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ဤစာအုပ္ကို အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း၏ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးမွ ျပဳစုေရးသားထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဤစီမံခ်က္သည္ ကမာၻ႔ဘဏ္က Korea Trust Fund 
for Economic and Peacebuilding Transitions (KTF) မွတစ္ဆင့္ ေထာက္ပံ့သည့္ ရန္ပံုေငြအျပင္ ကေနဒါအစိုးရ၏ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ 

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးသုေတသနစင္တာ (IDRC) ႏွင့္ ယူေကအစိုးရ၏ UK aid တို႔မွ ပူးတြဲအေထာက္အပံ့မ်ားျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဤစာအုပ္ပါ ေတြ႕ရိွခ်က္မ်ား၊ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားႏွင့္ ေကာက္ခ်က္ခ်မႈမ်ားအားလံုးသည္ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း၊
IDRC၊ ကေနဒါအစိုးရ၊ ယူေကအစိုးရ၊ Korea Trust Fund၊ ကမာၻ႕ဘဏ္၊ ကမာၻ႔ဘဏ္ႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေနသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ 

သို႔တည္းမဟုတ္ ကမာၻ႔ဘဏ္၏ အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာမ်ား၊ ကမာၻ႔ဘဏ္က ကိုယ္စားျပဳေနသည့္ အစိုးရမ်ား၏ အျမင္မ်ားကို 
လုံးဝကိုယ္စားျပဳျခင္းမရိွပါ။

အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းႏွင့္ ကမာၻ႔ဘဏ္တို႔အေနျဖင့္ ဤစာအုပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား၏ တိက်ခိုင္မာမႈကို အာမ မခံပါ။ 
ဤစာအုပ္အတြင္း မည္သည့္ေျမပံုတြင္မဆို ေဖာ္ျပထားေသာ ႏိုင္ငံနယ္နိမိတ္မ်ား၊ အေရာင္မ်ား၊ ဘာသာေရးဂိုဏ္းဃဏဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ 

အျခားသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း (သို႔မဟုတ္) ရန္ပံုေငြေထာက္ပံ့သည့္ အဖြဲ႕မ်ားက 
မည္သည့္နယ္ေျမအပိုင္းအျခား၏ တရားဝင္မႈအဆင့္အတန္းကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊  ထိုနယ္နိမိတ္မ်ားကို လက္ခံျခင္း (သို႔မဟုတ္) 

အတည္ျပဳျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း အဆံုးအျဖတ္ျပဳထားသည္ဟု အဓိပၸါယ္မသက္ေရာက္ေစရပါ။



အႏွစ္ခ်ဳပ္   ၂
မိတ္ဆက္   ၄
   ၁.၁။ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈမ်ားကို အဘယ့္ေၾကာင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရသနည္း။ ၄
   ၁.၂။ VIMS စနစ္ကို အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုျခင္းႏွင့္ ၎၏ ႏိႈင္းယွဥ္တန္ဖိုး ၈
   DSW, BCMS ႏွင့္ NVMS စနစ္မ်ားအေၾကာင္း ၁၀

အပိုင္း ၁။ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ နယ္ပယ္အက်ယ္အဝန္းကို သတ္မွတ္ျခင္း ၁၄
  အခန္း ၂။ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားကို အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုျခင္း ၁၄
   ၂.၁။ တစ္မ်ဳိးတည္းသီးသန္႔အာ႐ံုစိုက္မႈႏွင့္ လိုအပ္သလို ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္လုပ္ႏိုင္မႈအၾကား မွ်ေျခရွာေဖြျခင္း ၁၄
   ၂.၂။ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ျခင္း ၁၇
  အခန္း ၃။ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈ၏ နယ္ပယ္အက်ယ္အဝန္းကို သတ္မွတ္ျခင္း ၁၈
   ၃.၁ မည္သုိ ့့ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈအမ်ဳိးအစားမ်ား ပါဝင္သင့္သနည္း။ ၁၈
   ၃.၂။ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမွာလား (သို ့မဟုတ္) ပဋိပကၡကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမွာလား ၁၉
   ၃.၃။ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈအမ်ဳိးအစားအားလံုးကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသင့္သလား ၂၀
   VIMS စနစ္တစ္ခုအတြက္ “အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈ” အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္ အဆိုျပဳနယ္ပယ္ အက်ယ္အဝန္း ၂၂

အပိုင္း ၂။ အခ်က္အလက္ ထုတ္လုပ္ျခင္း ၂၄
  အခန္း ၄။ သတင္းရင္းျမစ္ ေရြးခ်ယ္ျခင္း ၂၄
   ၄.၁။ VIMS စနစ္ႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ သတင္းရင္းျမစ္မ်ား ၂၄
   ၄.၂။ VIMS စနစ္အတြက္ အသံုးမ်ားေသာ သတင္းရင္းျမစ္မ်ား ၂၅
    ၄.၂.၁။ သတင္းမီဒီယာမ်ား  ၂၆
    ၄.၂.၂။ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ အစီရင္ခံစာမ်ား ၂၇
    ၄.၂.၃။ Crowdsourcing ၊ Crowdseeding ႏွင့္ လူမႈကြန္ယက္မီဒီယာ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း ၂၈
    ၄.၂.၄။ အန္ဂ်ီအိုႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္း အစီရင္ခံစာမ်ား ၃၁
    ၄.၂.၅။ အျခား သတင္းရင္းျမစ္မ်ား ၃၂
   သတင္းရင္းျမစ္ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ လိုက္နာသင့္သည့္ အေျခခံမူမ်ားႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ၃၃
  အခန္း ၅။ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို ကုဒ္နံပါတ္သတ္မွတ္ျခင္း ၃၅
   ၅.၁။ ကုဒ္နံပါတ္ သတ္မွတ္ျခင္းကို အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုျခင္းႏွင့္ စံသတ္မွတ္ျခင္း၏ အက်ဳိးေက်းဇူး ၃၅
   ၅.၂။ “အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈျဖစ္စဥ္တစ္ခု”ကို အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုျခင္း ၃၆
   “အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈျဖစ္စဥ္တစ္ခု”ကို အဆိုျပဳ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုျခင္း ၃၈
   ၅.၃။ ကိန္းရွင္မ်ား - ျဖစ္စဥ္တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ မည္သည့္အရာအား မည္သို႔မွတ္တမ္းတင္မည္နည္း ၃၉
    ၅.၃.၁။ အခ်ိန္ႏွင့္ ေနရာ ၄၀
    ၅.၃.၂။ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈ ပံုစံမ်ား ၄၁
    ၅.၃.၃။ ျဖစ္ပြားရသည့္ အေၾကာင္းအရင္းမ်ား ၄၅
    ၅.၃.၄။ ျဖစ္စဥ္တြင္ ပါဝင္သူမ်ား ၄၇
    ၅.၃.၅။ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား ၅၃
   ျဖစ္စဥ္မ်ားကို ကုဒ္နံပါတ္သတ္မွတ္ျခင္းအတြက္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ၅၄
အခန္း ၆။ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈျဖစ္စဥ္ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးစနစ္တစ္ခုကို လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း ၅၆
  ၆.၁။ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ပံု သံသရာ ၅၆
   ၆.၁.၁။ အရည္အေသြးထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း ၅၈
   ၆.၁.၂။ အခ်ိန္ကုိက္ေဆာင္ရြက္ျခင္း ၆၀
  ၆.၂။ ဘတ္ဂ်က္၊ ဝန္ထမ္းခန္႔ထားျခင္း၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ ၆၁
  ၆.၃။ ေရရွည္လည္ပတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ျပင္ဆင္ျခင္း ၆၂



အပိုင္း (၃) မူဝါဒဆိုင္ရာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ အေကာင္းဆံုးရရိွေစျခင္း ၆၆

  အခန္း ၇။ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာမ်ားေရးသားျခင္းႏွင့္ ေပးပို႔ျဖန္႔ေဝျခင္း ၆၆

   ၇.၁။ အခ်က္အလက္မ်ားကို အမ်ားျပည္သူ လက္လွမ္းမီေအာင္ ဖြင့္ေပးသင့္သလား? ၆၆

   ၇.၂။ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာမ်ား ၆၇

   ၇.၃။ ေပးပုိ႔ျဖန္႔ေဝျခင္း ၆၉

  အခန္း ၈။ မူဝါဒဆိုင္ရာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ အေကာင္းဆံုးရရိွေစျခင္း ၇၃

   ၈.၁။ မူဝါဒဆိုင္ရာ အေျပာင္းအလဲအေပၚ လႊမ္းမိုးႏိုင္မည့္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား ၇၃

    ၈.၁.၁။ စီမံခ်က္အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ အဖြဲ႕အစည္း၏ ပံုစံ ၇၃

    ၈.၁.၂။ ထိေတြ႕ဆက္ဆံေရးဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား ၇၄

   ၈.၂။ အခြင့္အလမ္းကို ရယူျခင္း ၇၅

အခန္းဆံုးမွတ္စု ၇၇
က်မ္းကိုးစာရင္း ၈၁

ေဘာင္ကြက္မ်ား
ေဘာင္ကြက္ ၁.၁။ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ား SDG ၁၆.၁ အား 
 အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္မႈကို တိုင္းတာျခင္း ၄
ေဘာင္ကြက္ ၁.၂။ VIMS စနစ္၏ ဝိေသသလကၡဏာမ်ား ၈
ေဘာင္ကြက္ ၂.၁။ DSW ၊ BCMS ႏွင့္ NVMS စနစ္မ်ား၏ မူလရည္မွန္းခ်က္မ်ား၊ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် ေျပာင္းလဲလာပံုႏွင့္   
 ဒီဇိုင္းဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား ၁၅
ေဘာင္ကြက္ ၃.၁။ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈမဟုတ္ေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍    
 အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ၏အေတြ႕အႀကံဳ ၂၁
ေဘာင္ကြက္ ၄.၁။  Crowseeding ႏွင့္ Crowdsourcing တို႔အားႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္ ၃၀
ေဘာင္ကြက္ ၅.၁။  စံသတ္မွတ္ျခင္း - DSW စီမံခ်က္မွ ရရိွေသာ သင္ခန္းစာမ်ား ၃၆
ေဘာင္ကြက္ ၅.၂။  လူတစ္ဦးခ်င္းအၾကား ျဖစ္ပြားသည့္ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈႏွင့္ လူအုပ္စုမ်ားအၾကား ျဖစ္ပြားသည့္   
 အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈတို႔အား ကမာၻ႕က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ႀကီး (WHO)၏ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ ၄၄
ေဘာင္ကြက္ ၅.၃။  အေၾကာင္းရင္းအမ်ဳိးအစား ကုဒ္နံပါတ္စာရင္းသတ္မွတ္ရာတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္မည့္ 
 ထုတ္ယူဆင္ျခင္သည့္ (Deductive) နည္းလမ္း ႏွင့္ ၿခံဳယူဆင္ျခင္သည့္ (Inductive) နည္းလမ္း ၄၅
ေဘာင္ကြက္ ၅.၄။  ပါဝင္သူမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ မည္သည့္အခ်က္မ်ားကိုမွတ္တမ္းတင္သင့္သနည္း 
 (NVMS, DSW ႏွင့္ BCMS တို႔မွ သင္ခန္းစာမ်ား) ၅၀
ေဘာင္ကြက္ ၅.၅။  အၾကမ္းဖက္မႈတြင္ က်ား/မ ပါဝင္မႈကို မွတ္တမ္းတင္ျခင္း ၅၂
ေဘာင္ကြက္ ၆.၁။  မူလသတင္းရင္းျမစ္မွ အေထာက္အထားမ်ားကို ဒစ္ဂ်စ္တယ္ပံုစံျဖင့္ သိမ္းဆည္းထားျခင္း - NVMS ဥပမာ ၅၇

ေဘာင္ကြက္ ၆.၂။  ျဖစ္စဥ္ေရြးခ်ယ္ျခင္းႏွင့္ ကုဒ္နံပါတ္သတ္မွတ္ျခင္းကို စက္ျဖင့္ အလိုအေလ်ာက္ေရးသြင္းျခင္းႏွင့္ 
 လက္ျဖင့္ ေရးသြင္းျခင္း ၅၈
ေဘာင္ကြက္ ၆.၃။  NVMS စနစ္၏ အရည္အေသြးထိန္းခ်ဳပ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ၅၉
ေဘာင္ကြက္ ၆.၄။  BCMS ၏ အဖြဲ႕ေပါင္းစံုပါဝင္သည့္ သတင္းအတည္ျပဳေရး အုပ္စုမ်ား ၆၀
ေဘာင္ကြက္ ၆.၅။  ထိုင္းေတာင္ပိုင္းပဋိပကၡေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး (DSW) စနစ္၏ ရန္ပံုေငြမေသခ်ာေသာ အေျခအေနတြင္ 
 စနစ္ဆက္လက္လည္ပတ္ေရးအတြက္ စိန္ေခၚမႈမ်ား ၆၄
ေဘာင္ကြက္ ၇.၁။  အမ်ားျပည္သူ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ဖြင့္ေပးသင့္ေၾကာင္း NVMS စနစ္၏ အေၾကာင္းျပခ်က္ ၆၇
ေဘာင္ကြက္ ၇.၂။  အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈျဖစ္စဥ္ အခ်က္အလက္မ်ားေလ့လာဆန္းစစ္ရာတြင္ 
 ဌာနတြင္းဝန္ထမ္းကို အသံုးျပဳသင့္သလား။ ျပင္ပ ပညာရွင္ေခၚယူသင့္သလား။ ၆၉
ေဘာင္ကြက္ ၇.၃။  အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈျဖစ္စဥ္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားလႊင့္တင္မည့္ 
 ဝဘ္ဆိုဒ္တစ္ခု၏ သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ား ၇၀
ေဘာင္ကြက္ ၇.၄။  ပထဝီဝင္ သတင္းအခ်က္အလက္စနစ္ (GIS) ႏွင့္ ေဒသအလိုက္ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈ ျဖစ္ပြားမႈကို 
 ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း ၇၁
ေဘာင္ကြက္ ၈.၁။  မူဝါဒအျဖစ္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ အသံုးျပဳသည့္  
 ထိုင္းေတာင္ပိုင္းပဋိပကၡ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕၏ နည္းနာမ်ား  ၇၆



ဤစာအုပ္တြင္ရည္ညႊန္းထားသည့္ ေနာက္ဆက္တြဲဇယားမ်ားအားလံုးကို ေအာက္ပါ ဝဘ္ဆိုဒ္လိပ္စာ http://www.asiafoundation.org/
tag/violence-monitoring တြင္ဝင္ေရာက္ ရယူၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။ ဤလမ္းညႊန္စာအုပ္သည္ အၿမဲတမ္းေနာက္ဆံုးအေျခအေနႏွင့္ အညီ 
ျဖစ္ေအာင္ ျပဳစုေနမည့္စာအုပ္ျဖစ္ပါသည္။ အထက္ေဖာ္ျပပါ ေနာက္ဆက္တြဲဇယားမ်ားအျပင္ DSW၊ NVMS ႏွင့္ BCMS စီမံခ်က္မ်ားႏွင့္ 
အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ကူညီပံ့ပိုးေပးသည့္ အျခားစီမံခ်က္မ်ားမွ စာရြက္စာတမ္းမ်ားအပါအဝင္ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္စာတမ္းမ်ား၊ ဘေလာ့ဂ္ 
စာမ်က္ႏွာမ်ား၊ ဗြီဒီယိုမ်ားႏွင့္ အျခားအေၾကာင္းအရာမ်ားကို အဆုိပါ ဝဘ္ဆုိဒ္စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ အခ်ိန္ႏွင့္ေနရာ 
မျပည့္စံုမႈေၾကာင့္ ဤလမ္းညႊန္စာအုပ္တြင္ မပါဝင္ႏိုင္သည့္ အျခားအေၾကာင္းအရာမ်ားကိုလည္ ျဖည့္စြက္လမ္းညႊန္အျဖစ္ ေရးသားျပဳစု ျဖန္႔ေဝ 
ေပးပါမည္။ အဆုိပါ ျဖည့္စြက္လမ္းညႊန္စာအုပ္တြင္ ကုန္က်စရိတ္တြက္ခ်က္ျခင္း၊ စီမံခ်က္ေရရွည္တည္တံ့ေရးအတြက္ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္း၊ 
အေသးစားအၾကမ္းဖက္ ျဖစ္ပြားမႈေစာင့္ၾကည့္ေရးစနစ္မွ အႀကီးစားစနစ္တစ္ခုသို႔ တေျဖးေျဖးတိုးခ်ဲ႕ရာတြင္ လိုအပ္သည့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား စသည့္ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားပါဝင္ပါမည္။

ေနာက္ဆက္တြဲမ်ား
ေနာက္ဆက္တြဲ ၄.၁။  သတင္းရင္းျမစ္မ်ားကို ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း 
ေနာက္ဆက္တြဲ ၄.၂။  ဘာေၾကာင့္ ေဒသခံ သတင္းစာမ်ားကို အသံုးျပဳသင့္သလဲ။ 
ေနာက္ဆက္တြဲ ၄.၃။  NVMS, DSW ႏွင့္ BCMS တို႔၏ သတင္းရင္းျမစ္မ်ား 
ေနာက္ဆက္တြဲ ၅.၁။  NVMS - ကုဒ္နံပါတ္စာရင္း 
ေနာက္ဆက္တြဲ ၅.၂။  DSID ကုဒ္ေရးသြင္းမႈ လမ္းညႊန္ 
ေနာက္ဆက္တြဲ ၅.၃။  BCMS စနစ္ လက္စြဲစာအုပ ္

ဇယားမ်ား
ဇယား ၄.၁။  အသံုးမ်ားေသာ သတင္းရင္းျမစ္အမ်ိဳးအစားမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္မ်ား ၂၅

ဇယား ၅.၁။  DSW၊ BCMS ႏွင့္ NVMS တို႔အၾကား “ျဖစ္စဥ္တစ္ခု”ကို အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား ကြာျခားပံု ၃၇

ဇယား ၅.၂။  အဆိုျပဳ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈပံုစံ အမ်ဳိးအစားစာရင္း ၄၃

ဇယား ၅.၃။  အဆိုျပဳ လက္နက္အမ်ိဳးအစား ခြဲျခားနည္း  ၄၄

ဇယား ၅.၄။  အဆိုျပဳ အေၾကာင္းအရင္း အမ်ိဳးအစားမ်ား၊ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားႏွင့္ အေၾကာင္းအရင္းအမ်ဳိးအစားအခြဲမ်ား  ၄၈

ဇယား ၅.၅။  ဆက္ႏႊယ္အုပ္စုအလုိက္ အဆိုျပဳ ေယဘုယ်အမ်ိဳးအစားမ်ား  ၅၁

ဇယား ၆.၁။  အခ်က္အလက္ပမာဏႏွင့္ ၎၏ အက်ဳိးဆက္မ်ား ၆၂

ဇယား ၆.၂။  အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈေစာင့္ၾကည့္ေရးစီမံခ်က္ အေကာင္ထည္ေဖာ္သည့္ ျပည္တြင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္   
 အားသာခ်က္မ်ားႏွင့္ အကန္႔အသတ္မ်ား ၆၃
ဇယား ၇.၁။  ေနာက္ဆံုးရ အခ်က္အလက္မ်ား၊ မူဝါဒဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္ 
 သုေတသန စာတမ္းမ်ား၏ ထူးျခားေသာ သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ား ၆၈

ပံုမ်ား
ပံု ၁.၁။  အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈအမ်ဳိးအစားအလိုက္ လူေသဆံုးမႈ၊ အာေခ်းျပည္နယ္ (၁၉၉၈-၂ဝ၁၄) NVMS Data ၆

ပံု ၁.၂။  အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈအခ်က္အလက္မ်ား၏ အသံုးဝင္ပံုမွာ ႏိုင္ငံ၏ ပဋိပကၡအသြင္ေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ ၇

ပံု ၅.၁။  အခ်က္အလက္ေရးသြင္းသည့္ စနစ္တြင္ ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ထားေသာ စံျပဳအေျဖမ်ားကို
 ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ေပးျခင္း (BCMS ဥပမာ) ၃၆
ပံု ၆.၁။  အခ်က္အလက္စနစ္ လည္ပတ္ပံုသံသရာ ၅၆

ပံု ၇.၁။  ထိုင္းေတာင္ပိုင္းပဋိပကၡေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးစနစ္ပါ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈမ်ားႏွင့္ ပထဝီေဒသဆိုင္ရာသြင္ျပင္မ်ား ၇၂
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ဤလမ္းညႊန္စာအုပ္ကို ေအဒရီယန္ေမာ္ရယ္ က ေရးသားျပဳစုပါသည္။ ေဒသတြင္း အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈျဖစ္စဥ္ ေစာင့္ၾကည့္ 
ေလ့လာေရးစနစ္မ်ားအၾကား အသိပညာ အျပန္အလွန္ဖလွယ္ေရးစီမံခ်က္ (CRVME)၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ ျပဳစုေရးသား 
ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထိုစီမံခ်က္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အာရွေဒသအတြင္း အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးစနစ္မ်ား 
အၾကား အသိပညာ အျပန္အလွန္ဖလွယ္ေရး ပိုမိုတိုးတက္လာေစေရးႏွင့္ ရရိွလာသည့္သင္ခန္းစာမ်ားကို အာရွေဒသႏွင့္ အျခား 
ကမာၻ႔ေဒသ အသီးသီးသို႔ ျပန္လည္ ျဖန္႔ေဝေပးေရးတို႔ကို ရည္ရြယ္သည္။ CRVME စီမံခ်က္ကို ကမာၻ႔ဘဏ္က Korea Trust 
Fund for Economic and Peacebuilding Transitions (KTF) မွတစ္ဆင့္ ေထာက္ပံ့သည့္ ရန္ပံုေငြအျပင္  ကေနဒါ အစိုးရ၏ 
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးသုေတသနစင္တာ (IDRC) ၏ ပူးတြဲအေထာက္အပံ့မ်ားျဖင့္ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းက အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယူေက အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဖြံြ႕ၿဖိဳးေရးဌာန (DFID)တို႔ကလည္း စီမံကိန္း မိတ္ဖက္ 
အစီအစဥ္မွတစ္ဆင့္ ထပ္ေဆာင္းအကူအညီမ်ား ပံ့ပိုးေပးခဲ့ပါသည္။

ဤစာအုပ္သည္ လက္ေတြ႕နယ္ပယ္မွရရိွသည့္ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားအေပၚ အမ်ားဆံုး အေျခခံ၍ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ 
လက္ေတြ႕နယ္ပယ္မွ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကို ကမာၻ႕ဘဏ္၏ အကူအညီျဖင့္ International Alert က အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
ခဲ့သည့္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံမွ  ဘန္ဆာမို႐ို ပဋိပကၡေစာင့္ၾကည့္ေရး စနစ္ (BCMS)၊ ပတၱနီ႐ွိ ဆုန္ခလာ မင္းသား တကၠသိုလ္မွ တာဝန္ယူ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ လြတ္လပ္ေသာ စီမံခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည့္ ထိုင္းေတာင္ပိုင္းပဋိပကၡ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး (DSW) 
စနစ္၊ အင္ဒိုနီးရွား လူမႈဝန္ထမ္း ေပါင္းစပ္ညိႇႏႈိင္းေရး ဝန္ႀကီးဌာနကိုယ္စား ကမာၻ႕ဘဏ္က ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ထိ အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ခဲ့သည့္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသားအဆင့္ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာေရးနစ္ (NVMS) တို႔မွ ရရိွခဲ့ျခင္း 
ျဖစ္ပါသည္။ ဤစာအုပ္ ေရးသားျပဳစုသူမ်ားအေနျဖင့္ တန္ဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ေသာ အႀကံျပဳထည့္ဝင္မႈမ်ားႏွင့္ အသိအျမင္မ်ားအတြက္ 
အထက္ပါ စီမံခ်က္အဖြဲ႕မ်ားကို ေက်းဇူးဥပကာရ အထုူးတင္ရိွပါသည္။ အထူးသျဖင့္ Francisco Jota Lara ၊ Nikki de la 
Rosa၊ Liezl Bugtay ၊ Ever Abasolo ႏွင့္ International Alert (ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ)႐ံုးမွ သူ၏ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား၊ ကမာၻ႕ဘဏ္ 
(ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ)႐ံုးမွ Assad Baunto ၊ ပါေမာကၡ Srisompob Jitpiromsri ၊ Muhammad Ayub Pathan ၊ Supaporn Pana-
tnachee ၊ Anders Engvall ႏွင့္ Deep South Watch/DSID စီမံခ်က္ မွ သူ၏ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား၊ JRI သုေတသနအဖြဲ႕ 
(အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ)မွ Rita Maria ႏွင့္ Embun Maharani ၊ ကမာၻ႕ဘဏ္ (အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ)႐ံုးမွ Wahyu Handoyo ႏွင့္ 
အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ ဟာဘီဘီစင္တာမွ Imron Rasyid ၊ Ima Abdulrahim ႏွင့္ ၎တို႔၏ အဖြဲ႕သားမ်ားအား ေက်းဇူးတင္ရိွေၾကာင္း 
ေဖာ္ျပလိုပါသည္။ 

ထို႔အျပင္ Matthew Stephens ၊ Pamornrat Tansanguanwong ၊ Bernhard Metz ၊ Ellen Hamilton ၊ Andres Villaveces၊ 
Sabine Palmreuther ၊ Ingo Wiederhofer ၊ ကမာၻ႕ဘဏ္ မွ Nadia Piffaretti ႏွင့္ Armed Conflict Location and Event 
Data Project မွ Clionadh Raleigh တို႔က ဤစာအုပ္ကို ဖတ္ရႈၿပီး အႀကံျပဳခ်က္မ်ားေပးခဲ့ၾကပါသည္။ အေမရိကန္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
အင္စတီက်ဳ (USIP) ၏ PeaceTech Lab အစီအစဥ္မွ Giselle Lopez က crowdsourcing ႏွင့္ လူမႈကြန္ယက္မီဒီယာမ်ားကို 
သတင္းအရင္းအျမစ္အသံုးျပဳပံုႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ပံ့ပိုးေပးခဲ့ပါသည္။ 

အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ လူ႔အရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ေပါင္းစပ္ညိႏိႈင္းေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး 
ေဟာင္း Willem Rampangilei ႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာ သမၼတ၏အႀကံေပးအဖြဲ႕႐ံုး၏ 
လက္ေထာက္အတြင္းေရးမွဴး Luisito Montalbo တို႔ကလည္း မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ား၏ ရႈေထာင့္အျမင္မွေန၍ အဖိုးတန္သည့္ 
အႀကံျပဳခ်က္မ်ား မွ်ေဝေပးခဲ့ၾကပါသည္။

Ann Bishop က ဤစာအုပ္ တည္းျဖတ္ရာတြင္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးၿပီး စာအုပ္ဒီဇိုင္းကို Landry Dunand က ျပင္ဆင္ေပးပါ 
သည္။ ကမာၻ႕ဘဏ္မွ Anton Baare ႏွင့္ Milena Stefanova၊ IDRC အဖြဲ႕မွ Florencio Ceballos ႏွင့္ Cam Do တို႔အျပင္ 
အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းမွ Patrick Barron ၊ Bryony Lau ၊ Pauline Tweedie ၊ Sasiwan Chingchit ႏွင့္ Victor Bernard တို႔အား 
အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာႏွင့္ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာမ်ားအတြက္ အေရးပါသည့္ ကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ား ေပးခဲ့ၾကသည့္ 
အတြက္ ေက်းဇူးအထူးတင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုပါသည္။
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အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈျဖစ္စဥ္မ်ားကို ေလ့လာမွတ္တမ္းတင္ႏိုင္သည့္ နည္းစနစ္မ်ားစြာရိွပါသည္။ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈျဖစ္စဥ္ 
ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာေရးစနစ္ (Violence Incidents Monitoring Systems - VMIS) သည္ အဆိုပါနည္းစနစ္မ်ားစြာထဲမွ 
နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ဤစာအုပ္တြင္ VIMS စနစ္တစ္ခု လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ လိုအပ္မည့္ အသံုးခ် 
နည္းစနစ္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ VIMS စနစ္သည္ - 

• တစ္ႏိုင္ငံလံုးအဆင့္ (သို႔မဟုတ္) ႏို္င္ငံတြင္းအဆင့္ (ျပည္နယ္/တိုင္း/ခ႐ိုင္)တြင္ အေျခစိုက္ လုပ္ေဆာင္သည္။
• ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈျဖစ္စဥ္မ်ား(လူေသဆံုးသည္ျဖစ္ေစ၊ မေသဆံုးသည္ျဖစ္ေစ)ကို ေကာက္ယူမွတ္တမ္းတင္သည္။
• အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈျဖစ္စဥ္တစ္ခုကို ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ၏ အေျခခံယူနစ္တစ္ခုအျဖစ္ အသံုးျပဳသည္။ အခ်က္အလက္မ်ားကို 

အနိမ့္ဆံုးအဆင့္ထိ အေသးစိတ္ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ ေလ့လာႏိုင္သည္။
• အခ်က္အလက္ေကာက္ယူရာတြင္ အဓိကအားျဖင့္ ျပည္တြင္း သတင္းရင္းျမစ္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံသည္။

VIMS စနစ္၏ အထက္ပါ ဝိေသသလကၡဏာမ်ားသည္ မူဝါဒခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ မ်ားစြာ 
အသံုးဝင္သည္။ ထို႔အျပင္ ေဒသတြင္းႏွင့္ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈအခ်က္အလက္စနစ္မ်ား တိက်ေသခ်ာမႈ အားေကာင္း 
လာေစရန္လည္း အေထာက္အကူျပဳသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ ေဒသတြင္းႏွင့္ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈ အခ်က္အလက္ 
စနစ္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံအဆင့္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္ သတင္းရင္းျမစ္မ်ားမွရရိွေသာ အမ်ားသိ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားမွ 
အခ်က္အလက္မ်ားကိုသာ အာ႐ံုစိုက္ေကာက္ယူေလ့ရိွၾကသည္။ 

ဤလမ္းညႊန္စာအုပ္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားသည္ အဘယ္နည္း။
• အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈျဖစ္စဥ္ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးစနစ္ 

(VIMS)ကို စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ စိတ္ဝင္စားသည့္ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား 
ေပးႏုိင္ရန္။

• VIMS စနစ္ စတင္တည္ေဆာက္ရာတြင္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ 
နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ လိုက္နာသင့္သည့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို 
ေလ့လာသိရိွႏိုင္ရန္။

ဤလမ္းညႊန္စာအုပ္ကို ဘယ္သူမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ျပဳစု 
ထားသနည္း။
ဤလမ္းညႊန္စာအုပ္ကို VIMS စနစ္အတြက္ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ 
ဒီဇုိင္းေရးဆြဲေနသည့္ (သို႔မဟုတ္) နိုင္ငံအဆင့္ VIMS စနစ္တစ္ခု 
လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည့္ စီမံခ်က္အဖြဲ႕မ်ားအတြက္ 
ရည္ရြယ္ျပဳစုထားပါသည္။ ၎စီမံခ်က္အဖြဲ႕ မ်ားတြင္ အစိုးရ 
အရာရိွမ်ား၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွဝန္ထမ္းမ်ား၊ အရပ္ဘက္ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ သုေတသနစင္တာမ်ား ပါဝင္ႏိုင္ပါသည္။

ဤလမ္းညႊန္စာအုပ္တြင္ မည္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ား 
ပါဝင္သနည္း။
ဤလမ္းညႊန္စာအုပ္ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို VIMS စနစ္တစ္ခု 
စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အဆင့္ အလိုက္ 
အစီအစဥ္တက် ေရးသားျပဳစုထားပါသည္။ အဓိကအားျဖင့္ အပိုင္း 
(၃) ပုိင္းပါဝင္သည္-

၁။  ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ နယ္ပယ္အက်ယ္အဝန္းကိုသတ္မွတ္ျခင္း- 
အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာေရး စနစ္ကို 
အေကာင္အထည္မေဖာ္မီ ပထမဦးစြာ ေမးရမည့္ေမးခြန္းမွာ 
မည္သည့္ရည္ရြယ္ခ်က္ေၾကာင့္ VIMS စနစ္ကို လိုအပ္သနည္း 
ဆိုသည့္ ေမးခြန္းျဖစ္သည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း 
သိရိွၿပီးမွသာ ေနာက္ဆက္တြဲ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ ဒီဇိုင္းအတြက္ 
ဆက္လက္စဥ္စားရမည္ျဖစ္သည္။ ပထမအပိုင္းတြင္ VIMS 
စနစ္၏ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္အား ခ်မွတ္ရာတြင္ တစ္မ်ဳိးတည္း 
သီးသန္႔အာ႐ံုစိုက္မႈႏွင့္ လိုအပ္သလို ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ 
လုပ္ႏိုင္မႈအၾကား မွ်ေျခတစ္ခုကို မည္သို႔ ရွာေဖြရမည္ကို 
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ေဆြးေႏြးထားပါသည္။ ထို႔ေနာက္ VIMS စနစ္က မည္သည့္ 
အရာမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ၿပီး မည္သည့္အရာမ်ားအား မလုပ္ 
ေဆာင္ႏိုင္ေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို 
ရွင္းျပကာ ၎တို႔၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို ကိုင္တြယ္တတ္ရန္ 
အေရးႀကီးပံုကို တင္ျပထားပါသည္။ ေနာက္ဆံုးအပိုင္းတြင္ 
လက္ေတြ႕လုပ္ငန္းနယ္ပယ္တြင္ အသံုးျပဳရမည့္ အၾကမ္းဖက္ 
ျဖစ္ပြားမႈ၏ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ကို ရွင္းလင္းတိက်စြာ သတ္မွတ္ 
ထားရန္ လိုအပ္ပံုကို ေဆြးေႏြးထားသည္။

၂။ အခ်က္အလက္ ထုတ္လုပ္ျခင္း - ဤအပိုင္းတြင္ အခ်က္အလက္ 
ရယူမည့္ သတင္းရင္းျမစ္မ်ားေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို 
ကုဒ္နံပါတ္သတ္မွတ္သည့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ လက္ေတြ႕ 
လုပ္ငန္းလည္ပတ္ပံုတို႔ကို တင္ျပထားပါသည္။ ပထမဦးစြာ 
VIMS စနစ္အတြက္ လိုအပ္မည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ 
လံုေလာက္ေသာ သတင္းရင္းျမစ္မ်ား ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရန္၊ 
ရယူႏိုင္သည့္ အမ်ားသံုး သတင္းရင္းျမစ္အမ်ဳိးအစားမ်ား၊ 
၎သတင္းရင္းျမစ္မ်ား၏ အားသာခ်က္မ်ားႏွင့္ အားနည္း 
ခ်က္မ်ား အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါသည္။ ဒုတိယ 
ပိုင္းတြင္ VIMS စနစ္ျဖင့္ ေကာက္ယူမည့္ အဓိက ကိန္းရွင္မ်ား 
(ျဖစ္ပြားရသည့္ အေၾကာင္းအရင္းမ်ား၊ အၾကမ္းဖက္ ျဖစ္ပြားမႈ 
ပံုစံမ်ား၊ ျဖစ္စဥ္တြင္ ပါဝင္သူမ်ား၊ အက်ဳိးသက္ေရာက္ မႈမ်ား)ကို 
မည္သုိ႔ ထိထိေရာက္ေရာက္ စုေဆာင္းရမည္ကို ေဖာ္ျပထား 
သည္။ ေနာက္ဆံုးအပိုင္းတြင္ လက္ေတြ႕လုပ္ငန္းလည္ပတ္ပံု၊ 
အရည္အေသြးထိန္းခ်ဳပ္ေရး၊ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲေရး၊ ဝန္ထမ္းခန္႔ 
ထားေရး၊ စီမံခ်က္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ အဖြဲ႕အစည္းပံုစံ၊ 
ေရရွည္လည္ပတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ျပင္ဆင္ျခင္း စသည့္ VIMS 
စနစ္တစ္ခုကို လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးႏွင့္ 
ပတ္သက္သည့္ နည္းနာမ်ားကို ေဆြးေႏြးထားပါသည္။

၃။ မူဝါဒဆုိင္ရာအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ အေကာင္းဆံုးရရိွေစျခင္း- 
ဤအပိုင္းတြင္ VIMS စနစ္မွ ထြက္ေပၚလာသည့္ 
ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ား 
ေပးပို႔ျဖန္႔ေဝရာတြင္ သိရိွထားရမည့္ 
အဓိကအခ်က္မ်ားအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးထားသည္။ ထို႔အျပင္ 
VIMS စနစ္၏ အစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားကို 
ေလ့လာဖတ္ရႈၿပီး မူဝါဒဆိုင္ရာ အေျပာင္းအလဲမ်ားတြင္ 
အသံုးျပဳၾကမည့္ အစိုးရ ဌာနဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ 
အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ ဆက္ဆံရာတြင္ 
အသံုးျပဳရမည့္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကိုလည္း တင္ျပထားပါသည္။

ဤလမ္းညႊန္စာအုပ္၏ ခ်ဥ္းကပ္မႈအေပၚ သံုးသပ္ခ်က္မွတ္စု
ဤလမ္းညႊန္စာအုပ္သည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသရိွ အၾကမ္းဖက္ 
ျဖစ္ပြားမႈေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး စနစ္သံုးခု၏ အေတြ႕အႀကံဳႏွင့္ 
သင္ခန္းမ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ ေရးသားျပဳစုထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 
၎ VIMS စနစ္သံုးခုမွာ  ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ထိုင္းေတာင္ပိုင္း ပဋိပကၡ 
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး (Deep South Watch - DSW)၊ ဖိလစ္ပိုင္ 
နိုင္ငံမွ ဘန္ဆာမို႐ို ပဋိပကၡေစာင့္ၾကည့္ေရးစနစ္ (Bangsamoro 

Conflict Monitoring System - BCMS)ႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွားနိုင္ငံမွ 
အမ်ဳိးသားအဆင့္ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးနစ္ 
(National Violence Monitoring System-NVMS) တို႔ျဖစ္ပါသည္။ 
(၎စနစ္ သံုးခု၏ အေၾကာင္းကို စာမ်က္ႏွာ ၁ဝ~၁၂ တြင္ ၾကည့္ပါ။) 
အျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္လည္း အလားတူစနစ္မ်ဳိး က်င့္သံုးေနသည့္ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ရိွပါသည္။ သို႔ေသာ္ အထက္ပါ စနစ္သံုးခုကမူ ယခု 
လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္စာအုပ္ေရးသားျပဳစုရန္ ကူညီသည့္ 
ကမာၻ႔ဘဏ္ႏွင့္ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းတို႔ထံမွ အေထာက္အပံ့ ရရိွထား 
သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ စာေရးသူအေနျဖင့္ အဆိုပါ 
အလွဴရွင္ အဖြဲ႕အစည္းႏွစ္ခု၏ အခ်ိတ္အဆက္ျဖင့္ ထိုစနစ္ သံုးခုႏွင့္ 
သက္ဆိုင္သည့္ ဒီဇိုင္းတည္ေဆာက္ပံုမ်ား၊ လက္ေတြ႔အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို အေသးစိတ္ေလ့လာခြင့္ရရိွခဲ့ 
ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ၎စနစ္သံုးခု (DSW ၊ BCMS၊ NVMS)တို႔၏ 
အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကို ဤစာအုပ္တစ္အုပ္ 
လံုးတြင္ နည္းပညာ အေထာက္အကူအျဖစ္ အသံုးျပဳထားပါသည္။

ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဤလမ္းညႊန္စာအုပ္သည္ VIMS စနစ္မ်ားတြင္ 
အသံုးျပဳသည့္ ကုဒ္နံပါတ္ သတ္မွတ္သည့္ စနစ္မ်ားအၾကား 
တူညီသည့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား က်င့္သံုးျခင္းျဖင့္ ရရိွလာမည့္ 
အက်ဳိးေက်းဇူးကို ေကာင္းစြာ သိရိွနားလည္ထားပါသည္။ အဆိုပါ 
အက်ဳိးေက်းဇူးမွာ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ 
တစ္ႏိုင္ငံႏွင့္တစ္နိုင္ငံအၾကား ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာႏိုင္ျခင္း၊ ကမာၻလံုး 
ဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတြင္း 
VIMS စနစ္မွ ရရိွသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ႏိႈင္းယွဥ္ ေလ့လာ 
ႏိုင္ျခင္းတို႔ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါရည္ရြယ္ခ်က္ကို ရရိွေစရန္ VIMS 
စနစ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ျဖစ္သည့္ မည္သည့္ 
အၾကမ္းဖက္ ျဖစ္ပြားမႈျဖစ္စဥ္မ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမည္ 
(အခန္း ၃။ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈ၏ နယ္ပယ္ အက်ယ္အဝန္းကို 
သတ္မွတ္ျခင္း)၊ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈျဖစ္စဥ္တစ္ခုကို မည္သည့္ 
စံသတ္မွတ္ခ်က္ျဖင့္ တိုင္းတာမည္ (အခန္း ၅။ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို 
ကုဒ္နံပါတ္သတ္မွတ္ျခင္း)စသည့္ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲရာတြင္ လိုအပ္မည့္ 
နည္းစနစ္မ်ားကို ဤလမ္းညႊန္စာအုပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
သို႔ေသာ္ VIMS စနစ္တစ္ခုကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ 
မတူညီေသာ ႏိုင္ငံေနာက္ခံအခင္းအက်င္းတြင္ မတူညီေသာ 
ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။ 
ထို႔ေၾကာင့္ ပံုေသကားခ်ပ္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား အလြန္အမင္း 
ထည့္သြင္း မထားဘဲ ဘံုတူညီေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ေျဖရွင္းႏိုင္မည့္ 
နည္းစနစ္မ်ားကိုသာ ေဖာ္ထုတ္တင္ျပ ထားပါသည္။ ထို႔အျပင္ VIMS 
စနစ္မွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည့္ ႏိုင္ငံေဒသအေျခအေနႏွင့္ကို
က္ညီမႈကို မထိခိုက္ေစဘဲ အျခားႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာ 
ရာတြင္အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ ကုဒ္နံပါတ္ စံသတ္မွတ္ခ်က္ 
မ်ားကို လိုက္နာေပးရန္လည္း အႀကံျပဳတင္ျပထားပါသည္။ ဥပမာ- 
အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို အမ်ဳိးအစားသတ္မွတ္ထားသည့္ 
ကုဒ္နံပါတ္မ်ား (အခန္း ၅။ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို ကုဒ္နံပါတ္သတ္မွတ္ျခင္း)
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ပဋိပကၡႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္ တန္ဖိုးရိွေသာ လူ႔အသက္မ်ား ဆံုးရံႈးျခင္း၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမ်ား ေနာက္က်ျခင္း 
တို႔ျဖစ္ေပၚေစသည္။ အသစ္ခ်မွတ္လိုက္သည့္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ား(Sustainable Development Goals- 
SDGs) တြင္ “ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာၿပီး အားလံုးပါဝင္ႏိုင္ေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား” ေပၚထြန္းလာေရးကို အားေပးျမႇင့္တင္သြားမည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္း 
ထားသည္။ ထို႔အျပင္ “ကမာၻေပၚရိွ မည္သည့္ ေဒသတြင္မဆို အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈ ပံုစံအားလံုးႏွင့္ ၎ပံုစံအားလံုးတို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ လူေသ 
ဆံုးမႈႏႈန္းကို သိသာစြာ ေလွ်ာ့ခ်ေရး ” (SDG ၁၆.၁) အတြက္ ပန္းတိုင္မ်ား လည္းခ်မွတ္ထားပါသည္။ ထိုပန္းတိုင္ကို မည္ေရႊ႕မည္မွ် အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ႏိုင္သည္ကို ဆန္းစစ္အကဲဲျဖတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈျဖစ္စဥ္မ်ားကို တိက်စြာ ေျခရာေကာက္ တိုင္းတာႏိုင္သည့္ 
နည္းစနစ္မ်ား လိုအပ္လာပါသည္။

အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးစနစ္ (VIMS) မွာ အထက္ပါ နည္းစနစ္မ်ားထဲမွ အမ်ဳိးအစားတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ 
ထိုေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးစနစ္မ်ားတြင္ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈျဖစ္စဥ္မ်ား၏ အေရအတြက္ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖာ္ျပႏိုင္သည့္ 
နည္းလမ္းမ်ဳိးစံုပါဝင္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲ အခ်က္အလက္မ်ားမွသည္ လက္တင္အေမရိကႏွင့္ 
ကာရီဘီယန္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား၏ ၿမိဳ႕ျပရာဇဝတ္မႈမ်ားႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈမ်ားအထိ ပါဝင္သည္။

ေဘာင္ကြက္ ၁.၁။ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ား SDG ၁၆.၁ အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မႈကို 
တိုင္းတာျခင္း

ကမာၻ႕ႏုိုင္ငံအသီးသီးမွ အစိုးရမ်ား၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ “ကမာၻေပၚရိွ မည္သည့္ ေဒသတြင္မဆို အၾကမ္းဖက္ ျဖစ္ပြားမႈ 
ပံုစံအားလံုးႏွင့္ ၎ပံုစံအားလံုးတို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ လူေသဆံုးမႈႏႈန္းကို သိသာစြာေလွ်ာ့ခ်ေရး” အတြက္ ဝိုင္းဝန္းေဆာင္ရြက္ သြားၾကရန္ 
SDG ၁၆.၁ က တိုက္တြန္းထားသည္။ လူသတ္မႈေၾကာင့္ လူေသဆံုးႏွႈန္းႏွင့္ ပဋိပကၡေၾကာင့္ လူေသဆံုးႏႈန္းမ်ားကို ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံ
တကာအဖြဲ႕အစည္းအေတာ္မ်ားမ်ားက ေကာက္ယူ စုေဆာင္းလ်က္ရိွသည္။ ကမာၻ႕က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ႀကီး (WHO 2014)ႏွင့္ ကုလသမဂၢ 
မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ ရာဇဝတ္မႈဆိုင္ရာ႐ံုး(UNODC 2014)တို႔က လူသတ္မႈေၾကာင့္ လူေသဆံုးမႈႏႈန္း (လူတစ္သိန္းလွ်င္  လူသတ္မႈေၾကာင့္ 
တစ္ႏွစ္ လူေသဆံုးမႈႏႈန္း)ကို ရာဇဝတ္မႈဆိုင္ရာ တရားစီရင္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႕ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား 
အေပၚအေျခခံ၍ ထုတ္ျပန္ထားသည္။ သို႔ေသာ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ အားနည္းေသာ ႏိုင္ငံ မ်ားတြင္ လူသတ္မႈေၾကာင့္ လူေသဆံုးမႈ 
ဆိုင္ရာ တရားဝင္စာရင္းဇယာမ်ား တိက်ခိုင္မာစြာ ရရိွေရးမွာ ထင္သေလာက္မလြယ္ကူပါ။ ႏိုင္ငံတကာတြင္ ပဋိပကၡေၾကာင့္ ေသဆံုးသူ 
အေရအတြက၁္ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ား - ဥပမာ Uppasala Conflict Data Program (UCDP) ႏွင့္ Armed Conflict Location 
and Event Data Project (ACLED 2015) - တို႔တြင္ ပါဝင္သည့္ အခ်က္ အလက္မ်ားမွာလည္း ႏိုင္ငံအားလံုးကို လႊမ္းၿခံဳ 
ေကာက္ယူႏိုင္ျခင္းမရိွေသးပါ။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ဆိုေသာ္ လူသတ္မႈေၾကာင့္ လူေသ ဆံုးမႈႏွင့္ ပဋိပကၡေၾကာင့္ လူေသဆံုးမႈ အခ်က္ 
အလက္ ႏွစ္ရပ္ေပါင္းျခင္းအားျဖင့္လည္း အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈေၾကာင့္ လူေသဆံုးသူ အေရအတြက္ကို ဘက္ေပါင္းစံုမွ လႊမ္းၿခံဳေဖာ္ျပ 
ႏိုင္ျခင္း မရိွေသးပါ။ SDG ၁၆.၁ တြင္ “အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈ ပံုစံအားလံုး”ဟု သံုးႏႈန္းထားျခင္းေၾကာင့္ လူေသဆံုးမႈျဖစ္ေစသည့္ အၾကမ္း
ဖက္ျဖစ္ပြားမႈျဖစ္စဥ္မ်ားသာမက လူေသဆံုးမႈ မျဖစ္သည့္ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈျဖစ္စဥ္မ်ားပါ လႊမ္းၿခံဳေကာက္ယူႏိုင္သည့္  
အခ်က္အလက္ညႊန္းကိန္းမ်ား လိုအပ္ေနမည္ျဖစ္သည္။၂

ဤေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး နည္းစနစ္မ်ားကို ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မႈကို တိုင္းတာရာတြင္ လည္းေကာင္း၊ 
ႏိုင္ငံအဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ကူညီပံ့ပိုးေပးရန္ မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ရာလည္းေကာင္း အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။
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VIMS စနစ္ကဲ့သို႔ေသာ ႏုိင္ငံအဆင့္ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈျဖစ္စဥ္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးစနစ္မ်ားသည္ (အပိုဒ္ခြဲ ၁.၂။ တြင္ ေဖာ္ျပ 
ထားသည့္ VIMS စနစ္ကိုအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုျခင္းႏွင့္ ၎၏ ႏိႈင္းယွဥ္တန္ဖိုးတြင္ ၾကည့္ပါ။) တရားဝင္ထုတ္ျပန္သည့္ စာရင္းဇယားကိုသာ 
လံုးဝမွီခိုျခင္းမျပဳဘဲ လူေသဆံုးမႈျဖစ္ေစသည့္ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈျဖစ္စဥ္မ်ားေရာ၊ လူေသဆံုးမႈ မျဖစ္သည့္ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈ 
ျဖစ္စဥ္ မ်ားပါ ေကာက္ယူမွတ္တမ္းတင္ႏိုင္သည့္အတြက္ SDG ၁၆.၁ ၏ တိုးတက္မႈကို ေစာင့္ၾကည့္ တိုင္းတာရာတြင္ 
အသံုးဝင္လာမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ VIMS စနစ္မ်ားသည္ တရားဝင္ထုတ္ျပန္ထားသည့္ စာရင္းဇယားမ်ားကို ထိန္းညိႇျခင္း၊ 
ျဖည့္စြက္ေပးျခင္း၊ ဆန္းစစ္အတည္ျပဳႏိုင္ျခင္း ၊ လိုအပ္ေနသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ျဖည့္စြက္ေပးျခင္းမ်ားလည္း 
လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ပါသည္။

အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းျဖင့္  ပဋိပကၡမွၿငိမ္ခ်မ္းေရးသို႔ အသြင္းကူးေျပာင္းေရးျဖစ္စဥ္မ်ားကို ပံ့ပိုးကူညီျခင္း - အထူးသျဖင့္ 
အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးစနစ္မ်ားသည္ ပဋိပကၡေၾကာင့္ၿငိမ္းခ်မ္းမႈမရိွသည့္ ႏိုင္ငံေနာက္ခံ အခင္းအက်င္းတြင္ မ်ားစြာ 
အသံုးဝင္သည္။

၁။ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈ ေဒတာမ်ားအား စီမံကိန္းေရးဆြဲရာတြင္ အသံုးျပဳျခင္း
ပဋိပကၡေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈမရိွသည့္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အကူအညီေပးေနသည့္ မည္သည့္အဖြဲ႕အစည္းမဆို ပဋိပကၡျဖစ္ရသည့္ အေၾကာင္း 
အရင္းမ်ား၊ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈရရိွေစႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ေျခေျချမစ္ျမစ္ ေလ့လာဆန္းစစ္ႏိုင္ေရးသည္ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။ 
အဆိုပါအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ပဋိပကၡေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားကို နည္းလမ္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ ေလ့လာၿပီး ၎တို႔၏ ႏိုင္ငံအဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား 
ခ်မွတ္ျခင္း၊ စီမံခ်က္ဒီဇိုင္းေရးဆြဲျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ အဆိုပါ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ VIMS စနစ္ 
သည္ အဖိုးတန္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ျဖည့္စြမ္းေပးႏိုင္ပါသည္။ ျပည္တြင္း ပဋိပကၡျဖစ္ပြားမႈ မ်ားျပားလာျခင္း၊ အကဲဆတ္မႈမ်ား 
ျမင့္မားလာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျပည္နယ္/တိုင္း/ခ႐ို္င္ အဆင့္ အခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ယူႏိုင္ေရးကို ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ 
လာသည္။ (Parks, Colletta ႏွင့္ Oppenheim တို႔၏ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ အစီရင္ခံစာ၊  Straus ၏ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ အစီရင္ခံစာ)။ VIMS စနစ္သည္  
ကိန္းရွင္တစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္၊ တိုင္း၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်းရြာအလိုက္ စသည့္ျဖင့္ အဆင့္ဆင့္ အေသးစိတ္ခြဲျခမ္း စိတ္ျဖာ ၾကည့္ရႈႏိုင္ေသာ 
ေၾကာင့္ အဆိုပါလိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္း ေပးႏိုင္သည္။ (အပိုဒ္ခြဲ ၁.၂။ VIMS စနစ္ကို အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုျခင္းႏွင့္ ၎၏ ႏိႈင္းယွဥ္ တန္ဖိုးတြင္ 
ၾကည့္ပါ။) VIMS စနစ္သည္ ပဋိပကၡ၏ အေနအထားႏွင့္ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈပမာဏမ်ား ေဒသတစ္ခုႏွင့္တစ္ခု မည္သို႔မတူကြဲျပားစြာျဖစ္ေပၚေန
သည္ကို နားလည္ေစရန္လည္း အေထာက္အကူျပဳပါသည္။ ထို႔ျပင္ VIMS စနစ္သည္ အၾကမ္းဖက္ ျဖစ္ပြားမႈတြင္ ပါဝင္ေနသူမ်ား၊ 
အၾကမ္းဖက္ ျဖစ္ပြားမႈႏွင့္ ထိေတြ႕မႈအမ်ားဆံုး လူမႈအုပ္စုမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡေလ်ာ့ခ်ေရးနည္းလမ္းကို ရွာေဖြ ေဖာ္ထုတ္ရာတြင္လည္း မ်ားစြာ 
အသံုးဝင္ႏိုင္ ပါသည္။

၂။ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးတြင္ အသံုးျပဳျခင္း
ပဋိပကၡျဖစ္ပြားမႈမ်ားမွာ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် အေျပာင္းအလဲရိွႏုိင္ပါသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ႏိုင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲ 
မ်ားျဖစ္သည့္အခါ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈ၏သဘာဝႏွင့္ ပံုစံမ်ားလည္း ေျပာင္းလဲေကာင္း ေျပာင္းလဲသြားႏိုင္ပါ သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူ
ညီခ်က္တစ္ခုသည္ ခြဲထြက္ေရးလႈပ္ရွားမႈၾကာင့္ျဖစ္ရသည့္ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈမ်ားကို အဆံုးသတ္ေကာင္း သတ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ 
ေဒသတြင္း ၾသဇာႀကီးသည့္အုပ္စုမ်ားႏွင့္ အသစ္ဖြဲ႕စည္းလိုက္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား အင္အားၿပိဳင္ဆိုင္မႈေၾကာင့္ 
ျဖစ္သည့္ အၾကမ္းဖက္ ျဖစ္ပြားမႈမ်ားမွာမူ မထင္မွတ္ဘဲ ျမင့္တက္လာႏိုင္သည္။ ဥပမာ - အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ အာေခ်းျပည္နယ္တြင္ ၂ဝဝ၅ 
ခုႏွစ္က ေရးထိုးခဲ့သည့္ ဟယ္လစင္ကီ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္ (ပံု- ၁.၁ ကိုၾကည့္ပါ။) ေၾကာင့္ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈပံုစံမ်ား 
ေျပာင္းလဲသြား ခဲ့သည္။ VIMS စနစ္သည္ အဆိုပါ အေရြ႕မ်ားႏွင့္ ပံုစံေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ေျခရာခံႏုိင္ၿပီး ထိုအေျပာင္းအလဲမ်ားေၾကာင့္ 
ျဖစ္လာႏိုင္ေျခရိွသည့္ အက်ဳိး သက္ေရာက္မႈမ်ားကိုလည္း ခန္႔မွန္တြက္ဆႏိုင္သည္။ ရလဒ္အေနျဖင့္ အေျခအေနႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ 
တုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေရး နည္းလမ္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ႏိုင္သည္။ VIMS စနစ္မွ အခ်က္အလက္မ်ားကို အၾကမ္းဖက္ 
ျဖစ္ပြားမႈမ်ား ေလွ်ာ့ ခ်ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္မႈျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ားခ်မွတ္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ 
၎မူဝါဒမ်ား၏  အက်ဳိး သက္ေရာက္မႈကို တိုင္းတာရာတြင္လည္းေကာင္း အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။

၃။ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ အသံုးျပဳျခင္း
ပဋိပကၡဒဏ္ခံစားေနရသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ပဋိပကၡျဖစ္ရသည့္ အေၾကာင္းအရင္း၊ ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ဳိးဆက္မ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡ၏ ပံုစံမ်ား 
စသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို အေထာက္အထား အခိုင္အမာျဖင့္ ရရိွရန္ ခဲယဥ္းပါသည္။ ရလဒ္အေနျဖင့္ ပဋိပကၡအေပၚ အၿပိဳင္အဆိုင္ 
အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုမႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ပါသည္။ အဆိုပါ အျမင္မတူညီမႈမ်ားသည္ အစိုးရ၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အကူအညီေပးေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္း 
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ပံု ၁.၁။ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈအမ်ဳိးအစားအလိုက္ လူေသဆံုးမႈ၊ အားေခ်းျပည္နယ္ (၁၉၉၈-၂ဝ၁၄) NVMS Data

၁ဝဝ%

၉ဝ%

၈ဝ%

၇ဝ%

၆ဝ%

၅ဝ%

၄ဝ%

၃ဝ%

၂ဝ%

၁ဝ%

ဝ%

လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား အဆံုးသတ္ၿပီးေနာက္ပိုင္း အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး - အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈ ေစာင့္ၾကည့္ 
ေလ့လာေရးစနစ္မ်ားသည္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္သာ အသံုးဝင္မဟုတ္ပါ။ ေျမယာႏွင့္ သဘာဝသယံဇာတ 
မ်ားအေပၚ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈမ်ား၊ ဘာသာေရးလူမ်ဳိးေရး ပဋိပကၡမ်ား၊ ၿမိဳ႕ျပရာဇဝတ္မႈမ်ား၊ 
က်ား/မ အေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္လည္း လူေသဆံုးမႈမ်ားႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဆိုင္ရာ ဆင့္ကဲထိခိုက္မႈမ်ား သိသာစြာ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ပါသည္။ 
ေတာင္အေမရိကႏွင့္ အလယ္ပိုင္း အေမရိကႏိုင္ငံမ်ားရိွ အၾကမ္းဖက္ ျဖစ္ပြားမႈေစာင့္ၾကည့္ေရး စနစ္မ်ားေၾကာင့္ ၿမိဳ႕ျပရာဇဝတ္မႈမ်ားႏွင့္ 
ၿမီးေကာင္ေပါက္အရြယ္ လူငယ္မ်ားအၾကား ျဖစ္ပြားသည့္ အၾကမ္းဖက္ ျဖစ္ပြားမႈမ်ား ကာကြယ္တားဆီးေရးရာတြင္ အသံုးဝင္ေၾကာင္း ေလ့လာ 
သိရိွရသည္။ အဆိုပါ အေျခအေနမ်ဳိးတြင္ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးစနစ္မ်ား (VIMS)၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွာ အတူတူပင္ 
ျဖစ္ပါသည္။ ထိုလုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားတြင္ ျပႆနာႏွင့္ ေျဖရွင္းရမည့္ နည္းလမ္းမ်ားအေပၚ ဘံုသေဘာတူညီမႈရရိွေစျခင္း၊ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ပြားမႈ 
အေျပာင္းအလဲမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ျခင္ႏွင့္ မူဝါဒခ်မွတ္ၿပီးေနာက္ပိုင္း ထြက္ေပၚလာသည့္ ရလဒ္ကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းတို႔ ပါဝင္ပါသည္။

၁၉၉၈ ၁၉၉၉ ၂ဝဝဝ ၂ဝဝ၁ ၂ဝဝ၂ ၂ဝဝ၃ ၂ဝဝ၄ ၂ဝဝ၅ ၂ဝဝ၆ ၂ဝဝ၇ ၂ဝဝ၈ ၂ဝဝ၉ ၂ဝ၁ဝ ၂ဝ၁၁ ၂ဝ၁၂ ၂ဝ၁၃ ၂ဝ၁၄

ႏိုင္ငံေရး/
ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ပဋိပကၡ

အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈလူထုက တရားစီရင္ျခင္း/ တရား 
ဥပေဒစိုးမိုးေရး လုပ္ငန္းစဥ္ အတြင္း 
ေဆာင္ရြက္ရသည့္  အၾကမ္းဖက္မႈ

ခြဲထြက္ေရးလႈပ္ရွားမႈ

အၾကမ္းဖက္ ရာဇဝတ္မႈ၊ 
မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ 
တရားမဝင္စီးပြားေရး

အျခား/မေသခ်ာအၾကမ္းဖက္ ရာဇဝတ္မႈ၊ 
မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ 
တရားမဝင္စီးပြားေရး

သယံဇာတ အရင္းအျမစ္ဆိုင္ရာ 
ပဋိပကၡ

မ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ နည္းလမ္းမ်ား အေျဖရွာၾကသည့္အခါ ဘံုသေဘာတူညီခ်က္ 
အတြက္ အတားအဆီးျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။ အကယ္၍ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈ အခ်က္အလက္မ်ားကို ခိုင္မာေသာ နည္းစနစ္တစ္ခုျဖင့္ ေကာက္
ယူစုစည္းတင္ျပႏိုင္မည္ဆိုပါက အဆိုပါ မတူညီေသာ ေျပာဆိုခ်က္မ်ားအၾကား ေပါင္းစပ္ညိႇႏိႈင္းေပးရာတြင္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ 
ထို႔အျပင္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရိွသည့္ နည္းလမ္းမ်ားအား အတူပူးေပါင္း အေျဖရွာမည့္ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ဒိုင္ယာေလ့ာခ္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား 
ျဖစ္ေပၚလာေစေရးအတြက္လည္း အက်ဳိးျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
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ပံု ၁.၂။ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈအခ်က္အလက္မ်ား၏ အသံုးဝင္ပံုမွာ ႏိုင္ငံ၏ ပဋိပကၡအသြင္ေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ 
အဆင့္အေပၚတြင္ မူတည္ေနပံု

အျမင့္ဆံုး ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ား
"အေရးႀကီးသည့္ ကိစၥရပ္မ်ား ေဆြးေႏြးျငင္းခုန္ႏိုင္မည့္ ႏိုင္ငံေရး 

လႈပ္ရွားႏိုင္သည့္ခြင္ကို ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္း 
အေျပာင္းအလဲကာလအတြက္ လူထုေထာက္ခံမႈရရန္ အားေပးတိုက္တြန္း"

အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား၏ အခန္းက႑
အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို အသံုးျပဳ၍ 

ဒိုင္ယာေလာ့ခ္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ညိႇႏိႈ္င္းျခင္း၊ ၊ ေရးရာကိစၥရပ္မ်ားကို 
ဘံုနားလည္မႈရရိွေရးႏွင့္ အေျဖရွာေရး

အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈမ်ား အဆံုးသတ္ရန္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ေရး 
လုပ္ငန္းမ်ား စတင္ရန္ ပီျပင္ေသာ အေျခအေနမ်ဳိးမရိွ။

အျမင့္ဆံုး ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ား
ႏိုင္ငံတကာအကူအညီမ်ားမွတဆင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလကို 

ယံုၾကည္မႈ ျမင္တက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း

အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား၏ အခန္းက႑
ဒိုင္ယာေလာ့ခ္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ညိႇႏိႈ္င္းျခင္း၊  အသြင္းကူးေျပာင္းေရး 

ကာလကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို 
အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ မဟာဗ်ဴဟာ ခ်မွတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ 

ကူညီေပးျခင္း

အျမင့္ဆံုး ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ား
ႏိုင္ငံတကာအကူအညီမ်ားမွတဆင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလကို 

ယံုၾကည္မႈ ျမင္တက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ/ 
အဖြဲ႕အစည္းတည္ေဆာက္ပံုဆိုင္ရာ ပံုစံသစ္ ခ်မွတ္ျခင္း

အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား၏ အခန္းက႑
အသြင္းကူးေျပာင္းေရး ကာလကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း၊ မဟာဗ်ဴဟာ 

ခ်မွတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ကူညီေပးျခင္း

အျမင့္ဆံုး ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ား
အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ/ အဖြဲ႕အစည္းတည္ေဆာက္ပံုဆိုင္ရာ ပံုစံသစ္ 

စတင္တည္ေထာင္ရာတြင္ အကူအညီေပးျခင္း

အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား၏ အခန္းက႑
အသြင္းကူးေျပာင္းေရး ကာလကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း၊ မဟာဗ်ဴဟာ 
ခ်မွတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ကူညီေပးျခင္း၊ ရလဒ္မ်ားကို အကဲျဖတ္သံုးသပ္ျခင္း

စီမံကိန္းခ်မွတ္ျခင္း

ပဋိပကၡေျပာင္းလဲမႈကို ပိုမိုနားလည္ေစရန္ 
အေထာက္အကူျပဳျခင္း၊ ပိုမို 
ထိေရာက္ေသာ တုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ 
အစီအစဥ္မ်ား ဒီဇိုင္းေရးဆြဲရာတြင္ 
အေထာက္အကူျပဳျခင္း

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း

ေအာက္ေျခတြင္ ျဖစ္ေနသည့္ 
အေျပာင္းအလဲမ်ားကို 
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း၊ ျဖစ္လာႏိုင္သည့္ 
ေရးရာကိစၥရပ္မ်ားကို မွန္းဆျခင္း၊ 
မဟာဗ်ဴဟာ အေလ်ာ့အတင္းျပဳလုပ္ျခင္း၊ 
ရလဒ္တိုင္းတာျခင္း

ဒိုင္ယာေလာ့ခ္ ေဆြးေႏြးပြဲ

အားလံုးသေဘာတူညီသည့္ ေရွ႕လုပ္ငန္း 
စဥ္မ်ား ခ်မွတ္ႏုိုင္ရန္ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈ 
ျဖစ္ပြားရသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ား၊ အက်ဳိး 
ဆက္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဒိုင္ယာေလာ့ခ္ 
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ လက္ေတြ႕ အခ်က္အလက္ 
မ်ားပံ့ပိုးေပးျခင္း

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား စတင္

  ဘံုုနားလည္မႈ 
ရရိွေရး

အခ်က္အလက္ ဒိုင္ယာေလာ့ခ္ 
ေဆြးေႏြးပြဲ

ဒိုင္ယာေလာ့ခ္ 
ေဆြးေႏြးပြဲ

ေစာင့္ၾကည့္ 
ေလ့လာျခင္း

ေစာင့္ၾကည့္ 
ေလ့လာျခင္း

ေစာင့္ၾကည့္ 
ေလ့လာျခင္း

မဟာဗ်ဴဟာ

မဟာဗ်ဴဟာ အကဲျဖတ္ 
သံုးသပ္ျခင္း

အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလကို ယံုၾကည္မႈတိုးတက္ေအာင္ 
လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနမႈကို ရပ္စဲရန္ ႏိုင္ငံေရး 

နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အေျဖရွာေရး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္ရရိွသည္

ရင္းျမစ္: Adapted from Parks, Colletta, and Oppenheim, 2013
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VIMS စနစ္ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။ VIMS စနစ္သည္ ႏိုင္ငံအဆင့္တြင္ အေျခစိုက္လုပ္ေဆာင္ၿပီး တစ္နိုင္ငံလံုး (သို႔မဟုတ္) နိုင္ငံအတြင္းရိွ 
ေဒသတစ္ခုတြင္ ျဖစ္ပြားေနသည့္ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ VIMS စနစ္၏ 
သိသာထင္ရွားေသာ ဝိေသသလကၡဏာမ်ားကို ေဘာင္ကြက္ (၁.၂) တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ေဘာင္ကြက္ ၁.၂။ VIMS စနစ္၏ ဝိေသသလကၡဏာမ်ား

• အၾကမ္းဖက္ ျဖစ္ပြားမႈ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုခ်င္းစီအား ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ၏ ယူနစ္တစ္ခုအျဖစ္သတ္မွတ္သည္။ VIMS စနစ္သည္ 
“ျဖစ္စဥ္တစ္ခုအျဖစ္ မည္သုိ႔ ခြဲျခားေရးသြင္းရမည္” (မည္သည့္ အၾကမ္းဖက္ ျဖစ္ပြားမႈျဖစ္စဥ္သည္ မည္သည့္ ေဒသတြင္ 
ျဖစ္ပြားသည္)ကို စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ေပးထားသည္။  (အၾကမ္းဖက္ ျဖစ္ပြားမႈျဖစ္စဥ္တစ္ခုအား မည္သို႔ အေသးစိတ္ 
အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုရမည္ကို အခန္း (၅) ျဖစ္စဥ္မ်ားကို ကုဒ္နံပါတ္သတ္မွတ္ျခင္းတြင္ ၾကည့္ပါ။)။ VIMS စနစ္သည္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး 
စာရင္းခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ေဖာ္ျပေသာ ကိန္းဂဏန္း အခ်က္အလက္မ်ား (ဥပမာ- လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡေၾကာင့္ ႏွစ္စဥ္ေသဆံုးသူ 
ဦးေရ၊ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအဆင့္ လူေသဆံုးမႈ စာရင္းဇယားမ်ား) စသည္တို႔ႏွင့္ မတူညီပါ။

