ၿမိဳ႕ျပလုုံျခံဳမႈဆိုင္ရာ စီမံကိန္း

မႈခင္းကာကြယ္ေရး ေနာက္ခံအခ်က္အလက္မ်ားစာတမ္း
စတီဖဲင္ ေအာ္တာ
တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးဆိုင္ရာ အႀကီးတန္း အႀကံေပး

မတ္လ ၂ဝ၁၇

အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း ႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပလံုၿခံဳမႈဆိုင္ရာ စာတမ္းတိုမ်ားအေၾကာင္း
အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းသည္ တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေနသည့္ အာရွတိုက္တစ္ဝွမ္းရွိ လူမႈဘဝမ်ားတိုးတက္ေစရန္ အစဥ္ႀကိဳးပမ္း
ေနသည့္ ႏုုိင္ငံတကာဖြံၿဖိဳးတိုးတက္မႈအဖြဲ႕အစည္းတစ္ဖြဲ႔ျဖစ္သည္။ ေျခာက္ရာစုုႏွစ္ၾကာအေတြ႕အႀကံဳႏွင့္ ေဒသႏၲရ
ကြ်မ္းက်င္မႈျဖင့္ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း၏ ပ႐ုုိဂရမ္မ်ားသည္ အုုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ဥပေဒ၊ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၊
အမ်ိဳးသမီး စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္မႈ၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ေဒသဆုုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အစရွိသည့္ ၂၁ ရာစုု
ႏွစ္တြင္ အာရွတိုက္ကို သက္ေရာက္မႈရွိေနသည့္ အဓိကျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းႏုုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။
ထို႔အျပင္ အာရွတုိက္အတြက္ ထုုတ္ေဝထားသည့္ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း၏ စာအုုပ္မ်ားႏွင့္ အတတ္ပညာဆိုင္ရာ
ဖလွယ္မႈမ်ားသည္လည္း အာရွတိုက္အေနျဖင့္ ကမာၻေပၚတြင္ ဆက္လက္ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္း၍ တရားမွ်တေသာ
ေဒသအျဖစ္ ခိုင္ခုိင္မာမာ ရပ္တည္ႏုိင္ေစရန္အတြက္ အားေပးကူညီမႈျပဳသည့္ နည္းလမ္းမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ အာရွ
ေဖာင္ေဒးရွင္းသည္ အာရွႏုိင္ငံ ၁၈ ႏုုိင္ငံရွိ ႐ံုးမ်ားႏွင့္ ဝါရွင္တန္ဒီစီရွိ႐ံုးမ်ား ကြန္ယက္ဖြဲ႕ လုုပ္ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္
သည္။ အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာႏွင့္ ပုုဂၢလိက ပါတနာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အတူတကြလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ အာရွ
ေဖာင္ေဒးရွင္းသည္

ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ႏွင့္

ဘက္ေပါင္းစံုပါဝင္ေသာ

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေအဂ်င္စီမ်ား၊

ေဖာင္ေဒးရွင္းမ်ား၊

ေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ားႏွင့္ တသီးပုုဂၢလမ်ားစသည့္ မတူကြဲျပားေသာ အုုပ္စုတို႔မွ ေထာက္ပံေငြမ်ား ရရွိပါသည္။
ၿမိဳ႕ျပလံုၿခံဳေရးစာတမ္းတုုိမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ႏွင့္ ေဒသဆုုိင္ရာအဆင့္ရွိ ျမန္မာမူဝါဒခ်မွတ္ေရးဆြဲသူမ်ား
ႏွင့္ အျခားေသာ စိတ္ပါဝင္စားသည့္ က႑ေပါင္းစံုမွ ပါဝင္ပက္သက္သူမ်ားကို ျမန္မာႏုုိင္ငံရွိ ၿမိဳ႕ျပေနရာမ်ားတြင္
အမ်ားျပည္သူေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးအတြက္ အသံုးခ်ႏုုိင္ေသာ (သို႔) ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ၍ အသံုးျပဳႏုုိင္ေသာ မူဝါဒမ်ားႏွင့္
လုုပ္ထံုးလုုပ္နည္းသာဓကမ်ားႏွင့္ သ႐ုုပ္ခြဲျခင္းကို ပံ့ပိုးေထာက္ပံ့ေပးရန္ ရည္ရြယ္သည္။ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းတြင္
ၿမိဳ႕ျပအုုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ မူဝါဒေရးရာ သုုေတသနလုုပ္ငန္းမ်ား က်ယ္က်ယ္
ျပန္႔ျပန္႔လုပ္ေဆာင္ေနျခင္း အစီအစဥ္မ်ားရွိပါသည္။ ဤၿမိဳ႕ျပလံုၿခံဳေရး စာတမ္းတိုမ်ားသည္ ထိုလုပ္ငန္းမ်ားကို
အေထာက္အကူျပဳသည့္ စာတမ္းမ်ားျဖစ္သည္။ ဤစာတမ္းတိုမ်ားျပဳစုုရန္အတြက္ ယူေကအစုုိးရမွ ေထာက္ပံ့ထား
ပါသည္။ ဤစာတမ္းတြင္ပါရွိေသာ အေတြးအျမင္မ်ားသည္ စာတမ္းျပဳစုုေရးသားသူမ်ား၏ အေတြးအျမင္မ်ားသာ
ျဖစ္ၿပီး ယူေကအစိုးရ သို႔မဟုုတ္ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းအား ကိုယ္စားျပဳျခင္း မရွိပါ။

ေက်းဇူးတင္လႊာ
စာတမ္းျပဳစုုေရးသားသူမွ ဤစာတမ္းတစ္ခုခ်င္းစီျပင္ဆင္ရာတြင္ အကူအညီေပးျခင္း၊ စာတမ္းေရးသားျပဳစုုသည့္
လုုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အခ်ိန္ႏွင့္ အႀကံဥာဏ္မ်ား ေပးခဲ့ျခင္းတို႔အတြက္ Lucian Harriman ကို ေက်းဇူးတင္လုိပါသည္။

စာတမ္းျပဳစု ေရးသားသူအေၾကာင္း
Stephen Otter သည္ ၿမိဳ႕ျပလံုၿခံဳေရးစီမံကိန္းအတြက္ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းမွခန္႔အပ္ထားသည့္ အႀကီးတန္း
တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး အႀကံေပးျဖစ္ပါသည္။ ၂ဝ၁၂ မွ ၂ဝ၁၆ ခုုႏွစ္အတြင္းတြင္ စတီဖဲင္ေအာ္တာသည္ လန္ဒန္
ၿမိဳ႕ေတာ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၊ ႏုုိင္ငံအဆင့္ ရာဇဝတ္မႈေအဂ်င္စီ၊ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ၿဗိတိသွ်ႏုုိင္ငံရပ္ျခားေဒသမ်ားႏွင့္
အၾကမ္းဖက္မႈတိုက္ဖ်က္ေရး စသည္တုိ႔တြင္ စစ္ေဆးေရးႏွင့္ ထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္ျခင္းလုုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္
ဘုုရင္မႀကီးမွခန္႔အပ္ထားသည့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ စစ္ေဆးေရးအရာရွိတစ္ဦးျဖစ္သည္။ ထိုအခ်ိန္မတိုင္မီတြင္ စတီဖဲင္
ေအာ္တာသည္ ဒီဗြန္ႏွင့္ ကြန္းေဝါၿမိဳ႕ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ အႀကီးအကဲျဖစ္ခဲ့ၿပီး ယူေကရွိ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္အႀကီးအကဲမ်ား အသင္း
အဖြဲ႕အတြက္ တရားမွ်တမႈ၊ ကြဲျပားျခားနားမႈႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးတုုိ႔တြင္ ဦးတည္္လ်က္ ရဲဝန္ထမ္းေပါင္း ၆ဝဝဝ ကို
ဦးေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ၂ဝဝ၈ ခုုႏွစ္တြင္ စတီဖဲင္ေအာ္တာသည္ ဘုုရင္မႀကီး၏ ရဲဝန္ထမ္း ဆုုတံဆိပ္ေတာ္ကို လက္ခံ
ရရွိခဲ့ပါသည္။ သူသည္ London School of Economics မွ ရာဇဝတ္မႈဥပေဒဆုုိင္ရာ မူဝါဒအထူးျပဳျဖင့္ မဟာဘြဲ႕
ရရွိခဲ့ၿပီး ကမ္းဘရစ္ခ်္တကၠသိုလ္မွ ျပစ္မႈေဗဒအထူးျပဳျဖင့္ ဘြဲ႕လြန္ဒီပလိုမာ ရရွိခဲ့သည္။
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၁။ နိဒါန္း
ျမန္မာနုိင္ငံမွ ျပည္သူမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရး အက်ဳိးခံစားနုိင္ေစရန္အလုိ႔ငွာ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း (TAF) ၏
ၿမိဳ႕ျပေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးစီမံကိန္းတြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအက်ိဳးေက်းဇူး (၃) မ်ိဳးအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္မည့္
အစီအစဥ္မ်ား ထည့္သြင္းထားပါသည္။ ယင္းတို႔မွာ ၁။

ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ ၿမိဳ႕ျပေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာ စိန္ေခၚမႈ
မ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာဦးစားေပးအရာမ်ားအား ပုိမသ
ုိ ိရွိနားလည္လာျခင္း။

၂။

ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား၏ ျပႆနာေျဖရွင္းျခင္းဆိုင္ရာ အရည္အေသြးမ်ား ျမင့္မားလာၿပီး
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ဆက္ဆံေရးဆုုိင္ရာ အားထုုတ္ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား တိုးတက္လာျခင္း။

၃။

ျပည္နယ္၊ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားႏွင့္ ႏုုိင္ငံေတာ္အဆင့္ အစိုးရဌာနမ်ားရွိ တာဝန္ရွိသူမ်ားအၾကား၊ ဌာနအခ်င္းခ်င္း
ႏွင့္ ပညာရွင္မ်ား၏ မူဝါဒဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ အေလ့အက်င့္မ်ား
ခုုိင္မာလာေစျခင္း တို႔ျဖစ္ပါသည္။ 1

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

အခန္းက႑မ်ား

တရားဝင္ျဖစ္ျခင္းကိုေဖာ္ေဆာင္ရာမွ

ရရွိမည့္

အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားအား

ျပန္လည္သံုးသပ္မႈတစ္ရပ္လည္း ပါဝင္ပါသည္။
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၂။ မႈခင္းကာကြယ္ေရး၏ ပံုစံတစ္ခု
ပညာေရးပိုင္းဆိုင္ရာစာတမ္းမ်ားတြင္ မႈခင္း

