
 
 
 

 SSR BACKGROUNDER (SSR အေျခခံအေၾကာင္းအရာလက္စြ ဲ) 
 
 
 
 

The Justice Sector တရားေရးက႑ 
လံုုျခံဳေရးက႑အား ေကာင္းမြန္သည္႔ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးအတြင္း၌ရွိေသာ အခန္းက႑မ်ားႏွင္႔ 

တာ၀န္၀တၱရားမ်ား   

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

 
 
ဤ  SSR အေျခခံအေၾကာင္းအရာလက္စြဲ၏ အေၾကာင္း  
ယခုု SSR အေျခခံအေၾကာင္းအရာလက္စြဲသည္ လံုုျခံဳေရးက႑အား ေကာင္းမြန္စြာအုုပ္ခ်ဳပ္မႈ (SSG) တြင္ရွိေသာ တရားေရး 
က႑၏  အခန္းက႑မ်ားႏွင္႔ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားအေၾကာင္း ေရးသားထားပါသည္။ တရားေရးက႑သည္ တရားဥပေဒစုုိးမုုိးေရး 
အား ထိန္းသိမ္းျခင္းအားျဖင္႔ လံုုျခံဳေရးအား ေဆာင္ရြက္မႈေပးျခင္းတြင္ တစ္ခန္းတစ္က႑မွ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သကဲ႔သုုိ႔  လံုုျခံဳေရးကိစၥ 
ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအားလည္းေကာင္းႏွင္႔ ႏုုိင္ငံကိုုေသာ္လည္းေကာင္း တရားဥပေဒေရွ႕ေမွာက္ တာ၀န္ခံေစျခင္းျဖင္႔ လံုုျခံဳေရးက႑ 
အား ဒီမုုိကေရစီနည္းက် ႀကီးၾကပ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈတြင္လည္း အခန္းက႑တစ္ရပ္အေနျဖင္႔ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ ယခ ု SSR အေျခခံအ 
ေၾကာင္းအရာလက္စြဲသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ SSG အတြင္း တရားေရးက႑၏ အခန္းက႑အတြက္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာအျမင္ရႈေထာင္႔ 
မ်ားႏွင္႔ အဘယ္ေၾကာင္႔ SSR ႏွင္႔ ဆီေလ်ာ္မႈရွိေၾကာင္းတုုိ႔ကုုိ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပပါသည္။  

 
 
ဤ  SSR အေျခခံအေၾကာင္းအရာလက္စြဲသည္ ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားကုုိ ေျဖဆုုိေပးပါသည္-   
တရားေရးက႑ဆုုိသည္မွာ အဘယ္နည္း? စာမ်က္ႏွာ ၂ 
ေကာင္းမြန္ေသာ SSG ၏  အေျခခံမူမ်ားက တရားေရးက႑အေပၚ မည္သုုိ႔သက္ေရာက္မႈရွိသနည္း? စာမ်က္ႏွာ ၄ 
ႏုုိင္ငံအေနျဖင္႔မဟုုတ္သည္႔ တရားေရးေဆာင္ရြက္ေပးသူမ်ား၏  အခန္းက႑ကား အဘယ္နည္း? စာမ်က္ႏွာ ၄ 
တရားေရးက႑က လံုုျခံဳေရးအား မည္သုုိ႔လုုပ္ေဆာင္သနည္း? စာမ်က္ႏွာ ၆ 
တရားေရးက႑က လံုုျခံဳေရးက႑အေပၚ ႀကီးၾကပ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈအား မည္သုုိ႔လုုပ္ေဆာင္သနည္း? စာမ်က္ႏွာ ၇ 
တရားေရးက႑သည ္SSR ၏  အစိတ္အပိုုင္း အဘယ္ေၾကာင္႔ျဖစ္ရသနည္း? စာမ်က္ႏွာ ၈ 
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တရားေရးက႑ဆုုိသည္မွာ အဘယ္နည္း?  
ဤ  SSR အေျခခံအေၾကာင္းအရာစာေစာင္က  တရားေရးအား ေဆာင္ရြက္ေပး 
ျခင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲေပးျခင္းႏွင္႔ ႀကီးၾကပ္ထိန္းခ်ဳပ္ေပးျခင္းတုုိ ႔တြင္ ပါ၀င္ေသာ ႏုုိင္ငံ 
ပုုိင္ႏွင္႔ ႏုုိင္ငံအေနျဖင္႔မဟုုတ္ေသာ ဌာနအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအားလံုုးႏွင္႔ ေဆာင္ရြက္ 
လုုပ္ကိုုင္သူအားလံုုးတုုိ ႔ကုုိ  တရားေရးက႑အျဖစ္ အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ပါသည္။ 
ယင္းမွာ က်ယ္ျပန္႔သည္႔ အဓိပၸာယ္ဖြင္႔ဆုုိမႈျဖစ္ၿပီး ႏုုိင္ငံ၏ အခင္းအက်င္းတုုိင္း 
တြင္ ကြဲျပားေသာ ဥပေဒပုုိင္းဆုုိင္ရာႏွင္႔ ႏုုိင္ငံေရးစနစ္မ်ား၊ ထုုိ႔အတူ စံသတ္မွတ္ 
ခ်က္မ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင္႔  ေရွးေဟာင္းရိုုးရာမ်ားက တရားေရးက႑အားဖြဲ႔စည္းပံုု 
ႏွင္႔ လည္ပတ္လႈပ္ရွားပံုုကိုု အတိအက် အက်ိဳးသက္ေရာက္ပါသည္။ 

 
ေကာင္းမြန္ေသာ  SSG အျမင္ရႈေထာင္႔မွဆုုိလ်င္ တရားေရးအား ေဆာင္ရြက္ေပးမႈ 
ကုုိ ပိုုမိုုျမင္႔မ်ားေသာ စံႏႈန္းမ်ားသုုိ႔ ေရာက္ရွိေစလုုိေသာ ႏုုိင္ငံပုုိင္မဟုုတ္သည္႔ 
ေဆာင္ရြက္လုုပ္ကုုိင္သူမ်ားႏွင္႔ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအားလည္း တရားေရးရာက႑ 
တြင္းသုုိ ႔ ထည္႔သြင္းႏုုိင္ပါသည္၊ အေၾကာင္းမွာ ၎တုုိ႔သည္ ျပည္သူ႔လူထုုဆုုိင္ရာ 
ႀကီးၾကပ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈကုုိ ေပးသည္႔အတြက္ျဖစ္ပါသည္ - ယင္းတုုိ႔တြင္ ဥပမာအားျဖင္႔ 
ရပ္ရြာအသိုုက္အ၀န္းရွ ိ အာဏာပုုိင္မ်ား၊ ႏုုိင္ငံသားအခြင္႔အေရးအတြက ္ ရပ္တည္ 
ေပးၾကသူမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေရးဆုုိင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အသင္းအပင္းမ်ား 
ႏွင္႔ ပညာသည္အသင္းအဖြဲ႔မ်ား၊ ပညာရပ္ဆုုိင္ရာႏွင္႔ သုုေတသန အဖြဲ႔အစည္းဌာန 
မ်ား၊  သတင္းမီဒီယာႏွင္႔ ရုုိးရာဓေလ႔ထံုုးတမ္းဆုုိင္ရာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင္႔ အျခား 
အလားတူေသာ အရာမ်ားတုုုိ႔ျဖစ္ၾကပါသည္။  

 
အေျခအေနအရပ္ရပ္ေပၚမူတည္၍ တရားေရးက႑တြင္ မ်ားစြာေသာ အေျခခံအ 
စိတ္ပိုုင္းမ်ား ပါ၀င္ႏုုိင္ပါသည္ (ပံုု(၁) ကုုိၾကည္႔ပါ)။ 

လံုုျခံဳေရးက႑ ႏိုုင္ငံအဆင္႔ ႏွင္႔ ေဒသႏၱရအဆင္႔ဆင္႔တုုိ႔ရွိ လံုုျခံဳ 

ေရးအား ေဆာင္ရြက္၊ စီမံကာ ႀကီးၾကပ္ထိန္းခ်ဳပ္ေပးရန္ တာ၀န္ရွိေသာ 
ဖြ႔ဲစည္းတည္ေဆာက္ပံုုမ်ား၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ႏွင္႔ လူပုုဂိၢဳလ္မ်ားအားလံုုး 
သည္ လံုုျခံဳေရးက႑တြင္  ပါ၀င္ပါသည္။  

– လံုုျခံဳေရးအားေဆာင္ရြက္ေပးသူမ်ား၊ ဥပမာ လက္နက္ကို ုင္တပ္ 
ဖြဲ ႔မ်ား၊ ရဲအဖြဲ ႔၊ နယ္ျခားေစာင္႔တပ္ဖြဲ ႔မ်ား၊ စံု ုစမ္းေထာက္လွမ္းေရး 
အဖြဲ႔မ်ား၊ ျပစ္ဒဏ္စီရင္ေရးႏွင္႔ စာရိတၱပဲျပင္ေရး အဖြဲ႔အစည္း 
မ်ား၊ စီပြားျဖစ္ႏွင္႔ ႏုု ိင္ငံအပို ုင္းမွမဟုုတ္သည္႔ လုုပ္ကုု ိင္ေဆာင္ 
ရြက္သူမ်ား၊ အျခားေျမာက္ မ်ားစြာေသာအဖြဲ ႔အစည္းမ်ား၊ 

– လံုုုျခံဳေရးအား စီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင္႔ ႀကီးၾကပ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႔မ်ား၊ ဥပ 
မာ အစုုိးရ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္၊ ဥပေဒအရ ႀကီးၾကပ္ေရးပိုုင္းႏွင္႔ 
သက္ဆိုုင္သည္႔ သီးျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ တရားေရးက႑၏ အစိတ္အ 
ပုုိင္းမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားဆိုုင္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင္႔ သတင္းမီဒီယာတိုု႔ 
ပါ၀င္ေသာ ျမင္႔မားေသာ စံႏႈန္းမ်ားျဖင္႔ လူထုုလုုံျခံဳေရးေဆာင္ရြက္ရာတြင္ 
ပတ္သက္သည္႔ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမွ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား၊ အျခားေသာ 
အဖြဲ႔မ်ား၊  

စသည္တုုိ႔အားလံုုးပါ၀င္ပါသည္။  
 

လံုုျခံဳေရးက႑၏ အဓိပၸာယ္ဖြင္႔ဆုုိခ်က္မ်ား အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိၾကေသာ္လည္း 
SSR သည္ စစ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား နွင္႔ စစ္တပ္မဟုုတ္ ေသာအဖြဲ႔အ 
စည္းမ်ား၊ ႏုုိင္ငံပုုိင္ႏွင္႔ ႏုုိင္ငံပုုိင္မဟုုတ္သည္႔ ေဆာင္ရြက္လုုပ္ကုုိင္သူမ်ား 
ပါ၀င္သည္႔ လံုုျခံဳေရးအားေဆာင္ရြက္ေပးေသာ၊ စီမံခန္႔ခြဲေပးေသာ၊ ႀကီး 
ၾကပ္ထိ္န္းခ်ဳပ္ေပးေသာ အဖြဲ႔မ်ားအားလံုုးကိုု တစ္စုုတစ္စည္းတည္းျဖစ္ 
ေစသည္႔ လံုုျခံဳေရးက႑အား က်ယ္ျပန္႔စြာနားလည္လက္ခံမႈအေပၚတြင္ 
သာ အေျခခံထားပါသည္။ 

