
  
SSR ေနာကခ်အံေ*ကာငး်အရာလကစ်ွ ဲ(SSR BACKGROUNDER) 

 
 

!ငမ်ိးချမ်းေရး လ-ပ်ငန်းစဥမ်ျား (Peace Processes) 

လံ#ြခ&ံေရးက+ ြပ&ြပငေ်ြပာငး်လေဲရးအား ေစစ့ပ်ည68ိ 9ငိး်ြခငး် 

ယခ#စာစ&အတွမဲျားအေ/ကာငး် 
SSR ေနာကခံ်အေ,ကာငး်အရာလကစွ်မဲျားသည ်(SSG) လံ;ြခံ=ေရးက>အား ေကာငး်မွန်သည့အ်;ပ်ချ=ပ်မAေပးေရးBCင့ ်(SSR) လံ; 

ြခံ=ေရးက>အား ြပ=ြပငေ်ြပာငး်လေဲရးတိ;တ့ငွ ်ပါဝငသ်ည့ ်ေခါငး်စHများBCင့ ်အယJအဆများကိ; ကျစလ်ျစြ်ပည့စ်ံ;စွာ မိတဆ်က ်

ေပးထားပါသည။် ယခ;စာစHအတွလဲိ;ကသ်ည ်Bိ;ငင်တံကာအေတွNအ,က=ံအေတာ်များများကိ; အေြခခံလOက ်ယေနေ့ခတ ် ြငငး်ခံ; 

ေဆးွေBးွမAများကိ; အBCစခ်ျ=ပ်ေဖာ်ြပကာ၊ အဓိကစကားလံ;း အသံ;းအBAန်းများကိ; SCငး်လငး်ေဖာ်ြပ၍၊ အဓိကအချကအ်ချာကျ 

သည့ ် အားUပိ=ငမ်Aများကိ; ြမငသ်ာေအာငြ်ပသေပးပါသည။် SSR ေနာကခံ်အေ,ကာငး်အရာလကစွ်မဲျားသည ် ေကာငး်မွန်ေသာ 

အ;ပ်ချ=ပ်မAေပးေရး သိ;မ့ဟ;တ ်ြပ=ြပငေ်ြပာငး်လေဲရးတိ;အ့တကွ ်သတသ်တမ်Cတမ်Cတြ်ဖစU်ပီးသား စနစပံ်;စမံျား၊ မJဝါဒများ သိ;မ့ 

ဟ;တ ်အ,ကြံပ=ချကမ်ျားကိ; ေ,ကာ်ြငာေပးြခငး်မဟ;တပ်ါပဲ ဖတY်AသJများက ေခါငး်စHတစခ်;ြခငး်စအီေပZတငွ ်၎ငး်တိ;၏့ အသ ိ

ပညာကိ; တိ;းချဲN Bိ;ငရ်န် ထပ်မံေလ့လာBိ;ငမ်ည့ ်ဖတY်Aစရာအရငး်အြမစမ်ျားကိ;သာ စစီHေပးြခငး်ြဖစပ်ါသည။် SSR ေနာကခံ်အ 

ေ,ကာငး်အရာလကစွ်မဲျားသည ် လံ;ြခံ=ေရးဆိ;ငရ်ာကစိ]၌ အ;ပ်ချ=ပ်မAေပးေရးBCင့ ် ြပ=ြပငေ်ြပာငး်လေဲရးတိ;တ့ငွ ် ပါဝငပ်တသ်က ်

သJများအတကွ ်ေကာငး်မွန်ေသာ SSG BCင့ ်SSR ဆိ;ငရ်ာ ယေနေ့ခတ ်နညး်လမ်းနညး်နာများကိ; နားလညသ်SိCိBိ;ငYံ်;သာမက BAကိ ်

BAကိခ်_တခ်_တ ်အကြဲဖတB်ိ;ငရ်န်အတကွပ်ါ အရငး်အြမစတ်စခ်;ပင ်ြဖစေ်ပသည။် 

ဤ SSR ေနာကခံ်အေ/ကာငး်အရာလကစွ် ဲအေ/ကာငး် 
ဤ SSR ေနာကခံ်အေ,ကာငး်အရာလကစွ်သဲည ် Uငမ်ိးချမ်းေရးလ;ပ်ငန်းစHများတငွ ်SSR ၏ အသငွအ်ြပငမ်ျား မညသ်ိ;S့Cိသည ်

ဆိ;သညB်Cင့ ်SSR သည ်လံ;ြခံ=ေရးနယပ်ယတ်ငွး်SCိ အြခားက>များ၊ တရားေရးနယပ်ယတ်ငွး်SCိ အြခားက>များ၊ ဒမိီ;ကေရစ ီ

အ;ပ်ချ=ပ်မAနယပ်ယတ်ငွး်SCိ အြခားက>များ စသညတ်ိ;B့ Cင့ ် မညသ်ိ;ခ့ျိတဆ်ကမ်ASCိသညက်ိ; SCငး်ြပသည။် ေစ့စပ်ညaBိAငိး်မAများကိ; 

ပံ;သငွး်ရာတငွ ်,ကားဝငေ်စ့စပ်ညaBိAငိး်ေပးသJများ၏ အခန်းက>တာဝန်များBCင့ ် နညး်ဗျcဟာများအပါအ၀င ် Uငမ်ိးချမ်းေရး 

လ;ပ်ငန်းစHများအတငွး် SSR ကိ; ထည့သ်ငွး်ြခငး်ကစိ]အား သကေ်ရာကေ်စေသာ အဓိကအေ,ကာငး်တရားအချိ=Nကိ; ေပZလငွေ်စ 

သည။် Uငမ်ိးချမ်းေရးလ;ပ်ငန်းစHများတငွ ် မညသ်ိ;ေ့သာ SSR အေရးကစိ]များကိ; ပံ;မCန်အားြဖင့ ် ထည့သ်ငွး်စဥး်စားေလ့မSCိ 

ေ,ကာငး်BCင့ ်SSR ကိ; ေစ့စပ်ညaBိAငိး်ေရးBCင့ ် အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ေရးကစိ]တိ;တ့ငွS်Cိေသာ အဓိကစန်ိေခZချက ် အချိ=Nကိ;လညး် 

ေဆးွေBးွေပးထားြပန်သည။် 

SSR ေနာကခံ်အေ/ကာငး်အရာလကစွ်သဲည ်ေအာကပ်ါေမးခွန်းများကိ# ေြဖဆိ#ေပးပါသည ်-- 
 SSG သည ်Uငမ်ိးချမ်းေရးလ;ပ်ငန်းစHများအတကွ ်အဘယေ်,ကာင့ ်ဗဟိ;ချကမ်ြဖစသ်နညး်။ စာမျက်()ာ ၂ 

 Uငမ်ိးချမ်းေရးလ;ပ်ငန်းစHများတငွ ်SSR သည ်မညသ်ည့အ်သငွအ်ြပငပံ်;စြံဖင့ ်ပါဝငB်ိ;ငသ်နညး်။ စာမျက်()ာ ၄ 

 Uငမ်ိးချမ်းေရးလ;ပ်ငန်းစHများတငွ ်SSR ၏ အဘယက်>များကိ; လျစလ်ျcYAထားေလ့SCိသနညး်။ စာမျက်()ာ ၇ 

 Uငမ်ိးချမ်းေရးလ;ပ်ငန်းစHများအတငွး်SCိ မညသ်ိ;ေ့သာ လံ;ြခံ=ေရး လ;ပ်ငန်းအစအီစဥမ်ျားသည ်SSR 

BCင့ ်သကဆ်ိ;ငသ်နညး်။  စာမျက်()ာ ၉ 

 Uငမ်ိးချမ်းေရးလ;ပ်ငန်းစHများအတွငး် SSR ကိ; ထည့်သငွး်ရန်ကိစ]အတွက် စိန်ေခZချက်များကား အဘယ်နည်း။ စာမျက်()ာ ၁၁ 
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SSG သည ်Uငမ်ိးချမ်းေရးလ;ပ်ငန်းစHများအတကွ ်အဘယ ်

ေ,ကာင့ ်ဗဟိ;ချကမ်ြဖစသ်နညး်။ 
!ငမ်ိးချမ်းေရးြဖစစ်.များသည် လ4အ့ဖဲွ9အစည်းတိ;ငး်အတွက် အေရးပါ 

ေသာ အချိနအ်ခါများြဖစရ်ာ၊ ထိ;အချိနအ်တွငး် Bိ;ငင်ေံတာ်အဖဲွ9အစည်း 

များ၊ Bိ;ငင်ေံတာ်၏ လ4ထ;BEင့ ်ဆက်ဆံေရး စသြဖင့ကိ်; ပဋပိကHတွငး် ပါဝင ်

ပတ်သက်သ4များက (ထပ်မံြပနလ်ည်) သတ်မEတ်ရာဝယ် တစခ်ါတစရံ် 

တွင ်အရပ်ဘက်လ4မNအဖဲွ9အစည်း၊ ြပည်သ4လ4ထ;တစရ်ပ်လံ;း စသည့သ်4တိ; ့ 

BEင့ ် တိ;ငပ်ငေ်ဆွးေBးွြခငး်အားြဖင့ ် ြဖစသ်ည်။ Pကားဝငေ်စ့စပ်ည
Q
BိNငိး်ေပး 

သ4များသည် အတိ;က်အခံဘက်တွငR်Eိ ပါဝငပ်တ်သက်သ4များအား ၎ငး်တိ; ့ 

အားလံ;း လက်ခံBိ;ငေ်သာ သေဘာတ4ညီချက်များကိ; ေပUထွက်လာေအာင ်

က4ညီြခငး်အားြဖင့ ်ဤေစ့စပ်ည
Q
BိNငိး်မNလ;ပ်ငနး်စ.ကိ; ေထာက်ပ့ံေပးေလR့Eိ 

Pကသည်။ !ငမ်ိးချမ်းေရးလ;ပ်ငနး်စ.အများစ;သည် တိ;ငး်ြပည်အတွငး်REိ 

အနာဂတ် SSG ၏ ပံ;ပနး်သZနကိ်; ကိ;ငတွ်ယ်ေဖာ်ေဆာငသ်ည်။ ေကာငး် 

မွနေ်သာ SSG သည် လ4ထ;၏ ကZအစတ်ိအပိ;ငး် အားလံ;းအား အPကမ်း 

ဖက်မNBEင့ ် အြခားအB[ရာယ်အမျိ\းမျိ\းထံမE အကာအကွယ်ေပးရန၊် တရား 

ေရးစနစယ်B[ရားများကိ; လက်လEမ်းမီရယ4သံ;းစွBဲိ;ငရ်နအ်ြပင ် လံ;ြခံ\ေရး 

ကိစ]BEင့ ်တရားေရးကိစ]တိ;ကိ့; ေဆာငရွ်က်ေပးသ4များကိ; ေကာငး်မွနေ်သာ 

အ;ပ်ချ\ပ်မNစည်းမျ.းများBEင့အ်ညီ စမံီခန ့ခဲွ်ရနB်Eင့ ် ဒမိီ;ကေရစနီည်းကျ 

ေစာင့P်ကည့ထိ်နး်ေကျာငး်ေရးစနစတွ်င ် တာ၀နခံ်မNREိေစရန ် ေသချာမNREိ 

ေစပါသည် (ေလးေထာင့ကွ်က်ကိ; Pကည့ပ်ါ)။ 

ေစ့စပ်ည
Q
BိNငိး်မNများတွင ်ေကာငး်မွနေ်သာ SSG ကိ;ထည့သွ်ငး်စ.းစားြခငး်

သည်   !ငမ်ိးချမ်းေရးြဖစစ်.တစခ်;ကိ; အေထာက်အက4ြပ\Bိ;ငရ်ာဝယ် -   

!ိ#ငင်ေံတာ်!*င့ ်!ိ#ငင်ေံတာ်မ*မဟ#တေ်သာ လံ#ြခံ3ေရးအဖဲွ:များအ<ကား အာ

ဏာခဲွေဝြခငး်အား ေစ့စပ်အကျိ3းေဆာငေ်ပးြခငး်!*င့ ်ကျိန်းေသေသချာ 

မDအချိ3:ကိ# ေထာက်ပ့ံေပးြခငး် - !ငမ်ိးချမ်းေရးလ;ပ်ငနး်စ.တစခ်;၌ SSR 

BEင့ ်လက်နက်ြဖ\တ်သမ်ိးေရး၊ တပ်ဖျက်သမ်ိးေရးBEင့ ်ြပနလ်ည်ေပါငး်စည်း 

ေရး (DDR) တိ;B့ Eင့ ် ပတ်သက်ေသာဆံ;းြဖတ်ချက်များသည် ပဋပိကHတွငး် 

ပါဝငပ်တ်သက်သ4များအား လံ;ြခံ\ေရးအာမခံချက်များ၊ လွတ်!ငမ်ိးချမ်း 

သာခွင့မ်ျားBEင့ ် လံ;ြခံ\ေရးကZတွင ် အာဏာခဲွေဝမNတိ;B့ Eင့ ် ပတ်သက်၍ 

REငး်လငး်မN စသည့ ်လံ;ြခံ\ေရးဆိ;ငရ်ာ မREငး်လငး်မNများကိ; ေြဖREငး်ေပးBိ;င ်

မည့အ်ရာများကိ; ေပးစွမ်းBိ;ငပ်ါသည်။ 

လ;ပ်ထံ;းလ;ပ်နည်းဆိ;ငရ်ာ အကျိ\းေကျးဇ4းများကိ;ေပးြခငး် - !ငမ်ိးချမ်းေရး 

လ;ပ်ငနး် စ.တစခ်;တွင ် SSG BEင့ ် ပတ်သက်၍ ေဆွးေBးွမNများသည် 

လ4သားBEင့ ် Bိ;ငင် ံလံ;ြခံ\ေရးအတွက် ဒမိီ;ကေရစနီည်းကျ အ;ပ်ချ\ပ်မNေပး 

ေရး၏ အကျိ\းေကျးဇ4းများBEင် ့ ပဋပိကHတွငး် ပါဝငပ်တ်သက်သ4များ 

ကိ; အကgမ်းတဝငR်Eိေစ!ပီး၊ !ငမ်ိးချမ်းေရး သေဘာတ4ညီမNတစခ်;တွင ်ယငး် 

၏ ပါဝငမ်Nသည် SSR အား ေနာက်ဆက်တဲွ အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ေဆာင ်