2

ကာကြယ္ေရးအား နည္းလမ္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ေဖာ္ျပခဲ့ၾကပါသည္။

အမ်ားဆံုးအသံုးျပဳေသာ နည္းလမ္းမ်ားထဲမွ တစ္ခုမွ အမ်ဳိးအစား(၃)ခုအား ေအာက္ပါအတိုင္း အမ်ဳိးအစားခြဲထား
ပါသည္ 3 ။
၁။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာမူဝါဒမ်ားႏွင့္ အေလ့အထမ်ားအား စတင္မိတ္ဆက္ေပးျခင္းျဖင့္ မႈခင္းအား မျဖစ္ပြားခင္
ကာကြယ္ရန္ ရည္ရြယ္ေသာ ပထမအဆင့္ကာကြယ္ျခင္း။

၂။

မႈခင္းက်ဴးလြန္ရန္ အလားအလာျမင့္ေသာသူမ်ားအား ၎တို႔၏ မႈခင္းဆိုင္ရာကိစၥမ်ားတြင္ ပါဝင္မႈအား
ေလွ်ာ့ခ်ေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ပစ္မွတ္ထားေသာ ဒုုတိယအဆင့္ကာကြယ္ျခင္း။

၃။

ျပစ္ဒဏ္စီရင္ျခင္းခံရေသာ က်ဴးလြန္သူမ်ားအား ေနာက္ထပ္ က်ဴးလြန္ျခင္းျဖစ္ပြားႏုိင္ေျခအား ေလွ်ာ့ခ်ေစရန္
ရည္ရြယ္ေသာ ကုစားမႈစီမံခ်က္မ်ားႏွင့္ အျခားနည္းလမ္းမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းျဖင့္ မႈခင္းကာကြယ္သည့္
တတိယအဆင့္ကာကြယ္ျခင္း။

ဤနည္းလမ္းအား ရာဇဝတ္ေျမာက္သည့္ ဖ်က္လိုဖ်က္စီမႈးႏွင့္ ခိုးယူျခင္းကဲ့သို႔ေသာ အမ်ားသူငွာထိခုိက္ေစသည့္
ရာဇဝတ္မႈမ်ားမွသည္ အဖြဲ႕အစည္းျဖင့္က်ဴးလြန္ေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ားႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအထိ မႈခင္းအမ်ဳိးမ်ဳိး
တြင္ အသံုးျပဳႏုိင္ပါသည္။

၃။ ၿမိဳ႕ျပဧရိယာမ်ားတြင္ မႈခင္းကာကြယ္ေရး နည္းလမ္းမ်ား
၃.၁။ ျပႆနာအား ေျဖရွင္းျခင္း
အထက္ပါ မႈခင္းကာကြယ္ျခင္း

4

၏ အမ်ဳိးအစားမ်ားတစ္ခုစီအား ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္အတြက္ သတမတ္တည္း

က်ေသာ ရဲလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္နည္းလမ္းမွာ ျပႆနာအားအေျခခံေသာ ရဲလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္း

5

သည္။ (ဤစာတမ္းတြင္ ၎အား ျပႆနာကို ေျဖရွငး္ ျခင္းဟု ရည္ညန
ႊ း္ ထားသည္။) Herman Goldstein

ျဖစ္
6

မွ

မူလအဆိုျပဳခဲ့ေသာ ဤခ်ဥ္းကပ္မႈသည္ သီးျခားျပႆနာမ်ားအား ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ ပံုစံခ်ထားေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈ
တစ္ခုျဖစ္သည္။ ၎တြင္ ရပ္ရြာလူထုဆိုင္ရာ လံုၿခံဳမႈ ေနာက္ခံအေျခအေနအေပၚတြင္ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏
ေျဖရွင္းနည္းလမ္းမ်ား၏ က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္ၿပီး အေထာက္အထားအေျခခံေသာ သ႐ုပ္ခြဲမႈမ်ားအား အသံုးျပဳရန္
ရည္ရြယ္သည္။ ျပႆနာေျဖရွင္းျခင္းသည္ မႈခင္းႏွင့္ မၿငိမ္သက္မႈျပသနာမ်ားအား စနစ္တက် ေဖာ္ထုတ္၍ သ႐ုပ္ခြဲ
ၿပီး၊ ျပႆနာတစ္ခုျခင္းအေပၚတြင္ သီးျခားတံု႔ျပန္မႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ကာ၊ ထိုတံု႔ျပန္မႈမ်ား၏ ေအာင္ျမင္ျခင္း ရွိ၊ မရွိ
ကို ေနာက္တြင္ အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္သည္။ ၎သည္ ၿမိဳ႕ျပနယ္ပယ္မ်ားတြင္ အထူးသျဖင့္ ေအာင္ျမင္သည္ကို
ေတြ႕ရၿပီး၊ ၿမိဳ႕ျပနယ္ဧရိယာမ်ား7 ျဖင့္ဆက္စပ္ေသာ အမ်ဳိးသားမႈခင္းကာကြယ္ေရး မဟာဗ်ဴဟာ ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၉ ၏
အဓိက မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္လုပ္ေဆာက္ခ်က္အမ်ားအျပားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ထိေရာက္ေသာ
Throughout this paper ‘crime’ is taken to include volume crime (theft, car crime and burglary) as well as
violence, organised crime, disorderly behaviour and terrorism.
3
Brantingham, P. J. and Faust, F. L. (1976). A conceptual model of crime prevention. Crime and Delinquency
22:284–296.
4
Laycock, G. (2016) Policing and the prevention landscape. London: University College London.
5
Weisburd, D., C. W. Telep, J. C. Hinckle and J. Eck (2010) Is problem-oriented policing effective in reducing
crime and disorder? Criminology and Public Policy, Volume 9, Issue 1February 2010 Pages 139–172
6
Goldstein, H. 1990. Problem-Oriented Policing. New York: McGraw-Hill.
7
United Nations Office on Drugs and Crime (2017). National Crime Prevention Strategy 2017-2019, The
Republic of the Union of Myanmar.
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နည္းလမ္းတစ္ခု ျဖစ္လာမည္။
ကြဲျပားေသာ ျပႆနာေျဖရွင္းျခင္းဆိုင္ရာ ပံုစံမ်ား ေပၚ
ထြက္ခဲ့ပါသည္။ SARA သည္ အမ်ားဆံုးအသံုးျပဳေသာ
ပံုစံျဖစ္ၿပီး ၎တြင္ အဆင့္ (၄) ဆင့္ ပါသည္။ ရွာေဖြ
ျခင္း၊ သ႐ုပခ
္ ြဲျခင္း၊ တံ႔ျု ပန္ျခင္းႏွင့္ ဆန္းစစ္အကဲျဖတ္ျခင္း
တို႔ ျဖစ္ပါသည္။ SARA ပံုစံသည္ စက္ဝန္းပံုသ႑ာန္
လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ၿပီး မ်ဥ္းေျဖာင့္ပံုစံတစ္ခု မဟုတ္ပါ။ ၎
တြင္ တံု႔ျပန္မႈ၊ ထိေရာက္မႈ ရွိ၊ မရွိကို ဆံုးျဖတ္ရန္အတြက္
စဥ္ဆက္မျပတ္လုပ္ေဆာင္ေသာ အေျခခံျဖင့္ ဆန္းစစ္
အကဲျဖတ္မႈ လိုအပ္ပါသည္။ ၎မွတစ္ဆင့္ တံု႔ျပန္မႈ
မ်ားအား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေစႏိင
ု ၿ္ ပီး လိအ
ု ပ္ပါက စီမခ
ံ ်က္
တေလွ်ာက္လံုးတြင္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည္။ ေအာက္ပါ
တို႔မွ SARA အဆင့္ (၄) ခုတို႔၏ ေဖာ္ျပခ်က္ မ်ားကို
ေပးထားပါသည္။ အဆင့္မ်ားတစ္ခုခ်င္းစီ၏ ထပ္မံ ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားအား US’s Centre for Problem Oriented
Policing website 8 တြင္ ေတြ႕ျမင္ႏုိင္ပါသည္။
ရွာေဖြျခင္း - အထူးသျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ား၏ လံုၿခံဳမႈႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ျပႆနာမ်ားအား
ရွာေဖြျခင္းႏွင့္ ဦးစားေပးအဆင့္ သတ္မွတ္ျခင္း။ ရွာေဖြျခင္းအဆင့္တြင္ အလားတူ ဆက္စပ္ေသာ၊ ဖန္တလဲလဲ
ျဖစ္ေပၚေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ား၏ အစုအဖြဲမ်ားအား ေစာလ်ဥ္စြာ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း ပါဝင္ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ၎တို႔
အား ဦးစားေပးအဆင့္သတ္မွတ္ၿပီး ထပ္မံစစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ဦးစားေပးမႈခင္းႏွင့္ ရပ္ရြာလူထု၏
လံုၿခံဳမႈဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ပါသည္။ UK ႏိုင္ငံရွိ The National Reassurance Policing Programme
မွ ရပ္ရြာလူထုမွ ပါဝင္ျခင္းသည္ ျပႆနာမ်ားအား ရွာေဖြျခင္းႏွင့္ သတ္မွတ္ျခင္းတို႔တြင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ
ရလဒ္မ်ား 9 ကို ဦးတည္ေစသည္ဟု ေတြ႔ရွိခဲ့ပါသည္။ ဤအပိုင္းအား အပိုင္း (၃.၅) တြင္လည္း ထပ္မံ၍ ေဆြးေႏြးထား
ပါသည္။ ဤအဆင့္တြင္ အေရးႀကီးသည္မွာ ေဘးအႏၲရာယ္အလားအလာမ်ား အလြန္ျမင့္မားေသာ မႈခင္းမ်ားကို
ရပ္ရြာလူထုအဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွ မေဖာ္ျပသည့္တိုင္ အထူး အေလးထားရန္ျဖစ္သည္။ (ဥပမာ- အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလး
သူငယ္မ်ားအေပၚ က်ဴးလြန္ေသာ လိင္ပိုင္း ဆိုင္ရာ မႈခင္းမ်ား )
သ႐ုပ္ခြဲျခင္း - ျပႆနာမ်ား၏ ဇစ္ျမစ္အေၾကာင္းအရင္း
မ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ရန္ႏွင့္ ျပႆနာ၏ အတိုင္းအတာ
အား ျဖစ္ႏုိင္သမွ် က်ဥ္းေျမာင္းေစရန္ သတင္းအခ်က္
အလက္မ်ား စုေဆာင္းျခင္း။ ဤအဆင့္တြင္ ျပႆနာ၏
အမ်ဳိးအစားႏွင့္

