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အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း ႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပလံုၿခံဳမႈဆိုင္ရာ စာတမ္းတိုမ်ားအေၾကာင္း
အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းသည္ တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေနသည့္ အာရွတိုက္တစ္ဝွမ္းရွိ လူမႈဘဝမ်ားတိုးတက္ေစရန္ အစဥ္ႀကိဳးပမ္း
ေနသည့္ ႏုုိင္ငံတကာဖြံၿဖိဳးတိုးတက္မႈအဖြဲ႕အစည္းတစ္ဖြဲ႔ျဖစ္သည္။ ေျခာက္ရာစုုႏွစ္ၾကာအေတြ႕အႀကံဳႏွင့္ ေဒသႏၲရ
ကြ်မ္းက်င္မႈျဖင့္ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း၏ ပ႐ုုိဂရမ္မ်ားသည္ အုုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ဥပေဒ၊ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၊
အမ်ိဳးသမီး စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္မႈ၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ေဒသဆုုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အစရွိသည့္ ၂၁ ရာစုု
ႏွစ္တြင္ အာရွတိုက္ကို သက္ေရာက္မႈရွိေနသည့္ အဓိကျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းႏုုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။
ထို႔အျပင္ အာရွတုိက္အတြက္ ထုုတ္ေဝထားသည့္ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း၏ စာအုုပ္မ်ားႏွင့္ အတတ္ပညာဆိုင္ရာ
ဖလွယ္မႈမ်ားသည္လည္း အာရွတိုက္အေနျဖင့္ ကမာၻေပၚတြင္ ဆက္လက္ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္း၍ တရားမွ်တေသာ
ေဒသအျဖစ္ ခိုင္ခုိင္မာမာ ရပ္တည္ႏုိင္ေစရန္အတြက္ အားေပးကူညီမႈျပဳသည့္ နည္းလမ္းမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ အာရွ
ေဖာင္ေဒးရွင္းသည္ အာရွႏုိင္ငံ ၁၈ ႏုုိင္ငံရွိ ႐ံုးမ်ားႏွင့္ ဝါရွင္တန္ဒီစီရွိ႐ံုးမ်ား ကြန္ယက္ဖြဲ႕ လုုပ္ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္
သည္။ အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာႏွင့္ ပုုဂၢလိက ပါတနာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အတူတကြလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ အာရွ
ေဖာင္ေဒးရွင္းသည္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ႏွင့္ ဘက္ေပါင္းစံုပါဝင္ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေအဂ်င္စီမ်ား၊ ေဖာင္ေဒးရွင္းမ်ား၊ ေကာ္ပို
ေရးရွင္းမ်ားႏွင့္ တသီးပုုဂၢလမ်ားစသည့္ မတူကြဲျပားေသာ အုုပ္စုတို႔မွ ေထာက္ပံေငြမ်ား ရရွိပါသည္။
ၿမိဳ႕ျပလံုၿခံဳေရးစာတမ္းတုုိမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ႏွင့္ ေဒသဆုုိင္ရာအဆင့္ရွိ ျမန္မာမူဝါဒခ်မွတ္ေရးဆြဲသူမ်ား
ႏွင့္ အျခားေသာ စိတ္ပါဝင္စားသည့္ က႑ေပါင္းစံုမွ ပါဝင္ပက္သက္သူမ်ားကို ျမန္မာႏုုိင္ငံရွိ ၿမိဳ႕ျပေနရာမ်ားတြင္
အမ်ားျပည္သူေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးအတြက္ အသံုးခ်ႏုုိင္ေသာ (သို႔) ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ၍ အသံုးျပဳႏုုိင္ေသာ မူဝါဒမ်ားႏွင့္
လုုပ္ထံုးလုုပ္နည္းသာဓကမ်ားႏွင့္ သ႐ုုပ္ခြဲျခင္းကို ပံ့ပိုးေထာက္ပံ့ေပးရန္ ရည္ရြယ္သည္။ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းတြင္
ၿမိဳ႕ျပအုုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ မူဝါဒေရးရာ သုုေတသနလုုပ္ငန္းမ်ား က်ယ္က်ယ္
ျပန္႔ျပန္႔လုပ္ေဆာင္ေနျခင္း အစီအစဥ္မ်ားရွိပါသည္။ ဤၿမိဳ႕ျပလံုၿခံဳေရး စာတမ္းတိုမ်ားသည္ ထိုလုပ္ငန္းမ်ားကို
အေထာက္အကူျပဳသည့္ စာတမ္းမ်ားျဖစ္သည္။ ဤစာတမ္းတိုမ်ားျပဳစုုရန္အတြက္ ယူေကအစုုိးရမွ ေထာက္ပံ့ထား
ပါသည္။ ဤစာတမ္းတြင္ပါရွိေသာ အေတြးအျမင္မ်ားသည္ စာတမ္းျပဳစုုေရးသားသူမ်ား၏ အေတြးအျမင္မ်ားသာ
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အဖြဲ႕အတြက္ တရားမွ်တမႈ၊ ကြဲျပားျခားနားမႈႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးတုုိ႔တြင္ ဦးတည္္လ်က္ ရဲဝန္ထမ္းေပါင္း ၆ဝဝဝ ကို
ဦးေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ၂ဝဝ၈ ခုုႏွစ္တြင္ စတီဖဲင္ ေအာ္တာသည္ ဘုုရင္မႀကီး၏ ရဲဝန္ထမ္း ဆုုတံဆိပ္ေတာ္ကို လက္ခံ
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ရရွိခဲ့ၿပီး ကမ္းဘရစ္ခ်္တကၠသိုလ္မွ ျပစ္မႈေဗဒအထူးျပဳျဖင့္ ဘြဲ႕လြန္ဒီပလိုမာ ရရွိခဲ့သည္။
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၁။ နိဒါန္း
ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ျပည္သူမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရး အက်ဳိးခံစားႏိုင္ေစရန္အလုိ႔ငွာ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း (TAF) ၏
ၿမိဳ႕ျပေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးစီမံကိန္းတြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအက်ိဳးေက်းဇူး (၃) မ်ိဳးအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္မည့္
အစီအစဥ္မ်ား ထည့္သြင္းထားပါသည္။ ယင္းတို႔မွာ ၁။

ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ ၿမိဳ႕ျပေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာ စိန္ေခၚမႈ
မ်ား ႏွင့္ ရပ္ရြာဦးစားေပးအရာမ်ားအား ပုိမုိသိရွိနားလည္လာျခင္း။

၂။

ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား၏ ျပႆနာေျဖရွင္းျခင္းဆိုင္ရာ အရည္အေသြးမ်ားျမင့္မားလာၿပီး
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ဆက္ဆံေရးဆုုိင္ရာ အားထုုတ္ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား တိုးတက္လာျခင္း။

၃။

ျပည္နယ္၊ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားႏွင့္ ႏုုိင္ငံေတာ္အဆင့္ အစိုးရဌာနမ်ားရွိ တာဝန္ရွိသူမ်ားအၾကား ဌာနအခ်င္းခ်င္း
ႏွင့္ ပညာရွင္မ်ား၏ မူဝါဒဆိုင္ရာေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ အေလ့အက်င့္မ်ား
ခုုိင္မာလာေစျခင္း။

1

အထက္ပါရလဒ္မ်ား ရရွိေစရန္ အေထာက္အပံ့ျပဳသည့္အေနျဖင့္ ထိေရာက္ေသာ ပြဲလမ္းသဘင္စီစဥ္ျခင္းနွင့္ လူစု
လူေဝး စီမံခန္႔ခြဲျခင္းတို႔မွတစ္ဆင့္ လူစုလူေဝးမ်ား၏ လံုၿခံဳမႈကို ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏုုိင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားပါဝင္သည့္
ဤစာတမ္းကို ေရးသားျပဳစုုရန္ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ၎၏ အႀကီးတန္း တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးဆိုင္ရာ အႀကံေပးကို
တာဝန္ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ ဤစာတမ္းတြင္ အဓိကအားျဖင့္

ေတာင္ႀကီးမီးပံုးပ်ံပြဲကဲ့သို႔ေသာ လူအမ်ားကို စိတ္

အပန္းေျပေစရန္ က်င္းပသည့္ ပြဲလမ္းသဘင္မ်ားအေပၚ အာ႐ံုစိုက္ ေရးသားထားပါ သည္။ ဤစာတမ္းတြင္ ယူေက၊
အိႏၵိယ၊ နယူးဇီလန္ႏွင့္ ယူအက္စ္ေအ ႏိုင္ငံမ်ားမွ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ အေလ့အထမ်ားကိုလည္း ေကာက္ႏုတ္ေလ့လာ
သြားမည္ျဖစ္သည္။
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၂။ အဓိက သေဘာတရားႏွင့္ ေဝါဟာရမ်ားရွင္းလင္းခ်က္
၂.၁။ ဤစာတမ္းတြင္ အသံုးျပဳထားေသာ အသံုးအႏႈန္းအဓိပၸာယ္မ်ား
ပြဲလမ္းသဘင္မ်ား။ ။ ပြဲလမ္းသဘင္ဟုဆိုရာတြင္ ဤစာတမ္းတြင္ လူအမ်ားအျပားကို စိတ္အပန္းေျပေစရန္
ေဖ်ာ္ေျဖသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ေသာ ပြဲလမ္းသဘင္မ်ားကို အဓိကထား ရည္ညႊန္းျခင္းျဖစ္သည္။
ပရိတ္သတ္။ ။ ပြဲလမ္းသဘင္အခမ္းအနားတစ္ခုခုကို တက္ေရာက္ရန္ တစ္ေနရာတည္းတြင္ လူအမ်ားအျပား
စုေဝးေသာအခါ ပရိသတ္လူထုျဖစ္ေပၚလာသည္။ ထိုအခါ လူစုလူေဝး၏ အျပဳအမူမ်ား 2 ေၾကာင့္ အေသးစား (သို႔)
အႀကီးစားဒဏ္ရာ ရရွိႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပြဲအတြင္းလူျပည့္ၾကပ္မေနေစရန္ ထိေရာက္လံုၿခံဳသည့္ ပရိသတ္ လူစု
လူေဝး စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအမံမ်ားကို ပြဲစီစဥ္သူမွ ျပဳလုပ္ထားရမည္ျဖစ္သည္။
ပြဲစီစဥ္သူ။ ။ ဤစာတမ္းတြင္ ပြဲလမ္းသဘင္အတြက္ အဓိကတာဝန္ရွိသည့္ မည္သူမဆိုအား ပြဲစီစဥ္သူအျဖစ္
ရည္ၫႊန္းသည္။
လူစုလူေဝးစီမံခန္႔ခြဲမႈ။ ။ လူစုလူေဝးစီမံခန္႔ခြဲမႈ ဟုုဆုိရာတြင္ လူအမ်ားသြားလာလႈပ္ရွားမႈႏွင့္ ေပ်ာ္ရႊြင္မႈတုိ႔ကို ကူညီ
ပံ့ပိုးေပးႏုုိင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ဤစာတမ္းမွ ျပဳစုုေရးသားထားသည္။ လူအမ်ားသည္ အပန္းေျဖ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ၊
ပညာေရး (သို႔) ေအာင္ပြဲခံျခင္း 3 စသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ပြဲလမ္းသဘင္မ်ားကို တက္ေရာက္ၾကသည္။ လူစု
လူေဝး စီမံခန္႔ခြဲမႈသည္ ပြဲလမ္းသဘင္အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္လာေသာ လူအမ်ားမွ ၎တို႔ေမွ်ာ္လင့္ထား
သည္မ်ားကို ထိုပြဲမွရရွိၿပီး အိမ္သို႔ လံုၿခံဳေခ်ာေမြ႕စြာ ျပန္ုႏုိင္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္။
လူစုလူေဝးကို ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း။ ။ ဤစကားရပ္ကို လူစုလူေဝး စီမံခန္႔ခြဲမႈဟူသည့္ စကားရပ္ႏွင့္ အလဲအလွယ္ျပဳ၍
တခါတရံ

အသံုးျပဳၾကေသာ္လည္း

ဤစာတမ္းတြင္မူ

႐ုုတ္႐ုတ္သဲသဲျဖစ္ျခင္းႏွင့္

အဓိက႐ုုဏ္းျဖစ္ပြားျခင္းမွ

ကာကြယ္ရန္၊ ဒဏ္ရာအနာတရျဖစ္ျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးအရ ကာကြယ္ျခင္းမ်ား
ျပဳလုုပ္ရန္အလုုိ႔ငွာ လူစုမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း 4 ကို ဆုုိလိုျခင္းျဖစ္သည္။
ပြဲလမ္းသဘင္ လံုၿခံဳေရး အစီအစဥ္။ ။ ပြဲလမ္းသဘင္တစ္ခုကို လံုၿခံဳစိတ္ခ်စြာ က်င္းပႏိုင္ရန္ စီမံခန္႔ခြဲေရးပိုင္းတြင္
ပါဝင္သူအားလံုးမွ အသံုးျပဳေသာစာျဖင့္ ေရးသားထားသည့္ အစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ေသာ ပြဲလမ္းသဘင္
လံုၿခံဳေရးအစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္သင့္သည့္ အေၾကာင္းအရာအခ်က္အလက္မ်ားကို (၃.၁.၂)တြင္ ေတြ႕ႏိုင္သည္။
က်င္းပမည့္ေနရာ လံုၿခံဳေရး အစီအစဥ္။ ။ အေရးေပၚလမ္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ေခတၱေနရာခ်ထားသည့္
ပစၥည္းမ်ားအပါအဝင္ ပြဲက်င္းပမည့္ေနရာ၏ စေကးက်ေျမပံုမ်ား။

၂.၂။ အခန္းက႑ႏွင့္ တာဝန္မ်ား
ဤအပိုင္းတြင္ သုုေတသနစာရြက္စာတမ္းမ်ားအရ ပြဲလမ္းသဘင္မ်ားတြင္ လူစုလူေဝး စီမံခန္႔ခြဲမႈျပဳလုုပ္ရာတြင္
အေရးႀကီးသည္ဟု ေဖာ္ျပထားေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အခန္းက႑ႏွင့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို စီစစ္ေရးသား
ျပဳစုုထားသည္။
Health and Safety Executive, Managing crowds safely. HSG154 (Norwich: HMSO, 2000).
Alexander Berlonghi, “Understanding and planning for different spectator crowds,” in Engineering for crowd
safety: Roderick A. Smith and Jim F. Dickie (Eds). (Amsterdam: Elsevier Science Publishers B.V., 1993).
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ပြဲစီစဥ္သူ။ ။ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ လာေရာက္သည့္ ပရိသတ္လူထုတြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးအႏၲရာယ္မ်ား
မရွိရန္ ပြဲစီစဥ္သူမွ ပြဲလမ္းသဘင္ကို စီစဥ္၊ ခန္႔ခြဲ၊ ေစာင့္ၾကည့္ရမည့္ တာဝန္မ်ားရွိသည္။

5

ပြဲစီစဥ္သူသည္

က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္ သင့္ေတာ္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ အတိုင္းအတာအထိ လာေရာက္သည့္ပရိသတ္ကို လံုၿခံဳမႈ
ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ပရိသတ္ လံုၿခံဳေရးအပိုင္းမ်ား (ဥပမာ - ပြဲမ်ားတြင္ေစာင့္ၾကပ္ျခင္း) ကို အျခားေသာ
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသို႔ ခြဲေဝႏိုင္ေသာ္လည္း၊ ပရိသတ္လူထုလံုၿခံဳေရးအတြက္ကိုမူ ပြဲစီစဥ္သူမွ အလံုးစံု တာဝန္ခံရမည္
ျဖစ္သည္။
လံုၿခံဳေရးအရာရွိ။ ။ ပြဲလမ္းသဘင္တြင္ လံုၿခံဳေရးအပိုင္းအားလံုးကို ခ်ိတ္ဆက္ၫႇိႏိႈင္းလုပ္ေဆာင္ရန္ ပြဲစီစဥ္သူမွ
ခန္႔အပ္ထားသူျဖစ္သည္။
ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား။ ။ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္နယ္ပယ္အတြင္းတြင္ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ ပြဲလမ္းသဘင္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္
သည့္ အဓိကလုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ စစ္ဆင္ေရးတာဝန္မ်ားအျပင္ ေအာက္ပါတာဝန္မ်ားကိုလည္း ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ တာဝန္
ယူရသည္။
-

အသက္ႏွင့္ စည္းစိမ္ဥစၥာမ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း

-

စီစဥ္တက် ၿငိမ္းခ်မ္းမႈရွိေစျခင္း

-

ျပစ္မႈမ်ားက်ဴးလြန္ျခင္းမွ ကာကြယ္ျခင္း

-

ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို စံုစမ္းကာ က်ဴးလြန္သူမ်ားကို တရားဥပေဒအရ အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္း 6

ေဒသခံအာဏာပိုင္။ ။ ေဒသခံအာဏာပိုင္သည္ အစားအစာသန္႔ရွင္းမႈ၊ ယာဥ္ေၾကာခန္႔ခြဲမႈ၊ အရက္ေသစာေရာင္းခ်မႈ
ႏွင့္ အစားအေသာက္ေရာင္းခ်သူမ်ားကို လိုင္စင္ထုတ္ေပးျခင္း၊ အေရးေပၚ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းတို႔အတြက္ တာဝန္ရွိသည္။

၃။ ႏိုင္ငံတကာ အေတြ႕အႀကံဳေပၚ အေျခခံထားသည့္ လမ္းၫႊန္ခ်က္
ဤအပိုင္းက႑သည္ ပြဲလမ္းသဘင္ စီစဥ္သူမ်ားအေနအျဖင့္ လူထုပရိသတ္ လံုၿခံဳေရးကို စနစ္တက် စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္
အတြက္ ႏိုင္ငံတကာစာရြက္စာတမ္းမ်ားထံမွ လက္ေတြ႕က်သည့္ လမ္းၫႊန္ခ်က္ကို ေပးႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္သည္။
ဤလမ္းညြန္ခ်က္သည္ လူစုလူေဝး လံုၿခံဳေရးရရွိရန္ လုုပ္ေဆာင္ရမည့္ နည္းလမ္း ဥပမာ- ပြဲလမ္းသဘင္အမ်ိဳးအစား
တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္

သီးသန္႔ရည္ၫြန္းသည့္

နည္းလမ္းကို

ေဖာ္ျပထားျခင္းမဟုုတ္ဘဲ

ေယဘုယ်ဆန္သည့္

ခ်ဥ္းကပ္ပံုနည္းလမ္းကို ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။

7

ဤအပိုင္းက႑တြင္ ယူေက၏ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွ စစ္ဆင္ေရးလုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ စီစဥ္ျခင္းနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္
စပ္လ်ဥ္း၍ ရဲသင္တန္းေကာလိပ္မွ တရားဝင္ခြင့္ျပဳထားေသာ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္ လုပ္ရပ္အေလ့အထမ်ား8 ႏွင့္
လူစုလူေဝး၏ လံုၿခံဳေရးကို စီမံခန္႔ခြဲေရးအတြက္ က်န္းမာေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာလမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားတြင္ ပါဝင္
သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ခ်ဥ္းကပ္ေလ့လာသြားမည္ျဖစ္သည္။8
ဤလမ္းၫႊန္ခ်က္ကို ေအာက္ပါ ေခါင္းစဥ္မ်ားေအာက္တြင္ စီစဥ္တင္ျပသြားမည္ ျဖစ္သည္။
-

