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The Security Sector လံုျခံဳေရးက႑
လံုျခံဳေရးAား ေဆာင္႐ြက္ေပးေရး၊ စီမံခန္႔ခြဲေပးေရး ႏွင္႔ ႀကီးၾကပ္ထိန္းခ်ဳပ္ေပးေရး တုိ႔Aတြက္
Aခန္းက႑မ်ား ႏွင္႔ တာ၀န္၀တၱရားမ်ား
ယခုုစ ာစU္A တြဲမ ်ားAေၾကာင္း
SSR၏ AေျခခံAေၾကာင္းAရာလက္စြဲမ်ားသည္ (SSG) လံုျခံဳေရးက႑Aား ေကာင္းမြန္သည္႔Aုပ္ခ်ဳပ္မႈေပးေရး ႏွင္႔ (SSR)
လံုျခံဳေရးက႑Aားျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတုုိ႔တြင္ ပါ၀င္သည္႔ ေခါင္းစU္မ်ား ႏွင္႔ AယူAဆမ်ားကို က်စ္လစ္ျပည္႔စံုစြာ မိတ္ဆက္ေပး
ထားပါသည္။

ယခုုစာစU္Aတြဲလုိက္သည္ ယေန႔ေခတ္ ျငင္းခံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို Aႏွစ္ခ်ဳပ္ေဖာ္ျပကာ၊ Aဓိကစကားလံုး AသံုးA

ႏႈန္းမ်ားကို ရွင္းလင္းေဖာ္ျပ၍၊ ႏုုိင္ငံတကာAေတြ႔AၾကံဳAေျမာက္Aမ်ားကုုိ Aေျခခံလွ်က္ AဓိကAခ်က္Aခ်ာက်သည္႔ Aားၿပိဳင္မ ႈ
မ်ားကုုိ ျမင္သာေAာင္ျပသေပးပါသည္။ SSR၏

AေျခခံAေၾကာင္းAရာလက္စြဲမ်ားသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ Aုပ္ခ်ဳပ္မႈေပးေရး

သုုိ႔မဟုုတ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတုုိ႔Aတြက္ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ျဖစ္ၿပီးသား စနစ္ပံုစံမ်ား၊ ေပၚလစီမ်ား သုုိ႔မဟုုတ္ Aၾကံျပဳခ်က္မ်ားကုုိ
ေၾကာ္ျငာေပးျခင္းမဟုုတ္ပါပဲ ဖတ္ရႈသူမ်ားက ေခါင္းစU္တစ္ခုျခင္းစီAေပၚတြင္ ၎တုုိ႔၏Aသိပညာကို တုုိးခ်ဲ႕ႏုိင္ရန္ ထပ္ဆင္႔ေလ႔လာ
ႏုုိင္မည္႔ ဖတ္ရႈစရာAရင္းAျမစ္မ်ားကုုိသာ စီစU္ေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ SSR၏ AေျခခံAေၾကာင္းAရာလက္စြဲမ်ားသည္ လံုျခံဳေရး
ဆုုိင္ရာကိစၥ၌ Aုုပ္ခ်ဳပ္မႈေပးေရး ႏွင္႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတုုိ႔တြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားAတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ SSG ႏွင္႔ SSR
ဆုိင္ရာ ယေန႔ေခတ္နည္းလမ္းနည္းနာမ်ားကုုိ နားလည္သိရွိႏုိင္ရံုသာမက ႏိႈက္ႏႈိက္ခၽြတ္ခၽြတ္ Aကဲျဖတ္ႏုိင္ရန္Aတြက္ပ ါ Aရင္း
Aျမစ္တစ္ခုပင္ျဖစ္ပါသည္။

ဤ S S R AေျခခံA ေၾကာင္းAရာလက္စြဲ၏ Aေၾကာင္း
ယခုု SSR AေျခခံAေၾကာင္းAရာလက္စြဲသည္ လံုျခံဳေရးက႑Aေၾကာင္း ေရးသားထားပါသည္။ “ လံု ျခံဳေရးက႑ ” ဆုုိသ ည္မ ွာ
ႏုုိင ္င ံတ စ္ခ ု တ ြင ္းရွိ လံု ျခံဳေရးAား ေဆာင္က ်U္းေပးေရး၊ စီမ ံခ န္႔ခ ြဲ႔ေ ပးေရး ႏွင ္႔ ႀကီးၾကပ္ထ ိန ္းခ်ဳပ္ေ ပးေရးတုုိ႔တ ြင ္ ပတ္သ က္
ပါ၀င္သ ည္႔ ေဆာင္ရ ြက ္လ ု ပ ္က ု ိင ္သ ူမ ်ားကုုိ ရည္ၫ ႊန ္းသည္႔ စကားရပ္A သစ္တ စ္ခ ု ျဖစ္ပ ါသည္။ သုုိ႔ျဖစ္ေ သာ္လ ည္း ယခုုက ဲသ ု ိ႔
ရို းရွင ္းသည္႔ Aဓိပ ၺာယ္ဖ ြင ္႔ဆ ု ိမ ႈမ ွာ လုုံျခံဳေရးကိစ ၥေ ဆာင္႐ ြက ္သ ူမ ်ားကုုိ ႏုုိင ္င ံ၏ AေျခAေနAရပ္ရ ပ္တ ု ိင ္းတြင ္

လံု ျခံဳေရး

က ႑ ၏ Aစိတ ္A ပို င ္းAျဖစ္ ယူဆ ခံရ ျခင္းႏွင ္႔ပ တ္သ က္လ ာလွ်င္ Aမိ်ဳးမိ်ဳးေသာ႐ႈေ ထာင္႔မ ်ားကုုိ ျဖစ္ေ ပၚေစၿပီး၊ ထုုိက ဲ႔သ ု ိ႔မ တူ
ညီေ သာ႐ႈေ ထာင္႔မ ်ားက S S G ႏွင ္႔ S S R တုုိ႔က ို ေဆာင္ရ ြက ္ရ န္ နည္းလမ္းမ်ားAား ပံု ေ ဖာ္ေ ပးၾကျခင္းျဖစ္ပ ါသည္။ ယခုု S S R
AေျခခံA ေၾကာင္းAရာလက္စ ြဲသ ည္ ေကာင္းမြန ္ေ သာ S S G တြင ္ လံု ျခံဳေရးဆုုိင ္ရ ာ ေဆာင္ရ ြက ္လ ု ပ ္က ု ိင ္သ ူမ ်ား၏ Aခန္း

က ႑ ၊ တာ၀န္၀ တၱရ ားမ်ား စသည္တ ု ိ႔ႏ ွင ္႔ပ တ္သ က္သ ည္႔ လံု ျခံဳေရးက႑Aေပၚတြင ္ထ ားရွိေ သာ Aမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ႐ႈေ ထာင္႔မ ်ား
ကို ရွင ္းလင္းေဖာ္ျပေပးပါသည္။

ဤ S S R AေျခခံA ေၾကာင္းAရာလက္စြဲသ ည္ ေAာက္ပါေမးခြန္းမ်ားကုုိ ေျဖဆုုိေပးပါသည္လံုျခံဳေရးက႑တြင္ မည္သူပါ၀င္သနည္း? စာမ်က္ႏွာ ၂
ႏုုိင္ငံကာကြယ္ေရး ႏွင္႔ UပေဒAာဏာသက္ေရာက္ေစေရးတုုိ႔Aစား Aဘယ္ေၾကာင္႔ လံုျခံဳေရးက႑တစ္ခုလံုးAား Aာရံုစိုက္ရ
သနည္း? စာမ်က္ႏွာ ၂
လံုျခံဳေရးေဆာင္ရြက္ေပးသည္႔ ႏုုိင္ငံ႔ Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ားမွာ မည္သူမ်ားနည္း? စာမ်က္ႏွာ ၄
လံုျခံဳေရးက႑Aား စီမံခန္႔ခြဲ႔ေရး ႏွင္႔ ႀကီးၾကပ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရး တုုိ႔Aတြက္ မည္သူ႔တြင္တာ၀န္ရွိသနည္း? စာမ်က္ႏွာ ၄
တရားေရးက႑သည္ လံုျခံဳေရးက႑၏Aစိတ္Aပိုင္းျဖစ္ပါသလား? စာမ်က္ႏွာ ၆
လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ ႏွင္႔ တရားေရးဆုုိင္ရာတုုိ႔Aား ေဆာင္ရြက္ေပးသည္႔ ႏုုိင္ငံ႔Aဖြဲ႔Aစည္းမဟုုတ္သည္႔သူမ်ားသည္ လံုျခံဳေရးက႑

၏ Aစိတ္Aပုုိင္း ျဖစ္ပါသလား? စာမ်က္ႏွာ ၇
စီးပြားျဖစ္Aခေၾကးေငြယူ၍ လံုျခံဳေရးေဆာင္ရြက္ေပးသူမ်ားသည္ လံုျခံဳေရးက႑၏ Aစိတ္Aပိုင္းျဖစ္ပါသလား? စာမ်က္ႏွာ ၇
ႏုုိင္ငံကဖြဲ႔စည္းထားျခင္းမဟုုတ္သည္႔ လက္နက္ကုိင္Aဖြဲ႔မ်ားသည္ လံုျခံဳေရးက႑၏ Aစိတ္Aပိုင္းျဖစ္ပါသလား? စာမ်က္ႏွာ ၈
ျပည္ပမွAဖြဲ႔မ်ားသည္ လံုျခံဳေရးက႑၏ Aစိတ္Aပိုင္းျဖစ္ပါသလား? စာမ်က္ႏွာ ၈

SSR သည္ လံုျခံဳေရးက႑Aား ပုုိမိုက်ယ္ျပန္႔စြာ Aဓိပၺာယ္ဖြင္႔ဆုိထားမႈAေပၚ Aဘယ္ေၾကာင္႔ Aေျခခံသနည္? စာမ်က္ႏွာ ၈
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The Security Sector

(SSG)

လံုျခံဳေရးက႑တြင္ မည္သူပါ၀င္သနည္း?
ႏိုင္ငံAဆင္႔ ႏွင္႔ ေဒသႏၱရAဆင္႔ဆင္႔တုိ႔ရွိ လံုျခံဳေရးAား ေဆာင္ရြက္၊ စီမံကာ

သည္႔ Aုပ္ခ်ဳပ္မႈေပးေရး ေကာင္းမြန္သည္႔ SSG သည္

ႀကီးၾကပ္ထိန္းခ်ဳပ္ေပးရန္ တာ၀န္ရွိေသာ ဖြ႔ဲစည္းတည္ေဆာက္ပံုမ်ား၊ Aဖြဲ႔Aစည္း

ႏုုိင္ငံႏွင္႔ ႏုုိင္ငံမဟုုတ္သည္႔ ေဆာင္ရြက္လုပ္ကုိင္သည္႔သူမ်ားက

မ်ား ႏွင္႔ လူပုဂိၢဳလ္မ်ားAားလံုးသည္ လံုျခံဳေရးက႑တြင္ ပါ၀င္ပါသည္။ Aင္Aား

လံုျခံဳေရးAား ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲေပးျခင္း ႏွင္႔ ႀကီး

AသံုးျပဳသူAျပင္ စီမံခန္႔ခဲြေပးျခင္း ႏွင္႔ ႀကီးၾကပ္မႈေပးျခင္းတုုိ႔Aားျဖင္႔ Aင္Aား

ၾကပ္ထိန္းခ်ဳပ္ေပးျခင္းတုုိ႔Aား ေကာင္းမြန္သည္႔Aုပ္ခ်ဳပ္ေရး A

မည္သုိ႔မည္ပံုAသံုးျပဳသည္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ေပးရန္ တာ၀န္ရွိသူ Aစရွိသျဖင္႔ ပတ္

ေျခခံမူမ်ားက လႊမ္းမိုးပံုကုိ ေဖာ္ျပပါသည္။ ေကာင္မြန္သည္႔Aုပ္

သက္ေဆာင္ရြက္သူႏွစ္Uီးသည္ လံုျခံဳေရးက႑တြင္ပါ၀င္ေနပါသည္ - ထိုကဲ႔သုိ႔

ခ်ဳပ္ေရးAေျခခံမူမ်ားမွာ

ေဆာင္ရြက္လုပ္ကုိင္သူမ်ားသည္ လုုံျခံဳေရးAား ေဆာင္ရြက္ေပးသည္႔ ႏုုိင္ငံကဖြဲ႔

တရားUပေဒစုုိးမိုးမႈ၊

စည္းထားေသာAဖြဲ႔မ်ားေသာ္လည္းေကာင္း၊ လံုျခံဳေရးAား စီမံခန္႔ခြဲ႔ျခင္း နွင္႔ ႀကီး
ၾကပ္ေပးရန္ တာ၀န္ရွိသည္႔သူမ်ားေသာ္လည္းေကာင္းျဖစ္ၾကရာ၀ယ္

လူမႈAဖြဲ႔

လံုျခံဳေရးက႑Aတြက္

ပါ၀င္ေလ႔ရွိကာ၊

Aား

ကြဲျပား

Aရပ္ဘက္မွထိန္းခ်ဳပ္မႈ၊

တရားUပေဒစို း

မို းမႈႏွင္႔ လူAခြင္႔AေရးAားေလးစားမႈ Aစရွိသည္႔ မူေဘာင္

လူAမ်ားပုုိမိုလက္ခံေသာ

တစ္ခု Aတြင္းမွ

ျပဳလုုပ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းကုုိ

ဆုုိလု ိပါသည္။

ေကာင္းမြန္ေသာ SSG ဟူသည္မွာ ဒီမို ကေရစီႏု ိင္ငံတစ္ႏု ိင္ငံ

Aတြင္းရွိ လံုျခံဳေရး ႏွင္႔ တရားေရးဆုုိင္ရာတုုိ႔Aေပၚတြင္ လႊမ္းမိုးသည္႔ ႏုုိင္ငံ ႏွင္႔
ႏုုိင္ငံမဟုုတ္ေသာ ေဆာင္ရြက္လုပ္ကုိင္သည္႔Aဖြဲ႔မ်ား ပါ၀င္ပါသည္။ ပံု (၁) တြင္
Aဓိပၺာယ္ဖြင္႔ဆုိမႈကိုျပသေပးၿပီး

