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အရပ်ဘကအ်ဖဲွ*အစညး်များ 
(Civil Society) 

လံ$ြခ'ံေရးက,အား ေကာငး်မနွသ်ည့အ်$ပ်ချ'ပ်မ9ေပးေရးအတငွး်;<ိ အခနး်က,များ><င့ ်တာဝနဝ်တ@ ရားများ 

ယခ#စာစ&အတွမဲျားအေ/ကာငး် 
SSR ေနာကခံ်အေ,ကာငး်အရာလကစွ်မဲျားသည ်လံ8ြခံ:ေရးက;အား ေကာငး်မွန်သည့အ်8ပ်ချ:ပ်မ>ေပးေရး (SSG) BCင့ ်လံ8ြခံ: 
ေရးက;အား ြပ:ြပငေ်ြပာငး်လေဲရး (SSR) တိ8တ့ငွ ် ပါဝငသ်ည့ ် ေခါငး်စHများBCင့ ် အယJအဆများကိ8 ကျစလ်ျစြ်ပည့စ်ံ8သည့ ်
မိတဆ်ကL်Cငး်လငး်မ>များ ြပ:လ8ပ်ေပးပါသည။် ယခ8စာစHအတွလဲိ8ကသ်ည ်Bိ8ငင်တံကာအေတွNအ,က:ံအေတာ်များများကိ8 အေြခ 
ခံလOက ်ယေနေ့ခတ ်ြငငး်ခံ8ေဆးွေBးွမ>များကိ8 အBCစခ်ျ:ပ်ေဖာ်ြပကာ၊ အဓိကစကားလံ8း အသံ8းအB>န်းများကိ8 LCငး်လငး်ေဖာ်ြပ၍၊ 
အဓိကအချကအ်ချာကျသည့ ် အားTပိ:ငမ်>များကိ8 ြမငသ်ာေအာငြ်ပသေပးပါသည။် SSR ေနာကခံ်အေ,ကာငး်အရာလကစွ်မဲျား 
သည ်ေကာငး်မွန်ေသာ အ8ပ်ချ:ပ်မ>ေပးေရး သိ8မ့ဟ8တ ်ြပ:ြပငေ်ြပာငး်လေဲရးတိ8အ့တကွ ်သတသ်တမ်Cတမ်Cတြ်ဖစT်ပီးသား စနစပံ်8စ ံ
များ၊ မJဝါဒများ သိ8မ့ဟ8တ ်အ,ကြံပ:ချကမ်ျားကိ8 ေ,ကာ်ြငာေပးြခငး်မဟ8တပ်ါပဲ ဖတX်>သJများက ေခါငး်စHတစခ်8ြခငး်စအီေပY 
တငွ ် ၎ငး်တိ8၏့အသပိညာကိ8 တိ8းချဲN Bိ8ငရ်န် ထပ်မံေလ့လာBိ8ငမ်ည့ ် ဖတX်>စရာအရငး်အြမစမ်ျားကိ8သာ စစီHေပးြခငး်ြဖစပ်ါ 
သည။် SSR ေနာကခံ်အေ,ကာငး်အရာလကစွ်မဲျားသည ်ေကာငး်မွန်ေသာ SSG BCင့ ်SSR ဆိ8ငရ်ာ ယေနေ့ခတ ်နညး်လမ်းနညး်နာ 
များကိ8 နားလညသ်LိCိBိ8ငXံ်8သာမက B>ကိB်>ကိခ်]တခ်]တ ်အကြဲဖတB်ိ8ငရ်န်အတကွပ်ါ အားထ8တေ်န,ကသည့ ်လံ8ြခံ:ေရးဆိ8ငရ်ာကစ̂ိ 
၌ အ8ပ်ချ:ပ်မ>ေပးေရးBCင့ ်ြပ:ြပငေ်ြပာငး်လေဲရးတိ8တ့ငွ ်ပါဝငပ်တသ်ကသ်Jများအတကွ ်အရငး်အြမစတ်စခ်8ပင ်ြဖစေ်ပသည။် 

ဤ SSR ေနာကခံ်အေ/ကာငး်အရာလကစ်ွ ဲအေ/ကာငး် 
အရပ်ဘကအ်ဖဲွNအစညး်များ ထေိတွNဆကဆ်မံ>သည ်လံ8ြခံ:ေရးBCင့ပ်တသ်ကေ်သာ ဆံ8းြဖတခ်ျကခ်ျြခငး်၏ ဒမိီ8ကေရစသီေဘာသ 
ဘာဝကိ8 ြမaင့တ်ငေ်ပးသည့ ်ပJးေပါငး်ပါဝငမ်>ဆိ8ငရ်ာ ယHေကျးမ>၏ အစတိအ်ပိ8ငး်ြဖစသ်ည။် အရပ်ဘကအ်ဖဲွNအစညး်များ၏ ပ 
ညာရပ်က]မ်းကျငမ်>BCင့ ် လတွလ်ပ်ေသာ အကျိ:းစးီပွားများသည ် မJဝါဒချမCတသ်Jများအား ပိ8မိ8ကျယြ်ပန ့်ေသာ အြမငX်>ေထာင့ ်
များ၊ သတငး်အချကအ်လကမ်ျားBCင့ ် အြခားေရွးချယစ်ရာ အေတးွအေခYများကိ8 ပ့ံပိ8းေပးြခငး်ြဖင့ ် အစိ8းရေပYလစအီား တန် 
ြပန်ချိန်ခွငလ်Oာကိ8 ေပးအပ်ပါသည။် သိ8 ့ြဖစေ်သာ်လညး် အရပ်ဘကအ်ဖဲွNအစညး်များ၏ တကb်ကလ>ပ်LCားမ>သည ်အTမဲတမ်း ဒမိီ8 
ကေရစနီညး်ကျြခငး် သိ8မ့ဟ8တ ် လJထ8၏ လိ8အပ်ရာများ သိ8မ့ဟ8တ ် အကျိ:းစးီပွားများကိ8 ကိ8ယစ်ားြပ:သညမ်ဟ8တသ်လိ8 ထ ိ

ေရာကေ်သာ ေစာင့,်ကည့ထ်န်ိးေကျာငး်မ>ကိ8 အလိ8အေလျာက ်ြဖစေ်ပYေစမညမ်ဟ8တေ်ပ။ ဤ SSR ေနာကခံ်အေ,ကာငး်အရာ 

လကစွ်သဲည ်လံ8ြခံ:ေရးက;၏ တာဝန်ခံမ>BCင့ ်ထေိရာကမ်>တိ8က့ိ8 အရပ်ဘကအ်ဖဲွNအစညး်များက မညသ်ိ8တ့ိ8းတကေ်စBိ8ငေ်,ကာငး် 
LCငး်ြပထားသည။်  

SSR ေနာကခံ်အေ/ကာငး်အရာလကစ်ွသဲည ်ေအာကပ်ါေမးခွန်းများကိ# ေြဖဆိ#ေပးပါသည ်-- 
	အရပ်ဘက်အဖဲွ*အစည်းများ ဆိ4သည်ကား အဘယန်ည်း။ စာမျက်()ာ ၂ 

	အရပ်ဘက်အဖဲွ*အစည်းများသည် SSG ကိ4 မည်သိ4
့

 တိ4းတက်ေကာငး်မွန်ေစမည်နည်း။	စာမျက်()ာ ၄ 

 အရပ်ဘက်အဖဲွ*အစည်းများ?@င
့
 ်အတAတကွ လ4ပ်ကိ4ငေ်ဆာငရွ်က်ြခငး်က ?ိ4ငင်အံစိ4းရပိ4င ်လံ4ြခံFေရး?@င

့
 ်တရားမGတမHဆိ4ငရ်ာ 

အဖဲွ*အစည်းများကိ4 မည်သိ4
့

ကAညီ?ိ4ငမ်ည်နည်း။	စာမျက်()ာ	၈ 

 အရပ်ဘက်အဖဲွ*အစည်းများသည် မလံ4ြခံFမH အေြခအေနကိ4 မည်သည့်အချိန်တငွ ်ပိ4မိ4ဆိ4းရွားသာွးေစသနည်း။	စာမျက်()ာ ၉  

အရပ်ဘက်အဖဲွ*အစည်းများ အဘယသ်ိ4
့

ေသာ စန်ိေခJချက်များကိ4 ရငဆ်ိ4ငရ်ပါသနည်း။	စာမျက်()ာ	၁၀ 
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အရပ်ဘကအ်ဖဲွNအစညး်များ ဆိ8သညက်ား အဘယန်ညး်။ 

အရပ်ဘက်အဖဲွ7အစည်းများ ဆိ<သည်မ)ာ အများသAင@ာလAထ4 အကျိFးစးီ 

ပွားအတက်ွ တAညီေသာ အကျိFးစးီပွား သိ4
့

မဟ4တ ် အနာဂတေ်မGာ်မ@န်း 

ချက်တစခ်4အေပJလOမ်းြခံF၍ ြပည်လAထ4တိ4
့

တည်ေထာငထ်ားေသာ အဖဲွ* 

အစည်း အမျိ>းအစားအားလံ<းကိ< ဆိ<လိ<သည် - ဥပမာ၊ ပရဟိတအဖဲွ7များ၊ 

ပရဟိတ သိ<မ့ဟ<တ် စည်းGံ<းေရးအသငး်များ၊ ကလပ်များ၊ အစည်းအGံ<း 

များ၊ အလ<ပ်သမားသမဂKများ၊ ပညာL)ငအ်ဖဲွ7အစည်းများ၊ စးီပွားေရးအ 

သငး်အဖဲွ7များ၊ လNမOအသိ<ငး်အဝိ<ငး် သိ<မ့ဟ<တ် ရပ်ရွာေနထိ<ငသ်N အဖဲွ7များ၊ 

ဌာေနတိ<ငး်ရငး်သားများ သိ<မ့ဟ<တ် တိ<ငး်ရငး်သား အကျိ>းစးီပွားအ<ပ်စ< 

များ၊ ဘာသာတရား ယံ<Uကည်မO အေြခခံအဖဲွ7အစည်းများ၊ တတ်သပိညာ 

L)င ်အဖဲွ7များ၊ NGOများ()င့ ်အမ)ီအခိ<ကငး်ေသာ ေဖာငေ်ဒးL)ငး်များ (ပံ< ၁ 

ကိ<Uကည့ပ်ါ)။  

ဒမိီ<ကေရစ(ီိ<ငင်တံစ(်ိ<ငင်တွံင ်အရပ်ဘက်အဖဲွ7အစည်းများအြဖစ ်

အဓိပaါယ်သတ်မ)တ်ေပး(ိ<ငသ်ည့ ်လကbဏာ သံ<းခ<L)ိသည် - 

၁။ အရပ်ဘက်အဖဲွ*အစည်းများသည် ြပည်သAလAထ4 အများသAင@ာ အ 

ကျိFးစးီပွားအတက်ွ လ4ပ်ေဆာငသ်ည်- အရပ်ဘက်အဖဲွ7အစည်းများ 

သည် လNေ့ဘာငအ်ဖဲွ7အစည်း()င့ ် ြပည်သNလNထ<ဘဝအတွက် အကျိ>းစးီ 

ပွားဆိ<ငရ်ာ အေရးကိစdရပ်များ()င့ပ်တ်သက်၍ ထငြ်မငယ်Nဆချက်များ 

ကိ< ထ<တ်ေဖာ်ေြပာဆိ<Uကသည်။ အရပ်ဘက်အဖဲွ7အစည်းများ၏ လNမOအ 

ကျိ>းစးီပွားများဆိ<ငရ်ာ၊ (ိ<ငင်ေံရးဆိ<ငရ်ာ()င့ ် မNဝါဒဆိ<ငရ်ာ ထငြ်မငယ်Nဆ 

ချက်များမ)ာ အမျိ>းမျိ>းကဲွြပားUကgပီး တစခ်ါတစရံ်တွင ် ဆန ့က်ျငဘ်က် 

သိ<မ့ဟ<တ် ကဲွလဲွေနေသာ်လည်း ယငး်တိ<အ့ားလံ<းသည် လNမOေရးရလဒ ်

ထွက်ေပhချက်များ ပိ<မိ<ေကာငး်မွနလ်ာေစရန ် တစစ်ိ<က်စိ<က်မတ်မတ် 

အာGံ<စိ<က်Uကသည်။ (ိ<ငင်ေံရးပါတီများ()င့မ်တNသည်မ)ာ၊ အရပ်ဘက်အဖဲွ7 

အစည်းများသည် အစိ<းရ၏အစတ်ိအပိ<ငး်ြဖစလ်ာြခငး်ြဖင့ ်ြပည်သNလNထ< 

အကျိ>းစးီပွားကိ< လiမ်းမိ<းရန ်မရည်ရွယ်ပါ။ 

ပံ4 ၁     အရပ်ဘက်အဖွဲ*အစည်းများအတငွး်တငွ	်အ4ပ်စ4များ?@င့	်အဖွဲ*အစည်း/ပ4ဂSFိလ်များ	

