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မာတိကာ 
  စကားခ်ီး  က

 ၁။  ဤလက္စြဲ၏ နိဒါန္းႏွင္႔ ရည္ရြယ္ခ်က္  ၁

 ၂။ [လူမႈ၀န္းက်င္လံုုျခံဳမႈစနစ္] ဆုုိသည္မွာ အဘယ္နည္း၊ ယင္းက အဘယ္ေၾကာင္႔ အေရးႀကီးသနည္း ၄

 ၂-၁။ [လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္] အား လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုအျဖစ္ရႈျမင္ျခင္း ၉

 ၂-၂။ [လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္] အား လက္ငင္းအက်ိဳးေက်းဇူးအျဖစ္ရႈျမင္ျခင္း ၉

 ၂-၃။ အားလံုးေသာ အဆင့္အလႊာတုိင္းတြင္ အေျပာင္းအလဲ ရရွိေအာင္လုပ္ျခင္း ၁၀

 ၂-၄။ [လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္] ေနာက္ကြယ္ရွိ အဓိက နည္းလမ္းနည္းနာမ်ားႏွင့္ စံတန္ဖိုးမ်ား  ၁၀

 ၂-၅။ လုံျခံဳမႈေဆာင္ရြက္ေပးသူမ်ားႏွင့္ အလုပ္လုပ္ျခင္း  ၁၄

 ၃။ စီမံကိန္း ဒီဇိုင္းႏွင့္ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း ၁၇

 ၃-၁။ ပဋိပကၡႏွင့္ ေနာက္ခံအေျခအေနတုိ႔အား ပုိင္းျခားေလ့လာျခင္း  ၁၉

 ၃-၂။ စီမံကိန္းအတြင္းႏိုင္ႏွင္းေသာ အေျပာင္းအလဲအတြက္ သီအိုရီအယူအဆမ်ား (Theory of Change) ျပဳစုျခင္း  ၂၃

 ၄။ [လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္] လုပ္ငန္းအစီအစဥ္အား စတင္ျခင္း  ၂၆

 ၄-၁။ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရမည့္ေနရာအား ေရြးခ်ယ္ျခင္း (သင့္ေတာ္မႈရွိေသာ လူမႈ၀န္းက်င္မ်ားႏွင့္ 
ပတ္၀န္းက်င္တုိ႔အား ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ျခင္း)  ၂၇

 ၄-၂။ [လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္] နည္းလမ္းမ်ားအား အသံုးခ်ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ မိတ္ဖက္မ်ားအား 
ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ ေဒသတြင္း စြမ္းေဆာင္ရည္အား တည္ေဆာက္ေပးျခင္း  ၂၉

 ၄-၃။ လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔မ်ား ဖြဲ႔စည္းျခင္း  ၃၃

 ၄-၄။ အဓိကပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးမ်ား ထူေထာင္ျခင္း  ၃၆

 ၅။ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ ေရးဆြဲျခင္း (Action Planning) ၃၉

 ၅-၁။ ေဒသတြင္းရွိ၏ လံုျခံဳမႈဆုိင္ရာ အခက္အခဲျပႆနာမ်ားႏွင့္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္၍ 
ဦးစားေပးအဆင့္သတ္မွတ္ျခင္း  ၄၀

 ၅-၂။ အခက္အခဲျပႆနာမ်ားအား ပုိင္းျခားေလ့လာ၍ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္စီစဥ္ျခင္း (လုပ္ငန္းအစီအစဥ္တစ္ခု 
ေရးဆြဲျခင္း)  ၄၄

 ၅-၃။ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း  ၄၇

 ၆။ အဆင့္အလႊာအမ်ိဳးအမ်ိဳးအတြင္း လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔သည့္အေျပာင္း အလဲမ်ားအတြက္ 
စည္းရံုးလံႈ႕ေဆာ္ျခင္း ၅၁

 ၆-၁။ အမိ်ဳးသားအဆင့္ မူ၀ါဒႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအား လႊမ္းမုိးမႈျပဳျခင္း  ၅၁

 ၆-၂။ စည္းရံုးလံႈေဆာ္မႈျပဳျခင္း (Advocacy) ၅၄

 ၇။ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း၊ အကဲျဖတ္သံုးသပ္ျခင္း ႏွင့္ သင္ယူျခင္း (အေျပာင္းအလဲအား 
နားလည္သိရွိေအာင္လုပ္ျခင္းႏွင့္ တုိင္းတာျခင္း) ၅၈

 ၇-၁။ မတူညီေသာ အဆင့္မ်ားအတြင္းရွိ အေျပာင္းအလဲအား တုိင္းတာျခင္း  ၅၉

 ၇-၂။ အေျပာင္းအလဲမ်ားအေပၚ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ တုိင္းတာရာတြင္ အသံုးျပဳသည့္ နည္းစနစ္ပံုစံမ်ား 
(Tools) ၆၄

 ၇-၃။ ေလ့လာသင္ယူျခင္းႏွင့္ တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္း ၆၈

                            ေနာက္ဆက္တြဲ (က): ထပ္ဆင့္သုေတသနျပဳလုပ္ရန္ လုိအပ္ေသာ နယ္ပယ္မ်ား ၆၉
                            ေနာက္ဆက္တြဲ (ခ): အျခားဖတ္ရႈစရာ အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ က်မ္းကုိးစာရင္း  ၇၁





စကားခ်ီး 

လူသားမ်ားအား ဗဟုုိခ်က္မတြင္ အၿမဲထားရွိသင္႔သည္ဟုု Saferworld အဖြဲ႔က 

ယံုုၾကည္ပါသည္ဟုုဆုုိရာတြင္ ဆက္ႏြယ္လ်က္ရွိသည္႔ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ၊ လံုုျခံဳမႈႏွင္႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ 

ဆုုိင္ရာတုုိ႔အား တုုိးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျပဳရာတြင္ လူသားမ်ားအား ဗဟုုိခ်က္မတြင္ 

အၿမဲထားရွိသင္႔သည္ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။ သုုိ႔ပါေသာ္လည္း လံုုျခံဳမႈအား ႏုုိင္ငံေတာ္ကိစၥရပ္ တစ္ခုုအျဖစ္ 

အဓိကအားျဖင္႔ ရႈျမင္ေနၾကဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းေၾကာင္႔ မလံုုျခံဳမႈဆိုုသည္မွာ အကာအကြယ္ 

ကင္းမဲ႔ေနျခင္း၊ နစ္နာမႈေျဖရွင္းရန္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားကင္းမဲ႔ေနျခင္း၊ အရင္းအျမစ္မ်ားအား မွ်မွ်တတ 

ရယူသံုုးစြဲခြင္႔ ကင္းမဲ႔ေနျခင္း၊ အခြင္႔အေရး ကင္းမဲ႔ေနျခင္း စသည္တုုိ႔ျဖင္႔ ေရာႁပြမ္းေနသည့္ ကုိယ္တုိင္ 

ကိုယ္က် ၾကံဳေတြ႕ေနရေသာအရာ ျဖစ္သည္ဆုုိသည္႔ အမွန္တရားႏွင္႔ လြဲေခ်ာ္ေနပါေတာ႔သည္။ 

ယင္း မလုုံျခံဳမႈတုုိ႔သည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအတြက္ အတားအဆီးမ်ားျဖစ္ၿပီး လူတုုိ႔ လံုုျခံဳ၊ စိတ္ခ်မ္းသာ၍ 

ဂုုဏ္သိကၡာရွိေသာ ဘ၀မ်ား ရရွိျခင္းအတြက္ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစသည္႔ မၿငိမ္မသက္မႈ ျဖစ္စဥ္ 

သံသရာ အတြင္း က်ေရာက္ေစပါသည္။ 

ဤလက္စြဲတြင္ အဆိုုပါ မလံုုျခံဳမႈမ်ားအား တုံ႔ျပန္္ေျဖရွင္းရန္ ခ်ည္းကပ္ပံုအား 

မိတ္ဆက္ေပးထား ပါသည္။ ယင္း ခ်ည္းကပ္ပံုအား “လူမႈ၀န္းက်င္လံုုျခံဳမႈစနစ္” အျဖစ္ ရည္ညႊန္း 

ထားရွိပါသည္။ [လူမႈ၀န္းက်င္လံုုျခံဳမႈစနစ္] သည္ လူသားမ်ားအား လံုျခံဳမႈေပးသည္႔အျပင္ ေနရာအႏွ႔ံ 

တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုုိးတက္ေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအတြက္ ပံ႔ပိုုးမႈ ျဖစ္ေစသည္႔ 

အစြမ္းထက္ေသာ ခ်ည္းကပ္ပုံနည္းလမ္းပင္ျဖစ္သည္။ ႏုုိင္ငံမ်ားတုိ႔ႏွင္႔ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား 

အၾကားရွိ ဆက္ဆံေရး အားေကာင္းေစရန္ႏွင့္ လူသားတုုိ႔ လံုုျခံဳမႈအား ပိုမိုရရိွခံစားႏိုင္ေစရန္ 

ႏွစ္ျမႇဳပ္လုုပ္ကိုင္မႈမ်ားအေပၚ ျငိမ္းခ်မ္္းေရးႏွင္႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေဆာင္ရြက္သည့္ အသိုင္းအ၀ိုင္းက 

ေအာင္ျမင္ေစလိုသည္ဆုိလ်င္ ယခု [လူမႈ၀န္းက်င္လံုုျခံဳမႈစနစ္] သည္ ႏုုိင္ငံတကာ အဖြဲ႔မ်ား၏ 

မူ၀ါဒမ်ားႏွင္႔ လုုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားကို ပံုေဖာ္ေပးသည့္ အဓိက ခ်ည္းကပ္ပံုစနစ္ တစ္ခုျဖစ္လာ 

သင္႔ပါသည္။

ယခုတင္ျပထားသည္႔ ခ်ည္းကပ္ပံုသည္ သေဘာတရားပုိင္းနွင္႔ လက္ေတြ႔ပိုင္းတုိ႔ပါ၀င္ေသာ 

မူေဘာင္ တစ္ခုအား ပံ့ပိုးေပးမည္ျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ တုိးတက္ေစရန္ အတြက္ 

ေဒသဆိုင္ရာ ႏုိင္ငံသားမ်ားႏွင္႔ လံုျခံဳမႈ ပံ့ပိုးသူမ်ား အၾကားတြင္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ 

ဆက္ဆံေရးမ်ား ပိုမိုရရွိလာေစရန္ ယင္းမူေဘာင္အားျဖင္႔ အလွဴရွင္မ်ား၊ ႏုုိင္ငံတကာအဖြဲ႔မ်ားႏွင္႔ 

လုုပ္ငန္းအစီအစဥ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္သူ (program managers) မ်ားက အေထာက္အကူ 

ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။1

  က 

 1  UNDP (2009) ‘Community security and social cohesion’, p.2 www.undp.org/content/dam/thailand/docs/ 
CommSecandSocialCohesion.pdf



[လူမႈ၀န္းက်င္လံုုျခံဳမႈစနစ္] က သမာရိုးက်စနစ္ႏွင့္ မူေသမဟုတ္ေသာ စနစ္မ်ား ႏွစ္ခု 

လံုးအား အသံုးျပဳျပီး လံုုျခံဳမႈအေပၚ ေဒသခံတုုိ႔ သိျမင္နားလည္ထားမႈမ်ားကို ေဖာ္ထုုတ္ျခင္းႏွင့္  

သက္ဆိုင္ရာ ေဒသအေျခအေနႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြစြာ တံု႕ျပန္ေျဖရွင္းရန္ အားေပးျပီး ယင္းပံုုစံ 

ႏွစ္မ်ိဳးအၾကား ေပါင္းကူးသဖြယ္ ျပဳမူေလ႔ရွိပါသည္။ ႏုုိင္ငံအစိုုးရသည္သာ အုုပ္ခ်ဳပ္ခြင္႔ရထားၿပီး 

အျခားေသာ ၾသဇာရွိပုုဂၢိဳလ္မ်ားအား ထည္႔သြင္းထားျခင္းမျပဳသည္႔ စနစ္္ပံုုစံအား ဦးစြာ စတင္ 

လုုပ္ကိုုင္ျခင္းမွာ လက္ေတြ႔မက်ေၾကာင္း အေထာက္အထားမ်ားက ေဖာ္ျပေနပါသည္။ ယင္းအစား 

တရားဥပေဒအေပၚ သုုိ႔မဟုုတ္ ေဒသတြင္း စည္းမ်ဥ္းမ်ားအေပၚတြင္သာ တည္မွီေနျခင္း မဟုတ္ပဲ 

ေဒသခံမ်ား၏  သိျမင္နားလည္မႈႏွင္႔   ဦးစာေပးထားသည္႔အရာမ်ား အေပၚတြင္လည္း အေျခခံသည့္ 

တရားနည္းလမ္းက်မႈ ေပးစြမ္းေသာ ရွိျပီးသားစြမ္းရည္မ်ားႏွင့္ အရင္းအျမစ္တို႔ အေပၚတြင္မူတည္ကာ 

ေဆာင္ရြက္လုပ္ကိုင္သည့္ အကူးအေျပာင္းကာလ လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရန္ လိုအပ္ 

ပါသည္။ 

အဖြဲ႔အစည္းပုုိင္းဆုုိင္ရာႏွင္႔ နည္းစနစ္ပိုုင္းဆုုိင္ရာတုုိ႔ကုုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလုုပ္ရန္ လိုုအပ္ 

သည္ကုိ [လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္] မွ ခိုုင္မာစြာသေဘာေပါက္ထားပါေသာ္လည္း လံုုျခံဳမႈသည္ 

ႏုုိင္ငံက ေဆာင္ရြက္ရန္သာ ျဖစ္သည္ဆိုေသာ အယူအဆကုုိေတာ႔ ျငင္းဆုုိပါသည္။ လံုျခံဳမႈဆုုိင္ရာ

ဦးစားေပးကိစၥမ်ားကိုု ေဖာ္ျပေျပာဆုိႏိုုင္ရန္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားေရးဆြဲျခင္း 

ႏွင္႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း တုုိ႔တြင္ အစိတ္အပုုိင္းတစ္ခုုအျဖစ္ ပါ၀င္ႏုိင္ရန္ေသာ္လည္းေကာင္း 

လူထုုတြင္ အခြင္႔အေရးႏွင္႔ အခြင္႔အလမ္း ရွိေနပါသည္။ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ေစမည့္ ေဒသတြင္း 

စြမ္းရည္မ်ား အေပၚတြင္ အေျခခံသည့္ အားလံုုးပါ၀င္ ပတ္သက္ႏုုိင္ေသာ၊ မွ်တေသာ၊ 

တုုံ႔ျပန္မႈ ေကာင္းေသာ၊ တာ၀န္ခံမႈရွိေသာ လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္း စနစ္ယႏၱရားမ်ားအား 

အေထာက္အကူေပးသည့္ လမ္းေၾကာင္းေပၚသုုိ႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုုပ္ငန္းမ်ား၏ ဦးတည္ရာကိုု 

ေလာေလာဆယ္တြင္ ဦးလွည့္ထားသင္႔ပါသည္။

ယင္းအတြက္ လုိအပ္သည္မွာ ႏုိင္ငံအေပၚ (သုိ႔) လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံျခင္း 

အစား ၎တုိ႔အၾကား ထိေတြ႔ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ ယံုၾကည္မႈမ်ား တုိးပြားလာေစရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈ 

မ်ားကို ေျပာင္းလဲလုပ္ေဆာင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္း 

လုပ္ငန္းတုိ႔အတြက္ လက္ရွိ ရွိၿပီးသား အလြတ္သေဘာ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအေပၚတြင္ ရင္းႏွီး 

ျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားလုိအပ္မည္ျဖစ္သည့္အျပင္ နယ္ေျမခံလူထုႏွင့္ ႏုိင္ငံရွိ အထက္တန္းလႊာပုဂၢိဳလ္မ်ားအား 

စိတ္အားထက္သန္ေစသည့္ အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ ဆြဲေဆာင္မႈ အေျမာက္အမ်ား အေပၚတြင္လည္း 

ပုိမုိကြဲျပားေသခ်ာစြာ သေဘာေပါက္နားလည္ျခင္းကိုလည္း လုိအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။2

အဆိုပါလုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္ ေနာက္ကြယ္ရွိ ယုတၱိတန္ေသာ ေျခလွမ္းမ်ားကုိ 

ပံုေဖာ္ေပးရန္ ယခုလက္စြဲ စာအုပ္က ႀကိဳးပမ္းထားပါသည္။ [လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္] သည္ 

ေျပာင္းသာျပင္သာရွိေသာ ခ်ည္းကပ္ပံု နည္းလမ္း တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ နည္းစနစ္ပံုစံ တစ္မ်ိဳး 

တည္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ေနာက္ခံအေျခအေန အရပ္အရပ္ အားလံုးအတြက္ အသံုးတည့္မည္ 

မဟုတ္ေၾကာင္းတုိ႔ကုိ အသိအမွတ္ျပဳထားပါသည္။ ေစ့စပ္ညိွႏႈိင္းမႈ ႏွင့္ အေက်အလည္ 

ေဆြးေႏြးျခင္းတုိ႔အား တရားနည္းလမ္းက်မႈလမ္းစဥ္၏ ဗဟုိအစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ Saferworld 

အဖြဲ႔က အေလးထားၿပီး၊ အႏၱရာယ္ရွိသည္၊ မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ေစႏိုင္သည္ဟု သေဘာမထားပါ။ 

လူမႈ၀န္းက်င္မ်ားအား ဖယ္က်ဥ္ထားသည္ဟု မခံစားရေစရန္ ၎တုိ႔ကိုယ္တုိင္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ 

လံုျခံဳမႈ ကိစၥအတြက္ အေက်အလည္ ေဆြးေႏြးျငင္းခံုမႈမ်ားအတြင္း ၎တုိ႔အားပါ၀င္ေစျခင္းမွာ 

အေရးႀကီးပါသည္။

Paul Murphy 
Executive Director

ခ saferworld အဖြဲ႔ - လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း လက္စြ ဲ

 2 IDS (2010) ‘An upside down view of governance’.



 ၁
ဤလက္စြဲ၏ နိဒါန္းႏွင္႔ 
ရည္ရြယ္ခ်က္

ဤလက္စြဲစာအုပ္အတြင္း အားထုုတ္ထားမႈမ်ားမွာ - 

n လံုျခံဳမႈႏွင့္ ဖြံၿဖိဳးတိုုးတက္မႈ နယ္ပယ္တစ္ေလ်ာက္ [လူမႈ၀န္းက်င္လံုုျခံဳမႈစနစ္] ခ်ည္းကပ္ပံုမ်ား၏ အက်ိဳး 

ေက်းဇူးရွိပံုုမ်ားကုုိ ရွင္းလင္း စြာေဖာ္ျပေပးရာတြင္ Saferworld အဖြဲ႔၏  အေတြ႔အႀကံဳႏွင္႔  သုုေသသန 

ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ အသံုးျပဳထားျခင္း

n  ေဒသတြင္းအေျခအေနအေပၚမူတည္ၿပီး ရႈပ္ေထြးမႈရွိေသာ လုုပ္ငန္းသေဘာ သဘာ၀တုုိ႔အား အျပည္႔အ၀ 

ထည္႔သြင္းစဥ္စား၍ [လူမႈ၀န္းက်င္လံုုျခံဳမႈစနစ္] ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း အစီအစဥ္ေရးဆြဲ ျခင္းအား ပံ့ပိုးကူညီ 

သည့္ အဓိက၀ိေသသလကၡဏာမ်ားႏွင္႔ လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ေဖာ္ျပထားျခင္း

n  [လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္] ေဖာ္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ားႏွင့္ 

သက္ေရာက္မႈ မ်ားအား မည္သုိ႔ တုိင္းတာအကဲျဖတ္ႏိုင္မည္ကို ေဆြးေႏြးထားျခင္း

n  ထပ္ဆင့္သုေတသနျပဳလုပ္ရန္လုိေနေသးေသာ ကြက္လပ္မ်ားကို သိရွိ ေဖာ္ထုတ္ရန္ တုိ႔ျဖစ္ပါသည္။ 

လံုုျခံဳမႈသည္ လူသားအားလံုုးအတြက္ အက်ိဳးခံစားခြင္႔တစ္ခုုျဖစ္ၿပီး လူသားတုုိ႔ 

သာယာ ၀ေျပာမႈအတြက္ အဓိကအေျခခံ အစိတ္အပုုိင္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ လူတုုိ႔အတြက္ 

လံုုျခံဳမႈမရရွိေသာ အေျခအေနတြင္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈႏွင္႔ မတရားမႈမ်ားက ပံုုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင္႔ 

ေရာက္ရွိလာတက္ၾကပါသည္။ မၾကာေသးခင္ႏွစ္မ်ား အေတာအတြင္း အစီရင္ခံစာမ်ားႏွင္႔ 

မူ၀ါဒပုုိင္း ဆိုင္ရာ ပဏာမၾကိဳးပမ္းမႈမ်ားက ထုိအခ်က္အတြက္ ခုုိင္မာသည္႔ အေထာက္အထားတုုိ႔ 

ျဖစ္လာၿပီး ယင္း ေျပာဆုုိခ်က္မ်ားအား ေထာက္ခံေပးရံုုသာမက၊ လူသားဗဟုိျပဳသည့္ လံုုျခံဳမႈဆိုင္ရာ 

အယူအဆအား အားေပးျမင့္တင္ေပးရန္ လိုအပ္ေနေသးေၾကာင္းကိုလည္း အတည္ျပဳေပးပါသည္။3 

လံုျခံဳမႈသည္ အဘယ္သုိ႔အဓိပၸာယ္ရွိေၾကာင္း ႏုိင္ငံအသီးသီးမွ လူမ်ားအား Saferworld 

အဖြဲ႔က ေမးျမန္းၾကည့္ရာတြင္၊ ေျဖၾကားမႈမ်ားမွာ အျမဲတမ္း တစ္မ်ိဳးတစ္ဘာသာစီ ျဖစ္ေနကာ 

ေမးခြန္းအေပၚမူတည္၍ သက္ဆုိင္ရာ ေဒသအေျခအေနအလိုက္ ကြဲျပားစြာ ေျဖဆိုေနၾကပါသည္။

 3 See: World Bank (2011) World Development Report; UNDP (1994) Human Development Report; International Dialogue on 
Peacebuilding and Statebuilding (2011) ‘New Deal for Engagement in Fragile States’; High Level Panel of Eminent Persons on 
the Post-2015 Development Agenda (2013) ‘A New Global Partnership’; Narayan D et al, World bank, December 1999 ‘Can 
anyone hear us?’; CDA Collaborative Learning Projects (November 2012) ‘Time to Listen: Hearing People on the Receiving 
End of International Aid’.
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၂ saferworld အဖြဲ႔ - လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း လက္စြ ဲ

“အလုပ္အကိုင္မ်ားမရွိျခင္းက ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ မလုံျခံဳမႈကုိ ခံစားရေစပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ဘယ္ေလာက္ပဲ 
ႀကိဳးစားခဲ့ပါေစ အလုပ္တစ္ခုမွ မရခဲ့ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ တိုက္ခုိက္ေရးစစ္သာမ်ား စုေဆာင္းေနတဲ့ ဘယ္အဖဲြ႔မွာ 
မဆို ပါ၀င္ဖုိ႔ Ivory Coast မွတစ္ဆင့္သြားခဲ့တယ္။”

ယခင္တုိက္ခိုက္ေရးစစ္သားေဟာင္း၊ Sierra Leone ႏုိင္ငံံ

“ဟိုးအရင္တုန္းက ၀င္ေငြနည္းနည္းနဲ႔ေတာင္  ေနလုိ႕စားလုိ႕ေလာက္တယ္၊ အခုေတာ့ ေစ်းႏႈန္းေတြက 
ျမင့္တက္လာၿပီး စုဖုိေဆာင္းဖို႔ အင္မတန္ခက္လာတယ္။ ငတ္ၿပီးေသမလားေတာင္ ထင္ေနရတယ္။ 
ဒါေတြက ကၽြန္မအတြက္ မလုံျခံဳမႈဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ”

Kewat အမ်ိဳးသမီး၊ Morang ခရုိင္၊ နီေပါႏုိင္ငံ

“ေရနဲ႔ စုိက္ပိ်ဳးေမြးျမဴႏုိင္တဲ့ေျမ အၿပိဳင္လုယက္ၾကတာဟာ မလုံျခံဳမႈ တည္ၿမဲေနျခင္းရဲ႕ တရားခံတစ္ခုပါပဲ။”

ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သူ၊ Warrup ျပည္နယ္၊ ေတာင္ဆူဒန္ႏုိင္ငံံ

“အလုပ္သြားေနတုန္း ကေလးေတြေဘးကင္းဖို႔က ကၽြန္မအတြက္ အစုိးရိမ္ရဆံုးပါပဲ။”

ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သူ၊ Kamrangirchar, ဘဂၤလားေဒရွ္ႏုိင္ငံ

လံုျခံဳမႈသည္ မ်ားစြာေသာ ျပႆနာအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ေသာ စီပြားေရး၊ လူမူေရး၊ ပတ္၀န္းက်င္၊ 

ယဥ္ေက်းမႈ၊ ႏုိင္ငံေရး အစရွိသည္တုိ႕ျဖင့္ ဆက္ႏြယ္လ်က္ရွိသည္ဟု ယူဆၾကပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္ 

ေသာ္လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႕နွင့္ အတူအလုပ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသူမ်ားတြင္ တူညီသည့္ စိတ္အား 

ထက္သန္မႈ တစ္ခုရွိေနပါသည္။ ယင္းမွာ လံုျခံဳမႈဆုိင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားအား မည္ကဲ႔သုိ႔ ေျဖရွင္း 

မည္ဆုိသည့္အေပၚတြင္ ၎တုိ႔၏ အျမင္မ်ားအား နားလည္သိရွိေစလိုျခင္းႏွင့္ လံုျခံဳမႈအား ၎တုိ႔ 

ျဖစ္ေစလုိသည့္ အတိုင္း ေထာက္ပံ႔ကူညီေပးႏုိင္ရန္ႏွင္႔ အစျပဳလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ အာဏာပုိင္မ်ား၊    

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႔ အစည္းမ်ားႏွင္႔ အတူတကြေဆာင္ရြက္ရန္ ၎တုိ႔က အသင့္ 

ျဖစ္ေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ယခုလက္စြဲတြင္ ယင္းကဲ႔သုိ႔ေသာ အျမင္မ်ားႏွင္႔ အဆင္သင့္ျဖစ္မႈမ်ားအတြက္ အလုိက္သင့္ 

ျဖစ္ေစရန္ ခ်ည္းကပ္ပံု နည္းလမ္းတစ္ခုအား မိတ္ဆက္ေပးထားပါသည္။ ယင္းနည္းလမ္းအား 

“လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္”ဟု ရည္ညႊန္းထားပါသည္။ [လူမႈ၀န္းက်င္လံုုျခံဳမႈစနစ္]သည္ လူသား 

မ်ားအား လံုျခံဳမႈေပးသည္႔အျပင္ ေနရာအႏွ႔ံ ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုုိးတက္ေရး ရည္မွန္းခ်က္ 

မ်ားအတြက္ ပံ႔ပိုုးမႈျဖစ္ေစသည္႔ အစြမ္းထက္ေသာ ခ်ည္းကပ္ပံုနည္းလမ္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ 

အဖြဲ႔အစည္းမ်ားစြာတြင္ လံုျခံဳမႈေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းအတြက္ လူမႈ၀န္းက်င္အား အေလးေပးသည့္ 

လပု္ေဆာငပ္ံ ုနည္းလမ္းမ်ားအား ပံစုံျပဳေရးဆြဲျခင္းႏငွ္႔ ပံပ့ိုးေဆာငရ္ြက္ျခင္းမ်ားတြင ္ႏစွအ္ေတာမ္်ားမ်ား 

အေတြ႕အၾကံဳရွိၾကေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေသာအဖြဲ႕မ်ားအတြက္ ယခုနည္းလမ္းက စဥ္းစားေတြးေခၚပံု 

နည္းလမ္းအသစ္ ျဖစ္ေနပါသည္။ [လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္] နည္းလမ္း၏ အဓိက အားသာခ်က္မွာ 

ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ျဖစ္ၿပီး အေျခအေနအရပ္ရပ္ႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္ေစရန္ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ 

ေဆာင္ရြက္ လုပ္ကုိင္ႏုိင္မည့္ အခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္ေသာ္လည္း အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အတြက္ 

ယင္းေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ရွိမႈအား အက်ိဳးရွိစြာ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္္ မတူညီသည့္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိမႈႏွင္႔ 

လမ္းညႊန္မႈတုိ႔ရွိနိုင္သည္။ 

ပဋိပကၡႏွင္႔ မလံုျခံဳမူတုိ႔ရွိေနသည့္ ကြဲျပားေသာ ေနာက္ခံအေျခအေန အမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ 

[လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္] နည္းလမ္းမ်ားအား Saferworld အဖြဲ႔က အသံုးျပဳလ်က္ရွိသည္မွာ 

(၁၀) ႏွစ္ေက်ာ္ ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။ ယင္းအခ်ိန္မ်ားတြင္ မိမိတုိ႔၏ နည္းစနစ္မ်ားႏွင္႔ 

ရလဒ္မ်ား ပိုမို ေကာင္းမြန္လာေစရန္ အတြက္္ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားမွ ရရွိလာေသာ 

ေလ႔လာအကဲျဖတ္မႈမ်ားႏွင္႔ လုပ္ငန္းေပးသင္ခန္းစာမ်ားအား အသံုးျပဳျပီး လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား 

အား ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစရန္ မြမ္းမံျပင္ဆင္လာခဲ့ပါသည္။



 saferworld အဖြဲ႔ - လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း လက္စြ ဲ ၃ 

ယခုလက္စြဲ၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ [လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္] ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း 

လုပ္ငန္းမ်ားအား ပံ့ပိုးေပးသည့္ အေျခခံသေဘာတရားမ်ားအား ရွင္းျပေပးရန္ႏွင့္၊ Saferworld 

အဖြဲ႕ႏွင့္ အျခားေသာ ေအဂ်င္စီအခ်ိဳ႕တို႕၏ လုပ္ငန္းမ်ားအေတြ႕အၾကံဳမ်ားအေပၚ  အေျခခံကာ 

လက္ေတြ႕ က်ေသာ နည္းလမ္းမ်ားအား အၾကံျပဳေဆြးေႏြးသြားရန္ ျဖစ္ပါသည္။ လက္ေတြ႕ လုိက္နာ 

ေဆာင္ရြက္သူမ်ား အထူးသျဖင္႔ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား 

(program managers) အေနျဖင့္ [လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္] ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ 

အဆင့္မ်ားျဖစ္သည့္ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၊ ေလ့လာအကဲျဖတ္ျခင္း၊ 

တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အကူ 

အညီေပးရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ ယင္းသည္ Saferworld အဖြဲ႔၏ [လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္] 

ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားေဖာ္ျပေပးကာ၊ ၄င္းလုပ္ငန္းမ်ားသည္ 

အဘယ့္ေၾကာင့္ အေရးၾကီးေၾကာင္းရွင္းလင္းေဖာ္ျပေပးျခင္းႏွင့္ အတူ ေလ့လာရန္ႏွင့္ လက္ေတြ႕ 

လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ လမ္းညႊန္ေပးပါသည္။ စည္းရံုးလံႈ႕ေဆာ္ျခင္း (Advocacy)၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ 

တည္ေဆာက္ေပးျခင္းႏွင္႔ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာအကဲျဖတ္ျခင္း (M&E) တုိ႔ ပါ၀င္ေသာ သက္ဆုိင္ရာ 

လုပ္ငန္းနယ္ပယ္မ်ားအတြက္ နည္းစနစ္မ်ား (Tools) ႏွင္႔ လမ္းညႊန္အၾကံျပဳမႈမ်ားအား အလ်င္းသင့္ 

သလို ညႊန္းဆုိကုိးကား အၾကံျပဳေဆြးေႏြးထားပါသည္။။ 

ယခု လက္စြဲစာအုပ္သည္ Saferworld အဖြဲ႔အား ပိုမိုက်ယ္ျပန္႕သည့္ အေျခအေနမ်ား 

အတြင္း လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခြင့္ႏွင့္ အတူ [လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္]ႏွင့္ ပဋိပကၡတားဆီးေရး၊ ျငိမ္းခ်မ္း 

မႈ တည္ေဆာက္ေရး၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးက႑မ်ား အၾကားရွိ မူ၀ါဒဆိုင္ရာ အခ်ိတ္အဆက္မ်ားအား 

ပံုေဖာ္ေပးထားပါသည္။ ဒါ့အျပင္ အျခားေသာအဖြဲ႔မ်ားႏွင္႔ ေအဂ်င္စီမ်ားက အသံုးျပဳေသာ 

အလားသ႑န္တူသည့္ သုိ႔မဟုတ္ အျပန္အလွန္ အေထာက္ပံ့ျပဳႏိုင္သည့္ ခ်ည္းကပ္ပံုနည္းလမ္း 

ဥပမာမ်ားအားလည္း ေဖာ္ျပေပးထားပါသည္။ 

သုိ႔ေသာ္လည္း ယခုလက္စြဲစာအုပ္သည္ အားလံုးၿပီးျပည့္စံုသည့္ စာအုပ္ေတာ့မဟုတ္ပါ။ 

အဘယ္ေၾကာင္႔ဆိုေသာ္ အေျခအေန အခင္းအက်င္းတုိင္းသည္ ရႈပ္ေထြးၿပီး ေျပာင္းလဲလ်က္ 

ရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အတြက္အေၾကာင္႔ [လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္] လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ 

အေျခအေန အရပ္အရပ္အေပၚ အေျခခံကာ ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ျဖစ္သည္႔ နည္းလမ္းမ်ားအေပၚ 

အားေပး ေထာက္ခံထားပါသည္။ လုံျခံဳမႈအား တည္ေဆာက္မႈျပဳရာတြင္ မလြဲမေရွာင္သာ ျဖစ္ျပီး 

ႀကိဳတင္ မခန္႔မွန္းႏုိင္ပဲ ႀကံဳေတြ႕လာရမည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားအား [လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္] က 

အသင္႔ေတာ္ဆံုးနည္းလမ္းျဖင္႔ ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းေပးရန္ လုိအပ္ပါသည္။ ေနရာေဒသတစ္ခုခ်င္းစီ 

အတြက္ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည့္ ပဋိပကၡႏွင့္ အေျခအေန အရပ္အရပ္အေပၚ အေျခခံကာ ျပဳလုပ္ 

ထားသည့္ နက္ရႈိင္းသည့္ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ ေလ့လာမႈကသာ လက္ေတြ႕က်ျပီး အက်ိဳးထိေရာက္မႈရွိေသာ 

တံုံ႔ျပန္ေျဖရွင္းမႈမ်ားအား အတိအက် ေဖာ္ျပေပးႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤလက္စြဲတြင္ ပါရွိေသာ 

လမ္းညႊန္ အၾကံျပဳမႈမ်ားသည္ မူ၀ါဒခ်မွတ္သူမ်ားႏွင္႔ လက္ေတြ႕ လုိက္နာေဆာင္ရြက္သူမ်ားက 

ခ်မွတ္ရမည့္ အခ်ိဳ႕ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအား မီးေမာင္းထုိး ျပသေပးၿပီး၊ အဓိကေလ့လာရမည့္ 

အခ်က္မ်ားပါ၀င္သည့္ ျဖစ္စဥ္အေျချပဳသံုးသပ္ခ်က္မ်ားအား အေျခခံ၍ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရန္ 

အကူအညီ ျဖစ္ေစမည့္ စနစ္မ်ားအား အၾကံျပဳေပးထားပါသည္။



 ၂
[လူမႈ၀န္းက်င္လုုံျခံဳမႈစနစ္] 
ဆိုုသည္မွာ အဘယ္နည္း၊ 
အဘယ္ေၾကာင့္ အေရးႀကီးသနည္း

n  [လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္] ဆုိသည္မွာ ျငိမ္းခ်မ္းမႈ၊ လံုျခံဳမႈ သုိ႔မဟုတ္ ဖြ႔ံၿဖိဳးမႈ စသည္တုိ႔ နည္းပါးျခင္းေၾကာင့္ 

ျဖစ္ေပၚလာသည့္ မလံုျခံဳမႈအား ျဖစ္ေစေသာ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားကုိ ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းရာတြင္ 

လူသားဗဟိုျပဳ လုပ္ေဆာင္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ 

n  လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားမွ ရပ္ရြာလူထု၊ အာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းဌာနမ်ား၏ လံုျခံဳမႈဆုိင္ရာ 

စုိးရိမ္မႈမ်ားအား အတူတကြေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ၄င္းစိုးရိမ္မႈမ်ားအား စုေပါင္း၍ စီစဥ္ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ 

ပံ့ပိုးလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းတို႕မွ ၄င္းတို႕၏ အမူအက်င့္မ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႕အၾကားရွိ ဆက္ဆံေရးမ်ားအား 

တုိးတက္ေကာင္းမြန္ လာေစရန္ ယင္းက တိတိလင္းလင္း ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 

n  ရပ္ရြာမ်ားမွ ၎တို႔၏ လံုျခံဳမႈဆုိင္ရာ လုိအပ္ခ်က္မ်ားအား ကိုယ္တုိင္ရွင္းလင္းစြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိ 

ႏုိင္မႈအား အားေပးေသာ စနစ္ယႏၱရားမ်ားသည္ ေဒသတြင္းႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းဆုိင္ရာ စြမ္းေဆာင္ရည္ 

အပါအ၀င္ အဆိုပါ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား ျဖည့္ဆည္းလုိသည့္ ဆႏၵရွိျခင္းတုိ႔ႏွင့္ ေပါင္းစပ္လ်က္ 

ျဖစ္ေပၚလာေသာအခါ [လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္]၏ လက္ငင္းအက်ိဳး ျဖစ္ထြန္းမႈအား ရရွိပါသည္။

n  လူတုိ႔၏ အမွန္တကယ္လုိအပ္ခ်က္မ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ 

စီစဥ္ေရးဆြဲရန္ႏွင့္ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ရပ္ရြာ၏ အျပည့္အ၀ပါ၀င္မႈႏွင့္ ပါ၀င္ လုပ္ကိုင္ 

ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားအပါအ၀င္ သက္ဆုိင္ရာေဒသအေျခအေနႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ တန္ဖိုးထားမႈမ်ားအား 

အေလးေပးေသာ စနစ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

n  ယင္းသည္ ရပ္ရြာ၏ လံုျခံဳမႈအား ပံ့ပိုးေဖာ္ေဆာင္ေပးသူမ်ားမွ တာ၀န္ယူ/ခံမႈ ပိုမို အားေကာင္းလာ ေစရန္ 

တြန္းအားေပးႏိုင္မည့္ လူထု၏ စြမ္းရည္အား ျမင့္တင္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

မူ၀ါဒအဆင့္တြင္ [လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္] သည္ လူသားဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အစီရင္ခံစာ (HDR) 

၁၉၉၄ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ လူသားလုံျခံဳမႈအား တုိင္းတာမႈ (၇)ခ်က္ထဲမွ တစ္ခ်က္အျဖစ္ ေဖာ္ျပခံ 

ခဲ႔ရပါသည္။4

၄ 

 4 Human Development Report (1994) p.34. The report defines community security as primarily addressing protection against 
the breakdown of communities (such as clubs, tribes or extended families) that provide members with a reassuring sense  of 
identity and a shared value system. The HDR saw the protection of ethnic minorities and indigenous groups as a central focus.



 saferworld အဖြဲ႔ - လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း လက္စြ ဲ ၅ 

လူသားမ်ားအား ဗဟုိျပဳထားရွိသည့္  လံုျခံဳမႈစနစ္အား  ျပန္လည္ အဓိပၸာယ္ သတ္မွတ္ေပးရန္ 

HDR က ေတာင္းဆုိခဲ့ပါသည္။ ေနာက္ပုိင္းႏွစ္မ်ားတြင္ လံုျခံဳမႈဆုိင္ရာ စိန္ေခၚခ်က္မ်ားအတြက္ 

ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲျဖစ္ေသာ လူသားဗဟုိျပဳနည္းလမ္းအား အမ်ားလက္ခံမႈ တုိးပြားလာပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ 

၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ကုလသမၼဂအဖြဲ႔၀င္ႏုိင္ငံမ်ား၏ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာအစည္းအေ၀းတြင္  

“ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ လံုျခံဳမႈႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးတုိ႔သည္ ဆက္ႏြယ္လ်က္ အခ်င္းခ်င္း 

ပံ့ပိုးေထာက္ကူျပဳေပးထားသည္” ဆုိသည္ကုိ အသိအမွတ္ျပဳခဲ႔ၾကပါသည္။5 ယင္းကဲ့သုိ႔ေသာ 

စာရြက္စာတမ္းမ်ား အရေသာ္ လည္းေကာင္း၊ လက္ေတြ႕ ေျမျပင္တြင္ ကနဦးလုပ္ကုိင္မႈမ်ားအရ 

ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လံုျခံဳမႈ၊ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈမ်ားအတြက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ တံု႕ျပန္ေျဖရွင္းမႈမ်ား 

ပိုမိုအားေကာင္းလာေစရန္မွာ ေဒသတြင္းႏွင္႔ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားတြင္ ရပ္ရြာေဒသ 

အဆင့္လံုုျခံဳမႈအား ပိုမိုအားေကာင္းေစသည့္ လုပ္ေဆာင္ပံုနည္းလမ္းမ်ားအား အဓိက အစိတ္ 

အပိုင္းအျဖစ္ တိုးျမင့္ေဆာင္ရြက္ လာသင့္ပါသည္။ 

သုိ႔ေသာ္ [လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္] ဆုိသည့္ စကားရပ္အား တြင္က်ယ္စြာ အသံုးျပဳျခင္း 

မရိွေသးသလုိ ေနရာအႏံွ႔ သိရိွနားလည္မႈ အားနည္းေနပါေသးသည္။ [လူမႈ၀န္းက်င္လုံျခံဳမႈစနစ္]၊ ရပ္ရြာ 

အႏၱရာယ္ကင္းရွင္း ေရးစနစ္၊ ရပ္ရြာအေျချပဳလံုျခံဳမႈစနစ္၊ ျပည္သူဗဟုိျပဳရဲလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင္႔ အျခားေသာ 

စာသားအေခၚအေ၀ၚမ်ားကုိ အျပန္အလွန္အသံုးျပဳလ်က္ ရွိၾကပါသည္။ ပဋိပကၡကာကြယ္တားဆီးရန္၊ 

ၿငိမ္းခ်မ္းမႈႏွင္႔ လံုျခံဳမႈတည္ေဆာက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားအတြက္ [လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္]က 

မည္ကဲ႔သုိ႔ အံ၀င္ခြင္က်ျဖစ္သည္ဆုိသည္မွာ ေရရာျခင္းမရွိေသးပါ။ ယင္းသည္ လက္ငင္းအတြက္ 

ၿပီးျပည့္စံုမႈလား သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုလား။ လံုျခံဳမႈဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ားအား သုိ႔မဟုတ္ ထု ိ

ျပႆနာအေၾကာင္းအရင္းခံ အမ်ိဳးမ်ိဳးအား ယင္းက ေျဖရွင္းႏိုင္ျခင္းရွိပါသလား။ ယင္းက အျပဳအမူ 

မ်ားႏွင္႔ ဆက္ဆံေရးမ်ားကို ေျပာင္းလဲရန္ ရည္ရြယ္ပါသလား သုိ႔မဟုတ္ အဖြဲ႔အစည္းပုိင္းဆုိင္ရာ 

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသုိ႔ ဦးတည္ထားပါသလား။

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အျမင္တြင္ [လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္] က အသံုးျပဳပံုအေပၚ မူတည္လ်က္ 

အဆုိပါအေၾကာင္းအရာမ်ား အားလံုးကုိ လြမ္းျခံဳကာ ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္သည့္ စြမ္းရည္ရွိပါသည္။ 

ထုိ႔ေၾကာင့္ ယင္းအတြက္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အသံုးျပဳသည့္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိ ခ်က္မွာ - 

[လူမႈ၀န္းက်င္လုံျခံဳမႈစနစ္] ဟူသည္မွာ မလုံျခံဳမႈအား ရင္ဆိုင္ႏိုင္ေစရန္ လူသားလံုျခံဳမႈ၊ 

ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္မႈဆိုင္ရာ စံနမူနာမ်ားအား ေပါင္းစည္းေပးသည့္ လူသား 

ဗဟိုျပဳေသာ ခ်ည္းကပ္ပံု နည္းလမ္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ မလုံျခံဳမႈ၏ ျမစ္ဖ်ားခံရာ အေၾကာင္းအရင္း 

မ်ားအား စုေပါင္းေဖာ္ထုတ္၍ ယင္းတို႔အား ပူးေပါင္းရင္ဆိုင္ ေျဖရွင္းသည့္ နည္းလမ္းမ်ားအား 

ေရးဆြဲရာတြင္ လုံျခံဳမႈလုိအပ္သူႏွင္႔ ျဖည့္ဆည္းေပးသူ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္လုံးမွျဖစ္သည့္ နယ္ပယ္စံုမွ 

ႏုိင္ငံ့အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင္႔ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား အတူတကြ ပါ၀င္ေစျခင္းအားျဖင့္သာ ယင္းစနစ္ 

အား ေဆာင္ရြက္၍ရပါသည္။ မိမိတို႔ အသီးသီး၏ မလုံျခံဳမႈအရင္းအျမစ္မ်ားအား ရင္ဆိုင္ရန္ ရပ္ရြာ 

အသိုင္းအ၀ုိင္းမ်ား၊ နယ္ေျမခံအာဏာပုိင္မ်ားႏွင္႔ လံုျခံဳမႈပံ့ပိုးေပးသူမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ 

စိတ္အားထက္သန္မႈတုိ႔အား ယခုခ်ည္းကပ္ပံုနည္းလမ္းက တည္ေဆာက္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ ပုိမို 

ႏွံ႔စပ္က်ယ္ျပန္႔သည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ ျပည္သူအား ပိုမုိအေလးထားသည့္ မူ၀ါဒမ်ားအား 

အစျပဳျဖစ္ထြန္းေစမည့္ အခင္းအက်င္း တစ္ရပ္အား အမ်ိဳးသားအဆင့္ (National Level) ႏွင့္ 

အမ်ိဳးသားအဆင့္ခြဲအဆင့္ (Sub-national Level) တို႔တြင္ ယင္းက ျဖစ္ေပၚေစမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

[လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္] သည္ နယ္ပယ္က႑စံုမွ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား အတူတကြ 

စုစည္းေစျခင္းအားျဖင့္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းသည့္ လံုျခံဳမႈဆုိင္ရာ တုိးတက္မႈအားရရွိရန္္ 

ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ရပ္ရြာအသုိင္းအ၀ိုင္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္း၀န္ေဆာင္မႈေပးသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား 

အၾကား အျပန္အလွန္ အက်ိဳးျဖစ္ေသာ မိတ္ဖက္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။အဘယ္ 

 5 UN General Assembly (2005) World Summit Outcome, p.2.



၆ saferworld အဖြဲ႔ - လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း လက္စြ ဲ

ေၾကာင့္ ဆုိေသာ္ ယင္းတုိ႔မွာ ရပ္ရြာအသုိင္းအ၀ုိင္း၏ သတ္မွတ္ခ်က္ျဖင့္ သြားမည္ျဖစ္ကာ 

တုိးတက္မႈမ်ားထဲတြင္ အေျခခံအသက္ေမြးမႈ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကိစၥမွသည္ ရဲလုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုေကာင္း 

မြန္လာေစေရး၊ တိုးတက္သည့္ အေျခခံအေဆာက္အဦး သုိ႔မဟုတ္ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ 

ပုိမုိျဖစ္ထြန္းေရး ကိစၥမ်ားအထိ အက်ံဳး၀င္ပါမည္။ ထုိ႔အတြက္ ေၾကာင့္ [လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္] 

အား ေဆာင္ရြက္ပံုႏွင္႔ ရလဒ္မ်ားသည္ ေနာက္ခံအေျခအေန တစ္ရပ္ခ်င္းစီ၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 

ရရွိႏုိင္သည့္အရင္းအျမစ္မ်ားအေပၚတြင္ ေသာ္လည္းေကာင္း ရပ္ရြာမ်ားအတြင္း ေတြ႕ၾကံဳေနရေသာ 

ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈဆုိင္ရာ ေယဘုယ်အေျခအေနအေပၚတြင္ ေသာ္လည္းေကာင္း မူတည္ေနပါသည္။

ကင္ညာႏုိင္ငံရွိ Isiolo ၿမိဳ႕အနီးမွ 
Emeret ရြာတြင္ Turkana 

လူမ်ိဳးအႀကီးအကဲ ျဖစ္ေသာ 
ေဒၚဂေရ႕စ္က အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ 

လံုျခံဳမႈဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ား 
ေဆြးေႏြးေနပံု။
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[လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္] အား ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ၊ လံုျခံဳမႈနွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း

မ်ားတြင္ ပါ၀င္ပံ့ပိုးမႈျဖစ္ေစျခင္း

“လုံျခံဳမႈဆုိသည့္ အယူအဆအား က်ဥ္းေျမာင္းစြာ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ နားလည္ထားခဲ႔ 

ၾကသည္မွာ ၾကာၿပီျဖစ္ကာ၊ ျပင္ပရန္မွ ကင္းသည့္ နယ္ေျမလုံျခံဳမႈ အျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 

ႏုိင္ငံျခားေရးမူ၀ါဒမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားမ်ားအား အကာအကြယ္ေပးျခင္း အျဖစ္ေသာ္ 

လည္းေကာင္းျဖစ္ၿပီး… လုံျခံဳမႈ ဟုဆိုရာတြင္ လူသားမ်ား အတြက္ထက္ ႏိုင္ငံအတြက္ ျဖစ္ေနကာ 

[…] ေန႕စဥ္ႏွင့္အမွ် လုံျခံဳမႈအားရွာေဖြေနၾကေသာ သာမန္ျပည္သူမ်ား၏ သဘာ၀က်ေသာ 

စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား ျဖစ္သည္ ဆိုျခင္းမွာ ေမ့ေလ်ာ့ခံေနရပါသည္။ ယေန႔လူအမ်ားအတြက္ေတာ့ 

မလုံမျခံဳျဖစ္သည့္ ခံစားခ်က္မွာ ကမာၻကပ္ေဘးအတြက္ ေၾကာက္ရြံ႕စုိးရိမ္ရမူထက္ေန႕စဥ္ 

ဘ၀အတြက္ ပူပန္မႈမွ ျဖစ္တည္လာသည္က ပုိ၍ မ်ားပါသည္။ အလုပ္အာမခံခ်က္၊ ၀င္ေငြ အာမခံခ်က္၊ 

က်န္းမာေရး အာမခံခ်က္၊ ပတ္၀န္းက်င္လုံျခံဳမႈ၊ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားကင္းရွင္းမႈစသည့္ လူသားမ်ား 

လုံျခံဳမႈရွိေရးအတြက္ ပူပန္မႈမ်ားသည္ တစ္ကမာၻလုံးတြင္ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရိွပါသည္။ ယင္းသည္ 

အံ့အားသင့္စရာ မျဖစ္သင့္ေပ။ ကမာၻကုလသမဂၢအား တည္ေထာင္သူမ်ားသည္ လူတို႔လံုျခံဳမႈႏွင္႔ 

နယ္ေျမလုံျခံဳမႈတို႔အေပၚ တူညီသည့္ အေလးထားမႈ ထားရွိပါသည္။” 

  UNDP, လူသားဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အစီရင္ခံစာ (၁၉၉၄), စာမ်က္ႏွာ-၂၂

ႏုိင္ငံတကာ မူ၀ါဒဆိုင္ရာမူေဘာင္မ်ားႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားသည္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင္႔ 

လံုျခံဳမႈရွိျခင္းတုိ႔အား လူတုိ႔ပိုမိုေတြ႕ႀကံဳခံစားလာရေစရန္ နုိင္ငံႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအၾကား 

ဆက္ဆံေရးအေပၚ အေလးထားအာရံုစုိက္ျခင္း၏ အေရးႀကီးပံုအား သိျမင္နားလည္ထားပါသည္။ 

၂၀၁၁ ခုႏွစ္၏ ကမာၻဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အစီရင္ခံစာတြင္ လံုျခံဳမႈ၊ တရားေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ျဖိဳးမႈတုိ႔ ေဆာင္က်ဥ္း 

ေပးရန္ တာ၀န္အပ္ႏွင္းခံထားရသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေပၚ ႏုိင္ငံသားတို႔က စိတ္ခ်ယံုၾကည္မႈ 
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ျပန္လည္ရရွိေစေရး အတြက္ လုပ္ေဆာင္ရန္ တုိက္တြန္းအားေပးထားပါသည္။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ 

ဧၿပီလတြင္ အတည္ျပဳခဲ့သည့္ OECD ၏ တတိယေျမာက္ Fragile State Principle တြင္ နုိင္ငံတုိ႔၏ 

တရားနည္းလမ္းက်မႈ၊ တာ၀န္ခံမႈ၊ အင္အားစြမ္းရည္တုိ႔အား တည္ေဆာက္မႈမ်ားမွ တစ္ဆင့္ ႏုိင္ငံႏွင္႔ 

လူ႕အဖြဲ႔အစည္းအၾကား အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ဆက္ဆံေရးထူေထာင္ျခင္းအား အေထာက္အကူ 

ေပးအပ္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း အခိုင္အမာေျပာဆုိထားပါသည္။ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲနုိင္ငံမ်ား၊ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ 

(သုိ႔) ဘက္ေပါင္းစုံပါ၀င္ေသာ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔မ်ားႏွင္႔ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက 

(၃)ႏွစ္ အၾကာတြင္ လက္မွတ္ ေရးထုိးလိုက္ၾကသည့္ ေဒလီေၾကညာခ်က္ကလည္း စြမ္းရည္ျမင္႔မားမႈ၊ 

တာ၀န္ခံမႈ၊ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္မႈတုိ႔ရွိသည့္ႏုိင္ငံမ်ား ထူေထာင္ျခင္းအား ကူညီေပးရာတြင္ ႏုိင္ငံနွင္႔ 

လူ႔အဖြဲ႔အစည္း အၾကားရွိ ဆက္ဆံေရး၏ အေရးပါမႈအား အလားတူစြာပင္ အသိအမွတ္ျပဳပါသည္။ 

ႏုိင္ငံႏွင္႔ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအၾကားရွိ ဆက္ဆံေရးဆုိင္ရာ စီမံခ်က္သည္ UK ၏ ႏုိင္ငံတကာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဌာန 

(DFID)၊ ဥေရာပသမဂၢ (EU)၊ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ (US) ၏  ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ 

ႏိုင္ငံထူေထာင္ျခင္း မဟာဗ်ဴဟာမ်ား စသည္တုိ႔ အတြင္းတြင္လည္း အေရးပါထင္ရွားသည့္ေနရာမ်ား 

ရယူထားပါသည္။6

ႏုိင္ငံႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား ဆက္ဆံေရးတြင္ ေရရွည္တည္ျမဲသည့္ အေျပာင္း 

အလဲ ရရွိေရး အေလးေပးအာရံုစိုက္ရန္ လုိအပ္ခ်က္အေပၚ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ရမည္ဟု 

အသိမွတ္ျပဳထားသည္ ဆုိေသာ္လည္း လံုျခံဳမႈႏွင္႔ တရားေရးက႑ ဖြံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ 

ႏုိင္ငံတကာ အကူအညီမ်ားသည္ ဗဟုိအစုိးရအဆင္႔တြင္ နည္းပညာပိုင္းႏွင္႔ အဖြဲ႔အစည္းပုိင္း 

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား အေပၚတြင္သာ ဆက္လက္အေလးေပး အာရံုစုိက္လာခဲ႔ပါသည္။ 

မူ၀ါဒမ်ားအရ တရား၀င္အဖြဲ႔အစည္းဌာနမ်ား7အား ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ရန္ အေရးပါမႈအား အသိအမွတ္ 

ျပဳထားေသာ္လည္း ေျပာင္းလဲေနေသာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိေသာ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား 

ျဖစ္ရန္လည္း လိုအပ္ပါသည္။ လံုျခံဳမႈႏွင့္ တရားေရးုတုိ႔အတြက္ ပံ့ပိုးမႈ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ 

တရား၀င္ျဖစ္ေသာ လံုျခံဳမႈႏွင္႔ တရားေရးဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးသူမ်ားအား စြမ္းေဆာင္ရည္ တည္ေဆာက္ေပးရန္ 

ပုံမွန္အားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ၾကျပီး၊ ပုိမို ထိေရာက္၍ တံု႔ျပန္မႈ အားေကာင္းေသာ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား 

ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ အားေပးျမင့္တင္ေပးပါသည္။ ယင္းအေထာက္အပံ႔ အစီအစဥ္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံ၊ 

အစိုးရ၏တရား၀င္မႈအား ပံ့ပိုးျပီး တစ္ႏိုင္ငံလံုးအေနျဖင့္ တည္ျငိမ္မႈပိုမိုရရွိလာေစရန္ ပံုမွန္အားျဖင့္ 

ေမွ်ာ္လင့္ထားေသာ္လည္း၊  လက္ေတြ႕တြင္ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ အေထာက္အပံ့အစီအစဥ္မ်ားသည္ 

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ အခန္းက႑အား 

ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ ပ်က္ကြက္ေနၾကပါေသးသည္။

လံုျခံဳမႈႏွင္႔ တရားေရးဆုိင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းဌာနမ်ားအတြက္ နည္းပညာပုိင္းဆုိင္ရာ 

အေထာက္အကူေပးရံုထက္ ေက်ာ္လြန္၍ ေရရွည္အတြက္ပံ့ရည္ရြယ္ကာ ပိုမုိခက္ခဲၿပီး ႏုိင္ငံေရး 

အရ ရႈပ္ေထြးေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြင္း ရပ္ရြာအသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားက မိမိတုိ႔ လုိလားျပီး 

လိုအပ္ေနသည့္ လံုျခံဳမႈႏွင္႔ တရားေရးဆုိင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ၄င္းတုိ႔ကိုယ္တုိင္ပံုသြင္း 

ယူႏိုင္ရန္ အားေပးမႈျပဳေသာ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားမွာ အလြန္႔ အလြန္ နည္းပါးပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ 

ႏုိင္ငံသည္သာ လံုျခံဳမႈႏွင္႔ တရားေရးဆုိင္ရာတုိ႔အေပၚ အခြင့္ အာဏာသံုးစြဲႏုိင္သည္ သုိ႔မဟုတ္ 

သံုးစြဲသင့္သည္ ဆုိသည့္ အယူအဆသည္ အခြင့္အာဏာအား အၿပိဳင္လုယူၾကေစျခင္းႏွင့္ 

အာဏာပုိင္ဆိုင္မႈအား အစိတ္စိတ္ကြဲျပားေစျခင္း၊ ထုိ႔ျပင္တရား၀င္ျဖစ္ေသာ နည္းလမ္းမ်ား 

အားလည္း အၿပိဳင္အဆိုင္မ်ား ျဖစ္လာေစျခင္းစသည့္ အေျခအေနမ်ားအျဖစ္သုိ႔ ရႈပ္ေထြးသြား 

ေစပါသည္။8 ထုိ႔ေၾကာင့္ [လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္] တြင္ ျဖည့္ဆည္းရမည့္ အေရးပါသည့္ 

ဟာကြက္တစ္ကြက္ ရွိေနပါသည္။ [လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္] က လံုျခံဳမႈအားနည္းမႈမ်ားအား 
 6 Stabilisation Unit (2014), Policing the Context – Principles and guidance to inform international policing assistance,  

http://issat.dcaf.ch/content/download/44111/682626/file/Stabilisation%20Unit_Policing%20the%20Context%20 What%20
Works-%20March%202014.pdf

 7 For example, the World Development Report (2011) points out that “Government capacity is central, but technical 
competence alone is insufficient: institutions and programs must be accountable to their citizens if they are to acquire 
legitimacy.”