ထိထိေရာက္ေရာက္ တာ၀န္ခံ၍ ေဆာင္ရြက္ေပးရာတြင္

ဒီမု ိကေရစီက်သည္႔

Aဓိပၺာယ္ဖြင္႔ဆုိမႈမ်ားမွာ ပိုမိုစံုလင္စြာပါ၀င္ေလ႔ရွိၿပီး၊ ယင္းတုုိ႔တြင္ ႏုုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ

ဘက္စံုပါ၀င္ေသာ

လွ်င္ျမန္

မွာ လံု ျခံဳေရးက႑က ႏုုိင္ငံနွင္႔ လူသားတုုိ႔Aတြက္ လံု ျခံဳေရး

သည္႔ Aဓိပၺာယ္ဖြင္႔ဆုိခ်က္မ်ားရွိရာ၊ ေဘာင္Aက်U္းဆံုးဖြင္႔ဆုိထားမႈတြင္ ႏုုိင္ငံပိုင္
လံုျခံဳေရးAဖြဲ႔Aစည္းမ်ားသာ

ပြင္႔လင္းျမင္သာမႈ၊

ျပည္႔၀မႈ စသည္တုိ႔ျဖစ္ပါသည္။ ေကာင္းမြန္သည္႔ SSG ဆုုိသည္

ၾကည္႔လွ်င္ လုုံျခံဳေရးက႑၏ Aခန္းက႑သည္ ႏုုိင္ငံႏွင္႔ လူသားတုုိ႔Aတြက္
ေဆာင္က်U္းေပးရန္ျဖစ္ပါသည္။

တာ၀န္ခံျခင္းရွိမႈ၊

Aမ်ားပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈ၊

ေကာင္းမြန္သည္႔တံု႔ျပန္ႏုိင္စြမ္း၊ ထိေရာက္မႈႏွင္႔ စြမ္းေဆာင္ရည္

Aစည္းသည္လည္း AပါA၀င္ျဖစ္ပါသည္။ ေကာင္းမြန္သည္႔ SSG ရႈေထာင္႔မွ

လံုျခံဳေရးကုုိ

လံုျခံဳေရးက႑Aေပၚ ေကာင္းမြန္

(ပိုမုိေဘာင္က်U္းသည္႔

တြင္

ႏုုိင္ငံ၏လံု ျခံဳေရးက႑က

ကို

သတ္မွတ္ေပးသည္႔စံႏႈန္းAေပၚတြင္

မည္သု ိ႔လု ပ္ေဆာင္သင္႔သည္
Aေျခခံထားသည္႔

လံု ျခံဳေရးက႑Aား Aုုပ္ခ်ဳပ္ေရးတစ္မ်ိဳး ျဖစ္ပါသည္။

Aဓိပၸာယ္ဖြင္႔ဆုိမႈမ်ားAတြက္ ပံု (၃) ကိုၾကည္႔ပါ)။

SSG

ႏွင္႔ပတ္သက္၍

ထပ္ဆင္႔သိရွိလုိပါက

SSR

AေျခခံA

ေၾကာင္းAရာလက္စြဲမ်ားျဖစ္ၾကသည္႔ “လံုျခံဳေရးက႑Aား Aုုပ္
ခ်ဳပ္မႈ” ႏွင္႔ “က်ား-မ တန္းတူညီမွ်ေရးႏွင္႔ လံုျခံဳေရးက႑Aား

ႏုုိင္ငံကာကြယ္ေရး ႏွင္႔ UပေဒAာဏာသက္ေရာက္ေစေရး တုုိ႔A

ေကာင္းမြန္ေသာ Aုုပ္ခ်ဳပ္မႈ” စသည္တုိ႔ကုိ ေက်းဇူးျပဳ၍ ရည္ၫႊန္း

စား Aဘယ္ေၾကာင္႔ လံုျခံဳေရးက႑တစ္ခုလံုးAား Aာရံုစိုက္ရသ

ကုုိးကားပါ။

နည္း? လံုျခံဳေရးAဖြဲ႔Aစည္းမ်ားသည္ ျပည္ပ ႏွင္႔ ျပည္တြင္း လံုျခံဳေရး၊ ႏိုင္ငံ
လံုျခံဳေရး ႏွင္႔ ျပည္သူလူထု ေဘးကင္းေရး စသည္တုိ႔Aား AစU္AလာAရ
ခြဲျခား၍ျပဳမူခဲ႔ပါသည္။ ျပင္ပမွက်ဴးေက်ာ္ရန္စမႈမ်ား ႏွင္႔ ကာကြယ္ေရးတုုိ႔A
တြက္ စစ္တပ္၏ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကုုိ ျပည္တြင္းလံု ျခံဳေရး၊ လူထု ေဘး
Aႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး သုုိ႔မဟုုတ္ တရားUပေဒစုုိးမုုိးကာ တည္ၿငိမ္ေAးခ်မ္း
ေရး စသည္တု ိ႔ႏွင္႔ သီးျခားစီျဖစ္ၿပီး ဆက္စပ္မႈႀကီးမားစြာမရွိဟု ယူဆထား
ခဲ႔ၾကပါသည္။ ယင္းသည္ ေျပာင္းလဲလာကာ ႏုုိင္ငံAားဗဟုုိျပဳၿပီး လံု ျခံဳေရးAား
နားလည္သေဘာေပါက္မႈမ်ားမွ ျပည္သူကို ပု ိမို ဗဟုုိျပဳသည္႔ လူသားလံု ျခံဳေရးA
ျမင္မ်ိဳးဆီသု ိ႔ Uီးတည္ေ႐ြ႕လ်ားလာခဲ႔ပါသည္။
လံု ျခံဳေရးကိစၥAား ျပည္တြင္းျပည္ပ လံု ျခံဳေရးAတြက္ ေဆာင္ရြက္မႈ၊ စစ္ဘက္
ေရးရာAပုုိင္းမွေဆာင္ရြက္မႈ ႏွင္႔ စစ္ေရးႏွင္႔မသက္ဆု ိင္ေသာAပို င္းမွေဆာင္
ရြက္မႈ၊ ႏုုိင္ငံAတြက္ ႏွင္႔ ျပည္တြင္းAတြက္ ေဆာင္ရြက္မႈ၊ ႏုုိင္ငံ႔Aပုုိင္းမွ
ေဆာင္ရြက္မႈ ႏွင္႔ ႏုုိင္ငံAေနျဖင္႔မဟုုတ္သည္႔ေဆာင္ရြက္မႈ Aစရွိသျဖင္႔ Aား
လံု းကို ေပါင္း၍

တစ္ခု တည္းေသာ

ျပည္သူ၏တာ၀န္Aျဖစ္

မွတ္ယူလွ်င္

လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈနယ္ပယ္Aေနျဖင္႔
Aဓိပၸာယ္ျပည္႔၀မည္

ျဖစ္ေၾကာင္း

–

က႑ခြဲမ်ားျဖစ္ၾကသည္႔

ႏုုိင္ငံAတြက္

လံု ျခံဳေရးေဆာင္ရြက္မႈAပါA၀င္

ႏို င္ငံႏွင္႔ ႏုုိင္ငံမဟုုတ္ေသာ ေဆာင္ရြက္လု ပ္ကု ိင္သူမ်ား စသည္တု ိ႔Aၾကား
ဆက္ႏြယ္ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားAား AသိAမွတ္ျပဳ လက္ခံျခင္းက လံု ျခံဳေရး

Aေၾကာင္းရင္းမ်ားစြာက ေဖာ္ျပၿပီးျဖစ္ပါသည္။

Aား ေဆာင္ရြက္ေပးမႈ၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈ နွင္႔ ႀကီးၾကပ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈတု ိ႔ကု ိ လံု းလံု း

–

လူသားလံု ျခံဳေရးက မီးေမာင္းထို းျပခဲ႔သည္မွာ ႏုုိင္ငံ၏မတူကြဲျပားသည္႔လူ
ထုုတစ္ရပ္လံု းAား လံု ျခံဳမႈ ေပးစြမ္းႏုုိင္သည္႔ လံု ျခံဳေသာႏုုိင္ငံတစ္ႏု ိင္ငံ၏
Aေရးႀကီးမားပံု ပင္ျဖစ္သည္။

လ်ားလ်ားျခံဳငံု ကာ နားလည္သေဘာေပါက္မႈ လို Aပ္ေၾကာင္း ထင္ရွားေစ
ပါသည္။
ယင္းAေၾကာင္းတရားမ်ား၏ ရလဒ္Aေနျဖင္႔ ႏုုိင္ငံသည္ ယင္းကိုယ္၌၏ လံုျခံဳ
ေရး၊ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား၏လံုျခံဳေရးႏွင္႔ ေနာက္ခံAမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသည္႔ ျပည္သူAသိုက္A

–

–

2

ဖြံၿဖိဳးမႈေဆာင္ရြက္သူမ်ားက ေထာက္ျပေဆြးေႏြးသည္မွာ Aမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ

၀န္းမ်ား၏ လံုျခံဳေရး စသည္တုိ႔Aား ျဖည္႔ဆည္းပံုႏွင္႔ပတ္သက္ကာ ပို၍က်ယ္

ႏုုိင္ငံပု ိင္ လံု ျခံဳေရးAဖြဲ႔Aစည္းAားလံု းသည္လဲ

ျပန္႔သည္႔႐ႈေထာင္႔တစ္ခုျဖစ္ေသာ

ျပည္သူ႔က႑၏ Aျခား

လံုျခံဳေရးက႑ဟူသည္႔

AေတြးAယူAဆ

ေသာAစိတ္Aပို င္းမ်ားနည္းတူ တူညီသည္႔ ျပည္သူ႔ေရးရာစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင္႔

ေပၚထြက္လာခဲ႔ပါသည္။ “ လံုျခံဳေရးက႑” ဟူသည္႔ စကားရပ္သည္ ျပည္သူ႔၀န္

တူညီသည္႔တာ၀န္ခံမႈ စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ား ေAာက္တြင္သာထားရွိသင္႔ေၾကာင္း

ထမ္းရြက္ရာတြင္ေဆာင္ရြက္ေသာ

ျဖစ္ပါသည္။

သစ္၏ ေစ႔ေဆာ္မႈေၾကာင္႔ျဖစ္ပါေသာ္လည္း “လံုျခံဳေရးစနစ္” ဆုုိသည္႔ စကားရပ္

နုုိင္ငံတကာ၏ လံုျခံဳေရးAေျခAေန ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေၾကာင္႔ ျပည္တြင္းႏွင္႔
ျပည္ပ လံုျခံဳေရးဆုုိင္ရာ လုုပ္ပုိင္ခြင္႔မ်ားAၾကား ထူးျခားကြာဟခ်က္မ်ား
သည္ မရွင္းမလင္းျဖစ္ခဲ႔ရပါသည္။

ေဆာင္က်U္းရာ၌ ဆက္ႏြယ္မႈရွိၾကသည္႔ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ ေဆာင္ရြက္လုပ္

ျပည္သူ႔ေရးရာစီမံခန္႔ခြဲမႈဆုိင္ရာ

နည္းလမ္း

Aားလည္း ထပ္တူျဖစ္ေသာAခ်က္ကုိဆုိလုိရန္ Aသံုးျပဳခဲ႔ၾကရာ လံုျခံဳေရးAား
ကုုိင္သူမ်ားကို ပါ၀င္ေစကာ Aားလံုးျခံဳငံု၍ စU္းစားသံုးသပ္ရမည္ဆုိသည္႔Aခ်က္
ျဖစ္ပါသည္။

၂

DCAF

|
SSR BACKGROUNDER

ပံု ( ၁ )

DCAF SSR Aေျခခံ Aေၾကာင္ းAရာလက္ စြ ဲ လံ ု ျခံ ဳေရးက႑

The Security Sector

လံု ျခံဳေရးက႑Aား စံု လ င္စြာ Aဓိပၸာယ္ဖြင္႔ဆ ု ိထ ားမႈတ စ္ခု
လံု ျခံဳေရး ႏွင ္႔ တရားေရးဆုုိင ္ရ ာ ေဆာင္ရ ြက ္ေ ပးသူမ ်ား

ႏုုိင္ငံပု ိင္ လံု ျခံဳေရးဆာင္ရြက္သည္႔Aဖြဲ႔မ်ား

ႏုုိင္ငံပု ိင္မဟုုတ္သည္႔ လံု ျခံဳေရးေဆာင္ရြက္သည္႔Aဖြဲ႔မ်ား

– လက္နက္ကု ိင္တပ္ဖြဲ႔ ႏွင္႔ Aေထာက္Aပံ႔ေပးေရးဌာနမ်ား
– ရဲAဖြဲ႔၊ Uပေဒသက္ေရာက္ေစေရး AထူးျပဳAဖြဲ႔ ေAဂ်င္စီမ်ား
– ရဲတာ၀န္ထမ္း စစ္သည္Aဖြဲ႔ (Gendarmeries)
– သမၼတသက္ေတာ္ေစာင္႔တပ္ဖြဲ႔၊ Aနီးကပ္ေစာင္႔ေရွာက္ေရး တပ္ဖြဲ႔မ်ား
– ႏုုိင္ငံေစာင္႔တပ္ဖြဲ႔မ်ား၊ Aရပ္ဘက္ကာကြယ္ေရး
– ေထာက္လွမ္းေရး ႏွင္႔ လွိ်ဳ႕ ၀ွက္စံုစမ္းေရး Aဖြဲ႔မ်ား
– နယ္စပ္ေရးရာ ႏွင္႔ Aေကာက္ခြန္ Aဖြဲ႔မ်ား
– AလားတူAဖြဲ႔မ်ား

