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Gender Equality and Good
Security Sector Governance
က်ား- မတန္းတူညီမွ်ေရးႏွင္႔
လံုျခံဳေရးက႑အား ေကာင္းမြန္ေသာ
အုုပ္ခ်ဳပ္မႈ
ႏုုိင္ငံႏွင္႔ လူသားတုုိ႔လံုျခံဳေရးအတြက္ က်ား-မ တန္းတူညီမွ်ေရး
ယခုုစ ာစဥ္အ တြဲမ ်ားအေၾကာင္း
SSR၏ အေျခခံအေၾကာင္းအရာလက္စြဲမ်ားသည္ (SSG) လံုျခံဳေရးက႑အား ေကာင္းမြန္သည္႔အုပ္ခ်ဳပ္မႈေပးေရး ႏွင္႔ (SSR)
လံုျခံဳေရးက႑အားျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတုုိ႔တြင္ ပါ၀င္သည္႔ ေခါင္းစဥ္မ်ား ႏွင္႔ အယူအဆမ်ားကို က်စ္လစ္ျပည္႔စံုစြာ မိတ္ဆက္ေပး
ထားပါသည္။

ယခုုစာစဥ္အတြဲလုိက္သည္ ယေန႔ေခတ္ ျငင္းခံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို အႏွစ္ခ်ဳပ္ေဖာ္ျပကာ၊ အဓိကစကားလံုး အသံုးအ

ႏႈန္းမ်ားကို ရွင္းလင္းေဖာ္ျပ၍၊ ႏုုိင္ငံတကာအေတြ႔အၾကံဳအေျမာက္အမ်ားကုုိ အေျခခံလွ်က္ အဓိကအခ်က္အခ်ာက်သည္႔ အားၿပိဳင္မႈ
မ်ားကုုိ ျမင္သာေအာင္ျပသေပးပါသည္။ SSR၏

အေျခခံအေၾကာင္းအရာလက္စြဲမ်ားသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေပးေရး

သုုိ႔မဟုုတ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတုုိ႔အတြက္ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ျဖစ္ၿပီးသား စနစ္ပံုစံမ်ား၊ ေပၚလစီမ်ား သုုိ႔မဟုုတ္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကုုိ
ေၾကာ္ျငာေပးျခင္းမဟုုတ္ပါပဲ ဖတ္ရႈသူမ်ားက ေခါင္းစဥ္တစ္ခုျခင္းစီအေပၚတြင္ ၎တုုိ႔၏အသိပညာကို တုုိးခ်ဲ႕ႏုိင္ရန္ ထပ္ဆင္႔ေလ႔လာ
ႏုုိင္မည္႔ ဖတ္ရႈစရာအရင္းအျမစ္မ်ားကုုိသာ စီစဥ္ေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ SSR၏ အေျခခံအေၾကာင္းအရာလက္စြဲမ်ားသည္ လံုျခံဳေရး
ဆုုိင္ရာကိစၥ၌ အုုပ္ခ်ဳပ္မႈေပးေရး ႏွင္႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတုုိ႔တြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ SSG ႏွင္႔ SSR
ဆုိင္ရာ ယေန႔ေခတ္နည္းလမ္းနည္းနာမ်ားကုုိ နားလည္သိရွိႏုိင္ရံုသာမက ႏိႈက္ႏႈိက္ခၽြတ္ခၽြတ္ အကဲျဖတ္ႏုိင္ရန္အတြက္ပါ အရင္း
အျမစ္တစ္ခုပင္ျဖစ္ပါသည္။

ဤ S S R အေျခခံအ ေၾကာင္းအရာလက္စြဲ၏ အေၾကာင္း
ဤ SSR အေျခခံအေၾကာင္းအရာလက္စြဲသည္ က်ား- မတန္းတူညီမွ်ေရးႏွင္႔ လံုးျခံဳေရးက႑အား ေကာင္းမြန္သည္႔ အုုပ္ခ်ဳပ္မႈ
(SSG) အေျခခံမူမ်ား အေၾကာင္းျဖစ္ပါသည္။ က်ား- မတန္းတူညီမွ်ေရးဟူသည္မွာ အခြင္႔အလမ္းမ်ား၊ အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင္႔ ပါ၀င္
ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈမ်ားကုုိ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင္႔ အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္ တန္းတူစြာ ရယူသံုးစြဲႏုိင္ျခင္း အားေသခ်ာမႈရွိေစေရးျဖစ္ပါသည္။
က်ား- မတန္းတူညီမွ်ျခင္းမရွိပဲ ေကာင္းမြန္ေသာ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရး အေျခခံမူမ်ားကုုိ လံုျခံဳေရးက႑အေပၚတြင္ သက္ေရာက္ေစႏုုိင္ျခင္းမရွိ

ပါ၊ အေၾကာင္းမွာ လံုျခံဳေရးအား ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲ႔ျခင္းႏွင္႔ ႀကီးၾကပ္ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းတုုိ႔တြင္ အမ်ိဳးသားမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊
ေယာက်္ားကေလးမ်ားႏွင္႔ မိန္းကေလးမ်ားတုုိ႔၏ လံုျခံဳေရးႏွင္႔ တရားေရးဆိုင္ရာ သီးျခားလိုအပ္ခ်က္ အသီးသီးကုုိ ထည္႔သြင္း
ထားရွိမႈအား ေကာင္းမြန္သည္႔ SSG က လုုိအပ္သည္႔ အတြက္ျဖစ္ပါသည္။ က်ား- မတန္းတူညီမွ်ျခင္းသည္ အဘယ္ေၾကာင္႔ ေကာင္း
မြန္ေသာ SSG ၏ ပံုေသအစိတ္ပုိင္းတစ္ခုျဖစ္ေနရျခင္းကုုိ ဤ SSR အေျခခံအေၾကာင္းရာလက္စြဲက ရွင္းျပေပးပါသည္။

ဤ S S R အေျခခံအ ေၾကာင္းအရာလက္စြဲသ ည္ ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားကုုိ ေျဖဆုုိေပးပါသည္က်ား- မတန္းတူညီမွ်ေရးသည္ လံုျခံဳေရးက႑အား ေကာင္းမြန္ေသာ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင္႔ အဘယ္သုိ႔ သက္ဆုိင္ေနသနည္း? စာမ်က္ႏွာ ၂
က်ား- မတန္းတူညီမွ်ေရးသည္ အဘယ္ေၾကာင္႔ ေကာင္းမြန္ေသာ SSG အေျခခံမူတစ္ခုခ်င္းစီ၏ အစိတ္ပုိင္းျဖစ္ရသနည္း? စာမ်က္ႏွာ ၄
က်ား- မတန္းတူညီမွ်ျခင္း သည္ အေျခအေနရပ္ရပ္ႏွင္႔ အဘယ္ေၾကာင္႔ ညီညႊတ္သနည္း? စာမ်က္ႏွာ ၆
က်ား- မတန္းတူညီမွ်မႈမရွိျခင္းက မည္ူသည္႔ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေစသနည္း?

စာမ်က္ႏွာ ၇

က်ား- မတန္းတူညီမွ်ျခင္းႏွင္ ေကာင္းမြန္ေသာ SSG တုုိ႔သည္ SSR ႏွင္႔ မည္သုိ႔ ပတ္သက္ၾကသနည္း? စာမ်က္ႏွာ ၈
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က်ား- မတန္းတူည ီမွ်ေရးသည္ လံု ျခံဳေရးက႑အား ေကာင္းမြန္
ေသာ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင္႔ အဘယ္သ ု ိ႔ သက္ဆ ု ိင္ေနသနည္း?
က်ား-မ တန္းတူညီမွ်ျခင္းဆုုိသည္မွာ အခြင္႔အလမ္းမ်ားႏွင္႔ အရင္းအျမစ္မ်ားကို
အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင္႔ အမ်ိဳးသားမ်ားက ၎တုုိ႔၏ ေမြးဖြားစဥ္က က်ား-မ ျဖစ္ျခင္း
သုုိ႔မဟုုတ္ လိင္အမ်ိဳးအစား စသည္တုိ႔ႏွင္႔ မသက္ဆုိင္ပဲ ရရွိႏုိင္သည္႔
အခြင္႔အေရးအား

ျပ႒ာန္းေပးထားသည္႔

တန္းတူ

ႏုုိင္ငံတကာစံသတ္မွတ္မႈတစ္ခုျဖစ္ပါ

သည္။ လံုျခံဳေရးက႑အခင္းအက်င္းအတြင္းတြင္ ယင္း၏ဆုုိလုိခ်က္မွာ လံုျခံဳ
ေရးအား ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင္႔ ႀကီးၾကပ္ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းတုုိ႔တြင္ ပါ၀င္
ရန္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင္႔ အမ်ိဳးသားမ်ားတြင္ တူညီေသာအခြင္႔အလမ္းမ်ားရွိၾက
သည္ ဟူ၍ျဖစ္ပါသည္၊ ထုုိ႔ျပင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ အမ်ိဳးသားမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ား
ႏွင္႔ ေယာက်္ားကေလးမ်ားတုုိ႔၏ လံုျခံဳေရးဆုုိင္ရာ လုုိအပ္ခ်က္မ်ားအား တန္းတူ
ညီစြာ အေလးေပးေဆာင္ရြက္ခံရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ က်ား-မ

တန္းတူညီမွ်ျခင္း

သည္ ေကာင္းမြန္ေသာ SSG အေျခခံမူမ်ားတစ္ခုခ်င္းစီ၏ မပါမျဖစ္ေသာ အစိတ္
အပိုင္းျဖစ္ရာ အေၾကာင္းမွာ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင္႔ အမ်ိဳးသမီမ်ားတုုိ႔၏ အခြင္႔အေရး
မ်ားအား တန္းတူညီေသာ အေျခခံျဖင္႔ အေရတယူျပဳခံရျခင္းမရွိပဲ ယင္းအေျခခံမူ
မ်ားသည္ ျဖစ္ထြန္းႏုုိင္ျခင္းမရွိသည္႔အတြက္ေၾကာင္႔ျဖစ္ပါသည္။ ပံု(၁) တြင္ က်ား-

မ တန္းတူညီမွ်မႈမရွိပဲ လံုျခံဳေရးက႑သည္ ေကာင္းမြန္ေသာ အုုပ္ခ်ဳပ္မႈ စံႏႈန္းမ်ား
ကုုိ ျပည္႔မီႏုိင္မည္႔မဟုုတ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပေပးထားပါသည္။

ခါတစ္ယံ နားလည္မႈလြဲၾကပါသည္။

စည္းအခင္းအက်င္းမ်ားထဲသု ိ႔ အေနာက္တု ိင္းစံတန္ဖို းမ်ား ထည္႔သြင္း
ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈ မဟုုတ္ေပ။ က်ား-မတန္းတူညီမွ်ေရး၏ ရည္မွန္းခ်က္
ပန္းတုုိင္မွာ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားႏွင္႔ အခြင္းအလမ္းမ်ားကုုိ မ်ားျပားလာ
ေစရန္ႏွင္႔ က်ား-မ ျဖစ္ျခင္းအေပၚအေျခခံသည္႔ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈ
မ်ား အတားအဆီးမ်ားကုုိ ဖယ္ရွားပစ္ရန္ျဖစ္ၿပီး၊ သုုိ႔ပါေသာ္လည္း အဆုုိ
ပါရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုုိင္သု ိ႔ မည္သု ိ႔ေရာက္ရွိႏု ိင္သည္ဆု ိသည္မွာ အေျခ
ႀကီးမားစြာ

