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ေဝးလံေခါင္သီေသာ ေက်းလက္ေဒသရွိလူမ်ားမွ ၿမိဳ႕ျပပတ္ဝန္းက်င္မ်ားသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕လာၿပီး၊ ၎ျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ 
အဆုိပါပတ္ဝန္းက်င္တစ္ဝိုက္ရွိ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ ၿမိဳ႕ျပျဖစ္ထြန္းလာျခင္း (Urbanization) ဟုေခၚသည္။ ႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ 
မ်ားႏွင့္ လ်င္ျမန္ေသာ ၿမိဳ႕ျပျဖစ္ထြန္းလာျခင္းမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ပမာဏႀကီးမားစြာ အသြင္ေျပာင္းလဲေစေသာေၾကာင့္ 
ႏုိင္ငံ၏တုိးတက္လာေသာ ၿမိဳ႕ျပ လူဦးေရႏွင့္ ၎တုိ႔၏ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးအသိကုိ အဆင့္ျမႇင့္ရန္၊ အစိုးရ႐ံုးဌာနမ်ား 
အခ်င္းခ်င္းၾကားႏွင့္ အစိုးရႏွင့္ လူထုၾကားတြင္ လက္ေတြ႕ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရန္ အခြင့္အေရးသစ္မ်ား ေပၚထြက္လာၿပီျဖစ္သည္။ 
ထုိသို႔ေသာ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ အသိေပးရန္ ျပဳလုပ္ရာတြင္ ဤမူဝါဒ စာတမ္းငယ္မွ ၿမိဳ႕ျပလံုၿခံဳေရးအယူအဆသေဘာထားကုိ 
ရွင္းျပေပးၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ၿမိဳ႕မ်ားအတြင္းတြင္ ၿမိဳ႕ျပလံုၿခံဳေရးသည္ မည္သုိ႔အဓိပၸာယ္သက္ေရာက္သည္ကုိ ဥပမာမ်ားေဖာ္ျပေပးကာ၊ 
ၿမိဳ႕ျပလံုၿခံဳေရး ရရွိႏုိင္ရန္တာဝန္ရွိသည့္ အဓိက အစိုးရဌာနမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ျပထားသည္။ ဤစာတမ္းတြင္ ၿမိဳ႕ျပလံုၿခံဳေရးကုိ 
အဆင့္ျမႇင့္တင္ရာတြင္ ႏုိင္ငံတကာအေတြ႕အႀကံဳမ်ားကုိ စုစည္းတင္ျပထားၿပီး ျမန္မာအစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ားမွ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည့္ 
မူဝါဒအခြင့္အလမ္းမ်ားကုိလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။ 

တစ္ကမၻာလံုးတြင္ ၿမိဳ႕ျပျဖစ္ထြန္းလာမႈပံုစံတစ္ခု ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသည္။ ၂ဝ၃ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ၿမိဳ႕ျပျဖစ္ထြန္းလာမႈ၏ ၉၆% သည္ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္မူ ရန္ကုန္၏ လွ်င္ျမန္ၿပီးႀကိဳတင္ျပင္ဆင္စီမံထားမႈ နည္းပါးၿပီး 
ဆုိးရြားေသာ ၿမိဳ႕ျပျဖစ္ထြန္းလာမႈသည္ ၿမိဳ႕ေတာ္၏ ပံုရိပ္ကုိ ပမာဏႀကီးမားစြာ ေျပာင္းလဲေစခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံအတြင္းရွိ အျခားၿမိဳ႕ေတာ္မ်ားသည္ 
တုိးတက္လာေသာ လူဦးေရႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈလုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္လုိက္၍ ခ်ိန္ညႇိေနရသည္။ ဤသုိ႔လူဦး ေရထူထပ္စြာေနထုိင္ျခင္းဆီသုိ႔ 
အေရြ႕သည္ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ေနထုိင္ႏုိင္ျခင္းအေပၚ အနည္းႏွင့္အမ်ား သက္ေရာက္မႈရွိသည့္ ကိစၥရပ္အမ်ားအျပားကုိ ျဖစ္ေပၚေစၿပီး ၎သည္ 
ၿမိဳ႕ျပလူထုမ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈကုိ တိုးတက္ (သို႔) ဆုတ္ယုတ္ေစႏုိင္သည္။ 

ဤၿမိဳ႕ျပျဖစ္ထြန္းလာမႈေၾကာင့္ လူတန္းစားအလႊာကြဲျပားၿပီး၊ လံုၿခံဳမႈမရွိသည့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈညံ့ေသာ ၿမိဳ႕မ်ားျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ၿပီး ၿမိဳ႕ျပ စီမံ 
ခန္႔ခြဲမႈကုိ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေစရန္ မ်ားျပားရႈပ္ေထြးသည့္ စိန္ေခၚမႈျပႆနာမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ၿမိဳ႕မ်ားကုိ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ 
အရေရာ၊ လူမႈဘဝအရပါ ၾကာရွည္တည္တံ့ေစရန္ စီမံခန္႔ခြဲႏုိင္ရန္အတြက္ ပထမဦးဆံုးေျခလွမ္းမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၿမိဳ႕ျပသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕မႈ 
မည္သုိ႔ျဖစ္ေပၚေနသည္ကို နားလည္ရန္လုိအပ္သည္။ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရသည္ဟူေသာ ခံစားမႈအသိႏွင့္ လံုၿခံဳေရးသည္ လူတစ္ဦးစီအတြက္ 
အဓိကအေၾကာင္းအရာျဖစ္သည္။ 

လူထုအားလံုး၏ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရသည္ဟူေသာအသိႏွင့္ မလံုၿခံဳဟု ခံစားရသည္မ်ားမွ ၿမိဳ႕ျပရွိလမ္းမ်ားတြင္ ႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ား 
ျဖစ္ေစသည္။ အျပန္အလွန္အားျဖင့္ လူမ်ားအတြက္ လမ္း၊ အိမ္နီးခ်င္း(သို႔)ၿမိဳ႕တစ္ခုလံုးသည္ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရသည္ (သို႔)လံုၿခံဳမႈ မရွိဟူေသာ 
ခံစားခ်က္ကုိ ၿမိဳ႕ျပေနရာမ်ား၏ သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားမွ ျဖစ္ေပၚေစသည္။
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သုေတသနျပဳနည္းလမ္းအေပၚမွတ္ခ်က္
ျမန္မာၿမိဳ႕ျပလံုၿခံဳေရး႐ံုးဌာနမ်ား၏ စိန္ေခၚမႈမ်ား၊ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားဆိုင္ရာ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား ရရွိေစမည့္ 
လက္ေတြ႕ကြင္းဆင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ရန္ကုန္ရွိ လိႈင္သာယာႏွင့္ ေျမာက္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္မ်ား၊ ေတာင္ႀကီးႏွင့္ ဘားအံၿမိဳ႕တို႔ရွိ 
ၿမိဳ႕ထဲရပ္ကြက္မ်ားတြင္ လုပ္ေဆာင္ထားပါသည္။ သုေတသနတြင္ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားကို အရည္အေသြးစံထား 
အခ်က္အလက္ရရွိမည့္ အဓိကသတင္းေပးအင္တာဗ်ဴးနည္းလမ္းျဖင့္ ေမးျမန္းထားမႈမ်ားပါဝင္ပါသည္။ 

ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္တြင္းမွ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါဝင္သည့္ သုေတသနအဖြဲ႕ႏွစ္ဖြဲ႕မွ သတင္းအခ်က္အလက္ စုေဆာင္းျခင္း 
ကုိ ဇြန္ႏွင့္ ဇူလုိင္ ၂ဝ၁၇တြင္ ျပဳလုပ္သည္။ အစိုုးရဝန္ထမ္း၊ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား၊ CSO မ်ား၊ မီဒီယာသမားမ်ား၊ စီးပြားေရးသမား 
မ်ားႏွင့္ အသုိင္းအဝုိင္းအတြင္းရွိ လူမ်ားအားလံုးေပါင္း ၁၄၄ ေယာက္ကုိ အထူးျပဳအုပ္စုလုိက္ေဆြးေႏြးပြဲေျခာက္ခု အပါအဝင္၊ 
အရည္အေသြးဆုိင္ရာ ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ေသာ တစိတ္တပိုင္း တည္ေဆာက္ထားသည့္ အင္တာဗ်ဴး ၁၁၂ ခုကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 
ၿမိဳ႕ျပလံုၿခံဳေရးစီမံကိန္းအတြက္ အဓိကအာ႐ံုစိုက္အထူးျပဳသည့္ ေခါင္းစဥ္သံုးခုအေပၚ မူတည္၍ အခ်က္အလက္ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာမႈ 
ျပဳလုပ္္ခဲ့ပါသည္။ အဆုိပါ ေခါင္းစဥ္သံုးခုမွာ-႐ံုးဌာနမ်ား အၾကားပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ စုေပါင္းျပႆနာေျဖရွင္းမႈႏွင့္ လံုၿခံဳေရး 
က႑၊ အသိုင္းအဝုိင္းအတြင္း ဆက္ဆံျခင္းမ်ားတုိ႔ ျဖစ္သည္။

အခ်က္အလက္အတည္ျပဳသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းဝန္ႀကီးအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားထံ ရွာေဖြေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား 
ေပးအပ္ၿပီးေနာက္တြင္ ၿမိဳ႕ျပစီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးျခင္းတုိ႔ ပါဝင္သည္။

ၿမိဳ႕ျပေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးကို အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိျခင္း

ၿမိဳ႕ျပေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးဆုိသည္မွာ ခႏၶာကုိယ္ထိခိုက္မႈ (သို႔) ၿခိမ္းေျခာက္ခံရမႈမရွိဘဲ ၿမိဳ႕တစ္ခုတြင္ ေနထုိင္သူမ်ားမွ ၿမိဳ႕ျပဘဝထဲတြင္ 
ေနထုိင္၊ လုပ္ကိုင္ႏုိင္သည့္ အတုိင္းအတာကုိ ရည္ညႊြန္းသည္။၁  ၎ကုိ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ အစဥ္အၿမဲ 
ေျပာင္းလဲေနၿပီး ဆက္ႏြယ္မႈရွိသည့္ ႐ႈပ္ေထြးသည့္ ျပႆနာမ်ားအျဖစ္ ႐ႈျမင္ႏုိင္သည္။

 z ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာတည္ေထာက္လုပ္ၿပီးေသာ ပတ္ဝန္းက်င္
 z လူမႈစီးပြားေရးဆုိင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
 z စနစ္မ်ား (အစိုးရ၊ ဝန္ေဆာင္မႈ ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ျခင္း ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ)

ၿမိဳ႕ျပေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးကုိ အဆင့္ျမႇင့္ရန္ ႀကိဳးပမ္းရာတြင္ လူဦးေရအားလံုး၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိလည္းေကာင္း၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ 
ကေလးမ်ားႏွင့္ သာမန္မဟုတ္သည့္ လူမ်ားကဲ့သို႔ေသာ လူဦးေရတြင္းရွိ မတူသည့္ အုပ္စုမ်ားမွ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ထိခိုက္ႏုိင္ေျခမ်ားကုိ 
မည္သုိ႔ ရင္ဆုိင္ ရသည္ကုိလည္းေကာင္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္။ အဆုိပါထိခုိက္ႏုိင္ေျခရွိသည့္ အုပ္စုမ်ားကုိ ၎တုိ႔ဘဝမ်ားကုိ 
တုိက္ရုိက္သက္ေရာက္ သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျပဳလုပ္မႈပံုစံမ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ ထည့္မစဥ္းစားဘဲ 
ခ်န္ထားေလ့ရွိသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ၿမိဳ႕စြန္ဆင္ေျခဖံုးအက်ဆံုးေနရာမ်ားတြင္ ေနထုိင္သူမ်ားသည္ ဆင္းရဲသားအမ်ားစုျဖစ္ၾကၿပီး 
မ်ားေသာအားျဖင့္ ၿမိဳ႕ျပေနရာမ်ားတြင္ ေနထုိင္သည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်လုပ္သားမ်ားျဖစ္ကာ ၎တုိ႔အသံႏွင့္ ဆႏၵမ်ား၊ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ 
မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ား သိရွိရန္ မစြမ္းေဆာင္ ႏုိင္ၾကေပ။ ၿမိဳ႕ျပလံုၿခံဳေရး ျမႇင့္တင္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ထိခုိက္ႏုိ္င္ေျခ ရွိသူမ်ားႏွင့္ 
အစြန္ဘက္အက်ဆံုးတြင္ ေနထုိင္သူမ်ား၏ လုိအပ္ ခ်က္ကုိလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ ႀကိဳးပမ္းရမည္ျဖစ္သည္။

၁ New Urban Agenda.. ကုလသမဂၢ (၂၀၁၆)၊
http://habitat3..org/wp-content/uploads/N1639668-English..pdf တြင္႐ႈ။
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ၿမိဳ႕ျပေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးစံႏႈန္းမ်ား

ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕လံုၿခံဳမႈရွိေစရန္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ လံုၿခံဳေရးေဆာင္ရြက္သူမ်ားမွ အနိမ့္ဆံုးအေနျဖင့္ အဓိကလုိအပ္ခ်က္ေလးခုကုိ 
ျဖည့္ဆည္းေပးသင့္သည္။

 z စိမ္းလန္းေသာေနရာမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပလူထုေနရာမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းအားလံုးအတြက္ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရသည့္ ပုိ႔ေဆာင္ေရးမ်ား 
ေထာက္ပံ့ေပးထားျခင္း၊ ရုပ္ပိုင္းႏွင့္ စိတ္ပုိင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ အေထာက္အကူပစၥည္းမ်ား ေပးအပ္ျခင္း၊ 
ညစ္ညမ္းေသာေရ၊ ေလႏွင့္ ေျမဆီလႊာ မွ ျဖစ္ေပၚေသာ က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ားကုိ ကာကြယ္ျခင္းတုိ႔ကဲ့သို႔ ၿမိဳ႕ေနလူထု၏ ရုပ္ပိုင္းႏွင့္ 
စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ က်န္းမာေရး တုိးတက္ေစရန္ အေျခအေနမ်ား ဖန္တီးျခင္း။

 z မီးေဘး၊ ေရေဘးႏွင့္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ားအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားၿပီးတုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း။
 z ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို တားဆီးၿပီးတံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ကာ ၿမိဳ႕ေနလူထု၏ စိုးရိမ္ပူပန္မႈႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုေျဖရွင္းေပးျခင္းျဖင့္ လံုျခံဳမႈမရွိ

ဟုခံစားေနရမႈမ်ားကိုေလွ်ာ့ခ်ေပးျခင္း။
 z ၿမိဳ႕အတြင္းတြင္ ေနရာခြဲျခားထားမႈမ်ားကိုေလွ်ာ့ခ်ကာ၊ ၿမိဳ႕ေနလူထုမ်ားအၾကားယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမႈႏွင့္ အသိုင္းအဝိုင္းစိတ္ဓာတ္မ်ား 

ျဖစ္ေပၚေစၿပီး လူမႈေရးစည္းလံုးမႈႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအတူယွဥ္တြဲေနထိုင္မႈကို အားေပးျခင္း

ကမာၻတဝန္းရွိ ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ၾကံဳေတြ႔ရေသာ (၎တု႔ိသာမဟုတ္ပဲ) တူညီသည့္ ၿမိဳ႕ျပလံုျခံဳေရး ျပႆနာအခ်ိဳ႕မွာေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။ 
 z လမ္းမီးမ်ား၊ ေဘးေလွ်ာက္လမ္းမ်ားမရွိေသာ၊ ေဘးေလွ်ာက္လမ္းမ်ားတြင္ အေပါက္မ်ားရွိၿပီးဓာတ္ႀကိဳးမ်ားျပဳတ္က်ေနေသာ 

လံုျခံဳမႈမရွိသည့္ လမ္းမ်ား။
 z လမ္းစည္းကမ္းမ်ားမလိုက္နာျခင္း၊ ေကာင္းမြန္သင့့္ေတာ္စြာပံုစံထုတ္၊ တည္ေဆာက္ (သို႔) ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးမႈ မရွိေသာလမ္းမ်ား၊ 

စုတ္ျပတ္ေနေသာဘတ္စ္ကားမ်ား၊ အကန္႔အသတ္ရွိၿပီးၿမိဳ႕ေနလူထုကိုလံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈမရွိေသာလမ္းမ်ားအေပၚ ဆင္းေလွ်ာက္ေစေသာ
ဘတ္စ္ကားကြန္ယက္ႏွင့္ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈမရွိသည့္ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး။

 z အမိႈက္မ်ား၊ ၾကြက္မ်ား၊ ျခင္မ်ား၊ လမ္းေဘးေခြးမ်ားႏွင့္ အျခားက်န္းမာေရး အႏၲရာယ္မ်ားရွိသည့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ မညီညြတ္ေသာ 
ၿမိဳ႕ျပပတ္ဝန္းက်င္မ်ား။

 z ခိုးမႈ၊ လုယက္မႈႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ျပႆနာမ်ားကဲ့သို႔ေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ား။

ႏိုင္ငံတကာအေတြ႔အၾကံဳမ်ားအရမလံုေလာက္ေသာ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းမ်ား၊ ေဒသတြင္းအုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ား၊ လူမႈေရးႏွင့္ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ 
ဖယ္ထုတ္ထားခဲ့ျခင္းမ်ားသည္ ရာဇဝတ္ႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို က်ဴးလြန္ရန္အားေပးသည့္ အေျခအေနမ်ားျဖစ္ေပၚေစေၾကာင္းသိရွိရသ
ည္။ အလားတူပင္၊ မွ်တမႈမရွိဟုထင္ျမင္ခ်က္မ်ား၊ မရွင္းလင္းေသာဥပေဒမ်ား၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာဖယ္ထုတ္ထားမႈမ်ားႏွင့္ အသိုင္းအဝိုင္းမွ ကူ
ညီေထာက္ပံ့မႈမရွိျခင္းတို႔သည္လည္း ၿမိဳ႕ျပလံုျခံဳေရးအေျခအေနကိုပိုမိုဆိုးရြားေစသည္။ ဆင္းရဲမြဲေတမႈခ်ည္းသက္သက္သည္ ရာဇဝတ္မႈ 
က်ဴးလြန္ရသည့္ အေၾကာင္းရင္းမဟုတ္ေသာ္လည္း၊ ၎သည္ ၿမိဳ႕ျပလံုျခံဳေရးအေျခအေနနိမ့္က်ေနခ်ိန္တြင္ အထက္ပါ အခ်က္မ်ားႏွင့္ 
ယွဥ္တြဲေတြ႔ရသည့္ အေၾကာင္းအခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည္။ 

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး (သို႔) ႏုိင္ငံအနီးတဝိုက္ရွိ ေဒသတစ္ခုတြင္ ၾကာရွည္ေသာအျပင္းစားအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားရွိေသာ 
ႏိုင္ငံမ်ား၏ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈသည္ ခန္႔မွန္းေျခအားျဖင့္ ၂ဝ% ပတ္ဝန္းက်င္ခန္႔ ေနာက္က်ၿပီးဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုစာစီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ
လည္းဆံုးရႈံးရသည္။၂ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာ့ၿမိဳ႕ျပေနရာမ်ားမွ ၎တို႔၏  စီးပြားေရးတိုးတက္ႏိုင္ေျခမ်ားႏွင့္အညီမွန္ကန္စြာတိုးတက္ႏိုင္ရန္ 
၎ၿမိဳ႔မ်ားတြင္ ၿမိဳ႕ျပလံုျခံဳမႈရွိရမည္ျဖစ္သည္။

ထိေရာက္ေသာ ၿမိဳ႕ျပလံုျခံဳေရးအတြက္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား

ၿမိဳ႕ျပလံုျခံဳေရးျပႆနာမ်ားကိုေရရွည္ေျဖရွင္းရာတြင္ စနစ္မ်ားကိုခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာထားမႈအေပၚ အေျခခံထားေသာ၊ဆက္စပ္ပက္သက္ေနသည့္ 
ျပႆနာအားလံုးကို လွ်င္ျမန္စြာေျဖရွင္းႏိုင္သည့္ အေျဖမ်ားလိုအပ္သည္။ ဤတြင္ အစိုးရမ်ားႏွင့္ ျမဴနီစပယ္႐ံုးဌာနမ်ားမွ ျပႆနာမ်ား၏ 
အေၾကာင္းရင္းဇစ္ျမစ္ႏွင့္ ၎တို႔ၾကားပက္သက္ဆက္ႏြယ္ေနမႈမ်ားကို အေလးေပးအာ႐ံုစိုက္ကာ မည္သို႔အေကာင္းဆံုးေျဖရွင္းႏိုင္မည္ကို 

၂ ကမာၻ႕ဘဏ္၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအစီရင္ခံစာ ၂၀၁၁၊ xii
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အေျဖရွာရမည္ျဖစ္သည္။ လူတစ္ဦးခ်င္း၏ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းျခင္းသည္ ထိေရာက္မႈမရွိေသာအေပၚယံခ်ဥး္ကပ္မႈမ်ားဆီ ဦးတည္ 
ေစႏိုင္ၿပီး ေရရွည္တြင္ စရိတ္စကပိုမိုကုန္က်ႏိုင္သည္။
ထိေရာက္မႈရွိေစရန္မွာ ယခုလုပ္ေဆာင္ေနဆဲ ေစာင့္ၾကည့္အေရးယူျခင္းမ်ားႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ 
သြားရမည္ျဖစ္သည္။

အသိုင္းအဝိုင္းမ်ား၊ ျမဴနီစပယ္႐ံုးဌာနမ်ားႏွင့္ အစိုးရအၾကားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿပီးေဒသတြင္းလုိအပ္ခ်က္ အေသးစိတ္အေပၚ 
တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၿပီး လိုက္ေလ်ာညီေထြျပဳႏိုင္မွသာလွ်င္ ထိေရာက္ေသာ ၿမိဳ႕ျပလံုျခံဳေရးမဟာဗ်ဴဟာတစ္ခုျဖစ္ေပမည္။
ဆိုးရြားေသာလံုျခံဳေရးစံႏႈန္းမ်ားဆက္ျဖစ္ေစမည့္ ၊အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ အျခားအခ်က္မ်ားအတြက္ ေမာင္းႏွင္အားျဖစ္ေစႏိုင္သည့္၊ 
မညီမွ်မႈမ်ားမွ ျမစ္ဖ်ားခံသည့္ လူမႈေရးျပႆနာမ်ားကိုပိုမဆိုးေစပဲဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈျဖစ္ေစမည့္ ဆံုးျဖတ္ႏုိင္စြမ္းႏွင့္ အလံုးစံုလႊမ္းျခံဳ 
ပါဝင္ေသာ လံုေလာက္စြာစီမံျပင္ဆင္မႈျပဳထားသည့္ ၿမိဳ႕ျပေနရာမ်ားကိုဖန္တီးျခင္းဟူေသာ ျပႆနာႏွစ္ရပ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ရင္ဆိုင္ 
ေနရသည္။

အလံုးစံုလႊမ္းျခံဳေသာ ၿမိဳ႕ျပအုပ္ခ်ဳပ္မႈျဖင့္ ပိုမိုလံုျခံဳစိတ္ခ်ရေသာ ၿမိဳ႕မ်ားကိုေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္သည္

ႏုိင္ငံအဆင့္မွ ေဒသတြင္းထိအဆင့္မ်ားအားလံုးတြင္၊ အစိုးရလည္ပတ္ပံုသည္ ၿမိဳ႕ျပလံုျခံဳေရးအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိၿပီး၎အခ်က္ကို 
ပိုမိုလံုျခံဳစိတ္ခ်ရေသာ ၿမိဳ႕မ်ားကိုေဖာ္ေဆာင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအားလံုးအတြက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္။ သို႔ေသာ္၊ အစိုးရမွ 
ျမဴနီစပယ္အဆင့္တြင္ လည္ပတ္ပံုသည္ အဓိကေသာ့ခ်က္ျဖစ္ၿပီး ၎ကို အဓိကေျပာင္းလဲရႏိုင္သည္။ 
ၿမိဳ႕ျပအုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္-

 z အုပ္ခ်ဳပ္ပံုနည္းလမ္း ဆိုသည္မွာလူမႈေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပမူဝါဒမ်ားကို ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္ အစိုးရအတြင္းအျပင္ 
အဓိကပုဂၢိဳလ္မ်ားအၾကား ဆက္ဆံေဆာင္ရြက္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ အစိုးရအဖြဲ႔သည္ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈရရွိရန္ ႀကိဳးပမ္းရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္းမတူကြဲျပားမႈမ်ားႏွင့္ ပ႗ိပကၡမ်ားကိုထိေရာက္စြာေျဖရွင္းႏိုင္မည့္ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားလည္း ရွိရမည္ျဖစ္သည္။

 z အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ား သည္ မတူညီေသာအစိုးရ႐ံုးဌာနမ်ား၊ အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ လူထုမ်ားအၾကား ႀကိဳတင္စီမံခန္႔ခြဲမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 
တြင္မရွိမျဖစ္ပါဝင္ရသူမ်ားျဖစ္သည္။ ဤအလံုးစံုလႊမ္းျခံဳေသာအုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္ မတူကြဲျပားေသာအဓိကပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ 
မတူညီေသာအဆင့္မ်ား (အိမ္နီးခ်င္း၊ ရပ္ကြက္၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပအဆင့္) တြင္ တၿပိဳင္နက္ အလုပ္လုပ္ၾကသည္။

လံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈကိုေစာင့္ၾကည့္ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း (သို႔) ဥပေဒလိုက္နာေစမႈ တစ္ခုတည္းျဖင့္ မရရွိႏိုင္

ဤသုေတသနမွ ေဖာ္ျပေနသည္မွာ-
 z သမာ႐ိုးက် ျပန္လည္တုံ႔ျပန္မႈျပဳသည့္ ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းခ်ဳပ္မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို အလြန္အကၽြံအားကိုးျခင္းသည္ လံုျခံဳစိတ္ခ် 

ရမႈျဖစ္ေစသည္ထက္၊ ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို ပိုဆိုးေစျခင္း (သို႔) ျပႆနာကိုတစ္ေနရာသို႔ ေရႊ႕လိုက္ျခင္းသာ ျဖစ္ေစၿပီး 
ျပႆနာကိုအေျခခံသည့္ ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ အေျခအေနအလိုက္ ရာဇဝတ္မႈကာကြယ္ျခင္းတို႔သည္ ပိုမိုအက်ိဳး 
သက္ေရာက္မႈရွိႏိုင္သည္။၃ 

 z ႏုိင္ငံေတာ္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားခ်ည္းသက္သက္သည္ ထိေရာက္မႈမရွိေပ။ ေဒသတြင္း ျပႆနာေျဖရွင္းခ်က္မ်ားသည္ ေဒသတြင္း 
အေျခအေနမ်ားအတြက္ သီးသန္႔ျဖစ္ရမည္။

 z အရြယ္အစားတစ္ခုတည္းျဖင့္ အရာအားလံုး အံဝင္ဂြင္က် မျဖစ္ႏိုင္သကဲ့သို႔ မည္သည့္မဟာဗ်ဴဟာမွ သူ႔ခ်ည္းသက္သက္ျဖင့္ 
အလုပ္မျဖစ္ႏိုင္ေပ။ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကိုတစ္ခုတည္းအေနျဖင့္ စုစည္းအသံုးခ်မွသာ ထိေရာက္မႈရွိၿပီးေရရွည္ခံမည့္ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈကို 
ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

၃ Otter, S.. ေရး - ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿမိဳ႕တြင္းၿမိဳ႕ေပၚ ထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္ျခင္းဆုိင္ရာ အက်ဥ္းခ်ံဳးစာတမ္း၊ ၂ဝ၁၇။ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း၊ ရန္ကုန္။ 
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လိုက္နာေစျခင္း စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား

ထိေတြ႕မႈ

အလံုးစံုလႊမ္းျခံဳေသာ ၿမိဳ႕ျပလံုျခံဳေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈပံုစံ

သမိုင္းေၾကာင္းအားျဖင့္၊ ၿမိဳ႕ျပအားလံုးသည္ ၎တို႔၏ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ားလံုျခံဳမႈရရွိေစရန္ အထက္ေအာက္စည္းမ်ဥး္ႏွင့္ လိုက္နာေစမႈကို 
ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္၊ ႏိုင္ငံတကာ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားအရမူ၊ လံုျခံဳစိတ္ရမႈမရွိေသာအေျခအေနမ်ားၾကံဳေတြ႔ေနရေသာ လူမ်ားကို 
ျပႆနာေျဖရွင္းသည့္ ျဖစ္စဥ္မွ ခ်န္ထားခဲ့ေသာအခါ၊ ထိုသို႔ ခ်န္ထားခဲ့မႈသည္ ၎တို႔၏ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈမရွိဟူေသာခံစားခ်က္ကို 
ပိုမိုခံစားရေစၿပီးအစိုးရႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔တို႔၏ ထိေရာက္မႈကို ေလ်ာ့က်ေစသည္။ယေန႔တြင္၊ ၿမိဳ႕ေနလုထုမ်ားကိုပါ ျပႆနာ အတူေျဖရွင္းသူမ်ား 
အျဖစ္ ထည့္သြင္းျခင္းသည္ပိုမိုထိေရာက္ၿပီး ေရရွည္ခံေသာေျဖရွင္းခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္ဟူေသာ အခ်က္ကိုၿမိဳျပအစိုးရအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ 
မ်ားမွ လက္ခံလာၿပီျဖစ္သည္။

	 စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား

ၿမိဳ႕ျပအစိုးရအဖြဲ႔မ်ားတြင္ ယာဥ္စည္းကမ္း၊ လမ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ ၿမိဳ႕ျပေနရာအကြက္ခ်ထားျခင္းမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လိုင္စင္ 
ထုတ္ေပးျခင္း၊ အမိႈက္သိမ္းျခင္းကဲ့သို႔ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ဝန္ေဆာင္ခေကာက္ခံျခင္းတို႔ကဲ့သို႔ေသာ ကိစၥမ်ားႏွင့္ ရာဇဝတ္မႈ 
ကာကြယ္တားဆီးေရးတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းဆိုင္ရာ အခြင့္အာဏာမ်ား ရွိသည္။

ဖယ္ထုတ္ထားျခင္း။  အစိုးရအဖြဲ႔သည္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို လူသိရွင္ၾကားေၾကညာရန္ (သို႔) ရွင္းျပရန္ပ်က္ကြက္ေသာေၾကာင့္ 
အမ်ားျပည္သူအား ဖယ္ထုတ္ထားသကဲ့သို႔ျဖစ္လွ်င္၊ ၿမိဳ႕ေနလူထုသည္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို နားလည္ (သို႔) 
လိုက္နာမည္ မဟုတ္ေပ။ ဥပေဒမ်ားရွိေနႏိုင္ေသာ္လည္း စာရြက္ေပၚတြင္သာရွိမည္ျဖစ္သည္။

အလံုးစံုလႊမ္းျခံဳျခင္း။ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ (၎တို႔ကို ထုတ္ျပန္ရသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ား) ကို စဥ္ဆက္မျပတ္ ရွင္းလင္းစြာ 
ဆက္သြယ္တင္ျပထားလွ်င္၊ ၎စည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ ၿမိဳ႕ျပပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းဆိုင္ရာ အျပဳ 
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အမူမ်ား ရရွိရန္ပံုသြင္းရာတြင္ ထိေရာက္ေသာကိရိယာမ်ားျဖစ္လာႏိုင္သည္။ စည္းမ်ဥး္မ်ားကို နားလည္ၿပီး 
၎စည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ လူထုအားလံုး၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ရရွိရန္ကူညီေၾကာင္း ယံုၾကည္လာေသာအခါ၊ 
ၿမိဳ႕ေနလူထု၏ တာဝန္အသိလည္း ပိုမိုေကာင္းမြန္လာႏိုင္သည္။

အထက္ပါသမာ႐ိုးက် စည္းမ်ဥ္းမ်ားအျပင္ ရပ္ကြက္ဧရိယာအဆင့္စီမံကိန္းမ်ားကို အားေပးသည့္ စီမံကိန္းမ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ားကို ဦးစားေပး 
ေထာက္ပံ့ျခင္းမ်ား (သို႔) ေျမယာအသံုးခ်ရာတြင္ ပုဂၢလိက အေဆာက္အအံုေဖာ္ေဆာင္မႈမ်ား၌ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ အေဆာက္အအံုမ်ား 
ထည့္သြင္းတည္ေဆာက္ေစျခင္း တုိ႔ကဲ့သို႔ေသာ အျခားမူဝါဒမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပစီမံခန္႔ခြဲျခင္းတို႔မွတဆင့္ ျပႆနာရင္းျမစ္မ်ားကို ေျဖရွင္းျခင္းျဖင့္ 
လည္း အစိုးရအဖြ႔ဲမွ ၿမိဳ႕ျပလံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈကို ျမင့္တက္ေစႏိုင္သည္။

					လိုက္နာေစျခင္း

လိုက္နာေစျခင္းဆိုသည္မွာ ဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ အညီလိုက္နာေဆာင္ရြက္ေစသည့္ ျဖစ္စဥ္ပင္ျဖစ္သည္။ 
ၿမိဳ႕ျပလံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈတြင္၊ သမာ႐ိုးက်နည္းလမ္းမ်ားသည္ ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ အျပစ္ေပးသည့္စနစ္မ်ား အေပၚအားကိုးခဲ့သည္။ 
ေခတ္မီေသာၿမိဳ႕ျပမ်ားတြင္မူ၊ ဥပေဒကိုလိုက္နာေစရာ၌ လူထုလံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈျမင့္တက္ၿပီး  အေၾကာက္တရားမ်ားကိုေလ်ာ့က်ေစရန္ 
လက္ဦးမႈရယူေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္္ ျပႆနာေျဖရွင္းေသာနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ စနစ္တက်ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို အားေပးကာ၊ 
ေဒသတြင္း အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားကိုလည္း ပါဝင္ေစသည္။

ဖယ္ထုတ္ထားျခင္း။ ဥပေဒမ်ားကို လူမ်ားအတြက္ ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္မႈမရွိပဲ ေရးဆြဲထားေသာအခါတြင္၊ လူထုမွစည္းမ်ဥ္းမ်ား
လိုက္နာလာေစရန္ ရဲတပ္ဖြဲ႔မ်ားမွ ပို၍ အင္အားသံုးေဆာင္ရြက္ၾကရသည္။ 

အလံုးစံုလႊမ္းျခံဳျခင္း။ ဥပေဒသည္ ၎တို႔အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ျဖစ္သည္ဟု လူထုမွယံုၾကည္လာေသာအခါ၊ ၎တို႔ခ်င္း 
အျပန္အလွန္ ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းျဖင့္ ဥပေဒကိုလိုက္နာေစရာတြင္ ကူညီေပးႏိုင္သည္။

	 		ထိေတြ႔မႈ

ထိေတြ႔မႈသည္ ထိခိုက္မႈဒဏ္ခံႏိုင္ၿပီး အလံုးစံုလႊမ္းျခံဳေသာ ဥပေဒလိုက္နာသည့္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ပ်ိဳးေထာင္ရန္အတြက္ 
အေရးၾကီးေသာ ကိရိယာတစ္ခုျဖစ္ၿပီး၊ ၎သည္ အနိမ့္ဆံုး (လူထုကို အသိေပးျခင္း) မွ အျမင့္ဆံုး ( ျပႆနာႏွင့္ အေျဖရွာမႈကို 
မွ်ေဝျပဳလုပ္ျခင္း) အထိ အဆင့္အမ်ားအျပားတြင္ ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည္။ ထိေတြ႔မႈကို လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ခက္ခဲၿပီး အခ်ိန္ကုန္ႏိုင္ေသာ္လည္း 
ႏိုင္ငံေရးမပါဝင္ပဲ အလယ္အလတ္က်ေသာ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ ထိေတြ႔မႈလုပ္ငန္းစဥ္ မပါဝင္၍ မရေပ။ 
လံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈဟူေသာ အေၾကာင္းအရာကို ဩဇာၾကီးမားေသာ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားမွ ခ်ဥ္းကပ္ေလ့လာျခင္းသည္ အသံုးမဝင္ေၾကာင္း 
သိရွိခဲ့ရၿပီးျဖစ္သည္။

ဖယ္ထုတ္ထားျခင္း။ အစိုးရအဖြဲ႕မွ ၿမိဳ႕ေနလူထုကို ဖယ္ထုတ္ထားေသာအခါ၊ ၎တို႔သည္ ျပႆနာအတြက္ တာဝန္မရွိဟု 
ခံစားရေသာေၾကာင့္ အထက္ေအာက္ အေျဖရွာနည္းကို က်င့္သံုးႏိုင္ရန္ ၎တို႔ကို အတင္းအက်ပ္ 
ဖိအားေပးရသည္။ ေျဖရွင္းနည္းမ်ားသည္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားၿပီး အစိုးရအဖြဲ႔မွ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္ 
ထိန္းခ်ဳပ္ရေသာေၾကာင့္ ဤခ်ဥ္းကပ္ပံုမ်ိဳးသည္ လူႀကိဳက္မ်ားေထာက္ခံမႈမရွိလွ်င္ တာရွည္မခံေပ။

အလံုးစံုလႊမ္းျခံဳျခင္း။ ၿမိဳ႕ျပလူထုကို မူဝါဒမ်ားပံုေဖာ္ရာတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီး ပိုမိုလံုျခံဳစိတ္ခ်ရေသာ ၿမိဳ႕ျပမ်ားဖန္တီးရာတြင္ 
ပါဝင္ခြင့္ေပးလွ်င္၊ ၎တို႔သည္ ျပႆနာကို မွ်ေစေျဖရွင္းရမည္ဟု ခံစားမိၿပီး လံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈကို ထိန္းသိမ္း 
ရာတြင္ ပိုမို၍ လက္ဦးမႈရယူကာ ပူးေပါင္းပါဝင္လာမည္ျဖစ္သည္။
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ၿမိဳ႕ျပျဖစ္ထြန္းလာမႈျဖစ္စဥ္ (Urbanization)

ျမန္မာ့သမိုင္း၌ အထူးသျဖင့္ ၁၉၅ဝ ႏွင့္ ၁၉၉ဝ ႏွစ္မ်ားအတြင္းတြင္ သိသာထင္ရွားေသာ ေက်းလက္မွ ၿမိဳ႕ျပသို႔ေျပာင္းေရႊ႕မႈ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး 
မၾကာေသးမီက လူဦးေရအမ်ားအျပားကို ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းေစခဲ့ေသာ ၂ဝဝ၈ ဆိုင္ကလုန္းနာဂစ္ေၾကာင့္ အထူးသျဖင့္ ဧရာဝတီ 
ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚေဒသမွ လူအမ်ားအျပား ေျပာင္းေရႊ႕လာခဲ့သည္။ 

အကူးအေျပာင္းအစိုးရ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ၂ဝ၁၁ တြင္ စတင္ျခင္းသည္ ၿမိဳျပသို႔ေျပာင္းေရႊ႕အေျခခ်ေနေသာ 
အသိုင္းအဝိုင္း၏ စိတ္ေခၚမႈျပႆနာမ်ားကို ေရွးတန္းပို႔လိုက္သကဲ့သို႔ ျဖစ္ၿပီး၊ စီးပြားေရးဆုိင္ရာေျဖေလွ်ာ့ျခင္းမ်ားဆီသို႔ ဦးတည္သည့္ 
ေျခလွမ္းမ်ား လုပ္ေဆာင္လာေသာအခါ လြန္ခဲ့သည္ ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္းတြင္ ၿမိဳ႕ျပမ်ား၌ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ား 
ေပၚထြက္လာၾကသည္။

အသိုင္းအဝိုင္းအဖြဲ႕အစည္း၏ လူငယ္မ်ားသည္ ေရေျမျခားတြင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား သြားေရာက္ရွာေဖြၾကေသာေၾကာင့္ လယ္ယာ 
စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ျဖင့္ မိ႐ိုးဖလာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျပဳေနေသာ လူအေရအတြက္သည္ သိသာထင္ရွားစြာက်ဆင္းလာသည္။ 
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္၊ ၿမိဳ႕ျပမ်ား၏အနာဂတ္အတြက္ ႀကိဳတင္ၾကံစည္ထားမႈ မရွိသေလာက္ပင္ျဖစ္ၿပီး ျမဴနီစပယ္႐ံုးဌာနမ်ားကသာ အေျခခံ 
ၿမိဳ႕ျပဆိုင္ရာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေပးၾကၿပီး ၎တို႔တြင္ ၾကီးထြားတိုးတက္လာမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ အာဏာမရွိေပ။

ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ လ်င္ျမန္ေသာ ၿမိဳ႕ျပျဖစ္ထြန္းလာမႈ တို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံပံုရိပ္သည္ ပမာဏၾကီးမားစြာေျပာင္းလဲ 
လာေနေသာေၾကာင့္၊ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ အစိုးရ၏ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပမ်ားအတြင္း ေနထိုင္သူ 
မ်ား၏ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈကို ျမႇင့္တင္ေပးရန္ ျဖစ္သည္။ ဤတြင္ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ၿမိဳ႕သံုးၿမိဳ႕ရွိ ၿမိဳ႕နယ္ေလးခု (စီးပြားေရးၿမိဳ႕ေတာ္ 
ရန္ကုန္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ၂ ခုႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ကရင္ျပည္နယ္ရွိ ဘားအံၿမိဳ႕) တြင္ သုေတသနျပဳခဲ့သည္။

လက္ရွိၿမိဳ႕ျပလံုျခံဳေရးစိန္ေခၚမႈျပႆနာမ်ား

အသုိင္းအဝိုင္းအဖြဲ႔အစည္းအတြင္း လုံျခံဳစိတ္ခ်ရမႈအေပၚ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ေနလူထုႏွင့္ အာဏာပိုင္မ်ားမွ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈအေပၚ စိုးရိမ္ပူပန္ေနၾကေသာ ျပႆနာမ်ားမွာ ရာဇဝတ္မႈႏွင့္ 
မူးယစ္ေဆးသံုးစြဲျခင္း၊ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈမ်ား၊ တည္ေဆာက္ၿပီးေသာ အေဆာက္အအံုမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ အျခားျပႆနာမ်ား၊ 
လူမႈေရးမညီမွ်မႈမ်ား၊ တရားဥပေဒအရမဟုတ္သည့္ ေျဖရွင္းခ်က္မ်ား၊ ေရထုတ္စနစ္ ညံ့ဖ်င္းမႈမ်ား၊ အညစ္အေၾကးအစိုင္အခဲမ်ား၊ လမ္းမီး 
ႏွင့္ ၾကီးမားေသာပြဲလမ္းသဘင္မ်ားတြင္ လာေရာက္ေသာ ပရိသတ္အတြက္လံုျခံဳေရး တို႔ျဖစ္သည္။ အမိ်ဳးသမီးမ်ား စိုးရိမ္ေနၾကေသာ 
ကိစၥရပ္မ်ားမွာ အမ်ားျပည္သူေနရာတြင္ ညႇင္းပန္းေစာ္ကားခံရျခင္းႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေစာ္ကားခံရျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။

အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ၿမိဳ႕ျပလံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို သုေတသနလုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္၊ ေနရာအားလံုးရွိ 
ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သူမ်ားမွ တူညီသည့္ အခ်က္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို စိုးရိမ္ပူပန္ေနၾကၿပီး၊ အခ်ိဳ႕ျပႆနာမ်ားသည္ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုစီႏွင့္ 
ပိုမိုအေသးစိတ္ သက္ဆိုင္ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ ေတာင္ႀကီးႏွင့္ ဘားအံၿမိဳ႕ရွိ တခိ်ဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ မူးယစ္ေဆးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 
ျပႆနာမ်ားႏွင့္ လူငယ္မ်ား မူးယစ္ေဆးသံုးစြဲမႈကို တားျမစ္ျခင္းကို ပိုမိုအာ႐ံုစိုက္ၾကၿပီး ရန္ကုန္တြင္မူ လမ္းပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ အေထြေထြ 
ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို  ပိုမိုအာ႐ံုထားၾကသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ေတာင္ႀကီးတြင္မူ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈမ်ားျဖစ္ေလ့ရွိသည့္ ၿမိဳ႕ေတာ္၏ ႏွစ္စဥ္ 
မီးပံုးပ်ံပြဲတြင္ လူထုပရိသတ္လံုျခံဳေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ ကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းသည္ အေရးႀကီးဆံုးေသာ ၿမိဳ႕ျပလံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈ ျပႆနာမ်ားထဲမွ 
တစ္ခုျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အညစ္အေၾကးႏွင့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ဘားအံၿမိဳ႕တြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႏွင့္ လမ္းလံုျခံဳေရး 
ျပႆနာမ်ားသည္ တစ္ၿမိဳ႕ခ်င္းစီအလုိက္ ျပဳျပင္ေျဖရွင္းရမည့္ ျပႆနာမ်ားျဖစ္သည္။
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အစိုးရအဖြဲ႔မွ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ပံု နည္းလမ္းမ်ား
အသိုင္းအဝိုင္းအဖြဲ႔အစည္းတြင္းမွ ေကာက္ခံရရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအရ အခ်ိဳ႕ေသာျပႆနာမ်ားကို ေဒသတြင္းလံုျခံဳစိတ္ခ်မႈ 
ရရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္သူမ်ားမွ လက္ဦးမႈရယူေျဖရွင္းၾကၿပီး အခ်ိဳ႕အာဏာပိုင္မ်ားက ျဖစ္ပ်က္ၿပီးမွ ျပန္လည္တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။ 
ၿမိဳ႕နယ္ေလးခုရွိ ေျဖၾကားေပးသူမ်ားအရ ေဒသတြင္းလံုျခံဳစိတ္ခ်မႈရရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္သူမ်ားႏွင့္ လူထုၾကားတြင္ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈ 
ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းျခင္းႏွင့္ နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္း ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ခ်ိတ္ဆက္မႈမရွိေၾကာင့္ ေတြ႔ရသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္၊ 
လူထုသည္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ တာဝန္ႏွင့္ အခန္းက႑မ်ားကို နားလည္မႈမရွိဟု ေဒသတြင္းလံုျခံဳစိတ္ခ်မႈရရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္သူမ်ားမွ 
ေတြးထင္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဒသတြင္းလံုျခံဳစိတ္ခ်မႈရရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္သူမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပအဖဲြ႔အစည္း အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားကို 
ေပါင္းစပ္ေပးၿပီး၊ ေဒသတြင္း လံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားကို ပိုမိုနားလည္ေစကာ ၎တို႔ကို ေျဖရွင္းရန္ နည္းလမ္းမ်ားရွာေဖြႏိုင္မည့္ 
အခြင့္အေရးတစ္ခု ရွိေနသည္။

နယ္ပယ္အမ်ားအျပားကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ရန္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ္လည္း၊ အခ်ိဳ႕ကိစၥရပ္မ်ားကို ေျဖရွင္းျခင္းကပင္ မတူညီေသာ 
႐ံုးဌာနမ်ားကို ေပါင္းစပ္ေစၿပီး ၊ ဌာနမ်ားအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈပံုစံမ်ား ျဖစ္ေစကာ၊ ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕သြားႏိုင္ေသာ အုပ္စုလိုက္ပူးေပါင္း
လုပ္ေဆာင္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ရရွိေစပါသည္။ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနတြင္ ထင္ရွားသိသာေသာ ခ်ဳပ္ထိန္းႏိုင္မႈ 
အာဏာရွိသည္။ ဥပမာအေနျဖင့္ ေရႀကီးေရလ်ံမႈကို ႐ံုးဌာနမ်ားမွ တံု႔ျပန္လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၏ 
လမ္းညႊန္မႈေအာက္တြင္ ႐ံုးဌာနအသီးသီးမွ ကိစၥရပ္တစ္ခုကို ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ိဳးကဲ့သို႔ ျဖစ္သည္။ ဒုတိယဥပမာတစ္ခုမွာ ႐ိုးရာ 
ယဥ္ေက်းမႈပြဲေတာ္မ်ား က်င္းပရန္ ေဒသတြင္းလံုျခံဳစိတ္ခ်မႈရရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္သူမ်ားမွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ 
ေထြ/အုပ္၊ ရဲတပ္ဖဲြ႔မ်ား၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ကိစၥရပ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ေသာ အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ တခါတရံတြင္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ 
တပ္ဖဲြ႔မ်ားပါ ပူးေပါင္း၍ ပြဲေတာ္မ်ားကို စီစဥ္ၿပီး လူထုလံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈရွိေစမည္ျဖစ္သည္။ ၎တို႔တြင္ အထက္၌ ေဖာ္ျပၿပီးေသာ 
ေတာင္ႀကီးမီးပံုးပ်ံပြဲ၊ ဘားအံရွိ ကရင္ႏွစ္သစ္ကူးႏွင့္ သၾကၤန္ပြဲေတာ္မ်ား ပါဝင္သည္။

လမ္းပန္းတည္ေဆာက္မႈအေနအထားကို စိုးရိမ္မႈမ်ား (သို႔) လူငယ္မ်ားမူးယစ္ေဆးသံုးစြဲျခင္း တို႔ကဲ့သို႔ေသာ အျခားကိစၥရပ္မ်ားကို 
ေျဖရွင္းရာတြင္ ႐ံုးဌာနမ်ားႏွင့္ လူထုကို ပါဝင္ေဆြးေႏြးေစၿပီး ရရွိေသာရင္းျမစ္မ်ားကို အသံုးခ်ကာ ေျဖရွင္းႏိုင္သည့္ အခြင့္ 
အလမ္းမ်ားရွိသည္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားကုိ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား မျဖစ္ေပၚေစရန္ မူဝါဒခ်မွတ္ျခင္း
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လိင္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ ၿမိဳ႕ျပလံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈျပႆနာမ်ားကို လူထုမွ ပိုမိုသိရွိလာေစရန္ႀကိဳးစားၿပီး၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ 
မိန္းကေလးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအတြက္ အစိုးရ အာဏာပိုင္မ်ားမွ တိက်ေသာမဟာဗ်ဴဟာမ်ားခ်မွတ္ရန္ တြန္းအားေပးသည့္ 
အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား (CSO) မ်ားႏွင့္ NGO မ်ား တိုးပြားလာေနသည္။သို႔ေသာ္ ယေန႔အခ်ိန္ထိ၊ ၿမိဳ႕ျပဧရိယာမ်ားတြင္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား ေနထိုင္ရမႈဘဝကို အဆင့္ျမႇင့္ေပးမည့္၊ အဓိပၸါယ္ရွိေသာ မူဝါဒခ်မွတ္ေပးႏိုင္ရန္ အဆိုပါ အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ 
ေဒသတြင္းအာဏာပိုင္မ်ားအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အနည္းငယ္သာရွိေနေသးသည္။ 

ျခြင္းခ်က္အေနျဖင့္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ အမ်ိဳးသမီးအခြင့္ေရးႏွင့္ ကေလး 
ကာကြယ္ေစာင့္ရွာက္ေရး ျပႆနာမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ CSO မ်ား၊ INGO မ်ားႏွင့္ ပံုမွန္ထိေတြ႔မႈရွိသည္။ သို႔ေသာ္၊ 
ေထြ/အုပ္ ႏွင့္ အျခား ၿမိဳ႕နယ္ဆိုင္ရာပုဂိၢဳလ္မ်ားႏွင့္ ယွဥ္လွ်င္၊ ဝန္ၾကီးဌာနႏွင့္ ၎ေအာက္ရွိ လူမႈဝန္ထမ္းဌာနတို႔တြင္ လက္လမ္းမွီမႈ၊ 
ဘ႑ာေငြ ႏွင့္ အခြင့္အာဏာတို႔ နည္းပါးသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၎တို႔၏ အသံႏွင့္ အခန္းက႑သည္ ပို၍ပင္ အေရးပါလာေနသည္။ 

(ၿမိဳ႕နယ္တိုင္းတြင္တည္ရွိကာ အသိုင္းအဝိုင္းအဖြဲ႔အစည္းတြင္းမွ အမ်ိဳးသမီးအခ်ိဳ႕ အသင္းဝင္အျဖစ္ပါဝင္ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္၏ ဌာနဆိုင္ရာ အႀကီး 
အကဲမ်ား၏ ဇနီးမ်ားမွ ဦးေဆာင္ေသာ) ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသမီးေရးရာႏွင့္ မိခင္ႏွင့္ကေလးေစာင္ေရွာက္ေရးအသင္းတို႔မွလည္း CSO မ်ား၊ 
INGO မ်ားႏွင့္ ပံုမွန္ထိေတြ႔မႈရွိေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။ သို႔ေသာ္၊ ဤစနစ္သည္ လူထုလက္ခံသေဘာက်မႈ၊ ထိေရာက္မႈႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေပၚမူတည္၍ ကြာျခားမႈရွိႏိုင္သည္။

ရဲဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ၎တို႔ထံေရာက္ရွိလာေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားကို အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ျပန္လည္တံု႔ျပန္မႈမျပဳဟု 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားက ေျပာဆိုေလ့ရွိသည္။ ဤသို႔ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမရွိျခင္း၏ အဓိကအေၾကာင္းရင္းမွာ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေျခခံေသာ 
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အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို အေရးမလုပ္ပဲ ျဖစ္႐ိုးျဖစ္စဥ္ဟု သတ္မွတ္ထားေသာ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းတြင္း နက္ရိႈင္းစြာ ကိန္းေအာင္းေနေသာ ပံုမွန္
အျပဳအမူမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး၊ မ်ားေသာအားျဖင့္ အမိ်ဳးသားရဲဝန္ထမ္းမ်ားသည္ အဆိုပါအမႈမ်ားကို အေလးအနက္ထားေလ့မရွိပဲ အၾကမ္း 
ဖက္မႈမ်ားမွ လြတ္ေျမာက္လာေသာသူမ်ား ၾကံဳေတြ႔ရေသာ စိတ္ဒဏ္ရာကိုလည္း စာနာခံစားတတ္ျခင္းမရွိေပ။
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လူမႈဝန္ထမ္းဌာန

မီးသတ္ဌာနေထြအုပ္

ရဲတပ္ဖြဲ႕ စည္ပင္

ေဆာက္လုပ္ေရးဦးစီးဌာနစီမံ/ဘ႑ာ ဦးစီးဌာန

က်န္းမာေရး ဦးစီးဌာန

အဓိက အစိုးရ႐ံုးဌာနမ်ားႏွင့္ အေထာက္အကူေပးေရး ႐ံုးဌာနမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ရွည္လ်ားေသာ သမိုင္းေၾကာင္းရွိသည့္ စစ္အစိုးရပံုစံမ်ားႏွင့္ ပို၍ ဒီမိုကရက္တစ္ဆန္ေသာ အစိုးရတစ္ရပ္ဆီသို႔ 
ကူးေျပာင္းေသာ အေရြြ႕တို႔သည္ ႏိုင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ျပလံုျခံဳေရးအတြက္ အေျခခံျဖစ္သည္။ ကူးေျပာင္းမႈ၏ တစိတ္တပိုင္းအေနျဖင့္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ 
ၿမိဳ႕ျပဧရိယာ ၾကီးထြားတိုးတက္လာသည္ႏွင့္ အမွ်၊ ထိေရာက္ေသာမူဝါဒကို ေရးဆြဲၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္အတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
ပံုစံမ်ား တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ အလြန္ပင္အေရးၾကီးသည္။ ထုိ႔ျပင္ အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားသည္ ၿမိဳ႕ျပအဖြဲ႔အစည္း အသိုင္းအဝုိင္းမ်ားအတြက္ 
တာဝန္ရွိၿပီး၊ ၎အသိုင္းအဝိုင္းမ်ား၏ ကိစၥရပ္မ်ားကို ပူးေပါင္း၍ လက္ဦးမႈရယူေျဖရွင္းရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းကို အဆိုပါအာဏာပိုင္မ်ားမွ 
နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္းသည္ ၿမိဳ႕ျပမ်ားတြင္ ေအာင္ျမင္မႈရရွိရန္အတြက္ အဓိကအခ်က္ျဖစ္သည္။ 

ပိုမိုအားေကာင္းေသာ အရပ္ဘက္လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ မီဒီယာမ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေပၚထြက္လာေသာေၾကာင့္ အစိုးရအဖြဲ႔ကို 
ပိုမိုယံုၾကည္ စိတ္ခ်မႈရွိေစရန္ႏွင့္ ထိေရာက္စြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ တြန္းအားေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ 

ဤအေျပာင္းအလဲသည္ အရပ္ဘက္ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းကို ပိုမိုထိေတြ႔မႈရွိေစရန္ ပထမေျခလွမ္းျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ 
ၿမိဳ႕ေနလူထုႏွင့္ လက္ဦးမႈရယူကာ ထိေတြ႔ေဆာင္ရြက္ေသာအခါ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစႏိုင္မည့္ အခြင့္အေရးမ်ားစြာ 
ရွိေနသည္။

သီးျခားက႑မ်ားအတြက္ အေရးၾကီးေနရာတြင္ရွိေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းဌာနမ်ားႏွင့္ ၊ ၿမိဳ႕ျပမ်ားတြင္ အဓိကစီမံခန္႔ခြဲမႈလုပ္ေဆာင္ရမည့္ 
႐ံုးဌာန သံုးခုကို အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းမွေဖာ္ထုတ္ထားသည္။ ၎တို႔မွာ-

 z အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန (GAD)
 z စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မ်ား (DAO)/ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ
 z ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔ (MPF)
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အေထာက္အကူေပးေရး႐ံုးဌာနမ်ားတြင္ က်န္းမာေရး၊ လူမႈဝန္ထမ္း၊ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ေရးဝန္ၾကီးဌာနမ်ားကဲ့သို႔ ေဒသတြင္း႐ံုးဌာနမ်ားျဖင့္ 
တိုက္႐ိုက္လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ေသာ ဝန္ၾကီးဌာနမ်ား အျပင္၊ မီးသတ္ဌာနကဲ့သို႔ သမာ႐ိုးက် လံုျခံဳစိတ္ခ်ေရးကို ဦးစားေပးသည့္ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ 

ရဲတပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ GAD ႏွစ္ခုလံုးသည္ (ျမန္မာ့စစ္တပ္မွ တိုက္႐ိုက္ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ ဝန္ၾကီးဌာန သံုးခုထဲတြင္ ပါဝင္ေသာ) 
ျပည္ထဲေရးဝန္ၾကီးဌာနေအာက္တြင္ ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ အဆိုပါ အဖြဲ႔အစည္းႏွစ္ခုလံုးသည္ ရာဇဝင္ေၾကာင္းအရ ႏိုင္ငံသားတို႔၏ 
လံုျခံဳေရးထက္ ႏိုင္ငံ့လံုျခံဳေရးႏွင့္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးကို ပိုမိုဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။ အဖြဲ႔အစည္းႏွစ္ခုလံုးသည္ 
႐ံုးဌာနယဥ္ေက်းမႈကို ေျပာင္းလဲရန္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးအပ္သည့္ အပိုင္းကို ပိုမိုအေျခခံရန္ ေျခလွမ္းမ်ားစလာခဲ့ေသာ္လည္း၊ ေအာင္ျမင္ရန္ 
အခ်ိန္ယူရဦးမည္ျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၂ တြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား စတင္ခဲ့သည့္ အခ်ိန္မွစ၍၊ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ 
ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္တြင္ ဝန္ၾကီးဌာနမ်ား၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္သြားၿပီျဖစ္ၿပီး ၎တို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ျပည္နယ္ (သို႔) တိုင္း 
အစိုးရအဖြဲ႔သို႔ တိုက္႐ိုက္တင္ျပရၿပီျဖစ္သည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ၊ ၎တို႔ကိုလည္း ရာဇဝင္ေၾကာင္းအရ စစ္တပ္မွထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့ဖူးၿပီး 
ယခင္က နယ္စပ္ေရးရာဝန္ၾကီးဌာနေအာက္တြင္ ရွိခဲ့သည္။

အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန (GAD)

ေထြ/အုပ္သည္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ပံုစံမ်ားတြင္ အာဏာအရွိဆံုးျဖစ္ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈအမ်ားစုကို ခ်ိတ္ဆက္ညႇိႏႈိင္းေပးၿပီး 
ၿမိဳ႕နယ္ရဲစခန္းမ်ားအပါအဝင္၊ အျခားေသာဌာနမ်ား အားလံုးနီးပါးအေပၚ လႊမ္းမိုးအုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေက်းလက္ႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပရွိ ၿမိဳ႕နယ္တိုင္းတြင္ ေထြ/အုပ္႐ံုးမ်ားရွိၿပီး၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ကို ႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ အစိုးရ႐ံုးဌာနမ်ားမွ 
ျမန္မာႏိုင္ငံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏ အဓိကေထာက္တိုင္မ်ားအျဖစ္ သိနားလည္ထားၾကရမည္ျဖစ္သည္။

ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္၊ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားသည္ လူထုထံသို႔ တုိက္႐ိုက္ဝန္ေဆာင္မႈေပးရန္ အာ႐ံုမစိုက္ရေတာ့ပဲ 
၎တို႔၏ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြင္းရွိ အျခား႐ံုးဌာနမ်ားမွ လုပ္ေဆာင္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို နားလည္သေဘာေပါက္ၿပီး 
အျခားအဓိကဌာနမ်ားကို စုစည္းရသည့္ စီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ညွိႏႈိင္းေရးကိုသာ လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ 

စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မ်ား(DAOs)

စည္ပင္အဖြဲ႕မ်ား၏အခန္းက႑တြင္ မိလႅာစနစ္မွအစ  ၿမိဳ႕အတြက္ လမ္းမီးမ်ား စီမံေရးဆြဲျခင္းအလယ္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ားကို 
ကာကြယ္ျခင္းအဆံုး ၃၁ မ်ိဳးေသာ အေသးစိတ္ ျမဴနီစပယ္တာဝန္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ျခင္းတုိ႔ ပါဝင္သည္။ ထို႔ျပင္ ၎တို႔သည္ 
စားေသာက္ဆိုင္မ်ား အပါအဝင္ ေဒသတြင္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လိုင္စင္ထုတ္ေပးသူအျဖစ္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္ 
ပါဝင္ရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ လက္ေတြ႔တြင္ လမ္းတည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ အညစ္အေၾကးအစိုင္အခဲမ်ားအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္းတို႔
ကဲ့သို႔ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈအနည္းငယ္ကိုသာ အဆိုပါအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ျပဳလုပ္ေပးႏုိင္သည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ၿမိဳ႕ျပလံုျခံဳေရးအတြက္ 
မဟာဗ်ဴဟာက်က်ခ်ဥ္းကပ္ရာတြင္ အေရးၾကီးေသာ စီမံေရးဆြဲျခင္းသည္ သိသာထင္ရွားစြာေပ်ာက္ရွေနသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ 
ေထြ/အုပ္မွ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားၿပီး စည္ပင္အဖြဲ႕မ်ားသည္ ၿမိဳ႕ျပစီမံေရးဆြဲျခင္းကို ျပဳလုပ္ရန္အာဏာရွိသည္ဟူ၍ ခြဲျခားထား 
ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ၊ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မ်ားသည္ လူထုဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေပးရသူမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ 
၎တို႔သည္ လံုျခံဳေရးႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကိုပါ လုပ္ေဆာင္သူမ်ားျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ တည္ေဆာက္ 
ၿပီးေသာ ေနရာမ်ားႏွင့္ ေရပမာဏ၊ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း စီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္ အျခားေသာ ျမဴနီစပယ္လိုအပ္ခ်က္မ်ားသည္ ၿမိဳ႕ျပဧရိယာ၏ လံုျခံဳေရး 
ကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လိုအပ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

သုေတသနျပဳစဥ္အတြင္းတြင္၊ စည္ပင္သာယာဝန္ထမ္းမ်ားကိုယ္တိုင္ကပင္ ၿမိဳ႕ျပလံုျခံဳေရးစီမံခန္႔ခြဲသူမ်ားဟု ျမင္ရမည့္အစား ဝန္ေဆာင္မႈ 
ေပးသူမ်ားအျဖစ္သာ မိမိကိုယ္ကိုရႈျမင္ၾကေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။ သို႔ေသာ္၊ ၎တို႔၏အခြင့္အာဏာသည္ ၿမိဳ႕ျပဆိုင္ရာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ 
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ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး

လက္ေထာက္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး

ဌာနခြဲ - ၁
လက္ေထာက္ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးမွဴး

အဖြဲ႕ - ၁
ဝန္ထမ္းေရးရာ ဘ႑ာေငြႏွင့္စာရင္းအင္း

အဖြဲ႕ - ၁
ေဆြးေႏြးျခင္း
သတင္းပို႔ျခင္း
အဖြဲ႕ဖြဲ႕ျခင္း

သတင္းစကားရရွိျခင္း

အဖြဲ႕ - ၃
ဥပေဒေရးရာမ်ား စီမံခန္႔ခြဲျခင္း

လံုျခံဳေရး
ေက်းလက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး

ေျမယာႏွင့္ အခြန္ေကာက္ခံျခင္း ကိစၥမ်ား

အဖြဲ႕ - ၄
ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲျခင္း
အခြန္ေကာက္ခံျခင္း

အျခားဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ လႊဲအပ္ထားေသာ 
လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာရွိေသာ 

လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား

ဌာနခြဲ - ၂
လက္ေထာက္ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးမွဴး

အဖြဲ႕ - ၅
စီးပြားေရး
လူမႈေရး

အစိုးရ႐ံုးဌာနမ်ား၏ အလုပ္မ်ား

ဌာနခြဲ - ၃
လက္ေထာက္ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးမွဴး

အေသးစိတ္ဆက္ႏြယ္ေနေသာေၾကာင့္ ထိုသို႔ထင္ျမင္ၾကျခင္းမွာ မထူးဆန္းေပ။ စည္ပင္သာယာဝန္ထမ္းမ်ား တာဝန္ထမ္း 
ေဆာင္ၾကရာတြင္ စိတ္အားတက္ၾကြမႈ အေျခအေန အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိတတ္ၾကၿပီး မတူညီေသာ စည္ပင္ဌာနမ်ား၏လက္ဦးမႈရယူ၍ ျပႆနာ 
ေျဖရွင္းသည့္ စိတ္ေနသေဘာထားမ်ားႏွင့္ အရည္အေသြးမ်ားသည္ အရာရွိတစ္ဦးခ်င္းစီႏွင့္ဆိုင္ၿပီး ႐ံုးဌာနဖြဲ႔စည္းပံု (သို႔) ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ 
မဆိုင္ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ ဌာနဆိုင္ရာေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ ဦးေဆာင္ၿပီး၊ ေအာက္အဆင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားက ၎တို႔၏ တာဝန္မ်ားကို 
ထမ္းရြက္လိုၾကေသာ္လည္း ထို႔ထက္ပိုမို ေဆာင္ရြက္ၾကျခင္းမရွိေပ။ လူထုဆိုင္ရာဝန္ေဆာင္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ ရင္းျမစ္မ်ားလံုေလာက္စြာ 
မရွိျခင္းေၾကာင့္ ၎တို႔၏လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းကို ေဘာင္ခတ္က်ဥ္းေျမာင္းေစသည္ဟု ဝန္ထမ္းႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ 
တင္ျပၾကသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ (YCDC)
ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၱေလးတြင္ ထူးျခားၿပီးမတူညီေသာ ျမဴနီစပယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္မ်ားရွိသည္။ ရန္ကုန္တြင္ YCDC သည္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
အစိုးရအဖြဲ႔ေအာက္ရွိ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရေသာ္လည္း၊ ၎သည္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင္ရေသာ 
ေဒသတြင္းအစိုးရ မဟုတ္ေပ။ လက္ရွိတြင္ တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရမွ ခန္႔အပ္ထားေသာ၊ ဌာန ၂ဝ ကို ႀကီးၾကပ္သည့္ လူ ၅ ဦးမွ YCDC ကို 
စီမံခန္႔ခြဲေနသည္။ လက္ေတြ႔တြင္မူ ဌာနတစ္ခုစီ၏ တာဝန္မ်ားကို ေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္ ေလးဦးထဲမွ အဆိုပါနယ္ပယ္အတြင္းတြင္ 
အကၽြမ္းက်င္ဆံုးသူမွ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ဥပမာ- အင္ဂ်င္နီယာပညာရပ္အေၾကာင္း ေနာက္ခံသိရွိသည့္ ေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္မွ 
အင္ဂ်င္နီယာဌာနမ်ားကို ႀကီးၾကပ္ျခင္းမ်ိဳးျဖစ္သည္။ YCDC ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ (သို႔) ေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္ ၁ သည္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသ၏ 
ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ ဝန္ၾကီးအျဖစ္လညး္ တစ္ၿပိဳင္နက္တာဝန္ထမ္းေဆာင္သည္။ 

YCDC သည္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီဒအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ၄၅ ၿမိဳ႕နယ္ထဲမွ ၃၃ ၿမိဳ႕နယ္ကို စီမံခန္႔ခြဲသည္။ ၎တြင္ 
ျမဴနီစပယ္ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ အာ႐ံုစိုက္ထားေသာ ဌာနေပါင္း ၂ဝ ရွိသည္။ ၿမိဳ႕ျပလံုျခံဳမႈႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ဆက္စပ္ေနေသာ 
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ဒု-ညႊန္ၾကားေရးမွဴး

(အမႈေဆာင္အရာရွိ)

စီမံခန္႔ခြဲမႈ အဖြဲ႕ခြဲ အင္ဂ်င္နီယာအဖြဲ႕

လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး အင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္

အရာရွိ

စီမံခန္႔ခြဲမႈ

လက္ေထာက္
အင္ဂ်င္နီယာ

လက္ေထာက္
အင္ဂ်င္နီယာ (စက္႐ံု)

အသားေစ်း

စာရင္းစစ္ျခင္း

ၿမိဳ႕ျပ

သန္႔ရွင္းေရး

ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္း

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း

ေက်းလက္

အခြန္

က်န္းမာေရး

ေရ၊ မီး၊ ပန္းျခံ

လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားမွာ- 
 z အင္ဂ်င္နီယာဌာန(ေရႏွင့္ မိလႅာစနစ္) မွတဆင့္ ေရစီမံခန္႔ခြဲျခင္း။
 z အညစ္အေၾကးထိန္းခ်ဳပ္သန္႔စင္ေရးဌာနမွ တဆင့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား သိမ္းဆည္းျခင္း။
 z အင္ဂ်င္နီယာဌာန (အေဆာက္အအံုမ်ား) မွတဆင့္ ေျမယာအသံုးခ်မႈကို စီမံေရးဆြဲျခင္း။
 z ၿမိဳ႕ျပစီမံေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲေရးဌာနမွ တဆင့္ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲျခင္း။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို YCDCစီမံခန္႔ခြဲေရးဌာန ေအာက္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ႐ံုး (ၿမိဳ႕နယ္ 
YCDC) မွ စီမံခန္႔ခြဲသည္။ ၎ကို ၿမိဳ႕နယ္အမႈေဆာင္အရာရွိမွ ခရုိင္လက္ေထာက္ဦးစီးဌာနထံသို႔ အစီရင္ခံျခင္းျဖင့္ ဦးေဆာင္မႈျပဳသည္။ 
လက္ေတြ႔တြင္မူ၊ အမႈေဆာင္အရာရွိ (EO) သည္ YCDC တြင္ရွိေသာ စီမံခန္႔ခြဲေရးဦးစီးဌာနသို႔ အစီရင္ခံေနျခင္းျဖစ္သည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔(MPF)

ျပည္ထဲေရးဝန္ၾကီးဌာန၏ လက္ေအာက္တြင္လည္ပတ္ေနေသာ ျမန္မာ့ရဲတပ္ဖြဲ႔ (MPF)သည္ ၿမိဳ႕ျပလံုျခံဳေရးကို တုိးတက္ေအာင္ 
ျပဳလုပ္ရာတြင္ ထင္ရွားၿပီး၊ အေရးပါေသာအခန္းက႑မွ ပါဝင္သည္။ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းရွိ ပမာဏ သိသာထင္ရွားေသာ ရဲတပ္ဖြဲ႔မ်ားမွာ 
ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႔တို႔ျဖစ္ၿပီး ၎တို႔ေအာက္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္စီမံခန္႔ခြဲေရး႐ံုးမ်ားမွ လည္ပတ္ေနၾကသည္။ ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႔မ်ားကို ရဲမွဴးမွ 
အခြဲသံုးခုျဖင့္ တစ္ဖက္ပါပံုအတိုင္း ကြပ္ကဲအုပ္ခ်ဳပ္သည္။
ၿမိဳ႕နယ္ရဲစခန္း၏အဓိကတာဝန္ႏွင့္လုပ္ငန္းမ်ားမွာ-

 z မႈခင္းမ်ားကိုတားဆီးျခင္း
 z မႈခင္းမ်ားကို စံုစမ္းျခင္း
 z တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈကို ထိန္းသိမ္းျခင္း
 z လူထုလံုျခံဳမႈရွိေစရန္ ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ျခင္း
 z မူးယစ္ေဆးဝါးေရာင္းဝယ္မႈကို တားဆီးပေပ်ာက္ေစျခင္း
 z လူထု၏ အေထြေထြကိစၥရပ္မ်ားကို ကူညီေပးရန္

ၿမိဳ႕နယ္ရဲစခန္းမ်ားႏွင့္အတူ၊ ယာဥ္ထိန္းရဲ၊ ဧည့္လမ္းညႊန္ရဲ၊ သစ္ေတာရဲ၊ နယ္စပ္ကာကြယ္ေရးရဲ ႏွင့္ မူးယစ္တပ္ဖြဲ႔ (DED)၊ 
မႈခင္းစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးတပ္ဖြဲ႔ (CID) ႏွင့္ အထူးရဲတပ္ဖြဲ႔မ်ားပါဝင္သည့္ အထူး MPF အဖြဲ႔ ၁၄ ဖြဲ႔လည္းရွိသည္။ ၎အဖြဲ႔မ်ားကို 
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ၿမိဳ႕နယ္ရဲမွဴး

ဝန္ထမ္းဦးစီးမွဴး

ဒုတိယရဲအုပ္ - တာဝန္ခံ (၁)
ရဲတပ္ၾကပ္ႀကီး - ရာဇဝတ္မႈ (၂)

ဝန္ထမ္း - သတင္းစကား
ပို႔ေဆာင္ျခင္း (၁)

ဒုတိယရဲအုပ္ - တာဝန္ခံ (၁)
အထူး ရဲတပ္ၾကပ္ႀကီး (၁)

ယာဥ္ေမာင္း ရဲတပ္ၾကပ္ႀကီး (၂)
လက္ေအာက္ဝန္ထမ္း- 

မွတ္တမ္းယူသူ (၂)
အကူ (၁)

အႀကီးတန္းစာေရး - စာရင္းစစ္ (၁)
အငယ္တန္းစာေရး - စာရင္းစစ္ (၂)

ရဲအုပ္ - တာဝန္ခံ (၁)
ဒုတိယရဲအုပ္ - မႈခင္းတာဝန္ခံ

အထူးရဲ/ဗ်ဴ႐ို မႈခင္းမွတ္တမ္းမ်ား

ေလ့လာရာတြင္ အဆိုပါအဖြဲ႔မ်ားကို ေလ့က်င့္ေပးျခင္းႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး၊ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ အဂၤလိပ္စာစြမ္းရည္ ကဲ့သို႔ေသာရင္းျမစ္
မ်ားေထာက္ပံ့ရာတြင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစမည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။ 

၎အထူးအဖြဲ႔မ်ားထဲတြင္၊ လုိင္စင္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို လိုက္နာေစျခင္း၊ လမ္းလံုျခံဳေရးႏွင့္ ပက္သက္သည္မ်ားကို 
လူထုအားသိရွိေစျခင္း၊ ယာဥ္ႏွင့္ဆုိင္ေသာ မေတာ္တဆမႈမ်ားႏွင့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္း၊ လမ္းစည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာ 
ေစျခင္း၊ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈႏွင့္ ယာဥ္ေၾကာၾကပ္တည္းမႈမ်ားကို တားဆီးေပးျခင္း စသည္တို႔အတြက္ တာဝန္ရွိေသာ ယာဥ္ထိန္းရဲ 
မ်ားသည္ ၿမိဳ႕ျပလံုျခံဳေရးအတြက္ ပိုမိုဆက္စပ္ေသာ လုပ္ေဆာင္သူမ်ားျဖစ္သည္။ အထက္ပါ ကိစၥရပ္မ်ားကို ျပဳလုပ္ရန္ အျခား 
ရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္သာမက သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ံုးမ်ားႏွင့္ပါ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္သည္။

သို႔ေသာ္ ဤအဖြဲ႔အစည္းသည္ ျခစားမႈမ်ားရွိသည္ ဟူေသာယူဆမႈေၾကာင့္ လူထုအျမင္တြင္ ဂုဏ္သိကၡာ အနည္းငယ္သာရွိသည္။ 
ယာဥ္ထိန္းရဲမ်ားကို ေထာက္ကူေပးမည့္ နည္းပညာရင္းျမစ္ႏွင့္ ပစၥည္းမ်ားမရွိဟုတင္ျပၾကသည္။ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္တို႔တြင္ 
ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ရဲတပ္ဖြဲ႔ (CDPF)မ်ားလည္းရွိသည္။ ၎တို႔ကို ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ ယူဆေသာ္လည္း၊ 
၎တို႔ကို ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္မ်ားမွ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ကာ သီးျခားလည္ပတ္သည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းမ်ားကဲ့သို႔ပင္ စည္ပင္ရဲမ်ားသည္ 
ရာဇဝတ္မႈမ်ား တားဆီးကာကြယ္ရန္ကိုသာမက ပန္းျခံမ်ားႏွင့္ ေစ်းဆိုင္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ အိုးအိမ္မဲ့ေနထိုင္မႈကို တားဆီးျခင္း 
ျပဳလုပ္ရန္ကိုပါ အခြင့္အာဏာရွိသည္။

အေထာက္အကူေပးေရး ႐ံုးဌာနမ်ား

၎တို႔တြင္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ က်န္းမာေရး တို႔ကဲ့သို႔ေသာ ဝန္ၾကီးဌာနမ်ားႏွင့္ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔ကဲ့သို႔ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ အဓိက လုပ္ငန္း 
ေဆာင္ရြက္သူမ်ား ရွိသည္။ သို႔ေသာ္၊ ၎အဖြဲ႔မ်ားသည္ အေရွ႕တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးေသာ ႐ံုးဌာန သံုးခု၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ (သို႔) အကူအညီ 
ေတာင္းခံခ်က္ (သို႔) ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားျဖင့္သာ လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ၎တို႔တြင္-

 z လူမႈဝန္ထမ္းဌာန (DSW)- လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ၾကီးဌာန ေအာက္တြင္ရွိေသာ လူ/
ကယ္/ျပန္ သည္ လူမႈဝန္ထမ္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ား  ျပဳလုပ္ေပးရန္ အဓိကဆံုမွတ္ျဖစ္သည္။ ၎တြင္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ကိုယ္စားလွယ္မရွိပဲ 
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ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ တာဝန္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေသာ တိုင္းညႊန္ၾကားေရးမွဴးမွ ဦးေဆာင္မည္ျဖစ္သည္။  ေထြ/အုပ္ ၾကည့္ရႈမႈ 
ေအာက္တြင္မဟုတ္ပဲ လြတ္လပ္စြာလည္ပတ္ေသာေၾကာင့္ မတူညီေသာလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သူမ်ားႏွင့္ လုပ္ကိုင္ရာတြင္ 
ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ CSO မ်ား၊ INGO မ်ား၊ UN ႐ံုးဌာနမ်ားႏွင့္ ပိုမိုအားေကာင္းစြာ 
ခ်ိတ္ဆက္မိေစႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

 z မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔ - မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔သည္ ၿမိဳ႕နယ္လံုျခံဳေရးကြန္ယက္ႏွင့္ ခြဲထုတ္၍မရေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ၎သည္ 
မီးေလာင္မႈႏွင့္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ားကို တားဆီးကာကြယ္ျခင္း၊ လူထု၏အသက္၊ အိုးအိမ္၊ စည္းစိမ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ 
အရင္းအႏွီးမ်ားကို ေစာင္းေရွာက္မည္ဟူေသာ လံုျခံဳေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တြင္ 
မီးသတ္ျခင္း၊ ကယ္ဆယ္ျခင္း၊ မီးေဘးမွ ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ တားဆီးျခင္းတို႔အတြက္ တာဝန္ရွိေသာ ဦးစီးမွဴး တစ္ဦးႏွင့္ 
လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး (လက္ေထာက္ဦးစီးမွဴး) သံုးဦး ရွိမည္။ ၿမိဳ႕နယ္မီးသတ္ဌာနမ်ားသည္ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ 
မီးေဘးအႏၲရာယ္သိရွိရန္ ေလ့က်င့္ေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ၿပီး၊ ပြဲေတာ္မ်ားႏွင့္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ားကဲ့သို႔ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ 
ရဲတပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ကူညီေပးႏိုင္သည္။

 z စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ေရးဌာန -ၿမိဳ႕နယ္စီမံကိန္းဌာနသည္ တိုင္းစီမံကိန္းဌာန၏ ေယဘုယ်လမ္းညႊန္မႈ ေအာက္တြင္ရွိၿပီး ၎သည္ 
ၿမိဳ႕နယ္ဌာနမ်ားအားလံုး၏ ဘ႑ာေငြမ်ားကို စုစည္းကိုင္တြယ္ရသည့္ တာဝန္ရွိေသာေၾကာင့္ အေတာ္အတန္ က်ယ္ျပန္႔စြာ 
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အဆိုပါဌာနသည္ အျခားေသာ လံုျခံဳေရးႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ ဌာနမ်ားႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ခ်ိတ္ဆ
က္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ စုစည္းေပးသည့္ အဓိကက်ေသာ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္လာသည္။ ဤၿမိဳ႕နယ္စီမံကိန္းဌာနကို တိုင္းစီမံခန္႔ခြဲေရး 
ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ထံသို႔အစီရင္ခံေသာ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးတစ္ဦး မွစီမံကြပ္ကဲမည္ျဖစ္သည္။

 z ေဆာက္လုပ္ေရးဌာန (DOC) -လမ္းမ်ား၊ တံတားမ်ား အပါအဝင္ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားကို ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ 
တည္ေဆာက္ျခင္း တာဝန္မ်ားရွိေသာေၾကာင့္ ၿမိဳ႕နယ္ DOCတြင္္ ၿမိဳ႕ျပလံုျခံဳေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား ရွိသည္။ 
ၿမိဳ႕နယ္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးသည္ တိုင္းေဆာက္လုပ္ေရးညႊန္ၾကားေရးမွဴးထံသို႔ အစီရင္ခံရမည္ျဖစ္သည္။

 z က်န္းမာေရးဌာန (DOH) - ၿမိဳ႕နယ္ DOHသည္ လူထု၏က်န္းမာေရးအတြက္ အေရးပါေသာ အခန္းက႑မွ ပါဝင္သည္။ ၎ကို 
ေဆးဝါးဆိုင္ရာႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈတာဝန္မ်ား သာမက အေျခခံက်န္းမာေရးအခ်က္အလက္မ်ားကိုပါ ေကာက္ယူရန္တာဝန္ရွိေသာ 
ၿမိဳ႕နယ္ေဆးဝါးအရာရွိ (TMO) မွ ဦးေဆာင္မည္ျဖစ္သည္။ ၎ႏွင့္ ရာထူးတူသူ ၿမိဳ႕နယ္က်န္းမာေရးအရာရွိ (THO)သည္ 
အလံုးစံုေသာ လူထုက်န္းမာေရး ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ေဆးဝါးေထာက္ပံ့မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ ဦးစီးရမည္ျဖစ္သည္။