– တရား၀င္မဟုုတ္သည္႔ လက္နက္ကုိင္Aုပ္စုမ်ား (ျပည္သူ႔စစ္၊

ႏုုိင္ငံပု ိင္ တရားေရးေဆာင္႐ြက္ေပးသူမ်ား

– တရားရံု းမ်ား၊ တရားသူႀကီးမ်ား၊ Aစို းရUပေဒAရာရွိမ်ား
– ကာကြယ္ေရးႏွင္႔ စြဲခ်က္တင္ျခင္းကိစၥေဆာင္ရြက္သူမ်ား
– Aက်U္းေထာင္မ်ား၊ Aက်င္႔စာရိတၱပဲျပင္ေရးမ်ား၊
ဖမ္းခ်ဳပ္ထိန္းသိမ္းေရး Aာဏာပုုိင္မ်ား

ကုုမၸဏီမ်ား၊ ပုုဂၢလိက လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႔ ကုုမၸဏီမ်ား

– Aနီးပတ္၀န္းက်င္ ကင္းေစာင္႔ေရွာက္ေရးAဖြဲ႔မ်ား
– Aမ်ိဴးသမီးမ်ားႏွင္႔ဆုိင္ေသာ Aဖြဲ႔မ်ား
– ဓေလ႔ထံုးစံ လံုျခံဳေရးလုုပ္ငန္းမ်ား
– AလားတူAဖြဲ႔မ်ား
ႏုုိင္ငံပု ိင္မဟုုတ္သည္႔ တရားေရးေဆာင္႐ြက္ေပးသူမ်ား

– ေရွ႕ေနမ်ား ႏွင္႔ UပေဒAက်ိဳးေဆာင္မ်ား
– ဘားAသင္းမ်ား (Bar associations)
– Uပေဒပုုိင္းAကူAညီေပးေရးAဖြဲ႔မ်ား ႏွင္႔ လူထုကိုယ္စားျပဳ
AစီAစU္မ်ား

– စစ္ဘက္တရားေရးစနစ္မ်ား
– ႏုုိင္ငံ႔ေထာက္ပံ႔မႈျဖင္႔ Aျခားနည္းျဖင္႔

ႀ ကီးၾကပ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရး

ျပည္သူႏွင္႔ လူမႈAဖြဲ႔Aစည္းတုုိ႔၏ ႀကီးၾကပ္မႈ

– UပေဒျပဳAဖြဲ႔/လႊတ္ေတာ္မ်ား ႏွင္႔ Aထူးျပဳ ေကာ္မတီမ်ား
– တရားစီရင္ေရး Aာဏာပုုိင္မ်ား
– ျပည္သူ႔ေရးရာစံု စမ္းစစ္ေဆးေရး-ဌာနAဖြဲ႔Aစည္းမ်ား
– လူ႔Aခြင္႔Aေရးေကာ္မရွင္မ်ား
– Aက်င္႔ပ်က္ျခစားမႈတု ိက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္မ်ား
– တုုိင္ၾကားမႈကု ိင္တြယ္ေရး လြတ္လပ္သည္႔Aာဏာပို င္မ်ား
– စာရင္းစစ္႐ုံးမ်ား
– AျခားေသာAလားတူAဖြဲ႔ ပုုဂၢိဳလ္မ်ား

– လံုျခံဳေရးႏွင္႔ တရားေရးတုုိ႔Aား ေဆာင္ရြက္သည္႔

စီမံခန္႔ခြဲမႈ

– Aသင္းAဖြဲ႔မ်ား ႏွင္႔ ကုုန္သြယ္မႈ Aသင္းမ်ား
– ႏုုိင္ငံေရးပါတီမ်ား
– စိတ္၀င္စားမႈရွိသည္႔ ျပည္သူမ်ား
– AလားတူAဖြဲ႔ပုဂၢိဳလ္မ်ား

– ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ဌာေနျပည္လံု ျခံဳေရး၊ လူထု လံု ျခံဳေရး
– တရားေရး၀န္ႀကီးဌာန
– ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန
– ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန
– ရဲေကာင္စီမ်ား
– တရားစီရင္ေရးေကာင္စီမ်ား
– တရားစီရင္ေရးဌာနဆုုိင္ရာမ်ား၊ Uပေဒေကာ္မရွင္မ်ား
– AလားတူAဖြဲ႔ပုဂၢိဳလ္မ်ား

ႏုုိင္ငံပုိင္မဟုုတ္

– AလားတူAဖြဲ႔ပုဂၢိဳလ္မ်ား

– ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခံရသူAား ေထာက္ကူေရးAဖြဲ႔မ်ား
– Aက်U္းသားမ်ား ကူညီေပးေရAဖြဲ႔မ်ား
– ဓေလ႔ထု ံးတမ္းAရ တရားေရးေဆာင္ရြက္ေပးသူမ်ား
– ရပ္ရြာတြင္ Aျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရး စနစ္မ်ား
– AလားတူAဖြဲ႔ပုဂၢိဳလ္မ်ား

Aျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရး စနစ္မ်ား

ႏုုိင္ငံပုိင္

ဆန္႔က်င္ဘက္လက္နက္ကု ိင္Aု ပ္စု )

– မိမိကိုယ္မိမိ ကာကြယ္ေရး Aုုပ္စုမ်ား
– စီးပြားျဖစ္ လံုျခံဳေရးလုုပ္ငန္းမ်ား၊ Uပမာ ပုုဂၢလိက လံုျခံဳေရး

စံႏႈန္းျမင္႔မားသည္႔ NGOs မ်ား

– လူ႔Aခြင္႔Aေရးေထာက္ခံAားေပးသူမ်ား
– မိီဒီယာ
– ေဘးဒဏ္ခံ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခံရသူ Aုုပ္စုမ်ား
– Aမ်ိဳးသမီးမ်ားဆုုိင္ရာ Aသင္းAဖြဲ႔မ်ား
– ပညာေရးဆုုိင္ရာ ဌာနAဖြဲ႔Aစည္းမ်ား
– လြတ္လပ္သည္႔ သုုေတသန Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ားႏွင္႔
AၾကံေပးAဖြဲ႔Aစည္းမ်ား

လံု ျခံဳေရးAား စီမ ံခ န္႔ခ ြဲ႔ျခင္း ႏွင ္႔
ႀကီးၾကပ္ထ ိန ္းခ်ဳပ္ျခင္း
SSR Aား Aက်စ္လစ္ဆံု းရွင္းလင္းမႈ၊ ISSAT (2012: 4) Aား Aေျခခံထားပါသည္
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DCAF SSR Aေျခခံ Aေၾကာင္ းAရာလက္ စြ ဲ |လံ ု ျခံ ဳေရးက႑

The Security Sector

လံုျခံဳေရးေဆာင္ရြက္ေပးသည္႔ ႏုုိင္ငံ႔Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ားမွာ မည္သူ
မ်ားနည္း?

လံု ျခံဳေရးက႑Aား စီမ ံခ န္႔ခ ြဲ႔ေ ရး ႏွင ္႔ ႀကီးၾကပ္ထ ိန ္းခ်ဳပ္ေ ရး
တုုိ႔A တြက ္ မည္သ ူ႔တ ြင ္တ ာ၀န္ရ ွိသ နည္း?

လံုျခံဳေရးေဆာင္ရြက္ေပးသည္႔

ႏုုိင္ငံပုိင္Aဖြဲ႔မ်ားမွာ

ႏုုိင္ငံမွတည္ေထာင္ထားၿပီး

လုုံျခံဳေရးတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ျခင္းကုုိ

ဒီမို ကေရစီနည္းက်က်ျဖင္႔

Aရပ္ဘက္

ႏုုိင္ငံ၏ကိုယ္စား Aင္AားAသံုးျပဳရန္ တရား၀င္ခြင္႔ျပဳခံထားရသည္႔ Aဖြဲ႔Aစည္း

ထိန္းခ်ဳပ္မႈ၊ တရားUပေဒစုုိးမုုိးေရး ႏွင္႔ လူ႔Aခြင္႔AေရးAားေလးစာမႈ စသည္႔

မ်ားျဖစ္ပါသည္။ Aင္းAားAသံုးျပဳျခင္းတြင္ ပါ၀င္ေသာAရာမ်ားမွာ Aင္Aားျပ

တုုိ႔၏

ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းႏွင္႔ Aခ်ိဳ႕ေသာAေျခခံAခြင္႔Aေရးမ်ားကုုိ

ေကာင္းမြန္သည္႔

သီးျခားAေျခAေန

မ်ားတြင္ Uပေဒကျပ႒ာန္းေပးထားသည္႔Aတုုိင္း ကန္႔သတ္ျခင္းတုုိ႔ပါ၀င္ပါသည္။
လံုျခံဳေရးက႑တစ္ခုျခင္းစီတုိင္းသည္ ကြဲျပားေသာ္လည္း လံုျခံဳေရးေဆာင္ရြက္
ေပးသည္႔ ႏုုိင္ငံပုိင္Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေလ႔ရွိသည္မ်ားမွာ -

–

လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႔မ်ား၊

Uပမာ

ၾကည္းတပ္၊

ေရတပ္၊

Aတြင္းမွ

ေလတပ္မ်ား၊

စီမံခန္႔ခြဲျခင္း

SSGက

ႏွင္႔

ႀကီးၾကပ္ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းAား

ေတာင္းဆုုိပါသည္။

ယင္းကဲသု ိ႔ေသာ

လံု ျခံဳေရးတာ၀န္ထမ္းေဆာင္သူမ်ားကုုိ

မူေဘာင္

Aဖြဲ႔Aစည္းAတြင္းႏွင္႔

Aျပင္မွ ေစာင္႔ၾကည္႔ႀကီးၾကပ္မႈေပးျခင္းAားျဖင္႔ တာ၀န္ခံမႈကု ိ ရရွိေစပါသည္။
ေစာင္႔ၾကည္႔ႀကီးၾကပ္ရန္ ကိရိယာမ်ား ႏွင္႔ စနစ္ယႏၱရားAား ရွင္းလင္းေသာ
တာ၀န္၀တၱရားမ်ား၊

ကမ္းေျခေစာင္႔တပ္မ်ား ႏွင္႔ Aျခားစစ္တပ္ႏွင္႔ Aရန္တပ္ ဖြဲ႔စည္းထားမႈမ်ား

–

မူေဘာင္Aတြင္းမွ

ပြင္႔လင္းျမင္သာသည္႔

လုုပ္ငန္းစU္

ႏွင္႔

ျပည္သူ႔ထံ

လွ်င္ျမန္ထိေရာက္စြာတုု႔ံျပန္မႈရွိျခင္း စသည္တု ိ႔Aေပၚတြင္ Aေျခခံရပါမည္။
ႏုုိင္ငံပုိင္ ႏွင္႔ ႏုုိင္ငံပုိင္မဟုုတ္သည္႔ ေဆာင္ရြက္လႈပ္ရွားသူAဖြဲ႔ေပါင္းစံုသည္ လုုံျခံဳ
ေရးက႑Aား စီမံခန္႔ခြဲျခင္း ႏွင္႔ ႀကီးၾကပ္ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းတုုိ႔တြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္

Uပေဒသက္ေရာက္ေစေရး ျပည္သူပိုင္Aဖြဲ႔Aစည္း၊ Uပမာ ရဲAဖြဲ႔၊ ရဲတာ၀န္

ပါသည္ (ပံု (၂) ကိုၾကည္႔ပါ)။

ထမ္းစစ္သည္Aဖြဲ႔ (gendarmerie) ႏွင္႔ Aရန္ရဲလုပ္ငန္းတပ္ဖြဲ႔မ်ား
Aဖြဲ႔Aတြင္းႏွင္႔ Aျပင္ ႀကီးၾကပ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈ စံနမူနာျဖစ္သည္႔ Aခန္းက႑မ်ားႏွင္႔

–

Aုုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုုိင္းဆုုိင္ရာပုုဂိၢဳလ္မ်ားAတြက္

သက္ေတာ္ေစာင္႔တပ္ဖြဲ႔မ်ား၊

Uပမာ သမၼတသက္ေတာ္ေစာင္႔ကိုယ္ရံေတာ္Aဖြဲ႔မ်ား သုုိ႔မဟုုတ္ Aနီးကပ္
ေစာင္႔ေရွာက္ေရးတပ္စိတ္မ်ား

တာ၀န္၀တၱရားမ်ားတြင္ ေAာက္ပါမ်ားပါ၀င္ပါသည္ -

–

လံုျခံဳေရးတာ၀န္ထမ္းေဆာင္သည္႔ ႏုုိင္ငံပုိင္Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ားသည္ တာ၀န္

ထမ္းေဆာင္သူမ်ားကို Aဆင္႔ျမင္႔မားစြာျဖင္႔ လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေစရန္

–
–
–

စစ္ဘက္ Aရပ္ဘက္ AပါA၀င္၊ ျပည္ပႏွင္႔ ႏုုိင္ငံတြင္း ေထာက္လွမ္းေရးဌာ

Aဖြဲ႔Aစည္းAတြင္း ႀကီးၾကပ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈ လုုပ္ထံုးလုုပ္နည္းမ်ားကုုိ Aသံုျပဳ

နမ်ား

ပါသည္၊ Uပမာ Aဖြဲ႔တြင္း စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးစနစ္မ်ား၊ ကြပ္ကဲမႈA