 8 OECD (2010) The State’s Legitimacy in Fragile Situations: Unpacking Complexity.
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ေျဖရွင္းရန္ ေရတိုႏွင့္  ေရရွည္နည္းလမ္းမ်ားအတြက္ အကူအညီ ျဖစ္ေစပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ 

အေရးႀကီးသည္မွာ ထုိသုိ႔ အကူအညီျဖစ္ရန္ တရား၀င္မႈ ျမင့္တက္လာေစရန္၊ လူထု၏ ယံုၾကည္ 

စိတ္ခ်မႈ ရရွိေရး ႏွင္႔ နုိင္ငံႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအၾကား တုိးတက္ေကာင္းမြန္သည့္ ဆက္ဆံေရး 

ရရိွႏိုင္ေရးတုိ႔အတြက္ ေရရွည္ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ လက္ရွိ 

လံုျခံဳမႈမရွိသည့္ေနရာမ်ားႏွင့္ လူမႈေရးအကြဲအၿပဲတုိ႔ ျဖစ္ပြားရာေနရာမ်ားတြင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈမွာ 

အလြန္ပင္ တိုက္စားခံထားရပါသည္။ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအား ပ်က္ျပားေစသည့္လံုျခံဳမႈ ဆိုင္ရာ စိန္ေခၚခ်က္မ်ား၏ 

ေနာက္ကြယ္တြင္ မလံုျခံဳမႈကုိ လူတုိ႔အား ခံစားရေစသည့္ ရႈပ္ေထြး လွေသာ အေၾကာင္းတရားမ်ားစြာ 

ရွိေနႏုိင္ပါသည္။ ယင္းတုိ႔သည္ လူမႈေရးဖယ္က်ဥ္မႈ၊ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ၊ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္မႈ၊ ရာဇ၀တ္မႈ၊ 

အေျခခံအေဆာက္အဦး ခ်ိဳ႕တဲ့မႈ သို႔မဟုတ္ အရင္းအျမစ္မ်ားအား အၿပိဳင္လုယက္မႈ စသျဖင္႔ 

အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိႏုိင္ကာ တစ္ခုခ်င္းစီသည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအတြက္ အတားအဆီးျဖစ္ၿပီး အၾကမ္းဖက္မႈကို 

ဦးတည္ေသာ ပဋိပကၡမ်ားအထိ ျဖစ္လာနုိင္ပါသည္။9 ရပ္ရြာေနျပည္သူမ်ားႏွင့္ နယ္ေျမလံုျခံဳမႈအား 

ေဆာင္ရြက္ေပးသူမ်ားအၾကား အက်ိဳးထိေရာက္မႈရွိျပီး အျပန္အလွန္ ယုံၾကည္မႈရွိေသာ ဆက္ဆံေရး 

မ်ား ပိုမိုခိုင္မာ အားေကာင္းလာေစျခင္းျဖင့္  ေဘးကင္းလ်က္ရွိသည့္ ရပ္ရြာအသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားသည္  

အလားအလာ ရွိေသာ ပဋိပကၡတြန္းအားေပး အေျခအေနမ်ားအား သိရွိေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ကာ၊ 

၄င္းတို႕အား စီမံျခင္းႏွင့္ ေလ်ာ့ခ်ျခင္းတို႕အား ထိေရာက္စြာ လုပ္ေဆာင္သြားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

မလံုျခံဳမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည့္ က်ယ္ျပန္႕လွေသာ အေျခအေန အေၾကာင္းရင္းခံ မ်ားအား 

ေဖာ္ထုတ္ၿပီး ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမႈ ျပဳျခင္းျဖင့္ လံုျခံဳမႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈတို႔အၾကား ရွင္းလင္းျပီး 

ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ျဖစ္ေသာ အျပန္အလွန္ ေထာက္ပံံ့မႈျပဳသည့္ ခ်ည္းကပ္ပံု နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္္ 

[လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္]က ခ်ိတ္ဆက္ေပးပါသည္။ ဖြံၿဖိဳးတုိးတက္မႈကိုအားေပးျပီး စြမ္းေဆာင္ရည္ 

ျမင့္တင္ေပးေသာ ခ်ည္းကပ္ပံုနည္းလမ္းမွ တစ္ဆင့္ လူသားတုိ႔အတြက္ ပုိမိုေကာင္းမြန္ေသာ 

လံုျခံဳမႈအား ရရွိရန္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္အား မည္ကဲ႔သုိ႔ လက္ေတြ႕လုပ္ႏုိင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပေပးပါသည္။

အခ်ဳပ္ဆုိရလ်င္ [လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္]သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ၊ လံုျခံဳမႈႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈတုိ႔ 

ပိုမိုတုိးတက္ ေကာင္းမြန္လာေစရန္အတြက္ အေရးႀကီးသည့္ နည္းစနစ္တစ္ခုအား ပံ့ပိုးေပးပါသည္။ 

အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ရပ္ရြာအသိုင္းအ၀ုိင္းမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ အမွန္တကယ္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 

ဦးစားေပးမ်ားအား ျဖည့္ဆည္းပံ့ပိုးႏိုင္ေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအား ကိုယ္တုိင္ 

ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ကာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏုိင္ခြင့္ကုိ ရရွိသည့္အတြက္ ျဖစ္ပါသည္။ 

၄င္းနည္းလမ္းသည္ ရပ္ရြာအသုိင္းအ၀ိုင္းတုိ႔မွ လံုျခံဳမႈဆုိင္ရာ စိန္ေခၚခ်က္မ်ားအတြက္ မိမိတုိ႕ 

ကိုယ္တိုင္ေဖာ္ထုတ္ဖန္တီးမႈ၊ သက္ဆုိင္သူမ်ားႏွင့္ အတူတကြ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈမ်ား အျပင္ 

ၾကိဳတင္ကာကြယ္ႏိုင္ေသာ ေျဖရွင္းမႈနည္းလမ္းမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္ အကူအညီေပးစြမ္း 

ပါသည္။  ယင္းစိန္ေခၚခ်က္မ်ားတြင္ -

 n ႏုိင္ငံႏွင့္ ႏုိင္ငံသားမ်ားအၾကား အားေပ်ာ႔ေသာ/အားနည္းေသာ ဆက္ဆံေရး 

 n ႏုိင္ငံအေပၚဗဟုိျပဳမႈ လြန္ကဲေနေသာ လုံျခံဳမႈဆုိင္ရာ ေဆာင္ရြက္မူပံုစံမ်ားႏွင့္ အျမင္မ်ား 

 n အဖြဲ႔အစည္းဌာနဆုိင္ရာ အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္တုိ႔ မရွိျခင္း 

 n လံုျခံဳမႈက႑ႏွင့္ တရားေရးက႑တို႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ စစ္မွန္ေသာ တာ၀န္ခံမႈႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး

အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားျဖစ္ထြန္းေစရန္ စိန္ေခၚမႈမ်ားရွိေနျခင္း

 n လံုျခံဳမႈ၊ တရားေရးတို႕ႏွင့္ ပါတ္သက္ေသာ အေရးကိစၥမ်ားအတြက္ ျပည္သူမ်ား၏ တက္ၾကြစြာ 

ပါ၀င္မႈႏွင့္ လူထုအၾကား ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား မရွိျခင္း

 n ရပ္ရြာအသုိင္းအ၀ုိင္းတစ္ခုအတြင္းႏွင့္ ၄င္းတို႕ တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုအၾကားတြင္ တင္းမာမႈမ်ားရွိေနျခင္း၊ 

 9 Collier P, et al (2003) Breaking the Conflict Trap: Civil War and Development Policy (Oxford University Press, World Bank: 
Washington, DC).
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ယင္းတုိ႔တြင္ အထူးသျဖင့္ အပယ္ခံလူနည္းစုအုပ္စုမ်ားပါ၀င္ေနျခင္း

 n လံုျခံဳမႈဆိုင္ရာ ပံံပိုးမႈမ်ားအတြက္ ထိေရာက္သည့္ ပံုစံနမူနာမ်ား မရွိျခင္း၊ တရားဥပေဒ စုိးမုိးမႈ 

အားနည္းျခင္းအပါအ၀င္ ေအာက္ေျခနယ္ေျမအဆင့္တြင္ တရားေရးအား လက္လွမ္းမီႏုိင္မႈ 

အားနည္းျခင္း 

 n ၀င္ေငြရရွိႏုိင္သည့္ အခြင္႔အလမ္းေကာင္းမ်ားႏွင့္ ေကာင္းမြန္သည့္ အသက္ေမြးမႈပံုစံမ်ား မရွိျခင္း

 n က်ား-မ တန္းတူညီမွ်မႈ မရွိျခင္းႏွင့္ ယင္းေၾကာင့္ က်ား-မ အေျခခံသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ က်ား-မ 

ေရးရာႏွင္႔ သက္ဆုိင္သည့္ ပဋိပကၡအေျခအေနမ်ား ေပၚေပါက္ေစႏုိင္ျခင္း 

 n ယခင္ စစ္သည္ေဟာင္းမ်ားအား ရပ္ရြာအသုိက္အ၀န္းအတြင္းသုိ႔ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေပးရန္ 

လုိအပ္ေနျခင္း 

 n ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈအား ေလ်ာ့ခ်ရန္ လိုအပ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္  စံတန္ဖိုးမ်ားႏွင့္  တာ၀န္ခံမႈတုိ႔အား ထိန္းသိမ္း 

လိုက္နာကာ လံုျခံဳမႈႏွင္႔ တရားေရးတုိ႔အား ပုိမုိျဖန္႔က်က္ လုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္ျခင္း 

	 n ျဖစ္လာႏုိင္သည့္ တင္းမာမႈမ်ား၊ လံုျခံဳမႈဆုိင္ရာ စိန္ေခၚခ်က္မ်ားအား ၾကိဳတင္ေမွ်ာ္မွန္းထားၿပီး 

ယင္းတုိ႔အတြက္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ၾကိ္ဳတင္ကြာကြယ္မႈမ်ားအား ေဆာင္ရြက္ျခင္း

[လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္] သည္ လံုျခံဳမႈအေပၚ သိရွိနားလည္ရန္ႏွင့္ ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္ 

ေပးရန္ ရပ္ရြာအသုိင္းအ၀ိုင္းမွ ဦးေဆာင္လႈပ္ရွားသည့္ ပံုစံအား တြန္းအားေပးမႈ အေပၚ 

အေလးထားသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ရပ္ရြာအသုိက္အ၀န္းမ်ား၊ အာဏာပုိင္မ်ား၊ 

အဖြဲ႔အစည္းဌာနမ်ား စသည္တုိ႔၏ ျပဳမူလုပ္ကုိင္ပံုႏွင့္ ယင္းတုိ႔အခ်င္းခ်င္း အၾကားရွိ ဆက္ဆံေရး 

တုိ႔အား ပိုမိုတိုးတက္ ေကာင္းမြန္လာေစရန္ ခုိင္မာသည့္ အေလးထားမႈ ယင္းတြင္ရွိပါသည္။ 

လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အားလံုးပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာ ဆန္းစစ္မႈႏွင့္ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္းတုိ႕ 

ပါ၀င္ျပီး၊ လံုျခံဳမႈႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆုိင္ရာ တုိးတက္မႈ အလံုးစံုအတြက္ ရပ္ရြာ၏ကုိယ္ပုိင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က ္

ျဖင့္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ အားေပးလုပ္ေဆာင္ပါသည္။ လုပ္ငန္းစဥ္က ပုိမုိေကာင္းမြန္သည့္ 

လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္မႈမွသည္ လူမႈေရး ဖယ္က်ဥ္မႈ ေလ်ာ့ပါးေစျခင္း၊ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား 

တုိးတက္သည့္ဆက္ဆံေရးရွိလာေစျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ ခိုင္မာသည့္ ဒီမုိကေရစီ နည္းက် အုပ္ခ်ဳပ္မႈ 

စသည္တုိ႔အထိ ဦးတည္သြားႏိုင္ပါသည္။။10 အဓိကေသာ့ခ်က္မွာ အခက္အခဲျပႆနာမ်ားအား 

ဦးတည္ကာ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖင့္ ေျဖရွင္းသည့္အတြက္ ရလဒ္ ထြက္ေပၚလာေစမည္ ျဖစ္ကာ ပုိမုိလံုျခံဳ 

သည့္ ပတ္၀န္းက်င္ တစ္ခု ျဖစ္လာေစမည္ျဖစ္သည္။

လံုျခံဳမႈဆုိသည္မွာ ထူးထူးျခားျခားအရာတစ္ခု မဟုတ္ပဲ မိမိတုိ႔ ပံုမွန္ေတြ႔ႀကံဳခံစားေနရသည့္ 

အရာတစ္ခုသာျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကာကြယ္မႈ ရရိွထားၿပီး လူအဖြဲ႔အစည္းအတြင္း တန္ဖိုးထား 

ျခင္းခံရသည္ဟု လူတို႔ခံစားရသည့္ လက္ငင္း အက်ိဳးေက်းဇူးအျဖစ္ [လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္]

အား ျမင္ႏုိင္ပါသည္။ [လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္] ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္ဆင့္သည္ လုပ္ငန္း 

လည္ပတ္မႈ ရွိေသာအခါ သုိ႔မဟုတ္ ရပ္ရြာမ်ားမွ ၎တုိ႔၏ လံုျခံဳမႈဆုိင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား 

ကိုယ္တုိင္ရွင္းလင္းစြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိႏုိင္ေစသည့္ စနစ္ယႏၱရားမ်ားသည္ ေဒသတြင္း ႏွင့္ အဖြဲ႔ 

အစည္းဆုိင္ရာ စြမ္းေဆာင္ရည္ အပါအ၀င္၊ အဆိုပါလိုအပ္ခ်က္မ်ားအား ျဖည့္ဆည္းလုိသည့္ ဆႏၵရွိ 

ျခင္းတုိ႔ႏွင့္ ေပါင္း စပ္လ်က္ျဖစ္ေပၚလာေသာအခါ ယင္းလက္ငင္း အက်ိဳးေက်းဇူးအား ရရွိပါသည္။

 10  UNDP (2009) Community Security and Social Cohesion www.undp.org/content/dam/thailand/docs/
CommSecandSocialCohesion.pdf p.17.

၂-၂ [လူမႈ၀န္းက်င္ 
လံုျခံဳမႈစနစ္] အား 
လက္ငင္းအက်ိဳး 

ေက်းဇူးအျဖစ္ ရႈျမင္ျခင္း

၂-၁ [လူမႈ၀န္းက်င္ 
လံုျခံဳမႈစနစ္] အား 
လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခု 
အျဖစ္ ရႈျမင္ျခင္း



၁၀ saferworld အဖြဲ႔ - လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း လက္စြ ဲ

စည္းရံုးလံု႔ေဆာ္ျခင္းအားျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ဆံုျဖတ္ခ်က္ 

ခ်ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္ဆင့္တုိ႔တြင္ အေပၚပိုင္းအဆင့္ရွိ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား 

ပါ၀င္ေစျခင္းအားျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း ေအာက္ေျခအဆင့္ရွိ တိုးတက္မႈမ်ားအား 

အမ်ိဳးသားအဆင့္ (National Level) ႏွင့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ခြဲအဆင့္ (Sub-national Level) 

ထိ ခ်ိတ္ဆက္ေပးရန္ [လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္]၏ ခ်ဥ္းကပ္ပံုနည္းလမ္းမ်ားက ၾကိဳးပမ္း 

လုပ္ေဆာင္ေစပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေအာက္ေျခအဆင့္တြင္ ရရွိသည့္ ေအာင္ျမင္မႈ ပံုစံမ်ားအား 

ႏုိင္ငံတြင္းရွိ အျခားနယ္ေျမေဒသမ်ား အတြင္းတြင္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မူ၀ါဒအဆင့္အတြင္းတြင္ 

ေသာ္လည္းေကာင္း အသံုးခ်မႈေသခ်ာေစရန္ ၎ကရည္ရြယ္ပါသည္။ ထုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ 

[လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္]က ေအာက္ေျခအဆင့္အား ပါ၀င္လာေစရန္သာ လုပ္ေဆာင္ေသာ 

ေအာက္ေျခမွ အထက္သုိ႔ တက္သည့္စနစ္ (bottom-up) ပံုစံတစ္ခုသက္သက္ မဟုတ္ပါ။ 

၎သည္ပုိမို က်ယ္ျပန္႕စြာ ပါ၀င္ႏုိင္မႈအား အားေပးသည့္ ယႏၱရားတစ္ခုျဖစ္ၿပီး အဆင့္တုိင္းရွိ 

အခက္အခဲမ်ားအား ရင္ဆုိင္ႏိုင္ေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားအား ေပါင္းစည္းေပးရန္္ျဖစ္ပါသည္။

[လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္] ခ်ည္းကပ္ပုံနည္းလမ္းမ်ားသည္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ ႀကိဳတင္ 

ေတြးဆမႈ၊ ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ရွိမႈ၊ ရွိၿပီးသား လံုျခံဳမႈဆိုင္ရာစနစ္မ်ားအေပၚ အားျဖည့္ေပးမႈ၊ 

ပဋိပကၡႏွင့္ က်ား-မ ပုိင္းဆုိင္ရာတုိ႔အေပၚ အေလးထားမႈတုိ႔ျဖစ္ၿပီး အဆင္႔ဆင္႔တိုင္းအတြက္ 

အသံုး၀င္သည့္ အရာမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ယင္းနည္းလမ္းမ်ားအား ေထာက္ပင္႔ေပးထားသည့္ စံတန္ဖိုး 

မ်ားမွာ အားလံုးပါ၀င္ႏုိင္မႈ၊ တာ၀န္ခံျခင္းရွိမႈ၊ တာ၀န္ခြဲေ၀ေပးမႈ၊ ပြင္႔လင္းျမင္သာမႈ၊ လူ႔အခြင့္ 

အေရး၊ တရားမွ်တမႈ၊ စြမ္းေဆာင္ရည္တည္ေဆာက္မႈ၊ ႀကံ႕ႀကံ႕ခံႏုိင္မႈႏွင့္ ယံုၾကည္ကုိးစားမႈတုိ႔ 

ျဖစ္ၾကပါသည္။

လူသားတုိ႔ လံုျခံဳစြာ ေနထိုင္ရမႈႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ေရရွည္တည္တံ႔သည့္ တိုးတက္မႈမ်ားကို 

နည္းပညာပုိင္းဆုိင္ရာႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းဌာနဆုိင္ရာတုိ႔အား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ျခင္းတစ္မ်ိဳး 

တည္းျဖင့္ မရရွိႏုိင္ဟူသည့္ ေယဘုယ်အျမင္အား အထက္ပါတန္ဖုိးမ်ား အစုအေပါင္းကို 

ေထာက္႐ႈျခင္းအားျဖင့္ သိႏုိင္ပါသည္။ အဓိက ဆက္ဆံေရးမ်ားကုိ ေသာ္လည္းေကာင္း မလံုျခံဳမႈအား 

ျဖစ္ေစၿပီး လံုျခံဳမႈအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို အားေပ်ာ့ေစမည့္ အျပဳအမူမ်ားကို 

ေသာ္လည္းေကာင္း ေျပာင္းလဲပစ္ျခင္းတုိ႔ ပါ၀င္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ လံုျခံဳမႈဆိုင္ရာ 

ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္ေပးသူမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာအသုိင္းအ၀ုိင္းတုိ႔အၾကား အျပန္အလွန္အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းသည့္ 

မိတ္ဖက္ပူးေပါင္းမႈမ်ား လိုအပ္လာမည္ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ မိတ္ဖက္ပူးေပါင္းမႈမ်ားသည္ လြယ္ကူစြာ မျဖစ္လာႏုိင္ပါ။ လံုျခံဳမႈဆိုင္ရာပံ့ပိုး 

ေဆာင္ရြက္ေပးသူမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာအသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားသည္ အၿမဲပင္ သီးျခား ခြဲခံထားရၿပီး၊ 

လံုျခံဳမႈအား တုိးတက္ေစရန္ မဆုိထားႏွင့္ ‘လံုျခံဳမႈ’ ဆုိသည့္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုမႈ အေပၚတြင္ ပင္လ်င္ 

သေဘာတူညီမႈ ရရွိရန္ ခက္ခဲလွေပသည္။ [လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္] နည္းလမ္းမ်ားသည္ 

မတူညီၾကသည့္ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားအၾကား ဘံုသေဘာတူညီမႈမ်ား ရရွိေစရန္ မည္သည့္ဘက္မွ 

ဘက္လိုက္မႈမရွိပဲ အားေပးမႈျပဳပါသည္။ ထို႕အျပင္ ရာဇ၀တ္မႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈတုိ႔သည္ 

လူတုိ႔၏ က်မ္းမာေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈမ်ား စသည့္ ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔ေသာ 

လူသားလံုျခံဳမႈျပႆနာမ်ားႏွင့္ နီးကပ္စြာဆက္ႏြယ္ လ်က္ရွိသည္ဆုိသည့္ ပုိမုိ ႀကီးေလးသည့္ 

လံုျခံဳမႈဆိုင္ရာ စုိးရိမ္ဖြယ္ရာမ်ားအေပၚတြင္လည္း အၿမဲ သတိရွိေစပါသည္။ ထုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ 

လံုျခံဳမႈအေပၚ က်စ္လစ္စြာ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုမႈႏွင့္ က်ယ္ျပန္႔စြာအဓိပၸာယ္ဖြင့္မႈ ႏွစ္မ်ိဳးလံုးအား 

[လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္] ၏ ပဏာမလုပ္ငန္းမ်ားအတြင္း သက္ဆို္င္ရာ ေဒသအေျခအေနမ်ား 

အေပၚမူတည္၍ အသံုးျပဳႏုိင္ပါသည္။

၂-၃ အားလံုးေသာ 
အဆင့္အလႊာတုိင္း 

တြင္ အေျပာင္းအလဲ 
ရရွိေအာင္ 

လုပ္ေဆာင္ျခင္း

၂-၄ [လူမႈ၀န္းက်င္ 
လံုျခံဳမႈစနစ္] 

ေနာက္ကြယ္ရွိ အဓိက 
ခ်ည္းကပ္ပံုနည္းလမ္း 

မ်ားႏွင့္ စံတန္ဖိုးမ်ား



 saferworld အဖြဲ႔ - လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း လက္စဲ ြ  ၁၁ 

ျငိမ္းခ်မ္းမႈအတြက္ [လူမႈ၀န္းက်င္လုံျခံဳမႈစနစ္]အား ရွိၿပီးသား စြမ္းရည္အင္အားမ်ားႏွင့့္္ 

အရင္းအျမစ္တုိ႔အေပၚတြင္ အေျခခံ တည္ေဆာက္ထားသင့္ၿပီး အားလံုးပါ၀င္မႈအား ေသခ်ာေစရ 

ပါမည္။ လံုျခံဳမႈအတြက္ ပူးေပါင္းေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ အစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြဲျခင္းႏွင့့္ လက္ေတြ႔ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းတို႔တြင္ ရပ္ရြာအတြင္းရွိ လူတိုင္းအား အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ 

အဖိုးတန္ အရင္းအျမစ္တုိ႔ပုိင္ဆုိင္ထားေသာ အေရးပါသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအျဖစ္ ယူဆထားရပါမည္။

ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ထားသည့္ ရလဒ္မ်ားအေပၚထက္ စံတန္ဖိုးမ်ားႏွင့္ ခ်ည္းကပ္ပံု 

နည္းလမ္းမ်ား အေပၚတြင္ အားျဖည့္ထားမႈေၾကာင့္ ရပ္ရြာတစ္ခုစီ၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ရွိထား 

သည့္ အရင္းအျမစ္မ်ား အေပၚမူတည္၍ က်ယ္ျပန္႔သည့္ပဋိပကၡႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး စိန္ေခၚမႈမ်ားအား 

ရင္ဆုိင္ႏုိင္ရန္ [လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္]သည္ ေျပာင္းသာလြဲသာရွိပါသည္။ 

ပဋိပကၡသတိရွိမႈႏွင့္ လူမႈ၀န္းက်င္လုံျခံဳမႈစနစ1္1

ပဋိပကၡသတိရွိမႈ ဆုိသည္မွာ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုသည္ - 

n  ၎ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ေနရာ၏ ေနာက္ခံအေျခအေနအား နားလည္သိရွိျခင္း

n ၎၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ေဒသ၏ ေနာက္ခံအေျခအေနတုိ႔အၾကား မည္သို႔ အျပန္အလွန္အက်ိဳး

သက္ေရာက္ေနသည္ကုိ နားလည္သိရွိျခင္း

n ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားအား ေရွာင္ရွားၿပီး ေကာင္းက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား တုိးပြားေစရန္ ယင္းအျပန္ 

အလွန္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားအေပၚ နားလည္ သေဘာေပါက္ထားမႈမ်ားအတုိင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္း 

တုိ႔ျဖစ္ပါသည္။ 

ပဋိပကၡသတိရွိမႈသည္ အဘယ္ေၾကာင့္အေရးႀကီးရပါသနည္း။ 

ပဋိပကၡသတိရွိမႈမွာ အေရးႀကီးပါသည္၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ယင္းက ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ၊ လူသားခ်င္းစာနာမႈႏွင့္ 

ျငိမ္းခ်မ္းမႈ တည္ေဆာက္ေရးတို႕ အတြက္ ေဆာင္ရြက္လုပ္ကုိင္သူမ်ားမွ ေအာက္ပါတုိ႔အား လုပ္ေဆာင္ 

ႏုိင္ရန္ လမ္းဖြင့္ေပးသည့္အတြက္ျဖစ္ပါသည္ - 

n လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ငုပ္႐ိႈးေနေသာ တင္းမာမႈမ်ားအား ပုိ၍ မဆုိးသြားေစရန္၊ အေကာင္း 

ထက္ အဆိုးဘက္သုိ႔ မျပဳလုပ္မိေစရန္ 

n တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ အတြက္ အေထာက္အကူရၿပီး ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုေအာင္ျမင္ေစျခင္းအား 

အကူညီျပဳရန္ 

n လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား ပုိ၍ တည္တံ့ေစရန္ႏွင့္ ထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ေရး 

အကူအညီေပးရန္

n ပဋိပကၡ/အၾကမ္းဖက္မႈ ေၾကာင့္ စီမံကိန္းႏွင့္ ရံုးမ်ား ပိတ္ျပစ္ရျခင္း အလားအလာတုိ႔အား ေလ်ာ့ခ်ရန္ 

n ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းမွ အက်ိဳးခံစားရသည့္ သူမ်ားအတြက္ က်ေရာက္ႏုိင္မည့္ အႏၱရာယ္အား 

ေလ်ာ့ခ်ရန္ 

n အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္ ပဋိပကၡျဖစ္ေစေသာ ဇစ္ျမစ္မ်ားအား ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္းအား 

အေလးေပးအာရံုစိုက္ရန္

 11 Saferworld et al, (2004) Conflict-Sensitive Approaches to Development, Humanitarian Assistance and Peacebuilding:  
A Resource Pack www.conflictsensitivity.org/node/8



က်ား-မ ေရးရာ သတိရွိမႈႏွင့္ လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ1္2

က်ား-မေရးရာ သတိရွိမႈအား လက္ေတြ႕က်င့္သံုးျခင္းျဖင့္ က်ား-မ အႏြယ္၀င္အားလုံး၏ လံုျခံဳေရးဆုိင္ရာ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား ျပည့္မီေအာင္ အေသအခ်ာ ျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ က်ား-မေရးရာ သတိရွိမႈသည္ 
ဆုိးႀကိဳးမျပဳပဲ တည္ၿငိမ္မႈႏွင့္ လံုျခံဳမႈကုိ ျမွင့္တင္ေပးေသာ အဓိက အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

[လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္] ခ်ည္းကပ္ပံုနည္းလမ္းမ်ားသည္ ေဒသတြင္းရွိ က်ား-မဆုိင္ရာ စံသတ္မွတ္ခ်က္ 
မ်ားကို အတိအက် နားလည္သိရွိမႈအေပၚတြင္ အေျခခံထားသင့္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ က်ား-မဆုိင္ရာ စံႏႈန္းမ်ား 
အား တရားေသ မမွတ္ယူသင့္ပဲ၊ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ႏုိင္ေသာ၊ ၾကည့္သင့္ေသာအရာ အျဖစ္ ယူမွတ္ႏုိင္ေပသည္။ 
ပဋိပကၡသတိရွိမႈကဲ့သုိ႔ပင္ က်ား-မေရးရာ သတိရွိမႈအား အနိမ့္ဆံုး လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အေနအထား 
သို႕မဟုတ္ က်ယ္ျပန္႕စြာလုပ္ေဆာင္ရမည့္ အေနအထားအျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း နားလည္ႏုိင္ပါသည္။ 
အနိမ့္ဆံုး လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အေနအထားမွာ က်ား-မ သာတူညီမွ်မႈ မရွိျခင္းမ်ားအား အျမစ္တြယ္ေစျခင္း 
ႏွင့္ ပုိ၍ဆိုရြားေစျခင္းမ်ားအား ေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္ လုိအပ္ေသာ က်ား-မေရးရာ သတိရွိမႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္း 
အဆင့္မ်ား အားလံုးကို လုပ္ငန္းအစီအစဥ္စက္၀န္း၏ အဆင့္တိုင္းတြင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 
[လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္] ေဖာ္ေဆာင္သည့္ စီမံကိန္းမ်ားအေနျဖင့္ အလ်င္းသင့္သလို ၎တုိ႔၏ 
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ က်ား-မ တန္းတူညီမွ်ေရးအား တက္ႂကြစြာ အားေပးလႈံ႕ေဆာ္မႈမ်ား 
လုပ္ေဆာင္သြားသင့္ပါသည္။  လက္ေတ႔ြတြင္ က်ား-မ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအား ထည့္သြင္း စဥ္းစားမႈ 
မျပဳသည့္ [လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္] လုပ္ေဆာင္ပံုမ်ားသည္ တန္းတူမညီမွ်ျခင္းတုိ႔အား သြယ္၀ုိက္ေသာ 
နည္းျဖင့္ အားေပးအားေျမာက္ျပဳျခင္း ျဖစ္ႏုိင္ရာ - ထုိ႔ေၾကာင့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ တစ္ေလ်ာက္လံုးတြင္ 
က်ား-မ တန္းတူညီမွ်ေရးအား တက္ႂကြစြာ အားေပးရန္ က်ယ္ျပန္႕ေသာ ခ်ည္းကပ္ပံုနည္းလမ္းအား 
ေရြးခ်ယ္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။ 

က်ား-မ ေရးရာသတိရွိျခင္း ဆုိသည္မွာ -

n လုပ္ငန္းစဥ္၏ အဆင့္မ်ားအားလံုးတြင္ ေနာက္ခံအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေသာ က်ား-မ အႏြယ္၀င္အားလံုးျဖစ္သည့္ 
လူသားတုိ႔အားလံုး တန္းတူညီမွ် ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးအား ပံ့ပိုးလုပ္ေဆာင္ျပီး၊ အမ်ားပါ၀င္ 
ေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ အဟန္႕အတားျဖစ္ေနေသာ အထူးသျဖင့္ က်ား-မျဖစ္တည္မႈ ဆုိင္ရာ အတားအဆီး 
မ်ားအား ဦးတည္ ေျဖရွင္းျခင္း 

n အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ က်ား-မ အမ်ိဳးအစား လူနည္းစုတုိ႔၏ လံုျခံဳမႈဆိုင္ရာ 
ျပႆနာမ်ား ေဖာ္ထုတ္၍ တန္းတူအေလးေပးမႈအား ေသခ်ာေအာင္စီမံေဆာင္ရြက္ျခင္း

n က်ား-မ အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယဥ္ေက်းမႈအရ တားျမစ္ထားသည္တုိ႔ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္သည့္ အရာမ်ား 
အပါအ၀င္ အကဲဆတ္သည့္ ကိစၥမ်ားအား ေဆြးေႏြးမႈ ျပဳလုပ္ႏုိင္ျပီး က်ား-မ အႏြယ္၀င္မ်ားအားလံုးက 
အတူတကြ ခံစားႏိုင္ေသာ ေဘးကင္းသည့္ ပတ္၀န္းက်င္တစ္ခု ဖန္တီးရန္ ရည္ရြယ္ျခင္း

n က်ား-မ အေရးႏွင့္ ဆုိင္ေသာ သေဘာထားအျမင္မ်ားႏွင့္ အျပဳအမူမ်ားသည္ လူတို႔၏ လံုျခံဳမႈအား မည္သုိ႔ 
ထိခုိက္ေစသည္ (သုိ႔) တုိးတက္ေကာင္းမြန္ႏိုင္ေစသည္တို႕ကို ပုိင္ျခားေလ့လာျခင္းႏွင့္ အေလးေပး 
ထားျခင္း

n နယ္ေျမအာဏာပုိင္မ်ား၊ လံုျခံဳမႈဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္သူမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာတြင္းရွိေသာ က်ား-မ အႏြယ္၀င္ 
အားလံုးတို႔၏ အၾကားတြင္ အျပန္အလွန္ ေလးစားမႈႏွင့္ အက်ိဳးရွိသည့္ ဆက္ဆံေရးမ်ားရွိရန္အတြက္ 
အားေပးတုိက္တြန္းျခင္း 

[လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္] စက္၀န္း၏ အဆင့္တုိင္းတြင္ က်ား-မ ေရးရာ သတိရွိေစရန္ မည္သုိ႔ ေသခ်ာ 
ေစႏုိင္မည္ဆိုသည့္ အၾကံျပဳ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအား ယခုစာအုပ္ စလယ္ဆံုး တစ္ေလ်ာက္တြင္ ထည့္သြင္း 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။ သို႔ေသာ္ အေျခအေနအားလံုးႏွင့္ ကုိက္ညီႏိုင္မည့္ သီးသန္႔နည္းလမ္းမရွိပါ - နယ္ေျမ 
ေဒသအတြင္း ကနဦး က်ား-မေရးရာ စိစစ္ေလ့လာခ်က္အေပၚတြင္ အေျခခံ၍ စီမံကိန္း အစီအစဥ္မ်ားကုိ 
စီစဥ္ေရးဆြဲသင့္ျပီး ေနာက္ပုိင္းတြင္ လုိအပ္လ်င္လိုအပ္သလို ျပင္ဆင္ျဖည့္ဆြက္သြားသင့္ပါသည္။

၁၂ saferworld အဖြဲ႔ - လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း လက္စြ ဲ

 12 Conflict Sensitivity Consortium (2012) Conflict Sensitivity: How To Guide www.conflictsensitivity.org/sites/default/
files/1/6602_HowToGuide_CSF_WEb_3.pdf



 saferworld အဖြဲ႔ - လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း လက္စြ ဲ ၁၃ 

လူ႔အခြင့္အေရးအား အေျခခံသည့္ ခ်ဥ္းကပ္ပံုနည္းလမ္း13

[လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္] လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားသည္ လူ႔အခြင့္အေရး စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအေပၚတြင္ 

အေျခခံသင့္ၿပီး ယင္းအခြင့္ေရးမ်ားအား လက္ေတြ႔က်ေသာ နည္းလမ္းမ်ားအားျဖင့္ ျဖည့္ဆည္းေပးသင့္ 

ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အခြင့္အေရးမ်ားအား ျဖည္းဆည္းမႈအေပၚ [လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္] က အကူအညီ 

ျဖစ္ေစသင့္ေသာ္လည္း လူ႔အခြင့္အေရးကိစၥမ်ားအား ရွင္းလင္းစြာ ေျပာဆုိျခင္းျပဳမည္ မျပဳမည္ဆုိသည့္ 

ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွာ ေဒသ၏ ေနာက္ခံအေျခအေနတစ္ခုအတြင္းရွိ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားမွ မည္သို႕ အက်ိဳး 

ခံစားရမည္ဆိုသည့္ အေပၚတြင္ မူတည္ေနရာ - လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းစြာ ကိုးကား 

လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ သေဘာထားကြဲလြဲေစျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အက်ိဳးယုတ္ျခင္းမ်ား ျဖစ္လာခဲ့လ်င္ 

လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအား ေနာက္ခံအေျခအေနတစ္ရပ္အတြင္း အားလံုး 

သေဘာတူႏုိင္မည့္ အျခားအသံုးအႏႈန္းမ်ားႏွင့္ အယူအဆမ်ားအား အသံုျပဳျခင္းအားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ 

ပါသည္။ လူ႔အခြင့္အေရးအေပၚ အေျခခံသည့္ ခ်ည္းကပ္ပံုနည္းလမ္းတစ္ခုတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား 

ပါ၀င္ပါသည္ - 

၁. ႏုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရး စံခိ်န္စံညႊန္းမ်ားအား အသံုးျပဳျခင္း

၂.  ဦးတည္အုပ္စုမ်ားအား စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္တင္ျခင္း

၃.  ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ အားေပးျခင္း

၄.  ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမရွိေစရန္ ေသခ်ာေစျခင္း

၅.  အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားအေပၚတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားအား တာ၀န္ယူတာ၀န္ခံေစျခင္း 

လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္အား ေဖာ္ေဆာင္ရန္ အဓိက ခ်ည္းကပ္ပံုနည္းလမ္းမ်ား14

၁. နယ္ေျမေဒသႏွင့္ အံ၀င္မႈရွိေစရန္ႏွင့္ ေဒသ၏ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းျဖစ္ေစရန္ အားလုံးပါ၀င္မႈျဖင့္ အစီအစဥ္ 
ေရးဆြဲျခင္း၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၊ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္သံုးသပ္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းစဥ္ 
အဆင့္အဆင့္တြင္ သက္ဆိုင္ရာ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားအား လက္ေတြ႔အားျဖင့္ ျဖစ္ႏုိင္သေလာက္ 

မ်ားမ်ား ပါ၀င္ေစျခင္း

၂. လုပ္ငန္းတစ္ခုျခင္းစီအား သက္ဆိုင္ရာ ေဒသ၏ ေနာက္ခံအေျခအေနမ်ားအလိုက္ စီစဥ္အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ေစျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းအတြက္ လုိအပ္သည္မွာ [လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္] ေဖာ္ေဆာင္မႈ 
လုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ေလ်ာက္လံုးတြင္ ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ရွိၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြး၍ 
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာ ခ်ည္းကပ္ပံုနည္းလမ္းမ်ား ရွိရန္ျဖစ္ပါသည္။ သို႕ေသာ္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္စက္၀န္း၏ 
အစပုိင္းတြင္ ေနာက္ခံအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ားအား ကနဦး ပိုင္းျခားေလ့လာျခင္းမွ တစ္ဆင့္ 
ေဒသအဆင့္၊ အမ်ိဳးသားအဆင့္ခြဲ အဆင့္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္တုိ႔ ပူးေပါင္းျပီး မလံုျခံဳမႈမ်ားအား တံု႕ျပန္ 

ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္နည္းလမ္းမ်ား ေဖာ္ထုတ္ေရးဆြဲျခင္းျဖင့္ အစျပဳပါမည္။

၃. ရပ္ရြာလူထုအား ၎တုိ႔၏ လံုျခံဳမႈဆုိင္ရာ စုိးရိမ္မႈမ်ားအား ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိႏုိင္သည့္ စနစ္ယႏၱရားကို 
ပံ့ပိုးေဖာ္ေဆာင္ေပးျခင္းႏွင့္ ေဖာ္ျပပါ လုိအပ္ခ်က္မ်ားအား ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ရန္ လံုျခံဳမႈဆိုင္ရာ ပံ့ပိုး 
ေဆာင္ရြက္ေပးသူမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္အား ျမွင့္တင္ေပးျခင္း စသည့္ လုပ္ငန္းႏွစ္မ်ိဳးစလံုး အေပၚတြင္ 

ညီမွ်စြာ အေလးထားအာရံုစိုက္ထားျခင္း။

၄. အထူးသျဖင့္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ လူမႈအရင္းအႏွီးအား တည္ေဆာက္ျခင္း အပါ 

အ၀င္ျဖစ္ေသာ ရွိႏွင့္ျပီးျဖစ္သည့္ အေျခခံဖြဲ႔စည္းမႈ ပံုစံမ်ားႏွင့္ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း 

၅. လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ စက္၀န္း၏ အဆင့္တုိင္းတြင္ က်ား-မ ေရးရာ သတိရွိမႈႏွင့္ ပဋိပကၡ သတိရွိမႈတုိ႔အား 

ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း

၆. လူသားလံုျခံဳမႈ (Human Security) အား ေဆာင္က်ဥ္းေပးရန္ က်ယ္ျပန္႔သည့္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားႏွင့္ 
[လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္] အား ေပါင္းစည္းမႈ ရွိေစရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ ထိုသို႕လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ 
လံုျခံဳေရးက႑ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ (သို႕မဟုတ္) တရားစီေရးေရးဆိုင္ရာ ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ အျခားေသာ 

အစပ်ိဳးလုပ္ေဆာင္သူမ်ားႏွင့္ စုေပါင္းညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ပါ၀င္ႏိုင္ပါသည္။ 

၇. လုပ္ငန္းအစီအစဥ္သည္ ယုတၱိတန္ၿပီး ေရရွည္ျဖစ္ရန္ႏွင့္ လံုေလာက္သည့္ အရင္းအျမစ္မ်ားျဖင့္ ပံ့ပိုး 

ေပးမႈတုိ႔ကုိ လုိအပ္ပါသည္။ 

 13 www.ohchr.org/Documents/Publications/FAQen.pdf
 14 Adapted in part from Saferworld (2004) Police Reform though Community Based Policing, Philosophy and guidelines for 

implementation p.9.



၁၄ saferworld အဖြဲ႔ - လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း လက္စြ ဲ

ရဲမ်ားႏွင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း အျခားေသာ လံုျခံဳမႈဆိုင္ရာ ပ့ံပိုးေဆာင္ရြက္ေပးသူမ်ားႏွင့္ 

ေသာ္လည္းေကာင္း လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ရျခင္းမွာ စိန္ေခၚမႈျဖစ္ႏုိင္ေသာ္လည္း ထုိသုိ႔လုပ္ေဆာင္ 

ျခင္း မရွိလ်င္ လံုျခံဳမႈအတြက္ ၾကာရွည္ခံမည့္ တုိးတက္မႈမ်ား မရရွိႏုိင္ေပ။ အခ်ိဳ႕ေသာ အေျခ 

အေနမ်ားတြင္ ရပ္ရြာမ်ား၏ အျပဳအမူမ်ားသည္ လံုျခံဳမႈအတြက္ အတားအဆီး ျဖစ္သည္ဟု 

ရပ္ရြာ ကိုယ္တုိင္က ျမင္ေကာင္းျမင္ႏိုင္ပါသည္။ ‘လံုျခံဳမႈ’ ဆုိသည့္အသံုးအႏႈန္းသည္ပင္ ထိလြယ္ 

ရွလြယ္ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္ႏုိင္ရာ အေၾကာင္းမွာ ရံဖန္ရံခါ လံုျခံဳမႈဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္ေပးသူမ်ား 

အေနျဖင့္ ထုိအသံုးအႏႈန္းမွာ ၎တုိ႔၏ လုပ္ငန္းအား ၀င္ေရာက္ စြက္ဖက္မႈဟု ခံစားရၾကသည့္ 

အတြက္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ ယင္းစကားလံုးက ႏုိင္ငံအား ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ အဓိပၸာယ္ ဆင္တူေနရာ 

ေဘးကင္းမႈအား ေဆာင္က်ဥ္းေပးသည္ ဆုိသည့္အစား လံုျခံဳမႈအတြက္ အထက္အဆင့္မွခ်မွတ္ 

လုပ္ေဆာင္သည့္ ပံုစံျဖစ္လာပါသည္။ ယင္းကဲ႔သုိ႔ေသာ အေနအထားမ်ားတြင္ ပုိမုိအလယ္အလတ္ 

က်သည့္ - ဥပမာ [လူမႈ၀န္းက်င္ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး] သုိ႔မဟုတ္ တူညီေသာျပႆနာ 

အေပၚတြင္ မတူညီသည့္ ၀င္ေရာက္မႈပံုစံျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း - သာဓကအျဖစ္ ရပ္ရြာအေျချပဳ 

ရဲလုပ္ငန္းစဥ္ (CBP) သည္ ထိခိုက္လြယ္သည့္ အသံုးအႏႈန္းျဖစ္သည့္ လံုျခံဳမႈဆုိသည့္ စကားလံုးအား 

ေရွာင္ရွားႏုိင္ၿပီး သေဘာတူညီမႈရရွိရန္ တြန္းအားျဖစ္ေစပါသည္။ ၎မွာ CBP က [လူမႈ၀န္းက်င္ 

လံုျခံဳမႈစနစ္] ႏွင့္ အတူတူ ပင္ျဖစ္သည္ဟု မဆုိလုိေသာ္လည္း ၎သည္ [လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္]

တြင္ပါ၀င္ေသာ လြန္စြာတူညီသည့္ စံတန္ဖိုးမ်ားအတုိင္း လံုျခံဳမႈအား ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ 

နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္ (CBP ႏွင့္ [လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္] ႏွစ္မ်ိဳးလံုးသည္ ရပ္ရြာ 

အသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားအား ဗဟိုျပဳကာ လုံျခံဳမႈႏွင့္ ေဘးကင္းမႈတုိ႔အား တုိးျမွင့္ေကာင္းမြန္ေစရန္အတြက္ 

မိတ္ဖက္ ပူးေပါင္းမႈမ်ားအား အားေပးေထာက္ပံ့ပါသည္)။

ထိလြယ္ရွလြယ္ ကိစၥမ်ားအေပၚတြင္ မိတ္ဖက္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းအားဂရုျပဳ၍ 

ျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း လံုျခံဳမႈဆို္င္ရာ ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္ေပးသူမ်ား (သမာရိုးက် 

တရား၀င္အဖြဲ႔ႏွင့္ အျခားေသာအဖြဲ႔) အား [လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္] လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြင္း 

ပါ၀င္ေစျခင္းအားျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း ရပ္ရြာလူထုက ၎တုိ႔၏ စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားအား 

တိုက္ရိုက္ ေျပာဆုိခြင့္ရႏုိင္ၿပီး ရဲႏွင့္ အျခားေသာ လံုျခံဳမႈဆိုင္ရာပံပိုးေဆာင္ရြက္ ေပးႏိိုင္သူမ်ား၏ 

နည္းဗ်ဴဟာႏွင့္ ျပဳမူလုပ္ေဆာင္မႈတုိ႔အေပၚ လြမ္းမိုးမႈျပဳႏုိင္ရန္ အတြက္ ၎တုိ႔ႏွင့္ စတင္ကာ 

အလုပ္လုပ္လာႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ရဲမ်ား၊ အျခားေသာလံုျခံဳမႈ ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္ ေပးသူမ်ားႏွင့္ နယ္ေျမခံ 

အာဏာပုိင္တုိ႔ႏွင့္ ကနဦး အဆင့္တြင္ ေစာစီးစြာ ထိေတြ႔ဆက္ဆံျခင္းသည္လည္း အေရးႀကီးရာ၀ယ္ 

၎တုိ႔ကို လုပ္ငန္းစဥ္မွ ဖယ္က်ဥ္မခံ ရေစရန္အတြက္ႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈ လမ္းေၾကာင္း အေပၚတြင္ 

၎တုိ႔က ကန္႔လန္႔ပိတ္အေနအထား မျဖစ္သြားေစရန္အတြက္ျဖစ္ပါသည္။15

လံုျခံဳမႈဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္ေပးသူမ်ား၏ အျပဳအမူမ်ားကုိ ေျပာင္းလဲရန္ ရည္ရွည္ 

လုပ္ေဆာင္မႈ အဆင့္(၃)ဆင့္လုိ အပ္ပါသည္ - တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီ၊ အဖြ႔ဲအစည္းဌာန 

အလုိက္ႏွင့္ လူ႔ေဘာင္တစ္ရပ္လံုးအဆင့1္6 ဟူ၍ျဖစ္ရာ အေၾကာင္းမွာ တစ္ဦးခ်င္းစီ အဆင့္တြင္ 

အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ေပၚလ်င္ပင္ ယင္း ေျပာင္းလဲရရွိလာသည့္ စံတန္ဖိုးမ်ားကို သြတ္သြင္းႏုိင္မည့္ 

သင့္ေတာ္သည့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအားလည္း တည္ေထာင္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုနည္းတူစြာပင္ ရဲမ်ားႏွင့္ 

အျခားေသာ လံုျခံဳမႈဆိုင္ရာ ပ့ံပိုးဆာင္ရြက္ေပးသူမ်ား၏ အမူအက်င့္မ်ားကို ေျပာင္းလဲျခင္း 

သည္ပင္လ်င္ မလုံေလာက္ေသးပါ။ လံုျခံဳမႈဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္ေပးသူမ်ား၏ အျပဳအမူမ်ား 

အျပဳသေဘာေဆာင္ ေျပာင္းလဲလာျခင္းျဖင့္ ရပ္ရြာက လံုျခံဳမႈဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္ေပးသူမ်ား 

အေပၚ ယံုၾကည္ကိုးစားမႈရွိလာေစရန္ လုပ္ငန္းစဥ္အေနျဖင့္ ဦးတည္ လုပ္ေဆာင္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ 

ရဲမ်ားသည္သာ လုံျခံဳမႈႏွင့္ တည္ၿငိမ္မႈအတြက္ အလံုးစံု တာ၀န္ရွိေသာ ျပည္သူ႔၀န္ထမ္းမ်ား 

ျဖစ္သည္ ဆုိသည့္ အယူအဆထက္ သာလြန္သည့္ အျပန္အလွန္ေလးစားမႈႏွင့္ ယံုၾကည္မႈ 

၂-၅ လံုျခံဳမႈဆုိင္ရာ 
ပ့ံပိုးေဆာင္ရြက္ 

ေပးသူမ်ားႏွင့္ 
အလုပ္လုပ္ျခင္း

 15 Tilley N (1992) Safer Cities and Community Safety Strategies Crime Prevention Unit Paper 38, London, Home Office.
 16 Lindholt, De Mesquita Neto, Titus and Alemika (2003) Human Rights and the Police in Transitional Countries p.22.



 saferworld အဖြဲ႔ - လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း လက္စြ ဲ ၁၅ 

ထားရွိရန္ လိုအပ္ပါသည္။ [လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္] ခ်ည္းကပ္ပုံ နည္းလမ္းမ်ားသည္ 

ဌာနဆုိင္ရာက လံုျခံဳမႈဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းအား လူတုိ႔ ခံစားပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ျပည္သူလူထု 

ေဘးကင္းရွင္းေရးအတြက္ မိမိတို႕ႏုိင္ငံသားမ်ားတြင္လည္း တာ၀န္ရွိသည္ဆုိေသာ အခ်က္ 

မ်ားအား ဘက္ညီေစရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ [လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္] က လုံျခံဳမႈအား ထိန္း 

သိမ္းျခင္း ဆုိသည္မွာ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္လံုးမွ တာ၀န္ခြဲေ၀ ယူေဆာင္ျခင္းျဖစ္ရာ လံုျခံဳမႈဆိုင္ရာ 

ပ့ံပိုးေဆာင္ရြက္ေပးသူမ်ားႏွင့္ ျပည္သူတုိ႔အၾကားရွိ ခ်ည္ေႏွာင္မႈတစ္ခုအေပၚ အားျဖည့္ေပးပါသည္။

[လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္] ခ်ည္းကပ္ပုံနည္းလမ္းမ်ားသည္ လံုျခံဳမႈဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ား 

ေဆာင္ရြက္ျခင္းတြင္ ရဲအရာရွိမ်ား အပါအ၀င္ အျခားေသာ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္ လူထုက 

ေတြ႔ဆုံမႈျပဳႏုိင္ရန္ ကနဦးအခြင့္အေရးအား ေပးအပ္ပါသည္ (ယင္းတုိ႔တြင္ ရပ္ရြာကာကြယ္ေရး၊ 

ျပည္သူ႔စစ္မ်ား၊ စစ္တပ္မ်ား၊ လက္နက္ကုိင္ တပ္ဖြဲ႔မ်ား၊ နယ္ျခားေစာင္႔တပ္မ်ား၊ ေစာင့္ၾကည့္ေရး 

အဖြဲ႕မ်ား၊ အစရွိသျဖင့္ ပါ၀င္ႏုိင္ပါသည္)။ ေရရွည္ အေျပာင္းအလဲမ်ားအား ေခတၱ ေဘးဖယ္ထားကာ 

လံုျခံဳမႈဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္ေပးသူမ်ားႏွင့္ စကားေျပာဆုိျခင္း ဆိုသည့္ ရိုးရွင္းသည့္လုပ္ေဆာင္မႈမွ 

စတင္ကာ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအား တည္ေဆာက္ျခင္းမွ တစ္ဆင့္ တုံ႔ျပန္ေျဖရွင္း 

ေဆာင္ရြက္မႈ ေကာင္းျပီး၊ တာ၀န္ခံမႈႏွင့္အတူ၊ ျပည္သူမ်ား ႏွင့္ မိတ္ဖက္ပူးေပါင္း လုပ္ကိုင္သည့္ 

လံုျခံဳမႈ၀န္ေဆာင္ျခင္းမ်ားျဖင့္ အေၾကာက္တရားမွ ကင္းလြတ္သည့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ဖန္တီးသြား 

ရန္ျဖစ္ပါသည္။

နီေပါႏုိင္ငံတြင္ လံုျခံဳမႈဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္ေပးသူမ်ားႏွင့္ မိတ္ဖက္ပူးေပါင္းျခင္း 

က်ား-မ ျဖစ္တည္မႈႏွင့္ လိင္အေပၚ အေျခခံ၍ အၾကမ္းဖက္မႈ (SGBV)၊ အမ်ိဴးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား 

အား အၾကမ္းဖက္မႈ (VAWG)၊ ႏွင့္ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈ (DV) တုိ႔သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ 

မလံုျခံဳမႈ၏ အခ်ိဳ႕ေသာ အဓိကျပႆနာမ်ားအျဖစ္ ယူဆၾကရာတြင္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားရွိ အမ်ိဳးသမီး 

(၈၀) ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ထပ္ကာထပ္ကာျဖစ္သည့္ (DV)အား ႀကံဳေတြ႔ေနၾကေၾကာင္း နီေပါတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ 

သုေတသနက ေဖာ္ျပပါသည္။ ျပစ္မႈမ်ားအား အဓိကအားျဖင့္ တုိင္ၾကားမႈ မရွိသလုိ အျပစ္ေပး အေရးယူျခင္း 

