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Security Sector Governance 
လံုုျခံဳေရးက႑Aား A ု ုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
ေကာင္းမြန္ေသာ A ု ုပ္ခ်ဳပ္မႈ၏ Aေျခခံမူမ်ားကုုိ လံုုျခံဳေရးက႑Aေပၚသက္ေရာက္ေစျခင္း  

 
ယခုုစာစU ္Aတြဲမ်ားAေၾကာင္း  
SSR၏  AေျခခံAေၾကာင္းAရာလက္စြဲမ်ားသည္ (SSG) လံုုျခံဳေရးက႑Aား ေကာင္းမြန္သည္႔A ုုပ္ခ်ဳပ္မႈေပးေရး ႏွင္႔ (SSR) 
လံုုျခံဳေရးက႑Aားျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတုုိ႔တြင္ ပါ၀င္သည္႔ ေခါင္းစU ္မ်ား ႏွင္႔ AယူAဆမ်ားကိုု က်စ္လစ္ျပည္႔စံုုစြာ မိတ္ဆက္ေပး 
ထားပါသည္။  ယခုုစာစU ္Aတြဲလုုိက္သည္ ယေန႔ေခတ္ ျငင္းခံုုေဆြးေႏြးမႈမ်ားကိုု Aႏွစ္ခ်ဳပ္ေဖာ္ျပကာ၊ Aဓိကစကားလံုုး AသံုုးA 
ႏႈန္းမ်ားကိုု ရွင္းလင္းေဖာ္ျပ၍၊ ႏုုိင္ငံတကာAေတြ႔AၾကံဳAေတာ္မ်ားမ်ားကုုိ Aေျခခံလွ်က္  AဓိကAခ်က္Aခ်ာက်သည္႔ Aားၿပိဳင္မႈ 
မ်ားကုုိ ျမင္သာေAာင္ျပသေပးပါသည္။ SSR၏  AေျခခံAေၾကာင္းAရာလက္စြဲမ်ားသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ A ုပ္ခ်ဳပ္မႈေပးေရး 
သုုိ႔မဟုုတ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတုုိ႔Aတြက္ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ျဖစ္ၿပီးသား စနစ္ပံုုစံမ်ား၊ ေပၚလစီမ်ား သုုိ႔မဟုုတ္ Aၾကံျပဳခ်က္မ်ားကုုိ 
ေၾကာ္ျငာေပးျခင္းမဟုုတ္ပါပဲ ဖတ္ရႈသူမ်ားက ေခါင္းစU ္တစ္ခုုျခင္းစီAေပၚတြင္ ၎တုုိ႔၏Aသိပညာကိုု တုုိးခ်ဲ႕ႏုုိင္ရန္ ထပ္မံေလ႔လာ 
ႏုုိင္မည္႔ ဖတ္ရႈစရာAရင္းAျမစ္မ်ားကုုိသာ စီစU ္ေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ SSR၏  AေျခခံAေၾကာင္းAရာလက္စြဲမ်ားသည္ လံုျခံဳေရး 
ဆုုိင္ရာကိစၥ၌ A ုုပ္ခ်ဳပ္မႈေပးေရး ႏွင္႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတုုိ႔တြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားAတြက ္  ေကာင္းမြန္ေသာ SSG ႏွင္႔ SSR 
ဆုိင္ရာ ယေန႔ေခတ္နည္းလမ္းနည္းနာမ်ားကုုိ နားလည္သိရွိႏုုိင္ရံုုသာမက ႏိႈက္ႏႈိက္ခၽြတ္ခၽြတ္ Aကဲျဖတ္ႏုုိင္ရန္Aတြက္ပါ Aရင္း 
Aျမစ္တစ္ခုပင္ျဖစ္ေပသည္။  

 
 
ဤ  SSR AေျခခံAေၾကာင္းAရာလက္စြဲ၏ Aေၾကာင္း  
ယခုု SSR ေနာက္ခံAေၾကာင္းAရာလက္စြဲသည္ လံုုျခံဳေရးက႑Aား A ု ုပ္ခ်ဳပ္မႈ (SSG) AယူAဆ Aေၾကာင္း ေရးထားျခင္းျဖစ္ 
ပါသည္။  
ႏုုိင္ငံတစ္ႏုုိင္ငံAတြင္း ႏုုိင္ငံႏွင္႔ လူသားတုုိ႔လံုုျခံဳေရးAေပၚတြင္ တန္ခိုုးၾသဇာႏွင္႔ လုုပ္ပုုိင္ခြင္႔Aာဏာတုုိ႔Aား မည္သုုိ႔ က်င္႔သုုံးပံုုကိုု 
နားလည္ႏုုိင္သိရွိႏုုိင္ရန္ နည္းလမ္းAား A ု ုပ္ခ်ဳပ္မႈဟူသည္႔ AယူAဆက ျဖည္႔ဆည္းေပးပါသည္။   
လံုုျခံဳေရးက႑Aေပၚတြင္ ေကာင္းမြန္ေသာ A ု ုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏ Aေျခခံမူမ်ားကုုိ သက္ေရာက္ေစျခင္းသည္ လံုုျခံဳေရးက႑Aား ျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလဲေရး (SSR) ၏  ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုုိင္ျဖစ္ပါသည္။  

 
 
ဤ  SSR AေျခခံAေၾကာင္းAရာလက္စြဲသည္ ေAာက္ပါေမးခြန္းမ်ားကုုိ ေျဖဆုုိေပးပါသည္-   
A ု ုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဆုုိသည္မွာ Aဘယ္နည္း၊ ယင္းသည္ လံုုျခံဳေရးႏွင္႔ မည္သုုိ႔ သက္ဆုုိင္သနည္း? စာမ်က္ႏွာ ၂ 
ေကာင္းမြန္ေသာ SSG ကား Aဘယ္နည္း? စာမ်က္ႏွာ ၃ 
SSG ႏွင္႔ ေကာင္းမြန္ေသာ SSG တုုိ႔Aၾကား ကြာျခားခ်က္ကား Aဘယ္နည္း? စာမ်က္ႏွာ ၄ 
ေကာင္းမြန္ေသာ SSG ၏  စံျပAသြင္လကၡဏာမ်ားကား Aဘယ္နည္း? စာမ်က္ႏွာ ၅ 
ညံ႔ဖ်င္းေသာ SSG ကAဘယ္သုုိ႔ေသာ ျပႆနာAခက္Aခဲမ်ားကုုိ ျဖစ္ေစသနည္း? စာမ်က္ႏွာ ၆ 
ေကာင္းမြန္ေသာ SSG Aတြက္ ႀကီးၾကပ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈ Aဘယ္ေၾကာင္႔ မရွိမျဖစ္လုုိAပ္ရသနည္း? စာမ်က္ႏွာ ၇ 
ေကာင္းမြန္ေသာ SSG သည္ SSR ႏွင္႔ Aဘယ္သုုိ႔ ဆက္ႏြယ္ေနသနည္း? စာမ်က္ႏွာ ၈ 
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A ု ုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဆုုိသည္မွာ Aဘယ္နည္း၊ ယင္းသည္ လံုုျခံဳေရးႏွင္႔ 
မည္သုုိ႔ သက္ဆုုိင္သနည္း? 
A ု ုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုုိသည္မွာ လုုပ္ပုုိင္ခြင္႔ ႏွင္႔ Aခြင္႔Aာဏာကုုိ က်င္႔သုုံုုးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 
ကုုမၸဏီတစ္ခုု သုုိ႔မဟုုတ္ Aစုုိးရ Aဖြဲ႔Aစည္းကဲ႔သုုိ႔ေသာ Aဖြဲ႔Aစည္းတစ္ခုုAား 
လည္ပတ္ေစသည္႔ Aေျခခံစည္းမ်U ္းUပေဒသမ်ားကိုု ေဖာ္ၫႊန္းရာတြင္ “A ု ုပ္ခ်ဳပ္ 
မႈ” ဆုုိသည္႔ စကားရပ္Aား Aသံုုးျပဳႏုုိင္ပါသည္။ သုုိ႔ေသာ္ “A ု ုပ္ခ်ဳပ္မႈ” သည္ 
မည္သည္႔ျပည္သူ ႔၀န္ထမ္းရြက္ျခင္းမဆုုိAား ပံုုေဖာ္ေပးသည္႔ တရား၀င္ႏွင္႔ A 
လြတ္သေဘာဆုုိင္ရာ လုုပ္ငန္းစU ္မ်ား၊ ေဆာင္ရြက္သူမ်ားႏွင္႔ တန္ဖိုုးမ်ား စသည္ 
တုုိ႔ Aားလံုုးကုုိလည္း ဆုုိလုုိေသးရာတြင္ ယခုုဒုုတိယေျမာက္ ပုုိမိုုက်ယ္၀န္းသည္႔ 
Aဓိပၸာယ္တြင္  A ု ုပ္ခ်ဳပ္ေရးက လံုုျခံဳေရးAေပၚ သက္ေရာက္ပါသည္ဆုုိ႔သည္႔A 
ခ်က္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ လံုုျခံဳေရးAား A ု ုပ္ခ်ဳပ္မႈ တစ္ခုုAေနျဖင္႔စU ္းစားျခင္းသည္ 
Aသံုုး၀င္ပါသည္၊ Aေၾကာင္းမွာ ႏုုိင္ငံႏွင္႔ ႏုုိင္ငံမဟုုတ္ေသာ ဇာတ္ေကာင္မ်ားက 
လံုုျခံဳေရးAေပၚတြင္ လုုပ္ပုုိင္ခြင္႔ႏွင္႔ Aခြင္႔Aာဏာကုုိ မည္သုုိ႔က်င္႔သံုုးသည္ကုုိ 
Aေလးေပးေဖာ္ျပသည္႔Aတြက္ျဖစ္ၿပီး၊ က်င္႔သံုုးရာတြင္ တရား၀င္ေကာ Aလြတ္ 
သေဘာပါျဖစ္ၾကကာ ႏုုိင္ငံတကာAဆင္႔၊ နုုိင္ငံAဆင္႔ ႏွင္႔ Aရပ္ေဒသတြင္း A  
ဆင္႔တုုိ႔ျဖစ္ၾကပါသည္။  

 
A ု ုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဆုုိသည္မွာ လႊမ္းျခံဳေဖာ္ျပသည္႔ စကားရပ္ျဖစ္ၿပီး လံုုျခံဳေရးႏွင္႔ ယင္း 
AားAေကာင္Aထည္ေဖာ္ျခင္းဆုုိင္ရာ ဆံုုျဖတ္္ခ်က္မ်ားကုုိ ပံုုေဖာ္ျခင္းAခန္း 
က႑တြင္ ႏုုိင္ငံတကာ၊ နုုိင္ငံႏွင္႔ ေဒသႏၱရ ေဆာင္ရြက္သူမ်ား Aားလံုုးက မည္ 
သုုိ႔ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ၾကသည္ကုုိ ေယဘုုယ်ရွင္းလင္းျပႏုုိင္ရန္ Aသံုုးျပဳႏုုိင္ပါ 
သည္။ လံုုျခံဳေရးAား A ု ုပ္ခ်ဳပ္မႈသည္  လံုုျခံဳေရးလုုပ္ငန္း Aေထြေထြ လည္ပတ္ 
ပံုုကိုု Aေလးေပးထားပါသည္၊ SSG က သီးသန္႔Aေလးေပးသည္မွာ ႏုုိင္ငံတစ္ 
ႏုုိင္ငံရွိ လံုုျခံဳေရးက႑Aတြင္း  လံုုျခံဳေရးႏွင္႔ ယင္းတုုိ ႔AားAေကာင္Aထည္ေဖာ္ 
ျခင္းဆုုိင္ရာ ဆံုုးျဖတ္ခ်က္မ်ားAေပၚတြင္ ျဖစ္ပါသည္ (ပံုု(၁)ကုုိၾကည္႔ပါ)။ 