ျပႆနာေပၚမူတည္၍၊ ရႈပ္ေထြးေသာ လံုျခံဳေရးျပႆနာမ်ားကို ကိစၥရပ္တစ္ခုတည္းအေနျဖင့္ ေျဖရွင္းလွ်င္ ပိုမိုေအာင္ျမင္စြာေျဖရွင္းႏိုင္ေျခ
ရွိေသာၾကာင့္ ၊ ပညာေရး၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ တရားေရးတို႔ကဲ့ေသာ အျခားဌာနမ်ားႏွင့္လညး္ ဆက္စပ္လုပ္ေဆာင္ရႏိုင္သည္။

႐ံုးဌာနမ်ားအၾကားပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး စတင္ခဲ့သည့္ အခ်ိန္မွစ၍၊ ၿမိဳ႕ျပဧရိယာမ်ားတြင္ ေဒသတြင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ံုးဌာနမ်ား၏ ပူးေပါင္း 
လုပ္ေဆာင္မႈလည္း ေျပာင္းလဲလာခဲ့သည္။ ႐ံုးဌာနမ်ားအၾကားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈသို႔ ဦးတည္ေသာေျခလွမ္းမ်ားသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ
လကၡဏာေဆာင္ေသာ္လည္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ျပဧရိယာမ်ား၏ အနာဂတ္လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္စည္းေပးႏိုင္ရန္မွာ၊ ထိုပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ထပ္မံတိုးျမႇင့္၍၊ အဓိကလႊမ္းမိုးမႈရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ပိုမိုပါဝင္ႏိုင္ေစရန္၊ ၎ေျခလွမ္းမ်ားကို ႐ံုးဌာနတည္ေဆာက္ပံု 
အေပၚမူတည္၍ အေျချပဳ က်ယ္ျပန္႔ကာ အားေကာင္းလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။

ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တြင္၊ ႐ံုးဌာနမ်ားအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ အဓိကယႏၱရားမွာ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီျဖစ္ၿပီး၊ အဆင့္အျမင္ဆံုးမွာ ၿမိဳ႕
နယ္စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီျဖစ္သည္။ တိက်ေသာ စိန္ေခၚမႈျပႆနာမ်ားအတြက္ အသင့္ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ႐ံုးဌာနမ်ား၊ လုပ္ငန္း 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အေရးေပၚေကာ္မတီမ်ားလည္းရွိသည္။ သို႔ေသာ္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု အျပန္အလွန္ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ 
ေကာ္မတီမ်ားအလြန္မ်ားလြန္းျခင္း ကဲ့သို႔ေသာ အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ၎တို႔၏ ထိေရာက္မႈသည္ အကန္႔အသတ္ရွိေနသည္။ 

မတူကြဲျပားေသာ ေကာ္မတီကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ အျခားေကာ္မတီမ်ားတြင္လည္း ပါဝင္ေနေသာေၾကာင့္ ၎တို႔၏ အခန္းက႑ႏွင့္ 
တာဝန္မ်ားကို ပိုမိုရႈပ္ေထြးေစၿပီး ၎ေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္တုိ႔၏ အခ်ိန္မ်ားလည္း အလြန္ကုန္မည္ျဖစ္သည္။ ေကာ္မတီမ်ား၊ ေကာ္မတီ 
အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးစီႏွင့္ ၎တို႔ပါဝင္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္ ဘ႑ာေငြ အကန္႔အသတ္ရွိေနျခင္းကလည္း စိန္ေခၚမႈျပႆနာမ်ားကို 
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ပိုမိုျဖစ္ေပၚေစသည္။ ေကာ္မတီအစည္းအေဝးမ်ားကို အမ်ားအားျဖင့္၊ လစဥ္ျပဳလုပ္ေလ့ရွိၿပီး၊ ၿမိဳ႕နယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ 
ဌာနေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ပံုမွန္စည္းေဝးၾကမည္ ျဖစ္သည္။

ျခံဳငံုသံုးသပ္လွ်င္၊ ကြင္းဆင္းသုေတသနျပဳစဥ္ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ျပဳလုပ္ေသာ အင္တာဗ်ဴးမ်ားမွ ညႊန္ျပေနသည္မွာ၊ ထိုသို႔ေသာ 
ေကာ္မတီမ်ားေတြ႔ဆံုၿပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္သည့္ပံုစံျဖင့္ ႐ံုးဌာနမ်ားအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတြင္၊ အစည္းအေဝး 
စည္းမ်ဥ္းပံုစံမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး မတူညီေသာရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ရာမွ ရရွိေသာ ေျဖရွင္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အၾကံဉာဏ္မ်ားကို 
လက္ခံလွ်င္ ပို၍ လုပ္ငန္းတြင္က်ယ္မည္ျဖစ္သည္။
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ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိ႐ံုးဌာနဖြဲ႔စည္းပံုေပၚတြင္ ၿမိဳ႕ျပလံုျခံဳေရးျပႆနာမ်ား ေျဖရွင္းရန္အတြက္ ခုိင္မာေသာ အေျခခံအုတ္ျမစ္မ်ား 
တည္ေဆာက္ႏိုင္သည္။ ႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား အပါအဝင္ အားလံုး၏အက်ိဳးအတြက္ ၿမိဳ႕ျပလံုျခံဳေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈ 
ယႏၱရားမ်ားကို ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

႐ံုးဌာနမ်ားအၾကား ပိုမိုပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ေကာ္မတီမ်ားကိုအဆင့္ျမႇင့္ျခင္း

လက္ရွိေကာ္မတီဖဲြ႔စည္းပံုမ်ားသည္ အသံုးဝင္ေသာ္လည္း ၿမိဳ႕့ျပလံုျခံဳေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ျပႆနာမ်ားအေပၚ လုပ္ကိုင္ေျဖရွင္းေနသည့္
သူမ်ားကို စုစည္းေပါင္းစပ္ေပးရာတြင္မူ အားနည္းေသာ ယႏၱရားမ်ားျဖစ္ေနေသးသည္။ ေကာ္မတီမ်ားသည္ ၿမိဳ႕ျပေနရာမ်ားတြင္ 
ၾကံဳေတြ႔ေနရေသာ လံုျခံဳေရးစိန္ေခၚမႈျပႆနာမ်ားကို သိရွိေစသည့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစၿပီး၊ အျမင့္ဆံုး အဆင့္အေနျဖင့္ 
လံုျခံဳေရးျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေနေသာ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံရန္ နည္းလမ္းမ်ားကို လူထုမ်ားအား 
သိရွိသြားေစႏိုင္သည္။ ယေန႔အခ်ိန္ထိတြင္၊ ၿမိဳ႕ေနလူထု၏ လံုျခံဳေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ပိုမိုျဖည့္စည္းေပးႏိုင္ရန္၊ ေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ 
၎တို႔လုပ္ငန္းလည္ပတ္ပံုမ်ားကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစႏိုင္မည့္ ေနရာမ်ားရွိေနေသးသည္ဟု သုေတသနျပဳခ်က္မွ ေတြ႔ရွိရသည္။ 
ဤတြင္ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုခ်င္းတြင္ရွိေသာ ေကာ္မတီအေရအတြက္ကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ အသုိင္းအဝိုင္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေပၚ အေကာင္းဆံုး 
ဝန္ေဆာင္မႈေပးရန္ စိတ္ပိုင္းျဖတ္ထားေသာသူမ်ားကို (ေနရာထပ္ သို႕ အၾကားလပ္မႈမရွိေသာ) ရွင္းလင္းသည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားေပး
အပ္ျခင္း တို႔ပါဝင္သည္။ ရွင္းလင္းေသာလုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာရွိသည့့္ ေကာ္မတီအနည္းစုသည္ အသိုင္းအဝိုင္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ လံုျခံဳေရး 
ကိစၥရပ္မ်ားအလိုက္ မည္သည့္႐ံုးဌာနသု႔ိ ခ်ဥ္းကပ္ရမည္ကို ပိုမိုနားလည္လာေစႏိုင္ေသာေၾကာင့္ လူထုမွ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္မႈကို တိုးတက္ 
ေစႏိုင္သည္။

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္၊ ေကာ္မတီအနည္းငယ္၏နယ္ပယ္ကို ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္းျဖင့္၊ ၎တို႔သည္ ယခုမၾကာခဏေတြ႔ျမင္ေနရေသာ ေရတိုေျဖ 
ရွင္းနည္း ကိုရွာေဖြျပဳလုပ္ေနၾကမည့္အစား၊ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈမရွိေစသည့္ သိမ္ေမြ႔ေသာ ေမာင္းႏွင္အားမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္လာၾကၿပီး 
ၿမိဳ႕ျပလံုျခံဳေရးျပႆနာမ်ားကို ပို၍ မဟာဗ်ဴဟာက်က် ကိုင္တြယ္လာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ေကာ္မတီမ်ားကို စုစည္းလိုက္ျခင္းေၾကာင့္ 
က်န္ေသာ႐ံုးဌာနမ်ားအတြက္ ဘ႑ာေငြပိုမိုရရွိေစႏိုင္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီမ်ားကို ဘ႑ာေငြေထာက္ပံ့မည့္ 
နည္းလမ္းအား ျပန္လည္ပံုေဖာ္ရာတြင္ ျပည္နယ္၊ တိုင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္မ်ာႏွင့္ ပိုမိုထိေတြ႔ရန္လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ 

အဆံုးတြင္မူ ထိေရာက္ကာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား ပို၍ ျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ ေကာ္မတီဖြဲ႔စည္းပုံသည္ တာဝန္မ်ားကို ရွင္းလင္းစြာ 
ပိုင္းျခားသတ္မွတ္ေပးၿပီး၊ ထိုသို႔အႀကိမ္မ်ားစြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ႐ံုးဌာနမ်ားအၾကား ယံုၾကည္မႈကို တည္ေဆာက္ႏိုင္သည္။

အစိုးရအဖြဲ႔ႏွင့္ လူမႈအသုိင္းအဝိုင္းအၾကား အျပန္အလွန္ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈ

သုေတသနျပဳခ်က္မွ ေတြ႔ရွိေသာ သိသာထင္ရွားသည့္ အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္ေသာအခ်က္မွာ၊ အစိုးရအဖြဲ႔ႏွင့္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံရေသာ 
အသုိင္းအဝိုင္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပလူထုမ်ားမွ အစိုးရအဖြဲ႔သည္ လူထုလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ပိုမိုတံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေပးလာသည္ဟု 
ေတြးျမင္လာၾကျခင္းျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ၿမိဳ႕ေနလူထုႏွင့္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔စြာ ထိေတြ႔ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကေသာ GAD ႏွင့္ 
DAO မ်ား၏ လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ သိသာထင္ရွားစြာေတြ႔ႏိုင္သည္။ သို႔ရာတြင္ လက္ရွိပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားသည္ 
ျဖစ္ရပ္ (သို႔) ျပႆနာတစ္ခုေၾကာင့္ ႀကိဳတင္ၾကံစည္ထားျခင္းမရွိဘဲ လိုအပ္၍ အေရးေပၚပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ေနၾကရေသာေၾကာင့္ 
ထပ္မံအဆင့္ျမႇင့္ႏိုင္မည့္ ေနရာမ်ားရွိေသးသည္။ ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ ပံုမွန္အခ်ိန္ဇယားျပဳလုပ္ထားေသာ ၾကားနာျခင္းမ်ား (သို႔) ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမတြင္ 
ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းတို႔ကဲ့သို႔ေသာ၊ အစိုးရအဖြဲ႔ႏွင့္ အသိုင္းအဝိုင္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား ပံုမွန္ေတြ႔ဆံုသည့္ ဖြဲ႔စည္းပံုမ်ိဳးုကို 
တည္ေဆာက္ျခင္းသည္ အစိုးရမွထပ္မံျပဳလုပ္ရမည့္ အေရးၾကီးေသာ ေျခလွမ္းျဖစ္သည္။
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လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ျပဧရိယာမ်ားတြင္ တံု႔ျပန္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ တရားဝင္အသိုင္းအဝိုင္းအဖြဲ႔အစည္း ယႏၱရားမ်ား (သို႔) ေဒသတြင္း 
အစိုးရအဖြဲ႔ကို ကူညီေပးမည့္ စိတ္ဝင္စားေသာအုပ္စုမ်ား  နည္းပါးေနဆဲျဖစ္သည္။ လမ္း (သု႔ိ) ရပ္ကြက္အဆင့္တြင္၊ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းအ
ဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ တိက်ေသာ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ တစ္ခါတစ္ရံ စိတ္ဓာတ္တက္ၾကြလာေလ့ရွိေသာ္လည္း၊ တစ္ၿမိဳ႕လံုးအတြက္ 
(သို႔) ထင္ရွားေသာ ကိုယ္စားလွယ္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းအဖြဲ႔မ်ား နည္းပါးေနေသးသည္။ ရပ္ကြက္ေစာင့္ၾကည့္ေရး (သို႔) 
အိမ္ပိုင္ရွင္မ်ားအသင္းတို႔သည္ အျခားအေၾကာင္းအရာက႑မ်ားမွ ထိုသို႔ေသာအဖြဲ႔မ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း၊ ၎အဖြဲ႔မ်ားတြင္ 
လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားမွ လံုျခံဳေရး ဆိုင္ရာစိုးရိမ္မႈမ်ားကို ပူးေပါင္းေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ၿပီး ၊ စနစ္တက်ဖြဲ႔စည္းထားေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖစ္သည္။ 
ထို႔ျပင္၎တို႔သည္ အစိုးရအဖြဲ႔ႏွင့္ ထိေတြ႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လူထုမွစုေပါင္းလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္  ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျပဳလုပ္ေပးေသာေၾကာင့္ 
အစိုးရအဖြဲ႔မွ ၿမိဳ႕ေနလူထုမ်ားႏွင့္ ပိုမိုလြယ္ကူစြာ တိုက္႐ိုက္ညိွႏႈိင္းလုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည္။ 

အေထာက္အထားအေျချပဳစနစ္ကို ဖြံ႕ၿဖိဳးေစျခင္း

ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ၊ အဓိကအာဏာပိုင္အမ်ားစုသည္ ၿမိဳ႕နယ္လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ သက္ေသမ်ားကို ပို
မိုေကာင္းမြန္စြာအသံုးျပႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္းရွိသည္။ ႐ံုးဌာနမ်ားအၾကား ဆက္သြယ္ေျပာဆိုေဆြးေႏြးသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ 
ပိုမိုအားေကာင္းခိုင္မာသည့္ စုစည္းထားေသာ သက္ေသအေျခတစ္ခုရရွိရန္ ပိုမိုလြယ္ကူေစသည္။ အားနည္းေသာ 
သက္ေသအေျခတစ္ခုတြင္၊ မွ်ေဝထားသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ျပတ္လပ္ေနၿပီး ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းႏွင့္ အသိုင္းအဝိုင္းအဖြဲ႔အစည္း၏ 
အေတြးအျမင္ အၾကားတြင္ ကြာဟမႈမ်ားျဖစ္ေစကာ၊ ၎အခ်က္မ်ားသည္ စုေပါင္း၍ ျပႆနာကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ အေျဖရွာရာ၌ 
စြမ္းေဆာင္ရည္ေလ်ာ့နည္းေစသည္။ မွ်ေဝထားေသာ သက္ေသအေျခတစ္ခုကို တည္ေထာင္ၿပီး အခ်က္အလက္မ်ားကို အေျခခံကာ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျပဳလုပ္သည့္ စနစ္မ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္၊ အခ်က္အလက္ကို အသံုးျပဳရသူမ်ားႏွင့္ စုေဆင္းေပးရသူမ်ားအၾကားတြင္ 
လုပ္ငန္းဆိုင္ရာအရ ပိုမိုရင္းႏွီးလာၿပီး၊  အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ ဆံုးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ရသူမ်ားအၾကား ညွိႏႈိင္းခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈကို တိုးတက္
အဆင့္ျမင့္ေစႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 
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ၿမိဳ႕ျပလံုျခံဳေရးကို တိုးတက္အဆင့္ျမႇင့္ရန္မွာ တစ္ကမၻာလံုးအတြက္ စိန္ေခၚမႈျပႆနာျဖစ္ၿပီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ 
ႏိုင္ငံတကာအတြ႔အၾကံဳမ်ားမွ အေကာင္း၊အဆိုးမ်ားကို ေလ့လာႏိုင္သည္။ ၿမိဳ႕ျပလံုျခံဳေရးသည္ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အေရးၾကီးေသာ 
အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး၊ ၎ကို ရရွိရန္ သက္ဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ံုးဌာန ဖြဲ႔စည္းပံုမ်ားႏွင့္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားအၾကားတြင္ 
ခိုင္မာေသာ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ဆက္ဆံမႈတစ္ခုရွိရန္ လိုအပ္သည္ဟူေသာအခ်က္ကို ပိုမိုလက္ခံလာၾကၿပီျဖစ္သည္။

တစ္ကမၻာလံုးအေနျဖင့္၊ လံုျခံဳေရးသည္ ေရရွည္ၿမိဳ႕ျပဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာ ေရွ႕ဦးအေျခအေနျဖစ္သည္သာမက၊ ၎ကို 
ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း (သို႔) လိုက္နာေဆာင္ရြက္ေစျခင္း တစ္ခုတည္းျဖင့္သာ မရရွိႏိုင္ေၾကာင္းကိုပါ ထင္ရွားစြာေတြ႔ရသည္။ 
ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း မဟာဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္ အျခားျပင္းထန္ေသာ လံုျခံဳေရးအထူးျပဳမူဝါဒမ်ားကို အလြန္အမင္းအားကိုးလွ်င္ လူမႈအသိုင္း
အဝိုင္းမ်ားလံုျခံဳေရးကို အဆင့္ျမင့္တိုးတက္မႈမျဖစ္ေစပဲ၊ ရာဇဝတ္မႈျပႆနာမ်ားကို ေနရာေျပာင္းေရြ႕ေစျခင္းသာျဖစ္ေစၿပီး တခါတရံတြင္ 
ပို၍ပင္အေျခအေနဆိုးေစသည္။
 
တစ္ကမၻာလံုးမွ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကို သံုးသပ္ခ်က္အရ၊ ၿမိဳ႕ေနလူထုမွခံစားရေသာ ၿမိဳ႕ျပလံုျခံဳေရးအေျခအေနကို လႊမ္းမိုးသည့္ 
အဓိကအခ်က္ ေလးခုရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။

 z လူမႈေရးေပါင္းစည္းညီညြတ္မႈအဆင့္ -  ပုဂၢလိက၊ မိသားစု၊ လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္းတို႔ႏွင့္ ျပဳလုပ္ေသာ ဆက္ဆံေရးကြန္ယက္၏ 
ခိုင္ခံ့မႈ

 z ၿမိဳ႕ျပဆိုင္ရာ မညီမွ်မႈအတိုင္းအတာ - လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္းမ်ားအၾကား ျခားနားကြာဟမႈျဖစ္လွ်င္လည္း 
ရာဇဝတ္မႈပမာဏအေပၚ လႊမ္းမိုးမႈရွိသည့္ စိတ္အလုိမက်မႈမ်ားျဖစ္ေစႏိုင္သည္။

 z တည္ေဆာက္ၿပီးသားပတ္ဝန္းက်င္ရွိ အႏၱရာယ္မ်ား - လမ္းမီးမ်ားမလံုေလာက္ျခင္း၊ အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာေနရာကို ဖ်က္ဆီးျခင္းႏွင့္ 
အျခားေသာလကၡဏာရပ္မ်ားရွိသည့္ အႏၱရာယ္မ်ားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္သည္၊ ရာဇဝတ္ျဖစ္မႈကို ျမင့္မားေစႏိုင္သည္။

 z ၿမိဳ႕ျပအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ အလံုးစံုလႊမ္းျခံဳပါဝင္ျခင္း - ၿမိဳ႕တစ္ခုကို ႏိုင္ငံေရးအရ စီမံခန္႔ခြဲသည့္ အတိုင္းအတာတြင္ 
မတူညီေသာမဲဆႏၵနယ္မ်ားမွ ကြဲျပားေသာအျမင္ရွိသည့္ လုပ္ေဆာင္သူမ်ားပါဝင္မည္ ျဖစ္သည္။

ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားအရ၊ မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ား၊ အုပ္ခ်ုဳပ္ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္ လုပ္ေဆာင္သူမ်ား ႏွင့္ အျခားသူမ်ားမွ 
ၿမိဳ႕ျပလံုျခံဳေရးျပႆနာမ်ားကို ရႈေထာင့္သစ္မ်ားမွ စဥ္းစားလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ျပလံုျခံဳေရးကိုအဆင္ျမႇင့္တိုးတက္ေစရန္ 
လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ လမ္းေၾကာင္းသစ္မ်ား ရရွိလာမည္ျဖစ္သည္။ ၎တို႔တြင္- 

 z စနစ္မ်ားကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္း - ၿမိဳ႕ျပမ်ားသည္ အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ ပက္သက္ဆက္ႏြယ္ေနေသာ၊ 
အလိုက္သင့္ေျပာင္းလဲႏိုင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား၊ ရလဒ္မ်ား၊ ျပႆနာမ်ားကို စုစည္းခ်ည္ေႏွာင္ထားေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ားျဖစ္သည္။ 
ျပႆနာမ်ားကို သင့္ေတာ္စြာေျဖရွင္းႏိုင္ရန္၊ မတူညီေသာအေၾကာင္းရင္းမ်ားမွ မည္သို႔ ပက္သက္ဆက္ႏြယ္မႈရိွသည္ကို သာမက၊ 
ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးတို႔သည္ ကိစၥတစ္ခုလံုးအေနျဖင့္ မည္သို႔ပက္သက္မႈရွိသည္ကိုပါ စနစ္အေျခခံ၍ 
ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္သည္။ 

 z အလုိက္သင့္ေျပာင္းလဲႏိုင္ျခင္း - ၿမိဳ႕တစ္ခုသည္ စနစ္မ်ားကိုစုစည္းထားေသာ အစုအဖြဲ႔တစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္းကို နားလည္သြားသည္ႏွင့္ 
တျပိဳင္နက္၊ အုပ္ခ်ုဳပ္ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္ လုပ္ေဆာင္သူမ်ားသည္ အလုိက္သင့္ေျပာင္းလဲႏိုင္ရန္ ေလ့လာဆံုးျဖတ္တည္ေဆာက္ 
ႏိုင္ေပသည္။ အလုိက္သင့္ေျပာင္းလဲႏိုင္ေသာ စနစ္တစ္ခုသည္ တားဆီးျခင္းႏွင့္ လိုက္ပါေျပာင္းလဲရျခင္းတို႔ေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာေသာ 
ထိခိုက္မႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္သည္။ ေကာင္းမြန္စြာေရးဆြဲထားေသာစနစ္တစ္ခုသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေသာေၾကာင့္ 
ထိခုိက္ေႏွာင့္ေႏွးမႈ တစ္ခုျဖစ္ၿပီးတိုင္းတြင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာၿပီး၊ ၿမိဳ႕ျပလံုျခံဳမႈဆိုင္ရာကိစၥမ်ားတြင္မူ အလိုက္သင့္ေျပာင္းလဲႏိုင္ေသာ 
စနစ္တစ္ခုသည္ ရာဇဝတ္မႈတစ္ခု (သို႔) ထိခိုက္မႈတစ္ခုျဖစ္ေလ ပို၍လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေလျဖစ္သည္။

 z ၿမိဳ႕ျပလံုျခံဳေရးကို ပူးေပါင္းဖန္တီးျခင္း - ဤစာတမ္းအက်ဥ္းတစ္ခုလံုးတြင္ အႀကိမ္ႀကိမ္ေရးသားလာသကဲ့သို႔ပင္၊ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕၏ 
ၿမိဳ႕ျပလံုျခံဳေရးကို အဆင့္ျမႇင့္ရန္၊ လႊမ္းမိုးမႈရွိၿပီး အဓိကလုပ္ေဆာင္ႏိုင္သူ အားလံုးမွ တက္ၾကြစြာျဖင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ပါဝင္ရန္ 
အေရးၾကီးသည္။ ပိုမို၍ပါဝင္လုပ္ေဆာင္လာၾကသည္ႏွင့္အမွ်၊ ေဒသတြင္းကိစၥရပ္ လုပ္ေဆာင္သူမ်ားသည္ လုပ္ငန္း 
မလုပ္ေဆာင္ေသာ “အက်ိဳးခံစားသူမ်ား” မဟုတ္ေတာ့ဘဲ “ေျပာင္းလဲမႈျပဳလုပ္ေသာ ကိစၥရပ္ လုပ္ေဆာင္သူမ်ား” ျဖစ္လာေပမည္။ 
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သုေတသနျပဳခ်က္အရ၊ ေကာင္းမြန္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ လံုျခံဳေသာၿမိဳ႕မ်ားသည္ အျပန္အလွန္သေဘာတရားပင္ျဖစ္သည္- 
ႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ ရပ္ကြက္မ်ားတြင္ လံုျခံမႈအဆင့္ျမႇင့္ၿပီးေနာက္၊ ၿမိဳ႕တြငး္ေနထိုင္သူမ်ားမွ ေၾကာက္ရြံ႕ေနရေသာကိစၥမ်ားမရွိလွ်င္ 
လူမ်ား၊ အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ လူထု႐ံုးဌာနမ်ားအၾကား ထိေတြ႔ဆက္ဆံၿပီး ပူးေပါငး္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ပိုမိုျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည္။ 
ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈအဆင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည္။ လူမႈေရး၊ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားအလုိုက္ 
စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာအရ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္လွ်င္၊ ၎ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈအားလံုးမွ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ 
အရပ္ဘက္တာဝန္မ်ားကို မွ်ေဝခြဲယူသည့္ စိတ္ဓာတ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစမည္ျဖစ္သည္။

အဆံုးတြင္မူ၊ ပို၍လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေသာ ၿမိဳ႕မ်ားေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ အလံုးစံုလႊမ္းျခံဳႏုိင္မႈရွိေစရန္ ႀကိဳးပမ္းရမည္ဟူေသာအခ်က္သည္ 
အေရးၾကီးေၾကာင္းကို ႏိုင္ငံတကာအေတြ႔အၾကံဳမ်ားမွ ေဖာ္ျပၿပီးျဖစ္သည္။ ထိေရာက္ေသာ ၿမိဳ႕ျပလံုျခံဳေရးေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္၊ 
ျမန္မာ့ အုပ္ခ်ုဳပ္ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္လုပ္ေဆာင္သူမ်ားမွ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားသည္ ၿမိဳ႕ျပတိုးတက္ေရးအတြက္ အေရးၾကီးသည္ကို 
အသိအမွတ္ျပဳရန္လိုအပ္သည္။

 z အိမ္နီးခ်င္းမ်ား - အိမ္နီးခ်င္းမ်ားသည္ အျပန္အလွန္ သည္းခံကူညီမႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ေသာ တည္ရွိမႈအေထာက္အထားေနရာ
မ်ားျဖစ္ၿပီး ပို၍လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေသာ ၿမိဳ႕မ်ားေဖာ္ေဆာင္ရန္ ကူညီေပးႏိုင္သည္။

 z လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း ပိုင္ဆိုင္မႈ - ေဒသတြင္း လံုျခံဳေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ အေျဖအေနမ်ားသည္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားမွ 
အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာေနရာမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈအေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားကို ေရရွည္ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္မႈအေပၚတြင္ အလြန္မူတည္သည္။

 z မူလအေၾကာင္းရင္းမ်ား - လံုျခံဳေရးႏွင့္ ရာဇဝတ္မႈတားဆီးကာကြယ္ေရး မဟာဗ်ဴဟာမ်ား၊ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ားကို မူလ 
အေၾကာင္းရင္းမ်ားႏွင့္ပက္သက္သည့္ က်ယ္ျပန္႔ေသာစည္းမ်ဥး္ဆိုင္ရာ အေျခခံအသိပညာ၊ အတတ္ပညာ ေပၚတြင္အေျခခံ 
သင့္သည္။

 z ကိစၥတစ္ခုတည္းအေနျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ျခင္း - လံုျခံဳေရးအဆင့္ျမႇင့္ရန္ျပဳလုပ္ေသာ ကနဦးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ ေဒသတြင္းအစိုးရ၏ 
တရားစီရင္ေရးနယ္နိမိတ္တစ္ခုလံုး တြင္ျဖစ္ပြားေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ား၊ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈမရွိသည္မ်ားကို 
တစ္ၿမိဳ႕လံုးအေနျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ရမည္ျဖစ္သည္။

ၿမိဳ႕ျပေဘးကင္းလံုျခံဳေရး ပူးေပါင္းဖန္တီးျခင္း

ၿမိဳ႕ျပလံုျခံဳေရးကို ေအာင္ျမင္စြာ အဆင့္ျမႇင့္ႏိုင္ခဲ့ၾကေသာ ၿမိဳ႕မ်ားတြင၊္ မတူညီေသာ အစိုးရ႐ံုးဌာနမ်ားႏွင့္ အေထြေထြလူထုတို႔မွ 
စဥ္ဆက္မျပတ္တက္ၾကြစြာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ အဓိကအခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္မႈတိုးတက္လာသည္ႏွင့္
အမွ်၊ အခ်ိတ္အဆက္အေနျဖင့္ ေဒသတြင္းကိစၥရပ္ လုပ္ေဆာင္သူမ်ားသည္ လုပ္ငန္းမလုပ္ေဆာင္ေသာ “အက်ိဳးခံစားသူမ်ား” 
မဟုတ္ေတာ့ဘဲ “ေျပာင္းလဲမႈျပဳလုပ္ေသာ ကိစၥရပ္ လုပ္ေဆာင္သူမ်ား” ျဖစ္လာေပမည္။

ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈအဆင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည္။ လူမႈေရး၊ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားအလုိုက္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာအရ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္လွ်င္၊ ၎ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈအားလံုးမွ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ အရပ္ဘက္တာဝန္မ်ားကို မွ်ေဝခြဲယူသည့္ 
စိတ္ဓာတ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္၊ အခ်က္အလက္စုေဆာင္းျခင္း၊ အခ်က္အလက္ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္း၊ ျပႆနာမ်ားကို 
ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ ဦးစားေပးအဆင့္သတ္မွတ္ျခင္း၊ စီမံခ်က္ခ်ျခင္း၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၊ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းႏွင့္ ခ်ိန္ညိႇမႈမ်ား 
ျပဳလုပ္ျခင္းဟူေသာ စီမံကိန္း၏ အဆင့္မ်ားအားလံုးတြင္ အဆိုပါ ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈအားလံုးကို အသံုးခ်ႏိုင္သည္။

အသိေပးျခင္း
အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား-  သတင္းအခ်က္အလက္ကို ရွင္းရွင္းလင္းျဖစ္ေစျခင္း (သို႔) တည္ေဆာက္ထားၿပီးေသာ ပံုၾကမ္းေပၚတြင္ အေျခခံေသာ 
အခါ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုျခင္းကို လွ်င္ျမန္ရွင္းလင္းေစျခင္း။
ဥပမာ- လမ္းျပဳျပင္ျခင္းအခ်ိန္ဇယား- ဘယ္အခ်ိန္မွာ လမ္းကိုအဆင့္ျမႇင့္မလဲ။ ဘာေတြျဖစ္လာမလဲ။ ဘယ္အခ်ိန္ၿပီးမလဲ၊ 
ဌာနအခ်င္းခ်င္းၾကားေမးခြန္းမ်ား - ဒီစီမံကိန္းက ၿမိဳ႕ရဲ႕အျခားစီမံကိန္းေတြနဲ႔ အခ်ိန္ဇယားအေပၚ ဘယ္လိုအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိမလဲ။
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အသိေပးျခင္း

မွ်တၿပီး ဓမၼဓိဌာန္က်ေသာ တံု႔ျပန္မႈကို 
အခ်ိန္မီေပးျခင္း

ေဆြးေႏြးျခင္း

သတင္းအခ်က္အလက္ 
ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာမႈျပႆနာမ်ားႏွင့္ 

ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအေပၚ တံု႔ျပန္မႈရယူျခင္း

ပါဝင္ျခင္း

စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားႏွင့္ ဆႏၵမ်ားကို 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားမိေစရန္ လူထုႏွင့္ 

ေဆာင္ရြက္ျခင္း

ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္ က႑တစ္ခုစီတြင္ 
လူထုႏွင့္တြဲဖက္လုပ္ေဆာင္ျခင္း

လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာေပးျခင္း

ေနာက္ဆံုး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္သည့္ 
အာဏာကို ျပည္သူ႔လက္တြင္းသို႔ 

အပ္ႏွင္းျခင္း

ေဆြးေႏြးျခင္း
အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား-  အဓိကလုပ္ေဆာင္သူမ်ားထံမွ လွ်င္ျမန္စြာသတင္း အခ်က္အလက္ 
ေပးျခင္းေၾကာင့္ အျခားဌာနမ်ားႏွင့္  လူထုမွ စီမံကိန္းတြင္ ပိုမိုလြယ္ကူစြာ ပါဝင္လာႏိုင္ျခင္း။
ဥပမာ - လမ္းျပႆနာမ်ား- ဘယ္ေနရာမွာ ခ်ိဳင့္ေတြရွိေနလဲ။ ဘယ္ေနရာမွာ 
ယာဥ္ေၾကာဆိုးလဲ။ ဘယ္ေနရာေတြက လမ္းသြား လမ္းလာေတြအတြက္ အႏၲရာယ္မ်ားလဲ။
ဌာနအခ်င္းခ်င္းၾကားေမးခြန္းမ်ား - အျခားဘယ္ဌာနေတြမွာ လမ္းစီမံကိန္းအေပၚအက်ိဳးသ
က္ေရာက္မႈရွိၿပီး အသံုးဝင္တဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ရွိႏိုင္မလဲ။ ဒီလမ္းေပၚမွာ 
အျခားဘာစီမံကိန္းေတြမ်ား စီစဥ္ထားေသးလဲ။

ပါဝင္ျခင္း
အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား - ေအာင္ျမင္ႏိုင္မည့္မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ၿပီး ဦးစားေပးရမည့္ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုသတ္မွတ္ျခင္း။ အဓိကဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္ရန္ ေဒသတြင္း 
အသိပညာ၊ အတတ္ပညာမ်ားကို စုစည္းျခင္း။
ဥပမာ - သာမန္ ဒီဇိုင္းပံုစံ (သို႔) အင္ဂ်င္နီယာလုပ္ငန္းစဥ္။ လမ္းမ်ားအဆင့္ျမႇင့္ရာတြင္ 
ဝိုင္းဝန္းကူညီရန္ အိမ္နီးခ်င္းအုပ္စုမ်ားဖြဲ႔ထားသည္။ ဘယ္ေနရာေတြမွာ ေဘးေလွ်ာက္ 
လမ္းလိုလဲ။ ဘယ္ေနရာမွာ ယာဥ္လမ္းညႊန္ေတြ၊ မီးပိြဳင့္ေတြ တပ္ရင္ အဆင္ေျပမလဲ။ 
ဘယ္ေနရာေတြမွာ လမ္းေဘးေစ်းသည္ေတြ မနက္ပိုင္း ေစ်းေရာင္းတာလဲ။ ဒီဇိုင္းအဖြဲ႔က 
ဘယ္အခ်က္ေတြထည့္စဥ္းစားရဦးမလဲ။ အင္ဂ်င္နီယာအသင္းနဲ႔ ေဒသတြင္း အစိုးရအဖြဲ႔မွ 
ေနာက္ဆံုးဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ျခင္း။
ဌာနအခ်င္းခ်င္းၾကားေမးခြန္းမ်ား - ထပ္ေနတဲ့စီမံကိန္းေတြအတြက္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ 
အက်ိဳးရွိေအာင္ အခ်ိန္ဇယားကို ဘယ္လိုခ်ိန္ညွိမလဲ။

ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း
အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား - စီမံကိန္းမ်ားကို ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္/သို႔ အကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ 
အဓိကလုပ္ေဆာင္သူမ်ားႏွင့္ အျခားအစိုးရ႐ံုး ဌာနမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္း။ လုပ္ငန္း 
မ်ားကို အဓိကလုပ္ေဆာင္သူအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ အျခား႐ံုးဌာနမ်ားမွ ခြဲေဝလုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။
ဥပမာ - ဌာနအခ်င္းခ်င္းၾကားေမးခြန္းမ်ား - ကူးသန္းသြားလာေရး အေျခခံ 
အေဆာက္အအံုအသစ္မွ ျပႆနာေပၚေပါက္ေသာေၾကာင့္ လမ္းဒီဇိုင္းအသစ္ဆြဲရျခင္း- 
လမ္း၊တံတား၊ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲေရး၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးအာဏာပိုင္၊ 
ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းဌာနမ်ားႏွင့္ PCCD တို႔မွ တူညီေသာ ဦးတည္ခ်က္၊ ဒီဇိုင္း၊ ဘ႑ာေငြႏွင့္ 
အခ်ိန္ပမာဏ သတ္မွတ္ႏိုင္ရန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကျခင္း။

လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာေပးျခင္း
အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား- အခ်ိဳ႕ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ဗဟိုထိန္းခ်ဳပ္မႈမရွိပဲ ခ်မွတ္ႏိုင္ျခင္း။ 
လုပ္ငန္းမ်ားကို လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းအဖြဲ႔မ်ားမွ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ အစိုးရအဖြဲ႔၏ 
အလုပ္ပမာဏေလ်ာ့က်ျခင္း။
ဥပမာ - အစိမ္းေရာင္လမ္း(Green Streets) မ်ား ျပဳလုပ္ရန္ မိုးေရစီးဆင္းသြားမည့္အေပါ
က္မ်ားပါဝင္ေသာေျမေနရာကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ စီမံကိန္းခ်ျခင္း- ေဒသတြင္း 
အစိုးရမွ ခ်မွတ္ထားေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို လိုက္နာ၍ အိမ္နီးခ်င္းအုပ္စုမ်ားမွ မိုးေရစီး
ဆင္းသြားမည့္အေပါက္မ်ားကို တပ္ဆင္ထိန္းသိမ္းရန္တာဝန္ယူသည္။
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အထက္ပါသင္ခန္းစာမ်ားအရ၊ ၿမိဳ႕ျပလံုျခံဳေရးရရွိရန္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ရာဇဝတ္မႈျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ သမ႐ိုးက် 
လံုျခံဳေရး ကိစၥေဆာင္ရြက္သူမ်ားကို္သာ အားကိုးျခင္းမျပဳပ၊ဲ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ခ်ဥ္းကပ္လွ်င္၊ ေဒသတြင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကိစၥမ်ား 
ေဆာင္ရြက္ရေသာအဓိကပုဂၢိဳလ္မ်ားမွ အျခားနယ္ပယ္မ်ားတြင္အသံုးျပဳခဲ့ေသာ ရာဇဝတ္မႈကာကြယ္တားဆီးေရးနည္းပညာမ်ား
ကို သိရွိလာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ရာဇဝတ္မႈေလွ်ာ့ခ်ရာတြင္ လူထုကိုပိုမိုပူးေပါင္းပါဝင္ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္းႏွင့္ ျပႆနာေျဖရွင္းသည့္ 
ခ်ဥ္းကပ္မႈကို အေလးထားသည့္ ေျခလွမ္းသစ္မ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔သည္သာ ပိုမိုေအာင္ျမင္ရန္အခြင့္အလမ္းမ်ားၿပီး၊ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ 
လုပ္ငန္းေဆာင္တာေဆာင္ရြက္သူမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအၾကား ဆက္သြယ္ေျပာဆိုမႈကို တိုးတက္ေစၿပီး၊ အစိုးရ႐ံုးဌာနအဖြဲ႔မ်ားအၾကား 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈရွိေစရန္ ဖန္တီးေပးျခင္းျဖင့္ မေရရာမေသခ်ာမႈမ်ားႏွင့္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားရွိသည့္ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ 
လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိသည့္ ရာဇဝတ္မႈကာကြယ္တားဆီးေရးနည္းလမ္းမ်ားကို က်င့္သံုးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ရာဇဝတ္မႈကာကြယ္တားဆီးေရး ျပႆနာမ်ားအျပင္၊ ျမန္မာ့ၿမိဳ႕ျပဧရိယာမ်ားမွ ဆက္လက္ၾကီးထြားလာသည္ႏွင့္အမွ်၊ လံုျခံဳေရး 
ျပႆနာမ်ားသည္ ပိုမိုဖိအားမ်ား၍ ရႈပ္ေထြးလာမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူမႈအသိုင္းအဝိုငး္ႏွင့္ ေဒသတြင္းအစိုးရအဖြဲ႔မွ အဓိက 
လုပ္ေဆာင္ရသူမ်ားပါ ၿမိဳ႕ေနလူထု၏ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို ပူးေပါင္းေျဖရွင္းကာ၊ လူထုအားလံုးအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ၿမိဳ႕မ်ားတြင္လံုျခံဳမႈ
ရွိေစရန္၊ လိုအပ္ေသာ ရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္ ႐ံုးဌာနအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို စုစည္းေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ ဤမူဝါဒစာတမ္းငယ္တစ္ခုလံုးတြင္ 
ေဖာ္ျပထားခဲ့သည့္အတိုင္း၊ ႏိုင္ငံတကာအေတြ႔အၾကံဳႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိၿမိဳ႕ေနလူထု၏ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားအရ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ 
ၿမိဳ႕ျပလံုျခံဳေရးရရွိရန္ တည္ေဆာက္ရာတြင္၊ အဓိကေထာက္တိုင္မ်ားအျဖစ္ ေခါင္းစဥ္ၾကီးသံုးခုေပၚတြင္ အေျခခံလုပ္ေဆာင္ 
သင့္ေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။

ပထမဦးဆံုးအေနျဖင့္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သူမ်ားမွ ေဒသတြင္းလံုျခံဳေရးျပႆနာမ်ား၏ ရႈပ္ေထြးေသာ 
အေၾကာင္းတရားမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးဆက္မ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ ႐ံုးဌာနမ်ားအၾကားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ရွိရမည္ျဖစ္သည္။ 
ျပႆနာအမ်ားစုကို ႐ံုးဌာနတစ္ခုတည္းမွ မေျဖရွင္းႏိုင္ေပ။ မတူညီေသာ အစိုးရ႐ံုးဌာနခြဲမ်ားမွ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ၾကရာတြင္ 
အနည္းဆံုးအေနျဖင့္၊ အေထြေထြစီမံခန္႔ခြဲမႈဌာန၊ ျမဴနီစပယ္အာဏာပိုင္မ်ား၊ ရဲတပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရး 
ဌာနမ်ားကဲ့သို႔ေသာ အျခားဌာနမ်ားပါဝင္သင့္သည္။ အခ်ိဳ႕ဧရိယာမ်ား (သို႔) ျပႆနာမ်ားအတြက္မူ အျခား႐ံုးဌာနမ်ားကို ထပ္မံ 
ထည့္သြင္းရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေၾကာင့္၊ အရပ္ဘက္ထိန္ုခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ျမဴနီစပယ္႐ံုးဌာနမ်ားအၾကား 
ဆက္ဆံေရးအေျခအေနကိုသာမက၊ ပို၍သမာ႐ိုးက်ဆန္ေသာ လံုျခံဳေရးႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ ကိစၥမ်ားလုပ္ေဆာင္သူတို႔အၾကားရွိ 
ဆက္ဆံေရးကိုပါ တိုးတက္ေစသည္။

ဒုတိယေခါင္းစဥ္မွာ၊ ရပ္ကြက္၊ ၿမိဳ႕နယ္ ႏွင့္ ျမဴနီစပယ္အဆင့္မ်ားတြင္ လူထုပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈကို တိုးခ်ဲ႕ရမည္။ အေၾကာင္းမွာ 
၎အခ်က္သည္ ၿမိဳ႕ျပေနရာမ်ားအတြင္းရွိ လံုျခံဳေရးျပႆနာမ်ားကို နားလည္ရန္သာမက၊ ကနဦးျခလွမ္းမ်ားေအာင္ျမင္ေစရန္ 
လူထုမွ လက္ခံနားလည္ေစရန္အတြက္ပါ အေရးၾကီးေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ လူထုေထာက္ခံမႈမရွိလွ်င္၊ မူဝါဒအသစ္မ်ားမွ 
ရည္မွန္းထားေသာရလဒ္ကို မရရွိႏိုင္ေပ။ ပို၍အေျခခံက်ေသာအခ်က္မွာ၊ လူထုပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈရွိမွသာ၊ အစိုးရအဖြဲ႔၏ လံုျခံဳေရးႏွင့္ 
စိတ္ခ်ရမႈဆိုင္ရာ ကနဦးေျခလွမ္းမ်ားသည္ လူထု၏ ဦးစားေပးအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရမည္ျဖစ္သည္။

ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္၊ ယခင္အခ်က္ႏွစ္ခုကို စုစည္းဆက္စပ္ေပးသည့္၊ မတူညီေသာ အစိုးရ႐ံုးဌာနမ်ားႏွင့္ လူထုမ်ားကို ေပါင္းစည္းေစေသာ 
ျပႆနာကိုပူးေပါင္းေျဖရွင္းျခင္း နည္းလမ္းျဖစ္သည္။ ျပႆနာကို ပူးေပါင္းေျဖရွင္းျခင္းသည္ အျပန္အလွန္ယံုၾကည္မႈ၊ နားလည္မႈႏွင့္ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတို႔ကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ အျမင္မ်ားကိုမွ်ေဝေစၿပီး၊ (ၿမိဳ႕ျပလံုျခံဳေရးျပႆနာမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရန္ႏွင့္ 
ေျဖရွင္းခ်က္မ်ားကို ရရွိဆံုးျဖတ္ႏိုင္ရန္) သက္ေသအေျချပဳ မူဝါဒခ်မွတ္ျခင္းကိုျပဳလုပ္ရန္လည္း အားေပးသည္။ ၎သည္ ရႈပ္ေထြးေသာ 
လံုျခံဳေရးျပႆနာမ်ားကို လက္ခံၿပီး၊ ျပႆနာေျဖရွင္းသည့္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား အျမဲတမ္းတိုးတက္ေနေစရန္အတြက္၊ စဥ္ဆက္မျပတ္ 
ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း၊ သင္ယူျခင္းႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြလုပ္ေဆာင္ျခင္း မ်ားကိုျပဳလုပ္ေစကာ၊ မူလအေၾကာင္းရင္းမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ 
ကနဦးေျခလွမ္းမ်ားကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ေစသည္။
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ၿမိဳ႕ျပလုုံျခံဳမႈဆိုုင္ရာ စီမံကိန္း

မႈခင္းကာကြယ္ေရး ေနာက္ခံအခ်က္အလက္မ်ားစာတမ္း

စတီဖဲင္ ေအာ္တာ
တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးဆိုင္ရာ အႀကီးတန္း အႀကံေပး

မတ္လ ၂ဝ၁၇



အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း ႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပလံုုၿခံဳမႈဆိုင္ရာ စာတမ္းတိုမ်ားအေၾကာင္း

အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းသည္ တိုုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေနသည့္ အာရွတိုုက္တစ္ဝွမ္းရွိ လူမႈဘဝမ်ားတိုုးတက္ေစရန္ အစဥ္ႀကိဳးပမ္း 
ေနသည့္ ႏုုိင္ငံတကာဖြံၿဖိဳးတိုုးတက္မႈအဖြဲ႕အစည္းတစ္ဖြဲ႔ျဖစ္သည္။ ေျခာက္ရာစုုႏွစ္ၾကာအေတြ႕အႀကံဳႏွင့္ ေဒသႏၲရ 
ကြ်မ္းက်င္မႈျဖင့္ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း၏ ပ႐ုုိဂရမ္မ်ားသည္ အုုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ဥပေဒ၊ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုုးတက္မႈ၊ 
အမ်ိဳးသမီး စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္မႈ၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ေဒသဆုုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အစရွိသည့္ ၂၁ ရာစုု 
ႏွစ္တြင္ အာရွတိုုက္ကိုု သက္ေရာက္မႈရွိေနသည့္ အဓိကျပႆနာမ်ားကိုု ေျဖရွင္းႏုုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ 
ထိုု႔အျပင္ အာရွတိုုက္အတြက္ ထုုတ္ေဝထားသည့္ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း၏ စာအုုပ္မ်ားႏွင့္ အတတ္ပညာဆိုုင္ရာ 
ဖလွယ္မႈမ်ားသည္လည္း အာရွတိုုက္အေနျဖင့္ ကမာၻေပၚတြင္ ဆက္လက္ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္း၍ တရားမွ်တေသာ 
ေဒသအျဖစ္ ခိုုင္ခုုိင္မာမာ ရပ္တည္ႏုုိင္ေစရန္အတြက္ အားေပးကူညီမႈျပဳသည့္ နည္းလမ္းမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ အာရွ 
ေဖာင္ေဒးရွင္းသည္ အာရွႏုုိင္ငံ ၁၈ ႏုုိင္ငံရွိ ႐ံုုးမ်ားႏွင့္ ဝါရွင္တန္ဒီစီရွိ႐ံုုးမ်ား ကြန္ယက္ဖြဲ႕ လုုပ္ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္ 
သည္။ အမ်ားျပည္သူဆုုိင္ရာႏွင့္ ပုုဂၢလိက ပါတနာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အတူတကြလုုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ အာရွ 
ေဖာင္ေဒးရွင္းသည္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ႏွင့္ ဘက္ေပါင္းစံုုပါဝင္ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေအဂ်င္စီမ်ား၊ ေဖာင္ေဒးရွင္းမ်ား၊ 
ေကာ္ပိုုေရးရွင္းမ်ားႏွင့္ တသီးပုုဂၢလမ်ားစသည့္ မတူကြဲျပားေသာ အုုပ္စုုတိုု႔မွ ေထာက္ပံေငြမ်ား ရရွိပါသည္။

ၿမိဳ႕ျပလံုုၿခံဳေရးစာတမ္းတုုိမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုုအဆင့္ႏွင့္ ေဒသဆိုုင္ရာအဆင့္ရွိ ျမန္မာမူဝါဒခ်မွတ္ေရးဆြဲသူမ်ား 
ႏွင့္ အျခားေသာ စိတ္ပါဝင္စားသည့္ က႑ေပါင္းစံုုမွ ပါဝင္ပက္သက္သူမ်ားကိုု ျမန္မာႏုုိင္ငံရွိ ၿမိဳ႕ျပေနရာမ်ားတြင္ 
အမ်ားျပည္သူေဘးကင္းလံုုၿခံဳေရးအတြက္ အသံုုးခ်ႏုုိင္ေသာ (သိုု႔) ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ၍ အသံုုးျပဳႏုုိင္ေသာ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ 
လုုပ္ထံုုးလုုပ္နည္းသာဓကမ်ားႏွင့္ သ႐ုုပ္ခြဲျခင္းကိုု ပံ့ပိုုးေထာက္ပံ့ေပးရန္ ရည္ရြယ္သည္။ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းတြင္ 
ၿမိဳ႕ျပအုုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ မူဝါဒေရးရာ သုုေတသနလုုပ္ငန္းမ်ား က်ယ္က်ယ္ 
ျပန္႔ျပန္႔လုုပ္ေဆာင္ေနျခင္း အစီအစဥ္မ်ားရွိပါသည္။ ဤၿမိဳ႕ျပလံုုၿခံဳေရး စာတမ္းတိုုမ်ားသည္ ထိုုလုုပ္ငန္းမ်ားကိုု 
အေထာက္အကူျပဳသည့္ စာတမ္းမ်ားျဖစ္သည္။ ဤစာတမ္းတိုုမ်ားျပဳစုုရန္အတြက္ ယူေကအစုုိးရမွ ေထာက္ပံ့ထား 
ပါသည္။ ဤစာတမ္းတြင္ပါရွိေသာ အေတြးအျမင္မ်ားသည္ စာတမ္းျပဳစုုေရးသားသူမ်ား၏ အေတြးအျမင္မ်ားသာ 
ျဖစ္ၿပီး ယူေကအစိုုးရ သိုု႔မဟုုတ္ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းအား ကိုုယ္စားျပဳျခင္း မရွိပါ။  



ေက်းဇူးတင္လႊာ

စာတမ္းျပဳစုုေရးသားသူမွ ဤစာတမ္းတစ္ခုုခ်င္းစီျပင္ဆင္ရာတြင္ အကူအညီေပးျခင္း၊ စာတမ္းေရးသားျပဳစုုသည့္
လုုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အခ်ိန္ႏွင့္ အႀကံဥာဏ္မ်ား ေပးခဲ့ျခင္းတိုု႔အတြက္ Lucian Harriman ကိုု ေက်းဇူးတင္လုုိပါသည္။

စာတမ္းျပဳစု ေရးသားသူအေၾကာင္း

Stephen Otter သည္ ၿမိဳ႕ျပလုုံၿခံဳေရးစီမံကိန္းအတြက္ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းမွခန္႔အပ္ထားသည့္ အႀကီးတန္း 
တရားဥပေဒစိုုးမိုုးေရး အႀကံေပးျဖစ္ပါသည္။ ၂ဝ၁၂ မွ ၂ဝ၁၆ ခုုႏွစ္အတြင္းတြင္ စတီဖဲင္ေအာ္တာသည္  လန္ဒန္ 
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၁။ နိဒါန္း

ျမန္မာနုိင္ငံမ ွျပည္သူမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လံုုၿခံဳေရး အက်ဳိးခံစားနုိင္ေစရန္အလုိ႔ငွာ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း (TAF) ၏ 
ၿမိဳ႕ျပေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးစီမံကိန္းတြင ္ေအာကေ္ဖာ္ျပပါအက်ိဳးေက်းဇူး (၃) မ်ိဳးအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုုိင္မည့္ 
အစီအစဥ္မ်ား ထည့္သြင္းထားပါသည္။ ယင္းတို႔မွာ -

၁။ ၿမိဳ႕နယ္အဆင္ ့ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးဆုိင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားသည ္ ၿမိဳ႕ျပေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာ စိန္ေခၚမႈ 
မ်ားႏွင့ ္ရပ္ရြာဦးစားေပးအရာမ်ားအား ပုိမုသိိရွိနားလည္လာျခင္း။

၂။ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား၏  ျပႆနာေျဖရွင္းျခင္းဆိုုင္ရာ အရည္အေသြးမ်ား ျမင့္မားလာၿပီး 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ဆက္ဆံေရးဆုုိင္ရာ အားထုုတ္ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား တိုုးတက္လာျခင္း။

၃။ ျပည္နယ္၊ တိုုင္းေဒသႀကီးမ်ားႏွင့္ ႏုုိင္ငံေတာ္အဆင့္ အစိုုးရဌာနမ်ားရွိ တာဝန္ရွိသူမ်ားအၾကား၊ ဌာနအခ်င္းခ်င္း 
ႏွင့္ ပညာရွင္မ်ား၏ မူဝါဒဆိုုင္ရာ ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပေဘးကင္းလံုုၿခံဳေရးဆိုုင္ရာ အေလ့အက်င့္မ်ား 
ခုုိင္မာလာေစျခင္း တိုု႔ျဖစ္ပါသည္။ 1

ဤစီမံကိန္းအတြက္ စီမံခ်က္ေရးဆြဲျခင္းအား ပ့ံပိုးရာတြင္ အထက္ပါရလဒ္မ်ားအား ရရွိေစရန္အတြက္ မႈခင္း 
ကာကြယ္ေရးနည္းလမ္းမ်ားအား မည္သို႔ထိေရာက္စြာ အသံုးျပဳနိုင္သည့္အေၾကာင္း ေနာက္ခံအခ်က္အလက္မ်ား 
ဆိုင္ရာ စာတမ္းေရးဆြဲရန္ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ၎၏ အႀကီးတန္းတရားဥပေဒစိုးမိုးေရးဆိုင္ရာ အႀကံေပးအား 
တာဝန္ေပးခဲ့ပါသည္။ ၎တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္လံုၿခံဳမႈႏွင့္ ဤၿမိဳ႕ျပလံုၿခံဳမႈဆိုင္ရာ ႀကိဳပမ္းမႈတြင္ ပါဝင္မည့္ လံုၿခံဳေရး 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အခန္းက႑မ်ား တရားဝင္ျဖစ္ျခင္းကိုေဖာ္ေဆာင္ရာမွ ရရွိမည့္ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားအား 
ျပန္လည္သံုးသပ္မႈတစ္ရပ္လည္း ပါဝင္ပါသည္။  

1 USP Master Inception Deliverables v20170214 Draft to FCO. Yangon: The Asia Foundation
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၂။ မႈခင္းကာကြယ္ေရး၏ ပံုစံတစ္ခု

ပညာေရးပိုင္းဆိုင္ရာစာတမ္းမ်ားတြင္ မႈခင္း 2 ကာကြယ္ေရးအား နည္းလမ္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ေဖာ္ျပခဲ့ၾကပါသည္။ 
အမ်ားဆံုးအသံုးျပဳေသာ နည္းလမ္းမ်ားထဲမွ တစ္ခုမွ အမ်ဳိးအစား(၃)ခုအား ေအာက္ပါအတိုင္း အမ်ဳိးအစားခြဲထား 
ပါသည္ 3 ။

၁။  အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာမူဝါဒမ်ားႏွင့္ အေလ့အထမ်ားအား စတင္မိတ္ဆက္ေပးျခင္းျဖင့္ မႈခင္းအား မျဖစ္ပြားခင္ 
ကာကြယ္ရန္ ရည္ရြယ္ေသာ ပထမအဆင့္ကာကြယ္ျခင္း။

၂။ မႈခင္းက်ဴးလြန္ရန္ အလားအလာျမင့္ေသာသူမ်ားအား ၎တုိ႔၏ မႈခင္းဆိုင္ရာကိစၥမ်ားတြင္ ပါဝင္မႈအား 
ေလွ်ာ့ခ်ေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ပစ္မွတ္ထားေသာ ဒုုတိယအဆင့္ကာကြယ္ျခင္း။

၃။ ျပစ္ဒဏ္စီရင္ျခင္းခံရေသာ က်ဴးလြန္သူမ်ားအား ေနာက္ထပ္ က်ဴးလြန္ျခင္းျဖစ္ပြားႏုိင္ေျခအား ေလွ်ာ့ခ်ေစရန္ 
ရည္ရြယ္ေသာ ကုစားမႈစီမံခ်က္မ်ားႏွင့္ အျခားနည္းလမ္းမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းျဖင့္ မႈခင္းကာကြယ္သည့့္ 
တတိယအဆင့္ကာကြယ္ျခင္း။

ဤနည္းလမ္းအား ရာဇဝတ္ေျမာက္သည့္ ဖ်က္လိုုဖ်က္စီမႈးႏွင့္ ခိုးယူျခင္းကဲ့သို႔ေသာ အမ်ားသူငွာထိခုုိက္ေစသည့္ 
ရာဇဝတ္မႈမ်ားမွသည္ အဖြဲ႕အစည္းျဖင့္က်ဴးလြန္ေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ားႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအထိ မႈခင္းအမ်ဳိးမ်ဳိး 
တြင္ အသံုးျပဳႏုိင္ပါသည္။

၃။ ၿမိဳ႕ျပဧရိယာမ်ားတြင္ မႈခင္းကာကြယ္ေရး နည္းလမ္းမ်ား

၃.၁။ ျပႆနာအား ေျဖရွင္းျခင္း

အထက္ပါ မႈခင္းကာကြယ္ျခင္း 4 ၏ အမ်ဳိးအစားမ်ားတစ္ခုစီအား ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္အတြက္ သတမတ္တည္း 
က်ေသာ ရဲလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္နည္းလမ္းမွာ ျပႆနာအားအေျခခံေသာ ရဲလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္း 5 ျဖစ္ 
သည္။ (ဤစာတမ္းတြင္ ၎အား ျပႆနာကုိ ေျဖရွင္းျခင္းဟု ရည္ညႊန္းထားသည္။) Herman Goldstein 6 မွ 
မူလအဆိုျပဳခဲ့ေသာ ဤခ်ဥ္းကပ္မႈသည္ သီးျခားျပႆနာမ်ားအား ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ ပံုစံခ်ထားေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈ 
တစ္ခုျဖစ္သည္။ ၎တြင္ ရပ္ရြာလူထုဆိုင္ရာ လံုၿခံဳမႈ ေနာက္ခံအေျခအေနအေပၚတြင္ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ 
ေျဖရွင္းနည္းလမ္းမ်ား၏ က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္ၿပီး အေထာက္အထားအေျခခံေသာ သ႐ုပ္ခြဲမႈမ်ားအား အသံုးျပဳရန္ 
ရည္ရြယ္သည္။ ျပႆနာေျဖရွင္းျခင္းသည္ မႈခင္းႏွင့္ မၿငိမ္သက္မႈျပသနာမ်ားအား စနစ္တက် ေဖာ္ထုတ္၍ သ႐ုပ္ခြဲ 
ၿပီး၊ ျပႆနာတစ္ခုျခင္းအေပၚတြင္ သီးျခားတံု႔ျပန္မႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ကာ၊ ထိုတံု႔ျပန္မႈမ်ား၏ ေအာင္ျမင္ျခင္း ရွိ၊ မရွိ 
ကို ေနာက္တြင္ အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္သည္။ ၎သည္ ၿမိဳ႕ျပနယ္ပယ္မ်ားတြင္ အထူးသျဖင့္ ေအာင္ျမင္သည္ကို 
ေတြ႕ရၿပီး၊ ၿမိဳ႕ျပနယ္ဧရိယာမ်ား7 ျဖင့္ဆက္စပ္ေသာ အမ်ဳိးသားမႈခင္းကာကြယ္ေရး မဟာဗ်ဴဟာ ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၉ ၏ 
အဓိက မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္လုပ္ေဆာက္ခ်က္အမ်ားအျပားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ထိေရာက္ေသာ 

2 Throughout this paper ‘crime’ is taken to include volume crime (theft, car crime and burglary) as well as 
violence, organised crime, disorderly behaviour and terrorism.
3 Brantingham, P. J. and Faust, F. L. (1976). A conceptual model of crime prevention. Crime and Delinquency 
22:284–296.
4 Laycock, G. (2016) Policing and the prevention landscape. London: University College London.
5 Weisburd, D., C. W. Telep, J. C. Hinckle and J. Eck (2010) Is problem-oriented policing effective in reducing 
crime and disorder? Criminology and Public Policy, Volume 9, Issue 1February 2010 Pages 139–172
6 Goldstein, H. 1990. Problem-Oriented Policing. New York: McGraw-Hill.
7 United Nations Office on Drugs and Crime (2017). National Crime Prevention Strategy 2017-2019, The 
Republic of the Union of Myanmar.
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နည္းလမ္းတစ္ခု ျဖစ္လာမည္။

ကြဲျပားေသာ ျပႆနာေျဖရွင္းျခင္းဆိုင္ရာ ပံုစံမ်ား ေပၚ 
ထြက္ခဲ့ပါသည္။ SARA သည္ အမ်ားဆံုးအသံုးျပဳေသာ 
ပံုစံျဖစ္ၿပီး ၎တြင္ အဆင့္ (၄) ဆင့္ ပါသည္။ ရွာေဖြ 
ျခင္း၊ သ႐ပုခ္ြဲျခင္း၊ တံု႔ျပန္ျခင္းႏငွ္ ့ဆန္းစစအ္ကဲျဖတ္ျခင္း 
တို႔ ျဖစ္ပါသည္။ SARA ပံုစံသည္ စက္ဝန္းပံုသ႑ာန္ 
လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ၿပီး မ်ဥ္းေျဖာင့္ပံုစံတစ္ခု မဟုတ္ပါ။ ၎ 
တြင္ တံု႔ျပန္မႈ၊ ထိေရာက္မႈ ရွိ၊ မရွိကို ဆံုးျဖတ္ရန္အတြက္ 
စဥ္ဆက္မျပတ္လုပ္ေဆာင္ေသာ အေျခခံျဖင့္ ဆန္းစစ္ 
အကဲျဖတ္မႈ လိုအပ္ပါသည္။ ၎မွတစ္ဆင့္ တံု႔ျပန္မႈ 
မ်ားအား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေစႏုိင္ၿပီး လုိအပ္ပါက စီမံခ်က္ 
တေလွ်ာက္လံုးတြင္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည္။ ေအာက္ပါ 
တို႔မွ SARA အဆင့္ (၄) ခုတို႔၏ ေဖာ္ျပခ်က္ မ်ားကို 

ေပးထားပါသည္။ အဆင့္မ်ားတစ္ခုခ်င္းစီ၏ ထပ္မံ ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားအား US’s Centre for Problem Oriented 
Policing website 8 တြင္ ေတြ႕ျမင္ႏုိင္ပါသည္။

ရွာေဖြျခင္း - အထူးသျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ား၏ လံုၿခံဳမႈႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ျပႆနာမ်ားအား 
ရွာေဖြျခင္းႏွင့္ ဦးစားေပးအဆင့္ သတ္မွတ္ျခင္း။ ရွာေဖြျခင္းအဆင့္တြင္ အလားတူ ဆက္စပ္ေသာ၊ ဖန္တလဲလဲ 
ျဖစ္ေပၚေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ား၏ အစုအဖြဲမ်ားအား ေစာလ်ဥ္စြာ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း ပါဝင္ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ၎တို႔ 
အား ဦးစားေပးအဆင့္သတ္မွတ္ၿပီး ထပ္မံစစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ဦးစားေပးမႈခင္းႏွင့္ ရပ္ရြာလူထု၏ 
လံုၿခံဳမႈဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ပါသည္။ UK ႏိုင္ငံရွိ The National Reassurance Policing Programme 
မွ ရပ္ရြာလူထုမွ ပါဝင္ျခင္းသည္ ျပႆနာမ်ားအား ရွာေဖြျခင္းႏွင့္ သတ္မွတ္ျခင္းတို႔တြင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ 
ရလဒ္မ်ား 9 ကို ဦးတည္ေစသည္ဟု ေတြ႔ရွိခဲ့ပါသည္။ ဤအပိုင္းအား အပိုင္း (၃.၅) တြင္လည္း ထပ္မံ၍ ေဆြးေႏြးထား 
ပါသည္။ ဤအဆင့္တြင္ အေရးႀကီးသည္မွာ ေဘးအႏၲရာယ္အလားအလာမ်ား အလြန္ျမင့္မားေသာ မႈခင္းမ်ားကို 
ရပ္ရြာလူထုအဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွ မေဖာ္ျပသည့္တိုင္ အထူး အေလးထားရန္ျဖစ္သည္။ (ဥပမာ- အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလး 
သူငယ္မ်ားအေပၚ က်ဴးလြန္ေသာ လိင္ပိုင္း ဆိုင္ရာ မႈခင္းမ်ား )

သ႐ုပ္ခြဲျခင္း - ျပႆနာမ်ား၏ ဇစ္ျမစ္အေၾကာင္းအရင္း 
မ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ရန္ႏွင့္ ျပႆနာ၏ အတိုင္းအတာ 
အား ျဖစ္ႏုိင္သမွ် က်ဥ္းေျမာင္းေစရန္ သတင္းအခ်က္ 
အလက္မ်ား စုေဆာင္းျခင္း။ ဤအဆင့္တြင္ ျပႆနာ၏ 
အမ်ဳိးအစားႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီး သိရွိထားသည္ကို 
သုေသသနျပဳျခင္းႏွင့္ ထိုျပႆနာႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ 
ရရွိႏိုိုင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ျခင္းတို႔ 
အပါအဝင္ သီးျခားျပႆနာတစ္ခု၏ ဇစ္ျမစ္ အေၾကာင္း 
အရင္းမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ရန္အတြက္ အခ်က္အလက္ 
မ်ားအား အေသးစိတ္ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း ပါဝင္ပါ 
သည္။ ၎တြင္ ျပႆနာသ႐ုပ္ခြဲျခင္းႀတိဂံ 10 ဟူေသာ 

8 http://www.popcenter.org/about/?p=sara
9 Tuffin, R., Morris, J. and Poole, A. (2006) An evaluation of the National Reassurance Policing Programme.
London: Home Office.
10 The Problem Analysis Triangle helps highlight potential partners for the police, in terms of identifying the 
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တျခားနည္းတစ္ခုကိုလည္း အသံုးျပဳထားပါသည္ (ပံုအားၾကည့္ပါ)။ ၎မွ ျပႆနာအား ႐ွဳေဒါင့္ (၃) ခုမွျဖစ္ေသာ 
က်ဴးလြန္သူ၊ က်ဴးလြန္ခံရသူူႏွင့္ က်ဴးလြန္သည့္ေနရာတုိ႔အေပၚတြင္ သ႐ုပ္ခြဲျခင္းကို လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေစပါသည္။ 
သင္၏ သ႐ုပ္ခြဲျခင္းသည္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေလ ျပႆနာအေပၚ သင္၏ တံု႔ျပန္မႈကလည္း ပိုမိုဆီေလွ်ာ္ၿပီး ပိုမို 
ကိုက္ညီစြာ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါမည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ျပႆနာေျဖရွင္းျခင္းဆိုင္ရာ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈ၏ သ႐ုပ္ခြဲျခင္းအဆင့္တြင္ အသံုးျပဳရန္အတြက္ 
စဥ္းစားႏုိင္ေသာ သ႐ုပ္ခြဲျခင္းဆိုင္ရာ နည္းလမ္းအခ်ဳိ႕အား The College of Policing (အဂၤလန္ ႏွင့္ ေဝလျပည္နယ္) 
မွ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 11 ထိုုနည္းလမ္းမ်ားတြင္ မႈခင္းႏွင့္ မၿငိမ္မသက္ျဖစ္မႈမ်ားျဖစ္ပြားသည့္ ျဖစ္႐ိုုးျဖစ္စဥ္မ်ား၏ 
သေဘာသဘာဝႏွင့္ အတုုိင္းအတာတိုု႔ကိုုေဖာ္ထုုတ္သည့္ မႈခင္းျဖစ္စဥ္ ပံုုစံသ႐ုုပ္ခြဲျခင္း၊ ပံုုမွန္ထက္ မႈခင္းျဖစ္ရပ္မ်ား 
ျဖစ္ပြားမႈ သိသိသာသာမ်ားျပားေသာေနရာမ်ားကိုု ေဖာ္ထုုတ္ျခင္းႏွင့္ လုုပ္ကိုုင္သည့္နည္းစနစ္၊ ထင္ရွားသည့္ အျပဳ 
အမူ၊ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ မႈခင္းေဆးပညာအေထာက္အထားမ်ား ဆက္ႏြယ္မႈေၾကာင့္ အလားသ႑ာန္ 
တူေသာ မႈခင္းမ်ားအား က်ဴးလြန္သူတစ္ဦးတည္းကသာ က်ဴးလြန္ထားျခင္းျဖစ္ႏုုိင္သည္ဟုု ေဖာ္ထုုတ္သည့္ မႈခင္း 
ကြင္းဆက္ေဖာ္ထုုတ္ျခင္း စသည္တိုု႔ပါဝင္သည္။

ေနာက္ဆက္တြဲ (က) တြင္ စာရင္းအျပည့္အစံု၏ အက်ဥ္းခ်ဳပ္အား ေတြ႕ရွိႏုိင္သည္။

ျပႆနာေျဖရွင္းျခင္းအစီအစဥ္တစ္ခု၏ သ႐ုပ္ခြဲျခင္းအဆင့္အား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အရည္အေသြးျမင့္ အခ်က္ 
အလက္မ်ား ရရွိရန္ႏွင့္ ျပႆနာသ႐ုပ္ခြဲျခင္းဆိုင္ရာ ႀတိဂံ၏ အစိတ္အပိုင္း (၃) ခုစလံုးအား ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ 
အေရးႀကီးသည္။

တံု႔ျပန္မႈ - သ႐ုပ္ခြဲျခင္းအဆင့္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ျပႆနာ၏အေၾကာင္းအရင္းမ်ားအား ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္း 
ရန္အတြက္ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲထားေသာ အံဝင္ခြင္က်စီစဥ္ထားသည့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား။ ၎တြင္ ၾကားဝင္ဟန္႔တားမႈ 
မ်ားအတြက္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ေရြးခ်ယ္ရန္နည္းလမ္းမ်ား ေပၚေပါက္လာရန္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္း 
မ်ားအား အႀကံဥာဏ္သစ္မ်ားအား ရွာေဖြေစျခင္းႏွင့္ အျခားနယ္ပယ္မ်ားတြင္ မည္သည္တို႔သည္ ေအာင္ျမင္ခဲ့ 
သည္ကို သုေသသနျပဳလုုပ္ေစျခင္းတိုု႔ ပါဝင္သည္။ အသင့္ေလ်ာ္ဆံုးနည္းလမ္းအား ေရြးခ်ယ္ၿပီးသည္ႏွင့္ အစီအစဥ္ 
အတြက္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆီေလ်ာ္ေသာ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အခန္းက႑မ်ားပါဝင္သည့္ တံု႔ျပန္မႈ 
ဆိုင္ရာ စီမံခ်က္တစ္ခုကို ဖန္တီးသည္။ မႈခင္းကာကြယ္ေရး၏ ပထမ၊ ဒုတိယႏွင့္ တတိယအဆင့္တို႔ အတြင္းတြင္ 
ရွိေသာ ၎၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ရွင္းလင္းစြာ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေစရန္ အေရးႀကီးသည္။ (အထက္ 
တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ အပိုင္း (၂) အား ၾကည့္ပါ)။

ပထမအဆင့္ မႈခင္းကာကြယ္ေရးအပိုင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သုေသသနမ်ားမွ ရာဇဝတ္သားမ်ား၏ အျပဳအမူမ်ား 
အပါအဝင္ အျပဳအမူမ်ားသည္ အေျခအေနေျပာင္းလဲသည္ႏွင့္လိုက္၍ ေျပာင္းလဲေၾကာင္းကို ျပသခဲ့သည္။ ဤ 
ခ်ဥ္းကပ္မႈနည္းလမ္းအား အေျခအေနပိုင္းဆိုင္ရာ မႈခင္းကာကြယ္ေရး (SCP) ဟုေခၚၿပီး SCP အေပၚတြင္ 
သုေသသနျပဳခဲ့ေသာ ပူးတြဲအဖြဲ႕အစည္းမွ ရာဇဝတ္မႈအား ကာကြယ္ႏုိင္ေသာ 12 အစီအမံနည္းလမ္းမ်ား အနည္းဆံုး 
(၅)ခု ခန္႔ရွိေၾကာင္းကို ျပသခဲ့ပါသည္။ ၎တို႔မွာ -

၁။ ရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္ခဲ့ဖူးသူမ်ားကိုု ေထာက္႐ွဳျခင္းအားျဖင့္ ဖမ္းဆီးရရွိႏုုိင္ေျခအား တိုးျမႇင့္ေစျခင္းကဲ့သို႔ေသာ 
အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏုုိင္ေျခမ်ားအား ပိုုမိုုသိရွိေစရန္လုုပ္ေဆာင္ျခင္း။ ၎တြင္ မႈခင္းျဖစ္ပြားႏႈန္းျမင့္မားေသာ ေနရာ 
မ်ားတြင္ ညႊန္ၾကားခ်က္ျဖင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ကင္းလွည့္ျခင္းတို႔ ပါဝင္ႏိုင္သည္။

manager of the location, a handler for the offender and a guardian for the victim. Partners can be numerous 
and varied. http://webarchive.nationalarchives. gov.uk/20100418065544/
11 https://www.app.college.police.uk/app-content/intelligence-management/analysis/
12 Clarke R. and J. Eck Become a problem solving crime analyst in 55 steps Available from www.popcenter.org



5

၂။ မႈခင္းက်ဴးလြန္ရန္ ႀကိဳးပမ္းအားထုုတ္မႈမ်ားဆိုုင္ရာ အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏုုိင္ေျခမ်ားအား သိရွိမႈ တိုးျမႇင့္ျခင္း။ ၎တြင္ 
ေသာ့မ်ား၊ ဘားတံမ်ား၊ ပင္နံပါတ္မ်ားထားရွိျခင္းျဖင့္ လံုုၿခံဳေရးေတာင့္တင္းေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

၃။ မိမိတို႔ သတိမူသိရွိထားသည့္ ရလဒ္ဆုေၾကးမ်ားအား ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊ ဥပမာ - ဆုိင္မ်ားမွ အခိုးခံရပါက ကုန္ 
ပစၥည္းမ်ားအား မွင္ေဆးလံုးမ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း ေငြသိမ္ေကာင္တာမ်ားမွ အခိုးခံရပါက ေငြစကၠဴမ်ားအား 
ေကာ္ျဖင့္ အမွတ္အသားကပ္ထားျခင္း။

၄။ အမွတ္အသားသေကၤတဆိုုင္းဘုုတ္မ်ား အသံုးျပဳျခင္းမွတဆင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအား ရွင္းလင္းေစျခင္းျဖင့္ 
ဆင္ေျခေပးမႈမ်ားအား ဖယ္ရွားျခင္း။

၅။ ဘားမ်ားပိတ္ေသာအခ်ိန္တြင္  တက္စီမ်ား တန္းစီရမႈအား ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းျဖင့္ ရန္စျခင္း၊ ရန္ျဖစ္ပြားျခင္း 
မ်ားအား ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း။ 13

အေျခအေနပိုင္းဆိုင္ရာ မႈခင္းကာကြယ္ေရးသည္ အမ်ဳိးသားမႈခင္းကာကြယ္ေရးမဟာဗ်ဴဟာ ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၉ 14 ၏ 
အဓိက မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည္။ TAF စီမံကိန္းတြင္ ပါဝင္သည့္ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္း 
မ်ားကို ပထမအဆင့္ မႈခင္းကာကြယ္ေရးတြင္ ၎တို႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သတ္၍ ကြဲျပားစြာႏွင့္ တီထြင္
ဖန္တီးဉာဏ္ကြန္႔ျမဴးစြာျဖင့္ စဥ္းစားျခင္းကို တိုက္တြန္းအားေပးရန္ အေရးႀကီးသည္။ ဥပမာ - ရဲတပ္ဖြဲ႕အေနျဖင့္ 
ရာဇဝတ္မႈလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအား အဟန္႔အတားျဖစ္ေစရန္အတြက္ ပိုမိုတိုးျမႇင့္ကင္းလွည့္ျခင္းကဲ့သို႔ေသာ ၎တို႔၏ 
အစဥ္အလာအတိုင္း တံု႔ျပန္မႈမ်ားထက္ ေက်ာ္လြန္ၿပီး စဥ္းစားသင့္သည္။ 

ထိုုသုုိ႔ဟန္႔တားျခင္းသည္ နယ္ပယ္က်ဥ္းၿပီး မႈခင္းအျဖစ္မ်ားေသာ ေနရာ15 မ်ားတြင္ ေအာင္ျမင္ေသာ္လည္း 
၎သည္ ကုန္က်စားရိတ္မ်ားျပားၿပီး အျခားအေျခအေနပိုင္းဆိုင္ရာ မႈခင္းကာကြယ္ေရး နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ 
ကာလရွည္အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ နည္းပါးပါသည္။

ဒုတိယအဆင့္ကာကြယ္ေရးအတြက္ တုံ႔ျပန္မႈစီမံခ်က္သည္ အျခားသင့္ေလ်ာ္ေသာနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္အတူ ျပစ္မႈ 
က်ဴးလြန္ခံရမႈ အလားအလာျမင့္မားသည့္ ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ မိသားစုမ်ားအတြက္ ေစာလွ်င္စြာ ၾကားဝင္ဟန္႔တား 
ျခင္း အစီအမံမ်ား ပါဝင္ႏိုင္သည္။ က်ယ္ျပန္႔စြာျပဳလုပ္ထားေသာ သုေသသနမ်ားမွ ဤခ်ဥ္းကပ္မႈသည္ လူငယ္မ်ား 
အား ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းမွ တားဆီးရာတြင္ မည္မွ်ထိေရာက္ေၾကာင္းကို ျပသခဲ့ၿပီး ၎သည္ အမ်ဳိးသား မႈခင္း 
ကာကြယ္ေရး စီမံခ်က္ႏွင့္ တသမတ္တည္းျဖစ္ပါသည္။ ဤခ်ဥ္းကပ္မႈ၏ သက္ေသအေထာက္အထားႏွင့္ ၎အား 
မည္ကဲ့သို႔ ေအာင္ျမင္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ရန္တို႔ကို UK ႏုိင္ငံ၏ Early Intervention Academy 16 ဝက္ဘ္ဆိုဒ္တြင္ 
ေတြ႕ႏုိင္ပါသည္။

ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ တံု႔ျပန္မႈစီမံခ်က္တြင္ တတိယအဆင့္ကာကြယ္ေရးအား စဥ္းစားသင့္ပါသည္။ ဥပမာ - စီမံခ်က္ 
တြင္ ျပစ္မႈထပ္မံက်ဴးလြန္ျခင္းအား ေလ်ာ့က်ေသာနည္းလမ္းမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ား 
တြင္ အႏၲရာယ္က်ေရာက္မည့္အလားအလာရွိေသာ အမႈမ်ားတြင္ ရာဇဝတ္မႈ ထပ္မံက်ဴးလြန္ျခင္းအား ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ 
ေသာ နည္းလမ္းမ်ားကို ထည့္သြင္းသင့္ပါသည္။ (ေအာက္ပါ အပိုင္း (၃.၃) ကို ၾကည့္ပါ)။

သီးျခားရာဇဝတ္မႈခင္း ျပႆနာတစ္ခုအား ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္အတြက္ စီမံခ်က္တစ္ခုအားေရးဆြဲရာတြင္ စီမံ 
ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအေနျဖင့္ လုပ္ေဆာင္မည့္နည္းလမ္း၊ ၾကပ္မတ္သူမ်ား (မည္သုိ႔ေသာ နည္းလမ္းမ်ားသည္ 

13 Laycock, G. (2016) Policing and the prevention landscape. London: University College London
14 United Nations Office on Drugs and Crime (2017). National Crime Prevention Strategy 2017-2019, The 
Republic of the Union of Myanmar.
15 Braga, A. A. (2015) Hot spots policing and crime prevention: A systematic review of randomized controlled 
trials Journal of Experimental Criminology (2005) 1: 317–342
16 http://www.eif.org.uk
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အလုပ္ျဖစ္ႏုိင္သည္ မျဖစ္ႏိုင္သည္အား မည္သည္တို႔မွ ဆံုးျဖတ္သည္ - ဥပမာ - ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရင္း) 
၎အား မည္သို႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ႏွင့္ ၎စီမံခ်က္သည္ မည္မွ်ကုန္က်မည္ 17 ၊ ထိုအစိတ္အပိုင္း (၅) ခု 
အား ယခုအခါတြင္ What Works Centre for Crime Reduction web-based toolkit  18  တြင္ ထည့္သြင္းထားၿပီး 
ဤစီမံကိန္းတြင္ တံု႔ျပန္မႈမ်ားအား စီမံခ်က္ေရးဆြဲရာတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။

