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ဤစာအုပ္ကို Creative Commons လုိင္စင္ခြင့္ျပဳခ်က္ - CCAtribution-NonCommercialNoDerives-ShareAlike (CCBY-NC-ND-SA) ျဖင့္ထုတ္ေ၀သည္။
ShareAlike ကို သေျပပညာေရးအဖြဲ႔အစည္း၏ ခြင့္ျပဳလႊာတစ္ခုတည္းျဖင့္သာ ရရွိႏုိင္သည္။
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏စာမူမူပုိင္ခြင့္ႏွင့္ Creative Commons လုိင္စင္ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားကို ပိုမိုသိရွိလုိပါက
http://www.thabyay.org/creativecommon.html တြင္ေလ့လာႏုိင္ပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ အၾကံေပးထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကို အေလးထားလ်က္ရွိပါသည္။
ျပင္ဆင္သင့္သည့္အရာအမ်ား(သုိ႔) ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ အၾကံေပးလုိသည္မ်ားရွိပါက
educasia@thabyay.org, info@curriculumproject.org သုိ႔ဆက္သြယ္ႏုိင္ပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ျဖန္႔ေ၀သည့္စာအုပ္မ်ားအေၾကာင္းကို ပိုမိုသိရွိလုိသည့္အခါႏွင့္
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ထံမွစာအုပ္မ်ားကိုမွာယူလုိပါက ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏၀က္(ဘ္)ဆုိဒ္ျဖစ္ေသာ www.educasia.org ႏွင့္
www.curriculumproject.org မ်ားသုိ႔၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါသည္။

ပုံႏွိပ္ထုတ္ေ၀သည့္ခုႏွစ္

- ၂၀၁၅

ျမန္မာဘာသာျပန္

- ေနာ္ဆာဘလု

တည္းျဖတ္			

- အိအိထြန္း႐ွိန္

ed'gef;
ဤသင္ရုိးသည္ ရပ္ရြာေဒသလူမႈ၀န္းက်င္စီမံကိန္းကိုစီ္မံခန္႔ခြဲျခင္း၏အဓိကအေတြးအေခၚႏွင့္ နည္းစနစ္မ်ားကို
မိတ္ဆက္ေပးရန္ရည္ရြယ္ၿပီး ေအာင္ျမင္ေသာစီမံကိန္းကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေသာအရည္
အခ်င္းမ်ားကိုျမွင့္တင္ေပးရန္ရည္ရြယ္သည္။ ဤသင္ရုိးကို ရပ္ရြာေဒသစီမံကိန္းမ်ားတြင္ တစ္ခါမွ်ပါ၀င္
လုပ္ေဆာင္ဖူးျခင္းမရွိေသာ သင္တန္းသားမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္၍ေရးဆြဲထားသည္။ သို႔ေသာ္လည္းယခုလက္႐ွိ
ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုုပ္ငန္းတြင္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာသူမ်ားအတြက္ လက္ေတြ႔က်ေသာလမ္းညႊန္တစ္ခုအျဖစ္
လည္း အသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္။
ဤစာအုပ္သည္အထူးသျဖင့္ •

ကူညီေထာက္ပ့ံမႈေပးသည့္အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖဲြ႔အစည္းမ်ားရွိလုပ္သားမ်ား

•

ရပ္ရြာေဒသလူမႈဝန္းက်င္ႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈလုပ္ငန္းတြင္ လုပ္ကိုင္ေသာလုပ္သားမ်ား
ႏွင့္ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ား

•

ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ဆိုင္ေသာဘာသာရပ္ကိုေလ့လာသင္ယူေနေသာေက်ာင္းသားမ်ား

•

အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ၎တို႔လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရရွိသူမ်ားႏွင့္
ေဒသခံဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေပးရာတြင္အသုံးျပဳရန္အတြက္ျဖစ္သည္။

သင္တန္းတစ္ခုလံုးတြင္ပါ၀င္သည့္အရာမ်ား ေက်ာင္းသားလက္စြဲစာအုပ္
•

အခန္း ၇ ခန္းပါရွိသည့္မာတိကာ၊ ေ၀ါဟာရ၊ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား

•

အခန္း ၁ ခန္းစီအတြက္ သင္ယူမႈရလဒ္မ်ား

•

သင္ယူခဲ့သည့္အသိပညာမ်ားအား မည္မွ်မွတ္မိသည္ကိုသိရွိရန္ အခန္း ၁ ခန္းစီ၏ ေနာက္ဆုံးတြင္ ဥပမာ
အျဖစ္အပ်က္အေၾကာင္းအရာမ်ားထည့္သြင္းထားသည္။

•

ခက္ဆစ္အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားမွာ စာအုပ္ထဲရွိဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာနယ္ပယ္တြင္ အဓိကက်ေသာ
အေတြးအေခၚယူဆခ်က္မ်ားႏွင့္ ဗန္းစကားမ်ားကိုထင္သာျမင္သာရွိေစရန္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဆရာလက္စြဲစာအုပ္ •

ေက်ာင္းသားလက္စြဲစာအုပ္ရွိစာမ်က္ႏွာမ်ားသည္ ဆရာလက္္စြဲစာအုပ္ႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည္္

•

ဆရာလက္စြဲစာအုပ္တြင္ သင္ၾကားမႈလမ္းညႊန္မ်ား၊ ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားႏွင့္ေက်ာင္းသားမ်ား၏
ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားအတြက္ အေျဖမ်ားပါဝင္သည္။

•

သင္ရုိးတစ္ခုလုံးကိုမိတ္ဆက္ေပးထားၿပီး ၎စာအုပ္ကိုမည္သို႔အသုံးျပဳရမည္ဟူသည့္
အၾကံျပဳခ်က္ပါဝင္သည္။

•

ထပ္မံထည့္သြင္းထားေသာေလ့က်င့္ခန္းမ်ား

•

ခက္ဆစ္အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားမွာ စာအုပ္ထဲရွိဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာနယ္ပယ္တြင္ အဓိကက်ေသာ
အေတြးအေခၚယူဆခ်က္မ်ားႏွင့္ ဗန္းစကားမ်ားကိုထင္သာျမင္သာရွိေစရန္ေဖာ္ျပထားသည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ဤသင္ရုိးကိုအသုံးျပဳရသနည္း။
•

ရပ္ရြာေဒသလူမႈဝန္းက်င္စီမံကိန္းအားစီမံခန္႔ခြဲျခင္းစာအုပ္ကုိ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား၏
လုိအပ္ခ်က္မ်ား၊ ေရေျမသဘာ၀ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ သင္ယူမႈပတ္၀န္းက်င္တုိ႔ကို ေသခ်ာစြာ
ေလ့လာထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီး ေရးဆြဲထားျခင္းျဖစ္သည္။

•

ဤသင္ရုိးသည္ ပညာအရည္အခ်င္းနိမ့္ေသာသူမ်ားကိုလည္းသင္ၾကားႏိုင္သည္။

•

ဆရာ/ဆရာမ မ်ားမွာလည္း စီမံကိန္းအားစီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္အသိပညာဗဟုသုတရွိရန္
မလိုအပ္ပါ။ အဂၤလိပ္စာကိုလည္း ကြ်မ္းက်င္ထားရန္မလိုအပ္ပါ။ ဆရာလက္စြဲစာအုပ္မွာ
ရွင္းလင္းၿပီးနားလည္ရန္လြယ္ကူေသာ သင္ၾကားမႈလမ္းညႊန္မ်ားႏွင့္ ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားပါရွိသည္။

•

ဤသင္ရုိးကို အဂၤလိပ္စာ (intermediate) အလယ္အလတ္အဆင့္ျဖင့္ေရးသားထားၿပီး နားလည္ရန္
ခက္ခဲေသာစကားလုံးမ်ားကိုလည္း ေသေသခ်ာခ်ာရွင္းလင္းထားပါသည္။

•

သင္ယူမႈမ်ားကို အရင္းအျမစ္နည္းပါးေသာေနရာေဒသမ်ားတြင္လည္း အသုံးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ ေရးဆြဲထား
သည္။

သင္ရုိးကိုအသုံးျပဳျခင္း
ဤသင္ရုိးတြင္ရွိေသာ သင္ခန္းစာမ်ားသည္ စီမံကိန္းဆင့္ကဲျဖစ္စဥ္အား စီမံခန္႔ခြဲျခင္းအစီအစဥ္အတိုင္း
ေရးဆြဲထားသည့္အတြက္ ဤစာအုပ္ကိုအစမွအဆံုးထိ အစဥ္လိုက္သင္ၾကားသြားျခင္းသည္ အေကာင္းဆုံး
ျဖစ္လိမ့္မည္။ အခန္းတစ္ခန္းစီတြင္ ေအာက္ပါေလ့က်င့္ခန္းမ်ားကို သင္ေတြ႔ရွိမည္ျဖစ္သည္။
ေလ့က်င့္္ခန္းမ်ားအား မည္ကဲ့သို႔ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ရမည္ဟူသည့္ အႀကံျပဳခ်က္အခ်ိဳ႕လည္းပါဝင္သည္။
ေလ့က်င့္ခန္း
ဤေလ့က်င့္ခန္းမ်ားတြင္ အခန္းတစ္ခုစီရွိေတြးေခၚယူဆခ်က္မ်ားကို ေက်ာင္းသားမ်ားနားလည္ၿပီး
ေလ့က်င့္ႏိုင္ရန္အတြက္ အေတြးအေခၚဆိုင္ရာေမးခြန္းမ်ား၊ အေၾကာင္းအရာအျဖစ္အပ်က္မ်ားကို
ခဲြျခမ္းစိတ္ျဖာေလ့လာျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္သုံးသပ္ေလ့လာမႈျပဳသည့္ေမးခြန္းမ်ား အစရွိသည္တို႔ပါဝင္သည္။
ဤဆရာလမ္းညႊန္စာအုပ္တြင္ ေလ့က်င့္ခန္းတစ္ခုစီျပဳလုပ္ရာ၌္ ထားရွိသင့္သည့္ အဖြဲ႔အရြယ္အစား- တစ္ဦးခ်င္း၊
ႏွစ္ေယာက္တစ္တြဲ(သို႔) အဖြဲ႔ငယ္မ်ား အစရွိသည့္အၾကံျပဳခ်က္မ်ားပါဝင္သည္။သင္ေထာက္ကူပစၥည္း
အခက္အခဲရွိပါက အားသာေသာေက်ာင္းသားမ်ားကို အားနည္းေသာေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္တြဲဖက္ေပးႏုိင္သည္။
ဤစာအုပ္တြင္ဆရာ/ဆရာမမ်ားမွဆႏၵရွိပါက အသုံးျပဳႏိုင္သည့္လမ္းညႊန္တစ္ခုတည္းသာပါဝင္သည္။
သင့္အေနႏွင့္ အတန္း၏အရြယ္အစားအေပၚမူတည္၍ ျပန္လည္သုံးသပ္ေျပာဆိုသည့္ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားအား
အတန္းတစ္တန္းလုံး အေနျဖင့္ပိုမိုလုပ္ေဆာင္လိုမည္ျဖစ္သည္။ ေလ့က်င့္ခန္း၏အေျဖမ်ားကို ႏႈတ္ျဖင့္တစ္ဦး
တည္းေျပာဆိုျခင္းထက္ သင္ပုန္းေပၚတြင္ေရးခ်ေပးျခင္းသည္ အေကာင္းမြန္ဆုံးျဖစ္လိမ့္မည္။ သို႔မွသာ
ေက်ာင္းသားမ်ားအေနႏွင့္ အေၾကာင္းအရာအခ်က္အလက္မ်ားကို မွတ္စုထဲတြင္သိမ္းဆည္းထားႏုိင္မည္
ျဖစ္သည္။ ေအာက္ပါေပးထားေသာအခ်က္အလက္မ်ားမွာ - အေျဖမ်ားကိုျပန္လည္ၾကည့္႐ႈသည့္အခါတြင္
မည္ကဲ့သို႔အက်ိဳးရွိေအာင္ျပဳလုပ္ႏိုင္မည့္နည္းလမ္းမ်ားကို အၾကံျပဳထားျခင္းျဖစ္သည္။