Aစုုိးရႏွင္႔ A ုုပ္ခ်ဳပ္မႈ မတူပါ  Aစုုိးရဟူသည္မွာ ႏုုိင္ငံAား 
ထိန္းခ်ဳပ္သည္႔ Aဖြဲ ႔Aစည္းျဖစ္ၿပီး၊ A ု ုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုုိသည္မွာ ပုုိမုုိ 
က်ယ္ျပန္႔သည္႔ စကားရပ္ျဖစ္ကာ လူAဖြဲ႔Aစည္းတြင္း ျပည္သူ၀န္ 
ထမ္းရြက္ျခင္းAား မည္သုုိ႔ေဆာင္ရြက္ေပးသည္Aေပၚ လႊမ္းမုုိး 
သည္႔ စည္းမ်U ္းမ်ား၊ ဖြဲ႔စည္းပံုုမ်ား၊ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင္႔ လုုပ္ 
ငန္းစU ္မ်ား (တရား၀င္ႏွင္႔ Aလြတ္သေဘာ ႏွစ္မ်ိဳးလံုုး) စသည္ 
တုုိ႔Aား ေဖာ္ျပေပးပါသည္။ မူ၀ါဒဆံုုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ျခင္း 
မဟာဗ်ဴဟာမ်ားAား ျဖစ္ထြန္းေစျခင္း၊ Aရင္းAျမစ္မ်ားAား 
ခြဲေ၀ေနရာခ်ျခင္း ထုုိ႔ျပင္ ဒီမုုိကေရစီႏုုိင္ငံAေနျဖင္႔ ျပည္သူႏုုိင္ငံ 
သားမ်ားAား ကိုုယ္စားျပဳျခင္း စသည္တုုိ႔ကုုိ Aစုုိးရက ျပဳလုုပ္ေန 
သမွ်ကာလပတ္လံုုး   A ု ုပ္ခ်ဳပ္မႈAား ေဆာင္ရြက္ေပးသူမွာ Aစုုိး 
ရမ်ားျဖစ္ပါသည္ - Aစုုိးရ၏ လုုပ္ပုုိင္ခြင္႔ႏွင္႔ AာဏာAား က်င္႔ 
သံုုးမႈျပဳျခင္းသည္  လံုုျခံဳေရးကိစၥAပါA၀င္ ျပည္သူ႔၀န္ထမ္းရြက္ 
ျခင္းAား တိုုက္ရိုုက္သက္ေရာက္မႈရွိပါသည္။    

သုုိ႔ျဖစ္ေသာ္လည္း မည္သည္႔ႏုုိင္ငံတြင္မဆုုိ Aစိုုးရသည္ ျပည္သူ႔ 
၀န္ထမ္းရြက္ျခင္းAား လႊမ္းမိုုးသည္႔ တစ္U ီးတည္းေသာ ေဆာင္ 
ရြက္သူမဟုုတ္ပါ၊ ထုုိ႔ေၾကာင္႔ A ု ုပ္ခ်ဳပ္မႈ - Aစုုိးရသည္ နုုိင္ငံAေန 
ျဖင္႔မဟုုတ္သည္႔ ေဆာင္ရြက္လုုပ္ကုုိင္သူမ်ားႏွင္႔ Aတူတကြ A ု ုပ္ 
ခ်ဳပ္မႈကုုိ ေဆာင္ရြက္ပါသည္ - Uပမာ လံုုျခံဳေရးကိစၥကဲ႔သုုိ႔ေသာ 
ျပည္႔သူ၀န္ထမ္းရြက္ျခင္းAား သက္ေရာက္မႈရွိသည္႔ စီးပြားျဖစ္ 
လုုပ္ငန္းမ်ားAား စည္းကမ္းၾကပ္မတ္ျခင္းAားျဖင္႔ ျဖစ္ပါသည္။ 

ထုုိ႔ျပင္ Aစုုိးရမပါသည္႔ A ုုပ္ခ်ဳပ္မ ႈ ဆုုိသည္မွာလည္း ရွိပါေသး 
သည္၊ ယင္းသည္ ႏုုိင္ငံAေနျဖင္႔မဟုုတ္သည္႔ ေဆာင္ရြက္လုုပ္ 
ကိုုင္သူမ်ားသည္ လံုုျခံဳေရးAပါA၀င ္ ျပည္သူ႔၀န္ထမ္းရြက္ျခင္း 
Aား သက္ေရာက္မႈရွိသည္႔ နည္းလမ္းမ်ားျဖင္႔ လြတ္လပ္စြာေဆာင္ 

ရြက္လုုပ္ကုုိင္ေနသမွ်ကာလပတ္လံုုးAတြက္ ျဖစ္ရာ၊ Uပမာ ရပ္ရြာ 
Aသိုုက္A၀န္းမ်ားသည ္ မိမိကိုုယ္ကိုုကာကြယ္ေရးAဖြ႔ဲမ်ားဖြ႔ဲစည္း 
ေသာAခါ သုုိ႔မဟုုတ္ တျခားေသာ တရားစီရင္ေရးစနစ္မ်ား 
ေျပာင္းလဲAသံုုးျပဳေသာAခါ စသည္တုုိ႔ျဖစ္ပါသည္။ 

လံုုျခံဳေရးAား A ု ုပ္ခ်ဳပ္မႈရႈေထာင္႔ဘက္မွၾကည္႔၍ စU ္းစားသံုုးသပ္ 
ျခင္းသည္ Aက်ိဳးရွိပါသည္၊ Aေၾကာင္းမွာ ယင္းသည္ Aစုုိးရ၏ 
Aခန္းက႑မ်ားႏွင္႔ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကုုိ ပါ၀င္ေစရံုုမက Aမိ်ဳး 
မ်ိဳးေသာ ႏုုိင္ငံပိုုင္ႏွင္႔ ႏုုိင္ငံAေနျဖင္႔မဟုုတ္သည္႔ ေဆာင္ရြက္လုုပ္ 
ကုုိင္္သူမ်ားသည္ လံုုျခံဳေရးAား ေဆာင္ရြက္ေပးမႈ၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင္႔ 
ႀကီးၾကပ္ထိန္းခ်ဳပ္ေပးမႈ စသည္တုုိ႔Aား မည္သုုိ႔ Aေကာင္းဘက္ 
ႏွင္႔ Aဆိုုးဘက္ လႊမ္းမုုိးမႈရွိေၾကာင္းကုုိလည္း မီးေမာင္းထိုုးျပသ 
သည္႔Aတြက္ေၾကာင္႔ျဖစ္ပါသည္။  

 
ပံု(ု၁ ) A ုုပ္ခ်ဳပ္ေရးAေနျဖင္႔ လံုုျခံဳေရးAား ေယဘုုယ်Aေနျဖင္႔ သုုိ ႔မဟုုတ္ 
သတ္သတ္မွတ္မွတ္ Aဆင္႔တစ္ခုုAတြက္သာ ေဖာ္ျပႏုုိင္ပါ သည္။   

	
A ု ုပ ္ခ်ဳပ္မႈ 
–က်မ္းမာေရး၊ ပညာေရး (သုုိ႔) လံုုျခံဳေရး စသည္႔ ျပည္သူ႔၀န္ထမ္းျခင္းAား သက္ 
ေရာက္သည္႔ လုုပ္ပုု ိင္ခြင္႔ႏွင္႔ AာဏာAာ က်င္းသံုုးမႈ  

–ဆံုုးျဖတ္ခ်က္ႏွင္႔ Aေကာင္Aထည္ေဖာ္ျခင္းတုုိ ႔Aား ပံု ုေဖာ္သည္႔ Aစုု ိးရ၏ တရား၀င္ 
ဆံုုးျဖတ္ခ်က္AပါA၀င္၊ Aလြတ္သေဘာျဖစ္သည္႔ လုုပ္ငန္းစU ္မ်ား၊ လုုပ္ကုုိင္ေဆာင္ရြက္ 
မႈျပဳသူမ်ားႏွင္ ႔ တန္ဖို ုးထားမႈမ်ား စသည္႔ ေယဘုုယ်AယူAဆ  

လံုုျခံဳေရးဆုု ိင္ရာAေပၚ A ု ုပ ္ခ် ုု ဳပ္မႈ  
Aစုု ိးရ၏ ယူဆခ်က္သေဘာတရားက ေယဘုုယ်လံု ုျခံဳေရးAေပၚသက္ေရာက္  
ႏိုုင္ငံပိုုင္ႏွင္႔ ႏိုုင္ငံပိုုင္မဟုုတ္ေသာ ေဆာင္ရြက္သူမ်ား၊ တရား၀င္ႏွင္႔ Aလြတ္သ 
ေဘာ လႊမ္းမုုိးမႈမ်ား၊ ႏိုုင္ငံတကာ ႏွင္႔ ႏိုုင္ငံတြင္း ႏွင္႔ ေဒသႏၱရ Aဆင္႔မ်ား 
စသညတိုု္႔Aား စU ္းစားသုုံးသပ္ပါသည္။ 	

လံုုျခံဳေရးက႑Aား A ု ုပ ္ခ်ဳပ္မႈ  
– ႏုု ိင္ငံ၏ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ Aခင္းAက်င္းတစ္ခုုတြင္ Aစုု ိးရ၏ 
AယူAဆသေဘာတရားက လုုံျခံဳေရးေဆာင္ရြက္မႈAေပၚ သက္ 
ေရာက္ပါသည္။  

– ႏုု ိင္ငံAဆင္႔ႏွင္႔ ေဒသႏၱရAဆင္႔တုုိ ႔တြင္းရွ ိ လံုုျခံဳေရးAားေဆာင္ရြက္ 
ျခင္း၊ စီမံခန္႔ခြ ႔ဲျခင္းနွင္႔ ႀကီးၾကပ္ျခင္းတုုိ ႔တြင္ ပါ၀င္ေသာ Aားလံု ုးေသာ 
ဖြဲ႔စည္းပံုု၊ Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ားႏွင္ ႔ လုုပ္ကုုိင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားကိုု တရား 
၀င္ႏွင္႔ Aလြတ္သေဘာလႊမ္းမု ုိးမႈAေပၚ Aေလးေပးပါသည္။  
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ေကာင္းမြန္ေသာ SSG ကား Aဘယ္နည္း?  
ေကာင္းမြန္ေသာ SSG ဆုုိသည္မွာ ေကာင္းမြန္ေသာ A ု ုပ္ခ်ဳပ္ေရး Aေျခခံမူမ်ား 
ကုုိ ႏုုိင္ငံ၏ လံုုျခံဳေရးက႑Aေပၚတြင္ သက္ေရာက္ေစျခင္းျဖစ္ပါသည္။ Aျခား 
ေသာ ျပည္သူ႔က႑လုုပ္ငန္းမ်ားAား ေဆာင္ရြက္ေပးသူမ်ားကဲသုုိ႔ ျပည္သူ႔၀န္ 
ထမ္းရြက္ျခင္းAတြက္ တူညီသည္႔ ျမင္႔မားေသာ စံႏႈန္းမ်ားေAာက္တြင္ လံုုျခံဳ 
ေရးက႑Aားထားရွိသင္႔သည္ဟူသည္႔ AေတြးAယူAဆAေပၚတြင္ ေကာင္း 
မြန္ေသာ SSG က  Aေျခတည္ထားပါသည္။   

 
ေကာင္းမြန္ေသာ SSG ၏ Aေျခခံမူမ်ားမွာ ေAာက္ပါAတုုိင္းျဖစ္ပါသည္- 
 
– တာ၀န္ခံမႈ -  လံုုျခံဳေရးAား ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းႏွင္႔ပတ္သက္၍ ရွင္း 
လင္းသည္႔ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားထားရွိၿပီး လြတ္လပ္ေသာ Aာ ဏာပုုိင္ 
မ်ားက ယင္းေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ျပည္႔မီႏိုုင္ျခင္းရွိမရွိ ႀကီး ၾကပ္မႈျပဳ 
ကာ ျပည္႔မီျခင္းမရွိပါက သတိေပးAေရးယူျခင္းမ်ားAား ခ်မွတ္ပါ 
သည္။  
 

