SSR BACKGROUNDER

Security Sector Reform
လံုျခံဳေရးက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး
ေကာင္းမြန္ေသာ Aုုပ္ခ်ဳပ္မႈ၏ Aေျခခံမူမ်ားကုုိ လံုျခံဳေရးက႑Aေပၚသက္ေရာက္ေစျခင္း
ယခုုစ ာစU္A တြဲမ ်ားAေၾကာင္း
SSR၏ AေျခခံAေၾကာင္းAရာလက္စြဲမ်ားသည္ (SSG) လံုျခံဳေရးက႑Aား ေကာင္းမြန္သည္႔Aုပ္ခ်ဳပ္မႈေပးေရး ႏွင္႔ (SSR)
လံုျခံဳေရးက႑Aားျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတုုိ႔တြင္ ပါ၀င္သည္႔ ေခါင္းစU္မ်ား ႏွင္႔ AယူAဆမ်ားကို က်စ္လစ္ျပည္႔စံုစြာ မိတ္ဆက္ေပး
ထားပါသည္။

ယခုုစာစU္Aတြဲလုိက္သည္ ယေန႔ေခတ္ ျငင္းခံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို Aႏွစ္ခ်ဳပ္ေဖာ္ျပကာ၊ Aဓိကစကားလံုး AသံုးA

ႏႈန္းမ်ားကို ရွင္းလင္းေဖာ္ျပ၍၊ ႏုုိင္ငံတကာAေတြ႔AၾကံဳAေတာ္မ်ားမ်ားကုုိ Aေျခခံလွ်က္
မ်ားကုုိ ျမင္သာေAာင္ျပသေပးပါသည္။ SSR၏

AဓိကAခ်က္Aခ်ာက်သည္႔ Aားၿပိဳင္မႈ

AေျခခံAေၾကာင္းAရာလက္စြဲမ်ားသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ Aုပ္ခ်ဳပ္မႈေပးေရး

သုုိ႔မဟုုတ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတုုိ႔Aတြက္ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ျဖစ္ၿပီးသား စနစ္ပံုစံမ်ား၊ ေပၚလစီမ်ား သုုိ႔မဟုုတ္ Aၾကံျပဳခ်က္မ်ားကုုိ
ေၾကာ္ျငာေပးျခင္းမဟုုတ္ပါပဲ ဖတ္ရႈသူမ်ားက ေခါင္းစU္တစ္ခုျခင္းစီAေပၚတြင္ ၎တုုိ႔၏Aသိပညာကို တုုိးခ်ဲ႕ႏုိင္ရန္ ထပ္မံေလ႔လာ
ႏုုိင္မည္႔ ဖတ္ရႈစရာAရင္းAျမစ္မ်ားကုုိသာ စီစU္ေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ SSR၏ AေျခခံAေၾကာင္းAရာလက္စြဲမ်ားသည္ လံုျခံဳေရး
ဆုုိင္ရာကိစၥ၌ Aုုပ္ခ်ဳပ္မႈေပးေရး ႏွင္႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတုုိ႔တြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားAတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ SSG ႏွင္႔ SSR
ဆုိင္ရာ ယေန႔ေခတ္နည္းလမ္းနည္းနာမ်ားကုုိ နားလည္သိရွိႏုိင္ရံုသာမက ႏိႈက္ႏႈိက္ခၽြတ္ခၽြတ္ Aကဲျဖတ္ႏုိင္ရန္Aတြက္ပါ Aရင္း
Aျမစ္တစ္ခုပင္ျဖစ္ေပသည္။

ဤ S S R AေျခခံA ေၾကာင္းAရာလက္စြဲ၏ Aေၾကာင္း
ယခုု

SSR

ဟူသည္မွာ

AေျခခံAေၾကာင္းAရာလက္စြဲသည္
ေကာင္းမြန္ေသာ

လူသားတုုိ႔လံုျခံဳေရးကုုိ

Aုုပ္ခ်ဳပ္မႈ၏

တုုိ႔တက္ေစမည္႔

လံုျခံဳေရးAား ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊
ျပဳမူရာတြင္

ဒီမုိကေရစီက်သည္႔

မူေဘာင္တစ္ခုAတြင္းမွ

ႏုုိင္ငံေရးလုုပ္ငန္းစU္၊

ႀကီးၾကပ္ေပးျခင္းႏွင္႔

Aရပ္ဘက္မွထိန္းခ်ဳပ္မႈ၊

ျပဳလုုပ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းကုုိ

ႏုုိင္ငံAေျမာက္Aမ်ားတုုိ႔သည္

SSR Aား

SSR

လံုျခံဳေရးက႑ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးAေၾကာင္း ေရးသားထားပါသည္။

Aေျခခံမူမ်ားကုုိ

လံုျခံဳေရးက႑Aေပၚသက္ေရာက္ေစျခင္းAားျဖင္႔

SSR

နည္းစနစ္ဆန္သည္႔လုပ္ငန္းစU္ျဖစ္ပါသည္။

စီမံခန္႔ခြဲေပးျခင္းတုုိ႔ကုိ
တရားUပေဒစိုးမိုးမႈႏွင္႔
ဆုုိလုိပါသည္။

ပုုိ၍ထိေရာက္၍

ႏွင္႔

ဆုုိသည္မွာ

ပိုမိုတာ၀န္ခံေစျခင္းAလို႔ငွာ

လူAခြင္႔AေရးAားေလးစားမႈ

၁၉၉၀ခုုႏွစ္မ်ားAလြန္

ႏုုိင္ငံAဆင္႔လုပ္ငန္းစU္မ်ားျဖင္႔

ႏုုိင္ငံ

စတင္ခဲ႔ၾကၿပီးေနာက္

Aစရွိသည္႔

ေႏွာင္းပုုိင္းကာလမွစ၍
လံုျခံဳေရး၊

ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ၊

ဒီမိုကေရစီAားျမွင္႔တင္ျခင္းႏွင္႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ျခင္း စသည္႔နယ္ပယ္မ်ားAေပၚ ႏုုိင္ငံတကာ၏ကူညီမႈAတြက္ SSR
သည္ မ႑ိဳင္တစ္ခုျဖစ္လာခဲ႔ပါသည္။

ဤ S S R AေျခခံA ေၾကာင္းAရာလက္စြဲသ ည္ ေAာက္ပါေမးခြန္းမ်ားကုုိ ေျဖဆုုိေပးပါသည္လံုျခံဳေရးက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ဆိုသည္ကား Aဘယ္နည္း? စာမ်က္ႏွာ ၂
လံုျခံဳေရးက႑Aား Aဘယ္ေၾကာင္႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရသနည္း? စာမ်က္ႏွာ ၄

SSR Aား Aျခားေသာ လံုျခံဳေရးဆုုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ Aမ်ိဳးAစားမ်ားႏွင္႔ ကြာျခားေစသည္႔Aရာကား Aဘယ္နည္း? စာမ်က္ႏွာ ၅
မည္ကဲသုိ႔ေသာ AေျခAေနAမ်ိဳးမ်ိဳးသည္ SSR ကို ျဖစ္ေပၚေစႏုုိင္သနည္း? စာမ်က္ႏွာ ၆
စကားလံုးAေခၚAေ၀ၚတစ္ရပ္သည္ Aဘယ္သုိ႔ေသာ ကြာျခားခ်က္ကို ျဖစ္ေစႏုုိင္သနည္း? စာမ်က္ႏွာ ၇

SSR ၏ ဇစ္ျမစ္ကား Aဘယ္နည္း? စာမ်က္ႏွာ ၈
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လံု ျခံဳေရးက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး

ဆို သ ည္က ား

SSR Aေျခခံ Aေၾကာင္ းAရာလက္ စြ ဲ ၊ လံ ု ျခံ ဳေရးက႑Aား ျပဳျပင္ ေျပာင္ းလဲ ေရး)

Aဘယ္

နည္း?

(SSG)

S S R ဟူသည္မွာ ႏုုိင္ငံ ႏွင္႔ လူသားတုုိ႔လံု ျခံဳေရးကုုိ တုုိ႔တက္ေစမည္႔ ႏုုိင္ငံေရး
လုုပ္ငန္းစU္၊

သည္႔ Aုပ္ခ်ဳပ္မႈေပးေရး ေကာင္းမြန္သည္႔ SSG သည္

နည္းစနစ္ဆန္သည္႔ လုုပ္ငန္းစU္ျဖစ္ကာ၊ လံု ျခံဳေရးAား ေဆာင္

ႏုုိင္ငံႏွင္႔ ႏုုိင္ငံမဟုုတ္သည္႔ ေဆာင္ရြက္လုပ္ကုိင္သည္႔သူမ်ားက

ရြက္ေပးျခင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲေပးျခင္းႏွင္႔ ႀ ကီးၾကပ္ေပးျခင္းတုုိ႔ကု ိ ပုုိ၍ထိေရာက္၍ ပို မို

လံုျခံဳေရးAား ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲေပးျခင္း ႏွင္႔ ႀကီး

တာ၀န္ခံေစျခင္းAလို ႔ငွာ ျပဳမူရာတြင္ ဒီမု ိကေရစီက်သည္႔ Aရပ္ဘက္မွထိန္း
ခ်ဳပ္မႈ၊

တရားUပေဒစို းမို းမႈႏွင္႔

လူAခြင္႔AေရးAားေလးစားမႈ

ၾကပ္ထိန္းခ်ဳပ္ေပးျခင္းတုုိ႔Aား ေကာင္းမြန္သည္႔Aုပ္ခ်ဳပ္ေရး A

Aစရွိသည္႔

ေျခခံမူမ်ားက လႊမ္းမိုးပံုကုိ ေဖာ္ျပပါသည္။ ေကာင္မြန္သည္႔Aုပ္

မူေဘာင္တစ္ခု Aတြင္းမွ ျပဳလုုပ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းAားျဖင္႔ ျဖစ္ပါသည္။ SSR ၏

ခ်ဳပ္ေရးAေျခခံမူမ်ားမွာ

ပန္းတုုိင္မွာ ေကာင္းမြန္ေသာ Aုုပ္ခ်ဳပ္မႈ Aေျခခံမူမ်ားကုုိ လံုျခံဳေရးက႑Aေပၚ

တရားUပေဒစုုိးမိုးမႈ၊

သက္ေရာက္ေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။

ေကာင္း၊

တာ၀န္ခံျခင္းရွိမႈ၊

ပြင္႔လင္းျမင္သာမႈ၊

Aမ်ားပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈ၊

လွ်င္ျမန္

ေကာင္းမြန္သည္႔တံု႔ျပန္ႏုိင္စြမ္း၊ ထိေရာက္မႈႏွင္႔ စြမ္းေဆာင္ရည္
ျပည္႔၀မႈ စသည္တုိ႔ျဖစ္ပါသည္။ ေကာင္းမြန္သည္႔ SSG ဆုုိသည္

S S R သည္ လံုျခံဳေရးAား ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင္႔ ႀကီးၾကပ္ထိန္း
ခ်ဳပ္ေပးျခင္းတုုိ႔တြင္

လံုျခံဳေရးက႑Aေပၚ ေကာင္းမြန္

ပါ၀င္ပတ္သက္ေသာ

ႏုုိင္ငံAဖြဲ႔Aစည္းမဟုုတ္ေသာ

မွာ လံု ျခံဳေရးက႑က ႏုုိင္ငံနွင္႔ လူသားတုုိ႔Aတြက္ လံု ျခံဳေရး

ႏုုိင္ငံ႔Aဖြဲ႔Aစည္းႏွင္႔ေသာ္လည္း

Aား

ေဆာင္ရြက္လုပ္ကုိင္သူမ်ားႏွင္႔ေသာ္

ထိထိေရာက္ေရာက္ တာ၀န္ခံ၍ ေဆာင္ရြက္ေပးရာတြင္

ဒီမု ိကေရစီက်သည္႔

လည္းေကာင္း Aားလံုးႏွင္႔ သက္ဆုိင္ၿပီး၊ ၎ပုုဂၢိဳလ္Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ား၏ Aခန္း