စီစဥ္ျခင္း

-

အႏၲရာယ္မ်ား တြက္ခ်က္ခန္႔မွန္းျခင္း

Health and Safety Executive (UK). http://www.hse.gov.uk/event-safety/running.htm.
College of Policing (England and Wales). https://www.app.college.police.uk/app-content/operations/
operational-planning/core-principles/.
7
Health and Safety Executive, Managing crowds, 2000.
8
College of Policing (England and Wales). https://www.app.college.police.uk/app-content/operations/.
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-

ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈမ်ား ေနရာခ်ထားျခင္း။

-

ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ အခန္းက႑အပါအဝင္၊ အေရးေပၚအေျခအေနအတြက္ စီမံခ်က္ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

-

ဆက္သြယ္ေျပာဆိုမႈ

-

လူစုလူေဝးကို ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း

-

ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္း

၃.၁။ စီစဥ္ျခင္း
အေစာပိုင္းအဆင့္မွာပင္ ေကာင္းမြန္စြာ စီစဥ္ထားလွ်င္ ပြဲစီစဥ္သူႏွင့္ အျခား သက္ဆိုင္သူမ်ားသည္ ပြဲလမ္းသဘင္ကို
လံုၿခံဳစိတ္ခ်စြာ က်င္းပႏိုင္သည္။ ပြဲလမ္းသဘင္တြင္ လူအမ်ား လံုၿခံဳစိတ္ခ်စြာ စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ သတင္းအခ်က္
အလက္စုေဆာင္းျခင္း၊ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္း၊ အႀကံဥာဏ္ရယူျခင္းႏွင့္ ထိေရာက္ေသာ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈမ်ား
ေနရာခ်ထားျခင္းတို႔အတြက္ လံုေလာက္ေသာ အခ်ိန္အတိုင္းအတာရွိရန္ ခြင့္ျပဳထားသင့္သည္။ စီစဥ္ျခင္းလုုပ္ငန္းစဥ္
၏ အစကနဦးမွပင္ သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ရဲအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ အေရးေပၚဝန္ေဆာင္မႈ
ေပးသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအပါအဝင္ သင့္ေတာ္ေသာလူမ်ား ပါဝင္ေစရမည္ျဖစ္သည္။

၃.၁.၁။ စီစဥ္ျခင္းမတိုင္မီ ေလ့လာဆန္းစစ္စံုစမ္းျခင္း
မည္သည့္စီစဥ္ျခင္းမွ မျပဳလုပ္မီတြင္ ပြဲလမ္းသဘင္အမ်ိဳးအစားႏွင့္ က်င္းပသည့္ေနရာေပၚမူတည္၍ လူထုပရိသတ္
လံုၿခံဳေရးကို ထိေရာက္စြာစီစဥ္ႏိုင္သည္ဟု ေသခ်ာေစရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ ဤေလ့လာဆန္းစစ္ စံုစမ္းျခင္း
အလုပ္တြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ အေရးႀကီးအခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။
ခန္႔မွန္းထားေသာ လာေရာက္မည့္လူအေရအတြက္ - ၎ကို ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ရာတြင္ ေအာက္ပါတို႔ကို ထည့္သြင္း
စဥ္းစားလွ်င္ ပိုမိုလြယ္ကူအဆင္ေျပႏိုင္သည္။
-

ယခင္ပြဲမ်ားတြင္ တက္ေရာက္သူဦးေရ		

-

အလားတူ ပြဲလမ္းသဘင္မ်ားသို႔ တက္ေရာက္သူဦးေရ

-

လူအမ်ားသိေစရန္ လုုပ္ေဆာင္မႈအတိုင္းအတာ

-

ရာသီဥတုႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ႐ံုးပိတ္ရက္တို႔၏ သက္ေရာက္မႈႏွင့္

-

အထူးဆြဲေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ထပ္မံလာေရာက္မည့္သူ ရွိ၊ မရွိ

ပြဲလာသူမ်ား၏ စ႐ိုက္လကၡဏာမ်ား - ပြဲလမ္းသဘင္ကို လံုၿခံဳစိတ္ခ်စြာ က်င္းပႏိုင္ရန္အတြက္ ႀကိဳတင္ေလ့လာ
ဆန္းစစ္တြက္ခ်က္မႈ ျပဳလုပ္ရာတြင္ ပြဲလာမည့္သူမ်ား၏ သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္။
(ဥပမာ - ကေလးသူငယ္မ်ား၊ အထူးလိုအပ္ခ်က္ရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား (မသန္စြမ္းမ်ား) ႏွင့္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား
အတြက္ အထူးထည့္သြင္း စဥ္းစားရန္လိုသည္။
က်င္းပမည့္ေနရာသိ႔ု လာေရာက္ျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ထက
ြ ခ
္ ြာျခင္း - ေအာက္ပါပိ႔ေ
ု ဆာင္ ဆက္သယ
ြ ္ေရးကိစမ
ၥ ်ားအတြက္
ႀကိဳတင္စဥ္းစားထားရမည္။
-

အနီးဆံုးဘတ္စ္ကားမွတ္တိုင္ႏွင့္ ရထားဘူတာမ်ား၊ တည္ေနရာ လက္ရွိေျပးဆြဲသည့္ အခ်ိန္ဇယားႏွင့္
လံုေလာက္မႈ ရွိ၊ မရွိ

-

ေဒသတြင္း ကားႏွင့္ ခရီးေဝးသြားဘတ္စကား ရပ္နားကြင္းမ်ား တည္ေနရာ

-

က်င္းပမည့္ေနရာသို႔ လာမည့္လမ္းမ်ားႏွင့္ ေလွ်ာက္လမ္းေၾကာင္းမ်ားသည္ ခန္႔မွန္းထားေသာ လာေရာက္
မည့္လူ အေရအတြက္ႏွင့္ ကိုက္ညီအဆင္ေျပ လံုေလာက္ျခင္း ရွိ၊ မရွိ

-

ရည္မွန္းထားသည့္ နယ္ေျမအနီးတစ္ဝိုက္တြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း (သို႔) လမ္း ျပဳျပင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား
လုပ္ေဆာင္ေနမႈ ရွိ၊ မရွိ
4

က်င္းပမည့္ေနရာ၏ ကိုက္ညီသင့္ေလ်ာ္မႈ - လူမ်ားျပည့္ၾကပ္ျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ရန္ႏွင့္ ပြဲလာသူမ်ားမွ လံုၿခံဳစြာ
ဝင္ေရာက္၊ ထြက္ခြာျခင္းတို႔ကို လုုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္အလုုိ႔ငွာ အစားအေသာက္ဆုိင္တန္းမ်ားစသည့္ ပြဲ၏အဂၤါရပ္မ်ားမွ
ေနရာယူထားသည့္ဧရိယာကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီး ပြဲက်င္းပရာေနရာ၏ အမ်ားဆံုးဆံ့ႏုိင္ေသာ ပမာဏကို
သတ္မွတ္ထားပါ။ အေရးေပၚအေျခအေနတြင္ လူအမ်ား လံုၿခံဳစိတ္ခ်စြာ ထြက္ခြာႏိုင္မႈကိုလည္း က်င္းပမည့္ေနရာ
အတြက္ စဥ္းစားရာတြင္ ထည့္သြင္းရမည္။ ေအာက္ပါအခ်က္ေလးခ်က္ကို အသံုးျပဳ၍ က်င္းပမည့္ေနရာတစ္ခု၏
အမ်ားဆံုးဆံ့ေသာ ပမာဏကို တြက္ခ်က္သင့္သည္။
-

က်င္းပမည့္ေနရာသို႔ လာေရာက္ရန္ ၾကာခ်ိန္

-

က်င္းပမည့္ေနရာမွ ထြက္ခြာရန္ ၾကာခ်ိန္

-

အေရးေပၚအေျခအေနတြင္ ထြက္ခြာရန္ ၾကာခ်ိန္

-

က်င္းပမည့္ေနရာ၏ ဆံ့ေသာပမာဏ

ထိုအခ်က္ တစ္ခ်က္ခ်င္းေပၚမူတည္၍ က်င္းပမည့္ေနရာ၏ လူအမ်ားဆံ့ႏုိင္ေသာ ပမာဏ ကြာျခားသြားသည္။ ထို
အခ်က္ေလးခ်က္လံုး ပမာဏနည္းေလ၊ ပိုမိုလံုၿခံဳစိတ္ခ်ရေလ ျဖစ္သည္။
			
ခန္႔မွန္းသည္ထက္ ပိုမိုလာေရာက္မႈမ်ား - ရည္မွန္းထားသည္ထက္ ပြဲလမ္းသဘင္သို႔ လူမ်ားလာႏိုင္ေျခႏွင့္
မည္သည့္ပမာဏအဆင့္မ်ိဳးတြင္ ပရိသတ္လူထုကို စီမံခန္႔ခြဲမႈ မျပဳႏိုင္ေတာ့သည့္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားကိုပါ ႀကိဳတင္
ေလ့လာရန္ အေရးႀကီးသည္။

၃.၁.၂။ ပြဲလမ္းသဘင္ကို စီစဥ္ျခင္း
ပြဲလမ္းသဘင္ က်င္းပရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ၿပီးလွ်င္ ပံုမွန္အစည္းအေဝးမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ပြဲစီစဥ္သူမွ ျပင္ဆင္ထားရမည္။
ဤတြင္ အဓိက စိတ္ဝင္စားသူမ်ားကို ပါဝင္ေစၿပီး ၎တို႔အားလံုး၏ အခန္းက႑ႏွင့္ တာဝန္မ်ားကို ရွင္းလင္း
ျပတ္သားစြာ သတ္မွတ္ထားသင့္သည္။ ထုုိသို႔ေသာ ပံုမွန္အစည္းအေဝးမ်ားခ်မွတ္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို
စဥ္ဆက္မျပတ္ သိရွိႏုိင္ရန္ႏွင့္ ဆက္စပ္ႏိုင္ရန္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပြဲလမ္းသဘင္ က်င္းပၿပီးစီးေသာအခါ ပြဲလမ္း
သဘင္ လံုၿခံဳေရးအစီအစဥ္သည္ မည္မွ်ထိေရာက္မႈရွိခဲ့သည္ကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ရန္အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း
အစည္းအေဝးမွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ား ထားရွိသင့္သည္။
တခါတရံတြင္ က်င္းပမည့္ ပြဲလမ္းသဘင္၏ သဘာဝ၊ အရြယ္အစားႏွင့္ က်င္းပမည့္ေန႔တို႔ကို လေတာ္ေတာ္ၾကာၾကာ
(သို႔) ႏွစ္မ်ားမတိုင္မီပင္ ႀကိဳတင္သိရွိရသည္။ ဤတြင္ ရရွိသည့္အခ်ိန္ကို အသံုးျပဳ၍ တြဲဖက္ေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္
သက္ဆိုင္ရာ ရပ္ရြာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကဲ့သို႔ အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ နီးနီးကပ္ကပ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္
ဟူေသာ အခ်က္ကိုလည္း ပြဲစီစဥ္သူမ်ားႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕အရာရွိမ်ားမွ ပြဲလမ္းသဘင္မတိုင္မီ မဟာဗ်ဴဟာတြင္
ထည့္သြင္းသင့္သည္။ စီစဥ္ဆံုးျဖတ္ျခင္းတြင္ လာမည့္အပိုင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အဆင့္မ်ားလည္း ပါဝင္
သည္။ ဤလုုပ္ငန္းစဥ္မွ ပြဲလမ္းသဘင္အခမ္းအနားတစ္ရပ္ လံုၿခံဳေခ်ာေမြ႕စြာက်င္းပႏုုိင္ေစရန္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းတြင္
ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားအားလံုးမွ အသံုးျပဳႏုုိင္သည့္ အစီအစဥ္တစ္ခု အၿပီးသတ္ေရးဆြဲႏုိင္ရမည္။ ထိုသို႔ေသာ
ပြဲလမ္းသဘင္ လံုၿခံဳေရးအစီအစဥ္တြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္သင့္သည္။
၁။

အေရးေပၚလမ္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ေခတၱေနရာခ်ထားသည့္ ပစၥည္းမ်ားအပါအဝင္ ပြဲက်င္းပမည့္
ေနရာ၏ စေကးက်ေျမပံုမ်ား ( က်င္းပမည့္ေနရာ လံုၿခံဳေရးအစီအစဥ္မ်ား)

၂။

ပြဲသို႔ တက္ေရာက္မည့္သူမ်ား၏ အေၾကာင္းကို သိရွိျခင္း။ ပြဲလမ္းသဘင္အတြင္း သင့္ေတာ္ေသာ ႀကိဳတင္
ကာကြယ္မႈမ်ား ေနရာခ်ထားရန္ႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္မ်ားအတြက္ အစီအစဥ္ခ်မွတ္ရာတြင္
လိုအပ္သည္။

၃။

မည္သူမွ မည္သူကို အစီရင္ခံရမည္ကိုလည္းေကာင္း၊ ပြဲလမ္းသဘင္အတြင္း အဓိကအခန္းက႑မွ ပါဝင္သူ
မ်ား၏ တာဝန္မ်ားကို လည္းေကာင္း၊ အက်ဥ္းခ်ံဳးေဖာ္ျပထားသည့္ အဖြဲ႕အစည္းပံုစံကားခ်ပ္
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၄။

လံုၿခံဳေရးႏွင့္ လူစုလူေဝးစီမံခန္႔ခြဲမႈတြင္ ပါဝင္ေသာ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ဤတြင္ အခေပးဝန္ထမ္းႏွင့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း
အေရအတြက္၊ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ခြဲျခားနည္း (ဥပမာ - အေပၚမွစြပ္ဝတ္ရသည့္ အဝါေရာင္အကႌ်မ်ား၊ ဝန္ထမ္း
တာဝန္မ်ား၊ ေပးထားေသာသင္တန္းမ်ား၊ ပြဲလမ္းသဘင္အႀကိဳကိစၥရပ္မ်ား၏ သေဘာသဘာဝႏွင့္ အက်ဥ္းခ်ံဳး
ေတြ႕ဆံုရွင္းလင္းျခင္းမ်ား၊ သင္တန္းခ်ိန္မ်ား)

၅။

ပြဲလမ္းသဘင္ရွိ ပြဲလာသူမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ရန္ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲရန္ နည္းလမ္းမ်ား

၆။

ပြဲလမ္းသဘင္၌ ေျပာဆိုဆက္သြယ္မႈစနစ္မ်ား (ဥပမာ - အမ်ားျပည္သူအား အသိေပးအေၾကာင္းၾကားသည့္
ပီေအစနစ္မ်ား၊ ေရဒီယိုမ်ား၊ ေအာ္လံမ်ား၊ မိုဘိုင္းဖုန္းနံပါတ္မ်ား စသည္တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ အမွတ္အသား
သေကၤတမ်ားႏွင့္ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္စနစ္မ်ား (ဥပမာ - လူမႈမီဒီယာ) တို႔ျဖင့္
ေရွးဦးသူနာျပဳစုေပးသည့္ ေနရာမ်ား၊ လမ္းေပ်ာက္သြားေသာ ကေလးကို ေခၚယူထိန္းသိမ္းေပးသည့္ေနရာမ်ား
စသည့္ မီဒီယာႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ ဆက္သြယ္ရန္အခ်က္အလက္မ်ား အပါအဝင္၊ ပြဲက်င္းပသည့္ ေနရာ
တဝိုက္တြင္ လူထုပရိသတ္ အမ်ားသြားလာမႈ လြယ္ကူေစရန္ အေထာက္အကူေပးသည့္ စနစ္မ်ား

၇။

ပြဲလမ္းသဘင္အတြက္ ေရွးဦးသူနာျပဳႏွင့္ အေရးေပၚကုသမႈမ်ားေပးသည့္ ေနရာမ်ား - ေရွးဦးသူနာျပဳ ကုသမႈ
ေပးသည့္ ေနရာတစ္ခုစီ၏ တည္ေနရာ (ေရွးဦးသူနာျပဳႏွင့္ အေရးေပၚကုုသမႈမ်ားေပးသည့္ ေနရာမ်ားကို ပြဲ
က်င္းပသည့္ေနရာ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ စေကးေျမပံုတြင္ ေဖာ္ျပထားရမည္)

၈။

မီးေဘးအႏၲရာယ္ကို တြက္ခ်က္ခန္႔မွန္းျခင္း
မီးေဘးအႏၲရာယ္ကို တြက္ခ်က္ခန္႔မွန္းျခင္းတြင္ မီးသတ္ေဆးဗူးမ်ား၏ အမ်ိဳးအစား၊ နံပါတ္နွင့္ တည္ေနရာမ်ား
အျပင္ ပြဲအတြင္းအသံုးျပဳမည့္ မီး႐ွဴးမီးပန္းႏွင့္ အထူးျပဳလုုပ္ခ်က္အမ်ိဳးအစားမ်ားကို စာရင္းျပဳစုုထားရမည္။

၉။

ရဲတပ္ဖြဲ႕ ဗဟိုထိန္းခ်ဳပ္ေရးဌာနအေသးစိတ္မ်ား အပါအဝင္ ပြဲလမ္းသဘင္အတြင္း ရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ား ပါဝင္
လုပ္ေဆာင္ရမႈမ်ား