ကျယ်ကျယ်ြပန ့်ြပန ့	်အများအြပား	ပါဝငပ်ါသည်။ 

 

  

အရပ်ဘက်အဖဲွNအစည်းများ   

တတသ်ပိညာ)*င ်အဖွဲ0များ၊ 

NGO များ၊ လတွလ်ပ်ေသာ 

ေဖာငေ်ဒး)*ငး်များ 

ကလပ်အဖွဲ0များ၊ လ9မ:ေရး 

အသငး်များ 

ဘာသာတရား ယံ?@ကညမ်: 

အေြခခ ံအဖွဲ0များ 

ပရဟတိ၊ ေမတD ာ)*င ်

အသငး်အဖွဲ0များ 

မညသ်9မညဝ်ါ 

ြဖစေ်@ကာငး် အေြခခေံသာ 

အကျိHးစးီပာွးဆိ?ငရ်ာ အဖွဲ0များ 

(ဥပမာ၊ တိ?ငး်ရငး်သား၊  

ကျား-မ ေရးရာ, 

အသကအ်ရွယ )် 

အစညး်အOံ? းများ၊ 

အလ?ပ်သမား သမဂQများ၊ 

စးီပာွးေရး ေကာငစ်အီသငး် 

များ၊ ပညာ)*င ်

အဖွဲ0အစညး်များ 
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၂။ အရပ်ဘက်အဖဲွ*အစည်းများကိ4 လွတလ်ပ်စွာဖဲွ*စည်း?ိ4ငသ်ည် - 

အရပ်ဘက်အဖဲွ7အစည်းများကိ< ဥပေဒြဖင့ ် အသအိမ)တ်ြပ>သည့ ် တရား 

ဝငအ်ဖဲွ7များအြဖစ ် ဖဲွ7စည်း(ိ<ငသ်ည် (ဥပမာ အသငး်အဖဲွ7များ၊ အဖဲွ7အ 

စည်းများ၊ ေဖာငေ်ဒးL)ငး်များ ကဲသ့ိ<ေ့သာ) သိ<မ့ဟ<တ် ြပည်သNများအ 

Uကား ပိ<မိ<လွတ်လပ်သည့ ်လNမOဆက်ဆံေရးများအေပh အေြခခံ၍ အရပ် 

ဘက်အဖဲွ7အစည်းများကိ< အလွတ်သေဘာ ဖဲွ7စည်း(ိ<ငသ်ည် (လNမOေရး 

ကလပ်အသငး်များ၊ လNjကိ>က်များေသာ စည်းGံ<းလOံ7ေဆာ်မOများ၊ ပံ<မ)နအ် 

စည်းအေဝးများ၊ ပလက်ေဖာငး်များ၊ ကွနရ်က်များ စသြဖင့)်။ သိ<တိ့<င၊် 

အရပ်ဘက်အဖဲွ7အစည်းများကိ< မည်ကဲသ့ိ<ဖဲွ့7စည်းထားြခငး်ြဖစပ်ါေစ အ 

ရပ်ဘက်အဖဲွ7အစည်းများ၏ ပNးေပါငး်ပါဝငမ်O()င့ ် အဖဲွ7ဝငြ်ဖစမ်Oတိ<သ့ည် 

အgမဲတမ်းဆ(kအေလျာက်ြဖစg်ပီး အစိ<းရ၏ထိနး်ချ>ပ်မOမ) ကငး်လွတ် 

သည် ((ိ<ငင်အံစိ<းရ၏ ေထာက်ခံမO အgမဲမL)ိေသာ်လည်း)။  

၃။ အရပ်ဘက်အဖဲွ*အစည်းများတငွ ် အကျိFးအြမတမ်ယAေသာ ဦတည် 

ရည်မ@န်းချက်များX@ိသည် -   အရပ်ဘက်အဖဲွ7အစည်းများသည် ၎ငး် 

တိ<၏့ လ<ပ်ငနး်ေဆာငတ်ာများအတွက် ရနပံ်<ေငလိွ<အပ်ေလL့)ိေသာ် 

လည်း၊ အဖဲွ7များသည် ဤရည်ရွယ်ချက်အတွက် ဝငေ်ငLွ)ာေလL့)ိ (အစိ<း 

ရများထံမ) အပါအဝင)် ေသာ်လည်း အြမတ်ေငLွ)ာြခငး်သည် ၎ငး်တိ<၏့ 

တည်L)ိမOအတွက် အေUကာငး်ြပချက်မဟ<တ်ေပ။ အရပ်ဘက်အဖဲွ7အ 

စည်းများသည် စးီပွားေရးဆိ<ငရ်ာကိစdရပ်များကိ< တစခ်ါတစရံ် ေထာက် 

ခံအားေပးUကေသာ်လည်း အကျိ>းအြမတ်အတွက် စးီပွားေရးလ<ပ်ငနး် 

များတွင ်ဘယ်ေသာအခါမ) ပါဝငြ်ခငး်မL)ိေပ။ 

အရပ်ဘက်အဖဲွ7အစည်းများကိ< စnးစားရန ်ေနာက်တစန်ည်းမ)ာ ၎ငး်တိ<မ့ 

ဟ<တ်ေသာအရာအေပh စnးစားUကည့ရ်နြ်ဖစသ်ည်။ အရပ်ဘက်အဖဲွ7 

အစည်းများသည် (ိ<ငင်အံစိ<းရ သိ<မ့ဟ<တ် အစိ<းရေရးရာများ၊ ကNးသနး် 

ေရာငး်ဝယ်ေရး သိ<မ့ဟ<တ် စးီပွားေရးလ<ပ်ငနး်များ သိ<မ့ဟ<တ် အများ 

သNင)ာ ပ<ဂKလိကဘဝများ (ပံ< ၂ ကိ<Uကည့ပ်ါ) စသည်အရာတိ<၏့ အစတ်ိအ 

ပိ<ငး်မဟ<တ်ေသာ လNမOေရးဆိ<ငရ်ာ လOပ်L)ားမO အမျိ>းအစားအားလံ<းကိ< 

လ<ပ်ြခငး်ြဖစသ်ည်။ 

အရပ်ဘက်အဖဲွ7အစည်းများသည် တNညီေသာ ြပဿနာ သိ<မ့ဟ<တ် အ 

ကျိ>းစးီပွားတစခ်<ေUကာင့ ် ဖဲွ7စည်းထားြခငး်ြဖစရ်ာ၊ ဆိ<လိ<သည်မ)ာ ၎ငး်တိ< ့ 

သည် သက်ဆိ<ငရ်ာလNထ<၏ အြမငမ်ျားကိ< ေကာငး်စွာသLိ)ိနားလည်ေလ ့

L)ိသည်။ အရပ်ဘက်အဖဲွ7အစည်းများသည် အေရးကိစdတစခ်<()င့စ်ပ် 

လျnး၍ အေြပာငး်အလဲလ<ပ်ရနအ်တွက် လ<ပ်ငနး်စnတစရ်ပ်ကိ< ေဖာ် 

ေဆာငမ်ည်ဆိ<ပါက ၎ငး်တိ< ့ ြမငလိ်<သည့ ် အေြပာငး်အလဲများြပ>လ<ပ်ရန ်

အစိ<းရ၊ စးီပွားေရးကp သိ<မ့ဟ<တ် အများြပည်သNအား မိမိဖက်ပါရန ်

jကိ>းပမ်းြခငး်၊ စည်းGံ<းေြပာဆိ<ြခငး်၊ ယံ<Uကည်လက်ခံေစြခငး် စသည်တိ< ့ 

ြပ>လ<ပ်ရန ် လိ<အပ်ပါသည်။ စနစတ်ကျဖဲွ7စည်းထားေသာ အရပ်ဘက် 

အဖဲွ7အစည်းများသည် လNအ့ဖဲွ7အစည်းအေပhတွငေ်သာ်လည်းေကာငး်()င့ ်

လံ<ြခံ>ေရးအေပhတွငေ်သာ်လည်းေကာငး် အေရးပါကျယ်ြပန ့ေ်သာ အ 

ကျိ>းသက်ေရာက်မOများ()င့အ်တN ဒမိီ<ကေရစနီည်းကျ ကိ<ယ်စားြပ>မO 

အတွက် မ)နက်နထိ်ေရာက်ေသာ လမ်းေUကာငး်ကိ< ပ့ံပိ<းေပး(ိ<ငသ်ည်။ 

 

    အရပ်ဘက်အဖွဲ*အစည်းများသည် ?ိ4ငင်အံစိ4းရ၊ ြပည်သAလAထ4 ?@င့ ်ေဈးကွက်တိ4အ့[ကားတငွ ်တည်X@ိေနပါသည်။ 

 

 

ပံ4 ၂ 

အစိ?းရလ?ပ်ရနအ်တကွ ်

တရားဝင ်တာဝန)်*ိေသာ 

ြပညသ်9အ့ာဏာ 

အရပ်ဘကအ်ဖွဲ +အစညး်များ - 
လ9မ:အသိ?ကအ်ဝနး်အတကွ  ်သိ?မ့ဟ?တ ်

သးီြခားအကျိHးစးီပာွးများအတကွ ်

ေကာငး်ေသာ တ9ညသီည် ့အနာဂတ ်

ေမUာ်မ*နး်ချက ်အတကွ ်

ဝိ?ငး်ဖွဲ 0 @ကေသာ  

လ9အ့ဖွဲ0အစညး်များ 

အများြပညသ်5 - 

ေနစ့ဥ်ဘဝအတငွး် 

လ:ပ်)*ားေန@ကသည် ့

လ9တစဥ်ီးချငး်၊ မိသားစ?များ၊ 

လ9မ:အသိ?ကအ်ဝနး်များ 

ေစျးကကွ ်- 

အြမတအ်စနွး်ရ)*ိရန ်

စးီပာွးေရးလ?ပ်ငနး်များကိ? 

လ?ပ်ကိ?ငေ်န@ကသ9များ 
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အရပ်ဘကအ်ဖဲွNအစညး်များသည ်SSG ကိ8 မညသ်ိ8 ့ တိ8းတက ်