Aရပ္ဘက္မွထိန္းခ်ဳပ္မႈ၊

တရားUပေဒစို း

မို းမႈႏွင္႔ လူAခြင္႔AေရးAားေလးစားမႈ Aစရွိသည္႔ မူေဘာင္

က႑မ်ား၊ တာ၀န္၀တၱရားမ်ား ႏွင္႔ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား စသည္တုိ႔Aၾကားရွိ

တစ္ခု Aတြင္းမွ

ကြင္းဆက္မ်ားကို AေလးAနက္ထားပါသည္။ SSR တြင္ တရားေရးရာAတြက္

ျပဳလုုပ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းကုုိ

ဆုုိလု ိပါသည္။

ေကာင္းမြန္ေသာ SSG ဟူသည္မွာ ဒီမို ကေရစီႏု ိင္ငံတစ္ႏု ိင္ငံ

ေဆာင္ရြက္မႈ၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင္႔ ႀကီးၾကပ္မႈ စသည္႔ရႈေထာင္႔မ်ားလည္းပါ၀င္လ်က္ရွိၿပီး၊

တြင္

ႏုုိင္ငံ၏လံု ျခံဳေရးက႑က

Aတြက္ျဖစ္ပါသည္။

ကို

သတ္မွတ္ေပးသည္႔စံႏႈန္းAေပၚတြင္

UပေဒျပဳေရးAစပ်ိဳးလုုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ေပၚလစီျပဳစုုေရး၊ Aသိပညာေပးလုုပ္ငန္းႏွင္႔

လံုျခံဳေရးက႑AားAုုပ္ခ်ဳပ္မႈ ႏွင္႔ပတ္သက္၍ ထပ္ဆင္႔သိရွိလုိပါ

လူထုAားသတင္းျပန္ၾကားေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ စီမံခန္႔ခြဲ႔ေရးႏွင္႔ စီမံAုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာ

က SSR AေျခခံAေၾကာင္းAရာလက္စြဲမ်ားျဖစ္ၾကသည္႔ “လံုျခံဳ

စြမ္းရည္ျမွင္႔တင္ျခင္းမ်ား၊ AေျခခံAေဆာက္AUီမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတုုိးတက္ေရး၊ Aဆင္႔

ေရးက႑Aား Aုုပ္ခ်ဳပ္မႈ” ႏွင္႔ “က်ား-မ တန္းတူညီမွ်ေရးႏွင္႔

ျမွင္႔တင္ထားသည္႔ ေလ႔က်င္႔သင္ၾကားေပးေရးမ်ားႏွင္႔ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား စေသာ

လံုျခံဳေရးက႑Aား ေကာင္းမြန္ေသာ Aုုပ္ခ်ဳပ္မႈ” စသည္တုိ႔ကုိ

လံုျခံဳေရးႏွင္႔ပတ္သက္သည္႔ ႏုုိင္ငံေရးပုုိင္းဆုုိင္ရာက႑မ်ားႏွင္႔ နည္းစနစ္ပုိင္းဆုုိင္

ေက်းဇူးျပဳ၍ ရည္ၫႊန္း ကုုိးကားပါ။

Aေၾကာင္းမွာ

လံုျခံဳေရးႏွင္႔

တရားေရးတုုိ႔မွာ

နီးကပ္စြာဆက္ႏြယ္လွ်က္ရွိသည္႔

မည္သု ိ႔လု ပ္ေဆာင္သင္႔သည္
Aေျခခံထားသည္႔

လံု ျခံဳေရးက႑Aား Aုုပ္ခ်ဳပ္ေရးတစ္မ်ိဳး ျဖစ္ပါသည္။

ရာက႑မ်ားAားလံုးကုုိ ျခံဳငံုမိသည္႔ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ

ကြဲျပားသည္႔ ျပဳျပင္

ေျပာင္းလဲေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ SSR တြင္ ပါ၀င္ႏုိင္ပါသည္။

SSR Aား AစီAစU္ခ်မွတ္ရာတြင္ Aေလးေပးႏုုိင္ေသာAရာမ်ားမွာ -

– စနစ္တစ္ခုလံုးလႈပ္ရွားပံုကုိ

သက္ေရာက္ေစသည္႔

လုုပ္ငန္းစU္မ်ား-

Uပမာ ႏု ု ိ င ္ င ံ ႔ လ ံ ု ျ ခံ ဳ ေရး မူ ၀ ါဒခ်မွ တ ္ ျ ခင္ း ၊ က်ား-မ ပင္ မ ေရစီ း ေၾကာင္ း ၊
Uပေဒျပဳေရးျပဳျပင္ ေ ျပာင္ း လဲ မ ႈ Aစရွ ိ သ ျဖင္ ႔

သီးျခားAဆင္႔တစ္ခု– Uပမာ လံ ု ျ ခံ ဳ ေရးေဆာင္ ရ ြ က ္ မ ႈ A ား ႏု ု ိ င ္ င ံ A
ဆင္ ႔ ၊ ႏု ု ိ င ္ င ံ A စု ု ိ း ရလက္ ေ Aာက္ ခ ံ A ဆင္ ႔ ၊ ၿမိ ဳ ႕ ေ တာ္ ႏ ွ င ္ ႔ ျ မိ ဳ ႕ Aဆင္ ႔ ၊
ေဒသAဆင္ ႔ ၊ ၿမိ ဳ ႕ ျပႏွ င ္ ႔ ေက်းလက္ စသည္ တ ု ိ ႔ ျ ဖစ္ ၾ ကပါသည္ ။

– လံုျခံဳေရးမူ၀ါဒ သုုိ႔မဟုုတ္ လံုျခံဳေရးAားေဆာင္ရြက္ေပးသည္႔ နယ္ပယ္
တစ္ခု–Uပမာ ကာကြယ္ေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၊ ျပစ္ဒဏ္စီရင္ျခင္းဆုုိင္
ရာစနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၊ ေထာက္လွမ္းစံုစမ္းေရးစနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္း
လဲေရး စသည္တုိ႔ျဖစ္သည္။
Uပမာ ရဲAဖြဲ႔၊

ျပည္သူ႔ေရးရာစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးAဖြဲ႔၊ လြတ္ေတာ္ေကာ္မတီ Aစရွိျဖင္႔
ျဖစ္သည္။

သည္ သီးျခားAဖြဲ႔Aစည္းတုုိ႔၏ Aဖြဲ႔တြင္းလုုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ၊ လံုျခံဳေရးေဆာင္
ရြက္မႈလုပ္ငန္းေဖာ္ေဆာင္မႈAဆင္႔

ႏွင္႔

ျပည္သူAဆင္႔လုပ္ငန္းေဖာ္ေဆာင္မႈA

ဆင္႔ထိ Aစရွိေသာ Aဆင္႔တုိင္းAဆင္႔တုိင္းတြင္ရွိသည္႔ လံုျခံဳေရးႏွင္႔ တရားေရး
ဆုုိင္ရာမ်ားတြင္

– လံုျခံဳေရးက႑တြင္း သီးျခားနယ္ေျမတည္ေနရာ သုုိ႔မဟုုတ္ Aစုုိးရ

– လံုျခံဳေရးက႑ေAာက္ရွိ ဌာနတစ္ခုခု၏ Aခန္းက႑–

Aစိုးရ၏ ဆံုးျဖတ္လုပ္ေဆာင္ျခင္းလုုပ္ငန္းျဖစ္သည္႔ မဟာဗ်ဴဟာႏုုိင္ငံေရးAဆင္႔မွ

မွမဟုုတ္သည္႔

ပါ၀င္ပတ္သက္ေသာ

ႏုုိင္ငံ႔Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ား

ေဆာင္ရြက္လုပ္ကုိင္သူမ်ားကို

ထည္႔သြင္းပါ၀င္ေစႏုုိင္ပါသည္။

ႏွင္႔

က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔

Aဆင္႔Aားလံုးတြင္

ႏုုိင္ငံAပုုိင္း
SSR

ေကာင္းမြန္သည္႔

က
SSG

Aေျခခံမူမ်ားျဖင္႔ လံုျခံဳေရးAား ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲေပးျခင္းႏွင္႔ ႀကီးၾကပ္
ထိန္းခ်ဳပ္ေပးျခင္းတို႔ကို ခိ်န္ညွိေပးရန္မွာ SSR ၏ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုုိင္ပင္ျဖစ္သည္။
ပံု (၁) တြင္ျပသထားသည္မွာ SSR ကထံုးစံAတိုင္းပါ၀င္ေစမည္႔ လုုပ္ငန္းေဆာင္
တာမ်ား Aမ်ားAျပားကုုိ ျခံဳငုုံကာ ေတြ႔ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ယခုုကဲ႔သုိ႔ေသာ မတူ
ကြဲျပားေသာ လုုပ္ငန္းမ်ားကို SSR ၏Aစိတ္Aပိုင္းျဖစ္ေစသည္႔Aခ်က္မွာ

လံုျခံဳ

ေရးAား ေဆာက္ရြက္ေပးမႈ၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈ နွင္႔ ႀကီးၾကပ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈတုိ႔တြင္ ယင္းတုုိ႔
Aားလံုးသည္ တာ၀န္ခံျခင္းရွိမႈ ႏွင္႔ ထိေရာက္မႈရွိေစျခင္းတုုိ႔ကို ျဖည္႔ဆည္းလုုပ္
ကုုိင္သည္႔Aတြက္ေၾကာင္႔ျဖစ္ပါသည္။

SSR

Aား

AစီစU္ခ်မွတ္ျခင္းသည္

AေျခAေနAရပ္ရပ္Aလိုက္

ကြဲျပားၿပီး

Aေၾကာင္းAရင္းမွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးAတြက္ လံုျခံဳေရးက႑၊ လံုျခံဳေရးAား
လႊမ္းျခံဳမႈႏွင္႔ ႏုုိင္ငံေရး လူမႈေရး စီပြားေရး တြန္းAား စသည္တုိ႔သည္ AေျခAေန
Aရပ္ရပ္တြင္

မတူညီၾကသည္႔Aတြက္ေၾကာင္႔ျဖစ္ပါသည္။

ယခုုAေၾကာင္းရင္း

ေၾကာင္႔ပင္ Aေကာင္းဆံုးAေလ႔Aထျဖစ္ရန္ AစီစU္ခ်မွတ္ေရးကာလ၊ ပံုစံျပဳေရး
ဆြဲေရးကာလ၊ Aေကာင္Aထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရးကာလတုုိ႔AပါA၀င္ SSR Aား
Aကဲျဖတ္သံုးသပ္ျခင္းAဆင္႔မ်ားတြင္ ဂရုုတစုုိက္ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာမႈAား လိုAပ္ရ
ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ SSR Aား AစီAစU္ခ်မွတ္ျခင္းႏွင္႔ မူ၀ါဒလမ္းၫႊန္မႈAတြက္
ထပ္ဆင္႔သိရွိလုိပါက ယခုု SSR AေျခခံAေၾကာင္းAရာလက္စြဲ၏ ေနာက္ဆံုးတြင္
ပါ၀င္သည္႔

ထပ္ဆင္႔ေလ႔လာႏုုိင္သည္႔

Aရင္းျမစ္မ်ားစာရင္းကုုိ

ေက်းဇူျပဳ၍

ၾကည္႔႐ႈပါ။
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ပံု ( ၁ )