ရန ်အစိ;းရ၏ တစစ်ိ;က်မတ်မတ်REိမNကိ; တိ;းပွားေစသည်။  

ပဋပိကH ြဖစပွ်ားေစသည့် အေ<ကာငး်တရားများကိ# ကိ#ငတ်ယွေ်ြဖK*ငး် 

ြခငး် - လံ;ြခံ\မNကငး်မ့ဲြခငး်၊ လ4အ့ခွင့အ်ေရး ချိ\းေဖာက်မNများBEင့ ်တရားစ ီ

ရငေ်ရးအား လက်လEမ်းမီမNမREိြခငး်တိ;သ့ည် လက်နက်ကိ;ငအ်;ပ်စ;များကိ; 

     လံ;ြခံ=ေရးက>အား ေကာငး်မွန်သည့ ် အ;ပ်ချ=ပ်မAေပးေရး 

(SSG) BCင့ ် လံ;ြခံ=ေရးက>အား ြပ=ြပငေ်ြပာငး်လေဲရး (SSR) 
ြပည်သ4လံ့;ြခံ\ေရးအား ေဆာငရွ်က်ေပးြခငး်၊ စမံီခန ့ခဲွ်ေပးြခငး်BEင့ ် ေစာင့ ်

Pကည့ထိ်နး်ေကျာငး်ေပးြခငး်တိ;တွ့င ်ေကာငး်မွနသ်ည့ ် အ;ပ်ချ\ပ်ေရး အ 

ေြခခံမ4များအား အသံ;းချကျင့သ်ံ;းပံ;ကိ; ေကာငး်မွန်သည့် SSG က ေဖာ်ြပ 

ေပးပါသည်။ ေကာငး်မွနသ်ည့ ်SSG အေြခခံမ4များမEာ တာဝနခံ်ြခငး်REိ 

မN၊ ပွင့လ်ငး်ြမငသ်ာြခငး်REိမN၊ တရားဥပေဒစိ;းမိ;းြခငး်REိမN၊ ပ4းေပါငး်ပါဝင ်

Bိ;ငမ်N၊ တံ; ့ြပနေ်ြဖREငး်Bိ;ငမ်N၊ မEနက်နထိ်ေရာက်မNBEင့ ် စွမ်းေဆာငရ်ည်ြပည့ဝ် 

မN စသည်တိ; ့ြဖစပ်ါသည်။  

လံ#ြခံ3ေရးကN ဟ4သည် လံ;ြခံ\ေရး ေဆာငရွ်က်ေပးသ4များသာ မဟ;တ် 

ေပ - Bိ;ငင်အံဆင့B်Eင့ ်ေဒသB[ရအဆင့ဆ်င့တိ်;R့Eိ လံ;ြခံ\ေရးအား စမံီခန ့ခဲွ်ရန ်

BEင့ ် ေစာင့P်ကည့ထိ်နး်ေကျာငး်ေပးရန ် တာဝနR်Eိေသာ အဖဲွ9အစည်းများ 

အားလံ;းBEင့ ်လ4ပ;ဂjိ\လ်များအားလံ;း လံ;ြခံ\ေရးကZတွင ်ပါဝငပ်ါသည်။ 

ေကာငး်မွန်ေသာ SSG အား အစြပ3တည်ေထာငြ်ခငး်သည် လံ#ြခံ3ေရး 

ကNအား ြပ3ြပငေ်ြပာငး်လေဲရး၏ ရည်မ*န်းချက်ပန်းတိ#ငပ်ငြ်ဖစ ်

သည်။ SSR ဟ4သည်မEာ လံ;ြခံ\ေရးအား ေဆာငရွ်က်ေပးြခငး်၊ စမံီခန ့ခဲွ် 

ေပးြခငး်BEင့ ် ေစာင့P်ကည့ထိ်နး်ေကျာငး်ေပးြခငး်ကိစ]တိ;ကိ့; ပိ;မိ;မEနက်နထိ် 

ေရာက်၍ ပိ;မိ;တာဝနခံ်မNREိေစြခငး် အလိ;င့Eာ ြပ\မ4ရာတွင ် ဒမိီ;ကေရစကီျ 

သည့ ် အရပ်ဘက်ထိနး်ချ\ပ်မN၊ တရားဥပေဒစိ;းမိ;းမNBEင့ ်လ4အခွင့အ်ေရးကိ; 

ေလးစားလိ;က်နာမN အစREိသည့ ်မ4ေဘာငတ်စခ်;အတွငး်မE ြပ\လ;ပ်ေဆာင ်

ရွက်ြခငး်အားြဖင့ ်Bိ;ငင်BံEင့ ်လ4သားတိ;၏့ လံ;ြခံ\ေရးကိ; တိ;းတက်ေကာငး် 

မွနေ်စမည့ ်Bိ;ငင်ေံရးလ;ပ်ငနး်စ.ြဖစက်ာ နည်းစနစဆ်နသ်ည့ ်လ;ပ်ငနး်စ. 

ြဖစပ်ါသည်။ ရည်မEနး်ချက်ပနး်တိ;ငမ်Eာ မEနက်နထိ်ေရာက်မNBEင့ ် တာဝနခံ် 

ြခငး်REိမN BEစခ်;စလံ;းအား တိ;းတက်ေစရန ် ြဖစေ်နသမkကာလပတ်လံ;း 

SSR သည် ြပည်သ4လံ့;ြခံ\ေရးအား ေဆာငရွ်က်ေပးြခငး်ကZ၏ တစစ်တ်ိ 

တစပိ်;ငး်ကိ;သာြဖစေ်စ သိ;မ့ဟ;တ် ကZစနစတ်စခ်;လံ;း လည်ပတ်ေစ 

သည့ ်နည်းလမ်းကိ;ပငြ်ဖစေ်စ အဓိကအေလးေပးထားBိ;ငပ်ါသည်။ 

ယခ;ကဲသ့ိ;ေ့သာ အေြခခံအဓိပmာယ်ဖွင့ဆိ်;မNများကိ; ထပ်ဆင့သ်RိEိလိ;ပါက 

SSR ေနာက်ခံအေPကာငး်အရာလက်စွမဲျားြဖစP်ကသည့ ်“လံ;ြခံ\ေရးကZ

အား အ;ပ်ချ\ပ်မNေပးေရး”၊ “လံ;ြခံ\ေရးကZအား ြပ\ြပငေ်ြပာငး်လဲေရး” 

BEင့ ်“လံ;ြခံ\ေရးကZ” တိ;ကိ့;ေကျးဇ4းြပ\၍ ကိ;းကားပါ။  
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အဓိကလNံ9 ေဆာ်သည့ ်အရာများြဖစ!်ပီး ၎ငး်တိ;ကိ့;ယ်စားြပ\ေသာ လ4ထ;အ 

စတ်ိအပိ;ငး်များတွငR်Eိ မေကျလည်မNများ၏ အဓိကအချက်ြဖစသ်ည်။ ထိ; ့ 

ေPကာင့ ် လံ;ြခံ\ေရးကZ လ;ပ်ငနး်လည်ပတ်ပံ;ကိ; ေြပာငး်လဲေပးြခငး်အား 

ြဖင် ့ တရားမkတမNကိ; မည်သိ; ့ြပနလ်ည် ထ4ေထာငB်ိ;ငပံ်;BEင့ ် အနာဂတ်တွင ်

မေတာ်မတရားြပ\မNများကိ; ကာကွယ်Bိ;ငပံ်; စသည်တိ;B့Eင့ပ်တ်သက်၍ 

ေဆွးေBးွမNများကိ; !ငမ်ိးချမ်းေရး လ;ပ်ငနး်စ.များစွာတွင ် အထ4းတလည် 

ြပ\လ;ပ်Pကသည်။ လံ;ြခံ\ေရးကZREိ လ4ထ;အစတ်ိအပိ;ငး်အားလံ;း 

ကိ; တနး်တ4ညီမk ဆက်ဆံမNBEင့ ် ကိ;ယ်စားြပ\ေရးကိစ]အတွက် ေတာငး်ဆိ; 

ချက်များကိ;လည်း ေစ့စပ်ည
Q
BိNငိး်မNများတွင ် ကိ;ငတွ်ယ်ေြဖREငး်ေလR့Eိပါ 

သည်။  

!ိ#ငင်ေံတာ်!*င့ ် လံ#ြခံ3ေရးကNတိ#၏့ တရားဝငမ်Dကိ# ြပန်လည်ထRေထာင ်

ြခငး် – ပိ;မိ;မEနက်နထိ်ေရာက်!ပီး တာဝနခံ်ြခငး်REိေသာ လံ;ြခံ\ေရးBEင့ ် တ 

ရားေရးကိ; လ4ထ;အစတ်ိအပိ;ငး် အားလံ;းအတွက် ေထာက်ပ့ံေပးြခငး်က 

ပဋပိကH!ပီးေနာက် အစိ;းရတစခ်;လံ;း၏ အများလက်ခံ တရားဝင ်

မN၊ အထ4းသြဖင့ ် လံ;ြခံ\ေရးကZ၏  တရားဝငမ်Nကိ; တိ;းြမ
Q
င့ေ်ပးBိ;ငရ်ာ 

ဝယ် တည်!ငမ်ိမNကိ; ြပနလ်ည်ရREိေစမည် ြဖစပ်ါသည်။  
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Uငမ်ိးချမ်းေရး လ;ပ်ငနး်စHများတငွ ်SSR သည ်မညသ်ည့ ်

အသငွအ်ြပငပံ်;စြံဖင့ ်ပါဝငB်ိ;ငသ်နညး်။ 

!ငမိး်ချမး်ေရးလ;ပင်နး်စ.ပံ;စ ံ အမျိ\းမျိ\းREသိကဲသိ့; ့ !ငမိး်ချမး်ေရးလ;ပင်နး် 

စ.များတငွ ်SSR အား ချဥ်းကပေ်ဆာငရွ်ကသ်ည့ ် နညး်လမး်များစာွRE ိ

သည။် ကစိ]အားလံ;းအား Pကားဝငေ်စစ့ပည်
Q
Bိ Nငိး်၍ မရBိ;ငသ်ကဲသ့ိ; ့ !ငမိး် 

ချမး်ေရး လ;ပင်နး်စ.အားလံ;းသည ်!ငမိး်ချမး်ေရးသေဘာတ4ညခီျကမ်ျား 

ဆသီိ; ့ ဦးတညေ်စသည်မဟ;တပ်ါ။ !ငမိး်ချမး်ေရး သေဘာတ4ညခီျက ် အ 

နညး်ငယတ်ငွ ် ဘကစ်ံ;ပါဝငက်ျယြ်ပန ့ေ်သာ SSR အစအီစ.ကိ; ပံပ့ိ;းေပး 

!ပးီ အများစ;မEာ ကာကယွေ်ရးြပ\ြပငေ်ြပာငး်လမဲN၊ ရတဲပဖဲွ်9 ြပ\ြပငေ်ြပာငး် 

လမဲN၊ တရားေရးြပ\ြပငေ်ြပာငး်လမဲNBEင့ ် ေထာကလ်Eမး်ေရးြပ\ြပငေ်ြပာငး် 

လမဲN စသညသ်ိ;ေ့သာ ကZအလိ;ကြ်ဖစသ်ည့် SSR အစတိအ်ပိ;ငး်များကိ; 

အဓကိ အေလးေပးပါသည။် ြပ\ြပငေ်ြပာငး်လေဲရးလ;ပင်နး်များသည ်ဒမီိ; 

