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အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း ႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပလံုုၿခံဳမႈဆိုင္ရာ စာတမ္းတိုမ်ားအေၾကာင္း

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

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



ေက်းဇူးတင္လႊာ

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

စာတမ္းျပဳစု ေရးသားသူအေၾကာင္း

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

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

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

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

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

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

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

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

ေစရန္ ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ ေဆးစြဲေနသည့္သူမ်ားအား ျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာေစရန္ ကုသေပးျခင္းႏွင့္
၂။ ေထာက္ပံ့မႈ/ ေရာင္းလိုအား ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း

ယင္းခ်ဥ္းကပ္ပံုနည္းလမ္း (၂) ခုကု ိယခုက႑တြင ္ရွင္းျပထားပါသည္။ 

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

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

၂.၁။ ႏိုင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ႏွင့္ ဆက္စပ္ေဆာင္ရြက္မႈ 

အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာ မူးယစ္ေဆးဝါးတိုုက္ဖ်က္ေရး လုုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုု ႏုုိင္ငံတကာသေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္မ်ား
တြင္ ထည့္သြင္းျပဌာန္းထားသည္။

၂.၁.၁။ ကမာၻ႕ကုလသမဂၢ၏ မူးယစ္ေဆးဝါးဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား 

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

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

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

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

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

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

၂.၁.၂။ ဥေရာပသမဂၢ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား

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

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

၂.၁.၃။ ႏိုင္ငံတကာမွ ပူးေပါင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ား

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

• ကမာၻ႕က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ (WHO) သည ္စိတ္ကိုုေျပာင္းလဲေစသည့္ ေဆးဝါးမ်ားအားလံုုးကိုု ေဆးပညာနည္းအရ 
ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သိပၸံနည္းအရေသာ္လည္းေကာင္း ဆန္းစစ္ရန္ တာဝန္ရွိၿပီး ထိုုမူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားကိုု 
၁၉၆၁ ခုုႏစွ ္(သိုု႔) ၁၉၇၁ ခုုႏစွ ္သေဘာတစူာခ်ဳပမ္်ားတြငပ္ါရွသိည္ ့အခန္းမ်ားအရ အမ်ိဳးအစားခြဲျခားစတ္ိျဖာျခင္း 



4

ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားဆိုုင္ရာ ေကာ္မရွင္ (CND) ကိုု အႀကံေပးရန္လည္း တာဝန္ရွိသည္။
• ဥေရာပ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့ ္ မူးယစ္ေဆးဝါးစြဲလမ္းမႈ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးဌာနသည ္ ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ 

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

၂.၂။ ဝယ္လုိအား ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း 

၂.၂.၁။ ကာကြယ္ျခင္း 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8 EMDCA, European drug prevention, 2011.

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

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

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

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

၂.၂.၂။ ကုုသျခင္း 

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

၂.၃။ ေရာင္းလုိအား/ ေထာက္ပံ့မႈအား ထိန္းခ်ဳပ္ကန္႔သတ္ျခင္း

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

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

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

၃။ ႏိုင္ငံတကာ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားမွ သင္ခန္းစာမ်ား

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

၃.၁။ ဝယ္လုိအား ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္ သက္ေသသာဓကမ်ား

၃.၁.၁။ ကာကြယ္ျခင္း 

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

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

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

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

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

• ဆင္းရဲခ်ိဳ႕တဲ့ေသာရပ္ရြာမ်ားတြင ္ မူလတန္းႀကိဳပညာေရးသည္ တရားမဝင ္ မူးယစ္ေဆးအသံုးျပဳျခင္းႏွင့ ္
ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းတုိ႔အား ေလွ်ာ့နည္းေစသည္။ 

အလယ္တန္း ကေလးသူငယ္ဘဝႏွင့္ အေစာပုိင္း ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ ္

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

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

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

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

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

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

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

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

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

မူးယစ္ေဆးအလြဲသံုးျခင္းအား ကာကြယ္သည့္ အနုတ္လကၡဏာေဆာင္ေသာ အက်ဳိးရေစသည့္ ၾကားဝင္ 
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား 