ဇယားေလ့က်င့္ခန္းမ်ား
•

ဇယားကြက္အားသင္ပုန္းေပၚတြင္ေရးဆြဲလိုက္ပါ။ထို႔ေနာက္ေက်ာင္းသားမ်ားအား ၎တို႔၏အေျဖမ်ားကို
စာရြက္အပိုင္းအစ(သို႔) နံရံကပ္ေရာင္စုံစာရြက္မ်ားေပၚတြင္ေရးခ်ေစပါ။ ၄င္းအေျဖမ်ားကိုသင္ပုန္းေပၚတြင္
လာေရာက္ကပ္ေစျခင္းအားျဖင့္ ေက်ာင္းသားအားလုံး၏အေျဖမ်ားကို တၿပိဳင္တည္းျပသႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
အတန္းထဲတြင္ အေျဖမ်ားအားျပန္လည္သုံးသပ္သည့္အခါ သင္ႏွင့္ေက်ာင္းသားမ်ားမွ အေျဖမ်ားကိုေနရာ
ေျပာင္းျခင္း(သို႔) ဖယ္ရွားလိုက္ျခင္း အစရွိသည္ကိုျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။

မွန္/မွားႏွင့္အမ်ိဳးအစားခြဲျခားသတ္မွတ္သည့္ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား
•

ေက်ာင္းသားမ်ားမွ မွန္ႏွင့္မွားအတြက္ ကဒ္ျပားျပဳလုပ္ပါ (သုိ႔) မိမိတုိ႔ခြဲျခားရမည့္စာရင္းရွိ အျခားေသာ
စကားလုံးမ်ားႏွင့္ စာေၾကာင္းတုိမ်ားအတြက္ ကဒ္ျပားျပဳလုပ္ေစပါ။ ေက်ာင္းသားမ်ားမွအေျဖမ်ားကို
မိမိတို႔၏သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔အတြင္း ေဆြးေႏြးၿပီးသည့္အခါ အဖြဲ႔အတြင္းမွကိုယ္စားျပဳသူတစ္ဦးအား စာရင္းရွိ
ပစၥည္းတစ္ခုခုကို သင္ေခၚဆိုလိုက္သည့္အခ်ိန္တိုင္းတြင္ မွန္ကန္ေသာသေကၤတကိုေထာင္ျပေစပါ။
ဤနည္းအားျဖင့္ အဖြဲ႔၏နားလည္မႈကို သင္စူးစမ္းသိရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး မည္သည့္ေနရာတြင္အကူအညီလိုအပ္
သည္ကို ေတြ႔ရွိမည္ျဖစ္သည္။

အေၾကာင္းအရာအျဖစ္အပ်က္မ်ားကိုေလ့လာသည့္ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား
•

ဤက႑တြင္ ေတြးေခၚမႈဆိုင္ရာေမးခြန္းမ်ားဖတ္႐ႈျခင္းပါဝင္သည္။အေျဖမ်ားအားျပန္လည္မၾကည့္႐ႈမီ၊
အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔စီမွတစ္ဦးစီ ေဖာ္ျပထားသည့္အေၾကာင္းအရာ ပိုမိုနားလည္ေစရန္အတြက္ ျမန္မာဘာသာ
စကားျဖင့္အက်ဥ္းခ်ဳံးေျပာဆိုေစျခင္းျဖစ္သည္။

ေဆြးေႏြးမႈ
ဤေဆြးေႏြးမႈမ်ားသည္ ေက်ာင္းသားမ်ားအားတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ေမးခြန္းမ်ားေမးျမန္းရန္ႏွင့္ ၎တို႔၏ထင္ျမင္ခ်က္၊
ကိုယ္ေတြ႔အေတြ႔အႀကဳံမ်ားကို ေဝငွေျပာဆိုႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရးတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္
ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို အဖြဲ႔ငယ္အတြင္းျပဳလုပ္သင့္ၿပီး အေသးစိတ္အေျဖကိုေရးခ်ရန္မလိုအပ္ပါ။ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကိုပုံစံ
အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။
•

panel discussion တြင္ ေက်ာင္းသားအခ်ိဳ႕အား ေဆြြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ရန္အတြက္ အတန္းေရွ့တြင္ထြက္၍
ေနရာယူေစပါ။ လူမႈေရးေနာက္ခံကြဲျပားေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအားေရြးခ်ယ္ပါ။ ပရိတ္သတ္မ်ားလည္း
ရွိေစပါ။ အျခားေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားကို သင္တန္းစာအုပ္ထဲရွိေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ မိမိတို႔၏ကိုယ္ပိုင္ေမးခြန္းမ်ား
အားေမးျမန္းေစပါ။ အတန္းေရွ့တြင္ေနရာယူထားေသာေက်ာင္းသားမ်ားမွ မိမိတို႔၏ထင္ျမင္ခ်က္အေလ်ာက္
တစ္ဦးခ်င္းစီေျဖဆိုမည္ျဖစ္သည္။

•

ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းမႈတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားမွမိမိတို႔၏တြဲဖက္ႏွင့္ အေသးစိတ္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္၍ သတင္းစာ
ထဲတြင္ေရးသားေသာေဆာင္းပါးကဲ့သို႔ မိမိတို႔၏တြဲဖက္မွေျပာဆိုေသာအရာမ်ားကိုေရးမွတ္ထားရမည္
ျဖစ္သည္။ ဤနည္းလမ္းသည္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို အတန္းစတင္သည့္အခ်ိန္(သို႔) သင္တန္းတစ္ခုလုံးကို
ျခံဳငုံသုံးသပ္သည့္အခ်ိန္တြင္ အသင့္ေတာ္ဆုံးျဖစ္သည္။ သင္တန္းၿပီးဆုံးသြားသည့္အခါတြင္ေက်ာင္းသား
မ်ားမွ ၎တို႔၏အေျဖမ်ားကိုျပန္လည္ၾကည့္႐ႈႏိုင္ၿပီး ၎တို႔၏ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ နားလည္မႈမ်ားသည္
မည္ကဲ့သို႔ေျပာင္းလဲသြားသည္ကို သိျမင္ႏိုင္သည္။

ေဝါဟာရ
ဤေဘာင္အကြက္ေလးမ်ားသည္ စာပိုဒ္တြင္ေပးထားေသာ အသုံးဝင္ေသာစကားလုံးမ်ား၏ အဓိပၸာယ္ကို
ဖြင့္ဆိုထားျခင္းျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားအားလိုအပ္ပါက ၎စကားလုံးမ်ားကိုဘာသာျပန္ေစၿပီး
အျခားနားလည္ရန္မလြယ္ကူေသာ စကားလုံးမ်ားကိုရွာေဖြေစပါ။ ဤပုံႏွိပ္စာအုပ္ကို အဂၤလိပ္ဘာသာ
ျဖင့္ေရးသားထားေသာ္လည္း ဘာသာစကားသင္ၾကားရန္(သို႔) စစ္ေဆးရန္အတြက္ရည္ရြယ္၍ ေရးဆြဲထားျခင္း
မဟုတ္။ ေက်ာင္းသားမ်ားအားလိုအပ္ပါက ေမးခြန္းမ်ားေမးျမန္းျခင္းႏွင့္ ေတြးေခၚမႈမ်ားေဆြးေႏြးျခင္း
အစရွိသည္ကို မိမိတို႔၏ဘာသာစကားျဖင့္ေျပာဆိုေစပါ။ စာအုပ္၏အေနာက္ဖက္တြင္လည္း စကားလုံးအဓိပၸာယ္
ဖြင့္ဆိုမႈမ်ားပိုမိုပါဝင္သည္။ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ျပန္ဆိုထားေသာပုံႏွိပ္စာအုပ္ကိုလည္းရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
အကယ္၍ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ျပန္ဆိုထားသည့္ပုံႏွိပ္စာအုပ္မိတၲဴကိုအလိုရွိပါက ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ထံဆက္သြယ္
ႏိုင္ပါသည္။
ဦးတည္ခ်က္
သင္ခန္းစာအခန္းတစ္ခန္းစီၿပီးဆုံးသည့္အခါတြင္ ဦးတည္ခ်က္ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားကို သင္ေတြ႔ရွိ္မည္ျဖစ္သည္။
ဤသည္မွာအေၾကာင္းအရာအျဖစ္အပ်က္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းသားမ်ားအားသင္ခန္းစာေခါင္းစဥ္၏
အဓိကဆိုလိုရင္းကို ျပန္လည္ေလ့လာႏိုင္ရန္ႏွင့္ ၎တို႔သင္ယူၿပီးခဲ့ေသာ အသိပညာ၊ အတတ္ပညာမ်ားကို
အသုံးခ်ေလ့က်င့္ရာတြင္ ကူညီေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ရည္ရြယ္၍ေရးဆြဲထားျခင္းျဖစ္သည္။ ဤသင္ရုိးကို
လက္ေတြ႔က်သည့္လမ္းညႊန္အျဖစ္ ေရးဆြဲထားသည့္အတြက္ စာေမးပြဲစစ္ေဆးျခင္းမ်ားလုံးဝမပါရွိပါ။ သို႔ေသာ္
ဤဦးတည္ခ်က္အပိုင္းမ်ားသည္ သဘာဝက်ေသာျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဆရာ/ဆရာမမ်ားမွ
ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားႏွင့္တင္ျပခ်က္မ်ားကို ဆႏၵရွိပါကအေျခခံအကဲျဖတ္ျခင္းမ်ားအျဖစ္အသုံးျပဳႏိုင္သည္။
ဦးတည္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ေက်ာင္းသားမ်ား၏ရပ္ရြာလူမႈဝန္းက်င္သို႔ လွည့္ေျပာင္းႏိုင္သည္။ ဦးတည္ခ်က္
တူညီသည့္ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားကိုအသုံးျပဳၿပီး ပိုမိုနားလည္ႏိုင္ရန္အတြက္ ၎တို႔၏လူမႈဝန္းက်င္ႏွင့္
၎တို႔၏ရပ္ရြာေဒသတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေသာစီမံကိန္းကို အျဖစ္အပ်က္အေၾကာင္း
အရာတစ္ခုအျဖစ္ေလ့လာေစပါ။

