
 
 
 

 SSR BACKGROUNDER (SSR အေျခခံအေၾကာင္းအရာလက္စြ ဲ) 
 
 
 
 

National Security Policies 
အမ်ိဳးသားလံုုျခံဳေရး မူ၀ါဒမ်ား 
 
လံုုျခံဳေရးက႑အား ေကာင္းမြန္စြာ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးအတြက္ အမ်ိဳးသားလံုုျခံဳေရးမူ၀ါဒမ်ား 
ခ်မွတ္ေရးဆြဲျခင္း  

 
 
ယခုုစာစဥ္အတြဲမ်ားအေၾကာင္း  
SSR၏  အေျခခံအေၾကာင္းအရာလက္စြဲမ်ားသည္ (SSG) လံုုျခံဳေရးက႑အား ေကာင္းမြန္သည္႔အုုပ္ခ်ဳပ္မႈေပးေရး ႏွင္႔ (SSR) 
လံုုျခံဳေရးက႑အားျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတုုိ႔တြင္ ပါ၀င္သည္႔ ေခါင္းစဥ္မ်ား ႏွင္႔ အယူအဆမ်ားကိုု က်စ္လစ္ျပည္႔စံုုစြာ မိတ္ဆက္ေပး 
ထားပါသည္။  ယခုုစာစဥ္အတြဲလုုိက္သည္ ယေန႔ေခတ္ ျငင္းခံုုေဆြးေႏြးမႈမ်ားကိုု အႏွစ္ခ်ဳပ္ေဖာ္ျပကာ၊ အဓိကစကားလံုုး အသံုုးအ 
ႏႈန္းမ်ားကိုု ရွင္းလင္းေဖာ္ျပ၍၊ ႏုုိင္ငံတကာအေတြ႔အၾကံဳအေျမာက္အမ်ားကုုိ အေျခခံလွ်က္  အဓိကအခ်က္အခ်ာက်သည္႔ အားၿပိဳင္မႈ 
မ်ားကုုိ ျမင္သာေအာင္ျပသေပးပါသည္။ SSR၏  အေျခခံအေၾကာင္းအရာလက္စြဲမ်ားသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေပးေရး 
သုုိ႔မဟုုတ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတုုိ႔အတြက ္သတ္သတ္မွတ္မွတ္ျဖစ္ၿပီးသား စနစ္ပံုုစံမ်ား၊ ေပၚလစီမ်ား သုုိ႔မဟုုတ္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကုုိ 
ေၾကာ္ျငာေပးျခင္းမဟုုတ္ပါပဲ ဖတ္ရႈသူမ်ားက ေခါင္းစဥ္တစ္ခုုျခင္းစီအေပၚတြင္ ၎တုုိ႔၏အသိပညာကိုု တုုိးခ်ဲ႕ႏုုိင္ရန္ ထပ္ဆင္႔ေလ႔လာ 
ႏုုိင္မည္႔ ဖတ္ရႈစရာအရင္းအျမစ္မ်ားကုုိသာ စီစဥ္ေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ SSR၏  အေျခခံအေၾကာင္းအရာလက္စြဲမ်ားသည္ လံုျခံဳေရး 
ဆုုိင္ရာကိစၥ၌ အုုပ္ခ်ဳပ္မႈေပးေရး ႏွင္႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတုုိ႔တြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားအတြက္  ေကာင္းမြန္ေသာ SSG ႏွင္႔ SSR 
ဆုိင္ရာ ယေန႔ေခတ္နည္းလမ္းနည္းနာမ်ားကုုိ နားလည္သိရွိႏုုိင္ရံုုသာမက ႏိႈက္ႏႈိက္ခၽြတ္ခၽြတ္ အကဲျဖတ္ႏုုိင္ရန္အတြက္ပါ အရင္း 
အျမစ္တစ္ခုပင္ျဖစ္ပါသည္။  

 
 
ဤ  SSR အေျခခံအေၾကာင္းအရာလက္စြဲ၏ အေၾကာင္း  
ယခုု SSR အေျခခံအေၾကာင္းအရာလက္စြဲသည္ လံုုျခံဳေရးက႑အား ေကာင္းမြန္စြာအုုပ္ခ်ဳပ္မႈ (SSG) တြင္ရွိေသာ အမ်ိဳးသားလံုု 
ျခံဳေရး မူ၀ါဒမ်ား၏ အခန္းက႑အေၾကာင္း ေရးသားထားပါသည္။ အမ်ိဳးသားလံုုျခံဳေရးမူ၀ါဒမ်ားသည္ ႏုုိင္ငံလံုုျခံဳေရးအား ေဆာင္ 
ရြက္ျခင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင္႔ ႀကီးၾကပ္ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းတုုိ႔ကုုိ လမ္းညႊန္မႈေပးသည္႔ အလံုုးစံုုျခံဳငံုုမိေသာ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္စရာမ်ားႏွင္႔  
တန္ဖိုုးထားအပ္ရာမ်ားကုုိ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပေပးသည္႔ အဆင္႔ျမင္ ႔စာရြက္စာတမ္းမ်ားပင္ျဖစ္ပါသည္။ ယခုုအေၾကာင္းရင္းေၾကာင္႔လည္း 
ထိေရာက္ေသာ SSR အတြက ္ အမ်ိဳးသားလံုုျခံဳေရး မူ၀ါဒမ်ားကုုိ လုုိအပ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အမ်ိဳးသားလံုုျခံဳေရးမူ၀ါဒတစ္ရပ္အား 
ေရးဆြဲျခင္းက  ေကာင္းမြန္သည္႔ SSG အား မည္သုုိ႔အားျဖင္႔ အေထာက္အပံ႔ျဖစ္ေစေၾကာင္း ယခုုအေျခခံအေၾကာင္းအရာလက္စြဲက 
ရွင္းလင္းေဖာ္ျပေပးပါသည္။ 
 

 
ဤ  SSR အေျခခံအေၾကာင္းအရာလက္စြဲသည္ ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားကုုိ ေျဖဆုုိေပးပါသည္-   
အမ်ိဳးသားလံုုျခံဳေရးမူ၀ါဒတစ္ရပ္ ဆုုိသည္မွာ အဘယ္နည္း? စာမ်က္ႏွာ ၂ 
အမ်ိဳးသားလံုုျခံဳေရးမူ၀ါဒမ်ားက ေကာင္းမြန္သည္႔ SSG အားမည္ကဲ႔သုုိ႔ အေထာက္အပံ႔ျဖစ္ေစသနည္း? စာမ်က္ႏွာ ၄ 
အမ်ိဳးသားလံုုျခံဳေရးမူ၀ါဒတစ္ရပ္အား ေရးဆြဲရာတြင္ အဓိကအဆင္႔မ်ားကား အဘယ္နည္း? စာမ်က္ႏွာ ၅ 
အမ်ိဳးသားလံုုျခံဳေရးမူ၀ါဒတစ္ရပ္အား ေရးဆြဲရာတြင္ အဓိကစိန္ေခၚမႈမ်ားကား အဘယ္နည္း? စာမ်က္ႏွာ ၈ 
အမ်ိဳးသားလံုုျခံဳေရးမူ၀ါဒမ်ားႏွင္႔ SSR ကုုိ မည္ကဲ႔သုုိ႔ ခ်ိတ္ဆက္ထားသနည္း? စာမ်က္ႏွာ ၉  
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အမ်ိဳးသားလံုုျခံဳေရးမူ၀ါဒတစ္ရပ္ ဆုုိသည္မွာ အဘယ္နည္း?  
အမိ်ဳးသားလံုုျခံဳေရးမ၀ူါဒတစ္ရပ္ဆုုိသည္မွာ ႏုုိင္ငံသည္ ယင္း၏လံုုျခံဳေရးႏွင္႔ ယင္း 
၏လူထုုလံုုျခံဳေရးတုုိ႔အား မည္ကဲ႔သုုိ႔ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ထားေၾကာင္း တ 
ရား၀င္ေရးသားေဖာ္ျပထားခ်က္တစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည ္ -  လံုျခံုုေရးအား လႊမ္းျခံဳထား 
ေသာအေျခအေနရွ ိ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားႏွင္႔ အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏုုိင္မႈမ်ားအတြက ္ အမ်ိဳး 
သားေရးအျမင္တစ္ရပ ္ ရွိလာေစၿပီး၊  ႏုုိင္ငံႏွင္႔ လူသားတုုိ႔လံုုျခံဳေရးအား ႏုုိင္ငံက 
ေဆာင္က်ဥ္းေပးရန္လုုပ္ေဆာင္မႈအား လမ္းညႊန္မႈေပးမည္႔ တန္ဖိုုးမ်ားႏွင္႔ အေျခခံမ ူ
မ်ားကုုိ ျဖစ္တည္ေစပါသည္။ အလံုုးစုုံျခံဳငံုုမိေသာ အမ်ိဳးသားအနာဂတ္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က ္
တစ္ရပ္အား  အမ်ိဳးသားလံုုျခံဳေရးမဟာဗ်ဴဟာ သုုိ႔မဟုုတ္ က႑ခြဲအစီအမံမ်ား ကဲ႔ 
သုုိ႔ေသာ အျခားေသာစာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ု ျပဳစုုေရးသားျခင္းအတြက ္အေျခခံအ 
ျဖစ ္ေပးအပ္သြားရန ္ရည္ရြယ္ပါသည္။ အမိ်ဳးသားလံုုျခံဳေရးမ၀ူါဒတစ္ရပ္သည္ သီး 
ျခားစာရြက္စာတမ္းတစ္ခုုအျဖစ ္ ရပ္တည္ေနႏုုိင္သကဲ႔သုုိ႔  ယုုတိၱတန္ရွင္းလင္းၿပီး 
ေပါင္းစပ္စုုေပါင္းထားသည္႔ မ၀ူါဒအား အတူတကြေဖာ္ညႊန္းထားၾကသည္႔ လက္ရွိ 
တည္ဆဲစာရြက္စာတမ္းမ်ားတြင္လည္း ထင္ဟပ္ေဖာ္ျပထားႏုုိင္ပါသည္။ အမိ်ဳးသား 
လံုုျခံဳေရးမ၀ူါဒတစ္ရပ္သည္ ယင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္အတုုိင္းလုုပ္ေဆာင္မႈကုုိ ၾကည္႔ 
ျခင္းအားျဖင္႔ အဓိပၸာယ္ဖြင္႔ရမည္ျဖစ္ၿပီး  ယင္းအားေခၚဆုုိသည္႔ေခါင္းစဥ္တစ္ခုု 
ခုုအားျဖင္႔ မဟုုတ္ပါ - ယင္းအား စီမံခ်က္၊ မဟာဗ်ဴဟာ၊ အယူအဆ၊ မူ၀ါဒ သုုိ႔မ 
ဟုုတ္ အလားတူေသာအရာမ်ားအျဖစ ္ေခၚဆုုိနုုိင္ပါသည္။ 

 
အမ်ိဳးသားလံုုျခံဳေရးမ၀ူါဒတစ္ရပ္သည္ အစိုုးရအတြက ္ အေရးယူလုုပ္ေဆာင္ရန္ 
လမ္းညႊန္မႈတစ္ခုုပင္ျဖစ္ပါသည္ - ယင္းသည္ ဥပေဒတစ္ခုုမဟုုတ္ပါေသာ္လည္း 
ယင္းအားအေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင ္လံုုျခံဳေရးအား ေဆာင္ရြက္ေပးမႈ၊ စီမံခန္႔ခြဲ 
ေပးမႈႏွင္႔ ႀကီးၾကပ္ထိန္းခ်ဳပ္ေပးမႈတုုိ႔ကုုိ  ထိန္းေက်ာင္းေပးသည္႔ တရားဥပေဒမ ူ
ေဘာင္တြင္း အေျပာင္းအလဲမ်ားကုု ိလိုုအပ္ေကာင္းလိုုအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ အမ်ိဳး 
သားလံုုျခံဳေရးမူ၀ါဒတစ္ရပ္သည္ ေကာင္းမြန္သည္႔ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရး အေျခခံမူမ်ားကုု ိ
လံုုျခံဳေရးက႑အေပၚသုုိ႔ သက္ေရာက္ေစႏုုိင္ရန္ အခြင္႔အလမ္းတစ္ခုုအား ေပးကမ္း 
ေပးပါသည္။  