လံုုျခံဳေရးက႑ႏွင္႔ ပတ္သက္၍ ဆက္လက္သိရွိလုုိပါက SSR အေျခခံအ 
ေၾကာင္းအရာလက္စြဲျဖစ္သည္႔ “လံုုျခံဳေရးက႑” အား ေက်းဇူးျပဳ၍ 
ကုုိးကားပါ။  
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ပံုု(၁) တရားေရးက႑၏ အေျခခံအစိတ္ပိုုင္းမ်ား  
 

   တရားစီရင္ေရးစနစ္ ႏွင္႔ အစည္းအရံုုးျပဳထားသည္႔ လူပုုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင္႔ ဌာနအဖြဲ႔အစည္းမ်ား 
 
ဥပမာ - တရားရံုုးမ်ားႏွင္႔ တရားသူႀကီးမ်ား၊ ထိုု႔အတူ ေရွ႕ေနမ်ား၊ တရားစြဲဆုုိျခင္းႏွင္႔ ေခ်ပျခင္းအတြက္ အမႈေဆာင္ျခင္းမ်ား၊ အစုုိးရေရွ႕ေန 
မ်ား၊ ဥပေဒလုုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္သူမ်ား အစည္းအရံုုး အဖြဲ႔မ်ား၊ ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႔မ်ားႏွင္႔ ျပည္သူ႔ကိုုယ္စားျပဳျခင္း အစီအစဥ္ 
မ်ား၊ ေရွ႕ေနသဖြယ္ေလ႔က်င္႔ေပးခံထားရသူမ်ား (paralegals)၊ (ဘိလစ္စာေရးႏွင္႔ တရားရံုုးအမူထမ္း ကဲ႔သုုိ႔ေသာ)   တရားရံုုးအမႈထမ္း 
မ်ား၊ စစ္ဘက္တရားေရးစနစ္မ်ား၊ ထုုိ႔ျပင္ သမာဓိခံုုအဖြဲ႔မ်ား၊ ၾကား၀င္ျဖန္ေျဖေပးေရးႏွင္႔ ရပ္ရြာအသုုိက္အ၀န္းအေျခခံ ေျဖရွင္းေရးစနစ္မ်ား 
ရွိေသာေန ရာမ်ားတြင္ ထုုိကဲသုုိ႔ေသာ အျခားနည္းလမ္းျဖင္႔ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးစနစ္မ်ား အစရွိသည္တုုိ႔ျဖစ္ၾကပါသည္။    

 
       
     တရားေရးက႑အား အုုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင္႔ စီမံခန္႔ခြဲ ႔ျခင္းတုုိ ႔အတြက္ တာ၀န္ရွိသည္႔ အစိုုးရအဖြဲ႔အာဏာပုုိင္မ်ား  

 
ဥပမာ - ပံုုမွန္အားျဖင္႔ တရားေရး၀န္ႀကီးဌာန သုုိ႔မဟုုတ္ တရားစီရင္းေရးႏွင္႔  လုုပ္ငန္းသေဘာ လြတ္လြတ္ကင္းကင္းျဖစ္သည္႔ ဌာန 
တစ္ခုု။ ဘ႑ာေရးအပိုုင္းမွ အာဏာပုုိင္မ်ားႏွင္႔ စာရင္းစစ္ဌာနမ်ားသည္လည္း စြမ္းရည္ျပည္၀မႈႏွင္႔ တာ၀န္ခံျခင္းရွိရန္အတြက္ တစ္ခန္း 
တစ္က႑မွ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ၾကပါသည္။  

 
 

တရားေရးက႑အား ႀကီးၾကပ္ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ တာ၀န္ရွိေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား  
 

ဥပမာ - လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီမ်ားေသာ္လည္းေကာင္း၊ တရားစီရင္ေရးဆုုိင္ရာေကာင္စီအဖြဲ႔မ်ား၊ တရားစီရင္ေရးဆုုိင္ရာလုုပ္ငန္းမ်ားႏွင္႔ 
ဥပေဒေကာ္မရွင္မ်ား အစရွိသည္႔  လြတ္လပ္ေသာ ႀကီးၾကပ္ေရးဆုုိင္ရာ အာဏာပုုိင္မ်ားေသာ္လည္းေကာင္း၊ ထုုိ႔ျပင္ ျပည္သူ႔ေရးရာစံုုး 
စမ္းစစ္ေဆးေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ လူ႔အခြင္႔အေရးေကာ္မရွင္မ်ားႏွင္႔ အက်င္႔ပ်က္ျခစားမႈတုုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္မ်ားကဲ႔သုုိ႔ေသာ ပုုိမိုု 
က်ယ္ျပန္႔သည္႔လုုပ္ငန္းနယ္ပယ္အား ေဆာင္ရြက္ရသည္႔ လြတ္လပ္ေသာ ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊   

 
 
 

တရားဥပေဒအာဏာသက္ေရာက္ေစေရးလုုပ္ငန္းအတြက္ တာ၀န္ရွိသည္႔ ဌာနဆုုိင္ရာမ်ား  
 

ဥပမာ - နယ္ပယ္အသီးသီးရွိ ရဲမ်ား၊ ထုုိနည္းတူ ၾကပ္မတ္ထိန္းသိမ္းေရးအာဏာပုုိင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အေကာက္ခြန္ႏွင္႔ နယ္စပ္ေရးရာ 
အာဏာပုုိင္မ်ား၊ လိွ်ဳ႕၀ ွက္ေထာက္လွမ္းေရးဌာနမ်ား၊ ျပည္သူလူထုုအေရးေပၚဆုုိင္ရာဌာနမ်ား၊ ထုုိ႔ျပင္ တစ္ခါတစ္ယံ စီပြားျဖစ္လံုုျခံဳေရး 
ေဆာင္ရြက္ေပးသူမ်ား၊ အျခားအလားတူ ဌာနမ်ား။ 

 
 

 
ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းႏွင္႔ အျပစ္ရွိသူအားျပန္လည္ထူေထာင္ေရးတုုိ ႔အတြက္ တာ၀န္ရွိသည္႔ ဌာနဆုုိင္ရာမ်ား  

 
ဥပမာ - အက်ဥ္းေထာင္မ်ား၊ ပဲျပင္ေရးႏွင္႔ ထိန္းသိမ္းေရး အာဏာပုုိင္မ်ား (စီမံအုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားႏွင္႔ ေထာင္အေစာင္႔မ်ားအပါအ 
၀င္)၊ တရားေရးက႑တြင္း သီးသန္႔ေဆာင္ရြက္ေပးသည္႔ လူမႈေပါင္းသင္းမႈဆုုိင္ရာက်မ္းမာေရး၊ ကိုုယ္က်မ္းမာေရးႏွင္႔ စိတ္က်မ္းမာ 
ေရး စသည္႔ ေစာင္႔ေရွာက္မႈမ်ား၊ ထုုိ႔ျပင္ ရံုုးတင္စစ္ေဆးျခင္းမျပဳမီ ထိန္းသိမ္းထားျခင္းႏွင္႔ ရပ္ရြာအသိုုက္အ၀န္းအေျချပဳ ျပစ္ဒဏ္ 
ေပးမႈမ်ားကုုိ ႀကီးၾကပ္ေပးသည္႔ ဓေလ႔ထံုုးတမ္းႏွင္႔ ရိုုးရာအႀကီးအကဲမ်ား သုုိ႔မဟုုတ္ စီးပြားျဖစ္ကုုမၸဏီမ်ား စသည္႔သူတုုိ႔ အမ်ားအား 
ျဖင္႔ ပါ၀င္ေသာ အာဏာပုုိင္မ်ား။  
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ေကာင္းမြန္ေသာ SSG ၏  အေျခခံမူမ်ားက တရားေရးက႑အ 
ေပၚ မည္သုုိ႔သက္ေရာက္မႈရွိသနည္း?  
ေကာင္မြန္ေသာ SSG ၏  အေျခမူမ်ားဟူသည္မွာ ျပည္သူပုုိင္က႑မွ အျခားဌာန 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားနည္းတူ ျပည္သူ႔၀န္ထမ္းရြက္ျခင္းတြင္ တာ၀န္ခံမႈႏွင္႔ ထိေရာက္မႈ 
အတြက္ တရားေရးက႑သည္ တူညီသည္႔ စံႏႈန္းမ်ားေအာက္တြင္ရွိသင္႔သည္ 
ကုုိဆုုိလုုိျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေကာင္းမြန္ေသာအုုပ္ခ်ဳပ္ေရး အေျခခံမူမ်ားကိုု တရား 
ေရးႏွင္႔ လံုုျခံဳေရးတုုိ္ ႔အား ေဆာင္ရြက္မႈအေပၚတြင္ သက္ေရာက္မႈရွိေစျခင္းမွာ SSR 
၏ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုုိင္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ 

 
တရားေရးက႑အတြက္ဆုုိလ်င္ ယင္း၏ဆုုိလုုိခ်က္မွာ ေအာက္ပါအတုုိင္းျဖစ္ပါ 
သည္ -  

 
– တရားစီရင္ေရးသည္ အျခားအစုုိးရဆုုိင္ရာဌာနမ်ားႏွင္ ႔  ကင္းရွင္းပါ 
သည္ -  တရားေရးအမႈထမ္းမ်ားသည္ လုုပ္ငန္းသေဘာအရ အစုုိး 
ရတစ္ခုုလံုုးႏွင္႔ ကင္းကင္းရွင္းရွင္းျဖစ္ပါသည္။ ၎တုုိ႔သည္ ႏုုိင္ငံ 
ေရးပုုိင္းဆုုိင္ရာ စီရင္ဆံုုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအား ခ်မွတ္ရန္ ဖိအားေပးခံ 
ထားရျခင္းမရွိပါပဲ၊ တရားဥပေဒအား မေသြဖယ္ပဲတည္႔မတ္စြာ 
ဘက္မလုုိက္ျခင္းမရွိ ေဆာင္ရြက္သည္႔အတြက္ အလုုပ္မွ ရပ္ဆဲခံရ 
ျခင္းႏွင္႔ အျပစ္ေပးခံရျခင္းတုုိ ႔ မရွိပါ။  

 
– တရားစီရင္ေရးသည္ ႏုုိင္ငံေရးပုုိင္းဆုုိင္ရာ စီရင္ဆံုုးျဖတ္ခ်က္မ်ား 
ကုုိ မခ်မွတ္ပါ -  တရားစီရင္ေရးက ဥပေဒအေပၚ အဓိပၸာယ္ 
ေကာက္ယူျခင္းနည္းျဖင္႔ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျဖစ္စဥ္အေျခခံေသာ 
ဥပေဒျပဳစုုျခင္းလုုပ္ငန္းစဥ္အားျဖင္႔ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တရားစီရင္ 
ေရးပုုိင္းဆုုိင္ရာ ဆန္းစစ္သံုုးသပ္ႏုုိင္မႈအာဏာ အရေသာ္လည္း 
ေကာင္း လႊမ္းမုုိးမႈျပဳႏုုိင္ေသာ္လည္း ဥပေဒျပဳရန္အတြက္ဆုုိလ်င္ 
ဥပေဒျပဳအဖြဲ႔ (ႏွင္႔ အစုုိးရအဖြဲ႔ - အေျခအေနအရပ္ရပ္အေပၚတြင္မူ 
တည္၍) ၏ တာ၀န္၀တၱရားပင္ျဖစ္ပါသည္။ 

