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၁။ နိဒါန္း 
ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ပင္လယ္ကမ္းရိုးတန္းA ရွည္မိုငေ္ပါင္း ၁၂၀၀ နွင့္ ျမစ္၀မွ္း ေဒသ A ရွည္မိုငေ္ပါင္း ၃၀၀၀    

ခန္ ့ရိွျပီး၊ သဘာ၀ A ရင္းA ျမစ္မ်ား ေပါၾကြယ္၀ေသာ နုိင္ငံတစ္နုိင္ငံ ျဖစ္ပါသည္။ ငါးလုပ္ငန္း က႑သည္ ျမန္မာနုိင္ငံ၏ 
စုစေုပါင္း ျပည္တြင္း A သားတင္ ကုန္ထုတ္လုပ္မွု တန္ဖုိး (GDP) ၏ ၉% ကုိ ငါးလုပ္ငန္းက႑ မွ ပံ့ပိုးေပးလ်က္ရွိသည္။ 
၂၀၁၄-၁၅ ခႏွုစ္တြင္ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္း၊ ငါးေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းတုိ႕မွ စုစုေပါင္း တန္ခ်ိန္ ၅၃၁၇ တန္ခန္႕ 
ထုတ္လုပ္ေပးခဲ႕ပါသည္။ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္း၊ ငါးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း တြင္ ဆက္စပ္မွိခီို ေနသူေပါင္း ၃.၂ 
သန္းေက်ာ္ရွိပါသည္။ ထ့ိုေၾကာင့္ ငါးလုပ္ငန္းက႑ သည္ ျမန္မာနုိငင္ံA တြက္ A ေရးၾကီးေသာ A ခန္းက႑ 
တစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ပါေသာ္လည္း ငါးလုပ္ငန္းက႑A တြက္ ရာသီUတုေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ သဘာ၀ေဘးA ႏၱရာယ္မ်ား 
ဆုိင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း Uပေဒနည္းUပေဒမ်ား မရွိေသးပါ။ ငါးလုပ္ငန္းက႑ သည္ ပထ၀ီ A ေနA ထားA ရ 
ရာသီUတုေျပာင္းလဲမႈ ႏွင့္ သဘာ၀ေဘးA ႏၱရာယ္ ထိခိုက္လြယ္မွဳ A မ်ားဆုံးေသာ က႑မ်ားထဲမွ 
တစ္ခုျဖစေ္နပါသည္။ ယခု စီမံကိန္း၏ ပထမ A ဆင့္A ေနျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံ ၏ ငါးလုပ္ငန္း က႑မ်ားA ေပၚတြင္ 
A မွီျပဳေနရသည့္ ျပည္သူ လူထု တ့ို၏ သဘာ၀  ေဘးA ႏၱရာယ္မ်ား နွင့္ ရာသီUတု ေျပာင္းလဲမွဳမ်ားေၾကာင့္ A သက္ေမြး 
၀မ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ ထိခုိက္လြယ္ မႈ A ေျခA ေနမ်ားကို ဆန္းစစ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ယခု စီမံကိန္းA ား 
ကမၻာ့စားနပ္ရကိၡာႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးA ဖြဲ႕ (FAO) ႏွင့္ ငါးလုပ္ငန္းU ီးစီးဌာန (DoF) တုိ႔မွ U ီးေဆာင္ကာ မိတ္ဖက္ 
A ဖြဲ႕A စည္းမ်ား၊ NGO, CSO မ်ား ေဒသဆုိင္ရာA ဖြဲ႕A စည္းမ်ား၊ A ားလုံး ပူးေပါင္း ပါ၀င္ A ေကာင္A ထည္  ေဖာ္မည္႔  
ငါးႏွစ္စီမံကိန္းကုိ စတင္ ေဆာင္ရြက္ေနျပီ ျဖစ္ပါသည္။ 

စီမံကိန္း၏ မဟာဗ်ဴဟာ ရည္ရြယ္ ခ်က္မ်ား ေA ာက္ပါA တိုင္းျဖစ္သည္။ 

(၁) စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ သစ္ေတာ၊ ငါးလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ကုန္စည္ႏွင့္ ၀န္ေဆာငမ္ႈလုပ္ငန္းမ်ား ေရရွည္တည္တံ႕ ခုိင္ျမဲကာ 
ပိုမိုတုိးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္၊ 

(၂) စမီံခန္႔ခြဲမႈ၊ ေရသတၱ၀ါ ေဂဟစနစ္၊ ပင္လယ္သမုဒၵရာႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေရရွည္ 
တည္တံ႕ခိုင္ျမကဲာ ပိုမိုတုိးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္၊ 

(၃) စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ A ာဟာရဆုိင္ရာမ်ား လံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈA ေပၚ သက္ေရာက္ေနေသာ ေဒသတြင္း 
ရာသီUတုေျပာင္းလဲမႈ၏ A က်ုိးသက္ေရာက္မႈ မ်ားA ား ေက်ာ္လႊားႏိုင္ေရး၊ 

(၄) ႏိငု္ငံတစ္၀မွ္း သဘာ၀ေဘးA ႏၱရာယ္မ်ားနငွ့္ ရာသီUတုေဖာက္ျပန္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား A ား ေလ်ာ႔ခ်ႏိုင္ေရးႏွင့္ 
ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ကာကြယ္ႏိုင္ေရး တ့ိုပင္ျဖစ္သည္။ 

စီမံကိန္း၏ တျခားေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ - 

၁) ေက်းရြာA ဆင့္၊ ျမဳိ႕နယ္A ဆင့္၊ ျပည္နယ္/တုိင္းA ဆင့္၊ ျပည္ေထာင္စAု ဆင့္၊ ေဒသတြင္းႏွင့္ 
တစ္ကမၻာလုံးA ဆင့္ A သီးသီးတြင္ ရာသီUတုေဖာက္ျပန္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၏ ဆုိးက်ိဳးမ်ား ကို သိရွိလာနုိင္ျပီး၊  
မိမိတ့ိုနုိင္ငံ၏ ငါးလုပ္ငန္းနွင့္ ငါးေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းမ်ားA ေပၚ ထိခုိင္လာနုိင္ေသာ သက္ေရာက္မႈ 
မ်ားA ား ေလ်ာ႔ခ်ႏုိင္ေရး၊ 

(၂) A ဆုိပါ သက္ေရာက္မႈမ်ားA ား တုံ႔ျပန္ႏိုငေ္ရးႏွင့္ ၾကံၾကံ ခံနိငု္စြမ္း ျမင့္မားလာေစေရး၊  

(၃) ၾကံ႕ၾကံ႕ခံႏိုင္စြမ္းျမင့္မားလာေစရန္ ေဖာက္ျပန္ ေျပာင္းလဲလာေနေသာ ရာသီUတုႏွင့္ A ညီ 
လိုက္ေလ်ာညီေထြ လုပ္ကိုင္နုိင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ား၊ နည္းပညာမ်ား A ား လက္ခံႏုိင္စြမ္းႏွင့္ မွ်ေ၀ 
ျပန္႔ပြားလာေရး တ့ိုပင္ ျဖစ္ပါသည္။ 
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၁.၁။ A စီA စU္A ား ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္း 
လုပ္ငန္းစU ္ (၁) မိမိတ့ို (FAO) မွ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ေက်းရြာသ့ို သြားေရာက္ျပီး မိမိတ့ို A ဖြ ဲ ့မွ ေက်းရြာတြင္ 

လာေရာက္ လုပ္ေဆာင္မည့္ လုပ္ငန္းစUမ္်ား ကို ေက်းရြာရိွ ရပ္မိရပ္ဖ မ်ားနွင့္ A ဖြ ဲ ့A စည္းမ်ား သိရွိေA ာင္ ကနU ီး 
ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္း။ (community briefing) ထိုလုပ္ငန္းစU ္ ကို မိမိတ့ို (FAO) မ ွU ီးေဆာင္  ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္သည္။ 
A ဓိက လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ငန္းစUမ္ွာ- လူထုေတြ ့ဆုံ  ေမးျမန္းပြဲ  ျပဳလုပ္မည့္ ေန့ရက္ နွင့္ A ခ်ိန္၊ 
ေနရာ ေရြးခ်ယ္ျခင္း (တက္ေရာက္လာမည့္ လူ A ေရA တြက္ နွင့္  A ခန္းA က်ယ္A ၀န္း ခ်င္႔ခ်ိန္ရန္) ၊ 
Eည့္ခံ ေကြ်းေမြးျခင္း A စီA စUမ္်ား၊ ေတြ ့ဆုံေမးျမန္းမည့္ ေက်းရြာရိွ A ဓကိ A ဖြ ဲ ့(၅) ဖြ ဲ ့ေရြးခ်ယ္ျခင္း (ရည္ညႊန္းခ်က္ 
၁.၄) ၊ စသျဖင့္ မိမိတ့ို ေတြ ့ဆုံ ေမးျမန္းမည့္ A စီA စU ္မ်ားကို ကနU ီး ရွင္းလင္းတင္ျပရမည္။ 

လုပ္ငန္းစU ္ (၂) ေတြ ့ဆုံ ေမးျမန္းမည့္ ေနရက္ ေရာက္ေသာA ခါ ပထမU ီးစြာ A လႊာစံု ပါ၀င္ေသာ  ေက်းရြာ 
လူထု နွင့္  ေတြ ့ဆံုေဆြးေႏြးေမးျမန္းေလ႕လာျခင္း (ရည္ညႊန္းခ်က္- ၁.၂)ကို ျပဳလုပ္ရမည္။ 

လုပ္ငန္းစU ္ (၃) A ခက္A ခ ဲျပႆနာမ်ားကို လူထုမွ ၀ုိင္း၀န္းစုေပါင္း A ေျဖရွာျခင္းနည္းလမ္း (၁၄) ခ်က္ 
(ရည္ညႊန္းခ်က္- ၃) ကို ဖိတ္ေခၚထားေသာ ေက်းရြာရွိ A ဓိက A ဖြ ့ဲ ၅ ဖြ ့ဲနငွ့္ ေတြ ့ဆုံ ေမးျမန္းရမည္။ 

လုပ္ငန္းစU ္ (၄) မိမိတ့ို လုပ္ေဆာင္ရသည့္ တစ္ေနတာ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား ျပီးဆုံးပါက ေက်းရြာရိွ 
A ုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးနွင့္ တကြ တက္ေရာက္လာေသာ ရပ္မိရပဖ္ မ်ားA ား ျပန္လည္ နဳတ္ဆက္ျခင္း ျပဳလုပ္ရမည္ 
ျဖစ္ပါသည္။ 

၁.၂။ A လႊာစုံပါ၀င္ေသာေက်းရြာလူထုနွင့္ ေတြ ့ဆံုေဆြးေႏြးေမးျမန္းေလ႕လာျခင္း (Community Inclusive Mass 
Meeting) 
 

ရည္ရြယ္ခ်က္ 

ေက်းရြာရွိ က်ား/မ၊ လူၾကီး/လူငယ္၊ A သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈ၊ ဆင္းရဲခ်မ္းသာ စသည္ျဖင့္ ခြဲျခားမႈမရွိပဲ 
A လႊာ  ေပါင္းစံု ပါ၀င္ေသာ ေက်းရြာလူထုႏွင့္ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးေမးျမန္းေလ႔လာျခင္းျဖင့္ A လႊာေပါင္းစံုမွ ဘုံတူညီသည္႔ 
သတင္း A ခ်က္ A လက္မ်ား  ကုိ စံုလင္စြာေလ႔လာသိရွိရန္ျဖစပ္ါသည္။  

A ဆုိပါ ေက်းရြာA လႊာေပါင္းစံုပါ၀ငေ္သာ ေက်းရြာလူထုေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးေမးျမန္းပြဲတြင္ ေဆာင္ရြက္ရန္မ်ား 

- မိမိကုိယ္ကုိယ္ မိတ္ဆက္ပါ။ 

- A ဖြဲ႕A စည္းA ေၾကာင္းမိတ္ဆက္ပါ။ 

- စီမံကိန္းေနာက္ခံသမိုင္း၊ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးေမးျမန္းေလ႔လာျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကုိရွင္းလင္း 
တင္ျပပါ။ 

- တစ္ရြာလုံးႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ေမးခြန္းမ်ားA ား U ီးစြာ ပထမေမးျမန္းေဆြးေႏြးရန္၊ Uပမာ- 

- ေက်းရြာA မည္၊ ေက်းရြာA ုပ္စု၊ A ိမ္ေျခ၊ လူU ီးေရ၊ က်ားမUီးေရ၊ စာသင္ေက်ာင္း၊ ေဆးေပးခန္း၊ ေစ်း၊ ရဲစခန္း၊ 
လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၊ စီးပြားေရးA ေျခခံA ခ်က္A လက္မ်ား၊ စသည္ 

- A ခန္း (၁) မွ ရာသီUတုေျပာင္းလဲမွဳနွင့္ ေဘးA ႏၱရာယ္ စီမံခန္႕ခဲြမွဳA ေျခခသံေဘာတရားမ်ားနွင့္ A ဓိပၸါယ္  
ဖြင့္ဆုိခ်က္မ်ား A ားရွင္းလင္းတင္ျပပါ။ 
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၁.၃။ ေက်းရြာA ဆင့္ ဆန္းစစ္ေလ႔လာျခင္း ျပဳလုပ္ရာတြင္ ပံ႕ပုိးကူညီသူ (Facilitators) မ်ားလုပ္ေဆာင္ရမည္႔ 
တာ၀န္မ်ား 
 