SSR Aေျခခံ Aေၾကာင္ းAရာလက္ စြ ဲ ၊ လံ ု ျခံ ဳေရးက႑Aား ျပဳျပင္ ေျပာင္ းလဲ ေရး)

S S R တြင္ပါ၀င္ေကာင္းပါ၀င္ႏုိင္မည္႔ လုုပ္ငန္းေဆာင္တာ Aေျမာက္Aမ်ား Aတြက္ Uပမာမ်ား

တာ၀န္ခံျခင္း ႏွင္႔ ထိေရာက္မႈ
မဟာဗ်ဴဟာAဆင္႔ S S R လုုပ္ငန္းမ်ား
Uပေဒေရးရာ ႏုုိင္ငံေရးရာ ႏွင္႔ မူ၀ါဒေရးရာ မူေဘာင္မ်ားသည္ လံု ျခံဳေရးက႑Aား ေကာင္းမြန္စြာ Aုုပ္ခ်ဳပ္မႈကု ိ ထင္ဟပ္ေစျခင္း
Uပမာ-

– လံုျခံဳေရးက႑Aေပၚတြင္ Aရပ္ဘက္ၾသဇာလႊမ္းမႈရန္၊ ဒီမုိကေရစီက်သည္႔
ထိန္းခ်ဳပ္မႈရွိရန္၊ လံု ျခံဳေရးက႑သည္ ႏုုိင္ငံေရးAရၾကားေနျခင္းရွိရန္

– လႊတ္ေတာ္ပုိင္းဆုုိင္ရာ၊ တရားစီရင္ေရးပုုိင္းဆိုင္ရာ၊ လြတ္လပ္ေသာ စသည္႔
ႀကီးၾကပ္မႈစနစ္ယႏၱရားမ်ားမွတစ္ဆင္႔ လုုပ္ကု ိင္ေဆာင္ရြက္မႈ

စသည္တု ိ႔Aတြက္ UပေဒAေျခခံမ်ားကုုိ ခုုိင္မာေတာင္႔တင္းေစျခင္း။

– ခြဲျခားထားသည္႔ ျပည္တြင္းျပည္ပ လံုျခံဳေရးလုုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား၊
ပြင္႔လင္းျမင္သာသည္႔ ႏုုိင္ငံAဆင္႔ လံု ျခံဳေရးမူ၀ါဒခ်မွတ္ျခင္း၊
ျပည္သူလူထု ၏ တရား၀င္ႀကီးၾကပ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈ၊ ပုုဂၢလိက ႏွင္႔ စီးပြားျဖစ္

Aရည္Aေသြးကို စစ္ေဆးျခင္း

– ၾကီးၾကပ္ေရးAဖြဲ႔Aစည္းမ်ားAတြက္ ႏုုိင္ငံေရးAရႏွင္႔ ဘ႑ာေရးAရ လြတ္လြတ္
လပ္လပ္ရွိမႈAား ေသခ်ာေစကာ ယင္းAဖြဲ႔Aစည္းမ်ားကို ခို င္မာေတာင္႔တင္းေစျခင္း

– ေကာင္းမြန္သည္႔ SSG Aား Aမ်ားျပည္သူသိရွိေAာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင္႔ ျပည္သူ

လံု ျခံဳေရးေဆာင္ရြက္ေပးသူမ်ားပါ၀င္ေသာ ႏုုိင္ငံႏွင္႔

လူထု ၏ လူမႈAဖြဲ႔Aစည္းႏွင္႔ သတင္းမီဒီယာမွတစ္ဆင္႔ Aမ်ားျပည္သူပါ၀င္ေဆာင္

ႏုုိင္ငံAပုုိင္းမွမဟုုတ္ေသာ လံု ျခံဳေရးဆာင္ရြက္ေပးသူမ်ားAတြက္

ရြက္ကာ စစ္ေဆးေလ႔လာျခင္းAတြက္ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင္႔ ထုုိကဲ႔သု ိ႔ျပဳလုုပ္ႏု ိင္ေရး

Uပေဒျပဳေရးမူေဘာင္မ်ားကုုိ တုုိးတက္ေစျခင္း။

လမ္းစကုုိ တုုိးတက္ေစျခင္း၊

– ဌာနဆုုိင္ရာAခ်င္းခ်င္းAၾကား၊ ေဒသတြင္းႏွင္႔ ႏုုိင္ငံတကာ လံုျခံဳေရးAား
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးတုုိ႔Aတြက္ မူေဘာင္မ်ားကုုိ တုုိးတက္ေစျခင္း

Aဖြဲ႔A စည္း Aဆင္႔ S S R လုုပ ္င န္း ေဆာင္တ ာမ်ား
လံု ျခံဳက႑ Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ားကုုိ ပို မို ထိေရာက္ေAာင္ ႏွင္႔ ပို မို တာ၀န္ခံလာေAာင္ ျပဳလုုပ္ျခင္း
Uပမာ-

– ၀န္ေဆာင္မႈေပးျခင္းAား ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းႏွင္႔ စီမံခန္႔ခြဲမႈ တုုိးတက္ေစရန္
Aဖြဲ႔ဖြဲ႔စည္းမႈဆို င္ရာမ်ားကုုိ ေျပာင္းလဲျခင္း

– လုုံျခံဳေရးက႑Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ား၏ Aဖြဲ႔တြင္းထိန္းခ်ဳပ္မႈႏွင္႔ ႀကီးၾကပ္

မႈမ်ားAတြက္ စနစ္မ်ားကုုိ တုုိးတက္ေစျခင္း၊ ယင္းတြင္ Aဖြဲ႔စည္းတြင္း
စည္းကမ္းမ်ား၊ က်င္႔၀တ္မ်ား၊ တုုိင္ၾကားေရး နည္းစနစ္Aဆင္႔ဆင္႔ႏွင္႔
စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး စံႏႈန္းမ်ား၊ Aစရွိသျဖင္႔ ပါ၀င္ပါသည္။

– စည္းမ်U္းမ်ား၊ စည္းကမ္းမ်ားႏွင္႔ ဆံု းျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းမ်ားတြင္
ပြင္႔လင္းျမင္သာျခင္းရွိရန္ ေသခ်ာေစျခင္း

– တန္းတူညီမွ်သည္႔ Aခြင္႔Aေရးႏွင္႔ ကို ယ္စားျပဳႏုုိင္မႈAား Aဖြဲ႔Aစည္း
၏Aဆင္႔တု ိင္းတြင္ Aားေပးပ်ိဳးေထာင္ေပးျခင္း

– လံု ျခံဳေရးေဆာင္ရြက္ျခင္းလုုပ္ငန္းတြင္ Aမ်ားျပည္သူဆု ိင္ရာႏွင္႔ ပုုဂၢလိက
ဆို င္ရာ လုုပ္ျခံဳေရးေဆာင္ရြက္ေပးသူမ်ားက မည္သု ိ႔၀င္ေရာက္လု ပ္
ကုုိင္သည္႔ပံု စံကု ိ တုုိးတက္ေစျခင္း

– ထိေရာက္ေသာ Aရည္Aခ်င္းAားAေျခခံAလုုပ္ခန္႔Aပ္မႈ၊ ရာထူးတုုိး
ျမွင္႔ေပးမႈႏွင္႔ Aက်ိဳးခံစားခြင္႔မ်ားAပါA၀င္ လူ႔စြမ္းAားႏွင္႔
ဘ႑ာေရးAရင္းAျမစ္မ်ားတြင္ လုုပ္ငန္းပုုိင္းဆုုိင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈ၊
စီမံAု ပ္ခ်ဳပ္မႈတု ိ႔၏ Aဆင္႔Aား ျမွင္႔တင္ျခင္း

လုုပ ္င န္း ေဆာင္ရ ြက ္မ ႈA ဆင္႔ S S R လုုပ ္င န္း ေဆာင္တ ာမ်ား
လံု ျခံဳေရးက႑ Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ားကုုိ ပုုိမို ၍ထိေရာက္စြာ ႏွင္႔ ပို မု ိ၍တာ၀န္ခံျခင္းရွိစြာ လံု ျခံဳေရးAား ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းAား AေသAခ်ာျဖစ္ေစျခင္း
Uပမာ-

– တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရာတြင္ လုုပ္ငန္းပုုိင္းဆုုိင္ရာ Aဆင္႔ျမွင္႔တင္ျခင္းႏွင္႔
လံု ျခံဳေရးတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ျခင္းတြင္ ႀကီးၾကပ္ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းႏွင္႔
တာ၀န္ခံျခင္းကုုိ တုုိးတက္ေစျခင္း

– ႏုုိင္ငံပု ိင္ႏွင္႔ ႏုုိင္ငံပု ိင္မဟုုတ္ေသာ လံု ျခံဳေရးေဆာင္ရြက္ေပးသူမ်ားAတြက္
စည္းမ်U္းမ်ားႏွင္႔ က်င္႔၀တ္ေကာင္းမ်ားAတြက္ လုုပ္ထံု းလုုပ္နည္းမ်ားကုုိ
တုုိးတက္ေစျခင္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တရားUပေဒစုုိးမို းေရးႏွင္႔
လူ႔Aခြင္႔Aေရးတုုိ႔AားေလးစားမႈAား Aေျခခံျခင္းျဖင္႔ျဖစ္ပါသည္။

– သတင္းAခ်က္Aလက္မ်ား၊ Aစီရင္ခံမႈမ်ား ႏွင္႔ တုုိင္းတန္းေရး စ

ေသာ စနစ္မ်ားAား ျပည္သူလူထု မွ ရရွိသံု းစြဲႏု ိင္ျခင္းAပါA၀င္ လူ
ထုုႏွင္႔ လံု ျခံဳေရးက႑တုုိ႔ ထိေတြ႔ျခင္းAား တုုိ႔Aားတုုိးတက္ေစျခင္း
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– တာ၀န္ထမ္းေဆာင္မႈAေျခခံစိတ္ဓါတ္ႏွင္႔ ၀န္ေဆာင္မႈAေျခခံသည္႔
နည္းလမ္းျဖင္႔ လုုံျခံဳေရးAား ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းကုုိ ျပဳစုုပ်ဳိးေထာင္ျခင္း

– လံု ျခံဳေရးတာ၀န္ထမ္းေဆာင္သူမ်ားAတြက္ သင္ေတာ္ေသာေလ႔က်င္႔သင္ၾကားမႈ၊
Aေတြ႔Aႀကံဳႏွင္႔ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားရရွိရန္ ေသခ်ာေစျခင္း

– လံု ျခံဳေရးတာ၀န္ထမ္းေဆာင္သူမ်ားAတြက္ ထိေရာက္သည္႔ Aဖြဲ႔စည္း
ဆုုိင္ရာ၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆု ိင္ရာႏွင္႔ စီမံAု ပ္ခ်ုဳပ္မႈဆု ိင္ရာ Aေထာက္Aကူ
မ်ားAား ျဖည္႔ဆည္းေပးျခင္း

– လံု ျခံဳေရးႏွင္႔ တရားေရးတုုိ႔ကု ိ လူထု ၏က႑ရပ္Aားလံု းမွ
ရယူသံု းစြဲႏု ိင္ေရးAား ေသခ်ာေစျခင္