ကြာျခားႏုုိင္ပါသည္။

က်ား-

မတန္းတူညီမွ်ေရးအား ႏုုိင္ငံဥပေဒတြင္း တစုုိက္မတ္မတ္ထင္ဟပ္မႈျပဳ
ခံရၿပီး၊ ယင္းမွာ ႏုုိင္ငံတကာတြင္ အေျခတည္ေနၿပီျဖစ္သည္႔ စံသတ္မွတ္
မႈျဖစ္ပါသည္။

–

က်ား- မ တန္းတူညီမွ်ေရးသည္ လံု ျခံဳေရးအား ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊
ႀကီးၾကပ္ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း သုုိ႔မဟုုတ္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းတုုိ႔၏ ထိေရာက္မႈကို
ထိခို က္အားေပ်ာ႔ေစမည္မဟုုတ္ပါ။ လံု ျခံဳေရးက႑အတြင္း အမ်ိဳးသား
ႏွင္႔ အမ်ိဳးသမီးရာႏႈန္း ၅၀း၅၀ အခ်ဳိးညီမွ်ျခင္းအားရရွိရန္ လူပု ဂၢိဳလ္မ်ား
အား ၎တုုိ႔အရည္အခ်င္းမျပည္႔မီသည္႔ အလုုပ္ရာထူးမ်ားတြင္ခန္႔အပ္
ျခင္းအား က်ား-မ တန္းတူညီမွ်ေရးက ေတာင္းဆုုိေနျခင္းမဟုုတ္ပါ။
က်ား-မ တန္းတူညီမွ်ျခင္းဆုုိသည္မွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင္႔ အမ်ိဳးသားမ်ား
သည္ ၎တုုိ႔၏ က်ား-မ ျဖစ္ျခင္းအေပၚမူတည္ျခင္းမရွိပဲ ၎တုုိ႔၏ ေနာင္
တြင္အလားအလာရွိမႈႏွင္႔ လက္ရွိစြမ္းရည္အရည္ခ်င္းမ်ားအေပၚ အေျခခံ
သည္႔ အခြင္႔အလမ္းမ်ားအား တန္းတူညီစြာ ရရွိ္ျခင္းကို ဆုုိလုိျခင္းျဖစ္
ပါသည္။ က်ား-မ တန္ း တူ ည ီ မ ွ ် ေရးႏွ င ္ ႔ ထိ ေ ရာက္ ေ သာလံ ု ျ ခံ ဳ ေရး
ေဆာင္ ရ ြ က ္ မ ႈ တု ု ိ ႔ အ ား ထပ္ ဆ င္ ႔ သ ိ ရ ွ ိ လ ု ိ ပ ါက SSR အေျခခံ အ ေၾကာင္ း
အရာ လက္ စ ြ ဲ ျ ဖစ္ သ ည္ ႔ “က်ား-မ တန္ း တူ ည ီ မ ွ ် ေရးႏွ င ္ ႔ လံ ု ျ ခံ ဳ ေရးက႑
အား ျပဳျပင္ ေ ျပာင္ း လဲ ေ ရး” ကိ ု ေက်းဇူ း ျပဳ၍ ၾကည္ ႔ ပ ါ။

2

ေကာင္းမြန္

ႏုုိင္ငံႏွင္႔ ႏုုိင္ငံမဟုုတ္သည္႔ ေဆာင္ရြက္လုပ္ကုိင္သည္႔သူမ်ားက
လံုျခံဳေရးအား ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲေပးျခင္း ႏွင္႔ ႀကီး
ၾကပ္ထိန္းခ်ဳပ္ေပးျခင္းတုုိ႔အား ေကာင္းမြန္သည္႔အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အ
ေျခခံမူမ်ားက လႊမ္းမိုးပံုကုိ ေဖာ္ျပပါသည္။ ေကာင္မြန္သည္႔အုပ္
ခ်ဳပ္ေရးအေျခခံမူမ်ားမွာ
တရားဥပေဒစုုိးမိုးမႈ၊

တာ၀န္ခံျခင္းရွိမႈ၊

ပြင္႔လင္းျမင္သာမႈ၊

အမ်ားပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈ၊

လွ်င္ျမန္

ေကာင္းမြန္သည္႔တံု႔ျပန္ႏုိင္စြမ္း၊ ထိေရာက္မႈႏွင္႔ စြမ္းေဆာင္ရည္
ျပည္႔၀မႈ စသည္တုိ႔ျဖစ္ပါသည္။ ေကာင္းမြန္သည္႔ SSG ဆုုိသည္
မွာ လံုျခံဳေရးက႑က ႏုုိင္ငံနွင္႔ လူသားတုုိ႔အတြက္ လံုျခံဳေရး အား
ထိထိေရာက္ေရာက္ တာ၀န္ခံ၍ ေဆာင္ရြက္ေပးရာတြင္

ဒီမုိက

ေရစီက်သည္႔ အရပ္ဘက္မွထိန္းခ်ဳပ္မႈ၊ တရားဥပေဒစိုး မိုးမႈႏွင္႔
လူအခြင္႔အေရးအားေလးစားမႈ

အစရွိသည္႔

မူေဘာင္တစ္ခုအ

တြင္းမွ ျပဳလုုပ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းကုုိ ဆုုိလုိပါသည္။ ေကာင္းမြန္ေသာ
SSG ဟူသည္မွာ ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံတြင္ ႏုုိင္ငံ၏လံုျခံဳေရး
မည္သုိ႔လုပ္ေဆာင္သင္႔သည္ကို

သတ္မွတ္ေပးသည္႔

စံႏႈန္းအေပၚတြင္ အေျခခံထားသည္႔ လံုျခံဳေရးက႑အား အုုပ္ခ်ဳပ္
ေရးတစ္မ်ိဳး ျဖစ္ပါသည္။
လံုျခံဳေရးက႑ႏွင္႔ SSG တုုိ႔ႏွင္႔ပတ္သက္၍ ထပ္ဆင္႔သိရွိလုိ

က်ား- မတန္းတူညီမွ်ေရးသည္ အေနာက္တု ိင္းမဆန္သည္႔ လူမႈအဖြဲ႔အ

အေနအရပ္ရပ္ေပၚမူတည္၍

လံုျခံဳေရးက႑အေပၚ

သည္႔ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေပးေရး ေကာင္းမြန္သည္႔ SSG သည္

က႑က

ေကာင္းမြန္ေသာ SSG အတြက္ က်ား-မ တန္းတူညီမွ်ေရး၏ အေရးပါပံုအား တစ္

–

(SSG )

ပါက

SSR

အေျခခံအေၾကာင္းအရာလက္စြဲမ်ားျဖစ္ၾကသည္႔

“လံုျခံဳေရးက႑အား အုုပ္ခ်ဳပ္မႈ” ႏွင္႔ “လံုျခံဳေရးက႑” စသည္
တုုိ႔ကုိ ေက်းဇူးျပဳ၍ ရည္ၫႊန္းကုုိးကားပါ။
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က်ား- မတန္းတူညီမွ်ေရးသည္

အဘယ္ေၾကာင္႔

ေကာင္းမြန္

ေသာ S S G အေျခခံမူတစ္ခုခ်င္းစီ၏ အစိတ္ပုိင္းျဖစ္ရသနည္း?
က်ား-မ တန္းတူညီမွ်ျခင္းသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ SSG အေျခခံမူတစ္ခုခ်င္းစီ၏
မပါမျဖစ္ေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ေအာက္ပါစာရင္းတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာ
အျဖစ္မ်ားသည္႔ ဥပမာမ်ားကုုိ ေဖာ္ျပေပးထားပါသည္။

–

ထိေရာက္မႈရွိျခင္းအတြက္ က်ား-မ တန္းတူညီမွ်မႈရွိရန္လုိပါသည္။
ထိေရာက္မႈရွိသည္႔ လံုျခံဳေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင္႔
အမ်ိဳးသားမ်ားတုုိ႔အား

အဓိပၸာယ္ျပည္႔၀စြာ

ပါ၀င္ေစပါသည္။

ထုုိသု ိ႔

ေဆာင္ရြက္ျခင္းေၾကာင္႔ ယင္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား လိင္အမ်ိဳးအစား
ႏွစ္မ်ိဳးလံု းအတြက္ လို အပ္ခ်က္တု ိ႔ကို ျပည္႔မီေစသည္႔ လံု ျခံဳေရးလုုပ္
ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္မႈျပဳေစကာ ထိေရာက္မႈပု ိမု ိရွိေစပါသည္။ လုုပ္
ငန္းသေဘာအရ၊ က်ား-မ တန္းတူညီမွ်ေရးက လံုျခံဳေရးက႑ အဖြဲ႔အ
စည္းမ်ားကုုိ လူထု၏တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းအား အလုုပ္အေကၽြးျပဳျခင္းထက္
လူထုတစ္ရပ္လံုး၏ လံုျခံဳေရးလုုိအပ္ခ်က္မ်ားအား သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္
ၿပီး ျပည္႔မီေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္ ခြင္႔ျပဳေပးပါသည္။ ယင္းတြင္ အမ်ိဳး
သားမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ေယာက်္ားေလးမ်ားႏွင္႔ မိန္းကေလးမ်ားတုုိ႔
အၾကား ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္း သုုိ႔မဟုုတ္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္မႈ၏သားေကာင္
ျဖစ္သြားျခင္းတုုိ႔အတြက္

အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ

အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစသည္႔

အ

ေၾကာင္းရင္းမ်ားအား သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ရန္ ပါ၀င္ပါသည္။ အဖြဲ႔အ
စည္းအားျဖင္႔ဆုိေသာ္၊ ယင္းသည္ လုုပ္ငန္းခြင္အတြင္း လိင္ပုိင္းဆုုိင္
ရာႏွင္႔ က်ား-မ ကိုအေျခခံ၍ အေႏွာက္အယွက္ေပးမႈမ်ားႏွင္႔ ခြဲျခား
ဆက္ဆံျခင္းမ်ားကင္းရွင္းကာ

မတူကြဲျပားျခားနားသည္႔

အမ်ိဳးသား

မ်ားႏွင္႔ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ၎တုုိ႔၏ အရည္အခ်င္းႏွင္႔ လုုပ္ကုိင္ႏုိင္
စြမ္းအေပၚမူတည္၍ တန္းတူသည္႔ အခြင္႔အလမ္းမ်ားအား ေပးျခင္းကုုိ
ဆုုိလုိျခင္းျဖစ္ပါသည္။
–