၁ဝ။ ယာဥ္ေၾကာသြားလာမႈ စီမံခန္႔ခြဲေရး အစီအစဥ္
၁၁။ ပြဲလမ္းသဘင္အတြင္း ပါဝင္သည့္အရာမ်ား တစ္ခုစီ၏ အႏၲရာယ္ကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ ဆံုးျဖတ္ထားေသာ
ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈမ်ားႏွင့္ အႏၲရာယ္တြက္ခ်က္ ခန္႔မွန္းမႈမ်ား
၁၂။ အေရးေပၚအေျခအေနျဖစ္လွ်င္ ပြဲလမ္းသဘင္တစ္ခုလံုး (သို႔) တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ထိန္းခ်ဳပ္မႈကို အေရးေပၚ
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးသည့္ အဖြဲ႕ဌာန (ပံုမွန္အားျဖင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕) သို႔ လႊဲေျပာင္းရန္ အစီအမံမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္
မ်ား
၁၃။ အေရးေပၚယာဥ္မ်ားအတြက္သာ ရည္ရြယ္သတ္မွတ္ထားေသာ လမ္းေၾကာင္းမ်ား၊ ဆံုရပ္မ်ားႏွင့္ အမ်ားသံုး
လမ္းေၾကာင္းမ်ား
၁၄။ တက္ေရာက္သူမ်ားႏွင့္ လံုၿခံဳေရးဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ အေရးေပၚအေျခအေနတြင္ ထြက္ခြာရန္ အစီအစဥ္မ်ား။
(ပြဲက်င္းပသည့္ေနရာ လံုၿခံဳေရး အစီအစဥ္ဆံုးျဖတ္ခ်က္တြင္ ပါဝင္ၿပီး)
၁၅။ အေရးေပၚအေျခအေနတြင္ ထြက္ခြာရန္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္သည့္အေနျဖင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုေပးေသာ သင္တန္း
အတြက္ အေသးစိတ္အခ်က္မ်ား
၁၆။ မိဘ (သို႔) ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားႏွင့္ လာေရာက္ေသာ အျခားအားနည္းခ်က္ရွိေသာသူမ်ားႏွင့္ ကေလးသူငယ္
မ်ား လမ္းေပ်ာက္ေသာအခါ ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးရန္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ဆံုေတြ႕ႏိုင္ေစရန္
အစီအစဥ္မ်ား
၁၇။ ပြဲလမ္းသဘင္က်င္းပစဥ္ႏွင့္ က်င္းပၿပီးခ်ိန္တြင္ ျပန္လည္ဆန္းစစ္မႈျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ေမးခြန္းမ်ားေမးရန္
စီစဥ္ထားျခင္း
ပြဲလမ္းသဘင္ လံုၿခံဳေရးအစီအစဥ္တစ္ခုတြင္ ပါဝင္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ က်င္းပမည့္ ပြဲလမ္းသဘင္၏
ပမာဏႏွင့္ အမ်ိဴးအစားေပၚတြင္ မူတည္သည္။ ပြဲလမ္းသဘင္လံုၿခံဳေရး စီစဥ္ဆံုးျဖတ္ရန္အတြက္ အေကာင္းဆံုး
လမ္းၫႊန္တစ္ခုမွာ အိႏၵိယအစိုးရ၏ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေဘးအႏၲရာယ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕မွ ေရးသားသည့္
လူထုအမ်ားအျပား စုစည္းလာေရာက္သည့္ ေနရာမ်ားႏွင့္ ပြဲလမ္းသဘင္မ်ားတြင္ လူစုလူေဝးမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲျခင္း
- အစိုးရ၊ ေဒသတြင္းအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ပြဲစီစဥ္သူမ်ားအတြက္ လမ္းညြန္ Managing Crowd at Events and ven-
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ဟူေသာ စာတမ္းျဖစ္သည္။ ဆီရတယ္လ္ၿမိဳ႕၊ အစိုးရအဖြဲ႕သည္ ၎တို႔၏ ပြဲလမ္းသဘင္ လံုၿခံဳေရး အစီအစဥ္မ်ား
အတြက္ စာရြက္စာတမ္းတစ္ခုကို ႀကိဳတင္စီမံ ေရးသားထားေလ့ရွိၿပီး၊ ၎တြင္ ထိုအစီအစဥ္မ်ားကို မည္သို႔ တင္ျပ
ရမည္ကို ေတြ႕ရွိ ႏိုင္သည္။ 10

၃.၂။ အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ား တြက္ခ်က္ခန္႔မွန္းျခင္း
ပြဲလမ္းသဘင္မ်ားတြင္ လူစုလူေဝးကုုိ လံုၿခံဳေရးစီမံခန္႔ခြဲရန္ စီစဥ္ဆံုးျဖတ္ရာတြင္ အဓိကက်ေသာ အပိုင္းတစ္ခုမွာ
အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ား တြက္ခ်က္ခန္႔မွန္းျခင္းျဖစ္သည္။ ဤစကားရပ္၏ အဓိပၸာယ္မွာ လာေရာက္ေသာ လူမ်ား
(သို႔) ၎တို႔ကို လံုၿခံဳေအာင္ ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးရန္ တာဝန္ရွိသူမ်ားကို ထိခိုက္ေစႏိုင္မည့္ အႏၲရာယ္မ်ားကို သိရွိရန္
ရည္ရြယ္သတ္မွတ္ထားသည့္အရာမ်ားကို ေစ့စပ္ေသခ်ာစြာ ၾကည့္႐ွဳျခင္းျဖစ္သည္။ အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ဟူသည္
မွာ ေဘးအႏၲရာယ္တစ္ခုေၾကာင့္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ ထိခိုက္ႏိုင္ရန္ အလားအလာ အနည္းငယ္ (သို႔) အမ်ားအျပား
ရွိျခင္းျဖစ္သည္။ ၎သည္ ေဘးအႏၲရာယ္တစ္ခုေၾကာင့္ မည္ကဲ့သို႔ ထိခိုက္ႏိုင္မည္နည္းႏွင့္ ၎ထိခိုက္မႈသည္
မည္မွ်ျပင္းထန္မည္နည္း ဟူေသာ အခ်က္ႏွစ္ခုကို ေပါင္းစပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။
အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခကို တြက္ခ်က္ခန္႔မွန္းရာတြင္ ပြဲလမ္းသဘင္သို႔ သြားေရာက္ရန္ႏွင့္ ထြက္ခြာရန္ သယ္ယူ
ပို႔ေဆာင္ေရး အပါအဝင္ ပြဲလမ္းသဘင္၏ ႐ွဳေထာင့္အလံုးစံုကို စစ္ေဆးဆန္းစစ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ဤတြင္ ျဖစ္ႏိုင္ရန္
ခက္ခဲေသာ္လည္း ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ား (ဥပမာ - ဗံုးေပါက္ကြဲေစမည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း (သို႔) မီးေလာင္
ျခင္း) ကဲ့သို႔ ျဖစ္စဥ္မ်ားကိုလည္း ခြဲျခားေဖာ္ထုတ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ပြဲလာေရာက္သူ လူစုလူေဝး သိပ္သည္းမ်ားျပား
ၿပီး ထိုသုိ႔မ်ားျပားေၾကာင့္ အခ်င္းခ်င္းတြန္းတိုက္မိျခင္းမ်ား ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ ေနရာမ်ား (ဥပမာ - ပြဲက်င္းပရာေနရာ
သို႔ ဝင္ေပါက္တြင္ တန္းစီရေသာေနရာမ်ား) အားလံုးကို ေသေသခ်ာခ်ာစိစစ္ရန္ အေရးႀကီးသည္။
အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ား တြက္ခ်က္ခန္႔မွန္းရာတြင္ ေအာက္ပါအဆင့္ (၅)ဆင့္ျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ႏိုင္သည္။
အဆင့္ ၁။ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားကို ရွာေဖြျခင္း
ဤတြင္ ပြဲလမ္းသဘင္၏ ႐ွဳေထာင့္အလံုးစံုကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္ျဖစ္ၿပီး ပြဲလမ္းသဘင္ကို စီမံခန္႔ခြဲရာတြင္
ပါဝင္ေသာသူမ်ားအားလံုးကိုလည္း

မည္သည့္ေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင္း

ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္သင့္သည္။

ယခင္က က်င္းပခဲ့ေသာ အလားတူ ပြဲလမ္းသဘင္မ်ားအေပၚ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားမွ သတင္းအခ်က္အလက္
မ်ားကို ကိုးကားလွ်င္လည္း အသံုးဝင္ႏိုင္သည္။ ပြဲလမ္းသဘင္တြင္ ထိုပြဲ၏ အဂၤါရပ္အသစ္ ထပ္ျဖည့္ျခင္းမွ ျဖစ္ေပၚ
လာေသာ ခ်က္ခ်င္း သိသာထင္ရွားျခင္းမရွိသည့္ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား (ဥပမာ - စားေသာက္ဆိုင္တန္းမ်ားကို
ေနာက္က်မွ ထပ္မံျဖည့္သြင္းျခင္း) တို႔ကိုလည္း ခြဲျခားေဖာ္ထုတ္ရမည္ျဖစ္သည္။
ေအာက္ပါ အပိုဒ္မ်ားတြင္ လူစုလူေဝးႏွင့္ က်င္းပသည့္ေနရာတို႔မွ ျဖစ္ေပၚေစမည့္ ေဘးအႏၲရာယ္ သာဓကမ်ားကို
ေဖာ္ျပထားသည္။
လူထုပရိသတ္မွ ျဖစ္ေပၚေစမည့္ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား

9

-

လူအခ်င္းခ်င္းတြန္းတိုက္မိျခင္း၊ တည္ေဆာက္ထားသည့္ အေဆာက္အအံုမ်ားျဖင့္ တိုက္မိျခင္း

-

လူပိ၍ နင္းခံရျခင္း

-

တရွိန္ထိုးသြားျခင္း၊ ယိမ္းထိုးျခင္း (သို႔) ကေရာေသာပါးေျပးျခင္းႏွင့္

http://ndma.gov.in/images/pdf/managingcrowdsguide.pdf.
https://www.seattle.gov/Documents/Departments/SpecialEvents/ADDENDUMS/ADD_F_SafetyPlan.pdf.
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-

တပ္ဆင္ထားသည့္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားအေပၚ တြယ္တက္ျခင္း (သို႔) ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ပစ္ေပါက္ျခင္း တို႔
ကဲ့သို႔ေသာ အႏၲရာယ္ရွိသည့္ အျပဳအမူမ်ား

က်င္းပသည့္ေနရာမွ ျဖစ္ေပၚေစမည့္ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား
-

အလင္းေပးမႈ မလံုေလာက္ျခင္းေၾကာင့္ ေခ်ာ္လဲျခင္း (သို႔) ခလုတ္တိုက္ျခင္း

-

လက္ရန္း၊ အကာမ်ား စသည္တို႔ လူအမ်ားၾကားထဲသို႔ လဲက်ျခင္း

-

အိမ္သာကဲ့သို႔ေသာေနရာမ်ားသို႔ သြားေရာက္ရာတြင္ လားရာမ်ားဆန္႔က်င့္၍ တိုးေဝွ႔သြားရျခင္း

-

ဟင္းခ်က္ပစၥည္းမ်ားကဲ့သို႔ မီးေလာင္ႏိုင္သည့္ပစၥည္းမ်ား

ထို႔ျပင္ မီးအားျပတ္ေတာက္ျခင္း (သို႔) လူအမ်ားေဘးကင္းရာသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းရန္လိုအပ္သည့္ မီးေလာင္မႈ စသည့္
အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားကဲ့သို႔ေသာ အစီအစဥ္ ကေမာက္ကမျဖစ္ျခင္းမ်ားမွ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား
ကိုလည္း ခြဲျခားေဖာ္ထုတ္ရန္ အလြန္အေရးႀကီးသည္။
အဆင့္ ၂။ မည္သူမွ မည္သို႔ ထိခိုက္မည္ကို သိရွိျခင္း
ဤအဆင့္သည္ ေဘးအႏၲရာယ္တစ္ခုစီ၏ အေၾကာင္းရင္းေပးႏိုင္မည့္ အႏၲရာယ္ႏွင့္ ၎ေၾကာင့္ ထိခိုက္မည့္သူမ်ား
ကို သိရွိနားလည္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္သည္။
အဆင့္ ၃။ အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားကို ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ျခင္း
ဤအဆင့္သည္ ေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခႏွင့္ ျပင္းထန္မႈအဆင့္မ်ားကို တြက္ခ်က္ခန္႔မွန္းသည္။
ထိုသို႔ အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခတစ္ခုစီကို လံုးဝအျမစ္ျပတ္ဖယ္ရွားရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ရွိ၊ မရွိကို စဥ္းစားရမည္။ ထိုသို႔
ဖယ္ရွားျခင္းကို ေဘးအႏၲရာယ္ကို ဖယ္ရွားျခင္း (သို႔) ၄င္း၏ အေၾကာင္းရင္းကို ကိုယ္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္းျဖင့္ ျပဳလုပ္
ႏိုင္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ပြဲလမ္းသဘင္က်င္းပျခင္း မျပဳမီတြင္ က်င္းပမည့္ေနရာမွ ယာဥ္မ်ားအားလံုးကို ရွင္းလင္း
ထားျခင္းျဖင့္ ပြဲလမ္းသဘင္အတြင္း လူအမ်ားသည္ ယာဥ္ႏွင့္ တိုက္မိႏိုင္ေျခကို ဖယ္ရွားၿပီးျဖစ္သြားမည္ျဖစ္သည္။
အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏုိင္ေျခတစ္ရပ္ကို အၿပီးတုုိင္ဖယ္ရွားရန္ မျဖစ္ႏုိင္လွ်င္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခေလ်ာ့နည္းေစရန္ သို႔/ ႏွင့္အတူ
ထိုအႏၲရာယ္၏ ျပင္းထန္မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ႏုုိင္ရန္ စသည့္ အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏုိင္ေျခမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ရန္ စဥ္းစားသင့္ေပး
သည္။ ထိုသုိ႔ အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏုိင္ေျခမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္အတြက္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဤစာတမ္း၏
က႑တစ္ခုတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
အဆင့္ ၄။ ရွာေဖြေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ျခင္း
ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔ေၾကာင့္ အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာသူမ်ား အေၾကာင္းအေသးစိတ္ကို မွတ္တမ္းတင္
ထားရန္ အေရးႀကီးသည္။ မွတ္တမ္းမ်ားတြင္ အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခအဆင့္ကို တြက္ခ်က္ခန္႔မွန္းခ်က္ ပါဝင္ရမည္။
ဆိုလိုသည္မွာ ၄င္းေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခႏွင့္ ျပင္းထန္မႈအေပၚမူတည္၍ နည္း၊ အလယ္အလတ္၊ ျမင့္ စသည့္
အဆင့္မ်ား သတ္မွတ္ၿပီး လူအမ်ားထိခိုက္ႏိုင္ေျခကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ျပဳလုပ္မည့္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈမ်ားလည္း ပါဝင္ရ
မည္။
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အဆင့္ ၅။ အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခ တြက္ခ်က္ခန္႔မွန္းမႈကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ၿပီး လိုအပ္လွ်င္ ျပဳျပင္ျခင္း
ပြဲလမ္းသဘင္တစ္ခု က်င္းပစဥ္အတြင္းတြင္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအပိုင္းတြင္ ပါဝင္သည့္ ပြဲစီစဥ္သူႏွင့္ အျခားသူမ်ားမွ
အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခ

တြက္ခ်က္ခန္႔မွန္းမႈမ်ားႏွင့္

၎အႏၲရာယ္မ်ား

ေလွ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

မည္မွ်

ထိေရာက္မႈရွိေၾကာင္း ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္းသည္ အေလ့အက်င့္ေကာင္းတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။

၃.၃။ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈမ်ား ေနရာခ်ထားျခင္း
ပြဲလမ္းသဘင္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခ တြက္ခ်က္ခန္႔မွန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္တြင္ လူမ်ား ထိခိုက္
ႏိုင္ေျခ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈမ်ားကို ေနရာခ်ထားရန္ လိုအပ္သည္။ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈမ်ားတြင္
က်ယ္ျပန္႔ေသာ အပိုင္းႏွစ္ခုရွိသည္။ က်င္းပမည့္ေနရာႏွင့္ ဆက္စပ္သည္မ်ားႏွင့္ ပြဲလာသူလူစုႏွင့္ ဆက္စပ္သည္
မ်ားတို႔ျဖစ္သည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါစာရင္းတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ေသာ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈ ဥပမာမ်ားကို
ေဖာ္ျပထားသည္။

၃.၃.၁။ က်င္းပမည့္ေနရာရွိ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈမ်ား
က်င္းမည့္ေနရာသို႔ လာေရာက္ရန္ႏွင့္ ထြက္ခြာရန္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး
-

လူျပည့္ၾကပ္မႈမျဖစ္ရန္ လာေရာက္ခ်ိန္ႏွင့္ ထြက္ခြာခ်ိန္မ်ားကို အခ်ိန္အပိုင္းအျခားအလုုိက္ သတ္မွတ္ရန္

-

ခန္႔မွန္းထားေသာ လူအေရအတြက္ကို ႏိုင္ႏိုင္နင္းနင္းေျဖရွင္းႏိုင္သည့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးအတြက္
လိုအပ္ေသာ အဂၤါရပ္မ်ား (ဥပမာ - ဘတ္စ္ကားမွတ္တိုင္မ်ား၊ ရထားဘူတာမ်ား၊ ကားရပ္နားကြင္းမ်ား)
ရွိျခင္း။ ပြဲလာေရာက္သူမ်ား သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးယာဥ္မ်ားထံသို႔ သြားရန္ အခ်ိန္မ်ားမ်ား ရရွိႏုိင္ေစရန္
အခ်ိန္ကုိက္၍ ပြဲကို ၿပီးဆံုးေစရန္

-

လူအမ်ားကို အမ်ားဆံုး သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးယာဥ္မ်ား အသံုးျပဳရန္ အားေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုုပ္ရန္

-

ပြဲက်င္းပမည့္ေနရာသို႔ လူမ်ားကို ေခၚေဆာင္ျခင္း (သို႔) ၎ေနရာမွ ထြက္ခြာျခင္းအတြက္ ေခါက္ျပန္သြား
ဘတ္စ္ကားမ်ား အသံုးျပဳရန္

ယာဥ္ရပ္နားျခင္း
-

က်င္းပမည့္ေနရာသို႔ မေရာက္လာမီမွာပင္ ယာဥ္ေမာင္းသူမ်ားမွ ယာဥ္ရပ္နားကြင္း အေျခအေန၊ သတင္း
အခ်က္အလက္မ်ား ရွင္းရွင္းလင္းလင္းျမင္သာေစရန္ က်င္းပမည့္ေနရာမွ အနည္းငယ္ကြာေဝးသည့္
ေနရာမ်ားမွစ၍ ယာဥ္ရပ္နားကြင္းစီမံမႈမ်ားကို ထင္ရွားေသာ အမွတ္အသား သေကၤတမ်ားျဖင့္ ေဖာ္ျပရန္

-

ဝင္ေပါက္မ်ား၊ ထြက္ေပါက္မ်ားႏွင့္ အလြန္နီးေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ယာဥ္ရပ္နားေနရာမ်ား၊ ခရီးေဝးသြား
ဘတ္စ္ကား (Coach) လူတင္၊ လူခ်ေနရာမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ရန္

-

လမ္းသြား၊ လမ္းလာမ်ား ျဖတ္သန္းသြားလာရန္ေနရာမ်ားႏွင့္ အေရးေပၚလမ္းေၾကာင္းမ်ားတြင္ ယာဥ္
ရပ္နားျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ ယာဥ္ရပ္နားရာေနရာမ်ားကို သီးသန္႔ဝန္းရံထားရွိရန္

က်င္းပမည့္ေနရာသို႔ လာေရာက္ရန္ႏွင့္ ထြက္ခြာရန္ လမ္းေၾကာင္းမ်ား
-

ေျခက်င္ေလွ်ာက္သူ၊ လမ္းသြားလမ္းလာမ်ားအတြက္ ေလွ်ာက္လမ္းကို ယာဥ္သြားရာလမ္းမ်ားမွ ခြဲျခား
ထားရွိရန္

-

အေရးေပၚယာဥ္မ်ားအတြက္ လမ္းေၾကာင္းမ်ား ရွင္းလင္းထားရွိၿပီး အေရးေပၚဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္အဖြဲ႕
မ်ားမွ ထိုလမ္းေၾကာင္းမ်ားကို သိရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္
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-

လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို အလင္းေရာင္လံုေလာက္စြာ ေပးထားၿပီး ခလုတ္တိုက္ျခင္း၊ ေခ်ာ္လဲျခင္းမ်ား မျဖစ္
ေစရန္ အကာအရံမ်ား (သို႔) လက္ရန္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ေပးရန္