 
အမိ်ဳးသားလံုုးျခံဳေရးမူ၀ါဒမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားမ်ားႏွင္႔ တန္းဖုုိးထားရွိ 
မႈမ်ား၊ အစိုုးရဖြဲ႔စည္းပံုုမ်ားႏွင္႔ ဆုုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းလုုပ္ငန္းစဥ္အဆင္႔ဆင္႔တုုိ႔ 
အား ထည္႔သြင္းစဥ္းစားကာ အနာဂတ္အတြက္ ႏုုိင္ငံႏွင္႔ လူသားတုုိ႔ လံုုျခံဳေရးဆုုိင္ 
ရာ ေရရွည္အနာဂတ္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္တစ္ရပ္အျဖစ္ အမ်ိဳးသားလံုုျခံဳေရးမူ၀ါဒမ်ား 
အား  ထိပ္တန္းတင္ထားေလ႔ရွိပါသည္။ အမ်ိဳးသားလံုုျခံဳေရးမူ၀ါဒတစ္ရပ္သည္ 
လက္ရွိအစုုိးရႏွင္႔ အျခားႏုုိင္ငံ၏ ဌာနအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အျမင္ရႈေထာင္႔ကိုုသာမ 
က  ဒီမုုိကေရစီနည္းက် ကိုယ္စားျပဳမႈစနစ္ သုုိ႔မဟုုတ္ လူထုုႏွင္႔ တုုိင္ပင္ေဆြးေႏြး 
ျခင္းစနစ္မ်ားအားျဖင္႔ လူထုုအတြင္းရွိ အမိ်ဳးသား အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အျမင္ရႈ 
ေထာင္႔ကိုုလည္း ထင္ဟပ္မႈျပဳသင္႔ပါသည္။ အမ်ိဳးသားလံုုျခံဳေရးမူ၀ါဒတစ္ရပ္အား 
လိုုအပ္ခ်က္ရွိလာလွ်င္ အထူးကိစၥအျဖစ္ျဖင္႔ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တရား၀င္လုုိအပ္ 
ခ်က္အရေသာ္လည္းေကာင္း ေရးသားျပဳစုုႏုုိင္ပါသည္၊ ဥပမာ ဖြဲ႔စည္းပံုုအေျခခံ 
ဥပေဒအတုုိင္း သုုိ႔မဟုုတ္ ႏုုိင္ငံတကာသေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ္အား သေဘာတူ 
လက္မွတ္ေရးထုုိးထားျခင္း၏ ရလဒ္အေနျဖင္႔ တုုိ႔ျဖစ္ၾကပါသည္။ 

 
အမ်ိဳးသားလံုုျခံဳေရးမ၀ူါဒတစ္ရပ္တြင္ ပံုု(၁) တြင္ျပသထားသည္႔ အေျခခံအစိတ္အ 
ပိုုင္းမ်ား ပံုုမွန္အားျဖင္႔ပါ၀င္ပါသည္။  

 

 

 
လံုုျခံဳေရးက႑အေပၚ ေကာင္းမြန္သည္႔ အုုပ္ခ်ဳပ္ 

မႈ (SSG) ႏွင္႔ လံုုျခံဳေရးက႑အား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ 
ေရး (SSR) ေကာင္းမြန္ေသာ SSG က ျပည္သူ႔လံုုျခံဳေရးကုုိ 
ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းအား ေကာင္းမြန္သည္ ႔ အုုပ္ခ်ဳပ္မႈ အေျခခံမူ 
မ်ားက မည္သုုိ ႔ လႊမ္းမုုိးသက္ေရာက္သည္ကိုု ေဖာ္ျပေပးပါသည္။ 
ေကာင္းမြန္သည္႔အုုပ္ ခ်ဳပ္ေရးအေျခခံမူမ်ားမွာ တာ၀န္ခံျခင္းရွိမႈ၊ 
ပြင္႔လင္းျမင္သာမႈ၊ တရားဥပေဒစုုိးမိုုးမႈ၊ အမ်ားပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ 
ႏုုိင္မႈ၊ လွ်င္ျမန္ ေကာင္းမြန္သည္႔တံုု ႔ျပန္ႏုုိင္စြမ္း၊ ထိေရာက္မႈႏွင္႔ 
စြမ္းေဆာင္ရည္ ျပည္႔၀မႈ စသည္တုုိ ႔ျဖစ္ပါသည္။ ထုုိ ႔ေၾကာင္႔ 
ေကာင္းမြန္ေသာ SSG ဟူသည္မွာ ဒီမို ုကေရစီႏုု ိင္ငံတစ္ႏုု ိင္ငံ 
တြင္ ႏုုိင္ငံ၏လံုုျခံဳေရးက႑က မည္သုုိ ႔လုုပ္ေဆာင္သင္႔သည္ 
ကိုု သတ္မွတ္ေပးသည္႔စံႏႈန္းတစ္ခုု ျဖစ္ပါသည္။  
လံုုျခံဳေရးက႑တြင္ ႏိုုင္ငံအဆင္႔ ႏွင္႔ ေဒသႏၱရအဆင္႔ဆင္႔တုုိ႔ရွိ 
လံုုျခံဳေရးအား ေဆာင္ရြက္၊ စီမံကာ ႀကီးၾကပ္ထိန္းခ်ဳပ္ေပးရန္ 
တာ၀န္ရွိေသာ ဖြ႔ဲစည္းတည္ေဆာက္ပံုုမ်ား၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ႏွင္႔ 
လူပုုဂိၢဳလ္မ်ားအားလံုုး စသည္တုုိ႔  ပါ၀င္ပါသည္။ ေကာင္းမြန္သည္႔ 
SSG ဆုုိသည္မွာ လံုုျခံဳေရးက႑က ႏုုိင္ငံနွင္႔ လူသားတုုိ ႔အ 
တြက္ လံုုျခံဳေရးအား  ထိထိေရာက္ေရာက္ တာ၀န္ခံ၍ ေဆာင္ 
ရြက္ေပးရာတြင္  ဒီမုု ိကေရစီက်သည္႔ အရပ္ဘက္မွထိန္းခ်ဳပ္မႈ၊ 
တရားဥပေဒစိုုး မိုုးမႈႏွင္႔ လူအခြင္႔အေရးအားေလးစားမႈ အစရွိ 
သည္႔ မူေဘာင္တစ္ခုုအတြင္းမွ ျပဳလုုပ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းကုုိ 
ဆုုိလုုိပါသည္။ 

ေကာင္မြန္ေသာ SSG အား အစျပဳတည္ေထာင္ျခင္းသည္ လံုုျခံဳ 
ေရးက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၏ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုုိင္ပင္ျဖစ္ 
သည္။ SSR ဟူသည္မွာ လံုုျခံဳေရးအား ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ 
ႀကီးၾကပ္ေပးျခင္း ႏွင္႔ စီမံခန္႔ခြဲေပးျခင္းတုုိ႔ကုုိ ပုုိ၍ထိေရာက္၍ 
ပိုုမိုုတာ၀န္ခံေစျခင္းအ လိုု ႔ငွာ ျပဳမူရာတြင္ ဒီမုုိကေရစီက်သည္႔ 
အရပ္ဘက္မွထိန္းခ်ဳပ္မႈ၊ တရားဥပေဒစိုုးမိုုးမႈႏွင္႔ လူအခြင္႔အေရး 
အားေလးစားမႈ အစရွိသည္႔ မူေဘာင္တစ္ခုုအတြင္းမွ ျပဳလုုပ္ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင္႔ ႏုုိင္ငံ ႏွင္႔ လူသားတုုိ႔လံုုျခံဳေရးကုုိ တုုိး 
တက္ေစမည္႔ ႏုုိင္ငံေရးလုုပ္ငန္းစဥ္၊ နည္းစနစ္ဆန္သည္႔ လုုပ္ငန္း 
စဥ္ျဖစ္ပါသည္။ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုုိင္မွာ ထိေရာက္ မႈႏွင္႔ တာ၀န္ 
ခံမႈ ႏွစ္ခုုစလံုုးအား တိုုးတက္ေစရန္ ျဖစ္ေနသမွ်ကာ လပတ္လံုုး 
SSR သည္ လံုုျခံဳေရးက႑၏ တစ္စိတ္တစ္ပုုိင္း ကုုိသာျဖစ္ျဖစ္ 
သုုိ႔မဟုုတ္ က႑တစ္ခုုလံုုး လည္ပတ္ေစသည္႔ နည္းလမ္းကိုုပဲ 
ျဖစ္ျဖစ္ အဓိကအေလးေပးထား ႏုုိင္ပါသည္။ 

ယခုုကဲ႔သုုိ ႔ေသာ အဓိက အဓိပၸာယ္ဖြင္႔ဆုုိမႈမ်ားကုုိ ထပ္ဆင္႔သိရွိ 
လိုုပါက SSR အေျခခံအေၾကာင္းအရာ လက္စြဲမ်ားျဖစ္ၾကသည္႔ 
“လံုုျခံဳေရးက႑အား အုုပ္ခ်ဳပ္မႈ”၊ “လံုုျခံဳေရးက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္း 
လဲေရး” ႏွင္႔ “လံုုျခံဳေရးက႑” တုုိ႔ကုုိ ေက်းဇူးျပဳ၍ ကုုိးကားပါ။  
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Figure 1 Typical elements of a 
national security policy 

Vision and goals 
 
A clear and realistic description of the conditions for national 
security a state aims to establish over a specific period in the 
near future, and 
the goals and intended outcomes the policy seeks to achieve as a 

Values and principles 
 
A statement of the values and principles that should guide 
the implementation of the strategy, including international 
obligations such as respect for human rights and gender equality. 

National interest and strategic environment 
 
A description of the state’s security priorities based on domestic 
context, priorities and obligations. 

International obligations 
 
A national perspective on international security and cooperation, 
including multilateral obligations and international legal commitments. 

Current and future threats, risks, challenges and 
opportunities 
 
A broad assessment of potential internal and external factors 
that may cause harm, loss or damage to vital interests, or 
prevent the implementation of the policy. 

ပံုု(၁ )  အမ်ိဳးသားလံုုျခံဳေရးမူ၀ါဒတစ္ရပ္၏ ပံုုမွန္အေျခခံအစိတ္အပုု ိင္းမ်ား  
 
အနာဂတ္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ နွင္႔ ပန္းတုု ိင္မ်ား  
 
ႏိုုင္ငံတစ္ႏုုိင္ငံက  မေ၀းေသာအနာဂတ္တြင္း သတ္မွတ္ထားသည္႔ အခ်ိန္အေတာအတြင္း ေဆာက္တည္ေဖာ္ 
ေဆာင္ရန္ ရည္မွန္းထားသည္႔ အမ်ိဳးသားလုုံျခံဳေရးအတြက ္အေျခအေနသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအား ရွင္းလင္း၍ 
မွန္ကန္ေသာ ေဖာ္ျပခ်က္တစ္စုုံတစ္ရာ၊ ထိုု႔ျပင္ မူ၀ါဒအေနျဖင္႔ ရလဒ္အျဖစ္ရရိွေအာင ္ ႀကိဳးပမ္းမည္႔ ပန္းတုုင္ိ 
မ်ားႏွင္႔  ရည္မွန္းခ်က္အက်ိဳးဆက္မ်ား။    
 

တန္ဖို ုးမ်ား ႏွင္ ႔ အေျခခံမူမ်ား  
 
ႏိုုင္ငံတကာတြင ္ လုုိက္နာရမည္႔ ၀တၱရားမ်ားျဖစ္ၾကသည္႔ လူ႔အခြင္႔အေရးႏွင္႔ က်ား-မ တန္းတူညီမွ်ေရး အစရွ ိ
သည္တုုိ႔အား အေလးထားေလးစားမႈအပါအ၀င္ ဗ်ဴဟာေျမာက္အစီအစဥ္ကိုု အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းအား 
လမ္းၫႊန္မႈေပးသင္႔သည္႔ တန္ဖုုိးမ်ားႏွင္႔ အေျခခံမူမ်ားကိုု ေရးသားေဖာ္ျပခ်က္တစ္ရပ္။  
 

အမိ်ဳးသားအက်ိဳးစီးပြား ႏွင္႔ ဗ်ဴဟာေျမာက္အခင္းအက်င္း  
 
ျပည္တြင္းအေျခအေနအခင္းအက်င္း၊ ဦးစားေပးလုုပ္ရမည္႔အရာမ်ားႏွင္႔ တာ၀န္၀တၱရားတိုု႔အေပၚအေျခခံသည္႔ 
နိုုင္ငံလံုုျခံဳေရးဆိုုင္ရာ အဓိကဦးစားေပးအရာမ်ားအား ေဖာ္ျပခ်က္တစ္ရပ္။   
 