လံုျခံဳေရးအား

ေဆာင္ရြက္၊

စီမံကာ

ႀကီးၾကပ္ထိန္းခ်ဳပ္ေပးရန္

တာ၀န္ရွိေသာ ဖြ႔ဲစည္းတည္ေဆာက္ပံုမ်ား၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ႏွင္႔
လူပုဂိၢဳလ္မ်ားအားလံုးသည္ လံုျခံဳေရးက႑တြင္ ပါ၀င္ပါသည္။
လံုျခံဳေရးအားေဆာင္ရြက္ေပးသူမ်ား၊ ဥပမာ လက္နက္ကိုင္တပ္

ဖြဲ႔မ်ား၊ ရဲအဖြဲ႔၊ နယ္ျခားေစာင္႔တပ္ဖြဲ႔မ်ား၊ စံုစမ္းေထာက္လွမ္းေရး
အဖြဲ႔မ်ား၊ ျပစ္ဒဏ္စီရင္ေရးႏွင္႔ စာရိတၱပဲျပင္ေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊
စီပြားျဖစ္ႏွင္႔ ႏုုိင္ငံအပိုင္းမွမဟုုတ္သည္႔ လုုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္သူ
မ်ား၊ အျခားေျမာက္မ်ားစြာေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊
လံုျခံဳေရးအား

စီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင္႔

ႀကီးၾကပ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔မ်ား၊

ဥပမာ အစိုးရ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္၊ ဥပေဒအရ ႀကီးၾကပ္
ေရးပုုိင္းႏွင္႔သက္ဆုိင္သည္႔ သီးျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ တရားေရး
က႑၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားဆုုိင္ေသာ အဖြဲ႔အစည္း
မ်ားႏွင္႔ သတင္းမီဒီယာတုုိ႔ပါ၀င္ေသာ ျမင္႔မားေသာ စံႏႈန္းမ်ားျဖင္႔
လူထုလံုျခံဳေရးေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပတ္သက္သည္႔ လူမႈအဖြဲ႔အ
စည္းမွ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား၊ အျခားေသာအဖြဲ႔မ်ား၊
စသည္တုိ႔အားလံုးပါ၀င္ပါသည္။
လံုျခံဳေရးက႑၏ အဓိပၸာယ္ဖြင္႔ဆုိခ်က္မ်ား အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိၾကေသာ္
လည္း SSR သည္ စစ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား နွင္႔ စစ္တပ္မဟုုတ္
ေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ႏုုိင္ငံပုိင္ႏွင္႔ ႏုုိင္ငံပုိင္မဟုုတ္သည္႔ ေဆာင္
ရြက္လုပ္ကုိင္သူမ်ားပါ၀င္သည္႔

လံုျခံဳေရးအားေဆာင္ရြက္ေပး

ေသာ၊ စီမံခန္႔ခြဲေပးေသာ၊ ႀကီးၾကပ္ထိ္န္းခ်ဳပ္ေပးေသာ အဖြဲ႔မ်ား
အားလံုးကို

တစ္စုတစ္စည္းတည္းျဖစ္ေစသည္႔

လံုျခံဳေရးက႑

အား က်ယ္ျပန္႔စြာနားလည္လက္ခံမႈအေပၚတြင္သာ အေျခခံထား

စြမ္းရည္ျပည္႔၀မႈရွိရန္ က်ား-မ တန္းတူညီမွ်ျခင္းရွိရန္ လုုိအပ္ပါသည္။

ပါသည္။

စြမ ္းရည္ျပည္႔၀ သည္႔ လံု ျခံဳေရးအဖြဲ႔အ စည္းမ်ားသည္ လူသ ားအရင္း

လံုျခံဳေရးက႑ႏွင္႔

အျမစ္ႏ ွင ္႔ ဘ႑ာေရးအရင္းအျမစ္တ ု ိ႔တ ား အက်ယ္ျပန္႔ဆ ံု းျဖစ္ေ စ

အေျခခံအေၾကာင္းအရာလက္စြဲျဖစ္သည္႔ “လံုျခံဳေရးက႑” အား

ပါသည္။ ထုုိသု ိ႔ျပဳလုုပ္ရန္ က်ား-မ တန္းတူညီမွ်ျခင္းမရွိပဲ မျဖစ္ႏု ိင္

ေက်းဇူးျပဳ၍ ကုုိးကားပါ။

ေပ၊ အေၾကာင္းမွာ လူ႔စႊမ္းအားအရင္းအျမစ္ကု ိ အက်ိဳးရွိရွိအသံု း
ျပဳျခင္းတြင္

အမိ်ဳးသမီးမ်ားႏွင္႔

အမ်ိဳးသားမ်ားရွိ

စြမ္းေဆာင္ႏု ိင္

ရည္မ်ားႏွင္႔ ကၽြမ္းက်င္မႈအတတ္မ်ားကုုိ ျပည္႔၀စြာအသံု းျပဳျခင္းႏွင္႔
လူ႔အရင္းျမစ္အေပၚတြင္

အရင္းအႏွီးျပဳထားျခင္းအား

ဆက္လက္

ထိန္းသိမ္းထားႏုုိင္ရန္ေသခ်ာေစျခင္း ( က်ား-မ အသိအျမင္ရွိမႈအား
စြဲျမဲေစျခင္း၊ ရာထူးတုုိးေပးျခင္းႏွင္႔ လုုပ္ငန္းဆုုိင္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုုိးတက္
ေစျခင္းတုုိ႔အားျဖင္႔) ႏွင္႔ မူ၀ါဒ အေျခခံမ်ားမရွိျခင္းေၾကာင္႔ (ဥပမာ မိသားစုုမ်ားအဆင္ေျပေစႏုုိင္မည္႔ လုုပ္ငန္းအေျခအေနမ်ား) သုုိ႔မ
ဟုုတ္ ခြဲျခားဆက္ဆံဘက္လု ိက္ျခင္းရွိသည္႔ လုုပ္ငန္းခြင္ (လိင္ပု ိင္း
ဆုုိင္ရာႏွင္႔

က်ား-မ

ကို အေျခခံသည္႔

အေႏွာက္အယွက္ေပးမႈ

ေၾကာင္႔) ဆံု းရႈံျခင္းမ်ားမျဖစ္ေစရန္ ေသခ်ာေစျခင္းတုုိ႔ပါ၀င္ပါသည္။

4

လံုျခံဳေရးက႑ ႏိုင္ငံအဆင္႔ ႏွင္႔ ေဒသႏၱရအဆင္႔ဆင္႔တုိ႔ရွိ

ပတ္သက္၍

ဆက္လက္သိရွိလုိပါက

SSR

DCAF

–

SSR BACKGROUNDER

တာ၀န္ခံျခင္းရွိရန္ က်ား-မ တန္းတူညီမွ်မႈရွိရန္လုိပါသည္။ လံု ျခံဳ

က်ား- မ တန္းတူည ီမွ်ေရးကိစၥအ ား ေခတ္စနစ္၏

ေရးက႑၏ တာ၀န္ခံမႈစနစ္ယႏၲရားမ်ားတည္ရွိရသည္မွာ တရား

ပင္မေရစီးေၾကာင္းအတြင္းသုုိ႔

နည္းလမ္းက်တရား၀င္ျဖစ္ျခင္းႏွင္႔ လံု ျခံဳေရးက႑၏ အရင္းအျမစ္
မ်ားကုုိ လုုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားေဆာင္ရြက္ျဖည္႔ဆည္းေရး အဖြဲ႔အစည္း
၏ အပ္ႏွင္းခံတာ၀န္အားၿပီးေျမာက္ႏု ိင္ရန္အတြက္သာ အသံု းျပဳရပါ
သည္။ ေနာက္ခံအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသည္႔ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင္႔ အမ်ိဳးသားမ်ား

ဆုုိင္ရာကိစၥအား

သြတ ္သ ြင္းျခင္း

ေခတ္ေရစီးေၾကာင္းႏွင္႔

အညီျဖစ္

ေအာင္ျပဳလုုပ္ျခင္းသည္

က်ား-မတန္းတူညီမွ်ေရး၏

ပန္းတုုိင္

သုုိ႔ေရာက္ရန္အတြက္

ဗ်ဴဟာနည္းလမ္းတစ္ခုပင္ျဖစ္ပါသည္။

တစ္ခါတစ္ယံ က်ား-မကိစၥအား ေခတ္ေရစီးေၾကာင္းအတြင္းသုုိ႔
၀င္ေစေရး ဆုုိသည္ထက္ အျခားစကားအသံုးအႏႈန္းမ်ားကုုိ ပိုမုိ

ပါမည္၊ မရွိပါက လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္းမွ ပို မု ိၾသဇာႀကီးမ်ားပုုဂၢိဳလ္

ႏွစ္သက္ၾကရာ၊ ဥပမာ -

တုုိ႔အား စုုိးမို းခ်ယ္လွယ္ရန္ ခြင္႔ျပဳေပးျခင္းအားျဖင္႔ လံု ျခံဳေရးက႑
သည္

တန္းတူညီမွ်မႈမရွိျခင္းအား

ေထာက္ပံေပးျခင္းအျဖစ္

အႏၲရာယ္သု ိ႔က်ေရာက္ႏု ိင္ပါသည္။

ပြင္႔လင္းျမင္သာမႈရွိရန္ က်ား-မ တန္းတူညီမွ်မႈရွိရန္လုိပါသည္။ ဆံုး
ျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းလုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင္႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တုိ႔အား အ
ေကာင္အထည္ေဖာ္မႈေၾကာင္႔ အက်ိဳးသက္ေရာက္သည္႔သူမ်ားအား
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရရွိေစရန္ ပြင္႔လင္းျမင္သာမႈရွိျခင္းက ျပဳ
လုုပ္ေပးပါသည္။ က်ား-မ တန္းတူညီမွ်ျခင္းသည္ ပြင္႔လင္းျမင္သာမႈ
အတြက္ မရွိမျဖစ္ေပ၊ အေၾကာင္းမွာ လံုျခံဳေရးအား ေဆာင္ရြက္
လုုပ္ကုိင္ျခင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင္႔ ႀကီးၾကပ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔အစည္း
မ်ား(တစ္ခါတစ္ယံ လူထုအပါအ၀င္) အတြင္းရွိ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင္႔
အမ်ိဳးသမီးမ်ားတုုိ႔တြင္ သတင္းအခ်က္အလက္အား တန္းတူညီစြာ
ရယူသံုးစြဲႏုိင္ျခင္းအား ေသခ်ာေစရန္ျပဳုုလုပ္ျခင္းသည္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္
မ်ားအား ဘက္မလုုိက္ပဲ၊ ေကာင္းမြန္ျမန္ဆန္စြာႏွင္႔ သက္ဆုိင္ရာ
ဥပေဒမ်ားႏွင္႔
သည္။