ေကာငး်မွန်ေစမညန်ညး်။ 

လံ<ြခံ>ေရးဆိ<ငရ်ာ အေရးကိစdများတွင ် ပါဝငပ်တ်သက်ေနသည့ ် အရပ် 

ဘက်အဖဲွ7အစည်းများသည် လံ<ြခံ>ေရးကpအေပh ဒမိီ<ကေရစနီည်းကျ 

ေသာ အ<ပ်ချ>ပ်မOေပးေရး အတွက် တနဖိ်<းL)ိေသာ အရာတစခ်<ြဖစရ်ာ 

တွင၊် အေUကာငး်မ)ာ လံ<ြခံ>မO အရည်အေသွး()င့ ်ယငး်လံ<ြခံ>မOကိ< တိ<းတက် 

ေကာငး်မွနေ်စမည့ ်နည်းလမ်းများအေပh လNထ<၏ မတNကဲွြပားေသာ အ 

ြမငမ်ျားကိ< ဆက်သွယ်ရန ် လမ်းေUကာငး်တစခ်<ကိ< အရပ်ဘက်အဖဲွ7အ 

စည်းများက ဖနတီ်းေပးေသာေUကာင့ ်ြဖစသ်ည်။  

လံ<ြခံ>ေရးဆိ<ငရ်ာအေပhတွင ် ြပည်သNအများသNင)ာ၏ ထငြ်မငယ်Nဆချက် 

များကိ< အရပ်ဘက်အဖဲွ7အစည်းများက ထ<တ်ေဖာ်ေြပာဆိ<gပီးသကာလ 

လံ<ြခံ>ေရးကpကလည်း ြပနလ်ည် တံ< ့ြပနေ်ဆာငရွ်က်ေပးသည့အ်ခါ 

SSG သည် ြမင့မ်ားမOကိ<ရL)ိပါသည်။ ထိ<သိ< ့ြဖစရ်ြခငး် အေUကာငး်မ)ာ -  

လံ4ြခံFေရးက\သည် ြပည်သAအများသAင@ာ၏ အြမငမ်ျားကိ4 ပိ4မိ4ေလ့ 

လာ?ိ4ငသ်ည် - အရပ်ဘက်အဖဲွ7အစည်းများသည် ြပည်သNလNထ<တိ<အ့ 

တွက် အေရးပါသည့ ် ကိစdရပ်များ()င့ပ်တ်သက်၍ ြပည်သNကိ< စ<စည်း 

တိ<က်တွနး်မOြပ>လ<ပ်ေပးေသာေUကာင့၊် (ိ<ငင်၏ံ လံ<ြခံ>ေရးအား ေဆာင ်

ရွက်ေပးြခငး်၊ စမံီခန ့ခဲွ်ေပးြခငး်()င့ ်ေစာင့U်ကည့ထိ်နး်ေကျာငး်ေပးြခငး်၏ 

စစမ်)နေ်သာ အကျိ>းသက်ေရာက်မOများကိ< အရပ်ဘက်အဖဲွ7အစည်းများ 

အေနြဖင့ ် နားလည်သြိမငg်ပီး လံ<ြခံ>ေရးကpထံ နားေဖာက်ေပး(ိ<ငပ်ါ 

သည်။ အရပ်ဘက်အဖဲွ7အစည်းများ၏ အြမငမ်ျားကိ< ဂG<တစိ<က်နား 

ေထာငြ်ခငး်သည်ေသာ်လည်းေကာငး်၊ တငြ်ပလာသည့ ်စိ<းရိမ်ပNပနမ်Oများ 

ကိ< တံ< ့ြပနမ်Oေပးြခငး်သည်ေသာ်လည်းေကာငး်၊ ဆံ<းြဖတ်ချက်ချမ)တ်မO 

လ<ပ်ငနး်စဥ်အတွငး် အရပ်ဘက်အဖဲွ7အစည်းများမ) ကိ<ယ်စားလ)ယ်များ 

ကိ<ပါဝငေ်စြခငး်သည်ေသာ်လည်းေကာငး် စသည်တိ<သ့ည် ပိ<မိ<ကျယ် 

ြပန ့ေ်သာ လံ<ြခံ>ေရးဆိ<ငရ်ာ အေရးကိစdများအေပh()င့ ် ြပည်သNအ့ကျိ>းစးီ 

ပွားများအေပhတွင ်လံ<ြခံ>ေရးကpက တံ< ့ြပနေ်ဆာငရွ်က်ေပးြခငး်ကိ< ပိ<မိ< 

ြဖစလ်ာေစပါသည်။ 

သတငး်မီဒယီာ?@င
့
 ်အရပ်ဘက်အဖဲွ*အစည်းများ 

လွတ်လပ်၍ အမ)ီအခိ<ကငး်ေသာ သတငး်မီဒယီာကိ< တစခ်ါတစရံ်တွင ်အ 

ရပ်ဘက်အဖဲွ7အစည်းများ၏ အစတ်ိအပိ<ငး်အြဖစ ် ယNဆUကရာ၊ အ 

ေUကာငး်မ)ာ ၎ငး်တိ<သ့ည် အများြပည်သNအကျိ>းစးီပွားအတွက် အနာဂတ် 

ေမrာ်မ)နး်ချက်ကိ< ြမ
s
င့တ်ငရ်န(်)င့ ် လံ<ြခံ>ေရးကpအပါအဝင ် အစိ<းရကိ< 

ေစာင့U်ကည့ထိ်နး်ေကျာငး်မOေပးရာတွင ် အရပ်ဘက်အဖဲွ7အစည်းများ()င့ ်

အလားတNေသာ အခနး်ကpမ) ပါဝငေ်သာေUကာင့ ် ြဖစသ်ည်။ သိ< ့ြဖစ ်

ေသာ်လည်း သတငး်မီဒယီာများသည် အကျိ>းအြမတ်အေြခခံြဖင့ ် လ<ပ် 

ငနး်လည်ပတ်(ိ<ငသ်ည် သိ<မ့ဟ<တ် ယငး်တိ<သ့ည် (ိ<ငင်ကံ ေထာက်ပ့ံမOြပ> 

ကာ အစိ<းရမ) ထိနး်ချ>ပ်ထား(ိ<ငသ်ည်၊ ထိ<အ့ေUကာငး်ေUကာင့ ်အချိ>7ေသာ 

သNများသည် ပေရာ်ဖက်L)ငန်ယ် သတငး်သမားများ()င့ ်သတငး်မီဒယီာဌာ 

နများကိ< အရပ်ဘက်အဖဲွ7အစည်းများ၏ အစတ်ိအပိ<ငး်အြဖစ ် မယNဆ 

Uကေပ။  

ေကာငး်မွနေ်သာ SSG အတွငး် သတငး်မီဒယီာများ၏ အခနး်ကpကိ< 

ပိ<မိ<သLိ)ိရန၊် "သတငး်မီဒယီာများ" ဆိ<သည့ ်SSR ေနာက်ခံအေUကာငး်အ 

ရာလက်စွကိဲ< ဖတ်GOပါ။ 

     
အရပ်ဘက်အဖွဲ*အစည်းများသည် ြပည်သAများ?@င့ ်လံ4ြခံFေရးက\တိ4အ့[ကားဝယ် ပိ4မိ4ေကာငး်မွန်သည့် 

နားလည်သြိမငမ်HX@ိေစရန် ကAညီေပး?ိ4ငပ်ါသည်။ 

 

ပံ4 ၃ 

လံ?ြခHံေရးကVသည ်

နားေထာင၊် ေလလ့ာသင ်

ယ9ကာ လိ?ကေ်လျာည ီ

ေထြွပHြပငသ်ည ် 

အရပ်ဘကအ်ဖွဲ *အစညး်များ 
သည ်လံ5ြခံ8ေရး: ;င ် ့တရားမ?တမ@ 
ဆိ5ငရ်ာ လCထ 5၏ အြမငမ်ျားကိ5 

တငြ်ပသည့် လမ်းေFကာငး် 
အြဖစ ်ေဆာငရွ်ကသ်ည ်

ြပညသ်9လ9ထ?သည ်

ပိ?မိ?ေကာငး်မနွစ်ာွ  

သတငး်ြပန@်ကားခရံXပီး 

ကိ?ယစ်ားြပHမ:  

ခရံပါသည ် 
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– လံ4ြခံFေရးက\အပါအဝင ် လက်X@ိလံ4ြခံFေရးြပဿနာများ?@င
့
 ် ေြဖ 

