ား သHေတသနအား ထည်ဝ့ငက်LညီမC၊ စာေပေရးသား 

ေပးမC'(င် ့တည်းြဖတ်ေပးမCအတွက်၊ 

Jenny Rouse အား အဂÖလိပ်ဘာသာအား စစိစေ်ပးမCအတွက်၊ 

SwissTranslate အား ြပငသ်စဘ်ာသာသိH ့ ဘာသာြပနဆိ်HေပးမC'(င် ့ စစိစတ်ည်းြဖတ်ေပးမC 

အတွက်၊  

ထိH ့ြပင ်Petra Gurtner အား အြပငအ်ဆငပံ်Hစ'ံ(င် ့ဒဇိီHငး်အတွက်။ 

စာစဥတ်ွမဲျားအတက်ွ အယဒ်တီာ  

Fairlie Chappuis 

ယခ3စာစဥအ်ား ကိ3းကားရန်  

DCAF - လံHြခံAေရးကbအား အHပ်ချAပ်မCေပးေရးအတွက် ဂျီနဗီာစငတ်ာ။ ရဲတပ်ဖဲွ> ြပAြပင ်

ေြပာငး်လဲေရး။ SSR ေနာက်ခံအေaကာငး်အရာ စာစKအတဲွများ။ Geneva: DCAF, 2019. 

© DCAF. SSR ေနာက်ခံအေaကာငး်အရာလက်စွမဲျားကိH www.dcaf.ch တွငအ်ခမ့ဲရ'ိHငသ်ည်။ 

အသံHးြပAသLများသည် DCAF ကိH credit ေပး အသအိမ(တ်ြပAေပးပါက ဤစာစဥ်ကိH ကLးယLြဖန ့ ်

ေဝ'ိHငသ်ည်။ 

စးီပွားြဖစအ်သံHးြပAရနမ်ဟHတ်ပါ။ 
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