-

ျဖစ္ႏုိင္လွ်င္ လူအမ်ားမွ တစ္လမ္းသြားလမ္းမ်ား၊ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားျဖစ္ေနေသာ လမ္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ အက်ဥ္း
အက်ယ္ေျပာင္းလဲ၍

မရေသာလမ္းေၾကာင္းမ်ား၊

ဘီးတပ္ကုလားထိုင္

အသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္

လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို အသံုးျပဳ၍ ျဖတ္လမ္းမွသြားျခင္းကို မျပဳလုုပ္ေစရန္ တားျမစ္ရန္
-

လူအမ်ားမွ ႐ွဳပ္ေထြးေသာေနရာမ်ားသို႔ သြားလာျခင္းမျပဳေစရန္ ေစာစီးစြာေရာက္ေနသူမ်ားအတြက္
အိမ္သာႏွင့္ အစားအစာအေရာင္းဆိုင္မ်ားကို ပြဲက်င္းပမည့္ေနရာ၏ အျပင္ဘက္တြင္ ထားရွိေစရန္

ဝင္ေပါက္၊ ထြက္ေပါက္မ်ား
-

ဝင္ေပါက္၊ ထြက္ေပါက္မ်ားတြင္ စနစ္တက်တန္းစီၿပီး ေရြ႕လ်ားသြားလာရန္ ထိေရာက္ေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္
အကာအရံမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း

-

လူေရစီးကို ဆန္မတက္ရဘဲ တန္းစီရာမွ ထြက္ခြာႏိုင္ရန္ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုထားရွိေပးရန္

-

လက္မွတ္အေရာင္းဌာနမ်ား၊ ယာယီအေဆာက္အအံုမ်ား၊ ဆြဲေဆာင္မႈမ်ား၊ အေဆာက္အဦးမ်ား၊ အဓိက
သတင္းအခ်က္အလက္ ရရွိရာေနရာမ်ားကို ဝင္ေပါက္၊ ထြက္ေပါက္မ်ားအနီးတြင္ ထားရွိျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္
ရန္

-

မသန္မစြမ္းသူမ်ားအတြက္ သေကၤတ အမွတ္အသားျဖင့္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ဝင္ေပါက္၊ ထြက္ေပါက္မ်ား
ျပဳလုပ္ထားျခင္း

-

ယာဥ္လမ္းေၾကာင္းႏွင့္ လူတန္းစီသည့္လိုင္းကို သီးသန္႔ခြဲျခားျခင္း မျပဳႏိုင္လွ်င္ လူမ်ားကို ကားလမ္းေပၚ
တြင္ တန္းစီေစျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ရန္

-

ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ အေရးေပၚလမ္းေၾကာင္း (သို႔) အျခားသူမ်ားမွ အသံုးျပဳေနသည့္ ေလွကားမ်ားတြင္ လူမ်ားကို
တန္းစီေစျခင္းမွ ေရွာင္ျခင္း

-

တားျမစ္ထားေသာ ပစၥည္းမ်ားကို က်င္းပမည့္ေနရာသို႔ မယူသြားေစႏိုင္ရန္ ဝင္ေပါက္မ်ားတြင္ အေရးယူ
လုပ္ေဆာင္ျခင္း

က်င္းပမည့္ ေနရာအတြင္း
-

က်င္းပမည့္ေနရာအတြင္းသို႔ လူမ်ား အစီအစဥ္တက်မဟုတ္ဘဲ ဝင္လာျခင္းမျဖစ္ေစရန္၊ ဝင္ေပါက္
လမ္းေၾကာင္းမ်ားမွ ၾကည့္႐ွဳရန္ ေနရာေကာင္းမ်ားဆီသို႔ တိုက္႐ိုက္ေရာက္ရွိႏိုင္ေစရန္ စီမံထားျခင္း

-

ပြဲလမ္းသဘင္၏ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ရာ အေျခအေနတစ္ရပ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည့္ ပြဲလာသူ ပရိတ္သတ္
မ်ားမွ တရိွန္တိုးတြန္းတိုက္သြားလာျခင္းေၾကာင့္ တိုက္မိ၊ ဖိမိျခင္းကို ကာကြယ္ရန္၊ အကာအရံမ်ား ကဲ့သို႔
ေသာ အစီအမံေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ထားရွိရန္

-

အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ လူမဝင္ေစရန္ ရွင္းလင္းထားရန္လိုအပ္ပါက အကာအရံမ်ားအသံုးျပဳရန္

			
ၾကည့္႐ႈသည့္ ေနရာမ်ား
-

ပိုမိုျမင္ႏိုင္ရန္ လူအမ်ား တဟုန္ထိုးေရွ႕တိုးျခင္းေၾကာင့္ ဖိမိ၊ တိုက္မိျခင္း မျဖစ္ေစရန္ ဆြဲေဆာင္မႈမ်ားကို
ေနရာစံုမွ လူအားလံုး ေကာင္းစြာျမင္ႏိုင္ေအာင္ ဒီဇိုင္းဆြဲထားျခင္း

-

ဘီးတပ္ကုလားထိုင္ အသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ သီးသန္႔ၾကည့္႐ႈသည့္ ေနရာမ်ားျပဳလုပ္ေပးျခင္း။ ထိုသို႔
ျပဳလုုပ္ရာတြင္လည္း လူစုလူေဝးမွ ေရြ႕လ်ားျခင္းမ်ားမွ ၎တို႔အား မထိခိုက္ေစရန္ႏွင့္ ထြက္ေပါက္မ်ားကို
ပိတ္မိေစျခင္းမ်ား မျဖစ္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရန္
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၃.၃.၂။ လူထုစီမံခန္႔ခြဲမႈအတြက္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈမ်ား
ဝန္ထမ္းအေရအတြက္ႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား
-

ထိေရာက္ေသာ လူထုပရိသတ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈရရွိရန္ လံုေလာက္ေသာ ဝန္ထမ္းအေရအတြက္ ရွိရမည္။
ဝန္ထမ္းခန္႔အပ္ျခင္းဆိုင္ရာ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံုသည္ ပြဲလမ္းသဘင္၏ သဘာဝႏွင့္ အရြယ္အစား
အေပၚ မူတည္၍ ကြဲျပားသြားမည္ျဖစ္သည္။

-

အခန္းက႑ႏွင့္ တာဝန္မ်ားကို ရွင္းလင္းခိုင္မာစြာ နားလည္ေစျခင္း (၎တို႔ကို ပြဲလမ္းသဘင္လံုၿခံဳေရး
အစီအစဥ္တြင္ ထည့္သြင္းေရးသားရမည္။ အထက္တြင္ေဖာ္ျပၿပီးခဲ့သည္ ၃.၁.၂ ကို ၾကည့္ပါ။) ဤအခ်က္
သည္ ဥပမာ ရဲ၊ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕၊ ေဒသခံအစုုိးရစသည့္ ေအဂ်င္စီတစ္ခုထက္ပို၍ ပါဝင္ပတ္သက္လွ်င္ ပို၍
အေရးႀကီးသည္။

-

ဝန္ထမ္းအားလံုးမွ သက္ဆင
ို ရ
္ ာ တာဝန္မ်ားကို ထိေရာက္စြာ ထမ္းေဆာင္ႏင
ို ရ
္ န္ ေလ့က်င္သ
့ င္တန္းေပးရန္။
အထူးသျဖင့္ ႀကီးၾကပ္သူမ်ားကို အေရးေပၚဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္
ႏုုိင္ျခင္းကဲ့သို႔ေသာ အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္းကို သင္တန္းေပးရမည္။

-

ပြဲလမ္းသဘင္က်င္းပျခင္းမတိုင္မီတြင္ ဝန္ထမ္းအားလံုးကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ထပ္မံ ရွင္းျပၿပီး က်င္းပမည့္ေနရာ၏
အဓိကအဂၤါရပ္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔ကိုေပးအပ္ထားသည့္ တာဝန္မ်ားကို ေရးသားေဖာ္ျပထားသည့္ အစီအစဥ္
တစ္ခုကို အဆိုပါ ဝန္ထမ္းမ်ားအား ေပးအပ္ရမည္။

-

ဝန္ထမ္းမ်ားကို

၎တို႔၏

ဆိုင္ရာတာဝန္မ်ားအား

ထင္ရွားစြာေဖာ္ျပသည့္

သိသာထင္ရွားေသာ

အဝတ္အစားႏွင့္ ခြဲျခားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားျခင္း။ (ဥပမာ - အေရာင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေသာ ႐ွပ္အက်ႌမ်ား၊ ဂ်ာကင္
မ်ားႏွင့္ အေပၚပိုင္းေခါင္းစြပ္အက်ႌမ်ား။)
ဝန္ထမ္းမ်ားကို ေနရာခ်ထားျခင္း
-

ပြဲက်င္းပမည့္ေနရာ၏ ဝန္ထမ္းလိုအပ္မည့္အပိုင္းမ်ားႏွင့္ သာမန္အေျခအေနႏွင့္ အေရးေပၚ အေျခအေန
ႏွစ္ခုလံုးတြင္ လိုအပ္မည့္ ဝန္ထမ္းအေရအတြက္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္သိရွိရန္ ႀကိဳးပမ္းရမည္။ ဝင္ေပါက္၊
ထြက္ေပါက္တို႔ကဲ့သို႔ အဓိကက်ေသာေနရာမ်ားတြင္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ေနရာခ်ထားပါ။

-

ဝန္ထမ္းတာဝန္မ်ားတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားျဖစ္ပါသည္ •

က်င္းပမည့္ေနရာ၏ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံုကိုသိရွိၿပီး အထူးလိုအပ္ခ်က္ရွိသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအတြက္
အပါအဝင္ လူအမ်ားအသံုးျပဳႏိုင္မည့္ အဂၤါရပ္ အေဆာက္အအံုပစၥည္းမ်ား အေၾကာင္းအခ်က္အလက္
မ်ားကို လူထုကို ေျပာျပေပးျခင္းျဖင့္ ကူညီႏိုင္ျခင္း။

•

ဝင္ေပါက္၊ ထြက္ေပါက္ႏွင့္ ေရွးဦးသူနာျပဳစုမႈေပးသည့္ေနရာမ်ားကို သိရွိျခင္း။

•

က်င္းပမည့္ေနရာအတြင္း လူျပည့္ၾကပ္ျခင္း မျဖစ္ေစရန္၊ အထူးသျဖင့္ က်င္းပမည့္ေနရာသို႔ ဝင္ေရာက္
ျခင္း (သို႔) ထြက္ခြာျခင္းျပဳရာတြင္ လူထုပရိသတ္ကို စီမံခန္႔ခြဲ၍ လမ္းၫႊန္ေပးျခင္း။

•

ထိင
ု ခ
္ မ
ုံ ်ားအၾကားရွလ
ိ မ္းမ်ားႏွင့္ ထြကေ
္ ပါက္မ်ားကို အခ်ိနျ္ ပည္ရ
့ င
ွ း္ လင္းထားကာ ထိင
ု ခ
္ ႏ
ုံ င
ွ ့္ ပရိေဘာဂ
ပစၥည္းမ်ားေပၚမတ္တပ္ရပ္ျခင္းမျပဳရန္ တားျမစ္ျခင္း။

•

မည္သည့္ေႏွာင့္ယွက္မႈ (သို႔) ျဖစ္ရပ္မ်ားကိုမဆို ခ်က္ခ်င္းစံုစမ္းစစ္ေဆးၿပီး ဆူပူရမ္းကားသည့္
အမူအယာမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း။

•

မီးေလာင္ႏိုင္ေသာ အမိႈက္မ်ားတစ္ေနရာတည္းတြင္ စုုစည္းမိျခင္းမွကာကြယ္ျခင္း။

•

ႀကီးၾကပ္သူမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုျခင္း။

•

အေရးေပၚအေျခအေနတြင္ အသံုးျပဳေသာ သေကၤတျဖင့္ေျပာေသာ သတင္းစကားမ်ားႏွင့္ တာဝန္မ်ား
အပါအဝင္ က်င္းပသည့္ေနရာမွ လူမ်ားေရႊ႕ေျပာင္းထြက္ခြာရန္အတြက္ ျပဳလုပ္ထားေသာ အစီအမံမ်ား
ကို သိရွိနားလည္ျခင္း။
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•

လူအလြန္အကြ်ံျပည့္ၾကပ္ႏိုင္ေျခရွိသည့္္ အဓိကေနရာမ်ားတြင္ လူထုပရိသတ္ကို ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း။

•

ကားရပ္နားကြင္းမ်ားႏွင့္ ယာဥ္ေၾကာသြားလာမႈကို စနစ္တက်ႀကီးၾကပ္ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း။

အမိန္႔ေပးျခင္းႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း
ႀကီးၾကပ္သူမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းအားလံုး အခ်င္းခ်င္းထိေရာက္စြာ ေျပာဆိုဆက္သြယ္ေစၿပီး ပြဲလမ္းသဘင္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး
ဌာနမွ လႈပ္ရွားမႈအသီးသီး ဟန္ခ်က္ညီေအာင္ ေပါင္းစပ္ၫႇိႏိႈင္း ထိန္းခ်ဳပ္ေပးျခင္း။
စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ားျပ႒ာန္းျခင္း
ပြဲလမ္းသဘင္တြင္ အရက္ေသစာေသာက္စားမႈ တားျမစ္ပိတ္ပင္ျခင္းကဲ့သို႔ေသာ စည္းမ်ဥ္း မ်ားကို မွ်တျပတ္သားစြာ
ျပ႒ာန္းရမည္ျဖစ္ၿပီး လိုအပ္ပါက ရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ားျဖင့္ ႀကိဳတင္ၫႇိႏိႈင္းကာ သေဘာတူမႈ ရယူထားရမည္။
အေျခအေနမ်ား ကေမာက္ကမျဖစ္လာခ်ိန္မ်ားတြင္
-

အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏုိင္ေျခမ်ားကို ဆန္းစစ္ျခင္း လုုပ္ငန္းစဥ္၏ တစိတ္တေဒသအေနျဖင့္ ျဖစ္လာႏုုိင္ေျခရွိသည့္
ေႏွာင့္ယွက္ဖ်က္ဆီးမႈမ်ားကို ခြဲျခားေဖာ္ထုတ္ၿပီး ၎တို႔ကို ေျဖရွင္းမည့္နည္းလမ္းအဆင့္ဆင့္ (တခါတရံ
တြင္ ထိုနည္းလမ္းအဆင့္ဆင့္ကို အေရးေပၚနည္းလမ္းအဆင့္ဆင့္ သို႔မဟုုတ္ အေရးေပၚ အစီအစဥ္မ်ားဟုု
လည္း ေခၚၾကသည္။) ကုုိေရးဆြဲရန္။

-

ယင္းကဲ့သို႔ ေနွာင့္ယွက္ဖ်က္ဆီးမႈမ်ားတစ္ခုခ်င္းစီအလုုိက္ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား ပိုမို
လိုအပ္လာလိမ့္ျဖစ္ေၾကာင္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါ။ သက္ဆိုင္ရာဝန္ထမ္းအားလံုးတို႔အား လုပ္ထံုးလုပ္နည္း
မ်ားကို သိရွိပါေစ။ ဝန္ထမ္းအစည္းအေဝးမ်ား (သို႔) အက်ဥ္းခ်ဳပ္အသိေပးေတြ႕ဆံုျခင္းမ်ားကို အဆိုပါ
ပြဲလမ္းသဘင္ အခမ္းအနားတစ္ရပ္ မစတင္ခင္မွာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအေၾကာင္း ဝန္ထမ္းမ်ားအား
သတိေပးရန္အတြက္ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ ထိုသို႔ ေႏွာင့္ယွက္ဖ်က္ဆီးမႈမ်ားႏွင့္ အေရးေပၚအေျခအေန
ကိစၥရပ္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ အလို႔ငွာ ေရးဆြဲထားသည့္ နည္းလမ္းအဆင့္ဆင့္ကို စမ္းသပ္ၾကည့္ရာ
တြင္ အစမ္းေလ့က်င့္ခန္းမ်ားသည္လည္း အသံုးဝင္ေသာ နည္းလမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။

-

ပြလ
ဲ မ္းသဘင္အခမ္းအနားႀကီးမ်ားတြင္ “ေဘးကင္းဇံ”ု မ်ားဟုု ေခၚဆိၾု ကသည့္ ကန္သ
႔ တ္ပင
ုိ ္းျခားထားသည့္
ေနရာမ်ားကို သတ္မွတ္ထားသင့္သည္။ လူျပည့္ၾကပ္မႈမ်ား ဆိုးရြားလာပါက တြန္းတိုက္မိျခင္းမွ ကာကြယ္
ရန္ လူအမ်ားကို ထိုေဘးကင္းဇံုမ်ားအတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ျဖတ္သန္းေစႏုုိင္သည္။

ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈမ်ားအားလံုးသည္ ထိေရာက္မႈရွိၿပီး ၎တုုိ႔အား ရည္ရြယ္ထားသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို
ျဖည့္တင္းရာတြင္ လံုၿခံဳမႈရွိသည္ဆိုေသာ အေၾကာင္းအခ်က္ကို ေသခ်ာေစရန္ လံုေလာက္ေသာစစ္ေဆးမႈမ်ား
ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အစမ္းေလ့က်င့္ခန္းမ်ားႏွင့္ စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ
အေလ့အက်င့္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။
အေရးေပၚကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ စီစဥ္မႈကို ေအာက္ပါအပိုင္းတြင္ ျဖည့္ဆည္းရသည္။

၃.၄။ အေရးေပၚစီစဥ္မႈႏွင့္ နည္းလမ္းအဆင့္ဆင့္မ်ား
အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားဆုုိသည္မွာ

က်င္းပသည့္ေနရာတြင္ရွိေနသည့္

ဝန္ထမ္းမွာ

ေဆာင္ရြက္ေပးႏုုိင္စြမ္း

မရွိေသာ အထူးကြ်မ္းက်င္သူတစ္ဦးဦးမွ ခ်က္ခ်င္းလုုပ္ေဆာင္ေပးရန္လိုအပ္ေနေသာ ျပင္းထန္းသည့္ ဒဏ္ရာ
အနာတရ ရရွိမႈမ်ား ျဖစ္လာႏုုိင္သည့္ အေျခအေနမ်ားကို ဆိုလုိျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္
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ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားမွ

တက္တက္ႂကြႂကြပါဝင္လာတတ္ၿပီး

တခါတရံတြင္

လူအမ်ားကိုလည္း

ပြဲက်င္းပရာေနရာမွ ေဘးကင္းသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေပးရတတ္သည္။
အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားတြင္ မီးေလာင္ျခင္း၊ ေပါက္ကြဲျခင္းမ်ား၊ ဗံုးေပါက္ကြဲေစမည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား၊ ထိုင္ခံု
ေနရာမ်ားသို႔ စင့္ျမင့္စသည့္ အေဆာက္အအံုပိုင္း ၿပိဳက်ျခင္း၊ ဓာတ္ေငြ႕ယိုစိမ့္ျခင္းစသည့္ အႏၲရာယ္ရွိေသာ ဓာတုု
ပစၥည္းမ်ားထြက္ျခင္းနွင့္ ေရလႊမ္းမိုးျခင္း (သုုိ႔) ေလျပင္းတုုိက္ျခင္းကဲ့သို႔ေသာ ေမွ်ာ္လင့္မထားသည့္ ရာသီဥတုု
ဆိုးရြားမႈမ်ား ပါဝင္ႏုိင္သည္။
အေရးေပၚကိစၥရပ္မ်ား ဖန္တီးမႈတြင္ လူမ်ား ႁပြတ္သိပ္ၾကပ္မႈမ်ားႏွင့္ ကစဥ္ကလ်ားျဖစ္ျခင္း၊ စနစ္တက်မရွိျခင္း၊
ဆူဆူပူပူျဖစ္ျခင္းတို႔သည္ အေျခခံအေၾကာင္းရပ္မ်ား ျဖစ္ႏိုင္သည္။ (ဥပမာ - အတားအဆီးမ်ား စီစဥ္ထားမႈမ်ား၊
စသည္တို႔မ်ားတြင္ ဝန္ပိေနျခင္း) ယင္းတို႔သည္လည္း ပိုမိုခက္ခဲေသာ အေရးေပၚကိစၥရပ္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္း
ရေသာ အေျခခံအေၾကာင္းရင္းတို႔ျဖစ္သည္။
အကာအရံမ်ား လူအုပ္၏ ဝန္ပိျခင္း၊ စင္ျမင့္မ်ားေပၚတြင္ လူအမ်ားစုၿပံဳ၍ ဝန္မ်ားေစျခင္း စသည့္ အေရးေပၚ
အေျခအေနမ်ားကို

လူျပည့္ၾကပ္ျခင္းႏွင့္

႐ုုတ္႐ုတ္သဲသဲျဖစ္ျခင္းတို႔မွ

ဖန္တီးႏုုိင္သည္။

၎တို႔သည္ပင္လွ်င္

အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္းကို ပုုိ၍ ခက္ခဲေစႏုုိင္သည္။

၃.၄.၁။ အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲအုပ္ခ်ဳပ္ရန္ လုုပ္ငန္းမ်ား
ဤအပိုင္းသည္ အေရးေပၚအေျခအေနရပ္မ်ားတြင္ လူစုလူေဝးေၾကာင့္ အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏုိင္ေျခမ်ားကို နည္းသမွ်
နည္းေစရန္ ေဆာင္ရြက္သည့္ အေရးေပၚအေျခအေနေျဖရွင္းသည့္ နည္းလမ္းအဆင့္ဆင့္တြင္ ပါဝင္သင့္သည့္
အေျခခံသေဘာတရားကိစၥရပ္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။
အေရးေပၚစီစဥ္ထားမႈအျဖစ္

ေရးသားထားေသာ

အေရးေပၚ

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို

သိမ္းဆည္းထားရန္

အေရးႀကီးသည္။ အထက္ပါ အပိုင္း ၃.၁.၂ တြင္ ရွင္းျပထားသည့္အတိုင္း အေရးေပၚအေျခအေနဆိုင္ရာ
အစီအစဥ္ကို ပြဲအခမ္းအနားလံုၿခံဳေဘးကင္းမႈအစီအစဥ္၏ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းအေနျဖင့္ ပါဝင္ေစရမည္။
ေရးဆြဲထားသည့္ အေရးေပၚစီမံခ်က္ စာေစာင္မ်ားကို ေဒသခံအာဏာပိုင္မ်ားမွ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ မန္ေနဂ်ာမ်ား၊
ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ ေစာင့္ၾကည့္ၾကပ္မတ္သူမ်ားႏွင့္ အျခားသက္ဆင
ို ္ရာဝန္ထမ္းမ်ား၊ အေရးေပၚဝန္ေဆာင္မႈေပးသူ
မ်ားႏွင့္ ေဒသခံ အာဏာပိုင္မ်ားမွ အလြယ္တကူရရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးထားရမည္ျဖစ္သည္။
ထိုအေရးေပၚနည္းလမ္းအဆင့္ဆင့္ကို ဝန္ထမ္းမ်ားအား သင္တန္းေပးရာတြင္ ထည့္သြင္းသင္ၾကားေပးသင့္ၿပီး
အခမ္းအနားတြင္ အက်ဥ္း႐ံုး ရွင္းလင္းေတြ႕ဆံုျခင္းမ်ားတြင္ ျပန္လည္ပို႔ခ်ေပးသင့္သည္။ ထိုအေရးေပၚနည္းလမ္း
အဆင့္ဆင့္ႏွင့္ အျခားေသာ ဆက္စပ္သည့္အခ်က္အလက္မ်ားကို ကဒ္ျပားအေသး (သို႔) စာရြက္တစ္ရြက္တြင္
ေရးသားၿပီး ဝန္ထမ္းအားလံုးကို ေပးထားသင့္သည္။
အစမ္းေလ့က်င့္ခန္းမ်ားျပဳလုုပ္ျခင္းသည္လည္း ထိုနည္းလမ္းအဆင့္ဆင့္သည္ အေရးေပၚအေျခအေနတစ္ရပ္ရပ္
ေပၚေပါက္လာပါက ထိေရာက္သည္ဟု ေသခ်ာေစရန္ လုုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည့္ အေလ့အက်င့္ေကာင္းတစ္ခုပင္
ျဖစ္သည္။
အေရးေပၚလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားတြင္ ေအာက္ပါစာပိုဒ္မ်ားတြင္ အေသးစိတ္ရွင္းျပထားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား
ပါဝင္သင့္သည္။
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အေရးေပၚဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား အသိေပးအေၾကာင္းၾကားျခင္း
ပြဲစီစဥ္သူမွ

အေရးေပၚအေျခအေနတစ္ရပ္

ေပၚေပါက္လာပါက

အေရးေပၚဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္

မည္သူက ညႇိႏူိင္းလုုပ္ေဆာင္မည္ကို ဆံုးျဖတ္ထားရမည္။ ထို႔အျပင္ ဆံုးၿဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္သူတစ္ဦးဦး မရွိပါက ၄င္း၏
ကိုယ္စား အျခားတစ္ဦးတစ္ေယာက္အား ခန္႔အပ္ေပးႏိုင္သည္။
အေရးေပၚအေျခအေနတစ္ရပ္ျဖစ္ေပၚေနသည္ကို သိရွိသည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ အျခားေသာ အေရးေပၚ
ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို အျမန္ဆံုးအသိေပးရန္လုိအပ္ပါသည္။
ေအာက္ပါသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အေရးေပၚဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္ အဖြဲ႕မ်ားဆီသို႔ လက္ဆင့္ကမ္းေပးသင့္
သည္။
-

အေရးေပၚအေျခအေနျဖစ္ပြားသည့္ ေနရာ

-

အေရးေပၚအေျခအေန၏ သေဘာသဘာဝႏွင့္ ထိုအေျခအေန၏ အရြယ္အစား

-

အေရးေပၚအေျခအေနျဖစ္ပြားသည့္ေနရာသို႔ သြားေရာက္ႏုိင္မည့္လမ္းေၾကာင္းႏွင့္ ဆံုရပ္၊ သတိျပဳရမည္
မွာ

ယခင္သေဘာတူခ်မွတ္ထားေသာ

လမ္းေၾကာင္းမွာ

အေရးေပၚအေျခအေနအရပ္ရပ္ေၾကာင့္

သင့္ေတာ္ႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။
-

ေဘးဥပါဒ္အႏၲရာယ္မ်ားဆိုင္ရာ မည္သို႔ေသာ သက္ဆိုင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား။ ဥပမာ ဓာတု
ပစၥည္းမ်ား သိုေလွာင္ထားျခင္း။

ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေျပာဆိုဆက္ဆံ ဆက္သြယ္ျခင္း
လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ ဒဏ္ရာအနာတရျဖစ္ျခင္း သို႔ နာမက်န္းျဖစ္ျခင္းကဲ့သို႔ ကိစၥရပ္မ်ားမွစ၍ ေဘးကင္းရာသို႔
အေရးေပၚေျပာင္းေရႊ႕ရန္အထိ လုုိအပ္လာေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအထိ မတူညီေသာအဆင့္ရွိ အေရးေပၚတံု႔ျပန္ျခင္းမ်ား
လုိအပ္ေပလိမ့္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပြဲကိုရပ္တန္႔ႏုိင္သည့္ လုုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာရွိသည့္ တတ္ကြ်မ္းလူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးကို
ပြဲစတင္စီစဥ္သည့္ ကာလကပင္ ခန္႔အပ္ထားရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ ထိုတာဝန္ကို ပြဲလမ္းသဘင္အခမ္းအနား၏
ေဘးကင္းေရးဆိုင္ရာ အရာရွိမွ တာဝန္ယူရေလ့ရွိသည္။
မည္သူ႔ကို အေၾကာင္းၾကရမည္ႏွင့္ ထိုသို႔အေၾကာင္းၾကားရာတြင္ မည္သုိ႔ေသာ အဆင့္မ်ားကို လုုပ္ေဆာင္ရမည္
ဆိုသည္ကို တိတိပပ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေဖာ္ျပထားသည့္ က်င္းပမည့္ေနရာရွိ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ျပင္ပမွ
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား သတင္းအခ်က္အလက္ လက္ဆင့္ကမ္းျခင္းဆိုင္ရာ စနစ္တစ္ခုရွိသင့္သည္။ ဝန္ထမ္းမ်ားမွ
႐ုုတ္တရက္လုိက္ပါလာမည့္ လူအုပ္ႀကီးကို ႏုုိင္နင္းစြာ မထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ခင္အခ်ိန္တြင္ လူစုလူေဝးကို အထိတ္တလန္႔
မျဖစ္ေစဘဲ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုသာ အေရးေပၚအေျခအေနအေၾကာင္း စဥ္ဆက္မျပတ္ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားႏုုိင္ဖို႔
လုုိအပ္ပါသည္။

ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္

ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ၾကားဆက္သြယ္ႏုိင္ေသာ

စကားေျပာစက္

သို႔

စကားဝွက္အသံုးျပဳ၍ လူအမ်ားအၾကား ေၾကျငာခ်က္မ်ားကို အသံုးျပဳႏုုိင္သည္။ စကားဝွက္အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္
ဝန္ထမ္းမ်ားမွ စကားေျပာစက္မွ သတင္းစကားမ်ားကို နားေထာင္လာေစရန္ (သို႔) ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ေနရာကို ဖုုန္းျဖင့္
ဆက္သြယ္လာေစရန္ အခ်က္ေပးရာတြင္ အသံုးျပဳႏုုိင္သည္။
ဝန္ထမ္းမ်ားသို႔ အသိေပးထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားတြင္ အေရးေပၚအေျခအေနတစ္ရပ္၏ သေဘာသဘာဝ၊
ျဖစ္ပြားသည့္ေနရာ၊ လုုိက္နာရမည့္ နည္းလမ္းအဆင့္ဆင့္ႏွင့္ အသံုးျပဳရန္ မသင့္ေသာ ထြက္ေပါက္လမ္းေၾကာင္းမ်ား
ႏွင့္ ထြက္ေပါက္မ်ား စသည့္ အျခားေသာ အထူးသတိျပဳရမည့္အခ်က္မ်ား ပါဝင္သင့္သည္။
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ပြဲက်င္းပရာ ပရာဝုုဏ္အတြင္းရွိ လူအမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈျပဳလုုပ္ျခင္း
အေရးေပၚကိစၥရပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သည့္အေၾကာင္းအရာအား ပြဲက်င္းပရာ ပရဝုုဏ္အတြင္းရွိ လူအမ်ားကို
အသိေပးရန္လုိအပ္သည္ႏွင့္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ အသိေပးမည္ဆုိသည္မ်ားကို စဥ္းစားရမည္။ အဆိုပါ အေရးေပၚ
ကိစၥရပ္အား ပြဲက်င္းပရာေနရာရွိ လူမ်ားအားလံုးကို တခ်ိန္တည္းမွာ အသိေပးမည္ မေပးမည္မွာမူ ထိုအေရးေပၚ
ကိစၥရပ္၏ သေဘာသဘာဝေပၚတြင္သာ မူတည္သည္။
ျပည္သူမ်ားမွာလည္း

မရင္းႏွီးေသာအေျခအေနတစ္ရပ္တြင္

မည္သို႔လုပ္ေဆာင္ရမည္ကို

မေသမခ်ာျဖစ္ကာ

စိတ္႐ႈပ္ႏုိင္စရာရွိသည္။ တခ်ိဳ႕မွာ လူစုကြဲသြားေသာ သူငယ္ခ်င္းမ်ား၊ မိသားစုုဝင္မ်ား ရွာေဖြျခင္း၊ ေႏွာင့္ေႏွးမႈကို
အိမ္သုိ႔ ဖုုန္းဆက္အေၾကာင္းၾကားျခင္း စသည့္ အျခားေသာ အစီအမံမ်ားလုုပ္ေဆာင္ရန္သာ ပို၍ စိုးရိမ္ပူပန္ၾကသည္။
နည္းေပးလမ္းညႊန္မႈမ်ားကို ေထာက္ပံ့သည့္ နည္းလမ္းမ်ားသည္ ထိုသုိ႔ေသာ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ၿပီး၊
အမ်ားျပည္သူတို႔၏ တံု႔ျပန္ခ်က္အလ်င္ကို လႊမ္းမိုးသက္ေရာက္မႈရွိႏိုင္သည္။
အေရးႀကီးသတင္းအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ထပ္ခါတလဲေျပာၾကားျခင္း၊ ညြန္ၾကားခ်က္မ်ားကို ေျပာၾကားရာတြင္
“အနီေရာင္တံခါးကို အသံုးမျပဳပါနဲ႔” ဟုု မ- အသံုးျပဳ၍မေျပာဘဲ “ အစိမ္းေရာင္တံခါးကို အသံုးျပဳပါ”ဟု ေျပာျခင္းတုုိ႔
ျဖင့္ လိတ
ု ရ
ုိ င
ွ း္ လမ္းၫႊနမ
္ မ
ႈ ်ားေပးျခင္းသည္ အက်ိဳးရွပ
ိ ါလိမမ
္ ည္။ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ယဥ္ယဥ္ေက်းေက်း၊
ေသေသခ်ာခ်ာ၊ တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ ေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး အထိတ္တလန္႔မျဖစ္ေစရန္ ဂ႐ုုျပဳရမည္ျဖစ္သည္။
ေအာက္ပါနည္းလမ္းမ်ား ေပါင္းစပ္မမ
ႈ ်ားျဖင့္ ေဘးကင္းရာသိေ
႔ု ျပာင္းေရႊ႕ရန္ လူအမ်ားအားအေၾကာင္းၾကားႏုင
ို သ
္ ည္။
-

အသံသြင္းထားေသာ (သို႔) တိုက္႐ိုက္လႊင့္ေသာ သတင္းေပးစနစ္

-

ဝန္ထမ္းမ်ားႏႈတ္မွ ေျပာၾကားျခင္း (အသံခ်ဲ႕စက္မ်ားအသံုးျပဳ၍)

-

အေရးေပၚ အခ်က္ေပးအသံစနစ္

-

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားျပဆိင
ု း္ ဘုတ
ု မ
္ ်ား (ရမွတေ
္ ရးရန္ ဘုတျ္ ပားမ်ား၊ စတား-ဆက္ကရင္း စသည္ျဖင္။့ )

အမ်ားျပည္သူတို႔အား ေပးရမည့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားတြင္ ပါဝင္ႏိုင္သည္တို႔မွာ -

အသံုးျပဳရမည့္ထြက္ေပါက္မ်ားႏွင့္ ထိုထြက္ေပါက္မ်ားသို႔ မည္သို႔ေရာက္ရွိႏုိင္မည့္အေၾကာင္း

-

အလ်ဥ္းသင့္ပါက စုုေဝးေရာက္ရွိရမည့္ေနရာ

-

ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားေျပာၾကားရျခင္း အေၾကာင္းအရင္းမ်ား (ဥပမာ။ ။ လူျပည့္ၾကပ္မႈမျဖစ္ေစရန္….ကို
အသံုးျပဳပါ ဆိုသလို) ပြဲလာေရာက္သူလူအမ်ားကို ေငြျပန္အမ္းျခင္း၊ ပြဲကို ျပန္လည္စီစဥ္ေပးျခင္း ဟုု
ေပးေလ်ာ္မည္ဟု သိေစပါ။

-

ကြဲကြာေနေသာမိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္းမ်ား၊ ေဆြမ်ိဳးမ်ားအား စုုရပ္ေနရာမ်ားဆီသို႔ လမ္းညြန္ေပးျခင္း

-

ျပဳလုပ္ရာေနရာ၊ ျဖစ္ပြားေနရာ ျပင္ပတြင္ အိမ္သာမ်ား၊ တယ္လီဖုန္းမ်ား ထားရွိျခင္းႏွင့္

-

အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ သယ္ယူပို႔ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ စီစဥ္ထားမႈမ်ားအေၾကာင္း သတင္းေပးျခင္း

ေဘးကင္းရာသို႔ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း
ပြဲက်င္းပရာေနရာ (သို႔) ထိုေနရာတစ္စိတ္တစ္ပိုင္းမွ ေဘးကင္းရာသို႔ေျပာင္းေရႊ႕မည္ဟု ဆံုးျဖတ္ၿပီးလွ်င္ လူအမ်ား
သည္ ၎တို႔ႏွင့္ အကြ်မ္းတဝင္ရွိေသာ လမ္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ ထြက္ေပါက္မ်ားမွသာ ေျပာင္းေရႊ႕လိုတတ္ၾကသည္။
ၫႊန္ျပခ်က္ရွင္းရွင္းလင္းလင္းမရွိပါက အခ်ိဳ႕ေသာလမ္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ ထြက္ေပါက္မ်ားတြင္ လူျပည့္ၾကပ္မႈမ်ား
ျဖစ္လာႏုုိင္သည္။ အသံုးျပဳႏုုိင္ေသာ ထြက္ေပါက္အားလံုးကို အသံုးျပဳေစရန္အတြက္ အစီအမံမ်ားလိုအပ္ၿပီး လူ
အမ်ားကို အသင့္ေလ်ာ္ဆံုးေသာ ထြက္ေပါက္သို႔ လမ္းညႊန္ၾကရမည္။ ပြဲက်င္းပရာေနရာသို႔ ေရာက္လာေသာသူမ်ား
ကိုလည္း အလ်င္အျမန္ ျပန္လည္ေစလႊတ္ရန္လည္း လုုိပါလိမ့္မည္။
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ေဘးကင္းရာသို႔ေျပာင္းေရႊ႕ခ်ိန္တြင္ အထူးလိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိသည့္ မသန္စြမ္းသူမ်ား၊ ကေလးငယ္မ်ား ပါလာသူမ်ား
ႏွင့္ ကေလးတြန္းလွည္းမ်ား ယူေဆာင္လာသူမ်ားကို ကူညီေပးရန္အတြက္ သင့္ေတာ္ေသာ အစီအမံမ်ားရွိေစရန္
ေဆာင္ရြက္ပါ။
ပြဲက်င္းပရာေနရာ၏ ဖြဲ႕စည္းပံုအဆင္အျပင္သည္ ႐ွဳပ္ေထြးပါက (သို႔ ) ေျပာင္းေရႊ႕ရမည့္ ဧရိယာအက်ယ္အဝန္းသည္
ႀကီးမားပါက (သို႔) ထြက္ေပါက္မ်ားႏွင့္ အလွမ္းေဝးေနပါက လူအမ်ားကို ပြဲက်င္းပရာ၏ လံုၿခံဳေသာေနရာမ်ားတြင္
စုုေဝးေစၿပီးမွသာ ထြက္ေပါက္မ်ားသို႔ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ခ်င္းစီ လုုိက္ပါပို႔ေဆာင္ေပးျခင္းက ပို၍ လက္ေတြ႕က်ပါသည္။
တစ္စံုတစ္ေယာက္မွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ျငင္းဆို္လွ်င္ ဥပမာ - ဦးတည္ရာလမ္းေၾကာင္းအမွားသို႔သာသြားျခင္း
(သို႔) ထြက္ခြာရန္ ျငင္းဆန္ျခင္းတို႔ ျဖစ္လာလွ်င္ ဝန္ထမ္းမ်ားမွ မည္သုိ႔လုပ္ေဆာင္ရမည္ကို သိရွိရန္ ၎တုုိ႔အား
ရွင္းလင္းေသာလမ္းညႊန္မႈေပးထားရန္ လုုိအပ္သည္။
အေရးေပၚယာဥ္မ်ားအတြက္