နယ္ျခားေစာင္႔တပ္မ်ား ႏွင္႔ Aေကာက္ခြန္Aာဏာပိုင္မ်ား

ဆင္႔ဆင္႔တုိင္းတြင္

သီးသန္႔တပ္ဖြဲ႔မ်ားႏွင္႔
တပ္ဖြဲ႔မ်ား၊

နယ္ေျမလံု ျခံဳေရးAဖြဲ႔မ်ား၊

ႏုုိင္ငံေစာင္႔တပ္ဖြဲ႔မ်ား၊

ႀကီးၾကပ္ေရးစြမ္းရည္

ႏွင္႔

စြမ္းေစာင္ရည္တုိ႔Aား

ျပန္လည္သံုးသပ္မႈမ်ား စသည္တုိ႔ပါ၀င္ပါသည္။ လံုျခံဳေရးက႑Aား စီမံခန္႔
ခြဲကာ

ျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရး

ျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရးႏွင္႔

တပ္ဖြဲ႔စည္းထားမႈမ်ား၊ ႏုုိင္ငံAစို းရႏွင္႔ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္လု ပ္ကု ိင္ေသာ စီးပြား
ျဖစ္လံု ျခံဳေရးေဆာင္ရြက္ေပးသူမ်ား

ႀကီးၾကပ္ေပးေသာ

လြတ္လပ္သည္႔

ျပင္ပAဖြဲ႔Aစည္းမ်ား၏

၀င္ေရာက္စစ္ေဆးျခင္းကုုိလည္း လက္ခံရပါသည္။

Aေရးေပၚ

–

ႏုုိင္ငံAစိုးရAဖြဲ႔ ( Aစိုးရ၊ AစုုိးရAဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ သုုိ႔မဟုုတ္ ႏုုိင္ငံ႔Aႀကီး
Aကဲ) သည္ Aႀကီးတန္း စီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင္႔ စီမံAုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္မွတစ္ဆင္႔

Aမ်ိဳးသားAေရး AေျခAေနAရပ္Aရပ္ရွိသည္႔Aေလွ်ာက္ လံုျခံဳေရးေဆာင္ရြက္

လံုျခံဳေရးမူ၀ါဒAတြက္ Aတည္ျပဳဆံုးျဖတ္ေပးျခင္း ႏွင္႔ လုုံျခံဳေရးလုုပ္ငန္း

ေပးသည္႔ ႏုုိင္ငံပုိင္Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ား စာရင္းAင္းမွာ ကြဲျပားပါလိမ္႔မည္ - Uပမာ

မ်ားကုုိ

ႏုုိင္ငံတုိင္းတြင္

သုုိ႔ေသာ္

သုုိ႔မဟုုတ္ Aႀကံေပး ကဲ႔သုိ႔ေသာ ညွိႏႈိင္းေရးAဖြဲ႔မ်ားပါ၀င္ေလ႔ရွိပါသည္။

လံုျခံဳေရးက႑၏

AစုုိးရAဖြဲ႔သည္ AဓိကAားျဖင္႔ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ခံထားရသည္႔ လႊတ္

စစ္တပ္

သုုိ႔မဟုုတ္

လံုျခံဳေရးဆာင္ရြက္ေပးသည္႔

gendarmeries

တုုိ႔မရွိပါ

ႏုုိင္ငံပုိင္Aဖြဲ႔မ်ားAားလံုးသည္

-

Aဓိပၸာယ္ဖြင္႔ဆုိမႈတုိင္းတြင္ ပါ၀င္ၾကပါသည္။

Aတြက္

သဟဇာတျဖစ္သည္႔

ေကာင္းမြန္ေသာ

လံုျခံဳေရးက႑၏

SSG

Aက်U္းေျမာင္းဆံုး

AယူAဆ

Aမ်ိဳးသားလံုျခံဳေရးေကာင္စီ

တာ၀န္ခံၾကသလုုိ၊

တစ္ခါတစ္ယံ

ပံုမွန္တုိက္ရိုက္ေရြးေကာက္ပြဲ

မ်ားမွတစ္ဆင္႔၊ ထို႔ျပင္ တရားစီရင္ေရး ျပန္လည္သံုးသပ္မႈ၊ သတင္းမီဒီယာ

ႏွင္႔

ႏွင္႔ လူထုတုိင္ပင္ႏွီးေႏွာပြဲ၊ ျငင္းခံုေဆြးေႏြးပြဲ တုုိ႔မွတစ္ဆင္႔လည္းျဖစ္ပါသည္။

Aဓိပၸာယ္ဖြင္႔ဆုိ

ထားျခင္းတြင္မွာေတာင္ လံုျခံဳေရးေဆာင္ရြက္မႈAတြက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ႏွင္႔ ႀကီးၾကပ္မႈ
တုုိ႔Aား တာ၀န္ရွိသည္႔ ႏုုိင္ငံ၏ဖြဲ႔စည္းပံုမ်ား၊ Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ားႏွင္႔ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား
ပါ၀င္ၾကပါသည္။

Aမ်ားAားျဖင္႔

ေတာ္ သုုိ႔မဟုုတ္ UပေဒျပဳAဖြဲ႔တုိ႔မွတစ္ဆင္႔ ၎တုုိ႔၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား

သုုိ႔ေသာ္ လံုျခံဳေရးက႑တြင္ ႏုုိင္ငံပုိင္လံုျခံဳေရးေဆာင္ရြက္ေပးသူမ်ားထက္ မ်ား
ျပားေသာAရာမ်ားရွိပါေသးသည္။

ထိန္းခ်ဳပ္ရာတြင္

–

Aစုုိးရ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား သည္ လံု ျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားAား စီမံAု ပ္ခ်ဳပ္ေရး၊

ဖြဲ႔စည္းေပးေရး ႏွင္႔ ဘတ္ဂ်က္Aသံု းစရိတ္ စသည္႔တု ိ႔ကို Aစို းရကို ယ္စား
စီမံခန္႔ခြဲေပးပါသည္၊ ယင္းသုုိ႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ မူ၀ါဒမ်ားAား Aေကာင္
Aထည္ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ လို Aပ္မည္႔Aရင္းAျမစ္မ်ားကုုိ ေထာက္ပံ႔ေပး
ျခင္းျဖင္႔ျဖစ္ပါသည္။

လံု ျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားႏွင္႔ ေနာက္ဆံု းAေျခAေနမွ ထိ

ေတြ႔ႏု ိင္သည္႔ ႏုုိင္ငံ႔ေရးရာAာဏာပုုိင္ (Uပမာ Aမ်ားAားျဖင္႔ ႏုုိင္ငံ႔Aႀကီး
Aကဲ) စသည္တု ိ႔Aား ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားသည္ ႏို င္ငံေရးAရခြဲျခမ္းထားသည္႔
AကာAရံကု ိျဖစ္ေစပါသည္ - AေျခAေနAေပၚမူတည္ကာ ယင္ း ကိ စ ၥ မ ်ား
တြ င ္ ပ ါ၀င္ သ ည္ မ ်ားမွ ာ ကာကြ ယ ္ ေ ရး၊ ျပည္ ထ ဲ ေ ရး၊ တရားေရး သု ု ိ ႔ မ ဟု ု တ ္
ဘ႑ာေရး စသည္ ႔ ၀န္ ႀ ကီ း ဌာနမ်ားႏွ င ္ ႔ AျခားAလားတူ သ ည္ ႔ ဌ ာနမ်ား
ျဖစ္ ပ ါသည္ ။
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SSR BACKGROUNDER

DCAF SSR Aေျခခံ Aေၾကာင္ းAရာလက္ စြ ဲ |လံ ု ျခံ ဳေရးက႑

The Security Sector

လႊတ္ေတာ္ သုုိ႔မဟုုတ္ UပေဒျပဳAဖြဲ႔ ႏွင္႔ ယင္း၏ Aထူးျပဳထားသည္႔ေကာ္မ

ျပ႒ာန္းUပေဒပါ

တီမ်ားသည္ လံုျခံဳေရးဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားAေပၚတြင္ Uပေဒျပဳကာ၊ လံုျခံဳေရး
က႑Aတြက္ ဘတ္ဂ်က္မ်ားကုုိ Aေသးစိတ္စိစစ္၊ ျပင္ဆင္ကာ Aတည္ျပဳ
ေပးပါသည္၊

လံုျခံဳေရးမူ၀ါဒမ်ားကုုိ

ေရးAဖြ ဲ ႔ မ ်ား၊ Aက်င္ ႔ ပ ်က္ ျ ခစားမႈ တ ိ ု က ္ ဖ ်က္ ေ ရးေကာ္ မ ရွ င ္ မ ်ား၊ စာရင္ း စစ္ ခ ်ဳပ္
ရံ ု း မ်ားႏွ င ္ ႔ UပေဒAရတာ၀န္ ေ ပးAပ္ ျ ခင္ း ခံ ထ ားရေသာ ဓေလ႔ ထ ံ ု း တမ္ း Aရျဖစ္

ေရးဆုုိင္ရာ မူ၀ါဒမ်ား ႏွင္႔ လုုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို ႏုုိင္ငံေရးပါတီမ်ားက

သည္ ႔ Aာဏာပု ု ိ င ္ မ ်ား တု ု ိ ႔ ျ ဖစ္ ၾ ကပါသည္ ။ AဆုုိပါAဖြဲ႔Aစည္းမ်ားသည္ ျပည္သူ

AေသAခ်ာ စU္းစားခ်င္႔ခ်ိန္ႏုိင္ရန္ Aမ်ားျပည္သူ ဆုုိင္ရာ AႀကံUာဏ္ႏွီး

လူထုထံမွ တုုိင္တန္းခ်က္မ်ားကို လက္ခံကာ စံုစမ္းစစ္ေဆးၿပီး Aစီရင္ခံစာမ်ား

ေႏွာပြဲ ဖုုိရမ္မ်ားကုုိ ျပဳလုုပ္ေပးပါသည္၊ လံုျခံဳေရးAေရးကိစၥမ်ားတြင္ လူမႈA

ထုုတ္ျပန္၍

ဖြဲ႔Aစည္း၏ ထည္႔ သြင္းေျပာဆုုိခ်က္မ်ားကုုိ ေတာင္းခံပါသည္။
သည္ လံု ျခံဳေရး

–

တြင္ လံု ျခံဳေရးတပ္မ်ား ၎တုုိ႔တာ၀န္မ်ားထမ္းေဆာင္ရာတြင္ ျပည္တြင္း
ႏွင္႔ ႏုုိင္ငံတကာ Uပေဒမ်ားကုုိ လို က္နာျခင္းရွိရန္ ေသခ်ာေစျခင္းAားျဖင္႔၊
Uပမာ တရား၀င္ေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္သည္႔ ၀ရန္းထုုတ္ျခင္းမ်ား၊ စံု းစမ္းစစ္
ေမးျခင္းမ်ား၊ နယ္ေျမထိန္းသိမ္းေရးေစာင္႔ၾကည္မႈနည္းလမ္းမ်ားႏွင္႔ ရွာေဖြ
ျခင္းAားျဖင္႔

Aထူးလုုပ္ပု ိင္ခြင္႔AားAသံု းခ်ပံု Aား

ေသာ္လည္းေကာင္း၊

လံု ျခံဳေရး

တစ္ခါတစ္ယံ

သက္ဆုိင္ရာကိစၥAား

၎တုုိ႔၏

လုုပ္ပုိင္ခြင္႔ျဖင္႔

ညႊန္ၾကားမႈ AၾကံUာဏ္ေပးခ်က္မႈမ်ားကို လုုိက္နာရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။

က႑Aေပၚ ႀကီးၾကပ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရး Aခန္းက႑တစ္ရပ္ကို ေဆာင္ရြက္ရာ

စစ္ေဆးေရးမ်ား၊ AျခားAလားတူကိစၥမ်ားAတြက္

ႏုုိင္ငံAစိတ္Aပုုိင္းAျဖစ္ဖြဲ႔စည္း

ေသာတု ု ိ င ္ တ န္ း မႈ က ု ိ င ္ တ ြ ယ ္ ေ ရးAာဏာပု ု ိ င ္ မ ်ား၊ ျပည္ သ ူ ႔ ေ ရးရာ စံ ု စ မ္ း စစ္ ေ ဆး

လံုျခံဳေရး တပ္ဖြဲ႔မ်ား၏ လုုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို စုုံစမ္းစစ္ေဆးပါသည္၊လံုျခံဳ

တရားေရး Aာဏာပုုိင္မ်ား (Aရပ္ဘက္ႏွင္႔ စစ္ဘက္)

သည္

သည္႔Aဖြဲ႔မ်ားျဖစ္ပါသည္ - Uပမာ လူ ႔ A ခြ င ္ ႔ A ေရးေကာ္ မ ရွ င ္ မ ်ား၊ လြ တ ္ လ ပ္

Aေကာင္Aထည္ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္

လံုျခံဳ ေရးက႑၏ လုုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ခ်က္ကုိ ႀကီးၾကပ္ထိန္းခ်ဳပ္ပါသည္၊

–

AထူးAဖြဲ႔Aစည္းမ်ား

ထားေသာ Aဖြဲ႔မ်ားျဖစ္ကာ ႏုုိင္ငံေရးAရေကာ တရား၀င္ပါ Aစုုိးရႏွင္႔ ကင္းလြတ္

ဆံု းျဖတ္ေဆာင္ရြက္
ႀကီးၾကပ္ျခင္းAားျဖင္႔

Aမူထမ္းAရာထမ္းမ်ားAား

Uပေဒခ်ဳိး

တစ္သီးပုုဂၢလပုုဂၢိဳလ္မ်ား၊ သတင္းမီဒီယာ ႏွင္႔ လူမႈAဖြဲ႔Aစည္းမ်ား သု ု ေ တသ

နျပဳလု ု ပ ္ ျ ခင္ း မ်ား၊

ျငင္ း ခံ ု ေ ဆြ း ေႏြ း ျခင္ း မ်ားႏွ င ္ ႔

Aျခား

လိ ု က ္ လ ံ ေ ဆာင္

ရြ က ္ ေ ပးျခင္ း လု ု ပ ္ င န္ း ေဆာင္ တ ာမ်ား စသည္ တ ု ိ ႔ တ ြ င ္ ပါ၀င္ ေ ဆာင္ ရ ြ က ္ က ာ
လံ ု ျ ခံ ဳ ေရးလု ု ပ ္ င န္ မ ်ားAတြ က ္ ႏ ွ င ္ ႔ Aစု ု ိ း ရ၏ လံ ု ျ ခံ ဳ ေရးမူ ၀ ါဒAတြ က ္ Aေရးပါ
Aေထာက္ က ူ ျ ပဳႏု ု ိ င ္ ပ ါသည္ ။