Facilitator ဆုိသည္မွာA ဘယ္နည္း။ 

Facilitator A ား A ဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိျခင္းမျပဳမီ meeting ဆုိသည္႔ A ဓိပၸါယ္ကုိ UီးစြာပထမစU ္းစားၾကည္႔ပါ။ 
လူႏွစ္U ီး သုိ႔မဟုတ္ လူA မ်ားသည္ A ေၾကာင္းA ရာကိစၥတစ္ခုA တြက္ စုေ၀းေတြ႔ဆုံျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 
A စည္းA ေ၀းက်င္းပျခင္း  တစ္ခုတည္းသာမဟုတ္ A ျခားစုေ၀းျခင္းမ်ားလည္းရွိႏိုင္ပါသည။္ Uပမာ- စာသင္ၾကားျခင္း၊ 
တရားပြဲ၊ A လုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ၊  မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားျခင္း၊ လူထုေတြ႔ဆုံပြဲ၊ စာတမ္းဖတ္ပြဲ၊ ဖိုရမ္၊ စကား၀ိုင္းေဆြးေႏြးပြဲ၊ 
သင္တန္းမ်ား၊ A ုပ္စုလုိက္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား စသည္ျဖင့္ ျဖစ္ႏိငု္ပါသည္။ Meeting တစ္ခုမေA ာင္ျမင္ေသာ 
A ခ်က္A လက္မ်ားစြာ ရွိႏိုင္ပါသည္။ Uပမာ- ရွင္းလင္းျပတ္သားေသာရည္ရြယ္ခ်က္မရွိျခငး္၊ A ခ်ိန္မလုံေလာက္ျခင္း၊ 
ပါ၀င္သူA နည္းA မ်ား၊ A စီA စUA္ ေနA ထား၊ A စီA စUရ္ွုဳပ္ေထြးမ်ားျပားျခင္း၊ A ေရးၾကီးသူမ်ားမပါ၀င္ျခင္း၊ 
ပြဲဖ်က္မည္႔သူမ်ားပါေနျခင္း၊ A ေျဖ/ ရလဒ္မထြက္ျခင္း စသည္ျဖင့္ ျဖစ္ႏိငု္ပါသည္။  

Meeting တစ္ခုသည္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္႔ A ေၾကာင္းA ရာA တြက္ ရည္မနွ္းထားသည္႔A တုိင္း ရလဒ္ရရွိရန္  
လိုA ပ္ပါသည္။ ထုိရလဒ္ရရွိေA ာင္ ပံပိုးကူညီသူ (သုိ႔) U ီးေဆာင္မည္႔သူ လုိA ပ္ပါသည္။  

Facilitator ဆုိသည္မွာ 

စက္ကိရိယာ (A င္ဂ်င္စသည္)တုိ႔တြင္ ပင္နယီမ္မ်ား ေကာင္းမြန္ေခ်ာေမြ႔စြာလည္ပတ္ႏိုင္ရန္ A င္ဂ်င္၀ိုင ္ (ေခ်ာဆီ) 
သည္A ေရးပါေသာက႑မွေထာက္ပံ႕ေပးပါသည္။ Facilitator ဆုိသည္မွာ-ထုိကဲ႕သုိ႔ပင္ “တစ္စုံတစ္ရာကုိ 
လြယ္ကူေခ်ာေမြ႔ေA ာင္ ျပဳလုပ္သူ” (သုိ႔မဟုတ္) “A ခမ္းA နားA စီA စU္ ေခ်ာေမြ႔ေA ာင္ပံ႕ပုိးကူညီသူ” ဟု A နီးစပ္ဆံုး 
A ဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိလုိပါသည္။  

“A ခမ္းA နား၏ ရလဒ္ထြက္ေပၚလာေA ာင္၊ စြမ္းရည္ႏွင့္ နည္းလမ္းမ်ားစီမံတတ္ျပီး၊ ပါ၀င္သူမ်ား (A သင္းA ဖြဲ႕၊လူတစ္စု) 
A ား A တူတကြလုပ္ေဆာင္လာေစရန္A တြက္၊ A စီA စU္တက်ျဖစ္ေA ာင္ ဘယ္လုိလုပ္မလဲဆုိတာကုိ 
ပံ႕ပုိးကူညီသူတစ္ေယာက္”  ဟုဆုိလုိပါသည္။  

A ဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ေနာက္ကြယ္တြင္ မ်ားစြာက်န္ရွေိနပါေသးသည္။ Uပမာ-  

- ပါ၀င္သူမ်ားA ားလုံး A ခ်င္းခ်င္းလြယ္ကူစြာA ျပန္A လွနခ္်ိတ္ဆက္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၾကေစရန ္
- ပါ၀င္သူ A ုပ္စုတစခ္လုံုး A ေနျဖင့္ ကိစၥတစ္ခု၏A ခက္A ခမဲ်ားA ားသတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ 
A ေျဖရွာေဖြျခငး္ စသည္တုိ႕ကုိ ကူညီပံ႕ပိုးေပးႏိုငရ္န္ 

- တစ္စံုတစ္ခေုသာသီးသန္႔ လုိA ပ္ခ်က္ကြက္လပ္တစခ္ုစီA တြက္ တစ္စံုတစ္ခေုသာသီးသန္႔ 
ေျဖရွင္းနည္းတစ္ခစုီ ရရွိလာေစရန္ ေထာက္ပ႔ံေပးျခင္း 

- A မွန္ /A မွားေပၚတြင္A ေျခမခံပဲ၊ သင့္ေလ်ာ္ျခင္း/ မသင့္ေလ်ာ္ျခင္း ဆုိသည္႔A ေပၚတြငသ္ာ A ေျခခံသည္။ 
- Facilitator ဆုိသည္မွာ သိပံၸပညာရပ္တစ္ခုမဟုတ္ပ ဲသုံးသပ္ခံစားမႈေပၚတြင္ A ေျခတည္သည္။  

 

လူတစ္U ီးႏွင့္တစ္U ီးဆက္သြယ္ျခင္း၊ ရင္းႏွီးမႈတည္ေဆာက္ျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ ပံ႕ပိုးကူညီသူ၏ A ေျခခံစြမ္းရည္မ်ား 

- စကားေျပာစြမ္းရည္၊ ဘာသာစကားကၽြမ္းက်င္မႈစြမ္းရည္ 
- ေကာင္းစြာ စိတ္၀င္တစားနားေထာင္မႈစြမ္းရည ္
- ေကာင္းမြန္စြာ A ခ်က္က်က် ေမးျမန္းတတ္ေသာ စြမ္းရည္ 
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- ေကာင္းမြန္စြာ A ခ်က္က်က် တုန္႔ျပန္မႈ/ ျပန္လည္တင္ျပ နိငုမ္ႈ စြမ္းရည ္
- နားေထာင္သူ ပရိသတ္၏ A ရိပ္A ကဲကိုဖမ္းတတ္ျပီး လုိA ပ္သလိုေျပာင္းလဲတတ္သည္႔ စြမ္းရည္ 
- ျငင္းခုံမႈ၊ ပြဲဆူမႈ၊ စသည္တုိ႕ကို ေျဖရငွ္းတတ္ေသာ စြမ္းရည္ တို႕ျဖစ္ပါသည္။ 

တစ္နည္းA ားျဖင့္ မရွမိျဖစ္လိAု ပ္ေသာ A ရည္A ခ်င္း(၆)ခ်က္မွာ 

- ေကာင္းမြန္ေသာ ဆက္သြယ္မႈ၊ စကားေျပာ ေကာင္းေသာ A ရည္A ခ်င္း 
- စိတ္၀င္တစားတက္ၾကြစြာနားေထာင္တတ္ေသာ A ရည္A ခ်င္း 
- ဆက္ဆံေရးေျပျပစ္ေသာ A ရည္A ခ်င္း 
- ခံစားခ်က္မ်ား၊ A ခ်က္A လက္မ်ားကုိ မွတ္တမ္းတင္တတ္မႈႏွင့္ ပံုေဖာ္တည္ေဆာက္တတ္ေသာ 
A ရည္A ခ်င္း  

- A ဖြဲ႕လုိက္လုပ္ေဆာင္မႈA ားေကာင္းလာေA ာင္ ေစ႔ေဆာ္တတ္ေသာ A ရည္A ခ်င္း 
- ထိေရာက္ေသာ ေမးခြန္းကုိ A ခ်က္က်က်ေမးျမန္းတတ္ေသာ A ရည္A ခ်င္း 
- မွတ္ခ်က္။ Facilitator (ပ႔ံပုိးကူညီသူ) သည္ သင္တန္းသား၊ A ဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္၊ A ဖြဲ႕A ုပခ္်ဳပ္သူ၊ 
A ဖြဲ႕ကုိယစ္ားညွိႏိွဳင္းေပးသူ၊ A ဖြဲ႕၏ခိုင္းဖတ္၊ မဟုတ္သလို တစ္ဖက္ကမ္းခတ္ကၽြမ္းက်င္ေသာ နည္း ျပ ဆရာ 
လည္း  ျဖစ္ရနမ္လုိပါ။ 

- Facilitator ပ႔ံပုိးကူညီသူေကာင္း တစ္ေယာက္တြင္ ေA ာက္ပါA ရည္A ခ်င္းတုိ႕ရိွႏုိင္ပါသည္။   
- စိတ္ပါ၀ငစ္ားမႈ၊ မွ်ေ၀ခံစားတတ္သူ၊ သမာသမတ္ရွိသူ၊ A ေကာင္းျမင္ျပဳျပင္တတ္သူ၊ A ဖြဲ႕A ေပၚယံုၾကည္သူ၊ 

ရလဒ္ထြက္ေပၚလာေA ာင္ဂရစုိကု္သူ၊ A ေျခA ေနကုိသံုးသပ္တတ္သူ၊ ရလဒ္A ေပၚယံုၾကည္မႈ 
ရွိသူ၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလြယ္ေသာ နည္းဗ်ဴဟာရွိသူ၊ A ားသြန္ခြန္စိကု္ရွိသူ၊ နားေထာင္ေကာင္းသူ၊ 
ကုိယ္လက္မ်က္ႏွာA မူA ရာမ်ားလုပ္ျပတတ္သူ၊ A ားလုံးပါ၀ငေ္A ာင္စည္းရံုးႏိုင္သူ၊ A နားေပးျခင္းႏွင့္ 
တုန္႔ျပန္တတ္ျခင္း စြမ္းရည္ရွိသူ။ စသည္ျဖင့္ မ်ားစြာေသာ A ရည္A ခ်င္းမ်ားရွိႏုိင္ပါသည္။  

- ကၽြမ္းက်င္ေသာ ပံ႕ပုိးကူညီသူ သည္ ထိေရာက္ေA ာင္ျမငေ္စရန္ ေA ာက္ပါA ခ်က္ (၃)ခ်က္ကုိ 
ဟန္ခ်က္ညီညီျဖင့္ တတ္ႏိုင္သမွ် တိုးတက္ခ်ဲ႕ထြင္ႏုိင္ရမည္။ 

 ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာရလဒ္ရရိွေစရန္                                                       

 

                      

                    

ေမွ်ာ္မွန္းA စီA စU္A တုိင္းျဖစ္ေစရန္                    ေကာင္းမြန္ေသာဆက္ဆံေရးရိွေစရန္ 

 

U ီးစားေပးA စီA စU-္ A စည္းA ေ၀းမွာ ဘယ္လုိA ေၾကာင္းA ရာေတြကုိ U ီးစားေပးခ်င္တာလဲ။ 

ရလဒ္- A စည္းA ေ၀းကေန ဘယ္လိုရလဒ္ A ေျဖလုိခ်င္တာလဲ။ 

တက္ေရာက္သူမ်ား- A စည္းA ေ၀းေA ာင္ျမင္ေA ာင္ ဘယ္လိုလူေတြ တက္ေရာက္ဖို႕လိုမလဲ။ 

A ခမ္းA နားA စီA စU ္- A ခမ္းA နားA စီA စU ္မ်ား A ခ်ိတ္A ဆက္မိဖုိ႕ ေခါင္းစU ္မ်ားA စU ္A လုိက္ဘယ္လိုစီမလဲ။ 

ခြင့္ျပဳခ်ိန္- ေခါငး္စU ္တစ္ခုခ်င္းကုိ A ခ်နိ္ ဘယ္ေလာက္စီေပးမလဲ။ 
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၁.၄။ A ဓိက ေတြ ့ဆုံေမးျမန္းမည့္ A ဖြဲ ့ (၅) ဖြဲ ့ 
1. ရပ္မိရပ္ဖ A ဖြဲ ့ 
 -မမိိတ့ို ေက်းရြာတြင္ ေနထိုင္ေသာ၊  
 - A မ်ိဳးသား/A မ်ိဳးသမီး  
 - A ိမေ္ထာင္ရိွ/A ိမ္ေထာင္မရွ ိ
 - မည္သည့္ A သက္A ရြယ္ မဆို 
 - မည္သည့္ ပညာA ရည္A ခ်င္း မဆို 
 - ခ်မ္းသာသူ/ဆင္းရဲသူ 
 - ကိုယ္လက္A ဂၤါ သန္စြမ္းသူ/မသန္စြမ္းသူမ်ား ကို ဖိတ္ေခၚနိုငပ္ါသည္။ 
2. A မ်ိဳ းသမီး A ဖြဲ ့ 
 - A မ်ိဳးသမီး A ထူးျပဳ  (A မ်ိဳးသား တစ္ခ်ိဳ ့လည္း ပါ၀င္နိုင)္ 
 - A ိမေ္ထာင္ရိွ/A ိမ္ေထာင္မရွ ိ
 - မည္သည့္ A သက္A ရြယ္ မဆို 
 - မည္သည့္ ပညာA ရည္A ခ်င္း မဆို 
 - ခ်မ္းသာသူ/ဆင္းရဲသူ 
 - ကိုယ္လက္A ဂၤါ သန္စြမ္းသူ/မသန္စြမ္းသူမ်ား ကို ဖိတ္ေခၚနိုငပ္ါသည္။ 
 3. ငါးဖမ္းသူ A ဖြဲ ့ 
 - A မ်ိဳးသား/A မ်ိဳးသမီး  
 - ငါးဖမ္းသူ (ၾကီး/ငယ္) 
 - A ိမေ္ထာင္ရိွ/A ိမ္ေထာင္မရွ ိ
 - မည္သည့္ A သက္A ရြယ္ မဆို 
 - မည္သည့္ ပညာA ရည္A ခ်င္း မဆို 
 - ခ်မ္းသာသူ/ဆင္းရဲသူ မ်ားကိို ဖိတ္ေခၚနိုငပ္ါသည္။ 
4. ငါးေမြးျမဴသူ A ဖြဲ ့ 
 - A မ်ိဳးသား/A မ်ိဳးသမီး  
 - ငါးေမြးသူ (ၾကီး/ငယ္ - A သစ္/A ေဟာင္း) 
 - A ိမေ္ထာင္ရိွ/A ိမ္ေထာင္မရွ ိ
 - မည္သည့္ A သက္A ရြယ္ မဆို 
 - မည္သည့္ ပညာA ရည္A ခ်င္း မဆို 
 - ခ်မ္းသာသူ/ဆင္းရဲသူ 

- ငါးေမြးျမဴျခင္း လုပ္ငန္းကို စိတ္၀င္စားေသာ မည္သူမဆို ဖတ္ိေခၚနိုငပ္ါသည္။ 
5. A ေသးစား/A လတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူ  
 - A မ်ိဳးသား/A မ်ိဳးသမီး  