ရွင္းလင္းသည့္လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုရွိေစရန္

ထိန္းသိမ္းထားသင့္ၿပီး

အေရးေပၚ

ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္ အဖြဲ႕မ်ားသည္ ထိုလမ္းေၾကာင္းကို သိရွိေစရန္ေဆာင္ရြက္ရမည္။ သုုိ႔မွသာ ထြက္ခြာလာေသာ
ယာဥ္လမ္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ ေဘးကင္းရာသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေနၾကေသာ လူအုပ္စုမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္၍ ယာဥ္လမ္းေၾကာင္း
အသံုးျပဳရျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။
စုေဝးသည့္ေနရာမ်ား
လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရေသာစုေဝးသည့္ေနရာမ်ားမွာ ေဘးကင္းလံုၿခံဳရာသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ႏုုိင္ေစရန္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္သည္။
လူအုပ္စုေနရာထိုင္ခင္းရရန္ လံုေလာက္ေသာ ဧရိယာအက်ယ္အဝန္းတို႔ ရွိသင့္သည္။ ထိုဧရိယာမ်ားကို မီးေလာင္
တတ္ေသာ ဓာတုပစၥည္းမ်ားသုုိေလွာင္သည့္ ဆုုိင္မ်ား၊ ဗံုးေပါက္ကြဲေစမည့္ ၿခိမ္းေျခာက္သည့္အခါမ်ားတြင္ ကား
ရပ္နားရာေနရာမ်ား စသည့္ အႏၲရာယ္မ်ားေသာ ဧရိယာမ်ားမွ ေဝးေသာေနရာမ်ားတြင္ သတ္မွတ္ထားရွိသင့္
သည္။

အမွတ္သေကၤတအမ်ားမွာ

ထင္ထင္ရွားရွားေပၚေပၚလြင္လြင္ျဖစ္သင့္ၿပီး

စုစည္းရာ

ဧရိယာမ်ားရွိရာ

တည္ေနရာမ်ားအား ေျမပံုမ်ား(သို႔) စီစဥ္ထားမႈမ်ားတြင္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းမွတ္သားျပထားသင့္သည္။ ေဘးကင္းရာ
သို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္း လုုိအပ္လာပါက ထုုိေနရာမ်ားဆီသို႔ လူအမ်ားကို ၫႊန္ျပရာတြင္ ပို၍ လြယ္ကူေစမည္ျဖစ္သည္။
စုရပ္-စုေဝးရာေနရာမ်ားတြင္ရွိ လူအမ်ားတို႔အား ေအာက္ပါတို႔ ေထာက္ပံ့ေပးသင့္သည္။
သက္ဆိုင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား။ ဥပမာ-ကားရပ္နားရာေနရာမ်ားပိတ္ထားျခင္း၊ အိမ္သာမ်ား၊ တယ္လီဖုန္း
မ်ားႏွင့္ စုုရပ္မ်ားရွိျခင္း စသည္။
ျဖစ္ပ်က္ေနသည့္အေၾကာင္းမ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီသိရွိေစရန္ ပံုမွန္အခ်ိန္အပိုင္းအျခားအလုုိက္ အေၾကာင္း
ၾကားေပးျခင္း။ (ဥပမာ - က်င္းပမည့္ေနရာကို ျပန္ဖြင့္မည္ဟုတ္၊ မဟုုတ္၊ ပြဲအခမ္းအနားကို ဆက္လက္က်င္းပမည္
ဟုုတ္၊ မဟုုတ္)
အေရးေပၚအေျခအေနတစ္ရပ္အရ

လူစုလူေဝးမ်ား

အစုုလိုက္အၿပံဳလိုက္

ထြက္ခြာျခင္းေၾကာင့္

ထြက္ခြာရာ

လမ္းေၾကာင္းကို ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ျဖစ္လာႏုုိင္ေျခရွိပါက အပိုင္းျခားအလုုိက္ ထြက္ခြာေစျခင္းကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရ
မည္ျဖစ္သည္။
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၃.၄.၂။ အေရးေပၚစီမံကိန္းႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားတြင္ရွိ ရဲမ်ား၏ အခန္းက႑
အထက္ပါ (အပိုင္း-၃.၁) တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း၊ စီမံကိန္းအဆင့္ဆင့္ စလုပ္ျခင္းမွ မွန္ကန္ေသာလူမ်ား
ပါဝင္လာရန္မွာ

အေရးႀကီးသည္။

ေဒသခံအာဏာပိုင္မ်ား၊

ရဲမ်ားႏွင့္

အျခားအေရးေပၚ

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားမွ

သင့္ေတာ္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားလည္း အပါအဝင္ျဖစ္ရန္မွာ အေရးႀကီးသည္။ ရဲမ်ားမွာ အဆိုပါ စီမံကိန္း
အတြက္ေရာ၊ အေရးေပၚကိစၥရပ္မ်ားကို တံု႔ျပန္ရာမွာေရာ ေခါင္းေဆာင္ေနရာ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ရသည္။ ပြဲလမ္း
သဘင္ အခမ္းအနားႀကီးမ်ားတြင္ ရဲမ်ားသည္ တာဝန္အရ ေရာက္ရွိေနေလ့ရွိၾကသည္။ ၎တုုိ႔၏ ထိန္းခ်ဳပ္ခန္းကို
ထုုိပြဲက်င္းပရာေနရာတြင္ ထားရွိၿပီး ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွ အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားကို တံု႔ျပန္ရန္ အသင့္ရွိၾကသည္။
တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္ရွိ ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ အခရာက်သည့္ လုုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားမွာ
ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။
-

အသက္ႏွင့္ ပစၥည္းဥစၥာတို႔အား ကာကြယ္ေပးရျခင္း

-

အမိန္႔အား မူလအေျခအေနအတိုင္း ထိန္းသိမ္းရျခင္း

-

ရာဇဝတ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ျခင္းမွ ကာကြယ္ျခင္း

-

ရာဇဝတ္မႈကို စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ က်ဴးလြန္သူမ်ားအား တရားဥပေဒအရ အေရးယူျခင္း 11

ဥပေဒေရးရာႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားစရာမ်ား
ပြဲလမ္းသဘင္အခမ္းအနားတစ္ရပ္ရွိ ရဲမ်ား၏ အခန္းက႑ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား ဆံုးျဖတ္ရာတြင္ ရဲအရာရွိ
ႀကီးမ်ားမွ ေအာက္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္။
-

ရဲတို႔၏ တာဝန္မ်ားႏွင့္ အျခားတရားဝင္ျပဌာန္းထားေသာ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား

-

လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား

-

ရဲအေရးယူေဆာင္႐ြက္ရမႈအတြက္ ဥပေဒအေျခခံမ်ား

-

သက္ဆိုင္ရာ ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ မူဝါဒမ်ားႏွင့္

-

အင္အားသံုးမႈဆိုင္ရာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

-

အမိန္႔အာဏာဆိုင္ရာ - ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံုမ်ား

12

ၿဗိတိသွ်ႏိုင္ငံႏွင့္ အျခား အခ်ိဳ႕တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္မ်ားတြင္ ရဲမ်ားသည္ ေ႐ႊ၊ ေငြ၊ ေၾကး 13 ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္မႈကို
အသံုးျပဳလ်က္ ရာထူးမ်ား ဖြဲ႕စည္းရသည္။ ယခု ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္မႈမွ အေရးေပၚအေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္၍
မဟာဗ်ဴဟာ၊ နည္းဗ်ဴဟာဆိုင္ရာႏွင့္ အမိန္႔၊ ကြပ္ကဲမႈဆိုင္ရာ တုံ႔ျပန္မႈတို႔ကို တည္ေဆာက္ရန္ မူေဘာင္တစ္ခုအား
ေထာက္ပံ့ေပးသည္။

အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားတြင္

အမိန္႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္

ခ်မွတ္ထားေသာ

ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ဆက္သြယ္သိရွိေစျခင္းတုုိ႔အတြက္ လိုအပ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား စီးဆင္းျခင္းကို
အေထာက္အကူျပဳေစပါသည္။
ေရႊအဆင့္ အရာရွိသည္ စစ္ဆင္ျပဳလုပ္ရန္ (သို႔) ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္အတြက္၊ အလံုးစံု အမိန္႔၊ ကြပ္ကဲမႈတို႔ကို တာဝန္ယူၿပီး
ထိန္းသိမ္းရသည္။ ၎တို႔တြင္ ေ႐ႊအဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္အတူ ေငြအဆင့္ (သို႔) ေၾကးအဆင့္ အရာရွိႀကီးမ်ားမွ
လိုက္နာသင့္သည့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားအေပၚတြင္ တာဝန္ႏွင့္ အာဏာသက္ေရာက္မႈရွိသည္။

College of Policing (England and Wales). https://www.app.college.police.uk/app-content/operations/
operational-planning/core-principles/.
12
ကုုလသမဂၢလူ႕အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္း http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/index.
html.
13
https://www.app.college.police.uk/app-content/operations/command-and-control/command-structures/.
11
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သို႔ေသာ္ ေ႐ႊအဆင့္ အရာရွိႀကီးမွာ နည္းဗ်ဴဟာဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို မျပဳလုပ္သင့္ပါ။ ေရႊအဆင့္ အရာရွိႀကီး
မ်ားသည္ ခ်မွတ္ထားေသာ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားမွာ အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏုိင္ေျခမ်ားႏွင့္ အခ်ိဳးက်မႈရွိျခင္း၊ မဟာဗ်ဴဟာ၏
ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏုုိင္ျခင္း၊ တရားဥပေဒ လုုိက္နာမႈရွိျခင္းတို႔ ရွိေစရန္ ေသခ်ာေအာင္လုပ္ေဆာင္ဖို႔
တာဝန္ရွိပါသည္။ ထို ေရႊအဆင့္ရဲအရာရွိသည္ ေရႊအဆင့္အမိန္႔အာဏာရွိ ေအဂ်င္စီအမ်ိဳးစံုပါဝင္ေသာ ဖုုိရမ္
ျဖစ္သည့္ ေရႊအုပ္စုကို ဦးေဆာင္သည္။
ေငြအဆင့္အရာရွိသည္ အဆိုပါ မဟာဗ်ဴဟာကို ေလးစားလိုက္နာလ်က္ အလံုးစံု နည္းဗ်ဴဟာဆိုင္ရာ တံု႔ျပန္မႈကို
ကြပ္ကဲအုပ္ခ်ဳပ္အမိန္႔ေပးၿပီး စုေပါင္း၍ ထိေရာက္စြာ လုပ္ကိုင္ေစမည္။ အဆိုပါ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္တြင္ နည္းဗ်ဴဟာ
ဆိုင္ရာ အရာရွိျဖစ္သည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ နည္းဗ်ဴဟာဆိုင္ရာ အရာရွိတစ္ဦး ရွိသင့္သည္။ သို႔ေသာ္ ေငြအဆင့္
အရာရွိတစ္ဦးထက္ ပိုရွိရန္ အႀကီးစားျဖစ္စဥ္မ်ား (သို႔) စစ္ဆင္ေရးမ်ားတြင္ လိုအပ္ႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္။ ေ႐ႊအဆင့္
အရာရွိ (အမိန္႔ကြပ္ကဲမႈကို တာဝန္ယူရသည့္အခါ သို႔မဟုတ္ ယင္းအား တာဝန္ယူရန္ ခန္႔အပ္ျခင္းခံရေသာအခါ)
သည္ ေငြအဆင့္ အရာရွိမ်ား အေတာ္မ်ားမ်ားကို ၄င္းတို႔တစ္ဦးခ်င္း ကြပ္ကဲအမိန္႔ေပးရမည့္ သက္တမ္းႏွင့္တကြ
မည္သို႔ခန္႔အပ္ရသညကို ဆံုးျဖတ္ရသည္။
ေငြအဆင့္အရာရွိမ်ားသည္ နည္းဗ်ဴဟာဆိုင္ရာ အစီအစဥ္ကို ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေနခ်ိန္တြင္ ေၾကးအဆင့္
ရွိ အရာရွိမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္သင့္သည္။ သူတို႔သည္လည္း ေၾကးအဆင့္ရွိ အရာရွိမ်ားကို မဟာဗ်ဴဟာ
ဆိုင္ရာ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားကို ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ နည္းဗ်ဴဟာဆိုင္ရာ အစီအစဥ္မွ အဓိကအခ်က္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔
တာဝန္ယူရမည့္ ဧရိယာဆိုင္ရာ ေသခ်ာတိက်စြာပတ္သက္ေသာ နည္းဗ်ဴဟာဆိုင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား စသည္
တို႔ကို နားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္ ျပဳလုပ္ေပးသင့္သည္။
ေၾကးအဆင့္အရာရွိသည္ အုပ္စုလိုက္ အမိန္႔ကြပ္ကဲမႈျပဳရန္ႏွင့္ နည္းဗ်ဴဟာဆိုင္ရာ အစီအစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ
လက္ေတြ႕က် လုပ္ငန္းသေဘာအရ (သို႔) ပထဝီဝင္ဆိုင္ရာ တာဝန္မ်ား စသည္တို႔ကို စီမံေဆာင္႐ြက္ျပဳလုပ္ရန္
တာဝန္ရွိသည္။ ေၾကးအဆင့္ရွိ အရာရွိမ်ား အေရအတြက္ႏွင့္ ၎တို႔၏ အခန္းက႑မ်ားကို ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္၏ စကား
သေဘာသဘာဝတို႔ျဖင့္ ဆံုးျဖတ္သတ္မွတ္ရသည္။ ေၾကးအဆင့္ အခန္းက႑မ်ားကို ျဖစ္စဥ္တစ္ခု ကာလ
တစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ ဖန္တီးျပဳလုပ္ရၿပီး ဖ်က္သိမ္းရသည္။ ထို႔ေနာက္မွ ပထဝီဝင္ဆိုင္ရာ (ပထဝီဧရိယာအား
ကြပ္ကဲအမိန္႔ေပးျခင္း) (သို႔) လက္ေတြ႕က် လုပ္ငန္းသဘာဝျဖစ္ (အမ်ားဆိုင္ရာ အစီအစဥ္အမိန္႔ကဲ့သို႔ တိတိက်က်
သတ္မွတ္ထားေသာ လုပ္ငန္းတာဝန္အား ကြပ္ကဲအမိန္႔ေပးျခင္း) စေသာ စဥ္းစားဆင္ျခင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရျခင္း
မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ ခြဲေဝသတ္မွတ္ခန္႔ခြဲႏိုင္သည္။ ေၾကးအဆင့္ရွိအရာရွိမ်ားသည္ ေငြအဆင့္အရာရွိမ်ားမွ
နည္းဗ်ဴဟာဆိုင္ရာ အစီအစဥ္တို႔ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း နားလည္သေဘာေပါက္ထားရမည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ၎
တို႔မွ မည္သို႔ေသာအရာကို ေပးပို႔၊ ေပးအပ္ျခင္း၊ မည္သည့္အခ်ိန္စေကးႏွင့္ မည္သို႔ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားျဖင့္
စသည္ အခ်ိဳ႕ေၾကးအဆင့္ အရာရွိ အခန္းက႑မ်ားတြင္ ကြ်မ္းက်င္သူတို႔၏ အသိပညာ၊ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား စသည္တို႔
လိုအပ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သင့္ေလ်ာ္စြာ ေလ့က်င့္ေပးထားၿပီး ကြ်မ္းက်င္မႈရွိ အရည္အခ်င္းရွိေသာ ပုဂိၢဳလ္မ်ား (သို႔)
ေနာက္ပိုင္း ကြ်မ္းက်င္လာသူမ်ားဆိုင္ရာကို ခြဲေဝသတ္မွတ္ ခန္႔ခြဲသင့္သည္။ ယင္းသည္ ကြ်မ္းက်င္အရည္အခ်င္းရွိ
အရာရွိမွ ကြပ္ကဲမိန္႔ေပးရေသာ မိမိထက္ရာထူးငယ္အရာရွိမ်ားအား ကိုင္တြယ္ရသည့္ခ်ိန္ခါတြင္ေတာင္ မႈခင္း
ျဖစ္ပြားမႈတို႔ ျဖစ္သင့္သည္။
ရဲမ်ားအား အေသးစိတ္ၫႊန္ၾကားျခင္း
အေရးေပၚစစ္ဆင္ေရးတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေသာ အရာရွိမ်ားႏွင့္ အျခားပုဂၢိဳလ္မ်ားအား အေသးစိတ္ ၫႊန္ၾကားခ်က္
မ်ားကို ေ႐ႊ၊ ေငြႏွင့္ ေၾကးအဆင့္ရွိ အရာရွိမ်ားမွ စစ္ဆင္ေရးႏွင့္ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတိုင္း
ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္သင့္သည္။ ၿဗိတိသွ်ႏိုင္ငံတြင္ ရဲတို႔သည္ အရာရွိမ်ားအား အေသးစိတ္ၫႊန္ၾကားခ်ိန္တြင္
ေနာက္ဆက္တြဲ(က)တြင္ ႐ုပ္ပံုျဖင့္ တင္ျပထားေသာ ပံုစံကို အသံုးျပဳၾကသည္။ 14
14

https://www.app.college.police.uk/app-content/operations/briefing-and-debriefing/.
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ရဲမ်ားအား အေတြ႕အႀကံဳ -ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို - ေမးျမန္းမွတ္သားျခင္း
ယင္းကဲ့သို႔ေမးျမန္းမွတ္သားျခင္းမွာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ ေကာင္းေသာအေထာက္အထားႏွင့္ ဧရိယာမ်ားကို
- ေဖာ္ထုတ္ခြဲျခားႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္။ ေရႊ၊ ေငြ၊ ေၾကးအဆင့္ရွိ အရာရွိသည္ လိုအပ္ေသာ ယင္းကဲ့သို႔ ေမးျမန္းမွတ္သား
ျခင္းဆိုင္ရာ စီစဥ္ထားမႈမ်ားကို အေစာပိုင္းတြင္ ထူေထာင္သင့္ၿပီး ျဖစ္ေပၚေစေသာ မည္သို႔ေသာ ေမးျမန္းမွတ္သား
ျခင္းဆိုင္ရာ ႐ုပ္ဝတၳဳကို စုေဆာင္း - ျပဳစုရန္ႏွင့္ အကဲျဖတ္ - ဆံုးျဖတ္သတ္မွတ္ရန္ - တာဝန္ရွိသည့္သူအား
ေဖာ္ထုတ္ ခြဲျခားႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္။