• အခ်က္အလက္မ်ားကို အေသးစိတ္ ခြဲျခမ္း ေလ့လာဆန္းစစ္မႈျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။  VIMS စနစ္သည္ ကိန္းရွင္ အမ်ဳိးအစားမ်ား 
(အခ်ိန္၊ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ပြားသည့္  ေနရာ၊ အၾကမ္းဖက္ ျဖစ္ပြားမႈပံုစံ၊ ျဖစ္ပြားရသည့္ အေၾကာင္းအရင္း၊ ပါဝင္သူမ်ားႏွင့္ အက်ဳိးသက္ 
ေရာက္မႈမ်ား)စသည္တို႔ကို ေကာက္ယူ မွတ္တမ္းတင္သည္။ ျဖစ္စဥ္ တစ္ခုခ်င္းစီကို ပထဝီ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
ထည့္သြင္းထားျခင္းေၾကာင့္ ခ႐ုိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်းရြာ၊ ေနရာအလိုက္ အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပႏိုင္သည္။ အကယ္ဤ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ပြား 
သည့္ ေနရာတစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ ေျမပံုေပၚတြင္ အေသးစိတ္ ေလ့လာ ဆန္းစစ္မႈမျပဳလုပ္ႏိုင္ပါက ျဖစ္စဥ္မ်ားမၾကာခဏျဖစ္ပြား
တတ္သည့္ (သို႔မဟုတ္) ထိခိုက္မႈႀကီးမားစြာ ျဖစ္ပြားသြားသည့္ အဓိကေနရာမ်ားကို မေဖာ္ထုတ္နိုင္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ 
ထိေရာက္ေသာ အစီအမံမ်ား ခ်မွတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္  အံေခ်ာ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည္။ 

• အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီနီးပါး အခ်က္အလက္ေကာက္ယူႏိုင္သည္။ ပဋိပကၡ၏ အတက္အက်ႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈ 
ပံုစံမ်ားသည္ ျမန္ဆန္စြာ ေျပာင္းလဲေနႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ VIMS စနစ္သည္ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ပြားခ်ိန္ႏွင့္ အခ်ိန္ကြာဟခ်က္ 
အနည္းဆံုး ျဖစ္ေစရန္ - သာမာန္အားျဖင့္ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ပြားခ်ိန္ႏွင့္ အစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္သည့္အခ်ိန္သည္ အနည္းဆံုး တစ္လထက္ 
မၾကာေစရန္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ေကာက္ယူမွတ္တမ္းတင္သည္။ 

• အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈကို  အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုရာတြင္ လႊမ္းၿခံဳမႈအားေကာင္းသည္။ VIMS စနစ္သည္ စိတ္ခ်ယံုၾကည္ေလာက္ေသာ 
ရင္းျမစ္မွရရိွသည္ဆိုပါက  မည္သည့္ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈျဖစ္စဥ္မဆို မွတ္တမ္းတင္ထားသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ 
႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈျဖစ္စဥ္မ်ားကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။

• ေဒသခံ သတင္းရင္းျမစ္မ်ားကို ရယူအသံုးျပဳသည္။ VIMS စနစ္သည္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ သို႔မဟုတ္ 
နိုင္ငံအတြင္းရိွ ေဒသတစ္ခုတြင္ အေျခစိုက္၍ လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တစ္နိုင္ငံလံုးအဆင့္ႏွင့္  တိုင္း/ျပည္နယ္/
ခ႐ိုင္အဆင့္ သတင္းရင္းျမစ္မ်ားမွ အခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ယူစုစည္းႏိုင္သည္။ (ဥပမာ- ျပည္တြင္း သတင္းစာမ်ား၊ 
ရဲတပ္ဖြဲ႕အစီရင္ခံစာမ်ား)။ ထို႔ေၾကာင့္ VIMS စနစ္သည္ အျခားေသာ နိုင္ငံတကာႏွင့္ နိုင္ငံအဆင့္ သတင္းရင္းျမစ္မ်ားကို 
အေျချပဳေကာက္ယူသည့္ စနစ္မ်ားထက္ပို၍  သတင္းအခ်က္အလက္ ေကာက္ယူစုစည္းႏိုင္သည္။

• အခ်က္အလက္ေကာက္ယူျခင္း၊ အတည္ျပဳျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ျပည္တြင္း အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ပံ့ပိုးပါဝင္မႈႏွင့္ 
ပိုင္ဆိုင္မႈအေပၚ တန္ဖိုးထားမႈတို႔ကို အားေပးသည္။ VIMS စနစ္တစ္ခု အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၊ အခ်က္အလက္မ်ား 
အတည္ျပဳစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ ျပည္တြင္း အရပ္ဘက္ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ပူးေပါင္း ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ၾကသည္။

ပံု ၁.၃ - ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ၏ 
ယူနစ္သတ္မွတ္ျခင္း၏ 
အေရးပါပံု- ထိုင္းေတာင္ပိုင္း 
ခ႐ိုင္အဆင့္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ဆင့္ 
အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈျဖစ္စဥ္ 
ျပန္႔ႏွံ႔မႈျပပံု 
(ရင္းျမစ္- Deep South Watch)

ခ႐ိုင္ ၿမိဳ႕နယ္
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ႏိႈင္းယွဥ္တန္ဖိုး - အထက္ေဖာ္ျပပါ ထူးျခားသည့္ ဝိေသသ 
လကၡဏာမ်ားမွာ VIMS စနစ္တြင္သာရိွသည္ဟု ဆိုလိုျခင္းမဟုတ္ပါ။  
အျခားေသာ တစ္ကမာၻလံုး အတိုင္းအတာျဖင့္အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈ 
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးစနစ္မ်ားကလည္း အၾကမ္းဖက္ ျဖစ္ပြားမႈ 
ျဖစ္ပြားရာ ေနရာမ်ားကို တိက်စြာမွတ္တမ္းတင္ထားႏိုင္သည္။ 
ဥပမာအားျဖင့္ ဥပစာလပဋိပကၡအခ်က္အလက္အစီအစဥ္ - ပထဝီ 
သတင္းအခ်က္အလက္ထည့္သြင္းၿပီး ျဖစ္စဥ္အခ်က္အလက္မ်ား 
(Uppasala Conflict Data Program Georeferenced Events 
Datasets- UCDP-GED)၃၊ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာ 
ေနရာေဒသမ်ားႏွင့္ ျဖစ္စဥ္ အခ်က္အလက္မ်ား (Armed Conflict 
Location and Event Data Project - ACLED)၄ တို႔ျဖစ္သည္။ 
အဆိုပါ အခ်က္အလက္စနစ္မ်ားသည္လည္း အၾကမ္းဖက္ ျဖစ္ပြားမႈ 
ျဖစ္ပြားရသည့္ အေၾကာင္းအရင္းမ်ား၊ အၾကမ္းဖက္ ျဖစ္ပြားမႈပံုစံမ်ား၊ 
ျဖစ္စဥ္တြင္ ပါဝင္သူမ်ား၊ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေဖာ္ျပ 
ႏိုင္သည္။ UCDP-GED က တစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ ထုတ္ျပန္ၿပီး ACLED 
ကမူ အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီနီးပါး ထုတ္ျပန္သည္။၅

သို႔ႏွင့္တိုင္ VIMS စနစ္သည္ အထက္ေဖာ္ျပပါ တစ္ကမာၻလံုး 
အတိုင္းအတာျဖင့္ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး 
စနစ္မ်ားထက္ ထူးျခားေသာ ေအာက္ပါ ဝိေသသလကၡဏာ 
အခ်ဳိ႕ရိွပါသည္-

• တစ္ကမာၻလံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ ေကာက္ယူစုေဆာင္းသည့္ 
အခ်က္အလက္မ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈ ပံုစံ အမ်ဳိးအစား 
မ်ားစြာထဲမွ အခ်ဳိ႕ကိုသာ အထူးျပဳေလ့လာၾကသည္။ UCDP-
GED သည္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အခ်က္ 
အလက္မ်ားကိုသာ ေကာက္ယူသည္။ ACLED ကမူ လူမ်ဳိးေရး 
ပဋိပကၡမ်ား၊ ႏိုင္ငံသားမ်ား အေပၚ က်ဴးလြန္သည့္ အၾကမ္းဖက္ 
ျဖစ္ပြားမႈမ်ား၊ တစ္ဖက္သတ္ တိုက္ခိုက္သည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ား 
(ဒ႐ုန္းႏွင့္ ေပါက္ကြဲ ေစတတ္သည့္ လက္လုပ္မိုင္းမ်ား) 
အဓိက႐ုဏ္းမ်ား၊ ဆႏၵျပပြဲမ်ားစသည့္ ႏိုင္ငံေရး ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္ 
မ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာသည္။ VIMS ကမူ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ 
အၾကမ္းဖက္မႈ ပံုစံမ်ားအားလံုးအျပင္ အျခား ျဖစ္စဥ္ အမ်ဳိးအစား 
မ်ားစြာကို ေကာက္ယူသည္။

• VIMS စနစ္သည္ တိက်ေသခ်ာမႈ ပိုမိုအားေကာင္းေစရန္ 
ျပည္တြင္း သတင္းရင္းျမစ္မ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အသံုး 
ျပဳသည္။ ACLED က ျပည္တြင္းသတင္းရင္းျမစ္မ်ားကို အသံုး 
ျပဳရာတြင္ ေရွ႕တန္းေရာက္သည္။ VIMS စနစ္ကမူ ႏိုင္ငံ 
တစ္ႏိုင္ငံတည္းကိုသာ အာ႐ံုစိုက္ေလ့လာၿပီး အျခားေသာ 
ျပည္တြင္း သတင္းရင္းျမစ္မ်ဳိးစံုက အခ်က္အလက္ မ်ားကို 
ရယူအသံုးျပဳသည္။  ထို႔ေၾကာင့္ VIMS စနစ္သည္ အၾကမ္းဖက္ 
ပဋိပကၡ ပံုစံမ်ဳိးစံုကို ေလ့လာ မွတ္တမ္း တင္ႏိုင္သည္။ 
ယခုစာအုပ္ႏွင့္ တြဲဖက္ထုတ္ေဝသည့္ Barron, Engvall ႏွင့္ 
Morel တို႔ ျပဳစုသည့္ စာတမ္းတြင္ ထိုင္း၊ ဖိလစ္ပိုင္ႏွင့္ အင္ဒို 
နီးရွားတို႔မွ ျပည္တြင္း VIMS စနစ္မ်ားက ရရိွသည့္ အခ်က္ 
အလက္မ်ားႏွင့္ UCDP-GED၊ ACLED တို႔မွ ေကာက္ယူ 

ထားေသာ အဆုိုပါ သံုးႏိုင္ငံမွ အခ်က္အလက္မ်ားကို ႏိႈင္းယွဥ္ 
ေလ့လာထားသည္။ အဆိုပါ သံုးႏိုင္ငံ၏ VIMS စနစ္တြင္ 
ပါဝင္သည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို UCDP-GED၊ ACLED တို႔တြင္ 
မွတ္တမ္းတင္ထားေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ားထဲမွ  တူညီေသာ 
ျဖစ္စဥ္မ်ားကို ဖယ္ထုတ္ၿပီး မတူညီေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို 
ေလ့လာၾကည့္သည့္အခါ ေနရာေဒသအလိုက္ ႏိႈ္င္းယွဥ္ပါက 
VIMS စနစ္မ်ားက ေကာက္ယူထားသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားမွာ အျခား 
စနစ္မ်ားထက္ အေရအတြက္သာမက ထိခိုက္ ေသဆံုးသူ 
အေရအတြက္ပါ ပုိ၍ ျမင့္မားစြာ မွတ္တမ္းတင္ထားသည္ကို 
ေတြ႕ရသည္။

• အခ်က္အလက္စုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ အတည္ျပဳျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို 
ျပည္တြင္းမွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ပို၍ပါဝင္သည္။ 
အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈႏွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို 
လူသိရွင္ၾကား ထုတ္ေဝျခင္းေၾကာင့္ နိုင္ငံေရး အကဲဆတ္မႈမ်ား 
ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာ နိုင္ငံအတြင္း အသံုးျပဳရန္ 
အကန္႔အသတ္မ်ား ျဖစ္ေစသည္။ အကယ္၍ သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံမွ 
ျပည္တြင္း အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ပါဝင္မႈႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အေပၚ 
တန္ဖိုးထား ၾကမည္ ဆိုပါက အဆိုပါ အကန္႔အသတ္မ်ားကို 
ေက်ာ္လႊားေကာင္း ေက်ာ္လႊားႏိုင္ေပမည္။ ထို႔အျပင္ ျပည္သူ 
မ်ားအၾကား ေဆြးေႏြးျငင္းခုန္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ စကားဝိုင္း 
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္လည္းေကာင္း ထိုအခ်က္အလက္မ်ားကို 
အသံုးျပဳလာႏိုင္ပါသည္။

အထက္ပါ ထူးျခားေသာ အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ VIMS က အျခားေသာ 
စနစ္မ်ားထက္ ပို၍ ေကာင္းမြန္သည္ဟု မဆိုလိုပါ။  ေလ့လာလိုေသာ 
ေဒသတစ္ခုအတြင္း ပဋိပကၡ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို ဘက္ေပါင္းစံုမွ သံုးသပ္ 
ႏိုင္ျခင္း၊ တိက်ေသခ်ာမႈ ေပးႏိုင္ျခင္း စသည့္ အားသာခ်က္မ်ား 
ေၾကာင့္  အျခား ႏိုင္ငံတကာ သတင္းအခ်က္အလက္ စနစ္မ်ားကို 
တြဲဖက္ အေထာက္အကူ ျပဳႏိုင္သည္ဟု ဆိုလိုျခင္းသာျဖစ္သည္။ 
မည္သည့္ နည္းလမ္းက အေကာင္းဆံုးျဖစ္မည္ဆိုျခင္းမွာ အသံုး 
ျပဳသူ၏ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္တို႔အေပၚတြင္ မူတည္ပါမည္။ 
အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံ (သို႔မဟုတ္) နယ္ေျမေဒသ တစ္ခုအတြင္း 
ျဖစ္ပြားေနသည့္ ပဋိပကၡအခင္းအက်င္းကို ေသခ်ာစြာ နားလည္ၿပီး 
မူဝါဒႏွင့္ စီမံခ်က္မ်ားခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္လိုသူမ်ားအတြက္ 
VIMS က အသံုးဝင္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ VIMS စနစ္သည္ 
၎လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ႏိုင္ငံ (သို႔မဟုတ္) ေဒသအတြင္းရိွ 
အၾကမ္းဖက္ ျဖစ္ပြားမႈေၾကာင့္ လူေသဆံုးမႈမ်ား၊ အၾကမ္းဖက္မႈ 
ျဖစ္ပြားမႈႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ အျခားအညႊန္းကိန္းမ်ားကို 
အေသးစိတ္ သိရိွေနျခင္းေၾကာင့္  ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ ပဋိပကၡ 
သတင္းအခ်က္အလက္ ေကာက္ယူျခင္းႏွင့္ ပဋိပကၡ ကာကြယ္ 
တားဆီးေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္လည္း အေထာက္အကူျပဳ 
ႏိုင္ပါသည္။ 
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ထိုင္းႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းရိွ ခြဲထြက္ေရးလႈပ္ရွားေနသည့္ လူနည္းစု မေလးမြတ္ဆလင္မ်ားႏွင့္ 
ထိုင္းအစိုးရအၾကားျဖစ္ပြားေနေသာ ပဋိပကၡမွာ အာရွေဒသ၏ အရွည္ၾကာဆံုးေသာ ျပည္တြင္း 
ပဋိပကၡမ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ၂ဝဝ၄ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ အၾကား ခန္႔မွန္း လူေပါင္း (၆ဝဝဝ) 
ခန္႔ ေသဆံုးခဲ့ရသည္။ ဆုန္ခလာ မင္းသား တကၠသိုလ္မွ ကထိကျဖစ္သူ ပါေမာကၡ Srisompob 
Jitpiromsri ၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ထိုင္းေတာင္ပိုင္းပဋိပကၡေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး (DSW) 
စီမံခ်က္ကို ၂ဝဝ၄ ခုႏွစ္တြင္  တကၠသိုလ္ ပရဝုဏ္ အတြင္း စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ DSW 
စီမံခ်က္သည္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအားျဖင့္ လြတ္လပ္ေသာ စီမံခ်က္ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ျပင္ပမွ ေထာက္ပံ့ 
သည့္ ရန္ပံုေငြျဖင့္ ဆုန္ခလာ မင္းသား တကၠသိုလ္ႏွင့္ တြဲဖက္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ DSW စီမံ 

ခ်က္သည္ ခြဲထြက္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္သည့္ ထိုင္းေတာင္ပိုင္း ျဖစ္စဥ္မ်ား သတင္း 
အခ်က္အလက္စနစ္ (DSID)၆ ကို စီမံခန္႔ခဲြသည္။ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ လက္လွမ္းမီသည့္ သတင္းအရင္းအျမစ္မ်ား ရရိွေသာ  
မည့္သည့္ အၾကမ္းဖက္ ျဖစ္ပြားမႈျဖစ္စဥ္မ်ဳိးမဆို ေစာင့္ၾကည့္မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည္။

ေအာင္ျမင္ေသာ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္ 
လွ်င္  စံျပဳရမည့္ ပံုစံတစ္ခုအျဖစ္ အမ်ားက လက္ခံထားသည့္  
အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ၁၅ ႏွစ္ကာလ၌  ႀကီးမားသည့္ 
အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈမ်ား ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည္။ အာေခ်း ျပည္နယ္ 
ပဋိပကၡ၊ အေရွ႕တီေမာႏွင့္ ႏိုင္ငံတြင္းရိွ ျပည္နယ္အခ်ဳိ႕တြင္ ျဖစ္ပြား 
သည့္ လူမ်ဳိးေရး ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္ 

အၾကား ခန္႔မွန္း လူေပါင္း ႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ အသက္ဆံုးရံႈးခဲ့ရသည္။ ၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာ တူညီခ်က္မ်ား ရရိွခဲ့ျခင္း၊ 
ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရး ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းႏွင့္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ် ႏိုင္ခဲ့ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ နိုင္ငံတည္ၿငိမ္ေရးကို ျပန္လည္ 
ထိန္းသိမ္းႏိုင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အလွ်င္အျမန္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ လူမႈပဋိပကၡ ပံုစံသစ္မ်ားလည္း 
ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ အဆိုပါ ပဋိပကၡပံုစံသစ္မ်ားသည္ ေဒသအလိုက္ ႏိုင္ငံေရး အားၿပိဳင္မႈမ်ား၊ ကိုယ္ပိုင္သ႐ုပ္လကၡဏာမ်ား၊ 
ေျမယာႏွင့္ သဘာဝသံယံဇာတဆိုင္ရာမ်ားႏ်ွင့္ ဆက္စပ္ေနသည္။ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ အတိုင္ပင္ခံ ပညာရွင္အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ျဖစ္သည့္ 
ဟာဘီဘီစင္တာႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ NVMS စနစ္ကို အင္ဒိုနီးရွား လူမႈဝန္ထမ္း ေပါင္းစပ္ညိႇႏႈိင္းေရး ဝန္ႀကီးဌာနကိုယ္စား ကမာၻ႕ဘဏ္က 
စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သည္။ NVMS သတင္းအခ်က္အလက္ စနစ္သည္ ပဋိပကၡ ျဖစ္စဥ္မ်ား၊ လူမႈပဋိပကၡမ်ား၏ အက်ဳိး 
သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အဓိကေကာက္ယူစုေဆာင္းၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း အစီအစဥ္ 
မ်ားတြင္း အသံုးျပဳသည္။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္ ကမာၻ႕ဘဏ္၏ ရန္ပံုေငြ ေထာက္ပံ့မႈရပ္ဆိုင္းၿပီးသည့္ေနာက္ အင္ဒိုနီးရွားအစိုးရက 
NVMS စီမံခ်က္ကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္လိုေသာ္လည္း ယခု စာအုပ္ထုတ္ေဝသည္ ၂ဝ၁၆ ႏွစ္လယ္ထိ ရန္ပံုေငြမရရိွေသးပါ။

လြန္ခဲ့ေသာ ႏွွစ္ ၄ဝ အတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ခြဲထြက္ေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္ 
အစိုးရအၾကား ပဋိပကၡေၾကာင့္ လူေပါင္း တစ္သိန္းခြဲခန္႔ ေသဆံုးခဲ့ရၿပီး ဖိလစ္ပိုင္ေတာင္ပိုင္း 
မင္ဒါနာအိုကၽြန္းတြင္ ေနထိုင္သည့္ ျပည္သူမ်ား ပဋိပကၡဒဏ္ ခံစားခဲ့ၾကရသည္။ 
မို႐ိုအစၥလာမ္မစ္ လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး (MILF) ႏွင့္ အစိုးရအၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွတစ္ဆင့္ ဘန္ဆာမို႐ို ဘက္စံု သေဘာတူညီခ်က္ (CAB)ကို ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ 
မတ္လတြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္။ ကမာၻ႕ဘဏ္၏ အကူအညီျဖင့္ BCMS စီမံခ်က္ကို 
၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ခဲ့သည္။  ေဒသတြင္း ပဋိပကၡမ်ား၏ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈကို 
ေလ့လာ မွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္။ BCMS စီမံခ်က္ကို ႏိုင္ငံတကာအန္ဂ်ီအို 

တစ္ခုျဖစ္သည့္ International Alert က အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး လက္ရိွစနစ္ကို ဒီဇိုင္းဆြဲေပးခဲ့သည္။

ထိုင္းေတာင္ပိုင္းပဋိပကၡေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး (Deep South Watch-DSW)  ထုိင္းႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း

အမ်ဳိးသားအဆင့္ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးနစ္ (National Violence Monitoring System-NVMS)  အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ

ဘန္ဆာမို႐ို ပဋိပကၡေစာင့္ၾကည့္ေရး စနစ္ (Bangsamoro Conflict Monitoring System-BCMS)  ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ

Pattani, Yala, 
Narathiwat, Songkhla 
Satun

Indonesia

Mindanao
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ႏိုင္ငံ ထိုင္းႏိုင္ငံ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ

စတင္-ၿပီးဆံုး ရက္စြဲ ၂ဝဝ၄ မွ ယေန႔ထိ ၂ဝ၁၁ မွ ယေန႔ထိ ၂ဝ၁၂ မွ ၂ဝ၁၅ ထိ

အဖြဲ႕အစည္းပံုစံ ဆုန္ခလာ မင္းသား တကၠသိုလ္၊ 

ပတၱနီနယ္ေျမမွ လုပ္ေဆာင္သည့္ 

လြတ္လပ္ေသာ စီမံခ်က္ တစ္ခု 

ျဖစ္သည္။

ကမာၻ႕ဘဏ္၏ အေထာက္အပံ့ျဖင့္ 

ႏိုင္ငံတကာအန္ဂ်ီအို တစ္ခုျဖစ္သည့္ 

International Alert မွ အေကာင္ 

အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သည္။ 

မင္ဒါနာအိုအေျခစိုက္ တကၠသိုလ္ (၃) 

ခုႏွင့္ ပူးတြဲ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

အစိုးရကိုယ္စား ကမာၻ႕ဘဏ္မွ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ 

ခဲ့သည္။ ပုဂၢလိက အဖဲြ႕အစည္း 

တစ္ခုျဖစ္သည့္  JRI သုေတသန 

အဖြဲ႕ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ အခ်က္အလက္ 

ေကာက္ယူသည္။ ေလ့လာ 

ဆန္းစစ္မႈမ်ားကို အတိုင္ပင္ခံ 

ပညာရွင္အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ျဖစ္သည့္ 

ဟာဘီဘီစင္တာက ျပဳလုပ္သည္။

ေလ့လာသည့္ ေနရာေဒသ ထိုင္းေတာင္ပိုင္းရိွ ခ႐ိုင္ (၅)ခု ျဖစ္သည့္ 

ပတၱနီ၊ ယာလ၊ နရာသီဝတ္၊ ဆုန္ခလာ 

ႏွင့္ စာတြန္

ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ျပည္နယ္ 

(၅)ခုျဖစ္သည့္ မာဂြီဒါနာအို 

(ကိုတာဘာတိုၿမိဳ႕အပါအဝင္)၊ 

လာနာအိုေဆာ၊ ဘာဆီလန္ 

(အစၥဘယ္လာၿမိဳ႕အပါအဝင္)၊ စုလုႏွင့္ 

တာဝီတာဝီ

ကနဦး ခ႐ိုင္ (၉) ခုႏွင့္ စတင္ခဲ့သည္။ 

၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ 

တစ္ႏိုင္ငံလံုးရိွ ခ႐ိုင္(၃၄) ခုစလံုး 

လႊမ္းၿခံဳႏိုင္ခဲ့သည္။ 

အခ်က္အလက္တြင္ 
ပါရိွသည့္ 
အခ်ိန္အပိုင္းအျခား

၂ဝဝ၄ မွ ယေန႔ထိ ၂ဝ၁၁ မွ ယေန႔ထိ ၁၉၉၈ မွ ၂ဝ၁၅ မတ္လထိ

DSID, BCMS ႏွင့္ NVMS 
စနစ္မ်ားတြင္ ျဖစ္စဥ္ 
ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ရာတြင္ 
ထားရိွသည့္ 
စံသတ္မွတ္ခ်က္

လူ (ေသဆံုး၊ ဒဏ္ရာရ) ႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားအေပၚ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိခိုက္မႈ ျဖစ္ေစသည့္ မည့္သည့္ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္စဥ္မဆို 

ေကာက္ယူသည္။ DISD က မေလး-မြတ္ဆလင္ ခြဲထြက္ေရး လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ အခ်ဳိ႕ေသာ အၾကမ္းမဖက္ 

ျဖစ္စဥ္မ်ားကိုလည္း ေကာက္ယူ သည္။ BCMS က ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ မဟုတ္သည့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ၊ မဖြယ္မရာ 

ျပဳမႈစသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ား ကိုလည္း ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသည္။

အခ်က္အလက္ရရိွသည့္ 
ရင္းျမစ္မ်ား

တပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာမ်ား၊ 

ရဲတပ္ဖြဲ႕ အစီရင္ခံစာမ်ား၊ 

အမ်ိဳးသားအဆင့္ သတင္းႏွင့္ 

အစီရင္ခံစာမ်ား၊ ခ႐ိုင္ၿမိဳ႕နယ္ အစိုးရ 

အေရးေပၚဖုန္းစင္တာမ်ား

ေဒသဆိုင္ရာႏွင့္ ခ႐ုိင္အဆင့္ 

ရဲတပ္ဖြဲ႕အစီရင္ခံစာမ်ား၊ ႏိုင္ငံ 

အဆင့္ႏွင့္ ေဒသအဆင့္ ပံုႏွိပ္ 

မီဒီယာ (၁၅) ခုကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး 

ေကာက္ယူသည္။

ေဒသအဆင့္ သတင္းစာ (၁၁၅) 

ေစာင္ႏွင့္ ႏိုင္ငံအဆင့္ သတင္းစာ (၂) 

ေစာင္၊ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ စာေစာင္မ်ား၊ 

အန္ဂ်ီအို အစီရင္ခံစာမ်ား

အခ်က္အလက္တြင္ 
ပါရိွသည့္ စုစုေပါင္း 
ျဖစ္စဥ္အေရအတြက္

၁၇,၇၃၈ (၂ဝဝ၄-၂ဝ၁၅) ၅,၉၇၉ (၂ဝ၁၁-၂ဝ၁၄) ၂၃၇,၈၈၅ (၁၉၉၈-၂ဝ၁၅ မတ္လ)

လစဥ္အခ်က္အလက္ 
ပမာဏ (၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ 
လစဥ္ ေရးသြင္းသည္း 
ပ်မ္းမွ် ျဖစ္စဥ္ 
အေရအတြက္)

တစ္လလွ်င္ ျဖစ္စဥ္ (၉၁) ခု တစ္လလွ်င္ ျဖစ္စဥ္ (၁၆ဝ) ခု တစ္လလွ်င္ ျဖစ္စဥ္ (၂,၃ဝဝ) ခု
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ပွ်မ္းမွ် ႏွစ္စဥ္ဘတ္ဂ်က္ 
ပမာဏ

အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၈,ဝဝဝ (၂ဝ၁၆) ၇

အခ်က္အလက္ေကာက္ယူေရး - 

အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၈,ဝဝဝ 

အခ်က္အလက္ဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ 

စီမံခန္႔ခြဲမႈ - အေမရိကန္ေဒၚလာ 

၅ဝ,ဝဝဝ

အျခားကုန္က်စရိတ္မ်ား - 

အနည္းငယ္သာ

အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၈,၈ဝဝ (၂ဝ၁၃-

၂ဝ၁၅ ပ်မ္းမွ်)

အခ်က္အလက္ေကာက္ယူေရး - 

အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂ဝ,ဝဝဝ 

အျခား (အခ်က္အလက္ 

ဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ) - 

အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈,၈ဝဝ

အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၁၈,၅ဝဝ (၂ဝ၁၂ - 

၂ဝ၁၅ ပ်မ္းမွ်)

အခ်က္အလက္ေကာက္ယူေရး - 

အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃ဝဝ,ဝဝဝ

အခ်က္အလက္ဆန္းစစ္ျခင္း 

(ဟာဘီဘီစင္တာ) - အေမရိကန္ေဒၚလာ 

၁၉၁,ဝဝဝ

အျခား (ကမာၻ႕ဘဏ္ TA ) - 

အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၂၇,၅ဝဝ

ဝန္ထမ္းဦးေရ DSW ဝန္ထမ္း (၅) ဦး International Alert မွ (၆)ဦး + 

တကၠသိုလ္မ်ားမွ (၉)ဦး

ကမာၻ႕ဘဏ္မွ (၃)ဦး + 

ဟာဘီဘီစင္တာမွ (၅) ဦး + JRI 

သုေတသနအဖြဲ႕မွ (၃၄)ဦး ႏွင့္ 

ကြင္းဆင္းလက္ေထာက္ (၂၃) ဦး

ရန္ပံုေငြေထာက္ပံ့သည့္ 
အဖြဲ႕အစည္း

ကမာၻ႕ဘဏ္၊ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း၊ 

က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန (၂ဝ၁၆)

ကမာၻ႕ဘဏ၈္ ကမာၻ႕ဘဏ္၊ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း 

(၂ဝ၁၂-၂ဝ၁၅) ၉

ဝဘ္ဆိုဒ္ www.deepsouthwatch.org

www.deepsouthdata.org

http://bcms-philippines.info အခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္းစနစ္ 

ဆိုင္ရာမ်ားကို http://micro-data.

worldbank.org တြင္ ေလ့လာၾကည့္ 

ရႈႏိုင္သည္။ “national violence 

monitoring” ဆိုသည့္ စကားလံုးကို 

႐ုိက္ထည့္ၿပီး ရွာေဖြပါ။
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ထိေရာက္ေအာင္ျမင္ေသာ VIMS စနစ္တစ္ခုသည္ မိမိတို႔ 
စိတ္ထဲတြင္ ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာရိွေနသည့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ 
ပန္းတိုင္မ်ားကို ဒီဇုိုင္းေရးဆဲြပံုေဖာ္ျခင္းမွ ေပၚေပါက္လာျခင္း 
ျဖစ္သည္။ စီမံခ်က္လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အေနျဖင့္ ရည္မွန္းခ်က္ 
တစ္မ်ဳိးတည္းကိုသာ သီးသန္႔အာ႐ံုစိုက္ျခင္း၊ နယ္ပယ္အကန္႔ 
အသတ္ျဖင့္သာ ေဘာင္ခတ္လုပ္ေဆာင္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ 
ရရိွႏိုင္မည့္ လက္ေတြ႕ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားကိုသာမက 
ေျပာင္းလဲေနသည့္ အခင္းအက်င္းႏွင့္အတူ မိမိတို႔ စီမံခ်က္ 
ႀကီးထြားလာႏိုင္ေစေရးကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားရမည္ 
ျဖစ္သည္။ ယခုအခန္းတြင္ အထက္ပါ ရည္မွန္းခ်က္ ႏွစ္ခုတို႔ 
အနက္မွ တစ္ခုကို ဦးစားေပးလွ်င္ အျခားတစ္ခု အားနည္း 
သြားႏိုင္မည့္ အေနအထားကို ေဆြးေႏြးထားပါသည္။ ထို႔ျပင္ 
VIMS စနစ္က မည္သည့္အရာမ်ားကို လုပ္ႏိုင္ၿပီး မည္သည့္ 
အရာမ်ားကို မလုပ္ေပးႏိုင္ေၾကာင္းကို မိတ္ဖက္အဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ားအား ရွင္းလင္းစြာ သိရိွေစၿပီး ၎တို႔၏ ေမွ်ာ္လင့္ 
ခ်က္မ်ားကို ကိုင္တြယ္တတ္ရန္ အေရးႀကီးပံုကိုလည္း တင္ျပ 
ထားပါသည္။

ရည္႐ြယ္ခ်က္ေသခ်ာစြာ ခ်မွတ္ထားျခင္း၏ အေရးႀကီးပံု - 
မည္သည့္ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈအမ်ဳိးအစားမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ 
ေလ့လာမွာလဲ။ မည္သည့္ရည္ရြယ္ခ်က္ေၾကာင့္ ေလ့လာမွာလဲ။ 
မည္သည့္ ေမွ်ာ္မွန္း ရလဒ္ထြက္ေပၚလာေစရန္ အတြက္ VIMS 
စနစ္ကို အေကာင္ အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္ရတာလဲ။ 
မည္သည့္ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ားကို အေထာက္အကူ 
ျပဳရန္၊ မည္သည့္ မူဝါဒမ်ား အေျပာင္းအလဲျဖစ္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္း 
ထားသလဲ။ အထက္ပါ ေမးခြန္း မ်ား၏အေျဖမ်ားသည္ VIMS 

စနစ္က ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာမည့္ ျဖစ္စဥ္အမ်ဳိးအစားမ်ား၊ 
အသံုးျပဳမည့္ သတင္းရင္းျမစ္မ်ား၊ ကိန္းရွင္မ်ား၊ လုပ္ငန္း 
အေကာင္အထည္ ေဖာ္မည့္ ပံုစံ၊ အခ်က္အလက္ ေလ့လာ 
ဆန္းစစ္မည့္ အစီအစဥ္ႏွင့္ မူဝါဒအေျပာင္းအလဲအေပၚ 
လႊမ္းမိုးႏိုင္မည့္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို အဆံုးအျဖတ္ေပးသြားမည္ 
ျဖစ္သည္။  ခ်မွတ္လိုက္သည့္ VIMS စနစ္၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္ 
မ်ားသည့္ လုပ္ငန္း အစီအစဥ္မ်ားကို ဆက္လက္ပံုေဖာ္သြားမည္ 
ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ေနာက္ျပန္ဆုတ္၍ မရသည့္ (သို႔) 
ေနာင္ျပင္ရန္ ခက္သည့္ အေနအထားမ်ဳိးသို႔လည္း ေရာက္ရိွ 
သြားမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ VIMS စနစ္ ရည္မွန္းခ်က္ 
မ်ားကို ဂ႐ုတစိုက္ ခ်မွတ္သင့္ပါသည္။

တစ္မ်ဳိးတည္းသီးသန္႔အာ႐ံုစိုက္မႈ၏ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား - 
အမ်ား အားျဖင့္ VIMS စနစ္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံတြင္း အေျခအေန 
မ်ားကို ေျပာင္းလဲေစသည့္ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ မူဝါဒဆိုင္ရာ 
အေျပာင္းအလဲမ်ားအေပၚ တုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ရန္ႀကိဳးပမ္းရင္း 
စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံအတြင္းရိွ 
ျပည္နယ္/တိုင္း/ခ႐ိုင္ ေဒသတစ္ခု အတြင္း ပဋိပကၡမ်ား 
႐ုတ္တရက္ ျပင္းထန္စြာ ျဖစ္ပြားလာျခင္း၊ ရာဇဝတ္မႈခင္း 
ျဖစ္ပြားမႈအဆင့္ ျမင့္တက္လာျခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာ 
တူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထိုးလိုက္ျခင္း၊ အစိုးရ၏ ပဋိပကၡ 
ေျဖရွင္းသည့္ နည္းလမ္းေျပာင္းလဲသြားျခင္းစသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ား 
ေၾကာင့္ ပဋိပကၡအေျခအေနကို ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာရန္၊ 
မူဝါဒသစ္ မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္သစ္မ်ား ဒီဇိုင္းေရးဆြဲ 
ရာတြင္ အသံုးျပဳရန္၊ ၎မူဝါဒမ်ား၏ ထိေရာက္မႈကို တိုင္းတာ 
ရန္တို႔အတြက္ ပိုမို ေကာင္းမြန္သည့္ နည္းစနစ္မ်ား လိုအပ္လာ 
ပါသည္။ အထက္ပါ အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ မဟုတ္ခဲ့ သည့္တိုင္ 
မိမိတို႔ VIMS စနစ္မွ တစ္ဆင့္ အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေစလိုသည့္ 
လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ႏွင့္ မူဝါဒမ်ားကို တိတိပပ ဦးတည္ 
လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္သာ အဓိက ျဖစ္ပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ 
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ေဘာင္ကြက္ ၂.၁။ DSW ၊ BCMS ႏွင့္ NVMS စနစ္မ်ား၏ မူလရည္မွန္းခ်က္မ်ား၊ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် 
ေျပာင္းလဲလာပံုႏွင့္ ဒီဇိုင္းဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားဘက္မွ အစျပဳဦးေဆာင္မႈတစ္ခုျဖစ္သည့္ ထိုင္းေတာင္ပိုင္းပဋိပကၡေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး 
(DSW)ကို ၂ဝဝ၄ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္က မေလးမြတ္ဆလင္ ခြဲထြက္ေရးလႈပ္ရွားမႈ ျပင္းထန္လာျခင္းေၾကာင့္ 
ထိုင္းႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္း ပဋိပကၡအေျခအေနမွာ မထင္မွတ္သည့္အဆင့္သို႔ ႐ုတ္တရက္ ျမင့္တက္လာခ်ိန္လည္းျဖစ္သည္။ 
DSW စီမံခ်က္၏ ကနဦး ရည္မွန္းခ်က္မွာ ထိုင္းေတာင္ပိုင္းပဋိပကၡ၏ သဘာဝႏွင့္ ျပင္းထန္မႈတို႔ကို ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံ 
တကာမွ အာ႐ံုစိုက္မႈ ရရိွႏိုင္ေစရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးနည္းလမ္းျဖင့္ အေျဖရွာႏိုင္ေရးကို အားေပးရန္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 
ခြဲထြက္ေရး လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ဆိုင္ေသာ ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္မ်ားကိုသာ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခဲ့သည္။ DSW စနစ္ကို လူသိမ်ား 
လာသည့္ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ေျခလွမ္းမ်ားလည္း ျမင္ေတြ႕လာခဲ့ရသည္။ 
ရလဒ္အေနျဖင့္ ေနာင္ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အခင္းအက်င္းသစ္ အတြက္ လိုအပ္မည့္ခ်ိန္ညိႇမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ရေတာ့မည္ကို 
DSW စီမံခ်က္ ဝန္ထမ္းမ်ား သေဘာေပါက္လာခဲ့သည္။ ပထမေျခလွမ္းအျဖစ္ ျဖစ္လာႏိုင္ေျခရိွသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
သေဘာတူညီခ်က္အတြက္ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ DSW က ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္မ်ားကို က်ယ္ျပန္႔စြာ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းမ်ား 
ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ သို႔မွသာ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈမ်ား ေျပာင္းလဲေနေၾကာင္း (ဥပမာ- ခြဲထြက္ေရး လႈပ္ရွားမႈ 
မ်ားမွသည္ ရာဇဝတ္မႈမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားဆီသို႔ ေျပာင္းလဲသြားျခင္းမ်ဳိး)ကို သိရိွ မွတ္တမ္းတင္ 
ထားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ဒုတိယ ေျခလွမ္းအျဖစ္ ႏုိင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေစရန္ နည္းစနစ္မ်ားကို 
စနစ္တက်ျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ သို႔မွသာ ၎တို႔၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို ႏိုင္ငံျပင္ပမွ ေလ့လာသူမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ား 
အသံုး ျပဳရာတြင္ ပိုမိုလြယ္ကူသြားေစမည္ျဖစ္သည္။

ဘန္ဆာမို႐ို ပဋိပကၡ ေစာင့္ၾကည့္ေရးစနစ္ (BCMS)သည္ ကမာၻ႕ဘဏ္၏ အကူအညီျဖင့္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံတြင္ ၂ဝ၁ဝ 
ခုႏွစ္တြင္ စတင္ခဲ့သည္။ ဘန္ဆာမို႐ို ဘက္စံု သေဘာတူညီခ်က္ (CAB) လက္မွတ္ေရးထိုးေရးကို ဦးတည္မည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ေဆြးေႏြးပြဲ မ်ားအတြက္ ေမွ်ာ္မွန္းကာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ BCMS သည္ CAB သေဘာတူညီခ်က္ပါ အခ်က္မ်ားအား 
အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ျခင္း ရိွမရိွ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရန္၊ အစိုးရႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား အကူအညီေပးေရး 
အစီအစဥ္မ်ားအတြက္  အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္တို႔အတြက္ ရည္ရြယ္ခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ BCMS ကို 
ႏိုင္ငံတကာ အန္ဂ်ီအို အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ ျဖစ္သည့္ International Alert က အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သည္။ ရိွရင္းစြဲ 
လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္  လူမ်ဳိးစုေခါင္းေဆာင္ မ်ားႏွင့္ ေဒသခံမ်ားအၾကား ႏိုင္ငံေရးလုပ္ပိုင္ခြင့္၊ စီးပြားေရး အရင္း 
အျမစ္မ်ားအေပၚ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ေဒသတြင္းအၾကမ္းဖက္မႈပံုစံမ်ား မည္သို႔ ဆက္စပ္ျဖစ္ေပၚ 

ဦးတည္လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ အစိုးရ အဖြဲ႕ အစည္းမ်ား၊ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားက 
ႏိုင္ငံေရး ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ား (ဥပမာ- အပစ္ရပ္ ေစာင့္ၾကည့္ 
ေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ ရာဇဝတ္မႈ ကာကြယ္ တားဆီးေရးအတြက္ 
အစိုးရ၏ မူဝါဒအေျပာင္းအလဲ စသည္တို႔) အတြက္ အကူအညီ 
ေတာင္းခံလာပါက အဆင္သင့္ လက္ခံ ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 
အကယ္၍ မိမိတို႕ VIMS စနစ္သည္ အစိုးရ အဖြဲ႕အစည္း 
အတြက္ အဓိကဦးစားေပးမည္ဆိုပါက အစိုးရ၏ သတင္း 
အခ်က္အလက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္မ်ား၊ ေစာင့္ၾကည့္ ထိန္းေက်ာင္း 
ျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္သံုးသပ္ျခင္းစနစ္ (M&E)မ်ား၊ လုပ္ငန္း 
အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ ပံုစံမ်ားႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြ 
ျဖစ္ေအာင္ ဒီဇိုင္း ေရးဆြဲသင့္ပါသည္။ သို႔မွသာ မိမိတို႔၏ VIMS 
စနစ္၏ အစိုးရ၏ အသံုးဝင္မႈကို ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ျမင္ေတြ႕ 
ရမည္ ျဖစ္ၿပီး မူဝါဒေရးရာ အေျပာင္းအလဲအတြက္ ပံ့ပိုးေပး 
ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္လုပ္ႏိုင္ရန္လည္း လိုအပ္သည္ - 
သို႔ေသာ္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ေဘာင္က်ဥ္းေျမာင္းစြာ 
ခ်မွတ္ထားျခင္းေၾကာင့္ အေျခအေနႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈ 
ရိွျခင္း၊ အေၾကာင္းအရာမ်ဳိးစံုကို လႊမ္းၿခံဳႏိုင္ျခင္းမ်ား အားနည္း 
သြားမည္ ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္စလံုးသည္ 
အေရးႀကီးပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ပဋိပကၡႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ 
ျဖစ္ပြားမႈပံုစံမ်ား ေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚ ေနျခင္း၊ ႏိုင္ငံေရးဦးစားေပး 
မႈမ်ား အၿမဲေျပာင္းလဲေနျခင္း၊ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ား အဆံုးသတ္
သြားႏိုင္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍  VIMS စနစ္က 
မူဝါဒႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္အခ်ဳိ႕ကိုသာ သီးသန္႔အာ႐ံုစိုက္မည္ 
ဆိုပါက အနာဂတ္ကာလတြင္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အျခားေသာ 
ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ျပင္ဆင္မည္ဆိုပါက 
အလြန္ ခက္ခဲသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေဘာင္ကြက္ ၂.၁။ တြင္ 
NVMS၊ DSW ႏွင့္ BCMS စနစ္တို႔ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် မည္သို႔ 
ေျပာင္းလဲလာသည္၊ အသစ္ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား 
ႏွင့္ ဦးစားေပးႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္ ၎တို႔၏ 
ဒီဇိုင္းမ်ား မည္သုိ႔ ျပင္ဆင္ ခဲ့ၾကသည္ကို တင္ျပထားပါသည္။
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လာသည္ကို သိရိွႏိုင္ရန္အတြက္ International Alert က BCMS ၏ ဒီဇိုင္းကို ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ခဲ့သည္။ အလွဴရွင္မ်ား၏ 
ေမတၱာရပ္ခံခ်က္အရ မင္ဒါနာအုိကၽြန္းအေရွ႕ပိုင္းရိွ ျဖစ္စဥ္မ်ားကိုလည္း တိုးခ်ဲ႕ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခဲ့သည္။ အဆုိပါေဒသတြင္ 
ကြန္ျမဴနစ္ လက္နက္ကိုင္ အုပ္စုတစ္စု ျဖစ္သည့္ ျပည္သူ႕တပ္မေတာ္သစ္ (NPA) လႈပ္ရွားေနၿပီး အျခားေဒသမ်ားႏွင့္ ကြဲျပားသည့္ 
ပဋိပကၡ ပံုစံမ်ားလည္း ျဖစ္ေပၚေနသည္။

အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသားအဆင့္ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးနစ္ (NVMS)သည္ ၎၏ ေရွ႕ပိုင္းက လုပ္ေဆာင္ 
ခဲ့သည့္ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးစနစ္မ်ားထံမွ ရရိွလာသည့္ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားမွ အေျခခံၿပီး ေပါက္ဖြားလာျခင္း 
ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ NVMS စီမံခ်က္ကို ကမာၻ႕ဘဏ္၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ စနစ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ျပည္တြင္း ပဋိပကၡ မ်ားကို အာ႐ံုစိုက္ 
ေလ့လာခဲ့သည္။ ဥပမာ - အာေခ်းျပည္နယ္ ပဋိပကၡေစာင့္ၾကည့္ေရးႏွင့္ ေနာက္ဆံုးအေျခအေနမ်ား (ACMU) စီမံခ်က္ကို အာေခ်း 
ၿငိမ္းခ်မ္းသေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထိုးသည့္ ၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္တြင္ စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ရရိွလာသည့္ အခ်က္အလက္ 
မ်ားကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရးႏွင့္ ပဋိပကၡအလြန္ အကူအညီေပးေရး အစီအစဥ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ 
အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ခဲ့သည္။ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္မွ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ထိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈမ်ား 
ေလ့လာခ်က္ (ViCIS) စီမံခ်က္သည္ အလားတူ နည္းလမ္းကို အသံုးျပဳထားၿပီး လူမ်ဳိးေရးဘာသာေရး ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ပြားခဲသည့္ 
ခ႐ိုင္မ်ားအၾကား ပဋိပကၡမ်ားမည့္သို႔ ေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚလာသည္ကို ႏိႈင္းယွဥ္ ေလ့လာရာတြင္ အသံုးျပဳခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္တြင္ 
အင္ဒိုနီးရွား လူမႈဝန္ထမ္း ေပါင္းစပ္ညိႇႏႈိင္းေရး ဝန္ႀကီးဌာနက လူမႈေရး ပဋိပကၡမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာႏိုင္ၿပီး လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရး 
အစီအစဥ္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္မည့္ နည္းစနစ္တစ္ခုကို ViCIS နည္းလမ္းကို လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္ျပဳျပင္၍ ေဖာ္ထုတ္ 
ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ကမာၻ႕ဘဏ္ကို အကူအညီေတာင္းခံခဲ့သည္။ ရရိွလာသည့္ နည္းစနစ္သစ္ျဖစ္သည့္ NVMS ၏ ႀကီးၾကပ္ 
ပိုင္ဆိုင္သူအျဖစ္ အင္ဒိုနီးရွားအစိုးရသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ၿပီး ကမာၻ႕ဘဏ္က လက္ေတြ႕ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးကိုသာ 
ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ NVMS ကို အစိုးရဌာနဆိုင္ရာ အေခၚအေဝၚမ်ား၊ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈဆိုင္ရာ အမ်ဳိးအစားခြဲသည့္ စနစ္မ်ားႏွင့္ 
လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေစရန္ လုပ္ငန္းသံုး အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ အခ်ဳိ႕ကို ညိႇႏိႈင္းျပင္ဆင္ခဲ့ရသည္။ NVMS သည္ လူမႈပဋိပကၡမ်ားကို 
တစ္ႏိုင္ငံလံုးအဆင့္ ေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္ခဲ့ၿပီး အမ်ဳိးသားအဆင့္ မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ ထိေရာက္စြာ အသံုးျပဳႏုိင္ခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၂ 
ခုႏွစ္မွ စတင္၍ NVMS စနစ္သည္ အခ်က္အလက္မ်ားကို အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံအတြင္းရိွ ခ႐ိုင္ (၃၄) ခုထိ တိုးခ်ဲ႕ေကာက္ယူႏိုင္ခဲ့သည္။

တစ္မ်ဳိးတည္းသီးသန္႔အာ႐ံုစိုက္မႈႏွင့္ လိုအပ္သလိုေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္လုပ္ႏိုင္မႈ ႏွစ္ခုအၾကား ဦးစားေပး ေရြးခ်ယ္မႈ အက်ပ္အတည္းကို 
ေက်ာ္လႊားႏိုင္ရန္ အခ်က္အလက္ေကာက္ယူသည့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား (data collection objectives)ႏွင့္ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈဆိုင္ရာ 
ပန္းတိုင္မ်ား (analytical goals) ကို ခြဲျခားသတ္မွတ္ရမည္ျဖစ္သည္။

• အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈေစာင့္ၾကည့္ေရးစနစ္မ်ားသည္ 
အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ စိတ္ခ်ယံုၾကည္ႏိုင္မႈ 
အရည္အေသြးကို မထိခိုက္ေစဘဲ ရရိွသည့္ ဘတ္ဂ်က္ 
ကန္႔သတ္ခ်က္ေဘာင္အတြင္းမွေန၍ အၾကမ္းဖက္ 
ျဖစ္ပြားမႈျဖစ္စဥ္မ်ားကို တတ္ႏိုင္သမွ် က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ 
ပါဝင္ေအာင္ ေကာက္ယူမွတ္တမ္းတင္သင့္သည္။ 
လက္ေတြ႕တြင္မူ  ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္ေစသည့္  
မည္သည့္ျဖစ္စဥ္မဆို (အခန္း ၃။ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈ၏ 
နယ္ပယ္အက်ယ္အဝန္းကို သတ္မွတ္ျခင္း တြင္ၾကည့္ပါ။) 
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရန္ ယခုစာအုပ္က အၾကံျပဳပါသည္။ 
အခ်က္အလက္မ်ား ဖမ္းယူ သိမ္းဆည္းႏိုင္ရန္ ပိုက္ကြန္ ႀကီးႀကီး 
တည္ေဆာက္ထားျခင္းသည္  လိုအပ္သလို ေလ့လာ 
ဆန္းစစ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ ႏိုင္ျခင္းႏွင့္ မူဝါဒေရးရာအသံုးျပဳမႈမ်ား 
အတြက္ မ်ားစြာ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။

• အျခားတစ္ဖက္တြင္မူ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈဆိုင္ရာႏွင့္ မူဝါဒဆိုင္ရာ 
ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ားကို တတ္ႏိုင္သမွ် တိက်ေသခ်ာမႈ 
မ်ားမ်ားႏွင့္ ေလ့လာမႈနယ္ပယ္အက်ယ္အဝန္းကိုလည္း 

သတ္သတ္မွတ္မွတ္ ခ်မွတ္ထားသင့္ပါသည္။ စီမံခ်က္ 
အဖြဲ႕အေနျဖင့္  မူဝါဒ၊ အစီအစဥ္ဒီဇိုင္း အေျပာင္းအလဲတို႔ 
အတြက္ မိမိတို႔၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို လက္ေတြ႕ အသံုးခ်ႏိုင္ 
မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကိုလည္း  သိရိွေနရမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္  
ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ နည္းလမ္းမ်ားကိုလည္း လိုက္ေလ်ာညီေထြ 
ျဖစ္ေအာင္ လိုအပ္သလို ခ်ိန္ညိႇမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ 
ဤအခ်က္သည္ အထူးသျဖင့္ စီမံခ်က္ စတင္သည့္ ကနဦး 
အဆင့္မ်ားအတြက္ အေရးႀကီးပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ  စီမံ 
ခ်က္၏ အသံုးဝင္မႈကို သက္ဆိုင္သူမ်ားသိရိွေအာင္ လုပ္ေဆာင္ 
ေရးကလည္း ဖိအားတစ္ခုအျဖစ္ ရိွေနျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 
သို႔ႏွင့္တိုင္ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈဆိုင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ 
မ်ားကို မေျပာင္းမလဲ အေသဆုပ္ကိုင္ထားရမည္ဟုလည္း 
မဆိုလိုပါ။ မိမိတို႔၏ အခ်က္အလက္မ်ား၏ အေၾကာင္းအရာ 
မ်ဳိးစံုကို လႊမ္းၿခံဳႏိုင္ျခင္းက ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္အား 
အေလ်ာ့အတင္းျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ မိမိတို႔ စီမံခ်က္ 
ႀကီးထြားေျပာင္းလဲလာသည္ႏွင့္အညီ အသစ္အသစ္ေသာ 
ဦးစားေပး လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားဆီသို႔ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား 
ေျပာင္းလဲလာမည္ျဖစ္သည္။
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အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးစနစ္၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို သတ္မွတ္ရာတြင္ စီမံခ်က္လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ 
မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊  အစီရင္ခံစာမ်ားကို ဖတ္ရႈေလ့လာၾကမည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ကိုင္တြယ္ႏိုင္ေရးကိုလည္း 
အေလးထားရမည္ျဖစ္ပါသည္။ မိမိတို႔၏ အခ်က္အလက္စနစ္က ဘာေတြကို လုပ္ႏုိင္ၿပီး၊ ဘာေတြကို မလုပ္ႏိုင္ေၾကာင္းကို သိရိွေအာင္ 
ေသခ်ာစြာ ရွင္းျပရမည္ျဖစ္ပါသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ ၎တို႕ နားလည္မႈလြဲမွားႏိုင္သည့္ အဓိက အခ်က္ႏွစ္ခ်က္မွာ 
ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္-

• အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး 
စနစ္မ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈျဖစ္စဥ္မ်ား ျဖစ္ရသည့္ 
အေျခခံအေၾကာင္းရင္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္သည္။ VIMS 
စနစ္မ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈ ျဖစ္ရသည့္ 
လတ္တေလာ အေၾကာင္းအရင္း (အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈကို 
က်ဴးလြန္သူအား အင္အားသံုး အၾကမ္းဖက္ေျဖရွင္းရန္ 
ေစ့ေဆာ္သည့္ အေၾကာင္းတရား) ကိုသာ မွတ္တမ္းတင္ 
ထားႏိုင္ပါသည္။ အေျခခံအေၾကာင္းအရင္း (အၾကမ္းဖက္ 
ျဖစ္ပြားမႈကို ျဖစ္ေစသည့္ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ အင္စတီ 
က်ဴးရွင္းဆိုင္ရာ အေၾကာင္း အရင္းမ်ား)ကိုမူ မွတ္တမ္းတင္ 
ထားျခင္းမရိွပါ။ ႏိုင္ငံလံုးအဆင့္အထိ အခ်ဳပ္အေနျဖင့္ 
စုေပါင္းေလ့လာ ဆန္းစစ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္မည္ဆိုပါက မည္သည့္ 
ကိစၥရပ္မ်ား (ဥပမာ- ႏိုင္ငံေရးအားၿပိဳင္မႈ၊ သဘာဝ သယံ 
ဇာတအေပၚ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ား)က အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈကို 
ဦးတည္ေစေၾကာင္း စိတ္ခ်ရသည့္ရလဒ္မ်ား အေျဖထုတ္ 
ႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။ စီးပြားေရး စာရင္းအင္း ပညာရပ္ကို 
အသံုးျပဳ၍ အၾကမ္းဖက္ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ပြားမႈႏွင့္ အျခားေသာ 
လူမႈစီးပြားေရးဆုိင္ရာ အေျခ အေနမ်ား (ဥပမာ- ဆင္းရဲ 
ႏြမ္းပါးမႈ၊ မညီမွ်မႈ၊ လူမ်ဳိးေရး ကြဲျပားစံုလင္မႈ)၏ ဆက္စပ္မႈကို 
ေလ့လာေဖာ္ထုတ္ မည္ဆိုပါက အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈ 
ျဖစ္ရသည့္ အေျခခံအေၾကာင္းတရားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 
ေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားကို ေဒသအခ်ဳိ႕အတြက္ ရရိွႏိုင္သည္။ 
စီမံခ်က္အဖြဲ႕အေနျဖင့္ အဆုိပါ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ 
မ်ဳိးသည္ အျခားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ပူးတြဲ၍ 
ေဖာ္ထုတ္မွသာ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုႏိုင္သည့္ တန္ဖိုးမ်ား 
ရရိွႏိုင္ေၾကာင္း၊ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈျဖစ္စဥ္ အခ်က္အလက္ 
ခ်ည္းသက္သက္ျဖင့္ ေမးခြန္းအားလံုးကို ေျဖဆိုႏိုင္မည္ 
မဟုတ္ေၾကာင္းကို မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ သိရိွထားရမည္ျဖစ္သလို 
မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကိုလည္း ရွင္းလင္းေျပာဆိုထား 
ရမည္ျဖစ္သည္။ 

• အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးစနစ္မ်ားသည္ 
ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈျဖစ္စဥ္မ်ားကို ႀကိဳတင္ 
ခန္႔မွန္းႏိုင္သည္။ ယေန႔ေခတ္တြင္ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈ 
ျဖစ္စဥ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေျခရိွမႈကို ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းႏိုင္သည့္ 
နည္းနစ္မ်ားကို ေလ့လာေဖာ္ထုတ္ရန္ စိတ္ဝင္စားမႈမ်ား 
တိုးတက္မ်ားျပားလာသည္။ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈျဖစ္စဥ္မ်ား
ကို ႀကိဳတင္ကာကြယ္ႏိုင္မည့္ တုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေရး 
အစီအမံမ်ား အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ 
ျပည္သူလူထုအေပၚ က်ေရာက္လာမည့္ ေနာက္ဆက္တြဲ 
ဆိုးက်ဳိးမ်ားကို ေလ်ာ့ပါးသက္သာေစရန္ ရည္ရြယ္ၾကျခင္း 
ျဖစ္သည္။၁ဝ VIMS စနစ္မ်ား သည္ အဆိုပါ တာဝန္ကို 
လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္လိမ့္မည္ဟု မၾကာခဏ ဆိုသလို 
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ထားတတ္ၾကသည္။ အေၾကာင္းမွာ ျဖစ္ခဲ့ 
ၿပီးသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းျဖင့္ 
အနာဂတ္တြင္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္း 
ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ယူဆၾကျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ 
အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈမ်ားအေပၚ အေျခခံၿပီး ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္း 
ႏိုင္သည့္ အတိုင္းအတာမွာ အကန္႔အသတ္ရိွပါသည္။ 
တစ္ႏိုင္ငံလံုးအဆင့္ စာရင္းအင္းဆိုင္ရာ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ 
နည္းလမ္းမ်ားက ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး အေျခအေန 
အမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ား၊ လူမႈေရးမတည္ၿငိမ္မႈဆိုင္ရာ 
အခ်က္အလက္၏ ဆက္စပ္မႈကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ 
အသံုးဝင္ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ အလားတူ ျဖစ္စဥ္မ်ား ျဖစ္ေပၚ 
လာႏိုင္စြမ္းကို ခန္႔မွန္းၾကသည္။ သို႔ေသာ္ အဆိုပါ ခန္႔မွန္း 
တြက္ခ်က္မႈမ်ားသည္လည္း အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈ ျဖစ္စဥ္မ်ား 
မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ မည္သုိ႔မည္ပံု ျဖစ္ေပၚလာမည္ကို 
အတိအက် အေျဖမထုတ္ႏိုင္ေခ်။ ႏိုင္ငံတြင္းအဆင့္ ျဖစ္ေပၚ 
လာႏိုင္သည့္ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို ႀကိဳတင္ 
ခန္႔မွန္း ရန္မွာမူ ပို၍ပင္ ခက္ခဲပါသည္။ ေဒသအဆင့္ 
အၾကမ္းဖက္ ျဖစ္ပြားမႈ အခ်က္အလက္ကို အေျခခံၿပီး 
ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းမႈမ်ားမွာ အားတက္ဖြယ္ တိုးတက္မႈမ်ား 
ရိွလာေသာ္လည္း အကန္႔အသတ္မ်ားစြာ ရိွေနဆဲ 
ျဖစ္သည္။၁၁ ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းမႈပံုစံမ်ား ပို၍တိက် မွန္ကန္ 
လာႏုိင္ရန္အတြက္ သုေတသနႏွင့္ နည္းပညာဖြံ႔ၿဖိဳး 
တိုးတက္မ်ား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေနသည္။ 
သို႔ႏွင့္တိုင္ အၾကမ္းဖက္ ျဖစ္ပြားမႈျဖစ္စဥ္မ်ားေစာင့္ၾကည့္ေလ့
လာေရး စနစ္မ်ားသည္ အနာဂတ္ကို ႀကိဳတင္သိျမင္ႏိုင္သည့္ 
“ေမွာ္ဖန္လံုး” ကဲ့သုိ႔ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။
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VIMS စနစ္ ဒီဇိုင္းအတြက္ ေနာက္ထပ္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အဆင့္ 
တစ္ဆင့္မွာ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားအတြက္ နယ္ပယ္ 
အက်ယ္အဝန္းကို သတ္မွတ္ေရးျဖစ္သည္။ အဓိက စဥ္းစားရမည့္ 
ေမးခြန္းႏွစ္ခုမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္-
• မည္သည့္အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈျဖစ္စဥ္ အမ်ဳိးအစားမ်ားကို 

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမလဲ။ မည္သည့္ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈ 
ျဖစ္စဥ္မ်ားကို ခ်န္လွပ္ခဲ့မလဲ။

• အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈမဟုတ္သည့္ အျခားျဖစ္စဥ္မ်ားကိုေရာ 
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမလား။

VIMS စနစ္သည္ မည္သည့္ျဖစ္စဥ္မ်ားကို ထည့္သြင္းမည္၊ 
မည္သည့္ျဖစ္စဥ္မ်ားကို ခ်န္လွပ္ခဲ့မည္ ဆိုသည့္ စံသတ္မွတ္ 
ခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္းစြာ သတ္မွတ္ထားရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔မွသာ 
အခ်က္အလက္ေရးသြင္းမည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ မည္သည့္ 
ျဖစ္စဥ္မ်ားကို ထည့္သြင္းရမည္ကို မွန္ကန္စြာ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး 
ေရွ႕ေနာက္ညီညြတ္စြာ တသမတ္တည္း တစ္ေျပးညီ ေရးသြင္း 
ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ စနစ္က ႀကီးထြားလာသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ 
အခ်က္အလက္ ပမာဏကလည္း မ်ားျပားလာမည္ ျဖစ္သည္။ 
ထို႔ေၾကာင့္ နားလည္မႈ မလဲြမွားႏိုင္သည့္ လုပ္ငန္းခြင္သံုး အဓိပၸါယ္ 
ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား သတ္မွတ္ေပးေရးသည္ အေရးႀကီးလာသည္။ 
မည္သည့္ျဖစ္စဥ္မ်ားကို ထည့္သြင္းမည္ဆိုသည့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္ 
သည္ မိမိတို႔စနစ္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္အေပၚ မူတည္သည္။ ထို႔အျပင္ 
ရန္ပံုေငြရရိွမႈ ပမာဏႏွင့္ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ 
စီမံခ်က္အဖြဲ႕၏ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္တို႔ အေပၚတြင္လည္း 
မူတည္ပါသည္။

အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈျဖစ္စဥ္မ်ားေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးစနစ္သည္ 
႐ုပ္ပိုင္ဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကိုသာ အာ႐ံုစိုက္သင့္သလား။ 
သို႔မဟုတ္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္တစ္ခုကို က်င့္သံုး 
ရမလား။ ကမာၻ႕က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ႀကီး (WHO)က အၾကမ္းဖက္မႈကို 
အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ရာတြင္ “႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အင္အား(သို႔) 
လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို ရည္ရြယ္ခ်က္ရိွရိွ အသံုးျပဳ၍ အျခား 
လူတစ္ဦး၊ အုပ္စုတစ္ခု၊ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုအေပၚ ၿခိမ္းေျခာက္ 
ျခင္း (သို႔မဟုတ္) အမွန္တကယ္ ကိုယ္ထိ လက္ေရာက္ ျပဳလုပ္ျခင္း၊ 
ထို႔သို႔ ျပဳမူျခင္းေၾကာင့္ ဒဏ္ရာရရွိျခင္း၊ ေသဆံုးျခင္း၊ စိတ္ဒဏ္ရာ 
ရရွိျခင္း၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမမွန္ကန္ျခင္းႏွင့္ အေျခခံ လိုအပ္ခ်က္မ်ား မျပည့္ 
စံုျခင္းတို႔ အမွန္တကယ္ျဖစ္ေပၚေစျခင္း (သို႔မဟုတ္) ျဖစ္ေပၚေစရန္ 
အခြင့္အလမ္းျမင့္မားစြာရိွျခင္း” ဟုဆိုပါသည္။ (Krug ႏွင့္ အေပါင္း 
အပါမ်ား၏ စာတမ္း- ၂ဝဝ၂)။ အထက္ပါ က်ယ္ျပန္႔သည့္ အဓိပၸါယ္ 
ဖြင့္ဆိုခ်က္က အၾကမ္းဖက္ ျဖစ္ပြားမႈသည္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အင္အား 
အသံုးျပဳျခင္းအျပင္ အျခားေသာ နည္းလမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳ၍လည္း 

လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳထားသည္။ အကယ္၍ 
VIMS စနစ္က ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကိုသာ အာ႐ံုစိုက္ 
ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာမည္လွ်င္ ရႈပ္ေထြးၿပီး ဘက္ေပါင္းစံုႏွင့္ 
ဆက္စပ္ေနသည့္ သေဘာသဘာဝရိွေသာ လူမႈေရးရာ ျပႆနာ 
မ်ားကို လြဲမွားစြာ တင္ျပျခင္းေၾကာင့္  (သို႔မဟုတ္) ၎လူမႈေရးရာ 
ျပႆနာတို႔၏ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေလွ်ာ့တြက္မိျခင္း 
ေၾကာင့္ ျပစ္တင္ ေဝဖန္ၾကမည္ျဖစ္သည္။  ဥပမာ- က်ား/မအေျချပဳ 
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ကာကြယ္တားဆီးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ 
လုပ္ေဆာင္သူ အမ်ားစုက က်ား/မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈကို 
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာက္ယွက္မႈႏွင့္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ မဟုတ္ေသာ 
အျခား အျခားပံုစံမ်ားကိုလည္း ၿခံဳငံုပါဝင္ေၾကာင္း 
သတ္မွတ္ထားသည္။

အထက္ပါ စိုးရိမ္ခ်က္မ်ားမွာ ရိွသင့္ရိွထိုက္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ 
စီမံခ်က္အဖြဲ႕အေနျဖင့္ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈကို လုပ္ငန္းခြင္တြင္ 
အသံုးျပဳရန္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုရာတြင္ အလြန္အမင္း က်ယ္ျပန္႔စြာ 
မဖြင့္ဆိုရန္ သတိျပဳသင့္သည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားစြာ 
ရိွေနပါသည္။
• အေရအတြက္ဆိုင္ရာ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ 

စိတ္ခ်ယံုၾကည္ရေသာ ညႊန္းကိန္းမ်ားႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ား 
သည္ တစ္ေျပးညီတသမတ္တည္းရိွရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 
႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈ - လူကို ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိခိုက္မႈ 
(ေသဆံုးမႈ၊ ဒဏ္ရာရရိွမႈ)ကိုျဖစ္ေစသည့္ (ျဖစ္ေစရန္ အလား 
အလာရိွသည့္) အၾကမ္းဖက္မႈ (သို႔မဟုတ္) ပစၥည္းဥစၥာ 
ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား ပ်က္စီးေစျခင္း (ဥပမာ - ေနအိမ္၊ ေက်ာင္း၊ အစိုးရ 
အေဆာက္အဦမ်ား ဖ်က္ဆီးျခင္း) စသည္တို႔မွာ ႏိႈင္းယွဥ္ျခင္း 
အားျဖင့္ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈျဖစ္စဥ္အျဖစ္ထည့္သြင္းရန္ 
စဥ္းစားသင့္သည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ 
အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈျဖစ္စဥ္မ်ားကို က်ယ္ျပန္႔စြာအဓိပၸါယ္ 
ဖြင့္ဆိုၿပီး ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ မဟုတ္သည့္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ 
မ်ားျဖစ္သည့္ စိတ္ဒဏ္ရာရရွိျခင္း၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမမွန္ကန္ျခင္း 
(အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ ကမာၻ႕ က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ႀကီး၏ 
အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္တြင္ပါဝင္သကဲ့သုိ႔) စသည္ တို႔ကိုပါ 
ထည့္သြင္း စဥ္းစားမည္ဆိုလွ်င္ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈျဖစ္စဥ္ 
ဟုတ္မဟုတ္ သတ္မွတ္သည့္ နယ္နိမိတ္မ်ဥ္းမွာ မႈန္ဝါးသြားမည္ 
ျဖစ္သည္။ ရလဒ္အေနျဖင့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ 
ရာတြင္ ေရွ႕ေနာက္မညီညြတ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ပါသည္။ 
႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ မဟုတ္သည့္ အၾကမ္းဖက္မႈပံုစံမ်ား (သို႔မဟုတ္) 
အလဲြသံုးစားျပဳလုပ္မႈမ်ားသည္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ မီဒီယာတို႔ 
ကဲ့သို႔ေသာ သတင္းရင္းျမစ္မ်ားက သတင္းတင္ျပရာတြင္ 
တစ္ေျပးညီ တသမတ္တည္းမျဖစ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 
ထို႔ေၾကာင့္ အခ်က္အလက္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ကြာဟခ်က္မ်ား 
ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ျခင္းမ်ား၊ ကြဲလြဲျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည္။
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• အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈ၏ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ကို အလြန္အမင္း 
က်ယ္ျပန္႔စြာ ဖြင့္ဆိုထားျခင္းသည္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး 
စနစ္၏ လုပ္ကိုင္ႏိုင္စြမ္းအေပၚ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုး ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ 
အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈကို မည္သို႔ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုသည္ 
ဆိုေသာအခ်က္မွာ စနစ္က လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အခ်က္အလက္ 
ပမာဏအေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရိွေစသည္။ ထိုေၾကာင့္ 
ခန္႔ထားရမည့္ ဝန္ထမ္းအေရအတြက္ႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ပမာဏတို႔ 
အေပၚကိုလည္း အက်ဳိးသက္ေရာက္ေစသည္။ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ 
မဟုတ္သည့္ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈျဖစ္စဥ္မ်ားကို ထည့္သြင္းျခင္း 
သည္ အခ်က္အလက္ ေကာက္ယူမည္ဆိုပါက အေရအတြက္ 
အားျဖင့္ သိသိသာသာမ်ားျပားလာမည္ျဖစ္သည္။ ထိုအခ်က္ 
သည္ ေလ့လာ ဆန္းစစ္မႈ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ စြမ္းရည္ကိုလည္း 
အကန္႔အသတ္မ်ားျဖစ္ေပၚလာမည္ ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ 
၎ျဖစ္စဥ္မ်ား၏ ေနာက္ဆက္တြဲ အခ်က္ အလက္မ်ားကိုလည္း 
ျပည့္စံုေအာင္ ေရးသားျဖည့္သြင္းရန္ လိုအပ္လာျခင္းေၾကာင့္ 
ျဖစ္သည္။

႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားကိုသာ ေစာင့္ၾကည့္ 
ေလ့လာရန္ အႀကံျပဳလိုပါသည္။ သို႔ေသာ္ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈ၏ 
အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ကို အလြန္က်ဥ္းေျမာင္းစြာ မသတ္မွတ္သင့္ပါ။ 
သတင္းရင္းျမစ္၏ ခိုင္မာမႈအေပၚ သံယသရိွျခင္းႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ 
အကန္႔အသတ္ရိွေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ စီမံခ်က္အဖြဲ႕အေနျဖင့္ လူေသ 
ဆံုးမႈကဲ့သို႔ေသာ တိက်ခိုင္မာမႈရိွသည့္ အၾကမ္းဖက္ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို 
သာ မွတ္တမ္းေရးသြင္းရန္ ေဘာင္ခတ္လိုက္သကဲ့သို႔ျဖစ္သြားႏိုင္ 
သည္။ ထိုသို႔ လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည့္  VIMS စနစ္က တစ္ႏိုင္ငံလံုး 
အဆင့္ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈအတြက္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးကို 
အာ႐ံုစိုက္ လုပ္ေဆာင္သည့္ စနစ္ဆိုလွ်င္ မွန္ကန္ေသာ ဆံုးျဖတ္ 
ခ်က္ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈ၏ အဓိပၸါယ္ 
ဖြင့္ဆိုခ်က္ကို အလြန္အမင္း က်ဥ္းေျမာင္းစြာ သတ္မွတ္ျခင္းသည္ 
စနစ္၏ပဋိပကၡအေျပာင္းအလဲအေပၚ အေသးစိတ္ ေလ့လာဆန္းစစ္ 
ႏိုင္စြမ္းကို ခ်ဳိ႕ယြင္း အားနည္းသြားေစႏိုင္ပါသည္။ (အပိုဒ္ခြဲ “၃.၃။ 
အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈအမ်ဳိးအစားအားလံုး ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ 
သင့္သလား” တြင္ ၾကည့္ပါ။)

အၾကမ္းမဖက္သည့္ ပဋိပကၡ၏ လကၡဏာရပ္မ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ 
ေလ့လာျခင္းအားျဖင့္ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈကို ပိုမို နားလည္ေစရန္ 
အေထာက္အကူျပဳပါသည္။ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈမ်ားသည္ 
အမ်ားအားျဖင့္ တင္းမာမႈမ်ား၊ သေဘာထား ကြဲလြဲမႈမ်ား၊ မေက်နပ္ 
ခ်က္မ်ားမွ အေၾကာင္းျပဳကာ စတင္ေပၚေပါက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။ 
ထိုတင္းမာမႈမ်ား၊ သေဘာထား ကြဲလြဲမႈမ်ား၊ မေက်နပ္ခ်က္မ်ား၏ 
ကနဦးအစတြင္ စကားအျငင္း အခုန္ျဖစ္ျခင္း၊ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ 
ေဒသအာဏာပိုင္မ်ားထံ ကန္႔ကြက္ျခင္း စသည့္ အၾကမ္းမဖက္ 
နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ပဋိပကၡ၏ လကၡဏာမ်ားေဖာ္ထုတ္ျပသေလ့ 
ရိွသည္။ အဆိုပါ အၾကမ္းမဖက္ ပဋိပကၡမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ 

ျခင္းအားျဖင့္ အျငင္းပြားမႈမ်ားမွ တစ္ဆင့္ မည္သုိ႔မည္ပံု၊ မည္သို႔ေသာ 
အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈအသြင္ေဆာင္ကာ 
ျပင္းထန္လာပံုကို ပိုမိုနားလည္လာႏိုင္ပါသည္။ ပဋိပကၡမ်ား 
ျပင္းထန္လာႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို မွန္းဆႏိုင္ရန္ႏွင့္ 
အၾကမ္းဖက္ ျဖစ္ပြားမႈအသြင္ေဆာင္လာျခင္းကို ကာကြယ္ တားဆီး 
ႏိုင္ရန္ နည္းလမ္းမ်ား ေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ အသံုးဝင္ႏိုင္ပါသည္။

အခ်ဳိ႕ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးစနစ္မ်ားသည္ 
လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားကိုေျဖရွင္းေရး၊ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡ 
မ်ားအေၾကာင္း ပိုမိုနားလည္ေစေရးတို႔ကို အေထာက္အကူျပဳရန္ 
စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ား 
သည္ ျဖစ္စဥ္အေၾကာင္းအရာမ်ဳိးစံုမွတစ္ဆင့္ ေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚ 
လာျခင္းျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕မွာ အၾကမ္းမဖက္လႈပ္ရွားမႈ ျဖစ္စဥ္မ်ား 
ျဖစ္ၾကသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ လြတ္လပ္ေရး (သို႔မဟုတ္) ဌာန 
တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးကို ပိုမို အသိအမွတ္ျပဳေရးအတြက္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲမ်ား၊ အစိုးရက တားျမစ္ထားသည့္ 
အလံမ်ား၊ သေကၤတမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ခ်ိတ္ဆြဲျခင္း စသည့္ျဖစ္စဥ္ 
မ်ားျဖစ္သည္။ အၾကမ္းမဖက္သည့္ ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္မ်ားကို ေကာက္ယူ 
စုေဆာင္းျခင္းအားျဖင့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡကို ေလ့လာရာတြင္ 
အေထာက္အကူျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ၎ျဖစ္စဥ္မ်ားသည္ ခြဲထြက္ေရး 
အုပ္စုမ်ားကို လူထုေထာက္ခံမႈရိွေၾကာင္း ျပသသည့္ ေရွ႕ေျပး 
လကၡဏာရပ္မ်ားအျဖစ္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရိွမႈရိွေလ့လာႏိုင္ပါသည္။ 
ထို႔အျပင္ ပဋိပကၡ တစ္ခုကို အၾကမ္းဖက္ျဖစ္စဥ္ပံုစံ၊ အၾကမ္းမဖက္ 
ျဖစ္စဥ္ပုံစံမ်ားျဖင့္ မည္သို႔ေဖာ္ထုတ္ျပသသည့္ ပံုစံမ်ားကို 
ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။၁၂

အၾကမ္းမဖက္ျဖစ္ပြားမႈျဖစ္စဥ္မ်ားကို ထည့္သြင္းျခင္းျဖင့္ ရရိွလာမည့္ 
ေလ့လာဆန္းစစ္ရာတြင္ အသံုးဝင္မႈ တန္ဖိုးႏွင့္ ၎တို႔ကို 
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာၿပီး မွတ္တမ္းတင္ရသည့္ ကုန္က်စရိတ္တို႔ကို 
ႏိႈင္းယွဥ္ခ်ိန္ထိုး ၾကည့္ရမည္ ျဖစ္သည္။ အၾကမ္းမဖက္ ပဋိပကၡ 
ျဖစ္စဥ္မ်ားကို က်ယ္ျပန္႕စြာ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းေၾကာင့္ 
အခ်က္အလက္မ်ား တစ္ေျပးညီ တသမတ္တည္း ရိွမႈႏွင့္ စနစ္၏ 
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းအေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ပါ
သည္။ သတင္းရင္းျမစ္မ်ားသည့္ အမ်ားအားျဖင့္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ 
အၾကမ္းဖက္မႈမဟုတ္သည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို တစ္ေျပးညီ တသမတ္ 
တည္း မတင္ျပျခင္းႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ အခ်က္အလက္ အေသးစိတ္ကို 
ေကာက္ယူစုေဆာင္းရန္ အလြန္ခဲယဥ္းမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အၾကမ္း 
မဖက္ျဖစ္ပြားမႈျဖစ္စဥ္မ်ားကိုပါ ထည့္သြင္း ေကာက္ယူျခင္းေၾကာင့္ 
စနစ္၏ အခ်က္အလက္ ပမာဏ ေဖာင္းပြလာၿပီး ေနာက္ဆက္တြဲ 
အေနျဖင့္ ေငြေၾကးကုန္က်မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာမည္ျဖစ္သည္။ 
(ေဘာင္ကြက္ ၃.၁။ အၾကမ္းဖက္ ျဖစ္ပြားမႈမဟုတ္ေသာ 
ျဖစ္စဥ္မ်ားကို ေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍  
အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ၏ အေတြ႕အႀကံဳတြင္ ရွင္းျပထားပါသည္။)
အဆိုပါ အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ စီမံခ်က္အဖြဲ႕အေနျဖင့္ ေလ့လာ 
ဆန္းစစ္မႈျပဳလုပ္ရန္ အကိုက္ညီဆံုးျဖစ္သည့္ အၾကမ္းမဖက္ 
ျဖစ္ပြားမႈ ျဖစ္စဥ္မ်ား၊ သတင္းရင္းျမစ္မ်ားမွလည္း 
ျဖစ္စဥ္အျပည့္အစံုကို ပံုမွန္တင္ျပေပးႏိုင္သည့္ အၾကမ္းမဖက္ 
ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္မ်ားကို မျဖစ္မေန ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ မွတ္သားရန္ 
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ဥပမာ
လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားကုိ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမည့္ VIMS 
စနစ္တစ္ခုသည္ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္မႈမ်ား၊ ဆႏၵထုတ္ 
ေဖာ္မႈမ်ား စသည္တို႔အပါအဝင္ လူစုလူေဝးပံုစံျဖင့္ 
လုပ္ေဆာင္သည့္ ပဋိပကၡႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ 
ႏိုင္ငံေရးၿပိဳင္ဆိုင္မႈ ျဖစ္ရပ္မ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္း 
ေကာက္ယူေကာင္း ေကာက္ယူမည္ျဖစ္သည္။ ACLED 
စနစ္က တပ္သားသစ္ စုေဆာင္းရန္ ဖိအားေပးမႈမ်ား၊ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ အဆင့္ျမင့္ပုဂၢိဳလ္မ်ား ဖမ္းဆီး 
ထိန္းသိမ္းခံရျခင္း၊ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားေနသည့္ အုပ္စုမ်ားအၾကား 
အၾကမ္းမဖက္နည္းျဖင့္ နယ္ေျမထိန္းခ်ဳပ္မႈ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္း 
စသည္တို႔ကိုလည္း ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသည္။ VIMS 
စနစ္မ်ားသည္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား (သို႔မဟုတ္) ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ 
မဟုတ္သည့္ ၿခိမ္းေျခာက္ဖိအားေပးမႈမ်ားကိုလည္း 
ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာတင္ျပသင့္ပါသည္။

ဦးစားေပးေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ားႏွင့္ အရင္းအျမစ္ကန္႔သတ္ခ်က္
မ်ားေၾကာင့္ စီမံခ်က္အဖြဲ႕အေနျဖင့္  အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈ ျဖစ္စဥ္ 
အမ်ဳိးအစားမ်ားစြာထဲမွ အခ်ဳိ႕ေသာ ျဖစ္စဥ္အမ်ဳိးအစားမ်ားကိုသာ 
အာ႐ံုစိုက္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရန္ ဦးတည္သြားေစမည္ ျဖစ္သည္။ 
မိမိတို႔၏ VIMS စနစ္ကို အုပ္စုဖြဲ႕က်ဴးလြန္သည့္ အၾကမ္းဖက္ 
ျဖစ္ပြားမႈျဖစ္စဥ္မ်ား၊ လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲ ျဖစ္စဥ္မ်ားကိုသာ 
အာ႐ံုစိုက္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမည္ဟု ဆံုးျဖတ္မည္ဆိုလွ်င္ 
လူတစ္ဦး ျဖစ္ပြားသည့္ (လူတစ္ဦးခ်င္း သို႔မဟုတ္ အုပ္စုငယ္ 
မ်ားအၾကား ျဖစ္ပြားသည့္အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈ) အၾကမ္းဖက္ 
ျဖစ္ပြားမႈျဖစ္စဥ္မ်ားကိုမူ ေစာင့္ၾကည့္ရန္ မလိုအပ္ေတာ့ဟု 
စဥ္းစားေကာင္း စဥ္းစားမိမည္ျဖစ္သည္။ အလားတူပင္ 
ဂိုဏ္းဖြဲ႕က်ဴးလြန္သည့္ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈေၾကာင့္ ျဖစ္သည့္ 
လူေသဆံုးမႈမ်ား၊ လက္နက္ကိုင္ၿခိမ္းေျခာက္သည့္ ဓါးျပမႈမ်ား၊ 
ေငြေတာင္းခံသည့္ ျပန္ေပးဆြဲမႈမ်ား စသည့္ အၾကမ္းဖက္ ပဋိပကၡ 
ျဖစ္ေစသည့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းမျပဳရန္ 
လည္း ဆံုးျဖတ္ႏိုင္သည္။  လူတစ္ဦးခ်င္းအၾကား ျဖစ္ပြားသည့္ 
အၾကမ္းဖက္ ျဖစ္ပြားမႈ မ်ားႏွင့္ ရာဇဝတ္မႈဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြား
မႈမ်ားသည္ အမ်ား အားျဖင့္ မည္သည့္ႏိုင္ငံ၏ အၾကမ္းဖက္ ျဖစ္ပြားမႈ 
ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္မဆို ရာခိုင္ႏႈန္းအေတာ္ႀကီးႀကီးမားမားပါဝင္ေနသည္
ကို ေတြ႕ရမည္ ျဖစ္သည္။၁၃ အကယ္၍ အဆိုပါ ျဖစ္စဥ္မ်ားသည္  
စီမံခ်က္၏ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈဆိုင္ရာ ဦးစားေပးတြင္ တိုက္႐ိုက္ 
ဆက္စပ္မႈ မရိွပါက ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာမႈ မျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ 
ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးျဖစ္ျခင္းကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ပါသည္။ ကမာၻ႕ကုလသမဂၢ 
မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ ရာဇဝတ္မႈဆိုင္ရာ႐ံုး (UNODC)ကမူ 
ရည္ရြယ္ခ်က္ရိွရိွ က်ဴးလြန္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္သည့္ လူေသမႈ ျဖစ္စဥ္မ်ား 
ကိုသာ အာ႐ံုစိုက္ေစာင့္ၾကည္သည္။ အဆိုပါျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ 
လူေသေစသည့္ လက္နက္ျဖင့္ က်ဴးလြန္သည့္ လူတစ္ဦးခ်င္းဆိုင္ရာ 
အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈမ်ားႏွင့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ားပါဝင္ေသာ္လည္း 
ပဋိပကၡေၾကာင့္ေသဆံုးမႈမ်ားကို မေကာက္ယူပါ။

အၾကမ္းဖက္ျဖစ္စဥ္အားလံုးကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းေၾကာင့္ 
ရရိွမည့္ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားကို ေသခ်ာစြာ ထည့္သြင္းစဥ္းသင့္ 
ပါသည္။ အထက္တြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္အတိုင္း ေရရွည္တည္တံ့ 
ေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပန္းတိုင္မ်ား ၁၆.၁ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အသံုး 
အႏႈန္းမွာ “အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈ ပံုစံအားလံုး” ဟုဆိုျခင္းေၾကာင့္ 
အဓိပၸါယ္လႊမ္းၿခံဳမႈအားျဖင့္ လူသတ္မႈေၾကာင့္ လူေသဆံုးမႈမ်ားႏွင့္ 
ပဋိပကၡေၾကာင့္လူေသဆံုးမႈမ်ားထက္ အဓိပၸါယ္ပိုပါသည္။ ထိုအျပင္ 
အၾကမ္းဖက္ျဖစ္စဥ္မ်ားကို ျဖစ္ရသည့္ ေစ့ေဆာ္မႈ အေၾကာင္းအရင္း၊ 
ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ပြားသည့္ပမာဏတို႔ကို အေျခခံၿပီး လူတစ္ဦးခ်င္း ျဖစ္ပြား 
သည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ လူအုပ္စု အလိုက္ျဖစ္ပြားသည့္ျဖစ္စဥ္မ်ားဟူ၍ 
ခြဲျခားမွတ္သားသည္။ (အုပ္စုလိုက္ျဖစ္ပြားသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားမွာ 
မၾကာခဏဆိုသလို လူမႈေရး၊ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ မေက်နပ္ခ်က္မ်ား 
မွတစ္ဆင့္ ေပၚေပါက္လာၾကျခင္းျဖစ္သည္။)၁၄ 
အထက္ပါခြဲျခားသတ္မွတ္ခ်က္မွာ တကယ့္လက္ေတြ႔ ျဖစ္စဥ္မ်ား၏ 

လုပ္ေဆာင္ရပါမည္။ မိမိတို႔စနစ္က ထည့္သြင္း ေကာက္ယူမည့္ 
အၾကမ္းမဖက္ ျဖစ္ပြားမႈ ျဖစ္စဥ္မ်ား အားလံုးအတြက္ 
ရွင္းလင္းျပတ္သားသည့္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား ဖြင့္ဆို 
သတ္မွတ္ေပးျခင္း၊ လက္ေတြ႕ လိုက္နာက်င့္သံုးျခင္းမ်ားကိုလည္း 
လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။
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ေဘာင္ကြက္ ၃.၁။ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈမဟုတ္ေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍  
အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ၏ အေတြ႕အႀကံဳ

• အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံရိွ အမ်ဳိးသားအဆင့္ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးနစ္ (NVMS)သည္ အာေခ်းျပည္နယ္ 
ပဋိပကၡေစာင့္ၾကည့္ေရးႏွင့္ ေနာက္ဆံုးအေျခအေနမ်ား (ACMU) စီမံခ်က္ကို အ႐ိုက္အရာဆက္ခံၿပီး ျဖစ္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။ 
ACMU စီမံခ်က္သည္  ၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္ေနာက္ပိုင္း အာေခ်းျပည္နယ္အတြင္း ပဋိပကၡမ်ားကို 
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရန္ ရည္ရြယ္ခဲ့သည္။ ၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္မွ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္အတြင္း ပံုသ႑ာန္အသစ္ျဖင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ပဋိပကၡ 
ျဖစ္စဥ္မ်ား၊ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ၎ျဖစ္စဥ္မ်ားေၾကာင့္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ႏွင့္  
အကူအညီေပးလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ ျဖစ္လာႏိုင္သည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေလ့လာဆန္းစစ္ႏိုင္ခဲ့သည္။

• ACMU စနစ္သည္ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈျဖစ္စဥ္မ်ားကိုသာမက ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္မႈမ်ား၊ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲမ်ား၊ တရားဝင္ 
ေတာင္းဆိုတိုင္တန္းမႈမ်ားႏွင့္ တရားမဝင္မဟုတ္ေသာ ေတာင္းဆိုတိုင္တန္းမႈမ်ားစသည့္ အျခားပဋိပကၡျဖစ္စဥ္အမ်ဳိးအစား 
မ်ားစြာကုိလည္း ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာခဲ့သည္။ ထိုသို႔ အျခားျဖစ္စဥ္အမ်ဳိးအစားမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္ျခင္းမွာ လူဦးေရ 
ေလးသန္းခန္႔သာရိွသည့္ အာေခ်းျပည္နယ္ အဝန္းအဝိုင္းအတြက္ ႏိုင္ႏိုင္နင္းနင္း ေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္သည္။ တစ္လလွ်င္ 
အၾကမ္းဖက္ ျဖစ္ပြားမႈျဖစ္စဥ္ (၃ဝ) ခန္႔သာရိွတတ္ၿပီး၊ တစ္လလွ်င္ ျဖစ္စဥ္စုစုေပါင္း (၁၅ဝ) ႏွင့္ (၂ဝဝ) အၾကားသာ 
ရိွေသာေၾကာင့္ ျဖစ္စဥ္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းႏွင့္ ကုဒ္ေရးသြင္းျခင္းကို ဝန္ထမ္းတစ္ဦးတည္းႏွင့္ပင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ 

• သို႔ေသာ္ စနစ္အသစ္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ အာေခ်းျပည္နယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္သာမက တစ္ႏိုင္ငံလံုး အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈ 
ကာကြယ္ေရးအတြက္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးသို႔ ေျပာင္းလဲသြားသည့္အခါ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈျဖစ္စဥ္မဟုတ္သည့္ အျခား 
ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္အမ်ဳိးအစားမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရန္မွာ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ေပ။ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္မွ စ၍ NVMS စနစ္သည္ လူဦးေရ 
သန္း ၂၅ဝ ေက်ာ္ရိွသည့္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံအတြင္းရိွ ျပည္နယ္ (၃၄) ခုကို လႊမ္းၿခံဳႏိုင္ခဲ့သည္။ ထိုႏွစ္တြင္ ကုဒ္ေရးသြင္းသူ ၃၄ 
ဦးပါဝင္သည့္ အဖြဲ႕သည့္ တစ္လလွ်င္ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈျဖစ္စဥ္ ပ်မ္းမွ် (၂၃ဝဝ) ခန္႔ကို ေရးသြင္းခဲ့ရသည္။ အကယ္၍ 
အၾကမ္းဖက္ ျဖစ္ပြားမႈျဖစ္စဥ္မဟုတ္သည့္ အျခားပဋိပကၡျဖစ္စဥ္အမ်ဳိးအစားမ်ားကိုပါ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးသြင္းမည္ဆိုလွ်င္ 
လက္ရိွ လူအင္အားႏွင့္ အခ်ိန္အကန္႔အသတ္တို႔ေၾကာင့္ လုပ္ေဆာင္ရန္ မလြယ္ကူေတာ့ေပ။

ရႈပ္ေထြးမႈ၊ အေျပာင္းအလဲျမန္မႈတို႔အေပၚ ခြဲျခားနားလည္ႏိုင္ေစရန္ 
သတ္မွတ္ထားသည့္ သေဘာတရားေရးရာ အယူအဆတစ္ခုသာ 
ျဖစ္ပါသည္။   လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းတစ္ခုလံုး၏ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
တစ္ဦးခ်င္း မေက်နပ္ခ်က္မ်ားအၾကား အခ်င္းခ်င္း ပြတ္တိုက္မႈမ်ားမွ 
တစ္ဆင့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡတစ္ခုအျဖစ္ ေပါက္ကြဲသြားႏိုင္ရန္ 
(သို႔မဟုတ္) ေပၚေပါက္ေအာင္ တြန္းပို႔ေပးတတ္သည္။ (Kalyvas 
၂ဝဝ၆)။ လူမ်ဳိးေရးႏွင့္ ဘာသာေရး တင္းမာမႈမ်ား ျမင့္မား ေနသည့္ 
ေဒသမ်ားတြင္ လူတစ္ဦးခ်င္း (သို႔) ရပ္ရြာလူထုအၾကား ျဖစ္ပြားသည့္ 
ေသးငယ္ေသာေျမယာႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္ 
မ်ားသည္ ႀကီးမားသည့္ လူမ်ဳိးေရး ဘာသာေရး 
အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားဆီသို႔ ဦးတည္သြားႏိုင္သည္။၁၅ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာ တူညီခ်က္ေၾကာင့္ လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲမ်ား
အဆံုးသတ္သြားသည့္တိုင္ ထိုပဋိပကၡတြင္ပါဝင္ၾကသူမ်ားက  
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရယူထားသည့္ကာလအတြင္း ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရး 
အက်ဳိးစီးပြားမ်ားရယူရန္ ႀကိဳးပမ္းလာျခင္းေၾကာင့္ အၾကမ္းဖက္ 
ျဖစ္ပြားမႈ ပံုစံသစ္မ်ား ျဖစ္ေပၚ လာႏိုင္သည္။ အကယ္၍ 
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမည့္ အၾကမ္းဖက္ ျဖစ္ပြားမႈျဖစ္စဥ္ အမ်ဳိးအစား 
မ်ားကို က်ဥ္းေျမာင္းစြာသတ္မွတ္ခဲ့မည္ဆိုပါက  VIMS စနစ္သည္ 

အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈပံုစံမ်ား၏ သေဘာသဘာဝႏွင့္ အျခား 
အေၾကာင္းအရင္းမ်ား၏ အဆက္အစပ္ကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္ 
ခက္ခဲသြားမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈမ်ား မည္သို႔ 
ျဖစ္ေပၚ ေျပာင္းလဲလာသည္၊ ျမင့္တက္လာသည္၊ ေလ်ာ့နည္း 
က်ဆင္းသြားသည္တို႔ကိုလည္း ေလ့လာ ဆန္းစစ္ရန္ ခက္ခဲသြားမည္ 
ျဖစ္သည္။
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ဤလက္ေတြ႔လမ္းညႊန္စာအုပ္က ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈပါဝင္သည့္ မည္သည့္ျဖစ္စဥ္မဆို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရန္ 
အႀကံျပဳသည္။ VIMS စနစ္အတြက္ အခ်က္အလက္ေရးသြင္းရန္ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားေရြးခ်ယ္ရာတြင္ 
ေအာက္ေဖာ္ပါ လုပ္ငန္းသံုး အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ကို အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ ထိုအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္သည္ ကမာၻ႕က်န္းမာေရး 
အဖြဲ႕ႀကီး၏ အၾကမ္းဖက္ ျဖစ္ပြားမႈအေပၚ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ကဲ့သို႔ေသာ ႏိုင္ငံတကာက က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔လက္ခံထားသည့္ 
ဖြင့္ဆိုခ်က္ကို အစားထိုးအသံုးျပဳရန္ ရည္ရြယ္လိုရင္းမဟုတ္ပါ။ VIMS စနစ္တစ္ခု လည္ပတ္ေနသည့္ ႏိုင္ငံ့ ေနာက္ခံ 
အခင္းအက်င္းတစ္ခုတြင္ အခ်က္အလက္ေရးသြင္းရန္ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈျဖစ္စဥ္မ်ား ေရြးခ်ယ္သည့္အခါ နယ္နိမိတ္ 
သတ္မွတ္ခ်က္ ရွင္းရွင္း လင္းလင္း ျဖစ္ေစရန္ ရည္ရြယ္ျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။

“အၾကမ္းဖက္ ျဖစ္ပြားမႈ” အေပၚ လုပ္ငန္းသံုးအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္
လူတစ္ဦး၊ အုပ္စုတစ္စု၊ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုအေပၚ ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ အင္အားကုိ ရည္ရြယ္ခ်က္ရိွရိွ အသုံးျပဳ 
ျခင္းေၾကာင့္ ဒဏ္ရာရမႈ၊ လူေသဆုံးမႈ၊ (သုိ႔မဟုတ္) လူႏွင့္ ပစၥည္းဥစၥာပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားအေပၚ အျခားေသာ ႐ုပ္ပိုင္း 
ဆုိင္ရာ ထိခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစျခင္း (သို႔မဟုတ္) ျဖစ္ေပၚေစရန္ အခြင့္အလမ္းျမင့္မားစြာရိွျခင္း” ဟုဆုိပါသည္။

အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈျဖစ္စဥ္အျဖစ္ အခ်က္အလက္ေရးသြင္းရန္ စဥ္းစားရမည့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္

အခ်က္အလက္စနစ္ထဲတြင္ ထည့္သြင္းရန္ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈျဖစ္စဥ္မ်ားသည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
ကိုက္ညီရမည္- 

၁။ ရည္ရြယ္ခ်က္ - အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈကို ရည္ရြယ္ခ်က္ရိွရိွ လုပ္ေဆာင္သည္။ မရည္ရြယ္ဘဲ ျဖစ္သြားသည့္ အၾကမ္းဖက္ 
ျဖစ္ပြားမႈျဖစ္စဥ္ (ဥပမာ- မရည္ရြယ္ဘဲ ျဖစ္သြားသည့္ လူသတ္မႈ)မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းမျပဳပါ။ (ကမာၻ႕က်န္းမာေရး 
အဖြဲ႕ႀကီး၏ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈအေပၚအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ႏွင့္ ကမာၻ႕ကုလသမဂၢ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ ရာဇဝတ္မႈဆိုင္ရာ႐ံုး၏ 
လူေသဆံုးမႈဆိုင္ရာ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္တို႔တြင္လည္း မရည္ရြယ္ဘဲ ျဖစ္သြားသည့္ အၾကမ္းဖက္ ျဖစ္ပြားမႈျဖစ္စဥ္မ်ားကို 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းမျပဳပါ။

၂။ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈ၏ ဦးတည္ခ်က္- အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈသည္ လူတစ္ဦး (သို႔မဟုတ္) လူအုပ္စု တစ္စုက အျခား 
လူတစ္ဦး (သို႔မဟုတ္) လူအုပ္စုတစ္စုအေပၚ က်ဴးလြန္ျခင္းျဖစ္သည္။ ေသဆံုးဒဏ္ရာရိွေစရန္ မိမိကိုယ္မိမိ က်ဴးလြန္သည့္ 
အၾကမ္းဖက္ ျဖစ္ပြားမႈျဖစ္စဥ္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းမျပဳပါ။

၃။ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ - လူကို တိုက္႐ိုက္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစသည့္ (ဒဏ္ရရိွေစျခင္း၊ 
ေသဆံုးျခင္း စသည္) (သို႔မဟုတ္) ပစၥည္းဥစၥာပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား ထိခိုက္ပ်က္စီး ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေစသည့္ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္
ပြားမႈပံုစံမ်ားကိုသာ ထည့္သြင္း စဥ္းစားရမည္။

အၾကမ္းမဖက္ျဖစ္ပြားမႈျဖစ္စဥ္အျဖစ္ အခ်က္အလက္ေရးသြင္းရန္ စဥ္းစားရမည့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္
စီမံခ်က္အဖြဲ႕အေနျဖင့္ အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈျဖစ္စဥ္မ်ားအျပင္ မိမိတို႔စိတ္ဝင္စားသည့္ အၾကမ္းမဖက္ 
ျဖစ္စဥ္အမ်ဳိးအစားမ်ားကိုလည္း အခ်က္အလက္စနစ္ထဲတြင္ ထည့္သြင္းရန္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရန္ ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ရန္ 
လိုအပ္လာႏိုင္သည္။ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈျဖစ္စဥ္မ်ားသည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီရမည္- 

၁။ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈဆိုင္ရာ အသံုးဝင္မႈ - အခ်က္အလက္ေရးသြင္းရန္ ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္ 
ျဖစ္ပြားမႈ ေျပာင္းလဲပံုႏွင့္ ပဋိပကၡအေၾကာင္း ေလ့လာရာတြင္ အသံုးဝင္ေသာ အသိပညာအသစ္မ်ား ရရိွရန္ အေထာက္အကူ 
ျဖစ္ေစသည္။

၂။ အခ်က္အလက္မ်ား ေရွ႕ေနာက္ညီညြတ္စြာ တစ္ေျပးညီတင္ျပႏိုင္မႈ -  အခ်က္အလက္ေရးသြင္းရန္ ေရြးခ်ယ္ ထားသည့္ 
ျဖစ္စဥ္မ်ားသည္ မိမိတို႔ ရယူေနသည့္ သတင္းရင္းျမစ္မ်ားက အခ်က္အလက္မ်ား ေရွ႕ေနာက္ညီညြတ္စြာ တစ္ေျပးညီ 
တသမတ္တည္း ျပည့္ျပည့္စံုစံု တင္ျပႏုိင္သည္။
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မိမိကုိယ္ကုိယ္ ထိခိုက္ေစရန္ 
မရည္ရြယ္ဘဲ က်ဴးလြန္မိျခင္း

မရည္ရြယ္ဘဲ က်ဴးလြန္မိသည့္ 
ေသဆံုးမႈမ်ား 

မိမိကုိယ္ကုိယ္ ထိခိုက္ေစရန္ 
လုပ္ေဆာင္ျခင္း

ပဋိပကၡေၾကာင့္ ေသဆံုးမႈမ်ား 
(UCDP)၃

ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ က်ဴးလြန္မိသည့္ 
လူေသဆံုးမႈ (UNODC)၁

မိမိကိုယ္ကုိယ္ကာကြယ္ရန္ 
တုံ႔ျပန္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သြားသည့္ 
လူေသဆံုးမႈ၊ တရားဥပေဒအရ 

ဝင္ေရာက္ထိန္းသိမ္းရာမွတဆင့္ 
ျဖစ္သြားသည့္ လူေသဆံုးမႈ

အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈ
ျဖစ္စဥ္အားလံုး

WHO ၏ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈ အဓိပၸာယ္ 
ဖြင့္ဆိုခ်က္

“႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အင္အား(သို႔) လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို 
ရည္ရြယ္ခ်က္ရိွရိွ အသံုးျပဳ၍ အျခား လူတစ္ဦး၊ အုပ္စုတစ္ခု၊ 
လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုအေပၚ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း (သို႔မဟုတ္) 
အမွန္တကယ္ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ထို႔သို႔ 
ျပဳမူျခင္းေၾကာင့္ ဒါဏ္ရာရရိွျခင္း၊ ေသဆံုးျခင္း၊ စိတ္ပိုင္း 

ဆိုင္ရာ ထိခိုက္ျခင္း၊ ဖြံၿဖိဳးမႈ ေႏွးေကြးျခင္း၊ ခ်ဳိ႕တဲ့ေစ 
ျခင္းတို႔ အမွန္တကယ္ျဖစ္ေပၚေစျခင္း (သို႔မဟုတ္) 

ျဖစ္ႏိုင္ေခ် ျမင့္မားစြာရိွျခင္း” ဟုဆိုပါသည္။

လူေသဆံုးမႈ မျဖစ္ေစသည့္ 

႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ
႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ မဟုတ္သည့္ 

အၾကမ္းဖက္မႈ

အၾကမ္းဖက္ 
ျဖစ္ပြားမႈေၾကာင့္ လူ 

ေသဆံုးမႈမ်ား စုစုေပါင္း 
(ဂ်ီနီဗာ ေၾကညာစာတမ္း)၂

VIMS - 
ရည္ရြယ္ခ်က္ရိွရိွ 

အၾကမ္းဖက္ျခင္း၊ မိမိကုိယ္ကုိယ္ 
ထိခိုက္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္မႈ 
မဟုတ္ေသာ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ 

အၾကမ္းဖက္ျခင္း

SDG ၁၆.၁ က “ကမာၻေပၚရိွ မည္သည့္ ေဒသတြင္မဆို အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈ ပံုစံအားလံုးႏွင့္ ၎ပံုစံအားလံုးတို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ 
လူေသဆံုးမႈႏႈန္းကို သိသာစြာ ေလွ်ာ့ခ်ေရး ”အတြက္ အစိုးရမ်ားႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ေတာင္းဆိုထားသည္။ 



 

ဤအခန္းတြင္ အခ်က္အလက္ရယူမည့္ သတင္းရင္းျမစ္မ်ားအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးထားပါသည္။ အစပိုင္းတြင္ VIMS စနစ္တစ္ခု 
အတြက္ လုံေလာက္ေသာ သတင္းအရင္းအျမစ္မ်ားရရိွေအာင္ မည္သို႔ေရြးခ်ယ္ရမည္ကို ေလ့လာသံုးသပ္ထားသည္။ ထို႔ေနာက္ 
အမ်ားဆုံးအသံုးျပဳေလ့ရွိေသာ သတင္းရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြးထားသည္။ 
နိဂံုးပိုင္းတြင္မူ သတင္းရင္းျမစ္မ်ားေရြးခ်ယ္ရာတြင္ လိုက္နာသင့္ေသာ အေျခခံမူမ်ားအေၾကာင္း အႀကံျပဳေဆြးေႏြးထားပါသည္။

VIMS စနစ္၏ အခ်ဳိ႕ေသာလကၡဏာရပ္မ်ားသည္ သတင္း 
အရင္းအျမစ္ေရြးခ်ယ္မႈအေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိသည္။ 
ထိုလကၡဏာရပ္မ်ားမွာ (၁) ျဖစ္စဥ္တစ္ခုစီကို ေလ့လာ 
ဆန္းစစ္မႈ၏ ယူနစ္တစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္း (၂) အားလံုး 
လႊမ္းၿခံဳမႈ ရိွေသာ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈဆိုင္ရာ အဓိပၸါယ္ 
ဖြင့္ဆိုခ်က္ႏွင့္ (၃) အခ်ိန္နွင့္တစ္ေျပးညီ အခ်က္အလက္ 
ေကာက္ယူျခင္း တို႔ျဖစ္သည္။ VIMS စနစ္အတြက္ 
အခ်ိဳ႕ေသာသတင္းအရင္းအျမစ္မ်ားက အျခားသတင္း 
ရင္းျမစ္မ်ားထက္ ပို၍အသံုးဝင္ျခင္းမ်ဳိးလည္း ရိွႏိုင္ပါသည္။

VIMS စနစ္အတြက္ အသံုးဝင္ဆံုးေသာ သတင္းရင္းျမစ္ 
မ်ားသည္ ေအာက္ပါလကၡဏာရပ္မ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုသည္- 
• သတင္းရင္းျမစ္သည္ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈျဖစ္စဥ္တစ္ခုစီ 

အတြက ္သတင္းအခ်က္အလက္ ျပည့္စံုစြာေဖာ္ျပ 
ထားသည္။ 

• သတင္းရင္းျမစ္သည္ မိမိတို႔စနစ္က ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာ 
ေနသည့္ ေဒသတစ္ခုလံုး (သို႔မဟုတ္) ေဒသ၏ အစိတ္ 
အပိုင္း တစ္ခုအတြင္းရိွ လူမ်ားကိုျဖစ္ေစ၊ ပစၥည္းပိုင္ဆိုင္မႈ 
မ်ားကိုျဖစ္ေစ၊ ႏွစ္ခုုလံုးကိုျဖစ္ေစ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုုင္ရာ ထိခိုက္ 
မႈမ်ား ျဖစ္လာရန္အလားအလာရိွသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈပံုစံ 
အားလံုးကို လႊမ္းၿခံဳႏိုင္မည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
စုေဆာင္း တင္ျပႏိုင္သည္။ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ သတင္း 
ရင္းျမစ္မ်ားသည္ စီမံခ်က္၏ ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ နယ္ပယ္ 
အက်ယ္အဝန္းႏွင့္အညီ အၾကမ္းဖက္ ျဖစ္ပြားမႈပံုစံအမ်ဳိး
မ်ဳိးႏွင့္ဆိုင္သည့္ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို 
တတ္ႏို္င္သမွ် ျပည့္စံုစြာ စုေဆာင္းတင္ျပႏိုင္ရန္ 
လိုအပ္သည္။ 

• သတင္းရင္းျမစ္သည္ အခ်ိန္၊ ေနရာ၊ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈ 
အမ်ိဳးအစား၊ ျဖစ္ရသည့္အေၾကာင္းအရင္းမ်ား၊ ျဖစ္စဥ္တြင္ 
ပါဝင္သူမ်ား၊ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားစသည့္ အေသးစိတ္ 
အခ်က္အလက္မ်ားကို စုေဆာင္းတင္ျပသည္။ ထိုသတင္း 
ရင္းျမစ္မ်ဳိးသည္ အလြန္အေသးစိတ္က်သည့္ အခ်က္ 
အလက္မ်ားပါဝင္ျခင္းေၾကာင့္ မွန္ကန္မႈ ရိွ/မရိွ၊ အေထာက္ 
အထား ခိုင္မာမႈ ရိွ/မရွိကို ဆံုးျဖတ္ရန္လြယ္ကူေစသည္။

• သတင္းရင္းျမစ္သည္ (ေန႔စဥ္၊ အပတ္စဥ္၊ လစဥ္ 
စသည္ျဖင့္) ထုတ္ေဝသည့္ အခ်ိန္အပိုင္းအျခားအလိုက္ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေနာက္ဆံုးအေျခအေနႏွင့္ 
အညီ ပံုမွန္ထုတ္ျပန္သည။္ 

• သတင္းရင္းျမစ္သည္ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈျဖစ္စဥ္ဆိုင္ရာ 
အခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ယူရာတြင္ အေျခခံအားျဖင့္ 
မရိွမျဖစ္လိုအပ္သည့္ သတင္းလုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မႈရိွျခင္းႏွင့္ 
နည္းစနစ္ပိုင္းဆိုင္ရာ တစ္ေျပးညီ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္း 
တို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုသည္။ သတင္းရင္းျမစ္မ်ားသည္ လက္ခံႏိုင္ 
ေလာက္သည့္ တိက်ေသခ်ာမႈရိွၿပီး ယံုၾကည္စိတ္ခ်ႏိုင္ 
ေလာက္ေသာ  သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ျဖန္႔ေဝေပးသင့္ 
ပါသည္။

အျပန္အလွန္ တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးျခင္း - အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈျဖ
စ္စဥ္အားလံုးအေၾကာင္းကို သတင္းရင္းျမစ္တစ္ခုတည္းမွ 
အတိအက် သတင္းရယူႏိုင္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ သတင္းရင္းျမစ္ 
တစ္ခုစီသည္ သက္ဆိုင္ရာနယ္ေျမေဒသတစ္ခုကိုျဖစ္ေစ၊ 
အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈ အမ်ိဳးအစား တစ္ခုေပၚတြင္ျဖစ္ေစ 
အာ႐ံုစိုက္၍ အခ်က္အလက္ ေကာက္ယူထားျခင္းျဖစ္ေကာင္း 
ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သတင္းရင္းျမစ္ အမ်ိဳးအစားမ်ားစြာကို 

24



ေပါင္းစပ္၍အသံုးျပဳျခင္းသည္ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္း ျဖစ္သည္။ 
အျပန္အလွန္ တိုက္ဆိုင္ စစ္ေဆးျခင္းအားျဖင့္ ျဖစ္စဥ္အမ်ားအျပား 
စုေဆာင္းမိလာၿပီး သတင္းရင္းျမစ္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု 
အခ်က္အလက္မ်ား တိုက္ဆိုင္ စစ္ေဆးႏိုင္သျဖင့္ ျဖစ္စဥ္ 

တစ္ခုခ်င္းစီ၏ တိက်ခိုင္မာမႈကို အတည္ျပဳလာႏိုင္သည္။ 
အခ်ဳပ္အားျဖင့္ သတင္းရင္းျမစ္ တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု အျပန္အလွန္ 
တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးျခင္းသည္ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ား၏ 
အရည္အေသြးကို မ်ားစြာေကာင္းမြန္ လာေစၿပီး ခိုင္မာမႈလည္း 
ပိုမိုအားေကာင္းလာေစသည္။

ဤအခန္းတြင္ VIMS စနစ္တစ္ခုတြင္ အသံုးျပဳေသာ သတင္းရင္းျမစ္ 
အမ်ဳိးအစားမ်ားအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါသည္။ သတင္း 
မီဒီယာမ်ားမွ အစီရင္ခံစာမ်ား၊ လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ား၊ အန္ဂ်ီအိုမ်ား၏ အစီရင္ခံစာ မ်ားအျပင္ သတင္း 
အခ်က္ အလက္နည္းပညာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးမႈႏွင့္အတူ ေပၚထြက္လာသည့္ 
သတင္းရင္းျမစ္အသစ္မ်ားျဖစ္သည့္ အီလက္ထရြန္းနစ္ နည္းလမ္း 
မ်ားျဖင့္ လူထုထံမွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရယူျခင္း 

(Crowdsourcing)၊ ယံုၾကည္ စိတ္ခ်ရေသာ သတင္းေပးပို႔သူမွ 
တစ္ဆင့္ မိုဘိုင္းဖုန္းကို အသံုးျပဳ၍ သတင္းအခ်က္လက္ရယူျခင္း 
(Crowdseeding)ႏွင့္ လူမႈကြန္ယက္ မီဒီယာ ေစာင့္ၾကည့္ 
ေလ့လာျခင္းတို႔အေၾကာင္းကိုလည္း ေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါသည္။
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ဇယား ၄.၁ တြင္ သတင္းရင္းျမစ္ အမ်ဳိးအစားမ်ား၊ 
၎တို႔၏ အဓိက အားသာခ်က္ႏွင့္ အားနည္းခ်က္မ်ားႏွင့္  
အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပေပးထားပါသည္- 

အဓိကအားသာခ်က္မ်ား အဓိကအားနည္းခ်က္မ်ား အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
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်ား အမ်ားအားျဖင့္ မူလရင္းျမစ္ႏွင့္ 
တစ္ဆင့္ခံရင္းျမစ္ မ်ဳိးစံုမွ ရယူသည္။ 
လူတိုင္း လက္လွမ္းမီ 
အသံုးျပဳႏိုင္သည္။

လူအမ်ားစိတ္ဝင္စားမည့္ လူသတ္မႈ၊ ႏိုင္ငံေရး၊ ရာဇဝတ္မႈ စသည့္ 
သတင္းမ်ားကို ပို၍ ဦးစားေပး ေဖာ္ျပေလ့ရွိသည္။
ေက်းလက္ေဒသတြင္ ျဖစ္ပြား သည့္ အၾကမ္းဖက္ ျဖစ္ပြားမႈမ်ားကို 
အမွန္တကယ္ ျဖစ္ပြားသည့္ ျဖစ္စဥ္အေရအတြက္ထက္ ေလ်ာ့နည္း 
ေဖာ္ျပႏိုင္ျခင္း၊  ေဒသအားလံုး၏ သတင္းမ်ားကို တေျပးညီ မတင္ျပ 
ႏိုင္ဘဲ ေဒသအခ်ဳိ႕၏ သတင္းမ်ားကို ဦးစားေပးတင္ျပႏိုင္ျခင္း။  
ဓမၼဓိဌာန္မက်ဘဲ အစြဲရိွႏိုင္ျခင္း၊ မိမိသေဘာျဖင့္ ဆင္ဆာ 
ျဖတ္ေတာက္ ေဖာ္ျပႏိုင္ျခင္းႏွင့္  သတင္းခိုင္မာမႈ အမွန္တကယ္ 
အားနည္းျခင္း (သို႔မဟုတ္) ခိုင္မာမႈအေပၚ သံသယ ျဖစ္ႏိုင္ျခင္း 

တစ္ႏိုင္ငံလံုးအဆင့္ လႊမ္းၿခံဳ သည့္ သတင္းမီဒီယာမ်ား 
ထက္ ေဒသခံ သတင္းမီဒီယာ မ်ားမွ 
သတင္အခ်က္အလက္ မ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ သတင္း 
ဘက္လိုက္မႈကို ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္သည္။ 
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမည့္ ေဒသတစ္ခုအတြက္ 
သတင္းရင္းျမစ္ေပါင္းစံုမွ ရႏိုင္သေလာက္ အသံုးျပဳပါ။
သတင္းမခိုင္မာမႈ ျပႆနာကို ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္ သတင္း 
မီဒီယာမွရေသာ သတင္းမ်ား ကို အျခားေသာ သတင္း 
ရင္းျမစ္မ်ား တြဲဖက္ အသံုးျပဳပါ။

လ
ံုျခ

ံဳေ
ရး

တ
ပ္ဖ

ြဲ႕ အ
စီရ

င္ခ
ံစာ

မ်
ား နည္းစနစ္ပိုင္းဆိုင္ရာ တေျပးညီ 

လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းႏွင့္ အေသးစိတ္ 
ေဖာ္ျပႏိုင္ျခင္း။ ေဒသအလိုက္ 
သတင္းလႊမ္းျခံဳရရွိမႈ နွင့္ လံုၿခံဳေရး 
ကန္႔သတ္နယ္ေျမမ်ား အထိ 
သတင္းလက္လွမ္းမီမႈ (အထူးသျဖင့္ 
အစိုးရဌာနဆိုင္ရာ မ်ားအတြက္) 
စိတ္ခ်ယံုၾကည္ ေလာက္ေသာ 
သတင္းရင္းျမစ္ ျဖစ္ျခင္း

သတင္းရယူခြင့္ ကန္႔သတ္ထားျခင္း၊ သတင္း ပံုမွန္ရယူႏိုင္ေရး 
အတြက္ မေသခ်ာျခင္း တခါတရံတြင္ ျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ပြားရသည့္ 
ေစ့ေဆာ္မႈ၊ အေၾကာင္းရင္းကို ရွာေဖြရာတြင္ ထိေရာက္မႈ 
အားနည္းသည္။ 
ျဗဴ႐ိုကေရစီယႏၱရားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ထိခိုက္ႏိုင္ေျခမ်ားကို 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားရျခင္း တို႔ေၾကာင့္ သတင္းတင္ျပရာတြင္ လႊမ္းမိုးမႈ 
မ်ားရိွနိုင္သည္။ (အထူးသျဖင့္ အစိုးရ မဟုတ္ေသာ ျပည္သူ/ အဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ားအတြက္) စိတ္ခ်ယံုၾကည္ေလာက္ေသာ သတင္းရင္းျမစ္ 
ဟုတ္မဟုတ္ သံသယရိွျခင္း

လြတ္လပ္ေသာ အျခား သတင္းရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္ တြဲဖက္ 
အသံုးျပဳပါ။
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အ
စီရ

င္ခ
ံစာ

မ်
ား မူလသတင္းရင္းျမစ္မ်ားမွ တိုက္႐ိုက္ 

တင္ျပျခင္းျဖစ္သည္။ 
ေအာက္ေျခ လူထုကြန္ရက္မ်ားထံမွ 
သတင္းမ်ားျဖစ္ၿပီး လြတ္လပ္စြာ 
ေရးသားတင္ျပႏိုင္သည္။

မ်ားေသာအားျဖင့္ အရည္အေသြးဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ 
ျဖစ္စဥ္အေၾကာင္းအရာ ကိုအေျခခံ၍ အစီရင္ခံစာ ေရးသားသည္။ 
နယ္ပယ္အက်ယ္အဝန္း အကန္႔အသတ္ရိွသည္။ 
သတ္မွတ္ထားသည့္ မူဝါဒေရးရာကိစၥမ်ားကိုသာ သီးသန္႔ 
အာ႐ံုစိုက္သည္။ 

အခ်ိန္အပိုင္းအျခားအလိုက္ အစီရင္ခံစာ ထုတ္ေဝမႈ အႀကိမ္ေရ 
(အပတ္စဥ္၊ လစဥ္ စသည္)

အၾကမ္းဖက္ ျဖစ္ပြားမႈျဖစ္စဥ္မ်ားကို ပို၍စနစ္တက် 
ျပည့္ျပည့္စံုစံု အခ်က္အလက္ေကာက္ယူႏိုင္ေသာ အျခား 
သတင္းရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္ တြဲဖက္ အသံုးျပဳပါ။
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နည္းပညာ အသံုးျပဳသူမ်ားထံမွ 
(သို႔မဟုတ္) ေသခ်ာ သင္တန္းေပး 
ထားသည့္ နယ္ဝန္ထမ္းမ်ားထံမွ 
သတင္းမ်ားကို တိုက္႐ိုက္ အခ်ိန္ႏွင့္ 
တေျပးညီ ေကာက္ယူႏိုင္သည္။

အင္တာနက္ရရွိမႈ၊ မိုဘိုင္းဖုန္း ကြန္ရက္မ်ား လႊမ္းၿခံဳမႈေပၚ 
မူတည္သည္။
လူမႈစီးပြားအေျခအေနႏွင့္ လူဦးေရဆိုင္ရာ က်ား/မ အသက္အရြယ္ 
ေနာက္ခံအရ ဆႏၵစြဲမ်ားရိွႏို္င္သည္။ 
သတင္းမွန္/မမွန္စစ္ေဆးရန္ အခက္အခဲေတြ႕ႏိုင္သည္။
ကုန္က်စရိတ္က်ခံေရး၊ လက္ေတြ႕ တုန္႔ျပန္ ေဆာင္ရြက္မည့္ 
အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ေရး

သမာ႐ိုးက် သတင္းရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္ တြဲဖက္ အသံုးျပဳပါ။

ဇယား ၄.၁။ အသံုးမ်ားေသာ သတင္းရင္းျမစ္အမ်ိဳးအစားမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္မ်ား
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အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားေကာက္ယူစုစည္းရာတြင္ အမ်ားအားျဖင့္ သတင္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္  သတင္းစာမ်ားကို 
အသံုးျပဳၾကသည္။၁၆ ထိုသတင္းရင္းျမစ္မ်ားသည္ လူအမ်ားလက္လွမ္းမီႏုိင္သည္။ ၎တို႔သည္ မူရင္းသတင္း ရင္းျမစ္မ်ဳိးစံုမွ ရရိွသည့္ 
အခ်က္အလက္မ်ားကို အက်ဥ္း႐ံုး စုစည္းတင္ျပၾကသည္။ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအဆင့္ လႊမ္းၿခံဳသည့္ သတင္း ရင္းျမစ္မ်ားအျပင္ ေဒသတြင္း/ 
ျပည္တြင္း သတင္းရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္ တြဲဖက္အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္လည္း သတင္းေရြးခ်ယ္တင္ျပသည့္ ဘက္လိုက္မႈအားနည္းခ်က္ကို တစ္စိတ္ 
တစ္ပိုင္းေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္သည္။

သတင္းမီဒီယာကို သတင္းရင္းအျမစ္အျဖစ္ အမ်ားစုက 
အသုံုးျပဳၾကသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားမွာ-
• လူအမ်ား လက္လွမ္းမီႏိုင္ျခင္း - သတင္းမီဒီယာတစ္ခုထံမွ 

သတင္းပံုမွန္ရယူရန္ ဝယ္ယူလိုက္႐ံု (သို႔မဟုတ္) ပံုမွန္ထ 
ထုတ္ေဝေနသည့္ သတင္းစာမ်ားကို စုေဆာင္းထားလိုက္႐ံုျဖင့္ 
အခ်က္အလက္ေကာက္ယူမႈကို စတင္လုပ္ေဆာင္ ႏိုင္သည္။

• အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္ပြားမႈသတင္းမ်ားကို အေၾကာင္းျပဳ၍ 
ၾကည့္ရႈသူအေရအတြက္မ်ားေအာင္ ဆြဲေဆာင္ျခင္း - လူအမ်ား 
စိတ္ဝင္စားသည့္ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈ ျဖစ္စဥ္ 
မ်ားကို ေဖာ္ျပျခင္းအားျဖင့္ စီးပြားေရးအရ တြက္ေျခကိုက္ 
ေသာေၾကာင့္ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ 
သတင္းလႊမ္းျခံဳမႈအားေကာင္းသည္။

• တစ္ခုထက္ပိုေသာ သတင္းရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္ တုိက္ဆိုင္ 
စစ္ေဆးထားျခင္း - ေသခ်ာေလ့က်င့္ သင္တန္းေပးထားေသာ 
သတင္းေထာက္မ်ားသည္ ရဲတပ္ဖြဲ႕အစီရင္ခံစာမ်ားကို 
ကိုးကားျခင္း၊  မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားႏွင့္ အျခားသတင္းေပးသူ 
မ်ားႏွင့္ လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္းစသည္ျဖင့္ တစ္ခုထက္ပိုေသာ 
ရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္ တြဲဖက္အစီရင္ခံေလ့ရွိၾကသည္။ အၾကမ္းဖက္ 
ျဖစ္ပြားမႈျဖစ္စဥ္အေၾကာင္း သတင္းေဆာင္းပါးေကာင္းတစ္ခု 
ေရးသားတင္ျပထားပါက အမ်ားအားျဖင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ 
မ်ားမွာ မွန္မမွန္စစ္ေဆးၿပီးသားျဖစ္တတ္သည္။

 
သို႔ေသာ္ သတင္းမီဒီယာမ်ားသည္ သတင္းေရြးခ်ယ္တင္ျပသည့္ႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ ေအာက္ပါ အားနည္းခ်က္မ်ားရိွႏိုင္သည္- 
• သတင္းျဖစ္မျဖစ္ - မည္သည့္သတင္းအား လူထုပိုမိုစိတ္ဝင္စား 

မည္ကိုမူတည္၍ သတင္းဌာနမ်ားသည္ အခ်ိဳ႕ အၾကမ္းဖက္ 
ျဖစ္ပြားမႈ အမ်ိဳးအစားမ်ားကို အျခားအမ်ဳိးအစားမ်ားထက္ ပို၍ 
အသားေပးေဖာ္ျပေလ့ရိွၾကသည္။
• သတင္းဌာနမ်ားသည္ ေသမႈေသခင္းပါဝင္ေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ား 

ကုိ ပို၍အေလးေပးေဖာ္ျပႏိုင္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ 
ေသမႈေသခင္း မပါဝင္ေသာ 
အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈအမ်ိဳးအစား မ်ားကို 
ေရးသားေဖာ္ျပရာတြင္ အမွန္တကယ္ျဖစ္သည့္ ျဖစ္စဥ္ 
အေရအတြက္ ထက္ေလ်ာ့နည္းႏိုင္သည္။

• အုပ္စုလုိက္ (သုိ႔မဟုတ္) လူစုလူေဝးပါဝင္သည့္ 
အၾကမ္းဖက္ ျဖစ္ပြားမႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို ပို၍ စိတ္ဝင္စား 

ၾကသည္။ လူအနည္းငယ္ ကိုသာ ထိခို္က္မႈျဖစ္ေစသည့္ 
ျဖစ္စဥ္မ်ားထက္ လူအမ်ားကို တိုက္႐ုိက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝိုက္၍ 
ျဖစ္ေစ ထိခိုက္မႈ ျဖစ္ေစသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားက ပို၍ လူထု 
စိတ္ဝင္စားမႈရႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သတင္းမီဒီယာ 
မ်ားသည္ ရာဇဝတ္မႈ၊ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး 
အဓိက႐ုဏ္းျဖစ္စဥ္မ်ားကို အျခားသတင္းမ်ားထက္ ပို၍ပံုမွန္ 
ေဖာ္ျပေလ့ရွိသည္။

• ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ေက်းလက္ သတင္းလႊမ္းၿခံဳမႈ မညီမွ်ျခင္းႏွင့္ 
ေဒသအလိုက္ သတင္းလႊမ္းျခံဳမႈ မညီမွ်ျခင္း - သတင္းမီဒီယာ 
မ်ားသည္ ၎တို႔ ႐ံုးစိုက္ရာ၊ ၎တို႔ သတင္းေထာက္ အမ်ားစု 
လက္လွမ္းမီရာ၊ ၎တို႔ စာဖတ္ပရိသတ္အမ်ားစု ေနထိုင္ရာ 
ၿမိဳ႕ျပဧရိယာ အနီးတစ္ဝိုက္တြင္ ျဖစ္ပြားသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို 
ပံုမွန္လိုလို ေဖာ္ျပႏိုင္ၾကသည္။ အက်ိဳးဆက္ အားျဖင့္ 
ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားသည့္ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈျဖ
စ္စဥ္မ်ားကို သတင္းလႊမ္းၿခံဳမႈ အားနည္းႏိုင္သည္။၁၇ 
ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေနရာေဒသကိုလိုက္၍ 
သတင္းအရည္အေသြးမညီမွ်ျခင္းမ်ား ရိွႏိုင္သည္။

• ဓမၼဓိဌာန္မက်ဘဲ ဆႏၵစြဲ သတင္းမ်ား ေရးသားတင္ျပႏိုင္ျခင္း - 
ဤအခ်က္သည္ ပဋိပကၡသတင္းေရးသားျခင္းႏွင့္ ပို၍ 
သက္ဆိုင္သည္။ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
သတင္းေရးသားေဖာ္ျပမည္၊ မေဖာ္ျပမည္၊ မည္သုိ႔ အဓိပၸါယ္ 
ေကာက္ယူ ေရးသားမည္စသည့္  ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားမွာ  
သတင္းေထာက္မ်ားက မိမိ၏ အသက္အႏၱရာယ္စိုးရိမ္ရမႈ၊ 
ႏိုင္ငံေရး က႐ုဏာသက္မွႈႏွင့္ ပဋိပကၡတြင္ပါဝင္ေနသူမ်ားႏွင့္ 
ဆက္စပ္ပတ္သက္ေနမႈတို႔အေပၚတြင္လည္း မူတည္သည္။၁၈

သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ သတင္းေရြးခ်ယ္တင္ျပသည့္ 
အားနည္းခ်က္ကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္ ေအာက္ပါ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 
လုပ္ေဆာင္ ႏိုင္သည္ - 
• ေဒသတြင္း သတင္းမီဒီယာမ်ားကို အသုံုးျပဳျခင္း - 

တစ္ႏိုင္ငံလံုးအဆင့္ လႊမ္းၿခံဳသည့္ သတင္းမီဒီယာမ်ားသည္ 
အေရးႀကီးေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ားအတြက္သာ ၎တို႔၏ အခ်ိန္ႏွင့္ 
ေငြေၾကးကို သံုးစြဲျခင္း၊ ေကာ္လံေနရာေပးျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ 
ႏိုင္ပါမည္။ (ဥပမာ- လူအမ်ားအျပားေသဆံုးမႈ၊ ေၾကာက္ရြံ႕ဖြယ္ 
ေကာင္းေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ တစ္ႏုိင္ငံလုံးရိွ စာဖတ္ 
ပရိသတ္မ်ားအတြက္ တစ္နည္းနည္းျဖင့္ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ 
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ေကာင္းေသာ သတင္းမ်ား။) ေဒသတြင္းသတင္းစာ၊ ေဒသတြင္း 
ေရဒီယို တို႔ကဲ့သုိ႔ ျပည္နယ္တြင္း၊ ခ႐ိုင္တြင္း၊ ေဒသတြင္းမီဒီယာ 
မ်ားသည္ လူစိတ္ဝင္စားမည့္ သတင္း ဟုတ္/မဟုတ္အေပၚ 
သိပ္ဦးစားမေပးဘဲ၊ ၎တို႔ေဒသတြင္းရွိ ျဖစ္စဥ္အေၾကာင္းအရာ 
အမ်ဳိးမ်ဳိးကို လႊမ္းၿခံဳတင္ျပ ၾကသည္။၁၉ ထို႕ေၾကာင့္ 
တစ္ႏိုင္ငံလံုးအဆင့္ လႊမ္းၿခံဳသည့္ သတင္းမီဒီယာမ်ားမွ 
ရရိွသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို ေဒသတြင္း မီဒီယာမ်ားႏွင့္ တတ္ႏိုင္သမွ် 
တြဲစပ္အသံုးျပဳသင့္ပါသည္။ (ေနာက္ဆက္တြဲ ၄.၂။ ဘာေၾကာင့္ 
ေဒသခံ သတင္းစာ မ်ားကို အသံုးျပဳသင့္သလဲ? တြင္ၾကည့္ပါ။)

• ဓမၼဓိ႒ာန္မက်ဘဲ ဆႏၵစြဲ သတင္းမ်ား ေရးသားတင္ျပသည့္ 
အားနည္းခ်က္ကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း - သတင္း အစီရင္ခံစာ မ်ားကို 
အကဲျဖတ္သံုးသပ္ျခင္း၊ သတင္းတည္းျဖတ္သူမ်ားႏွင့္ သတင္းမီ

ဒီယာေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားထံ စံုစမ္း ေမးျမန္းျခင္းတို႔ 
အပါအဝင္ သတင္းရင္းျမစ္မ်ားကို ေစ့စပ္ေသခ်ာ ဆန္းစစ္ 
သံုးသပ္ျခင္းအားျဖင့္ စိတ္ခ်ယံုၾကည္မႈအား အနည္းဆံုး 
သတင္းမီဒီယာမ်ားကို အခ်က္အလက္ရယူသည့္ သတင္း 
ရင္းျမစ္စာရင္းမွ ဖယ္ရွားရာတြင္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစသည္။ 
(ေနာက္ဆက္တြဲ ၄.၁။ သတင္းရင္းျမစ္မ်ားကို ေလ့လာဆန္းစစ္ 
ျခင္းတြင္ၾကည့္ပါ။)။ ထို႔အျပင္ ေဒသတစ္ခုအတြင္း ထုတ္ေဝ 
သည့္ သတင္းရင္းျမစ္မ်ားထဲမွ တတ္ႏိုင္သမွ် အေရအတြက္ 
မ်ားမ်ား အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ရင္းျမစ္ တစ္ခုခ်င္းစီ၏ ဘက္လိုက္ 
ေရးသားမႈမ်ားကို ထိုက္သင့္သေလာက္ ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္လိမ့္မည္ 
ျဖစ္ပါသည္။

လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားထံမွ ရရိွသည့္ သတင္းအခ်က္မ်ားတြင္ 
အားသာခ်က္မ်ားစြာရွိသည္-
• တရားဝင္အခ်က္အလက္ျဖစ္သည္။ အစိုးရက 

စိတ္ခ်ယံုၾကည္ဖြယ္ သတင္းအခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း 
လက္ခံထားသည့္  တရားဝင္အခ်က္အလက္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ 
ဆက္လက္ထြက္ေပၚလာမည့္ ေလ့လာေတြ႔ရိွခ်က္မ်ား၊ 
အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို အေလးထား အာ႐ံုစိုက္မႈပို၍ ရရိွႏိုင္သည္။ 

• ေဒသလႊမ္းျခံဳမႈရွိျခင္း - ႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအေျခခံယူ
နစ္တစ္ခုစီအတြက္ ရဲစခန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ထားၿပီး လိုအပ္ပါက 
ေဝးလံေဒသမ်ားသို႔လည္း အရာရွိမ်ား 
ခန္႔ထားေစလႊတ္ႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ အျခားသတင္းရင္းျမစ္ 
အမ်ားစုထက္ ပို၍ေကာင္းမြန္ျပည့္စံုေသာ သတင္းလႊမ္းျခံဳမႈ 
ရိွသည္ဟုဆိုႏိုင္သည္။ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ပြား 
ေနသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ သတင္းမီဒီယာႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ားပင္ 
သတင္းလႊမ္းၿခံဳရန္ ခက္ခဲၿပီး အႏၱရာယ္မ်ားသည့္ တားျမစ္ 
နယ္ေျမေဒသမ်ားတြင္လည္း စစ္တပ္မ်ားျဖန္႔က်က္ 
ထားရိွႏုိင္သည္။

• သတင္းအခ်က္အလက္ ေကာက္ယူရာတြင္ တစ္ေျပးညီ 
ျဖစ္ျခင္းႏွင့္ တိက်မႈရိွျခင္း - ရဲႏွင့္တပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ သတင္းပို႔ 
စနစ္မ်ားတြင္ ေဒသအားလံုး တစ္ေျပးညီျဖစ္ေစရန္ စံသတ္မွတ္ 
ထားေသာပံုစံကို အသံုးျပဳၿပီး ျဖစ္စဥ္တစ္ခုခ်င္းစီႏွင့္ ပတ္သက္ 
သည့္ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ား တိက် ျပည့္စံုေအာင္ 

ျဖည့္သြင္းရသည္။၂၁  ျဖစ္စဥ္တြင္ မည္သူက မည္သူ႔ကို 
က်ဴးလြန္သည္၊ မည္သည့္လက္နက္အမ်ဳိးအစားကို အသံုးျပဳ 
သည္၊ မည္သည့္ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚသည္စသည့္ 
အခ်က္အလက္မ်ားကို နည္းစနစ္တက် ခြဲျခားသတ္မွတ္ 
ျဖည့္သြင္းထားသည္။ ရဲႏွင့္ တပ္ပိုင္း ဆိုင္ရာ 
အစီရင္ခံစာမ်ားသည္ အျခား သတင္းရင္းျမစ္မ်ားထက္ ပို၍ 
တိက်ေသခ်ာမႈ ရိွေၾကာင္း DSW ႏွင့္ BCMS အဖြဲ႔မ်ားက 
ခ်ီးမြမ္းအသိအမွတ္ျပဳၾကသည္။

လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားထံမွ ရရိွသည့္ သတင္းအခ်က္မ်ားတြင္ 
သတိျပဳရမည့္ အားနည္းခ်က္မ်ားလည္းရွိသည္-
• သတင္းရယူခြင့္ ကန္႔သတ္ထားျခင္း - တပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ 

အခ်က္အလက္မ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္  တားျမစ္ ကန္႔သတ္ 
ထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္သည္။ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ လူထု 
အတြက္ ထုတ္ျပန္ေပးသည့္ အခ်က္အလက္ မ်ားမွာလည္း 
အမ်ားအားျဖင့္ ခ႐ိုင္အဆင့္ (သို႔) ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ 
စုေပါင္းထားသည့္ ဇယားအခ်ဳပ္မ်ားသာ ျဖစ္တတ္သည္။ 
ထိုအခ်က္အလက္မ်ားကိုပင္ သံုးလပါတ္တစ္ႀကိမ္၊ တစ္ႏွစ္ 
တစ္ႀကိမ္၊ စုစည္းထုတ္ျပန္ေပးတတ္သည္။ ျဖစ္စဥ္ တစ္ခု 
ခ်င္းစီ၏ အစီရင္ခံစာမ်ား ရယူအသံုးျပဳေရးမွာလည္း ညိႇႏိႈင္းရန္ 
ခက္ခဲတတ္သည္ (သို႔မဟုတ္)  အေျခအေန သတ္မွတ္ခ်က္ 
တစ္ခုခုႏွင့္ ကိုက္ညီမွသာ ေပးတတ္သည္။ တာဝန္က်သူ 