ျပည္ သ ူ လ ူ ထ ု ႏ ွ င ္ ႔

ႏု ု ိ င ္ င ံ မ ွ လ ံ ု ျ ခံ ဳ ေရးေဆာင္ ရ ြ က ္

ေပးမႈ မ ်ားတြ င ္ ျမင္ ႔ မ ားေသာစံ ႏ ႈ န ္ း မ်ားကိ ု ၎တု ု ိ ႔ က စိ တ ္ ၀ င္ တ စားရွ ိ ျ ခင္ း သည္
လံ ု ျ ခံ ဳ ေရးက႑တြ င ္ ၎တု ု ိ ႔ A ား မရွ ိ လ ွ ် င္ မ ျဖစ္ ေ သာ Aစိ တ ္ A ပိ ု င ္ း ျဖစ္ ေ စပါ
သည္ ။

ေဖာက္ျခင္းAတြက္ တာ၀န္ခံေစျခင္းAားျဖင္႔ေသာ္လည္းေကာင္း စသည္
တုုိ႔ျဖစ္ပါသည္။

တရားေရးက႑တြ င ္

တာ၀န္ ထ မ္ း ေဆာင္ သ ူ မ ်ားသည္

လည္ း လံ ု ျ ခံ ဳ ေရးမူ ၀ ါဒႏွ င ္ ႔ Aစိ ု း ရႏွ င ္ ႔ လံ ု ျ ခံ ဳ ေရးတပ္ ဖ ြ ဲ ႔ မ ်ား၏ လု ု ပ ္ င န္ း
ေဆာင္ တ ာမ်ားသည္

Aတည္ ျ ပဳထားသည္ ႔

သတ္ မ ွ တ ္ ခ ်က္ မ ်ားႏွ င ္ ႔

ဖြ ဲ ႔ စ ည္ း ပံ ု A ေျခခံ U ပေဒAမိ န ္ ႔ A ာဏာမ်ားကု ု ိ လိ ု က ္ န ာမႈ ရ ွ ိ ေ စရန္ ေသခ်ာ
ေစပါသည္ - Uပမာ ဖြဲ႔စည္းပံု AေျခခံUပေဒ၏ လုုပ္ပု ိင္ခြင္႔Aာဏာရွိသည္႔
တရားရံု းမ်ားသည္

Aသစ္ေသာUပေဒမ်ား သုုိ႔မဟုုတ္ မူ၀ါဒမ်ားသည္

တရား၀င္မႈရွိမရွိစစ္ေဆးေသာAခါျဖစ္ပါသည္။

ပံု ( ၂)

လံုျခံဳေရးက႑Aား ႀကီးၾကပ္ျခင္းတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္သူ

ေျမာက္မ်ားစြာရွိပါသည္။

an d m an a gem en t
လႊတ္ေတာ္ သုုိ႔မဟုုတ္
UပေဒျပဳAဖြဲ႔၊
Aထူးျပဳေကာ္မတီမ်ား

Aု ုပ ္ခ်ဳပ္ ေရး နွ င္ ႔
၀န္ ႀကီးဌာနမ်ား

Aဖြ ႔ဲ Aစည္းAတြ င္း
ႀကီးၾကပ္ထိ န္း ခ်ဳပ္ေ ရး
စနစ္

ျပည္သ ူ၊
လူ မႈ Aဖြ႔ဲAစည္ း
ႏွ င္ ႔ မီ ဒီယာ

လံု ျ ခံဳေရးAတြက ္

တရားေရး
Aာဏာပိ ု င္မ ်ား

ေဆာင္ရ ြ က္မ ႈ

္A ေျခခံUပေဒႏွ င္႔ တုု ိက္ ဆုိ င္
သုံ းသပ္ ေရးAဖြဲ ႔
Uပေဒျပ႒ာန္း ခ်က္
ပါ Aဖြ ႔ဲ Aစည္းမ်ား
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တရားေရးက႑သည္ လံုျခံဳေရးက႑၏ Aစိတ္Aပိုင္းျဖစ္ပါသ
လား?
တရားေရးက႑ကုုိ

Aဓိပၸာယ္Aမ်ိဳးမ်ိဳးဖြင္႔ဆုိႏုိင္ေသာ္လည္း

Aက်ယ္ျပန္႔ဆံုး

ေသာဖြင္႔ဆုိထားမႈတြင္ တရားေရးက႑Aား ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲေပး
ျခင္း နွင္႔ ႀကီးၾကပ္ျခင္းတုုိ႔တြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္သည္႔ ႏုုိင္ငံပိုင္ ႏွင္႔ ႏုုိင္ငံပိုင္မဟုုတ္
ေသာ ေAဂ်င္စီမ်ား ႏွင္႔ Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ားAားလံုးပါ၀င္ပါသည္ -

–

တရားစီရင္ေရး၊ ကာကြယ္ေရး ႏွင္႔ စြဲခ်က္တင္ဆုိေရး၊ ႏွင္႔

Aစုုိးရ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္၏ Aထူးျပဳေကာ္မတီမ်ားႏွင္႔
တာ၀န္ယူရေသာ Aထူးႀကီးၾကပ္ေရးAဖြဲ႔Aစည္းမ်ား
Uပေဒကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား ႏွင္႔ သက္ဆုိင္ရာ ေလ႔က်င္႔သင္ၾကားေပးေရး

လို႔ငွာ ျပဳမူရာတြင္ ဒီမုိကေရစီက်သည္႔ Aရပ္ဘက္မွထိန္းခ်ဳပ္မႈ၊
တရားUပေဒစိုးမိုးမႈႏွင္႔ လူAခြင္႔AေရးAားေလးစားမႈ Aစရွိသည္႔
မူေဘာင္တစ္ခုAတြင္းမွ ျပဳလုုပ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းAားျဖင္႔ ႏုုိင္ငံ ႏွင္႔
တုုိ႔တက္ေစမည္႔

ႏုုိင္ငံေရးလုုပ္ငန္းစU္၊

လုုပ္ငန္းစU္ျဖစ္ပါသည္။

ေကာင္းမြန္ေသာ

Aုုပ္ခ်ဳပ္မႈ၏ Aေျခခံမူမ်ားကုုိ လံုျခံဳေရးက႑Aေပၚသက္ေရာက္
ေစျခင္းမွာ SSR ၏ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုုိင္ျဖစ္ပါသည္။ လံုျခံဳေရး
Aား ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲ႔ေပးျခင္းႏွင္႔ ၾကီးၾကပ္ေပးျခင္း
စသည္တုိ႔တြင္ ပါ၀င္ေသာ လုုပ္ေဆာင္သူAားလံုးႏွင္႔ SSR က
သက္ဆုိင္ၿပီး

၎တုုိ႔၏Aခန္းက႑မ်ားႏွင္႔

တာ၀န္၀တၱရားမ်ား

မႈႏွင္႔ တာ၀န္ခံမႈ ႏွစ္ခုစလံုးAား တိုးတက္ေစရန္ ျဖစ္ေနသမွ်ကာ
လပတ္လံုး SSR လုုပ္ငန္းAစီAစU္မ်ားသည္ လံုျခံဳေရးေဆာင္
ရြက္ေပးသူAဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ထဲကုိသာျဖစ္ျဖစ္ သုုိ႔မဟုုတ္ က႑တစ္ခုလံုး
လည္ပတ္ေစသည္႔ နည္းလမ္းကိုပဲျဖစ္ျဖစ္ AဓိကAေလးေပးထား

–

တရားUပေဒသက္ေရာက္ေစေရး ေAဂ်င္စီAဖြဲ႔မ်ား

–

Aက်U္းေထာင္မ်ား ႏွင္႔ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္မႈAတုုိင္းAေရးယူျခင္းတြင္ တာ၀န္

ႏုုိင္ပါသည္။ ဒီမိုကေရစီက်သည္႔ Aရပ္ဘက္ထိန္းခ်ဳပ္မႈ၊ တရား

ရွိေသာ စာရိတၱပဲျပင္ေရးေAဂ်င္စီမ်ား

Uပေဒစုုိးမုုိးမႈႏွင္႔ လူ႔Aခြင္႔AေရးAား ေလးစားမႈတုိ႔ကုိ တုုိးတက္
ေAာင္မေဆာင္ရြက္ပဲ လံုျခံဳေရးက႑၏ စြမ္းရည္ ႏွင္႔ ထိေရာက္
မႈကုိ တုုိးတက္ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို SSR Aျဖစ္မယူမွတ္ႏုိင္ပါ။

တရားေရးလုုပ္ငန္းAတြက္ စံႏႈန္းျမင္႔မားေစသူမ်ားျဖစ္သည္႔ ျပည္သူလူထု
ဘက္ႏွင္႔ လူမႈAဖြဲ႔Aစည္းမ်ား ပါ၀င္ပတ္သက္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား

–

ႏွင္႔ စီမံခန္႔ခြဲေပးျခင္းတုုိ႔ကုိ ပုုိ၍ထိေရာက္၍ ပိုမိုတာ၀န္ခံေစျခင္းA

Aားလံုးကုုိ လႊမ္းျခံဳပါသည္။ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုုိင္မွာ ထိေရာက္

Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ား

–

SSR

ဟူသည္မွာ လံုျခံဳေရးAား ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ ႀကီးၾကပ္ေပးျခင္း

နည္းစနစ္ဆန္သည္႔

တရားေရးစနစ္Aား စီမံခန္႔ခြဲAုပ္ခ်ဳပ္မႈေပးေရးနွင္႔ ႀကီးၾကပ္ျခင္းတုုိ႔Aတြက္

–

လံုျခံဳေရးက႑Aား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး (SSR)

လူသားတုုိ႔လံုျခံဳေရးကုုိ

တရားရံုးAမႈထမ္းမ်ား၊ စစ္ဘက္တရားစီရင္ေရးစနစ္AပါA၀င္။

–

DCAF SSR Aေျခခံ Aေၾကာင္ းAရာလက္ စြ ဲ | လံ ု ျခံ ဳေရးက႑

Aလြတ္သေဘာ ႏွင္႔ ထံုးတမ္းစU္လာ တရားေရးရာကိစၥေဆာင္ရြက္ေပးသူ
မ်ား

SSR

ႏွင္႔ပတ္သက္၍

ထပ္ဆင္႔သိရွိလုိပါက

SSR

AေျခခံA

ေၾကာင္းAရာလက္စြဲမ်ားျဖစ္ၾကသည္႔ “လံုျခံဳေရးက႑Aား ျပဳျပင္
ေျပာင္းလဲေရး” ႏွင္႔ “က်ား-မ တန္းတူညီမွ်ေရး ႏွင္႔ လံုျခံဳေရး
က႑Aား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး” တုုိ႔ကုိ ေက်းဇူျပဳ၍ကုုိးကားပါ။

တရားေရးက႑သည္ ထင္ရွားသည္႔ နည္းလမ္းႏွစ္သြယ္ျဖင္႔ ႏုုိင္ငံ ႏွင္႔ လူသား
တုုိ႔၏ လံုျခံဳေရးကုုိ ျဖည္႔ဆည္းေပးပါသည္။

1.

တရားေရးက႑သည္ တရားUပေဒစုုိးမုုိးေရးကုုိ ထိန္းသိမ္းေစာင္႔ေရွာက္ျခင္း
Aားျဖင္႔ လံုျခံဳေရးAား Aေထာက္Aပံ႔ျဖစ္ေစပါသည္။ တရားေရးဆိုင္ရာ

Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ား - စစ္ဘက္ ႏွင္႔ Aရပ္ဘက္ ႏွစ္ဘက္လံုး - စြဲခ်က္တင္ဆုိ
မႈ၊ စစ္ေဆးစီရင္မႈမ်ား ႏွင္႔ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္မႈတုိ႔Aားျဖင္႔ တရားUပေဒစုုိးမုုိး
ေရးကို ထိန္းသိမ္းေစာင္႔ေရွာက္၍ Aသက္၀င္ေစ ပါသည္။ တရားေရးAဖြဲ႔
Aစည္းမ်ားသည္ လံုျခံဳေရးဆုုိင္ရာAဖြဲ႔A စည္းမ်ား၏ လုုပ္ငန္းAတြက္
မရွိမျဖစ္လုိAပ္ရာ၊ Aထူးသျဖင္႔ ရဲAဖြဲ႔ျဖစ္ပါသည္။

2.

