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အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း ႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပလံုုၿခံဳမႈဆိုင္ရာ စာတမ္းတိုမ်ားအေၾကာင္း

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

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



ေက်းဇူးတင္လႊာ

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

စာတမ္းျပဳစု ေရးသားသူအေၾကာင္း

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

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

၁။ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ ၿမိဳ႕ျပေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈ 
မ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာဦးစားေပးအရာမ်ားအား ပုိမုိသိရွိနားလည္လာျခင္း။

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

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

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

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

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

၂.၁။ ယခုစာတမ္းလႊာတြင္ အသံုးျပဳေသာ ေဝါဟာရမ်ား၏ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား

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

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

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

၂.၂။ ၿမိဳ႕ျပေနရာမ်ားရွိ ထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္ျခင္းဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ား

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

အေျခခံအေဆာက္အဦ အရည္အေသြးညံ့ျခင္း။

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

- ျပစ္မႈက်ဳးလြန္ရန္အတြက္  အုပ္စုဖြဲ႕ၿပီး   အခ်ိဳ႕ဧရိယာမ်ားအား စိုးမိုးခ်ယ္လွယ္ႀကီးစိုးျခင္း။

- ေဒသမ်ားတြင္ ျပစ္မႈမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေဒတာအခ်က္လက္မ်ား မရွိျခင္း။

- ရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ားဝင္ေရာက္ရန္အတြက္ အကန္႔အသတ္ျဖစ္ေစသည့္ ဝင္းတံခါးမ်ားရွိ လူေနရပ္ကြက္မ်ား၊ ပုုဂၢလိက 
လံုုၿခံဳေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရွိေနျခင္း။ 

- လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အကန္႔အသတ္ရွိျခင္း။ အက်ိဳးျဖစ္ေျမာက္ႏုုိင္စြမ္း နည္းပါးျခင္း။

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

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

- ဆင္းရဲမြဲေတမႈ၊ လူဦးေရအမ်ားအျပား၏ စီးပြားေရးအရ၊ လူမႈေရးအရ ဖယ္ၾကဥ္ထားခံရျခင္း။

- ဆင္းရဲခ်မ္းသာသူမ်ားသည္ မတတ္သာသည့္အဆုုံး ၎တိုု႔ကုုိယ္တုုိင္ ရပ္ကြက္မ်ားကုုိ စီမံခန္႔ခြဲသည့္ 
ျဖစ္ေျမာက္ႏုုိင္စြမ္းနည္းပါးေသာ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္တစ္ခုုအား က်င့္သံုုးရျခင္း။

၃။ ႏိုင္ငံတကာ အေတြ႕အႀကံဳမွ သင္ခန္းစာမ်ား

ဤအပိုင္းတြင္ ကမ႓ာအဝွမ္း ၿမိဳ႕ျပေနရာမ်ားမွ လတ္တေလာအသုံးျပဳေနေသာ ထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္ေပးျခင္းဆုိင္ရာ
မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို ဆန္းစစ္ေဖာ္ျပထားသည္။

၃.၁။ ျဖစ္ရပ္ေပၚမူတည္သည့္ ထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္ေပးျခင္း။

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

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

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

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

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

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

ဤခ်ဥ္းကပ္ပံုုနည္းလမ္းအရ အေျခခံအားျဖင့္ ရာဇဝတ္မႈတစ္ရပ္သည္ ျဖစ္ပြားရန္ က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္မႈရွိမွသာ 
ျဖစ္ပြားသည္။ ရာဇဝတ္မႈျဖစ္ရပ္မ်ားျဖစ္ေစေသာ အေၾကာင္းအခ်က္သံုုးမ်ိဳးမွာ

၁။ ရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္သူအား ထုုိသုုိ႔က်ဴးလြန္ျခင္းျပဳရန္အတြက္  အက်ိဳးအျမတ္ တစ္စံုုတစ္ရာေပးႏုုိင္ေသာ 
က်ဴးလြန္ခံရသူမ်ား ရွိေနျခင္း။