ႏုုိင္ငံတကာ ၀တၱရားမ်ား  
 
အမ်ားႏွင္႔ဆိုုင္သည္႔ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားႏွင္႔ ႏိုုင္ငံတကာတြင္း ဥပေဒပုုိင္းဆိုုင္ရာ အာမခံေပးထားမႈမ်ား ပါ၀င္ 
သည္႔ ႏိုုင္ငံတကာလုုံျခံဳေရးႏွင္႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ အမ်ိဳးသားေရးအျမင္တစ္ရပ္။  
 

လက္ရွိႏွင္႔ အနာဂတ္ဆုုိင္ရာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား၊ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏုု ိင္မႈမ်ား၊ စိန္ေခၚမႈမ်ား ႏွင္ ႔ အခြင္႔အလမ္း 
မ်ား  
 
အေရးပါသည္႔ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကိုု အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစမည္႔၊ ဆုုံး႐ႈံးေစမည္႔၊ ႏွစ္နာပ်က္စီးေစမည္႔ သိုု႔မဟုုတ္ပါကလည္း 
မူ၀ါဒအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းအား တားဆီးမႈျပဳမည္႔ ျဖစ္လာႏုုိင္ေျခရိွသည္႔ ျပည္တြင္းႏွင္႔ ျပည္ပ 
အေၾကာင္းတရားမ်ားအား က်ယ္ျပန္႔စြာ အကဲျဖတ္သုုံးသပ္မႈတစ္ရပ္။   
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အမ်ိဳးသားလံုုျခံဳေရးမူ၀ါဒမ်ားက ေကာင္းမြန္သည္႔ SSG အား 
မည္ကဲ႔သုုိ႔ အေထာက္အပံ႔ျဖစ္ေစသနည္း?  
ေကာင္းမြန္သည္႔ SSG အေျခခံမူမ်ားအေပၚတြင ္အေျခခံထားသည္႔ အမ်ိဳးသားလံုု 
ျခံဳေရးမ၀ူါဒတစ္ရပ္သည္ ႏုုိင္ငံႏွင္႔ လူသားတုုိ႔လံုုျခံဳေရးအတြက္ ျပည္႔စုုံေကာင္းမြန ္
သည္႔ အေျခခံအုုပ္ျမစ္ကုု ိ ေပးစြမ္းပါသည္။ အမ်ိဳးသားလံုုျခံဳေရးမ၀ူါဒတစ္ရပ္၏ 
အေရးအႀကီးဆံုုး အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈမ်ားထဲမ ွ တစ္ခုုမွာ ယင္းကဲ႔သုုိ႔ေသာမူ၀ါဒတစ္ 
ရပ္ကုုိ ေရးသားျပဳစုလိုက္ေသာေၾကာင္႔ ရလဒ္တစ္ခုုအျဖစ ္ ထြက္ေပၚလာသည္႔  
အားလံုုးသေဘာတူညီသည္႔ လံုုျခံဳေရးဆုုိင္ရာအနာဂတ္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ပင္ျဖစ္ႏုုိင္ပါ 
သည္။ အမ်ိဳးသားလံုုျခံဳေရးမူ၀ါဒတစ္ရပ္တြင္ ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပထားသည္႔ အား 
လံုုးသေဘာပါသည္႔ လံုုျခံဳေရးဆုုိင္ရာအနာဂတ္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္တစ္ရပ္ ရွိထားျခင္း 
သည္ ဆံုုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းလုုပ္ငန္းတြင္ တသမတ္တည္းျဖစ္မႈအား အားေပး 
ေထာက္ကူၿပီး ကြဲလြဲျခားနားေသာ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားႏွင္႔ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအား 
ဦးစားေပးအဆင္႔သတ္မွတ္ရန္ အကူအညီျဖစ္ေစပါသည္။ 

 
ေကာင္းမြန္သည္႔ SSG အေျခအေနေအာက္တြင ္အမ်ိဳးသားလံုုျခံဳေရးမ၀ူါဒတစ္ရပ ္
သည္ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ၾကီး (၅) ရပ္ကုုိ လုုပ္ေဆာင္ပါသည္ -  

 
– လူပုုဂိၢဳလ္မ်ား၏ မတူကြဲျပားေသာ လုုိအပ္ခ်က္မ်ားကုုိ မဆုုိင္းမတြ 
တုုန္႔ျပန္တတ္သည္႔ အမ်ိဳးသားလံုုျခံဳေရးအတြက္ က်ယ္ျပန္႔သည္႔ 
အနာဂတ္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ကုုိ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပေပးပါသည္။ လံုုျခံဳေရး 
ႏွင္႔ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ေသာ အစိုုးရပုု ိင္းမွ ေဆာင္ရြက္လုုပ္ကုုိင္သူ 
မ်ားအားလံုုး၊ ထုုိ ႔အတူ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း အုုပ္စုုမ်ားႏွင္႔ အထူးသျဖင္႔ 
လည္း ႏုုိင္ငံတကာမွ ေဆာင္ရြက္ေပးၾကသူမ်ား အစရွိၾကသည္႔သူ 
မ်ားကဲ႔သိုု ႔ေသာ ႏုုိင္ငံအေနျဖင္႔မဟုုတ္ၾကသည္႔ ေဆာင္ရြက္ၾကသူ 
မ်ားအားလံုုးတုုိ ႔၏ ထည္႔သြင္းေျပာဆုုိမႈမ်ားအေပၚတြင္ အေျခခံထား 
သည္႔ ႏုုိင္ငံႏွင္႔ လူသားတုုိ ႔၏လံုုျခံဳေရးအား ၿခိမ္းေျခာက္မႈအားလံုုးကုုိ 
ေစ႔ေစ႔စပ္စပ္မျခြင္းမခ်န္ စိစစ္မႈတစ္ရပ္အား အမ်ိဳးသားလံုုျခံဳေရး 
မူ၀ါဒမ်ားက လုုိအပ္လွ်က္ရွိပါသည္။ 
ေတြ႔ဆံုုေဆြးေႏြးပြဲတစ္ရပ္အားျဖင္႔ ျပည္တြင္းႏွင္႔ ျပင္ပမွလံုုျခံဳေရး 
ဆုုိင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကုုိ ကုုိင္တြယ္ရန္အခြင္႔အလမ္းတစ္ခုုအား အမ်ိဳး 
သားလံုုျခံဳေရးမူ၀ါဒမ်ားက ေပးအပ္ပါသည္။ 

 
– မူ၀ါဒအား ထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရးအတြက္ 
လမ္းညႊန္မႈ ေပးပါသည္။  
အမ်ိဳးသားလံုုျခံဳေရးမူ၀ါဒမ်ားက မတူကြဲျပားသည္႔ လုုပ္ကုုိင္ေဆာင္ 
ရြက္သူအသီးသီးတုုိ ႔၏ မူ၀ါဒအေပၚတုုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင္႔ လုုပ္ 
ငန္းပုုိင္းဆုိင္ရာ ဆံုုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအား ပင္မအနာဂတ္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ 
တစ္ရပ္၏ ေရတုုိႏွင္ေရရွည္ ပန္းတုုိင္မ်ားအတိုုင္း အံ၀င္ခြင္က်ျဖစ္ 
ေစရန္ ခြင္႔ျပဳေပးပါသည္။ ထုုိ႔ေၾကာင္႔ အမ်ိဳးသားလံုုျခံဳေရးမူ၀ါဒသည္ 
လံုုျခံဳေရးက႑၏ ထိေရာက္မႈအား တုုိးပြားေစရာတြင္ အားလံုုးေသာ 
လံုုျခံဳေရးဆုုိင္ရာေဆာင္ရြက္လုုပ္ကုုိင္သူမ်ား၏ ေပါင္းစည္း၍ျပဳလုုပ္ 
သည္႔ မူ၀ါဒခ်မွတ္ျခင္းလုုပ္ငန္းစဥ္အတြင္းျဖတ္သန္းကာ ျဖည္႔ဆည္း 
ေထာက္ကူျခင္းမ်ားကုုိ တုုိးျမွင္႔ျခင္းအားျဖင္႔ျဖစ္ပါသည္ - ယင္းသုုိ ႔ျပဳ 
လုုပ္ျခင္းသည္ အထူးသျဖင္႔ အႏၲရာယ္မ်ားသည္ လံုုျခံဳေရးက႑ 
အတြင္းႏွင္႔ အျပင္ရွိ မ်ားစြာေသာ လုုပ္ကုုိင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား၏ ရင္ 
ဆုုိင္ကုုိင္တြယ္ေျဖရွင္းမႈအားလုုိအပ္ေသာအခါ  မရွိမျဖစ္အေရးပါပါ 
သည္။ 

 
– လံုုျခံဳေရးက႑၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင္႔ တာ၀န္ခံမႈအား တုုိးျမွင္႔ေပးပါ 
သည္။ အမ်ိဳးသားလံုုျခံဳေရးမူ၀ါဒတစ္ရပ္က လုုပ္ငန္းမ်ား တစ္ခုုႏွင္႔ 
တစ္ခုု ထပ္ေနျခင္းမ်ားကုုိေရွာင္ၿပီး တသမတ္တည္းမျဖစ္ျခင္းမ်ားကုုိ 
ေလွ်ာ႔ပါးေစကာ တူညီေသာတန္ဖို ုးထားမႈမ်ားႏွင္႔ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား 
အတုုိင္း အရင္းအျမစ္မ်ားကုုိ ပုုိမို ုေကာင္းမြန္စြာ အသံုုးျပဳျခင္းကုုိ  ခြင္႔ 
ျပဳေပးပါသည္။ ယင္းအတြက္လုုိအပ္သည္မွာ လက္ေတြ႔ႏွင္႔ ေရရွည္ 
အတြက္ အကိ်ဳးရွိမည္႔ သံုုးစြဲမႈမ်ားကုုိျပဳသည္႔ လံုုျခံဳေရးျဖစ္ကာ၊  ႏုုိင္ 
ငံ၏ အျခားေသာဦးစားေပးကိစၥမ်ားႏွင္႔ ခိ်န္ထိုုးမႈျပဳထားသည္႔ လုုံျခံဳ 
ေရးျဖစ္ပါသည္။ အမ်ိဳးသားလံုုျခံဳေရးတစ္ရပ္သည္ လုုပ္ေဆာင္ခ်က္ 
မ်ားအားႏႈိင္းယွဥ္တုုိင္းတာႏုုိင္မည္႔ ရွင္းလင္းေသာ စံခ်ိန္စံညႊန္းတစ္ 
ခုုအား ထားရွိျခင္းအားျဖင္႔ တာ၀န္ခံမႈအား တုုိးတက္မႈရွိေစပါသည္။ 

 
– လံုုျခံဳေရးအားေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းအတြက္ ျပည္တြင္းတြင္ အားလံုုး 
သေဘာတူလက္ခံမႈအား တည္ေဆာက္ေပးပါသည္။ တုုိင္ပင္ႏွီးေႏွာ 
ျခင္းျဖင္႔ျပဳလုုပ္သည္႔ အမ်ိဳးသားလံုုျခံဳေရးမူ၀ါဒခ်မွတ္ေရး လုုပ္ငန္း 
စဥ္တစ္ရပ္သည္ အမ်ိဳးသားအဆင္႔ေတြ႔ဆံုုေဆြးေႏြးေရးႏွင္႔ ကၽြမ္း 
က်င္ပညာရွင္မ်ား၊ ျပည္သူလူထုုဆုုိင္ရာ၊ ႏုုိင္ငံေရးပုု ိင္းဆုုိင္ရာႏွင္႔ 
က႑ခြဲမ်ား စသည္႔ အုုပ္စုုတုုိ ႔အတြင္း ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတုုိ ႔ကုုိ 
အားေပေထာက္ကူေပးၿပီး၊ ထုုိ ႔ျပင္ ယင္းကဲ႔သုုိ ႔ေသာ ေဆြးေႏြးတုုိင္ 
ပင္မႈမ်ားက ႏိုုင္ငံ၏လံုုျခံဳေရးေဆာင္ရြက္မႈ၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင္ ႔ ႀကီးၾကပ္ 
ထိန္းခ်ဳပ္မႈတုုိ ႔အေပၚထားသည္႔ အေျခခံတန္ဖို ုးမ်ာကုုိ အားလံုုးလက္ 
ခံသေဘာသေဘာတူမႈအတြက္  