ပတ္သတ္ၿပီး

သိရွိထားသည္ကို

သုေသသနျပဳျခင္းႏွင့္ ထိုျပႆနာႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ
ရရွိႏိုင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ျခင္းတို႔
အပါအဝင္ သီးျခားျပႆနာတစ္ခု၏ ဇစ္ျမစ္ အေၾကာင္း
အရင္းမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ရန္အတြက္ အခ်က္အလက္
မ်ားအား အေသးစိတ္ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း ပါဝင္ပါ
သည္။ ၎တြင္ ျပႆနာသ႐ုပ္ခြဲျခင္းႀတိဂံ

10

ဟူေသာ

http://www.popcenter.org/about/?p=sara
Tuffin, R., Morris, J. and Poole, A. (2006) An evaluation of the National Reassurance Policing Programme.
London: Home Office.
10
The Problem Analysis Triangle helps highlight potential partners for the police, in terms of identifying the
8
9

3

တျခားနည္းတစ္ခုကိုလည္း အသံုးျပဳထားပါသည္ (ပံုအားၾကည့္ပါ)။ ၎မွ ျပႆနာအား ႐ွဳေဒါင့္ (၃) ခုမွျဖစ္ေသာ
က်ဴးလြန္သူ၊ က်ဴးလြန္ခံရသူူႏွင့္ က်ဴးလြန္သည့္ေနရာတုိ႔အေပၚတြင္ သ႐ုပ္ခြဲျခင္းကို လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေစပါသည္။
သင္၏ သ႐ုပ္ခြဲျခင္းသည္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေလ ျပႆနာအေပၚ သင္၏ တံု႔ျပန္မႈကလည္း ပိုမိုဆီေလွ်ာ္ၿပီး ပိုမို
ကိုက္ညီစြာ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါမည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ျပႆနာေျဖရွင္းျခင္းဆိုင္ရာ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈ၏ သ႐ုပ္ခြဲျခင္းအဆင့္တြင္ အသံုးျပဳရန္အတြက္
စဥ္းစားႏုိင္ေသာ သ႐ုပ္ခြဲျခင္းဆိုင္ရာ နည္းလမ္းအခ်ဳိ႕အား The College of Policing (အဂၤလန္ ႏွင့္ ေဝလျပည္နယ္)
မွ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

11

ထိုနည္းလမ္းမ်ားတြင္ မႈခင္းႏွင့္ မၿငိမ္မသက္ျဖစ္မႈမ်ားျဖစ္ပြားသည့္ ျဖစ္႐ိုးျဖစ္စဥ္မ်ား၏

သေဘာသဘာဝႏွင့္ အတုုိင္းအတာတို႔ကိုေဖာ္ထုတ္သည့္ မႈခင္းျဖစ္စဥ္ ပံုစံသ႐ုုပ္ခြဲျခင္း၊ ပံုမွန္ထက္ မႈခင္းျဖစ္ရပ္မ်ား
ျဖစ္ပြားမႈ သိသိသာသာမ်ားျပားေသာေနရာမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ လုုပ္ကိုင္သည့္နည္းစနစ္၊ ထင္ရွားသည့္ အျပဳ
အမူ၊ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ မႈခင္းေဆးပညာအေထာက္အထားမ်ား ဆက္ႏြယ္မႈေၾကာင့္ အလားသ႑ာန္
တူေသာ မႈခင္းမ်ားအား က်ဴးလြန္သူတစ္ဦးတည္းကသာ က်ဴးလြန္ထားျခင္းျဖစ္ႏုိင္သည္ဟု ေဖာ္ထုတ္သည့္ မႈခင္း
ကြင္းဆက္ေဖာ္ထုတ္ျခင္း စသည္တို႔ပါဝင္သည္။
ေနာက္ဆက္တြဲ (က) တြင္ စာရင္းအျပည့္အစံု၏ အက်ဥ္းခ်ဳပ္အား ေတြ႕ရွိႏုိင္သည္။
ျပႆနာေျဖရွင္းျခင္းအစီအစဥ္တစ္ခု၏ သ႐ုပ္ခြဲျခင္းအဆင့္အား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အရည္အေသြးျမင့္ အခ်က္
အလက္မ်ား ရရွိရန္ႏွင့္ ျပႆနာသ႐ုပ္ခြဲျခင္းဆိုင္ရာ ႀတိဂံ၏ အစိတ္အပိုင္း (၃) ခုစလံုးအား ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္
အေရးႀကီးသည္။
တံု႔ျပန္မႈ - သ႐ုပ္ခြဲျခင္းအဆင့္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ျပႆနာ၏အေၾကာင္းအရင္းမ်ားအား ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္း
ရန္အတြက္ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲထားေသာ အံဝင္ခြင္က်စီစဥ္ထားသည့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား။ ၎တြင္ ၾကားဝင္ဟန္႔တားမႈ
မ်ားအတြက္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ေရြးခ်ယ္ရန္နည္းလမ္းမ်ား ေပၚေပါက္လာရန္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္း
မ်ားအား အႀကံဥာဏ္သစ္မ်ားအား ရွာေဖြေစျခင္းႏွင့္ အျခားနယ္ပယ္မ်ားတြင္ မည္သည္တို႔သည္ ေအာင္ျမင္ခဲ့
သည္ကို သုေသသနျပဳလုုပ္ေစျခင္းတို႔ ပါဝင္သည္။ အသင့္ေလ်ာ္ဆံုးနည္းလမ္းအား ေရြးခ်ယ္ၿပီးသည္ႏွင့္ အစီအစဥ္
အတြက္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆီေလ်ာ္ေသာ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အခန္းက႑မ်ားပါဝင္သည့္ တံု႔ျပန္မႈ
ဆိုင္ရာ စီမံခ်က္တစ္ခုကို ဖန္တီးသည္။ မႈခင္းကာကြယ္ေရး၏ ပထမ၊ ဒုတိယႏွင့္ တတိယအဆင့္တို႔ အတြင္းတြင္
ရွိေသာ ၎၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ရွင္းလင္းစြာ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေစရန္ အေရးႀကီးသည္။ (အထက္
တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ အပိုင္း (၂) အား ၾကည့္ပါ)။
ပထမအဆင့္

မႈခင္းကာကြယ္ေရးအပိုင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍

သုေသသနမ်ားမွ

ရာဇဝတ္သားမ်ား၏

အျပဳအမူမ်ား

အပါအဝင္ အျပဳအမူမ်ားသည္ အေျခအေနေျပာင္းလဲသည္ႏွင့္လိုက္၍ ေျပာင္းလဲေၾကာင္းကို ျပသခဲ့သည္။ ဤ
ခ်ဥ္းကပ္မႈနည္းလမ္းအား အေျခအေနပိုင္းဆိုင္ရာ မႈခင္းကာကြယ္ေရး (SCP) ဟုေခၚၿပီး SCP အေပၚတြင္
သုေသသနျပဳခဲ့ေသာ ပူးတြဲအဖြဲ႕အစည္းမွ ရာဇဝတ္မႈအား ကာကြယ္ႏုိင္ေသာ 12 အစီအမံနည္းလမ္းမ်ား အနည္းဆံုး
(၅)ခု ခန္႔ရွိေၾကာင္းကို ျပသခဲ့ပါသည္။ ၎တို႔မွာ ၁။

ရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္ခဲ့ဖူးသူမ်ားကို ေထာက္႐ွဳျခင္းအားျဖင့္ ဖမ္းဆီးရရွိႏုိင္ေျခအား တိုးျမႇင့္ေစျခင္းကဲ့သို႔ေသာ
အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏုိင္ေျခမ်ားအား ပိုမိုသိရွိေစရန္လုပ္ေဆာင္ျခင္း။ ၎တြင္ မႈခင္းျဖစ္ပြားႏႈန္းျမင့္မားေသာ ေနရာ
မ်ားတြင္ ညႊန္ၾကားခ်က္ျဖင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ကင္းလွည့္ျခင္းတို႔ ပါဝင္ႏိုင္သည္။

manager of the location, a handler for the offender and a guardian for the victim. Partners can be numerous
and varied. http://webarchive.nationalarchives. gov.uk/20100418065544/
11
https://www.app.college.police.uk/app-content/intelligence-management/analysis/
12
Clarke R. and J. Eck Become a problem solving crime analyst in 55 steps Available from www.popcenter.org
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၂။

မႈခင္းက်ဴးလြန္ရန္ ႀကိဳးပမ္းအားထုုတ္မႈမ်ားဆိုင္ရာ အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏုိင္ေျခမ်ားအား သိရွိမႈ တိုးျမႇင့္ျခင္း။ ၎တြင္
ေသာ့မ်ား၊ ဘားတံမ်ား၊ ပင္နံပါတ္မ်ားထားရွိျခင္းျဖင့္ လံုၿခံဳေရးေတာင့္တင္းေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

၃။

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

၄။

အမွတ္အသားသေကၤတဆိုင္းဘုုတ္မ်ား

အသံုးျပဳျခင္းမွတဆင့္

စည္းမ်ဥ္းမ်ားအား

ရွင္းလင္းေစျခင္းျဖင့္

ဆင္ေျခေပးမႈမ်ားအား ဖယ္ရွားျခင္း။
၅။

ဘားမ်ားပိတ္ေသာအခ်ိန္တြင္
မ်ားအား ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း။

တက္စီမ်ား တန္းစီရမႈအား ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းျဖင့္ ရန္စျခင္း၊ ရန္ျဖစ္ပြားျခင္း
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အေျခအေနပိုင္းဆိုင္ရာ မႈခင္းကာကြယ္ေရးသည္ အမ်ဳိးသားမႈခင္းကာကြယ္ေရးမဟာဗ်ဴဟာ ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၉
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၏