ကေရစနီည်းကျ အ;ပခ်ျ\ပမ်Nေပးေရးအား မညမ်kအထိ ထနွး်ကားေစသည ်

ကိ; မ4တည၍် ေပUလငွထ်ငR်Eားမည်ြဖစသ်ည။်  

ယိ;ယငွး်လယွ!်ပးီ ပဋပိကHထခိိ;ကq်ိ;ကခ်တမ်Nခရံေသာ Bိ;ငင်မံျားတငွ ် လံ;ြခ\ံ 

ေရးကZသည ်များေသာအားြဖင့် ညံဖ့ျငး်ေသာ SSG BEင့ ် ဆကစ်ပေ်န 

သည့ ်အားနညး်ချကအ်မျိ\းမျိ\းကိ; ပံ;မEနအ်ားြဖင့် ေတွ9 Pက\ံရပါသည။် စစပ်ွ ဲ

မE !ငမိး်ချမး်ေရးအသွင ် က4းေြပာငး်မNများတငွ ် အ;ပခ်ျ\ပမ်Nဆိ;ငရ်ာ စနိေ်ခU 

ချကမ်ျားကိ; ေြဖREငး်ရန ်SSR ၏ မတ4ညေီသာ အစတိအ်ပိ;ငး်များကိ; 

ေဆာငရွ်ကသ်ည။် 

– ကာကွယေ်ရး ြပ3ြပငေ်ြပာငး်လဲမDသည ် Bိ;ငင်ေံတာ်မEမဟ;တေ်သာ လက် 

နကက်ိ;င ် အ;ပစ်;များ၏ အစတိအ်ပိ;ငး်များကိ; လကန်ကက်ိ;ငတ်ပဖဲွ်9များ 

အြဖစ ်ေပါငး်စည်းရန ်အများအားြဖင့ ်rက\ိးပမး်ေလR့Eရိာ၊ လ4အ့ခငွ့အ်ေရး 

ကိ; အထခိိ;ကမ်ခေံသာ လ;ပထံ်;းလ;ပန်ညး်များBEင့ ် အရညအ်ချငး်အလိ;က် 

စစိစက်ာ လ4စ;ေဆာငး်မNြပ\သည့ ် လ;ပထံ်;းလ;ပန်ညး်တိ;က့ိ; ချမEတတ်ည် 

ေထာငရ်န ် လိ;အပပ်ါသည။် ပဋပိကHအလနွ ်Bိ;ငင်မံျားသညလ်ညး် ကာ 

ကယွေ်ရး ဘတဂ်ျကမ်ျားBEင့ ်ကာကယွေ်ရးစမွး်ရညမ်ျားကိ; စစက်ာလ အ 

ေြခအေနပံ;စမံE !ငမိး်ချမး်သွားသည့က်ာလပံ;စသိံ; ့ ေြပာငး်လေဲပးရန ်လိ; 

အပသ်ည။် စစအ်တငွး် လကန်ကက်ိ;ငတ်ပဖဲွ်9များအေပU ထနိး်ေကျာငး်မN 

အား အ;ပခ်ျ\ပေ်ရးအပိ;ငး်တစခ်;တညး်က အပိ;ငရ်ယ4ထားြခငး်ကိ; !ငမိး် 

ချမး်ေရးကာလအတငွး်တငွ ်ပိ;မိ;မEနက်နထ်ေိရာကေ်သာ လsတေ်တာ်ဆိ;င ်

ရာ ေစာင့P်ကည့ထ်နိး်ေကျာငး်မNB Eင့ ် အရပဘ်ကအ်ဖွဲ 9အစညး်၏ ေစာင့ ်

Pကည့ထ်နိး်ေကျာငး်မN စသည့တ်ိ;အ့တကွ ်လမး်ဖငွ့ေ်ပးသင့သ်ည။် 

– စစြ်ဖစပ်ာွးမNမE !ငမိး်ချမး်ေရးသိ; ့ အသငွက်4းေြပာငး်မNများ၌ ြပညတ်ငွး်လံ# 

ြခ3ံေရး၀နေ်ဆာငမ်Dများကိ# ြပ3ြပငေ်ြပာငး်လဲေရးသည ် အရပဘ်က ်

ြဖစေ်သာ ြပညသ်4၀့နထ်မး်ရအဲဖွဲ 9အား ထ4ေထာငရ်နB် Eင့ ်ယခငက် စစပ်ွအဲ 

တကွ ်အားထ;တမ်Nများတငွ ်ပါ၀ငခ်ဲP့ကေသာ မတ4ကွြဲပားသည့ ်ဥပေဒစိ;းမိ;း 

ေရး အဖွဲ 9အစညး်ဌာနအမျိ\းမျိ\း၏ အခနး်ကZတာဝနမ်ျားကိ; ခွြဲခားထား 

ရန် အများအားြဖင့ ်ရညရွ်ယသ်ည။်  

 ဤအေြခအေနများေနာကခ်ထံား၍ တရားေရးကNအား ြပ3ြပငေ်ြပာငး် 

လေဲရးသည ် အရပသ်ားများBEင့ ် တိ;ကပ်ွဝဲငသ်4များအား ခွြဲခားသြိမငေ်စ 

     ,ကားဝငေ်စ့စပ်ညaBိAငိး်ြခငး် ပံ;စမံျား/ နညး်ဗျcဟာများ  
– ပဲွတည်ေပးေသာ <ကားဝငေ်စ့စပ်ညU!ိDငိး်ြခငး်ပံ#စသံည် ပဋပိကHတငွး် 

ပါဝငပ်တသ်က်သRများကိ# အချငး်ချငး် ဆက်သယွ!်ိ#ငေ်စWပီး ၎ငး်တိ# ့

ထားK*ိမည့် သေဘာတRညီချက်ကိ# ခန ့်မ*န်းတက်ွချက်ရန် လိ#အပ် 

ေသာ သတငး်အချက်အလက်အားလံ#းကိ# ရK*ိေစ!ိ#ငသ်ည်။ Pကားဝင ်

ေစ့စပ်ည
Q
BိNငိး်ေပးသ4များသည် ပဋပိကHBEင့ ်သက်ဆိ;ငသ်ည့ ်ဘက်များ 

ကိ; စစီဥ်ေဆာငရွ်က်မNဆိ;ငရ်ာBEင့ ်နည်းပညာပိ;ငး်ဆိ;ငရ်ာ ေထာက်ပ့ံမN 

ေပးBိ;ငေ်သာ်လည်း သသိသိာသာ အPကံြပ\ေထာက်ခံချက်များေပး 

ရန ်ြငငး်ဆနB်ိ;ငသ်ည်။ 

– ေစ့စပ်ညU!ိDငိး်မDများအတငွး် လိ#အပ်သည့် ထည့်ဝငြ်ဖည့်ဆည်းမD ြပ3 

လ#ပ်ေပးြခငး်အားြဖင့ ်<ကားဝငေ်စ့စပ်ညU!ိDငိး်ေပးသRများသည် နည်း

လမ်းေဖာ်ေဆာငသ်Rများအြဖစလ်ည်း ေဆာငရွ်က်!ိ#ငသ်ည်။ နည်း 

လမ်းေဖာ်ေဆာငြ်ခငး်သည် အြငငး်ပွားမNအတွက် ြဖစB်ိ;ငေ်ြခREိေသာ 

အြခားေြဖREငး်နည်းများကိ; ပဋပိကHတွငး် ပါဝငပ်တ်သက်ေသာ အဖဲွ9 

အစည်းများအား သတိြပ\မိေစြခငး်ြဖင့ ် ေRE 9တိ;းေဆာငရွ်က်၍မရ 

သည့ ် အကျပ်အတည်းကိ; ေကျာ်လsားBိ;ငရ်န ် အက4အညီြဖစေ်စBိ;င ်

သည်။  

– <သဇာအာဏာအေြခြပ3 <ကားဝငေ်စ့စပ်ညU!ိDငိး်ေပးမDသည်   !ခိမ်း 

ေြခာက်မNများBEင် ့ ရပိ;ငခွ်င်မ့ျားေပးြခငး်တိ;မ့Eတစဆ်င် ့ ပဋပိကHတွငး် 

ပါဝငပ်တ်သက်သ4များ သြိမငB်ိ;ငသ်ည် ့ ေြဖREငး်နည်းလမ်းတစခ်;၏ 

ေပးဆပ်ရမည်အ့ရာများBEင် ့ အကျိ\းအြမတ်များ (ဆက်လက်ြဖစ ်

ပွားလkက်REိေသာ ရနလိ်;တိ;က်ခိ;က်မNများအား BNငိး်ယEဥ်ြပ၍) အေပU 

လsမ်းမိ;းBိ;ငရ်န ် rကိ\းပမ်းမNြပ\ပါသည်။ သိ;ရ့ာတွင ်Pကားဝငေ်စ့စပ် 

ည
Q
BိNငိး်ေပးသ4တွင ်ထိ;သိ;လ့;ပ်ေဆာငရ်န ် အခွင့အ်လမ်း အလံ;အ 

ေလာက်မREိသေလာက်ပငြ်ဖစသ်ည်။ 

– ဤနည်းဗျvဟာများအPကား ကဲွြပားမNများကိ; REငး်လငး်စွာ ြပဌာနး် 

ထားြခငး် မREိပဲ၊ ယငး်တိ;ကိ့; လ;ပ်ငနး်စ.၏ အဆင့အ်သးီသးီတွင ်

သးီြခား သိ;မ့ဟ;တ် ေပါငး်စပ်၍ အသံ;းြပ\Bိ;ငပ်ါသည်။ 
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သည့ ်မEနက်နထိ်ေရာက!်ပးီ ြပစမ်Nြပစဒ်ဏ် အချိ\းကျသည့ ်တရားေရးဆိ;င ်

ရာ စနစယ်B[ရားများ တညေ်ထာငရ်န ်ပနး်တိ;ငထ်ားREေိလR့Eကိာ ယငး်စနစ ်

ယB[ရားများအား ေကျးလကB်Eင့ ် ေဘးဖယခ်လံ4တနး်စားများအပါအ၀င ်

လ4အ့ဖဲွ9အစညး်၏ အစတိအ်ပိ;ငး်အားလံ;းအေနြဖင့ ် လကလ်Eမး်မရီယ4သံ;း 

စွBဲိ ;ငရ်မည ် ြဖစသ်ည။် ပဋပိကHအလနွ ်အစိ;းရများသည်လညး် အကျပအ် 

တညး်ကာလအတငွး် ထ4းက၍ဲ ေဆာငရွ်ကခ်ဲရ့ေသာ အစအီမမံျား ပါဝင ်

သည့ ်အေရးေပUအေြခအေနကိ; ပယR်Eားရန ်လိ;အပေ်လR့Eသိည။် စစေ်ဘး 

ဒဏသ်င့!်ပးီေနာက် ဖွဲ 9စညး်ပံ;အေြခခဥံပေဒ ြပ\ြပငေ်ြပာငး်လေဲရးအတကွ ်

rကးီမားေသာ လ;ပင်နး်စ.များ၏ တစစ်တိတ်စပ်ိ;ငး်မEာ အများအားြဖင့ ်အ 

မျိ\းသားဥပေဒများကိ; Bိ;ငင်တံကာ လ4အ့ခငွ့အ်ေရးစBံNနး်များBEင့ ် ကိ;ကည် ီ

ေစရနB်Eင့် အမျိ\းသား လ4အ့ခငွ့အ်ေရး ေကာ်မREငက်ဲသ့ိ;ေ့သာ လတွလ်ပ ်

ေသာ ေစာင့P်ကည့ထ်နိး်ေကျာငး်ေရး စနစယ်B[ရားများ အပါအဝင ် လံ;ြခ\ံ 

ေရးကZတငွး် အြပနအ်လEနထိ်နး်ေကျာငး်ေရး ယဥ်ေကျးမNအား ေထာက ်

ပံရ့န ်rက\ိးပမး်မNများြဖစသ်ည။်   

– အသွငက်4းေြပာငး်မN အေြခအေနများေအာက်တွင ်အကျ\းေထာင်

ြပ3ြပင ် ေြပာငး်လေဲရးအား စစက်ာလတွငး် အကျ.းသားများစွာ 

အကျ.းချထားြခငး်ေPကာင့ ် ြဖစေ်ပUလာသည့ ်အေြခအေနများ 

ကိ; တိ;းတက်ေကာငး်မွနေ်စရနB်Eင့ ် အေရအတွက်ကိ; ေလkာခ့ျရန ်

ရည်ရွယ်ေလR့Eိသည်။ အများအားြဖင့ ် ေနာက်ထပ်ေဆာငရွ်က်သည့ ်

အချက်မEာ Bိ;ငင်ေံရးအကျ.းသားများအား လsတ်ေပးြခငး်ြဖစသ်ည်။ 
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SSG/R သည် !ငမ်ိးချမ်းေရး ေစ့စပ်ည
Q
BိNငိး်မNများတွင ်ပါဝငပံ်;၊ ထွက်ေပU

လာေသာရလဒဆိ်;ငရ်ာ စာရွက်စာတမ်းများBEင့ ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ် 

ေရးလ;ပ်ငနး်စ. စသည်တိ;သ့ည် အေPကာငး်တရားအမျိ\းမျိ\းအေပU မ4 

တည်ေလR့Eိရာ - 

– လံ;ြခံ\ေရးကZ၏ မEနက်နထိ်ေရာက်ေသာ ဒမိီ;ကေရစ ီထိနး်ချ\ပ်မN 

BEင့ ် ေစာင့P်ကည့ထိ်နး်ေကျာငး်မNစနစမ်ျား၊ ထိ; ့ြပင ်ြပည်သ4ဗဟိ; 

