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 ဤအေၾကာင္းအရာစဥ္၏အေၾကာင္း 
ဤလံုၿခံဳေရးက႑အား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေနာက္ခံသမိုင္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္သည္ ေကာင္းမြန္ေသာ လံုၿခံဳေရးက႑အား အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ 
လံုၿခံဳေရးက႑အား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးရိွ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ေခါင္းစဥ္မ်ားကို က်စ္လစ္ျပည့္စံုေသာ ပဏာမမိတ္ဆက္မႈမ်ား 
ေပးရန္ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းအရာစဥ္သည္ လက္ရိွ အေျခအတင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကာ အဓိကက်ေသာ ေ၀ါဟာရမ်ားကို 
ရွင္းလင္းျပၿပီး မ်ားျပားစံုလင္လွေသာ ႏိုင္ငံတကာဆိုင္ရာ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို အေျခခံ၍ အဓိကက်ေသာ တင္းမာမႈမ်ားကို 
ေဖာ္ထုတ္ေပးပါသည္။ လံုၿခံဳေရးက႑အား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေနာက္ခံသမိုင္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္သည္ ေကာင္းမြန္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္မႈ (သုိ႔) 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ နမူနာပံုစံမ်ား၊ မူဝါဒမ်ား (သုိ႔) အဆုိတင္သြင္းခ်က္မ်ားကုိ ေထာက္ခံျမွင့္တင္မႈမလုပ္ဘဲ 
စာဖတ္သူမ်ားကုိ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုစီ အေပၚတြင္ရိွေသာ ၎တုိ႔၏အသိအျမင္ၾကြယ္ဝမႈကို ခ်ဲ႕ထြင္ခြင့္ရရန္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို 
အမွန္တစ္ကယ္ပင္ အက်ဳိးျပဳေထာက္ပံ့ေပးရန္ျဖစ္သည္။ လံုၿခံဳေရးက႑အား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေနာက္ခံသမိုင္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္သည္ 
သက္ဆိုင္သူမ်ား နားလည္သေဘာေပါက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနေသာ လံုၿခံဳေရးက႑အား အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ 
အရင္းအျမစ္မ်ားကို ေပးရံုသာမက ေကာင္းမြန္ေသာ လံုၿခံဳေရးက႑အား အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ လံုၿခံဳေရးက႑အား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး 
ဆီသို႔ေရာက္ရိွရန္  လုပ္ေဆာင္ေနေသာ လက္ရိွလုပ္နည္းကိုင္နည္းမ်ားကိုပါ ဆန္းစစ္ေဝဖန္ အကဲျဖတ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။   

 
 

ဤလုံၿခံဳေရးက႑အား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေနာက္ခံသမိုင္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္၏အေၾကာင္း 
ဤလံုၿခံဳေရးက႑အား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေနာက္ခံသမိုင္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္တြင္ ေကာင္းမြန္ေသာ လံုၿခံဳေရးက႑အား အုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္ 
ရဲအဖြဲ႔၏ အခန္းက႑မ်ားႏွင့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ လူထုအေပၚတြင္ရိွေသာ ယင္းတို႔၏ 
အထူးလုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာမ်ားႏွင့္ နီးနီးကပ္ကပ္ ဆက္စပ္လုပ္ကိုင္ရမႈတို႔ေၾကာင့္ ရဲအဖြဲ႔သည္ ယင္းတို႔၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္ကို မည္သို႔မည္ပံု 
ေဆာင္ရြက္ေနသည္ဆိုျခင္းသည္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းႏွင့္ လူ႔အသုိက္အဝန္း၏ ေန႔စဥ္ဘ၀ လံုၿခဳံေရးအေပၚတြင္သာမက 
ႏိုင္ငံကုိယ္၌၏ ဒီမိုကေရစီဝါဒ အေျခခံေသာသြင္ျပင္လကၡဏာရပ္ အေပၚ တြင္လည္း တိုက္ရိုက္အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ရိွႏိုင္ပါသည္။ 
ႏိုင္ငံတိုင္းရိွ ရဲအဖြဲ႔မ်ားသည္ ကြျဲပားျခားနားေသာ္လည္း ဤလံုၿခံဳေရးက႑အား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေနာက္ခံသမိုင္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္သည္ 
ေကာင္းမြန္ေသာ လံုၿခံဳေရးက႑အား အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာႏွင့္ ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းႏွင့္အညီျဖစ္ေသာ 
ရဲလုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကိုလုပ္ေဆာင္ျခင္းဆိုင္ရာတို႔၏ တူညီေသာ အေျခခံသေဘာတရားမ်ားကို အေျခအေနအရပ္ရပ္တြင္ 
လိုက္ေလ်ာညီေထြရိွေအာင္ မည္က့ဲသို႔ ျပင္ဆင္ ညိွႏႈိင္းယူရမည္ ကို ရွင္းလင္းျပသထားပါသည္။ 

 
 

ဤလံုၿခံဳေရးက႑အား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေနာက္ခံသမိုင္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္သည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေမးခြန္းမ်ားကို 
ေျဖဆိုထားပါသည္။ 

ရဲဟူသည္မွာအဘယ္နည္း။    စာမ်က္ႏွာ (၂) 
ထိေရာက္မႈရိွေသာ ရဲလုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား လုပ္ေဆာင္ျခင္း၏ သိသာထင္ရွားေသာ အဂၤါရပ္မ်ားမွာ အဘယ္နည္း။ စာမ်က္ႏွာ (၄) 
ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းႏွင့္ အညီျဖစ္ေသာ ရဲလုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ျခင္း(democratic policing)သည္ ေကာင္းမြန္ေသာ 
လံုၿခံဳေရးက႑အား အုပ္ခ်ဳပ္မႈကို မည္က့ဲသို႔ ျဖည့္ဆည္းပ့ံပိုးေပးႏိုင္သနည္း။ စာမ်က္ႏွာ (၅) 
ရဲအဖြဲ႔ကို အရပ္ဖက္ျပည္သူလူထုမွဒီမိုကေရစီနည္းက် ထိန္းကြပ္ႏိုင္မႈ၏ သိသာထင္ရွားေသာ အဂၤါရပ္မ်ားမွာ အဘယ္နည္း။ 
စာမ်က္ႏွာ (၈) 
လံုၿခံဳေရးက႑အား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ ရဲအဖြ႔ဲတြင္ မည္က့ဲသို႔ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရိွသနည္း။ စာမ်က္ႏွာ (၁၁) 
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ရဲဟူသည္မွာအဘယ္နည္း။ 
ရဲဟူသည္မွာ ျပည္သူလူထုအား ကူညီေထာက္ပ့ံျခင္း၊ ဥပေဒအာဏာကုိ 

သက္ေရာက္မႈရိွေစျခင္း၊ ျပစ္မႈျဖစ္ပြားျခင္းကို ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ ကာကြယ္ 

တားဆီးျခင္းႏွင့္ လူေနမႈဘဝလံုၿခံဳေရးတို႔ကို ျဖည့္ဆည္းလုပ္ေဆာင္ 

ေပးျခင္းမွတစ္ဆင့္ အဓိကလုပ္ငန္း တာဝန္ျဖစ္ေသာျပည္သူလူထုႏွင့္ 

အိုးအိမ္စည္းစိမ္တို႔ကို ကာကြယ္ေပးသည့္ ႏိုင္ငံ၏ လုံၿခံဳေရးကို စီမံ 

ေဆာင္ရြက္ေပးသူမ်ားျဖစ္သည္။တရားရံုးစနစ္မ်ားႏွင့္၊ ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈႏွင့္ 

အျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းဆိုင္ရာအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားအပါအဝင္ ပိုမို၍ က်ယ္ျပန္႔ 

ေသာ တရားစီရင္မႈက႑၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားမွတဆင့္ ႏိုင္ငံလုံၿခံဳေရးႏွင့္ 

တရားစီရင္မႈဆုိင္ရာ စီမံေဆာင္ရြကမ္ႈတုိ႔ကို ဆက္စပ္ေပးေသာ 

ျပစ္မႈဆိုင္ရာတရားစီရင္ေရးကြင္းဆက္(the criminal justice chain)တြင္ 

ရဲတုိ႔သည္ မရိွမျဖစ္ လုိအပ္ေသာအစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ ပါဝင္ပါသည္။ 

တရားစီရင္ေရးက႑တြင္ ရဲတုိ႔ႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာက႑ႏွင့္ ပတ္သက္၍ 

သတင္းအခ်က္အလက္ ပိုမိုသိရွိလုိပါက “တရားစီရင္ေရးက႑”ႏွင့္ 

သက္ဆုိင္ေသာလုံၿခံဳေရးက႑အား ျပဳျပင္ေျပာင္းလေဲရး ေနာက္ခံသမိုင္း 

အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကုိ ေက်းဇူးျပဳ၍ ဖတ္ရႈေလ့လာပါ။ 

 
ေယဘုယ်အားျဖင့္ရဲတို႔သည္ နုိင္ငံေတာ္မွျပည္သူ႔လုံၿခဳံေရးအတြက္ စီစဥ္ 

ေဆာင္ရြက္ေပးမႈတြင္ အဓိကက်သူမ်ား ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင္ ့ အမ်ား 

ျပည္သူ အေနျဖင့္ ၎တို႔၏ ေန႔စဥ္လူေနမႈဘဝတြင္ အမ်ားဆံုး ေတြ႔ႀကံဳ 

ဆက္ဆံရေသာ ျပည္သူ႔လုံၿခံဳေရးကို စီမံေဆာင္ရြက္ေပးသူမ်ားျဖစ္သည္။ 

၎တို႔၏ ရည္မွန္းခ်က္တာဝန္မ်ားကို ေက်ပြန္စြာေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေစရန္ 

အလို႔ငွာ ရဲမ်ားတြင္- တရားဥပေဒအရ အတိအက်သတ္မွတ္ ေဖာ္ေဆာင ္

ထားသည့္ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ-အေျခခံ အခြင့္အေရး 

အသံုးျပဳမႈကို ကန္႔သတ္ရန္၊ လူမ်ား၏ လြတ္လပ္ခြင့္ကို ပိတ္ပင္ရန္ႏွင့္ 

လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကုိ အျပင္းအထန္ ဒဏ္ရာရေစေသာ (သို႔) 

ေသေစေလာက္ေသာ အင္အားအသံုးျပဳျခင္းအပါအဝင္ အင္အားအသံုး 

ျပဳရန္စသည္ျဖင့္ ယာယီအားျဖင့္ ခြင့္ျပဳထားေသာ အထူးလုပ္ပုိင္ခြင့္ 

တာဝန္မ်ား ရိွသည္။ လူထုအေပၚတြင္ရိွေသာ ယင္းတို႔၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္ 