ဆက္ထားမႈေၾကာင္႔ လံုျခံဳေရးက႑Aား စံုစံုလင္လင္ Aဓိပၸာယ္ဖြင္႔ဆုိမႈမ်ားတြင္
တရားေရးက႑တစ္ရပ္လံုး

သုုိ႔မဟုုတ္

Aစိတ္Aပိုင္းAားျဖင္႔

ပါ၀င္ပါသည္။

ပုုိ၍က်U္းေျမာင္းေသာဖြင္႔ဆုိမႈ၏ မတူညီသည္႔Aရာမွာ ႀကီးၾကပ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးႏွင္႔
ျပစ္မႈဆုိင္ရာUပေဒAာဏာသက္ေရာက္ေစေရးတုုိ႔ကုိသာ ထည္႔သြင္းပါ၀င္ေစျခင္း
ျဖစ္ပါသည္။ လံုျခံဳေရးက႑Aား တရား၀င္Aဓိပၸာယ္ဖြင္႔ဆုိထားမႈတြင္ မည္သည္႔
တရားေရးက႑Aဖြဲ႔ကပါ၀င္ေနသည္မွာ Aေၾကာင္းမဟုုတ္ပဲ SSR လမ္းေၾကာင္း

တရားေရးရာက႑သည္ လံုျခံဳေရးက႑Aား ႀကီးၾကပ္ထိန္းခ်ဳပ္ေပးပါသည္

-

တရားေရးဆိုင္ရာႏွင္႔ လံုျခံဳေရးဆုုိင္ရာ Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ားတုုိ႔သည္ နီးကပ္စြာခ်ိတ္

လံုျခံဳေရးက႑Aားထိန္းခ်ဳပ္သည္႔ Uပေဒမ်ား၏ ဖြဲ႔စည္းပံုAေျခခံAရ

Uပေဒသက္ေရာက္မႈAေပၚတြင္ႏွင္႔ လံုျခံဳေရးက႑၏ Aရာထမ္းAမႈထမ္း
မ်ား၏ တရားUပေဒႏွင္႔Aညီျဖစ္ျခင္းရွိမရွိAေပၚတြင္ တရားေရးက႑မွAာ

ေပၚသုုိ႔ခ်ီတက္ရာ၀ယ္ တစ္ေပါင္းတစ္စည္းတည္းနည္းျဖင္႔ လံုျခံဳေရးႏွင္႔ တရားေရး
ကုုိ ခ်ိတ္ဆက္ေပးမႈကသာ Aေရးပါပါသည္။ တရားေရးက႑ႏွင္႔ ေကာင္းမြန္
သည္႔ SSG တုုိ႔Aား ထပ္ဆင္႔သိရွိလိုပါက SSR AေျခခံAေၾကာင္းAရာလက္စြဲ
ျဖစ္သည္႔ “တရားေရးက႑” ကုုိ ေက်းဇူးျပဳ၍ ၾကည္႔ရႈပါ။

ဏာပုုိင္မ်ားက စိုမိုးမႈျပဳပါသည္။ တရားေရးဆိုင္ရာ Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ားသည္
Aမႈထမ္းမ်ား၏

Uပေဒဆုုိင္ရာAခြင္႔Aေရးကိုလည္း

ကာကြယ္ေပးၿပီး၊

လံုျခံဳေရးက႑Aား ႏုုိင္ငံေရးပုုိင္းဆုုိင္ရာတြင္ Aသံုးခ်ႀကိဳးကုုိင္ျခယ္လွယ္
ခံရျခင္းမွ တားဆီးေပးပါသည္။

6

၆
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SSR BACKGROUNDER

DCAF SSR Aေျခခံ Aေၾကာင္ းAရာလက္ စြ ဲ | လံ ု ျခံ ဳေရးက႑

The Security Sector

လံု ျခံဳေရးဆိုင္ရာ ႏွင္႔ တရားေရးဆုုိင္ရာတုုိ႔A ား ေဆာင္ရြက ္

စီးပြားျဖစ္Aခေၾကးေငြယူ၍ လံုျခံဳေရးေဆာင္ရြက္ေပးသူမ်ားသည္

ေပးသည္႔ ႏုုိင္ငံ႔A ဖြဲ႔A စည္းမဟုုတ ္သ ည္႔သ ူမ်ားသည္ လံု ျခံဳေရး

လံုျခံဳေရးက႑၏ Aစိတ္Aပိုင္းျဖစ္ပါ သလား?

က ႑ ၏ Aစိတ ္A ပုုိင္ း ျဖစ္ပါသလား?

Aခေၾကးေငြယူ၍ လံုျခံဳေရးေဆာင္ရြက္ေပးသည္႔Aဖြဲ႔မ်ားမွာ လူသူမ်ားႏွင္႔ Uစၥာ

ႏုုိင္ငံသည္သာ လံုျခံဳေရးႏွင္႔ တရားေရးဆုုိင္ရာကိစၥတုိ႔ ေဆာင္ရြက္သည္မဟုုတ္
ပဲ၊ လုုိAပ္ခ်က္မ်ားျပည္႔မီေAာင္ ႏုုိင္ငံကေဆာင္ရြက္သည္ မေဆာင္ရြက္သည္

ကိုမၾကည္႔ပဲ လူမ်ားတုုိ႔သည္ ၎တုုိ႔ကိုယ္ပုိင္Aိမ္မ်ားႏွင္႔ ရပ္ရြာAသိုက္A၀န္း
မ်ားတြင္ လံုျခံဳေရးႏွင္႔ တရားေရးတုုိ႔ ျဖည္႔ဆည္းရန္ ျပဳမူေလ႔ရွိပါသည္။ လူ တ ု ိ ႔
သည္

၎တု ု ိ ႔ ၏ ကိ ု ယ ္ ပ ု ိ င ္ လ ံ ု ျ ခံ ဳ ေရးကိ ု

ျဖည္ ႔ ဆ ည္ း ရန္

နည္ း လမ္ း ေပါင္ း မ်ား

စြ ာ ျဖင္ ႔ စီ စ U္ ၾ ကရာ၀ယ္ ၊ UပမာAားျဖင္ ႔ မိ မ ိ က ိ ု ယ ္ က ု ိ က ာကြ ယ ္ ေ ရးAစု ု A ဖြ ဲ ႔
မ်ား၊ မိ မ ိ ပ တ္ ၀ န္ း က်င္ A ား ေစာင္ ႔ ၾ ကည္ ႔ ေ ရးAဖြ ဲ ႔ မ ်ား၊ Aမ်ိ ဳ းသမီ း မ်ားAေရးA
တြ က ္ Aဖြ ဲ ႔ မ ်ား စသည္ တ ု ိ ႔ ပ ါ၀င္ ၾ ကၿပီ း ၊ ထု ု ိ သ ု ိ ႔ ေ ဆာင္ ရ ြ က ္ ရ ာတြ င ္ Aခေပး
လံ ု ျ ခံ ဳ ေရး၀န္ ေ ဆာင္ မ ႈ ၊

Aျခားနည္ း လမ္ း မ်ား

Aစရွ ိ သ ည္ တ ု ိ ႔ A ားျဖင္ ႔ ျ ဖစ္ ပ ါ

သည္ ။

ပစၥည္းမ်ားကုုိ ကာကြယ္ေပးသည္႔ ၀န္ေဆာင္မႈAား Aခေၾကးေငြျဖင္႔ ေဆာင္ရြက္
ေပးသည္႔ စီးပြာေရးလုုပ္ငန္းမ်ားပင္ျဖစ္ပါသည္၊ ၎တုုိ႔ကုိ တစ္ခါတစ္ယံ ပုုဂၢလိ
ကစစ္တပ္ သုုိ႔မဟုုတ္ လံုျခံဳေရးကုုမၸဏီAေနျဖင္႔ လူမ်ားက သိရွိၾကပါသည္။
၎တုုိ႔ လုုပ္ငန္းမ်ားမွာ စီးပြားေရးAရသာျဖစ္ကာ၊ ၎တုုိ႔၏ရည္မွန္းခ်က္မ်ားမွာ
ႏုုိင္ငံေရးAရေသာ္လည္းေကာင္း၊

ရာဇ၀တ္မႈက်ဴးလြန္ရန္Aတြက္ေသာ္လည္း

ေကာင္းမဟုုတ္ေပ၊ ရပ္ရြာAသုုိက္A၀န္းAတြင္း ဓေလ႔ရိုးရာAႀကီးAကဲမ်ားေရွ႕
ေမွာက္တြင္လည္း ၎တုုိ႔တြင္ AထူးAဆင္႔Aတန္းတစ္ရပ္ ရွိမေနပါ။ ၎တုုိ႔၏
ရပ္တည္မႈAား

ႏုုိင္ငံတကာAေနAထားတြင္

ႏုုိင္ငံက

ထိန္းေက်ာင္းေပးၿပီး၊

ယင္းကဲသုိ႔ ကုုမၸဏီမ်ားတြင္ ၎တုုိ႔၏ လုုပ္ငန္းပုုိင္းဆုုိင္ရာAတတ္ပညာကုုိ Uပေဒ
ႏွင္႔Aညီက်င္႔သံုမႈျပဳႏုုိင္ရန္

တရား၀င္သည္႔

Uပေဒပုုိင္းဆုုိင္ရာAေထာက္Aပံ႔

တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးရွိတတ္ပါသည္။ ျမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕Aတြင္း၊ ႏုုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံAတြင္း စီးပြားျဖစ္

ႏုုိင္ငံက လံုျခံဳေရးႏွင္႔ တရားေရးတုုိ႔ကို ေဆာင္ရြက္ေပးသည္႔ ေနရာမ်ားတြင္မွာပင္
လူမ်ားသည္

Aျခားေသာနည္းလမ္းျဖင္႔

Aေလ႔Aထမ်ားကုုိ

လံုျခံဳေရးႏွင္႔

တရားေရးေဆာင္ရြက္မႈ

ဆက္လက္စြဲကုိင္ထားႏုုိင္ေကာင္းထားႏုုိင္ကာ၊

ယင္းတုုိ႔မွာ

ဓေလ႔ထံုးစံမ်ား၊ Aရပ္ေဒသရုုိးရာႏွင္႔ ယံုၾကည္မႈတြင္ Aေျခခံပါသည္၊ Aေၾကာင္း
ရင္းမွာ Aရပ္ေဒသAတြင္း Aထူးပင္ တရားနည္းလမ္းက်သည္ဟု လက္ခံၾက
သည္႔Aတြက္ျဖစ္ပါသည္။

ယင္းတုုိ႔တြင္

ပါ၀င္ၾကသည္မ်ားမွာ

UပမာAားျဖင္႔

လံုျခံဳေရးႏွင္႔ တရားေရးဆုုိင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ျခင္းတြင္ ရပ္ရြာAသိုက္A
၀န္းAတြင္း

Aေရးႀကီးပုုဂၢိဳလ္မ်ားျဖစ္ပါသည္၊

Aစားထုုိးစနစ္မ်ားျဖစ္ပါသည္၊
သုုိ႔မဟုုတ္

ရပ္ရြာတြင္းရွိ

ရိုးရာဓေလ႔မ်ား၊

လံုျခံဳေရးႏွင္႔

Aလြတ္သေဘာျဖစ္သည္႔

Aျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးဆုုိင္ရာ
ရိုးရာဓေလ႔AစU္Aလာမ်ား

တရားေရးတို႔ကုိ

သက္ေရာက္သည္႔

စည္းမ်U္းUပေဒမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။

Aခ်ိဳ႕ေသာႏုုိင္ငံ

မ်ားတြင္ Aမ်ားျပည္သူပုိင္လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားက ေဆာင္ရြက္ေနၾက Aခိ်ဳ႕ေသာ
လံုျခံဳေရးလုုပ္ငန္းမ်ားကုုိ

စီးပြားျဖစ္လံုျခံဳေရးေဆာင္ရြက္သူမ်ားလက္ထဲသုိ႔

လံုျခံဳေရးေဆာင္ရြက္ေပးသူမ်ားAေရAတြက္သည္

ႏိုင္ငံ၏လုုံျခံဳေရးAမႈထမ္းA

ရာထမ္းမ်ား AေရAတြက္ထက္ Aလြန္မ်ားေကာင္းမ်ားေနႏုုိင္ကာ ၎တုုိ႔သည္
ႏုုိင္ငံ၏ လံုျခံဳေရးAမႈထမ္းမ်ားထက္ ပို၍ေကာင္းစြာ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားတပ္ဆင္
ထားၿပီး ေကာင္းစြာ ေလ႔က်င္႔သင္ၾကားျခင္းခံထားရႏုုိင္ပါသည္။ Aမ်ားျပည္သူ
လံုျခံဳေရးကုုိ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ႏုုိင္ငံႏွင္႔ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိထားျခင္းမရွိပါက စီးပြား
ျဖစ္လံုျခံဳေရးေဆာင္ရြက္ေပးသူမ်ားသည္ ပုုဂၢလိကလံုျခံဳေရးလုုပ္ငန္မ်ား လုုပ္ေပး

ပ ါ သည္။

၎တုုိ႔၏

တရား၀င္

ပုုဂၢလိကလံု ျခံဳေရးလုုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား

သည္ပင္ Aမ်ားျပည္သူ၏ လံု ျခံဳေရးကုုိ သက္ေရာက္မႈရွိသည္႔ Aတြက္ S S G
Aေပၚတြင္လည္းသက္ေရာက္ပါသည္။ ယခုုAေၾကာင္းရင္းေၾကာင္႔ပင္ လံုျခံဳေရး

က႑၏ က်ယ္ျပန္႔ေသာAဓိပၸာယ္ဖြင္႔ဆုိျခင္းမ်ားတြင္ လံုျခံဳေရးေဆာင္ရြက္မႈေပး
သူAျဖစ္ သုုိ႔မဟုုတ္ လူမႈAဖြဲ႔Aစည္းတြင္းမွ လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သူAျဖစ္ ၎တုုိ႔
Aားထည္႔သြင္းထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ေပး

Aပ္ထားလုုိက္ၿပီးျဖစ္သည္။
နုုိင္ငံဖြဲ႔စည္းေပးထားျခင္းမဟုုတ္သည႔္ လံု ျခံဳေရးႏွင္႔ တရားေရး ေဆာင္ရြက္ေပး
သူမ်ားသည္ SSG Aေပၚတြင္ တုုိက္ရို က္Aက်ိဳးသက္ေရာက္မႈတစ္ခု ရွိပါသည္၊
သုုိ႔ေသာ္ ယင္းတုုိ႔မွာ လံု ျခံဳေရးက႑Aား ပုုိ၍က်ယ္ျပန္႔စြာAဓိပၸာယ္ဖြင္႔ဆု ိမႈ
မ်ားတြင္သာ ပါ၀င္ၾကရာ Aေၾကာင္းမွာ ႏုုိင္ငံ႔Aာဏာပုုိင္မ်ားႏွင္႔ လံု ျခံဳေရး
ေဆာင္ရြက္ေပးသည္႔ ႏုုိင္ငံ႔Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ားႏွင္႔ ၎တုုိ႔၏ ဆက္ဆံေရးမွာ AစU္
Aၿမဲရွင္းလင္းျခင္းမရွိေပ။ Aခ်ဳိ႕ကိစၥမ်ားတြင္ လံု ျခံဳေရးႏွင္႔ တရားေရးေဆာင္
ရြက္ေပးသည္႔ ႏုုိင္ငံ႔Aဖြဲ႔Aစည္းမဟုုတ္သူမ်ားတြင္ (Aထူးသျဖင္႔ ႏုုိင္ငံပု ိင္မ
ဟုုတ္သည္႔