ြပ\ လ;ပ်ပိ;ငခွ်င့အ်ာဏာများBEင့အ်တ4 လံ;ြခံ\ေရးကZ၏ ယခင ် အ 

ြပ\သေဘာေဆာငေ်သာ အေတွ9အPကံ\များသည် !ငမ်ိးချမ်းေရး 

လ;ပ်ငနး်စ.တွငး် SSR အစြပ\မNများကိ; ြငငး်ကနမ်Nအား ေလkာခ့ျ 

ေပးBိ;ငသ်ည်။  

– Bိ;ငင်ေံရးအက4းအေြပာငး်၏ အမျိ\းအစား (ဥပမာ - အာဏာသမ်ိး 

မN/ လ4ထ;အံ;xကမN/ ပ;နက်နထ်xကမN)၊ နစန်ာချက်အေပU အေလးေပး 

မN (ဥပမာ - လံ;ြခံ\ေရး/ စးီပွားေရး၊ ဗဟိ;အစိ;းရထိနး်ချ\ပ်မN/ ခဲွထွက် 

မN) BEင့ ်ဦးတည်ချက် (ဥပမာ - ဒမိီ;ကေရစစီနစ/် အာဏာREငစ်နစ)် 

တိ;သ့ည် ပဋပိကHတွငး် ပါဝငပ်တ်သက်သ4များ၏ Bိ;ငင်ေံရးဆိ;ငရ်ာ 

လိ;လားချက်များBEင့ ် စွမ်းေဆာငရ်ည်များ၊ ထိ; ့ြပင ်SSR အတွက် 

အများြပည်သ4BEင့ ်Bိ;ငင်တံကာ ေထာက်ခံမNတိ;ကိ့; လsမ်းမိ;းBိ;ငသ်ည်။ 

– ပဋပိကHတွငး် ပါဝငပ်တ်သက်သ4များအPကားREိ ေစ့စပ်ည
Q
BိNငိး်မN 

မဟာဗျvဟာများBEင့ ် အြပနအ်လEနယံ်;Pကည်မNတိ;သ့ည် !ငမ်ိးချမ်း 

ေရးလ;ပ်ငနး်စ.တစခ်;တွင ်SSR အားကိ;ငတွ်ယ်ေဖာ်ေဆာငမ်ည့ ်

အချိနဇ်ယားBEင့ ် ေRE 9ေနာက်အစအီစ.အေပU အကျိ\းသက်ေရာက် 

မNတစခ်;REိBိ;ငသ်ည်။ 

– အေပးအယ4ည
Q
BိNငိး်ေရးလ;ပ်ငနး်စ.ကိ; လွယ်က4ေချာေမွ9ေစရန ်Pကား 

ဝငေ်စ့စပ်ည
Q
BိNငိး်ေပးသ4များ၏ နည်းဗျvဟာများသည် !ငမ်ိးချမ်းေရး 

လ;ပ်ငနး်စ.တစခ်;တွင ်SSR အား ေဆွးေBးွသည့ပံ်;စBံEင့ ် ေRE 9ေနာက် 

အစအီစ.ချသည့ပံ်;စအံေပU တနး်တ4 ဩဇာသက်ေရာက်မNREိသည်။ 

    Wငမိ်းချမ်းေရးလ#ပ်ငန်းစ\တစ်ေလ]ာက် လံ#ြခံ3ေရး၊ တရားေရး!*င့ ်အ#ပ်ချ3ပ်မDဆိ#ငရ်ာတိ#အ့ေပ_ ပိ#မိ#ကျယ်ြပန ့်ေသာေဆးွေ!းွမDအတငွး်  

SSR ကိစ̀ကိ# သတွသ်ငွး်ထားပါသည် 

ရန်လိ#တိ#က်ခိ#က်မD!ေလ]ာ့ချေရး!

ပဋပိကHတငွး်  ပါဝငပ်တ်သက်သ4 

များသည် အစိ;းရဖဲွ9ရန ် ည
Q
ိBNငိး်ေဆွး 

ေBးွမNများ မတိ;ငမ်ီ (သိ;)့ အေတာအ 

တငွး် (သိ;)့ !ပီးေနာက ်၊ ရနလ်ိ;မNများ 

ကိ; ယာယ ီသိ;မ့ဟ;တ် အ!မတဲမ်း 
ရပ်တန ့ရ်န ်သေဘာတ4Pကသည်။  

!

  

  

  

  

  

  

ပံ; - ၁ 

လ#ပ်ငန်းစ\ ပံ#စပိံ#ငး်ဆိ#ငရ်ာ 

ဆံ#းြဖတခ်ျက်များ 

ပဋပိကHတွငး် ပါဝငပ်တ်သက်သ4များ 

BEင့ ် Pကားဝငေ်စ့စပ်ေပးသ4များသည် 

ထပ်ဆင် ့ ေစ့စပ်ည
Q
BိNငိး်မNများြပ\လ;ပ် 

မည် ့ပံ;စBံEင့ ်အချိနဇ်ယား အေပUဆံ;း 

ြဖတ်ရမည်ြဖစ!်ပီး၊ ေဆွးေBးွမNြပ\ 

မည် ့အေရးကိစ]များအေပU ဆံ;းြဖတ် 

ေပးရမည်။ (ဥပမာ၊ လံ;ြခံ\ေရးလ;ပ် 

ငနး်အစအီစ.များ၊ အစိ;းရဖဲွ9မည် ့
ပံ;စ)ံ။ 
 

 

 

!ိ#ငင်ေံရးဆိ#ငရ်ာ အဓိက ညU!ိDငိး် 

ေဆးွေ!းွမDများ  
SSR၊ ထိ; ့ြပင ် ယငး်BEင်B့ EးီB sယ်သည် ့

DDR ကဲသ့ိ;ေ့သာ လံ;ြခံ\ေရး လ;ပ်ငနး် 

အစအီစ.များကိ; လံ;ြခံ\ေရးBEင့ ် တ 

ရားေရးဆိ;ငရ်ာ အေရးကိစ]များကိ; 

အဓိကထားေသာ ပ4းတဲွလ;ပ်ငနး်အ 

ဖဲွ9များတွင ်များေသာအားြဖင့ ်ည
Q
BိNငိး် 

ေဆွးေBးွသည်။ ဖဲွ9စည်းပံ;အေြခခံဥ 

ပေဒBEင့ ် အ;ပ်ချ\ပ်ေရးဆိ;ငရ်ာ ကိစ] 

ရပ်များအတွက် သးီြခားေဆွးေBးွမN 

များသည်လည်း ေကာငး်မွနေ်သာ 

SSG အတွက် သင်ေ့တာ်ပါသည်။ 

 

 

 

အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ြခငး် 

!ငမိ်းချမ်းေရး သေဘာတ0ညခီျကမ်ျား 

သည ်ပဋပိက6တငွး် ပါဝငပ်တသ်ကသ်0 

များ :;င့/်သိ> ့ အြပညြ်ပညဆ်ိ>ငရ်ာ အဖွဲD 

အစညး်များကိ> ထည်သ့ငွး်ထားသည် ့

အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ေရး ေကာ်မG;င ်

များအတကွ ် ြပဌာနး်ေပးေလG့;ိ!ပီး 

ယငး်ေကာ်မG;ငမ်ျားသည ် SSR :;င့ ်

ဆကစ်ပ်ေသာ လံ>ြခOံေရး အစအီစP 

များအား ေစာင့Q်ကည့ြ်ခငး်:;င့ ် ညR:ိ Sငိး် 

ြခငး်တိ>တ့ငွ ် တာဝနG်;ိသည။် SSR ၏ 

စညး်ကမ်းချကမ်ျား (ြပOြပငေ်ြပာငး်လ ဲ

ေရး အေလးေပးမS၊ အေကာငအ်ထည ်

ေဖာ်ေရး အချိနဇ်ယား၊ ရနပံ်>ေင ွ စသ 

ြဖင်)့ ကိ> များေသာအားြဖင့ ် !ငမိ်းချမ်း 

ေရး သေဘာတ0ညခီျကအ်ား အ 

ေကာငအ်ထညေ်ဖာ် ချိနအ်တငွး်သာ 

ညR:ိ Sငိး်ေဆးွေ:းွQကသည။် 
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ပဋပိကHတွငး် ပါဝငပ်တ်သက်သ4များက SSR/G၊ ထိ; ့ြပင ် ယငး်BEင်ဆ့က် 

စပ်ေသာ လံ;ြခံ\ေရး လ;ပ်ငနး်အစအီစ.များ (ဥပမာ - DDR၊ Mine 

Action၊ SALW ထိနး်ချ\ပ်မN) ကိ; မည်သိ;ေ့ဆွးေBးွသည်ဆိ;သည်မEာလည်း 

ထိ;သေဘာတရားများ၊ ေဆာငရွ်က်ပံ;များအေပU မည်မk အကgမ်းတဝငR်Eိ 

သည်ဟ4ေသာ ၎ငး်တိ;၏့ စတ်ိခံစားမN အတိ;ငး်အတာအေပU မ4တည်လkက် 

REိသည်။ လံ;ြခံ\ေရးကZကိ; မည်သိ;အ့;ပ်ချ\ပ်ထိနး်ေကျာငး်သင့ေ်Pကာငး် 

BEင့စ်ပ်လျဥ်း၍ အစိ;းရ သိ;မ့ဟ;တ် Bိ;ငင်တံကာပါဝင ်ပတ်သက်သ4များBEင့ ်

မတ4ဘ ဲ Bိ;ငင်ေံတာ်မEမဟ;တ်ေသာ လက်နက်ကိ;ငအ်;ပ်စ;များBEင့ ် ေဒသခံ 

အရပ်ဘက်အဖဲွ9အစည်းတိ;တွ့င ်ကဲွြပားသည့ ်အကျိ\းစးီပွားအမျိ\းမျိ\းBEင့ ်

နားလည်မN အမျိ\းမျိ\းREိေလR့Eိသည်။ အြပည်ြပည်ဆိ;ငရ်ာမE နည်းပညာ 

အရ ကgမ်းကျငသ်4များBEင့ ် Pကားဝငေ်စ့စပ်ည
Q
BိNငိး်ေပးသ4များသည် ပဋ ိ

ပကHတွငး် ပါဝငပ်တ်သက်သ4များBEင့ ် အရပ်ဘက်အဖဲွ9အစည်းတိ;အ့ား 

လက်REိ SSG အေလအ့ထများအတွငး် စနိေ်ခUမNများကိ; သတ်မEတ်ေဖာ် 

ထ;တ်ရာတွငေ်သာ်လည်းေကာငး်၊ အြခားနည်းလမ်းများအား ေဖာ်ထ;တ် 

ေပးြခငး်တွငေ်သာ်လည်းေကာငး် ေထာက်ပ့ံေပးBိ;င!်ပီး၊ ယငး်ကဲသ့ိ;ေ့သာ 

အစအီစ.များကိ; အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ရန ် ြဖစB်ိ;ငေ်ြခအလားအလာREိ 

ေသာ ြပ\ြပငေ်ြပာငး်လဲေရး နည်းဗျvဟာများကိ;လည်း ေထာက်ပ့ံေပးBိ;င ်

ပါသည်။ 

 

Wငမ်ိးချမ်းေရးလ#ပ်ငန်းစ\များတငွ ်SSR ၏ အဘယက်Nများကိ# 

လျစလ်ျbcDထားေလ့K*ိသနည်း။ 

ေထာက်လ*မ်းေရးလ#ပ်ငန်းအား အ#ပ်ချ3ပ်မDေပးေရး - !ငမ်ိးချမ်းေရး သ 

ေဘာတ4ညီချက်များတွင ် ထည့သွ်ငး်ထားေသာ SSR အမျိ\းအစားများ 

သည် ရဲ၊ စစတ်ပ်BEင့ ် တရားစရီငေ်ရးတိ;၏့ ြပ\ြပငေ်ြပာငး်လဲေရးအေပU 

အများအားြဖင့ ် အဓိကအေလးေပးသည်။ ေထာက်လEမ်းေရးလ;ပ်ငနး် 

အား ထိနး်ေကျာငး်မNသည် လ4ထ;ဗဟိ;ြပ\လံ;ြခံ\ေရးရREိရနအ်တွက် အလွန ်

အေရးပါေသာ်လည်း ေထာက်လEမ်းေရးကZအေပU ေကာငး်မွနေ်သာ 

အ;ပ်ချ\ပ်မNေပးေရးကိ; ခိ;ငခ့ံ်ေစရန ်ြပဌာနး်ေဖာ်ြပေပးခဲပါသည် ("ေထာက် 

လEမ်းေရးလ;ပ်ငနး်အား ထိနး်ေကျာငး်မN" SSR ေနာက်ခံအေPကာငး်အရာ 

လက်စွကိဲ; Pကည့ပ်ါ)။ 

ကျား/မ တန်းတRညီမ]ေရး!*င့ ်လံ#ြခံ3ေရး - အရပ်ဘက် လ4အ့ဖဲွ9အစည်း 

BEင့ ်အြပည်ြပည်ဆိ;ငရ်ာ အဖဲွ9အစည်းများက  !ငမ်ိးချမ်းေရး သေဘာတ4

ညီချက်များတွငအ်မျိ\းသမီးများBEင့ ် မိနး်ကေလးများအား အPကမ်းဖက် 

မNမE အကာအကွယ်ေပးေရးဆိ;ငရ်ာBEင့ ်Bိ;ငင်ေံရးတာဝန ်ခဲွေဝေပးအပ်ေရး 

ဆိ;ငရ်ာ ြပÖာနး်ချက်များ ထည့သွ်ငး်ရနအ်တွက် အေရးဆိ;အားေပးရာ 

ဝယ် ေအာငြ်မငေ်နPကေသာ်လည်း၊ ပဋပိကHတွငး် ပါဝငပ်တ်သက်သ4များ 

BEင့ ်ဓေလထံ့;းတမ်းqိ;းရာ အာဏာပိ;ငမ်ျားသည် ဤအစြပ\လ;ပ်ေဆာငမ်N

များကိ; အဓိပmာယ်ြပည့ဝ်စွာ အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ြခငး်အား မPကာခဏ