 
– တရားေရးက႑က တန္းတူညီမွ်မႈကုုိ တရားဥပေဒေရွ႕ေမာက္၌ ျဖစ္ 
ထြန္းေစပါသည္ -  ဆုုိလုုိသည္မွာ တရားေရးအား သာတူညီမွ်စြာ 
ရယူသံုုးစြဲႏုုိင္မႈရွိျခင္း ႏွင္႔ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာေနာက္ခံမ်ားအားလံုုးရွိ အမ်ိဳး 
သားမ်ားႏွင္႔ အမ်ိုုးသမီးမ်ား၊ အစုုိးရႏွင္႔ လံုုျခံဳေရးလုုပ္ငန္းမ်ားရွိ အား 
လံုုးေယာက္တုုိင္းတုုိ႔ ပါ၀င္ၾကသည္႔ လူသားအားလံုုးအေပၚတြင္ ဥပ 
ေဒက တန္းတူညီမွ်စြာ သက္ေရာက္မႈရွိျခင္းတုုိ႔ျဖစ္ပါသည္။ 

 
– တရားေရးက႑သည္ ဘက္လိုုက္မႈမရွိရ၊ ပြင္းလင္းျမင္သာမႈရွိၿပီး 
ယင္း၏လုုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈအားလံုုးတြင္ တရားမွ်တရမည္။  
ေႏွာက္ ေႏွးျခင္းမ်ား၊ အက်င္႔ပ်က္ျခစားျခင္းႏွင္႔ ခြဲ႔ျခားဆက္ဆံျခင္း 
စသည္ တုုိ႔သည္ တရားေရးက႑ ေတြ႔ၾကံဳရႏုုိင္သည္႔ 
အခ်ဳိ႕ေသာအဓိက ျပႆနာ အခက္အခဲမ်ားပင္ျဖစ္ပါသည္။ 

 
– တရားေရးက႑သည္ ထိေရာက္မႈရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး အရင္းအျမစ္မ်ား 
သံုုးစြဲျခင္းတြင္လည္း စြမ္းရည္ျပည္႔၀ကၽြမ္းက်င္ရမည္။ တရားေရး 
က႑အား ယင္း၏လုုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားလည္ပတ္ႏုုိင္ရန္ အရင္းအ 
ျမစ္မ်ားျဖင္႔ ျပည္႔၀စြာျဖည္႔တင္းထားရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း တရား 
ေရးက႑တြင္း ေဆာင္ရြက္လုုပ္ကုုိင္သူမ်ားသည္ ျပည္သူ႔အရင္းအ 
ျမစ္မ်ားအား ဂရုုတစုုိက္သံုုးစြဲရန္ တာ၀န္၀တၱရားတစ္ရပ္ ရွိပါသည္။  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

လံုုျခံဳေရးက႑အေပၚ ေကာင္းမြန္သည္႔ အုုပ္ခ်ဳပ္ 
မႈ (SSG) ႏွင္႔ လံုုျခံဳေရးက႑အား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ 
ေရး (SSR) ေကာင္းမြန္ေသာ SSG က ျပည္သူ႔လံုုျခံဳေရးကုုိ 
ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းအား ေကာင္းမြန္သည္႔ အုုပ္ခ်ဳပ္မႈ အေျခခံမူ 
မ်ားက မည္သုုိ ႔ လႊမ္းမုုိးသက္ေရာက္သည္ကိုု ေဖာ္ျပေပးပါသည္။ 
ေကာင္းမြန္သည္႔အုုပ္ ခ်ဳပ္ေရးအေျခခံမူမ်ားမွာ တာ၀န္ခံျခင္းရွိမႈ၊ 
ပြင္႔လင္းျမင္သာမႈ၊ တရားဥပေဒစုုိးမိုုးမႈ၊ အမ်ားပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ 
ႏုုိင္မႈ၊ လွ်င္ျမန္ ေကာင္းမြန္သည္႔တံုု ႔ျပန္ႏုုိင္စြမ္း၊ ထိေရာက္မႈႏွင္႔ 
စြမ္းေဆာင္ရည္ ျပည္႔၀မႈ စသည္တုုိ ႔ျဖစ္ပါသည္။ ထုုိ ႔ေၾကာင္႔ 
ေကာင္းမြန္ေသာ SSG ဟူသည္မွာ ဒီမို ုကေရစီႏုု ိင္ငံတစ္ႏုု ိင္ငံ 
တြင္ ႏုုိင္ငံ၏လံုုျခံဳေရးက႑က မည္သုုိ ႔လုုပ္ေဆာင္သင္႔သည္ 
ကိုု သတ္မွတ္ေပးသည္႔စံႏႈန္းတစ္ခုု ျဖစ္ပါသည္။ ေကာင္းမြန္ 
သည္႔ SSG ဆုုိသည္မွာ လံုုျခံဳေရးက႑က ႏုုိင္ငံနွင္႔ လူသား 
တုုိ ႔အတြက္ လံုုျခံဳေရးအား  ထိထိေရာက္ေရာက္ တာ၀န္ခံ၍ 
ေဆာင္ရြက္ေပးရာတြင္  ဒီမုု ိကေရစီက်သည္႔ အရပ္ဘက္မွထိန္း 
ခ်ဳပ္မႈ၊ တရားဥပေဒစိုုးမို ုးမႈႏွင္႔ လူအခြင္႔အေရးအားေလးစားမႈ 
အစရွိသည္႔ မူေဘာင္တစ္ခုုအတြင္းမွ ျပဳလုုပ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း 
ကုုိ ဆုုိလုုိပါသည္။	
ေကာင္မြန္ေသာ SSG အား အစျပဳတည္ေထာင္ျခင္းသည္ SSR 
၏ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုုိင္ပင္ျဖစ္သည္။ SSR ဟူသည္မွာ လံုုျခံဳ 
ေရးက႑က ႏုုိင္ငံႏွင္႔ လူသားတုုိ႔လံုုျခံဳေရးကုုိ ေဆာက္ရြက္ေပးပံုု 
အား တုုိးတက္ေစရန္ ရည္ရြယ္သည္႔ ႏုုိင္ငံေရးဆုုိင္ရာႏွင္႔ နည္းစ 
နစ္ဆန္သည္႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုုပ္ငန္းစဥ္ ျဖစ္ပါသည္။ ရည္ 
မွန္းခ်က္ပန္းတုုိင္မွာ ထိေရာက္ မႈႏွင္႔ တာ၀န္ ခံမႈ ႏွစ္ခုုစလံုုးအား 
တိုုးတက္ေစရန္ ျဖစ္ေနသမွ်ကာလပတ္လံုုး SSR သည္ လံုုျခံဳေရး 
က႑၏ တစ္စိတ္တစ္ပုုိင္း ကုုိသာျဖစ္ျဖစ္ သုုိ႔မဟုုတ္ က႑တစ္ခုု 
လံုုး လည္ပတ္ေစသည္႔ နည္းလမ္းကိုုပဲ ျဖစ္ျဖစ္ အဓိကအေလး 
ေပးထား ႏုုိင္ပါသည္။ 

ယခုုကဲ႔သုုိ ႔ေသာ အဓိက အဓိပၸာယ္ဖြင္႔ဆုုိမႈမ်ားကုုိ ထပ္ဆင္႔သိရွိ 
လိုုပါက SSR အေျခခံအေၾကာင္းအရာ လက္စြဲမ်ားျဖစ္ၾကသည္႔ 
“လံုုျခံဳေရးက႑အား အုုပ္ခ်ဳပ္မႈ”၊ “လံုုျခံဳေရးက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္း 
လဲေရး” ႏွင္႔ “လံုုျခံဳေရးက႑” တုုိ႔ကုုိ ေက်းဇူးျပဳ၍ ကုုိးကားပါ။  
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ႏုုိင္ငံအေနျဖင္႔မဟုုတ္သည္႔ တရားေရးေဆာင္ရြက္ေပးသူမ်ား၏ 
အခန္းက႑ကား အဘယ္နည္း?  
ႏုုိင္ငံအေနျဖင္႔မဟုုတ္သည္႔ တရားေရးေဆာင္ရြက္ေပးသူမ်ားမွာ ရပ္ရြာလူစုုအႀကီး 
အကဲမ်ား၊ ဓေလ႔ထံုုးတမ္းအရ အာဏာရွိသူမ်ားႏွင္႔ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား 
အစရွိသည္႔ အေရးႀကီးေသာ သမုုိင္းေနာက္ခံျဖင္႔ရပ္တည္လ်က္ရွိေသာ သုုိ႔မဟုုတ္ 
ျပည္သူ႔ရပ္ရြာအသိုုက္အ၀န္းအတြင္း ျမင္႔မားစြာတရား၀င္ျခင္းရွိေသာ ႏုုိင္ငံအေန 
ျဖင္႔မဟုုတ္ေသာ ေဆာင္ရြက္လႈပ္ရွားသူမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ႏုုိင္ငံအေနျဖင္႔မဟုုတ္ 
ေသာ တရားေရးရာေဆာင္ရြက္ေပးသူမ်ားေၾကာင္႔ လူမႈအသိုုက္အ၀န္းမ်ားႏွင္႔ လူ 
ပုုဂိၢဳလ္တုုိ႔အတြက္  ႏုုိင္ငံပုုိင္တရားေရးက႑အား အသံုုးျပဳျခင္းနည္းလမ္းထက္ တ  
ရားေရးအား ပုုိမုုိလြယ္ကူစြာရယူသံုုးစြဲလာႏုုိင္ကာ၊ ပုုိမုုိေငြကုုန္ေၾကးက်သက္သာ 
ေစၿပီး၊ ပုုိမိုုျမန္ဆန္၊ ပုုိမုုိပြင္းလင္းျမင္သာလာကာ ပိုုမိုု၍တရားမွ်တမႈရွိႏုုိင္ပါသည္။ 
သုုိ႔ျဖစ္ေသာ္လည္း ႏုုိင္ငံပုုိင ္မဟုုတ္သည္႔ တရားေရးေဆာင္ရြက္ေပးသူမ်ားသည္ 
လူ႔အခြင္႔အေရးစံႏႈန္းမ်ားႏွင္ ႔  တရားဥပေဒစုုိးမုုိးေရးတုုိ ႔ႏ ွင္႔ ဆန္႔က်င္ကာ ေဆာင္ 
ရြက္လုုပ္ကုုိင္ေကာင္း လုုပ္ကုုိင္ႏုုိင ္ရာ၊ ဥပမာ ဥပေဒေရွ႕ေမာက္တြင္ တန္းတူညီမွ် 
မႈရွိေစရန္၊  တရားေရးအား တန္းတူညီမ်ွသံုုးစြဲႏုု ိင ္ေစရန္ သုုိ႔မဟုုတ္ ဥပေဒ 
ေအာက္တြင္ သာတူညီမွ်တာ၀န္ခံရန္ စသည္တုုိ႔အား ေဆာင္က်ဥ္းေပးရန္ ပ်က္ 
ကြက္ျခင္းအားျဖင္႔ ျဖစ္ပါသည္။ ယခုုအေၾကာင္းေၾကာင္႔ပင္ ၎တုုိ႔ႏွင္႔ ႏိုုင္ငံအားအ 
ေျခခံထားသည္႔ လံုုျခံဳေရးႏွင္႔ တရားေရးေဆာင္ရြက္ျခင္းလုုပ္ငန္းတုုိ႔ ပတ္သက္ 
ဆက္ႏြယ္မႈသည ္တစ္ခါတစ္ယံ ရႈပ္ေထြးပါသည္။ 