လဲ မရွိရသည့္ အေၾကာင္းအရင္းမွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ရဲမ်ားထံသုိ႔ သြားေရာက္ရန္ ေႏွာင့္ေႏွးေနၾကသည့္

အတြက္ေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ အမႈမ်ားကုိကိုင္တြယ္သည့္ အမ်ိဳးသမီးရဲအရာရွိမ်ား နည္းပါးပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ 

နီေပါႏုိင္ငံရွိ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ပဋိပကၡမွ ခ်န္ထားခဲ့သည့္ အေမြမ်ားမွာ အခိ်ဳ႕ေသာ ရပ္ရြာအသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားႏွင့္ 

ရဲမ်ားအၾကား ယံုၾကည္မႈမရွိျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ 

Saferworld အဖြဲ႔ကယင္းကုိ ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းရန္ [လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္] ေဖာ္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္း 

အစည္းအေ၀းမ်ားမွ တစ္ဆင့္ ရဲမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာအသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားအတူတကြလာေရာက္၍ VAWG 

အေပၚေဆြးေႏြးၾကရန္ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက လံုျခံဳမႈႏွင့္ တရားေရးဆိုင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈတုိ႔ကုိ လက္လွမ္းမီွ 

ႏိုင္ေစရန္ အစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြဲပါသည္။ အိမ္တြင္းႏွင့္ က်ား-မ ျဖစ္တည္မႈအေပၚ အေျခခံသည့္ 

အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအား ကိုင္တြယ္ရန္ အမ်ိဳးသမီးရဲအရာရွိမ်ားအား ပုိမိုခန္႔အပ္သြားရန္ ရဲအဖြဲ႔က 

သေဘာတူခဲ႔ပါသည္။ ရပ္ရြာရွိ လူမ်ားက ၄င္းတုိ႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ VAWG ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ 

တရား၀င္ေသာ အျပဳအမူမ်ားႏွင့္ တရားမ၀င္ေသာ အျပဳအမူမ်ားအေပၚတြင္ ပညာေပးရန္ သေဘာတူခဲ႔ 

ၾကပါသည္။ လံုျခံဳေရးအေပၚ ျဖည့္ဆည္းေပးသည့္ဖက္ႏွင့္ ရယူသံုးစြဲသည့္ဖက္ ႏွစ္ဘက္စလံုးတြင္ 

ထိုကဲ႔သုိ႔ေသာ တုိးတက္မႈမ်ားက မူခင္းမ်ားအား တုိင္းၾကားရန္ ရဲမ်ားအေပၚ အမ်ိဳးသမီးအေတာ္မ်ားမ်ားက 

ယံုၾကည္လာျခင္းႏွင့္ ရပ္ရြာရွိ အခ်ိဳ႕ေသာ အမ်ိဳးသားမ်ားတြင္ အၾကမ္းဖက္သည့္ အျပဳအမူ ေလ်ာ့နည္းသြား 

ေၾကာင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားက သက္ေသခံလာသည့္ ရလဒ္တို႔အားျဖစ္ထြန္းေစခဲ့ပါသည္။

(အစီရင္ခံစာ၊ Saferworld အဖြဲ႔ ႏွင့္ International Alert, 2014)။ 
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ရပ္ရြာအေျချပဳ ရဲလုပ္ငန္းစဥ္

[လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္] ကဲ့သုိ႔ပင္ ရပ္ရြာအေျချပဳ ရဲလုပ္ငန္းစဥ္ (CBP) သည္ မလုံျခံဳမႈမ်ားအား ရင္ဆုိင္ 

ကုိင္တြယ္ရန္၊ ရဲမ်ားအား ရပ္ရြာႏွင့္ အလုပ္လုပ္ရန္ ခြင့္ျပဳေပးသည့္ အေတြးအေခၚႏွင့္ နည္းလမ္းစနစ္ 

ႏွစ္မ်ိဳးလံုးျဖစ္ပါသည္။ ယင္းသည္ ရပ္ရြာႏွင့္ ဆက္ဆံေရးမ်ား ထူေထာင္ျခင္း ႏွင့္တကြ ရဲလုပ္ငန္းနည္းစနစ္ႏွင့္ 

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းတုိ႔အား အေျပာင္းအလဲလုပ္ျခင္းတုိ႔ အေပၚတြင္ အေျချပဳထားပါသည္။ [လူမႈ၀န္းက်င္ 

လံုျခံဳမႈစနစ္] ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားသည္ ယင္းတုိ႔၏ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔မ်ားအတြင္း လံုျခံဳမႈ 

ဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္ေပးသူမ်ားအား ပါ၀င္ေစျခင္းအားျဖင့္ အထက္ပါ အေျပာင္းအလဲမ်ားအတြက္ 

ဦးတည္ လုပ္ေဆာင္သြားႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ (အခန္း ၅ တြင္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ားအေၾကာင္း ထပ္ဆင့္ 

ဖတ္ရႈရန္)။

CBP ၏ အေျခခံသေဘာတရားမ်ားမွာ - 

၁. ရဲလုပ္ငန္းစဥ္အား အၾကပ္ကိုင္မႈျဖင့္မဟုတ္ပဲ ေဒသခံမ်ား၏ သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ 

၂. ရဲသည္ ရပ္ရြာ၏ အစိတ္အပုိင္းျဖစ္ၿပီး ခြဲထုတ္ထား၍မရပါ

၃. ရပ္ရြာအသုိင္းအ၀ိုင္းမ်ားအတြင္း လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား ရဲႏွင့္ ရပ္ရြာအတူတကြ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္ 

ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ရန္

၄. ရဲ၊ ရပ္ရြာႏွင့္ အျခားေအဂ်င္စီအဖြဲ႔မ်ား မိတ္ဖက္ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈ 

၅. ရပ္ရြာ၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီရန္ ရဲလုပ္ငန္းစဥ္အား ျပဳျပင္ယူျခင္း

အဆုိပါ အေျခခံသေဘာတရားမ်ားအား ျဖစ္ထြန္းေစရန္ တစ္ဦးတစ္ဖြဲ႔ခ်င္း၊ အဖြဲ႔အစည္းဌာနအလိုက္ႏွင့္ 

လူ႔ေဘာင္တစ္ရပ္လံုး အဆင့္ဆင့္တြင္ ညီညီညြတ္ညြတ္ လုပ္ေဆာင္မႈအား လုိအပ္ပါသည္။ 



 ၃
စီမံကိန္း ဒီဇိုင္းႏွင့္ 
အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း

ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ အခ်က္မ်ား -

n ပဋိပကၡဆန္းစစ္ေလ့လာမႈအား အေသးစိတ္ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ [လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္] လုပ္ငန္း အစီ 

အစဥ္၏ ပထမေျခလွမ္းပင္ ျဖစ္သည္။ ပဋိပကၡျဖစ္ေစသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ရန္ 

လိုအပ္ျပီး ၄င္းမွ ရရွိလာေသာ ရလဒ္မ်ားသည္ သင့္ေတာ္သည့္ ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား 

(ရပ္ရြာလံုျခံဳမႈေရးရာ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ ခ်မွတ္ျခင္း ကဲ့သို႕ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္) အား 

ပံုစံျပဳေရးဆြဲျခင္းအား ပံ့ပိုးေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ယင္းသည္ အစဥ္ ေျပာင္းလဲလ်က္ရွိသည့္ ပဋိပကၡႏွင့္ 

လံုျခံဳေရးဆုိင္ရာ သိမ္ေမြ႔နက္နဲမႈမ်ား အေပၚတြင္ လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ အေျပာင္းလဲအလုိက္ အံ၀င္ခြင္ 

က်မႈ ဆက္လက္ရွိေစရန္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ ေရးဆြဲျခင္း ေနာက္ဆက္တြဲ အဆင့္မ်ားအတြက္ လမ္းညႊန္မႈ 

ေပးျပီး ေျပာင္းလဲေနေသာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ အျမဲအျပန္အလွန္ခ်ိတ္ဆက္ လုပ္ေဆာင္ရသည့္ 

လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။

n  ပဋိပကၡဆန္းစစ္ေလ့လာမႈသည္ [လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္] ေဖာ္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ေသာ္ 

လည္းေကာင္း၊  သက္ဆိုင္ရာ ေဒသ၏  ေနာက္ခံအေျခအေနႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္မႈရွိသည့္ လုပ္ငန္းအစီ 

အစဥ္မ်ား၊ နည္းစနစ္မ်ားမွ ပံ့ပိုးျဖစ္ေပၚေစေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအတြက္ ေသာ္လည္းေကာင္း စမ္းသပ္ 

ခံႏိုင္ေသာ အယူအဆမ်ားကို  အက်ိဳးသင့္အေၾကာင္းသင့္ ဆင္ျခင္ဆံုးျဖတ္ႏိုင္မည့္ ဆက္စပ္လႊမ္းျခံဳ 

ေနေသာ ေျပာင္းလဲမႈ သီအိုရီမ်ား (Theories of Changes) တည္ေဆာက္ရန္ ကူညီပါသည္။

ပဋိပကၡႏွင္႔ မလံုျခံဳမူတုိ႔ ရွိေနေသာ ကြဲျပားသည့္ ေနာက္ခံ အေျခအေနေနအမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ 

[လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္] ခ်ည္းကပ္ပံုနည္းလမ္းမ်ားအား Saferworld အဖြဲ႔က အသံုးျပဳလ်က္ 

ရွိသည္မွာ (၁၀) ႏွစ္ေက်ာ္ ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီျဖစ္ပါ သည္။

ယင္းအခ်ိန္မ်ားမွ ေလ့လာအကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ျခင္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေပး သင္ခန္းစာမ်ား 

အား စဥ္ဆက္မပ်က္ အသံုးျပဳကာ မိမိတုိ႔၏ နည္းစနစ္မ်ားႏွင္႔ ရလဒ္မ်ား ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစရန္ 

လုပ္ေဆာင္ေနခဲ့ျပီး မိမိတို႕၏ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ ဒီဇိုင္းအား ပိုမိုတိုးတက္ ေကာင္းမြန္ေစရန္ 

ေရးေဆြေနခဲ့ပါသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ [လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္] ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေရတုိ၊ ေရရွည္ 

ႏွစ္ခုလံုးအတြက္ အသံုးျပဳ ႏုိင္သည့္ အဆင့္(၅)ဆင့္ပါေသာ နည္းလမ္းအား အသံုးျပဳလ်က္ရွိပါသည္။

  ၁၇ 



၁၈ saferworld အဖြဲ႔ - လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း လက္စြ ဲ

ပံု-၁။ Saferworld အဖြဲ႔၏ [လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္] ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ စက္၀န္း

၁. အႀကိဳျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ 
ပဋိပကၡပို္င္းျခားေလ့လာျခင္း

၂. ရပ္ရြာ၏ လံုျခံဳေရးဆုိင္ရာ 
အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္တုိ႔ကုိ 
ေဖာ္ထုတ္၍ ဦးစားေပးသတ္မွတ္ျခင္း

၃. လုပ္ငန္း 
အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း

၄. လုပ္ငန္းအစီအစဥ္အား 
အေကာင္အထည္ေဖာ္၍ 
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း 

၅. အကဲျဖတ္ေလ့လာျခင္း၊ 
ေလ့လာသင္ယူျခင္းႏွင့္ 
တုိးတက္မႈမ်ားအတြက္ စီစဥ္ျခင္း 

လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳေရး 
စနစ္ စီမံကိန္းစက္၀န္း

လံုျခံဳမႈအား ႐ႈျမင္သုံးသပ္ပံုႏွင့္ ပ့ံပိုးရရိွမႈမ်ားတြင္ အေျခခံက်သည့္ ေျပာင္းလဲတိုးတက္မႈမ်ား 

ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ လုပ္ငန္းအစီစဥ္စက္၀န္းက အေလးေပးထားေသာအရာမွာ [လူမႈ၀န္းက်င္ 

လံုျခံဳမႈစနစ္] ေဖာ္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ႏွစ္အေတာ္အတန္ အခ်ိန္ယူျပီး စဥ္ဆက္မပ်က္ 

လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား လုိအပ္သည္ ဟူသည့္အခ်က္ျဖစ္သည္။ အခ်ိန္ႏွင့္ အရင္းအျမစ္တုိ႔အား 

ေရရွည္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈျပဳရန္ လိုအပ္ၿပီး ရဲမ်ားႏွင့္ အျခားလံုျခံဳမႈဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္ေပးသူမ်ားက 

ရပ္ရြာမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားသည္ ဤစက္၀န္းပါ အဆင့္မ်ားအတိုင္း ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ 

အထိ ယင္းစက္၀န္းကို ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အဆင့္တစ္ဆင့္ခ်င္းစီသည္ 

အဆုိးဘက္သို႕ ဦးတည္ေစေသာ အရာမ်ားကို ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ေစရန္ႏွင့္ သက္ဆို္င္ရာ ေဒသခံ 

ျပည္သူမ်ား၏ အက်ိဳးေက်းဇူးအား အေလးေပးကာ ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ေသာ လုပ္ငန္မ်ားအျဖစ္ 

ေသခ်ာမႈရွိရန္ ပံုစံျပဳထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 

ယခုစက္၀န္းသည္ ရပ္ရြာအသုိင္းအ၀ုိင္းအဆင့္အတြက္ ျဖစ္ျပီး ခရိုင္အဆင့္ႏွင့္ 

အမ်ိဳးသားအဆင့္မ်ားတုိ႔တြင္ ဆက္စပ္လုပ္ေဆာင္ေသာ ထပ္ဆင့္လုပ္ငန္းမ်ားအား ယင္းက 

အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစပါသည္။ ရြပ္ရြာအသိုင္းအ၀ိုင္းအဆင့္၊ အမ်ိဳးသားအဆင့္ခြဲအဆင့္၊ 

အမ်ိဳးသားအဆင့္တို႕အျပင္ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား စည္းရံုးလံု႔ေဆာ္ျခင္း (Advocacy)၊ 

ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈျပဳျခင္း (Engagement) လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ပုိမုိက်ယ္ျပန္႕သည့္ မူ၀ါဒမ်ားအတြက္ 

[လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္] နည္းလမ္းမ်ားအား ခိ်န္ညိွလုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ ဆြဲျမဲေစရန္ အေရးပါပါသည္ 

(အခန္း ၆ တြင္ ဖတ္ရႈပါ)။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ေဆာင္ရြက္ပံုနည္းလမ္းမ်ား ေရရွည္တည္တံ့မႈရွိေစရန္ 

လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္ေဖာ္ေဆာင္မႈတြင္ လုပ္ငန္းစက္၀န္းရွိ အဆင့္မ်ားအလိုက္ သက္ဆိုင္ရာ 

ေဒသခံလူမႈအဖြဲ႔အစည္း(CSO) မ်ား၏ (ထုိ႔ျပင္ နယ္ေျမအတြင္း လႈပ္ရွားလ်က္ရွိသည့္  အျခား 

အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ဥပမာ ရဲမ်ား၊ အာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာေအဂ်င္စီအဖြဲ႔မ်ား) စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား 

စဥ္ဆက္မျပတ္ တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးလာမႈလုိအပ္ပါသည္ (အပိုဒ္ခြဲ ၄.၂ကုိ ၾကည္ပါ)။

အဆင့္(၅)ဆင့္ပါ စက္၀န္း၏ အဆင့္တစ္ဆင့္ခ်င္းစီသည္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေၾကာင္း 

Saferworld အဖြဲ႔မွ လက္ခံယံုၾကည္ထားပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း အဆင့္တစ္ဆင့္ခ်င္းစီတြင္ 

အသံုးျပဳေသာ နည္းစနစ္မ်ားမွာ ပံုေသမရွိပဲ သက္ဆိုင္ရာ ေဒသ၏ ေနာက္ခံ အေျခအေန 

အေၾကာင္းအရင္း17 မ်ားကုိအေျခခံ၍ ကြဲျပားႏုိင္ျပီး ေအာက္ပါအေထာက္အကူမ်ားကို ေပးပါသည္ -

 17 Since Saferworld’s initial work in Kosovo, we have implemented unique Community Security programmes in varied contexts 
including Bangladesh, Kenya, Kyrgyzstan, nepal, Somalia, South Sudan, and the Caucasus, among others. The following case 
studies outline some of methodological specificities of each programme: 
www.saferworld.org.uk/resources/view-resource/741-community-based-approaches-to-safety-and-security  
www.saferworld.org.uk/resources/view-resource/562-creating-safer-communities-in-bangladesh  
www.saferworld.org.uk/resources/view-resource/776-community-security-in-shida-kartli  
www.saferworld.org.uk/resources/view-resource/733-empowering-conflict-affected-communities-to-respond-to-security-
problems-in-south-ossetia



 saferworld အဖြဲ႔ - လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း လက္စြ ဲ ၁၉ 

 ၁။  လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ (ဒီဇိုင္း)၊ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈႏွင့္ ေလ့လာအကဲျဖတ္မႈလုပ္ငန္းမ်ား 

အား ရပ္ရြာအသိုက္အ၀န္းအား အတတ္ႏုိင္ဆံုး လဲႊအပ္ထားပါသည္။ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ 

ရပ္ရြာအသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားက ေျပာင္းလဲလာေသာ ပဋိပကၡေရးရာ အေနအထားမ်ားအား ဆန္းစစ္ 

သံုးသပ္ႏုိင္ၿပီး လုိအပ္သလုိျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ အေကာင္အထည္ 

ေဖာ္သူမ်ားမွ ၄င္းတို႕အား နည္းပညာပုိင္း ေထာက္ကူေပးရန္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ စြမ္းရည္မ်ား 

ျမွင့္တင္ေပးရန္ျဖစ္ပါသည္။

 ၂။  အလံုးစံု လံုျခံဳမႈ၊ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ အရည္အေသြးမီ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား လက္လွမ္းမီေရး 

စသည္တုိ႔ ပုိမိုတုိးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္ ရပ္ရြာမ်ားႏွင့္ လံုျခံဳမႈဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္ေပးသူတုိ႔ 

အၾကား ပူးေပါင္းလုပ္ကုိင္မႈမ်ားကို အားေပးေထာက္ကူျခင္းအားျဖင့္ လုပ္ငန္းအဆင့္ တစ္ခုခ်င္းစီ 

သည္ အားလံုး လြမ္းျခံဳမႈရွိေသာ ေျပာင္းလဲျခင္းဆုိင္ရာ သီအိုရီ အယူအဆ (Theory of Change) 

အား ျပည့္မီေစမည္ျဖစ္သည္ (အခန္း ၃၊ အပုိဒ္ခြဲ ၃.၂ တြင္ ထပ္ဆင့္ရွင္းထားပါသည္)။ 

ပဋိပကၡအား ပိုင္းျခားေလ့လာျခင္းဆိုသည္မွာ ပဋိပကၡတစ္ခုေနာက္ကြယ္ရွိ အေျခအေန 

အခင္းအက်င္း၊ အေၾကာင္းရင္းမ်ား၊ ပါ၀င္ပါတ္သက္သူမ်ား၊ ၄င္းပဋိပကၡႏွင့္ ပါတ္သက္ေနေသာ 

အျခား အၾကားအရင္းမ်ားအပါအ၀င္၊ ယင္းတို႕ အခ်င္းခ်င္းအၾကားဆက္ႏြယ္ခ်ိတ္ဆက္ ေနမႈမ်ား 

အား စနစ္တက်ေလ့လာသံုးသပ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္ (ပံု-၂)။ စိစစ္ေလ့လာမႈမွ ရရွိလာေသာ အခ်က္ 

အလက္မ်ားသည္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အလားအလာရွိသည့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားအတြက္ 

ေဒသဆိုင္ရာ အေျခအေနမ်ားအေပၚ လြမ္းျခံဳသံုးသပ္မႈအား ပံ့ပိုးေပးပါသည္။ ယင္းမွာ 

လုပ္ငန္းအား ဆိုးက်ိဳးဘက္သို႕ ဦးတည္မသြားေစရန္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ေသာ အခ်က္ျဖစ္ျပီး 

လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား အား ပဋိပကၡႏွင့္ က်ား-မေရးရာသတိရွိမႈျဖင့္ ေရးဆြဲအေကာင္အထည္ 

ေဖာ္ႏိုင္ေစရန္ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ လူမႈ၀န္းက်င္လုံုျခံဳမႈစနစ္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားသ

ည္ သက္ဆိုင္ရာ ေဒသ၏ အေျခအေနအရပ္ရပ္ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိ၊ မရွိကို ပဋိပကၡပိုင္းျခားေလ့လာျခ

င္းလုပ္ငန္းမွ အၾကံျပဳ ပံ့ပိုးႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈေဖာ္ေဆာင္ျခင္း လုပ္ငန္းသည္ 

ေနရာေဒသတိုင္းအတြက္ သင့္ေတာ္မႈရွိႏိုင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္းသတိျပဳရပါမည္။

ပဋိပကၡအားပိုင္းျခား ေလ့လာျခင္းသည္ အျပန္အလွန္အက်ိဳးျဖစ္ေစသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ 

တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ နယ္ေျမအတြင္း ပဋိပကၡႏွင့္ ပတ္သက္လ်က္ 

ရွိသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားအား သိရွိနားလည္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ စီမံကိန္းစက္၀န္း 

တစ္ေလ်ာက္လံုးအတြက္ အေရးၾကီးလ်က္ရွိပါသည္။ ပဋိပကၡ ပိုင္းျခားေလ့လာမႈသည္ လုပ္ငန္းအစီ 

အစဥ္ေရးဆြဲျခင္းအဆင့္တြင္ သက္ဆုိင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အစျပဳခ်ိတ္ဆက္ရန္ ၀င္ေပါက္ 

(Entgry Points) မ်ားအား လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕မ်ားမွ ဆံုးျဖတ္ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ရန္ 

အၾကံျပဳပံ့ပိုးေပးမည္ျဖစ္ပါသည္ (အခန္း ၄၊ ပိုဒ္ခြဲ ၄.၃ ကိုၾကည့္ပါ)။ လုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ 

ေဖာ္ေဆာင္မႈ အဆင့္တြင္လည္း လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေသာ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ေဒသအေျခအေနႏွင့္ 

ကိုက္ညီမႈရွိေစရန္ ယင္းပဋိပကၡပိုင္းျခားေလ့လာျခင္းမွ လမ္းညႊန္မႈ ျပဳသြားမည္ျဖစ္သည္ (အပိုင္း ၅ 

ကို ၾကည့္ပါ)။ စဥ္ဆက္မပ်က္ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း၊ ဆန္းစစ္အကဲျဖတ္ျခင္းႏွင့္ သင္ယူေလ့လာ 

ျခင္း (MEL) အဆင့္တြင္ ယင္းပဋိပကၡပိုင္းျခားေလ့လာမႈသည္ ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္သြားမည့္ 

အနာဂတ္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားအတြက္ လမ္းညႊန္မႈအားလည္း အၾကံျပဳပံ့ပိုးသြားမည္ျဖစ္သည္။ 

ပဋိပကၡႏွင့္ လံုျခံဳမႈဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ [လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္] အေကာင္ထည္ 

ေဖာ္ေဆာင္ရာမွတစ္ဆင့္ သက္ေရာက္လာႏုိင္မႈမ်ားအား ေလ့လာသိရွိႏုိင္ရန္ အေျခခံက်သည့္ M&E 

မူေဘာင္အတြင္းတြင္ အစဥ္မျပတ္ေစာင့္ၾကည့္မႈျပဳလုပ္မည့္ အဓိကက်သည့္တြန္းအားမ်ားအား 

ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ရန္ ပဋိပကၡပုိင္းျခားေလ့လာျခင္းအား အသံုးျပဳသင့္ပါသည္။ အဆင့္တစ္ဆင့္ခ်င္းစီတြင္ 

လူတုိ႔၏ ေဘးကင္းမႈႏွင့္ လံုျခံဳမႈအေပၚ ပဋိပကၡ၏ သက္ေရာက္မႈ အဘယ္သို႔ရွိေၾကာင္းႏွင့္ 

၃-၁ ပဋိပကၡႏွင့္ 
ေနာက္ခံအေျခအေနတုိ႔အား 

ပုိင္းျခား ေလ့လာျခင္း



၂၀ saferworld အဖြဲ႔ - လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း လက္စြ ဲ

ကာလၾကာျမင့္စြာက သုိ႔မဟုတ္ ရုတ္တရက္ျဖစ္ ေပၚလာေသာ ျပႆနာမ်ားက တိမ္ျမွဳပ္ေနသည့္ 

ျပႆနာပဋိပကၡတြန္းအားမ်ားကုိ ထုိးဆြေပးျခင္းရွိႏုိင္/မရွိႏိုင္ ဆုိသည္တုိ႔ကုိ ပဋိပကၡပုိင္းျခား 

ေလ့လာျခင္းမွတစ္ဆင့္ ေသခ်ာစြာသိရိွႏုိင္ပါသည္။

ပဋိပကၡပုိင္းျခားေလ့လာမႈ ျပဳလုပ္ေသာ နည္းစနစ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိပါသည္။ ယင္းအား 

ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳမီ မိမိတုိ႔၏ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္အတြက္ လုိအပ္မည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအား 

ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေဖာ္ထုတ္ထားရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ ဥပမာ -

 ■ နယ္ေျမေဒသတစ္ခုအတြင္း မူခင္းမ်ားႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို မည္သည့္အရာက ျဖစ္ေစသနည္း။ 

 ■ အေရးပါသည့္ အရင္းအျမစ္မ်ားအား လမ္းလွမ္းမီ သံုးဆြဲႏိုင္မႈသည္ မတူညီသည့္ လူမ်ိဳးစုႏွင့္ 

လူတန္းစားအုပ္စုမ်ားအတြက္ ကြဲျပားမႈရွိပါသလား။

 ■ မိမိေဒသအတြက္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်ျခင္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါ၀င္ႏုိင္ပါသလား။

 ■ မည္သည့္ အဖြဲ႔မ်ားအခ်င္းအခ်င္းအၾကားတြင္ တင္းမာမႈမ်ားျဖစ္ေနပါသလဲ။

 ■ စင္ၿပိဳင္အုပ္စုမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ အေျခခံသေဘာတူညီမႈမ်ားအား ေဆြးေႏြးေဖာ္ထုတ္ 

ႏိုင္ေသာ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ အေျခအေနမ်ားရွိပါသလား။ 

မိမိတို႕လုပ္ငန္းအတြက္  သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား လိုအပ္မႈအေပၚ လုပ္ငန္းေဖာ္ေဆာင္ 

မည့္ အဖြဲ႕သားမ်ားအားလံုးမွ တူညီစြာ သိရွိနားလည္မႈရွိမွသာ မိမိတို႕လိုအပ္ေသာ သတင္းအခ်က္ 

အလက္အလိုက္ သင့္ေတာ္ေသာ အခ်က္အလက္ေကာက္ယူမႈ နည္းလမ္းမ်ားအား ေရြးခ်ယ္အသံုးျပဳ 

ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ပံုမွန္အားျဖင့္္ ပဋိပကၡ ပုိင္းျခားေလ့လာျခင္းတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား 

ပါ၀င္ပါသည္ -

 ■ အေျခအေန အေပၚပုိင္းျခားေလ့လာမႈ- Situation Analysis (လံုျခံဳမႈဆုိင္ရာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား 

ျဖစ္ေစသည့္ က်ား-မ ေရးရာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အျခားလူမႈေရးမညီမွ်မႈမ်ားအပါအ၀င္ 

သမုိင္းေနာက္ခံ၊ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ လံုျခံဳမႈ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ လူမႈပထ၀ီႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ 

ဆုိင္ရာအေၾကာင္းအရင္းတုိ႔ ပါ၀င္သည့္ ပဋိပကၡဆုိင္ရာ အေျခအေနအရပ္ရပ္အား ျခံဳငံုေလ့လာမႈ)

 ■ က်ိဳးေၾကာင္းဆက္ႏြယ္မႈအေပၚပုိင္းျခားေလ့လာမႈ - Causal Analysis (ပဋိပကၡအား ျဖစ္ေစရန္ 

တြန္းအားေပေသာ သုိ႔မဟုတ္ တြန္းအားျဖစ္ရန္ အလားအလာရွိသည့္ အေျခအေနမ်ားအား သတ္မွတ္ 

ေဖာ္ထုတ္ျခင္း  - ၄င္းတို႕အား အေျခအေန တစ္ရပ္၏ အေၾကာင္းရင္းခံမ်ား၊ ၾကားခံအေၾကာင္းရင္းမ်ား၊ 

ႏွင့္ အေျခအေနတစ္ရပ္ ျဖစ္ေပၚေစရန္ အစပ်ိဳးေပးေသာ ေမာင္းခလုတ္ မ်ားအျဖစ္ အမ်ိဳးအစားခြဲျပီး 

ေလ့လာေလ့ရွိရာ အဓိကအားျဖင့္ ခ်က္ခ်င္းသိျမင္ႏိုင္ျပီး သိသာထင္ရွားလြန္းေသာ 

အေၾကာင္းရင္းခံမ်ားထက္ ပိုမိုနက္ရိႈင္းေသာ အေၾကာင္းရင္းခံမ်ားကို သိရိွႏိုင္ရန္ ပိုင္းျခားေလ့လာ 

မႈအား ေသခ်ာစြာလုပ္ေဆာင္ရပါမည္။)

 ■ ပါ၀င္ပတ္သက္သူတို႔ (သုိ႔မဟုတ္) ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္သူတုိ႔ အေပၚပုိင္းျခားေလ့လာမႈ Stakeholder 

or Actor Analysis - (ပဋိပကၡတြင္းပါ၀င္ပတ္သက္သူ သုိ႔မဟုတ္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈခံရသူမ်ား၏ 

အက်ိဳးစီးပြားမ်ား၊ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ား၊ ရပ္တည္မႈမ်ား၊ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႕အၾကား 

ဆက္ဆံေရးမ်ားအား ပုိင္းျခားေလ့လာျခင္း - ယင္းသို႕ပိုင္းျခားေလ့လာမႈသည္ အေရးၾကီးေသာ 

လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ျပီး ၄င္းမွ ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လံုျခံဳမႈတုိ႔အတြက္ အေရးပါ  လြမ္းမိုးမႈျပဳႏိုင္ဆံုးေသာ 

လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သူမ်ား၊ မည္သုိ႔ေသာ ဆက္ဆံေရးတုိ႔အား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္လုိအပ္သည္ 

ႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းမႈႏွင့္ လံုျခံဳမႈတို႕အား ျမင့္တင္ေပးႏိုင္ေသာ လူမႈအသိုင္းအ၀ုိင္းအတြင္း ရွိၿပီးသား 

စြမ္းရည္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္သြားႏိုင္ရန္ အတြက္ျဖစ္ပါသည္။)

 ■ ပဋိပကၡ၏အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားအေပၚ ပုိင္းျခားေလ့လာျခင္း - Conflict Dynamics Analysis 

(အေျပာင္းအလဲအတြက္ တြန္းအားမ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈအတြက္ အလားအလာ 
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 18  Adapted from UnPbSO www.unpbf.org/wp-content/uploads/PBF-Note-on-conflict-analysis-FINAL.pdf
 19  Saferworld, Conflict Analysis chapter in Conflict Sensitive Approaches to Development, Humanitarian Assistance and 

Peacebuilding www.saferworld.org.uk/downloads/pubdocs/chapter_2__266.pdf

ရွိေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းပံုမ်ားအား ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ျခင္းတို႕အပါအ၀င္ ေနာက္ခံ 

အေျခအေနအရပ္ရပ္၊ က်ိဳးေၾကာင္း ဆက္ႏြယ္မႈပိုင္းျခားေလ့လာျခင္း ႏွင့္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား 

အၾကားရွိ အျပန္အလွန္ အက်ိဳးသက္ေရာက္ပံုမ်ား အေပၚ ပိုင္းျခားေလ့လာျခင္း - အက်ိဳးသက္ေရာက္ 

မႈမ်ား အဆင့္ဆင့္ေျပာင္းလဲလာႏိုင္မႈႏွင့္ မည္သို႔ေသာ အေရးေပၚ အစီအစဥ္မ်ားအား ေရးဆြဲထားရွိ 

ရမည္တို႕ကို ပံ့ပိုးႏိုင္ရန္ အနာဂတ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားအား ေျမပံုေရးဆြဲျခင္းမ်ား ပါ၀င္ေလ့ရွိပါသည္။)18

 ■ လံုျခံဳမႈဆုိင္ရာဖြဲ႔စည္းပံုမ်ား - Security Structures (လက္ရွိတြင္ ဘယ္သူ/ဘယ္ဖြဲ႕စည္းပံုမ်ားမွ 

လံုျခံဳမႈအား ပ့ံပိုးေပးသလဲ၊ ဘယ္လိုပံုစံနဲ႕လဲ - အဓိက အဆံုးအျဖတ္ေပးသူမ်ားက ဘယ္သူေတြလဲ။ 

လံုျခံဳမႈအား လူတုိင္းညီမွ်စြာ လက္လွမ္းမွီျခင္းရွိပါသလား၊ ဘာေၾကာင့္လဲ၊ ဘာ့ေၾကာင့္ လက္လွမ္းမွီမႈ 

မရွိတာလဲ၊ လံုျခံဳမႈႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး လူေတြရဲ႕အဓိကပူပန္မႈမ်ားက ဘာေတြလဲ။ ယင္းပူပန္မႈမ်ားအား 

လက္ရွိလံုျခံဳမႈပံ့ပိုးေပးျခင္းမ်ားက ျဖည့္ဆည္းႏိုင္မႈရွိပါသလား။ [လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္] က 

သင့္ေတာ္ေသာ နည္းလမ္း ျဖစ္ပါသလား။)      

 

(ပံု-၂) ပဋိပကၡ ပုိင္းျခားေလ့လာျခင္းအား အဆင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျပီး (ဥပမာ- 

ေအာက္ေျခ နယ္ေျမ၊ အမ်ိဳးသားအဆင့္ခြဲအဆင့္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ အစရွိသျဖင့္)၊ ၄င္းအဆင့္မ်ား 

အၾကား ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားရွာေဖြျခင္း

စာအုပ္စာတမ္းမ်ားအေပၚ သံုးသပ္မႈမ်ား၊ ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္းမ်ား၊ ဦးတည္အုပ္စုအလိုက္ 

ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္းမ်ားႏွင့္ အကဲခတ္ ေလ့လာမႈမ်ားႏွင့္ ပံုၾကမ္းေရးဆြဲျခင္းစသည့္ 

နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုအား အခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္းရန္ႏွင့္ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအား တုိင္းတာသက္မွတ္ရန္ 

အသံုးျပဳႏုိင္ပါသည္။ ယင္းသုိ႔ျပဳလုပ္ျခင္း တုိ႔အတြက္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း 

လုပ္ငန္းပုိင္းဆုိင္ရာ သုိ႔မဟုတ္ မူ၀ါဒပုိင္းဆုိင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား မခ်မွတ္ခင္အခ်ိန္တြင္ 

ယင္းတုိ႔ကို ဦးစားေပးအျဖစ္ သတ္မွတ္လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ပဋိပကၡ၏ 

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ျပည့္၀စြာ နားလည္သိရွိထားျခင္းအားျဖင့္ [လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္] 

အား မည္သည့္ေနရာတြင္ ေဖာ္ေဆာင္ရမည္ကို ေကာင္းစြာဆံုးျဖတ္ႏုိင္ေစမည္ျဖစ္ကာ ရပ္ရြာ၏ 

အမွန္တကယ္လုိအပ္ခ်က္မ်ားအား ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္မည့္ တာ၀န္သိေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ 

လမ္းညႊန္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ ပိုိမိုအေသးစိတ္ေသာ ပိုင္းျခားေလ့လာမႈမ်ားမွ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္္ ဆိုင္ရာ 

ေျပာင္းလဲမႈသီအိုရီ အယူအဆမ်ားအား ပို၍ေကာင္းစြာခ်မွတ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤအေၾကာင္း 

အရာအားထပ္ဆင့္သိရွိလုိပါက ပဋိပကၡဆုိင္ရာသတိရွိမႈ စာစဥ္တြဲမွ ပဋိပကၡပုိင္းျခားေလ့လာျခင္း 

လမ္းညႊန္စာေစာင္တြင္ ဆက္လက္ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။19
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ပဋိပကၡပုိင္းျခားေလ့လာျခင္းဆိုင္ရာ နမူနာနည္းစနစ္မ်ား (Methods)ႏွင့္ ကိရိယာမ်ား (Tools)

ေအာက္ပါတုိ႔မွာ နည္းလမ္းအားလံုးျဖစ္သည္ဟု မဆုိလုိပဲ အခ်ိဳ႕ေသာ အႀကံျပဳနည္းစနစ္မ်ားႏွင့္ ကိရိယာမ်ားအား ေဖာ္ျပထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

နည္းစနစ္မ်ား (Methods)

အလြတ္သေဘာ/အဓိကသတင္းရွင္ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးျခင္း (Semi-
Structured/Key Informant Interviews-KII) - သက္ဆိုင္ရာ ရပ္ရြာ 
အတြင္းရွိ လံုျခံဳမႈေရးရာကိစၥမ်ားအေၾကာင္း ေသခ်ာစြာသိရွိသည့္ 
အဓိက လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားႏွင့္ နက္နက္ရႈိင္းရိႈင္းႏွင့္ ပြင့္လင္းစြာ 
ျဖင့္္ ေမးျမန္းသည့္ အေရးအေသြးပုိင္းဆုိင္ရာ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း 
ျဖစ္ပါသည္။ သက္ဆိုင္ရာ လံုျခံဳမႈေရးရာ  ျပႆနာမ်ားအေပၚ တိက်စြာ 
သိရွိမႈႏွင့္ နားလည္မႈရွိေသာ အဆိုပါ ေဒသခံ သိကၽြမ္းသူမ်ားသည္္ 
လံုျခံဳမႈဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ား၏ သေဘာသဘာ၀ အေပၚ သံုးသပ္နားလည္ 
ႏိုင္စြမ္းႏွင့္  ေျဖရွင္းရန္ နည္းလမ္းမ်ားအား အၾကံျပဳေပးႏုိင္ပါသည္။ 

စာအုပ္စာတမ္းမ်ားအေပၚ သံုးသပ္ေလ့လာမႈျပဳျခင္း (Literature 
reviews) - ယခုလုပ္ငန္းအား ပုိင္ျခားေလ့လာျခင္းအဆင့္တြင္ 
လုပ္ေဆာင္ျခင္းမရွိပဲ ေက်ာ္သြားေလ့ရွိပါသည္။ စာအုပ္စာတမ္းမ်ား၊ 
သတင္းစာမ်ား၊ ရဲအဖြဲ႔အစီရင္ခံစာမ်ား၊ NGO/Think-tank အဖြဲ႕မ်ား၏ 
အစီရင္ခံခ်က္မ်ားႏွင့္ ပညာေရးစာေဆာင္မ်ားအား ေလ့လာျခင္းသည္ 
ပဋိပကၡႏွင့္ မလံုျခံဳမႈတို႔အား ျဖစ္ေစသည့္ သမိုင္းေနာက္ခံ၊ ဆက္ႏြယ္မႈ 
မ်ားႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းပံုဆုိင္ရာ တြန္းအားမ်ားကို လြယ္ကူစြာ သိျမင္ နားလည္ 
ေစပါသည္။ ယခုေလ့လာမႈအား ေကာင္းစြာျပဳလုပ္ပါက အျခားေသာ 
လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ထပ္တူၾကျခင္း အျဖစ္္မွေရွာင္ရွားႏိုင္ျပီး ေနာက္ခံ 
အေျခအေန တစ္ခုခ်င္းစီႏွင့္ ဆက္စပ္မႈရွိေသာ ပဋိပကၡဆိုင္ရာ အဓိက 
တြန္းအားမ်ားအား ရွာေဖြႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ကြင္းဆင္းသုေသသန 
မျပဳလုပ္မီ စာအုပ္စာတမ္းသံုးသပ္ ေလ့လာမႈျပဳျခင္းသည္ ေတြ႔ရွိခ်က္ 
မ်ား၏ အရည္အေသြးႏွင့္ နက္နဲမႈတုိ႔အား သိသာထင္ရွားစြာ တုိးပြားေစ 
ပါသည္။

ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ ဦးတည္အုပ္စုအလိုက္ ေဆြးေႏြးျခင္း 
(Surveys and Focus Group) - ပဋိပကၡႏွင့္ လံုျခံဳမႈဆိုင္ရာ အေျခအေန 
အက်ဥ္းအား စံုလင္စြာပါ၀င္ေစရန္ပံ့ပိုးေသာ လူအဖြဲ႔အစည္း တစ္ရပ္လံုး 
အား မွ်တစြာ ကိုုယ္စားျပဳပံုေဆာင္သည့္ အျမင္မ်ားအား စုေဆာင္းရာတြင္ 
ယင္းတုိ႔က အကူညီျဖစ္ေစပါသည္။ မလံုျခံဳမႈ အေၾကာင္းေျပာဆုိ 
ျခင္းသည္ စိတ္ခံစားမႈပါသည့္ အေတြ႔အၾကံဳ ျဖစ္ႏုိင္ကာ ပဋိပကၡ 
သတိရွိမႈအေၾကာင္း ေျပာဆုိျခင္းက ပဓာနျဖစ္ နုိင္ပါသည္။ လူအုပ္စုမ်ား 
သည္ အခက္အခဲမ်ားအေပၚ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း တုိက္ရိုက္ ေဆြးေႏြးရန္ 
မျဖစ္ႏုိင္သည့္ အေျခအေနေနာက္ခံမ်ိဳး ရွိေသာအခါ ပါ၀င္ တက္ေရာက္ 
သူမ်ားမွ သက္ဆိုင္ရာ ေခါင္းစဥ္အေပၚတြင္ ပြင့္လင္းစြာႏွင့္ သက္ေတာင့္ 
သက္သာေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္ ဦးတည္အုပ္စုအလိုက္ ေဆြးေႏြးျခင္းတြင္ 
အမ်ိဳးစားတူလူစုမ်ားအား ထည့္သြင္း ပါ၀င္ေစသင့္ပါသည္။ ထိလြယ္ 
ရွလြယ္ ျဖစ္မႈ အလြန္ျမင့္မားေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ တစ္ဦးခ်င္းစီ 
ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္းမ်ားက ပိုမိုနက္ရိႈင္းၿပီး ယံုၾကည္အားထားရသည့္ 
ထိုးထြင္းသိျမင္မႈမ်ား ရရွိႏုိင္ေစပါသည္။ 

ကိရိယာမ်ား (Tools)

 ျပႆနာ/ေျဖရွင္းနည္း သစ္ပင္ (Problem/solution trees) - 

ျပႆနာသစ္ပင္ (ေျဖရွင္းနည္းျပသစ္ပင္) ပိုင္းျခားေလ့လာမႈသည္ 

မလံုျခံဳမႈ၏ ေနာက္ကြယ္ရွိ အေၾကာင္း တရားမ်ား ႏွင့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္ 

မႈမ်ားအား ပံုေဖာ္ေပးပါသည္။ ယင္းသည္ ျပႆနာ၏ အရင္းအျမစ္ႏွင့္ 

အနီးစပ္ဆံုးေသာ အေၾကာင္းရင္းခံမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ျခင္းမွ ျပႆနာ 

၏ အေၾကာင္းတရားႏွင့္ ဦးစားေပးရမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားအား 

နားလည္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ အေလးေပးလုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ 

ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအား သိရွိႏိုင္ရန္ ကူညီေပးပါသည္။ ျပႆနာျပ 

သစ္ပင္ျဖင့္ ပိုင္းျခားေလ့လာမႈတြင္ လုံျခံဳမႈဆုိင္ရာ ကိစၥမ်ားအား 

အခ်င္းခ်င္း လြတ္လပ္စြာ ေ၀မွ်ေဆြးေႏြးႏုိင္ရန္ လူအေရအတြက္ 

နည္းနည္းသာ  ပါ၀င္ေသာ ဦးတည္အုပ္စုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသည္ 

အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ပါသည္ (ပံု-၃ အား ဥပမာအျဖစ္ ၾကည့္ ပါ)။

သက္ေရာက္မႈအားမ်ားကုိ ပုိင္းျခားေလ့လာျခင္း (Force Field 

Analysis) - အဆုိျပဳထားသည့္ အေျပာင္းအလဲအတြက္ ဆန္႕က်င္ေသာ 

အားမ်ားအပါအ၀င္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ သက္ေရာက္မႈအားမ်ားကုိ စာရင္း 

ျပဳစုျခင္း၊ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ႏွင့္ အကဲျဖတ္သံုး သပ္မႈျပဳလုပ္ျခင္းတုိ႔အတြက္ 

အကူအညီျဖစ္ေစသည့္ နည္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ သက္ေရာက္မႈအား 

မ်ားကို ပိုင္းျခားေလ့လာျခင္းမွ တစ္ဆင့္ အေျပာင္းအလဲအေပၚ 

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ျဖစ္ေစသည့္ အားမ်ားကုိ ပိုင္းျခားေလ့လာျခင္းႏွင့္ 

အဆိုး၊ အေကာင္းျဖစ္ႏိုင္ေခ်မ်ားအား ခိ်န္ဆျခင္းအားျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ 

အေျခအေနႏွင့္ ဆက္စပ္မႈမ်ားအား ပိုမိုရွင္းလင္းစြာ ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ရန္ 

ကူညီေပးပါသည္။ ထို႕အျပင္ ဆန္႔က်င္ဘက္အားမ်ား၏ သက္ေရာက္မႈ 

ကို ေလ်ာ့ခ်၍ ပံ့ပိုးကူညီမႈျဖစ္ေစသည့္ အားမ်ားအေပၚ အားျဖည့္ေပးရန္  

နည္းလမ္းမ်ားကို ေရးဆြဲႏုိင္ရန္လည္း ကူညီေပးပါသည္။ အေျပာင္း 

အလဲအား ရရွိေစရန္ ကူညီေသာ သက္ေရာက္မႈအားမ်ားကုိ 

‘ေမာင္းႏွင္အားမ်ား’ ဟုေခၚပါသည္။ အေျပာင္းအလဲအား ဆန္႕က်င္မႈ 

ျဖစ္ေစေသာ သက္ေရာက္မႈအားမ်ားကို ‘ခ်ဳပ္ထိန္းအားမ်ား’ ဟု 

ေခၚပါသည္။ 

လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္သူ၊ ျပႆနာႏွင့္ ပထ၀ီအေနအထားျပ ေျမပံ ု

ေရးဆြဲျခင္း - ‘ပံုၾကမ္းဆြဲျခင္း’ သည္ လုပ္ငန္းအစီစဥ္ေနာက္ခံ အ 

ေျခအေနတြင္ရွိေသာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအၾကားရွိ ဆက္ 

ဆံေရးမ်ား (သုိ႔) အခက္ခဲျပႆနာတစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ဆက္ႏြယ္မႈ တုိ႔ကုိ 

မ်က္စိျဖင့္ျမင္ေတြ႔ႏုိင္ေစသည့္ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ရပ္ရြာ၏ 

ေျမပံုအား လုံျခံဳမႈဆိုင္ရာ အႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ စြမ္းရည္ အင္အားမ်ားရွိပံုအား 

မီးေမာင္းထုိးျပရန္ [လူမႈ၀န္းက်င္ လံုျခံဳမႈစနစ္]အား ေဆာင္ရြက္သူမ်ားက 

တစ္ခါတစ္ရံေရးဆြဲၾကပါသည္။ မလံုျခံဳမႈ၏ ပင္ရင္းရွိ လက္ရွိဖြဲ႔စည္းမႈ၊ 

အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ေနၾကသူမ်ားအေပၚတြင္ 

တူညီသည့္နားလည္ သိရွိမႈ ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ လူအုပ္စုတစ္စုက 

ျပဳလုပ္ရာတြင္ အကူအညီျဖစ္ေစရန္ ပံုၾကမ္းေရးဆြဲျခင္းက အသံုး၀င္ 

ပါသည္။ ယခုအစီအစဥ္ေရးဆြဲ သည့္အဆင့္တြင္ [လူမႈ၀န္းက်င္ 

လံုျခံဳမႈစနစ္] အစီအစဥ္စတင္လုပ္ ေဆာင္ရမည့္အခ်က္မ်ားကုိ 

ရွင္းလင္းေစႏုိင္ၿပီး အစီအစဥ္အတြင္း မည္သူတုိ႔က ပါ၀င္ရန္ 

အသင့္ေတာ္ဆံုးျဖစ္သည္ ဆုိသည့္ အၾကံဥာဏ္ကိုေပးပါသည္။ 



saferworld အဖြဲ႔ - လူမႈ၀န္းက်င္လုံျခံဳမႈ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း လက္စြ ဲ  ၂၃ 

ပံု-၃။ FIQ၊ Kosovo က ထုတ္ထားသည့္ ျပႆနာႏွင့္ ေျဖရွင္းနည္းသစ္ပင္ နမူနာ20

Saferworld အဖြဲ႔၏ [လူမႈ၀န္းက်င္လုံျခံဳမႈစနစ္]အား ခ်ဥ္းကပ္ပံုက ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္း 

အစီအစဥ္မ်ား တစ္ေလ်ာက္ အသံုးျပဳလ်က္ရွိသည့္ အားလံုးလႊမ္းျခံဳသည့္ ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ 

သီအိုရီအေပၚ အေျခခံထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္ -

ေဒသႏၱရအဆင့္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္မ်ားတြင္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ လုံျခံဳေရးေဆာင္ရြက္ေပး

သူမ်ားအၾကား ယုံၾကည္မႈ၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္မႈတုိ႔ တည္ေဆာက္ရန္ 

အေျခအေနႏွင့္ကုိက္ညီသည့္ [လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္] နည္းလမ္းမ်ားအား အသံုးျပဳပါက 

လူသားလံုျခံဳမႈ၊ တရားေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဆုိင္ရာတုိ႔ အား ေဆာင္ရြက္ျဖည့္ဆည္းေပးမႈ အေပၚတြင္ ပိုမို၍ 

လက္လွမ္းမွီအသံုးျပဳႏုိင္လာၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။ မလံုျခံဳမႈႏွင့္ မတရားမႈတို႔ ျမစ္ဖ်ားခံေလ့ရွိသည့္ 

ဇစ္ျမစ္မ်ားအား ရပ္ရြာမ်ားကသတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ကာ ေဒသႏၱရႏွင့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ 

လံုျခံဳမႈဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္ေပးသူမ်ားႏွင့္ အတူ ယွဥ္တြဲ၍ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္စလံုးမွ လုိအပ္ၾကသည့္ 

အရာမ်ား၊ အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ အံအ၀င္ဆံုးျဖစ္မည့္ တုံ႔ျပန္ေျဖရွင္းျခင္းမ်ားအား စီစဥ္ႏုိင္ခြင့္အား 

[လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္] လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားက ေပးအပ္ႏုိင္သည့္အတြက္ျဖစ္ပါသည္။ 

ထုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ ပုိမိုေဘးကင္းၿပီး ပုိမိုတရားမွ်တမႈရွိေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးရန္အလားအလာေကာင္းသည့္ 

လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ အကူအညီ ျဖစ္ေစပါသည္။ 

ယခုသီအိုရီေနာက္ကြယ္တြင္ [လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္] လုပ္ငန္းအစီစဥ္တစ္ခုခ်င္းစီသည္ 

ယင္းတုိ႔ ကိုယ္ပုိင္ျဖစ္သည့္ အေျပာင္းအလဲအတြက္ သီအိုရီကုိသီးသန္႔ ထားရွိၾကပါသည္။ 

၃-၂ စီမံကိန္း               
အတြင္းႏိုင္ႏွင္းေသာ 

အေျပာင္းအလဲ အတြက္ 
သီအိုရီ အယူအဆမ်ား 

ျပဳစုျခင္း  
(Theories of Change)

 20  The Forum for Civic Initiatives (FIQ) is a non-governmental organisation with a focus on the rule of law that works to increase 
citizen participation in decision-making processes for a peaceful and developed Balkans.