ဆန္းစစ္အကဲျဖတ္ျခင္း - တံု႔ျပန္မႈသည္ လိုလားအပ္ေသာ သက္ေရာက္မႈအား ရွိျခင္း၊ မရွိျခင္းကို တိုင္းတာသည္ 
- လိုအပ္ပါက တံု႔ျပန္မႈအား ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သည္။ ဤအဆင့္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ တံု႔ျပန္မႈဆိုင္ရာ စီမံခ်က္ 
တြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ရရွိသည္၊ မရရွိသည္ကို ဆံုးျဖတ္ရန္ျဖစ္သည္။ ၎အား  ၾကားဝင္ 
ဟန္႔တားမႈ အႀကိဳႏွင့္ ၾကားဝင္ဟန္႔တားမႈအၿပီး အခ်က္အလက္မ်ား (အရည္အေသြးႏွင့္ အေရအတြက္) ႏႈိင္းယွဥ္ 
ျခင္းျဖင့္ လုပ္ေဆာင္သည္။ ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္မႈ၏ စဥ္ဆက္မပ်က္ ဆန္းစစ္အကဲျဖတ္မႈသည္ ၎၏ ဆက္လက္ 
ထိေရာက္မႈရွိျခင္းကို ေသခ်ာေစရန္အတြက္ လုိအပ္သည္။

ျပႆနာေျဖရွင္းျခင္းဆိုင္ရာအပိုင္းအား နိဂံုးခ်ဳပ္ရလွ်င္ ပညာေရးပိုင္းဆိုင္ရာ သုေသသနမ်ားမွ ျပႆနာေျဖရွင္းျခင္း 
သည္ ပစ္မွတ္ထားေသာ 19 ျပႆနာမ်ားေပၚတြင္ ေကာင္းမြန္ေသာသက္ေရာက္မႈ ရွိသည္ကုိ ျပသပါသည္။ 
ရာဇဝတ္မႈခင္းအားလံုး ခ်ံဳငံုုျခင္းထက္ ရာဇဝတ္မႈခင္းအမ်ဳိးအစားအလုုိုုက္အေပၚ ေထာက္႐ွဳျခင္း၊ ေကာင္းမြန္ေသာ 
သ႐ုပ္ခြဲျခင္းႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ ေထာက္လွမ္းစုေဆာင္းျခင္း၊ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အတူတကြ 
လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ စီမံခ်က္တြင္ပါဝင္သူမ်ားအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ လံုေလာက္သည့္ ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးျခင္း၊ 
ျပႆနာအား သင့္တင္ေလ်ာက္ပတ္စြာေျဖရွင္းရန္အတြက္ အခ်ိန္ေပးျခင္း၊ အခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္းျခင္း၊ 
စုစည္းျခင္း၊ သ႐ုပ္ခြဲျခင္းႏွင့္ ျဖန္႔ေဝျခင္း  20 တို႔ လုုပ္ေဆာင္ႏုုိင္ရန္ လိုအပ္ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားအေပၚတြင္ 
လံုေလာက္ေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ။

၃.၂။ ထပ္မံက်ဴးလြန္ခံရျခင္း

အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ျပင္းထန္ေသာ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာမႈခင္းမ်ားက့ဲသို႔ေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ား 
အေပၚ က်ဴးလြန္ေသာ ရာဇဝတမ္ႈခင္းမ်ားႏငွ္ ့စပလ္်ဥ္းရာတြင ္ထပမ္ကံ်ဴးလြနခ္ရံသမူ်ားႏငွ္ ့ထပမ္ကံ်ဴးလြန္ျခင္းမ်ားကိ ု
ေဖာ္ထုတ္ျခင္းသည္ အထူးသျဖင့္ အေရးႀကီးပါသည္။ UK ႏုိင္ငံရွိ အိမ္တြင္း အၾကမ္းဖက္မႈအေပၚ ျပည္ထဲေရးဌာနမွ 
ေလ့လာမႈမွ ထပ္မံက်ဴးလြန္ခံရျခင္းအတြက္ အလြန္ျမင့္မားေသာ အႏၲရာယ္အလားအလာကာလရွိသည္ကို ေတြ႕ရွိ 
ထားပါသည္။ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုအတြက္ ရဲတပ္ဖြဲ႕အား ေခၚဆိုမႈတစ္ခု 
ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အိမ္ေထာင္စု တစ္စုသည္ တစ္ႏွစ္အတြင္း ယင္းကဲ့သိုု႔ျဖစ္စဥ္ ေနာက္ထပ္တစ္ႀကိမ္ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ႏွႈန္း 
ဝ.၈ ရွိပါသည္။ ပထမျဖစ္စဥ္အၿပီးတြင္ ၃၅% ေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ားသည္ ပထမျဖစ္စဥ္၏ ရက္သီတင္းတစ္ပါတ္ 
၅ ပါတ္တြင္ ဒုတိယျဖစ္စဥ္ကို ခံစားရပါသည္။ ဒုတိယျဖစ္စဥ္အၿပီး ၄၅ % ေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ားသည္ တတိယ 
ျဖစ္စဥ္အား ရက္သီတင္းတစ္ပါတ္ ၅ ပါတ္အတြင္း  21 ခံစားၾကရပါသည္။

မည္သည့္ ျပႆနာေျဖရွင္းျခင္းဆိုင္ရာ စီမံခ်က္မဆိုတြင္ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ရာဇဝတ္ 
မႈခင္းမ်ား က်ဴးလြန္ခံရသူမ်ားတြင္ အနာဂတ္တြင္ ျပန္လည္က်ဴးလြန္ခံရျခင္းမွ ကာကြယ္ႏုုိင္မည္ကိုု ထည့္သြင္း 

17 Laycock, G. (2016) Policing and the prevention landscape
18 The toolkit is available here http://whatworks.college.police.uk/toolkit/Pages/Toolkit.aspx.
19 Weisburd D, Telep CW, Hinkle JC, Eck JE (2008). The effects of problem-oriented policing on crime and 
disorder. Campbell Systematic Reviews 2008:14
20 College of Policing. The effects of problem-oriented policing on crime and disorder: What Works Briefing.
http://whatworks.college.police.uk/Research/Briefings/Documents/CoP(What%20works(online_land_
POPV3).pdf
21 Farrell, G., and Pease, K (1993). Once Bitten, Twice Bitten: Repeat Victimisation and its Implications for 
Crime Prevention. London. Home Office Police Research Group
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စဥ္းစားဖိုု႔ လိုုအပ္ပါသည္။ UK ႏုိင္ငံတြင္ ထိုရည္မွန္းခ်က္ကိုရရွိရန္ အသံုးျပဳေသာ နည္းလမ္းကို ေအဂ်င္စီေပါင္းစံု 
အႏၲရာယ္အလားအလာ ဆန္းစစ္အကဲျဖတ္ျခင္းဆိုင္ရာ ညီလာခံမ်ား Multi-agency Risk Assessment 
Conferences’ (MARAC) ဟုုေခၚပါသည္။ MARAC တစ္ခုသည္ အိမ္တြင္းအၾကမ္ဖက္မႈ မႈခင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သတ္သည့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ဖလွယ္သည့္ အစည္းအေဝးတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ (အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ က်ဴးလြန္ခံရ 
သူမ်ား၏ အမ်ားစုျဖစ္ပါသည္) ရဲတပ္ဖြဲ႕၊ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ကေလးသူငယ္မ်ားကာကြယ္ေရး၊  အိမ္ငွားရမ္းသူ 
မ်ား၊ ခံဝန္ဌာနႏွင့္ အျခားေသာ ဥပေဒပိုင္းဆုိင္ရာႏွင့္ ေစတနာ႔ဝန္ထမ္းက႑မ်ားမွ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားကဲ့သို႔ေသာ 
ေအဂ်င္စီမ်ား၏ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအၾကား က်ဴးလြန္ခံရသူတစ္ေယာက္၏ ဆီေလွ်ာ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ 
အားလံုးအား ဖလွယ္ၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ က်ဴးလြန္ခံရသူ၏ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးအား 
တိုးတက္ေစေရးအတြက္ နည္းလမ္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးၾကၿပီး ၎တို႔အား ညႇိႏွႈိင္းထားသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ စီမံခ်က္ 
တစ္ခုအသြင္သို႔ ေျပာင္းလဲၾကပါသည္။ MARAC ၏ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ လူႀကီးပိုင္းက်ဴးလြန္ခံရသူကို 
ေစာင့္ေရွာက္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ MARAC အေနျဖင့္ အျခားေအဂ်င္စီေပါင္းစံု အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ား 
အား ကာကြယ္ရန္အတြက္ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားလည္း ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး က်ဴးလြန္သူ၏ အျပဳအမူကိုလည္း စီမံမည္ 
ျဖစ္သည္။ (ထပ္မံက်ဴးလြန္ျခင္းအား ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းအပိုင္းကို ေအာက္တြင္ၾကည့္ပါ)။

MARAC တြင္ အေရးႀကီးေသာအခ်က္မွာ ေအဂ်င္စီတစ္ခုတည္း (သို႕) တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ က်ဴးလြန္ခံရသူ၏ 
ဘဝအေပၚ ျဖစ္စဥ္အလံုးစံုအား သိရွိႏုိင္ရန္ မျဖစ္ႏုိင္ဟူေသာ ယူဆခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေအဂ်င္စီမ်ားအားလံုး 
တြင္ ၎တို႔၏ လုံၿခံဳမႈမ်ားအတြက္ အေရးႀကီးေသာ ႐ႈေထာင့္မ်ား ရွိႏုိင္ပါသည္။ အစည္းအေဝးအား က်ဴးလြန္ခံရသူမွ 
မတက္ေရာက္ပါ။ သို႔ေသာ္ ၎တုိ႔ကိုယ္စားေျပာဆိုေပးသည့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားက႑မွ အလြတ္တန္း အႀကံေပး 
တစ္ဦးမွ ကိုယ္စားျပဳ  22 တက္ေရာက္ပါသည္။ 

အျခားျပစ္မႈမ်ားတြင္လည္း ထပ္မံက်ဴးလြန္ခံရျခင္းမ်ားအား သ႐ုပ္ခြဲရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ 
ပညာေရးပိုင္းဆိုင္ရာ အေထာက္အထားအမ်ားအရ ရာဇဝတ္မႈတစ္မ်ိဳးမ်ိဳး က်ဴးလြန္ခံရသူျဖစ္ျခင္းသည္ အနာဂတ္ 
တြင္ က်ဴးလြန္ခံရမႈအတြက္ ခန္႔မွန္းႏိုင္ေသာ ညႊန္းကိန္းတစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ - UK ႏုိင္ငံတြင္ နာမည္ 
ေက်ာ္ၾကားေသာ ေလ့လာမႈတစ္ခုအရ ၿမိဳ႕ျပအိမ္ရာတစ္ခုအေပၚ အိမ္တစ္လံုးအား ေဖာက္ထြင္းခံရလွ်င္ ၎အိမ္၏ 
ထပ္မံ ေဖာက္ထြင္းခံရႏိုင္ေသာ အလားအလာသည္ လံုးဝေဖာက္ထြင္းမခံရေသးေသာ အိမ္မ်ား  ထက္ ၄ ဆ ပိုရွိ 
ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။ 23 ထပ္မံက်ဴးလြန္ခံရျခင္းအား ကာကြယ္ျခင္းသည္ အျခားနည္းလမ္းမ်ားထက္ ႏႈိင္းယွဥ္ 
လွ်င္ ေအာင္ျမင္ရန္အလားအလာ ပိုမ်ားၿပီး ၎ကိုု အေလးထားလုုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ အရင္းအျမစ္မ်ားကိုု 
ထိေရာက္စြာ အသံုုးျပဳျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ၎မွ ထိခိုက္လြယ္ေသာ လူအုပ္စုမ်ားကိုလည္း ကာကြယ္ေပးပါသည္။ 
အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ထပ္မံျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခံရျခင္းမ်ားသည္ ထိခိုက္ခံစားလြယ္သူမ်ား အမ်ားစုေနထိုင္ရာ 24 
မႈခင္းေပါမ်ားေသာနယ္ပယ္မ်ားတြင္ အလံုးစံုႏွင့္ အခ်ဳိးက်စြာ ျဖစ္ပြားႏႈန္း အျမင့္ဆံုးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

၃.၃။ ျပစ္မႈထပ္မံက်ဴးလြန္မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း

မည္သည့္ ျပႆနာေျဖရွင္းျခင္း စီမံခ်က္တြင္မဆို၊ အထူးသျဖင့္ အျခားကုစားမႈနည္းလမ္းမ်ားအား ထပ္ေဆာင္း 
နည္းလမ္းအျဖစ္ အသံုးခ်ေသာအခါတြင္ ျပင္းထန္ေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ထပ္မံက်ဴးလြန္မႈအား 
ေလွ်ာ႔ခ်ရာတြင္ ထိေရာက္သည့္ တရားမွ်တမႈအား ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဆိုင္ရာ စည္းေဝးညႇိႏႈိင္းျခင္းအား စတင္ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္းကိုလည္း စဥ္းစားသင့္ပါသည္။ 25

22 http://www.safelives.org.uk/sites/default/files/resources/MARAC%20FAQs%20General%20FINAL.pdf
23 ibid
24 Pease, K. (1991) The Kirkholt Project: Preventing Burglary on a British Public Housing Estate in Ronald V. 
Clark (ed) Situational Crime Prevention: Successful Case Studies, New York: Harrow and Heston 
25 http://whatworks.college.police.uk/toolkit/Pages/Intervention.aspx?InterventionID=24 (accessed 14.08.16)
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သို႔ေသာ္ ပစၥည္းဥစၥာမ်ားႏွင့္ဆိုင္ေသာ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားတြင္ ထပ္မံက်ဴးလြန္မႈအား ေလွ်ာ့ခ်ရာ၌ ေအာင္ျမင္ 
ေသာ အေထာက္အထားမ်ား မရွိပါ။ ခ်ဥ္းကပ္မႈသည္ ငယ္ရြယ္ေသာ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားတြင္ အထူးသျဖင့္ 
ထိေရာက္ပါသည္။ UNICEF မွ တရားမွ်တမႈ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအား၊  “က်ဴးလြန္ခံရသူ (သို႔) က်ဴးလြန္ခံရျခင္းမွ 
လြတ္ေျမာက္လာသူႏွင့္ က်ဴးလြန္သူႏွင့္ အခ်ဳိ႕ေသာအမႈမ်ားတြင္ မႈခင္းတစ္ခုေၾကာင့္ သက္ေရာက္ခံရေသာ၊ 
ထိခိုက္ခံရေသာအျခားသူမ်ားမွ ျပစ္မႈမွေပၚေပါက္လာေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအား ေျဖရွင္းရာတြင္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ 
facilitator 26 (သို႔) အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစေရး ညိႏႈိင္းသူတစ္ဦး၏ အကူအညီျဖင့္ အတူတကြ တက္ၾကြစြာ ပါဝင္ 
ေဆာင္ရြက္သည့္ ခ်ဥ္းကပ္ျခင္းတစ္ခု” ဟု အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုထားပါသည္။

တတိယအဆင့္ ကာကြယ္ေရး၏ အေရးပါေသာ အျခားအစိတ္အပုိင္းတစ္ခုမွာ က်ဴးလြန္ခံရသူမ်ားအား အက်ဥ္း 
ေထာင္မ်ားတြင္ ထိန္းသိမ္းထားျခင္းႏွင့္ ၎တို႔မွ ရပ္ရြာလူထုအတြင္းသို႔ ျပန္လႊတ္ေပးၿပီးေနာက္တြင္ က်ဴးလြန္ 
ခံရသူမ်ားအား စီမံခန္႔ခြဲသည့္နည္းလမ္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ England ႏုိင္ငံႏွင့္ Wales ျပည္နယ္ရွိ ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္ေသာ 
လူဦးေရ၏ ၁ဝ %ခန္႔သည္ ျပစ္မႈမ်ားအားလံုး၏ ထက္ဝက္အတြက္ က်ဴးလြန္သည္ဟု ခန္႔မွန္းထားၿပီး အလြန္ 
နည္းပါးေသာလူဦးေရ (၁% ထက္နည္းေသာ)သည္ ျပစ္မႈ ၁ဝခုလွ်င္ ၁ ခု  27 အတြက္သာ တာဝန္ရွိပါသည္။ UK 
ႏိုင္ငံတြင္ Integrated Offender Management ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူအား ေပါင္းစပ္စီမံခန္႔ခြဲေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈသည္ 
တရားဥပေဒေအဂ်င္စီမ်ားျဖစ္ေသာ အက်ဥ္းေထာင္မ်ား၊ အခ်ဳပ္ခန္းမ်ား၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ား၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဒသ 
ဆိုင္ရာ အစိုးရမ်ား၊ ပရဟိတေစတနာ့ဝန္ထမ္း အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖင့္ အတူတကြ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ေစၿပီး ထပ္မံ 
က်ဴးလြန္ျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားအား ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္အတြက္ ၎တို႔၏ အရင္းအျမစ္ 
မ်ားကို စုစည္းေစရန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကပါသည္။ ထိုအေၾကာင္းအရင္းမ်ားတြင္ မူးယစ္ေဆးဝါးသံုုးစြဲျခင္း၊ 
ရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္ႏုုိင္သည့္ စိတ္ေနသေဘာထားမ်ားႏွင့္ ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းေသာ မိသားစုေနာက္ခံအေျခအေနမ်ား၊ 
အလုပ္အကိုင္ မရွိျခင္း၊ အိမ္ရာမဲ့ျဖစ္ျခင္းႏွင့္ စိတ္က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ား 28  ပါဝင္ပါသည္။ ၎အေၾကာင္းအရာမ်ား 
သည္ အမ်ားျပည္သူထက္စာလွ်င္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားတြင္ မၾကာခဏေတြ႕ရွိရေသာ ျပႆနာမ်ား (သို႔) လိုအပ္ 
ခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။

၃.၄။ တရားဝင္ျဖစ္ျခင္းႏွင့္ အမ်ားျပည္သူမွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ 

သုေသသနျပဳလုပ္ခ်က္အရ အမ်ားျပည္သူမွ ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေစရန္ႏွင့္  ဥပေဒအား မခ်ဳိးေဖာက္ေစ 
ရန္ တုုိက္တြန္းေပးေသာ ထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္ျခင္းဆိုုင္ရာ ခ်ဥ္းကပ္မႈသည္ မႈခင္းမ်ားကာကြယ္ေရး 29 အတြက္ 
သိသာထင္ရွားေသာ အက်ဴိးေက်းဇူးမ်ား ရရွိေစႏိုင္သည္ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။ သုေသသနျပဳလုပ္ခ်က္မ်ားအရ 
ျပည္သူမ်ားအား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ဥပေဒအား မခ်ဳိးေဖာက္ရန္ တုိက္တြန္းခြန္အားေပးသည့္ အေရးအႀကီးဆုံး 
အေၾကာင္းအရင္းမွာ ရဲတပ္ဖြဲ႕တရားဝင္ျဖစ္ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္သူလူထုမွ ရဲတပ္ဖြဲ႕သည္ ၎တို႔ဘက္တြင္ 
အတူတကြရွိေနသည္ဟု ခံစားေသာအခါတြင္ ၎တို႔သည္ မႈခင္းမ်ားအား က်ဴးလြန္ရန္ျဖစ္ႏုိင္ေခ် သိသာစြာ 
နည္းပါးသြားၿပီး ရဲတပ္ဖြဲ႕အား ကူညီရန္ဆႏၵ ပိုုမိုုျဖစ္ထြန္းလာပါသည္။ အေလးထားရမည့္အခ်က္မွာ ရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ား 
တရားဝင္ျဖစ္ျခင္းသည္ လူမ်ားအား ဖမ္းဆီးႏိုင္ျခင္းႏွင့္ ဥပေဒအား ခ်ဳိးေဖာက္မႈအတြက္ အျပစ္ေပးႏုိင္ျခင္းထက္ 
ပိုမိုအားေကာင္းေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားရွိပါသည္။ ဤခ်ဥ္းကပ္မႈအား တစ္ခါတစ္ရံတြင္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ 
တရားမွ်တမႈ (procedural justice)ဟုလည္း ရည္ညႊန္းပါသည္။

တရားဝင္ျခင္း၊ မဝင္ျခင္းမွာ အမ်ားျပည္သူမ်ား၏အျမင္တြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕သည္ ျပည္သူမ်ားမွ ရဲအရာရွိမ်ားသည္ ၎တို႔ 
အား ေလးစားမႈျဖင့္ ဆက္ဆံၿပီး တရားမွ်တေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မည္၊ မွ်တေသာဆံုုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ၿပီး 

26 https://www.unicef.org/tdad/index_56040.html
27 Home Office (2001) Criminal Justice: The Way Ahead.CM 5074. London: Home Office
28 Ministry of Justice. (20130 Transforming Rehabilitation: a summary of evidence on reducing reoffending.
London. Ministry of Justice Analytical Series 2013
29 Myhill, A., Quinton, P. (2011). It’s a fair cop? Police legitimacy, public cooperation, and crime reduction. An 
interpretative evidence commentary. London. National Policing Improvement Agency
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ထိုုဆံုုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကိုု အခ်ိန္ေပးရွင္းလင္းျပမည္၊ ေဖာ္ေရြမည္ စသည့္ ထင္ျမင္ခ်က္တို႔အေပၚတြင္  မူတည္ပါသည္။ 
သုေသသနျပဳခ်က္မ်ားအရ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားအေနျဖင့္ တရားဝင္ျဖစ္ျခင္းကို ခိုင္မာေစမႈႏွင့္ အမ်ားျပည္သူမွ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတို႔ကို ရရွိေစရန္အတြက္ ျပဳမႈေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ၎တို႔အေနျဖင့္လည္း ရဲတပ္ဖြဲ႕အတြင္းတြင္ 
တရားမွ်တမႈ၊ ေလးစားမႈတိုု႔ႏွင့္ ဆက္ဆံခံရသည္ဟုု ယံုုၾကည္ဖိုု႔ လုုိအပ္ပါသည္။

အဖြဲ႕အစည္းပိုင္းဆိုင္ရာတရားမွ်တမႈဟုေခၚေသာ ႀကီးၾကပ္မႈႏွင့္ အႀကီးတန္းအဆင့္မ်ားတြင္ တရားမွ်တမႈသည္ 
၎တို႔၏ ကိုယ္က်ဳိးမပါရွိဘဲ အရာရွိမ်ားမွ ေစတနာျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္း၊ အမ်ားျပည္သူအား တန္ဖိုးထားျခင္း၊ 
ခြန္အားတိုးျမင့္ေစသည္ဟု ခံစားရျခင္း၊ တရားမွ်တၿပီး က်င့္ဝတ္ႏွင့္ကိုက္ညီေသာ ရဲလုပ္ငန္းဆိုင္ရာနည္းလမ္းမ်ား   
30 အား ပံပိုးျခင္းတို႔ ပါဝင္ပါသည္။

ထုိေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားမွ တရားမွ်တေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္းႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ ထိေတြ႕ 
ဆက္ဆံမႈတို႔သည္ ၎တို႔ခ်ည္းသာလွ်င္ အေရးႀကီးသည္သာမက ေရရွည္တြင္ ျပစ္မႈမ်ား ကာကြယ္ရာတြင္လည္း 
အေရးပါပါသည္။ 

ထိုု႔ေၾကာင့္လည္း တရားဝင္ျဖစ္ျခင္းႏွင့္ အမ်ားျပည္သူမွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတို႔သည္ ေအာင္ျမင္ေသာ ျပႆနာ 
ေျဖရွင္းျခင္းဆိုင္ရာ ႀကိဳးပမ္းမႈတစ္ခု၏ အေရးပါေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ဤစီမံကိန္းတြင္ ပါဝင္သည့္ 
ၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ အမ်ားျပည္သူတို႔သည္ ၎တို႔၏ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ မည္သည့္ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ျပႆနာရွိသည္မ်ားကို 
ေကာင္းမြန္စြာသိရွိၿပီး ထိုျပႆနာမ်ားႏွင့္ အႏၲရာယ္အႀကီးမားဆံုးျဖစ္ေပၚေစေသာ သေဘာသဘာဝမ်ားကို ရွာေဖြ 
ေဖာ္ထုတ္ရာတြင္  ကူညီႏုိင္သည့္အေျခအေနတြင္ ရွိေနရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ၎မွ အစိုးရပိုင္းဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္း
မ်ား 31 ႏွင့္ ယံုၾကည္မႈကို တည္ေဆာက္ႏုိင္ၿပီး ၎မွတစ္ဆင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဆိုင္ရာ တံု႔ျပန္မႈမ်ားထက္ ပိုမိုထိေရာက္ေသာ 
ျပႆနာမ်ားအေပၚ ေျဖရွင္းနည္းမ်ားအား အမ်ားျပည္သူမွ အဆိုျပဳသည္သို႔ ဦးတည္ေစႏုိင္ၿပီး ၎တို႔ကိုအေကာင္
အထည္ေဖာ္ႏိုုင္ရန္အတြက္လည္း ကူညီေပးႏုိင္သည္။ 32 

၃.၅။ ႏိုင္ငံေတာ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအၾကား အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးျခင္း

UK ႏုိင္ငံ၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ အျခားႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အမ်ားျပည္သူ၏ ယံုၾကည္မႈႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ 
တို႔အား အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ လူထုအေျချပဳ ထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္ျခင္းဟု မၾကာခဏေခၚဆိုၿပီး UK ႏုိင္ငံ 
တြင္ ပတ္ဝန္းက်င္အေျချပဳ ထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္ျခင္း(သို႔) ႏုိင္ငံသား အေျချပဳ ထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္ျခင္းဟု ေခၚဆို 
သည့္ ခ်ဥ္းကပ္မႈတစ္ခုမွတစ္ဆင့္ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ ဤခ်ဥ္းကပ္မႈ၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ရွိ အဓိက အေျခခံ 
သေဘာတရားမွာ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံသားမ်ားအၾကား ေဒသဆိုင္ရာျပႆနာမ်ားအား ရွာေဖြ 
ေဖာ္ထုတ္ရန္ႏွင့္ ေျဖရွင္းနည္းမ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ထိေတြ႕ေဆြးေႏြးရာတြင္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစျခင္းပင္ 
ျဖစ္ပါသည္။ ဤခ်ဥ္းကပ္ပံုုနည္းလမ္းအား ၿမိဳ႕ျပေနရာမ်ားတြင္ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ မႈခင္းအား ကာကြယ္ရန္၊ လံုၿခံဳ 
စိတ္ခ်သည္ဟု ခံစားရမႈမ်ား တိုးျမင့္လာရန္ႏွင့္ တရားဝင္ျဖစ္ျခင္း တုိးတက္လာေစျခင္း ျဖစ္ထြန္းလာႏုုိင္သည္ဟုု 
အေထာက္အထားရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ ၎တြင္ ပါဝင္ပတ္သတ္သူမ်ားအားလံုးမွ အျပည့္အဝပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္ 
ဆႏၵရွိမႈႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ရည္တို႔အေပၚတြင္ မူတည္ေနၿပီး အစိုုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္လည္း တံုု႔ျပန္ျခင္းမျပဳရန္ 
လံုုေလာက္သည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္ရွိသည့္အခါမ်ားမွအပ  ႏုုိင္ငံသားမ်ား၏ ကူညီပံ့ပိုုးမႈမ်ားကိုု တံုု႕ျပန္သြားမည္ျဖစ္ 
ေၾကာင္း မွတ္ယူထားၾကပါသည္။ 33 ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ ထိေတြ႕ေဆာင္ရြက္မႈအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းအတြက္ 

30 Quinton, P., Myhill, A., Bradford, B., Fildes, A., and Porter, G. (2015) Fair cop 2: Organisational justice, 
behaviour and ethical policing. An interpretative evidence commentary. London. College of Policing
31 Tuffin, R., Morris, J. and Poole, A. (2006) An evaluation of the National Reassurance Policing Programme.
London: Home Office. 
32 Goldstein, H. (1990) Problem-oriented policing. New York: McGraw-Hill; Forrest, S., Myhill, A. and Tilley, N.
(2005) Practical lessons for involving the community in crime and disorder problem-solving. London: Home 
Office.
33 Myhill, A (2012) Community engagement in policing, Lessons from the literature. London: National Policing
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အေရးႀကီးသည့္ ေအာင္ျမင္ေသာ အေျခခံအေၾကာင္းအရင္းမ်ား၏ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကို ေနာက္ဆက္တြဲ(ခ)တြင္ ေတြ႕ရွိ 
ႏုိင္ပါသည္။ 

၃.၆။ မိတ္ဖက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ေအဂ်င္စီေပါင္းစံုပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ

မိတ္ဖက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဆုိင္ရာ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ားသည္ ေအဂ်င္စီတစ္ခုုတည္းမွ ႐ွဳပ္ေထြးေသာ ရပ္ရြာ လူထု 
လံုၿခံဳမႈႏွင့္ မႈခင္းဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားအား ကိုင္တြယ္ႏုိင္စြမ္း (သုိ႔) ကိုင္တြယ္ျခင္းတိုု႔ မလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ဟူေသာ 
ယူဆခ်က္အေပၚတြင္ အဓိက တည္ေဆာက္ထားပါသည္။ မိတ္ဖက္ပူးေပါင္းသည့္လုုပ္ငန္းအား တူညီေသာ 
ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္တစ္ခုအား ေအာင္ျမင္ေစရန္အတြက္ အဖြဲ႕အစည္း ၂ ခု (သို႔) ၂ ခုထက္ပိုေသာ အဖြဲ႕အစည္း 
မ်ားၾကားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ ဆက္ဆံေရးတစ္ခုဟု ေဖာ္ျပႏုိင္ပါသည္။ ၎သည္ ၿမိဳ႕ျပလံုၿခံဳမႈဆိုင္ရာ 
ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ေအဂ်င္စီမ်ားအၾကားႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈဆိုင္ရာ မူဝါဒ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ အေလ့အထမ်ားအား 
အားေကာင္းေစရန္ေဆာင္ရြက္ၿပီး ၿမိဳ႕ျပလံုၿခံဳေရးစီမံကိန္း၏ အေရးပါေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ တည္ရွိသည္။ 

ၿမိဳျပလံုၿခံဳမႈဆိုင္ရာႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားသည္ ကာလရွည္ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ မိတ္ဖက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ 
အေရးႀကီးပါသည္။ ၎အား UN-Habitat စီမံကိန္းမွ ဖြင့္ဆိုထားသည့္အတိုင္း ၿမိဳ႕ျပဧရိယာမ်ားတြင္ မႈခင္းမ်ားအား 
ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းသည္ လူတိုင္း၏ တာဝန္ျဖစ္သည္ဟု ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဆိုလိုရင္းမွာ ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိ 
ျခင္းသည္ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ ရာဇဝတ္မႈနွင့္ ေဘးကင္းလံုုၿခံဳမႈမရွိျခင္းတုုိ႔ ပေပ်ာက္ေစရန္ ရည္ရြယ္သည့္ နည္းဗ်ဴဟာ 
မ်ားနွင့္ လုုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားလုုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ေဒသဆိုုင္ရာအစိုုးရမ်ားႏွင့္ အျခားေသာက႑ေပါင္းစံုုမွ ပါဝင္ 
သူမ်ားအၾကား မိတ္ဖက္ဆက္ဆံေရးမ်ားအေပၚတြင္ တည္မွီသည္။ မႈခင္းမ်ားႏွင့္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈမရွိျခင္းအား 
ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ ၿမိဳ႕ျပအုပ္ခ်ဳပ္မႈ၏ အဓိကအစိတ္အပိုင္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ 
ေကာင္းမြန္ေသာ ၿမိဳ႕ျပအုုပ္ခ်ဳပ္မႈသည္ လစ္လ်ဴ႐ွဳခံထားရသူမ်ားနွင့္ ဆင္းရဲမြဲေတသူမ်ားအပါအဝင္ အားလံုုးေသာ 
ႏုုိင္ငံသားမ်ားႏွင့္ တုုိင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ဆံုုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းတိုု႔တြင္ ပါဝင္ေစျခင္းတုုိ႔ျဖင့္ ႏုုိင္ငံသားျဖစ္မႈႏွင့္ 
အားလံုုးပါဝင္မႈကိုု တန္ဖိုုးထားသည္။ 34

မိတ္ဖက္ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း၏ ထိေရာက္မႈအား ႏုိင္ငံတကာဆန္းစစ္အကဲျဖတ္ခ်က္တစ္ခုမွ ၎သည္ ျပစ္မႈ 
မ်ားအား ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရာတြင္ ထိေရာက္သည္ဟု ယူဆပါသည္။ 35

၎သုုေတသနစာတမ္းတြင္ သုုေတသနျပဳစုုသူမ်ားမွ ရာဇဝတ္မႈအေပၚေထာက္႐ွဳသည့္ ပဏာမေျခလွမ္းမ်ားႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္း၍ လုုပ္ငန္းျဖစ္ေျမာက္ႏုုိင္သည္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆန္းစစ္အကဲျဖတ္ခ်က္မ်ားကိုု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
မိတ္ဖက္ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းကို ထိေရာက္ေစသည့္ ဘံုုအေၾကာင္းရင္းမ်ားကိုုလည္း တင္ျပထားပါသည္။
အခ်ဳပ္အားျဖင့္ မိတ္ဖက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ ေအာက္ပါအေျခအေနမ်ားတို႔တြင္ ပိုမိုၿပီး ထိေရာက္ႏုိင္ပါ 
သည္။ 

• ျပစ္မွတ္ထားရမည့္ ျပႆနာေပၚတြင္ ရွင္းလင္းသည့္ အာ႐ံုုစိုုက္မႈရွိျခင္း၊ ထိုုျပႆနာမ်ားကိုု ေျဖရွင္းရန္အတြက္ 
လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ခ်မွတ္ျခင္း။

• တူညီေသာ တန္ဖိုးထားမႈမ်ား/ စံႏႈန္းမ်ားရွိျခင္း။

• မိတ္ဖက္လုုပ္ေဆာင္မႈမ်ား (အဓိက စီမံခန္႔ခြဲမႈအုုပ္စုုမ်ားအပါအဝင္) တြင္ တိတိက်က် သတ္မွတ္ထားေသာ 

Improvement Agency. November 2012 (first published 2006).
34 https://unhabitat.org/urban-themes/safety/
35 Berry G., Briggs P., Erol R., and van Staden L. (2011). The effectiveness of partnership working in a crime 
and disorder context. A rapid evidence assessment. Research report 52. London: Home Office
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အခန္းက႑မ်ားႏွင့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားျပဌာန္းထားေသာ ရွင္းလင္းသည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုုႏွင့္အတူ ေတာင့္တင္း 
ခိုုင္မာေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈရွိျခင္း။

• ၎တို႔အၾကားတြင္ မိတ္ဖက္ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သတ္ေသာ ယခင္အေတြ႕အႀကံဳရွိသူမ်ား ပါဝင္ 
ျခင္း။

• မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား ပံုမွန္ဆက္သြယ္ေရးအား အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစရန္အတြက္ ၎တို႔၏ 
အလုပ္အဖြဲ႕မ်ားအား ပူးတြဲတာဝန္ေပးျခင္း။

• ျပႆနာေျဖရွင္းျခင္းအား ပံ့ပိုးရန္ အေထာက္အထားမ်ားမွဦးေဆာင္ၿပီး၊ အခ်က္အလက္ျဖင့္ ေမာင္းႏွင္သည့္ 
နည္းလမ္းတစ္ရပ္အား ထူေထာင္ထားရွိျခင္း ႏွင့္

• ျပဳလြယ္ျပင္လြယ္ေသာခ်ဥ္းကပ္မႈအား ခ်မွတ္က်င့္သံုးၿပီး တင္းၾကပ္သည့္ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီဆိုင္ရာ ဖြဲ႕စည္းပံုမ်ား   
ျဖင့္ မိတ္ဖက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအား ဝန္ထုတ္ဝန္ပိုးျဖစ္ေစမႈအား ေရွာင္ရွားျခင္း။ 36

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရွိ မႈခင္းကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ မိတ္ဖက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၏ ျပန္လည္သံုးသပ္ခ်က္ 
တစ္ခုမွလည္း မႈခင္းကာကြယ္ေရးမ်ားအေပၚတြင္ သက္ေရာက္မႈအေပၚ မိတ္ဖက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း 
လုပ္ေဆာင္မႈ၏ အပိုေဆာင္းအက်ဳိးေက်းဇူး အမ်ားအျပားကိုလည္း ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၿပီး ၎တို႔သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ 
ေနာက္ခံအေျခအေနတြင္ အထူးသျဖင့္ အဓိကက်ပါသည္။ ထိုအလုပ္မွ မိတ္ဖက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း 
အလုပ္မ်ားသည္ ထိေရာက္စြာလုပ္ေဆာင္ႏုိင္လွ်င္ ၎တို႔သည္ ေအာက္ပါတို႔အား လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည္ဟု ယူဆပါ 
သည္။ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ တာဝန္ယူမႈအား တိုးျမႇင့္ေစျခင္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏ ထပ္မံလုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ တစ္စိတ္
တစ္ပိုင္းစီျဖစ္ေနျခင္းတို႔အား ေလွ်ာ့ခ်ေစျခင္း၊ အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိက က႑ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားကို တည္ေဆာက္ျခင္း၊ 
မႈခင္းကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ ႀကဳိးပမ္းမႈမ်ားတြင္ အမ်ားျပည္သူ၏ အသိပညာႏွင့္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား တိုးျမင့္လာ 
ျခင္း၊ ေဒသခံ ရပ္ရြာလူထုအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား အားေကာင္းေစျခင္းႏွင့္ ေအဂ်င္စီမ်ားမွ ၎တို႔၏လုပ္ငန္းမ်ား 
လုပ္ေဆာင္သည့္ပံုစံမ်ားအား ထာဝရေျပာင္းလဲေစျခင္း (ဥပမာ - အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ အေျခခံေသာ ပိုမို 
ေကာင္းမြန္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ျခင္း၊ ျပႆနာေျဖရွင္းျခင္းႏွင့္ ကာကြယ္ျခင္းတို႔အေပၚ အေလးထားမႈ)  37

36 ibid
37 Rosenbaum, D.P. (2002) ‘Evaluating multi-agency anti-crime partnerships: theory, design, and measurement 
issues’, Crime Prevention Studies. Vol 14. UK: Willan Publishing.
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၄။ နိဂံုး

ဤေနာက္ခံအခ်က္အလက္ဆိုင္ရာ စာတမ္းမွ Asia foundation ၏ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တြင္ ၿမိဳ႕ျပဧရိယာမ်ားရွိ ျပစ္မႈ 
ကာကြယ္ေရးအေပၚတြင္ ျပႆနာေျဖရွင္းျခင္းဆိုင္ရာ ခ်ဥ္းကပ္မႈတစ္ခုအား အသံုးျပဳရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို 
အေထာက္အပံျဖစ္ေစသည့္ အေထာက္အထားတစ္ခုအေနျဖင့္ ေပးပါသည္။ အထူးသျဖင့္၊ ၎မွ စီမံကိန္း၏ 
ေျပာင္းလဲမႈသီအိုရီ၏ အစိတ္အပုိင္းျဖစ္သည့္ အစိုးအရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ျပည္သူမ်ားအား ျပႆနာမ်ားအား 
ေဖာ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ ၎အား ေျဖရွင္းျခင္းႏွင့္ ေလ်ာ့ပါးေစျခင္းတို႔တြင္ အမ်ားျပည္သူမ်ားအား ပါဝင္ေစျခင္းျဖင့္ အမ်ား 
ျပည္သူမ်ား၏အျမင္တြင္ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား တရားဝင္ျဖစ္ျခင္းကို ထူေထာင္ေပးရာတြင္ အကူအညီေပး 
ျခင္း ဟူေသာ အဆုိအေပၚတြင္ သိသာထင္ရွားေစမႈအား အားေကာင္းေစပါသည္။  38 မိတ္ဖက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ 
တြင္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ အစိုးရဌာနမ်ား၊ NGO မ်ားႏွင့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ တိုးတက္သည့္ 
တရားဝင္ျဖစ္ျခင္းျဖင့္ မႈခင္းမ်ားေလွ်ာ့ခ်ေစမႈအပိုင္းမ်ားတြင္ အက်ဴိးေက်းဇူးမ်ားအတြက္လည္း အေထာက္အထား 
အေနျဖင့္ ေပးပါသည္။ ထိုကဲ့သုိ႔ေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ားသည္ ပါဝင္ပတ္သတ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ 
လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ နည္းလမ္းအသစ္မ်ားအား ေလ့လာသင္ယူရန္အတြက္ ဆႏၵရွိရန္လည္း လိုအပ္ပါသည္။ 
ႏိုင္ငံေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ႀကီးၾကပ္သူမ်ားမွလည္း ၎တို႔၏ ေျမျပင္ရွိဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ၎တို႔အား တရား 
မွ်တစြာ ဆက္ဆံခံရလွ်င္၊ ၎တို႔၏ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြင္း ေလးစားမႈခံရလွ်င္ ၎တို႔အေနျဖင့္ အမ်ားျပည္သူမ်ား 
ကိုလည္း တရားမွ်တမႈ၊ ေလးစားမႈမ်ားျဖင့္ ဆက္ဆံမည္ျဖစ္ၿပီး တရားဝင္မႈႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ပိုမိုရရွိေစ 
လာမည္ကို သိရွိရန္ လိုအပ္ပါသည္။

ၿမိဳ႕ျပနယ္ပယ္မ်ားရွိ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ထူေထာင္ျခင္းသည္ ဤစီမံကိန္း၏ သက္တမ္း 
အတြင္း ရပ္ရြာလူထုဆိုင္ရာ လံုၿခံဳမႈႏွင့္ လံုၿခံဳေရးမ်ား တိုးတက္ေစေရးတြင္ အထိေရာက္ဆံုး နည္းလမ္းသာ 
ျဖစ္သည္သာမက ၎သည္ ရပ္ရြာလူထုအား အနာဂတ္တြင္ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားမွ ၎တို႔ဘာသာ ကာကြယ္ႏုိင္ရန္ 
အတြက္ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္စြမ္းမ်ား တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ အကူအညီေပးရာတြင္ အထိေရာက္ 
ဆံုးေသာ နည္းလမ္းတစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါသည္။

38 USP Master Inception Deliverables v20170214 Draft to FCO. Yangon: The Asia Foundation
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ေနာက္ဆက္တြဲ (က)

ျပႆနာေျဖရွင္းျခင္း - သ႐ုပ္ခြဲျခင္းဆိုင္ရာ နည္းလမ္းမ်ား

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ျပႆနာေျဖရွင္းျခင္းဆိုင္ရာ က်ဳိးပမ္းအားထုတ္မႈ၏ သ႐ုပ္ခြဲျခင္းအဆင့္တြင္ အသံုးျပဳရန္အတြက္ 
စဥ္းစားႏုိင္ေသာ သ႐ုပ္ခြဲျခင္းဆိုင္ရာ နည္းလမ္းအခ်ဳိ႕အား The College of Policing (အဂၤလန္ ႏွင့္ ေဝလျပည္နယ္) 
မွ ေဖာ္ျပထားပါသည္  39 ။ ၎တို႔အား ေအာက္ပါအတိုင္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

• မႈခင္းမ်ားႏွင့္ မၿငိမ္သက္မႈမ်ားျဖစ္ပြားရာ ပံုစံမ်ား၏ သေဘာသဘာဝႏွင့္ အတိုင္းအတာ၊ ဆက္စပ္ေနေသာ 
မႈခင္းမ်ား (သို႔) ျဖစ္စဥ္မ်ား၊ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၏ အဓိကအေရးပါေသာ ေနရာမ်ား၊ က်ဴးလြန္သူမ်ားႏွင့္ 
က်ဴးလြန္သည့္ အျပဳအမူ၏ တူညီေသာဝိေသသမ်ားတို႔အား ေဖာ္ထုတ္သည့္ မႈခင္းပံုသ႑ာန္အား သ႐ုပ္ခြဲ 
ျခင္း။

• သာမန္ မႈခင္းႏွင့္ (သို႔) ျဖစ္စဥ္မ်ား၏ အဆင့္မ်ားထက္ သိသာထင္ရွားစြာ ျမင့္မားသည့္ ေနရာမ်ားအေပၚတြင္ 
အေလးထားသည့္ အေရးပါေသာေနရာမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ျခင္း။

• မႈခင္းႏွင့္ ျဖစ္စဥ္မ်ား အသြားအလာအား ေဖာ္ထုတ္ျခင္း။

• ၎တို႔၏ မႈခင္းက်ဴးလြန္ပံု ၎တို႔၏ သိသာထင္ရွားေသာ အျပဳအမူ၊ သတင္းေထာက္လွမ္းေရး (သို႔) မႈခင္း 
သိပၸံဆိုင္ရာ အေထာက္အထားမ်ားတို႔ျဖင့္ ဆက္စပ္မႈရွိေနသည့္ က်ဴးလြန္သူတစ္ဦးတည္းမွ က်ဴးလြန္ႏုိင္ေျခ 
ရွိေသာ အလားတူျပစ္မႈမ်ား (သို႔) ျဖစ္စဥ္မ်ားတို႔တြင္ မႈခင္းႏွင့္ ျဖစ္စဥ္မ်ား အစဥ္လိုက္အား ေဖာ္ထုတ္ျခင္း။

• က်ဴးလြန္ခံရသူမ်ား၏ ဝိေသသမ်ား (သို႔) ထူးျခားသည့္ မႈခင္းက်ဴးလြန္သည့္ အျပဳအမူမ်ားကို ေဖာ္ျပေနေသာ 
ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ား၏ တူညီသည့္ ဝိေသသမ်ားကို စစ္ေဆးၿပီး အေထြေထြ ပံုသ႑ာန္အား သ႐ုပ္ခြဲျခင္း။

• ျပစ္မႈႏွင့္ မၿငိမ္သက္မႈမ်ား၏ အဆင့္မ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးအစားမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္ႏိုင္ၿပီး ဧရိယာတစ္ခုအတြင္း 
လူဦးေရအုပ္စုတစ္ခုအတြင္းရွိ လူဦးေရႏွင့္ လူမႈေရးပိုင္းဆိုင္ရာေျပာင္းလဲမႈမ်ား မည္သို႔ေျပာင္းလဲသည္ကို 
စစ္ေဆးသည့္ လူဦးေရႏွင့္ လူမႈေရး အသြားအလာပံုစံအား သ႐ုပ္ခြဲျခင္း။

• ရာဇဝတ္ေကာင္အုပ္စုမ်ား (သုိ႔) အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား၏ သေဘာသဘာဝႏွင့္ အေရးပါမႈ 
မ်ား၏ နားလည္မႈတို႔ကို ေပးအပ္ႏုိင္သည့္ ကြန္ရက္သ႐ုပ္ခြဲျခင္း။

• ကုန္ပစၥည္းတစ္ခု (သို႔) ဝန္ေဆာင္မႈတစ္ခုအေပၚ ရာဇဝတ္မ်ား၏ ေစ်းကြက္အားေဖာ္ထုတ္သည့္ ေစ်းကြက္ 
အား သ႐ုပ္ခြဲျခင္း။

• ရာဇဝတ္ေကာင္မ်ား၏ နည္းလမ္းမ်ား မည္သို႔အလုပ္လုပ္သည္ကို နားလည္မႈအား ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ရန္အတြက္ 
အသံုးျပဳသည့္ ရာဇဝတ္လုပ္ငန္းမ်ားအား သ႐ုပ္ခြဲျခင္း။ 

• က်ဴးလြန္ခံရမည့္ အလားအလာရွိေသာသူမ်ား အမ်ားျပည္သူႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးဆိုင္ရာ ေအဂ်င္စီမ်ား 
အေပၚတြင္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူတစ္ဦးခ်င္း၊ ရာဇဝတ္အုပ္စုမ်ား (သို႔) မႈခင္းအမ်ဳိးအစားမ်ားမွ  ျဖစ္ေပၚေစေသာ 
အႏၲရာယ္အလားအလာမ်ား၏ အတိုင္းအတာမ်ားအား ဆန္းစစ္အကဲျဖတ္ျခင္းကို ပံပိုးသည့္ အႏၲရာယ္ 
အလားအလာမ်ားအား သ႐ုပ္ခြဲျခင္း။

• က်ဴးလြန္ခံရသူတစ္ဦးျခင္း၊ သက္ေသ၊ သံသယရွိသူ (သို႕) ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားကို အေသးစိတ္ သ႐ုပ္ခြဲျခင္း 
အား လုပ္ေဆာင္သည့္ Subject analysis

39 https://www.app.college.police.uk/app-content/intelligence-management/analysis/
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• တားဆီးေရး (သို႔) ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခု၏ ထိေရာက္မႈအား အကဲျဖတ္သံုးသပ္သည့္ 
ရလဒ္မ်ားအား သ႐ုပ္ခြဲျခင္း။

ထိုနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားအား College of Policing (အဂၤလန္ ႏွင့္ 
ေဝလ္ျပည္နယ္) ဝက္ဘ္ဆိုဒ္  40 မွ ရရွိႏိုင္ပါသည္။

ေနာက္ဆက္တြဲ (ခ)

အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအၾကား ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း - အေရးပါေသာ 
ေအာင္ျမင္ျခင္းဆိုင္ရာ  အေၾကာင္းအရင္းမ်ား။

ဤစီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သတ္၍ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ သုေသသနျပဳမႈမ်ားမွ ရရွိေသာ သင္ခန္းစာမ်ားအား ေပါင္းစပ္ရန္ႏွင့္ 
အက်ဥ္းခ်ဳပ္ရန္အတြက္ ႀကိဳးစားမႈမ်ားမွ တစ္ခုအေနျဖင့္ Myhill (2012) မွ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ား 
အပါအဝင္ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအၾကား အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအား အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ျခင္းအတြက္ အေရးပါေသာ ေအာင္ျမင္မႈဆိုင္ရာ အေၾကာင္အရင္း အမ်ားအျပားအား ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ပါသည္။
 
• အဖြဲ႕အစည္းပိုင္းဆိုင္ရာ စိတ္ပိုင္းျဖတ္မႈႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ေျပာင္းလဲျခင္း - ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ ဝန္ေဆာင္မႈ 

သည္ ထိေတြ႕ေဆာင္ရြက္မႈမွ ေပးအပ္ႏုိင္ေသာ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားအား နားလည္ႏုိင္ျခင္းမွ ေဝးကြာေနသည္။

• စံျဖစ္လာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း - ၎အား သီးျခားဌာနတစ္ခု (သို႔) စီမံကိန္းတစ္ခု၏ တာဝန္ဆိုသည္ထက္ 
အဓိကအလုပ္တစ္ခုအေနျဖင့္ ႐ွဳ ျမင္ႏုိင္ရန္ လိုအပ္သည္။

• ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ အာဏာအား ခြဲေဝျခင္း - ထိေတြ႕မႈမ်ားသည္ ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ ေဆာင္ရြက္သည္ထက္ ရပ္ရြာ 
လူထုအေပၚတြင္ ေဆာင္ရြက္သည္က ပိုမိုမ်ားျပားသည္။

• လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္အညီ စီမံျခင္းႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ - ေဒသခံအရာရွိမ်ားသည္ ျပဳလြယ္ 
ေျပာင္းလြယမ္ရွိေသာ သာမနလ္ပုထ္ံုးလပုန္ည္းစံႏႈန္းမ်ားအား ကိငုဆ္ြဲထားသညထ္က ္သီးျခားအေျခအေနမ်ား 
တြင္ မည္သို႔ မည္ပံု ထိေတြ႕မႈမ်ားအား ေအာင္ျမင္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရမည္ကို လိမၼာပါးနပ္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ 
ရန္ လုိအပ္သည္။

• စြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း - ထိေရာက္ေသာ ထိေတြ႕မႈဆိုင္ရာ အလုပ္မ်ားအား ျပန္လည္ခ်ီးျမႇင့္ရန္ 
အတြက္ စြမ္းေဆာင္ရည္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္အကဲျဖတ္ျခင္းမ်ား လိုအပ္သည္။

• ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးျခင္းႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ျခင္း - ထိေတြ႕ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား ေအာင္ျမင္ 
ေစႏုိင္ရန္ ရဲတပ္ဖြဲႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ ႏွစ္ဖက္စလံုးမွ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို ျမႇင့္တင္ရန္ လိုအပ္သည္။

• စတိ္ခ်ယံုုၾကည္ျခင္းႏွင့္ ယံုုၾကည္အပ္ႏွံျခင္း - ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈမ်ားသည္ ‘clean site’ မ်ားတြင္ ျဖစ္ခဲၿပီး 
အထူးသျဖင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ားမွအသိအမွတ္ျပဳ၍ လုုပ္ငန္းထမ္းေဆာင္ရာ လူနည္းစုုတုုိင္းရင္းသားမ်ားေနထိုုင္ 
သည့္ ရပ္ရြာမ်ားတြင္ ညံ့ဖ်င္းေသာဆက္ဆံေရးမ်ား ျဖစ္ေလ့ရွိခဲ့သည္။

• ဆက္သြယ္ေရး - မိတ္ဖက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တစ္ဖက္တည္းမွ ေျပာဆိုျခင္းမဟုတ္ဘဲ အျပန္အလွန္ 
ေဆြးေႏြးမႈမ်ား လိုအပ္သည္။

40 ibid
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• မိတ္ဖက္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း - လူေနမႈအဆင့္အတန္း ျပႆနာမ်ား 41 အား ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ 
ရပ္ရြာအေျချပဳ ထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္ျခင္း စီမံခ်က္မ်ားအတြက္ ရဲတပ္ဖြဲ႕အေနျဖင့္ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္အပါအဝင္ 
၎တို႔၏ အစိုးရက႑မွ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္သည္။

41 Myhill, A (2012) Community engagement in policing, Lessons from the literature. London: National Policing
Improvement Agency. November 2012 (first published 2006).









ၿမိဳ႕ျပလုုံျခံဳမႈဆိုုင္ရာ စီမံကိန္း

ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ ၿမိဳ႕တြင္း/ ၿမိဳ႕ေပၚ 
ထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္ျခင္းဆုိင္ရာ အက်ဥ္းခ်ံဳးစာတမ္း

စတီဖဲင္ ေအာ္တာ
တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးဆိုင္ရာ  အႀကီးတန္း အႀကံေပး

ေအာက္တိုဘာလ ၂ဝ၁၇



အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း ႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပလံုုၿခံဳမႈဆိုင္ရာ စာတမ္းတိုမ်ားအေၾကာင္း

အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းသည္ တုုိးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေနသည့္ အာရွတုုိက္တစ္ဝွမ္းရွိ လူမႈဘဝမ်ားတုုိးတက္ေစရန္ အစဥ္ႀကိဳးပမ္း 
ေနသည့္ ႏုုိင္ငံတကာဖြံၿဖိဳးတိုုးတက္မႈအဖြဲ႕အစည္းတစ္ဖြဲ႔ျဖစ္သည္။ ေျခာက္ရာစုုႏွစ္ၾကာအေတြ႕အႀကံဳႏွင့္ ေဒသႏၲရ 
ကြ်မ္းက်င္မႈျဖင့္ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း၏ ပ႐ုုိဂရမ္မ်ားသည္ အုုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ဥပေဒ၊ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုုးတက္မႈ၊ အမ်ိဳးသမီး 
စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္မႈ၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ေဒသဆုုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အစရွိသည့္ ၂၁ ရာစုု ႏွစ္တြင္ 
အာရွတိုုက္ကိုု သက္ေရာက္မႈရွိေနသည့္ အဓိကျပႆနာမ်ားကုုိ ေျဖရွင္းႏုုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ထုုိ႔အျပင္ 
အာရွတိုုက္အတြက္ ထုုတ္ေဝထားသည့္ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း၏ စာအုုပ္မ်ားႏွင့္ အတတ္ပညာဆုုိင္ရာ 
ဖလွယ္မႈမ်ားသည္လည္း အာရွတုုိက္အေနျဖင့္ ကမာၻေပၚတြင္ ဆက္လက္ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္း၍ တရားမွ်တေသာ 
ေဒသအျဖစ္ ခိုုင္ခုုိင္မာမာ ရပ္တည္ႏုုိင္ေစရန္အတြက္ အားေပးကူညီမႈျပဳသည့္ နည္းလမ္းမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ အာရွ 
ေဖာင္ေဒးရွင္းသည္ အာရွႏုုိင္ငံ ၁၈ ႏုုိင္ငံရွိ ႐ံုုးမ်ားႏွင့္ ဝါရွင္တန္ဒီစီရွိ႐ံုုးမ်ား ကြန္ယက္ဖြဲ႕ လုုပ္ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္ 
သည္။ အမ်ားျပည္သူဆိုုင္ရာႏွင့္ ပုုဂၢလိက ပါတနာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အတူတကြလုုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ အာရွ 
ေဖာင္ေဒးရွင္းသည္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ႏွင့္ ဘက္ေပါင္းစံုုပါဝင္ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေအဂ်င္စီမ်ား၊ ေဖာင္ေဒးရွင္းမ်ား၊ 
ေကာ္ပိုုေရးရွင္းမ်ားႏွင့္ တသီးပုုဂၢလမ်ားစသည့္ မတူကြဲျပားေသာ အုုပ္စုုတိုု႔မွ ေထာက္ပံေငြမ်ား ရရွိပါသည္။

ၿမိဳ႕ျပလုုံၿခံဳေရးစာတမ္းတိုုမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုုအဆင့္ႏွင့္ ေဒသဆိုုင္ရာအဆင့္ရွိ ျမန္မာမူဝါဒခ်မွတ္ေရးဆြဲသူမ်ား 
ႏွင့္ အျခားေသာ စိတ္ပါဝင္စားသည့္ က႑ေပါင္းစံုုမွ ပါဝင္ပက္သက္သူမ်ားကုုိ ျမန္မာႏုုိင္ငံရွိ ၿမိဳ႕ျပေနရာမ်ားတြင္ 
အမ်ားျပည္သူေဘးကင္းလုုံၿခံဳေရးအတြက္ အသုုံးခ်ႏုုိင္ေသာ (သုုိ႔) ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ၍ အသုုံးျပဳႏုုိင္ေသာ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ 
လုုပ္ထံုုးလုုပ္နည္းသာဓကမ်ားႏွင့္ သ႐ုုပ္ခြဲျခင္းကုုိ ပံ့ပိုုးေထာက္ပံ့ေပးရန္ ရည္ရြယ္သည္။ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းတြင္ 
ၿမိဳ႕ျပအုုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ မူဝါဒေရးရာ သုုေတသနလုုပ္ငန္းမ်ား က်ယ္က်ယ္ 
ျပန္႔ျပန္႔လုုပ္ေဆာင္ေနျခင္း အစီအစဥ္မ်ားရွိပါသည္။ ဤၿမိဳ႕ျပလုုံၿခံဳေရး စာတမ္းတုုိမ်ားသည္ ထုုိလုုပ္ငန္းမ်ားကုုိ 
အေထာက္အကူျပဳသည့္ စာတမ္းမ်ားျဖစ္သည္။ ဤစာတမ္းတိုုမ်ားျပဳစုုရန္အတြက္ ယူေကအစုုိးရမွ ေထာက္ပံ့ထား 
ပါသည္။ ဤစာတမ္းတြင္ပါရွိေသာ အေတြးအျမင္မ်ားသည္ စာတမ္းျပဳစုုေရးသားသူမ်ား၏ အေတြးအျမင္မ်ားသာ 
ျဖစ္ၿပီး ယူေကအစိုုးရ သိုု႔မဟုုတ္ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းအား ကိုုယ္စားျပဳျခင္း မရွိပါ။  



ေက်းဇူးတင္လႊာ

စာတမ္းျပဳစုုေရးသားသူမွ ဤစာတမ္းတစ္ခုုခ်င္းစီျပင္ဆင္ရာတြင္ အကူအညီေပးျခင္း၊ စာတမ္းေရးသားျပဳစုုသည့္လုု
ပ္ငန္းစဥ္တြင္ အခ်ိန္ႏွင့္ အႀကံဥာဏ္မ်ား ေပးခဲ့ျခင္းတိုု႔အတြက္ Lucian Harriman ကိုု ေက်းဇူးတင္လုုိပါသည္။

စာတမ္းျပဳစု ေရးသားသူအေၾကာင္း

Stephen Otter သည္ ၿမိဳ႕ျပလုုံၿခံဳေရးစီမံကိန္းအတြက္ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းမွခန္႔အပ္ထားသည့္ အႀကီးတန္း 
တရားဥပေဒစိုုးမိုုးေရး အႀကံေပးျဖစ္ပါသည္။ ၂ဝ၁၂ မွ ၂ဝ၁၆ ခုုႏွစ္အတြင္းတြင္ စတီဖဲင္ေအာ္တာသည္  လန္ဒန္ 
ၿမိဳ႕ေတာ္ရဲတပ္ဖြဲ႕၊ ႏုုိင္ငံအဆင့္ ရာဇဝတ္မႈေအဂ်င္စီ၊ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ၿဗိတိသွ်ႏုုိင္ငံရပ္ျခားေဒသမ်ားႏွင့္ 
အၾကမ္းဖက္မႈတိုုက္ဖ်က္ေရး စသည္တုုိ႔တြင္ စစ္ေဆးေရးႏွင့္ ထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္ျခင္းလုုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ 
ဘုုရင္မႀကီးမွခန္႔အပ္ထားသည့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ စစ္ေဆးေရးအရာရွိတစ္ဦးျဖစ္သည္။ ထုုိအခ်ိန္မတုုိင္မီတြင္ စတီဖဲင္ 
ေအာ္တာသည္ ဒီဗြန္ႏွင့္ ကြန္းေဝါၿမိဳ႕ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ အႀကီးအကဲျဖစ္ခဲ့ၿပီး ယူေကရွိ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္အႀကီးအကဲမ်ား အသင္း 
အဖြဲ႕အတြက္ တရားမွ်တမႈ၊ ကြဲျပားျခားနားမႈႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးတုုိ႔တြင္ ဦးတည္္လ်က္ ရဲဝန္ထမ္းေပါင္း ၆ဝဝဝ ကိုု 
ဦးေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ၂ဝဝ၈ ခုုႏွစ္တြင္ စတီဖဲင္ ေအာ္တာသည္ ဘုုရင္မႀကီး၏ ရဲဝန္ထမ္း ဆုုတံဆိပ္ေတာ္ကိုု လက္ခံ 
ရရွိခဲ့ပါသည္။ သူသည္ London School of Economics မွ ရာဇဝတ္မႈဥပေဒဆုုိင္ရာ မူဝါဒအထူးျပဳျဖင့္ မဟာဘြဲ႕ 
ရရွိခဲ့ၿပီး ကမ္းဘရစ္ခ်္တကၠသိုုလ္မွ ျပစ္မႈေဗဒအထူးျပဳျဖင့္ ဘြဲ႕လြန္ဒီပလိုုမာ ရရွိခဲ့သည္။
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၁။ နိဒါန္း

ျမန္မာနုိင္ငံမ ွျပည္သူမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လံုုၿခံဳေရး အက်ဳိးခံစားနုိင္ေစရန္အလုိ႔ငွာ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း (TAF) ၏ 
ၿမိဳ႕ျပေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးစီမံကိန္းတြင ္ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အက်ိဳးေက်းဇူး(၃)မ်ိဳးအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုုိင္မည့္ 
အစီအစဥ္မ်ား ထည့္သြင္းထားပါသည္။ ယင္းတို႔မွာ -

၁။ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ ၿမိဳ႕ျပေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈ 
မ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာဦးစားေပးအရာမ်ားအား ပုိမုိသိရွိနားလည္လာျခင္း။

၂။ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား၏  ျပႆနာေျဖရွင္းျခင္းဆုုိင္ရာ အရည္အေသြးမ်ားျမင့္မားလာ ၿပီး 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ဆက္ဆံေရးဆုုိင္ရာ အားထုုတ္ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား တိုုးတက္လာျခင္း။

၃။ ျပည္နယ္၊ တုုိင္းေဒသႀကီးမ်ားႏွင့္ ႏုုိင္ငံေတာ္အဆင့္ အစိုုးရဌာနမ်ားရွိ တာဝန္ရွိသူမ်ားအၾကား ဌာနအခ်င္းခ်င္း 
ႏွင့္ ပညာရွင္မ်ား၏ မူဝါဒဆုုိင္ရာေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပေဘးကင္းလံုုၿခံဳေရးဆိုုင္ရာ အေလ့အက်င့္မ်ား 
ခုုိင္မာလာေစျခင္း။ 1

ထိုုသုုိ႔ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ရရွိလာေစရန္အလိုု႔ငွာ ပညာရပ္ဆိုုင္ရာ သုုေတသနအရ ဝင္ေငြနိမ့္ေသာႏုုိင္ငံမ်ားႏွင့္ 
အလယ္အလတ္အဆင့္ ဝင္ေငြရွိႏုုိင္ငံမ်ားတြင္ ထိေရာက္မႈရွိေၾကာင္း ထင္ရွားသည့္ ၿမိဳ႕ျပထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္ျခင္း 
နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ၎တိုု႔အား ဤစီမံကိန္းတြင္ပါဝင္သည့္ ၿမိဳ႕နယ္ ၄ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ မည္သုုိ႔အံဝင္ခြင္က်ျဖစ္ေစရန္  ျပဳျ
ပင္အသုုံးခ်ရမည့္အေၾကာင္းမ်ား ပါဝင္သည့္ ေနာက္ခံအခ်က္အလက္စာတမ္းအား ေရးသားရန္ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း 
မွ ၎၏ အႀကီးတန္း တရားဥပေဒစိုုးမိုုးေရး အႀကံေပးအား တာဝန္ေပးခဲ့ပါသည္။ ကုုလသမဂၢ၏  ထူးကဲေကာင္းမြန္ 
ေသာ Introductory Handbook on Policing Urban Space 2 ၿမိဳ႕ျပေနရာထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္ျခင္း မိတ္ဆက္လက္စြဲ 
စာအုုပ္မွ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္အေျမာက္အမ်ား ထုုတ္ယူေရးသားျခင္းျဖင့္ ဤစာတမ္းတြင္ ျမန္မာႏုုိင္ငံရွိ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ 
မ်ားတြင္ ရွိေသာ ေဘးကင္းလံုုၿခံဳေရးဆိုုင္ရာ ျပႆနာမ်ားကိုု ကိုုင္တြယ္ေျဖရွင္းရာတြင္ အသံုုးျပဳႏုုိင္မည့္ ထိန္းသိမ္း 
ၾကပ္မတ္ျခင္းဆိုုင္ရာ လက္ေတြ႕လုုပ္ေဆာင္ႏုုိင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားကိုု ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ဤစာတမ္းကိုု ၿမိဳ႕ျပေနရာမ်ားတြင္ အသံုုးျပဳနုုိင္မည့္ ရာဇဝတ္မႈတားဆီးေရးဆိုုင္ရာ ခ်ဥ္းကပ္ပံုုနည္းလမ္းမ်ားေဖာ္ျပ 
ထားေသာ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း ၿမိဳ႕ျပလံုုၿခံဳမႈစီမံကိန္း၏ ရာဇဝတ္မႈတားဆီးေရး ေနာက္ခံအခ်က္အလက္စာတမ္းႏွင့္ 
ေပါင္းစပ္ကာဖတ္႐ႈသင့္ပါသည္။

1 Urban Safety Project Master Inception Deliverables v20170214 Draft to FCO (Yangon: The Asia Foundation, 
2017).
2 UNODC and UN-HABITAT, Introductory Handbook on Policing Urban Space (Vienna, United Nations Office on 
Drugs and Crime and United Nations Human Settlements Programme, 2011).
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၂။ အဓိက သေဘာထားမ်ားႏွင့္ ေဝါဟာရမ်ားရွင္းလင္းခ်က္

၂.၁။ ယခုစာတမ္းလႊာတြင္ အသံုးျပဳေသာ ေဝါဟာရမ်ား၏ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား

ျဖစ္ရပ္ေပၚမူတည္သည့္ ထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္ျခင္း နည္းဗ်ဴဟာမ်ား။ ။ ခ်မ္းသာေသာရပ္ကြက္မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး 
အခ်က္အခ်ာက်ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ရဲလုုံုုၿခံဳေရး ပံုုမွန္ခ်ထားေပးၿပီး အျခားေသာရပ္ကြက္မ်ားတြင္ တစ္ခါတစ္ရံမွ 
သာ ရဲလံုုၿခံဳေရးခ်ထားေပးျခင္းကိုု အဓိကထားသည့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား။

ရပ္ရြာမ်ားအတြက္ရည္ရြယ္သည့္ ထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္ျခင္း။ ။ ထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္ျခင္းဆုုိင္ရာနည္းဗ်ဴဟာမ်ား 
ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းလုုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေဒသတြင္း တာဝန္က်အရာရွိမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ 
တိုုက္႐ုုိက္ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈရွိေသာ အရာရိွမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာေနျပည္သူမ်ား ေပါင္းစပ္လုုပ္ကိုုင္ႏုုိင္ေစရန္အတြက္ 
ထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္ျခင္းဆုုိင္ရာ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကုိ ဗဟုုိခ်ဳပ္ကုုိင္မႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္းကုုိ အဓိကထားသည့္ နည္းဗ်ဴဟာ။

ျပႆနာရပ္ေပၚမူတည္သည့္ ထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္ျခင္း။ ။ ရာဇဝတ္မႈမ်ားျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ထုုိျဖစ္ရပ္မ်ားကုုိ 
တုုံ႔ျပန္ရန္သာ ပဓာနမထားဘဲ သက္ေသအေထာက္အထား၊ ရာဇဝတ္မႈမ်ားကာကြယ္တားဆီးရန္ႏွင့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ား 
ျဖစ္ပြားရသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုု ေျဖရွင္းရန္အတြက္ သုုေတသန၊ ရပ္ရြာေနျပည္သူမ်ားႏွင့္ အဆက္အသြယ္ 
စသည္တိုု႔ကိုု အသံုုးျပဳျခင္းကိုု အဓိကထားသည့္ ထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္ျခင္းနည္းဗ်ဴဟာ။

၂.၂။ ၿမိဳ႕ျပေနရာမ်ားရွိ ထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္ျခင္းဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ား

ဤအပုုိင္းတြင္ ၿမိဳ႕ျပေနရာမ်ားရွိ ထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္ျခင္းအား အျခားေသာေနရာမ်ားရွိ ထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္မႈျခင္း 
ကြဲျပားျခားနားေစသည့္ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ အထူးသျဖင့္ ထိုုၿမိဳ႕ျပေနရာမ်ားအား အစုုိးရမ်ားမွ ထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္ရာ 
တြင္ ႀကံဳေတြ႕ရေလ့ရွိသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကိုု ဆန္းစစ္ေလ့လာ တင္ျပထားပါသည္။

ၿမိဳ႕ျပပတ္ဝန္းက်င္မ်ားသည္ မတူကြဲျပားျခားနားေသာ ထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္ျခင္းဆိုုင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ား ေပၚေပါက္ 
ေစပါသည္။  ၿမိဳ႕ျပမ်ားတြင္ မညီမွ်မႈမ်ား အမ်ားအျပားရွိေနျခင္းသည္ ၿပိဳင္ဆုုိင္မႈမ်ားေပၚေပါက္ေစၿပီး စုုေပါင္း 
လုုပ္ေဆာင္သည့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျဖစ္ေစႏုုိင္ပါသည္။ ထုုိသုုိ႔ေသာ ဆင္းရဲမႈမ်ားျပားသည့္ ေနရာမ်ားနံေဘးတြင္ 
အလြန္ႂကြယ္ဝခ်မ္းသာသူမ်ားေနထုုိင္ၾကသည့္ မညီမွ်မႈသည္ ေလာဘရမၼက္မ်ားေၾကာင့္ က်ဴးလြန္သည့္ 
ရာဇဝတ္မႈမ်ားျဖစ္လာေစရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားေပးထားပါသည္။ ဘဏ္ႏွင့္ အျခားေသာ ေငြေၾကးႏွင့္ အဖိုုးတန္ 
ဥစၥာပစၥည္းမ်ား ထိန္းသိမ္းရာေနရာမ်ား တည္ရွိေနျခင္းသည္ အႀကီးစား (သိုု႔) အေသးစား ဓားျပမႈမ်ားဆီသုုိ႔ 
ဦးတည္ေနႏုုိင္ပါသည္။ ထုုိ႔အျပင္ ဘ႑ာေရးနွင့္ စီးပြားေရးဆုုိင္ရာ အေျခခံအေဆာက္အုုံမ်ား ရွိေနျခင္း 
သည္လည္း ၿမိဳ႕ျပေနရာမ်ားတြင္ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား၊ လက္နက္မ်ားႏွင့္ ခိုုးရာပါ ပစၥည္းမ်ားကဲ့သိုု႔ေသာ တရား 
မဝင္ကုုန္ပစၥည္းမ်ားကိုု ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားမႈမ်ားျပဳလုုပ္ႏုုိင္သည့္ ေနရာမ်ားျဖစ္ေစသည္။ လမ္းပန္း ဆက္ 
သြယ္ေရးႏွင့္ ဆိပ္ကမ္းမ်ားရွိျခင္းသည္လည္း ၿမိဳ႕ျပေနရာမ်ားကိုု တရားမဝင္ ကုုန္ပစၥည္းမ်ား သယ္ယူပိုု႔ 
ေဆာင္ေရာင္းဝယ္ရာေနရာမ်ားသိုု႔ ေျပာင္းလဲႏုုိ္င္သည္။

ႀကံရာမရျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈမ်ားသည္ မူးယစ္ေဆးဝါးသုုံးစြဲျခင္းႏွင့္ လူကုုန္ကူးျခင္းတုုိ႔ကုုိ ျဖစ္ပြားေစသည့္ 
အေျခအေနမ်ားကုုိ ဖန္တိီးႏုုိင္ပါသည္။ လူဦးေရထူထပ္မ်ားျပားျခင္းသည္လည္း လူအမ်ားပါဝင္ေသာ ဆႏၵျပပြဲႀကီး 
မ်ားႏွင့္ ႏုုိင္ငံေရးဆုုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေပၚေပါက္လာေစႏုုိ္င္ၿပီး ၿမိဳ႕မ်ားသည္ ႏုုိ္င္ငံေရးအခ်က္အျခာ က်ရာ 
ဗဟိုုမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထိုုဆႏၵျပပြဲမ်ားသည္ ခက္ခဲေသာအခ်ိန္ကာလမ်ားတြင္ အဓိက႐ုုဏ္းမ်ား အျဖစ္သုုိ႔ ေျပာင္း 
လဲသြားႏုုိင္သည္။ ေနာက္ဆုုံးအေနျဖင့္ ၿမိဳ႕ျပေနရာမ်ား၏ လူေနထူထပ္သိပ္သည္းမႈႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပေနရာမ်ားႏွင့္ 
မီဒီယာ႐ံုုးမ်ား ကပ္လ်က္တည္ရွိျခင္းသည္ အၾကမ္းဖက္လုုပ္ငန္းမ်ားလုုပ္ေဆာင္လာေစႏုုိင္ေသာ အေျခအေနမ်ားကိုု 
ဖန္တီးႏိုုင္သည္။
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၂.၂.၁။ ဝင္ေငြနိမ့္ေသာအဆင့္မွ အလယ္အလတ္အဆင့္ရွိ ႏိုင္ငံမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံကဲ့သုိ႔ ဝင္ေငြနိမ့္ေသာအဆင့္မွ အလယ္အလတ္အဆင့္ရွိ ႏိုင္ငံမ်ား၏ 3 ၿမိဳ႕ျပေနရာမ်ားတြင္ ဝင္ေငြ 
အမ်ားဆံုုးရရွိေသာ ႏုုိင္ငံမ်ားတြင္ ႀကံဳေတြ႕ရေလ့မရွိေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ား ရင္ဆုိင္ေနရသည္။ အေျခခံအားျဖင့္ 
ဝင္ေငြနိမ့္ေသာအဆင့္ႏွင့္ အလယ္အလတ္အဆင့္ရွိႏုုိင္ငံမ်ားရွိ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားသည္ ၎တုုိ႔၏အစုုိးရမ်ားမွ စည္းမ်ဥ္း 
ခ်မွတ္ အုုပ္ခ်ဳပ္ႏုုိင္သည့္ စြမ္းရည္ပမာဏထက္ေက်ာ္လြန္၍ ပိုု၍တုုိးပြားလာေနၾကသည္။ ထုုိေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာ 
ေသာ ျပႆနာရပ္မ်ားမွာ အိုုးအိမ္ခ်ထားရန္္အတြက္ အစိုုးရတြင္ လုုံေလာက္ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားမရွိျခင္း၊ အျပင္ 
လူမ်ားႏွင့္ အစုုိးရဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အကြ်မ္းဝင္မႈမရွိေသာ လမ္းပံုုစံအေနအထားမ်ားရွိေသာ ပံုုမွန္မဟုုတ္သည့္ လူေန 
ရပ္ကြက္မ်ား ေပၚေပါက္လာျခင္းတိုု႔ေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ေပၚလာသည္။

ထိုုကဲ့သုုိ႔ေနရာမ်ားတြင္ ေနထုုိင္ၾကသူမ်ားသည္ အေျခခံဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုုပင္ ရရွိၾကျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ 
၎တိုု႔ဘာသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုု ဖန္တီးယူရသည္။ ပိုုမိုုႂကြယ္ဝခ်မ္းသာေသာ ၿမိဳ႕တြင္းေနရာမ်ားသို႔သာ ေရာက္ရွိ 
ေစရန္ စီစဥ္ထားေသာ၊ ပံုစံခ်ထားေသာ (သုိ႔) ပိုု၍ေသးငယ္ေသာ ၿမိဳ႕မ်ားအတြက္ စီစဥ္ထားေသာ သယ္ယူ 
ပို႔ေဆာင္ေရးစနစ္မ်ားမွာ လူဦးေရ၏ အခ်ိဳးအစားေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား၏ လုုိအပ္ခ်က္ကိုု ျဖည့္ဆည္းေပးႏုုိင္စြမ္းမရွိဘဲ 
ထုုိလူမ်ားအား စည္းမ်ဥ္းဥပေဒအရ ထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္းမရွိေသာ သယ္ယူပိုု႔ေဆာင္ေရးစနစ္မ်ားကုုိ အသုုံးျပဳေစသည္။

အာရွတိုက္၊ အာဖရိကတိုက္ႏွင့္ လက္တင္အေမရိကတိုက္ တို႔ရွိ ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ တရားဝင္ နည္းလမ္းတက်ျဖစ္ေသာ 
လုုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းမ်ား မလုုံေလာက္ျခင္းသည္ သမား႐ိုုးက်မဟုတ္ေသာအလုပ္ 
လုပ္ငန္းမ်ားသုိ႔ တြန္းပို႔ေပးသည္။ သမား႐ိုုးက်မဟုုတ္ေသာ လုုပ္ငန္းမ်ားရွိအလုပ္သမားမ်ားတြင္ ရာဇဝတ္မႈ၊ 
အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ေစာ္ကားေႏွာင့္ယွက္မႈကုုိ ႀကံဳေတြ႕ႏုုိင္သည့္ အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏုုိ္င္ေျခ မ်ားျပားပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ 
စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားစိုုးမိုုးမႈမရွိေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ေစ်းေရာင္းသူမ်ားသည္ ဓားျပတုုိက္ခံျခင္း၊ ရာဇဝတ္သားမ်ားႏွင့္ 
အစိုုးရဝန္ထမ္းမ်ားမွ ေငြညႇစ္ျခင္းမ်ားကိုု ႀကံဳေတြ႕ႏုုိ္င္ေျခပိုုမ်ားပါသည္။

ထို႔အျပင္ ထုုိသုုိ႔ေသာ ေစ်းမ်ားကုုိ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားအရ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမရိွိျခင္းသည္ ထုုိေစ်းမ်ားတြင္ အလုုပ္ 
လုုပ္ကုုိင္ေနသူမ်ားမွ ၎တုုိ႔ကိုု ကာကြယ္ရန္အတြက္ ရာဇဝတ္သားမ်ားဆီသုုိ႔ ခ်ဥ္းကပ္ေစသည္။ လူငယ္မ်ား 
အလုုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ျခင္းသည္လည္း အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ အျခားေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ားကိုု ျဖစ္ေစႏုုိင္သည္။ သမား႐ုုိးက်
မဟုုတ္ေသာအလုုပ္မ်ားႏွင့္ အလုုပ္လက္မဲ့ျဖစ္မႈမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ လူငယ္မ်ား အဓိကႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္ 
ျပႆနာမ်ားျဖစ္သည္။

အထူးသျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကဲ့သုိ႔ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္ေပးမႈဆုုိင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ား 
ေပၚေပါက္ႏုုိင္သည္။ အခ်ိဳ႕တြင္ ျပည့္စံုုေသာ လမ္းေျမပံုုမ်ားမရွိျခင္းသည္ ေဒသဆုုိ္င္ရာအုုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာပိုုင္မ်ား
မွ ၿမိဳ႕ျပေျမေနရာမ်ားအေၾကာင္း ေစ့ေစ့စပ္စပ္ 4 နားလည္သိရွိေစရန္ ခက္ခဲေစသည္။ ထိန္းခ်ဳပ္ကန္႔သတ္ထားႏုုိ္င္ 
ျခင္းမရွိေသာ တုုိးပြားမႈမ်ားႏွင့္ က်ယ္ျပန္႔မႈမ်ားသည္ လူအမ်ားအား လံုုၿခံဳေစမည့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးေနေသာ 
ၿမိဳ႕ျပစီမံသူမ်ားနွင့္ ရဲမ်ားအား သိသာထင္ရွားသည့္ ေက်ာ္လႊားႏုုိင္ရန္ခက္ခဲသည့္ အခက္အခဲအတားအဆီးမ်ား 
ႀကံဳေတြ႕ေစသည္။ လုုိအပ္ခ်က္အရ တရားဥပေဒေဘာင္ျပင္ပတြင္ လူဦးေရအေျမာက္အျမားေနထုုိင္ၾကသည့္ 
ဆင္ေျခဖံုုးေနရာမ်ားတြင္ ရဲမ်ားမွ ထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္ျခင္းလုုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အခက္ေတြ႕ႏုုိင္သည္။
ၿမိဳ႕ျပလူဦးေရးတိုုးပြားမႈႏူန္းမ်ား ျမင့္မားျခင္းမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ လုုံေလာက္မႈမရွိျခင္းတုုိ႔အတူ မၾကာေသးမီက 
ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ေသာ နုုိင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲမ်ားသည္ ရာဇဝတ္မႈျဖစ္ပြားမႈႏူန္းမ်ား ျမင့္မားေစၿပီး အုုပ္စုုအဖြဲ႕အမ်ိဳးမ်ိဳးမွ 

3 Countries with a per capita Gross Domestic Product (GDP) of between $US 976 and $US 3,855—UNODC and 
UN-HABITAT, Introductory Handbook on Policing Urban Space. (Vienna:  United Nations Office on Drugs and 
Crime and United Nations Human Settlements Programme, 2011).
4 Andy Myhill and Paul Quinton, It’s a fair cop? Police legitimacy, public cooperation, and crime reduction. An 
interpretative evidence commentary (London: National Policing Improvement Agency, 2011).
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ပိုု၍ဖိႏွိပ္ေသာ ထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္ျခင္းကုုိ ေတာင္းဆိုုမႈမ်ား လုုပ္ေဆာင္လာေစပါသည္။ ရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ 
ႏုုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္/သုုိ႔ လူဦးေရ၏ ေတာင္းဆိုုမႈမ်ား ေျဖေလ်ာ့ေစရန္အလိုု႔ငွာ ဖိႏွိပ္ေသာ ထိန္းသိမ္း 
ၾကပ္မတ္ျခင္းနည္းလမ္းမ်ားကုုိ ျပန္လည္အသုုံးျပဳတတ္ၾကသည္။ ထုုိသုုိ႔ျပဳလုုပ္ျခင္းသည္ ရာဇဝတ္မႈႏႈန္းမ်ားကုုိ 
ေရတိုုအခ်ိန္အတြင္းတြင္ ေလွ်ာ့ခ်ႏုုိင္ေသာ္လည္း ရဲမ်ားကုုိ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ပိုုမိုုကင္းကြာေစသည္။ တစ္ဖန္ ထုုိ႔မွ 
တစ္ဆင့္ ရဲမ်ားကုုိ ျပည္သူမွ အယုုံအၾကည္ေလ်ာ့နည္းလာၿပီး ရဲမ်ားမွ ျပည္သူမ်ားကိုု ၎တုုိ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းရန္ႏွင့္ 
ဥပေဒမခ်ိဳးေဖာက္ရန္ အားေပးႏုုိင္မည့္ အဓိကအခ်က္ျဖစ္သည့္ တရားဝင္ျဖစ္ျခင္းကုုိလည္း ထိခိုုက္ေစသည္။ 
ရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ား တရားဝင္ျဖစ္ျခင္းနွင့္ လူထုုပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ဆက္စပ္မႈအေၾကာင္းကိုု ၿမိဳ႕ျပလံုုၿခံဳေရးစီမံကိန္း 
မႈခင္းတားဆီးကာကြယ္ေရး စာတမ္းတြင္ ေဆြးေႏြးထားသည္။ 5

ယံုၾကည္မႈႏွင့္ ရဲလုပ္ငန္းတရားဝင္ျဖစ္ျခင္းတို႔ကုိ တည္ေဆာက္မႈမွာ အက်ိုဳးသက္ေရာက္မႈရွိေသာ၊ ထိန္းသိမ္း 
ၾကပ္မတ္ေပးမႈဆုိင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာေပၚထြက္လာေစရန္အတြက္ အဓိကက်သည္။ ယင္းသည္ ဝင္ေငြနိမ့္ေသာ 
အဆင့္မွ အလယ္အလတ္အဆင့္ရွိႏိုင္ငံမ်ားတြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ား မၾကာခဏျဖစ္ေစသည္။ အာဏာရွင္ဆန္ေသာ ဝါဒ၊ 
ကိုလိုနီစနစ္ႏွင့္ ပဋိပကၡတုိ႔မွ အေမြအႏွစ္မ်ားသည္ လူဦးေရႏွင့္ ရဲတုိ႔အၾကား၊ မ်ားစြာေသာ စိတ္ဝမ္းကြဲမႈမ်ားကို 
ဖန္တီးထားသည္။

ရလဒ္အေနျဖင့္ လူထုုသည္ ရဲမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ရဲမ်ားအား အကူအညီေပးျခင္းတုုိ႔ လုုပ္ေဆာင္မည့္ 
ျဖစ္ႏုုိင္ေျခအေနအထား နည္းပါလာသည္။ 6 ထုုိရလဒ္သည္  ၿမိဳ႕ျပလုုံၿခံဳေရး စီမံကိန္း၏ ဗဟိုုက်ေသာအပုုိင္းျဖစ္သည့္ 
ရပ္ရြာေနျပည္သူမ်ား၏ စိုုးရိမ္မႈမ်ားကုုိ တုုံ႔ျပန္ေျဖရွင္းရန္အတြက္ ေဒသႏၲရဗဟုုသုုတမ်ားေပၚအေျခတည္သည့္ 
ျပႆနာရပ္ေပၚမူတည္သည့္ ထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္ျခင္းနည္းလမ္းကဲ့သုုိ႔ေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ ထိန္းသိမ္း 
ၾကပ္မတ္ျခင္းနည္းလမ္းမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ အခက္ေတြ႕ေစသည္။

အက်ဥ္းခ်ဳပ္အားျဖင့္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံကဲ့သို႔ ဝင္ေငြနိမ့္ေသာအဆင့္မွ အလယ္အလတ္အဆင့္ရွိ ႏုုိင္ငံမ်ားရွိ ၿမိဳ႕ျပေနရာ 
ထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္မႈဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားတြင္ ေအာက္ပါတို႔ပါဝင္သည္။ 
- တိက်မွန္ကန္ေသာေျမပံုမ်ား ရရွိႏိုင္မႈနည္းပါးျခင္း။ ညီညာမႈမရိွေသာႏွင့္ တသမတ္တည္းမရွိေသာ လမ္းမ်ား၊ 

အေျခခံအေဆာက္အဦ အရည္အေသြးညံ့ျခင္း။

- ျပည္သူမ်ားမွ ရဲမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းရန္ တြန္႔ဆုုတ္ျခင္း။ ရဲမ်ားမွ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းရန္ တြန္႔ဆုုတ္ျခင္း။    
ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အမ်ားျပည္သူဆိုုင္ရာ ေဘးကင္းေရးမဟာဗ်ဴဟာမ်ားအား တည္ေဆာက္ရန္ မရွိမျဖစ္ 
လိုအပ္ေသာ အျပန္အလွန္ယံုၾကည္မႈ အားနည္းျခင္း။

- ျပစ္မႈက်ဳးလြန္ရန္အတြက္  အုပ္စုဖြဲ႕ၿပီး   အခ်ိဳ႕ဧရိယာမ်ားအား စိုးမိုးခ်ယ္လွယ္ႀကီးစိုးျခင္း။

- ေဒသမ်ားတြင္ ျပစ္မႈမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေဒတာအခ်က္လက္မ်ား မရွိျခင္း။

- ရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ားဝင္ေရာက္ရန္အတြက္ အကန္႔အသတ္ျဖစ္ေစသည့္ ဝင္းတံခါးမ်ားရွိ လူေနရပ္ကြက္မ်ား၊ ပုုဂၢလိက 
လံုုၿခံဳေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရွိေနျခင္း။ 

- လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အကန္႔အသတ္ရွိျခင္း။ အက်ိဳးျဖစ္ေျမာက္ႏုုိင္စြမ္း နည္းပါးျခင္း။

- ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား (တရားမဝင္ေသာ စုေပါင္းသယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ 
ေရးဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား)။

5 Stephen Otter, Urban Safety Project Crime Prevention Background Paper (Yangon: The Asia Foundation, 
2017).
6 Herman Goldstein, Problem-Oriented Policing (New York: McGraw-Hill, 1990).