X@ငး်နည်းလမ်းများအေပJ အများြပည်သAတိ4
့

က ေလ့လာသXိ@ိ?ိ4ငသ်ည် 

- အရပ်ဘက်အဖဲွ7အစည်းများသည် လံ<ြခံ>ေရး()င့ပ်တ်သက်သည့ ်

အေသးစတ်ိကျgပီး ရည်ရွယ်သတ်မ)တ်ထားေသာ အချက်အလက် 

များ()င့ ် လံ<ြခံ>ေရးကp၏ လ<ပ်ေဆာငပံ်<နည်းလမ်းတိ<ကိ့< (ိ<ငင်သံား 

များအား ပ့ံပိ<းေပးပါသည်။  လံ<ြခံ>ေရးကိစdရပ်များL)ိ ြပဿနာများ()င့ ်

ေြဖL)ငး်နည်းလမ်းများအေUကာငး်ကိ< ၎ငး်၏နယ်ေြမများထံ သိ<မ့ 

ဟ<တ် လNထ<တစရ်ပ်လံ<းအား အသေိပးြခငး်ြဖင့ ် အရပ်ဘက်အဖဲွ7အ 

စည်းများသည် SSG ()င့ ်ပတ်သက်၍ လNထ<တွငး် ြငငး်ခံ<ေဆွးေ(းွမOကိ< 

ထွနး်ကားြဖစေ်ပhေစပါသည်။ စိ<းရိမ်ဖွယ်ရာ အေရးကိစdများကိ< လNအ 

များအာGံ<စိ<က်လာေသာအခါ၊ ယငး်အေြခအေနသည် ဆံ<းြဖတ်ချက်ချ 

ြခငး် လ<ပ်ငနး်စဥ်အတွငး် ြပည်သNအ့ေပhတာဝနခံ်မO()င့ ် ပွင့လ်ငး်ြမင ်

သာမO ပိ<မိ<L)ိလာေစေရး၊ အရငး်အြမစမ်ျားကိ< ပိ<မိ<အသံ<းြပ>လာေစေရး 

()င့ ်ဝနေ်ဆာငမ်Oေပးသည့ ်စ(ံOနး်များပိ<မိ<ြမင့မ်ားလာေစေရး စသည်တိ< ့ 

အတွက် ေတာငး်ဆိ<မOကိ< အားေကာငး်ေစသည်။  

အရပ်ဘက်အဖဲွ7အစည်းများ၏ လ<ပ်ေဆာငခ်ျက် အမျိ>းအစား အများအ 

ြပားသည် SSG ကိ< တိ<းတက်ေကာငး်မွနေ်စသည်- 

အသပိညာေပးြခငး် - ြပည်သNတိ<သ့တိြပ>မိပါက ပိ<မိ<အေလးထားမOြပ> 

လာUကမည့ ်အရာများအေUကာငး် သတငး်အချက်အလက်များ ေပးြခငး် 

ြဖင့ ် လံ<ြခံ>ေရးဆိ<ငရ်ာ အေရးကိစdတစခ်<တွင ် လNထ<စတ်ိဝငစ်ားမO jကီး 

jကီးမားမား ရL)ိေစရန ် အရပ်ဘက်အဖဲွ7အစည်းများက jကိ>းပမ်းUက 

သည်။ လံ<ြခံ>ေရးြပဿနာများသည် တစခ်ါတစရံ်တွင ် လံ<ြခံ>ေရးကp 

၏ တရားဝငမ်OL)ိgပီး အများအသအိမ)တ်ြပ>(ိ<ငသ်ည့ ်အခနး်ကpများ()င့ ်

တာဝနမ်ျားအေပh နားလည်မOလဲွမ)ားမOများမ) ေပါက်ဖွားလာေသာေUကာင့ ်

အသပိညာေပးြခငး်က အေရးjကီးပါသည်။ ဥပေဒ()င့ညီ်gပီး ဒမိီ<ကေရစ ီ

နည်းကျလိမ့်မည်ဟNေသာ ေမrာ်လင့ထ်ားမOများ၊ ဝတv ရားများ()င့ ်ြဖစေ်ပh 

လာ(ိ<ငေ်သာ ေရွးချယ်ရန ် ခက်ခဲကျပ်တည်းမOများအေUကာငး် အသပိ 

ညာေပးြခငး်သည် လံ<ြခံ>ေရး()င့ ်တရားမrတမOဆိ<ငရ်ာ ဝနေ်ဆာငေ်ပးမOအ 

ေပh လNထ<နားလည်သြိမငမ်Oကိ< တိ<းတက်ေစgပီး တိ<းတက်မOအတွက် လိ< 

လားေတာငး်ဆိ<မOကိ< ြဖစေ်ပhေစ(ိ<ငသ်ည်။ လNထ<အား ပညာေပးြခငး်ဆိ<င ်

ရာ၊ လNထ<အား (ိ<းUကားထက်ြမက်ေစြခငး်ဆိ<ငရ်ာ()င့ ် လNထ<အတွက် သ 

တငး်အချက်အလက်ဆိ<ငရ်ာ လOပ်L)ားမOများသည် အသပိညာတိ<းတက် 

ေစgပီး လNထ<၏ လံ<ြခံ>မOအရသာ()င့ ်ထိေတွ7 မOကိ<ေသာ်လည်းေကာငး် (ိ<င ်

ငအံစိ<းရကေဆာငရွ်က်ေပးေနသည့ ် လံ<ြခံ>ေရး()င့ ် တရားမrတမOဆိ<ငရ်ာ 

ဝနေ်ဆာငမ်Oအေပh အများလက်ခံ(ိ<ငမ်Oကိ<ေသာ်လည်းေကာငး် ြမ
s
င့တ်င ်

ေပး(ိ<ငပ်ါသည်။ တစခ်ျိနတ်ည်းမ)ာပင၊် ေနာက်ခံအမျိ>းမျိ>းမ) အမျိ>းသား၊ 

အမျိ>းသမီး၊ ေယာက်ျားေလး၊ မိနး်ကေလးများ၏ အေရးကိစdများကိ< လံ< 

ြခံ>ေရးကpတွငး်L)ိသNများ ပိ<မိ<ေကာငး်မွနစွ်ာ နားလည်သြိမင(်ိ<ငေ်စရန ်

ကNညီေပးြခငး်သည် လံ<ြခံ>ေရးကpအေနြဖင့ ် လNအ့ဖဲွ7အစည်းအတွငး်L)ိ 

အ<ပ်စ<အားလံ<း၏ မတNကဲွြပားေသာ လိ<အပ်ရာများကိ< ကိ<ငတွ်ယ်ေြဖL)ငး် 

(ိ<ငရ်န ်အကNအညီြဖစေ်စပါသည်။ 

စည်း`ံ4 းလHံ*ေဆာ်မH - သတ်သတ်မ)တ်မ)တ်ေဖာ်ြပထားသည့ ် လံ<ြခံ>ေရးြပ 

ဿနာများ သိ<မ့ဟ<တ် သးီြခား လNအ<ပ်စ<တစခ်<၏ လံ<ြခံ>ေရးဆိ<ငရ်ာ ကိစd 

ရပ်များအတွက် ေြဖL)ငး်နည်းလမ်းများကိ< သက်ဆိ<ငရ်ာ ဆံ<းြဖတ်ချက်ချ 

မ)တ်သNများအား တငြ်ပြခငး်ြဖင့ ်ပိ<မိ<ေကာငး်မွနေ်သာ လံ<ြခံ>ေရးအတွက် 

အရပ်ဘက်အဖဲွ7အစည်းများက စည်းGံ<းလOံ7ေဆာ်မOြပ>(ိ<ငပ်ါသည်။ လံ<ြခံ> 

ေရးဆိ<ငရ်ာ ကိစdရပ်များအတွက် စည်းGံ<းလOံ7ေဆာ်မOသည် လက်ခံယံ< 

Uကည်ေစ(ိ<ငေ်သာ အေUကာငး်ြပချက်များကိ< အသံ<းြပ>ကာ (ိ<ငင်ေံရး()င့ ်

လ<ပ်ငနး်ေဆာငရွ်က်မOဆိ<ငရ်ာ ပတ်ဝနး်ကျငကိ်< နက်GO ိငး်စွာ သြိမငန်ား 

လည်မOL)ိထားေUကာငး်ကိ< သက်ေသြပသပါက သသိာထငL်)ားေသာ အ 

ကျိ>းသက်ေရာက်မOL)ိ(ိ<ငသ်ည်။ စည်းGံ<းလOံ7ေဆာ်မOတွင ် ကွနရ်က်ချိတ် 

ဆက်ြခငး်၊ အေရးကိစdတစခ်<၏ အစတ်ိပိ<ငး်တစရ်ပ်အား လ<ပ်ေဆာင ်

ချက်()င့ ် လNထ<အေရးစစီဥ်ေဆာငရွ်က်ချက်များ၊ ေဆွးေ(းွမည့ ် အ 

ေUကာငး်အရာ သတ်မ)တ်ြခငး်()င့ ် မNဝါဒပံ<စြံပ>မO၊ အေကာငအ်ထည်ေဖာ် 

ြခငး်()င့ ်ေစာင့U်ကည့ေ်လလ့ာြခငး်တိ< ့ ပါဝင(်ိ<ငပ်ါသည်။ စည်းGံ<းလOံ7ေဆာ် 

မO ဆိ<သည်မ)ာ လံ<ြခံ>ေရးကp စည်းမျnးများ()င့ ်ကျင့ထံ်<းများကိ< ြပ>ြပင ်

ေြပာငး်လဲရန ်စnးစားြပငဆ်ငထ်ားေသာ လiတ်ေတာ်ကိ<ယ်စားလ)ယ်များ၊ 

အစိ<းရ()င့ ်လံ<ြခံ>ေရးအရာL)ိများ()င့ ်ေဆွးေ(းွမOအပါအဝင ်ဆက်လက်ထိ 

ေတွ7 ြပ>လ<ပ်ရာတွင ် အဆငေ်ြပေချာေမွ7ေစရန ် ကNညီေဆာငရွ်က်ေပး 

ြခငး်ကိ< အများအားြဖင့ဆိ်<လိ<သည်။ စည်းGံ<းလOံ7ေဆာ်မOတွင ် ဆက်လက် 

ပါဝင(်ိ<ငသ်ည်များမ)ာ ရည်ရွယ်ချက်တစခ်<အတွက် လNထ<ေထာက်ခံမOပိ< 

မိ<ရL)ိရန ်ဦးတည်သတ်မ)တ်ထားေသာ လOပ်L)ားမOများေသာ်လည်းေကာငး် 

()င့ ်ေဒသတွငး်()င့ ်(ိ<ငင်တံကာအဖဲွ7အစည်းများ သိ<မ့ဟ<တ် ကွနရ်က်များ 

ကိ< အသက်ဝငေ်စြခငး်ကိစdေသာ်လည်းေကာငး် ပါဝင(်ိ<ငသ်ည်။ 

လံ4ြခံFေရးက\အား ေကာငး်မွန်သည့်အ4ပ်ချFပ်မHေပးေရး (SSG) ?@င
့
 ်

လံ4ြခံFေရးက\အား ြပFြပငေ်ြပာငး်လေဲရး (SSR) 

ြပည်သNလံ့<ြခံ>ေရးအား ေဆာငရွ်က်ေပးြခငး်၊ စမံီခန ့ခဲွ်ေပးြခငး်()င့ ် ေစာင့ ်

Uကည့ထိ်နး်ေကျာငး်ေပးြခငး်တိ<တွ့င ်ေကာငး်မွနသ်ည့ ် အ<ပ်ချ>ပ်ေရးအ 

ေြခခံမNများအား အသံ<းချကျင့သ်ံ<းပံ<ကိ< ေကာငး်မွန်သည့် SSG က ေဖာ်ြပ 

ေပးပါသည်။ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်SSG အေြခခံမNများမ)ာ တာဝနခံ်ြခငး်L)ိ 

မO၊ ပွင့လ်ငး်ြမငသ်ာြခငး်L)ိမO၊ တရားဥပေဒစိ<းမိ<းြခငး်L)ိမO၊ ပNးေပါငး်ပါဝင ်

(ိ<ငမ်O၊ တံ< ့ြပနေ်ြဖL)ငး်(ိ<ငမ်O၊ မ)နက်နထိ်ေရာက်မO()င့ ် စွမ်းေဆာငရ်ည်ြပည့ ်

ဝမO စသည်တိ< ့ြဖစပ်ါသည်။  

လံ4ြခံFေရးက\ဟNသည် လံ<ြခံ>ေရး ေဆာငရွ်က်ေပးသNများသာ မဟ<တ် 

ေပ - (ိ<ငင်အံဆင့(်)င့ ်ေဒသ(vရအဆင့ဆ်င့တိ်<L့)ိ လံ<ြခံ>ေရးအား စမံီခန ့ခဲွ်ရန ်

()င့ ် ေစာင့U်ကည့ထိ်နး်ေကျာငး်ေပးရန ် တာဝနL်)ိေသာ အဖဲွ7အစည်းများ 

အားလံ<း()င့ ်လNပ<ဂKိ>လ်များအားလံ<း လံ<ြခံ>ေရးကpတွင ်ပါဝငပ်ါသည်။ 

ေကာငး်မွန်ေသာ SSG အား အစြပFတည်ေထာငြ်ခငး်သည် လံ4ြခံFေရး 

က\အား ြပFြပငေ်ြပာငး်လေဲရး၏ ရည်မ@န်းချက်ပန်းတိ4ငပ်ငြ်ဖစ ်

သည်။ SSR ဟNသည်မ)ာ လံ<ြခံ>ေရးအား ေဆာငရွ်က်ေပးြခငး်၊ စမံီခန ့ခဲွ် 

ေပးြခငး်()င့ ် ေစာင့U်ကည့ထိ်နး်ေကျာငး်ေပးြခငး်ကိစdတိ<ကိ့< ပိ<မိ<မ)နက်နထိ် 

ေရာက်၍ ပိ<မိ<တာဝနခံ်မOL)ိေစြခငး် အလိ<င့)ာ ြပ>မNရာတွင ် ဒမိီ<ကေရစကီျ 
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သည့ ် အရပ်ဘက်ထိနး်ချ>ပ်မO၊ တရားဥပေဒစိ<းမိ<းမO()င့ ်လNအခွင့အ်ေရး 

အားေလးစားလိ<က်နာမO အစL)ိသည့ ်မNေဘာငတ်စခ်<အတွငး်မ) ြပ>လ<ပ်

ေဆာငရွ်က်ြခငး်အားြဖင့ ်(ိ<ငင်(ံ)င့ ်လNသားတိ<လံ့<ြခံ>ေရးကိ< တိ<းတက် 

ေကာငး်မွနေ်စမည့ ်(ိ<ငင်ေံရးလ<ပ်ငနး်စnြဖစက်ာ နည်းစနစဆ်နသ်ည့ ်

လ<ပ်ငနး်စnြဖစပ်ါသည်။ ရည်မ)နး်ချက်ပနး်တိ<ငမ်)ာ မ)နက်နထိ်ေရာက်မO()င့ ်

တာဝနခံ်ြခငး်L)ိမO ()စခ်<စလံ<းအား တိ<းတက်ေစရန ် ြဖစေ်နသမrကာလ 

ပတ်လံ<း SSR သည် ြပည်သNလံ့<ြခံ>ေရးအား ေဆာငရွ်က်ေပးြခငး်ကp၏ 

တစစ်တ်ိတစပိ်<ငး်ကိ<သာြဖစေ်စ သိ<မ့ဟ<တ် ကpစနစတ်စခ်<လံ<း လည် 

ပတ်ေစသည့ ် နည်းလမ်းကိ<ပငြ်ဖစေ်စ အဓိကအေလးေပးထား(ိ<ငပ်ါ 

သည်။ 

ယခ<ကဲသ့ိ<ေ့သာ အေြခခံအဓိပaာယ်ဖွင့ဆိ်<မOများကိ< ထပ်ဆင့သ်Lိ)ိလိ<ပါက 

SSR ေနာက်ခံအေUကာငး်အရာလက်စွမဲျားြဖစU်ကသည့ ်“လံ<ြခံ>ေရးကp

အား အ<ပ်ချ>ပ်မO”၊ “လံ<ြခံ>ေရးကpအား ြပ>ြပငေ်ြပာငး်လဲေရး” ()င့ ်“လံ< 

ြခံ>ေရးကp” တိ<ကိ့<ေကျးဇNးြပ>၍ ကိ<းကားပါ။  
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  အရပ်ဘက်အဖွဲ*အစည်းများသည် SSG ကိ4 တိ4းတက်ေစရန်အတက်ွ အစိ4းရ၏ အစိတအ်ပိ4ငး်အမျိFးမျိFးတိ4?့@င့ဆ်က်ဆရံာတငွ ်ကဲွြပားေသာ 

နည်းဗျeဟာများကိ4 အသံ4းြပFသည်။ 

 

  – 

  – 

  – 
  

– 

  – 

  – 

  – 

  
– 

  – 

  – 

  
– 

 

ဥပေဒြပFလOတေ်တာ်/လတွလ်ပ်ေသာ 

ေစာင်
့
[ကည့်ထန်ိးေကျာငး်ေရး အဖဲွ*များ 

အစိ4းရ၊ မAဝါဒချမ@တသ်Aများ၊ 

?ိ4ငင်ံ
့
ဝန်းထမ်းအဖဲွ* 

တရားစရီငေ်ရးက\၊ တရား`ံ4 းများ?@င်
့
 

ြပFြပငေ်ရးဌာနများ 

လံ?ြခHံေရးြပဿနာများZ *င ် ့ြဖစZ် ိ?ငေ်ြခ)*ိေသာ ေြဖ 

)*ငး်နညး်လမ်းများကိ? ဥပေဒြပHသ9များ သ)ိ*ိေအာင ်

ေဆာငရွ်က ်

လံ?ြခHံေရး ဥပေဒသစက်ိ? အ@ကြံပHပါ (သိ? ့) အဆိ?ြပH 

ချကမ်ျားအတကွ ်အချကအ်လကမ်ျား ေပးအပ် 

လ\တေ်တာ်ဆိ?ငရ်ာ ေမးြမနး်စံ?စမ်းမ:များကိ? ေတာငး် 

ဆိ? 