မာတိကာ
၁။

စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႔အားစီမံခန္႔ခြဲျခင္းအေၾကာင္း နိဒါန္းပ်ိဳးျခင္း			

၃

၁.၁ စီမံကိန္းဆိုသည္မွာအဘယ္နည္း။								

၄

၁.၂ စီမံကိန္းအားစီမံခန္႔ခြဲျခင္းဆုိသည္မွာ အဘယ္နည္း။						

၆

၁.၃ စီမံကိန္း၏ဆင့္ကဲျဖစ္စဥ္ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။						

၉

ဦးတည္ခ်က္ မိခင္ႏွင့္ကေလးက်န္းမာေရးအေၾကာင္း ေလ့လာသင္ယူျခင္း				

၁၃

၂။

လူမႈဝန္းက်င္/လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ၄င္းတုိ႔၏ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ နိဒါန္းပ်ိဳးျခင္း		

၁၅

၂.၁ လူမႈဝန္းက်င္/လူ႔အဖြဲ႔အစည္း ဆိုသည္မွာအဘယ္နည္း။					

၁၆

၂.၂ လူမႈဝန္းက်င္/လူ႔အဖြဲ႔အစည္းဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္မႈေဆာင္ရြက္ရန္ ခ်ဥ္းကပ္ျခင္း			

၂၂

၂.၂.၁ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈ									

၂၄

၂.၂.၂ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ေပးျခင္း							

၂၇

၂.၂.၃ ေရရွည္တည္တံ့ရန္ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းႏုိင္စြမ္းရွိျခင္း				

၃၀

၂.၂.၄ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ								

၃၃

ဦးတည္ခ်က္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကုိခ်င့္ခ်ိန္ျခင္း - စကားရည္လုျခင္း				

၃၆

၃။ အဆင့္(၁) - အေျခအေနကိုခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္း - အခ်က္အလက္မ်ားစုေဆာင္းျခင္း

၄၀

၃.၁ ေရေျမေဒသအေၾကာင္းအရာအေပၚ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္း					

၄၁

၃.၂ အခ်က္အလက္ေကာက္ယူျခင္း								

၄၄

၃.၂.၁ ေလ့လာစစ္ေဆးရမည့္အခ်က္မ်ားစာရင္း					

၄၇

၃.၂.၂ စစ္တမ္းေကာက္ရာတြင္ေမးျမန္းေသာေမးခြန္းမ်ား၊ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္း 		
ႏွင့္ေဆြးေႏြးသည့္အဖြဲ႔မ်ား								

၄၉

၃.၃ နည္းစနစ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ									

၅၃

ဦးတည္ခ်က္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းသည့္နည္းစနစ္အေၾကာင္းကိုေလ့လာျခင္း				

၅၅

၄။

အဆင့္(၁) - အေျခအေနကိုခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္း-လိုအပ္မႈကိုေဝဖန္ဆုံးျဖတ္ျခင္း		

၅၇

၄.၁ ဦးတည္ရာလူမႈဝန္းက်င္၏သတင္းအခ်က္အလက္ကိုျပဳစုျခင္း					

၅၈

၄.၁.၁ စီမံကိန္းႏွင့္သက္ဆုိင္သူအားလုံးကိုသုံးသပ္ျခင္း					

၆၀

၄.၂ လုိအပ္မႈႏွင့္လုိခ်င္ေသာအရာကိုထုတ္ေဖာ္ျခင္း-ကြာဟမႈသုံးသပ္ခ်က္				

၆၅

၄.၃ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို ဦးစားေပးျခင္း								

၆၇

ဦးတည္ခ်က္ ယူလေတာင္ၾကားအေၾကာင္းအက်ယ္ခ်ဲ႕ဆက္လက္ေလ့လာျခင္း			

၆၉

မာတိကာ
၅။

အဆင့္ ၂ - စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္း								

၇၄

၅.၁ ပန္းတုိင္ႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားထားရွိျခင္း							

၇၅

၅.၂ အရင္းအျမစ္ႏွင့္ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားအား ေလ့လာသုံးသပ္ျခင္း					

၈၂

၅.၃ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အစီအစဥ္မ်ားကို ေရးဆြဲျခင္း							

၈၆

၅.၄ ခန္႔မွန္းေျခရသုံးေငြစာရင္းမ်ား								

၈၈

ဦးတည္ခ်က္ ယူလေတာင္ၾကားအေၾကာင္းအက်ယ္ခ်ဲ႕ေလ့လာျခင္းကိုျပန္လည္ၾကည္႔ရႈျခင္း		

၉၂

၆။

အဆင့္ ၃ - စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း						

၉၅

၆.၁ စီမံကိန္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားစီမံခန္႔ခြဲမႈ					

၉၆

၆.၁.၁ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ အရင္းအျမစ္မ်ား							

၉၇

၆.၁.၂ လူသားအရင္းအျမစ္မ်ား								

၉၈

၆.၁.၃ ေငြေၾကးအရင္းအျမစ္မ်ား								

၁၀၀

၆.၂ စီမံကိန္းအားေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္း							

၁၀၄

၆.၂.၁ စီမံကိန္းအားေလ့လာသံုးသပ္ျခင္း							

၁၀၆

၆.၃ စြန္႔စားရမည့္အေျခအေနကို စီမံခန္႔ခြဲျခင္း							

၁၁၁

ဦးတည္ခ်က္ ၿမိဳ႕ေနလူငယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္းအေၾကာင္းေလ့လာျခင္း			

၁၁၆

ဦးတည္ခ်က္ ၂ အဆင့္ ၃- ယူလေတာင္ၾကားအေၾကာင္းအက်ယ္ခ်ဲ႕ေလ့လာျခင္းအား
ျပန္လည္ေလ့လာျခင္း										

၁၂၀

၇။

အဆင့္ ၄ - စီမံကိန္းအားျပည့္စုံစြာသုံးသပ္ျခင္းႏွင့္ တုံ႔ျပန္ထင္ဟပ္ျခင္း			

၁၂၁

၇.၁ စီမံကိန္းအားျပည့္စုံစြာသုံးသပ္ျခင္းဆုိသည္မွာ အဘယ္နည္း။					

၁၂၂

၇.၂ ျပည့္စုံေသာသုံးသပ္မႈ၏ ေဘာင္သတ္မွတ္ခ်က္						

၁၂၄

၇.၃ အခ်က္အလက္မ်ားစုေဆာင္းျခင္း 								

၁၂၆

၇.၄ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္း						

၁၃၀

၇.၅ စီမံကိန္းတုံ႔ျပန္ထင္ဟပ္ခ်က္- သင္ယူရရွိသည့္သင္ခန္းစာ					

၁၃၃

ဦးတည္ခ်က္ အဆင့္၄ သုံးသပ္ျခင္း- CARE Cambodia: ကုန္းျမင့္ပိုင္းတြင္ေနထုိင္ေသာ
ကေလးသူငယ္မ်ား၏ပညာေရးအတြက္ ျပဳလုပ္ေသာစီမံကိန္း					

၁၃၄

tcef;(1)
pDNAMES
rHudef;rsm;ES
ifh4if;wd
kYtm;pDrHcefYcJGjcif;taMumif;ed'gef;ysdK;jcif;
AND
COUNTRIES

၁.၁ စီမံကိန္းဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။
၁.၂ စီမံကိန္းအားစီမံခန္႔ခြဲျခင္းဆုိသည္မွာအဘယ္နည္း။
၁.၃ စီမံကိန္း၏ဆင့္ကဲျဖစ္စဥ္ဆိုသည္မွာအဘယ္နည္း။

ဤသင္ခန္းစာျပီးဆုံးသြားလွ်င္ ေက်ာင္းသားမ်ားမွ-

၃

•

စီမံကိန္းႏွင့္စီမံကိန္းတစ္ခု၏ ဥပမာအေျခခံလကၡဏာရပ္မ်ားကို
အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

•

စီမံကိန္းအားစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ဆုိင္ေသာ အေတြးအေခၚယူဆခ်က္မ်ားကို
ေဖာ္ျပႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

•

စီမံကိန္းတုိးတက္မႈအတြက္ ေနရာေဒသတစ္ခုကို
သတ္မွတ္ေဖာ္ျပႏိုင္မည္။

•

စီမံကိန္း၏ဆင့္ကဲျဖစ္စဥ္မ်ားကို ရွင္းျပႏိုင္မည္။

ရပ္႐ြာလူမႈ၀န္းက်င္စီမံကိန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ 		

သင္တန္းသားလမ္းညႊန္

1.1 pDrHudef;qdkonfrSm tb,fenf;/
ကြၽႏု္ပ္တုိ႔သည္ ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း ရိုးရွင္းေသာအလုပ္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ၾကသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အဝတ္ဝတ္
ဆင္ျခင္း၊ အစားအေသာက္္ျပင္ဆင္ခ်က္ျပဳတ္ျခင္း၊ ေက်ာင္း(သို႔)လုပ္ငန္းခြင္သို႔သြားေရာက္ျခင္းတုိ႔ျဖစ္သည္။
ေက်ာင္းတြင္ျဖစ္ေစ အလုပ္ခြင္တြင္ျဖစ္ေစ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔သည္ မွတ္စုေရးျခင္း၊ အစည္းအေဝးတက္ေရာက္ျခင္း(သို႔)
လုပ္ငန္းအစီအစဥ္(သို႔)အစီရင္ခံစာမ်ားေရးသားျခင္း အစရွိသည္တို႔ကိုလုပ္ေဆာင္ၾကပါသည္။
၄င္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားမွ တစ္စုံတစ္ရာအက်ဳိးေက်းဇူးရရွိေစသည္။ ၄င္းတုိ႔တြင္ေနာင္တစ္ခ်ိန္ သင္ယူရန္
အေထာက္အကူရရွိျခင္း(သို႔) ေနာင္တပတ္္အတြက္အခ်ိန္ဇယားေရးဆြဲရန္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား
ရရွိျခင္းတုိ႔ပါဝင္သည္။