–

က်ား-မ

တြင္ တာ၀န္ခံျခင္းစနစ္မ်ားအား တန္းတူစြာရယူသံု းစြဲႏု ိင္ခြင္႔ ရွိရ
(လံု ျခံဳေရးအဖြဲ႔အစည္း၏ အမႈထမ္းမ်ားအပါအ၀င္) တုုိ႔ကု ိ အျခားသူ

–
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မူ၀ါဒမ်ားႏွင္႔အညီ

ခ်မွတ္ႏုိင္ရန္

အကူအညီျဖစ္ပါ

–

က်ား-မ ဆုုိင္ရာတြင္ လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈရွိျခင္း

–

က်ား-မဆုုိင္ရာ အသိအျမင္ရွိမႈ

–

က်ား-မ အတူတကြ ေပါင္းစည္းျခင္း

–

က်ား-မ ရႈေထာင္႔တစ္ခုအား လက္ခံျခင္း

–

က်ား-မ ဆုုိင္ရာ - သုုိ႔မဟုုတ္ က်ား-မ ပိုင္းျခားသိျမင္မႈအား
စိစစ္မႈတုိ႔ကို က်င္႔သုံးျခင္း

–

လူပုဂၢိဳလ္အသီးသီးတြင္ ကြဲျပားေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ စိတ္၀င္
စားမႈမ်ား၊

ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈရွိရန္ က်ား-မ တန္းတူညီမွ်မႈရွိရန္လုိပါသည္။
ငန္းေဆာင္ျခင္းတုုိ႔တြင္ လြတ္လပ္၊ တန္းတူညီမွ်ၿပီး အားလံုးပါ၀င္
ႏုုိင္သည္႔ အေျခခံစနစ္ျဖင္႔ ကိုယ္စားျပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွတစ္ဆင္႔
ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တုုိက္ရုိက္ေသာ္လည္းေကာင္း ပါ၀င္ႏုိင္ရန္ အ
ခြင္႔အလမ္းသည္ ျပည္သူလူထုတြင္ရွိသည္ဟု ဆုုိလုိပါသည္။ က်ားမ တန္းတူညီမွ်ေရးသည္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈအား လြတ္လပ္၊
တန္းတူညီမွ်ၿပီး အားလံုးပါ၀င္ႏုိင္ေစရန္ ျပဳလုုပ္ျခင္းတြင္ မရွိမျဖစ္
ေပ၊ အေၾကာင္းမွာ လံုျခံဳေရးက႑ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြင္းႏွင္႔ လံု
ျခံဳေရးႏွင္႔ဆက္ႏြယ္သည္႔

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သည္႔

အဖြဲ႔မ်ားအတြင္း၊

ထုုိ႔ျပင္ လႊတ္ေတာ္မ်ားႏွင္႔ ႏုုိင္ငံလံုျခံဳေရးေကာ္မတီမ်ားတြင္ အမ်ိဳး
သားမ်ားက ႀကီးမ်ားက်ယ္ျပန္႔စြာ ကုုိယ္စားျပဳပါ၀င္ႏုိင္ေျခမ်ားသည္႔

အေတြ႔အၾကံဳမ်ား

စသည္တုိ႔ရွိၾကသည္ဆုိသည္႔အ

ေၾကာင္းတရားအား ေဖာ္ျပပါ စကားရပ္အသံုးအႏႈန္းမ်ားအားလံုး
က အေလးေပးကာ ထုုိ႔ျပင္ အဆိုပါကိစၥအား လႊမ္းမုုိးသည္႔အရာ
မွာ

ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္း ဆုုိသည္မွာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းႏွင္႔ လုုပ္

က်ား-မ မ်က္မွန္အား အသံုးျပဳျခင္း

ကုုိယ္ပုိင္လကၡဏာသတ္မွတ္မူ၏

ပိုင္းက႑မ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္ေသာ

အေရးပါသည္႔အစိတ္အ
က်ား-မ ဆုုိသည္႔အရာ

(ယင္းတစ္ခုတည္မဟုုတ္ေသာ္လည္း) ျဖစ္ပါသည္။ လံုျခံဳေရးအာ
ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းလုုပ္ငန္း၊ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းလုုပ္ငန္းႏွင္႔ ႀကီးၾကပ္
ထိန္းခ်ဳပ္ေရးတုုိ႔တြင္ က်ား-မ တန္းတူညီမွ်ေရးအား ေပါင္းစပ္
ရန္အတြက္ နည္းလမ္းအၾကံအစည္မ်ားသည္ SSR ၏ အေျခခံ
က႑တစ္ခုျဖစ္ရာ ထုုိသုိ႔ဆုိရာတြင္ ေဖာ္ျပပါ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား
အား မည္သုိ႔ေသာ စကားရပ္မ်ားျဖင္႔ ေခၚေ၀ၚၫႊန္းဆုုိသည္ကုိ
ထည္႔မတြက္ပါ။
က်ား-မ ဆုုိင္ရာအား ေခတ္စနစ္၏ ပင္မေရစီေၾကာင္းအတြင္းသို႔
သြတ္သြင္းျခင္းအား ထပ္ ဆင္႔သိရွိလုိပါက SSR အေျခခံအေၾကာင္း
အရာလက္စြဲျဖစ္သည္႔ “က်ား-မ တန္းတူညီမွ်ေရး ႏွင္႔ လံုျခံဳေရး
က႑အား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး” ကုုိ ေက်းဇူးျပဳ၍ၾကည္႔ပါ။

အတြက္ ျဖစ္ပါသည္။

–

ထိေရာက္လ်င္ျမန္သည္႔ တုုံ႔ျပန္မႈရွိရန္ က်ား-မ တန္းတူညီမွ်မႈရွိရန္
လုုိပါသည္။

ထိေရာက္လ်င္ျမန္သည္႔

တံု႔ျပန္မႈရွိေသာ

လံုျခံဳေရး

က႑ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ လူထု၏ လံုျခံဳေရးလုုိအပ္ခ်က္မ်ားကို
သိရွိလြယ္ၿပီး ၀န္ေဆာင္ေပးတတ္သည္႔ ယဥ္ေက်းမႈအား ထုုတ္ေဖာ္
ျပသပါသည္။ က်ား-မ တန္းတူညီမွ်ျခင္းမရွိပဲ ေကာင္းမြန္ျမန္ဆန္
သည္႔တံု႔ျပန္မႈမရွိႏုိင္ပါ၊ အေၾကာင္းမွာ လံုျခံဳေရးအား ေဆာင္ရြက္
လုုပ္ကိုင္ေပးျခင္းသည္ က်ား-မ သီးသန္႔အေျခအေနမ်ား အေပၚအ
ေျခခံႏုိင္ေသာ္လည္း သုုိ႔ေသာ္ ေစာ္ကားေႏွာက္ယွက္ျခင္းႏွင္႔ ခြဲျခား
ဆက္ဆံျခင္းတုုိ႔အား
မ်ားႏွင္႔

ျဖစ္ေစသည္႔

အျပဳအမူမ်ားပါသည္

ေယာက်ာ္းဆန္သည္႔

တန္ဖိုး

ယဥ္ေက်းမႈတစ္ခုလည္းျဖစ္ႏုိင္ပါ

သည္။ က်ား-မ တန္းတူညီမွ်ျခင္းက အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ အမ်ိဳးသားမ်ား၊
မိန္းကေလးမ်ားႏွင္႔

ေယာက်္ားကေလးမ်ားတုုိ႔၏

ေျပာင္းလဲလ်က္

ရွိသည္႔ အသီးသီးေသာလုုိအပ္ခ်က္မ်ားကုုိ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေပးရာ
၌ လံုျခံဳေရးက႑အား မျဖစ္လာမီႀကိဳတင္လုပ္ရမည္႔ဟူသည္႔ အသိ
စိတ္တစ္ရပ္အား ရွိေစပါသည္။

တရားဥပေဒစုုိးမုုိးေရးအတြက္ က်ား-မ တန္းတူညီမွ်မႈရွိရန္လုိပါ သည္။ က်ား-မ၊
လိ င ္ ၊ အသက္ အ ရြ ယ ္ ၊ ဘာသာတရား၊ အဆင္ ႔ အ တန္ း ၊ လိ င ္ စ ိ တ ္ တ ိ မ ္ း ညႊ တ ္ မ ႈ
သု ု ိ ႔ မ ဟု ု တ ္ စြ မ ္ း ရည္ စသည္ တ ု ိ ႔ ႏ ွ င ္ ႔ မ သက္ ဆ ု ိ င ္ ပ ဲ လူ ပ ု ဂ ၢ ိ ဳ လ္ အ ားလံ ု း တု ု ိ ႔ သ ည္
လူ အ မ်ားသိ ၾ ကသည္ ႔ ဥပေဒမ်ားအားျဖင္ ႔ အကာအကြ ယ ္ ခ ံ ရ သင္ ႔ က ာ၊
ယင္ း ဥပေဒမ်ားထံ တာ၀န္ ခ ံ သ င္ ႔ ၿ ပီ း ၊ ဘက္ မ လု ု ိ က ္ ပ ဲ ထု ု ိ ႔ ျ ပင္ ျပည္ တ ြ င ္ း ႏွ င ္ ႔
ႏု ု ိ င ္ င ံ တ ကာ လူ ႔ အ ခြ င ္ ႔ အ ေရး စံ သ တ္ မ ွ တ ္ မ ႈ မ ်ားႏွ င ္ ႔ စံ ႏ ႈ န ္ း မ်ားတု ု ိ ႔ ျ ဖင္ ႔
တစ္ သ တ္ မ တ္ တ ည္ း ဥပေဒအာဏာသက္ ေ ရာက္ ေ စျခင္ း ခံ ရ သင္ ႔ ပါသည္ ။ က်ားမ တန္ း တူ ည ီ မ ွ ် ျခင္ း သည္ တရားဥပေဒစု ု ိ း မု ု ိ း ေရးအ တြ က ္ မရွ ိ မ ျဖစ္ ေ ပ၊
အေၾကာင္ း မွ ာ ယင္ း သည္ ျပည္ တ ြ င ္ း ႏု ု င ္ ႔ ႏု ု ိ င ္ ငံ တ ကာဆု ု ိ င ္ ရ ာ လူ ႔ အ ခြ င ္ ႔ အ ေရး
စံ သ တ္ မ ွ တ ္ ခ ်က္ မ ်ား၊ စံ ႏ ႈ န ္ း မ်ား ၏ အစိ တ ္ အ ပိ ု င ္ း ျဖစ္ သ ည္ ႔ အ တြ က ္ ျ ဖစ္ ၿ ပီ း ၊
အားလံ ု း ေသာ အမ်ိ ဳ း သားမ်ား၊ အမ်ိ ဳ းသမီ း မ်ား၊ မိ န ္ း ကေလးမ်ားႏွ င ္ ႔
ေယာက်္ ာ းကေလး မ်ားတု ု ိ ႔ သ ည္ ဥပေဒအရႏွ င ္ ႔ တရားေရးလု ု ပ ္ င န္ း စဥ္ မ ်ားအရ
တန္ း တူ ည ီ မ ွ ် စြ ာ ကာကြ ယ ္ ခ ံ ရ မည္ ျ ဖစ္ ၿ ပီ း ၊ ဥပေဒေရွ ႕ ေ မာက္ ႏ ွ င ္ ႔ တရား
ေရးလု ု ပ ္ င န္ း စဥ္ မ ်ားအတု ု ိ င ္ း တာ၀န္ ခ ံ ရ မည္ ျ ဖစ္ ပ ါသည္ ။
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က်ား- မတန္းတူညီမွ်ျခင္း သည္ အေျခအေနရပ္ရပ္ႏွင္႔ အဘယ္
ေၾကာင္႔ ညီညႊတ္သနည္း?