စီပြားျဖစ္Aဖြဲ႔)

UပေဒAရ

တရား၀င္AေနAထားေသာ္လည္း

ေကာင္း တစ္ပု ိင္းတစ္စတရား၀င္သည္႔AေနAထားေသာ္လည္းေကာင္း ရွိၾက
ရာ၊ ယင္းကဲသု ိ႔ကိစၥမ်ိဳးဆုုိလွ်င္ ၎တုုိ႔မွာ လံု ျခံဳေရးက႑Aား က်U္းေျမာင္း
သည္႔

Aဓိပၸာယ္ဖြင္႔ဆု ိမႈတြင္

ႏုုိင္ငံပု ိင္

လံု ျခံဳေရးေဆာင္ရြက္သူမ်ားAျဖစ္

ေဖာ္ျပခံရပါသည္။ လံုျခံဳေရးက႑တြင္ ႏုုိင္ငံပုိင္Aဖြဲ႔Aစည္းမဟုုတ္သည္႔သူမ်ား
ပါ၀င္ျခင္း မပါ၀င္ျခင္းမွာ ႏုုိင္ငံ၏AေျခAေနမ်ားAေပၚတြင္မူတည္ပါေသာ္လည္း
Aေရးႀကီးသည္မွာ SSR သုုိ႔သြားရာလမ္း၀ ယ္ တစ္စုတစ္စည္းတည္းAေနျဖင္႔
ႏုုိင္ငံပုိင္မဟုုတ္သည္႔

လံုျခံဳေရးေဆာင္ရြက္ေပးသူမ်ားကုုိ

စU္းစားေပးၿပီး

လံုျခံဳ

က႑Aား ႀကီးၾကပ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈတြင္ ၎တုုိ႔၏ Aခန္းက႑မ်ားကုုိ တည္႔တြက္
ရန္ျဖစ္ပါသည္။
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DCAF SSR Aေျခခံ Aေၾကာင္ းAရာလက္ စြ ဲ | လံ ု ျခံ ဳေရးက႑

The Security Sector

ႏုုိင္ငံက ဖြဲ႔စည္းထားျခင္းမဟုုတ ္သ ည္႔ လက္နက္က ု ိင္A ဖြဲ႔မ်ား
သည္ လံု ျခံဳေရးက႑၏ Aစိတ ္A ပို င္းျဖစ္ပါသလား?
စီးပြားျဖစ္

လုုံျခံဳေရးေဆာင္ရြက္ေပးသူမ်ားႏွင္႔မတူပဲ

ဟုုတ္သည္႔

လက္နက္ကုိင္မ်ားသည္

ႏုုိင္ငံကဖြဲ႔စည္းထားျခင္းမ

ႏုုိင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္

သုုိ႔မဟုုတ္

ရာဇ၀တ္မႈေျမာက္သည္႔ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကုုိ ရရွိရန္ ႏုုိင္ငံ၏Aထိန္းAကြပ္ႏွင္႔
တာ၀န္ကို ေက်ာ္၍ Aင္Aားကို Aသံုးျပဳျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ယင္းတုုိ႔တြင္ ရာဇ၀တ္မႈ
က်ဴးလြန္သည္႔ Aဖြဲ႔မ်ား ႏွင္႔ ႏုုိင္ငံေရးAဖြဲ႔Aစည္းမ်ား စသည္တုိ႔ျဖစ္ၾကသည္႔
ေပ်ာက္ၾကားတုုိက္ခိုက္ေရးAဖြဲ႔မ်ား၊

ေတာ္လွန္ေရးသမားမ်ား၊

သူပုန္ထသူမ်ား၊

လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ား၊ ျပစ္မႈAား စုုေပါင္းစီစU္က်ဴးလြန္သည္႔ Aုုပ္စုမ်ား၊
ႏုုိင္ငံေရးပါတီကဖြဲ႔ထားသည္႔ ျပည္သူ႔စစ္ နွင္႔ Aၾကမ္းဖက္ေရးသမားမ်ား၊ Aစရွိသ
ျဖင္႔AလားတူေသာAဖြဲ႔မ်ား

တုုိ႔ျဖစ္ၾကပါသည္။

ႏုုိင္ငံကဖြဲ႔စည္းထားျခင္းမဟုုတ္

သည္႔ လက္နက္ကုိင္Aဖြဲ႔မ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ ႏုုိင္ငံAစုုိးရ
ဘက္မွၾကည္႔ပါက တရား၀င္ျခင္းမရွိပဲ Uပေဒႏွင္႔ဆန္႔က်င္ဘက္ ျဖစ္ေလ႔ရွိပါေသာ္
လညး္ ၎တုုိ႔လုပ္ရပ္မ်ားသည္ ၎တုုိ႔Aား ေထာက္ခံAားေပးသူမ်ားAတြက္ဆို
လ်င္မူကား

တရားနည္းလမ္းက်ပါသည္။

၎တုုိ႔၏

ႏုုိင္ငံေရးရပ္တည္ခ်က္မွာ

ကိုယ္ပုိင္သေဘာျဖင္႔ ျဖစ္ေသာ္လည္း ႏုုိင္ငံကဖြဲ႔စည္းထားျခင္းမရွိသည္႔ လက္နက္
ကိုင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား၏ Aင္AားကိုAသံုးျပဳျခင္းသည္ လူမ်ားAားလံုးႏွင္႔ ႏုုိင္ငံ
Aတြက္

ျပည္သူလူထုလံုျခံဳေရးႏွင္႔

ႏုုိင္ငံ၏လံုျခံဳေရးကုုိ

သက္ေရာက္မႈျဖစ္ေစ

ႏုုိင္ကာ၊ ယင္းAေၾကာင္းေၾကာင္႔ပင္ လံုျခံဳေရးက႑Aား Aက်ယ္ျပန္႔ဆံုးေသာ
Aဓိပၸာယ္ဖြင္႔ဆုိမႈမ်ားတြင္ ၎တုုိ႔ပါ၀င္ေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ယင္းကဲသုိ႔Aင္AားA
သံုးျပဳျခင္းကုုိ

ႏုုိင္ငံ၏ တရား၀င္ထိန္းခ်ဳပ္မႈေAာက္သုိ႔ တရားUပေဒစိုးမုုိးေရးႏွင္႔

လူ႔Aခြင္႔AေရးAား ေလးစားမႈ မူေဘာင္တစ္ရပ္Aားျဖင္႔ စြဲေခၚလာရန္မွာ

SSR

၏ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုုိင္ျဖစ္ပါသည္။ ထုုိကဲ႔သုိ႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ႏုုိင္ငံကဖြဲ႔စည္း
ထားျခင္းမဟုုတ္သည္႔ လက္နက္ကိုင္ကာ ေဆာင္ရြက္လုပ္ကုိင္သူမ်ားကုုိ လက္
နက္ျဖဳတ္သိမ္းျခင္း ႏွင္႔ AေျခAေနAေပၚတြင္မူတည္ကာ ၎တုုိ႔ကုိ Uပေဒေရွ႕
ေမာက္သုိ႔ေခၚေဆာင္ျခင္းတုုိ႔

ပါ၀င္ပါသည္။

ႏုုိင္ငံကဖြဲ႔စည္းေပးထားျခင္းမဟုုတ္

သည္႔ လက္နက္ကုိင္Aဖြဲ႔မ်ားကုုိ လံုျခံဳေရးက႑၏ Aဓိပၸာယ္ဖြင္႔ဆုိမႈAတြင္းသုုိ႔
ထည္႔သြင္းျခင္းမွာ Aျငင္းပြားဖြယ္ကိစၥAျဖစ္ ဆက္လက္ရွိေနၿပီး ထုုိ႔ကဲ႔သုိ႔ျဖစ္
ရျခင္းမွာ ၎တုုိ႔၏ လံုျခံဳေရးAေပၚတြင္ သက္ေရာက္မႈရွိျခင္းကုုိ AသိAမွတ္ျပဳ
လိုက္ျခင္းက

တုုိက္ရိုက္မဟုုတ္သည္႔ ႏိုင္ငံေရးAရတရား၀င္မႈAား ရရွိသြားမည္

ကုုိ စုုိးရြ႕ံ မႈမ်ားျဖစ္ၾကသည္႔Aတြက္ျဖစ္ပါသည္။

S S R သည္ လံု ျခံဳေရးက႑Aား ပုုိမ ို က ်ယ္ျပန္႔စ ြာ Aဓိပ ၺာယ္
ဖြင ္႔ဆ ု ိထ ားမႈA ေပၚ Aဘယ္ေ ၾကာင္႔ Aေျခခံသ နည္?
SSR သည္ ထိေရာက္မႈႏွင္႔ တာ၀န္ခံျခင္းရွိေစေရး ႏွစ္မ်ိဳးလံုးAား တုုိးတက္ေစ
ရန္ Aာရံုစုိက္သည္႔Aတြက္ေၾကာင္႔ လံုျခံဳေရးAား ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲ
ေပးျခင္းႏွင္႔

ႀကီးၾကပ္ထိန္းခ်ဳပ္ေပးျခင္း

Aားလံုးေသာ

Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ား

ႏွင္႔

စသည္တုိ႔Aတြက္
လူပုဂိၢဳလ္မ်ားကုုိ

တာ၀န္ရွိသည္႔

ထည္႔သြင္းထားသည္႔

လံုျခံဳေရးက႑Aား Aဓိပၸာယ္ဖြင္႔ဆုိAေပၚတြင္သာ SSR ကAေျချပဳႏုုိင္ပါသည္။
လံုျခံဳေရးက႑Aား

Aဓိပၸာယ္ဖြင္႔ဆိုမႈမ်ားစြာတြင္

ထည္႔သြင္းထားၾကသည္႔Aေၾကာင္းမွာ
ထိန္းသိမ္းေစာင္႔ေရွာက္ေပးသည္႔

ႏုုိင္ငံ၏တရားေရးက႑ကို

ယင္းက႑၏

တရားUပေဒစိုးမုုိးေရးကို

Aခန္းက႑Aတြက္ျဖစ္ပါသည္။

ပံု

(၃)

တြင္ျပသေပးထားသည္မွာ SSR သည္ မ်ားျပားလွစြာေသာ က်ယ္ျပန္ေသာဖြင္႔
ဆုုိမႈမ်ား၊ က်U္းေျမာင္းေသာဖြင္႔ဆုိမႈမ်ား Aေပၚတြင္ Aေျခခံ၍ရေၾကာင္း၊ သုုိ႔ပါ
ေသာ္လည္း ႏုုိင္ငံကဖြဲ႔စည္းထားေသာ လံုျခံဳေရးေဆာင္ရြက္သည္႔Aဖြဲ႔မ်ားကိုသာ
Uီးစားေပးၿပီး

လံုျခံဳေရးဆုုိင္ရာAား

ခ်န္လွပ္ထားသည္႔

ႀကီးၾကပ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈႏွင္႔

Aဓိပၸာယ္ဖြင္႔ဆုိမႈမ်ားမွာ

SSR

ႏွင္႔

စီမံခန္႔ခြဲမႈတုိ႔ကုိ

သဟဇာတျဖစ္မည္

မဟုုတ္ေပ။

ႏုုိင္ငံAေပၚAေျခခံသည္႔ လံုျခံဳေရးAား ေဆာင္ရြက္ေပးမႈ၊ ႀကီးၾကပ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ႏွင္႔
စီမံခန္႔ခြဲမႈတုိ႔ကုိ

Aာရံုစုိက္မႈျပဳျခင္းသည္ပင္လ်င္

လံုျခံဳေရးက႑Aား

SSR

ႏွင္႔ခ်ိန္ထိုးၾကည္႔လ်င္

ေဘာင္Aက်U္းဆံုးAဓိပၸာယ္ဖြင္႔ဆုိမႈတြင္သာ

တန္း၀င္ပါ

သည္။ လံုျခံေရးက႑Aတြက္ ပို၍က်ယ္ျပန္႔ေသာဖြင္႔ဆုိထားမႈမ်ားသည္ ပုုိမုိ၍
ျပည္႔စံုဘက္စံုကာ Aျဖစ္မွန္ကို AသိAမွတ္ျပဳၿပီး ယင္းမွာ ႏုုိင္ငံAစုုိးရမဟုုတ္
သည္႔ ေဆာင္ရြက္လုပ္ကုိင္သူမ်ားသည္ ႏုုိင္ငံAစုုိးရ၏ လံုျခံဳေရးလုုပ္ငန္းမ်ားကို
ေဆာင္ရြက္ေပးပံုကုိ လႊမ္းမိုးသက္ေရာက္မႈရွိပါသည္။ လံုျခံဳေရးေဆာင္က်U္းေပး
ရာတြင္ပါ၀င္ေသာ ေဆာင္ရြက္လုပ္ကုိင္သူAားလံုး (ႏုုိင္ငံAစုုိးရAေျချပဳသူမ်ား
ႏွင္႔ ႏုုိင္ငံAစုုိးရမဟုုတ္ေသာသူမ်ား၊ တရား၀င္သည္႔သူမ်ားေသာ္လည္းေကာင္း၊
တရားမ၀င္သည္႔သူမ်ားေသာ္လည္းေကာင္း) Aား ပါ၀င္မႈရွိေစရန္ လံုျခံဳေရးက႑
Aား ခ်ဲ႔ထြင္၍Aဓိပၸာယ္ဖြင္႔ဆုိျခင္းသည္ ႏုုိင္ငံလံုျခံဳေရးႏွင္႔ လူသားတုုိ႔လံုျခံဳေရး
Aား Aက်ိဳးသက္ေရာက္ေစႏုုိင္သည္႔ ပိုမိုရွင္းလင္းတိက်သည္႔ Aမွန္တကယ္ျဖစ္
ေသာ လံုျခံဳေရးဆုုိင္ရာ သက္၀င္လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုုိ ေပးစြမ္းပါသည္။
SSR Aား Aက်ယ္ျပန္႔ဆံုးေသာ လံုျခံဳေရးက႑ကိုAဓိပၸာယ္ဖြင္႔ဆုိမႈ Aေပၚတြင္
Aေျခခံထားျခင္းသည္ ႏုုိင္ငံမွဖြဲ႔စည္းထားျခင္းမဟုုတ္သည္႔ လက္နက္ကုိင္ ေဆာင္

ျပည္ပမွA ဖြဲ႔မ်ားသည္

လံု ျခံဳေရးက႑၏

Aစိတ ္A ပို င္းျဖစ္ပါ

သလား?