 
ႏုုိင္ငံ၏လံုုျခံဳေရးက႑အား ႀကီးၾကပ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရန္ အခန္း 
က႑တစ္ရပ္မရွိသည္႔အတြက္ ႏုုိင္ငံပုုိင္မဟုုတ္သည္႔ တရားေရးေဆာင္ရြက္လုုပ္ 
ကုုိင္သူမ်ားသည္ လံုုျခံဳေရးက႑အား ဒီမုုိကေရစီနည္းက် ႀကီးၾကပ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈ 
အတြက္ အခက္အခဲတစ္ရပ္ျဖစ္ေပၚေစပါသည္၊ ထုုိ ႔ေၾကာင္႔ ဆုုိလုုိသည္မွာ အခိ်ဳ႕ 
အေျခအေနအရပ္ရပ္တြင္ တရား၀င္မႈအရွိဆံုုး၊ အထိေရာက္ဆံုုး တရားေရး 
ေဆာင္ရြက္ေပးသူမ်ားသည္ ဒီမုုိကေရစီနည္းက် တရား၀င္ ႀကီးၾကပ္ထိန္းခ်ဳပ္ 
မႈတြင္ ပါ၀င္ႏုုိင္ျခင္းမရွိေပ။ ထပ္၍ဆုုိလိုုေသးသည္မွာ ႏုုိင္ငံသည္ မည္သည္႔ဥပ 
ေဒမ်ား မည္သည္႔စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအား လက္ကုုိင္ထားရမည္ဆုုိသည္ကုုိ 
ထိန္းခ်ဳပ္နုုိင္ျခင္းမရွိပဲ ယင္းေၾကာင္႔ပင္ လုုပ္ပုုိင္ခြင္႔အာဏာသည္ နယ္ေျမေဒသရွိ 
အာဏာပုုိင္မ်ား၏ လက္ထဲသုုိ႔ေရာက္ရွိသြားႏုုိင္ကာ၊ ထုုိ႔အတြက္ေၾကာင္႔ ၎တုုိ႔ 
၏ လူမႈအသုုိက္အ၀န္းတြင္းရွိ အားလံုုးေသာသူမ်ားအတြက္ တန္းတူညီတူ အ 
ေကာင္းဆံုုးအက်ိဳးျဖစ္ထြန္းႏုုိင္မည္မဟုုတ္ေပ။  အစားထုုိးထားသည္႔ အျခားေသာ 
တရားဥပေဒစံႏႈန္းမ်ား သုုိ႔မဟုုတ္ ဓေလ႔ထံုုးစံအရ တန္ဖိုုးထားမႈမ်ားသည္ လူ႔အ 
ခြင္႔အေရးႏွင္႔ ထိပ္တုုိက္ျဖစ္ေသာအခါ သုုိ႔မဟုုတ္ တရားမွ်တၿပီး သင္႔ေတာ္သည္႔ 
ေဆာင္ရြက္မႈအဆင္႔ဆင္႔ကုုိ ေပးစြမ္းရန္ ပ်က္ကြက္ေသာအခါ ႏုုိင္ငံပိုုင္မဟုုတ္ 
သည္႔ တရားေရးေဆာင္ရြက္လုုပ္ကိုုင္သူမ်ားသည္ ျပႆနာ အခက္အခဲမ်ားစြာကုုိ 
ျဖစ္ေပၚေစႏုုိင္ပါသည္။ တရားတေဘာင္တက္လုုိသူမ်ားသည္ ၎တုုိ႔ဆႏၵရွိသည္႔အ 
ေလွ်ာက္ ရလဒ္ထြက္ေပၚလာႏုုိင္ေစမည္႔  တရားစီရင္မႈရံုုးသုုိ႔ ၎တုုိ႔၏ တုုိင္ၾကား 
ခ်က္မ်ားကုုိတင္သြင္းရန္ ေရြးခ်ယ္ေကာင္းေရြးခ်ယ္ႏုုိင္သည္႔ အႏၲရာယ္တစ္ခုုရွိ 
ေသးရာ၀ယ္၊ ယင္းမွာလည္း တရားေရးေဆာင္ရြက္မႈကိစၥတြင္း တရားမွ်တျခင္း 
ႏွင္႔ တန္းတူညီမွ်ျခင္းတုုိ ႔ကုုိ ယုုတ္ေလ်ာ႔လမ္းလြဲေစပါသည္။ 

 
အခိ်ဳ႕ေသာႏုုိင္ငံမ်ားတြင္ ႏွစ္မ်ိဳးေပါင္းစပ္ထားေသာ ဥပေဒေရးရာစနစ္မ်ား ထား 
ရွိျခင္းအားျဖင္႔ ႏုုိင္ငံပုုိင္ႏွင္႔ ႏုုိင္ငံအေနျဖင္႔မဟုုတ္သည္႔ တရားေရးေဆာင္ရြက္ 
လုုပ္ကုုိင္သူမ်ားအၾကား အေပးအယူလုုပ္ကာ သေဘာတူညီထားၾကရာ ယင္း 
သည္ ႏုုိင္ငံပုုိင္မဟုုတ္သည္႔ တရားေရးေဆာင္ရြက္လုုပ္ကုုိင္သူမ်ားကုုိ ႏုုိင္ငံအေပၚ 
အေျခခံထားသည္႔ တရားေရးလုုပ္ငန္းတြင္း အခ်ိဳ႕ေသာသီးျခားက႑မ်ားတြင္ 
တရား၀င္အခန္းက႑ေပးအပ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္ - ဥပမာ (ပါ၀င္ပတ္သက္ေသာသူ 
မ်ား၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင္႔သာ ျဖစ္ေလ႔ရွိပါသည္) မိသားစုုအတြင္း သုုိ႔မဟုုတ္ 
တရားမဥပေဒႏွင္႔သက္ဆုုိင္သည္ ႔ အျငင္းပြားျခင္းမ်ားတြင္ ႏုုိင္ငံ၏တရားရုုံးစနစ္ 
မ်ားမွတဆင္႔ ေဆာင္ရြက္ျခင္းအစား ႏုုိင္ငံပုုိင္မဟုုတ္သည္႔ ေဆာင္ရြက္ေပးသူ 
မ်ားကုုိ စီရင္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္နုုိင္သည္႔ အခြင္႔အာဏာအား အပ္ႏွင္းထားေကာင္း 
အပ္ႏွင္းထားႏုုိင္ပါသည္။ ဘာသာေရးဆုုိင္ရာ သုုိ႔မဟုုတ္ ဓေလ႔ထံုုးတမ္းဆုုိင္ရာ 
ဥပေဒအား ႏုုိင္ငံ႔ဥပေဒ၏ အေရးပါေသာအရင္းအျမစ္ပင္ရင္းအျဖစ္ တရားမဥပေဒ  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ႏွင္႔ ျဖတ္ထံုုး စနစ္မ်ားအတြင္း အသိအမွတ္ျပဳႏုုိင္ေကာင္း ျပဳႏုုိင္ပါသည္။ ယခုုကဲသုုိ ႔ 
ေသာ ဥပေဒေရးရာစနစ္မ်ားသည္ တရားေရးစနစ္အား ရယူသံုုးစြဲႏုုိင္မႈအား တုုိး 
တက္ေစၿပီး ေကာင္းမြန္ေသာ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးအေျခခံမူမ်ားႏွင္႔ တရားဥပေဒစိုုးမုုိးေရး 
အား ထိန္းသိမ္းလ်က္ စီရင္ဆံုုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုုိ လူမႈအသုုိက္အ၀န္းေရွ႕ေမာက္တြင္ 
ပုုိမုု ိ၍တရားနည္းလမ္းက်စြာ ခ်မွတ္ႏုုိင္ေစမည္ျဖစ္သည္။ 

 
ႏုုိင္ငံပုုိင္ႏွင္႔ ႏုုိင္ငံအေနျဖင္႔မဟုုတ္သည္႔ တရားေရးအား ေဆာင္ရြက္လုုပ္ကုုိင္ 
ေပးသူမ်ားအားလံုုးကုုိ SSR အတြင္း ထည္႔သြင္းစဥ္စားမႈျပဳရမည္ျဖစ္သည္၊ သုုိ႔မ 
ဟုုတ္ပါက လံုုျခံဳေရးႏွင္႔ တရားေရး လုုပ္ငန္းမ်ား၏ တုုိးတက္မႈမ်ားသည္ ကန္႔ 
သတ္ခံရလိမ္႔မည္ျဖစ္ကာ ေရရွည္ျဖစ္ထြန္းျခင္းရွိမည္မဟုုတ္ေပ။ ယခုုအခ်က္ 
ေၾကာင္႔ပင္ SSR အား တစ္ေပါင္းတစ္စည္းတည္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းနည္းလမ္း 
မ်ားအတြင္း ႏုုိင္ငံအေနျဖင္႔မဟုုတ္သည္႔ တရားေရးလုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သူမ်ား 
သည္ အေရးပါသည္႔ ထည္႔သြင္းစဥ္းစားမႈျပဳရမည္႔အခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။ 
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တရားေရးက႑က လံုုျခံဳေရးအား မည္သုုိ႔လုုပ္ေဆာင္သနည္း?  
တရားေရးက႑၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ တရားဥပေဒေအာက္တြင္ အခြင္႔အေရးမ်ား 
ႏွင္႔ လြတ္လပ္မႈမ်ားကုုိ ကာကြယ္ရန္၊ အခြင္႔အာဏာအလြဲသံုုးစားမႈျပဳျခင္းကုုိ စစ္ 
ေဆးရန္ႏွင္႔ ပဋိပကၡမ်ားကုုိ ေျဖရွင္းရန္တုုိ ႔ျဖစ္ပါသည္။ ဥပေဒအားဏာအား သက္ 
ေရာက္ေစျခင္းသည္ တရားေရးက႑၏ မူလအဓိကတာ၀န္၀တၱရားျဖစ္ၿပီး တရား 
ဥပေဒစုုိးမုုိးမႈရွိေရး လုုပ္ငန္းအမ်ားစုုမွာ ျပည္သူလူထုုအား အေထာက္အကူေပး 
ေရးႏွင္႔ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးအတြက္ စီမံေဆာင္ရြက္ျခင္းတုုိ ႔ကိုု အေလးေပး 
ထားကာ၊ အထူးသျဖင္႔ မူခင္းျဖစ္ပြားမႈအား ကာကြယ္ျခင္း၊ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းႏွင္႔ ျပစ္ 
ဒဏ္ေပးစီရင္ျခင္း တုုိ႔ျဖစ္ပါသည္။ တရားဥပေဒစုုိးမုုိးမႈရွိေရး၏ ယခုုအခန္းက႑ 
ေၾကာင္႔ အထူးသျဖင္႔ျပစ္မႈဆုုိင္ရာတရားေရးကိစၥတြင္ ျပစ္မူဆိုုင္ရာ တရားေရး 
က႑၏  လုုပ္ငန္းက  လံုုျခံဳေရးအား ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင္႔ ႀကီး 
ၾကပ္ထိန္းခ်ဳပ္ေပးျခင္းတုုိ ႔အေပၚ တိုုက္ရုုိက္ သက္ေရာက္မႈရွိကာ SSR အတြက္ 
လည္း ဗဟုုိခ်က္မ အျဖစ္ရွိပါသည္။ 