5

- တရားဝင္အာဏာမရွိေသာ လူတစ္စုုမွ တရားဥပေဒလုုိက္နာေစရန္ အတင္းအၾကပ္လုုပ္ေဆာင္ျခင္း။ 

- ဆင္းရဲမြဲေတမႈ၊ လူဦးေရအမ်ားအျပား၏ စီးပြားေရးအရ၊ လူမႈေရးအရ ဖယ္ၾကဥ္ထားခံရျခင္း။

- ဆင္းရဲခ်မ္းသာသူမ်ားသည္ မတတ္သာသည့္အဆုုံး ၎တိုု႔ကုုိယ္တုုိင္ ရပ္ကြက္မ်ားကုုိ စီမံခန္႔ခြဲသည့္ 
ျဖစ္ေျမာက္ႏုုိင္စြမ္းနည္းပါးေသာ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္တစ္ခုုအား က်င့္သံုုးရျခင္း။

၃။ ႏိုင္ငံတကာ အေတြ႕အႀကံဳမွ သင္ခန္းစာမ်ား

ဤအပိုင္းတြင္ ကမ႓ာအဝွမ္း ၿမိဳ႕ျပေနရာမ်ားမွ လတ္တေလာအသုံးျပဳေနေသာ ထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္ေပးျခင္းဆုိင္ရာ
မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို ဆန္းစစ္ေဖာ္ျပထားသည္။

၃.၁။ ျဖစ္ရပ္ေပၚမူတည္သည့္ ထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္ေပးျခင္း။

မၾကာခဏဆုုိသလုုိပင္ အာဏာရွင္စနစ္၊ ကုုိလုုိနီစနစ္ႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ား၏ အက်ိဳးဆက္တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ျမန္မာ 
ႏုုိင္ငံကဲ့သိုု႔ေသာ အဆင့္နိမ့္ႏွင့္ အလယ္အလတ္အဆင့္ဝင္ေငြရွိ ႏုုိင္ငံမ်ားရွိ ရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ ခ်မ္းသာေသာ လူေန 
ရပ္ကြက္မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးအခ်က္အျခာက်ေသာေနရာမ်ားတြင္ ရဲမ်ားအား ပံုုမွန္တာဝန္ခ်ထားၿပီး အျခားေသာ 
ရပ္ကြက္မ်ားတြင္ တခါတရံတြင္သာ ရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ား တာဝန္ခ်ထားျခင္းတုုိ႔ကိုု အဓိကထားလုုပ္ေဆာင္သည့္ 
ျဖစ္ရပ္ေပၚမူတည္သည့္ ထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္ျခင္းနည္းလမ္းမ်ားကုုိ အမွီျပဳၾကသည္။ 7 ထုုိသုုိ႔ေသာ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားသည္ 
ရဲမ်ားမွ လမ္းမ်ားေပၚတြင္ ေနရာယူထားၿပီး ရာဇဝတ္အမ်ိဳးအစားမ်ားကုုိ တုုံ႔ျပန္ရင္း အခ်ိန္ကုုန္ဆုုံးေစသည့္ 
တံုု႔ျပန္ေသာႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားပင္ ျဖစ္တတ္သည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ျဖစ္ရပ္ေပၚမူတည္သည့္ ထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္ျခင္း
နည္းလမ္းကိုု က်ယ္ျပန္႔ေသာ ဥပေဒမူေဘာင္အတြင္းတြင္ လုုပ္ေဆာင္ၾကေသာ္လည္း ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝမႈမရွိေသာ 
လူဦးေရမ်ားအား ထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္ရာတြင္ အသံုုးျပဳေသာအခါ ရဲမ်ားသည္ ဥပေဒေဘာင္ကုုိ ေက်ာ္လြန္၍ 
လုုပ္ေဆာင္တတ္ၾကသည္။ ထုုိသိုု႔ေသာ ထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္ျခင္းနည္းလမ္းကိုု အေထာက္အကူျပဳေစရန္အတြက္ 
လိုုအပ္သည့္ စံုုစမ္းေထာက္လွမ္းျခင္းႏွင့္ တရားစီရင္ေရးစနစ္မ်ား ပံုုမွန္အားျဖင့္ မရွိၾကပါ။ လစာလုံေလာက္စြာ မရ 
ရွိေသာ၊ ကြ်မ္းက်င္တတ္ေျမာက္မႈမရွိေသာေသာ ဥပေဒလိုုက္နာေစရန္ေဆာင္ရြက္သည့္ အရာရွိမ်ားမွ ဦးေဆာင္ 
သည့္အခါတြင္ ထုုိသိုု႔ ျဖစ္ရပ္ေပၚမူတည္သည့္ ထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္ျခင္းသည္ က်႐ွဳံးတတ္ၿပီး 8 အေထြေထြလူဦးေရ 
ႏွင့္ ျပည္သူ႔အရာရွိမ်ားအၾကား  စိတ္ပ်က္စရာ အားမလိုအားမရျဖစ္ၿပီး တိုုးတက္မႈရွိသည့္ ၾကပ္မတ္ျခင္းနည္းလမ္းမ်ား 
ကိုု ေတာင္းဆိုုလာေစသည္။

ရွိနွင့္ၿပီးျဖစ္သည့္ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားသည္ ရဲမ်ားအား ရာဇဝတ္မႈမ်ား ကုုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရာတြင္ 
ရာဇဝတ္မႈမ်ားကုုိ ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ လူထုုမ်ားနွင့္ ပိုု္မိုုေကာင္းမြန္စြာလုုပ္ေဆာင္ႏုုိင္ရန္ ကူညီသည့္ ထိန္းသိမ္း 
ၾကပ္မတ္ျခင္း နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကိုု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထိုမဟာဗ်ဴဟာမ်ားအားလံုးသည္ ၿမိဳ႕ျပေနရာမ်ားတြင္ရွိ 
ျပစ္မႈကုိ ကူညီထိန္းသိမ္းေပးသည့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ သိပၸံပညာရပ္ဆိုင္ရာ ဗဟုုသုုတတို႔အား အက်ံဳးဝင္ေစသည္။ 
ထိုုသိုု႔ရာဇဝတ္မႈမ်ား ကူညီထိန္းခ်ဳပ္ရန္ႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ နည္းဗ်ဴဟာႏွစ္မ်ိဳးမွာ ျပႆနာရပ္ေပၚမူတည္သည့္ 
ထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္ျခင္းႏွင့္ ရပ္ရြာကိုုေရွး႐ွဳသည့္ ထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္ျခင္း တိုု႔ျဖစ္သည္။

7 UNODC and UN-HABITAT, Introductory Handbook, 2011.
8 Ibid.
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၃.၂။ ျပႆနာေပၚမူတည္သည့္ ထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္ေပးျခင္း

ဟာမန္ ဂိုုးစတိန္းမွ မူလခ်မွတ္ခဲ့သည့္ ျပႆနာေပၚမူတည္သည့္ ထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္ျခင္းနည္းလမ္းသည္ တိက် 
ေသာ ျပႆနာမ်ားေျဖရွင္းရန္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ထားေသာ ခ်ဥ္းကပ္ပံုုနည္းလမ္းတစ္မ်ိဳး 9 ျဖစ္သည္။ 10 ထုုိ 
နည္းလမ္းသည္ ရာဇဝတ္မႈတားဆီးကာကြယ္ရာတြင္ ထိေရာက္ေၾကာင္းေတြ႕ရွိၿပီးျဖစ္သည္။ 11 ၎သည္ ရပ္ရြာ ေဘး
ကင္းလံုုၿခံဳေရးကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ေျဖရွင္းနည္းမ်ားအား က်ိဳးေၾကာင္းဆင္ျခင္ျခင္းႏွင့္ သက္ေသ 
အေထာက္အထားေပၚမူတည္သည့္ သ႐ုုပ္ခြဲျခင္းတိုု႔ေဆာင္ရြက္ရန္ ရည္ရြယ္သည္။ ဤခ်ဥ္းကပ္ပံုုနည္းလမ္းကုုိ 
အသုုံးခ်ျခင္းျဖင့္ ရဲမ်ားသည္ ရာဇဝတ္မႈမ်ားႏွင့္ ႐ုုတ္႐ုုတ္သဲသဲျဖစ္ျခင္းျပႆနာမ်ားအား စနစ္တက်ေဖာ္ထုုတ္၍ 
သ႐ုုပ္ခြဲျခင္း၊ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ျပႆနာမ်ားအတြက္ တိက်ေသာ တံုု႔ျပန္မႈမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ဆက္လက္၍ 
ထိုုတံုု႔ျပန္မႈမ်ား ေအာင္ျမင္မႈ ရွိ၊ မရွိ ဆန္းစစ္ျခင္း စသည္တုုိ႔ျဖင့္ ရာဇဝတ္မႈျပႆနာမ်ားအား ေျဖရွင္းရန္အတြက္ 
အျခားေသာေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ အတူတကြ ပူးေပါင္းလုုပ္ေဆာင္ၾကရသည္။

ယင္းသည္ အထူးသျဖင့္ ၿမိဳ႕ျပေနရာမ်ားတြင္ ထိေရာက္မႈရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိၿပီးျဖစ္ၿပီး  ၿမိဳ႕ျပေနရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ 
ေသာ (၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၉) ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသားျပစ္မႈဆုိင္ရာ ႀကိဳတင္တားဆီးကာကြယ္ေရးမဟာဗ်ဴဟာတြင္ ပါရွိ ေသာ 
အဓိက မဟာဗ်ဴဟာလႈပ္ရွားမႈဆိုင္ရာ အမႈကိစၥရပ္မ်ားထဲမွ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္သည္။ 12

ဤခ်ဥ္းကပ္ပံုုနည္းလမ္းသည္ ရာဇဝတ္သားမ်ားျဖစ္ေစေသာ လူမႈေရးနွင့္ စီးပြားေရးအေျခအေနမ်ား၏ က်ယ္ျပန္႔မႈ 
ထက္ ရာဇဝတ္မႈျဖစ္ေစရန္ဦးတည္သည့္ တိက်ေသာျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ အေျခအေနမ်ားကုုိ အဓိကေထာက္႐ွဳ႕သည္။ 
ထိုုသီအိုုရီအရ အေၾကာင္းအခ်က္သုုံးခုုသည္ တစ္ခ်ိန္၊ တစ္ေနရာတည္းတြင္ တိုုက္ဆိုုင္ျဖစ္ပ်က္မွသာလွ်င္ 
ရာဇဝတ္မႈတစ္ခုုေပၚေပါက္သည္ဟုု ယူဆသည္။ ထုုိအေၾကာင္းအခ်က္သုုံးခုုမွာ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ 
ရွိသူ၊ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းခံရရန္ သင့္ေလ်ာ္သူႏွင့္ စြမ္းေဆာင္မႈရွိေသာ အုုပ္ထိန္းသူ မရွိျခင္း စသည္တုုိ႔ပင္ျဖစ ္
သည္။ 13

ဤခ်ဥ္းကပ္ပံုုနည္းလမ္းအရ အေျခခံအားျဖင့္ ရာဇဝတ္မႈတစ္ရပ္သည္ ျဖစ္ပြားရန္ က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္မႈရွိမွသာ 
ျဖစ္ပြားသည္။ ရာဇဝတ္မႈျဖစ္ရပ္မ်ားျဖစ္ေစေသာ အေၾကာင္းအခ်က္သံုုးမ်ိဳးမွာ

၁။ ရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္သူအား ထုုိသုုိ႔က်ဴးလြန္ျခင္းျပဳရန္အတြက္  အက်ိဳးအျမတ္ တစ္စံုုတစ္ရာေပးႏုုိင္ေသာ 
က်ဴးလြန္ခံရသူမ်ား ရွိေနျခင္း။

၂။ ရာဇဝတ္မႈျဖစ္ႏုုိင္သည့္ေနရာ ရွိေနျခင္းႏွင့္ ရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္သူမွ ထိုုေနရာမ်ိဳးတြင္ ဖမ္းဆီးခံရျခင္း မရွိႏုုိင္ 
ဟုု ယူဆျခင္း။

၃။ ရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိသူ ရာဇဝတ္သားရွိျခင္း။

ထိုုသုုိ႔ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားေပါင္းစုု၍ ရာဇဝတ္မႈ ျပႆနာေျဖရွင္းျခင္း မူေဘာင္ကုုိ ေထာက္ပံ့ေပးသည့္ 
ျပႆနာသ႐ုုပ္ခြဲျခင္း ႀတိဂံကိုု ပံုုေဖာ္သည္။ (ပံုု ၁ ကိုု ၾကည့္ပါ)
  
9 Sometimes referred to as ‘problem-solving policing’.
10 Goldstein,  Problem-Oriented Policing, 1990.
11 David Weisburd et al., “Is problem-oriented policing effective in reducing crime and disorder?” Criminology 
and Public Policy, Volume 9, Issue 1, (February 2010):  139–172.
12 United Nations Office on Drugs and Crime National Crime Prevention Strategy, The Republic of the Union of 
Myanmar.  (Yangon: UNODC, 2017).
13 Mike Maguire, Rod Morgan and Robert Reiner (eds), The Oxford Handbook of Criminology  (Oxford: Clarendon 
Press, 1994).



7

ယခုခ်ဥ္းကပ္မႈကိုအသံုးျပဳ၍ ယေန႔ေခတ္ ေျမာက္ 
အေမရိကတိုက္ႏွင့္ အေနာက္ဥေရာပတုိက္ တုိ႔ 
တြင္ရွိ ရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ သိသာထင္ရွားေသာ 
hot-spots မ်ားတြင္ ရာဇဝတ္မႈမ်ား မည္သိုု႔ 
ျဖစ္ပြားမႈမ်ားသနည္းဆိုုသည္ကုုိ ဆန္းစစ္ေဖာ္ 
ထုုတ္ၾကသည္။ သုုေတသနမ်ားအရ ရာဇဝတ္မႈ 
သည္ အခ်ိဳ႕ေသာေနရာမ်ားတြင္ တစ္ေန႔တာ၏ 
အခ်ိဳ႕အခ်ိန္မ်ားတြင္သာ ျဖစ္ပ်က္ေလ့ရွိၾကသည္ 
ကိုု ေတြ႕ရသည္။ ထုုိသုုေတသနမွ လူမႈပထဝီ 
သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားေပၚမူတည္၍ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ ႏွင့္ 
၎ၿမိဳ႕တြင္ ေနထုုိင္သူ လူဦးေရအေပၚ 
သက္ေရာက္ေနသည့္ ရာဇဝတ္မႈျပႆနာမ်ားကုုိ 
သိရွိ နားလည္ေစသည္။ 14

ယင္းမဟာဗ်ဴဟာသည္ SARA အျဖစ္ ရည္ၫႊန္း 
ထားသည့္ အဆင့္(၄)ဆင့္ပါ ျပႆနာေျဖရွင္းသည့္ နည္းလမ္းျဖစ္သည္။ အဆင့္တစ္ခုခ်င္းစီတြင္ ပဏာမ ေျခလွမ္းျဖင့္ 
လိုအပ္လွ်င္ တံု႔ျပန္မႈမ်ားကို ျပဳျပင္မြမ္းမံေစႏိုင္လွ်က္ အဆုိပါတုံ႔ျပန္မႈမွာ ထိေရာက္မႈရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ မရွိသည္ျဖစ္ေစ 
စိစစ္တြက္ခ်က္ဆံုးျဖတ္ေပးရန္ တည္ဆဲ အေျခခံစနစ္ေပၚတြင္ ခ်င့္ခ်ိန္ဆံုးျဖတ္ခ်က္လိုအပ္သည္။
SARA အဆင့္(၄)ဆင့္မွာ

ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ျခင္း။ ။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ား ေဘးကင္းေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး  သီးျခား သီးသန္႔အျဖစ္ 
ျပႆနာရပ္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ခြဲျခားၿပီး ဦးစားေပး သတ္မွတ္ထားျခင္း။

သ႐ုုပ္ခြဲျခင္း။ ။ ျပႆနာအေျခခံအေၾကာင္းရင္းကုိ  ေဖာ္ထုတ္ခြဲျခားရန္ႏွင့္ ျပႆနာ၏ အတိုင္းအတာကို ျဖစ္ႏိုင္ 
သ၍ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ၿပီး   သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ေသခ်ာစြာစိစစ္ၿပီး  စုစည္းျခင္း။ 15

တံု႔ျပန္ျခင္း။ ။  ျပႆနာမ်ားအား ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ျခင္းနွင့္ စိစစ္ျခင္းတုိ႔၏ ရလဒ္မ်ားအရ ျပႆနာျဖစ္ရသည့္ 
အေၾကာင္းရာမ်ားကို ေျဖရွင္းနိုင္ရန္ တိက်ေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားျဖင္႔ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကုိ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း။ 

ဆန္းစစ္အကဲျဖတ္ျခင္း။ ။ တ႔ံုျပန္မႈမ်ားသည္ လုုိလားသည့္သက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိ၊ မရွိ တုုိင္းတာျခင္း။ တုုိင္းတာရရွိ 
သည့္ ရလဒ္မ်ားအရ  ေျပာင္းလဲမႈမ်ားလုပ္ျခင္း။

ဤခ်ဥ္းကပ္ပံုုနည္းလမ္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္း မႈခင္းတားဆီးကာကြယ္ေရးဆုုိင္ရာ ေနာက္ခံစာတမ္းႏွင့္ 
အေမရိကန္ႏုုိင္ငံ၏ Problem-Oriented Policing website 16 ကိုု ကိုုးကားႏုုိင္ပါသည္။ 17

14 (Also known as the crime triangle). Lawrence E. Chen and Marcus Felson, “Social change and crime rate 
trends: a routine activity approach,” American Sociological Review, Volume 44, No. 4, (1979).
15 UNODC and UN-HABITAT, Introductory Handbook, 2011.
16 Otter, Crime Prevention Background Paper, 2017.
17 http://www.popcenter.org/about/?p=sara.

ပံု ၁။ ျပႆနာသ႐ုပ္ခြဲျခင္းႀတိဂံ
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၃.၃။ ရပ္ရြာေပၚေရွး႐ွဳသည့္ ထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္ျခင္း။

ရပ္ရြာကုုိေရွး႐ွဳသည့္ ထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္ျခင္း 18 သည္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ စီမံအုုပ္ခ်ဳပ္ေရးကုိ ရပ္ကြက္အဆင့္သုုိ႔ 
ယူေဆာင္လာျခင္းျဖင့္ ဗဟုုိခ်ဳပ္ကုုိင္မႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေစရန္ေဆာင္ရြက္သည္။ ထိုုနည္းအားျဖင့္ ရပ္ရြာေန 
ျပည္သူမ်ား၏ စိုုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကိုု ေျဖရွင္းရန္ႏွင့္ မႈခင္းတားဆီးကာကြယ္ရန္ စြမ္းရည္ျမင့္ ေဒသဆိုင္ရာအရာရွိမ်ား 
အား ရပ္ရြာေနျပည္သူမ်ားႏွင့္ အတူတကြ ပူးေပါင္းလုုပ္ေဆာင္ေစသည္။ မႈခင္းတားဆီးကာကြယ္ရန္အတြက္ 
ဆန္းသစ္တီထြင္မႈရွိၿပီး ထိေရာက္မႈရွိေသာ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ရန္အတြက္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား 
ျပဳလုုပ္ျခင္းမွတဆင့္ ရဲမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာေနျပည္သူမ်ား၏ ဆက္ဆံေရးကုုိ ေျပာင္းလဲေစရန္ ထိုုနည္းဗ်ဴဟာအား 
ေရးဆြဲထားျခင္းျဖစ္သည္။ ေရရွည္တြင္ ရပ္ရြာကိုုေရွး႐ွဳသည့္ ထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္ျခင္းနည္းလမ္း၏ ထိေရာက္မႈတြင္ 
ရပ္ရြာ၏ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုုိ ေျပာင္းလဲၿပီး ထိေရာက္မႈနည္းပါးေသာ ရဲလုုပ္ငန္းမ်ားကုိ စစ္ေဆးျခင္းမ်ားျပဳလုုပ္ 
ျခင္း စသည္တိုု႔ျဖင့္ ျပည္သူမ်ားမွ ၎တိုု႔၏ ရာဇဝတ္မႈျပႆမ်ားအား ၎တိုု႔ကိုုယ္တိုုင္ ပါဝင္ေျဖရွင္းလာျခင္းလည္း 
ပါဝင္လာေပလိမ့္မည္။

အထက္တြင္ ေဆြးေႏြးေဖာ္ျပၿပီးခဲ့သည့္ ျပႆနာေပၚမူတည္သည့္ ထိန္းသိမ္းၾကပ္ျခင္းနည္းလမ္းမ်ားကိုု က်င့္သုုံးရာ 
တြင္ ရပ္ကြက္အဆင့္မ်ားတြင္ ထိထိေရာက္ေရာက္အသံုုးခ်ႏုုိင္မည့္ နည္းလမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ထိုုနည္းလမ္းအား 
ေအာင္ျမင္စြာေဖာ္ေဆာင္ႏုုိင္ပါက ရဲဝန္ထမ္းမ်ားနွင့္ေဒသခံလူအမ်ားအၾကား တကႂကြေသာေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွတဆင့္ 
ျပႆနာမ်ားေျဖရွင္းႏုုိင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားေပးျခင္းျဖင့္ ရဲႏွင့္ ရပ္ရြာမ်ားအၾကား ရင္းႏွီးေသာ ဆက္ဆံမႈမ်ားရရွိ
လာေစႏိုုင္မည္ျဖစ္သည္။ ရပ္ရြာကုုိေရွး႐ွဳသည့္ ထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္ျခင္းသည္ ပံုုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိႏုုိင္ေသာ္လည္း ရပ္ရြာ 
အုုပ္စုုမ်ား (တခါတရံ ရပ္ရြာေကာင္စီ သိုု႔ ေကာ္မတီမ်ားဟုုလည္း ေခၚဆုုိၾက) ကဲ့သုုိ႔ တရားဝင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား 
ဖြဲ႕စည္းျခင္းႏွင့္ မႈခင္းကာကြယ္ရန္အတြက္ ေဒသႏၲရဗဟုုသုုတေပၚမူတည္၍ ထိေရာက္ေသာနည္းဗ်ဴဟာမ်ားအတူ
တကြခ်မွတ္ႏုုိင္သည့္ အထူးေလ့က်င့္ထားေသာ ရဲဝန္ထမ္းအစုုအဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းျခင္းတိုု႔ျဖင့္ အေျခခံထားပါသည္။ 
19 အာရွတုုိက္တဝွမ္းရွိ ဝင္ေငြအဆင့္နိမ့္ႏွင့္ အလယ္အလတ္ဝင္ေငြရွိေသာ ႏုုိင္ငံမ်ားတြင္ ရွိခဲ့သည့္ အာဏာရွင္စနစ္၊ 
ကိုုလိုုနီစနစ္ႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ား အစရိွသည့္ ႏုုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးအေၾကာင္းအရာမ်ားမွ ရပ္ရြာကိုုေရွး႐ွဳသည့္ 
ထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္ျခင္းသည္ မည္သုုိ႔မည္ပံုုရွိရမည္ကိုု ပံုုေဖာ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ 20

ရပ္ကြက္တစ္ခုုအတြင္းတြင္ မႈခင္းကာကြယ္ရန္အတြက္ ရဲႏွင့္ ရပ္ရြာေနျပည္သူမ်ား၏ ရင္းႏွီးေသာဆက္ဆံေရးမ်ား
တည္ေဆာက္ျခင္းသည္ ျပည္သူမွ ရဲမ်ားအေပၚထားရွိသည့္ ယံုုၾကည္မႈတိုုးတက္ေစရန္ ရည္ရြယ္သည္။ သုုေတသန 
မ်ားမွ လူအမ်ားအား ရဲမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းမျပဳရန္ အားေပးရန္အတြက္ 
အေရးႀကီးဆံုုးအေၾကာင္းမွာ ရဲမ်ား၏ တရားဝင္ျဖစ္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္ဟုုဆုုိေသာေၾကာင့္ ထုုိသိုု႔ ယုုံၾကည္မႈ 
တည္ေဆာက္ျခင္းမွာ အထူးပင္အေရးႀကီးပါသည္။ လူအမ်ားမွ ရဲမ်ားသည္ ၎တုုိ႔ဘက္မွာရွိေနသည္ဟုု ယူဆပါက 
ရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္ႏုုိင္ေျခ နည္းပါးသြားၿပီး ရဲမ်ားကုုိအကူအညီျပဳႏုုိင္ေျခ မ်ားျပားလာမည္ျဖစ္သည္။ ထုုိနည္းလမး္ကုုိ 
တခါတရံတြင္ လုုပ္ထံုုးလုုပ္နည္းဆုုိင္ရာ တရားမွ်တမႈ(procedural justice) ဟုုေခၚၾကသည္။ 21

အာရွတိုုက္အတြင္း ရပ္ရြာကုုိေရွး႐ွဳသည့္ ထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္ျခင္း က်င့္သုုံးေနေသာႏုုိင္ငံမ်ားမွာ အေရွ႕တီေမာႏွင့္ 
သီရီလကာၤႏုုိင္ငံမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ထိုုႏုုိ္င္ငံမ်ားရွိ ထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္ျခင္းနည္းလမ္းကိုု အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းႏွင့္ The 
Overseas Development Agency တိုု႔မွ ပူးတြဲေလ့လာထားျခင္းမ်ားရွိပါသည္။

18 တခါတရံတြင္ ရပ္ရြာထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္ျခင္းဟုုလည္း ေခၚသည္။
19 UNODC and UN-HABITAT, Introductory Handbook, 2011.
20 Todd Wassel, Institutionalising community policing in Timor-Leste (The Asia Foundation and Overseas 
Development Institute 2014)
21 Andy Myhill and Paul Quinton, It’s a fair cop? Police legitimacy, public cooperation, and crime reduction. An 
interpretative evidence commentary (London: National Policing Improvement Agency, 2011).
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အေရွ႕တီေမာရွိ ရပ္ရြာထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္ျခင္းနည္းလမ္းကုုိ ထုုိႏုုိ္င္ငံအတြင္း လုုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၾက 
ေသာ အလွဴရွင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အစုုိးရမဟုုတ္သည့္အဖြဲ႕အစည္းအန္ဂ်ီအုုိမ်ားမွ ေထာက္ခံသည့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ 
စံပံုုစံမ်ားကိုု အသုုံးျပဳ၍ ေဖာ္ေဆာင္ထားသည္။ 22 ထိုုသိုု႔ ထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္ျခင္းနည္းလမ္း က်င့္သံုုးျခင္း၏ အစဦး 
ပိုုင္း ၂ဝဝ၄ ခုုႏွစ္တြင္ ဂ်ပန္ ကုုိဘန္စနစ္၏ လကၡဏာသြင္ျပင္မ်ားကုုိ ထည့္သြင္းက်င့္သုုံးခဲ့သည္။ ကုုိဘန္ဆုုိသည္မွာ 
လမ္းမ်ားေပၚတြင္တည္ရွိေသာ ရဲကင္းငယ္ေလးမ်ားျဖစ္ၿပီး ထိုုရဲကင္းမ်ာသည္ ရဲမ်ားကုုိ ရပ္ရြာေနျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေရ
ရွည္ဆက္ဆံမႈမ်ားထားရိွႏုုိင္ေစၿပီး ထိုုရပ္ရြာအေၾကာင္း ပိုုမိုုသိရွိေစသည္။ ထိုု ကုုိဘန္မ်ားသည္ ေဒသခံျပည္သူ မ်ားမွ 
၎တိုု႔၏ျပႆနာမ်ားကုုိ တိုုင္ၾကားရန္ႏွင့္ အျပင္းပြားမႈမ်ားကုုိ ေျဖရွင္းရန္ခ်ဥ္းကပ္သည့္ ေဒသဆိုုင္ရာ စီမံ 
အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးစင္တာမ်ား ျဖစ္လာသည္။ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ရဲမ်ားသည္ ရပ္ရြာမ်ား၏ တစ္စိတ္တစ္ပုုိင္းျဖစ္လာၿပီး 
မႈခင္းမ်ားကိုု ထိန္းခ်ဳပ္ရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳႏုုိင္သည့္ ဗဟုုသုုတမ်ား ရင့္သန္လာေစရန္ျဖစ္သည္။ 23

ကိုုဘန္ စနစ္ စတင္က်င့္သုုံးၿပီး တစ္ႏွစ္အၾကာတြင္ အေရွ႕တီေမာအစုုိးရ၏ ထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္ေရးနည္းလမ္းမွာ 
ရပ္ရြာေရွး႐ွဳသည့္ထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္ျခင္းနည္းလမ္းမွသည္ လက္နက္အေျမာက္အျမားကိုုင္ေဆာင္ထားၾကသည့္ရဲ
အစုုအဖြဲ႕မ်ားဖြဲ႕စည္းျခင္းဘက္သုုိ႔ ေျပာင္းလဲလိုုက္သည္။ ထိုုမွတစ္ဖန္ ၂ဝဝ၉ ခုုႏွစ္တြင္ ရပ္ရြာကုုိေရွး႐ွဳသည့္ 
ထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္ျခင္းနည္းလမ္း ျပန္လည္က်င့္သုုံးရန္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ထိုုအခါတြင္ လူထုုအမ်ားပါဝင္ျခင္းႏွင့္ 
ျပႆနာေျဖရွင္းျခင္း အေျခခံသေဘာတရားမ်ားပါဝင္သည့္ နယူူးဇီလန္ႏုုိင္ငံ၏ ရပ္ရြာကုုိ ေရွး႐ွဳ ထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္ 
ျခင္း နည္းလမ္းစံပံုုစံကိုု အေျချပဳခဲ့သည္။ (၃.၂ ျပႆနာေပၚမူတည္သည့္ ထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္ျခင္း နည္းလမ္း)

ဤေလ့လာမႈသည္ ႏုုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ရပ္ရြာကိုုေရွး႐ွဳသည့္ ထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္ျခင္းဆုုိင္ရာ လုုပ္ငန္း 
မ်ားတြင္ အားသြန္ခြန္စိုုက္ႀကိဳးပမ္းၾကျခင္းကုုိ ေဖာ္ျပသည္။ သုုိ႔ေသာ္ မတူကြဲျပားသည့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ နည္းလမ္းမ်ား 
ကိုု ေထာက္ခံခဲ့ၾကၿပီး ထိုုသိုု႔ ထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္ျခင္းမ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ခုုိင္ခိုုင္မာမာျဖစ္လာေစရန္အတြက္ 
ႏုုိင္ငံေရးပ့ံပိုုးမႈရရွိရန္အတြက္ငွာ လုုံေလာက္ေသာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ား ရွိမေနခဲ့ပါ။ ႏုုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ 
အတိအလင္းေဖာ္ျပထားသည့္ အေၾကာင္းအရာတစ္ခ်က္မွာ ရပ္ရြာကုုိေရွး႐ွဳသည့္ ထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္ျခင္းသည္ 
စစ္ပစၥည္းမ်ားတပ္ဆင္ထားေသာ ရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ား မျဖစ္သင့္ပါဟူ၍ျဖစ္သည္။ ထိုုေလ့လာမႈမွ ရပ္ရြာကိုုေရွး႐ွဳသည့္ ထိ
န္းသိမ္းၾကပ္မတ္ျခင္းနည္းလမ္းခ်မွတ္ရန္ႀကိဳးပမ္းမႈသည္ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ အမ်ားသေဘာ တူညီမႈရယူျခင္း၊ အဓိက 
က်သည့္ ႏုုိင္ငံေတာ္အဆင့္ ပါဝင္ပတ္သက္သင့္သူမ်ားကုုိ ပါဝင္ေစျခင္း အစရွိသည္တုုိ႔ ထည့္သြင္းထားသည့္ 
သိမ္ေမြ႕သည့္ ခ်ဥ္းကပ္ပံုုမ်ိဳးျဖင့္သာ ေဖာ္ေဆာင္သင့္သည္ဟုု နိဂံုုးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ဤကဲ့သိုု႔ေသာ 
ထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္ျခင္းစံပံုုစံတစ္ရပ္ ေရရည္တည္တံ့ေစရန္အလိုု႔ငွာ အခ်ိန္ယူေဖာ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေသာ ႏုုိင္ငံေရး 
ပံ့ပိုုးမႈႏွင့္ ေဒသခံမ်ားမွ ပုုိင္ဆုုိင္မႈတိုု႔ လိုုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ 24

သီရိလကၤာအာဏာပိုုင္မ်ားသည္ ရပ္ရြာလူထုုပါဝင္ျခင္းႏွင့္ ျပႆနာေျဖရွင္းျခင္းဆုုိင္ရာ အေျခခံသေဘာတရား 
မ်ားကိုု မွီတည္သည့္ ရပ္ရြာထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္ျခင္းစံပံုုစံတစ္ခုု ေရးဆြဲက်င့္သံုုးရန္ ကတိကဝတ္ျပဳခဲ့သည္။ အေရွ႕ 
တီေမာႏွင့္မတူဘဲ သီရိလကာၤသည္ ထိုုသုုိ႔ ထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္ျခင္းနည္းလမ္းကုုိ ကာလရွည္တည္တ့ံစြာ ရင္းႏွီး 
ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

သီရိလကာၤ၏ ရပ္ရြာထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္ျခင္းတြင္ ရပ္ရြာေနျပည္သူမ်ား၏ စိုုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားႏွင့္ ျပႆနာမ်ားကုုိ  ေဖာ္
ထုုတ္ေျဖရွင္းေပးႏုုိင္ရန္အတြက္ ရပ္ရြာေနျပည္သူမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးမ်ားတည္ေဆာက္ႏုုိင္ရန္ ေက်းလက္ 
ေတာရြာမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္မ်ားရွိ ရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ားမ်ားတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ သင္တန္းေပးထားသည့္
ရပ္ရြာအေျချပဳရဲဝန္ထမ္းမ်ားပါဝင္သည္။ လူအမ်ားမွျမင္ေတြ႕ႏုုိင္ေသာ စက္ဘီးမ်ားစီး၍ ကင္းလွည့္ျခင္းသည္ ရဲ မ်ား 

22 Todd Wassel, Institutionalising community policing in Timor-Leste (The Asia Foundation and Overseas 
Development Institute 2014)
23 UNODC and UN-HABITAT, Introductory Handbook, 2011.
24 Todd Wassel, Institutionalising community policing in Timor-Leste (The Asia Foundation and Overseas 
Development Institute 2014)
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ႏွင့္ ရပ္ရြာေနျပည္သူအၾကား ယုုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ရာတြင္ အေရးႀကီးသည့္အပိုုင္းျဖစ္သည္။ အမ်ားျပည္သူ    လုုံ
ၿခံဳေရးေကာ္မတီလိုု႔လည္းေခၚၾကသည့္ တရားဝင္ ရပ္ရြာရဲတပ္ဖြဲ႕ဖိုုရမ္မ်ား ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး ထုုိဖိုုရမ္မ်ားမွ ရပ္ရြာ 
ေဘးကင္းေရးႏွင့္ လုုံၿခံဳေရးျပႆနာမ်ားကုုိ ရဲႏွင့္ရပ္ရြာ ပူးတြဲ၍ ေဖာ္ထုုတ္ေျဖရွင္းႏုုိင္မည့္ စနစ္တစ္ရပ္ကုုိ ေထာက္ပံ့ 
ေပးထားသည္။
ဤေလ့လာမႈအရ သီရိလကာၤႏုုိင္ငံတြင္ က်င့္သုုံးသည့္ ရပ္ရြာကုုိေရွး႐ွဳသည့္ ထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္ျခင္းသည္ ေဒသ 
အဆင့္တြင္ ယုုံၾကည္မႈကုုိတည္ေဆာက္ေစႏုိင္ၿပီး လူအမ်ားမွ ပိုုမိုုလုုံၿခံဳသည္ဟုု ခံစားေစသည့္အျပင္ ေဒသတြင္း 
ျပႆနာေျဖရွင္းမႈမ်ား ေပၚေပါက္ေစသည္။ 25

၃.၄။ ပတ္ဝန္းက်င္အေနအထားေပၚမူတည္၍ ျဖစ္ပြားတတ္ေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ားအား ႀကိဳတင္ 
တားဆီးကာကြယ္ျခင္း။

ျပႆနာရပ္ေပၚမူတည္သည့္ ထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္ျခင္းႏွင့္ ရပ္ရြာကုုိေရွး႐ွဳသည့္ ထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္ျခင္းစံပံုုစံမ်ား
အား ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳထားသည့္ အေတြးအျမင္ယူဆခ်က္မွာ တရားဥပေဒလုုိက္နာေစရန္ ၾကပ္မတ္ျခင္း 
၏ အေျခခံသေဘာတရားမွာ ရာဇဝတ္မႈမ်ားျဖစ္ႏုုိင္သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကုုိ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းျဖင့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ား 
ကာကြယ္ရန္အတြက္ျဖစ္သည္ဟူသည့္ အခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ 26 သီအုုိရအရ ရာဇဝတ္မႈတစ္ခုုျဖစ္ပြားရန္ တစ္ေနရာ 
တည္း၊ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ အေၾကာင္းအရာအခ်က္သုုံးမ်ိဳး တိုုက္ဆိုုက္ျဖစ္ပ်က္လ်က္ရွိရမည္။ ထုုိ အေၾကာင္းအခ်က္ 
သုုံးခုုမွာ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိသူ၊ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းခံရရန္ သင့္ေလ်ာ္သူ ႏွင့္ စြမ္းေဆာင္မႈရွိေသာ 
အုုပ္ထိန္းသူ (ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းခံရသူမ်ား၊ ေနရာမ်ား၊ အရာဝတၳဳမ်ားကိုု ကာကြယ္ေပးျခင္းျဖင့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ားကိုု 
တားဆီးေပးရန္ တာဝန္ရွိသူ။ ဥပမာ မိဘ) မရွိျခင္း စသည္တိုု႔ပင္ျဖစ္သည္။ ရာဇဝတ္မႈမ်ားကုုိ ထုုိနည္းအရ နားလည္ 
ျခင္းျဖင့္ ရဲမ်ားသည္ ရာဇဝတ္မႈမ်ားသိုု႔ဦးတည္ႏုုိင္မည့္ အေျခအေနမ်ားကိုု အျခားေသာ ေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း 
ေျဖရွင္းႏုုိင္မွာျဖစ္ၿပီး ထုုိမွတစ္ဖန္ ရာဇဝတ္မႈမ်ားမျဖစ္ပြားရန္ တားဆီးေပးႏုုိင္မွာျဖစ္ပါသည္။ သာဓကအားျဖင့္ 
လမ္းေဘးတြင္ မီးတိုုင္မ်ားတပ္ဆင္ေပးျခင္းျဖင့္ လမ္းသြားလမ္းလာျပည္သူမ်ားကိုု အကာအကြယ္ ေပးျခင္းျဖစ္ သည္။

မၾကာခဏဆိုုသလုုိ ပတ္ဝန္းက်င္အေနအထားေပၚမူတည္၍ ျဖစ္ပြားတတ္ေသာရာဇဝတ္မႈမ်ားအား ႀကိဳတင္ 
တားဆီးကာကြယ္ျခင္းဟုု ေခၚၾကၿပီး ရာဇဝတ္မႈျဖစ္ႏုုိင္သည့္အခြင့္အလမ္းမ်ားကုုိ ေလ်ာ့နည္းေစျခင္းျဖင့္ ရာဇဝတ္မႈ 
ကာကြယ္ျခင္းနည္းလမ္းမ်ားသည္ ၂၅ မ်ိဳးရွိၿပီး အုုပ္စုု ၅ စုုခြဲထားသည္။ 27

၁။ ႀကိဳးပမ္းမႈ တုုိးျမႇင့္ျခင္း။      ။ ရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္ရန္ ခက္ခဲေစေအာင္ လုုပ္ေဆာင္ျခင္း။
၂။ အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏုုိင္ေျခ တုုိးျမႇင့္ျခင္း။       ။ က်ဴးလြန္သူမွအဖမ္းခံရႏိုုင္ေျခ ျမင့္မားေစျခင္းျဖင့္ ရာဇဝတ္မႈ က်ဴးလြန္ 

ႏုုိင္ေျခ နည္းပါးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း။
၃။ ရလဒ္မ်ား ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း။      ။ ရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းျဖင့္ ရရိွႏုုိင္မည့္အက်ိဳးရလဒ္အား ကန္႔သတ္ျခင္း။
၄။ လႈံ႕ေဆာ္မႈမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း။       ။ ရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္ႏုုိင္ေစမည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားဖန္တီးႏုုိင္သည့္ 

အေျခအေနမ်ားအား ပေပ်ာက္ေစျခင္း။
၅။ ဆင္ေျခေစာဒကမ်ား ပယ္ဖ်က္ျခင္း။       ။ လူအမ်ားမွ ဥပေဒမ်ားကိုု ပုုိမိုုသိရွိလာေစေသာ အေျခအေနမ်ား 

ဖန္တီးေပးျခင္း။

စာရင္းအျပည့္အစံုုကိုု ေနာက္ဆက္တြဲ (က) ကိုု ၾကည့္ပါ။

25 Victoria Chambers, Lisa Denny and Kanniya Pieris, Community policing through bicycles patrolling in Sri 
Lnaks: An incipient post-conflict strategy (The Asia Foundation and Overseas Development Institute 2014)
26 Routine activities and rational choice theories in Mike Maguire, Rod Morgan and Robert Reiner (eds), The 
Oxford Handbook of Criminology (Oxford: Clarendon Press, 1994).
27 www.popcenter.org/25techniques/.
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၃.၅။ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္ျခင္း
 
ဤခ်ဥ္းကပ္ပံုုနည္းလမ္းသည္ ထိေရာက္ေသာ မႈခင္းတားဆီးကာကြယ္ေရးနည္းဗ်ဴဟာမ်ား ခ်မွတ္က်င့္သုုံးႏုုိင္ရန္ 
အတြက္ မည္သည့္ေနရာမ်ားကုုိ အသုုံးခ်သည္ဆုုိသည္ကုုိ မွ်ေဝနားလည္သေဘာေပါက္ႏုုိင္ရန္အတြက္ ဥပေဒ 
လိုုက္နာေစရန္ ၾကပ္မတ္ျခင္းႏွင့္ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္း လုုပ္႐ိုုးလုုပ္စဥ္မ်ားကိုု ေပါင္းစပ္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ဤသီအိုုရီ 
အရ လူတစ္ဦးခ်င္းစီမွ ၎တိုု႔ႏွင့္သက္ဆုုိင္သည္ဟုု ခံစားရေသာ ေနရာမ်ားတြင္ရွိ အေျခခံအာဏာနွင့္ လံုုၿခံဳေရးကိုု 
ထိန္းသိမ္းၾကသည္။ လူတစ္ဦးခ်င္းစီမွ ထိုုေနရာမ်ားႏွင့္ကင္းကြာေနသည္ဟုု ခံစားရပါက ထုုိေနရာမ်ား ပ်က္စီး 
ယိုုယြင္းေနသည္ကိုု လ်စ္လ်ဴ႐ွဳသည့္အခါ ရာဇဝတ္မႈမ်ားသည္လည္း တိုုးပြားလာမည္ျဖစ္သည္။ ဤနည္းလမ္းအရ 
လူမ်ားသည္ တျခားေသာသူမ်ားႏွင့္ ေနရာတစ္ေနရာကုုိ မွ်ေဝေနရပါက ၎တိုု႔အေနျဖင့္ ထုုိေနရာတြင္ ေနထိုုင္ 
ပိုုင္ခြင့္ႏွင့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားရွိေနသည္ဟုု မွတ္ယူၾကပါသည္။ 

ထိုုသီအုုိရီကုုိ အေျချပဳ၍ လူေနရပ္ကြက္တစ္ခုုတြင္ ေဘးကင္းေရးနွင့္ လုုံၿခံဳေရးမ်ားရရွိေစရန္ ေအာက္ပါလုုပ္ငန္းမ်ား 
ကိုု ေဆာင္ရြက္ႏုုိင္သည္။

- ရပ္ရြာေနျပည္သူမ်ား၊ ထုုိေနရာကိုု အျခားနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အသံုုးျပဳသူမ်ား၊ ၿမိဳ႕သာယာေရးစီစဥ္သူမ်ား၊ 
ေရြးေကာက္ခံအရာရွိမ်ားႏွင့္ ရဲမ်ားကိုု အတူတကြ ေနရာေပါင္းစပ္ခန္႔ခြဲျခင္းမွတစ္ဆင့္ ဝင္ထြက္သြားလာႏုုိင္မႈ 
ကိုု ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းမ်ား စတင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

- ေန႔စဥ္သာမန္လုုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားေဆာင္ရြက္ရင္း လူတစ္ဦးခ်င္းစီမွ ၾကည့္ႏုုိင္ၿပီး ရာဇဝတ္မႈျဖစ္ပြားမႈမွ 
ကာကြယ္ရန္ သဘာဝေစာင့္ၾကည့္ျခင္းမ်ားမိတ္ဆက္ထားသည့္ ရာဇဝတ္မႈကာကြယ္ႏုုိင္ေသာ ေနရာမ်ား 
ေပၚထြန္းလာေစျခင္း။

- ရာဇဝတ္မႈမ်ားျဖစ္ပြားမႈေလ်ာ့နည္းေစရန္ စက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ားအသုုံးျပဳျခင္း (ဥပမာ- ေကာင္းမြန္ေသာ 
လမ္းမီးမ်ားထားရွိျခင္း) ႏွင့္ အသင္းအဖြဲ႕လုုိက္အေနျဖင့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ားႏွင့္ ႐ုုတ္႐ုုတ္သဲသဲျဖစ္ျခင္းမ်ား 
ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားလုုပ္ေဆာင္ရန္ ရပ္ရြာေစာင့္ၾကည့္ေရးဘုုတ္အဖြဲ႕ကဲ့သုုိ႔ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား 
ဖြဲ႕စည္းျခင္း။

၃.၆။ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ဒီဇုိင္းေရးဆြဲျခင္းမွတစ္ဆင့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ားအား ႀကိဳတင္တားဆီး 
ကာကြယ္ျခင္း

အခ်ိန္ေျပာင္းလဲလာသည့္ႏွင့္အမွ် ရာဇဝတ္မႈကာကြယ္ႏုုိင္ေသာေနရာမ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ ၿမိဳ႕ျပဒီဇိုင္းပံုစံ အယူအဆ 
မ်ားသည္ အေဆာက္အဦႏွင့္ဒီဇုုိင္းမ်ား အသုုံးျပဳ၍ ရာဇဝတ္မႈမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ကာကြယ္သည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုုင္ရာ 
ဒီဇိုုင္းေရးဆြဲျခင္းမွ ရာဇဝတ္မႈမ်ားအား ႀကိဳတင္တားဆီးကာကြယ္ျခင္းဟုုသိထားသည့္ နည္းလမ္းအထိ ပိုုမိုုျပည့္စံုု 
က်ယ္ျပန္႔သည့္ စီမံေရးနည္းလမ္းအျဖစ္ တေရြ႕ေရြ႕ေျပာင္းလဲသြားသည္။ အဆုိပါခ်ဥ္းကပ္မႈသည္ အစိုးရအရာရွိ 
အမႈေဆာင္မ်ား၊ ရဲမ်ား၊ ဗိသုကာပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ေနရာလပ္ဆုိင္ရာ အလုပ္ကိစၥစီမံခန္႔ခြဲသူမ်ားအား ဖြဲ႕စည္းႏွင့္ 
ၿပီးသား ပတ္ဝန္းက်င္၏ ေဘးကင္းေစေရးႏွင့္ လုံၿခံဳေရးတုိ႔ကုိ အတူတကြလုပ္ကုိင္တည္ေဆာက္ကာ ေဆာင္ရြက္ေစ 
မည္။ ယင္းတြင္ အထက္ပါ ၿမိဳ႕တြင္းၿမိဳ႕ေပၚ စီမံကိန္းခ်ဥ္းကပ္မႈအေပၚ ပို၍အေျခခံေသာ အေျခခံသေဘာတရားမ်ား 
နိယာမဥပေဒမ်ား (၆)မ်ိဳးပါရွိသည္။
၁။ သဘာဝအေလ်ာက္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈျခင္း။ ။ ေနရာမ်ားကုုိ အထူးအားစိုုက္ထုုတ္စရာမလုုိဘဲ ေစာင့္ၾကပ္ 

ၾကည့္႐ွဳႏုုိင္ေစရန္ ေရွး႐ွဳ၍ တည္ေဆာက္ထားျခင္း။

၂။ ဝင္ထြက္သြားလာမႈ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း။ ။ ရာဇဝတ္သားမ်ားမွ ဝင္ထြက္သြားလာမႈျပဳႏုုိင္ေျခအား 
ကန္႔သတ္ျခင္းျဖင့္ ေနရာသိုု႔ ဝင္ထြက္သြားလာမႈကိုု ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း။
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၃။ နယ္ေျမအပိုုင္းအျခားသတ္မွတ္ျခင္း။ ။ ေနထုုိင္သူမ်ားႏွင့္ အျခားေသာနည္းလမ္းျဖင့္ အသုုံးျပဳသူမ်ားမွ 
ထိုုေနရာအား စုုေပါင္းပိုုင္ဆိုုင္မႈရွိသည္ဆုုိသည့္ အသိကိုု ဖန္တီးေပးျခင္းျဖင့္ ေနရာအား ပိုုမိုုလံုုၿခံဳေစျခင္း။

၄။ ႐ုုပ္ပိုုင္းဆုုိင္ရာ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္း။ ။ ရပ္ကြက္၏ ဖြဲ႕စည္းပံုုတစ္ရပ္လံုုးကိုု ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ အမိႈက္သ႐ိုုက္ 
ႏွင့္ အျခားေသာ ဖ႐ိုုဖရဲျဖစ္ႏုုိင္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုု ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းျဖင့္ ေနထိုုင္သူမ်ားသည္ ေဘးကင္း 
လုုံၿခံဳေရးကုုိ တုုိးျမင့္ေစႏုုိင္ရန္ ၎တိုု႔၏ အိမ္မ်ားႏွင့္ ရပ္ကြက္တြင္း အျခားေသာအဂၤါရပ္မ်ား၏ အရည္အေသြး 
ထိန္းသိမ္းလာေစရန္ အားေပးႏုုိင္မည္ျဖစ္သည္။

၅။ ပစ္မွတ္၏ လုုံၿခံဳေရးေတာင့္တင္းေစျခင္း။ ။ လုုံၿခံဳေရးအေျခအေနတုုိးတက္ေစရန္ ေနထုုိင္သူမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး 
လုုပ္ငန္းပိုုင္ရွင္မ်ားမွ ၎တိုု႔၏ အိမ္ရာအေဆာက္အဦးမ်ားႏွင့္ ဥစၥာပစၥည္းမ်ားကုုိ လုုံၿခံဳေစရန္ တက္တက္ 
ႂကြႂကြ ဦးေဆာင္ျပဳလုုပ္ျခင္း။

၆။ ကစဥ့္ကလ်ားျဖစ္ျခင္းကိုု အနည္းဆုုံးအဆင့္ထိတိုုင္ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ ေနရာအား ေကာင္းမြန္စြာအသုုံးခ် ျခင္း။ 
။ ရဲမ်ားႏွင့္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ကစဥ့္ကလ်ားျဖစ္ႏုုိင္ေျခရွိသည္မ်ားကုုိ ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး 
ရာဇဝတ္မႈမ်ားက်ဴးလြန္ႏုုိင္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ားေပးမိျခင္းမွ ကာကြယ္ႏုုိင္ရန္ ေနရာတစ္ေနရာအား 
စဥ္ဆက္မျပတ္အသံုုးျပဳေစျခင္း။

 
၄။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ၿမိဳ႕ျပထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္ျခင္းဆိုုင္ရာ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ား

ၿမိဳ႕ျပမ်ားတြင္ျဖစ္ေပၚေနသည့္ အေျခအေနရပ္မ်ားျဖစ္သည့္ ျမန္ဆန္ေသာ လူဦးေရတုုိးပြားမႈ၊ အစိုုးရအရင္းအျမစ္မ်ား 
ရွားပါးမႈ၊ ကစဥ့္ကလ်ားျဖစ္ေနသည့္ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ရဲႏွင့္အျခားေသာ အစိုုးရတာဝန္ရွိသူမ်ားကိုု အယံုုအၾကည္ 
ကင္းမဲ့မႈမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုုင္ငံကဲ့သုုိ႔ေသာ ဝင္ေငြနိမ့္ေသာအဆင့္ႏွင့္ အလယ္အလတ္အဆင့္ရွိေသာ ႏုုိင္ငံ 
ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ရာဇဝတ္မႈျပႆနာမ်ား က်ယ္ျပန္႔လာေစႏုုိင္ေသာ အေၾကာင္းအျခင္းအရာမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ 
28 ထုုိအေၾကာင္းအျခင္းအရာမ်ားကိုု နားလည္သိရွိၿပီး ေဒသအဆင့္ ရပ္ရြာေဘးကင္းေရး အစီအမံမ်ားကိုု တိုုးတက္ 
ေစရန္အတြက္ ေအာင္ျမင္မႈရွိသည့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားျဖင့္ လုုပ္ေဆာင္ရန္လုုိအပ္ပါသည္။ လူထုု၊ ရဲႏွင့္ အျခားေသာ 
အစိုုးရတာဝန္ရွိသူမ်ားအၾကား ယံုုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ျခင္းသည္ ၿမိဳ႕ျပေဘးကင္းလုုံၿခံဳေရး ျပန္လည္စီစစ္ျခင္းမွ 
ေဖာ္ျပထားသည့္ ေဘးကင္းေရးဆုုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကိုု ကိုုင္တြယ္ေျဖရွင္းသည့္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား၏ ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိ 
ေစရန္အတြက္ငွာ အဓိကက်ပါသည္။ လူအမ်ားကိုု ရဲမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းလာေစရန္ႏွင့္ တရားဥပေဒမခ်ိဳးေဖာက္ရန္ 
တုုိက္တြန္းအားေပးရာတြင္ အဓိကအက်ဆံုုးျဖစ္သည့္ တရားဝင္ျဖစ္ျခင္းကုုိလည္း ယုုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ျခင္းမွ 
တိုုးတက္ေစမည္ျဖစ္သည္။ 29

ၿမိဳ႕ျပေဘးကင္းလုုံၿခံဳေရး စီမကိန္းရလဒ္မ်ား (၃.၂ ကိုု ၾကည့္ပါ) ရရွိရန္အတြက္ ျဖစ္ႏုုိင္ေျခအရွိဆုုံးေသာ ၿမိဳ႕ျပ 
ထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္ျခင္းမွာ ျပႆနာရပ္ေပၚမူတည္သည့္ ထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္ျခင္းနည္းဗ်ဴဟာပင္ျဖစ္ပါသည္။ 
ထိုုနည္းဗ်ဴဟာသည္ ရဲမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ လံုုၿခံဳေရးတာဝန္ရွိသူမ်ားမွ ၿမိဳ႕ျပေဘးကင္းလံုုၿခံဳေရးဆိုုင္ရာ စိန္ေခၚမႈ 
မ်ားႏွင့္ ၎တုုိ႔ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ ရပ္ရြာမ်ား၏ ဦးစားေပးလုုပ္ေဆာင္ရမည့္ အခ်က္မ်ားကိုု သိရွိနားလည္ေစရန္ 
အေထာက္အကူျပဳသည့္ သ႐ုုပ္ခြဲျခင္းနည္းလမ္းမ်ားကုုိ  အသုုံးခ်ပါသည္။ ထိုုနည္းလမ္းသည္ မတူကြဲျပားျခားနား 
ေသာ လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သူမ်ားႏွင့္ က႑ေပါင္းစံုုမွ ပါဝင္ပက္သက္ေနေသာသူမ်ားတိုု႔  ၿမိဳ႕ျပေဘးကင္းလံုုၿခံဳေရး
ဆုုိင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ညိႇႏိႈင္းဆက္စပ္ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ အေျဖရွာျခင္းမ်ားကုုိ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ 
လုုိအပ္သည့္ နည္းလမ္းပင္ျဖစ္သည္။

ထိုုနည္းလမ္းသည္ ရဲမ်ားကိုု လူထုုမွ ယုုံၾကည္မႈႏွင့္ ျပႆနာမ်ားေျဖရွင္းရာတြင္ လူထုုမွ ရဲမ်ားနွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ 

28 UNODC and UN-HABITAT, Introductory Handbook, 2011.  
29 Myhill and Quinton, It’s a fair cop?, 2011
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မႈ စသည္မ်ားတြင္ မွီတည္သည္။ ရပ္ရြာကုုိေရွး႐ွဳသည့္ ထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္ျခင္းနည္းလမ္းသည္ ရဲမ်ားအေပၚ 
ယံုုၾကည္မႈ တုုိးတက္ေစရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ျပႆနာရပ္ေပၚမူတည္သည့္ ထိန္းသိမ္း 
ၾကပ္မတ္ျခင္းနည္းလမ္းႏွင့္ ေပါင္းစပ္ၿပီး ၿမိဳ႕ျပေဘးကင္းလံုုၿခံဳေရး ျပႆနာမ်ားကိုု ေအာင္ျမင္စြာေျဖရွင္းႏုုိင္ေစရန္ 
လြယ္ကူေစမည္ျဖစ္သည္။

ျပႆနာရပ္ေပၚမူတည္သည့္ ထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္ျခင္းသည္လည္း အစုုိးရတာဝန္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္  ပတ္ဝန္းက်င္ 
အေနအထားေပၚမူတည္၍ ရာဇဝတ္မႈမ်ားအား တားဆီးကာကြယ္ျခင္းနည္းလမ္းႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္း 
နည္းလမ္းမ်ားကုုိ အသုုံးျပဳျခင္းျဖင့္ ၿမိဳ႕ျပေဘးကင္းလုုံၿခံဳေရးဆိုုင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားအား တုုံ႔ျပန္ႏုုိင္ေစရန္ ခြင့္ျပဳသည္။ 
ထိုုနည္းလမ္းမ်ားသည္ ေျမာက္အေမရိကႏွင့္ အေနာက္ဥေရာပရွိ လက္ေတြ႕က်င့္သုုံးျခင္းမွ ေလ့လာရရွိသည့္ 
ေကာင္းမြန္ေသာ သိပၺံနည္းက်အေထာက္အထားမ်ား ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳထားၿပီး ေတာင္အေမရိက ႏွင့္ အာရွမွ 
အေထာက္အထားမ်ားလည္း ပါရွိသည္။ 

ၿမိဳ႕ျပေဘးကင္းလုုံၿခံဳေရးစီမံကိန္းတြင္ ပါဝင္ေသာ ၿမိဳ႕နယ္ေဒသအမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ မတူညီေသာ ၿမိဳ႕ျပလုုံၿခံဳေရးဆုုိင္ရာ 
စိန္ေခၚမႈမ်ားရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ျပႆနာရပ္ေပၚမူတည္သည့္ ထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္ျခင္းနည္းလမ္းသည္ တုုံ႔ျပန္မႈတစ္ခုု 
ခ်င္းစီကိုု ထိုုေဒသတစ္စုုအတြင္းရွိ ျပႆနာရပ္မ်ားအတြက္ အံဝင္ခြင္က်ျဖစ္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ထားသည္။ သုုိ႔ေသာ္ 
၎သည္ပင္လွ်င္ ေဘးကင္းလုုံၿခံဳေရးနွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လူထုု၏ စိုုးရိမ္ပူးေပါင္းမႈမ်ားႏွင့္သက္ဆုုိင္သည့္ 
အရည္အေသြးေကာင္းသည့္ ေဒတာအခ်က္အလက္မ်ားနည္းပါးေသာ ႏုုိင္ငံတြင္းမွ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ျဖစ္ေစသည္။ 
ယခင္ရွိႏွင့္ၿပီးေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကိုုသာ မွီျငမ္းျခင္းမျပဳဘဲ ေဘးကင္းလံုုၿခံဳေရးစိန္ေခၚမႈမ်ားကိုု နားလည္နုုိင္ 
ေစမည့္ လက္ေတြ႕က်သည့္နည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြရန္ လုုိအပ္ေပလိမ့္မည္။

၄.၁။ အႀကံျပဳလိုုသည့္ ေရွ႕ဆက္လုုပ္ေဆာင္ရန္ လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
 
အထက္ပါ အေသးစိတ္ရွင္းျပထားေသာ အေထာက္အထားေပၚအေျခခံ၍ ယခုအပိုင္းမွ ၿမိဳ႕တြင္းၿမိဳ႕ေပၚ ေဘးကင္း 
ေရး စိန္ေခၚမႈမ်ားဆုိင္ရာတုံ႔ျပန္ရန္၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တြင္ရယူႏိုင္ေသာ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာအဆင့္မ်ားကို အေသးစိတ္ 
ရွင္းျပထားသည္။ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားအတြက္၊ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားအား ဆန္႔က်င္ 
တုံ႔ျပန္သည့္အေပၚ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းမွ အေၾကာင္းအခ်က္စာတမ္းလႊာကိုလည္း ၾကည့္႐ွဳပါ။

တည္ရွိဆဲေကာ္မတီအေပၚ တည္ေဆာက္ျခင္းသည္ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင္ ့ရပ္ကြက္အဆင့္မ်ားတြင္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ၿပီး၊ 
ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုခ်င္းစီတြင္ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အမ်ားျပည္သူတုိ႔မွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားပါဝင္ေသာ 
ရပ္ကြက္ရပ္ရြာေဘးကင္းေရး မိတ္ဖက္အုပ္စုမ်ားကို တည္ေထာင္ရသည္။ ယခုအုပ္စုမွာ ၿမိဳ႕တြင္းၿမိဳ႕ေပၚေဘးကင္း 
ေရး ျပန္လည္ဆန္းစစ္သံုးသပ္ခ်က္မ်ားတြင္ ေဖာ္ထုတ္ခြဲျခားႏိုင္သကဲ့သုိ႔ သတ္မွတ္ထားေသာ ေဘးကင္းေရးဆုိင္ရာ 
ျပႆနာမ်ားအေပၚ အာ႐ုံစိုက္သင့္သည္။ ယင္းသည္ အဆုိပါျပႆနာမ်ားကို ကုိင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ရန္၊ 
ေစ့ေစ့စပ္စပ္ၾကည့္႐ႈျခင္း၊ စိစစ္ခ်က္၊ တံု႔ျပန္မႈႏွင့္ ခ်င့္ခ်ိန္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ စသည္တို႔ပါရွိေသာ SARA အဆင့္ (၄)မ်ိဳး 
ျဖင့္၊ အလုပ္လုပ္ၾကလ်က္၊ ျပႆနာႏွင့္ ပတ္သက္၍ လမ္းၫႊန္ေပးျခင္းဆိုင္ရာ ခ်ဥ္းကပ္မႈကို အသံုးျပဳသင့္သည္။

၁။ ေျဖရွင္းရမည့္ ျပႆနာအေပၚမူတည္၍ ၄င္းအဖြဲ႕မ်ား၏ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ေျပာင္းလဲႏိုင္ေသာ္လည္း ေအာက္ပါတို႔ 
ပါဝင္ႏိုင္သည္။ ရပ္ကြက္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ သက္ဆုိင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈေရးေကာ္မတီႏွင့္ 
႐ံုးမ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ရဲအရာရိွမ်ား၊ စီမံေရးအရာရိွမ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္က်န္းမာေရး အရာရိွမ်ား၊ 
လူမႈဖူလုံေရးဌာနမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေျဖရွင္းရမည့္ ျပႆနာအေပၚ ကြ်မ္းက်င္အဆင့္ အသိပညာ 
ဗဟုသုတရွိေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား။

၂။ တြဲဖက္အုပ္စုမ်ား၏ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကုိ ျပႆနာအေပၚအေျခခံၿပီး၊ အေျခအေနအရ ရာဇဝတ္မႈကာကြယ္ေရး 
လုပ္ဟန္မ်ားျဖင့္ ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးရမည္။
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၃။ (အထက္) ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တြဲဖက္အုပ္စုမ်ားကုိ ကူညီေထာက္ပံ့ရန္ အႀကံေပးအဖြဲ႕တစ္ခု ဖြဲ႕စည္းရမည္။ 
အႀကံေပးအဖြဲ႕သည္ အခ်က္အလက္စုေဆာင္းျခင္း၊ ေလ့လာသံုးသပ္ျခင္း၊ အေသးစိတ္ျပင္ဆင္ေရးဆြဲျခင္း 
တို႔အပါအဝင္ လူထုအျမင္စစ္တမ္းေကာက္ခံေရး နည္းလမ္းမ်ား၊ ျပႆနာမ်ားအေပၚ အေျခခံသည့္ ထိန္းခ်ဳပ္
ကာကြယ္ျခင္းနည္းလမ္းမ်ား၊ မူးယစ္ေဆးဝါးကဲ့သုိ႔ေသာ လံုၿခံဳေရးျပႆနာမ်ားႏွင့္ အေျခအေန၊ ရာဇဝတ္မႈ
ကာကြယ္ေရးလုပ္ဟန္မ်ားတြင္ ကြ်မ္းက်င္အဆင့္ အသိပညာဗဟုသုတရွိရမည္။ ႏိုင္ငံတကာ ပညာေရး 
ကြ်မ္းက်င္သူ ဆရာမ်ားႏွင့္ ပညာရွင္မ်ားကုိ အတုအေယာင္အစည္းအေဝးအျဖစ္ ဒီဂ်စ္တယ္နည္းပညာ 
အသံုးျပဳကာ ဤအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ေျခလည္းရွိသည္။

၄။ ၿမိဳ႕ျပလုံၿခံဳေရးစီမံကိန္းအသင္းႏွင့္ အႀကံေပးအဖြဲ႕တုိ႔၏ အကူအညီျဖင့္ ေဒသတြင္း ၿမိဳ႕ျပလုံၿခံဳေရး အခက္အခဲ 
စိန္ေခၚမႈမ်ား အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကုိ ၿမိဳ႕နယ္အသုိင္းအဝိုင္းလုံၿခံဳမႈ တြဲဖက္အုပ္စုမွ ေရးဆြဲရမည္။ လူဦးေရသြင္ျပင္ 
လကၡဏာမ်ားေပၚမူတည္၍ လူဦးေရတစ္ရပ္လုံးႏွင့္ နယ္ေျမတစ္ခုလုံးအေပၚ သက္ေရာက္ေနသည့္ 
ရာဇဝတ္မႈျပႆနာမ်ားကို နားလည္ႏိုင္ေစရန္ တိက်ေသာေနရာႏွင့္ တိက်ေသာအခ်ိန္တြင္ရွိ ရာဇဝတ္မႈမ်ား 
ကို အေသးစိတ္စူးစမ္းခ်က္ကဲ့သုိ႔ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားပါသည့္ ထင္ရွားေသာေနရာမ်ားကုိ ေရးဆြဲထား 
သည့္ေျမပံုမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းတို႔လည္း အထက္ပါေရးဆြဲခ်က္တြင္ ထည့္သြင္းရမည္။

၅။ ထို႔ေနာက္ ၿမိဳ႕ျပလုံၿခံေရး အခက္အခဲစိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ရန္ အစီအစဥ္တစ္ခုကုိ အသုိင္းအဝိုင္း 
လံုၿခံဳမႈ တြဲဖက္အုပ္စုမွ ေရးဆြဲရမည္။ ထုိအစီအစဥ္သည္ မည္သူမွ် မည္သည့္အခ်ိန္၊ မည္သည့္အရာကုိ 
ျပဳမူရမည္ကို ထင္ထင္ရွားရွား သတ္မွတ္ေပးသည္။

 အစီအစဥ္တြင္
- တစ္စံုတစ္ခုေသာ အလုပ္ေပၚတြင္ အေထာက္အထားမ်ားကို အေျခခံရမည္။
- ျပႆနာေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ ပူးေပါင္းခ်ဥ္းကပ္ျခင္းကို ျမႇင့္တင္အားေပးရမည္။
- စီမံကိန္းတစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ လူထုႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံမည့္နည္းလမ္းမ်ားလည္း ပါဝင္ရမည္ ျဖစ္ၿပီး 
- စီမံကိန္းတြင္ ပါဝင္ခဲ့သည့္ ဌာနမ်ားအေပၚ လူထုယုံၾကည္မႈ အေျခအေနျမႇင့္တင္ရန္ ရွင္းလင္းျပတ္သားေသာ 

ပန္းတိုင္ကို ခ်မွတ္ထားရမည္။

၆။ အစီအစဥ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းမျပဳမီ ၄င္းအစီအစဥ္ေအာင္ျမင္မႈကို ဆန္းစစ္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားကုိ 
ဦးစြာသေဘာတူ သတ္မွတ္ထားၾကရမည္။ ဤအပိုင္းသည္ အႀကံေပးအဖြဲ႕မွ ကူညီေပးရမည့္ အေရးႀကီးေသာ 
ေနရာျဖစ္သည္။ အနာဂတ္ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ သုေတသနအဖြဲ႕တစ္ခုတည္ေထာင္ရန္၊ ေဒသတြင္း တကၠသိုလ္ 
မ်ားကို ဖိတ္ေခၚၿပီး အစီအစဥ္တစ္ခုစီကို ေလ့လာသံုးသပ္ရာတြင္ အကူအညီေပးေစေရးကိုလည္း ထည့္သြင္း 
စဥ္းစားသင့္သည္။

၄.၂။ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ႀကံဳေတြ႕ရမည့္ အခက္အခဲစိန္ေခၚမႈမ်ား

ရပ္ရြာကိုုေရွး႐ွဳသည့္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ ျပႆနာေပၚမူတည္သည့္ထိန္းသိမ္း ကာကြယ္ျခင္း ႏွစ္ခုလံုးပင္ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ အခက္အခဲစိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရသည္။ ထုိႏွစ္ခုလုံးသည္ လက္ရွိထိန္းသိမ္းကာ
ကြယ္ေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ အလြန္ကြာျခားၿပီး ခုခံမႈလည္းရင္ဆုိင္ရသည္။ 
ထုိသုိ႔ေသာ အစီအစဥ္ပံုစံမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္  အဆင့္အသီးသီးမွ ရဲဝန္ထမ္းမ်ား၏  အကူအညီ လြန္စြာ 
လိုအပ္ၿပီး ၄င္းကိုရရွိရန္လည္း ခက္ခဲႏိုင္သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ အာဏာရွင္စနစ္၊ ကိုုလိုုနီနယ္ခ်ဲ႕စနစ္၊ ပဋိပကၡ 
စသည္တို႔ သက္ေရာက္မႈကိုခံရေသာ ျပစ္မႈျဖစ္ပြားႏႈန္းျမင့္မားသည့္ ေနရာတြင္ ေနထုိင္သည့္ ျပည္သူမ်ားသည္ 
ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ဆက္ဆံေရးမ်ိဳး မရွိတတ္ၾကေပ။ ထိုသို႔ေသာ ဆက္ဆံေရးမ်ိဳးမရွိဘဲ 
၄င္းအစီအစဥ္ အမ်ိဳးအစားမ်ားအနက္မွ တစ္ခုကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းသည္ အလြန္အမင္းခက္ခဲႏိုင္မည္ျဖစ္
သည္။ 
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ထိုုနည္းလမ္းမ်ားသည္ ထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္ျခင္းဆုုိင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြင္း အားအင္ 
ကုုန္ခမ္းမႈမ်ား ျဖစ္ေစၿပီး ၎နည္းလမ္းမ်ားသည္ ထိပ္ပိုုင္းအရာရွိႀကီးမ်ားမွ ပံ့ပိုုးေနသ၍ တည္တံ့ေနမည္ျဖစ္သည္။ 
(အေရွ႕တီေမာအေၾကာင္းတြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး 30) ေနာက္ဆံုုးတြင္ ရပ္ရြာအေျချပဳထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္ျခင္းသည္ လူမႈ 
အဖြဲ႕အစည္း၏ တစိတ္တပုုိင္းမွသာေဆာင္ရြက္ပါက အသင္းအဖြဲ႕ျဖင့္ တရားဝင္အာဏာမရွိဘဲ တရားဥပေဒလိုုက္နာ 
ေစရန္ အတင္းအၾကပ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းပံုုစံမ်ားသုုိ႔ ဆုုတ္ယုုတ္ေျပာင္းလဲသြားမည္ျဖစ္သည္။ ထုုိကဲ့သိုု႔ ပ႐ိုုဂရမ္မ်ားကုုိ 
လြယ္လင့္တကူ ေဆာင္ရြက္ႏုုိင္ေသာ္လည္း ေအာင္ျမင္ရန္အတြက္မႈ ရဲမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာေနျပည္သူမ်ား၏ ကံုုလံုုေသာ 
ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈရွိရန္ လုုိအပ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုုင္ငံတြင္ က်င့္သုုံးရန္ ခက္ခဲေသာ္လည္း သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္စြာ 
ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုုပ္ႏုုိင္ပါက ရပ္ရြာေဘးကင္းလုုံၿခံဳေရးအတြက္ ႀကီးမားေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ားရရွိ 
ေစမည္ျဖစ္ပါသည္။ 31

နိဂံုး

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ရာဇဝတ္မႈက်ဳးလြန္ၿပီးမွသာ ဖမ္းဆီးေရးကို အာ႐ံုထားသည့္ ခ်ည္းကပ္နည္းျဖင္႔သာ ထိုရာဇဝတ္မႈ 
ကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ႀကိဳးစာလုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္  အနာဂတ္တြင္ ထိုကဲ့သုိ႔  ျပစ္မႈက်ဳးလြန္မႈမ်ား ရွိေနလိမ္႔မည္ျဖစ္သည္။

ရာဇဝတ္မႈထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ား၊ တြဲဖက္ေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္လုပ္ကုိင္ျခင္းဟူေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ 
ဆန္းစစ္ေဝဖန္ျခင္း၊ နယ္ေျမသတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ သက္ေသအေထာက္အထားတုိ႔အေပၚ အေျချပဳ၍ ခ်ဥ္းကပ္ျခင္းသည္ 
ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို ပို၍ ထိေရာက္စြာ ဟန္႔တားႏိုင္ေၾကာင္း ဤစာတမ္းတြင္ ေဆြးေႏြးထားသည့္  အေတြးအေခၚမ်ား 
ႏွင့္ ခ်ဥ္းကပ္နည္းမ်ားမွ အႀကံျပဳထားသည္။ လက္တေလာရရွိထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ဆန္းစစ္ေဝဖန္ျခင္း၊ 
အသိုင္းအဝိုင္းအတြင္းရွိသူမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံျခင္း၊ တြဲဖက္ေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ျခင္းႏွင့္ အျခား 
သတင္းရင္းျမစ္မ်ားေနာက္ လုိက္လံစံုစမ္းျခင္းတုိ႔သည္ က်ယ္ျပန္႔လာသည့္ ၿမိဳ႕မ်ားႏွင့္ အျခားၿမိဳ႕ျပေဒသမ်ားတြင္ 
ႀကံဳေတြ႕ရသည့္ အခက္အခဲမ်ားကုိ ပိုမိုထိေရာက္စြာေျဖရွင္းႏိုင္ေသာ စြမ္းရည္ျပည့္ ရာဇဝတ္မႈထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း 
မဟာဗ်ဴဟာမ်ား ခ်မွတ္ရာ၌ အေထာက္အကူမ်ားျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ ဤမဟာဗ်ဴဟာမ်ားသည္ စမ္းသပ္ၿပီးေသာ 
ရာဇဝတ္မႈထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ားကုိ အေလးအနက္စဥ္းစားေဖာ္ျပထားကာ ရာဇဝတ္မႈကာကြယ္ေရးႏွင့္ 
ရာဇဝတ္ဆိုင္ရာ အမွန္တရားတို႔အတြက္ ကုလသမဂၢႏိုင္ငံမ်ား၏ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္လည္း ကိုက္ညီသည္။

30 Todd Wassel, Institutionalising community policing in Timor-Leste (The Asia Foundation and Overseas 
Development Institute 2014)
31 UNODC and UN-HABITAT, Introductory Handbook, 2011.
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ေနာက္ဆက္တြဲ (က)

အေျခအေနအရ ရာဇဝတ္မႈကာကြယ္ေရးလုပ္ဟန္မ်ား

အပိုင္းက႑(၁) - အားထုတ္မႈ ျမႇင့္တင္ျခင္း။

ဤအပုိင္းက႑ရွိ လုပ္ဟန္မ်ားသည္ ရာဇဝတ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ရန္ ပိုမိုခက္ခဲေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ တာဆီးရန္ 
ရည္ရြယ္သည္။