 
– ေဒသတြင္းႏွင္႔ ႏုုိင္ငံတကာ၏ ယံုၾကည္ကိုုးစားမႈႏွင္႔ ပူးေပါင္းလုုပ္ 
ေဆာင္မႈကုုိ တုုိးျမွင္႔ေပးပါသည္။ ေကာင္းမြန္ရွင္းလင္းၿပီး ပြင္႔လင္း 
ျမင္သာမႈရွိကာ ျပည္သူလူထုုအားမွ်ေ၀အသိေပးထားသည္႔ အမ်ိဳး 
သားလံုုျခံဳေရးမူ၀ါဒသည္ လံုုျခံဳေရးႏွင္႔ ကာကြယ္ေရးဆုုိင္ရာတြင္ 
ႏုုိင္ငံ၏ တန္ဖိုုးထားသည္႔အရာမ်ား၊ အေလးေပးထားသည္႔အရာ 
မ်ားႏွင္႔ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအေၾကာင္း ေဒသတြင္းႏွင္႔ ႏုုိင္ငံတကာမွ 
မိတ္ဖက္မ်ားသိရွိေအာင္ျပဳလုုပ္ေပးရာ၀ယ္ အမ်ားအားျဖင္႔ ေဒသ 
တြင္း သုုိ႔မဟုုတ္ ႏုုိင္ငံတကာတုုိ႔ႏွင္႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအ 
တြက္ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ျဖစ္ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကုုိ အစဥ္ 
လိုုက္ခ်ျပပါသည္ - ယင္းကဲ႔သုုိ ႔ေသာ ပြင္႔လင္းသည္႔ ဆက္သြယ္ 
ဆက္ဆံေရးရွိမႈက ပဋိပကၡအား ကာကြယ္ေပးႏုုိင္ကာ ႏုုိင္ငံတကာ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုုိ ေခ်ာေမာစြာ ျဖစ္ေျမာက္ေစႏုုိင္ပါသည္။ 
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အမ်ိဳးသားလံုုျခံဳေရးမူ၀ါဒတစ္ရပ္အား ေရးဆြဲရာတြင္ အဓိကအ 
ဆင္႔မ်ားကား အဘယ္နည္း?  
အမ်ိုဳးသားလံုုျခံဳေရးမူ၀ါဒတစ္ရပ္အား ေရးဆြဲရာတြင္ တစ္ကမၻာလံုုးသံုုးႏုုိင္သည္႔ 
အေသးစိတ္သတ္မွတ္ပံုုစံမ်ားဆုုိသည္မွာ မရွိပါပဲ မူ၀ါဒတုုိင္းသည္ ယင္းတုုိ ႔၏ 
ကုုိယ္ပုုိင္သီးျခားအေျခအေနကုုိ ထင္ဟပ္မႈျပဳရမည္ျဖစ္သည္၊ သုုိ႔ေသာ္ ေယဘုု 
ယ်အားျဖင္႔ အမ်ိဳးသားလံုုျခံဳေရးမူ၀ါဒတစ္ရပ္သည္ ထူးျခားသည္႔ အဆင္႔ေလး 
ဆင္႔ အေပၚတြင္မူတည္ကာျဖစ္ေပၚပါသည္ - ယင္းတုုိ ႔မွာ အစျပဳလုုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ 
တုုိင္ပင္ခံႏွီးေႏွာျခင္းႏွင္႔ မူၾကမ္းျပဳစုုျခင္း၊ ျပန္လည္ဆန္းစစ္သံုုးသပ္ျခင္းႏွင္႔  ညွိ 
ႏႈိင္းမႈျပဳလုုပ္ျခင္း၊ အတည္ျပဳျခင္းႏွင္႔ ျဖန္႔ေ၀ျခင္း (ပံုု(၂) ကုုိၾကည္႔ပါ)  တုုိ႔ျဖစ္ပါ 
သည္။ 

 
အစျပဳေဆာင္ရြက္ျခင္း။ မူ၀ါဒပုုိင္းဆုုိင္ရာဆံုုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ၿပီးေနာက္ပုုိင္း သုုိ႔မ 
ဟုုတ္ ဥပေဒဆုုိင္ရာလုုိအပ္ခ်က္အရေသာ္လည္းေကာင္း သုုိ႔မဟုုတ္ ယခင္ကာ 
လမွမူ၀ါဒအား ျပန္လည္ဆန္းစစ္သံုုးသပ္ျခင္း၏ ရလဒ္အေနျဖင္႔ေသာ္လည္း 
ေကာင္း အမ်ိဳးသားလံုုျခံဳေရးမူ၀ါဒေရးဆြဲျခင္းလုုပ္ငန္းအား ႏုုိင္ငံအုုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑ 
က အစျပဳလုုပ္ေဆာင္ျခင္း ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏုုိင္ပါသည္။ ယင္းလုုပ္ငန္းစဥ္အား 
ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာတုုိင္ၿပီးတုုိင္းပံုုမွန္ေဆာင္ရြက္ရသကဲ႔သုုိ ႔၊ သုုိ႔မဟုုတ္ လက္ရွိအစုုိး 
ရက သင္႔ေတာ္လိုုအပ္သည္ဟုုယူဆသည္႔ အေျခအေနအရျဖစ္ေသာ ၾကားကာ 
လမ်ားအတြင္း သုုိ႔မဟုုတ္ တရားဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္အရ ေဆာင္ရြက္ႏုုိင္ပါသည္။ 
အသစ္ေသာအမ်ိဳးသားလံုုျခံဳေရးမူ၀ါဒတစ္ရပ္အတြက္ အစီအစဥ္လုုပ္ေဆာင္ရာ 
တြင္ ေကာင္းမြန္ေသာအေလ႔အထမွာ မူ၀ါဒအား ျပဳစုုဖန္တီးျခင္း လုုပ္ငန္းစဥ္အ 
တြက္ လုုပ္ေဆာင္႔မည္႔အတုုိင္းအတာႏွင္႔ နည္းလမ္းတုုိ ႔အေပၚတြင္ သေဘာတူ 
လက္ခံၾကရန္၊ လူသားႏွင္႔ ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ားအား ခြဲေ၀ရန္ႏွင္႔ ျပည္ 
သူလူထုုသိရွိနားလည္မႈအား တုုိ႔ျမွင္႔ေပးရန္  ေဆာင္ရြက္၍ရႏုုိင္မရႏုုိင္ဆုုိသည္ကုုိ 
ေလ႔လာမႈျပဳလုုပ္ျခင္းျဖင္႔ စတင္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 

 

 

တုုိင္ပင္ခံႏွီးေႏွာျခင္း ႏွင္႔ မူၾကမ္းျပဳစုုေရးသားျခင္း။ အစိုုးရအဖြဲ႔သည္ ပံုုမွန္အား 
ျဖင္႔ အထူးေကာ္မတီတစ္ရပ္အား ခန္႔အပ္ေလ႔ရွိၿပီး သုုိ႔မဟုုတ္ပါက လက္ရွိအဖြဲ႔အ 
စည္းတစ္ခုုခုုအား တုုိင္ပင္ခံႏွီးေႏွာပြဲမ်ား စီစဥ္ျခင္း ႏွင္႔/သုုိ႔မဟုုတ္ အမ်ိဳးသားလံုု 
ျခံဳေရးမူ၀ါဒအား မူၾကမ္းျပဳစုုေရးသားျခင္းတုုိ ႔ကုုိ တာ၀န္ေပးအပ္ပါသည္။ လႊတ္ 
ေတာ္ေကာ္မတီမ်ား သုုိ႔မဟုုတ္ အမ်ိဳးသားလံုုျခံဳေရးေကာင္စီမ်ားကဲ႔သုုိ ႔ေသာ 
လံုုျခံဳေရးအၾကံဥာဏ္ဆုုိင္ရာ အထူးျပဳအဖြဲ႔မ်ားက ယခုုလုုပ္ငန္းအား ေဆာင္ရြက္ 
ႏုုိင္ပါသည္၊ အေၾကာင္းမွာ ယင္းအဖြဲ႔မ်ားသည္ အေတြ႔အၾကံဳမ်ား၊ အဖြဲ႔အစည္း 
ဆုုိင္ရာ အေထာက္အပံ႔ႏွင္႔ လံုုျခံဳေရးအထူးျပဳထားသည္႔ လုုပ္ပုုိင္ခြင္႔ စသည္တုုိ႔၏ 
အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကုုိရရွိထားသည္႔အတြက္ျဖစ္ပါသည္၊ သုုိ႔ရာတြင္လည္း လြတ္ 
လပ္ၿပီး အစုုိးရမဟုုတ္သည္႔ ပညာရွင္မ်ားလည္း ပါ၀င္ႏုုိင္ပါသည္။ ထုုိေကာ္မတီ 
သည္ တုုိင္ပင္ခံႏွီးေႏွာပြဲမ်ား ျပဳလုုပ္ျခင္းႏွင္႔ လိုုအပ္ခ်က္မ်ားအား အကဲျဖတ္ဆန္း 
စစ္ျခင္း၊ အေျခခံအေၾကာင္းအရာပုုိင္းဆုုိင္ရာ စာတမ္းမ်ားႏွင္႔ သက္ဆုုိင္ရာေခါင္း 
စဥ္မ်ားအေပၚ ျပင္ပ ပညာရွင္ပုုိင္းဆုုိင္ရာ ေလ႔လာမႈမ်ားအား ခြင္႔ျပဳေဆာင္ရြက္ 
ေစျခင္း၊ ထုုိ႔ျပင္ မူၾကမ္းတစ္ခုုၿပီးတစ္ခုုအား ေရးသားျခင္းႏွင္႔ ျပန္လည္စိစစ္ 
သံုုးသပ္ျခင္း၊ မူ၀ါဒအတြက္ အၿပီးသပ္စာမူကုုိထုုတ္လုုပ္ႏုုိင္ရန္ တုုန္႔ျပန္ေဆြးေႏြး 
ခ်က္မ်ားအေပၚ ညိွႏႈိင္းလက္ခံမႈမ်ားျပဳလုုပ္ျခင္း စသည္တုုိ႔အတြက္ တာ၀န္ရွိႏုုိင္ 
ပါသည္။ နည္းစနစ္ပုုိင္းဆုုိင္ရာၾကြယ္၀ၿပီး ကိုုယ္စားျပဳမႈရွိသည္႔ မူၾကမ္းျပဳစုုေရး 
ေကာ္မတီကိုု ကနဦးအဆင္႔တြင္ ခန္႔အပ္မႈျပဳျခင္းသည္ လုုပ္ငန္းစဥ္ကုုိ ပုုိမုု ိထူး 
ျခားေကာင္းမြန္ေစပါသည္။ 

 

 

 

 

 

 

 

	

အစျပဳေဆာင္ရြက္ျခင္း 
–လုုပ္ေဆာင္မည္႔အတုု ိင္းအတာ ႏွင္ ႔ 
နည္းလမ္းအေပၚတြင္ သေဘာတူ 
ညီပါ 

–လုုပ္ငန္းစဥ္အား အမ်ားျပည္သူသိ 
ရွိနားလည္မႈကုုိ ျမွင္႔တင္ပါ  

တိုုင္ပင္ခံႏွ ီးေႏွာျခင္းႏွင္ ႔ 
မူၾကမ္းျပဳစုုေရးသားျခင္း  

–အမ်ိဳးသားေရး အျပန္အလွန္ေဆြး 
ေႏြးမႈႏွင္ ႔ အကဲျဖတ္သံုုးသပ္ျခင္း 
မ်ား ျပဳလုုပ္ပါ  

– ျဖစ္ထြန္းလ်က္ရွိေသာ တန္ဖို ုးမ်ား၊ 
အက်ိဳးစီပြားမ်ားႏွင္ ႔ ရည္မွန္ခ်က္ 
မ်ားအား သတ္မွတ္ေဖာ္ညႊန္းပါ  

– မူၾကမ္းျပဳစုုေရးသားေရး ေကာ္မတီ 
တစ္ရပ္ကုု ိ ဖြဲ႔စည္းပါ  

ျပန္လည္ဆန္းစစ္သံု ုးသပ္ျခင္းႏွင္ ႔ 
ညွိႏႈိင္းမႈျပဳလုုပ္ျခင္း  

–အားလံု ုးေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားထည္႔သြင္း 
ရန္အတြက္ ကနဦးမူၾကမ္းမ်ားအား 
ျဖန္႔ေ၀ပါ  

–ကြဲျပားေသာအျမင္မ်ားအား ညိွႏိႈင္း 
သင္႔ျမတ္ေစပါ  

–အၿပီးသတ္မူၾကမ္းအား ထုုတ္လုုပ္၍ 
ျပန္လည္ဆန္းစစ္ပါ  

အတည္ျပဳျခင္းႏွင္ ႔ ျဖန္႔ေ၀မႈျပဳ 
လုုပ္ျခင္း  

–အစုု ိးရအဖြဲ႔၏ အတည္ျပဳခ်က္ရယူ 
ပါ  

–အၿပီးသတ္စာမူအား ေဆြးေႏြးျငင္း 
ခုုံရန္ လႊတ္ေတာ္သုုိ႔တင္ပါ (ထုုိ႔ 
ေနာက္ အတည္ျပဳေကာင္း ျပဳပါလိမ္႔ 
မည)္ 