တားဆီးေလR့Eိသည်။ 

     Confidence-building measures (CBMs)  

ယံ;,ကညစ်တိခ်ျမA ေဆာကတ်ညေ်ရး အစအီမံများ 
အြပနအ်လEန ် လက်ခံBိ;ငေ်သာ ေဆွးေBးွမNရလဒမ်ျားကိ; ေစ့စပ်ည

Q
BိNငိး်ရန ်

ပဋပိကHတွငး် ပါဝငပ်တ်သက်သ4များအချငး်ချငး်Pကား အနည်းဆံ;းREိရ 

မည့ ်ယံ;Pကည်စတ်ိချမNပမာဏတစခ်; လိ;အပ်သည်။ အဆိ;ပါ ယံ;Pကည် 

စတ်ိချမNကိ; တည်ေဆာက်ရနB်Eင့ ် !ငမ်ိးချမ်းေရးလ;ပ်ငနး်စ.တစေ်လkာက် 

ပါဝငပ်တ်သက်သ4များအPကား ဆက်ဆံေရးကိ; ပံ;မEနြ်ပနြ်ဖစေ်စရန ်Pကား 

ဝငေ်စ့စပ်ည
Q
BိNငိး်ေပးသ4များသည် မတ4ညီေသာ နည်းဗျvဟာများကိ; အ 

သံ;းြပ\Bိ;ငသ်ည်။ CBM များ၏ ဘံ;ရည်မEနး်ချက်တစခ်;မEာ ဘက်တစဖ်က်စ ီ

သည် တစဖ်က်သား၏ qNြမငပံ်;အား "စာနာတတ်" ေစရနြ်ဖစသ်ည့အ် 

တွက် ဆန ့က်ျငဖ်က်သည် "လ4ဆိ;း" သာ ြဖစသ်ည်ဟ4ေသာ အြပနအ်လEန ်

ထငြ်မငေ်နPကသည့ ် သေဘာထားကိ; ချိ\းဖျက်ရန ် rကိ\းစားြခငး်ြဖစ ်

သည်။ ယငး်တိ;သ့ည်လည်း အေြပာထက် လ;ပ်ေဆာငခ်ျက်များကိ; အ 

ေလးေပး!ပီး အများအားြဖင့ ် BEစဖ်က်စလံ;းအေပU တနး်တ4အကျိ\းသက် 

ေရာက်မNကိ; ြမ
Q
င့တ်ငေ်ပးသည်။ CBM များသည် Bိ;ငင်ေံရး၊ လံ;ြခံ\ေရး၊ စးီ 

ပွားေရး၊ သဘာဝပတ်ဝနး်ကျင၊် လ4မNေရး BEင့ ်လ4သားချငး်စာနာေထာက် 

ထားမNဆိ;ငရ်ာ အေရးကိစ]ရပ်များ စသည့ ်အလွနကဲွ်ြပားြခားနားေသာ အ 

ေPကာငး်အရာများBEင့ ်ဆက်စပ်ပတ်သက်Bိ;ငပ်ါသည်။ 

Pကားဝငေ်စ့စပ်ည
Q
BိNငိး်ေပးသ4များသည် လံ;ြခံ\ေရးဆိ;ငရ်ာ အေPကာငး်အ 

ရာနယ်ပယ်အေပU အေြခခံ၍ ရနဘ်က်များအPကား အလ;ပ်ြဖစေ်သာ 

ဆက်ဆံေရးတစခ်;ကိ; ဖနတီ်းေပးြခငး်ြဖင့ ်CBM များ၏ သေဘာသဘာဝ 

ကိ; အသံ;းချကျင့သ်ံ;းBိ;ငပ်ါသည်။ ဥပမာ၊ ပဋပိကHတွငး် ပါဝငပ်တ်သက် 

ေသာ အဖဲွ9အစည်းများသည် SSG ဆိ;ငရ်ာသငတ်နး်အား ပ4းတဲွကာ တက် 

ေရာက်Bိ;ငြ်ခငး် သိ;မ့ဟ;တ် ၎ငး်တိ;သ့ည် အကျ.းသားများကိ; အြပနအ် 

လEနလဲ်လEယ်Bိ;ငြ်ခငး် သိ;မ့ဟ;တ် ပ4းတဲွ မိ;ငး်REငး်လငး်ေရး လ;ပ်ငနး်များ ပါ 

ဝငေ်ဆာငရွ်က်Bိ;ငြ်ခငး် သိ;မ့ဟ;တ် အပစအ်ခတ်ရပ်စေဲရး ချိ\းေဖာက်မN 

များကိ; စစေ်ဆးအတည်ြပ\ေပးေသာ ပ4းတဲွေစာင့P်ကည့ေ်ရးအဖဲွ9များ 

တွင ်ပါဝငB်ိ;ငြ်ခငး် စသည်တိ; ့ြဖစသ်ည်။ 
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အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ေရး ြပeာန်းချက်များ - လံ;ြခံ\ေရးကZကိ; ြပ\ြပင ်

ေြပာငး်လဲရန ်လိ;အပ်ချက်ကိ; ကျယ်ြပန ့စွ်ာ ကတိကဝတ် ြပ\ေလR့Eိေသာ် 

လည်း၊ ပဋပိကHတွငး် ပါဝငပ်တ်သက်သ4များသည် ြပ\ြပငေ်ြပာငး်လဲမNကိ; 

မည်သိ; ့ အေကာငအ်ထည်ေဖာ်သင့ေ်Pကာငး် အေသးစတ်ိ အချက်အ 

လက်များအေပU သေဘာထားကဲွလဲွေလR့Eိသည်။ ထိ;ေ့Pကာင့ ် !ငမ်ိးချမ်း 

ေရးသေဘာတ4ညီချက်များတွင ်SSR အတွက် ြပဌာနး်ချက်များမEာ မသမဲ 

ကဲွြဖစေ်နေလR့Eိသည်။ သိ;ေ့သာ်လည်း သေဘာတ4ညီချက်တစခ်;အား အ 

ေကာငအ်ထည်ေဖာ်ေနစ.အတွငး် SSR လ;ပ်ငနး်စ.များကိ;  ပံ;စြံပ\ေရး

ဆဲွရာတွင ် ပါဝငပ်တ်သက်သ4များအတွက်BEင့ ် အေကာငအ်ထည်ေဖာ် 

ေဆာငဖ်က်များအတွက် လိ;အပ်ေသာ လွတ်လပ်မNကိ; SSR အတွက် ပိ;မိ; 

ေယဘ;ယျဆနသ်ည့ ်ြပဌာနး်ချက်များအားြဖင့ ် ေထာက်ပ့ံေပးBိ;ငသ်ည်။ 

ြဖစေ်လR့Eိသည်မEာ !ငမ်ိးချမ်းေရး သေဘာတ4ညီချက်များတွင ် ရည်မEနး် 

ချက်rကီးမားေသာ SSR ြပÖာနး်ချက်များကိ; အစအီစ.ေရးဆဲွ 

မN ညံဖ့ျငး်ြခငး် သိ;မ့ဟ;တ် အစိ;းရBEင့ ် အြပည်ြပည်ဆိ;ငရ်ာ လ;ပ်ေဖာ်ကိ;င ်

ဖက်များ၏ Bိ;ငင်ေံရးBEင့ ်ေငေွPကးေထာက်ပ့ံမNဆိ;ငရ်ာ ကတိကဝတ်ကငး် 

မ့ဲမNတိ;ေ့Pကာင့ ်အေကာငအ်ထည်မေဖာ်Pကပါ။ 
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Uငမ်ိးချမ်းေရးလ;ပ်ငန်းစHများအတငွး်SCိ မညသ်ိ;ေ့သာ လံ;ြခံ=ေရး 

လ;ပ်ငန်းအစအီစဥမ်ျားသည ်SSR BCင့ ်သကဆ်ိ;ငသ်နညး်။  
SSR သည် !ငမ်ိးချမ်းေရးလ;ပ်ငနး်စ.များတွင ် ေစ့စပ်ည

Q
BိNငိး်မNခံရသည့ ်

တစခ်;တည်းေသာ လံ;ြခံ\ေရးလ;ပ်ငနး် အမျိ\းအစား မဟ;တ်ပါ။ ဆက်Bယ်ွ 

လျက်REိေသာ နည်းလမ်းနည်းနာများတွင ်ပါဝငP်ကသည်များမEာ-  

–  အပစရ်ပ်ြခငး်/ ရနလိ်;တိ;က်ခိ;က်မNများ ရပ်တန် ့ြခငး် 

– Bိ;ငင်ေံတာ်မEမဟ;တ်ေသာ လက်နက်ကိ;ငအ်;ပ်စ;များBEင့ ်အစိ;းရတပ်တိ; ့ 

၏ DDR၊ 

– Bိ;ငင်ေံတာ်မEမဟ;တ်ေသာ လက်နက်ကိ;ငအ်;ပ်စ;များအား အစိ;းရတပ် 

များအတွငး်သိ; ့ ေပါငး်စည်းေပးြခငး်၊ 

– လက်နက်ငယ်များBEင့ ် ေပါပ့ါးေသာလက်နက်rကီးများ (SALW) ရREိBိ;င ်

စွမ်းကိ; ထိနး်ချ\ပ်ရန ်စနစယ်B[ရားများ၊ BEင့ ်

– မိ;ငး်များBEင့ ်အြခားေပါက်ကဲွေစBိ;ငေ်သာ စစက်ျနပ်စ]ည်းများ (Mine 

Action) ကိ;ေလျာပ့ါးပျက်ြပယ်ေစသည့ ်အစအီမံများ။  

(တရားဝင ် အငအ်ားသံ;းြခငး်အေပU  Bိ;ငင်ေံတာ် တစဦ်းတည်းက အပိ;ငရ် 

ယ4ထားြခငး်) ဆိ;သည့ ် ကိစ]ြဖစေ်သာ လက်နက်ကိ;င ် တိ;က်ခိ;က်မNအား 

ေဆာငရွ်က်ရမည့ ် နည်းစနစမ်ျား သိ;တ့ည်းမဟ;တ် လက်နက်ကိ;င ် အ 

Pကမ်းဖက်မNထံမE အကာအကွယ်ေပးခံရေရး နည်းစနစမ်ျားကိ; အဆိ;ပါ 

လံ;ြခံ\ေရး လ;ပ်ငနး်အစအီစဥ်များအားလံ;းအတွက် မ4များကဲွြပားစွာထွက် 

ေပUသည်အထိ ေဆွးေBးွမNြပ\Pကပါသည်။  လ4သားချငး်စာနာေထာက် 

ထားမNဆိ;ငရ်ာ ရည်မEနး်ချက်ပနး်တိ;ငမ်ျားBEင့ ်Mine Action BEင့ ်SAL- 

W ထိနး်ချ\ပ်မNတိ;၏့ နည်းပညာပိ;ငး်ဆိ;ငရ်ာ ကZရပ်များကိ; အာqံ;စိ;က် 

ရာတွင ်ပဋပိကHတွငး် ပါဝငပ်တ်သက်သ4များအတွက် ေစ့စပ်ည
Q
BိNငိး်မNများ 

အတွငး် ဤအေရးကိစ]များကိ; ေဆွးေBးွရန ် တစခ်ါတစရံ် ပိ;၍လွယ်က4 

သည်။ ြခားနားချက်အေနြဖင့ ်DDR BEင့ ်SSR တိ;ကိ့; Bိ;ငင်ေံရးအရ ပိ;မိ;အ 

ကဲဆတ်သည်ဟ;ယ4မEတ်Pကရာ၊ အေPကာငး်မEာ ယငး်တိ;တွ့င ်သသိာထင်

REားေသာ တာဝနဝ်တ[ ရားများ ပါဝင!်ပီး၊ ယငး်တွင ်၎ငး်တိ;၏့ လံ;ြခံ\ေဘး 

ကငး်ေရးBEင့တ်ကွ ၎ငး်တိ;၏့ Bိ;ငင်ေံရးBEင့ ်စးီပွားေရး အငအ်ားအေပU အ 

ကျိ\းသက်ေရာက်မNREိေသာေPကာင့ ် ြဖစသ်ည်။ ထိ;ေ့Pကာင့ ် အဆိ;ပါ လံ;ြခံ\ 

ေရးလ;ပ်ငနး်အစအီစ. ပံ;စမံျားအေပU သေဘာတ4ညီမNရREိရနB်Eင့ ် အ 

ေကာငအ်ထည်ေဖာ်ေပးBိ;ငရ်နအ်တွက် ပဋပိကHတွငး် ပါဝငပ်တ်သက်သ4 

များကိ; စည်းqံ;းရန ် ပိ;၍ ခက်ခဲေလR့Eိသည်။ တစခ်ျိနတ်ည်းတွင ် သသိာ 

ထငR်Eားေသာ q;ပ်ဝတâ \ပစ]ည်းဆိ;ငရ်ာ အကျိ\းေကျးဇ4းများBEင့ ် သငတ်နး် 

များကိ; လက်နက်ကိ;ငအ်;ပ်စ;များBEင့ ် အစိ;းရများက ေမkာ်လင့သ်ည့အ်ခါ 

DDR BEင့ ်SSR အသးီသးီတိ;ကိ့; ေဆာငရွ်က်ရန ်လွနစွ်ာစတ်ိဝငစ်ား 

ေPကာငး် ြပသေလR့Eိသည်။ 

လံ;ြခံ\ေရး လ;ပ်ငနး်အစအီစ. ပံ;စအံမျိ\းမျိ\းက !ငမ်ိးချမ်းေရးလ;ပ်ငနး်စ. 