 - တျခားေသာ A သက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းလုပ္ငန္းမ်ားမွ ၀င္ေငြရရိွသူ (လယ္သမား၊ ငါးဖမ္းသူ နွင့္ ငါးေမြးသူ A ိမ္ေထာင္စု 

မပါ) 
 - A ိမေ္ထာင္ရိွ/A ိမ္ေထာင္မရွ ိ
 - မည္သည့္ A သက္A ရြယ္ မဆို 
 - မည္သည့္ ပညာA ရည္A ခ်င္း မဆို 
 - ခ်မ္းသာသူ/ဆင္းရဲသူ မ်ားကိို ဖိတ္ေခၚနိုငပ္ါသည္။ 
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ပံ႕ပုိးကူညီပုံနည္းလမ္းမ်ား 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ပြဲထိန္းျခင္း= သက္ဆုိင္သည္႔A ေၾကာင္းA ရာကိုသာ ထိေရာက္စြာေျပာဆုိေဆြးေႏြးေစရနA္ ားေပးျခင္း 
တက္ၾကြေစေA ာင္စီမံျခင္း= တီထြင္ၾကံဆထိေရာက္စြာေျပာဆုိေဆြးေႏြးေစမည္႔ 
A ေနA ထားေရာက္ေA ာင္တြန္းပို႕ျခင္း 
ေျပာျခင္း/သင္ၾကားျခင္း/ညႊန္ၾကားျခင္း= ေပးလုိသည္႔ သင္ခန္းစာကုိရရွိေA ာင္ ထပ္တလဲလဲေျပာဆုိသင္ျပျခင္း 
လုပ္ပိုငခ္ြင့္ေပးျခင္း= သင္တန္းသားA ုပ္စုကုိ ၄င္းတို႕ကုိယ္တိုင္ စီမံခန္႔ခြဲသည္႔ A ေနA ထားေရာက္ေA ာင္တြန္းပို႕ျခင္း 
A ဆုိျပဳ/တင္ျပျခင္း/ေရာင္းခ်ျခင္း= ေပးလုိသည္႔A ၾကံUာဏ္/ သင္ခန္းစာ/A ခ်က္A လက္ကုိ လက္ခံလာေA ာင္ 
တင္ျပျခင္း  
 

၁.၅။ Uီးတည္A ပ္ုစုဖြဲ႕ေဆြးေႏြးေမးျမန္းျခင္းမ်ား Focus Group Discussions 
U ီးတည္A ုပ္စုဖြဲ႕ေဆြးေႏြးေမးျမန္းျခင္းမ်ားျပဳျခင္းျဖင့္ A တိA က်မဟုတ္ေသာ ပ်မ္းမွ်A ေျဖမ်ိဳးမ်ား၊ A မ်ားစု 

သေဘာထား A ေျဖမ်ား လည္းျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။ တစ္U ီးတစ္ေယာက္တည္း၏ေျဖၾကားခ်က္မဟုတ္ပဲ၊ တူရာတူရာ 
U ီးတည္A ုပ္စကုိုသာ ေမးျမန္းျခင္းျဖစ္သျဖင့္ ေျဖဆိုသူတစ္Uီး၏လိုA ပ္ေနသည္႔ A ခ်က္A လက္ကုိ ေထာက္ျပျခင္း၊ 
၀ိုင္း၀န္းၾကံဆေဆြးေႏြးျပီး A ေျဖရွာျခင္းျဖစ္သျဖင့္ A မွားေလ်ာ႔နည္းႏိုင္ပါသည္။  

A ဆုိျပဳ/ 
တင္ျပျခင္း 

ေျပာျခင္း/ 
သင္ၾကားျခင္း 

ပြဲထိန္းျခင္း

တက္ၾကြေစျခင္း 

လုပ္ပုိင္ခြင့္ေပးျခင္း 

သ
င္ၾ
က
ား
သူ
ႏွင့္

 သ
င္ယူ

သ
ူတို
႕A
ၾက
ား

 
A
ျပ
န္A

လွ
န္ 
ဆ
က
္ဆံ
ေရ
း၊ 
တ
က္
ၾက
ြမႈ။

 
ျမင့္မား 

နိမ္႕က် 

သငေ္ပးသူ၏ သငေ္ပးသည္႔A ေၾကာင္းA ရာA ေပၚတြင္ နားလည္မႈ 

သငတ္န္းသားမ်ားA ခ်ငး္ခ်င္း A ျပနA္ လွနတုုံ္႕ျပန္ဆက္သြယ္မႈ 

သငတ္န္းသားမ်ား၏ သငတ္နး္A ျပီးရလဒ္A ေပၚ တနဖုိ္းထားမႈ 

သငတ္န္းသားမ်ား၏ ေနာက္ခပံညာ၊A ေတြ႕A ၾကံဳ၊ ဗဟုသုတ   

သင္တန္းသားမ်ား၏ ခႏၶာကုိယ္A ေျခခစံြမ္းA ငျ္ပည္႔႔၀ေနမႈ 

A ခ်န္ိလုံေလာက္မႈ 
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- ေမးျမန္းမည္႔ ေမးခြန္းမ်ားA ား ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ေလ႔က်င့္ထားရန ္
- ဘာေၾကာင့္ ဒီလုိA ုပ္စုဖြဲ႕ေမးျမန္းမႈျပဳရတာလဲဆုိတာ ရွင္းလင္းေျပာျပရန္ 
- တစ္U ီးတစ္ေယာက္တည္းဒုိင္ခံေျဖၾကားျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ပဲ၊ A ုပ္စလုိုက္ ပါ၀င္လုပ္ကုိင္ျခင္း၊ ေျဖဆိုျခင္းမ်ား  

ျဖစ္ေA ာင္တုိက္တြန္းရန္၊ ဖနတီ္းရန္ 
- သူတုိ႕ဘာသာသူတုိ႕လြတ္လပ္စြာဆြးေႏြးပါေစ။ ေမးထားသည္မွ လမ္းေၾကာင္းေသြဖည္သြားလ်င္ 

၀င္ေရာက္တည္႔မတ္ေပးပါ။ A ကယ္၍တိတ္ဆိတ္ေနၾကလွ်င္ 
စကားလမ္းေၾကာင္းA စေဖာ္ေပးျပီး ေဆြးေႏြးေစပါ။ 

- A ေရးၾကီးေသာA ခ်က္A လက္မ်ား၊ သေဘာတူညီၾကေသာA ခ်က္မ်ား၊ 
သေဘာတူညီၾကေသာ ေရွ႕ေလွ်ာက္ေဆာင္ရြက္မည္မ်ား စသည္တုိ႕ကုိ လုိက္လံေရးမွတ္ထားပါ။  

- ျပီးခါနီးလွ်င္ A တုိခ်ံဳး၊ A က်U ္းခ်ဳပ္ကုိ ျပန္လည္ဖတ္ျပျပီး ဒီလုိေဆြးေႏြးခဲ႕တာဟုတ္သလားဟု A တည္ျပဳပါ။ 
- ျပီးဆုံးသည္႔A ခါ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေျပာပါ။ 

ေမးခြန္းေမးျမန္းျခင္းနည္းလမ္းမ်ား 

A ဖြင့္ေမးခြနး္= ဘယ္သူ၊ ဘာ၊ ဘယ္A ခ်ိန္၊ ဘယ္ေနရာ၊ ဘာေၾကာင့္၊ ဘယ္လုိ၊ ဘယ္ေလာက္ စသည္ 

A ပိတ္ေမးခြန္း= ဟုတ္တယ္။မဟုတ္ဘူး ဟူေသာA ေျဖကုိသာရႏိုင္သည္႔ေမးခြန္း 

ျဖစ္ႏိုင္ေျခေမးခြန္း= ျဖစ္ႏိုင္မလား မသိဘူးေနာ္။ ကၽြန္ေတာ္ ၾကားမိသေလာက္… 

A ေၾကာင္းA ရာျပေမးခြန္း= A ဲဒီA ေၾကာင္း နည္းနည္းထပ္ေျပာျပပါU ီး။ နာဂစ္တုန္းက….ဘယ္လုိ… 

A ေျဖကုိ ျပန္ေမးျခင္း= ဘာလုိျဖစ္တာလဲေျပာျပပါU ီး၊ ဘယ္လုိေတြျဖစ္ႏိုင္သလ၊ဲ၊ 

A သင့္ျပင္ထားေသာေမးခြန္း= လုိခ်င္သည္႔A ေျဖကုိရရွိရန္ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္စU ္းစားထားသည္႔ A ဖြင့္ေမးခြန္း 

(မေမးသင့္ေသာေမးခြန္းမ်ား= ေမးခြန္းA မ်ားA ျပားA ားတစ္ျပိဳင္နက္ေမးျခငး္၊ ရွည္လ်ားေသာေမးခြန္း၊ 
ကုိယ္႔ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ဆုိင္ရာေမးခြန္း၊ ေျဖရန္A ၾကပ္ရိုက္ေစသည္႔ ထိလြယ္ရွလြယ္ေမးခြန္း၊ စကားU ီးသန္း 
နိမိတ္ျပေမးခြန္း) 

တင္ျပ/ သင္ၾကားရာတြင္ 

- ခန္႔မွန္းထားေသာ A ခ်ိန္A တြင္းလုံေလာက္ေA ာင္ျပဳလုပ္ပါ။ 
- စကားကုိ က်ယ္က်ယ္ေျပာပါ၊ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းေျပာပါ၊ ျဖည္းျဖည္းေျပာပါ၊ 
A ေရးၾကီးသည္႔A ခ်က္မ်ားေျပာလ်င္ ေတြးခ်ိန္ရေA ာင္ ေခတၱခဏရပ္ရပေ္ပးပါ။  

- ျမင္ေတြ႔ႏိုင္ေသာ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းသုံးပါ။ 
- သင္တန္းသားA ားလုံးကုိ ၾကည္႔ပါ၊ A ားလုံးႏွင့္ မ်က္လုံးခ်င္းမၾကာခဏဆုံပါေစ။ 
- စကားေျပာသကဲ႕သုိ႔သာတင္ျပပါ။ စာဖတ္ျပေနသလုိ မလုပပ္ါႏွင့္။ 
- မ်က္ႏွာရိပ္မ်က္ႏွာကဲ။ မ်က္ႏွာA မူA ရာ၊ ေျခလက္ A မူA ရာမ်ားလည္း A လ်င္းသင့္သလုိA သုံးျပဳပါ။ 

ျဖစ္ႏိုင္လ်င္ တစ္U ီးခ်င္းစီ A နီးသုိ႔ မလွမ္းမကမ္းသုိ႔ စကားေျပာရင္း ေရာက္ေA ာင္သြားပါ။  
- ျပံဳးပါ၊ ေပ်ာ္ရႊင္ရယ္ေမာဖြယ္ ျဖစ္ေA ာင္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ေနပါ။ 

သတိျပဳရန္၊ မျပဳလုပ္ရန ္

- ၾကမ္းျပင္၊ နံရံ၊ နာရီ၊ A ခန္းA ျပင္ဘက္ စသည္ကုိ မၾကည္႔ရန္။  
- တစ္U ီးတစ္ေယာက္ထဲကုိ A ၾကာၾကီးၾကည္႔ျခင္း၊ ခဏခဏၾကည္႔ျခင္း။ 
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- တီဗြီသတင္းေၾကျငာသကဲ႔သုိ႔ စာမ်ား A စA ဆုံး ဖတ္ျပမေနပါႏွင့္။ 
- ေဒသဆုိင္ရာ ရိုးရာဓေလ႔ ယU ္ေက်းမႈမ်ားကုိ လစ္လ်ဴမရႈပါႏွင့္။ 

A ထူးသျဖင့္ ဤ ေက်းရြာA ဆင့္ ဆန္းစစ္ေလ့လာစစ္တမ္းေကာက္ယူေဆြးေႏြးပြဲတြင္ 

- ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕A ားလုံုးသည္ ေက်းရြာလူထုထံမွ သိလုိသည္မ်ားကုိ လာေရာက္ေမးျမန္းသင္ယူျခင္းျဖစ္သည္ 
- ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕A ားလုံုးသည္ ေက်းရြာလူထုကုိ လာေရာက္ သင္ၾကားျပသ သင္တန္းေပးသူမ်ားမဟုတ္ပါ။  
- နားေထာင္သူ၊ ေလ့လာသူမ်ား သာျဖစ္ၾကပါသည္။ 
- ေက်းရြာလူထုေလးစားခ်စ္ခင္ေA ာင္ ျပဳမူေနထုိင္ရန ္
- ေဆးလိပ္တုိပစ္ျခင္း၊ ကြမ္းတံေတြးေထြးျခင္းတုိ႕ကုိ စည္းကမ္းတက်ျပဳမူရန္ 
- မိမိသည္ Lead Facilitator မဟုတ္သည္႔A ခါတြင္လည္း စိတ္၀င္တစား နားေထာင္သင္ယူပါ။ 

လုိA ပ္သည္မ်ားျဖည္႔စြက္ပံ႕ပိုးႏုိင္ရန္ A ဆငသ္င့္ရွေိနပါေစ။ A စည္းA ေ၀းျပငပ္သုိ႔ေလ်ာက္သြားေနျခင္း၊ 
တစ္ခ်ိန္လုံးဖုန္းေျပာေနျခင္းမ်ားကုိ ေရွာင္ၾကU ္ပါ။ 

- ရြာတြင္ညA ိပ္ရသည္႔A ခါ၊ A ရက္ေသစာေသာက္စားမူးယစ္ျခင္း၊ 
ဆူညံေA ာ္ဟစ္ျခင္း၊ ေလာင္းကစားျပဳလုပ္ျခင္း၊ ေက်းရြာသူ/သားမ်ားA ား ေနာက္ေျပာင္ျခင္း၊ 
ခုိက္ရန္ျဖစ္ပြားျခင္း စသည္႔A ရိုA ေသတနေ္စမည္႔ A ျပဳA မမူ်ားကုိ ေရွာင္ၾကU ္ပါ။ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