လံ?ြခHံေရးဆိ?ငရ်ာ ကစိ]ရပ်များတငွ ်မဲေပးြခငး်Z *င ် ့

ေစာင်@့ကည်ထ့နိး်ေကျာငး်မ:ဆိ?ငရ်ာ မ*တတ်မ်းများ 

ကိ? ြပညသ်9သ)ိ*ိေအာင ်ေဆာငရွ်က ်

အစိ?းရမ9ဝါဒများကိ? လ9သ)ိ*င@်ကား ထ?တြ်ပနြ်ခငး် 

(သိ? ့) လံ?ြခHံေရးဆိ?ငရ်ာ မ*တတ်မ်းများကိ? ြပHစ?ထား)*ိ 

လံ?ြခHံေရးဆိ?ငရ်ာ သင်ေ့လျာ်မည် ့မ9ဝါဒချမ*တြ်ခငး် 

လ?ပ်ငနး်စဥ်များအေပ^ အချကအ်လကမ်ျား ေပးအပ် 

လံ?ြခHံေရးZ *င ်ပ့တသ်က၍် အစိ?းရများZ *င ် ့Z ိ?ငင်ေံရးပါတ ီ

များကိ? သးီြခားရပ်တညခ်ျကမ်ျား ထား)*ိရန ်စညး်Oံ? း 

ေရွးေကာငး်ပွဲဆိ?ငရ်ာ ကတကိဝတမ်ျားကိ? အစိ?းရများ 

လိ?ကန်ာေစရန ်ေဆာငရွ်က ်

လံ?ြခHံေရးအား ေဆာငရွ်ကေ်ပးြခငး်၊ စမီံခန်ခ့ွေဲပးြခငး် 

Z *င ် ့ေစာင်@့ကည်ထ့နိး်ေကျာငး်ေပးြခငး်တိ?Z့ *င ်သ့ကဆ်ိ?င ်

သည် ့အမ:များကိ? တရားစွဆဲ ိ? 

ြပညသ်9လ9ထ?လံ?ြခHံေရး၊ တရားေရးေဆာငရွ်ကမ်:တိ?က့ ိ? 

ြဖည်စ့ကွမ်:ေပးသည် ့ဝနေ်ဆာငမ်:များကိ? ေပးအပ် 

အရညအ်ေသးွမီ တရားမUတေရးကVဆိ?ငရ်ာ ဝန ်

ေဆာငမ်:ကိ? ြပညသ်9များအား အသပိညာေပးြခငး်Z *င ် ့

ြပHြပငေ်ြပာငး်လေဲရးအတကွ ်ေထာကခ်အံားေပးြခငး် 

အရပ်ဘကအ်ဖဲွNအစညး်များ 
အသပိညာေပးြခငး် 

စညး်.ံ0 းေြပာဆိ0ြခငး် 
ေစာင်3့ကည့်ေလလ့ာြခငး်6 7င ် ့ြပညသ် 9၏ ထနိ်းေကျာငး်မ? 

အချကအ်လက@်7ာေဖွ၊ သ 0ေတသန67င ် ့ဆန်းစစခ်ျက  ်

ဝန်ေဆာငမ်?ေပးြခငး် 

ကိ4ယစ်ားြပFခံရြခငး် 

အများြပညသ်JလJထ8 

ပံ4 ၃ 
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ေစာင
့
[်ကည့်စစေ်ဆးြခငး်?@င