၃

DCAF

S S R BACKGROUNDER Security Sector Reform (DCAF

လံု ျခံဳေရးက႑Aား

Aဘယ္ေ ၾကာင္႔

ျပဳျပင္ေ ျပာင္းလဲရ သ

SSR Aေျခခံ Aေၾကာင္ းAရာလက္ စြ ဲ ၊ လံ ု ျခံ ဳေရးက႑Aား
ျပဳျပင္ ေျပာင္ းလဲ ေရး)
|

Aားလံုးပါ၀င္ႏုိင္ေသာ

လံုျခံဳေရးေဆာင္ရြက္ေပးမႈႏွင္႔

လံုျခံဳေရးက႑Aတြင္း

တန္းတူညီမွ်သည္႔ Aခြင္႔Aလမ္းAတြက္ SSR က Aေထာက္Aကူျပဳပါသည္။

နည္း?
ထိေရာက္မႈမရွိေသာ လံုျခံဳေရးက႑သည္ လံုျခံဳေရးAား မေဆာင္က်U္းေပးႏုုိင္သ
ကဲ႔သုိ႔ တာ၀န္ခံမႈမရွိေသာ လံုျခံဳေရးက႑သည္ လူထုႏွင္႔ ႏုုိင္ငံ ႏွစ္မ်ိဴးစလံုးAား
Aႏၱရာယ္ျဖစ္ေစပါသည္။ ထိေရာက္မႈမရွိေသာ တာ၀န္ခံမႈမရွိေသာ လံုျခံဳေရးက႑

သည္ ျပႆနာAခက္Aခဲမ်ားစြာကုုိ ျဖစ္ေပၚေစၿပီး ယင္းျပႆနာမ်ားကို SSR က

လူမႈAသုုိင္း၀န္းမ်ိဳးစံု၊ လူမ်ိဳး ႏွင္႔ ဘာသာ ေနာက္ခံAမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေသာ ေယာက်ၤား၊
မိန္းမ၊ ေယာက်ၤားကေလး၊ မိန္းကေလး စသည္႔သူတုိ႔၏ မတူညီသည္႔ လံုျခံဳေရး
ဆုုိင္ရာ လိုAပ္ခ်က္မ်ားကုုိ AသိAမွတ္ျပဳရန္ မစြမ္းႏုုိင္ေသာ လံုျခံဳေရးက႑သည္
ဘက္လုိက္မႈရွိေနျခင္းေၾကာင္႔ျဖစ္ကာ

လူထုတစ္ရပ္လံုးAတြက္

ကူညီကာ ေျဖရွင္းေပးနုုိင္ပါသည္။

ထိထိေရာက္ေရာက္ေဆာင္က်U္းေပးႏုုိင္မည္မဟုုတ္ေပ။

ႏုုိင္ငံႏွင္႔ လူသားတုုိ႔Aား လံုျခံဳေရးကုုိျဖည္႔ဆည္းေပးရန္ လံုျခံဳေရးက႑၏ Aရည္

လံုျခံဳေရးက႑Aတြင္း စည္းလံုးမႈ၊ ႏုုိင္ငံေရးAရၾကားေနမႈ၊

Aခ်င္းကုုိ SSR က တုုိးတက္ေစပါသည္။ ႏုုိင္ငံAားကာကြယ္ျခင္း၊ Uပေဒစုုိးမိုး

ေရးေဆာင္ရြက္ျခင္း သုုိ႔မဟုုတ္ ျပည္သူAားေထာက္ကူေပးျခင္း စသည္႔လုပ္ငန္း
တာ၀န္မ်ားကို ထိေရာက္မႈမရွိသည္႔ တာ၀န္ခံျခင္းမရွိသည္႔ လံုျခံဳေရးက႑က
ယံုၾကည္လက္ခံေလာက္ေAာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုုိင္လိမ္႔မည္မဟုုတ္ပဲ၊ ယင္းက႑
ကိုယ္၌သည္ ႏုုိင္ငံႏွင္႔ ျပည္သူျပည္သားAတုုိ႔Aတြက္ Aႏၱရာယ္ကုိ ျဖစ္ေစပါ
သည္။
ျပည္သူလူထု၏

Aရင္းAျမစ္မ်ားကုုိ

လံုျခံဳေရးက႑တြင္

ပိုမုိ၍ထိထိေရာက္

ေရာက္Aသံုးျပဳႏုုိင္ေစရန္ SSR က ျပဳလုုပ္ေပးပါသည္။ စြမ္းရည္မျပည္႔၀ေသာ

လံုျခံဳေရးက႑သည္ ျပည္သူလူထု၏ Aရင္းAျမစ္မ်ားကုုိ ျဖဳန္းတီးပစ္ကာ Aျခား
မျဖစ္မေနျပဳလုုပ္ရမည္႔

ျပည္သူ႔လုပ္ငန္းမ်ားမွ

ေငြေၾကးAေထာက္Aပံ႔မ်ားကုုိ

လံုျခံဳေရးကုုိ

တန္းတူညီမွ်မႈ ႏွင္႔

လုုပ္ငန္းပုုိင္းဆုုိင္စြမ္းရည္ျပည္၀
႔ မႈ စသည္တုိ႔Aား Aားေပးျခင္းAားျဖင္႔ SSR
ပဋိပကၡကုိ

ရွိေသာ

တားဆီးေပးပါသည္။

လံုျခံဳေရးက႑သည္

စြမ္းရည္ျပည္၀
႔ ျခင္းမရွိသည္႔
ႏုုိင္ငံေရးရာမ်ားတြင္

ၾကား၀င္ေကာင္း၀င္ႏုိင္ၿပီး

ျဖစ္ေလ႔ရွိသည္မွာ ျပည္သူလူထု၏ Aက်ိဳးစီးပြားထက္ Aာဏာရွိေသာ Aခြင္႔ထူး
ခံလူတန္းစားတုုိ႔၏ Aက်ိဳးစီးပြားကုုိ Aေထာက္ကူျဖစ္ေစေသာေၾကာင္႔ ျပင္းထန္
သည္႔ ပဋိပကၡကို မၾကာခဏျဖစ္ေစပါသည္။
ႏုုိင္ငံတကာၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင္႔ လံုျခံဳမႈကုိ Aေထာက္Aကူျဖစ္ေစလ်က္ SSR သည္
ႏုုိင္ငံကာကြယ္ေရးကုုိ ျဖည္႔ဆည္းေပးပါသည္။ စြမ္းရည္ျပည္၀
႔ ျခင္းမရွိသည္႔ တာ၀န္

ခံျခင္းမရွိေသာ လံုျခံဳေရးက႑သည္ ရန္ျပဳႏုုိင္ေသာ ဒုုစရုုိက္သမားမ်ား သုုိ႔မဟုုတ္
ႏုုိင္ငံေရးသမားမ်ားကုုိ လက္ခံေပးထားျခင္းAားျဖင္လ
႔ ည္းေကာင္း၊ ထုုိ႔ျပင္

လမ္းလႊဲေစၿပီး ႏုုိင္ငံAား မလိုAပ္ပဲ ေၾကြမွီမ်ားတင္ေစပါသည္။

ထန္သည္႔

ႀကီးၾကပ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးႏွင္႔ လုုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မႈAရည္Aေသြးမ်ားကုုိ SSR ကတုုိး

ေစႏုုိင္ပါသည္။

ပဋိပကၡျဖစ္ေစျခင္းAေၾကာင္းရင္းAျဖစ္

စသည္တုိ႔Aတြက္ေၾကာင္႔ Aျခားေသာႏုုိင္ငံမ်ားAတြက္လည္း ၿခိမ္းေျခာက္မႈျဖစ္

သည္။ စြမ္းရည္ျပည္႔၀ျခင္းမရွိပဲ တာ၀န္ခံျခင္းလည္းမရွိသည္႔ လံုျခံဳေရးက႑သည္

Aက်င္႔ပ်က္ျခစားမႈAေလ႔Aထကို AားေပးAားေျမာက္ျပဳကာ ယင္းသည္ ျပည္
သူမ်ားႏွင္႔ ပုုဂၢလိကက႑တစ္ရပ္လံုးAတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာAုုပ္ခ်ဳပ္မႈကုိ Aား
ေပ်ာ႔ေစရာၿပီး စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး ႏွင္႔ ႏုုိင္ငံေရး စသည္တုိ႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုုိးတက္ေရးA
တြက္ မေကာင္းေသာ Aက်ိဳးဆက္မ်ားျဖစ္ေစပါသည္။
တရား၀င္ လုုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကုုိ ထိထိေရာက္ေရာက္ျဖည္႔ဆည္းလုုပ္ကိုင္ႏုိင္ရန္
လုုပ္ငန္းပို္င္းဆုုိင္ရာလြတ္လပ္မႈကို

SSR

က

ကာကြယ္မႈေပးပါသည္။ တာ၀န္ခံျခင္းမရွိသည္႔ လံုျခံဳေရးက႑သည္ Aရပ္ဘက္

ႏုုိင္ငံေရးသမားမ်ား၏ ၾကား၀င္ေႏွာက္ယွက္မႈမ်ားကို ခံရဖြယ္ရွိၿပီး၊ ထုုိကဲ႔သုိ႔ေသာ
ႏုုိင္ငံေရးသမားမ်ားသည္ လံုျခံဳေရးAမႈထမ္းမ်ားကို ႏုုိင္ငံUပေဒႏွင္႔ ႏုုိင္ငံတကာUပ
ေဒမ်ားေAာက္တြင္ တရား၀င္ျခင္းမရွိသည္႔ လုုပ္ရပ္မ်ားကို Aတင္းျပဳလုုပ္ေစျခင္း
သုုိ႔မဟုုတ္ ၎တုုိ႔၏ ႏုုိင္ငံေရးAာဏာAတြက္ ယွU္ၿပိဳင္မႈတြင္ လံုျခံဳေရးAမႈထမ္း
မ်ားကုုိ ႀကိဳးကုုိင္ျခင္းတုုိ႔ ျပဳလုုပ္ႏုိင္ပါသည္။
လုုပ္ငန္းပိုင္းဆုုိင္ရာ စံႏႈန္းမ်ားကုုိ SSR က ျမင္မားေစၿပီး၊ တာ၀န္ခံမႈကုိ ခုုိင္မာ
ေတာင္႔တင္ေစကာ၊ လူထုAေပၚ တလြဲျပဳမႈမ်ားကုုိ ေလွ်ာ႔ခ်ေပးပါသည္။ စြမ္းရည္

ျပည္႔၀ျခင္းမရွိသည္႔ တာ၀န္မခံေသာ လံုျခံဳေရးက႑သည္ ယင္း၏Aာဏာကုုိ
တလြဲသံုးပါသည္၊ Aေၾကာင္းမွာ လံုျခံဳေရးAမႈထမ္းမ်ားသည္ Aရည္Aခ်င္းမ
ျပည္႔၀သည္႔Aတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊

သုုိ႔မဟုုတ္

ပုုဂၢိဳလ္ေရး၊

နုုိင္ငံေရး၊

ႏုုိင္ငံAားထိန္းခ်ဳပ္ေရး စသည္ Aက်ိဳးစီပြားတစ္ခုခုAေပၚမူတည္ကာ တာ၀န္Aား
ေဆာင္ရြက္သည္႔Aတြက္ေၾကာင္႔လည္းေကာင္းျဖစ္ပါသည္။
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ျပင္း

မိမိကိုယ္မိမိရပ္တည္ျခင္း

တက္ေစျခင္းAားျဖင္႔ Aက်င္႔ပ်က္ျခစားရန္ Aခြင္႔Aလမ္းမ်ားကုုိ ေလ်ာ႔ပါးေစပါ

လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာAမႈထမ္းမ်ား၏

က

တာ၀န္ခံျခင္းမ

၄

DCAF

S S R BACKGROUNDER|Security Sector Reform (DCAF

SSR Aေျခခံ Aေၾကာင္ းAရာလက္ စြ ဲ ၊ လံ ု ျခံ ဳေရးက႑Aား ျပဳျပင္ ေျပာင္ းလဲ ေရး)