– ပြင္႔လင္းျမင္သာမႈ -  ဆံုုးျဖတ္ခ်က္မ်ား၏ သက္ေရာက္မႈကုုိ ခံရ 
မည္ျဖစ္သည္႔ Aေကာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းAက်ိဳး၏ သက္ေရာက္ 
ျခင္းကိုု ခံရမည္႔သူမ်ားAတြက္ သတင္းAခ်က္Aလက္မ်ား Aတား 
Aဆီးမရွိ ရယူသံုုးစြဲႏုုိင္ပါသည္ 

 
– တရားUပေဒ စုုိးမိို ုးေရး -  ျပည္သူလူထုုAားခ်ျပထားသည္႔ မ်က္ႏွာမ 
လုုိက္ပဲ Aာဏာသက္ေရာက္ေစသည္႔ ႏိုုင္ငံတကာ ႏွင္႔ ျပည္တြင္း လူ႔ 
Aခြင္႔Aေရးသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား စံႏႈန္းမ်ားႏွင္႔လည္း ညီသည္႔ Uပေဒ 
မ်ားသည္ ႏုုိင္ငံAပါA၀င္ Aားလံုုးေသာသူမ်ားႏွင္႔ Aဖြဲ႔A စည္းမ်ား 
တုုိ႔Aေပၚသက္ေရာက္မႈရွိရပါမည္။  

 
 

– ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏုုိင္ျခင္း -  ေနာက္ခံAမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသည္႔ Aားလံုုးေသာ 
Aမ်ိဳးသား ႏွင္႔ Aမိ်ဳးသမီးတုုိ ႔တြင္ ဆံုုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းႏွင္႔ တာ 
၀န္ထမ္းေဆာင္ျခင္းAား လြတ္လပ္မႈ၊ သာတူညီမွ်မႈႏွင္႔ ပါ၀င္ႏုုိင္မႈ 
ရွိျခင္း Aေျခခံတစ္ခုုAေပၚတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏုုိင္သည္႔ Aခြင္႔A 
ေရးရွိၾကရာ၀ယ္၊ တုုိက္ရုုိက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တရား၀င္ ကိုုယ္စား 
ျပဳAဖြဲ႔Aစည္းမ်ားမွေသာ္လည္းေကာင္း ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏုုိင္ပါသည္။ 

 
– လွ်င္ျမန္ေကာင္းမြန္သည္႔တုံ႔ျပန္ႏုု ိင္စြမ္း -  လူထုု၏Aစိတ္Aပုုိင္း 
Aားလံုုးမွ Aမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ လံုုျခံဳေရးလိုုAပ္ခ်က္မ်ားကုုိ Aဖြဲ႔Aစည္း 
မ်ားက နားလည္သိျမင္လြယ္ၿပီး ယင္းတုုိ ႔၏ လုုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကိုု 
၀န္ေဆာင္မႈေပးသည္ ႔ယU ္ေက်းမႈ စိတ္ဓါတ္ထားကာ ေဆာင္ရြက္ပါ 
သည္။  

 
– ထိေရာက္မႈ -  သက္ဆုုိင္ရာ Aခန္းက႑မ်ား၊ တာ၀န္၀တၱရား 
မ်ားနွင္႔ လုုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကိုု ျမင္မားေသာ လုုပ္ငန္းပိုုင္းဆုုိင္ ရာ 
စံႏႈန္းမ်ားျဖင္႔ Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ားက ျဖည္႔ဆည္းေဆာင္ရြက္ပါ သည္။  

 
– စြမ္းရည္ျပည္႔၀မ ႈ  -  သက္ဆုုိင္ရာ Aခန္းက႑မ်ား၊ တာ၀န္ ၀တၱရား 
မ်ားႏွင္႔ လုုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကုုိ ျဖည္႔ဆည္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ Aဖြဲ႔A 
စည္းမ်ားသည္ ျပည္သူ၏ Aရင္းAျမစ္မ်ားကိုု ျဖစ္ႏုုိင္သည္႔ A 
ေကာင္းဆံုုးAေနAထားျဖင္႔ Aသံုုးျပဳပါသည္။ 

 

လံုုျခံဳေရးက႑ ႏိုုင္ငံAဆင္႔ ႏွင္႔ ေဒသႏၱရAဆင္႔ဆင္႔တုုိ႔ရွိ 

လံုုျခံဳေရးAား ေဆာင္ရြက္၊ စီမံကာ ႀကီးၾကပ္ထိန္းခ်ဳပ္ေပးရန္ 
တာ၀န္ရွိေသာ ဖြ႔ဲစည္းတည္ေဆာက္ပံုုမ်ား၊ Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ား ႏွင္႔ 
လူပုုဂိၢဳလ္မ်ားAားလံုုးသည္ လံုုျခံဳေရးက႑တြင္  ပါ၀င္ပါသည္။  

– လံုုျခံဳေရးAားေဆာင္ရြက္ေပးသူမ်ား၊ Uပမာ လက္နက္ကို ုင္ 
တပ္ဖြဲ ႔မ်ား၊ ရဲAဖြဲ ႔၊ နယ္ျခားေစာင္႔တပ္ဖြဲ ႔မ်ား၊ စံု ုစမ္းေထာက္ 
လွမ္းေရးAဖြဲ ႔မ်ား၊ ျပစ္ဒဏ္စီရင္ေရးႏွင္႔ စာရိတၱပဲျပင္ေရး 
Aဖြဲ ႔Aစည္းမ်ား၊ စီပြားျဖစ္ႏွင္႔ ႏုု ိင္ငံAပို ုင္းမွမဟုုတ္သည္႔ 
လုုပ္ကုု ိင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား၊ Aျခားေျမာက္မ်ားစြာေသာA 
ဖြဲ ႔Aစည္းမ်ား၊ 

– လံုုုျခံဳေရးAား စီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင္႔ ႀကီးၾကပ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရး Aဖြဲ႔မ်ား၊ 
Uပမာ Aစုုိးရ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္၊ UပေဒAရ ႀကီးၾကပ္ေရး 
ပိုုင္းႏွင္႔သက္ဆိုုင္သည္႔ သီးျခားAဖြဲ႔Aစည္းမ်ား၊ တရားေရးက႑၏ 
Aစိတ္Aပုုိင္းမ်ား၊ Aမ်ိဳးသမီးမ်ားဆိုုင္ေသာ Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ားႏွင္႔ သ 
တင္းမီဒီယာတိုု႔ပါ၀င္ေသာ ျမင္႔မားေသာ စံႏႈန္းမ်ားျဖင္႔ လူထုုလုုံျခံဳ 
ေရးေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပတ္သက္သည္႔ လူမႈAဖြဲ႔Aစည္းမွ ပါ၀င္ 
ေဆာင္ရြက္သူမ်ား၊ AျခားေသာAဖြဲ႔မ်ား၊  

စသည္တုုိ႔Aားလံုုးပါ၀င္ပါသည္။  

 
လံုုျခံဳေရးက႑၏ Aဓိပၸာယ္ဖြင္႔ဆုုိခ်က္မ်ား Aမ်ိဳးမ်ိဳးရွိၾကေသာ္ 
လည္း SSR သည္ စစ္ဘက္Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ား နွင္႔ စစ္တပ္မဟုုတ္ 
ေသာAဖြဲ႔Aစည္းမ်ား၊ ႏုုိင္ငံပုုိင္ႏွင္႔ ႏုုိင္ငံပုုိင္မဟုုတ္သည္႔ ေဆာင္ 
ရြက္လုုပ္ကုုိင္သူမ်ားပါ၀င္သည္႔ လံုုျခံဳေရးAားေဆာင္ရြက္ေပးေသာ၊ 
စီမံခန္႔ခြဲေပးေသာ၊ ႀကီးၾကပ္ထိ္န္းခ်ဳပ္ေပးေသာ Aဖြဲ႔မ်ားAားလံုုးကိုု 
တစ္စုုတစ္စည္းတည္းျဖစ္ေစသည္႔ လံုုျခံဳေရးက႑Aား က်ယ္ျပန္႔စြာ 
နားလည္လက္ခံမႈAေပၚတြင္သာ Aေျခခံထားပါသည္။ 

လံုုျခံဳေရးက႑ႏွင္႔ ပတ္သက္၍ ဆက္လက္သိရွိလုုိပါက SSR Aေျခ 
ခံAေၾကာင္းAရာလက္စြဲျဖစ္သည္႔ “လံုုျခံဳေရးက႑” Aား ေက်းဇူး 
ျပဳ၍ ကုုိးကားပါ။  



| DCAF    SSR BACKGROUNDER Security Sector Governance            (DCAF    SSR AေျခခံAေၾကာင္းAရာလက္စြဲ ၊ လံုုျခံဳေရးက႑Aား Aု ုပ္ခ်ဳပ္မႈ) 
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SSG ႏွင္႔ ေကာင္းမြန္ေသာ SSG တုုိ႔Aၾကား ကြာျခားခ်က္ကား 
Aဘယ္နည္း?   
SSG ဆုုိသည္မွာ ႏုုိင္ငံတစ္ႏုုိင္ငံ၏ လံုုျခံဳေရးက႑သည္ ပကတိAေျခAေနတြင္ 
မည္သုုိ႔လႈပ္ရွားလည္ပတ္လ်က္ရွိသည္ကိုု ေဖာ္ညႊန္းေျပာဆုုိရန္ Aသံုုျပဳသည္ 
AယူAဆ တစ္ခုုျဖစ္ပါသည္။ ေကာင္းမြန္ေသာ SSG ဆုိသည္မွာ ဒီမုိကေရစီ 
ႏုုိင္ငံတစ္ခုုတြင္  ႏုုိင္ငံႏွင္႔ လူသားတုုိ႔လံုုျခံဳေရးAား ႏုုိင္ငံက မည္ကဲ႔သိုု႔ေဆာင္ 
ရြက္ေပးသင္႔ေၾကာင္း သတ္မွတ္ထားသည္႔စံႏႈန္းတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ 

 
ေကာင္းမြန္ေသာ SSG မွာ တန္ဖိုုးမ်ားႏွင္႔ ပတ္သက္ပါသည္ -  ႏုုိင္ငံ၏ Aခင္း 
Aက်င္းတစ္ရပ္တြင္ လံုုျခံဳေရးAား ေဆာင္ရြက္ေပးမႈ၊ စီမံခန္႔ခြဲ႔ေပးမႈႏွင္႔ ႀကီးၾကပ္ 
ေပးမႈတုုိ ႔Aေပၚတြင္ ေကာင္းမြန္သည္႔ A ု ုပ္ခ်ဳပ္မႈAေျခခံမူမ်ားက သက္ေရာက္ 
ေစရန္ သီးသန္႔ Aေလးေပးပါသည္။ ဒီမုုိကေရစီက်သည္႔ Aရပ္ဘက္ထိန္းခ်ဳပ္မႈ၊ 
တရားUပေဒစုုိးမုုိးမႈႏွင္႔ လူ႔Aခြင္႔AေရးAားေလးစားမႈ စသည္တုုိ႔၏ မူေဘာင္တစ္ 
ခုုAတြင္းမွ ႏုုိင္ငံ၏ လံုုျခံဳေရးက႑Aား မည္ကဲ႔သုုိ ႔ ပုုိမုု ိထိေရာက္ေAာင္ႏွင္႔ 
တာ၀န္ခံမႈရွိေAာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ကုုိ ေကာင္းမြန္ေသာ SSG AယူAဆက 
ေဖာ္ျပပါသည္။ 