တာဝန္မ်ားႏွင့္ နီးနီးကပ္ကပ္ ဆက္စပ္လုပ္ကိုင္ရမႈ တို႔ေၾကာင့္ ရဲအဖြဲ႔သည္ 

ယင္းတို႔၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္ကို မည္သို႔မည္ပံု ေဆာင္ရြက္ေနသည္ 

ဆိုျခင္းသည္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းႏွင့္ လူ႔အသိုက္ အဝန္းမ်ား၏ 

လံုၿခဳံေရးအေပၚတြင္သာမက ႏိုင္ငံ၏ ဂုဏ္အဂၤါရပ္ အေပၚတြင္လည္း 

တိုက္ရိုက္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ရိွႏိုင္ပါသည္။ 

 

ဤေယဘုယ်လကၡဏာရပ္မ်ားအျပင္ ရဲအဖြဲ႔မ်ားသည္ အစီအစဥ္ခ်ပံု၊ 

အတြင္းဖြ႔ဲစည္းတည္ေဆာက္ပုံံ၊ ရည္မွန္းခ်က္တာဝန္ႏွင့္ လုပ္ငန္း 

ေဆာင္ရြက္ပုံ နည္းလမ္းမ်ားကိုလုိက္၍ ႏုိင္ငံမ်ားအၾကား တြင္ 

အလြန္ကြျဲပားျခားနားၾကသည္။ မည္သည့္ႏုိင္ငံတြင္း ရဲလုပ္ငန္း 

လုပ္ေဆာငသ္ည့္နည္းစနစ္ႏွစ္ခုသည္မွ် ထပ္တူ ထပ္မွ် 

တူညီမႈမရိွသည့္အျပင္ စနစ္တစ္ခုခ်င္းစီသည္ ႏုိင္ငံ၏ 

သမိုင္းေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေရး၊ တရားဥပေဒ၊ လူမႈေရး၊ 

ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ စီးပြားေရး နယ္ပယ္မ်ားမွ လႊမ္းမုိး 

သက္ေရာက္မႈမ်ားကို မတူထူးျခားစြာ ေပါင္းစပ္ကာ 

ဖန္တီးထားေသာ အေျခအေနတစ္ရပ္ျဖင့္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ 

ရြက္ပါသည္။ ဤကဲ့သုိ႔ နမူနာပုံစံမ်ား အမ်ိဳးမ်ိဳးကြျဲပား 

ျခားနား ေနပါေသာ္လည္းေကာင္းမြန္ေသာ လံုျခံဳေရးက႑ 

အား အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ အေျခခံသေဘာတရားမ်ားကုိ 

သီးျခား အေျခအေနတစ္ရပ္အား ထင္ဟပ္ရန္ လုိက္ေလ်ာ 

ညီေထြ ျဖစ္ေအာင္ ျပင္ဆင္ညွိႏႈိင္းယူနုိင္ၿပီး ယင္းတို႔ကုိ 

မည္သည့္ ရဲဌာနအဖြ႔ဲအစည္းတြင္မဆို က်င့္သုံးႏုိင္သည္။ 

ေကာင္းမြန္ ေသာ လုံျခံဳေရးက႑အား အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာ 

အေျခခံ သေဘာ တရားမ်ားကုိ ရဲလုပ္ငန္း တာဝန္မ်ားကုိ 

လုပ္ေဆာင္ ရာတြင္ က်င့္သုံးျခင္းသည္ လုံျခံဳေရးက႑အား 

ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲ မႈႏွင့္ဆက္စပ္ၾကည့္လွ်င္ ရဲအဖြဲ႔အား ျပဳျပင္ 

ေျပာင္းလဲျခင္း၏ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္ပင္ ျဖစ္သည္။ 

လံုျခံဳေရးက႑အား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ ပတ္သက္ 

ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ပုိမုိသိရွိလုိပါက 

“လုံျခံဳေရးက႑အားျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး(Security Sector 

Reform)” ဆိုင္ရာ လုံၿခံဳေရးက႑အားျပဳျပင္ေျပာင္းလေဲရး 

ေနာက္ခံသမိုင္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္ကုိ ေက်းဇူးျပဳ၍ ဖတ္ရႈေလ့လာ 

ပါ။ 
 

 

 

 

    ရဲအဖြဲ႔၊ ရဲလုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား လုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ 

အစုိးရမဟုတ္ေသာ ပါဝင္လူပ္ရွားသူမ်ား 
ရဲအဖြဲ႔သည္ပုံမွန္အားျဖင့္ ျပည္တြင္းျပစ္မႈျဖစ္ပြားျခင္းကုိ ထိန္းကြပ္ 

ေရးႏွင့္ တားဆီးကာကြယ္ေရးအတြက္ တာဝန္ရိွေသာအဓိက 

အစုိးရကုိယ္စားလွယ္ အဖြဲ႔ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ရဲလုပ္ငန္း တာဝန္ 

မ်ားကုိလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ၎တုိ႔သည္ တစ္ဦးတည္းသာ ပါဝင္ 

လႈပ္ရွားသူမ်ားမဟုတ္ပါ။ “ရဲလုပ္ငန္း တာဝန္မ်ားလုပ္ေဆာင္ျခင္း” 

သည္ႏုိင္ငံတြင္းဥပေဒအာဏာသက္ေရာက္မႈ ရိွေစရန္ လုပ္ေဆာင္ 

ျခင္းထက္မ်ားစြာ နယ္ပယ္က်ယ္ျပန္႔သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ 

ဆုိေသာ္ ယင္းတြင္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္ေနထုိင္လ်က္ရိွေသာ 

အေထြေထြလူမႈဘဝစနစ္တက်ရိွေစေရးႏွင့္စည္္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား

ကုိ ထိန္းသိမ္းျခင္းဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား အားလုံး 

ပါဝင္သည္။ ဆုိလုိသည္မွာ ရဲအဖြဲ႔က့ဲသုိ႔ေသာအစုိးရ၏ 

တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး လုပ္ေဆာင္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ 
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ရဲလုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အေရးပါအရာေရာက္သူမ်ား 

ျဖစ္ေသာ္လည္း အျခားအစုိးရႏွင့္ အစုိးရမဟုတ္ေသာ လႈပ္ရွားသူမ်ားသည္လည္း 

ရဲလုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ပါဝင္ ပတ္သက္ေနႏုိင္ေသးသည္။ 

အစုိးရႏွင့္ မသက္ဆုိင္ေသာ ရဲလုပ္ငန္းတာဝန္ လုပ္ ေဆာင္မႈမွတဆင့္ 

ႏုိင္ငံစည္းစနစ္က်နမႈရိွေစရန္ေထာက္ခံအားေပးရာတြင္ တစ္တပ္ တစ္အား 

ပါဝင္ေသာ အစုိးရမဟုတ္ေသာ ပါဝင္လႈပ္ရွားသူမ်ားတြင္ လူမႈေရး(သုိ႔) 

ဘာသာေရးဆုိင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ လူမႈေရး 

အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အတတ္ပညာဆုိင္ရာအသင္းအဖြ႔ဲမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ 

လုံျခံဳေရးစီစဥ္ ေဆာင္ရြက္သူမ်ားလည္း ပါဝင္ႏုိင္သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား 

တြင္အစုိးရႏွင့္ မသက္ဆုိင္ေသာ ရဲလုပ္ငန္းတာဝန္ လုပ္ေဆာင္မႈတြင္ ပါဝင္လႈပ္ရွား 

သူမ်ားသည္ အစုိးရ၏ ရဲအဖြဲ႔(သုိ႔) တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးလုပ္ေဆာင္သည့္ အဖြဲ႔ 

အစည္းမ်ားထက္ အေရအတြက္အားျဖင့္ ပုိမုိမ်ားျပား႐ုံသာမက ပုိ၍ကၽြမ္းက်င္ 

ပုိင္ႏုိင္မႈရိွကာ စြမ္းအား အရင္းအျမစ္မ်ား ပုိ၍ၾကြယ္ဝၿပီး ပုိ၍အားေကာင္းၾကသည္။ 

ဤအေၾကာင္းရင္းေၾကာင့္ လုံျခံဳေရးက႑အား အုပ္ခ်ဳပ္မႈအေပၚတြင္ ယင္းအဖြဲ႕ 

အစည္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ရရိွလာသည့္ အက်ိဳးသက္ 

ေရာက္မႈမ်ားကုိ လည္း ရဲအဖြဲ႔အားျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္လုံျခံဳေရးက႑အား ျပဳျပင္ 

ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ အစီအစဥ္ေရးဆြရဲာတြင္ ထည့္သြင္း 

စဥ္းစားသင့္သည္။ ဤေနာက္ခံသမုိင္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္သည္ ေကာင္းမြန္ေသာ လုံျခံဳ 

ေရးက႑အား အုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္ အစုိးရရဲအဖြဲ႔မ်ား၏ အခန္းက႑မ်ား ႏွင့္ 

တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကုိ အေလးေပးေရးသားထားသည္။ 

 

ေကာင္းမြန္ေသာ လံုၿခံဳေရးက႑အားအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းအခ်က္ 

အလက္မ်ား ပိုမိ ုသိရွိလိုပါက “လံုၿခံဳေရးက႑အားအုပ္ခ်ဳပ္ေရး (Security 

Sector Goverrnance)” ႏွင့္ “က်ားမ တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ 

လံုၿခံဳေရးက႑အားအုပ္ခ်ဳပ္မႈ (Gender Equality and Good Security 

Sector Governance)” ဆိုင္ရာ လံုၿခံဳေရးက႑အား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး 

ေနာက္ခံသမိုင္းခ်ဳပ္ကိုေက်းဇူးျပဳ၍မွီျငမ္းၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။
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ထိေရာက္မႈရိွေသာ ရဲလုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား လုပ္ေဆာင္ျခင္း၏ 
သိသာထင္ရွားေသာ အဂၤါရပ္မ်ားမွာ အဘယ္နည္း။  
ေကာင္းမြန္ေသာလုံျခံဳေရးက႑အားအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ဆက္စပ္စဥ္းစားလွ်င္ရဲအဖြဲ႔

၏အက်ိဳးထိေရာက္မႈရွိမႈ ဟူသည္မွာ အရပ္ဖက္ျပည္သူလူထု၏ ဒီမိုကေရစီ 

နည္းက်ေသာ ထိန္းကြပ္မႈ၊ တရားဥပေဒစုိးမိုးေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကုိ 

ေလးစားမႈတုိ႔ပါဝင္ေသာ မူေဘာင္အတြင္းမွ နုိင္ငံႏွင့္ ႏုိင္ငံသားတုိ႔၏ လုံျခံဳေရး 

ကုိေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္ရည္ရြယ္၍ ရဲဌာနအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ရဲဝန္ထမ္းမ်ားအား 

လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာအပ္ႏွင္းထားျခင္းကုိ ဆုိလုိသည္။ 
 
ရဲအဖြ႔ဲ၏အက်ိဳးထိေရာက္မႈရိွမႈသည္ ရဲပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ 

ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ေပၚတြင္သာမက အဖြ႔ဲ အစည္းသေဘာတရားႏွင့္ 

ရဲမ်ားအလုပ္လုပ္ကုိင္ရာတြင္ လုိက္နာက်င့္သုံးေနေသာ ဥပေဒမူေဘာင္ 

အေပၚတြင္လည္း မူတည္ေနပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ - ရဲဝန္ထမ္းမ်ားသည္ 

၎တုိ႔အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနေသာ အဖြဲ႔အစည္းအတြင္းႏွင့္ ရာထူးအဆင့္ဆင့္ 

တြင္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားရိွေနလွ်င္၊ ၎တုိ႔ျပ႒ာန္းထားေသာ ဥပေဒမ်ား 

သည္ ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီမႈမရိွျခင္း (သုိ႔) ခြျဲခားဆက္ဆံသည့္ သေဘာ 

သက္ေရာက္ေနလွ်င္၊ (သုိ႔)၎တုိ႔၏ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းခြင္သည္ ရန္လုိတတ္ၿပီး 

ခြျဲခား ဆက္ဆံတတ္ပါက ၎တုိ႔၏လုပ္ပိုင္ခြင့္တာဝန္ကုိ သင့္ေတာ္မွန္ကန္စြာ 

အသုံးခ်ႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ ဤအေၾကာင္းရင္းမ်ားေၾကာင့္ အျခားလုံျခံဳေရး 

က႑ႏွင့္တရားစီရင္ေရးက႑မွ လႈပ္ရွားသူမ်ားသည္ ရဲအဖြ႔ဲထိထိေရာက္ 

ေရာက္ ႏွင့္ တာဝန္ခံေျဖရွင္းမႈျဖင့္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ အေထာက္အကူ 

ေပးရန္ တာဝန္ရွိေၾကာင္းကုိ သတိျပဳမိရန္ အေရးႀကီးသည္။  

ရဲမ်ားသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ လုံျခံဳေရးက႑အား အုပ္ခ်ဳပ္မႈကုိ ပ့ံပိုး 

ကူညီရာတြင္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္ ဟူေသာ အာမခံျခင္း 

သည္ ရဲအဖြဲ႔အား အုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ စီမံခန္႔ခြမဲႈႏွင့္ အဖြဲ႔တြင္းထိန္းကြပ္မႈ ကဲ့သုိ႔ေသာ 

အဖြဲ႔အစည္းပုိင္းဆုိင္ရာအေၾကာင္းအခ်က္မ်ား၊ မူဝါဒေရးရာတြင္ အဘက္ဘက္မွ 

တာဝန္ရွိသည့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာပုိင္မ်ား (ဥပမာ-ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ 

တရားစီရင္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ား)က့ဲသုိ႔ေသာ အျခားလုံျခံဳေရးက႑ႏွင့္ တရား 

စီရင္ေရးရာက႑မ်ား႐ိွ ပါဝင္လႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ ဥပေဒမူေဘာင္ကုိ ဖန္တီးေပး 

မည့္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္တုိ႔တြင္ မူတည္ေနသည္။ 
 

လြတ္လပ္ေသာျပည္သူ႔ႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးေရး အာဏာပုိင္မ်ားသည္လည္းပဲ 

အေရးႀကီးေသာအခန္းက႑တြင္ပါဝင္သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ၎တို႔ 

သည္ရဲအဖြဲ႔၏ ျပည္သူလူထုကုိ ဝန္ေဆာင္မႈေပးရာတြင္ အက်ိဳ းထိေရာက္ မႈရိွမႈ၊ 

အမ်ား၏ စိတ္ခ်ယုံၾကည္မႈရိွမႈႏွင့္ တရားဥပေဒႏွင့္အညီျဖစ္မႈ တုိ႔ကုိစိစစ္ 

အတည္ျပဳေပးေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဤအဖြဲ႔မ်ားကုိဥပမာေပးရလွ်င္ - အဖြဲ႔ 

မ်ားစြာရိွသည့္အနက္မွ - အစုိးရဌာနမ်ားအေပၚမေက်နပ္ခ်က္မ်ားကို စုံစမ္း 

တင္ျပရန္ အစိုးရကခန္႔အပ္ထားေသာအဖြဲ႔မ်ား၊ ရဲအဖြ႔ဲအေပၚ မေက်နပ္ခ်က္ 

မ်ားကုိ ႀကီးႀကပ္ရသည့္လြတ္လပ္ေသာအာဏာပုိင္အဖြဲ႕မ်ား၊ အကူအညီႏွင့္ 

အေထာက္အပ့ံ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးေသာ လူထုအေျချပဳအရပ္ဖက္အဖြ႔ဲ အစည္း 

မ်ားႏွင့္ လူမႈေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား။ 
 
ပံု(၁)တြင္ ရဲအဖြဲ႔၏ အက်ိဳးထိေရာက္မႈ၏အခန္းက႑ေပါင္းစုံႏွင့္ သက္ဆုိင္ 

ေသာ အဖြဲ႔အစည္းဆုိင္ရာႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္ဆုိင္ရာ သိသာ 

ထင္ရွားေသာအဂၤါရပ္အခ်ိဳ႕ကိုေဖာ္ျပထားပါသည္။

 
ပုံ(၁)  ရဲအဖြ႔ဲ၏ အက်ိဳးထိေရာက္မႈဆိုင္ရာ သိသာထင္ရွားေသာ အဂၤါရပ္မ်ား 

 
လုံျခံဳေရးက႑ႏွင့္ တရားစီရင္မႈက႑ 
– တရားဥပေဒမ်ား၊ မူဝါဒမ်ား၊ ရည္မွန္းခ်က္တာဝန္၊ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ားကို  ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုထားၿပီး 

ယင္းတို႔ကို အေျခအေနအလိုက္ လုိက္ေလ်ာညီေထြရိွေစရန္ ျပင္ဆင္ထားကာ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ 
ဒီမုိကေရစီစံႏႈန္းႏွင့္အညီ ရဲလုပ္ငန္းတာဝန္လုပ္ေဆာင္မႈတို႔ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရိွေအာင္ေဆာင္ရြက္ထားသည္။ 

– အစုိးရဌာနအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားအခ်င္းခ်င္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား၊ ရာထူး ဂုဏ္သိမ္အဆင့္ဆင့္၊ 
နည္းစနစ္ယႏၱရားမ်ားႏွင့္ လံုျခံဳေရးက႑ႏွင့္တရားစီရင္မႈက႑တို႔အတြင္း ဆက္သြယ္ဆက္ဆံေရးကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း 
အဓိပၸါယ္ေဖာ္ျပထားသည္။ 

– ရဲအဖြဲ႔၏လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ လြတ္လပ္မႈကို အရပ္ဖက္ျပည္သူလူထုမွဒီမိုကေရစီ နည္းက် ထိန္းကြပ္ႏိုင္မႈ မူေဘာင္ျဖင့္ 
ထိန္းညွိထားသည္။ 

 

 
ရဲဌာနအဖြဲ႔အစည္း 
– အဖြဲ႔အစည္းအတြင္းစီစဥ္မႈဆိုင္ရာ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုမ်ား၊ မူဝါဒမ်ား၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ားကို 

ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ျဖစ္ေစသည္။ 

– စီမံခန္႔ခြမဲႈ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ အဖြဲ႔အတြင္းထိန္းကြပ္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ရိွစံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားသည္ ရဲအဖြဲ႔၏ 

ျပည္သူလူထုအားဝန္ေဆာင္မႈေပးရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳသည္။ 

– မတူညီေသာေနာက္ခံအသိုင္းအဝုိင္းရိွသည့္ လူအမ်ားအား တန္းတူညီမွ်အခြင့္အေရးေပးျခင္းႏွင့္ 

ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းခြင္ယဥ္ေက်းမႈတစ္ရပ္သည္ ေကာင္းစြာဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ထားၿပီး 

စည္းကမ္းေသဝပ္ေသာ အလုပ္ခြင္တစ္ခုေပၚေပါက္လာေစရန္ အေထာက္အကူျပဳပါသည္။ 

 

 
ရဲဝန္ထမ္းမ်ား 

–   သာတူညီမွ်မႈရိွသည့္အခြင့္အေရးေပးမည့္ လူသစ္စုေဆာင္းေရးနည္းဗ်ဴဟာမ်ားသည္  ေလ်ာ္ကန္ေသာပညာေရး၊ 
အေတြ႔အၾကံဳမ်ားႏွင့္ ပင္ကိုစြမ္းရည္တို႔အေပၚမူတည္၍ ေရြးခ်ယ္သည္။ 

- အလုပ္သက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးျခင္းႏွင့္ ႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ ေပးျခင္းသည္   
အေထြေထြႏွင့္ အထူးသီးသန္႔နယ္ပယ္မ်ားတြင္ အသိပညာပုိင္း၌ လံုေလာက္ သည့္အဆင့္ရိွရန္ အာမခံေပးသည္။ 

- ရဲတုိ႔၏ စိတ္ေနသေဘာထားမ်ားႏွင့္ စနစ္က်နမႈသည္ ျပည္သူ႔လုံျခံဳေရး စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးမႈတြင္ ရဲက်င့္ဝတ္မ်ား၊ 
စည္းကမ္းေသဝပ္ျခင္းႏွင့္ တည္ၾကည္မႈဆိုင္ရာ ျမင့္မားေသာစံႏႈန္းမ်ားကို အေထာက္အပ့ံေပးပါသည္။ 
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ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းႏွင့္ အညီျဖစ္ေသာ ရဲလုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို 
လုပ္ေဆာင္ျခင္း(democratic policing)သည္ ေကာင္းမြန္ေသာ 
လံုၿခံဳေရးက႑အား အုပ္ခ်ဳပ္မႈကုိ မည္က့ဲသို႔ 
ျဖည့္ဆည္းပ့ံပိုးေပးႏိုင္သနည္း။  
ရဲမ်ားသည္ လူ႔အခြင့္အေရးကုိ ေလးစားမႈႏွင့္အတူ တရားဥပေဒစုိးမုိး 

ေရးႏွင့္အညီ အရပ္ဖက္ျပည္သူလူထု၏ ဒီမုိကေရစီနည္းက်ေသာ 

ထိန္းကြပ္မႈဆုိင္ရာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားအတြင္း ၎တုိ႔၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကုိ 