S S R Aား Aျခားေသာ လံု ျခံဳေရးဆုုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈA
မ်ိဳးAစားမ်ားႏွင္႔ ကြာျခားေစသည္႔A ရာကား Aဘယ္ နည္း?
SSR တြင္ လံုျခံဳေရးAား ေဆာင္ရြက္ရာ၌ ထိေရာက္မႈႏွင္႔ တာ၀န္ခံျခင္းတုုိ႔မွာ
ခြဲျခား၍မရေသာ ပန္းတုုိင္မ်ားျဖစ္ကာ၊ ရလဒ္Aားျဖင္႔ SSR Aား Aျခားေသာ
လံုျခံဳေရးဆုုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ Aမ်ိဳးAစားမ်ားႏွင္႔ ကြာျခားေစသည္႔ ထူးျခား
သည္႔ လကၡဏာမ်ားရွိလာေစပါသည္၊ Aေၾကာင္းမွာ ကာကြယ္ေရးႏွင္႔ လံုျခံဳေရး
ေထာက္ကူမႈကဲ႔သုိ႔ေသာ နည္းပညာပုုိင္းဆုုိင္ရာထိေရာက္မႈရွိရန္ AျခားေသာA
မ်ိဳးAစားမ်ားသည္ လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားကုုိ ေလ႔က်င္႔သင္ၾကားေပျခင္းႏွင္႔ ပစၥည္း

ပါသည္။
SSR သည္ တစ္ေပါင္းတစ္စည္းတည္းAျဖစ္ နားလည္လက္ခံသည္။ လံုျခံဳေရး
ေဆာင္ရြက္မႈသည္ ႏုုိင္ငံပိုင္ ႏွင္႔ နုုိင္ငံမဟုုတ္ေသာ ေဆာင္ရြက္သူမ်ားAပါA၀င္
လံုျခံဳေရးက႑၏ Aစိတ္Aပုုိင္းမ်ားAားလံုး မည္သုိ႔မည္ပံု လုုပ္ငန္းလည္ပတ္သည္
ဆိုသည္႔Aေပၚတြင္ မူတည္ေနေၾကာင္း AယူAဆAေပၚတြင္ SSR က Aေျခခံပါ
သည္- Uပမာ စစ္တပ္၊ ရဲAဖြဲ႔ ႏွင္႔ စီးပြားျဖစ္လံုျခံဳေရးကုုမဏ
ၸ ီမ်ား၏ သက္ဆုိင္ရာ
Aခန္းက႑ႏွင္႔ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကို ရွင္းလင္းစြာ မသတ္မွတ္ထားပါက လံုျခံဳေရး
Aားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ Aႏၱရာယ္ႀကီးမားသည္႔ ဟာကြက္မ်ားႏွင္႔ လုုပ္ေဆာင္ရာ

ကိရိယာမ်ားတပ္ဆင္ေပးျခင္းတုုိ႔ကိုသာ Aေလးေပးသည္႔Aတြက္ပါသည္။

နယ္ပယ္မ်ားထပ္ေနျခင္းမ်ား

SSR သည္ ေကာင္းမြန္ေသာ Aုုပ္ခ်ဳပ္မႈAတြက္ျဖစ္ပါသည္။ SSR ကုုိ မွားယြင္း

ဌာနမ်ားကဲသုိ႔ေသာ စီမံခန္႔ခြဲေရးAဖြဲ႔Aစည္းမ်ားက ထိေရာက္မႈရွိလ်င္ လံုျခံဳေရး

မ်ား လည္ပတ္ပံုကုိ Aက်ိဳးသက္ေရာက္ေစႏုုိင္သည္႔ မည္သည္႔Aေျပာင္းAလဲ
ကုုိမဆုုိ ထည္႔သြင္းပါ၀င္ေစႏုုိင္သည္ဆုိသည္႔ Aခ်က္ျဖစ္ေနၿပီး၊ သုုိ႔ေသာ္ပါေသာ္
လည္း SSR သည္ Aျခားေသာ လံုျခံဳေရးဆုုိင္ရာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး Aမ်ိဳးAစား
မ်ားႏွင္႔ ကြာျခားရသည္႔Aေၾကာင္းမွာ SSR က ထိေရာက္မႈႏွင္႔ တာ၀န္ခံမႈ ႏွစ္မ်ိဳးစ
Aေလးေပးျခင္းAတြက္ျဖစ္ပါသည္။

မ်ားသည္

လံုျခံဳေရးAဖြဲ႔Aစည္းမ်ားကုုိ

Aျခားေသာ

ေခတ္မီေAာင္

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး

သုုိ႔မဟုုတ္

လႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာႀကီးၾကပ္မႈ

ထိေရာက္မႈရွိပါက လံုျခံဳေရးမူ၀ါဒမ်ားAေပၚAက်ိဳးသက္ေရာက္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ ၀န္ႀကီး

စြာ နည္းလည္လက္ခံထားေလ႔ရွိၾကသည္႔Aခ်က္မွာ လံုျခံဳေရးဆုုိင္ရာAဖြဲ႔Aစည္း

လံုးကုုိ

ျဖစ္လာမည္ျဖစ္ျခင္း၊

ထိေရာက္

မႈရွိေAာင္ Aေလးေပးလုုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေသာ္လည္း ယင္းကဲ႔သုိ႔ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္း
လဲေရးမ်ားသည္ SSR Aျဖစ္သုိ႔မေရာက္ရွိႏုိင္ရသည္႔ Aေၾကာင္းမွာ ဒီမုိကေရစီ
က်သည္႔ Aရပ္ဘက္ထိန္းခ်ဳပ္မႈ၊ တရားUပေဒစုုိးမိုးေရးႏွင္႔ လူ႔Aခြင္႔AေရးAား
ေလးစားမႈစသည္႔ မူေဘာင္တစ္ခုAတြင္းမွ တာ၀န္ခံျခင္းဆုုိသည္႔Aရာကို မျဖည္႔

တပ္မ်ား၏

လုုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ပံုကုိ Aက်ိဳးသက္ေရာက္မည္ စသည္႔တုိ႔ျဖစ္ပါ

သည္။ လံ ု ျ ခံ ဳ ေရးက႑၏ Aစိတ္Aပုုိင္းတစ္ခု၏ ထိေရာက္မႈႏွင္႔ တာ၀န္ခံမႈကုိ
စေတးၿပီး Aျခားက႑တစ္ခုAေပၚတြင္ လံုျခံဳေရးေဆာင္ရြက္မႈႏွင္႔ ႀကီးၾကပ္ထိန္း
ခ်ဳပ္မႈကုိ တုုိးတက္ေစသည္႔ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ SSR ၏ Aဓိပၸာယ္ဖြင္႔
ဆုုိမႈႏွင္႔ သဟဇာတျဖစ္မည္မဟုုတ္ပါ၊ Aေၾကာင္းမွာ ယင္းသုုိ႔လုပ္ေဆာင္ျခင္း
မ်ားသည္ ႏုုိင္ငံ ႏွင္႔ လူသားတုုိ႔၏လံုျခံဳေရးကုုိ Aႏၱရာယ္ျဖစ္ေစႏုုိင္သည္႔Aတြက္
ျဖစ္ပါသည္။
SSR Aား ေရရွည္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ လံုျခံဳေရးက႑Aလုုပ္
လုုပ္ပံုကုိ ေျပာင္းလဲျခင္းသည္ ေရရွည္ႀကိဳးပမ္းရမည္႔ Aလုုပ္ျဖစ္ရသည္႔Aေၾကာင္း
မွာ ယင္းတြင္ လူမ်ား၏ေမွ်ာ္မွန္ခ်က္မ်ား၊ AမူAက်င္႔မ်ား၊ စံႏႈန္းမ်ား ထုုိ႔ျပင္ Aဖြဲ႔

ဆည္းႏုုိင္သည္႔Aတြက္ျဖစ္ပါသည္။

Aစည္း၏စည္းမ်U္မ်ားႏွင္႔

SSR သည္ ႏုုိင္ငံႏွင္႔ လူသားတုုိ႔လံုျခံဳေရးAတြက္ ျဖစ္ပါသည္။ ဆုုိလိုသည္မွာ

မႈတြင္ Aခိ်ဳ႕ေသာ တုုိးတက္မႈမ်ားကုုိ Aလွ်င္Aျမန္ေဆာင္ရြက္၍ရနိုင္ေသာ္လည္း

လူမ်ားတစ္Uီးတစ္ေယာက္ျခင္းစီႏွင္႔

၎တုုိ႔၏လူမႈAသုုိက္A၀န္းမ်ားတြင္

မတူ

ညီပဲ ကြာျခားသည္႔ လံုျခံဳေရးဆုုိင္ရာ လိုAပ္ခ်က္မ်ားရွိေနသည္ကို AသိAမွတ္ျပဳ
လက္ခံကာ

ယင္းကဲသုိ႔ေသာ

လုုပ္ငန္းပုုိင္းဆုုိင္ရာAေလ႔Aထမ်ား

စသည္တုိ႔Aား

ေျပာင္းလဲပစ္ျခင္းတုုိ႔ ပါ၀င္သည္႔Aတြက္ျဖစ္ပါသည္။ လံုျခံဳေရးက႑Aား Aုုပ္ခ်ဳပ္

လိုAပ္ခ်က္မ်ားမကုုိ

ျပည္႔မီေAာင္ျဖည္႔ဆည္း

ေပးႏုုိင္မည္႔ ႏုုိင္ငံ၏လံုျခံဳေရးေဆာင္ရြက္သူမ်ား၏ Aရည္Aခ်င္းကုုိ တုုိးတက္ေစ
ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ လူမ်ားAတြက္ႏွင္႔ ၎တုုိ႔၏ လူမႈAသိုက္A၀န္းAတြက္ လံုျခံဳ

ေကာင္းမြန္သည္႔

SSG

Aားရရွိရန္

လမ်ား

ႏွစ္မ်ား

မဟုုတ္ပဲ

ဆယ္စုႏွစ္

ေပါင္းမ်ားစြာ သုုိ႔မဟုုတ္ မ်ိဳးဆက္မ်ားစြာ Aခိ်န္ယူပါသည္။ ေကာင္မြန္သည္႔ SSG
ကို ထိန္းသိမ္းမႈျပဳရာတြင္ Aရွိန္မျပတ္သည္႔ ျပဳျပင္မႈမ်ားကုုိ ႏုုိင္ငံႏွင္႔ လူသားတုုိ႔
လံုျခံဳေရးAား ျပည္တြင္းျပည္ပ စိန္ေခၚမႈAသစ္မ်ားေရာက္ရွိလာတုုိင္း ျပဳလုုပ္ျခင္း
တုုိ႔ လုုိAပ္ပါသည္။

ေရးကိုတုိးတက္ေစျခင္း ဟူသည္ကား ႏုုိင္ငံကာကြယ္ေရးႏွင္႔ ျပည္သူ႔လံုျခံဳေရး
Aတြက္ လုုပ္ေဆာင္ေပးရာတြင္ တရား၀င္လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကုုိ ထိေရာက္စြာ
ျဖည္႔ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးသည္႔ လံုျခံဳေရးAဖြဲ႔မ်ား၏ကာကြယ္ေစာင္႔ေရွာင္႔မႈကို
ႏုုိင္ငံကရရွိရန္ ေသခ်ာမႈရွိေစျခင္းျဖစ္ပါသည္။ လံုျခံဳေရးက႑Aေျပာင္းAလဲမ်ား
သည္ ႏုုိင္ငံလံုျခံဳေရး ႏွင္႔ လူသားတုုိ႔လံုျခံဳေရးတုုိ႔AၾကားယွU္ၿပိဳင္မႈျဖစ္ေစျခင္း၊
လူထူတစ္ရပ္လံုး၏ Aစိတ္ပိုင္းတစ္ပုိင္းကုုိ လွစ္လွ်ဴ႐ႈၿပီး AျခားAစိတ္Aပိုင္းကုုိ
သာ လံုျခံဳေရးေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း စသည္တုိ႔မွာ မလံုျခံဳမႈကိုတုိးပြားေစၿပီး SSR
၏Aဓိပၸာယ္ဖြင္႔ဆုိခ်က္ႏွင္႔လည္း ေသြဖယ္ေစပါသည္။
ႏုုိင္ငံႏွင္႔ Aရပ္ေဒသ၏ မူပုိင္ဆုိင္မႈAား SSR က Aေျခတည္ပါသည္။ ႏုုိင္ငံ ႏွင္႔