 
ကာကြယ္တားဆီးေရးမွသည္ ဖမ္းဆီး၊ တရားရင္ဆုုိင္ေစကာ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္း 
တုုိ႔ၿပီးေနာက္ ေထာင္သြင္းအက်ဥ္ခ်ျခင္း စသည္႔ ျပစ္မႈဆုုိင္ရာတရားေရးစနစ္ 
လုုပ္ငန္းအဆင္႔ဆင္႔သည္ မူခင္းအားကုုိင္တြယ္သည္႔ စနစ္ျဖစ္ပါသည္(ပံုု(၂)ကိုု 
ၾကည္႔ပါ)။  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ဥပေဒစုုိးမုုိးေရးအရာရွိမ်ားသည္ ၎တုုိ႔၏ လုုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကုုိ ထိထိေရာက္ 
ေရာက္ ေဆာင္ရြက္ႏုုိင္ရန္ ျပစ္မႈဆုုိင္ရာ တရားေရးလုုပ္ငန္းအဆင္႔တုုိင္းသည္ 
ယင္းတုုိ႔၏ သီးျခားလုုပ္ငန္းကုုိ ထိေရာက္စြာလုုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ တရား 
ေရးလုုပ္ငန္း တစ္ဆင္႔ဆင္႔တြင္ ျပႆနာအခက္အခဲမ်ားရွိပါက ယင္းအက်ိဳး 
ဆက္မ်ားသည္ အားလံုုးအား လိႈင္းဂယက္ရို ုက္ခတ္ရာ လုုပ္ငန္ေဆာင္ရြက္ 
မႈႏွင္႔ တာ၀န္ခံမႈတိုု ႔ ထိခိုုက္ပ်က္ျပားေစပါသည္။ ထုုိ ႔အေၾကာင္းေၾကာင္႔ပင္ လံုု 
ျခံဳေရးႏွင္႔ တရားေရးတုုိ ႔အား SSR လုုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကိုု အစီအစဥ္ေရး 
ဆြဲမႈတြင္ ထည္႔သြင္းစဥ္စားသင္႔ျခင္းျဖစ္ကာ၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအစီအစဥ္ 
တစ္ခုု သုုိ ႔မဟုုတ္ စီမံကိန္းတစ္ခုုတုုိ ႔သည္ လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ၏ က႑ 
တစ္ရပ္တည္းကုုိပဲျဖစ္ျဖစ္ ဦးတည္လုုပ္ေဆာင္သည္ ျဖစ္ေနေစကာမူ ျပဳလုုပ္ 
သင္႔ပါသည္။ လံုုျခံဳေရးႏွင္႔ တရားေရးလုုပ္ငန္းတုုိ႔ကုုိ စုုေပါင္းစပ္ေပါင္းခ်ဥ္းကပ္ 
သည္႔နည္းလမ္းမွာ SSR အေျခခံအုုတ္ျမစ္မူတစ္ခုုပင္ျဖစ္ၿပီး၊ ျပစ္မႈဆုုိင္ရာတရား 
ေရးစနစ္ တစ္ခုုလံုုးသုုိ႔မဟုုတ္ တစ္စိတ္တစ္ပုုိင္းကုုိ အက်ိဳးသက္ေရာက္သည္႔ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားကုုိ SSR က အစဥ္အျမဲထည္႔သြင္းေပးေလ႔ရွိပါသည္။  
 
 
 
 
 
 
 

	
 

 
 
 
 
 
 
 
 

မူခင္း  
လူမႈအသုုိက္အ၀န္း၊  
လူမႈေရးလုုပ္ငန္းမ်ားႏွင္႔အ
တ ူလုုပ္ကုုိင္ ျခင္းအားျဖင္႔ 
ရမဲ်ား သည္မူခင္းအား မွတ္ 
တမ္းတင္ကာ စံုုစမ္းေဖာ္ 
ထုုတ္ပါသည္။ 

ဖမ္းဆီးျခင္း  
ရမဲ်ားက သံသယရွိသူ 
မ်ားအာ ဖမ္းဆီးပါသည္၊ 
ထုုိ႔ေနာက္ စြဲခ်က္မ်ား 
တင္ပါသည္ (စြဲခ်က္အား 
ရမဲ်ား (သုုိ႔) တရား စြဲဆုုိျခင္း 
လုုပ္ငန္းမ်ားက တင္ျခင္း)။   

ထိန္းသိမ္းျခင္း 
သံသယရွိသူမ်ားအား တ 
ရား မစြဆဲ ုု ိမီ ထိန္းသိမ္း 
ထားျခင္း သုုိ ႔မဟုုတ္ တ 
ရားစြဲဆုု ိရန္ အမႈတည္ 
ေဆာက္ေန စဥ္ အာမခံျဖင္႔ 
လြတ္ ေပးထားပါသည္။ 

တရားရင္ဆိုုင္မႈ ႏွင္႔ 
အယူခံမႈ တရားရံုုးအမႈစစ္ 
ေဆး ျခင္းက အျပစ္ရွ ိသည္ 
အျပစ္မရွိကုု ိ ဆံုုးျဖတ္ ေပး 
ကာ ျပစ္ဒဏ္ခ် မွတ္မႈျပဳပါ 
သည္။ စြဲဆုုိ ခ်က္မ်ားကုုိ 
ပလပ္နုု ိင္ သကဲ႔သုုိ႔ တရား 
ရံု ုးဆံုုး ျဖတ္ခ်က္ကုုိ အယူခံ 
၀င္ႏု ုိင္ပါသည္။ 

ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္း 
အက်ဥ္းေထာင္မ်ားႏွင္ ႔ 
ပဲျပင္ေရးဌာန မ်ားသည ္
ျပစ္ဒဏ္ မ်ားကုုိ က်ခံေစၿပီး 
ျပည္လည္ထူေထာင္ေပးပါ
သည္။ 

ပံုု (၂)  ျပစ္မႈဆုုိင္ရာတရားေရးစနစ္ အဆင္႔ဆင္႔ 
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တရားေရးက႑က လံုုျခံဳေရးက႑အေပၚ ႀကီးၾကပ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈ 
အား မည္သုုိ႔လုုပ္ေဆာင္သနည္း?  
လံုုျခံဳေရးက႑အား ႀကီးၾကပ္ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းႏွင္႔ ေစာင္႔ၾကည္႔ထိန္းေက်ာင္းေပးျခင္း 
အားျဖင္႔ တရားေရးက႑သည္လည္း လံုုျခံဳေရးလုုပ္ငန္းအား ေဆာင္ရြက္မႈျပဳပါ 
သည္။ ယင္းမွာ နည္းလမ္းသံုုးသြယ္ ျဖင္႔ျဖစ္ပါသည္။  

 
– တရားဥပေဒေရွ႕ေမာက္ တာ၀န္ခံမႈ။ လံုုျခံဳေရးအမႈထမ္းေဆာင္သူ 
မ်ားသည္ ၎တုုိ႔၏ လုုပ္ပို ုင္ခြင္႔အား အလြဲသံုုးစားျခင္းမရွိေစရန္ႏွင္႔ 
၎တုုိ႔၏ လုုပ္ရပ္မ်ားအတြက္ တာ၀န္ခံမႈရွိေစရန္ တရားေရးက႑ 
ကေသခ်ာေစပါသည္။ အထူးလုုပ္ပုုိင္ခြင္႔မ်ားအပ္ႏွင္႔ထားခံရသည္႔ 
တုုိင္ သုုိ႔မဟုုတ္ စစ္ဘက္တရားေရးစနစ္မ်ား ကဲ႔သုုိ ႔ေသာ မတူညီ 
သည္႔ ဥပေဒမ်ားေအာက္ အမႈထမ္းေဆာင္ရသည္ျဖစ္ပါေစ လံုုျခံဳ 
ေရးအမႈထမ္းေဆာင္သူမ်ားအား အျခားသူမ်ားနည္းတူပင္ တူညီ 
သည္႔ တရားဥပေဒေရးရာစံႏႈန္း မ်ားေအာက္တြင္ ထားရွိသင္႔ပါ 
သည္။ ၎တုုိ႔၏ လုုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကုုိ သက္ဆုုိင္ရာ တရားဥပေဒ 
မူေဘာင္အတြင္း တရားဥပေဒစုုိးမုုိးေရးႏွင္႔ ေလွ်ာ္ညီစြာ ထမ္းေဆာင္ 
ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ တရားေရးက႑သည္ လုုံ ုျခံဳေရးလုုပ္ငန္းမ်ား 
အား အလြဲသံုုးစားျပဳခံရျခင္းႏွင္႔ အက်င္႔ပ်က္ျခစားျခင္းတုုိ ႔မွလည္း 
ကာကြယ္ေပးပါသည္၊ အေၾကာင္းမွာ အမႈထမ္းေဆာင္သူမ်ား၏ လူ႔ 
အခြင္႔အေရးသည္ ဥပေဒျဖင္႔ အကာအကြယ္ေပးခံထားရသည္႔အ 
တြက္ျဖစ္ပါသည္။ လံုုျခံဳေရးက႑တြင္း ေဆာင္ရြက္လုုပ္ကုုိင္သူမ်ား 
၏ သက္ဆုုိင္ရာ အခန္းက႑မ်ားႏွင္႔ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကုုိ ရွင္း 
လင္းစြာ ျပ႒ာန္းထားၿပီး လံုုျခံဳေရးလုုပ္ငန္းမ်ားအား ႏုုိင္ငံေရးအရ၀င္ 
ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္း ႏွင္႔ လုုပ္ပုုိင္ခြင္႔အား တလြဲသုုံးျခင္းတုုိ ႔ကုုိလည္း 
ဥပေဒက ကာကြယ္ ေပးထားပါသည္။ 

 
– လံုုျခံဳေရးက႑တြင္း လုုပ္ကုုိင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားက လုုပ္ပုုိင္ခြင္႔အ 
သံုုးျပဳျခင္းကုုိ ထိန္းေက်ာင္းမႈမ်ား။ တရားေရးက႑၏ အခ်ိဳ႕ ေသာ 
အစိတ္အပိုုင္းမ်ား အထူးသျဖင္႔ တရားစီရင္ေရးလုုပ္ငန္းသည္ တရား 
ဥပေဒသက္ေရာက္စိုုးမိုုးေစေရးလုုပ္ငန္းႏွင္႔ အတူတကြလုုပ္ငန္းလုုပ္ 
ေဆာင္ရသည္မွာ ၎တုုိ႔အားအပ္ႏွင္႔လုုိက္သည္႔ လုုပ္ပုုိင္ခြင္႔ မ်ားကုုိ 
ေတာ္ေလ်ာ္စြာျဖင္႔ တရားဥပေဒႏွင္႔အညီ အသံုုးျပဳျခင္းရွိေစရန္ျဖစ္ 
ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင္႔ တရားစီရင္ေရးအာဏာပုုိင္မ်ားသည္ ရဲမ်ား 
အား  စစ္ေဆးရွာေဖြျခင္းႏွင္႔ သက္ေသခံအေထာက္အထားစုုေဆာင္း 
ျခင္း (ဥပမာ - ၀ရန္းမ်ား) ကဲ႔သုုိ႔ေသာ ပံုုမွန္အားျဖင္႔ တရားမ၀င္သည္႔ 
လုုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏုုိင္ေစရန္ အထူးခြင္႔ျပဳခ်က္မ်ား 
ကုုိ အပ္ႏွင္းေပးရေလ႔ရွိပါသည္။ အေျခခံအခြင္႔အေရးမ်ားႏွင္႔ လြတ္ 
လပ္မႈမ်ားကုုိ ထိပါးခ်ိဳးေဖာက္ႏုုိင္သည္႔ လုုပ္ပုုိင္ခြင္မ်ားအား ဆံုုးျဖတ္ 
ခြင္႔ျပဳေပးျခင္းသည္ ရဲမ်ား သုုိ႔တည္းမဟုုတ္ တရားစီရင္ေရး အာဏာ 
ပုုိင္မ်ားက ကုုိယ္ပုုိင္လြတ္လပ္စြာျပဳလုုပ္ရမည္အရာမဟုုတ္ပဲ တရား 
ေရးႏွင္႔ လံုုျခံဳေရးလုုပ္ငန္းမ်ား အက်ိဳးရွိေစရန္ မည္သုုိ႔ေသာ အခါတြင္ 
အဆုုိပါလုုပ္ပုုိင္ခြင္႔မ်ားကုုိ အသံုုးျပဳႏုုိင္ေၾကာင္း သတ္မွတ္ေပးသည္႔ 
တရားဥပေဒမူေဘာင္တစ္ခုုအတုုိင္းသာ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ပါ 
သည္။ 