ရႈပ္ေထြးၿပီး 
ရွင္းလင္းသည့္ဦး 

တည္ခ်က္မရွိ

အစုိရ၊ လူထု ႏွင့္ NGO 
တုိ႔၏ လႈပ္ရွားမႈနည္းပါး

သတင္းမီဒီယာတြင္ 
ေဖာ္ျပမႈနည္းပါး

ေသနတ္ႏွင့္ 
ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္း ႏွင့္ 
ႏုိင္ငံသားတုိ႔ မလံုျခံဳမႈ

က်န္းမာေရး 
ေစာင္႔ေရွာက္မႈစရိတ္မ်ားႏွင့္ 

အျခားေသာ လူထု 
ကုန္က်စရိတ္မ်ား

ျပည္သူ႔အတြက္ 
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ နည္းပါး

တရားမ၀င္ 
လက္နက္ငယ္ကုိင္ 
ေဆာင္မႈ မ်ားျပား

သတင္းမီဒီယာ ပြဲမ်ား ႏွင့္ 
စားပြဲ၀ိုင္း ေဆြးေႏြးမႈမ်ား

ျပည္သူလူထု ပညာေရး
ဥပေဒျပဳေရး 

စည္းရံုးလႈံ႔ေဆာ္မႈ
ယံုၾကည္မႈ 

တည္ေဆာက္ျခင္း

ျပႆနာမ်ားအား 
ပံုျဖင့္ေဖာ္ျပႏုိင္ရန္ 

ဆာေဗးစစ္တမ္းမ်ား 
ေကာက္ျခင္း

ပြင္႔လင္းျမင္သာမႈကုိ 
အားေပးရန္ ျပည္သူလူထု 

အတြက္ သတင္း

သတင္းသမားမ်ား အား 
သင္တန္း ေပးျခင္း

ကုလသမဂၢႏွင့္ 
ေဒသခံအစုိးရတုိ႔၏ တာ၀န္မ်ား 

မရွင္းလင္း
အျခားဦးစားေပး ကိစၥမ်ား မ်ားျပား 

ဥပေဒျပဳေရး ႏွင့္၊ (သုိ႔မဟုတ္) 
အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ 

လံုေလာက္မႈမရွိ

မလံုျခံဳမႈျဖစ္ျခင္း 
ႏွင့္ ျပည္သူတုိ႔ႏွင့္ 

ဌာနဆုိင္ရာတုိ႔အၾကား 
ယံုၾကည္မႈနည္းပါး

လက္နက္မ်ားအေရး ကုိ 
တစ္သီးပုဂၢလ ကိစၥအျဖစ္ ႐ႈျမင္

အထူးကၽြမ္းက်င္ 
သတင္းသမားမ်ား နည္းပါး

ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ 
ဥပေဒေရးရာႏွင့္ နယ္စပ္ေဒသ 

ထိန္းခ်ဳပ္မႈ

ျပႆနာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 
ျပည္သူႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား 

ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္း

ပုိမိုေကာင္းမြန္သည့္အရည္ 
အေသြးရွိ့္ သတင္းအခ်က္          

အလက္ႏွင့္ သတင္းေဖာ္ျပမႈ

တုိးတက္လာေသာ 
ေသနတ္လုိင္စင္ထုတ္ေပးျခင္း 

စနစ္ႏွင့္ လုိင္စင္မ်ားမ်ား 
ထုတ္ေပးျခင္း

ေသနတ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 
မႈခင္းႏွင့္ မေတာ္တဆမႈမ်ား 

က်ဆင္း

က်မ္းမာေရး၊ တရား ေရး 
စသည္တုိ႔အေပၚ တြင္ 

သံုးသည့္ အရင္းအျမစ္မ်ားအား 
ျပန္လည္သတ္မွွတ္

ျပႆနာ - လက္နက္ငယ္မ်ားသည္ လူထု၏ အေရးကိစၥမဟုတ္ဟု ယူဆေနၾကျခင္း

ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ - လက္နက္ငယ္မ်ားအေရးကုိ ျပည္သူလူထုအေရးကိစၥအျဖစ္သတ္မွတ္ရန္ 

ေျဖရွင္းနည္းျပသစ္ပင္



၂၄ saferworld အဖြဲ႔ - လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း လက္စြ ဲ

 21  This paper has links to a number of resources discussing best practices behind theories of change: www.lse.ac.uk/  
internationalDevelopment/research/JSRP/downloads/JSRP1.SteinValtersPn.pdf CDA/DFID: Practical Approaches to Theories of  
Change in conflict, security and justice programming: www.cdacollaborative.org/publications/reflecting-on-peace-practice/
rpp-guidance-materials/practicalapproaches-to-theories-of-change-in-conflict,-security-and-justice-programmes-part-i/

  အေျပာင္းအလဲအတြက္ သီအိုရီတစ္ခုအား ဖန္တီးပံု (Theory of Change)

အေျပာင္းအလ ဲသီအိရုမီ်ား ဆိသုညမ္ွာ စစီဥမ္ႈျပဳထားသည့ ္လပုင္န္းေဆာငရ္ြကခ္်ကမ္်ားအား 

အက်ဥ္းခ်ဳံးေဖာ္ျပေပးကာ ရလဒ္အေနျဖင့္ရရွိရမည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ားႏွင့္ အဘယ္ေၾကာင့္ 

ျဖစ္သည္ကို ပံုေဖာ္ေပးထားသည့္ တုိတုတ္သည့္ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။ အေျပာင္း 

အလဲသီအိုရီအား ျပဳစုေရးဆြဲျခင္းက လုပ္ငန္းအစီအစဥ္အား ပံုစံျပဳသူမ်ားကုိ ၎တုိ႔၏ 

လုပ္ငန္းရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ ေနာက္ခံအေၾကာင္းရင္းအား ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျဖစ္ေစရန္ 

စမ္းသပ္စိန္ေခၚမႈေပးပါသည္။ မည္သည့္အရာသည္ ေဆာင္ရြက္၍ျဖစ္ႏိုင္သည္၊ အဘယ္သုိ႔ 

ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္ဆုိသည့္ အေရးႀကီးသည္ စဥ္းစားေတြးေခၚမႈအား ေစ့ေဆာ္ေပးပါသည္။ 

ပံုစံျပဳၿပီးသြားလ်င္ လက္ေတြ႔တြင္ ရပ္တည္ႏုိင္ျခင္းရွိမရွိ သီအိုရီအား အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် 

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာၿပီး အကဲျဖတ္သံုးသပ္ မႈျပဳႏုိင္ပါသည္။ Saferworld အဖြဲ႔က ယခုပံုစံခြက္ကုိ 

မိမိတုိ႔ကုိယ္ပုိင္ အေျပာင္းလဲအတြက္ သီအိုရီအား ေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ အသံုးျပဳပါသည္ -

အကယ္၍…ျဖစ္လွ်င္ (ယခုကဲ့သုိ႔ေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ အမ်ိဳးအစားမ်ားအား ျပဳလုပ္သည္)

ထိုသုိ႔ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္…(ယခုကဲ့သုိ႔ေသာ အေျပာင္းအလဲ အမ်ိဳးအစားမ်ားအား ေတြ႔ျမင္ရမည္)

ထုိ႔သုိ႔ျဖစ္ရသည္မွာ…ေၾကာင့္ (သင္လုိလားေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ားဆီသုိ႔ 

ယခုကဲ႔သုိ႔ေသာ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအားျဖင့္ ရရွိသြားရျခင္း၏ အေၾကာင္းအရင္း(မ်ား)မွာ)

စီမံကိန္းအေသးစားမ်ားႏွင့္ ႀကီးမားေသာ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားတြင္ အေျပာင္း 

အလဲအတြက္ သီအိုရီမ်ား၊ ရွိေနနုိင္ၿပီး၊ သာမန္အေျပာင္းအလဲႏွင့္ ႀကီးမားေသာအေျပာင္းအလဲ 

ႏွစ္မ်ိဳးလံုးရရွိရန္ နည္းလမ္းေဆာင္တာမ်ားအား အမိအရရယူကာ ေဖာ္ျပပါတူညီေသာ 

ပံုေသနည္းလမ္းျဖင့္ ျပဳျပင္မြန္းမံမႈျပဳလုပ္ႏုိင္ပါသည္။ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ၎တုိ႔လုပ္ေဆာင္ 

ရန္စီစဥ္ထားမႈႏွင့္ ၎တုိ႔၏ က်ယ္ျပန္႔သည့္ ပန္းတုိင္မ်ား၊ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ မည္သုိ႔ 

ခ်ိတ္ဆက္ထားသည္ကုိ ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပရန္ လြယ္ကူစြာရရွိႏုိင္ေသာ အစီရင္ခံခ်က္မ်ား ေရးသား 

ေဖာ္ထုတ္ျခင္းတြင္ အေျပာင္းအလဲ သီအိုရီမ်ားအား နည္းလမ္းတစ္ခုအေနအျဖစ္ အမ်ားအားျဖင့္    

အသံုးျပဳပါသည္။

အဆိုပါ သီအိုရီမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡပုိင္းျခားေလ့လာျခင္းတုိ႔ကိုဆက္စပ္ေပးရန္ အေရးႀကီး 

ပါသည္ -

[လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္] လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားအတြက္ အေျပာင္းအလဲသီအိုရီမ်ားသည္  

ပဋိပကၡႏွင့္ လုံျခံဳမႈဆုိင္ရာ ေမာင္းႏွင္အားမ်ားအေပၚတြင္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္တစ္ခုက 

ရပ္ရြာအသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ား၏ ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္အညီ မည္သုိ႔ လက္ေတြ႔က်က် 

တံု႔ျပန္ ႏုိင္ေၾကာင္းအား ရွင္းလင္းတိက်စြာ ေဖာ္ျပထား သင့္ပါသည္။ ပဋိပကၡအား 

ပုိင္းျခားေလ့လာျခင္းမွတစ္ဆင့္ သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ထားသည့္ အေရးႀကီးဦးစားေပးမ်ား အေပၚ 

တြင္ မဟုတ္ပဲ ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ထားသည့္ အစပထမပုိင္းတြင္ ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ဦးတည္ထား 

ေသာလုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား အစုလိုက္အတြက္ အေျပာင္းအလဲ သီအိုရီမ်ားသည္ ထိေရာက္ေသာ 

[လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္] လုပ္ငန္းအစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္လာရန္ အသံုး၀င္ႏုိင္မည့္အေျခခံအုတ္ျမစ္

အား ေပးအပ္ ႏုိင္ရန္မျဖစ္ႏုိင္ေပ။ 

Saferworld အဖြဲ႔၏ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားမွ ထုတ္ယူထားသည့္ အေျပာင္းအလဲ 

သီအိုရီဆုိင္ရာ ထိန္းတန္းဥပမာအခ်ိဳ႕အား ဇယားကြက္အတြင္းေတြ႔ျမင္ႏုိင္ၿပီး ပံုေသနည္း 

ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ သီအိုရီမ်ားအားအသံုးျပဳပံုႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ထပ္ဆင့္ဖတ္ရႈႏိုင္စရာမ်ားအား ေအာက္ 

ေျခမွတ္ခ်က္မ်ားတြင္ေတြ႔ရွိႏုိင္ပါသည္။21



saferworld အဖြဲ႔ - လူမႈ၀န္းက်င္လုံျခံဳမႈ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း လက္စြ ဲ ၂၅ 

အကယ္၍… (If)

ရပ္ရြာက ၎တုိ႔၏ လံုျခံဳမႈဆုိင္ရာ စုိးရိမ္မႈ 

မ်ားကုိ ေ၀မွ်ရန္ႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ား ပိုမိုလို 

အပ္သည့္ေနရာမ်ား ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ ရန္ 

ရပ္ရြာႏွင့္ ရဲမ်ားအၾကား ေဆြးေႏြးမႈေျပာ ဆိုမႈ 

မ်ားျပဳလုပ္ရန္ [လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္] 

အစည္းအေ၀းမ်ားကုိ အသံုးျပဳလ်င္…

ရပ္ရြာပုိင္ CSWG အဖြဲ႔မ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ 

မ်ားအား တည္ေထာင္ေပးရာတြင္ အစုိးရအာ 

ဏာပိုင္မ်ား အထူးသျဖင့္ လံုျခံဳမႈဆိုင္ရာ 

ဌာနမ်ား ႏွင့္ မိတ္ဖက္ပူးေပါင္းကာ 

လံုျခံဳမႈဆုိင္ရာ အခက္အခဲျပႆနာမ်ားကို 

ေဖာ္ထုတ္၍ ေျဖ ရွင္းေဆာင္ရြက္လ်င္

မိမိတုိ႔ရပ္ရြာတြင္း က်ား-မ အ ေျခခံ၍ ျဖစ္သည့္ 

အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား မ်ားျပားလာမႈမ်ားအား 

လူတုိ႔အား အသိပညာေပးရန္ မိမိတုိ႔သည္ 

ရဲမ်ား၊ ေဒသႏၱရ အာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ အတူ 

အလုပ္လုပ္ကိုင္လ်င္…

မည္ျဖစ္သည္ (Then)

ရပ္ရြာအတြင္း မလံုျခံဳမႈ 

ေလ်ာ့နည္းသြားမည္…  

 

 

 

လူထုအတြင္ ေဘးကင္းမႈတုိးပြား 

လာျခင္းကုိ ေတြ႔ရမည္… 

 

 

 

 

အမိ်ဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ 

ေလ်ာ့ပါးလာမည္…

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ (This is because)

ရဲမ်ားက ရပ္ရြာတုိ႔၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားအေပၚ ပုိမို 

သိရွိလာမည္ျဖစ္ကာ ယင္းလိုအပ္ခ်က္မ်ား အား 

အေလးေပးေဆာင္ရြက္ရန္ အရင္းအျမစ္ မ်ားအား 

ပုိမိုထိေရာက္စြာ ခြဲျခမ္းေပးလာႏုိင္မည့္ အတြက္ 

ေၾကာင့္

 

ယံုၾကည့္မႈအပါအ၀င္ အစုိးရဌနမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာတုိ႔ 

အၾကားတြင္ အသီးသီးကိုယ္စီရွိၾကသည့္ အခန္း 

က႑မ်ားႏွင့္ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားအေပၚ နားလည္မႈ 

တုိးပြားလာမည္ျဖစ္ၿပီး၊ လံုျခံဳမႈ အေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ 

ျပႆနာမ်ားအား အတူတကြ ေျဖရွင္းႏုိင္မည့္ 

အတြက္ေၾကာင့္ 

က်ား-မ အေျခခံ၍ျဖစ္သည့္ အၾကမ္းဖက္မႈသည္ 

တရားဥပေဒႏွင့္မညီေၾကာင္း လူတုိ႔နားလည္လာ 

မည္ျဖစ္သည့္အတြက္ အျပဳအမူပုိင္းဆုိင္ရာ လူမႈ 

စံခိ်န္စံညႊန္းတုိ႔ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း တုိးတက္လာမည္ 

ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ 

အေျပာင္းအလဲ သီအိုရီ နမူနာမ်ား (Example theories of change)



 ၄
[လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္]
လုပ္ငန္း အစီအစဥ္အား 
စတင္ျခင္း

ထည့္သြင္းစဥ္စားရန္ အခ်က္မ်ား - 

n ေဒသတြင္းရွိလူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွတဆင့္ [လူမႈ၀န္းက်င္လုံျခံဳမႈစနစ္] လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားအား 

ေဆာင္ရြက္ၿပီး အေထာက္အကူ ေပးနုိင္ရန္ [လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈ ေဖာ္ေဆာင္လုပ္ငန္းအဖြဲ႔] (CSWG) 

မ်ားအားထူေထာင္ျခင္း၊ အဓိကပါ၀င္ ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးမ်ား ထူေထာင္ျခင္းလုပ္ငန္း 

တုိ႔ပါ၀င္သည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရန္ သင့္ေတာ္၍ အက်ဳိးမ်ားႏုိင္သည့္ ရပ္ရြာအသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားအား 

ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ျခင္းမ်ား အေၾကာင္း ယခုအခန္းတြင္ ပါ၀င္ပါသည္။ 

n ပဋိပကၡျဖစ္ႏုိင္ေစမည့္အႏၱရာယ္အား ေရွာင္ရွားႏုိင္ရန္ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္မည့္ေဒသ ရွာေဖြသတ္မွတ္ 

ရာတြင္ ဘက္စံုပါသည့္ ပဋိပကၡသတိရွိေသာ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခု လိုအပ္ပါသည္။ 

n အလားတူစြာ CSWG အဖြဲ႔မ်ားအား ထူေထာင္ျခင္းသည္ အကြဲအၿပဲျဖစ္လ်က္ရိွေသာ ရပ္ရြာအသုိင္း 

အ၀ုိင္းမ်ားအတြင္း အနာေဟာင္းအား ျပန္ဆြသည့္ ထိခိုက္လြယ္သည့္ အေတြ႔အၾကံဳတစ္ခုျဖစ္ႏုိင္ရာ - 

CSWG အဖြဲ႔အေနျဖင့္ [လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္] လုပ္ငန္းအစီတစ္ခုအား မစတင္မီတြင္ ရပ္ရြာအသုိင္း 

အ၀ိုင္းအတြင္းတြင္ အခ်င္းခ်င္းအၾကား ဆက္ဆံေရးတည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းတစ္ခ်ိဳ႕ကုိ လုပ္ကုိင္ရ 

ပါသည္ 

n အေစာပုိင္းတြင္ျပဳလုပ္သည့္ ပဋိပကၡ ပုိင္းျခားေလ့လာမႈမွ အသံုး၀င္သည့္အကူအေျပာင္း တစ္ခ်ိဳ႕ရွိမည္ 

ျဖစ္ရာ၊ ယင္းတုိ႔အား ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအား သုံးသပ္ရန္အတြက္ အသံုးျပဳပါ၊ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား 

စတင္၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ႏုိင္မည့္ စမွတ္မ်ားကုိ သတ္မွတ္ေပးပါ၊ CSWG အဖြဲ႔မ်ားအတြင္း အေကာင္းဆံုး 

ကိုယ္စားျပဳပါ၀င္မႈအတြက္ စဥ္းစားသံုးသပ္မႈျပဳပါ 

n ရပ္ရြာအတြင္းရွိ မတူကြဲျပားျခင္းတုိ႔အား CSWG အဖြဲ႔မ်ားက အလံုးစံု ကိုယ္စားျပဳမႈရွိရန္ ေသခ်ာပါေစ၊ 

အကာအကြယ္အကင္းမဲ့ဆံုးေသာ သူမ်ား လည္းပါ၀င္ပါေစ 

n လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း အာဏာပုိင္မ်ား အျပည့္အ၀ပါ၀င္ေပးႏုိင္မည့္ အေနအထားအမွန္ကိုရွာေဖြပါ၊ 

သုိ႔ေသာ္ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ လုပ္ငန္းစဥ္အား ရပ္ရြာက ဆက္လက္၍ အမွန္တကယ္ဦးေဆာင္မႈေပးေနရန္ 

ေသခ်ာပါေစ 

၂၆ 



မည္သည့္ေနရာတြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရမည္ဆုိသည္ကုိ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ေသာအခါ 

ရွင္းလင္းသည့္စံတန္ဖိုးမ်ား၊ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားအား ရပ္ရြာမ်ားေရြးခ်ယ္မႈျပဳစဥ္ 

အတြင္း အသံုးျပဳေၾကာင္းျပသရန္၊ ေရြးခ်ယ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္အားလည္း ေဆာင္ရြက္လုပ္ကုိင္သူတစ္ဦး

တစ္ဖြဲ႔၏ အက်ိဳးအားရည္ေမွ်ာ္၍ ျပဳလုပ္ခဲ႔ျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္းျပသရန္၊ ေရြးခ်ယ္ေရးတြင္ တရားမွ်တ 

မႈရွိရန္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအား အဓိကအားထားခဲ႔ေၾကာင္းတုိ႔ကုိ ျပသရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ 

ရပ္ရြာမ်ား ပမာဏေရြးခ်ယ္မႈျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ ရပ္ရြာမ်ားဖြဲ႔စည္းျဖစ္တည္ေနမႈ၊ တက္ႂကြ 

စြာ အကိ်ဳးသယ္ပိုးသူ၊ အရင္းအျမစ္မ်ား၊ ပဋိပကၡႏွင့္ မလံုျခံဳမႈ အေၾကာင္းအရင္းမ်ား၊ ႏွင့္ 

ျပင္ပမွထိေတြ႔ဆက္ဆံလာမႈမ်ား (နယ္ခံမိတ္ဖက္မ်ားမွတစ္ဆင့္) အေပၚ ရွိႏုိင္သည့္သေဘာထား 

တုိ႔ပါ၀င္သည့္ ရပ္ရြာမ်ား၏ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားအား ျပဳစုျခင္းတုိ႔သည္ လုပ္ငန္း 

အစီအစဥ္မစတင္မီတြင္ မရွိမျဖစ္အေရးႀကီးပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ရပ္ရြာတစ္ခုတြင္ သို႕မဟုတ္ 

အျခားတစ္ခုတြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္လုပ္ကုိင္ျခင္းတုိ႔၏ ဂယက္ရုိက္ခတ္မႈမ်ားအား ပဋိပကၡပုိင္းျခား 

ေလ့လာမႈက မီးေမာင္းထုိးျပသသင့္ၿပီး၊ အကူအညီ အလုိအပ္ဆံုးရပ္ရြာမ်ားအား ခ်န္လွပ္ထားမႈ 

မရွိေစရန္ အာမခံေပးသည့္ အစီအမံမ်ားရွိရန္လည္း လိုအပ္ေကာင္း လုိအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ လုပ္ငန္း 

အစီအစဥ္မ်ားအား လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္မည့္ ေနရာမ်ားအတြက္ ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ 

သူမ်ားအခ်င္းခ်င္းအၾကား ဆံုးျဖတ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ ဒီမုိကေရစီနည္းက်ေရြးခ်ယ္မႈျပဳသည့့္္ 

အစည္းအေ၀းမ်ားက်င္းပျခင္းမ်ား လုိအပ္ႏုိင္ပါသည္။

ဆံုးျဖတ္ခ်က္အား ေစာလ်င္စြာ မခ်မွတ္သင့္ပါ။ အုပ္စုတစ္စုႏွင့္ တစ္စု တစ္ေနရာ ႏွင့္ 

တစ္ေနရာအၾကားရွိ မညီမွ်မႈမ်ားက တင္းမာမႈမ်ားႏွင့္ မလံုျခံဳမႈမ်ားအျဖစ္သုိ႔ တြန္းပုိ႔ေပးသြား 

ႏုိင္ပါသည္။ အျခားလုပ္ငန္းမ်ား ကဲ့သုိ႔ပင္ [လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္] လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားသည္ 

အဆိုပါ တင္းမာမႈမ်ားအား ေလ်ာ့ပါးသြာေစႏိုင္သကဲ့သုိ႕ ပိုဆုိးသြားေစျခင္းလဲျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ 

မိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္ အလံုးစံုတုိင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ရပ္ရြာတစ္ခုအတြင္း လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ 

အားသာခ်က္မ်ား၊ အားနည္းခ်က္မ်ား၊ အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ အႏၱရာယ္မ်ားတုိ႔အေပၚ အေသးစိတ္ 

ပိုင္းျခား ေလ့လာမႈ ျပဳလုပ္ျခင္းတုိ႔ကသာ ပဋိပကၡသတိရွိၿပီး ထိေရာက္ျပီး သင့္ေတာ္သည့္ လုပ္ငန္း 

ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းမ်ားသုိ႔ ဦးတည္သြားႏုိင္ပါသည္။ 

Saferworld အဖြဲ႔၏ အေတြ႔အၾကံဳတြင္ (ပဋိပကၡမ်ိဳးစံုုအတြင္း [လူမႈ၀န္းက်င္လုံျခံဳမႈစနစ္] 

လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြဲေပးျခင္း ႏွင့္ အကူညီေပးျခင္း) လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈတစ္ခု၏ 

ေအာင္ျမင္ျခင္းႏွင့္ က်႐ႈံးျခင္းအေပၚ အဓိက သက္ေရာက္ႏုိင္သည့္ အေၾကာင္းတရားမ်ားစြာ 

ရွိေနပါသည္။ ယင္းတုိ႔အား အေရးယူမွတ္သားထားရမည္ျဖစ္ကာ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ပံုစံျပဳေရး

ဆြဲေနစဥ္ အေတာအတြင္း သင့္ေတာ္ေသာေနရာမ်ားတြင္ အာရံုစိုက္အေလးေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး 

လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မႈတစ္ေလ်ာက္လုံးအတြက္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရမည္ျဖစ္သည္။ အေျခအေန 

အခင္းအက်င္းတစ္ခုခ်င္းစီသည္ ကြာျခားၾကသည္ကုိ သိရွိၿပီးျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္ေသာ္လည္း 

[လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္] လုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္ေစရန္ ေကာင္းမြန္ေသာအခြင့္အလမ္းမ်ား  

ရွိသည့္ ေဒသအမ်ိဳးအစားမ်ားအား အေရးႀကီးသည့္ လုပ္ငန္းသင္ခန္းစာအခ်ိဳ႕က ေဖာ္ျပေနရာတြင္ 

၄င္းတို႕မွာ -

	 ■ ရပ္ရြာရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားကိုယ္တုိင္ အေျပာင္းအလဲအား လုိလားျခင္း

	 ■ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သူ တစ္ဦး၊ တစ္ဖြဲ႔၏ အက်ိဳးစီးပြား အတြက္ [လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္] အစီအစဥ္ 

မ်ားအေပၚ ခ်ယ္လွယ္ရန္အေျခအေန မရွိေသာအခါ

	 ■ အတားအဆီးမ်ားသည္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္အတြင္း အခါအားေလ်ာ္စြာျဖစ္လာမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း 

လုပ္ငန္းစီမံကိန္းအားရပ္တန္႔ေစေလာက္သည့္ အတားအဆီးအခက္အခဲမ်ား မရွိျခင္း 

 saferworld အဖြဲ႔ - လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း လက္စြ ဲ  ၂၇ 

၄-၁ လုပ္ငန္း 
ေဆာင္ရြက္ရမည့္ 

ေနရာအား ေရြးခ်ယ္ျခင္း 
(သင့္ေတာ္မႈရွိေသာ 

ရပ္ရြာအသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ား 
ႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္တုိ႔အား 

ေဖာ္ထုတ္ 
သတ္မွတ္ျခင္း) 



၂၈ saferworld အဖြဲ႔ - လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း လက္စြ ဲ

	 ■ မႈခင္းမ်ားေနရာေရြ႕ရွားမႈ ျဖစ္လာႏုိင္ျခင္းအား အိမ္နီးခ်င္းရပ္ရြာအသိုင္းအ၀ုိင္းမ်ားက ကိုင္တြယ္ 

ထိန္းသိမ္း ႏိုင္စြမ္းရွိျခင္းရွိေစရန္ သင့္ေတာ္လ်င္ (CSWG) အဖြဲ႕မ်ား ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းမွ ေတြ႕ရွိမႈမ်ားႏွင့္ 

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေၾကာင္း ေဘးပတ္၀န္းက်င္မွရပ္ရြာအသုိင္းအ၀ုိင္းတုိ႔အား အစဥ္အသိေပးျခင္း။ 

	 ■ ႏုိင္ငံသားမ်ားအား စည္းလံုးေစမည့္ အေၾကာင္းအခ်င္းအရာမ်ားရွိေနေသာအခါ 

	 ■ အေျပာင္းအလဲအတြက္ လမ္းစရွိေသာအခါ - အေျပာင္းအလဲအား သတိရွိရွိျဖင့္ေတာင္းဆိုျခင္း 

သည္ မိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအေပၚတြင္ သိသာထင္ရွားသည့္ အႏၱရာယ္က်ေရာက္ႏုိင္မည့္ 

အေျခအေန မရွိျခင္း။

	 ■ ရပ္ရြာတြင္ရွိသူအမ်ားစုမွာ ျပင္ပမွလာေရာက္သူမ်ားအေပၚတြင္ ရန္လိုမုန္းထားမႈမရွိျခင္း 

	 ■ [လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္]၏ ကနဦး လႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြင္း တုိးတက္မႈေႏွးေကြးျခင္း (သုိ႔) 

မေအာင္မျမင္ျဖစ္ျခင္းအထိ ျဖစ္ႏုိင္ေျခအေနအထားမ်ားအား လက္ခံႏုိင္မႈရွိရန္ လူတုိ႔၏ေမွ်ာ္လင့္ 

ကုိးစားမႈမ်ားအား ေကာင္းစြာထိန္းသိမ္းကုိင္တြယ္ထားႏုိင္ျခင္း။

	 ■ အတူတကြ/အားျဖင့္ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ရန္ ေဒသတြင္းမွ အင္းအားေကာင္းေသာ မိတ္ဖက္မ်ားရွိ 

ေနျခင္း

	 ■ ရပ္ရြာအတြင္း၌ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ရပ္ရြာႏွင့္ အာဏာပုိင္မ်ားအၾကားတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း ယံု 

ၾကည္မႈႏွင့္ ကိုးစားမႈတည္ေဆာက္ရန္ အေျခခံမ်ားရွိေနျခင္း။

	 ■ နယ္ေျမတြင္ အာဏာရွိသူမ်ား၏ လံုေလာက္သည့္ပမာဏက စီမံကိန္းအားသေဘာတူေပးကာ 

တက္ႂကြစြာ ပါ၀င္ေပးျခင္း။

	 ■ ရႏုိင္သည့္အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ သို႔တည္းမဟုတ္ အနည္းဆံုးေသာေငြေၾကးေထာက္ပ့ံမႈျဖင့္ ခရီး 

ေပါက္ တုိးတက္မႈအား ရရွိႏုိင္ျခင္း။ 

	 ■ လံုျခံဳမႈဆုိင္ရာႏွင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ အျခားေသာယခင္စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ရပ္ရြာ၏ ႏွစ္ျမွဳပ္ပါ၀င္မႈႏွင့္ 

စိတ္အားထက္သန္မႈတုိ႔ရွိေၾကာင္း သက္ေသသာဓကမ်ားရွိထားျခင္း။

	 ■ ရပ္ရြာ၏ အခက္အခဲျပႆနာမ်ားမွာ စီမံကိန္းအဖြဲ႔၏ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ိဳးျဖင့္ ေျဖရွင္းႏုိင္သည့္ အေန 

အထား ရွိျခင္း

	 ■ အျခားေသာလုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားမ်ားႏွင့္ ညိွႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားရွိေနျခင္း

	 ■ စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္သည့္အဖြဲ႔သည္ ရပ္ရြာအတြင္း အဆက္အသြယ္အခ်ိဳ႕ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ 

အခ်ိဳ႕ ရွိၿပီးသားျဖစ္ျခင္း

	 ■ ‘အလ်င္အျမန္ေဆာင္ရြက္ေအာင္ျမင္ႏုိင္မည့္’ အခြင့္အလမ္းမ်ားရွိေနျခင္း

“လူမႈ၀န္းက်င္” ဆုိသည္မွာအဘယ္နည္း။ (What is a “Community”?)

‘လူမႈ၀န္းက်င္’ ဆုိသည့္အသံုးအႏႈန္းအား အဓိပၸာယ္ဖြင့္ရန္ ခက္ခဲႏုိင္ပါသည္။ အက်ယ္ဖြင့္ရလ်င္ ယင္းသည္ 

အခ်င္းခ်င္းထိစပ္လ်က္ရွိသည့္ ေဒသပတ္၀န္းက်င္တစ္ခုအတြင္းတြင္ရွိေသာ တစ္စုတစ္ဖြဲ႔ျဖစ္ပါသည္။ 

သို႔ေသာ္ ပံုမွန္အားျဖင့္ ယင္းအား တူညီသည့္စံတန္းဖိုးမ်ား၊ သမုိင္းေနာက္ခံႏွင့္ ကိုယ္ပုိင္လကၡဏာရွိေသာ 

လူစုမ်ားအျဖစ္ ရည္ညႊန္းၾကပါသည္။ ထိုသုိ႔ေသာအေနအထားတြင္ လူမႈ၀န္းက်င္တစ္ခုသည္ အလြန္ 

သေဘာထား ကြဲႏုိင္သည့္ ပံုစံျဖစ္ၿပီး၊ လူအဖြဲ႔အစည္းအတြင္း အခ်ိဳ႕ေသာအစိတ္အပိုင္းမ်ားခ်န္လွပ္ခံရပါက 

အားလံုးအတြက္ ပင္ကုိယ္အားျဖင့္ ေကာင္းမြန္သည့္ အေျခအေနဟုေျပာ၍မရပါ။ စီမံကိန္းအား မည္သည့္ 

ေနရာတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ဆုိသည္ကုိ ေရြးခ်ယ္ျခင္းသည္ ပဋိပကၡအေျခအေနအေပၚ တိုက္ရိုက္ 

လႊမ္းမုိးမႈရွိႏုိင္သည့္အတြက္ ‘လူမႈ၀န္းက်င္’ အား သတ္မွတ္ခြဲျခားျခင္းတြင္ ပဋိပကၡသတိရွိမႈသည္ အေရး 

ပါစဲ ျဖစ္ပါသည္။



 saferworld အဖြဲ႔ - လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း လက္စြ ဲ ၂၉ 

တင္းမာမႈမ်ားအား ဆုိးရြားသြားေစႏုိင္မည့္ အႏၱရာယ္အား ေလ်ာ့ခ်ရန္ နည္းလမ္းတစ္ခုမွာ ‘လူမႈ၀န္းက်င္’ 

ဆုိသည္မွာ ရပ္ရြာတြင္းရွိ တစ္ဦး တစ္ေယာက္ခ်င္းစီအား ဆုိလိုျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း နယ္နမိတ္အတြင္းရွိ 

အားလံုးေသာ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား၊ လူအုပ္စုမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္း ဌာနမ်ားတုိ႔အား ရည္ညႊန္းျခင္း 

ျဖစ္ေၾကာင္း အမွတ္ရရန္ျဖစ္ပါသည္။ မပါ၀င္မျဖစ္ပါ၀င္သည္မ်ားမွာ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ရဲႏွင့္ အျခားေသာ 

လံုျခံဳေရးႏွင့္ တရားေရးကိစၥေဆာင္ရြက္ေပးသူမ်ားႏွင့္ ယင္းနယ္ေျမအတြင္း လံုျခံဳေရးဆုိင္ရာ၀န္ေဆာင္မႈ 

ႏွင့္ အျခားေသာ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ တာ၀န္ရွိေသာ ေဒသႏၱရအာဏာပုိင္မ်ားတုိ႔ျဖစ္ၾက 

ပါသည္။ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ အားေပးပ်ိဳးေထာင္ရန္ႏွင့္ လူမႈအရင္းအျမစ္အား တည္ေဆာက္ရန္ အား

လံုးအားပါ၀င္ပတ္သက္ေစသည့္နည္းလမ္းမွာ ပထမေျခလွမ္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ 

မိမိတုိ႔၏ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားကုိ မည္သည့္ေနရာတြင္ ေနရာခ်မည္ဆုိသည္ကုိ ေရြးခ်ယ္မႈႏွင့္ အေလးေပး 

လုပ္ေဆာင္မည့္နယ္ပယ္ မည္မွ် ႀကီးႀကီးမားမားရွိမည္ဆုိသည္အား သတ္မွတ္ျခင္းတုိ႔မွာ လူတို႕ပူးေပါင္း 

ပါ၀င္ျခင္းအား အားေပးႏိုင္သကဲ့သို႕ ပူးေပါင္းပါ၀င္ျခင္းအား မအားေပးသကဲ့သို႕လည္းျဖစ္ေေစႏိုင္ရာ - 

လူတုိ႔မွ ၎တုိ႔၏ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈသည္ ႏုိင္ငံေရး၊ တုိင္းရင္းသား (သုိ႔) ဘာသာေရး အုပ္စုတစ္စုစုအေပၚ 

အေလးသာသည့္ ေထာက္ပံ့မႈမ်ိဳးမျဖစ္သြားပဲ ဘက္လိုက္ျခင္းမရွိႏုိင္သည့္ နယ္ပယ္နယ္ေျမမ်ား အတြက္ 

ျပဳလုပ္ေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားအတြင္း ပုိမိုပါ၀င္လုိၾကပါသည္။ 

CSO အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ေဒသခံအသင္းအဖြဲ႔မ်ား (သို႔) ဖြဲ႔စည္းမႈပံုစံမ်ားသည္ [လူမႈ၀န္းက်င္ 

လံုျခံဳမႈစနစ္] လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား ေအာင္ျမင္မႈရရွိရန္ အေရးပါပါသည္။ သင့္ေတာ္မွန္ကန္သည့္ 

မိတ္ဖက္မ်ားက ျပင္ပမွလာေရာက္ ေဆာင္ရြက္ေပးသူမ်ားတြင္ မရွိႏုိင္သည့္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈ 

အတည္တက်ျဖစ္ေစျခင္းႏွင့္ အေျခအေနအခင္းအက်င္းအား နားလည္သိရွိမႈတုိ႔အား ေပးစြမ္းႏုိင္ 

ပါသည္။ ၎တုိ႔သည္ တရား၀င္နည္းလမ္းက်မႈအား ျဖစ္ေစၿပီး၊ ၎တုိ႔နယ္ေျမတြင္းတြင္ရွိေန 

ျခင္းအားျဖင့္ ေငြကုန္ေၾကးက်ျခင္းမွ အက်ဳိးေက်းဇူးျဖစ္ထြန္းျခင္းအေပၚတြင္ အကူအညီျဖစ္ေစကာ 

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမွရရွိလာသည့္ မည္သုိ႔ေသာ အေျပာင္းအလဲကုိမဆုိ ေရရွည္တည္တံ့ေစ 

ႏုိင္ပါသည္။

မိတ္ဖက္မ်ားမွ တစ္ဆင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္လည္း ရလဒ္မ်ား ႀကီးမားစြာ 

ရရွိႏုိင္ေစသည္အထိ [လူမႈ၀န္းက်င္လုံျခံဳမႈစနစ္] လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားအား အကူအညီ 

ျဖစ္ေစပါသည္။ ထိေရာက္ေသာ မိတ္ဖက္ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ျခင္းမ်ားသည္ စီမံခန္႔ခြဲ၍ 

ရၿပီး ေရရွည္ထိန္းထားႏုိင္မည့္ အတုိင္းအတာတစ္ခုအတြက္ အထိေရာက္ဆုံုး ျဖစ္ရန္ 

အရင္းအျမစ္မ်ားကို ပုိ၍မ်ားျပားလာေစႏုိင္ကာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို ပုိ၍ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္း 

ေစပါသည္။ ေျခလွမ္းက်ယ္ၿပီး အဆက္အသြယ္မ်ားသည့္ မိတ္ဖက္မ်ားသည္ Saferworld 

အဖြဲ႔လုပ္ငန္းမ်ား၏ ထိေရာက္မႈအား အဆေပါင္းမ်ားစြာတုိးပြားေစရန္ အကူအညီျဖစ္ေစခဲ႔ရာတြင္ 

[လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္] လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအဆင့္ဆင့္အတြင္း လူမ်ားအားပိုမုိပါ၀င္ ေစျခင္း 

အားျဖင့္ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ ျပရလ်င္ ဘဂၤလားေဒရွ္႕ႏုိင္ငံရွိ Saferworld အဖြဲ႔က BRAC ႏွင့္ 

မိတ္ဖက္ပူးေပါင္းခဲ့ရာ [လူမႈ၀န္းက်င္လုံျခံဳမႈစနစ္] အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈမ်ားမွ 

အက်ိဳးခံစားရသည္သူ အေရအတြက္အား တမူထူးျခားစြာ တုိးျမွင့္ႏုိင္ရန္အတြက္ျဖစ္ ပါသည္။ 

Saferworld အဖြဲ႔က နည္းပညာပုိင္းဆုိင္ရာအေထာက္အကူႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈ ပုိင္းဆုိင္ရာ 

တုိ႔အား ခရုိင္နယ္ေျမ (၅)ခုအတြင္း ရပ္ကြက္(၁၆)ခုရွိ BRAC ၏ လံုျခံဳမႈႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး 

ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားအအတြက္ ပံ့ပုိးေပးခဲ့ပါသည္။ မိတ္ဖက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ္

ျခင္း အားျဖင့္ BRAC ၏လုပ္ငန္း ထိေရာက္မႈႏွင့္ ပဋိပကၡအေပၚ သတိရွိမႈအား တုိးပြားေစခဲ့ရာ 

၎တုိ႔၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္အတြင္း လံုျခံဳမႈေရးရာလုပ္ငန္းအစိတ္အပို္္င္းအား ထည့္သြင္းလုိက္ 

ျပီး အတုိင္းအတာတစ္ခုအတြင္း [လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္] လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားအား 

အျခားေနရာမ်ားတြင္ ပံုတူျပဳ၍ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ရန္ ၎တုိ႔၏ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား

တည္္ေဆာက္ေပးခဲ့ျခင္းအားျဖင့္ ျဖစ္ပါသည္။

၄-၂ [လူမႈ၀န္းက်င္ 
လံုျခံဳမႈစနစ္] နည္းလမ္း 
မ်ားအား အသုံးျပဳႏုိင္ရန္ 

မိတ္ဖက္မ်ားအား 
ေဖာ္ထုတ္ သတ္မွတ္ 

ျခင္းႏွင့္ ေဒသတြင္း 
စြမ္းေဆာင္ရည္အား 

တည္ေဆာက္ေပးျခင္း
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 22  Tocci N (2011) ‘EU, Conflict Transformation and Civil Society: Promoting Peace from the bottom Up?’ Microcon Conference 2011.

ရပ္ရြာအသုိင္းအ၀ိုင္း၏ ေနာက္ခံအခင္းအက်င္းမ်ားအတြင္းသုိ႔ ၀င္ေရာက္ေသာအခါႏွင့္၊ 

မည္သူႏွင့္ မိတ္ဖက္ ဖြဲ႔ရမည္ကုိ စဥ္းစားမႈျပဳေသာအခါ  နယ္ေျမအဆင့္တစ္ဆင့္ခ်င္းစီတြင္ရွိေသာ CSO, 

အသင္းအဖြဲ႔ (သုိ႔) ပတ္သက္သူ တစ္ဦးတစ္ဖြဲ႔ခ်င္းတုိင္းသည္ ေကာင္းမြန္သည့္မိတ္ဖက္ျဖစ္သည္ဟု 

မယူဆမိရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ ပြင္းလင္းျမင္သာေသာ၊ ဘက္လုိက္မႈကင္းေသာ၊ တာ၀န္ခံမႈရွိေသာ၊ 

ကိုယ္စားျပဳမႈရွိေသာ မိတ္ဖက္မ်ားလုိခ်င္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ထုိကဲ့သုိ႔ေသာမိတ္ဖက္မ်ားမွာ 

မ်ားမ်ားစားစားမရွိႏုိင္ေပ။ မိမိ၏ မိတ္ဖက္ျဖစ္ႏုိင္သူ၏ ပဋိပကၡအတြင္း ပါ၀င္ကျပသည့္ အခန္း 

က႑မွာ အျပဳသေဘာမေဆာင္ေသာအေျခအေနျဖစ္ႏုိင္ၿပီး အျခားလူစုမ်ားအတြက္ စကားမ်ား 

အျငင္းပြားစရာ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ အစုိးရမဟုတ္သည့္ NGO အဖြဲ႔ 

အစည္းမ်ားႏွင့္ CSO မ်ားသည္ လုပ္ငန္း၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ နည္းပညာပုိင္းသီးသန္႔အဖြဲ႔မ်ား 

ျဖစ္ေလ့ရွိေသာ္လည္း၊ တစ္ခ်ိဳ႕အခ်ိန္မ်ားတြင္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္း၏ အက်ဳိးစီးပြားမ်ားအား 

ျမင့္တင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ၾကပါသည္။22 US ႏွင့္ EU ကဲ့သုိ႔ေသာ အခ်ိဳ႕အလွဴရွင္မ်ားသည္ ကန္႔သတ္ထား 

သည့္လႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္သူမ်ားစာရင္းတြင္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔မ်ားပါ၀င္ျခင္းရွိမရွိ စစ္ေဆးျခင္းမ်ား 

ေဆာင္ရြက္ေစကာ မလြတ္ကင္းပါက ၎တုိ႔ေထာက္ပံ့ေသာ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားအတြင္းတြင္ 

ပါ၀င္ႏုိင္ျခင္း မျပဳႏိုင္ေတာ့ေပ။ ေဒသတြင္းပဋိပကၡေရးရာမ်ားအတြင္းတြင္ မိတ္ဖက္ျဖစ္ႏုိင္သူမ်ား၏ 

အခန္းက႑အား ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီးလ်င္ ၎တုိ႔မွ သီးသန္႔ သုေတသနႏွင့္ ပုိင္းျခားေလ့လာမႈ 

လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းစြမ္းရည္၊ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ သင္တန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျပဳလုပ္ႏုိင္သည့္ 

စြမ္းရည္ႏွင့္ စာရြက္ေပၚရွိရလဒ္မ်ားတုိ႔ရွိေသးကာ ယင္းတုိ႔သည္မ်ားစြာ ကြာျခားႏုိင္ရာ ပဋိပကၡ 

သတိရွိမႈႏွင့္ က်ား-မ အသိရွိမႈတုိ႔အား နားလည္သည့္အဆင့္မ်ားသည္ လည္း ကြာျခားႏိုင္ပါသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ CSO မိတ္ဖက္မ်ား ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္းသည္ စြမ္းရည္မ်ား၊ အဖြဲ႔အစည္းဆုိင္ရာ 

စံတန္ဖိုးမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔စည္း၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတုိ႔အေပၚ အကဲျဖတ္ျခင္းအျပင္ ပဋိပကၡ/

နယ္ေျမအေျခအေန ပုိင္းျခားေလ့လာျခင္းတုိ႔အေပၚတြင္ မူတည္ကာျဖစ္သင့္ပါသည္။ [လူမႈ၀န္းက်င္ 

လံုျခံဳမႈစနစ္] နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီသည့္ မိတ္ဖက္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရးပိုင္းမွ အာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ 

လံုေလာက္သည့္ လြတ္ကင္းမႈအား ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ရပ္ရြာမ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့

ကူညီေဆာင္ရြက္မႈမ်ားလုပ္ရာ၀ယ္ အဆိုပါအာဏာပုိင္းမ်ားႏွင့္ အလြန္သတိထားဖြယ္ ျဖစ္သည့္ 

ဆက္ဆံေရးမ်ိဳးႏွင့္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ျပင္ဆင္ထားရမည္ျဖစ္သည္။ မိတ္ဖက္တုိ႔သည္ ဆံုးျဖတ္ 

ခ်က္ခ်ပုိင္ခြင့္အား ရပ္ရြာသုိ႔ အပ္ႏွင္းထားရမည္ျဖစ္ၿပီး သက္ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္မ်ားအတြက္ 

ဘဂၤလားေဒရွ္ႏုိင္ငံ Jessore 
ခရိုင္တြင္ 

ဓါတ္ပံုအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္း 
ဓါတ္ပံုမ်ားအား 

တက္ေရာက္သူမ်ားက 
သံုးသပ္ေဆြးေႏြးေနၾကပံု။ 

Saferworld အဖြဲ႔၏ 
ဓါတ္ပံုပေရာဂ်က္သည္ 

လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္အား 
က်ယ္ျပန္႔စြာေဆာင္ရြက္မႈ၏ 

အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ပါသည္။ 
လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈ စီမံကိန္း၏ 

အစိတ္အပိုင္းအေနျဖင့္ 
တက္ေရာက္သူမ်ားက 
‘၎တုိ႔အားလံုျခံဳေသာ 

ခံစားမႈေပးသည့္အရာမ်ား’ အေပၚ 
ပုဂၢိဳလ္ေရးအျမင္အမ်ိဳးမ်ိဳအား 

ဤေနရာတြင္ တင္ျပေနၾကသည္။
© thomas martin /saferworld



 saferworld အဖြဲ႔ - လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း လက္စြ ဲ ၃၁ 

နည္းပညာ ပုိင္းအကူအညီမ်ားေပးအပ္ႏုိင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ယင္းစိန္ေခၚမႈမ်ားအား ရင္ဆုိင္ရန္ Saferworld အဖြဲ႔၏ အေတြ႔အႀကံဳအရေျပာရလ်င္၊ 

မိတ္ဖက္မ်ားအား ရွာေဖြ သတ္မွတ္မႈမျပဳမီတြင္ မိမိ၏ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မွ အသံုးျပဳမည့္ 

မိတ္ဖက္ပူးေပါင္းေရးနည္းလမ္းအား စဥ္းစား ထားရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ အဓိက စဥ္းစားရမည့္ 

အခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။

 n နယ္ေျမတြင္း လက္ရွိအဖြဲ႔အစည္းမ်ား/အစုအဖြဲ႔မ်ား တုိ႔၏ ကုိယ္စားျပဳမႈ၊ ပြင္းလင္းျမင္သာမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈ 

ႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ ဘက္လုိက္ျခင္းကင္းမႈတုိ႔အေပၚ သံသယႀကီးစြာရွိေနေသာ အေနအထားတြင္ 

လက္ရွိအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အတူအလုပ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ၎တုိ႔မွတစ္ဆင့္ခံ၍ လုပ္ငန္းျပဳလုပ္ျခင္း 

တုိ႔မလုပ္ပဲ အျခားလုပ္ႏုိင္စရာနည္းလမ္းမ်ား စဥ္းစားရန္ လုိအပ္ႏုိင္ပါသည္။ 

 n အေျဖတစ္ခုမွာ ရည္ရြယ္ခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးအား ၿပီးေျမာက္ရန္ မိတ္ဖက္မ်ားအမ်ိဳးအမ်ိဳးႏွင့္ လုပ္ငန္း 

ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္းျဖစ္သည္။ အဖြဲ႔အစည္းအေျမာက္အမ်ားႏွင့္ အတူလုပ္ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္ 

နယ္ ေျမေဒသတြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတြင္းရွိ သိမ္ေမြ႔နက္နဲလွေသာ ပဋိပကၡတြန္းအားမ်ားအၾကား အခိ်တ္ 

အဆက္မ်ားအား နားလည္သိရွိမႈ တုိးပြားေစႏုိင္ၿပီး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ ရွိႏွင့္ၿပီးသား ယံုၾကည္မႈကြန္ 

ယက္အားလည္း တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ခ်ည္းကပ္မႈျပဳႏုိင္ပါမည္။ မိတ္ဖက္မ်ား၏ အခန္းက႑ 

တာ၀န္မ်ားတြင္ (လုပ္ငန္းနယ္ပယ္အကဲျဖတ္မႈျပဳလုပ္ျခင္း၊ ပဋိပကၡပုိင္း ျခားေလ့လာျခင္း၊ ႏွင့္ 

[လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္]အတြက္ အကဲျဖတ္မႈ)၊ (အားလံုးပါ၀င္မႈ ပံုစံဒီဇိုင္း၊ M&E တုိ႔အပါ 

အ၀င္ [လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္] လုပ္ငန္းစဥ္အား ရိုးရွင္းလြယ္ကူေစျခင္း)၊ (ရပ္ရြာအား 

လုပ္ငန္း အတြင္းပါ၀င္လုပ္ကိုင္ေစျခင္း၊ ယံုၾကည္မႈႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္တည္ေဆာက္ျခင္း)၊ 

(အမ်ားေထာက္ခံမႈ)၊ (လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားအား တိုက္ရိုက္အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ) အစရွိသည္ 

တုိ႔ ပါ၀င္ႏုိင္ပါသည္။

 n အျခားနည္းေရြးစရာနည္းလမ္းမွာ [လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္] လုပ္ငန္းစဥ္အား ေရွ႕ဆက္ 

ေဆာင္ရြက္မည့္  နယ္ေျမခံ အစုအဖြဲ႔အသစ္တစ္ခု အား တည္ေထာင္ျခင္း ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ 

ယခုကဲ့သုိ႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ မိမိတို႔၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားအတြက္ ေရရွည္တည္တံ့ႏုိင္ရန္ 

အခက္အခဲျဖစ္ႏုိင္ၿပီး လက္ရွိ ရွိၿပီးသားအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ တာ၀န္ခံမႈ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ 

ကုိယ္စားျပဳမႈတုိ႔အား မိတ္ဖက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ျခင္းအားျဖင့္ ခုိင္မာတုိးတက္ေအာင္ျပဳလုပ္ႏုိင္ 

သည့္အေနအထားရွိပါက ဤေရြးခ်ယ္မႈအား မစဥ္းစားသင့္ေပ။

 n [လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္] လုပ္ငန္းအစီအစဥ္တစ္ခုအတြက္ မိတ္ဖက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၏ 

အဓိက အခ်က္မွာ မိတ္ဖက္ျဖင့္ေဆာင္ရြက္လုပ္ကိုင္ျခင္းအားျဖင့္ တရားနည္းလမ္းက်သည့္ လံုျခံဳမႈ 

ေဆာင္ရြက္ ေပးသူမ်ား၊ အခြင့္အာဏာပုိင္သူမ်ား၊ CSO အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာရိွပုဂၢိဳလ္မ်ားအား အတူ 

တကြဖိတ္ေခၚမႈ ျပဳႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ အဓိပၸာယ္မွာ မိတ္ဖက္မ်ားကိုယ္၌သည္ ရပ္ရြာအသိုင္းအ၀ိုင္း 

၏ မတူကြဲျပားျခင္းအား ထင္ဟပ္မႈေပးသည့္အတြက္ ရပ္ရြာအတြင္းရွိ လူမႈအဖြဲ႕မ်ားအမ်ိဳးမ်ိဳးမွ 

အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း လြယ္ကူစြာ ထိေတြ႔ 

ဆက္ဆံႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ 



၃၂ saferworld အဖြဲ႔ - လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း လက္စြ ဲ

မွန္ကန္သည့္ မိတ္ဖက္မ်ားအား ေတြ႔ရွိရန္ ခက္ခဲေသာအခါ

အခ်ဳိ႕ေသာေနာက္ခံအေျခအေနမ်ားတြင္၊ ဥပမာ ကင္ညာႏုိင္ငံတြင္၊ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးေကာ္မတီမ်ား 

ဖြဲ႔စည္းလုိက္ရာ ယင္းအဖြဲ႔မ်ားႏွင္ Saferworld အဖြဲ႔က ထိေရာက္စြာ ထိေတြ႔ဆက္ဆံႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ 

အျခားေသာ ေနာက္ခံအေျခအေနမ်ားတြင္ အထူးသျဖင့္ တင္းမာမႈမ်ား ျမင့္မားေနေသာအခါ လူမႈ၀န္းက်င္ 

လံုျခံဳမႈစနစ္အတြက္ (သုိ႔) ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ မွန္ကန္မႈရွိသည့္ မိတ္ဖက္မ်ားအား ရွာေဖြျခင္း 

သည္ ခက္ခဲႏုိင္ပါသည္။ ဥပမာျပရလ်င္ သိရိလကၤာႏုိင္ငံတြင္ Saferworld အဖြဲ႔က ၂၀၀၈-၂၀၀၉ တြင္ 

အကဲျဖတ္သံုးသပ္ခဲ့သည့္ ပုိမို၍ ပဋိပကၡသတိရွိေသာ ရပ္ရြာအေျချပဳ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား (ျပည္တြင္းစစ္ 

အဆံုးပုိင္းသုိ႔ ဦးတည္) က ပဋိပကၡ ပုိင္းျခားေလ့လာမႈအားျဖင့္ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္မွာ ရပ္ရြာအဆင့္အတြင္း 

တည္ရွိၿပီးသား အစုအဖြဲ႔မ်ား (ဥပမာ ေတာင္သူလယ္သမား အသင္းမ်ား) သည္ အပယ္ခံအျဖစ္ဆံုး စာရင္း 

၀င္ျဖစ္ကာ တနည္းဆုိရလ်င္ နုိင္ငံေရးအရ ေဘးခ်ိတ္ခံထားရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ INGO 

အဖြဲ႔မ်ားသည္ ၎တို႔၏ ပမာဏလုပ္ငန္းမ်ားအား အားလံုးပါ၀င္ႏုိင္ေသာ ဘက္မလိုက္သည့္ နည္းျဖင့္ 

ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္ရန္ ပါ၀င္ပတ္သက္သူအဖြဲ႔သစ္မ်ားအား ထူေထာင္ရန္ ေရြးခ်ယ္ခဲ႔ၾကၿပီး၊ ယင္းတုိ႔ 

ေရရွည္တည္တံ့ႏိုင္ေရး ႀကိဳးစားခဲ့ၾကပါသည္။ ထုိ႔အတူ ေတာင္ဆူဒန္ႏုိင္ငံရွိ Torit ၿမိဳ႕တြင္ Saferworld 

အဖြဲ႔က လူမႈ၀န္းက်င္ လံုျခံဳမႈလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုအား အရင္ဆံုး စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေသာအခါ မိတ္ဖက္အျဖစ္ 

ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္မည့္ နယ္ေျမခံ အစုအဖြဲ႔ လံုး၀မရွိခဲ့ ေသာေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ [လူမႈ၀န္းက်င္ 

လံုျခံဳမႈစနစ္]အား ခုိင္မာေစရန္ႏွင့္ တုိးတက္မႈရွိသည့္ ရဲလုပ္ငန္းစဥ္ကို အားေပးတုိက္တြန္းသည့္ ႀကိဳးပမ္းမႈ 

မ်ားကုိ စိတ္၀င္စားမႈနည္းေသာအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားအဖြဲ႔ျဖင့္သာ ေရွ႕ဆက္ 

ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ရပါသည္။ 

လက္ေတြ႔အားျဖင့္ Saferworld အဖြဲ႔သည္ ေဒသခံမိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္ အတူ 

တကြေသာ္လည္ေကာင္း ၎တုိ႔မွ တစ္ဆင့္ေသာ္လည္းေကာင္း အၿမဲဆုိသလုိ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ 

ေလ့ရွိေသာ္လည္း မၾကာခဏ သတိျပဳမိသည့္အခ်က္မွာ [လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္] လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 

အား စုစည္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရန္ လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈဆိုင္ရာလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ (CSWG)

မ်ားဟု Saferworld မွအမည္တပ္ေသာ အသစ္ေသာ အစုအဖြဲ႔မ်ားအား ေဒသအဆင့္တြင္ စတင္

တည္ေထာင္ရန္လုိအပ္ျခင္းျဖစ္္သည္။ CSWG အဖြဲ႔မ်ားအား လူေဘာင္အဖြဲ႔အစည္း၏ နယ္ပယ္စံု 

မွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားကာ ကိုယ္စားျပဳႏုိင္မႈမ်ားႏုိင္သေရြ႕မ်ားေစရန္ လက္ရွိ ရွိၿပီးသား 

အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အစုအဖြဲ႔မ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္ႏုိင္ပါသည္။ ယင္းအုပ္စုမ်ားအားျဖင့္ 

ရပ္ရြာမ်ားက ၎တုိ႔၏ ကိုယ္ပုိင္လံုျခံဳမႈႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ လုိအပ္ခ်က္မ်ားအား အားလံုးအတူတကြ 

ေဖာ္ထုတ္ကာ အေလးေပးေဆာင္ရြက္မႈ ျပဳႏုိင္ပါသည္ (အခန္း ၄၊ အပုိဒ္ခြဲ ၄.၃)။

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ဖက္ မိတ္ဖက္မ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္အား Saferworld 

အဖြဲ႔က အစဥ္တစ္စုိက္ တည္ေဆာက္ေပးလ်က္ရွိရာ [လူမႈ၀န္းက်င္လုံျခံဳမႈစနစ္] စက္၀န္း၏ 

အဆင့္(၅)ဆင့္ျဖစ္သည့္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ပုိင္းျခားေလ့လာျခင္း၊ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္း၊ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ေလ့လာသင္ယူျခင္းတုိ႔အားျဖင့္ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ 

[လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္] ေနာက္ကြယ္ရွိ စံတန္ဖိုးမ်ားႏွင့္ နည္းလမ္းနည္းနာမ်ားအား 

မိတ္ဖက္မ်ားက ထိန္းသိမ္းႏိုင္ရန္ အတြက္ျဖစ္ပါသည္။

မိတ္ဖက္ေရြးခ်ယ္မႈၿပီးစီးသြားေသာအခါ [လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္]၏ အေျခခံ၊ နည္းလမ္း 

ႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ ေတာင့္တသည့္ ရလဒ္မ်ားအေပၚတြင္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ညီတူညီမွ် နားလည္သိရွိႏုိင္မႈ ရရွိရန္ 

မိမိ၏ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္အတြင္း မိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္အတူတကြ စြမ္းေဆာင္ရည္တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ 

အသိပညာေပးလုပ္ငန္းအတြက္ အခိ်န္ပမာဏတစ္ခုအား ထည့္သြင္းထားရန္ အေရးႀကီးပါသည္။
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 23 At times alternately called Community Action Committees; Community Action Groups; Community Security Working Groups; 
Community Representation Groups; Community Safety Groups; Reconstruction Groups; Reference Groups, etc.  
The name each community chooses always takes into consideration local sensitivities and needs.