Aရပ္ေဒသတြင္းရွိ လုုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား၏ ထုုတ္ကုန္Aျဖစ္ SSR ကရပ္
တည္ႏုိင္မွသာ ယင္းထုုတ္ကုန္ကလည္း ထိုေဆာင္ရြက္သူမ်ား၏ လူသားလံုျခံဳေရး
ႏွင္႔ ႏုုိင္ငံလံုျခံဳေရးတုုိ႔ကို Aက်ိဳးသက္ေရာက္ႏုိင္မွသာ SSR သည္ ေAာက္
ျမင္ျခင္းကို ရရွိႏုိင္ပါသည္။ ႏုုိင္င/ံ Aရပ္ေဒသ၏ မူပုိင္ဆုိင္မႈဆိုသည္မွာ ႏုုိင္ငံ၏A
စိုးရAဆင္႔ဆင္႔သာမကပဲ

Aႏၱရာယ္မကင္းေသာ

လံုျခံဳေရးကုုိ

ပုုိင္ဆုိင္ထားၾက

သည္႔ လူသားမ်ားAတြက္လည္းျဖစ္ပါသည္။ ဆုုိလုိသည္မွာ ႏုုိင္ငံ/Aရပ္ေဒသမွ
လုုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုုပ္ငန္းစU္ကုိ Uီးေဆာင္Uီး
ရြက္ျပဳရန္လိုAပ္သကဲ႔သုိ႔
လုုပ္ေဆာင္ရာတြင္

ထပ္၍ဆုုိလုိသည္မွာ

Aားလံုးပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္း၊

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကုုိ
AားလံုးAားထည္႔သြင္း

ျခင္းႏွင္႔ လူမ်ားစြာတုုိ႔ႏွင္႔ လူ႔Aသိုက္A၀န္းတုုိ႔၏ သီးျခား လံုျခံဳေရးႏွင္႔ တရားေရး
ဆုုိင္ရာ လိုAပ္ခ်က္မ်ားကုုိ ေလးစားျခင္းတုုိ႔ျဖင္႔ ေဆာင္ရြက္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။
SSR Aား ျပင္ပမွေထာက္ကူေပးျခင္းကုုိ မၾကာခဏလုုိAပ္လ်က္ရွိေသာ္လည္း
Aထက္မွ သုုိ႔မဟုုတ္ ျပင္ပမွခ်မွတ္ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားသည္ တရား
၀င္မႈမရွိႏုိင္သကဲ႔သုိ႔

လူထု၏ Aရပ္ေဒသတြင္း လံုျခံဳေရးလိုAပ္ခ်က္AေျခA

ေနမ်ားကိုလည္း ထင္ဟပ္ႏုိင္မည္မဟုုတ္ေပ။ ယင္းAေၾကာင္းရင္းမ်ားAတြက္
ေၾကာင္႔ ႏုုိင္ငံ/Aရပ္ေဒသ၏ မူပုိင္ဆုိင္မႈသည္ SSR ၏ Aေျခခံမူတစ္ရပ္ျဖစ္
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SSR Aေျခခံ Aေၾကာင္ းAရာလက္ စြ ဲ ၊ လံ ု ျခံ ဳေရးက႑Aား ျပဳျပင္ ေျပာင္ းလဲ ေရး)

မည္က ဲသ ု ိ႔ေသာ AေျခAေနAမ်ိဳးမ်ိဳးသည္ S S R ကို ျဖစ္ေပၚေစ

လံုျခံဳေရးက႑

ႏုုိင္သ နည္း?

လံုျခံဳေရးAား

ႏိုင္ငံAဆင္႔ ႏွင္႔ ေဒသႏၱရAဆင္႔ဆင္႔တုိ႔ရွိ

ေဆာင္ရြက္၊

စီမံကာ

ႀကီးၾကပ္ထိန္းခ်ဳပ္ေပးရန္

ေကာင္းမြန္ေသာ S S G သည္ Aရွိန္မပ်က္သည္႔ ျပင္ဆင္မႈျပဳလုုပ္ေရးပင္ျဖစ္ၿပီး

တာ၀န္ရွိေသာ ဖြ႔ဲစည္းတည္ေဆာက္ပံုမ်ား၊ Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ား ႏွင္႔

ႏုုိင္ငံတု ိင္းသည္ ယင္းတုုိ႔၏ လံု ျခံဳေရးက႑ Aုုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏ က႑Aရပ္ရပ္Aား

လူပုဂိၢဳလ္မ်ားAားလံုးသည္ လံုျခံဳေရးက႑တြင္ ပါ၀င္ပါသည္။

တုုိးတက္ေစရန္ တက္လွမ္းမႈမ်ား ျပဳလုုပ္ႏု ိင္ပါသည္။ ေကာင္းမြန္ေသာ SSG ၏

AေျခခံမူAားလံု းကုုိ

မည္သည္႔

လံု ျခံဳေရးက႑ကမွ်

–

ျပည္စံု ကု န္လံု ေAာင္

ပဲျပင္ေ ရး Aဖြဲ႔A စည္း မ်ား၊ စီပ ြာ းျဖစ္ႏ ွင ္႔ ႏုုိင ္င ံA ပို င ္း မွမ

Aတြက္ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းAေၾကာင္းရင္းေၾကာင္႔ပင္ မတူကြဲျပားသည္႔ ႏုုိင္ငံေရး

ဟုုတ ္သ ည္႔ လုုပ ္က ု ိင ္ေ ဆာင္ရ ြက ္သ ူမ ်ား၊ Aျခားေျမာက္

ရာAေျခAေနမ်ား သုုိ႔မဟုုတ္ နည္းပညာပို င္းဆုုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး မ်ားက

မ်ားစြာ ေသာAဖြဲ႔A စည္း မ်ား၊

SSR ကုုိျပဳလုုပ္ရန္ လုုိAပ္ျခင္းကုုိ ျဖစ္ေပၚေစႏုုိင္ပါသည္။

–
SSR ကုုိ ျဖစ္ေပၚေစႏုုိင္သည္႔ ျဖစ္ေလ႔ရွိေသာ AေျခAေနမ်ားမွာေAာက္
ပါAတုုိင္းျဖစ္ပါသည္-

AဖြA
ဲ႔ စည္းမ်ားႏွင္႔ သတင္းမီဒီယာတုုိ႔ပါ၀င္ေသာ ျမင္႔မားေသာ
စံႏႈန္းမ်ားျဖင္႔ လူထုလံုျခံဳေရးေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပတ္သက္သည္႔
လူမႈAဖြA
ဲ႔ စည္းမွ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား၊ AျခားေသာAဖြဲ႔မ်ား၊

တရားေရးလုုပ္ငန္းစU္မ်ား။

စသည္တုိ႔Aားလံုးပါ၀င္ပါသည္။

လူထုAေပၚ A

လံုျခံဳေရးက႑တြင္

ကူး

လံုျခံဳေရးက႑၏ Aဓိပၸာယ္ဖြင္႔ဆုိခ်က္မ်ား Aမ်ိဳးမ်ိဳးရွိၾကေသာ္

ေျပာင္းေရးကာလ တရားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားကုုိ Aစပ်ိဳးလုုပ္ေဆာင္ရန္

လည္း SSR သည္ စစ္ဘက္Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ား နွင္႔ စစ္တပ္မဟုုတ္

Aတြက္ SSR ကုုိလုိAပ္ပါသည္။

– ၿ ငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစU္မ်ား။

သီးျခားAဖြA
ဲ႔ စည္းမ်ား၊

တရားေရးက႑၏ Aစိတ္Aပိုင္းမ်ား၊ Aမ်ိဳးသမီးမ်ားဆုုိင္ေသာ

ေAာင္ျပဳလုုပ္ရန္ SSR AားလိုAပ္ပါသည္။

Aေမြဆက္ခံရထားသည္႔

Uပမာ Aစိုးရ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္၊ UပေဒAရ

ႀကီးၾကပ္ေရးပုုိင္းႏွင္႔သက္ဆုိင္သည္႔

ႏုုိင္ငံေရးစနစ္Aား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား။ ဒီမုိကေရစီသုိ႔ ကူးေျပာင္း

ၾကမ္းဖက္မႈကို

လံုျခံဳေရးAား စီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင္႔ ႀကီးၾကပ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရး Aဖြဲ႔
မ်ား၊

ေနေသာ ႏုုိင္ငံမ်ားတြင္ Aေျခတည္စဒီမိုကေရစီကုိ ေတာင္႔တင္းခိုင္မာ

ကူးေျပာင္းေရးကာလ

လက္န က္

ေထာက္လ ွမ ္း ေရးAဖြဲ႔မ ်ား၊ ျပစ္ဒ ဏ္စ ီရ င္ေ ရးႏွင ္႔ စာရိတ ၱ

AေျခAေနသည္ ေျပာင္းလဲလ်က္ရွိၿပီး လို က္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ရန္ လုုိAပ္သည္႔

–

Uပမာ

ကို င ္တ ပ္ဖ ြဲ႔မ ်ား၊ ရဲA ဖြဲ႔၊ နယ္ျခားေစာင္႔တ ပ္ဖ ြဲ႔မ ်ား၊ စံု စ မ္း

ထင္ဟပ္ေပးႏုုိင္ျခင္းမရွိရသည္႔Aေၾကာင္းမွာ လံု ျခံဳေရးAား လႊမ္းျခံဳထားသည္႔

–

လံုျခံဳေရးAားေဆာင္ရြက္ေပးသူမ်ား၊

ေသာAဖြဲ႔Aစည္းမ်ား၊ ႏုုိင္ငံပုိင္ႏွင္႔ ႏုုိင္ငံပုိင္မဟုုတ္သည္႔ ေဆာင္

လူထုAတြင္းရွိသူAားလံုး၏

ရြက္လုပ္ကုိင္သူမ်ားပါ၀င္သည္႔

လံုျခံဳ

ေရးကုုိ Aာမခံေပးႏုုိင္မည္႔ သာတူညီမွ်မႈAားAေျခခံသည္႔ လံုျခံဳေရး

Aားလံုးကို

က႑ကို Aစျပဳဖန္တီးျခင္းသည္ ျပင္းထန္သည္႔ ပဋိပကၡကုိ ကာ
ကြယ္တားဆီးႏုုိင္သည္႔Aတြက္ေၾကာင္႔

လံုျခံဳေရးAားေဆာင္ရြက္ေပး

ေသာ၊ စီမံခန္႔ခြဲေပးေသာ၊ ႀကီးၾကပ္ထိ္န္းခ်ဳပ္ေပးေသာ Aဖြဲ႔မ်ား
တစ္စုတစ္စည္းတည္းျဖစ္ေစသည္႔

လံုျခံဳေရးက႑

Aား က်ယ္ျပန္႔စြာနားလည္လက္ခံမႈAေပၚတြင္သာ Aေျခခံထား

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူစာ

ပါသည္။

ခ်ဳပ္မ်ားတြင္ SSR ကုုိ လိုAပ္ခ်က္တစ္ခုAျဖစ္ ထည္႔သြင္းေရးသား

လံုျခံဳေရးက႑ႏွင္႔

ေလ႔ရွိျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ပတ္သက္၍

ဆက္လက္သိရွိလုိပါက

SSR

AေျခခံAေၾကာင္းAရာလက္စြဲျဖစ္သည္႔ “လံုျခံဳေရးက႑” Aား

–

လက္နက္ဖ်က္သိမ္းေရး၊

ေက်းဇူးျပဳ၍ ကုုိးကားပါ။

စစ္မက္ေရးရာလုုပ္ငန္းမ်ားဖ်က္သိမ္းျခင္း

ႏွင္႔ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရး ( D D R ) AစီAစU္မ်ား။ DDR သည္
လံုျခံဳေရးက႑၏