့
 ် အများြပည်သA၏ ေစာင

့
[်ကည့်ထန်ိး 

ေကျာငး်မH - လံ<ြခံ>ေရးဆိ<ငရ်ာ သးီြခား ကိစdရပ်များ သိ<မ့ဟ<တ် ကျင့သ်ံ<းပံ< 

များကိ< ပွင့လ်ငး်ြမငသ်ာgပီး တစသ်မတ်တည်းြဖစေ်သာ နည်းလမ်းြဖင့ ်

စနစတ်ကျစစေ်ဆးUကည်GOြခငး်ြဖင့ ် အရပ်ဘက်အဖဲွ7အစည်းများသည် 

လံ<ြခံ>ေရးကp၏ စွမ်းေဆာငရ်ည်ကိ< ေစာင့U်ကည့ြ်ခငး်()င့ ်ထိနး်ေကျာငး် 

ြခငး်တိ< ့ ြပ>လ<ပ်(ိ<ငသ်ည်။ ေစာင့U်ကည့ြ်ခငး်()င့ ် ထိနး်ေကျာငး်ြခငး်တိ< ့ ြပ> 

လ<ပ်ရာတွင ် အစိ<းရလ<ပ်ေဆာငခ်ျက်များ၏ အကျိ>းသက်ေရာက်မOကိ< 

မ)တ်တမ်းတငြ်ခငး်()င့ ် ေလလ့ာဆနး်စစရ်န ် jကိ>းပမ်းgပီး အစိ<းရလ<ပ် 

ေဆာငခ်ျက်များကိ< တိ<းတက်ေကာငး်မွနေ်စမည့ ်နည်းလမ်းများကိ< အUကံ 

ြပ>သည်။ အရပ်ဘက်အဖဲွ7အစည်းများ၏ ေစာင့U်ကည့ြ်ခငး်()င့ ် ထိနး် 

ေကျာငး်ြခငး်များသည် အလဲွသံ<းစားြပ>မO သိ<မ့ဟ<တ် မ)ားယွငး်မOြပ>လ<ပ် 

(ိ<ငသ်ည့ ် အလားအလာL)ိသည့ေ်နရာတွင ် အချက်ေပးသကိံ< ြဖစေ်ပhေစ 

(ိ<ငေ်သာေUကာင့ ် ယငး်ကိ< တစခ်ါတစရံ်တွင ် “ေစာင့U်ကည့ေ်လလ့ာသN 

(watch-dog)” လ<ပ်ေဆာငခ်ျက်ဟ<ေခhသည်။ အရပ်ဘက်အဖဲွ7အစည်း 

များသည် ဥပေဒများကိ< ေလးစားလိ<က်နာမOL)ိမL)ိ၊ မNဝါဒများကိ< လိ<က်နာ 

ြခငး် သိ<မ့ဟ<တ် စ(ံOနး်များကိ< ထိနး်သမ်ိးထားြခငး် L)ိမL)ိ စစေ်ဆး(ိ<င ်

သည်။ အရပ်ဘက်အဖဲွ7 အစည်းများသည် အစိ<းရ၏ jကီးUကပ်ထိနး် 

ေကျာငး်မOစနစမ်ျား အြပငဘ်က်တွင ် ရပ်တည်ေနေသာေUကာင့ ် တစလဲွ် 

သံ<းစွမဲO()င့ ်အလဲွသံ<းစားလ<ပ်မOဆိ<ငရ်ာများ မြဖစပွ်ားေစရန ်အတားအဆီး 

များကိ< ဖနတီ်းေပးြခငး်အားြဖင့ ် (ိ<ငင်အံစိ<းရ၏ လံ<ြခံ>ေရးကpအေပh 

စတ်ိချယံ<Uကည်(ိ<ငမ်O()င့ ် အများလက်ခံတရားဝငမ်Oတိ<ကိ့< အရပ်ဘက်အ 

ဖဲွ7အစည်းများ၏ လွတ်လပ်စွာတည်L)ိမOက တိ<းြမင့ေ်စသည်။ လံ<ြခံ>ေရး 

ကpသည် ဒမိီ<ကေရစနီည်းကျ အ<ပ်ချ>ပ်ေရးမNေဘာငမ်ျားအတွငး် 

တရားဥပေဒ စိ<းမိ<းေရး()င့ ် လNအ့ခွင့အ်ေရးကိ< ေလးစားလိ<က်နာေUကာငး် 

ေသချာေစရန ် ြမငသ်ာ၍ တက်Éကေသာ အားထ<တ်မOကိ< အရပ်ဘက် 

အဖဲွ7အစည်းများ၏ လံ<ြခံ>ေရးကpအေပh ေစာင့U်ကည့ေ်လလ့ာြခငး်အ 

တွငး် ထည့သွ်ငး်ေဆာငရွ်က်ေသာအခါတွင ် SSG အား ြမ
s
င့တ်ငမ်Oြဖစ ်

ေစပါသည်။ 

အချက်အလက်X@ာေဖွြခငး်လ4ပ်ငန်းစဥ၊် သ4ေတသန?@င
့
 ် ေလ့လာဆန်းစစ ်

မHလ4ပ်ငန်း - အရပ်ဘက်အဖဲွ7အစည်းများသည် လံ<ြခံ>ေရးဆိ<ငရ်ာကိစdရပ် 

များတွင ် ယငး်တိ<၏့ပါဝငပ်တ်သက်မOကိ< ပ့ံပိ<းရန ် တိကျမ)နက်နေ်သာ 

သတငး်အချက်အလက်များ()င့ ်တစေ်ပါငး်တစပ်ါတည်း ေလလ့ာဆနး်စစ ်

မOလ<ပ်ငနး်အေပh မ)ီခိ<ေနရပါသည်။ လံ<ြခံ>ေရး()င့ ် တရားမrတမOဆိ<ငရ်ာ 

ေခါငး်စnများအေပh စnဆက်မြပတ်လ<ပ်ေဆာငြ်ခငး်အားြဖင့ ် မNဝါဒချ 

မ)တ်ြခငး်ကိ< သက်ေရာက်မOြပ>ြခငး်၊ ရပ်ရွာလNထ<၏ လိ<အပ်ရာများ()င့ ်

အကျိ>းစးီပွားများအေပh ထိ<းထွငး်သြိမငမ်Oကိ< ပ့ံပိ<းေပးြခငး်၊ လံ<ြခံ>ေရး 

ကpကိ< ပိ<မိ<ထိေရာက်စွာ ေစာင့U်ကည့ေ်လလ့ာေပးြခငး်၊ အစိ<းရ၏ 

သတငး်ြပနU်ကားေရး()င့ ် မNဝါဒများ ချမ)တ်ြခငး်တိ<ကိ့< တိ<းတက်မOL)ိေစ 

ြခငး်()င့ ် ြဖည့စွ်က်မOြပ>ေပးြခငး် စသည်တိ<ကိ့< ြပ>လ<ပ်(ိ<ငရ်န ် အရပ်ဘက် 

အဖဲွ7အစည်းများသည် အထNးတတ်သနိားလည်ထားေသာ ကÑမ်းကျငမ်Oအ 

ရည်ချငး်များ()င့ ် အသပိညာကိ< ဖံွ7 gဖိ>းတိ<းတက်ေစရန ် ြပ>လ<ပ်ေလL့)ိ 

သည်။ အရပ်ဘက်အဖဲွ7အစည်းများ၏ ပNးေပါငး်ပါဝငမ်Oကိ< ပွင့လ်ငး်စွာ 

လက်ခံ(ိ<ငေ်သာ လံ<ြခံ>ေရးကpတစခ်<သည် အရပ်ဘက်အဖဲွ7အစည်းများ 

က ေပးအပ်ေသာ သတငး်အချက်အလက်၊ ေလလ့ာဆနး်စစခ်ျက်()င့ ်

အUကံဉာဏ ်စသည်တိ<မ့) အကျိ>းေကျးဇNးကိ< ရL)ိ(ိ<ငပ်ါသည်။ ဤနည်းအား 

ြဖင့ ်အရပ်ဘက်အဖဲွ7အစည်းများသည် လံ<ြခံ>ေရးအေပh စမံီခန ့ခဲွ်မO၊ ေစာင့ ်

Uကည့ထိ်နး်ေကျာငး်မO()င့ ် ဝနေ်ဆာငေ်ပးမOတိ<ကိ့< တိ<က်Gိ<က်လiမ်းမိ<း(ိ<ငg်ပီး 

စိ<းရိမ်ရသည့ကိ်စdရပ်များအတွက် သတငး်မီဒယီာ()င့ ် ပိ<မိ<များြပားေသာ 

လNထ<ကိ< အသေိပးရန ်ကNညီေပး(ိ<ငသ်ည်။ 

ဝန်ေဆာငမ်Hေပးအပ်ြခငး် - တစခ်ါတစရံ်တွင ် အရပ်ဘက်အဖဲွ7အစည်း 

များသည် (ိ<ငင်အံစိ<းရအေနြဖင့ ် လံ<ြခံ>ေရး()င့ ် တရားမrတမOဆိ<ငရ်ာ 

လ<ပ်ငနး်ေဆာငရွ်က်မOကိ< ြမင့မ်ားေစကာ အေထာက်အပ့ံြဖစေ်စသည့ ်

ဝနေ်ဆာငမ်Oများ (ဥပမာအားြဖင့၊် ရပ်ရွာအတွငး် ေစာင့U်ကည့ေ်စာင့ ်

ေL)ာက်ေပးမOများ၊ လ)ည့က်ငး်များ သိ<မ့ဟ<တ် ရပ်ရွာလNထ<ဖိ<ရမ်များ သိ<မ့ 

ဟ<တ် အေရးေပhတံ< ့ြပနေ်ရး ဆ(kအေလျာက် ဝနေ်ဆာငမ်Oများြဖစသ်ည့ ်

မီးသတ်အဖဲွ7များ၊ L)ာေဖွေရး()င့ ်ကယ်ဆယ်ေရး သိ<မ့ဟ<တ် အသက်ကယ် 

ေစာင့ေ်L)ာက်ြခငး် အကNအညီများမ)တစဆ်င့ ် တရားဥပေဒကိ< Uကပ်မတ် 

လိ<က်နာေစေရးလ<ပ်ငနး်တွင ် ရပ်ရွာပNးေပါငး်ေဆာငရွ်က်မO) ကိ< ေပးအပ် 

ပါသည်။ တစခ်ါတစရံ်တွင၊် အရပ်ဘက်အဖဲွ7အစည်းများသည် လံ<ြခံ>ေရး 

()င့ ် တရားမrတမOဆိ<ငရ်ာ လ<ပ်ငနး်ေဆာငရွ်က်မOကိ< (ိ<ငင်အံစိ<းရကေဆာင ်

ရွက်ေပးမOအား ြဖည့စွ်က်ေပးသည့ ် အကNအညီ သိ<မ့ဟ<တ် ဝနေ်ဆာင ်

မOများကိ< ပ့ံပိ<းေပးရနအ်တွက် လံ<ြခံ>ေရးေဆာငရွ်က်ေပးသNများ()င့ ် တိ<က် 

Gိ<က်အလ<ပ်လ<ပ်ပါသည် (ဥပမာ၊ ဥပေဒအUကံဉာဏ၊် ထိခိ<က်နစန်ာသN/ 

ကျáးလွနခံ်ရသNအား ပ့ံပိ<းကNညီမO သိ<မ့ဟ<တ် ေဆးဘက်ဆိ<ငရ်ာ()င့ ် လNမO 

ေရးဆိ<ငရ်ာ ဝနေ်ဆာငမ်Oများ အပါအဝင ် အြခားေသာ အရာများ)။ 

အထNးြပ>အေUကာငး်အရာများအတွက် သငU်ကားေလက့ျင့ေ်ပးမO (ဥပမာ 

အားြဖင့ ် မည်သNမည်ဝါ အေထာက်အထားကိစd သိ<မ့ဟ<တ် ရပ်ရွာြပဿ 

နာများအတွက် လံ<ြခံ>ေရးေဆာငရွ်က်ေပးသNများ သိ<မ့ဟ<တ် အရာL)ိတာ 

ဝနL်)ိသNများအား ေလက့ျင့သ်ငတ်နး်ေပးြခငး် သိ<မ့ဟ<တ် လံ<ြခံ>ေရး သိ< ့ 

မဟ<တ် တရားမrတမOဆိ<ငရ်ာ ကpGOေထာင့မ်ျားအတွက် ရပ်ရွာလNထ< 

အား ေလက့ျင့သ်ငတ်နး်ေပးြခငး်) ြပ>လ<ပ်ေပးရန ် အရပ်ဘက်အဖဲွ7အ 

စည်းများသည် လံ<ြခံ>ေရးကp()င့လ်ည်း အတNတကွ လ<ပ်ေဆာင(်ိ<င ်

သည်။  

အရပ်ဘကအ်ဖဲွNအစညး်များBCင့ ်အတJတက ွလ8ပ်ကိ8ငေ်ဆာငရွ်က ်

ြခငး်က Bိ8ငင်အံစိ8းရပိ8င ်လံ8ြခံ:ေရးBCင့ ်တရားမOတမ>ဆိ8ငရ်ာ အဖဲွN 

အစညး်များကိ8 မညသ်ိ8က့JညBီိ8ငမ်ညန်ညး်။ 

လံ<ြခံ>ေရးဆိ<ငရ်ာအေပh ေစာင့U်ကည့ထိ်နး်ေကျာငး်မO၊ စမံီခန ့ခဲွ်မO()င့ ်လံ<ြခံ> 

ေရးေဆာငရွ်က်ေပးမOဆိ<ငရ်ာ ကpGOေထာင့မ်ျားစွာကိ< အရပ်ဘက်အဖဲွ7 

အစည်းများသည် တိ<းြမ
s
င့ေ်ပး(ိ<ငသ်ည်။ SSG တငွ ် အရပ်ဘက်အဖဲွ*အ 

စည်းများ၏ ပAးေပါငး်ပါဝငမ်HဟAသည်မ@ာ အစိ4းရများသည် ၎ငး်တိ4
့

အ4ပ် 

ချFပ်ေသာ ြပည်သAများအေပJ တာဝန်ခံမH?@င
့
 ် တံ4

့
ြပန်ေဆာငရွ်က်ေပး 
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မHX@ိသင
့
သ်ည်ဟAေသာ အယAအဆအေပJ အေြခခံသည်။ အရပ်ဘက်အဖဲွ7 

အစည်းများ()င့ ်နးီကပ်စွာလ<ပ်ေဆာငြ်ခငး်ဟNသည်မ)ာ - 

– လံ4ြခံFေရး?@င
့
 ် တရားမGတမH ေဆာငရွ်က်ေပးသAများသည် ပိ4မိ4ကjမ်း 

ကျငk်ပီး ထေိရာက်မHX@ိလာ?ိ4ငသ်ည် - ထိေရာက်ေသာ ြပည်သNလNထ< 

၏ ေစာင့U်ကည့ထိ်နး်ေကျာငး်မOအတွက်လိ<အပ်သည်မ)ာ အရပ်ဘက် 

အဖဲွ7အစည်းများအေနြဖင့ ် လံ<ြခံ>ေရးကp၏ ေဆာငရွ်က်ချက်()င့ ်

ပတ်သက်သည့ ် GOေထာင့က်pအားလံ<း()င့ ် အကÑမ်းတဝငL်)ိရနြ်ဖစ ်

ကာ ယငး်အရပ်ဘက်အဖဲွ7အစည်းများ၏ ထိ<းထွငး်သြိမငမ်Oသည် လံ< 

ြခံ>ေရးေဆာငက်ျဥ်းေပးမOအတွက် ပိ<မိ<ေကာငး်မွနေ်သာ နည်းလမ်း 

သစမ်ျားကိ< L)ာေဖွရန ်ကNညီေပး(ိ<ငပ်ါသည်။ 

– လံ4ြခံFေရး?@င
့
 ် တရားမGတမH ေဆာငရွ်က်ေပးသAများသည် ြပည်သAလA 

ထ4ေX@ *ေမာက် ေတွ*ဆံ4ေဆးွေ?းွမHများမ@တစဆ်င
့
 ်အများလက်ခံတရား 

ဝငမ်H?@င
့
 ် ယံ4[ကည်စတိခ်ျထိ4က်မHကိ4 ရX@ိသည်- အရပ်ဘက်အဖဲွ7အ 

စည်းများ၏ ပါဝငပ်တ်သက်ထိေတွ7ဆက်ဆံမOသည် ယံ<Uကည်မO()င့ ်

နားလည်မOတည်ေဆာက်ရန ် အေထာက်အကNြဖစေ်စသည့ ် အများ 

ြပည်သN()င့ ် လံ<ြခံ>ေရးကpအUကား ဆက်လက်ေဆွးေ(းွမOများကိ< 

ဖနတီ်းေပး(ိ<ငသ်ည်။ 

– လံ4ြခံFေရး?@င
့
 ်တရားမGတမH ေဆာငရွ်က်ေပးသAများသည် ပဋပိကm?@င

့
 ်

အ[ကမ်းဖက်မHများကိ4 ပိ4မိ4ေကာငး်မွန်စွာ တားဆးီ?ိ4ငသ်ည်- အရပ် 

ဘက်အဖဲွ7အစည်းများသည် အUကမ်းဖက်မOကိ< ြဖစေ်စ(ိ<ငသ်ည့ ်မေကျ 

နပ်ချက်များ()င့ ် ထိလွယ်L)လွယ် အားနည်းချက်များကိ< ကNညီ ခဲွြခား 

သတ်မ)တ်ေပး(ိ<ငသ်ည့အ်ြပင ် jကိ>တငတ်ားဆီးေရး()င့ ် ေလrာခ့ျေရး 

တိ<အ့တွက် ပိ<မိ<ေကာငး်မွနေ်သာ ေရL)ည်အကျိ>းေမrာ် ေဆာငရွ်က်ပံ< 

နည်းလမ်းများ ေဖာ်ေဆာင(်ိ<ငရ်န ်(ိ<ငင်ပိံ<ငအ်ဖဲွ7အစည်းများကိ< ကNညီပ့ံ 

ပိ<းေပး(ိ<ငပ်ါသည်။ 

အရပ်ဘကအ်ဖဲွNအစညး်များသည ်မလံ8ြခံ:မ> အေြခအေနကိ8 မည ်

သည့အ်ချိန်တငွ ်ပိ8မိ8ဆိ8းရွားသာွးေစသနညး်။ 

အရပ်ဘက်အဖဲွ*အစည်းများသည် အkမဲတမ်း ဒမိီ4ကေရစနီည်းကျြခငး် 

သိ4
့

မဟ4တ ်လAထ4၏ လိ4အပ်ရာများ သိ4
့

မဟ4တ ်အကျိFးစးီပွားများကိ4 အkမဲ 

တမ်း ကိ4ယစ်ားြပFြခငး် မဟ4တသ်လိ4 ယငး်တိ4
့

အား ပါဝငေ်စြခငး်အား 

ြဖင
့
 ် လံ4ြခံFေရးက\အေပJ ထေိရာက်ေသာ ေစာင

့
[်ကည့်ထန်ိးေကျာငး် 

မHကိ4 အလိ4အေလျာက် ြဖစေ်ပJေစမည်မဟ4တပ်ါ။ အရပ်ဘက်အဖဲွ7 

အစည်းများသည် ယငး်တိ<အ့တွငး် ပါ၀ငေ်နေသာ ြပည်သNများ မတNကဲွ 

ြပားမOြဖစေ်နUကသည့အ်တိ<ငး် မတNကဲွြပားမOL)ိသည်။ ဆိ<လိ<သည်မ)ာ 

အများြပည်သN၏ အကျိ>းစးီပွားအတွငး် မည်သည့အ်ရာများပါဝငေ်န 

သည့ဆိ်<သည့ေ်ပh အြမငအ်မျိ>းမျိ>းများစွာ L)ိgပီး ေစာ်ကားမOေြမာက်သည် 

သိ<မ့ဟ<တ် လက်ခံ(ိ<ငဖွ်ယ်မL)ိဟ< အြခားသNများက သတ်မ)တ်ထားသည့ ်

အြမငမ်ျားကိ< အြခားတစဖ်က်က ေထာက်ခံအားေပးမOလည်း L)ိေန(ိ<င ်

ပါသည်။  

ကဲွြပားgပီး ဆန ့က်ျငဘ်က်ြဖစေ်သာ အြမငမ်ျားသည် ဒမိီ<ကေရစ၏ီ 

အစတ်ိအပိ<ငး် ြဖစသ်ည်။ သိ<ေ့သာ်လည်း အေြခခံလွတ်လပ်ခွင့(်)င့ ်

လNအ့ခွင့အ်ေရးကိ< ကန ့သ်တ်ရနေ်သာ်လည်းေကာငး်၊ ဒမိီ<ကေရစမီဆန ် 

ေသာ တနဖိ်<းများ သိ<မ့ဟ<တ် ပဋပိကb()င့ ်အUကမ်းဖက်မOကိ< လOံ7ေဆာ်မOများ 

အား ေထာက်ခံအားေပးရနေ်သာ်လည်းေကာငး် အရပ်ဘက်အဖဲွ7အစည်း 

များက jကိ>ပမ်းမOြပ>ေသာအခါတွင ်အရပ်ဘက်အဖဲွ7အစည်းများ၏ လOပ် 

L)ားတက်ÉကမOများက မလံ<ြခံ>မOကိ< အေထာက်အကNြပ>(ိ<ငသ်ည်။ 

အရပ်ဘက်အဖဲွ7အစည်းများသည် မရည်ရွယ်ထားေသာ ေနာက်ဆက်တဲွ 

အကျိ>းဆက်များမ)တစဆ်င့ ် မလံ<ြခံ>မOကိ< အေထာက်အကNြဖစေ်စ(ိ<င ်

သည်။ အရပ်ဘက်အဖဲွ7အစည်းများမ) ပါဝငေ်ဆာငရွ်က်သNများအေနြဖင့ ်

ေအာက်ပါတိ<ကိ့< ေဆာငရွ်က်ေသာအခါ ထိ<ကဲသ့ိ< ့ြဖစ(်ိ<ငသ်ည် - 

– ေဒသတွငး် အရည်အချငး် L)ိသNများအား ြပည်သN ့ အခနး်ကpများမ) 