၂။ ရာဇဝတ္မႈျဖစ္ႏုုိင္သည့္ေနရာ ရွိေနျခင္းႏွင့္ ရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္သူမွ ထိုုေနရာမ်ိဳးတြင္ ဖမ္းဆီးခံရျခင္း မရွိႏုုိင္ 
ဟုု ယူဆျခင္း။

၃။ ရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိသူ ရာဇဝတ္သားရွိျခင္း။

ထိုုသုုိ႔ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားေပါင္းစုု၍ ရာဇဝတ္မႈ ျပႆနာေျဖရွင္းျခင္း မူေဘာင္ကုုိ ေထာက္ပံ့ေပးသည့္ 
ျပႆနာသ႐ုုပ္ခြဲျခင္း ႀတိဂံကိုု ပံုုေဖာ္သည္။ (ပံုု ၁ ကိုု ၾကည့္ပါ)
  
9 Sometimes referred to as ‘problem-solving policing’.
10 Goldstein,  Problem-Oriented Policing, 1990.
11 David Weisburd et al., “Is problem-oriented policing effective in reducing crime and disorder?” Criminology 
and Public Policy, Volume 9, Issue 1, (February 2010):  139–172.
12 United Nations Office on Drugs and Crime National Crime Prevention Strategy, The Republic of the Union of 
Myanmar.  (Yangon: UNODC, 2017).
13 Mike Maguire, Rod Morgan and Robert Reiner (eds), The Oxford Handbook of Criminology  (Oxford: Clarendon 
Press, 1994).
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ယခုခ်ဥ္းကပ္မႈကိုအသံုးျပဳ၍ ယေန႔ေခတ္ ေျမာက္ 
အေမရိကတိုက္ႏွင့္ အေနာက္ဥေရာပတုိက္ တုိ႔ 
တြင္ရွိ ရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ သိသာထင္ရွားေသာ 
hot-spots မ်ားတြင္ ရာဇဝတ္မႈမ်ား မည္သိုု႔ 
ျဖစ္ပြားမႈမ်ားသနည္းဆိုုသည္ကုုိ ဆန္းစစ္ေဖာ္ 
ထုုတ္ၾကသည္။ သုုေတသနမ်ားအရ ရာဇဝတ္မႈ 
သည္ အခ်ိဳ႕ေသာေနရာမ်ားတြင္ တစ္ေန႔တာ၏ 
အခ်ိဳ႕အခ်ိန္မ်ားတြင္သာ ျဖစ္ပ်က္ေလ့ရွိၾကသည္ 
ကိုု ေတြ႕ရသည္။ ထုုိသုုေတသနမွ လူမႈပထဝီ 
သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားေပၚမူတည္၍ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ ႏွင့္ 
၎ၿမိဳ႕တြင္ ေနထုုိင္သူ လူဦးေရအေပၚ 
သက္ေရာက္ေနသည့္ ရာဇဝတ္မႈျပႆနာမ်ားကုုိ 
သိရွိ နားလည္ေစသည္။ 14

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

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

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

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

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

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

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

ပံု ၁။ ျပႆနာသ႐ုပ္ခြဲျခင္းႀတိဂံ
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၃.၃။ ရပ္ရြာေပၚေရွး႐ွဳသည့္ ထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္ျခင္း။

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

၃.၄။ ပတ္ဝန္းက်င္အေနအထားေပၚမူတည္၍ ျဖစ္ပြားတတ္ေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ားအား ႀကိဳတင္ 
တားဆီးကာကြယ္ျခင္း။

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

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

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

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

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

ဖန္တီးေပးျခင္း။

စာရင္းအျပည့္အစံုုကိုု ေနာက္ဆက္တြဲ (က) ကိုု ၾကည့္ပါ။

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

ထိုုသီအုုိရီကုုိ အေျချပဳ၍ လူေနရပ္ကြက္တစ္ခုုတြင္ ေဘးကင္းေရးနွင့္ လုုံၿခံဳေရးမ်ားရရွိေစရန္ ေအာက္ပါလုုပ္ငန္းမ်ား 
ကိုု ေဆာင္ရြက္ႏုုိင္သည္။