ေဝါဟာရ အဓိပၸါယ္

ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္သို႔ေရာက္ရွိရန္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို
စုစည္းၿပီးအခ်ိန္အတုိင္းအတာတစ္ခုအတြင္းၿပီးေျမာက္ေစရန္
သတ္မွတ္လ်က္ေရးဆြဲရၿပီး ရရွိႏိုင္ေသာအရင္းအျမစ္ေထာက္ပံ့
ပစၥည္းမ်ားကို အသုံးျပဳႏုိင္သည့္အစီအစဥ္ေရးဆြဲခ်မွတ္ျခင္းကို

အခ်ိန္ကာလ- အျဖစ္အပ်က္တစ္ခု
ျဖစ္ေပၚေသာ အခ်ိန္အပိုင္းအျခား
တစ္ခု

စီမံကိန္းဟုေခၚဆိုပါသည္။
စီမံကိန္းမ်ားတြင္ အေျခခံလကၡဏာ(၄)ရပ္
ပါဝင္ၿပီး ေအာင္ျမင္ေသာစီမံကိန္းအုပ္ခ်ဳပ္
→ စီမံကိန္းတစ္ခုဆိုသည္မွာတိက်ခုိင္မာေသာ

ေရးမွဴးတစ္ေယာက္သည္ ေအာက္ပါ

ပန္းတုိင္(သို႔) သတ္မွတ္ခ်က္တစ္ခုသို႔

လိုအပ္ခ်က္မ်ား စုစည္းရမည္။

ေရာက္ရွိရန္္အတြက္ ယာယီလုပ္ငန္းစဥ္

• အရင္းအျမစ္မ်ား

တစ္ခုကိုခ်မွတ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ၄င္းတြင္

• အခ်ိန္ကာလေဘာင္တစ္ခု

ရွင္းလင္းေသာ စတင္မႈႏွင့္ျပီးဆုံးမႈရွိျပီး

• ေငြေၾကး

လုပ္ေဆာင္ရမည့္လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားႏွင့္

• လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈအတိုင္းအတာ

ခန္႔မွန္းေျခရသုံးေငြစာရင္းလည္းရွိရမည္ျဖစ္သည္။

(စီမံကိန္းတစ္ခုလုံး၏ အရြယ္အစား)

ဤ(၄)ရပ္လုံးသည္တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုခ်ိတ္ဆက္လ်က္ရွိၿပီး စီမံကိန္းေအာင္ျမင္ေစရန္အတြက္ ၄င္းတို႔ကို
ထိထိေရာက္ေရာက္ႏွင့္ အတူတကြစီမံခန္႔ခြဲရမည္ျဖစ္သည္။
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၄

ေလ့က်င့္ခန္း(၁)

ေပးထားေသာစာေၾကာင္းတုိမ်ားကိုဖတ္ပါ။ မည္သည့္စာေၾကာင္းမွာ စီမံကိန္းတစ္ခု
၏အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီမွႈရွိပါသလဲ။
တကၠသုိလ္တစ္ခု၏အဂၤလိပ္စာဌာန

ေဆးရုံခြဲစိတ္ကုသမႈ

သိပၸံပညာဆိုင္ရာစမ္းသပ္ေလ့လာမႈ

လူငယ္မ်ားလုပ္ငန္းခြင္တြင္

ေက်းလက္က်န္းမာေရးပညာေပးသင္တန္း

လိုအပ္ေသာအရည္အခ်င္းျပည့္္မီရန္
ပို႔ခ်ေပးသည့္သင္တန္း
ဆရာ/ဆရာမမ်ားအား
ေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္ေပးေသာ အဖြဲ႔အစည္း

ေလ့က်င့္ခန္း(၂)

စီမံကိန္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္

စီမံကိန္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္ကိုဖတ္ၿပီး
တဖက္စာမ်က္ႏွာတြင္

ကေလးသူငယ္မ်ား၏

ေဒသခံေဆာက္လုပ္ေရး

ရွိေသာဇယားကိုျဖည့္စြက္ပါ။

လုံျခံဳေရးတိုးျမွင့္ရန္

သမားတစ္ဦးႏွင့္

အတြက္ေဒသခံမူလတန္း

ဆက္သြယ္ခဲ့ၿပီး

ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းမွာ

ျခံစည္းရုိးကာရံျခင္းကို

ေက်ာင္းျခံစည္းရုိးကာရံရန္

ကေလးသူငယ္မ်ား

ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။

အေႏွာင့္အယွက္မရွိ

မိဘမ်ားမွလည္း

စာသင္ၾကားႏိုင္ရန္္

လုိအပ္သည့္ပစၥည္းမ်ား

သႀကၤန္အားလပ္ရပ္အတြင္း

ဝယ္ယူႏုိင္ရန္အတြက္

ၿပီးဆုံးေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္

ရန္ပုံေငြရွာေဖြေရးတြင္

သတ္မွတ္သည္။

ပါဝင္ခဲ့ၾကသည္။

၅
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စီမံကိန္းတစ္ခု၏ အေျခခံလကၡဏာ(၄)ရပ္
အရင္းအျမစ္မ်ား

အခ်ိန္ကာလ

ေငြေၾကး

လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မႈ
အတုိင္းအတာ

1.2 pDrHudef;tm;pDrHcefYcJGjcif;qdkonfrSm tb,fenf;/
စီမံကိန္းအား စီမံခန္႔ခြဲမွႈဆိုသည္မွာ- စီမံကိန္းအား မည္ကဲ့သို႔ဖြဲ႔စည္းမႈ၊ ထိန္းခ်ဳပ္မႈႏွင့္ စီမံကိန္းအစမွအဆုံးထိ
တိုင္ေအာင္ ဦးေဆာင္မႈတုိ႔ျဖစ္သည္။ စီမံကိန္းတစ္ခုကိုဦးေဆာင္၍ တာဝန္ယူရေသာပုဂၢဳိလ္ကို မ်ားေသာအားျဖင့္
စီမံကိန္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဟု ေခၚဆိုၾကသည္။

ေဝါဟာရ အဓိပၸါယ္
အၾကာင္းအရာဆက္စပ္မွႈ-

စီမံကိန္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား
• စီမံကိန္း၏အေျခခံလကၡဏာေလးရပ္လုံးကို တစ္ဦးတည္း(သို႔)
တြဲဖက္၍ဦးေဆာင္သူ
• ေဒသခံမ်ားအား စီမံကိန္းအဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ အတူတကြပူးေပါင္းပါဝင္
လုပ္ေဆာင္ရန္ တြန္းအားေပးသူ

အေျခအေနတစ္ခု၏
အခ်က္အလက္၊ ေနာက္ခံႏွင့္
သမိုင္းေၾကာင္း

• လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာေနရာေဒသ၏အေျခအေနကို အဖြဲ႔ဝင္မ်ားနားလည္ေအာင္ ရွင္းလင္းလမ္းညႊန္မႈမ်ား
ေပးရန္တာဝန္ရွိသူ
• စီမံကိန္းၿပီးဆုံးသြားသည့္အခ်ိန္တြင္ ရရွိခဲ့ေသာေကာင္းက်ဳိးရလဒ္မ်ားကို ေဒသခံမ်ားကဆက္လက္
ထိန္းသိမ္းႏိုင္ရန္အတြက္ ေသခ်ာေအာင္ျပဳလုပ္ေပးသူ

ေလ့က်င့္ခန္း(၁)

စီမံကိန္းအား
စီမံခန္႔ခြဲမႈ…

သင့္အတြက္စီမံကိန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုသည္မွာ
အဘယ္နည္း။ သင္၏တြဲဖက္တစ္ဦးႏွင့္အတူ
”စီမံကိန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ” ႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ
စကားလုံးမ်ားကို စဥ္းစားၾကည့္ပါ။
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၆

“ …..တိက်ခိုင္မာေသာစီမံကိန္းတစ္ခုအတြက္
ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္ထားရွိျခင္း၊ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္
လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားနွင့္ အေထာက္အပံ့မ်ားအေပၚ
အၿမဲတေစၾကည့္ရႈေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ ျပႆနာမ်ားကုိ
ထုတ္ေဖာ္၍ ေလ်ာ့နည္းသြားေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း၊
ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ေငြေၾကးပမာဏမ်ားကို
ကုိင္တြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းအစရွိေသာ
နည္းလမ္းမ်ားျဖစ္သည္။”
“…….စီမံကိန္းတစ္ခုၿပီးဆံုးရန္အတြက္
အစီအစဥ္မ်ားေရးဆြဲျခင္း၊ ခန္႔မွန္းေျခရသံုးေငြ
ကိုတြက္ခ်က္ထားျခင္း၊ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ
တညီတစ္ညြတ္တည္းျဖစ္ေစျခင္း၊လုိအပ္သည့္
အေထာက္အပံ့မ်ားအေပၚ စစ္ေဆးၾကည့္ရႈမႈမ်ား
ျပဳလုပ္ျခင္းအစရွိသည္တုိ႔ကို ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳကာ
လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္။
“……..စီမံကိန္းတစ္ခု၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ပညာဗဟုသုတ၊ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ား၊
ကိရိယာတန္ဆာပလာမ်ားႏွင့္နည္းလမ္းမ်ားကို ကြဲျပားေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားတြင္အသံုးျပဳျခင္းျဖစ္
သည္။”

ေဝါဟာရအဓိပၸါယ္
တုိးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးျခင္း - တစ္စံုတစ္ရာကုိ
ခုိ္င္မာလာေအာင္ (သို႔) ပုိမိုေကာင္းမြန္
လာေအာင္ျပဳလုပ္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္
တစ္ခုျဖစ္သည္။