အလယ္တန္း ကေလးသူငယ္ဘဝႏွင့္ အေစာပုိင္း ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္

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

ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားႏွင့္ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူဘဝ

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

• လမ္းၫႊန္ထိန္းေက်ာင္းေပးသည္ ့ စီမံကိန္းမ်ားမွာ မူးယစ္ထုံထုိင္းေစသည့္အရာမ်ား အလြဲသံုးျခင္းအား 
ကာကြယ္ရာတြင ္ ေရတုအိက်ိဳးသက္ေရာက္မႈျဖစ္ေစ၊ ေရရွည္အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈျဖစ္ေစ မရွိေပ။ 

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

၃.၁.၂။ ကုသျခင္း

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

၃.၂။ ေရာင္းလုိအား/ေထာက္ပံ့မႈအား ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္ သက္ေသသာဓကမ်ား

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

၂။ မူးယစ္ေဆး ကုန္သြယ္ျခင္း ႏွင့ ္ျပည္တြင္းမူးယစ္ေဆး ေစ်းကြက္မ်ားတြင ္တရားမဝင ္မူးယစ္ေဆးအသံုးျပဳျခင္း 
ႏွင့ ္

၃။ အဂတိလိုက္စားျခင္း

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

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

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

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

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

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

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

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

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

၃.၂.၂။ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္မ်ားတြင္ မူးယစ္ေဆးမ်ား ေရာင္းဝယ္ျခင္းႏွင့္ တရားမဝင ္
မူးယစ္ေဆး အသံုးျပဳျခင္းအား ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္း

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

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

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

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

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

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

တရားဥပေဒစနစ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အထူးသျဖင့္ လူငယ္မ်ားအတြက္ အႏုုတ္သေဘာေဆာင္သည့္ 
သက္ေရာက္မႈမ်ားကဲ့သိုု႔ေသာ မရည္ရြယ္သည့္ ေနာက္ဆက္တြဲရလဒ္မ်ား ျဖစ္လာႏုုိင္ေျခရွိသည္။

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

၄.၁။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေျခအေန

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

၄.၂။ အႀကံျပဳထားသည့္ ေရွ႕ဆက္လုုပ္ေဆာင္ႏုုိင္မည့္ လုုပ္ငန္းမ်ား

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

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

(ခ) မိတ္ဖက္အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန ္အေထာက္အပံ့ေပးျခင္း။ 

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

 • မူးယစ္ေဆးဝါးကာကြယ္ျခင္း၊ ကုသျခင္းႏွင့ ္ အေရးယူမႈတို႔အား လႊမ္းၿခံဳထားသည့ ္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား 

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

 • ျပန္လည္သံုးသပ္မႈအတြက ္နည္းလမ္းတစ္ခ ုတည္ေဆာက္ပါ။ 

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

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

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

 • သိပၸံနည္းက်ေသာ သက္ေသသာဓက ႏွင့ ္သုေတသန 

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

 • မူဝါဒေရးဆြဲသူမ်ား ႏွင္ ့ေလ့က်င့္မည့္သူမ်ားအား သင္တန္း ႏွင့္

 • အရင္းအျမစ္မ်ား လံုေလာက္ေအာင္ေပးမည္ ့တစိုုက္မတ္မတ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း ႏွင့ ္ေရရွည္တည္တံ့ေသာ 
စနစ္တစ္ခ ုျဖစ္ေစရန ္45

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

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

ကာကြယ္ျခင္း 

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

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

45 EMDCA, European drug prevention, 2011.
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ကုသမႈခံယူျခင္း

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

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

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

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

ထားေသာ ေနရာမ်ားတြင ္ မူးယစ္ေဆးဝါးပုိင္ဆု္ိင္မႈအတြက ္ ရဲမ်ားမ ွ ဖမ္းဆီးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား မျပဳလုပ္ပါ 
ဟူေသာ ကတိကဝတ္တုိ႔ ရယူရန္တိ္ု႔ ပါရွိသည္။

ဥပေဒအရ အေရးယူျခင္း 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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