၁.၆။ Reporter/ Note-Taker Role (မွတ္စု / မွတ္တမ္း ေရးသားသူ ၏ A ခန္းက႑) 
 မွတ္စုမွတ္တမ္း ေရးသားသူ သည္ A ဓိကက်ေသာA ခန္းက႑မွ ပါ၀င္ေနသည္။ U ီးေဆာင္ပံ႕ပိုးသူ 
သည္ ေက်းရြာလူထုႏွင့္ေျပာဆုိေဆြးေႏြးရာတြင္ U ီးေဆာင္ေနေသာ္လည္း ေဆြးေႏြးသည္႔ A ခ်က္A လက္မ်ား 
A ားလုံးကုိ မမွတ္ႏိငု္ပါ။ U ီးေဆာင္သူႏွင့္ လူထုတုိ႕ေဆြးေႏြးရာတြင္ ျမင္သာထင္ရွားေစရန ္ Flit-Chart 
တြင္ ေရးသားၾကေသာ္ည္း A ေသးစိတ္ကုိမူ ေဖာ္ျပႏုိင္ျခင္း မရွိပါ။ မွတ္တမ္းေရးသားသူA ေနျဖင့္ ေျပာဆုိေဆြးေႏြး 
သမွ် ေျဖၾကားသမွ်၊ သတင္းA ခ်က္A လက္A ားလုံးကုိ မွတ္စုသေဘာျဖင့္ A တုိခ်ဳပ္မွတ္သားေပးထားျပီး 
A ားလုံးျပီးစီးခ်ိန္တြင္ A စရီငခ္စံာA ျဖစ္ A ေသးစိတ္ေခ်ာေမြ႔ေA ာင္ ျပန္လည္ေရးသားေပးရမည္ျဖစ္ပါသည္။  

မွတ္စု ေရးသားျခင္း ဆိုသည္မွာ - မိမိတ့ို ေမးသားထားေသာ နည္းလမ္း (tool) တစ္ခုခ်င္းစီ A လိုက္ 
 ေတြ ့ရွိခ်က္မ်ား၊ မွတ္စု မ်ားကို စာစီစာကုံးပံုစံ ေရးသားေပးရန္ ျဖစ္သည္။ မွတ္စု ေရးသားရာတြင္  ေA ာက္ပါ 
A ခ်က္A လက္မ်ားကို A ဓိက ထည့္သြင္း ေရးသားရမည္။ 

၁။ မမိိတ့ို ေမးထားေသာ ေတြ ့ရွိခ်က္မ်ားကို flit-chart ေပၚတြင္ ထည့္သြင္းေရးသားရာတြင္ ေနရာ A ခက္A ခ ဲေၾကာင့္ 
A ေသးစိတ္ကို မေရးသာ နုိင္ပါ။ ထ့ိုေၾကာင့္ ေမးျမန္းျခင္းမွ ရရွေိသာ ေတြ ့ရွိခ်က္ မ်ားကို A က်ယ္ ဖြင့္ဆို  ေရးသား 
နုိင္ေစရန္ မွတ္စုတြင္ ေရးသားရမည္။ 

၂။ မွတ္စုတြင ္ မိမိိတ့ို ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းရာတြင္ A ဆင္မေျပေသာ A ေၾကာင္းA ရာ မ်ား၊ ခက္ခဲေသာ 
A ေၾကာင္းA ရာ မ်ားကို ထည့္သြင္းေရးသားနိုင္သည္။ 

၃။ ထ့ိုျပင္ မတ္ွသားရန္ ေတြ ့ရွိခ်က္ မ်ားကို၊ A သုံး၀င္မည္ထင္A ပေ္သာ ေတြ ့ရွိခ်က္မ်ားနွင့္ ေနာင္ ပေရာဂ်က္ 
 ျပဳလုပ္ရာတြင္ ထည့္သြင္း စU ္းစားရန္ A ခ်က္A လက္မ်ားကို ထည့္သြင္း ေရးသားနိုင္သည္။ 

၄။ ထ့ိုျပင္ တျခားေသာ ေA ာက္ပါ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို လည္း တစ္ျပိဳင္တည္း လုပ္ေဆာင္နုိင္ပါသည္။ 

• A ခ်ိန္၊ ေနရာ၊ ေန႔ရက္ ႏွင့္ ပါဝင္ေဆြးေႏြးသူမ်ားကုိ မွတ္ထားပါ။ 
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• ေဆြးေႏြးသည့္A ေၾကာင္းA ရာမ်ား၊ ေဆြးေႏြးသူမ်ား၏ စိတ္ခံစားမႈမ်ားနဲ႔ A ျခားA ုပ္စတုြင္း A ခ်င္းခ်င္း 
ဆက္ဆံေရးကုိပါ မွတ္တမ္းတင္ပါ။ 

• A သံသြင္းစက္ ႏွင့္ မွတ္တမ္းတင္ႏိုင္သည္။ 

• ေဆြးေႏြးစU္ A ျငင္းပြားမႈမ်ားေပၚေပါက္လာပါက ကူညီပံပိုးသူကို ဝိငု္းဝန္း ကူညီေပးပါ။ 

• ေဆြးေႏြးသူတုိ႔၏စိတ္ခံစားခ်က္ကုိပါ မွတ္တမ္းတင္ပါ။ 

၁.၇။ Observer role (ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူ ၏ A ခန္းက႑) 
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူသည္ U ီးေဆာင္ေဆြးေႏြးသူ Lead Facilitator ႏငွ့္ ေက်းရြာလူထု 

A ျပန္A လွန္ေဆြးေႏြး၊ ေမးျမန္း၊ ေျဖၾကားရာတြင္ A စUမ္ျပတ္ေစာင့္ၾကည္႔ေလ့လာေနရမည္။ လုိA ပ္သည္မ်ား 
ရွိပါက ေထာက္ျပေဆြးေႏြးရမည္။  ေျဖၾကားမႈသည္ A မွန္A မွားမသဲကြဲျခင္း၊ ယခင္ေျပာခဲ႔သည္မ်ားႏွင့္ မကုိက္ညီျခင္း၊ 
ရွိပါက ၾကားျဖတ္ ေထာက္ျပေဆြးေႏြးရမည္။ A ေျဖတစ္ခုခ်ရန္ ခက္ခ ဲA ျငငး္ပြားေနၾကပါက ၾကား၀င္ျဖန္ေျဖေပးျခင္း၊ 
A နီးစပ္ဆုံးA ေျဖကုိ သေဘာတူညီမႈရလာေA ာင ္ ၾကား၀င္စည္းရံုးေပးျခင္းျပဳရမည္။ Lead Facilitator 
လုိA ပ္သည္မ်ားကုိ ေထာက္ပံ႕ႏုိင္ရန္ A ဆငသ္င့္ရွေိနရမည္။ Uပမာ၊ flit-chart, marker, tape, pin, ruler, color 
paper, A4 paper, chalk, etc. ပြစဲ၍ လူA ားလုံးစံုလင္သည္႔A ခ်ိန္၊ နာရီ၀က္တစ္နာရီခန္႔ A ၾကာတြင္ 
ရႈေထာင့္ေပါင္းစုံမွေန၍ ပါ၀ငသူ္A ားလုံးကုိ ျမင္ရသည့္A ေနA ထားမွ ေန၍ ဓါတ္ပံုမွတ္တမ္းတင္ျခင္း ျပဳလုပ္ေပးပါ။  
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၂။ ရာသီUတုေျပာင္းလဲမွဳနွင့္ ေဘးA ႏၱရာယ္ စီမံခန္႕ခဲြမွဳ A ေျခခံသေဘာတရားမ်ားနွင့္ A ဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္မ်ား 

၂.၁။ ေဘးA ႏၱရာယ္A မ်ိဳ းA စားမ်ား 

 

၂.၂။ A ေျခခံA ဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္မ်ား 
 ရာသီUတုေျပာင္းလဲမွဳ (climate change) - သဘာ၀ေလာင္စာပစၥည္းမ်ား လြန္ကဲစြာ A သုံးျပဳမွဳေၾကာင့္ 

ေလထု A တြင္း ကာဗြန္ဒိုင္ေA ာက္ဆုိက္ ဓါတ္ေငြ ့မ်ားတိုးပြားလာျခင္းေၾကာင့္ ေဒသA တြင္း (သ့ိုမဟုတ္) 
တစ္ကမၠာလုံးဆိုင္ ရာသီUတုပံုစံမ်ားေျပာင္းလဲလာမွဳကုိဆိုလုိသည္။ 

 ရာသီUတုေျပာင္းလဲမွဳ၏ A က်ိဳးသက္ေရာက္မွဳမ်ား (climate change impact) _ ရာသီUတုေျပာင္းလဲမွဳ၏ 
A က်ိဳးသက္ေရာက္မွဳမ်ားသည္ ကာလတို(သ့ိုမဟုတ္) ကာလရွည္A က်ိဳးသက္ေရာက္မွဳမ်ားကုိ 
ၿဖစ္ေပၚေစနုိငသ္ည္။ ထုိA က်ိဳးသက္ေရာက္မွဳမ်ားသည္ တျခားေသာက႑မ်ားကိုလည္း တုိက္ရိုက္ 
(သုိ့မဟုတ္) သြယ္၀ုိက္ျပီးေသာ္လည္းေကာင္း ျဖစ္ေပၚေစနိုင္သည္။ 

 ရာသီUတုေျပာင္းလဲမွဳကို လိုက္ေလ်ာညီေထြျပဳလုပ္ျခင္း (climate change adaptation) -
 ေျပာင္းလဲလာေသာ ရာသီUတုနွင့္ A ညီ မိမိတ့ိုတြင္ရွေိသာ လ္ိုက္ေလ်ာညီေထြလုပ္ကိုင္နုိင္စြမ္းA ားနွင့္ 
သဘာ၀ (သ့ိုမဟုတ္) လူေနမွဳစနစ္မ်ားA ားထိန္းညွိလုပ္ကုိင္ျခင္းကုိဆိုလိုသည္။ 

 ေဘးA ႏၱရာယ္ (hazard) - သဘာ၀ A လြန္ျဖစ္စU ္ (သုိ႔) လူသားတုိ႔၏ လုပ္ေဆာင္မွဳမ်ားေၾကာင့္၊ 
ပ်က္စီးဆံုးရံႈးမႈမ်ားကုိ ျဖစ္ေပၚေစႏုိငေ္သာျဖစ္ရပ္(သ့ုိုမဟုတ္) A ႏၲရာယ္မ်ားကို ဆိုလုိပါသည္။ 

သဘာ၀ေဘး
A ႏၱရာယ္

ဇီ၀

ေရာဂါကပ္

Uပမာ-
ကူးစက္ေရာဂါ

A ဖ်က္ပိုးက်
ေရာက္ျခင္း

ဘူမိ

ေျမငလ်င္ Uပမာ-
ဆူနာမီ

မီးေတာင္
ေပါက္ျခင္း

ႀကီးမားသည့္
ေရႊ႕လ်ားမႈ

(ေရမပါ) Uပမာ
ေျမၿပိဳျခင္း

ရာသီUတု

A ပူA ေA း
ျပင္းထန္မွုဳ (Uပမာ
A ပူလိုင္း)

မိုးေခါင္းျခင္း

မီးေလာင္ျခင္း
Uပမာ-ေတာမီး

ဇလေဗဒ

ေရႀကီးျခင္း Uပမာ-
ကမ္းရိုး

တန္းေရလႊမ္းျခငး္

ႀကီးမားသည့္
ေရႊ႕လ်ားမႈ

(ေရေၾကာင့္) 
Uပမာ-ေျမၿပိဳျခင္း

မိုးေလ၀သ

မုန္တုိင္း
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၂.၃ ။ ရာသီUတုေျပာင္းလဲမွဳ၏ A က်ိဳ းသက္ေရာက္မွဳမ်ား (Uပမာ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source (MyanmarTime & Eleven media and Myanmartoday media) 

 ေဘး (disaster) - လူ႕A သက္A ုိးA ိမစ္ည္းစိမႏ္ွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ဆုံးရံႈးမွႈမ်ားကို ျဖစ္ေစျပီး ၊ 
ထိခုိက္ခံရသူမ်ား၏ လက္ရွိစြမ္းA ားႏွင့္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ႏိုင္စြမ္းမရွိေတာ့ေလာက္ေA ာင္၊ ရပရ္ြာ/လူမႈ 
A သုိင္းA ၀ိငု္းတစ္ခုလံုး၏  ႀကီးမားစြာပ်က္စီးဆံုးရံႈးျခင္းကို ဆိုလိုသည္။  

 ေဘး (Disaster) - ေဘးA ႏၱရာယ္မ်ား(hazards) x ထိခိုက္လြယ္မႈ A ေျခA ေနမ်ား (vulnerability) x 
ဆုိးရြားသည့္A က်ိဳးဆက္မ်ားA ားေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္A တြက္ စြမး္ေဆာင္ရည္မ်ား (capacity) 
မလုံေလာက္မႈတုိ့၏ ရလဒ္ ျဖစ္ပါသည္။ 

 ထိခုိက္လြယ္မႈ (Vulnerability) - သက္ေမြးမႈလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ပ်က္စီးေစၿပီး၊ A ိမ္ေထာင္စုမ်ားA ား 
ဆင္းရဲတြင္းသို႔ က်ေရာက္ေစႏုိုင္သည့္ ႀကိဳတင္ေမွ်ာ္မွန္း၍ မရနုိင္ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားကုိ ရည္ညႊန္းသည္။  
(Uပမာ- ဆုိးရြားသည့္ A က်ိဳးဆက္မ်ား (သို႔) ဆုံးရံႈးမႈမ်ား (ေသဆုံးမႈ၊ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမွဳမ်ား၊ ပစၥည္းUစၥာ၊ 
သက္ေမြးမႈလုပ္ငန္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ဆုံးရံႈးမႈ (သို႔) သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ပ်က္စီးမႈ) 

 ရာသီUတု နွင့္ မိုးေလ၀သ ျခားနားခ်က္ 

 မုိးေလ၀သ ဆိုသည္မွာ ေနရာေဒသ တစ္ခု နငွ့္ A ခ်ိန္ကာလ တစ္ခု တြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ေလထုေျမထု၏ 
A ေျခA ေနကုိ ဆိုလိုသည္။ (Uပမာ တစ္ရက္A တြင္း ၊ တပတ္ A တြင္း၊ တစ္လ A တြင္း ေျပာင္းလဲနုိငေ္သာ 
ျဖစ္နုိင္ေခ် …ပူျခင္း၊ တိမ္ထူျခင္း၊ ေျခာက္ေသြ ့ျခင္း၊ ေနေရာင္ျခည္၊ ေလ၊ မုိး စသျဖင့္) 