၃.၅။ ဆက္သြယ္ေရး ဆက္ဆံေျပာဆိုျခင္း
လူစုလူေဝး ေဘးကင္းေရးကို ထိန္းသိမ္းရန္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ လက္ေတြ႕အသံုးခ်ရေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားအၾကား
ေကာင္းစြာဆက္ဆံေျပာဆိုျခင္းသည္ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္အား ထိေရာက္စြာကိုင္တြယ္ရန္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ က႑
တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။

၃.၅.၁။ အမ်ားျပည္သူတို႔ႏွင့္ ဆက္ဆံေျပာဆိုျခင္း
ပြဲလမ္းသဘင္အခမ္းအနားတစ္ရပ္သို႔ ေရာက္လာေသာလူမ်ားႏွင့္ အခ်ိန္မီ ရွင္းလင္းစြာ ဆက္ဆံေျပာဆိုမႈသည္
မည္သည့္ေနရာသို႔ သြားေရာက္ရန္ မေရမရာျဖစ္ျခင္းအား ေရွာင္လႊဲရန္ လိုအပ္သည္။ ယင္းသည္ လူမ်ား ျပည့္သိပ္
ၾကပ္ေနျခင္းႏွင့္ စိတ္ညည္းညဴျခင္းမ်ားတို႔ကို ႀကိဳတင္တားဆီးကာကြယ္ႏိုင္သည္။ ထို႔ေနာက္မွ ျပည္သူတို႔အား
လမ္းညႊန္ခ်က္တို႔ကို ပိုမိုလိုက္နာ၍ လုပ္ကိုင္လိုေသာ စိတ္တို႔ကို ေပၚေပါက္ေစႏိုင္သည္။
အမ်ားျပည္သူတို႔ႏွင့္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ဆက္ဆံေျပာဆိုရန္မွာ နည္းလမ္းမ်ားစြာရွိသည္။ မည္သို႔ေသာ နည္းစနစ္
မ်ားကို သံုးသည္ျဖစ္ေစ၊ ဆက္ဆံေျပာဆိုမႈတြင္ တိတိက်က် မွန္မွန္ကန္ကန္ ေနာက္ဆံုးရ သတင္းအခ်က္အလက္
တို႔ ျဖစ္ေစရန္မွာ အေရးႀကီးသည္။ မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းအက္မ်ားႏွင့္ ဆိုရွယ္မီဒီယာတို႔ကဲ့သို႔ ဒီဂ်စ္တယ္ နည္းစနစ္မ်ားကို
အသံုးျပဳလ်က္ သတင္းအခ်က္အလက္တို႔ကို ေထာက္ပံ့ေပးရန္မွာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ေသာ နည္းလမ္းတစ္ရပ္
ျဖစ္သည္။ ယင္းပြဲလာလူမ်ားအား ၎တို႔ႏွင့္သင့္ေတာ္ကိုက္ညီမည့္ ဘာသာစကားတို႔ျဖင့္ ဆက္ဆံေျပာဆိုသည္မွာ
အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။ အမ်ားျပည္သူတို႔ကို သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ႀကိဳတင္ အသိေပးႏုုိင္ရန္ ႀကိဳးပမး္မႈမ်ား
ကို အလ်ဥ္းသင့္သလိုေဆာင္ရြက္သင့္သည္။
ဥပမာ
-

သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား။ ေတြ႕ဆံုရမည့္ေနရာမ်ား၊ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ပြားရာေနရာမွ
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ တားဆီးမႈမ်ား စသည့္တို႔ကို လက္မွတ္အေပၚ (သို႔) ပ႐ိုမိုရွင္း လက္ကမ္း
စာေစာင္၊ စာရြက္စာတမ္းေပၚတြင္ ေရးသားထားႏိုင္သည္။

-

ပြဲက်င္းပရာေနရာရွိ

ဝင္ေပါက္မ်ားႏွင့္

ထြက္ေပါက္မ်ားတြင္

ဘုတ္ျပားမ်ားေပၚတြင္

ျပည္သူတို႔အား

လက္မွတ္မ်ားကဲ့သို႔ အရာမ်ားကို အသင့္ထားရွိရန္ႏွင့္ အဆိုပါေနရာသို႔ ယူေဆာင္၍မရေသာ တားျမစ္
ပစၥည္းအား ျပသထားရန္ လုုိအပ္ပါသည္။ ယင္းသည္ လက္မွတ္စစ္ရာေနရာမ်ားတြင္ လူျပည့္ၾကပ္ျခင္းကို
ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္သည္။
-

တရားဝင္ နည္းလမ္းတက်ျဖစ္ေသာ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္၊ စာေရးျခင္း (သို႔) ေၾကာ္ျငာျခင္းမ်ား စသည္
တို႔ကို ေဒသခံရပ္ကြက္ ရပ္႐ြာတို႔အား သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေထာက္ပံ့ေပးရန္ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။

ပြဲလမ္းသဘင္အခမ္းအနားတစ္ခုအား ေ႐ႊ႕ဆိုင္းျခင္း (သို႔) သယ္ယူပို႔ေဆာင္မႈ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာသြားျခင္းတို႔
ျဖစ္သည့္အခါ ျပည္သူလူထုအား မဆိုင္းမတြပဲ အလ်င္အျမန္ အေၾကာင္းၾကားသင့္သည္။ ခင္းက်င္းျပသထားမည့္
ဘုတ္ျပားမ်ား၊

အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ၊

အေၾကာင္းၾကားစနစ္
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(သို႔)

အသံခ်ဲ႕စကားေျပာစက္မ်ားအသံုးျပဳ၍

အေၾကာင္းၾကားႏုုိင္သည္။ ထိုသုိ႔ေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ ခ်မွတ္ထားသည့္ လုုပ္ငန္းစဥ္
မ်ားကိုလည္း အသိေပးသင့္သည္။
သေကၤတမ်ားအားလံုး အထူးသျဖင့္ မီးေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ အေရးေပၚ စြန္႔ခြာေ႐ႊ႕ေျပာင္းရမႈတို႔ဆိုင္ရာ
အားလံုးကို တင္ျပေပးသင့္ တည္ရွိသင့္သည္။ ယင္းတို႔အား အျမင္အာ႐ံုခ်ိဳ႕ယြင္းေနသူမ်ားႏွင့္ အေရာင္မ်ား
ၾကည့္ျမင္ ႏုင
ုိ မ
္ ႈ ခ်ိဳ႕ယြင္းေနသူမ်ားမွ လြယလ
္ င္တ
့ ကူ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းျမင္ႏင
ုိ ရ
္ န္ သေကၤတမ်ားထားရွိေပးသင္သ
့ ည္။
ရွင္းလင္းျပတ္သားေသာ ေၾကျငာခ်က္မ်ားသည္ အျမင္အာရံုခ်ိဳ႕ယြင္းေနသူမ်ား၏ ေဘးကင္းမႈအတြက္ အထူးပင္
အေရးႀကီးပါသည္။
အားနည္းေသာ အၾကားအာ႐ံုရွိ ျပည္သူ လူထုတို႔မွာ ၾကည္လင္ျပတ္သားရွင္းလင္းေသာ မွတ္သားဖြယ္ရာစံုလင္ေသာ
စကၡဳအာ႐ံုဆိုင္ရာ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား စသည္တို႔ တင္ျပခ်က္အေပၚတြင္ အားကိုးအားထားျပဳရသည္။

၃.၅.၂။ ဝန္ထမ္းမ်ားအၾကား ေျပာဆိုဆက္ဆံျခင္း
ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ေနရာမ်ား
ဝန္ထမ္းမ်ားအၾကား သတင္းအခ်က္အလက္တို႔ ေပၚေပါက္မႈကို စုေပါင္း၍ထိထိ ေရာက္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ရန္ျဖစ္စဥ္
တစ္ရပ္တစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ေနရာမ်ားထားရွိျခင္းမွာ ေကာင္းေသာ အေလ့အက်င့္ျဖစ္သည္။ ယင္း
မွ ေအာက္ပါတို႔ကို ကူညီႏိုင္သည္။
-

လူစလ
ု ူေဝး၏ အရြယအ
္ စား၊ လူတန္းစီမမ
ႈ ်ား၊ စိုးရိမစ
္ ရာရွိျဖစ္ရပ္မ်ား စသည့္ ပြက
ဲ ်င္းပရာေနရာအေၾကာင္းကို
ၿခံဳငံုသိရွိျခင္း

-

လူစုလူေဝးစီမံခန္႔ခြဲမႈအတြက္ တာဝန္ရွိေသာဝန္ထမ္းမ်ား ထားရွိျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဆက္စပ္ ေဆာင္ရြက္
ျခင္း

-

အေရးေပၚဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကဲ့သို႔ေသာ အျခားေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ လုုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား ဆက္စပ္ေဆာင္ရြက္
ျခင္း

က်င္းပရာေနရာအေသးစားမ်ားအတြက္

ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ေနရာမ်ားမွာ

အေျခခံဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ

ပစၥည္း

ကိရိယာမ်ား (ဥပမာ-တယ္လီဖုန္းႏွင့္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ေျပာၾကားႏုုိင္ေသာ အသံစနစ္)ရွိေသာ ေက်ာင္းခန္းတစ္ခန္း သို႔
႐ံုးအေဆာက္အဦးတစ္ေနရာႏွင့္ လုုိအပ္ေသာအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းခ်မွတ္ၿပီးေသာ ေနရာတစ္ေနရာ
ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ေလဟာျပင္တြင္ က်င္းပသည့္ပြဲမ်ားတြင္ ယင္းသည္ ရြက္ဖ်ဥ္တဲ သို႔ တဲငယ္တစ္လံုးပင္ ျဖစ္နုိင္သည္။
က်င္းပသည့္ေနရာ ႀကီးႀကီးမားမားမ်ားတြင္မူ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္အတြက္သာ ရည္ရြယ္ထားသည့္ တီဗြီ၊ ေမာ္နီတာမ်ား
စသည္ျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားေသာ ဗဟိုထိန္းခ်ဳပ္ေရးအခန္း လိုအပ္ႏိုင္သည္။ မၾကာမၾကာ ရဲမ်ားမွ ထိုထိန္းခ်ဳဳပ္
သည့္ေနရာမ်ားတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုုပ္တတ္ၾကသည္။ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးအခန္းမ်ားမွာ အေရးေပၚ
အေျခအေနမ်ားတြင္ အထူးအသံုးဝင္သည္။ ယင္းကဲ့သို႔ အေျခအေနမ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ျဖစ္ပြားရာ ေနရာတြင္ရွိ
ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အေရးေပၚဝန္ေဆာင္မႈမ်ားမွ အေရးယူေဆာင္ရြက္ရမည္တို႔ကို နီးနီးကပ္ကပ္ စုေပါင္း၍ ထိထိ
ေရာက္ေရာက္ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လိုအပ္သည္။ ပြဲစီမံခန္႔ခြဲရာတြင္ ပါဝင္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းအမ်ိးမ်ိဳးအၾကား
ႏွင့္ ၎တို႔၏ ဝန္ထမ္းမ်ားအၾကား ဆက္စပ္လုပ္ေဆာင္ဆက္သြယ္မႈ ေကာင္းမြန္ေစရန္ ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ အခန္း
တစ္ခန္းကို မွ်ေဝသံုးစြဲျခင္းသည္လည္း အေလ့အက်င့္ေကာင္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။
ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားကို မည္သို႔ေသာေနရာ၌ ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ေနရာမ်ားထားရွိရန္ႏွင့္ ယင္းတို႔၏ မည္သို႔
တပ္ဆင္ရန္ ဆံုးျဖတ္မည့္အခါတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည္။
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-

ျဖစ္လာႏုုိင္ေသာ ေဘးအႏၲရာယ္ႏွင့္ အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏုိင္ေျခမ်ားေသာ ဧရိယာမ်ားအနီးတြင္ ထိန္းခ်ဳပ္သည့္
ေနရာမ်ား ထားရွိျခင္းမွေရွာင္ၾကဥ္ရန္။

-

တာဝန္မွအပ ဝင္ေရာက္ျခင္းမ်ား မျပဳေစရန္။

-

လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားအမ်ားအျပား တပ္ဆင္ထားပါက မီးသတ္ေဆးဗူးမ်ား ထားရွိရန္။

-

အေထြေထြ ဆူညံသံမ်ားကို နည္းႏုုိင္သေလာက္နည္းေစရန္ ျပဳလုုပ္ထားရန္။ သို႔မွသာ ဝန္ထမ္းမ်ားအၾကား
အခက္အခဲမရွိဘဲ ဆက္သြယ္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

-

အေရးေပၚအစားထိုး လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေထာက္ပံ့ေပးမႈမ်ား၊ အေရးေပၚ လွ်ပ္စစ္မီးေပးစနစ္ႏွင့္ အစားထိုး
ေစာင့္ၾကည့္ စစ္ေဆး ေထာက္လွမ္းရန္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ရန္စနစ္မ်ား စသည္တို႔ကို တပ္ဆင္ျခင္း။

-

အေရးေပၚအေျခအေနတစ္ရပ္ေၾကာင့္ လိုအပ္သည္ရွိေသာ္ အရံထိန္းခ်ဳပ္သည့္ေနရာကို ထားရွိရန္။

ထုုိေနရာမ်ားအေၾကာင္း ေျပာဆိုဆက္သြယ္ရာတြင္ ႐ွဳပ္ေထြးမႈမ်ားမရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ အေရးႀကီးသည္။
ယင္းကဲ့သို႔ေသာ ေနရာဧရိယာမ်ားကို ဝန္ထမ္းမ်ားအားလံုး ရွင္းရွင္းလင္း နားလည္သေဘာေပါက္ေစႏိုင္ေသာ
အမည္နာမမ်ား(သို႔) ဂဏန္း၊ နံပါတ္၊ အမွတ္စဥ္မ်ားကို ေပးထားသင့္သည္။ ျပင္ပတြင္ျပဳလုုပ္ေသာ ပြဲလမ္းသဘင္
အခမ္းအနားႀကီးမ်ားအတြက္ (ေျမပံုတြင္ ဆြဲထားေသာေလးေထာင့္ကြက္) ေခၚ (ဂရစ္) ေျမပံုမ်ားသည္ ဝန္ထမ္းမ်ား
မွ က်င္းပမည့္ေနရာ၏ တည္ေနရာတစ္ခုခုကို ရွာေဖြရာတြင္ အသံုးဝင္သည္။ ဆက္သြယ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားသည္
မွန္ကန္စြာေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္ဟု ေသခ်ာေစရန္ေဆာင္ရြက္ၿပီးသည့္ လုုပ္ငန္းမ်ားကို အမွတ္ျခစ္မွတ္သားႏုုိင္မည့္
စာရြက္မ်ားကို ဝန္ထမ္းမ်ားကို ေပးထားသင့္သည္။
ေဆးဘက္ဆိုင္ရာအသင္းအဖြဲ႕တို႔ အသံုးျပဳရန္ ေရဒီယိုခ်မ္နယ္လိုင္းကဲ့သို႔ ဆက္သြယ္မႈပံုစံကို အျမင့္ဆံုး ဦးစားေပး
ရမည့္ အရာမ်ားအတြက္သာ အသံုးျပဳျခင္းသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ အေလ့အက်င့္တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။

၃.၆။ လူစုလူေဝးမ်ားအား ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း
လူစုလူေဝးမ်ားအား ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ အေစာပိုင္းမွာပင္ လူစုလူေဝးျပႆနာမ်ားကို ရွာေဖြသိရွိႏုိင္ေစေသာ
ေၾကာင့္ လူစုလူေဝး၏ အမူအက်င့္မ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းသည္ လူစုလူေဝးစီမံခန္႔ခြဲမႈ၏ အဓိကက်ေသာအပိုင္း
ျဖစ္သည္။ လူစုလူေဝး ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈဆိုင္ရာ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈမ်ား ျဖစ္ေျမာက္မႈ ရွိ၊ မရွိ ဆန္းစစ္ရန္လည္း
အေထာက္အကူျဖစ္ပါသည္။
ေစာင့္ၾကည့္ရမည္အရာမ်ားမွာ -

လူဦးေရအေရအတြက္စုစုေပါင္း ( က်င္းပမည့္ေနရာမွ ဆံ့ေသာပမာဏကို ေက်ာ္လြန္မႈမရွိေစရန္)

-

လူဦးေရျဖန္႔က်က္မႈ ( လူျပည့္ၾကပ္မႈကို ကူညီကာကြယ္ရန္) ႏွင့္

-

လူစုလူေဝးျပႆနာမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္း ( လူအမ်ား ႐ုုတ္႐ုတ္သဲသဲျဖစ္ျခင္း ႏွင့္ လူျပည့္ၾကပ္မႈမ်ား
စသည့္ ျပႆနာမ်ားကို ကာကြယ္ရန္)

၃.၆.၁။ ေစာင့္ၾကည့္ရမည့္ ေနရာမ်ား
အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏုိ္င္ေျခမ်ားကို ဆန္းစစ္ျခင္းလုုပ္ငန္းစဥ္သည္ နီးနီးကပ္ကပ္ ေစာင့္ၾကည့္ရန္လုိအပ္သည့္ ျပႆနာ
ျဖစ္ေပၚႏုုိင္သည့္ ေနရာမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုေနရာမ်ားသည္ -

ဝင္ေပါက္ႏွင့္ ထြက္ေပါက္မ်ား

-

လူအုပ္မွ တဟုုန္ထိုး တိုးျခင္း၊ တြန္းတုုိက္ျခင္းမ်ားျဖစ္ႏုိင္ေသာ ရပ္ၾကည့္သည့္ေနရာမ်ား
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-