ရဲတပ္ဖြဲ႕ထံမွျဖစ္ေစ၊ တပ္ပိုင္းဆိုင္ရာမွျဖစ္ေစ၊ ႏွစ္ခုစလံုးထံမွ ျဖစ္ေစ၊ သတင္းအခ်က္အလက္ လက္လွမ္းမီရရိွႏိုင္ပါက ၎တို႔သည္ VIMS 
စနစ္အတြက္ တန္ဖိုးရွိေသာ သတင္းရင္းျမစ္တစ္ခုျဖစ္သည္။၂ဝ
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အရာရိွတစ္ဦး နယ္ေျပာင္းသြားျခင္း (သို႔မဟုတ္) ႏိုင္ငံေရး 
အေျခအေနတစ္မ်ဳိး ေျပာင္းလဲသြားျခင္း စသည္ျဖင့္ တစ္ခုခု 
ျဖစ္ခဲ့လ်င္ သတင္းရရွိမႈလည္း ရပ္တန္႔သြားမည္ျဖစ္သည္။ 
ဖိလစ္ပိုင္ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္မူ ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ စစ္တပ္မ်ားက 
၎တို႔ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရသည့္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မွ်ေဝးအသိေပးထားျခင္းသည္ 
၎တို႔အတြက္ အက်ိဳးရွိ ေၾကာင္း သိရွိၾကၿပီးျဖစ္သည္။ 
(ေနာက္ဆက္တြဲ ၄.၃။ NVMS, DSW ႏွင့္ BCMS တို႔၏ 
သတင္းရင္းျမစ္မ်ား တြင္ၾကည့္ပါ။)

• သတင္းအခ်က္အလက္ ကြာဟမႈမ်ား - DSW ႏွင့္ BCMS 
တို႔မွရရွိေသာ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားအရ ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ တပ္ပိုင္း 
ဆိုင္ရာအစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ပြားရသည့္ အေၾကာင္း 
ရင္းမ်ားကို ထည့္သြင္းေဖာ္ျပမႈ အားနည္းေၾကာင္း ေတြ႕ရ 
သည္။၂၂ ၎အစီရင္ခံစာမ်ားမွာ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ၿပီးၿပီးျခင္း၊ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္
ပြားရသည့္အေၾကာင္းရင္းကို စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ မျပဳလုပ္ရေသးမီ 
ထုတ္ျပန္ေပးပို႔ရေလ့ရိွသည္။ အကယ္၍  VIMS စနစ္က 
၎သတင္း ရင္းျမစ္မ်ားအေပၚ အဓိက မူတည္ၿပီး သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ားေကာက္ယူမည္ဆိုပါက ကြာဟခ်က္မ်ား 
သိသိသာသာ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည္။၂၃ 

• အစီရင္ခံစာမ်ား၏ အရည္အေသြးမ်ား တစ္ေနရာႏွင့္ တစ္ေနရာ 
မတူညီျခင္း - ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ စစ္တပ္မ်ား တာဝန္ထမ္းေဆာင္ 
သည့္ ခ႐ိုင္မ်ား၊ ျမိဳ႕နယ္မ်ား တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ရရိွသည့္ အခ်ိန္၊ 

အင္တာနက္ႏွင့္ ဆဲလ္ဖုန္းလႊမ္းၿခံဳမႈ အလ်င္အျမန္တိုးတက္လာျခင္းႏွင့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ပစၥည္းမ်ား ေစ်းခ်ဳိခ်ဳိျဖင့္ လူအမ်ား လက္လွမ္းမီ 
အသံုးျပဳႏိုင္လာၾကျခင္းေၾကာင့္ Crowdsourcing ၊ Crowdseeding ႏွင့္ လူမႈကြန္ယက္မီဒီယာ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာျခင္းတို႔ကဲ့သို႔ေသာ 
နည္းလမ္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈျဖစ္စဥ္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ယူသည့္ လုပ္ငန္းအတြက္ 
အခြင္႔အလမ္းအသစ္မ်ား ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ 

လူအင္အား၊ ေငြေၾကးစသည္ အရင္းအျမစ္မ်ား မတူညီၾကျခင္း၊ 
တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းသည့္ ေနရာႏွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနသည့္ေနရာ 
စသည္ျဖင့္ ေဒသအခင္းအက်င္း မတူညီျခင္းတို႔ေၾကာင့္ 
အစီရင္ခံစာမ်ား၏ အရည္အေသြးမွာလည္း ကြဲျပားသြားမည္ 
ျဖစ္သည္။ တပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာမ်ားသည္ ျပည္သူ 
လူထုအၾကားျဖစ္ပြားသည့္ အျငင္းပြားမႈမ်ားထက္ လက္နက္ကိုင္ 
ပဋိပကၡ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို ပို၍ အာ႐ံုစိုက္၍ တင္ျပမည္ျဖစ္သည္။ 
ထို႔ေၾကာင္႔ တရားဝင္အစီရင္ခံစာ မွတ္တမ္းမ်ားတြင္ ျပည္သူ 
လူထုအၾကား ျဖစ္ပြားသည့္ အျငင္းပြားမႈ ျဖစ္စဥ္ အေရအတြက္ 
မွာ အမွန္တကယ္ျဖစ္ပြားသည့္ ျဖစ္စဥ္အေရအတြက္ ေလ်ာ့နည္း 
ေနမည္ျဖစ္သည္။၂၄ ျဗဴ႐ိုကေရစီႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ မက္လံုး 
မ်ားေၾကာင့္လည္း အစီရင္ခံစာ တင္ျပမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဘက္
လိုက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚႏိုင္သည္။(ေနာက္ဆက္တြဲ ၄.၃။ NVMS, 
DSW ႏွင့္ BCMS တို႔၏ သတင္းရင္းျမစ္မ်ား တြင္ၾကည့္ပါ။)

• လူထု ယံုၾကည္မႈ အားနည္းႏိုင္ျခင္း - အစိုးရကလည္း 
ပဋိပကၡတြင္ ပါဝင္ေနသည့္ အုပ္စုတစ္ခုျဖစ္ခဲ့လွ်င္ အဆိုပါ 
အခင္းအက်င္းတြင္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းရိွ အခ်ဳိ႕ျပည္သူမ်ား 
ကမူ အစိုးရ၏ တရားဝင္အခ်က္အလက္မ်ား၊ အထူးသျဖင့္ 
လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားမွရေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဘက္လိုက္ 
မႈ ရွိသည္၊ စိတ္ခ်ယံုၾကည္ဖြယ္မရွိဟု ယူဆတတ္ၾကသည္။

Crowdsourcing နည္းလမ္းသည္ အီလက္ထရြန္းနစ္ နည္းပညာကို 
အသံုးျပဳ၍ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္ မွ်ေဝေပးၾကရန္ လူထု 
ထံမွ တိုက္႐ိုက္ေတာင္းခံရယူျခင္း ျဖစ္သည္။ Crowdsourcing ႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ မၾကာခဏ ေပးေလ့ရိွသည့္ ဥပမာမွာ Ushahidi ဟု 
ေခၚသည့္ အမ်ားသံုးေဆာ့ဖ္ဝဲတစ္ခုအေၾကာင္းျဖစ္သည္။ ၎က 
လူအမ်ားထံမွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ယူစုေဆာင္းကာ 
အျပန္အလွန္တုန္႔ျပန္ႏိုင္သည့္ ေျမပံုမ်ား ေရးဆြဲဖန္တီးႏိုင္သည္။ 
Ushahidi ကို ကင္ညာႏိုင္ငံ၏ အျငင္းပြားဖြယ္ရာ သမၼတေရြးေကာက္ 
ပြဲအလြန္ ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္ တြင္ ပထမဆံုးစတင္အသံုးျပဳခဲ့သည္။၂၆

Crowdseeding နည္းလမ္းသည္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ ကြန္ယက္ 
အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးၿပီး ထိုကၽြမ္းက်င္ သတင္း 
ေပးပို႔သူမ်ားမွ တစ္ဆင့္ မိုဘိုင္းဖုန္းကို အသံုးျပဳ၍ သတင္းအခ်က္ 
လက္ရယူ စုေဆာင္းျခင္းျဖစ္သည္။၂၇ 

လူမႈကြန္ယက္မီဒီယာ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း နည္းလမ္းသည္ 
Facebook, Twitter, Instagram ႏွင့္ Google Plus တို႔ကဲ့သုိ႔ေသာ 
လူမႈ ကြန္ယက္မီဒီယာ အေျခခံမ်ားမွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို 
ဆြဲထုတ္ရယူျခင္းျဖစ္သည္။ 
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အထက္ပါ နည္းလမ္းမ်ားတြင္လည္း အားနည္းခ်က္မ်ားစြာရိွပါသည္-
• အထက္ပါ နည္းလမ္း သံုးခုစလံုးသည္ လူထု၏ ဆဲလ္ဖုန္းႏွင့္ 

အင္တာနက္တို႔ကို လက္လွမ္းမီမႈအဆင့္အေပၚတြင္ 
မူတည္ေနသည္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အင္တာနက္ႏွင့္ 
ဆဲလ္ဖုန္းသံုးစြဲႏိုင္မႈႏႈန္းမွာ ျမန္ဆန္စြာတိုးတက္ ေနေသာ္လည္း 
အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ ေနရာတိုင္းမလႊမ္းျခံဳႏိုင္ျခင္း၊ အညီအမွ် 
မလႊမ္းၿခံဳႏိုင္ျခင္း မ်ားရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ အင္တာနက္ကို 
အမ်ားအားျဖင့္ ၿမိဳ႕ျပေန ျပည္သူမ်ားကသာ လက္လွမ္းမီ 
သံုးစြဲႏိုင္ေသးသည္။ မိုဘိုင္းဖုန္း ကြန္ယက္မ်ားမွာ ပံုမွန္အားျဖင့္ 
အင္တာနက္ထက္စာလွ်င္ ေက်းလက္ေဒသေန ျပည္သူမ်ား ပုိ၍ 
လက္လွမ္းမီ အသံုးျပဳႏိုင္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ေဝးလံေခါင္ 
ဖ်ားေသာေဒသမ်ားထိ လႊမ္းၿခံဳမႈ မရိွေသးေခ်။ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူ 
ျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္ စမတ္ဖုန္း ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ေျခ (သို႔မဟုတ္) 
အင္တာနက္အသံုးျပဳႏိုင္ေျခ နည္းပါးသည္ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။ 
ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူ ျပည္သူမ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ ပဋိပကၡမ်ား၊ 
အၾကမ္းဖက္ ျဖစ္ပြားမႈမ်ားႏွင့္ ပို၍ ထိေတြ႕ ခံစားေနရသူမ်ားျဖစ္ 
ေသာေၾကာင့္ အထက္ပါ နည္းပညာလိုအပ္ခ်က္သည္ 
အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈျဖစ္စဥ္မ်ား ေစာင့္ၾကည့္ေရး အတြက္ 
အေရးပါေသာ အားနည္းခ်က္တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ 

• Crowdsourcing ႏွင့္ လူမႈကြန္ယက္မီဒီယာ ေစာင့္ၾကည့္ 
ေလ့လာျခင္း နည္းလမ္းမ်ားသည္လည္း လူဦးေရ ဖြဲ႕စည္းမႈ 
အေနအထားကြဲျပားမႈေၾကာင့္ တိမ္းေစာင္းဘက္လိုက္မႈမ်ား 
ရွိႏိုင္သည္။ လူမႈကြန္ယက္မီဒီယာကို အၿမဲတမ္း အသံုးျပဳသူမ်ား၊ 
Crowdsourcing နည္းလမ္းကို အသံုးျပဳ၍ သတင္းျဖစ္စဥ္မ်ား 
ေပးပို႔ေနသူမ်ားသည္ ပံုမွန္အားျဖင့္ ပို၍ ပညာတတ္သူမ်ား၊ 
ပို၍သတင္းအခ်က္အလက္ရရိွေနသူမ်ား၊ ပို၍ စီးပြားေရးအေျခ
အေနေကာင္းသူမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပတြင္ ေနထိုင္သူမ်ား ျဖစ္ေလ့ရွိ 
သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈျဖစ္စဥ္ဆိုင္ရာ သတင္း 
ေပးပို႔ရာတြင္ ၿမိဳ႕ေန လူလတ္တန္းစားထု၏ အျမင္ကို ပို၍ 
ထင္ဟပ္ႏိုင္သည္။ ဤကဲ့သို႔ လူမႈစီးပြားဆိုင္ရာ ဘက္မညီဘဲ 
တိမ္းေစာင္းစြာ ကိုယ္စားျပဳမႈမ်ားသည္ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာႏွင့္ 
ႏိုင္ငံေရး ဆက္ႏႊယ္မႈမ်ားကဲ့သို႔ေသာ လူမႈေရးကြဲျပားမႈမ်ားအေပၚ  
ဘက္မညီဘဲ တိမ္းေစာင္းစြာ ထင္ဟပ္ေစႏိုင္သည္။

• ယံုၾကည္အားထားႏိုင္မႈႏွင့္ သတင္းမွန္/မမွန္ အတည္ျပဳႏိုင္မႈႏွင့္ 
ပတ္သက္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ား - Crowdsourcing စနစ္သို႔ ေပးပို႔ 
လိုက္သည့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား (သို႔မဟုတ္) လူမႈ 
ကြန္ယက္မီဒီယာတြင္ ျဖန္႔ေဝေနေသာ သတင္းအခ်က္ အလက္ 
မ်ားသည္ အတည္မျပဳႏိုင္ေသာ ေကာလာဟလမ်ားေပၚတြင္ 
အေျခခံထားႏိုင္သည္။ သို႔မဟုတ္ အခ်က္ အလက္္ေပၚတြင္ 
အေျခမျပဳထားေသာ ကိုယ္ပိုင္အျမင္မ်ားႏွင့္ ပါတီစြဲအျမင္မ်ား 
အေပၚတြင္လည္း အေျခခံထား ႏိုင္သည္။ (သို႔မဟုတ္) 
အမုန္းစကားမ်ားႏွင့္ သတင္းမွားမ်ားပင္ အေျခခံထားျခင္းျဖစ္ 
ႏိုင္သည္။ အဆိုပါ အားနည္းခ်က္ကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္ Crowd-
sourcing စနစ္မ်ားသည္ သတင္းမွန္မမွန္ အတည္ျပဳႏိုင္သည့္ 
နည္းလမ္းမ်ားကို ထည့္သြင္း အသံုးျပဳ ၾကသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ 
(က) သတင္းရင္းျမစ္ စစ္မွန္မႈ ရိွ/မရိွ အတည္ျပဳျခင္းႏွင့္္ (ခ) 
သတင္းအေၾကာင္းအရာမ်ားကို အျခားရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္ တိုက္ဆိုင္ 
စစ္ေဆးျခင္း နည္းလမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳေလ့ရိွသည္။၂၈

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာမ်ားေၾကာင့္ 
အေရးေပၚ အေျခအေနစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈ ႀကိဳတင္ 
ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ နည္းလမ္းမ်ားရွာေဖြရန္ 
စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ရာ နယ္ပယ္သစ္မ်ားကို ဖြင့္လွစ္ေပးလိုက္သည္။ 
စမ္းသပ္တီထြင္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္လည္း ဆက္လက္ 
ေထာက္ပံ့ကူညီသင့္ပါသည္။  ယခုလတ္တေလာ ကာလတြင္မူ 
အထက္ပါ နည္းပညာမ်ားကို သမား႐ိုးက် သတင္းရင္းျမစ္မ်ား 
ႏွင့္သာ တြဲဖက္အသံုးျပဳသင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳပါသည္။ 
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ေဘာင္ကြက္ ၄.၁။ Crowseeding ႏွင့္ Crowdsourcing တို႔အားႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္

Crowdsourcing ၏ အားနည္းခ်က္မ်ား (လူဦးေရ ဖြဲ႕စည္းမႈ အေနအထားကြဲျပားမႈေၾကာင့္ တိမ္းေစာင္းဘက္လိုက္မႈမ်ားႏွင့္ 
သတင္းမွန္/မမွန္ အတည္မျပဳႏိုင္မႈ ျပႆနာမ်ား)ကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ရန္ Crowdseeding နည္းလမ္းကို ဒီဇိုင္းေရးဆြဲ  ဖန္တီး 
ထားျခင္းျဖစ္သည္။ 
Crowdseeding နည္းလမ္းသည္ မိမိတို႔ စီမံခ်က္က စိတ္ဝင္စားသည့္ ေဒသခံလူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းမွ သတင္းေပးပို႔မည့္သူ 
မ်ားအတြက္ နည္းပညာႏွင့္ စြမ္းရည္သစ္မ်ား ရရိွလာေစသည္။ သတင္းေပးပို႔မည့္သူမ်ားအတြက္ ဆဲလ္ဖုန္းမ်ားေပးထားၿပီး 
ထိုဆဲလ္ဖုန္းမ်ားကို အသံုးျပဳ၍ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မည္သို႔ ေပးပို႔ရမည္ကို သင္တန္းေပးထားသည္။ ေရြးခ်ယ္သင္တန္း 
ေပးထားသည့္ သတင္းေပးပို႔သူျဖင့္သာဖြဲ႕စည္းထားသည့္ သတင္းကြန္ယက္ကို အေျခခံထားျခင္းေၾကာင့္ Crowdseeding 
နည္းလမ္းသည္ သံသယျဖစ္ဖြယ္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္လာႏိုင္ေျခကို ေလ်ာ့ခ်ႏုိင္သည္။ သို႔ေသာ္ ကြန္ဂို ဒီမိုကရက္တစ္ 
ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ (DRC)တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ Voix des Kivus စီမံခ်က္ အေတြ႕အႀကံဳအရ Crowdseeding စနစ္တခု 
ေအာင္ျမင္ရန္အတြက္ အေရးႀကီးေသာအေျခအေန အေတာ္မ်ားမ်ား ရိွရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ညႊန္ျပေနသည္။ ၎တို႔မွာ -
• အရြယ္အစား - စီမံခ်က္အငယ္စားေလးမ်ားသည္ ေထာက္ပံ့ပို႕ေဆာင္ေရးဆိုင္ရာ ေနာက္ဆက္တြဲ လိုအပ္ခ်က္ မ်ားမရိွဘဲ 

ကုန္က်စရိတ္အနည္းငယ္ျဖင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ႏိုင္သည္။ Voix des Kivus စီမံခ်က္ကို ေက်းရြာ (၁၈) ရြာတြင္သာ ျပဳလုပ္ 
ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ရြာေပါင္း ေထာင္ခ်ီ၍ Crowdseeding စနစ္တစ္ခုလုပ္ေဆာင္မည္ဆိုပါက ေငြေၾကးလိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ 
အဖြဲ႔အစည္း စြမ္းေဆာင္ရည္လိုအပ္ခ်က္ ပမာဏႀကီးမားလြန္းသျဖင့္ အစိုးရမ်ားႏွင့္ အကူအညီေပးေရး အဖြဲ႔အစည္းႀကီး 
မ်ားကသာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ စီမံခ်က္အရြယ္အစား ႀကီးမားလြန္း ပါကလည္း စီမံခ်က္ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ 
လူထုတြင္းမွသတင္းေပးပို႔သူမ်ား အၾကား ယံုၾကည္္မႈ အားေပ်ာ့သြားကာ ေပးပို႔သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ အရည္အေသြး 
က်ဆင္းသြားႏိုင္ပါသည္။

• လံုၿခံဳေရးအရ စြန္႔စားရမႈမ်ား - အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈျဖစ္စဥ္ကဲ့သို႔ေသာ အကဲဆတ္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေပးပို႔ 
ေပးရန္ လူထုအတြင္းမွ သတင္းေပးပို႔ႏိုင္သူမ်ားအား စည္း႐ံုးစုေဆာင္းရျခင္းေၾကာင့္ ၎တို႔အား ႀကီးမားသည့္ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ 
ေဘးအႏၱရာယ္မ်ား ျဖစ္ေပၚႏုိုင္ပါသည္။ Voix des Kivus စီမံခ်က္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ ကာလအတြင္း သတင္းေပးပို႔သူ 
မ်ားအား မည္သည့္ၿခိမ္းေျခာက္မႈမွ် မခံခဲ့ရေသာ္လည္း ဤစီမံခ်က္ကို ရပ္တန္႔ လိုက္သည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားထဲတြင္ 
လံုၿခံဳေရးအရ ေဘးအႏၱရာယ္ျဖစ္မည္ကို စိုးရိမ္ရျခင္းကလည္း အေၾကာင္းရင္း တစ္ခုျဖစ္သည္။

• လက္ေတြ႕ တုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မည့္ အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ေရး - အကယ္၍ ျဖစ္စဥ္အစီရင္ခံမ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္ၿပီး ျမင္သာၿပီး အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ထိေရာက္ေသာ တံု႔႔ျပန္မႈေဆာင္ရြက္မႈ မျပဳလုပ္ပါက သတင္းေပးပို႔သူမ်ား 
(သို႔မဟုတ္) ပူးေပါင္းပါဝင္သူ ေဒသခံလူထု (သို႔မဟုတ္) ႏွစ္ခုစလံုးက စီမံခ်က္ေပၚတြင္ စိတ္ဝင္စားမႈေလ်ာ့က်သြားၿပီး 
သတင္းေပးပို႔ရာတြင္ အရည္အေသြး က်ဆင္းသြားႏိုင္ပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ မျဖစ္ေအာင္ မက္လံုးအေနျဖင့္ ေငြေၾကးအရ 
ပံ့ပိုးမႈေပးမည္ဆိုပါကလည္း  ေငြေၾကးရလိုမႈေၾကာင့္ သတင္းေပးပို႔ရာတြင္ အရည္အေသြး ထိခိုက္သြားႏိုင္ျပန္သည္။ 
Crowdseeding နည္းလမ္းကို အသံုးျပဳမည့္ စနစ္တစ္ခုသည္ သတင္းေပးပို႔သူမ်ား၏ လံုၿခံဳေရးကို အာမခံႏိုင္ၿပီး ေပးပို႔လာသည့္ 
သတင္းမ်ားကို တုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ နီးကပ္စြာ ထိထိေရာက္ေရာက္ ခ်ိတ္ဆက္ထားမွသာ 
ေရရွည္ရပ္တည္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 

Voix des Kivus စီမံခ်က္ အေၾကာင္းပို၍သိလိုလ်င္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ထုတ္ Van der Windt and Humphreys စာအုပ္ကို ဖတ္ရႈ 
ေလ့လာရန္ အႀကံျပဳပါသည္။
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ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အေၾကာင္းရင္းမ်ားေၾကာင့္ အန္ဂ်ီအိုမ်ားႏွင့္ 
အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ အသံုးဝင္ေသာ သတင္းရင္းျမစ္ 
မ်ားျဖစ္သည္ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္- 
• နယ္ခံ လူထုကြန္ယက္မ်ားရွိျခင္းႏွင့္ မူရင္းသတင္းရင္းျမစ္ႏွင့္ 

လက္လွမ္းမီျခင္း - အန္ဂ်ီအိုမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္း 
မ်ားသည္ ၎တို႔၏ စီမံခ်က္နယ္ေျမအတြင္း ေဒသခံ 
နယ္ဝန္ထမ္းမ်ားျဖင့္ စနစ္တက် (သို႔မဟုတ္) ပံုမွန္ အားျဖင့္ 
ကြန္ယက္ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္ေလ့ရိွသည္။ ၎တို႔မွတစ္ဆင့္ 
အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈ ျဖစ္စဥ္ မ်ားကို မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားက 
ေသ္ာလည္းေကာင္း၊ နစ္နာသူမ်ားကေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
သတင္းရယူ ေပးပို႔ႏိုင္သည္။

• လြတ္လပ္စြာေရးသားတင္ျပႏိုင္ျခင္း - အန္ဂ်ီအိုမ်ားႏွင့္ 
အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ အစိုးရႏွင့္ မသက္ဆိုင္ဘဲ 
သီးျခားလြတ္လပ္စြာ ရပ္တည္ၾကျခင္းေၾကာင့္ တရားဝင္ 
လမ္းေၾကာင္းမ်ားမွ တစ္ဆင့္ ျဖစ္စဥ္သတင္းေပးရန္ စိုးရိမ္ေသာ 
ျပည္သူမ်ား၏ ယံုၾကည္မႈကို အတိုင္းအတာ တစ္ခုထိ 
ရရွိုႏိုင္သည္။ ဤအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ 
အစည္း မ်ားထံမွလည္း သတင္းအခ်က္အလက္ရယူရာတြင္ ပို၍ 
လက္လွမ္းမီႏိုင္ၿပီး လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္
ထားသည့္နယ္ေျမမ်ားအတြင္းသို႔လည္း ပို၍လြတ္လပ္စြာ 
ဝင္ထြက္သြားလာႏိုင္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ေအာက္ပါနည္းစနစ္ပိုင္းဆိုင္ရာ 
အားနည္းခ်က္မ်ားေၾကာင့္ VIMS စနစ္တစ္ခုအတြက္ 
အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားအျဖစ္ အသံုးဝင္မႈကို 
အကန္႔အသတ္ျဖစ္ေစသည္-

• အခ်က္အလက္ေကာက္ယူသည့္နည္းလမ္း - အန္ဂ်ီအိုမ်ားႏွင့္ 
အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္း အနည္းငယ္ကသာ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ 
သက္ဆိုင္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ျပည့္ျပည့္စံုစံုႏွင့္ 
တစ္ေျပးညီ တသမတ္တည္း ေကာက္ယူၾကျခင္း၊ အခ်က္ 
အလက္စနစ္အတြင္း မွတ္တမ္းေရးသြင္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေလ့ 
ရိွၾကသည္။ အဖြဲ႕အစည္းအမ်ားစုမွာ ျဖစ္စဥ္ အေၾကာင္းအရာကို 
လိုက္၍ အရည္အေသြးဆိုင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို
သာ အာ႐ံုစိုက္၍ ေကာက္ယူတတ္ၾက သည္။ အထူးသျဖင့္ 
၎တို႔က စည္း႐ံုးလႈံ႕ေဆာ္တိုက္တြန္းမည့္ အေၾကာင္းအရာ 

မ်ားကို အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားကိုသာ 
အာ႐ံုစိုက္ေလ့ရိွသည္။ ျဖစ္စဥ္အေၾကာင္းအရာမ်ဳိးစံုကို 
ေကာက္ယူၿပီး မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းမွာ ၎တို႔၏ ဦးစားေပး 
အလုပ္တစ္ခုမဟုတ္ေခ်။ ထိုအခ်က္ေၾကာင့္ပင္ အန္ဂ်ီအိုမ်ားႏွင့္ 
အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားမွာ VIMS 
စနစ္ အတြက္ အသံုးဝင္မႈအားနည္းၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

• အခ်ိန္အပိုင္းအျခားအလိုက္ အစီရင္ခံစာ ထုတ္ေဝမႈအႀကိမ္ေရ- 
အန္ဂ်ီအိုမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ VIMS 
စနစ္က အားထားရေလာက္ေအာင္ ထုတ္ေဝမႈ အႀကိမ္ေရ 
မ်ားမ်ား စားစားမရိွလွေခ်။

ျပည္တြင္းမွ အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္း(NGO)အန္ဂ်ီအိုမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္း (CSO)မ်ားသည္လည္း ေယဘုယ် အားျဖင့္ 
အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈ ျဖစ္စဥ္မ်ား (သို႔မဟုတ္) သီးသန္႔ေခါင္းစဥ္မ်ား (လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡ၊ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား၊ က်ား/မ 
အေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား စသည္)ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ယူ စုေဆာင္းေလ့ရိွၾကသည္။ ထိုသတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ားသည္လည္း အဖိုးတန္ေသာ တြဲဖက္သတင္းရင္းျမစ္မ်ားျဖစ္ႏိုင္သည္။၂၅
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ႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္ အစိုးရေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ သီးျခားလြတ္လပ္စြာ 
ရပ္တည္ ေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ လူသတ္မႈႏႈန္းကဲ့သို႔ေသာ 
အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈ အခ်က္အလက္မ်ားကို စုေဆာင္းျခင္း၊ 
ေပါင္းစပ္စုစည္းျခင္း၊ ထုတ္ေဝျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေလ့ရိွၾကသည္။ 
ထိုအခ်က္အလက္မ်ားကို ခ႐ိုင္လိုက္ျဖစ္ေစ၊ တစ္ႏိုင္ငံအဆင့္ျဖစ္ေစ 
စုစုပါင္း အခ်ဳပ္အျဖစ္စုေပါင္းလိုက္ျခင္း (သို႔မဟုတ္) ညႊန္းကိန္း 
တစ္ခုတည္း (ဥပမာ-လူသတ္မႈ အေရအတြက္) အေပၚတြင္ အားျပဳ 
စုစည္းျခင္း (သို႔မဟုတ္) ႏွစ္ခုစလံုး ျဖစ္ပါက ထိုအခ်က္အလက္ 
မ်ားသည္ VIMS စနစ္အတြက္ အသံုးဝင္မႈ အလြန္အားနည္းသြား 
မည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ၎အခ်က္အလက္မ်ားသည္ VIMS စနစ္၏ 
အခ်က္အလက္မ်ား မွန္/မမွန္တိုက္ဆုိင္ စစ္ေဆးရာတြင္ 
လည္းေကာင္း၊ တရားဝင္ ကိန္းဂဏန္း မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ ရွိ္/မရွိ 
စစ္ေဆးရာတြင္လည္းေကာင္း၊ အခ်က္အလက္ ကြာဟမႈျုဖစ္ေစသည့္ 
ေနရာမ်ားႏွင့္ သတင္း အစီရင္ခံရာတြင္ ဘက္လိုက္မႈရိွ/မရိွ 
ေဖာ္ထုတ္ရာတြင္လည္းေကာင္း အသံုးဝင္ပါသည္။

ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ား အထူးသျဖင့္ ပဋိပကၡမ်ား၊ လူသားခ်င္း 
စာနာမႈဆိုင္ရာ အေရးေပၚ အေျခအေနမ်ား ျဖစ္ပြားေနခ်ိန္တြင္ 
ကုလသမဂၢ ေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ အကူအညီေပးေရး အဖြဲ႔အစည္း 
မ်ားသည္ ၎တို႔၏ ကြင္းဆင္းဝန္ထမ္းမ်ားကို ကာကြယ္ရန္ျဖစ္ေစ၊ 
လူသားခ်င္းစာနာေရး အကူအညီမ်ားေပးရန္ျဖစ္ေစ၊ ေဒသလံုၿခံဳေရး 
ဆိုင္ရာ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို ေကာက္ယူ စုေဆာင္းႏိုင္သည္။ အကယ္၍ 
အဆုိပါ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံမွ အခ်က္အလက္မ်ားရယူႏုိင္လွ်င္လည္း 
VIMS စနစ္အတြက္ အသံုးျပဳသင့္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၎အစီ 
ရင္ခံစာမ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲမ်ား၊ 
လူစုလူေဝးႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားကိုသာ ပို၍ အာ႐ံု 
စိုက္ေလ့ရွိၿပီး အျခားအၾကမ္းဖက္မႈပံုစံမ်ားကိုမူ အမွန္တကယ္ 
ျဖစ္ပြားသည့္ အေရအတြက္ထက္ ေလ်ာ့နည္း ေဖာ္ျပေလ့ရွိသည္။

က်န္းမာေရးဌာနမ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈျဖစ္စဥ္မ်ားေၾကာင့္ 
လူေသဆံုးမႈ၊ ဒဏ္ရာရရိွမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္ 
အလက္မ်ားကို မွတ္တမ္းယူ ထားေလ့ရွိသည္။ ၎တို႔သည္ 
က်ဴးလြန္ခံရသူ၏ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ဒဏ္ရာရရိွမႈမ်ား စသည့္ 
အခ်က္အလက္အနည္းငယ္ကိုသာ မွတ္တမ္းရယူထားျခင္းေၾကာင့္ 
အျခားသတင္းရင္းျမစ္မ်ား ထံမွရေသာ အခ်က္အလက္မ်ား 
စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ မွန္/မမွန္ တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးျခင္းေလာက္အတြက္
သာ အတြက္သာ ပို၍ အသံုးဝင္သည္။

ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ေဆာင္းပါးမ်ား၊ စာအုပ္မ်ားႏွင့္ International 
Crisis Group ႏွင့္ Human Rights Watch ကဲ့သို႔ေသာ အဖြဲ႔အစည္း 
မ်ားမွထုတ္ေဝသည့္ စာေစာင္မ်ားအပါအဝင္ မူဝါဒေရးရာ 

စာေစာင္မ်ား ကိုလည္း သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မွန္/မမွန္ 
အတည္ျပဳရာတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။

စစ္တမ္းမ်ားႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ကြင္းဆင္းေကာက္ယူသည့္ အခ်က္ 
အလက္မ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈျဖစ္စဥ္မ်ား ေစာင့္ၾကည့္ 
ေလ့လာေရးအတြက္ အေရးႀကီး အခ်က္အလက္မ်ားေပးႏိုင္ပါသည္။ 
သို႔ေသာ္ စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္း လုပ္ငန္းမွာ ေငြကုန္ေၾကးက် 
မ်ားျခင္းေၾကာင့္ ရလဒ္မ်ားေျပာင္းလဲေနမႈကိုတိုင္းတာရန္အတြက္ 
အခ်က္အလက္မ်ားထပ္ခါထပ္ခါ ေကာက္ယူျခင္းကို မၾကာခဏ 
မျပဳလုပ္ႏိုင္ပါ။၂၉
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သတင္းရင္းျမစ္ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အေျခခံမူသံုးခ်က္အား လိုက္နာသင့္ပါသည္။ ၎တို႔မွာ-

၁။  သတင္းရင္းျမစ္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု အခ်က္အလက္မ်ား တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးျခင္းကို ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ပါ။ 
သတင္းရင္းျမစ္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု အခ်က္အလက္မ်ား တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးျခင္းသည္ သတင္းလႊမ္းျခံဳမႈ 
မျပည့္စံုျခင္း၊ ဘက္လိုက္မႈဆႏၵစြဲမ်ားကို လံုးဝမရွိေအာင္ မေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္ပါ။ သတင္းရင္းျမစ္အမ်ိဳးအစားမ်ား
စြာကို ေပါင္းစပ္အသံုးျပဳလ်င္ပင္ အၾကမ္းဖက္ ျဖစ္ပြားမႈ ျဖစ္စဥ္ တစ္ခုလံုး၏ တစိတ္တပိုင္းကိုသာ 
လႊမ္းၿခံဳသံုးသပ္ႏိုင္မည္မွာ မလဲြမေသြပင္ျဖစ္သည္။ မည္သည့္ VIMS စနစ္မဆို လူေသဆံုးမႈမျဖစ္သည့္ 
အၾကမ္းဖက္ ျဖစ္ပြားမႈျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားသည့္ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈ 
ျဖစ္စဥ္မ်ားထက္ လူသတ္မႈမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပအၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈျဖစ္စဥ္မ်ားကို ပို၍ လႊမ္းၿခံဳေကာက္ယူ 
ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အၾကမ္းဖက္ ျဖစ္ပြားမႈျဖစ္စဥ္ မျဖစ္ဘဲ ျဖစ္သည္ဟု သတင္းေပးပို႔ျခင္း၊ ျဖစ္ပြားပါလ်က္ 
မျဖစ္ပါဟု သတင္းေပးပို႔ျခင္းမ်ားကို လံုးဝ မရိွေအာင္လုပ္ေဆာင္ရန္ ခက္ခဲပါသည္။ သို႔ေသာ္ 
ေလ်ာ့နည္းေအာင္ေတာ့ တတ္ႏိုင္သည့္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေလွ်ာ့ခ် သင့္ပါသည္။

၂။  လက္ေတြ႕က်က် စဥ္းစားလုပ္ေဆာင္ပါ။ ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ေနသည့္ ႏိုင္ငံမ်ား၊ ေဒသမ်ားတြင္ ပံုမွန္အားျဖင့္ 
သတင္း အခ်က္အလက္ ရွားပါးၿပီး လက္လွမ္းမီ ရယူရန္မွာလည္း  ခက္ခဲေလ့ရိွသည္။ စီမံခ်က္အဖြဲ႕ 
အေနျဖင့္ သတင္းရင္းျမစ္ တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု အခ်က္အလက္မ်ား တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးႏိုင္ရန္ လိုအပ္သည့္ 
သတင္းရင္းျမစ္အေရအတြက္ကို ရရိွေအာင္ မနည္းႀကိဳးစား ရွာေဖြရလိမ့္မည္။ ထုိအခ်က္ေၾကာင့္ VIMS 
စနစ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းကို အတားအဆီးမျဖစ္သင့္ပါ။ ရိွရင္းစြဲ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားထက္ 
ပိုေကာင္းေသာ သတင္းအခ်က္မ်ားကို  VIMS စနစ္က ေကာက္ယူ စုေဆာင္းႏိုင္မည္ ဆိုပါက အခက္အခဲ 
မ်ားၾကားမွပင္ ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္  VIMS စနစ္ကို တစ္စတစ္စ လူသိမ်ား 
လာလွ်င္ အသံုးျပဳသူအေရအတြက္ မ်ားလာသည္ႏွင့္အမွ် သတင္းရင္းျမစ္အေရအတြက္လည္း ပိုမ်ား 
လာမည္ ျဖစ္သည္။ 

၃။  အားနည္းခ်က္ အကန္႔အသတ္မ်ားကုိလည္း အသိအမွတ္ျပဳပါ။ စီမံခ်က္အဖြဲ႕အေနျဖင့္ သတင္းရင္းျမစ္မ်ား၊ 
ေကာက္ယူ သည့္ နည္းလမ္းမ်ား၏ ကန္႔သတ္ခ်က္ အားနည္းခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္းစြာ နားလည္ 
သိရိွထားရမည္။ သို႔မွသာ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ ျပဳလုပ္သည့္အခါ ထိုကန္႔သတ္ခ်က္ အားနည္းခ်က္မ်ားကို 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားကို အစီရင္ခံ တင္ျပသည့္အခါတြင္လည္း 
ထိုကန္႔သတ္ခ်က္ အားနည္းခ်က္မ်ားရိွေၾကာင္း ဝန္ခံ ေဖာ္ျပႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
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မီဒီယာ 
ရင္းျမစ္မ်ား

CROWDSOURCING
လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ား

NGO/CSO 
အစီရင္ခံစာမ်ား

ေရြးခ်ယ္မႈဆိုင္ရာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား 
• သတင္းရင္းျမစ္သည္ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈျဖစ္စဥ္တစ္ခုစီ အတြက္ 

သတင္းအခ်က္အလက္ ျပည့္စံုစြာ ေဖာ္ျပထားသည္။
• သတင္းရင္းျမစ္သည္ (လူမေသဆံုးသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားအပါဝင္ )အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈ 

ပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ဆိုင္သည့္ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို လႊမ္းၿခံဳတင္ျပႏိုင္သည္။
• သတင္းရင္းျမစ္သည္ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ား 

ပါဝင္ေအာင္ တင္ျပႏိုင္သည္။   
• သတင္းရင္းျမစ္သည္ (ေန႔စဥ္၊ အပတ္စဥ္၊ လစဥ္ စသည္ျဖင့္) ၎၏ ထုတ္ေဝသည့္ 

အခ်ိန္အပိုင္းအျခားအလိုက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေနာက္ဆံုးအေျခ 
အေနႏွင့္အညီ ပံုမွန္ထုတ္ျပန္သည္။  

• သတင္းရင္းျမစ္သည္  အေျခခံအဆင့္ မရိွမျဖစ္လိုအပ္သည့္ လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မႈ 
ရိွျခင္းႏွင့္ နည္းစနစ္ပိုင္းဆိုင္ရာ တေျပးညီ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုသည္။ 

အေရအတြက္ဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ
၂ လ - ၃ လခန္႔ အခ်က္အလက္မ်ား စမ္းသပ္ေကာက္ယူၿပီးေနာက္ 
သတင္းရင္းျမစ္တစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ သက္ဆိုင္ရာတန္ဖိုးမ်ားကို ၾကည့္၍ 
ဆံုးျဖတ္ရမည္ျဖစ္သည္။    
• သတင္းရင္းျမစ္တစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ သတင္းတင္ျပသည့္ စုစုေပါင္းျဖစ္စဥ္/ေသဆံုးမႈ 

ရာခိုင္ႏႈန္း။
• အျခား သတင္းရင္းျမစ္က မေဖာ္ျပဘဲ သတင္းရင္းျမစ္တစ္ခု တည္က 

သတင္းတင္ျပသည့္ စုစုေပါင္းျဖစ္စဥ္/ေသဆံုးမႈ ရာခိုင္ႏႈန္း။ 
• ေဒသအလိုက္၊ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈျဖစ္စဥ္ အမ်ဳိးအစားအလိုက္ သတင္းတင္ျပပံု 

အရည္အေသြး ကြာဟခ်က္။   
ေရြးခ်ယ္

ထားသည့္ 
သတင္း

ရင္းျမစ္ (၁)

ေရြးခ်ယ္
ထားသည့္ 
သတင္း

ရင္းျမစ္ (၃)

ေရြးခ်ယ္
ထားသည့္ 
သတင္း

ရင္းျမစ္ (၂)

အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈ 
ျဖစ္စဥ္

အခ်က္အလက္မ်ား
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အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေကာက္ယူထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ ဆိုင္ရာ 
ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ သတင္းရင္းျမစ္တို႔အေပၚ မူတည္၍ ကြဲျပားႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း VIMS စနစ္မ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ 
ေအာက္ပါအခ်က္အလက္အမ်ိဳးအစား (၆) ခုကို ဦးစားေပးေကာက္ယူေလ့ရွိသည္။ ၎တို႔မွာ ျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ပြားသည့္ အခ်ိန္ႏွင့္ ေနရာ၊ 
အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈ ပံုစံ (ႏွင့္ အသံုးျပဳသည့္လက္နက္)၊ ျဖစ္ပြားရသည့္ လတ္တေလာ အေၾကာင္းအရင္း၊ ျဖစ္စဥ္တြင္ ပါဝင္သူမ်ားႏွင့္ 
အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား စသည္တို႔ျဖစ္သည္။

ဤအခန္းတြင္ ပထမဦးစြာ ကုဒ္နံပါတ္သတ္မွတ္ျခင္းကို အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုထားပါသည္။ ထို႔ေနာက္  သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေရးသြင္းရာတြင္ 
စံသတ္မွတ္ျခင္းအားျဖင့္ မည္သို႔ေသာ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား ရရိွႏိုင္သည္ကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဒုတိယအေနျဖင့္ အၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္စဥ္ 
တစ္ခုအျဖစ္ မည္သုိ႔သတ္မွတ္ေရတြက္ရမည္ကို ရွင္းျပထားပါသည္။ တတိယပိုင္းတြင္ အဓိက အခ်က္အလက္ အမ်ဳိးအစား (၆)မ်ဳိးတို႔ 
အေၾကာင္း အေသးစိတ္ ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္းႏွင့္ ၎အမ်ဳိးအစား တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားမည္သို႔ ေရးသြင္း ရမည္ကို 
ေဆြးေႏြးထားပါသည္။ ေနာက္ဆံုးပိုင္းတြင္ မည္သည့္ အခ်က္အလက္ကို ေကာက္ယူမည္၊ မည္သို႔ေကာက္ယူရမည္ စသည္တို႔ကို ဆံုးျဖတ္ 
ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ရာတြင္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစမည့့္ လမ္းညြန္ခ်က္ အေျခခံမူမ်ားကို တင္ျပထားပါသည္။

ကုဒ္နံပါတ္သတ္မွတ္ျခင္းကို အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုျခင္း - ကုဒ္နံပါတ္ 
သတ္မွတ္ျခင္းဆိုသည္မွာ အခ်က္အလက္မ်ားေရးသြင္းရာတြင္ 
စံသတ္မွတ္ထားသည့္ အေျဖအမ်ဳိးအစားအလိုက္ ေရးသြင္းရမည့္ 
ကိန္းဂဏန္း (သို႔) စာသား တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ အခ်က္အလက္စနစ္ထဲသို႔ 
ေရးသြင္းသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ဤ လုပ္ငန္းစဥ္ကို 
ေသခ်ာစြာ သင္တန္းေပးထားၿပီး သီးသန္႔ေဆာင္ရြက္ရန္ 
တာဝန္ေပးထားသည့္ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕က လုပ္ေဆာင္ရသည္။ 

စံသတ္မွတ္ျခင္း - စံသတ္မွတ္ျခင္းသည္ အခ်က္အလက္ 
ေရးသြင္းသူအမ်ားအၾကား အခ်က္အလက္ ေရြးခ်ယ္ထည့္သြင္းသည့္ 
အခါ ကြဲလြဲမႈ အနည္းဆံုးျဖစ္ေစရန္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည္။ 
ျဖစ္စဥ္တစ္ခုႏွင့္ပတ္သက္၍ အခ်က္အလက္ ေရးသြင္းသည့္ အခါ 
ကုဒ္ေရးသြင္းသည့္ဝန္ထမ္းက ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ကိန္းရွင္ 
တစ္ခုစီအတြက္ ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ထားေသာ စံျပဳအေျဖ 
အမ်ဳိးအစားထဲမွ အသင့္ေတာ္ဆံုးအမ်ဳိးအစားကို ေရြးခ်ယ္ 
သတ္မွတ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ စံျပဳအေျဖ စာရင္းကို စီမံခ်က္ 
ဒီဇိုင္းေရးဆြဲစဥ္ကတည္းကပင္ စီမံခ်က္အဖြဲ႕က ျပဳစုသတ္မွတ္ 
ေပးထားရမည္။ ဥပမာ- အၾကမ္းဖက္ ျဖစ္ပြားမႈ ပံုစံ စာရင္းထဲတြင္ 
“ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ ေစာ္ကားမႈ” ၊ “အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈ” ၊ 
“ဆူပူအံုၾကြမႈ” ႏွင့္ အျခားအျဖစ္မ်ားသည့္ အၾကမ္းဖက္ ျဖစ္ပြားမႈ 
အမ်ိဳးအစားမ်ား ပါဝင္ႏိုင္သည္။ ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ေပးရမည့္ 
စာရင္းမ်ားကို ကုဒ္ေရးသြင္းသည့္ ဝန္ထမ္းက ၎အသံုးျပဳသည့္ 
ကြန္ျပဴတာမ်က္ႏွာျပင္ရိွ အခ်က္အလက္ေရးသြင္းသည့္စနစ္တြင္ 
စာရင္းပါ အမ်ဳိးအစားမ်ားကို ထက္ေအာက္ ေရြ႕လ်ားႏိုင္ေသာ 
ပံုစံျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ေပးႏိုင္သည္။ (ပံု  ၅.၁။ တြင္ၾကည့္ပါ) 
ေရြးခ်ယ္ခြင့္ေပးထားသည့္ စံျပဳအေျဖမ်ားထဲမွ အသင့္ေတာ္ဆံုး 
ကုဒ္နံပါတ္တစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္လိုက္ပါက ၎ကုဒ္နံပါတ္ကို 
အခ်က္အလက္စနစ္ထဲတြင္ သိမ္းဆည္းထားျခင္း၊ ကြန္ျပဴတာတြင္ 

ျပန္လည္ေဖာ္ျပျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္သည္။ ဥပမာ- 
အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈ ပံုစံ စာရင္းထဲတြင္ “ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ 
ေစာ္ကားမႈ” (Assault) ဆိုပါစို႔။ ကုဒ္နံပါတ္အေနျဖင့္  “၁၂” 
ဟုျဖစ္ေစ၊ “AS” ဟုျဖစ္ေစ ေရးသြင္းႏိုင္သည္။  စံသတ္မွတ္ျခင္း 
ေၾကာင့္ မိမိတို႔စနစ္ကို အသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ အခ်က္အလက္ 
မ်ားရွာေဖြရာတြင္လြယ္ကူၿပီး လိုအပ္ေသာသတင္းအခ်က္မ်ားကို 
ဆြဲထုတ္ရယူႏိုင္သည္။ ဥပမာ - အသံုးျပဳသူ တစ္ဦးက ၿမိဳ႕နယ္ 
တစ္ခုမွ ႏိုင္ငံေရးေၾကာင့္ျဖစ္ပြားေသာ လူအစုအေဝးပါဝင္သည့္ 
အၾကမ္းဖက္ ျဖစ္ပြားမႈျဖစ္စဥ္မ်ားကို ရွာေဖြ လိုပါက အၾကမ္းဖက္ 
ျဖစ္ပြားမႈ ပံုစံ၊ ျဖစ္ပြားရသည့္ အေၾကာင္းအရင္း၊ ေနရာေဒသ စသည့္ 
ကိန္းရွင္မ်ားအလိုက္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ကုဒ္နံပါတ္ျဖင့္ ရွာေဖြ 
ႏိုင္သည္။

စံသတ္မွတ္ျခင္းေၾကာင့္ ရွင္းလင္းလြယ္ကူေစသည္- ႀကိဳတင္ 
သတ္မွတ္ထားသည့္ စံျပဳအေျဖမ်ားကို စာရင္းအေသျဖစ္ သတ္မွတ္ 
အသံုးျပဳမည္ဆိုပါက ရႈပ္ေထြးျဖစ္စဥ္မ်ားကို လြယ္ကူ႐ိုးရွင္းေအာင္ 
အရင္ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ပမာဏ ႀကီးမားသည့္ အခ်က္ 
အလက္မ်ားကို အေရအတြက္ဆိုင္ရာ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ ျပဳလုပ္ 
ႏိုင္ရန္အတြက္ အထက္ပါနည္း အတိုင္း လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ၿမဲ 
ျဖစ္ သည္။ သတင္းအခ်က္အလက္ေသတၱာ ၅.၁။ တြင္ DSW 
စီမံခ်က္၏ ထိုင္းေတာင္ပိုင္းပဋိပကၡ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး 
သတင္းအခ်က္အလက္စနစ္(DSID)မည္သုိ႔ အဆင့္ဆင့္ တိုးတက္ 
လာပံုကို ေလ့လာၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ စံသတ္မွတ္ျခင္း၏ အက်ိဳး 
ေက်းဇူးမ်ားကို ေတြ႔ျမင္ႏိုင္သည္။
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ပံု ၅.၁။ အခ်က္အလက္ေရးသြင္းသည့္ စနစ္တြင္ ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ထားေသာ စံျပဳအေျဖမ်ားကို ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ေပးျခင္း 
(BCMS ဥပမာ)

ေဘာင္ကြက္ ၅.၁။ စံသတ္မွတ္ျခင္း - DSW စီမံခ်က္မွ ရရိွေသာ သင္ခန္းစာမ်ား

ထိုင္းေတာင္ပိုင္းပဋိပကၡေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး - Deep South Watch (DSW) ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္ ျဖစ္ပြားမႈျဖစ္စဥ္မ်ား 
ေရးသြင္းရာတြင္ စံျပဳအေျဖမ်ား (သို႔) ကုဒ္နံပါတ္မ်ားအသံုးျပဳျခင္းကို ၂ဝဝ၄ ခုႏွစ္မတိုင္ခင္ထိ မက်င့္သံုး ခဲ့ၾကပါ။ သူတို႔သည္ (အခ်ိန္၊ 
ေနရာ၊ အသံုးျပဳသည့္လက္နက္အမ်ဳိးအစား၊ ပဋိပကၡတြင္ ပါဝင္သူ)စသည့္ ကိန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို 
သတင္းရင္းျမစ္မ်ားမွရရိွႏိုင္သမွ် စာသားပံုစံျဖင့္သာ ႐ိုးရွင္းစြာ ေရးသြင္းခဲ့ၾကသည္။ ၎ စာသားမ်ားသည္လည္း မူလသတင္း 
ရင္းျမစ္မ်ားမွရရိွသည့္ အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ ေရးသားထားေသာ စာသားမ်ားအတိုင္း မျဖတ္ေတာက္ဘဲ ေရးသြင္းခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ 
တစ္ဖက္ကၾကည့္လွ်င္ ထိုကဲ့သို႔ ေရးသြင္းျခင္းေၾကာင့္ DSID အခ်က္အလက္ မ်ားသည္ အလြန္ျပည့္စံုၿပီး အေသးစိတ္ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာႏိုင္
သည္ဟု ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။ အျခားတစ္ဖက္မွၾကည့္လွ်င္မူ ျပင္ပ ေလ့လာသူမ်ားအတြက္ DSID မွ အခ်က္အလက္မ်ားကို  ဆြဲထုတ္ 
ရယူ အသံုးျပဳရန္ ခက္ခဲသြားေစသည္။ DSID ကို လူသိမ်ား လာသည္ႏွင့္အမွ် DSW အဖြဲ႔အေနျဖင့္ ၎တို႔၏ အခ်က္အလက္စနစ္ကို 
စံျပဳအေျဖမ်ား (သို႔) ကုဒ္နံပါတ္မ်ား သံုးသည့္ စနစ္သို႔ အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ အခ်က္အလက္စနစ္ အသစ္၏ ဒီဇိုင္းကို 
ေရးဆြဲရာတြင္ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံမွ NVMS အဖြဲ႔၏ နည္းပညာအကူအညီရယူခဲ့သည္။ ဤစာအုပ္ထုတ္ေဝခ်ိန္တြင္ ယခင္ အခ်က္အလက္ 
စနစ္အေဟာင္းမွ အခ်က္အလက္မ်ားကို ကုဒ္နံပါတ္ျပန္လည္ ေရးသြင္းခဲ့ရာ ၿပီးစီးလုနီးၿပီးျဖစ္သည္။

VIMS စနစ္တြင္ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈျဖစ္စဥ္တစ္ခုကို မည္သုိ႔ 
သတ္မွတ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းတိက်စြာ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုထားရမည္။ 
ကုဒ္ေရးသြင္းသူမ်ားအေနျဖင့္ မၾကာခဏဆိုသလို သာမန္အသိျဖင့္ 
မဆံုးျဖတ္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ဳိး မၾကာခဏ ၾကံဳေတြ႔ရေလ့ရွိ 
ေသာေၾကာင့္ တိက်ေသခ်ာေသာ လုပ္ငန္းသံုးအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္
မ်ား သတ္မွတ္ေပးရန္လိုအပ္သည္။ ေအာက္ပါ ျဖစ္စဥ္ကို ၾကည့္ပါ-

ေလာင္စာဆီေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္သည့္တြက္ သာမန္ဆႏၵျပပြဲမွ ႐ုန္ရင္း 
ဆန္ခတ္ ဆူပူအံုၾကြမႈသုိ႔ အသြင္ေျပာင္းလဲသြားသည္။ ရဲမ်ားက 
ေအာင္ျမင္စြာ လူစုခြဲႏုိင္ခဲ့သည္။ နာရီအနည္းငယ္ၾကာၿပီးေနာက္ 
ၿမိဳ႕တြင္းရိွ အျခားေနရာႏွစ္ခုတြင္ အခ်ိန္တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ဆူပူ 
အံုၾကြမႈမ်ား ထပ္္မံျဖစ္ပြားေလသည္။ ျဖစ္စဥ္အတြင္း ဆုိင္ပိုင္ရွင္ 
တစ္ဦး ဓါးထုိးခံရ၍ ေသဆုံးသြားသည္။ ဓါးထုိးသူ တရားခံမွာ 
ဆူပူအံုၾကြသူမ်ားထဲကလား၊ ပုဂၢဳိလ္ေရးမေက်နပ္ခ်က္ေၾကာင့္ ဆူပူ 

အံုၾကြမႈကုိ အကာအကြယ္ယူကာ သတ္ျဖတ္ျခင္းလား ေသခ်ာ 
မသိရေခ်။

အထက္ပါဥပမာကဲ့သို႔ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ဆက္စပ္ေနသည့္ အၾကမ္းဖ
က္ျဖစ္ပြားမႈျဖစ္ရပ္မ်ားကို VIMS စီမံခ်က္အဖြဲ႕က 
မွတ္တမ္းေရးသြင္းမည္ဆိုပါက ျဖစ္စဥ္တစ္ခုတည္း ေရတြက္ သင့္ 
သလား။ ျဖစ္စဥ္မ်ားစြာဟု ေရတြက္ သင့္သလား။ ျဖစ္စဥ္ 
ဘယ္ႏွစ္ခုဟု ေရတြက္သင့္ပါသလဲ။ အထက္ပါ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ 
အလားသ႑ာန္တူေသာ အေျခအေနမ်ဳိးကို ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ပါက အခ်က္ 
အလက္ေရးသြင္းသူအားလံုးအၾကား တူညီေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား 
ခ်မွတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ VIMS စီမံခ်က္အဖြဲ႕အေနျဖင့္ ျဖစ္စဥ္ တစ္ခုကို 
မည္ကဲ့သို႔ ခြဲျခားေရတြက္ရမည္၊ စုေပါင္းေရတြက္ရမည္ဆိုသည့္ 
စည္းမ်ဥ္းမ်ားခ်မွတ္ေပးထားရမည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ စည္းမ်ဥ္း 
မ်ားမွာ စီမံခ်က္တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုအၾကား ကြဲျပားႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ 
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အမ်ားအားျဖင့္ စည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ရာတြင္  ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ပြားသည့္ 
ေနရာႏွင့္ အခ်ိန္၊ တစ္ခါတစ္ရံတြင္မူ ျဖစ္ပြားေစရန္ ေစ့ေဆာ္သည့္ 
အေၾကာင္းအရင္းႏွင့္ ျဖစ္စဥ္တြင္ ပါဝင္သူ မ်ားေပၚတြင္ မူတည္ၿပီး 
သတ္မွတ္ေလ့ရိွသည္။ အထက္ေဖာ္ျပပါ ဥပမာတြင္ ပါဝင္သည့္ 

အၾကမ္းဖက္ ျဖစ္ပြားမႈျဖစ္စဥ္မ်ားကို ေရတြက္မွတ္သားရာတြင္ VIMS 
စနစ္မ်ားအၾကား မတူညီသည့္ စည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ 
မတူညီသည့္ အဓိပၸါယ္ ေကာက္ယူမႈမ်ား ေပၚထြက္ႏိုင္သည္ကို 
ဇယား (၅.၁) တြင္ သ႐ုပ္ေဖာ္ျပထားသည္။

  ဇယား ၅.၁။ DSW၊ BCMS ႏွင့္ NVMS တို႔အၾကား “ျဖစ္စဥ္တစ္ခု”ကို အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား ကြာျခားပံု

စီမံခ်က္ “ျဖစ္စဥ္တစ္ခု”ကို အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုျခင္း အထက္ပါ ဆႏၵျပမႈႈဥပမာတြင္ အသံုးျပဳပံု

DSW

အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုကို သတ္မွတ္ရာတြင္ 
ေနရာတစ္ေနရာတည္းတြင္ျဖစ္ပြားသည့္ ျဖစ္စဥ္ကို 
ေခၚသည္။ ထိုျဖစ္စဥ္တြင္ ေနာက္ဆက္တဲြ ျဖစ္ပြားသည့္ 
ျဖစ္ရပ္မ်ားလည္း ပါဝင္ႏိုင္သည္။ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈ 
ျဖစ္စဥ္တစ္ခုကို အၾကမ္းဖက္မႈ အမ်ိဳးအစားတစ္ခု 
ထက္ပို၍ပါဝင္ႏိုင္သည္။ (ဥပမာ - ေသနတ္ျဖင့့္ 
ပစ္ခတ္ျခင္း၊ ဗံုးေဖာက္ခြဲျခင္း၊ ျပန္ေပးဆြဲျခင္း 
စသည္ျဖင့္)

ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ပြားသည့္ ေနရာမ်ား မတူေသာေၾကာင့္ ပထမ 
ဆူပူအံုၾကြမႈႏွင့္ ေနာက္ထပ္ ျဖစ္ပြားသည့္ ဆူပူအုံၾကြမႈ 
မ်ားကို ျဖစ္စဥ္ သပ္သပ္တစ္ခုစီဟု သတ္မွတ္သည္။ 
ထိုအထဲမွ အံုၾကြမႈတစ္ခုတြင္ ျဖစ္ပြားေသာ ဓါးထိုးမႈႏွင့္ 
၎ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ဆူပူအံုၾကြမႈ ႏွစ္ခုေပါင္းကို 
ျဖစ္စဥ္တစ္ခုတည္း အျဖစ္ သတ္မွတ္ပါလိမ့္မည္။ 
(ဓါးထိုးမႈသည္ ျဖစ္စဥ္တြင္ပါဝင္ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈ 
ပံုစံတစ္ခု အျဖစ္ သတ္မွတ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။)

NVMS

အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈျဖစ္စဥ္တစ္ခုသည္ ေန႔တစ္ေန႔ 
အတြင္း ပဋိပကၡတြင္ ပါဝင္သူ ႏွစ္ဦး (သို႔မဟုတ္) ႏွစ္ဦး 
ထက္္ပိုေသာ (တစ္ဦးခ်င္း သို႔မဟုတ္ အုပ္စုအလိုက္) 
အၾကား ပဋိပကၡျဖစ္ေစရန္ ေစ့ေဆာ္သည့္ အေၾကာင္း 
အရင္း တစ္ခု (သို႔မဟုတ္) တစ္ခုထက္ပိုေသာ 
အေၾကာင္းအရင္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားႏိုင္သည္။ 

အထက္ပါ ဥပမာအရ အကယ္၍ ပထမ ျဖစ္ပြားသည့္ 
ဆူပူအံုၾကြမႈႏွင့္္ ေနာက္ေနရာမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားသည့္ 
ဆူပူအံုၾကြမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္သူမ်ား မတူညီခဲ့ေသာ္ 
ျဖစ္စဥ္တစ္ခုပို၍ ေရတြက္ႏိုင္သည္။ ဓားထိုးမႈကိုမူ 
ပုဂၢဳိလ္ေရးမေက်နပ္ခ်က္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားသည္ဟု 
ဆိုလွ်င္ ျဖစ္စဥ္ေနာက္ တစ္ခု အျဖစ္ သတ္မွတ္မည္။
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ဤလမ္းညႊန္စာအုပ္မွ ႐ိုးရွင္းၿပီး သူ႔အလိုလို နားလည္ႏိုင္သည့္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္အား ေအာက္ပါအတိုင္း အဆိုျပဳပါသည္-

“အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈျဖစ္စဥ္တစ္ခု”ကို အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုျခင္း - လူတစ္ဦး(သုိ႔မဟုတ္)လူအုပ္စုတစ္စုက အျခားလူတစ္ဦး 
(သုိ႔မဟုတ္) လူအုပ္စုတစ္ခုအား ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာအင္အားကို ရည္ရြယ္ခ်က္ရိွရိွ အသံုးျပဳၿပီး ေနရာတစ္ေနရာ၊ ေန႔ရက္တစ္ရက္ 
တြင္ က်ဴးလြန္သည့္ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ထုိျဖစ္စဥ္တြင္ ဆက္တိုက္ျဖစ္္ပြားေနသည့္ လုပ္ရပ္မ်ားလည္း ပါဝင္ႏိုင္သည္။

အဆိုပါ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ကို ေအာက္ပါအတိုင္း အပိုင္းလိုက္ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာႏိုင္ပါသည္-
၁။ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အင္အားကို ရည္ရြယ္ခ်က္ရိွရိွ အသံုးျပဳျခင္း - ဤအခ်က္ကို အခန္း ၃ (အခ်က္အလက္ေသတၱာ ၃.၂။) တြင္ 
ေဖာ္ျပထားသည့္ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈျဖစ္စဥ္ တစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ရန္ အဆိုျပဳထားသည့္ စံသတ္မွတ္မ်ားကို ျပန္လည္ 
ရည္ညႊန္းလိုပါသည္။ မရည္ရြယ္ဘဲ က်ဴးလြန္မိျခင္း၊ မိမိကုိယ္ကုိယ္ ထိခိုက္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္သည့္ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈမ်ားမွ လြဲ၍ 
က်န္ အျခားေသာ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈအားလံုး (လူေသဆံုးသည္ျဖစ္ေစ၊ မေသဆံုးသည္ ျဖစ္ေစ) ပါဝင္ပါသည္။ 

၂။ လူတစ္ဦး (သို႔မဟုတ္) လူအုပ္စုတစ္စု - ဆက္စပ္ပါဝင္ေနသည့္ ေနာက္ခံအဖြဲ႕အစည္းက စနစ္တက်ဖြဲ႕စည္း ထားသည္ 
ျဖစ္ေစ၊ စနစ္တက် မဖြဲ႕စည္းထားသည္ျဖစ္ေစ မည္သည့္လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ (သို႔မဟုတ္) လူအုပ္စုတစ္စု မဆို ပါဝင္သည္။

၃။ ေနရာတစ္ေနရာ - ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ပြားသည့္ ေနရာကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရ ကုဒ္သတ္မွတ္ထားၿပီး အမည္နာမ ေပးထားသည့္ 
ေနရာေဒသတစ္ခုျဖင့္ သတ္မွတ္သည္။ ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ လတၱီက်ဳ႕ဒ္၊ ေလာင္ဂ်ီက်ဳ႕ဒ္ အမွတ္မ်ားကိုပါ မွတ္သားရမည္။

၄။ ေန႔ရက္ တစ္ရက္ - ေန႔ရက္တစ္ရက္အတြင္း အခ်ိန္တစ္ခ်ိန္တြင္ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ပြားပါသည္။ ျဖစ္စဥ္ တစ္ခုသည္ 
အတားအဆီးမရွိခဲ့လွ်င္ ေန႔ရက္တစ္ရက္တည္းအတြင္းမွာပင္ အခ်ိန္ၾကာရွည္ ျဖစ္ပြား ႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း 
ျဖစ္စဥ္တစ္ခုသည္ ရက္ေပါင္းမ်ားစြာ တူညီစြာ ဆက္တိုက္ ျဖစ္ပြားေန သည္ဟု မယူဆႏိုင္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ရက္ရွည္ျဖစ္ 
ပြားေနေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ျဖစ္ပြားသည့္ ေန႔ရက္ တစ္ရက္လွ်င္ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုအျဖစ္ သီးျခားစီ မွတ္တမ္း ေရးသြင္းရမည္။

၅။ ဆက္တိုက္ျဖစ္ပြားေနသည့္ လုပ္ရပ္မ်ား - အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္စဥ္တစ္ခုသည္ အတား အဆီး တစ္ခုခုေၾကာင့္ 
ရပ္တန္႔သြားၿပီးမွ ထိုေနရာတြင္ပင္ျဖစ္ေစ၊ အျခားေနရာ တြင္ျဖစ္ေစ ျပန္လည္ျဖစ္ပြားခဲ့လွ်င္ ေန႔ရက္တစ္ရက္ 
တည္းအတြင္းပင္ျဖစ္ေစ ေနာက္ထပ္ ျဖစ္စဥ္ မ်ားကို သီးျခားျဖစ္စဥ္တစ္ခုအျဖစ္ မွတ္တမ္း ေရးသြင္းရမည္။

အၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္ပြားမႈပံုစံမ်ား၊ ျဖစ္ရသည့္ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားႏွင့္ ျဖစ္စဥ္တြင္ ပါဝင္သူမ်ား - အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈျဖစ္စဥ္ 
တစ္ခုတည္းတြင္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈ ပံုစံမ်ား၊ ျဖစ္စဥ္တြင္ ပါဝင္သူမ်ားႏွင့္ ျဖစ္ပြားရသည့္ အေၾကာင္းအရင္းမ်ား 
ဆက္စပ္ပါဝင္ႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာ - ေလာင္စာဆီေစ်းႏႈန္းကို အစိုးရေစ်းျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးရန္ ဆႏၵျပရာမွ ဆႏၵျပသူမ်ားႏွင့္ 
ရဲမ်ားအၾကား ႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္ ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ လူနည္းစုလူမ်ိဳးတစ္မ်ဳိး ပိုင္ဆို္င္ေသာဆိုင္မ်ားအား ဝင္ေရာက္လုယူျခင္း 
အထိဆက္လက္ျဖစ္ပြားႏိုင္သည္။ ျဖစ္ပြားမႈမွာ ဆက္တိုက္ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုဟုသတ္မွတ္မည္။ အကယ္၍ 
အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈျဖစ္စဥ္တြင္ ပါဝင္သူ တစ္ဦးခ်င္းကို အေျခခံ၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အၾကမ္းဖက္ ျဖစ္ပြားမႈ ပံုစံ တစ္ခုခ်င္းကို 
အေျခခံ၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျဖစ္ပြားရသည့္ အေၾကာင္းအရင္းတစ္ခုခ်င္းကို အေျခခံ၍ေသာ္လည္းေကာင္း ျဖစ္စဥ္တစ္ခုကို 
သတ္မွတ္မည္ဆိုလွ်င္ ဆက္တိုက္ ျဖစ္ပြားေသာျဖစ္ရပ္မ်ားကို အပိုင္းလိုက္ ခြဲျခားလို္က္သလိုျဖစ္သြားမည္။ ထို႔အျပင္ ျဖစ္စဥ္၏ 
ရႈပ္ေထြးမႈ၊ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈ၏ ေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚလာႏိုင္စြမ္း (သို႔မဟုတ္) အခ်ိန္တိုအတြင္း ျမန္ဆန္စြာ ျပင္းထန္လာႏိုင္မႈတို႔ကို  
မွတ္တမ္းတင္ရန္ မ်က္ေျချပတ္ သြားလိမ့္မည္။