 ရာသီUတု ေျပာင္းလဲမႈ ဆုိသည္မွာ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ သုိ့မဟုတ္ ေဒသတြင္းဆုိင္ရာ ရာသီUတု ေျပာင္းလဲမႈ 
ကို ဆုိလိုသည္။ (Uပမာ ၁၀ နွစ ္A တြင္း A ပူခ်ိန္ တုိးျခင္း၊ နွစ္ ၃၀ A တြင္း မုိးေရခ်ိန္ က်ဆင္းျခင္း၊ 
မုန္တိုင္းနွင့္ ဆိုင္ကလုန္း မုန္တိုင္း က်ေရာက္ျခင္း)  
 



 

15 
 

၂.၄။ ထိခုိက္လြယ္မႈ (Vulnerability) 
ထိခိုက္လြယ္မႈ (Vulnerability) သည္ ရုပ္ပိငု္းဆုိင္ရာ၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ A ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
သက္ဆိုင္ေသာ A ေျခA ေနမ်ားမွ ျဖစ္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။  

 

 

လူမႈေရးဆုိင္ရာ A ခ်က္မ်ား ရုပပ္ိုင္းဆုိင္ရာ 
A ခ်က္မ်ား 

စီးပြားေရးဆိုင္ရာ 
A ခ်က္မ်ား 

ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ 
A ခ်က္မ်ား 

လူU ီးေရတုိးပြားမႈ  A ေဆာက္A U ီမ်ား 
တည္ေဆာက္ထားရွိမႈ၊ 

လူမႈစီးပြားA ဆင့္A တန္း ေျမႏွင့္ ေရ 
A ရည္A ေသြး/ပမာဏ  

ထုံးတမ္းစU ္လာA သိပည
ာစနစ္မ်ား 

A ေရးႀကီးေသာA ေျခ
ခံA ေဆာက္A A ံုမ်ား

ဆင္းရဲမႈႏွင့္ A ာဟာရ စိုက္ခင္းမ်ား၊ 
ဇီ၀မ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား၊ သစ္ေတာ

စာတတ္ေျမာက္မႈႏွင့္ပညာေရး 
A ဆင့္A တန္း  

 

လူU ီးေရ/ၿမိဳ႕ျပထူထပ္မႈ  
 

ေခ်းေငြမ်ား 
လက္လွမ္းမီရရိွႏုိင္မႈ 
 

ေဂဟစနစ္၏ တည္ၿငိမ္မႈ  
သဘာ၀သယံဇာတမ်ား 
 ျပဳန္းတီးမႈ 

A ခြင့္A ာဏာဆက္ႏြယ္မႈမ်ား 
A ရပ္ဘက္ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈ၊ 
လူမႈေရးA ဖဲြ႕A စည္းမ်ား 

 ၀ငေ္ငြႏွင့္
စီးပြားေရးဖြဲ႕စည္းပံု 
 

A ဆိပ္A ေတာက္ျဖစ္ေစ ျခင္း၊
ပတ္၀န္းက်င္A ား 
ညစ္ညမ္းေစသည့္ A ရာမ်ား 

က်ားမေရးရာ၊ 
လူနည္းစုA ုပ္စမု်ား 

 A ရင္းA ျမစမ္်ားႏွင့္ 
၀နေ္ဆာင္မႈမ်ားA ား 
လက္လွမ္းမီ A သံုးျပဳႏိုင္မႈ 

 

သတင္းA ခ်က္A လက္မ်ား 
လက္လွမ္းမီမႈ 
 

 ေငြေၾကးဆုိင္ရာ 
A ခြင့္A လမ္းမ်ားတြင္ 
သီးသန့္ဖယ္ထားခံရမွဳမ်ား 

 

၂.၅။ A ႏၱရာယ္က်ေရာက္ႏုိင္ေျခ (Risk) 
A ႏၱရာယ္က်ေရာက္ႏုိင္ေျခ (Risk) = ေဘးရန္/A ႏၱရာယ္မ်ား (hazards) ျဖစ္ပြားမႈ x ထိခိုက္လြယ္မႈ (vulnerability) 
ျဖစ္ေပၚႏုိင္ေျခ  

 

 

 

 

 

 

 

A ႏၱရာယ္က်ေရာက္ႏုိင္ေျခရွိသည့္ 
A ေျခA ေန 

ေဘးA ႏၱရာယ္ က်ေရာက္သည့္ 
A ေျခA ေန 

ထိခုိက္လြယ္မႈ (Vulnerability) 
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၂.၆။ A ရင္းA ျမစ္မ်ား (Resources) 

A ရင္းA ျမစ္ဆုိတာဘာလ?ဲ 

လူတစ္ေယာက္ (သုိ႕) လူမႈA ဖြ႕ဲA စည္း တစ္ခု၏ လုပ္ငန္းစU ္မ်ား A က်ိဳးရွိရွိ လည္ပတ္လုပကုိ္င္ႏိုငေ္စရန္ 
တည္ရွိေနေသာ ေငြ၊ ပစၥည္းကိရိယာ၊ လူႏွင့္ A ျခားေသာ A ဖိုးတန္A ရာမ်ားကုိ ေခၚပါသည္။ 

A ေျခခံA ားျဖင့္A ရင္းA ျမစ္မ်ားA ားသုံးပိုင္းခြဲျခားႏိုင္သည္။ 

၁။ စီးပြားေရးနွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ A ရင္းA ျမစ္မ်ား  

၂။ လူမွဳေရးနွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ A ရင္းA ျမစ္မ်ား 

၃။ A ဖြဲ ့A စည္းနွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ A ရင္းA ျမစ္မ်ား 

 

၂.၆.၁။ စီးပြားေရးနွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ A ရင္းA ျမစ္မ်ား 

စီးပြားေရးA ရငး္A ျမစ္ဆုိသည္မွာ ေက်းရြာလူထုမွ ပုိင္ဆိုင္ျပီး ၊ ေက်းရြာ၏ စီးပြားေရး ေA ာင္ျမင္ျဖစ္ထြန္းမႈ ကို 
ပံ့ပုိးေပးေသာ A ရင္းA ျမစမ္်ားကို ေခၚပါသည္။  

၁။ သဘာ၀ (ပတ္၀န္းက်င္ ဆိုင္ရာ A ရင္းA ျမစ္မ်ား) - ေျမ၊ ေရ၊ သစေ္တာ၊ ေက်ာက္ေဆာင္ ေက်ာက္ခဲ၊ သတၱဳမ်ား၊ 
စသျဖင့္ 

၂။ A ေျခခံA ေဆာက္A U ီမ်ား - လမ္း၊ တံတား၊ ေျမာင္းေဘာင္ ၊ ေရသြင္းေရထုတ္ေျမာင္းမ်ား၊  ေျမေA ာက္ 
ပုိက္လုိင္းမ်ား စသည္ျဖင့္ 

၃။ စုိက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ A ရင္းA ျမစ္မ်ား - A မ်ိဳးမ်ိဳးေသာ သီးနွံစုိက္ပ်ိဳးျခင္းမ်ား၊ ေရနွင့္ ေရ၏ A ရည္A ေသြးမ်ား၊ 
စသျဖင့္ 

၄။ တိရစၧာန္ - A မ်ိဳးမ်ိဳးေသာ တိရစၧာန္ ေမြးျမဴျခင္းမ်ား (ကြ်ဲ၊ နုိ႕စားႏြားမ၊ ၀က္၊ ဆိတ္၊ ၾကက္၊ စသျဖင့္) 

၅။ ငါးေမြးျမဴျခင္း 

၆။ တျခားေသာ ၀င္ေငြ ရရွိေစေသာ A ရင္းA ျမစမ္်ား - သဘာ၀ A ရင္းA ျမစ္မ်ား စုေဆာင္းျခင္း 

၇။ နည္းပညာနွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ A ရင္းA ျမစမ္်ား - မီးA ားျမွင့္စက္မ်ား၊ A ေသးစား ေရA ားလွ်ပ္စစ္မ်ား စသျဖင့္ 

၂.၆.၂။ လူမွဳေရးနွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ A ရင္းA ျမစ္မ်ား 
 

လူမႈေရးႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာA ရင္းA ျမစမ္်ားမွာ ေက်းရြာမွ ပုိင္ဆိုင္ျပီး၊ေက်းရြာ၏ေကာင္းမြန္ေသာ လူေနမႈဘ၀မ်ား 
ရရွေိစရန္A တြက္ ပံ့ပုိးေပးေသာ A ရင္းA ျမစ္မ်ားကို ေခၚပါသည္။  

၁။ ပညာေရးနွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ A ရင္းA ျမစ္မ်ား- ေက်ာင္း၊ ဆရာ/ဆရာမမ်ား၊ စာၾကည့္တိုက္မ်ားစသျဖင့္ 

၂။ က်န္းမာေရးနွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ A ရင္းA ျမစ္မ်ား - ေဆးရုံ၊ ေဆးခန္း၊ ကြ်မ္းက်င္ဆရာ/ဆရာမမ်ား၊ Nurses 
မ်ား၊ ေဆး၀ါးေထာက္ပံ့ထားရွိမွဳမ်ားစသျဖင့္ 
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၃။ လူေနမွဳဘ၀A ခ်င္းA ရာမ်ားနွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ A ရင္းA ျမစ္မ်ား - ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းမ်ား၊ သာသနာေရး 
A ေဆာက္A U ီမ်ား၊ ဘုံသာေရးနာေရးပစၥည္းမ်ား၊ A ားကစားကြင္းမ်ားစသျဖင့္ 

၄။ဆက္သြယ္ေရးနွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ A ရင္းA ျမစ္မ်ား - A သံခ်႕ဲစက္မ်ား၊ ေရဒီယို၊ တီဗြီ စသျဖင့္ 

၅။ ဘာသာေရးနွင့္ သက္ဆိုင္ေသာေနရာမ်ား 

 

 

၂.၆.၃။ A ဖြဲ ့A စည္းနွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ A ရင္းA ျမစ္မ်ား 

A ဖြဲ႔A စည္းႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာA ရင္းA ျမစ္မ်ားမွာ ေက်းရြာA တြင္းရွိ လူမွဳA ရပ္A ဖြ ့ဲA စည္းမ်ားမွ မိမိတုိ ့ ေက်းရြာ 
စည္ပင္သာယာ၀ေျပာေစေရးA တြက္ဖြ ့ဲစည္းတည္ေထာင္ထားေသာ လူမွဳA ရပ္ဘက္A ဖြဲ႕A စည္းကို ဆုိလိုသည္။ 

 

၁။ ေက်းရြာ ေကာ္မတီ - ေကာ္မတီ၀င္မ်ားA ား ဖြ ့ဲစည္းထားA ပ္ျခင္း၊ ေကာ္မတီ၀ငမ္်ားေတြ ့ဆုံေဆြးေႏြးေသာ 
ေနရာမ်ား  

၂။ မိဘဆရာ A သင္းမ်ား 

၃။ ေက်းရြာစီးပြားေရး ေကာ္ပုိေရးရငွ္း - ေတြ ့ဆုံေသာ ေနရာမ်ား 

၄။ A ားကစားနွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ club မ်ား - ေတြ ့ဆုံေသာ ေနရာမ်ားစသျဖင့္ 

၅။ ယU ္ေက်းလိမၼာသင္တန္းမ်ား က်င္းပရန္ေနရာ 

၆။ တျခားေသာ ေက်းရြာ၏ ဖြ ့ဲစည္းတည္ေဆာက္ပံုနွင့္ စပ္လ်U ္းေသာ သက္ဆိုင္ေသာ A ရင္းA ျမစ္မ်ားကို 
ဆုိလိုသည္။ 
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၃။ A ခက္A ခဲ ျပႆနာမ်ားကို လူထုမွ ၀ိုင္း၀န္းစုေပါင္း A ေျဖရွာျခင္းနည္းလမ္း (၁၄) ခ်က္ 
 

၃.၁။ A ခက္A ခဲ ျပႆနာသစ္ပင္/ A ခက္A ခဲ ျပႆနာမ်ားA ားေဖၚထုတ္ၿခင္း ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္း (Problem 
Tree/Problem Census) 

 

ဘယ္သူေတြန့ဲ လုပ္မွာလဲ  

 ငါးဖမ္းသမားမ်ား A ုပ္စု (ေရလုပ္သား) နွင့္  ငါးေမြးျမဴေရးသမားမ်ား A ုပ္စု ။(ရည္ညႊန္းခ်က္ ၁.၄) 

လုပ္ေဆာင္ရျခင္ း ရည္ရြယ္ခ်က္ 

 ေက်းရြာလူထု၏ A ခက္ခဲျပႆနာမ်ားသတ္မွတ္ေဖၚထုတ္ႏုိင္ရန္၊ ဆန္းစစေ္လ့လာႏုိင္ရန္ႏွင့္ 
A ဆင့္သတ္မွတ္ ခြဲျခားႏိုင္ရန ္A ျပင္၊ ျဖစ္ႏုိငေ္ျခရွေိသာေျဖရငွ္းနည္းလမ္းမ်ား A ား ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ရန္။ 

လုပ္ေဆာင္ရမည့္လုပ္ငန္းစU္A ဆင့္ဆင့္ 

၁။ ပါဝင္သူမ်ား ႏွင့္ ေမးျမန္းေဆြးေႏြးမည့္သူမ်ားA ခ်င္းခ်င္းမိတ္ဆက္ပါ။ 

၂။ ေမးျမန္းေဆြးေႏြး ရျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ လုပ္ငန္းစUမ္်ားA ားရွင္းျပပါ။ 

၃။ A စုA ဖြဲ႔သည္ တစ္သားတည္းျဖစ္သည့္A ဖြဲ႔ျဖစ္ရမည္။ (Uပမာ-ေရလုပ္သား၊ ငါးေမြးေတာင္သူ A စရွိသည္) 

၄။ A ခက္ခဲျပႆနာမ်ားA ားေဖၚထုတ္ပါ။ 

၅။ A ခ်က္A လက္မ်ားA ားစုေပါင္းျပီးေဆြးေႏြးပါ။ 

၆။ A ဆင့္သတ္မွတ္ပါ။ 

၇။ ေျဖရွင္းႏိုင္မည့္နည္းလမ္းမ်ားA ားA ေသးစိတ္ေဆြးေႏြးပါ။ 

ျပႆနာသစ္ပင္နမူနာပုံစံ 

ပင္မ ျပႆနာမ်ား 
ဘာေတြရိွလဲ 

ဘယ္သူေတြကို 
သက္ေရာက္ 
ေနတာလဲ 

ဘယ္A ခ်ိန္ 
(ရာသီ) ေတြမွာ 
ျဖစ္တာလဲ

ဘယ္လိုမ်ိဳ း 
သက္ေရာက္တာလဲ 

ျဖစ္ေစေသာ 
A ေၾကာင္းA ရာ
ေတြက ဘာလဲ 

ဘယ္လို 
ေျဖရွႈင္းမလဲ 

      
   