ထွက်ခွာgပီး ပိ<မိ< ေကာငး်မွနေ်သာ လ<ပ်ငနး်ခွင ်အေြခအေနများL)ိသည့ ်

(ိ<ငင်တံကာ အရပ်ဘက်အဖဲွ7အစည်းများ()င့ ်ပNးေပါငး်ရန ်မက်လံ<းများ 

ချမ)တ်ြခငး်၊ 

– အစိ<းရ၏ လ<ပ်ငနး်ေဆာငတ်ာလည်ပတ်မOများကိ< အားေကာငး်ေစရ 

မည့အ်စား အစားထိ<းမOြပ>လ<ပ်ကာ အစိ<းရအေနြဖင့ ်ကိ<ယ်ပိ<ငေ်ြဖL)ငး် 

နည်းလမ်းများကိ< L)ာေဖွြခငး်မ) အစိ<းရများကိ< တားဆီးြခငး်၊ 

– ဝနေ်ဆာငမ်Oဌာနဆိ<ငရ်ာများကိ< အစတ်ိစတ်ိကဲွြပားေစြခငး်()င့ ် အမျိ>း 

မျိ>းေသာ အဖဲွ7အစည်းများအUကား ပNးေပါငး်ေဆာငရွ်က်မOကိ< ေဘာင ်

ခတ်ကန ့သ်တ်ြခငး်၊ 

– လNအ့ဖဲွ7အစည်းအတွငး် ချနလ်)ပ်ဖယ်ထ<တ်၍ ပိ<ငး်ြခားမOများကိ< အြမစ ်

တွယ်ေစေသာ သးီသန ့အ်ဖဲွ7ဝငြ်ဖစမ်Oဓေလကိ့< ထွနး်ကားေစြခငး်ြဖင့ ်

လNထ<ကိ< အစတ်ိစတ်ိကဲွြပားေစြခငး်၊ 

– ေရL)ည်မတည်တံ(့ိ<ငေ်သာ ()င့/်သိ<မ့ဟ<တ် မိမိကိ<ယ်ကိ< အကျိ>းL)ိေစ 

မည့ ်စမံီချက်များကိ< ြမ
s
င့တ်ငအ်ားေပးြခငး်၊ 

– မည်သN ့ အေပhကိ<မr တာဝနခံ်မOမL)ိဘ ဲ လOပ်ငနး်များကိ< ေဆာငရွ်က် 

ြခငး်။ 

လံ<ြခံ>ေရးအေပh လNထ<၏ ေစာင့U်ကည့ထိ်နး်ေကျာငး်မOသည် (ိ<ငင်ေံတာ် 

၏လံ<ြခံ>ေရးအကျိ>းအလိ<င့)ာ (ိ<ငင်အံစိ<းရက လrိ>7 ဝ)က်အပ်မOထားL)ိရန ်

လိ<အပ်ချက်()င့ ် တစခ်ါတစရံ် ထိပ်တိ<က်ေတွ7ကာ ဆနက်ျငမ်Oြဖစ(်ိ<င ်

သည်။ (ိ<ငင်ေံတာ်လံ<ြခံ>ေရး သိ<မ့ဟ<တ် ြပည်သNလNထ<တွငး် တည်gငမ်ိေရး 

ဆိ<ငရ်ာ လက်ခံ(ိ<ငသ်ည့ ်တရားဝငအ်ေUကာငး်ြပချက်များအတွက် အချိ>7 

ေသာအေြခခံအခွင့အ်ေရးများကိ< ကန ့သ်တ်မOြပ>လ<ပ်(ိ<ငသ်ည့ ် (ိ<ငင်အံ 

စိ<းရများ၏ လ<ပ်ပိ<ငခွ်င့ ် အခွင့အ်ေရးကိ< (ိ<ငင်တံကာ ဥပေဒက အသအိ 

မ)တ်ြပ>ပါသည်။ သတငး်အချက်အလက်ကိ< လrိ>ဝ)က်ချက်အြဖစ ်

အမျိ>းအစားသတ်မ)တ်ြခငး်အတွက် L)ငး်လငး်ေသာ လ<ပ်ငနး်စဥ်များ 

သည် လrိ>7 ဝ)က်ထားရန ်လိ<အပ်မO()င့အ်တN သတငး်လွတ်လပ်ခွင့ကိ်< ဟန ်

ချက်ညီမO ြဖစေ်စ(ိ<ငသ်ည်။  



DCAF ၏ SSR ေနာက်ခံအေ1ကာငး်အရာလက်စွ ဲ| အရပ်ဘက်ဖဲွအစညး်များ (Civil Society) 

 10 

 
 

  

အရပ်ဘကအ်ဖဲွNအစညး်များ အဘယသ်ိ8ေ့သာ စန်ိေခYချကမ်ျား 

ကိ8 ရငဆ်ိ8ငရ်ပါသနညး်။ 

လွတလ်ပ်စွာ အသငး်အပငး်ဖဲွ*စည်းခွင
့
?်@င

့
 ် လွတလ်ပ်စွာေြပာဆိ4ခွင

့
 ်

အားြဖင့ ် အရပ်ဘက်အဖဲွ7အစည်းများ၏ အေတွးအြမငမ်ျားကိ< လNအ 

များထံ ဆက်သွယ်ေြပာဆိ<(ိ<ငg်ပီး (ိ<ငင်ေံရးအပိ<ငး်မ) ေထာက်ခံေပးမOကိ< 

စ<စည်း(ိ<ငမ်ည်ြဖစသ်ည်။ ဤကဲသ့ိ<ေ့သာ လွတ်လပ်ခွင့မ်ျားသည် (ိ<ငင်တံ 

ကာ လNအ့ခွင့အ်ေရး စာချ>ပ်များ()င့ ် (ိ<ငင်အံများစ<၏ ဖဲွ7စည်းပံ<အေြခခံ 

ဥပေဒများတွင ် အသအိမ)တ်ြပ>ခံရသည် - အရပ်ဘက်အဖဲွ7အစည်းများ 

၏ တက်ÉကလOပ်L)ားမOများက ယငး်အခွင့အ်ေရးများ တိ<က်စားခံရြခငး်မ) 

ကNညီ ကာကွယ်ေပးသည်။ အစိ<းရသည် လံ<ြခံ>ေရးကpကိ< အသံ<းြပ>၍ 

ယငး်အခွင့အ်ေရးများ()င့ ် အြခားအရပ်ဘက်ဆိ<ငရ်ာ()င့ ် (ိ<ငင်ေံရးဆိ<ငရ်ာ 

အခွင့အ်ေရးများကိ< ကန ့သ်တ်လာသည့အ်ခါ အရပ်ဘက်အဖဲွ7အစည်း 

များသည် ယငး်မNဝါဒကိ< လNသLိ)ငU်ကား ဆန ့က်ျငေ်Uကာငး် ထ<တ်ေဖာ် 

ေြပာဆိ<(ိ<ငသ်ည့ ်တစခ်<တည်းေသာ ေဆာငရွ်က်လ<ပ်ကိ<ငသ်N ြဖစေ်ကာငး် 

ြဖစ(်ိ<ငပ်ါသည်။  

လံ<ြခံ>ေရးဆိ<ငရ်ာကိစdရပ်များတွင ် လNထ<()င့ထိ်ေတွ7ဆက်ဆံ(ိ<ငမ်O သိ<မ့ 

ဟ<တ် မ)နက်နထိ်ေရာက်ေသာ ေစာင့U်ကည့ထိ်နး်ေကျာငး်မOေပးရန ်အရပ် 

ဘက်အဖဲွ7အစည်းများ၏စွမ်းရည်ကိ< အချိ>7ေသာစနိေ်ခhမOများက အဟန ့ ်

အတားြဖစေ်စသည် - 

– လံ<ြခံ>ေရးကpအား လiမ်းြခံ>လrက်L)ိသည့ ် လGိF* ဝ@က်ေရးထံ4းတမ်းအ 

စnအလာသည် လံ<ြခံ>ေရးကp၏ မNဝါဒများ()င့ ်လ<ပ်ေဆာငခ်ျက်များ 

ကိ< ထိနး်ည
s
ရိန ်သိ<မ့ဟ<တ် အများြပည်သNအား အသေိပးရန ် jကိ>းပမ်း 

ရာတွင ်ခက်ခဲေစသည်။ 

– အရပ်ဘက်ဆိ<ငရ်ာ လွတ်လပ်မO()င့ ်လNအ့ခွင့အ်ေရးတိ<အ့ား ေကျာ်လွန ်

၍ ?ိ4ငင်ေံတာ် လံ4ြခံFေရးကိ4 ဦးစားေပးြခငး် ေUကာင့ ်လံ<ြခံ>ေရးကpမ) 