ထိထိေရာက္ေရာက္တာဝန္ခံေျဖရွင္းမႈရိွရိွျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လွ်င္ ေကာင္းမြန္ 

ေသာလုံျခံဳေရးက႑အား အုပ္ခ်ဳပ္မႈကုိ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစပါသည္။ 

အျခားတစ္ဖက္တြင္မူ ထိေရာက္မႈႏွင့္ တာဝန္ခံေျဖရွင္းမႈမရိွေသာ ရဲမ်ားသည္ 

အခြင့္အာဏာကုိ အလြသုံဲးစားျပဳျခင္း၊အၾကမ္းဖက္ျခင္း၊အက်င့္ပ်က္ျခစားျခင္း၊ 

လူအခ်င္းခ်င္း ခြျဲခားဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ကၽြမ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္မႈ 

မရိွျခင္းတုိ႔မွတဆင့္ ႏိုင္ငံႏွင့္ လူထုအား ေဘးအႏၱရာယ္ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ 

ရဲတုိ႔သည္ ၎တုိ႔၏ အခြင့္အာဏာမ်ားကုိ လူ႔အခြင့္အေရးအား ေလးစားမႈ 

မရိွဘဲ တရားဥပေဒစုိးမိုးေရးကုိ ဆန္႔က်င္လ်က္  အရပ္ဖက္ျပည္သူလူထု၏ 

ဒီမိုကေရစီနည္းက်ေသာထိန္းကြပ္မႈဆုိင္ရာကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကုိ ေက်ာ္လြန္၍ 

အသုံးျပဳပါက ည့ံဖ်င္းေသာ လုံျခံဳေရးက႑အား အုပ္ခ်ဳပ္မႈကုိအားေပးသကဲ့သုိ႔ 

ျဖစ္သည့္အျပင္ ႏိုင္ငံႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားကုိပါ အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစ ပါသည္။ 

 
ေကာင္းမြန္ေသာလုံျခံဳေရးက႑အားအုပ္ခ်ဳပ္မႈ၏ ရႈေထာင့္အျမင္မွၾကည့္လွ်င္ 

ထိေရာက္မႈရွိၿပီး တာဝန္ယူ ေျဖရွင္းမႈရွိေသာ ရဲတုိ႔သည္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ 

မိမိတုိ႔ကိုယ္တုိင္၏ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရးကုိ ကာကြယ္ 

ေရး၊ အမ်ားျပည္သူၿငိမ္းခ်မ္းစြာေနထုိင္ႏိုင္ေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီဝါဒကုိ 

အေျခခံသည့္ စ႐ိုက္လကၡဏာကုိအားေပးျမွင့္တင္ရာေရာက္သည္။ အဘယ့္ 

ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ရဲအဖြ႔ဲသည္ ႏုိင္ငံႏွင့္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအေပၚ၌အလြန္ ထိေရာက္ 

မႈရိွေသာ သက္ေရာက္မႈတစ္ခု ရိွႏုိင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ 

ဆက္စပ္စဥ္းစားၾကည့္ပါက ရဲလုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ 

ဆက္ႏြယ္ပတ္သက္လ်က္ရွိသည့္ အခ်ိဳ႕ေသာ ထူးျခားေသာလကၡဏာရပ္မ်ား 

ရွိပါသည္။ ဤလကၡဏာရပ္မ်ားကုိ ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းႏွင့္အညီ ရဲလုပ္ငန္း 

တာဝန္မ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ျခင္းဟု ညႊန္းဆုိထားပါသည္။ (ပုံ-၂ ကုိၾကည့္ပါ။) 

 
သုိ႔ေသာ္ ဒီမုိကေရစီစံႏႈန္းႏွင့္အညီ ရဲလုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ျခင္း 
သည္ ရံဖန္ရံခါ နားလည္မႈလြတဲတ္ပါသည္။ 

 
- ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းႏွင့္အညီ ရဲလုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ ျခင္း 

ဟူသည္ ရဲမ်ားက ႏိုင္ငံေရးတြင္ ႏုိးၾကားတက္ၾကြစြာ ပါဝင္ျခင္းကုိ 
မဆုိလုိပါ။ ဆုိလိုသည္မွာ ရဲမ်ားသည္ နိုင္ငံေရးတြင္ မည္သည့္ 
အခန္းက႑တြင္မွ်မပါဝင္ပါ။ အဘယ့္ေၾကာင့္ ဆုိေသာ္ ရဲမ်ားသည္ 
တရားဥပေဒႏွင့္အညီျဖစ္ေသာ ဥပေဒေဘာင္ အတြင္းမွ ၎တုိ႔၏ 
လုပ္ပုိင္ခြင့္ တာဝန္မ်ားကုိ အသုံးျပဳရာတြင္ ဘက္မလုိက္ဘဲ 
သမာသမတ္က်မႈကုိ ထိန္းသိမ္းရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 
 

 

 

 

 

    ျပည္သူဗဟိုျပဳ ရဲလုပ္ငန္းစဥ္  ျပည္သူဗဟိုျပဳ ရဲလုပ္ငန္းစဥ္ဟူသည္မွာ 
နုိင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာရိွ ရဲအဖြဲ႔အားျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး 
အစီအစဥ္မ်ားအၾကားတြင္ လူသိမ်ားေသာ ရဲလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္နည္းတစ္နည္း 
ျဖစ္သည္။ ယခုအခါ ပုံစံကြမဲ်ားစြာ ရိွေနၿပီျဖစ္သည္။ မ်ားစြာရိွသည့္အနက္ အခ်ိဳ႕မွာ 
“ျပည္သူလူထုအား အေလးထားလုပ္ကုိင္ေသာ ရဲလုပ္ငန္းစဥ္(community-
orientated policing)”၊ “တုံ႔ျပန္မႈအားေကာင္းေသာ ရဲလုပ္ငန္းစဥ္ (responsive 
policing)”၊ “ရပ္ကြက္ျပည္သူဗဟိုျပဳရ ဲ လုပ္ငန္းစဥ္ (neighbourhood policing)”၊ 
“အခက္အခဲျပႆနာမ်ားကုိေျဖရွင္းေရး ရဲလုပ္ငန္းစဥ္ (problem-solving policing)” 
စသည္တုိ႔ျဖစ္သည္။ ျပည္သူဗဟုိျပဳရလုဲပ္ငန္းစဥ္၏ အဓိကသေဘာ သဘာဝမွာ 
ရဲမ်ားသည္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္အျပန္အလွန္ အက်ိဳးျပဳေသာ ဆက္ဆံေရးကုိ ပုံေဖာ္၍ 
ယုံၾကည္မႈကုိ တည္ေဆာက္ျခင္းအားျဖင့္ ျပည္သူလူထုကုိ အေကာင္းဆုံး အလုပ္ 
အေကၽြးျပဳႏိုင္သည္ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ ေဝါဟာရျဖင့္ ေျပာရမည္ 
ဆုိလွ်င္ ပုံမွန္ျပည္သူဗဟုိျပဳရဲလုပ္ငန္းစဥ္၏ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား တြင္ လူထု ကုိယ္စား 
လွယ္မ်ားႏွင့္ တုိင္ပင္ႏီွးေႏွာျခင္း၊ ေဒသအဆင့္မွ တာဝန္ခံမႈ ယႏၱရားမ်ားကုိ ဖန္တီး 
ျခင္း၊ ျပည္သူလူထုအားလက္လွမ္းမီႏုိင္မႈ နယ္ပယ္ကုိ တုိးျမွင့္ျခင္း၊ တိက်ေသာ 
ကင္းလွည့္မႈပုံစံစနစ္မ်ား အသုံးျပဳျခင္း၊ ရဲလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ သည့္ ဖြဲ႔စည္းပုံစနစ္ 
တြင္ အထက္ကဩဇာအာဏာကုိ ေအာက္ေျခအဆင့္မ်ားသုိ႔ လႊဲေျပာင္း ေပးသည့္ 
စနစ္အား က်င့္သုံးျခင္းစသည္တုိ႔ပါဝင္သည္။ ျပည္သူဗဟုိျပဳရလုဲပ္ငန္းစဥ္ သည္ 
ေနရာအႏံွ႔အျပားတြင္ ျပန္႔ႏံွ႔ကာ လူသိမ်ားလာေသာ္ျငားလည္းပဲ ယင္းသည္ 
အျငင္းပြားဖြယ္ရာျဖစ္ေနဆဲပင္ ျဖစ္သည္။ ေဝဖန္ေျပာဆုိခ်က္မ်ားသည္ အဓိကအား 
ျဖင့္ လုံေလာက္ေသာေလ့က်င့္မႈ သုိ႔မဟုတ္ ဒီမုိကေရစီနည္းက်ေသာ ကာကြယ္မႈမ်ား 
မရိွဘဲ ရဲအဖြဲ႔ႏွင့္ ျပည္သူလူထုၾကားရိွ ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈ မ်ားျပား လာလွ်င္  ရဲမ်ား၏ 
ႏုိင္လုိမင္းထက္ျပဳမႈႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအရ ဖိႏိွပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ား ျဖစ္လာ ႏုိင္ေခ်ရွိမႈအေပၚ 
အေလးေပးေျပာဆုိၾကသည္။ ျပည္သူဗဟုိျပဳရဲလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ မ်ားေသာအားျဖင့္ 
ရဲအဖြဲ႔အားျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး သုိ႔မဟုတ္ ဒီမုိကေရစီစံႏႈန္းႏွင့္ အညီ ရဲလုပ္ငန္း 
တာဝန္မ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ေရာေထြးတတ္ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ တူညီေသာ 
အခ်က္မ်ားရိွေသာ္လည္း ယင္းတုိ႔သည္ မတူညီၾကပါ။ 

 

- ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းႏွင့္အညီ ရဲလုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ျခင္း 
ဟူသည္ ရဲဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးအရရပုိင္ခြင့္မ်ား လုံးဝမရရိွျခင္းကို 
မဆုိလုိပါ။ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္ ျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ ရဲဝန္ထမ္း 

မ်ားသည္လည္း ျပည္သူမ်ားရပုိင္ခြင့္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအရရပုိင္ခြင့္အပါအဝင္ 

လူ႔အခြင့္အေရးကုိ အမ်ားနည္းတူခံစားခြင့္ရိွသည္။ ထုိသုိ႔ ရပုိင္ခြင့္မ်ား 

ရွိသည့္အနက္မွ လြတ္လပ္စြာ မဲေပးပုိင္ခြင့္လည္း ရိွပါသည္။ လုပ္ငန္း 

နယ္ပယ္ပုိင္းဆုိင္ရာ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားသည္ ရဲမ်ားအား လုပ္ငန္းခြင္ရိွ 