SSG ဆုုိသည္မွာ  ဆန္းစစ္သည္႔ AယူAဆျဖစ္ပါသည ္ - ယင္းက လံုုျခံဳေရး 
က႑သည္ ေကာင္းမြန္ေသာ A ုုပ္ခ်ဳပ္မႈ Aေျခခံမူမ်ား သုုိ႔မဟုုတ္ ဒီမုုိကေရစီ 
Aေျခခံမူမ်ားAတုုိင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းရွိမရွိကုုိ Aကဲျဖတ္သံုုးသပ္မႈမျပဳပါ၊ ထုုိ႔ျပင္ 
ယင္းသည္ မည္သည္႔ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား သုုိ႔မဟုုတ္ တန္ဖိုုးမ်ား ကုုိမွ်ေဆာင္ 
ရြက္ရန ္Aေျခခံထားျခင္းမဟုုတ္ပါပဲ၊ SSG သည္ ႏုုိင္ငံတစ္ႏုုိင္ငံ၏ လံုုျခံဳေရးက႑ 
AေျခAေနAခင္းAက်င္းAတြင္း လုုပ္ပုုိင္ခြင္႔ႏွင္႔ Aာဏာကုု ိက်င္႔သံုုးျခင္းကုုိသာ 
ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။    

 
လံုုျခံဳေရးAား A ု ုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုုိသည္မွာ ပုုိမုိေယဘုုယ်ဆန္သည္႔ SSG Aမ်ိဳးဘာ 
သာကြဲ တစ္ခုုျဖစ္ရာ ယင္းသည္လည္း လုုပ္ပုု ိင္ခြင္႔ ႏွင္႔ Aာဏာက်င္႔သံုုးမႈAား 
ေဖာ္ျပေပးေသာ္လည္း ႏုုိင္ငံတကာလံုုျခံဳေရးဆုုိင္ရာ က်ယ္ျပန္႔သည္႔ Aခင္းA 
က်င္းတြင္ျဖစ္ပါသည္။  ပံုု (၂) သည္ ယင္းAယူAဆ သံုုးမ်ိဳးAၾကား ကြဲျပားမႈ 
မ်ားကုုိ Aက်U ္းခ်ဳံးေဖာ္ျပေပးပါသည္။   

 
 

 

ပံုု (၂) လံုုျခံဳေရးဆုုိင္ရာAေပၚတြင္ A ုုပ္ခ်ဳပ္ပံု ု ကြာျခားမႈမ်ား၊  SSG ႏွင္႔  ေကာင္းမြန္ေသာ SSG  

လံုုျခံဳေရးAား A ုုပ္ခ်ဳပ္မႈ လံုုျခံဳေရးက႑Aား A ုုပ္ခ်ဳပ္မႈ လံုုျခံဳေရးက႑Aား ေကာင္းမြန္သည္႔ A ု ုပ္ခ်ဳပ္မႈ 

ပုု ိ၍ ေယဘုုယ်ျဖစ ္ ပုု ိ၍ တိက် 

AယူAဆ မ်ဳိးကြဲ 

ဆန္းစစ္ျခင္းAယူAဆ - 
နယ္ေျမAဆင္႔၊ ႏုုိင္ငံAဆင္႔ သုုိ ႔မဟုုတ္ ႏုုိင္ငံတ 
ကာAဆင္႔မ်ားတြင္ မည္သူက Aင္Aားသံု ုးသည္၊ 
မည္သုုိ ႔သံုးသည္၊ Aဘယ္ရည္ရြယ္ခ်က္ေၾကာင္႔ 
သံုုးသည္ကို ုေဖာ္ျပပါသည္။   

ဆန္းစစ္ျခင္း AယူAဆ - 
ႏုုိင္ငံ၏ Aခင္းAက်င္း တစ္ခုုတြင္ ႏုုိင္ငံ၏လံုု ျခံဳ 
ေရးAား ေဆာင္ရြက္မႈ၊ စီမံခန္႔ခြမဲ ႈႏွင္ ႔ ႀကီးၾကပ္မႈ 
ဆုုိင္ရာ စည္းမ်U ္းမ်ား၊ ဖြဲ ႔စည္းပံ ု ုမ်ားႏွင္ ႔ လုုပ္ငန္း 
Aဆင္႔ဆင္႔ တုုိ ႔ကို ု ေဖာ္ျပေပးပါသည္။   
 

သတ္မွတ္ခ်က္ AယူAဆ -  
ႏုုိင္ငံAခင္းAက်င္း တစ္ခုုတြင္ ေကာင္းစြာA ု ုပ္ 
ခ်ဳပ္မႈခံရသည္႔ လံုုျခံဳေရး႑ျဖစ္ရန္Aတြက္ Aေျခ 
ခံမူမ်ားႏွင္ ႔ ေကာ္းမြန္သည္႔Aေလ႔Aထမ်ားကို ု 
လုုပ္ေဆာင္ႏု ု ိင္ရန္ေဖာ္ျပေပးထားသည္။  
 

ခြဲျခမ္းစိတ္ဖ်ာေလ႔လာရာ U ီးတည္ခ်က္ 

Aင္Aားကုု ိ မည္သုုိ ႔ Aဘယ္ေၾကာင္႔ Aသံုုးျပဳၿပီး 
ထိန္းေက်ာင္းမႈျပဳရာတြင္ ပတ္သက္ေဆာင္ရြက္ 
သူမည္သူမဆုုိက  တရား၀င္Aျဖစ္ သုုိ ႔မဟုုတ္ 
Aလြတ္သေဘာAျဖစ္၊ ႏုုိင္ငံAေနႏွင္႔ သုုိ ႔မဟုုတ္ 
နုုိင္ငံAေနျဖင္႔မဟုုတ္၊ Aမ်ားျပည္သူဆုု ိင္ရာ 
သုုိ ႔မဟုုတ္ စီပြားျဖစ္ စသည္ျဖင္႔။   
 

ႏုုိင္ငံ၏ AေျခAေနတစ္ရပ္တြင္ Aမ်ားျပည္သူ 
ဆုုိင္ရာ၊ ပုုဂၢလိကႏွင္ ႔ စီပြားျဖစ္ ေဆာက ္ရြက္လုုပ္ 
ကုုိင္သူမ်ားပါ၀င္ေသာ ႏုုိင္ငံ၏ လံုုျခံဳေရးက႑က 
Aဘယ္သုု ိ ႔ႏွင္ ႔ Aဘယ္ေၾကာင္႔ Aင္Aားကုု ိA 
သံုုးျပဳၿပီး ထိန္းေက်ာင္းသနည္း။   

နုုိင္ငံAခင္းAက်င္းတစ္ခု ုတြင္ လံုုျခံဳေရးက႑ 
Aား ႏုုိင္ငံAေနျဖင္႔ႏွင္႔ ႏုုိင္ငံAေနျဖင္႔မဟုုတ္ 
သည္႔  ေဆာင္ရြက္လုုပ္ကုု ိင္ေပးသူမ်ားက ဒီမု ုိ 
ကေရစီက်သည္႔ Aရပ္ဘက္ထိန္းခ်ဳပ္မႈ၊ တရား 
Uပေဒစုုိးမို ုးမႈႏွင္ ႔ လူမ်ားAားလံု ုးႏွင္ ႔ လူ႔Aသုုိက္ 
A၀န္းမ်ားAားလံု ုးAတြက္ လူ႔Aခြင္ ႔AေရးAား 
ေလးစားမႈ Aတုုိင္းAတာ။   

လံုုျခံဳေရးAမ်ိဳးAစား  

ႏုုိင္ငံတကာAဆင္႔၊ ႏုုိင္ငံAဆင္႔ႏွင္႔ ေဒသႏၱရA 
ဆင္႔မ်ားရွ ိ မည္သည္႔လံုု ျခံဳေရးAမိ်ဳးAစားမဆုုိ 
Aား Aေလးေပးေကာင္းေပးႏုုိင္ပါသည္။  
 

ႏုုိင္ငံ၏ AေျခAေနတစ္ရပ္တြင  ္ႏုုိင္ငံႏွင္ ႔ လူသား 
တုုိ ႔၏ လံုုျခံဳေရးကို ု Aေလးေပးပါသည္။  
 

ဒီမု ုိကေရစီက်သည္႔ Aရပ္ဘက္ထိန္းခ်ဳပ္မႈ၊ တရား 
Uပေဒစုုိးမို ုးမႈႏွင္ ႔ လူမ်ားAားလံု ုးႏွင္ ႔ လူ႔Aသုုိက္A 
၀န္းမ်ားAားလံု ုးAတြက္ လူ႔Aခြင္ ႔AေရးAားေလး 
စားမႈ စသည္႔တုု ိ ႔Aား ခုုိင္မာေစျခင္းAားျဖင္႔ လူ 
သားမ်ားႏွင္ ႔ ႏုုိင္ငံ၏ လံုုျခံဳေရးAား တုုိးတက္ေစ 
ရန္ Aေလးေပးပါသည္။   
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ေကာင္းမြန္ေသာ SSG ၏  စံျပAသြင္လကၡဏာမ်ားကား 
A  ဘယ္နည္း?   
လံုုျခံဳေရးက႑Aေပၚတြင္ ေကာင္းမြန္ေသာ A ု ုပ္ခ်ဳပ္မႈ Aေျခခံမူမ်ား 
သက္ေရာက္ မႈရွိေသာAခါ ႏုုိင္ငံမွ ျပည္သူလူထုုAတြက္ လံုုျခံဳေရးကုုိ 
ဒီမိုုကေရးစီနည္းက် Aရပ္ဘက္ထိန္းခ်ဳပ္မႈ၊ တရားUပေဒစိုုးမိုုးမႈႏွင္႔ လူ႔A 
ခြင္႔AေရးAားေလးစားမႈ မူေဘာင္တစ္ခုုAတြင္းမွ ထိထိေရာက္ေရာက္ 
တာ၀န္ခံမႈျဖင္႔ ေဆာင္က်U ္းေပး ႏုုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ေကာင္းမြန္ေသာ 
SSG ဆုုိသည္မွာ Aေျခမူမ်ားကုုိ စုုစည္း ထားမႈျဖစ္ၿပီး Aဖြဲ႔Aစည္း 

ဆုုိင္ရာ သတ္မွတ္ပံုုစံတစ္ခုုမဟုုတ္ပါ၊ ထုုိ႔ေၾကာင္႔ ေကာင္းမြန္ေသာ A ုပ္ခ်ဳပ္မႈ၏ တူညီ 
သည္႔ Aဓိက Aေျခခံမူမ်ားသည္ လံုုျခံဳေရးက႑ တစ္ခုုတုုိင္းစီAတြက္ ကြဲျပားျခားနား 
စြာ သက္ေရာက္ပါသည္။ ေကာင္းမြန္ေသာ SSG Aား ဖန္းတီးထူေထာက္ရန္ လံုုျခံဳေရး 
Aရ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားႏွင္႔ လံုုျခံဳေရးဆုုိင္ရာ လိုုAပ္ခ်က္မ်ား Aေျပာင္းAလဲရွိတုုိင္း 
AစU ္Aၿမဲ တစုုိက္မတ္မတ္ ခိ်န္ညိွေျပာင္းလဲေပးရမည္႔ ကိစၥတစ္ခုုသာ လ်င္ျဖစ္ပါသည္။  
တုုိးတက္ရန္ မလုုိAပ္သည္႔ မည္သည္႔လံုုျခံဳေရးက႑တစ္ခုုတစ္ေလမွ်မရွိပါ။  ထူးျခားကြဲ 
ျပားသည္႔ ေျခာက္လွန္႔မႈႏွင္႔ လုုိAပ္ခ်က္မ်ားကိုု လံုုျခံဳေရးက႑တုုိင္းႀကံဳေတြ႔ရမည္ျဖစ္ 
ေသာ္လည္း ေကာင္းမြန္သည္႔ SSG ၏ Aဖြဲ႔Aစည္းဆုုိင္ရာ စံျပျဖစ္သည္႔ Aဂၤါရပ္မ်ား 
Aခ်ဳိ႕ရွိပါသည္(ပံုု(၃)ကိုုၾကည္႔ပါ)။  