 24 Putnam R (1993) Bowling Alone (New York: Simon & Schuster).

ေဒသအဆင့္တြင္ ေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားမရွိေသးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ မထိေရာက္ 

ျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ေနသည့္ အေျခအေနအရပ္ရပ္တြင္ [လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္] အစီအစဥ္အား 

ထူေထာင္ရန္ သင့္ေတာ္သည့္ ပတ္၀န္းက်င္ တစ္ခုအား ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ၿပီးသည့္အခါ၊ 

ရပ္ရြာမ်ား ကို္ယ္၌က ၎တုိ႔ကုိယ္ပုိင္ လံုျခံဳမႈအေရးကိစၥမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ကာ 

ဦးစားေပး အဆင့္သတ္မွတ္ၿပီး တုံ႔ျပန္ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအတြက္ စီစဥ္ကာ အေကာင္ 

အထည္ေဖာ္မႈမွ တစ္ဆင့္ မိမိတုိ႔လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈအားစတင္ရန2္3 လိုအပ္ပါသည္။ အျခား 

ေသာ အေျခအေနအရပ္ရပ္တြင္ လက္ရွိ ရွိၿပီးသား ေဒသတြင္းဦးေဆာင္လႈပ္ရွားမႈမ်ားအေပၚ 

သင့္ေတာ္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ျပန္လည္သက္၀င္လႈပ္ရွားလာေစရန္၊ ျဖည့္ဆည္းမႈေပးျခင္း၊ 

ေထာက္ကူေပးျခင္းတုိ႔အား Saferworld အဖြဲ႔က ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ပါသည္။ မည္သုိ႔ပင္ 

ျပဳလုပ္သည္ျဖစ္ပါေစ ယင္းအဖြဲ႔မ်ားသည္ ရပ္ရြာ တစ္ရပ္လံုးအား ကုိယ္စားျပဳမည့္ မတူကြဲျပား 

သည့္ ပါ၀င္သူမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းမႈျပဳရန္ အေရးႀကီးၿပီး၊ ေဒသခံမိတ္ဖက္မ်ားအပါအ၀င္ ရပ္ရြာေန 

ျပည္သူမ်ားတုိ႔ႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးကာ ဖြဲ႔စည္းထားရမည္ျဖစ္သည့္အျပင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ 

ပဋိပကၡပုိင္းျခားေလ့လာမႈအရ ျဖစ္သင့္ပါသည္။ ရပ္ရြာမ်ားအား ၎တို႔၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား 

အတြက္ မဲေပးရန္တုိက္တြန္းျခင္းက အဖြဲ႔အတြက္ တရားနည္းလမ္းက်မႈျဖစ္ေစၿပီး အစဦး ပုိင္းမွ 

စတင္၍ ရပ္ရြာ၏ သေဘာတူညီမႈရရွိေစေသာ္လည္း ထုိကဲသုိ႔ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ အေျခအေနအခင္း 

အက်င္းတုိင္းအတြက္ လိုအပ္ေကာင္းမွလိုအပ္မည္ သုိ႔မဟုတ္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းခ်င္မွ ျဖစ္ထြန္းမည္ 

ျဖစ္ပါသည္။

CSWG တစ္ဖြဲ႔အား တည္ေထာင္ျခင္းႏွင့္ စုေ၀းေစျခင္းသည္ အေရးပါရာ၀ယ္ 

ယင္းအဖြဲ႔က ေနာက္ပုိင္းလုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည့္အတြက္ေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ 

အပတ္အသက္အဆက္သြယ္မရွိႏိုင္သည့္ ရပ္ရြာ အတြင္းမွ အုပ္စုမ်ားအၾကားတြင္ ေသာ္လည္းေကာင္း 

ရပ္ရြာႏွင့္ လံုျခံဳမႈဆိုင္ရာ ပံ့ပိုး ေဆာင္ရြက္ေပးသူ မ်ားအၾကားတြင္ ေသာ္လည္းေကာင္း  ေဆြးေႏြးစကား    

ေျပာဆုိမႈမ်ားျဖစ္ေစရန္ ၾကားေနဘက္မလိုက္သည့္ အေနအထားတစ္ခုအား ေပးထားျခင္းအားျဖင့္ 

ပဋိပကၡေရးရာမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ကာ အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေစရန္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔မ်ားမွ တက္ႂကြစြာ 

လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ CSWG အဖြဲ႔မ်ားအားျဖင့္ မတူကြဲျပားသည့္အဆက္သြယ္မ်ား 

မ်ားေလေလ၊ မတူညီေသာ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအၾကား အလုပ္ျဖစ္သည့္ ယံုၾကည္ထိုက္ေသာ 

ဆက္ဆံေရးမ်ား တည္ေဆာက္ခြင့္မ်ားေလေလ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းက အလိုအေလ်ာက္ 

တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈအတြက္ အကူအညီျဖစ္ေစၿပီး၊ အထူးသျဖင့္ ဆက္ဆံေရးမ်ားတြင္ ရပ္ရြာ၏ 

အျခားေသာအစိတ္ပုိင္းမ်ားမွ သူမ်ားအား စတင္ပါ၀င္လာေစသည့္ အခါမ်ားတြင္ျဖစ္ပါသည္။24 

သုိ႔ျဖစ္ေသာ္လည္း လက္ရွိ ရွိထားသည့္ တင္းမာမႈမ်ားကို ပုိ၍ဆုိးသြားေစျခင္း (သုိ႔) အသစ္ေသာ 

တင္းမာမႈမ်ားျဖစ္လာေစျခင္းတုိ႔အား ေရွာင္ၾကဥ္ႏုိင္ရန္ သတိျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ 

ျဖစ္ပါသည္။ ေဒသတြင္းရိွအေျခအေနေနာက္ခံႏွင့္ မတူညီၾကသည့္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ 

ၾကသူမ်ား၏ အခန္းက႑အား ေနာေက်ၿပီး အမ်ိဳးအမိ်ဳးနားလည္ထားျခင္းသည္ ရပ္ရြာအတြင္း 

မည္သည့္အဖြဲ႔အတြက္မဆို လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈပံုစံႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းပံုမ်ားအား ဆံုးျဖတ္ရန္အတြက္ 

အေရးပါပါသည္။ အတူတကြ လုပ္ကုိင္ရန္ အခက္အခဲျဖစ္ေနပါက အစပုိင္းတြင္ စဥ္ၿပိဳင္အုပ္စု 

ႏွစ္စုႏွင့္ ႏွစ္စုထက္ပုိ၍ရွိျခင္းသည္ ပညာ သတိရွိရာေရာက္ၿပီး ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားမစတင္မီ 

အုပ္စုအတြင္း ဆက္ဆံေရးထူေထာင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အခ်ိန္ယူရမည္ျဖစ္သည္။  

အထက္တြင္မွတ္သားရသကဲ့သုိ႔ လုံျခံဳမႈဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္ေပးသူမ်ားႏွင့္ လုပ္ကိုင္ 

ေဆာင္ရြက္ျခင္းတြင္ မူလကတည္းက စိန္ေခၚမႈမ်ားရွိေနႏုိင္ေသာ္လည္း ၎တုိ႔အား CSWG 

အဖြဲ႔မ်ားအတြင္းပါ၀င္ေစျခင္းသည္ အဓိပၸာယ္ရွိေသာ ေရရွည္ျဖစ္သည့္ ေျဖရွင္းမႈမ်ားအတြက္ 

ယံုၾကည္မႈႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားအား တည္ေဆာက္ရန္အကူအညီ ျဖစ္ေစပါသည္။ ရပ္ရြာ၏ 

အပယ္ခံအစိတ္အပုိင္းအား CSWG အဖြဲ႔မ်ားအတြင္းပါ၀င္ေစျခင္းမွာ အထူးသျဖင့္ ခက္ခဲႏုိင္ရာ၊ 

၄-၃ လူမႈ၀န္းက်င္ 
လံုျခံဳမႈဆိုင္ရာ 

လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ မ်ား 
တည္ေထာင္ျခင္း



၃၄ saferworld အဖြဲ႔ - လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း လက္စြ ဲ

 25 Where armed groups or gangs are present, they are likely to have a significant role in security and conflict dynamics. Thus it may 
be necessary to engage with them to have a realistic chance of improving security. It may not be realistic to seek to include them 
in CSWGs but, as long as it is conflict sensitive and safe to do so, trying to develop some mechanism for dialogue and outreach 
with these actors could be important.

ဥပမာအေနျဖင့္ အေျခအေနေနာက္ခံအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းကိစၥတြင္ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါ၀င္မႈအား အျပင္းအထန္အတိုက္အခံျဖစ္လ်က္ရွိၿပီး၊ အထူးသျဖင့္ လံုျခံဳမႈဆုိင္ရာ 

ျပႆနာမ်ား အတြက္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔သုိ႔ေသာအေနအထားမ်ားတြင္ ပါ၀င္မႈျပဳႏုိင္ရန္ က်ား-မ 

အေပၚ အေျခခံ၍ျဖစ္သည့္ အတားအဆီးမ်ားအား ေလ့လာသံုးသပ္ရန္ လုိအပ္ၿပီး ယင္းတုိ႔အား 

ေက်ာ္လႊားႏုိင္ရန္ နည္းလမ္းမ်ားရွာေဖြရန္ လုိအပ္ပါသည္။ ဥပမာ ခြဲျခားဆက္ဆံတတ္သည့္ 

သေဘာထားမ်ားကုိ တန္ျပန္စိန္ေခၚရန္ ရပ္ရြာရွိသူမ်ားအား က်ား-မပုိင္းဆုိင္ရာ သတိျပဳဆင္ျခင္ျခင္း 

သင္တန္းမ်ားေပးျခင္း၊ အစည္းအေ၀းမ်ားအား အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအားလံုး 

တက္ေရာက္ႏုိင္သည့္ အခ်ိန္မ်ားတြင္ က်င္းပျခင္း (သုိ႔) အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါ၀င္မႈအခ်ိန္ရရွိေစရန္ 

ကေလးသူငယ္မ်ားအား ထိန္းေပးျခင္းအစီအစဥ္မ်ားျပဳလုပ္ေပးျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

CSWG အဖြဲ႔မ်ား ဖြဲ႔စည္းရာတြင္ အေရးႀကီးသည္မွာ -

 n မည္သူပါ၀င္မည္ဆုိသည့္ ေမးခြန္းအား ေသခ်ာစြာစဥ္းစားမႈျပဳၿပီး အထူးသျဖင့္ ပဋိပကၡႏွင့္ က်ား-မ 

သတိရွိရန္ အတြက္ [လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္] ေနာက္ကြယ္ရွိ လမ္းညြန္ျပသေပးသည့္ နည္းလမ္း 

နည္းနာမ်ားႏွင့္ စံတန္ဖိုးမ်ားအားလုိက္နာျခင္း

 n အေရးပါသည့္ အျခားေသာ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား၏ ပါ၀င္မႈအား အတားအဆီမ်ားျဖစ္ေပၚ ေစ 

မည့္ မသင့္ေတာ္မေလ်ာက္ပတ္သည့္ လံုျခံဳမႈက႑ဖြဲ႔စည္းပံုမ်ားအား ထည့္သြင္းျခင္းအား အမွတ္တ 

မဲ့ တိုက္တြန္းအားေပးျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ျခင္း

 n အားလံုးပါ၀င္မႈႏွင့္ ရပ္ရြာတစ္ခု၏ မတူညီေသာအစိတ္အပုိင္းမ်ားအၾကား၊ ထို႔ျပင္ ရပ္ရြာႏွင့္ 

လံုျခံဳမႈဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္ေပးသူမ်ားအၾကား ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားထူေထာင္ျခင္းအေပၚတြင္ 

ဆက္လက္ အေလးေပးထားျခင္း 

 n ရပ္ရြာမ်ား (ႏွင့္ ရပ္ရြာတုိ႔အတြင္းရွိ အုပ္စုခြဲမ်ား) သည္ ဦးစားေပးမႈမ်ား၊ စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားႏွင့္ အလား 

အလာရွိမႈမ်ားအား ၎တုိ႔ကိုယ္တိုင္ျပဌာန္းသတ္မွတ္ႏုိင္သည္ဟု ယံုၾကည္စိတ္ခ်ႏုိင္သည့္ 

အေနအထားအား ေဖာ္ေဆာင္ထားျခင္း

 n လံုျခံဳမႈဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္ေပးသူမ်ားသည္ ဖ်က္လုိဖ်က္ဆီးျပဳလုပ္သူမ်ားအျဖစ္ မျပဳမူပဲ 

[လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္]က ေပးစြမ္းႏုိင္သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားအေပၚတြင္ တန္ဖုိးထားျခင္း 

မိမိ၏ [လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္] လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားတြင္ ေအာက္ပါစာရင္းမွ 

လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအခ်ိဳ႕အား ပါ၀င္ေစလုိမည္ျဖစ္သည္။ CSWG အဖြဲ႔မ်ားအတြက္ 

လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္သူ တစ္ဦးတစ္ဖြဲ႔ျခင္းစီ၏ အေရးပါလိုက္ဖက္မႈႏွင့္ သင့္ေတာ္ေလ်ာက္ပတ္ျခင္းရွိ

မႈတုိ႔သည္ အေျခအေန ေနာက္ခံအေပၚမူတည္၍ ေျပာင္းလဲမည္ျဖစ္ပါသည္ - 

 n ရပ္ရြာအတြင္းရွိ လူမႈေရးအဖြဲ႔မ်ားအားလံုး - ၎တုိ႔၏ ေဘးကင္းရွင္းေရးႏွင့္ လံုျခံဳမႈဆုိင္ရာ စုိးရိမ္ပူ 

ပန္မႈမ်ားအား ေျဖရွင္းရန္ ရပ္ရြာလံုျခံဳမႈစနစ္အား အသံုးျပဳသည့္ အပယ္ခံအုပ္စုမ်ားပါ၀င္ေစျခင္း25

 n ရဲအဖြဲ႔အစည္း (သုိ႔မဟုတ္ စစ္တပ္၊ ေက်းရြာကာကြယ္ေရးအဖြဲ႕မ်ား၊ နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ား၊ 

ရပ္ရြာေစာင့္ ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔မ်ား အစရွိသျဖင့္ျဖစ္ေသာ အျခားေသာ လံုျခံဳမႈဆိုင္ရာပံ့ပိုး 

ေဆာင္ရြက္ေပးသူမ်ား)၊ ရပ္ရြာ၏ စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားအား နားလည္သိရွိရန္ႏွင့္ ယင္းတုိ႔အား 

ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းရန္ စုေပါင္းနည္းလမ္းမ်ားအား စီစဥ္ရာတြင္ ရပ္ရြာလံုျခံဳမႈစနစ္အား အသံုးျပဳႏုိင္သူ

 n ေဒသႏၱရအစုိးရမ်ား - နယ္ေျမတြင္း လံုျခံဳမႈတိုးတက္ေစရန္ က်ယ္ျပန္သည့္ နည္းစနစ္ဗ်ဴဟာမ်ား ၏ 

အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ ရပ္ရြာလံုျခံဳမႈစနစ္အား အေထာက္အကူေပးႏုိင္သူ၊ ဥပမာအေနျဖင့္ ရပ္ရြာလံုျခံဳ 
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 26 Adapted from Saferworld (2006) Creating Safer Communities: lessons from Eastern Europe p.8 www.saferworld.org.uk/
downloads/pubdocs/Creating_safer_communities_Dec06_%20English.pdf

ေရးစနစ္အား နယ္ေျမတြင္း မူခင္းကာကြယ္ေရး မဟာဗ်ဴဟာမ်ားအတြင္း ေပါင္းစပ္ေပးျခင္း 

 n လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား - လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားအား ကူညီအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏုိင္သူ၊ 

ရပ္ရြာမ်ားအတြက္ လက္လွမ္းမီႏုိင္မႈအား ေပးအပ္သူ၊ [လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္] အား လူမ်ားထံ 

ပိုမိုႏွံ႕စပ္စြာ ေရာက္ရွိေအာင္ တိုးျမွင့္ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္သူ

 n ရပ္ရြာေခါင္းေဆာင္မ်ား - လႊမ္းမိုးမႈမ်ားစြာျပဳႏိုင္သူမ်ား၊ ရပ္ရြာေနသူမ်ား၏ သေဘာတူညီမႈအား ျဖစ္ 

ေျမာက္ေစရန္ ကူညီေပးႏုိင္သူမ်ား 

 n ဗဟုိအစုိးရမ်ား - အထူးသျဖင့္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ေဒသႏၱအစုိးရ၏ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၊ 

[လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္] အား ၄င္းတို႕၏ ဦးေဆာင္လုပ္ကုိင္မႈမ်ားမွစ၍ ပုိမုိ၍က်ယ္ျပန္႔သည့္ 

လံုျခံဳမႈပ့ံံပိုး ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း မဟာဗ်ဴဟာမ်ားျဖစ္လာရန္ အေထာက္အပ့ံမ်ားအား ေပါင္းစည္းေပး 

ႏုိင္သူ

 n အလွဴရွင္မ်ား - လူသားလံုျခံဳမႈအား တုိးတက္ေစရန္၊ ထုိ႔ျပင္ ေဒသႏၱရအစုိးရႏွင့္ လံုျခံဳမႈေရးရာ ေအဂ်င္ 

စီမ်ား၏ တာ၀န္ခံမႈႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္မႈတုိ႔ တုိးတက္ေစရန္၊ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား 

ဖြံ႔ၿဖိဳးေစျခင္းအား ကူညီရန္ႏွင့္ ပဋိပကၡတားဆီးေရးႏွင့္ ပဋိပကၡအလြန္ ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရး 

အား ေထာက္ပံ့ေပးရန္ ေငြကုန္ေၾကးက်ေသာ္လည္းထိေရာက္အက်ိဳးရွိသည့္ နည္းလမ္းတစ္ခုအျဖစ္ 

[လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္] ပဏာမလုပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား ေထာက္ပ့ံေပးႏုိင္သ2ူ6

ေဂ်ာ္ဂ်ီယာႏုိင္ငံတြင္ သက္ဆိုင္ရာ လူမႈ၀န္းက်င္အား အမွန္တကယ္ကိုယ္စားျပဳေသာ 
အဖြဲ႔မ်ား ဖြဲ႔စည္းျခင္း 

Saferworld အဖြဲ႔၏ စီမံကိန္းသည္ Shida Kartli တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ပဋိပကၡသက္ေရာက္မႈအခံရဆံုး 

ရပ္ရြာအသုိင္းအ၀ုိင္း (၂၀) ကုိ လႊမ္းျခံဳပါသည္။ ရပ္ရြာမ်ားအား မလံုျခံဳမႈအား ခံစားရေစသည့္ အရာမ်ားအေပၚ 

နားလည္သိရွိမႈ တုိးပြားရန္ႏွင့္ ယင္းမလံုျခံဳမႈ အေၾကာင္းတရားမ်ားအတြက္ နယ္ေျမအလုိက္သင့္ေတာ္သည့္ 

ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္နည္းမ်ားကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရန္ စီမံကိန္းက ဦးတည္ထားပါသည္။ 

နယ္ေျမတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ မိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္တကြ ရပ္ရြာအတြင္း ယခင္က 

လုပ္ကုိင္ဖူးသည့္ အျခားေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား စသည္တုိ႔ႏွင့္ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ျခင္းအားျဖင့္ ရပ္ရြာလံုျခံဳမႈ 

လုပ္ငန္းအဖြဲ႔အတြက္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ရပ္ရြာတစ္ခုခ်င္းစီက ကိုယ္ပုိင္ ေရြးခ်ယ္ၾကၿပီး ေနာက္ဆံုး 

စံကာတင္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အတြက္ မဲေပးေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကပါသည္။ 

ယခုလုပ္ငန္းစဥ္အားျဖင့္ CSWG အဖြဲ႔၏ တရား၀င္စစ္မွန္မႈအား ခုိင္မာေစခဲ့ၿပီး၊ ရပ္ရြာမ်ားက ၎တုိ႔၏ 

မလံုျခံဳမႈမ်ားအေပၚ ယင္းအဖြဲ႔အားအသံုးျပဳ၍ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ပုိမိုစိတ္ခ်မႈရွိေစပါသည္။

ထိုကဲ့သို႕အမွန္တကယ္ကိုယ္စားျပဳမႈေၾကာင့္ပင္ စီမံကိန္းအား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ရပ္ရြာမ်ားက 

အဆိုပါအဖြဲ႔အတြင္း ၎တုိ႔ကိုယ္စားျပဳ ပါ၀င္ထားမႈအတြက္ စိတ္အားထက္သန္မႈမ်ား တုိးပြားသထက္ 

တုိးပြားလာပါေတာ့သည္။ အဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္လည္း အားလံုးအားပါ၀င္ခြင့္ျပဳေပးထားသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ 

အေလးေပး တန္ဖိုးထားၾကသည့္အတြက္ ၎တုိ႔သည္ မိမိတုိ႔ရပ္ရြာမ်ား၏ အေရးကိစၥမ်ားကို ေဆြးေႏြးကာ 

ရပ္ရြာမ်ား၏ သံတမန္မ်ားအေနျဖင့္ ဦးေဆာင္လႈပ္ရွားမႈအား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခြင့္ကို ရၾကပါသည္။ 
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Saferworldအဖြဲ႔၊ Ossetia ေတာင္ပုိင္းေဒသ – လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈဆိုင္ရာလုပ္ငန္း 
အဖြဲ႔၏ သေဘာတူညီခ်က္ရထားသည့္ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား 

လုပ္ငန္းအဖြဲ႔မွ ေဆာင္ရြက္မည့္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားအေပၚတြင္ ရပ္ရြာကသေဘာတူပါသည္ -

n ရပ္ရြာႏွင့္ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ရန္မိတ္ဖက္မ်ားအၾကားရွိ၊ ရပ္ရြာေနသူမ်ားအခ်င္းအခ်င္းအၾကားရွိ၊ ရပ္ရြာ 

ႏွင့္ လံုျခံဳေရးေဆာင္ရြက္ေပးသူမ်ား အၾကားရွိ [လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္] ဆုိင္ရာ အေရးကိစၥမ်ား 

အတြက္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္ အဖြဲ႔အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ရန္ 

n သင္းတန္းေပးျခင္း၊ အကူအညီႏွင့္ အၾကံဥာဏ္ေပးျခင္းတုိ႔အားျဖင့္ လံုျခံဳေရးဆုိင္ရာ အေရးကိစၥမ်ားအား 

CSWG အဖြဲ႔အား တစ္ဆင့္ခံ၍ ေဆာင္ရြက္ျခင္းတြင္ ရပ္ရြာ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္အား အားျဖည့္ေပးရန္ 

ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ေနသည့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္က ေပးအပ္ေသာ အကူအညီအတြက္ အဓိက ဆံုခ်က္ 

အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ရန္

n လံုျခံဳေရးေဆာင္ရြက္ေပးသူမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔ေဆာင္ရြက္မႈျပဳသည့္ အစည္းအေ၀းမ်ားအား ကူညီစီစဥ္ရန္ 

(ျဖစ္ႏုိင္လ်င္ ဦးေဆာင္ရန္) 

n [လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္]ႏွင့္ ဆုိင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ သံုးသပ္ကာ၊ စနစ္တက်ျပဳစု၍ 

အခ်က္အလက္မ်ားရေစေရး အကူအညီေပးရန္

n အကာအကြယ္ကင္းမဲ့သည့္ (သုိ႔) ေဘးခ်ိတ္ခံထားရေသာ အုပ္စုမ်ားအပါအ၀င္ျဖစ္သည့္ ရပ္ရြာအတြင္းရွိ 

အားလံုးေသာ လူအုပ္စုတုိ႔၏ စိုးရိမ္မႈမ်ားႏွင့္ ဦးစားေပးမႈတုိ႔ကို ကိုယ္စားျပဳေပးရန္

n ပဋိပကၡပိုင္းျခားေလ့လာျခင္း၊ ဦးစားေပးအစဥ္သတ္မွတ္ျခင္း၊ စီမံခ်က္ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းအဆင့္ 

မ်ားကို သံုးသပ္အကဲျဖတ္ျခင္းတုိ႔ အပါအ၀င္ျဖစ္သည့္ [လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္] လုပ္ငန္းစဥ္အား 

ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္ 

n အစီအစဥ္အတုိင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈအေပၚ 

ျပန္လည္စိစစ္ျခင္း 

n ရရွိလာေသာ သင္ခန္းစာမ်ားအား အျခားေသာ ရပ္ရြာအသိုင္းအ၀ုိင္းမ်ား (သုိ႔) CSWG အဖြဲ႔မ်ားသုိ႔ 

ေ၀ငွေပးျခင္း

အကယ္၍ [လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္] နည္းလမ္းက ဆက္ဆံေရးမ်ားႏွင့္ အျပဳအမူပုိင္းမ်ား 

အား ေျပာင္းလဲရန္ လိုအပ္သည့္ ေထာက္ခံမႈအားရရွိလိုၿပီး၊ အတူတကြရရွိရမည့္ ရလဒ္မ်ားအတြက္ 

လုိအပ္သည့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအား ျဖစ္ေပၚေစလုိလ်င္ အဓိကပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္ 

ဆက္ဆံေရးမ်ားထူေထာင္ျခင္းသည္ မျဖစ္မေန လုပ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ‘အဓိကပါ၀င္ပတ္သက္သူ’ 

ဆုိသည့္ စကားရပ္သည္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္းမွ တန္ခိုးၾသဇာႀကီးမားသည့္သူမ်ားကုိသာ 

ရည္ညႊန္းျခင္းမဟုတ္ပဲ ရပ္ရြာ၏ အကာကြယ္မဲ့ေနေသာ အစိတ္ ပုိင္းမ်ားမွသူမ်ားသည္လည္း 

တန္းတူအေရးပါၾကပါသည္။

ရပ္ရြာအဆင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ပဏာမလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အဓိက အားနည္းခ်က္ျဖစ္ေလ့ရွိသည္မွာ 

လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း ႏွံစပ္စြာ စစ္မွန္သည့္ ပါ၀င္မႈမ်ိဳးအား အားေပးရမည့္အစား ‘ရပ္ရြာအား 

ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္သူမ်ား’ ႏွင့္ အခြင့္အာဏာႏွင့္ ၾသဇာလႊမ္းမုိးမႈရိွၿပီးသားသူမ်ားတုိ႔ကုိသာ

အဓိက (သုိ႔) ၎တုိ႔ကုိသာ ပါ၀င္ေစျခင္းငွာ တစ္ခါတစ္ရံ တတ္စြမ္းႏုိင္ၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ရပ္ရြာ

အသိုင္းအ၀ုိင္းအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ အလားတူညီေသာ ၾသဇာေညာင္းသည့္သူမ်ားကို ၎တုိ႔၏ 

နယ္ေျမတြင္းျပဳလုပ္ေသာ အားလံုးေသာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ ပမာဏလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ 

တက္ေရာက္ရန္ႏွင့္ ပါ၀င္ရန္ ဖိတ္ေခၚမႈျပဳၾကပါသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ေသာသူမ်ားမွာ ပုိမို ပညာတတ္ 

ေလ့ရွိၿပီး၊ ႏုိင္ငံျခားဘာသာစကားမ်ားလည္းေျပာနုိင္ၾကကာ၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအေကာင္အထည္ေဖာ္ 

သူမ်ား ႏွစ္ၿခိဳက္ၾကသည့္ အေျပာအဆိုအသံုးအႏႈန္းမ်ား ပုိင္ဆုိင္ၾကၿပီး သုိ႔တည္းမဟုတ္ 

အလားတူ ပဏာမလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ယခင္အေတြ႔အၾကံဳရွိေကာင္းရွိေနႏုိင္ပါသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ 

၄-၄ အဓိကပါ၀င္ 
ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္ 

ဆက္ဆံေရးမ်ား 
တည္ေဆာက္ျခင္း



 saferworld အဖြဲ႔ - လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း လက္စြ ဲ ၃၇ 

လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားမွာ [လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္] လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုအတြက္ တန္ဖိုး 

မျဖတ္ႏုိင္ေသာ ပိုင္ဆုိင္မႈျဖစ္ႏုိင္ၿပီး၊ ျပင္ပမွလာေရာက္ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ေပးသူမ်ားအား 

ရပ္ရြာအေၾကာင္း ပုိမိုသိရွိေစရန္ ကူညီေပးႏုိင္ကာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္သူ အခ်င္းခ်င္းအၾကား 

ဆက္ဆံေရးထူေထာင္ႏုိင္ပါသည္။ အမွန္တကယ္ဆုိရလ်င္ ၎တုိ႔သည္ အစပုိင္းမွစ၍ ပါ၀င္သင့္ရာ၊ 

အေၾကာင္းမွာ ၎တုိ႔အား ဖယ္ထုတ္ထားသည္ဟု ၎တုိ႔ခံစားရပါက ၎တုိ႔သည္ အတားအဆီး 

အခက္အခဲမ်ား ဖန္တီးလာရန္အေၾကာင္းရွိပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္ေသာ္လည္း တစ္ခုသတိထားရမည္မွာ 

လုပ္ငန္းစဥ္အား တစ္ဦးဦး (သုိ႔) အုပ္စုငယ္တစ္ခုခုက စုိမိုးခ်ယ္လွယ္ျခင္းေၾကာင့္ အျခား ေသာ 

လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား ပထုတ္ျပစ္ႏုိင္သည့္ အႏၱရာယ္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး 

တစ္ေယာက္သည္ ရပ္ရြာတစ္ခုလံုး၏ ကိုယ္စားေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသည္ဟု ဘယ္ေသာအခါမွ် 

မယူဆမိရန္ျဖစ္ပါသည္။

[လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္] လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားသည္ လံုျခံဳမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 

၎တုိ႔ ကိုယ္တိုင္အတြက္ အက်ိဳးေက်းဇူးရွိေၾကာင္း၊ ရပ္ရြာအတြင္းရွိသူမ်ားအားလံုးအတြက္ 

ဘက္မလိုက္ေသာ လူသားလံုျခံဳမႈအတြက္ ၎တုိ႔၏ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈက အက်ိဳးရွိေစေၾကာင္း 

အဓိကပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားအား ရွင္းလင္းစြာ နားလည္ေစျခင္းျဖင့္ က်ယ္ျပန္႕၍ နက္ရိႈင္းသည့္ 

ပါ၀င္မႈအား တုိက္တြန္းအားေပးျခင္းကုိ စတင္ႏုိင္ပါသည္။ သီအိုရီအယူအဆတြင္ ယင္းမွာ 

ပါ၀င္ပတ္သက္သူအားလံုး၏ ဘံုရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္သင့္ေသာ္လည္း လက္ေတြ႔တြင္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ 

ရြက္သူအမ်ိဳးမ်ိဳး၏ သိျမင္နားလည္မႈႏွင့္ ၎တုိ႔အခ်င္းခ်င္းအၾကား ဆက္ဆံေရး၊ ထုိ႔ျပင္ ၎တုိ႔ 

အၾကားရွိ အခြင့္အာဏာႏွင့္ အရင္းအျမစ္တုိ႔၏ အခ်ိဳးအစားတုိ႔ကို ေျပာင္းလဲရန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း 

ပါ၀င္မည္ျဖစ္ရာ၊ ထုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ ယင္းမွာ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ အတုိက္အခံတုိ႔ ႀကံဳေတြ႔ရႏိုင္သည့္ 

သတိထားရမည့္လုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ 

အဓိကပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္ အစကနဦးပုိင္းအဆင့္တြင္ ဆက္ဆံေရးမ်ား 

တည္ေဆာက္ျခင္းအားျဖင့္ အတိုက္အခံျဖစ္မႈအား ေက်ာ္လႊားႏုိင္ရန္ အကူအညီျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ 

ယင္းအခ်က္အေပၚတြင္ ေျပာဆုိသင့္သည္မွာ -

 n အားလံုးတြင္ တာ၀န္ကိုယ္စီရွိၿပီး၊ ေအာင္ျမင္မႈ၏ အသီးအပြင့္မ်ားအား အားလံုးမွ်ေ၀ကာရရွိျခင္း 

ဆုိသည့္ လူမႈေရးအကြဲအျပားျဖစ္ျခင္းမ်ားအား ေက်ာ္လႊားႏုိင္သည့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအေပၚ 

တြင္ အေျခတည္ ထားၿပီး ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္အတြက္ျဖစ္ေသာ လံုျခံဳမႈအား ေပးအပ္ႏုိင္ရန္ [လူမႈ၀န္းက်င္ 

လံုျခံဳမႈစနစ္] က ႀကိဳးပမ္းမႈျပဳပါသည္။ 

 n ယင္းသည္ ပဋိပကၡအား တားဆီးကာကြယ္သည့္ နည္းလမ္းျဖစ္ၿပီး၊ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ၊ လံုျခံဳမႈႏွင့္ 

ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈတုိ႔ ေနရာအႏွံ႔တုိးပြားေစသည့္ စနစ္ယႏၱရားတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ 

 n ထုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ ယင္းသည္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ခြဲႏွင့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္တုိ႔ရွိ ပါ၀င္ပတ္သက္ သူ 

မ်ားကလည္း ေအာက္ေျခအဆင့္မွ လူမ်ားနည္းတူ အက်ိဳးခံစားခြင့္ ရရွိေစသည့္ အစြမ္းထက္သည့္ 

နည္းလမ္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ 

လံုျခံဳမႈရရွိလိုသည့္ဘက္ႏွင့္ လံုျခံဳေရးအား ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ဘက္ ႏွစ္ဖက္အား 
ဟန္ခ်က္ညီေစျခင္း 

ေျမာက္အုိင္ယာလန္ရွိ ရပ္ရြာမ်ားႏွင့္ လံုျခံဳေရးေဆာင္ရြက္ေပးသူမ်ားအၾကား တိုးတက္သည့္ 

ဆက္ဆံေရးမ်ား 

ေျမာက္အိုင္ယာလန္ရဲအဖြဲ႔ (PSNI) သည္ ယင္း၏ [လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္] လုပ္ငန္းအတြက္ လူ႔အခြင့္ 

အေရးအား အေျခခံသည့္နည္းလမ္းအား အသံုးျပဳပါသည္။ ေနရာအႏွံ႔တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္

အေပၚ ေထာက္ကူေပးရန္ျဖစ္သည့္ ရဲလုပ္ငန္းအား တုိးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္၏ 

အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳထားခ့ဲသည့္အရာမွာ လူတို႔တြင္ အေၾကာက္တရားမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ 



၃၈ saferworld အဖြဲ႔ - လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း လက္စြ ဲ

ရွိေသာ္ လည္း တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ လံုျခံဳမႈေဆာင္ရြက္ေပးသူမ်ားက ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ ၀န္ေဆာင္မႈအား 

ေပးအပ္ႏိုင္ရန္ ၎တုိ႔ႏွင့္ အတူလုပ္ကိုင္ျခင္းအားျဖင့္ လူတို႔သည္ မိမိတုိ႔ကုိယ္ပုိင္လံုျခံဳမႈအတြက္ 

ေထာက္ကူမႈျပဳေပးရမည့္ ျပည္သူ႔တာ၀န္တစ္ခုရွိေၾကာင္း ျဖစ္ပါသည္။

လက္တြဲေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည့္ နယ္ပယ္မ်ားအား သတ္မွတ္ရန္ ရပ္ရြာအသိုင္းအ၀ုိင္းမ်ားႏွင့္ PSNI အဖြဲ႔ တုိ႔ 

ေတြ႔ဆံုခဲ့ၾကပါသည္။ ယင္းအစည္းအေ၀းမ်ားက ဆက္ဆံေရးမ်ားကို တုိးတက္ေစခဲ့ၿပီး၊ ၎တုိ႔ အခ်င္းခ်င္း 

အၾကား အျပန္အလွန္ယံုၾကည္မႈအား တည္ေဆာက္ေပးခဲ့ရာ လူတုိ႔၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားအား ပိုမိုတိုက္ရိုက္ 

အေလးေပးသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ိဳးေပးႏုိင္သည့္ စြမ္းေဆာင္ရည္တုိ႔ တိုးပြားလာပါသည္။

အကဲျဖတ္သံုးသပ္မႈမ်ားက ေဖာ္ျပထားသည္မွာ “ေအာင္ျမင္သည့္ [လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္] လုပ္ငန္းစဥ္ 

တစ္ခုအား ေထာက္မေပးျခင္း ဆုိသည္မွာ ရွင္းလင္းမႈရွိရမည္၊ က်စ္လစ္ျပည့္စုံမႈရွိရမည္၊ မရပ္မနား 

လုပ္ေဆာင္မႈရွိရမည္၊ ျပည္သူႏွင့္ လံုျခံဳေရးေဆာင္ရြက္ေပးသူတုိ႔အၾကား မေရမရာျဖစ္ျခင္းမ်ိဳးမရွိသည့္ 

ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားရွိရမည္” ဟူ၍ျဖစ္ပါသည္။ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ တုိးတက္မႈ 

ရေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ဆံုခ်က္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ အဓိကပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားအား 

ရပ္ရြာအသုိင္းအ၀ုိင္းႏွင့္ PSNI တုိ႔က ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ပါသည္။ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားက ၎တုိ႔ႏွင့္ တန္းတူသည့္ 

ပုဂၢိဳလ္တုိ႔ထံမွ ေထာက္ခံမႈရရွိခဲ့ၿပီး တရားနည္းလမ္းက်မႈအား ေဆာင္က်ဥ္းေပးခဲ့ကာ လုပ္ 

ငန္းစဥ္ေရွ႕ဆက္သြားေစရန္ လုပ္ေပးႏုိင္ခဲ့ပါသည္။

လူမႈအရင္းအျမစ္

လူအရင္းအျမစ္ ဟူသည္မွာ ခက္ခဲသည့္အခိ်န္ကာလမ်ားတြင္ပင္ လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႔အစည္းအား ဥမကြဲသုိက္မ

ပ်က္ေစရန္ျပဳလုပ္ေပးသည္ မျမင္ႏုိင္သည့္ ေစးကပ္မႈမ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ လူမႈအရင္းအျမစ္အား ခုိင္မာေစရာတြင္ 

ပါ၀င္ႏုိင္သည္မ်ားမွာ - 

n လူအုပ္စုမ်ားအား ဆက္သြယ္ေပးသည့္ လူမႈေရးကြန္ယက္အဖြဲ႔မ်ားအား ေထာက္ပံ့ျခင္း 

n အဖြ႔ဲ၀င္ျဖစစ္တိ၊္ တူညသီည့ ္အနာဂတ္ေမွ်ာမ္နွ္းခ်က္ႏငွ့ ္မတညူသီည့ ္လမူႈေရးအပုစ္မု်ားအတြင္းရွၾိကသည ္

တူညီသည့္အရာအေပၚတြင္ အေလးေပးအာရံုစုိက္ျခင္း တုိ႔ကုိ ျဖစ္ေပၚေစျခင္း

n အားလံုးပါ၀င္လႈပ္ရွားႏုိင္မႈႏွင့္ ေနာက္ခံအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသူမ်ားတုိ႔၏ တက္ႂကြစြာေဆာင္ရြက္ျခင္းတုိ႔ကို 

အားေပး တုိက္တြင္းျခင္း 

n ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ျခင္း - တရားသျဖင့္ျပဳမူၾကရန္ လူတုိ႔အခ်င္းခ်င္းအေပၚ ယံုၾကည္ၾကျခင္းႏွင့္ 

နယ္ေျမတြင္းရွိ ဌာနဆုိင္ရာမ်ားအေပၚ ယံုၾကည္ကုိးစားျခင္း

n ေလးစားမႈအား ပ်ိဳးေထာင္ေပးျခင္း - အျခားသူမ်ားအေပၚ နားလည္ေပးမႈႏွင့္ မတူကြဲျပားမႈ၏ တန္ဖိုးအား 

အသိအမွတ္ျပဳမႈ တုိ႔ကုိျဖစ္ေပၚေစျခင္း

n ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံက ယင္း၏ႏုိင္ငံသားမ်ားအေရး လ်င္ျမန္စြာတံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းကုိ တုိးပြားေစျခင္း 

[လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္] လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားအတြင္း ေယဘုယ်ေျပာရလ်င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 

တည္ေဆာက္္ျခင္းကဲသို႔ပင္ အမ်ားအားျဖင့္ ကင္းကြာ လ်က္ရွိၾကသည့္ (သို႔) ရန္လိုမႈရွိၾကသည့္ လုပ္ကုိင္ 

ေဆာင္ရြက္ေပးသူမ်ားႏွင့္ လူအုပ္စုမ်ားအၾကား ဆက္သြယ္ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား ထူေထာင္ေပးျခင္းသည္ 

တန္ဖိုးရွိသည့္အရာျဖစ္ပါသည္။ 

အဆိုပါ လူမႈအရင္းအျမစ္၏ အစြမ္းရွိပံုကုိ Papua New Guinean ႏုိင္ငံ၏ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းျဖစ္သည့္ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ Kup အမ်ိဳးသမီးမ်ား အဖြဲ႔၏ အလုပ္အားျဖင့္ ဥပမာေပးႏုိင္ပါသည္။ အၾကမ္းဖက္မႈ 

နက္ရိႈင္းစြာ သက္ေရာက္လ်က္ရွိသည့္ Papua New Guinea ႏုိင္ငံ၏ ေတာင္ေပၚ ေဒသတြင္ အစျပဳကာ 

Kup အမ်ိဳးသမီမ်ားအဖြဲ႔သည္ ပဋိပကၡစစ္ျဖစ္ေနၾကသည့္ လူမ်ိဳးစုမ်ားအတြင္းရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အခ်င္းအခ်င္း 

အၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ဆက္ဆံေရးေပါင္းကူးတံတားမ်ားထုိးေပးႏုိင္ခဲ့သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 

ဦးေဆာင္သည့္ ပဏာမလုပ္ငန္းတစ္ခုျဖင့္ စတင္လႈပ္ ရွားခဲ့ရာ၊ စစ္ေျမျပင္ရွိ ၎တုိ႔၏ ရပ္ရြာအသိုင္း 

အ၀ုိင္းမ်ားအၾကား အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားျမင့္တက္ေနျခင္းကို ၾကား၀င္ျဖန္ေျဖအဆံုးသတ္ရန္ ယင္း ဆက္ဆံေရး 

မ်ားကို အသံုးျပဳခဲ့ၾကပါသည္။



 ၅
လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ ေရးဆဲြျခင္း 

ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ အခ်က္မ်ား -

n လုပ္ငန္းစီမံခ်က္သည္ အားလံုးအား အျပည့္အ၀ကိုယ္စားျပဳ၍ ေဒသတြင္းမူပုိင္ျဖစ္ေစရန္ ျဖစ္ႏုိင္ေသာ 

အရာမ်ားအားလံုးကုိ ေဆာင္ရြက္ပါ

n ဗ်ဴဟာက်က် စီစဥ္ၿပီး ေရရွည္အတြက္ စီစဥ္ပါ၊ သုိ႔ေသာ္ [လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္] နည္းလမ္းမ်ားအတြက္ 

ေဒသတြင္း စိတ္အား ထက္သန္မႈအား ထိန္းသိမ္းထားရန္ ‘အလ်င္အျမန္ေအာင္ျမင္မႈရႏုိင္မည့္အရာ’ 

တစ္ခုအတြက္လည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါ။ 

n စိတ္အားထက္သန္မႈတို႕ ကြယ္ေပ်ာက္ျခင္းမရွိေစရန္ ရပ္ရြာတုိ႔မွ ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တမႈမ်ားအား 

စနစ္တက် ကိုင္တြယ္ပါ

n လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ ေနာက္ကြယ္တြင္ ရွင္းလင္းေသခ်ာသည့္ အေျပာင္းအလဲ သီအိုရီအယူအဆကုိ ထားရွိပါ

n လံုျခံဳမႈဆုိင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား ဦးစားေပးအဆင့္သတ္မွတ္ျခင္းတြင္ သေဘာထား ကြဲလြဲမႈ 

ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ တစ္စံုတစ္ေယာက္/အုပ္စုမ်ား တုိ႔သည္ လိုအပ္ခ်က္အရ အခြင့္အေရးဆံုးရႈံးပါမည္ - 

ထို႔ျပင္ လုပ္ငန္းတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ၎တုိ႔၏ အက်ိဳးစီးပြားအား ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း ခံရသည့္ဟု 

တခ်ိဳ႕သူတုိ႔က ခံစားရႏုိင္ပါသည္။ ယင္းသုိ႔ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ပဋိပကၡသတိရွိမႈအား ထိန္းထားရန္အတြက္ 

အထူးတလယ္ စိန္ေခၚမႈ ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ လံုျခံဳမႈဆုိင္ရာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈအစစ္အမွန္တစ္ခုအား 

ဦးစားေပးအဆင့္သတ္မွတ္ျခင္းသည္ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ကင္းရွင္းရမည္ ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ သေဘာတူႏုိင္ရ 

မည္ဟု စဥ္းစားရပါမည္ 

n လူအုပ္စုမ်ားအတြင္းရွိ ဦးစားေပးထားသည့္အရာမ်ားအား ဦးစားေပးထားျခင္းမရွိေတာ့သည့္အေျခအေန

သုိ႔ ျပန္၍မေရာက္ေစရန္ ေသ ခ်ာေစပါ၊ အထူးသျဖင့္ အပယ္ခံထားရသည့္ အုပ္စုမ်ားအတြက္ျဖစ္ပါသည္ 

n လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ အလုပ္ျဖစ္ေစရန္ မည္သူႏွင့္ မိတ္ဖက္ပူးေပါင္းရမည္ကုိ 

စဥ္းစားပါ 

n [လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္] လုပ္ငန္းအဖြဲ႔အတြင္း တာ၀န္မ်ားအား ခြဲေ၀မႈျပဳေသာအခါ က်ား-မ 

အတိရွိမႈႏွင့္ ပဋိပကၡသတိရွိမႈ တုိ႔အား ထိန္းသိမ္းပါ

  ၃၉ 



၄၀ saferworld အဖြဲ႔ - လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း လက္စြ ဲ

ရပ္ရြာဦးေဆာင္မႈျဖင့္ျပဳလုပ္ေသာ ပုိင္းျခားေလ့လာမႈအား ကူညီေထာက္ပံ့ျခင္းသည္ 

အေစာပုိင္းကျပဳလုပ္ခဲ႔သည့္ ပဋိပကၡပိုင္းျခားေလ့လာမႈအား ပုိမုိေကာင္းမြန္ေစၿပီး ရပ္ရြာမ်ားက 

၎တုိ႔၏ ကိုယ္ပုိင္လံုျခံဳမႈဆုိင္ရာ စုိးရိမ္မႈမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္၍ ဦးစားေပးအဆင့္သတ္မွတ္ကာ 

၎တုိ႔လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ဆံုးျဖတ္ႏုိင္ရန္ အကူအညီျဖစ္ 

ေစပါသည္။ အကယ္၍ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားက ဒီမိုကေရစီနည္းက် ျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ ရပ္ရြာတို႔၏ 

အမွန္တကယ္လုိအပ္ခ်က္မ်ားအေပၚတြင္ ထင္ဟပ္မႈေပးရန္ျဖစ္ပါက ယင္းကဲသုိ႔ ျပဳလုပ္ျခင္းမွာ 

အေရးပါပါသည္။ ရပ္ရြာအတြင္းေနထိုင္သူမ်ားက ၎တုိ႔ကိုယ္ပိုင္လံုျခံဳမႈဆုိင္ရာ စုိးရိမ္စရာမ်ားကုိ 

ေဖာ္ထုတ္၍ ဦးစားေပးအဆင့္သတ္မွတ္ကာ ယင္းတုိ႔အား ရင္ဆုိင္ကုိင္တြယ္ႏိုင္ရန္ ၎တုိ႔လုပ္ေဆာင္ 

ႏုိင္မည့္လုပ္ငန္းမ်ားကုိ သတ္မွတ္ဆံုးျဖတ္ရန္ အကဲျဖတ္ျခင္းလုပ္ငန္းက အကူအညီျဖစ္ေစသင့္သည္။ 

CSWG အဖြဲ႔၀င္မ်ား၊ ရပ္ရြာတြင္းေနထုိင္သူမ်ားအစံုအလင္ႏွင့္ အဓိကပါ၀င္ပတ္သက္သူူမ်ား၊ 

လံုျခံဳမႈဆုိင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ား အပါအ၀င္တုိ႔သည္ မလံုျခံဳမႈ၏ ငုတ္႐ိႈးေနေသာ 

အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္းတြင္ အတူတကြပါ၀င္သင့္ပါသည္။ 

အဆိုပါလုပ္ငန္းအား စုေပါင္း၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အကယ္၍ စုေပါင္းပါ၀င္သည့္ အေျခ 

အေနတစ္ခုတြင္ လူအုပ္စုမ်ားအားလံုးအတြက္ ၎တုိ႔ေျပာဆုိသံမ်ားကုိ ၾကားသိေစရန္ 

ခက္ခဲမည္ဆုိပါက မတူညီၾကသည့္ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ား၏ အျမင္ရႈေထာင့္မ်ားအေပၚ အေလးေပး 

အာရံုစုိက္ေပးႏုိင္မည့္ အစုအဖြဲ႔ငယ္မ်ားအတြင္းတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါသည္။ 

အကဲျဖတ္ျခင္းလုပ္ငန္း၏ ဖြဲ႔စည္းမႈ အစိတ္အပုိင္းအတိအက်မွာ ပဋိပကၡပိုင္းျခားေလ့လာ 

ျခင္းလုပ္ငန္းကဲ့သုိ႔ပင္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ႏွင့္ ေနာက္ခံအေျခအေနတုိ႔၏ သေဘာသဘာ၀အေပၚတြင္ 

တည္မီွေနသင့္သည္။ ဥပမာဆုိရလ်င္ ေရႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းမ်ားအား လက္လွမ္းမီသံုးစြဲမႈ၊ 

တရားရံုးစနစ္ပံုစံ၊ နယ္စပ္စည္းမ်ဥ္းတစ္ေလ်ာက္ရွိ လႈပ္ရွားေျပာင္းလဲမႈအေျခအေနမ်ား၊ 

ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ မလံုျခံဳမႈ သုိ႔မဟုတ္ ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား 

စသည္တုိ႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ အေရးကိစၥမ်ားအေပၚ အေသးစိတ္ေလ့လာရန္ ေနာက္ခံ 

အေျခအေနေပၚမူတည္၍ အံ၀င္ဂြင္က်မႈ ပိုမို ရွိေကာင္းရွိႏုိင္ပါသည္။ ထုိနည္းတူစြာပင္ 

ေဆာင္ရြက္သည့္ အကဲျဖတ္မႈလုပ္ငန္းပံုစံ၊ အသံုးျပဳသည့္ ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ နည္းလမ္းမ်ားသည္ 

နယ္ေျမရွိ လူတုိ႔ႏွင့္ အျခားေသာ ပါ၀င္ပတ္သက္သူတုိ႔၏ ပညာအရည္အခ်င္းအဆင့္အေပၚတြင္ 

မူတည္လိမ့္မည္ျဖစ္ကာ အားလံုးအတြက္ တစ္ပံုစံတည္းျဖစ္ေစသည့္ နည္းလမ္းသည္ ေရြးခ်ယ္ 

လုပ္ေဆာင္စရာတစ္ခု မဟုတ္ပါ။ သုိ႔ေသာ္ သင္၏ အကဲျဖတ္ျခင္းလုပ္ငန္းတြင္ သင္ထည့္သြင္း 

လုိမည့္အစိတ္အပို္င္းမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုခ်င္းစီ 

တုိင္းတြင္ သုေသသနဆုိင္ရာ လမ္းညႊန္မႈေမးခြန္းမ်ားရွိၿပီး ၎တုိ႔ကို အကဲျဖတ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ 

မၿပီးဆံုးခင္အတြင္း အနည္းဆံုး တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းကိုေတာ့ သင့္အေနျဖင့္ေျဖဆုိေပးႏုိင္သင့္ပါသည္ - 

 n ေနာက္ေၾကာင္း ရာဇ၀င္ - 

  အေျခအေနအခင္းအက်င္းတစ္ရပ္အား လႊမ္းျခံဳသတ္မွတ္ေပးသည့္ သမုိင္းေနာက္ခံ၊ 

ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ လံုျခံဳမႈ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ လူမႈပထ၀ီႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ 

အေရးကိစၥမ်ားကအဘယ္နည္း။ 

 n လံုျခံဳမႈဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ားအား သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ျခင္း -

  မည္သုိ႔ေသာမႈခင္းမ်ား၊ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ လံုျခံဳမႈဆုိင္ရာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကုိ လူတုိ႔ 

ၾကံဳေတြ႔ခဲ႔ရသနည္း။ အဆိုပါျပႆနာမ်ားသည္ မတူညီေသာ လူအုပ္စုမ်ားအတြက္ အဘယ္သုိ႔ 

ျခားနားသနည္း။ (ဥပမာ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီး၊ လူငယ္၊ အပယ္ခံလူနည္းစု အစရွိသျဖင့္) 

  ရပ္ရြာအတြင္းႀကံဳေတြ႔ေနရေသာ လံုျခံဳမႈဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ား၏ အခိ်န္အတုိင္းအတာ အပိုင္းအျခား 

မွာ အဘယ္သုိ႔ရွိသနည္း။ 

၅-၁ ရပ္ရြာမ်ား၏ 
လံုျခံဳမႈဆုိင္ရာ 

အခက္အခဲျပႆနာ 
မ်ားႏွင့္ လုိအပ္ခ်က္မ်ား 

ကို ေဖာ္ထုတ္၍ 
ဦးစားေပးအဆင့္     

သတ္မွတ္ျခင္း



 saferworld အဖြဲ႔ - လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း လက္စြ ဲ ၄၁ 

  လံုျခံဳမႈဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားသည္ ဘယ္ေနရာႏွင့္ ဘယ္အခ်ိန္က ျဖစ္ပ်က္ခဲ႔သနည္း။ 

  မည္သုိ႔ေသာ လက္နက္မ်ားကို အသံုးျပဳခဲ႔ၿပီး အဘယ္မွရသနည္း။ 

  ပ်ံ႕ ႏွံ႔လ်က္အရွိဆံုးေသာ မႈခင္း/အၾကမ္းဖက္မႈ အမိ်ဳးအစားမ်ားမွာ အဘယ္နည္း။

  မည္သူပါ၀င္ခဲ႔သနည္း (အသက္၊ လူမႈအုပ္စု၊ အစရွိသျဖင့္)။ 

  မည္သည့္ လူအုပ္စုမ်ားသည္ အကာအကြယ္အကင္းမဲ႔ဆံုးျဖစ္ၿပီး၊ မတူညီေသာ လူအုပ္စုမ်ားအား 

မလံုျခံဳမႈ ခံစားေစသည့္ အရာကား အဘယ္နည္း။ 

 n လံုျခံဳမႈဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ားျဖစ္ေစသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားအား ပုိင္းျခားေလ့လာျခင္း - 

  ျပႆနာျဖစ္ပြားေစခဲ႔သည့္ အနီးစပ္ဆုံးအရာမ်ားကား အဘယ္နည္း။

  ပုိမိုနက္႐ိႈင္းသည့္ ဇစ္ျမစ္အေၾကာင္းတရားမ်ားက အဘယ္နည္း။ 

  မတူညီသည့္အဆင့္တစ္ခုျခင္းတြင္ မလုံျခံဳမႈ၏ ဇစ္ျမစ္အေၾကာင္းတရားမ်ားက အဘယ္နည္း (နယ္ 

ေျမေဒသ၊ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ)။ 

 n (တရား၀င္ႏွင့္ အျခားေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္) လံုျခံဳမႈႏွင့္ တရားေရးေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းအား 

ပိုင္းျခားေလ့လာျခင္း - 

  ေအာက္ေျခနယ္ေျမအဆင့္တြင္ လံုျခံဳမႈဆုိင္ရာႏွင့္ တရားေရးဆုိင္ရာ အဓိကလုိအပ္ခ်က္မ်ားက 

အဘယ္နည္း။ ယင္းတုိ႔သည္ မတူညီေသာ လူအုပ္စုမ်ားအတြက္ အဘယ္သုိ႔ျခားနားမႈရွိသနည္း။ 

  တရား၀င္လံုျခံဳမႈေဆာင္ရြက္ေပးသူမ်ားက မည္သူမ်ားနည္း၊ လံုျခံဳမႈႏွင့္ တရားေရးတုိ႔ ေဆာင္ရြက္ 

ေပးရန္ ၎တုိ႔အတြက္ မည္သုိ႔ေသာ စြမ္းပကားမ်ားတည္ရွိေနသနည္း။ ကြာဟခ်က္ ဟာကြက္မ်ားက 

အဘယ္နည္း။

  မတူညီၾကသည့္ လူအုပ္စုမ်ားအတြက္ လံုျခံဳမႈႏွင့္ တရားေရးေဆာင္ရြက္ေပးသူမ်ားအား မည္မွ် 

လက္လွမ္း မီမႈရွိသနည္း။ 

  မည္သို႕ေသာ ႏုိင္ငံပုိင္အေနျဖင့္မဟုတ္သည့္ အုပ္စုမ်ား/စနစ္မ်ားက လံုျခံဳမႈႏွင့္ တရားေရးအား 

ေဆာင္ရြက္ေပးေနၿပီး၊ ၎တုိ႔သည္ မည္မွ်ထိ ထိေရာက္မႈရွိသနည္း။

  တရားေရးဆုိင္ရာေဆာင္ရြက္ေပးသူမ်ားက လူတုိ႔အား အသက္အရြယ္၊ က်ား-မ၊ လူမိ်ဳး၊ စီးပြားေရး 

ေနာက္ခံ စသည္တုိ႔အေပၚတြင္ အေျခခံ၍ မတူကြဲျပားစြာ ျပဳမူေနျခင္းမ်ိဳးရွိပါသလား။ 

  လံုျခံဳမႈွႏွင့္ တရားေရးေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းအေပၚတြင္ ေတြ႔ျမင္ရသည့္ အားသာခ်က္မ်ားႏွင့္ 

အားနည္းခ်က္မ်ားကား အဘယ္နည္း။ ျပည္သူလူထုႏွင့္ လံုျခံဳမႈႏွင့္ တရားေရးေဆာင္ရြက္ေပးသူမ်ား

အၾကားတြင္ မည္သုိ႔ေသာ အခ်ိတ္အဆက္မ်ား ရွိသနည္း (ရွိလ်င္)။ 

 n  ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားအား ပုိင္းျခားေလ့လာျခင္း -

  ပဋိပကၡႏွင့္ မလံုျခံဳမႈအေျခအေနအတြင္း ပါ၀င္ေနသည့္ (သုိ႔) အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈအား ခံစား 

ေနရသည့္သူမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားမ်ား၊ ပန္းတုိင္မ်ား၊ အေနအထားမ်ား၊ စြမ္းပကားမ်ားႏွင့္ 