အဓိက မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည္။ TAF စီမံကိန္းတြင္ ပါဝင္သည့္ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္း
မ်ားကို ပထမအဆင့္ မႈခင္းကာကြယ္ေရးတြင္ ၎တို႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သတ္၍ ကြဲျပားစြာႏွင့္ တီထြင္
ဖန္တီးဉာဏ္ကြန္႔ျမဴးစြာျဖင့္ စဥ္းစားျခင္းကို တိုက္တြန္းအားေပးရန္ အေရးႀကီးသည္။ ဥပမာ - ရဲတပ္ဖြဲ႕အေနျဖင့္
ရာဇဝတ္မႈလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအား အဟန္႔အတားျဖစ္ေစရန္အတြက္ ပိုမိုတိုးျမႇင့္ကင္းလွည့္ျခင္းကဲ့သို႔ေသာ ၎တို႔၏
အစဥ္အလာအတိုင္း တံု႔ျပန္မႈမ်ားထက္ ေက်ာ္လြန္ၿပီး စဥ္းစားသင့္သည္။
ထိုသုိ႔ဟန္႔တားျခင္းသည္ နယ္ပယ္က်ဥ္းၿပီး မႈခင္းအျဖစ္မ်ားေသာ ေနရာ15 မ်ားတြင္ ေအာင္ျမင္ေသာ္လည္း
၎သည္ ကုန္က်စားရိတ္မ်ားျပားၿပီး အျခားအေျခအေနပိုင္းဆိုင္ရာ မႈခင္းကာကြယ္ေရး နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ယွဥ္လွ်င္
ကာလရွည္အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ နည္းပါးပါသည္။
ဒုတယ
ိ အဆင္က
့ ာကြယေ
္ ရးအတြက္ တံျ႔ု ပန္မစ
ႈ မ
ီ ခ
ံ ်က္သည္ အျခားသင္ေ
့ လ်ာ္ေသာနည္းလမ္းမ်ားႏွငအ
့္ တူ ျပစ္မႈ
က်ဴးလြန္ခံရမႈ အလားအလာျမင့္မားသည့္ ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ မိသားစုမ်ားအတြက္ ေစာလွ်င္စြာ ၾကားဝင္ဟန္႔တား
ျခင္း အစီအမံမ်ား ပါဝင္ႏိုင္သည္။ က်ယ္ျပန္႔စြာျပဳလုပ္ထားေသာ သုေသသနမ်ားမွ ဤခ်ဥ္းကပ္မႈသည္ လူငယ္မ်ား
အား ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းမွ တားဆီးရာတြင္ မည္မွ်ထိေရာက္ေၾကာင္းကို ျပသခဲ့ၿပီး ၎သည္ အမ်ဳိးသား မႈခင္း
ကာကြယ္ေရး စီမံခ်က္ႏွင့္ တသမတ္တည္းျဖစ္ပါသည္။ ဤခ်ဥ္းကပ္မႈ၏ သက္ေသအေထာက္အထားႏွင့္ ၎အား
မည္ကဲ့သို႔ ေအာင္ျမင္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ရန္တို႔ကို UK ႏုိင္ငံ၏ Early Intervention Academy
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ဝက္ဘ္ဆိုဒ္တြင္

ေတြ႕ႏုိင္ပါသည္။
ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ တံု႔ျပန္မႈစီမံခ်က္တြင္ တတိယအဆင့္ကာကြယ္ေရးအား စဥ္းစားသင့္ပါသည္။ ဥပမာ - စီမံခ်က္
တြင္ ျပစ္မႈထပ္မံက်ဴးလြန္ျခင္းအား ေလ်ာ့က်ေသာနည္းလမ္းမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ား
တြင္ အႏၲရာယ္က်ေရာက္မည့္အလားအလာရွိေသာ အမႈမ်ားတြင္ ရာဇဝတ္မႈ ထပ္မံက်ဴးလြန္ျခင္းအား ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္
ေသာ နည္းလမ္းမ်ားကို ထည့္သြင္းသင့္ပါသည္။ (ေအာက္ပါ အပိုင္း (၃.၃) ကို ၾကည့္ပါ)။
သီးျခားရာဇဝတ္မႈခင္း ျပႆနာတစ္ခုအား ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္အတြက္ စီမံခ်က္တစ္ခုအားေရးဆြဲရာတြင္ စီမံ
ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအေနျဖင့္ လုပ္ေဆာင္မည့္နည္းလမ္း၊ ၾကပ္မတ္သူမ်ား (မည္သုိ႔ေသာ နည္းလမ္းမ်ားသည္
Laycock, G. (2016) Policing and the prevention landscape. London: University College London
United Nations Office on Drugs and Crime (2017). National Crime Prevention Strategy 2017-2019, The
Republic of the Union of Myanmar.
15
Braga, A. A. (2015) Hot spots policing and crime prevention: A systematic review of randomized controlled
trials Journal of Experimental Criminology (2005) 1: 317–342
16
http://www.eif.org.uk
13
14

5

အလုပ္ျဖစ္ႏုိင္သည္ မျဖစ္ႏိုင္သည္အား မည္သည္တို႔မွ ဆံုးျဖတ္သည္ - ဥပမာ - ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရင္း)
၎အား မည္သို႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ႏွင့္ ၎စီမံခ်က္သည္ မည္မွ်ကုန္က်မည္
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အား ယခုအခါတြင္ What Works Centre for Crime Reduction web-based toolkit

၊ ထိုအစိတ္အပိုင္း (၅) ခု
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တြင္ ထည့္သြင္းထားၿပီး

ဤစီမံကိန္းတြင္ တံု႔ျပန္မႈမ်ားအား စီမံခ်က္ေရးဆြဲရာတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။
ဆန္းစစ္အကဲျဖတ္ျခင္း - တံု႔ျပန္မႈသည္ လိုလားအပ္ေသာ သက္ေရာက္မႈအား ရွိျခင္း၊ မရွိျခင္းကို တိုင္းတာသည္
- လိုအပ္ပါက တံု႔ျပန္မႈအား ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သည္။ ဤအဆင့္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ တံု႔ျပန္မႈဆိုင္ရာ စီမံခ်က္
တြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ရရွိသည္၊ မရရွိသည္ကို ဆံုးျဖတ္ရန္ျဖစ္သည္။ ၎အား ၾကားဝင္
ဟန္႔တားမႈ အႀကိဳႏွင့္ ၾကားဝင္ဟန္႔တားမႈအၿပီး အခ်က္အလက္မ်ား (အရည္အေသြးႏွင့္ အေရအတြက္) ႏႈိင္းယွဥ္
ျခင္းျဖင့္ လုပ္ေဆာင္သည္။ ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္မႈ၏ စဥ္ဆက္မပ်က္ ဆန္းစစ္အကဲျဖတ္မႈသည္ ၎၏ ဆက္လက္
ထိေရာက္မႈရွိျခင္းကို ေသခ်ာေစရန္အတြက္ လုိအပ္သည္။
ျပႆနာေျဖရွင္းျခင္းဆိုင္ရာအပိုင္းအား နိဂံုးခ်ဳပ္ရလွ်င္ ပညာေရးပိုင္းဆိုင္ရာ သုေသသနမ်ားမွ ျပႆနာေျဖရွင္းျခင္း
သည္ ပစ္မွတ္ထားေသာ
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ျပႆနာမ်ားေပၚတြင္ ေကာင္းမြန္ေသာသက္ေရာက္မႈ ရွိသည္ကို ျပသပါသည္။

ရာဇဝတ္မႈခင္းအားလံုး ခ်ံဳငံုျခင္းထက္ ရာဇဝတ္မႈခင္းအမ်ဳိးအစားအလုုိက္အေပၚ ေထာက္႐ွဳျခင္း၊ ေကာင္းမြန္ေသာ
သ႐ုပ္ခြဲျခင္းႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ ေထာက္လွမ္းစုေဆာင္းျခင္း၊ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အတူတကြ
လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ စီမံခ်က္တြင္ပါဝင္သူမ်ားအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ လံုေလာက္သည့္ ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးျခင္း၊
ျပႆနာအား သင့္တင္ေလ်ာက္ပတ္စြာေျဖရွင္းရန္အတြက္ အခ်ိန္ေပးျခင္း၊ အခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္းျခင္း၊
စုစည္းျခင္း၊ သ႐ုပ္ခြဲျခင္းႏွင့္ ျဖန္႔ေဝျခင္း

20

တို႔ လုုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ လိုအပ္ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားအေပၚတြင္

လံုေလာက္ေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ။

၃.၂။ ထပ္မံက်ဴးလြန္ခံရျခင္း
အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ျပင္းထန္ေသာ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာမႈခင္းမ်ားကဲ့သို႔ေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ား
အေပၚ က်ဴးလြန္ေသာ ရာဇဝတ္မခ
ႈ င္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းရာတြင္ ထပ္မက
ံ ်ဴးလြနခ
္ ရ
ံ သူမ်ားႏွင့္ ထပ္မက
ံ ်ဴးလြန္ျခင္းမ်ားကို
ေဖာ္ထုတ္ျခင္းသည္ အထူးသျဖင့္ အေရးႀကီးပါသည္။ UK ႏုိင္ငံရွိ အိမ္တြင္း အၾကမ္းဖက္မႈအေပၚ ျပည္ထဲေရးဌာနမွ
ေလ့လာမႈမွ ထပ္မံက်ဴးလြန္ခံရျခင္းအတြက္ အလြန္ျမင့္မားေသာ အႏၲရာယ္အလားအလာကာလရွိသည္ကို ေတြ႕ရွိ
ထားပါသည္။ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုအတြက္ ရဲတပ္ဖြဲ႕အား ေခၚဆိုမႈတစ္ခု
ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အိမ္ေထာင္စု တစ္စုသည္ တစ္ႏွစ္အတြင္း ယင္းကဲ့သို႔ျဖစ္စဥ္ ေနာက္ထပ္တစ္ႀကိမ္ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ႏွႈန္း
ဝ.၈ ရွိပါသည္။ ပထမျဖစ္စဥ္အၿပီးတြင္ ၃၅% ေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ားသည္ ပထမျဖစ္စဥ္၏ ရက္သီတင္းတစ္ပါတ္
၅ ပါတ္တြင္ ဒုတိယျဖစ္စဥ္ကို ခံစားရပါသည္။ ဒုတိယျဖစ္စဥ္အၿပီး ၄၅ % ေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ားသည္ တတိယ
ျဖစ္စဥ္အား ရက္သီတင္းတစ္ပါတ္ ၅ ပါတ္အတြင္း
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ခံစားၾကရပါသည္။