 
 
 

ပံုု(၃) ေကာင္းမြန္ေသာ SSG ၏  Aဖြဲ႔စည္းဆုုိင္ရာ စံျပ Aဂၤါရပ္မ်ား  

 
Aင္းAားAသံုုးျပဳျခင္းAား Uပေဒမူေဘာင္တစ္ရပ္ျဖင္႔ Aဓိပၸာယ္ဖြင္႔ဆုုိပါသည္ 

 
ႏုုိင္ငံ၏ကိုု ္ယ္စား Aင္AားAသံုုးျပဳျခင္းသည္ တရားေဘာင္တြင္း၀င္ေသာAခါ၊ ဒီမိုုကေရစီနည္းက် 
Aရပ္ဘက္ထိန္းခ်ဳပ္မႈ၊ ႀကီးၾကပ္မႈႏွင္႔ ဒဏ္ေပးAေရးယူမႈမ်ားAတြက္ စသည္႔ စနစ္ယႏၱရားမ်ားAပါA၀င္ 
ႏုုိင္ငံပုု ိင္ႏွင္႔ ႏုုိင္ငံပုု ိင္မဟုုတ္ေသာ ပတ္သက္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား၏ Aခန္းက႑ႏွင္႔ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကိုု 
ရွင္းလင္းစြာ Aနက္ဖြင္႔ေဖာ္ျပထားေသာAခါတြင္ Aမ်ားျပည္သူသိရွိထားေသာUပေဒမ်ား၊ မူ၀ါဒမ်ား ႏွင္႔ 
မဟာဗ်ဴးဟာမ်ားသည္ စတင္ကာAသက္၀င္လာပါသည္။   

 

လံုုျခံဳေရးAား ထိန္းခ်ဳပ္မႈႏွင္႔ စီမံခန္႔ခြဲမႈတိုု ႔သည္ Aဖြဲ႔Aစည္းAေပၚတြင္Aေျခခံရပါ 
သည္ (ပုုဂၢိဳလ္ေရးAေပၚတြင္မဟုုတ္ပါ)   

 
တာ၀န္ခံမႈရွိသည္႔ ပြင္႔လင္းျမင္သာေသာ ဘ႑ာေရးစီမံခန္႔ခြဲ ႔မႈAား က်င္႔သံုုးသည္႔Aျပင္ လူ႔Aခြင္႔AေရးAား 
Aားေပးသည္႔ ဒီမုု ိကေရစီနည္းက်တရား၀င္Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ားမွျဖစ္ၾကေသာ ေရြးေကာက္ခံ သုုိ ႔မဟုုတ္ ေတာ္မွန္ 
စြာ ခန္႔Aပ္ခံထားရေသာ Aရပ္ဘက္Aာဏာပိုုင္မ်ားက လမ္းညႊန္မႈေပးျခင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း ႏွင္႔ ႀကီးၾကပ္ျခင္း 
လုုပ္ငန္းစU ္မ်ားAား ခ်မွတ္ပါသည္။ ထိန္းေက်ာင္းျခင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင္႔ ဆံုုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းတုုိ ႔တြင္ 
ျပည္သူ႔Aာဏာပိုုင္တစ္U ီး၏ ပုုဂၢိဳေရးAက်ိဳးစီးပြားက Aေၾကာင္းAရင္းတစ္ခုုမဟုုတ္ပါ။ 

 

လံုုျခံဳေရးက႑Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ားတြင္ ၎တုုိ႔၏ လုုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကုုိ ထိေရာက္စြာႏွင္႔  
ေရွရည္Aတြက္Aက်ိဳးရွိရွိ ျဖည္႔ဆည္းေပးႏုုိင္ရန္ လံုုေလာက္ေသာစြမ္းရည္ျပည္၀ပါသည္  

 
ႏုု ိင္ငံႏွင္႔ ျပည္သူလူထုုAတြင္းပါ၀င္ၾကေသာ လူတစ္U ီးခ်င္းစီ၊ လူမႈAသိုုက္A၀န္းမ်ားတုုိ ႔၏  စစ္မွန္ေသာ 
လံုုျခံဳေရးလိုုAပ္ခ်က္မ်ားကိုု ျဖည္႔ဆည္းေပးရန္ လိုုAပ္ေသာ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္မႈမ်ား၊ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ပစၥည္း 
မ်ားႏွင္႔ Aရင္းAျမစ္မ်ား လံုုျခံဳေရးက႑တြင္ ရွိပါသည္။  
 

 
Aမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ပုုဂၢလိကႏွင္႔ ျပည္သူပုု ိင္ လံုုျခံဳေရးေဆာင္ရြက္သူမ်ား၏ လုုပ္ပုု ိင္ခြင္႔မ်ားႏွင္႔ 
Aထူးလုုပ္ငန္းတာ၀န္တုုိ ႔မွာ ရွင္းလင္းၿပီး သီးျခားစီျဖစ္ပါသည္ 
 
လံုုျခံဳေရးက႑တြင္း ေဆာင္ရြက္လုုပ္ကုုိင္ေနသူAဖြဲ႔မ်ားAၾကား Aျပန္Aလွန္Aက်ိဳးသက္ေရာက္ေစရန္၊ 
ညိွႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင္႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ မရွင္းမလင္းမျဖစ္ေသာ ပြင္႔လင္းျမင္သာသည္႔ 
AစီAစU ္မ်ားကိုု Aဖြဲ႔မ်ား၏ တရား၀င္Aခန္းက႑ႏွင္႔ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားAရ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းပါသည္။  

 

 
ျပည္သူ႔၀န္ထမ္းရြက္ျခင္း ယU ္ေက်းမႈတစ္ခုုAရ လံုုျခံဳေရးက႑သည္ လည္ပတ္လႈပ္ရွားပါသည္ 
 
၎တုုိ႔တာ၀န္၏က႑ရပ္တုုိင္းတြင္ စည္းလံုုးမႈ၊ တည္ၾကည္မႈ၊ စည္းကမ္းေသ၀ပ္မႈ၊ ဘက္လုုိက္ျခင္းကင္းမႈ၊ တန္း 
တူညီမွ်မႈႏွင္႔ လူတုုိင္းႏွင္႔ ၎လူမႈAသိုုက္A၀န္းမ်ား၏ လူ႔Aခြင္႔AေရးAား ေလးစားမႈ စသည္တုုိ ႔ကုု ိ လံုုျခံဳေရး 
က႑Aား ေဆာင္ရြက္လုုပ္ကုုိင္သူမ်ားက Aားေပးပါသည္။
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ညံ႔ဖ်င္းေသာ SSG ကAဘယ္သုုိ ႔ေသာ ျပႆနာAခက္Aခဲ 
မ်ားကုုိ ျဖစ္ေစသနည္း?  
လံုုျခံဳေရးက႑Aား ညံ႔ဖ်င္းေသာA ု ုပ္ခ်ဳပ္မႈသည္ ႏုုိင္ငံတစ္ႏုုိင္ငံAတြင္းတြင္ 
လံုုျခံဳေရးAား ေဆာင္ရြက္မႈ၊ စီမံခန္႔ခြဲမ ႈႏွင္႔ ႀကီးၾကပ္မႈတုုိ ႔တြင္ ေကာင္းမြန္ေသာ 
A ု ုပ္ခ်ဳပ္မႈ Aေျခခံမူမ်ားကုုိ သက္၀င္ေစရန္ မတတ္ႏုုိင္သည္႔Aတြက္ ရလဒ္A 
ေနျဖင္႔ ရရွိလာျခင္းျဖစ္ပါသည္။ လူပုုဂၢိဳလ္မ်ားAတြက္ႏွင္႔ လူမႈAသိုုက္A၀န္း 
မ်ားAတြက္ ထုုိ႔ျပင္ လံုုျခံဳေရးက႑၏ ကိုုယ္၌Aတြက္ မ်ားျပားလွေသာ ျပႆ 
နာမ်ားကုုိ ည႔ံဖ်င္းသည္႔ SSG က ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ 

 
ညံ႔ဖ်င္းေသာ SSG က  လံုုျခံဳေရးက႑Aတြက္ Aဖြဲ႔စည္းဆုုိင္ရာျပႆနာမ်ားကုုိ 
AေသAခ်ာပင္ ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ လံုုျခံဳေရးက႑တြင္ ထိေရာက္ေသာ ႀကီး 
ၾကပ္မႈ၊ ပြင္းလင္းျမင္သာမႈႏွင္႔ တာ၀န္ခံျခင္းတုုိ႔ ေပ်ာက္ဆံုုးေနျခင္းက ပေပ်ာက္ရန္ 
ခက္ခဲေသာ Aက်င္႔ပ်က္ျခစားမႈမ်ားကုုိ ျဖစ္ေပၚေစရာ Aေၾကာင္းမွ  လံုုျခံဳေရးတပ္ 
ဖြဲ႔မ်ား၏ Aဖြဲ႔၀င္မ်ားႏွင္႔ ႏုုိင္ငံေရးAဖြဲ႔Aစည္းမ်ားရွိ Aရပ္ဘက္ပုုဂၢိဳလ္မ်ားက 
ကိုုယ္က်ိဳးစီးပြားမ်ားကုုိရွာလာၾကသည္႔Aတြက္ျဖစ္ပါသည္။ ထိေရာက္မႈမရွိေသာ 
ႀကီးၾကပ္မႈႏွင္႔ မထိေရာက္သည္႔တာ၀န္ခံမႈမ်ားက လံုုျခံဳေရးက႑Aေပၚ Aရပ ္
ဘက္မွ Aခြင္႔AာဏာAားဖ်က္လုုိဖ်က္ဆီးျပဳသည္႔သူမ်ား၏ ႏုုိင္ငံေရးAရ ၀င္ 
ေရာက္ေႏွာက္ယွက္ခံရမည္႔ရန္မွမကင္းႏုုိင္ပဲ Aာဏာရွင္ဆန္႔သည္႔ ထင္ရာျမင္ရာ 
မ၀ူါဒမ်ားခ်မွတ္ျခင္းရန္ေAာက္သုုိ႔လည္းက်ေရာက္ကိန္းျမင္႔မားပါသည္။ လံုုျခံဳေရး 
က႑Aတြင္း Aက်ိဳးစီးပြားခ်ေပးျခင္းႏွင္႔ က်ယ္ျပန္လာေသာ AစုုိးရAဖြဲ႔ တုုိ႔သည္ 
လံုုျခံဳေရးAင္Aားမ်ားကုု ိAဆမတန္တုုိးပြားေစကာ ႏိုုင္ငံAတြက္ ဘ႑ာေရးAရ 
၀န္ထုုပ္၀န္ပိုုးကုုိ ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ လံုုျခံဳေရးစီမံခ်က္ေရးဆြဲျခင္းႏွင္႔ ဆံုုးျဖတ္ခ်က္ 
ခ်မွတ္ျခင္းတုုိ႔တြင္ ပြင္႔လင္းျမင္သာမႈႏွင္႔ တာ၀န္ခံမႈတုုိ႔ မရွိျခင္းသည္လည္း ႏုုိင္ငံ 
၏လံုုျခံဳေရးႏွင္႔ ကာကြယ္ေရးစြမ္းရည္မ်ားကိုု Aဆင္႔ႏွိမ္႔ပါးေစႏုုိင္ကာ၊ ထုုိ႔ျပင္ 
ညံ႔ဖ်င္းသည္႔ ျပည္တြင္းလံုုျခံဳေရးကုုိ ျဖစ္္ေပၚေစႏုုိင္ပါသည္။ ယင္းAားနည္းခ်က္ 
မ်ားသည ္လံုုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားက ႏုုိင္ငံႏွင္႔ လူသားတုုိ႔လံုုျခံဳေရးကိုု ေဆာင္ရြက္ေပး 
ရန ္ မတတ္စြမ္းေတာ႔သည္႔ AေနAထားသုုိ႔က်ေရာက္ေစျခင္းAားျဖင္႔  ႏုုိင္ငံAား 
Aႏၱရာယ္ျဖစ္ေစပါသည္။ လုုံျခံဳေရးလုုပ္ငန္းAတြင္းမွ ၀န္ထမ္းမ်ားAတြက္လည္း 
ည႔ံဖ်င္းသည္႔ SSG ေၾကာင္႔ Aလုုပ္သစ္ရွာေဖြေရးမ်ားတြင္ ကန္႔သတ္မႈမ်ားျဖစ္ 
ေစရာတြင္ Aေၾကာင္းရင္းမွာ လုုပ္ငန္းပုုိင္းဆိုုင္ရာတုုိးတက္မႈမရွိျခင္း၊ လုုပ္ငန္း 
Aားလုုပ္ကုုိင္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ညံ႔ဖ်င္းၿပီးမႈိင္းမိေနျခင္း၊ Aက်င္႔ပ်က္ျခစားျခင္း 
သုုိ႔မဟုုတ္ ပုုဂၢိဳလ္ေရးAေျခခံသည္႔ ရာထူးတုုိးျမွင္႔ေရးမူတုုိ ႔ေၾကာင္႔ျဖစ္ပါသည္။  
Uပမာ Aမ်ိဳးသမီးမ်ားAေပၚ၊ ဘာသာေရးAေပၚ သုုိ႔မဟုုတ္ လူနည္းစုုလူမ်ိဳး 
မ်ားAေပၚ - ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း၏ရလဒ္Aေနျဖင္႔ လံုုျခံဳေရးက႑သည္ Aေကာင္း 
ဆံုုးလူAားမေရြးခ်ယ္ႏုုိင္ေတာ႔ပါ သုုိ႔မဟုုတ္ လူ႔စြမ္းAားAရင္းAျမစ္ကိုု A 
ေကာင္းဆံုုးAသံုုးခ်ႏုုိင္ျခင္း ရွိမည္မဟုုတ္ပါ။ လံုုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔Aင္Aားမ်ားA 
ေနျဖင္႔ ျပည္သူလူထုုAတြင္း ၎တုုိ႔ကိုုယ္တုုိင္သည္ တရားနည္းလမ္းမက်တ 
ရားမ၀င္သည္႔Aတြက္ေၾကာင္႔ လံုုျခံဳေရးလုုပ္ငန္းသည္ ေလးစားမႈ ႏွင္႔ လူAဖြဲ႔ 
Aစည္းတြင္း ရပ္တည္မႈAေျခAေန စသည္တုုိ႔ကုုိ ဆံုုးရႈံးပါသည္။ 