ဆက္ဆံေရးတုိ႔မွာ အဘယ္နည္း။

  ရပ္ရြာအတြင္းလံုျခံဳမႈအား တုိးတက္ေစျခင္းတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္သူတစ္ဦးတစ္ဖြဲ႔ခ်င္းစီအတြက္ 

မည္သည့္ အခန္းက႑အား သတ္မွတ္ေပးႏုိင္ပါသနည္း။

 n ပဋိပကၡ၏ သိမ္ေမြ႔နက္နဲမႈမ်ားအေပၚတြင္ ပုိင္းျခားေလ့လာမႈ -

  အေျပာင္းအလဲအတြက္ တြန္းအားမ်ားအပါအ၀င္ အေျခအေနေနာက္ခံ၊ က်ိဳးေၾကာင္းဆက္ႏြယ္မႈအားေလ့လာ  

ျခင္းႏွင့္ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအၾကား ထိေတြ႔တံု႔ျပန္မႈကား အဘယ္နည္း။ 
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  တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈတည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အလားအလာရွိေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ားမွာ 

အဘယ္နည္း။ 

 n က်ား-မ ေရးရာ ပုိင္းျခားေလ့လာျခင္း - 

  [လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္]တြင္ က်ား-မေရးရာ အေျခအေနမ်ားက မည္သည့္အခန္းက႑အားျဖင့္ 

ပါ၀င္ ေနသနည္း။

  အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ အမ်ိဳးသားမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ ေယာက်ာ္းေလးမ်ား စသည္သူတုိ႔က မလံုျခံဳမႈ/

ပဋိပကၡအား ကြဲျပားစြာ ေတြ႔ႀကံဳခံစားေနရပါသလား။ 

  လံုျခံဳမႈေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းတြင္ ၎တို႔သည္ မတူညီသည့္ အခန္းက႑မ်ားမွ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ 

ၾကပါသလား။

  အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသားမ်ား အားလံုး သာတူညီမွ်စြာလက္လွမ္းမီႏုိင္ေရးေသခ်ာေအာင္ ရဲမ်ားႏွင့္ 

အျခားေသာ လံုျခံဳမႈေဆာင္ရြက္ေပးသူမ်ားက ျပဳလုပ္ၿပီး၊ လံုျခံဳမႈဆုိင္ရာ ႏွင့္ တရားေရးဆုိင္ရာ 

အေရးကိစၥမ်ားအေပၚတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသားမ်ားတုိ႔၏ ကြဲျပားစြာလုိအပ္မႈရွိသည့္အတုိင္း

အတာအေလ်ာက္ လံုေလာက္သည့္ ကိုင္တြယ္တုံ႔ျပန္မႈ ေပးပါသလား။ 

  အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားအေပၚတြင္ အၾကမ္းဖက္ျခင္းကို ရပ္ရြာအပါအ၀င္ လံုျခံဳမႈႏွင့္ 

တရား ေရးေဆာင္ရြက္ေပးသူမ်ားက အေလးအနက္သေဘာထားပါသလား။

  လံုျခံဳမႈႏွင့္ တရားေရးေဆာင္ရြက္ေပးမႈအပိုင္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ မိမိတုိ႔၏ အခန္းက႑အား 

ျပည့္ျပည့္ ၀၀ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရၾကပါသလား။27

Banke ခရိုင္ Binauna VDC 
လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈဆိုင္ရာ 

လုပ္ငန္းအဖြဲ႔က စီစဥ္ေပးသည့္ 
မူးယစ္ေဆးအလြဲသံုးမႈႏွင့္ 

အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈအေပၚ 
ယင္း၏အက်ိဳးသက္ေရာက္ပံု - 

လမ္းေဘးဇာတ္လမ္းတင္ဆက္မႈအား 
ရပ္ရြာရွိသူမ်ားၾကည့္႐ႈေနၾကပံု။
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အဆိုပါနယ္ပယ္မ်ားအေပၚ စုေပါင္းေဆြးေႏြးမႈျပဳျခင္းသည္ ရပ္ရြာရွိသူမ်ားအား လံုျခံဳမႈ 

ဆုိင္ရာ စုိရိမ္မႈမ်ားကို တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦးေသာ္လည္းေကာင္း ၎တုိ႔အားလံုျခံဳမႈေဆာင္ရြက္ေပး

သူမ်ားႏွင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း အဓိပၸာယ္ရွိရွိ မွ်ေ၀ေပးႏုိင္ေစပါသည္။ ထိုသုိ႔ျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ 

ရပ္ရြာအသိုင္းအ၀ုိင္းမ်ားအား မလံုျခံဳမႈအား ျဖစ္ပြားေစသည့္ ဇစ္ျမစ္မ်ားကို နားလည္ေစၿပီး၊ 

ျပႆနာမ်ား အလိုအေလ်ာက္ မည္သို႔ေပၚထြက္လာသည္ကုိ စဥ္းစားေနရုံသာမဟုတ္ပါ။ ထုိကဲ့သုိ႔ 

ျပဳမူေဆာင္ရြက္ျခင္းအား သတိႏွင့္ စနစ္တက်ကိုင္တြယ္ထိန္းသိမ္းျခင္း မျပဳပါက လူအုပ္စု တစ္စုႏွင့္ 

တစ္စု အျပစ္တင္ေမးေငါ့ျခင္း အေျခအေနသုိ႔ က်ေရာက္သြားေစႏုိင္သည့္ ထိခိုက္လြယ္ေသာ 

လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ 



ျပႆနာမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္သိရွိထားျခင္းအားျဖင့္ ရပ္ရြာအသုိင္းအ၀ိုင္းမ်ား အေနျဖင့့္္ 

၎တုိ႔အစဥ္အၿမဲ လုိအပ္လ်က္အရွိဆုံးေသာအရာမ်ားအား ဦးစားေပးသတ္မွတ္ရန္ႀကိဳပမ္း 

သင့္ပါသည္။ ရပ္ရြာအတြင္းရွိ အစိတ္အပိုင္းမ်ားႏွင့္ လံုျခံဳမႈေဆာင္ရြက္ေပးသည့္သူမ်ား အၾကား 

ေပါင္းကူးေပးသည့္ ဘံုစိတ္၀င္စားမႈမ်ားအေပၚ ေရာင္ျပန္ ဟပ္သင့္ပါသည္။ ထပ္၍ဆုိရလ်င္ 

ယခုကိစၥမွာ ထိလြယ္ရွလြယ္ျဖစ္ၿပီး၊ မ်ားေသာအားျဖင့္ မတူညီေသာလူအုပ္စုတုိ႔က ဦးစားေပးမ်ားႏွင့္ 

လိုအပ္ခ်က္မ်ားအေပၚ သေဘာမတူညီၾကသည္က မ်ားပါသည္။ ထုိသုိ႔ျဖစ္လာေသာ အခါ ဦးစားေပ 

သတ္္မွတ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္သည္ လက္ရွိ ရွိၿပီးသား အပ်က္သေဘာထားမ်ားအား အားေကာင္း 

ေစႏုိင္ၿပီး အပယ္ခံလူအုပ္စုမ်ား၏ အကာကြယ္ကင္းမဲ့မႈအေျခအေနအား အျမစ္တြယ္ေစျခင္းပင္ 

ျဖစ္ေစႏုိင္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ယင္းကိစၥအား သတိႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ကာ အထူးသျဖင့္ 

ပါ၀င္သူမ်ား၏ တူညီေသာ စိတ္၀င္စားမႈမ်ားကုိ အေလးေပးအာရံုစုိက္ထားျခင္းအားျဖင့္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ထုိသုိ႔ျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ [လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္] ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္း ဆုိင္ရာ အနာဂတ္ 

လုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္အဆင့္အတြက္ ေကာင္းမြန္သည့္ အစကနဦးပုိင္းနမူနာေကာင္းမ်ားအား 

ခ်မွတ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 

ေရွ႕ေနာက္အစဥ္လိုက္ျဖစ္ျခင္းမွာ အေရးႀကီးပါသည္။ ရပ္ရြာအသစ္တစ္ခုအတြင္း 

သေဘာတူညီမႈ ႏွင့္ ယံုုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္းတြင္ သင္ပါ၀င္မႈျပဳသည့္အခါ 

ပါ၀င္ပတ္သူမ်ား၏ ယံုၾကည္မႈႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျဖစ္မႈႈအား ရရွိေစရန္ လ်င္ျမန္လြယ္ကူစြာ 

ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျပီး ထိလြယ္ရွလြယ္ျဖစ္မႈနည္းပါးေသာ လံုျခံဳမႈဆုိင္ရာ စိန္ေခၚ ခ်က္မ်ားအား 

ဦးစားေပးအျဖစ္သတ္မွတ္ျခင္းသည္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားအတြက္ အက်ဳိး ရိွေစ ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။28 

ထုိကဲ့သုိ႔ ‘အလ်င္အျမန္ေအာင္ျမင္မႈရရွိေစသည့္အရာမ်ား’ သည္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ပုိမိုခက္ခဲမႈရွိသည့္ 

မလံုျခံဳမႈေနာက္ကြယ္ရွိ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားအား ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းရန္ လမ္းေဖာက္လုပ္ရာတြင္ 

ပံ့ပိုးေပးပါသည္။ အေသအခ်ာစဥ္းစား၍ ဦးစားေပးသတ္မွတ္မႈႏွင့္ ေရွ႕ေနာက္အစီစဥ္ခ်မွတ္မႈတုိ႔က 

လည္း ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တမႈမ်ားအား လက္ေတြ႔က်ေစရန္ အကူအညီျဖစ္ေစပါသည္။ 

ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ဆိုရလ်င္ Saferworld အဖြဲ႔၏ [လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္] 

လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားတြင္ ဦးစားေပးသတ္မွတ္ျခင္းလုပ္ငန္းအား ရပ္ရြာေနသူမ်ားမွ ဦးေဆာင္ 

လုပ္ေဆာင္ေစျခင္းမွာ ပံုမွန္ျဖစ္ၿပီး၊ ေနာက္ပုိင္း စီမံခ်က္ေရးဆြဲျခင္းျပဳလုပ္ခ်ိန္မွသာ အာဏာပုိင္မ်ား

အားပါ၀င္ေစျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔သုိ႔လုပ္ ေဆာင္ျခင္းမွာ လုပ္ငန္းစဥ္အေနျဖင့္ ရပ္ရြာ၏ရႈျမင္ပံုအတုိင္း 

ဦးစားေပးမ်ားအားထားရွိရန္ႏွင့္ အေလးေပးအာရံုစုိက္ထားရန္၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအေပၚတြင္ 

အာဏာပုိင္မ်ားအေနျဖင့္ မဆီမဆုိင္၀င္ေရာက္ လႊမ္းမိုးျခင္းအလားအလာအားေလ်ာ့ခ်ႏုိင္ရန္ 

အတြက္ မရွိမျဖစ္လုိအပ္ေၾကာင္းသက္ေသထူၿပီးျဖစ္သည္။ 

Fergana ေတာင္ၾကားအတြင္းရွိ လံုျခံဳမႈဆိုင္ရာ အဓိက စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားအား 
ေဖာ္ထုတ္ျခင္း 

Kyrgyzstan ႏုိင္ငံ၏ ေတာင္ပိုင္းေဒသရွိ ရပ္ရြာအသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားအား တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုတုိ႔အေပၚ 

အေျခခံ၍ နယ္ေျမခြဲျခားထားပါသည္။ ထုိေဒသ အတြင္း၂၀၁၀ ခုႏွစ္အတြင္း တုိင္းရင္းသားတုိ႔အခ်င္းခ်င္း 

အၾကား အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္ပြားခဲ့ရာ၊ ထုိအခ်ိန္ကတည္းကစတင္၍ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးႏွစ္မ်ိဳးႏွင့္ 

အာဏာပုိင္မ်ား စသည္တုိ႔အခ်င္ခ်င္းအၾကားရွိ ယံုၾကည္မႈအဆင့္မွာ အလြန္က်ဆင္းခဲ့ပါသည္။

အေျခေနမွာ တင္းမာခဲ႔ပါသည္၊ သုိ႔ေသာ္ ယင္းေဒသတြင္းရွိ Saferworld အဖြဲ႔၏ လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈ 

စနစ္လုပ္ငန္းအဖြဲ႔က စာသင္ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ နီးကပ္ေသာေနရာမ်ားရွိ လမ္းမ်ားေဘးကင္းရွင္းေရးအား 

အဓိက စုိးရိမ္ရသည့္ လံုျခံဳမႈ ကိစၥအျဖစ္သတ္မွတ္ခဲ့ပါသည္။ လမ္းကူးရင္း လူမ်ား ေသဆံုးခဲ့ပါသည္။ 

 saferworld အဖြဲ႔ - လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း လက္စြ ဲ ၄၃ 

 28 See the case study on Saferworld’s Community Security response in Fergana Valley for an excellent example of this, where 
common ground was found on issues surrounding road safety. A video in English, Russian, and Tajik can be found here  
www.saferworld.org.uk/news-and-views/news-article/628



၄၄ saferworld အဖြဲ႔ - လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း လက္စြ ဲ

ေဒသတြင္းအာဏာပုိင္မ်ားက အရွိန္ေလ်ာ့တံုးမ်ား စာသင္ေက်ာင္းမ်ား အေရွ႕တြင္ထားရွိျခင္းျဖင့္ ေဘးကင္း 

ရွင္းမႈအား တုိးတက္ေစရန္ ႀကိဳပမ္းခဲ႔ေသာ္လည္း ရပ္ရြာႏွင့္ ရဲတုိ႔အၾကား တုိင္ပင္ခဲ့ျခင္းမရွိသည့္အတြက္္ 

ေၾကာင့္ အရွိန္ေလ်ာ့တံုးမ်ားအား တရားမ၀င္ဟု ယူဆၿပီး ဖယ္ရွားျပစ္ခဲ႔ၾကပါသည္။ အေျခအေနအား 

မေျဖရွင္းႏုိင္သည့္အတြက္ လမ္းမ်ားေဘးကင္းရွင္းေရးကိစၥက ေဒသနၱရအာဏာပုိင္မ်ား၊ ရဲမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာ 

အသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားအၾကားရွိ ဆက္ဆံေရးအား ဆက္လက္၍ ေလးလံေစလ်က္ရွိခဲ့ပါသည္။ တုံ႔ျပန္ေျဖရွင္း 

ေဆာင္ရြက္သည့္အေနျဖင့္ CSWG အဖြဲ႔က ရဲမ်ား၊ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳး အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ား၊ 

နယ္ေျမခံအာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ အတူပူးေပါင္း၍ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္တစ္ခုအား ေရးဆြဲခဲ႔ပါသည္။

ယင္းက အခက္အခဲအား ေက်ာ္လြားေစႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ Jalalabad ခရိုင္အတြင္းရွိ လူမ်ိဳးေပါင္းစုံသည့္အသိုင္း

အ၀ိုင္းအတြင္းရွိ ပိုမိုသိသာထင္ရွားသည့္ တင္းမာမႈအေျခအေနႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လ်င္ ယင္းမွာ ေသးငယ္ေသာ 

ကိစၥအျဖစ္ ထင္မွတ္ရေသာ္လည္း လမ္းအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးအား တုိင္းရင္းသားလူ မ်ိဳးႏွစ္မ်ိဳးစလုံး 

အပါအ၀င္ ရဲမ်ားႏွင့္ အာဏာပိုင္မ်ားကပါ အႏၱရာယ္ရွိသည့္ ကိစၥအျဖစ္ သေဘာတူခဲ့ၾကပါသည္။ လူမ်ိဳးေရး 

ကြဲျပားမႈအေျခအေန မ်ားကို ေက်ာလ္ႊား၍ လူတုငိ္း ဦးစားေပးရမညဟ္ ုထငသ္ည့ ္ဘံရုညရ္ြယခ္်က္ပန္းတုငိအ္ား 

ယင္းကေပးခဲ႔ရာတြင္ [လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္] အား အသံုးျပဳ၍ အဆိုပါပထမဦးဆံုးေသာ ျပႆနာအား 

အတူတကြ ဦးစားထားေျဖရွင္းျခင္းအားျဖင့္ျဖစ္ၿပီး၊ ယင္းေၾကာင့္ပင္ ရပ္ရြာအသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားႏွင့္ ရဲမ်ား 

အခ်င္းခ်င္းအၾကား ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးႏွင့္ ေဆြးေႏြးေရးလုပ္ငန္းစဥ္အား စတင္ႏိုင္ခဲ့ရာ ပိုမုိၾကာျမင့္ 

စြာက တည္းရွိခဲ့ေသာ မလံုျခံဳမႈ၏ ဇစ္ျမစ္မ်ားအား ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းႏုိင္မည့္ အခြင့္အလမ္းအား ရသြား 

ေစပါသည္။ 

ရဲမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းစီမံခန္႔ခြဲ႔ေရးပုဂိၢဳလ္မ်ားက အထက္ပါ ရပ္ရြာဦးေဆာင္လႈပ္ရွားမႈအား ေအာင္ျမင္သည့္ 

ျဖစ္စဥ္အျဖစ္သတ္မွတ္ကာ အလားတူ ျပႆနာမ်ားအား ႀကံဳေတြ႔ေနၾကရသည့္ အျခားေသာ ရပ္ရြာ 

အသို္င္းအ၀ုိင္းမ်ားႏွင့္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားထံသုိ႔ ေၾကာ္ျငာေမာင္းခတ္ျခင္းမ်ား ျပဳ လုပ္ေပးခဲ့ၾကပါသည္။ 

လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း လုပ္ငန္းသည္ ေဘးကင္းေရးႏွင့္ လံုျခံဳမႈအတြက္ 

၎တုိ႔ ဦးစားေပးသတ္မွတ္ထားသည့္ အေရးကိစၥမ်ားအား ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းရန္အလုိ႔ငွာ ၎တုိ႔၏ 

ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား၊ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား၊ အခန္းက႑ မ်ားႏွင့္ တာ၀န္၀တၱရားတုိ႔ကုိ 

ရပ္ရြာရွိသူမ်ားအပါအ၀င္ နယ္ေျမရွိအာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ လံုျခံဳမႈ/တရားေရး ေဆာင္ရြက္ေပးသူမ်ားက 

ကိုယ္တုိင္ရွင္းလင္းစြာ သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိသုိ႔ ေဆာင္ရြက္ 

ႏုိင္ရန္ အစည္းအေ၀းတစ္ခုထက္မက လုိအပ္ေကာင္းလုိအပ္မည္ျဖစ္ကာ ပိုမိုႀကီးမားသည့္ 

စံုညီေတြ႔ဆံုမႈ မျပဳလုပ္မီ အထူးသီးသန္႕အဖြဲ႔ငယ္မ်ားအလိုက္ေဆြးေႏြးျခင္းအား လုိအပ္ေကာင္း 

လုိအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း လုပ္ငန္းသည္ ဦးစားေပးအဆင့္ သတ္မွတ္ေပးသည့္ 

လုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္၏ ေနာက္ဆက္တြဲ အဆင့္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး၊ ယင္းအတြင္း CSWG အဖြဲ႔၀င္မ်ား၊ လံုျခံဳ

မႈေဆာင္ရြက္ေပးသူမ်ားႏွင့္ လူတို႔၏ လုံျခံဳမႈအေရးကိစၥအေပၚ လြမ္းမိုးမႈရွိသည့္အျခား ေသာ အဓိက 

လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္မႈျပဳသူမ်ားအား ပါ၀င္ေစသင့္ပါသည္။ အတူတကြအားျဖင့္လက္ေတြ႔က်ျပီး၊  

ေအာင္ျမင္မႈရႏိုင္ေသာ၊ မ်က္ျမင္ေတြ႕ရွိႏိုင္ေသာ ရလဒ္မ်ား ရိတ္သိမ္းႏိုင္မည့္လုပ္ငန္းမ်ား 

အတြက္ လမ္းျပေျမပံုတစ္ခုအား ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပေပးသတ္မွတ္ေပးသည့္ အစီအစဥ္ 

တစ္ခုအား ေဖာ္ထုတ္ရန္မွာ ၎တုိ႔၏ ကိုယ္ပုိင္တာ၀န္၀တၱရားသာ ျဖစ္ပါသည္။ ေအာင္ျမင္ေသာ 

အေျပာင္းအလဲမ်ားက မည္သုိ႔ေသာပံုစံရွိမည္ ဆုိသည့္ ကိုယ္ပုိင္စံသတ္မွတ္ခ်က္အား ရပ္ရြာမ်ား 

ကိုယ္တုိင္က သတ္မွတ္သင့္ပါသည္။ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္၏ ပုိင္ရွင္မွာ ရပ္ရြာျဖစ္ၿပီး စီမံခ်က္က 

ရပ္ရြာအေပၚတြင္ တာ၀န္ယူ၍ တာ၀န္ခံရမည္ ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိရွိၿပီးသား စြမ္းပကားမ်ားႏွင့္ 

အရင္းအျမစ္မ်ားအေပၚ တြင္ ထပ္ဆင့္တည္ေဆာက္မႈျဖစ္ေစသင့္ပါသည္။ 

၅-၂ အခက္အခဲ 
ျပႆနာမ်ားအား 

ပိုင္းျခားေလ့လာ၍ 
ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ 

စီစဥ္ျခင္း 
(လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ တစ္ခု 

ေရးဆြဲျခင္း)



 saferworld အဖြဲ႔ - လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း လက္စြ ဲ ၄၅ 

 29 A statement of belief that if a particular action is undertaken, then it will result in certain changes because of the transformative 
effects of the action. See section 3.2 for some example theories of change and information on how to formulate them.

 30 Danish Demining Group, Community Safety in Somaliland, 2008–10, an evaluation: Lesson Learned and Improvements for 
Future Programming.

ခရီးေပါက္တုိးတက္မႈရွိေစရန္ ရပ္ရြာေနသူမ်ား၏ လံုျခံဳမႈဆုိင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ 

ဦးစားေပးမႈမ်ားႏွင့္ ပူးတြဲတာ၀န္ရွိမႈမ်ားအေပၚတြင္ ရပ္ရြာ၏ နားလည္သိရွိမႈသည္ တညီတည္း 

ရွင္းရွင္းလင္းလင္းျဖစ္ေစရန္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္အသီးသီးတို႔ကို ပါ၀င္ပတ္သက္ သူမ်ားအတြက္ 

လက္လွမ္းမီနားလည္ႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းတစ္ခုအျဖစ္ ပံုစံထုတ္လုပ္ထားသင့္ပါသည္။ 

၎တုိ႔ လုိလားသည့္ အေျပာင္းအလဲအမ်ိဳးအစားမ်ားအား ရွင္းလင္းစြာေတြးျမင္ထားမႈအေပၚ 

တြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားက သေဘာတူၾကရပါမည္။ ယင္းမွာ ရႈပ္ေထြးျခင္းျဖစ္ရန္ မလုိပဲ 

အေတြးအျမင္မ်ားအား ႏႈတ္အားျဖင့္ သေဘာတူညီထားႏုိင္ၿပီး သုိ႔မဟုတ္ တရား၀င္ အေျပာင္းအလဲ 

သီအိုရီအယူအဆမ်ားအျဖစ္ ေရးမွတ္ကာ သေဘာတူညီထားႏိုင္ပါသည္။29 အေရးႀကီးသည္မွာ 

ရပ္ရြာတစ္ခုလံုးအား အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမည့္ ဘံုေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္၍ လုပ္ငန္း 

စီမံခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို ဦးတည္လုပ္ေဆာင္ၾကရန္ျဖစ္ပါသည္။ 

လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား၏ အဓိက အစိတ္အပိုင္းမွာ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားက အေကာင္ 

အထည္ေဖာ္ေဆာင္မည့္ လုပ္ေဆာင္ရန္လည္းျဖစ္ႏုိင္သည့္ အခ်ိန္သတ္မွတ္လုပ္ေဆာင္ရမည့္

လုပ္ငန္းမ်ားအား ရွင္းလင္းသည့္ ေဖာ္ျပခ်က္ျဖစ္ပါသည္ (ရွင္းလင္းသည့္တာ၀န္ခြဲေ၀ထားမႈအား 

ျဖင့္ ခရီးေပါက္တိုးတက္မႈေစရန္)။ အေျပာင္း အလဲ သီအိုရီအား ထည့္သြင္းထားျခင္း ရွိသည္ျဖစ္ေစ 

မရွိသည္ျဖစ္ေစ အဓိကရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္အား ျဖည့္ဆည္းရန္ သေဘာတူညီထားသည့္ 

လုပ္ေဆာင္ရန္အဆင့္မ်ားအား ထည့္သြင္းမႈသည္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းျဖစ္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။ 

ထုိ႔ေၾကာင့္ ပါ၀င္ပတ္သူမ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔၏ ကြန္ယက္မ်ားအတြင္းတြင္ရွိထားသည့္ စြမ္းပကားမ်ား၊ 

အရင္းအျမစ္မ်ားတုိ႔၏ အတိုင္းအတာမ်ားအတြင္း ေအာင္ျမင္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ လုပ္ငန္း 

ေဆာင္တာမ်ားအတြက္ အကန္႔အသတ္ (လံုး၀) မရွိႏုိင္ပါ။ အသိေပးလႈံ႕ ေဆာ္ျခင္း၊ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ 

CBP၊ အခမ္းအနားမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊ လႈပ္ရွားတက္ႂကြမႈမ်ား၊ သင္းတန္းမ်ားေပးျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ 

အေျခခံအေဆာက္အဦပုိင္းဆုိင္ရာ စသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ေရြးခ်ယ္ေဆာင္ရြက္စရာမ်ားထဲမွ 

အနည္း အက်ဥ္းမွ်သာရွိပါေသးသည္။

စြမ္းေဆာင္ရည္ဆုိင္ရာကိစၥသည္ အႀကီးမားဆံုး စဥ္းစားသံုးသပ္ရမည့္အရာ ျဖစ္ႏုိင္ 

ပါသည္။ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရမည့္ ပတ္၀န္းက်င္သည္ မည္သုိ႔အေနအထားပင္ရွိေနပါေစ 

ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တမႈမ်ားအား စနစ္တက်ကုိင္တြယ္ရမည္ျဖစ္ကာ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္းသည္ 

CSWG အဖြဲ႔မ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ရည္ႏွင့္ လက္ေတြ႔က်က် ကုိက္ညီမႈ ရွိရမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

အေတာ္အတန္ေႏွးေကြးၿပီး တစ္ဆင့္ခ်င္းတုိးတက္မႈမ်ားအား ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ 

အေပၚတြင္ အေလးေပးသည့္ပံုစံျဖင့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားအား စီစဥ္ျခင္းသည္အႏၱရာယ္ 

ျဖစ္ႏုိင္မႈ နည္းပါးေသာ္လည္း [လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္]အေပၚတြင္ လူတုိ႔ စိတ္အားထက္ 

သန္မႈအား တျဖည္းျဖည္း ေလ်ာ့က်သြားေစႏုိင္သည့္ အစြမ္းသတိၱမ်ိဳး ယင္းတြင္ ရွိႏုိင္ပါသည္။ 

ထုိကဲ့သုိ႔ အေျခအေနမ်ား ျဖစ္လာေသာအခါ အလ်င္အျမန္အကိ်ဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိသည့္ 

စီမံကိန္းမ်ား (‘အလ်င္အျမန္ ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္အရာမ်ား’) သည္ 

ေနာက္ပုိင္းဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရမည့္ စီမံခ်က္ေရးဆြဲျခင္း အပုိင္းမ်ားတြင္ ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းရမည့္ ပိုမို 

ခက္ခဲသည့္ လံုျခံဳမႈပုိင္းဆုိင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားအား မသြားခင္တြင္ လူတုိ႔၏ စိတ္အားထက္သန္ျခင္းကုိ 

ဆက္လက္ ထိန္းထားႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။30 သုိ႔ျဖစ္ေသာ္လည္း စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား အလြန္အားနည္း 

ေနေသာအေျခအေနမ်ားတြင္ပင္ ေဒသတြင္းရွိ လံုျခံဳမႈ၊ တရားေရးႏွင့္ ပဋိပကၡအေရးတုိ႔အေပၚတြင္ 

အလြတ္သေဘာျဖင့္ ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္စနစ္မ်ားအပါအ၀င္ ရပ္ရြာအသုိင္းအ၀ုိင္းတုိ႔့္ 

စုေပါင္းကာ ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္ အရာမ်ားအေပၚတြင္ အေလးေပးျခင္းသည္ 

တန္းဖိုးရွိသည့္ ရလဒ္မ်ားအား ထြက္ေပၚေစႏုိင္ပါသည္။ 



၄၆ saferworld အဖြဲ႔ - လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း လက္စြ ဲ

 31 Oxfam (2010) Engaging with communities – the next challenge for peacekeeping (briefing paper 141, Nov.).

CSWG တုိ႔၏ အဖြဲ႔၀င္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ား၏ မတူကြဲျပားေသာ 

အားသာခ်က္မ်ား၊ ကြန္ယက္မ်ားႏွင့္ စြမ္းရည္တုိ႔အား အသံုးခ်ျခင္းအားျဖင့္ ထိေရာက္မႈ အရွိဆံုး 

ျဖစ္မည့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား အေနျဖင့္ ပိုမိုျမင့္မားသည့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားခ်မွတ္ႏုိင္မည္ 

ျဖစ္ပါသည္။31 ဥပမာအေနျဖင့္ [လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္] အစီအစဥ္က ယင္း၏ လုပ္ႏုိင္စြမ္းကို 

အျမင့္ဆံုးတြင္ထားရွိရန္ နည္းလမ္းတစ္ခုအေနျဖင့္ မလံုျခံဳမႈအား ေထာက္မေပးထားသည့္ 

အေၾကာင္းတရားအမ်ိဳးအမ်ိဳးအား ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းျခင္းအေပၚတြင္ အကူ အညီျဖစ္ေစရန္ NGO မ်ား၊ 

ရပ္ရြာရွိအုပ္စုမ်ားႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားတုိ႔ကုိ အဆိုပါအစီအစဥ္မ်ားက ပါ၀င္ေစပါသည္(အခန္း ၄၊ 

အပုိဒ္ခြဲ ၄.၂ အားၾကည္ပါ)။ 

လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္းလုပ္ငန္းသည္ M&E လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား စတင္ရန္လည္း 

အခ်က္ျပေပးပါသည္။ ရပ္ရြာ၏ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္တစ္ခုအတြင္းတြင္ အားလံုးေသာပါ၀င္ 

ပတ္သက္သူမ်ားသည္ ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအေပၚတြင္ သေဘာတူညီ 

သင့္ၿပီး အခိ်န္ႏွင့္အမွ် ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရမည့္ အခ်ိဳ႕ေသာ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ျဖစ္သည့္ 

အညႊန္းကိန္းမ်ားအား ခ်မွတ္ထားသင့္ပါသည္။ ပဋိပကၡပုိင္းျခား ေလ့လာျခင္းႏွင့္ လံုျခံဳမႈဆိုင္ရာ 

ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈမ်ားမွ ေကာက္ခံရရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားသည္  မလံုျခံဳမႈမ်ား 

မည္ကဲ့သုိ႔ အထင္အရွားျဖစ္လာသည္၊ အေၾကာင္းတရားမ်ား၊ ၄င္းတုိ႕ေနာက္ကြယ္ရွိ ပါ၀င္ 

ပတ္သက္သူမ်ားအၾကား ဆက္ဆံေရးအစရွိသည္တို႕ကို နားလည္ေစျပီး ၄င္းတို႕သည္ 

လုပ္ငန္းတိုးတက္ေအာင္ျမင္မႈ အညႊန္းကိန္းမ်ားအေနျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာႏို္င္ေသာ အေၾကာင္း 

အရာ မ်ားအား စတင္စဥ္းစားသံုးသပ္ရန္ အခ်က္မ်ားျဖစ္ပါသည္။  အဆုိပါအခ်က္အလက္မ်ားက 

တန္ဖုိးရွိသည့္ အေျခခံစမွတ္မ်ားအား ပံ့ပိုးျပီး ယင္းအခ်က္မ်ားအေပၚမူတည္၍ အေျပာင္းအလဲအား 

သတ္မွတ္ထားသည့္ေန႔စြဲအလုိက္ တုိင္းတာမႈ ျပဳရန္ ျဖစ္ပါသည္။ 

Saferworld အဖြဲ႔၏ လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား

[လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္] ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း လုပ္ငန္းအစီအစဥ္တစ္ရပ္ကုိ ရပ္ရြာရွိသူမ်ားအား သက္ေရာက္ 

ေနေသာ လံုျခံဳမႈဆုိင္ရာ (သုိ႔) ျပည္သူမ်ားေဘးကင္းရွင္းေရးဆုိင္ရာ ျပႆနာအား ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ 

ရပ္ရြာတစ္ခုက ပံုစံျပဳေရးဆြဲျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါစီမံခ်က္မ်ားတြင္ အနည္းဆံုးပါ၀င္သင့္ သည္မ်ားမွာ -

n ျပႆနာအား ရွင္းလင္းသည့္ ေဖာ္ျပခ်က္

n ျပႆနာအား ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းရန္ သေဘာတူညီထားသည့္ ေျခလွမ္းအဆင့္ဆင့္

n လုပ္ငန္းအဖြဲ႔၏ အဖြဲ႔၀င္တစ္ဦးခ်င္းစီအား လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား ခြဲေ၀ေပးျခင္း

n တုိးတက္ခရီးေပါက္မႈ အညႊန္းကိန္းမ်ားႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား

n ပံုမွန္ျပန္လည္သံုးသပ္မႈျပဳမည့္ ေန႔စြဲမ်ား 

[လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္] ၏ အခ်ိဳ႕ေသာ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားသည္ ျပႆနာအေပၚ ရုိးရွင္းသည့္ 

ေျဖရွင္းမႈမ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ၿပီး၊ ဥပမာ အမ်ားသူငွာ ၀င္ထြက္သြားလာသည့္ အေဆာက္အံု 

တံခါးမ်ားတြင္ ေသာ့မ်ားတပ္ဆင္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အျခားဥပမာမ်ားအေနျဖင့္ လမ္းမီးမ်ားတပ္ဆင္ျခင္း၊ 

သုိ႔မဟုတ္ ပံုမွန္အၾကံျပဳေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွ တစ္ဆင့္ ရဲမ်ားမွ မူခင္းဆုိင္ရာအေၾကာင္းကို ရပ္ရြာေနသူမ်ားႏွင့္ 

သုိသိပ္စြာေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းတုိ႔ျဖစ္ကာ အခ်ိန္ယူလုပ္ေဆာင္ရန္ အထူးလိုအပ္ေကာင္းလိုအပ္ႏိုင္ပါ

သည္။ ေအာင္ျမင္မႈရရွိရန္ အတြက္ အဖြဲ႔အစည္းဌာနမ်ား၊ ရပ္ရြာမ်ားႏွင့္ လူပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးခ်င္းစီတုိ႔သည္ 

သတ္မွတ္သေဘာတူထားသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား အေပၚတြင္ အားလံုးအတူတကြ လုပ္ေဆာင္ ၾကရန္ 

ျဖစ္သည္။ 



 saferworld အဖြဲ႔ - လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း လက္စြ ဲ ၄၇

ယင္းအားေဆာင္ရြက္ရန္ Saferworld အဖြဲ႔က ေဘာ္လကန္ေဒသရွိ လုပ္ငန္းအစီစဥ္ (၄)ခုစလံုးတြင္ 

အဆင့္(၂)ဆင့္ပါသည့္ ‘လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ ေရးဆြဲျခင္း အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ’အား အသံုးျပဳခဲ့ပါသည္။ 

ပထမအဆင့္တြင္ အုပ္စုငယ္မ်ား၏ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအရ ေဖာ္ထုတ္လုိက္သည့္ လံုျခံဳမႈဆုိင္ရာ အေရးကိစၥမ်ား 

အက်ဥ္းခ်ံဳးကုိ နယ္ေျမရွိ သက္ဆုိင္ရာဌာနမ်ားမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအား ရပ္ရြာကိုယ္စားလွယ္မ်ားက 

တင္ျပေဆြးေႏြးပါသည္။ ေဆြးေႏြးမႈၿပီးေသာအခါ ပူးတြဲဦးစားေပးမ်ားအေပၚ ပါ၀င္တက္ေရာက္သူမ်ားက 

သေဘာတူခဲ့ပါသည္။ ဒုတိယအဆင့္တြင္ လုပ္ငန္းအစီစဥ္မ်ားအားေရးဆြဲခဲ့ကာ လုိအပ္သည္မ်ားကုိ 

ဆက္လုပ္ရန္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔မ်ား ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါသည္။

Saferworld အဖြဲ႔ (၂၀၀၆)၊ေဘးကင္းေသာလူမႈ၀န္းက်င္ဖန္တီးျခင္း- အေရွ႕ေတာင္ဥေရာပမွ သင္ခန္းစာမ်ား 

ဘဂၤလားေဒရွ္ႏုိင္ငံတြင္ လံုျခံဳမႈဆုိင္ရာပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္သူမ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္သည့္ 
ပူးတြဲလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားအတြက္ ဓါတ္ပံုစီမံခ်က္မ်ားအသံုးျပဳျခင္း 

ရပ္ရြာမ်ားကေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ခဲ့သည့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ဟာကြက္မ်ားျဖစ္ေနသည့္ေနရာမ်ားတြင္ ရဲမ်ားက 

အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ ျပန္လည္သံုးစြဲျခင္းအားျမင္ေတြ႔ခဲ႔ရသည့္ ရဲမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအၾကား 

ေရွ႕ေဆာင္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအား ဘဂၤလားေဒရွ္ႏုိင္ငံတြင္ Saferworld အဖြဲ႔က စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ 

ခဲ့ပါသည္။ [လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္] လုပ္ငန္းေတြ႔ဆံုပြဲမ်ားအတြင္း ရဲမ်ားမလံုေလာက္ဟု ၎တုိ႔ယူဆသည့္ 

ေနရာမ်ားႏွင့ ္အေရးကစိၥမ်ားႏငွ့ ္စပလ္်ဥ္း၍ ရုက္ိထားသည့ ္ဓါတပ္ံမု်ားကုိ လံုျခံဳေရးေဆာငရ္ြက္ေပးသမူ်ားအား 

CSWG အဖြဲ႔မ်ားက ျပသခဲ့ပါသည္။ အစည္းအေ၀းတက္ေရာက္သူမ်ားက ဓါတ္ပံုစနစ္သည္ အားတက္ဖြယ္ 

ေကာင္းေၾကာင္းေျပာပါသည္။ ရဲမ်ားက ယင္းမွာ အခ်က္အလက္မ်ားေပးစြမ္းႏုိင္ၿပီး တီထြင္ဆန္းသစ္မႈျဖစ္ 

ေၾကာင္းေျပာပါသည္။ ရလဒ္သည္ ဓါတ္ပံုထဲတြင္ ျပထားေသာ ျပႆနာမ်ား ကုိ ေျဖရွင္းရန္ CSWG အဖြဲ႔ႏွင့္ 

ရဲမ်ား စီစဥ္တီထြင္ခဲ႔သည့္ ပူးေပါင္းလုပ္ငန္းအစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ အစီအစဥ္အား လမ္းလြဲမႈမရွိေစရန္၊ 

တာ၀န္ခံမႈရွိေစရန္ႏွင့္ အံ၀င္ဂြင္က်မႈရိွေစရန္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္အတြင္းတြင္ အညႊန္းကိန္း 

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းအ တြက္ အခ်ိန္စာရင္းမ်ားလည္း ထည့္သြင္းထားပါသည္။ 

လုပ္ငန္းအစီအစဥ္သည္ အေကာင္အထည္ေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ လမ္းျပေျမပံုအား 

ေပးအပ္ၿပီး ရပ္ရြာႏွင့္ ၎တုိ႔၏လံုျခံဳမႈအား ေဆာင္ရြက္ေပးေနသူမ်ားအား အတူတကြ 

အလုပ္လုပ္ၾကရန္ ကတိက၀တ္ျပဳခုိင္းသည့္ သေဘာတူညီမႈတစ္ခု လည္းျဖစ္ပါသည္။ 

လမ္းျပေျမပံုတြင္ ပိုမိုသိသာထင္ရွားသည့္ ရပ္ရြာတြင္းအေတြ႔အၾကံဳဆုိင္ရာ တုိးတက္မႈမ်ားအား 

တုိး၍ရရွိေစနုိင္မည့္ ေျခလွမ္းငယ္မ်ား ပါ၀င္ပါသည္။

လုပ္ငန္းတစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ တာ၀န္မ်ားႏွင့္ ၀တၱရားမ်ားအား စီမံခ်က္ ေရးဆြဲစဥ္ 

ကာလအတြင္း ဆံုးျဖတ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္ေသာ္လည္း အစီစဥ္ခ်မွတ္ျခင္းလုပ္ငန္းမွ 

အေကာင္ထည္ေဖာ္လုပ္ကိုင္ျခင္းသုိ႔ ကူးေျပာင္းရာတြင္ အထူးသျဖင့္ အစဦးပုိင္းတြင္ ရပ္ရြာမ်ား 

အတြက္ စိန္ေခၚမႈျဖစ္ေနႏုိင္ျပီး၊ လံုျခံဳမႈအား တုိးတက္ေစရန္ စုေပါင္းတာ၀န္ရွိမႈအတိုင္း 

ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားသည္ မိမိတုိ႔ယူလုိက္ရသည့္ တာ၀န္ေ၀စုမွာ ရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္မႈမရွိသည့္ 

အေျခအေနအတြင္းက်ေရာက္ေနသည့္အေလ်ာက္ ယင္းအား က်င့္သားရေစရန္ အခ်ိန္ယူရမည္ 

ျဖစ္ပါသည္။ 

လုပ္ငန္းအစီအစဥ္အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္မႈရွိေစရန္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ 

ေရးဆြဲစဥ္ကာလအတြင္း က႑တစ္ခုျဖင့္ ပါ၀င္မႈျပဳထားသည့္ မိတ္ဖက္မ်ား၏ အခန္းက႑သည္ 

အထူးသျဖင့္ အေရးပါ ပါသည္။ မိတ္ဖက္မ်ား၏ အစဥ္ လႈပ္ရွားပါ၀င္ေပးမႈ၊ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားႏွင့္ 

ရလဒ္မ်ားအေပၚတြင ္ပံုမွန္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ ့လာျခင္းတို႔သည ္အေကာငအ္ထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈအတြက ္

အရွိန္အဟုန္အား ျဖစ္ေစၿပီး အရွိန္ထိန္းထားေပးႏုိင္ရန္လည္း အကူအညီျဖစ္ေစပါသည္။ 

ကိုယ္ပိုင္ျဖစ္္မႈႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈတုိ႔အား အခ်ိန္ၾကာလာသည့္ႏွင့္အမွ် တုိးတက္ရယူ 

၅-၃ လုပ္ငန္း 
အစီအစဥ္အား 

အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ျခင္း 
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ရန္အတြက္ လုိအပ္သည့္ ယံုၾကည္မႈႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို တည္ေဆာက္ရန္ ရပ္ရြာအတြင္းရွိ 

အျခားပါ၀င္ပတ္သက္္သူမ်ား၏ လုိအပ္သည့္အကူအညီကုိ မိတ္ဖက္မ်ားက ေပးစြမ္းႏုိင္ပါသည္။ 

မိတ္ဖက္မ်ားသည္ CSWG အဖြဲ႔မ်ားအား တရား၀င္နည္းလမ္း က်မႈရွိေစႏုိင္ၿပီး ၎တုိ႔၏ 

လုပ္ငန္းအတုိင္းအတာအား တိုးပြားေစရန္ အေထာက္အကူေပးႏိုင္သည့္ ကြန္ယက္ မ်ားအား 

ဆြဲေဆာင္ေခၚယူေပးႏုိင္ပါသည္။ 

ထပ္ေပါင္းဆုိရလ်င္ CSWG အဖြဲ႔မ်ားအား လမ္းညႊန္မႈေပးရာတြင္ အကူအညီျဖစ္ေစရန္ 

ပုိမိုအေတြ႔အႀကံဳရွိသည့္ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားပါ၀င္ေသာ ၾသဇာရိွ အၾကံေပးအဖြဲ႔မ်ားအား 

Saferworld အဖြဲ႔က တစ္ခါတစ္ရံ ဖြဲ႔စည္းခဲ႔ပါသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ က်ယ္ျပန္သည့္အပိုင္းမ်ားမွ 

ပါ၀င္ေပးမႈအားျဖင့္ CSWG အဖြဲ႔မ်ားေနျဖင့္ စိတ္အား ထက္သန္မႈဆက္ရွိေနကာ ပုိမိုထိေရာက္ေသာ 

ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရန္ အကူအညီျဖစ္ေစပါသည္။ 

လုပ္ငန္္းအစီအစဥ္မ်ား၊ ရလဒ္မ်ား၊ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အေထာက္အထားမ်ားကုိ 

လူထုအား ခ်ျပေပးျခင္းအားျဖင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအား ထိန္းသိမ္းျခင္းသည္ CSWG အစီအစဥ္မ်ား 

၏ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံတြင္ လူထုႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းပုိင္းဆုိင္ရာ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔သည့္ ယံုၾကည္မႈမ်ား 

တည္ေဆာက္ျခင္းအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ ေစပါသည္။

အားလံုးပါ၀င္မႈေပးသည့္ နည္းလမ္းပံုစံအားျဖင့္ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ 

ျခင္းသည္ ရပ္ရြာမ်ားက ပဋိပကၡတြန္းအားမ်ားအား ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈ 

ျဖစ္ေစရန္ ကူညီေပးပါသည္။ အဆိုပါ တြန္းအားမ်ားအေပၚမူတည္၍ [လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္] 

အစီအစဥ္မ်ားသည္ ဦးတည္ရာအမ်ိဳးမ်ိဳးသုိ႔ ကြဲထြက္သြားႏိုင္ျပီး လံုျခံဳမႈအဆင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိ 

အေျပာင္းအလဲမ်ားႏွင့္ လံုျခံဳမႈ အေျခအေနအား ပံုသြင္းေပးႏိုင္ေၾကာင္း Saferworld အဖြဲ႔မွ 

အေတြ႔အၾကံဳရွိထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားအတြက္ နည္းလမ္းေဆာင္ရြက္ပံုသည္ 

ေအာက္ပါတုိ႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေျပာင္းသာ လြဲသာရွိၿပီး၊ အလိုက္ သင့္ျပဳမူကာ လုိက္ဖက္ညီေအာင္ 

ျပင္ဆင္ျခင္းရွိရန္ လုိအပ္ပါသည္ - 

 n ပဋိပကၡတြန္းအားမ်ား (ႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္) အသစ္ထြက္ေပၚလ်က္ရိွသည့္ လံုျခံဳမႈဆုိင္ရာ 

ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားရွိ ေနသည့္ ေနာက္ခံအေျခအေနတစ္ခုတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈပံုစံအတြင္း 

အေျပာင္းအလဲမ်ား

 n [လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္] လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားက နယ္ေျမအတြင္းေနာက္ခံအေျခအေနအား 

အက်ိဳးသက္ေရာက္ပံု

 n အက်ိဳးခံစားရရွိေသာ ရပ္ရြာအသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ား၏ ေဖာ္ျပပါ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ား 

အတြင္း အေျပာင္းအလဲမ်ား။32
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Abkhazia ရွိရဲမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ Abkhazia တြင္ ရပ္ရြာကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ နယ္ေျမရွိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ ရဲအဖြဲ႔တုိ႔သည္ 

ျပည္သူတုိ႔လံုျခံဳမႈ တုိးတက္ေစရန္ ပူးတြဲလုပ္ငန္းအစီအစဥ္တစ္ခုအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ႔ၾကပါသည္။ 

အမႈအခင္းမ်ား အလြန္မ်ားသည့္ အဆင့္အား တံု႔ျပန္ေျဖရွင္းရန္ ရဲတုိ႔၏ စြမ္းေဆာင္ရည္အား တုိးျမွင့္ေစျခင္း 

အေပၚတြင္ အေလးေပးခဲ့ပါသည္။ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္အား အစျပဳခဲ့ၾကရာတြင္ ဗဟုိက်သည့္ အိမ္(၄)လံုး 

အား ရြာႏွင့္ (၃) ကီလုိမီတာေ၀းသည့္ ရဲစခန္းႏွင့္ ခိ်တ္ဆက္ထားသည့္ အခ်က္ျပသတိေပးစနစ္အား 

ထူေထာင္ျခင္းအားျဖင့္ ျဖစ္ပါသည္။ တုိက္ခုိက္မႈႀကံဳေတြ႔ရပါက တစ္အိမ္အိမ္က အခ်က္ျပ သတိေပးမႈျပဳ 

လုပ္လုိက္ကာ ရဲမ်ားသည္ ခ်က္ျခင္းသိရွိသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

ထုိသုိ႔လုပ္ေဆာင္မႈသည္ တိက်ရွင္းလင္းသည့္ ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းကုိ ေပးထားျခင္းအားျဖင့္ 

ရပ္ရြာအသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားႏွင့္ လံုျခံဳေရး ေဆာင္ရြက္ေပးသူမ်ားအၾကား ယံုၾကည္မႈအား တုိးတက္ေစရန္ 

ေရရွည္စီမံကိန္း၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ရဲမ်ားသည္ ရုတ္တရက္ ေခ်ာင္းေျမာင္းတိုက္ခုိက္ခံရ 

မည္္ကုိ ေၾကာက္ရြံ႕သည့္အတြက္ ၎တုိ႔အားလာရန္ေခၚဆုိေသာအခါ မ်ားေသာအားျဖင့္ တံု႔ျပန္ျခင္း 

မျပဳခဲ့ၾကပါ။ ပူးတြဲလုပ္ငန္းအစီအစဥ္တစ္ခုအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းက အဆုိပါေၾကာက္ရြံ႕မႈအား 

ေျဖေဖ်ာက္ေပးခဲ႔ကာ ရဲမ်ားအတြက္လဲ ၎တုိ႔အကူညီ လာေရာက္ေပးရန္ေခၚျခင္းမွာ  အစစ္အမွန္ 

ျဖစ္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစခဲ႔ပါသည္။ 

အဆုိပါလုပ္ငန္းအစီအစဥ္အား မလုပ္မီက ရပ္ရြာေနသူမ်ားသည္ (၃) ကီလုိမီတာေ၀းသည့္ ရဲစခန္းသုိ႔ 

အကူအညီအတြက္ အေျပးသြားခဲ့ရျခင္းေၾကာင့္ ျပစ္မႈက်ဳးလြန္သူမ်ားအတြက္ ထြက္ေျပးရန္ အခ်ိန္မ်ားစြာ 

ရရွိေစပါသည္။ ထိုေနရာတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈခင္းမ်ား မၾကာခဏျဖစ္ေလ့ရွိပါ သည္။ 

အစီအစဥ္၏ ရလဒ္တစ္ခုအေနျဖင့္ ရပ္ရြာေနသူမ်ားအေနျဖင့္ ရဲမ်ားအားဆက္သြယ္ရန္ ျမန္ဆန္ 

ထိေရာက္သည့္ လမ္းေၾကာင္းရရွိသြားကာ ရဲမ်ားအတြက္ မူခင္းမ်ားျဖစ္ပြားေသာအခါ ပုိမိုေကာင္းမြန္သည့္ 

ေထာက္လွမ္းေရးႏွင့္ သတိေပးစနစ္ရရိွလာခဲ့ပါသည္။ ယင္းက အျပန္လွန္ယံု ၾကည္မႈရွိသည့္ 

ဆက္ဆံေရးမ်ားအတြက္ အကူအညီျဖစ္ခဲ့ၿပီး လုံျခံဳမႈအား ေယဘုယ်အားျဖင့္ တုိးတက္ေစခ့ဲပါသည္။                                                                                                                               

            

ေအာင္ျမင္မႈရရွိေစသည့္ အေၾကာင္းတရားမ်ား 

ကမာၻ႔ဘဏ္၏ ရပ္ရြာေမာင္းႏွင္အားျဖင့္ ဖြံံ႔ၿဖိဳးမႈ အစီအစဥ္မ်ားအေပၚ အကဲျဖတ္သံုးသပ္မႈမွ ေတြ႔ရွိခဲ႔သည္မွာ 

ေအာင္ျမင္ေစျခင္းအေၾကာင္းတရားမ်ားတြင္ ပါ၀င္သည္မ်ားမွာ - 

n အားလံုးလႊမ္းျခံဳရွိျပီး အတူတကြပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခြင့္ ပိုမိုရရွိေစသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေပးျခင္း 

စံျပပံုစံတစ္ခုအား ထူေထာင္ျခင္း၊ ယင္းက ရပ္ရြာမ်ားကုိ အဆင္းရဲဆံုးႏွင့္ ရပ္ရြာအတြင္းဖြံ႔ၿဖိဳးရန္ 

လိုအပ္ခ်က္မ်ားအေပၚ ကိုယ္တိုင္ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္နုိင္ေစပါသည္။ 

n တိက်ေသာကူညီပံ့ပိုးမႈႏွင့္ နည္းပညာအကူအညီတုိ႔ကို အရည္အေသြးျမင့္ျမင့္ျဖင့္ ပံ့ပိုးေပးျခင္း

n ရပ္ရြာအသုိင္းအ၀ိုင္းမ်ားအတြက္ စြမ္းေဆာင္ရည္တည္ေဆာက္မႈလုပ္ငန္း ထည့္သြင္းေပးျခင္း 

n ဆင္းရဲသည့္နယ္ပယ္မ်ားအေပၚ အရင္းအျမစ္မ်ားပံ့ပုိးေပးႏုိင္ရန္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈျပေျမပံုမ်ားအား 

အသံုးျပဳျခင္း

n စီမံကိန္းပံုစံဒီဇုိင္းသည္ ေျပာင္းသာလြဲသာရွိျခင္းႏွင့္ ‘ေလ့လာသင္ယူျခင္းျဖင့္ တိုးတက္ျမင့္မာလာျခင္း’ 

ဆုိသည့္လမ္းစဥ္ျဖင့္ အလယ္အလတ္ႏွင့္ ေရရွည္လုပ္ငန္းမ်ား ခ်မွတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း 

ကမာၻ႔ဘဏ္၊ ကမာၻ႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အစီရင္ခံခ်က္ - ပဋိပကၡ၊ လံုျခံဳေရး ႏွင့္ ဖြံ႔့ၿဖိဳးေရး (၂၀၁၁)၊‘What Have Been the Impacts of Community-

Driven Development Programs?’ စာမ်က္ႏွာ-၄



၅၀ saferworld အဖြဲ႔ - လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း လက္စြ ဲ

ေတာင္ပုိင္း Ossetia တြင္ Dvani လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္- စီမံအုပ္ 
ခ်ဳပ္ေရးနယ္နမိတ္စည္းမ်ဥ္းတစ္ေလ်ာက္ရွိ ရပ္ရြာေသာက္ေရေပးေ၀ေရးစနစ္ ပင္ရင္း 
ကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ မြန္းမံမႈျပဳလုပ္ျခင္း 

Dvani ၏ ေရသြယ္ေပးသည့္ ပင္းရင္မွာ စမ္းေခ်ာင္းမ်ားမွ ေရမ်ားအားခံထားသည့္ ေရစုကန္ ျဖစ္ၿပီး 

ပိုက္လုိင္းျဖင့္ ရြာသုိ႔ေရးေပးေ၀ပါသည္။ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး နယ္ပယ္မ်ဥ္း (ABL) ႏွင့္ ေတာင္ပုိင္း Ossetian/

ရုရွားွ လက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္ မိုင္ (၅၀) ေ၀းၿပီးတည္ရွိပါသည္။ ထုိေနရာသုိ႔သြား ျခင္းသည္ အႏၱရာယ္မ်ားၿပီး 

စစ္သားမ်ား ေသနတ္ပစ္ေဖာက္ျခင္းကို ျဖစ္ေစႏုိင္ပါသည္။ ယာယီျဖစ္သည့္ ေပါ့ပါးသည္ 

သံျပားတစ္ခ်ပ္ျဖင့္သာ ေရစုကန္အား ဖံုးအုပ္ထားၿပီး ယင္းမွာအလြယ္တကူလြင့္စင္ထြက္သြားႏုိင္ 

ေသာေၾကာင့္ ေရမ်ားညစ္ညမ္းမည့္အေရးကို ရပ္ရြာမ်ားက စုိးရိမ္ ၾကပါသည္။ ယင္းအားေျဖရွင္းရန္ ရပ္ရြာက 

ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္တစ္ရပ္ ႏွင့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္တစ္ရပ္ကို လံုျခံဳေရးေဆာင္ရြက္ေပးသူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ 

ဖန္တီးလိုက္ရာ - 

ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မွာ - ရြာသားမ်ားသည္ သန္႔ရွင္းေသာ ေသာက္ေရးအားရရွိ သံုးစြဲႏုိင္ရမည္ျဖစ္ကာ ေရ၏ 

ပင္ရင္းအား ထိန္းသိမ္းရန္ ေၾကာက္ရြံ႕မႈ မရွိ ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။ 