ကူးေျပာင္းေရးကာလ တရားေရးလုုပ္ငန္း ႏွင္႔ SSR 
ျပင္းထန္သည္႔ ပဋိပကၡ သုုိ႔မဟုုတ္ လူ႔အခြင္႔အေရးအား က်ယ ္
က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ႀကီးမ်ားစြာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားျဖင္႔ ပံုုေဖာ္သည္႔ နုုိင္ငံေရး 
ကူူးေျပာင္းမႈမ်ားကုု ိ ၾကံဳေတြ႔ခ႔ဲရသည္႔ ႏုုိင္ငံမ်ားတြင ္  SSR ကိုု 
ေဆာင္ရြက္ ရေလ႔ရွိပါသည္။ ယင္းကဲ႔သုုိ ႔ေသာအေျခအေနမ်ား 
တြင္ လံုုျခံဳေရးက႑သည္ လူ႔အခြင္႔အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားအ 
တြက္ က်ဴးလြန္သူတရားခံျဖစ္ေလ႔ရွိရာတြင္ ရလဒ္အားျဖင္႔ ကူး 
ေျပာင္းေရးကာလ တရားေရးႏွင္႔ SSR လုုပ္ငန္းမ်ား တၿပိဳင္နက္ 
ေနရာယူေလ႔ရွိပါသည္။ ကူးေျပာင္းေရးကာလ တရားေရးလုုပ္ 
ငန္းသည္ ထူးျခားသည္႔တရားေရးလုုပ္ငန္းတစ္ခုုမဟုုတ္ပါပဲ တ 
ရားမွ်တမႈရွိေစရန္၊ ျပန္လည္သင္႔ျမတ္ရင္ၾကားေစ႔ရန္ႏွင္႔ ၿငိမ္း 
ခ်မ္းေရးရရွိေစရန္ အတိတ္က က်ဴးလြန္ခ႔ဲမႈမ်ားအတြက္ တာ၀န္ခံ 
မႈအားေပးအပ္ႏုုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ထားသည္႔ တရားေရးႏွင္႔ တရား 
ေရးႏွင္႔မသက္ဆုုိင္သည္႔ စနစ္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ ကူေျပာင္းေရးကာ 
လ တရားေရးလုုပ္ငန္းသည္ SSR ကုုိ အေထာက္ကူေပးပါသည္ 
အေၾကာင္းမွာ လံုုုျခံဳေရးလုုပ္ငန္းမ်ားအတြင္း ယံုုၾကည္႔မႈမ်ားျပန္ 
လည္ျဖစ္ေပၚေစႏုုိင္ရန္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားသည္ အတိတ္ 
တြင္ လူ႔အခြင္႔အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအေပၚတြင္အေျခခံ၍ အေသ 
အခ်ာစစ္ေဆးျခင္းႏွင္႔ အလုုပ္ထုုတ္ပယ္ျခင္းမ်ား ပါ၀င္ေလ႔ရွိ 
ပါသည္။ လံုုျခံဳေရးက႑၏ လုုပ္ငန္းပုုိင္းဆုုိင္ရာပီပီျပင္ျပင္ျဖစ္မႈ 
အား တုုိးတက္ေစရန္ႏွင္႔ အတိတ္က လူ႔အခြင္႔အေရးခ်ဳိးေဖာက ္
မႈမ်ားအတြက္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားကုု ိ၎တုုိ႔၏ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားအတြက္ 
တာ၀န္ခံေစရန္အတြက္ ေသခ်ာမႈရွိေစရန ္ ကူးေျပာင္းေရးကာလ 
တရားေရးလုုပ္ငန္းႏွင္႔ SSR တုုိ႔အတြက္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုု ိ ၿငိမ္း 
ခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္မ်ားတြင ္ထည္႔သြင္းရေလ႔ရွိပါသည္။ 

 
 
 
 
 
 
 

– အစုုိးရ၏ အျခားအစိတ္အပုုိင္းမ်ားက လုုပ္ပုုိင္ခြင္႔အသံုုးျပဳပံုုကုုိ 
ထိန္းေက်ာင္းမႈမ်ား ဥပေဒသစ္မ်ားႏွင္႔ အစုုိးရ၏ လုုပ္ငန္းေဆာင္ 
ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ အေျခခံဥပေဒစံႏႈန္းမ်ား(အမ်ားအားျဖင္႔ ဖြဲ႔စည္း 
ပံုုအေျခခံဥပေဒ) ႏွင္႔ ကုုိက္ညီမႈရွိမရွိ တရားေရးက႑သည္ အစုုိးရ 
အဖြဲ႔ႏွင္႔ ဥပေဒျပဳေရးအဖြဲ႔တုုိ ႔၏ လုုပ္ပုုိင္ခြင္႔မ်ားအား စစ္ေဆးထိန္း 
ေက်ာင္းမႈအား ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ တရားဥပေဒေရးရာဆန္းစစ္ 
ႏုုိင္မႈအခြင္႔အာဏာမ်ားသည္ တစ္ႏုုိင္ငံမွ တစ္ႏုုိင္ငံ ကြာျခား 
ပါသည္၊ သုုိ႔ေသာ္ ဒီမိုုကေရစီႏုုိင္ငံမ်ားသည္ တရားစီရင္ေရးလုုပ္ 
ငန္းအား အခ်ိဳ႕ေသာလုုပ္ပုုိင္ခြင္႔မ်ားကုုိ ေအာက္ထစ္အေနျဖင္႔ 
အပ္ႏွင္းထားျခင္းသည္ အစုုိးရ၏လုုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ အစုုိးရ 
အတြက္ျပ႒ာန္းထားသည္႔ ဥပေဒအတုုိင္းတာမ်ားႏွင္႔ မကုုိက္ညီ 
လ်င္ တရားမ၀င္ေၾကာင္း ဆံုုးျဖတ္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ ဒီမုုိကေရးစီမူ 
မ်ား၊ တရားဥပေဒစုုိးမုုိးေရးႏ်င္႔ လူ႔အခြင္႔အေရး စံသတ္မွတ္ခ်က္ 
မ်ားသည္ အဓိကပင္ရင္းဥပေဒတြင္ ခုုိင္မာစြာျပ႒ာန္းထားလ်င္ အ 
ထက္ပါတုုိ႔ မပ်က္ယြင္းသြားေအာင္ သတ္မွတ္ေဘာင္တစ္ခုုျဖစ္ 
သည္႔ ဥပေဒေရးရာဆန္းစစ္မႈက  ကာကြယ္ေပးႏုုိင္ပါသည္။ 
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တရားေရးက႑သည္ SSR ၏  အစိတ္အပိုုင္း အဘယ္ေၾကာင္႔ 
ျဖစ္ရသနည္း?  
SSR က  လူသားလံုုျခံဳေရးကုုိ တုုိးတက္ေစရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္၊ လူသားလံုုျခံဳ 
ေရးသည္လည္း တရားေရးလုုပ္ငန္းမရွိပဲ မျဖစ္ႏုုိင္ပါ။ လံုုျခံဳေရးႏွင္႔ တရားေရး 
တုုိ႔မွာ သီးျခားအရာမ်ားျဖစ္ၾကေသာ္လည္း တရားဥပေဒစိုုးမုုိးေရးႏွင္႔ လူ႔အခြင္႔အ 
ေရးအား ေလးစားမႈတုုိ႔ကုုိ အေျခခံ၍ လူမ်ားက အႏၲရာယ္ကင္းၿပီး လံုုျခံဳသည္ဟုု 
ခံစားရသည္႔ ပတ္၀န္းက်င္တစ္ခုုအား ဖန္တီးရာတြင္ ႏွစ္မ်ိဳးစလံုုးမွာ အေရးပါပါ 
သည္။ လံုုျခံဳေရးႏွင္႔ တရားေရးတုုိ႔သည္ အနီးကပ္ဆက္ႏြယ္မႈရွိသည္ဟူသည္႔ 
အယူအဆမွာ အျငင္းမပြားနုုိင္ေသာ္လည္း လံုုျခံဳေရးက႑တြင္း တရားေရးလုုပ္ 
ငန္းမည္၍မည္မွ်ပါသည္ ဆုုိသည္မွာ ႏုုိင္ငံေရးအရ သုုိ႔မဟုုတ္ မူ၀ါဒဆုုိင္ရာ 
ဆံုုးျဖတ္ခ်က္ျဖစ္ေလ႔ရွိၿပီး၊ ယင္းအတြက္ေၾကာင္႔ လံုုျခံဳေရးက႑၏ အဓိပၸာယ္ 
သတ္မွတ္ခ်က္တုုိင္းအားလံုုးတြင္ေတာ႔ တရားေရးက႑တြင္း ေဆာင္ရြက္လုုပ္ 
ကုုိင္သူမ်ား ပါ၀င္မည္မဟုုတ္ေပ။ 

 
တရားေရးႏွင္႔ လံုုျခံဳေရးတုုိ႔အား သီးျခားစီ စဥ္းစားေကာင္း စဥ္စားႏုုိင္မည္႔ အဓိ 
ကအေၾကာင္းအရင္း (၃)ခုုရွိပါသည္ - 

 
– တရားေရးႏွင္႔ လံုုျခံဳေရးတုုိ႔သည္ တစ္ခါတစ္ယံ မတူညီသည္႔ ရည္ရြယ္ 
မႈမ်ားရွိၾကပါသည္။ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ တရားေရးဟူ 
သည္႔ ဆုုိလုုိခ်က္အေပၚ အျမင္အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိၾကပါသည္ - ဥပမာ တရားေရး 
လုုပ္ငန္းအား လံုုျခံဳအေရးကိစၥတစ္ခုုသဖြယ္ ျပဳမူျခင္းသည္  ျပန္လည္ထူ 
ေထာင္ေရး သုုိ႔မဟုုတ္ မူလအတိုုင္းျပန္လည္ျဖစ္လာေစသည္႔ တရားေရး 
လုုပ္ငန္းကဲ႔သုုိ႔ေသာ အျခားနည္းလမ္းမ်ားအသံုုးျပဳျခင္း၏ အက်ိဳးေက်း 
ဇူးအား တာလြန္ၿပီး တရားေရးက႑၏ ျပစ္ဒဏ္ခတ္ျခင္း ရည္မွန္း 
ခ်က္ပန္းတုုိင္အား အလြန္အမင္းအေလးသာေစပါသည္။ 