(က) ပစ္မွတ္၏ လံုုၿခံဳေရးေတာင့္တင္းေစျခင္း - ေနရာတစ္ခုတြင္ ရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္ရန္ ပိုမိုခက္ခဲေစျခင္း (ဥပမာ-
မွန္ကန္စြာ ျဖည့္သြင္းျခင္းမရွိလွ်င္ ပစၥည္းတစ္ခုကို အလုပ္မလုပ္ေစႏိုင္သည့္ ထိေရာက္ေသာေသာ့မ်ား၊ (သို႔) 
ကြန္ပ်ဴတာကုတ္ဒ္မ်ား တပ္ဆင္ထည့္သြင္းထားျခင္းျဖင့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ားေလွ်ာ့ခ်ရန္ တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ 
ႀကိဳးပမ္းျခင္း။

(ခ) ဝင္ေရာက္သြားလာမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း - ေနရာဌာနတစ္ခုကို ဝင္ထြက္သြားလာရမႈအား ပိုမို႐ွဳပ္ေထြးခက္ခဲေစ 
ျခင္းျဖင့္ ရာဇဝတ္မႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္သည္။ ဤတြင္ အေဆာက္အဦးတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္သူမ်ားကို အတည္ျပဳ 
ရန္ အင္တာကြန္း (Intercon) စနစ္တပ္ဆင္ျခင္း (သုိ႔) လာေရာက္သူမ်ားမွ လက္နက္မ်ား သယ္ေဆာင္လာျခင္း 
မျပဳႏိုင္ရန္ ထိေရာက္စြာ စစ္ေဆးျခင္းတို႔ ပါဝင္သည္။

(ဂ) ထြက္ေပါက္မ်ားတြင္ စစ္ေဆးျခင္း - ရာဇဝင္မႈ၊ အထူးသျဖင့္ ခိုးမႈကိုထိန္းခ်ဳပ္ရာတြင္ ဧရိယာတြင္းမွ ထြက္ခြာ 
ျခင္းမျပဳမီ လူပုဂိၢဳလ္မ်ားကုိ ေသခ်ာစြာ စစ္ေဆးျခင္းပါဝင္သည္။ ဤတြင္ ထြက္ခြာေသာအခါ ကုန္စည္မ်ားပါဝင္ 
သည့္ အိတ္မ်ားကို စစ္ေဆးျခင္းလည္း ပါဝင္သည္။

(ဃ) က်ဴးလြန္သူမ်ားကို ေနရာလႊဲျခင္း - ရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္ရန္ လြယ္ကူသည့္ေနရာမ်ားမွ လမ္းေၾကာင္းလႊဲထား 
ျခင္းျဖင့္ က်ဴးလြန္ႏိုင္ေျခရွိသူမ်ားကုိ ရာဇဝတ္မႈ က်ဴးလြန္ရန္ခက္ခဲေစႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အားကစားပြဲမ်ား 
တြင္ အားေပးသူမ်ားကုိ ေနရာခြဲထားျခင္း (သို႔) ကေလးမ်ားကုိ သီးသန္႔ (Locker) ေသတၱာမ်ားေပးထားျခင္းျဖင့္ 
ရာဇဝတ္မႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္သည္။

(င) လက္နက္/ကိရိယာမ်ား ရယူႏိုင္မႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း - ဤမဟာဗ်ဴဟာသည္ ရာဇဝတ္သားမ်ားမွ ရာဇဝတ္မႈ 
က်ဴးလြန္ရန္ လက္နက္/ကိရိယာမ်ား ရယူႏိုင္ျခင္းကုိ ခက္ခဲေစရန္ ရည္ရြယ္သည္။ ထုိအစီအစဥ္မ်ိဳးကုိ - (ဥပမာ-
ရာဇဝတ္သားမ်ား ေသနက္ကုိင္ေဆာင္မႈကုိ တားျမစ္ျခင္း) သုိ႔ေသာ လုပ္ရပ္မ်ိဳးျဖင့္ အစိုးရမ်ားမွ 
ကူညီေပးႏိုင္သည္။

အပိုင္းက႑(၂) - ပိုမိုစြန္႔စားေစျခင္း။

ဤအပိုင္းက႑ရိွ ႀကိဳးပမ္းခ်က္မ်ားသည္ ရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္သူမွ ဖမ္းဆီးခံရႏိုင္ေျခ မ်ားေစျခင္းျဖင့္ က်ဴးလြန္ 
ႏိုင္ေျခရွိသူမွ ရာဇဝတ္မႈ က်ဴးလြန္ႏိုင္ေျခ ေလ်ာ့နည္းေစရန္ ရည္ရြယ္သည္။

(က) အုုပ္ထိန္းသူထားရွိျခင္း - ဤလုပ္ဟန္တြင္ လုံၿခံဳေရးအတြက္ လူပုဂိၢဳလ္မ်ားအား အစုအဖြဲ႕ျဖင့္သြားလာရန္ 
အႀကံေပးျခင္း၊ အကူအညီေတာင္းရန္ ဆဲလ္ဖုန္းမ်ား ကိုင္ေဆာင္ေစျခင္းႏွင့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို တိုင္ၾကားရန္ 
ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံ၍ ႀကိဳးပမ္းျခင္းမ်ား ပါဝင္သည္။

(ခ) သဘာဝအတိုင္း ေစာင့္ၾကည့္မႈကို အားေပးျခင္း - ဤခ်ဥ္းကပ္မႈတြင္ တရားမဝင္လုပ္ရပ္မ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ 
အကာအကြယ္ေပးႏိုင္သည့္ အပင္၊ ခ်ံဳပုတ္မ်ား ဖယ္ရွားျခင္း၊ ပိုမိုလုံၿခံဳေအာင္ ပံုစံထုတ္ထားသည့္ 
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အေဆာက္အဦပံုစံမ်ားျဖင့္ အနီးပတ္ဝန္းက်င္အတြင္း လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ ၾကည့္ျခင္းအား တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ 
အားေပးသင့္သည္။

(ဂ) အမည္ေဖာ္ျပေစျခင္း - လူထုထံသုိ႔ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မွ်ေဝျခင္းျဖင့္ ျပည္နယ္အရာရိွမ်ားမွ 
က်ဴးလြန္ႏိုင္ေျခရွိသူမ်ားမွ က်ဴးလြန္ရန္ခက္ခဲေစသည့္ အေျခအေနမ်ား ျပဳလုပ္ဖန္တီးျခင္း။ ထိုသို႔ ျပဳလုပ္ျခင္း 
တြင္ အငွားယဥ္ေမာင္းမ်ားအား ယာဥ္လုိင္စင္ကို ထင္ရွားစြာ ေဖာ္ျပေစျခင္းျဖင့္ ၄င္းတုိ႔မွ အပိုေငြေကာက္ခံရန္ 
လက္တြန္႔ေစျခင္းမ်ား ပါဝင္ႏိုင္သည္။

(ဃ) ေနရာအလိုက္ စီမံခန္႔ခြဲသူမ်ား အသံုးျပဳျခင္း - ရာဇဝတ္မႈေလွ်ာ့ခ်ရန္ အျခားလုပ္ဟန္တစ္ခုမွာ ေနရာမ်ားကို 
သင့္ေတာ္စြာ အသုံးျပဳႏိုင္ရန္ လူပုဂိၢဳလ္မ်ား ခန္႔ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ၄င္းတြင္ အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာ အကူးအေျပာင္း 
ေနရာမ်ားတြင္ အေစာင့္မ်ားထားရွိျခင္း (သုိ႔) တိုက္ခန္းမ်ားတြင္ တံခါးဝဧည့္ႀကိဳမ်ားထားရွိျခင္းတုိ႔ ပါဝင္သည္။

(င) တရားဝင္ေစာင့္ၾကည့္မႈကုိ တုိးျမႇင့္ျခင္း - ဤေနာက္ဆံုးႀကိဳးပမ္းခ်က္တြင္ ဧရိယာအတြင္း ႐ုပ္သံစနစ္ျဖင့္ 
ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ ကားအခ်က္ေပးသံမ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ ေစာင့္ၾကည့္ေရးနည္းပညာမ်ားကုိ အသုံးျပဳျခင္းတုိ႔ 
ပါဝင္သည္။

အပိုင္းက႑(၃) - အက်ိဳးအျမတ္ေလ်ာ့နည္းေစျခင္း

 ဤအပိုင္းက႑ရွိ လုပ္ဟန္မ်ားသည္ လုပ္ရပ္တစ္ခုမွ ရာဇဝတ္သားမ်ား အက်ိဳးေက်းဇူးရရွိမႈကုိ ေလွ်ာ့ခ်ကန္႔သတ္ရန္ 
ရည္ရြယ္သည္။

(က) ပစ္မွတ္မ်ားကုိ ကြယ္ဝွက္ထားျခင္း - က်ဴးလြန္သူမ်ားအဖို႔ ပစ္မွတ္မ်ားကို သိရွိရန္ ခက္ခဲေနလွ်င္ ရာဇဝတ္မႈကုိ 
ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္သည္။ ဤတြင္ တန္ဖိုးႀကီးကုန္စည္မ်ားကုိ အမွတ္အသားမျပဳထားသည့္ ကုန္တင္ယာဥ္မ်ား၊ 
အိတ္မ်ားႏွင့္ အေႂကြးဝယ္ကဒ္ထုတ္ေပးသူအမည္ မပါသည့္ တင္ပို႔မႈ အေႂကြးကဒ္မ်ားကုိ စာအိတ္မ်ားအတြင္း 
ထည့္သြင္း၍ ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းတို႔ ပါဝင္သည္။

(ခ) ပစ္မွတ္မ်ားကုိ ဖယ္ရွားျခင္း - ဤအဆင့္သည္ ပစ္မွတ္မ်ားကုိ ကြယ္ဝွက္ထားသည့္ လုပ္ဟန္ကုိ တစ္ဆင့္ 
ျမႇင့္ၿပီး ရာဇဝတ္မႈျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ အရာကုိ လွည့္လည္သြားလာေျပာင္းေရႊ႕မႈ မျပဳေစဘဲ ဖယ္ရွားျခင္းျဖင့္ 
ရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္ႏိုင္ေျခကုိ အျမစ္ျပတ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဥပမာအခ်ိဳ႕မွာ- ပိုက္ဆံအစား ခရီးသြားခ်က္လက္မွတ္ 
မ်ား ကုိင္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ဆုိင္ပိတ္ခ်ိန္တြင္ လက္ဝတ္ရတနာမ်ားကုိ မွန္ခန္းမ်ားထဲမွ ထုတ္ယူျခင္းတုိ႔ျဖစ္သည္။

(ဂ) ပစၥည္းကုိ အမ်ိဳးအမည္ပိုင္ဆုိင္မႈ အတိအက် ေဖာ္ျပျခင္း - ဤ မဟာဗ်ဴဟာသည္ ပိုင္ရွင္ကုိ တိက်ရွင္းလင္းစြာ 
ေဖာ္ျပျခင္းျဖင့္ပစၥည္းတစ္ခုကုိ ခိုးယူရန္ ပိုမိုခက္ခဲေစသည္။ ဥပမာ- စာၾကည့္တုိက္မ်ားသည္ စာမ်က္ႏွာမ်ား၏ 
အျပင္ဘက္တြင္ စာၾကည့္တုိက္အမည္႐ိုက္ႏွိပ္ထားျခင္းႏွင့္ တိရစ ၧၧာန္ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္သူမ်ားသည္ 
၄င္းတို႔ တိရစၧၧာန္မ်ား၏ နားရြက္တြင္ အမွတ္အသား ခ်ိတ္ဆြဲထားျခင္းတုိ႔ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အတူပင္ တန္ဖိုးႀကီး 
တူရိယာပစၥည္းပိုင္ရွင္မ်ားသည္ ၄င္းတို႔ပစၥည္းမ်ား ေပ်ာက္သြားလွ်င္ သိရွိႏိုင္ရန္ အမွတ္အသားျပဳ ထိန္းသိမ္း 
ေလ့ရွိသည္။

(ဃ) ေစ်းကြက္မ်ားကုိ ေႏွာင့္ယွက္ဖ်က္ဆီးျခင္း - ရာဇဝတ္သားမ်ားသည္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကုိ ခိုးယူၿပီးေနာက္ 
အက်ိဳးအျမတ္ရရွိရန္ ၄င္းတို႔ကို ေရာင္းခ်ရမည္ျဖစ္သည္။ ခိုးယူခံရေသာ ကုန္ပစၥည္းတန္ဖိုးကို ကန္႔သတ္ရာ 
တြင္ ကားတစ္စီးခိုးယူခံရလွ်င္ ျပန္ေရာင္းျခင္း မျပဳႏိုင္ရန္ ကားအစိတ္အပိုင္းမ်ားကုိ တံဆိပ္ကပ္ျခင္းႏွင့္ 
အေပါင္ဆုိင္မ်ားကုိ မၾကာခဏရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား စစ္ေဆးျခင္းျဖင့္ ဒုတိယအဆင့္ ရာဇဝတ္မႈဆုိင္ရာ 
ေစ်းကြက္မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းတို႔ ပါဝင္သည္။

(င) အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကုိ ျငင္းပယ္ျခင္း - ေနာက္ဆုံးတြင္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ခိုးယူခံရလွ်င္ပင္ ရာဇဝတ္သားမ်ား 
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အဆိုပါ ပစၥည္းတုိ႔မွ အက်ိဳးအျမတ္ရယူျခင္းမျပဳႏိုင္ရန္ တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ ႀကိဳးပမ္းသင့္သည္။ ဤတြင္ ဥပမာ 
အေနျဖင့္ - မူရင္း တပ္ဆင္ထားသည့္ကားမွလြဲ၍ အျခားမည္သည့္ကားတြင္မွ အသုံးျပဳ၍မရသည့္ ေရဒီယုိ 
တီထြင္ျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။

အပိုင္းက႑(၄) - လံႈ႕ေဆာ္မႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း

ဤမဟာဗ်ဴဟာသည္ ျပစ္မႈအတြက္အေရးႀကီးသည့္ ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည့္ 
အေျခအေနမ်ား မျဖစ္ေပၚေစျခင္း ျဖင့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ားေလွ်ာ့ခ်ရန္ ရည္ရြယ္သည္။

(က) ေဒါသထြက္ျခင္းႏွင့္ စိတ္ဖိစိမႈမ်ားေလွ်ာ့ခ်ျခင္း - ေစာင့္ဆိုင္းရသည့္ လူတန္းရွည္ျခင္းကဲ့သို႔ေသာ အေျခအေန 
မ်ားသည္ တင္းမာမႈမ်ားကို ပိုမိုျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္။ ဤတြင္ လူမ်ားအစုအေဝးျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ သင့္ေတာ္ေသာ 
ေနရာမ်ား ဖန္တီးေပးျခင္းျဖင့္ မည္မွ်ၾကာၾကာေစာင့္ဆိုင္းရမည္ကို အသိေပးျခင္းတို႔ျဖင့္ ပံုမွန္လူမႈအေျခအေန 
မ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ တင္းမာမႈမ်ားကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ႀကိဳးပမ္းကာ ဤအခက္အခဲမ်ားကုိ ေျဖရွင္းႏိုင္သည္။

(ခ) အျငင္းပြားမႈမ်ားကုိ ေရွာင္ရွားျခင္း - အခ်ိဳ႕လူမႈအေျခအေနမ်ားသည္ ပဋိပကၡမ်ား ပိုမိုျဖစ္ပြားေစႏိုင္သည္။ 
၄င္းတုိ႔ထဲတြင္ မတူညီေသာ ႏိုင္ငံေရးအျမင္မ်ားရွိသည့္ အုပ္စုမ်ားကို နီးနီးကပ္ကပ္ရွိေစျခင္း(သုိ႔) ဝန္ေဆာင္မႈ 
တစ္ခုအတြက္ ေပးေခ်ရမႈအေပၚ သေဘာမတူျခင္း စသည္တုိ႔ပါဝင္သည္။ ဤတြင္ မတူညီသည့္ ဆႏၵျပသူ 
အဖြဲ႕မ်ားကုိ ခြဲထားျခင္း (သို႔) မီတာေၾကာင့္ အျငင္းပြားမႈကုိ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ အငွားယာဥ္စီးခမ်ားကုိ မူေသ 
သတ္မွတ္ထားျခင္းတို႔ျဖင့္ ၄င္းပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္သည္။

(ဂ) ခံစားမႈမ်ားထႂကြေစမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း - အခ်ိဳ႕လုပ္ရပ္မ်ားႏွင့္ ပြဲလမ္းသဘင္ျဖစ္ရပ္မ်ားသည္ ပမာဏႀကီးမား 
ေသာ တင္းမာမႈမ်ား ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အၾကမ္းဖက္မႈကုိ ႏိႈးဆြေပးသည့္ အသုံးအႏႈန္းမ်ား 
သံုးႏႈန္းျခင္းသည္ တရားဥပေဒႏွင့္ မကုိက္ညီေပ။ ထုိ႔ျပင္ ပဋိပကၡမျဖစ္ပြားေစရန္ ၿပိဳင္ဘက္အုပ္စုမ်ားကို 
ခြဲျခားထားျခင္းကိုလည္း စာသင္ေက်ာင္းမ်ားမွ ျပဳလုပ္ရမည္။

(ဃ) သက္တူရြယ္တူဖိအားကို ေခ်ဖ်က္ျခင္း - မ်ားစြာေသာျပစ္မႈတို႔သည္ ေသးငယ္ေသာ လူမႈအုပ္စုမ်ားအတြင္းရွိ 
ဆက္ဆံေရးမ်ား ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ ေက်ာင္းမ်ားရွိ ျပႆနာျဖစ္ 
နိုင္သည့္ အုပ္စုေလးမ်ားကို အုပ္စုခြဲျခင္း၊ ဥပေဒမ်ားအညီေနထိုင္ေသာ ပုဂိၢဳလ္မ်ားကို အားေပးေထာက္ပံ့ရန္ 
အစီအစဥ္မ်ားတည္ေထာင္ျခင္း (ဥပမာ-ကေလးသူငယ္ႏွင့္ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ားအတြက္ မူးယစ္ေဆး 
အလြန္အကြ်ံသံုးစြဲမႈကို ဆန္႔က်င္သည့္ အစီအဥ္မ်ား (သုိ႔) ေငြေၾကးခဝါခ်မႈတြင္ ပါဝင္ လုပ္ေဆာင္ရႏိုင္ေျခမ်ားကို 
ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းတြင္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ လုပ္သားမ်ားကို အသိေပးျခင္း။

(င) အတုလုပ္ျခင္းကုိ တားဆီးျခင္း - အနာဂတ္ရာဇဝတ္မႈမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ေစႏိုင္မည့္ အခ်က္အလက္မ်ိဳးကုိ 
တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ ကန္႔သတ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းရမည္။

အပိုင္းက႑(၅) - အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားကို ဖယ္ရွားျခင္း

ဤအပုိင္းက႑တြင္လူအမ်ားကုိ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအား သတိထားသိရွိေစမည့္ အေျခအေနမ်ား ဖန္တီးျခင္းျဖင့္ 
ရာဇဝတ္မႈမ်ားေလွ်ာ့ခ်ရန္ ရည္ရြယ္သည္။

(က) စည္းမ်ဥ္းမ်ားခ်မွတ္ျခင္း - ဤလုပ္ဟန္သည္ လုိလားေသာ အျပဳအမူမ်ားကုိ တိက်ျပတ္သားေစရန္ 
အေဆာက္အအုံပိုင္ရွင္မ်ားႏွင့္ အကူးအေျပာင္းကုမၸဏီမ်ားမွ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ အမ်ားသိရန္ေၾကျငာျခင္းျဖင့္ 
ရာဇဝတ္မႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္သည္။
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(ခ) လမ္းၫြႊန္ခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားရွိျခင္း - အခ်ိဳ႕အေျခအေနမ်ားတြင္၊ ယာဥ္ေမာင္းမ်ား ဟြန္းမတီးရသည့္ 
ေနရာမ်ားတြင္ ဟြန္းမတီးရ ဆိုင္းဘုတ္မ်ားကုိ ထင္ရွားစြာေဖာ္ျပထားရွိျခင္းသုိ႔ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားသည္ ဤ 
လုပ္ဟန္တြင္ ပါဝင္သည္။

(ဂ) သိစိတ္အစဥ္ကုိ သတိေပးျခင္း - ဤလုပ္ဟန္တြင္ လူထုမ်ားမွ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ လုိက္နာရျခင္းသည္ 
အဘယ္ေၾကာင့္အေရးႀကီးသည္ကို ေဖာ္ျပျခင္းအေပၚ၌ အာ႐ံုစိုက္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူထုသိရွိေရး လႈပ္ရွားမႈ 
မ်ားသည္ လိုင္စင္မရွိသည့္ အငွားယာဥ္ကို စီးနင္းျခင္း သည္ (သို႔) လွ်ပ္စစ္စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကုိ မိသားစုတြင္း၊ 
အမိႈက္ပုံးတြင္းထည့္ျခင္းသည္ အဘယ္ေၾကာင့္ မွားယြင္းသနည္း ဟူေသာ အခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပမည္ျဖစ္သည္။

(ဃ) လုိက္နာႏိုင္ရန္ ကူညီေထာက္ပံ့ျခင္း - အစိုးရမ်ားသည္ ဥပမာအားျဖင့္ အမိႈက္ပံုးမ်ားထဲသုိ႔ အလြယ္တကူ 
သြားေရာက္ႏုိင္ရန္ ျပဳလုပ္ေပးျခင္းျဖင့္ ဥပေဒလိုက္နာရမႈကုိ လြယ္ကူေစကာ ဥပေဒလုိက္နာမႈကုိ ျမႇင့္တင္ေပး 
ႏိုင္သည္။

(င) အရက္ႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း - အဆုံးတြင္ ရာဇဝတ္မႈထိန္းခ်ဳပ္ရာတြင္ အရက္ႏွင့္ တရားမဝင္ 
မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားကုိ ရရွိႏိုင္မႈအား ကန္႔သတ္ျခင္းလည္း ပါဝင္သည္။ အထူးသျဖင့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ား ျဖစ္ရန္ 
အားေပးသည့္ အေျခအေနမ်ားတြင္ျဖစ္သည္။ 32

32 UNODC and UN-HABITAT, Introductory Handbook, 2011.
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ၿမိဳ႕ျပလုုံၿခံဳမႈဆိုုင္ရာ စီမံကိန္း

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မူးယစ္ထံုထိုင္းေဆးမ်ား
တုိက္ဖ်က္ျခင္းဆုိင္ရာ အက်ဥ္းခ်ံဳးစာတမ္း

စတီဖဲင္ ေအာ္တာ
တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးဆိုင္ရာ အႀကီးတန္း အႀကံေပး

ေအာက္တိုဘာလ ၂ဝ၁၇



အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း ႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပလံုုၿခံဳမႈဆိုင္ရာ စာတမ္းတိုမ်ားအေၾကာင္း

အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းသည္ တိုုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေနသည့္ အာရွတိုုက္တစ္ဝွမ္းရွိ လူမႈဘဝမ်ားတိုုးတက္ေစရန္ အစဥ္ႀကိဳးပမ္း 
ေနသည့္ ႏုုိင္ငံတကာဖြံၿဖိဳးတိုုးတက္မႈအဖြဲ႕အစည္းတစ္ဖြဲ႔ျဖစ္သည္။ ေျခာက္ရာစုုႏွစ္ၾကာအေတြ႕အႀကံဳႏွင့္ ေဒသႏၲရ 
ကြ်မ္းက်င္မႈျဖင့္ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း၏ ပ႐ုုိဂရမ္မ်ားသည္ အုုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ဥပေဒ၊ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုုးတက္မႈ၊ 
အမ်ိဳးသမီး စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္မႈ၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ေဒသဆုုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အစရွိသည့္ ၂၁ ရာစုု 
ႏွစ္တြင္ အာရွတိုုက္ကိုု သက္ေရာက္မႈရွိေနသည့္ အဓိကျပႆနာမ်ားကိုု ေျဖရွင္းႏုုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ 
ထိုု႔အျပင္ အာရွတိုုက္အတြက္ ထုုတ္ေဝထားသည့္ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း၏ စာအုုပ္မ်ားႏွင့္ အတတ္ပညာဆိုုင္ရာ 
ဖလွယ္မႈမ်ားသည္လည္း အာရွတိုုက္အေနျဖင့္ ကမာၻေပၚတြင္ ဆက္လက္ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္း၍ တရားမွ်တေသာ 
ေဒသအျဖစ္ ခိုုင္ခုုိင္မာမာ ရပ္တည္ႏုုိင္ေစရန္အတြက္ အားေပးကူညီမႈျပဳသည့္ နည္းလမ္းမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ အာရွ 
ေဖာင္ေဒးရွင္းသည္ အာရွႏုုိင္ငံ ၁၈ ႏုုိင္ငံရွိ ႐ံုုးမ်ားႏွင့္ ဝါရွင္တန္ဒီစီရွိ႐ံုုးမ်ား ကြန္ယက္ဖြဲ႕ လုုပ္ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္ 
သည္။ အမ်ားျပည္သူဆုုိင္ရာႏွင့္ ပုုဂၢလိက ပါတနာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အတူတကြလုုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ အာရွ 
ေဖာင္ေဒးရွင္းသည္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ႏွင့္ ဘက္ေပါင္းစံုုပါဝင္ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေအဂ်င္စီမ်ား၊ ေဖာင္ေဒးရွင္းမ်ား၊ ေကာ္ပိုု 
ေရးရွင္းမ်ားႏွင့္ တသီးပုုဂၢလမ်ားစသည့္ မတူကြဲျပားေသာ အုုပ္စုုတိုု႔မွ ေထာက္ပံေငြမ်ား ရရွိပါသည္။

ၿမိဳ႕ျပလံုုၿခံဳေရးစာတမ္းတုုိမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုုအဆင့္ႏွင့္ ေဒသဆိုုင္ရာအဆင့္ရွိ ျမန္မာမူဝါဒခ်မွတ္ေရးဆြဲသူမ်ား 
ႏွင့္ အျခားေသာ စိတ္ပါဝင္စားသည့္ က႑ေပါင္းစံုုမွ ပါဝင္ပက္သက္သူမ်ားကိုု ျမန္မာႏုုိင္ငံရွိ ၿမိဳ႕ျပေနရာမ်ားတြင္ 
အမ်ားျပည္သူေဘးကင္းလံုုၿခံဳေရးအတြက္ အသံုုးခ်ႏုုိင္ေသာ (သိုု႔) ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ၍ အသံုုးျပဳႏုုိင္ေသာ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ 
လုုပ္ထံုုးလုုပ္နည္းသာဓကမ်ားႏွင့္ သ႐ုုပ္ခြဲျခင္းကိုု ပံ့ပိုုးေထာက္ပံ့ေပးရန္ ရည္ရြယ္သည္။ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းတြင္ 
ၿမိဳ႕ျပအုုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ မူဝါဒေရးရာ သုုေတသနလုုပ္ငန္းမ်ား က်ယ္က်ယ္ 
ျပန္႔ျပန္႔လုုပ္ေဆာင္ေနျခင္း အစီအစဥ္မ်ားရွိပါသည္။ ဤၿမိဳ႕ျပလံုုၿခံဳေရး စာတမ္းတိုုမ်ားသည္ ထိုုလုုပ္ငန္းမ်ားကိုု 
အေထာက္အကူျပဳသည့္ စာတမ္းမ်ားျဖစ္သည္။ ဤစာတမ္းတိုုမ်ားျပဳစုုရန္အတြက္ ယူေကအစုုိးရမွ ေထာက္ပံ့ထား 
ပါသည္။ ဤစာတမ္းတြင္ပါရွိေသာ အေတြးအျမင္မ်ားသည္ စာတမ္းျပဳစုုေရးသားသူမ်ား၏ အေတြးအျမင္မ်ားသာ 
ျဖစ္ၿပီး ယူေကအစိုုးရ သိုု႔မဟုုတ္ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းအား ကိုုယ္စားျပဳျခင္း မရွိပါ။  



ေက်းဇူးတင္လႊာ

စာတမ္းျပဳစုုေရးသားသူမွ ဤစာတမ္းတစ္ခုုခ်င္းစီျပင္ဆင္ရာတြင္ အကူအညီေပးျခင္း၊ စာတမ္းေရးသားျပဳစုုသည့္
လုုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အခ်ိန္ႏွင့္ အႀကံဥာဏ္မ်ား ေပးခဲ့ျခင္းတိုု႔အတြက္ Lucian Harriman ကိုု ေက်းဇူးတင္လုုိပါသည္။

စာတမ္းျပဳစု ေရးသားသူအေၾကာင္း

Stephen Otter သည္ ၿမိဳ႕ျပလုုံၿခံဳေရးစီမံကိန္းအတြက္ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းမွခန္႔အပ္ထားသည့္ အႀကီးတန္း 
တရားဥပေဒစိုုးမိုုးေရး အႀကံေပးျဖစ္ပါသည္။ ၂ဝ၁၂ မွ ၂ဝ၁၆ ခုုႏွစ္အတြင္းတြင္ စတီဖဲင္ ေအာ္တာသည္  လန္ဒန္ 
ၿမိဳ႕ေတာ္ရဲတပ္ဖြဲ႕၊ ႏုုိင္ငံအဆင့္ ရာဇဝတ္မႈေအဂ်င္စီ၊ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ၿဗိတိသွ်ႏုုိင္ငံရပ္ျခားေဒသမ်ားႏွင့္ 
အၾကမ္းဖက္မႈတိုုက္ဖ်က္ေရး စသည္တုုိ႔တြင္ စစ္ေဆးေရးႏွင့္ ထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္ျခင္းလုုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ ရန္ 
ဘုုရင္မႀကီးမွခန္႔အပ္ထားသည့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ စစ္ေဆးေရးအရာရွိတစ္ဦးျဖစ္သည္။ ထိုုအခ်ိန္မတိုုင္မီတြင္ စတီဖဲင္ 
ေအာ္တာသည္ ဒီဗြန္ႏွင့္ ကြန္းေဝါၿမိဳ႕ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ အႀကီးအကဲျဖစ္ခဲ့ၿပီး ယူေကရွိ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္အႀကီးအကဲမ်ား အသင္း 
အဖြဲ႕အတြက္ တရားမွ်တမႈ၊ ကြဲျပားျခားနားမႈႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးတုုိ႔တြင္ ဦးတည္္လ်က္ ရဲဝန္ထမ္းေပါင္း ၆ဝဝဝ ကိုု 
ဦးေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ၂ဝဝ၈ ခုုႏွစ္တြင္ စတီဖဲင္ေအာ္တာသည္ ဘုုရင္မႀကီး၏ ရဲဝန္ထမ္း ဆုုတံဆိပ္ေတာ္ကိုု လက္ခံ 
ရရွိခဲ့ပါသည္။ သူသည္ London School of Economics မွ ရာဇဝတ္မႈဥပေဒဆုုိင္ရာ မူဝါဒအထူးျပဳျဖင့္ မာစတာ 
ရရွိခဲ့ၿပီး ကမ္းဘရစ္ခ်္တကၠသိုုလ္မွ ျပစ္မႈေဗဒအထူးျပဳျဖင့္ ဘြဲ႕လြန္ဒီပလိုုမာ ရရွိခဲ့သည္။
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၁။ နိဒါန္း

ျမန္မာႏိုင္ငံမ ွျပည္သူမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လံုုၿခံဳေရး အက်ဳိးခံစားႏိုင္ေစရန္အလုိ႔ငွာ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း (TAF) ၏ 
ၿမိဳ႕ျပေဘးကင္းလံုုၿခံဳေရးစီမံကိန္းတြင ္ေအာကေ္ဖာ္ျပပါအက်ိဳးေက်းဇူး (၃) မ်ိဳးအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုုိင္မည့္ 
အစီအစဥ္မ်ား ထည့္သြင္းထားပါသည္။ ယင္းတို႔မွာ -

၁။ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးဆုိင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ ၿမိဳ႕ျပေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာ စိန္ေခၚမႈ 
မ်ား ႏွင့္ ရပ္ရြာဦးစားေပးအရာမ်ားအား ပုိမုိသိရွိနားလည္လာျခင္း။

၂။ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား၏  ျပႆနာေျဖရွင္းျခင္းဆိုုင္ရာ အရည္အေသြးမ်ားျမင့္မားလာၿပီး 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ဆက္ဆံေရးဆုုိင္ရာ အားထုုတ္ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား တိုုးတက္လာျခင္း။

၃။ ျပည္နယ္၊ တိုုင္းေဒသႀကီးမ်ားႏွင့္ ႏုုိင္ငံေတာ္အဆင့္ အစိုုးရဌာနမ်ားရွိ တာဝန္ရွိသူမ်ားအၾကား ဌာနအခ်င္းခ်င္း 
ႏွင့္ ပညာရွင္မ်ား၏ မူဝါဒဆိုုင္ရာေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပေဘးကင္းလံုုၿခံဳေရးဆိုုင္ရာ အေလ့အက်င့္မ်ား 
ခုုိင္မာလာေစျခင္း။ 1

ယခုစီမံကိန္းတြင ္ပါဝင္သည့္ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း (၄) ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ  လူအမ်ားစု စုိးရိမ္ေနေသာ ၿမဳိ႕ျပေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး 
ဆုိင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားအား ပိုမုိနားလည္ေစရန္အလို႔ငွာ ၿမိဳ႕ျပေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာ ျပန္လည္သံုးသပ္မႈတစ္ရပ ္
2 အား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ဆိုုးက်ိဳးျဖစ္ေစေသာ မူးယစ္ေဆးအသံုးျပဳမႈအား ဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား ပူးေပါင္း 
တုံ႔ျပန္မႈျဖင့္ အဓိကအေလးထားေျဖရွင္းရမည့္ ျပႆနာတစ္ရပ္အျဖစ္ ထုုတ္ေဖာ္တင္ျပထားသည္။ ထိုုသိုု႔ေသာ 
ရလဒ္မ်ားကိုု တုုံ႔ျပန္သည့္အေနျဖင့္ ဤစာတမ္းကိုု ေရးသားျပဳစုုေစခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဤစာတမ္းတြင္ လက္ရွိ 
ႏုုိင္ငံတကာမွ မူးယစ္ေဆးဝါးေရာင္းလိုုအားႏွင့္ သံုုးစြဲမႈကိုု ကိုုင္တြယ္ေျဖရွင္းနည္းမ်ားအား ေဖာ္ျပထားၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ 
အဆင့္တြင္ အသံုုးျပဳႏုုိင္ေသာ မူးယစ္ေဆးဝါးဆန္႔က်င္တိုုက္ဖ်က္ေရး နည္းလမ္းမ်ားကိုုလည္း အႀကံျပဳထားသည္။

1  Urban Safety Project Master Inception Deliverables v20170214 Draft to FCO (Yangon: The Asia Foundation, 
2017).
2 Jane Sail, Jayde Roberts and David Ney, Urban Safety Review, Hlaing Tharyar, North Dagon, Taunggyi, Hpa-
An (Yangon: The Asia Foundation, 2017).
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၂။ အဓိက အယူအဆမ်ားႏွင့္ ေဝါဟာရမ်ားအား ရွင္းျပျခင္း  

ထိေရာက္ေသာ မူးယစ္ေဆးမ်ားအား တုိ္က္ဖ်က္သည့ ္နည္းဗ်ဴဟာတြင ္ေအာက္ပါခ်ဥ္းကပ္ပံုနွစ္မ်ိဳး ပါဝင္သည္ဟ ု
အမ်ားအားျဖင္ ့လက္ခံထားပါသည္။ 
၁။ ဝယ္လုိအား ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း - ယင္းတြင္ ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ ျပည္သူမ်ားအား မူးယစ္ေဆးသံုုးစြဲသူမ်ား မျဖစ္ 

ေစရန္ ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ ေဆးစြဲေနသည့္သူမ်ားအား ျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာေစရန္ ကုသေပးျခင္းႏွင့္
၂။ ေထာက္ပံ့မႈ/ ေရာင္းလိုအား ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း

ယင္းခ်ဥ္းကပ္ပံုနည္းလမ္း (၂) ခုကု ိယခုက႑တြင ္ရွင္းျပထားပါသည္။ 

ေရာင္းလုိအား ႏွင့ ္ ဝယ္လုိအား ဆိုသည္ ့ အေခၚအေဝၚမ်ားမွာ ေဘာဂေဗဒဘာသာရပ္မ ွ အသံုးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါ 
သည္။ ေရာင္းလုိအားဆုိသည္မွာ ကုန္ပစၥည္းတစ္ခုခအုား ထုုတ္လုုပ္ႏိုုင္သည့္ ပမာဏ ျဖစ္ၿပီး ဝယ္လိုုအားဆိုုသည္မွာ 
ထိုုကုုန္ပစၥည္းအား ရယူလိုုမႈ ပမာဏပင္ျဖစ္သည္။ အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာ မူးယစ္ေဆးဝါးတိုုက္ဖ်က္ေရး လႈပ္ရွားေနသူ 
မ်ားသည္ ဤေဘာဂေဗဒဆုုိင္ရာ စံပံုုစံကိုု ဝယ္လိုုအားႏွင့္ ေရာင္းလိုုအားၾကားရွိ ဆက္ႏြယ္မႈကိုု နားလည္သိရွိေစရန္ 
အသံုုးျပဳခဲ့သည္။ ထိုနည္းအားျဖင့္ အသံုုးျပဳသည့္ မူးယစ္ေဆးဝါးအမ်ိဳးအစား၏ ေစ်းႏူန္းမွာ မူးယစ္ေဆးဝါး 
တုုိက္ဖ်က္ေရးဆိုုင္ရာ လုုပ္ငန္းမ်ား၏ ထိေရာက္မႈကိုု ဆန္းစစ္ႏုုိင္သည့္ နည္းလမ္းတစ္မ်ိဳးျဖစ္လာသည္။ သာဓက 
အားျဖင့္ဆိုုရလွ်င္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးတစ္မ်ိဳး၏ ေစ်းႏူန္းမွာ ၎၏ ဝယ္လိုုအား ျမင့္တက္သည့္ 
အေလွ်ာက္ ျမင့္လာမည္ျဖစ္သည္။ 

၂ဝဝ၄ ခုႏွစ္တြင ္ႏိုင္ငံတကာ မူးယစ္ေဆးႏွင္ ့စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစတတ္ေသာ ေဆးဝါးမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ေရးဘုတ္အဖြဲ႕၏ 
အစီရင္ခံစာတြင ္မူးယစ္ေဆးဝါမ်ားအား တုိက္ဖ်က္သည့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားသည ္ဝယ္လုိအားႏွင့ ္ေရာင္းလုိအားကိုု  
အတတူကြကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းမွသာ ထိေရာက္ႏိုင္သည္ဟ ု ရွင္းရွင္းလင္းလင္းေဖာ္ျပထားသည္။ ‘တရားမဝင ္
မူးယစ္ေဆး ေရာင္းလုိအားႏွင့ ္ ဝယ္လုိအားသည ္ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုတည္းမွာပင ္ ခြဲထုတ္၍မရႏိုင္ေအာင ္ အမွနပ္င္ 
ခ်ိတ္ဆက္ေနသည့္ အစိတ္အပိုုင္းမ်ားျဖစပ္ါသည္။ မူးယစ္ေဆး၏ ဝယ္လုိအားသည ္ေရာင္းလုိအားကိ ုလႈံ႕ေဆာ္ေပး 
သည္။ တစ္ဖန္ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားကိုု လက္လွမ္းမွီမႈရွိေနျခင္းမွာလည္း လူအမ်ားမွ မူးယစ္ေဆးဝါး ပိုုမိုုသံုုးစြဲလာႏုုိင္ 
ေစျခင္းေၾကာင့္ ဝယ္လိုုအားကိုု ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ 3

၂.၁။ ႏိုင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ႏွင့္ ဆက္စပ္ေဆာင္ရြက္မႈ 

အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာ မူးယစ္ေဆးဝါးတိုုက္ဖ်က္ေရး လုုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုု ႏုုိင္ငံတကာသေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္မ်ား
တြင္ ထည့္သြင္းျပဌာန္းထားသည္။

၂.၁.၁။ ကမာၻ႕ကုလသမဂၢ၏ မူးယစ္ေဆးဝါးဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား 

• ၁၉၆၁ ခုနွစ္တြင ္ (ယခင္တည္ရွိခဲ့ေသာ လက္မွတ္ေရးထုိးထားသည့ ္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအားလံုးအား 
အစားထုိးသည့္အေနျဖင္)့ မူးယစ္ေစသည့္ပစၥည္းမ်ားအား အထူးသျဖင္ ့အပင္အားအေျခခံထားေသာ ဘိန္း/
ဘိန္းျဖဴ coca/ ကိုကင္း ႏွင့ ္ေဆးေျခာက္စသည္တုိ႔ စုိက္ပ်ဳိးျခင္း၊ ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ အေျမာက္အမ်ား ထုတ္လုပ္ 
ျခင္း၊ တင္ပုိ႔ျခင္း၊ တင္သြင္းျခင္း၊ ျဖန္႔ေဝျခင္း၊ ကုန္သြယ္ျခင္း၊ အသံုးျပဳျခင္းႏွင့ ္ပုိင္ဆုိင္ျခင္းတုိ႔အား ထိန္းခ်ဳပ္ 
ရန ္မူးယစ္ထံုထုိင္းေစသည့္ ေဆးဝါးမ်ားဆုိင္ရာ တစ္ခုတည္းေသာ ညီလာခံအား တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ 

• အပင္မ်ားမွ ရရွိေသာ ဘိန္း၊ ဘိန္းျဖဴ၊ ကိုုကာ၊ ကိုုကိန္း ႏွင့္ ေဆးေျခာက္စသည့္ မူးယစ္ေဆးမ်ား စိုုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ 

3 http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=13504&Cr=drug&Cr1=control#.WclAxEyZPq1.
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ထုုတ္လုုပ္ျခင္း၊ ကုုန္ထုုတ္လုုပ္ျခင္း၊ တင္ပိုု႔ျခင္း၊ တင္သြင္းျခင္း၊ ျဖန္႔ေဝျခင္း၊ ကုုန္သြယ္ျခင္း၊ သံုုးစြဲျခင္းႏွင့္ 
လက္ဝယ္ထားရွိျခင္းတိုု႔ကိုု ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ 1961 ခုုႏွစ္ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားဆိုုင္ရာ တစ္ခုုတည္းေသာ သေဘာ 
တူညီခ်က္ ( ယခင္လက္မွတ္ေရးထိုုးၿပီးခဲ့ေသာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားအား အစားထိုုးၿပီး) အား ကမာၻတစ္ဝွမ္း 
လံုုးဆိုုင္ရာ စနစ္တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ 

• မူးယစ္ေဆးဝါးသံုုးစြဲမႈအမ်ိဳးအစားမ်ား ကြဲျပားျခားနားလာျခင္းကုုိ တံုု႔ျပန္သည့္အေနျဖင့္ ၁၉၇၁ ခုုႏွစ္ စိတ္ကိုု 
ေျပာင္းလဲေစသည့္ ေဆးဝါးမ်ားဆုုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္တြင္ amphetamines, LSD, ecstasy, valium 
စသည့္ လူမွျပဳလုုပ္သည့္ စိတ္ကုုိေျပာင္းလဲေစသည့္ ေဆးဝါးအမ်ိဳးအစားေပါင္း ၁ဝဝ ေက်ာ္ကိုု တရားဝင္ 
သံုုးစြဲႏုုိင္မႈကို ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ အစီအမံမ်ား စတင္မိတ္ဆက္ခဲ့သည္။

• ၁၉၇ဝ ႏွင့္ ၁၉၈ဝ ျပည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ မူးယစ္ေဆးဝါးသံုုးစြဲမႈ ႏွင့္ တရားမဝင္ကုုန္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ျခင္းမ်ား 
တုုိးျမင့္လာျခင္းကိုု ေျဖရွင္းရန္ ၁၉၈၈ ခုနွစ ္ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ စိတ္ကိုုေျပာင္းလဲေစသည္ ့ ေဆးဝါးမ်ားအား 
တရားမဝင္ကူးသန္းေရာင္းဝယျ္ခင္းအား တုုိက္ဖ်က္သည့္ သေဘာတူညီခ်က္ကိုု သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထိုုး 
ခဲ့သည္။ ထိုုသေဘာတူညီခ်က္တြင္ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား တရားမဝင္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ျခင္းကိုု တိုုက္ဖ်က္ 
သည့္ ျပည့္စံုုေသာ နည္းလမ္းမ်ားကိုုလည္း ျပဌာန္းထားသည္။ ထိုုနည္းလမ္းမ်ားအနက္ ေငြေၾကးခဝါခ်ျခင္းႏွင့္ 
ဓာတုုပစၥည္းမ်ားအား မူူးယစ္ေဆးဝါးျပဳလုုပ္ရာတြင္ အသံုုးခ်ျခင္းတိုု႔ကိုု ဆန္႔က်င္သည့္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ 
ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ အကူအညီရယူရန္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ပါဝင္သည္။

ပထမဦးဆံုး သေဘာတူစာခ်ဳပ ္(၂) ခု၏ အဓိကက်ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား ႏွင့ ္စိတ္ကိုုေျပာင္းလဲ 
ေစႏုုိင္သည့္ ေဆးဝါးမ်ားကိုု က်န္းမာေရးႏွင့ ္သိပၸံနည္းက် ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္သာ ရရွိေစႏိုင္ၿပီး အျခားေသာ 
တရားမဝင္သည့္လမ္းေၾကာင္းမ်ားသုိ႔ မေရာက္ရွေိစရန ္ ကာကြယ္ေပးသည့္ ႏိုင္ငံတကာတြင ္ က်င့္သံုးႏိုင္ေသာ 
ထိ္္န္းခ်ဳပ္မႈနည္းလမ္းမ်ားအား စုစည္းတင္ျပရန ္ျဖစ္သည္။ 

၂.၁.၂။ ဥေရာပသမဂၢ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား

• ၂ဝဝ၄ ခုႏွစ ္ တရားမဝင ္ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ျခင္းဆုိင္ရာ မူေဘာင္သည္ တရားမဝင္ 
မူးယစ္ေဆးဝါး ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ားႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားဆိုုင္ရာ အနိမ့္ဆံုုး 
ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကိုု ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ထိုုသိုု႔ ျပဌာန္းျခင္းအားျဖင့္ ဥေရာပသမဂၢႏုုိင္္ငံမ်ားအားလံုးတြင ္ျပစ္ဒဏ္မ်ား 
ပိုမိုတစ္သမတ္တည္း ျဖစ္ေစခဲ့သည္။

• ၂ဝ၁၂  ခနုစွတ္ြင ္ ျပန္လည္သုံးသပ္ထားသည့္ ၂ဝဝ၅ ခုနွစ ္စတိက္ိုုေျပာင္းလဲေစသည္ ့ေဆးဝါးအသစမ္်ားဆိုငုရ္ာ 
ေကာင္စီဆံုးျဖတ္ခ်က္တြင္  သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ဖလွယ္မႈ၊ အႏၲရာယ္ ဆန္းစစ္မႈ ႏွင္ ့စိတ္ကိုုေျပာင္းလဲ 
ေစသည့္ ေဆးဝါးအမ်ိဳးအစားအသစ္မ်ားကိုု ထိန္းခ်ဳပ္မႈ စသည္တိုု႔ကိုု ထည့္သြင္းခဲ့သည္။ ထုုိေကာင္စီမွ 
ဥေရာပသမဂၢတစ္ဝွမ္း က်ယ္ျပန္႔သည့္ ‘ႀကိဳတင္သတိေပးစနစ’္ တည္ေထာင္ရန ္ဦးတည္ေစခဲ့သည္။ 

၂.၁.၃။ ႏိုင္ငံတကာမွ ပူးေပါင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ား

• ႏိုင္ငံတကာ မူးယစ္ေစေသာေဆးဝါးမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္မႈဘုတ္အဖြဲ႕ (INCB) သည ္ ကမာၻ႕ကုသသမဂၢ၏ 
သေဘာတူ စာခ်ဳပ္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့ ္ ႀကီးၾကပ္ျခင္းတာဝန္မ်ားလုုပ္ေဆာင္သည့္ တရား 
စီရင္ေရး အာဏာအထိုုက္အေလ်ာက္ရွိေသာ အဖြဲ႕ျဖစ္သည္။

• ကမာၻ႕က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ (WHO) သည ္စိတ္ကိုုေျပာင္းလဲေစသည့္ ေဆးဝါးမ်ားအားလံုုးကိုု ေဆးပညာနည္းအရ 
ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သိပၸံနည္းအရေသာ္လည္းေကာင္း ဆန္းစစ္ရန္ တာဝန္ရွိၿပီး ထိုုမူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားကိုု 
၁၉၆၁ ခုုႏစွ ္(သိုု႔) ၁၉၇၁ ခုုႏစွ ္သေဘာတစူာခ်ဳပမ္်ားတြငပ္ါရွသိည္ ့အခန္းမ်ားအရ အမ်ိဳးအစားခြဲျခားစတ္ိျဖာျခင္း 
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ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားဆိုုင္ရာ ေကာ္မရွင္ (CND) ကိုု အႀကံေပးရန္လည္း တာဝန္ရွိသည္။
• ဥေရာပ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့ ္ မူးယစ္ေဆးဝါးစြဲလမ္းမႈ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးဌာနသည ္ ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ 

၎၏ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားအား ဥေရာပတုိက္၏ မူးယစ္ေဆးဝါးျပႆနာမ်ားဆုိင္ရာ အခ်က္က်က် အက်ဥ္းခ်ံဳး 
တင္ျပရန္ႏွင့ ္ မူးယစ္ေဆးဝါးဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအတြက္ သုုေတသနအေထာက္အထားမ်ား ပံ့ပိုုးေပးရန္ 
ဖြဲ႕စည္းထားျခင္းျဖစ္သည္။

၂.၂။ ဝယ္လုိအား ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း 

၂.၂.၁။ ကာကြယ္ျခင္း 

‘မူးယစ္ေစေသာအရာ သို႔မဟုတ ္ မူးယစ္ေဆး ကာကြယ္ျခင္း’ ၏ ဘံုလက္ခံထားေသာ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က ္
သုိ႔မဟုတ ္ယင္းတြင ္မည္ကဲ့သုိ႔ေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားပါဝင္သည္ကု ိတိက်စြာေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိပါ။  အေျခခံအားျဖင့္ 
မူးယစ္ေဆးကာကြယ္ျခင္းမည္သည ္မူးယစ္ေဆးဝါးသံုုးစြဲျခင္းႏွင့္ ၎၏ ေနာက္ဆက္တြဲ က်န္းမာေရးႏွင့ ္လူမႈေရး 
အႏၲရာယ္ သိုု႔  စုိးရိမ္ဖြယ္ရာရွ ိမူးယစ္ေဆးသံုုးစြဲမႈမ်ားကိုုုု ဟန္႔တားျခင္း၊ ေႏွာင့္ေႏွးေစျခင္း၊ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း စသည္တိုု႔ကိုု 
တုိက္႐ုိက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သြယ္ဝိုက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း ရည္ရြယ္၍ ေဖာ္ေဆာင္ထားသည့္ မူဝါဒ၊ 
အစီအစဥ္ႏွင့္ လႈပ္ေဆာင္မႈမ်ား ပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။ 4

မူးယစ္ေဆးကာကြယ္ျခင္း၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ‘လူအမ်ားအား အထူးသျဖင့္ လူငယ္မ်ားအား မူးယစ္ေဆး 
စတင္သံုးစြဲျခင္းမ ွေရွာင္ၾကဥႏ္ုုိင္ရန္ သို႔မဟုတ ္ေစာလ်င္စြာ မူးယစ္ေဆး သံုုးစြဲျခင္းမွ ကာကြယ္ႏုုိင္ရန္ သုိ႔မဟုတ ္
၄င္းတုိ႔ ေဆးစတင္သံုးေနပါက ေရာဂါလကၡဏာေပါင္းစုမ်ား (ဥပမာ-ေဆးစြဲျခင္း) တုိ႔ ျဖစ္ျခင္းမ ွေရွာင္ၾကဥ္ႏိုင္ရန္ 
ကူညီဖိုု႔’ ျဖစ္ေၾကာင္း ကမာၻ႔ကုလသမဂၢမ ွ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိထားပါသည္။ သုိ႔ေသာ ္ မူးယစ္ေဆးကာကြယ္ျခင္း၏ 
ေယဘုယ်ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ယင္းထက္ ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔ပါသည္။ ယင္းတြင ္ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့ ္လူငယ္မ်ားသည ္
ေဘးကင္းလံုၿခံဳစြာ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာၿပီး ၄င္းတုိ႔၏ အစြမ္းအစမ်ားႏွင့ ္ ျဖစ္ထြန္းႏိုင္မႈမ်ားကု ိသိျမင္လာကာ ရပ္ရြာလူထုႏွင့ ္
လူမႈပတ္ဝန္းက်င္အတြက ္ ပါဝင္ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ေသာ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖစ္လာရနပ္င္ျဖစသ္ည္။ ထိေရာက္ေသာ 
မူးယစ္ေဆးကာကြယ္ျခင္းသည ္ ကေလးသူငယ္မ်ား၊ လူငယ္မ်ားႏွင့ ္ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ားနွင္ ့ ၄င္းတုိ႔၏ 
မိသားစုမ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ား၊ အလုပ္ခြင္မ်ား ႏွင့ ္ ရပ္ရြာမ်ားအၾကား အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ဆက္ဆံေရးမ်ား 
သိသိသာသာ ျဖစ္ထြန္းလာေစသည္။’ 5

အတုိခ်ဳပ္အေနျဖင္ ့ ယင္းကာကြယ္သည့ ္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည ္ လူမႈအသိုုင္းအဝုုိင္း၏ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ 
သက္တူရြယ္တူမ်ားႏွင့္ ေျပာဆိုုဆက္ဆံေရး၊ လူေနမႈအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ကိုုယ္ပိုုင္ ပင္ကိုုယ္စရိုုက္လကၡဏာမ်ား 
စသည့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ လႊမ္းမိုုးမႈမ်ားႏွင့္ ေလ်ာ္ညီစြာ ၎တိုု႔၏ အမူအက်င့္မ်ား၊ ကိုုယ္ရည္ကိုုယ္ေသြးမ်ား၊ 
က်န္းမာေရးတုုိ႔ကိုု အလုုိက္သင့္ျပဳမူေနထိုုင္ႏုုိင္ေစရန္အတြက္ ကူညီေပးရန္ အဓိက ရည္ရြယ္သည္။ 6

အေမရိကန္ႏိုင္ငံမ ွေဆးတကၠသုိလ္မ ွအုပ္စုဖြဲ႕ျခင္းစနစ္သည ္မူးယစ္ေဆးကာကြယ္ျခင္းတြင ္မည္သည့္အရာမ်ား 
ပါဝင္သည္ကု ိနားလည္ႏိုင္ေစရန္အတြက ္မူေဘာငတ္စ္ရပ္ ျပဳစုုထားသည္။ 7 (ပံ ု(၁) ကိုု ၾကည့္ပါ) မူးယစ္ေဆးဝါး 

4 Advisory Council on the Misuse of Drugs,  Prevention of drug and alcohol dependence. Briefing by the 
Recovery Committee.  ACMD, UK, 2015.
5 United Nations Office on Drugs and Crime, International Standards on Drug Use Prevention (Vienna: UNODC 
2015).
6 European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, European drug prevention quality standards, 
EMDCA, 2011.
7 Institute of Medicine, Reducing Risks for Mental Disorders: Frontiers for Preventive Intervention Research. 
In: Mrazek PJ, Haggerty RJ, editors. Committee on Prevention of Mental Disorders, Division of Biobehavorial 
Sciences and Mental Disorders. (Washington, DC: The National Academy Press, 1994).
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က႑အတြက ္ဝန္ေဆာင္မႈအစဥ္အတန္း/ ကာကြယ္ျခင္း မွစ၍ ကုသျခင္း၊ ျပန္လည္ေကာင္းမြန္ျခင္းႏွင့ ္အႏၲရာယ္ 
ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း စသည္တုိ႔ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ယင္းစနစ္သည ္မူးယစ္ေဆးဝါးသံုုးစြဲမႈကာကြယ္ျခင္းဆိုုင္ရာ ဘံုုဘာသာ 
စကား အသံုုးအႏႈန္းမ်ားကိုု ထည့္သြင္းထားၿပီး စီမံကိန္းခ်မွတ္ျခင္း၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ 
ျခင္း လုုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုလည္း အေထာက္အကူျပဳေစသည္။

ယင္းစနစ္အား ဥေရာပ မူးယစ္ေဆးႏွင့ ္ မူးယစ္ေဆးစြဲလမ္းျခင္းဆိုင္ရာ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသည့္ဌာနမ ွ ၄င္း၏ 
အရည္အေသြးျပစံႏႈန္းမ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ လက္ခံက်င့္သံုုးခဲ့သည္။ 8 ကာကြယ္ျခင္းအမ်ိဳးအစား တစ္မ်ိဳးခ်င္းစီ၏ 
အက်ဥ္းခ်ံဳးတင္ျပခ်က္မွာ ေအာက္ပါအတုုိင္းျဖစ္သည္။

အမ်ားႏွင့္ဆိုင္ေသာ ကာကြယ္ျခင္း - ႏုုိင္ငံမ်ားရွိ လူဦးေရမ်ားအားလံုုးပါဝင္သည့္ ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း။ 
အားလံုးႏွင့္ဆုိင္ေသာ ကာကြယ္ျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ လုိအပ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့ ္ကြ်မ္းက်င္မႈ 
မ်ားအားလံုး ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းျဖင့ ္ မူးယစ္ေဆး စတင္အသံုးျပဳမႈအား ကာကြယ္ရန ္ သုိ႔မဟုတ ္ ေနွာင့္ေႏွးေစရန ္
ျဖစ္သည္။ 

အားလံုးႏွင့္ဆုိင္ေသာ ကာကြယ္သည့္ စီမံကိန္းမ်ားသည ္လူအမ်ားပါဝင္ေသာ အုုပ္စုုမ်ားအတြက္ ၄င္းတုိ႔အုုပ္စု၏ု 
မူးယစ္ေဆးအသံုးျပဳျခင္းအႏၲရာယ္ မည္မွ်ရွိေနသည္ကု ိ မည္သည့္ ႀကိဳတင္ဆန္းစစ္မႈမ်ိဳးမွ မျပဳလုုပ္ဘဲ ကာကြယ္ 
ျခင္း အစီအစဥ္မ်ား လုုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုုလူဦးေရတြင္ ပါဝင္ေသာလူအမ်ား၏ မူးယစ္ေဆးဝါး စတင္ 
သံုုးစြဲႏုုိင္ေျခရွိသည့္ အႏၲရာယ္မွာ ညီတူညီမွ်ရွိသည္ဟုု ယူဆသည္။ 

ေရြးခ်ယ္ၿပီး ကာကြယ္ျခင္း - အုပ္စုမ်ား အထူးသျဖင့္ ထိရွလြယ္ေသာ အုပ္စုမ်ားအား ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း။  
ေရြးခ်ယ္ၿပီး ကာကြယ္ျခင္းသည ္ မူးယစ္ေဆးဝါးသံုုးစြဲမႈဆိုုင္ရာေရာဂါလကၡဏာမ်ား ရရွိလာႏုုိင္ေျခ ပ်မ္းမွ်ထက္ 
သိသိသာသာမ်ားေနသည့္ လူအစုအဖြဲ႕မ်ားအတြက ္အဓိက စီစဥ္ထားရွိျခင္းျဖစ္သည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ လူမႈေရး 
အရ ဖယ္က်ဥ္ခံရသူမ်ား (ဥပမာ - ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သ ူလူငယ္မ်ား၊ ေက်ာင္းမွႏုတ္ထြက္သြားသူမ်ား၊ ပညာေရးအရ 
က်႐ွံဳးေနေသာ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား) တြင္ မူးယစ္ေဆးဝါးစတင္သံုုးစြဲႏုုိင္ေျခ ျမင့္ေလ့ရွိပါသည္။

8 EMDCA, European drug prevention, 2011.

ပံ ု(၁) အေမရိကန ္ေဆးတကၠသုိလ္မ ွကာကြယ္ျခင္းအား အုပ္စုလိုက္ သ႐ုပ္ခြဲပံုစနစ္
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ၫႊန္းဆုိထားေသာ ကာကြယ္ျခင္း - ထိခုိက္လြယ္ေသာ လူတစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 
ၫႊန္းဆုိထားေသာ ကာကြယ္ျခင္းသည ္ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင ္မူးယစ္ေဆးသံုးစြဲရန ္အလားအလာမ်ားႏွင့္ အမ်ားအျပား 
ဆက္စပ္မႈရွိေနသည့္ လကၡဏာမ်ား (ဥပမာ- စိတ္ေရာဂါရွိေနသူမ်ား၊ ေက်ာင္းပညာေရး မေအာင္ျမင္သူမ်ား၊ 
‘လူမႈအသိုက္အဝန္းမ်ားႏွင္ ့ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ေနေသာ’) ရွိသည့္ လူပုုဂၢိဳလ္မ်ား သုိ႔မဟုတ ္ စိုုးရိမ္စရာရွိေသာ 
မူးယစ္ေဆးသံုုးစြဲျခင္း၏ ကနဦးလကၡဏာမ်ား ေဖာ္ျပေနသူမ်ားအတြက ္ရည္ရြယ္ပါသည္။

ေဆးတကၠသုိလ္၏ အုပ္စုခြဲအမည္ေပးျခင္းစနစ္တြင ္ မပါေသာ္လည္း သက္ဆုိင္ေသာ ကာကြယ္ျခင္း (၂) မ်ဳိးမွာ 
က်န္းမာေရးျမႇင့္တင္ျခင္းႏွင့္ ့ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ကာကြယ္ျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။9

က်န္းမာေရး ျမႇင့္တင္ျခင္း နည္းဗ်ဴဟာမ်ား - တစ္ခါတစ္ရံတြင ္အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး နညး္ဗ်ဴဟာမ်ား 
ဟုလည္း ေခၚသည္။ ယင္းတုိ႔သည ္လူထုတစ္ရပ္လံုးအား ရည္ရြယ္ၿပီး ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္ေအာင ္
ႏွင့ ္ေနာက္ပုိင္းတြင ္ျပႆနာျဖစ္ေစေသာ ရလဒ္မ်ား၊ အႏၲရာယ္မ်ား ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး ေကာင္းမြန္ေသာ အလားအလာမ်ား 
ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေအာင ္ဦးတည္ခ်က္ထားပါသည္။ 

ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ကာကြယ္ျခင္း ခ်ဥ္းကပ္ပံုနည္းလမ္းမ်ား - လူမႈဝန္းက်င္မ်ားႏွင့္ စနစ္မ်ားအား ၾကားဝင္ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္း။ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားသည ္လူထု၏ မူးယစ္ေဆးသံုးစြဲရန ္ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ 
သည္ ့ယဥ္ေက်းမႈ၊ လူမႈေရး၊ ႐ုပ္ပုိင္းႏွင့ ္စီးပြားေရး စသည္တုိ႔ဆုိင္ရာ ပတ္ဝန္းက်င္မ်ားကု ိေျပာင္းလဲရန ္ရည္ရြယ္ပါ 
သည္။ ယင္း႐ွဳေထာင့္သည ္ လူပုုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ၎တုုိ႔၏ ကိုုယ္ပိုုင္ ပင္ကိုုယ္စ႐ိုုက္လကၡဏာမ်ားေပၚတြင္ပင္ 
အေျခခံ၍ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား စတင္သံုုးစြဲျခင္းမဟုုတ္ဟုု ယူဆထားသည္။ ၎တုုိ႔သည္ ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ အေၾကာင္း 
ရင္းခံ အမ်ားအျပားမွ လႊမ္းမိုုးျခင္းခံရသည္။ ဥပမာ- ၄င္းတုိ႔ ေနထုိင္ေသာ ရပ္ရြာထဲတြင ္အမ်ားျပည္သ ူေမွ်ာ္လင့္ 
ထားသည ္(သုိ႔မဟုတ)္ လက္ခံထားသည္ ့ႏိုင္ငံေတာ္မ ွစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့ ္အခြန္စည္းၾကပ္မႈမ်ား၊ ၄င္းတုိိ႔ 
ႀကံဳေတြ႕ေနရေသာ လူထုေၾကာ္ၾကားမႈ အသိေပးခ်က္မ်ားႏွင့ ္အရက္၊ ေဆးလိပ္ႏွင့ ္ေဆးရြက္ႀကီးထြက္ ပစၥည္းမ်ား 
ႏွင့ ္တရားမဝင္ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားရရွိႏိုင္မႈ စသည့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အေၾကာင္းရင္းခံမ်ားမွ လႊမ္းမိုုးျခင္းကိုု ခံရသည္။

၂.၂.၂။ ကုုသျခင္း 

မူးယစ္ေဆးစြဲကုုသျခင္းဆုိသည္ ့ေဝါဟာရသည္ မူးယစ္ေဆး စြဲေနသူမ်ားကု ိေဆးစြဲျခင္းမ ွေကာင္းမြန္လာရန္အတြက ္
ကုသမႈဆုိင္ရာ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအတြက ္အသံုးျပဳပါသည္။10 အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္အရပင ္ကာကြယ္ျခင္း မေအာင္ 
ျမင္ေတာ့သည့္အခါ ကုသျခင္းသည ္လုိအပ္လာပါသည္။ မူးယစ္ေဆးစြဲျခင္းမ ွေကာင္းမြန္လာရန ္ကုသ ျခင္းသည ္
အျခားေသာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားျဖစ္ေသာ အို္းအိမ္၊ အလုပ္အကုိင္၊ စိတ္က်န္းမာေရး စသည္တို႔တြင ္ အစိတ္အပုိင္း 
တစ္ခုအျဖစ္ အသုံးျပဳပါက အလြန္ထိေရာက္ပါသည္။ ႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင ္ကုသမႈကို ုႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရ၊  က်န္းမာေရး 
ဝန္ေဆာင္မႈမ ွ ေဒသႏၲရအစုိးရ၊ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့ ္ အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ 
(NGO)မ်ား စသည့္ အျခားေသာဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားႏွင့္ မိတ္ဖက္အျဖစ ္ပူးေပါင္း၍ ေထာက္ပံ့ပါသည္။

၂.၃။ ေရာင္းလုိအား/ ေထာက္ပံ့မႈအား ထိန္းခ်ဳပ္ကန္႔သတ္ျခင္း

‘ေရာင္းလုိအား’ ဆိုသည့ ္အေခၚသည ္မူးယစ္ေဆးတုိက္ဖ်က္သည့္ အေျခအေနမ်ဳိးတြင ္ႏိုင္ငံတကာတြင ္မူးယစ္ 
ထံုထုိင္းေစသည့္ပစၥည္းမ်ား တရားမဝင ္ စုိက္ပ်ဳိးျခင္း၊ ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့ ္ ကုန္သြယ္ျခင္းတုိ႔ကု ိ ရည္ညႊန္းသည္။ 
ယင္းသည ္ အစုုအဖြဲ႕အျဖစ္လႈပ္ရွားေသာ ဒုုစ႐ိုုက္သမားမ်ားမွ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ ကမာၻတစ္ဝွမ္းက်ယ္ျပန္႔သည့္ 

9 ACMD, Prevention of drug and alcohol, 2015.
10 HM Government, 2017 Drug Strategy. United Kingdom.
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စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းတစ္ရပ္ဟုလည္း အမ်ားစုုမွ လက္ခံထားပါသည္။11 ယင္းသည္ မူးယစ္ေဆးဝါးစိုုက္ပ်ိဳးသည္မွစ၍ 
မူးယစ္ေဆးသံုုးစြဲသမူ်ားလကထ္ဲ အေရာကပ္ိုု႔သညအ္ထပိါဝငသ္ည္ ့မူးယစ္ေဆးဝါးေထာကပ္ံမ့ႈ လုပုင္န္းစဥတ္စခ္ုလုုံုး 
ႏွင့္ သက္ဆိုုင္သည္။

အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း မူးယစ္ထံုထုိင္းေစသည့္အရာမ်ားအတြက ္ဝယ္လုိအားႏွင့ ္ေရာင္းလုိအားသည ္
ခ်ိတ္ဆက္ေနေသာေၾကာင့ ္ေအာင္ျမင္ေသာ မူးယစ္ေဆးတုိက္ဖ်က္သည္ ့နည္းဗ်ဴဟာမ်ားတြင ္ယင္းႏွစ္ခုစလံုးအား 
အတူတကြ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရမည္။ 

၃။ ႏိုင္ငံတကာ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားမွ သင္ခန္းစာမ်ား

ယခုက႑တြင ္မူးယစ္ထံုထုိင္းေစသည့္အရာမ်ား၏ ဝယ္လုိအားေလွ်ာ့ခ်ျခင္း ႏွင့ ္ေရာင္းလိုအား ကန္႔သတ္ေပးသည္ ့
နည္းလမ္းမ်ားဆုိင္ရာ ပညာရပ ္သက္ေသသာဓကမ်ား အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပထားသည္။ 

၃.၁။ ဝယ္လုိအား ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္ သက္ေသသာဓကမ်ား

၃.၁.၁။ ကာကြယ္ျခင္း 

ကမာၻ႕ကုလသမဂၢအဆုိအရ ‘ထိေရာက္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင္ ့ မူးယစ္ေဆးကာကြယ္သည့္ စနစတ္ိုု႔မညသ္ည ္
မတူညီေသာအေျခအေနမ်ားတြင္ သက္ဆိုုင္ေသာ အသက္အရြယ္အပုုိင္းအျခားအလုုိက္ႏွင့္ အႏၲရာယ္အဆင့္မ်ား 
အလုိုက ္ သိပၸံနည္းက်ေသာ သက္ေသသာဓကမ်ားအေပၚ အေျခခံသည္ ့ ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့ ္ မူဝါဒမ်ား 
အမ်ိဳးမ်ိဳးကိုု ေပါင္းစပေ္ပးစြမ္းႏိုင္ရမည္။’ 12

ကမာၻ႕ကုလသမဂၢ13 ႏွင့ ္ဥေရာပ မူးယစ္ေဆးကာကြယ္သည့ ္စံႏႈန္းမ်ား14 ႏွင့ ္ယူေက၏ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား အလြဲ 
အသံုးျပဳျခင္းဆုိင္ရာ အႀကံေပးေကာင္စီမ ွေရးသားထားေသာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္စာတမ္း15 စသည့္ အကိုုးအကားမ်ားမွ 
ေကာက္ႏုတ္သံုုးသပ္ၿပီး ေအာက္ပါက႑တြင ္ ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္မႈအခ်ိဳ႕ကို ု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ 
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ မူးယစ္ေဆးဝါးသံုုးစြဲမႈ ကာကြယ္ေရးတြင္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕မွာ 
အႏုတ္လကၡဏာေဆာင္ေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိေနသည္။ ယင္းျပန္လည္သံုးသပ္ခ်က္မ်ားအား အျပည့္အဝ 
အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပႏိုင္ရန္မွာ ယခုေနာက္ခံစာတမ္း၏ အတုိင္းအဆထက ္ေက်ာ္လြန္ေနပါသည္။ ယခုစာတမ္းသည ္
အသံုးျပဳရန ္သို႔မဟုတ ္ေရွာင္ၾကဥ္ရန္ျဖစ္ႏိုင္ေသာ ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္မ်ားကုိသာ ၿခံဳငံုေဖာ္ျပႏိုင္ပါသည္။ 
စိတ္ဝင္စားေသာ စာဖတ္သူအေနျဖင့ ္အေသးစိတ ္ထပ္မံသိရွိလုိပါက သက္ဆုိင္ရာ စာတမ္းအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့ ္
ဖတ္႐ွဳေလ့လာရန ္အႀကံျပဳလုိပါသည္။

11 HM Government, 2017 Drug Strategy. United Kingdom.
12 UNODC, International Standards, 2015.
13 ibid
14 EMDCA, European drug prevention, 2011.
15 ACMD, Prevention of drug and alcohol, 2015.
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မူးယစ္ေဆးအလြဲသံုးျခင္းအား ကာကြယ္သည့္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ အက်ဳိးရေစသည့္ ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ 
မႈမ်ား 

အသက္ ၁ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးငယ္ႏွင့္ အရြယ္မေရာက္မီ ကေလးသူငယ္ဘဝ
မူးယစ္ေစသည့အ္ရာမ်ား အသုံးျပဳ သည့ ္ကိုယဝ္န္ေဆာငမ္ခိငမ္်ားအား ဦးတညသ္ည့ ္ၾကားဝင္ေဆာငရ္ြကမ္ႈမ်ားသည ္
ကေလးသူငယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့ ္ ကေလးျပဳစုုျခင္းဆုုိင္ရာ အရည္အေသြးမ်ားအေပၚ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ 
သက္ေရာက္မႈရွိပါသည္။

• မေမြးခင ္ႏွင့ ္အသက ္(၁) ႏွစ္ေအာက္အရြယ္မ်ားတြင ္အႏၲရာယ္ျမင့္မားေသာသူမ်ားဆီသုိ႔ တတ္ကြ်မ္းေသာ 
က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားမွ သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုုျခင္းသည္ ေနာက္ပိုင္းတြင ္ မူးယစ္ေစသည့္အရာမ်ား သံုးစြဲ 
ျခင္းမ ွကာကြယ္ႏိုင္သည္။

• ဆင္းရဲခ်ိဳ႕တဲ့ေသာရပ္ရြာမ်ားတြင ္ မူလတန္းႀကိဳပညာေရးသည္ တရားမဝင ္ မူးယစ္ေဆးအသံုးျပဳျခင္းႏွင့ ္
ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းတုိ႔အား ေလွ်ာ့နည္းေစသည္။ 

အလယ္တန္း ကေလးသူငယ္ဘဝႏွင့္ အေစာပုိင္း ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ ္

• အားလံုးအတြက္ရည္ရြယ္ေသာ မိသားစုအေျချပဳ စီမံကိန္းမ်ားသည ္လူငယ္မ်ားမွ ၎တုုိ႔ကိုုယ္တိုုင္ အသိေပး 
ေျပာၾကားေသာ မူးယစ္ေဆးအသုံးျပဳမႈျဖစ္ရပ္မ်ားအား ကာကြယ္ေပးႏိုင္သည္။ ယင္းတုိ႔သည ္မူးယစ္ေဆးဝါး 
ျပႆနာမ်ား ရင္ဆုုိင္ရႏုုိင္ေျခရွိသည့္ လူငယ္မ်ားတြင ္ ေရရွည ္ မူးယစ္ေဆးသံုုးစြဲမႈ ေလွ်ာ့ခ်ရာတြင ္ အထိ 
ေရာက္ဆံုးျဖစ္သည္။ 

• စာသင္ခန္းထဲတြင ္တစ္ကုိယ္ရည္ႏွင့ ္လူမႈေရးဆုိင္ရာ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေအာင ္ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း 
သည ္ေနာက္ပုိင္းတြင ္မူးယစ္ေဆးသံုးစြဲျခင္းအား ကာကြယ္ေပးၿပီး ပညာေရးဆိုုင္ရာ စြမ္းေဆာင္ႏုုိင္ရညႏ္ွင့္ 
မိမိကုိယ္ကုိယ္ယံုၾကည္မႈ စသည့္တိုု႔အေပၚတြင္လည္း အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားလည္း 
ရွိပါသည္။ 

• ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏ စာသင္ခန္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ အရည္အခ်င္းမ်ားအား ျဖည့္ေပးသည္ ့စီမံကိန္းမ်ားသည ္ကေလး 
သူငယ္မ်ား၏ လူမႈဝန္းက်င္တြင္ ျပႆနာျဖစ္ေစသည့္ အျပဳအမူမ်ားအား သိသိသာသာေလ်ာ့နည္းေစၿပီး 
လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လုုိက္ေလ်ာညီေထြစြာ ေနထိုုင္ႏုုိင္မႈႏွင့္ ပညာေရးဆုုိင္ရာ စြမ္းေဆာင္ႏုုိင္မႈကု ိ
အားေကာင္းေစသည္။ 

• ကေလးသူငယ္မ်ား ေက်ာင္းတက္မႈ တုိးတက္ေစသည့ ္မူဝါဒမ်ားသည ္မူးယစ္ေစသည့္အရာမ်ား သုံးစြဲျခင္း 
အႏၲရာယ္ အေျခခံအေၾကာင္းအရာမ်ားေပၚတြင ္အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိသည္။ 

• ေက်ာင္းတက္မွန္ျခင္း၊ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ပါဝငေ္ဆာင္ရြက္မႈႏွင္ ့လူမႈေရးဆက္ဆံမႈမ်ား တုိးတက္ေစ 
ရန္အလုုိ႔ငွာ ေက်ာင္းပတ္ဝန္းက်င္ကိုု ေျပာင္းလဲေစသည့္ မူဝါဒမ်ားသည ္ မူးယစ္ေဆးအလြဲသံုးမႈကု ိ
ေလ်ာ့နည္းေစသည္။ 

• ကြ်မ္းက်င္ေသာ သင္တန္းဆရာမ်ားမွ ပိုု႔ခ်သည့္  ကေလးသူငယ္မ်ားတြင္ မူးယစ္ေဆးဝါးသံုုးစြဲေစႏုိင္သည့္ 
လူမႈဝန္းက်င္မွ ဖိအားမ်ားကိုု ကူညီခုုခံႏုုိင္သည့္ တစ္ကုိယ္ရည္ႏွင့ ္လူမႈေရးကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားအား ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေစ 
ရန္ ရည္ရြယ္သည့္ အျပန္အလွန္ တက္ႂကြစြာပါဝင္ေသာ ေက်ာင္းစီမံကိန္းမ်ားသည ္ေရရွည္တြင္ မူးယစ္ေဆး 
သံုုးစြဲမႈကု ိေလ်ာ့နည္းေစသည္။ 

• အလယ္အဆင့္ ကေလးသူငယ္ အသက္အရြယ္အပိုုင္းအျခားတြင ္ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာထိခုိက္ 
လြယ္မႈမ်ား ဥပမာ- စိတ္ပူပန္ျခင္း၊ ထိခုိက္လြယ္ျခင္းႏွင့ ္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကင္းမဲ့ျခင္း စသည္တုိ႔အား ရင္ဆိုုင္ 
ေျဖရွင္းသည္ ့ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည ္မိမိကိုုယ္ကိုုယ္ထိန္းခ်ဳပ္ႏုုိင္မႈစသည့္ မူးယစ္ေစသည့္အရာမ်ား 
အလြဲသံုးျခင္းအား ေျပလည္ေစသည့္အခ်က္မ်ားအေပၚ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ 
ရွိသည္။ 
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ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္ ႏွင့္ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူဘဝ

• ကြ်မ္းက်င္ က်န္းမာေရး သုိ႔မဟုတ ္လူမႈေရးဝန္ထမ္းမ်ားမ ွ‘ ကာလတိုု ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္မႈ’ ႏွင့ ္‘စိတ္ခြန္အား 
တက္ေစသည့္ ေတြ႕ဆံုုေမးျမန္းျခင္း’ နည္းလမ္းမ်ားျဖင္ ့ တစ္ဦးခ်င္း ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပးျခင္းမ်ား 
(counseling) သည ္ေရရွညတ္ြင္ မူးယစ္ေစသည့္ေဆးဝါးမ်ား သံုုးစြဲျခင္းအား သိသိသာသာ ေလ်ာ့နည္းေစ 
ႏိုင္သည္။ ပံုမွန္အားျဖင္ ့ အေျခခံက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈစနစ ္ သုိ႔မဟုတ ္ အေရးေပၚအခန္းမ်ားတြင္သာ 
ေပးေလ့ရွိေသာ္လည္း ယင္းသည္ ေက်ာင္းႏွင့ ္ အလုပ္ခြင္အေျချပဳထားေသာ စီမံကိန္းမ်ားတြင္လည္း 
ထိေရာက္ႏိုင္ပါသည္။ 

• အပုိင္းမ်ားစြာပါဝင္ေသာ (ေက်ာင္းမ်ား၊ မိသားစုမ်ား၊ ဥပေဒတည္ၿမဲေစမႈႏွင့ ္ ရပ္ရြာ စသည္)့ က႑မ်ားစြာ 
ပါဝင္ေသာ စီမံကိန္းမ်ားသည ္မူးယစ္ေစသည့္အရာမ်ား သံုုးစြဲျခင္းအား ေလ်ာ့နည္းေစသည္။ 

မူးယစ္ေဆးအလြဲသံုးျခင္းအား ကာကြယ္သည့္ အနုတ္လကၡဏာေဆာင္ေသာ အက်ဳိးရေစသည့္ ၾကားဝင္ 
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား 

အလယ္တန္း ကေလးသူငယ္ဘဝႏွင့္ အေစာပုိင္း ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္

• တရားမဝင္မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားကိုု သိရွိေစရန္ရည္ရြယ္သည့္ (‘မူးယစ္ေဆးဝါး ပညာေပး’) ၍ ေရးဆြဲထားသည့္ 
တသီးတျခားတည္းရွိေနသည့္ သင္႐ိုးမ်ားသည္ ထိေေရာက္မႈ မရွိေႀကာင္း ေတြ႕ရသည္။ 

ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားႏွင့္ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူဘဝ

• အပန္းေျပေစေသာ/ အာ႐ံုေျပာင္းေပးေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ႏွင့ ္ဇာတ္႐ံ/ု ျပဇာတ္အေျခခံေသာ ပညာေရးသည ္
မူးယစ္ထံုထုိင္းေစသည့္အရာမ်ား သံုးစြဲျခင္းအား ကာကြယ္ရာတြင ္မထိေရာက္ေပ။ 

• လမ္းၫႊန္ထိန္းေက်ာင္းေပးသည္ ့ စီမံကိန္းမ်ားမွာ မူးယစ္ထုံထုိင္းေစသည့္အရာမ်ား အလြဲသံုးျခင္းအား 
ကာကြယ္ရာတြင ္ ေရတုအိက်ိဳးသက္ေရာက္မႈျဖစ္ေစ၊ ေရရွည္အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈျဖစ္ေစ မရွိေပ။ 

• တသီးတျခားတည္းျဖစ္ေသာ လူအမ်ားပါဝင္ေသာ မူးယစ္ေဆးဝါးသံုုးစြဲျခင္းဆိုုင္ရာ မီဒီယာကမ္ပိန္းမ်ားသည ္
ထိေရာက္မႈမရွိသည့္အျပင ္အဆုိးဆံုးအေနျဖင္ ့မူးယစ္ေဆးဝါးသံုုးစြဲမႈကိုုပင္ ပိုုမိုုျမင့္မားေစသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့ ္
ေက်ာင္းအေျချပဳကာကြယ္ျခင္းကိ ုေထာက္ပံ့ရနအ္တြက္ လူထုအမ်ားစုအတြက္ျပဳလုပ္ေသာ မီဒီယာကမ္ပိန္း 
မ်ားကိုု ထိုုအစီအစဥ္မ်ား၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသအေနျဖင့္သာ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။