အလုပ္တာဝန္မ်ားႏွင့္၎တုိ႔၏ ပုဂၢိဳလ္ေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအျမင္မ်ားကုိ 

ခြျဲခားသတ္မွတ္ႏိုင္ရန္ လမ္းညြန္ျပသေပးသင့္ပါသည္။ 

 
- ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းႏွင့္အညီ ရဲလုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ျခင္း 

ဟူသည္ ရဲတပ္ဖြ႔ဲဝင္မ်ားကုိ ဒီမိုကေရစီနည္းက်က် ေရြးခ်ယ္ရမည္ဟု 
မဆုိလုိပါ။ ရဲမ်ားသည္ ဥပေဒႏွင့္မူဝါဒမ်ားခ်မွတ္ရန္ အခြင့္အာဏာ 

တစ္ရပ္ႏွင့္တကြ ဒီမုိကေရစီနည္းက်က် ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ 

ထားသည့္ အစိုးရတစ္ရပ္၏ လက္ေအာက္တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ 

ျခင္းကုိ ဆုိလုိသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာျဖစ္ေတာင့္ျဖစ္ခဲကိစၥမ်ားတြင္ 

ရဲအရာရိွမ်ားကုိ ဒီမုိကေရစီဝါဒအေျခခံ၍ ေရြးေကာက္ျခင္းျဖင့္ 

ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ထားေသာ္လည္း ဤအခ်က္သည္ အစဥ္အလာအရ 

အဖြဲ႔အစည္းဆုိင္ရာ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈပံုစံတစ္ရပ္သာျဖစ္ၿပီး 

ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းႏွင့္အညီ ရဲလုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကုိ 

ထမ္းေဆာင္ျခင္းမဟုတ္ပါ။ 
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- ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းႏွင့္အညီ ရဲလုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ျခင္း 
ဟူသည္ ျပည္သူလူထုသည္ ရဲမ်ားကုိ တိုက္႐ိုက္တာဝန္ေပးအပ္ႏိုင္သည္ 
ဟု မဆုိလုိပါ။ ျပည္သူမ်ားသည္  ရဲအဖြဲ႔အား စီမံခန္႔ခြေဲရးႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ေရး 

တုိ႔အတြက္တာဝန္ရိွေသာ ၎တုိ႔၏ ဒီမိုကေရစီနည္းက်က် ေရြးေကာက္ 

တင္ေျမွာက္ထားသည့္ အစုိးရမွတဆင့္ ရဲအဖြ႔ဲကို သြယ္ဝိုက္၍ 

အလုပ္တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းကုိ ဆုိလုိသည္။ 

 

ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းႏွင့္အညီ ရဲလုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ 

ရဲမ်ားသည္ ျပည္သူအား ဝန္ေဆာင္မႈေပးရာတြင္ ထိေရာက္မႈရွိသလုိ တာဝန္ခံ 

ေျဖရွင္းမႈလည္းရိွရမည္ဟူေသာ ခံယူခ်က္ေပၚတြင္ အေျခခံထားသည္။ သုိ႔ေသာ္ 

လည္း ရဲအဖြဲ႔မ်ားသည္ႏုိင္ငံတုိင္းတြင္ တူညီမႈမရိွေသာေၾကာင့္ ဒီမုိကေရစီ 

စံႏႈန္းႏွင့္အညီ ရဲလုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ျခင္းအတြက္ 

ပုံေသခ်မွတ္ထားေသာ ပုံစံဟူ၍ မရိွပါ - ရဲလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္သည့္ အစီအစဥ္ 

စနစ္ႏွင့္ ပုံစံအမ်ိဳးစုံသည္ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ လုံျခံဳေရးက႑အား 

အုပ္ခ်ဳပ္မႈအေျခခံသေဘာတရားမ်ားႏွင့္ လုိက္ဖက္ညီ မႈရိွသည္။ 

လုံျခံဳေရးက႑အား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအေျခအေနအရ ရဲအဖြဲ႔အား 

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရာတြင္ ဒီမုိကေရစီစံႏႈန္းႏွင့္အညီ ရဲလုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကုိ 

လုပ္ေဆာင္ျခင္း၏ အေျခခံသေဘာတရားမ်ားသည္ အေျခအေနတစ္ခုခ်င္းစီ 

ေပၚလုိက္၍ လိုက္ေလ်ာညီေထြစြာ ညိွႏႈိင္းေျပာင္းလဲႏိုင္ေစရန္ အာမခံရမည္။ 
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ပုံ(၂)   ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းႏွင့္ အညီျဖစ္ေသာ ရဲလုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ျခင္း၏ လကၡဏာရပ္မ်ား 
 
တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရးကုိ ေလးစားျခင္း 

 
ရဲမ်ားသည္တရားဥပေဒစုိးမိုးေရးကုိ ဒီမုိကေရစီနည္းက်က် ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ထားေသာ                    
အရပ္သားအစုိးရလက္ေအာက္တြင္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ထိန္းသိမ္းသည္။ 

 
 
လူ႔အခြင့္အေရးကုိ ေလးစားျခင္း 
 

အတည္တက်သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားေသာ နည္းလမ္းစနစ္မ်ား(mechanisms)သည္ ေယာက်္ား၊  
မိန္းမအားလုံးတန္းတူညီမွ်မႈရွိေရးႏွင့္ ျပည္သူမ်ားရပုိင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအရရပိုင္ခြင့္မ်ားအပါအဝင္  
လူ႔အခြင့္အေရးကုိ ေလးစားမႈရွိရန္ ေသခ်ာေစပါသည္။ 

 
 
တာဝန္ခံေျဖရွင္းမႈ 
 
အတြင္းပုိင္း ထိန္းကြပ္မႈ၊ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈႏွင့္ ျပင္ပမွ ႀကီးၾကပ္မႈအလႊာအဆင့္ဆင့္သည္ လူပုဂၢိဳလ္ 
တစ္ဦး တစ္ေယာက္ခ်င္းကုိျဖစ္ေစ၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကုိျဖစ္ေစ  အရပ္ဖက္ျပည္သူလူထု၏ ဒီမိုကေရစီ   
နည္းက်ေသာ ထိန္းကြပ္မႈမူေဘာင္အတြင္းမွ၎တုိ႔၏အျပဳအမူမ်ားအတြက္ တာ၀န္ခံေျဖရွင္းေစသည္။ 

 
 
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ 
 
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းဆုိင္ရာ လွ်ိ႕ဝွက္ခ်က္မ်ားကုိမူ မေပါက္ၾကားေစဘဲ မူဝါဒမ်ား၊ နည္းဗ်ဴဟာ 
မ်ားႏွင့္ ရာထူးခန္႔အပ္မႈမ်ား၊ လူအင္အားအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္မႈစြမ္းရည္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္  
ဆုံးျဖတ္ ခ်က္ခ်မွတ္ပုံ တုိ႔ကို အမ်ားျပည္သူမ်ား ေစ့စပ္ေသခ်ာစြာ ၾကည္႔ရႈစစ္ေဆးၿပီး ႀကီးၾကပ္ႏိုင္ 
ေစရန္ ပြင့္လင္းစြာဖြင့္ဟျပရမည္။ 

 
ရွင္းလင္းျပတ္သားေသာ ဥပေဒေရးရာအခန္းက႑မ်ားႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္ေျပာင္ေျမာက္ေသာ စီမံခန္႔ခြမဲႈမ်ား 

 
ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္တာဝန္မ်ား၊ အခန္းက႑မ်ားႏွင့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားသည္ ဥပေဒႏွင့္မူဝါဒမ်ားတြင္  
ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထား၍ အမ်ားျပည္သူ၏ စစ္ေဆးၾကည့္႐ႈမႈကုိခံယူၿပီး ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာထိန္းကြပ္မႈႏွင့္ 
လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ ထိန္းကြပ္မႈဟူ၍ခြျဲခားသတ္မွတ္ခ်က္တစ္ရပ္ ပါဝင္သည္။ 

 
 

အမ်ားျပည္သူအား ဝန္ေဆာင္မႈေပးရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးမႈ 
 

ရဲမ်ားသည္ မတူညီေသာလူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရးေနာက္ခံအသုိင္းအဝိုင္းရွိသည့္ ေယာက်္ားႏွင့္မိန္းမ 
အားလုံးက္ုိ တန္းတူအခြင့္အေရးေပးျခင္းႏွင့္ ျပည္သူ႔အတြက္ဝန္ေဆာင္မႈကုိ အေျခခံထားသည့္ 
အဖြဲ႔အစည္းဆုိင္ရာ အလုပ္ယဥ္ေက်းမႈတစ္ရပ္ အပါအဝင္ ျပည္သူလူထုအားဝန္ေဆာင္မႈေပးလုိေသာ 
စိတ္ဓာတ္ျဖင့္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ၾကသည္။ 

 
အၾကမ္းမဖက္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ အနည္းဆံုးအင္အားအသင့္အတင့္အသံုးျပဳမႈ 

 
ျပည္သူလူထုအား ကူညီေထာက္ပံ့ျခင္းႏွင့္ တရားဥပေဒကို လုိက္နာသက္ေရာက္မႈရွိေစရးလုပ္ 
ေဆာင္ရာတြင္ အၾကမ္းမဖက္ေသာနည္းလမ္းမ်ားကို ပို၍ဦးစားေပးရမည္။ တရားဝင္ျဖစ္ေသာ 
အင္အားအသံုးျပဳမႈကို ဥပေဒသတ္မွတ္ေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာစံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားသည္ 
အကန္႔အသတ္ျဖင့္ အခ်ိဳးမွ်တစြာ လံုေလာက္ေသာ အင္အားအသံုးျပဳမႈကို အသားေပးသည္။
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ရဲအဖြဲ႔ကို အရပ္ဖက္ျပည္သူလူထုမွ ဒီမိုကေရစီနည္းက် ထိန္းကြပ္ 
ႏိုင္မႈ၏ သိသာထင္ရွားေသာ အဂၤါရပ္မ်ားမွာ အဘယ္နည္း။ 
အရပ္ဖက္ျပည္သူလူထု၏ ဒီမိုကေရစီနည္းက် ထိန္းကြပ္မႈသည္ ရဲအဖြဲ႔အား 

ထိေရာက္၍ တာဝန္ယူေျဖရွင္းမႈရိွရန္ ကူညီေပးသည္။ ရဲအဖြဲ႔၏ တာဝန္ယူ 

ေျဖရွင္းမႈႏွင့္ အက်ိဳးရွိထိေရာက္မႈသည္ ရဲအဖြဲ႔၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ 

ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပၿပီးျဖစ္ေသာ အျပဳအမူပုိင္းဆုိင္ရာ က်င့္ဝတ္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ 