– ျပည္သူ႔ဆက္သြယ္ဆက္ဆံေရး 
ႏွင္ ႔ ျဖန္႔ေ၀မႈျပဳေရးအတြက္ ရွင္း 
လင္းေသာ အစီအမံကုုိ သတ္မွတ္ 
ပါ  

႔ပံု ု(၂) အမ်ဳိးသားလံုုျခံဳေရးမူ၀ါဒတစ္ရပ္အား ေရးဆြျဲခင္း အဆင္႔ေလးဆင္႔ 
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က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ျပဳလုုပ္ေသာ ေဆြးေႏြးညိွႏႈိင္းပြဲသည္ အမ်ိဳးသားလံုုျခံဳေရးမူ၀ါဒ 
မ်ားအား အားလံုုးပါ၀င္ေစျခင္းႏွင္႔ တရားနည္းလမ္းတက်ျဖစ္ေစသည္႔အျပင္ လက္ 
ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းကုုိလည္း လြယ္ကူေခ်ာေမာစြာ ျဖစ္ေျမာက္ 
ေစပါသည္။ 

 
ေဖာ္ျပပါတုုိ ႔၏ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအားျဖင္႔ အမ်ိဳးသားလံုုျခံဳေရးမူ၀ါဒမ်ားအား 
ပုုိမို ုေကာင္းမြန္တုုိးတက္ေစပါသည္ -  

 
– ကာကြယ္ေရးႏွင္႔ ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၊ ေထာက္လွမ္းေရးဌာ 
နမ်ား၊ လက္နက္ကုုိင္အဖြဲ႔တုုိ႔၏ ကိုုယ္စားလွယ္ဌာနမ်ား၊ ဥပေဒျပဳ 
ေရး ေကာ္မတီမ်ားႏွင္႔ ေငြေၾကးစီမံခန္႔ခြဲ႔ေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား 
စသည္႔ အစိုုးရပုုိင္းမွ လံုုျခံဳေရးကိစၥေဆာင္ရြက္သူမ်ား 

 
– လံုုျခံဳေရးက႑ႏွင္႔ တိုုက္ရုုိက္ဆက္ႏြယ္ျခင္းမရွိသည္႔ ၀န္ႀကီးဌာန 
မ်ား၊ ဥပမာ ႏုုိင္ငံျခားေရးရာ၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုုိးတက္ေရး၊ စီပြားေရးရာမ်ား၊ 
စုုိက္ပ်ိဳးေရး၊ ပိုု႔ေဆာင္ေရး၊ က်မ္းမာေရးႏွင္႔ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး 

 
– အစုုိးရပုုိင္းမွ မဟုုတ္သည္႔ ေဆာင္ရြက္လုုပ္ကုုိင္သူမ်ား၊ ဥပမာ 
ႏုုိင္ငံေရး အတုုိက္အခံ ပါတီမ်ား၊ သတင္းမီဒီယာ၊ အမ်ိဳးသမီး 
ေရးရာ အဖြဲ႔မ်ား၊ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ပညာေရးပုုိင္းဆုုိင္ရာ ႏွင္႔ 
လြတ္လပ္သည္႔ နည္းပညာပုုိင္းဆုုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား 

 
– ျပည္သူလူထုု၊ အေၾကာင္းမွာ တုုိင္ပင္ေဆြးေႏြးညိွႏႈိင္းပြဲသည္ မူ၀ါ 
ဒႏွင္႔ ယင္းအားေဖာ္ထုုတ္ေရးလုုပ္ငန္းစဥ္တုုိ႔အတြက္ တရား၀င္ 
နည္းလမ္းတက်ျဖစ္ေစမႈအား တုုိးတက္ေစသည္႔အျပင္  အမွန္တ 
ကယ္လက္ေတြ႔ လံုုျခံဳေရးလိုုအပ္ခ်က္မ်ားအေပၚ မူ၀ါဒအားအေျခခံ 
ေစပါသည္ - ေရြးခ်ယ္ခံ ကုုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင္ ႔သာမကပဲျပဳုုလုုပ္ 
သည္႔ ပုုိမုုိက်ယ္ျပန္႔သည္႔ ေဆြးေႏြးတုုိင္ပင္ပြဲမ်ားသည္ က်ား-မ၊ 
တုုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳး သုုိ႔မဟုုတ္ ဘာသာေရးဆုုိင္ရာ လူနည္းစုု 
စသည္႔ ကိုုယ္စားျပဳမႈမခံရသည္႔ အဖြဲ႔မ်ား၏ ထည္႔၀င္ေဆြးေႏြးမႈ 
မ်ားကိုု ပါ၀င္ေစပါသည္။ 

 
က်ား-မ တန္းတူညီမွ်ေရးႏွင္႔ လံုုျခံဳေရးမူ၀ါဒ အေၾကာင္းထပ္ဆင္႔သိရွိရန္အတြက္ 
SSR အေျခခံအေၾကာင္းအရာလက္စြဲျဖစ္သည္႔ “က်ား-မ တန္းတူညီမွ်ေရးႏွင္႔ 
လံုုျခံဳေရးက႑အား ေကာင္းမြန္သည္႔ အုုပ္ခ်ဳပ္မႈ” ႏွင္႔ “က်ား-မ တန္းတူညီမွ် 
ေရးႏွင္႔ လံုုျခံဳေရးက႑အား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး” တုုိ႔ကုုိ ေက်းဇူးျပဳ၍ ဖတ္ရႈပါ။ 

 

 

 

အမ်ိဳးသားလံုုျခံဳေရး မဟာဗ်ဴဟာမ်ား အမ်ိဳးသားလံု ု
ျခံဳေရးမ၀ူါဒတစ္ရပ္သည္ အမ်ိဳးသားလံုုျခံဳေရး မဟာဗ်ဴဟာတစ္ 
ရပ္ႏွင္႔ ျခားနားပါသည္၊ သုုိ႔ေသာ္ တစ္ခါတစ္ယံ ယင္းစကားရပ ္
မ်ားကုု ိ အျပန္အလွန္ ခုုိင္းႏိႈင္းသံုုးစြဲၾကပါသည္။ အမ်ိဳးသားလံု ု
ျခံဳေရးမ၀ူါဒတစ္ရပ ္ ဟူသည္မွာ လံုုျခံဳေရးျဖည္႔ဆည္းေပးရန ္ အ 
တြက္ ဦးစားေပးလုုပ္ေဆာင္ရန္မ်ားႏွင္႔ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုုိင္မ်ား 
ကုုိ သတ္မွတ္ေပးသည္႔ ကိစၥအရပ္ရပ္အားစုုေပါင္းေဖာ္ျပခ်က ္တစ ္
ခုုျဖစ္ၿပီး၊ အမ်ိဳးသားလံုုျခံဳေရး မဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ ္ ဆုုိသည္မွာ 
အမ်ိဳးသားလံုုျခံဳေရးမ၀ူါဒတစ္ရပ္တြင္ ခ်မွတ္ထားသည္႔ ရည္မွန္း 
ခ်က္ပန္းတုုိင္မ်ားကုု ိ မည္က႔ဲသုုိ႔ ေအာင္ျမင္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏုုိင ္
ေၾကာင္း ေဖာ္ျပေပးပါသည္။ အမ်ိဳးသားလံုုျခံဳေရး မဟာဗ်ဳဟာ 
တစ္ရပ ္ ဆုုိသည္မွာ လက္ေတြ႔လုုပ္ေဆာင္ရန္ေရးသားထားသည္႔ 
စာရြက္စာတမ္းတစ္ခု (သုုိ႔မဟုုတ္ စာရြက္စာတမ္းအစုုအေပါင္း 
တစ္စံု) ျဖစ္ရာ ယင္းတြင ္ အမ်ိဳးသားလံုုျခံဳေရးတစ္ရပ္အား အ 
ေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရန ္လုုိအပ္သည္႔ စနစ္နည္းလမ္းမ်ားကုု ိ
လည္းေကာင္း၊ ယင္းစနစ္နည္းလမ္းမ်ားကုု ိ အခိ်န္အေတာ္ၾကာ 
ေအာင ္ မည္သုုိ႔အသံုုးျပဳ လက္ကုုိင္ထားသင္႔သည္ဆုုိသည္႔ အ 
ေၾကာင္းကုုိလည္းေကာင္း၊ လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား တစ္ခုုႏငွ္႔တစ္ 
ခုုထပ္ေနျခင္းမ်ားမရွိေအာင ္ ယင္းစနစ္နည္းလမ္းမ်ားအား မည္သုုိ႔ 
အတူအတြသံုုးစြဲၾကမည္႔အေၾကာင္းႏွင္႔ အရင္းအျမစ္မ်ားကုု ိ အ 
ေကာင္းဆံုုး မည္က႔ဲသုုိ႔အသံုုးျပဳသင္႔ေၾကာင္း အေသးစိတ္ေဖာ ္
ျပထားပါသည္။ အခ်ဳပ္အားျဖင္႔ဆုုိေသာ္၊ အမ်ိဳးသားလံုုျခံဳေရး မ 
ဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ဆုုိသည္မွာ အမ်ိဳးသားလံုုျခံဳေရး မ၀ူါဒတစ္ရပ ္
အား မည္သုုိ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးရမည္ကုု ိ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပ 
ေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 
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ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္းႏွင္႔ ျပန္လည္ၫွိႏႈိင္းမႈ။ ျပန္လည္ၫွိႏႈိင္းမႈလုုပ္ငန္းစဥ္သည္ 
မူၾကမ္းျပဳစုုျခင္းလုုပ္ငန္း၏ ေနာက္ဆံုုးအပိုုင္းျဖစ္ၿပီး၊ ယခင္အေစာပုုိင္းမွ မူၾကမ္း 
မ်ားအတြင္းႏွင္႔ ေဆြးေႏြးတုုိင္ပင္ၫိွႏႈိင္းမႈမ်ားအတြင္း ပါ၀င္ထားသည္႔အခ်က္မ်ား 
အား အတူတကြေပါင္းစပ္ျခင္းတုုိ ႔ျဖစ္ကာ၊ အမ်ိဳးသားလံုုျခံဳေရးမူ၀ါဒ၏ ေနာက္ဆံုုး 
အဆင္႔မူၾကမ္းအား ျပန္လည္ဆန္းစစ္မႈျပဳပါသည္။ အားလံုုးပါ၀င္ထားသည္႔ ၫိ ွ
ႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈသည ္ အမိ်ဳးသားလံုုျခံဳေရးဆုုိင္ရာ အေရးပါထူးျခားသည္႔ အျမင ္
ရႈေထာင္႔ အေျမာက္အမ်ားကုုိေဖာ္ျပႏုုိင္ၿပီး၊ အမ်ိဳးသားေယာက်္ားမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီး 
မ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ားႏွင္႔ ေယာက်္ားကေလးမ်ားအားလံုုးတုုိ႔အတြက္သာမက ႏုုိင္ငံ 
အတြက္ ႏုုိင္ငံမွလံုုျခံဳေရးေဆာင္ရြက္ျဖည္႔တင္းေပးႏုုိင္ရန္အလိုု႔ငွာ ယင္းကဲသုုိ႔ေသာ 
ကြဲျပားလ်က္ရွိေသာ အျမင္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုု ိ အဆီအေငၚတည္႔ရွင္းလင္းေသာ 
ေဆာင္ရြက္ရန္နည္းလမ္းတစ္ခုုအျဖစ္ေပါင္းစပ္စုုစည္းေပးရန္မွာ  မူၾကမ္းျပဳစုုေရး 
ေကာ္မတီ၏ အခန္းက႑တာ၀န္ပင္ျဖစ္သည္။ ယင္းကိစၥအား ေအာင္ျမင္ေအာင္ 
ေဆာင္ရြက္ရန္ ေဆြးေႏြးၫွိႏိႈင္းပြဲမ်ားႏွင္႔ မူၾကမ္းျပဳစုုျခင္းလုုပ္ငန္းစဥ္အတြင္းရရွိ 
လာသည္႔ မူ၀ါဒ၏ အစပ်ိဳးမူၾကမ္းမ်ားအား အဖြဲ႔အတြင္း သုုိ႔မဟုုတ္ လူသိရွင္ၾကား 
သုုိ႔မဟုုတ္ ႏွစ္မ်ိဳးစလံုုးတုုိ႔အား ျဖန္႔ေ၀ေပးျခင္းျဖင္႔ ျပဳလုုပ္ႏုုိင္ပါသည္။ လုုပ္ငန္းစဥ္ 
ႏွစ္ဆင္႔ျဖင္႔ ေဆာင္ရြက္ရေသာ နည္းလမ္းျဖင္႔လည္း အမိ်ဳးသားလံုုျခံဳေရးမူ၀ါဒ 
အတြက္ မတူကြဲျပားၾကသည္႔ထည္႔၀င္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုုိ သင္႔ျမတ္ညီညြတ္မႈျဖစ္ 
ေစရန္ အကူအညီျဖစ္ေစပါသည္ - ပထမပုုိင္းအေနျဖင္႔၊ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ျပဳ 
လုုပ္ၿပီး အားလံုုးပါ၀င္ေစသည္႔ အမ်ားျပည္သူေဆြးေႏြးတုုိင္ပင္ပြဲသည္ အမ်ိဳးသား 
လံုုျခံဳေရးမူ၀ါဒအတြက္ အတည္ျပဳရန္မလုုိအပ္ေသးသည္႔ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကုုိ 
ထုုတ္လုုပ္ေပးကာ၊ ထုုိ႔ေနာက္ အစုုိးရမူၾကမ္းျပဳစုုေရးေကာ္မတီက ယင္းအၾကံ 
ျပဳခ်က္မ်ားအေပၚမူတည္ကာ မူၾကမ္းအားျပဳစုုထုုတ္လုုပ္ျခင္းႏွင္႔ အၿပီးသပ္ျခင္းတုုိ ႔ 
ကိုု ျပဳလုုပ္ႏုုိင္ပါသည္။ 