Aရြယ္Aစားႏွင္႔

သဘာ၀ကုုိ

တုုိက္ရုိက္သက္

ေရာက္မႈရွိသည္႔A တြက္ေၾကာင္႔ DDR ႏွင္႔ SSR တုုိ႔ကုိ Aတူတကြ
သံုးသပ္စU္းစား လ်င္ Aေကာင္းဆံုးျဖစ္ပါသည္။

–
–

Aမ်ိဳးသားဖြ႔ံၿဖိဳးေရးစီမံခ်က္မ်ားႏွင္႔
ဟာမ်ား။

ဆင္းရဲမႈေလွ်ာ႔ခ်ေရး

တရားUပေဒစုုိးမုုိးမႈ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး။ တရားေရးသည္ လံုျခံဳ

မဟာဗ်ဴ

ေရးႏွင္႔ တုုိက္ရုိက္ ဆက္ႏြယ္ပါသည္၊ ထုုိ႔ေၾကာင္႔ တရား ေရး

ဖြံ႔ၿဖိဳးတုုိးတက္မႈAတြက္ လိုAပ္ေသာ ပုုိမို တည္ၿငိမ္ၿပီး

က႑၏ ထိေရာက္မႈွႏွင္႔ တာ၀န္ခံမႈတုိ႔ကုိ တုုိးတက္ေစ ျခင္းA

ပိုမိုဒီမုိကေရစီဆန္သည္႔ ႏုုိင္ငံေရးပတ္၀န္းက်င္ကုိ SSR က ျဖည္႔

တြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ားAတြက္ SSR

ဆည္းေပးသည္႔Aတြက္ေၾကာင္႔ ဖံြ႔ၿဖိဳးတုုိးတက္ေရး စီမံကိန္းႏွင္႔ မဟာ

ညီပါသည္။

သည္ က်ိဳးေၾကာင္း

ဗ်ဴဟာမ်ားတြင္ SSR Aား ထည္႔သြင္းေလ႔ရွိ ပါသည္။

–
–

Aမ်ိဳးသားလံု ျခံဳေရး မူ၀ါဒခ်မွတ္ျခင္း။ ႏုုိင္ငံမ်ားသည္ ယင္းတုုိ႔၏

ျပည္သူ႔ဘ႑ာစီမံခန္႔ခြဲမႈ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး။ SSR သည္ ျပည္သူ႔

Aမ်ိဳးသားလံုျခံဳေရးမူ၀ါဒႏွင္႔

ဘ႑ာစီမံခန္႔ခြဲမႈ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၏ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းျဖစ္ရ သည္႔A

ေသာAခါ သုုိ႔မဟုုတ္ Aသစ္မ်ားကုုိ ျပဳစုုေဖာ္ထုတ္ေသာAခါ မူ၀ါဒ

ေၾကာင္းမွာ SSR တြင္ လံုျခံဳေရးက႑က ျပည္႔သူ႔Aရင္းAျမစ္ မ်ားကုုိ

Aား Aေကာင္Aထည္ေဖာ္ေဆာင္ရန္ SSR Aား လိုAပ္ေလ႔ရွိပါ

Aက်ိဳးရွိစြာသံုးစြဲမႈကို

သည္။

ေသခ်ာေစေရး

ပါ၀င္ေနသည္႔Aတြက္

ျဖစ္ပါ

မဟာဗ်ဴဟာကုုိ

ျပန္လည္သံုးသပ္

သည္။
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SSR Aေျခခံ Aေၾကာင္ းAရာလက္ စြ ဲ ၊ လံ ု ျခံ ဳေရးက႑Aား ျပဳျပင္ ေျပာင္ းလဲ ေရး)

စကားလံု းAေခၚAေ၀ၚတစ္ရ ပ္သ ည္ Aဘယ္သ ု ိ႔ေ သာ ကြာျခား
ခ်က္က ို ျဖစ္ေ စႏုုိင ္သ နည္း?
မတူည ီေ သာ ေဆာင္ရ ြက ္လ ု ပ ္က ို င ္သ ူမ ်ားသည္ S S R ကုုိေ ခၚဆုုိရ န္ စကားလံု း
AေခၚAေ၀ၚAမ်ိဳးမ်ိဳးကုုိ ႏွစ ္သ က္ၾကသည္႔A ေၾကာင္းမ်ားမွာ S S R လုုပ ္င န္း
AစီA စU္မ ွ

က႑တစ္ခ ု ခ ု က ု ိ

“ျပဳျပင္ေ ျပာင္း လဲေ ရး”

Aေလးေပးေဖာ္ျပရန္ေ သာ္လ ည္းေကာင္း၊

ဟူသ ည္႔စ ကားလံု းသည္ ႏုုိင ္င ံေ ရးAရ ထိခ ို က ္လ ြယ ္

သည္႔A တြက ္ေ ၾကာင္႔ေ သာ္လ ည္းေကာင္း ျဖစ္ပ ါသည္။ Uပမာ လံုျခံဳေရးစနစ္

Aားျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး

ဟူသည္႔Aေခၚသည္

ယခင္က

ကြဲျပားစြာမွတ္ယူခံ

ခဲ႔ၾကရသည္႔ လံုျခံဳေရးကိစၥ ေဆာင္ရြက္သူမ်ားAၾကား Aခ်င္းခ်င္းဆက္ႏြယ္မႈကုိ
Aေလးေပးပါသည္။

လံု ျခံဳေရးက႑Aားေျပာင္းလဲျခင္း

ဟူသ ည္႔A ေခၚသည္

Aတိတ ္ႏ ွင ္႔ ရွင ္းရွင ္းလင္းလင္း Aဆက္ျဖတ္ရ န္ လို A ပ္ခ ်က္က ု ိ Aေလးေပး
ပါသည္။ တရားေရးက႑ႏွင္႔ လံုျခံဳေရးက႑Aား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး Aေခၚက
တရားေရးႏွင္႔ လံုျခံဳေရးကုုိ Aတူတကြ ႏိႈင္းယွU္စU္းစားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မိမိတုိ႔
Aား သတိရေစပါသည္။ ေဘးကင္းရွင္းမႈ၊ လံုျခံဳမႈ ႏွင္႔ တရားေရးAား ရယူသံုးစြဲ

ႏုုိင္မႈ ဆိုသည္႔Aေခၚမွာ ျပည္သူကုိဗဟုုိျပဳသည္႔ Aျမင္႐ႈေထာင္႔ကုိ Aေလးေပးပါ
သည္။

လံုျခံဳေရးက႑Aား

ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္း

AေခၚကAေလးေပး

သည္မွာ စစ္မက္ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ Aသစ္ေသာလံုျခံဳေရးAဖြဲ႔Aစည္းAား တည္
ေထာင္ျခင္း၏ စိန္ေခၚမႈAတုုိင္းAတာကို ျဖစ္ပါသည္။ ထုုိ႔ျပင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုုိးတက္ေရး
Aတြက္ ႏုုိင္ငံႏွင္႔ လူသားတုုိ႔Aတြက္လံုျခံဳေရးသည္Aေျခခံျဖစ္သည္ကို မီးေမာင္း
ထိုးျပရန္ သုုိ႔မဟုုတ္ “ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး” ဟူသည္႔စကားရပ္ကို ေရွာင္လႊဲရန္

လံုျခံဳေရးက႑ဖြံ႔ၿဖိဳးတုုိးတက္ေရး ဆိုသည္ကုိAသံုးျပဳႏုုိင္ပါသည္။
ေကာင္းမြန္ေသာ S S G ၏ Aေျခခံမူမ်ားကုုိ Aာမခံေပးပါက ယခုုစကားလံုးA
သံုးA ႏ ႈ န္းမ်ားသည္ S S R

လုုပ္ငန္းAစီAစU္မ်ားႏွင္႔ ထပ္တူက်သည္မ်ားကုုိ

AျခားAမည္နာမမ်ားျဖင္႔ ေခၚဆုုိျခင္းျဖစ္ရာ၊ ဆုုိလုိသည္မွာ ဒီမိုကေရစီက်သည္

Aရပ္ဘက္ထိ္န္းခ်ဳပ္မႈ၊ တရားUပေဒစုုိးမုုိးေရးႏွင္႔ လူ႔Aခြင္႔AေရးAားေလးစားမႈ
စသည္႔မူေဘာင္တစ္ရပ္Aတြင္းမွ လံုျခံဳေရးAား ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲ
ေပးျခင္း ႏွင္႔ ႀကီးၾကပ္ေပးျခင္းတုုိ႔Aတြက္ တာ၀န္ခံမႈႏွင္႔ စြမ္းရည္ျပည္႔၀မႈ နွစ္ရပ္
စလံုးAား တုုိးတက္ေစျခင္း ဟူ၍ျဖစ္ပါသည္။ ယခုုကဲ႔သုိ႔ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို
ထင္ဟပ္မႈမရွိသည္႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားသည္ ယင္းတုုိ႔Aား မည္သည္႔ေခါင္း
စU္ျဖင္႔ပင္ေခၚဆုုိေစကာမူ S S R Aျဖစ္ ေတာ္မွန္စြာ မယူဆႏုုိင္ပါ။

SSR ႏွင္႔ က်ား-မ တန္းတူညီမွ်ေရး
ႏုုိင္ငံႏွင္႔

လူသားတုုိ႔လံုျခံဳေရးကို

SSR ဟူသည္မွာ

တုုိးတက္ေစရန္ျဖစ္ရာ၊

ဆုုိလုိ

သည္မွာ မတူကြဲျပားသည္႔ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ကိုယ္ပုိင္လကၡဏာ
Aေပၚမူတည္၍ မတူကြဲျပားသည္႔ လံုျခံဳေရးလိုAပ္ခ်က္မ်ားရွိေန
ျခင္းကုုိ AသိAမွတ္ျပဳလက္ခံျခင္းျဖစ္ပါသည္။ က်ား-မ ဟူသည္
မွာ ကြဲျပားသည္႔လူ႔Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ားႏွင္႔ ယU္ေက်းမႈAရ Aမိ်ဳးသား
ႏွင္႔ Aမ်ိဳးသမီးတု႔ုိ ၎တုုိ႔ လူ႔Aဖြဲ႔Aစည္းတြင္းရွိ Aခန္းက႑မ်ား
Aေပၚတြင္

မူတည္ေနသည္႔

လကၡဏာသြင္ျပင္တစ္ခု

ျဖစ္ရာ၊

Aဆုုိပါ Aခန္းက႑မ်ား၏ မတူကြဲျပားမႈမ်ားသည္ SSR Aတြက္
Aေရးပါ Aရာေရာက္ၿပီး၊ Aေၾကာင္းမွာ ယင္းတုုိ႔သည္ လူတစ္
ေယာက္ခ်င္း စီ၏ လံုျခံဳေရးAေပၚတြင္ သက္ေရာက္မႈရွိသည္႔A
တြက္ျဖစ္ပါသည္- Uပမာ တစ္ကမၻာလံုးAေနျဖင္႔ ငယ္ရြယ္ေသာ
Aမ်ိဳးသားမ်ားသည္ ေသနတ္ျဖင္႔ Aၾကမ္းဖက္ခံရကိန္း ျမင္႔မား
လာလ်က္ရွိၿပီး