လူႀကိဳက္မ်ားေသာ ဆုုိင္မ်ား၊ အထင္ကရေနရာမ်ား၊ ျပခန္းႏွင့္ အစားအေသာက္ဆိုင္မ်ား

-

ေလွကားမ်ား၊ စက္ေလွကားမ်ား

-

လူအမ်ားတန္းစီသည့္ေနရာမ်ား

-

အလံုပိတ္ထားသည့္ေနရာမ်ား၊ ကန္႔သတ္ထားသည့္ေနရာမ်ား

၃.၆.၂။ ေစာင့္ၾကည့္ရာတြင္ အသံုးျပဳရမည့္ နည္းလမ္းမ်ား
ေရတြက္စနစ္မ်ား
ေရတြက္စနစ္မ်ားမွ ပြဲက်င္းပသည့္ေနရာအတြင္းရွိ လူအေရအတြက္ကို ကူညီခန္႔မွန္းေပးႏိုင္သည္။ ထိုစနစ္မ်ားသည္
လူမ်ားဘယ္ေလာက္ျမန္ျမန္ဝင္ေရာက္လာေနသလဲဆိုသည့္ႏွင့္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ဧရိယာတစ္ခုသည္ လူျပည့္
လာမည္ဆုိသည့္ အခ်က္အလက္တို႔ကို ထိန္းခ်ုဳပ္သည့္ေနရာမွ ဝန္ထမ္းမ်ားအား ပံပုိးေပးႏုုိင္သည္။
ေရတြက္စနစ္မ်ားတြင္ရွိ နမူနာမ်ားတြင္ပါဝင္သည့္ အရာမ်ားမွာ -

ဝင္ေပါက္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳသည့္ လက္ႏွိပ္ေရတြက္စက္မ်ား

-

ဂီတပြဲေတာ္တြင္ရွိေသာ ဧရိယာကဲ့သို႔ အထူးဧရိယာမ်ားသို႔ လူတို႔အား ဝင္ေရာက္ခြင့္ျပဳရန္ လက္ပတ္မ်ား
ထုတ္ေပးျခင္း

-

အလိုအေလ်ာက္ေရတြက္စနစ္မ်ားသို႔ ဆက္သြယ္ထားေသာ တစ္ႀကိမ္လွ်င္ လူတစ္ေယာက္သာ ဝင္ႏိုင္
ထြက္ႏိုင္ေသာ ဆံုလည္ဂိတ္မ်ားႏွင့္

-

အဝင္ေနရာမ်ားတြင္ အာ႐ံုခံကိရိယာမ်ားႏွင့္ဆက္သြယ္ထားေသာ ကြန္ပ်ဴတာသံုးစနစ္မ်ား

ေအာက္ပါေရတြက္နည္းလမ္းမ်ားသည္

လူအမ်ားမွ

တစ္ေန႔ပတ္လံုး

စဥ္ဆက္မျပတ္လာေရာက္ေနေသာႏွင့္

ထြက္ခြာသြားတတ္ေသာ ေလဟာျပင္တြင္က်င္းပသည့္ ပြဲမ်ားကဲ့သို႔ နယ္နိမိတ္တိတိက်က် သတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိ
ေသာ ပြဲမ်ားအတြက္ပို၍ သင့္ေတာ္ေပလိမ့္မည္။
-

အဆိုပါျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္ေနရာတြင္ - ဝင္ /ထြက္ၾကေသာ အေရအတြက္မ်ားကို ခန္႔မွန္းရန္ ဝင္ေပါက္မ်ား၌
ဝင္ေရာက္လာေသာ ႏႈန္းထားကို နမူနာယူ၍ ခန္႔မွန္းေရတြက္ျခင္း

-

ကားထားရာေနရာမ်ားမ်ားတြင္ မည္၍မည္မွ်ထိ ျပည့္လာသည္ကို-စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ပြဲခင္းသုုိ႔ ဝင္ေရာက္
လာေသာ ကားမ်ားႏွင့္ အေဝးေျပးဘတ္စ္ကားမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း

-

လူစုလူေဝးအားၾကည့္ရန္ႏွင့္ အေရအတြက္တို႔အား ခန္႔မွန္းရန္ အေပၚစီးတြင္ရွိ စီစီတီဗြီ (သို႔) ဝန္ထမ္းမ်ား
ကို အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္

-

ႀကိဳတင္စာရင္းေပးထားျခင္းမ်ား၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးဆိုင္ရာ စီစဥ္ထားမႈမ်ား (သို႔) ယခင္ အေတြ႕အႀကံဳ
တို႔အေပၚ အေျခခံေသာ - လူအေရအတြက္ကို ခန္႔မွန္းျခင္း

လူစုလူေဝးမ်ားၾကားမွဝန္ထမ္းမ်ား
လူစုလူေဝးမ်ားၾကားဝန္ထမ္းမ်ားထားရွိျခင္းျဖင့္ ထိုဝန္ထမ္းမ်ားမွ လူစုလူေဝး ျပႆနာမ်ားကို လက္ေတြ႕ ေတြ႕ႀကံဳ
ႏုုိင္ေစသည္။ စိတ္ညည္းညဴမႈမ်ားသို႔ တင္းမာမႈမ်ား၏ လကၡဏာမ်ားကို သိရွိေစႏုုိင္သည္။ ထိုဝန္ထမ္းမ်ားမွ လူ
အမ်ားကို ကူညီေပးႏုုိင္ျခင္း (သို႔) ထိုင္ခံုမ်ားေပၚတြင္ ခုုန္ေပါက္ျခင္း၊ လူအုပ္စုမ်ားအေပၚတြင္ “လူလႈိင္းစီးကစားျခင္း”
စသည့္ အႏၲရာယ္ရွိေသာ အျပဳအမူမ်ားျပဳလုုပ္ျခင္းကို ကာကြယ္ျခင္းတို႔လုပ္ႏုိင္သည္။
ေနရာတစ္ေနရာတြင္ ေနရာခ်ခံရေသာ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးမွ ေစာင့္ၾကည့္ရာတြင္ ၎မွ ဧရိယာက်ယ္က်ယ္တစ္ခုကို
မည့္သည့္အကာအကြယ္မွမရွိဘဲ ျမင္ႏုိင္သည့္ အေပၚစီးရွဳေထာင္မ်ားတြင္ ေနရာယူသင့္သည္။
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က်င္းပရာေနရာကိုလွည့္လည္ၾကည့္ေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားမွလည္း ေစာင့္ၾကည့္နုိင္သည္။ ထိုသို႔ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းသည္
က်င္းပရာေနရာအတြင္း ပြဲက်င္းပေနစဥ္တခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ ေပၚေပါက္လာသည့္ ျပႆနာမ်ားကိုေစာင့္ၾကည့္ရာတြင္
သင့္ေတာ္ပါသည္။ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ အခ်ိန္အပုုိင္းျခားအလုုိက္ စစ္ေဆးရန္ ေနရာမ်ား သတ္မွတ္ခြဲေဝးထားျခင္း
ခံရမည္ျဖစ္သည္။
႐ုပ္ျမင္သံၾကား လွ်ပ္စီးပတ္လမ္း အပိတ္ CCTV
CCTV စနစ္မ်ားတြင္ အဓိကေနရာမ်ားမွ ေရြ႕လ်ား၍မရေသာ ကင္မရာမ်ားမွ အေဝးမွအရာမ်ားကို အနီးကပ္ဆြဲၾကည့္
ႏုုိင္ေသာ ကင္မရာအျမာက္အမ်ားအသံုးျပဳ၍ က်ယ္က်ယ္ျပန္ျပန္႕ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းတို႔အထိ ပါဝင္သည္။ CCTV
မ်ားသည္ ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ေနရာမ်ားမွ တုုိက္႐ိုက္႐ွဳျမင္ႏုိင္သည့္ ဝင္ေပါက္၊ ထြက္ေပါက္လမ္းမ်ား၊ အျခားေသာ
ဧရိယာမ်ားကို ခ်ံဳငံုျမင္ရေစသည္။
ထိုစနစ္မ်ားသည္ ဧရိယာမ်ားတြင္ လူမ်ားျပန္႔က်ဲမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ သတင္းအခ်က္ကို ေထာက္ပံ့ေပးၿပီး လူစု
လူေဝး စီမံခန္႔ခြဲမႈေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ရန္ႏွင့္ ညႊန္ၾကားရန္အတြက္လည္း အသံုးဝင္သည္။ CCTV
မ်ားသည္ ဝန္ထမ္းအေျမာက္အမ်ားေနရာခ်ထားရန္မလုုိဘဲ ေစာင့္ၾကည့္မႈမ်ားလုုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည္။ CCTV စနစ္
တစ္ခုအား ေကာင္းမြန္ေသာ ေစာင့္ၾကပ္ျခင္း သို႔ အျခားေသာ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈပံုစံမ်ားေနရာတြင္
အစားထုုိးအျဖစ္ ထားရွိျခင္းမ်ိဳးမဟုုတ္ဘဲ အကူအညီအေထာက္အပံ့ျဖစ္သည့္ ေပါင္းစပ္မႈတစ္ခုအျဖစ္ပင္ ထင္ျမင္
သင့္သည္။
CCTV စနစ္ကို လံုလံုေလာက္ေလာက္ ျပည့္ျပည့္ဝဝ ထိန္းသိမ္းၿပီး စစ္ေဆးသင့္သည္။ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ျဖည့္ဆည္း
ေပးရန္ (သို႔) စနစ္ျပတ္ေတာက္ျခင္းအား ျဖည့္ဆည္းေပးရန္လည္း အေရးေပၚစီစဥ္ထားမႈလည္း ရွိရလိမ့္မည္။
ႀကီးမားေသာျဖစ္ရပ္မ်ားအတြက္ အရံလွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားျဖည့္ဆည္းေပးမႈသည္ သင့္ေလ်ာ္ႏိုင္ေပသည္။

၃.၇။ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္း
ပြဲလမ္းသဘင္အခမ္းအနားတစ္ရပ္ ၿပီးဆံုးခ်ိန္တြင္ ထပ္ခါထပ္ခါျဖစ္တတ္ေသာ အမွားမ်ားကို ေရွာင္ၾကဥ္ရန္၊
မည္သို႔ေသာ သင္ယူရရွိလာမႈကို အနာဂတ္ျဖစ္ရပ္မ်ားအတြက္ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္၊ လူစုလူေဝးေဘးကင္းေရးကို စီမံ
ခန္႔ခြဲအုပ္ခ်ဳပ္ရန္ ရွိထားေသာ စီစဥ္မႈမ်ား က႑မ်ိဳးစံုအား ျပန္လည္ဆန္းစစ္ရန္အေရးႀကီးသည္။ ပြဲၿပီးသည့္ႏွင့္
ထိုသို႔ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္းကို တတ္ႏုိင္သမွ် လုုပ္ေဆာင္ဖို႔လုိအပ္သည္။ သို႔မွသာ လူအမ်ား၏ စိတ္ထဲတြင္
အစီအမံမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ မွတ္မိေနႏုုိင္အံုးမည္ျဖစ္သည္။ ပါဝင္သည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလံုး၏ ကိုယ္စားလွယ္
မ်ားသည္ ထိုျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္းတြင္ ပါဝင္သင့္ၿပီး ရလဒ္မ်ားကို ေရးသားထားရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔မွာသာ
ေနာင္တြင္ ပြဲအခမ္းအနားမ်ားက်င္းပပါက ေလ့လာစရာ မွတ္တမ္းမွတ္ရာတစ္ခုအေနျဖင့္ ရွိမည္ျဖစ္သည္။ ယခု
လမ္းညႊန္မႈတြင္ပါရွိေသာ ေခါင္းစဥ္မ်ားသည္ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ ရွာေဖြေတြ႕ရွိမႈမ်ားကို စီစဥ္ေဆာင္ရြက္
ရန္ အသံုးဝင္ေသာ ဖြဲ႕စည္းမႈေဘာင္ကို ေထာက္ပံ့ေပးလိမ့္မည္။
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၄။ နိဂံုး
ေဘးကင္းလုုံၿခံဳေသာ ပြဲလမ္းသဘင္အခမ္းအနားတစ္ရပ္ကို ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္က်င္းပႏုုိင္ရန္အတြက္ ပြဲစီစဥ္သူ
မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ေအဂ်င္စီမ်ားအားလံုးမွ ဤလမ္းညႊန္တြင္ ေရးသားေဖာ္ျပထားသည့္ အဆင့္မ်ားကို လိုက္နာ
ေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္သည္။
ေဘးကင္းလံုၿခံဳၿပီး ဒုုကၡကင္းေဝးေသာ ပြဲအခမ္းအနားတစ္ခုျဖစ္ရန္အတြက္ အေစာပိုင္းကာလမ်ားမွပင္ ေကာင္းမြန္
ေသာ အစီအမံေရးဆြဲျခင္းမ်ား လုုိအပ္ပါသည္။ ထိုသို႔ ေရးဆြဲရာတြင္ အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏုိင္ေျခအလားအလာမ်ားႏွင့္
စပ္လ်ဥ္းသည့္ သတင္းအခ်က္မ်ားစုုေဆာင္းျခင္း၊ ယခင္ျပဳလုုပ္ခဲ့မိေသာ အမွားမ်ားမွ သင္ခန္းစာယူျခင္း စသည့္ျဖင့္
ထိေရာက္ေသာ

အစီအစဥ္အစဥ္ေရးဆြဲျခင္းမ်ား

ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္

အခ်ိန္ယူရန္လိုအပ္သည္။

ထို

အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ပြဲလာေရာက္သူမ်ားသို႔က်ေရာက္ႏုိင္မည့္ အႏၲရာယ္ကို ပေပ်ာက္ေစျခင္း (သို႔) ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းမ်ား
လုုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေစမည့္

ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈမ်ား

ပါဝင္သည္။

ထိုအစီအစဥ္မ်ားကို

ေရးသားထားရမည္ျဖစ္ၿပီး

ပြဲအခမ္းအနား စီမံခန္႔ခြဲသူမ်ားအားလံုးမွ လက္လွမ္းမီနုိ္င္ရမည္ျဖစ္သည္။
ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ အျခားေသာအေရးေပၚဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ပြဲတြင္ ျဖစ္ေပၚႏုုိင္သည့္ အေရးေပၚအေျခအေနအတြက္
ထိေရာက္ေသာ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ နည္းလမ္းအဆင့္ဆင့္တို႔ရွိျခင္းကို ေသခ်ာေစရန္ အေစာပုုိင္းကာလမွပင္
အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္းတြင္ ပါဝင္သင့္သည္။
ပြဲစီစဥ္သူမ်ားအေနျဖင့္ ပြဲကို ဘယ္ေလာက္ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ စီမံခန္႔ခြဲႏုိင္ခဲ့သည့္ဆိုသည့္ အေၾကာင္းကို
ျပန္လည္ဆန္းစစ္သင့္ၿပီး သင္ခန္းစာမ်ားမွတ္သားကာ ျပဳလုုပ္ခဲ့မိေသာ အမွားမ်ိဳး အျခားသူမ်ားမွ ထပ္မံ မျပဳလုုပ္မိ
ေစရန္ ထိုသင္ခန္းစာမ်ားကို အျခားပြဲစီစဥ္သူမ်ားအေနျဖင့္လည္း လက္လွမ္းမီႏုိ္င္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ထားရမည္။
ေဘာလံုးပြဲမ်ား၊ မီးပံုပ်ံပြဲမ်ားစသည့္ ပံုမွန္က်င္းပေလ့ရွိေသာ ပြဲမ်ားတြင္ ထိုသုိ႔ေသာ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္းသည္
အထူးပင္ သင့္ေလ်ာ္သည္။
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ေနာက္ဆက္တြဲ (က)
ၿဗိတိသွ်ႏိုင္ငံ၏ ရဲဆိုင္ရာ အေသးစိတ္ညႊန္ၾကားခ်က္ ပံုစံ
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ

15

အခ်ိန္အတုုိင္းအတာ၊

တည္ေနရာ

အေသးစိတ္မ်ား၊

ရာဇဝင္အက်ဥ္း(သက္ဆိုင္လွ်င္) အကဲျဖတ္ေထာက္လွမ္းျခင္း၊ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္
ႏွင့္ ရပ္ကြက္ရပ္ရြာမွ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ရပ္ကြက္ရပ္ရြာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈဆိုင္ရာ
အကဲျဖတ္ဆံုးျဖတ္ျခင္း၊ တူညီမႈ - တရားမွ်တ မႈဆိုင္ရာ အကဲျဖတ္ဆံုးျဖတ္ျခင္းတို႔မွ
ရလဒ္မ်ား။
ရည္ရြယ္ခ်က္

ေရႊအဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာ၊ နည္းဗ်ဴဟာဆိုင္ရာ အစီအစဥ္ထားရွိမႈ၊ လုုပ္ပိုင္ခြင့္
အာဏာ ရရွိႏုိင္မႈ၊ အေရးေပၚ အစီအစဥ္မ်ား။

နည္းစနစ္

နည္းဗ်ဴဟာဆိုင္ရာ စီစဥ္ထားမႈ၊ လုုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာရရွိႏုိင္မႈႏွင့္ မူဝါဒျဖစ္လာ
ႏိုင္ေသာ အေရးေပၚကိစၥရပ္ဆိုင္ရာ စီစဥ္ထားမႈမ်ား။

စီမံခန္႔ခြဲအုပ္ခ်ဳပ္မႈ

ကြပ္ကဲအမိန္႔ေပးအရာရွိမ်ား၊ တိတိက်က် သတ္မွတ္ထားေသာအရာရွိ ဆိုင္ရာ
တာဝန္မ်ား၊ လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ား (ျပဌာန္းထားသည့္ လုုပ္႐ိုး
လုုပ္စဥ္မ်ား၊ ဖမ္းဆီးမႈမ်ား၊ မီဒီယာ) လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္တာဝန္မ်ား တာဝန္ခ်ိန္
မ်ားႏွင့္ တည္ေနရာမ်ား၊ အတိုခ်ဳပ္ရွင္းလင္းေတြ႕ဆံုျခင္းႏွင့္ တည္ေနရာမ်ား
က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းေရး စနစ္တက် ထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္ေပးမႈ စတိုင္ႏွင့္
သတ္မွတ္ထားေသာ ဝတ္စားဆင္ယင္မႈပံုစံ။

စြန္႔စားမႈဆိုင္ရာ

သက္ဆိုင္ရာ အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏုိင္ေျခမ်ားကို ဆန္းစစ္ျခင္း။

အကဲျဖတ္ တန္ဖိုးျဖတ္ျခင္း
ဆက္သြယ္ေရးမ်ား

အျပန္အလွန္အကူအညီ အေထာက္အကူ အမိန္႔-ကြပ္ကဲမႈဆိုင္ရာ လိုက္နာရ
သည့္ လုုပ္ရိုးလုုပ္စဥ္မ်ား၊ ဆက္သြယ္ေရးမ်ား၊ ဆိုင္ရာစီစဥ္ထားမႈ၊ ေရဒီယိုဆိုင္ရာ
ပစၥည္းကိရိယာမ်ားႏွင့္ ခ်န္နယ္မ်ား၊ သေကၤတျပထားျခင္းမ်ား အမ်ားျပည္သူ သို႔
ျဖန္႔ေဝမည့္သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား၊ ဆက္သြယ္ရန္ သတင္းအခ်က္အလက္
မ်ား

လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္

ဥေရာပ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္တြင္ပါရွိသည့္ ပုုဒ္မမ်ားမွ

အျခားဥပေဒဆိုင္ရာ

သက္ဆုိင္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ လုုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား လုုပ္ေဆာင္ရျခင္း

တရားေရးရာဆိုင္ရာ

၏ က်ိဳးေၾကာင္းျပခ်က္၊ ထုုတ္ေဖာ္ခ်က္အျပည့္အစံု။

ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား
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https://www.app.college.police.uk/app-content/operations/briefing-and-debriefing/.

25