 
အတည္ျပဳျခင္းႏွင္႔ ျဖန္႔ေ၀ျခင္း။ အမ်ိဳးသားလံုုျခံဳေရးမူ၀ါဒမူၾကမ္းတစ္ခုုအား ျပဳစုု 
ခိုုင္းသည္႔အဖြဲ႔ (အစုိးရအဖြဲ႔ အမ်ားအားျဖင္႔ျဖစ္ေလ႔ရွိသည္) မူ၀ါဒအား အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္မေဆာင္ရြက္မီ ယင္းအားအတည္ျပဳေပးရပါမည္။ ႏုုိင္ငံေရးစနစ္တုုိင္း 
အားလံုုးတြင္ အမ်ိဳးသားလံုုျခံဳေရးမူ၀ါဒတစ္ရပ္အား လြႊတ္ေတာ္၏ ဥပေဒအရအ 
တည္ျပဳေပးျခင္းကုုိ လုုိအပ္ျခင္းမရွိပါပဲ၊ သုုိ႔ေသာ္ ဒီမုုိကေရစီနည္းက် ေရြးခ်ယ္တင္ 
ေျမွာက္ခံထားရသည္႔ ဥပေဒျပဳအဖြဲ႔၏ လုုိလိုုလားလားအတည္ျပဳေပးျခင္းခံရပါက 
အမ်ိဳးသားလံုုျခံဳေရးမူ၀ါဒတစ္ရပ္၏ တရား၀င္နည္းလမ္းတက်ျဖစ္မႈသည္ ပုုိမုုိတုုိး 
ပြားေစေလ႔ရွိပါသည္။ အမ်ိဳးသားလံုုျခံဳေရးမူ၀ါဒတစ္ရပ္အား လႊတ္ေတာ္၏အတည္ 
ျပဳေပးမႈသည္ မူ၀ါဒအား ျပည္သူလူထုုအားပိုုမိုုသိရွိေစႏုုိင္ကာ၊ ယင္းသုုိ႔ျပဳလုုပ္ျခင္း 
သည္ မူ၀ါဒအသစ္အား ထုုတ္ျပန္ေၾကညာမႈျပဳျခင္းႏွင္႔ ျဖန္႔ေ၀ေပးျခင္းအတြက္ 
ေကာင္းမြန္ရွင္းလင္းသည္႔ နည္းလမ္းစနစ္တစ္ခုုအတြက္ အဓိကက်သည္႔ အစိတ္ 
အပိုုင္းတစ္ခုုပင္ ျဖစ္ႏုုိင္ပါသည္။ ယင္းအေၾကာင္းအရင္းမ်ားေၾကာင္႔ အစုုိးရအ 
ဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔သည ္အသစ္ေသာအမ်ိဳးလံုုျခံဳေရးမ၀ူါဒအား လႊတ္ေတာ္မွ စဥ္းစားသံုုးသပ္၊ 
ေဆြးေႏြးျငင္းခံုု၊ ျပင္ဆင္႔ျဖည္႔စြက ္သုုိ႔မဟုုတ္ အတည္ျပဳေပးႏုုိင္ရန ္လႊတ္ေတာ္သုုိ႔ 
လိုုလုုိလားလား တင္သြင္းေကာင္းတင္သြင္းႏုုိင္ပါသည္။ အမ်ိဳးသားလံုုျခံဳေရးမ၀ူါဒ 
ေဖာ္ေဆာင္ေရးအတြက္ လႊတ္ေတာ္အမ်ိဳးမ်ိဳးတြင ္ မတူျခားနားသည္႔ အခန္းက႑ 
တာ၀န္မ်ားရွိရာ - အခိ်ဳ ႕စနစ္မ်ားတြင ္လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ အမ်ိုဳးသားလံုုျခံဳေရးမ၀ူါဒ 
တစ္ရပ္အား အတည္ျပဳေပးျခင္းမျပဳလုုပ္မ ီအဓိကအေျခခ ံအေျပာင္းအလဲျပင္ဆင ္
ခ်က္မ်ားကုုိ ျပဳလုုပ္ရန ္ အခြင္႔ရွိၿပီး - အျခားစနစ္မ်ားတြင ္ လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ 
အသစ္ေသာမူ၀ါဒအား ျပင္ဆင္ျဖည္႔စြက္မႈမ်ားမျပဳလုုပ္ပဲ အသိအမတွ္ျပဳေပးရုုံသာ 
ျပဳလုုပ္ႏုုိင္ေျခရွိရာ၊ အမ်ားအားျဖင္႔ လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသားလံုုျခံဳေရးမ၀ူါဒ 
အသစ္တစ္ရပ္အား အတည္ျပဳေပးရန္တာ၀န္ လံုုး၀မရွိပဲ၊ အတည္ျပဳေပးရပါက 
လည္း အစုုိးရ၏ ထုုိသုုိ႔ျပဳလုုပ္ရန္ ေရြးခ်ယ္ခ်က္ေၾကာင္႔သာ ျပဳုုလုုပ္ေပးရျခင္းျဖစ ္
ပါသည္။ 

 
လံုုျခံဳေရးက႑အား ေကာင္းမြန္သည္႔အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးအတြင္းရွိ လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ အ 
ခန္းက႑မ်ားႏွင္႔ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားအေၾကာင္း ထပ္မံသိရွိလုုိပါက SSR အေျခခံ 
အေၾကာင္းအရာလက္စြဲျဖစ္သည္႔ “လႊတ္ေတာ္မ်ား” ကုုိ ေက်းဇူးျပဳ၍ ၾကည္႔ရႈပါ။ 

 

 

 

 

 

အမ်ိဳးသားလံုုျခံဳေရး မူ၀ါဒတစ္ရပ္အား ေရးဆြဲၿပီးကာ အတည္ျပဳၿပီးသည္႔ေနာက္ 
ယင္းအားအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရန္ လုုိအပ္ပါသည္။ အမိ်ဳးသားလံုုျခံဳေရးမ ူ
၀ါဒတစ္ရပ္သည္ ေယဘုုယ်ဆန္သည္႔ အဆင္႔ျမင္႔စာရြက္စာတမ္းတစ္ခုုျဖစ္ကာ 
ယင္း၏ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုုိင္မ်ားအား မည္ကဲ႔သုုိ႔လက္ေတြ႔လုုပ္ေဆာင္ရမည္ဆုုိ 
သည္႔ လုုပ္ေဆာင္ရန္နည္းလမ္းမ်ားကုုိ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိသည္႔အ 
တြက္ေၾကာင္႔ မူ၀ါဒကသတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားသည္႔ ဦးစားေပးလုုပ္ေဆာင္စရာမ်ားႏွင္႔ 
ခိ်န္းေျခာက္မႈမ်ားအား ကုုိင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ရန္ လက္ရွိေဆာင္ရြက္ႏုုိင္မႈအစြမ္းကုုိ 
အေသးစိတ္ေလ႔လာအကဲျဖတ္မႈမ်ားအား လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ 
ရာတြင ္ လုုပ္ေဆာင္ရပါသည္။ က႑ခြဲအား ေဆာင္ရြက္လုုပ္ကုုိင္သူတုုိင္းအတြက္ 
မ၀ူါဒဆုုိင္ရာသံုုးသပ္မႈမ်ားသည္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းတြင ္ ပါ၀င္ရသ 
ကဲ႔သုုိ႔ ဥပေဒျပဳေရးအပိုုင္းမ ွ က်ယ္ျပန္႔သည္႔ဆန္းစစ္သံုုးသပ္မႈမ်ားသည္လည္း အ 
မ်ားအားျဖင္႔ လုုိအပ္ပါသည္။ အမ်ိဳးသားလံုုျခံဳေရးမူ၀ါဒအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
ေဆာင္ျခင္းအား ႀကီးၾကပ္ထိန္းခ်ဳပ္ရန္၊ ေစာင္႔ၾကည္႔ရန္ႏွင္႔ အကဲျဖတ္သံုုးသပ္ရန္ 
ျပန္လည္ဆန္းစစ္ေရးစနစ္တစ္ခုုအား ထူေထာင္ျခင္းသည္ လိုုအပ္ခ်က္ဟာကြက္ 
မ်ားကုုိ သိရွိေဖာ္ထုုတ္ႏုုိင္ေစရန္ အကူအညီျဖစ္ေစပါသည္။ 