ဦးတည္ခ်က္မ်ား - 

၁. ေသာက္ေရ၏ ပင္ရင္းသည္ သန္႔ရွင္းၿပီး အရည္အေသြးအား ပံုမွန္ထိန္းသိမ္းရန္။ 

၂. ေသာက္ရည္၏ ပင္ရင္းအတြက္ အဖုံုးအကာအား တည္ေဆာက္ထားရန္။ 

၃. ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ေနစဥ္ ရြာသားမ်ား၏ လံုျခံဳေရးအား ABL ႏွစ္ဘက္လံုးမွ လုံျခံဳေရးေဆာင္ရြက္သူ

မ်ားအားျဖင့္ အာမခံေပးရန္။ 

လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ အဆင့္မ်ား -

၁. ေသာက္သံုးေရ၏ အရည္အေသြးအား ဓါတ္ခြဲခန္းတြင္စစ္ေဆးရန္ - က) အဖံုးအား မတည္ေဆာက္မီ၊ ႏွင့္ 

ခ) ႏွစ္လၾကာၿပီးေနာက္ 

၂. ေရေလွာင္တံမံအား ကလိုရုိက္အခဲမ်ားျဖင့္ အကာတည္ေဆာက္သည့္ေန႔တြင္ပင္ ပုိးသတ္ရန္

၃. အဖံုးအကာအတြက္ ပစၥည္းမ်ားကုိ ရပ္ရြာေနသူမ်ားက ၀ယ္ယူကာ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္၍ ေရးပင္ရင္း၏ 

မူလေနရာတြင္ပင္ ေဆာက္လုပ္ရန္။

၄. လုပ္ငန္းစဥ္အား နားလည္မႈမလြဲမွားေစရန္ ရုရွား/ေတာင္ Ossetian တပ္ဖြဲ႔မ်ားအား ႀကိဳတင္အသိေပးရန္။

၅. ရဲအဖြဲ႔ႏွင့္ EU ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႔တုိ႔မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း 

လာေရာက္ရန္။



            

  

 ၆  အဆင့္အလႊာအမ်ိဳးမ်ိဳးအတြင္း   
  လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္  
  ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔သည့္အေျပာင္းအလ ဲ
  မ်ားအတြက္ စည္းရံုးလံႈ႕ေဆာ္ျခင္း

                                                                                                                                                       

ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ အခ်က္မ်ား - 

n [လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္] ေဆာင္ရြက္ပံုနည္းလမ္းသည္ ေအာက္ေျခေဒသ၊ အမ်ိဳးသားအဆင့္ခြဲအဆင့္္ 

(Sub-national Level) ႏွင့္ အမ်ိဳးသားအဆင့့္္ (National Level) တုိ႔တြင္ အံ၀င္ ကုိက္ညီမႈရွိပါသည္ 

n အဆုိပါ အဆင့္တစ္ဆင့္ခ်င္းစီတြင္ရွိေသာ လုပ္ပုိင္ခြင့္ရွိသူမ်ားအား ျပည္သူျပည္သားတို႔၏ အမွန္တကယ္ 

လုိအပ္ခ်က္မ်ားအား အသိေပးျခင္းအားျဖင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာ မူ၀ါဒမ်ားအတြက္ အခ်က္အလက္မ်ား 

ေပးအပ္ႏုိင္ပါသည္။ 

n အရင္းအျမစ္မ်ားအား ထိေရာက္စြာ စီမံညႊန္ၾကားေရးႏွင့္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားအား ေစာင့္ၾကည့္ 

ေလ့လာရန္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားႏွင့္ အတူတကြလုပ္ကိုင္ျခင္းအားျဖင့္ လံုျခံဳမႈ၊ တရားေရးႏွင့္ 

အျခားေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအား ပံ့ပိုးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိ တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေစႏုိင္ပါသည္။ 

n ပုိမုိေကာင္းမြန္သည့္ ႏုိင္ငံ-လူ႔အဖြဲ႔အစည္း စည္းေႏွာင္မႈအတြက္ အကူအညီျဖစ္ေစသည့္ ရပ္ရြာ၊ လံုျခံဳမႈ 

ေဆာင္္ရြက္ေပးသူမ်ားႏွင့္ ေဒသခံအာဏာပုိင္မ်ားအၾကားရွိ ဆက္ဆံေရးမ်ားကို တည္ေဆာက္ေပး 

ႏုိင္ပါသည္။ 

ေအာက္ေျခအဆင့္ထိေတြ႔လုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္ ယွဥ္တြဲလ်က္ လူတို႔လုိအပ္သည့္ ၀န္ေဆာင္မႈ 

မ်ား ေပးအပ္ရန္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ခြဲႏွင့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္တို႔ရွိ အာဏာပုိင္မ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ 

ႏုိင္ငံေရးစိတ္ဆႏၵတုိ႔အား ျမွင့္တင္ေပးရန္ လုိအပ္ပါသည္။ စြမ္းေဆာင္ရည္ကြာဟခ်က္မ်ားရွိေန 

သည့္အျပင္ ယခုကိစၥအား ထပ္ဆင့္အတားအဆီးျဖစ္ေစသည့္ အရာမ်ားမွာ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈရွိသည့္ 

စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဥပေဒမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရး စံခိ်န္စံညႊန္းမ်ားအား လုိက္နာမႈမရွိျခင္း၊ 

တရား၀င္ႏွင့္ တရား၀င္မဟုတ္သည့္ လံုျခံဳမႈေဆာင္ရြက္ေပးသူမ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား 

ေပါင္းစပ္ရွိေနျခင္း၊ လံုျခံဳမႈႏွင့္ တရားေရးဆုိင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းဌာနမ်ား တစ္ေလ်ာက္လံုးတြင္ 

တာ၀န္ခံမႈ နည္းပါးျခင္းတုိ႔ပါ၀င္ပါသည္။ မတူညီေသာအဆင့္အသီးသီးတြင္ လုပ္ငန္းမ်ားအား ေပါင္း 

  ၅၁

၆-၁ အမ်ိဳးသား 
အဆင့္ မူ၀ါဒႏွင့္ 

လုပ္ထံုးလုပ္နည္း 
ကိုလႊမ္းမိုးမႈျပဳျခင္း



စပ္လုပ္ကုိင္ျခင္းမွတစ္ဆင့္ မလံုျခံဳမႈမ်ားကုိ ျခံဳငံု၍ ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းရန္ [လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္] 

နည္းလမ္းမ်ားက ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ပါသည္။ အဆိုပါလုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားသည္ တစ္ခု 

ႏွင့္ တစ္ခု ပံ့ပုိးက်ားကန္ေပးၾကေသာ္လည္း မတူညီေသာအခ်ိန္မ်ားတြင္ မတူညီေသာ 

ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားလုိအပ္မည္ျဖစ္ကာ သုေတသန၊ ပုိင္းျခားေလ့လာမႈ၊ ရပ္ရြာႏွင့္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံျခင္း၊ 

သင္တန္းမ်ားေပးျခင္း၊ နည္းပညာပုိင္းအကူအညီ၊ M&E ႏွင့္ စည္းရံုးလႈံ႔ေဆာ္မႈနည္းစနစ္မ်ား 

စသည္တုိ႔ အတြဲလုိက္ပါ၀င္ပါသည္။ 

 n ရပ္ရြာအသုိင္းအ၀ုိင္းအဆင့္- ေဒသခံအာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာတုိ႔အၾကား ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ပူူးေပါင္း 

ေဆာင္ရြက္ေရးတုိ႔အား ထူေထာင္ျခင္းတုိ႔အေပၚတြင္ [လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္] နည္းလမ္းမ်ား၏ 

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈအား က်ယ္ျပန္႔စြာ လမ္းေက်ာင္းေပးထားသည့္ ေအာက္ေျခအဆင့္မ်ား။ 

လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားအား ေရးဆြဲၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း အဆင့္မ်ား အားလံုးတြင္အားလံုး

ပါ၀င္ေစမႈရွိေစရန္ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ [လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္]အတြက္ အေထာက္အကူရေစၿပီး 

အသံုးျပဳထားသည့္ နည္းလမ္းေဆာင္ရြက္ပံုအေပၚတြင္ ေဒသတြင္းလံုျခံဳမႈေဆာင္္ရြက္ေပးသူမ်ားက 

ရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္မႈျဖစ္လာပါမည္။ 

 n အမ်ိဳးသားအဆင့္ခြဲ အဆင့္  (Sub-national Level) - ရပ္ရြာအသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ား၏ ဦးစားေပးမႈမ်ားႏွင့္ 

အညီျဖစ္ေသာ [လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္] လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီး 

ယင္းတုိ႔ႏွင့္ အတူ ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ေဒသခံအာဏာပုိင္မ်ားတြင္ ျပဳလုပ္လုိ သည့္ဆႏၵ၊ 

ခြင့္ျပဳခ်က္ႏငွ့ ္စြမ္းေဆာငရ္ညတ္ုိ႔ ရွိေစရန ္ေသခ်ာေအာင္ျပဳလပု္ျခင္းအားျဖင့ ္ေဖာ္ျပပါနည္းလမ္းမ်ားကု ိ

အာဏာပုိင္တုိ႔၏ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားအတြင္း ထည့္သြင္းႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ 

 n အမ်ိဳးသားအဆင့္ (National Level) - အမ်ိဳးသားအဆင့္တြင္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ခ်ေပးတတ္သည့္ 

ပတ္၀န္က်င္အေနအထား တစ္ခုအား ဖန္တီးယူျခင္းသည္ [လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္] 

ဦးေဆာင္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားအား ပိုမိုပ်ံ႕ႏွံ႔ေစပါသည္။ ထုိသုိ႔ျဖစ္ရန္အတြက္ အစိုးရဌာန တစ္ခုခု၏ 

စြမ္းေဆာင္ရည္အား  အားျဖည့္ေပးျခင္း၊ ႏုိင္ငံတြင္း ၾသဇာရွိသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ကုိင္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 

လူထုကလုိလားေတာင္းဆုိသည့္ ပုိမိုပြင္းလင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တာ၀န္ခံမႈရိွကာ ထိေရာက္ေသာ 

ဌာနအဖြဲ႔အစည္းတုိ႔အား စီစဥ္ေပးျခင္း တုိ႔ပါ၀င္ႏုိင္ပါသည္။ ေရရွည္အက်ိဳး အတြက္ဆိုလ်င္ 

[လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္]လုပ္ငန္းအတြက္ အေထာက္ကူျဖစ္ေစမည့္ မူ၀ါဒႏွင့္ ဥပေဒပုိင္းဆုိင္ရာ 

မူေဘာင္တစ္ခုအား ခ်မွတ္ေပးျခင္းသည္ ႏုိင္ငံ၏ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအတြင္း ယင္းလုပ္ ေဆာင္ပံု 

နည္းလမ္းအား သြတ္သြင္းရန္အကူအညီျဖစ္ေစကာ ယင္း၏က်ယ္ျပန္႔မႈအတုိင္းအတာ၊ ေရရွည္ 

တည္တံ့ႏုိင္မႈႏွင့္ သက္ေရာက္မႈတုိ႔အား တုိးတက္ေစႏုိင္ပါသည္။ 

လက္ေတြ႔တြင္ ရပ္ရြာႏွင့္ ႏုိင္ငံတုိ႔၏ လံုျခံဳမႈဆုိင္ရာ လုိအပ္ခ်က္မ်ား ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးကို 

တံု႔ျပန္ေျဖရွင္းေပးရန္ ႏွစ္မ်ိဳးလံုး၏ လႊမ္းမိုမႈအားျဖင့္ အျပန္အလွန္ပံ့ပုိးေပးႏိုင္သည့္ စနစ္တစ္ခုအား 

ထူေထာင္ျခင္းအတြက္ လံုျခံဳမႈအား ေဒသတြင္းလုပ္ေဆာင္ပံုႏွင့္ ႏုိင္ငံအဆင့္လုပ္ေဆာင္ပံုတုိ႔ကုိ 

ခ်ိတ္ဆက္ေပးရန္ ခက္ခဲႏုိင္ပါသည္။ အမ်ိဳးသားအဆင့္ရွိ မူ၀ါဒခ်မွတ္သူမ်ားသည္ 

ခက္ခဲသည့္ လံုျခံဳမႈဆိုင္ရာ အေရးကိစၥမ်ားအေပၚတြင္ အေလးေပးအာရံုစုိက္ထားႏုိင္ရာ 

အထူးသျဖင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ႏုိင္ေျခ ရွိသည့္ အေျခအေနမ်ားအေပၚတြင္ျဖစ္ၿပီး လံုျခံဳမႈအား 

ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ တန္ခုိးၾသဇာႀကီးသည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားျဖစ္သည္ဟု 

အမ်ားအားျဖင့္္ ရႈျမင္ၾကပါသည္။ အၾကမ္းဖက္မႈတန္ျပန္ေခ်မႈန္းေရး၊ တည္ၿငိမ္ေရးႏွင့္ 

ႏိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံအခ်င္းခ်င္းတုိ႔အၾကား စြမ္းေဆာင္ရည္အား 

တည္ေဆာက္ျခင္းအေပၚတြင္ အေလးေပးထားသည့္ အလွဴရွင္တုိ႔ပ့ံပုိးမႈျဖင့္ ျပဳလုပ္ေသာ 

ႏိုင္္ငံေတာ္လံုျခံဳမႈ အစီအစဥ္မ်ားအားျဖင့္ အေျခအေနအား တစ္ခါတစ္ရံပို၍ ဆုိးသြားေစပါသည္။ 

ထုိကဲ့သုိ႔ေသာအေျခအေနမ်ားတြင္ ျပည္သူဗဟုိျပဳသည့္ လံုျခံဳမႈႏွင့္ တရားေရး ကိစၥတုိ႔မွာ 

ဒုတိယဦးစားေပးအဆင့္သုိ႔ ေလ်ာ့က်သြားႏုိင္ပါသည္။ ေအာက္ေျခအဆင့္ရိွ လံုျခံဳမႈဆုိင္ရာ 

ဦးစားေပးမႈမ်ားအား အေလးေပးေဆာင္ရြက္ရန္ [လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္]က လံုျခံဳမႈဆုိင္ရာ 

၅၂ saferworld အဖြဲ႔ - လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း လက္စြ ဲ



က်ယ္ျပန္႔သည့္ျပႆနာမ်ားအေပၚတြင္ ျပည္သူဗဟုိျပဳသည့္ ေျဖရွင္းနည္းလမ္းမ်ား ေပးစြမ္းႏုိင္ 

ေသာ္လည္း အခြင့္အာဏာရွိသူမ်ားအတြက္ ယင္းမွာ သိသာထင္ရွားမႈ ျဖစ္ေကာင္းမွ ျဖစ္မည္ 

ျဖစ္သည္။ လူသားလံုျခံဳမႈအား လက္ကမ္းႀကိဳဆိုမႈရွိရန္ ႏုိင္ငံရွိ တန္ခိုးၾသဇာရွိသူမ်ားကုိင္ဆြဲထား

သည့္ က်ဥ္းေျမာင္းသည့္ လံုျခံဳမႈဆိုင္ရာ အယူအဆအား ေျပာင္းလဲရန္ (သုိ႔) ခ်ဲ႕ထြင္ေပးမည့္ 

ကိစၥသည္ ေရရွည္လုပ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး စဥ္ဆက္မျပတ္ ညီညြတ္စြာ စည္းရံုးလႈံ႕ေဆာ္ျခင္းႏွင့္ 

အဆင့္မ်ားအားလံုးအတြင္း အဆင္ေျပေျပထိေတြ႕ေဆာင္ရြက္ျခင္းတုိ႔အား လုိအပ္သည့္ ႏုိင္ငံေရး 

လုပ္ငန္းစဥ္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ထုိသုိ႔ေသာအေျခအေနကုိ ရရွိႏုိင္သည့္နည္းလမ္းတစ္ခုမွာ ပံုတြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း 

ျဖစ္္ႏုိင္ပါသည္။ စနစ္တက်ႏွင့္ ဗ်ဴဟာက်က်ခ်ဥ္းကပ္မႈျပဳလ်င္ ေအာက္ေျခအဆင့္တြင္ 

ျပဳလုပ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ အမ်ိဳးသား အဆင့္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ခဲြတို႔တြင္ရွိ ေသာမူ၀ါဒ ႏွင့္ 

အေလ့အထတုိ႔အား (အျပန္အလွန္) လႊမ္းမုိးမႈျပဳႏိုင္မႈအား သက္၀င္ယံုၾကည္ထားမႈအေပၚတြင္ 

အေျခခံထားပါသည္ - 

ပုံ-၄၊ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာအဆင့္မ်ားအတြင္း အခ်င္းခ်င္းခိ်တ္ဆက္ထားသည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ားကုိ 

[လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္] ကျဖစ္ေစပုံ 

 saferworld အဖြဲ႔ - လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း လက္စြ ဲ ၅၃

■ လူတုိ႔၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအေပၚအေျခခံေရးဆြဲထားသည့္ 
 ႏုိင္ငံေတာ္လုံျခံဳမႈႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး မူ၀ါဒ 

■ အမ်ိဳးသားအဆင့္ခြဲရွိ ဆက္သြယ္ဆက္ဆံေရးမ်ားသည္ 
 ႏုိင္ငံေတာ္လုံျခံဳမႈဆိုင္ရာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားအား ေစာ 
 စီးစြာ သတိေပးမႈ ေကာင္းစြာျပဳႏိုင္ပါသည္ 

■ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အရင္းအျမစ္မ်ားကို အမ်ိဳးသားအဆင့္ခဲြ 
 ရွိ လုိအပ္ခ်က္မ်ားထံသို ေကာင္းစြာ ဦးတည္ေရာက္ရွိ 
 ေစပါသည္ 

■ လံုျခံဳမႈေဆာင္ရြက္ေပးသူမ်ားႏွင့္ တိုးတက္သည့္ ဆက္ 
 ဆံေရးမ်ား 

■ ေဒသတြင္းလုံျခံဳမႈတိုးတက္မႈမ်ားအတြက္ အခ်က္အ 
 လက္ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ရပ္ရြာ 
 မ်ားအား တာ၀န္ခြဲေပးထား

■ လံုျခံဳမႈႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အရင္းအျမစ္မ်ားအား ပိုမုိေကာင္း 
 မြန္စြာ ခြဲေ၀မႈ

■ လူသားလုံျခံဳမႈ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပုိ၍ကုိက္ညီသည့္ 
 မူ၀ါဒမ်ား 

■ တုိးျမွင့္ထားသည့္ လူမႈေရးအရင္းအျမစ္  ႏွင့္ ရပ္ရြာအခ်င္း 
 ခ်င္း ဆက္ဆံေရးမ်ား 

■ လံုျခံဳမႈႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ား၏ ဇစ္ျမစ္မ်ား 
 အား ပိုမိုေဖာ္ထုတ္ကာ သိရွိနားလည္ျခင္း 

■ လံုျခံဳမႈႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ား၏ ဇစ္ျမစ္မ်ား 
 အားရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းရန္ ပိုမိုေကာငး္မြန္သည့္ စြမ္းေဆာင္ 
 ရည္ 

■ ရပ္ရြာမ်ားႏွင့္ ၎တို႔အားလုံျခံဳမႈေဆာင္ရြက္ေပးသူမ်ား 
 အၾကားတြင္ ၾကံခုိင္မႈရွိျခင္း

■ ႏုိင္ငံ-လူ႔အဖြဲ႔အစည္း တုိးတက္သည့္ ဆက္ဆံေရးမ်ား  

အမ်ိဳးသားအဆင့္

အမိ်ဳးသားအဆင့္ခြဲ အဆင့္

ေအာက္ေျခနယ္ေျမအဆင့္



၅၄ saferworld အဖြဲ႔ - လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း လက္စြ ဲ

 33 Saferworld (2006) Creating Safer Communities. Lessons from South Eastern Europe www.saferworld.org.uk/downloads/
pubdocs/Creating_safer_communities_Dec06_%20English.pdf

 34 UNDP (2008) Safe Communities Croatia www.undp.hr/show.jsp?page=86238

Kosovo တြင္ရပ္ရြာလံုျခံဳမႈ၊ လက္နက္ႀကီးႏွင့္ လက္နက္ငယ္ဆုိင္ရာႏွင့္ ရဲအဖြဲ႔ 
အစည္းျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး ဆိုင္ရာတို႔အေပၚ အမ်ိဳးသားမူ၀ါဒ အေျပာင္းအလ3ဲ3, 34

Kosovo တြင္ ပုိမိုက်ယ္ျပန္႔သည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို လူတုိ႔၏ လုံျခံဳမႈဆုိင္ရာ 

လုိအပ္ခ်က္မ်ား၊ စုိးရိမ္မႈမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးရန္ လိုအပ္ျခင္းအား [လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္] 

လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားက အသိေပးလႈံ႔ေဆာ္မႈျပဳခဲ့ပါသည္။ အဆင္႔တုိင္းအဆင္႔တုိင္းတြင္ ပါ၀င္ကူညီမႈ 

ေၾကာင့္ ရလဒ္အေနျဖင့္ လက္နက္မ်ားဆိုင္ရာဥပေဒ (၂၀၀၉)၊ ရပ္ရြာေဘးကင္းမႈအတြက္ အမ်ိဳးသား 

မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ (၂၀၁၁)၊ ျပည္သူဗဟုိျပဳရဲလုပ္ငန္းစဥ္ မဟာဗ်ဴဟာ (၂၀၁၂)၊ လက္နက္ႀကီး 

ႏွင့္ လက္နက္ငယ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ စုေဆာင္းေရး မဟာဗ်ဴဟာ (၂၀၁၃)ႏွင့္ မၾကာေသးခင္က စာသင္ေက်ာင္း 

ေဘးကင္းရွင္းေရး မဟာဗ်ဴဟာ (၂၀၁၄) စသည္ အမ်ိဳးသားမူ၀ါဒမ်ားအတြင္းတြင္ Saferworld အဖြဲ႔ႏွင့္ 

မိတ္ဖက္မ်ား၏ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးမႈအားျဖင့္ က်ယ္ျပန္႔က်ယ္ျပန္႔လုပ္ေသာ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈလုပ္ငန္းစဥ္ 

(အားလံုး ေသာ အဆင္႔မ်ားပါ၀င္)မွ ေဆြးေႏြးအၾကံေပးခ်က္မ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းေပးခဲ့ရာတြင္ 

Saferworld အဖြဲ႔၏ နည္းပညာပုိင္း အၾကံေပးခ်က္ သည္လည္းအပါအ၀င္ ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။

Kosovo ရွိ Saferworld အဖြဲ႔၏ စီမံကိန္းမ်ားသည္ ပတ္၀န္းက်င္းမွ အသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားႏွင့္ 

အျခားအဖြဲ႔မ်ားအတြက္လည္း အလားတူလုပ္ငန္းမ်ား လိုက္လံလုပ္ေဆာင္ရန္ လႈံ႔ေဆာ္မႈျဖစ္ေစခဲ့ပါသည္။ 

ဥပမာအေနျဖင့္ Croatia ႏုိင္ငံတြင္ UNDP ၏ ပိုမိုေဘးကင္းေသာ ရပ္ရြာမ်ား စီမံကိန္းသည္ ယင္းေဒသတြင္း 

Saferworld အဖြ႔ဲ၏ ေအာင္ျမင္မႈရိွသည့္ လုပ္ငန္းအားျဖင့္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ေစ့ေဆာ္မႈခံထားရပါသည္။                                                                                                                            

စည္းရံုးလံႈ႔ေဆာ္ျခင္း (Advocacy) ဆုိသည္မွာ လူတုိ႔၏ဘ၀မ်ား (၎တုိ႔ လံုျခံဳစြာ 

ေနထုိင္ျခင္း) အေပၚ သက္ေရာက္မႈရိွသည့္ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကုိ ၾသဇာလြမ္းမိုးမႈ 

တိုးတက္ေစရန္ ဗ်ဴဟာက်က်လုပ္ေဆာင္ရသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ပစ္မွတ္ထားသည့္ 

လူပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ အုပ္စုမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းဌာနမ်ားတုိ႔ႏွင့္ [လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္] လုပ္ငန္း 

အစီအစဥ္ မ်ား၏ ေအာင္ျမင္မႈသာဓကအား မွ်ေ၀မႈျပဳျခင္းသည္ လံုျခံဳမႈႏွင့္ပတ္သက္ျပီး လူတုိ႔အေပၚ 

ပုိမိုအေလးေပးအာရံုစုိက္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားအား ခံယူက်င္႔သံုးႏုိင္ရန္ ၎တုိ႔အား လႊမ္းမုိးျခင္းျပဳ 

လုပ္ႏိုင္ေစပါသည္။ ေအာင္ျမင္ေသာ စည္းရံုးလံႈ႔ေဆာ္မႈသည္ ေအာက္ေျခေဒသအဆင့္၊ အမ်ိဳးသား 

အဆင့္ခြဲအဆင့္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ တုိ႔တြင္ လူသားတုိ႔အတြက္ ပုိမိုေကာင္းမြန္သည့္ လံုျခံဳမႈ 

ပံ့ပိုးျခင္းမ်ား အေပၚတြင္ အေျပာင္းအလဲ ရရွိေစရန္ ေသခ်ာေစျခင္းအားျဖင့္ [လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္] 

နည္းလမ္းမ်ားအား အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ နည္းလမ္းမ်ား၏ အက်ိဳးသက္မႈအေျမာက္အမ်ား တုိ႔ကုိ 

အရွိအဟုန္ျဖင့္ ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။

လူထုလႈံ႕ေဆာ္ပြဲမ်ားျပဳလုပ္ေပးျခင္း၊ စည္းရံုးေရး အစည္းေ၀းမ်ားမွသည္ ေဟာေျပာပြဲမ်ား၊ 

အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ အစီရင္ခံစာ ထုတ္ေ၀ျဖန္႔ျဖဴးသည့္ပြဲမ်ားအထိ စသည္ျဖင့္ 

က်ယ္ျပန္႕သည့္ စည္းရံုးလႈံ႔ေဆာ္ေရးလုပ္ငန္း အမ်ိဳးအစား အမ်ိဳးမ်ိဳးရိွပါသည္။ အထူးသျဖင့္ 

အသံုး၀င္သည့္နည္းလမ္းမွာ ‘သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုမႈ’ လုပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး - ၄င္းလုပ္ငန္းတြင္ အရာရွိမ်ားႏွင့္ 

ႏုိင္ငံေရးပုိင္းမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားတုိ႔ကုိ ေျမျပင္တြင္ [လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္] အစီအစဥ္မ်ားအား 

လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းကို ၾကည့္ရႈေပးရန္ ဖိတ္ေခၚမႈျပဳႏုိင္ပါသည္။ အကိ်ဳးသက္ေရာက္မႈျဖစ္ထြန္း 

ႏုိင္ေသာ အေျခအေနအေပၚတြင္ မူတည္၍ မည္သည့္ လႈပ္ရွားမႈအား အသံုးျပဳမည္ဆုိသည္ကို 

ေရြးခ်ယ္ရပါသည္။ [လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္] လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္း အေျခအေနတြင္ 

ရပ္ရြာမ်ားကုိ စုေ၀းေစၿပီး ၎တုိ႔၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စုိးရိမ္မႈမ်ားတုိ႔ကုိ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သူမ်ားထံ 

ရွင္းလင္းစြာတင္ျပႏုိင္ရန္ အတြက္ကုိေသာ္လည္းေကာင္း၊ ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းမႈနည္းလမ္းမ်ား

၆-၂ စည္းရုံး                   
လံႈ႕ေဆာ္ျခင္း 
(Advocacy) 
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အား အမ်ားသိေစရန္ ေၾကာ္ျငာေပးရန္အတြက္ အစုိရဌာနမ်ား၊ ဌာနဆုိင္ရာအရာရွိမ်ားႏွင့္ 

တိုက္ရိုက္ထိေတြ႔ဆက္ဆံရန္ အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း Saferworld အဖြဲ႔၏ စည္းရံုးလႈံ႔ေဆာ္ေရး 

လႈပ္ရွားမႈမ်ားက အထူးသျဖင့္ ရည္ရြယ္ထားပါသည္။ 

ေအာင္ျမင္ေသာ စည္းရံုးလႈံ႔ေဆာ္ျခင္းျဖစ္ရန္ အစီစဥ္ခ်မွတ္၍ အကြက္က်က်  

အစဥ္တစ္စုိက္လုပ္ေဆာင္ရပါမည္။ စည္းရံုးလံႈ႔ေဆာ္ျခင္းသည္ ပြဲအခန္းအနားတစ္ခုသက္သက္မဟုတ္ပဲ  

လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ခရီးေပါက္တိုးတက္ေစရန္ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈ၊ ေျပာင္းသာလြဲသာရွိမႈႏွင့္  

ပံုမွန္ေစာင့္ၾကညေလ့့လာမႈတို႔ လိုအပ္ပါသည္။ စည္းရံုးလႈံ႔ေဆာ္ျခင္းဆိုသည္မွာ [လူမႈ၀န္းက်င္လုံျခံဳမႈစနစ္]အား  

စီစဥ္ေရးဆြဲ၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း လုပ္ငန္းအတြင္း မရွိမျဖစ္ပါရသည့္ အစိတ္ အပိုင္းတစ္ခု 

ျဖစ္ၿပီး [လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္] ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား အတုိင္းအတာႀကီးမားလာေစသည့္ အဓိက 

အေၾကာင္းတရားလည္းျဖစ္သည္။ ရပ္ရြာတုိ႔၏ စည္းရံုးလႈံ႕ေဆာ္ျခင္း လုပ္ငန္းက Kosovo ႏွင့္ 

နီေပါႏုိင္ငံတုိ႔ရွိ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ် သူမ်ားအေပၚ ၾသဇာလႊမ္းမိုးႏုိင္ခဲ့ပံုအား ေအာက္ပါ အကြက္မ်ားတြင္ 

ေတြ႕ျမင္ရပါမည္။ 

စည္း႐ံုးလႈံ႕ေဆာ္မႈလုပ္ငန္းအတြက္ ဦးတည္ခ်က္မ်ား သတ္မွတ္ျခင္း35

လူပုဂၢိဳလ္အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ လူအုပ္စုအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ဌာနဆို္င္ရာအမ်ိဳးမ်ိဳးတုိ႔သည္ [လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္] 

ေဆာင္ရြက္ပံုနည္းလမ္းမ်ားအား အားေပးျမွင့္တင္မႈျပဳလုပ္ျခင္းတြင္ စိတ္၀င္စားမႈ (သုိ႔) တိုက္ရိုက္အက်ိဳး 

သက္္ေရာက္မႈခံရျခင္းတုိ႔ ျဖစ္နုိင္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕မွာ အေထာက္အကူေပးႏုိင္ၿပီး၊ အခ်ိဳ႕က ဆန္႕က်င္ဘက္ 

ျဖစ္ႏုိင္ (သုိ႔) လံုး၀မ၀ါ၀င္ျခင္းမ်ိဳးျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဦးတည္ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ား (Stakeholders) 

က မည္သူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မဟာမိတ္မ်ား ရွာေဖြသတ္မွတ္ႏုိင္ရန္ [လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္] 

လုုပ္ေဆာင္ပံုနည္းလမ္းမ်ားအေပၚ ၎တို႔၏ သေဘာထားမ်ားအား နားလည္သိရွိရန္ ႏွင့္ လႊမ္းမိုးမႈျပဳရန္ 

လိုအပ္မည့္သူမ်ားကုိလည္း သိရွိရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ 

ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားအား ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ ေထာက္ခံမႈ (သုိ႔) အတုိက္အခံျပဳမႈအေပၚမူတည္၍ 

၎တုိ႔ကုိ အုပ္စုခြဲျခင္း၊ [လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္] နည္းလမ္းမ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းတြင္ 

၎တုိ႔၏ ၾသဇာလႊမ္းမိုးႏုိင္မႈအဆင့္အား ပံုၾကမ္းေရးဆဲြျခင္းႏွင့္ စည္းရံုးလံု႔ေဆာ္ရန္ ဦးတည္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 

ယင္းဦးတည္ခ်က္တုိ႔ကုိ လႊမ္းမိုးမႈျပဳႏုိင္ရန္ နည္းလမ္းမ်ားအား ဦးစားေပးအဆင့္ သတ္မွတ္ျခင္းဆုိသည့္ 

လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ရပါသည္။ 

စည္းရံုးလံႈ႕ေဆာ္မည့္ ဦးတည္ခ်က္မ်ားအား ဦးစားေပးသတ္မွတ္ရာတြင္ စဥ္းစားရမည့္အခ်က္မ်ား - 

n မူ၀ါဒေရး အျမင္ရပ္တည္ခ်က္မ်ား

n ႏုိင္ငံေရးအေတြးအျမင္ 

n အေျပာင္းအလဲအား ၾသဇာလႊမ္းမိုးႏိုင္သည့္ ၎တုိ႔၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ 

n အေျပာင္းအလဲအား ၾသဇာလႊမ္းမိုးလိုသည့္ ဆႏၵရွိမႈ 

n ၎တုိ႔၏ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မႈ ႏွင့္ ၎တုိ႔အားခ်ဥ္းကပ္ရန္လြယ္ကူမႈ 



၅၆ saferworld အဖြဲ႔ - လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း လက္စြ ဲ

 36 Saferworld and Conciliation Resources (2011) ‘Advocacy capacity building: a training toolkit’.

စည္းရံုးလံု႔ေဆာ္ေရး (Advocacy) ဗ်ဴဟာအား အကြက္ခ်စီစဥ္ျခင္း36

ေအာက္တြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္အဆင့္အား ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား၊ ဦးတည္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအားျဖင့္ အကန္႔အသတ္ျဖင့္ရွိသည့္ အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ ထိေရာက္စြာ အသံုးျပဳ 

ႏုိင္ရန္ႏွင့္ စည္းရံုးေရးဗ်ဴဟာမ်ားအား အံ၀င္ခြင္က်မႈရွိၿပီး စူးစုိက္မႈရွိေစရန္ အတြက္ ပံုစံဒီဇိုင္းျပဳထားပါသည္။

အဆင့္ (၁) အေျခအေနအားအကဲျဖတ္ျခင္း။ ေနာက္ခံအေျခအေနႏွင့္ ေအာင္ျမင္ႏုိင္မည့္ 

အခြင့္အလမ္းမ်ားအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိႏုိင္သည့္ အေၾကာင္းတရားမ်ားကို သိရွိနားလည္ရန္ 

အေရးႀကီးပါသည္။ 

အဆင့္ (၂) ပန္းတုိင္မ်ား ခ်မွတ္ျခင္း။ အေလးေပးေျဖရွင္းရန္လုိအပ္သည့္ ျပႆနာမ်ားကို ခ်ိတ္ဆက္ 

ပံုေဖာ္ျခင္းႏွင့္ ရွင္းလင္းမႈရွိေအာင္လုပ္ျခင္းအားျဖင့္ ေျဖရွင္းနည္းလမ္းမ်ားကုိ ဦးစားေပး စဥ္းစားႏိုင္မည္ 

ျဖစ္ၿပီး၊ အသိေပးလံႈ႕ေဆာ္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကုိ ဦးစားေပးအစဥ္ သတ္မွတ္ႏုိင္္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 

အဆင့္ (၃) ၾသဇာလႊမ္းမိုးရန္ ဗ်ဴဟာေရးဆြဲျခင္း။ လုိလားသည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ား၊ အေျပာင္းအလဲမ်ား 

ျဖစ္လာေအာင္ မည္သူကျပဳ လုပ္မည္နည္းႏွင့္ ထုိပုဂၢိဳလ္မ်ားကုိ အဆိုပါအတုိင္းျပဳလုပ္ေစရန္ 

မည္သုိ႔လႊမ္းမုိးမႈ ျပဳမည္နည္း ဆုိသည္တုိ႔ကုိ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈ ဗ်ဴဟာတြင္ အမိအရ ထည့္သြင္းသင့္ပါသည္။ 

အဆင့္ (၄) လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရန္ အစီစဥ္ေရးဆြဲျခင္း။ ၎တုိ႔၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းအေပၚ 

အေကာင္းဆံုး လႊမ္းမုိးမႈျပဳႏုိင္ရန္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို ဦးတည္ခ်က္ေရာက္ရွိေစရန္ စီစဥ္ထားသင့္ၿပီး၊ 

ေကာင္းမြန္ေသာ အေျပာင္းအလဲ သီအိုရီတစ္ခုအေပၚ အေျခခံထားသင့္ပါသည္။ 

အဆင့္ (၅) အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း။ စည္း႐ံုးလုံ႔ေဆာ္ေရး ဗ်ဴဟာသည္ အခိ်န္သတ္မွတ္ခ်က္၊ 

တာ၀န္၀တၱရားမ်ားအေပၚတြင္ ရွင္းလင္းမႈႏွင့္ ခရီးေပါက္ေရာက္မႈအား တုိင္းတာရန္ အညႊန္းကိန္းမ်ား 

ထားရွိရန္ လုိအပ္ပါသည္။ 

အဆင့္ (၆) ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္သံုးသပ္ျခင္း။ စည္းရံုးလံု႔ေဆာ္မႈ လုပ္ငန္းအား 

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသကဲ့သုိ႔ပင္ သတ္မွတ္ ထားေသာသူမ်ားအား အက်ိဳးေက်းဇူးျဖစ္ေစျခင္းရွိမရွိႏွင့္ 

အရင္းအျမစ္မ်ားအား အေကာင္းဆံုးအသံုးခ်ႏုိင္ျခင္းရွိမရွိ ဆုိသည့္ လုပ္ငန္း၏ အက်ိဳး သက္ေရာက္ျခင္းရွိမႈ 

မရွိမႈကုိလည္း ၾကည့္႐ႈထိန္းေက်ာင္းေပးရန္လည္း အေရးႀကီးပါသည္။ 



 saferworld အဖြဲ႔ - လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း လက္စဲ ြ  ၅၇

နီေပါႏုိင္ငံတြင္ လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံမႈစနစ္ အေရးကိစၥမ်ားအေပၚ ေဒသႏၱရအစိုးရ၏ 
တုိးျမႇင့္ အာရံုစုိက္မႈ

နီေပါႏုိင္ငံရွိ ေက်းရြာဖြံ႕ျဖိဳးေရးေကာ္မတီ (VDC) မ်ား သည္ နယ္ေျမအတြင္းလံုျခံဳမႈ၊ တည္ၿငိမ္းေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ 

ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ပဏာမလႈပ္ရွားမႈမ်ားအား စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းတြင္ သိသာထင္ရွားသည့္ အခန္းက႑ 

တစ္ခုရွိထားသည့္ အစုိးရ၏ ဖြဲ႔စည္းပံုပါအဖြဲ႔မ်ားျဖစ္ပါသည္။ 

နီေပါႏုိင္ငံတြင္း [လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္] ၏ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရၿပီးေနာက္ အေရွ႕ပုိင္း Terai ရွိ VDC 

တစ္ဖြဲ႔အား ပုိမုိရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ လုပ္သည့္ အလုပ္ (ေဝလံသည့္ေဒသရွိေက်းရြာတစ္ရြာတြင္ ရဲကင္းတဲတစ္ခု 

တည္ေဆာက္မည့္ စီမံကိန္းအသစ္) အတြက္ အကူအညီေပးရန္ လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔က 

ခ်ဥ္းကပ္လာပါသည္။ ရပ္ရြာေနသူမ်ားႏွင့္ လံုျခံဳမႈေဆာင္ရြက္ေပးသူ ႏွစ္ဖက္စလံုးက စီမံခ်က္အတြက္ 

သေဘာတူေထာက္ခံခဲ့ၾကရာတြင္ ေဝလံသည့္ေဒသအတြင္း မႈခင္းမ်ားအား ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ရဲမ်ား 

အခက္အခဲျဖစ္ေနသည္ကို အားလံုးလက္ခံၾကျပီး လံုျခံဳမႈဆုိင္ရာ အေရးကိစၥအား ထည့္သြင္း 

ေျပာဆုိၾကပါသည္။ ပဏာမလႈပ္ရွားမႈႏွင့္ ရြာအတြင္းရွိ လွဴဒါန္းထားသည့္ ေျမကြက္ေန ရာတုိ႔၏ တန္ဖိုးရွိပံုကို 

VDC ကေတြ႔ျမင္ခဲ့ပါသည္။ ရပ္ရြာက ပရိေဘာဂမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ကာ ရဲအဖြဲ႔က ရဲအရာရွိတစ္ဦး 

အၿမဲထားရွိေပးရန္ အာမခံခ်က္ေပးခဲ့ပါသည္။ 

ယခုက့ဲသုိ႔ ေအာင္ျမင္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့သည့္ စည္းရံုးလႈံ႕ေဆာ္မႈမ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳသည့္ 

အေနျဖင့္ VDC က အျခားေသာ [လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္] စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးရန္ 

CSWG အဖြဲ႔ႏွင့္ နီးကပ္စြာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာတြင္ အသက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္းမႈ ပညာသင္ေပးသည့္ 

လုပ္ငန္းအား ဦးတည္ေဆာင္ရြက္သည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္တစ္ခုလည္း အပါ 

အ၀င္ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ 



 ၇
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း၊ 
အကဲျဖတ္သံုးသပ္ျခင္းႏွင့္ 
သင္ယူျခင္း (အေျပာင္းအလဲမ်ား 
အား နားလည္သိရွိေအာင္လုပ္ 
ျခင္းႏွင့္ တိုင္းတာျခင္း)

စဥ္းစားရန္အခ်က္မ်ား - 

n အမ်ားပါ၀င္သည့္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း၊ အကဲျဖတ္သံုးသပ္ျခင္းႏွင့္ သင္ယူေလ့လာျခင္း တုိ႔ကုိ 

ပံုမွန္လုပ္ျခင္းသည္ တာ၀န္ခံမႈအားေသခ်ာေစျပီး [လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္]၏ အဓိက႑အစိတ္ပုိင္းတ

စ္ခုျဖစ္ပါသည္။ 

n [လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္] လုပ္ငန္းအစီအစဥ္သည္ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ အေျပာင္းအလဲအား 

ျဖစ္ေစေသာအခိ်န္အခါကုိ သိရွိရန္လုိအပ္သကဲ့သုိ႔ မၿငိမ္မသက္မႈအား ျဖစ္ႏုိင္ေစသည့္အေျခအေနကုိ 

တုိးပြားလာေစႏုိင္သည့္ မရည္ရြယ္သည့္ ေနာက္ဆက္တြဲမ်ား မရွိရန္ကုိလည္း ေသခ်ာမႈရွိေစရန္ 

လုိအပ္ပါသည္။ 

n ပဋိပကၡသတိရွိမႈအား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေျပာင္းလဲေနသည့္ ေနာက္ခံ 

အေျခအေနကုိ နားလည္သိရွိရန္ ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ခံအေျခအေနႏွင့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္အၾကား အကိ်ဳး 

သက္ေရာက္ေနမႈကုိ နားလည္သိရွိႏုိင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိသည္မွာ M&E လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ ျပည္ပမွပံ့ပိုး 

ေဆာင္ရြက္သူတုုိ႔ကခ်မွတ္ လုပ္ကိုင္သည့္ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးမ်ားအျဖစ္ ရွဳျမင္ၾကၿပီး အတုိက္ခံ ႀကံဳရေလ့ 

ရွိပါသည္။ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးခံစားရသူမ်ားအား ပန္းတိုင္မ်ားႏွင့္ နည္းစနစ္မ်ားကိုု 

ကိုုယ္တုုိင္ခ်မွတ္ေစျခင္းမရွိေသာအခါ အကဲျဖတ္ သံုးသပ္ျခင္းလုပ္ငန္းအေပၚအတိုက္အခံျပဳမႈက 

ပိုမိုလြန္ကဲလာပါေတာ့သည္။ 

ယင္းကဲ့သို႔ေသာစိန္ေခၚမႈမ်ား အားေလ်ာ့က်သြားရန္ အားလံုးပါဝင္ပတ္သက္ႏိုင္ေသာ 

နည္းလမ္းသည္ M&E လုပ္ငန္းအားအကူအညီျဖစ္ေစပါသည္။ ယင္းတြင္ ပါဝင္သည္မ်ားမွာ ၎တို႔၏ 

[လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္] စီမံခ်က္မ်ားအတြက္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား၊ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ 

၅၈



အနာဂတ္လမ္းေၾကာင္းမ်ားတို႔ကို ေဆြးေႏြးရန္ ရပ္ရြာမ်ားအား အတူတကြပါဝင္ေစျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 

ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ ရပ္ရြာအသုုိင္းအ၀ိုုင္းအႏွံ႕ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ကိုယ္ပိုင္ျဖစ္မႈ (Ownership) 

ႀကီးမားစြာရရွိေစၿပီး ရပ္ရြာမ်ား၏ မူပိုင္စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ အေျခအေနအေပၚကိုယ္တိုင္နားလည္ 

သိရွိမႈတို႔အေပၚအေျခခံ၍ ေအာင္ျမင္မႈကိုတိုင္းတာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ရွင္းလင္းသည့္ အေျပာင္းအလဲသီအိုရီမ်ား အစပိုင္းတြင္ရွိထားျခင္းႏွင့္ စီမံခ်က္ 

စက္ဝန္းတစ္္ေလ်ာက္ရလဒ္မ်ား စုေဆာင္းျခင္းတို႔သည္ ပိုမိုအခ်က္အလက္ျပည့္စံုသည့္ 

MEL ကိုျဖစ္ေစရာ မည္သည့္ျပင္ပမွအကဲျဖတ္သံုးသပ္သူမဆိုအတြက္ ၎တို႔ရွာေဖြေနေသာ 

အေျပာင္းအလဲ အမ်ိဳးအစားမ်ားအတြက္ ရွင္းလင္းမႈျဖစ္ေစကာ မည္သည့္သီအိုရီအားစတင္ 

စမ္းသပ္ႏိုင္မည္ဆိုသည့္ အခ်က္အလက္အေထာက္အထားအား ပံ့ပိုးေပးပါသည္။

အဆိုးဘက္သို႔ျပဳမိႏိုင္ျခင္း အႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ မထိေရာက္သည့္အေလ့အထမ်ားကို 

မသိမသာ အျမစ္တြယ္ေစျခင္းကဲ့သုိ႕ေသာ မရွိမျဖစ္အေရးႀကီးသည့္ အရာမ်ားအေပၚတြင္ 

ပံုမွန္ ေစာင့့္္ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ ကာကြယ္ႏိုင္္မည္ျဖစ္သည္။ ယင္းအေရးပါေသာအရာမ်ားတြင္ 

ဥပမာအားျဖင့္ ဖယ္က်ဥ္ခံထားရေသာသူမ်ားကိုု အေတာ္အသင့္ ပါဝင္ပတ္သက္ေစျခင္း အတိုင္း 

အတာအားေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း၊ ရပ္ရြာမ်ားမေတာ္မတရားျပဳခံရျခင္း အႏၱရာယ္မ်ားမရွိေစရန္ 

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း သို႔မဟုတ္ ရပ္ရြာအသိုင္းအဝိုင္းတစ္ခုအတြင္း ေဆာင္ရြက္သည့္ 

[လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္] သည္ အျခား နယ္နမိတ္ျခင္းထိစပ္လ်က္ရွိသည့္ရပ္ရြာအသိုင္းအဝိုင္းမ်ား

အေပၚအပ်က္သေဘာသက္ေရာက္ျခင္းမ်ားမရွိေစရန္ ေသခ်ာေအာင္လုပ္ျခင္းတို႔ျဖစ္ပါသည္။

အားလံုးျခံဳငံုပါ၀င္ေစသည့္ [လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္] နည္းလမ္း၏ ဝိေသသ 

လကၡဏာတစ္ခုမွာ (ရပ္ရြာ (သို႔) နယ္ေျမအဆင့္၊ အမ်ိဳးသားအဆင့့္ခြဲအဆင့္(သို႔) ေဒသႀကီးအဆင့္၊ 

အမ်ိဳးသားအဆင့္) အဆိုပါအဆင့္သုံးဆင့္ အတြင္းရွိ မလံုျခံဳမႈအား ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းရမည္ဆိုပါက 

အဆင့္ဆင့္တိုင္းတြင္ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရိွသည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ားအား နားလည္သိရွိႏိုင္ၿပီး တိုင္းတာ

မႈျပဳႏိုင္မည့္နည္းလမ္းမ်ားအား လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မွ ေဖာ္ထုတ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုသုိ႕ျပဳလုပ္ရာတြင္ 

အေျပာင္းအလဲတစ္ခုခ်င္းစီ အတြက္လိုအပ္ေသာ အခ်င္းခ်င္းက်ား ကန္ေပးသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား 

- သုေသသနလုပ္ငန္း၊ ပိုင္းျခားေလ့လာျခင္းလုပ္ငန္း၊ ရပ္ရြာႏွင့္ထိေတြ႔ဆက္ဆံျခင္းလုပ္ငန္း၊ 

သင္တန္းမ်ားေပးျခင္း၊ နည္းပညာ အေထာက္အကူေပးျခင္းႏွင့္ စည္ရံုးလႈံ႕ေဆာ္ျခင္းတို႔ အစုအေပါင္း 

လိုက္ရွိထားၿပီးျဖစ္သည္ဟု ယူဆသည္။

အေျပာင္းအလဲအား ပံုမွန္ပါဝင္ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊ အကဲျဖတ္ျခင္းႏွင့္ မည္သည့္အရာက 

အလုပ္ျဖစ္သည္ကို ေလ့လာျခင္းတို႔သည္ ေဒသအဆင့္တြင္[လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္] ၏ အဓိက 

အဂၤါရပ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ဤအဆင့္တြင္ ရပ္ရြာ/ေဒသက ဦးေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္။ (CSWGs)

မ်ားဖြဲ႔စည္းေနစဥ္၊ လံုျခံဳမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ စုိးရိမ္စရာမ်ားေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ေနစဥ္၊ ၎တို႔ကို 

ဦးစားေပးအဆင့္သတ္မွတ္၍ စီမံခ်က္ေရးဆြဲေနစဥ္တိုု႔တြင္ အေရးႀကီးသည္မွာ ၎တို႔၏ခရီးေပါက္ 

တိုးတက္မႈကိုမည္သို႔ စိစစ္မည္ႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈကိုမည္သို႔တိုင္းတာမည္ကုိ ဆံုးျဖတ္ရန္အတြက္ 

ေနရာေပးရန္ျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းစဥ္ေနာက္ပိုင္းတေလ်ာက္လံုးတြင္ အားေပးတုုိက္တြန္းမႈျပဳေပးရန္ 

ရည္ရြယ္ထားေသာ ကိုယ္စားျပဳလုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈေပးျခင္းတုုိ႔၏ အတိုင္း 

အတာကို ရပ္ရြာအား ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားေစလိုပါက ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း 

လုပ္ငန္းအား ေနာက္ပိုင္းတြင္ M&E လုပ္ငန္းစဥ္စတင္သည့္အခါတြင္မွ သီးသန္႔လုပ္ေဆာင္ရမည့္ 

လုပ္္ငန္းအျဖစ္ မမွတ္ယူပဲ ယင္းအားလုပ္ငန္းစဥ္ေရးဆြဲသည့္အဆင့္တြင္ စတင္ေပါင္းစပ္ေပးရန္ 

မျဖစ္မေနလုိအပ္ပါသည္။

 saferworld အဖြဲ႔ - လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း လက္စြ ဲ ၅၉

၇-၁ မတူညီေသာ 
အဆင့္မ်ားတြင္ 
ေျပာင္းလဲမႈအား 

တိုင္းတာျခင္း 

ရပ္ရြာ/ေအာက္ေျခနယ္ေျမ 

အဆင့္



၆၀ saferworld အဖြဲ႔ - လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း လက္စြ ဲ

စက္ဝန္းမွကြ်ႏ္ုပ္တို႔သိရွိရသည့္အတိုင္း တစ္ခု (သို႔) တစ္ခုထက္ပိုေသာစီမံခ်က္မ်ားအတြက္ 

၎တို႔ကိုယ္ပိုင္ ဦးစားေပးမ်ားသတ္မွတ္ရန္ႏွင့္ ၎တို႔လိုလားေသာေအာင္ျမင္မႈရရွိရန္ ေမ်ွာ္မွန္း 

ခ်က္၊ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အေျပာင္းအလဲမ်ားခ်မွတ္ရန္ ရပ္ရြာအသုုိင္းအ၀ိုုင္းမ်ားသည္ CSO 

မိတ္ဖက္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ တြဲဖက္လုပ္ေဆာင္ၾကသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ေအာင္ျမင္မႈရိွႏုုိင္မည္ 

မရွိႏုုိင္မည္ကိုု ဆုံးျဖတ္ႏိုင္ရန္ ရိုးရွင္းေသာနည္းလမ္းမ်ားရွာေဖြရာတြင္ CSO မိတ္ဖက္မ်ားက 

ရပ္ရြာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား ကူညီသင့္ပါသည္။ 

ခံႏိုင္ရည္စြမ္းအားပြဲေတာ္ 
ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားတြင္ 

Kyrgyz ရိုးရာ ‘kalpak’ 
ဦးထုပ္ေဆာင္ထားေသာ 

လူငယ္တစ္ဦး။ 
© karen wykurz

ရပ္ရြာေဒသအဆင့္ရွိ အေျပာင္းအလဲတြင္ အခ်င္းခ်င္းအံဝင္ခြင္က် ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ 

လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ရလဒ္မ်ား အေျမာက္အမ်ား ေပါင္းစပ္ပါ၀င္ေနပါသည္။ ယင္းအေျပာင္းအလဲမ်ားကို 

နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္းႏွင့္ တိုင္းတာမႈျပဳျခင္းသည္ အေရးႀကီးေသာ ေအာက္ပါနယ္ပယ္မ်ား

အားထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းကို ဆိုလိုသည္ -

 n ရွိထားၿပီးျဖစ္သည့္ ခိုုင္မာၿပီးသား 'အရာ' တစ္ခုုမွတစ္ဆင့္ ၎တို႔ေျပာင္းလဲရန္ေမ်ွာ္လင့္ 

ေနေသာ လတ္တေလာ အေျပာင္းအလဲျဖစ္ရန္ စီစဥ္ထားသည့္အရာမ်ား။ ၎တို႔မွာ ေဒသတြင္း 

ရဲကင္းတစ္ခုထားရွိျခင္း၊ ေရရင္းျမစ္မ်ားကဲ့သို႔ေသာ အရင္းအျမစ္ မ်ားမ်ွေဝသံုးဆြဲလာႏိုင္ျခင္း၊ 

လမ္းခရီးသြားလာႏိုင္မႈ တိုးတက္လာျခင္းမ်ား၊ ထိေရာက္ေသာကင္းလွည့္မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ 

ျပည္သူလူထုက အႏၱရာယ္အခ်က္ေပးႏုုိင္ရန္ စနစ္မ်ားတပ္ဆင္လာျခင္းတို႔ ျဖစ္ႏုိင္သည္။ 

ယင္းတို႔သည္ စီမံခ်က္မွရရွိေသာ လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ျပႏိုင္ၿပီး ျမင္ေတြ႔ႏိုင္ေသာ ရလဒ္မ်ားျဖစ္ 

ပါသည္။ ၎ေအာင္ျမင္မႈမ်ားအား မည္သို႔တိုင္းတာႏိုင္မည္ကို ဆံုးျဖတ္ရန္ ရပ္ရြာလူထုမ်ားအား 

ေနရာေပးရမည္။

 n ရပ္ရြာကိုယ္တိုင္ႏွင့္ ယင္း၏ကိုယ္စားျပဳလုပ္ေဆာင္မႈ၊ ယင္း၏မိမိကိုယ္ကိုယ္ယံုၾကည္မႈ၊ စြမ္းေဆာင္ 

ရည္ႏွင့္ ထိလြယ္ရွလြယ္ ပိုု၍ျဖစ္လာေသာ စိုးရိမ္ပူပန္မႈနယ္ပယ္မ်ားအား ကုိင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ရန္ 

၎တို႔၏ စိတ္ဆႏၵရွိမႈ စသည္တို႔အေပၚတြင္ အေျပာင္းအလဲမ်ားျဖစ္လ်က္္ရွိသည္ဟု ရပ္ရြာက 

ယူဆျခင္း။ 

 n အသစ္ထည့္သြင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ယခင္ကဖယ္က်ဥ္ထားခဲ့သည့္ ေျပာေရးဆုိခြင့္မရသူမ်ားျဖစ္ေသာ 

လူငယ္ပိုုင္းအမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းမ်ား၊ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား သို႔မဟုတ္ လူနည္းစု 

တိုင္းရင္းသား မ်ိဳးႏြယ္မွ လူမ်ား စသည့္တို႔အား ပါဝင္ေစျခင္း။



 saferworld အဖြဲ႔ - လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း လက္စြ ဲ ၆၁

 n သက္ဆိုင္ရာဆက္ဆံေရးမ်ားအတြင္းအေျပာင္းအလဲမ်ား - ၎တို႔မွာ ရပ္ရြာလူထုအတြင္း၊ 

ပ႗ိပကၡျဖစ္ပြား ေနေသာလူ႔အသုုိင္းအ၀ုုိင္းမ်ားအၾကား၊ ရပ္ရြာအသုုိင္းအ၀ုုိင္းလူထုႏွင့္ ေဒသခံ 