ဤအခန္း(၁)သည္ လူမႈဝန္းက်င္တုိးတက္မႈအတြက္
စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းအားစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းတုိ႔
အေပၚအဓိကထားေလ့လာထားသည္။ သင္ခန္းစာ
အေၾကာင္းအရာထဲတြင္ စီမံကိန္းအားစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း
သည္ လူမႈဝန္းက်င္တြင္ရွိေသာ ျပႆနာမ်ားကုိ
ရွာေဖြကာေျဖရွင္းေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ၄င္းျပႆနာမ်ားမွာ
မ်ားေသာအားျဖင့္ပတ္ဝန္းက်င္၊

စီးပြားေရးႏွင့္ႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာတုိ႔ျဖစ္သည္။ ျပႆနာမ်ားကုိေျဖရွင္းႏိုင္ရန္အတြက္ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔လုပ္ေဆာင္
သည့္အခါ ဤသည္မွာ လူမႈဝန္းက်င္ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

၇
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ႏိုင္ငံေရး

ပတ္ဝန္းက်င္အေျခအေန

စီးပြားေရး

ႏိုင္ငံေရးျပႆနာမ်ားသည္

ပတ္ဝန္းက်င္အေျခအေနႏွင့္

စီးပြားေရးျပႆနာမ်ားမွာ

အခြင့္အာဏာ၊ထိန္းခ်ဳပ္မႈ၊

ဆိုင္ေသာျပႆနာမ်ားသည္

ေငြေၾကးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ

ေခါင္းေဆာင္မႈ၊ အေထာက္

ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔ေနထိုင္ေသာ

လစာ/ဝင္ေငြရရွိရန္

အပံ့မ်ားျဖည့္စြမ္းေပးျခင္း

ပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ

အလုပ္လုပ္ျခင္း၊ နည္းပညာ

ႏွင့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္

သက္ေရာက္မႈရွိသည္။

ဆုိင္ရာအသံုးျပဳခြင့္ႏွင့္

ပူးေပါင္းပါဝင္ျခင္း

ထုိအရာမ်ားမွာ ရုပ္ပို္င္းဆုိင္ရာ

ေငြေၾကးရရွိရန္အတြက္

အစရွိသည့္ျပႆနာတုိ႔ႏွင့္

ႏွင့္ဆုိင္ေသာရပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္

နည္းလမ္းမ်ားေတြ႔႐ွိျခင္း

ဆက္ႏြယ္လ်က္ရွိသည္။

သဘာဝသယံဇာတမ်ားသံုးစြဲမႈ

အစရွိသည္တုိ႔ပါဝင္သည္။

(သို႔) လူ႔အသိုင္းအဝန္း
ႏွင့္ဆုိင္ေသာပညာေရး၊
က်န္းမာေရး၊ လူမႈအဆင့္
အတန္း အစရွိသည္တုိ႔ႏွင့္
သက္ဆုိင္သည္။

ေလ့က်င့္ခန္း (၂)
ေအာက္ပါစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ လူမႈဝန္းက်င္တြင္ျပဳလုပ္သည့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာစီမံကိန္းတုိ႔ႏွင့္တြဲပါ။
(၁) ေက်ာင္းျပင္ပလမ္းမေပၚရွိ

(၄) လျပည့္ညပြဲေလးတစ္ခု ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း

အမႈိက္မ်ားေကာက္ယူရွင္းလင္းျခင္း

(၅) ပ်က္စီးေနေသာလမ္းမီးမ်ား ျပဳျပင္ျခင္း

(၂) စာၾကည့္တုိက္အသစ္တည္ေဆာက္ျခင္း
(၃) အင္တာနက္ဆုိင္ မည္ကဲ့သို႔စတင္ရမည္ကုိ

(၆) အလုပ္သမားမ်ား မိမိတုိ႔စက္ရံုသို႔
ဘတ္စ္ကားႏွင့္သြားေရာက္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေပးျခင္း

ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္း

ရပ္႐ြာလူမႈ၀န္းက်င္စီမံကိန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ
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1.3 pDrHudef;\qifhuJjzpfpOfqdkonfrSm tb,fenf;/
မည္သည့္စီမံကိန္းတြင္မဆို္ ကြဲျပားေသာက႑မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအဆင့္ဆင့္ပါဝင္သည္။ ဤကဲ့သို႔
ကြဲျပားသည့္အဆင့္မ်ားပါဝင္မႈကို စီမံကိန္း၏ဆင့္ကဲျဖစ္စဥ္ဟုေခၚဆိုသည္။
စီမံကိန္းတစ္ခု၏ဆင့္ကဲျဖစ္စဥ္တြင္ အဓိကအားျဖင့္ အဆင့္(၄)ဆင့္ပါဝင္သည္။ အဆင့္တစ္ခုစီတိုင္းသည္
လြန္စြာကြဲျပားပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၄င္းတုိ႔၏အေရွ့(သို႔)အေနာက္တြင္ရွိေသာျဖစ္စဥ္မ်ားနွင့္ ဆက္ႏြယ္
လ်က္ရွိသည္။ သို႔ျဖစ္၍အဆင့္တစ္ခုစီတိုင္းကုိအေသးစိတ္မေလ့လာမီ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုလံုး၏အေျခခံသေဘာတရားကုိ
နားလည္ရန္အေရးႀကီးသည္။
စီမံကိန္း၏ဆင့္ကဲၿဖစ္စဥ္မ်ားမွာ(၁)အေျခအေနကိုခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္း

(၂) စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္း
စီမံကိန္းအဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံတာဝန္ရွိသူ
မ်ားမွ စီမံကိန္းအေတာအတြင္းျဖစ္ပ်က္မည့္
အရာမ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္အရာမ်ား

ဤအဆင့္တြင္စီမံကိန္း၏အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး

ကိုအတူတကြေရးဆြဲေဆြးေႏြးၾကသည္။

ႏွင့္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားမွစီမံကိန္းေဆာင္ရြက္မည့္

မ်ားေသာအားျဖင့္ေအာက္ပါအဆင့္မ်ားပါဝင္သည္။

ေနရာေဒသရွိေဒသခံမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုသည္။

•

စီမံကိန္း၏ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ကို
သတ္မွတ္ျခင္း

စီမံကိန္းအဖြဲ႔ဝင္မ်ားမွ အဓိကလုပ္ေဆာင္ခ်က္(၃)
ရပ္ကုိေဆာင္ရြက္သည္။
•

ေနရာေဒသသတ္မွတ္ျခင္း

•

လိုအပ္ခ်က္မ်ားသတ္မွတ္ျခင္း

•

အခက္အခဲျပႆနာမ်ားကို
ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ျခင္း

•

အေထာက္အပံ့ႏွင့္အကန္႔အသတ္မ်ားကို
သတ္မွတ္ျခင္း

•

လုပ္ေဆာင္ရမည့္အရာမ်ားအတြက္
ျပင္ဆင္ျခင္း

•

ေငြေၾကးပမာဏတစ္ခုျပင္ဆင္ထားျခင္း

•

အရင္းအျမစ္၊ပစၥည္း၊ေငြ(သို႔)
အျခားအေထာက္အပ့ံမ်ားရယူျခင္း

(၃) စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း
(၄) စီမံကိန္းအားျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း
စီမံကိန္းၿပီးဆံုးသည့္အခ်ိန္တြင္ စီမံကိန္းအဖြဲ႔ဝင္
မ်ားႏွင့္ ေဒသခံတာဝန္ရွိသူမ်ားမွ ၿပီးဆံုးသြား
ေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအားလံုးကုိ ျပန္လည္
သံုးသပ္ၿပီး စီမံကိန္း၏ပန္းတုိင္သို႔ ေအာင္ျမင္စြာ
ေရာက္ရွိခဲ့ျခင္း ရွိ/မရွိကုိဆံုးျဖတ္ၾကသည္။
ဤအဆင့္ၿပီးေျမာက္ရန္အတြက္ လုိအပ္သည္
မ်ားမွာ•

ေအာင္ျမင္မႈကုိသံုးသပ္ျခင္း

•

သင္ယူရရွိခဲ့သည့္အရာမ်ားကုိ ထုတ္ေဖာ္ျခင္း

•

အနာဂတ္တြင္ျပဳလုပ္မည့္ စီမံကိန္းမ်ား

စီမံကိန္းအဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံတာဝန္ရွိသူမ်ားမွ
စီမံကိန္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ စတင္ေဆာင္
ရြက္သည္။ ဤအဆင့္သည္စီမံကိန္းၿပီးဆံုးသည္
အထိဆက္လက္ျဖစ္ပ်က္သည္။
ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားသည္ ဤအဆင့္ၿပီးျပည့္စံု
ရန္အတြက္လိုအပ္သည္။
•

ဆက္သြယ္ေရးကုိစီမံခန္႔ခြဲျခင္း

•

အေထာက္အပံ့မ်ားကုိ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း
- ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ၊ ေငြေၾကးေရးႏွင့္
လူသားအရင္းအျမစ္မ်ား အစရွိသျဖင့္

•

ေဘးအႏၲရာယ္ဆံုးရႈံးမႈမ်ားကုိ
စီမံခန္႔ခြဲျခင္း (စီမံကိန္းကာလအတြင္း

အတြက္ေထာက္ခံမႈေပးျခင္း

ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည့္မွားယြင္းမႈ)
•

ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္း (စီမံကိန္း၏
တုိးတက္မႈကို စစ္ေဆးျခင္း)

၉
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ေလ့က်င့္ခန္း (၁)
ေအာက္ပါလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုသင့္ေတာ္သည့္ စီမံကိန္းနွင့္ တြဲပါ။
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ စီမံကိန္းတစ္ခုထက္ပို၍ တြဲႏို္င္ပါသည္။
(က)

(ခ)

(ဂ)

ေဒသတြင္းရွိလမ္းမီးမ်ား

ေဒသခံေက်ာင္းမ်ား

ငွက္ဖ်ားေရာဂါကာကြယ္

ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္

အတြက္လူငယ္အစီအစဥ္

ျခင္းအေၾကာင္း အသိပညာ

လုပ္ေဆာင္ျခင္း

တစ္ခုျပဳလုပ္ေပးျခင္း

ေပးေဟာေျပာျခင္း

ထို႔ေနာက္လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခုစီသည္ စီမံကိန္းဆင့္ကဲျဖစ္စဥ္၏ မည္သည့္အဆင့္တြင္
ပါဝင္သည္ကုိ ဆံုးျဖတ္ပါ။
(၁) ပစၥည္းကုန္က်ေငြမ်ား တြက္ခ်က္ထားျခင္း
(၂) ေက်ာင္းသားဦးေရမည္မွ်ပါဝင္မည္ကုိ အတည္ျပဳျခင္း။
(၃) ဆရာ/ဆရာမမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအား
ေတြ႔ဆံုကာ ၄င္းတုိ႔၏စိတ္ဝင္စားမႈအေပၚ ေဆြးေႏြးျခင္း။
(၄) က်န္းမာေရးလုပ္သားမ်ားႏွင့္ တဖန္ေတြ႔ဆံုကာ ေျပာင္းလဲမႈ
မ်ားရွိ/မရွိေမးျမန္းျခင္း။
(၅) ေဒသခံေက်ာင္းမ်ားအတြက္ အားကစားၿပိဳင္ပြဲႏွင့္သက္ဆိုင္
ေသာစီမံကိန္းတစ္ခု လုပ္ေဆာင္ရန္ဆံုးျဖတ္ျခင္း။
(၆) ညဘက္အခ်ိန္တြင္လမ္းမႀကီးမွာ အလြန္ေမွာင္မည္းသျဖင့္
လမ္းသြားလမ္းလာမ်ားအတြက္ အခက္အခဲရွိသည္ကုိ
သိရွိနားလည္ျခင္း။