မ်ားကုိ လုိက္နာမႈရွိမရိွ ႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးၿပီး၎တုိ႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား 

သည္ သတ္မွတ္ထားေသာစံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားကုိ မေရာက္ရိွေသာ အေျခအေနမ်ိဳး 

တြင္ ထိန္းညိွျပင္ဆင္ေပးမည္ျဖစ္ေသာ စြမ္းရည္ျပည့္ဝၿပီး ဘက္မလုိက္သည့္ 

အာဏာပုိင္တစ္ဦးေပၚတြင္ မူတည္ေနသည္။ ရဲအဖြဲ႔၏တာဝန္ယူေျဖရွင္းမႈႏွင့္ 

အက်ိဳးရွိထိေရာက္မႈသည္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္းဆုိင္ရာလုပ္ငန္းခြင္ စံခ်ိန္စံႏႈန္း 

မ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရန္ စိတ္လုိလားမႈ၊ စြမ္းရည္ႏွင့္ လုပ္ရည္ကုိင္ရည္ရိွ 

ေသာ ရဲဝန္ထမ္းမ်ားလည္းပဲ လုိအပ္ပါသည္။  

 
ဤလုိအပ္ခ်က္မ်ားသည္ ရဲလုပ္ငန္းတာဝန္လုပ္ေဆာင္ျခင္း၏ မည္သည့္ 

အဆင့္တြင္မဆုိ ကိုက္ညီမႈရိွရမည္။ အတြင္းပိုင္းက်ေသာ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ 

ကုိ ထိန္းကြပ္ေပးရာတြင္ တာဝန္ရွိသည့္ရဲအရာရိွမ်ားႏွင့္ ရဲစီမံခန္႔ခြေဲရးမွဴးမ်ား 

မွ စတင္၍ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ျပင္ဆင္ရမည္။ ဤလိုအပ္ခ်က္မ်ားသည္ 

အရပ္ဖက္အဖြ႔ဲအစည္းမ်ား၊ အစုိးရအမႈထမ္းမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ 

မ်ား၊ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံအႀကီးအကဲကဲ့သုိ႔ေသာ အဖြဲ႔ျပင္ပမွ ႀကီးၾကပ္မႈ 

လုပ္ေဆာင္သူမ်ားအေပၚတြင္လည္း အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိပါသည္။ လုံျခံဳေရး 

က႑အားျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အေျခအေနအရ ရဲအဖြဲ႔အားပို၍တာဝန္ယူ 

ေျဖရွင္းတတ္ၿပီးထိေရာက္မႈရွိေစရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ ရဲအဖြဲ႔အား 

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၏ ပန္းတုိင္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အတူ တစ္ခါတစ္ရံ ရဲအဖြ႔ဲအား 

အတြင္းက်က် ထိန္းကြပ္ျခင္းႏွင့္ အဖြဲ႔ျပင္ပမွႀကီးၾကပ္ျခင္းကုိ ျမွင့္တင္သည္ 

ဟုလည္း ဆုိလုိပါသည္။ ပုံ(၃)သည္ အရပ္ဖက္ျပည္သူလူထုမွ ဒီမုိကေရစီ 

နည္းက် ထိန္းကြပ္ႏိုင္မႈႏွင့္ ဆက္စပ္၍ ရဲအဖြဲ႔အားအတြင္းမွထိန္းကြပ္ျခင္းႏွင့္ 

ရဲအဖြဲ႔အားျပင္ပမွႀကီးၾကပ္ျခင္း၏ သိသာထင္ရွားေသာ အဂၤါရပ္မ်ားကုိ 

ျပသပါသည္။ 

 

ေကာင္းမြန္ေသာ လုံျခံဳေရးက႑အား အုပ္ခ်ဳပ္မႈ(SSG)ႏွင့္ 

လုံျခံဳေရးက႑အား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး(SSR) 
ေကာင္းမြန္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္မႈ၏ အေျခခံသေဘာတရားမ်ားသည္ 

ျပည္သူ႔လုံျခံဳေရးစီစဥ္ ေဆာင္ရြက္မႈအေပၚတြင္ မည္သုိ႔အက်ိဳး 

သက္ေရာက္မႈရိွသည္ကုိ ေကာင္းမြန္ေသာ လုံျခံဳေရး က႑အား 

အုပ္ခ်ဳပ္မႈက ေဖာ္ျပပါသည္။ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ၏  

အေျခခံသေဘာတရားမ်ားမွာ တာဝန္ခံေျဖရွင္းမႈ၊ ပြင့္လင္း 

ျမင္သာမႈ၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ ပူးေပါင္းပါဝင္ခြင့္ရိွမႈ၊ တ႔ုံျပန္ 

ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈ၊ ထိေရာက္စြာႏွင့္ အက်ဳိးရိွရိွ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈ 

တို႔ျဖစ္သည္။ ေကာင္းမြန္ေသာ လံုၿခံဳေရးက႑အား အုပ္ခ်ဳပ္မႈ 

သည္ ဒီမိုကေရစီစနစ္က်င့္သုံးေသာႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံ၏ 

လံုၿခံဳေရးက႑သည္ မည္သို႔လုပ္ေဆာင္သင့္သည္ဟူေသာ 

စံသတ္မွတ္ထားသည့္ စံႏႈန္း တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ 
 

လံုၿခံဳေရးက႑သည္ လံုၿခံဳေရး စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးမႈ၊ စီမံခန္႔ခြမဲႈ 

ႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ေဒသအဆင့္တို႔တြင္ ႀကီးၾကပ္မႈတို႔အတြက္ 

တာ၀န္ရိွေသာ ဖြဲ႔စည္းပံုမ်ား၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အမႈထမ္းမ်ား 

အားလံုးတို႔ႏွင့္ ပါဝင္ဖြဲ႔စည္းထားပါသည္။ ေကာင္းမြန္ေသာ 

လံုၿခံဳေရးက႑အား အုပ္ခ်ဳပ္မႈဟူသည္ အရပ္ဖက္ျပည္သူလူထု 

၏ ဒီမိုကေရစီနည္းက်ေသာ ထိန္းကြပ္မႈ၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး 

ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကိုေလးစားမႈ တို႔ပါဝင္ေသာ မူေဘာင္အတြင္း 

မွ လံုၿခံဳေရးက႑သည္ ႏိုင္ငံႏွင့္ ႏိုင္ငံတြင္း ေနထိုင္သူတို႔၏ 

လံုၿခံဳေရးကို ထိထိေရာက္ေရာက္ႏွင့္ တာ၀န္ခံေျဖရွင္းမႈရိွစြာ 

စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းပင္ျဖစ္သည္။  

 

ေကာင္းမြန္ေသာ လံုၿခံဳေရးက႑အား အုပ္ခ်ဳပ္မႈကို တည္ 

ေဆာက္ထူေထာင္ျခင္းသည္ လံုၿခံဳေရးက႑အား ျပဳျပင္ေျပာင္း 

လဲမႈ၏ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ တစ္ရပ္ပင္ျဖစ္သည္။ လံုၿခံဳေရး 

က႑အား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈသည္ အရပ္ဖက္ျပည္သူလူထု၏ 

ဒီမိုကေရစီနည္းက်ေသာ ထိန္းကြပ္မႈ၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ 

လူ႔အခြင့္အေရးကို ေလးစားမႈ တို႔ပါဝင္ေသာ မူေဘာင္အတြင္းမွ 

လံုၿခံဳေရး စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးမႈ၊ စီမံခန္႔ခြမဲႈႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ေရး 

တာ၀န္တို႔ကို ပိုမုိထိထိေရာက္ေရာက္ႏွင့္ တာ၀န္ခံေျဖရွင္းမႈရိွစြာ 

ျဖင့္ ႏိုင္ငံႏွင့္ႏိုင္ငံတြင္းေနထိုင္သူတို႔၏ လံုၿခံဳေရးကို တိုးတက္ 

ေကာင္းမြန္ေစရန္လုပ္ေဆာင္သည့္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာႏွင့္ လုပ္ထံုး 

လုပ္နည္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္သည္။ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ 

သည္ ထိေရာက္မႈႏွင့္ တာဝန္ခံေျဖရွင္းမႈ ႏွစ္ခုစလံုးကို အစဥ္ 

တိုးတက္ ေကာင္းမြန္လာေစေရးအတြက္ျဖစ္ေနသ၍ လံုၿခံဳေရး 

က႑အား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈသည္ လံုၿခံဳေရးက႑၏ တစ္စိတ္ 

တစ္ပိုင္းတည္း (သို႔) စနစ္တစ္ခုလံုး၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ 

ေဆာင္ရြက္ပံုကို အာရံုစိုက္အေလးေပးေနမည္ျဖစ္သည္။ 
 

ထိုအဓိကက်သည့္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ 

ေသာ ေနာက္ထပ္သတင္းအခ်က္အလက္ မ်ားရရွိေရး 

အတြက္ “လံုၿခံဳေရးက႑အားအုပ္ခ်ဳပ္မႈ (Security Sector 

Governance)”၊ “လံုၿခံဳေရးက႑အား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ 

(Security Sector Reform)”၊ “လံုၿခံဳေရးက႑(The 

Security Sector)” ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေရးသားထားသည့္ 

လံုၿခံဳေရးက႑အား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေနာက္ခံသမိုင္း 

အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကို ေက်းဇူးျပဳ၍ မွီျငမ္းၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။ 
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ပုံ (၃)   ရဲအဖြဲ႔အားအတြင္းက်က်ထိန္းကြပ္ျခင္းႏွင့္ ရဲအဖြဲ႔အားျပင္ပမွႀကီးၾကပ္ျခင္း၏သိသာထင္ရွားေသာ အဂၤါရပ္မ်ား 
 

 
တာဝန္ယူေျဖရွင္းမႈႏွင့္ထိေရာက္မႈရိွမႈ

 

ရဲအဖြဲ႔အားအတြင္းမွထိန္းကြပ္ျခင္း 
 

 

ရဲအဖြဲ႔အားျပင္ပမွ ႀကီးၾကပ္ျခင္း

 

 
 
 
 
ရွင္းလင္းျပတ္သားေသာ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား  

အျပဳအမူပုိင္းဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ 
စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားသည္ ရွင္းလင္းရမည္။ 

 
 
 
လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ဆုိင္ရာ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ား- 
အျပဳအမူပုိင္းဆုိင္ရာ 
က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းမ်ား၊ 
လုပ္ငန္းတာဝန္ပိုင္းဆိုင္ရာ လမ္းစြမဲ်ား၊ 
သင္တန္း၊ လုိက္နာရမည့္က်င့္၀တ္မ်ား၊ 
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား ခ်မွတ္သည္။ 

 
 