၃.၁.၂။ ကုသျခင္း

ယူေက ႏွင့ ္နုိ္င္ငံတကာ သက္ေသသာဓကမ်ားမ ွပံုမွန္အားျဖင္ ့ေဖာ္ျပေနသည္မွာ မူးယစ္ေဆးကုသမႈသည ္မတူညီ 
ေသာ မူးယစ္ေဆးဝါး ျပႆနာအမ်ဳိးအစားမ်ား၊ မတူညီေသာ ကုသမႈၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့ ္ မတူညီေသာ 
ကုသမႈအေျခအေနမ်ား ၿခံဳငံုုထည့္သြင္းၿပီး ယင္းသည ္ မူးယစ္ေဆးသံုုးစြဲမႈအဆင့္မ်ား၊ မူးယစ္ေဆးဝါးဆုုိင္ရာ 
က်ဴးလြန္မႈ၊ ေဆးလြန္သည့္အႏၲရာယ္ႏွင့ ္ ေသြးမွတစ္ဆင့္ကူးစက္တတ္ေသာ ဗုိင္းရပ္စ္မ်ားျပန္႔ႏွ႔ံျခင္းတုိ႔အား အျပဳ 
သေဘာေဆာင ္ သက္ေရာက္မႈရွိသည္။ 16 ယူေက၏ ႏိုင္ငံေတာ္ကုသမႈရလဒ္မ်ား သုေတသနေလ့လာခ်က္အရ 
ျပန္လည္ေကာင္းမြန္မႈ ေရရွည္တည္တ့ံေနသူမ်ားမာွ ကုသူသမႈ စတင္ခံယူသူမ်ား၏ ေလးပံုတစ္ပံုမ ွ သံုးပံုတစ္ပံု 
ၾကားတြင ္ရွိေၾကာင္း ျပသခဲ့ပါသည္။ 17

16 Department of Health (England) and the devolved administrations, Drug Misuse and Dependence: UK 
Guidelines on Clinical Management. (London: DH (England), the Scottish Government, Welsh Assembly 
Government and Northern Ireland Executive, 2007).
17 Michael Gossop et al., The National Treatment Outcome Research Study (NTORS): 4–5 year follow-up 
results. Addiction, Volume 98: (2003), 291–303. doi:10.1046/j.1360-0443.2003.00296.x
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မူးယစ္ေဆးဝါးကုသမႈသည ္ျဖစ္ရပ္တစ္ခုမဟုတ္ဘ ဲမတူညီေသာ မူးယစ္ေဆးကုသမႈအမ်ဳိမ်ဳိး ၊ ႏွစ္ကာလမ်ားစြာပင ္
ပါဝင္ပတသ္ကရ္ေသာ ျဖစ္စဥတ္စခ္ုျဖစသ္ည။္ မူးယစ္ေဆးျဖင့ ္ကုသမႈခယံူသတူစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ျဖတသ္န္းရမည့္ခရီးမွာ 
မတူညီဘဲ ၄င္းတို႔၏ က်န္းမာေရး၊ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး၊ မူးယစ္ေဆးျပႆနာအမ်ဳိးအစားႏွင့ ္လက္ခံရရွိေနေသာ 
ကုသမႈအရည္အေသြးမ်ားေပၚတြင ္မူတည္ေနပါသည္။ 18 

သုိ႔ေသာ္လည္း ေဆးကုသမႈသည ္ကုုသမႈခံယူသူမ်ားမ ွအခ်ိန္တစ္ခုအတြင္း ကုုသျခင္းခံယူလိုုက္၊ ရပ္နားလိုုက္ႏွင့္ 
အပိုုင္းျခားအလုုိက္ျဖစ္ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံမ ွ သုုေတသနမ်ားမ ွ ဘိန္းျဖဴအသံုးျပဳသ/ူ
ကုိကင္း႐ွဴသူတစ္ေယာက္အတြက ္ပ်မ္းမွ် ကုသခ်ိန္မွာ ၅ ႏွစ ္မ ွ၇ ႏွစ္အတြင္းရွိၿပီး အခ်ဳိ႕ေသာ ဘိန္းျဖဴအသံုးျပဳသူ 
မ်ားမွာ ဘိနး္အစားထိုုး ေဆးတစ္မ်ိဳးအား အခ်ိန္အကန္႔အသက္ သတ္သတ္မွတ္မွတ္မရွိဘဲ ဆက္လက္အသံုုးျပဳသြား 
ရန္ လုိအပ္သညဟ္ုု အႀကံျပဳထားသည။္ 19 ကုုသမႈခံယူသူမ်ားသည ္ကုသမႈျဖစ္ရပ္ျဖစ္စဥ္မ်ားလုိက္ ခံယူၿပီးပါက 
ထိုုျဖစ္စဥ္မ်ားစုုေပါင္းၿပီးမွ ရရွိလာသည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးကိုု ခံစားႏုုိင္သည္ဟုုလည္း သက္ေသအေထာက္အထားမ်ား 
ရွိပါသည္။

ကုသမႈ စတင္ခံယူျခင္းသည္ပင ္မူးယစ္ေဆးအသံုးျပဳမႈႏွင့ ္ရာဇဝတ္မႈမ်ား အထူးသျဖင္ ့အစားထုိးေဆး ညႊန္းထားသူ 
မ်ားအတြက ္ ခ်က္ခ်င္းအျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ထိေရာက္မႈရိွသည္ဟ ု သုေတသနတြင္ ေတြ႕ရွိရသည္။ 
ဝန္ေဆာင္မႈအသံုးျပဳသူမ်ားတြင ္ အႀကီးမားဆံုး ေအာင္ျမင္မႈရလဒ္မ်ားမွာ ကုသမႈစတင္ခံယူသည္ ့ ပထမ(၆)ႏွစ္ 
အတြင္း ျဖစႏ္ုုိင္ေျခရွသိည္။ 20 သုိ႔ေသာ ္ယင္းမွာ ဝန္ေဆာင္မႈအသံုးျပဳသူမ်ားအား ကုသမႈခံယူရန ္ထိန္းသိန္းႏိုင္မွသာ 
တည္တ့ံႏိုင္သည္။ အေကာင္းမြန္ဆံုး ကုသမႈတြင ္ကုသုမႈခံယူသမူ်ားအား အနည္းဆံုး (၃)လ ခံယူေစရန္လိုအုပ္သည္။ 
ယင္းအခ်ိန္သည ္ကုသမႈ၏ ေရရွည္အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား စတင္ေပၚေပါက္လာခ်ိန ္ျဖစ္သည္။ 

ကုသုမႈခယံသူမူ်ားအား လံုေလာက္သည္ ့အခ်နိအ္တိုုင္းအတာႏငွ္ ့ကသုမႈခယံခူ်နိအ္တြင္း ပါဝင္ပတ္သက္ေနေစျခင္း 
သည္ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ဘဝေနထုိင္မႈပံုစံ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္လာေစသည္။ ယင္းခ်ဥ္းကပ္ပံုသည ္
သိသာထင္ရွားသည္ ့ဘံုရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျပည့္မီရန္ ေရွး႐ွဳသည့္ ကုုသမႈေပးေသာသူႏွင္ ့ကုုသမႈခံယူသူမ်ားအၾကား 
မိတ္ဖကဆ္က္ဆံေရးတစ္ရပ္ လုုိအပ္သည္။ ယင္းကဲ့သုိ႔ျဖစ္ရန ္ကုုသမႈခံယူသူမ်ား၏ ေဆးဝါးကုသမႈ လုိအပ္ခ်က္ 
သာမက လိုအပ္ခ်က္အားလံုးကု ိ ကုုသမႈေပးေသာသူမ ွ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္လည္း လိုအပ္ပါသည္။ ယင္းတြင ္
အရက္အလြန္အကြ်ံေသာက္သံုုးျခင္း၊ ေသြးမွတစ္ဆင့္ကူးစက္တတ္ေသာ ဗုိင္းရပ္စ္မ်ား (အသည္းေရာင္အသားဝါ-
စ)ီ စသည့္ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ား၊  စိတ္ပူပန္မႈ သုိ႔မဟုတ္ စိတ္က်ျခင္းအတြက ္ကုသမႈ၊ လူမႈေထာက္ပံ့ 
ေရးဆုိင္ရာ ကြန္ယက္မ်ားတည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့ ္သင့္ေတာ္ေသာ အိုးအိမ္၊ ပညာေရး သုိ႔မဟုတ ္အလုပ္အကုိ္င္မ်ား 
လက္လွမ္းမီေစျခင္း စသည့္တုိ႔ပါဝင္သည္။ ယင္းအရာအားလံုးသည ္တရားမဝင ္မူးယစ္ေဆးသံုုးစြဲျခင္း ျပန္လည္ 
မျဖစ္ေအာင ္ကာကြယ္ရာတြင ္အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။

ယူေက21,22 ႏွင္ ့အေမရိကန ္23 တုိ႔တြင ္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ သုေတသနမ်ားအရ ရပ္ရြာတြင္းကုသမႈမ်ားတြင ္ဆက္လက္ 
ထိန္းထားႏိုင္ျခင္းအတြက ္အေကာင္းဆံုး ႀကိဳတင္မွန္းဆႏိုင္သည့္အရာမွာ ဝန္ေဆာင္မႈအသံုးျပဳသူမ်ား၏ ဝိေသသ 
လကၡဏာမ်ားအျပင ္ ပိုမိုသက္ဆုိင္ေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနသည္။ ဝန္ေဆာင္မႈ ဖြဲ႕စည္းပံ ု ႏွင့ ္ လည္ပတ္ပံုအား 
တုိးတက္ေစျခင္းသည ္ လူမ်ားအား ကုသမႈအတြင္း ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ျခင္းႏွင့ ္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ သက္ 
ေရာက္မႈရွိေနသည္။ 

18 National Treatment Agency, Models of Care for Treatment of Adult Drug Misusers: Update 2006 (London: 
National Treatment Agency for Substance Misuse, 2006.)
19 www.DATOS.org
20 Ibid
21 National Drug Evidence Centre (NDEC), Treatment Effectiveness: Demonstration Analysis of Treatment 
Surveillance Data About Treatment Completion and Retention (London: National Treatment Agency, 2004.)
22 Petra S. Meier, A National Survey of Retention in Residential Rehabilitation Services. (London: National 
Treatment Agency, 2005).
23 www.DATOS.org
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ယူေကတြင ္ေဆးကုသမႈေပးရာတြင ္အဆင္ ့(၄)ဆင့္ျဖင့ ္ခ်ဥ္းကပ္ၾကသည္။
• အဆင္ ့ (၁) - မူးယစ္ေဆးႏွင့္ဆုိင္သည့ ္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့ ္ အႀကံဥာဏ္မ်ား၊ ဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ 

အထူးစီစဥ္ထားေသာ ကုုသမႈပံုုစံသိုု႔ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း။
• အဆင္ ့ (၂) - မူးယစ္ေဆးႏွင့္ဆုိင္သည့ ္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့ ္ အႀကံဥာဏ္မ်ား ဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့ ္

အထူးဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ထားေသာ ကုုသမႈပံုုစံသိုု႔ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္း၊ ကာလတုုိ စိတ္၊ လူမႈေရးရာ 
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ အႏၲရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း (ေဆးထုိးအပ္ဖလွယ္ျခင္း အပါအဝင)္ႏွင့ ္ ေနာက္ဆက္တြဲ 
ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း စသည္တုိ႔ ပံ့ပိုုးေပးျခင္း။ 

• အဆင္ ့ (၃) - ရပ္ရြာအေျချပဳ အထူးျပဳ ေဆးစစ္မႈႏွင့ ္ ပူးေပါင္းေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ အစီအစဥ္တက် ကုသမႈႏွင့ ္
မူးယစ္ေဆး အထူးကုမ်ားႏွင့ ္ဆက္သြယ္ေပးျခင္းတုိ႔ ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း။

• အဆင္ ့(၄) - အစီအစဥ္တက် ေစာင့္ေရွာက္မႈ  ႏွင့ ္ပူးေပါင္းေစာင့္ေရွာက္မႈတုိ႔ျဖင့ ္ဆက္လက္ေစာင့္ေရွာက္မႈ 
ႏွင့ ္ေနာက္ဆက္တြဲေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ေစရန ္ေနအိမ္အေျချပဳ  မူးယစ္ေဆးကုသမႈ တုိ႔ ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း။

ယူေကရွ ိ ရာဇဝတ္မႈ တရားမွ်တမႈစနစ္ႏွင့ ္ ေထာင္မ်ားတြင ္ အဆင္ ့ (၄)ဆင့္ျဖင့ ္ ခ်ဥ္းကပ္ေသာ ကုသမႈပံုစံအား 
မူးယစ္ေဆး ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္မႈ စီီမံကိန္းမ်ားတြင ္ တစ္စိတ္တစ္ေဒသအေနျဖင့ ္ က်င့္သံုးပါသည္။ ယင္းတြင ္
ရာဇဝတ္မႈ၊ တရားမွ်တမႈႏွင့ ္ မူးယစ္ေဆးကုသမႈ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားသည ္ အျခားဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္အတ ူ
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့ ္မူးယစ္ေဆးအလြဲသံုးရန ္ေငြရရွိရနအ္လို႔ငွာ ရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္သ ူအရြယ္ေရာက္သူ 
မ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္၍ ေဖာ္ေဆာင္ထားေသာ ေျဖရွင္းနည္းလမ္း ပါဝင္ပါသည္။ ယင္းသည ္မူးယစ္ေဆးအလြဲသံုးျခင္း 
ႏွင့ ္ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သည့ ္အျပဳအမူမ်ား၏ သံသရာအား ျဖတ္ေတာက္ၿပီး ရာဇဝတ္မႈ တရားမွ်တမႈစနစ္၏ အဆင့္တုိင္း 
တြင ္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားအေနျဖင္ ့ ေဆးကုသမႈခံယူရန ္ ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္သြားရန ္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ 
ေဒသတြင္းအဆင့္တြင ္အမႈစီမံခန္႔ခြဲသည္ ့ခ်ဥ္းကပ္ပံုအား အသံုးျပဳ၍ ေဆးကုသမႈအဖြဲ႕မ ွရာဇဝတ္မႈ တရားမွ်တမႈ
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့ ္ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့ ္ မိတ္ဖက္အျဖစ ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့ ္ ကုသမႈႏွင့္ ့ ေထာက္ပံ့မႈအား 
လက္လွမ္းမီေစရန ္ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ ယင္းသည ္ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူႏွင့ ္ရာဇဝတ္မႈ တရားမွ်တမႈစနစ ္အဆင့္ဆင့္ 
ျဖစ္ေသာ  အခ်ဳပ္ခန္း၊ တရား႐ံုး၊ ျပစ္ဒဏ္က်ျခင္းႏွင့ ္အလြန္ေနွာင္းပုိင္း ျပန္လည္အေျခခ်ျခင္းတုိ႔ျဖင္ ့ပထမအႀကိမ္ 
ထိေတြ႕သည္ႏွင့ ္စတင္ပါသည္။ 

၃.၂။ ေရာင္းလုိအား/ေထာက္ပံ့မႈအား ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္ သက္ေသသာဓကမ်ား

ယခုက႑တြင ္ မူးယစ္ထုံထုိင္းေစသည့္ေဆးဝါးမ်ား၏ ေရာင္းလိုအား/ေထာက္ပံ့မႈအား ကန္႔သတ္ေပးႏုုိင္သည္ ့
သက္ေသသာဓကမ်ားကိ ုအပိုင္း (၃) ခ ုခြဲ၍ ေအာက္ပါအတိုင္း ေဖာ္ျပသြားပါမည္။
၁။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင ္မူးယစ္ေဆး သီးႏွံပင္မ်ား စုိက္ပ်ဳိးျခင္း 

၂။ မူးယစ္ေဆး ကုန္သြယ္ျခင္း ႏွင့ ္ျပည္တြင္းမူးယစ္ေဆး ေစ်းကြက္မ်ားတြင ္တရားမဝင ္မူးယစ္ေဆးအသံုးျပဳျခင္း 
ႏွင့ ္

၃။ အဂတိလိုက္စားျခင္း

ၿခံဳငံုႀကည့္ပါက ေရာင္းလိုအား/ေထာက္ပံ့မႈအား ကန္႔သတ္ေပးသည့ ္ ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား ျပန္လည္ 
သံုးသပ္ျခင္းမ်ားသည ္ဝယ္လုိအား ကန္႔သတ္ေပးသည့ ္ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား ျပန္လည္သံုးသပ္မႈမ်ားထက ္
သိသာထင္ရွားစြာ နည္းေနဟန္ရွိသည္။ 
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၃.၂.၁။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မူးယစ္ေဆးဝါးအပင္မ်ား စုိက္ပ်ဳိးျခင္းအား ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္း 

၂ဝ၁၇ ခုနွစ ္ မတ္လတြင ္အဘယ္ေၾကာင့ ္ ျမန္မာႏုိင္င ံ ရွမ္းျပည္နယ္ရွ ိအခ်ဳိ႕ေသာေက်းရြာမ်ားတြင ္ဘိန္းပင္မ်ား 
စုိက္ပ်ဳိးေနႀကၿပီး အခ်ဳိ႕တြင ္စုိက္ပ်ဳိးျခင္းမရွိသည္ ့အေၾကာင္းရင္းခမံ်ားအား နားလည္ရန ္UNODC မ ွသုေတသန 
ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ေဒသတြင္း အျခားဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ၏ သက္ေရာက္မႈကိုလည္း ျပန္လည္ဆန္းစစ္ရန ္တို႔ျဖစ္သည္။24

အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင ္အဓိက ဘိန္းထုတ္လုပ္မႈမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ရွမ္းျပည္နယ္ကဲ့သုိ႔ေသာ တုိင္းရင္းသား လက္ 
နက္ကုိင္အုပ္စုမ်ားရွိရာ ေဒသတြင္သာ သတ္မွတ္တည္ရွိေနသည္။ ဘိန္းထုုတ္လုုပ္သူမ်ားႏွင့္ အေသးစား 
မူးယစ္ေဆးဝါး ေမွာင္ခိုုေရာင္းခ်သူမ်ားမွာ မ်ားေသာအားျဖင့္ ယင္းအုုပ္စုုမ်ားမွျဖစ္ေလ့ရွိၿပီး ဆင္းရဲၾကသည္။ 
သုုိ႔ေသာ္ ထိုုသိုု႔ ေမွာင္ခိုုေရာင္းခ်သည့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားကိုု အသံုုးခ်၍ ဘိန္း၊ ဘိန္းျဖဴေစ်းကြက္ႏွင့္ အျခားေသာ 
တရားမဝင္လုုပ္ငန္းမ်ားလုုပ္ကိုုင္ေနၾကသည့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွမွ ဝယ္ယူသူမ်ားနွင့္ ကုုန္သည္မ်ားမွ အဓိက 
အက်ိဳးအျမတ္မ်ား ရရွိၾကသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံအစုိးရမ ွ အစီရင္ခံတင္ျပခဲ့သည့္ မွတ္တမ္းမ်ားအရ ၂ဝ၁၃-၁၄ ဘိန္းစုိက္ပ်ဳိးသည့္ကာလအတြင္း 
၁၅,ဝဝဝ ဟက္တာနီးပါးအား ဖ်က္ဆီးႏုိင္ခဲ့သည္။ ယင္းမွ အမ်ားစုမွာ ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပုိင္းတြင္ျဖစ္သည္။ 
ယင္းကိန္းဂဏန္းသည ္ ယခင္စုိ္က္ပ်ဳိးသည့္ရာသီထက ္ ဟက္တာ ၃,ဝဝဝ ပိုမ်ားေနသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ 
အျခား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား အရိွန္ျမႇင့္လုပ္ေဆာင္လွ်င္ေတာင္မွ ယင္းမူဝါဒမ်ားသည ္ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ဘိန္း 
စုိက္ပ်ဳိးသည့ ္ပမာဏမ်ားအား ေလ်ာ့က်ေစသည္ဟ ုလက္ေတြ႕က်ေသာ သက္ေသသာဓကမ်ား ေလ့လာေတြ႕ရွိျခင္း 
မရွိေပ။ အခ်ဳိ႕ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင ္ ဖ်က္ဆီးျခင္းမ်ားသည ္ စုိက္ပ်ဳိးသည့္ပမာဏမ်ား တုိးျမင့္လာျခင္း သုိ႔မဟုတ ္ ထုိ 
စုိက္ပ်ဳိးသည့္ေနရာမ ွအျခားေဒသမ်ားသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕သြားျခင္းမ်ားကု ိဦးတည္ေစသည္။ 25

၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္ စတင္က်င့္သံုးခဲ့ေသာ ကမာၻ႕ကုလသမဂၢ သမ႐ုုိးက်မဟုုတ္သည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးျခင္းဆိုုင္ရာ လမ္းညႊန္ 
နိယာမမ်ား၏ ေဖာျ္ပခ်က္မ်ားအရ သမ႐ိုုးက်မဟုုတ္သည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးျခင္းဆုုိင္ရာနည္းလမ္းကိုု မူးယစ္ေဆးဝါး စိုုက္ပ်ိဳး 
ထုုတ္လုုပ္ျခင္းမွ ခြဲထြက္သည့္ ေရရွည္တည့္တံႏုုိင္သည့္ နည္းလမ္းတစ္ရပ္အေနျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
ကမာၻ႕မူးယစ္ေဆးဝါးျပႆနာကိုု တိုုက္ဖ်က္သည့္ ထိေရာက္သည့္ အစီအစဥ္တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း 
အလ်ဥ္းသင့္သလိုု အသံုုးျပဳသင့္သည္ဟုု ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္တြင ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ UNODC သုေတသနအရ ဘိန္းပင္စုိက္ပ်ဳိးသည့္ေဒသမ်ားတြင ္ အေျခခံ 
အေဆာက္အအံုမ်ားႏွင့ ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား တုိးျမႇင့္ေပးျခင္းျဖင္ ့အျခားအစားထုိး ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ 
ေပးျခင္းသည ္ ထုိုေဒသမ်ားတြင ္ ေနထုိင္မႈစရိတ ္ ေလ်ာ့က်ေစႏိုင္ၿပီး ဘိန္းပင္စုိက္ပ်ိဳးျခင္းမွရေသာ ဝင္ေငြအေပၚ 
မီွခုိမႈလည္း ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ပါသည္ဟ ု အႀကံျပဳထားပါသည္။ ဘိန္းပင္စိုက္ပ်ဳိးမႈမ်ားအား ဥပေဒအရ အေရးယူျခင္းတုိ႔ 
သည္လည္း ေဒသတြင္း လူထု၏ အဓိကဝင္ေငြအရင္းအျမစ္အား ဖယ္ရွားလုိက္ေသာေၾကာင့ ္ဘိန္းပင္မွရရွိေသာ 
ဝင္ေငြအား ပုိမုိမီွခုိလာေစၿပီး ဆင္းရဲမြဲေတမႈႏွင့ ္အစာမဖူလံုျခင္းတုိ႔ကို တုိးတက္ေစသည္ဟုလည္း ေတြ႕ရွိ ရပါသည္။ 

ယင္းေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားသည ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မူးယစ္ေဆးမူဝါဒမ်ားသည ္ အာ႐ံုစုိက္မႈ ေျပာင္းလဲသင့္ၿပီး ဘိန္းပင္ 
စုိက္ပ်ဳိးသည့ ္ ရပ္ရြာမ်ားတြင ္ အျခားေသာ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့ ္ မူးယစ္ေဆးအသံုးျပဳသူမ်ားအတြက ္
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးျခင္းတုိ႔အား ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ရမည္ဆုိသည့္အျမင္ကုိလည္း ေထာက္ခံေနပါသည္။26 

24 United Nations Office on Drugs and Crime, Evidence for enhancing resilience opium poppy cultivation in 
Shan State Myanmar (Vienna: UNODC, 2017).
25 Tom Kramer, The Current State of Counternarcotics Policy and Drug Reform Debates in Myanmar. Transnational 
Institute, 2016.  https://www.tni.org/files/download/drug_law_reform_myanmar_ungass2016.pdf
26 Ibid
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ဆင္းရဲမြဲေတမႈသည ္အက်ယ္အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္အရ ဘိန္းစုိက္ပ်ဳိးရျခင္း၏ အဓိကတြန္းအားေပးသည့္အခ်က္မ်ား
တြင ္ပါဝင္ေနၿပီး အျခားေသာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈစီမံကိန္းမ်ားသည ္အဓိက ဘိန္းပင္စုိက္ပ်ဳိးသည့္ေဒသမ်ားသုိ႔ ခ်ဲ႕ထြင္သြားရန ္
အေရးႀကီးပါသည္။

အတုိခ်ဳပ္အားျဖင့ ္ ဘိန္းပင္စိုက္ခင္းမ်ားအား ဖ်က္ဆီးျခင္းမ်ားကိုု ေဒသေနလူအမ်ားမွ အျခားေသာ အသက္ေမြး 
ဝမ္းေက်ာင္းလုုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ ဖူလုုံစြာ ေနထိုုင္လာႏုုိင္မွသာ ျပဳလုုပ္သင့္သည္ဟုု သုုေတသနအေထာက္အထား 
ခိုုင္ခိုုင္မာမာျဖင့္ တင္ျပထားပါသည္။

၃.၂.၂။ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္မ်ားတြင္ မူးယစ္ေဆးမ်ား ေရာင္းဝယ္ျခင္းႏွင့္ တရားမဝင ္
မူးယစ္ေဆး အသံုးျပဳျခင္းအား ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္း

ယခုက႑သည ္ မည္သည့္သုေတသနမ ွ ဥပေဒအရအေရးယူသည့ ္ လုပ္ငန္းစဥ္သည ္ မည္ကဲ့သုိ႔ ေဒသတြင္း 
ေစ်းကြက္တြင ္မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား ေထာက္ပံ့ႏိုင္မႈ/ေရာင္းလုိအားကု ိကန္႔သတ္ရာတြင ္မည္မွ် ထိေရာက္မႈရွိေၾကာင္း 
ဆန္းစစ္ေဖာ္ျပသြားပါမည္။ ေအာက္ေျခအဆင္ ့ထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္ျခင္း နည္းလမ္းမ်ားသည ္ေရာင္းသူႏွင့ ္ဝယ္သ ူ
အတြက ္ ခန္႔မွန္းရခက္ခဲေစၿပီး မူးယစ္ေဆးေစ်းကြက္မ်ားအား ပ်က္ျပားေစသည္။ သုေတသန27 မ ွ အႀကံျပဳထား 
သည္မွာ ယင္းနည္းဗ်ဴဟာသည ္ မူးယစ္ေဆး က်ဴးလြန္သူမ်ားအား ရာဇဝတ္မႈျဖစ္စဥ ္ ျဖတ္သန္းေနစဥ္အတြင္း 
ကုသမႈဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသုိ႔ ဆြဲသြင္းသည္ ့ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား ပါဝင္မွသာ ထိေရာက္ပါသည္။

ထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္သည္ ့ခ်ဥ္းကပ္ပံုစံ၏ ႐ွဳေထာင့္တစ္ခုမွာ မူးယစ္ေဆးအေပၚ မွီခိုအသံုးျပဳေနသူမ်ားအား ဦးတည္ 
၍ ေစ်းကြက္ထဲတြင ္ဝယ္လုိအားေလွ်ာ့ခ်ရန ္ႀကိဳးစားျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ယင္းအေၾကာင္းရင္းအရ ပံုမွနဝ္ယ္ယူသည့္ 
ေဖာက္သည္မ်ားအား ေစ်းကြက္ထဲမ ွဖယ္ရွားျခင္းသည ္ဝယ္ယူသံုုးစြဲမႈက်ဆင္းေစၿပီး ေစ်းႏႈန္းပါေလ်ာ့က်လာကာ 
ေနာက္ဆံုးတြင ္ မူးယစ္ေဆးႏွင့္ဆုိင္ေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ားလည္း ေလ်ာနည္းလာမည ္ ဟူ၍ျဖစ္သည္။ အျခား 
႐ွဳေထာင့္မွာ ေရာင္းသူမ်ားႏွင့ ္ဝယ္သူမ်ားအား ရပ္တန္႔ၿပီး ရွာေဖြျခင္းကဲ့သုိ႔ေသာ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား အသံုုးခ်ျခင္းျဖင့္ 
ဝယ္ယူသည့္လုုပ္ငန္းစဥ္ကိုု ေနွာင့္ေႏွးေစျခင္း သုိ႔မဟုတ ္ ပ်က္ျပားေစျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုုကဲ့သိုု႔ေသာ လုုပ္ထံုုး 
လုုပ္နည္းမ်ားသည္ သက္တမ္းကာလတာရွည္စြာ မူးယစ္ေဆးဝါးသုုံးစြဲေနသူမ်ားကိုု မူးယစ္ေဆးဝါးမသံုုးစြဲေစရန္ 
ဟန္႔တားႏုုိင္မႈနည္းပါးေသာ္လည္း ရံဖန္ရံခါ (သိုု႔) မူးယစ္ေဆးဝါးစတင္သံုုးစြဲသူမ်ားကိုု မူးယစ္ေဆးဝါးဝယ္ယူျခင္းမွ 
ဟန္႔တားေပးႏုုိင္ေစရန္ျဖစ္သည္။ ထုုိသိုု႔ ဟန္႔တားေပးျခင္းမွ မူးယစ္ေဆးဝါးေစ်းကြက္ကိုု ေသးငယ္ေအာင္ခ်ံဳ႕ႏုုိင္ရန္ 
ရည္ရြယ္သည္။ သုေတသနမွ သက္ေသသာဓကမ်ားအရ ယင္းခ်ဥ္းကပ္ပံုနည္းလမ္းသည္ ေရာင္းလုိအား 
ကန္႔သတ္ေပးရာတြင္ ထိေရာက္မႈအမ်ားအျပားမရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနဟန္ရွိသည္။ 

မၾကာေသးမီကျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ယူေက၏ ၂ဝ၁ဝ မူးယစ္ေဆးဝါးနည္းဗ်ဴဟာ၏ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းအေနျဖင္ ့ ဥပေဒ 
အရ အေရးယူမႈအား ျပန္လည္သံုးသပ္မႈအရ ေတြ႕ရွိခဲ့သည္မွာ -

• တရားမဝင ္ မူးယစ္ေဆးဝါးေစ်းကြက္မ်ားသည ္ အလြယ္တကူျပန္လည္ထူေထာင္လာတတ္ၾကၿပီး မူးယစ္ 
ေဆးဝါးမ်ားႏွင့ ္ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ား ဖမ္းဆီးသိမ္းဆည္းမႈ ႀကီးႀကီးမားမားမ်ားကိုုပင ္ခံႏုုိင္ရည္ရွိသည္။ အေရးယူမႈမ်ား 
ေၾကာင့ ္လက္ကားေစ်းႏႈန္းမ်ား ေျပာင္းလဲႏုုိင္ေျခရွိေသာ္လည္း  လက္လီေရာင္းဝယ္မႈတြင္ မူးယစ္ေဆးမ်ား၏ 
သန္႔စင္မႈကိုု ေျပာင္းလဲျခင္းျပဳလုုပ္ျခင္းျဖင့္  ေစ်းႏူန္းမ်ားတည္ၿငိမ္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ထားတတ္သည္။

• ေအာက္ေျခအဆင့္ အေရးယူမႈဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ မူးယစ္ေဆးဝါးေစ်းကြက္ အဆင့္ဆင့္ကိုု 
ပ်က္ျပားေစရန္ ကူညီေပးျခင္းျဖင့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ားေလ်ာ့က်ေစၿပီး က်န္းမာေရးအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ျဖစ္ထြန္း 
တိုုးတက္ေစသည္။ သုိ႔ေသာ ္ထိုသုက္ေရာက္မႈမ်ားမွာ ေရရွည္မတည္တံ့ဘဲ အခ်ိန္တုိတြင္း ေပ်ာက္ကြယ္သြား 
တတၾ္ကသည္။ ေစ်းကြက္အတြင္းမွ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားအား ဖယ္ရွားသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ဥပမာ-မူးယစ္ 

27 Tiggey May et al., Serving Up: The impact of low-level police enforcement on drug markets. (London: Home 
Office Policing and Reducing Crime Unit, 2000.)
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ေဆးဝါးမ်ား ဖမ္းဆီးသိမ္းဆည္းျခင္းသည္ လက္ဝယ္ရရွိႏိုင္မႈအေပၚ သိသိသာသာ ထိေရာက္ျခင္းမရွိေပ။
• မူးယစ္ေဆးဝါးေစ်းကြက္မ်ားကိုု ပ်က္ျပားေစျခင္းမွ ျဖစ္ပြားလာေစနုုိင္သည့္ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ရာဇဝတ္မႈ 

တရားဥပေဒစနစ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အထူးသျဖင့္ လူငယ္မ်ားအတြက္ အႏုုတ္သေဘာေဆာင္သည့္ 
သက္ေရာက္မႈမ်ားကဲ့သိုု႔ေသာ မရည္ရြယ္သည့္ ေနာက္ဆက္တြဲရလဒ္မ်ား ျဖစ္လာႏုုိင္ေျခရွိသည္။

• သုိ႔ေသာ ္မူးယစ္ေဆးသံုးသ ူႏွင္ ့က်ဴးလြန္သူမ်ားအား ရာဇဝတ္မႈ တရားဥပေဒစနစ္မွတဆင့ ္ကုသမႈခံယူရန ္
လမ္းေၾကာင္းေျပာင္းေပးျခင္းျဖင့ ္  ရာဇဝတ္မႈမ်ားေလွ်ာ့ခ်ေစၿပီး က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ ရလဒ္မ်ား တုိးတက္ေစ 
ျခင္းတို႔ အပါအဝင ္ကုသမႈ၏ အက်ဳိးအျမတ္မ်ား ရရွေိစႏိုင္ေပသည္။ 28

ေအာက္ေျခအဆင္ ့အေရးယူမႈဆုိင္ရာ နည္းလမ္းမ်ားသည ္ေဒသတြင္း မူးယစ္ေဆးဝါး ေစ်းကြက္မ်ား ေရာင္းလုိအား 
အေပၚ ကာလတိုသာ သက္ေရာက္မႈရွိေသာ္လည္း အေျခအေနအရ ေအာင္ျမင္ေသာ ရာဇဝတ္မႈကာကြယ္ျခင္း 
နည္းလမ္းမ်ားသည ္ မူးယစ္ေဆးဝါးေစ်းကြက္မ်ားကု ိ ပ်က္ျပားေစသည္ဟ ု သုေတသနမ ွ အႀကံျပဳထားပါသည္။ 
ယင္းခ်ဥ္းကပ္ပံုနည္းလမ္းသည ္ အေျခအေန ႏွင့/္သုိ႔မဟုတ ္ ပတ္ဝန္းက်င္အား ေျပာင္းလဲလုိက္လွ်င ္ လူမ်ား၏ 
အျပဳအမ ူအထူးသျဖင္ ့ရာဇဝတ္မႈအျပဳအမူမ်ားကုိပါ ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္ဟူေသာ စိတ္ကူးအေပၚ အေျခခံထားသည္။ 
29 ရဲမ်ား၊ ၿမိဳ႕ျပေဒသ စီမံခန္႔ခြဲသူမ်ားႏွင့ ္ရာဇဝတ္သားမ်ား၏ အျပဳအမူမ်ားအေပၚ လႊမ္းမိုးႏိုင္သူမ်ား ဥပမာ- မိဘ 
မ်ားႏွင့ ္လူမႈေရးဝန္ထမ္းမ်ား အၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လွ်င ္အထိေရာက္ဆံုးျဖစေ္ပလိမ္မ့ည္။ 30

ကင္းေထာက္မႈပမာဏ (တရားဝင ္သို႔မဟုတ ္အလြတ္သေဘာ) တုိးျမႇင့္ရန္မွာ အသံုးျပဳႏိုင္သည္ ့အေျခအေနဆုိင္ရာ 
ရာဇဝတ္မႈကာကြယ္သည့္ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ဥပမာအေနျဖင့ ္ အလြတ္သေဘာ ကင္းေထာက္မႈတြင ္
အစားအေသာက္ဆုိင္မ်ားမ ွ မန္ေနဂ်ာမ်ား၊ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့ ္ လံုၿခံဳေရးအေစာင့္မ်ားအား 
ေမးျမန္းျခင္းတုိ႔ပါဝင္ၿပီး ၄င္းတုိ႔ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ ေဒသမ်ားတြင ္မူးယစ္ေဆးအသံုးျပဳမႈမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ရန ္ကူညီႏိုင္သည္။ 
တရားဝင္ကင္းေထာက္မႈတြင ္ ရဲမ်ားမ ွ CCTV မ်ား အသံုးျပဳျခင္းႏွင့ ္ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားျခင္းမ်ားအတြက ္
အသံုးျပဳေသာ လက္ကုိင္ဖုန္းမ်ားအား ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းတုိ႔ျဖစ္သည္။ 

အျခားအေျခအေနဆုိင္ရာ နည္းလမ္းမွာ ဝယ္ယူသူမ်ားႏွင့ ္ ေရာင္းခ်သူမ်ားမွ မူးယစ္ေဆးဝါးေစ်းကြက္ကို ု
လြယ္လင့္တကူ လက္လွမ္းမွီႏုုိင္ျခင္းကို ုေလွ်ာ့ခ်ရန ္ျဖစ္သည္။ ယင္းေနရာမ်ား၏ လြယ္လင့္တကူ လက္လွမ္းမီႏုုိင္ 
ျခင္းမွာ အလြယ္တကူဝင္ေရာက္ႏိုင္မႈ၊ လမ္းမ်ားေပၚတြင္ ရရွိႏုုိင္မႈႏွင့္ လူသူအမ်ား၏ မ်က္ကြယ္ျဖစ္ေနျခင္း စသည့္ 
အခ်က္မ်ားေပၚတြင ္ မူတည္ပါသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ အခ်က္မ်ားအား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းျဖင္ ့ ဝယ္သူမ်ားႏွင့ ္
ေရာင္းသူမ်ားမွ ထိုေနရာမ်ားအား သြားေရာက္လိုုမႈ နည္းပါးေအာင္ လုုပ္ေဆာင္ႏုုိင္သည္။ ဥပမာအားျဖင့ ္သစ္ရိပ္ 
မ်ား၊ နံရံမ်ားႏွင့ ္အျခားေသာ မူးယစ္ေဆးဝါးေရာင္းဝယ္မႈႏွင့္ တရားမဝင္လႈပ္ရွားမႈမ်ားကိုု အကာအကြယ္ျပဳေပးသည့္ 
အရာမ်ားအား ဖယ္ရွားျခင္းတုိ႔ ျဖစ္သည္။ ယင္းခ်ဥ္းကပ္ပံုနည္းလမ္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
ကု ိအေျခအေနအရ ရာဇဝတ္မႈမ်ားအား ကာကြယ္သည့္နည္းလမ္း (၂၅)မ်ဳိး အပါအဝင ္ကမာၻ႕ကုလသမဂၢ၏ ၿမိဳ႕ျပ 
ေဒသမ်ားအား ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ွဳျခင္း လက္စြဲစာအုပ ္အခန္း (၃) တြင ္ေတြ႕ႏိုင္သည္။ 31

ေဒသတြင္း မူးယစ္ေဆးဝါး ေစ်းကြက္မ်ားကိ ုေရတိုအတြက္သာ တားဆီးမႈ ျပဳလုပ္ႏိုင္ဟန္ရွိသည္။ သုိ႔ေသာ ္ဥပေဒ 
အရ အေရးယူမႈသက္သက္ျဖင့ ္၄င္းတုိ႔အား အဆံုုုးတိုုငဖ္ယ္ရွားႏိုငေ္ခ်မရွေိပ။ ေအာက္ေျခအဆင့္ အေရးယူမႈဆုိင္ရာ 
နည္းလမ္းမ်ားကိုု မူးယစ္ေဆးဝါးကာကြယ္မႈႏွင့္ ကုသမႈအထ ိ က်ယ္ျပန္႔ေသာ နည္းဗ်ဴဟာ၏ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္း 
အေနျဖင့ ္ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္ေစပါမူ မူးယစ္ေဆးအႏၲရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္သည့္ ေရရွည္သက္ေရာက္မႈမ်ား ရရွိလာ 
ႏုုိင္မည္ဟုု သုုေတသနမ်ားမ ွေဖာ္ျပထားပါသည္။

28 Home Office, An Evaluation of the Government’s Drug Strategy 2010. (London, Home Office, 2017). Available 
at: https://www.gov.uk/government/policies/drug-misuse-and-dependency.
29 Mark Edmunds et al., Tackling Local Drug Markets. (London: Home Office Police Research Group, 1996).
30 UNODC and UN-HABITAT, Introductory Handbook on Policing Urban Space. (Vienna:  United Nations Office 
on Drugs and Crime and United Nations Human Settlements Programme, 2011).
31 Ibid
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၃.၂.၃။ အဂတိလိုက္စားမႈ 

မူးယစ္ေဆးထုတ္လုပ္မႈအဆင့္ဆင့္၏ တစ္ဆင့္စီတြင ္အဂတိလုိ္က္စားမႈမ်ား ျဖစ္ပြားရန ္အခြင့္အလမ္းမ်ားရွိသည္။ 
ထုတ္လုပ္မႈအဆင့္တြင ္စုိက္ပ်ဳိးသူမ်ားမ ွမူးယစ္ေဆးဝါးစိုုက္ပ်ိဳးမႈ တိုုက္ဖ်က္ေရးအဖြဲ႕မ်ားအား လာဘ္ေပးျခင္းမ်ား 
ျပဳလုုပ္ႏိုင္သည္။ ထုတ္လုပ္သူမ်ားမ ွ တရားသူႀကီးမ်ားႏွင့ ္ ရဲအရာရိွမ်ားအား လာဘ္ေပးႏိုင္ၿပီး အေျမာက္အမ်ား 
ထုတ္လုပ္သူမ်ားမ ွဓါတုပစၥည္းမ်ားကုမၸဏီမ်ားမ ွဝန္ထမ္းမ်ားအား ေငြေပးျခင္းျဖင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးထုုတ္လုုပ္ရာတြင္ 
အသံုုးျပဳႏုုိင္သည့္ ဓာတုုပစၥည္းမ်ားကိုု လက္ဝယ္ရယူႏုုိင္သည္။ ထုတ္လုပ္မႈေနွာင္းပုိင္းအဆင့္မ်ားတြင ္ကုန္ကူးသူ 
မ်ားမ ွအေကာက္ခြန္အရာရွိမ်ားအား လာဘ္ေပးၿပီး သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးအဖြဲ႕မ်ား၏ အားနည္းခ်က္မ်ားကု ိအခြင့္ 
ေကာင္းယူ၍ အသုုံးခ်ႏုုိင္သည္္။ သုုံးစြဲသူမ်ားအဆင့္တြင ္မူးယစ္ေဆးအသံုးျပဳသူမ်ားသည ္အဂတိလုိက္စားေသာ 
ဆရာဝန္မ်ားႏွင့ ္ေဆးဝါးေရာင္းခ်သူမ်ားမ ွမူးယစ္ေဆးရရွိႏိုင္သည္။ 32

Transnational Institute ၏ သုုေတသနတစ္ရပ္အရ ျမန္မာျပည္တြင္ လုုပ္ထံုုးလုုပ္နည္းအဆင့္ဆင့္ရွိ ပါဝင္ 
ပတ္သက္သူမ်ားမွ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈမ်ား လုုပ္ေဆာင္ၾကၿပီး ထုုိသိုု႔ေသာ အဂတိလုုိက္စားမႈမ်ားသည္ ျမန္မာ 
ႏုုိင္ငံ၏ ရာဇဝတ္မႈတရားဥပေဒစနစ္၏ တစိတ္တပိုုင္းအေနျဖင့္ တည္ရွိေနသည္။ အထူးသျဖင့္ ရန္ကုုန္ႏွင့္ လား႐ွိဳး 
ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈမ်ားသည္ အျဖစ္မ်ားၿပီး လုုပ္ထံုုးလုုပ္နည္းမ်ား၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုုင္းအေနျဖင့္ပင္ 
သတ္မွတ္ထားၾကသည္။ 33 ရဲမ်ားအား လာဘ္ေပးျခင္းသည္ ဖမ္းဆီးခံရျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးသည္။ ဓာတ္ခြဲခန္း 
ဝန္ထမ္းအား လာဘ္ေပးလွ်င ္ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးသည့္အခါတြင္ မူးယစ္ေဆးသံုုးစြဲထားျခင္း မထင္ရွားေအာင္ လုုပ္ေပး 
ႏုုိင္သည္။ တရားသူႀကီးမ်ား လာဘ္ေပးလွ်င ္ ျပစ္ဒဏ္ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊ ေထာင္ဝန္ထမ္းမ်ားအား လာဘ္ေပးလွ်င ္
သက္ေတာင့္သက္သာရွိေသာ ေထာင္အခန္း၊ ေထာင္ထဲတြင ္ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာ အစားအေသာက ္ သုိ႔မဟုတ ္
အလုပ္မ်ား စီစဥ္ေပးႏိုင္သည္။ ရဲမ်ားႏွင့ ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေသာ သတင္းေပးမ်ားသည္လညး ္ လာဘ္စားမႈ၏ 
တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းကု ိခံစားရသည္ဟု ျပန္လည္ေျဖၾကားသူအခ်ိဳ႕မွ ေျပာဆုိခဲ့ပါသည္။ မိသားစုေနာက္ခံအေျခအေန 
သည ္ျပစ္ဒဏ္က်ခံရမႈႏွင့ ္ ေထာင္တြင္း ဆက္ဆံခံရမႈအတြက ္ဆံုးျဖတ္ေပးေသာ အေရးႀကီးသည့ ္အခ်က္ျဖစ္သည္။

ကမာၻ႕ဘဏ္မ ွ ျပဳလုပ္ထားေသာ သုေတသနအရ အဂတိလုိက္စားမႈသည ္ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအား ေလ်ာ့နည္း 
ေစၿပီး ဆင္းရဲမြဲေတမႈအား အျမစ္တြယ္ေစသည္။34 ယင္းသည ္မူးယစ္ေဆးဝါးအေျချပဳ စီးပြားေရးက႑ႀကီးတစ္ခုဟ ု
ဆိုလွ်င္ပင ္ပိုမိုမွန္ကန္ေပမည္။ အဂတိလုိက္စားမႈရွိေသာ တရားမွ်တမႈစနစ္ႏွင့ ္ေငြေၾကးခဝါခ်သည့္ မူးယစ္ေဆးဝါး 
စီးပြားေရးမ်ားရွိေနသည့္အတြက ္ျပည္ပအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္နွံမႈမ်ားအား ျပဳလုပ္ရန ္သုိ႔မဟုတ ္တုိးျမႇင့္ 
ရန ္မျဖစ္ႏိုင္ေပ။ အဂတိလုိက္စားမႈသည ္ႏိုင္ငံတကာေငြေၾကးရန္ပုံေငြအဖြဲ႕ IMF ၏ သုေတသန ေဖာ္ျပခ်က္အရ 
ဝင္ေငြမညီမွ်မႈပမာဏကု ိတိုးပြားလာေစသည္ဟု ဆိုထားသည္။ ဝင္ေငြမညီမွ်မႈပမာဏ ျမင့္မားျခင္းသည ္မူးယစ္ 
ေဆးကုန္သြယ္ျခင္းႏွင့ ္ အဂတိလိုက္စားမႈကု ိ အားေပးသည္။ အမွန္စင္စစ ္ မူးယစ္ေဆးဝါးလုပ္ငန္းသည ္ ဝင္ေငြ 
မညီမွ်မႈကု ိဆက္လက္ရွိေစႏိုင္ၿပီး ပုိမုိဆုိးရြားလာေစသည္။ ထုိမွတစ္ဖန ္မူးယစ္ေဆးထုတ္လုပ္မႈႏွင့ ္ကုန္သြယ္မႈမ်ား 
တုိးခ်ဲ႕ျခင္းအား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။

32 United Nations Office on Drugs and Crime, World Drug Report 2017. (Vienna: UNODC, 2017).
33 Ernestien Jenseema  and Nang Pham Ei Kham N.P.E, Found in the Dark. The Impact of Drug Law Enforcement 
Practices in Myanmar. (Amsterdam: The Transnational Institute, 2016). https://www.tni.org/files/publication-
downloads/drug_policy_briefing_47_found_in_the_dark.pdf
34 UNODC, World Drug Report 2017.
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၄။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ၿမိဳ႕ျပေဒသမ်ားအတြက္ မူးယစ္ထံုထုိင္းေဆး တုိက္ဖ်က္ျခင္း 
ဆုိင္ရာ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ား
 
ယခုက႑သည ္ အထက္ပါေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံတကာအေတြ႕အႀကံဳမ်ားမ ွ သင္ခန္းစာမ်ားေကာက္ႏုတ္ၿပီး  ၿမိဳ႕ျပ 
ေဘးကင္းလံၿုခံဳေရးစမီကံနိ္းတြင ္ပါဝင္ေနေသာ ၿမိဳ႕နယ္(၄)ခအုတြင္း အာရွေဖာင္ေဒးရငွ္းမ ွျပနလ္ညသ္ံုးသပခ္်ကမ္်ား 
ၿမဳိ႕ျပေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး ကိစၥရပ္မ်ားအား တံု႔ျပန္ရာတြင ္ စဥ္းစားႏိုင္သည့္အရာမ်ားကိ ု တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းအျဖစ ္ 
ထည့္သြင္းေဖာ္ျပသြားပါမည္။  

၄.၁။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေျခအေန

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေျခအေနသည ္Transnational Institute. 35 မ ွအႏွစ္ခ်ဳပ္ျပခဲ့သည့္အတုိင္း စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာ ရွိေန 
ပါသည္။ အေရွ႕ေတာင္အာရွ၏ ‘ေရႊႀတိဂ’ံ တြင္ 36 တည္ရွိေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသည ္ အာဖဂန္နစၥတန္ၿပီးလွ်င ္
ကမာၻ႕ဒုတိယအႀကီးဆံုး ဘိန္းထုတ္လုပ္သည့္ႏုုိင္ငံျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင ္ စုိက္ပ်ဳိးေသာ ဘိန္းပင္မ်ားမွာ 
ေဒသတြင္း အထူးသျဖင္ ့ေတာင္ထူထပ္ေသာ တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင ္႐ိုးရာႏွင့ ္ေဆးဝါးအရ အသံုးျပဳၾကသည္။ 
သုိ႔ေသာ ္ဘိန္းပင္အမ်ားစုမွာ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္ႏွင့ ္ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားသုိ႔ တင္ပုိ႔ရန ္အထူးသျဖင္ ့တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသုိ႔ 
တင္ပုိ႔ ရန ္ ပုိမုိအႏၲရာယ္မ်ားေသာပံုစ ံ ဘိန္းျဖဴ (ဟီ႐ုိအင္း)အျဖစ ္ ေျပာင္းလဲၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည ္
စိတ္ႂကြေဆးပံုစ ံေဆးဝါးမ်ား (ATS) ထုတ္လုပ္တင္ပုိ႔သည့္အတြက ္ႏိုင္ငံတကာမ ွေစာင့္ၾကည့္မႈကိုု ခံေနရသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံအစုိးရမ ွမၾကာေသးမီက ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားအရ ႏိုင္ငံတြင္း မူးယစ္ေဆးထုိးသြင္းသည့္ အေရအတြက္မွာ 
၈၃,ဝဝဝ ခန္႔ 37 ေဖာျ္ပေသာ္လည္း ယင္းမွာ ေလွ်ာ့တြက္ျခင္းသာ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ မူးယစ္ေဆးစြဲေနသူမ်ားအား 
ကူညီေပးေနေသာ NGO မ်ားႏွင့္ UN အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ စစ္တမ္းေကာက္ယူခ်က္မ်ားအရ ႏိုင္ငအံတြင္းတြင ္
မူးယစ္ေဆးအသံုးျပဳသ ူ၃ဝဝ,ဝဝဝ ခန္႔ 38 ရွိႏိုင္ေၾကာင္း ေဖာျ္ပေနသည္။ ဘိ္န္းျဖဴထုိးသည့္သူမ်ား အေရအတြက္မွာ 
အထူးသျဖင္ ့ ႏိုင္ငံ၏ ေျမာက္ပုိင္းေဒသမ်ားျဖစ္သည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့ ္ ရွမ္းျပည္နယ္တုိ႔တြင ္ အမ်ားဆံုုးရွိၾက 
သည္။ ထုိ႔ျပင ္စစ္ကုိင္းတုိင္းႏွင့ ္မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးတုိ႔တြင ္မူးယစ္ေဆးထုိးသြင္းသူ မ်ားစြာရွိပါသည္။ 

၂ဝဝဝ ခုနွစ္တြင ္HIV/AIDS ျဖစ္ပြားမႈႏႈန္းမွာ မူးယစ္ေဆးထုိးသြင္းသူမ်ားတြင ္၆၃% ျဖစ္ၿပီး ယင္းမွာ အျခားေသာ 
အဓိကလူအုပ္စုမ်ားျဖစ္ေသာ လိင္လုပ္သားမ်ားႏွင့ ္လိင္တူဆက္ဆံသူမ်ားတြင ္ ျဖစ္ပြားမႈႏႈန္းထက ္အလြန္မ်ားေန 
သည္။ မသန္႔ရွင္းေသာ ေဆးထုိးအပ္မ်ားႏွင့ ္ အျခားေသာ ထုိးသြင္းသည့္ကိရိယာမ်ားသည ္ ယင္းလူအုပ္စုတြင ္
HIV/ AIDS ျဖစ္မႈႏႈန္း ျမင့္မားေစသည့ ္အဓိကအေၾကာင္းရင္းျဖစ္သည္။ ၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္တြင ္HIV ကူးစက္ျပန္႔ႏွံ႔မႈမ်ား 
စိုုးရိမ္စရာအေနအထားျဖစ္လာျခင္းကိုု တံုု႔ျပန္သည့္အေနျဖင့္ NGOs မ်ားမ ွေဆးထုိးအပ္ႏွင့ ္ ႁပြန္မ်ား လဲလွယ္ေပး 
သည္ ့ စီမံကိန္းမ်ားပါဝင္ေသာ အႏၲရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ား စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သည္။ 
ေနာက္ပုိင္းတြင ္ျမန္မာအစုိးရမ ွမက္သက္ဒုန္း methadone ျဖင္ ့ထိန္းသိမ္းကုသမႈအား လက္လွမ္းမီေစရန ္စတင္ 
ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ယင္းၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည ္မူးယစ္ေဆးထုိးသြင္းသူမ်ားတြင ္HIV ေရာဂါပိုးကူးစက္ 
ႏႈန္း တျဖည္းျဖည္းေလ်ာ့က်ေစခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္မ ွ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ ၂၃.၁% ႏႈန္းထ ိ က်ဆင္းခဲ့ပါသည္။ 
သုိ႔ေသာ္လည္း မၾကာေသးမီက ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားအရ မတူညီေသာနည္းလမ္းေပၚ အေျခခံ၍ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင ္
ကူးစက္မႈႏႈန္းမွာ ၂၈.၃% ျဖစ္ေနၿပီး ထုိသုိ႔ျဖစ္ရျခင္းအေၾကာင္းအရင္းမ်ား၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသမွာ ေဘးအႏၲရာယ္ 

35 Jenseema and Kham, Found in the Dark, 2016.
36 ထိုုေဝါဟာရသည္ ျမန္မာႏုုိင္ငံေျမာက္ပိုုင္း၊ လာအိုုႏုုိင္ငံႏွင့္ ထိုုင္းႏုုိ္င္ငံမွေနရာမ်ားအပါအဝင္ အေရွ႕ေတာင္အာရွရွိ ဘိန္းစိုုက္ပ်ိဳး 
သည့္ အဓိကေနရာမ်ားကိုု ရည္ညႊန္းျခင္းျဖစ္သည္။
37 Jenseema and Kham, Found in the Dark, 2016.
38 US Department of State, Country Report, Burma, Bureau of International Narcotics and Law Enforcement 
Affairs, International Narcotics Control Strategy Report, 2015. http://www.state.gov/j/inl/rls/nrcrpt/2015/
vol1/238952.htm
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ေလွ်ာ့ခ်မႈ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား လက္လွမ္းမီမႈ ေႏွာင့္ေႏွးေစသည့္ ေဒသတြင္း တရားဥပေဒအရအေရးယူမႈ 
အစီအမံမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 39

ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တြင ္လုိအပ္ေသာ တုံ႔ျပန္မႈမွာ ေဒသတြင္း မူးယစ္ေဆးဝါးေစ်းကြက္မ်ားဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင ္
အဓိက ဦးစားေပးရဟန္ရွိသည္။ သုေတသနေလ့လာခ်က္မ်ားအရ ယင္းအဆင့္တြင ္ကာကြယ္မႈႏွင့ ္ကုသမႈသည ္
အျဖစ္ေျမာက္ဆံုုးေသာ လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖစ္သည္။ ေအာက္ေျခအဆင္ ့ ဥပေဒအရ အေရးယူမႈမ်ားသည ္ မူးယစ္ 
ေဆးဝါး ေစ်းကြကအ္ဆင္အ့မ်ိဳးမိ်ဳးကု ိ ပ်က္ျပားေစႏိုင္ေသာ္လည္း ၎၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားသည ္ ေရရွည္ 
မတည္တံ့ဘဲ အခ်ိန္တုအိတြင္း ေပ်ာက္ကြယ္သြားႏိုင္သည္။ ေစ်းကြက္ထဲမ ွ မူးယစ္ေဆးမ်ား ဖယ္ရွားရန္သာ 
ရည္ရြယ္သည့္ မူးယစ္ေဆးဝါး ဖမ္းဆီးသိမ္းဆည္းျခင္းကဲ့သိုု႔ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွာ လက္ဝယ္ရရွိႏိုင္မႈအေပၚ 
သက္ေရာက္မႈ အလြန္နည္းပါးသည္။ မူးယစ္ေဆးဝါးအႏၲရာယ္ကိုု ေလွ်ာ့ခ်သည့္ အဖက္ဖက္မွျပည့္စံုုေသာ စီမံကိန္း 
တစ္ရပ္တြင္ ရဲမ်ားႏွင့ ္က်န္းမာေရး၊ ျပည္တြင္းအစုိးရႏွင့ ္NGO မ်ားမွ မိတ္ဖကအ္ဖြဲ႕အစည္းမ်ားအျဖစ ္ပါဝင္မွသာ 
ဥပေဒအရ အေရးယူျခင္းမ်ားသည္ ထိေရာက္မႈရွိႏုုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ ဖမ္းဆီးၿပီးေနာက္ပုိင္း မူးယစ္ေဆးဝါးအတြက္ 
ကုသမႈ ရရွိႏိုင္မွသာ ထိေရာက္မႈရွိပါသည္။ မူးယစ္ေဆးအသံုုးျပဳသူမ်ားကိုု ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းၿပီးေနာက္ပိုုင္းတြင္ 
လည္း ထိေရာက္ေသာကုုသမႈမ်ား ပံ့ပိုုးေပးႏုုိင္မွသာလွ်င္ ထိုုသိုု႔ေသာထိေရာက္မႈ ရရွိႏုုိင္မည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင ္လက္ရွိအေျခအေနအရ မူးယစ္ေဆးကုသမႈႏွင့ ္အႏၲရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၏ လႊမ္းၿခံဳမႈမွာ နည္းေနေသး 
သည္။ ဥပမာအေနျဖင့ ္ USAID ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ မူးယစ္ေဆးထုိးသြင္းသူမ်ားမ ွ၂၂% သာ HIV စမ္းသပ္မႈ 
ျပဳလုပ္ၾကၿပီး အျခားေသာ HIV ကူးစက္ခံရမႈ အႏၲရာယ္ျမင့္ေသာ လူအုပ္စုမ်ားေအာက ္ ေလ်ာန့ည္းေနသည္။ 
ေယဘုယ်အားျဖင့္ အစိုုးရမွေထာက္ပံ့ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏ အရည္အေသြးမွာ နိမ့္က်ၿပီး ေဆးသံုုးစြဲသူ၏ ဆႏၵ 
အေလွ်ာက္မဟုုတ္ဘဲ ေဆးသံုုးစြဲသူမ်ား၏ လိုုအပ္ခ်က္မ်ားကိုုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း မရွိပါ။ 40

ေဆးဝါးကုသမႈက႑ကိ ုအဓိကအားျဖင္ ့မူးယစ္ေဆးအသံုးျပဳသူမ်ားအား ေဆး႐ံုတင္ေဆးျဖတ္ျခင္းကု ိက်န္းမာေရး 
ဝန္ႀကီးဌာနမ ွေထာက္္ပ့ံပါသည္။ 41 မူးယစ္ေဆးအသံုးျပဳသူမ်ားသည ္မွတ္ပံုတင္ၿပီး ရက္သတၱပတ ္၅ပတ္ မ ွ၆ပတ္ 
မွ် ေဆး႐ုံတက ္ေဆးကုသမႈခံယူရသည္။ က်န္းမာေရးဌာနမ်ား (တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင ္၄၆ ခုရွိေသာ) တြင ္မက္သက္ဒုန္း 
ထိန္းသိမ္းကုသမႈကု ိ အစုိးရမ ွ ေထာက္ပံ့ထားသည္ကိ ု ေတြ႕ရွိရသည္။ လူမႈဝန္ထမ္းဝန္ႀကီးဌာနမ ွ ေဆးကုသမႈ 
ခံယူၿပီးေသာ နာတာရွည ္မူးယစ္ေဆးစြဲေနသူမ်ားအတြက ္နာလန္ျပန္ထူေရးစီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန ္
တာဝန္ေပးခံထားရပါသည္။ မူးယစ္ေဆးသုံုးသူမ်ားသည ္ထုိစီမံကိန္းတြင ္အနည္းဆံုး (၆)ပတ ္ပါဝင္ရန ္လိုအပ္ၿပီး 
သိကြ်မ္းသူမ်ားႏွင္ ့တိုင္ပင္၍ လမ္းညႊန္မႈမ်ားရယူျခင္း၊ အားကစား၊ အႏုပညာ/လက္မႈပညာ၊ တရား႐ွဳမွတ္ျခင္းႏွင့ ္
အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းသင္တန္းမ်ား ရရွိၾကသည္။ သုိ႔ေသာ ္ ယင္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည ္ အရည္အေသြးႏွင့ ္
လႊမ္းၿခံဳႏုုိင္မႈတုိ႔တြင ္ကန္႔သတ္မႈမ်ား ရွိေနၿပီး တစ္ခါတစ္ရံတြင ္လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈပင္ မရွဘိဲ ျဖစ္ေနပါသည္။ 

ဥပေဒအရ အေရးယူမႈအတြက ္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ ခ်ဥ္းကပ္ပံုနည္းလမ္းမွာ မူးယစ္ေဆးအသံုးျပဳသူမ်ားထံ 
တြင ္မူးယစ္ေဆး သို႔မဟုတ ္ေဆးထုိးႁပြန္ကဲ့သုိ႔ ကိရိယာမ်ား ရွာေဖြျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 42 ရဲမ်ားသည ္မူးယစ္ေဆးထုိးသူ 
မ်ား စုေဝးကာ ေဆးသံုးတတ္သည့္ေနရာမ်ားႏွင့ ္ မူးယစ္ေဆးဝါးေရာင္းခ်သည့္ေနရာမ်ားသုိ႔ ၎တိုု႔အား သတင္း 
ေပးသူမ်ားမွ ေခၚေဆာငသ္ြားေစသည္။ ယင္းသတင္းေပးသူအမ်ားစုမွာ မူးယစ္ေဆးသံုးသူမ်ား သို႔မဟုတ ္ယခင္က 
ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရဖူးေသာ အေသးစားမူးယစ္ေဆးေရာင္းခ်သူမ်ား ျဖစ္ေလ့ရွိသည္။ ဖမ္းဆီးမႈအမ်ားစုမွာ ယင္းသတင္း 
ေပးမ်ား၏ အကူအညီျဖင့္သာ ျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ မူးယစ္ေဆးသံုးသူတစ္ဦး အဖမ္းခံရသည္ႏွင့ ္ ရဲစခန္းသုိ႔ 
ေခၚေဆာင္သြားၿပီး က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနမ ွဝန္ထမ္းတစ္ဦး၏ ဆီးနမူနာယူကာ ဘိန္းျဖဴ၊ ATS ၊ ေဆးေျခာက္ႏွင့ ္
39 Jenseema and Kham, Found in the Dark, 2016.
40 Jenseema and Kham, Found in the Dark, 2016.
41 ibid
42 ibid
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အရက္တုိ႔ ပါ၊ မပါ စစ္ေဆးပါသည္။ ဆီးအေျဖတြင္ မူးယစ္ေဆးသံုုးစြဲထားျခင္းရွိသည္ဟုု စစ္ေဆးေတြ႕ရွိျခင္းမရွိေသာ 
သူမ်ားႏွင့ ္အျခားေသာ မူးယစ္ေဆးမ်ား၊ ေဆးထုိးအပ္ႏွင့ ္ပဲနယ္စလင္ပုလင္းအလြတ္မ်ား လက္ဝယ္မေတြ႕ရွိေသာ 
သူမ်ားကု ိျပန္လႊတ္ေပးသည္။ ဆီးအေျဖေတြ႕ေသာ သို႔မဟုတ ္မူးယစ္ေဆးႏွင့ ္ဆက္စပပ္စၥည္းကိရိယာမ်ားေတြ႕ရွိ
ပါက အခ်ဳပ္ခန္းထဲထည့္ၿပီး အမႈဖြင့္ထားသည္။ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင္ ့ပတ္သက္၍ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သည္ဟ ုသံသယရွိသူ 
မ်ားသည္ အာမခံျဖင္ ့လြတ္ခြင့္မရဘဲ တရားမရင္ဆုိင္ခင္ကာလမွာ (၂) ႏွစ္မွ် ၾကာသည္အထိ ထိန္းသိမ္းခံရႏုိ္င္သည္။ 

Transnational Institute ၏ သုေတသနအရ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မူးယစ္ေစသည့္ေဆးဝါး တုိက္ဖ်က္သည္ ့ခ်ဥ္းကပ္ပံုမွာ 
မူးယစ္ေဆးသံုးသူမ်ားအား ဖမ္းဆီးျခင္း၊ တရားစြဲဆိုျခင္းႏွင္ ့ေထာင္ဒဏ္ေပးျခင္းတုိ႔ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနၿပီး ယင္း 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည ္ေရရွည ္မူးယစ္ေဆးမ ွအႏၲရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ရာတြင ္ထိေရာက္မႈအလြန္နည္းပါးသညဟ္ုု ဆိုုထား 
ပါသည။္ ကန္႔သတ္မႈရွိေသာ ေဆးကုသမႈသည္လည္း မူးယစ္ေဆးအသံုးျပဳသူတစ္ဦးစီ၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကု ိ
အေလးအနက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားျခင္း မရွိေပ။ ေဒသတြင္းအဆင့္တြင္လည္း ယင္းခ်ဥ္းကပ္ပံုႏွစ္မ်ဳိးၾကားတြင ္
ဆက္စပ္ေဆာင္ရြက္မႈ နည္းေနဟန္ရွိသည္။ 

သုိ႔ေသာ ္ယင္း Transnational Institute သုေတသနမ ွေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ သုေတသနျပဳလုပ္စဥ္တြင ္မႏၲေလး 
တုိင္းေဒသႀကီးမ ွအခ်ဳိ႕အစိတ္အပ္ုိင္းမ်ားတြင ္ရဲမ်ားသည ္လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ 
ေနၿပီး ေဆးကုသမႈခံယူေနေသာ မူးယစ္ေဆးအသံုးျပဳသူမ်ားအား ဖမ္းဆီးျခင္း သုိ႔မဟုတ ္ေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမ်ား မျပဳ 
လုပ္ေတာ့ေပ။ ၿမိဳ႕ျပေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးစီမံကိန္းမ်ားအတြက ္ၿမိဳ႕နယ ္(၄) ခုမ ွလူအမ်ားႀကံဳေနရေသာ မူးယစ္ေဆး 
ျပႆနာမ်ားကု ိပုိမိုထိေရာက္စြာ တုံ႔ျပန္ႏိုင္ရန ္ရဲမ်ား၊ က်န္းမာေရးႏွင့ ္လူမႈေရးဝန္ေဆာင္မႈေပးသည္ ့အဖြဲ႕အစည္း 
မ်ားႏွင့္ ္ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည့ ္အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာ ရွိေနဟန္ ေတြ႕ရွိရသည္။

၄.၂။ အႀကံျပဳထားသည့္ ေရွ႕ဆက္လုုပ္ေဆာင္ႏုုိင္မည့္ လုုပ္ငန္းမ်ား

အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ သက္ေသသာဓကမ်ားေပၚ အေျခခံ၍ ယခုက႑တြင ္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ရွ ိမူးယစ္ေဆးဝါး 
အသံုးျပဳမႈႏွင့ ္ေရာင္းလုိ အားဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကိုု ကိုုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ အသံုုးျပဳႏုုိင္သည့္ နည္းလမ္းအဆင့္ဆင့္ကိုု 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။

(က) ရဲ၊ ေဒသႏၲရအစိုုးရ၊ က်န္းမာေရး၊ လူမႈဖူလံုုေရး၊ ပညာေရးနွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးတုုိက္ဖ်က္ေရးတြင္ ကြ်မ္းက်င္ 
သည့္ အန္ဂ်ီအိုု အဖြဲ႕အစည္းမ်ားေသာ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ‘ မူးယစ္ေဆးဆုုိင္ရာ လုုပ္ေဆာင္ခ်က္’ မိတ္ဖက္ 
လုုပ္ငန္းတစ္ခုု ဖြဲ႕စည္းပါ။ ယင္းသည ္မရွိမျဖစ္အေရးႀကီးေသာ ၿမိဳ႕ျပေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးက႑အတြက ္ဌာန 
ဆုိင္ရာအခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းလုုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့ ္ မူဝါဒ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား 43 အားေကာင္းေစရန ္
ကညူီေပးပါလမိ္မ့ည္။ (မတိဖ္ကမ္်ားႏငွ့ ္ဌာနဆုငိရ္ာမ်ား ပူးေပါင္းေဆာငရ္ြက္ျခင္း၏ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားအတြက္ 
၂ဝ၁၇ ခုႏွစ ္အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း၏ ရာဇဝတ္မႈ ကာကြယ္ျခင္းဆိုင္ရာ ေနာက္ခံစာတမ္းအား ဖတ္႐ွဳေလ့လာႏိုင္ 
သည)္။  44

(ခ) မိတ္ဖက္အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန ္အေထာက္အပံ့ေပးျခင္း။ 

 • ေဒသတြင္း မူးယစ္ေဆးျပႆနာမ်ား အက်ဥ္းျပဳစုုျခင္းႏွင့ ္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား အၿပီးသတ္ဆန္းစစ္မႈ 
ျပဳလုပ္ပါ။ ယင္းသည ္မူးယစ္ေဆးႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ ျပႆနာမ်ားအား ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရန ္လုိအပ္ 
သည္ ့လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက ္အသံုးျပဳႏိုင္သည္။

 • မူးယစ္ေဆးဝါးကာကြယ္ျခင္း၊ ကုသျခင္းႏွင့ ္ အေရးယူမႈတို႔အား လႊမ္းၿခံဳထားသည့ ္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား 

43 အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း ၿမိဳ႕ျပလံုုၿခံဳေရးစီမံကိန္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုုျဖစ္။
44 Stephen Otter, Urban Safety Project Crime Prevention Background Paper. (Yangon: The Asia Foundation, 
2017).
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ပါဝင္ေသာ မူးယစ္ေဆးဝါး ဆုိင္ရာ လုပ္ေဆာင္ရမည္ ့အစီအစဥ/္ စီမံကိန္းတစ္ခုကိ ုေရးဆြဲပါ။ ထုိစီမံကိန္း 
တြင ္ တာဝန္ယူမႈမ်ား၊ အခ်ိန္ကာလမ်ားႏွင့ ္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္ ့ ရလဒ္မ်ား ရွင္းလင္းစြာ သတ္မွတ္ 
ေဖာ္ထုတ္ထားသင့္သည္။

 • ျပန္လည္သံုးသပ္မႈအတြက ္နည္းလမ္းတစ္ခ ုတည္ေဆာက္ပါ။ 

(ဂ) မူးယစ္ေဆးဆုိင္ရာ လုပ္ေဆာင္မႈ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕သည ္ အလ်ဥ္းသင့္ပါက ယခင္က ထိေရာက္မႈရွိသည္ဟုု 
သံုးသပ္ယူဆထားသည့္ နည္းလမ္းမ်ားကိုု အသံုုးျပဳႏုုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ယခုအစီရင္ခံစာ အခန္း(၃)
တြင ္ပါဝင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည ္ထိုုသုုိ႔ေသာ နည္းလမ္းမ်ားကိုု သိရွိေစရန္ အေထာက္အကူ 
ေပးပါလိမ့္မည္။

(ဃ) နည္းဗ်ဴဟာတစ္ခုျဖစ္ေပၚလာရန ္လုပ္ေဆာငရ္န္္ လ်ာထားခ်က္မ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ႏွင့ ္ယင္း 
လုုပ္ငန္းမ်ားအား ျပန္လည္သံုးသပ္ႏိုင္ရန ္သင့္ေတာ္ေသာ ဗဟုသုတႏွင့ ္ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားရွိသည့ ္အႀကံျပဳႏိုင္ 
သည္ ့ပညာရွင္မ်ားႏွင္ ့အုပ္စုတစ္ခုဖြဲ႕ပါ။ 

(င) ေအာက္ေဖာ္ျပပါ တည္ေဆာက္ပံုအရ အေျခခံအခ်က္မ်ားအား အသံုးျပဳ၍ အစီရင္ခံပါ - 
 • အေထာက္အကူျဖစ္ေစေသာ မူဝါဒ ႏွင့ ္ဥပေဒ မူေဘာင္တစ္ခ ု

 • သိပၸံနည္းက်ေသာ သက္ေသသာဓက ႏွင့ ္သုေတသန 

 • ပါဝင္ပတ္သက္ေသာ က႑မ်ား ႏွင့ ္အဆင့္ဆင္ ့(ႏိုင္ငံေတာ္၊ ျပည္နယ/္တုိင္း ႏွင့ ္စည္ပင/္ေဒသတြင္း) 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ 

 • မူဝါဒေရးဆြဲသူမ်ား ႏွင္ ့ေလ့က်င့္မည့္သူမ်ားအား သင္တန္း ႏွင့္

 • အရင္းအျမစ္မ်ား လံုေလာက္ေအာင္ေပးမည္ ့တစိုုက္မတ္မတ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း ႏွင့ ္ေရရွည္တည္တံ့ေသာ 
စနစ္တစ္ခ ုျဖစ္ေစရန ္45

၄.၂.၁။ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ မူးယစ္ထံုထုိင္းေဆးမ်ားအား တုိက္ဖ်က္သည့္ စီမံကိန္း/ အစီအစဥ္မ်ား 
ဆုိင္ရာ လုပ္ေဆာင္မႈ သာဓကမ်ား။

ယခုအစီရင္ခံ၏ ေအာက္ပါအပုိင္းတြင ္ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခု၏ မူးယစ္ေဆးျပႆနာမ်ားကု ိကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္းစီမံကိန္း
တြင ္ ပါဝင္သင့္သည္မ်ားကု ိ သက္ေသ၊ သာဓကမ်ားေပၚအေျခခံထားသည္ ့ ခ်ဥ္းကပ္ပံုနည္းလမ္းမ်ား ထည့္သြင္း 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။ စီမံကိန္းတစ္ခုသည ္ေဒသတြင္း အၿပီးသတ္ထားသည္ ့လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္အရ ဆန္းစစ္ခ်က္ 
မ်ားအေပၚတြင ္ အေျခခံသင့္သည္။ ယခုတင္ျပခ်က္မ်ားမွာ သာဓကေကာင္းမ်ား အျဖစ္ျမင္ႏိုင္ရန္အတြက္သာ 
ရည္ရြယ္ေဖာ္ျပေပးျခင္းသာ ျဖစ္သည္။

ကာကြယ္ျခင္း 

• မိခင္မ်ားအား တတ္ကြ်မ္းသည့ ္ က်န္းမာေရးလုပ္သားမ်ားမ ွ ထိုုမိခင္မ်ား မေမြးခင္ႏွင့ ္ ၎တိုု႔၏ ကေလး 
(၁)ႏွစ္ ေအာက္အရြယတ္ြင္ သြားေရာက္ၾကည့္ရႈျခင္း။

• မူလတန္းႏွင့ ္ အလယ္တန္းအဆင္ ့ ေက်ာင္းမ်ားရွ ိ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ မူးယစ္ေဆးအသံုးျပဳရန ္ လူမႈေရး 
ဆိုင္ရာ ဖိအားေပးမႈကိ ုဆန္႔က်င္ႏုိင္ေစသည္ ့တစ္ကုိယ္ရည္ႏွင့ ္လူမႈေရးဆုိင္ရာ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေစ 
ရန ္တတ္ကြ်မ္းသည္ ့ဝန္ထမ္းမ်ားမ ွဆရာ/မ မ်ားအား ေထာက္ပံ့ေပးရန္။ 

45 EMDCA, European drug prevention, 2011.
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ကုသမႈခံယူျခင္း

(ေဆးဝါးကုသမႈသည ္အလြန္အဆင့္ျမင္ ့အထူးျပဳဘာသာရပ္ျဖစ္ၿပီး အစီအစဥ္တစ္ခုစီမွာ လုိအပ္ေသာ ဗဟုသုတ 
ႏွင့ ္ကြ်မ္းက်င္မႈရွိသူမွသာ ေရးသင့္ပါသည္။ (ေအာက္ပါစာရင္းမွာ ပံုေဖာ္ရန္အတြက ္ရည္ညႊန္းထားပါသည)္။

• မူးယစ္ေဆးအသံုးျပဳသူမ်ားအတြက ္အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ ထိန္းသိမ္းထားျခင္းထက္စာလွ်င္ အျခားေသာ 
ေဆးကုသမႈခံယူႏိုင္ေစသည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကိုု ရာဇဝတ္ တရားဥပေဒစနစ္တြင္ ဖန္တီးေပးရန ္ လိုအပ္ 
သည္။

• (တစ္ဦးခ်င္း၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကု ိ ဦးစားေပးေသာ)  မိိမိဆႏၵအရ ေဆးကုသမႈဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား 
မူးယစ္ေဆးအသံုးျပဳသူမ်ားအတြက ္လက္လွမ္းမီေအာင္ ေဆာင္ရြက္ပါ။ ယင္းသည ္မူးယစ္ေဆးဝါး အသံုးျပဳမႈ 
ျမင့္ေသာ ႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင ္ ရပ/္ေက်းမ်ားမ ွ မက္သက္ဒုန္း ႏွင့ ္ ေရရွည္ေဆးဝါးအကူညီပါေသာ စိတ္ပိုင္း 
ဆိုင္ရာ ကုသမႈ ႏွင့ ္(သိမႈျဖင္ ့အျပဳအမူပုိင္းဆုိင္ရာ ကုထံုး(CBT)၊ ႏွင့ ္အျခားအေရးေပၚ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား ပါဝင္ 
ေသာ) မူးယစ္ေဆးဝါးအသံုးျပဳျခင္းမ ွေရာဂါေပါင္းခ်ဳပ္မ်ားအတြက ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ တုိ႔ပါဝင္သည္။ 46 47

• ေဒသတြင္း ေဆးထုိးႁပြန္လဲလွယ္ႏိုင္သည့ ္ေနရာမ်ား ထားရွိပါ။
• ဖမ္းဆီးခံရၿပီး ပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းႏွင့ ္ေထာင္က်မည္ ့စုိးရိမ္မႈမရွိဘဲ ေဆးကုသမႈ လက္လွမ္းမီေစရန ္သတ္မွတ္ 

ထားေသာ ေနရာမ်ားတြင ္ မူးယစ္ေဆးဝါးပုိင္ဆု္ိင္မႈအတြက ္ ရဲမ်ားမ ွ ဖမ္းဆီးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား မျပဳလုပ္ပါ 
ဟူေသာ ကတိကဝတ္တုိ႔ ရယူရန္တိ္ု႔ ပါရွိသည္။

ဥပေဒအရ အေရးယူျခင္း 

• ရဲမ်ားမ ွမူးယစ္ေဆးဝါးအသုံးျပဳသူမ်ားအား ဖမ္းဆီးျခင္းမ ွေဒသတြင္း မူးယစ္ေဆးဝါးေရာင္းလုိအား ပ်က္ျပား 
ေစေအာင္ လုုပ္ေဆာင္ျခင္းအျဖစ္ ေျပာင္းလဲေပးရန။္ ယင္းသုိ႔ျပဳလုပ္ရန ္ေထာက္ပံ့မႈကြန္ယက္မ်ားႏွင့ ္စုေပါင္း 
က်ဴးလြန္ေသာ ရာဇဝတ္သားအုပ္စုမ်ားကိုု ခြဲျခားေဖာ္ထုုတ္ေပးႏိုုင္သည္ ့ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ 
သံုုးသပ္မႈမ်ား လုိအပ္ပါသည္။ အခ်က္အလက္မ်ားကိ ု သံုးသပ္မႈမ်ားသည ္ ေဒသတြင္း ေစ်းကြက္ထဲသုိ႔ 
မူးယစ္ေဆးဝါးေထာက္ပံ့ေနသည္ ့ ရာဇဝတ္သားအုပ္စုမ်ားႏွင့ ္ ကြန္ယက္မ်ားအား သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ေပး 
မွသာ ၄င္းတုိ႔အား ဖ်က္ဆီးေပးႏိုင္သည့္အေရးယူမႈမ်ားအတြက ္အသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 

• စုေပါင္းက်ဴးလြန္သည့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ားအား တရားမွ်တမႈရေစျခင္းအျပင ္ရဲမ်ားသည ္ေငြေၾကးခဝါခ်ျခင္း ႏွင့ ္
အဂတိလုိက္စားျခင္းတုိ႔ကု ိ ျဖစ္ေစေသာ ထိုရာဇဝတ္မႈဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းသင့္ 
သည္။ 

• အေျခအေနအရ ရာဇဝတ္မႈကာကြယ္သည့္ နည္းလမ္းမ်ား အသံုးျပဳပါ။ ဥပမာ-မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား ေရာင္းဝယ္ 
သူမ်ားအတြက ္ သက္ေတာင့္သက္သာျဖစ္မႈ ေလ်ာ့နည္းေစရန ္ ကင္းေထာက္မႈ တုိးျမႇင့္ျခင္းႏွင့ ္ ေဒသတြင္း 
မူးယစ္ေဆးေစ်းကြက္မ်ား၏ ႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ပတ္ဝန္းက်င္အား ေျပာင္းလဲေပးရန ္အဆိုျပဳအပ္သည္။ 

46 UNODC, World Drug Report 2017.
47 Renaud Cachia, Addressing drug problems in Myanmar: 5 key interventions that can make a difference. 
(Yangon:  Drug Policy Advocacy Group Myanmar, 2017).
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၅။ နိဂံုး

ယခုအစီရင္ခံစာတြင ္အမ်ားစုေဖာ္ျပၿပီးျဖစ္သလု ိတစ္ကမာၻလံုးမ ွတုိးပြားလာေနေသာ သက္ေသသာဓကမ်ားအရ 
မူးယစ္ေဆးဝါးတုိက္ဖ်က္သည့ ္မူဝါဒမ်ားသည ္ျပည္သူ႕က်န္းမာေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့ ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတို႔တြင ္အေျခခံ 
ထားၿပီး မ်ားလွစြာေသာ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား ေပးစြမ္းႏိုင္သည္။ အလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝထားသည္ ့
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း မူးယစ္ေဆးဝါးျပႆနာမ်ားအား ကုိင္တြယ္ျခင္းတြင ္ယံုၾကည္ေလာက္ေသာ သက္ေသသာဓက 
မ်ားအရ အဓိက (၅) ခုေသာ နည္းဗ်ဴဟာက်သည့ ္ ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျဖင္ ့ေထာက္ခံေပးထားသည္။ ယင္း 
တုိ႔သည ္ဤစာတမ္းတြင္ အဓိက အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုု အတိုုခ်ံဳး၍ ထည့္သြင္းေရးသားထားသည္။