ျဖစ္စဥ္ ID ကုဒ္နံပါတ္ - ျဖစ္စဥ္တစ္ခုခ်င္းစီကို အခ်က္အလက္စနစ္အတြင္း ေရးသြင္းရာတြင္ သီးသန္႔ ကုဒ္နံပါတ္တစ္ခုစီ ေပးရမည္။ 
ထိုသီးသန္႔ကုဒ္နံပါတ္မ်ားကို ပံုမွန္အားျဖင့္ ကြန္ျပဴတာ အခ်က္အလက္စနစ္မွ အလိုအေလ်ာက္ ထုတ္ေပးေလ့ ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 
မတူညီေသာ ျဖစ္စဥ္ ႏွစ္ခုကို ကုဒ္နံပါတ္တစ္ခုတည္း ေပးမိျခင္းကဲ့သို႔ေသာ ေရးသြင္းသည့္ ဝန္ထမ္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည့္ 
အမွားမ်ားကိုေရွာင္ရွားႏိုင္သည္။
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ဘယ္အခ်ိန္၊ ဘယ္ေနရာ၊ ဘယ္လို၊ ဘာေၾကာင့္၊ ဘယ္သူႏွင့္ ဘာေတြဆက္ျဖစ္သလဲ။ အၾကမ္းဖက္မႈ 
ျဖစ္ပြားမႈျဖစ္စဥ္မ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသည့္ စနစ္တစ္ခုသည္ သတင္းရင္းျမစ္မ်ားမွရရိွသည့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို (၁) ေလ့လာဆန္းစစ္ရာတြင္ အသံုးဝင္ၿပီး (၂) ၎ရင္းျမစ္မ်ားက 
တစ္ေျပးညီတသမတ္တည္း တင္ျပႏိုင္ျခင္းရိွသေရြ႕ တတ္ႏိုင္သမွ် မွတ္တမ္း ေရးသြင္းထားရမည္။ 
လက္ေတြ႔တြင္မူ VIMS စနစ္တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုအၾကား ကိန္းရွင္အေရအတြက္ႏွင့္ ကိန္းရွင္မ်ား၏ 
သေဘာသဘာဝမ်ားမွာ ကြဲျပား ျခားနားေလ့ရိွပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေယဘုုယ်အားျဖင့္ 
ေအာက္ပါအမ်ိဳးအစား (၆)မ်ိဳးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ထားေလ့ရွိသည္။
• အခ်ိန္ႏွင့္ေနရာ။ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈျဖစ္စဥ္ျဖစ္ပြားသည့္ အခ်ိန္ႏွင့္ ေနရာ
• အၾကမ္းဖက္မႈ ပံုစံ။ ျဖစ္စဥ္အတြင္း အၾကမ္းဖက္လုပ္ေဆာင္သည့္ လုပ္ရပ္အမ်ိဳးအစား (ဥပမာ - တုိက္ပြဲ၊ 

ဆူပူအံုၾကြမႈ၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာေစာ္ကားမႈ၊ အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈ)ႏွင့္ အသံုးျပဳသည့္ 
လက္နက္အမ်ိဳးအစား

• အေၾကာင္းအရင္း။ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈျဖစ္ပြားရသည့့္ လတ္တေလာအေၾကာင္းရင္းမ်ား (ဆိုလိုသည္မွာ 
က်ဴးလြန္သူ မ်ားက ပဋိပကၡကို အၾကမ္းဖက္နည္းလမ္းျဖင့္ တုန္႔ျပန္ေျဖရွင္းရန္ ေစ့ေဆာ္တိုက္တြန္းသည့္ 
ကိစၥရပ္မ်ား)။ ထိုကိစၥရပ္ မ်ားထဲတြင္ ႏိုင္ငံေရးၿပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ား၊ စီးပြားေရး အရၿပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ား၊ 
ကိုယ္ပိုင္သ႐ုပ္လကၡဏာကုိ အေျခခံ၍ ျဖစ္ေပၚ လာသည့္ စိတ္ဝမ္းကြဲျပားမႈမ်ား၊ ရာဇဝတ္မႈမ်ား စသည္တို႔ 
ပါဝင္ႏိုင္သည္။

• ပါဝင္သူမ်ား။ ျဖစ္စဥ္တြင္ပါဝင္သည့္ က်ဴးလြန္သူမ်ားႏွင့္ ထိခိုက္နစ္နာသူမ်ား
• အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား။ လူႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား

ဤအခန္းတြင္ အထက္ပါ အမ်ိဳးအစားတစ္ခုခ်င္းစီကို ေဆြးေႏြးထားၿပီး၊ ၎အခ်က္အလက္မ်ားကို 
မွတ္တမ္းတင္ထားျခင္းျဖင့္ မည္သို႔ေသာ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား ရရိွႏိုင္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးတင္ျပထားသည္။ 
အခ်က္အလက္ေကာက္ယူရာ တစ္ေျပးညီျဖစ္ေစရန္ လိုက္နာသင့္သည့္ ကုဒ္နံပါတ္ 
သတ္မွတ္သည့္နည္းလမ္းမ်ားကိုလည္း အဆိုျပဳထားသည္။
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ေလ့လာဆန္းစစ္ရာတြင္အသံုးျပဳမႈ - အခ်ိန္ႏွင့္ ေနရာသည္ 
ျဖစ္စဥ္တစ္ခုကို သတ္မွတ္ရာတြင္ အေရးႀကီးသည့္အခ်က္မ်ား 
ျဖစ္သည္။ ၎တို႔သည္ အၾကမ္းဖက္မႈပံုစံမ်ား အခ်ိန္တစ္ခ်ိန္ 
တည္းတြင္ ေနရာေဒသအလိုက္ ျဖစ္စဥ္မ်ားျဖစ္ပြားမႈကို ေလ့လာ 
ရာတြင္ လည္းေကာင္း၊ ေနရာတစ္ေနရာတည္းတြင္ အခ်ိန္ကာလ 
အလိုက္ ျဖစ္စဥ္မ်ားမည္သို႔ အဆင့္ဆင့္ျဖစ္ေပၚ ေျပာင္းလဲ 
လာသည္ကို ေလ့လာရာတြင္လည္းေကာင္း အဓိကလိုအပ္သည့္ 
အခ်က္အလက္ အမ်ိဳးအစားမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ၎တို႔ကို ပထဝီဝင္ 
အခ်က္အလက္ေရးသြင္းျခင္းႏွင့္ ေျမပံုျဖင့္ ျပန္လည္ေဖာ္ျပျခင္း 
တို႔အတြက္လည္း အသံုးဝင္ေသာေၾကာင့္ တတ္ႏိုင္သမွ် တိတိက်က် 
မွတ္တမ္းတင္ထားသင့္သည္။

အခ်ိန္ႏွင့္ ေနရာကို ကုဒ္နံပါတ္သတ္မွတ္ျခင္း - ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ပြားသည့္ 
ေန႔ရက္ႏွင့္အခ်ိန္ကို ပံုမွန္အားျဖင့္ ကိန္းဂဏန္းျဖင့္ (ဥပမာ - 
DDMMYYYY 00:00) သတင္းရင္းျမစ္အမ်ားစုက အသံုးျပဳသည့္ 
ပံုစံျဖင့္ မွတ္သားေလ့ရွိသည္။ ေနရာကိုမူ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရ 
သတ္မွတ္ထားသည့္ အနိမ့္ဆံုးနယ္ေျမအဆင့္အထိ 
ပိုင္းျခားသတ္မွတ္ရမည္။ (ဥပမာ - ရြာ၊ ရြာသိမ္ရြာငယ္၊ ရပ္ကြက္ 
စသည္)။ အျခားစနစ္မ်ားမွ ေကာက္ယူထားေသာ သတင္းအခ်က္ 
စနစ္မ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္အသံုးျပဳရလြယ္ကူေစရန္ အစိုးရစာရင္းအင္း 
ဌာန (သို႔မဟုတ္) အျခားအစိုးရဌာနမ်ားမွအသံုးျပဳသည့္ (ျပည္နယ္/
တိုင္း၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်းရြာ၊ ရပ္ကြက္မ်ားအတြက္) တရားဝင္ 
ကုဒ္နံပါတ္မ်ားကိုသာ သံုးစြဲသင့္သည္။ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ပြားသည့္ေနရာ၏ 
GPS အမွတ္ (သို႔မဟုတ္) အနီးစပ္ဆံုးရွာေဖြရ လြယ္ကူသည့္ 
ေနရာ၏အမည္တို႔ကို ထည့္သြင္းမွတ္သားႏိုင္ပါက ျဖစ္စဥ္ 
ျဖစ္ပြားသည့္ ေနရာမ်ားကို ေျမပံုေပၚတြင္ တင္၍ ေဖာ္ျပသည့္အခါ 
မ်ားစြာအသံုးဝင္မည္ျဖစ္သည္။

ဥပမာ - NVMS စနစ္သည္ ျဖစ္ပြားသည့္ 
ျဖစ္စဥ္တစ္ခုခ်င္းစီ၏ တိုင္း၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ၿမိဳ႕နယ္ခြဲ၊ 
ေက်းရြာ စသည္ျဖင့္ အဆင့္တစ္ခုခ်င္းစီ၏ ကုဒ္နံပါတ္မ်ားကို 
အင္ဒိုနီးရွားဗဟိုစာရင္းအင္းဌာန၏ ကုဒ္နံပါတ္မ်ားကို 
အသံုးျပဳ၍ သီးသန္႔မွတ္သားသည္။ BCMS စနစ္သည္ 
ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ ပထဝီဝင္ဆိုင္ရာစံကုဒ္နံပါတ္စနစ္ကို 
အသံုးျပဳထားသည္။ ၎စံကုဒ္နံပါတ္စနစ္သည္ ေဒသ၊ 
ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕၊ ရြာ၊ ရပ္ကြက္တို႔ကို ရည္ညႊန္းႏိုင္ေသာ 
ဂဏန္းကိုးလံုးပါဝင္သည့္ ကုဒ္စနစ္ျဖစ္သည္။ DSW 
အဖြဲ႕ကမူ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ကုဒ္နံပါတ္မ်ားအျပင္ ျဖစ္စဥ္ 
အမ်ားစုအတြက္ GPS အမွတ္အသား ႏွစ္မ်ဳိးကိုပါ 
ထည့္သြင္းမွတ္သားသည္။ ထိုင္းစစ္တပ္မွ ေပးေသာ GPS 
အမွတ္ႏွင့္ DSW အဖြဲ႔မွကိုယ္တိုင္တိုင္းတာရယူေသာ GPS 
အမွတ္တို႔ျဖစ္သည္။
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အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ - ျဖစ္စဥ္အတြင္း အၾကမ္းဖက္လုပ္ေဆာင္သည့္ လုပ္ရပ္အမ်ိဳးအစားကို ဆိုလိုသည္။၃ဝ

ေလ့လာဆန္းစစ္ရာတြင္အသံုးျပဳမႈ - အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈပံုစံႏွင့္ 
အသံုးျပဳသည့္ လက္နက္အမ်ိဳးအစား (လက္နက္အမ်ဳိးအစား 
အေသးစိတ္ကို ေအာက္တြင္ၾကည့္ပါ။) ကို သိရိွျခင္းအားျဖင့္ 
အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈပံုစံ အမ်ဳိးအစားမ်ားထဲမွ ခြဲျခား ေရြးထုတ္ 
ရာတြင္ အေထာက္ကူျဖစ္ေစၿပီး မူဝါဒဆိုင္ရာ တုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ 
ေရးအစီအစဥ္မ်ားကိုလည္း ခ်မွတ္လာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ဥပမာ - 
လူအုပ္စုျဖင့္ ျဖစ္ပြားသည့္ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈႏွင့္ လူတစ္ဦးခ်င္း 
အၾကား ျဖစ္ပြားသည့္ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈ၊  လူေသေစႏိုင္ေသာ 
အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈႏွင့္ လူထိခိုက္မႈ မျဖစ္ႏိုင္ေသာ(သို႔မဟုတ္)
နည္းေစႏိုင္ေသာ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈ ပံုစံမ်ား စသည္တို႔ 
ျဖစ္သည္။

အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈ ပံုစံမ်ားကို ကုဒ္နံပါတ္သတ္မွတ္ျခင္း - 
အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈ ပံုစံမ်ားကို အမ်ားအားျဖင့္ ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ 
ထားသည့္ စာရင္းထဲမွ ကုဒ္နံပါတ္တစ္ခု (သို႔မဟုတ္) တစ္ခုထက္ 
ပိုေသာ နံပါတ္ကို ျဖစ္စဥ္တစ္ခုစီအတြက္ ေရးသြင္းေလ့ရိွသည္။  
ဇယား ၅.၂ တြင္ အဆိုျပဳ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈပံုစံ အမ်ဳိးအစား 
စာရင္းကို အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားႏွင့္တကြ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
ဤဇယားပါ စာရင္းထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္ အၾကမ္းဖက္ 
ျဖစ္ပြားမႈပံုစံမ်ား (တုိက္ပြဲ၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာေစာ္ကားမႈ၊ ဆႏၵျပမႈ/
ဆူပူအံုၾကြမႈ၊ အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈ စသည့္)မွာ 
အမ်ဳိးအစားအားျဖင့္  ေဘာင္က်ဥ္းေသာ္လည္း ႏိုင္ငံတကာ 
အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္စနစ္အမ်ားစုႏွင့္မူ 
အေျခခံအားျဖင့္ ကိုက္ညီမႈရိွၿပီး ၎အခ်က္အလက္ မ်ားႏွင့္ 
ပူးတဲြအသံုးျပဳႏိုင္ရန္ အေထာက္အကူျပဳပါသည္။၃၁

ဤဇယားပါ စာရင္းႏွင့္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားျပဳစုရာတြင္ 
ေအာက္ပါ နည္းလမ္း (၃)ခုကို အသံုးျပဳထားသည္-
• ပါဝင္သည့္ လူအုပ္စု၏ ပမာဏ - အခ်ိဳ႕ေသာ အၾကမ္းဖက္ 

ျဖစ္ပြားမႈ ပံုစံမ်ားသည္ က်ဳးလြန္သည့္ လူတစ္ဦးခ်င္း 
(သို႔မဟုတ္) လူအုပ္စုအေသး (သို႔မဟုတ္) လူအုပ္စုအႀကီး 
တို႔အေပၚတြင္ မူတည္၍ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုသည္။ စီမံခ်က္ 
အဖြဲ႕အေနျဖင့္ လူအုပ္စုငယ္ (ဥပမာ - လူ ၅ ေယာက္အထိ၊ လူ 
၁ဝ ေယာက္ အထိ) ၊ လူအုပ္စုႀကီး (ဥပမာ- လူ ၅ 
ေယာက္အထက္၊ လူ ၁ဝ ေယာက္အထက္) တို႔ကို သတ္မွတ္ရာ 
တတ္ႏိုင္သမွ် တိက်ဖို႔ လိုသည္။၊ ဤလမ္းညႊန္စာအုပ္ အေနျဖင့္ 
လူအုပ္စုပမာဏ အႀကီးအေသးသတ္မွတ္ရာတြင္ အလြန္အမင္း 
တင္းတင္း က်ပ္က်ပ္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုျခင္းႏွင့္ 

အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ ထားျခင္းတို႔ကို သတိျပဳရန္ 
အႀကံျပဳလိုပါသည္။ အျခားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကလည္း 
ျဖစ္စဥ္တစ္ခုသည္ မည္သည့္ အဆိုျပဳ အၾကမ္းဖက္ ျဖစ္ပြားမႈ 
ပံုစံႏွင့္ အသင့္ေတာ္ဆံုးျဖစ္မည္ကို သတ္မွတ္ရာတြင္ 
အေထာက္ကူျပဳပါလိမ့္မည္။ 

• တစ္ဖက္သတ္ က်ဴးလြန္သည့္ (သို႔မဟုတ္) 
ဘက္ႏွစ္ဖက္အျပန္အလွန္ က်ဴးလြန္သည့္ 
အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈ- တစ္ဖက္သတ္ က်ဴးလြန္သည့္ 
အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈဆိုသည္မွာ လူတစ္ဦး (သို႔မဟုတ္) 
လူအုပ္စု တစ္စုက အျခား လူတစ္ဦး (သို႔မဟုတ္) 
လူအုပ္စုတစ္စုအေပၚတြင္ အၾကမ္းဖက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး 
မည္သူကျပဳလုပ္သူ၊ မည္သူက ခံရသူ ျဖစ္ေၾကာင္း ခြဲျခားသိျမင္ 
ႏိုင္ေသာ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈမ်ိဳးကိုဆုိလိုသည္။ ဘက္ႏွစ္ဖက္မွ 
အျပန္အလွန္ က်ဴးလြန္သည့္ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈ ဆိုသည္မွာ 
လူႏွစ္ဦး (သို႔မဟုတ္) လူအုပ္စုႏွစ္စုက တစ္ေယာက္ကို 
တစ္ေယာက္၊ တစ္ဖြဲ႔ကုိတစ္ဖြဲ႔ အျပန္အလွန္ က်ဳးလြန္သည့္ 
အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈျဖစ္ၿပီး မည္သူကျပဳလုပ္သူ၊ မည္သူက 
ခံရသူျဖစ္သည္ကို မခြဲျခား ႏိုင္ေသာ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈမ်ိဳး 
ကိုဆိုလိုသည္။

• စနစ္တက် ဖြဲ႔စည္းထားမႈ အဆင့္ - စနစ္တက် ဖြဲ႔စည္းထား 
ေသာအုပ္စု ဆိုသည္မွာ စနစ္တက်စုစည္းထားေသာ 
အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး အဖြဲ႕အစည္းအမည္ (သို႔မဟုတ္) 
အမိန္႔ေပးသူအဆင့္ဆင့္ပါဝင္ေသာ ဖြဲ႕စည္းပံု (သို႔မဟုတ္) 
ႏွစ္ခုစလံုး ပါဝင္ၿပီး တူညီေသာအယူဝါဒတစ္ခုအတြက္ 
(သို႔မဟုတ္) ႏိုင္ငံေရးရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ 
အဖြဲ႔အစည္းကိုဆိုလိုသည္။ (ဥပမာ- ခြဲထြက္ေရးလႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕၊ 
အစြန္းေရာက္အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕၊ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႔ စသည္)။ 
စနစ္တက်မဖြဲ႔စည္းထားေသာအုပ္စု ဆိုသည္မွာ ေလ်ာ့ရဲသည့္ 
ဖြဲ႕စည္းပံုမ်ဳိးျဖင့္ အကူးအေျပာင္း ကာလ တစ္ခုအတြက္ 
ယာယီသေဘာမ်ဳိး ဖြဲ႕ထားေသာအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။ 
၎တို႕သည္ တူညီေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ တစ္ခုအတြက္ စုဖြဲ႕ 
ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ၎တို႔၏ အဖြဲ႕သားမ်ားကလည္း အၾကမ္းဖက္မႈ 
တစ္ခုက်ဴးလြန္ခ်ိန္(သို႔မဟုတ္) ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ေနခ်ိန္တြင္ 
အဆိုပါ အဖြဲ႕အစည္း၏ အမည္နာမေအာက္မွ ယံုၾကည္ခ်က္ျဖင့္ 
တိုက္ပြဲဝင္ၾကသည္။ လူစုလူေဝး ဆိုသည္မွာ ေရရွည္ခိုင္မာေသာ 
တူညီသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မရိွဘဲ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈ 
ျဖစ္ပြားခ်ိန္တြင္မွ လာေရာက္စုေဝးၾကေသာ လူအုပ္စုႀကီးကို 
ဆိုလိုသည္။၃၂
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လူအုပ္စုျဖင့္ ျဖစ္ပြားသည့္ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈႏွင့္ 
လူတစ္ဦးခ်င္းအၾကား ျဖစ္ပြားသည့္ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈ - ေလ့လာ 
ဆန္းစစ္သူမ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ ပဋိပကၡႏွင့္ ပဋိပကၡ 
ႀကိဳတင္တားဆီးေရးဆိုင္ရာ ပညာရပ္စာတမ္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ေသာ 
လူအုပ္စုျဖင့္ျဖစ္ပြားသည့္ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈႏွင့္ လူတစ္ဦးခ်င္း 
အၾကားျဖစ္ပြားသည့္ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈ စသည့္ က်ယ္ျပန္႔သည့္ 
အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုမ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ အခ်က္အလက္မ်ားကို 
ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာရန္ စိတ္ဝင္စားၾကသည္။ အဆိုပါ အမ်ိဳးအစား 
ႏွစ္ခုပတ္သက္၍ ကမာၻ႕က်န္းမာေရးအဖြဲ႔ႀကီး(WHO)က အဓိပၸါယ္ 
ဖြင့္ဆိုရာတြင္ အခ်က္အလက္အမ်ဳိးအစား (၃) ခုကို စုေပါင္း၍ 
ဖြင့့္ဆိုေပးထားသည္။ ၎တို႔မွာ ပါဝင္သည့္ လူအုပ္စုပမာဏ 
အႀကီးအေသး (လူတစ္ဦး၊ အုပ္စုငယ္၊ အုပ္စုႀကီး)၊ ပါဝင္သူမ်ားမွ 
၎တို႔ကိုယ္ကုိယ္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုအျဖစ္သတ္မွတ္မႈ(သို႔မဟုတ္ 
မသတ္မွတ္မႈ)ႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈ ျဖစ္ပြား ရသည့္ 
အေၾကာင္းရင္းတို႔ ျဖစ္သည္။ (အခ်က္အလက္ေသတၱာ ၅.၃။ 
ကိုၾကည့္ပါ။) အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ အၾကမ္းဖက္ ျဖစ္ပြားမႈ 
ပံုစံမ်ားထဲမွ အခ်ဳိ႕ေသာ အမ်ဳိးအစားမ်ား(တုိက္ပြဲ၊ ဆႏၵျပမႈ/
ဆူပူအံုၾကြမႈ စသည္)တို႔သည္ ကမာၻ႕က်န္းမာေရး အဖြဲ႔ႀကီး၏  
လူအုပ္စုျဖင့္ ျဖစ္ပြားသည့္ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈကို အဓိပၸါယ္ 
ဖြင့္ဆိုခ်က္ႏွင့္ အၿမဲတမ္း ကိုက္ညီမႈရိွမည္ ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ 
အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈ ပံုုစံမ်ားမွာမူ လူအုပ္စုျဖင့္ ျဖစ္ပြားသည့္ 
အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈ ျဖစ္ႏိုင္သကဲ့သို႔ လူတစ္ဦးခ်င္းအၾကား ျဖစ္ပြား 
သည့္ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈလည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ထိုအေျခအေန 
မ်ဳိးတြင္မူ ေလ့လာဆန္းစစ္သူမ်ား အေနျဖင့္ မည္သည့္ျဖစ္စဥ္က 
ကမာၻ႕က်န္းမာေရးအဖြဲ႔ႀကီး(WHO)က အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုထားေသာ 
မည္သည့္အမ်ိဳးအစားတြင္ ပါဝင္ သည္ကို ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ရန္ အတြက္ 
ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္ႏွစ္မ်ဳိး(ျဖစ္ပြားရသည့္ အေၾကာင္း 
အရင္းႏွင့္ ျဖစ္စဥ္တြင္ ပါဝင္သူမ်ား)ႏွင့္ ေပါင္းစပ္၍ ေလ့လာ 
ရမည္ျဖစ္သည္။(အပိုဒ္ခြဲ ၅.၃.၃။ ႏွင့္ ၅.၃.၄။ ကို ၾကည့္ပါ။)
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ဇယား ၅.၂။ အဆိုျပဳ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈပံုစံ အမ်ဳိးအစားစာရင္း

အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈ ပံုစံ 
အမ်ိဳးအစား

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ ကုဒ္နံပါတ္

တိုက္ပြဲ
စနစ္တက်ဖြဲ႔စည္းထားေသာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားအၾကား ျဖစ္ပြားသည့္ တိုက္ခိုက္မႈ 
(အစိုးရတပ္ဖြဲ႔ျဖစ္ေစ၊ အစိုးမဟုတ္ေသာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ျဖစ္ေစ)

၁

အုပ္စုဖြဲ႕ တိုက္ခိုက္မႈ
လူစုလူေဝး (သို႔ဟုတ္) စနစ္တက်ဖြဲ႔စည္းထားျခင္းမဟုတ္ေသာ လူအုပ္စု ႀကီး မ်ားၾကား အျပန္အလွန္ 
ျဖစ္ပြားသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈ

၂

ျပည္သူမ်ားအေပၚ 
က်ဴးလြန္သည့္ 
အၾကမ္းဖက္မႈ

အစိုးရ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ကျဖစ္ေစ၊ စနစ္တက်ဖြဲ႔စည္းထားေသာ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔ကျဖစ္ေစ 
ျပည္သူမ်ား (သို႔မဟုတ္)  လူအုပ္စုတစ္စု (အစိုးရတပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္လည္း ပတ္သက္ျခင္းမရိွ၊ 
အစိုးရမဟုတ္ေသာ တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္လည္း ပတ္သက္ျခင္းမရိွသည့္) အေပၚ တစ္ဖက္သတ္ က်ဴးလြန္သည့္ 
အၾကမ္းဖက္မႈ

၃

အၾကမ္းဖက္ဆႏၵျပမႈ
ဆႏၵျပသူမ်ားႏွင့္ အစိုးရအဖဲြ႕အစည္းမ်ား၏ လက္ေအာက္ခံ တပ္ဖြဲ႔မ်ားအၾကား၊ တန္ျပန္ 
ဆႏၵျပသူမ်ားအၾကား၊ ဆႏၵျပသူမ်ားအား ဆန္႔က်င္သူအုပ္စုမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ ဆႏၵျပသူ မ်ားက 
ပစ္မွတ္ထားသူအုပ္စုမ်ားအၾကား ျဖစ္ပြားသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈ

၄

ဆူပူအံုၾကြမႈ
လူစုလူေဝး (သို႔မဟုတ္) စနစ္တက်ဖြဲ႔စည္းထားျခင္းမဟုတ္ေသာ လူအုပ္စုႀကီးမွ အနီးဝန္းက်င္မွ လူမ်ား၊ 
အနီးဝန္းက်င္ရွိ အျခားသူမ်ား၏ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို လုယူျခင္း၊ ဖ်က္ဆီးျခင္း (သို႔မဟုတ္) 
အျခားနည္းလမ္းတစ္ခုခုျဖင့္ က်ဴးလြန္သည့္ အၾကမ္းဖက္မႈ

၅

ကုိယ္ထိလက္ေရာက္ 
ေစာ္ကားျခင္း (အုပ္စုႀကီး)

လူစုလူေဝး (သို႔မဟုတ္) စနစ္တက်ဖြဲ႔စည္းထားျခင္းမဟုတ္ေသာ လူအုပ္စုႀကီးမွ လူတစ္ဦး (သို႔မဟုတ္) 
၎အုပ္စုႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ ပို၍နည္းေသာ လူအုပ္စု တစ္စုကို ေသာ္လည္းေကာင္း (သို႔မဟုတ္) 
အကာအကြယ္မဲ့ေနေသာ လူအုပ္စုတစ္ခုကို ေသာ္ လည္းေကာင္း (သို႔မဟုတ္) 
ႏွစ္စုစလံုးကိုေသာ္လည္ေကာင္း တစ္ဖက္သတ္ က်ဴးလြန္သည့္ အၾကမ္းဖက္မႈ

၆

အစြန္းေရာက္ 
အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခို္က္မႈ

လူတစ္ဦး (သို႔မဟုတ္) အစိုးရမဟုတ္ေသာ လူအုပ္စုငယ္တစ္စုမွ ျပည္သူအမ်ား 
ေသေၾကဒဏ္ရာရေစလိုေသာဆႏၵျဖင့္ တစ္ဖက္သတ္ က်ဴးလြန္သည့္ အၾကမ္းဖက္ တ္္ိုက္ခုိက္မႈ

၇

အေဝးမွ က်ဴးလြန္သည့္ 
အၾကမ္းဖက္မႈ

အစိုးရ လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕ကျဖစ္ေစ၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ကျဖစ္ေစ 
ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ပြားသည့္ေနရာတြင္ ကိုယ္တိုင္မရွိဘဲ တစ္ဖက္သတ္ က်ဴးလြန္သည့္ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈ 
(ဥပမာ - မိုင္းခြဲျခင္း၊ ဒ႐ုန္းေလယာဥ္မ်ားအသံုးျပဳ တိုက္ခိုက္ျခင္း)။ အေဝးမွတိုက္ခိုက္မႈပံုစံသည္ အစြန္းေ
ရာက္အၾကမ္းဖက္မႈပံုစံႏွင့္ ကိုက္ညီေနပါက အစြန္းေရာက္အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈဟု မွတ္သားရမည္။ 
(ဥပမာ - ျပည္သူမ်ားအား အေဝးထိန္းကိရိယာျဖင့္ ဗံုးႀကဲတိုက္ခိုက္ျခင္း။)

၈

ကုိယ္ထိလက္ေရာက္ 
ေစာ္ကားျခင္း 
(အုပ္စုေသး)

လူတစ္ဦး (သို႔မဟုတ္) အုပ္စုငယ္တစ္ခုမွ အျခားလူတစ္ဦး (သို႔မဟုတ္) အျခားအုပ္စုေသးတစ္ခုအား 
တစ္ဖက္သတ္ က်ဴးလြန္သည့္ အၾကမ္းဖက္မႈ

၉

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ 
ေစာ္ကားျခင္း

လူတစ္ဦး (သို႔မဟုတ္) အုပ္စုငယ္တစ္ခုမွ အျခားလူတစ္ဦး (သို႔မဟုတ္) အျခား အုပ္စုေသးတစ္ခုအား 
တစ္ဖက္သက္ က်ဴးလြန္သည့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ (ဥပမာ - မုဒိမ္းမႈႏွင့္ 
မုဒိမ္းက်င့္ရန္ႀကိဳးပမ္းမႈ)

၁ဝ

ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားျခင္း လူႏွစ္ဦး (သို႔မဟုတ္) လူအုပ္စုငယ္ႏွစ္ခုအၾကား အျပန္အလွန္ ျဖစ္ပြားသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈ ၁၁

ညႇဥ္းပန္္းႏွိပ္စက္ျခင္း
အျပစ္ေပးရန္ (သို႔မဟုတ္) အတင္းအၾကပ္ျပဳလုပ္ေစခိုင္းရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအရ 
ျပင္းထန္ေသာနာက်င္မႈျဖစ္ေစသည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ တစ္ဖက္သတ္ က်ဴးလြန္သည့္ အၾကမ္းဖက္မႈ

၁၂

ပိုင္ဆိုင္မႈဖ်က္ဆီးျခင္း
သူတစ္ပါး၏ပစၥည္းပိုင္ဆိုင္မႈကို ပ်က္စီးေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ တစ္ဖက္သတ္ က်ဴးလြန္သည့္ 
အၾကမ္းဖက္မႈ

၁၃

အျခား အထက္ပါ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈအမ်ဳိးအစား တစ္ခုႏွင့္မွ် အက်ဳံးဝင္ကိုက္ညီမႈ မရိွပါက အသံုးျပဳရန္ ဝ

မေသခ်ာ
ျဖစ္စဥ္တစ္ခုတြင္ ပါဝင္သည့္ အၾကမ္းဖက္မႈပံုစံကို တိက်ေသခ်ာစြာ မေဖာ္ျပလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
မဆံုးျဖတ္ႏိုင္လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း အသံုးျပဳရန္

၁ဝဝ
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ေဘာင္ကြက္ ၅.၂။ လူတစ္ဦးခ်င္းအၾကား ျဖစ္ပြားသည့္ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈႏွင့္ လူအုပ္စုမ်ား အၾကား ျဖစ္ပြားသည့္ 
အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈတို႔အား ကမာၻ႕က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ႀကီး (WHO)၏ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္

ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႔ (WHO)က အၾကမ္းဖက္မႈအမ်ဳိးအစားကို အဓိကအားျဖင့္ (၃) မ်ိဳးခြဲျခားထားသည္။ ၎တို႔မွာ မိမိကိုယ္ကိုယ္ 
အၾကမ္းဖက္မႈ(ဥပမာ - မိမိကိုယ္ကိုယ္ သတ္ေသျခင္း)၊ လူတစ္ဦးခ်င္းအၾကား ျဖစ္ပြားသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ အုပ္စုဖြဲ႔ အၾကမ္းဖက္မႈ 
တို႔ျဖစ္သည္။ လူတစ္ဦးခ်င္းအၾကား ျဖစ္ပြားသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈဆိုသည္မွာ “လူတစ္ဦး (သို႔မဟုတ္) လူအုပ္စုငယ္တစ္ခုမွ အျခားလူ 
တစ္ဦး (သို႔မဟုတ္) လူအုပ္စုငယ္တစ္ခုကို ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိျဖင့္ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ျဖစ္ေစ၊ အာဏာကိုသံုး၍ျဖစ္ေစ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ 
(သို႔မဟုတ္) အမွန္တကယ္ ထိခိုက္ေစမႈ ျဖစ္ေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ ဒဏ္ရာရရွိျခင္း၊ ေသဆံုးျခင္း၊ စိတ္ဒဏ္ရာရရွိျခင္း၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ 
မမွန္ကန္ျခင္းႏွင့္ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားမျပည့္စံုျခင္းစသည့္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ မ်ားထဲမွ တစ္ခုခု ျဖစ္ျခင္း (သို႔မဟုတ္) 
ျဖစ္နိုင္ေျချမင့္မားျခင္း” ကို ဆိုလိုသည္။ ၎ဖြင့္ဆိုခ်က္တြင္ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား (မိသားစု သို႔မဟုတ္ လက္တြဲေဖာ္မွ 
အၾကမ္းဖက္မႈ)ႏွင့္ လူမႈဝန္းက်င္အတြင္း ျဖစ္ပြားသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈ တို႔ပါဝင္သည္။ လူမႈဝန္းက်င္အတြင္း ျဖစ္ပြားသည့္ 
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားတြင္ လူငယ္ထုအၾကား ျဖစ္ပြားသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ လိင္ပိုင္း ဆိုင္ရာေစာ္ကားမႈ၊ မုဒိမ္းမႈစသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈ 
မ်ားမွာ ေဆြမ်ဳိးမေတာ္စပ္သူကက်ဴးလြန္ျခင္း၊ ေက်ာင္း၊ လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ အက်ဥ္းေထာင္ ကဲ့သို႔ေသာ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ အခင္း 
အက်င္းမ်ဳိးရိွသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ပါဝင္သည္။ အုပ္စုဖြဲ႔အၾကမ္းဖက္မႈဆိုသည္မွာ “ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ 
လူမႈေရး ရည္မွန္းခ်က္ တစ္ခုုခုရရိွရန္ရည္ရြယ္၍ အုပ္စု တစ္ခုခု၏ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားဟု မိမိကိုယ္ကိုယ္ သတ္မွတ္သူမ်ား(ယာယီသေဘာမ်ဳိး 
ျဖစ္ေစ၊ အၿမဲတမ္း သေဘာမ်ဳိးျဖစ္ေစ ဖြဲ႕ထားသည့္ အုပ္စု)မွ အျခားလူအုပ္စုတစ္ခု (သို႔မဟုတ္) လူမ်ားအေပၚတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈကို 
နည္းလမ္းတစ္ခုအေနျဖင့္ အသံုးျပဳျခင္း” ကို ဆိုလိုသည္။     ရင္းျမစ္ - WHO (2014)

လက္နက္မ်ား - လက္နက္ကိုင္ေဆာင္၍ က်ဴးလြန္သည့္ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ အထူးသျဖင့္ ေသနတ္ငယ္မ်ားႏွင့္ အေပါ့စား လက္နက္မ်ား 
ကိုင္ေဆာင္၍ က်ဴးလြန္သည့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားသည္ ရဲလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ မူဝါဒခ်မွတ္ျခင္းတို႔အတြက္ မတူညီေသာ အေရးယူတုန္႔ျပန္မႈမ်ား 
ေဆာင္ရြက္ရန္ သက္ေရာက္မႈမ်ားရွိလာသည္။ အၾကမ္းဖက္မႈအခ်က္အလက္မ်ားကို လက္နက္အမ်ိဳး အစားျဖင့္ ခြဲျခားၾကည့္ရႈျခင္းျဖင့္ 
ႏိုင္ငံတြင္း၊ ေဒသတြင္းတြင္ အလိုအေလ်ာက္ပစ္ခတ္ႏိုင္သည့္ လက္နက္မ်ား မည္မွ် ျပန္႔ႏွံ႔ေနသည္ကို ခန္႔မွန္းႏိုင္သည္။ ေအာက္ပါ ဇယား 
(၅.၃) တြင္ မည္သည့္ေဒသအခင္းအက်င္းတြင္မဆို အသံုးဝင္ၿပီး ႏုိင္ငံတကာ လက္နက္ထိန္းခ်ဳပ္ေရး စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ 
တိုက္ဆိုင္အသံုးျပဳနိုင္သည့္ လက္နက္အမ်ိဳးအစားမ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။

လက္နက္အမ်ိဳးအစား ကုဒ္္ လက္နက္အမ်ိဳးအစားခြဲ ကုဒ္

လက္နက္မဲ့ ဝ   
မေသခ်ာ ၁   
အျခား ၂   
တံုးသည့္လက္နက္မ်ား - ထုႏွက္ ႐ိုက္ပုတ္ ရာတြင္ အသံုး 
ျပဳႏိုင္ေသာတုတ္မ်ား၊ ေက်ာက္တံုးမ်ား၊ ပုလင္း၊ တူ စသျဖင့္

၃  
 

ခၽြန္ထက္သည့္လက္နက္မ်ား - ထိုးသြင္းရာတြင္ 
အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ ဓား၊ မွိန္း၊ ပုလင္းကြဲ စသျဖင့္ 

၄  
 

လက္နက္ငယ္မ်ား - ႐ိုင္ဖယ္၊ ကာဘိုင္၊ စက္ေသနတ္ငယ္ 
စသည့္ လူတစ္ဦးတည္း ကုိင္တြယ္ ပစ္ခတ္ႏိုင္ရန္ 
ဒီဇိုင္းထုတ္ထားသည့္ ေသနတ္မ်ား ၃၃

၅
ေသနတ္၊ ေျခာက္လံုးျပဴး၊ ပစၥတို ၅ဝ၁
႐ိုင္ဖယ္၊ ကာဘိုင္၊ စက္ေသနတ္ငယ္ ၅ဝ၂
အျခား ၅ဝ၃

အေပါ့စားလက္နက္မ်ား - စက္ေသနတ္ကဲ့သို႔ 
လူႏွစ္ေယာက္ႏွင့္ အထက္ ကိုင္တြယ္ ပစ္ခတ္ႏိုင္ရန္ 
ဒီဇိုင္းထုတ္ထားသည့္ ေသနတ္မ်ား၊ လက္ပစ္ဗံုး၊ 
ဗံုးသီးတပ္ေလာင္ခ်ာ၊ ေျမျမဳပ္မိုင္းမ်ား၊ အာပီဂ်ီ၊ လက္လုပ္ 
ေဖာက္ခြဲေရးပစၥည္းမ်ား (IEDs)စသည့္ 
ေပါက္ကြဲေစတတ္ေသာ ပစၥည္းမ်ား

၆

စက္ႀကီးႏွင့္ အျခား လက္နက္ႀကီးမ်ား ၆ဝ၁

စက္႐ံုထုတ္ေဖာက္ခြဲေရးပစၥည္းမ်ား
(လက္ပစ္ဗုံး၊ အာပီဂ်ီ၊ ေျမျမႇဳပ္မိုင္း)

၆ဝ၂

လက္လုပ္ေဖာက္ခြဲေရးပစၥည္းမ်ား(IEDs) (လမ္းေဘးဗံုးမ်ား၊ 
အေသခံ ဗံုးတပ္အက်ႌမ်ား၊ ေဖာက္ခြဲေရး ပစၥည္းတပ္ ယာဥ္မ်ား)

၆ဝ၃

အျခား ၆ဝ၄

မီး - ရိႈ႕မီး၊ လက္လုပ္မီးေလာင္ဗံုး စသျဖင့္ ၇

ဇယား ၅.၃။ အဆိုျပဳ လက္နက္အမ်ိဳးအစား ခြဲျခားနည္း
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ေလ့လာဆန္းစစ္ရာတြင္အသံုးျပဳမႈႏွင့္ အကန္႔အသတ္မ်ား - 
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား အဘယ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚသည္၊ မည္သည့္ 
ျပႆနာ ကိစၥရပ္မ်ားသည္  အုပ္စုလိုက္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ 
လူေသေစႏိုင္ေသာအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားထိ ျဖစ္ပြားေစႏိုင္သည္ကို ပိုမို 
နားလည္လာျခင္းေၾကာင့္ အစိုးရအေနျဖင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ 
တုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးအစီအမံမ်ား 
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ကလည္း 
အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္ေစသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကို အေလးထား 
ေလ့လာၾကသည္။ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အခ်က္အလက္ 
ေကာက္ယူေရးစနစ္မ်ား (ဥပမာ- ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ အခ်က္အလက္မ်ား)မွာ 
ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒ ရႈေထာင့္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ (အၾကမ္း 
ဖက္မႈပံုစံ၊ ၊ အသံုးျပဳသည့္လက္နက္ႏွင့္ ျဖစ္စဥ္တြင္ ပါဝင္သူမ်ား)
ကဲ့သို႔ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကိုသာ အာ႐ံုစိုက္ စုေဆာင္းေလ့ 
ရွိသည္။ အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္ပြားမႈ အခ်က္အလက္မ်ားမွတစ္ဆင့္ 
ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ပြားရသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကို ရွာေဖြ ေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ 
အကန္႔အသတ္မ်ားစြာ ရိွပါသည္။ VIMS စနစ္သည္ ျဖစ္စဥ္မ်ား၏ 
လတ္တေလာ အေၾကာင္းအရင္းမ်ား (သတင္းရင္းျမစ္တြင္ ေဖာ္ျပ 
ထားသည့္ က်ဴးလြန္သူက အၾကမ္းဖက္နည္းျဖင့္ ပဋိပကၡကို 
ေျဖရွင္းရန္ ေစ့ေဆာ္တိုက္တြန္းသည္ဟု ယူဆရသည့္ အေၾကာင္း 
ကိစၥရပ္) ကိုသာမွတ္တမ္းတင္ႏိုင္သည္။ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ပြားရသည့္အေျခ
ခံအေၾကာင္းအရင္းမ်ား (ပဋိပကၡျဖစ္ေစရန္ အေထာက္အပံ့ျပဳ 
ေနသည့္ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ ေရခံေျမခံမ်ား)
ကိုမူ မွတ္တမ္းမတင္ႏိုင္ေခ်။ ျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ပြားရသည့္ လတ္တေလာ 
အေၾကာင္းအရင္းကို မွတ္တမ္းတင္ရန္ပင္ အခက္အခဲမ်ားစြာ 
ရိွေနသည္။ သတင္းရင္းျမစ္မ်ားက ေဖာ္ျပထားသည့္ လတ္တေလာ 
အေၾကာင္းရင္းမ်ားမွာ မၾကာခဏ ဆိုသလို ရွင္းရွင္းလင္းလင္းမရွိဘဲ 
ျဖစ္ေနတတ္သည္။ သတင္းရင္းျမစ္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ 
အေၾကာင္းရင္းမ်ားမွာ အမွန္တကယ္သက္ေသအေထာက္အထားကို 
အေျခခံ ေရးသားထားျခင္းလား၊ အေတြးအထင္ သက္သက္ျဖင့္ 
ေရးသားထားျခင္းလား ဆိုသည္ကို ကုဒ္ေရးသြင္းသူအေနျဖင့္ 
ဆံုးျဖတ္ရန္ ခက္ခဲတတ္သည္။ ကုဒ္ေရးသြင္းသူအေနျဖင့္ တစ္ခါ 
တစ္ရံတြင္ သတင္းရင္းျမစ္ႏွစ္ခုက ျဖစ္ရပ္တစ္ခုတည္းကိုပင္ ျဖစ္ပြား 
ရသည့္ အေၾကာင္း အရင္းကို အဓိပၸါယ္ႏွစ္မ်ဳိးေကာက္၍ ေရးသား
ထားျခင္းမ်ိဳးလည္းေတြ႔ႏိုင္သည္။ ထိုအခါ ေအာက္ပါ နည္းလမ္း 
ႏွစ္မ်ိဳးကို အသံုးျပဳ၍ ေျဖရွင္းႏိုင္သည္- 
• သတင္းရင္းျမစ္မ်ားမွ ရွင္းလင္းေသခ်ာစြာေဖာ္ျပထားျခင္၊ 

သတင္းရင္းျမစ္မ်ားမွ သေဘာတူညီသည္ဟုယူဆရေသာ 

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ - ျဖစ္စဥ္တစ္ခု၏ ျဖစ္ပြားရသည့္ လတ္တေလာအေၾကာင္းအရင္းကို ဆိုလိုသည္။ ၎တို႔တြင္ က်ဴးလြန္သူမ်ားက 
ပဋိပကၡကို အၾကမ္းဖက္နည္းျဖင့္ ေျဖရွင္းရန္ ေစ့ေဆာ္တိုက္တြန္းမႈျဖစ္ေစသည့္ အေၾကာင္းအရာကိစၥမ်ား ပါဝင္သည္။၃၄ ဥပမာ - ႏိုင္ငံေရး 
အားၿပိဳင္မႈမ်ား၊ ဘာသာေရးကြဲျပားမႈမ်ား စသျဖင့္။

အေၾကာင္းရင္းကိုသာ ကုဒ္ေရးသြင္းသူက မွတ္တမ္းေရးသြင္း 
ရမည္။

• စီမံခ်က္အဖဲြ႕အေနျဖင့္ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ပြားရသည့္ အေၾကာင္း 
အရင္းကို အဓိပၸါယ္ေကာက္ယူရာတြင္ သတိထားရမည္။ 
အေၾကာင္းအက်ဳိး ဆက္စပ္မႈကို ေသခ်ာစြာနားလည္လိုပါက 
အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈျဖစ္စဥ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို အျခား 
နည္းလမ္းမ်ား(ဥပမာ- လူေတြ႕ေမးျမန္းရန္ကြင္းဆင္းေလ့လာ 
ျခင္း သို႔မဟုတ္ စီးပြားေရးစာရင္းအင္းပညာျဖင့္ ခြဲျခမ္း စိတ္ျဖာ 
ေလ့လာျခင္း) ျဖင့္ တြဲဖက္၍ အသံုးျပဳသင့္သည္။

ေဘာင္ကြက္ ၅.၃။ အေၾကာင္းရင္းအမ်ဳိးအစား 
ကုဒ္နံပါတ္စာရင္း သတ္မွတ္ရာတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္မည့္ 
ထုတ္ယူဆင္ျခင္သည့္ (Deductive) နည္းလမ္းႏွင့္ 
ၿခံဳယူဆင္ျခင္သည့္ (Inductive) နည္းလမ္း

ထုတ္ယူဆင္ျခင္သည့္ (Deductive)နည္းလမ္း အရ စီမံခ်က္ 
အဖြဲ႕သည္ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ စာတမ္းမ်ားႏွင့္ လက္ေတြ႕ 
သုေတသန ျပဳခ်က္မ်ားမွ ရရိွသည့္ အသိပညာမ်ားရကို 
အသံုးျပဳ၍  အၾကမ္းဖက္ ျဖစ္ပြားမႈသို႔ ဦးတည္ေစႏိုင္ေသာ 
ေယဘုယ် ျပႆနာကိစၥရပ္ အမ်ဳိးအစားကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ 
ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားအားထုတ္သည္။ (ဥပမာ - ႏိုင္ငံေရးအားၿပိဳင္မႈ 
မ်ား၊ စီးပြားေရး အားၿပိဳင္မႈမ်ား၊ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး 
ကြဲျပားမႈမ်ား စသည္)။ ထို႔ေနာက္ ေယဘုယ် ျပႆနာကိစၥရပ္ 
အမ်ဳိးအစားမ်ားကို ပို၍ တိက်ေသာ အမ်ဳိးအစား အခြဲမ်ား 
အျဖစ္ ခြဲျခမ္းစိတ္ပိုင္းသည္။ (ဥပမာ - ေရြးေကာက္ပြဲ အႏိုင္ 
ရရန္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ား၊ ဘာသာေရး ကိုင္ပိုင္သ႐ုပ္ လကၡဏာ 
စသည္)။
ၿခံဳယူဆင္ျခင္သည့္ (Inductive) နည္းလမ္း အရ စီမံခ်က္ 
အဖဲြ႕သည္ ေျမျပင္တြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ လက္ေတြ႕အေျခ 
အေနမ်ားမွ စတင္စဥ္းစားသည္။ မိမိတုိ႔ေလ့လာေနသည့္ 
ေဒသအတြင္း အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈျဖစ္ပြားေစသည့္ တူညီ 
ေသာ အေၾကာင္း အရင္းမ်ားကို စာရင္းျပဳစုၿပီး ႏိုင္ငံတကာ 
အဆင့္ အသံုးျပဳေနသည့္ အမ်ဳိးအစားအုပ္စုမ်ားႏွင့္ 
လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္  အုပ္စုခြဲသည္။
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ျဖစ္ပြားရသည့္ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားကို ကုဒ္နံပါတ္သတ္မွတ္ျခင္း - 
အၾကမ္းဖက္မႈပံုစံမ်ား မွတ္တမ္းေရးသြင္းသကဲ့သို႔ပင္ ျဖစ္စဥ္မ်ား 
ျဖစ္ပြားရသည့္ အေၾကာင္းရင္း မ်ားကို ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ထားသည့္ 
စာရင္းထဲမွ ကုဒ္နံပါတ္တစ္ခု (သို႔မဟုတ္) တစ္ခုထက္ပိုေသာ 
နံပါတ္ကို ျဖစ္စဥ္တစ္ခုစီ အတြက္ ေရးသြင္းေလ့ရိွသည္။ 
ေဘာင္ကြက္ ၅.၃ တြင္ ျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ပြား ရသည့္ အေၾကာင္းရင္း 
ကုဒ္နံပါတ္စာရင္း သတ္မွတ္ရာတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ နည္းလမ္း 
ႏွစ္မ်ိဳးကို ေဆြးေႏြးထားပါသည္။၃၅ 

ကုဒ္နံပါတ္စနစ္တစ္ခုတည္းျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ေရာ ေဒသအေျခ 
အေနႏွင့္ပါ ကိုက္ညီေစရန္ ဘက္မွ်ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း - 
လက္ေတြ႔တြင္မူ အေၾကာင္းရင္းအမ်ဳိးအစား ကုဒ္နံပါတ္စာရင္း 
သတ္မွတ္ရာတြင္ ထုတ္ယူဆင္ျခင္သည့္ (Deductive) နည္းလမ္း 
ေရာ ၿခံဳယူဆင္ျခင္သည့္ (Inductive) နည္းလမ္းပါ ေပါင္းစပ္ 
အသံုးျပဳရပါလိမ့္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အၾကမ္းဖက္မႈဆိုင္ရာ 
သေဘာတရားမ်ားထဲမွ အေၾကာင္းအရင္းအမ်ိဳးအစားမ်ားကုိ  
ေဒသအေျခအေနႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္ ခ်ိန္ညႇိၿပီး အသံုးျပဳသလို 
မိမိေဒသတြင္ လက္ေတြ႔ျဖစ္ပြားေနသည့္ အေၾကာင္းအရင္းအမ်ိဳး 
အစားမ်ားကိုလည္း ကမာၻ႕အေျခအေနႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ 
သေဘာတရားမူေဘာင္မ်ားအတြင္းသို႔ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္း 
ၾကပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ေရာ 
မိမိေဒသအေျခအေနႏွင့္ပါ ကိုက္ညီမည့္ ကုဒ္နံပါတ္စာရင္းကို 
ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သုိ႔ ရရိွႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္း၍ ဤလမ္းညႊန္ 
စာအုပ္မွ အလႊာ(၂)ဆင့္ပါဝင္ေသာ အေၾကာင္းရင္းအမ်ဳိးအစား 
ကုဒ္နံပါတ္စံနစ္ကို အသံုးျပဳရန္ အႀကံျပဳထားသည္- 
• အဓိကအေၾကာင္းအရင္းအမ်ဳိးအစားမ်ား - ပထမအဆင့္အျဖစ္ 

ျဖစ္စဥ္မ်ားကို က်ယ္ျပန္႔ေသာ ေယဘုယ် အေၾကာင္း အရင္း 
အမ်ဳိးအစားစာရင္း တစ္ခု (ဥပမာ - ႏိုင္ငံေရးအားၿပိဳင္မႈမ်ား၊ 
စီးပြားေရး အားၿပိဳင္မႈမ်ား၊ ကိုယ္ပိုင္လကၡဏာမ်ား စသည္)ထဲမွ 
ကုဒ္နံပါတ္ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ပါ။ ထိုအမ်ဳိးအစားစာရင္းသည္ 
ပညာရပ္ဆိုင္ရာ သေဘာတရားမ်ားထဲမွ အျဖစ္အမ်ားဆံုး 
အေၾကာင္းအရင္း အမ်ဳိးအစားမ်ားႏွင့္လည္း ေယဘုယ်အားျဖင့္ 
ကုိက္ညီမႈရိွရမည္။ ထိုအခါ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္ အၾကမ္းဖက္မႈ 
အခ်က္အလက္စနစ္မ်ားႏွင့္ တြဲဖက္အသံုးျပဳႏိုင္ရန္  
အေျခခံအားျဖင့္ တူညီသြားမည္ ျဖစ္သည္။ 

• အေၾကာင္းအရင္း အမ်ဳိးအစားအခြဲမ်ား - အဓိက အေၾကာင္း 
အရင္းအမ်ဳိးအစား တစ္ခုခ်င္းစီထဲမွ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈ 
ျဖစ္ေစသည့္ တိက်ေသာ အေၾကာင္းအရင္းအမ်ဳိးအစားခြဲတစ္ခု 
(ဥပမာ - ေရြးေကာက္ပြဲ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ား၊ ဘာသာေရး ခြဲျခားမႈမ်ား၊ 
လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားမႈမ်ား)ကို ကုဒ္နံပါတ္ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ပါ။ 
ဤသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ ပို၍ စနစ္က်ၿပီး ေလ့လာဆန္းစစ္ 
ရာတြင္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕မည္ျဖစ္သည္။  အေၾကာင္းရင္းအမ်ိဳး
အစားခြဲမ်ားသည္  VIMS စနစ္ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ႏိုင္ငံ 
(သို႔မဟုတ္) ေဒသတစ္ခုအတြင္း သီးသန္႔ျဖစ္ပြားသည့္ 
အေၾကာင္းအရင္းမ်ားကို ေျခရာခံ ေလ့လာရာတြင္လည္း 
အသံုးျပဳႏို္င္ပါသည္။

ဇယား ၅.၄ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အေၾကာင္းအရင္း အမ်ဳိးအစား 
မ်ားႏွင့္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိိိုခ်က္မ်ားမွာ အဆိုျပဳခ်က္မ်ားသာ ျဖစ္သည္။ 

စီမံခ်က္အဖဲြ႕အေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ အခ်က္အလက္စနစ္ တည္ေဆာက္ 
ရာတြင္  ၎တို႔ကိုအေျခခံအျဖစ္ သံုးလိုပါက သံုးႏိုင္သည္။ 
အေရာင္ရင့္မ်ားျဖင့္ျပထားသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားမွာ အခ်ိဳ႕ 
ႏိုင္ငံတြင္သာျဖစ္ပြားသည့္ အေၾကာင္းအရင္း အမ်ိဳးအစား 
ဥပမာမ်ားျဖစ္သည္။ နီေပါႏိုင္ငံတြင္ ျပဳစုေနေသာအခ်က္အလက္ 
စနစ္တစ္ခုမွ အမ်ိဳးအစားမ်ားကို ဥပမာအျဖစ္ ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္သည္။
အဆိုျပဳ အေၾကာင္းအရင္းအမ်ိဳးအစားစာရင္းတြင္ လက္နက္ကိုင္ 
ပဋိပကၡ (အစိုးရလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အစိုးရ မဟုတ္ေသာ 
လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားအၾကား ကာလၾကာရွည္ျဖစ္ပြားေနသည့္ 
လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ)ကို အျခား အမ်ိဳးအစား မ်ားထဲမွ သီးသန္႔ 
ခြဲထုတ္ထားသည္။ ဤ အေၾကာင္းအရင္းအမ်ိဳးအစားစာရင္းသည္ 
အၾကမ္းဖက္မႈပံုစံႏွင့္ ပါဝင္သူအမ်ိဳးအစား မ်ားအျပင္ ျဖစ္ပြားရသည့္ 
အေၾကာင္းအရင္းကိုလည္း ရည္ညႊန္ေဖာ္ျပႏိုင္သည္။ ဤအေၾကာင္း 
အရင္း အမ်ိဳးအစားစာရင္းသည္ အခ်က္အလက္အသံုးျပဳသူ 
မ်ားအတြက္ ၎တို႔စိတ္ဝင္စားသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈပံုစံ တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးကို 
အျခားႏိုင္ငံမွ အလားတူ အမ်ဳိးအစားတစ္မ်ဳိးျဖင့္ ႏိႈ္င္းယွဥ္ေလ့လာ 
လိုသည့္အခါ ခြဲထုတ္သည့္အခါ လြယ္ကူေစသည္။၃၆

လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမဟုတ္ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္ပြားမႈမ်ားကိုမူ 
အၾကမ္းဖက္မႈကိုဦးတည္ေစရန္ တြန္းအားေပး ေစ့ေဆာ္သည့္ 
အေျခခံအေၾကာင္းအရင္းမ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ ထပ္မံခြဲျခား 
ထားသည္။ ၎အမ်ဳိးအစားမ်ားထဲမွ အခ်ဳိ႕အေၾကာင္းအရင္းမ်ား 
ျဖစ္သည့္ ႏိုင္ငံေရးအားၿပိဳင္မႈ၊ စီးပြားေရးအားၿပိဳင္မႈ၊ ကိုယ္ပိုင္သ႐ုပ္ 
လကၡဏာစသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားမွာ WHO ၏ အဓိပၸါယ္ 
ဖြင့္ဆိုခ်က္ အရၾကည့္လွ်င္ လူအုပ္စုျဖင့္ ျဖစ္ပြားသည့္ အၾကမ္းဖက္ 
ျဖစ္ပြားမႈ အမ်ဳိးအစား အုပ္စုထဲတြင္ က်ေရာက္မည္ ျဖစ္သည္။ 
(အခ်က္အလက္ေသတၱာ ၅.၄။ တြင္ၾကည့္ပါ။) အျခားအမ်ဳိး 
အစားမ်ားျဖစ္သည့္ ရာဇဝတ္မႈႏွင့္ က်ား/မ အေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈ 
မ်ားကိုမူ လူတစ္ဦးခ်င္းအၾကား ျဖစ္ပြားသည့္ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈ 
အမ်ဳိးအစား အုပ္စုထဲတြင္ ထည့္သြင္းရမည္ျဖစ္သည္။ အၾကမ္းဖက္မႈ 
ပံုစံအမ်ိဳးအစား၊ ျပဳလုပ္သူအမ်ိဳးအစားမ်ားႏွင့္ အေၾကာင္းအရင္း 
အမ်ိဳးအစားမ်ားကို ေပါင္းစပ္ ေလ့လာလိုက္ မည္ဆိုလွ်င္ သုေတသန 
ျပဳသူတစ္ဦးအေနျဖင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေကာင္းစြာ ခြဲျခမ္း 
စိတ္ျဖာ သံုးသပ္ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။

တစ္ခုထက္ပိုေသာ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားသတ္မွတ္ျခင္း - 
ကုဒ္ေရးသြင္းသူအေနျဖင့္ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုအား  တစ္ခုထက္ပိုေသာ 
အေၾကာင္းအရင္းမ်ား ထည့္သြင္း သတ္မွတ္ခြင့္ျပဳ/မျပဳကို စီမံခ်က္ 
အဖြဲ႕က ဆံုးျဖတ္ေပးထားရမည္။ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုကို အေၾကာင္းအရင္း 
တစ္ခုထက္ပို၍ သတ္မွတ္ျခင္းအားျဖင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို 
အေျခအေနအမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြ အသံုးျပဳႏိုင္ၿပီး 
အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈ၏ ရႈပ္ေထြးေသာ သေဘာသဘာဝကို 
ပို၍တိက်စြာ ထင္ဟပ္ေစႏိုင္သည္။ အေရးႀကီးမႈ အစီအစဥ္အလိုက္ 
အေၾကာင္းအရင္း အမ်ဳိးအစား ႏွစ္ခုအထိ ထည့္သြင္း သတ္မွတ္ 
ခြင့္ျပဳျခင္းသည္ သင့္ေတာ္သည့္ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

46



ေလ့လာဆန္းစစ္ရာတြင္အသံုးျပဳမႈႏွင့္ အကန္႔အသတ္မ်ား - 
က်ဴးလြန္သူမ်ားႏွင့္ ထိခိုက္နစ္နာသူမ်ားကို ၎တို႔ပါဝင္ေနသည့္ 
လူမႈအုပ္စု၊ က်ား/မႏွင့္ အသက္အုပ္စု စသည့္ အခ်က္မ်ား 
ထည့္သြင္းမွတ္သားျခင္းျဖင့္ မည္သည့္အုပ္စုႏွင့္ မည္သည့္ လူမႈ 
အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားက အၾကမ္းဖက္မႈတြင္ ပါဝင္ႏိုင္ေျခရိွသည္၊ 
ပစ္မွတ္ထား ခံရႏိုင္ေျခရိွသည္တို႔ကို ေလ့လာဆန္းစစ္ႏိုင္သည္။ 
မိမိတို႔ သတင္းရင္းျမစ္မ်ားကေပးသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားေပၚ 
မူတည္၍ ျဖစ္စဥ္တြင္ ပါဝင္သူမ်ားႏွင့္ဆိုင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား 
မည္မွ်အေသးစိတ္က်က် စုေဆာင္းႏိုင္မည္ကို ဆံုးျဖတ္ရမည္ 
ျဖစ္သည္။ (အခ်က္အလက္ေသတၱာ ၅.၅။ တြင္ ၾကည့္ပါ။)

က်ဴးလြန္သူမ်ားႏွင့္ ထိခိုက္နစ္နာသူမ်ားကို ခြဲျခားျခင္း -  
လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ႏွစ္ဖြဲ႕ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားျခင္းကဲ့သို႔ေသာ 
ဘက္ႏွစ္ဖက္မွ အျပန္အလွန္ က်ဴးလြန္သည့္ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈ 
ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ မည္သူကက်ဴးလြန္သူ၊ မည္သူက ထိခိုက္ နစ္နာသူ 
ဟူ၍ ခြဲျခားရန္ ခက္ခဲႏိုင္သည္။ ထိုျဖစ္စဥ္မ်ဳိးတြင္ ႏွစ္ဖက္စလံုးကို 
က်ဴးလြန္သူဟု သတ္မွတ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုသည္ 
တစ္ဖက္သတ္ က်ဴးလြန္သည့္ ျဖစ္စဥ္လား၊ ဘက္ႏွစ္ဖက္မွ 
အျပန္အလွန္ က်ဴးလြန္သည့္ ျဖစ္စဥ္လား ဆိုသည္ကို ကနဦး 
သတ္မွတ္ႏုိင္ပါက ပို၍ သင့္ေတာ္မည္ျဖစ္သည္။ (အပိုဒ္ခြဲ ၅.၃.၂၊ 
အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈ အမ်ဳိးအစားမ်ား)။ ျဖစ္စဥ္က တစ္ဖက္သတ္ 
က်ဴးလြန္ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္စဥ္ဆိုပါက က်ဴးလြန္သူႏွင့္ 
ထိခိုက္နစ္နာသူကို ခြဲျခားမွတ္သားရမည္။

ျဖစ္စဥ္တြင္ပါဝင္သူမ်ားကို ကုဒ္နံပါတ္သတ္မွတ္ျခင္း - အခ်က္ 
အလက္မ်ား မွတ္သားသည့္အခါ ပါဝင္သူအုပ္စုတစ္ခုခ်င္းစီ၏ လူ 
အေရအတြက္ႏွင့္ ၎တို႔၏ ဆက္ႏႊယ္မႈအရွိဆံုးအုပ္စု (ဥပမာ- လူမ်ိဳး 
ေရးကိုအေျခခံသည့္ ျဖစ္စဥ္တြင္ ၎၏ ဆက္ႏႊယ္အုပ္စုကို လူမ်ိဳး 
အမည္ျဖင့္ မွတ္သားျခင္းမ်ဳိး။)ကို မွတ္သားရမည္။ အုပ္စုအမ်ိဳးအစား 
သည္ ျဖစ္ပြားသည့္ အၾကမ္းဖက္္မႈ အေနအထားေပၚတြင္ အမ်ားအား 
ျဖင့္ မူတည္ေသာေၾကာင့္ အုပ္စုအမ်ိဳးအစား စာရင္းကိုမူ ဤစာအုပ္ 
တြင္ မေဖာ္ျပေတာ့ပါ။၃၇ သို႔ေသာ္ ဇယား ၅.၅ တြင္မူ ေယဘုယ် 
မွတ္သားႏိုင္ေသာ အုပ္စုအမ်ိဳးအစားမ်ားကို အဆိုျပဳထားသည္။

သီးျခားအုပ္စုမ်ားမွတ္သားျခင္း - အုပ္စုအမ်ိဳးအစား တစ္ခုခ်င္းစီ 
ေအာက္တြင္ အေျခအေနတစ္ခုတြင္ မၾကာခဏ ပါဝင္ေနသည့္ 
အုပ္စုမ်ားကို မွတ္သားရန္ သီးသန္႔ကုဒ္နံပါတ္မ်ားလည္း ထပ္ထည့္ 
ႏုိင္သည္။ ဥပမာ - ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနအထားမ်ဳိးတြင္ “လက္နက္ကိုင္ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ား” အတြက္ ကုဒ္နံပါတ္ကို ၁ဝဝ ဟုေပးထားၿပီး၊ 
ေကအိုင္ေအ၊ ေကအန္ယူ၊ အက္စ္အက္စ္ေအ (ေတာင္ပိုင္း)စသည့္ 
သီးျခားအဖြဲ႔မ်ား၏ ကုဒ္နံပါတ္ကိုမူ ၁ဝ၁၊ ၁ဝ၂၊ ၁ဝ၃ စသည္ျဖင့္ 
ကုဒ္နံပါတ္မ်ား အသီးသီး ထပ္၍ သတ္မွတ္ျခင္းမ်ဳိးျဖစ္သည္။ 
ထို႔အတူ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈမ်ားတြင္ မၾကာခဏ ပါဝင္ေနသည့္ 
(သို႔မဟုတ္) ပစ္မွတ္ထားခံရသည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ဘာသာေရး 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ရာဇဝတ္ဂိုဏ္းမ်ားကိုလည္း သီးျခားကုဒ္နံပါတ္မ်ား
သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။

ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား - က်ဴးလြန္သူမ်ားႏွင့္ ထိခိုက္နစ္နာသူ 
မ်ား၏ ကုိယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားမွတ္သားျခင္းသည္ အက်ိဳးရွိႏိုင္ 
သည္။ ဥပမာ- ထိခိုက္နစ္နာသူမ်ား၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား 
ကို မွတ္သားထားျခင္းအားျဖင့္ ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ ေလ်ာ္ေၾကး 
အတြက္ အကူအညီေပးသည့္ အစီအစဥ္မ်ား အမွန္တကယ္ ထိခိုက္ 
နစ္နာခဲ့သူမ်ား ဟုတ္မဟုတ္ အတည္ျပဳစစ္ေဆးရာတြင္ အေထာက္ 
အကူျဖစ္သည္။၃၈ သို႔ေသာ္ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို 
လွ်ိဳ႕ဝွက္အျဖစ္ ထိန္သိမ္းထားသင့္ၿပီး လူအမ်ားသို႔ေပးသည့္ မွ်ေဝ 
သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားတြင္ မထည့္သြင္းဘဲ ဖယ္ထုတ္ထားသင့္ 
သည္။ အဆိုပါ အခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္ေသာ အခ်က္္အလက္ 
စနစ္ကို ကာကြယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားရွိရမည္။ (ဥပမာ - BCMS 
အဖြဲ႔က ၎၏ အခ်က္္အလက္စနစ္ကို အျခားသူမ်ား အလြယ္တကူ 
မသိရွိႏိုင္ရန္ စာဝွက္ ကုဒ္နံပါတ္မ်ားျဖင့္ အသြင္းေျပာင္းၿပီး 
သိမ္းဆည္းထားသည္။)။

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ - ျဖစ္စဥ္တြင္ပါဝင္သူမ်ားဆိုသည္မွာ အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္တစ္ခုခုကို က်ဴးလြန္သူမ်ားသာမက အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္ 
တစ္ခုခုေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာသူမ်ားကို ဆုိလိုသည္။ က်ဴးလြန္သူမ်ားဆိုသည္မွာ အၾကမ္းဖက္မႈ လုပ္ရပ္တစ္ခုခုကို က်ဴးလြန္သူမ်ားျဖစ္သည္။ 
ထိခိုက္နစ္နာသူမ်ားဆိုသည္မွာ  အၾကမ္းဖက္မႈ လုပ္ရပ္တစ္ခုခု၏ ပစ္မွတ္ထားခံသူမ်ား (သို႔မဟုတ္) ထိခိုက္ခံစားရသူမ်ားကို ဆိုလိုသည္။

ဥပမာမ်ား - NVMS စနစ္တြင္ ပါဝင္သူအုပ္စုမ်ားကုိ ကိန္းဂဏန္း 
နံပါတ္ျဖင့္ “ပါဝင္သူ-၁” ႏွင့္ “ပါဝင္သူ-၂”  ဟူ၍ သတ္မွတ္ 
သည္။ တစ္ဖက္သတ္ က်ဴးလြန္သည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ က်ဴးလြန္ 
သူ၏ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ “ပါဝင္သူ-၁”  ေအာက္တြင္ 
မွတ္သားကာ ထိခိုက္နစ္နာသူ၏ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ 
“ပါဝင္သူ-၂”  ေအာက္တြင္ မွတ္သားသည္။ ဘက္ႏွစ္ဖက္မွ 
အျပန္အလွန္ က်ဴးလြန္သည့္ အၾကမ္းဖက္ ျဖစ္ပြားမႈ ျဖစ္စဥ္ 
မ်ားတြင္ “ပါဝင္သူ-၁” ႏွင့္ “ပါဝင္သူ-၂”  ႏွစ္ခုစလုံးကို 
က်ဴးလြန္သူဟု သတ္မွတ္သည္။ DSW စနစ္တြင္မူ က်ဴးလြန္ 
သူမ်ားႏွင့္ ထိခိုက္နစ္နာသူမ်ားကုိ သီးသန္႔ဇယား ပံုစံျဖင့္ 
မွတ္သားသည္။
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ေဘာင္ကြက္ ၅.၄။ ပါဝင္သူမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ မည္သည့္အခ်က္မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္သင့္သနည္း (NVMS, DSW 
ႏွင့္ BCMS တို႔မွ သင္ခန္းစာမ်ား)