BEင့ ်ယငး်အလွနတွ်င ်အေရးrကီးေသာ စ;ေပါငး်ည
Q
BိNငိး်ေဆာငရွ်က်မNအင်

အားများကိ; နားလည်သေဘာေပါက်ေစBိ;ငရ်ာ - DDR၊ Mine Actio- 

     ကျား/မ ေရးရာ ပါဝငမ်ASCိသည့ ်Uငမ်ိးချမ်းေရးလ;ပ်ငန်းစH 

များ BCင့ ်SSR  
က;လသမဂj၏ "ကျား/မ ေရးရာBEင့ ် အားလံ;းပါဝငေ်သာ Pကားဝငေ်စ့စပ် 

ည
Q
BိNငိး်ေရး နည်းဗျvဟာများအေပU လမ်းäsနမ်N" (၂၀၁၇)က !ငမ်ိးချမ်းေရး 

လ;ပ်ငနး်စ.များအတွငး် ကျား/မ ေရးရာကိစ] ထည့သွ်ငး်မNအား  ပိ;မိ;ြပ\ 

လ;ပ်ြခငး်၏ အားသာချက်များစွာကိ; ေပUလွငေ်စခ့ဲသည်။ 

– အမျိ\းသမီးများ၏ ပ4းေပါငး်ပါ၀ငမ်Nသည်  !ငမ်ိးချမ်းေရး လ;ပ်ငနး်စ. 

တစခ်;တွငပ်ါဝငေ်သာ ေဒသတွငး် ေထာက်ခံမNြပ\သည်န့ယ်ေြမများ 

ပမာဏကိ; တိ;းချဲ9 Bိ;င!်ပီး၊ ယငး်လ;ပ်ငနး်စဥ်၏ တရားဝငမ်NBEင့ ်အများ 

ယံ;Pကည်လက်ခံBိ;ငမ်Nကိ; ခိ;ငမ်ာေစBိ;ငသ်ည်။ 

– အမျိ\းသမီးများ၏ အြမငq်Nေထာင့မ်ျားသည် ပဋပိကH၏ အေPကာငး် 

တရားများBEင့ ် အကျိ\းဆက်များအတွက် ကဲွြပားြခားနားေသာ နား 

လည်သRိEိမNတစခ်;အား ေဆာငP်က.းေပး!ပီး၊ ယငး်ြပဿနာအား 

ေြပလည်ေအာငေ်ြဖREငး်မNအတွက် ပိ;မိ;၍ ြပည့စ်ံ;!ပီး ဦးတည်ချက်ပါ 

သည့ ်အဆိ;ြပ\ချက်များကိ; ြဖစေ်ပUေစသည်။ 

– အမျိ\းသမီးများ၊ မိနး်ကေလးများ၊ အမျိ\းသားများBEင့ ် ေယာက်ျား 

ေလးများ၏ သးီသန်လိ့;အပ်ရာများကိ; ြဖည့ဆ်ည်းေပးBိ;ငသ်ည့ ်

!ငမ်ိးချမ်းေရးသေဘာတ4ညီချက်များသည် ေရREည်တည်တံေ့သာ 

!ငမ်ိးချမ်းေရးကိ; အေထာက်အက4ြပ\သည်။ 

!ငမ်ိးချမ်းေရးလ;ပ်ငနး်စ.၏ အဆင့အ်ားလံ;းတွင ်ကျား/မ ေရးရာ ပါဝင ်

မNသည် လံ;ြခံ\ေရး လ;ပ်ငနး်အစအီစ.များကိ; “နယ်ေြမခံေဒသက ပိ;င ်

ဆိ;ငသ်ည်” ဆိ;သည်အ့ချက်ကိ; ြမ
Q
င့တ်ငေ်ပးBိ;င!်ပီး ကဲွြပားြခားနားေသာ 

ကျား/မ ေရးရာ လကHဏာREိသ4များBEင့ ်လိငပိ်;ငး်ဆိ;ငရ်ာ တိမ်းäွတ်မNအ 

သးီသးီREိPကသ4များအတွက် လံ;ြခံ\ေရးဆိ;ငရ်ာ သးီသန ့လိ်;အပ်ချက်များ 

BEင့ပ်တ်သက်၍ သRိEိနားလည်မNအား ြဖစေ်ပUေစBိ;ငသ်ည်။ ယငး်ကိစ] 

အား SSR အတွက် အကဲြဖတ်ြခငး်၊ ပံ;စြံပ\ေရးဆဲွြခငး်BEင့ ် စစီ.ြခငး်တိ; ့ 

တွင ်ထည့သွ်ငး်စ.းစားရမည်။ ကျား/မ ေရးရာ ပါဝငမ်NREိသည့ ်!ငမ်ိးချမ်း 

ေရးလ;ပ်ငနး်စ.များသည် လံ;ြခံ\ေရးကZ အဖဲွ9အစည်းများတွငး်REိ အ 

မျိ\းသမီးများBEင့ ် LGBTIQ လ4တနး်စားများ တနး်တ4ညီမk ပ4းေပါငး်ပါဝင ်

ေရးအတွက်လည်း အေြခခံြဖစေ်စBိ;ငပ်ါသည်။ 
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n BEင့ ်SALW ထိနး်ချ\ပ်မNတိ;သ့ည် လ4ထ;အတွက်BEင့ ် Bိ;ငင်ေံတာ် အဖဲွ9အ 

စည်းများအတွက် ေရတိ; လံ;ြခံ\ေရးဆိ;ငရ်ာ အကျိ\းေကျးဇ4းရREိမNများBEင့ ်

ေဒသတွငး် စွမ်းေဆာငB်ိ;ငမ်NများBEင့ ်အဖဲွ9အစည်းများ ဖံွ9 !ဖိ\းတိ;းတက်မNကိ; 

ဦးတည်ေစBိ;ငသ်ကဲသ့ိ; ့ အများလက်ခံတရားဝင!်ပီး တာဝနခံ်မNREိေသာ 

Bိ;ငင်ေံတာ် လံ;ြခံ\ေရး တပ်ဖဲွ9များတွင ် အာဏာချိနခွ်ငလ်kာကိ; အေလးသာ 

ေစBိ;ငသ်ည်။ SSR သည် ဒမိီ;ကေရစနီည်းကျသည့ ်SSG မEတစဆ်င့ ်လံ;ြခံ\ 

ေရးအား ေဆာငက်ျဥ်းေပးရနအ်တွက်BEင့ ်အစိ;းရ၏ အ;ပ်ချ\ပ်မNအား အသ ိ

မEတ်ြပ\ခံတရား၀ငေ်စရနအ်တွက် Bိ;ငင်၏ံ စွမ်းေဆာငB်ိ;ငမ်Nကိ; တိ;းြမ
Q
င့B်ိ;င ်

ေရး အဆိ;ပါ အကျိ\းအြမတ်ြဖစထွ်နး်မNများအား တည်ေဆာက်ရန ် rကိ\း 

ပမ်းမNြပ\ပါသည်။ 
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Uငမ်ိးချမ်းေရးလ;ပ်ငန်းစHများအတငွး် SSR ကိ; ထည့သ်ငွး်ရန် 

ကစိ]အတကွ ်စန်ိေခZချကမ်ျားကား အဘယန်ညး်။ 

!ငမ်ိးချမ်းေရး လ;ပ်ငနး်စ.တစခ်;အတွငး် SSR ကိ; ေဆွးေBးွေသာအခါ 

Pကားဝငေ်စ့စပ်ည
Q
BိNငိး်ေပးသ4များ၊ SSR အတွငး် ပါဝငပ်တ်သက်သ4များ 

BEင့ ် အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မည့ ် မိတ်ဖက်အဖဲွ9အစည်းများသည် မျိ\းစံ; 

ေသာ စနိေ်ခUမNများကိ; ရငဆိ်;ငရ်Bိ;ငသ်ည် - 

ပဋပိကHတွငး် ပါဝငပ်တ်သက်သ4များသည် မိမိတိ;၏့ အကာအကွယ်၊ ထိ; ့ 

ြပင ် Bိ;ငင်ေံရးBEင့ ် စးီပွားေရးအငအ်ားကိ; ကန ့သ်တ်မNြပ\သည့ ် လံ;ြခံ\ေရး 

လ;ပ်ငနး်အစအီစ.များကိ; ေဆွးေBးွလိ;စတ်ိအတွက်ဆိ;လျငမ်4 ပဋပိကH 

တငွး် ပါဝငပ်တသ်က်သRများသည် ဘက်အချငး်ချငး် သိ#မ့ဟ#တ ်<ကားဝင ်

ေစ့စပ်ညU!ိDငိး်ေပးသRများအေပ_ လံ#ေလာက်ေသာယံ#<ကည်စတိခ်ျမD မK*ိ 

<ကေပ။ SSR ကိ;ယ်၌၏ အကဲဆတ်ေသာ သဘာဝBEင့ ်Bိ;ငင်ေံရး သေဘာ 

သဘာဝသည် ပဋပိကHတွငး် ပါဝငပ်တ်သက်သ4များအPကား ယံ;Pကည်စတ်ိ 

ချမN ဖနတီ်းရန ် အတားအဆီးတစခ်;ြဖစ!်ပီး၊ Bိ;ငင်ေံတာ်မEမဟ;တ်ေသာ 

လက်နက်ကိ;ငအ်;ပ်စ;များBEင့ ် ြပည်သ4လ4ထ;တစရ်ပ်လံ;းတိ;၏့ အပိ;ငး်တွင ်

လက်ေတွ9မကျေသာ ေမkာ်မEနး်ချက်များ ထွက်ေပUေစBိ;ငသ်ည်။ 

Wငမ်ိးချမ်းေရး သေဘာတRညီချက်များကိ# အဓိက ပါဝငပ်တသ်က်သRများ 

၏ !ိ#ငင်ေံရး အများသေဘာတRညီမDေပ_တငွ ် တည်ေဆာက်ထားမD မK*ိ 

ြခငး်။ SSR BEင့ ်အြခားလံ;ြခံ\ေရး လ;ပ်ငနး်အစအီစ.များကိ; ေအာငြ်မငစွ်ာ 

အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ရနအ်တွက် ပဋပိကHတွငး် ပါဝငပ်တ်သက်သ4များ 

BEင့ ် လ4ထ;၏ ေထာက်ခံချက်တိ;အ့Pကား အနည်းဆံ;းအေနြဖင့ ် Bိ;ငင်ေံရး 

အရ တခဲနက်သေဘာတ4ညီချက်ကိ; မည်သိ;ပ့ငြ်ဖစေ်စ လိ;အပ်ပါသည်။ 

အတိ#က်အခံအဖဲွ:များအေနြဖင့ ်လက်နက်ြဖ3တသ်မ်ိးြခငး်!*င့ ် တပ်ဖျက် 

သမ်ိးေရးတိ# ့ စတငမ်ြပ3လ#ပ်ခငတ်ငွ ်အစိ#းရများသည် SSR ကိ# ကတကိ 

ဝတ ် ြပ3ချင<်ကမည် မဟ#တေ်ပ။ ထိ;နည်းတ4စွာပင ်လက်နက်ကိ;ငအ်;ပ်စ; 