တာဝနခံ်မOကိ< ေတာငး်ဆိ<ရနအ်တွက် နယ်ပယ်ေဘာငက်ျဥ်းေြမာငး် 

သွားပါေတာသ့ည်။ 

– အရပ်ဘက်အဖဲွ*အစည်းများသည် အဖဲွ*အစည်းဆိ4ငရ်ာစွမ်းရည်များ 

ချိF *တဲေ့န?ိ4ငြ်ခငး် - ဥပမာ၊ လံ<ြခံ>ေရးကိစdရပ်များတွင ်ပညာရပ်ကÑမ်း 

ကျငမ်O၊ အဓိက ကျသည့ ် အသပိညာ သိ<မ့ဟ<တ် မိမိကိ<ယ်မိမိ လံ< 

ေလာက်ေသာ ပိ<င(်ိ<ငစ်တ်ိချမOတိ< ့ြဖစက်ာ၊ ထိ<ေ့Uကာင့ ် လံ<ြခံ>ေရးကp 

()င့ ်တနး်တNညီတN ထိေတွ7ဆက်ဆံရန ်ခက်ခဲမOL)ိြခငး်။ 

– ပွင
့
လ်ငး်ြမငသ်ာမH မX@ိြခငး်?@င

့
 ်သတငး်လွတလ်ပ်ခွင

့
 ်အကန

့
်အသတX်@ိ 

ေသာ ဥပေဒများသည် လံ<ြခံ>ေရးဆိ<ငရ်ာ ကိစdရပ်များတွင ်အရပ်ဘက် 

အဖဲွ7အစည်းများ ထိေရာက်စွာ လိ<က်ပါေဆာငရွ်က်စည်းGံ<းေြပာဆိ<ရန ်

လိ<အပ်ေသာ သတငး်အချက်အလက်များကိ< အရပ်ဘက်အဖဲွ7အစည်း 

များ ရL)ိြခငး်မ) တားဆီးထားြခငး်။ 

– အရပ်ဘက်အဖဲွ7အစည်းများ၏ လ<ပ်ငနး်ေဆာငတ်ာများကိ< လံ<ြခံ>ေရး 

ကp၏ အစတ်ိအပိ<ငး်များက ရနပံ်<ေငေွထာက်ပ့ံေပးြခငး်ေသာ်လည်း 

ေကာငး် သိ<မ့ဟ<တ် ယငး်တိ<(့ )င့ ် ပNးေပါငး်ေရွးချယ်ေသာအခါ အရပ် 

ဘက်အဖဲွ7အစည်းများအUကားတွင ် အများလက်ခံတရားဝငမ်H?@င
့
 ်

လွတလ်ပ်မHမX@ိေတာ
့
ြခငး်။ 

– လံ<ြခံ>ေရးကp၏ ပွင
့
လ်ငး်ြမငသ်ာမH?@င

့
 ်ဒမိီ4ကေရစနီည်းကျ တာဝန် 

ခံမHတိ4
့

အတက်ွ ပံ
့
ပိ4းကAညီမH မလံ4ေလာက်ြခငး်၊ ဒမိီ<ကေရစနီည်းကျ 

သည့ ် ေစာင့U်ကည့ထိ်နး်ေကျာငး်မOအား အေလးမထားဘ ဲ ြမနဆ်နထိ် 

ေရာက်မOဆိ<ငရ်ာ အေရးကိစdများကိ< အေလးေပးသည့ ် နည်းစနစပိ်<ငး် 

အကNအညီကိ<သာ အားသနေ်နြခငး်။ 

– လံ<ြခံ>ေရးကpအေပh ေစာင့U်ကည့ထိ်နး်ေကျာငး်မO()င့ ်ပတ်သက်သည့ ်

ကိစdရပ်များအတွက် အရပ်ဘက်အဖဲွ*အစည်းများအတငွး် ပAးေပါငး် 

ေဆာငရွ်က်ြခငး် သိ4
့

မဟ4တ ် စ4ေပါငး်လိ4က်ပါေဆာငရွ်က်စည်း`ံ4 းရန် 

ပျက်ကွက်ြခငး်။ အရပ်ဘက်အဖဲွ7အစည်းများကိ< အငအ်ားjကီးအ<ပ်စ< 

များက လiမ်းမိ<းထား(ိ<ငg်ပီး အြခားအြမငမ်ျား သိ<မ့ဟ<တ် အဖဲွ7အစည်း 

များကိ< ပစပ်ယ်ြခငး်သိ< ့ ဦးတည်သွားေစ(ိ<ငသ်ည်။  

– အထNးသြဖင့ ် အလဲွသံ<းစားလ<ပ်မO သိ<မ့ဟ<တ် ပဋပိကbြဖစခ့ဲ်ဖNးေသာ 

သမိ<ငး်ေနာက်ခံL)ိသည့ေ်နရာများတွင ် အရပ်ဘက်အဖဲွ*အစည်းများ 

?@င
့
 ်လံ4ြခံFေရးက\အ[ကား ယံ4[ကည်မHမX@ိြခငး်။  

– လံ<ြခံ>ေရးမNဝါဒ ြပ>စ<ေရးဆဲွေရးလ<ပ်ငနး်စဥ်()င့ ် အေကာငအ်ထည် 

ေဖာ်မOတွင ် ပAးေပါငး်ပါဝငခွ်င
့
မ်X@ိြခငး်သည် လံ<ြခံ>ေရး()င့ ် တရားမr 

တမOဆိ<ငရ်ာ မNဝါဒများ()င့ ် လ<ပ်ငနး်အစအီစဥ်ချမ)တ်ြခငး်တိ<ကိ့< လiမ်း 

မိ<းရနအ်လိ<င့)ာ အဓိက ဆံ<းြဖတ်ချက်ချမ)တ်သNများထံ လက်လ)မ်းမီ 

ေရာက်L)ိရန ်အရပ်ဘက်အဖဲွ7အစည်းများအတွက် ခက်ခဲမOL)ိေစသည်။ 
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ေနာကထ်ပ်ဖတစ်ရာ 

လံ#ြခ&ံေရးက+အေပ. ြပညသ်3လ3ထ#၏ ေစာင့:်ကည့ထ်နိး်ေကျာငး်မ? 
ဆိ#ငရ်ာ  

– Augustin	Loada	and	Ornella	Moderan		 
Tool	6:	Civil	Society	Involvement	in	Security	
Sector	 
Reform	and	Governance	 
In	Toolkit	for	Security	Sector	Reform	and	

Governance	in	West	Africa,	edited	by	Ornella	

Moderan	Geneva:	DCAF,	2015. 

– Eden	Cole,	Kerstin	Eppert	and	Katrin	Kinzelbach	

(eds.)	Public	Oversight	of	the	Security	Sector:		A	
Handbook	for	Civil	Society	Organizations	DCAF,	
UNDP,	2008. 

လံ#ြခ&ံေရးတငွ ်အရပ်ဘကအ်ဖွဲFအစညး်များ၏ အခနး်က+ဆိ#ငရ်ာ – 
– Marina	Caparini,	Philipp	Fluri	and	Ferenc	Molnar	

(eds.)	Civil	Society	and	the	Security	Sector:		
Concepts	and	Practices	in	New	Democracies	 

Berlin:	LIT	Verlag,	2006.	 

Case	studies	on	the	role	of	public	oversight	of	security: 
– Chandra	D.	Bhatta	 

Security	Sector	Reform	and	the	Role	of	
Oversight	Agencies:	Parliament,	Civil	Society	
and	Media	In	Changing	Security	Dynamics	in	
Nepal:		 
A	Collection	of	Essays,	edited	by	Rajan	Bhattarai	

and	 
Rosy	Cave	 
Kathmandu:	Nepal	Institute	for	Policy	Studies;		

London:	Saferworld,	2009. 

– Denise	Garcia	 
Not	Yet	a	Democracy:	Establishing	Civilian	 
Authority	over	the	Security	Sector	in	Brazil	
–	Lessons	for	Other	Countries	in	Transition	
Third	World	Quarterly,	35(3),	2014:	487-504. 

– Paul	Jackson	and	Peter	Albrecht	(eds.)	Security	
Sector	Reform	in	Sierra	Leone	1997–2007:	
Views	from	the	Front	Line	Geneva:	DCAF,	2010. 

– Diana	Garcia	and	others	 
Transcending	the	Long	Path:	
Recommendations	for	the	Security	of	Rural	
Women	in	Colombia	Bogota:	Corporation	for	
Research,	Social	and	 
Economic	Action	(CIASE);	Geneva:	DCAF,	2018. 

အရပ်ဘကအ်ဖွဲFအစညး်များ၏ ပါဝငက်3ညမီ?များဆိ#ငရ်ာ - 
– John	Gaventa	and	Gregory	Barrett	So	What	

Difference	does	it	Make?		 
Mapping	the	Outcomes	of	Citizen	Engagement	IDS	
Working	Paper	347.	Brighton:	Institute	of	

Development	Studies,	2010. 

– Karen	Barnes	and	Peter	Albrecht	 
Tool	9:	Civil	Society	Oversight	of	the	Security	 
Sector	and	Gender	 
In	Gender	and	SSR	Toolkit,	edited	by	Megan	Bastick	

and	Kristin	Valasek	DCAF,	OSCE/ODIHR,	UN-

INSTRAW,	2008. 

DCAF ၏ ထပ်ဆင
့
 ်အရငး်အြမစမ်ျား 

- DCAF က SSR ()င့ေ်ကာငး်မွနေ်သာ SSG တိ<၏့ ကpGOေထာင့အ်ား 

လံ<းအတွက် လက်စွသဲံ<းသည့အ်ရာ (tools) မျိ>းစံ<၊ လက်စွစဲာအ<ပ်များ 

()င့ ်လမ်းèiနမ်O မျိ>းစံ<ကိ< ထ<တ်ေဝသည် - များစွာေသာ အရငး်အြမစ ်

များ ကိ<လည်း အဂêလိပ်ဘာသာစကားြဖင့သ်ာမက အြခားဘာသာစ 

ကားများြဖင့လ်ည်း ရL)ိ(ိ<ငပ်ါသည် -  

အခမ့ဲ download ရယNရန ်www. dcaf.ch  

 

- DCAF-ISSAT လက်ေတွ7ကျင်သ့ံ<းေရး အသိ<ငး်အဝိ<ငး် website က SSR 

လ<ပ်ငနး်ေဆာငရွ်က်သNများအတွက် အွနလိ်<ငး်သငယ်NမO အရငး်အြမစ ်

အမျိ>းမျိ>းကိ< ဤတွင ်http://issat.dcaf.ch ရL)ိေစပါသည် 
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DCAF - လံ4ြခံFေရးက\အား အ4ပ်ချFပ်မHေပးေရးအတက်ွ ဂျီနီဗာစငတ်ာသည် ဒမိီ<ကေရစနီည်း 

ကျ အ<ပ်ချ>ပ်ေရး၊ တရားဥပေဒစိ<းမိ<းေရး၊ လNအ့ခွင့အ်ေရးအား ေလးစားလိ<က်နာမO()င့ ် ကျား-မ 

တနး်တNညီမrေရး စသည် ့ မNေဘာငအ်တွငး် (ိ<ငင်မံျား()င် ့ ယငး်တိ<၏့ ြပည်သNများ စသည်တိ<၏့ 

လံ<ြခံ>ေရးကိ< ြမ
s
င့တ်ငရ်န ် ရည်ရွယ်ပါသည်။ အားလံ<းပါဝငg်ပီး အားလံ<းပNးေပါငး်ေဆာငရွ်က်ေသာ 

ြပ>ြပငေ်ြပာငး်လဲမOများအားြဖင့ ်မိတ်ဖက်(ိ<ငင်မံျားအတွငး်L)ိ လံ<ြခံ>ေရးကpအေပh အ<ပ်ချ>ပ်မOေပး 

ေရးကိစdကိ< တိ<းတက်ေကာငး်မွနေ်စရနအ်တွက် မိတ်ဖက်(ိ<ငင်မံျား()င့ ် အဆိ<ပါမိတ်ဖက်(ိ<ငင်မံျား 

ကိ< ကNညီေနUကေသာ (ိ<ငင်တံကာအဖဲွ7အစည်းများကိ< ပ့ံပိ<းကNညီြခငး်ြဖင့ ် gငမ်ိးချမ်းေရး()င့ ် ဖံွ7 gဖိ>း 

တိ<းတက်ေရးကိ< ပိ<မိ<ေရL)ည်တည်တံေ့အာင ်၂၀၀၀ ခ<()စတွ်င ်စတငတ်ည်ေထာငခ်ျိနမ်)စ၍ DCAF 

သည် အေထာက်အကNြပ>ခ့ဲပါသည်။ DCAF သည် ဆနး်သစတီ်ထွငထ်ားေသာ အသပိညာထ<တ် 

က<နမ်ျားကိ< ဖနတီ်းေပးကာ စြံပ>သတ်မ)တ်ချက်များ()င့ ် အေလအ့ကျင့ေ်ကာငး်များကိ< ြမ
s
င့တ်င ်

ေပးgပီး ဥပေဒ()င့ ်မNဝါဒဆိ<ငရ်ာ အUကံဉာဏမ်ျားကိ< ပ့ံပိ<းေပးလrက် လံ<ြခံ>ေရးကpတွငး်L)ိ (ိ<ငင်အံ 

စိ<းရပိ<င(်)င် ့(ိ<ငင်အံစိ<းရပိ<ငမ်ဟ<တ်ေသာ ပါဝငပ်တ်သက်သNအဖဲွ7အစည်း ()စမ်ျိ>းလံ<း၏ စွမ်းေဆာင ်

ရည်တည်ေဆာက်မOကိ< အကNအညီေပးပါသည်။ 

 
 

 

DCAF ၏ ေကျးဇAးတငX်@ိမHအား ေဖာ်ြပြခငး်   

Ronja Harder ()င် ့ Jasper Linke တိ<အ့ား သ<ေတသနအား ထည်ဝ့ငက်NညီမO၊ စာေပေရးသား 

ေပးမO()င် ့တည်းြဖတ်ေပးမOအတွက်၊ 

Jenny Rouse အား အဂêလိပ်ဘာသာအား စစိစေ်ပးမOအတွက်၊ 

SwissTranslate အား ြပငသ်စဘ်ာသာသိ< ့ ဘာသာြပနဆိ်<ေပးမO()င် ့ စစိစတ်ည်းြဖတ်ေပးမO 

အတွက်၊  

ထိ< ့ြပင ်Petra Gurtner အား အြပငအ်ဆငပံ်<စ(ံ)င် ့ဒဇိီ<ငး်အတွက်။ 

စာစဥတ်ွမဲျားအတက်ွ အယဒ်တီာ  

Fairlie Chappuis 

ယခ4စာစဥအ်ား ကိ4းကားရန်  

DCAF - လံ<ြခံ>ေရးကpအား အ<ပ်ချ>ပ်မOေပးေရးအတွက် ဂျီနဗီာစငတ်ာ။ အရပ်ဘက်အဖဲွ7အ 

စည်းများ။ SSR ေနာက်ခံအေUကာငး်အရာ စာစnအတဲွများ။ Geneva: DCAF, 2019. 

© DCAF. SSR ေနာက်ခံအေUကာငး်အရာလက်စွမဲျားကိ< www.dcaf.ch တွငအ်ခမ့ဲရ(ိ<ငသ်ည်။ 

အသံ<းြပ>သNများသည် DCAF ကိ< credit ေပး အသအိမ)တ်ြပ>ေပးပါက ဤစာစဥ်ကိ< ကNးယNြဖန ့ ်

ေဝ(ိ<ငသ်ည်။ 

စးီပွားြဖစအ်သံ<းြပ>ရနမ်ဟ<တ်ပါ။ 
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