မည္သည့္ ျပႆနာေျဖရွင္းျခင္းဆိုင္ရာ စီမံခ်က္မဆိုတြင္ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ရာဇဝတ္
မႈခင္းမ်ား က်ဴးလြန္ခံရသူမ်ားတြင္ အနာဂတ္တြင္ ျပန္လည္က်ဴးလြန္ခံရျခင္းမွ ကာကြယ္ႏုိင္မည္ကို ထည့္သြင္း
Laycock, G. (2016) Policing and the prevention landscape
The toolkit is available here http://whatworks.college.police.uk/toolkit/Pages/Toolkit.aspx.
19
Weisburd D, Telep CW, Hinkle JC, Eck JE (2008). The effects of problem-oriented policing on crime and
disorder. Campbell Systematic Reviews 2008:14
20
College of Policing. The effects of problem-oriented policing on crime and disorder: What Works Briefing.
http://whatworks.college.police.uk/Research/Briefings/Documents/CoP(What%20works(online_land_
POPV3).pdf
21
Farrell, G., and Pease, K (1993). Once Bitten, Twice Bitten: Repeat Victimisation and its Implications for
Crime Prevention. London. Home Office Police Research Group
17
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6

စဥ္းစားဖို႔ လိုအပ္ပါသည္။ UK ႏုိင္ငံတြင္ ထိုရည္မွန္းခ်က္ကိုရရွိရန္ အသံုးျပဳေသာ နည္းလမ္းကို ေအဂ်င္စီေပါင္းစံု
အႏၲရာယ္အလားအလာ

ဆန္းစစ္အကဲျဖတ္ျခင္းဆိုင္ရာ

ညီလာခံမ်ား

Multi-agency

Risk

Assessment

Conferences’ (MARAC) ဟုုေခၚပါသည္။ MARAC တစ္ခုသည္ အိမ္တြင္းအၾကမ္ဖက္မႈ မႈခင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သတ္သည့္
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ဖလွယ္သည့္ အစည္းအေဝးတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ (အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ က်ဴးလြန္ခံရ
သူမ်ား၏ အမ်ားစုျဖစ္ပါသည္) ရဲတပ္ဖြဲ႕၊ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ကေလးသူငယ္မ်ားကာကြယ္ေရး၊ အိမ္ငွားရမ္းသူ
မ်ား၊ ခံဝန္ဌာနႏွင့္ အျခားေသာ ဥပေဒပိုင္းဆုိင္ရာႏွင့္ ေစတနာ႔ဝန္ထမ္းက႑မ်ားမွ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားကဲ့သို႔ေသာ
ေအဂ်င္စီမ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအၾကား က်ဴးလြန္ခံရသူတစ္ေယာက္၏ ဆီေလွ်ာ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္
အားလံုးအား ဖလွယ္ၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ က်ဴးလြန္ခံရသူ၏ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးအား
တိုးတက္ေစေရးအတြက္ နည္းလမ္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးၾကၿပီး ၎တို႔အား ညႇိႏွႈိင္းထားသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ စီမံခ်က္
တစ္ခုအသြင္သို႔ ေျပာင္းလဲၾကပါသည္။ MARAC ၏ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ လူႀကီးပိုင္းက်ဴးလြန္ခံရသူကို
ေစာင့္ေရွာက္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ MARAC အေနျဖင့္ အျခားေအဂ်င္စီေပါင္းစံု အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ား
အား ကာကြယ္ရန္အတြက္ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားလည္း ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး က်ဴးလြန္သူ၏ အျပဳအမူကိုလည္း စီမံမည္
ျဖစ္သည္။ (ထပ္မံက်ဴးလြန္ျခင္းအား ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းအပိုင္းကို ေအာက္တြင္ၾကည့္ပါ)။
MARAC တြင္ အေရးႀကီးေသာအခ်က္မွာ ေအဂ်င္စီတစ္ခုတည္း (သို႕) တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ က်ဴးလြန္ခံရသူ၏
ဘဝအေပၚ ျဖစ္စဥ္အလံုးစံုအား သိရွိႏုိင္ရန္ မျဖစ္ႏုိင္ဟူေသာ ယူဆခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေအဂ်င္စီမ်ားအားလံုး
တြင္ ၎တို႔၏ လံုၿခံဳမႈမ်ားအတြက္ အေရးႀကီးေသာ ႐ႈေထာင့္မ်ား ရွိႏုိင္ပါသည္။ အစည္းအေဝးအား က်ဴးလြန္ခံရသူမွ
မတက္ေရာက္ပါ။ သို႔ေသာ္ ၎တို႔ကိုယ္စားေျပာဆိုေပးသည့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားက႑မွ အလြတ္တန္း အႀကံေပး
တစ္ဦးမွ ကိုယ္စားျပဳ
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တက္ေရာက္ပါသည္။

အျခားျပစ္မႈမ်ားတြင္လည္း ထပ္မံက်ဴးလြန္ခံရျခင္းမ်ားအား သ႐ုပ္ခြဲရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္
ပညာေရးပိုင္းဆိုင္ရာ အေထာက္အထားအမ်ားအရ ရာဇဝတ္မႈတစ္မ်ိဳးမ်ိဳး က်ဴးလြန္ခံရသူျဖစ္ျခင္းသည္ အနာဂတ္
တြင္ က်ဴးလြန္ခံရမႈအတြက္ ခန္႔မွန္းႏိုင္ေသာ ညႊန္းကိန္းတစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ - UK ႏုိင္ငံတြင္ နာမည္
ေက်ာ္ၾကားေသာ ေလ့လာမႈတစ္ခုအရ ၿမိဳ႕ျပအိမ္ရာတစ္ခုအေပၚ အိမ္တစ္လံုးအား ေဖာက္ထြင္းခံရလွ်င္ ၎အိမ္၏
ထပ္မံ ေဖာက္ထြင္းခံရႏိုင္ေသာ အလားအလာသည္ လံုးဝေဖာက္ထြင္းမခံရေသးေသာ အိမ္မ်ား ထက္ ၄ ဆ ပိုရွိ
ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။
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ထပ္မံက်ဴးလြန္ခံရျခင္းအား ကာကြယ္ျခင္းသည္ အျခားနည္းလမ္းမ်ားထက္ ႏႈိင္းယွဥ္

လွ်င္ ေအာင္ျမင္ရန္အလားအလာ ပိုမ်ားၿပီး ၎ကို အေလးထားလုုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို
ထိေရာက္စြာ အသံုးျပဳျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ၎မွ ထိခိုက္လြယ္ေသာ လူအုပ္စုမ်ားကိုလည္း ကာကြယ္ေပးပါသည္။
အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ထပ္မံျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခံရျခင္းမ်ားသည္ ထိခိုက္ခံစားလြယ္သူမ်ား အမ်ားစုေနထိုင္ရာ

24

မႈခင္းေပါမ်ားေသာနယ္ပယ္မ်ားတြင္ အလံုးစံုႏွင့္ အခ်ဳိးက်စြာ ျဖစ္ပြားႏႈန္း အျမင့္ဆံုးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

၃.၃။ ျပစ္မႈထပ္မံက်ဴးလြန္မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း
မည္သည့္ ျပႆနာေျဖရွင္းျခင္း စီမံခ်က္တြင္မဆို၊ အထူးသျဖင့္ အျခားကုစားမႈနည္းလမ္းမ်ားအား ထပ္ေဆာင္း
နည္းလမ္းအျဖစ္ အသံုးခ်ေသာအခါတြင္ ျပင္းထန္ေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ထပ္မံက်ဴးလြန္မႈအား
ေလွ်ာ႔ခ်ရာတြင္ ထိေရာက္သည့္ တရားမွ်တမႈအား ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဆိုင္ရာ စည္းေဝးညႇိႏႈိင္းျခင္းအား စတင္
ေဆာင္ရြက္ျခင္းကိုလည္း စဥ္းစားသင့္ပါသည္။
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သို႔ေသာ္ ပစၥည္းဥစၥာမ်ားႏွင့္ဆိုင္ေသာ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားတြင္ ထပ္မံက်ဴးလြန္မႈအား ေလွ်ာ့ခ်ရာ၌ ေအာင္ျမင္
ေသာ အေထာက္အထားမ်ား မရွိပါ။ ခ်ဥ္းကပ္မႈသည္ ငယ္ရြယ္ေသာ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားတြင္ အထူးသျဖင့္
ထိေရာက္ပါသည္။ UNICEF မွ တရားမွ်တမႈ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအား၊ “က်ဴးလြန္ခံရသူ (သို႔) က်ဴးလြန္ခံရျခင္းမွ
လြတ္ေျမာက္လာသူႏွင့္ က်ဴးလြန္သူႏွင့္ အခ်ဳိ႕ေသာအမႈမ်ားတြင္ မႈခင္းတစ္ခုေၾကာင့္ သက္ေရာက္ခံရေသာ၊
ထိခိုက္ခံရေသာအျခားသူမ်ားမွ ျပစ္မႈမွေပၚေပါက္လာေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအား ေျဖရွင္းရာတြင္ ေယဘုယ်အားျဖင့္
facilitator
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(သို႔) အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစေရး ညိႏႈိင္းသူတစ္ဦး၏ အကူအညီျဖင့္ အတူတကြ တက္ၾကြစြာ ပါဝင္

ေဆာင္ရြက္သည့္ ခ်ဥ္းကပ္ျခင္းတစ္ခု” ဟု အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုထားပါသည္။
တတိယအဆင့္ ကာကြယ္ေရး၏ အေရးပါေသာ အျခားအစိတ္အပိုင္းတစ္ခုမွာ က်ဴးလြန္ခံရသူမ်ားအား အက်ဥ္း
ေထာင္မ်ားတြင္ ထိန္းသိမ္းထားျခင္းႏွင့္ ၎တို႔မွ ရပ္ရြာလူထုအတြင္းသို႔ ျပန္လႊတ္ေပးၿပီးေနာက္တြင္ က်ဴးလြန္
ခံရသူမ်ားအား စီမံခန္႔ခြဲသည့္နည္းလမ္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ England ႏုိင္ငံႏွင့္ Wales ျပည္နယ္ရွိ ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္ေသာ
လူဦးေရ၏ ၁ဝ %ခန္႔သည္ ျပစ္မႈမ်ားအားလံုး၏ ထက္ဝက္အတြက္ က်ဴးလြန္သည္ဟု ခန္႔မွန္းထားၿပီး အလြန္
နည္းပါးေသာလူဦးေရ (၁% ထက္နည္းေသာ)သည္ ျပစ္မႈ ၁ဝခုလွ်င္ ၁ ခု