 
ဥပေဒမူေဘာင္ -  
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ကုိက္ညီၿပီး 
စနစ္တက်စီစဥ္ထားေသာ ဥပေဒမ်ား၊ 
မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ားသည္ 
ျပည္တြင္းျပည္ပ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီ 
ပါသည္။ 

 
 
 
 
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရိွေသာ အခ်က္အလက္မ်ား- 

ႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးျခင္းသည္ တာဝန္ဝတၱရားကုိ 

မွ်မွ်တတမွတ္ယူရန္ လုံေလာက္ေသာ 

အခ်က္အလက္မ်ား ေပးသည္။ 

 

 

 

ရဲအဖြဲ႔တြင္း ႀကီးၾကပ္မႈ- 

မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ား ထားရိွျခင္း၊ 

ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈ အဆင့္ဆင့္၊ 

လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ဆိုင္ရာ 

စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ 

အဖြဲ႔တြင္းမမွန္မကန္မႈမ်ားကုိ 

စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔မ်ား။ 

 

 

 

ျပင္ပမွ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ 

ဆန္းစစ္သုံးသပ္ခ်က္မ်ား - ႀကီးၾကပ္မႈ 

ျပဳလုပ္သူမ်ားအတြက္ သီးသန္႔ ျဖစ္ေသာ 

လုံေလာက္သည့္ တရားေရးရာအခြင့္အာဏာ၊ 

အမ်ိဳးအစားမ်ား ခြျဲခား သတ္မွတ္ျခင္းဆိုင္ရာ 

ရွင္းလင္းျပတ္သားေသာဥပေဒမ်ား၊ 

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား လြတ္လပ္စြာ 

ရယူပုိင္ခြင့္၊အခ်က္အလက္မ်ားစုေဆာင္းျခင္း
 
 
 
 
 
 
အက်ိဳးဆက္မ်ား- 

ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား ျပည့္မီျခင္းမရိွလွ်င္ 
စြမ္းရည္ျပည့္ဝေသာ အာဏာပုိင္မ်ားက 
အျပစ္ဒဏ္သတ္မွတ္သည္။ 

 

 
ရဲအဖြဲ႔တြင္း စည္းကမ္းဥပေဒမ်ား- 
အေသးစားမႈခင္းမ်ား၊နည္းလမ္းတ
က် အျပစ္ေဖာ္ဆုံးမျခင္း၊ 

သတိေပးခ်က္မ်ား၊ 
တာဝန္ျပန္လည္အပ္ႏွင္းျခင္း၊ 
ျပန္လည္ေလ့က်င့္ေပးျခင္း၊ 
ရာထူးခ်ျခင္း၊ တာဝန္မွေခတၱ 
ရပ္နားျခင္း 

 

 

တရားဥပေဒအရ တရားစြဲဆိုျခင္းမ်ား- 

ျပင္းထန္ေသာမႈခင္းမ်ားအတြက္ 

လြတ္လပ္ေသာ အရပ္ဖက္တရား႐ံုးတြင္ 

ေဆာင္ရြက္သည္။
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အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာန 
ႏိုင္ငံေတာ္၏အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑သည္  ရဲအဖြဲ႔၏ 
ဦးစားေပးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ နည္းဗ်ဴဟာ ႏွင့္အရင္း အျမစ္မ်ားကုိ 
သတ္မွတ္ပိုင္းျခားလ်က္ ရဲအဖြဲ႕အား နိုင္ငံေရးအရထိန္းကြပ္သည္။ 
တစ္ခါတစ္ရံဤလုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကုိ ေအာက္ေျခအလႊာမ်ားရွိ 
အာဏာပုိင္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ အစုိးရ၏ လက္ေအာက္ခံအဆင့္မ်ားသုိ႔ 
လႊဲေျပာင္းအပ္ႏွံသည္။ 

ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ဌာနဆုိင္ရာ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑သည္ ရဲအဖြဲ႔အား ဝန္ႀကီးဌာနတစ္ခုမွတဆင့္ 
ျဖစ္ေစ လက္ေအာက္ခံဌာနတစ္ခုမွ တဆင့္ျဖစ္ေစ 
တာဝန္ခန္႔အပ္ထားေသာ ဘုတ္အဖြဲ႕မွတဆင့္ သုိ႔မဟုတ္ 
အစိုးရအဆင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအဖြဲ႕(administrative 
units)၏ အလႊာအဆင့္ဆင့္မွတဆင့္ျဖစ္ေစ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္သည္။ 
ဒီမိုကေရစီဝါဒအေျခခံေသာစနစ္ တစ္ရပ္တြင္ ရဲအဖြဲ႔အား 
ဘယ္ေသာအခါမွ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ သုိ႔မဟုတ္ သမၼတမွ 
တုိက္႐ိုက္စီမံခန္႔ခြျဲခင္းမရိွပါ။ 

တရားေရးဌာနမွ ျပန္လည္သုံးသပ္ဆန္းစစ္မႈ 
ဖြ႕ဲစည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ ခန႔္အပ္ထားေသာ တရားေရးရာ 
အာဏာပုိင္တစ္ဦးသည္ ရဲအဖြဲ႕ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးရာႏွင့္ 
ဥပေဒေရးရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ ဖြဲ႕စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပ 
ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီမႈရိွေစရန္ ေသခ်ာေစရပါမည္။ 

တရား႐ုံးမ်ားႏွင့္ တရားစီရင္ေရး 
တရားစီရင္ေရးစနစ္သည္ ဥပေဒကုိခ်ိဳးေဖာက္ေသာ 
ရဲဝန္ထမ္းမ်ားအား ႐ုံးတင္စစ္ေဆးျခင္း၊ အထူးလုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားကုိ 
အသုံးျပဳမႈကုိ ႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးျခင္း ဥပမာ - ဖမ္းဝရမ္းမွတဆင့္ႏွင့္ 
အခ်ိဳ႕ေသာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ တရားဥပေဒစိုးမုိးေရးကုိ 
တိုးတက္ေစရန္ အၾကံျပဳျခင္းတုိ႔ျပဳသည္။ 

 

အရပ္ဖက္ျပည္သူလူထု၏ ဒီမိုကေရစီနည္းက်က် ထိန္းကြပ္မႈမူေဘာင္အတြင္းမွ 

ရဲအဖြဲ႔အား ျပင္ပမွ ႀကီးၾကပ္ရာတြင္ စီစဥ္ထားေသာလုပ္ငန္းစဥ္အတိုင္း သီးျခား 

သတ္မွတ္ထားေသာ အခန္းက႑မ်ားမွ ပါဝင္လႈပ္ရွားသူ အမ်ားအျပား 

ရွိပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ယင္းႀကီးၾကပ္မႈသည္ ေအာက္ပါအေျခအေန မ်ားတြင ္

ျဖစ္ပြားႏိုင္သည္။ 

 ၁။   ရဲအဖြ႔ဲကအေရးယူေဆာင္ရြက္မႈတစ္ရပ္မျပဳလုပ္ခင္                     

       (ဥပမာ-မူဝါဒအားျပန္လည္သုံးသပ္ၾကည့္႐ႈျခင္းတစ္ရပ္)၊ 

၂။    ေဆာင္ရြက္ခ်က္တစ္ခုျပဳလုပ္ေနစဥ္အေတာအတြင္း 

(ဥပမာ- လုပ္ေဆာင္ေနဆဲ အစီအစဥ္တစ္ခု၏ အေျခအေန)၊  

၃။    ထိုျဖစ္စဥ္အၿပီး (ဥပမာ- မိမိ၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကုိ ျပန္လည္သုံးသပ္   

ၾကည့္႐ႈျခင္း)  

ႀကီးၾကပ္မႈသည္ တုိက္႐ုိက္ေသာ္လည္းေကာင္း (ဥပမာ - ရဲအဖြဲ႔အား စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရန္ 

တာဝန္ေပးျခင္းခံရေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရာအဖြ႔ဲမ်ားမွ) သြယ္ဝုိက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း 

(ဥပမာ - ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္သည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရာအႀကီးအကဲမ်ားအား ၎တုိ႔၏ 

ရဲအဖြဲ႔ကိုစီမံခန္႔ခြပဲံုႏွင့္ပတ္သက္၍ တာဝန္ခံေျဖရွင္းမႈရွိေစေသာအခါ) ျဖစ္ႏုိင္သည္။ 

အရပ္ဖက္ ျပည္သူလူထု၏ ဒီမိုကေရစီနည္းက်က် ထိန္းကြပ္မႈမူေဘာင္အတြင္းမွ 

ရဲအဖြဲ႔အား ႀကီးၾကပ္မႈတာဝန္လုပ္ေဆာင္သူမ်ား၏ အခန္းက႑မ်ားႏွင့္ တာဝန္ဝတၱရား 

မ်ားသည္ ႏုိင္ငံတုိင္းတြင္ ရဲအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးစနစ္မ်ား မတူကြျဲပားမႈမ်ားေၾကာင့္ 

ကြျဲပားျခားနားၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕သိသာထင္ရွားေသာ ဆက္ဆံေရးမ်ားကုိ 

ပံု (၄)တြင္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေရးသားထားပါသည္။ 

 

 

ပုံ(၄)   ရဲအဖြဲ႔အား အရပ္ဖက္ျပည္သူလူထု၏ ဒီမုိကေရစီနည္းက်က် ထိန္းကြပ္မႈမူေဘာင္၏ သိသာထင္ရွားေသာ အဂၤါရပ္မ်ား 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ရဲဘုတ္အဖြဲ႔မ်ား 

ရဲအဖြ႕ဲ၏ျပည္သူမ်ားအားဝန္ေဆာင္မႈေပးမႈကုိႀကီးၾကပ္ရန္ႏွင့္ 

အႀကံဥာဏ္ႏွင့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေပးရန္ 

ျပည္သူ႔ရဲဘုတ္အဖြဲ႕မ်ားကို ျပည္သူလူထုမွ သုိ႔မဟုတ္ 

ျပည္သူလူထုအတြင္းမွ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ (သုိ႔) 

ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးသည္။ အဖြ႔ဲဝင္မ်ားသည္ ေဒသအဆင့္၊ 

တုိင္းအဆင့္ သုိ႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံအဆင့္ တာဝန္ရွိသူျဖစ္ၿပီး ၎တုိ႔သည္ 

ရဲအဖြဲ႔ကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအတြက္ လြတ္လပ္စြာတာဝန္ယူရမည္ 

(သုိ႔) ႏုိင္ငံအာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ တြဖဲက္ပူးေပါင္းတာဝန္ယူရမည္။