   
 

 ေက်းရြာက႑တြင္ ၾကံဳေတြ႔ေနရေသာ ျပႆနာမ်ားA ား ေဖၚထုတ္သည့္နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစပ္ါသည္။ သစ္ပင္၏ 
ပင္စည္သည္ ျပႆနာျဖစ္ျပီး A ျမစ္မ်ားသည္ A ေၾကာင္းA ရင္းမ်ားျဖစ္သည္။ A ကုိင္းA ခက္A လက္မ်ားသည္ 
A က်ိဳးဆက္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ 
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ျပႆနာသစ္ပင္နမူနာပုံစံ 

 

ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္သူမ်ားA တြက္ A ခက္ခဲ/ျပႆနာမ်ားA ားေဖၚထုတ္ရာတြင္ေမးျမန္းရမည့္ေမးခြန္းမ်ား 

(၁) ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ရာတြင္ ၾကံဳေတြ႕ရေသာျပႆနာ ေတြကဘာေတြလဲ။ (Uပမာ- ငါးသယံဇာတA ေျခA ေန၊ 
ငါးေနငါးထုိင္မ်ား၏A ေျခA ေန (သႏၱာေက်ာက္တန္း၊ ပင္လယ္ျမက္၊ ေက်ာက္တန္း)၊ ငါးဖမ္းကြက္ A ေျခA ေန 
(A ျပိဳင္ဆိုင္ငါးဖမ္းဆီးရျခင္းရွိ/မရွိ) 

(၂) မည္သည့္A ခက္ခဲ/ျပႆနာမ်ားကို U ီးစားေပးေျဖရွင္းသင့္သလ။ဲ (A ဆင့္လိုက္ေဖၚျပပါ) 

(၃) ျပႆနာတစခ္ုခ်င္း က ဘာေၾကာင့္ A ေရးၾကီးတာလဲ၊ ျပႆနာမ်ား၏ A ေျကာင္းA ရင္း (Cause) နငွ့္ 
A က်ုိးသက္ေရာက္မႈ (Effect) ေတြကဘာေတြလဲ။ 

(၄) ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္သူမ်ားA ေနျဖင့္A ခက္ခ/ဲ ျပႆနာမ်ားA ား မည့္သည့္နည္းလမ္းျဖင့္ေျဖရွင္းသင့္သည္ဟု 
ထင္ပါသလဲ။ 

(၅) ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္သူမ်ားA ေနျဖင့္ A ခက္ခ/ဲျပႆနာမ်ားA ားေျဖရွငရ္ာတြင္ မည္သည့္ A စိုးရဌာနမွ 
မည္ကဲ့သုိ႔  ေသာA ကူA ညီမ်ားလုိA ပ္ပါသလဲ။ 
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(၆)မည္သည့္ျပႆနာက ေျဖရွင္းရA လြယ္ဆုံးနွင့္ A ခက္ခဲဆုံးျဖစ္သနည္း။ ဘာေၾကာင့္လဲ။ 
မည္ကဲ့သုိ႕ဟုထင္ပါသလဲ။ 

(ရ) ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းA တြက္ A ၾကီးမားဆုံးေသာ ျပႆနာေတြက ဘာလဲ။ ဘယ္လို ေျဖရွင္းမလဲ။ 

(၈) သင့္ရ ဲ့ A ေတြ ့A ၾကံဳA ရ ေျဖရငွ္းရန္ A ခက္A ခ ဲဆုံးေသာ ျပႆနာေတြက ဘာေတြလဲ။ 

ငါးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္သူမ်ားA တြက္ A ခက္ခဲ/ျပႆနာမ်ားA ားေဖၚထုတ္ရာတြင္ေမးျမန္းရမည့္ေမးခြန္းမ်ား 

(၁) ငါးေမြးျမဴျခင္းလုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ရာတြင္ ၾကံဳေတြ႕ရေသာျပႆနာ ေတြကဘာေတြလဲ။ (Uပမာ- 
ငါးေရာဂါက်ေရာက္မႈ၊ ငါးေမြးျမဴရန္A တြက္နည္းပညာမရွိျခငး္၊A စရွိသည္) 

(၂) မည္သည့္A ခက္ခဲ/ျပႆနာမ်ားကုိ U ီးစားေပးေျဖရွင္းသင့္သလ။ဲ (A ဆင့္လိုက္ေဖၚျပပါ။) 

(၃) ျပႆနာတစ္ခုခ်င္း က ဘာေၾကာင့္ A ေရးၾကီးတာလဲ၊ ျပႆနာမ်ား၏ A ေျကာင္းA ရင္း (Cause) နငွ့္ 
A က်ုိးသက္ေရာက္မႈ (Effect) ေတြကဘာေတြလဲ။ 

(၄) ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္သူမ်ားA ေနျဖင့္A ခက္ခ/ဲျပႆနာမ်ားA ားမည့္သည့္နည္းလမ္းျဖင့္ေျဖရွင္း 
သင့္သည့္ဟုသင္ထင္ပါသလဲ။ 

(၅) ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္သူမ်ားA ေနျဖင့္ A ခက္ခ/ဲျပႆနာမ်ားA ားေျဖရွင္းရာတြင္ မည္သည့္ A စိုးရဌာနမွ 
မည္က့ဲသုိ႔ေသာA ကူA ညီမ်ားလုိA ပ္ပါသလဲ။ 

 (၆) မည္သည့္ျပႆနာက ေျဖရငွ္းရA လြယ္ဆုံးနွင့္ A ခက္ဆုံးျဖစ္သနည္း။ ဘာေၾကာင့္လဲ။  

      သင္မည္ကဲ့သုိ႕ဟုထင္ပါသလဲ။ 

(ရ) ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းA တြက္ A ၾကီးမားဆုံးေသာ ျပႆနာေတြက ဘာလဲ။ ဘယ္လို ေျဖရွင္းမလဲ။ 

(၈) သင့္ရ ဲ့ A ေတြ ့A ၾကံဳA ရ ေျဖရငွ္းရန္ A ခက္A ခ ဲဆုံးေသာ ျပႆနာေတြက ဘာေတြလဲ။ 
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၃.၂။ ေျပာင္းလဲမႈလမ္းေၾကာင္းမ်ား (Historical Timeline) 
 

A ေရးႀကီးတ့ဲ A ျဖစ္A ပ်က္ေတြကုိ မွတ္သားထားတ့ဲ A ခ်ိနA္ ပိုင္းA ျခားေတြကုိ ကုိယ္စားျပဳတ့ဲ ပံုစံ (graph) တစခ္ု 
ျဖစ္ပါတယ္။ ျပႆနာေျဖရွင္းခဲ့ပံု၊ လူေနမႈA ဆင့္A တန္းနဲ႕ နည္းပညာဆိုင္ရာ ဆန္းသစ္ေျပာင္းလဲလာပံု 
(သို႕မဟုတ္) ေဒသခံေတြရဲ႕ ၿပီးခဲ့တ့ဲ ျပႆနာေတြကုိ ေA ာင္ေA ာင္ျမင္ျမင ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ေျဖရငွ္းႏိုင္ခဲ့တဲ့ 
သမိုင္းေၾကာင္းေတြကုိ သိရွိရန ္ဒီနည္းလမ္းကုိ သုံးပါတယ္။

 
ဘယ္သူေတြန့ဲ ေဆြးေႏြးမလဲ?  

 ေက်းရြာမွ A လႊာေပါင္းစံုပါ၀င္ေသာ A ုပ္စမု်ား စုေပါင္းၿပီး ဒီနည္းလမ္းကုိ A ေျဖရွာရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
(ရည္ညႊန္းခ်က္ ၁.၄) 

ရည္ရြယ္ခ်က္ 

 A ခ်ိန္ရဲ႕ ေရြ႕လ်ားမႈနဲ႕ ေျပာင္းလဲမႈ ရႈေထာင့္ကုိ မိတ္ဆက္ေပးရန္။ 
 ျဖစ္ပ်က္ခ့ဲမႈေတြနဲ႕ U ီးတည္ခ်က္ေတြA ရ ေျပာင္းလဲမႈ A ေနA ထားကုိ မ်က္၀ါးထင္ထင္ ျမင္ရဖို႕ ပံ့ပိုးကူညီေပးရန္။ 

လုပ္ေဆာင္ပုံA ဆင့္ဆင့္ 

၁။ ေက်းရြာမွ ေရွ႕မီေနာက္မီ လူႀကီးမ်ားကုိ ဖိတ္ေခၚပါ။ 

၂။ ပါဝင္သူမ်ား ႏွင့္ ေမးျမန္းေဆြးေႏြးမည့္သူမ်ားA ခ်င္းခ်င္းမိတ္ဆက္ပါ။ 

၃။ ေမးျမန္းေဆြးေႏြး ရျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ လုပ္ငန္းစUမ္်ားA ားရွင္းျပပါ။ 

၄။ A နည္းဆုံး ႏွစ္ (၃၀)စာ စUး္စားပါ။ 

၅။ A ရင္းA ျမစ ္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၊ (ငါးဖမ္းကြက္ ငါးေမြးကန္) နည္းပညာဆုိင္ရာ တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၊  
A သစ္တုိးတက္လာေသာ ၀င္ေငြရ A လုပA္ ကိုင္မ်ား၊ ေဘးA ႏၱရာယ္ ေတြ႕ႀကံဳရမႈမ်ား၊ A ရင္းA ျမစ္ 
ပိုင္ဆုိငမ္ႈA ေနA ထားမ်ား၊ လူမႈA ဆင့္A တန္း ေျပာင္းလဲလာမႈမ်ားကို ထည့္သြင္း စU ္းစားပါ။ 

ေျပာင္းလဲမႈလမ္းေၾကာင္းျပနမူနာပုံစံ 
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ေမးျမန္းရမည့္ေမးခြန္းမ်ား 

၁။ သင္တုိ႕ရြာမွာ ငါးလုပ္ငန္းနွင့္ ငါးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းေတြကို ဘယ္A ခ်ိန္မွာစတင္ခဲ့ပါသလဲ။ 
၂။ စတဲ့A ခ်နိတု္န္းကဒီရြာမွာ ငါးဖမ္းသမား ဘယ္နွစ္ေယာက္နဲ႕ ငါးေမြးကန္ဘယ္နွစ္ကနရ္ွခိဲ့ပါသလဲ။ 
၃။ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းနဲ႕ ငါးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ A ဓိကေဘးA နၱရာယ္က ဘာလဲ။ ဘယ္A ခ်ိန္မွာျဖစလဲ္။ 
၄။ ေဘးA နရၱာယ္ျဖစ္ပြားခဲ့ခ်ိန္မွာ ဘယ္လုိတံု႕ျပန္ခဲ့လဲ။ ဘယ္လုိ ဆန္းသစ္တ့ဲ နည္းလမ္းေတြ သုံးခဲ့လဲ။  
၅။ A ျခားငါးဖမ္းသမားမ်ားနွင့္ A တူတစ္ကြပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြ ရွိခဲဖ့ူးလား။ တကယ္လုိ႕ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားရိွခဲ့ရင္ ဘယ္လိုလုပ္ငန္းေတြမွာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့တာလဲဆုိတာ ေျပာျပေပးပါ။ 

၆။ ငါးလုပ္ငန္းနငွ့္ ငါးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းေတြ လုပ္ကိုင္တ့ဲကာလတစ္ေလွ်ာက္ တုိးတက္လာတာမ်ိဳးဒါမွမဟုတ္ 
ဆုတ္ယုတ္သြားတာမ်ိဳး ေတြ႕ႀကံဳေတြ႕ဖူးပါသလား။ 

၇။ ဒီရြာမွာ A ဓိကA ထိA မိ A မ်ားဆုံးငါးက ဘာငါးေတြလဲ။ ေမြးျမဴေရးA တြက္ဆုိရင္ေရာ ဘယ္လုိ ငါးမ်ိဳးစိတ္ကို 
A ဓိကေမြးျမဴၾကလဲ။ 

၈။ ရာသီဉတုေျပာင္းလဲလာတဲ့ A ေနA ထားေတြကုိ သတိထားမိပါသလား။ (Uပမာ A ပူခ်ိန္၊ မိုးေရခ်ိန္၊ ရာသီဉတု၊ 
ဆားငံေရဝင္မႈ၊ ေရမ်က္နွာျပင္၊ ေရရရွမိႈ၊ ဒီေရA စရွိသျဖင့္)။ A ဓိက ဘာေတြေျပာင္းလဲသြားတာလဲ။  

၉။ လြန္ခ့ဲတဲ့ (၁၀)ႏစွ္နဲ႕ ႏိႈင္းယွU ္ရင္ ငါးသယံဇာတ (တုိးတက္ျခင္း/ဆုတ္ယုတ္ျခင္း) A ေနA ထားက ဘယ္လို 
ရွိပါသလဲ။ရွိသလား။ ဘယ္လုိမ်ိဳးလဲ။    

၁၀။ ေနာင္လာမ ့ဲA နာဂတ္မွာလ ဲရာသီUတုေျပာင္းလဲျခင္းေတြ ျဖစ္ေပၚနိငုတ္ယ္လုိ႕ ထင္ပါသလား။  

၁၁။ တကယ္လို႕ ရာသီUတုေျပာင္းလဲျခင္းေတြ ျဖစ္ေပၚခဲရ့င ္ဘယ္လုိေဆာင္ရြက္မႈေတြ ၿပဳလုပမ္လဲ။ A ရင္တုန္းက 
လုပ္ခဲ့ဖူးတဲ့ နည္းလမ္းေတြကို A သုံးျပဳမလား (ဒါမွမဟုတ္) ေရွ႕ေလွ်ာက္ 
ပိုမိေုA ာင္ျမငေ္A ာင္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မလား။ 
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၃.၃။ ဗင္ပုံစံA ားေရးဆြဲျခင္း (Venn Diagram) 
 

 ေက်းရြာရွိ A စုA ဖြဲ႕တစခ္ုA ေန ျဖင့္ A ဓိက ခ်ိတ္ဆက္မႈရွေိနေသာ ေက်းရြာA တြင္း (သ့ို) A ျပင္ ရွိ 
(တစ္U ီးတစ္ေယာက္ခ်င္းဆီကို ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ A ဖြဲ႕A စည္းေတြကိုေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ဌာနဆုိင္ရာ  
A ဖြ ဲ ့A စည္း မ်ားႏွင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း) A ဆက္A သြယ္ေတြ၊ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား ရွိေနပံု ကို ဗန္ကားခ်ပ္ ျဖင့္ 
ဆန္းစစ္ေသာ နည္းလမ္းျဖစ္သည္။ 