NVMS သည္ က်ဴးလြန္သူမ်ားႏွင့္ ထိခိုက္နစ္နာသူမ်ား၏ အေရအတြက္ႏွင့္ ၎တို႔၏ ဆက္ႏႊယ္မႈအရွိဆံုးအုပ္စုကိုသာ မွတ္တမ္း 
တင္သည္။ NVMS သည္ ေဒသတြင္းသတင္းစာမ်ားကို သတင္းရင္းျမစ္အျဖစ္ အဓိကအားထားျခင္းေၾကာင့္ ၎တို႔တြင္ က်ား/မ၊ 
လူမ်ိဳး စသည့္ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား အေသးစိတ္ ပါဝင္ေလ့မရွိၾကေပ။ သို႔ေသာ္လည္း NVMS အခ်က္အလက္ စနစ္သည္ 
အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈအပိုင္းတြင္မူ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုခ်င္းစီတြင္ ေသဆံုးသူ၏ က်ား/မအလိုက္ ခြဲျခား  ေဖာ္ျပေပးသည္။ 
(သတင္းစာမ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ လူသတ္မႈမ်ားတြင္ အသတ္ခံရသူ၏ က်ား/မ အခ်က္အလက္ကို ေဖာ္ျပေလ့ရွိတတ္သည္။)

DSW ကမူ က်ဴးလြန္သူမ်ားႏွင့္ ထိခိုက္နစ္နာသူမ်ား၏ အေရအတြက္ႏွင့္ သူတို႔ပါဝင္သည့္ အသင့္ေတာ္ဆံုးအုပ္စု အမ်ိဳးအစားအျပင္ 
အသက္၊ က်ား/မ၊ ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာ၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ နာမည္အျပည့္အစံု၊ မွတ္ပံုတင္အမွတ္ႏွင့္ လိပ္စာကဲ့သို႔ေသာ 
ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကိုပါ မွတ္သားသည္။ DSW ၏ သတင္းရင္းျမစ္ျဖစ္သည့္ ထိုင္းစစ္တပ္ႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ အစီရင္ခံစာ 
မ်ားသည္ က်ဴးလြန္သူမ်ားႏွင့္ ထိခိုက္နစ္နာသူမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ပါက ထိုမွ်အထိ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပသည္။
BCMS ကမူ အလယ္အလတ္ျဖစ္သည္။ ပါဝင္သူအုပ္စုမ်ား၏ အေရအတြက္ႏွင့္ အုပ္စုအမ်ိဳးအစားအျပင္ လူမ်ိဳးႏွင့္ က်ား/မ 
အခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္းမွတ္သားသည္။ သို႔ေသာ္ BCMS စီမံခ်က္အဖဲြ႕အေနျဖင့္ ထိုအခ်က္အလက္မ်ားကို သတင္းရင္းျမစ္ 
မ်ားထံမွ အၿမဲတေစ တသမတ္တည္းမရႏိုင္ဟုဆိုသည္။

DSW မွ ျပဳလုပ္သကဲ့သို႔ ပါဝင္သူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အခ်က္အလက္မ်ားစြာကို မွတ္သားျခင္းသည္ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ အခ်ိန္ပို 
ေပးရေသာေၾကာင့္ ကုန္က်မႈလည္းပိုမ်ားသည္။ ႀကီးမားးသည့္ အခ်က္အလက္ပမာဏမ်ားကို ကိုင္တြယ္ရသည့္ VIMS စနစ္တစ္ခု 
အတြက္ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုစီကို ကုဒ္နံပါတ္ေရးသြင္းရာတြင္ အခ်ိန္ပိုေပးရျခင္းေၾကာင့္ ဝန္ထမ္းအင္အားႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ ပမာဏ 
သိသိသာသာ အပိုကုန္က်ေစႏိုင္သည္။
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ဇယား ၅.၅။ ဆက္ႏႊယ္အုပ္စုအလုိက္ အဆိုျပဳ ေယဘုယ်အမ်ိဳးအစားမ်ား

စနစ္တက်ဖြဲ႔စည္းထားေသာအုပ္စု - စနစ္တက်စုစည္းထားေသာ အဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုျဖစ္ၿပီး အဖြဲ႕အစည္းအမည္ (သို႔မဟုတ္) 
အမိန္႔ေပးသူအဆင့္ဆင့္ပါဝင္ေသာ ဖြဲ႕စည္းပံု (သို႔မဟုတ္) ႏွစ္ခုစလံုး ပါဝင္ၿပီး တူညီေသာအယူဝါဒတစ္ခုအတြက္ (သို႔မဟုတ္) 
ႏိုင္ငံေရးရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ ဖြဲ႔စည္းထားျခင္းျဖစ္သည္။

အစိုးရလံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ား (ဥပမာ - စစ္တပ္၊ ရဲတပ္)

အျခား အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ား

မည္သည့္ အယူဝါဒကို ကိုင္စြဲထားသည္ ျဖစ္ေစ အစိုးရတပ္ဖြဲ႕မ်ား (သို႔မဟုတ္) အစိုးမဟုတ္ေသာ အျခားတပ္ဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ 
လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနေသာ အစိုးရမဟုတ္ေသာ လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕ (ဥပမာ - မို႐ိုအစၥလာမ္မစ္ လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္ဦး၊ 
အာေခ်းလြတ္ေျမာက္ေရး လႈပ္ရွားမႈ (Gerakan Aceh Merdeka)၊ အယ္ကိုင္ဒါအဖြဲ႕ စသည္)

ရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား (ဥပမာ - အုပ္စုဖြဲ႔ ႀကိဳတင္စီစဥ္ထားသည့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ား ၊ နာမည္ႏွင့္ 
ဖြဲ႕စည္းပံုစနစ္တက်ရိွေသာ ရာဇဝတ္ဂိုဏ္း)

ႏိုင္ငံေရးရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုအတြက္ စနစ္တက်ဖြဲ႔စည္းထားေသာအဖြဲ႔ (ဥပမာ - ႏိုင္ငံေရးပါတီ၊ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားေသာ 
ေက်ာင္းသားအဖြဲ႔အစည္း)

ကုိယ္ပိုင္သ႐ုပ္လကၡဏာေပၚမူတည္၍ စနစ္တက်ဖြဲ႔စည္းထားေသာအဖြဲ႔ (ဥပမာ - ဘာသာေရးကို အေျခခံသည့္ အဖြဲ႔အစည္း၊ လူမ်ိဳးေရးကုိ 
အေျခခံသည့္ အဖြဲ႔အစည္း)

စီးပြားေရးအရ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ရည္ရြယ္၍ စနစ္တက်ဖြဲ႔စည္းထားေသာအဖြဲ႔ (ဥပမာ -အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္း)

ပုဂၢလိက ကုမၸဏီ

အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ (NGO)အဖြဲ႕အစည္းမ်ား

အျခားအဖြဲ႔မ်ား

စနစ္တက် မဖြဲ႔စည္းထားေသာအုပ္စု - ေလ်ာ့ရဲသည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုမ်ဳိးျဖင့္ အကူးအေျပာင္း ကာလတစ္ခုအတြက္ ယာယီ သေဘာမ်ဳိး 
ဖြဲ႕ထားေသာအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။ ၎တို႕သည္ တူညီေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ တစ္ခုအတြက္ စုဖြဲ႕ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး အဖြဲ႕အစည္း၏ 
အမည္နာမေအာက္မွ ယံုၾကည္ခ်က္ျဖင့္ တိုက္ပြဲဝင္ၾကသည္။

ႏိုင္ငံေရးရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုအတြက္ စုစည္းထားသည့္ စနစ္တက် မဖြဲ႔စည္းထားေသာအုပ္စု (ဥပမာ - မည္သည့္ အဖြဲ႔အစည္း၏ 
အဖြဲ႕ဝင္မဟုတ္ဘဲ ဆႏၵျပပြဲတြင္ ပါဝင္ဆႏၵျပၾကသူမ်ား)

ကုိယ္ပိုင္သ႐ုပ္လကၡဏာကို အေျခခံ၍ စုစည္းထားသည့္ စနစ္တက် မဖြဲ႔စည္းထားေသာအုပ္စု (ဥပမာ - အဖြဲ႔အစည္းနာမည္ (သို႔မဟုတ္) 
ဖြဲ႕စည္းပံု အတည္တက်မရိွ ေသာ ဘာသာေရးအေျခခံ အုပ္စုမ်ား)

စီးပြားေရးအရ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ စုစည္းထားသည့္ စနစ္တက် မဖြဲ႔စည္းထားေသာအုပ္စု (ဥပမာ - မည္သည့္ အဖြဲ႔အစည္း၏ 
အဖြဲ႕ဝင္မဟုတ္ဘဲ ဆႏၵျပပြဲတြင္ ပါဝင္ဆႏၵျပၾကသူမ်ား)

ရာဇဝတ္မႈ က်ဴးလြန္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ စုစည္းထားသည့္ စနစ္တက် မဖြဲ႔စည္းထားေသာအုပ္စု  (ဥပမာ - အမည္မေဖာ္ ႏိုင္ေသာ ဂိုဏ္း 
(သို႔မဟုတ္) ရာဇဝတ္ဂိုဏ္းတစ္ခုခု၏ အဖြဲ႕ဝင္မဟုတ္ဘဲ ရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ား)

အျခားစနစ္တက်မဖြဲ႔စည္းထားေသာ အုပ္စုမ်ား

လူစုလူေဝး - ေရရွည္ခိုင္မာေသာ တူညီသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မရိွဘဲ အၾကမ္းဖက္ ျဖစ္ပြားမႈ ျဖစ္ပြားခ်ိန္ ခ်ိန္တြင္မွ လာေရာက္ 
စုေဝးၾကေသာ လူအုပ္စုႀကီး

လူတစ္ဦးခ်င္း - အဖြဲ႔တစ္ခု (သို႔မဟုတ္) အုပ္စုရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုႏွင့္ မသက္ဆိုင္ဘဲ  မိမိဘာသာ တစ္ဦးတည္း အၾကမ္းဖက္မႈ 
က်ဴးလြန္ျခင္း (သို႔မဟုတ္) ပစ္မွတ္ထားခံရျခင္း (အကယ္၍ လူတစ္ဦးသည္ စနစ္တက် ဖြဲ႔စည္းထားေသာ အုပ္စု ကိုယ္စားျဖစ္ေစ 
(သို႔မဟုတ္) စနစ္တက် မဖြဲ႔စည္းထားေသာအုပ္စု ကိုယ္စားျဖစ္ေစ က်ဴးလြန္ရာတြင္ ပါဝင္ျခင္း၊ (သို႔မဟုတ္) အလားတူ အုပ္စုတစ္ခုခုတြင္ 
ပါဝင္ျခင္းေၾကာင့္ ပစ္မွတ္ထား တိုက္ခိုက္ခံရလွ်င္ ျဖစ္ေစ၊ သက္ဆိုင္ရာ အုပ္စု ကုဒ္နံပါတ္ျဖင့္ မွတ္သားထားသင့္သည္။)

51



ေဘာင္ကြက္ ၅.၅။ အၾကမ္းဖက္မႈတြင္ က်ား/မ ပါဝင္မႈကို မွတ္တမ္းတင္ျခင္း

မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္ေသဆံုးသူ အမ်ားစုမွာ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ 
လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားသည္ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားအေပၚ မတူညီေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ထိိိခိုက္ 
ေစသည္။ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ေသဆံုးသူအမ်ားစုမွာ လူငယ္အမ်ိဳးသားမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ၇၅% ေသာ ေနရပ္စြန္႔ခြာ 
ေနထိုင္သူမ်ားမွာ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။(UN Women 2000)။ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာေနရာမ်ားတြင္ 
အၾကမ္းဖက္ ျဖစ္ပြားမႈ၏ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးအေနျဖင့္လည္းေကာင္း၊ လက္နက္တစ္ခုအေနျဖင့္လည္းေကာင္း မုဒိမ္းမႈႏွင့္ လိင္ပိုင္း 
ဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားႏႈန္းမ်ားျပားေလ့ရိွသည္။ ပဋိပကၡမျဖစ္ေသာေနရာမ်ားတြင္မူ လူသတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ စုုစုေပါင္း 
ေသဆံုးသူမ်ား၏ ၂ဝ% မွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ၎အေရအတြက္၏ သံုးပံုႏွစ္ပံုမွာ ၎တို႔ႏွင့္ အတူေနထိုင္သူမ်ားက 
က်ဴးလြန္ျခင္းျဖစ္သည္။ (UNODC 2014)။ အၾကမ္းဖက္မႈအခ်က္အလက္မ်ားကို က်ား/မဆိုင္ရာ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္မ်ား 
ျပဳလုပ္ျခင္းသည့္ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ မတူညီေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္မည့္ ပိုမို ေကာင္းမြန္ေသာ 
မူဝါဒမ်ားခ်မွတ္ႏိုင္ရန္၊  အၾကမ္းဖက္မႈ ႀကိဳတင္တားဆီးေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ၎တို႔ ပါဝင္ႏိုင္မည့္ 
အခန္းက႑ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မူဝါဒမ်ားခ်မွတ္ႏိုင္ရန္ တို႔အတြက္ ပထမေျခလွမ္းပင္ျဖစ္သည္။
VIMS တစ္ခုသည္ က်ား/မ ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေအာက္ပါနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ မွတ္သားႏိုင္သည္-
• ျဖစ္ပြားရသည့္အေၾကာင္းအရင္းမ်ား- အၾကမ္းဖက္မႈအေၾကာင္းရင္းမ်ားမွတ္သားရာတြင္ က်ား/မ အေျချပဳ အၾကမ္းဖက္ မႈကို သီး

သန္႔မွတ္သားျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ကိုယ္ပိုင္သ႐ုပ္လကၡဏာအေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈ ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ အမ်ိဳးအစားတစ္ခု
အေနျဖင့္လည္းေကာင္း ထည့္သြင္း မွတ္သားႏိုင္သည္။

• အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈ ပံုစံမ်ား - အၾကမ္းဖက္မႈပံုစံမ်ား မွတ္သားရာတြင္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာေစာ္ကားမႈႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ 
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာလူနည္းစုမ်ား ပို၍ႀကံဳေတြ႔ႏိုင္သည့္ အျခားလိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈပံုစံမ်ားအတြက္ ကုဒ္နံပါတ္မ်ား 
ထည့္သြင္းထားသင့္သည္။

• ျဖစ္စဥ္တြင္ ပါဝင္သူမ်ားႏွင့္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား - ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ က်ဴးလြန္သူမ်ားႏွင့္ ထိခိုက္နစ္နာသူမ်ား၏ က်ား/မ ဆိုင္ရာ 
အခ်က္အလက္မ်ားကို မွတ္သားထားသင့္သည္။ လူသတ္မႈေၾကာင့္ ေသဆံုးသူမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားတြင္ က်ား/မ ဆိုင္ရာ 
အခ်က္အလက္မ်ား ထည့္သြင္းမွတ္သားရန္ အေရးႀကီးသည္။ သတင္းရင္းျမစ္မ်ားတြင္ က်ား/မ ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ကို 
အၿမဲတေစထည့္သြင္းေဖာ္ျပေသာ အၾကမ္းဖက္မႈအမ်ိဳးအစားမွာ လူေသဆံုးမႈပါဝင္ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈ ပံုစံသာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ 
ျဖစ္သည္။ ထိခိုက္မႈအမ်ိဳးအစားမ်ားတြင္ ေသဆံုးမႈႏွင့္ ဒဏ္ရာရမႈမ်ား အျပင္ မုဒိမ္းမႈႏွုင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာေစာ္ကားမႈမ်ားကို 
ထည့္သြင္းမွတ္သားျခင္းကလည္း မ်ားစြာ အသံုးဝင္သည္။ 

သို႔ေသာ္လည္း သတင္းရင္းျမစ္ေကာင္းသေလာက္သာ အခ်က္အလက္ကေကာင္းမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားတြင္ 
က်ား/မ ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား ထည့္သြင္းတင္ျပၾကရာတြင္ အျပစ္အနာအဆာမ်ား၊ မေသခ်ာမႈမ်ားလည္း ရွိႏိုင္သည္။ 
ပထမအခ်က္အေနျဖင့္ က်ဴးလြန္သူမ်ားႏွင့္ ထိခိုက္နစ္နာသူမ်ား၏ က်ား/မ ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားသည့္ သတင္းမီဒီယာမ်ားႏွင့္ 
လံုၿခံဳေရးအစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ အၿမဲတမ္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပလိမ့္မည္ဟု မေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္ပါ။ ဒုတိယ အခ်က္အေနျဖင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ 
ေစာ္ကားမႈမ်ားႏွင့္ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကဲ့သို႔ေသာ အခ်ိဳ႕ အၾကမ္းဖက္မႈပံုစံမ်ားသည္ လူသိရွင္ၾကား တိုင္တန္းေဖာ္ထုတ္မႈ 
အားနည္းေလ့ရိွသည္။ အေၾကာင္းမွာ အရွက္ရဖြယ္ရာဟု ခံစားမိျခင္း၊ ဓေလ့ထံုတမ္းႏွင့္ ဘာသာေရးတန္ဖိုးထားမႈမ်ားႏွင့္ 
ထိခိုက္နစ္နာသူမ်ားက အာဏာပိုင္မ်ားအေပၚ အယံုအၾကည္ မရိွျခင္းတို႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ VIMS တစ္ခုသည္ က်ား/မဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားကို တတ္ႏိုင္သေရြ႕မွတ္သားရန္ အားထုတ္သင့္ပါသည္။ 
လူသိရွင္ၾကား တိုင္တန္းေဖာ္ထုတ္မႈမ်ားသည္ ေဒသအတြင္း တူညီစြာရွိေနသည္ဟု ယူဆလိုက္လွ်င္ တစ္ဝက္တစ္ပ်က္ ရရိွသည့္ 
အခ်က္အလက္သည္ပင္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ေဒသအလိုက္ ဤကဲ့သုိ႔ ျပန္႔ႏွံ႕ျဖစ္ပြားေနေၾကာင္း 
ေဖာ္ျပႏိုင္ပါသည္။
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အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ - အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္ပြားမႈျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ပြားျခင္းေၾကာင့္ လူ (ေသဆံုးမႈႏွင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိမႈ)ႏွင့္ ပစၥည္းဥစၥာ 
ပိုင္ဆို္င္မႈမ်ားအေပၚ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈ

လူအေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ။ ေလ့လာဆန္းစစ္ရာတြင္ အသံုး 
ျပဳမႈႏွင့္ အကန္႔အသတ္မ်ား - ေဒသတစ္ခု (သို႔မဟုတ္) ႏိုင္ငံ 
တစ္ႏိုင္ငံတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား မည္မ်ွအတိုင္းအတာအထိ ျဖစ္ပြား 
သည္၊ မည္မွ်ဆံုးရံႈးထိခိုက္သည္ စသည့္ အခ်က္မ်ားကို တိုင္းတာ 
ရာတြင္ ေသဆံုးသူ အေရအတြက္သည္ အားအထားႏိုင္ဆံုး ညႊန္း 
ကိန္းတစ္ခုအျဖစ္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ လက္ခံထားၾကသည္။ 
အေၾကာင္းမွာ လူေသဆံုးသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို သတင္းရင္းျမစ္မ်ားက 
ျပည့္ျပည့္စံုစံု ေရးသားေဖာ္ျပေလ့ရိွျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ (WHO 
2002)။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံ ႏိႈင္းယွဥ္ရာတြင္ 
အၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္ ေသဆံုးသူ အေရအတြက္သည္ အဆင္ေျပ 
လြယ္ကူေသာ ညႊန္းကိန္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဒဏ္ရာ 
ရရွိမႈကဲ့သို႔ေသာ လူမေသဆံုးသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားက အျဖစ္မ်ားေသာ 
ေၾကာင့္ လ်စ္လ်ဴမရႈသင့္ေခ်။၃၉ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုတည္းကိုပင္ မတူညီ 
ေသာ သတင္းရင္းျမစ္မ်ားမွ မတူညီေသာေသဆံုးမႈ၊ ဒဏ္ရာရမႈမ်ား 
ကိန္းဂဏန္းမ်ားကို ေဖာ္ျပၾကလွ်င္ အနည္းဆံုး ခန္႔မွန္းခ်က္ကိုသာ 
သံုးသင့္သည္။

စီးပြားေရးအရ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ။ အကန္႔အသတ္မ်ား - အၾကမ္း 
ဖက္မႈျဖစ္စဥ္မ်ားေၾကာင့္ စီးပြားေရးအရ ထိခိုက္ဆံုးရႈံးမႈကို ခန္႔မွန္း 

သင့္ေသာ္လည္း လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ရန္မွာမူ ခက္ခဲသည္။ 
ေသဆံုးမႈႏွင့္ ဒဏ္ရာရမႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည့္ တိုက္႐ိုက္(သုိ႔မဟုတ္) 
သြယ္ဝိုက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားအျပင္ ပစၥည္းဥစၥာ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား ထိခိုက္ 
ပ်က္စီးမႈဆိုင္ရာ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္း တြက္ခ်က္ရ 
လိမ့္မည္။ သတင္းရင္းျမစ္မ်ားမွ ျပည့္စံုေသာ အခ်က္အလက္မ်ား 
ရရိွရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ နည္းပါးပါသည္။ ပိုင္ဆိုင္မႈ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈမ်ား 
အတြက္ တြက္ခ်က္မႈမ်ားသည္လည္း အျပည့္အဝ အားထား၍ မရ 
ႏိုင္ပါ။ အခ်ိဳ႕ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ စာသင္ေက်ာင္း၊ အစိုးရ 
႐ံုးမ်ား၊ ဘာသာေရး အေဆာက္အဦမ်ားကဲ့သို႔ေသာ အေဆာက္အဦ 
ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ပဋိပကၡ၏ အေျပာင္းအလဲ 
ႏွင့္ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္သည့္မူဝါဒမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာေၾကာင့္ 
ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာျခင္း ျပဳသင့္ပါသည္။ 

အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ကုဒ္နံပါတ္သတ္မွတ္ျခင္း - VIMS 
တစ္ခုသည္ ေသဆံုးမႈ၊ ဒဏ္ရာရမႈ၊ မုဒိမ္းမႈ၊ ပ်က္စီးသြားေသာ 
အေဆာက္အဦမ်ား စသည့္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ အမ်ိဳးအစား 
တစ္ခုစီအတြက္ ထိခိုက္သြားသည့္ လူႏွင့္ပိုင္ဆိုင္မႈ အေရအတြက္ 
ကို မွတ္တမ္းတင္သင့္သည္။ သင့္ေတာ္ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ 
က်ား/မ ကိုပါ ခြဲျခားမွတ္သားသင့္သည္။
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ေယဘုယ် အမ်ိဳးအစားမ်ားႏွင့္ မိမိႏိုင္ငံ ေဒသအေျခ အေန 
အတြက္ သီးသန္႔ ထပ္ခြဲအမ်ိဳးအစားမ်ားကို(အပိုဒ္ခြဲ ၅.၃.၃။ 
ျဖစ္ပြားရသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားႏွင့္ အပိုဒ္ခြဲ ၅.၃.၄။ 
ျဖစ္စဥ္တြင္ပါဝင္သူမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အတိုင္း။) 
ပူးတြဲအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ထိုကဲ့သုိ႔ ဗ်ာမ်ား ရျခင္းကို ေလ်ာ့နည္း 
ေစႏိုင္ပါသည္။

• ျဖစ္စဥ္အက်ဥ္းခ်ဳပ္ - အခ်က္အလက္စနစ္မ်ားတြင္ 
ကုဒ္နံပါတ္ေရးသြင္းထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအျပင္ ျဖစ္စဥ္ 
တစ္ခုစီအား အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေရးသားထားသည့္ စာပိုဒ္မ်ား 
ထည့္သြင္းမွတ္သားသင့္သည္။ ထိုသို႔ မွတ္သားျခင္းအားျဖင့္ 
ကုဒ္နံပါတ္ျဖင့္ မွတ္သားသည့္ အခ်က္ အလက္မ်ားတြင္ 
က်န္ရစ္ခဲ့ေသာ အေသးစိတ္အခ်က္မ်ားပါဝင္လာမည္ျဖစ္သည္။ 
ထိုသို႔မွတ္သားျခင္းသည္ ကုဒ္နံပါတ္မ်ား 
ေကာင္းစြာမွတ္သားျခင္း ရွိ/မရွိစစ္ေဆးရန္အတြက္လည္း 
အသံုးဝင္သည္။ (ျဖစ္စဥ္မ်ားလံုလံုေလာက္ေလာက္ ကုဒ္မွတ္ 
သားျခင္းရွိ/မရွိစစ္ေဆးႏိုင္သည္။)

• ကုဒ္နံပါတ္စာရင္းႏွင့္ ကုဒ္နံပါတ္ လက္စြဲစာအုပ္ - ျဖစ္ေပၚ 
လာသည့္ အခ်က္အလက္စနစ္အတြက္ ကုဒ္နံပါတ္ စာရင္း 
(Coding key)တစ္ခု ေသခ်ာစြာျပဳစုထားသင့္သည္။ 
ကုဒ္နံပါတ္စာရင္း ဆိုသည္မွာ အခ်က္အလက္အမ်ိဳးအစား 
(သို႔မဟုတ္) ကိန္းရွင္ တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ အခ်က္အလက္ေရး 
သြင္းသူက ေရြးခ်ယ္ေပးရမည့္ ႀကိဳတင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ 
အမ်ိဳးအစားမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးအစားခြဲမ်ားစာရင္းႏွင့္အတူ သက္ဆိုင္ 
ရာ အမ်ဳိးအစားကုိ ကုိယ္စားျပဳသည့္ ကုဒ္နံပါတ္မ်ား စာရင္းျဖစ္ 
သည္။ (ဥပမာအားျဖင့္ NVMS၊ DSID ႏွင့္ BCMS တို႔၏ 
ကုဒ္နံပါတ္စာရင္းမ်ားကို ေနာက္ဆက္တြဲ ၁၊ ၂၊ ၃ တြင္ၾကည့္ပါ။) 
ထို႔ျပင္ အခ်က္အလက္ေရးသြင္းရာတြင္ တစ္ဆင့္ၿပီး တစ္ဆင့္ 
ခ်င္း လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အဓိပၸါယ္ မရွင္း 
လင္းမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါက အဆင့္လိုက္ ေျဖရွင္းရမည့္ 
နည္းလမ္းမ်ား ပါဝင္သည့္ ကုဒ္နံပါတ္ လက္စြဲစာအုပ္ (Coding 
Manual)တစ္အုပ္ကိုလည္း ျပဳစုရမည္။

ေအာက္ပါအႀကံျပဳခ်က္မ်ားက  စီမံခ်က္အဖြဲ႕မွ ေကာက္ယူ 
မည့္အခ်က္အလက္မ်ား ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ရာတြင္ 
အသံုးဝင္လိမ့္ဟု ယူဆပါသည္- 

• အခ်က္အလက္အားလံုးသည္ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈအတြက္ 
အသံုးမဝင္ပါ။ VIMS စနစ္သည္ သတင္းရင္းျမစ္မ်ား 
ရရိွသည့္ အခ်က္အလက္အားလံုးကို မွတ္သားရန္မလိုပါ။ 
အခ်ိဳ႕ေသာ အခ်က္အလက္အမ်ိဳးအစားမ်ားသည္ 
ျဖစ္စဥ္ အားလံုးအတြက္ တစ္ေျပးညီတူညီစြာ ရရိွမည္ 
မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားအား စုေပါင္း၍ 
ေလ့လာဆန္းစစ္ သည့္အခါ အသံုးမဝင္ေတာ့ေခ်။ 
အခ်ိန္အင္အား၊ လူအင္အား၊ ဘတ္ဂ်က္ပမာဏရွိမႈ 
ေပၚတြင္ မူတည္၍ သတင္း ရင္းျမစ္မ်ားထံမွ ယံုၾကည္ 
စိတ္ခ်ရသည့္အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ မိမိတို႔ ေလ့လာ 
ဆန္းစစ္မႈဆိုင္္ရာ ဦးစားေပးမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ 
အခ်က္အလက္မ်ားကိုသာ အာ႐ံုစိုက္၍ ေကာက္ယူ 
သင့္သည္။

• ႏိုင္ငံတကာစနစ္မ်ားႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြရိွမႈႏွင့္ 
မိမိႏိုင္ငံ ေဒသအေျခအေနႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ ႏွစ္ခုအၾကား 
မွ်တေအာင္ လုပ္ေဆာင္ပါ။ VIMS စနစ္တစ္ခုကို 
ဒီဇိုင္းဆြဲသည့္အခါ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွစ္ခုၾကားတြင္ 
ဦးစားေပးသတ္မွတ္ရန္ ဗ်ာမ်ားရႏိုင္သည္။ တစ္ဖက္တြင္ 
ႏိုင္ငံတကာစနစ္မ်ားႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြရိွေရးႏွင့္ 
အျခားတစ္ဖက္တြင္မူ မိမိေဒသအေျခအေနႏွင့္ ကုိက္ညီ 
သည့္ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲႏိုင္ေရး တို႔ျဖစ္သည္။ VIMS တစ္ခု 
သည္ ႏိုင္ငံတကာစနစ္မ်ားႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြရိွၿပီး 
ကမာၻ႕အေျခအေနႏွင့္လည္း သင့္ေလ်ာ္မႈရိွရန္ လုိအပ္ 
ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေျမျပင္တြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ 
အေျပာင္းအလဲအေျခအေနမ်ားကို ျပည့္စံုေအာင္ 
မွတ္တမ္းမတင္ႏိုင္ပါက ေဒသတြင္း အသံုးျပဳသူ 
မ်ားအတြက္ အသံုးဝင္မႈ အားနည္းသြားမည္ျဖစ္သည္။  
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လူတစ္ဦး (သို႔)လူတစ္စုက အျခား 
လူတစ္ဦး (သို႔) လူတစ္စုအား ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ 

အင္အားကို ရည္ရြယ္ခ်က္ရိွရိွ အသံုးျပဳၿပီး 
ေနရာတစ္ေနရာ၊ ေန႔ရက္ တစ္ရက္တြင္ 
က်ဴးလြန္သည့္ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ 

ထိုျဖစ္စဥ္တြင္ ဆက္တိုက္ျဖစ္္ပြားေနသည့္ 
လုပ္ရပ္မ်ားလည္း ပါဝင္ႏိုင္သည္။

 

 

အခ်ိန္
ေနရာ

ဘယ္ေနရာ၊ 
ဘယ္အခ်ိန္လဲ။

 z ေနရာ
 z အခ်ိန္

အမ်ဳိး
အစားမ်ား

ပါဝင္သူမ်ား

ျဖစ္ပြား
ရသည့္ အေၾကာင္း

အရင္းမ်ား

အက်ဳိး
သက္ေရာက္မႈမ်ား

ဘာအမ်ဳိး
အစားလဲ။

 z အၾကမ္းဖက္မႈ 
အမ်ဳိးအစား

 z အသံုးျပဳသည့္ 
လက္နက္

ဘယ္သူေတြလဲ။
 z က်ဴးလြန္သူမ်ား
 z ထိခိုက္ခံရသူမ်ား

ဘာေၾကာင့္
ျဖစ္တာလဲ
 z လတ္တေလာ 

အေၾကာင္းအရင္း (မ်ား)

 z လူကို ထိခိုက္ျခင္း
 z စီးပြားေရးအရ 

ထိခိုက္ျခင္း

ဘယ္လို 
အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈေတြ 

ျဖစ္သြားလဲ?

အၾကမ္းဖက္
ျဖစ္ပြားမႈျဖစ္စဥ္

အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈ 
ျဖစ္စဥ္ အခ်က္အလက္မ်ား
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အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈျဖစ္စဥ္ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသည့္စနစ္တစ္ခု၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ပံုသံသရာတြင္ အဆင့္ (၅) ခုရိွပါသည္။ ပံု (၆.၁) ကို 
ၾကည့္ပါ။ 

ဤအခန္းတြင္ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈျဖစ္စဥ္ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး စနစ္တစ္ခုကို မည္သို႔ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ လည္ပတ္ 
ရမည္ကို ေဆြးေႏြးထားပါသည္။ ပထမဦးစြာ အခ်က္အလက္စနစ္ လည္ပတ္ပံုသံသရာ၊ အရည္အေသြးထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ ေလ့လာ ဆန္းစစ္ 
ခ်က္ အစီရင္ခံစာမ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ျဖန္႔ေဝေရး အတြက္ ေသခ်ာလုပ္ေဆာင္ျခင္းတို႔ကို ေဆြးေႏြးထားပါသည္။ ထို႔ေနာက္ အခ်က္ 
အလက္ပမာဏသည္ ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ ဝန္ထမ္း ခန္႔ထားေရးဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္ ႏိုင္ေၾကာင္းကိုလည္း တင္ျပ 
ထားပါသည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ေရရွည္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေရးႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ အစီအမံမ်ား အေၾကာင္းေဆြးေႏြးထားပါသည္။

ပံု ၆.၁။ အခ်က္အလက္စနစ္ လည္ပတ္ပံုသံသရာ

အခ်က္အလက္ 
ေကာက္ယူျခင္း

သတင္းရင္းျမစ္မ်ားထံမွ 
အခ်က္အလက္မ်ား 
ရယူျခင္း (မီဒီယာ၊ 
ရဲတပ္ဖြဲ႕၊ အျခားအခ်က္ 
အလက္မ်ား စသည္)

စီမံခ်က္၏ စံသတ္မွတ္ 
ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီ 
သည့္ အၾကမ္းဖက္ ပဋိ 
ပကၡ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို ေရြး 
ခ်ယ္ျခင္း 

အရည္အေသြး ထိန္းခ်ဳပ္ 
ျခင္း (ျဖစ္စဥ္ ေရြးခ်ယ္ျခင္း 
လုပ္ငန္းအတြက္)

အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈ 
ျဖစ္စဥ္တြင္ ပါဝင္ေသာ 
သတင္းအခ်က္ အလက္ 
မ်ားကို ကုဒ္နံပါတ္ 
သတ္မွတ္ျခင္း (ပံုစံခ်ျခင္း)

အရည္အေသြးထိန္း 
ခ်ဳပ္ျခင္း (ကုဒ္နံပါတ္ 
သတ္မွတ္ျခင္း လုပ္ငန္း 
အတြက္)

မွန္/မမွန္ စစ္ေဆးၿပီး 
အခ်က္အလက္မ်ားကို 
ပင္မအခ်က္အလက္ 
စနစ္အတြင္း ေရးသြင္းျခင္း

ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ 
စစ္ေဆး အတည္ျပဳျခင္း

အမ်ားျပည္သူ 
ရယူသံုးစြဲႏိုင္သည့္ ပံုစံျဖင့္ 
အခ်က္အလက္ မ်ားကို 
ထုတ္ျပန္ျခင္း

ျဖစ္စဥ္ ေရြးခ်ယ္ျခင္း ကုဒ္နံပါတ္ 
မွတ္သားျခင္း

အခ်က္အလက္ 
ေရးသြင္းျခင္း

အခ်က္အလက္ 
မွ်ေဝျခင္း

၁ ၂ ၃ ၄ ၅

• အခ်က္အလက္ ေကာက္ယူျခင္း - ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ထားသည့္ 
သတင္းရင္းျမစ္မ်ားမွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို  အခ်ိန္ႏွင့္ 
တစ္ေျပးညီ ပံုမွန္ေကာက္ယူသင့္ပါသည္။ အခ်က္အလက္ 
ေကာက္ယူမႈ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာျခင္းေၾကာင့္ ေလ့လာဆန္းစစ္ 
ခ်က္အစီရင္ခံစာ ျဖန္႔ေဝေရးအေပၚ ႀကီးမားသည့္ အက်ဳိးဆက္ 
မ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည္။ (အပိုဒ္ခြဲ ၆.၁.၂။ အခ်ိန္ကိုက္ ေဆာင္ 
ရြက္ျခင္း တြင္ၾကည့္ပါ။)

• ျဖစ္စဥ္ေရြးခ်ယ္ျခင္းႏွင့္ မွတ္တမ္းထိန္းသိမ္းျခင္း - အမ်ားအား 
ျဖင့္ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 
အစီရင္ခံစာ မ်ားပါဝင္သည့္ မူရင္းသတင္းရင္းျမစ္ပါ 
အေထာက္အထား အခ်က္အလက္မ်ားကိုသာ အစီအစဥ္တက် 
သိမ္းဆည္းျခင္း၊ မွတ္တမ္းေရးသြင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေလ့ရွိၾကသည္။ 
အစီရင္ခံစာ မ်ားကို စနစ္တက် ထားသိုသိမ္းဆည္း 

ထားသင့္ပါသည္။ သို႔မွသာ စီမံခ်က္အဖြဲ႕က လိုအပ္သည့္အခါ 
ျပန္လည္ရွာေဖြ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ျဖစ္စဥ္ 
အစီရင္ခံစာမ်ားကို ဒစ္ဂ်စ္ တယ္ပံုစံျဖင့္ သိမ္းဆည္းျခင္းသည္ 
ပို၍ စိတ္ခ်ရၿပီး ကုန္က် စရိတ္လည္း သက္သာသည့္ 
နည္းလမ္းျဖစ္သည္။

• ကုဒ္နံပါတ္ သတ္မွတ္ ေရးသြင္းျခင္း - အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈ 
ျဖစ္စဥ္အားလံုးတြင္ ပါဝင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ မ်ားကို 
မွတ္တမ္းေရးသြင္းရန္အတြက္ စံသတ္မွတ္ထားသည့္ ကုဒ္နံပါတ္ 
မ်ားကို အသံုးျပဳသည္။ (အခန္း ၅။ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို ကုဒ္နံပါတ္ 
သတ္မွတ္ျခင္းတြင္ ၾကည့္ပါ။) အရည္အေသြး ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ 
အလို႔ငွာ အခ်က္အလက္မ်ားကို အခ်က္အလက္ စနစ္အတြင္း 
မထည့္သြင္းမီ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ ကနဦး ကုဒ္နံပါတ္ 
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို အခ်က္အလက္ပံုစံတြင္ မွတ္သားထား 
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သင့္သည္။ ထိုသို႔ မွတ္သားျခင္းအားျဖင့္ အခ်က္အလက္ 
မ်ားမေရးသြင္းမီ မွန္မမွန္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ အတည္ျပဳျခင္းမ်ား 
ျပဳလုပ္ရာတြင္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစသည္။ 

• အခ်က္အလက္ ေရးသြင္းျခင္း - အခ်က္အလက္မ်ား မွန္မမွန္ 
စစ္ေဆးၿပီးေနာက္ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ အခ်က္အလက္ 
မ်ားကို ပင္မအခ်က္အလက္စနစ္အတြင္း ေရးသြင္းျခင္းျဖင့္ 
ကူးေျပာင္းသိမ္းဆည္းထားမည္ျဖစ္သည္။ တူညီေသာ အခ်က္ 

အလက္မ်ားကိုပင္ လူႏွစ္ဦးက တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ေရးသြင္းျခင္း 
သည္ လူေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ စာရင္းသြင္း အမွားကို ေရွာင္ရွားႏိုင္ 
ျခင္းေၾကာင့္ ထိုနည္းလမ္းကို က်င့္သံုးရန္ အေလးအနက္ 
အႀကံျပဳသည္။

• အခ်က္အလက္မွ်ေဝျခင္း - ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ စစ္ေဆးအတည္ 
ျပဳၿပီးေနာက္ အခ်က္အလက္မ်ားကို အမ်ားျပည္သူ ရယူသံုးစြဲႏိုင္ 
သည့္ ပံုစံျဖင့္ ထုတ္ျပန္ေပးသည္။

ေဘာင္ကြက္ ၆.၁။ မူလသတင္းရင္းျမစ္မွ အေထာက္အထားမ်ားကို ဒစ္ဂ်စ္တယ္ပံုစံျဖင့္ သိမ္းဆည္းထားျခင္း - NVMS 
ဥပမာ

JRI သုေတသနအဖြဲ႕သည္ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး NVMS စနစ္အတြက္ အခ်က္အလက္ေကာက္ယူျခင္းလုပ္ငန္းအတြက္ 
ငွားရမ္းသည့္ အဖြဲ႕ျဖစ္သည္။ ၎အဖြဲ႕သည္ ပံုရိပ္ထြက္ ေကာင္းမြန္သည့္ ၂၀ မီဂါပစ္ဇယ္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ကင္မရာကို အသံုးျပဳ၍ 
NVMS စနစ္က ပံုမွန္ ဝယ္ယူသည့္ သတင္းစာ (၁၁၇) ေစာင္ပါ စာမ်က္ႏွာမ်ားကို ဓါတ္ပံု႐ိုက္ယူသည္။ ပံုတြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ 
ကင္မရာသည္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ပံုရိပ္ဖတ္စက္ (Scanner) ထက္စာပို၍ ပံုရိပ္ထြက္ေကာင္းမြန္စြာ သိမ္းဆည္းထားႏိုင္သည္။ NVMS 
ဝန္ထမ္း (၃)ဦးသည္ တစ္ေန႔လွ်င္ စာမ်က္ႏွာေပါင္း (၁၄ဝဝ) ခန္႔ ဓါတ္ပံု႐ိုက္ကူးသိမ္းဆည္းသည္။ ကုဒ္ေရးသြင္းသူမ်ားက အဆိုပါ 
ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဖိုင္မ်ားထဲမွ သင့္ေလ်ာ္သည့္ သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္သည္။ 
အခ်က္အလက္စနစ္စတင္ တည္ေထာင္ခဲ့သည္ ၁၉၉၈ 
ခုႏွစ္အခ်ိန္ကာလကို ျပန္ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ အင္ဒိုနီးရွား 
ႏိုင္ငံအတြင္း ခ႐ိုင္ေပါင္း (၃၄) ခုမွ ေဒသခံ သတင္းစာ 
မ်ားကို သိမ္းဆည္းထားေရးမွာ ဝန္ထမ္းမ်ား အတြက္ 
တာဝန္ႀကီးမားလြန္းလွသည္။ ယခုအခါ အဆိုပါ 
သတင္းစာမ်ားကို အင္ဒိုနီးရွားအမ်ဳိးသားေမာ္ကြန္းတိုက္ 
(သို႔မဟုတ္) တကၠသိုလ္ တစ္ခုခုသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးႏိုင္ရန္ 
ေဆြးေႏြးလွ်က္ရိွသည္။
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ေဘာင္ကြက္ ၆.၂။ ျဖစ္စဥ္ေရြးခ်ယ္ျခင္းႏွင့္ ကုဒ္နံပါတ္သတ္မွတ္ျခင္းကို စက္ျဖင့္ အလိုအေလ်ာက္ ေရးသြင္းျခင္းႏွင့္ 
လက္ျဖင့္ ေရးသြင္းျခင္း

VIMS စနစ္ လည္ပတ္သည့္ ကုန္က်စရိတ္၏ ႀကီးမားေသာ အစိတ္အပိုင္းမွာ ျဖစ္စဥ္ေရြးခ်ယ္ျခင္းႏွင့္ ကုဒ္နံပါတ္သတ္မွတ္ရာတြင္ 
အသံုးျပဳသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အလုပ္ခ်ိန္ျဖစ္သည္။ NVMS ကဲ့သို႔ေသာ ႀကီးမားသည့္ အခ်က္အလက္စနစ္ တစ္ခုအတြက္ 
ကုဒ္ေရးသြင္းသူ (၂၅)ဦးအပါအဝင္ အခ်ိန္ျပည့္ဝန္ထမ္း (၃၄) ဦး ခန္႔ထားရသည္။

အခ်ဳိ႕ ကုဒ္နံပါတ္သတ္မွတ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို စက္ျဖင့္ အလိုအေလ်ာက္ ေရးသြင္းျခင္းႏုိင္ပါက ကုန္က်စရိတ္ ပို၍ သက္သာ 
ႏိုင္ဖြယ္ရိွသည္။ သတင္းရင္းျမစ္ မူၾကမ္းအဆင့္မွ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ျဖစ္စဥ္အစီရင္ခံစာမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ဳိးကို အတိုင္း 
အတာတစ္ခုအထိ စက္ျဖင့္ အလိုအေလ်ာက္ ေရးသြင္းႏိုင္သည္။ NVMS ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ စာသားမ်ားကို မွတ္မိႏိုင္သည့္ 
ေဆာ့ဖ္ဝဲမ်ား၊ အဓိက စကားလံုးမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းအားျဖင့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ပံုစံ သတင္းစာ၊ ေဆာင္ပါးမ်ားအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းလဲ 
ေစၿပီး အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈျဖစ္စဥ္ ပါဝင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ကုဒ္ေရးသြင္းသည့္ 
ဝန္ထမ္းက ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္သည့္ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္စဥ္မ်ားမွာ စက္ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္သည္ထက္ ပို၍ တိက်မႈ ရိွေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။

စက္ျဖင့္ အလိုအေလ်ာက္ ကုဒ္နံပါတ္သတ္မွတ္ေပးျခင္းသည္ က်ယ္ျပန္သည့္ ကိန္းရွင္မ်ားပါဝင္သည့္ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားကို 
မွတ္သားရန္လိုအပ္သည့္ စနစ္မ်ားအတြက္ ပို၍ ခက္ခဲႏိုင္ပါသည္။ GDELT စီမံခ်က္ (http://gdeltproject.org) သည္ စက္ျဖင့္ 
အလိုအေလ်ာက္ေရးသြင္းသည့္ စနစ္ကို အျပည့္အဝက်င့္သံုးသည့္ ဥပမာတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ထိုစနစ္ကို Google က နည္းပညာပိုင္း 
ပံ့ပိုးေပးထားၿပီး သတင္းဗြီဒီယိုမ်ား၊ ပံုႏွိပ္သတင္းစာမ်ား၊ ဘာသာစကားေပါင္း ၁ဝဝ ေက်ာ္ျဖင့္ ထုတ္လႊင့္ ျဖန္႔ခ်ိေနသည့္ အင္တာနက္ 
အေျခခံ မီဒီယာမ်ားမွ ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္မ်ားအပါအဝင္ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ကမာၻ႕ေရးရာျဖစ္စဥ္မ်ားကို မွတ္တမ္းရယူ ေပးထားသည္။ 
အျခားကိန္းရွင္မ်ားအပါအဝင္ GDELT စနစ္သည္ အခ်ိန္ႏွင့္ေနရာ၊ ျဖစ္စဥ္တြင္ ပါဝင္သူ၊ ၎တို႔၏ အျပန္အလွန္ ျပဳမူသည့္ 
သေဘာသဘာဝတို႔ကို အဓိကစကားလံုးမ်ားအသံုးျပဳ၍ ရွာေဖြသတ္မွတ္သည္။ သို႔ေသာ္ GDELT စနစ္သည္ ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္ပါ 
အခ်က္အလက္မ်ားကို ျပည့္စံုစြာ ေဖာ္ျပႏိုင္ျခင္းမရိွပါ။ ထို႔ျပင္ ျဖစ္စဥ္အမွန္၏ အမ်ိးအစားႏွင့္ ပမာဏ အႀကီးအေသးကြဲလြဲစြာ 
သတ္မွတ္ျခင္းမ်ဳိးလည္း ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည္။ (ဥပမာ - အီဂ်စ္ႏိုင္ငံ တာရီယာရင္ျပင္တြင္ ဆႏၵျပသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို ျဖစ္စဥ္တစ္ခုတည္း 
အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားၿပီး အာဖဂန္နစၥတန္ႏိုင္ငံမွ လက္နက္ကိုင္ သူပုန္အဖြဲ႕ တစ္ဖြဲ႕က တိုက္ခိုက္သည့္ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုႏွင့္ တစ္တန္း 
တစ္စားတည္း သတ္မွတ္ထားသည္။ GDELT ၏ စီမံခ်က္ မွတ္တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ အၾကမ္္းဖက္မႈ ျဖစ္ပြားရသည့္ 
အေၾကာင္းအရင္း အမ်ဳိးအစားကိုလည္း စက္ျဖင့္ အလိုအေလ်ာက္ ကုဒ္သတ္မွတ္သည့္ စနစ္မ်ားအသံုးျပဳ၍ သတ္မွတ္ႏိုင္ရန္ 
ႀကိဳးပမ္းထားသည္။ စက္ျဖင့္ အလိုအေလ်ာက္ ကုဒ္သတ္မွတ္သည့္ စနစ္မ်ားအသံုးျပဳရန္ စမ္းသပ္ေနေသာ္လည္း အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ 
ပြားမႈေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး အတြက္မူ လက္ျဖင့္ ေရးသြင္းသည့္စနစ္ကသာ ပို၍ စိတ္ခ်ယံုၾကည္ရၿပီး တိက်မႈရိွေနဆဲျဖစ္သည္။

အခ်က္အလက္၏အရည္အေသြးသည္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ေလွ်ာက္လံုး 
အဆင့္တိုင္းတြင္ တစ္ေျပးညီ တစ္သမတ္တည္း လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈ 
အေပၚ မူတည္သည္။ ျဖစ္စဥ္မ်ားေရြးခ်ယ္ျခင္းႏွင့္ ကုဒ္နံပါတ္ေရး 
သြင္းျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဆႏၵစြဲျဖင့္ ဆံုးျဖတ္လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ 
ကြဲလြဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာျခင္းကို လံုးဝပေပ်ာက္သြားေအာင္ မလုပ္ 
ေဆာင္ႏိုင္ပါ။ သို႔ေသာ္ ေလ်ာ့နည္း သြားေအာင္ေတာ့ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ 
ပါသည္။ အခ်က္အလက္ပမာဏႀကီးလာေလေလ ကုဒ္နံပါတ္ေရး 
သြင္းသည့္ အဖြဲ႕ႀကီး လာေလေလ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အရည္အေသြး 
ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းသည္ပို၍ အေရးပါလာမည္ျဖစ္သည္။

အခ်က္အလက္စနစ္ တစ္ေျပးညီ တစ္သမတ္တည္းျဖစ္ေအာင္ 
ျပဳလုပ္ရမည့္အဆင့္မ်ားႏွင့္ အရည္အေသြးပိုေကာင္းေအာင္ ေဆာင္ 
ရြက္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေအာက္ပါ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားပါဝင္သည္-

• ရွင္းလင္းတိက်သည့္ လုပ္ငန္းသံုး အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ႏွင့္ စံျပဳ
လုပ္ငန္းလည္ပတ္ပံုအဆင့္မ်ားကို ကုဒ္နံပါတ္လက္စြဲ 
စာအုပ္တြင္ ေရးသားေဖာ္ျပထားရမည္။ 

• လုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္တိုင္းအတြက္ အရည္အေသြးထိန္းခ်ဳပ္ေရး 
အလႊာမ်ားအဆင့္ဆင့္ ထားရိွသင့္ပါသည္။ ကုဒ္နံပါတ္ ေရးသြင္း 
သူမ်ား၏ ထည့္သြင္းလိုက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို အျခား 
စီမံခ်က္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက အရည္အေသြး ထိန္းခ်ဳပ္ စစ္ေဆးျခင္းကို 
ေအာက္ပါ အေရးႀကီးအဆင့္မ်ားအတြက္ ထားရိွသင့္ပါသည္-
• ျဖစ္စဥ္ေရြးခ်ယ္ျခင္း - ကုဒ္ေရးသြင္းသူမ်ားေရြးခ်ယ္လိုက္သ

ည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားသည္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ကိုက္ညီမႈ ရိွ/မရိွ 
စစ္ေဆးရမည္။ အေရးႀကီးေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ား မထည့္မိဘဲ 
လြတ္သြားျခင္းမ်ဳိးမျဖစ္ေစရန္ သတိျပဳရမည္။

• ကုဒ္နံပါတ္မွတ္သားျခင္း - စီမံခ်က္ လမ္းညႊန္ခ်က္ႏွင့္အညီ 
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ျဖစ္စဥ္မ်ားကို ကုဒ္နံပါတ္ သတ္မွတ္ရာတြင္ မွန္ကန္မႈ ရိွ/မရိွ 
စစ္ေဆးရမည္။

• အခ်က္အလက္ ေရးသြင္းျခင္း - အခ်က္အလက္ေရးသြင္း 
ရာတြင္ လူေၾကာင့္ျဖစ္သည့္ အမွားကို ေလ်ာ့နည္းေစရန္ 
လုပ္ေဆာင္ရမည္။ အျခား ကုဒ္နံပါတ္သတ္မွတ္ရာတြင္ 
မွားႏိုင္ေသာ အမွားမ်ားႏွင့္ ကြဲလြဲခ်က္မ်ားကိုလည္း 
ေဖာ္ထုတ္ စစ္ေဆးႏိုင္ရမည္။

• အခ်က္အလက္မွ်ေဝျခင္း မျပဳလုပ္မီ 
ေနာက္ဆံုးတစ္ႀကိမ္အျဖစ္ အခ်က္အလက္မ်ား မွန္မမွန္ 
စစ္ေဆးအတည္ျပဳျခင္း ကုိ လုပ္ေဆာင္ရမည္။

ျပင္ပအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက စစ္ေဆးအတည္ျပဳျခင္း - စီမံခ်က္မိတ္ဖက္
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္သည့္ အစိုးရဌာနမ်ား၊ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္း 
မ်ား၊ စီမံခ်က္၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို အသံုးျပဳသူမ်ားထဲမွ 
ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကိုလည္း အခ်က္အလက္ အရည္အေသြး 
ေကာင္းမြန္ေစရန္ႏွင့္ ၎တို႔ပိုင္ဆိုင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား 
ျဖစ္သည္ဟု ခံစားမိေစရန္ အခ်က္အလက္မ်ား စစ္ေဆးအတည္ 
ျပဳျခင္းလုပ္ငန္းတြင္ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ရန္ ဖိတ္ေခၚၿပီး အကူအညီ 
ေတာင္းခံႏိုင္သည္။

NVMS စနစ္သည္ ႀကီးမားသည့္ အခ်က္အလက္ပမာဏကို ကိုင္တြယ္ခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ တစ္လလွ်င္ ပ်မ္းမွ် အၾကမ္းဖက္ 
ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္ ၂၃ဝဝ ခန္႔ရိွခဲ့သည္။ JRI သုေတသနအဖြဲ႕သည္ အဆိုပါ NVMS စနစ္ကို တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ေနာက္ဆံုး အေျခ 
အေနႏွင့္အညီျဖစ္ေအာင္ အခ်က္အလက္ေရးသြင္းျခင္းတို႔ လုပ္ေဆာင္ရန္ တာဝန္ယူထားသည္။ အၿမဲတမ္း ဝန္ထမ္း (၂၅) ဦးကို 
ခန္႔ထားၿပီး ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးသည္။ ၎ဝန္ထမ္းမ်ားကို အုပ္စုခြဲထားၿပီး မတူညီေသာ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား ခြဲေဝေပးထားသည္။ 
၎လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားမွာ အခ်က္အလက္ေကာက္ယူျခင္းႏွင့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္စနစ္ျဖင့္ အခ်က္အလက္မ်ား သိမ္းဆည္းျခင္း၊ 
ျဖစ္စဥ္ေရြးခ်ယ္ျခင္းႏွင့္ ကုဒ္နံပါတ္သတ္မွတ္ျခင္း၊ အခ်က္အလက္ေရးသြင္းျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္တိုင္းတြင္ 
အရည္အေသြးထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း လုပ္ငန္းအတြက္ JRI ၏ အႀကီးတန္းဝန္ထမ္းတစ္ဦးစီကို တာဝန္ေပးထားသည္။ 

ဝန္ထမ္းသစ္ျဖစ္ပါက အရည္အေသြးစစ္ေဆးသည္ အႀကီးတန္းဝန္ထမ္းက ၎တို႔၏ ျဖစ္စဥ္ေရြးခ်ယ္မႈ၊ ကုဒ္နံပါတ္သတ္မွတ္မႈ၊ 
အခ်က္အလက္ေရးသြင္းမႈမ်ား မွန္မမွန္ လစဥ္လုပ္ငန္းၿပီးစီးမႈ၏ ၁ဝဝ ရာခိုင္ႏႈန္းကို စစ္ေဆးသည္။ ဝန္ထမ္းသစ္၏ အလုပ္ 
အရည္အေသြးတိုးတက္လာသည့္အခါ ၎၏ လစဥ္လုပ္ငန္းၿပီးစီးမႈထဲမွ နမူနာအျဖစ္စစ္ေဆးသည့္ ရာခိုင္ႏႈန္းကို တေျဖးေျဖး ေလွ်ာ့ခ် 
သြားသည္။

• လုပ္ငန္းၿပီးစီးမႈ၏ ၉၄%မွန္ကန္ပါက ေနာက္လတြင္ လုပ္ငန္းၿပီးစီးမႈ၏ ၁ဝ%ကိုသာ စစ္ေဆးမည္။
• လုပ္ငန္းၿပီးစီးမႈ၏ ၉ဝ% မွ ၉၄% အတြင္းသာ မွန္ကန္ပါက ေနာက္လတြင္ လုပ္ငန္းၿပီးစီးမႈ၏ ၂၅%ကို စစ္ေဆးမည္။
• လုပ္ငန္းၿပီးစီးမႈ၏ ၈၅% မွ ၈၉% အတြင္းသာ မွန္ကန္ပါက ေနာက္လတြင္ လုပ္ငန္းၿပီးစီးမႈ၏ ၅ဝ%ကို စစ္ေဆးမည္။
• လုပ္ငန္းၿပီးစီးမႈ၏ ၈၅% ေအာက္သာ မွန္ကန္ပါက ေနာက္လတြင္ လုပ္ငန္းၿပီးစီးမႈ၏ ၁ဝဝ%ကို စစ္ေဆးမည္။

ႏွစ္လတစ္ႀကိမ္ အရည္အေသြးစစ္ေဆးသည့္ အႀကီးတန္းဝန္ထမ္းက အခ်က္အလက္ေရးသြင္းသည့္ ဝန္ထမ္းအားလံုး၏ တစ္ေျပးညီ 
တစ္သမတ္တည္း ေရးသြင္းႏိုင္မႈ ရိွ/မရိွ စစ္ေဆးသည္။ အရည္အေသြးစစ္ေဆးသည့္ အႀကီးတန္းဝန္ထမ္းမ်ားသည္ နီးစပ္စြာ 
တူညီေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး အခ်က္အလက္ေရးသြင္းသူမ်ားအား ေရးသြင္းေစကာ စီမံခ်က္လမ္းညႊန္ စာအုပ္ႏွင့္အညီ 
ကိုက္ညီေအာင္ ေရးသြင္းႏိုင္ျခင္းရိွမရိွ ႏိႈင္းယွဥ္စစ္ေဆးသည္။ ကြဲလြဲခ်က္မ်ားျဖစ္ပါက ၎တို႔အခ်င္းခ်င္း ေဆြးေႏြးတို္င္ပင္ကာ 
ေရွ႕ဆက္မည့္သို႔ေဆာင္ရြက္ရမည္ကို ဆံုးျဖတ္ၾကသည္။ ဥပမာ လမ္းညႊန္စာအုပ္တြင္ ပါဝင္ေသာ အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္က ရွင္းလင္းမႈ
အားနည္းေနျခင္းေၾကာင့္ ျပန္လည္ ညိႇႏိႈင္းျပဳျပင္ျခင္းမ်ဳိးျဖစ္သည္။

ေဘာင္ကြက္ ၆.၃။ NVMS စနစ္၏ အရည္အေသြးထိန္းခ်ဳပ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္
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ေဘာင္ကြက္ ၆.၄။ BCMS ၏ အဖြဲ႕ေပါင္းစံုပါဝင္သည့္ သတင္းအတည္ျပဳေရး အုပ္စုမ်ား

ဖိလစ္ပိုင္ရဲတပ္ဖြဲ႕သည္ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အစီရင္ခံစာေရးသားသည့္အခါ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ပြားရသည့္ 
အေၾကာင္းအရင္းမ်ား (သို႔မဟုတ္) ေစ့ေဆာ္မႈမ်ားကို တစ္ေျပးညီ တစ္သမတ္တည္း ေရးသားေဖာ္ျပျခင္းမရိွပါ။ BCMS စနစ္သည္ 
ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ အစီရင္ခံစာအေပၚ ႀကီးမားစြာ မွီခိုေနရသည္ျဖစ္ရာ ၎တို႔၏ သတင္းအခ်က္အလက္စနစ္ထဲရိွ ျဖစ္စဥ္ ရာခိုင္ႏႈန္း 
အေတာ္မ်ားမ်ား (၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း ျဖစ္စဥ္စုစုေပါင္း၏ ၄ဝ.၁% အတြက္)သည္ ျဖစ္ပြားရသည့္ အေၾကာင္း 
အရင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ မျဖည့္သြင္းႏိုင္ဘဲ ကြက္လပ္မ်ားျဖစ္ေနသည္။ 

ႏိုင္ငံတကာ အန္ဂ်ီအိုအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ျဖစ္သည့္ Internatinoal Alert သည္ အဖြဲ႕ေပါင္းစံုပါဝင္သည့္ သတင္းအတည္ျပဳေရးအုပ္စု (၃) 
စုကို မင္ဒါနာအုိကၽြန္း၏ ေနရာ (၃)ခုတြင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ ၎ေနရာမ်ားမွာ မာဂြီနာဒါအိုႏွင့္ ကိုတာဘာတိုေဒသတြင္ တစ္အုပ္စု၊ 
လာနာအို ဒယ္ေနာ့တီႏွင့္ လာနာအို ဒယ္ေဆာ ေဒသတြင္ တစ္အုပ္စု၊ ကၽြန္းမ်ားပါဝင္သည့္ ခ႐ိုင္မ်ားအပါအဝင္ ဇမ္ဘြန္ဂါ ေဒသတြင္ 
တစ္အုပ္စု တို႔ပါဝင္သည္။ အဖြဲ႕ေပါင္းစံုပါဝင္သည့္ သတင္းအတည္ျပဳေရးအုပ္စု တစ္စုခ်င္းစီတြင္ လံုၿခံဳေရး တပ္ဖြဲ႕မ်ားမွ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း (အခ်ဳိ႕က လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားႏွင့္ နီးစပ္မႈရိွသည္)မ်ား၊ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ 
သတင္းေထာက္မ်ားပါဝင္သည္။ အဖြဲ႕ေပါင္းစံုပါဝင္သည့္ သတင္းအတည္ျပဳေရး အုပ္စုမ်ားသည္ တစ္လ တစ္ႀကိမ္ (သို႔) တစ္လ 
ႏွစ္ႀကိမ္ ေတြ႕ဆံုၿပီး ေနာက္ဆံုးရရိွသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား၊ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ပြားသည့္ အေၾကာင္းအရင္း မပါဝင္သည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို 
ေဆြးေႏြးၾကသည္။

အဆိုပါ အစည္းအေဝးမ်ားမွတစ္ဆင့္ အဖြဲ႕ေပါင္းစံုပါဝင္သည့္ သတင္းအတည္ျပဳေရး အုပ္စုမ်ားသည္ ျဖစ္ပြားရသည့္ အေၾကာင္း 
အရင္းမပါဘဲ လစ္လပ္ေနသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို ျဖည့္စြက္ႏိုင္ခဲ့သည္။ International Alert အဖြဲ႕အေနျဖင့္ အဖြဲ႕ ေပါင္းစံုပါဝင္သည့္ 
သတင္းအတည္ျပဳေရး အုပ္စုအဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို မၾကားခဏေတြ႔ဆံု ဆက္သြယ္ျခင္းအားျဖင့္ ၎အဖြဲ႕မ်ား၏ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ 
တိုးတက္လာေရးကို စဥ္းစားေနသည္။ ထိုအုပ္စုမ်ားသည္ BCMS ၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဒသခံ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္း 
မ်ားကို ထိေရာက္စြာ အျမင္ဖြင့္ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ေဒသခံမ်ား ပါဝင္မႈႏွင့္ စီမံခ်က္အေပၚ တန္ဖိုးထားပိုင္ဆိုင္မႈ အားေကာင္း 
ေစျခင္း၊ ေလ့လာေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားကို ေဒသခံလူထုထံျပန္လည္ျဖန္႔ေဝေပးျခင္းႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲ စကားဝိုင္းမ်ား ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ 
ပံ့ပိုးေပးျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္လည္း မ်ားစြာ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစခဲ့သည္။

မည္သည့္အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈျဖစ္စဥ္ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး 
စီမံခ်က္မဆို ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ား အခ်ိန္မီ လုပ္ေဆာင္ေရးသည္ 
အဓိက ေသာ့ခ်က္ျဖစ္သည္။ VIMS စနစ္သည္ ျဖစ္ပြားေနသည့္ 
အၾကမ္းဖက္ ျဖစ္ပြားမႈျဖစ္စဥ္မ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာၿပီး 
ေနာက္ဆံုးျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ အလားအလာ 
မ်ားကို ေလ့လာဆန္းစစ္တင္ျပရန္ျဖစ္သည္။ VIMS စနစ္သည္ 
မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ား၊ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ အျခားမိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္း 
မ်ားက မိမိတို႔အေပၚ အာ႐ံုစိုက္မႈ ရိွေနသည့္အခ်ိန္ အၾကမ္းဖက္ 
ျဖစ္ပြားမႈျဖစ္စဥ္ျဖစ္ပြားၿပီး အခ်ိန္တိုအတြင္းေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ား 
ျဖန္႔ေဝႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသင့္သည္။ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားကို 
အခ်ိန္မီေပးပို႔ျဖန္႔ေဝႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ မိမိတို႔အစီရင္ခံမ်ားကို စိတ္ဝင္ 
စားသူ စာဖတ္ပရိသတ္ကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ၿပီး မူဝါဒဆိုင္ရာ အေျပာင္း 
အလဲအတြက္ လႊမ္းမိုးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ 
ရလဒ္မ်ား အခ်ိန္မီ ျဖန္႔ေဝႏိုင္ျခင္းမရိွပါက မိမိတို႔ စနစ္သည္ အေျခ 
အေနႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရိွဘဲ အသံုးဝင္မႈေလ်ာ့နည္းသြားမည္ 
ျဖစ္သည္။

VIMS စနစ္၏ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ေနာက္ဆံုး အေျခအေနႏွင့္ 
အညီ ေရးသြင္းျခင္းႏွင့္ ျဖန္႔ေဝျခင္းကုိ တစ္လတစ္ႀကိမ္ ျပဳလုပ္သည္။ 
အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈျဖစ္စဥ္ျဖစ္ပြားခ်ိန္ႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ာ၊ 
အေျခခံ စာရင္းအင္းမ်ားထုတ္ျပန္သည့္ အခ်ိန္သည္ အနည္းဆံုး 
ျဖစ္ေစ သင့္သည္။ အခ်က္အလက္ပမာဏအေပၚမူတည္၍  
ေနာက္ဆံုး အစီရင္ခံစာေရးသားသည့္ အခ်ိန္ေနာက္ပိုင္း တစ္ပါတ္ 
(သို႔မဟုတ္) ႏွစ္ပါတ္အတြင္း ေနာက္ဆံုးျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ 
ျဖစ္စဥ္မ်ားကို ေကာက္ယူ စုေဆာင္းျခင္း၊ မွန္မမွန္ စစ္ေဆးျခင္း၊ 
အခ်က္အလက္မ်ားကို ျဖန္႔ေဝ ျခင္းမျပဳမီ စစ္ေဆး 
အတည္ျပဳျခင္းစသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္သည္။ 
စီမံခ်က္ အမ်ားစုကမူ အခ်က္ အလက္မ်ားအျပင္ ေလ့လာ 
ဆန္းစစ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာမ်ားကို လစဥ္ (သို႔မဟုတ္) သံုးလ 
တစ္ႀကိမ္ ထုတ္ေဝေလ့ရိွၾကသည္။  (အခန္း ၇။ ေလ့လာဆန္းစစ္ 
ခ်က္ အစီရင္ခံစာမ်ားေရးသားျခင္းႏွင့္ ေပးပို႔ျဖန္႔ေဝျခင္းတြင္ 
ၾကည့္ပါ။) ေလ့လာ ဆန္းစစ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာမ်ားသည္ အမ်ား 
အားျဖင့္ အစီရင္ခံစာေပးပို႔ျဖန္႔ေဝသည့္ကာလ၏ ဒုတိယ လဝက္ 
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အတြင္း ျဖန္႔ေဝေလ့ရိွသည္။
အခ်ိန္ကန္႔သတ္ခ်က္ ဖိအားကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္ 
သင့္သည့္ အေျခခံအခ်က္မ်ား - အခ်က္အလက္စနစ္ကို တစ္လ 
တစ္ႀကိမ္ ေနာက္ဆံုးအေျခအေနႏွင့္အညီျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ 
မည္ဆိုလွ်င္ အခ်က္အလက္စနစ္၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈသည္ 
တစ္လအတြင္း တစ္ပတ္လည္ ၿပီးဆံုးရမည္ျဖစ္သည္။ 
၎လည္ပတ္မႈသည္ ၾကားထဲတြင္ ရပ္တန္႔ျခင္းမရိွဘဲ လုပ္ငန္း 
လည္ပတ္ႏိုင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ 
ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈမ်ား နည္းပါးေစရန္ အေထာက္အကူ 
ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္-
• အခ်ိ္န္မီ အခ်က္အလက္ေကာက္ယူေရးကို ေသခ်ာလုပ္ 

ေဆာင္ပါ။ ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ အခ်ိန္သတ္မွတ္ခ်က္အတိုင္း 
ျဖစ္ေစရန္ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ပြားၿပီးလွ်င္ ၿပီးခ်င္း သတင္းရင္းျမစ္မ်ားမွ 
အခ်က္အလက္ ေကာက္ယူစုေဆာင္းပါ။ ဥပမာ- NVMS   
စနစ္သည္ ၎၏ သတင္းရင္းျမစ္အျဖစ္ ျပည္နယ္ႏွင့္ ခ႐ိုင္မ်ားမွ 