 
အမွန္တစ္ကယ္ လုုပ္ေဆာင္ႏုု ိင္စြမ္းမ်ားအေပၚမူတည္ကာႏွင္႔ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ 
အႏၲရာယ္မ်ားအား ေနာက္ဆံုုးအကဲျဖတ္ခ်က္တုုိ ႔အေပၚမူတည္ကာ မူ၀ါဒ၏  
လိုုက္ဖက္ညီအေရးပါမႈကုုိ စဥ္ဆက္မျပတ္ေလ႔လာဆန္းစစ္ရန္ လုုိအပ္ခ်က္တစ္ 
ရပ္လည္းရွိပါေသးသည္။ အမ်ိဳးသားလံုျခံဳေရးအား ဆန္းစစ္မႈမ်ားသည္ မူ၀ါဒ 
လုုပ္ငန္းစဥ္၏ သံသရာစက္၀ ု ု ိင္းအား ျပည္႔မီေစရန္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစၿပီး၊ 
ယင္းအားျဖင္႔ အသစ္ေသာအမ်ိဳးသားလံုုျခံဳေရးမူ၀ါဒအား မူၾကမ္းျပဳစုုရန္ ဆံုုးျဖတ္ 
ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းအထိ ျဖစ္သြားႏုုိင္ပါသည္။ အခိ်ဳ႕ေသာႏုုိင္ငံမ်ားတြင္ ယင္းအ 
လုုပ္အား ထူေထာင္ထားရွိၿပီးျဖစ္သည္႔ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္ ဥပမာအားျဖင္႔ အမ်ိဳး 
သားလံုုျခံဳေရးေကာင္စီကဲ႔သုုိ ႔အဖြဲ႔အား ပတ္သက္တာ၀န္ယူေစပါသည္ - အခ်ိဳ႕ 
ေသာႏုုိင္ငံမ်ားတြင္ ဌာနဆုုိင္ရာ ဆန္းစစ္ေရးယာယီအဖြဲ႔ သုုိ႔မဟုုတ္ သက္ဆုုိင္ 
သူမ်ားအမ်ားအျပားပါ၀င္သည္႔ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားကြန္ရက္တစ္ခုု စသည္ 
တုုိ႔၏ ပံုုမွန္အစည္းအေ၀းမ်ားအေပၚ အားထားေမွ်ာ္လင္႔ၿပီး - အခ်ိဳ ႕ေသာႏုုိင္ငံမ်ား 
တြင္ ယင္းရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ အၿမဲတမ္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ထူေထာင္ထား 
ၾကပါသည္။ လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္လည္း အမိ်ဳးသားလံုုျခံဳေရးမူ၀ါဒအား အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းႏွင္႔ ေလးစားသမႈရွိေစရန္အလိုု႔ငွာ ၀တၱရားတစ္ခုုရွိေလ 
သည္။ 
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အမ်ိဳးသားလံုုျခံဳေရးမူ၀ါဒတစ္ရပ္အား ေရးဆြဲရာတြင္ အဓိကစိန္ 
ေခၚမႈမ်ားကား အဘယ္နည္း?  
သမာရုုိးက်ႏွင္႔ သမာရုုိးက်မဟုုတ္ေသာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားအား ခ်ိန္ညွိျခင္း။ 
ေျမာက္မ်ားစြာေသာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကုုိ အမ်ိဳးသားလံုုျခံဳေရးမူ၀ါဒအတြင္း ထည္႔ 
သြင္းစဥ္းစားသင္႔ရာ၊ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားသည္ အဘက္ဘက္ေနရာတုုိင္းမွထြက္ေပၚ 
လာႏုုိင္ေၾကာင္းႏွင္႔ လူထုုအတြင္းရွိ မတူညီေသာအုုပ္စုုမ်ားသည္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ 
မ်ားအား ျခားနားစြာ ၾကံဳေတြ႔ေနရသည္ ဆုုိသည္႔ အေၾကာင္းရင္းကုုိ အသိအ 
မွတ္ျပဳျခင္းအားျဖင္႔ျဖစ္ရာ၊ ဥပမာ က်ား-မ၊ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ လူမႈစီးပြားေရး အဆင္႔ 
အတန္း သုုိ႔မဟုုတ္ ေနရာေဒသ စသည္တုုိ႔အေပၚတြင္ မူတည္ေနေၾကာင္းျဖင္႔ 
ျဖစ္ပါသည္။ ျဖစ္ေလ႔ရွိသည္႔ ဥပမာမ်ားအေနျဖင္႔ ႏုုိင္ငံအခ်င္းခ်င္းႏွင္႔ ႏုုိင္ငံတြင္း 
ပဋိပကၡ၊ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင္႔ ႏုုိင္ငံျဖတ္ေက်ာ္မႈခင္း စသည္တုုိ႔ပါၾကၿပီး၊ ထုုိ႔ျပင္ ႏုုိင္ငံ 
ႏွင္႔ လူအဖြဲ႔အစည္းအား စီးပြားေရးအရႏွင္႔ လူမႈေရးအရ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား၊ ဥပမာ 
အားျဖင္႔ က်ား-မ အေၾကာင္းခ ံသုုိ႔မဟုုတ္ လူမ်ိဳးခ်င္းအေၾကာင္းခ ံသုုိ႔မဟုုတ္ ဘာ 
သာေရးအေၾကာင္းခံျဖစ္သည ္ အၾကမ္းဖက္အံုုၾကြမႈ၊ ျပင္းထန္သည္႔အဆင္႔မ်ားရွိ 
သည္႔ လက္နက္ကုုိင္ အၾကမ္းဖက္ဆူပူမႈ သုုိ႔မဟုုတ္ စီးပြားေရးအရ မတည္မ 
ၿငိမ္ျဖစ္မႈ တုုိ႔ျဖစ္ၾကပါသည္။ ၿခိမ္းေျခာက္မႈအေျခအေနပတ္၀န္းက်င္အား စဥ္ဆက္ 
မျပတ္ ေစာင္႔ၾကည္႔သင္႔ရာတြင္ အမ်ိဳးသားလံုုျခံဳေရးမူ၀ါဒအား အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ျခင္းအား သံုုးသပ္အကဲျဖတ္ျခင္းအတြက္ တာ၀န္ရွိသည္႔ အၿမဲတန္းအဖြဲ႔တစ္ 
ဖြဲ႔အားျဖင္႔ ျဖစ္ပါသည္။ 

 
အမ်ိဳးသားလံုုျခံဳေရးမူ၀ါဒအား ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းတြင္ ပြင္႔လင္းမႈ ႏွင္႔ လွိ်ဳ႕၀ ွက္အပ္ 
မႈတုုိ ႔ကုုိ ဟန္ခ်က္ညီေစျခင္း အမ်ိဳးသားလံုုျခံဳေရးမူ၀ါဒအား ခ်မွတ္ျခင္းတြင္ ႏုုိင္ငံ 
အားအႏၲရာယ္အတြင္းက်ေရာက္သြားေစႏုုိင္သည္႔ သတိျပဳသုုိသိပ္ထားရမည္႔ သ 
တင္းအခ်က္အလက္မ်ားပါ၀င္ေသာေၾကာင္႔ မူၾကမ္းျပဳစုုေရးဆြဲျခင္းလုုပ္ငန္းစဥ္အ 
တြင္း လွိ်ဳ႕၀ ွက္အပ္မႈအခ်ဳိ႕ ရွိရန္လိုုအပ္ႏုုိင္ပါသည္။ သုုိ႔ျဖစ္ေသာ္လည္း အမ်ိဳးသား 
လံုုျခံဳေရးမူ၀ါဒတစ္ရပ္၏ အဖြဲ႔အစည္းအတြင္းအျပင္ ယံုုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ေရး 
ဆုုိင္ရာ သက္ေရာက္မႈသည္ ပြင္႔လင္းၿပီး လူထုုႏွင္႔ဆက္ဆံေရးျပဳုုလုုပ္ကာ ထင္ 
သာျမင္သာရွိသည္႔ မူၾကမ္းျပဳစုုေရးဆြဲျခင္းလုုပ္ငန္းစဥ္ စသည္တုုိ႔အေပၚတြင္ မူ 
တည္ေနပါသည္။ အခ်ဳိ႕ႏုုိင္ငံမ်ားသည ္ ယခုုကဲ႔သုုိ႔ေသာအေရးကိစၥမ်ားအား ဟန ္
ခ်က္ထိန္းရန္ႀကိဳးပမ္းရာတြင္ မျပတ္မသားေသာအေရးအသားမ်ား (အနက္ေထြ 
ေျပာေအာင ္ အေသအခ်ာစီမံထားျခင္း) ကုုိ အသံုးျပဳၾကသကဲ႔သုုိ ႔ သုုိ႔မဟုုတ္ပါက 
လည္း ၎တုုိ႔၏ အမ်ိဳးသားလံုုျခံဳေရးမ၀ူါဒအား တရား၀င္လွ်ိဳ႕၀ ွက္မူၾကမ္းတစ္စံုုႏွင္႔ 
ျပည္သူလူထုုအားတင္ျပရန္တစ္စံုု ႏွစ္ခုုအားေရးဆြဲျခင္းျဖင္႔ျဖစ္ကာ၊ ယင္းကဲသုုိ႔ 
ေသာေဆာင္ရြက္ျခင္းနည္းလမ္းမ်ားသည္ မူ၀ါဒအားေရးဆြဲမႈလုုပ္ငန္းစဥ္ႏွင္႔ ထြက္ 
ေပၚလာသည္႔ မ၀ူါဒတုုိ႔၏ တရား၀င္နည္းလမ္းက်ျခင္းႏွင္႔ ယံုုၾကည္မႈျဖစ္တည္ေစ 
ျခင္းအက်ိဳးဆက္မ်ားအေပၚ  အားနည္းေသးသိမ္ေစပါသည္။ အျခားေရြးခ်ယ္စရာ 
နည္းလမ္းတစ္ခုုမွာ အမ်ိဳးသားလံုုျခံဳေရးမူ၀ါဒအား က်ယ္ျပန္စြာအားလံုုျခံဳငံုုမိသည္႔ 
လံုုျခံဳေရးဆုုိင္ရာရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုုိင္မ်ားႏွင္႔ တန္းဖုုိးမ်ားအျဖစ္ ျပည္သူလူထုုတုုိ႔ 
ေဆြးေႏြးျငင္းခံုုစရာ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုုအေနျဖင္႔ျပဳလုုပ္ၿပီး၊ လက္ေတြ႔အ 
ေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရန္ အေသးစိတ္အခ်က္မ်ားကုုိ ေနာက္ဆက္တြဲနည္း 
နာဗ်ဴဟာမ်ားအျဖစ္ထားကာ သုုိ႔မဟုုတ္ အျခားေသာ စီမံကိန္းစနစ္ယႏၲရားမ်ား 
အျဖစ္ထားလုုိက္ေသာအခါ လုုပ္ငန္းလုုပ္ေဆာင္ျခင္းအတြက္ထားေသာ လွိ်ဳ႕၀ ွက္ 
ထိန္ခ်န္မႈသည္ သင္႔ေတာ္မႈရွိမည္ျဖစ္သည္။ 

 
ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္းလုုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ ကုုန္က်မႈႏွင္႔ အက်ိဳးေက်းဇူးအား 
ဟန္ခ်က္ညီေစျခင္း အမ်ိဳးသာလံုုျခံဳေရးမူ၀ါဒမ်ားသည္ လူသားအရင္းအျမစ္ႏွင္႔ 
ေငြေၾကးအရင္းအျမစ္မ်ားအတြက္ ကုုန္က်မႈမ်ားၿပီး၊ လံုုျခံဳေရးက႑အတြက္ 
နည္းဗ်ဴဟာက်ေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ားကုုိ အမ်ားအားျဖင္႔ေဆာင္ရြက္ေစရာ 
ယင္းက ေရတုုိကာလတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရန္ အခက္အခဲမ်ားျဖစ္ 
ေစနုုိင္ပါသည္။ အမ်ိဳးသားလံုုျခံဳေရးမူ၀ါဒအား ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ 
မႈျပဳျခင္းသည္လည္း အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင္႔ လံုုျခံဳေရးက႑၏ ထိေရာက္မႈတုုိ ႔ကုုိ 
ဖိအားျဖစ္ေစပါသည္ - အထူးသျဖင္႔ နည္းစနစ္ဗ်ဴဟာ အေျခအေန၀န္းက်င္တြင္ 
အေျပာင္းအလဲမ်ားျဖစ္ျခင္း သုုိ႔မဟုုတ္ လက္ရွိလံုုျခံဳေရးမူ၀ါဒအေနျဖင္႔ အားနည္း 
ေနသည္ဟုု ယူဆခံရသည္႔ အခါမ်ားတြင္ျဖစ္ပါသည္။ အမ်ိဳးသားလံုုျခံဳေရးမူ၀ါဒ 
အား ျပန္လည္ဆန္းစစ္မႈတစ္ရပ္အတြက္ သင္႔ေတာ္မႈရွိသည္႔ အခိ်န္ကိုု ယံုုယံုု 
ၾကည္ၾကည္သတ္မွတ္ႏုုိင္သည္႔ အေကာင္းဆံုုးနည္းလမ္းမွာ အမ်ိဳးသာလံုုျခံဳေရးမူ 
၀ါဒအား လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းလုုပ္ငန္းတြင္ အစဥ္မျပတ္သည္႔ 
ေစာင္႔ၾကည္႔ေလ႔လာေရးစနစ္ကုုိ ထည္႔သြင္းမႈျပဳရန္ျဖစ္ပါသည္။ 

 

 