 

ဘယ္သူေတြန့ဲ လုပ္မွာလဲ  

 ငါးဖမ္းသမားမ်ား (ေရလုပ္သား) ၊  ငါးေမြးျမဴေရးသမားမ်ား A ုပ္စု နွင့္ A ေသးစားလုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္သူမ်ား A ုပ္စု ။ 
(ရည္ညႊန္းခ်က္ ၁.၄) 

ရည္ရြယ္ခ်က္ 

 ေက်းရြာA တြင္း A ျပင္မွာရွိတ့ဲ သက္၀င္လႈပ္ရာွးေနတ့ဲ (လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ေနတဲ့) A ုပ္စုေတြ 

A ဖြဲ႕A စည္းေတြကို ေဖာ္ထုတ္ရန္ 

 ဘယ္A ဖြဲ႕A စည္းေတြက ေက်းရြာသဘာ၀ေဘးA ႏၱရာယ္ကာကြယ္ျခင္း၊  ငါးဖမ္းလုပ္ငန္း၊ 

ငါးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနတယ္ ဆုိတာ ေရြးထုတ္ရန္။ 

 မတူညီတ့ဲ A ုပ္စု ဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ားက သတင္းA ခ်က္A လက္ ျဖန္႕ေ၀တဲ့ေနရာ၊ ၀နေ္ဆာင္မႈေပးတ့ဲေနရာ၊ 

ဆက္သြယ္ခ်ိတ္ဆက္တ့ဲေနရာ၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တ့ဲေနရာေတြမွာ လုပ္ကုိင္ေနတယ္ဆုိတာ ရွာေဖြရန္။ 

လုပ္ေဆာင္ပုံA ဆင့္ဆင့္ 

 ပါဝင္သူမ်ားႏွင့္ ေမးျမန္းေဆြးေႏြးမည့္သူမ်ားA ခ်င္းခ်င္းမိတ္ဆက္ပါ။ 

 ေမးျမန္းေဆြးေႏြးရျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္ ႏွင့္ လုပ္ငန္းစU ္မ်ားA ားရွင္းျပပါ။ 

 ရြာထဲမွာ ရွိေနတ့ဲ A ဖြဲ႕A စညး္၊ A ုပ္စု၊ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားကုိ ေမးျမန္းပါ။ ခ်ေရးပါ။ ဘယ္သူ ဘယ္A ဖြဲ႕ေတြက 

ကုိယ့္A ဖြဲ႕နဲ႕ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ကုိင္ေနတယ္ဆုိတာ မွတ္သားပါ။ 

 A ဖြဲ႕A စည္း၊ A ုပ္စု၊ လူပဂုၢိဳလ္A လုိက္ စက္၀ိုင္းခ်ပ္ေလး တစ္ခုခ်င္းစီတြင္ ခ်ေရးပါ။ 

 A ေရးႀကီးတာေတြကုိ စက္၀ိုငး္ႀကီးထဲတြင္ဆြဲၿပီး သိပ္A ေရးမႀကီးတာကုိ စက္၀ိုင္းေသးေလးေတြတြင္ ဆြဲပါ။    

 စက္၀ိုင္းA ႀကီးA ေသးက လူပုဂၢိဳလ္ A ဖြဲ႕A စည္းတစ္ခုခ်င္းစီရဲ႕ A ေရးပါမႈကုိ ကုိယ္စားျပဳပါတယ္။ 

A ဲဒါေၾကာင့္မို႕ စက္၀ိုင္း A ရြယ္A စားေတြကုိ ညိွဖို႕န႕ဲ နိႈင္းယွU ္ဖို႕ ပူးေပါင္းပါ၀င္သူေတြကို ေမးျမန္းတုိက္တြန္းပါ။ 

 စာရြက္ခ်ပ္ႀကီး A လယ္မွာ ေက်းရြာကုိ ကုိယ္စားျပဳတ့ဲ စက္၀ိုင္းႀကီးဆြဲပါ။ 

 ဘယ္သူ ဘယ္A ဖြဲ႕A စည္းက သူတုိ႕A တြက္ ဘယ္ေလာက္ A ေရးႀကီးတယ္ဆုိတာ ေမးျမန္းပါ။ 

စက္၀ိုင္းခ်ပ္မ်ားကုိ ေနရာခ်ပါ။ 

 စက္၀ိုင္းေတြရဲ႕ A နီးA ေ၀း ကြာျခားခ်က္က ပူးေပါင္းဆက္သြယ္မႈ A တုိင္းA တာကုိ ျပပါတယ။္ ပိနုီးေလ 

ပိုခ်ိတ္ဆက္မႈ ရွိေလ၊ ပိုေ၀းေလ ခ်ိတ္ဆက္မႈ ပိုနည္းေလ။ 

 ေ၀းေနတ့ဲ စက္၀ိုင္းမ်ား= ခ်ိတ္ဆက္မႈမရွ ိ

 ထိစပ္မႈ ရိွေနတဲ့ စက္၀ိုင္းမ်ား= တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု A သင္းA ခ်က္A လက္ ျဖန္႕ေ၀မႈရွိ။ 

 A နည္းငယ္ ထပ္ေနေသာ စက္၀ိုင္းမ်ား= ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ရေသာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ႕ 

A ခ်ိဳ႕ရွိ။ 
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 A မ်ားႀကီး ထပ္ေနေသာ စက္၀ိုင္းမ်ား= ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ရေသာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ 

A မ်ားA ျပားရွိ။ 

 မတူညီတ့ဲ လူပုဂၢိဳလ္ A ဖြဲ႕A စည္းေတြဆီက ဘယ္လို နည္းလမ္းမ်ိဳးေတြနဲ႕  A က်ိဳးေက်းဇူးရလဲ ဆိုတာကို ေမးပါ။ 

 

ဗင္နမူနာပုံစံ 

 

ေမးျမန္းရမည့္ေမးခြန္းမွား 

၁။ ဘယ္A ဖြဲ႕A စည္း/A ုပ္စေုတြက ေက်းရြာA ုပ္စုနဲ႕ ပူးေပါင္းျပီး A လုပ္လုပ္ကုိင္ ေဆာင္ရြက္ၾကပါသလဲ။ 
၂။ ဘယ္A ဖြဲ႕A စည္းA ုပ္စေုတြက A ေရးႀကီးဆုံးလုိ႕ ထင္ပါသလဲ၊ ဘာေၾကာင့္လဲ။ 
၃။ရာသီUတု ေျပာင္းလဲမႈနဲ႕ ပတ္သတ္တာေတြ၊  သတင္းA ခ်က္A လက္ေတြ၊ ကာကြယ္ႏိုင္မႈေတြ  
လုိက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေစမႈေတြ ငါးဖမး္လုပ္ငန္းနဲ႕ ငါးေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းေတြမွာ နည္းပညာ ဆုိင္ရာ  
တုိးတက္မႈေတြ A ေၾကာင္းကုိ ဘယ္A ဖြဲ႕ေတြက A ဓိကA ေၾကာင္းၾကား ေထာက္ပံ့ေပးပါသလဲ။  
၄။ မည္သည့္A ဖြဲ႕A စည္းေတြက A တူတစ္ကြပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနပါသလဲ။ 
၅။ မည္သည့္A ုပ္စေုတြက ငါးလုပ္ငန္းနွင့္ငါးေမြးျမဴေရးက႑A တြက္A တူတစ္ကြပူးေပါင္း 
လုပ္ေဆာင္ေနပါသလဲ။ 
၆။ A တူတကြ ခ်ိတ္ဆက္ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ A ုပ္စ/ုA ဖြဲ႕A စည္း/လူမ်ားကုိ ေရးျပပါ။ 
၇။ A ဖြဲ႕A စည္းၾကီးမ်ားနွင့္ နီးနီးကပ္ကပ္ A တူတစ္ကြ ပူးေပါငး္လုပ္ေဆာင္ဖို႕A တြက္ ဘယ္လုိ 
    ကန္႕သတ္ခ်က္ေတြက ေျဖရငွ္းဖို႕ခက္ခဲပါသလဲ။ 
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၃.၄။ က်ား၊မမ်ား၏ A ခန္းက႑A ားေလ့လာျခင္း (Gender Role) 
 

 က်ား/မမ်ား၏ A လုပ္A မ်ိဳးA စား က႑မ်ားကုိ ေဖာ္ျပျခင္းျဖစပ္ါသည္။ ေယဘုယ်A ားျဖင့္က်ား/မမ်ား၏ A ျပဳ A မ ူ
မ်ား၊ သြင္ၿပင္သေဘာထားမ်ားလႊြမ္းျခံဳေနေသာ လူမႈေရး A ခန္းက႑မ်ားတြင္း က်ား/မ A ေျခခံမ်ားကုိ လက္ခံ 
နိုငရ္နန္ွင့္ သင့္ေလ်ာ္မႈမ်ား (သုိ႔မဟုတ္) A မွန္တကယ္နွစလုိ္ဖြယ္ရာမ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဉ္းစားျခင္း ျဖစ္သည္။ 

  

ဘယ္သူေတြန့ဲ ေဆြးေႏြးမလဲ?  

 ေက်းရြာကုိယ္စားျပဳA မ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ငါးဖမ္းသမားမ်ား A ုပ္စု (ေရလုပ္သား) နွင့္  ငါးေမြးျမဴေရးသမားမ်ား A ုပ္စ ု။ 
(ရည္ညႊန္းခ်က္ ၁.၄) 

ရည္ရြယ္ခ်က္ 

 က်ား-မ ေရးရာ A ေျခခံသေဘာတရားမ်ားကုိ သိရွိနားလည္ေစရန္။  
 ငါးဖမ္းဆီးျခင္းလုပ္ငန္း ႏငွ္႔ ငါးေမြးျမဴျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားလုပေ္ဆာင္ရာတြင္ က်ား/မ ေရးရာက႑A ား ထည္႔သြင္း 

 ေဆာင္ရြက္သည္႔ A ေလ႔A က်င္႔မ်ား တုိးပြားလာေစရန္။  
 စီမံကိန္းတြင္ က်ား/မ ေရးရာ ႏွင္႔ ပတ္သက္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားA ား သုံးစြဲတတ္လာေစရန္။ 
 A မ်ိဳးသမီးမ်ားနွင့္A မ်ိဳးသားမ်ား၏ ဘ၀A သက္ရွင္ရပ္တည္မႈမ်ားတြင္ မတူညီေသာ ကြဲျပားျခားနားမႈ သေဘာ 
ထားမ်ား ကုိ ရယူျပီး၊ A မ်ိဳးသမီးမ်ားA တြက္လူမႈေရးနွင့္စီးပြားေရးမညီမွ်မႈ/တရားမွ်တမႈမရွၿိခင္းမ်ားကုိ A မ်ိဳးသား 
မ်ား နည္း တူ A ခြင့္A ေရးမ်ားေပါင္းစည္းရရွိနိုင္ရန္။ 

လုပ္ေဆာင္ပုံA ဆင့္ဆင့္ 

၁။ ပါဝင္သူမ်ားႏွင့္ ေမးျမန္းေဆြးေႏြးမည့္သူမ်ားA ခ်င္းခ်င္းမိတ္ဆက္ပါ။ 

၂။ ေမးျမန္းေဆြးေႏြးရျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ လုပ္ငန္းစU ္မ်ားA ားရွင္းျပပါ။ 

၃။ က်ား/မမ်ား၏A ဓိကA လုပ္တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို ေရးပါ။ 

၄။ သင္၏မိသားစုတြင္ဝင္ေငြA တြက္မည္သူေတြက Uီးေဆာင္ေနသလဲ။ 

၅။ A ေရးၾကီးေသာ A ခန္းက႑မ်ားကုိ ေဖာ္ၿပျပီး၊ ဘယ္သူေတြကဉီးေဆာင္ေနပါသနည္း။ 

နမူနာပုံစံ 

လုပ္ေဆာင္ 
 ခ်က္မ်ား  

လက္ရွိA ေျခA ေန  သဘာဝေဘးA ႏၱရာယ္ 
ၾကံဳေတြ႔ေနစU္ 
A ေတာA တြင္း (ၾကံဳဖူး/ ခန္႔မွန္း)  

ေဘးA ႏၱရာယ္ ၾကံဳေတြ႔ျပီး  ေနာက္
ပိုင္း  (A ေတြ႔A ၾကံဳ/ ခန္႔မွန္း )  

က်ား မ က်ား မ က်ား မ က်ား မ က်ား မ က်ား မ 
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လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားA ား ေဖာ္ထုတ္ျခင္း (ေA ာက္ပါA ခ်က္မ်ားA ျပင္ ပါဝင္သူမ်ားမွလည္း ထပ္မံျဖည္႔စြက္ႏုိင္ပါသည္။)  

 

 

ေA ာက္ေဖာ္ၿပပါ A မ်ိဴးသမီးA ပ္ုစုA တြက္ A ဓိကတာ၀န္မ်ားၿဖစ္ေသာ ေမးခြန္းမ်ားကုိ ေမးၿမန္းနုိင္ပါသည္။ 

(၁) က်ား/မမ်ား၏ A လုပ္A မ်ိဳးA စားမ်ားကုိ ခ်ေရးပါ။ (ငါးစာေက ြ်းၿခင္း၊ ငါးဖမ္းၿခင္း၊ ငါးေရာင္းခ်ၿခင္း၊ ပိုက္ၿပငၿ္ခင္း၊ 
ပိုက္၀ယ္ၿခင္း A စရွိသၿဖင့္) 

(၂) မိသားစုမ်ားတြင္ ဝင္ေငြA တြက္ ဘယ္သူက U ီးေဆာင္သလ။ဲ ေငြကုိ ဘယ္သူသိမ္းသလဲ။ 

(၃) A ေရးၾကီးေသာ A ခန္းက႑ကုိေဖာ္ၿပၿပီး၊ ဘယ္သူေတြက ဉီးေဆာင္ေနသနည္း။ (Uပမာ- 
သဘာ၀ ေဘးA ႏၲရာယ္ ၾကံဳေတြ ့ေနစU ္A ေတာA တြင္း (သို႕မဟုတ္) ေဘးA ႏၲရာယ္မ်ား ၾကံဳေတြ ့ျပီး 
သည့္ေနာက္ပုိင္း) 