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

- ေန႔စဥ္သာမန္လုုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားေဆာင္ရြက္ရင္း လူတစ္ဦးခ်င္းစီမွ ၾကည့္ႏုုိင္ၿပီး ရာဇဝတ္မႈျဖစ္ပြားမႈမွ 
ကာကြယ္ရန္ သဘာဝေစာင့္ၾကည့္ျခင္းမ်ားမိတ္ဆက္ထားသည့္ ရာဇဝတ္မႈကာကြယ္ႏုုိင္ေသာ ေနရာမ်ား 
ေပၚထြန္းလာေစျခင္း။

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

၃.၆။ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ဒီဇုိင္းေရးဆြဲျခင္းမွတစ္ဆင့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ားအား ႀကိဳတင္တားဆီး 
ကာကြယ္ျခင္း

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

ၾကည့္႐ွဳႏုုိင္ေစရန္ ေရွး႐ွဳ၍ တည္ေဆာက္ထားျခင္း။

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

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

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

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

 
၄။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ၿမိဳ႕ျပထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္ျခင္းဆိုုင္ရာ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ား

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

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

ထိုုနည္းလမ္းသည္ ရဲမ်ားကိုု လူထုုမွ ယုုံၾကည္မႈႏွင့္ ျပႆနာမ်ားေျဖရွင္းရာတြင္ လူထုုမွ ရဲမ်ားနွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ပန္းတိုင္ကို ခ်မွတ္ထားရမည္။

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

၄.၂။ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ႀကံဳေတြ႕ရမည့္ အခက္အခဲစိန္ေခၚမႈမ်ား

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

နိဂံုး

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

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

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

အေျခအေနအရ ရာဇဝတ္မႈကာကြယ္ေရးလုပ္ဟန္မ်ား

အပိုင္းက႑(၁) - အားထုတ္မႈ ျမႇင့္တင္ျခင္း။

ဤအပုိင္းက႑ရွိ လုပ္ဟန္မ်ားသည္ ရာဇဝတ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ရန္ ပိုမိုခက္ခဲေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ တာဆီးရန္ 
ရည္ရြယ္သည္။

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

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

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

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

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

အပိုင္းက႑(၂) - ပိုမိုစြန္႔စားေစျခင္း။

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

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

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

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

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

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

အပိုင္းက႑(၃) - အက်ိဳးအျမတ္ေလ်ာ့နည္းေစျခင္း

 ဤအပိုင္းက႑ရွိ လုပ္ဟန္မ်ားသည္ လုပ္ရပ္တစ္ခုမွ ရာဇဝတ္သားမ်ား အက်ိဳးေက်းဇူးရရွိမႈကုိ ေလွ်ာ့ခ်ကန္႔သတ္ရန္ 
ရည္ရြယ္သည္။

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

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

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

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

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

အပိုင္းက႑(၄) - လံႈ႕ေဆာ္မႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း

ဤမဟာဗ်ဴဟာသည္ ျပစ္မႈအတြက္အေရးႀကီးသည့္ ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည့္ 
အေျခအေနမ်ား မျဖစ္ေပၚေစျခင္း ျဖင့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ားေလွ်ာ့ခ်ရန္ ရည္ရြယ္သည္။

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

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

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

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

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

အပိုင္းက႑(၅) - အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားကို ဖယ္ရွားျခင္း

ဤအပုိင္းက႑တြင္လူအမ်ားကုိ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအား သတိထားသိရွိေစမည့္ အေျခအေနမ်ား ဖန္တီးျခင္းျဖင့္ 
ရာဇဝတ္မႈမ်ားေလွ်ာ့ခ်ရန္ ရည္ရြယ္သည္။

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

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

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

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

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