ေတြ႔က်သည္႔ ျပဳျပင္ေျပာင္လဲေရးမ်ားAတြက္ ျဖစ္ေစမည္ျဖစ္ကာ

ဒီမိုကေရစီ

နည္းက်သည္႔ လူထု၏ထိန္းခ်ဳပ္မႈ၊ တရားUပေဒစုုိးမုုိးမႈႏွင္႔ လူ႔Aခြင္႔Aေရးကုုိေလး

ျပည္ပမွAဖြဲ႔မ်ားသည္ ႏုုိင္ငံတစ္ႏု ိင္ငံAတြင္းရွိ လံု ျခံဳေရးAား AခါAားေလွ်ာ္
စြာ

ရြက္သည္႔Aဖြဲ႔မ်ားကုုိ တရား၀င္ျဖစ္ေစမည္မဟုုတ္ေသာ္လည္း၊ ပုုိမုိမွန္ကန္လက္

Aေရးပါသည္႔

သက္ေရာက္မႈရွိတတ္ရာတြင္

၀င္ေရာက္သိမ္းပုုိက္သည္႔

တပ္ဖြဲ႔မ်ားAျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးထိန္းသိမ္းသည္႔ တပ္ဖြဲ႔မ်ားA
ျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စီးပြားေရးAရ ၀င္ေရာက္လု ပ္ကု ိင္ရသူမ်ားAျဖစ္ေသာ္
လည္းေကာင္း သုုိ႔မဟုုတ္

Aေထာက္AကူေပးေရးAတြက္ မဟာမိတ္Aဖြဲ႔A

ေနျဖင္႔ေသာ္လည္းေကာင္း ျဖစ္ပါသည္။ ပဋိပကၡျဖစ္ၿပီးေနာက္ပို င္းAေျခAေန

စားမႈ စသည္မူေဘာင္တစ္ခုAတြင္းတြင္ ႏုုိင္ငံ၏ လံုျခံဳေရးAားေဆာင္က်U္းေပးရ
မည္တာ၀န္ကို မူလAေျခAေနAတုုိင္းျပန္လည္ျဖစ္ေစကာ၊ ႏုုိင္ငံက ဖြဲ႔စည္းေပး
ထားျခင္းမဟုုတ္သည္႔

လက္နက္ကုိင္ကာ

လုုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားAား

လံုျခံဳေရးက႑တြင္ ထည္႔သြင္းရသည္႔ ရည္မွန္းခ်က္မွာ မတရားမႈလုပ္ငန္းမ်ား
ပေျပာက္ေစရန္ႏွင္႔ ႏုုိင္ငံႏွင္႔ လူသားတုုိ႔၏ လံုျခံဳေရးကုုိ တုုိးတက္ေစႏုုိင္ရန္ျဖစ္
ပါသည္။

မ်ားတြင္ ျပည္္ပမွAဖြဲ႔မ်ားသည္ လံု ျခံဳေရးႏွင္႔ SSR Aေပၚတြင္ Aလြန္Aမင္း
Aေရးပါသည္႔သက္ေရာက္မႈ ရွိေကာင္းရွိေနႏုုိင္ရာ၊ Aေၾကာင္းမွာ ႏုုိင္ငံျခားတပ္
ဖြဲ႔မ်ားသည္

မတည္ၿငိမ္သည္႔AေျခAေနတြင္

လံု ျခံဳေရးAား

ျဖည္႔တင္းေပး

ထားႏုုိင္ၿပီး ပဋိပကၡျဖစ္ၿပီးေနာက္ပို င္း SSR Aားျပဳလုုပ္ျခင္းပါA၀င္ ၿငိမ္းခ်မ္း
ေရးတည္ေဆာက္ျခင္းတြင္ ျပည္ပ၏Aေထာက္Aကူသည္ မ်ားစြာထိေရာက္မႈရွိ
ပါသည္။ ယင္းAေၾကာင္းရင္းမ်ားAတြက္ေၾကာင္႔ ျပည္ပမွAဖြဲ႔မ်ားကို လံု ျခံဳေရး
က႑၏ က်ယ္ျပန္႔ေသာ Aဓိပၸာယ္ဖြင္႔ဆု ိမႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေစႏုုိင္ရာတြင္ Aထူး
သျဖင္႔ပဋိပကၡျဖစ္ၿပီးေနာက္ပို င္းAေျခAေနမ်ားတြင္ျဖစ္ပါသည္။
လဲေရးလုုပ္ေနစU္

AေျခAေနမ်ားတြင္

ျပည္ပ၏

ျပဳျပင္ေျပာင္း

Aနည္းငယ္ေသာပါ၀င္မႈ

သုုိ႔မဟုုတ္ လံု း၀ပါ၀င္မႈမ်ိဴးမရွိေသာAခါမ်ား၌ ျပည္ပမွAဖြဲ႔မ်ားကုုိ လံု ျခံဳေရး
က႑၏ Aစိတ္Aပို င္းAျဖစ္ ထည္႔သြင္းစU္းစားေလ႔မရွိပါ။
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The Security Sector

DCAF SSR Aေျခခံ Aေၾကာင္ းAရာလက္ စြ ဲ လံ ု ျခံ ဳေရးက႑

လံုျခံဳေရးက႑Aတြက္ က်U္းေျမာင္းေသာ၊ က်ယ္ျပန္႔ေသာ Aဓိပ ၸာယ္ဖြင္႔ဆုိမႈမ်ား

SSR ႏွင္႔ သဟဇာတမျဖစ္ပါ

ေဘာင္ Aက်U္းဆံု း

က်U္ း ေျမာင္ း ေသာ

က်ယ္ ျပန္႔ ေ သာ

ပို မိ ု က ်ယ္ ျပန္ ႔

Aက်ယ္ ျပန္ ႔ ဆံ ု း

ႏုု ိင္ငံ ပုိ င္ လံု ျခံ ဳေရးေဆာင္ ရြက္သူမ်ားသာ
Uပမာ၊ ရဲAဖြ ႔ဲ ၊ လက္ နက္ကု ိင္Aဖြ ႔ဲ ေထာက္လွမ္ းေရး
Aဖြဲ ႔ Aစရွိ သျဖင္ ႔
ႏုု ိင္ငံ ပု ိင္လု ံျ ခံ ဳေရးေဆာင္ ရြက္သူ မ်ား ႏွင္ ႔ လံု ျခံ ဳေရးAား ႀကီးၾကပ္ စီမံ ခန္ ႔ခြ ဲ႔ ေရးA
ဖြဲ ႔မ်ား ( ၾကီးၾကပ္မႈ တြင္ပါ၀င္ေသာ လူမႈAဖြ ႔ဲ Aစည္း ႏွင္ ႔ တရားေရးAဖြ ႔ဲ Aစည္း
မ်ား) Uပမာ၊ လႊတ္ေတာ္မ်ား၊ ၀န္ႀကီ းဌာနမ်ား၊ တရားရံုးမ်ား၊ ျပည္သူ႔ေရးရာAဖြ ႔ဲ

မ်ား၊ Aမ်ိ ဳးသမီ းAေရးAဖြ ဲ႔မ်ား၊ ပညာေရး၊ မီဒီယာ ႏွင္႔ Aျခားေသာ Aလားတူ
သည္A
႔ ဖြဲ႔မ်ား

ႏုု ိင္ငံ ပု ိင္ တရားေရးAဖြ ဲ႔ မ်ားသည္ လံု ျခံ ဳေရးေဆာင္ ရြက္ေပးျခင္းလုုပ္ ငန္းႏွင္႔ Aနီးကပ္ ဆက္ ႏြယ္ပါသည္။

Uပမာ၊ ျပစ္ မႈဆုိ င္ရာ တရားေရး သုုိ႔မဟုုတ္ တရားေရးက႑တစ္ခု လံုး

ႏု ုိ င္ ငံပ ု ိင ္မဟု ု တ္သည္႔ လံ ု ျခံ ဳေရးႏွင္ ႔ တရားေရးကိစၥ ေဆာင္ရြ က္ ေပးသူမ ်ား

Uပမာ၊ စီပြားေရးAရ လံုျခံဳေရးေဆာင္ရြက္ေပးသူ မ်ား၊ ရပ္ ရြာAသို က္A၀န္း လံုျခံဳေရးAဖြ ဲ႔၊ ဓေလ႔ထံုးတမ္းAရ
တရားေရးေဆာင္ရြက္သူမ်ား
ႏု ုိ င္ ငံ၏ S S R ႀကိ ဳပမ္းမႈ Aား Aေထာက္A ကူေပးသည္႔ ျပည္ ပမွ ေဆာင္ရြ က္ သူမ်ား

Uပမာ၊ Aသြ င္ ကူးေျပာင္ းဆဲ AေျခAေန သု ုိ ႔ မဟုု တ္ ပဋိပ ကၡျ ဖစ္ၿ ပီ းAေျခAေန
ႏုု ိ င ္င ံ က ဖြ ဲ ႔စ ည္း ထားျခင္ းမဟုု တ ္သ ည္ ႔ လက္ န က္က ု ိင ္A ဖြ ဲ ႔မ ်ား

Uပမာ၊ ႏုု ိ င ္င ံ ကဖြ ဲ ႔စ ည္ းထားျခင္း မဟုု တ ္သ ည္ ႔ လက္ န က္က ု ိ င ္မ ်ားသည္ ႏုု ိ င ္င ံ ေ ရးရည္ မ ွန ္ းခ်က္ သုု ိ ႔မ ဟုု တ ္ ရာဇ၀တ္မ ႈ ေ ျမာက္ သည္႔ ရည္ မ ွန ္ းခ်က္မ ်ားကု ုိ ရရွိ ရ န္
ႏုု ိ င ္င ံ ၏Aထိ န ္း Aကြ ပ ္ႏ ွ င ္႔ တာ၀န္က ိ ု ေက်ာ္ ၍ Aင္ Aားကိ ု Aသံု းျပဳျခင္ းျဖစ္ပ ါသည္ ။ ယင္း တု ုိ ႔ တြ င ္ ရာဇ၀တ္မ ႈ က်ဴးလြ န ္ သည္႔ Aဖြ ဲ႔ မ ်ား ႏွင ္ ႔ ႏုု ိ င ္င ံ ေ ရးAဖြဲ ႔ Aစည္ းမ်ားပါ၀င္ပ ါသည္ ။
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Further resources

–

For a description of SSR according to different elements of
the security sector:
– OECD Development Assistance Committee
Section 7: Implementing SSR Sector by Sector
in OECD DAC Handbook on Security System Reform:
Supporting Security and Justice (Paris: Organisation
for Economic Cooperation and Development, 2007,
pp. 112-235.)

For a description of the different elements of the security
sector with respect to gender and SSR:
– Megan Bastick and Kristin Valasek (eds)
Gender and Security Sector Reform Toolkit
(Geneva: DCAF, OSCE/ODIHR, UN-INSTRAW, 2008).

For more on the distinctive roles and responsibilities of
some state security providers:
– Albrecht Schnabel and Marc Krupanski
Mapping Evolving Internal Roles of
the Armed Forces
SSR Paper 7 (Geneva: DCAF, 2012).
–

Derek Lutterbeck
The Paradox of Gendarmeries: Between
Expansion, Demilitarization and Dissolution
SSR Paper 8 (Geneva: DCAF, 2013).

For a more detailed guide to the role of parliaments and
legislatures in the security sector:
– Hans Born and Marc Bentinck
Parliamentary Oversight of the Security Sector
(Brussels: European Parliament-OPPD, 2013).
–
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Teodora Fuior
Parliamentary Powers in Security Sector
Governance
(Geneva: DCAF, 2011).

Hans Born, Philipp Fluri and Anders Johnsson (eds)
Parliamentary Oversight of the Security Sector:
Principles, Mechanisms and Practices
Handbook For Parliamentarians 5
(Geneva: DCAF, 2003).
This publication is available in 37 languages other
than English at www.dcaf.ch

For more a detailed guide to the roles and responsibilities of
civil society organizations in the security sector:
– Eden Cole, Kerstin Eppert and Katrin Kinzelbach (eds)
Public Oversight of the Security Sector:
A Handbook for Civil Society Organizations
(Bratislava: UNDP, 2008).

On aspects of commercial security provision and
the security sector:
– Anne-Marie Buzatu and Benjamin S. Buckland
Private Military and Security Companies:
Future Challenges in Security Governance
Horizon 2015 Working Paper Series 3
(Geneva: DCAF, 2010).

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
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