 

ညံ႔ဖ်င္းေသာ SSG သည္ ႏုုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင္႔ လူAဖြဲ႔Aစည္း တည္ၿငိမ္ 
မႈတုုိ႔ကုုိ ၿခိမ္းေျခာက္Aႏၱရာယ္ေပးပါသည္။ ထိေရာက္ၿပီး စြမ္းရည္ျပည္႔၀ေသာ္ 
လည္း ဒီမုုိကေရးစီနည္းက်သည္႔ Aရပ္ဘက္ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ေပ်ာက္ဆံုုးေနေသာ 
လံုုျခံဳေရးက႑သည္ Aာဏာရွင္A ု ုပ္ခ်ဳပ္ေရးAတြက္ Aေထာက္Aကူျပဳစနစ္ 
ယႏၱရားတစ္ခုု ျဖစ္လာနုုိင္ပါသည္။ ဒီမုုိကေရစီကုုိ ေလွ်ာ႔ပါးေစသည္႔လုုပ္ရပ္ 
ျဖစ္သည္႔ စီးပြားေရး သုုိ႔တည္းမဟုုတ္ ႏုုိင္ငံေရးAခန္းက႑ကိုု ယင္းလံုုျခံဳေရး 
က႑က ရယူႏုုိင္ၿပီး၊ Aာဏာရွင္ဆန္သည္႔ ထင္ရာျမင္ရာ မ၀ါဒခ်မွတ္ျခင္း၊ 
Aခြင္႔Aာဏာကုုိတလြဲသံုုးျခင္းႏွင္႔ Aလုုပ္မျဖစ္သည္႔ Uပေဒျပဳေရးစနစ္တုုိ႔ကုုိ 
ျဖစ္ေစပါသည္။ ျပစ္ဒဏ္မွကင္းလြတ္သည္႔ AေနAထားပတ္၀န္းက်င္တြင္ လုုပ္ 
ငန္းလုုပ္ေဆာင္သည္႔၊ ဒိမိုုကေရစီနည္းAရ ႀကီးၾကပ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈ Aေျခခံမူမ်ား၊ 
တရားUပေဒစုုိးမိုုးေရးႏွင္႔ လူ႔Aခြင္႔Aေရးကုုိ ေလးစားမႈမရွိေသာ လံုုျခံဳေရးက 
႑သည္ Aမ်ားျပည္သူႏွင္႔ လူမႈAသုုိက္A၀န္းAတြက္ လက္ခံႏုုိင္ေသာတရား၀င္ 
ကာကြယ္မႈကုုိ မေပးစြမ္းႏုုိင္ပါ။ ယင္းကဲ႔သုုိ႔ေသာ AေျခAေနမ်ားေAာက္တြင ္
လံုုျခံဳေရးAဖြဲ႔Aစည္းမ်ားသည ္ Aက်င္႔ပ်က္ျခစားျခင္းႏွင္႔ လူ႔Aခြင္႔AေရးAားခ်ဳိး 
ေဖာက္ျခင္းတုုိ႔ျဖစ္လာႏုုိင္ကာ ျပည္သူလူထုုႏွင္႔ ႏုုိင္ငံတုုိးတက္မႈကုုိ Aႏၱရာယ္ျဖစ ္
ေစပါသည္။ မတရားမႈျပဳျခင္း ျပစ္ပယ္ျခင္း စသည္႔ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမ်ားAားျဖင္႔ 
လံုုျခံဳေရးAဖြဲ႔Aစည္းမ်ားသည ္ျပည္သူလူထုု၏ Aခ်ိဳ႕ေသာေနရာနယ္ပယ္မ်ားတြင ္ 

 

 
ေကာင္းမြန္ေသာ SSG ႏွင္႔ Aင္Aားတရား၀င္Aသံုုးျပဳ 
ျခင္းကိုု ႏုုိင္ငံက တစ္U ီးတည္းခ်ဳပ္ကုုိင္ျခင္း ေကာင္းမြန္ေသာ 
SSG သည္ Aင္Aားတရား၀င္Aသံုုးျပဳျခင္းကိုု ႏုုိင္ငံက တစ္U ီးတည္းခ်ဳပ္ 
ကုုိင္ျခင္း AယူAဆကိုု Aေျခခံထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဆုုိလုုိသည္မွာ 
လူမ်ားက်င္႔ႀကံျပဳမႈရမည္႔ စည္းမ်U ္းမ်ားကိုု ထိန္းသိမ္းရန္ ႏုုိင္ငံသည္သာ 
လူAဖြဲ႔Aစည္းတစ္ခုုတြင္း  စည္းမွ တစ္ခုုတည္း ေသာ Aင္Aား (သုုိ႔မ 
ဟုုတ္ Aင္Aား၏ ေျခာက္လွန္႔မႈ) ကုုိAသံုုးျပဳနုုိင္ သည္႔Aခြင္႔Aေရးရွိသည္႔ 
Aဖြဲ႔Aစည္းတစ္ခုုျဖစ္သည္ဟူ၍ျဖစ္ပါသည္။   

Aင္Aားတရား၀င္Aသံုုးျပဳျခင္းကိုု ႏုုိင္ငံက တစ္U ီးတည္းခ်ဳပ္ကုုိင္ျခင္း 
သည္  ႏုုိင္ငံသည္သာ Aင္AားAသံုုးျပဳ၍ ေဆာင္ရြက္လုုပ္ကုုိင္သည္ သိုု႔ 
တည္းမဟုုတ္ လူ႔Aဖြဲ႔Aစည္းတစ္ခုုAတြင္း ႏုုိင္ငံသည္သာ တရားနည္း 
လမ္းက်ေသာ Aာဏာပုုိင္ျဖစ္သည္ဟုု ဆုုိ္လုုိေနျခင္းမဟုုတ္ပါ။ ဆုုိလုုိေန 
သည္မွာ ႏုုိင္ငံသည္ ျပည္သူလူထုုAက်ိဳးစီးပြားAတြက္ Aင္Aားကုုိ မည္ 
သည္႔Aခိ်န္တြင္ မည္သုုိ ႔Aားျဖင္႔ တရားနည္းလမ္းက်စြာ Aသံုုးျပဳမည္ကုုိ 
ဆံုုျဖတ္ေပးသည္႔ နုုိင္ငံေရးAာဏာပုုိင္သည္႔ တစ္ခုုေသာAဖြဲ႔Aစည္းျဖစ္ 
သည္ဟူ၍ျဖစ္ပါသည္။  