ထုတ္ေဝသည့္ သတင္းစာမ်ားအေပၚတြင္ အဓိက အားထား 
ရသည္။ ထိုသတင္းစာအမ်ားစုမွာ အခ်က္အလက္ ေကာက္ယူ 
သည့္ NVMS ႐ံုးအဖြဲ႕တည္ရိွရာ ၿမိဳ႕ေတာ္သို႔ အေရာက္ေပးပို႔ႏိုင္
သည့္စနစ္မရိွေသးေခ်။ ထို႔ေၾကာင့္ ႐ံုးအဖြဲ႕က ၎ေဒသမ်ားက 
နယ္ခံတစ္ဦးကို ခန္႔ထားၿပီး ေန႔စဥ္/ အပတ္စဥ္ထုတ္ သတင္းစာ 
မ်ားကို ဝယ္ယူေစကာ NVMS စီမံခ်က္အဖြဲ႕ထံသို႔ အပတ္စဥ္ 
ေပးပို႔ေစခဲ့သည္။ DSW စီမံခ်က္သည္ ျပည္တြင္းလံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ 
စစ္ဆင္ေရး ဗ်ဴဟာ (ISOC) ထံမွ ျဖစ္စဥ္ အစီရင္ခံစာမ်ားကို 
မနက္တိုင္း အီးေမးလ္ျဖင့္ လက္ခံရယူထားသည္။

• လုပ္ငန္းပမာဏကို လတစ္လလံုး ျဖန္႔ခြဲ၍ လုပ္ေဆာင္ပါ။ 
ျဖစ္စဥ္ေရြးခ်ယ္ျခင္းႏွင့္ ကုဒ္နံပါတ္ေရးသြင္းျခင္းအျပင္ အရည္ 
အေသြးထိန္းခ်ဳပ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို လကုန္ေအာင္ 
မေစာင့္ဘဲ ျဖစ္စဥ္အစီရင္ခံစာရရိွလာသည့္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ 
ၿပီးစီးေအာင္ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ 

အခ်က္အလက္ပမာဏသည္ ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းဦးေရအေပၚ 
အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရိွသည္။ စီမံခ်က္အဖြဲ႕အေနျဖင့္ အခ်က္ 
အလက္စနစ္ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲရာတြင္ အခ်က္အလက္ေကာက္ယူမည့္ 
နယ္ပယ္အက်ယ္အဝန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္သည့္ 
အခါ သတိျပဳရမည္ျဖစ္သည္။ ျဖစ္စဥ္အမ်ဳိးအစားမ်ားကို 
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေကာက္ယူမည္ဆိုပါက အခ်က္အလက္ 
စနစ္အတြင္း သိုေလွာင္ရမည့္ အခ်က္အလက္ ပမာဏ 
မ်ားျပားသြားမည္ျဖစ္ကာ ၎တို႔ကို ကိုယ္တြယ္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ား 
အတြက္လည္း အရင္း အျမစ္မ်ား လိုအပ္လာမည္ျဖစ္သည္။ 

အခ်က္အလက္ပမာဏသည္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း 
လုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရိွသည္။ ေသးငယ္ၿပီး 
လုပ္ငန္း ကၽြမ္းက်င္မႈ သိပ္မရိွေသးသည့္ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ကို 
သင္တန္းႏွင့္ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ေသခ်ာေပးထားပါက 
ေသးငယ္ေသာ အခ်က္အလက္ပမာဏကို ကိုင္တြယ္ႏိုင္မည္ 
ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ပမာဏႀကီးမားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို 
အခ်ိန္ကာလ ၾကာရွည္စြာ လစဥ္ကိုင္တြယ္ရန္မွာ လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္
သူမ်ားငွားရမ္းျခင္း (သို႔မဟုတ္) လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္ေသာ ျပင္ပ 
လုပ္ငန္း တစ္ခုထံ အလုပ္အပ္ႏွံျခင္းတို႔ လိုအပ္လာမည္ျဖစ္သည္။
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ဇယား ၆.၁။ အခ်က္အလက္ပမာဏႏွင့္ ၎၏ အက်ဳိးဆက္မ်ား

DSW BCMS NVMS

ပွ်မ္းမွ်လစဥ္ အခ်က္အလက္ 
ပမာဏ (၂ဝ၁၄)

ျဖစ္စဥ္ ၉၁ ခု ျဖစ္စဥ္ ၁၆ဝ ခု ျဖစ္စဥ္ ၂,၃ဝဝ ခု

၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ရိွ ႏွစ္စဥ္ စုစုေပါင္း 
ကုန္က်စရိတ္ (အခ်က္အလက္ 
ေကာက္ယူျခင္း၊ ကုဒ္နံပါတ္ 
သတ္မွတ္ျခင္း၊ 
အခ်က္အလက္စနစ္ 
ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္း)

အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၈,ဝဝဝ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂ဝ,ဝဝဝ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃ဝဝ,ဝဝဝ

အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ 
အစီအစဥ္

DSW က တိုက္႐ိုက္ 
ေဆာင္ရြက္သည္။

မင္ဒါနာအိုအေျခစိုက္ 
တကၠသိုလ္တစ္ခုႏွင့္ တြဲဖက္၍ ႏို
င္ငံတကာအန္ဂ်ီအိုအဖြဲ႕ျဖစ္သည့္ 
International Alert (IA) က 
ေဆာင္ရြက္သည္။

အခ်က္အလက္ ေကာက္ယူ 
ျခင္းႏွင့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး 
လုပ္ငန္းကို ကမာၻ႕ဘဏ္က 
ပုဂၢလိကလုပ္ငန္း တစ္ခုကို 
အလုပ္အပ္ႏွံ၍ ေဆာင္ရြက္ 
သည္။

အခ်က္အလက္ေကာက္ယူသည့္ 
ဝန္ထမ္းဦးေရ

ဝန္ထမ္း (၅) ဦး 
International Alert မွ (၃)ဦး + 
တကၠသိုလ္မ်ားမွ (၉)ဦး

အခ်ိန္ျပည့္ဝန္ထမ္း (၃၄)ဦး ႏွင့္ 
အခ်ိန္ပိုင္း ကြင္းဆင္း 
လက္ေထာက္ (၂၃) ဦး

ျပည္တြင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္း - အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈ ျဖစ္စဥ္ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးစနစ္မ်ားမွာ ျပည္တြင္း အဖြဲ႕အစည္း 
တစ္ခုက စတင္လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ အစျပဳေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္လွ်င္ ပို၍ ေရရွည္ တည္တံ့မည္ျဖစ္သည္။ 
အကယ္၍ အလွဴရွင္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခု (သို႔မဟုတ္) ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုခုက ဦးေဆာင္မည္ဆိုပါကလည္း လုပ္ငန္း 
ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား လႊဲေျပာင္းေပးေရးႏွင့္ ၎တို႔ပိုင္ဆိုင္မႈအျဖစ္ လက္ခံလုပ္ကိုင္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားကို အစကနဦးကပင္ 
လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ဤစီမံခ်က္ကို လက္ခံအေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထဲတြင္ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ သုေတသန 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား (တကၠသိုလ္မ်ား၊ သုေတသနစင္တာမ်ား)ႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲဲ႕အစည္းမ်ားပါဝင္သည္။
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အစိုးရအဖြဲ႕အစည္း
တကၠသိုလ္ႏွင့္ သုေတသန 
စင္တာမ်ား

အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း

အားသာခ်က္မ်ား

ေရရွည္တည္တံ့ေသာ 
ရန္ပံုေငြရရိွႏိုင္ျခင္း

မူဝါဒဆိုင္ရာ လက္လွမ္းမီျခင္း

ႏိႈ္င္းယွဥ္ျခင္းအားျဖင့္ 
ပံုမွန္ရန္ပံုေငြရရိွရန္ 
တြက္ဆႏိုင္ျခင္း

မူဝါဒဆိုင္ရာ လက္လွမ္းမီျခင္း

ေလ့လာဆန္းစစ္ရာတြင္ 
ပို၍လြတ္လပ္မႈရိွျခင္း

ေလ့လာဆန္းစစ္ရာတြင္ 
အစိုးရ၏ လႊမ္းမိုးမႈမွ 
လြတ္ကင္းျခင္း 

အကန္႔အသတ္မ်ား

ေလ့လာဆန္းစစ္မႈျပဳလုပ္ရာတြင္ 
ေရရွည္ခိုင္မာေသာ 
လြတ္လပ္မႈမရရိွႏိုင္
ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနသည့္ 
ႏိုင္ငံမ်ဳိးတြင္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ 
လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ 
ထိေတြ႕ဆက္ဆံရန္ 
အခက္အခဲရိွႏိုင္။

အစိုးရႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ 
အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ျခင္းေၾကာင္း 
အခ်ဳိ႕ေသာ အေျခအေနမ်ဳိးတြင္ 
ထိခိုက္မႈရိွႏုိုင္သည္။

မူဝါဒေရးရာ 
အေျပာင္းအလဲအတြက္ 
လႊမ္းမိုးရာတြင္ 
တစ္ဆင့္ခံအေနျဖင့္သာ 
လုပ္ေဆာင္ႏုိင္။ 

ပံုမွန္ ရန္ပံုေငြရရိွရန္ မေသခ်ာ။

ဇယား ၆.၂။ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈ ျဖစ္စဥ္ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးစီမံခ်က္ အေကာင္ထည္ေဖာ္သည့္ ျပည္တြင္း 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ အားသာခ်က္မ်ားႏွင့္ အကန္႔အသတ္မ်ား

အစိုးရဌာနဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ 
ရန္ပံုေငြရရိွႏိုင္ရန္ ပို၍အားသာခ်က္ရိွၿပီး မူဝါဒဆိုင္ရာ အေျပာင္း 
အလဲအတြက္လည္း ပို၍လက္လွမ္းမီသည္။ သို႔ေသာ္ ေလ့လာ 
ဆန္းစစ္မႈျပဳလုပ္ရာတြင္ ေရရွည္ခိုင္မာေသာ လြတ္လပ္မႈမရရိွႏိုင္ေခ်။ 
အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ရန္ပံုေငြမွာ ႏိုင္ငံေရးအရ ဦးစားေပး 
လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ခြဲေဝ ခ်ထားမႈ အေပၚမူတည္သည္။ 
ထို႔ေၾကာင့္ လူႏွင့္မူ အေျပာင္းအလဲႏွစ္ရပ္ကို ခံႏိုင္ရည္ရိွေစရန္ 
မိမိတို႔အခ်က္အလက္စနစ္သည္ မူဝါဒဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား 
အတြက္ မည္မွ်အသံုးဝင္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းစြာ ျပသႏိုင္ရမည္ 
ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ အစိုးရက တာဝန္ယူ လည္ပတ္သည့္ VIMS 
စနစ္တစ္ခုသည္ အစိုးရ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ 
အေပၚ လႊမ္းမိုးမႈရိွမည္ ျဖစ္သည္။ VIMS စနစ္တစ္ခုကို အမ်ား 
အားျဖင့္ တာဝန္ယူလည္ပတ္သည့္ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္း 
မ်ဳိးမွာ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လူမႈေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး 
ဆိုင္ရာတာဝန္ယူရသည့္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား ျဖစ္ေလ့ရိွသည္။ သို႔ေသာ္ 
စာရင္းအင္း ဆိုင္ရာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားက သတင္းအခ်က္အလက္ 
ေကာက္ယူျခင္းႏွင့္ ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပို၍ 
ကၽြမ္းက်င္မႈ ရိွၾကသည္။ အကယ္၍ အစိုးရက တာဝန္ယူလည္ပတ္ 
သည့္ VIMS စနစ္တြင္ နည္းစနစ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ယံုၾကည္ ကိုးစား 
ခံရမႈႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈအေပၚ ကနဦးပိုင္းတြင္ 

အာမခံေသာ္လည္း တာဝန္ခံအရာရိွေျပာင္းသြားျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး 
ဦးစားေပး အေရြ႕ျဖစ္သြားျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေျပာင္းလဲ 
သြားတတ္သည္။ အစိုးရအေနျဖင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ အမ်ား 
ျပည္သူသို႔ လက္လွမ္းမီေအာင္မွ်ေဝရန္ တရားဝင္ျငင္းပယ္ႏိုင္သည္။ 
အထက္ေဖာ္ျပပါ အခက္အခဲမ်ား တစ္ခုမွ် မႀကံဳေတြ႕ ရသည့္တို္င္ 
သတင္းအခ်က္အလက္စနစ္ကို အစိုးရကပိုင္ဆိုင္ထားသည္ဆိုသည့္ 
အခ်က္ျဖင့္ပင္ အစိုးရမဟုတ္သည့္ စာဖတ္ပရိသတ္မ်ား၏ 
အျမင္တြင္ ယံုၾကည္လက္ခံမႈ ေလ်ာ့နည္းသြားႏိုင္သည္။

တကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ သုေတသနစင္တာမ်ားမူ ေရရွည္တည္တံ့မည့္ 
ရန္ပံုေငြရရိွေရးႏွင့္ မူဝါဒဆိုင္ရာ လက္လွမ္းမီေရးတို႔ကို အတိုင္း 
အတာတစ္ခုထိ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ၿပီး အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း 
ေလ့လာဆန္းစစ္မႈဆိုင္ရာ လြတ္လပ္မႈရိွသည္။ အဆိုပါ အဖြဲ႕အစည္း 
မ်ဳိးသည္ အစိုးရထံမွ ရန္ပံုေငြရရိွႏိုင္ၿပီး အစိုးရက ၎တို႔ထံမွ 
ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ မူဝါဒဆိုင္ရာ အႀကံဉာဏ္မ်ား ေတာင္း 
ခံေလ့ရိွသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ၎တို႔သည္ ေလ့လာ ဆန္းစစ္ 
ခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ ပို၍ လြတ္လပ္မႈရိွၿပီး ႏိုင္ငံေရး အေျပာင္း 
အလဲမ်ား၏ ဂယက္မွလည္း လြတ္ကင္းသည္။ ၎အဖြဲ႕အစည္းမ်ား 
တြင္ ဌာနတြင္း ကၽြမ္းက်င္ ဝန္ထမ္းမ်ား ရိွေနျခင္းေၾကာင္း နည္းပညာ
အလြဲအေျပာင္းျပဳလုပ္ရာတြင္လည္း အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ႏိုင္သည္။
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အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကမူ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈဆိုင္ရာ 
လြတ္လပ္မႈ အမ်ားဆံုးေပးႏုိင္ေသာ္လည္း ပံုမွန္ ရန္ပံုေငြရရိွေရးမွာမူ 
မေသခ်ာလွေပ။ အကယ္၍ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈဆိုင္ရာလြတ္လပ္မႈက 
မိမိတို႔ စနစ္၏ အဓိက ဦးစားေပးျဖစ္မည္ဆိုလွ်င္ အရပ္ဘက္ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက တာဝန္ယူလည္ပတ္သည့္ စနစ္က ပိုေကာင္း 
မည္ျဖစ္သည္။ ဥပမာ- ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ပြားေနသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ 
တြင္ အစိုးရ၏လႊမ္းမိုးမႈမွ ကင္းလြတ္သည့္ အေနအထားမ်ဳိးက 
အခ်က္အလက္စနစ္အေပၚ စိတ္ခ်ယံုၾကည္ ေစေရးႏွင့္ ျပည္သူ 
မ်ားအၾကား ေကာင္းမြန္သည့္ ေဆြးေႏြးျငင္းခုန္မႈမ်ားျဖစ္လာေရး 
အတြက္ ႀကိဳတင္လိုအပ္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည္။ အရပ္ဘက္ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ အစိုးရ၏ မူဝါဒေရးရာ အေျပာင္းအလဲ 
အတြက္ ဖိအားေပးတိုက္တြန္းရာတြင္ ထိေရာက္ ေစႏိုင္သည္။ 
သို႔ေသာ္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ  ပံုမွန္ ရန္ပံုေငြရရိွေရးမွာမူ 
မေသခ်ာလွေပ။ ထို႔အခ်က္သည္ စီမံခ်က္ လက္ေတြ႕လည္ပတ္ေရး 
ကို ျပင္ဆင္ရာတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည့္ အခ်က္တစ္ခ်က္ 
ျဖစ္သည္။

အေျပာင္းအလဲကာလ စိန္ေခၚမႈမ်ား - ႏိုင္ငံတကာ (သို႔မဟုတ္) 
ျပည္ပအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုမွ ျပည္တြင္း အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုသို႔ 
စီမံခ်က္တစ္ခု လႊဲေျပာင္းေပးရာတြင္ အခ်ိန္ႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ား 
လိုအပ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ နည္းပညာဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား 
ေသခ်ာစြာ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္း၊ ရန္ပံုေငြဆိုင္ရာ အစီအမံမ်ား 
စနစ္တက်ျဖစ္ေစျခင္း၊ လႊဲေျပာင္းၿပီးေနာက္ အခ်က္အလက္ 
ေကာက္ယူျခင္းႏွင့္ ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ရပ္ဆုိင္း 
မသြားေစျခင္းစသည့္ အခ်က္မ်ားကို ေသခ်ာလုပ္ေဆာင္ရန္ 
လိုအပ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ ယာယီ ရန္ပံုေငြျပတ္လပ္သြားျခင္း
သည္ပင္လွ်င္  VIMS စနစ္၏ ပံုရိပ္ႏွင့္ အသံုးဝင္မႈ တို႔အေပၚ 
ထိခိုက္ေစႏိုင္သည္။ စီမံခ်က္အဖြဲ႕အေနျဖင့္ စီမံခ်က္အလႊဲ အေျပာင္း 
ျပဳလုပ္မည္ဆိုပါက အခ်ိန္ကာလအားျဖင့္ ၆ လမွ တစ္ႏွစ္အထိ 
ၾကာႏိုင္ေၾကာင္း တြက္ဆထားရမည္။ ထိုအခ်ိန္ကာလအတြင္း 
လုပ္ငန္းခြင္ သင္တန္းမ်ား၊ ႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးမႈမ်ား၊ လက္ခံမည့္ 
အဖြဲ႕သို႔ အျပည့္အဝ မလႊဲေျပာင္းႏိုင္ေသးမီ အကူအေျပာင္းကာလ 
ရန္ပံုေငြ ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းတို႔ လုပ္ေဆာင္ရ မည္ျဖစ္သည္။ 

ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းႏိုင္ေသာ ရန္ပံုေငြအေထာက္အပံ့၏ အေရးႀကီးပံု - 
ယာယီ ရန္ပံုေငြျပတ္လပ္သြားျခင္းသည္ VIMS စနစ္အတြက္ 
ႀကီးမားေသာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားျဖစ္ေစႏိုင္သည္-
စနစ္၏ ပံုရိပ္ႏွင့္ အသံုးဝင္မႈ - VIMS စနစ္မ်ားသည့္ ျဖစ္ပြားေနသည့္ 
ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေနာက္ဆံုးအေျခအေန သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ားကို အခ်ိန္မီ လစဥ္မျပတ္ေပးပို႔ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္း 
လုပ္ေဆာင္ရသည္။ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ 
သည့္ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီ 
ေပးပို႔ျဖန္႔ေဝႏိုင္ျခင္းသည္ ၎တို႔၏ စာဖတ္ပရိသတ္ မ်ား၏ အာ႐ံုစို
က္မႈရရိွေရးအတြက္အေရးႀကီးသည္။ ယာယီရန္ပံုေငြျပတ္လပ္ 
သြားျခင္းသည္ အခ်က္အလက္ေကာက္ယူေရး လုပ္ငန္းကို 
ရပ္ဆိုင္းသြားေစႏိုင္သည္။ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ရန္ပံုေငြျပန္လည္ 
ရရိွသည့္အခါတြင္ အခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ယူေရးကိုျပန္လည္ 

စတင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုအခါ ၾကားကာလတြင္ လစ္လပ္သြားေသာ 
အခ်က္အလက္မ်ား ျပန္လည္ ေကာက္ယူေရးအျပင္ လတ္တေလာ 
ျဖစ္ပြားေနသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားအတြက္လည္း ေကာက္ယူရန္ 
လုပ္ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ စီမံခ်က္အဖြဲ႕အေနျဖင့္ ရပ္ဆိုင္းထား 
သည့္အခ်ိန္အတြက္ ျပန္လည္ကုစားရန္ ႀကိဳးစား႐ုန္းကန္ရ 
ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍  ရန္ပံုေငြျပတ္လပ္သြားျခင္းက 
အခ်ိန္အလြန္အမင္း ၾကာျမင့္သြားလွ်င္ စီမံခ်က္၏ပံုရိပ္ႏွင့္ 
အသံုးဝင္မႈအေပၚ သက္ေရာက္လာမည့္ ဆိုးက်ဳိးမ်ားမွာ ျပန္လည္ 
ကုစားႏိုင္မည္ မဟုတ္ေတာ့ေခ်။
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ေဘာင္ကြက္ ၆.၅။ ထိုင္းေတာင္ပိုင္းပဋိပကၡ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး (DSW) စနစ္၏ ရန္ပံုေငြ မေသခ်ာေသာ 
အေျခအေနတြင္ စနစ္ဆက္လက္ လည္ပတ္ေရးအတြက္ စိန္ေခၚမႈမ်ား

ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခု (၂ဝဝ၄-၂ဝ၁၆) ၾကာျမင့္ၿပီးေနာက္ DSW စီမံခ်က္သည္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ အစိုးရက ေထာက္ပံ့သည့္ ေသးငယ္ၿပီး 
ကာလတိုအတြက္ေပးသည့္ ရန္ပံုေငြ အကူအညီမ်ားအေပၚ ပို၍မွီခိုလာရသည္။ DSW စီမံခ်က္သည္ ရန္ပံုေငြ ျပတ္လပ္ 
သြားျခင္းေၾကာင့္ အခ်က္အလက္ ေကာက္ယူေရးလုပ္ငန္းမ်ား အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ကြာဟမသြားေစေရးအတြက္ လံု႔လႀကီးမားစြာ 
စိုက္ေနရျခင္းေၾကာင့္ ေနာက္လာမည့္ႏွစ္မ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရန္ ခက္ခဲသြားသည္။ အဖြဲ႕အေနျဖင့္ 
အေတြ႕အႀကံဳရိွသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ား ၾကာရွည္ထိန္းသိမ္းခက္ခဲျခင္း၊ ဝန္ထမ္းသစ္မ်ားခန္႔ထားရျခင္း၊ အခ်က္အလက္စနစ္ပိုမို 
ေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပဳျပင္ျခင္း၊ ၎၏ ဆက္သြယ္ျပန္ၾကားေရး မဟာဗ်ဴဟာကို ျပဳျပင္ျခင္း စသည့္ အခက္အခဲမ်ားၾကားတြင္ 
႐ုန္းကန္ေနရဆဲျဖစ္သည္။

ထုိ႔အျပင္ အလွဴရွင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကေပးသည့္ ကာလတို ရန္ပံုေငြ အကူအညီမ်ားသည္ သတ္မွတ္ထားသည့္ သုေတသန 
ရလဒ္တစ္ခုခုထြက္ေပၚရန္ ကတိကဝတ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ သုေတသနမ်ားမွာ မိမိတို႔စနစ္၏ ပန္းတိုင္မ်ားႏွင့္ 
မကိုက္ညီသည္မ်ားလည္းရိွသည္။ ထိုအခက္အခဲေၾကာင့္ပင္ DSW သည္ မိမိတို႔၏ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈဆိုင္ရာႏွင့္ မူဝါဒ 
အစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ အံေခ်ာ္မႈမ်ားျဖစ္လာရသည္။ အကူအညီေပးသည့္ ရန္ပံုေငြ တြက္ခ်က္ရာတြင္လည္း အဓိကအားျဖင့္ လုပ္ငန္း 
လည္ပတ္မႈအတြက္သာ ဦးစားေပး ေထာက္ပံ့ျခင္းေၾကာင့္ အဖြဲ႕အစည္း ဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ နည္းပညာဆိုင္ရာ 
ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေရးအတြက္ ရန္ပံုေငြ အနည္းငယ္သာ က်န္ရိွေတာ့သည္။
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ျပည္သူမ်ားအၾကား ေဆြးေႏြးျငင္းခုန္မႈမ်ား ျပဳရာတြင္ အသံုးျပဳ 
ႏိုင္ျခင္း 

• အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို အမ်ား 
ျပည္သူလက္လွမ္းမီေအာင္ ဖြင့္ထားေပးျခင္း အားျဖင့္ 
ျပည္သူမ်ားအၾကားက ေဆြးေႏြးျငင္းခုန္မႈမ်ားအတြက္ 
အက်ဳိးရိွေစမည္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္း 
မ်ား၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက အသံုးျပဳမည္ဆိုပါက အၾကမ္းဖက္ 
ျဖစ္ပြားမႈ၏ ပမာဏႏွင့္ သေဘာသဘာဝအေပၚ ၎တို႔ 
အၾကား သေဘာတူညီမ်ား ရရိွေအာင္ နားလည္မႈ 
တည္ေဆာက္ရာတြင္ အေထာက္အကူ ျပဳႏိုင္ျဖစ္သည္။

• ပြင့္လင္းျမင္သာမႈျမင့္မားေစျခင္းႏွင့္ အခ်က္အလက္ 
ပိုမိုေကာင္း မြန္ေစရန္ တြန္းအားျဖစ္ေစျခင္း - သတင္း 
အခ်က္ အလက္စနစ္ဆိုင္ရာလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ 
အခ်က္အလက္ကိန္းဂဏန္းမ်ား၊ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ 
မ်ားကို အမ်ား ျပည္သူ လက္လွမ္းမီေအာင္ ဖြင့္ထား 

ေပးျခင္းအားျဖင့္ စီမံခ်က္အဖြဲ႕အေနျဖင့္ ျပည္သူမ်ားထံမွ 
အသံုးဝင္ေသာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ရရိွေစၿပီး ပိုမိုေကာင္းမြန္ 
လာေအာင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေစႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

• ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ မူဝါဒမ်ားျဖစ္ေပၚလာေစရန္ 
ျပည္သူမ်ား ေတာင္းဆိုလာေစျခင္း - အၾကမ္းဖက္ 
ျဖစ္ပြားမႈဆိုင္ရာ အခ်က္ အလက္မ်ားႏွင့္ ေလ့လာဆန္းစစ္ 
ခ်က္မ်ားကို အသံုးျပဳၿပီး အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ 
အျခား စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ား အေနျဖင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ 
မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္လာေစရန္ တင္ျပေတာင္းဆိုလာႏိုင္ 
ပါသည္။

• သုေတသနမ်ား ျပဳလုပ္လာေစရန္ အားေပးျခင္း - အမ်ား 
ျပည္သူ လက္လွမ္းမီေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအျဖစ္ 
ဖြင့္ထား ေပးျခင္း အားျဖင့္  ျပင္ပသုေတသီမ်ားက 
၎အခ်က္အလက္မ်ားကုိ အသံုးျပဳလာႏိုင္ၿပီး မတူညီေသာ 
ရႈေထာင့္စံုမွ ေလ့လာဆန္းစစ္ ခ်က္မ်ား ထြက္ေပၚလာႏိုင္ပါ
သည္။အစိုးရအဖဲြ႕အစည္းမ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ 
အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈ ျဖစ္စဥ္အခ်က္အလက္မ်ားကို 

ယခုအခန္းတြင္ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ အမ်ဳိးအစားမ်ားႏွင့္ ေပးပို႔ျဖန္႔ေဝျခင္းဆုိင္ရာ နည္းလမ္းမ်ားကို ေဆြးေႏြး 
ထားပါသည္။ ပထမဦးစြာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာမ်ားကို အမ်ားျပည္သူ လက္လွမ္းမီ 
သိရိွေအာင္ ဖြင့္ထားေပးျခင္း၏ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားကို ဆန္းစစ္ထားပါသည္။ ဒုတိယအေနျဖင့္ စီမံခ်က္က ေရးသားျပဳစုသင့္သည့္ 
ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္အစီရင္ခံစာ အေျခခံအမ်ဳိးအစားမ်ားႏွင့္ မူဝါဒအေျပာင္းအလဲအေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္ေစမည့္ 
စာဖတ္ပရိသတ္ရရိွေအာင္ တည္ေဆာက္ေရးတို႔ကို ေဆြးေႏြးထားပါသည္။
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အမ်ားျပည္သူ လက္လွမ္းမီေအာင္ မွ်ေဝရာတြင္ 
တြန္႔ဆုတ္ေနေလ့ရိွသည္။ NVMS စီမံခ်က္ အဖြဲ႕က ၎တို႔၏ 
မိတ္ဖက္ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား အခ်က္ အလက္မ်ားကို 
အမ်ားျပည္သူအသံုးျပဳႏိုင္ေအာင္ ဖြင့္ေပးသင့္ ေၾကာင္း 
ေဖ်ာင္းဖ်ႏုိင္ခဲ့ပံုကို ေဘာင္ကြက္ ၇.၁ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အမ်ားျပည္သူ လက္လွမ္းမီေအာင္ မွ်ေဝသည့္အခါ လိုက္နာရမည့္ 
စည္းကမ္းခ်က္မ်ား - လူပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို 
မေဖာ္ျပဘဲ ကာကြယ္ေပးထားရမည္။ ထိုသတင္းအခ်က္အလက္ 
မ်ဳိးကို အမ်ားျပည္သူအသံုးျပဳရန္ မွ်ေဝထားသည့္ အခ်က္အလက္ 
မ်ားထဲတြင္ မပါဝင္ေအာင္ ဖယ္ထုတ္ထားရမည္။ (အပိုဒ္ခြဲ ၅.၃.၄။ 
ပါဝင္သူမ်ား တြင္ၾကည့္ပါ။) စီမံခ်က္ အဖြဲ႕သည္ အခ်က္အလက္ 
ေကာက္ယူေရးအတြက္ အသံုးျပဳရန္ရည္ရြယ္၍ အသံုးျပဳလိုသူမ်ား 

အေနျဖင့္ အခ်က္အလက္ အျပည့္အစံုကို ရယူလိုပါက သတ္မွတ္ 
ထားေသာ အခေၾကးေငြ ေပးသြင္းရယူႏိုင္ေၾကာင္းလည္း ေျပာဆို 
ႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ အခ်က္အလက္အခ်ဳိ႕ကိုမူ အမ်ားျပည္သူ 
လက္လွမ္းမီေစရန္ မျဖစ္မေန ဖြင့္ေပးထားရမည္။ ဥပမာ - DSW 
စီမံခ်က္သည္ လူတိုင္းအခမဲ့ လက္လွမ္းမီႏိုင္ေသာ္လည္း အခ်က္ 
အလက္ အခ်ဳိ႕ကိုမူ “ကန္႔သတ္ခ်က္ျဖင့္အသံုးျပဳခြင့္ေပးသည့္စနစ္”
ကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရာ အသံုးဝင္ေၾကာင္းေတြ႕ရိွရသည္။ DSID အခ်က္ 
အလက္စနစ္ကို အျပည့္အဝ အသံုးျပဳလိုပါက ရန္ပံုေငြ သိသာစြာ 
ထည့္ဝင္ထားသူ၊ သို႔မဟုတ္ တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ အကူအညီ 
ေပးသူမ်ားျဖစ္ရန္လိုသည္။ (ဥပမာ - သုေတသီတစ္ဦး သည္ DSW 
ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ လိုအပ္သည့္ ကၽြမ္းက်င္းမႈတစ္ခုခုကို ေလ့က်င့္ 
သင္တန္းေပးျခင္းျဖင့္ DSW ၏ အခ်က္အလက္ အျပည့္အစံုကို 
လက္လွမ္းမီရယူႏိုင္သည္။)

ေဘာင္ကြက္ ၇.၁။ အမ်ားျပည္သူ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ဖြင့္ေပးသင့္ေၾကာင္း NVMS စနစ္၏ အေၾကာင္းျပခ်က္

NVMS စနစ္၏ အဓိကမိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမွာ အင္ဒိုနီးရွား လူမႈဝန္ထမ္းေပါင္းစပ္ညိႇႏႈိင္းေရးဝန္ႀကီးဌာနျဖစ္ၿပီး အခ်က္အလက္ 
မ်ားကို အမ်ားျပည္သူအသံုးျပဳႏိုင္ေရးအတြက္ ဖြင့္ေပးရန္ ဆႏၵရိွခဲ့ေသာ္လည္း အျခားေသာ လံုၿခံဳေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ 
ေထာက္လွမ္းေရး ေအဂ်င္စီမ်ားကမူ ဌာနတြင္းအသံုးျပဳရန္သာ အႀကံျပဳေသာေၾကာင့္ လက္ေတြ႔မေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ေခ်။ 
ေနာက္ဆံုးတြင္ အင္ဒိုနီးရွားလူမႈဝန္ထမ္းေပါင္းစပ္ညိႇႏႈိင္းေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ေအာက္ပါအေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ 
ေျပာင္းလဲသြားၿပီး အမ်ားျပည္သူ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ဖြင့္ေပးခဲ့သည္-
• လူတိုင္းအသံုးျပဳႏိုင္သည့္ သတင္းရင္းျမစ္မ်ား(သတင္းစာမ်ား) က ေကာက္ယူထားျခင္းေၾကာင့္ အမ်ားျပည္သူသိရိွၿပီး 

အခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္သည္။
• အခ်က္အလက္စနစ္ထဲတြင္ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား (ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ အမည္မ်ား) ပါဝင္ျခင္းမရိွ။
• အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ၏ လူမႈေရးပဋိပကၡဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားတြင္ ေဒသဆိုင္ရာ ပဋိပကၡမ်ားကို ေျဖရွင္းရာတြင္ အစိုးရႏွင့္ 

အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးကို အားေပးတိုက္တြန္းထားသည္။

ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာမ်ား၏ လုပ္ငန္းတာဝန္ - 
ေနာက္ဆံုးရ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈျဖစ္စဥ္အခ်က္အလက္မ်ားကို 
အမ်ားျပည္သူ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ပံုမွန္မွ်ေဝေပးျခင္းသည္ ျပည္သူမ်ား 
အတြက္ ေကာင္းက်ဳိးျဖစ္ေစသည္။ သို႔ေသာ္ မူဝါဒ ခ်မွတ္သူမ်ား 
(သို႔မဟုတ္) အရပ္ဘက္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားကို အခ်က္အလက္အၾကမ္း
ထည္ခ်ည္းသက္သက္ကိုသာ မွ်ေဝ ေပးမည္ဆိုပါက ၎တို႔ထံတြင္ 
နည္းပညာဆိုင္ရာကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈအတြက္ အခ်ိန္ 
ေပးႏိုင္မႈမ်ား ရိွခ်င္မွ ရိွမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စီမံခ်က္အဖြဲ႕ 
အေနျဖင့္ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈပံုစံမ်ား၊ အလားအလာမ်ားႏွင့္ 
၎တို႔၏ ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို အမ်ား 
ျပည္သူ နားလည္ေစႏိုင္မည့္ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ 
အမ်ဳိးအစားမ်ားစြာကို ထုတ္ေဝေပးသင့္ပါသည္။

ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ အမ်ဳိးအစားမ်ား - ေလ့လာဆန္း 
စစ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာအမ်ဳိးအစားမ်ားတြင္ တစ္လတစ္ႀကိမ္မွ ေလးလ 
တစ္ႀကိမ္ထုတ္ ေနာက္ဆံုးရ အခ်က္အလက္မ်ား၊ မူဝါဒဆိုင္ရာ 

အစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္ သုေတသန စာတမ္းမ်ားပါဝင္သည္။ ဇယား ၇.၁ 
တြင္ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာအမ်ဳိးအစားမ်ား၏ 
ထူးျခားေသာ သြင္ျပင္ လကၡဏာမ်ားကို ေအာက္ပါတိုင္း 
အက်ဥ္းခ်ဳံးေဖာ္ျပထားပါသည္-
• တစ္လတစ္ႀကိမ္မွ ေလးလတစ္ႀကိမ္ထုတ္ ေနာက္ဆံုးရ 

အခ်က္အလက္မ်ား- ဤေနာက္ဆံုးရ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ 
လတ္တေလာျဖစ္ပြားသည့္ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈမ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္သည့္ တိက်ေသာ ၿခံဳငံုသံုးသပ္ခ်က္မ်ား၊ အသင့္ 
အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ ကိန္းဂဏန္းမ်ားႏွင့္ စာရင္းအင္းမ်ား 
ပါဝင္သည္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ ဂရပ္မ်ား၊ ေျမပံုမ်ား ပါဝင္ေလ့ရိွၿပီး 
ယခင္လႏွင့္ ယခုလ ကြာျခားခ်က္၊ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် ေျပာင္းလဲ 
ေနပံု၊ ေနရာေဒသအလိုက္ ပဋိပကၡ ျဖစ္စဥ္မ်ား ျပန္႔ႏွံ႔ျဖစ္ပြားပံု၊ 
အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈအမ်ဳိးအစား၊ ျဖစ္ရသည့္ အေၾကာင္းအရင္း 
ႏွင့္ ျဖစ္စဥ္တြင္ ပါဝင္သူမ်ား စသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားလည္း 
ထည့္သြင္းေဖာ္ျပသည္။ ႀကီးမားသည့္ ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္မ်ား 
အတြက္ အဓိက အႀကံျပဳခ်က္အက်ဥ္းခ်ဳပ္ႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ 
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အလားအလာမ်ားကိုလည္း ေရးသားေဖာ္ျပတတ္သည္။၄ဝ  
အဆုိပါ အစီရင္ခံမ်ားသည္ အထူးသျဖင့္ ပဋိပကၡႏွင့္အၾကမ္းဖက္ 
ျဖစ္စဥ္မ်ား၏ အလားအလာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေစာင့္ၾကည့္ေရး 
သား ၾကသည့္ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္း 
မ်ားႏွင့္ သတင္းေထာက္မ်ားအတြက္ အသံုးဝင္သည္။

• မူဝါဒဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာမ်ား - ဤအစီရင္ခံစာမ်ားသည္ 
အေသးစိတ္ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ားဘက္ ပိုေရာက္ၿပီး တစ္ႏွစ္ 
တစ္ႀကိမ္ (သို႔မဟုတ္) တစ္ႏွစ္ႏွစ္ႀကိမ္ခန္႔သာ ထုတ္ေဝေလ့ 
ရိွသည္။ က႑အလိုက္ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ (ဥပမာ- ေျမယာ 
ပဋိပကၡ၊ လူမ်ဳိးေရးႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္စဥ္မ်ား၊ ၿမိဳ႕ျပ ရာဇဝတ္မႈ 
မ်ားစသည္)ကို အမ်ားျဖင့္ အာ႐ံုစုိက္သည္။ အေရအတြက္ 
ဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈျဖစ္စဥ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို 
လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္းကဲ့သို႔ေသာ အရည္အေသြးဆုိင္ရာ 
သုေတသနနည္းလမ္းမ်ားမွရရိွသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ 
ပူးတြဲအသံုးျပဳသည္။ ဤအစီရင္ခံ စာမ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ 
မူဝါဒဆိုင္ရာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားေပးရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ျပဳစုျခင္း 
ျဖစ္သည္။ မူဝါဒ ခ်မွတ္သူမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ေအဂ်င္စီမ်ား 
အေနျဖင့္ ၎တို႔၏ မူဝါဒႏွင့္ အစီအစဥ္ဒီဇိုင္းမ်ားေရးဆြဲရာတြင္ 
အသံုးျပဳ ေလ့ရိွသည္။ သုေတသီမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္္လူမႈအဖြဲ႕ 

အစည္းမ်ားကလည္း ၎တို႔၏ စည္း႐ံုးလႈံ႕ေဆာ္ တိုက္တြန္းေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အဆိုပါေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားႏွင့္ 
အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္း အသံုးျပဳႏိုင္သည္။

• သုေတသနစာတမ္းမ်ား - ျပင္ပ ပညာရွင္မ်ားက ျဖစ္ေစ၊ စီမံခ်က္ 
အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကျဖစ္ေစ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ေလ့လာမႈမ်ားႏွင့္ 
ေဆာင္းပါးမ်ား ျပဳစု ထုတ္ေဝႏုိုင္သည္။ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ 
အသိပညာမ်ား ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရန္၊ မိမိတို႔ စနစ္ကို ပညာရွင္ 
အသိုင္းအဝိုင္းအၾကား လူသိမ်ားေစရန္ႏွင့္ မူဝါဒ အေျပာင္းအလဲ 
အတြက္ လႊမ္းမိုးႏိုင္ရန္ စသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ထုတ္ေဝ 
ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ေတာင္းဆိုမႈအရ ထုတ္ေဝသည့္ အစီရင္ခံစာမ်ား - စီမံခ်က္ 
အဖြဲ႕အေနျဖင့္ ၎တို႔၏ စာဖတ္ပရိသတ္မ်ား၏ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို 
လွ်င္ျမန္စြာ တုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 
အစိုးရ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ 
ေတာင္းဆိုလာသည့္ အစီရင္ခံစာမ်ား၊ အခ်က္အလက္မ်ားကို 
ထုတ္ျပန္ေပးႏိုင္ရန္ ဌာနတြင္း ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားတည္ေဆာက္ထား 
ရမည္ျဖစ္သည္။ (အခန္း ၈။ မူဝါဒဆိုင္ရာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ 
အေကာင္းဆံုးရရိွေစျခင္းတြင္ ၾကည့္ပါ။)

ဇယား ၇.၁။ ေနာက္ဆံုးရ အခ်က္အလက္မ်ား၊ မူဝါဒဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္ သုေတသန စာတမ္းမ်ား၏ ထူးျခားေသာ 
သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ား

အစီရင္ခံစာ 
အမ်ဳိးအစား

ေနာက္ဆံုးရ အခ်က္အလက္မ်ား မူဝါဒဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာမ်ား သုေတသန စာတမ္းမ်ား

အႀကိမ္ေရ တစ္လတစ္ႀကိမ္မွ ေလးလတစ္ႀကိမ္ထိ တစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ တစ္ႏွစ္ႏွစ္ႀကိမ္
အေျခအေနအေပၚ မူတည္၍ 
ကြဲလြဲႏိုင္သည္။

စာမ်က္ႏွာ 
အေရအတြက္

လိုရင္းတိုရွင္း (၁ဝ မ်က္ႏွာထက္မပိုသင့္)
အေျခအေနအေပၚ မူတည္၍ 
ကြဲလြဲႏိုင္သည္။

အေျခအေနအေပၚ မူတည္၍ 
ကြဲလြဲႏိုင္သည္။

အေၾကာင္းအရာ

အဓိကအားျဖင့္ သ႐ုပ္ေဖာ္ ရွင္းျပသည့္ - 
ပံုမ်ား၊ စာရင္းအင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ 
ဂရပ္မ်ား၊ အဓိက ေတြ႕ရိွခ်က္ႏွင့္ အႀကံ 
ျပဳခ်က္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္

ေလ့လာဆန္းစစ္မႈဆိုင္ရာ- က႑ 
တစ္ခုကို အာ႐ံုစိုက္၍ နက္နက္နဲနဲ 
ေလ့လာ ဆန္းစစ္သည့္ဘက္ကို 
ပိုေရာက္သည္။ မူဝါဒဆိုင္ရာ အႀကံ 
ျပဳခ်က္မ်ားေပးသည္။

ေလ့လာဆန္းစစ္မႈဆိုင္ရာ- 
ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ကို ဌာနတြင္း 
ဝန္ထမ္းတစ္ဦးဦး (သို႔မဟုတ္) 
ျပင္ပ ပညာရွင္မ်ားက ျပဳလုပ္သည္။ 

ရည္ရြယ္ခ်က္

လတ္တေလာ ျဖစ္ပြားသည့္ အၾကမ္းဖက္ 
ျဖစ္ပြားမႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားအေပၚ လွ်ပ္တစ္ျပက္ 
ၿခံဳငံုသံုးသပ္ ခ်က္ေပးျခင္းျဖင့္ အသံုးျပဳသူ 
ပရိသတ္ တည္ေဆာက္ရန္၊ ေနာက္ဆံုးရ 
အခ်က္အလက္ ကိန္းဂဏန္း မ်ား 
ပံုမွန္ေပးပို႔ရန္။

မူဝါဒႏွင့္ အစီအစဥ္ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲရာတြင္ 
အသံုးျပဳႏိုင္ရန္

ပဋိပကၡ/အၾကမ္းဖက္မႈ မ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္သည့္ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ 
အသိပညာမ်ား ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရန္၊ 
မူဝါဒ အေျပာင္းအလဲအတြက္ 
အသံုးျပဳႏိုင္ရန္။

အဓိက 
အသံုးျပဳသူမ်ား

အစိုးရႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ 
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ား၊ 
သတင္းေထာက္မ်ား

မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ား၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ သုေတသီမ်ားႏွင့္ 
အရပ္ဘက္အဖဲြ႕အစည္းမ်ား

အေျခအေနအေပၚ မူတည္၍ 
ကြဲလြဲႏိုင္သည္။

အာ႐ံုစိုက္သည့္ 
နယ္ပယ္

အခ်ိန္မီတင္ျပႏိုင္ျခင္း - အခ်က္အလက္ 
ေကာက္ယူျခင္းႏွင့္ ထုတ္ေဝျခင္းအၾကား 
အခ်ိန္ကြာဟခ်က္ နည္းပါးေစရန္။ 
စိတ္ခ်ယံုၾကည္ရမႈရိွျခင္း။ ပံုမွန္ 
ထုတ္ေဝျခင္း

ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ အရည္အေသြးႏွင့္ 
အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ အရည္အေသြး
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အမ်ားျပည္သူအားလံုးသုိ႔ ျဖန္႔ေဝျခင္း
• ဝဘ္ဆိုဒ္ - အမ်ားျပည္သူအားလံုး လက္လွမ္းမီႏိုင္သည့္ 

ဝဘ္ဆိုဒ္မွတစ္ဆင့္ အခ်က္အလက္ႏွင့္ ေလ့လာ ဆန္းစစ္ခ်က္ 
မ်ား ျဖန္႔ေဝျခင္းအားျဖင့္ လူထုထံ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေရာက္ရိွ 
သြားႏိုင္ပါသည္။၄၁ ေဘာင္ကြက္ ၇.၃။ တြင္ ဝဘ္ဆိုဒ္အသံုး 
ျပဳျခင္းေၾကာင့္ ရရိွႏိုင္သည့္ သိသာထင္ရွားေအာင္ တင္ျပ 
ႏိုင္သည့္ သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားႏွင့္ အက်ဳိး ေက်းဇူးမ်ားကို 
ေဖာ္ျပထားသည္။

• လူမႈကြန္ယက္မီဒီယာ - ေဖ့စ္ဘြတ္္၊ တြစ္တာ စသည့္ လူမႈ 
ကြန္ယက္ ပလက္ေဖာင္းမ်ားသည္လည္း အခ်က္အလက္ႏွင့္ 
အစီရင္ခံစာမ်ား လူထုထံ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္ ေရာက္ရိွေစျခင္း၊ 
၎တို႔ထံမွ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ရရိွေစျခင္းမ်ားအတြက္ ထိေရာက္ 
သည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။

ပစ္မွတ္ထားရည္ရြယ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံသုိ႔ ျဖန္႔ေဝျခင္း
• အစီရင္ခံစာ မိတ္ဆက္ပြဲ - အစီရင္ခံစာ မိတ္ဆက္  ေဟာေျပာပြဲ

မ်ားစီစဥ္ျခင္းအားျဖင့္ အစိုးရမိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ 
ႏိုင္ငံတကာ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ 
အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ မီဒီယာမွ 
စိတ္ဝင္စား သူမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ ထိေတြ႕မႈရရိွေအာင္ 
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။

• အီးေမးလ္/စာတိုက္မွေပးပို႔ျခင္း - အီလက္ထရြန္းနစ္နည္းျဖင့္ေ
သာ္လည္းေကာင္း၊ စာအုပ္စာတမ္းအေနျဖင့္ေသာ္ 
လည္းေကာင္း၊ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာမ်ားကို 
အဓိက မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ သတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္ 
အျခား အသံုးျပဳသူမ်ားထံသို႔ ျဖန္႔ေဝေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။

• သီးသန္႔ အစီရင္ခံတင္ျပျခင္း - အစိုးရႏွင့္ 
တပ္ပိုင္းဆိုင္ရာကဲ့သို႔ေသာ အဆင့္ျမင့္ အရာရိွႀကီးမ်ားကို 
သီးသန္႔ အစီရင္ခံ တင္ျပႏိုင္ပါသည္။ ထိုသို႔တင္ျပရာတြင္ 
အခ်က္အလက္ႏွင့္ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ ေတြ႕ရိွမႈမ်ားကို 
၎တို႔၏ လိုအပ္ခ်က္ ႏွင့္ ဦးစားေပး ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ 
ကိုက္ညီေအာင္ ျပဳလုပ္၍ တင္ျပသင့္ပါသည္။

အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈျဖစ္စဥ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ျဖန္႔ေဝရာတြင္ ေအာက္ပါ နည္းလမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳႏိုင္သည္-

ေဘာင္ကြက္ ၇.၂။ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈျဖစ္စဥ္ အခ်က္အလက္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္ရာတြင္ ဌာနတြင္းဝန္ထမ္းကို 
အသံုးျပဳသင့္သလား? ျပင္ပ ပညာရွင္ေခၚယူသင့္သလား?

VIMS စနစ္သည္ အမ်ားအားျဖင့္ ပံုမွန္ျဖစ္ေစ၊ ေတာင္းဆိုခ်က္အေပၚမူတည္၍ ျဖစ္ေစ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္အစီရင္ခံစာ အမ်ဳိးအစား 
အေတာ္မ်ားမ်ား ထုတ္ေဝၾကသည္။ အထက္ေဖာ္ျပပါ အစီရင္ခံစာမ်ားထုတ္ေဝျခင္းသည္ ဌာနတြင္း သုေတသန စြမ္းရည္ 
အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာရိွသည့္ စီမံခ်က္အဖြဲ႕ငယ္တစ္ခုအတြက္ ႀကီးမားေသာ လုပ္ငန္းတာဝန္ႀကီးျဖစ္ႏုိင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ 
အခ်ဳိ႕ေသာ စီမံခ်က္မ်ားသည္ ၎တို႔ထက္ ပို၍ လုပ္ကိုင္ႏိုင္စြမ္းရိွသည့္ သုေတသနအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ကန္ထ႐ိုက္ေပးကာ 
ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ ျပဳလုပ္ေစသည္။ ထို္င္းႏိုင္ငံမွ DSW စီမံခ်က္သည္ ဆုန္ခလာ မင္းသား တကၠသုိလ္၊ ပတၱနီနယ္ေျမရိွ 
ပဋိပကၡေလ့လာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ကြဲျပားျခားနားျခင္းဆိုင္ရာဌာနႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္သည္။ 
အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံမွ NVMS စနစ္တြင္မူ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားကို အစိုးရအဖဲြ႕အစည္းမ်ားက ျပဳလုပ္ၿပီး ကမာၻ႕ဘဏ္က 
နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ အေထာက္အကူေပးသည္။ အျခား NVMS အစီရင္ခံစာမ်ားျဖစ္သည့္ ေလးလပတ္ အစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္ 
က႑အလိုက္ ေလ့လာခ်က္မ်ားကိုမူ အတိုင္ပင္ခံ ပညာရွင္အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ျဖစ္သည့္ ဟာဘီဘီစင္တာက ျပဳလုပ္သည္။
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ေဘာင္ကြက္ ၇.၃။ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈျဖစ္စဥ္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား လႊင့္တင္မည့္ 
ဝဘ္ဆိုဒ္တစ္ခု၏ သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ား

ဝဘ္ဆိုဒ္တစ္ခုသည္ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈျဖစ္စဥ္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ျဖန္႔ေဝေရးမဟာဗ်ဴဟာ 
အတြက္ အေရးပါေသာ ၾကားခံကိရိယာတစ္ခုပင္ျဖစ္ပါသည္။  ထိုဝဘ္ဆိုဒ္သည္ အခ်က္အလက္မ်ား၊ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ 
အစီရင္ခံစာမ်ား၊ စီမံခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာမ်ား ရယူအသံုးျပဳေရးအတြက္ တစ္ခုတည္းေသာ လမ္းေၾကာင္း 
ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ စီမံခ်က္အဖြဲ႕အေနျဖင့္ တည္ၿငိမ္ၿပီး လူတိုင္းလြယ္ကူစြာအသံုးျပဳႏိုင္သည့္ ဝဘ္ဆိုဒ္တစ္ခု ျဖစ္ေစရန္ 
လိုအပ္သည့္ နည္းပညာကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား၊ ဝဘ္အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားကို အျပည့္အဝ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ 
ဝဘ္ဆိုဒ္ႏွင့္ လႊင့္တင္ထားသည့္ စာရြက္စာတမ္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ အမ်ားျပည္သူ အမ်ားစု အသံုးျပဳသည့္ အဓိက 
ဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ ရရိွႏိုင္ေအာင္လည္း လုပ္ေဆာင္ေပးသင့္သည္။ 
အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈျဖစ္စဥ္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား လႊင့္တင္မည့္ ဝဘ္ဆိုဒ္တစ္ခုတြင္ ေအာက္ပါ 
အဓိက သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားပါဝင္သည္-
• အဆင္သင့္အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ ဂရပ္ႏွင့္ ေျမပံုမ်ား - အစီရင္ခံစာေရးသားသည့္ ကာလအဆံုးအထိ လႊမ္းၿခံဳသည့္ ေနာက္ဆံုးရ 

အခ်က္အလက္မ်ား လႊင့္တင္ထားျခင္းေၾကာင့္ အသံုးျပဳသူမ်ားအေနျဖင့္ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈျဖစ္စဥ္၏ အေရအတြက္၊ ေနရာ၊ 
ထိခိုက္ခံရသူမ်ား စသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို လွ်ပ္တစ္ျပက္ သိရိွႏိုင္မည္ျဖစ္သည္-

• ဂရပ္မ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၏ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် ေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚေနမႈကို ေဖာ္ျပသည္။ (ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ေသဆံုးသူဦးေရ)
• ေျမပံုမ်ားက အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈ ျဖစ္စဥ္မ်ား ေနရာေဒသအလိုက္ မည္သို႔ ျပန္႔ႏွံျဖစ္ပြားသည္ကိုေဖာ္ျပသည္။
• ဂရပ္မ်ားသည္ ျဖစ္ပြားရသည့္ အေၾကာင္းရင္း၊ အမ်ဳိးအစားႏွင့္ ပါဝင္သူမ်ားစသည့္ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈ၏ 

သေဘာသဘာဝကိုလည္းေဖာ္ျပႏိုင္သည္။
• အသံုးျပဳသူႏွင့္ အျပန္အလွန္တုန္႔ျပန္ႏိုင္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ - အသံုးျပဳသူမ်ားက ၎တို႔ လိုအပ္ခ်က္၊ စိတ္ဝင္စားမႈမ်ားႏွင့္ 

ကိုက္ညီသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ေျမပံုမ်ားကို ဖန္တီးလိုၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔ ဝဘ္ဆိုဒ္သည္ အသံုးျပဳသူမ်ား လိုခ်င္ 
သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ခြင့္ေပးျခင္း၊ ျပန္လည္ျပသေပးျခင္းတို႔ ထည့္သြင္းေပးရန္ လိုအပ္သည္။

• အခ်က္အလက္မ်ား ဆြဲခ်အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္း - အခ်ဳိ႕ အသံုးျပဳသူမ်ားသည့္ ၎တို႔ စီမံခ်က္ကာလႏွင့္ ကိုက္ညီမည့္ အခ်ိန္ 
အပိုင္းအျခားအလိုက္ အခ်က္အလက္အၾကမ္းထည္မ်ားကို ေဒါင္းလုပ္ဆဲြခ်အသံုးျပဳလိုၾကသည္။ (အပိုဒ္ခြဲ ၇.၁ တြင္ ၾကည့္ပါ။)

• ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာမ်ား - ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာမ်ားအားလံုးကို အသံုးျပဳသူ မ်ားအတြက္ 
လက္လွမ္းမီေစရန္၊ ေဒါင္းလုပ္ဆဲြခ်အသံုးျပဳႏိုင္ေစရန္ ဖြင့္ေပးထားသင့္ပါသည္။

• နည္းစနစ္ပိုင္းဆိုင္ရာ လက္စြဲစာတမ္းမ်ား - နည္းစနစ္ပိုင္းဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ ကုဒ္နံပါတ္ သတ္မွတ္ခ်က္ 
လက္စြဲစာအုပ္မ်ားကိုလည္း အြန္လိုင္းမွ ရယူအသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ဖြင့္ေပးထားသင့္ပါသည္။

• အျခား သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ား - မိမိိတို႔စီမံခ်က္ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ သင္တန္းမ်ား၊ သတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား၊ 
စီမံခ်က္ရလဒ္မ်ားႏွင္ မူဝါဒဆိုင္ရာ အေျပာင္းအလဲအေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားစသည္ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း 
ေဖာ္ျပေပးသင့္ပါသည္။

ဝဘ္ဆိုဒ္ အသံုးျပဳမႈႏွင့္ အသံုးျပဳသူမ်ားကိုု ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း - အသံုးျပဳသူအေရအတြက္ႏွင့္ အသံုးျပဳသူ အမ်ဳိးအစား 
ႏွစ္ခုစလံုးအပါအဝင္ အခ်က္အလက္အသံုးျပဳမႈ၊ ၎တို႔၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသင့္ပါသည္။ ထိုသို႔ လုပ္ေဆာင္ရန္မွာ 
ေအာက္ပါအတိုင္း ႐ိုး႐ိုးရွင္းရွင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္-
• ဝဘ္ဆိုဒ္သို႔ လာေရာက္ၾကည့္ရႈသူအေရအတြက္ - ဖတ္ရႈသည့္ စာမ်က္ႏွာအေရအတြက္၊ မတူညီသည့္ အသံုးျပဳသူ အေရအတြက္၊ 

ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ျပန္လည္လာေရာက္သည့္အေရအတြက္၊ ဆြဲခ်အသံုးျပဳသည့္ အခ်က္အလက္ အေရအတြက္၊ အသံုးျပဳသူ၏ 
ေနရပ္ေဒသ၊ အျခားေသာ အသံုးဝင္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္သည္။

• စာရင္းသြင္း မွတ္ပံုတင္ေစျခင္း - အသံုးျပဳသူမ်ားကို စာရင္းသြင္း မွတ္ပံုတင္ေစျခင္းျဖင့္ ၎တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ၎တို႔၏ 
အမည္၊ အဖဲြ႕အစည္း၊ ဆက္သြယ္ရမည့္ လိပ္စာ စသည့္ အသံုးဝင္သည့္အခ်က္အလက္မ်ားကို လြယ္ကူစြာ ေကာက္ယူႏိုင္သည္။

• အခ်က္အလက္စနစ္သို႔ ရည္ညႊန္းခ်က္ေပးျခင္း - မိမိိတို႔၏ သတင္းအခ်က္အလက္စနစ္ကို အသံုးျပဳ၍ ေလ့လာခ်က္ စာတမ္းမ်ား 
တြင္ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကို ေျခရာခံႏုိင္ရန္ စာတမ္းျပဳစုသူမ်ားကို သီးသန္႔သတ္မွတ္ေပးထားသည့္ စကားလံုးကို အသံုးျပဳေပးရန္ 
ေျပာဆိုႏိုင္သည္။ ဥပမာ - ဥပစာလပဋိပကၡအခ်က္အလက္စနစ္ အစီအစဥ္ကို အသံုးျပဳ သူမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ အခ်က္အလက္ 
စနစ္ကို ေအာက္ပါအတိုင္း ရည္ညႊန္းေပးရန္ လိုအပ္သည္- Uppasala Conflict Data Program (အခ်က္အလက္ရယူသည့္ 
ေန႔စြဲ) UCDP Conflict Encyclopedia: www.ucdp.uu.se/database, Uppasala University ဟူ၍ျဖစ္သည္။

• အသံုးျပဳသူ စစ္တမ္း - Survey Monkey ကဲ့သို႔ေသာ အခမဲ့ အြန္လိုင္း စစ္တမ္းေကာက္ယူႏိုင္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈကို အသံုးျပဳ၍ 
အသံုးျပဳသူမ်ားထံမွ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားရယူႏုိင္သည္။
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ေဘာင္ကြက္ ၇.၄။ ပထဝီဝင္ သတင္းအခ်က္အလက္ စနစ္ (GIS) ႏွင့္ ေဒသအလိုက္ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈ ျဖစ္ပြားမႈကို 
ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း

ပထဝီအခ်က္အလက္မ်ား ကုဒ္ေရးသြင္းျခင္းဆိုသည္မွာ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈျဖစ္စဥ္ေနာက္တြင္ ပထဝီဝင္ အခ်က္အလက္ 
(လတၱီက်ဴ႕ဒ္ႏွင့္ ေလာင္ဂ်ီက်ဴ႕ဒ္ ကိုၾသဒိနိတ္အမွတ္မ်ား) တြဲဖက္ထည့္သြင္းေပးထားျခင္းကိုဆိုလိုသည္။  အၾကမ္းဖက္ ျဖစ္ပြားမႈ 
ျဖစ္စဥ္ မ်ားကို ပထဝီအခ်က္ အလက္မ်ား ကုဒ္ေရးသြင္းျခင္းျဖင့္ ၎ျဖစ္စဥ္မ်ားကို ေျမပံုေပၚ ေဖာ္ျပရာတြင္ ပိုမိုတိက်စြာ ေဖာ္ျပ 
ႏိုင္ျခင္း၊ ေနရာေဒသကြဲျပားမႈကိုလိုက္၍ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈပံုစံမ်ား မည္သုိ႔ ေျပာင္းလဲေနသည္ သိရိွႏိုင္သည္။ (ဥပမာ - အစိုးရ 
တပ္မ်ားႏွင့္ လက္နက္ကိုင္သူပုန္မ်ားအၾကား ထိေတြ႕မႈ၊ လူမ်ဳိးေရးဆိုင္ရာ ဆူပူအံုၾကြမႈမ်ား ျပင္းထန္မႈကို ေနရာေဒသလိုက္ 
ကြဲျပားပံုႏွင့္ ေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚလာပံု)

ျဖစ္စဥ္တစ္ခုခ်င္းစီကို ပထဝီအခ်က္အလက္ ကုဒ္မ်ားေရးသြင္းျခင္းေၾကာင္း ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ ရရိွႏိုင္သည့္ အဓိက 
အက်ဳိးေက်းဇူးႏွစ္ခုမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္-
• နိုင္ငံအတြင္း  အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈျဖစ္ပြားမႈမ်ား ေနရာေဒသအလိုက္ ကြဲျပားမႈရိွပံုကို ႐ုပ္ျမင္ပံုေဖာ္ရာတြင္ ပိုမိုတိက်ေစျခင္း- 

အခ်က္ အလက္မ်ားကို မည္မွ်အေသးစိတ္ခြဲထုတ္ႏိုင္သည့္အေပၚ မူတည္၍ ေနရာေဒသကိုလိုက္၍ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈျဖစ္စဥ္ 
ပံုစံမ်ား သိသိသာသာ ကြဲျပားသြားမည္ျဖစ္သည္။ (ပံု ၁.၃ တြင္ၾကည့္ပါ။) စုစုေပါင္း အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈျဖစ္စဥ္ကိန္းဂဏန္းမ်ား
အရ ခ႐ိုင္ႏွစ္ခုသည္ ေနာက္ခံအခင္း အက်င္းအရ တူညီသည္ကို ေတြ႕ရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း အကယ္၍ ကိန္းဂဏန္းမ်ားကို 
ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္၊ ေက်းရြာ အဆင့္ထိ အေသးစိတ္ ခြဲထုတ္ လိုက္လွ်င္မူ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈမ်ား 
မၾကာခဏျဖစ္ပြားတတ္သည့္ေနရာမ်ား ေပၚထြက္လာမည္ ျဖစ္သည္။ ပထဝီ အခ်က္အလက္မ်ား ကုဒ္ေရးသြင္းထားသည့္ အၾကမ္း
ဖက္ျဖစ္ပြားမႈျဖစ္စဥ္မ်ားသည္ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သည့္ အခါ သတိျပဳရမည့္ ပဋိပကၡေဒသမ်ားကို ပို၍ 
တိက်စြာေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ျခင္း၊ ၎ေဒသ၏ အေျခအေနႏွင့္ကိုက္ညီေသာ မူဝါဒဆိုင္ရာ တုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေရး အစီအမံမ်ား 
ခ်မွတ္ႏိုင္ျခင္းစသည့္ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား ရရိွႏိုင္သည္။ 

• လူမႈစီးပြားေရး အေျခအေနမ်ား၊ အျခားအေၾကာင္းတရားမ်ားႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈမ်ားအၾကား မည္သို႔ ဆက္ႏႊယ္ေနသည္ကို 
ပိုမိုနားလည္လာႏိုင္ျခင္း - လူမႈစီးပြားေရးဆိုင္ရာ အေျခအေနမ်ား(ဥပမာ- ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏွင့္ မညီမွ်မႈ အညႊန္းကိန္းမ်ား)၊ အေျခခံ 
အေဆာက္ အအံုႏွင့္ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား (ဥပမာ- လမ္း၊ ေက်ာင္း၊ ေစ်းတို႔၏ တည္ေနရာမ်ား) သို႔မဟုတ္ ပထဝီဝင္ သြင္ျပင္ 
လကၡဏာမ်ား (ဥပမာ- ျမစ္၊ သစ္ေတာဧရိယာ၊ စိုက္ပ်ဳိးေျမ၊ ဓါတ္သတၱဳ ရင္းျမစ္မ်ား)စသည့္ ေနရာေဒသအလိုက္ မတူကြဲျပားသည့္ 
အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈျဖစ္စဥ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို အေပၚေအာက္ အလႊာထပ္ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ 
ေနရာေဒသဆိုင္ရာ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ ျပဳလုပ္၍ ၎အညႊန္းကိန္းမ်ားအၾကား ဆက္စပ္မႈကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္သည္။ အဆိုပါ 
ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ဳိးသည္ ဖြံၿဖိဳးေရးစီမံခ်က္မ်ားႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈျဖစ္ပြားမႈ ႏွစ္ခုအၾကား အျပန္အလွန္ ဆက္ႏႊယ္မႈကို 
ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္သည္။ ပံု (၇.၁) တြင္ ထိုင္းေတာင္ပိုင္းရိွ အၾကမ္းဖက္ ျဖစ္ပြားမႈျဖစ္ပြားမႈႏွင့္ ပထဝီဝင္ သြင္ျပင္ လကၡဏာမ်ားအၾကား 
ဆက္စပ္မႈကို ေဖာ္ျပထားသည္။
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၂။ ပထဝီဝင္ သြင္ျပင္လကၡဏာ - သစ္ေတာမ်ားတည္ရိွမႈ 

၁။ ပထဝီဝင္ သြင္ျပင္လကၡဏာ - ေျမျပင္အျမင့္ 

မတူညီေသာ ေျမျပင္အျမင့္အသီးသီးတြင္ ျဖစ္ပြားသည့္ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈ 
ျဖစ္စဥ္အေရအတြက္

 ၂၅ မီတာ ၇၅ မီတာ ၁၅ဝ မီတာ ၂၅ဝ မီတာ ၃၅ဝ မီတာ ၄၅ဝ မီတာ ၅၅ဝ မီတာ ၆၅ဝ မီတာ မသိ

၆ဝဝဝ

၅ဝဝဝ

၅ဝဝ

၄ဝဝ

၃ဝဝ

၂ဝဝ

၁ဝဝ

ဝ

ပံု ၇.၁။ ထိုင္းေတာင္ပိုင္းပဋိပကၡေစာင့္ၾကည့္ေလလ့ာေရးစနစ္၏ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈမ်ားႏွင့္ 
ပထဝီေဒသဆိုင္ရာသြင္ျပင္မ်ား

သစ္ေတာနယ္ေျမအတြင္း ၁၅၉၁ ၁၃.၁%
သစ္ေတာနယ္ေျမျပင္ပ ၁ဝ၅၅၃ ၈၆.၉%

စုစုေပါင္း ၁၂၁၄၄ ၁ဝဝ.ဝ%

သစ္ေတာမ်ားအတြင္း အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈ 
ျဖစ္စဥ္မ်ား ျဖစ္ပြားမႈ 

ထိုင္းေတာင္ပိုင္း ေစာင့္ၾကည့္ေရးစနစ္ပါ 
အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈမ်ား- ပထဝီဝင္ဆုိင္ရာသြင္ျပင္မ်ား၊  
အေျခခံအေဆာက္အအံုဆိုင္ရာ သြင္ျပင္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္မႈ 
ထိုင္းေတာင္ပိုင္းတြင္း ျဖစ္ပြားသည့္ အၾကမ္းဖက္ 
ျဖစ္ပြားမႈျဖစ္စဥ္မ်ားကုိ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရာတြင္ 
ေဒသအလိုက္ ျဖစ္ပြားသည့္ ပံုစံမ်ားအၾကား ဆက္စပ္မႈကို 
သတိျပဳေလ့လာႏိုင္သည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေျမပံုမ်ားတြင္ 
အၾကမ္းဖက္ ျဖစ္ပြားမႈျဖစ္စဥ္ ေအာက္ပါ အခ်က္အလက္မ်ား 
ဆက္စပ္မႈကို ေတြ႕ျမင္ႏိုင္သည္။   

၁။ ေျမျပင္အျမင့္
၂။ သစ္ေတာမ်ား တည္ရွိမႈ
၃။ စာသင္ေက်ာင္းႏွင့္ နီးကပ္မႈ
၄။ လမ္းမ်ားႏွင့္နီးကပ္မႈ