 
– တရားေရးႏွင္႔ လံုုျခံဳေရးတုုိ႔သည္ တစ္ခါတစ္ယံ မတူညီေသာ နည္းလမ္း 
မ်ားကုုိ လိုုအပ္ပါသည္။ မူခင္းအား လံုုျခံဳေရးၿခိမ္းေျခာက္မႈသဖြယ္ ျပဳမူ 
ျခင္းသည္ တရားဥပေဒစုုိးမုုိးေစေရးလုုပ္ငန္းအား ပုုိမုုိ၍ျပင္းထန္ၾကမ္း 
တမ္းသည္႔ တန္ျပန္နည္းစနစ္မ်ား အသံုုးျပဳေစရန္ လမ္းျပသလုုိျဖစ္ 
ႏုုိင္ေစၿပီး လူ႔အခြင္႔အေရး၊ လံုုျခံဳေရးႏွင္႔ တရားေရးတုုိ႔ကုုိ အကာအ 
ကြယ္ေပးထားမႈအား အႏၲရာယ္က်ေရာက္ေစပါသည္။ 

 
– ဒီမုုိကေရစီနုုိင္ငံတစ္ႏုုိင္ငံတြင္ တရားေရးႏွင္႔ လံုုျခံဳေရးဆုုိင္ရာ အဖြဲ႔အ 
စည္းမ်ားသည္ ကြဲျပားေသာလုုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ 
ေပးၾကပါသည္။ တရားေရးႏွင္႔ လံုုျခံဳေရးတုုိ႔ကုုိ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းသည္ ဒီမုုိ 
ကေရစီနည္းက် ထိန္းေက်ာင္းမႈျပဳၿပီး ႀကီးၾကပ္ထိန္းခ်ဳပ္သည္႔ အဖြဲ႔အ 
စည္းယႏၲရားစနစ္တစ္ခုုအေနႏွင္႔ျဖစ္သည္႔ တရားစီရင္ေရးစနစ္၏ အ 
ခန္းက႑ကိုု အားနည္းေစပါသည္။ 

 

 

 

 

 

တရားဥပေဒစုုိးမုုိးေရး၊ တရားေရးလုုပ္ငန္း ႏွင္႔ SSR 
ေကာင္းမြန္ေသာ SSG က လုုိအပ္သည္မွာ လံုုျခံဳေရးက႑သည္ တ 
ရားဥပေဒစုုိးမုု ိးေရးအတုုိင္း လုုိက္နာရမည္ဆုုိ သည္႔အခ်က္ျဖစ္သည္။ 
တရားဥပေဒစုုိးမိုုးေရးဆုုိသည္မွာ ေကာင္းမြန္ေသာ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏ အ 
ေျခခံမူတစ္ခုုပင္ျဖစ္ရာ ႏုုိင္ငံပုုိင္ျဖစ္ေစ ႏုုိင္ငံပုုိင္မဟုုတ္သည္ျဖစ္ေစ 
လူပုုဂိၢဳလ္မ်ားအားလံုုးႏွင္႔ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအားလံုုးတုုိ ႔သည္ ႏုုိင္ငံတ 
ကာလူ႔အခြင္႔အေရးႏွင္႔ ကုုိက္ညီၿပီး တရားမွ်စြာႏွင္႔ လြတ္လပ္စြာ အာ 
ဏာသက္ေရာက္ေစသည္႔ လူအမ်ားသိ ဥပေဒမ်ားေရွ႕တြင္ တာ၀န္ခံ 
ၾကရပါသည္။ တရားဥပေဒစုုိးမုုိးေရး၏ အေျခခံမူသည္ တရားေရး 
လုုပ္ငန္း၏ အေျခခံမူႏွင္႔ မတူညီပါ။ တရားဥပေဒစိုုးမုုိးေရးသည္ တစ္ 
ကမၻာလံုုးဆုုိင္ရာ အေျခခံမူတစ္ခုုျဖစ္ေသာ္လည္း တရားေရးအေပၚအ 
ျမင္ရႈေထာင္႔မ်ားမွာ၀ယ္ ယဥ္ေက်းမႈအရ၊ ဘာသာေရးအရ၊ သမုုိင္း 
ေနာက္ခံအရႏွင္႔ ႏုုိင္ငံေရးမ်ားအေၾကာင္းတရားမ်ားအရ လူအဖြဲ႔အ 
စည္းမ်ားအတြင္း ကြဲျပားျခားနားၾကပါသည္။ လူအဖြဲ႔အစည္းက အ 
တည္ျပဳေပးထားသည္႔ တရားေရးဆုုိင္ရာ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္အေပၚမူတူကာ 
၀ယ္ (အျခားအလားတူမ်ားအပါအ၀င္) တရားေရးက႑ လည္ပတ္ 
လႈပ္ရွားပံုုမွာ ေနရာတုုိင္းတြင္ ကြဲျပားျခားနာပါသည္။ လူအဖြဲ႔အစည္း 
တုုိင္းတြင္ တရားေရးအျမင္မ်ားသည္ မ်ားစြာေသာ ထပ္တူက်လ်က္ 
ရွိသည္႔ ပင္ရင္းအေျခခံမ်ားအေပၚ မူတည္ေနပါသည္။ အစဥ္သျဖင္႔တူ 
ညီေသာ အခ်ိဳ႕ေသာလႊမ္းမုုိးပံု ုမ်ားတြင္ - 

– ဒဏ္ေပးေသာ တရားေရး - ကိုုယ္က်င္႔တရားဆုုိင္ရာရႈ ေထာင္႔အ 
ရ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းသည္ ျပစ္ဒဏ္ခံထုုိက္ သည္ဆုုိသည္႔ အယူ 
အဆ  

– လက္ေတြ႔ဆန္သည္႔ တရားေရး -  က်ဴးလြန္မႈမ်ား ေရွ႕ဆက္ၿပီး 
မျဖစ္ေစရန္ႏွင္႔ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားအား ျပန္လည္ထူေထာင္ 
ပ ႔ ဲျပင္ေပးျခင္းႏွင္႔ ေထာင္သြင္းအ က်ဥ္းခ်ျခင္းတုုိ ႔အားျဖင္႔ လူမႈအ 
သုုိက္အ၀န္းအား ကာ ကြယ္ေပးရန္  ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းအား ျပစ္ 
ဒဏ္ခတ္ရန္ လုုိအပ္သည္ဆုုိသည္႔ အယူအဆ 

– ဘာသာေရးႏွင္႔ဆုုိင္ေသာ တရားေရး -  ကုုိးကြယ္ယံုု ၾကည္မႈ 
ဘာသာတရားအရ တရားေရးကုုိ သတ္မွတ္ထားသည္ဆုုိသည္႔ 
အယူအဆ 

– အမွားျပင္ဆင္ျပဳျပင္မႈ တရားေရး - ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခံရ သူမ်ား၊ 
က်ဴးလြန္သူမ်ားႏွင္႔ ရပ္ရြာလူမႈအသုုိက္အ၀န္းတုုိ႔ သည္ ျပစ္မႈ 
က်ဴးလြန္ျခင္းေၾကာင္႔ ျဖစ္သြားေသာ အပ်က္ အစီးနစ္နာမႈကုုိ လူမႈ 
ေရးအရ သုုိ႔မဟုုတ္ ရုုပ္၀တၳဳပစၥည္း အစားျပန္ေလွ်ာ္ေပးျခင္းျဖင္႔ 
ျပဳျပင္ျပင္ဆင္ႏုုိင္သည္ဆုုိ သည္႔ အယူအဆ 

စသည္တုုိ႔ပါ၀င္ပါသည္။  

SSR သည္ တရားဥပေဒစိုုးမိုုးေရးႏွင္႔ လူ႔အခြင္႔အေရးအား ေလးစားမႈ 
တုုိ႔အား တုုိးတက္မႈရွိေစရန္ ရည္ရြယ္ပါေသာ္လည္း၊ တရားေရး၏ ေမွ်ာ ္
မွန္းခ်က္တစ္ခုုခုုအား တုုိးျမွင္႔ေဆာင္ရြက္ေထာက္ကူေပးျခင္းမရွိပါ။ 
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ေကာင္းမြန္ေသာ အုုပ္ခ်ဳပ္မႈ အေျခခံမူမ်ားသည္ လူသားတိုု႔လံုုျခံဳေရး အက်ိဳး 
စီးပြားအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိေနသမွ်ကာလပတ္လံုုး လံုုျခံဳေရးႏွင္႔ တရားေရး 
တုုိ႔အား ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းေၾကာင္႔ ျဖစ္ေပၚလာႏုုိင္သည္႔ အႏၲရာယ္မ်ားကုုိ SSR ၏  
အခင္းက်င္းအတြင္းတြင္ ေရွာင္ရွားႏုုိင္ပါသည္။ 

 
တရားေရးက႑က ၀န္ေဆာင္မႈေပးျခင္းအပုုိင္းတြင္ SSR က ေတြ႔ၾကံဳေျဖရွင္း 
ရနုုိင္သည္႔ အျဖစ္မ်ားေသာ အခက္အခဲျပႆနာမ်ားတြင္ ေႏွာင္႔ေႏွးျခင္းမ်ား၊ အ 
က်င္႔ပ်က္ျခစားျခင္း၊ တရားစီရင္ေရး စြမ္းရည္နိမ္႔က်ျခင္း၊ တရားဥပေဒစနစ္ကုုိ 
ျပည္သူမ်ားက နားလည္သိရွိမႈ နည္းပါးျခင္း၊ ကုုန္က်မႈစရိတ္ျမင္႔မားျခင္း၊ အက်ဥ္း 
ေထာင္အေျခအေနမ်ား ဆုုိးရြားျခင္းႏွင္႔ တရားစြဲဆုုိမႈမျပဳရေသးခင္း ထိန္းသိမ္း 
ထားမႈမ်ား ျမင္႔မားျခင္းတုုိ႔ ပါ၀င္ပါသည္။ 

 
လံုုျခံဳေရးက႑အား ထိေရာက္ေသာ ႀကီးၾကပ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈေပးျခင္းတြင္ တရားေရး 
က႑အတြက္ စိန္ေခၚမႈမ်ားတြင္ အက်င္႔ပ်က္ျခစားျခင္း၊ တရားေရးအား ရယူသံုုး 
စြဲႏုုိင္မႈမရွိျခင္း၊ ႏုုိင္ငံလံုုျခံဳေရးနယ္ပယ္ကိစၥတြင္ တရားသူႀကီးမ်ားက အစုုိးရအား 
လိုုက္ေလ်ာေပးျခင္း၊ ႏုုိင္ငံလံုုျခံဳေရးအေရးကိစၥမ်ားႏွင္႔ ပတ္သက္ေဆာင္ရြက္ရၿပီ 
ဆုုိလ်င္ ပညာရပ္ကၽြမ္းက်င္ပုုိင္ႏုုိင္မႈအားနည္းျခင္းႏွင္႔ အျခားအရာမ်ား ပါ၀င္ပါ 
သည္။ 

 
တရားေရေဆာင္ရြက္မႈႏွင္႔ ေကာင္းမြန္ေသာ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးကုု ိ SSR က တုုိးတက္ေစ 
ႏုုိင္ပါသည္၊ ဥပမာ - 

 
– ေကာင္းမြန္ေသာ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရး အေျခခံမူမ်ားႏွင္႔ လူ႔အခြင္႔အ 
ေရးအား ေလးစားမႈျပဳရန္ တရားဥပေဒမူေဘာင္မ်ားကုုိ ေခတ္ႏွင္႔ 
အညီအသစ္ျဖစ္ေစျခင္း 