က်ား- မ တန္းတူညီမွ်ျခင္းသည္ အေျခအေန

တုုိင္းႏွင္႔ ကို က္ညီမႈရွိပါသည္၊ အေၾကာင္းမွာ က်ား- မ တန္းတူမညီမွ်မႈသည္

က်ား- မ ကိစၥသည္ လံုျခံဳေရးအား အက်ိဳးသက္ေရာက္သည္႔ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း
ကို္ယ္ပုိင္လကၡဏာ၏

တစ္ခုတည္းေသာ

က႑မဟုုတ္ေပ။

အျခားေသာအ

ေၾကာင္းတရားမ်ားျဖစ္ၾကသည္႔ လူမ်ိဳးေရး၊ အသက္အရြယ္၊ လူမႈ-စီးပြား အဆင္႔

ရွိေနသည္႔

အတန္း၊ အရည္အခ်င္း၊ လိင္စိတ္တိမ္းၫႊတ္မႈ၊ က်ား-မ လကၡဏာႏွင္႔ ဘာသာ

အတြက္ျဖစ္ပါသည္။ က်ား-မ တန္းတူမညီျခင္း ဆုုိသည္မွာ က်ား-မ ျဖစ္မႈအ

ေရး အစရွိသည္တုိ႔သည္လည္း လူပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင္႔ လူအုပ္စုမ်ားကၾကံဳေတြ႔ရမည္႔

ေပၚအေျခခံ၍ တန္းတူမျဖစ္ေသာ ဆက္ဆံခံရမႈႏွင္႔ အရင္းအျမစ္မ်ားအား
ညီမွ်စြာမသံု းစြဲႏို င္မႈ၊ တန္းတူျခင္းမရွိသည္႔အခြင္႔အလမ္းမ်ားႏွင္႔ လြတ္လပ္မႈအ
တို င္းအတာ တန္းတူျခင္းမရွိမႈ စသည္တု ိ႔ကု ိ ရည္ၫႊန္းပါသည္၊ ထုုိ႔ျပင္ ယင္းကဲ

လံုျခံဳေရးဆုုိင္ရာအား

ႏုုိင္ငံတု ိင္း၊

ယဥ္ေက်းမႈတု ိင္းႏွင္႔

အေျခအေနအရပ္ရပ္တု ိင္းတြင္

သုုိ႔ေသာ အေျခအေနမ်ားသည္ ကမာၻေပၚရွိ ႏုုိင္ငံတု ိင္းတြင္ ျဖစ္ပြားလ်က္
ရွိပါသည္။ က်ား-မ တန္းတူမညီမႈ တည္ရွိေနရသည္မွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင္႔
မိန္းကေလးမ်ားအေပၚခ်မွတ္သည္႔ က်ား-မ ဆုုိင္ရာအခန္းက႑သည္ အမ်ိဳးသား
မ်ားႏွင္႔ ေယာက်္ားေလးမ်ားအေပၚခ်မွတ္သည္႔ က်ား-မ အခန္းက႑ထက္ အင္
အားနည္းျခင္းႏွင္႔ အရင္အျမစ္နည္းျခင္းတုုိ႔ႏွင္႔ ဆက္ဆုိင္ေနပါသည္ (က်ား-မ ႏွင္႔
လိင္ ကြဲျပားမႈကုိ ပံု(၂)တြင္ၾကည္႔ပါ)။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင္႔ မိန္းကေလးမ်ားသည္
အမ်ားအားျဖင္႔ က်ား-မ တန္းတူမညီသည္႔အတြက္ အခြင္႔မသာႏုုိင္ပဲ ႏွင္႔/သုုိ႔မ
ဟုုတ္ အႏၲရာယ္ျပဳခံရသကဲသုိ႔၊ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင္႔ ေယာက်္ားေလးမ်ားတို႔သည္
လည္း က်ား-မ အခန္းက႑၏ ရလဒ္ေၾကာင္႔ အခြင္႔မသာမႈႏွင္႔ အႏၲရာယ္မ်ားကုုိ
ၾကံဳေတြ႔ရပါသည္။ ဥပမာ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈႏွင္႔ လိင္ဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္
မႈတုိ႔သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင္႔ မိန္းကေလးမ်ားအေပၚ အခ်ိဳးအစားမ်ားစြာ က်
ေရာက္ၿပီး၊ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင္႔ ေယာက်္ားေလးမ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္မႈက်ဳးလြန္ခံ
ရသူမ်ားျဖစ္လ်င္ အကူအညီအား ရွာေဖြရန္ႏွင္႔ ရရွိရန္ ခက္ခဲႏုိင္ရာ အေၾကာင္း
မွာ ၎တုုိ႔သည္ မိမိကုိယ္ကိုကာကြယ္ႏုိင္သည္ ဆုုိသည္႔ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းယဥ္ေက်းမႈ၏ သတ္မွတ္ေမွ်ာ္လင္႔ထားသည္႔အတြက္ျဖစ္ပါသည္ - သုုိ႔မဟုုတ္
၎တုုိ႔သည္ အခ်ိဳ႕ေသာအၾကမ္းဖက္မႈမ်ိဳးတြင္ က်ဴးလြန္ခံရသူမ်ားမျဖစ္နုိင္ေသာ
ေၾကာင္႔ျဖစ္ပါသည္။ ထုုိ႔ေၾကာင္႔ က်ား-မ ဆိုသည္႔အရာသည္ လူတစ္ဦးၾကံဳေတြ႔
ရႏုုိင္သည္႔ မလံုျခံဳမႈပံုစံမ်ား၊ ထုုိ႔ျပင္ လံုျခံဳေရးလုုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ေပးသူမ်ားအ
ေနျဖင္႔ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အၾကမ္းဖက္မႈကုိ က်ဴးလြန္သည္႔သူမ်ားအျဖစ္ျဖင္႔
ေသာ္လည္းေကာင္း ပါ၀င္ကျပၾကမည္႔ အခန္းက႑မ်ား စသည္တုိ႔အား သတ္
မွတ္ေပးသည္႔ အေရးႀကီးသည္႔ အေျခခံတစ္ခုျဖစ္ေပသည္။

ပံု ( ၂)

သတ္မွတ္ေပးပါသည္။

က်ား- မ

တန္းတူညီမွ်ေရးအား

ဦးစားေပးျခင္းသည္ မတူကြဲျပားျခားနားျခင္းအယူ၀ါဒကုုိ ပစ္ပယ္ေနျခင္းမဟုုတ္

ပ ါ - လံုျခံဳေရးအား က်ား- မ ေရးရာက အက်ိဳးသက္ေရာက္သည္ကုိ အသိအ
မွတ္ျပဳျခင္းက

လူမႈအဖြဲ႔အစည္းဆုုိင္ရာ

လံုျခံဳေရးအေပၚတြင္

အေၾကာင္းတရားေျမာက္မ်ားစြာသည္

တုုိက္ရုိက္သက္ေရာက္မႈတစ္ခု

ဟုုတ္သည္႔သက္ေရာက္မႈတစ္ခု

သုုိ႔မဟုုတ္

မည္သုိ႔ရွိေနႏုုိင္ေၾကာင္းကုုိ

တုုိက္ရုိက္မ

မီးေမာင္းထုုိးေပး

ပါသည္။ ဥပမာအေနျဖင္႔ အသက္အရြယ္ကိစၥကိုၾကည္႔ပါက တစ္ကမၻာလံုးအမ်ား

လက္ခံသည္႔ ကေလးဘ၀အပုုိင္းအျခားႏွင္႔ လူႀကီးဘ၀အပုုိင္းအျခားဟူ၍ အထူး
ကြဲျပားမႈရွိသကဲ႔သုိ႔ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင္႔ အမ်ိဳးသားမ်ားအေပၚ၊ ထုုိ႔ျပင္ မိန္းကေလး
မ်ားႏွင္႔ ေယာက်္ားကေလးမ်ားအၾကား သတ္မွတ္ထားသည္႔ က်ား-မ ဆုုိင္ရာအ
ခန္းက႑မ်ားအတြင္းတြင္လည္း ကြဲျပားမႈရွိပါသည္။ ထုုိ႔ေၾကာင္႔ အျခားေသာ
လူမႈအဖြဲ႔အစည္းဆုုိင္ရာ

အေၾကာင္းတရားမ်ားႏွင္႔

ယွဥ္တြဲေနသည္႔

ရယူသံုးစြဲႏုိင္မႈဆုိင္ရာတုုိ႔အတြက္ အဆံုးအျဖတ္ေပးသည္႔ အေရးႀကီးအစိတ္အ
ပုုိင္းတစ္ပုိင္းအျဖစ္

ရပ္တည္ေနပါသည္။

လံုျခံဳေရးက႑အတြင္း

ကပါလာေသာ ဇီ၀ေဗဒ၊ ခႏၶာ သက္ရွ ိျဖစ္ စဥ္ႏွင္ ႔ ခႏၶာ ေဗဒ စသည္
တုု ိ႔၏ ၾကန္အင္ လကၡ ဏာမ်ားအား ရည္ ညႊန္ းပါသည္။ လိင္အား မ်ိ ဳး
ပြာ းမႈ အဂၤါအစိ တ္ပု ိင္းမ်ားျဖင္ ႔ သတ္ မွတ္ပါသည္ (ဥပမာ ေ၀ွွ းေစ႔မ်ား
ႏွင္ ႔ သားအိမ္ မ်ား)၊ အမိ် ဳးသားႏွင္႔ အမ်ိ ဳးသမီ း ခရုု ိမို ဆု န္း (ဥပမာ XY

စီမံခန္႔ခြဲ ေပးမႈႏွင္႔ ႀကီးၾကပ္ထိန္းခ်ဳပ္ေပးမႈတုိ႔အား တုုိးတက္ေစရန္ အကူအ
ညီျဖစ္ေစကာ၊ ထုုိသုိ႔ျပဳရာတြင္ အျခားေသာ လူမူအဖြဲ႔အစည္းဆုုိင္ရာ အေၾကာင္း
တရား အမိ်ဳးမိ်ဳးကုုိလည္း သိရွိနားလည္မႈ တုုိးပြားေစျခင္းျဖင္႔ ျဖစ္ပါသည္။