စီမံကိန္းတစ္ခုစီ ၿပီးဆံုးႏိုင္ရန္အတြက္

(၇) ငွက္ဖ်ားေရာဂါကူးစက္ႏႈန္းကုိ ေလ့လာျခင္း။
(၈) လွ်ပ္စစ္ပညာရွင္မ်ား မည္သည့္ရက္တြင္အလုပ္စတင္မည္ကုိ
ဖုန္းျဖင့္ေခၚဆိုေမးျမန္းအတည္ျပဳျခင္း။

ထပ္မံ၍ လိုအပ္သည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္
မ်ားကုိ သင္စဥ္းစားၾကည့္ပါ။

(၉) ျခင္ေထာင္အသံုးျပဳပံု နံရံကပ္ပုိစတာမ်ားအား ဒီဇို္င္းေရးဆြဲၿပီး
ထုတ္ေဝျခင္း။
(၁ဝ) စီမံကိန္းတြင္ပါဝင္သူမ်ား ေနာက္တစ္ၾကိမ္(သို႔)ေနာင္ႏွစ္တြင္
ထပ္မံ၍ျပဳလုပ္လုိစိတ္ ရွိ/မရွိ ကုိေလ့လာျခင္း။(၁၁) ေဒသခံေဆးခန္းတြင္ရွိေသာ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္
ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း။
(၁၂) ကစားကြင္း ရွာေဖြသတ္မွတ္ျခင္း။
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၁၀

D ေလးလံုးစက္ဝန္း
စီမံကိန္း၏ဆင့္ကဲျဖစ္စဥ္ကုိ အျခားတစ္နည္းျဖင့္ေျပာရမည္ဆုိပါက အေကာင္းဘက္မွဆန္းစစ္ေမးျမန္းျခင္း
“Appreciative Inquiry” အေပၚအေျချပဳ၍ျဖစ္ေပၚလာေသာ D ေလးလံုးျဖစ္စဥ္ပင္ျဖစ္သည္။
အေကာင္းဘက္မွဆန္းစစ္ေမးျမန္းျခင္း၏ရည္မွန္းခ်က္မွာ ေကာင္းက်ိဳးကုိသာၾကည့္ၿပီး ဆုိးက်ိဳးမ်ားအေပၚ
အာရံုစိုက္ျခင္းထက္ ္ရွိၿပီးေသာအားသာခ်က္အေပၚတည္ေဆာက္မႈယူျခင္းျဖစ္သည္။

ေလ့လာရွာေဖြျခင္း

အိပ္မက္

ျဖန္႔ေဝေဟာေျပာ
လုပ္ေဆာင္ျခင္း

အစီအစဥ္ေရးဆြဲ
တည္ေဆာက္ျခင္း

၁၁
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ေလ့က်င့္ခန္း(၂)
ေအာက္ေဖာ္ျပပါေခါင္းစဥ္ေလးခုကုိ (D) ေလးလံုးျဖစ္စဥ္ႏွင့္ မွန္ကန္စြာတြဲဆက္ပါ။

သင္လုိခ်င္ေသာ
အေျပာင္းအလဲတစ္ခု
ကုိျမင္ေယာင္ၾကည့္ျခင္း

လက္ရွိအေျခအေနကို
ေလ့လာသင္ယူျခင္း
အေျပာင္းအလဲတစ္ခု
ျပဳလုပ္ျခင္း
လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု
ဖန္တီးျခင္း

ထို႔ေနာက္ေပးထားေသာ ဥပမာေမးခြန္းမ်ားကုိ ေခါင္းစဥ္တစ္ခုစီႏွင့္ တြဲဆက္ပါ။
(၁) ျဖစ္ေစခ်င္ေသာအေျခအေနတစ္ခုမွာအဘယ္နည္း။
ဤအေျခအေနသုိ႔ေရာက္ရွိရန္ အေကာင္းဖက္သို႔ဦးတည္သည့္ မည္သည့္ေျပာင္းလဲမႈကို စဥ္းစား
ေတြးေတာႏိုင္သနည္း။
(၂) ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္ေျမာက္ရန္အတြက္ မည္သည့္အဆင့္မ်ားကုိျပဳလုပ္ေက်ာ္ျဖတ္ရမည္နည္း။
ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔၏အားသာခ်က္အေပၚတြင္ မည္ကဲ့သို႔တည္ေဆာက္ႏိုင္သနည္း။ မည္သည့္အရင္းအျမစ္မ်ား
လုိအပ္သနည္း။
(၃) စီမံကိန္းေအာင္ျမင္ရန္အတြက္
မည္သူတုိ႔ႏွင့္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ပူးေပါင္း
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္နည္း။ ရည္မွန္းခ်က္
ပန္းတုိင္ေရာက္ရွိခဲ့သည္ကုိ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔
မည္ကဲ့သုိ႔သိႏိုင္မည္နည္း။
(၄) မည္သည့္အရာသည္ေဒသတြင္
ေကာင္းမြန္စြာ လည္ပတ္ေနသနည္း။
လူတစ္ဦးစီတြင္ရွိေသာ အရည္အခ်င္းမ်ားကုိ ေဖာ္ျပပါ။
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၁၂

tcef;(1) OD;wnfcsuf
မိခင္ႏွင့္ကေလးက်န္းမာေရးအေၾကာင္းေလ့လာသင္ယူျခင္း
ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ကမာၻတဝန္းတြင္ ေမြးကင္းစကေလး၄သန္းနီးပါး
သည္ ေမြးၿပီးပထမလတြင္ပင္ ေသဆံုးလ်က္ရွိၾကသည္။

ေအာက္ပါေရးသားခ်က္မ်ားကိုဖတ္ျပီး Ekjut စီမံကိန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေမးခြန္းမ်ားကိုေျဖဆိုပါ။

မိခင္ႏွင့္ကေလး ေလ့လာမႈတစ္ခုမွ အိႏိၵယႏိုင္ငံေက်းလက္ေဒသရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏
အကူအညီျဖင့္ ေကာင္းမြန္စြာေမြးဖြားႏိုင္ျခင္းႏွင့္ ေမြးကင္းစကေလးငယ္မ်ားအား ျပဳစု
ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းနည္းလမ္းမ်ားကို အမ်ိဳးသမီးထုထံသို႔ပညာေပးျဖန္႔ေဝေစသည္။
၄င္းေလ့လာမႈမွ Jharkand ႏွင့္ Orissa တုိ႔တြင္မၾကာမီကပင္ ကေလးေမြးဖြားၿပီးခဲ့ေသာ
အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔မ်ားကိုဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ အဖြဲ႔တစ္ဖဲြ႔စီတိုင္းသည္ ၄င္းတုိ႔အားကူညီ
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားေပးသည့္ ေဒသခံအမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး တစ္လတစ္ႀကိမ္ေတြ႔ဆံု
သည္။ ထိုအမ်ဳိးသမီးမ်ားမွ ဦးေဆာင္လ်က္ ေမြးကင္းစကေလးမ်ား အဘယ္ေၾကာင့္
ေသဆုံးရသည္ကို ေဆြးေႏြးၾကသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ နတ္ဆိုးမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု
ေျပာဆုိၾကသည္။
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွတစ္ဆင့္ ေမြးကင္းစကေလးမ်ားေသဆုံးရျခင္းမွာ သန္႔ရွင္းမႈမရွိျခင္း၊
အာဟာရဓာတ္ခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္း၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအားနည္းျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္
ျဖစ္သည္ကုိသိရွိလာၾကသည္။ ၄င္းအမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိယ္တုိင္ မိခင္ႏွင့္ကေလးမ်ား
အနာဂတ္လွပေစရန္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည့္အႀကံဥာဏ္မ်ားရရွိလာသည္။
၄င္းအႀကံဥာဏ္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသည့္အိမ္ေနရာႏွင့္ ပစၥည္းမ်ားသန္႔ရွင္းစြာထားရွိျခင္း၊
ေမြးကင္းစကေလးကိုေႏြးေထြးစြာထားျခင္းႏွင့္ လိုအပ္ပါကေဆးခန္းသို႔သယ္ယူ
ပို႔ေဆာင္ႏိုင္ရန္ အေရးေပၚရန္ပံုေငြထားရွိျခင္းတုိ႔ပါဝင္သည္။
အထက္ပါလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၏ရလဒ္အေနျဖင့္ ဒုတိယေျမာက္ႏွစ္တြင္ ေမြးကင္းစကေလး
ေသဆံုးမႈမွာ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔မ်ားမရွိေသာေနရာေဒသမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ၄၅ ရာခုိင္ႏႈန္း
အထိ က်ဆင္းသြားသည္ကုိေတြ႔ရွိရသည္။ ထုိ႔အျပင္ ၄င္းအဖြဲ႔မ်ားထဲတြင္ ကေလးေမြးဖြား
ၿပီးစိတ္က်ေရာဂါခံစားေနရေသာ အမိ်ဳးသမီးဦးေရထက္ဝက္နီးပါးပါဝင္သည္။

၁၃
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(၁) စီမံကိန္းမွတင္ျပထားေသာ ျပႆနာမ်ားကုိ ေဖာ္ျပပါ။
(၂) ၄င္းျပႆနာမ်ားေဖာ္ထုတ္တင္ျပႏိုင္ရန္ မည္သည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ စီစဥ္ျပဳလုပ္ခဲ့သနည္း။
(၃) ၄င္းအဖြဲ႔ေအာင္ျမင္ရျခင္း၏အေၾကာင္းရင္းကုိေဖာ္ျပပါ။
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၁၄

tcef;(2)
vlNAMES
rI0ef;usif?vlAND
YtzJGYtpnf
;rsm;ESifh 4if;wdkY\zGHYNzdK;wkd;wufrI ed'gef;ysdK;jcif;
COUNTRIES