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

ရဲအဖြဲ႔ 
ရဲအဖြဲ႔သည္ ၎တုိ႔၏လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာမ်ားကုိ တရားဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ 
အတုိင္း က်င့္သုံးပါသည္။ - အဖြဲ႔အတြင္း ထိန္းကြပ္မႈ၊ ႀကီးၾကပ္ညႊန္ၾကားေရးႏွင့္ 
ႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးေရး လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားသည္ ရည္မွန္းခ်က္တာဝန္ျပည့္မီ 
ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ထိေရာက္၍ အက်ိဳ းျဖစ္ထြန္းေစရန္ အေထာက္အပံ့ေပးသည္။ 

လူ႔အသုိက္အဝန္း 
လူပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ မီဒီယာသည္ ရဲအဖြဲ႔ႏွင့္ 
အစုိးရ၏ဥပေဒအာဏာ သက္ေရာက္ေစေရးမူဝါဒမ်ားအတြက္ အေရးႀကီး 
ႏုိင္ေသာ သုိ႔မဟုတ္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစႏုိင္ေသာ သုေတသန၊အေခ်အတင္ 
ေဆြးေႏြးပြ၊ဲ ေထာက္ခံအားေပးပြ၊ဲ သင္တန္းမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္ 
စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ အျခားျပည္သူလူထု၏ ႀကီးၾကပ္ေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္ 
မ်ား တြင္ပါဝင္ၾက သည္။ ၎တို႔၏ ျပည္သူ႔စိစစ္ခ်က္မ်ားသည္ မရိွမျဖစ္ လုိအပ္ 
ေသာ ႀကီးၾကပ္ စစ္ေဆးမႈပုံစံတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ 
ယင္းသည္ လူထု အတြင္းမွ အမ်ိဳးသားႏွင့္အမ်ိဳးသမီးမ်ားထံမွ ပုိ၍က်ယ္ျပန္႔ၿပီး 
အမ်ိဳးစုံလင္ေသာအျမင္မ်ားကုိ ကုိယ္စားျပဳေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ 
ရဲအသင္းအဖြ႕ဲမ်ားသည္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း၏ အေရးပါေသာ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခု 
ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ 
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 ဥပေဒျပဳေရး 

ႏုိင္ငံေရးစနစ္အေပၚတြင္လုိက္၍ ဥပေဒျပဳအဖြဲ႔ သုိ႔မဟုတ္ လႊတ္ေတာ္၏ 
မူၾကမ္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ရဲအဖြ႕ဲအေပၚသက္ေရာက္ မႈရိွေသာ ဥပေဒ၊ မူ၀ါဒ 
ႏွင့္ အသုံးစရိတ္တုိ႔ကုိ  အတည္ျပဳျခင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑အား စီမံ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ မူဝါဒတို႔ကုိရွင္းလင္း တင္ျပ ေစျခင္း၊ ႀကီးၾကပ္ေရး တာဝန္ 
ကုိ ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအတြက္ တရားဥပေဒ 
စိုးမုိးေရးမူဝါဒႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားကုိ ခ်င့္ခ်ိန္သံုးသပ္ႏိုင္ရန္ 
လူထု ေဆြးေႏြးပြတဲစ္ခု စီစဥ္ေပးျခင္းတုိ႔ ေဆာင္ရြက္သည္။ အခ်ိဳ႕စနစ္ 
မ်ားတြင္ရဲအဖြဲ႔ႏွင့္တုိက္႐ိုက္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံသည့္ နည္းစနစ္မ်ားလည္းပဲ 
ရွိသည္။ 
 

ေကာ္မတီမ်ား 
ေကာ္မတီမ်ားသည္ ရဲတုိ႔၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္ႏွင့္ မူဝါဒကုိ 
မတူညီေသာအေျခအေနအမ်ိဳးမ်ိဳး- လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မတုိင္ခင္၊ 
ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္အေတာအတြင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းအေကာင္ အထည္ေဖာ္ၿပီး 
ခ်ိန္တုိ႔တြင္ ႀကီးၾကပ္သည္။ ေကာ္မတီမ်ားသည္ မိမိတို႔၏လုပ္ငန္းတာ၀န္အရ 
စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း၊ အရာရိွမ်ား ႏွင့္ ဝန္ႀကီးမ်ားကုိ 
ေမးျမန္းျခင္း ႏွင့္ သက္ဆိုင္သူသာသိခြင့္ရိွေသာအခ်က္အလက္မ်ားကုိ 
ၾကည့္႐ႈႏိုင္သည္။ 
 

 
 
 
 
လြတ္လပ္ေသာ ႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔မ်ား 
ျပ႒ာန္းဥပေဒအရလိုအပ္ေသာ အထူးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ လုပ္ပုိင္ 
ခြင့္အာဏာေအာက္တြင္ က်ေရာက္ေသာ ရဲလုပ္ငန္းမ်ား၏ သြင္ျပင္အရပ္ရပ္ 
ကုိ ႀကီးၾကပ္သည္။ မ်ားစြာရိွသည့္အနက္ ဥပမာအားျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရး 
ေဖာ္ေဆာင္သည့္ေကာ္မရွင္မ်ား၊ လြတ္လပ္ေသာ တိုင္ၾကားစာ လက္ခံသည့္ 
အာဏာပုိင္အဖြဲ႕မ်ား၊ အစိုးရဌာနမ်ားအေပၚမေက်နပ္ခ်က္မ်ားကို စံုစမ္း 
တင္ျပရန္ အစုိးရကဖြ႔ဲစည္းထားေသာအဖြ႔ဲမ်ား၊ ေငြစာရင္းစစ္ေသာ အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ 
အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈကုိတုိက္ဖ်က္ေသာေကာ္မရွင္မ်ားျဖစ္သည္။ ၎တုိ႔တြင္ 
စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္၊ သတင္းပုိ႔ရန္ သုိ႔မဟုတ္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားျပဳရန္ 
လုပ္ပုိင္ခြင့္တာဝန္မ်ားရိွႏိုင္သည္။

လံုၿခံဳေရးက႑အား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ ရဲအဖြဲ႔တြင္ မည္က့ဲသို႔ 
အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရိွသနည္း။  
ရဲအဖြဲ႔သည္ အေရးႀကီးေသာ ႏိုင္ငံေတာ္လုံျခံဳေရးကုိ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးသူမ်ား 

ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တစ္ခါတစ္ရံ ရဲအဖြဲ႔အားျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသည္ လုံျခံဳေရး 

က႑အား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ပထမဦးစားေပးတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ 

လုံျခံဳေရးက႑အား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအေျခအေနအရ ရဲအဖြဲ႔အား ျပဳျပင္ 

ေျပာင္းလဲရာတြင္ ရဲအဖြ႔ဲ၏ထိေရာက္မႈႏွင့္ တာဝန္ခံေျဖရွင္းမႈကုိ တုိက္႐ိုက္ 

အေလးေပး ၾကည့္႐ႈေသာ အမ်ိဳးအစားစံုလင္သည့္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား 

သုိ႔မဟုတ္ ရဲအဖြဲ႔အား စီမံခန္႔ခြေဲရးႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ေရးတာဝန္တြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ 

ေနေသာ လုပ္ေဆာင္သူတစ္ဦးဦး ပါဝင္ႏိုင္သည္။ ရဲအဖြဲ႔အား ျပဳျပင္ 

ေျပာင္းလဲေရးသည္ ရဲဝန္ထမ္းမ်ား၏ ေလ့က်င့္ေရးႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ပံု စံခ်ိန္ 

စံႏႈန္းမ်ားတုိးတက္ေစေရးကုိ အာရုံစိုက္ေလ့ရိွသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ရဲဝန္ထမ္း 

မ်ားအၾကားရိွ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကုိ ျမွင့္တင္ရန္မွာ အလုံးစံုေသာ အဖြဲ႔အစည္း 

ပိုင္းဆုိင္ရာႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုဆုိင္ရာ အလုပ္ခြင္သည္ ၎တုိ႔အား 

သင္တန္းမ်ားႏွင့္ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားမွ ညႊန္ၾကားထားသည့္အတုိင္း လုပ္ေဆာင္ရန္ 

ခြင့္ျပဳသည့္အခါမွသာေအာင္ျမင္ႏိုင္မည္။ ဆုိလုိသည္မွာ အခ်ိဳ႕အေရးႀကီးဆံုး 

ေသာ  ရဲအဖြဲ႔အားျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ 

လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ား၊စီမံခန္႔ခြေဲရး၊ မွတ္တမ္းယူျခင္းႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး 

က့ဲသို႔ေသာ ရဲအဖြဲ႔၏ အဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာသြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားကုိ အေလးေပး 

ျပဳျပင္ျခင္းအားျဖင့္ အဓိကက်ေသာအခ်က္ျဖစ္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္းကို 

တိုးတက္ေစႏုိင္သည္။ မႈခင္းကာကြယ္တားဆီးေရးႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးအတြက္ 

ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားသည္ ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီမႈရိွၿပီး လုံျခံဳေရးပုိင္းဆိုင္ရာ 

အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေစရန္ ညိွႏိႈင္းျပင္ဆင္ျခင္းကုိ 

ေသခ်ာေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္လည္းပဲ ရဲအဖြဲ႔အားထိေရာက္၍ တာဝန္ခံေျဖရွင္းမႈ 

ရွိေစမည့္ မရိွမျဖစ္လုိအပ္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ရဲအဖြဲ႔အားျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲ 

ေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ရဲႏွင့္ဆက္ဆံေရးတုိးတက္လာေစရန္  ျပည္သူလူထုႏွင့္ 

အတူတြဖဲက္လုပ္ကုိင္ျခင္းသည္လည္း ပါဝင္ႏိုင္ပါသည္။ 

 
ရဲႏွင့္အျခားတရားစီရင္မႈက႑တြင္ ပါဝင္လႈပ္ရွားသူမ်ား၏ ဆက္ဆံေရးသည္ 

ရဲအဖြဲ႔အားျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္၏ အေရးႀကီးေသာ အေၾကာင္း 

ကိစၥတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ အကယ္၍ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ 

မႈမ်ားကုိ စနစ္တစ္ခုလုံးတြင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ပါက 

ျပစ္မႈဆုိင္ရာတရားစီရင္ေရးကြင္းဆက္၏ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းတြင္သာ 

တုိးတက္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားရိွေနၿပီး တစ္ျခားတစ္ေနရာတြင္ ျပႆနာအသစ္ 

မ်ားကုိသာ ဖန္တီးလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အကယ္၍ က႑တစ္ခုလုံး 

၏ စြမ္းေဆာင္ရည္တြင္ အခ်ိဳးအစားမွ်တေသာ တုိးတက္မႈမရိွပါက ရဲမ်ား၏ 

ဖမ္းဆီးႏႈန္းတိုးတက္လာျခင္းသည္ တရား႐ုံးစနစ္တြင္ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈ 
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