ပထမအေနျဖင့ ္ က်န္းမာေရး၊ အႏၲရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့ ္ မူးယစ္ေဆးအသံုးျပဳသူမ်ားမ ွ မိမိဆႏၵအေလွ်ာက ္
ေဆးကုသမႈခံယူမႈတုိ႔အား တုိးျမႇင့္လက္လွမ္းမီေစရန္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတကာ မူးယစ္ေဆးထိန္းခ်ဳပ္မႈစနစ္၏  အဓိက 
ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ လူအမ်ား၏ က်န္းမာေရး ကာကြယ္ရန္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ ္သက္ေသသာဓကအေပၚ အေျခခံေသာ 
က်န္းမာေရးႏွင့ ္လူမႈၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအတြက ္အရင္းအျမစ္မ်ား ခြဲေဝေပးမႈမွာ နည္းေနေသးသည္။ 

ဒုတိယအေနျဖင့ ္မူးယစ္ေဆးအသံုးျပဳသူမ်ားအား ရာဇဝတ္မႈ ျပစ္မႈျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းအား ရပ္တန္႔ရန္၊ ဖမ္းဆးီခံရမႈ 
ႏွင့ ္ထိန္းသိမ္းခံရမႈသာ စုိးရိမ္ေၾကာက္ရြံ႕မႈမ်ားသည ္ျမန္မာႏိုင္ငံမ ွမူးယစ္ေဆးအသံုးျပဳသူမ်ားအား ပုန္းခုိသြားေစၿပီး 
အႏၲရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင္ ့အျခားစေသာ မရွိမျဖစ ္က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားမ ွအလွမ္းေဝးေစသည္။ 

တတိယအေနျဖင့ ္  စုေပါင္းက်ဴးလြန္ေနၾကေသာ အၾကမ္းဖကရ္ာဇဝတ္မႈမ်ားႏွင့ ္ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား အေျမာက္    
အမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့ ္ကုန္သြယ္ျခင္းတုိ႔အေပၚ ဥပေဒအရ အေရးယူမႈဆုိင္ရာ အားထုတ္မႈမ်ားအား ျပန္လည္ 
အာ႐ံုစုိက္ရန္ျဖစ္သည္။ ယင္းသည ္ လက္ရွ ိ ေအာက္ေျခအဆင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးဆုိင္ရာ ရာဇဝတ္မႈမ်ားကိုသာ 
အာ႐ံုစုိက္ေနရေသာ ဥပေဒအရ အေရးယူေနရသည့ ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ဝန္ထုပ္ဝန္ပုိးအား အလြန္ေလ်ာ့နည္းေစ 
ႏိုင္ၿပီး ၎တိုု႔မွ ပုိမုိျပင္းထန္ေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ားအား ေျဖရွင္းေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္သည္ ့ အရည္အခ်င္းမ်ားအား 
အားျဖည့္ေပးႏိုင္သည္။ ယင္းသည္ မူးယစ္ေဆးအသံုးျပဳသူမ်ားအတြက ္ေငြေၾကးကုုန္က်သည့္အေလွ်ာက္ အက်ိဳး 
သက္ေရာက္မႈ ျဖစ္ထြန္းေစသည္ ့ က်န္းမာေရးႏွင္ ့ လူမႈေရး ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအတြက ္ အရင္းအျမစ္မ်ား 
ေပၚထြန္းလာေစမညျ္ဖစ္သည။္ 

စတုတၳၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္မႈအေနျဖင္ ့ဘိန္းပင္စုိက္ပ်ဳိးသည့္ေဒသမ်ားတြင ္အျခားအစားထုိး ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား 
တုိးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ျဖစ္သည္။ ရွမ္းျပည္နယ္တြင ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ UNODC သုေတသနစာတမ္းအရ ဘိန္းပင္ 
စုိက္ပ်ဳိးသည့္ေဒသမ်ားတြင ္ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားႏွင့ ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား တုိးျမႇင့္ေပးသည့္အေနျဖင္ ့ အျခား 
အစားထုိး ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားသည ္ထုိုေဒသမ်ားတြင ္ေနထုိင္မႈစရိတ ္ေလ်ာ့က်ေစႏိုင္ၿပီး ဘိန္းပင္စုိက္ပ်ိဳးျခင္းမ ွ
ရေသာ ဝင္ေငြအေပၚ မွီခုိမႈလည္း ေလွ်ာ့နည္းႏိုင္ပါသည္ဟ ုအႀကံျပဳထားပါသည္။  

ပၪၥမေျမာက္အေနျဖင့ ္အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့ ္သက္ဆုိင္ရာရပ္ရြာလူထုအား မူဝါဒျပဳျပင္ရာတြင ္ပါဝင္ေစရန္ 
ျဖစ္သည္။ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့ ္ မူးယစ္ေဆးဝါးဆုိင္ရာျပႆနာမ်ားႏွင့ ္ မူဝါဒမ်ား တုိ္က္႐ုိက္ထိခုိ္က္ေန 
ေသာ သက္ဆုိင္ရာ ရပ္ရြာလူထုမ်ားအၾကား အဓိပၸါယ္ရွိေသာ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈသည ္လူထုေထာက္ခံမႈႏွင့ ္ မူးယစ္ 
ေဆးဝါးမူဝါဒမ်ားႏွင့ ္ခ်ဥ္းကပ္ပံုမ်ားအတြက ္ေထာက္ခံေပးႏိုင္ရန္အတြက ္မရွိမျဖစ္အေရးႀကီးေသာ အဆင့္ျဖစ္ေပ 
လိမ့္မည္။ 
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ၿမိဳ႕ျပလုုံျခံဳမႈဆိုုင္ရာ စီမံကိန္း

ျမန္မာႏိုင္ငံံ၏ ပြဲလမ္းသဘင္စီစဥ္ျခင္းႏွင့္
ပရိသတ္လူထုလံုၿခံဳေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ 

အက်ဥ္းခ်ံဳးစာတမ္း

စတီဖဲင္ ေအာ္တာ
တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးဆိုင္ရာ အႀကီးတန္း အႀကံေပး

ဒီဇင္ဘာလ ၂ဝ၁၇



အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း ႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပလံုုၿခံဳမႈဆိုင္ရာ စာတမ္းတိုမ်ားအေၾကာင္း

အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းသည္ တိုုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေနသည့္ အာရွတိုုက္တစ္ဝွမ္းရွိ လူမႈဘဝမ်ားတိုုးတက္ေစရန္ အစဥ္ႀကိဳးပမ္း 
ေနသည့္ ႏုုိင္ငံတကာဖြံၿဖိဳးတိုုးတက္မႈအဖြဲ႕အစည္းတစ္ဖြဲ႔ျဖစ္သည္။ ေျခာက္ရာစုုႏွစ္ၾကာအေတြ႕အႀကံဳႏွင့္ ေဒသႏၲရ 
ကြ်မ္းက်င္မႈျဖင့္ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း၏ ပ႐ုုိဂရမ္မ်ားသည္ အုုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ဥပေဒ၊ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုုးတက္မႈ၊ 
အမ်ိဳးသမီး စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္မႈ၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ေဒသဆုုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အစရွိသည့္ ၂၁ ရာစုု 
ႏွစ္တြင္ အာရွတိုုက္ကိုု သက္ေရာက္မႈရွိေနသည့္ အဓိကျပႆနာမ်ားကိုု ေျဖရွင္းႏုုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ 
ထိုု႔အျပင္ အာရွတိုုက္အတြက္ ထုုတ္ေဝထားသည့္ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း၏ စာအုုပ္မ်ားႏွင့္ အတတ္ပညာဆိုုင္ရာ 
ဖလွယ္မႈမ်ားသည္လည္း အာရွတိုုက္အေနျဖင့္ ကမာၻေပၚတြင္ ဆက္လက္ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္း၍ တရားမွ်တေသာ 
ေဒသအျဖစ္ ခိုုင္ခုုိင္မာမာ ရပ္တည္ႏုုိင္ေစရန္အတြက္ အားေပးကူညီမႈျပဳသည့္ နည္းလမ္းမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ အာရွ 
ေဖာင္ေဒးရွင္းသည္ အာရွႏုုိင္ငံ ၁၈ ႏုုိင္ငံရွိ ႐ံုုးမ်ားႏွင့္ ဝါရွင္တန္ဒီစီရွိ႐ံုုးမ်ား ကြန္ယက္ဖြဲ႕ လုုပ္ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္ 
သည္။ အမ်ားျပည္သူဆုုိင္ရာႏွင့္ ပုုဂၢလိက ပါတနာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အတူတကြလုုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ အာရွ 
ေဖာင္ေဒးရွင္းသည္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ႏွင့္ ဘက္ေပါင္းစံုုပါဝင္ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေအဂ်င္စီမ်ား၊ ေဖာင္ေဒးရွင္းမ်ား၊ ေကာ္ပိုု 
ေရးရွင္းမ်ားႏွင့္ တသီးပုုဂၢလမ်ားစသည့္ မတူကြဲျပားေသာ အုုပ္စုုတိုု႔မွ ေထာက္ပံေငြမ်ား ရရွိပါသည္။

ၿမိဳ႕ျပလံုုၿခံဳေရးစာတမ္းတုုိမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုုအဆင့္ႏွင့္ ေဒသဆိုုင္ရာအဆင့္ရွိ ျမန္မာမူဝါဒခ်မွတ္ေရးဆြဲသူမ်ား 
ႏွင့္ အျခားေသာ စိတ္ပါဝင္စားသည့္ က႑ေပါင္းစံုုမွ ပါဝင္ပက္သက္သူမ်ားကိုု ျမန္မာႏုုိင္ငံရွိ ၿမိဳ႕ျပေနရာမ်ားတြင္ 
အမ်ားျပည္သူေဘးကင္းလံုုၿခံဳေရးအတြက္ အသံုုးခ်ႏုုိင္ေသာ (သိုု႔) ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ၍ အသံုုးျပဳႏုုိင္ေသာ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ 
လုုပ္ထံုုးလုုပ္နည္းသာဓကမ်ားႏွင့္ သ႐ုုပ္ခြဲျခင္းကိုု ပံ့ပိုုးေထာက္ပံ့ေပးရန္ ရည္ရြယ္သည္။ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းတြင္ 
ၿမိဳ႕ျပအုုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ မူဝါဒေရးရာ သုုေတသနလုုပ္ငန္းမ်ား က်ယ္က်ယ္ 
ျပန္႔ျပန္႔လုုပ္ေဆာင္ေနျခင္း အစီအစဥ္မ်ားရွိပါသည္။ ဤၿမိဳ႕ျပလံုုၿခံဳေရး စာတမ္းတိုုမ်ားသည္ ထိုုလုုပ္ငန္းမ်ားကိုု 
အေထာက္အကူျပဳသည့္ စာတမ္းမ်ားျဖစ္သည္။ ဤစာတမ္းတိုုမ်ားျပဳစုုရန္အတြက္ ယူေကအစုုိးရမွ ေထာက္ပံ့ထား 
ပါသည္။ ဤစာတမ္းတြင္ပါရွိေသာ အေတြးအျမင္မ်ားသည္ စာတမ္းျပဳစုုေရးသားသူမ်ား၏ အေတြးအျမင္မ်ားသာ 
ျဖစ္ၿပီး ယူေကအစိုုးရ သိုု႔မဟုုတ္ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းအား ကိုုယ္စားျပဳျခင္း မရွိပါ။  



ေက်းဇူးတင္လႊာ

စာတမ္းျပဳစုုေရးသားသူမွ ဤစာတမ္းတစ္ခုုခ်င္းစီျပင္ဆင္ရာတြင္ အကူအညီေပးျခင္း၊ စာတမ္းေရးသားျပဳစုုသည့္
လုုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အခ်ိန္ႏွင့္ အႀကံဥာဏ္မ်ား ေပးခဲ့ျခင္းတိုု႔အတြက္ Lucian Harriman ကိုု ေက်းဇူးတင္လုုိပါသည္။

စာတမ္းျပဳစု ေရးသားသူအေၾကာင္း

Stephen Otter သည္ ၿမိဳ႕ျပလုုံၿခံဳေရးစီမံကိန္းအတြက္ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းမွခန္႔အပ္ထားသည့္ အႀကီးတန္း 
တရားဥပေဒစိုုးမိုုးေရး အႀကံေပးျဖစ္ပါသည္။ ၂ဝ၁၂ မွ ၂ဝ၁၆ ခုုႏွစ္အတြင္းတြင္ စတီဖဲင္ေအာ္တာသည္  လန္ဒန္ 
ၿမိဳ႕ေတာ္ရဲတပ္ဖြဲ႕၊ ႏုုိင္ငံအဆင့္ ရာဇဝတ္မႈေအဂ်င္စီ၊ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ၿဗိတိသွ်ႏုုိင္ငံရပ္ျခားေဒသမ်ား ႏွင့္ 
အၾကမ္းဖက္မႈတိုုက္ဖ်က္ေရး စသည္တုုိ႔တြင္ စစ္ေဆးေရးႏွင့္ ထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္ျခင္းလုုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ 
ဘုုရင္မႀကီးမွခန္႔အပ္ထားသည့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ စစ္ေဆးေရးအရာရွိတစ္ဦးျဖစ္သည္။ ထိုုအခ်ိန္မတိုုင္မီတြင္ စတီဖဲင္ 
ေအာ္တာသည္ ဒီဗြန္ႏွင့္ ကြန္းေဝါၿမိဳ႕ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ အႀကီးအကဲျဖစ္ခဲ့ၿပီး ယူေကရွိ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္အႀကီးအကဲမ်ား အသင္း 
အဖြဲ႕အတြက္ တရားမွ်တမႈ၊ ကြဲျပားျခားနားမႈႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးတုုိ႔တြင္ ဦးတည္္လ်က္ ရဲဝန္ထမ္းေပါင္း ၆ဝဝဝ ကိုု 
ဦးေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ၂ဝဝ၈ ခုုႏွစ္တြင္ စတီဖဲင္ ေအာ္တာသည္ ဘုုရင္မႀကီး၏ ရဲဝန္ထမ္း ဆုုတံဆိပ္ေတာ္ကိုု လက္ခံ 
ရရွိခဲ့ပါသည္။ သူသည္ London School of Economics မွ ရာဇဝတ္မႈဥပေဒဆုုိင္ရာ မူဝါဒအထူးျပဳျဖင့္ မာစတာ 
ရရွိခဲ့ၿပီး ကမ္းဘရစ္ခ်္တကၠသိုုလ္မွ ျပစ္မႈေဗဒအထူးျပဳျဖင့္ ဘြဲ႕လြန္ဒီပလိုုမာ ရရွိခဲ့သည္။
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၁။ နိဒါန္း

ျမန္မာႏိုင္ငံမ ွျပည္သူမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လံုုၿခံဳေရး အက်ဳိးခံစားႏိုင္ေစရန္အလုိ႔ငွာ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း (TAF) ၏ 
ၿမိဳ႕ျပေဘးကင္းလံုုၿခံဳေရးစီမံကိန္းတြင ္ေအာကေ္ဖာ္ျပပါအက်ိဳးေက်းဇူး (၃) မ်ိဳးအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုုိင္မည့္ 
အစီအစဥ္မ်ား ထည့္သြင္းထားပါသည္။ ယင္းတို႔မွာ -

၁။ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးဆုိင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ ၿမိဳ႕ျပေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာ စိန္ေခၚမႈ 
မ်ား ႏွင့္ ရပ္ရြာဦးစားေပးအရာမ်ားအား ပုိမုိသိရွိနားလည္လာျခင္း။

၂။ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား၏  ျပႆနာေျဖရွင္းျခင္းဆိုုင္ရာ အရည္အေသြးမ်ားျမင့္မားလာၿပီး 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ဆက္ဆံေရးဆုုိင္ရာ အားထုုတ္ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား တိုုးတက္လာျခင္း။

၃။ ျပည္နယ္၊ တိုုင္းေဒသႀကီးမ်ားႏွင့္ ႏုုိင္ငံေတာ္အဆင့္ အစိုုးရဌာနမ်ားရွိ တာဝန္ရွိသူမ်ားအၾကား ဌာနအခ်င္းခ်င္း 
ႏွင့္ ပညာရွင္မ်ား၏ မူဝါဒဆိုုင္ရာေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပေဘးကင္းလံုုၿခံဳေရးဆိုုင္ရာ အေလ့အက်င့္မ်ား 
ခုုိင္မာလာေစျခင္း။ 1

အထက္ပါရလဒ္မ်ား ရရွိေစရန္ အေထာက္အပံ့ျပဳသည့္အေနျဖင့္ ထိေရာက္ေသာ ပြဲလမ္းသဘင္စီစဥ္ျခင္းနွင့္ လူစုု 
လူေဝး စီမံခန္႔ခြဲျခင္းတိုု႔မွတစ္ဆင့္ လူစုုလူေဝးမ်ား၏ လံုုၿခံဳမႈကိုု ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏုုိင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားပါဝင္သည့္ 
ဤစာတမ္းကိုု ေရးသားျပဳစုုရန္ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ၎၏ အႀကီးတန္း တရားဥပေဒစိုုးမိုုးေရးဆိုုင္ရာ အႀကံေပးကိုု 
တာဝန္ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ ဤစာတမ္းတြင္ အဓိကအားျဖင့္  ေတာင္ႀကီးမီးပံုးပ်ံပြဲကဲ့သို႔ေသာ လူအမ်ားကို စိတ္ 
အပန္းေျပေစရန္ က်င္းပသည့္ ပြဲလမ္းသဘင္မ်ားအေပၚ အာ႐ံုစိုက္ ေရးသားထားပါ သည္။ ဤစာတမ္းတြင္ ယူေက၊ 
အိႏၵိယ၊ နယူးဇီလန္ႏွင့္ ယူအက္စ္ေအ ႏိုင္ငံမ်ားမွ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ အေလ့အထမ်ားကိုလည္း ေကာက္ႏုတ္ေလ့လာ 
သြားမည္ျဖစ္သည္။

1 USP Master Inception Deliverables v20170214 Draft to FCO. Yangon: The Asia Foundation
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၂။ အဓိက သေဘာတရားႏွင့္ ေဝါဟာရမ်ားရွင္းလင္းခ်က္

၂.၁။ ဤစာတမ္းတြင္ အသံုးျပဳထားေသာ အသံုးအႏႈန္းအဓိပၸာယ္မ်ား

ပြဲလမ္းသဘင္မ်ား။ ။ ပြဲလမ္းသဘင္ဟုုဆိုုရာတြင္ ဤစာတမ္းတြင္ လူအမ်ားအျပားကို စိတ္အပန္းေျပေစရန္ 
ေဖ်ာ္ေျဖသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ေသာ ပြဲလမ္းသဘင္မ်ားကိုု အဓိကထား ရည္ညႊန္းျခင္းျဖစ္သည္။

ပရိတ္သတ္။ ။ ပြဲလမ္းသဘင္အခမ္းအနားတစ္ခုုခုုကိုု တက္ေရာက္ရန္ တစ္ေနရာတည္းတြင္ လူအမ်ားအျပား 
စုေဝးေသာအခါ ပရိသတ္လူထုျဖစ္ေပၚလာသည္။ ထိုအခါ လူစုုလူေဝး၏ အျပဳအမူမ်ား 2 ေၾကာင့္ အေသးစား (သို႔) 
အႀကီးစားဒဏ္ရာ ရရွိႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပြဲအတြင္းလူျပည့္ၾကပ္မေနေစရန္ ထိေရာက္လံုၿခံဳသည့္ ပရိသတ္ လူစုု 
လူေဝး စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအမံမ်ားကို ပြဲစီစဥ္သူမွ ျပဳလုပ္ထားရမည္ျဖစ္သည္။

ပြဲစီစဥ္သူ။ ။ ဤစာတမ္းတြင္ ပြဲလမ္းသဘင္အတြက္ အဓိကတာဝန္ရိွသည့္ မည္သူမဆိုအား ပြဲစီစဥ္သူအျဖစ္ 
ရည္ၫႊန္းသည္။

လူစုုလူေဝးစီမံခန္႔ခြဲမႈ။ ။ လူစုုလူေဝးစီမံခန္႔ခြဲမႈ ဟုုဆုုိရာတြင္  လူအမ်ားသြားလာလႈပ္ရွားမႈႏွင့္ ေပ်ာ္ရႊြင္မႈတုုိ႔ကိုု ကူညီ 
ပံ့ပိုုးေပးႏုုိင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားကုုိ ဤစာတမ္းမွ ျပဳစုုေရးသားထားသည္။ လူအမ်ားသည္ အပန္းေျဖ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ၊ 
ပညာေရး (သို႔) ေအာင္ပြဲခံျခင္း 3 စသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ပြဲလမ္းသဘင္မ်ားကို တက္ေရာက္ၾကသည္။ လူစုု 
လူေဝး စီမံခန္႔ခြဲမႈသည္ ပြဲလမ္းသဘင္အခမ္းအနားသိုု႔ တက္ေရာက္လာေသာ လူအမ်ားမွ ၎တိုု႔ေမွ်ာ္လင့္ထား 
သည္မ်ားကိုု ထိုုပြဲမွရရွိၿပီး အိမ္သိုု႔ လံုုၿခံဳေခ်ာေမြ႕စြာ ျပန္ုႏုုိင္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္။

လူစုုလူေဝးကို ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း။ ။ ဤစကားရပ္ကို လူစုုလူေဝး စီမံခန္႔ခြဲမႈဟူသည့္ စကားရပ္ႏွင့္ အလဲအလွယ္ျပဳ၍ 
တခါတရံ အသုံးျပဳၾကေသာ္လည္း ဤစာတမ္းတြင္မူ ႐ုုတ္႐ုုတ္သဲသဲျဖစ္ျခင္းႏွင့္ အဓိက႐ုုဏ္းျဖစ္ပြားျခင္းမွ 
ကာကြယ္ရန္၊ ဒဏ္ရာအနာတရျဖစ္ျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ လံုုၿခံဳေရးအရ ကာကြယ္ျခင္းမ်ား 
ျပဳလုုပ္ရန္အလုုိ႔ငွာ လူစုုမ်ားကိုု ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း 4 ကိုု ဆုုိလိုုျခင္းျဖစ္သည္။

ပြဲလမ္းသဘင္ လံုၿခံဳေရး အစီအစဥ္။ ။ ပြဲလမ္းသဘင္တစ္ခုကို လံုၿခံဳစိတ္ခ်စြာ က်င္းပႏိုင္ရန္ စီမံခန္႔ခြဲေရးပုိင္းတြင္ 
ပါဝင္သူအားလံုးမွ အသံုးျပဳေသာစာျဖင့္ ေရးသားထားသည့္ အစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ထိုုသိုု႔ေသာ ပြဲလမ္းသဘင္
လံုုၿခံဳေရးအစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္သင့္သည့္ အေၾကာင္းအရာအခ်က္အလက္မ်ားကိုု (၃.၁.၂)တြင္ ေတြ႕ႏိုင္သည္။

က်င္းပမည့္ေနရာ လံုုၿခံဳေရး အစီအစဥ္။ ။ အေရးေပၚလမ္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ေခတၱေနရာခ်ထားသည့္ 
ပစၥည္းမ်ားအပါအဝင္ ပြဲက်င္းပမည့္ေနရာ၏ စေကးက်ေျမပံုုမ်ား။

၂.၂။ အခန္းက႑ႏွင့္ တာဝန္မ်ား

ဤအပိုင္းတြင္ သုုေတသနစာရြက္စာတမ္းမ်ားအရ ပြဲလမ္းသဘင္မ်ားတြင္ လူစုုလူေဝး စီမံခန္႔ခြဲမႈျပဳလုုပ္ရာတြင္ 
အေရးႀကီးသည္ဟုု ေဖာ္ျပထားေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အခန္းက႑ႏွင့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကိုု စီစစ္ေရးသား 
ျပဳစုုထားသည္။

2 Health and Safety Executive, Managing crowds safely. HSG154 (Norwich: HMSO, 2000).
3 Alexander Berlonghi, “Understanding and planning for different spectator crowds,” in Engineering for crowd 
safety: Roderick A. Smith and Jim F. Dickie (Eds). (Amsterdam: Elsevier Science Publishers B.V., 1993).
4 ibid
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ပြဲစီစဥ္သူ။ ။ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ လာေရာက္သည့္ ပရိသတ္လူထုတြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးအႏၲရာယ္မ်ား 
မရွိရန္ ပြဲစီစဥ္သူမွ ပြဲလမ္းသဘင္ကို စီစဥ္၊ ခန္႔ခြဲ၊ ေစာင့္ၾကည့္ရမည့္ တာဝန္မ်ားရွိသည္။ 5 ပြဲစီစဥ္သူသည္ 
က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္ သင့္ေတာ္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ အတိုင္းအတာအထိ လာေရာက္သည့္ပရိသတ္ကို လံုၿခံဳမႈ 
ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ပရိသတ္ လံုၿခံဳေရးအပိုင္းမ်ား (ဥပမာ - ပြဲမ်ားတြင္ေစာင့္ၾကပ္ျခင္း) ကို အျခားေသာ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသိုု႔ ခြဲေဝႏိုင္ေသာ္လည္း၊ ပရိသတ္လူထုလံုၿခံဳေရးအတြက္ကိုမူ ပြဲစီစဥ္သူမွ အလံုးစံု တာဝန္ခံရမည္ 
ျဖစ္သည္။

လံုၿခံဳေရးအရာရွိ။ ။ ပြဲလမ္းသဘင္တြင္ လံုၿခံဳေရးအပုိင္းအားလံုးကို ခ်ိတ္ဆက္ၫႇိႏိႈင္းလုပ္ေဆာင္ရန္ ပြဲစီစဥ္သူမွ 
ခန္႔အပ္ထားသူျဖစ္သည္။

ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား။ ။ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္နယ္ပယ္အတြင္းတြင္ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ ပြဲလမ္းသဘင္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ 
သည့္ အဓိကလုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ စစ္ဆင္ေရးတာဝန္မ်ားအျပင္ ေအာက္ပါတာဝန္မ်ားကိုလည္း ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ တာဝန္ 
ယူရသည္။
 - အသက္ႏွင့္ စည္းစိမ္ဥစၥာမ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း
 - စီစဥ္တက် ၿငိမ္းခ်မ္းမႈရွိေစျခင္း
 - ျပစ္မႈမ်ားက်ဴးလြန္ျခင္းမွ ကာကြယ္ျခင္း
 - ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို စံုစမ္းကာ က်ဴးလြန္သူမ်ားကို တရားဥပေဒအရ အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္း 6

ေဒသခံအာဏာပိုင္။ ။ ေဒသခံအာဏာပိုင္သည္ အစားအစာသန္႔ရွင္းမႈ၊ ယာဥ္ေၾကာခန္႔ခြဲမႈ၊ အရက္ေသစာေရာင္းခ်မႈ 
ႏွင့္ အစားအေသာက္ေရာင္းခ်သူမ်ားကို လိုင္စင္ထုတ္ေပးျခင္း၊ အေရးေပၚ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းတို႔အတြက္ တာဝန္ရွိသည္။

၃။ ႏိုင္ငံတကာ အေတြ႕အႀကံဳေပၚ အေျခခံထားသည့္ လမ္းၫႊန္ခ်က္

ဤအပိုင္းက႑သည္ ပြဲလမ္းသဘင္ စီစဥ္သူမ်ားအေနအျဖင့္ လူထုပရိသတ္ လံုၿခံဳေရးကို စနစ္တက် စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ 
အတြက္ ႏိုင္ငံတကာစာရြက္စာတမ္းမ်ားထံမွ လက္ေတြ႕က်သည့္ လမ္းၫႊန္ခ်က္ကို ေပးႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္သည္။ 
ဤလမ္းညြန္ခ်က္သည္ လူစုုလူေဝး လံုုၿခံဳေရးရရွိရန္ လုုပ္ေဆာင္ရမည့္ နည္းလမ္း ဥပမာ- ပြဲလမ္းသဘင္အမ်ိဳးအစား 
တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ သီးသန္႔ရည္ၫြန္းသည့္ နည္းလမ္းကိုု ေဖာ္ျပထားျခင္းမဟုုတ္ဘဲ ေယဘုယ်ဆန္သည့္ 
ခ်ဥ္းကပ္ပံုုနည္းလမ္းကိုု ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။7

ဤအပိုင္းက႑တြင္ ယူေက၏ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွ စစ္ဆင္ေရးလုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ စီစဥ္ျခင္းနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္း၍ ရဲသင္တန္းေကာလိပ္မွ တရားဝင္ခြင့္ျပဳထားေသာ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္ လုပ္ရပ္အေလ့အထမ်ား8 ႏွင့္ 
လူစုုလူေဝး၏ လုံၿခံဳေရးကို စီမံခန္႔ခြဲေရးအတြက္ က်န္းမာေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာလမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားတြင္ ပါဝင္ 
သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ခ်ဥ္းကပ္ေလ့လာသြားမည္ျဖစ္သည္။8

ဤလမ္းၫႊန္ခ်က္ကို ေအာက္ပါ ေခါင္းစဥ္မ်ားေအာက္တြင္ စီစဥ္တင္ျပသြားမည္ ျဖစ္သည္။

 - စီစဥ္ျခင္း
 - အႏၲရာယ္မ်ား တြက္ခ်က္ခန္႔မွန္းျခင္း

5 Health and Safety Executive (UK). http://www.hse.gov.uk/event-safety/running.htm.
6 College of Policing (England and Wales).  https://www.app.college.police.uk/app-content/operations/
operational-planning/core-principles/.
7 Health and Safety Executive, Managing crowds, 2000.
8 College of Policing (England and Wales). https://www.app.college.police.uk/app-content/operations/.
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 - ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈမ်ား ေနရာခ်ထားျခင္း။
 - ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ အခန္းက႑အပါအဝင္၊ အေရးေပၚအေျခအေနအတြက္ စီမံခ်က္ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
 - ဆက္သြယ္ေျပာဆိုမႈ
 - လူစုုလူေဝးကို ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း
 - ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္း

၃.၁။ စီစဥ္ျခင္း

အေစာပိုင္းအဆင့္မွာပင္ ေကာင္းမြန္စြာ စီစဥ္ထားလွ်င္ ပြဲစီစဥ္သူႏွင့္ အျခား သက္ဆိုင္သူမ်ားသည္ ပြဲလမ္းသဘင္ကို 
လံုၿခံဳစိတ္ခ်စြာ က်င္းပႏိုင္သည္။ ပြဲလမ္းသဘင္တြင္ လူအမ်ား လုံၿခံဳစိတ္ခ်စြာ စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ သတင္းအခ်က္ 
အလက္စုေဆာင္းျခင္း၊ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ျခင္း၊ အႀကံဥာဏ္ရယူျခင္းႏွင့္ ထိေရာက္ေသာ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈမ်ား 
ေနရာခ်ထားျခင္းတို႔အတြက္ လံုေလာက္ေသာ အခ်ိန္အတိုုင္းအတာရိွရန္ ခြင့္ျပဳထားသင့္သည္။ စီစဥ္ျခင္းလုုပ္ငန္းစဥ္ 
၏ အစကနဦးမွပင္ သက္ဆိုုင္ရာ အာဏာပိုုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ရဲအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ အေရးေပၚဝန္ေဆာင္မႈ 
ေပးသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကိုုယ္စားလွယ္မ်ားအပါအဝင္ သင့္ေတာ္ေသာလူမ်ား ပါဝင္ေစရမည္ျဖစ္သည္။

၃.၁.၁။ စီစဥ္ျခင္းမတိုင္မီ ေလ့လာဆန္းစစ္စံုစမ္းျခင္း

မည္သည့္စီစဥ္ျခင္းမွ မျပဳလုပ္မီတြင္ ပြဲလမ္းသဘင္အမ်ိဳးအစားႏွင့္ က်င္းပသည့္ေနရာေပၚမူတည္၍ လူထုပရိသတ္ 
လံုၿခံဳေရးကို ထိေရာက္စြာစီစဥ္ႏိုုင္သည္ဟုု ေသခ်ာေစရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ ဤေလ့လာဆန္းစစ္ စံုစမ္းျခင္း 
အလုပ္တြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ အေရးႀကီးအခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုုင္းျဖစ္သည္။

ခန္႔မွန္းထားေသာ လာေရာက္မည့္လူအေရအတြက္ - ၎ကိုု ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ရာတြင္ ေအာက္ပါတို႔ကို ထည့္သြင္း 
စဥ္းစားလွ်င္ ပိုမိုလြယ္ကူအဆင္ေျပႏိုင္သည္။
 - ယခင္ပြဲမ်ားတြင္ တက္ေရာက္သူဦးေရ  
 - အလားတူ ပြဲလမ္းသဘင္မ်ားသို႔ တက္ေရာက္သူဦးေရ
 - လူအမ်ားသိေစရန္ လုုပ္ေဆာင္မႈအတိုုင္းအတာ
 - ရာသီဥတုႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ႐ံုးပိတ္ရက္တို႔၏ သက္ေရာက္မႈႏွင့္
 - အထူးဆြဲေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ထပ္မံလာေရာက္မည့္သူ ရွိ၊ မရွိ

ပြဲလာသူမ်ား၏ စ႐ိုုက္လကၡဏာမ်ား - ပြဲလမ္းသဘင္ကို လံုၿခံဳစိတ္ခ်စြာ က်င္းပႏိုင္ရန္အတြက္ ႀကိဳတင္ေလ့လာ 
ဆန္းစစ္တြက္ခ်က္မႈ ျပဳလုပ္ရာတြင္  ပြဲလာမည့္သူမ်ား၏ သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္။ 
(ဥပမာ - ကေလးသူငယ္မ်ား၊ အထူးလိုအပ္ခ်က္ရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား (မသန္စြမ္းမ်ား) ႏွင့္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား 
အတြက္ အထူးထည့္သြင္း စဥ္းစားရန္လိုသည္။

က်င္းပမည့္ေနရာသုိ႔   လာေရာက္ျခင္းႏငွ္ ့ ျပနလ္ညထ္ြကခ္ြာျခင္း  -  ေအာကပ္ါပို႔ေဆာင ္ဆကသ္ြယ္ေရးကစိၥမ်ားအတြက ္
ႀကိဳတင္စဥ္းစားထားရမည္။
 - အနီးဆံုးဘတ္စ္ကားမွတ္တိုင္ႏွင့္ ရထားဘူတာမ်ား၊ တည္ေနရာ လက္ရွိေျပးဆြဲသည့္ အခ်ိန္ဇယားႏွင့္ 

လံုေလာက္မႈ ရွိ၊ မရွိ
 - ေဒသတြင္း ကားႏွင့္ ခရီးေဝးသြားဘတ္စကား ရပ္နားကြင္းမ်ား တည္ေနရာ
 - က်င္းပမည့္ေနရာသို႔ လာမည့္လမ္းမ်ားႏွင့္ ေလွ်ာက္လမ္းေၾကာင္းမ်ားသည္ ခန္႔မွန္းထားေသာ လာေရာက္ 

မည့္လူ အေရအတြက္ႏွင့္ ကိုက္ညီအဆင္ေျပ လံုေလာက္ျခင္း ရွိ၊ မရွိ
 - ရည္မွန္းထားသည့္ နယ္ေျမအနီးတစ္ဝိုုက္တြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း (သို႔) လမ္း ျပဳျပင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား 

လုပ္ေဆာင္ေနမႈ ရွိ၊ မရွိ
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က်င္းပမည့္ေနရာ၏ ကိုက္ညီသင့္ေလ်ာ္မႈ - လူမ်ားျပည့္ၾကပ္ျခင္းကိုု ေရွာင္ၾကဥ္ရန္ႏွင့္ ပြဲလာသူမ်ားမွ လံုုၿခံဳစြာ 
ဝင္ေရာက္၊ ထြက္ခြာျခင္းတိုု႔ကိုု လုုပ္ေဆာင္ႏုုိင္ရန္အလုုိ႔ငွာ အစားအေသာက္ဆုုိင္တန္းမ်ားစသည့္ ပြဲ၏အဂၤါရပ္မ်ားမွ 
ေနရာယူထားသည့္ဧရိယာကိုုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီး ပြဲက်င္းပရာေနရာ၏ အမ်ားဆံုုးဆံ့ႏုုိင္ေသာ ပမာဏကိုု 
သတ္မွတ္ထားပါ။ အေရးေပၚအေျခအေနတြင္ လူအမ်ား လံုၿခံဳစိတ္ခ်စြာ ထြက္ခြာႏိုင္မႈကိုလည္း က်င္းပမည့္ေနရာ 
အတြက္ စဥ္းစားရာတြင္ ထည့္သြင္းရမည္။ ေအာက္ပါအခ်က္ေလးခ်က္ကို အသံုးျပဳ၍ က်င္းပမည့္ေနရာတစ္ခု၏ 
အမ်ားဆံုးဆံ့ေသာ ပမာဏကို တြက္ခ်က္သင့္သည္။
 - က်င္းပမည့္ေနရာသို႔ လာေရာက္ရန္ ၾကာခ်ိန္
 - က်င္းပမည့္ေနရာမွ ထြက္ခြာရန္ ၾကာခ်ိန္
 - အေရးေပၚအေျခအေနတြင္ ထြက္ခြာရန္ ၾကာခ်ိန္
 - က်င္းပမည့္ေနရာ၏ ဆံ့ေသာပမာဏ

ထိုအခ်က္ တစ္ခ်က္ခ်င္းေပၚမူတည္၍ က်င္းပမည့္ေနရာ၏ လူအမ်ားဆံ့ႏုုိင္ေသာ ပမာဏ ကြာျခားသြားသည္။ ထို 
အခ်က္ေလးခ်က္လံုး ပမာဏနည္းေလ၊ ပိုမိုလံုၿခံဳစိတ္ခ်ရေလ ျဖစ္သည္။
   
ခန္႔မွန္းသည္ထက္ ပိုမိုလာေရာက္မႈမ်ား - ရည္မွန္းထားသည္ထက္ ပြဲလမ္းသဘင္သို႔ လူမ်ားလာႏိုင္ေျခႏွင့္ 
မည္သည့္ပမာဏအဆင့္မ်ိဳးတြင္ ပရိသတ္လူထုကို စီမံခန္႔ခြဲမႈ မျပဳႏိုင္ေတာ့သည့္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားကိုပါ ႀကိဳတင္ 
ေလ့လာရန္ အေရးႀကီးသည္။ 

၃.၁.၂။ ပြဲလမ္းသဘင္ကို စီစဥ္ျခင္း

ပြဲလမ္းသဘင္ က်င္းပရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ၿပီးလွ်င္ ပံုမွန္အစည္းအေဝးမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ပြဲစီစဥ္သူမွ ျပင္ဆင္ထားရမည္။ 
ဤတြင္ အဓိက စိတ္ဝင္စားသူမ်ားကို ပါဝင္ေစၿပီး ၎တိုု႔အားလံုုး၏ အခန္းက႑ႏွင့္ တာဝန္မ်ားကို ရွင္းလင္း 
ျပတ္သားစြာ သတ္မွတ္ထားသင့္သည္။ ထုုိသိုု႔ေသာ ပံုုမွန္အစည္းအေဝးမ်ားခ်မွတ္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို 
စဥ္ဆက္မျပတ္ သိရွိႏုုိင္ရန္ႏွင့္ ဆက္စပ္ႏိုင္ရန္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပြဲလမ္းသဘင္ က်င္းပၿပီးစီးေသာအခါ ပြဲလမ္း 
သဘင္ လုံၿခံဳေရးအစီအစဥ္သည္ မည္မွ်ထိေရာက္မႈရွိခဲ့သည္ကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ရန္အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း 
အစည္းအေဝးမွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ား ထားရွိသင့္သည္။

တခါတရံတြင္ က်င္းပမည့္ ပြဲလမ္းသဘင္၏ သဘာဝ၊ အရြယ္အစားႏွင့္ က်င္းပမည့္ေန႔တို႔ကို လေတာ္ေတာ္ၾကာၾကာ 
(သို႔) ႏွစ္မ်ားမတုိင္မီပင္ ႀကိဳတင္သိရွိရသည္။ ဤတြင္ ရရွိသည့္အခ်ိန္ကို အသံုးျပဳ၍ တြဲဖက္ေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ 
သက္ဆိုုင္ရာ ရပ္ရြာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကဲ့သို႔ အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ နီးနီးကပ္ကပ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ 
ဟူေသာ အခ်က္ကိုလည္း ပြဲစီစဥ္သူမ်ားႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕အရာရွိမ်ားမွ ပြဲလမ္းသဘင္မတိုင္မီ မဟာဗ်ဴဟာတြင္ 
ထည့္သြင္းသင့္သည္။ စီစဥ္ဆံုးျဖတ္ျခင္းတြင္ လာမည့္အပိုင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အဆင့္မ်ားလည္း ပါဝင္ 
သည္။ ဤလုုပ္ငန္းစဥ္မွ ပြဲလမ္းသဘင္အခမ္းအနားတစ္ရပ္ လံုုၿခံဳေခ်ာေမြ႕စြာက်င္းပႏုုိင္ေစရန္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းတြင္ 
ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားအားလံုုးမွ အသံုုးျပဳႏုုိင္သည့္ အစီအစဥ္တစ္ခုု အၿပီးသတ္ေရးဆြဲႏုုိင္ရမည္။ ထိုုသိုု႔ေသာ 
ပြဲလမ္းသဘင္ လံုုၿခံဳေရးအစီအစဥ္တြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္သင့္သည္။
၁။ အေရးေပၚလမ္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ေခတၱေနရာခ်ထားသည့္ ပစၥည္းမ်ားအပါအဝင္ ပြဲက်င္းပမည့္ 

ေနရာ၏ စေကးက်ေျမပံုုမ်ား ( က်င္းပမည့္ေနရာ လံုုၿခံဳေရးအစီအစဥ္မ်ား)
၂။ ပြဲသို႔ တက္ေရာက္မည့္သူမ်ား၏ အေၾကာင္းကိုု သိရွိျခင္း။ ပြဲလမ္းသဘင္အတြင္း သင့္ေတာ္ေသာ ႀကိဳတင္ 

ကာကြယ္မႈမ်ား ေနရာခ်ထားရန္ႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္မ်ားအတြက္ အစီအစဥ္ခ်မွတ္ရာတြင္ 
လိုအပ္သည္။

၃။ မည္သူမွ မည္သူကို အစီရင္ခံရမည္ကိုလည္းေကာင္း၊ ပြဲလမ္းသဘင္အတြင္း အဓိကအခန္းက႑မွ ပါဝင္သူ 
မ်ား၏ တာဝန္မ်ားကို လည္းေကာင္း၊ အက်ဥ္းခ်ံဳးေဖာ္ျပထားသည့္ အဖြဲ႕အစည္းပံုစံကားခ်ပ္
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၄။ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ လူစုုလူေဝးစီမံခန္႔ခြဲမႈတြင္ ပါဝင္ေသာ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ဤတြင္ အခေပးဝန္ထမ္းႏွင့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း 
အေရအတြက္၊ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ခြဲျခားနည္း (ဥပမာ - အေပၚမွစြပ္ဝတ္ရသည့္ အဝါေရာင္အကႌ်မ်ား၊ ဝန္ထမ္း 
တာဝန္မ်ား၊ ေပးထားေသာသင္တန္းမ်ား၊ ပြဲလမ္းသဘင္အႀကိဳကိစၥရပ္မ်ား၏ သေဘာသဘာဝႏွင့္ အက်ဥ္းခ်ံဳး 
ေတြ႕ဆံုုရွင္းလင္းျခင္းမ်ား၊ သင္တန္းခ်ိန္မ်ား)

၅။ ပြဲလမ္းသဘင္ရွိ ပြဲလာသူမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ရန္ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲရန္ နည္းလမ္းမ်ား 
၆။ ပြဲလမ္းသဘင္၌ ေျပာဆိုဆက္သြယ္မႈစနစ္မ်ား (ဥပမာ - အမ်ားျပည္သူအား အသိေပးအေၾကာင္းၾကားသည့္

ပီေအစနစ္မ်ား၊ ေရဒီယိုမ်ား၊ ေအာ္လံမ်ား၊ မိုဘိုင္းဖုန္းနံပါတ္မ်ား စသည္တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ အမွတ္အသား 
သေကၤတမ်ားႏွင့္ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္စနစ္မ်ား (ဥပမာ - လူမႈမီဒီယာ) တို႔ျဖင့္ 
ေရွးဦးသူနာျပဳစုေပးသည့္ ေနရာမ်ား၊ လမ္းေပ်ာက္သြားေသာ ကေလးကို ေခၚယူထိန္းသိမ္းေပးသည့္ေနရာမ်ား 
စသည့္ မီဒီယာႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ ဆက္သြယ္ရန္အခ်က္အလက္မ်ား အပါအဝင္၊ ပြဲက်င္းပသည့္ ေနရာ 
တဝိုက္တြင္ လူထုပရိသတ္ အမ်ားသြားလာမႈ လြယ္ကူေစရန္ အေထာက္အကူေပးသည့္ စနစ္မ်ား

၇။ ပြဲလမ္းသဘင္အတြက္ ေရွးဦးသူနာျပဳႏွင့္ အေရးေပၚကုသမႈမ်ားေပးသည့္ ေနရာမ်ား - ေရွးဦးသူနာျပဳ ကုသမႈ 
ေပးသည့္ ေနရာတစ္ခုစီ၏ တည္ေနရာ (ေရွးဦးသူနာျပဳႏွင့္ အေရးေပၚကုုသမႈမ်ားေပးသည့္ ေနရာမ်ားကိုု ပြဲ 
က်င္းပသည့္ေနရာ လံုၿခံဳေရးဆိုုင္ရာ စေကးေျမပံုုတြင္ ေဖာ္ျပထားရမည္)

၈။ မီးေဘးအႏၲရာယ္ကို တြက္ခ်က္ခန္႔မွန္းျခင္း
 မီးေဘးအႏၲရာယ္ကိုု တြက္ခ်က္ခန္႔မွန္းျခင္းတြင္ မီးသတ္ေဆးဗူးမ်ား၏ အမ်ိဳးအစား၊ နံပါတ္နွင့္ တည္ေနရာမ်ား 

အျပင္ ပြဲအတြင္းအသံုုးျပဳမည့္ မီး႐ွဴးမီးပန္းႏွင့္ အထူးျပဳလုုပ္ခ်က္အမ်ိဳးအစားမ်ားကိုု စာရင္းျပဳစုုထားရမည္။
၉။ ရဲတပ္ဖြဲ႕ ဗဟိုထိန္းခ်ဳပ္ေရးဌာနအေသးစိတ္မ်ား အပါအဝင္ ပြဲလမ္းသဘင္အတြင္း ရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ား ပါဝင္ 

လုပ္ေဆာင္ရမႈမ်ား
၁ဝ။ ယာဥ္ေၾကာသြားလာမႈ စီမံခန္႔ခြဲေရး အစီအစဥ္
၁၁။ ပြဲလမ္းသဘင္အတြင္း ပါဝင္သည့္အရာမ်ား တစ္ခုစီ၏ အႏၲရာယ္ကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ ဆံုးျဖတ္ထားေသာ 

ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈမ်ားႏွင့္ အႏၲရာယ္တြက္ခ်က္ ခန္႔မွန္းမႈမ်ား
၁၂။ အေရးေပၚအေျခအေနျဖစ္လွ်င္ ပြဲလမ္းသဘင္တစ္ခုလံုး (သို႔) တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ထိန္းခ်ဳပ္မႈကို အေရးေပၚ 

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးသည့္ အဖြဲ႕ဌာန (ပံုမွန္အားျဖင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕) သို႔ လႊဲေျပာင္းရန္ အစီအမံမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ 
မ်ား

၁၃။ အေရးေပၚယာဥ္မ်ားအတြက္သာ ရည္ရြယ္သတ္မွတ္ထားေသာ လမ္းေၾကာင္းမ်ား၊ ဆံုရပ္မ်ားႏွင့္ အမ်ားသံုး 
လမ္းေၾကာင္းမ်ား

၁၄။ တက္ေရာက္သူမ်ားႏွင့္ လံုၿခံဳေရးဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ အေရးေပၚအေျခအေနတြင္ ထြက္ခြာရန္ အစီအစဥ္မ်ား။ 
(ပြဲက်င္းပသည့္ေနရာ လံုၿခံဳေရး အစီအစဥ္ဆံုးျဖတ္ခ်က္တြင္ ပါဝင္ၿပီး)

၁၅။ အေရးေပၚအေျခအေနတြင္ ထြက္ခြာရန္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္သည့္အေနျဖင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုေပးေသာ သင္တန္း 
အတြက္ အေသးစိတ္အခ်က္မ်ား

၁၆။ မိဘ (သို႔) ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားႏွင့္ လာေရာက္ေသာ အျခားအားနည္းခ်က္ရွိေသာသူမ်ားႏွင့္ ကေလးသူငယ္ 
မ်ား လမ္းေပ်ာက္ေသာအခါ ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးရန္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ဆံုေတြ႕ႏိုင္ေစရန္ 
အစီအစဥ္မ်ား

၁၇။ ပြဲလမ္းသဘင္က်င္းပစဥ္ႏွင့္ က်င္းပၿပီးခ်ိန္တြင္ ျပန္လည္ဆန္းစစ္မႈျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ေမးခြန္းမ်ားေမးရန္ 
စီစဥ္ထားျခင္း

ပြဲလမ္းသဘင္ လုံၿခံဳေရးအစီအစဥ္တစ္ခုတြင္ ပါဝင္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ က်င္းပမည့္ ပြဲလမ္းသဘင္၏ 
ပမာဏႏွင့္ အမ်ိဴးအစားေပၚတြင္ မူတည္သည္။ ပြဲလမ္းသဘင္လံုၿခံဳေရး စီစဥ္ဆံုးျဖတ္ရန္အတြက္ အေကာင္းဆံုး 
လမ္းၫႊန္တစ္ခုမွာ အိႏၵိယအစိုးရ၏ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေဘးအႏၲရာယ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕မွ ေရးသားသည့္ 
လူထုအမ်ားအျပား စုစည္းလာေရာက္သည့္ ေနရာမ်ားႏွင့္ ပြဲလမ္းသဘင္မ်ားတြင္ လူစုုလူေဝးမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲျခင္း 
- အစိုုးရ၊ ေဒသတြင္းအာဏာပိုုင္မ်ားႏွင့္ ပြဲစီစဥ္သူမ်ားအတြက္ လမ္းညြန္ Managing Crowd at Events and ven-
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ဟူေသာ စာတမ္းျဖစ္သည္။ ဆီရတယ္လ္ၿမိဳ႕၊ အစိုးရအဖြဲ႕သည္ ၎တို႔၏ ပြဲလမ္းသဘင္ လံုၿခံဳေရး အစီအစဥ္မ်ား 
အတြက္ စာရြက္စာတမ္းတစ္ခုကို ႀကိဳတင္စီမံ ေရးသားထားေလ့ရွိၿပီး၊ ၎တြင္ ထိုအစီအစဥ္မ်ားကို မည္သို႔ တင္ျပ 
ရမည္ကို ေတြ႕ရွိ ႏိုင္သည္။ 10

၃.၂။ အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ား တြက္ခ်က္ခန္႔မွန္းျခင္း

ပြဲလမ္းသဘင္မ်ားတြင္ လူစုုလူေဝးကုုိ လံုၿခံဳေရးစီမံခန္႔ခြဲရန္ စီစဥ္ဆုံးျဖတ္ရာတြင္ အဓိကက်ေသာ အပိုင္းတစ္ခုမွာ 
အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ား တြက္ခ်က္ခန္႔မွန္းျခင္းျဖစ္သည္။ ဤစကားရပ္၏ အဓိပၸာယ္မွာ လာေရာက္ေသာ လူမ်ား 
(သို႔) ၎တို႔ကို လုံၿခံဳေအာင္ ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးရန္ တာဝန္ရွိသူမ်ားကို ထိခိုက္ေစႏိုင္မည့္ အႏၲရာယ္မ်ားကို သိရွိရန္ 
ရည္ရြယ္သတ္မွတ္ထားသည့္အရာမ်ားကို ေစ့စပ္ေသခ်ာစြာ ၾကည့္႐ွဳျခင္းျဖစ္သည္။ အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ဟူသည္ 
မွာ ေဘးအႏၲရာယ္တစ္ခုေၾကာင့္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ ထိခိုက္ႏိုင္ရန္ အလားအလာ အနည္းငယ္ (သို႔)  အမ်ားအျပား 
ရွိျခင္းျဖစ္သည္။ ၎သည္ ေဘးအႏၲရာယ္တစ္ခုေၾကာင့္ မည္ကဲ့သုိ႔ ထိခိုက္ႏိုင္မည္နည္းႏွင့္ ၎ထိခိုက္မႈသည္ 
မည္မွ်ျပင္းထန္မည္နည္း ဟူေသာ အခ်က္ႏွစ္ခုကို ေပါင္းစပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခကို တြက္ခ်က္ခန္႔မွန္းရာတြင္ ပြဲလမ္းသဘင္သို႔ သြားေရာက္ရန္ႏွင့္ ထြက္ခြာရန္ သယ္ယူ 
ပို႔ေဆာင္ေရး အပါအဝင္ ပြဲလမ္းသဘင္၏ ႐ွဳေထာင့္အလံုးစံုကို စစ္ေဆးဆန္းစစ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ဤတြင္ ျဖစ္ႏိုင္ရန္ 
ခက္ခဲေသာ္လည္း ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ား (ဥပမာ - ဗံုးေပါက္ကြဲေစမည္ဟုု ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း (သို႔) မီးေလာင္ 
ျခင္း) ကဲ့သို႔ ျဖစ္စဥ္မ်ားကိုလည္း ခြဲျခားေဖာ္ထုတ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ပြဲလာေရာက္သူ လူစုုလူေဝး သိပ္သည္းမ်ားျပား 
ၿပီး ထိုသိုု႔မ်ားျပားေၾကာင့္ အခ်င္းခ်င္းတြန္းတိုုက္မိျခင္းမ်ား ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ ေနရာမ်ား (ဥပမာ - ပြဲက်င္းပရာေနရာ 
သို႔ ဝင္ေပါက္တြင္ တန္းစီရေသာေနရာမ်ား) အားလံုးကို ေသေသခ်ာခ်ာစိစစ္ရန္ အေရးႀကီးသည္။

အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ား တြက္ခ်က္ခန္႔မွန္းရာတြင္ ေအာက္ပါအဆင့္ (၅)ဆင့္ျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ႏိုင္သည္။

အဆင့္ ၁။ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားကို ရွာေဖြျခင္း

ဤတြင္ ပြဲလမ္းသဘင္၏ ႐ွဳေထာင့္အလံုးစံုကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္ျဖစ္ၿပီး ပြဲလမ္းသဘင္ကို စီမံခန္႔ခြဲရာတြင္ 
ပါဝင္ေသာသူမ်ားအားလံုးကိုလည္း မည္သည့္ေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္သင့္သည္။ 
ယခင္က က်င္းပခဲ့ေသာ အလားတူ ပြဲလမ္းသဘင္မ်ားအေပၚ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားမွ သတင္းအခ်က္အလက္ 
မ်ားကို ကိုးကားလွ်င္လည္း အသံုးဝင္ႏိုင္သည္။ ပြဲလမ္းသဘင္တြင္ ထိုုပြဲ၏ အဂၤါရပ္အသစ္ ထပ္ျဖည့္ျခင္းမွ ျဖစ္ေပၚ 
လာေသာ ခ်က္ခ်င္း သိသာထင္ရွားျခင္းမရွိသည့္ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား (ဥပမာ - စားေသာက္ဆိုင္တန္းမ်ားကို 
ေနာက္က်မွ ထပ္မံျဖည့္သြင္းျခင္း) တို႔ကိုလည္း ခြဲျခားေဖာ္ထုတ္ရမည္ျဖစ္သည္။

ေအာက္ပါ အပိုဒ္မ်ားတြင္ လူစုုလူေဝးႏွင့္ က်င္းပသည့္ေနရာတို႔မွ ျဖစ္ေပၚေစမည့္ ေဘးအႏၲရာယ္ သာဓကမ်ားကို 
ေဖာ္ျပထားသည္။
လူထုပရိသတ္မွ ျဖစ္ေပၚေစမည့္ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား

 - လူအခ်င္းခ်င္းတြန္းတိုုက္မိျခင္း၊ တည္ေဆာက္ထားသည့္ အေဆာက္အအံုမ်ားျဖင့္ တိုုက္မိျခင္း
 - လူပိ၍ နင္းခံရျခင္း
 - တရွိန္ထိုးသြားျခင္း၊ ယိမ္းထိုးျခင္း (သို႔) ကေရာေသာပါးေျပးျခင္းႏွင့္

9 http://ndma.gov.in/images/pdf/managingcrowdsguide.pdf.
10 https://www.seattle.gov/Documents/Departments/SpecialEvents/ADDENDUMS/ADD_F_SafetyPlan.pdf.
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 - တပ္ဆင္ထားသည့္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားအေပၚ တြယ္တက္ျခင္း (သို႔) ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ပစ္ေပါက္ျခင္း တို႔ 
ကဲ့သို႔ေသာ အႏၲရာယ္ရွိသည့္ အျပဳအမူမ်ား

က်င္းပသည့္ေနရာမွ ျဖစ္ေပၚေစမည့္ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား
 - အလင္းေပးမႈ မလံုေလာက္ျခင္းေၾကာင့္ ေခ်ာ္လဲျခင္း (သို႔) ခလုတ္တိုက္ျခင္း
 - လက္ရန္း၊ အကာမ်ား စသည္တိုု႔ လူအမ်ားၾကားထဲသို႔ လဲက်ျခင္း
 - အိမ္သာကဲ့သို႔ေသာေနရာမ်ားသိုု႔ သြားေရာက္ရာတြင္ လားရာမ်ားဆန္႔က်င့္၍ တိုုးေဝွ႔သြားရျခင္း
 - ဟင္းခ်က္ပစၥည္းမ်ားကဲ့သို႔ မီးေလာင္ႏိုင္သည့္ပစၥည္းမ်ား

ထို႔ျပင္ မီးအားျပတ္ေတာက္ျခင္း (သိုု႔) လူအမ်ားေဘးကင္းရာသိုု႔ ေရႊ႕ေျပာင္းရန္လိုုအပ္သည့္ မီးေလာင္မႈ စသည့္ 
အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားကဲ့သိုု႔ေသာ အစီအစဥ္ ကေမာက္ကမျဖစ္ျခင္းမ်ားမွ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား 
ကိုလည္း ခြဲျခားေဖာ္ထုတ္ရန္ အလြန္အေရးႀကီးသည္။

အဆင့္ ၂။ မည္သူမွ မည္သို႔ ထိခိုက္မည္ကိုု သိရွိျခင္း

ဤအဆင့္သည္ ေဘးအႏၲရာယ္တစ္ခုစီ၏ အေၾကာင္းရင္းေပးႏိုင္မည့္ အႏၲရာယ္ႏွင့္ ၎ေၾကာင့္ ထိခိုက္မည့္သူမ်ား 
ကို သိရွိနားလည္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္သည္။
 
အဆင့္ ၃။ အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားကို ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ျခင္း

ဤအဆင့္သည္ ေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခႏွင့္ ျပင္းထန္မႈအဆင့္မ်ားကို တြက္ခ်က္ခန္႔မွန္းသည္။

ထိုသို႔ အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခတစ္ခုစီကို လံုးဝအျမစ္ျပတ္ဖယ္ရွားရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ရွိ၊ မရွိကို စဥ္းစားရမည္။ ထိုသို႔ 
ဖယ္ရွားျခင္းကို ေဘးအႏၲရာယ္ကုိ ဖယ္ရွားျခင္း (သို႔) ၄င္း၏ အေၾကာင္းရင္းကို ကိုယ္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္းျဖင့္ ျပဳလုပ္ 
ႏိုင္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ပြဲလမ္းသဘင္က်င္းပျခင္း မျပဳမီတြင္ က်င္းပမည့္ေနရာမွ ယာဥ္မ်ားအားလံုးကို ရွင္းလင္း 
ထားျခင္းျဖင့္ ပြဲလမ္းသဘင္အတြင္း လူအမ်ားသည္ ယာဥ္ႏွင့္ တိုက္မိႏိုင္ေျခကို ဖယ္ရွားၿပီးျဖစ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏုုိင္ေျခတစ္ရပ္ကိုု အၿပီးတုုိင္ဖယ္ရွားရန္ မျဖစ္ႏုုိင္လွ်င္ ျဖစ္ႏုုိင္ေျခေလ်ာ့နည္းေစရန္ သိုု႔/ ႏွင့္အတူ 
ထိုုအႏၲရာယ္၏ ျပင္းထန္မႈကိုု ေလွ်ာ့ခ်ႏုုိင္ရန္ စသည့္ အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏုုိင္ေျခမ်ားကိုု ထိန္းခ်ဳပ္ႏုုိင္ရန္ စဥ္းစားသင့္ေပး 
သည္။ ထိုုသုုိ႔ အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏုုိင္ေျခမ်ားကိုု ထိန္းခ်ဳပ္ရန္အတြက္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဤစာတမ္း၏ 
က႑တစ္ခုုတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆင့္ ၄။ ရွာေဖြေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ျခင္း

ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔ေၾကာင့္ အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာသူမ်ား အေၾကာင္းအေသးစိတ္ကို မွတ္တမ္းတင္ 
ထားရန္ အေရးႀကီးသည္။ မွတ္တမ္းမ်ားတြင္ အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခအဆင့္ကို တြက္ခ်က္ခန္႔မွန္းခ်က္ ပါဝင္ရမည္။ 
ဆိုလိုသည္မွာ ၄င္းေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခႏွင့္ ျပင္းထန္မႈအေပၚမူတည္၍ နည္း၊ အလယ္အလတ္၊ ျမင့္ စသည့္ 
အဆင့္မ်ား သတ္မွတ္ၿပီး လူအမ်ားထိခိုက္ႏိုင္ေျခကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ျပဳလုပ္မည့္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈမ်ားလည္း ပါဝင္ရ 
မည္။
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အဆင့္ ၅။ အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခ တြက္ခ်က္ခန္႔မွန္းမႈကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ၿပီး လိုအပ္လွ်င္ ျပဳျပင္ျခင္း

ပြဲလမ္းသဘင္တစ္ခု က်င္းပစဥ္အတြင္းတြင္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအပိုင္းတြင္ ပါဝင္သည့္ ပြဲစီစဥ္သူႏွင့္ အျခားသူမ်ားမွ 
အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခ တြက္ခ်က္ခန္႔မွန္းမႈမ်ားႏွင့္ ၎အႏၲရာယ္မ်ား ေလွ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား မည္မွ် 
ထိေရာက္မႈရွိေၾကာင္း ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္းသည္ အေလ့အက်င့္ေကာင္းတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ 

၃.၃။ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈမ်ား ေနရာခ်ထားျခင္း

ပြဲလမ္းသဘင္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခ တြက္ခ်က္ခန္႔မွန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္တြင္ လူမ်ား ထိခိုက္ 
ႏိုင္ေျခ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈမ်ားကို ေနရာခ်ထားရန္ လိုအပ္သည္။ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈမ်ားတြင္ 
က်ယ္ျပန္႔ေသာ အပိုင္းႏွစ္ခုရွိသည္။ က်င္းပမည့္ေနရာႏွင့္ ဆက္စပ္သည္မ်ားႏွင့္ ပြဲလာသူလူစုုႏွင့္ ဆက္စပ္သည္ 
မ်ားတို႔ျဖစ္သည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါစာရင္းတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ေသာ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈ ဥပမာမ်ားကို 
ေဖာ္ျပထားသည္။

၃.၃.၁။ က်င္းပမည့္ေနရာရွိ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈမ်ား

က်င္းမည့္ေနရာသို႔ လာေရာက္ရန္ႏွင့္ ထြက္ခြာရန္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး

 - လူျပည့္ၾကပ္မႈမျဖစ္ရန္ လာေရာက္ခ်ိန္ႏွင့္ ထြက္ခြာခ်ိန္မ်ားကိုု အခ်ိန္အပိုုင္းအျခားအလုုိက္ သတ္မွတ္ရန္
 - ခန္႔မွန္းထားေသာ လူအေရအတြက္ကို ႏိုင္ႏိုင္နင္းနင္းေျဖရွင္းႏိုင္သည့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးအတြက္ 

လိုအပ္ေသာ အဂၤါရပ္မ်ား (ဥပမာ - ဘတ္စ္ကားမွတ္တိုင္မ်ား၊ ရထားဘူတာမ်ား၊ ကားရပ္နားကြင္းမ်ား) 
ရွိျခင္း။ ပြဲလာေရာက္သူမ်ား သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးယာဥ္မ်ားထံသို႔ သြားရန္ အခ်ိန္မ်ားမ်ား ရရွိႏုိုုင္ေစရန္ 
အခ်ိန္ကုုိက္၍ ပြဲကိုု ၿပီးဆံုုးေစရန္

 - လူအမ်ားကို အမ်ားဆံုး သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးယာဥ္မ်ား အသံုးျပဳရန္ အားေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုုပ္ရန္
 - ပြဲက်င္းပမည့္ေနရာသို႔ လူမ်ားကို ေခၚေဆာင္ျခင္း (သို႔) ၎ေနရာမွ ထြက္ခြာျခင္းအတြက္ ေခါက္ျပန္သြား 

ဘတ္စ္ကားမ်ား အသံုုးျပဳရန္

ယာဥ္ရပ္နားျခင္း

 - က်င္းပမည့္ေနရာသိုု႔ မေရာက္လာမီမွာပင္ ယာဥ္ေမာင္းသူမ်ားမွ ယာဥ္ရပ္နားကြင္း အေျခအေန၊ သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ား ရွင္းရွင္းလင္းလင္းျမင္သာေစရန္ က်င္းပမည့္ေနရာမွ အနည္းငယ္ကြာေဝးသည့္ 
ေနရာမ်ားမွစ၍ ယာဥ္ရပ္နားကြင္းစီမံမႈမ်ားကို ထင္ရွားေသာ အမွတ္အသား သေကၤတမ်ားျဖင့္ ေဖာ္ျပရန္

 - ဝင္ေပါက္မ်ား၊ ထြက္ေပါက္မ်ားႏွင့္ အလြန္နီးေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ယာဥ္ရပ္နားေနရာမ်ား၊ ခရီးေဝးသြား 
ဘတ္စ္ကား (Coach) လူတင္၊ လူခ်ေနရာမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ရန္

 - လမ္းသြား၊ လမ္းလာမ်ား ျဖတ္သန္းသြားလာရန္ေနရာမ်ားႏွင့္ အေရးေပၚလမ္းေၾကာင္းမ်ားတြင္ ယာဥ္ 
ရပ္နားျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ ယာဥ္ရပ္နားရာေနရာမ်ားကိုု သီးသန္႔ဝန္းရံထားရွိရန္

က်င္းပမည့္ေနရာသို႔ လာေရာက္ရန္ႏွင့္ ထြက္ခြာရန္ လမ္းေၾကာင္းမ်ား

 - ေျခက်င္ေလွ်ာက္သူ၊ လမ္းသြားလမ္းလာမ်ားအတြက္ ေလွ်ာက္လမ္းကိုု ယာဥ္သြားရာလမ္းမ်ားမွ ခြဲျခား 
ထားရွိရန္

 - အေရးေပၚယာဥ္မ်ားအတြက္ လမ္းေၾကာင္းမ်ား ရွင္းလင္းထားရွိၿပီး အေရးေပၚဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္အဖြဲ႕
မ်ားမွ ထိုုလမ္းေၾကာင္းမ်ားကိုု သိရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္
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 - လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို အလင္းေရာင္လံုေလာက္စြာ ေပးထားၿပီး ခလုတ္တိုက္ျခင္း၊ ေခ်ာ္လဲျခင္းမ်ား မျဖစ္ 
ေစရန္ အကာအရံမ်ား (သို႔) လက္ရန္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ေပးရန္

 - ျဖစ္ႏုုိင္လွ်င္ လူအမ်ားမွ တစ္လမ္းသြားလမ္းမ်ား၊ ပိတ္ဆိုု႔မႈမ်ားျဖစ္ေနေသာ လမ္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ အက်ဥ္း 
အက်ယ္ေျပာင္းလဲ၍ မရေသာလမ္းေၾကာင္းမ်ား၊ ဘီးတပ္ကုုလားထိုုင္ အသံုုးျပဳသူမ်ားအတြက္ 
လမ္းေၾကာင္းမ်ားကိုု အသံုုးျပဳ၍ ျဖတ္လမ္းမွသြားျခင္းကိုု မျပဳလုုပ္ေစရန္ တားျမစ္ရန္

 - လူအမ်ားမွ ႐ွဳပ္ေထြးေသာေနရာမ်ားသိုု႔ သြားလာျခင္းမျပဳေစရန္ ေစာစီးစြာေရာက္ေနသူမ်ားအတြက္ 
အိမ္သာႏွင့္ အစားအစာအေရာင္းဆိုုင္မ်ားကိုု ပြဲက်င္းပမည့္ေနရာ၏ အျပင္ဘက္တြင္ ထားရွိေစရန္

ဝင္ေပါက္၊ ထြက္ေပါက္မ်ား

 - ဝင္ေပါက္၊ ထြက္ေပါက္မ်ားတြင္ စနစ္တက်တန္းစီၿပီး ေရြ႕လ်ားသြားလာရန္ ထိေရာက္ေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ 
အကာအရံမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း

 - လူေရစီးကို ဆန္မတက္ရဘဲ တန္းစီရာမွ ထြက္ခြာႏိုင္ရန္ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုထားရွိေပးရန္
 - လက္မွတ္အေရာင္းဌာနမ်ား၊ ယာယီအေဆာက္အအံုမ်ား၊ ဆြဲေဆာင္မႈမ်ား၊ အေဆာက္အဦးမ်ား၊ အဓိက 

သတင္းအခ်က္အလက္ ရရွိရာေနရာမ်ားကို ဝင္ေပါက္၊ ထြက္ေပါက္မ်ားအနီးတြင္ ထားရွိျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ 
ရန္

 - မသန္မစြမ္းသူမ်ားအတြက္ သေကၤတ အမွတ္အသားျဖင့္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ဝင္ေပါက္၊ ထြက္ေပါက္မ်ား 
ျပဳလုပ္ထားျခင္း

 - ယာဥ္လမ္းေၾကာင္းႏွင့္ လူတန္းစီသည့္လိုင္းကို သီးသန္႔ခြဲျခားျခင္း မျပဳႏိုင္လွ်င္ လူမ်ားကို ကားလမ္းေပၚ 
တြင္ တန္းစီေစျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ရန္

 - ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ အေရးေပၚလမ္းေၾကာင္း (သို႔) အျခားသူမ်ားမွ အသံုးျပဳေနသည့္ ေလွကားမ်ားတြင္ လူမ်ားကို 
တန္းစီေစျခင္းမွ ေရွာင္ျခင္း

 - တားျမစ္ထားေသာ ပစၥည္းမ်ားကို က်င္းပမည့္ေနရာသို႔ မယူသြားေစႏိုင္ရန္ ဝင္ေပါက္မ်ားတြင္ အေရးယူ 
လုပ္ေဆာင္ျခင္း

က်င္းပမည့္ ေနရာအတြင္း

 - က်င္းပမည့္ေနရာအတြင္းသို႔ လူမ်ား အစီအစဥ္တက်မဟုတ္ဘဲ ဝင္လာျခင္းမျဖစ္ေစရန္၊ ဝင္ေပါက္ 
လမ္းေၾကာင္းမ်ားမွ ၾကည့္႐ွဳရန္ ေနရာေကာင္းမ်ားဆီသို႔ တိုက္႐ိုက္ေရာက္ရွိႏိုင္ေစရန္ စီမံထားျခင္း

 - ပြဲလမ္းသဘင္၏ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ရာ အေျခအေနတစ္ရပ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည့္ ပြဲလာသူ ပရိတ္သတ္ 
မ်ားမွ တရိွန္တိုုးတြန္းတိုုက္သြားလာျခင္းေၾကာင့္ တိုက္မိ၊ ဖိမိျခင္းကုိ ကာကြယ္ရန္၊ အကာအရံမ်ား ကဲ့သို႔ 
ေသာ အစီအမံေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ထားရွိရန္

 - အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ လူမဝင္ေစရန္ ရွင္းလင္းထားရန္လိုုအပ္ပါက အကာအရံမ်ားအသံုုးျပဳရန္
   
ၾကည့္႐ႈသည့္ ေနရာမ်ား

 - ပိုမိုျမင္ႏိုင္ရန္ လူအမ်ား တဟုန္ထိုးေရွ႕တိုးျခင္းေၾကာင့္ ဖိမိ၊ တိုက္မိျခင္း မျဖစ္ေစရန္ ဆြဲေဆာင္မႈမ်ားကို 
ေနရာစံုမွ လူအားလံုး ေကာင္းစြာျမင္ႏိုင္ေအာင္ ဒီဇိုင္းဆြဲထားျခင္း

 - ဘီးတပ္ကုလားထိုင္ အသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ သီးသန္႔ၾကည့္႐ႈသည့္ ေနရာမ်ားျပဳလုပ္ေပးျခင္း။ ထိုုသိုု႔ 
ျပဳလုုပ္ရာတြင္လည္း လူစုုလူေဝးမွ ေရြ႕လ်ားျခင္းမ်ားမွ ၎တိုု႔အား မထိခိုုက္ေစရန္ႏွင့္ ထြက္ေပါက္မ်ားကိုု 
ပိတ္မိေစျခင္းမ်ား မျဖစ္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရန္
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၃.၃.၂။ လူထုစီမံခန္႔ခြဲမႈအတြက္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈမ်ား

ဝန္ထမ္းအေရအတြက္ႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား

 - ထိေရာက္ေသာ လူထုပရိသတ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈရရွိရန္ လံုေလာက္ေသာ ဝန္ထမ္းအေရအတြက္ ရွိရမည္။ 
ဝန္ထမ္းခန္႔အပ္ျခင္းဆိုုင္ရာ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံုသည္ ပြဲလမ္းသဘင္၏ သဘာဝႏွင့္ အရြယ္အစား 
အေပၚ မူတည္၍ ကြဲျပားသြားမည္ျဖစ္သည္။

 - အခန္းက႑ႏွင့္ တာဝန္မ်ားကို ရွင္းလင္းခိုင္မာစြာ နားလည္ေစျခင္း (၎တို႔ကို ပြဲလမ္းသဘင္လံုၿခံဳေရး 
အစီအစဥ္တြင္ ထည့္သြင္းေရးသားရမည္။ အထက္တြင္ေဖာ္ျပၿပီးခဲ့သည္ ၃.၁.၂ ကိုု ၾကည့္ပါ။) ဤအခ်က္ 
သည္ ဥပမာ ရဲ၊ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕၊ ေဒသခံအစုုိးရစသည့္ ေအဂ်င္စီတစ္ခုထက္ပို၍ ပါဝင္ပတ္သက္လွ်င္ ပို၍ 
အေရးႀကီးသည္။ 

 - ဝနထ္မ္းအားလံုးမ ွ သက္ဆိငုရ္ာ တာဝနမ္်ားကုိ ထိေရာကစ္ြာ ထမ္းေဆာင္ႏိငုရ္န ္ေလ့က်င္သ့ငတ္န္းေပးရန။္ 
အထူးသျဖင့္ ႀကီးၾကပ္သူမ်ားကိုု အေရးေပၚဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လက္တြဲလုုပ္ေဆာင္ 
ႏုုိင္ျခင္းကဲ့သိုု႔ေသာ အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားကိုု ကိုုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္းကိုု သင္တန္းေပးရမည္။ 

 - ပြဲလမ္းသဘင္က်င္းပျခင္းမတိုင္မီတြင္ ဝန္ထမ္းအားလံုးကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ထပ္မံ ရွင္းျပၿပီး က်င္းပမည့္ေနရာ၏ 
အဓိကအဂၤါရပ္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔ကိုုေပးအပ္ထားသည့္ တာဝန္မ်ားကို ေရးသားေဖာ္ျပထားသည့္ အစီအစဥ္ 
တစ္ခုကို အဆိုပါ ဝန္ထမ္းမ်ားအား ေပးအပ္ရမည္။

 - ဝန္ထမ္းမ်ားကို ၎တုိ႔၏ ဆိုင္ရာတာဝန္မ်ားအား ထင္ရွားစြာေဖာ္ျပသည့္ သိသာထင္ရွားေသာ 
အဝတ္အစားႏွင့္ ခြဲျခားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားျခင္း။ (ဥပမာ - အေရာင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေသာ ႐ွပ္အက်ႌမ်ား၊ ဂ်ာကင္ 
မ်ားႏွင့္ အေပၚပိုင္းေခါင္းစြပ္အက်ႌမ်ား။)

ဝန္ထမ္းမ်ားကို ေနရာခ်ထားျခင္း

 - ပြဲက်င္းပမည့္ေနရာ၏ ဝန္ထမ္းလိုအပ္မည့္အပိုင္းမ်ားႏွင့္ သာမန္အေျခအေနႏွင့္ အေရးေပၚ အေျခအေန 
ႏွစ္ခုလံုးတြင္ လိုအပ္မည့္ ဝန္ထမ္းအေရအတြက္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္သိရွိရန္ ႀကိဳးပမ္းရမည္။ ဝင္ေပါက္၊ 
ထြက္ေပါက္တို႔ကဲ့သို႔ အဓိကက်ေသာေနရာမ်ားတြင္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ေနရာခ်ထားပါ။

 - ဝန္ထမ္းတာဝန္မ်ားတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားျဖစ္ပါသည္ -
 • က်င္းပမည့္ေနရာ၏ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံုကိုသိရွိၿပီး အထူးလိုအပ္ခ်က္ရွိသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအတြက္ 

အပါအဝင္ လူအမ်ားအသံုးျပဳႏိုင္မည့္ အဂၤါရပ္ အေဆာက္အအံုပစၥည္းမ်ား အေၾကာင္းအခ်က္အလက္ 
မ်ားကို လူထုကို ေျပာျပေပးျခင္းျဖင့္ ကူညီႏိုင္ျခင္း။

 • ဝင္ေပါက္၊ ထြက္ေပါက္ႏွင့္ ေရွးဦးသူနာျပဳစုမႈေပးသည့္ေနရာမ်ားကို သိရွိျခင္း။
 • က်င္းပမည့္ေနရာအတြင္း လူျပည့္ၾကပ္ျခင္း မျဖစ္ေစရန္၊ အထူးသျဖင့္ က်င္းပမည့္ေနရာသို႔ ဝင္ေရာက္ 

ျခင္း (သို႔) ထြက္ခြာျခင္းျပဳရာတြင္ လူထုပရိသတ္ကို စီမံခန္႔ခြဲ၍ လမ္းၫႊန္ေပးျခင္း။
 • ထုိင္ခုံမ်ားအၾကားရိွလမ္းမ်ားႏွင့္ ထြက္ေပါက္မ်ားကုိ အခ်ိန္ျပည့္ရွင္းလင္းထားကာ ထုိင္ခုံႏွင့္ ပရိေဘာဂ 

ပစၥည္းမ်ားေပၚမတ္တပ္ရပ္ျခင္းမျပဳရန္ တားျမစ္ျခင္း။
 • မည္သည့္ေႏွာင့္ယွက္မႈ (သို႔) ျဖစ္ရပ္မ်ားကိုမဆို ခ်က္ခ်င္းစံုစမ္းစစ္ေဆးၿပီး ဆူပူရမ္းကားသည့္ 

အမူအယာမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း။
 • မီးေလာင္ႏိုင္ေသာ အမိႈက္မ်ားတစ္ေနရာတည္းတြင္ စုုစည္းမိျခင္းမွကာကြယ္ျခင္း။
 • ႀကီးၾကပ္သူမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုျခင္း။
 • အေရးေပၚအေျခအေနတြင္ အသံုးျပဳေသာ သေကၤတျဖင့္ေျပာေသာ သတင္းစကားမ်ားႏွင့္ တာဝန္မ်ား 

အပါအဝင္ က်င္းပသည့္ေနရာမွ လူမ်ားေရႊ႕ေျပာင္းထြက္ခြာရန္အတြက္ ျပဳလုပ္ထားေသာ အစီအမံမ်ား 
ကို သိရွိနားလည္ျခင္း။
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 • လူအလြန္အကြ်ံျပည့္ၾကပ္ႏိုင္ေျခရွိသည့့္္ အဓိကေနရာမ်ားတြင္ လူထုပရိသတ္ကို ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း။
 • ကားရပ္နားကြင္းမ်ားႏွင့္ ယာဥ္ေၾကာသြားလာမႈကို စနစ္တက်ႀကီးၾကပ္ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း။

အမိန္႔ေပးျခင္းႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း

ႀကီးၾကပ္သူမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းအားလံုး အခ်င္းခ်င္းထိေရာက္စြာ ေျပာဆုိဆက္သြယ္ေစၿပီး ပြဲလမ္းသဘင္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး 
ဌာနမွ လႈပ္ရွားမႈအသီးသီး ဟန္ခ်က္ညီေအာင္ ေပါင္းစပ္ၫႇိႏိႈင္း ထိန္းခ်ဳပ္ေပးျခင္း။

စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ားျပ႒ာန္းျခင္း

ပြဲလမ္းသဘင္တြင္ အရက္ေသစာေသာက္စားမႈ တားျမစ္ပိတ္ပင္ျခင္းကဲ့သို႔ေသာ စည္းမ်ဥ္း မ်ားကို မွ်တျပတ္သားစြာ 
ျပ႒ာန္းရမည္ျဖစ္ၿပီး လိုအပ္ပါက ရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ားျဖင့္ ႀကိဳတင္ၫႇိႏိႈင္းကာ သေဘာတူမႈ ရယူထားရမည္။

အေျခအေနမ်ား ကေမာက္ကမျဖစ္လာခ်ိန္မ်ားတြင္

 - အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏုုိင္ေျခမ်ားကိုု ဆန္းစစ္ျခင္း လုုပ္ငန္းစဥ္၏ တစိတ္တေဒသအေနျဖင့္ ျဖစ္လာႏုုိင္ေျခရွိသည့္ 
ေႏွာင့္ယွက္ဖ်က္ဆီးမႈမ်ားကို ခြဲျခားေဖာ္ထုုတ္ၿပီး ၎တိုု႔ကိုု ေျဖရွင္းမည့္နည္းလမ္းအဆင့္ဆင့္ (တခါတရံ 
တြင္ ထိုုနည္းလမ္းအဆင့္ဆင့္ကိုု အေရးေပၚနည္းလမ္းအဆင့္ဆင့္ သိုု႔မဟုုတ္ အေရးေပၚ အစီအစဥ္မ်ားဟုု 
လည္း ေခၚၾကသည္။) ကုုိေရးဆြဲရန္။