(၄) ေငြကုိ သုံးဆြဲသင့္မသင့္ ဘယ္သူဆုံးၿဖတ္သလဲ။ 

(၅) ဘယ္သူကုိ U ီးစားေပးေက်ာင္းထားမလ ဲ(သားေယာက်ၤားေလး လား၊ သမီး မိန္းကေလးကို ျဖစ္ပါသလား)။ 
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၃.၅။ A ားသာခ်က္ A ားနည္းခ်က္ A လားA လာနွင့္ ထိုးနွက္မွဳ မ်ားကို စနစ္တက် ဆန္းစစ္ျခင္း (SWOT Analysis) 
 

ေက်းရြာA တြင္း လုပ္ကိုင္ေနေသာ လုပ္ငန္းမ်ားA လိုက္ A ားသာခ်က္၊ A ားနည္းခ်က္မ်ားကို ေ၀ဖန္ဆန္းစစ္ျပီး၊ ျပင္ပမွ 
ရရွိလာနုိငေ္သာ A ခြင့္A လမ္းနွင့္ ျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ကို ဆန္းစစေ္လ့လာေသာ နည္းလမ္းျဖစ္သည္။  
 
ဘယ္သူေတြန့ဲ လုပ္မွာလဲ  

 ငါးဖမ္းသမားမ်ား A ုပ္စု (ေရလုပ္သား) ၊ ငါးေမြးျမဴေရးသမားမ်ား A ုပ္စု နငွ့္ A ေသးစား A လတ္စား A ဖြ ့ဲ။ 
(ရည္ညႊန္းခ်က္ ၁.၄) 

ရည္ရြယ္ခ်က္ 

 လူမႈဘ၀စနစ္မ်ား ျဖစ္စU ္မ်ား ေျပာင္းလဲမႈ၊ ဆက္စပ္ေနေသာ A ခက္A ခဲနငွ့္ A တားA ဆီးမ်ားကို 
A တြင္းက်က် သိရွိေလ့လာနုိင္ေစရန္ ႏွင့္ A ခက္A ခAဲ တားA ဆီးမ်ား ကို တုံ႕ျပန္ေျဖရွင္းနုိင္ေသာ 
A ားသားခ်က္မ်ားကုိ ဆန္းစစ္ရန္ ။ 

 ျဖစ္နုိင္ေခ်ရွိေသာ ျပႆနာမ်ားက္ိုသိရွိျပီး၊ စနစ္တက်ေထာက္ျပနုိင္ေစ ရန ္ႏွင့္ မိမိတ့ို၌ ရွိေနေသာ A ားသာ 
ခ်က္မ်ား ကို ေဖာ္ထုတ္ရန္။ 

  

လုပ္ေဆာင္ရမည့္လုပ္ငန္းစU္A ဆင့္ဆင့္ 

 ပါဝင္သူမ်ား ႏွင့္ ေမးျမန္းေဆြးေႏြးမည့္သူမ်ားA ခ်င္းခ်င္းမိတ္ဆက္ပါ။ 
 ေမးျမန္းေဆြးေႏြး ရျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ လုပ္ငန္းစUမ္်ားA ားရွင္းျပပါ။ 
 လူA ရင္းA ျမစ၊္ သဘာ၀ A ရင္းA ျမစ္၊ ေငြေၾကးA ရင္းA ျမစ္၊ ရပု္၀တၳဳ A ရင္းA ျမစ္၊ လူမႈေရး 
A ရင္းA ျမစမ္်ား A ားေကာင္းျခင္းမ်ား (A ားသာျခင္းမ်ား)။ (Asset Pentagon ကို ၾကည့္ပါ)။  

 ကြ် မ္းက်င္လုပ္သား မရွိျခင္း (ငါးဖမ္းျခငး္၊ စက္ျပင္ျခင္း (သို႕မဟုတ္) စုိက္(ေမြး)လုပ္ငန္း မလုပ္တတ္ျခင္း 
စသျဖင့္)၊ A ရည္A ေသြးျမင့္ ထုတ္ကုန္မ်ား မထုတ္လုပ္နုိင္ျခင္း၊ ေစ်းကြတ္၏ လိုA ပ္မႈကို 
ျဖည့္တင္းနုိင္ေသာ စြမ္းA ား မရွိျခင္း၊  စက္ပစၥည္း မ်ား မေကာင္းျခင္း (စသျဖင့္) မိမိလုပ္ငန္းနငွ့္ 
ဆက္စပ္ေနေသာ A ားနည္းခ်က္မ်ား။ (Asset Pentagon ကို ၾကည့္ပါ)။  

 ေစ်းေကာင္း ေပးလာျခင္း၊ ေစ်းေကာင္း ရရွိလာျခင္း၊ နည္းပညာနွင့္ A ေထာက္A ပံ့မ်ား (စက္၊ ပိုက္မ်ား) ပုိမို 
A ားေကာင္းလာျခင္း၊ သတင္းA ခ်က္A လက္မ်ား ပုိမုိ ျမန္ဆန္ A ားေကာင္း လာျခင္း (Uပမာ- ေစ်းကြက္ 
သတင္း) (စသျဖင့္) မိမိလုပင္နး္နွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ A ခြင့္A လမ္းမ်ား။ (Venn diagram & Resource 
Matrix ကို ၾကည့္ပါ)။  

 ရာသီUတု ေျပာင္းလဲလာမွဳနွင့္ သဘာ၀ ေဘးA ႏၲရာယ္မ်ား ထိုးနွက္မႈ၊ မ်ိဳးစိတ္မ်ားရွားပါး လာျခင္း၊ 
(စသျဖင့္) မိမလုိပ္ငန္းA ေပၚ သက္ေရာက္လာေနေသာ ၊ သက္ေရာက္လာနုိင္ေသာ ျခိမ္းေျခာက္မႈ မ်ား။ 
(Hazards and Resource Mapping  & Problem Tree ကို ၾကည့္ပါ)။  

  A ားသားခ်က္မ်ားနွင့္ A ခြင့္A လမ္းA ား A ေကာင္းဘက္သို႕ သတ္မွွတ္ ဆုံးျဖတ္ပါ။ 
 A ားနည္းခ်က္နွင့္ ျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား A ား A ဆိုးဘက္A ျဖစ္ သတ္မွတ္ ဆုံးျဖတ္ပါ။ 
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နမူနာ ပုံစံ 

  
A တြင္း A ားသာခ်က္မ်ား 

 …. 
 …. 
 …. 

A ားနည္းခ်က္မ်ား 
 …. 
 …. 
 ….

A ျပင္ A ခြင့္A လမ္းမ်ား 
 …. 
 …. 
 …. 

ျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား  
 …. 
 …. 
 …. 

 
မွတ္ခ်က္။ ။  
၁။ (A ခြင့္A လမ္းနွင့္ A ားသာခ်က္)  A ခြင့္A လမ္းမ်ားA ား ရယူနိုင္ေစရန္ A ားသာခ်က္ကို A သုံးျပဳရန္ 
၂။ (A ခြင့္A လမ္းနွင့္ A ားနည္းခ်က္)  A ခြင့္A လမ္းမ်ားA ား ရယူနုိင္ေစရန ္A ားနည္းခ်က္မ်ားကို 
သိရွိေက်ာ္လႊားနိုင္ေစရန ္
၃။ (ျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား နွင့္ A ားသာခ်က္)  ျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ကို ေရွာင္ရွားရန္ A ားသာခ်က္မ်ားကို A သုံးျပဳရန ္
၄။ (ျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ႏွင့္ A ားနည္းခ်က္)  ျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ကို ေရွာင္ရွားရန္ႏွင့္ A ားနည္းခ်က္မ်ားကို 
နည္းပါးေစရန္၊ ဆန္းစစ္ပါ။ A စီA ရင္ခစံာတြင္ ေရးသားေဖာ္ျပပါ။ 
 
ေမးခြန္းမ်ား 

 လူA ရင္းA ျမစမ္်ား (Uပမာ- ေရလုပ္ငန္း၊ စုိက္(ေမြး)လုပ္ငန္းစသျဖင့္ လုပ္ကိုင္ရန္ A လုပ္သမားA ပါA ၀င္ 
လုပ္ကိုင္နုိငစ္ြမ္းရည္) 

 သဘာဝ A ရင္းA ျမစ္မ်ား ( ငါး/ေရ/စုိက္(ေမြး) A ရင္းA ျမစမ္်ား A နီးA နားတြင္ ၾကြယ္၀စြာ ရိွေနမွဳမ်ား) 
 ေငြေၾကးA ရင္းA နွီးA ားေကာင္းမွဳ  
 ရုပ္ဝတၳဳ A ရင္းA ျမစ္မ်ား A ားေကာင္းမွဳ စသျဖင့္ 
 လူမႈေရး A ရင္းA ျမစ္မ်ား A ားေကာင္းမွဳ စသျဖင့္ 
 A စားA ေသာက္မ်ား လံုေလာက္စြာ ရွိေနမွဳမ်ား စသျဖင့္ 
 မိမိတုိ႕ A သိုင္းA ၀ုိင္းA တြင္း တျခားA ားေကာင္းေနေသာ A ရာမ်ား….. ကို ဆန္းစစ္ပါ။ 
 A သက္ေမြးဝမး္ေက်ာင္းA တြက္ ဘာေတြ A ားနည္းေနသလ ဲ
 ငါး နွင့္ ငါးေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ထုတ္လုပ္မွဳ တန္ဖုိးမ်ား က်ဆင္းေနမွဳ 
 ငါး ဖမ္းျပီး (သုိ႕မဟုတ္) ငါးေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွ ရရွိလာေသာ ထြက္ကုန္မ်ားမွ ဆုံးရွံဳးမွဳမ်ား ရွိေနျခင္း 

(A ေA းခန္း (သု႔ိမဟုတ္) သုိေလွာင္ရံုမရိွျခငး္၊ စနစ္တက် ထုတ္ပုိးမွဳ မရွိျခင္း၊ တျခားေသာ A ရည္A ေသြး 
က်ဆင္းေစေသာ A ေၾကာင္းA ရာမ်ား) 
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 ကြ် မ္းက်င္လုပ္သား မရွိျခင္း (ငါးဖမ္းျခင္း၊ စက္ျပင္ျခင္း (သို႕မဟုတ္) ငါးေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္း မလုပ္တတ္ျခင္း 
စသျဖင့္) 

 A ရည္A ေသြးျမင့္ ထုတ္ကုန္မ်ား မထုတ္လုပ္နုိင္ျခင္း 
 ေစ်းကြတ္၏ လိုA ပ္မွဳကို ျဖည့္တင္းနုိင္ေသာ စြမ္းA ား မရွိျခင္း 
 စက္ပစၥည္း ရရွိနိုင္မွဳ။ ျပင္ဆငန္ုိင္ေသာ လူမ်ား ရွိေနျခင္း 
 ဆက္သြယ္ခ်က္မ်ား (VENN Diagram) ကို ဆန္းစစ္ျပီး A ခြင့္A လမ္းမ်ားကို ေမးပါ။ 
 စားသုံးသူ ေစ်းကြက္ ပုိမ်ားလာျခင္း၊ ပုိမုိ က်ယ္ျပန္ ့စြာ ရွိိေနျခင္း 
 ေစ်းေကာင္း ေပးလာျခင္း၊ ေစ်းေကာင္း ရရွိလာျခင္း 
 နည္းပညာနွင့္ A ေထာက္A ပံ့မ်ား (စက္၊ ပိုက္မ်ား) ပုိမို A ားေကာင္းလာျခင္း၊ ၀င္ေရာက္လာျခင္း 
 သတင္းA ခ်က္A လက္မ်ား ပုိမုိ ျမန္ဆန္ A ားေကာင္းလာျခင္း (Uပမာ- ေစ်းကြက္ သတင္း) 
 ေဘးA နၱရာယ္ျပပံုနွင့္ သယံဇာတျပပံုကို ျပန္လည္စU ္းစား သုံးသပ္ျပီး ထိုးနွက္ခ်က္ကို ရွာေဖြပါ။ 
 ရာသီUတု ေျပာင္းလဲလာမွဳနွင့္ သဘာ၀ ေဘးA ႏၱရာယ္မ်ား ထိုးနွက္မွဳ 
 မ်ိဳးစိတ္မ်ားရွားပါးလာျခင္း 
 ေရရွည္ဖြံံ႕ၿဖိဳးေရးကုိA ာမခံေသာ ငါးဖမ္းျခင္း (သ့ို) ငါးေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းမ်ားA တြက္ တားျမစ္ေသာ 

Uပေဒမ်ား ရွိလာျခင္း 
 တျခားေသာ ေဒသတြင္း A ေကာင္းဘက္သို႕ U ီးတည္ေသာ ကန္႕သတ္ခ်က္မ်ား ရွိလာျခင္း… စသျဖင့္ 

ဆန္းစစ္ ေမးျမန္းပါ။ 
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၄။ ေနာက္ဆက္တြဲ 

၄.၁။ ျမန္မာ နွစ္သကၠရာဇ္ နွင့္ A ဂၤလိပ္ နွစ္သကၠရာဇ္ ေျပာင္းလဲမုွ ဇယား 
 

ျမန္မာ နွစ္သကၠရာဇ္ A ဂၤလိပ္ နစွ္သကၠရာဇ္ ျမန္မာ လ A ဂၤလိပ္ လ 
1330 1969 ျပာသို January 
1331 1970 တပို႕တြဲ February 
1332 1971 တေပါင္း March 
1333 1972 တန္ခူး April 
1334 1973 ကဆုန္ May 
1335 1974 နယုန ္ June 
1336 1975 ၀ါဆို July 
1337 1976 ၀ါေခါင္ August 
1338 1977 ေတာ္သလင္း September 
1339 1978 သီတင္းကြ် တ္ October 
1340 1979 တန္ေဆာင္မုန္း November 
1341 1980 နတ္ေတာ္ December 
1342 1981
1343 1982 
1344 1983
1345 1984
1346 1985 
1347 1986
1348 1987
1349 1988
1350 1989
1351 1990
1352 1991
1353 1992
1354 1993
1355 1994
1356 1995 
1357 1996 
1358 1997
1359 1998 
1360 1999
1361 2000
1362 2001 
1363 2002
1364 2003
1365 2004 
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1366 2005
1367 2006 
1368 2007
1369 2008 
1370 2009 
1371 2010
1372 2011 
1373 2012
1374 2013
1375 2014 
1376 2015
1377 2016
1378 2017
1379 2018
1380 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