27

အတြက္သာ တာဝန္ရွိပါသည္။ UK

ႏိုင္ငံတြင္ Integrated Offender Management ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူအား ေပါင္းစပ္စီမံခန္႔ခြဲေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈသည္
တရားဥပေဒေအဂ်င္စီမ်ားျဖစ္ေသာ အက်ဥ္းေထာင္မ်ား၊ အခ်ဳပ္ခန္းမ်ား၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ား၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဒသ
ဆိုင္ရာ အစိုးရမ်ား၊ ပရဟိတေစတနာ့ဝန္ထမ္း အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖင့္ အတူတကြ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ေစၿပီး ထပ္မံ
က်ဴးလြန္ျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားအား ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္အတြက္ ၎တို႔၏ အရင္းအျမစ္
မ်ားကို စုစည္းေစရန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကပါသည္။ ထိုအေၾကာင္းအရင္းမ်ားတြင္ မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲျခင္း၊
ရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္ႏုိင္သည့္ စိတ္ေနသေဘာထားမ်ားႏွင့္ ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းေသာ မိသားစုေနာက္ခံအေျခအေနမ်ား၊
အလုပ္အကိုင္ မရွိျခင္း၊ အိမ္ရာမဲ့ျဖစ္ျခင္းႏွင့္ စိတ္က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ား 28 ပါဝင္ပါသည္။ ၎အေၾကာင္းအရာမ်ား
သည္ အမ်ားျပည္သူထက္စာလွ်င္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားတြင္ မၾကာခဏေတြ႕ရွိရေသာ ျပႆနာမ်ား (သို႔) လိုအပ္
ခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။

၃.၄။ တရားဝင္ျဖစ္ျခင္းႏွင့္ အမ်ားျပည္သူမွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ
သုေသသနျပဳလုပ္ခ်က္အရ အမ်ားျပည္သူမွ ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေစရန္ႏွင့္ ဥပေဒအား မခ်ဳိးေဖာက္ေစ
ရန္ တုုိက္တြန္းေပးေသာ ထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္ျခင္းဆိုင္ရာ ခ်ဥ္းကပ္မႈသည္ မႈခင္းမ်ားကာကြယ္ေရး

29

အတြက္

သိသာထင္ရွားေသာ အက်ဴိးေက်းဇူးမ်ား ရရွိေစႏိုင္သည္ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။ သုေသသနျပဳလုပ္ခ်က္မ်ားအရ
ျပည္သမ
ူ ်ားအား ပူးေပါင္းေဆာင္ရက
ြ ရ
္ န္ႏင
ွ ့္ ဥပေဒအား မခ်ဳိးေဖာက္ရန္ တိက
ု တ
္ န
ြ း္ ခြနအ
္ ားေပးသည့္ အေရးအႀကီးဆံးု
အေၾကာင္းအရင္းမွာ ရဲတပ္ဖြဲ႕တရားဝင္ျဖစ္ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္သူလူထုမွ ရဲတပ္ဖြဲ႕သည္ ၎တို႔ဘက္တြင္
အတူတကြရွိေနသည္ဟု ခံစားေသာအခါတြင္ ၎တို႔သည္ မႈခင္းမ်ားအား က်ဴးလြန္ရန္ျဖစ္ႏုိင္ေခ် သိသာစြာ
နည္းပါးသြားၿပီး ရဲတပ္ဖြဲ႕အား ကူညီရန္ဆႏၵ ပိုမိုျဖစ္ထြန္းလာပါသည္။ အေလးထားရမည့္အခ်က္မွာ ရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ား
တရားဝင္ျဖစ္ျခင္းသည္ လူမ်ားအား ဖမ္းဆီးႏိုင္ျခင္းႏွင့္ ဥပေဒအား ခ်ဳိးေဖာက္မႈအတြက္ အျပစ္ေပးႏုိင္ျခင္းထက္
ပိုမိုအားေကာင္းေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားရွိပါသည္။ ဤခ်ဥ္းကပ္မႈအား တစ္ခါတစ္ရံတြင္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ
တရားမွ်တမႈ (procedural justice)ဟုလည္း ရည္ညႊန္းပါသည္။
တရားဝင္ျခင္း၊ မဝင္ျခင္းမွာ အမ်ားျပည္သူမ်ား၏အျမင္တြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕သည္ ျပည္သူမ်ားမွ ရဲအရာရွိမ်ားသည္ ၎တို႔
အား ေလးစားမႈျဖင့္ ဆက္ဆံၿပီး တရားမွ်တေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မည္၊ မွ်တေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ၿပီး
https://www.unicef.org/tdad/index_56040.html
Home Office (2001) Criminal Justice: The Way Ahead.CM 5074. London: Home Office
28
Ministry of Justice. (20130 Transforming Rehabilitation: a summary of evidence on reducing reoffending.
London. Ministry of Justice Analytical Series 2013
29
Myhill, A., Quinton, P. (2011). It’s a fair cop? Police legitimacy, public cooperation, and crime reduction. An
interpretative evidence commentary. London. National Policing Improvement Agency
26
27
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ထိုဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို အခ်ိန္ေပးရွင္းလင္းျပမည္၊ ေဖာ္ေရြမည္ စသည့္ ထင္ျမင္ခ်က္တို႔အေပၚတြင္ မူတည္ပါသည္။
သုေသသနျပဳခ်က္မ်ားအရ

ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားအေနျဖင့္

တရားဝင္ျဖစ္ျခင္းကို

ခိုင္မာေစမႈႏွင့္

အမ်ားျပည္သူမွ

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတို႔ကို ရရွိေစရန္အတြက္ ျပဳမႈေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ၎တို႔အေနျဖင့္လည္း ရဲတပ္ဖြဲ႕အတြင္းတြင္
တရားမွ်တမႈ၊ ေလးစားမႈတို႔ႏွင့္ ဆက္ဆံခံရသည္ဟု ယံုၾကည္ဖို႔ လုုိအပ္ပါသည္။
အဖြဲ႕အစည္းပိုင္းဆိုင္ရာတရားမွ်တမႈဟုေခၚေသာ ႀကီးၾကပ္မႈႏွင့္ အႀကီးတန္းအဆင့္မ်ားတြင္ တရားမွ်တမႈသည္
၎တို႔၏ ကိုယ္က်ဳိးမပါရွိဘဲ အရာရွိမ်ားမွ ေစတနာျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္း၊ အမ်ားျပည္သူအား တန္ဖိုးထားျခင္း၊
ခြန္အားတိုးျမင့္ေစသည္ဟု ခံစားရျခင္း၊ တရားမွ်တၿပီး က်င့္ဝတ္ႏွင့္ကိုက္ညီေသာ ရဲလုပ္ငန္းဆိုင္ရာနည္းလမ္းမ်ား
30

အား ပံပိုးျခင္းတို႔ ပါဝင္ပါသည္။

ထုိေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားမွ တရားမွ်တေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္းႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ ထိေတြ႕
ဆက္ဆံမႈတို႔သည္ ၎တို႔ခ်ည္းသာလွ်င္ အေရးႀကီးသည္သာမက ေရရွည္တြင္ ျပစ္မႈမ်ား ကာကြယ္ရာတြင္လည္း
အေရးပါပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္လည္း တရားဝင္ျဖစ္ျခင္းႏွင့္ အမ်ားျပည္သူမွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတို႔သည္ ေအာင္ျမင္ေသာ ျပႆနာ
ေျဖရွင္းျခင္းဆိုင္ရာ ႀကိဳးပမ္းမႈတစ္ခု၏ အေရးပါေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ဤစီမံကိန္းတြင္ ပါဝင္သည့္
ၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ အမ်ားျပည္သူတို႔သည္ ၎တို႔၏ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ မည္သည့္ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ျပႆနာရွိသည္မ်ားကို
ေကာင္းမြန္စြာသိရွိၿပီး ထိုျပႆနာမ်ားႏွင့္ အႏၲရာယ္အႀကီးမားဆံုးျဖစ္ေပၚေစေသာ သေဘာသဘာဝမ်ားကို ရွာေဖြ
ေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ ကူညီႏုိင္သည့္အေျခအေနတြင္ ရွိေနရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ၎မွ အစိုးရပိုင္းဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္း
မ်ား 31 ႏွင့္ ယံုၾကည္မႈကို တည္ေဆာက္ႏုိင္ၿပီး ၎မွတစ္ဆင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဆိုင္ရာ တံု႔ျပန္မႈမ်ားထက္ ပိုမိုထိေရာက္ေသာ
ျပႆနာမ်ားအေပၚ ေျဖရွင္းနည္းမ်ားအား အမ်ားျပည္သူမွ အဆိုျပဳသည္သို႔ ဦးတည္ေစႏုိင္ၿပီး ၎တို႔ကိုအေကာင္
အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္အတြက္လည္း ကူညီေပးႏုိင္သည္။ 32

၃.၅။ ႏိုင္ငံေတာ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအၾကား အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးျခင္း
UK ႏုိင္ငံ၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ အျခားႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အမ်ားျပည္သူ၏ ယံုၾကည္မႈႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ
တို႔အား အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ လူထုအေျချပဳ ထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္ျခင္းဟု မၾကာခဏေခၚဆိုၿပီး UK ႏုိင္ငံ
တြင္ ပတ္ဝန္းက်င္အေျချပဳ ထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္ျခင္း(သို႔) ႏုိင္ငံသား အေျချပဳ ထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္ျခင္းဟု ေခၚဆို
သည့္ ခ်ဥ္းကပ္မႈတစ္ခုမွတစ္ဆင့္ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ ဤခ်ဥ္းကပ္မႈ၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ရွိ အဓိက အေျခခံ
သေဘာတရားမွာ

အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္

ႏုိင္ငံသားမ်ားအၾကား

ေဒသဆိုင္ရာျပႆနာမ်ားအား

ရွာေဖြ

ေဖာ္ထုတ္ရန္ႏွင့္ ေျဖရွင္းနည္းမ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ထိေတြ႕ေဆြးေႏြးရာတြင္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစျခင္းပင္
ျဖစ္ပါသည္။ ဤခ်ဥ္းကပ္ပံုနည္းလမ္းအား ၿမိဳ႕ျပေနရာမ်ားတြင္ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ မႈခင္းအား ကာကြယ္ရန္၊ လံုၿခံဳ
စိတ္ခ်သည္ဟု ခံစားရမႈမ်ား တိုးျမင့္လာရန္ႏွင့္ တရားဝင္ျဖစ္ျခင္း တိုးတက္လာေစျခင္း ျဖစ္ထြန္းလာႏုုိင္သည္ဟု
အေထာက္အထားရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ ၎တြင္ ပါဝင္ပတ္သတ္သူမ်ားအားလံုးမွ အျပည့္အဝပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္
ဆႏၵရွိမႈႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ရည္တို႔အေပၚတြင္ မူတည္ေနၿပီး အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္လည္း တံု႔ျပန္ျခင္းမျပဳရန္
လံုေလာက္သည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္ရွိသည့္အခါမ်ားမွအပ ႏုုိင္ငံသားမ်ား၏ ကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ားကို တံု႕ျပန္သြားမည္ျဖစ္
ေၾကာင္း မွတ္ယူထားၾကပါသည္။ 33 ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ ထိေတြ႕ေဆာင္ရြက္မႈအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းအတြက္
Quinton, P., Myhill, A., Bradford, B., Fildes, A., and Porter, G. (2015) Fair cop 2: Organisational justice,
behaviour and ethical policing. An interpretative evidence commentary. London. College of Policing
31
Tuffin, R., Morris, J. and Poole, A. (2006) An evaluation of the National Reassurance Policing Programme.
London: Home Office.
32
Goldstein, H. (1990) Problem-oriented policing. New York: McGraw-Hill; Forrest, S., Myhill, A. and Tilley, N.
(2005) Practical lessons for involving the community in crime and disorder problem-solving. London: Home
Office.
33
Myhill, A (2012) Community engagement in policing, Lessons from the literature. London: National Policing
30
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အေရးႀကီးသည့္ ေအာင္ျမင္ေသာ အေျခခံအေၾကာင္းအရင္းမ်ား၏ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကို ေနာက္ဆက္တြဲ(ခ)တြင္ ေတြ႕ရွိ
ႏုိင္ပါသည္။

၃.၆။ မိတ္ဖက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ေအဂ်င္စီေပါင္းစံုပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ
မိတ္ဖက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဆုိင္ရာ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ားသည္ ေအဂ်င္စီတစ္ခုတည္းမွ ႐ွဳပ္ေထြးေသာ ရပ္ရြာ လူထု
လံုၿခံဳမႈႏွင့္ မႈခင္းဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားအား ကိုင္တြယ္ႏုိင္စြမ္း (သို႔) ကိုင္တြယ္ျခင္းတို႔ မလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ဟူေသာ
ယူဆခ်က္အေပၚတြင္ အဓိက တည္ေဆာက္ထားပါသည္။ မိတ္ဖက္ပူးေပါင္းသည့္လုပ္ငန္းအား တူညီေသာ
ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္တစ္ခုအား ေအာင္ျမင္ေစရန္အတြက္ အဖြဲ႕အစည္း ၂ ခု (သို႔) ၂ ခုထက္ပိုေသာ အဖြဲ႕အစည္း
မ်ားၾကားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ ဆက္ဆံေရးတစ္ခုဟု ေဖာ္ျပႏုိင္ပါသည္။ ၎သည္ ၿမိဳ႕ျပလံုၿခံဳမႈဆိုင္ရာ
ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ေအဂ်င္စီမ်ားအၾကားႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈဆိုင္ရာ မူဝါဒ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ အေလ့အထမ်ားအား
အားေကာင္းေစရန္ေဆာင္ရြက္ၿပီး ၿမိဳ႕ျပလံုၿခံဳေရးစီမံကိန္း၏ အေရးပါေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ တည္ရွိသည္။
ၿမိဳျပလံုၿခံဳမႈဆိုင္ရာႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားသည္ ကာလရွည္ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ မိတ္ဖက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္
အေရးႀကီးပါသည္။ ၎အား UN-Habitat စီမံကိန္းမွ ဖြင့္ဆိုထားသည့္အတိုင္း ၿမိဳ႕ျပဧရိယာမ်ားတြင္ မႈခင္းမ်ားအား
ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းသည္ လူတိုင္း၏ တာဝန္ျဖစ္သည္ဟု ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဆိုလိုရင္းမွာ ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိ
ျခင္းသည္ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ ရာဇဝတ္မႈနွင့္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈမရွိျခင္းတို႔ ပေပ်ာက္ေစရန္ ရည္ရြယ္သည့္ နည္းဗ်ဴဟာ
မ်ားနွင့္ လုုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားလုုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ေဒသဆိုင္ရာအစိုးရမ်ားႏွင့္ အျခားေသာက႑ေပါင္းစံုမွ ပါဝင္
သူမ်ားအၾကား မိတ္ဖက္ဆက္ဆံေရးမ်ားအေပၚတြင္ တည္မွီသည္။ မႈခင္းမ်ားႏွင့္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈမရွိျခင္းအား
ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ ၿမိဳ႕ျပအုပ္ခ်ဳပ္မႈ၏ အဓိကအစိတ္အပိုင္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။
ေကာင္းမြန္ေသာ ၿမိဳ႕ျပအုုပ္ခ်ဳပ္မႈသည္ လစ္လ်ဴ႐ွဳခံထားရသူမ်ားနွင့္ ဆင္းရဲမြဲေတသူမ်ားအပါအဝင္ အားလံုးေသာ
ႏုုိင္ငံသားမ်ားႏွင့္ တုုိင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းတုုိ႔တြင္ ပါဝင္ေစျခင္းတုုိ႔ျဖင့္ ႏုုိင္ငံသားျဖစ္မႈႏွင့္
အားလံုးပါဝင္မႈကို တန္ဖိုးထားသည္။

34

မိတ္ဖက္ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း၏ ထိေရာက္မႈအား ႏုိင္ငံတကာဆန္းစစ္အကဲျဖတ္ခ်က္တစ္ခုမွ ၎သည္ ျပစ္မႈ
မ်ားအား ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရာတြင္ ထိေရာက္သည္ဟု ယူဆပါသည္။ 35
၎သုုေတသနစာတမ္းတြင္ သုုေတသနျပဳစုုသူမ်ားမွ ရာဇဝတ္မႈအေပၚေထာက္႐ွဳသည့္ ပဏာမေျခလွမ္းမ်ားႏွင့္
စပ္လ်ဥ္း၍ လုုပ္ငန္းျဖစ္ေျမာက္ႏုိင္သည္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆန္းစစ္အကဲျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။
မိတ္ဖက္ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းကို ထိေရာက္ေစသည့္ ဘံုအေၾကာင္းရင္းမ်ားကိုလည္း တင္ျပထားပါသည္။
အခ်ဳပ္အားျဖင့္ မိတ္ဖက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ ေအာက္ပါအေျခအေနမ်ားတို႔တြင္ ပိုမိုၿပီး ထိေရာက္ႏုိင္ပါ
သည္။
•

ျပစ္မွတ္ထားရမည့္ ျပႆနာေပၚတြင္ ရွင္းလင္းသည့္ အာ႐ံုစိုက္မႈရွိျခင္း၊ ထိုျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္အတြက္
လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ခ်မွတ္ျခင္း။

•

တူညီေသာ တန္ဖိုးထားမႈမ်ား/ စံႏႈန္းမ်ားရွိျခင္း။

•

မိတ္ဖက္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား (အဓိက စီမံခန္႔ခြဲမႈအုပ္စုမ်ားအပါအဝင္) တြင္ တိတိက်က် သတ္မွတ္ထားေသာ

Improvement Agency. November 2012 (first published 2006).
34
https://unhabitat.org/urban-themes/safety/
35
Berry G., Briggs P., Erol R., and van Staden L. (2011). The effectiveness of partnership working in a crime
and disorder context. A rapid evidence assessment. Research report 52. London: Home Office
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အခန္းက႑မ်ားႏွင့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားျပဌာန္းထားေသာ ရွင္းလင္းသည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုႏွင့္အတူ ေတာင့္တင္း
ခိုင္မာေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈရွိျခင္း။
•

၎တို႔အၾကားတြင္ မိတ္ဖက္ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သတ္ေသာ ယခင္အေတြ႕အႀကံဳရွိသူမ်ား ပါဝင္
ျခင္း။

•

မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား ပံုမွန္ဆက္သြယ္ေရးအား အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစရန္အတြက္ ၎တို႔၏
အလုပ္အဖြဲ႕မ်ားအား ပူးတြဲတာဝန္ေပးျခင္း။

•

ျပႆနာေျဖရွင္းျခင္းအား ပံ့ပိုးရန္ အေထာက္အထားမ်ားမွဦးေဆာင္ၿပီး၊ အခ်က္အလက္ျဖင့္ ေမာင္းႏွင္သည့္
နည္းလမ္းတစ္ရပ္အား ထူေထာင္ထားရွိျခင္း ႏွင့္

•

ျပဳလြယ္ျပင္လြယ္ေသာခ်ဥ္းကပ္မႈအား ခ်မွတ္က်င့္သံုးၿပီး တင္းၾကပ္သည့္ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီဆိုင္ရာ ဖြဲ႕စည္းပံုမ်ား
ျဖင့္ မိတ္ဖက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအား ဝန္ထုတ္ဝန္ပိုးျဖစ္ေစမႈအား ေရွာင္ရွားျခင္း။ 36

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရွိ မႈခင္းကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ မိတ္ဖက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၏ ျပန္လည္သံုးသပ္ခ်က္
တစ္ခုမွလည္း

မႈခင္းကာကြယ္ေရးမ်ားအေပၚတြင္

သက္ေရာက္မႈအေပၚ

မိတ္ဖက္

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း

လုပ္ေဆာင္မႈ၏ အပိုေဆာင္းအက်ဳိးေက်းဇူး အမ်ားအျပားကိုလည္း ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၿပီး ၎တို႔သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏
ေနာက္ခံအေျခအေနတြင္

အထူးသျဖင့္

အဓိကက်ပါသည္။

ထိုအလုပ္မွ

မိတ္ဖက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း

အလုပ္မ်ားသည္ ထိေရာက္စြာလုပ္ေဆာင္ႏုိင္လွ်င္ ၎တို႔သည္ ေအာက္ပါတို႔အား လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည္ဟု ယူဆပါ
သည္။ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ တာဝန္ယူမႈအား တိုးျမႇင့္ေစျခင္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏ ထပ္မံလုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ တစ္စိတ္
တစ္ပိုင္းစီျဖစ္ေနျခင္းတို႔အား ေလွ်ာ့ခ်ေစျခင္း၊ အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိက က႑ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားကို တည္ေဆာက္ျခင္း၊
မႈခင္းကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ ႀကဳိးပမ္းမႈမ်ားတြင္ အမ်ားျပည္သူ၏ အသိပညာႏွင့္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား တိုးျမင့္လာ
ျခင္း၊ ေဒသခံ ရပ္ရြာလူထုအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား အားေကာင္းေစျခင္းႏွင့္ ေအဂ်င္စီမ်ားမွ ၎တို႔၏လုပ္ငန္းမ်ား
လုပ္ေဆာင္သည့္ပံုစံမ်ားအား ထာဝရေျပာင္းလဲေစျခင္း (ဥပမာ - အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ အေျခခံေသာ ပိုမို
ေကာင္းမြန္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ျခင္း၊ ျပႆနာေျဖရွင္းျခင္းႏွင့္ ကာကြယ္ျခင္းတို႔အေပၚ အေလးထားမႈ)