ျပည္သူလူထုု၏ေဆြးေႏြးခ်က္ႏွင္႔ ပညာရွင္ပုုိင္းဆုုိင္ရာ၏ ျဖည္႔စြက္ေဆြးေႏြးခ်က္ 
မ်ားတုုိအား လုုိက္ဖက္ညီသင္႔ျမတ္ေစျခင္း။  ျပည္သူလူထုုအတြင္းေဆြးေႏြးျခင္း 
က အမ်ိဳးသားလံုုျခံဳေရးမူ၀ါဒတစ္ရပ္၏ လူသိမ်ားသည္႔ တရား၀င္နည္းလမ္းက်မႈ 
ကုုိ တုုိးတက္ေစၿပီး၊ အမ်ိဳးသားမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးငယ္မ်ားႏွင္႔ 
ေယာက်္ားကေလးမ်ားတုုိ႔၏ မတူကြဲျပားသည္႔ လံုုျခံဳေရးဆုုိင္ရာလုုိအပ္ခ်က္မ်ား 
ကုုိ ပုုိမုု ိ၍ တုုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္နုုိင္ေအာင္ ျပဳလုုပ္ေပးပါသည္။ သုုိ႔ျဖစ္ေသာ္လည္း 
ျပည္သူလူထုု၏ အျမင္သေဘာထားမ်ားကုုိ လြတ္လပ္ေသာ ပညာရွင္ဆုုိင္ရာ 
ခြဲျခမ္းစိတ္ဖ်ာေလ႔လာမႈအားျဖင္႔ အလိုုက္သင္႔ျဖည္႔စြက္ရမည္ျဖစ္ကာ လံုုျခံဳေရး 
က႑၏အတြင္းမွေသာ္လည္းေကာင္း ေက်ာ္လြန္၍ေသာ္လည္းေကာင္းရရွိႏုုိင္မည္႔ 
နည္းပညာပုုိင္းဆုုိင္ရာစြမ္းရည္အတိုုင္းအတာႏွင္႔လည္း အသင္႔အတင္႔ျဖစ္ေစရမည္ 
ျဖစ္ပါသည္။ လံုုျခံဳေရးဆုုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ ျပည္သူလူထုု၏ ေဆြးေႏြးခ်က္ 
မ်ားသည္ အျငင္းပြားစရာမ်ားျဖစ္လာပါက၊ နုုိင္ငံေရးအစြဲတစ္ခုုခုု သုုိ႔မဟုုတ္ အုုပ္စုု 
တစ္ခုုခုု၏ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားက အေျခအေနအေပၚတြင္ မင္းမူေနသည္ဟူ၍ယူမွတ္ 
ခ်က္အားျဖင္႔ မူ၀ါဒအေပၚ အားလံုုးသေဘာတူညီမႈႏွင္႔ မူ၀ါဒတရားနည္းလမ္းက်မႈ 
တုုိ႔မွာ အားေပ်ာ႔သြားေစမည္ျဖစ္သည္႔ အႏၲရာယ္တစ္ခုုရွိေနပါသည္။ မူၾကမ္းျပဳစုု 
ေရးဆြဲျခင္းလုုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း ပြင္႔လင္းျမင္သာမႈရွိျခင္းႏွင္႔ အားလံုုးအဘက္ဘက္ 
ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေရးနည္းစနစ္ဗ်ဴဟာတစ္ရပ္တုုိ႔သည္ ထုုိကဲသုုိ႔ေသာအခ်င္း 
ကိစၥမ်ားကုုိ သင္႔ျမတ္ေစရန္ အကူညီျဖစ္ေစမည္႔ ေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ 
အေနအထားတစ္ရပ္ႏွင္႔ အားလံုုးသေဘာတူညီမႈ တုုိ႔ကုုိ အားေပးေမြးျမဴပ်ိဳးေထာင္ 
ေပးႏုုိင္ပါသည္။ 

 
မူ၀ါဒအားေရးဆြဲျခင္းႏွင္႔ အေကာင္းအထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈတုုိ ႔ကုုိ ခိ်န္ထုုိးမႈျပဳျခင္း 
-  အမ်ိဳးသားလံုုျခံဳေရးမူ၀ါဒသည္ ယင္း၏အဓိပၸာယ္အတုုိင္း ပန္းတုုိင္သုုိ ႔အေရာက္ 
သြားရရန္လုုိအပ္ၿပီး အမ်ိဳးသားလံုုျခံဳေရးအတြက္ က်ယ္ျပန္ေသာ အနာဂတ္ေမွ်ာ္ 
မွန္းခ်က္တစ္ရပ္အား ခ်မွတ္ေပးရလိမ္႔မည္ျဖစ္ကာ၊ မူ၀ါဒသည္ ယင္းအား ဆံုုး 
ခန္းတုုိင္ေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈရွိမွသာ အက်ိဳးထူးမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဆုုိ 
လုုိသည္မွာ မူၾကမ္းျပဳစုုေရးဆြဲျခင္းလုုပ္ငန္းစဥ္သည္ လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္မႈအားေသခ်ာမႈရွိေစရန္ အနာဂတ္အခြင္႔အလမ္းမ်ားအေပၚ ထည္႔သြင္းစဥ္း 
စားရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းအတြက္လုုိအပ္သည္မွာ မူ၀ါဒတြင္ခ်မွတ္ထားသည္႔ 
က်ယ္ျပန္သည္႔ အနာဂတ္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္အား လက္ေတြ႔လုုပ္ေဆာင္ရန္ အမ်ိဳး 
သားလံုုျခံဳေရး မဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ သုုိ႔မဟုုတ္ အမ်ိဳးသားလံုုျခံဳေရး စီမံကိန္း 
တစ္ခုုအား ေနာက္ဆက္တြဲအေနျဖင္႔ ဆက္လက္ျဖစ္ထြန္းေအာင္ျပဳလုုပ္ရန္ 
လုုိအပ္ေၾကာင္းေဖာ္ျပသည္႔ စာစီသီကုံးမႈတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ မူၾကမ္းျပဳစုုေရးဆြဲ 
ျခင္းလုုပ္ငန္းစဥ္သည္ မူ၀ါဒအျဖစ္တြင္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မည္၍မည္မွ် 
လိုုအပ္လိမ္႔မည္ကုုိ ထည္႔သြင္းစဥ္းစားမႈျပဳသင္႔ၿပီး၊ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားႏွင္႔ က႑ခြဲ 
တုုိ႔၏ စီမံခ်က္မ်ားကိုု ဖန္တီးတည္ေဆာက္ျခင္းတုုိ ႔မွတစ္ဆင္႔ လက္ေတြ႔လုုပ္ငန္း 
အျဖစ္ျပဳလုုပ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းၾကမည္႔သူမ်ားအတြက္ လုုပ္ကုုိင္ႏုုိင္မည္႔အတိုုင္းအတာ 
အား မည္မွ်ခ်န္ထားေပးမည္ဆုုိသည္တုုိ႔ကိုု ထည္႔သြင္းစဥ္းစားသင္႔ပါသည္။ 
တစ္ကယ္႔လက္ေတြ႔တြင္ မူ၀ါဒအားအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မည္႔သူမ်ားႏွင္႔ 
ထိေတြ႔ဆက္ဆံရန္ ႀကိဳးပမ္းအားထုုတ္မႈမ်ားသည္လည္း မူ၀ါဒအားေရးဆြဲျခင္း 
တြင္ မရွိမျဖစ္လုုိအပ္ပါသည္။ 
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အမ်ိဳးသားလံုုျခံဳေရးမူ၀ါဒမ်ားႏွင္႔ SSR ကုုိ မည္ကဲ႔သုုိ႔ ခ်ိတ္ 
ဆက္ထားသနည္း?  အမ်ိဳသားလံုုျခံဳေရးမူ၀ါဒမ်ားသည္ နုုိင္ငံႏွင္႔ လူသားတုုိ႔ 
လံုုျခံဳေရးအတြက္ အမ်ိဳးသားအဆင္႔ဦးစားေပးလုုပ္ေဆာင္စရာမ်ား၊ ယင္းဦးစား 
ေပးကိစၥမ်ားအား ျဖည္႔ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးနုုိင္ရန္ လုုိအပ္သည္႔ စြမ္းရည္မ်ား 
စသည္တုုိ႔ကုုိသတ္မွတ္ေပးျခင္းျဖစ္ရာ၊ ဆုုိလုုိသည္မွာ အမ်ိဳးသားလံုုျခံဳေရးမူ၀ါဒ 
အား SSR ႏွင္႔ခ်ိတ္ဆက္ထားႏုုိင္ရာ၀ယ္ မတူညီသည္႔ နည္းလမ္းႏွစ္သြယ္ျဖင္႔ျဖစ္ 
ပါသည္ -   

 
– အမ်ိဳးသားလံုုျခံဳေရးမူ၀ါဒတစ္ရပ္အား ပုုိမုုိက်ယ္ျပန္႔သည္႔ ႏုုိင္ငံေရး 
လုုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုု၏ အစိတ္အပုုိင္းအျဖစ္ ေရးဆြဲျပဳစုုျခင္း သုုိ႔မ 
ဟုုတ္ ျပင္ဆင္မႈျပဳျခင္းတုုိ႔ကုုိ ျပဳလုုပ္သည္႔အေျခအေနအခင္းအ 
က်င္းတစ္ခုုတြင္ ယင္းမူ၀ါဒအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရန္ 
ႏွင္႔ မူ၀ါဒ၏ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုုိင္းမ်ားေပါက္ေျမာက္ေအာင္ျမင္ 
ျခင္းရွိရန္ SSR အားလုုိအပ္ေကာင္းလုုိအပ္ႏုုိင္ပါသည္။ 

 
– ဥပမာ အက်ပ္အတည္းမွ ေပၚထြက္လာေသာ သုုိ႔မဟုုတ္ ႏုုိင္ငံေရး 
စနစ္သစ္သုုိ႔ ကူးေျပာင္းဆဲ ႏုုိင္ငံတစ္ႏုုိင္ငံ စသည္႔  SSR အား 
အမ်ဳိးသားအဆင္႔ ဦးစားေပးတစ္ရပ္အျဖစ္ သတ္မွတ္မႈျပဳၿပီးသည္႔ 
အခင္းအက်င္းတစ္ခုုတြင္ျဖစ္ၿပီး၊ ႏုုိင္ငံႏွင္႔ လူသားတုုိ႔လံုုျခံဳေရးအ 
တြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအား လမ္းညႊန္ျပသေပးႏုုိင္သည္႔ ဘက္ 
စံုုျခံဳငုုံေသာ အနာဂတ္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္တစ္ရပ္အား ေဖာ္ထုုတ္ေမြး 
ဖြားေစႏုုိင္ရန္အလိုု႔ငွာ အသစ္ေသာ အမ်ိဳးသားလံုုျခံဳေရးမူ၀ါဒတစ္ 
ရပ္အား လုုိအပ္ေလ႔ရွိပါသည္။ 

 
SSR သည္ လံုုျခံဳေရးက႑၏ တစ္ႀကိမ္လ်င္ အစိတ္အပိုုင္းတစ္ခုုကိုုသာ အေလး 
ေပးထားျခင္း ျဖစ္သည္႔တုုိင္ ကိစၥအားလံုုးႏွင္႔ ဆက္ႏြယ္ေနႏုုိင္ရာတြင္လည္း ႏုုိင္င ံ
ႏွင္႔ လူသားတုုိ႔အတြက္ လံုုျခံဳေရးေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းအတြက ္အေျခခံမူမ်ား၊ တန္း 
ဖိုုးမ်ားႏွင္႔ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုုိင္မ်ားအား ေဖာ္ေဆာင္ႏုုိင္မည္႔ အားလံုုးလႊမ္းျခံဳမည္႔ 
မူေဘာင္တစ္ရပ္ရွိမွသာ ယင္းကဲ႔သုုိ႔ျဖစ္ႏုုိင္ေျခရွိပါသည္။ SSR သည္ အျခားေသာ 
အမ်ဳိးသားလံုုျခံဳေရး မဟာဗ်ဴဟာမ်ား၊ ဦးစားေပးကိစၥမ်ားတုုိ႔ႏွင္႔ ကင္းကြာ၍ သီး 
သန္႔တစ္ခုုတည္းဆုုိလ်င္ထိေရာက္မႈမရွိနုုိင္ပါ။ ထုုိ႔အတြက္ေၾကာင္႔ အမိ်ဳးသားလံုု 
ျခံဳေရးလိုုအပ္ခ်က္မ်ားကုုိ အကဲျဖတ္သံုုးသပ္မႈအေပၚ အေျခတည္သည္႔ ေကာင္း 
စြာေရးဆြဲခ်မွတ္ထားသည္႔ အမ်ိဳးသားလံုုျခံဳေရးမူ၀ါဒသည္ SSR အတြက္ အလြန္ 
အေရးပါသည္႔ မူ၀ါဒကိရိယာ တစ္ခုုျဖစ္ပါသည္။ 

 
SSR ႏွင္႔ ပတ္သက္၍ ထပ္ဆင္႔သိရိွလိုုပါက SSR အေျခခံအေၾကာင္းအရာလက္စြဲ 
ျဖစ္သည္႔ “လုုံျခံဳေရးက႑အား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး” အား ေက်းဇူးျပဳ၍ ၾကည္႔ရႈပါ။  
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Further resources 
For further details on the national security policy-
making process: 
– UN SSR Taskforce 

United Nations Support to National Security 
Policy- and Strategy-Making Processes 
in Security Sector Reform Integrated Technical 
Guidance Notes (United Nations, 2012, pp. 117–
146). 

 
– Bård Knudsen 

Developing a National Security 
Policy/Strategy: A Roadmap 
S + F: Sicherheit und Frieden/Security and 
Peace 3, 2012, pp. 135–140. 

 
– Peter Albrecht and Karen Barnes 

Tool 8: National Security Policy-Making and 
Gender 
in Gender and Security Sector Reform Toolkit, 
Megan Bastick and Kristin Valasek (eds) 
(Geneva: DCAF, OSCE/ODIHR, UN-INSTRAW, 
2008). 

 
–    International Working Group on National 
Security 

The Policy Process 
Global Policy Brief 3, 2011. 

 
 

For examples of international legal instruments 
relevant to gender equality and national security 
policy-making: 
– 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). 

 
– 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). 

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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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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