အာဏာပိုင္မ်ားအၾကား သို႔မဟုတ္ အာဏာပုုိင္တိုု႔အား အလုုပ္အေကၽြးျပဳေပးသူမ်ား အၾကားတို႔တြင္ 

ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ခရီးေပါက္ေရာက္တိုးတက္မႈအား ေရရွည္ထိန္းထားရန္ႏွင့္ လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္ 

လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းအား ျပင္ပမွလာေရာက္ စြက္ဖက္သည့္ လုပ္ငန္းအျဖစ္မယူဆပဲ 

ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား အားလံုးအတူတကြ ပိုင္ေသာ လုပ္ငန္း ျဖစ္ေစရန္အတြက္ 

အဆိုပါဆက္ဆံေရးမ်ားသည္ အဓိကအေရးႀကီးရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ျဖစ္ေပၚလာေသာတိုးတက္မႈႏွင့္ 

ယင္းအေျပာင္းအလဲအား အေလ့အထအျဖစ္ သြတ္သြင္းမႈျပဳႏိုင္မည့္ အလားအလာတို႔အားနားလည္ 

သိရွိရန္ အတြက္ အဆိုပါ ဆက္ဆံေရးမ်ား၏ ေျပာင္းလဲတိုးတက္မႈအား တိုင္းတာျခင္းသည္ 

အေရးပါပါသည္။ လံုျခံဳမႈေဆာင္ရြက္ေပးသူမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအၾကားတြင္ ထားရွိေသာ 

သေဘာတူညီခ်က္မ်ားမွာ လံုျခံဳမႈအား ထိန္းသိမ္းျခင္းသည္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္တြင္ တာဝန္ရွိသည္ 

ဆိုသည့္အခ်က္ကို [လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္] ကေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳေပးလိုပါက 

ယင္းတိုင္းတာမႈျပဳျခင္းသည္ အထူးပင္အေရးပါလ်က္ရွိသည္။

 n ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ လံုျခံဳမႈေဆာင္ရြက္ေပးသူမ်ား သို႔မဟုတ္ ေဒသတြင္းရွိ က်ယ္ျပန္႕ေသာ 

အာဏာပိုင္မ်ား ႏွစ္ဖက္စလံုးတို႔၏ အျပဳအမူႏွင့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား အေျပာင္းအလဲျဖစ္ျခင္း။

 n ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ အာဏာပိုင္မ်ားမွ ၎တုိ႔ေနထိုင္ေနရသည့္ အေျခအေနအရပ္အရပ္အေပၚ သိျမင္ခံ 

စားပံု ႏွင့္ရႈျမင္ပံု ေျပာင္းလဲမႈမ်ား - လူမ်ားအေနျဖင့္ ပို၍လံုျခံဳလာသည္ဟုခံစားလာရပါသလာ၊ 

ရာဇဝတ္မႈမ်ားအား ပို၍သတင္းေပးတုိင္တန္းပါသလား၊ ရာဇဝတ္မႈမ်ား ေလ်ာ့က်သြားသည္ဟုု 

၎တို႔ ျမင္ပါသလား၊ ၎တို႔ လိုအပ္မႈမ်ားႏွင့္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးမည့္ 

အာဏာပိုင္မ်ားအေပၚပို၍ ယံုၾကည္လာပါသလား၊ ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ အာဏာပိုင္မ်ားႏွစ္ဖက္စလံုးမွ 

၎တို႔အၾကား မိတ္ဖက္လုပ္ေဆာင္မႈ၏ အသီးအပြင့္မ်ား ေ၀ဆာလ်က္ရွိသည္ကို သိျမင္ပါသလား။

 n က်ားမေရးရာႏွင့္ဆိုင္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအပါအ၀င္ ထိရွလြယ္ေသာကိစၥရပ္မ်ားကိုေဆြးေႏြးရန္ 

ပိုမိုေဘးကင္းေသာ ပတ္ဝန္းက်င္မ်ားဖန္တီးရာတြင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား။

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

သုေသသနျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ အဆင့္ျမင့္အပိုင္းရွိ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သူမ်ားကုိ 

စည္းရံုးလႈံ႔ေဆာ္ျခင္းတိုု႔မွ တဆင့္ ေဒသတြင္းတိုးတက္မႈမ်ားကို အမ်ိဳးသားအဆင့္ခြဲႏွင့္ 

အမ်ိဳးသား အဆင့္ထိေရာက္ရွိေစရန္ [လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္] က ခ်ိတ္ဆက္ ႀကိဳးပမ္းပါသည္။ 

ေအာက္ေျခအဆင့္တြင္ ရရွိေသာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားအား အဖြဲ႔အစည္းဌာနမ်ား၏ မူဝါဒႏွင့္ 

အေလ့အက်င့္မွ တဆင့္ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ အျခားေသာေဒသမ်ားအတြင္းတြင္လည္း ဆင့္ပြားလုပ္ေဆာင္ 

မႈရွိေစရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။

ယင္းအဆင့္မ်ားတြင္ လူထုမွလုိအပ္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈေပးရန္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ခြဲအဆင့့္္ႏွင့္  

အမ်ိဳးသားအဆင့့္္အာဏာပိုင္မ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးသေဘာထားႏွင့္ စြမ္းရည္ပိုင္းကုိ ျမွင့္တင္ေပးရန္လုိအပ္သည္။  

ဤတြင္ ယခုုေဖာ္ျပပါ လမ္းစဥ္အား စနစ္ယႏၲရားမ်ားႏွင့့္ အဖြဲ႕အစည္းဌာနမ်ား၏ အေလ့အက်င့္မ်ား 

အတြင္း ထည့္သြင္းေပါင္းစပ္ရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခအလားအလာရွိမရွိ အပါအ၀င္ အဆုုိပါအဖြဲ႔အစည္း

ဌာနမ်ားအတြင္းရွိ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္း၏ ေခါင္းေဆာင္မႈမွ တစ္ဆင့္ေသာ္လည္းေကာင္း 

သို႔မဟုတ္ ၎တို႔၏ ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ထိေတြ႔ဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ တံု႔ျပန္ 

ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းတုုိ႔တြင္ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ား မွတစ္ဆင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း 

အဘယ္သုုိ႔သြတ္သြင္းႏုုိင္မည္ကုုိေတြ႔ျမင္ႏုုိင္ပါသည္။ ဤေနရာတြင္ ရပ္ရြာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ 

ေဆြးေႏြးျခင္းျပဳလုုပ္ရာတြင္သံုုးသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္ သို႔မဟုတ္ စနစ္ယႏၲရားမ်ားအား 

အေလ့အထျဖစ္ေအာင္လုပ္ျခင္း၊ အခ်ိန္မွီ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ဘတ္ဂ်က္သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ 

အသံုးျပဳျခင္း အေျပာင္းအလဲ၊ ပိုမိုပြင့္လင္းျမင္သာလာျခင္း၊ သတင္းအခ်က္အလက္မွ်ေဝျခင္း၊ 

အမ်ိဳးသားအဆင့္ခြဲအဆင့့္္ 

(Sub-national Level) ႏွင့္ 

အမ်ိဳးသားအဆင့့္္  

(National Level)



၆၂ saferworld အဖြဲ႔ - လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း လက္စြ ဲ

ခရီးေပါက္ေရာက္မႈႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား စသည္တုုိ႔၏ အေျပာင္းအလဲအဆင့္ 

ကို တိုင္းတာရန္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ တစ္ခုက ေမွ်ာ္မွန္းထားႏုုိင္ပါသည္။ မူဝါဒအဆင့္ 

အေျပာင္းအလဲ၊ အသံုးျပဳထားသည့္ သာဓကအခ်က္အလက္မ်ား၏ အရည္အေသြးႏွင့္ ၄င္းတို႕ကို 

CSO အဖြဲ႔မ်ားက လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္စြမ္းရည္ စသည္တို႔ကို သုေတသနျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ အသိ 

ေပးေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ရန္ဆုုိလ်င္ ရပ္ရြာအသိုင္းအဝိုင္းသို႕မဟုတ္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းတုုိ႔အားျဖင့္ 

ရရွိထားသည့္ စြမ္းေဆာင္ရည္အေျပာင္းအလဲမ်ားကိုလည္း ေလ့လာရပါမည္။ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                            

နီေပါႏုိင္ငံတြင္ ပုိမိုထိေရာက္ ျမန္ဆန္စြာ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ လံုျခံဳမႈ 
၀န္ေဆာင္ေရး

ရဲမ်ားသည္ ရာဇဝတ္မႈမ်ားအား တံု႔ျပန္ရာတြင္ ေႏွးေကြးၿပီး လမ္းေပၚတြင္ျမင္ေတြ႔ျမင္ရမႈနည္းပါးကာ 

အဆက္အသြယ္ျပဳလုုပ္ရန္ ခက္ခဲသည္ဟုု လူထုကခံစားရေၾကာင္း အေရွ႕ Terai တြင္ျပဳလုပ္သည့္ 

[လူမႈ၀န္းက်င္ လံုျခံဳမႈစနစ္]ဆိုင္ရာ အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ေဖာ္ထုတ္ေျပာဆိုုခဲ့ၾကသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ 

ရဲမ်ားမွ ၎ကို ဝန္ခံခဲ့ၿပီး ပိုမိုေဆာင္ရြက္လိုေသာ္လည္း ယာဥ္မ်ား၊ ဆက္သြယ္ေရးကိရိယာမ်ား မရွိျခင္း 

သို႔မဟုတ္ ကင္းလွည့္ရန္ႏွင့္ ပိုမိုလ်င္ျမန္စြာတံု႔ျပန္ရန္ ဗဟုိခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလ်ာ့နည္းေသာ ရဲစခန္းမ်ား 

လိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ 

ယင္းကိစၥအား ေျဖရွင္းရန္အတြက္ CSWG အဖြဲ႔မ်ားမွ ရဲစခန္းမ်ားသို႔ စက္ဘီးမ်ား၊ မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား၊ 

ဆင္းကဒ္မ်ား၊ ဓာတ္မီးမ်ားႏွင့္ ေရာက္ရွိရန္ ခက္ခဲေသာေနရာတစ္ခုတြင္ ရဲကင္းအသစ္တစ္ခုဖြင့္လွစ္ရန္ 

ေျမေနရာပင္လွဴဒါန္းရန္ သေဘာတူညီခဲ့ၾကပါသည္။

ရလဒ္အေနျဖင့္ ရဲမ်ားကိုပိုမိုေတြ႔ျမင္လာရျခင္း လူထုႏွင့္ ပိုမိုယံုၾကည္၍ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျပဳသည့္ 

ဆက္ဆံေရးမ်ားပိုမိုရရွိလာၿပီး ပို၍ျမန္ဆန္စြာ တံု႔ျပန္မႈႏွင့္ ရပ္ရြာဗဟိုျပဳရဲလုပ္ငန္းတုုိ႔ျဖင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ 

လံုျခံဳေရးရရွိလာပါသည္။ ရဲမ်ားသည္ပိုမိုသြားလာ လႈပ္ရွားသြားလာႏုုိင္ျပီး ဆက္သြယ္ရန္ ပိုုလြယ္ကူလာျခင္း 

ေၾကာင့္ လူမ်ားက ပိုမိုလံုျခံဳလာသည္ဟုခံစားလာရပါသည္။ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားကိုပိုမိုတံု႔ျပန္လာႏုုိင္ၿပီး ေျဖ 

ရွင္းရာတြင္ အခ်ိန္ပိုျမန္လာပါသည္။ ယံုၾကည္မႈႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တိုးတက္လာျခင္းေၾကာင့္ ရဲအဖြဲ႔ 

အတြင္းရွိ အရာရွိႀကီးမ်ားမွ ယင္းစီမံကိန္းသည္ ၎တို႔တပ္ဖြဲဲ႔ဝင္မ်ားအတြက္ ‘အေထာက္အကူျဖစ္ေသာ 

ပတ္ဝန္းက်င္’ ကို ဖန္တီးေပးခဲ့သည္ဟု ခံစားခဲ့ရသည္။ 

‘လူထုသည္ ရပ္ရြာအသုိင္းအ၀ုုိင္းပင္ျဖစ္သည္’ ဟုဆိုခဲ့ၿပီး ‘သတင္းအခ်က္အလက္အေပၚ ၎တို႔သိရွိသည့္ 

အဆင့္မ်ိဳး ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဘယ္ေတာ့မွသိရမွာမဟုတ္ဘူး'။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ သူတို႔ႏွင့္ လုုပ္ကုုိင္ေဆာင္ရြက္ 

ရန္လိုၿပီး သူတို႔ သိရိွထားသည့္အရာမ်ားကိုအသံုးျပဳရမည္ဟုေျပာခဲ့ပါသည္။ ျပည္သူႏွင့့္္ေပါင္းစပ္မႈျပဳျခင္း 

ႏွင့္ အျပန္အလွန္ထိေတြ႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းတိုု႔ တုိးတက္လာျခင္းသည္ ရဲတပ္ဖြဲ႔၏ ဝန္ေဆာင္မႈကို တိုးတက္ 

ေစသည္။

(အညႊန္းကိန္းမ်ား) အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေၾကာင္းကိုျပသရန္ တိုင္းတာမႈျပဳလုုပ္ႏိုင္ေသာ 
ဥပမာနယ္ပယ္မ်ား 

ရပ္ရြာအသုုိင္းအ၀ုုိင္းအေပၚတြင္ျပသေသာ လံုျခံဳမႈေဆာင္ရြက္ေပးသူမ်ား၏ အျပဳအမူမ်ား

n လံုျခံဳမႈေဆာင္ရြက္ေပးသူမ်ားက ရပ္ရြာအသုုိင္းအ၀ုုိင္းမ်ားႏွင့္/(သို႔) တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီအေပၚ 

တိုက္ခိုက္မႈျပဳသည့္အႀကိမ္ေရ

n က်ား၊မ အမ်ိဳးအစားေပၚအေျခခံ၍ ျဖစ္ပြားေသာအၾကမ္ဖက္မႈႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ား အေပၚအၾကမ္းဖက္မႈ 

တုုိ႔ အပါအဝင္ျဖစ္သည့္ ထိရွလြယ္ေသာအမူအခင္းမ်ားအေပၚ ကိုင္တြယ္ရာတြင္ လံုျခံဳမႈေဆာင္ရြက္ေပး 

သူမ်ား၏ စိတ္ေနသေဘာထားႏွင့္ အျပဳအမူ

n ရပ္ရြာလူထုထံသို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္မႈျပဳလုုပ္လိုေသာ စိတ္ဆႏၵ

n ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ထိေတြ႔ရာတြင္ လံုျခံဳမႈေဆာင္ရြက္သူေပးမ်ား၏ သင့္ေတာ္ေသာက်င့္ဝတ္မ်ား၊ လုပ္ထံုး 

လုပ္နည္းမ်ားကို ထိန္းသိမ္းလိုက္ နာျခင္းရွိမႈ



 saferworld အဖြဲ႔ - လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း လက္စြ ဲ ၆၃

n လံုျခံဳမႈေဆာင္ရြက္ေပးသူမ်ားမွ ၎တို႔သည္ ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ေရးတပ္ဖြဲ႔တစ္ခုဟု ဆိုသည္ထက္ 

ရပ္ရြာအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္အဖြဲ႔တစ္ခုအျဖစ္ ၎တို႔ကိုယ္ကို ရႈျမင္သည့္ အတိုင္းအတာ

လံုျခံဳမႈေဆာင္ရြက္ေပးသူမ်ားအေပၚ ရပ္ရြာက ျပသသည့္အျပဳအမူ

n လံုျခံဳမႈေဆာင္ရြက္ေပးသူမ်ားအေပၚ ရပ္ရြာအသုုိင္းအ၀ုုိင္းမ်ားက တိုက္ခိုက္သည့္ အႀကိမ္အေရအတြက္

n ရပ္ရြာအသုုိင္းအ၀ုုိင္းက ေတာင္းဆိုခ်က္ေၾကာင့္ လံုျခံဳမႈေဆာင္ရြက္ေပးသူမ်ားႏွင့္ ျပဳလုုပ္ခဲ့သည့္ 

အစည္းအေဝးအေရအတြက္

n သက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္မ်ားထံသို႔ မႈခင္း သို႔မဟုတ္ လံုျခံဳမႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို 

အေၾကာင္းၾကားလိုေသာဆႏၵ

n သံသယရွိခံရသူ/ တရားခံကို လြဲေျပာင္းေပးလိုေသာ ရပ္ရြာ၏ ဆႏၵ

ရပ္ရြာႏွင့္ လံုျခံဳမႈေဆာင္ရြက္ေပးသူမ်ားအၾကား ဆက္ဆံေရး

n လံုျခံဳမႈေဆာင္ရြက္ေပးသူမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာမ်ားအၾကား စည္းေဝးမႈမ်ားတြင္ အျပန္အလွန္ 

ထိေတြ႔ေဆာင္ရြက္ျခင္း အရည္အေသြး

n အစည္းအေဝးမ်ားျပဳလုပ္သည့္အႀကိမ္အေရအတြက္

n ရပ္ရြာႏွင့္ ရဲတုိ႔ဖက္မွ အစည္းအေဝးတက္ေရာက္မႈ အတိုုင္းအတာ ( ရာထူး၊ အဆင့္၊ သင့္ေတာ္မႈရွိေသာ 

ရပ္ရြာကိုယ္စားျပဳသူမ်ား) 

n ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္မႈနည္းလမ္းမ်ားအေပၚတြင္ ၎တို႔ပုုိင္ဆုုိင္ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားကိုု ရပ္ရြာဘက္မွ 

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံေပးလိုေသာ အေျခအေန

n လံုျခံဳမႈေဆာင္ရြက္ေပးသူမ်ား ၎တို႔၏တာဝန္မ်ား လြတ္လပ္စြာထမ္းေဆာင္ႏုုိင္ရန္ ေပးထားေသာ 

အေျခေအန

n ရပ္ရြာမွ အစိုုးရမဟုတ္သည့္ အလြတ္သေဘာ လံုျခံဳမႈေဆာင္ရြက္ေပးသူမ်ားအေပၚ ဆက္လက္မွီခို 

အားထားမႈျပဳေနသည့္ အတုုိင္းအတာ

ေဘးကင္း/လံုျခံဳေသာ စိတ္ခံစားမႈမ်ား

n ေမွာင္သြားၿပီးေနာက္ ရပ္ရြာအတြင္း ယံုၾကည္စိတ္ခ်စြာ လမ္းေလ်ာက္သြားလာႏိုင္သည္ဟု ခံစားရေသာ 

အမ်ိဳးသမီးအခ်ိဳးအစား

n တာဝန္ခံမႈႏွင့္ တံု႔ျပန္မႈရွိေသာ ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္းဆုုိင္ရာတြင္ လံုျခံဳမႈ၊ ေဘးကင္းမႈႏွင့္ 

အာဏာပိုင္မ်ားအေပၚ ယံုၾကည္မႈ စသည္တုုိ႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ လူထု၏အျမင္မ်ား

n တိုင္ပင္ေဆြေႏြးမႈစနစ္ယႏၲရားမ်ား၏ ထိေရာက္မႈႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ရွိမႈမ်ား

အမ်ိဳးသားအဆင့္ခြဲႏွင့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္

n လူနည္းစုအဖြဲ႔မ်ားထံသို႔ေပးေသာ ဝန္ေဆာင္မႈအမ်ိဳးအစားမ်ား၏ အရည္အေသြးႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးပံု 

အရည္အေသြး

n တိုင္တန္းထားေသာ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈ၊ က်ားမ ေရးရာအေပၚအေျခခံျဖစ္ပြားေသာအၾကမ္းဖက္မႈ

မ်ား အေရအတြက္ႏွင့္ ယင္းတို႔အေပၚ တံု႔ျပန္ေျဖရွင္ေပးထားမႈမ်ား

n ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးမႈႏွင့္ တာဝန္ခံမႈတိုု႔ရွိေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးအပ္ျခင္းဆိုုင္ရာတြင္ 

အမ်ိဳးသားအဆင့္ခြဲႏွင့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ အာဏာပိုင္မ်ားအေပၚ လူထု၏ယံုၾကည္မႈ 

n [လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္] လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ေထာက္ကူေပးသည့္ ေအာက္ေျခနယ္ေျမ 

ေဒသအဆင့္ အတြင္းရွိ သို႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဆင့္အတြင္းရွိ လူဦးေရ သို႔မဟုတ္ 

အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အေရအတြက္

n မူဝါဒအေျပာင္းအလဲမ်ား



၆၄ saferworld အဖြဲ႔ - လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း လက္စြ ဲ

Saferworld အဖြ႔ဲက အက်ိဳးရလဒမ္်ားကုိ ခရီးေပါက္တိုုးတက္မႈအား တုိင္းတာရန္ျပဳလုပ္သည့္ 

ႏွစ္ခ်ဳပ္အကဲျဖတ္ သံုးသပ္ျခင္းအစည္းအေဝးမ်ားမွတစ္ဆင့္ရယူသည့္အျပင္ CSWG၏အလြတ္ 

သေဘာ ပြင့္လင္းေသာအစည္းအေဝးမ်ားႏွင့္ ေလ့လာသံုုးသပ္မႈမ်ားမွတဆင့္လည္း စဥ္ဆက္မျပတ္ 

စုေဆာင္းပါသည္။ စီမံကိန္းေရးဆြဲေနစဥ္အတြင္း Saferworld အဖြဲ႔က ရပ္ရြာလူထုကို 

မည္သည့္အေျပာင္းအလဲမ်ားအား ၎တို႔ကတိုင္းတာလိုသနည္း (အညႊန္းကိန္းမ်ား)၊ မည္သည့္ 

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို၎တို႔မွ စုေဆာင္းေပးႏိုင္မည္နည္း၊ မည္သည့္ ေနရာတြင္ 

ရွာေဖြႏိုင္မည္နည္း၊ ၎ကိုမည္သူကတာဝန္ယူမည္နည္း ဆိုသည္တိုု႔ကို ရွင္းလင္းစြာေတြးေတာထား 

ရန္ တုိက္တြန္းပါသည္။ ဘယ္အရာက လုုပ္ေဆာင္လ်င္ ျဖစ္ထြန္းႏိုင္ေျခရွိသည္ ဆိုသည္ကို 

CSWG အဖြဲ႔မ်ားသိရွိေစရန္ ပဋိပကၡ ေနာက္ခံအေျခအေနအေပၚ ရပ္ရြာလူထု၏ အလံုးစံုသိရွိမႈက 

ေကာင္းစြာေနရာက်ေစပါသည္။

နီေပါႏိုင္ငံတြင္ Saferworld အဖြဲ႔မွ Ramesh Nidhi Bista သည္ ရပ္ရြာလူထုမွ၎တို႔ 

အေရးႀကီးသည္ဟုထင္ခဲ့ သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေျခရာခံႏိုင္ရန္အတြက္ ‘အေၾကာက္တရားကင္းစင္ေရး’ 

ဇယားတစခ္ကုို ေရးဆြရဲန ္ရပရ္ြာ လထူုႏငွ့အ္တူ ေဆာငရ္ြကခ္ဲသ့ည။္ ဇယားကြကအ္တြင္းေပးထားေသာ 

ေမးခြန္းမ်ားကို သတ္မွတ္ထားသည့္အခ်က္မ်ား အတိုင္း ေမးျမန္းမႈ ျပဳလာေသာအခါ မလံုျခံဳမႈအား 

တြန္းအားေပးသည့္ အရာမ်ား ပ်ံ႔ႏ့ံွမႈအနည္းအမ်ား အေျခအေနကို ရပ္ရြာအသိုုင္းအ၀ုုိင္းမ်ား 

ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ယင္းသည္ ရပ္ရြာအသုုိင္းအ၀ုုိင္းမ်ားအား ၎တို႔ ကုိယ္တိုင္ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ 

ထားမႈမ်ား၏ တိုးတက္မႈကိုေျခရာခံေစႏိုင္ရံုသာမက ပဋိပကၡျဖစ္ပြားႏိုင္ေျခရိွေသာ အရင္းခံမ်ားကို 

ႀကိဳတင္ျမင္ႏိုင္ေစၿပီး ယင္းတို႔အေပၚ ရင္ဆုုိင္ေျဖရွင္းမႈျပဳႏုုိင္ရန္ အစီအစဥ္ခ်မွတ္ျပဳလုုပ္ေစပါသည္။ 

ရပ္ရြာတိုု႔က ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား (လုံျခံဳမႈေဆာင္ရြက္္ေပးသူမ်ားအပါအဝင္) ကို ကိုုယ္တုုိင္ကိုုယ္က် 

ေမးခြန္းမ်ားေမးခဲ့ရာ၀ယ္ ယင္းအခ်က္က ေစာင့့္္ၾကည့္ေလ့လာမႈျပဳလုပ္ေနစဥ္အခ်ိန္အေတာအတြင္း 

တြင္ပင္ ဆက္ဆံေရးပုုိင္းပိုမိုခိုင္မာလာေစရန္ အကူအညီျဖစ္ေစခဲ့သည္။ စဥ္ဆက္မျပတ္ခ်မွတ္ရမည့္ 

လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ေထာက္ကူေပးႏုုိင္သည့္ အခ်က္အလက္ 

မ်ားအေပၚတြင္လည္း ယင္းအခ်က္က ရပ္ရြာတုုိ႔အား ႏုုိင္ႏုုိင္ႏွင္းႏွင္းရွိေစပါသည္။

၇.၂ အေျပာင္းအလဲ 
အား ေစာင့္ၾကည့္ 
ေလ့လာျခင္းႏွင့္ 

တိုင္းတာျခင္းတြင္ 
အသံုုးျပဳႏုုိင္သည့္ 

ကိရိယာ/အရာမ်ား 

နီေပါႏုိင္ငံတြင္ ရပ္ရြာတစ္ခုက ပံုစံျပဳေရးဆြဲထားသည့္ ‘အေၾကာက္တရားကင္းစင္ေရး’ ဇယားကြက္ 

 သိသိသာသာ  တိုးတက္မေနသလို  သိသိသာသာ 
 တုိးတက္ေန တုိးတက္ေန ဆုိးသြားျခင္းလဲမရွိ ပိုမို ဆုိးလာသည္ (၄) ဆုိးလာသည ္
ေမးခြန္းမ်ား (၁) (၂) (၃) (၄) (၅)

ရပ္ရြာတြင္း လံုျခံဳမႈအေျခအေနအား 
ေယဘုယ်အားျဖင့္ သင္မည္သုိ႔ထင္ျမင ္
သနည္း။ 

အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈဆုိင္ရာ  
အေျခအေန ကုိ  
သင္မည္သုိ႔ထင္ျမင္သနည္း။ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚအၾကမ္းဖက္မႈ  
ဆုိင္ရာ အေျခအေနကုိ သင္မည္သုိ႔  
ထင္ျမင္သနည္း။

လူငယ္မ်ားအၾကား မူးယစ္ေဆး  
တရားမ၀င္ သံုးစြဲျခင္း အေျခအေနကုိ  
သင္မည္သုိ႔ ထင္ ျမင္သနည္း။ 

ရပ္ရြာ၏ ရဲမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးအား  
သင္မည္သုိ႔ ထင္ျမင္သနည္။ 



 saferworld အဖြဲ႔ - လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း လက္စြ ဲ ၆၅

[လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္] ၏ အမ်ားပါဝင္အကဲျဖတ္သံုးသပ္သည့္လုပ္ငန္း 

ေဆာင္္ရြက္ခ်ိန္သည္ ပံုမွန္တြင္ တစ္ရက္သာၾကာျမင့္ၿပီး စီမံကိန္းအားျဖင့္ျဖစ္ေပၚလာေသာ 

အေျပာင္းအလဲမ်ားဆုုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေကာက္ယူရန္ သက္ဆုိင္ရာအစီအစဥ္မ်ားတြင္ 

ပါဝင္ပတ္သက္ၾကသူမ်ားႏွင့္ အကိ်ဳးခံစားရမည့္သူမ်ားအား အတူတကြပါ၀င္ေစပါသည္။ ၎သည္ 

မလံုျခံဳမႈေနာက္ကြယ္ရွိ ဆက္ဆံေရးမ်ားႏွင့္ အျပဳအမူမ်ားဆုုိင္ရာ ေျပာင္းလဲသြားမႈမ်ား အေပၚ 

အခ်က္အလက္မ်ားေကာက္ယူၿပီး လူမ်ား၏လံုျခံဳစြာေနထုုိင္ရမႈအေပၚတြင္ ယင္းအေျပာင္း 

အလဲမ်ားက မည္သို႔ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိသည္ကို နားလည္ႏိုင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ 

အကဲျဖတ္ သံုးသပ္ျခင္းသည္ တိုက္ရိုက္အက်ိဳးခံစားရမည့္ သူမ်ားအေပၚ က်ယ္ျပန္႔ေသာ 

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈႏွင့္ သက္ေရာက္သည့္ ရလဒ္မ်ားကိုနားလည္သိရိွရန္ ႀကိဳးပမ္းပါသည္။ 

ယင္းသည္ မည္သည့္ အေျပာင္းအလဲကိုမဆို ျဖစ္ေစႏုုိင္ခဲ့သည့္ အျခားေသာအေၾကာင္းတရာမ်ား

ကိုေသာ္လည္းေကာင္း သုုိ႔တည္းမဟုုတ္ [လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္] အစီအစဥ္၏ ရလဒ္တစ္ခုသဖြယ္ 

ျဖစ္သြားႏုိင္သည့္ ေမ်ွာ္လင့္မထားေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ား (အဆိုးဘက္၊ အေကာင္းဘက္) ၏ 

အခ်က္အလက္မ်ားကိုေသာ္လည္းေကာင္း ရယူပါလိမ့္ မည္။

အမ်ားပူေပါင္း ပါဝင္အကဲျဖတ္ျခင္းလုုပ္ငန္းအတြက္ သာဓကေမးခြန္းမ်ား

n လြန္ခဲ့ေသာတစ္ႏွစ္ေက်ာ္အခ်ိန္အတြင္း သိသာထင္ရွားမႈအျဖစ္ဆံုး အေျပာင္းအလဲမ်ားအျဖစ္ 

ဘယ္အရာကို လူမ်ားကထင္ျမင္ယူဆၾကသနည္း။ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။

n ဘယ္အရာက ယင္းအေျပာင္အလဲမ်ားကုိျဖစ္ေစခဲ့သနည္း။

n မေမ်ွာ္လင့္ေသာအေျပာင္းအလဲမ်ား (သို႔) အဆုိးဘက္ အေျပာင္းအလဲမ်ား ရွိပါသလား။

n အေျပာင္းအလဲမ်ားက ေရရွည္တည္တံ့ႏိုုင္မည္လား။

n ႀကံရည္ဖန္ရည္အရွိဆံုးေသာနည္းလမ္းျဖင့္ သင့္ေတာ္သည့္အဆင့္အလႊာအတြင္း သင့္ေတာ္သည့္ 

သူမ်ားႏွင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသလား။ 

n ေနာင္ႏွစ္အတြင္း ဤအစီအစဥ္အား မည္သို႔တိုးတက္ေစႏိုင္မည္နည္း။

Saferworld အဖြဲ႔သည္ ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ေတြးျမင္ပံုမ်ား အေျပာင္းအလဲ 

ျဖစ္ျခင္းတုုိ႔ကုုိ သိရွိ မွတ္သားႏုုိင္ရန္ အခ်က္အလက္စုေဆာင္းျခင္းစနစ္ အေျမာက္အမ်ားကို 

အသံုးျပဳပါသည္။ အကန္႔အသတ္ရွိေသာ နယ္ေျမေဒသမ်ားတြင္ လံုျခံဳမႈ၏သေဘာ သဘာဝ 

အေၾကာင္း ရပ္ရြာလူထုကို ဗဟုသုတႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ားေပးသည့္ [လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္] 

အား တစ္ႏွစ္တႀကိမ္အကဲျဖတ္ျခင္းကုိ အခ်ိဳ႕ေသာ အစီအစဥ္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳသည္၊ ၎သည္ 

လံုျခံဳမႈဆိုင္ရာ ထင္ရွားသည့္ကိစၥရပ္မ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား ရရွိသံုုးစြဲသည့္အေျခအေနႏွင့္ 

ရပ္ရြာမ်ား၏ ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈဆုုိင္ရာ ခံစားခ်က္မ်ားကို ေျခရာခံႏိုင္ပါသည္။ CSWG အဖြဲ႔မ်ား၏ 

လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို အေထာက္ကူျဖစ္ေစရန္ စာတိုေပးပို႔ျခင္းစနစ္ (SMS) ကိုအခ်ိဳ႕ကအသံုးျပဳၿပီး 

ယင္းက ၎တုိ႔၏ လံုျခံဳမႈေဆာင္ရြက္ေပးသူမ်ားႏွင့္ တိုးတက္ေနေသာဆက္ဆံေရးအေပၚအားပိုမို

ထိေရာက္စြာအသံုးျပဳရန္အေျခအေနေပးပါသည္။      

 



၆၆ saferworld အဖြဲ႔ - လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း လက္စြ ဲ

ေဂ်ာ္ဂ်ီယာတြင္ လံုျခံဳမႈဆုုိင္ရာ အေျပာင္းအလဲမ်ားကို ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ရန္ 
လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔မ်ားကိုု အသံုးျပဳျခင္း

စီမံခ်က္ေရးဆြဲေနစဥ္တြင္ CSWG အဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ ရပ္ရြာတုုိ႔အား ၎တို႔၏လံုျခံဳေရးဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ 

လိုအပ္ရာမ်ားကို ပံုေဖာ္ေရးဆြဲရန္ အတူတကြလာေရာက္ေစပါသည္။ ထုိေနာက္၎တို႔သည္ 

ရပ္ရြာလူထုအားကိုယ္စားျပဳကာ မည္သည့္အရာမ်ားကို ပဏာမလုပ္ငန္းမ်ားအျဖစ္ စတင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ 

သည္ကိုေဆြးေႏြးၿပီး တိုးတက္မႈကို မည္သို႔မည္ပံုုေစာင့္ၾကည့္မည္ကို ဆံုးျဖတ္ၾကပါသည္။

Shida Kartli ေဒသတြင္ CSWGs မ်ားသည္ UNDP ႏွင့္ Elva တို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ပံုုစံဒီဇိုုင္းျပဳထားသည့္ 

အထူးျပဳလုုပ္ထားေသာ SMS ေစာင့္ၾကည့္ေရးစနစ္တစ္ခုကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သည္။ အျမင္မ်ား၊ 

အေတြ႔အႀကံဳမ်ား၊ မလံုျခံဳမႈအဆင့္မ်ား စသည္တုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ားကို 

ေစာင့္ၾကည္ေလ့လာရန္ ၎စနစ္က SMS စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈအား အသံုးျပဳေစသည္။ ထိုအခ်က္ 

အလက္မ်ားရွိထားျခင္းက အဖြဲ႔ကိုေျပာင္းသာလြဲသာရွိေစၿပီး ၎တုိ႔အရင္းအျမစ္မ်ားအား ျပည္သူလူထုက 

လိုအပ္သည္ဟု သတ္မွတ္ထားေသာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ နယ္ပယ္ေနရာမ်ားတြင္ အသံုးခ်ေစပါသည္။ 

[လူမႈ၀န္းက်င္လံုၿခံဳမႈစနစ္] လုပ္ငန္းမ်ားအား စဥ္ဆက္မျပတ္ အံ၀င္ဆီေလ်ာ္မႈရွိေစၿပီး အေျခအေနအလုုိက္ 

ေဆာင္ရြက္ေပးမႈရွိေစရန္ ယင္းစနစ္က ထိန္းသိမ္းေပးသည္။ 

သို႔ေသာ္လည္း SMS ေစာင့္ၾကည့္ေရးစနစ္ကို အသံုးျပဳျခင္းသည္ နည္းပညာပုုိင္းဆိုုင္ရာျဖတ္လမ္းတစ္ခု 

မဟုတ္ပဲ ၎စနစ္အသံုးဝင္မႈ ရွိေစရန္ ရပ္ရြာ၏ အျပည့္အ၀ေထာက္ခံမႈအား လုုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း 

လုုိအပ္လ်က္ရွိပါေသးသည္။ ၎စနစ္အားပင့္မေပးထားသည့္အဓိကအရာမွာ လုပ္ငန္းစဥ္အေပၚတြင္ 

ယံုၾကည္မႈသာျဖစ္သည္။

Kosovo ရွိ Saferworld အဖြဲ႔ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားအတြင္း လုပ္ငန္းအဖြဲ႔မ်ားသည္ 

ႏွစ္စဥ္ သိျမင္နားလည္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းစစ္တမ္း (အေျပာင္းအလဲ ေျခရာခံဆာေဗးစစ္တမ္းမ်ား) 

တုိ႔ကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အုပ္စုဖြဲ႔ေဆြးေႏြး ေလ့လာမႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းပံုစံျဖင့္ အေျပာင္းအလဲကုိ 

ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ႏုိင္ရန္ျဖစ္ရာ ဥပမာအားျဖင့္ လံုျခံဳမႈ ေဆာင္ရြက္ေပးသူမ်ားအေပၚတြင္ 

လူထု၏ယံုၾကည္မႈ၊ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် က်ယ္ျပန္႔စြာေျပာင္းလဲလ်က္ရွိပံု စသျဖင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိကဲ႔သုိ႔ 

နည္းျဖင့္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမွာ အသံုး၀င္မႈရွိႏုိင္ေသာ္လည္း လုပ္ငန္းစဥ္အား ဂရုတစုိက္ ပံုစံ ျပဳရန္ 

လိုအပ္ကာ၊ အေၾကာင္းမွာ ရႈျမင္ပံုမ်ားမွာ အခ်ိန္ေပၚမူတည္၍သာျဖစ္၍ ရလဒ္မ်ားသည္ အေျခအေန 

ေနာက္ခံ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ အလြယ္တကူ ထင္ေရာင္ထင္မွားျဖစ္သြားေစႏုိင္ပါသည္ 

(ဥပမာ ေတာင္ ဆူဒန္ႏုိင္ငံတြင္ ပဋိပကၡအေပၚ အခ်ိန္အခါအလုိက္ ပံုမွန္ျဖစ္ေလ့ရွိသည့္အခ်င္းအရာ

မ်ား၏ အက်ိဳးသက္ ေရာက္မႈအား ေကာင္းစြာေတြ႔ျမင္ႏုိင္ပါသည္)။  

Kosovo တြင္ ေျခရာခံဆန္းစစ္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ျခင္း 

Saferworld အဖြဲ႔၏ Kosovo ရွိ အေျပာင္းအလဲ ေျခရာခံစစ္တမ္းလုပ္ငန္းစဥ္အား မလံုျခံဳမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 

လူထု၏ ေျပာင္းလဲလ်က္ရွိသည့္ သိျမင္ပံုရႈေထာင့္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ႀကံဳခံစားေနရပံုမ်ားအား ေစာင့္ၾကည့္ 

ေလ့လာရန္ ပံုမွန္အခ်ိန္သတ္မွတ္၍ ထပ္ကာထပ္ကာျပဳလုပ္ရန္ ပံုစံျပဳထားပါသည္။ လံုျခံဳမႈ ေဆာင္ရြက္ 

ေပးသူမ်ားအေပၚ လူထုအျမင္သေဘာထား၊ လံုျခံဳေရးဆုိင္ရာ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအား ရယူလက္လွမ္းမီ 

ျခင္းရွိမႈႏွင့္ လံုျခံဳမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး လူတုိ႔၏ လႊမ္းျခံဳခံစားရမႈ စသည္တို႔အား ေလ့လာေျခရာခံထားပါသည္။ 

စစ္တမ္းရလဒ္မ်ားသည္ [လူမႈ၀န္းက်င္လုံျခံဳမႈစနစ္] လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား၏ ပံုစံႏွင့္ အေကာင္ 

အထည္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းတုိ႔ကုိ အလင္းေပးခဲ့ၿပီး ရပ္ရြာလံုျခံဳမႈ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔အေနျဖင့္ ရပ္ရြာအသုိင္း 

အ၀ုိင္းတုိ႔ႏွင့္ အသက္ဆုိင္ဆံုးျဖစ္သည့္ လံုျခံဳမႈဆုိင္ရာ လုိအပ္ခ်က္မ်ားအား အေလးေပးမႈရွိေစရန္ 

ေသခ်ာေစခဲ့ပါသည္။ မူ၀ါဒခ်မွတ္သူမ်ားအေနျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ၾကေသာအခါ အေထာက္အကူ 

ရရွိေစရန္ ၎တုိ႔ အတြက္လည္း လူထုအျမင္ရႈေထာင့္မ်ားအား အေသးစိတ္ပုိင္းျခားေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား

ကို မွ်ေ၀ေပးပါသည္။ 

စစ္တမ္းေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ ေထာက္ခံအၾကံျပဳခ်က္မ်ားသည္ ဗဟုိအဆင့္တြင္ အလြန္အေထာက္အကူ 



 saferworld အဖြဲ႔ - လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း လက္စြ ဲ ၆၇

 37  For an in-depth discussion about the challenges, see Scheye E, Chigas D (2009) Development of a Basket of Conflict, Security 
and Justice Indicators, CDA Collaborative Learning Projects.

 38 Creating Safer Communities: Lessons from Eastern Europe p.7 www.saferworld.org.uk/downloads/pubdocs/Creating_safer_
communities_Dec06_%20English.pdf

ျဖစ္ေစခဲ႔ရာတြင္ လက္နက္ႀကီးႏွင့္ လက္နက္ငယ္မ်ား အေရးကိစၥအတြက္ လံုျခံဳေရး မဟာဗ်ဴဟာမ်ား 

ေဖာ္ထုတ္ေရးဆြဲႏုိင္ေစရန္ သက္ဆိုင္ရာအစုိးရလုပ္ငန္းအဖြဲ႔မ်ားအား အကူအညီျဖစ္ေစခဲ့သည့္အတြက္ျဖစ္

ပါသည္။၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ [လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္] အတြက္ အမ်ိဳးသားမဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ စီမံခ်က္ 

အေပၚတြင္ လႊမ္းမိုးမႈသည္လည္းအပါအ၀င္ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ 

လံုျခံဳမႈကိစၥအတြက္ လုပ္ကုိင္ေနၾကသည့္ Kosovo အေျချပဳအဖြဲ႕မ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ 

ဌာနဆုိင္ရာတုိ႔အၾကား စစ္တမ္းအစီရင္ခံစာမ်ားကို က်ယ္ျပန္႔စြာ ျဖန္႔ေ၀ေပးခဲ႔ပါသည္။ အစီရင္ခံစာမ်ားကုိ 

သတင္းမီဒီယာထံသုိ႔ ပံုမွန္ေ၀မွ်ေပးခဲ႔ရာ ျငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ပဋိပကၡအေရး ႏွင့္ လံုျခံဳမႈ တုိ႔အေပၚတြင္ 

အသိေပးလံု႔ေဆာ္သည့္ သတင္းစကားမ်ား ျပည္သူလူထုထံ ေရာက္ရွိေစရန္ အကူအညီျဖစ္ခဲ့ပါသည္။

က်ယ္ျပန္႔သည့္ ႏုိင္ငံဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားကုိ အသံုးျပဳျခင္းသည္ေနာက္ခံအေျခ 

အေနအား ေျပာင္းလဲေပးရန္ အသံုး၀င္သည့္ ထပ္ဆင့္အရင္းအျမစ္တစ္ခု ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ 

သုိ႔ေသာ္ ပဋိပကၡသက္ေရာက္မႈခံရသည့္ ျပည္နယ္မ်ား၏ အမ်ိဳးသားအဆင့္ စာရင္းအင္းအခ်က္ 

အလက္မ်ားတြင္ ႀကီးမားသည့္ ကြာဟမႈမ်ား၊ ၾကားကာလမ်ား၊ ေရွ႕ေနာက္ မညီမႈမ်ား ေတြ႔ရေလ့ 

ရွိေသာေၾကာင့္ ယင္းအေျခအေနက အခိ်န္ၾကာလာသည္ႏွင့္ အမွ် အျဖစ္အ ပ်က္ေရ စီးေၾကာင္းမ်ားကုိ 

ေျခရာခံရန္ ခက္ခဲလာၿပီး ကုန္က်စရိတ္မ်ား မ်ားျပားလာေစႏုိင္ပါသည္။37   

 

Saferworld အဖြဲ႔ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားမွ အကဲျဖတ္သံုးသပ္ျခင္းရလဒ္ဥပမာမ်ား38

[လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္] သည္-

n ရပ္ရြာလူထုအား ၎တို႔စိုးရိမ္ေသာ လံုျခံဳမႈကိစၥမ်ားေပၚ ေဆာင္ရြက္မႈျပဳရာတြင္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈရွိရန္ 

တိုက္တြန္းသည္။

n ရပ္ရြာအဖြဲ႔အစည္း၊ ေဒသအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔ႏွင့္ ရဲအဖြဲ႔ၾကား ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ခ်ိတ္ဆက္မႈကို 

ဖန္တီးသည္။

n အထက္ပါအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ျပည္သူျပည္သားမ်ား၏ လိုအပ္မႈမ်ားကို ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးမႈအား 

တိုးတက္မႈရွိေစၿပီး ၎တို႔အား ျဖစ္ပြားမႈမ်ားအေပၚ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းထက္ ျဖစ္ပြားမႈမ်ားအား

ကာကြယ္ႏိုင္ေစရန္ကူညီေပးသည္။

n အနာဂတ္တြင္ အၾကမ္းဖက္ ပ႗ိပကၡ ျဖစ္ပြားေစႏိုင္သည့္ ဖိအားကို ခံႏိုင္ရည္ရွိေစရန္ ရပ္ရြာတုုိ႔၏ 

အရည္အေသြးကို တိုးတက္ေစသည္။

n ေဒသအစိုးရအဖြဲ႔ႏွင့္ ရဲတို႔မွ ၎တို႔ဝန္ေဆာင္မႈေပးရေသာ ရပ္ရြာတုုိ႔ထံတြင္ တာဝန္ခံမႈရွိျခင္းအား 

ပိုမိုအားေကာင္းေစသည္။

n ရပ္ရြာအတြင္းရွိ လူထု၏ ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈ အေျခအေနကို တိုးတက္ေစသည္။

n (bottom up) ေအာက္ေျခအဆင့္မွ စတင္ျခင္းျဖစ္သည္၊ ဥပေဒမ်ား၊ မူဝါဒမ်ားမွ စတင္ျခင္း မဟုတ္ေပ၊ 

၎တို႔၏အေျခအေနကို ကိုယ္တုိင္ အေကာင္းဆံုးနားလည္သေဘာေပါက္ေသာ ေဒသခံတို႔၏ အျမင္မွ 

စတင္ျခင္းျဖစ္သည္။

n (top-down) အထက္မွေအာက္သို႔ ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ( ဥပမာ ရပ္ရြာအေျချပဳ ရဲလုပ္ငန္း 

ဗ်ဴဟာမ်ားမွတဆင့္) ကုိ အခ်က္အလက္မ်ားေပးအပ္ႏုိင္သည္၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ယင္းသည္ 

ျပည္သူ႕ဝန္ေဆာင္မႈလုုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔၀န္ေဆာင္မႈဗ်ဴဟာမ်ားအတြက္ မူေဘာင္တစ္ခုကို ေဒသ၏ 

လိုအပ္မႈမ်ားႏွင့္အညီ ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ပါသည္။ 



၆၈ saferworld အဖြဲ႔ - လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း လက္စြ ဲ

 39 DAC Principles for Evaluation of Development Assistance (2010) p.7 www.oecd.org/development/evaluation/
dcdndep/41612905.pdf

အကဲျဖတ္သံုးသပ္ျခင္း၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေလ့လာမွတ္သားခဲ့ရေသာ

သင္ခန္းစာမ်ားမွ တဆင့္ ေထာက္ပ့ံမႈဆုုိင္ရာ အနာဂတ္မူဝါဒ၊ အနာဂတ္အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ 

စီမံကိန္းမ်ားကိုု တုိးတက္ေစရန္ျဖစ္ၿပီး တာဝန္ခံမႈ အတြက္အေျခခံကုိ ပံ့ပိုးရန္ျဖစ္ပါသည္။ 

၎ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ျပည့္စံုေစရန္ႏွင့္ တိုင္းတာအကဲျဖတ္မႈမ်ား အသံုးဝင္ေစရန္ M&E မွ 

ရလဒ္မ်ားကို အသုံးျပဳကိုုျပဳရပါမည္။39 ဆိုလိုသည္မွာ အနာဂတ္တြင္ [လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္] 

လုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုထိေရာက္လာေစရန္ ရပ္ရြာအသုုိင္းအ၀ုုိင္းမ်ား၊ မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္း 

ေဆာင္ရြက္ေပးေသာဝန္ထမ္းမ်ားသည္ M&E လုုပ္ငန္းစဥ္အား တိုးတက္ေစ၍ ယင္းထံမွ တက္ၾကြစြာ 

ေလ့လာမႈျပဳသည္ဟုု အဓိပၸာယ္ရပါသည္။ 

ေလ့လာသင္ယူခဲ့ေသာ သင္ခန္းစာမ်ားသည္ လုုပ္ငန္းအစီအစဥ္ စက္ဝန္းသစ္တစ္ခုကို 

ပံ့ပိုးေပးပါသည္။ အကဲျဖတ္ေလ့လာျခင္းမွရရွိေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ပ႗ိပကၡ 

ပိုုင္းျခားေလ့လာျခင္း၊ ရပ္ရြာတိုု႔၏ လိုအပ္မႈမ်ားကို ျပန္လည္ဦးစားေပးအစီအစဥ္ သတ္မွတ ္

ျခင္းတို႔ကို အသစ္တစ္ဖန္ျဖစ္ေစၿပီး ေနာက္တစ္ႀကိမ္အတြက္ စီမံခ်က္အသစ္ေရးဆြဲခ်မွတ္ရန္ 

ဦးတည္သြားေစပါသည္။ ယင္းက လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ စက္၀န္းဆက္ လက္လည္ပတ္ေန 

ေစရန္ ေသခ်ာမႈရွိေစရာ၀ယ္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္စက္၀န္းသည္ ကိုယ္တုိင္ ေထာက္မမႈျဖင့္ 

ဆက္လက္ရပ္တည္၍ မလံုျခံဳမႈမ်ား၏ ပင္ရင္းဇစ္ျမစ္မ်ားအား ရွာေဖြ ေဖာ္ထုတ္ကာ ရင္ဆုိင္ 

ေျဖရွင္းျခင္းတို႔အတြက္ ရပ္ရြာအသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ား၏ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားအား ၎တုိ႔ကိုယ္တုိင္ 

တုိးတက္ေအာင္လုပ္ရန္ အေျခခံမ်ားအား ပံ့ပိုးသြားရန္ျဖစ္ပါသည္။ 

ပံု-၁။ Saferworld အဖြဲ႔၏ [လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္] လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ စက္၀န္း

၇-၃ ေလ့လာ 
သင္ယူျခင္း ႏွင့္ 

တုိးတက္ေအာင္ 
ျပဳလုပ္ျခင္း

၁. အႀကိဳျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ 
ပဋိပကၡပို္င္းျခားေလ့လာျခင္း

၂. ရပ္ရြာ၏ လံုျခံဳေရးဆုိင္ရာ 
အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္တုိ႔ကုိ 
ေဖာ္ထုတ္၍ ဦးစားေပးသတ္မွတ္ျခင္း

၃. လုပ္ငန္း 
အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း

၄. လုပ္ငန္းအစီအစဥ္အား 
အေကာင္အထည္ေဖာ္၍ 
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း 

၅. အကဲျဖတ္ေလ့လာျခင္း၊ 
ေလ့လာသင္ယူျခင္းႏွင့္ 
တုိးတက္မႈမ်ားအတြက္ စီစဥ္ျခင္း 

လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳေရး 
စနစ္ စီမံကိန္းစက္၀န္း



  ၆၉

ေနာက္ဆက္တြဲ(က)- ထပ္ဆင့္ သုေသသနျပဳလုပ္ရန္ 
လုိအပ္ေသာ နယ္ပယ္မ်ား

[လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္] ေဆာင္ရြက္ပံုနည္းလမ္းမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္မႈႏွင့္ အကန္႔ 

အသတ္ရွိမႈမ်ားကုိ အျပည့္အ၀နားလည္သိရွိရန္ အနာဂတ္တြင္ ပုိမိုနက္နက္႐ိႈင္း႐ိႈင္းေလ့လာမႈ 

ျပဳရမည့္ နယ္ပယ္အခ်ိဳ႕ အား Saferworld အဖြဲ႔က အၾကံျပဳပါသည္ - 

[လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္] လုပ္ငန္းႏွင့္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔သည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 

တုိ႔အၾကား ကြင္းဆက္မ်ားအား ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ပါ - 

 n လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ပုိမိုက်ယ္ျပန္႔သည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားႏွင့္ မည္သုိ႔ ကြင္းဆက္မိႏိုင္ 

သနည္း။ အသိေပးစည္းရံုလႈံ႕ေဆာ္ျခင္းႏွင့္ အစီအစဥ္အားေဆာင္ရြက္မႈတို႔ကုိ မည္သည့္အခ်ိဳးျဖင့္ 

ေပါင္းစပ္လ်င္ မွန္ကန္ႏုိင္မည္နည္း။ 

 n ႏုိင္ငံေတာ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ျခင္း ေဆြးေႏြးျငင္းခံုပြဲမ်ားတြင္ CSO အဖြဲ႔မ်ား 

အေနျဖင့္ ပုိမို အဓိပၸာယ္ရွိစြာပါ၀င္ရန္ [လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္]က မည္သုိ႔အကူအညီျဖစ္ 

ေစႏုိင္သနည္း။

 n ႏုိင္ငံအေနျဖင့္မဟုတ္သည့္ လံုျခံဳမႈေဆာင္ရြက္ေပးသူမ်ား၏ တိက်သည့္ အခန္းက႑မွာ 

အဘယ္နည္း၊ ၎တုိ႔အား [လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္] လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြင္း မည္သုိ႔ ေပါင္းစပ္ 

ပါ၀င္ေစႏိုင္မည္နည္း။ 

 n တရားေရးက႑အား ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ [လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္] ယႏၱရားမ်ားကို မည္သုိ႔ 

ခ်ိတ္ဆက္ေပးနုိင္သနည္း။

[လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္]အား ထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း -

 n မတူညီေသာ ပဋိပကၡေနာက္ခံအေျခအေနမ်ားအတြင္း [လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္] အတြက္ 

မည္သုိ႔ေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ိဳးက အဆင္ေျပအလုပ္ျဖစ္ေစႏုိင္သနည္း။ 

 n [လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္] အား ေဖာ္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ထိေရာက္မႈအတုိင္းအတာ အေပၚတြင္ 

ကန္႔သတ္ခ်က္ရွိေနပါသလား။ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအပါအ၀င္ က်ား-မ ေရးရာတုိ႔ကုိပါ ေပါင္းထည့္ေပးျခင္း - 

 n [လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္] ေဖာ္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားမွ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ 

တည္ေဆာက္မႈ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို က်ား-မ ေရးရာသတိရွိျခင္းျဖင့္ မည္သို႔ တုိးပြား ေစႏုိင္သနည္း။ 

 n သိသာစြာေျပာင္းလဲထားသည့္ က်ား-မျဖစ္တည္မႈအေပၚ အေျချပဳ လုပ္ေဆာင္ပံုမ်ားကုိ 

[လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္] ေဆာင္ရြက္ပံုုနည္းလမ္းနည္းနာမ်ားအားျဖင့္ အသက္၀င္ေစရန္ 

မည္သုိ႔ေဆာင္ ရြက္ၾကမည္နည္း။ 

ႏုိင္ငံတကာ၏ မူ၀ါဒအား လႊမ္းမုိးမႈျပဳျခင္း - 

 n ႏုိင္ငံတကာရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈႏွင့္ လံုျခံဳမႈ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေပးသူမ်ား၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္တာ၀န္၊ မူ၀ါဒ 

မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ပံု အေလ့အထမ်ားအတြင္းတြင္ [လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္] သည္ 

ထင္ရွားသည့္ ၀ိေသသလကၡဏာတစ္ခုအျဖစ္ မည္သည့္အတုိင္းအတာထိ ရပ္တည္ေန သနည္း။ 

 n အျခားေသာ NGO အဖြဲ႔မ်ားသည္ ၎တို႔၏ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ပံုလမ္းစဥ္မ်ားအတြင္း[လူမႈ၀န္းက်
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င္လံုျခံဳမႈစနစ္]အား မည္သုိ႔ထည့္သြင္းေပါင္းစပ္ေပးႏုိင္မည္နည္း၊ ထုိ႔ျပင္ ယင္းက ႏုိင္ငံအတြင္းႏွင့္ 

ေဒသတြင္းတုိ႔ရွိ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈႏွင့္ လံုျခံဳမႈ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းအေပၚတြင္ သက္ေရာက္မႈ 

မည္သုိ႔ရွိႏိုင္မည္နည္း။ 

 n လက္ရွိ အလွဴရွင္တုိ႔၏ ေထာက္ပ့ံမႈပံုစံမ်ားအတြင္း မည္ကဲ့သုိ႔ေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ားျဖစ္လ်င္ 

[လူမႈ၀န္းက်င္လံုျခံဳမႈစနစ္] ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ တိုးပြားေစရန္ အကူအညီ 

ျဖစ္ေစမည္နည္း။ 
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