Aမိ်ဳးသမီးမ်ားမွာ

Aိမ္တြင္း၌

ကိုယ္ထိလက္

ေရာက္ က်ဴးလြန္Aၾကမ္းဖက္ခံရရန္မ်ားပါသည္၊ မိန္းမငယ္ေေလး
မ်ားသည္ Aမ်ားဆံုးလူကုန္ကူးခံရသူမ်ားျဖစ္ကာ၊ ေယာက်ၤားလူ
ရြယ္မ်ားသည္

ဂိုဏ္းဖြဲ႔ကာAၾကမ္းဖက္မႈခံရရန္

မ်ားပါသည္။

လံုျခံဳေရးတြင္ ထုုိ႔ကဲ႔သုိ႔ ကြဲျပားေသာ လုုိAပ္ခ်က္မ်ားရွိေၾကာင္း
AသိAမွတ္ျပဳလက္ခံျခင္းသည္ လံုျခံဳေရးAား လုုပ္ေဆာင္ေပး
ရာတြင္

ထိေရာက္ျခင္းAား

တုုိးတက္ေစၿပီး၊

တာ၀န္ခံျခင္းႏွင္႔

Aရပ္ေဒသတြင္းမူပုိင္ဆုိင္မႈကိုလည္း တုုိ႔တက္ေစပါသည္။ Uပမာ
Aမ်ိဳးသမီးမ်ားကို

Aလုုပ္ခန္႔ျခင္းသည္

လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ား

ယင္းတုုိ႔Aလုုပ္Aေကၽြးျပဳသည္႔ လူထုAေပၚ ကိုယ္စားျပဳမႈAား
ပို၍ျဖစ္ေစပါသည္၊

Aရပ္ေဒသတြင္းရွိ

လူမႈေရး-ယU္ေက်းမႈ

AေျခAေနမ်ားAတုုိင္း SSR ကို လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိေစျခင္း
Aားျဖင္႔ လံုျခံဳေရးကိစၥရပ္မ်ားကုုိ ေယာက်ၤားႏွင္႔ မိန္းမတုုိ႔Aား
ညီမွ်စြာ တုုိင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းသည္ Aရပ္ေဒသတြင္း မူပုိင္ဆုိင္မႈ
ကုုိ

တုုိး၍ျမင္႔မားေစပါသည္။

ထို႔ျပင္

Aမ်ိဳးသမီးမ်ားဘက္ရပ္

တည္ေရးAုုပ္စုမ်ားႏွင္႔ တုုိင္ပင္ေဆြးေႏြးၿပီး လံုျခံဳေရးAား ႀကီး
ၾကပ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးတြင္

ေယာက်ၤားႏွင္႔

မိန္းမတုုိ႔Aား

မွ်တစြာ

ပါ၀င္ေစျခင္းသည္ လံုျခံဳေရးေပၚလစီႏွင္႔ Aရည္Aခ်င္းပုုိင္းဆုုိင္ရာ
Aသစ္ေသာ
က႑တြင္

Aျမင္႐ႈေထာင္႔ကို
က်ား-မ

ျပသေပးပါသည္။

တန္းတူညီမွ်ေရးAား

လံုျခံဳေရး

ေလးစားမႈရွိေစရန္

ေသခ်ာေAာင္ျပဳလုုပ္ျခင္းသည္ ေဖာ္ေဆာင္ေနသည္႔ ေကာင္းမြန္
ေသာ SSG ၏ AေျခခံAစိတ္ပိုင္းတစ္ခုျဖစ္၍ SSR

Aတြက္

မရွိမျဖစ္လိုAပ္ေသာ က႑ျဖစ္ပါသည္။
ထပ္ဆင္႔သိရွိလိုပါက SSR AေျခခံAေၾကာင္းAရာလက္စြဲမ်ား
ျဖစ္သည္႔ “က်ား-မ တန္းတူညီမွ်ေရး ႏွင္႔ လံုျခံဳေရးက႑Aား
ေကာင္းမြန္ေသာ Aုုပ္ခ်ဳပ္မႈ” ႏွင္႔ “က်ား-မ တန္းတူညီမွ်ေရး ႏွင္႔
လံုျခံဳေရးက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး” တုုိ႔ကို ေက်းဇူးျပဳ၍ၾကည္႔ပါ။
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SSR Aေျခခံ Aေၾကာင္ းAရာလက္ စြ ဲ ၊ လံ ု ျခံ ဳေရးက႑Aား ျပဳျပင္ ေျပာင္ းလဲ ေရး)

S S R ၏ ဇစ္ျမစ္က ား Aဘယ္နည္း?
ဒီမု ိကေရစီက်ေသာ Aရပ္ဘက္ထိန္းခ်ဳပ္မႈ၊ တရားUပေဒစုုိးမို းမႈနွင္႔ လူ႔Aခြင္႔A
ေရးAားေလးစားမႈ မူေဘာင္တစ္ရပ္Aတြင္းမွ လံု ျခံဳေရးAားေဆာင္ရြက္မႈသည္
ထိေရာက္၍ တာ၀န္ခံျခင္းရွိရမည္ဆု ိသည္မွာ Aသစ္ေသာ AေတြးAျမင္တစ္
ခုုမဟုုတ္ပါေသာ္လည္း၊ SSR သည္ တစ္မူထူးသည္႔ မူ၀ါဒ လုုပ္ငန္းAစီA
စU္Aျဖစ္ ပထမUီးဆံု း ေပၚေပါက္လာခဲ႔သည္မွာ စစ္ေAးေခတ္ၿပီးဆံု းၿပီးေနာက္
ပုုိင္းတြင္မွသာျဖစ္ပါသည္။ ၁၉၉၀ ျပည္႔ႏွစ္Aလြန္ႏွစ္မ်ားတြင္ ေတာင္Aာဖရိက၊
Aင္ဒိုနီးရွားႏွင္႔ UေရာပAေရွ႕ ပုုိင္း ရွိႏုိင္ငံမ်ားမွ Aေတြ႔Aၾကံဳမ်ားက SSG Aား
တုုိးတက္ေစရန္ ႏုုိင္ငံAား ဘက္စံုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင္႔ဆုိင္သည္႔ လႊမ္းမိုးသက္
ေရာက္မႈAားျပင္းသည္႔Uပမာမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးပါသည္။
တစ္ခ်ိန္းတည္းတြင္ တုုိးပြားလာသည္႔ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ပြားမႈမ်ားက ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈႏွင္႔ လံုျခံဳ
ေရးကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားကုုိ ေကာင္းမြန္သည္႔Aပ
ု ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင္႔ လူသားတုုိ႔လံုျခံဳေရး
ရႈေထာင္႔မွေန၍ မဖြံ႔ၿဖိဳးမတိုးတက္မႈမ်ားႏွင္႔ မလံုျခံဳမႈမ်ား၏ ျပႆနာမ်ားကုုိ စတင္
ကာၾကည္႔႐ႈေစလာပါသည္။

ယခုA
ု ေတြ႔Aၾကံဳမ်ားမွ

ေကာက္ခ်က္ခ်ေစသည္မွာ

Aျခားေသာ ျပည္သူ႔ေရးရာလုုပ္ငန္းမ်ားကဲ႔သုိ႔ တူညီသည္႔ ေကာင္းမြန္ေသာAုုပ္
ခ်ဳပ္မႈစံႏႈန္းမ်ားေAာက္တြင္ လံုျခံဳေရးက႑Aား ထားရွိရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျဖစ္ပါ
သည္။ ယင္းသည္လည္း Aျပန္Aလွန္တုိးတက္ေစသည္႔ ေAဂ်င္စီမ်ားႏွင္႔ AဖြA
ဲ႔
စည္းAစုုAေပါင္းမ်ားစြာတုုိ႔သည္ SSR Aား ၎တုုိ႔၏ မူ၀ါဒမ်ားတြင္ စတင္က်င္႔သံုး
လာျခင္းမွာ

တစ္စိတ္တစ္၀မ္းထဲ ေပၚေပါက္လာျခင္းAေပၚA ေျခခံျခင္းျဖစ္ကာ၊

Aဆံုးတြင္ SSR Aား လံုျခံဳေရး၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ျခင္းႏွင္႔ ဒီမက
ုိ ေရ
စီျပန္႔ပြားေရး စသည္တ႔A
ုိ တြက္ ႏုင
ုိ ္ငံတကာနည္းလမ္းမ်ား၏ မ႑ိဳင္တစ္ခုျဖစ္ေစ
ပါသည္။
SSR ႏွင္႔ ေကာင္းမြန္ေသာ SSG တုုိ႔ကို တည္ေထာင္ျခင္းႏွင္႔ ပတ္သက္၍
ထပ္ဆင္႔သိရွိလုိပါက ယခုု SSR AေျခခံAေၾကာင္းAရာလက္စြဲ၏ ေနာက္ဆံုးပုုိင္း
တြင္ ေဖာ္ျပေပးထားသည္႔ ထပ္ဆင္႔ေလ႔လာရန္Aရင္းAျမစ္မ်ားကို ေက်ဇူးျပဳ၍
ၾကည္႔ပါ။
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Further resources
For broad but systematic overviews of SSR, covering reform
challenges thematically, by subsector and with a focus on
post-conflict contexts:
– UN SSR Taskforce
Security Sector Reform Integrated Technical
Guidance Notes
(United Nations, 2012).
–

–

–

OECD Development Assistance Committee
Section 7: Implementing SSR Sector by Sector
in OECD DAC Handbook on Security System Reform:
Supporting Security and Justice (Paris: Organisation
for Economic Cooperation and Development, 2007,
pp. 112-235).
DCAF-ISSAT
SSR in a Nutshell: Manual for Introductory Training
on Security Sector Reform
(Geneva: DCAF-ISSAT, 2012).
DCAF-ISSAT
Introduction to Security Sector Reform
A free e-learning course available on the DCAF-ISSAT
Community of Practice website: http://issat.dcaf.ch

For more on the importance of national/local ownership
in SSR:
– UN SSR Taskforce
National Ownership of Security Sector Reform
in Security Sector Reform Integrated Technical
Guidance Notes (United Nations, 2012, pp. 13–34).
–

Laurie Nathan (ed)
No Ownership, No Commitment: A Guide to Local
Ownership of Security Sector Reform
(Birmingham: University of Birmingham, 2007).

–

Tim Donais (ed)
Local Ownership and Security Sector Reform
(Munster: LIT Verlag, 2008).

SSR BACKGROUNDER | Security Sector Reform

For specific guidance on gender and SSR:
– UN SSR Taskforce
Gender-Responsive Security Sector Reform
in Security Sector Reform Integrated Technical
Guidance Notes (United Nations, 2012, pp. 35–60).
–

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

–

OECD Development Assistance Committee
Section 9: Integrating Gender Awareness and
Equality
in OECD DAC Handbook on Security System Reform:
Supporting Security and Justice (Paris: Organisation
for Economic Cooperation and Development, 2009).

For more on the development of the concept of security
sector governance and reform:
– Heiner Hänggi
Security Sector Reform – Concepts and Contexts
in Transformation: A Security Sector Reform Reader
(Pasig: INCITEGov, 2011, pp. 11–40).
–

Hans Born and Albrecht Schnabel (eds)
Security Sector Reform in Challenging
Environments
(Münster: LIT Verlag, 2009).

–

Mark Sedra (ed)
The Future of Security Sector Reform
(Waterloo: Centre for International Governance
Innovation, 2010).

More DCAF SSR resources
–

DCAF publishes a wide variety of tools, handbooks
and guidance on all aspects of SSR and good SSG,
available free-for-download at www.dcaf.ch
Many resources are also available in languages other
than English.

–

The DCAF-ISSAT Community of Practice website
makes available a range of online learning resources
for SSR practitioners at http://issat.dcaf.ch
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