က်ား - မ ျဖစ္ျ ခင္ း

က်ား-မ ျဖစ္ျ ခင္ းအသိ အား သင္ယ ူျ ခင္ းျဖင္ ႔ ရရွိ ပ ါသည္ ။ လိင ္ အေပၚအ ေျခခံ၍
မိန ္ းကေလးမ်ားႏွင ္ ႔ ေယာက်ၤ ားေလးမ်ားသည္ သီး ျခား လူမ ႈ ေ ရး-ယဥ္ေ က်းမႈ
ပတ္၀ န္း က်င္ အေျခအေနတြင ္ း
အခန္း က႑မ်ား၊

ရွိ က ြဲ ျပားေသာ

အျပဳအမူ မ ်ားႏွင ္ ႔

လူမ ူ ေ ရးစရို က ္ လကၡ ဏာမ်ား၊

လႈပ ္ ရ ွာ းမႈ မ ်ားအား

သင္ၾကားခံရ ၿပီ း

ေပးအပ္ ခံ ၾကရပါသည္။

ႏွင္ ႔ XX)၊ အမ်ိ ဳးသားႏွ င္႔ အမ်ိ ဳးသမီ း ေဟာ္မု န္ းမ်ား (ဥပမာ တက္ စ

က်ား-မဆုု ိင ္ ရ ာ အခန္း က႑သည္ အခိ ်န္အတု ုိ င ္း အတာတေလ်ာက္ ေျပာင္ းလြ

တုု ိစထုုန္ းရ္ ႏွင္ ႔ အီစတရုု ိဂ်င္ ) ႏွင္ ႔ ဒု ုတိယ လိင္ပိ ု င္းဆု ုိ င္ရာ ထူးျခား

ဲ ျခင္း ျပဳလု ု ပ္ ၍ရကာ လူ႔ အဖြ ဲ႔ အစည္ းမ်ားႏွ င္ ႔ ယဥ္ေ က်းမႈ အသီး သီး တု ု ိ႔ အၾကား

လကၡ ဏာမ်ား (ဥပမာ ၾကြက္ သားထု ုထည္ႏွ င္႔ ဆံပင္ )။

ကြာ ျခားၾကပါသည္။ ဤသု ုိ ႔ဆ ု ိ ျခင္း ေၾကာင္႔ အားလံု းေသာ လူမ ႈ အဖြဲ ႔- ယဥ္ေ က်းမႈ

လိ င္အ ား (ခြ ဲ စိတ္ မႈ ႏွင္ ႔ ေဟာ္မု န္ းအစားထို းကုု သမႈ) ေဆးပညာအ

ၾကပါဟု ု ဆုု ိ လု ိ ေ နျခင္း မဟု ုတ ္ ပ ါပဲ လူမ ႈ အဖြဲ ႔ -ယဥ္ေ က်းမႈ အခင္း အက်င္းတစ္ ခ ု

ကူ အညီ မပါပဲ ေျပာင္ းလဲ ၍မရပဲ ပံ ု ေသျဖစ္ပါသည္ ။

အေျခအေနအရပ္ ရ ပ္တ ု ိ ႔ တြ င ္ က်ား-မက႑သတ္ မွတ ္ ခ ်က္ မ ်ားသည္ မတူညီ
တြင ္ း က်ား-မ တုု ိ ႔၏ က႑မ်ားသည္ ယင္း လူ ႔အ ဖြ ဲ ႔အ စည္း တြ င ္ း ၾကံဳ ေတြ ႔ ခဲ ႔ ရ
ေသာ အေျပာင္ းအလဲ မ ်ားအေပၚ ဆက္ ႏ ြ ယ္ က ာေျပာင္ းလဲ မ ည္ ၊ တုု ိ းတက္ လ ာ
မည္ ကု ိ ဆုု ိ လု ိ ျခင္ းျဖစ္ပ ါသည္ ။

ေယာက်္ာ း၊ မိန္ းမႏွ င္႔ လိင္အဂၤ ါႏွစ္ မ်ိဳးပါသူ ဆုု ိသည္တု ိ႔ မွာ
တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ လိင္အဂၤ ါကုု ိ ရည္ ညႊန္ းျခင္းျဖစ္ပါသည္ ။

ေယာကၤ်ားဆန္ သည္၊ မိန္ းမဆန္သည္ သုု ိ႔မဟုု တ္ ဆန္႔က်င္ ဘက္ လိင္
ကဲ႔ သုိ ႔ျပဳမူ သည္ ဆုု ိသည္႔ စကားရပ္မ်ားသည္ လူတစ္ဦ းတစ္ေယာက္
ခ်င္းစီ၏ က်ား-မ ျဖစ္တည္မႈအား ရည္ ညႊန္ းေနျခင္ းျဖစ္ သည္။

6

က်ား-မ

တန္းတူညီ မွ်ေရးအား အေျခက်ေစျခင္းသည္ လံုျခံဳေရးအား ေဆာင္ရြက္ေပးမႈ၊

လိင ္ ႏွင္႔ ေယာက်ၤား- မိန္းမ ျဖစ္ျခင္း တုုိ႔သည္ မ တူည ီေ ပ

လိ င္
လိင္သည္ ဇီ ၀ေဗဒျဖစ္ ပါသည္။ လိင္ဟူ သည္မွာ လူမ်ားေမြ းဖြ ားစဥ္

က်ား-မ

ဆုုိင္ရာကိစၥသည္ လံုျခံဳေရးဆုုိင္ရာ၊ ထုုိ႔ျပင္ အရင္းျမစ္မ်ားအား ရပုုိင္ခြင္႔ႏွင္႔

DCAF
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က်ား- မတန္းတူည ီမွ်မႈမရွိျခင္းက မည္ူသ ည္႔ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္
ေစသနည္း?
က်ား- မ တန္းတူညီမွ်ျခင္းမရွိမႈက လံုျခံဳေရးက႑အား ညံ႔ဖ်င္းသည္႔ အုုပ္ခ်ဳပ္
ေရးကုုိ ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ ထုုိအတြက္ေၾကာင္႔ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ရပ္ရြာအသုုိက္အ

၀န္းမ်ားအတြက္ႏွင္႔ က႑ကိုယ္၌အား ျပႆနာအခက္အခဲမ်ားစြာကုုိ ျဖစ္ေစရာ
တြင္ ႏုုိင္ငံေရးႏွင္႔ လူမႈ-စီးပြား တုုိ႔ မတည္ၿငိမ္မႈ၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈနည္းျခင္း၊
ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုဆုိင္ရာႏွင္႔ အဖြဲ႔အစည္းတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈႏွင္႔ မူခင္းမ်ား

က်ား- မ အားအေျခခံ၍ အၾကမ္းဖက္မႈ က်ား-မ
အားအေျခခံ၍ အၾကမ္းဖက္မႈ (GBV) ဟူသည္မွာ လူတစ္ဦး၏
ဆႏၵႏွင္႔ ဆန္႔က်င္ၿပီး ျပစ္မႈက်ဳးလြန္ျခင္းႏွင္႔ လူေယာက်ာ္းမ်ားႏွင္႔
လူမိန္းမမ်ားအၾကား လူမႈအဖြဲ႔အစည္းက မွတ္ယူမွတ္သားသည္႔
(က်ား-မ) ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားအေပၚ အေျခခံသည္႔ မည္႔သုိ႔ေသာ
အႏၲရာယ္ရွိေသာလုုပ္ရပ္ကိုမဆုုိအတြက္ လႊမ္းျခံဳသည္႔စကားရပ္

စသည္တုိ႔အား ျဖစ္ေပၚလာႏုုိင္ေစမည္႔ အေျခအေနမ်ားပါသည္။

ျဖစ္ပါသည္။ GBV တြင္ လူတစ္ဦး၏ (သင္ယူရမိသည္႔) လိင္စိတ္

က်ား- မ

တည္၍ျဖစ္သည္႔ အၾကမ္းဖက္မႈလည္းပါ၀င္ပါသည္။

တိမ္းၫႊတ္မႈ သုုိ႔မဟုုတ္ က်ား-မ ကို္ယ္ပုိင္လကၡဏာအေပၚတြင္ မူ

တန္းတူညီမွ်ျခင္းမရွိျခင္းသည္ လံုျခံဳေရးက႑အတြက္ အဖြဲ႔အစည္း

ဆုုိင္ရာ ျပႆနာအခက္အခဲမ်ား ျဖစ္ေစပါသည္။ လုုပ္ငန္းခြင္အတြင္း တန္းတူညီ

မွ်ျခင္းမရိွမႈက လိင္ဆုိင္ရာ ႏွင္႔ က်ား-မ ဆုုိင္ရာအေျခခံ၍ အေႏွာက္အယွက္ေပး
ျခင္းႏွင္႔ ခြဲ႔ျခားဆက္ဆံျခင္း၊ အခ်ဳိ႕ေသာ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ အထူးသျဖင္႔ အမ်ိဳး
သမီးမ်ားအတြက္

ေၾကာက္စရာေကာင္းသည္႔ လုုပ္ငန္းပတ္၀န္းက်င္၊ ထုုိ႔ျပင္

ရပ္ရြာလူထု၏ မတူကြဲျပားျခားနားမႈကုိလည္း ကိုယ္စားျပဳႏုုိင္ျခင္းမရွိျခင္း အစရွိ
သည္႔

ကိစၥမ်ားႏွင္႔ ယွဥ္တြဲကာ လံုျခံဳေရးလုုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ရသည္႔အ တြက္

ထိေရာက္မႈကုိ အားေပ်ာ႔ေစပါသည္။ ထပ္ေပါင္းဆုုိရလ်င္ မိမိ၏ ၀န္ထမ္း မ်ား

GBV သည္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတုုိင္းတြင္ ရွိၿပီး
ျဖစ္ပါသည္။

GBV ပံုစံမ်ားတြင္ ပါ၀င္သည္တုိ႔မွာ-

–

ယင္းကိုယ္၌၏အစြမ္းအစကုုိ

–

ကန္႔သတ္ေနျခင္းပင္ျဖစ္

ေမြးဖြားလာေသာကေလးငယ္ မိန္းကေလးမ်ားအား သတ္
ပစ္ျခင္းပါ၀င္ေသာ က်ား-မ ေရြးခ်ယ္၍ႏွစ္သက္ျခင္းေၾကာင္႔

ပါသည္။

ျဖစ္သည္႔ လူသတ္မႈ

က်ား- မ တန္းတူညီမွ်မႈမရွိျခင္းက လံု ျခံဳေရးအား လုုပ္ကု ိင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းကုုိ

–

အစည္းမွ အျခားေသာသူမ်ားအား လံု ျခံဳေရးပုုိင္းဆုုိင္ရာအႏၲရာယ္မ်ားေအာက္

–

ပစၥည္းပတ္သက္၍ အၾကမ္းဖက္ျခင္း၊ ကေလးသူငယ္အား

သည္႔ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင္႔ မိန္းကေလးမ်ားအေပၚတြင္ တဖက္သတ္က်ေရာက္ၿပီး

ထိန္းမွ်ားလက္ထပ္ေပးျခင္းႏွင္႔

လံု ျခံဳေရးေဆာင္ရြက္ေပးသူမ်ားက မၾကာခဏလ်စ္လွ်ဴရႈထားသည္႔၊ ဦးစားေပး
လံု ျခံဳေရးပုုိင္းဆုုိင္ရာ