 
– အရပ္သားမ်ားအား တရားစစ္ေဆးရန္ သုုိ႔မဟုုတ္ ႏုုိင္ငံေရးရည္ 
ရြယ္ခ်က္အတြက္ စစ္ဘက္တရားေရးစနစ္ကုုိ တလြဲအသံုုးျပဳျခင္း 
အား အဆံုုးသတ္ေစျခင္း 

 
– ႏုုိင္ငံပုုိင္ႏွင္႔ နုုိင္ငံအေနျဖင္႔မဟုုတ္သည္႔ လံုုျခံဳေရးႏွင္႔ တရားေရး 
အား ေဆာင္ရြက္လုုပ္ကုုိင္ေပးသူမ်ားအၾကား ထိေတြ႔ဆက္ဆံပံုု 
ကုုိ တုုိးတက္ေစျခင္း 

 
– နုုိင္ငံ၏ တရားေရးစနစ္အား စီမံခန္႔ခြဲ႔သည္႔ ပုုိမို ုေကာင္းမြန္ေသာ 
မူ၀ါဒမ်ား၊ နည္းလမ္းနည္းနာမ်ားႏွင္႔ အစီအစဥ္မ်ားကုုိ ေဖာ္ထုုတ္ 
ျခင္း 

 
– မတူကြဲျပားသည္႔ လူထုုအတြင္း အားလံုုးေသာ အမ်ိဳးသားမ်ား 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ား ႏွင္႔ ေယာက်္ားကေလးမ်ားတုုိ႔၏ 
လိုုအပ္ခ်က္ အသီးသီးကုုိ တရားေရးက႑က ျပည္႔မီေစရန္ 
ေသခ်ာမႈရွိေစျခင္း 

 
– တရားေရးက႑အား ႀကီးၾကပ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈအတြက္ လြတ္ေတာ္ 
ဆုုိင္ရာႏွင္႔ ျပင္ပမွသီးျခားလြတ္လပ္သည္႔  လုုပ္ႏုုိင္စြမ္းရွိသည္႔ 
အင္အားကုုိ တုုိးတက္ေစျခင္း 

 
SSR ႏွင္႔ ပတ္သက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း လံုုျခံဳေရးက႑၏ သတ္မွတ္ဖြင္႔ဆုုိထား 
မႈမ်ားကုုိေသာ္လည္းေကာင္း ထပ္ဆင္႔သိရွိလုုိပါက SSR အေျခခံအေၾကာင္းအရာ 
လက္စြဲမ်ားျဖစ္ၾကသည္႔  “လံုုျခံဳေရးက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး” ႏွင္႔ “လံုုျခံဳေရးက 
႑” တုုိ႔ကုုိ ေက်းဇူးျပဳ၍ ၾကည္႔ရႈပါ။ 

 

 

 

 

က႑အစိတ္အပိုုင္းမ်ား၊ စနစ္မ်ား ႏွင္႔ အဓိပၸာယ္ 
သတ္မွတ္မႈမ်ား "တရားေရးက႑”၊ “တရားေရးစနစ္” ႏွင္႔ 

“တရားစီရင္ေရး” ဟူသည္႔ အသံုုးအႏႈန္းမ်ားသည္ တစ္ခါတစ္ယံ 
အျပန္အလွန္သံုုးႏႈန္းၾကေသာ္လည္း၊ တရားေရးလုုပ္ငန္းေဆာင္ 
ရြက္ေပးျခင္းအတြက္ တာ၀န္ရွိသည္႔ ႏုုိင္ငံအစုုိးရတြင္း အလုုပ္ 
လုုပ္သူမ်ားအတြက္ မတူညီကြဲ႔ျပားသည္႔ အဓိပၸာယ္ဖြင္႔ဆုုိမႈမ်ားအ 
ျဖစ္ သံုုးႏႈန္းျခင္းခံၾကရပါသည္။ အခိ်ဳ႕ေသာ အသံုုးမ်ားသည္႔ ဥပ 
မာမ်ားမွာ - 

– “တရားစီရင္ေရး” သည္ တရားသူႀကီးမ်ားကုုိသာ ဆုုိလိုုျခင္း 
ျဖစ္ႏုုိင္ၿပီး၊ သုုိ႔မဟုုတ္ တရားစီရင္ေရးစနစ္တစ္ခုုလံုုးကုုိ ဆုုိလုုိ 
ႏုုိင္ပါသည္။ 

– “တရားေရးစနစ္” သည္ တရားစီရင္ေရးစနစ္ကိုုသာ ဆုုိလုုိ 
ႏုုိင္ၿပီး၊ “တရားေရးက႑” သည္ တရားစီရင္ေရးစနစ္အား 
စီမံအုုပ္ခ်ဳပ္ေရးအတြက္ တာ၀န္ရွိေသာ ျပည္သူ႔က႑မွ ဌာန 
မ်ား  ကုုိဆုုိလုုိႏုု ိင္ပါသည္ (ဥပမာ - အစုုိးရ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား 
သုုိ ႔မဟုုတ္ အစုုိးရဌာနမ်ား တုုိ ႔ျဖစ္ၾကၿပီး တရားရံု ုးမ်ားမပါ၀င္ 
ေပ)။ 

–  “ျပစ္မႈဆုုိင္ရာတရားေရးက႑” (သိုု႔မဟုုတ္ “ျပစ္မႈဆုုိင္ရာ တ 
ရားေရးစနစ္”) တုုိ ႔တြင္ တရားဥပေဒစုုိးမုု ိးသက္ေရာက္ေစေရး 
ဌာနမ်ား တရားစီရင္ေရးဌာနမ်ားႏွင္႔ ျပစ္ဒဏ္စီရင္ေရးဆုုိင္ 
ရာ ဌာနမ်ား ပါ၀င္ၾကေသာ္လည္း၊ ျပစ္မႈက်ဳးလြန္ျခင္းဆုုိင္ရာ 
မ်ားအား ကုုိင္တြယ္ရန္ တာ၀န္ရွိသည္႔ အစိတ္အပိုုင္းမ်ား 
သာျဖစ္၍ ဆုုိလုုိသည္မွာ တရားေရးက႑အား အျခားအ 
ဓိပၸာယ္ဖြင္႔ဆုုိမႈမ်ားထက္ ပုုိမို ုက်ယ္ျပန္႔ေကာင္း က်ယ္ျပန္႔ 
မည္ သုုိ ႔မဟုုတ္ ပုုိမို ုက်ဥ္းေျမာင္းေကာင္း က်ဥ္းေျမာင္းမည္ 
ျဖစ္ပါသည္။ 

– တရားဥပေဒစုုိးမုုိးေရးလုုပ္ငန္းႏွင္႔ ပ႔ဲျပင္ထိန္းသိမ္းေရးလုုပ္ငန္း 
တုုိ႔ကုုိ တရားေရး က႑ (သုုိ႔) စနစ္တြင္ ထည္႔သြင္းႏုုိင္ၿပီး၊ 
သုုိ႔မဟုုတ္ပါက သီးျခားက႑မ်ားအျဖစ္သတ္မွတ္ကာ သက္ 
ဆိုုင္ဆက္ႏြယ္သည္ဟုု စဥ္းစားနုုိင္ပါသည္။ 

တုုိ႔ျဖစ္ၾကပါသည္။  

ဤ SSR အေျခခံအေၾကာင္းအရာလက္စြဲတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္႔ 
အက်ယ္ျပန္႔ဆံုုးအဓိပၸာယ္ဖြင္႔ဆုုိမႈက ဆုုိသည္မွာ တရားေရးအား 
ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲေပးျခင္းႏွင္႔ ႀကီးၾကပ္ထိန္းခ်ဳပ္ေပး 
ျခင္းတုုိ ႔တြင္ ပါ၀င္ေသာ ႏုုိင္ငံပုုိင္ႏွင္႔ နုုိင္ငံပုုိင္အေနျဖင္႔မဟုုတ္ 
ေသာ အားလံုုးေသာ ဌာနမ်ားႏွင္ ေဆာင္ရြက္လုုပ္ကုုိင္သူမ်ား 
အား တရားေရးက႑အျဖစ္ သတ္မွတ္ဖြင္႔ဆုုိထားသည္ ဟူ၍ျဖစ္ 
ပါသည္။ တိက်စြာဖြင္႔ဆုုိထားမႈမ်ား မည္သုုိ ႔ေသာအခင္းအက်င္း 
တြင္ အသံုုးျပဳထားသည္ျဖစ္ပါေစ SSR အား စုုေပါင္းစပ္ေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္ျခင္းေဘာင္အတြင္းတြင္ လံုုျခံဳေရးႏွင္႔ တရားေရးတုုိ႔ 
အား ေဆာင္ရြက္လုုပ္ကုုိင္ျခင္းကုုိ အတူတကြ အစဥ္သျဖင္႔ ထည္႔ 
သြင္းစဥ္းစားသင္႔ပါသည္၊ အေၾကာင္းမွာ ယင္းတုုိ ႔ႏွစ္ခုုလံုုးသည္ 
ႏုုိင္ငံႏွင္႔ လူသားတုုိ႔လံုုျခံဳေရးအတြက္ မရွိမျဖစ္ေသာေၾကာင္႔ျဖစ္ 
ပါသည္။ 

လံုုျခံဳေရးက႑တြင္း ပါ၀င္မႈမ်ားႏွင္႔ တရားေရးေဆာင္ရြက္ေပးသူ 
တုုိ႔ က်ရာေနရာအမ်ားအေၾကာင္း ထပ္ဆင္႔သိရွိလုုိပါက SSR 
ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာလက္စြဲျဖစ္သည္႔ “လံုုျခံဳေရးက႑” ကုုိ 
ေက်းဇူးျပဳ၍ ၾကည္႔ပါ။ 
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Further resources 
For a discussion of the relationship between rule of 
law, and SSR: 
– Alexander Mayer-Rieckh 

Dealing with the Past in Security Sector 
Reform 
SSR Paper 10 (Geneva: DCAF, 2013). 

 
– Christoph Bleiker and Marc Krupanski 

The Rule of Law and Security Sector 
Reform: Conceptualising a Complex 
Relationship  SSR Paper 5 (Geneva: 
DCAF, 2012). 

 
 

For an overview of justice reform in the context of 
SSR: 
– OECD Development Assistance Committee 

Section 7.6: Justice Reform 
in OECD DAC Handbook on Security System 
Reform: Supporting Security and Justice (Paris: 
Organisation for Economic Cooperation and 
Development, 2007, pp. 163-181). 

 
 

For more on military justice systems: 
– Mindia Vashakmadze 

Guidebook: Understanding Military 
Justice Toolkit: Legislating for the Security 
Sector 5.1 (Geneva: DCAF, 2010). 

 
 

For a guide to justice reform and gender 
equality in the context of SSR: 
– Shelby Quast 

Tool 4: Justice Reform and Gender 
in Gender and Security Sector Reform Toolkit, 
Megan Bastick and Kristin Valasek (eds) 
(Geneva: DCAF, OSCE/ODIHR, UN-INSTRAW, 
2008). 

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 



	

	

 

 
The Geneva Centre for the Democratic Control 
of Armed Forces (DCAF) is an international 
foundation whose mission is to assist the 
international community in pursuing good 
governance and reform of the security sector. 
DCAF develops and promotes norms and 
standards, conducts tailored policy research, 
identifies good practices and recommendations 
to promote democratic security sector 
governance, and provides in�country advisory 
support and practical assistance programmes. 
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