များသည်လည်း DDR ကိ; ြငငး်ကနတွ်နး်လEနB်ိ;ငရ်ာဝယ်၊ အေPကာငး်မEာ 

အကာအကွယ်BEင့ ်Bိ;ငင်ေံရးအရ Bိ;ငကွ်က်အခွင့အ်ေရးအေနြဖင့ ်အသံ;းြပ\ 

Bိ;ငသ်ည့ ် စစေ်ရးစွမ်းရည်များREိBိ;ငေ်တာမ့ည်မဟ;တ်ဟ; ခံစားရေသာ 

ေPကာင့ြ်ဖစသ်ည်။  

တိ#က်ပဲွဆက်လက်ြဖစပွ်ားြခငး်သည် ပဋပိကHတငွး် ပါဝငပ်တသ်က် 

ေသာ အဖဲွ:အစည်းများအေနြဖင့ ်SSR !*င့ ်အြခား လံ#ြခံ3ေရး လ#ပ်ငန်းအ 

စအီစ\များကိ# အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ြခငး်အား တားဆးီမDြပ3!ိ#ငသ်ည်။ 

ယငး်သိ; ့ြဖစB်ိ;ငသ်ည့ ် အခါများမEာ အတိ;က်အခံ အ;ပ်စ;အချိ\9သည် !ငမ်ိး 

ချမ်းစွာ ေြဖREငး်ြခငး်ထက် ဆက်လက်ြဖစပွ်ားေနေသာ ပဋပိကHတွင ် အ 

ကျိ\းေကျးဇ4းများ ပိ;မိ;ေတွ9 ြမငေ်သာအခါမျိ\းတွငေ်သာ်လည်းေကာငး် သိ; ့ 

မဟ;တ် ပဋပိကHတွငး် ပါဝငပ်တ်သက်ေသာ အဖဲွ9အစည်းတစခ်;၏ ေခါငး် 

ေဆာငပိ်;ငး်သည် !ငမ်ိးချမ်းေရး သေဘာတ4ညီမN ြပဌာနး်ချက်များကိ; လိ;က် 

နာေစရန ် အ;ပ်စ;တစခ်;လံ;းအေပU လံ;ေလာက်ေသာ ထိနး်ချ\ပ်မN မREိေသာ 

အခါမျိ\းတွငေ်သာ်လည်းေကာငး် ယငး်သိ; ့ ြဖစB်ိ;ငသ်ည်။  

Uငမ်ိးချမ်းေရးလ;ပ်ငန်းစHများတငွ ်တရားေရး စနစယ်B|ရား 

များ  
!ငမ်ိးချမ်းေရးသေဘာတ4ညီချက်များသည် အသွငက်4းေြပာငး်ေရးဆိ;င ်

ရာ တရားေရး စနစယ်B[ရားများကိ; ေထာက်ပ့ံေပးေလR့Eိသည်။ ဤစနစ ်

ယB[ရားများမE အချိ\9သည် လွတ်!ငမ်ိးချမ်းသာခွင့ကိ်; သးီသန ့ ်အေြခအေန 

များေအာက်တွင ်ေပးအပ်!ပီး၊ အချိ\9 မEာ မေတာ်မတရားမNများ ကျvးလွန ်

သ4များကိ; တရားစရီငရ်နရ်ည်ရွယ်!ပီး အချိ\9 မEာမ4 ြပစမ်Nကျvးလွနခံ်ရသ4 

များBEင့ ် ြပစမ်Nကျvးလွနသ်4များအPကား ြပနလ်ည်သင့ြ်မတ်မNကိ; အားေပး 

အားေြမ
Q
ာက်ြပ\ရန ်ရည်ရွယ်Pကသည်။ !ငမ်ိးချမ်းေရးလ;ပ်ငနး်စ.များတွင ် 

-    (တစစ်တ်ိတစပိ်;ငး်) လွတ်!ငမ်ိးချမ်းသာခွင့မ်ျား ပါဝငေ်လR့Eိသည်၊ 

– အထ4းသးီြခား ရာဇဝတ်တရားqံ;းတစခ်; ဖဲွ9စည်းတည်းေထာငြ်ခငး်၊  

– လွတ်လပ်ေသာ အမEနတ်ရား/လ4အ့ခွင့အ်ေရး ေကာ်မREငဖဲွ်9စည်း 

ြခငး်၊ 

– ရဲအဖဲွ9၊ ြပစမ်Nဆိ;ငရ်ာ တရားစရီငေ်ရးBEင့ ် တရားစရီငေ်ရးကZ စ 

သည်တိ;ကိ့; ြပ\ြပငေ်ြပာငး်လဲေရး၊ 

– ြပနလ်ည်သင့ြ်မတ်ေရး စနစယ်B[ရားများ၊ 

– ထိခိ;က်သက်ေရာက်မNခံရသ4များကိ; အေထာက်အပ့ံေပးရန ် စနစ ်

ယB[ရားများ။  

လက်နက်ကိ;င ် ပဋပိကH မတိ;ငမီ် သိ;မ့ဟ;တ် ြဖစပွ်ားမNကာလအတွငး် လ4 ့ 

အခွင့အ်ေရးBEင့ ် လ4သားချငး်စာနာေထာက်ထားမNဆိ;ငရ်ာ ဥပေဒကိ; ချိ\း 

ေဖာက်ခ့ဲPကေသာ ပဋပိကHတွငး် ပါဝငပ်တ်သက်သ4များသည် ရာဇဝတ်မN 

ဆိ;ငရ်ာ စံ;စမ်းစစေ်ဆးမNBEင့ ်အြပစေ်ပးမNခံရြခငး်တိ;ကိ့; ေREာငR်Eားရန ်rကိ\း 

စားေလR့EိPကသည်။ ြခားနားချက်အေနြဖင့ ်အြပည်ြပည်ဆိ;ငရ်ာ ပါဝင ်

လNပ်REားသ4များBEင့ ်ြပည်သ4လ4ထ;တစရ်ပ်လံ;းက လွတ်!ငမ်ိးချမ်းသာခွင့်

ကိ; ြငငး်ပယ်ေလR့Eိ!ပီး တရားေရးပံ;စ ံ တစမ်ျိ\းမျိ\းကိ; ေတာငး်ဆိ;ေလ ့

REိသည့အ်ြပင ် ြပည်သ4လံ့;ြခံ\ေရးဆိ;ငရ်ာBEင့ ် တရားေရးဆိ;ငရ်ာ အဖဲွ9အ 

စည်းဌာနများအတွငး်သိ; ့ ဝငေ်ရာက်လာသ4များအတွက် ခိ;ငမ်ာမNREိသည့ ်

စစေ်ဆးမNလ;ပ်ထံ;းလ;ပ်နည်းများကိ; ေတာငး်ဆိ;ေလR့Eိသည်။ အသွငက်4း 

ေြပာငး်ေရးဆိ;ငရ်ာ တရားေရး စနစယ်B[ရားများသည် Bိ;ငင်၏ံ အများ 

လက်ခံတရားဝငမ်Nကိ; အေထာက်အက4ြပ\Bိ;င!်ပီး တရားေရးစနစ ်ြပ\ြပင ်

ေြပာငး်လဲေရးအတွက် rကီးကျယ်ေသာ rကိ\းပမ်းမNများ၏ အစတ်ိအပိ;ငး် 

ြဖစB်ိ;ငပ်ါသည်။ တိ;က်ခိ;က်ေနPကမNကိ; လျငြ်မနစွ်ာ အဆံ;းသတ်Bိ;ငရ်နအ် 

တွက် လွတ်!ငမ်ိးချမ်းသာခွင့ ်ေတာငး်ဆိ;မNများကိ; လိ;က်ေလျာြခငး်သည် 

လံ;ြခံ\ေရးကZ၏ တာဝနခံ်မNBEင့ ်ပွင့လ်ငး်ြမငသ်ာမNကိ; အားြဖည့ေ်ပးရန ်

ြဖစသ်ည့ ်SSR/G ၏ ရည်မEနး်ချက်ပနး်တိ;ငB်Eင့ ်ဆန ့က်ျငB်ိ;ငသ်ည်။  

 



DCAF ၏ SSR ေနာက်ခံအေ;ကာငး်အရာလက်စွ ဲ| Cငမ်ိးချမ်းေရး လEပ်ငနး်စဥ်များ (Peace Processes) 

 12 

 

 

  

ေရတိ#ကာလအတငွး် ပဋပိကH ြပငး်ထန်မDကိ# အဆံ#းသတရ်န် နည်းလမ်း 

နည်းနာများသည် တာ၀န်ယRမD၊ အားလံ#းပါ၀ငမ်D!*င့ ်ပွင့လ်ငး်ြမငသ်ာမDK*ိ 

ေသာ လံ#ြခံ3ေရးကNဆိ#ငရ်ာ!*င့ ်တရားေရးကNဆိ#ငရ်ာ အဖဲွ:အစည်း 

ဌာနများ တည်ေဆာက်ရန်ြဖစသ်ည့် SSR ၏ ေရK*ည်ရည်မ*န်းချက်ပန်း 

တိ#င!်*င့ ်ဆန ့်ကျငသ်ာွး!ိ#ငသ်ည်။ ဥပမာအားြဖင့ ်လွတ်!ငမ်ိးချမ်းသာခွင့ရ် 

ရန ်သိ;မ့ဟ;တ် လက်နက်ကိ;ငအ်;ပ်စ;များအား အစိ;းရတပ်များသိ; ့ ေပါငး် 

စည်းေပးရန ်အလားအလာREိမNများသည် ရနလိ်;တိ;က်ခိ;က်မNများကိ; ရပ် 

တန ့ပ်စရ်န ်တိ;က်ပဲွဝငသ်4များအား အားေပးလNံ9ေဆာ်မNြပ\ပါသည်။ တစ ်

ချိနတ်ည်းမEာပင ်ဤအစအီမံများသည် လံ;ြခံ\ေရးကZတွငး် လ4 ့ အခွင့အ် 

ေရးBEင့ ်ဥပေဒစည်းမျ.းကိ; ေလးစားလိ;က်နာမN ေလျာန့ည်းေစ!ပီး ြပည်သ4 

လ4ထ;၏ မျက်ေမEာက်တွင ် လံ;ြခံ\ေရးတပ်ဖဲွ9 များ၏ အများလက်ခံတရား 

ဝငမ်Nကိ; ေလျာန့ည်းေစBိ;ငသ်ည်။ 

လံ#ြခံ3ေရး ဌာနဆိ#ငရ်ာများအေပ_  ေစာင့<်ကည့်ထန်ိးေကျာငး်မDအာဏာ 

အားလံ#းကိ# အစ\အလာအားြဖင့ ် အစိ#းရ၏ အ#ပ်ချ3ပ်ေရးမNိ3င ်

က လက်ကိ#ငြ်ပ3ထားေသာ !ိ#ငင်မံျားတငွ ်ဤအာဏာကိ# လhတေ်တာ်၊ တ 

ရားစရီငေ်ရး!*င့ ် အရပ်ဘက် အဖဲွ:အစည်းများအား ေပးအပ်လက်လhတ ်

လိ#က်ရန် မလိ#လားပါ။ အစိ;းရသည် ယငး်၏ အများလက်ခံတရားဝငမ်N 

ကိ; တိ;းြမ
Q
င့ရ်န၊် ရနပံ်;ေငရွREိရနB်Eင့ ် လံ;ြခံ\ေရးတပ်ဖဲွ9များကိ; အတိ;က်အခံ 

များအေပU ပိ;မိ;ထိေရာက်သည် ့ လက်နက်အြဖစြ်ပ\လ;ပ်ရန ် စသည်တိ; ့ 

အတွက် SSR ကိ; ေဆာငရွ်က်ရန ်သေဘာတ4ခ့ဲလkငပ်င ်အစိ;းရတွငး် တာ 

ဝနခံ်မNကိ; တိ;းြမ
Q
င်ရ့နB်Eင် ့ လံ;ြခံ\ေရးကZအေပU ယငး်၏ ထိနး်ချ\ပ်မNကိ; 

ေလkာခ့ျရနအ်တွက် rကိ\းပမ်းမNများကိ; ယ;တ်ေလျာေ့စရန ် ယငး်အစိ;းရ 

အေနြဖင် ့rကိ\းပမ်းမN ြပ\ေကာငး်ြပ\Bိ;ငပ်ါသည်။  

စစပဲွ်မတိ#ငမီ်!*င့ ်စစပဲွ်အတငွး် တရားမ၀င ်စးီပွားေရးလ#ပ်ငန်းများ!*င့ ်

အဂတလိိ#က်စားမDတိ#အ့ား ပါဝငေ်ဆာငရွ်က်<ကသည့် ပဋပိကHတငွး် ပါ 

ဝငပ်တသ်က်သRများသည် ထိ#သိ#လ့#ပ်ေဆာငမ်Dများကိ# ရပ်တန ့်ရန်ေသာ် 

လည်းေကာငး်၊ လွတလ်ပ်ေသာ ထန်ိးချ3ပ်မD!*င့ ် ေစာင့<်ကည့်ထန်ိး 

ေကျာငး်မDေအာက်သိ#ေ့ရာက်ရန်ေသာ်လည်းေကာငး် သိ#မ့ဟ#တ ် ြဖစ!်ိ#င ်

ေချK*ိေသာ တရားစွဆဲိ#မDခံရရန်ေသာ်လည်းေကာငး် စတိဝ်ငစ်ားမD မK*ိ 

<ကပါ။ Bိ;ငင်ေံတာ်မE မဟ;တ်ေသာ လက်နက်ကိ;ငအ်;ပ်စ;များ ြပ\လ;ပ်သကဲ ့

သိ;ပ့င ် လံ;ြခံ\ေရး အဖဲွ9အစည်းဌာနများသည်လည်း q;ပ်ပစ]ည်းအကျိ\း 

ေကျးဇ4းများရREိရန ် မိမိတိ;၏့ အာဏာသက်ေရာက်မN အေနအထားကိ; 