ရင္းျမစ္။ Magnus Andersson, Malmö University, 2013
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ပဋိပကၡ၏ အခင္းအက်င္းကို နားလည္လာျခင္း၊ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈျဖစ္စဥ္ျဖစ္ပြားမႈမ်ား အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်မည္သို႔ ေျပာင္းလဲ ျဖစ္ေပၚေန 
သည္ကိုလည္း အေထာက္အထားအခိုင္အမာျဖင့္ သိရိွလာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ မူဝါဒဆိုင္ရာ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ေပၚလာေစေရးကို လႊမ္းမိုးႏိုင္ 
မည္ျဖစ္သည္။ မူဝါဒႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားကိုလည္း လိုအပ္သလို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ လုပ္ေဆာင္လာေစ 
ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံအတြင္းရိွ မည္သည့္ ေဒသမ်ား၊ မည္သည့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းဝင္ အုပ္စုမ်ားက အကူအညီအလိုအပ္ဆံုး ျဖစ္မည္ကိုလည္း 
ကိန္းဂဏန္း အခ်က္အလက္မ်ားက ေကာင္းစြာ ညႊန္ျပႏိုင္သည္။ ထို႔အျပင္ အစိုးရႏွင့္ အလွဴရွင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အကူအညီမ်ား မည္မွ် 
ထိေရာက္မႈရိွသည္ကိုလည္း ျပန္လည္ဆန္းစစ္ႏိုင္ပါသည္။ ယခုစာအုပ္ႏွင့္ ဆက္စပ္၍ ေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္ထုတ္ေဝသည့္ Baron, Engvall 
ႏွင့္ Moral (၂၁ဝ၆) တို႔၏ စာတမ္းတြင္ အၾကမ္းဖက္ ျဖစ္ပြားမႈ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔ကို မူဝါဒႏွင့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား 
ခ်မွတ္ရာတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္မႈ အလားအလာကို  ေလ့လာသံုးသပ္ထားပါသည္။
ယခု အခန္းတြင္ VIMS စနစ္မွ ထြက္ေပၚလာသည့္ အခ်က္အလက္ႏွင့္ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားကို အစိုးရႏွင့္ အရပ္ဘက္ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက မည္ကဲ့သို႔ ရယူအသံုးျပဳႏိုင္မည္ကို ေဆြးေႏြးထားပါသည္။ ၎တို႔ ေကာင္းစြာရယူ အသံုးျပဳႏိုင္ေအာင္ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ 
အစီအမံမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံေရးဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား ေရြးခ်ယ္သြားရန္ကိုလည္း ေဆြးေႏြး ထားပါသည္။ မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ား၊ 
အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ VIMS အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ၎တို႔၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ အသံုျပဳႏိုင္ေၾကာင္း 
တေျဖးေျဖး သိရိွနားလည္လာျခင္းသည္ အခြင့္အလမ္း တစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအခြင့္အလမ္းကို အမိအရ ဖမ္းဆုပ္အသံုးခ်ရန္ 
အေရးႀကီးပံုကိုလည္း မီးေမာင္းထိုး ေဖာ္ျပထားပါသည္။

အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈျဖစ္စဥ္မ်ား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသည့္ စီမံခ်က္ 
တစ္ခုအေနျဖင့္ မူဝါဒဆိုင္ရာ အေျပာင္းအလဲအေပၚ လႊမ္းမိုးႏိုင္မည့္ 
နည္းလမ္း ႏွစ္ခုရိွပါသည္-
• အခ်က္အလက္ႏွင့္ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားကို အစိုးရ 

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံသို႔ ေပးပို႔တင္ျပျခင္းအားျဖင့္ ပဋိပကၡႏွင့္ 
အၾကမ္းဖက္ ျဖစ္ပြားမႈျဖစ္စဥ္မ်ား ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမည့္ 
အစီအမံမ်ား၊ မူဝါဒမ်ားခ်မွတ္ရာတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္မည္။ 
(ေရာင္းလိုအား အျမင္ျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္သည့္ နည္းလမ္း)

• အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားထံသို႔ လိုအပ္သည့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေပးပို႔တင္ျပျခင္းအားျဖင့္ ေကာင္းမြန္ 
ေသာ မူဝါဒဆိုင္ရာ အေျပာင္းအလဲအတြက္ တင္ျပေတာင္းဆို 
ရာတြင္ ပိုမို ထိေရာက္ေစမည္။ (ဝယ္လိုအား အျမင္ျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ 
သည့္ နည္းလမ္း)

အထက္ပါ မဟာဗ်ဴဟာနည္းလမ္းႏွစ္ခုသည္ တစ္ခုအသံုးျပဳလွ်င္ 
က်န္တစ္ခု အသံုးျပဳ၍မရႏိုင္ဟု မဆိုလိုပါ။ စီမံခ်က္အဖြဲ႕ အေနျဖင့္ 
မိမိတို႔ စီမံခ်က္၏ ရည္မွန္းခ်က္၊ ႏိုင္ငံ၏ ေနာက္ခံအခင္းအက်င္းႏွင့္ 
ျဖစ္ေပၚလာသည့္ အခြင့္အလမ္းအေပၚ မူတည္ၿပီး နည္းလမ္းႏွစ္မ်ဳိး 
စလံုးကို အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။  စီမံခ်က္အဖြဲ႕အေနျဖင့္ မတူညီေသာ 
အသံုးျပဳသူမ်ားအၾကား ၎တို႔၏ စိတ္ဝင္စားမႈအဆင့္၊ အခ်က္ 
အလက္မ်ားကို ၎တို႔နားလည္အသံုးျပဳႏိုင္စြမ္းတို႔ကို ထည့္သြင္း 
စဥ္းစားၿပီး ေပးထားေသာ ေနာက္ခံ အခင္းအက်င္းတြင္ မူဝါဒ 
ဆိုင္ရာအေျပာင္းအလဲကို လႊမ္းမိုးႏိုင္မည့္ အထိေရာက္ဆံုး 
လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုကို ရွာေဖြေဆာင္ရြက္ ရမည္ျဖစ္သည္။ 
သင့္ေတာ္မည့္ ခ်ဥ္းကပ္နည္းကိုရွာေဖြရာတြင္ မိမိတို႔ စီမံခ်က္ကို 

အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ အဖြဲ႕အစည္း၏ ပံုစံ၊ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ 
ဆိုင္ရာႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံေရးဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားအေပၚ 
မူတည္၍ လက္ေတြ႕က်က် ဆံုးျဖတ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။

စီမံခ်က္ကို မည္သူက အစျပဳဦးေဆာင္ခဲ့သည္ဆိုသည့္အခ်က္က 
စီမံခ်က္၏ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ တည္ေဆာက္ပံုအေပၚ တစ္စိတ္ 
တစ္ပိုင္း လႊမ္းမိုးမႈရိွေနပါလိမ့္မည္။ အကယ္၍ စီမံခ်က္စိတ္ကူးကို 
အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခု (သို႔မဟုတ္) အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕ 
အစည္းတစ္ခုခုက ရရိွခဲ့မည္ဆိုလွ်င္ ထိုအဖြဲ႕အစည္းကပင္ စီမံခ်က္ 
ကို ဦးစီးလည္ပတ္ေနလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ စီမံခ်က္ 
အဖြဲ႕အေနျဖင့္ မိမိတို႔အဖြဲ႕အစည္း၏ ဖြဲ႕စည္းပံုထဲတြင္ အျခား 
အလားအလာရိွသည့္ မိတ္ဖက္အသံုးျပဳသူမ်ား အတိုင္းအတာ 
တစ္ခုအထိ ပါဝင္လာေစႏိုင္ပါသည္။

အစိုးရကို မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုအေနျဖင့္ ပါဝင္ေစျခင္း - 
အကယ္၍ စီမံခ်က္က အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုမွေန၍ အစျပဳ 
လာခဲ့ျခင္းမဟုတ္ခဲ့ေသာ္ စီမံခ်က္အဖဲြ႕အေနျဖင့္ အစိုးရႏွင့္ 
လက္ေတြ႕က်က် မည္သို႔ထိေတြ႕ဆက္ဆံရမည္ကို ဆံုးျဖတ္ရ 
မည္ျဖစ္သည္-
• အစိုးရက စီမံခ်က္၏ တိုက္႐ိုက္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ 

ထားရိွသင့္သလား။
• သို႔မဟုတ္ စီမံခ်က္သည္ အစိုးရႏွင့္ သီးျခားကင္းလြတ္စြာ 

လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ရပ္တည္သင့္သလား။ အစိုးရကို မိမိတို႔ 
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မိမိတို႔ အစီရင္ခံစာမ်ားကို အသံုးျပဳသူအမ်ဳိးမ်ဳိးအေပၚ လႊမ္းမိုးႏိုင္ရန္ 
အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ား၊ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား 
လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

အစိုးရႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံျခင္း ၄၂  - အစိုးရက မိမိတို႔စီမံခ်က္၏ 
ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားကို အဓိက အသံုးျပဳသူ ျဖစ္ပါမည္ ဆိုပါက 
၎၏လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပး 
ရမည္ျဖစ္သည္ -
• ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းကို လမ္းညႊန္ေပးျခင္း - အစိုးရ၏ 

မူဝါဒသည္ ဘတ္ဂ်က္ခြဲေဝမႈ၊ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ဦးစားေပး 
ရည္မွန္းခ်က္မ်ား အေပၚ မူတည္သည္။ အစိုးရက အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ရမည့္ အခ်ိန္ကာလသတ္မွတ္ခ်က္သည္ ဘတ္ဂ်က္ 
သံသရာ၊ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးအပ္ထားမႈမ်ား၊ 
မူဝါဒဆိုင္ရာ ခြင့္ျပဳမိန္႕ရရိွေရး ျဖစ္စဥ္တို႔အေပၚ မူတည္သည္။ 

စီမံခ်က္၏ အသံုးျပဳသူမ်ားထဲမွ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုအေနျဖင့္သာ 
ထိေတြ႕ဆက္ဆံသင့္သလား။

အစိုးရကို စီမံခ်က္ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ထဲတြင္ ပါဝင္ေစျခင္း၊ အခ်က္ 
အလက္ ေလ့လာဆန္းစစ္ရာတြင္ အဆင့္တစ္ခုအထိ ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ 
ေပးျခင္း၊ ၎၏ပိုင္ဆိုင္မႈအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳေစျခင္းစသည္တို႔ 
လုပ္ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္ စီမံခ်က္၏ တိုက္႐ိုက္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕ 
အစည္းတစ္ခု ျဖစ္လာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ 
အစိုးရ မိတ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံမွ မူအားျဖင့္ ေအာက္ပါ 
ကတိကဝတ္မ်ားရရိွေအာင္ ေဆာင္ရြက္ထားရန္ အေရးႀကီးသည္။ 
၎တို႔မွာ နည္းစနစ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ယံုၾကည္ကိုးစားခံထိုက္ေအာင္ 
ခိုင္မာစြာလုပ္ေဆာင္ေစျခင္း၊ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈဆိုင္ရာ လြတ္လပ္မႈ 
ႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို အမ်ားျပည္သူလက္လွမ္းမီေအာင္ 
ဖြင့္ေပးေစျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕အေနအထားမ်ဳိး၊ ဥပမာ အစိုးရ 
ပါဝင္ေနသည့္ ပဋိပကၡ တစ္ခုကို စီမံခ်က္က ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ 
ေနသည့္ အေျခအေနမ်ဳိးတြင္ ၎ကို စီမံခ်က္၏ တိုက္႐ိုက္မိတ္ဖက္
အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ ပါဝင္ျခင္းေၾကာင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ျပႆနာမ်ား 
ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည္။ ထိုအေနအထား မ်ဳိးတြင္ ၾကားေနေရးကို ေလ့လာ 
ဆန္းစစ္မႈဆိုင္ရာ လြတ္လပ္မႈတို႔ကို ထိန္းသိမ္းရန္ႏွင့္ အစိုးရကို 
စီမံခ်က္၏ တိုက္႐ိုက္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ ပါဝင္ျခင္းကို 
မျပဳလုပ္သင့္ပါ။

အစိုးရကို မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုအေနျဖင့္ ပါဝင္ေစျခင္း - 
အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္နည္းတူ အကယ္၍ အစိုးရ ဦးေဆာင္ 
ေသာ စီမံခ်က္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ လုပ္ငန္း စဥ္တြင္ 
လြတ္လပ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပါဝင္ေစျခင္းအားျဖင့္ အက်ဳိးရိွ 
ေစႏိုင္ပါသည္။ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အသံုးျပဳသူမ်ားအား စီမံခ်က္၏ 
ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားက ၾကားေနၿပီး၊ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေၾကာင္း 
ပို၍လက္ခံၾကရန္ အေထာက္အကူျပဳလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။

စီမံခ်က္အဖြဲ႕အေနျဖင့္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ အခြင့္အလမ္းကို 
သိရိွႏိုင္ရန္၊ အစိုးရႏွင့္ ၎၏ မိတ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား လိုအပ္ 
ေနသည့္အခ်ိန္တြင္ အခ်က္အလက္ႏွင့္ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ 
မ်ား အခ်ိန္မီေပးပို႕တင္ျပႏိုင္ရန္ အတြက္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ျဗဴ႐ို 
ကေရစီ အခင္းအက်င္းကို ေကာင္းစြာနားလည္ရန္ လိုအပ္ 
ပါသည္။

• အသံုးဝင္သည့္ အခ်က္အလက္အေထာက္အထားမ်ားကို 
ေဖာ္ထုတ္တင္ျပႏိုင္ျခင္း - အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ 
ပံုမွန္အားျဖင့္ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာမ်ားအေပၚ 
စိတ္ရွည္လက္ရွည္ အခ်ိန္ေပး မဖတ္ရႈႏိုင္သလို အျပည့္အဝ 
ျပန္လည္ အသံုးခ်ရန္လည္း အခက္အခဲရိွပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ 
တင္ျပလိုက္သည့္ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ မ်ားသည္ 
ေယဘုယ်ဆန္လြန္းျခင္းႏွင့္ ပညာရပ္ဆန္လြန္းျခင္းတို႔ေၾကာင့္ 
ျဖစ္သည္။ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ တိုေတာင္းေသာ 
အခ်ိန္ကာလ သတ္မွတ္ခ်က္ တစ္ခုအတြင္း လုပ္ငန္းၿပီးစီးေရးကို 
အသည္းအသန္ လံုးပမ္းၾကရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လက္ရိွ ဦးစားေ
ပးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ မူဝါဒမ်ားပိုေကာင္းေစရန္ 
မည္သည့္လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ ရမည္၊ တစ္ဆင့္ခ်င္း မည္သို႔ 
ေဆာင္ရြက္ရမည္ကို လြယ္ကူရွင္းလင္းစြာ သိရိွလိုၾကပါသည္။ 
၎တို႔ လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေအာင္ ခိုင္မာေသာ 
အခ်က္အလက္ အေထာက္အထားမ်ားျဖင့္ အခ်ိန္ႏွင့္ 
တစ္ေျပးညီ တင္ျပေပးႏိုင္ရန္လည္း လိုအပ္ပါသည္။

• ဦးေဆာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ “ခ်န္ပီယံမ်ား”ကို 
ကူညီပံ့ပိုးေပးျခင္း - စီမံခ်က္က အစိုးရ မူဝါဒ အေျပာင္းအလဲ 
အေပၚ မည္မွ်လႊမ္းမိုးႏိုင္မည္ဆိုသည္မွာ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္း 
အတြင္းရိွ ဦးေဆာင္အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ အဓိက 
အေရးပါသူမ်ား (ခ်န္ပီယံမ်ား) က မည္မွ် ေျပာင္းလဲေအာင္ 
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ဆိုသည့္အေပၚ မူတည္သည္။  
စီမံခ်က္အစပိုင္းတြင္ စီမံခ်က္အဖဲြ႕အေနျဖင့္ မည္သည့္ 
အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဦးေဆာင္သူမ်ားက မိမိတို႔၏ 
ျပဳစုမည့္ ကိန္းဂဏန္း အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ စိတ္ဝင္တစား 
ရိွၾကမည္ကို ေလ့လာ စူးစမ္းသင့္ပါသည္။ အဆိုပါ အစိုးရ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဦးေဆာင္သူမ်ား၏ နိုင္ငံေရးအရ 
အေရးပါမႈအဆင့္၊ ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ အရင္းအျမစ္ သံုးစြဲႏိုင္မႈ၊ 
နည္းပညာ စြမ္းရည္မ်ား ႀကီးမားေလေလ မူဝါဒ အေျပာင္း 
အလဲက ႀကီးမားေလေလ ျဖစ္မည္။ 

• စာေရးသားနည္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ျပန္ၾကားေရးမဟာဗ်ဴဟာ - 
မူဝါဒ ခ်မွတ္သူမ်ားသည္ ရွည္လ်ားေသာ အစီရင္ခံစာမ်ားကို 
ဖတ္ရႈရန္ အခ်ိန္မရိွပါ။ အစိုးရဘက္မွ မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားကို 
ပစ္မွတ္ထားသည့္ အစီရင္ခံစာမ်ားသည္ အထူးသျဖင့္ ႐ိုးရွင္းၿပီး 
လိုရင္းေရာက္သည့္ ေရးသားနည္းျဖင့္  အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေရးသားေ
ဖာ္ျပသင့္ပါသည္။ လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည့္ 
အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို အသားေပးေဖာ္ျပရပါမည္။ သမား႐ိုးက် 
ျဖန္႔ေဝျခင္း လမ္းေၾကာင္း မ်ားအျပင္၊ စီမံခ်က္အဖြဲ႕အေနျဖင့္ 
အဓိက အစိုးရ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားကို ပံုမွန္ ေတြ႕ဆံုၿပီး 
၎တို႔၏ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ 
ကိုက္ညီေအာင္ တင္ျပေရးသားသင့္ပါသည္။
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အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို မူဝါဒႏွင့္ 
အစိုးရစီမံခ်က္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ စ,မွတ္မ်ား -  အၾကမ္းဖက္ 
ျဖစ္ပြားမႈျဖစ္စဥ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ား စတင္ 
အသံုးျပဳလာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ လက္ေတြ႕နည္းနာမွာ 
ေအာက္ပါအတိုင္း အနည္းငယ္သာရိွပါသည္-
• ေနာက္ခံ အခင္းအက်င္းကို နားလည္ျခင္း - စီမံခ်က္အဖြဲ႕ 

အေနျဖင့္ အစိုးရ၏ အစီရင္ခံစာမ်ား၊ ရွင္းလင္းပြဲမ်ား၊ မူဝါဒ 
မ်ားႏွင့္ ဖြြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားအတြက္ လက္ေတြ႕အသံုးခ် 
ႏိုင္မည့္ အေျခခံသတင္း အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ကိန္းဂဏန္း 
အခ်က္အလက္မ်ားကို လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္ 
ထုတ္ႏႈတ္တင္ျပေပးႏုိင္သည္။

• အလိုအပ္ဆံုး အုပ္စုမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္း - အၾကမ္းဖက္ 
ျဖစ္ပြားမႈျဖစ္စဥ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို အျခားအညႊန္းကိန္း 
မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ အသံုးျပဳႏိုင္ၿပီး ႏိုင္ငံအတြင္း မည္သည့္ 
ေဒသမ်ားႏွင့္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း၏ မည္သည့္ အုပ္စုမ်ားက 
အလိုအပ္ဆံုး ျဖစ္မည္ကို သိရိွျခင္းေၾကာင့္ အကူညီမ်ားကို 
ခြဲေဝခ်ထားေပးႏိုင္သည္။

• အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈကို တိုင္းတာျခင္း - အၾကမ္းဖက္ 
ျဖစ္ပြားမႈျဖစ္စဥ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို အသံုးျပဳ၍ 
ေလ့လာလိုသည့္ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား၏ 
အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈကို လက္ေတြ႕တိုင္းတာ ႏိုင္သည္။ 
ဥပမာအားျဖင့္ အၾကမ္းဖက္ ျဖစ္ပြားမႈ အဆင့္ႏွင့္ 
အခ်ိန္ကာလအလိုက္ ေျပာင္းလဲပံု တို႔ျဖစ္သည္။

အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ကူညီပံ့ပိုးျခင္း - အရပ္ဘက္အဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံရာတြင္ မတူကြဲျပားေသာ နည္းလမ္း 
ျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္သည္။ ၎တို႔၏ ရည္မွန္း 
ခ်က္ႏွင့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားကို ပိုမိုေအာင္ျမင္လာေစရန္ အၾကမ္း
ဖက္ျဖစ္ပြားမႈအခ်က္အလက္မ်ားက မည္သို႔ အေထာက္ 
အပံ့ျဖစ္ေစႏိုင္မည္ကို ၎တို႔ ကိုယ္တိုင္ သိရိွနားလည္လာေအာင္ 
ကူညီေပးျခင္းသည္ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ 
စီမံခ်က္အဖြဲ႕ အေနျဖင့္ အခ်က္အလက္မ်ား အမ်ားျပည္သူ အခမဲ့ 
ရယူသံုးစြဲႏိုင္ေရးကို အားေပးသင့္ပါသည္။ ျဖန္႔ေဝျခင္းဆိုင္ရာ 
ေတြ႕ဆံုပြဲမ်ား၊ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းအျပင္ စိတ္ပါ 
ဝင္စားသည့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း မိတ္ဖက္မ်ားအတြက္ 
နည္းပညာဆိုင္ရာ သင္တန္းအစီအစဥ္မ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္လည္း 
အေထာက္အပံ့ ျဖစ္ေစပါသည္။

အေျခအေနကိုလိုက္၍ ေပၚထြက္လာသည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို 
စီမံခ်က္အဖြဲ႕က ပိုင္ႏိုင္စြာ ဆုပ္ကိုင္အသံုးခ်ႏုိင္မည္ဆိုပါက 
စီမံခ်က္ကို လူအမ်ား သိရိွေစျခင္း၊ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ အင္အား 
ႀကီးမားေစျခင္းစသည့္ ရလဒ္ေကာင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစ 
ႏိုင္ပါသည္။ အဆိုပါ အခြင့္အလမ္းမ်ားသည္ ေအာက္ပါ အေျခ 
အေနမ်ဳိးတြင္ ေပၚထြက္လာႏိုင္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ျပည္သူ အမ်ား 
အာ႐ံုစိုက္လာေစသည့္ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈမ်ားျဖစ္ပြားခ်ိန္၊ 
ႏိုင္ငံေရး အရ အာ႐ံုစိုက္လာေစသည့္ ျပည္တြင္း ပဋိပကၡမ်ား 
ျဖစ္ပြားခ်ိန္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား စတင္ခ်ိန္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးခ်ိန္စသည့္ အေျခအေနမ်ားျဖစ္သည္။ 
စီမံခ်က္ အဖြဲ႕အေနျဖင့္ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ မူဝါဒဆိုင္ရာ 
အႀကံ ျပဳခ်က္မ်ား အခ်ိန္မီ ေရးသားတင္ျပႏိုင္မည္ဆိုပါက မူဝါဒ 
ခ်မွတ္သူ မ်ားေရာ၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားပါ အလြယ္တကူ 
အာ႐ံုစိုက္ မိၿပီး ေလ့လာ ဖတ္ရႈၾကမည္ျဖစ္သည္။



76

ေဘာင္ကြက္ ၈.၁။ မူဝါဒ အေျပာင္းအလဲအေပၚ လႊမ္းမိုးရာတြင္ အသံုးျပဳသည့္ ထိုင္းေတာင္ပိုင္းပဋိပကၡ ေစာင့္ၾကည့္ 
ေလ့လာေရးအဖြဲ႕၏ နည္းနာမ်ား

ထိုင္းေတာင္ပိုင္းပဋိပကၡေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕(The Deep South Watch - DSW)၏ စီမံခ်က္သည္ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္တြင္ 
စတင္ခဲ့သည္။ ထိုင္းေတာင္ပိုင္းခ႐ိုင္မ်ားအတြင္း ျဖစ္ပြားေနသည့္ လက္နက္ကိုင္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းအခ်က္ 
အလက္မ်ားကို ေကာင္းစြာစီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ေရးအတြက္ ထိုင္းအာဏာပိုင္မ်ားက ပတၱနီခ႐ိုင္အတြင္းရိွ ဆုန္ခလာ မင္းသား တကၠသိုလ္တြင္ 
ပါေမာကၡအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသူ Dr. Srisompob Jitpiromsri အား ကူညီ လုပ္ေဆာင္ေစခဲ့သည္။ Dr. Srisompob 
Jitpiromsri က ထိုင္းအာဏာပိုင္မ်ားအသံုးျပဳေနသည့္ စာရြက္စာတမ္း အေျချပဳ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အီလက္ထေရာနစ္ 
စနစ္အေျချပဳ သတင္းအခ်က္အလက္ စနစ္မ်ားအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းလဲ ေပးခဲ့သည္။ ၂ဝဝ၄ ခုႏွစ္ မေလး-မြတ္ဆလင္ ပုန္ကန္မႈမ်ား 
ျပင္းထန္ေနခ်ိန္တြင္ Dr. Srisompob Jitpiromsri သည္ လြတ္လပ္သည့္ အၾကမ္းဖက္ ျဖစ္ပြားမႈျဖစ္စဥ္ ေစာင့္ၾကည့္ေရး 
သတင္းအခ်က္ အလက္စနစ္ (ထိုင္းေတာင္ပိုင္း သတင္းအခ်က္ အလက္စနစ္ - DSID) ကို တည္ေထာင္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။   DSW 
သည္ အရိွန္ျမင့္တက္ေနသည့္ တိုက္ပြဲဆိုင္ရာ ကိန္းဂဏန္း အခ်က္အလက္မ်ား ထုတ္ျပန္ေပးျခင္း အားျဖင့္ မီဒီယာမ်ား၏ အာ႐ံုစိုက္မႈ 
ႀကီးမားစြာရယူႏိုင္ခဲ့ၿပီး ထိုင္းအာဏာပိုင္မ်ား၏ ရိွရင္းစြဲ ယံုၾကည္မႈကို အေျခခံကာ ထိုင္းလံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားကိုလည္း အခ်က္ 
အလက္မ်ား ပံ့ပိုးေပးရန္ႏွင့္ DSW ၏ လြတ္လပ္စြာ ေလ့လာဆန္းစစ္ေရးမူဝါဒကို ေလးစားေပးရန္ စည္း႐ံုးေျပာဆိုႏိုင္ခဲ့သည္။ DSW 
သည္ အဆိုပါ ယံုၾကည္မႈကို သတိႀကီးစြာ တည္ေဆာက္ယူခဲ့ၿပီး ထိုင္းစစ္တပ္၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ထိုင္းေတာင္ပိုင္းနယ္စပ္ ခ႐ိုင္မ်ား 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစင္တာ (SBPAC)တို႔ႏွင့္လည္း မၾကာခဏဆိုသလို ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ထို႔ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း 
ဆိုင္ရာ ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔အတြက္ သီးသန္႔ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာမ်ား ေရးသားတင္ျပေပးခဲ့သည္။

DSW ၏ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈမ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးအကူးအေျပာင္းကာလမ်ားအၾကားတြင့္ ၎၏ DISD 
စီမံခ်က္ အသက္ဆက္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ထိုင္းအစိုးရ၏ ေတာင္ပိုင္းသူပုန္မ်ားအေပၚ ကိုင္တြယ္ပံု နည္းလမ္းမ်ားလည္း 
ေျပာင္းလဲလာခဲ့သည္။ ထိုမွ်သာမက DSID စီမံခ်က္ အတြက္ အခြင့္အလမ္းအသစ္လည္း ေပၚထြက္လာခဲ့ျပန္သည္။ အေၾကာင္းမွာ 
၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္ တြင္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ေကာ္မရွင္၏ အစီရင္ခံစာတြင္ DSW ၏ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္ အလက္မ်ား 
ထည့္သြင္းေဖာ္ျပခြင့္ျပဳရန္ ကမ္းလွမ္းခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ ထူးျခားခ်က္အေနျဖင့္ ၎အစီရင္ခံစာသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံ သမိုင္းတြင္ 
ထိုင္းေတာင္ပိုင္း ပဋိပကၡကို ႏိုင္ငံေရးနည္လမ္းအရ ခ်ဥ္းကပ္ၾကည့္ရန္ ပထမဆံုးအၾကိမ္ ႀကိဳးပမ္း အားထုတ္မႈလည္း ျဖစ္သည္။ 
အေရးႀကီးကာလမ်ားအတြင္း DSW သည္ ၎၏ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ထိုင္းအစိုးရ၏ ေပၚလစီမ်ား မည္မွ် ထိေရာက္မႈ 
ရိွသည္ကို တိုင္းတာရာတြင္လည္း အသံုးျပဳခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ရာမဇန္ကာလ အပစ္ရပ္ သေဘာတူညီခ်က္သည္ တိုက္ပြဲအရိွန္ 
ျပင္းထန္မႈအေပၚ ကနဦး အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ရိွခဲ့ေၾကာင့္ ထိုင္းအာဏာပိုင္မ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ကြဲလြဲစြာ အေထာက္အထား 
ျဖင့္ ျပသႏိုင္ခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ ထိုင္းအစိုးရက တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းမႈႏွင့္ လံုၿခံဳမႈအရိွဆံုး စံျပခ႐ိုင္အျဖစ္ သတ္မွတ္ 
ထားသည့္ Thung Yang Daeang ခ႐ိုင္အတြင္း လက္နက္မဲ့ အရပ္သား ေလးဦး ထိုင္းစစ္တပ္က ပစ္ခတ္ခဲ့သျဖင့္ ေသဆံုးခဲ့ရသည္။ 
အဆိုပါ ခ႐ိုင္သည္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈႏွင့္ လံုၿခံဳေရး အေျခအေနမွာ အားနည္းေနဆဲျဖစ္ေၾကာင့္ DSW အခ်က္အလက္မ်ားက 
ေဖာ္ျပေနသည္။ ထိုျဖစ္စဥ္မ်ားမွာ ေမွ်ာ္မွန္း သိရိွႏိုင္သလို ႀကိဳတင္ ကာကြယ္တာဆီးမႈလည္း ျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားလည္း 
ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ေထာက္ျပမႈေၾကာင့္ ထိုင္းအာဏာပိုင္မ်ားက ၎တို႔၏ အမွားကို တရားဝင္ ဝန္ခံခဲ့ၿပီး နစ္နာသူမ်ားကိုလည္း 
ျပန္လည္ေတာင္းပန္ခဲ့သည္။

DSW စီမံခ်က္၏ မဟာဗ်ဴဟာသည္ အစိုးရႏွင့္ သတိႀကီးစြာထားၿပီး ထိေတြ႕ဆက္ဆံျခင္းျဖစ္ၿပီး မူဝါဒဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္းမ်ားကို 
အခ်ိန္မီေပးပို႔ တင္ျပႏုိင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို မဟာဗ်ဴဟာေၾကာင့္ DSID စနစ္သည္ ထိုင္းေတာင္ပိုင္း ပဋိပကၡကို နားလည္ရန္ 
အေရးပါေသာ ရင္းျမစ္တစ္ခုအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳခံခဲ့ရသည္။ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ထိုင္းအစိုုးရႏွင့္ ထိုင္းေတာင္ပိုင္း 
သူပုန္မ်ားအၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ထိုင္းအစိုးရက Dr. Srisompob Jitpiromsri အား ၎တို႔၏ ကိုယ္စားလွယ္ 
အဖြဲ႕အား အႀကံဥာဏ္မ်ားေပးရန္ ဖိတ္ေခၚခဲ့သည္။
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၁။ ကုလသမဂၢ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ ရာဇဝတ္မႈဆိုင္ရာ႐ံုးက “လူသတ္မႈ”ကို အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုရာတြင္ လူတစ္ဦးက အျခားလူ တစ္ဦးကို ေသေစရန္ 
ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ဥပေဒမညီေသာ သတ္ျဖတ္မႈဟု အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စစ္ပြဲေၾကာင့္ ေသဆံုးသူမ်ားႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး 
လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ေသဆံုးသူမ်ားကို အဆိုပါစာရင္းထဲမွ ဖယ္ထုတ္ထားသည္။

၂။ လက္နက္ကိုင္အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ ဂ်ီနီဗာေၾကညာခ်က္က ထုတ္ေဝသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈ၏ ကမာၻလံုး ဆိုင္ရာဝန္ထုပ္ဝန္ပိုး 
အစီရင္ခံစာမွ ပိုမိုျပည့္စံုသည့္ ညႊန္းကိန္းမ်ားလိုအပ္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳထားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူသတ္မႈ၊ ပဋိပကၡေၾကာင့္ေသဆံုးမႈ၊ 
မရည္ရြယ္ဘဲျဖစ္သည့္ လူသတ္မႈေၾကာင့္ ေသဆံုးမႈမ်ားႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း ထိခိုက္မႈေၾကာင့္ ေသဆံုးမႈမ်ားကိုလည္း 
ထည့္သြင္းေကာက္ယူသည္။  သုိ႔ရာတြင္ လူေသဆံုးမႈ မျဖစ္ေသာအၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈမ်ားကို မေကာက္ယူပါ။ http://www.genevadeclaration.org/
fileadmin/docs/ GBAV3/GBAV3-Methodological-Annexe.pdf တြင္ၾကည့္ပါ။

၃။ UCDP-GED စနစ္တြင္ ေအာက္ပါ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡအမ်ဳိးအစား (၃)ခုပါဝင္သည္။ (၁) ႏိုင္ငံေတာ္ အေျချပဳ ပဋိပကၡ - အစိုးရ ႏွစ္ခုအၾကား (သို႔) 
အစိုးရႏွင့္ သူပုန္တပ္ဖြဲ႕အၾကား ျဖစ္ပြားသည့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ (၂) ႏိုင္ငံေတာ္ကို အေျခမျပဳသည့္ ပဋိပကၡ - အစုိးရမဟုတ္သည့္ လက္နက္ကိုင္တ
ပ္ဖြဲ႕ႏွစ္ခုအၾကားျဖစ္သည့္ ပဋိပကၡႏွင့္ (၃) တစ္ဖက္သတ္ က်ဴးလြန္သည့္ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈ - စနစ္တက်စုစည္းထားသည့္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ 
(အစိုးရ သို႔မဟုတ္ အစိုးရ မဟုတ္ေသာ)က လက္နက္မဲ့ အရပ္သားမ်ားကို ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္ျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။ UCDP-GED အခ်က္အလက္မ်ားတြင္ 
၁၉၈၉ ခုႏွစ္မွ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ျဖစ္စဥ္ေပါင္း ၁ဝ၃, ၆၆၅ ခုပါဝင္သည္။ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္မွ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း အာရွတိုက္၊ 
အာဖရိကတိုက္ ႏွင့္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္း (ဆီးရီးယားႏိုင္ငံ မပါ)တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ား၊ ၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္မွ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း အေမရိကႏွင့္ 
ဥေရာပတိုက္ ႏိုင္ငံမ်ားအားလံုးတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ား ပါဝင္သည္။ အခ်က္အလက္စနစ္၏ ဒီဇိုင္း၊ ျဖစ္စဥ္ထည့္သြင္းမွတ္သားသည့္ 
စံသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ လုပ္ငန္းသံုး အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား အေၾကာင္း အေသးစိတ္ သိရိွလိုပါက Sundberg ႏွင့္ Melander (2013) တို႔၏ စာတမ္းမ်ား 
အျပင္ Croicu ႏွင့္ Sundberg (2015)တို႔ျပဳစုသည့္ စာတမ္းကို ဖတ္ရႈရန္ ညႊန္းပါသည္။

၄။ ACLED စနစ္က ျပည္တြင္း ပဋိပကၡမ်ား၊ လူမ်ဳိးေရး ပဋိပကၡမ်ား၊ ႏိုင္ငံသားမ်ားအေပၚ က်ဴးလြန္သည့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ အေဝးမွ က်ဴးလြန္သည့္ 
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ အဓိက႐ုဏ္မ်ားႏွင့္ ဆႏၵျပပြဲမ်ားစသည့္ ႏိုင္ငံေရး အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈ ျဖစ္စဥ္ မ်ားကို ပို၍ အာ႐ံုစိုက္ ေလ့လာသည္။ အာရွတိုက္ႏွင့္ 
အာဖရိကတိုက္ရိွ ႏိုင္ငံေပါင္း ၆ဝ ေက်ာ္မွ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေကာက္ယူၿပီး အာရွတိုက္ႏုိင္ငံမ်ားအတြက္ အခ်က္အလက္မ်ားမွာ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ 
အစပိုင္းမွစတင္ ေကာက္ယူသည္။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ၎၏ စနစ္က ကမာၻလံုးဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္ျဖစ္စဥ္ေပါင္း ၁ဝဝ,ဝဝဝ ေက်ာ္ 
ေကာက္ယူ စုေဆာင္းၿပီးျဖစ္သည္။ အဆိုပါ အခ်က္အလက္စနစ္၏ ဒီဇုိင္းႏွင့္ ျဖစ္စဥ္ထည့္သြင္းရာတြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ စံမ်ား ႏွင့္ လုပ္ငန္းသံုး 
အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားကို အေသးစိတ္ေလ့လာဖတ္ရႈလိုပါက ေအာက္ပါ ဝဘ္ဆိုဒ္လိပ္စာတြင္ ၾကည့္ရႈ ႏိုင္ပါသည္။ http://www.acleddata.com/wp-
content/uploads/2016/01/ACLED_Codebook_2016.pdf

၅။ UCDP-GED ႏွင့္ ACLED စနစ္မ်ားအျပင္ အျခား ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ေဒသတြင္း အခ်က္အလက္စနစ္မ်ားလည္း ရိွပါသည္။ ACLED စနစ္က 
ထုတ္ေဝထားသည့္ အဓိက ေဒသတြင္း အခ်က္မ်ားစနစ္အမ်ားအေၾကာင္း ေလ့လာခ်က္ကို ေအာက္ပါ ဝဘ္ဆိုဒ္လိပ္စာတြင္ ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။ http://
www.acleddata.com/wp-content/uploads/2015/10/Conflict- Datasets-Typology-Overview-Regional1.pdf 

၆။ ဤစာအုပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အတိုေကာက္စာလံုး “DSW” ဆိုသည္မွာ ထိုင္းေတာင္ပိုင္းပဋိပကၡေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး စီမံခ်က္ႏွင့္ ထိုင္းေတာင္ပို
င္းပဋိပကၡျဖစ္စဥ္အခ်က္အလက္မ်ားစနစ္ကို ရည္ညႊန္းျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

၇။ ေဒၚလာျဖင့္ ေဖာ္ျပသည့္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအားလံုးသည္ (သီးသန္႔မွတ္ခ်က္ျဖင့္မေဖာ္ျပပါထားပါက) အေမရိကန္ေဒၚလာ ျဖစ္သည္။

၈။ ကမာၻ႕ဘဏ္က စီမံခန္႔ခြဲသည့္ ႏိုင္ငံႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ေရး ရန္ပံုေငြ (State and Peacebuilding Fund -SPF) ႏွင့္ Korea Trust Fund for 
Economic and Peacebuilding Transitions (KTF) တို႔မွ တစ္ဆင့္။

၉။ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလမွ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေမလအထိ ကမာၻ႕ဘဏ္က စီမံခန္႔ခြဲသည့္ Korea Trust Fund for Economic and Peacebuilding Transitions 
(KTF) တို႔မွ တစ္ဆင့္ စီမံခ်က္ ရန္ပံုေငြရရိွခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုျဖစ္သည့္ ဟာဘီဘီစင္တာသည္ ကမာၻ႕ဘဏ္ႏွင့္ 
အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းတို႕မွ တစ္ဆင့္ ရန္ပံုေငြရရိွျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈ ေလ့လာေရး စီမံခ်က္ (ViCIS) ကို ၂ဝ၁၂ 
ခုႏွစ္မတိုင္မီအထိ ကမာၻ႕ဘဏ္၊ အေမရိကန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေအဂ်င္စီ (USAID)၊ ၾသစေၾတးလ် ႏိုင္ငံျခားေရးႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ ဌာန 
(DFAT) ႏွင့္ နယ္သာလန္သံ႐ံုးတို႔က ရန္ပံုေငြေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ViCIS စနစ္က ေကာက္ယူခဲ့သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ 
သူ႔ကိုဆက္ခံသည့္ NVMS စနစ္အတြက္ အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ား ျဖစ္လာသည္။

၁ဝ။ အဆုိပါ နည္းလမ္းမ်ားကို “ႀကိဳတင္သတိေပးစနစ္”ဟုလည္းေခၚေလ့ရိွသည္။ အတိအက်ဆုိရလွ်င္ ႀကိဳတင္သတိေပးစနစ္ မ်ားသည္ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ အၾ
ကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ ေဒသခံအရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ခ်ိတ္ဆက္ရယူၿပီး အစိုးရႏွင့္ 
အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက တုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ သတိေပး အေၾကာင္းၾကားသည့့္စနစ္မ်ားျဖစ္သည္။
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၁၁။ Blair ၊ Blattman ႏွင့္ Hartman (2015) တို႔၏ စာတမ္းတြင္ ၂၄၂ ႏိုင္ငံမွ အခ်က္အလက္မ်ားကို အေျခခံၿပီး လိုက္ေဘးရီးယားႏိုင္ငံအတြက္ 
ျဖစ္လာႏိုင္သည့္ ေဒသဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈျဖစ္စဥ္မ်ားကို ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းႏိုင္ေသာ ပံုစံမ်ားကို စမ္းသပ္ခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း 
ျဖစ္လာႏိုင္ေျခရိွသည့္ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္စဥ္ စုစုေပါင္း၏ ၈၈% မွာ မွားယြင္းခဲ့သည္။ ၎တို႔၏ ခန္႔မွန္းခ်က္ မွန္ကုန္ႏိုင္ေျခမွာ အသံုးျပဳသည့္ပံုစံကို 
မူတည္ၿပီး ၃၃% မွ ၅ဝ% အၾကားရိွသည္။

၁၂။ ဥပမာ - အိမ္တံခါးမ်ားတြင္ အဝတ္ျဖဴ ခ်ိတ္ထားျခင္းသည္ ပစ္မွတ္ထားတိုက္ခိုက္မည္ဟု သတိေပးၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း စသည့္ ေဒသတြင္း 
ဓေလ့ထံုးစံမ်ားကိုလည္း လက္နက္ကိုင္ ပုန္ကန္သူမ်ား အသံုးျပဳေလ့ရိွေၾကာင္း DSW ၏ ေလ့လာခ်က္အရ သိရသည္။ အဆိုပါ လုပ္ရပ္မ်ားသည္ 
မၾကာမီအခ်ိန္အတြင္း တိုက္ခိုက္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေတာ့မည္ဟု ေၾကညာလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ACLED စနစ္က လူထုခ်ီတက္ပြဲမ်ား၊ တပ္သားသစ္ 
စုေဆာင္းရန္ ဖိအားေပးမႈမ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ အဆင့္ျမင့္ပုဂၢိဳလ္မ်ား ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းခံရျခင္း၊ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားေနသည့္ အုပ္စုမ်ားအၾကား 
အၾကမ္းမဖက္နည္းျဖင့္ နယ္ေျမထိန္းခ်ဳပ္မႈ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္း စသည့္ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ အၾကမ္းမဖက္ျဖစ္စဥ္မ်ားကို လည္း 
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသည္။ 

၁၃။  NVMS စနစ္အရ၊ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံတြင္ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ကျဖစ္ပြားသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္ စုစုေပါင္း လူေသဆံုးမႈမ်ား၏ ၆ဝ% မွာ 
ရာဇဝတ္မႈေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး၊ အျခား ၁၅% မွာ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

၁၄။ ကမာၻ႕က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ႀကီး (၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္)က အုပ္စုဖြဲ႕က်ဴးလြန္သည့္ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈကို “အုပ္စုတစ္ခု၏ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား(ယာယီသေဘာဖြဲ႕စည္းထား
သည့္ အဖဲြ႕ျဖစ္ေစ၊ စနစ္တက် အခိုင္အမာျဖစ္ေစ)အျဖစ္ မိမိကိုယ္ကိုယ္မိမိ သတ္မွတ္သူမ်ားက အျခားလူအုပ္စုတစ္စု (သို႔မဟုတ္) အစုလိုက္ 
လူတစ္ဦးခ်င္းကို ႏို္င္ငံေရး၊ စီးပြားေရး (သို႔မဟုတ္) လူမႈေရး ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ရရိွေစရန္ အၾကမ္းဖက္မႈကို လက္နက္သဖြယ္အသံုးျပဳျခင္း ” ဟု 
အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိပါသည္။ စာသားအခ်ဳိ႕ကို စာေရးသူက  သိသာေစရန္ ထပ္ျဖည့္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

၁၅။ ေျမာက္မာလုကု ေဒသတြင္ အေသးစားေျမယာႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ အျငင္းပြားမႈမွ တေျဖးေျဖးႀကီးထြားလာၿပီး အႀကီးစား လူမ်ဳိးေရးစစ္ပြဲမ်ားအျဖစ္ 
ေရာက္ရိွသြားပံုကို ေဆြးေႏြးထားသည္။  Wison (2008)၏ စာတမ္းတြင္ၾကည့္ပါ။

၁၆။ ေၾကးနန္းသတင္းမ်ားသည့္ UCDP/PRIO ၏ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡအခ်က္အလက္စနစ္အတြက္ အေရးပါေသာသတင္း ရင္းျမစ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ 
(http://www.ucdp.uu.se/gpdatabase/search.php) တြင္ၾကည့္ပါ။ Wigmore-Shepherd (2015) ၏ စာတမ္းအရ ACLED စနစ္၏ 
ျဖစ္စဥ္စုစုေပါင္း၏ သံုးပံုႏွစ္ပံုေက်ာ္မွ မီဒီယာသတင္းရင္းျမစ္မ်ားမွ ရရိွျခင္း ျဖစ္သည္။ NVMS ၊ DSID ႏွင့္ BCMS စနစ္မ်ားသည္လည္း သတင္းစာမ်ားကို 
၎တို႔၏ သတင္းရင္းျမစ္မ်ားအတြက္ အဓိကရင္းျမစ္ အျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပူးတြဲရင္းျမစ္အျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း အသံုးျပဳၾကသည္။

၁၇။ Barranco ႏွင့္ Wisler (1999)၊ ႏွင့္ Kalyvas (2004) တို႔၏ စာတမ္းမ်ားအပါအဝင္ မီဒီယာမ်ားက ၿမိဳ႕ျပသတင္းမ်ားကို ပို၍ ဘက္လိုက္ 
ေဖာ္ျပေလ့ရိွေၾကာင္း ေလ့လာခ်က္အေတာ္မ်ားမ်ားက တင္ျပထားသည္။ သို႔ေသာ္  Wigmore-Shepherd (2015)၏ စာတမ္းကမူ အင္တာနက္လႊမ္းၿခံဳ
မႈျမင့္မားလာျခင္းႏွင့္ အြန္လိုင္းစာအုပ္စာတမ္းမ်ား မ်ားျပားလာျခင္းေၾကာင့္ အဆိုပါ ဘက္လိုက္မႈမွာ ေလ်ာ့နည္းသြားသည္ဟု ဆိုသည္။

၁၈။ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရာတြင္ သတင္းမီဒီယာ သတင္းရင္းျမစ္မ်ားကို အသံုးျပဳျခင္း၏ အက်ဳိးေက်းဇူး မ်ားႏွင့္ 
ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားအေၾကာင္း အေသးစိတ္သိလိုပါက Barron ႏွင့္ Sharpe (2005) တို႔၏ စာတမ္းကို ညႊန္းပါသည္။

၁၉။  Barron ႏွင့္ Sharpe (2005) တို႔၏ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံရိွ သတင္းစာမ်ားကို ေလ့လာခ်က္အရ ခ႐ိုင္အဆင့္ သတင္းစာမ်ားသည္ 
လူတစ္ဦးတည္းေသဆံုးသည့္ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ေစ သတင္းအျဖစ္ တင္ျပရန္ အခြင့္အလမ္း ျမင့္မားစြာ ရိွေၾကာင္း ေတြ႕ရိွရသည္။

၂ဝ။ ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ တပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဤအခန္းအတြက္ ဆိုလိုရင္း အဓိပၸါယ္မွာ  ျဖစ္စဥ္ ဇာတ္ေၾကာင္းကိုတင္ျပသည့္ပံုစံျဖင့္ေ
ရးသားထားသည့္ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ား၏အစီရင္ခံစာမ်ားကို ရယူရန္ ရည္ညႊန္းျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ BCMS ႏွင့္ DSW စနစ္မ်ားက ရရိွသည့္ 
အစီရင္ခံစာမ်ားမွာလည္း သ႐ုပ္ေဖာ္တင္ျပသည့္ ပံုစံျဖင့္ ေရးသားထားသည့္ အစီရင္ခံစာမ်ားျဖစ္ပါသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ 
လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ ကုဒ္နံပါတ္ျဖင့္ ေရးသြင္းထားေသာ အခ်က္္အလက္မ်ားပံုစံျဖင့္လည္း သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မွ်ေဝေပးႏိုင္သည္။ 
ဒုတိယပံုစံမွာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ကိုင္တြယ္ဆန္းစစ္ရာတြင္ ေနာက္ထပ္ရႈပ္ေထြးသည့္အဆင့္တစ္ဆင့္ ထပ္တိုး လိုက္သကဲ့သို႔ျဖစ္သြားမည္။ 
ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ တပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ကုဒ္နံပါတ္စနစ္တစ္ခုမွ ေနာက္တစ္ခုသို႔ ေျပာင္းလဲ ရယူရန္ လိုအပ္လာျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ 
ထို႔ေၾကာင့္ VIMS စနစ္အတြက္ ျဖစ္စဥ္ဇာတ္ေၾကာင္း တင္ျပသည့္ ပံုစံျဖင့္ ေရးသားထားသည့္ အစီရင္ခံစာမူၾကမ္းမ်ားက ကုဒ္နံပါတ္ ေရးသြင္းၿပီး 
ကိန္းဂဏန္းမ်ား အခ်ဳပ္ျဖင့္ ေဖာ္ျပ ထားသည့္ အစီရင္ခံစာမ်ားထက္ပို၍ တန္ဖိုးရိွပါသည္။

၂၁။ ထိုင္းေတာင္ပိုင္းပဋိပကၡေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးစနစ္ကရရိွသည့္ တပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ GPS ကိုၾသဒိနိတ္ အမွတ္မ်ား ထည့္သြင္းထားၿပီး 
အခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္သည္။

၂၂။ ဤအစီရင္ခံစာအေနအားျဖင့္ “အေၾကာင္းအရင္း” ဆိုသည္မွာ က်ဴးလြန္သူအေနျဖင့္ အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္ကို လုပ္ေဆာင္ရန္ ဦးတည္ေစခဲ့သည့္ကိစၥရပ္
ဟုဆိုလိုပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးၿပိဳင္ဆိုင္မႈ၊ သဘာဝ အရင္းအျမစ္မ်ား အေပၚ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ၊ သို႔မဟုတ္ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ တင္းမာမႈမ်ား 
စသည္တို႔ ျဖစ္သည္။ (အခန္း ၅။ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို ကုဒ္နံပါတ္သတ္မွတ္ျခင္းတြင္ ၾကည့္ပါ။)

၂၃။ BCMS စနစ္၏ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္မွ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း ျဖစ္စဥ္ စုစုေပါင္း၏ ၄ဝ% မွာ “မဆံုးျဖတ္ႏိုင္ပါ။”ဟူေသာ အမ်ဳိးအစားတြင္ ထည့္သြင္းထားသည္။ 
အေၾကာင္းမွာ ဖိလစ္ပိုင္အမ်ဳိးသားရဲတပ္ဖြဲ႕၏ အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားရသည့္ အေၾကာင္းအရင္းကို မေဖာ္ျပထားျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။

၂၄။ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနသည့္ အေနအထားမ်ဳိးတြင္ ပဋိပကၡႏွင့္ပတ္သက္၍ လူေျပာမ်ားသည့္ အဓိကအေၾကာင္းအရင္းမ်ား ကသာ ျပႆနာျဖစ္ရသည့္ 
ဒုတိယအေၾကာင္းအရင္းမ်ား (သို႔မဟုတ္) အျခားအေၾကာင္းအရင္းမ်ားအေပၚ လႊမ္းမိုးသြား ႏုိင္သည္။ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ 
ျဖစ္စဥ္တစ္ခုႏွင့္ပတ္သက္၍ ျဖစ္ပြားရသည့္အေၾကာင္းအရင္းကို ရွာမရႏိုင္သည့္ အခါ လူေျပာမ်ားသည့္ အေၾကာင္းအရင္းကိုသာ အလြယ္တကူတံဆိပ္
ကပ္ေပးလိုက္ျခင္းမ်ဳိးျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ထိုင္းေတာင္ပိုင္းတြင္ျဖစ္ပြားသည့္ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈျဖစ္စဥ္အေတာ္မ်ားမ်ားကို မေလးမြတ္ဆလင္ 
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လက္နက္ကိုင္ ပုန္ကန္မႈႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည္ဟု သက္ေသအေထာက္အထားမခုိင္မာသည့္တိုင္ ထိုင္းစစ္တပ္က ေကာက္ခ်က္ခ် ေဖာ္ျပ ေလ့ရိွေၾကာင္း 
DSW စနစ္က ေတြ႕ရိွရသည္။ 

၂၅။ ဤအခန္းတြင္ ႏိုင္ငံအဆင့္ႏွင့္ ေဒသတြင္းအဆင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ဦးစားေပးေဖာ္ျပထားပါသည္။ အထက္ပါ အေျခ အေနမ်ဳိးတြင္ ႏိုင္ငံတကာ 
အန္ဂ်ီအိုမ်ားက အမ်ားအားျဖင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ေကာက္ယူရာတြင္ ေဒသခံ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေပၚ အားထား၍ 
လုပ္ေဆာင္ေလ့ရိွၾကေသာ္လည္း တူညီေသာ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ႏိုင္ပါသည္။ ေဒသခံ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ဖိႏွိပ္ထားျခင္း (သို႔မဟုတ္) 
သတင္းအခ်က္အလက္ ေကာက္ယူစုေဆာင္းရန္ လုပ္ေဆာင္ ခြင့္မျပဳျခင္းစသည့္ အေျခအေနမ်ဳိးတြင္ ႏိုင္ငံတကာ အန္ဂ်ီအုိမ်ားကမူ ထို 
တင္းမာေနသည့္ (သို႔မဟုတ္) သြားေရာက္ရန္ လက္လွမ္းမမီသည့္ ေဒသအမ်ားအျပားကို လႊမ္းၿခံဳႏိုင္မည့္ နယ္ဝန္ထမ္းမ်ား ေစလႊတ္ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ 
အဆိုပါ အေရးေပၚ ပဋိပကၡအေျခအေနမ်ဳိးတြင္ ၎အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက အသံုးဝင္ႏိုင္ပါသည္။

၂၆။ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားက တိုက္႐ိုက္ေပးပို႔လာသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကိုေကာက္ယူရန္ 
ဒီဇိုင္းေရးဆြဲထားေသာ ဝဘ္ဆိုဒ္တြင္ Ushahidi ေဆာ့ဖ္ဝဲကို ထည့္သြင္း အသံုးျပဳ ခဲ့သည္။ သတင္းေပးပို႔ခ်က္မ်ားကို အီးေမးလ္ (သို႔မဟုတ္) စာတုိ SMS 
ျဖင့္ လက္ခံယူသည္။ ျပည္သူအမ်ား သိသင့္သည့္ လံုၿခံဳေရးအေျခအေနမ်ား၊ ျဖစ္စဥ္မ်ား ေဒသအလိုက္ျဖစ္ပြားမႈမ်ားကို ဝဘ္ဆိုဒ္တြင္ 
ေဖာ္ျပေပးျခင္းေၾကာင့္ ကူညီ ကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႕မ်ားအတြက္မ်ားစြာအက်ဳိးရိွခဲ့သည္။ ကင္ညာေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး Ushahidi ေဆာ့ဖ္ဝဲကို ထည့္သြင္း 
အသံုးျပဳ၍ အခ်က္အလက္ေကာက္ယူသည့္ စနစ္မ်ားမ်ားစြာလည္း ထြက္ေပၚခဲ့သည္။ ဥပမာ ကြန္ဂို ဒီမိုကရက္တစ္ သမၼတ ႏိုင္ငံတြင္ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္က 
ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ မတည္ၿငိမ္မႈမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရန္ အသံုးျပဳခဲ့ျခင္း၊ အယ္ဂ်ာဇီယား သတင္းဌာနက ဂါဇာေဒသတြင္ ျဖစ္ပြားေနသည့္ 
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ေျခရာခံႏိုင္ရန္ အသံုးျပဳျခင္း စသည္တို႔ျဖစ္သည္။ အဆိ္ုပါ ေဆာ့ဖ္ဝဲကို ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေရး၊ အဂ
တိလိုက္စားမႈသတင္းပို႔တိုင္ၾကားျခင္း၊ ဥပမာ ေဟတီငလ်င္ေဘးကဲ့သုိ႔ သဘာဝေဘးက်ေရာက္ၿပီးေနာက္ ကူညီကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ 
အသံုးျပဳျခင္း စသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳၾကသည္။ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္က တကမာၻလံုးတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ၾကက္ငွက္တုပ္ေကြး 
ေရာဂါႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သတင္းေပးပို႔မႈမ်ားအတြက္လည္း အဆိုပါ ေဆာ့ဖ္ဝဲကို အသံုးျပဳခဲ့သည္။

၂၇။ “crowdseeding’ ဟူေသာ စကားလုံးကို ကြန္ဂိုဒီမိုကရက္တစ္ သမၼတႏိုင္ငံတြင္ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္မွ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္အတြင္း ျပဳလုပ္ ခဲ့သည့္ Voix des Kivus 
စီမံခ်က္မွ စတင္အသံုးျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါ စီမံခ်က္ကို နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ ကိုလံဘီယာ တကၠသိုလ္၊ ကိုလံဘီယာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမဟာဗ်ဴဟာစင္တာမွ 
Macartan Humphreys ႏွင့္ Peter van der Windt တို႔က ဦးေဆာင္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ သုေတသီမ်ားသည္ South Kivu ေဒသရိွ ရြာနမူနာ ၁၈ ရြာမွ 
ေဒသခံ သတင္းေပးပို႔သူ မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကၿပီး ၎တို႔ကို မိုဘိုင္းဖုန္း၊ ေငြျဖည့္ကဒ္ႏွင့္ အသံုးျပဳနည္းသင္တန္းမ်ားေပးခဲ့သည္။ ေဒသခံ 
သတင္းေပးပို႔သူ မ်ားက ေက်းရြာလူထု၏ ေန႔စဥ္ဘဝႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည့္ ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈ၊ စိုက္ပ်ဳိးသီးႏွံမ်ားပ်က္စီး ဆံုးရံႈးမႈ၊ လူေရႊ႕ေျပာင္းမႈ ႏွင့္ 
ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္မ်ားကို မိုဘိုင္းဖုန္း စာတိ္ု SMS ျဖင့္ေပးပို႔ရမည္ျဖစ္သည္။ Voix des Kivus စီမံခ်က္က အခမဲ့ ေဆာ့ဖ္ဝဲ တစ္ခုျဖစ္သည့္ FrontlineSMS 
ကိုလည္း အသံုးျပဳခဲ့သည္။ အဆိုပါ စီမံခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေသးစိတ္ကို ေအာက္ပါ ဝဘ္ဆိုဒ္တြင္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။ http://cu-csds.org/
projects/event-mapping-in-congo/ 

၂၈။ သတင္းအခ်က္မ်ား မွန္/မွန္ စစ္ေဆးရာတြင္ စီမံခ်က္အဖြဲ႕က ယံုၾကည္အားကိုးႏိုင္မည့္ ေဒသခံ သတင္းေပးပို႔သူမ်ား (ေဒသခံ 
အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား သို႔မဟုတ္ လူမႈကူညီေရးအဖြဲ႕မ်ား စသည္)စသည့္ သမား႐ိုးက် နည္းလမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳ၍ သတင္းအခ်က္အလက္ 
စစ္မွန္မႈရိွမရိွ အျပန္အလွန္ တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ ဆန္းစစ္အတည္ျပဳျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ေၾကာင့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား၊ 
အခ်ိန္ေႏွာင့္ေႏွးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္မည္ျဖစ္ရာ က Crowdsourcing ၏ မူလအားသာခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ေကာက္ယူရာတြင္ 
အခ်ိန္ျမန္ဆန္မႈ၊ ကုန္က်စရိတ္ သက္သာမႈမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ဆန္႔က်င္ဘက္ရလဒ္ကဲ့သို႕ ျဖစ္ေနျပန္သည္။

၂၉။ မတူညီေသာ သတင္းရင္းျမစ္ (မီဒီယာ၊ အစိုးရ၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း စသည္)အသီးသီးတို႔၏ သတင္းတင္ျပမႈဆိုင္ရာ အားနည္းခ်က္ႏွင့္  
သတင္းတင္ျပမႈအဆင့္ (ႏိုင္ငံတကာအဆင့္၊ ႏိုင္ငံအဆင့္ႏွင့္ ေဒသ အဆင့္ စသည္) တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ သည့္ အေသးစိတ္ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ကို 
ေလ့လာလိုပါက Wigmore-Shepherd (2015) ၏ စာတမ္းကို ညႊန္းပါသည္။ ထိုစာတမ္းတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာရႈေထာင့္မွ 
ပဋိပကၡသတင္းတင္ျပသည့္အခါ ျဖစ္ႏိုင္သည့္ လႊမ္းမိုးမႈမ်ား - ဥပမာ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီရင့္က်က္မႈအဆင့္ တို႔အေၾကာင္းကိုလည္း 
ေဆြးေႏြးထားသည္။

၃ဝ။ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈပံုစံႏွင့္ ျဖစ္ပြားေစရန္ ေစ့ေဆာ္မႈ (သို႔မဟုတ္) အေၾကာင္းတရားမ်ား ကိုခြဲျခားေလ့လာျခင္းအားျဖင့္ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈအတြက္ 
အက်ဳိးရွိႏိုင္ပါသည္။ (အပုိဒ္ခြဲ ၅.၃.၃။ ျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ပြားရသည့္ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားဆိုင္ရာ ကိန္းရွင္မ်ားတြင္ ၾကည့္ပါ။)အၾကမ္းဖက္ဝါဒကို ဖြင့္ဆိုသည့္ 
အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္အေတာ္မ်ားမ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္မႈ ပံုစံႏွင့္ ေစ့ေဆာ္မႈတို႔ကို ပူးတဲြထားသည့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္ျဖင့္ ဖြင့္ဆိုထားျခင္းေၾကာင့္ 
ရႈပ္ေထြးမႈမ်ား သိသာစြာ ျဖစ္ႏိုင္ သည္။ http://thediplomat.com/2016/01/who-is-a-terrorist-lessons-from-thailand-andthe-philippines/ 
တြင္ ၾကည့္ပါ။

၃၁။ အေၾကာင္းအရင္းအမ်ဳိးအစားစာရင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဥပမာမ်ားအတြက္ NCMS ၊ DSID ႏွင့္ BCMS တို႔၏ ကုဒ္နံပါတ္စာရင္းကို ေနာက္ဆက္တြဲ ဇယား 
၅.၁၊ ၅.၂ ႏွင့္ ၅.၃ အသီးသီးတြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ေနာက္ဆက္တဲြ ဇယားမ်ား အားလံုးကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ဝဘ္ဆိုဒ္လိပ္စာမွတစ္ဆင့္ 
ေလ့လာၾကည့္ရႈနိုင္ပါသည္-  http://www.asiafoundation.org/tag/violence-monitoring

၃၂။ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနသည့္ အေျခအေနမ်ဳိးတြင္ အစိုးရကေသာ္လည္းေကာင္း၊ စနစ္တက် မဖြဲ႕စည္းထားသည့္ အုပ္စုမ်ားက ေသာ္လည္းေကာင္း 
က်ဴးလြန္သည့္ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈမ်ားကိုလည္း  “အုပ္စုဖြဲ႕က်ဴးလြန္သည့္ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈ” အျဖစ္ တစ္ခါတစ္ရံ က်ဥ္းေျမာင္းစြာ 
အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုတတ္ၾကသည္။ (ဥပမာ - http://www.hsrgroup.org/our-work/securitystats/Organized-Violence.aspx )။ 
ဤကုဒ္နံပါတ္လက္စြဲစာရင္းတြင္ “တိုက္ပြဲ” ၊ “အရပ္သားမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ”၊ “အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈ” သို႔မဟုတ္ “အေဝးမွက်ဴးလြန္သည့္ 
အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈ” စသည့္ ျဖစ္စဥ္ မ်ားကသာ ဤအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ႏွင့္ အလိုအေလ်ာက္ ကိုက္ညီႏိုင္သည္။ အကယ္၍ အစိုးရႏွင့္ စနစ္တက် 
ဖြဲ႕စည္း ထားသည့္ အုပ္စုမ်ား ပါဝင္သည့္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္မ်ားျဖစ္ပါက အျခား အၾကမ္းဖက္ ျဖစ္စဥ္အမ်ဳိးအစားမ်ားသည္  
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“အုပ္စုဖြဲ႕က်ဴးလြန္သည့္ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈ” ေအာက္တြင္ အက်ဳံးဝင္ႏိုင္သည္။

၃၃။ ဤစာအုပ္တြင္ အသံုးျပဳထားသည့္ အေသးစားႏွင့္ အေပါ့စား လက္နက္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ႀကီး၏ “တရားမဝင္ အေသးစားႏွင့္ 
အေပါ့စားလက္နက္မ်ားကို အစိုးရမ်ားက ေနာက္ေၾကာင္း ေျခရာခံျခင္း၊ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီ တိက်ခိုင္မာစြာ 
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ခ်မွတ္ထားသည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ နည္းလမ္းမ်ား” မွ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားကို အသံုးျပဳထားပါသည္။ 
(အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေျခရာခံျခင္း နည္းလမ္း- ITI) အေၾကာင္းကို ေအာက္ပါ ဝဘ္ဆိုဒ္လိပ္စာတြင္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။ http://www.unodc.org/
documents/organized-crime/Firearms/ITI.pdf 

၃၄။ ဤသတင္းအခ်က္အလက္အမ်ဳိအစားႏွင့္ပတ္သက္၍ စနစ္တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုအၾကား နာမည္အေခၚအေဝၚ ကြဲျပားႏိုင္ ပါသည္။ DSW ႏွင့္ BCMS က 
“အေၾကာင္းအရင္း”ဟု ေခၚၿပီး NVMS ကမူ “အၾကမ္းဖက္မႈအမ်ဳိးအစား” ဟုေခၚသည္။

၃၅။ အေၾကာင္းအရင္းအမ်ဳိးအစားစာရင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဥပမာမ်ားအတြက္ NCMS ၊ DSID ႏွင့္ BCMS တို႔၏ ကုဒ္နံပါတ္စာရင္းကို ေနာက္ဆက္တြဲ ဇယား 
၅.၁၊ ၅.၂ ႏွင့္ ၅.၃ အသီးသီးတြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ေနာက္ဆက္တဲြ ဇယားမ်ား အားလံုးကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ဝဘ္ဆိုဒ္လိပ္စာမွတစ္ဆင့္ 
ေလ့လာၾကည့္ရႈနိုင္ပါသည္-  http://www.asiafoundation.org/tag/violence-monitoring

၃၆။  ဥပစာလပဋိပကၡအခ်က္အလက္အစီအစဥ္ (UCDP) က လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို အဓိကအေၾကာင္းအရာအျဖစ္ အာ႐ံုစိုက္ 
ေစာင့္ၾကည့္ေသာ္လည္း ACLED အတြက္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္မ်ားသည္ ၎အာ႐ံုစိုက္ေလ့လာသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားထဲမွ 
တစ္ခုသာျဖစ္သည္။ ဂ်ီနီဗာေၾကညာခ်က္က အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ပြားမႈေၾကာင့္ ေသဆံုးမႈမ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္းခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာသည္- (က) လက္နက္ကိုင္ 
ပဋိပကၡ (ခ) ရည္ရြယ္ခ်က္ရိွရိွ က်ဴးလြန္သည့္ လူူသတ္မႈ (ဂ) မရည္ရြယ္ဘဲ ျဖစ္သြားသည့္ လူသတ္မႈ (ဃ) တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း 
ေသဆံုးမႈမ်ား စသည္တို႔ျဖစ္သည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္မူ စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ဖြဲ႕ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕ (OECD) ကမူ လူသတ္မႈေၾကာင့္ 
လူေသဆံုးမႈ မ်ားကို လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡေၾကာင့္ ေသဆံုးမႈမ်ားထဲမွ ဖယ္ထုတ္ထားသည္။ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡကို အျခား အမ်ဳိးအစားမ်ားထဲမွ 
ဖယ္ထုတ္ထားျခင္းအားျဖင့္ VIMS စနစ္ကို အျခား အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာ ရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည္ျဖစ္သည္။

၃၇။  NCMS ၊ DSID ႏွင့္ BCMS တို႔၏ ဆက္စပ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားဆိုင္ရာ ကုဒ္နံပါတ္စာရင္းတြင္ မတူညီသည့္ အဖြဲ႕အစည္း အေရအတြက္ (၁၈) ခုမွ (၄၃) ခုထိ 
ေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည္။

၃၈။ DSIS အခ်က္အလက္မ်ားတြင္ ပဋိပကၡတြင္ ပါဝင္သူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ကိုယ္ေရးအခ်က္မ်ား မ်ားစြာ ပါဝင္ ေသာေၾကာင့္ ထိုအခ်က္အလက္မ်ားကို 
ဆုန္ခလာ မင္းသား တကၠသိုလ္၏ အျခား သီးသန္႔အခ်က္အလက္ စနစ္ တစ္ခုျဖစ္သည့္ ထိုင္းေတာင္ပိုင္းေပါင္းစပ္ညိႇႏိႈင္းေရးစင္တာႏွင့္ အျပန္အလွန္ 
ဖလွယ္ၾကသည္။ ထိုင္းေတာင္ပိုင္း ေပါင္းစပ္ညိႇႏိႈင္းေရးစင္တာ၏ အခ်က္အလက္စနစ္သည္ နစ္နာေၾကးေပးရန္ အက်ဳံးဝင္သည့္ ထိခိုက္ခံစားရသူမ်ားကို 
အစိုးရ၏ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ တိုက္ဆိုင္ၿပီး ဆန္းစစ္အတည္ျပဳရန္ အသံုးျပဳသည္။

၃၉။ NVMS စနစ္ကမူ ေဆး႐ံုတြင္ ကုသမႈခံယူရန္ လုိအပ္သည့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈကိုသာ ေကာက္ယူသည္။

၄ဝ။ ဥပမာ- DSW မွ ေရးသားျပဳစုထားသည့္ ထိုင္းေတာင္ပိုင္း ပဋိပကၡအေျခအေန အစီရင္ခံစာ ကိုၾကည့္ပါ။ http://deepsouthwatch.org/dsid
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