ေကာင္းမြန္ေသာ SSG ႐ႈေထာင္႔မွၾကည္႔လွ်င္၊ Aင္AားAသံုုးျပဳျခင္းကိုု 
ႏုုိင္ငံက တစ္U ီးတည္းခ်ဳပ္ကုုိင္ျခင္းသည္ တရားနည္းလမ္းေဘာင္Aတြင္း 
၀င္သည္ မ၀င္သည္မွာ တရားUပေဒစုုိးမိုုးေရးႏွင္႔ လူ႔Aခြင္႔AေရးAားေလး 
စားမႈ မူေဘာင္တစ္ခုုAတြင္းမွ လံုုျခံဳေရးက႑Aား ဒီမုုိကေရစီနည္းက် 
သည္႔ Aရပ္ဘက္ထိန္းခ်ဳပ္မႈAေပၚတြင္ မူတည္ေနပါသည္။ Aင္AားA 
သံုုးျပဳျခင္းကိုု ႏုုိင္ငံက တစ္U ီးတည္းခ်ဳပ္ကုုိင္ျခင္းသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ 
SSG ၏ AဓိကAစိတ္Aပိုုင္းျဖစ္ပါသည္၊ Aေၾကာင္းမွာ ႏုုိင္ငံပုုိင္ႏွင္႔ ႏုုိင္ငံ 
ပုုိင္မဟုုတ္ေသာ လုုံျခံဳေရးေဆာင္ရြက္သူမ်ား၏ လုုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား 
သည္ ယင္းစံႏႈန္းမ်ားAား ျပည္႔မီမွသာလွ်င္ တရားေဘာင္Aတြင္း၀င္ 
မည္ျဖစ္ပါသည္။   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aေျခခံလံုုျခံဳမႈေပးရန ္  ပ်က္ကြက္ပါသည္ - Uပမာ Aမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ လူမ်ိဳးစုုတစ္စု ု
သုုိ႔မဟုုတ္ ဘာသာေရးA ုုပ္စုုတစ္ခုုႏွင္႔ AျခားေသာAလားတူသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ 
ယင္းကဲ႔သုုိ႔ေသာကိစၥမ်ားတြင္ ျပည္သူလူထုုတြင္ Uပေဒစုုိးမိုုးကာ ေAးခ်မ္းတည္ၿငိမ္မႈ 
စံႏႈန္းမ်ား တုုိက္စားပ်က္စီးလာကာ စီးပြားေရးလုုပ္ေဆာင္မႈတြင္လည္း ယုုိစီးမႈမ်ား 
ျမင္႔မားလာပါသည္။ Aားလံုုးေပါင္းလိုုက္ပါက SSG ေၾကာင္႔ျဖစ္ေပၚလာေသာ 
စနစ္ယိုုယြင္းမလည္ပတ္မႈသည္ ႏုုိင္ငံေရးမတည္ၿငိမ္မႈ၊ စီးပြားေရးAားနဲ႔မႈ၊ သီးျခား 
လူA ု ုပ္စုုမ်ား သုုိမဟုုတ္ လူ႔Aသုုိက္A၀န္းAား မတားျမစ္ႏုုိင္သည္႔ ေစာ္ကားျခင္း 
သုုိ႔မဟုုတ္ မတရားျပဳျခင္း၊ လူတစ္U ီးခ်င္းAဆင္႔ ႏွင္႔ ရပ္ရြာAဆင္႔တုုိ႔တြင္ Aေျခခံ 
လံုုျခံဳေရးတိုု႔ ေပ်ာက္ဆံုုးျခင္း၊ ပစ္မႈက်ဴးလြန္မႈႏႈန္းႏွင္႔ Aၾကမ္းဖက္သည္႔ ပဋိပကၡ 
ျဖစ္ပြားမႈႏႈန္းမ်ား ျမင္႔မ်ားလာျခင္းတုုိ႔ကုုိ ေမြးျမဴေပးႏုုိင္ပါသည္။  
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ေကာင္းမြန္ေသာ SSG Aတြက္ ႀကီးၾကပ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈ Aဘယ္ 
ေၾကာင္႔ မရွိမျဖစ္လုုိAပ္ရသနည္း?  ေကာင္းမြန္ေသာ SSG သည္ 
လံုုျခံဳေရးက႑Aား ဒီမိုုကေရစီက်သည္႔ Aရပ္ဘက္ထိန္းခ်ဳပ္မႈ၊ တရားUပေဒစုုိး 
မုုိးေရးႏွင္႔ လူ႔Aခြင္႔AေရးAားေလးစားမႈ စသည္႔Aေျခခံမူမ်ားAတိုုင္း လံုုျခံဳေရး 
Aား ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲေပးျခင္းႏွင္႔ ႀကီးၾကပ္ထိန္းခ်ဳပ္ေပးျခင္းတုုိ႔ 
Aတြက္ တာ၀န္၀တၱရားကုုိ ရွင္းလင္းစြာ တာ၀န္ေပးAပ္သည္႔ Uပေဒမူေဘာင ္
တစ္ခုAုျပင ္ Aစိုုးရ၏ လံုုျခံဳေရးမ၀ူါဒမ်ားႏွင္႔ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား စသည္တုုိ႔A 
ေပၚတြင ္ မူတည္ေနပါသည္။ Aရပ္ဘက္မွ ဒီမုုိကေရစီနည္းက်ေသာထိန္း 
ခ်ဳပ္မႈစနစ္က လုုံျခံဳေရးAဖြဲ႔Aစည္းမ်ားသည္႔ ေကာင္းမြန္သည္႔ A ုုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
Aေျခခံမူမ်ားAတုုိင္း ယင္းတုုိ႔၏တာ၀န၀္တၱရားမ်ားကိုု ထိထိေရာက္စြမ္းရည္ျပည္႔ 
၀စြာျဖင္႔ ျပည္႔မီေAာင္ ေဆာင္ရြက္ေစႏုုိင္ရန ္ ေသခ်ာေစပါသည္။ ႀကီးၾကပ္ထိန္း 
ခ်ဳပ္မႈသည္ ႏုုိင္ငံေရးပုုိင္းဆုုိင္ရာမ်ား ၀င္ေရာက္Aေႏွာက္Aယွက္ေပးမႈမွ လံုုျခံဳ 
ေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားကိုု AကာAကြယ္ေပးသကဲ႔သုုိ႔ ယင္းတပ္ဖြဲ႔မ်ား၏ ႏုုိင္ငံေရးရာမ်ား 
ထဲ ၀င္ေရာက္Aေႏွာက္Aယွက္ေပးျခင္းကုုိလည္း တားဆီးေပးထားပါသည္။  

 
လံုုျခံဳေရးက႑မ်ားသည္ တစ္ခုုႏွင္႔တစ္ခုု ကြဲျပားၾကေသာေၾကာင္႔ ေကာင္းမြန္ 
ေသာ SSG Aတြက္ တစ္ခုုတည္းေသာသတ္မွတ္ပံုုစံဆုုိသည္မွာလည္းရွိမေနပဲ 
လံုုျခံဳေရးက႑Aားႀကီးၾကပ္မႈAတြက္ ဖြဲ႔စည္းမႈဆုုိင္ရာစနစ္မ်ားကေတာ႔ တူညီ 
သည္႔ Aဂၤါရပ္မ်ားရွိပါသည္ (ပံုု (၄) ကိုုၾကည္႔ပါ)။  

Aစုု ိးရ Aာဏာပုုိင္မ်ားက လံုုျခံဳေရးမူ၀ါဒမ်ားAား သတ္မွတ္ၿပိး၊ လံုုျခံဳေရး 
လုုပ္ငန္းမ်ားAေပၚတြင္ ႏုု ိင္ငံေရးAရ တိုုက္ရုု ိက္ထိန္းခ်ဳပ္မႈAား က်င္႔သံုုးပါ 
သည္။ Aစုု ိးရAဖြဲ႔သည္ AဓိကAားျဖင္႔ လႊတ္ေတာ္ သုုိ႔မဟုုတ္  ပံု ုမွန္ေရြး 
ေကာက္ပြဲ မ်ားမွတစ္ဆင္႔ ၎တုုိ႔၏ႏုု ိင္ငံသားမ်ားAား တာ၀န္ခံၾကသလုု ိ၊ 
တရားစီရင္ေရး ျပန္လည္သံု ုးသပ္မႈ၊ သတင္းမီဒီယာ ႏွင္ ႔ လူထုုတုုိင္ပင္ႏွ ီး 
ေႏွာပြဲ၊ ျငင္းခံု ုေဆြးေႏြးပြ ဲ တုုိ႔မွတစ္ဆင္႔လည္းျဖစ္ပါသည္။ 

လံုုျခံဳေရးလုုပ္ငန္းမ်ား သည္ Aစုု ိးရ၏မူ၀ါဒမ်ားကုုိ ေဆာင္ရြက္ၿပီး၊ Uပေဒ 
ျပ႒ာန္းခ်က္Aရ ၎တုုိ႔၏ လုုပ္ပုု ိင္ခြင္႔တာ၀န္ကုု ိ ထမ္းေဆာင္ ပါသည္ - 
Aဖြဲ႔စည္းတြင္းစည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးစနစ္မ်ား၊ ႀကီးၾကပ္ေရးလုုပ္ထံုုးလုုပ္ 
နည္းမ်ားသည္ စြမ္းရည္ျပည္႔၀သည္႔ ထိေရာက္ေသာ လုုပ္ငန္းတာ၀န္ထမ္း 
ေဆာင္ျခင္းကုုိ ျဖည္႔ဆည္းေပးပါသည္။    

လႊတ္ေတာ္ (သုုိ ႔) UပေဒျပဳAဖြဲ ႔ သည္ လံုုျခံဳေရးUပေဒမ်ား၊ ဘတ္ဂ်က္မ်ား 
Aား မူၾကမ္းျပဳစုု (သုုိ႔) သေဘာတူေပးကာ၊ လံုုျခံဳေရးလုုပ္ငန္းမ်ားAား ႀကီး 
ၾကပ္ထိန္းခ်ဳပ္ေပးၿပီး၊ လံုုျခံဳေရးမူ၀ါဒမ်ားႏွင္႔ လုုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားAတြက ္
ႏုု ိင္ငံေရးပါတီမ်ားက စU ္းစားသံု ုးသပ္ႏုုိင္ရန္ Aမ်ားျပည္သူႏွင္႔ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ႔ 
မ်ား ျပဳလုုပ္ေပးပါသည္။   

ဖြဲ႔စည္းပံုုAေျခခံAရျဖစ္ေသာ တရားစီရင္ေရးAာဏာ သည ္ လုုံျခံဳေရးAစပ်ိဳး 
လုုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ထုုတ္ျပန္ထားသည္႔ ဖြဲ႔စည္းပံုုAေျခခံဆိုုင္ရာ Aမိန္A 
တိုုင္းလိုုက္နာေဆာင္ရြက္ေစရန္ ေသခ်ာေစပါသည္။ Uပမာ - ဖြဲ႔စည္းပံုုAေျခခ ံ
တရားရုုံးမ်ား၊ ဖြဲ႔စည္းပံုုAေျခံခံ တရားေရးAာဏာရွိေသာ တရားလႊတ္ေတာ္မ်ား 
(သိုု႔) တရားရံုုးခ်ဳပ္မ်ား။ 

တရားေရးစနစ္ သည ္ လံုုျခ ံဳေရးက႑မွ Uပေဒခ်ဳ ိးေဖာက္ေသာ Aမႈထမ္း 
Aရာထမ္းပု ုဂ ၢ ိ ဳလ္မ်ားႏွင္ ႔ ႏုု ိင္ငံေရးပုု ိင္းမွ ဆံုုး ျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သူမ်ားကုု ိ 
ရံု ုးတင္စစ္ေဆးပါသည္၊ ထိုု ႔ ျပင္ Aထူးလုုပ္ပု ု ိင ္ခြင္ ႔မ်ားAသံုုးျခင္းကုု ိ ေစာင္႔ 
ၾကည္႔ထိန္းေက်ာင္းပါသည္၊ Uပမာ ၀ရန္းမ်ားထုုတ္ျခင္းႏွင္ ႔ Aခ်ိဳ ႕ကိစၥမ်ား 
တြင္ လံုုျခ ံဳေရးမ၀ူ ါဒမ်ား တုုိးတက္မႈရွ ိေစရန္ A ၾကံUာဏ္ေပးၫႊန္ၾကား 
ခ်က္မ်ားျပဳလုုပ္ပါသည္။  

 
Aမိ်ဳးမ် ိဳးေသာ ျပ႒ာန္းUပေဒပါ AထူးAဖြဲ႔Aစည္းမ်ား သည္ လံုုျခံဳေရးAား 
ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင္ ႔ စီမံခန္ခြဲေရး က႑မ်ားကုုိ ႀကီးၾကပ္ေပးပါသည္–  Uပမာ 
လူ႔Aခြင္႔Aေရးေကာ္မရွင္မ်ား၊ လြတ္လပ္ ေသာတုု ိင္တန္းမႈကုုိင္တြယ္ေရးAာ 
ဏာပုုိင္မ်ား၊ ျပည္သူ႔ေရးရာ စံု ုစမ္းစစ္ေဆး ေရးAဖြဲ႔မ်ား၊ ေငြေၾကးဆုုိင္ရာ စာ 
ရင္းစစ္ Aဖြဲ႔မ်ား။  Aက်င္႔ပ်က္ျခစားမႈတိုုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္မ်ား၊ AျခားA 
လားတူAဖြဲ႔မ်ား။  
 
 

တစ္သီးပုုဂၢလမ်ား၊ မီဒီယာႏွင္႔ လူမႈAဖြဲ႔Aစည္းမ်ား သည ္ သုုေတသန၊ 
ေဆြးေႏြးျငင္းခံု ုမႈ၊ ကာကြယ္ရပ္တည္ေပးျခင္းႏွင္ ႔  လံုုျခံဳေရးလုုပ္ငန္းမ်ားႏွင္႔ 
Aစို ုးရ၏ လံုုျခံဳေရးမူ၀ါဒတြင္ Aေရးပါ (သုုိ႔) Aေထာက္ကူျဖစ္ေစသည္႔ 
Aျခားေသာ လုုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ၾကပါသည္။  
၎တုုိ႔၏ Aမ်ားျပည္သူဆုု ိင္ရာ ေစာင္႔ၾကည္႔စစ္ေဆးမႈသည္ မရွိမျဖစ္လုု ိ 
Aပ္သည္႔ ႀကီးၾကပ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈပံ ုုစံကုုိ ျဖစ္ေပၚေစရာ Aေၾကာင္းမွာ ယင္းသုုိ ႔ 
လုုပ္ျခင္းေၾကာင္႔ Aမိ်ဳးမိ်ဳးေသာ Aျမင္မ်ားႏွင္႔ လုုိAပ္ခ်က္မ်ားကိုု ကိုုယ္ 
စားျပဳေစပါသည္။   
 