အုုပ္စုတစ္စုအား လံုျခံဳေရးဆုုိင္ရာ

ယဥ္ေက်းမႈအျဖစ္ႏွင္႔ ရုုိးရာအျဖစ္ လက္ခံထားၿပီး နည္း

သမီးမ်ားအေပၚ က်ဴးလြန္သည္႔ျပစ္မႈမ်ား၊ သတို႔သမီးဥစၥာ

လိင္အဂၤါစပ္အား ျဖတ္ေတာက္ျခင္းႏွင္႔ ကေလးသူငယ္ သတို ႔သမီးမ်ား အစရွိ

အျပစ္မယူသည္ထိျဖစ္သည္႔

ကိုယ္၀န္

ေလ႔အထမ်ား၊ ဥပမာ - “ဂုုဏ္သိကၡာ” အမည္ခံၿပီး အမ်ိဳး

ေျခခံ၍ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားတြင္ အဓမၼျပဳက်င္႔ျခင္း၊ လူကု န္ကူးျခင္း၊ အမ်ိဳးသမီး

သုုိ႔မဟုုတ္

အတင္းအၾကပ္

လမ္းက်သည္ဟုယူမွတ္ထားသည္႔ အႏၲရာယ္ရွိေသာ အ

တြင္ အကာကြယ္ကင္းမဲစြာ ခ်န္လပ္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ က်ား-မ အေပၚအ

အႏၲရာယ္မ်ား စသည္တု ိ႔ ပါ၀င္ပါသည္။

ေပးစားျခင္း၊

အတင္းအၾကပ္ သားေၾကာျဖတ္ျခင္း

ပါသည္။ ျပည္သူလူထု ၏ အစိတ္အပို င္းတစ္ခု ကု ိသာ တံု ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေပးၿပီး

တာ၀န္ခံမႈျပဳသည္႔ လံု းျခံဳေရးက႑မွ ေဆာင္ရြက္လု ပ္ကု ိင္သူတု ိ႔သည္ လူ႔အဖြဲ႔

အတင္းအၾကပ္

ေဆာင္ခုိင္းျခင္း၊ အတင္းအၾကပ္ ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခုိင္းျခင္းႏွင္႔

ေလ်ာ႔ပါးထိခို က္ကာ ျပည္သူလူထု ၏ လံု ျခံဳေရးကုုိ ၿခိမ္းေျခာက္အႏၲရာယ္ေပး

ျခင္းမရွိသည္႔

အိမ္တြင္းအ

လက္တြဲေဖာ္အား အၾကမ္းဖက္မႈ

ႏွင္႔ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္မႈတုိ႔အား အျပည္႔အ၀ အသံုးမခ်သည္႔ လံုျခံဳေရးက႑ တစ္ခု
ျပည္႔၀ရန္တုိ႔ျဖစ္သည္႔

အိမ္းတြင္း မွားယြင္းစြာျပဳက်င္႔ျခင္းအပါအ၀င္

ၾကမ္းဖက္မႈ၊ မိသားစုုအတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈ သုုိ႔မဟုုတ္

အားလံုးျဖစ္ၾကသည္႔ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင္႔ အမ်ိဳးသမီးမ်ားတုုိ႔၏ လူ႔စြမ္းအား စြမ္းရည္
သည္ အဖြဲ႔အစည္းဆုိင္ရာႏွင္႔ လုုပ္ငန္းပုုိင္းဆုုိင္ရာ ထိေရာက္မႈရွိရန္ႏွင္႔ စြမ္းရည္

လူသားလံုျခံဳေရး

အား အမ်ားဆံုးျပန္႔ႏွ႔ံေနေသာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားထဲမွ တစ္ခုပင္

အမ်ိဳးသမီးလိင္အဂၤါအား

ျဖတ္ေတာက္ျခင္း

–

လိင္ပိုင္းဆုုိင္ရာ အေႏွာက္အယွက္ေပးမႈ၊ ဥပမာ - အ

အႏၲရာယ္မ်ားက်ေရာက္ေစမည္႔ အေျခအေနမ်ားဖန္တီးျခင္းသည္ ျပည္သူလူထု

လုုပ္ခြင္အတြင္း၊

တစ္ရပ္အတြင္း က်ယ္ျပန္႔စြာ မတည္ၿငိမ္မႈ၊ ဆူပူမႈႏွင္႔ တစ္ခါတစ္ယံ ပဋိပကၡတုိ႔ကို

ပညာေရးဆုုိင္ရာ ေက်ာင္းမ်ားအတြင္း သုုိ႔မဟုုတ္ အားက
စားအတြင္း

ျဖစ္ေစႏုုိင္ပါသည္။
က်ား- မ တန္းတူညီမွ်မႈမရွိျခင္းသည္ ႏုုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင္႔ လူမူအဖြဲ႔အစည္း

–

လုုပ္ခုိင္းျခင္း၊

ထိန္းခ်ဳပ္မႈမရွိသည္႔ လံု ျခံဳေရးက႑တစ္ခု သည္ ကုုိယ္စားျပဳျခင္း၊ ေကာင္းမြန္စြာ
အေထာက္အကူျပဳ

စနစ္

အုုပ္စုဖြဲ႔အဓမၼက်င္႔မႈႏွင္႔

လိင္ကၽြမ္းျပဳျခင္း

စသည္တုိ႔ပါ၀င္သည္႔ လိင္ဆုိင္ရာ အၾကမ္ဖက္မႈ၊

တံု ျပန္ႏု ိင္ျခင္း၊ ထိေရာက္မႈ၊ စြမ္းရည္ျပည္႔၀မႈ သုုိ႔မဟုုတ္ တာ၀န္ခံမႈ စသည္
အာဏာရွင္အစုုိးရအတြက္

လိင္မေတာ္တရားျပဳျခင္း၊ အဓမၼက်င္႔ျခင္း၊ လိင္ပုိင္းဆုုိင္ရာ
ေခါင္းပံုျဖတ္အျမတ္ထုတ္မႈ၊ အတင္းအက်ပ္ ျပည္တန္ဆာ

ဆုုိင္ရာ မတည္ၿငိမ္မႈမ်ား ေပၚေပါက္ေစပါသည္။ ဒီမု ိကေရစီနည္းက် အရပ္ဘက္

တုုိ႔ရွိမည္မဟုုတ္ပါပဲ

အမ်ားျပည္သူသြားလာရာေနရာမ်ား၊

–

ေနာက္ေယာင္ခံလို က္ျခင္း

–

လူကု န္ကူးျခင္း

ယႏၲရားတစ္ခု သာ ျဖစ္လာႏုုိင္ပါသည္။ တန္ခို းၾသဇာႀကီးမားသည္႔ အုုပ္စု မ်ား
ႏွင္႔/သုုိ႔မဟုုတ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ျပည္သူလူထု ၏ အစိတ္အပုုိင္းမ်ားကုုိ
စုုိးမုုိးထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ႏွင္႔ ၎တုုိ႔နားလည္သေဘာေပါက္ထားသည္႔ သင္႔ေတာ္မွန္
ကန္သည္႔ က်ား-မ ဆုုိင္ရာအခန္းက႑မ်ားကုုိ အာဏာသက္ေရာက္မႈေစရန္
လံု ျခံဳေရးက႑အား အသုုံးျပဳႏုုိင္ပါသည္။ ယင္းကဲ႔သုိ႔ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္
က်ား-မ တန္းတူညီျခင္းသည္ ဒီမုိကေရစီလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ စီးပြားေရးဖြံၿဖိဳးမႈႏွင္႔
လူမႈအဖြဲ႔အစည္းတည္ၿငိမ္ျခင္းတုုိ႔အား အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစသည္႔

ျပစ္ဒဏ္မွကင္း

လြတ္ျခင္း၊ အက်င္႔ပ်က္ျခစားျခင္းႏွင္႔ လူ႔အခြင္႔အေရးအား ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းမ်ားတုုိ႔
ကို သက္စုိးရွည္ေစမည္ျဖစ္သည္။

GBV က အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင္႔ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအၾကား တန္းတူညီ
ျခင္းမရွိမႈအား ထင္ဟပ္ေဖာ္ျပၿပီး ပိုမုိအားျဖည္႔ေပးပါသည္၊ ထုုိ႔အ
တြက္ေၾကာင္႔

GBV

အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင္႔

က်ဴးလြန္မႈအမ်ားစုုမွာ
မိန္းကေလးမ်ားကုုိ

အမ်ိဳးသားမ်ားက

ျပဳလုုပ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

သုုိ႔ျဖစ္ေသာ္လည္း က်ား-မ ႏွင္႔ သက္ဆုိင္ေသာကိစၥမ်ားသည္
အျခားမ်ားစြာေသာ

လူမႈအဖြဲ႔အစည္းဆုုိင္ရာ

မ်ားႏွင္႔ဆက္ႏြယ္ေနပါသည္၊

ဆုုိလုိသည္မွာ

အေၾကာင္းတရား
အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင္႔

ေယာက်္ားကေလးမ်ားသည္လည္း GBV ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခံရသူမ်ား
ျဖစ္ႏုိင္ကာ၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ားႏွင္႔ ေယာက်္ားက
ေလးမ်ားသည္လည္း ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။
G B V အားကာကြယ္တားဆီးရန္ႏွင္႔ တုုံျပန္ေဆာင္ရြက္နုိင္ ရန္
လံုျခံဳေရးက႑၏ စြမ္းရည္အား တိုးတက္ေစျခင္းသည္ S S R ၏
ဦးစားေပးလုုပ္ငန္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။
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က်ား- မတန္းတူညီမွ်ျခင္းႏွင္ ေကာင္းမြန္ေသာ S S G တုုိ႔သည္

S S R ႏွင္႔ မည္သုိ႔ ပတ္သက္ၾကသနည္း?
က်ား- မ

SSG

အဓိပၸာယ္ဖြင္႔ဆုိမႈအရ

တန္းတူညီမွ်ေရး ဦးတည္ခ်က္မ်ား ပါ၀င္ေနသည္႔ ေကာင္းမြန္ေသာ
တြင္ စံထားအပ္သည္႔ အေျခခံမႈမ်ားႏွင္႔ ေကာင္းမြန္သည္႔ အေလ႔အထ

မ်ား ပါ၀င္ဖြဲ႔စည္းထားပါသည္။ SSR သည္ အဆုုိပါ အေျခခံမူမ်ားႏွင္႔ အေလ႔

အထမ်ားအား တည္႔သြင္းစဥ္းစားျခင္းအားျဖင္႔ လံုျခံဳေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ လုုပ္
ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈ၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင္႔ ႀကီးၾကပ္ေရးတုုိ႔ကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ အမွန္
တကယ္ လုုပ္ငန္းစဥ္တစ္ျဖစ္ပါသည္။ ေကာင္းမြန္ေသာ SSG သည္ SSR ၏
ပန္းတုုိင္ျဖစ္ပါသည္၊ က်ား-မ တန္းတူညီမွ်ေရးသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ SSG အ
ေျခခံမူမ်ားႏွင္႔ SSR တြင္ ပါ၀င္သည္႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး နည္းဗ်ဴဟာမ်ား စသည္
တုုိ႔အားလံုး၏ မပါမျဖစ္သည္႔ အစိတ္အပို္င္းျဖစ္ပါသည္။