၂.၁ လူမႈဝန္းက်င္/လူ႔အဖြဲ႔အစည္း ဆိုသည္မွာအဘယ္နည္း။
၂.၂ လူမႈဝန္းက်င္/လူ႔အဖြဲ႔အစည္း ဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္မႈေဆာင္ရြက္ရန္ခ်ဥ္းကပ္ျခင္း
၂.၂.၁ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈ
၂.၂.၂ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ေပးျခင္း
၂.၂.၃ ေရရွည္တည္တံ့ေအာင္ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းႏုိင္စြမ္းရွိျခင္း
၂.၂.၄ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ

ဤသင္ခန္းစာၿပီးဆုံးသြားလွ်င္ ေက်ာင္းသားမ်ားမွ•

လူမႈဝန္းက်င္/လူ႔အဖြဲ႔အစည္း ၏အဓိပၸာယ္ကိုဖြင့္ဆုိႏိုင္ၿပီး
အမ်ဳိးမ်ိဳးကြဲျပားေသာ လူမႈဝန္းက်င္/ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို
ဥပမာေပးေဖာ္ျပႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

•

လူမႈဝန္းက်င္ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္္မႈေဆာင္ရြက္ရန္ ခ်ဥ္းကပ္ျခင္း၏အေျခခံ
လကၡဏာရပ္မ်ားကို သိရွိမည္ျဖစ္သည္။

•

မည္ကဲ့သို႔ပါဝင္လုပ္ေဆာင္မည္၊ မည္ကဲ့သို႔စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ေပးမည္
ကိုေဖာ္ျပႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး လူမႈဝန္းက်င္ဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္မႈ၊ စီမံကိန္းစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္
ဆက္စပ္ေနသည့္ပူးေပါင္းပါဝင္မႈကိုလည္းေဖာ္ျပႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

•

လူမႈဝန္းက်င္ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအေပၚ
က်ေရာက္မည့္သက္ေရာက္မႈအတြက္ ခ်ိန္ဆရန္လုိအပ္ျခင္းကို
ရွင္းလင္းျပႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

၁၅
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သင္တန္းသားလမ္းညႊန္

နိဒါန္းပ်ိဳးျခင္း
ျပီးခဲ့ေသာသင္ခန္းစာတြင္ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္၄င္းတုိ႔အားစီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားကို ေလ့လာခဲ့ၿပီးၿပီျဖစ္သည္။
ဤသင္ခန္းစာတြင္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအတြက္အက်ိဳးရွိမည့္စီမံကိန္းကိုခန္႔ခြဲရန္ မည္ကဲ့သို႔ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရမည္ကို
အဓိကထားေလ့လာမည္ျဖစ္သည္။ E-mail အေကာင့္ဖြင့္တတ္ရန္ သင္ၾကားေပးသည့္သင္တန္းမွစ၍ လမ္း၊
တံတား၊ ေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္ျပဳျပင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအထိလုပ္ေဆာင္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပားႏိုင္သည္။ မိမိစီမံကိန္း၏
ရည္မွန္းခ်က္မည္သို႔ပင္ရွိေစကာမူ စီမံကိန္းတည္ရွိရာနယ္ေျမေဒသ၏ အေျခအေနကိုနားလည္ၿပီး
ေဒသခံမ်ားႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္သည္။ ဤသင္ခန္းစာမွတစ္ဆင့္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအေၾကာင္း
နားလည္ၿပီး လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြက္ လုပ္ေဆာင္ရန္အေရးႀကီးမႈႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္နည္းလမ္းမ်ားကိုသိရွိ
လာမည္ျဖစ္သည္။

2.1 vlrI0ef;usif?vlYtzJGYtpnf;qdkonfrSm tb,fenf;/
လူမႈဝန္းက်င္/လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ အက်ယ္ျပန္႔ဆုံးေသာအဓိပၸာယ္မွာ- အခ်ိဳ႕ေသာအရာမ်ားကို အတူတကြမွ်ေဝ
စုေပါင္းပိုင္ဆုိင္သည့္ လူတစ္စုကိုဆိုလိုသည္။ သို႔ေသာ္
လူမႈအဖြဲ႔အစည္းသည္ မတူညီေသာအေၾကာင္းအရာမ်ား
အေပၚမူတည္၍ အဓိပၸာယ္အမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲႏိုင္သည္။ ဤေနရာတြင္
သင္သည္လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ အသုံးအမ်ားဆုံးအဓိပၸာယ္သံုးခုကို
ေလ့လာရမည္ျဖစ္သည္။

ေဒသခံလူမႈဝန္းက်င္အဖြဲ႔အစည္း
ေဒသခံအဖြဲ႔ဝင္မ်ားကို ေဖာ္ျပလုိသည့္အခါ ဤအသုံးအႏႈန္းကိုအသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္။ ၄င္းတုိ႔၏မွ်ေဝပိုင္ဆိုင္မႈ
သည္တူညီေသာေနရာေဒသတစ္ခုအတြင္း၌ပင္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ေနရာေဒသတစ္ခုထဲတြင္ ေနထုိင္သူ၊
အလုပ္လုပ္ကိုင္သူႏွင့္ စာသင္ယူသူမ်ားအားလုံးကိုရည္ညႊန္းသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း၌ပါဝင္
လႈပ္ရွားသူအားလုံးသည္ လူမႈဝန္းက်င္အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ဆရာ/မ မ်ား၊ ေက်ာင္းသူ/သား မ်ားႏွင့္
ေက်ာင္း၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ေက်ာင္းေဆာင္ေနရာတစ္ခုလံုးကို အတူတကြမွ်ေဝအသုံးျပဳၾကသည္။ ၄င္းတုိ႔သည္
ေက်ာင္း၏တည္ေနရာကိုွမွ်ေဝအသုံးျပဳကာ အခ်ိန္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား တစ္ေနရာတည္းတြင္ရွိၿပီး ပညာေရးႏွင့္
ေက်ာင္းလုပ္ငန္းတြင္ တူညီေသာစိတ္ပါဝင္စားမႈရွိၾကသည္။ ရြာတစ္ရြာတြင္ရွိေသာ ရြာသားမ်ားသည္လည္း လူမႈ
ဝန္းက်င္အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္ျပီး သင္ေနထိုင္ရာလမ္းႏွင့္ အိမ္နီးပတ္ဝန္းက်င္မွာလည္းအလားတူပင္ျဖစ္သည္။
မတူညီေသာလူမႈဝန္းက်င္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို တစ္နည္းအားျဖင့္ မတူညီေသာေနရာေဒသတြင္ ေနထိုင္သူမ်ားဟု
ရုိရွင္းစြာေျပာဆုိႏုိင္ပါသည္။

ရပ္႐ြာလူမႈ၀န္းက်င္စီမံကိန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ

		

		

သင္တန္းသားလမ္းညႊန္

၁၆

ေလ့က်င့္ခန္း(၁)
တစ္ဦးတည္းသာလုပ္ေဆာင္ရန္၊ သင္ေနထုိင္ေသာလူမႈ
ဝန္းက်င္အဖြဲ႔အစည္း၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
ဥပမာအားျဖင့္ မိမိ၏ေက်ာင္း၊ အလုပ္ခြင္၊ ရပ္ကြက္
အစရွိသျဖင့္ ၄င္းတို႔ကိုေျမပံုဆြဲကာ ေနရာလြတ္မ်ား၊
အေဆာက္အဦးမ်ား၊ လမ္းမ်ား၊ စႀကၤန္မ်ားႏွင့္ လယ္ကြင္းမ်ား
အစရွိသည္ကို သင့္ေတာ္သလိုထည့္သြင္းေရးဆြဲပါ။
အဖြဲ႔ငယ္မ်ားထဲတြင္ မိမိတုိ႔၏ေျမပံုမ်ားကိုႏႈိင္းယွဥ္ကာ
ကြဲျပားေသာအရာမ်ားကိုေဆြးေႏြးၿပီး ၄င္းလူမႈဝန္းက်င္
အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ သင္၏ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္မႈကိုေျပာျပပါ။

၁၇

ရပ္႐ြာလူမႈ၀န္းက်င္စီမံကိန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ

		

သင္တန္းသားလမ္းညႊန္

စိတ္ပါဝင္စားမႈႏွင့္ဆိုင္ေသာလူမႈဝန္းက်င္
ေနရာေဒသတစ္ခုတြင္ေနထိုင္ျခင္းသည္ လူသားမ်ားမွမွ်ေဝႏိုင္ေသာ တစ္ခုတည္းေသာအရာမဟုတ္ပါ။
ေနရာေဒသတစ္ခုထဲတြင္ေနထိုင္ေသာ္လည္း တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ဆက္ႏြယ္မႈရွိသည္မဟုတ္၊ မိမိတုိ႔၏
စိတ္ဝင္စားမႈႏွင့္ဆိုင္ေသာ ဝါသနာ၊ ယံုၾကည္မႈ (သို႔) အလုပ္အကိုင္အားျဖင့္ ဆက္ႏြယ္မႈရွိျခင္းကို
စိတ္ပါဝင္စားမႈႏွင့္ဆိုင္ေသာ လူမႈဝန္းက်င္ဟုေခၚဆုိႏိုင္သည္။
တနည္းအားျဖင့္ဆိုေသာ္၊ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔ရည္ညႊန္းေျပာဆုိႏိုင္ေသာသူမ်ားမွာ• လယ္သမားမ်ားႏွင့္ ဆရာ/မ မ်ား၏လူမႈဝန္းက်င္

• သင္၏အိမ္ပတ္ဝန္းက်င္တြင္

(၄င္းတုိ႔သည္ လယ္ယာလုပ္ငန္းႏွင့္

ေဘာလုံးကစားျခင္းကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာ

စာသင္ၾကားမႈတုိ႔တြင္ စိတ္ပါဝင္စားမႈရွိၾကသည္။)

လူတစ္စု

• ကေလးငယ္မ်ားရွိေသာ မိခင္တစ္စု

• ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုတြင္ရွိေသာ ေစ်းဆုိင္ပိုင္ရွင္မ်ား