 - ယင္းကဲ့သို႔ ေနွာင့္ယွက္ဖ်က္ဆီးမႈမ်ားတစ္ခုုခ်င္းစီအလုုိက္ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား ပိုုမိုု 
လိုုအပ္လာလိမ့္ျဖစ္ေၾကာင္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါ။ သက္ဆိုင္ရာဝန္ထမ္းအားလံုးတို႔အား လုပ္ထံုးလုပ္နည္း 
မ်ားကို သိရွိပါေစ။ ဝန္ထမ္းအစည္းအေဝးမ်ား (သို႔) အက်ဥ္းခ်ဳပ္အသိေပးေတြ႕ဆံုုျခင္းမ်ားကို အဆိုပါ 
ပြဲလမ္းသဘင္ အခမ္းအနားတစ္ရပ္ မစတင္ခင္မွာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအေၾကာင္း ဝန္ထမ္းမ်ားအား 
သတိေပးရန္အတြက္ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ ထိုုသိုု႔ ေႏွာင့္ယွက္ဖ်က္ဆီးမႈမ်ားႏွင့္ အေရးေပၚအေျခအေန 
ကိစၥရပ္မ်ားကိုု ကိုုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ အလိုု႔ငွာ ေရးဆြဲထားသည့္ နည္းလမ္းအဆင့္ဆင့္ကိုု စမ္းသပ္ၾကည့္ရာ 
တြင္ အစမ္းေလ့က်င့္ခန္းမ်ားသည္လည္း အသံုုးဝင္ေသာ နည္းလမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။

 - ပြလဲမ္းသဘငအ္ခမ္းအနားႀကီးမ်ားတြင ္“ေဘးကင္းဇံု”ု မ်ားဟု ုေခၚဆိုၾုကသည္ ့ကန္႔သတပ္ုုငိ္းျခားထားသည္ ့
ေနရာမ်ားကိုု သတ္မွတ္ထားသင့္သည္။ လူျပည့္ၾကပ္မႈမ်ား ဆိုုးရြားလာပါက တြန္းတိုုက္မိျခင္းမွ ကာကြယ္ 
ရန္ လူအမ်ားကိုု ထိုုေဘးကင္းဇံုုမ်ားအတြင္းသိုု႔ ဝင္ေရာက္ျဖတ္သန္းေစႏုုိင္သည္။

ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈမ်ားအားလံုုးသည္ ထိေရာက္မႈရွိၿပီး ၎တုုိ႔အား ရည္ရြယ္ထားသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကိုု 
ျဖည့္တင္းရာတြင္ လံုုၿခံဳမႈရွိသည္ဆုုိေသာ အေၾကာင္းအခ်က္ကိုု ေသခ်ာေစရန္ လံုုေလာက္ေသာစစ္ေဆးမႈမ်ား 
ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အစမ္းေလ့က်င့္ခန္းမ်ားႏွင့္ စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ 
အေလ့အက်င့္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။

အေရးေပၚကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ စီစဥ္မႈကို ေအာက္ပါအပိုင္းတြင္ ျဖည့္ဆည္းရသည္။

၃.၄။ အေရးေပၚစီစဥ္မႈႏွင့္ နည္းလမ္းအဆင့္ဆင့္မ်ား

အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားဆုုိသည္မွာ က်င္းပသည့္ေနရာတြင္ရွိေနသည့္ ဝန္ထမ္းမွာ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုုိင္စြမ္း 
မရွိေသာ အထူးကြ်မ္းက်င္သူတစ္ဦးဦးမွ ခ်က္ခ်င္းလုုပ္ေဆာင္ေပးရန္လိုုအပ္ေနေသာ ျပင္းထန္းသည့္ ဒဏ္ရာ 
အနာတရ ရရွိမႈမ်ား ျဖစ္လာႏုုိင္သည့္ အေျခအေနမ်ားကိုု ဆိုုလုုိျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုုသိုု႔ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ 
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အေရးေပၚ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားမွ တက္တက္ႂကြႂကြပါဝင္လာတတ္ၿပီး တခါတရံတြင္ လူအမ်ားကိုုလည္း 
ပြဲက်င္းပရာေနရာမွ ေဘးကင္းသိုု႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေပးရတတ္သည္။

အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားတြင္ မီးေလာင္ျခင္း၊ ေပါက္ကြဲျခင္းမ်ား၊ ဗံုုးေပါက္ကြဲေစမည္ဟုု ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား၊ ထိုုင္ခံုု 
ေနရာမ်ားသိုု႔ စင့္ျမင့္စသည့္ အေဆာက္အအံုုပိုုင္း ၿပိဳက်ျခင္း၊ ဓာတ္ေငြ႕ယိုုစိမ့္ျခင္းစသည့္ အႏၲရာယ္ရွိေသာ ဓာတုု 
ပစၥည္းမ်ားထြက္ျခင္းနွင့္ ေရလႊမ္းမိုုးျခင္း (သုုိ႔) ေလျပင္းတုုိက္ျခင္းကဲ့သိုု႔ေသာ ေမွ်ာ္လင့္မထားသည့္ ရာသီဥတုု 
ဆိုုးရြားမႈမ်ား ပါဝင္ႏုုိင္သည္။

အေရးေပၚကိစၥရပ္မ်ား ဖန္တီးမႈတြင္ လူမ်ား ႁပြတ္သိပ္ၾကပ္မႈမ်ားႏွင့္ ကစဥ္ကလ်ားျဖစ္ျခင္း၊ စနစ္တက်မရွိျခင္း၊ 
ဆူဆူပူပူျဖစ္ျခင္းတို႔သည္ အေျခခံအေၾကာင္းရပ္မ်ား ျဖစ္ႏိုင္သည္။ (ဥပမာ - အတားအဆီးမ်ား စီစဥ္ထားမႈမ်ား၊ 
စသည္တို႔မ်ားတြင္ ဝန္ပိေနျခင္း) ယင္းတို႔သည္လည္း ပိုမိုခက္ခဲေသာ အေရးေပၚကိစၥရပ္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္း 
ရေသာ အေျခခံအေၾကာင္းရင္းတို႔ျဖစ္သည္။

အကာအရံမ်ား လူအုပ္၏ ဝန္ပိျခင္း၊ စင္ျမင့္မ်ားေပၚတြင္ လူအမ်ားစုၿပံဳ၍ ဝန္မ်ားေစျခင္း စသည့္ အေရးေပၚ 
အေျခအေနမ်ားကိုု လူျပည့္ၾကပ္ျခင္းႏွင့္ ႐ုုတ္႐ုုတ္သဲသဲျဖစ္ျခင္းတုုိ႔မွ ဖန္တီးႏုုိင္သည္။ ၎တိုု႔သည္ပင္လွ်င္ 
အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားကိုု ကိုုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္းကိုု ပုုိ၍ ခက္ခဲေစႏုုိင္သည္။

၃.၄.၁။ အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲအုပ္ခ်ဳပ္ရန္ လုုပ္ငန္းမ်ား

ဤအပိုင္းသည္ အေရးေပၚအေျခအေနရပ္မ်ားတြင္ လူစုလူေဝးေၾကာင့္ အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏုုိင္ေျခမ်ားကို နည္းသမွ် 
နည္းေစရန္ ေဆာင္ရြက္သည့္ အေရးေပၚအေျခအေနေျဖရွင္းသည့္ နည္းလမ္းအဆင့္ဆင့္တြင္ ပါဝင္သင့္သည့္ 
အေျခခံသေဘာတရားကိစၥရပ္မ်ားကိုု ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။

အေရးေပၚစီစဥ္ထားမႈအျဖစ္ ေရးသားထားေသာ အေရးေပၚ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို သိမ္းဆည္းထားရန္ 
အေရးႀကီးသည္။ အထက္ပါ အပိုုင္း ၃.၁.၂ တြင္ ရွင္းျပထားသည့္အတိုင္း အေရးေပၚအေျခအေနဆိုုင္ရာ 
အစီအစဥ္ကိုု ပြဲအခမ္းအနားလံုုၿခံဳေဘးကင္းမႈအစီအစဥ္၏ တစ္စိတ္တစ္ပုုိင္းအေနျဖင့္ ပါဝင္ေစရမည္။

ေရးဆြဲထားသည့္ အေရးေပၚစီမံခ်က္ စာေစာင္မ်ားကို ေဒသခံအာဏာပိုင္မ်ားမွ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ မန္ေနဂ်ာမ်ား၊ 
ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ ေစာင့္ၾကည့္ၾကပ္မတသူ္မ်ားႏငွ္ ့အျခားသက္ဆိငု္ရာဝန္ထမ္းမ်ား၊ အေရးေပၚဝန္ေဆာင္မႈေပးသ ူ
မ်ားႏွင့္ ေဒသခံ အာဏာပိုုင္မ်ားမွ အလြယ္တကူရရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးထားရမည္ျဖစ္သည္။ 

ထိုုအေရးေပၚနည္းလမ္းအဆင့္ဆင့္ကိုု ဝန္ထမ္းမ်ားအား သင္တန္းေပးရာတြင္ ထည့္သြင္းသင္ၾကားေပးသင့္ၿပီး 
အခမ္းအနားတြင္ အက်ဥ္း႐ံုုး ရွင္းလင္းေတြ႕ဆံုုျခင္းမ်ားတြင္ ျပန္လည္ပိုု႔ခ်ေပးသင့္သည္။ ထိုုအေရးေပၚနည္းလမ္း
အဆင့္ဆင့္ႏွင့္ အျခားေသာ ဆက္စပ္သည့္အခ်က္အလက္မ်ားကိုု ကဒ္ျပားအေသး (သိုု႔) စာရြက္တစ္ရြက္တြင္ 
ေရးသားၿပီး ဝန္ထမ္းအားလံုုးကိုု ေပးထားသင့္သည္။

အစမ္းေလ့က်င့္ခန္းမ်ားျပဳလုုပ္ျခင္းသည္လည္း ထိုုနည္းလမ္းအဆင့္ဆင့္သည္ အေရးေပၚအေျခအေနတစ္ရပ္ရပ္ 
ေပၚေပါက္လာပါက ထိေရာက္သည္ဟုု ေသခ်ာေစရန္ လုုပ္ေဆာင္ႏုုိင္သည့္ အေလ့အက်င့္ေကာင္းတစ္ခုုပင္ 
ျဖစ္သည္။

အေရးေပၚလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားတြင္ ေအာက္ပါစာပိုဒ္မ်ားတြင္ အေသးစိတ္ရွင္းျပထားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား 
ပါဝင္သင့္သည္။
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အေရးေပၚဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား အသိေပးအေၾကာင္းၾကားျခင္း

ပြဲစီစဥ္သူမွ အေရးေပၚအေျခအေနတစ္ရပ္ ေပၚေပါက္လာပါက အေရးေပၚဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ 
မည္သူက ညႇိႏူိင္းလုုပ္ေဆာင္မည္ကိုု ဆံုုးျဖတ္ထားရမည္။ ထို႔အျပင္ ဆံုးၿဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္သူတစ္ဦးဦး မရွိပါက ၄င္း၏ 
ကိုယ္စား အျခားတစ္ဦးတစ္ေယာက္အား ခန္႔အပ္ေပးႏိုင္သည္။

အေရးေပၚအေျခအေနတစ္ရပ္ျဖစ္ေပၚေနသည္ကိုု သိရွိသည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ အျခားေသာ အေရးေပၚ 
ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကိုု အျမန္ဆံုုးအသိေပးရန္လုုိအပ္ပါသည္။ 

ေအာက္ပါသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အေရးေပၚဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္ အဖြဲ႕မ်ားဆီသိုု႔ လက္ဆင့္ကမ္းေပးသင့္ 
သည္။
 - အေရးေပၚအေျခအေနျဖစ္ပြားသည့္ ေနရာ
 - အေရးေပၚအေျခအေန၏ သေဘာသဘာဝႏွင့္ ထိုုအေျခအေန၏ အရြယ္အစား
 - အေရးေပၚအေျခအေနျဖစ္ပြားသည့္ေနရာသိုု႔ သြားေရာက္ႏိုုင္မည့္လမ္းေၾကာင္းႏွင့္ ဆံုုရပ္၊ သတိျပဳရမည္ 

မွာ ယခင္သေဘာတူခ်မွတ္ထားေသာ လမ္းေၾကာင္းမွာ အေရးေပၚအေျခအေနအရပ္ရပ္ေၾကာင့္ 
သင့္ေတာ္ႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။

 - ေဘးဥပါဒ္အႏၲရာယ္မ်ားဆိုင္ရာ မည္သို႔ေသာ သက္ဆိုင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား။ ဥပမာ ဓာတု 
ပစၥည္းမ်ား သိုေလွာင္ထားျခင္း။

ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေျပာဆိုဆက္ဆံ ဆက္သြယ္ျခင္း

လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ ဒဏ္ရာအနာတရျဖစ္ျခင္း သိုု႔ နာမက်န္းျဖစ္ျခင္းကဲ့သိုု႔ ကိစၥရပ္မ်ားမွစ၍ ေဘးကင္းရာသိုု႔
အေရးေပၚေျပာင္းေရႊ႕ရန္အထိ လိုုအပ္လာေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအထိ မတူညီေသာအဆင့္ရွိ အေရးေပၚတံု႔ျပန္ျခင္းမ်ား 
လုိအပ္ေပလိမ့္မည္။ ထိုု႔ေၾကာင့္ ပြဲကိုုရပ္တန္႔ႏုုိင္သည့္ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္အာဏာရွိသည့္ တတ္ကြ်မ္းလူပုုဂၢိဳလ္တစ္ဦးကိုု 
ပြဲစတင္စီစဥ္သည့္ ကာလကပင္ ခန္႔အပ္ထားရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ ထိုုတာဝန္ကိုု ပြဲလမ္းသဘင္အခမ္းအနား၏ 
ေဘးကင္းေရးဆိုုင္ရာ အရာရွိမွ တာဝန္ယူရေလ့ရွိသည္။

မည္သူ႔ကို အေၾကာင္းၾကရမည္ႏွင့္ ထိုုသိုု႔အေၾကာင္းၾကားရာတြင္ မည္သုုိ႔ေသာ အဆင့္မ်ားကိုု လုုပ္ေဆာင္ရမည္ 
ဆိုုသည္ကိုု တိတိပပ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေဖာ္ျပထားသည့္ က်င္းပမည့္ေနရာရွိ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ျပင္ပမွ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား သတင္းအခ်က္အလက္ လက္ဆင့္ကမ္းျခင္းဆုုိင္ရာ စနစ္တစ္ခုုရွိသင့္သည္။ ဝန္ထမ္းမ်ားမွ 
႐ုုတ္တရက္လုုိက္ပါလာမည့္ လူအုုပ္ႀကီးကိုု ႏုုိင္နင္းစြာ မထိန္းခ်ဳပ္ႏုုိင္ခင္အခ်ိန္တြင္ လူစုုလူေဝးကိုု အထိတ္တလန္႔ 
မျဖစ္ေစဘဲ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုုသာ အေရးေပၚအေျခအေနအေၾကာင္း စဥ္ဆက္မျပတ္ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားႏုုိင္ဖိုု႔ 
လုုိအပ္ပါသည္။ ထိုုသိုု႔ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ၾကားဆက္သြယ္ႏုုိင္ေသာ စကားေျပာစက္ သိုု႔ 
စကားဝွက္အသံုုးျပဳ၍ လူအမ်ားအၾကား ေၾကျငာခ်က္မ်ားကိုု အသံုုးျပဳႏုုိင္သည္။ စကားဝွက္အသံုုးျပဳျခင္းျဖင့္ 
ဝန္ထမ္းမ်ားမွ စကားေျပာစက္မွ သတင္းစကားမ်ားကိုု နားေထာင္လာေစရန္ (သို႔)  ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ေနရာကိုု ဖုုန္းျဖင့္ 
ဆက္သြယ္လာေစရန္ အခ်က္ေပးရာတြင္ အသံုုးျပဳႏုုိင္သည္။

ဝန္ထမ္းမ်ားသိုု႔ အသိေပးထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားတြင္ အေရးေပၚအေျခအေနတစ္ရပ္၏ သေဘာသဘာဝ၊ 
ျဖစ္ပြားသည့္ေနရာ၊ လုုိက္နာရမည့္ နည္းလမ္းအဆင့္ဆင့္ႏွင့္ အသံုုးျပဳရန္ မသင့္ေသာ ထြက္ေပါက္လမ္းေၾကာင္းမ်ား 
ႏွင့္ ထြက္ေပါက္မ်ား စသည့္ အျခားေသာ အထူးသတိျပဳရမည့္အခ်က္မ်ား ပါဝင္သင့္သည္။



15

ပြဲက်င္းပရာ ပရာဝုုဏ္အတြင္းရွိ လူအမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈျပဳလုုပ္ျခင္း

အေရးေပၚကိစၥရပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သည့္အေၾကာင္းအရာအား ပြဲက်င္းပရာ ပရဝုုဏ္အတြင္းရွိ လူအမ်ားကိုု 
အသိေပးရန္လုုိအပ္သည္ႏွင့္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ အသိေပးမည္ဆုုိသည္မ်ားကိုု စဥ္းစားရမည္။ အဆိုပါ အေရးေပၚ 
ကိစၥရပ္အား ပြဲက်င္းပရာေနရာရွိ လူမ်ားအားလံုုးကိုု တခ်ိန္တည္းမွာ အသိေပးမည္ မေပးမည္မွွာမူ ထိုုအေရးေပၚ 
ကိစၥရပ္၏ သေဘာသဘာဝေပၚတြင္သာ မူတည္သည္။

ျပည္သူမ်ားမွာလည္း မရင္းႏွီးေသာအေျခအေနတစ္ရပ္တြင္ မည္သို႔လုပ္ေဆာင္ရမည္ကို မေသမခ်ာျဖစ္ကာ 
စိတ္႐ႈပ္ႏုုိင္စရာရွိသည္။ တခ်ိဳ႕မွာ လူစုုကြဲသြားေသာ သူငယ္ခ်င္းမ်ား၊ မိသားစုုဝင္မ်ား ရွာေဖြျခင္း၊ ေႏွာင့္ေႏွးမႈကိုု 
အိမ္သုုိ႔ ဖုုန္းဆက္အေၾကာင္းၾကားျခင္း စသည့္ အျခားေသာ အစီအမံမ်ားလုုပ္ေဆာင္ရန္သာ ပိုု၍ စိုုးရိမ္ပူပန္ၾကသည္။ 
နည္းေပးလမ္းညႊန္မႈမ်ားကို ေထာက္ပံ့သည့္ နည္းလမ္းမ်ားသည္ ထိုုသုုိ႔ေသာ စိုုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကိုု ေျဖရွင္းႏိုင္ၿပီး၊ 
အမ်ားျပည္သူတို႔၏ တံု႔ျပန္ခ်က္အလ်င္ကိုု လႊမ္းမိုုးသက္ေရာက္မႈရွိႏိုင္သည္။

အေရးႀကီးသတင္းအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ထပ္ခါတလဲေျပာၾကားျခင္း၊ ညြန္ၾကားခ်က္မ်ားကိုု ေျပာၾကားရာတြင္ 
“အနီေရာင္တံခါးကိုု အသံုုးမျပဳပါနဲ႔” ဟုု မ- အသံုုးျပဳ၍မေျပာဘဲ “ အစိမ္းေရာင္တံခါးကိုု အသံုုးျပဳပါ”ဟု ေျပာျခင္းတုုိ႔ 
ျဖင့္ လုုိတုုိရွင္းလမ္းၫႊန္မႈမ်ားေပးျခင္းသည္ အက်ိဳးရိွပါလိမ္မည္။ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုုိ ယဥ္ယဥ္ေက်းေက်း၊ 
ေသေသခ်ာခ်ာ၊ တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ ေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး အထိတ္တလန္႔မျဖစ္ေစရန္ ဂ႐ုုျပဳရမည္ျဖစ္သည္။

ေအာက္ပါနည္းလမ္းမ်ား ေပါင္းစပ္မႈမ်ားျဖင့္ ေဘးကင္းရာသုုိ႔ေျပာင္းေရႊ႕ရန္ လူအမ်ားအားအေၾကာင္းၾကားႏိုုင္သည္။
 - အသံသြင္းထားေသာ (သို႔) တိုက္႐ိုက္လႊင့္ေသာ သတင္းေပးစနစ္
 - ဝန္ထမ္းမ်ားႏႈတ္မွ ေျပာၾကားျခင္း (အသံခ်ဲ႕စက္မ်ားအသံုုးျပဳ၍)
 - အေရးေပၚ အခ်က္ေပးအသံစနစ္
 - သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားျပဆုုိင္းဘုုတ္မ်ား (ရမွတ္ေရးရန္ ဘုတ္ျပားမ်ား၊ စတား-ဆက္ကရင္း စသည္ျဖင့္။)

အမ်ားျပည္သူတို႔အား ေပးရမည့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားတြင္ ပါဝင္ႏိုင္သည္တို႔မွာ -
 - အသံုုးျပဳရမည့္ထြက္ေပါက္မ်ားႏွင့္ ထိုုထြက္ေပါက္မ်ားသိုု႔ မည္သိုု႔ေရာက္ရွိႏုုိင္မည့္အေၾကာင္း
 - အလ်ဥ္းသင့္ပါက စုုေဝးေရာက္ရွိရမည့္ေနရာ
 - ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားေျပာၾကားရျခင္း အေၾကာင္းအရင္းမ်ား (ဥပမာ။ ။ လူျပည့္ၾကပ္မႈမျဖစ္ေစရန္….ကိုု 

အသံုုးျပဳပါ ဆိုုသလိုု) ပြဲလာေရာက္သူလူအမ်ားကိုု ေငြျပန္အမ္းျခင္း၊ ပြဲကိုု ျပန္လည္စီစဥ္ေပးျခင္း ဟုု 
ေပးေလ်ာ္မည္ဟုု သိေစပါ။

 - ကြဲကြာေနေသာမိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္းမ်ား၊ ေဆြမ်ိဳးမ်ားအား စုုရပ္ေနရာမ်ားဆီသိုု႔ လမ္းညြန္ေပးျခင္း
 - ျပဳလုပ္ရာေနရာ၊ ျဖစ္ပြားေနရာ ျပင္ပတြင္ အိမ္သာမ်ား၊ တယ္လီဖုန္းမ်ား ထားရွိျခင္းႏွင့္
 - အသံုုးျပဳႏိုုင္ေသာ သယ္ယူပို႔ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ စီစဥ္ထားမႈမ်ားအေၾကာင္း သတင္းေပးျခင္း

ေဘးကင္းရာသိုု႔ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း

ပြဲက်င္းပရာေနရာ (သိုု႔) ထိုုေနရာတစ္စိတ္တစ္ပိုုင္းမွ ေဘးကင္းရာသုုိ႔ေျပာင္းေရႊ႕မည္ဟုု ဆံုုးျဖတ္ၿပီးလွ်င္ လူအမ်ား 
သည္ ၎တိုု႔ႏွင့္ အကြ်မ္းတဝင္ရွိေသာ လမ္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ ထြက္ေပါက္မ်ားမွသာ ေျပာင္းေရႊ႕လိုုတတ္ၾကသည္။ 
ၫႊန္ျပခ်က္ရွင္းရွင္းလင္းလင္းမရွိပါက အခ်ိဳ႕ေသာလမ္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ ထြက္ေပါက္မ်ားတြင္ လူျပည့္ၾကပ္မႈမ်ား 
ျဖစ္လာႏုုိင္သည္။ အသံုုးျပဳႏုုိင္ေသာ ထြက္ေပါက္အားလံုုးကိုု အသုုံးျပဳေစရန္အတြက္ အစီအမံမ်ားလိုုအပ္ၿပီး လူ 
အမ်ားကိုု အသင့္ေလ်ာ္ဆံုုးေသာ ထြက္ေပါက္သိုု႔ လမ္းညႊန္ၾကရမည္။ ပြဲက်င္းပရာေနရာသိုု႔ ေရာက္လာေသာသူမ်ား 
ကိုုလည္း အလ်င္အျမန္ ျပန္လည္ေစလႊတ္ရန္လည္း လုုိပါလိမ့္မည္။
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ေဘးကင္းရာသိုု႔ေျပာင္းေရႊ႕ခ်ိန္တြင္ အထူးလိုုအပ္ခ်က္မ်ားရွိသည့္ မသန္စြမ္းသူမ်ား၊ ကေလးငယ္မ်ား ပါလာသူမ်ား 
ႏွင့္ ကေလးတြန္းလွည္းမ်ား ယူေဆာင္လာသူမ်ားကိုု ကူညီေပးရန္အတြက္ သင့္ေတာ္ေသာ အစီအမံမ်ားရွိေစရန္ 
ေဆာင္ရြက္ပါ။

ပြဲက်င္းပရာေနရာ၏ ဖြဲ႕စည္းပံုုအဆင္အျပင္သည္ ႐ွဳပ္ေထြးပါက (သိုု႔ ) ေျပာင္းေရႊ႕ရမည့္ ဧရိယာအက်ယ္အဝန္းသည္ 
ႀကီးမားပါက (သုုိ႔) ထြက္ေပါက္မ်ားႏွင့္ အလွမ္းေဝးေနပါက လူအမ်ားကိုု ပြဲက်င္းပရာ၏ လံုုၿခံဳေသာေနရာမ်ားတြင္ 
စုုေဝးေစၿပီးမွသာ ထြက္ေပါက္မ်ားသိုု႔ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ခ်င္းစီ လုုိက္ပါပိုု႔ေဆာင္ေပးျခင္းက ပိုု၍ လက္ေတြ႕က်ပါသည္။

တစ္စံုုတစ္ေယာက္မွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ျငင္းဆိုု္လွ်င္ ဥပမာ - ဦးတည္ရာလမ္းေၾကာင္းအမွားသိုု႔သာသြားျခင္း 
(သိုု႔)  ထြက္ခြာရန္ ျငင္းဆန္ျခင္းတို႔ ျဖစ္လာလွ်င္ ဝန္ထမ္းမ်ားမွ မည္သုုိ႔လုုပ္ေဆာင္ရမည္ကိုု သိရွိရန္ ၎တုုိ႔အား 
ရွင္းလင္းေသာလမ္းညႊန္မႈေပးထားရန္ လုုိအပ္သည္။

အေရးေပၚယာဥ္မ်ားအတြက္ ရွင္းလင္းသည့္လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုုရွိေစရန္ ထိန္းသိမ္းထားသင့္ၿပီး အေရးေပၚ 
ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္ အဖြဲ႕မ်ားသည္ ထိုုလမ္းေၾကာင္းကို သိရွိေစရန္ေဆာင္ရြက္ရမည္။ သုုိ႔မွသာ ထြက္ခြာလာေသာ 
ယာဥ္လမ္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ ေဘးကင္းရာသိုု႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေနၾကေသာ လူအုုပ္စုုမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္၍ ယာဥ္လမ္းေၾကာင္း 
အသံုုးျပဳရျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ႏုုိင္မည္ျဖစ္သည္။

စုေဝးသည့္ေနရာမ်ား

လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရေသာစုေဝးသည့္ေနရာမ်ားမွာ ေဘးကင္းလံုုၿခံဳရာသိုု႔ ေျပာင္းေရႊ႕ႏုုိင္ေစရန္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္သည္။ 
လူအုပ္စုေနရာထိုင္ခင္းရရန္ လံုေလာက္ေသာ ဧရိယာအက်ယ္အဝန္းတို႔ ရွိသင့္သည္။ ထိုဧရိယာမ်ားကိုု မီးေလာင္ 
တတ္ေသာ ဓာတုပစၥည္းမ်ားသုုိေလွာင္သည့္ ဆုုိင္မ်ား၊ ဗံုုးေပါက္ကြဲေစမည့္ ၿခိမ္းေျခာက္သည့္အခါမ်ားတြင္ ကား 
ရပ္နားရာေနရာမ်ား စသည့္ အႏၲရာယ္မ်ားေသာ ဧရိယာမ်ားမွ ေဝးေသာေနရာမ်ားတြင္ သတ္မွတ္ထားရွိသင့္ 
သည္။ အမွတ္သေကၤတအမ်ားမွာ ထင္ထင္ရွားရွားေပၚေပၚလြင္လြင္ျဖစ္သင့္ၿပီး စုစည္းရာ ဧရိယာမ်ားရွိရာ         
တည္ေနရာမ်ားအား ေျမပံုမ်ား(သုိ႔) စီစဥ္ထားမႈမ်ားတြင္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းမွတ္သားျပထားသင့္သည္။ ေဘးကင္းရာ 
သိုု႔ ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္း လုုိအပ္လာပါက ထုုိေနရာမ်ားဆီသိုု႔ လူအမ်ားကုုိ ၫႊန္ျပရာတြင္ ပိုု၍ လြယ္ကူေစမည္ျဖစ္သည္။

စုရပ္-စုေဝးရာေနရာမ်ားတြင္ရွိ လူအမ်ားတို႔အား ေအာက္ပါတို႔ ေထာက္ပံ့ေပးသင့္သည္။

သက္ဆိုင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား။ ဥပမာ-ကားရပ္နားရာေနရာမ်ားပိတ္ထားျခင္း၊ အိမ္သာမ်ား၊ တယ္လီဖုုန္း 
မ်ားႏွင့္ စုုရပ္မ်ားရွိျခင္း စသည္။

ျဖစ္ပ်က္ေနသည့္အေၾကာင္းမ်ားကိုု အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီသိရွိေစရန္ ပံုုမွန္အခ်ိန္အပိုုင္းအျခားအလုုိက္ အေၾကာင္း 
ၾကားေပးျခင္း။ (ဥပမာ - က်င္းပမည့္ေနရာကိုု ျပန္ဖြင့္မည္ဟုုတ္၊ မဟုုတ္၊ ပြဲအခမ္းအနားကိုု ဆက္လက္က်င္းပမည္ 
ဟုုတ္၊ မဟုုတ္)

အေရးေပၚအေျခအေနတစ္ရပ္အရ လူစုုလူေဝးမ်ား အစုုလိုုက္အၿပံဳလိုုက္ ထြက္ခြာျခင္းေၾကာင့္ ထြက္ခြာရာ 
လမ္းေၾကာင္းကိုု ပိတ္ဆိုု႔မႈမ်ား ျဖစ္လာႏုုိင္ေျခရွိပါက အပိုုင္းျခားအလိုုက္ ထြက္ခြာေစျခင္းကိုု ထည့္သြင္းစဥ္းစားရ 
မည္ျဖစ္သည္။
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၃.၄.၂။ အေရးေပၚစီမံကိန္းႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားတြင္ရွိ ရဲမ်ား၏ အခန္းက႑

အထက္ပါ (အပုိင္း-၃.၁) တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း၊ စီမံကိန္းအဆင့္ဆင့္ စလုပ္ျခင္းမွ မွန္ကန္ေသာလူမ်ား 
ပါဝင္လာရန္မွာ အေရးႀကီးသည္။ ေဒသခံအာဏာပိုင္မ်ား၊ ရဲမ်ားႏွင့္ အျခားအေရးေပၚ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားမွ 
သင့္ေတာ္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားလည္း အပါအဝင္ျဖစ္ရန္မွာ အေရးႀကီးသည္။ ရဲမ်ားမွာ အဆိုပါ စီမံကိန္း 
အတြက္ေရာ၊ အေရးေပၚကိစၥရပ္မ်ားကို တံု႔ျပန္ရာမွာေရာ ေခါင္းေဆာင္ေနရာ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ရသည္။ ပြဲလမ္း 
သဘင္ အခမ္းအနားႀကီးမ်ားတြင္ ရဲမ်ားသည္ တာဝန္အရ ေရာက္ရွိေနေလ့ရွိၾကသည္။ ၎တုုိ႔၏ ထိန္းခ်ဳပ္ခန္းကိုု 
ထုုိပြဲက်င္းပရာေနရာတြင္ ထားရွိၿပီး ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွ အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားကိုု တံုု႔ျပန္ရန္ အသင့္ရွိၾကသည္။

တရားစီရင္ပိုုင္ခြင့္ရွိ ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ အခရာက်သည့္ လုုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားမွာ 
ေအာက္ပါအတိုုင္းျဖစ္သည္။
 - အသက္ႏွင့္ ပစၥည္းဥစၥာတို႔အား ကာကြယ္ေပးရျခင္း
 - အမိန္႔အား မူလအေျခအေနအတိုင္း ထိန္းသိမ္းရျခင္း
 - ရာဇဝတ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ျခင္းမွ ကာကြယ္ျခင္း
 - ရာဇဝတ္မႈကိုု စံုုစမ္းေဖာ္ထုုတ္ျခင္းႏွင့္ က်ဴးလြန္သူမ်ားအား တရားဥပေဒအရ အေရးယူျခင္း 11

 
ဥပေဒေရးရာႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားစရာမ်ား

ပြဲလမ္းသဘင္အခမ္းအနားတစ္ရပ္ရွိ ရဲမ်ား၏ အခန္းက႑ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား ဆံုုးျဖတ္ရာတြင္ ရဲအရာရွိ 
ႀကီးမ်ားမွ ေအာက္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ားကိုု ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္။
 - ရဲတို႔၏ တာဝန္မ်ားႏွင့္ အျခားတရားဝင္ျပဌာန္းထားေသာ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား
 - လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား 12 
 - ရဲအေရးယူေဆာင္႐ြက္ရမႈအတြက္ ဥပေဒအေျခခံမ်ား
 - သက္ဆိုင္ရာ ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ မူဝါဒမ်ားႏွင့္
 - အင္အားသံုုးမႈဆိုုင္ရာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
 - အမိန္႔အာဏာဆိုင္ရာ - ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံုုမ်ား

ၿဗိတိသွ်ႏိုင္ငံႏွင့္ အျခား အခ်ိဳ႕တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္မ်ားတြင္ ရဲမ်ားသည္ ေ႐ႊ၊ ေငြ၊ ေၾကး 13 ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္မႈကို 
အသံုးျပဳလ်က္ ရာထူးမ်ား ဖြဲ႕စည္းရသည္။ ယခု ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္မႈမွ အေရးေပၚအေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္၍ 
မဟာဗ်ဴဟာ၊ နည္းဗ်ဴဟာဆိုင္ရာႏွင့္ အမိန္႔၊ ကြပ္ကဲမႈဆိုင္ရာ တုံ႔ျပန္မႈတို႔ကို တည္ေဆာက္ရန္ မူေဘာင္တစ္ခုုအား  
ေထာက္ပံ့ေပးသည္။ အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားတြင္ အမိန္႔ဆံုုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ ခ်မွတ္ထားေသာ 
ဆံုုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကိုု ဆက္သြယ္သိရွိေစျခင္းတုုိ႔အတြက္ လိုုအပ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား စီးဆင္းျခင္းကိုု 
အေထာက္အကူျပဳေစပါသည္။

ေရႊအဆင့္ အရာရွိသည္ စစ္ဆင္ျပဳလုပ္ရန္ (သို႔) ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္အတြက္၊ အလံုးစံု အမိန္႔၊ ကြပ္ကဲမႈတို႔ကို တာဝန္ယူၿပီး 
ထိန္းသိမ္းရသည္။ ၎တို႔တြင္ ေ႐ႊအဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္အတူ ေငြအဆင့္ (သို႔) ေၾကးအဆင့္ အရာရွိႀကီးမ်ားမွ 
လိုုက္နာသင့္သည့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားအေပၚတြင္ တာဝန္ႏွင့္ အာဏာသက္ေရာက္မႈရွိသည္။

11 College of Policing (England and Wales).  https://www.app.college.police.uk/app-content/operations/
operational-planning/core-principles/.
12 ကုုလသမဂၢလူ႕အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္း http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/index.
html.
13 https://www.app.college.police.uk/app-content/operations/command-and-control/command-structures/.
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သို႔ေသာ္ ေ႐ႊအဆင့္ အရာရွိႀကီးမွာ နည္းဗ်ဴဟာဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို မျပဳလုပ္သင့္ပါ။ ေရႊအဆင့္ အရာရွိႀကီး 
မ်ားသည္ ခ်မွတ္ထားေသာ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားမွာ အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏုုိင္ေျခမ်ားႏွင့္ အခ်ိဳးက်မႈရွိျခင္း၊ မဟာဗ်ဴဟာ၏ 
ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကိုု ျဖည့္ဆည္းေပးႏုုိင္ျခင္း၊ တရားဥပေဒ လုုိက္နာမႈရွိျခင္းတိုု႔ ရွိေစရန္ ေသခ်ာေအာင္လုုပ္ေဆာင္ဖိုု႔ 
တာဝန္ရွိပါသည္။ ထိုု ေရႊအဆင့္ရဲအရာရွိသည္ ေရႊအဆင့္အမိန္႔အာဏာရွိ ေအဂ်င္စီအမ်ိဳးစံုုပါဝင္ေသာ ဖုုိရမ္ 
ျဖစ္သည့္ ေရႊအုုပ္စုုကိုု ဦးေဆာင္သည္။

ေငြအဆင့္အရာရွိသည္ အဆိုပါ မဟာဗ်ဴဟာကို ေလးစားလိုက္နာလ်က္ အလံုးစံု နည္းဗ်ဴဟာဆိုင္ရာ တံု႔ျပန္မႈကို 
ကြပ္ကဲအုပ္ခ်ဳပ္အမိန္႔ေပးၿပီး စုေပါင္း၍ ထိေရာက္စြာ လုပ္ကိုင္ေစမည္။ အဆိုပါ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္တြင္ နည္းဗ်ဴဟာ 
ဆိုင္ရာ အရာရွိျဖစ္သည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ နည္းဗ်ဴဟာဆိုင္ရာ အရာရွိတစ္ဦး ရွိသင့္သည္။ သို႔ေသာ္ ေငြအဆင့္ 
အရာရွိတစ္ဦးထက္ ပိုရွိရန္ အႀကီးစားျဖစ္စဥ္မ်ား (သို႔) စစ္ဆင္ေရးမ်ားတြင္ လိုအပ္ႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္။ ေ႐ႊအဆင့္ 
အရာရွိ (အမိန္႔ကြပ္ကဲမႈကို တာဝန္ယူရသည့္အခါ သို႔မဟုတ္ ယင္းအား တာဝန္ယူရန္ ခန္႔အပ္ျခင္းခံရေသာအခါ)
သည္ ေငြအဆင့္ အရာရွိမ်ား အေတာ္မ်ားမ်ားကို ၄င္းတို႔တစ္ဦးခ်င္း ကြပ္ကဲအမိန္႔ေပးရမည့္ သက္တမ္းႏွင့္တကြ 
မည္သို႔ခန္႔အပ္ရသညကို ဆံုးျဖတ္ရသည္။

ေငြအဆင့္အရာရွိမ်ားသည္ နည္းဗ်ဴဟာဆိုင္ရာ အစီအစဥ္ကို ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေနခ်ိန္တြင္ ေၾကးအဆင့္ 
ရွိ အရာရွိမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္သင့္သည္။ သူတို႔သည္လည္း ေၾကးအဆင့္ရွိ အရာရွိမ်ားကို မဟာဗ်ဴဟာ 
ဆိုင္ရာ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားကို ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ နည္းဗ်ဴဟာဆိုင္ရာ အစီအစဥ္မွ အဓိကအခ်က္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔ 
တာဝန္ယူရမည့္ ဧရိယာဆိုင္ရာ ေသခ်ာတိက်စြာပတ္သက္ေသာ နည္းဗ်ဴဟာဆိုင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား စသည္ 
တို႔ကို နားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္ ျပဳလုပ္ေပးသင့္သည္။

ေၾကးအဆင့္အရာရွိသည္ အုပ္စုလိုက္ အမိန္႔ကြပ္ကဲမႈျပဳရန္ႏွင့္ နည္းဗ်ဴဟာဆိုင္ရာ အစီအစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ 
လက္ေတြ႕က် လုပ္ငန္းသေဘာအရ (သို႔) ပထဝီဝင္ဆိုင္ရာ တာဝန္မ်ား စသည္တို႔ကို စီမံေဆာင္႐ြက္ျပဳလုပ္ရန္ 
တာဝန္ရွိသည္။ ေၾကးအဆင့္ရွိ အရာရွိမ်ား အေရအတြက္ႏွင့္ ၎တို႔၏ အခန္းက႑မ်ားကို ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္၏ စကား 
သေဘာသဘာဝတို႔ျဖင့္ ဆံုးျဖတ္သတ္မွတ္ရသည္။ ေၾကးအဆင့္ အခန္းက႑မ်ားကို ျဖစ္စဥ္တစ္ခု ကာလ 
တစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ ဖန္တီးျပဳလုပ္ရၿပီး ဖ်က္သိမ္းရသည္။ ထို႔ေနာက္မွ ပထဝီဝင္ဆိုင္ရာ (ပထဝီဧရိယာအား 
ကြပ္ကဲအမိန္႔ေပးျခင္း) (သို႔) လက္ေတြ႕က် လုပ္ငန္းသဘာဝျဖစ္ (အမ်ားဆိုင္ရာ အစီအစဥ္အမိန္႔ကဲ့သို႔ တိတိက်က် 
သတ္မွတ္ထားေသာ လုပ္ငန္းတာဝန္အား ကြပ္ကဲအမိန္႔ေပးျခင္း) စေသာ စဥ္းစားဆင္ျခင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရျခင္း 
မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ ခြဲေဝသတ္မွတ္ခန္႔ခြဲႏိုင္သည္။ ေၾကးအဆင့္ရွိအရာရွိမ်ားသည္ ေငြအဆင့္အရာရွိမ်ားမွ 
နည္းဗ်ဴဟာဆိုင္ရာ အစီအစဥ္တို႔ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း နားလည္သေဘာေပါက္ထားရမည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ၎ 
တို႔မွ မည္သို႔ေသာအရာကို ေပးပုိ႔၊ ေပးအပ္ျခင္း၊ မည္သည့္အခ်ိန္စေကးႏွင့္ မည္သို႔ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားျဖင့္ 
စသည္ အခ်ိဳ႕ေၾကးအဆင့္ အရာရွိ အခန္းက႑မ်ားတြင္ ကြ်မ္းက်င္သူတို႔၏ အသိပညာ၊ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား စသည္တို႔ 
လိုအပ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သင့္ေလ်ာ္စြာ ေလ့က်င့္ေပးထားၿပီး ကြ်မ္းက်င္မႈရွိ အရည္အခ်င္းရွိေသာ ပုဂိၢဳလ္မ်ား (သို႔) 
ေနာက္ပိုင္း ကြ်မ္းက်င္လာသူမ်ားဆိုင္ရာကို ခြဲေဝသတ္မွတ္ ခန္႔ခြဲသင့္သည္။ ယင္းသည္ ကြ်မ္းက်င္အရည္အခ်င္းရွိ 
အရာရွိမွ ကြပ္ကဲမိန္႔ေပးရေသာ မိမိထက္ရာထူးငယ္အရာရွိမ်ားအား ကိုင္တြယ္ရသည့္ခ်ိန္ခါတြင္ေတာင္ မႈခင္း 
ျဖစ္ပြားမႈတို႔ ျဖစ္သင့္သည္။

ရဲမ်ားအား အေသးစိတ္ၫႊန္ၾကားျခင္း

အေရးေပၚစစ္ဆင္ေရးတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေသာ အရာရွိမ်ားႏွင့္ အျခားပုဂၢိဳလ္မ်ားအား အေသးစိတ္ ၫႊန္ၾကားခ်က္ 
မ်ားကို ေ႐ႊ၊ ေငြႏွင့္ ေၾကးအဆင့္ရွိ အရာရွိမ်ားမွ စစ္ဆင္ေရးႏွင့္ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတိုင္း 
ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္သင့္သည္။ ၿဗိတိသွ်ႏိုင္ငံတြင္ ရဲတို႔သည္ အရာရွိမ်ားအား အေသးစိတ္ၫႊန္ၾကားခ်ိန္တြင္ 
ေနာက္ဆက္တြဲ(က)တြင္ ႐ုပ္ပံုျဖင့္ တင္ျပထားေသာ ပံုစံကို အသံုးျပဳၾကသည္။ 14

14 https://www.app.college.police.uk/app-content/operations/briefing-and-debriefing/.
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ရဲမ်ားအား အေတြ႕အႀကံဳ -ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို - ေမးျမန္းမွတ္သားျခင္း

ယင္းကဲ့သို႔ေမးျမန္းမွတ္သားျခင္းမွာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ ေကာင္းေသာအေထာက္အထားႏွင့္ ဧရိယာမ်ားကို 
- ေဖာ္ထုတ္ခြဲျခားႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္။ ေရႊ၊ ေငြ၊ ေၾကးအဆင့္ရွိ အရာရွိသည္ လိုအပ္ေသာ ယင္းကဲ့သို႔ ေမးျမန္းမွတ္သား 
ျခင္းဆိုင္ရာ စီစဥ္ထားမႈမ်ားကို အေစာပိုင္းတြင္ ထူေထာင္သင့္ၿပီး ျဖစ္ေပၚေစေသာ မည္သို႔ေသာ ေမးျမန္းမွတ္သား 
ျခင္းဆိုင္ရာ ႐ုပ္ဝတၳဳကို စုေဆာင္း - ျပဳစုရန္ႏွင့္ အကဲျဖတ္ - ဆုံးျဖတ္သတ္မွတ္ရန္ - တာဝန္ရွိသည့္သူအား 
ေဖာ္ထုတ္ ခြဲျခားႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္။ 

၃.၅။ ဆက္သြယ္ေရး ဆက္ဆံေျပာဆိုျခင္း

လူစုလူေဝး ေဘးကင္းေရးကို ထိန္းသိမ္းရန္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ လက္ေတြ႕အသံုးခ်ရေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားအၾကား 
ေကာင္းစြာဆက္ဆံေျပာဆိုျခင္းသည္ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္အား ထိေရာက္စြာကိုင္တြယ္ရန္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ က႑ 
တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။

၃.၅.၁။ အမ်ားျပည္သူတို႔ႏွင့္ ဆက္ဆံေျပာဆိုျခင္း

ပြဲလမ္းသဘင္အခမ္းအနားတစ္ရပ္သိုု႔ ေရာက္လာေသာလူမ်ားႏွင့္ အခ်ိန္မီ ရွင္းလင္းစြာ ဆက္ဆံေျပာဆိုမႈသည္ 
မည္သည့္ေနရာသိုု႔ သြားေရာက္ရန္ မေရမရာျဖစ္ျခင္းအား ေရွာင္လႊဲရန္ လိုအပ္သည္။ ယင္းသည္ လူမ်ား ျပည့္သိပ္ 
ၾကပ္ေနျခင္းႏွင့္ စိတ္ညည္းညဴျခင္းမ်ားတို႔ကို ႀကိဳတင္တားဆီးကာကြယ္ႏိုင္သည္။ ထို႔ေနာက္မွ ျပည္သူတို႔အား 
လမ္းညႊန္ခ်က္တို႔ကို ပိုမိုလိုက္နာ၍ လုပ္ကိုင္လိုေသာ စိတ္တို႔ကို ေပၚေပါက္ေစႏိုင္သည္။

အမ်ားျပည္သူတို႔ႏွင့္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ဆက္ဆံေျပာဆိုရန္မွာ နည္းလမ္းမ်ားစြာရွိသည္။ မည္သို႔ေသာ နည္းစနစ္ 
မ်ားကို သံုးသည္ျဖစ္ေစ၊ ဆက္ဆံေျပာဆိုမႈတြင္ တိတိက်က် မွန္မွန္ကန္ကန္ ေနာက္ဆံုးရ သတင္းအခ်က္အလက္ 
တို႔ ျဖစ္ေစရန္မွာ အေရးႀကီးသည္။ မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းအက္မ်ားႏွင့္ ဆိုုရွယ္မီဒီယာတို႔ကဲ့သို႔ ဒီဂ်စ္တယ္ နည္းစနစ္မ်ားကို 
အသံုးျပဳလ်က္ သတင္းအခ်က္အလက္တို႔ကို ေထာက္ပံ့ေပးရန္မွာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ေသာ နည္းလမ္းတစ္ရပ္ 
ျဖစ္သည္။ ယင္းပြဲလာလူမ်ားအား ၎တို႔ႏွင့္သင့္ေတာ္ကိုက္ညီမည့္ ဘာသာစကားတို႔ျဖင့္ ဆက္ဆံေျပာဆိုသည္မွာ 
အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။  အမ်ားျပည္သူတိုု႔ကိုု သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ႀကိဳတင္ အသိေပးႏုုိင္ရန္ ႀကိဳးပမး္မႈမ်ား 
ကိုု အလ်ဥ္းသင့္သလိုုေဆာင္ရြက္သင့္သည္။
ဥပမာ 
 - သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား။ ေတြ႕ဆံုရမည့္ေနရာမ်ား၊ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ပြားရာေနရာမွ 

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ တားဆီးမႈမ်ား စသည့္တို႔ကို လက္မွတ္အေပၚ (သို႔) ပ႐ိုုမိုရွင္း လက္ကမ္း 
စာေစာင္၊ စာရြက္စာတမ္းေပၚတြင္ ေရးသားထားႏိုင္သည္။

 - ပြဲက်င္းပရာေနရာရွိ ဝင္ေပါက္မ်ားႏွင့္ ထြက္ေပါက္မ်ားတြင္ ဘုတ္ျပားမ်ားေပၚတြင္ ျပည္သူတို႔အား 
လက္မွတ္မ်ားကဲ့သိုု႔ အရာမ်ားကိုု အသင့္ထားရွိရန္ႏွင့္ အဆိုပါေနရာသို႔ ယူေဆာင္၍မရေသာ တားျမစ္ 
ပစၥည္းအား ျပသထားရန္ လုုိအပ္ပါသည္။ ယင္းသည္ လက္မွတ္စစ္ရာေနရာမ်ားတြင္ လူျပည့္ၾကပ္ျခင္းကို 
ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္သည္။ 

 - တရားဝင္ နည္းလမ္းတက်ျဖစ္ေသာ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္၊ စာေရးျခင္း (သို႔) ေၾကာ္ျငာျခင္းမ်ား စသည္ 
တို႔ကို ေဒသခံရပ္ကြက္ ရပ္႐ြာတို႔အား သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေထာက္ပံ့ေပးရန္ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။

ပြဲလမ္းသဘင္အခမ္းအနားတစ္ခုအား ေ႐ႊ႕ဆိုင္းျခင္း (သို႔) သယ္ယူပို႔ေဆာင္မႈ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာသြားျခင္းတို႔ 
ျဖစ္သည့္အခါ ျပည္သူလူထုအား မဆိုင္းမတြပဲ အလ်င္အျမန္ အေၾကာင္းၾကားသင့္သည္။ ခင္းက်င္းျပသထားမည့္ 
ဘုတ္ျပားမ်ား၊ အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာ၊ အေၾကာင္းၾကားစနစ္ (သို႔) အသံခ်ဲ႕စကားေျပာစက္မ်ားအသံုုးျပဳ၍  
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အေၾကာင္းၾကားႏုုိင္သည္။ ထိုုသုုိ႔ေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ားကိုု ကိုုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ ခ်မွတ္ထားသည့္ လုုပ္ငန္းစဥ္ 
မ်ားကိုုလည္း အသိေပးသင့္သည္။

သေကၤတမ်ားအားလံုး အထူးသျဖင့္ မီးေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ အေရးေပၚ စြန္႔ခြာေ႐ႊ႕ေျပာင္းရမႈတို႔ဆိုင္ရာ 
အားလံုးကို တင္ျပေပးသင့္ တည္ရွိသင့္သည္။ ယင္းတို႔အား အျမင္အာ႐ံုုခ်ိဳ႕ယြင္းေနသူမ်ားႏွင့္ အေရာင္မ်ား 
ၾကည့္ျမင ္ႏုုငိမ္ႈ ခ်ိဳ႕ယြင္းေနသူမ်ားမ ွ လြယလ္င္တ့က ူ ရငွ္းရငွ္းလင္းလင္းျမင္ႏုုငိရ္န ္သေကၤတမ်ားထားရွိေပးသင္သ့ည။္ 
ရွင္းလင္းျပတ္သားေသာ ေၾကျငာခ်က္မ်ားသည္ အျမင္အာရံုုခ်ိဳ႕ယြင္းေနသူမ်ား၏ ေဘးကင္းမႈအတြက္ အထူးပင္ 
အေရးႀကီးပါသည္။

အားနည္းေသာ အၾကားအာ႐ံုရွိ ျပည္သူ လူထုတို႔မွာ ၾကည္လင္ျပတ္သားရွင္းလင္းေသာ မွတ္သားဖြယ္ရာစံုလင္ေသာ 
စကၡဳအာ႐ံုဆိုင္ရာ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား စသည္တို႔ တင္ျပခ်က္အေပၚတြင္ အားကိုးအားထားျပဳရသည္။
 

၃.၅.၂။ ဝန္ထမ္းမ်ားအၾကား ေျပာဆိုဆက္ဆံျခင္း

ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ေနရာမ်ား

ဝန္ထမ္းမ်ားအၾကား သတင္းအခ်က္အလက္တို႔ ေပၚေပါက္မႈကို စုေပါင္း၍ထိထိ ေရာက္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ရန္ျဖစ္စဥ္ 
တစ္ရပ္တစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ေနရာမ်ားထားရွိျခင္းမွာ ေကာင္းေသာ အေလ့အက်င့္ျဖစ္သည္။ ယင္း 
မွ ေအာက္ပါတို႔ကို ကူညီႏိုင္သည္။

 - လစူုလူုေဝး၏ အရြယအ္စား၊  လတူန္းစမီႈမ်ား၊  စိုုးရမိစ္ရာရွိျဖစရ္ပမ္်ား  စသည္ ့ ပြကဲ်င္းပရာေနရာအေၾကာင္းကို ု
ၿခံဳငံုုသိရွိျခင္း

 - လူစုုလူေဝးစီမံခန္႔ခြဲမႈအတြက္ တာဝန္ရွိေသာဝန္ထမ္းမ်ား ထားရွိျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဆက္စပ္ ေဆာင္ရြက္ 
ျခင္း

 - အေရးေပၚဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကဲ့သိုု႔ေသာ အျခားေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ လုုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား ဆက္စပ္ေဆာင္ရြက္ 
ျခင္း

က်င္းပရာေနရာအေသးစားမ်ားအတြက္ ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ေနရာမ်ားမွာ အေျခခံဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ ပစၥည္း 
ကိရိယာမ်ား (ဥပမာ-တယ္လီဖုန္းႏွင့္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ေျပာၾကားႏုုိင္ေသာ အသံစနစ္)ရွိေသာ ေက်ာင္းခန္းတစ္ခန္း သိုု႔ 
႐ံုးအေဆာက္အဦးတစ္ေနရာႏွင့္ လိုုအပ္ေသာအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းခ်မွတ္ၿပီးေသာ ေနရာတစ္ေနရာ 
ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ေလဟာျပင္တြင္ က်င္းပသည့္ပြဲမ်ားတြင္ ယင္းသည္ ရြက္ဖ်ဥ္တဲ သိုု႔ တဲငယ္တစ္လံုုးပင္ ျဖစ္နုုိင္သည္။
က်င္းပသည့္ေနရာ ႀကီးႀကီးမားမားမ်ားတြင္မူ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္အတြက္သာ ရည္ရြယ္ထားသည့္ တီဗြီ၊ ေမာ္နီတာမ်ား 
စသည္ျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားေသာ ဗဟိုထိန္းခ်ဳပ္ေရးအခန္း လိုအပ္ႏိုင္သည္။ မၾကာမၾကာ ရဲမ်ားမွ ထိုုထိန္းခ်ဳဳပ္ 
သည့္ေနရာမ်ားတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုုပ္တတ္ၾကသည္။ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးအခန္းမ်ားမွာ အေရးေပၚ 
အေျခအေနမ်ားတြင္ အထူးအသံုးဝင္သည္။ ယင္းကဲ့သို႔ အေျခအေနမ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ျဖစ္ပြားရာ ေနရာတြင္ရွိ 
ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အေရးေပၚဝန္ေဆာင္မႈမ်ားမွ အေရးယူေဆာင္ရြက္ရမည္တို႔ကို နီးနီးကပ္ကပ္ စုေပါင္း၍ ထိထိ 
ေရာက္ေရာက္ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လိုအပ္သည္။ ပြဲစီမံခန္႔ခြဲရာတြင္ ပါဝင္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းအမ်ိးမ်ိဳးအၾကား 
ႏွင့္ ၎တိုု႔၏ ဝန္ထမ္းမ်ားအၾကား ဆက္စပ္လုုပ္ေဆာင္ဆက္သြယ္မႈ ေကာင္းမြန္ေစရန္ ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ အခန္း 
တစ္ခန္းကိုု မွ်ေဝသံုုးစြဲျခင္းသည္လည္း အေလ့အက်င့္ေကာင္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။

ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားကို မည္သို႔ေသာေနရာ၌ ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ေနရာမ်ားထားရွိရန္ႏွင့္ ယင္းတို႔၏ မည္သို႔ 
တပ္ဆင္ရန္ ဆံုးျဖတ္မည့္အခါတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည္။ 
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 - ျဖစ္လာႏုုိင္ေသာ ေဘးအႏၲရာယ္ႏွင့္ အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏုုိင္ေျခမ်ားေသာ ဧရိယာမ်ားအနီးတြင္ ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ 

ေနရာမ်ား ထားရွိျခင္းမွေရွာင္ၾကဥ္ရန္။
 - တာဝန္မွအပ ဝင္ေရာက္ျခင္းမ်ား မျပဳေစရန္။
 - လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားအမ်ားအျပား တပ္ဆင္ထားပါက မီးသတ္ေဆးဗူးမ်ား ထားရွိရန္။
 - အေထြေထြ ဆူညံသံမ်ားကိုု နည္းႏုုိင္သေလာက္နည္းေစရန္ ျပဳလုုပ္ထားရန္။ သိုု႔မွသာ ဝန္ထမ္းမ်ားအၾကား 

အခက္အခဲမရွိဘဲ ဆက္သြယ္ႏုုိင္မည္ျဖစ္သည္။
 - အေရးေပၚအစားထိုး လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေထာက္ပံ့ေပးမႈမ်ား၊ အေရးေပၚ လွ်ပ္စစ္မီးေပးစနစ္ႏွင့္ အစားထိုး 

ေစာင့္ၾကည့္ စစ္ေဆး ေထာက္လွမ္းရန္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ရန္စနစ္မ်ား စသည္တို႔ကို တပ္ဆင္ျခင္း။
 - အေရးေပၚအေျခအေနတစ္ရပ္ေၾကာင့္ လိုုအပ္သည္ရွိေသာ္ အရံထိန္းခ်ဳပ္သည့္ေနရာကိုု ထားရွိရန္။

ထုုိေနရာမ်ားအေၾကာင္း ေျပာဆုုိဆက္သြယ္ရာတြင္ ႐ွဳပ္ေထြးမႈမ်ားမရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ဖိုု႔ အေရးႀကီးသည္။ 
ယင္းကဲ့သို႔ေသာ ေနရာဧရိယာမ်ားကို ဝန္ထမ္းမ်ားအားလံုး ရွင္းရွင္းလင္း နားလည္သေဘာေပါက္ေစႏိုင္ေသာ 
အမည္နာမမ်ား(သို႔) ဂဏန္း၊ နံပါတ္၊ အမွတ္စဥ္မ်ားကို ေပးထားသင့္သည္။ ျပင္ပတြင္ျပဳလုုပ္ေသာ ပြဲလမ္းသဘင္ 
အခမ္းအနားႀကီးမ်ားအတြက္ (ေျမပံုတြင္ ဆြဲထားေသာေလးေထာင့္ကြက္) ေခၚ (ဂရစ္) ေျမပံုုမ်ားသည္ ဝန္ထမ္းမ်ား 
မွ က်င္းပမည့္ေနရာ၏ တည္ေနရာတစ္ခုုခုုကိုု ရွာေဖြရာတြင္ အသံုုးဝင္သည္။ ဆက္သြယ္မႈလုုပ္ငန္းမ်ားသည္ 
မွန္ကန္စြာေဆာင္ရြက္ႏုုိင္သည္ဟုု ေသခ်ာေစရန္ေဆာင္ရြက္ၿပီးသည့္ လုုပ္ငန္းမ်ားကို အမွတ္ျခစ္မွတ္သားႏုုိင္မည့္ 
စာရြက္မ်ားကိုု ဝန္ထမ္းမ်ားကိုု ေပးထားသင့္သည္။

ေဆးဘက္ဆိုင္ရာအသင္းအဖြဲ႕တို႔ အသံုးျပဳရန္ ေရဒီယိုခ်မ္နယ္လိုင္းကဲ့သို႔ ဆက္သြယ္မႈပံုုစံကိုု အျမင့္ဆံုုး ဦးစားေပး 
ရမည့္ အရာမ်ားအတြက္သာ အသံုုးျပဳျခင္းသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ အေလ့အက်င့္တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။

၃.၆။ လူစုလူေဝးမ်ားအား ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း

လူစုုလူေဝးမ်ားအား ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ အေစာပိုုင္းမွာပင္ လူစုုလူေဝးျပႆနာမ်ားကိုု ရွာေဖြသိရွိႏုုိင္ေစေသာ 
ေၾကာင့္ လူစုုလူေဝး၏ အမူအက်င့္မ်ားကိုု ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းသည္ လူစုုလူေဝးစီမံခန္႔ခြဲမႈ၏ အဓိကက်ေသာအပိုုင္း 
ျဖစ္သည္။ လူစုုလူေဝး ေဘးကင္းလံုုၿခံဳမႈဆိုုင္ရာ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈမ်ား ျဖစ္ေျမာက္မႈ ရွိ၊ မရွိ ဆန္းစစ္ရန္လည္း 
အေထာက္အကူျဖစ္ပါသည္။

ေစာင့္ၾကည့္ရမည္အရာမ်ားမွာ -
 - လူဦးေရအေရအတြက္စုုစုုေပါင္း ( က်င္းပမည့္ေနရာမွ ဆံ့ေသာပမာဏကိုု ေက်ာ္လြန္မႈမရွိေစရန္)
 - လူဦးေရျဖန္႔က်က္မႈ ( လူျပည့္ၾကပ္မႈကိုု ကူညီကာကြယ္ရန္) ႏွင့္
 - လူစုုလူေဝးျပႆနာမ်ားကိုု ေဖာ္ထုုတ္ျခင္း ( လူအမ်ား ႐ုုတ္႐ုုတ္သဲသဲျဖစ္ျခင္း ႏွင့္ လူျပည့္ၾကပ္မႈမ်ား 

စသည့္ ျပႆနာမ်ားကိုု ကာကြယ္ရန္)

၃.၆.၁။ ေစာင့္ၾကည့္ရမည့္ ေနရာမ်ား

အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏုုိ္င္ေျခမ်ားကိုု ဆန္းစစ္ျခင္းလုုပ္ငန္းစဥ္သည္ နီးနီးကပ္ကပ္ ေစာင့္ၾကည့္ရန္လုုိအပ္သည့္ ျပႆနာ 
ျဖစ္ေပၚႏုုိင္သည့္ ေနရာမ်ားကိုု ေဖာ္ထုုတ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုုေနရာမ်ားသည္ -

 - ဝင္ေပါက္ႏွင့္ ထြက္ေပါက္မ်ား
 - လူအုုပ္မွ တဟုုန္ထိုုး တိုုးျခင္း၊ တြန္းတုုိက္ျခင္းမ်ားျဖစ္ႏုုိင္ေသာ ရပ္ၾကည့္သည့္ေနရာမ်ား
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 - လူႀကိဳက္မ်ားေသာ ဆုုိင္မ်ား၊ အထင္ကရေနရာမ်ား၊ ျပခန္းႏွင့္ အစားအေသာက္ဆိုုင္မ်ား
 - ေလွကားမ်ား၊ စက္ေလွကားမ်ား
 - လူအမ်ားတန္းစီသည့္ေနရာမ်ား
 - အလံုုပိတ္ထားသည့္ေနရာမ်ား၊ ကန္႔သတ္ထားသည့္ေနရာမ်ား

၃.၆.၂။ ေစာင့္ၾကည့္ရာတြင္ အသံုုးျပဳရမည့္ နည္းလမ္းမ်ား
 
ေရတြက္စနစ္မ်ား

ေရတြက္စနစ္မ်ားမွ ပြဲက်င္းပသည့္ေနရာအတြင္းရွိ လူအေရအတြက္ကုိ ကူညီခန္႔မွန္းေပးႏိုင္သည္။ ထိုုစနစ္မ်ားသည္ 
လူမ်ားဘယ္ေလာက္ျမန္ျမန္ဝင္ေရာက္လာေနသလဲဆိုုသည့္ႏွင့္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ဧရိယာတစ္ခုုသည္ လူျပည့္ 
လာမည္ဆုုိသည့္ အခ်က္အလက္တိုု႔ကိုု ထိန္းခ်ုဳပ္သည့္ေနရာမွ ဝန္ထမ္းမ်ားအား ပံပုုိးေပးႏုုိင္သည္။ 

ေရတြက္စနစ္မ်ားတြင္ရွိ နမူနာမ်ားတြင္ပါဝင္သည့္ အရာမ်ားမွာ -
 - ဝင္ေပါက္မ်ားတြင္ အသံုုးျပဳသည့္ လက္ႏွိပ္ေရတြက္စက္မ်ား
 - ဂီတပြဲေတာ္တြင္ရွိေသာ ဧရိယာကဲ့သို႔ အထူးဧရိယာမ်ားသုိ႔ လူတို႔အား ဝင္ေရာက္ခြင့္ျပဳရန္ လက္ပတ္မ်ား 

ထုတ္ေပးျခင္း
 - အလိုအေလ်ာက္ေရတြက္စနစ္မ်ားသို႔ ဆက္သြယ္ထားေသာ တစ္ႀကိမ္လွ်င္ လူတစ္ေယာက္သာ ဝင္ႏိုင္ 

ထြက္ႏိုင္ေသာ ဆံုလည္ဂိတ္မ်ားႏွင့္
 - အဝင္ေနရာမ်ားတြင္ အာ႐ံုခံကိရိယာမ်ားႏွင့္ဆက္သြယ္ထားေသာ ကြန္ပ်ဴတာသံုးစနစ္မ်ား

ေအာက္ပါေရတြက္နည္းလမ္းမ်ားသည္ လူအမ်ားမွ တစ္ေန႔ပတ္လံုုး စဥ္ဆက္မျပတ္လာေရာက္ေနေသာႏွင့္ 
ထြက္ခြာသြားတတ္ေသာ ေလဟာျပင္တြင္က်င္းပသည့္ ပြဲမ်ားကဲ့သိုု႔ နယ္နိမိတ္တိိတိက်က် သတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိ 
ေသာ ပြဲမ်ားအတြက္ပိုု၍ သင့္ေတာ္ေပလိမ့္မည္။
 - အဆိုပါျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္ေနရာတြင္ - ဝင္ /ထြက္ၾကေသာ အေရအတြက္မ်ားကို ခန္႔မွန္းရန္ ဝင္ေပါက္မ်ား၌ 

ဝင္ေရာက္လာေသာ ႏႈန္းထားကို နမူနာယူ၍ ခန္႔မွန္းေရတြက္ျခင္း
 - ကားထားရာေနရာမ်ားမ်ားတြင္ မည္၍မည္မွ်ထိ ျပည့္လာသည္ကို-စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ပြဲခင္းသုုိ႔ ဝင္ေရာက္ 

လာေသာ ကားမ်ားႏွင့္ အေဝးေျပးဘတ္စ္ကားမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း
 - လူစုလူေဝးအားၾကည့္ရန္ႏွင့္ အေရအတြက္တို႔အား ခန္႔မွန္းရန္ အေပၚစီးတြင္ရွိ စီစီတီဗြီ (သို႔) ဝန္ထမ္းမ်ား 

ကို အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္
 - ႀကိဳတင္စာရင္းေပးထားျခင္းမ်ား၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးဆိုင္ရာ စီစဥ္ထားမႈမ်ား (သို႔) ယခင္ အေတြ႕အႀကံဳ 

တို႔အေပၚ အေျခခံေသာ - လူအေရအတြက္ကို ခန္႔မွန္းျခင္း

လူစုလူေဝးမ်ားၾကားမွဝန္ထမ္းမ်ား

လူစုုလူေဝးမ်ားၾကားဝန္ထမ္းမ်ားထားရွိျခင္းျဖင့္ ထိုုဝန္ထမ္းမ်ားမွ လူစုုလူေဝး ျပႆနာမ်ားကိုု လက္ေတြ႕ ေတြ႕ႀကံဳ 
ႏုုိင္ေစသည္။ စိတ္ညည္းညဴမႈမ်ားသိုု႔ တင္းမာမႈမ်ား၏ လကၡဏာမ်ားကိုု သိရွိေစႏုုိင္သည္။ ထိုုဝန္ထမ္းမ်ားမွ လူ 
အမ်ားကိုု ကူညီေပးႏုုိင္ျခင္း (သိုု႔) ထုုိင္ခံုုမ်ားေပၚတြင္ ခုုန္ေပါက္ျခင္း၊ လူအုုပ္စုုမ်ားအေပၚတြင္ “လူလႈိင္းစီးကစားျခင္း” 
စသည့္ အႏၲရာယ္ရွိေသာ အျပဳအမူမ်ားျပဳလုုပ္ျခင္းကိုု ကာကြယ္ျခင္းတိုု႔လုုပ္ႏုုိင္သည္။

ေနရာတစ္ေနရာတြင္ ေနရာခ်ခံရေသာ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးမွ ေစာင့္ၾကည့္ရာတြင္ ၎မွ ဧရိယာက်ယ္က်ယ္တစ္ခုုကိုု 
မည့္သည့္အကာအကြယ္မွမရွိဘဲ ျမင္ႏုုိင္သည့္ အေပၚစီးရွဳေထာင္မ်ားတြင္ ေနရာယူသင့္သည္။
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က်င္းပရာေနရာကိုုလွည့္လည္ၾကည့္ေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားမွလည္း ေစာင့္ၾကည့္နုုိင္သည္။ ထိုုသိုု႔ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းသည္  
က်င္းပရာေနရာအတြင္း ပြဲက်င္းပေနစဥ္တခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ ေပၚေပါက္လာသည့္ ျပႆနာမ်ားကိုုေစာင့္ၾကည့္ရာတြင္ 
သင့္ေတာ္ပါသည္။ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ အခ်ိန္အပုုိင္းျခားအလုုိက္ စစ္ေဆးရန္ ေနရာမ်ား သတ္မွတ္ခြဲေဝးထားျခင္း 
ခံရမည္ျဖစ္သည္။

႐ုပ္ျမင္သံၾကား လွ်ပ္စီးပတ္လမ္း အပိတ္ CCTV

CCTV စနစ္မ်ားတြင္ အဓိကေနရာမ်ားမွ ေရြ႕လ်ား၍မရေသာ ကင္မရာမ်ားမွ အေဝးမွအရာမ်ားကိုု အနီးကပ္ဆြဲၾကည့္ 
ႏုုိင္ေသာ ကင္မရာအျမာက္အမ်ားအသံုုးျပဳ၍ က်ယ္က်ယ္ျပန္ျပန္႕ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းတိုု႔အထိ ပါဝင္သည္။ CCTV 
မ်ားသည္ ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ေနရာမ်ားမွ တုုိက္႐ိုုက္႐ွဳျမင္ႏုုိင္သည့္ ဝင္ေပါက္၊ ထြက္ေပါက္လမ္းမ်ား၊ အျခားေသာ 
ဧရိယာမ်ားကိုု ခ်ံဳငံုုျမင္ရေစသည္။

ထိုုစနစ္မ်ားသည္ ဧရိယာမ်ားတြင္ လူမ်ားျပန္႔က်ဲမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ သတင္းအခ်က္ကိုု ေထာက္ပံ့ေပးၿပီး လူစုု 
လူေဝး စီမံခန္႔ခြဲမႈေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကိုု ေစာင့္ၾကည့္ရန္ႏွင့္ ညႊန္ၾကားရန္အတြက္လည္း အသံုုးဝင္သည္။ CCTV 
မ်ားသည္ ဝန္ထမ္းအေျမာက္အမ်ားေနရာခ်ထားရန္မလုုိဘဲ ေစာင့္ၾကည့္မႈမ်ားလုုပ္ေဆာင္ႏုုိင္သည္။ CCTV စနစ္ 
တစ္ခုုအား ေကာင္းမြန္ေသာ ေစာင့္ၾကပ္ျခင္း သိုု႔ အျခားေသာ ေဘးကင္းလံုုၿခံဳေရးဆိုုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈပံုုစံမ်ားေနရာတြင္ 
အစားထုုိးအျဖစ္ ထားရွိျခင္းမ်ိဳးမဟုုတ္ဘဲ အကူအညီအေထာက္အပ့ံျဖစ္သည့္ ေပါင္းစပ္မႈတစ္ခုုအျဖစ္ပင္ ထင္ျမင္ 
သင့္သည္။

CCTV စနစ္ကို လံုလံုေလာက္ေလာက္ ျပည့္ျပည့္ဝဝ ထိန္းသိမ္းၿပီး စစ္ေဆးသင့္သည္။ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ျဖည့္ဆည္း 
ေပးရန္ (သို႔) စနစ္ျပတ္ေတာက္ျခင္းအား ျဖည့္ဆည္းေပးရန္လည္း အေရးေပၚစီစဥ္ထားမႈလည္း ရွိရလိမ့္မည္။ 
ႀကီးမားေသာျဖစ္ရပ္မ်ားအတြက္ အရံလွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားျဖည့္ဆည္းေပးမႈသည္ သင့္ေလ်ာ္ႏိုင္ေပသည္။
 

၃.၇။ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္း

ပြဲလမ္းသဘင္အခမ္းအနားတစ္ရပ္ ၿပီးဆံုးခ်ိန္တြင္ ထပ္ခါထပ္ခါျဖစ္တတ္ေသာ အမွားမ်ားကို ေရွာင္ၾကဥ္ရန္၊ 
မည္သို႔ေသာ သင္ယူရရွိလာမႈကို အနာဂတ္ျဖစ္ရပ္မ်ားအတြက္ အသုံးျပဳႏိုင္ရန္၊ လူစုလူေဝးေဘးကင္းေရးကို စီမံ 
ခန္႔ခြဲအုပ္ခ်ဳပ္ရန္ ရွိထားေသာ စီစဥ္မႈမ်ား က႑မ်ိဳးစံုအား ျပန္လည္ဆန္းစစ္ရန္အေရးႀကီးသည္။ ပြဲၿပီးသည့္ႏွင့္ 
ထိုုသိုု႔ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္းကိုု တတ္ႏုုိင္သမွ် လုုပ္ေဆာင္ဖိုု႔လုုိအပ္သည္။ သိုု႔မွသာ လူအမ်ား၏ စိတ္ထဲတြင္ 
အစီအမံမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ မွတ္မိေနႏုုိင္အံုုးမည္ျဖစ္သည္။ ပါဝင္သည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလံုုး၏ ကိုုယ္စားလွယ္ 
မ်ားသည္ ထိုုျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္းတြင္ ပါဝင္သင့္ၿပီး ရလဒ္မ်ားကိုု ေရးသားထားရမည္ျဖစ္သည္။ သိုု႔မွာသာ 
ေနာင္တြင္ ပြဲအခမ္းအနားမ်ားက်င္းပပါက ေလ့လာစရာ မွတ္တမ္းမွတ္ရာတစ္ခုုအေနျဖင့္ ရွိမည္ျဖစ္သည္။ ယခု 
လမ္းညႊန္မႈတြင္ပါရွိေသာ ေခါင္းစဥ္မ်ားသည္ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္းဆုိင္ရာ ရွာေဖြေတြ႕ရွိမႈမ်ားကို စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ 
ရန္ အသံုးဝင္ေသာ ဖြဲ႕စည္းမႈေဘာင္ကို ေထာက္ပံ့ေပးလိမ့္မည္။
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၄။ နိဂံုး

ေဘးကင္းလုုံၿခံဳေသာ ပြဲလမ္းသဘင္အခမ္းအနားတစ္ရပ္ကိုု ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္က်င္းပႏုုိင္ရန္အတြက္ ပြဲစီစဥ္သူ 
မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ေအဂ်င္စီမ်ားအားလံုုးမွ ဤလမ္းညႊန္တြင္ ေရးသားေဖာ္ျပထားသည့္  အဆင့္မ်ားကိုု လိုုက္နာ 
ေဆာင္ရြက္ရန္လိုုအပ္သည္။

ေဘးကင္းလံုုၿခံဳၿပီး ဒုုကၡကင္းေဝးေသာ ပြဲအခမ္းအနားတစ္ခုုျဖစ္ရန္အတြက္ အေစာပိုုင္းကာလမ်ားမွပင္ ေကာင္းမြန္ 
ေသာ အစီအမံေရးဆြဲျခင္းမ်ား လိုုအပ္ပါသည္။ ထိုုသိုု႔ ေရးဆြဲရာတြင္ အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏုုိင္ေျခအလားအလာမ်ားႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္းသည့္ သတင္းအခ်က္မ်ားစုုေဆာင္းျခင္း၊ ယခင္ျပဳလုုပ္ခဲ့မိေသာ အမွားမ်ားမွ သင္ခန္းစာယူျခင္း စသည့္ျဖင့္ 
ထိေရာက္ေသာ အစီအစဥ္အစဥ္ေရးဆြဲျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏုုိင္ရန္အတြက္ အခ်ိန္ယူရန္လိုုအပ္သည္။ ထိုု 
အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ပြဲလာေရာက္သူမ်ားသိုု႔က်ေရာက္ႏုုိင္မည့္ အႏၲရာယ္ကိုု ပေပ်ာက္ေစျခင္း (သိုု႔) ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းမ်ား 
လုုပ္ေဆာင္ႏုုိင္ေစမည့္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈမ်ား ပါဝင္သည္။ ထိုုအစီအစဥ္မ်ားကိုု ေရးသားထားရမည္ျဖစ္ၿပီး 
ပြဲအခမ္းအနား စီမံခန္႔ခြဲသူမ်ားအားလံုုးမွ လက္လွမ္းမီနုုိ္င္ရမည္ျဖစ္သည္။

ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ အျခားေသာအေရးေပၚဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ပြဲတြင္ ျဖစ္ေပၚႏုုိင္သည့္ အေရးေပၚအေျခအေနအတြက္ 
ထိေရာက္ေသာ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ နည္းလမ္းအဆင့္ဆင့္တိုု႔ရွိျခင္းကိုု ေသခ်ာေစရန္ အေစာပုုိင္းကာလမွပင္ 
အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္းတြင္ ပါဝင္သင့္သည္။

ပြဲစီစဥ္သူမ်ားအေနျဖင့္ ပြဲကိုု ဘယ္ေလာက္ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ စီမံခန္႔ခြဲႏုိင္ခဲ့သည့္ဆိုုသည့္ အေၾကာင္းကို 
ျပန္လည္ဆန္းစစ္သင့္ၿပီး သင္ခန္းစာမ်ားမွတ္သားကာ ျပဳလုုပ္ခဲ့မိေသာ အမွားမ်ိဳး အျခားသူမ်ားမွ ထပ္မံ မျပဳလုုပ္မိ 
ေစရန္ ထုုိသင္ခန္းစာမ်ားကိုု အျခားပြဲစီစဥ္သူမ်ားအေနျဖင့္လည္း လက္လွမ္းမီႏုုိ္င္ေအာင္လုုပ္ေဆာင္ထားရမည္။ 
ေဘာလံုုးပြဲမ်ား၊ မီးပံုုပ်ံပြဲမ်ားစသည့္ ပံုုမွန္က်င္းပေလ့ရွိေသာ ပြဲမ်ားတြင္ ထိုုသုုိ႔ေသာ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္းသည္ 
အထူးပင္ သင့္ေလ်ာ္သည္။
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သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ အခ်ိန္အတုုိင္းအတာ၊ တည္ေနရာ အေသးစိတ္မ်ား၊ 
ရာဇဝင္အက်ဥ္း(သက္ဆိုင္လွ်င္) အကဲျဖတ္ေထာက္လွမ္းျခင္း၊ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ 
ႏွင့္ ရပ္ကြက္ရပ္ရြာမွ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ရပ္ကြက္ရပ္ရြာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈဆိုင္ရာ 
အကဲျဖတ္ဆံုးျဖတ္ျခင္း၊ တူညီမႈ - တရားမွ်တ မႈဆိုင္ရာ အကဲျဖတ္ဆံုးျဖတ္ျခင္းတို႔မွ 
ရလဒ္မ်ား။

ရည္ရြယ္ခ်က္ ေရႊအဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာ၊ နည္းဗ်ဴဟာဆိုင္ရာ အစီအစဥ္ထားရွိမႈ၊ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္ 
အာဏာ ရရွိႏုုိင္မႈ၊ အေရးေပၚ အစီအစဥ္မ်ား။

နည္းစနစ္ နည္းဗ်ဴဟာဆိုင္ရာ စီစဥ္ထားမႈ၊ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္အာဏာရရွိႏုုိင္မႈႏွင့္ မူဝါဒျဖစ္လာ 
ႏိုင္ေသာ အေရးေပၚကိစၥရပ္ဆိုင္ရာ စီစဥ္ထားမႈမ်ား။

စီမံခန္႔ခြဲအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ကြပ္ကဲအမိန္႔ေပးအရာရွိမ်ား၊ တိတိက်က် သတ္မွတ္ထားေသာအရာရွိ ဆိုင္ရာ 
တာဝန္မ်ား၊ လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ား (ျပဌာန္းထားသည့္ လုုပ္႐ိုုး 
လုုပ္စဥ္မ်ား၊ ဖမ္းဆီးမႈမ်ား၊ မီဒီယာ) လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္တာဝန္မ်ား တာဝန္ခ်ိန္ 
မ်ားႏွင့္ တည္ေနရာမ်ား၊ အတိုုခ်ဳပ္ရွင္းလင္းေတြ႕ဆံုုျခင္းႏွင့္ တည္ေနရာမ်ား 
က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းေရး စနစ္တက် ထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္ေပးမႈ စတိုင္ႏွင့္ 
သတ္မွတ္ထားေသာ ဝတ္စားဆင္ယင္မႈပံုုစံ။

စြန္႔စားမႈဆိုင္ရာ
အကဲျဖတ္ တန္ဖိုးျဖတ္ျခင္း

သက္ဆိုုင္ရာ အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏုုိင္ေျခမ်ားကိုု ဆန္းစစ္ျခင္း။

ဆက္သြယ္ေရးမ်ား အျပန္အလွန္အကူအညီ အေထာက္အကူ အမိန္႔-ကြပ္ကဲမႈဆိုင္ရာ လိုက္နာရ 
သည့္ လုုပ္ရိုုးလုုပ္စဥ္မ်ား၊ ဆက္သြယ္ေရးမ်ား၊ ဆိုင္ရာစီစဥ္ထားမႈ၊ ေရဒီယိုဆိုင္ရာ 
ပစၥည္းကိရိယာမ်ားႏွင့္ ခ်န္နယ္မ်ား၊ သေကၤတျပထားျခင္းမ်ား အမ်ားျပည္သူ သို႔ 
ျဖန္႔ေဝမည့္သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား၊ ဆက္သြယ္ရန္ သတင္းအခ်က္အလက္ 
မ်ား

လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ 
အျခားဥပေဒဆိုင္ရာ
တရားေရးရာဆိုင္ရာ 
ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား

ဥေရာပ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္တြင္ပါရွိသည့္ ပုုဒ္မမ်ားမွ 
သက္ဆုုိင္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ လုုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား လုုပ္ေဆာင္ရျခင္း 
၏ က်ိဳးေၾကာင္းျပခ်က္၊ ထုုတ္ေဖာ္ခ်က္အျပည့္အစံုု။

 

15 https://www.app.college.police.uk/app-content/operations/briefing-and-debriefing/.
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