37

ibid
Rosenbaum, D.P. (2002) ‘Evaluating multi-agency anti-crime partnerships: theory, design, and measurement
issues’, Crime Prevention Studies. Vol 14. UK: Willan Publishing.
36
37
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၄။ နိဂံုး
ဤေနာက္ခံအခ်က္အလက္ဆိုင္ရာ စာတမ္းမွ Asia foundation ၏ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တြင္ ၿမိဳ႕ျပဧရိယာမ်ားရွိ ျပစ္မႈ
ကာကြယ္ေရးအေပၚတြင္ ျပႆနာေျဖရွင္းျခင္းဆိုင္ရာ ခ်ဥ္းကပ္မႈတစ္ခုအား အသံုးျပဳရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို
အေထာက္အပံျဖစ္ေစသည့္ အေထာက္အထားတစ္ခုအေနျဖင့္ ေပးပါသည္။ အထူးသျဖင့္၊ ၎မွ စီမံကိန္း၏
ေျပာင္းလဲမႈသီအိုရီ၏ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္သည့္ အစိုးအရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ျပည္သူမ်ားအား ျပႆနာမ်ားအား
ေဖာ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ ၎အား ေျဖရွင္းျခင္းႏွင့္ ေလ်ာ့ပါးေစျခင္းတို႔တြင္ အမ်ားျပည္သူမ်ားအား ပါဝင္ေစျခင္းျဖင့္ အမ်ား
ျပည္သူမ်ား၏အျမင္တြင္ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား တရားဝင္ျဖစ္ျခင္းကို ထူေထာင္ေပးရာတြင္ အကူအညီေပး
ျခင္း ဟူေသာ အဆိုအေပၚတြင္ သိသာထင္ရွားေစမႈအား အားေကာင္းေစပါသည္။
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မိတ္ဖက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ

တြင္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ အစိုးရဌာနမ်ား၊ NGO မ်ားႏွင့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ တိုးတက္သည့္
တရားဝင္ျဖစ္ျခင္းျဖင့္ မႈခင္းမ်ားေလွ်ာ့ခ်ေစမႈအပိုင္းမ်ားတြင္ အက်ဴိးေက်းဇူးမ်ားအတြက္လည္း အေထာက္အထား
အေနျဖင့္ ေပးပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ားသည္ ပါဝင္ပတ္သတ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္
လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ နည္းလမ္းအသစ္မ်ားအား ေလ့လာသင္ယူရန္အတြက္ ဆႏၵရွိရန္လည္း လိုအပ္ပါသည္။
ႏိုင္ငံေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ႀကီးၾကပ္သူမ်ားမွလည္း ၎တို႔၏ ေျမျပင္ရွိဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ၎တို႔အား တရား
မွ်တစြာ ဆက္ဆံခံရလွ်င္၊ ၎တို႔၏ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြင္း ေလးစားမႈခံရလွ်င္ ၎တို႔အေနျဖင့္ အမ်ားျပည္သူမ်ား
ကိုလည္း တရားမွ်တမႈ၊ ေလးစားမႈမ်ားျဖင့္ ဆက္ဆံမည္ျဖစ္ၿပီး တရားဝင္မႈႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ပိုမိုရရွိေစ
လာမည္ကို သိရွိရန္ လိုအပ္ပါသည္။
ၿမိဳ႕ျပနယ္ပယ္မ်ားရွိ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ထူေထာင္ျခင္းသည္ ဤစီမံကိန္း၏ သက္တမ္း
အတြင္း ရပ္ရြာလူထုဆိုင္ရာ လံုၿခံဳမႈႏွင့္ လံုၿခံဳေရးမ်ား တိုးတက္ေစေရးတြင္ အထိေရာက္ဆံုး နည္းလမ္းသာ
ျဖစ္သည္သာမက ၎သည္ ရပ္ရြာလူထုအား အနာဂတ္တြင္ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားမွ ၎တို႔ဘာသာ ကာကြယ္ႏုိင္ရန္
အတြက္ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္စြမ္းမ်ား တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ အကူအညီေပးရာတြင္ အထိေရာက္
ဆံုးေသာ နည္းလမ္းတစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါသည္။
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ေနာက္ဆက္တြဲ (က)
ျပႆနာေျဖရွင္းျခင္း - သ႐ုပ္ခြဲျခင္းဆိုင္ရာ နည္းလမ္းမ်ား
ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ျပႆနာေျဖရွင္းျခင္းဆိုင္ရာ က်ဳိးပမ္းအားထုတ္မႈ၏ သ႐ုပ္ခြဲျခင္းအဆင့္တြင္ အသံုးျပဳရန္အတြက္
စဥ္းစားႏုိင္ေသာ သ႐ုပ္ခြဲျခင္းဆိုင္ရာ နည္းလမ္းအခ်ဳိ႕အား The College of Policing (အဂၤလန္ ႏွင့္ ေဝလျပည္နယ္)
မွ ေဖာ္ျပထားပါသည္
•

39

။ ၎တို႔အား ေအာက္ပါအတိုင္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

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

•

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

•

မႈခင္းႏွင့္ ျဖစ္စဥ္မ်ား အသြားအလာအား ေဖာ္ထုတ္ျခင္း။

•

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

•

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

•

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

•

ရာဇဝတ္ေကာင္အုပ္စုမ်ား (သို႔) အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား၏ သေဘာသဘာဝႏွင့္ အေရးပါမႈ
မ်ား၏ နားလည္မႈတို႔ကို ေပးအပ္ႏုိင္သည့္ ကြန္ရက္သ႐ုပ္ခြဲျခင္း။

•

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

•

ရာဇဝတ္ေကာင္မ်ား၏ နည္းလမ္းမ်ား မည္သို႔အလုပ္လုပ္သည္ကို နားလည္မႈအား ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ရန္အတြက္
အသံုးျပဳသည့္ ရာဇဝတ္လုပ္ငန္းမ်ားအား သ႐ုပ္ခြဲျခင္း။

•

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

•

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

တားဆီးေရး (သို႔) ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခု၏ ထိေရာက္မႈအား အကဲျဖတ္သံုးသပ္သည့္
ရလဒ္မ်ားအား သ႐ုပ္ခြဲျခင္း။

ထိုနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားအား College of Policing (အဂၤလန္ ႏွင့္
ေဝလ္ျပည္နယ္) ဝက္ဘ္ဆိုဒ္

40

မွ ရရွိႏိုင္ပါသည္။

ေနာက္ဆက္တြဲ (ခ)
အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအၾကား ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း - အေရးပါေသာ
ေအာင္ျမင္ျခင္းဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရင္းမ်ား။
ဤစီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သတ္၍ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ သုေသသနျပဳမႈမ်ားမွ ရရွိေသာ သင္ခန္းစာမ်ားအား ေပါင္းစပ္ရန္ႏွင့္
အက်ဥ္းခ်ဳပ္ရန္အတြက္ ႀကိဳးစားမႈမ်ားမွ တစ္ခုအေနျဖင့္ Myhill (2012) မွ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ား
အပါအဝင္ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအၾကား အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအား အေကာင္အထည္
ေဖာ္ျခင္းအတြက္ အေရးပါေသာ ေအာင္ျမင္မႈဆိုင္ရာ အေၾကာင္အရင္း အမ်ားအျပားအား ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ပါသည္။
•

အဖြဲ႕အစည္းပိုင္းဆိုင္ရာ စိတ္ပိုင္းျဖတ္မႈႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ေျပာင္းလဲျခင္း - ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ ဝန္ေဆာင္မႈ
သည္ ထိေတြ႕ေဆာင္ရြက္မႈမွ ေပးအပ္ႏုိင္ေသာ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားအား နားလည္ႏုိင္ျခင္းမွ ေဝးကြာေနသည္။

•

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

•

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

•

လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္အညီ စီမံျခင္းႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ - ေဒသခံအရာရွိမ်ားသည္ ျပဳလြယ္
ေျပာင္းလြယမ
္ ရွိေသာ သာမန္လပ
ု ထ
္ ံုးလုပန
္ ည္းစံႏန
ႈ ္းမ်ားအား ကိင
ု ဆ
္ ြဲထားသည္ထက္ သီးျခားအေျခအေနမ်ား
တြင္ မည္သို႔ မည္ပံု ထိေတြ႕မႈမ်ားအား ေအာင္ျမင္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရမည္ကို လိမၼာပါးနပ္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္
ရန္ လုိအပ္သည္။

•

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

•

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

•

စိတ္ခ်ယံုၾကည္ျခင္းႏွင့္ ယံုၾကည္အပ္ႏွံျခင္း - ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈမ်ားသည္ ‘clean site’ မ်ားတြင္ ျဖစ္ခဲၿပီး
အထူးသျဖင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ားမွအသိအမွတ္ျပဳ၍ လုုပ္ငန္းထမ္းေဆာင္ရာ လူနည္းစုုတုိင္းရင္းသားမ်ားေနထိုင္
သည့္ ရပ္ရြာမ်ားတြင္ ညံ့ဖ်င္းေသာဆက္ဆံေရးမ်ား ျဖစ္ေလ့ရွိခဲ့သည္။

•

ဆက္သြယ္ေရး - မိတ္ဖက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တစ္ဖက္တည္းမွ ေျပာဆိုျခင္းမဟုတ္ဘဲ အျပန္အလွန္
ေဆြးေႏြးမႈမ်ား လိုအပ္သည္။
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•

မိတ္ဖက္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း - လူေနမႈအဆင့္အတန္း ျပႆနာမ်ား

41

အား ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္

ရပ္ရြာအေျချပဳ ထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္ျခင္း စီမံခ်က္မ်ားအတြက္ ရဲတပ္ဖြဲ႕အေနျဖင့္ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္အပါအဝင္
၎တို႔၏ အစိုးရက႑မွ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္သည္။
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