ေရာက္ေစျခင္းအားျဖင္႔ က်ား-မ တန္းတူညီမွ်ေရးကို တုုိးတက္ေစျခင္းတြင္ ပါ၀င္
သည္မ်ားမွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ အမ်ိဳးသားမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ားႏွင္႔ ေယာက်္ားကေလး

၎တုုိ႔၏ ကြဲျပားသည္႔ လံုျခံဳေရးဆုုိင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကုုိ တန္တူညီ
စြာ ထည္႔သြင္းစဥ္းစားေပးမႈအား ေသခ်ာစြာျဖစ္ေစျခင္း

–

နုုိင္ငံေရးအဆင္႔၊ အဖြဲ႔အစည္းအဆင္႔ႏွင္႔ လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈအဆင္႔တုိ႔ရွိ အေျခ
ခံမူတစ္ခုျခင္းစီတုိင္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင္႔ အမ်ိဳးသားမ်ားတုုိ႔၏ ပါ၀င္ေဆာင္
အကဲျဖတ္ျခင္းသည္

(က်ား-မ

ဆုုိင္ရာကိစၥအား

ေခတ္စနစ္

ပင္မေရစီးေၾကာင္းအတြင္းသုုိ႔ေရာက္ေစျခင္း ဟူ၍လည္း ေခၚဆုိပါသည္) အမ်ိဳး
သားမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ေယာက်္ားက ေလးမ်ားႏွင္႔ မိန္းကေလးမ်ား အားလံုး
ပါ၀င္သည္႔ လူထုတစ္ရပ္လံုး၏ လုုိအပ္ ခ်က္ကုိ ျဖည္႔ဆည္းႏုုိင္သည္႔ လံုျခံဳေရး
က႑တစ္ခုစီသုိ႔

ႀကိဳးပမ္းတက္လွမ္းရာတြင္

အေရးပါသည္႔

အေျခခံအစိတ္

အပိုင္းျဖစ္ပါသည္။
ကြဲျပားျခားနားေသာ အေျခအေနအရပ္ရပ္က ေကာင္းမြန္ေသာ SSG အေျခခံမူ
မ်ားႏွင္႔ က်ား-မ တန္းတူညီမွ်ျခင္းတုုိ႔အား ကြဲျပားျခားနားေသာ ဦးစားေပးမႈမ်ား
ျဖင္႔ မတူညီေသာနည္းလမ္းမ်ားအားျဖင္႔ သက္ေရာက္ေစပါလိမ္႔မည္။ က်ား- မ
တန္းတူညီမွ်ေရး၏ ပင္မအေျခခံအစိတ္အပိုင္းမ်ားသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ S S G

၏ မပါမျဖစ္ အစိတ္အပုုိင္းအေနျဖင္႔ အျမဲတမ္းျဖစ္ေနမည္ျဖစ္ကာ၊ လုုပ္ငန္းစဥ္
မ်ား၊ ေဆာင္ရြက္ပံုနည္းလမ္းမ်ားႏွင္႔ ဦးစားေပမႈမ်ားတို႔သည္ အေျခအေန အ
ခင္းအက်င္း တစ္ခုႏွင္႔တစ္ခုအတြင္း ကြာျခားႏုုိင္ေျခမ်ားပါသည္။
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လို႔ငွာ ျပဳမူရာတြင္ ဒီမုိကေရစီက်သည္႔ အရပ္ဘက္မွထိန္းခ်ဳပ္မႈ၊
တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈႏွင္႔ လူအခြင္႔အေရးအားေလးစားမႈ အစရွိသည္႔
မူေဘာင္တစ္ခုအတြင္းမွ ျပဳလုုပ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင္႔ ႏုုိင္ငံ ႏွင္႔
လူသားတုုိ႔လံုျခံဳေရးကုုိ
နည္းစနစ္ဆန္သည္႔

တုုိ႔တက္ေစမည္႔

ႏုုိင္ငံေရးလုုပ္ငန္းစဥ္၊

လုုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ပါသည္။

ေကာင္းမြန္ေသာ

အုုပ္ခ်ဳပ္မႈ၏ အေျခခံမူမ်ားကုုိ လံုျခံဳေရးက႑အေပၚသက္ေရာက္
ေစျခင္းမွာ SSR ၏ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုုိင္ျဖစ္ပါသည္။ လံုျခံဳေရး
အား ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲ႔ေပးျခင္းႏွင္႔ ၾကီးၾကပ္ေပးျခင္း
သက္ဆုိင္ၿပီး

၎တုုိ႔၏အခန္းက႑မ်ားႏွင္႔

တာ၀န္၀တၱရားမ်ား

အားလံုးကုုိ လႊမ္းျခံဳပါသည္။ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုုိင္မွာ ထိေရာက္
မႈႏွင္႔ တာ၀န္ခံမႈ ႏွစ္ခုစလံုးအား တိုးတက္ေစရန္ ျဖစ္ေနသမွ်ကာ
ရြက္ေပးသူအဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ထဲကုိသာျဖစ္ျဖစ္ သုုိ႔မဟုုတ္ က႑တစ္ခုလံုး
လည္ပတ္ေစသည္႔ နည္းလမ္းကိုပဲျဖစ္ျဖစ္ အဓိကအေလးေပးထား
ႏုုိင္ပါသည္။ ဒီမိုကေရစီက်သည္႔ အရပ္ဘက္ထိန္းခ်ဳပ္မႈ၊ တရား
ဥပေဒစုုိးမုုိးမႈႏွင္႔ လူ႔အခြင္႔အေရးအား ေလးစားမႈတုိ႔ကုိ တုုိးတက္
ေအာင္မေဆာင္ရြက္ပဲ လံုျခံဳေရးက႑၏ စြမ္းရည္ ႏွင္႔ ထိေရာက္
မႈကုိ တုုိးတက္ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို SSR အျဖစ္မယူမွတ္ႏုိင္ပါ။

လံုျခံဳေရးႏွင္႔ တရားေရးလုုပ္ငန္းတုုိ႔အား ေဆာင္ရြက္လုပ္ကုိင္ျခင္း၊ စီမံ
ခန္႔ခြဲျခင္းႏွင္႔ ႀကီးၾကပ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈတုိ႔တြင္ ပါ၀င္ႏုိင္ရန္ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင္႔
အမ်ိဳးသမီးတုုိ႔အား တန္းတူညီသည္႔ အခြင္႔လမ္းမ်ားေပးျခင္း

ရြက္ျခင္းအား

ႏွင္႔ စီမံခန္႔ခြဲေပးျခင္းတုုိ႔ကုိ ပုုိ၍ထိေရာက္၍ ပိုမိုတာ၀န္ခံေစျခင္းအ

လပတ္လံုး SSR လုုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားသည္ လံုျခံဳေရးေဆာင္

မ်ားတုုိ႔၏ တန္းတူအခြင္႔အေရးအား တုုိးျမွင္႔ျခင္းႏွင္႔ ကာကြယ္ေပးျခင္း

–

SSR

ဟူသည္မွာ လံုျခံဳေရးအား ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ ႀကီးၾကပ္ေပးျခင္း

စသည္တုိ႔တြင္ ပါ၀င္ေသာ လုုပ္ေဆာင္သူအားလံုးႏွင္႔ SSR က

SSR လုုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုအားျဖင္႔ ေကာင္းမြန္ေသာ SSG အေျခခံမူမ်ားအား သက္

–

လံုျခံဳေရးက႑အား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး (SSR)

SSR

ႏွင္႔ပတ္သက္၍

ထပ္ဆင္႔သိရွိလုိပါက

ေၾကာင္းအရာလက္စြဲမ်ားျဖစ္ၾကသည္႔
ေျပာင္းလဲေရး”
က႑အား

ႏွင္႔

“က်ား-မ

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး”

SSR

အေျခခံအ

“လံုျခံဳေရးက႑အား

တန္းတူညီမွ်ေရး
တုုိ႔ကုိ

ႏွင္႔

ျပဳျပင္

လံုျခံဳေရး

ေက်းဇူျပဳ၍ကုုိးကားပါ။
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Further resources
On the international legal basis for gender equality
and the equal rights of women:
– United Nations General Assembly
Convention on the Elimination of All Forms
of Discrimination Against Women (CEDAW)
18 December 1979 (United Nations, Treaty
Series, vol. 1249, p. 13).

On gender equality as a constituent part of good
governance:
– United Nations Research Institute for
Social Development
Gender and Good Governance
in Gender Equality: Striving for Justice in
an Unequal World (New York: United Nations, 2005).
–

– Global Justice Center
The International Legal Framework of Peace
Negotiations: Requirements and
Recommendations for Enforcing Women’s
Rights
Global Justice Center Factsheet, June 2014.
– United Nations
Beijing Declaration and Platform for Action,
adopted at the Fourth World Conference
on Women, 27 October 1995.
– United Nations Security Council
Security Council Resolution 1325
(2000) (on Women, Peace and
Security)
31 October 2000, S/RES/1325 (2000).

On how women’s and girls’ empowerment can
contribute to achieving the third Millennium
Development Goal on gender equality and the post2015 framework:
– Naila Kabeer
Gender Equality and Women’s
Empowerment: A Critical Analysis of the
Third Millennium
Development Goal
Gender and Development, 13(2), 2005.
–

A. Brody and H. Corbett
Achieving Gender Equality through a post2015 Framework
IDS Policy Briefing 43
(Brighton: Institute of Development Studies, 2013).

| Gender Equality and Good Security Sector Governance

Alyson Brody and Maritona Victa-Labajo
Gender and Governance
BRIDGE Overview Report, Institute of
Development Studies, April 2009.

For an overview of the general consensus on the
need to promote gender equality in SSR:
– UN SSR Taskforce
Gender-Responsive Security Sector Reform
in Security Sector Reform Integrated Technical
Guidance Notes (United Nations, 2012, pp. 35–60).
– OECD Development Assistance Committee
Section 9: Integrating Gender Awareness
and Equality
in OECD DAC Handbook on Security System
Reform: Supporting Security and Justice (Paris:
Organisation for Economic Cooperation and
Development, 2009).

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

– Sharon Smee and Jessica Woodroffe
Achieving Gender Equality and
Women’s Empowerment in a post2015 Framework
Report of the Gender and Development
Network (GADN), 2013.
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The Geneva Centre for the Democratic Control
of Armed Forces (DCAF) is an international
foundation whose mission is to assist the
international community in pursuing good
governance and reform of the security sector.
DCAF develops and promotes norms and
standards, conducts tailored policy research,
identifies good practices and recommendations
to promote democratic security sector
governance, and provides in country advisory
support and practical assistance programmes.
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