ပံုု(၄ )  လံုုျခံဳေရးက႑Aား ႀကီးၾကပ္မႈ စံျပ Aဂၤါရပ္မ်ား  
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ေကာင္းမြန္ေသာ SSG သည္ SSR ႏွင္႔ Aဘယ္သုုိ႔ ဆက္ႏြယ္ 
ေနသနည္း?  
ကမၻာေပၚတြင္ မည္သည္႔ႏုု ိင္ငံကမွ် Aလံုုးစံု ုကုုိက္ညီမႈမရွိေသးသည္႔ စံုုလင္ျပည္႔ 
စံုု သည္႔ မူမ်ားႏွင္႔ ေကာင္းမြန္သည္႔ Aေလ႔Aထမ်ား Aစုုလိုုက္သည္ ေကာင္း 
မြန္သည္႔ SSG တြင္ပါ၀င္ေနပါသည္။ လက္ေတြ႔လုုပ္ငန္းAေလ႔Aထမ်ားကုုိ 
တုုိင္းတာႏုုိင္ရန္ လံုုျခံဳေရးAား ေဆာက္ရြက္ေပးမႈ၊ စီမံခန္႔ခြဲ ႔မႈႏွင္႔ ႀကီးၾကပ္ထိန္း 
ခ်ဳပ္မႈဆုုိင္ရာ စံႏႈန္းမ်ားကုုိ ေကာင္းမြန္သည္႔A ု ုပ္ခ်ဳပ္ေရး Aေျခခံမူမ်ားက ေပး 
စြမ္းပါသည္။ ေကာင္းမြန္ေသာ SSG ကုုိ တည္ေဆာက္ဖန္တီးျခင္းသည္ SSR 
၏  ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ SSR ဟူသည္မွာ လံုုျခံဳေရးAား ေဆာင္ရြက္ေပး 
ျခင္း၊ ႀကီးၾကပ္ေပးျခင္းႏွင္႔ စီမံခန္႔ခြဲေပးျခင္းတုုိ ႔ကုုိ ပုုိ၍ထိေရာက္၍ ပိုုမို ုတာ၀န္ခံ 
ေစျခင္းAလိုု႔ငွာ ျပဳမူရာတြင္ ဒီမုု ိကေရစီက်သည္႔ Aရပ္ဘက္မွထိန္းခ်ဳပ္မႈ၊ တ 
ရားUပေဒစိုုးမို ုးမႈႏွင္႔ လူAခြင္႔AေရးAားေလးစားမႈ Aစရွိသည္႔ မူေဘာင္တစ္ခုု 
Aတြင္းမွ ျပဳလုုပ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းAားျဖင္႔   ႏုုိင္ငံ ႏွင္႔ လူသားတုုိ ႔လံုုျခံဳေရးကုုိ 
တုုိ ႔တက္ေစမည္႔ ႏုုိင္ငံေရးလုုပ္ငန္းစU ္၊ နည္းစနစ္ဆန္သည္႔လုုပ္ငန္းစU ္ျဖစ္ပါ 
သည္။ 

 
SSR သည္ လံုုျခံဳေရးAား ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင္႔ ႀကီးၾကပ္ထိန္း 
ခ်ဳပ္ေပးျခင္းတုုိ ႔တြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ေသာ ႏုုိင္ငံ႔Aဖြဲ႔Aစည္းႏွင္႔ေသာ္လည္း 
ေကာင္း၊ ႏုုိင္ငံAဖြဲ႔Aစည္းမဟုုတ္ေသာ ေဆာင္ရြက္လုုပ္ကုုိင္သူမ်ားႏွင္႔ေသာ္ 
လည္းေကာင္း Aားလံုုးႏွင္႔ သက္ဆုုိင္ၿပီး၊ ၎ပုုဂၢိဳလ္Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ား၏ Aခန္း 
က႑မ်ား၊ တာ၀န္၀တၱရားမ်ား ႏွင္႔ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား စသည္တုုိ႔Aၾကားရွိ 
ကြင္းဆက္မ်ားကိုု AေလးAနက္ထားပါသည္။ SSR တြင ္တရားေရးရာAတြက္ 
ေဆာင္ရြက္မႈ၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင္႔ ႀကီးၾကပ္မႈ စသည္႔ရႈေထာင္႔မ်ားလည္းပါ၀င္လ်က္ရွိၿပီး၊ 
Aေၾကာင္းမွာ လံုုျခံဳေရးႏွင္႔ တရားေရးတုုိ႔မွာ နီးကပ္စြာဆက္ႏြယ္လွ်က္ရွိသည္႔ 
Aတြက္ျဖစ္ပါသည္။ 
 

 
UပေဒျပဳေရးAစပ်ိဳးလုုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ေပၚလစီျပဳစုုေရး၊ Aသိပညာေပးလုုပ္ငန္းႏွင္႔ 
လူထုုAားသတင္းျပန္ၾကားေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ စီမံခန္႔ခြဲ႔ေရးႏွင္႔ စီမံA ုုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုုိင္ရာ 
စြမ္းရည္ျမွင္႔တင္ျခင္းမ်ား၊ AေျခခAံေဆာက္AU ီမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတုုိးတက္ေရး၊ Aဆင္႔ 
ျမွင္႔တင္ထားသည္႔ ေလ႔က်င္႔သင္ၾကားေပးေရးမ်ားႏွင္႔ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား စေသာ 
လံုုျခံဳေရးႏွင္႔ပတ္သက္သည္႔ ႏုုိင္ငံေရးပုုိင္းဆုုိင္ရာက႑မ်ားႏွင္႔ နည္းစနစ္ပုုိင္းဆုုိင္ 
ရာက႑မ်ားAားလံုုးကုုိ ျခံဳငံုုမိသည္႔ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ ကြဲျပားသည္႔ ျပဳျပင ္
ေျပာင္းလဲေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ SSR တြင ္ ပါ၀င္ႏုုိင္ပါသည္။ ဒီမိုုကေရစီ 
က်သည္႔ Aရပ္ဘက္ထိန္းခ်ဳပ္မႈ၊ တရားUပေဒစုုိးမုုိးမႈႏွင္႔ လူသားAားလံုုး၏လူ႔ 
Aခြင္႔AေရးAား ေလးစားမႈ မူေဘာင္တစ္ခုုAတြင္းမွ တာ၀န္ခံမႈႏွင္႔ ထိ ေရာက္မႈ 
တုုိ႔ကုုိ တုုိးတက္ေAာင္ေဆာင္ရြက္မွသာ လံုုျခံဳေရးက႑Aား ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲရန္ 
ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားသည္ SSR Aား ျဖစ္ေျမာက္ေစႏုုိင္ပါသည္။ 

 
SSR ႏွင္႔ပတ္သက္၍ ထပ္ဆင္႔သိရွိလုုိပါက SSR AေျခခံA ေၾကာင္းAရာလက္စြဲ 
မ်ားျဖစ္ၾကသည္႔ “လံုုျခံဳေရးက႑Aား ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး” ကုုိ ေက်းဇူျပဳ၍ကုုိး 
ကားပါ။  

 

ေကာင္းမြန္ေသာ SSG ႏွင္႔ ပတ္သက္၍ ႏုုိင္ငံ 
တကာ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင္႔ စံႏႈန္းမ်ား  ႏုုိင္ငံစုုံႏွင္႔ ေဒသ 

တြင္းတုုိ႔မွ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ားသည္ ၁၉၉၀ ခုုႏွစ္ 
မ်ားမွ စတင္ကာ ေကာင္မြန္ေသာ SSG Aတြက္ Aမ်ားလက္ခံ 
သည္႔ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ႏွင္႔ စံႏႈန္းမ်ားAား ေရးဆြဲရာတြင္ ပါ၀င္ 
ခဲ႔ၾကရာ၊ ယင္းတုုိ႔တြင္ Uပေရာပတြင္း လံုုျခံဳေရးႏွင္႔ ပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္ေရးAတြက္ Aဖြဲ႔Aစည္း (OSCE) ၊ စီးပြားေရး 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးႏွင္႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုုိးတက္ေရး Aဖြဲ႔ (OECD) 
ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈေထာက္ကူေပးေရးေကာ္မတီ၊ Uေရာပသမဂၢ (EU) ၊ Uေရာ 
ပေကာင္စီလႊတ္ေတာ္၊ Aာဖရိကသမဂၢ(AU) ၊ Aေနာက္Aာဖရိ 
ကႏုုိင္ငံမ်ား စီးပြားေရးAသုုိက္A၀န္း (ECOWAS) ၊ UN 
system မွ ေAဂ်င္စီAဖဲြ႔မ်ား စသည္တိုု႔ပါ၀င္ၾကပါသည္။ ကုုလ 
သမဂၢAေထြAေထြAတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ၂၀၀၈ ႏွင္႔ ၂၀၁၃ လံုုျခံဳ 
ေရးက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး Aစီရင္ခံစာမ်ားက ေကာင္းမြန္ 
ေသာ SSG Aေျခခံမူမ်ားကုုိ AသိAမွတ္ျပဳေထာက္ခံမႈေပးကာ 
AU ႏွင္႔ ECOWAS ႏွစ္ဖြဲ႔စလံုုးမွလည္း ေဒသတြင္း က်င္႔သံုုးႏုုိင္ 
သည္႔ ေကာင္းမြန္ေသာ SSG Aတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင္႔ 
စံႏႈန္းမ်ားကုုိ ေဖာ္ထုုတ္ေရးဆြဲခဲ႔ပါသည္။  
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For more on applying the principles of good governance  
to the security sector: 
–  UN SSR Taskforce 

Democratic Governance of the Security Sector 
in Security Sector Reform Integrated Technical 
Guidance Notes (United Nations, 2012, pp. 91-116).

–  OECD Development Assistance Committee 
Section 7.1: Democratic Oversight and 
Accountability 
in OECD DAC Handbook on Security System Reform: 
Supporting Security and Justice (Paris: Organisation 
for Economic Cooperation and Development, 2007, 
pp. 112-123).

–  Nicole Ball, Tsjeard Bouta and Luc van de Goor 
Enhancing Democratic Governance of the Security 
Sector: An Institutional Assessment Framework  
The Hague: Ministry of Foreign Affairs of  
the Netherlands, 2003.

More DCAF SSR resources
–  DCAF publishes a wide variety of tools, handbooks 

and guidance on all aspects of SSR and good SSG, 
available free-for-download at www.dcaf.ch 
Many resources are also available in languages other 
than English.

–  The DCAF-ISSAT Community of Practice website 
makes available a range of online learning resources 
for SSR practitioners at http://issat.dcaf.ch

Further resources
For a fuller introduction to the concept of security sector 
governance: 
–  Heiner Hänggi  

Making Sense of Security Sector Governance 
in Heiner Hänggi and Theodor H. Winkler (eds), 
Challenges of Security Sector Governance  
(Munster: LIT Verlag, 2003).

–  Nicole Ball 
Reforming Security Sector Governance 
Conflict, Security & Development, 4(3), 2004.

–  Funmi ‘Olonisakin 
Reforming Security Sector Governance:  
Comment on Nicole Ball’s Paper 
Conflict, Security & Development, 4(3), 2004.

–  United Nations Development Programme 
Democratizing Security to Prevent Conflict and 
Build Peace 
in Human Development Report 2002. Deepening 
Democracy in a Fragmented World (New York and 
Oxford: Oxford University Press, 2002, pp. 85–100).

–  Gavin Cawthra and Robin Luckham  
Governing Insecurity: Democratic Control of 
Military and Security Establishments in 
Transitional Democracies 
(London: Zed Books, 2003).
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