အသံ;းြပ\Pကရာဝယ်၊ ဥပမာအေနြဖင့ ် ြပည်သ4လ4ထ;အေပU တရားမဝင ်

အခွနေ်ကာက်ခံြခငး် သိ;မ့ဟ;တ် သဘာဝသယံဇာတများ က;နသွ်ယ်ေရး 

တွင ်ပါဝငြ်ခငး် စသည်တိ; ့ ြဖစပ်ါသည်။ 

အငအ်ားjကီးသည့် !ိ#ငင်တံကာ အဖဲွ:အစည်းများသည် ေဒသခံ သက်ဆိ#င ်

သRများ၏ အကျိ3းစးီပွားများ၊ ေမ]ာ်မ*န်းချက်များ!*င့ ် မဟာဗျbဟာများ 

စသည်တိ#!့ *င့ ် မကိ#က်ညီေသာ SSR အမျိ3းအစားများကိ# တန်ွးအားေပး 

ေကာငး်ေပး!ိ#ငသ်ည်။ အကယ်၍ ထိ;ကဲသ့ိ;ေ့သာ လ;ပ်ေဆာငမ်Nနည်းလမ်း 

များကိ; ေစ့စပ်ည
Q
BိNငိး်ေဆွးေBးွမNစားပဲွသိ; ့ ယ4ေဆာငလ်ာခ့ဲလkငေ်သာ်လည်း 

ေကာငး် သိ;မ့ဟ;တ် !ငမ်ိးချမ်းေရး သေဘာတ4ညီမNတစခ်;တွင ်ထည့သွ်ငး်ခ့ဲ 

လkငေ်သာ်လည်းေကာငး် ေဒသခံ ပါဝငပ်တ်သက်သ4များသည် ယငး်တိ; ့ 

အေပU ကတိကဝတ်ြပ\ထားသည်ဟ; ခံစားရလိမ့်မည် မဟ;တ်ဘ ဲ အ 

ေကာငအ်ထည်ေဖာ်မNမEာ အားနည်းေနလိမ့်မည်ြဖစသ်ည်။ တစခ်ျိနတ်ည်း 

မEာပင ် !ငမ်ိးချမ်းေရးြဖစစ်.များတွင ်လံ;ြခံ\ေရးBEင့ ် တရားေရး ကိစ]ရပ် 

များကိ; ကိ;ငတွ်ယ်ေြဖREငး်ေရးတွင ် အလားတ4 အေတွ9အPကံ\များREိေသာ 

Bိ;ငင်မံျားမE ပ;ဂjိ\လ်/အဖဲွ9အစည်းများသည် ရREိထားေသာ သငခ်နး်စာများ 

ကိ; ေဒသခံပါဝငပ်တ်သက်သ4များထံ မkေဝေပးBိ;ငပ်ါသည်။ 
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ေနာကထ်ပ်ဖတစ်ရာ 

Pကားဝငေ်စ့စပ်ည
Q
BိNငိး်မN ပံ;စမံျားBEင့ ်မဟာဗျvဟာများကိ; ြခံ\ငံ;Pကည့q်Nရန ် 

– က;လသမဂj  

မ*န်ကန်ထေိရာက်ေသာ <ကားဝငေ်စ့စပ်ညU!ိDငိး်မDအတက်ွ က#လသ

မဂmလမ်းnhန်၊ က;လသမဂj၊ ၂၀၁၂။ 

– Kyle C. Beardsley, David M. Quinn, Bidisha Biswas and  

Jonathan Wilkenfeld  

<ကားဝငေ်စ့စပ်ညU!ိDငိး်ေရး ပံ#စ!ံ*င့ ်အကျပ်အတည်းဆိ#ငရ်ာ ထက်ွ 

ေပ_ချက်ရလဒမ်ျား  

Journal of Conflict Resolution, 50(1), 2006: 58-86. 

– Simon J. A. Mason and Matthias Siegfried  

Wငမ်ိးချမ်းေရး လ#ပ်ငန်းစ\များကိ# စမံီခန ့်ခဲွရာတငွ ် Wငမ်ိးချမ်းေရး 

ြဖစစ်ဥမ်ျားတငွ ် ယံ#<ကည်စတိခ်ျမD တည်ေဆာက်ြခငး် အစအီမံ 

များ (CBMs) -    

A Handbook for AU Practitioners, Vol 1: Process  

Related Questions: 57-77  

African Union and Centre for Humanitarian Dialogue, 2013. 

!ငမ်ိးချမ်းေရးြဖစစ်.များအတွငး် SSR အား ြခံ\ငံ;Pကည့q်Nရန ်– 

– UN SSR Taskforce   

လံ#ြခံ3ေရးကN ြပ3ြပငေ်ြပာငး်လေဲရးအတငွး်K*ိ Wငမ်ိးချမ်းေရး 

လ#ပ်ငန်းစ\များ!*င့ ်လံ#ြခံ3ေရးကN ြပ3ြပငေ်ြပာငး်လေဲရးဆိ#င ်

ရာ ေပါငး်စပ်ထားေသာ နည်းပညာဆိ#ငရ်ာ လမ်းnhန်ချက် 

မ*တစ်#များ  

United Nations, 2012. 

– Eboe Hutchful  

Wငမ်ိးချမ်းေရး သေဘာတRညီချက်များအတငွး်K*ိ လံ#ြခံ3ေရးကN 

ြပ3ြပငေ်ြပာငး်လေဲရးဆိ#ငရ်ာ ြပဌာန်းချက်များ  

Birmingham: University of Birmingham GFN-SSR, 2009. 

– Simon J. A. Mason  

လံ#ြခံ3ေရးကN ြပ3ြပငေ်ြပာငး်လဲေရးအား အဘယ်ေ့<ကာင် ့

ေစ့စပ်ညU!ိDငိး်၍ ရယRမDြပ3ရသနည်း CSS Analyses in Security 

Policy 194. Zürich: ETH, Center for Security Studies, June 

2016. 

!ငမ်ိးချမ်းေရးြဖစစ်.များတွင ်လံ;ြခံ\ေရး လ;ပ်ငနး်အစအီစ. အမျိ\းမျိ\းBEင့ ်

ပတ်သက်၍ ထပ်ဆင့အ်ချက်အလက်များအတွက် – 

– Jeremy Brickhill  

Mediating Security Arrangements in Peace  

Processes: Critical Perspectives from the Field  Zürich: 

ETH, Center for Security Studies, 2018. 

– Mark Sedra and Geoff Burt Integrating SSR and SALW 

Programming SSR Paper 16. London: Ubiquity Press, 

2016. 

– Geneva International Centre for Humanitarian  

Demining and swisspeace  

Mine Action and Peace Mediation  Geneva: 

GICHD and swisspeace, 2016. 

– Kelvin Ong  

Managing Fighting Forces: DDR in Peace Processes 

Washington, D.C: United States Institute of Peace, 2012.  

– Christine Bell  

Peace Agreements and Human Rights  Oxford: 

Oxford University Press, 2000. 

ကျား/မ ေရးရာBEင့ ် !ငမ်ိးချမ်းေရးလ;ပ်ငနး်စ.များBEင့ ် ပတ်သက်၍ ထပ် 

ဆင့အ်ချက်အလက်များအတွက် – 

– Christine Bell and Catherine O’Rourke UN Security 

Council 1325 and Peace Negotiations and Agreements  

Women at the Peace Table: Asia Pacific Opinion  Series 4. 

Geneva: Centre for Humanitarian Dialogue, March 2011. 

– United Nations Department of Political Affairs  

Guidance on Gender and Inclusive Mediation 

Strategies United Nations, 2017.  

DCAF ၏ ထပ်ဆင့ ်အရငး်အြမစမ်ျား 

– DCAF က SSR BEင့ေ်ကာငး်မွနေ်သာ SSG တိ;၏့ ကZqNေထာင့အ်ား 

လံ;းအတွက် လက်စွသဲံ;းသည့အ်ရာ (tools) မျိ\းစံ;၊ လက်စွစဲာအ;ပ် 

များBEင့ ်လမ်းäsနမ်N မျိ\းစံ;ကိ; ထ;တ်ေဝသည်၊ အခမ့ဲ download ရယ4 

ရန ်www.dcaf.ch တွင ်ရREိBိ;င!်ပီး၊ များစွာေသာ အရငး်အြမစမ်ျား 

ကိ;လည်း အဂΩလိပ်ဘာသာစကားြဖင့သ်ာမက အြခား ဘာသာစ 

ကားများြဖင့လ်ည်း ရREိBိ;ငပ်ါသည်။ 

– DCAF-ISSAT Community of Practice website က SSR လ;ပ် 

ငနး်ေဆာငရွ်က်သ4များအတွက် အွနလိ်;ငး်သငယ်4မN အရငး်အြမစ ်

အမျိ\းမျိ\းကိ; ဤတွင ်http://issat.dcaf.ch ရREိေစပါသည် 
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DCAF - လံ#ြခံ3ေရးကNအား အ#ပ်ချ3ပ်မDေပးေရးအတက်ွ ဂျီနီဗာစငတ်ာသည် Bိ;ငင်တံ 

ကာ ေဖာငေ်ဒးREငး် တစခ်;ြဖစ!်ပီး လ;ပ်ငနး်တာဝနမ်Eာ ေကာငး်မွနေ်သာ အ;ပ်ချ\ပ်မNေပးေရးBEင့ ်

ြပ\ြပငေ်ြပာငး်လဲေရး ကိစ]တိ;တွ့င ်Bိ;ငင်တံကာအသိ;ငး်အဝိ;ငး်အား ေထာက်က4ေပးရန ် ြဖစပ်ါ 

သည်။  DCAF သည် စြံပ\သတ်မEတ်ချက်များBEင့ ် စခံျိနစ်äံsနး်များကိ; ေဖာ်ထ;တ်ြပ\စ;၍ ထွနး် 

ကားေစကာ၊ အလိ;က်သင့ြ်ပ\ြပငထ်ားေသာ မ4ဝါဒဆိ;ငရ်ာ သ;ေတသနများ ြပ\လ;ပ်!ပီး၊ ဒမိီ;ကေရ 

စ ီလံ;ြခံ\ေရးကZအား အ;ပ်ချ\ပ်မNေပးေရးကိ; ြမ
Q
င့တ်ငရ်န ်ေကာငး်မွနေ်သာ အေလအ့ကျင့မ်ျား 

BEင့ ်ေထာက်ခံအPကံြပ\ချက်များကိ; ေဖာ်ထ;တ်သတ်မEတ်၍ Bိ;ငင်တွံငး် အPကံေပး အက4အညီBEင့ ်

လက်ေတွ9 ကျေသာ အက4အညီေပးအပ်ြခငး် အစအီစ.များကိ; ေထာက်ပ့ံေပးသည်။ 

DCAF ၏ ေကျးဇRးတငK်*ိမDအား ေဖာ်ြပြခငး်   

Jasper Linke အား စာေပးေရးသားေပးမNအတွက် 

Elodie Convergne အား ြပနလ်ည်ဖတ်qN သံ;းသပ်ေပးမNအတွက် 

Jenny Rouse အား အဂΩလိပ်ဘာသာအား စစိစေ်ပးမNအတွက် 

Florence Lesur အား ြပငသ်စဘ်ာသာသိ; ့ ြပနဆိ်;ေပးမNအတွက် 

Géraldine Chantegrel အား ြပငသ်စဘ်ာသာအား စစိစေ်ပးမNအတွက် 

and Petra Gurtner အား အြပငအ်ဆငပံ်;စBံEင် ့ဒဇိီ;ငး်အတွက်  

စာစဥတ်ွမဲျားအတက်ွ အယဒ်တီာ  

Fairlie Chappuis 

ယခ#စာစဥအ်ား ကိ#းကားရန်  

DCAF - လံ;ြခံ\ေရးကZအား အ;ပ်ချ\ပ်မNေပးေရးအတွက် ဂျီနဗီာစငတ်ာ  

!ငမ်ိးချမ်းေရး လ;ပ်ငနး်စဥ်များ။ SSR ေနာက်ခံအေPကာငး်အရာ စာစ.အတဲွများ။ Geneva: 

DCAF, 2019. 

© DCAF. SSR ေနာက်ခံအေPကာငး်အရာလက်စွမဲျားကိ; www.dcaf.ch တွငအ်ခမ့ဲရBိ;ငသ်ည်။ 

အသံ;းြပ\သ4များသည် DCAF ကိ; credit ေပး အသအိမEတ်ြပ\ေပးပါက ဤစာစဥ်ကိ; က4းယ4ြဖန ့ ်

ေဝBိ;ငသ်ည်။ 

စးီပွားြဖစအ်သံ;းြပ\ရနမ်ဟ;တ်ပါ။ 
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မ*တစ်#များ 
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P. O. Box 1360 

CH-1211 Geneva 1 

ဆွစဇ်ာလနB်ိ;ငင် ံ
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