ေလ့က်င့္ခန္း(၂)
သင္၏ေက်ာင္းႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ရွိေသာ မိမိတုိ႔၏စိတ္ပါဝင္စားမႈႏွင့္ဆုိင္သည့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ
လူမႈဝန္းက်င္ကိုစာရင္းျပဳလုပ္ပါ။ ဤလူမႈဝန္းက်င္မ်ားသည္ ေဒသခံလူမႈဝန္းက်င္ႏွင့္ မည္ကဲ့သို႔
ကြဲျပားျခားနားသနည္း။
ေလ့က်င့္ခန္း(၁)တြင္သင္ေရးဆြဲခဲ့ေသာေျမပံုကိုၾကည့္ကာ စိတ္ပါဝင္စားမႈႏွင့္ဆိုင္ေသာလူမႈဝန္းက်င္ကို
ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ၾကည့္ပါ။

စိတ္ကူးယဥ္အားျဖင့္ပုံေဖာ္သတ္မွတ္ႏိုင္ေသာလူမႈဝန္းက်င္
တခါတစ္ရံလူမႈဝန္းက်င္တစ္ခု၏အဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ အတူတကြေနထုိင္ၾကၿပီး တစ္ခါတစ္ရံတြင္မူ ကြဲျပားပ်ံ႕ႏွ႔ံ
ေနထို္င္ႏိုင္သည္။ ႏိုင္ငံသားမ်ား၊ လူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ဘာသာေရးလူမႈဝန္းက်င္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အေၾကာင္း
စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ ၄င္းအဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ ကမာၻတစ္ဝန္းလုံးတြင္ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနထုိင္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္၄င္းတုိ႔၏
တူညီေသာ ခံယူခ်က္တစ္ခုေၾကာင့္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးဆက္ႏြယ္ေနသကဲ့သို႔ခံစားရသည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာ
လူမႈဝန္းက်င္ကို စိတ္ကူးယဥ္အားျဖင့္ပုံေဖာ္သတ္မွတ္ႏုိင္ေသာ လူမႈဝန္းက်င္ဟုေခၚဆိုသည္။ ဥပမာအားျဖင့္
ယင္းလူမႈဝန္းက်င္အဖြဲ႔အစည္းတြင္ပါဝင္သူမ်ားမွာ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးမျမင္ေတြ႔ရေပ။ သို႔ေသာ္ မိမိတုိ႔
မျမင္ေတြ႔ရေသာ သူတုိ႔၏အေၾကာင္းကိုသင္ယူႏိုင္သည္၊ စိတ္ကူးယဥ္ႏိုင္သည္၊ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးဆက္ႏြယ္မႈကို
ပုံေဖာ္ႏိုင္သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္၄င္းတုိ႔ကိုယ္တုိင္လည္း ကြဲျပားေသာလူမႈ၀န္းက်င္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္
ပါ၀င္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

ရပ္႐ြာလူမႈ၀န္းက်င္စီမံကိန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ
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၁၈

ေလ့က်င့္ခန္း(၃)
ေအာက္ပါေပးထားေသာအခ်က္မ်ားသည္ မည္သည့္လူမႈဝန္းက်င္အဖြဲ႔အစည္း အမ်ိဳးအစားျဖစ္သည္ကို
ဆုံးျဖတ္ပါ။ အခ်ိဳ႕အဖြဲ႔မ်ားသည္ လူမႈဝန္းက်င္တစ္ခုထက္ပို၍ သက္ဆိုင္ႏိုင္သည္ဟုသင္ထင္ေကာင္း
ထင္ႏိုင္မည္။ သင္၏အေျဖမ်ားကိုရွင္းျပပါ။
၁။ ေဒသခံအမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔အစည္း
၂။ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းရွိေက်ာင္းသားမ်ား
၃။ အစိုးရအဖြဲ႔မဟုတ္ေသာလူမႈကူညီေရး
အဖြဲ႔အစည္း၏ က်န္းမာေရးလုပ္သားမ်ား
၄။ ၾကက္ေတာင္ရုိက္အသင္း

စိတ္ကူးယဥ္ျဖင့္ပံုေဖာ္သတ္မွတ္ႏိုင္ေသာလူမႈဝန္းက်င္
အဖဲြ႔အစည္းမ်ားကို နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္းသည္
ေဒသခံအဖြဲ႔မ်ားအား ပိုမုိ၍ႀကီမားေသာ၊ ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ
လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္မႈရွိေၾကာင္းနားလည္ေစၿပီး ၄င္း
မွအေထာက္အပံ့မ်ားလည္းရရွိႏိုင္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္
ေဒသခံအမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔သည္ ႏိုင္ငံတကာအမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔
အခမ္းအနားတစ္ခုကိုက်င္းပမည္။ ဤသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္
၄င္းတုိ႔သည္ ကမာၻတဝန္းလုံးရွိ မျမင္ရေသာအမ်ိဳးသမီး
လူမႈဝန္းက်င္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေပးၿပီး
အျခားအမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔မ်ား၏ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကိုလည္း
ေလ့လာႏိုင္သည္။ ဤအရာသည္ ေဒသခံအဖြဲ႔မ်ားအား မိမိတုိ႔၏
ေအာင္ျမင္မႈကို ႀကီးမားေသာလူထုထံသုိ႔ တုိင္းသိျပည္သိေၾကျငာ
ႏိုင္ရန္အတြက္ အခြင့္အေရးတစ္ရပ္ပင္ျဖစ္သည္။

လူမႈဝန္းက်င္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ျခင္း
လူမႈဝန္းက်င္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ အစပိုင္းတြင္တူညီမႈရွိေသာသူမ်ားပါဝင္ၿပီး ထိုသူတို႔သည္လူမႈဝန္းက်င္၏
အျပင္ဘက္တြင္ရွိေသာသူမ်ားႏွင့္ ကြဲျပားသည္ဟုထင္ျမင္ရသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းရွိ
ဆရာအားလုံးကို ေသးငယ္ေသာလူမႈဝန္းက်င္အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုဟု သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း လူမႈ
ဝန္းက်င္အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုတည္း၌ပင္ကြဲျပားမႈမ်ားရွိႏိုင္သည္။
ဥပမာအားျဖင့္ ဆရာမ်ားႏွင့္ဆရာမမ်ား ႐ိွသည္ဆိုၾကပါစို႔။
ထုိ႔ေနာက္ သူတို႔သည္ လူမ်ိဳး၊ ဝါသနာ၊ ယုံၾကည္မႈအလုိက္
မတူညီႏုိင္ပါ။ လူတစ္ေယာက္သည္ ၄င္းမတူညီေသာ
လူမႈဝန္းက်င္သုံးမ်ိဳးႏွင့္ဆက္ႏြယ္လ်က္ရွိၿပီး သူ၏ဘဝ
သက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္ အလုပ္ေျပာင္းသည့္အခ်ိန္၊
ေက်ာင္းၿပီးသည့္အခ်ိန္ႏွင့္ အျခားတစ္ေနရာသို႔ေျပာင္းေရႊ႕
ေနထိုင္သည့္အခါမ်ိဳးတြင္ ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္။
၁၉
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လူမႈဝန္းက်င္စီမံကိန္းမ်ား
အေရးႀကီးမွတ္သားထားရမည့္အရာတစ္ခုမွာ လူမႈဝန္းက်င္မ်ားသည္ မရိုးရွင္းလွပါ။ လူတုိ႔၏သတ္မွတ္ခ်က္
အေပၚမူတည္၍ စီမံကိန္းလုိအပ္ခ်က္ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ကြဲျပားမႈရွိသည္။

ေလ့က်င့္ခန္း(၄)
ေအာက္ပါလူမႈဝန္းက်င္သုံးခု၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုစဥ္းစားပါ။
က) ေစ်းဆုိင္မ်ားႏွင့္

ခ) ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ

စားေသာက္ဆုိင္မ်ားရွိေသာ

ႀကီးမားေသာ စိုက္ပ်ိုဳးေမြးျမဴေရး

ၿမိဳ႕ျပေဒသတစ္ခု

ေနရာေဒသတစ္ခု

ဂ) မႏၲေလးအနီးတြင္
ရွိေသာမိဘမဲ့ကေလးမ်ားကို
စာသင္ၾကားေပးေသာ
ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္
မူလတန္းစာသင္ေက်ာင္း
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၂၀

ေအာက္ပါဇယားကြက္တြင္ လူမႈဝန္းက်င္တစ္ခုစီအတြက္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသည့္ စီမံကိန္းမ်ားကိုျဖည့္စြက္ပါ။
စီမံကိန္းအမ်ိဳးအစားမ်ား
ႏိုင္ငံေရး
မည္ကဲ့သို႔ေသာ
အက်ိဳးရွိမည့္
အဖြဲ႔အစည္းမ်ား (သုိ႔)
လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႔ကို

(က)

(ခ)

(ဂ)

ဥပမာဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေနေသာ
ဆုိင္ပိုင္ရွင္မ်ားအသင္း
အဖြဲ႔စည္းတစ္ခုကို
ဖြဲ႔စည္းျခင္း

ဖြဲ႔စည္းသင့္သနည္း။
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္
မည္ကဲ့သို႔ေသာ
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္
ဆိုင္ရာျပႆနာမ်ားကို
ေျဖရွင္းႏုိင္မည္နည္း။

၂၁

ဥပမာပတ္ဝန္းက်င္တစ္ဝုိက္
ပိုမိုသန္႔ရွင္းရန္အတြက္
အမႈိက္ေတာင္းမ်ား
ဝယ္ယူ၍ လမ္းမ်ားတြင္
ထားရွိျခင္း

စီးပြားေရး

ဥပမာ-

မည္က့ဲသို႔ေသာ
စီမံကိန္းမ်ားက
ဤလူမႈဝန္းက်င္မ်ား
အတြက္၀င္ေငြ
ျမင့္မားလာရန္ႏွင့္
အရင္းအၿမစ္မ်ား
တိုးပြားလာရန္
ၿပဳလုပ္ေပးႏုိင္သနည္း

စီးပြားေရးလုပ္ငန္း
တုိးခ်ဲ႕ရန္ႏွင့္ဝယ္သူကို
ဆြဲေဆာင္ႏုိင္ရန္
လမ္းေဘးျပပြဲတစ္ခု
ျဖစ္ေအာင္စည္းရုံးျခင္း
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2.2 vlrI0ef;usifzGYHNzdK;wdk;wufrIaqmif&Guf&efcsOf;uyfjcif;
ကမာၻတစ္ဝန္းလုံး၌ လူသားမ်ား၏လူေနမႈဘဝအေျခေနကို ႀကိဳးစားျမွင့္တင္ေပးေသာအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔မ်ား
အမ်ားအျပားရွိပါသည္။ အခ်ိဳ႕မွာ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ပင္ အေၾကာင္းအရာအမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။
အခ်ိဳ႕အဖြဲ႔မ်ားမွာမူ လူမႈဝန္းက်င္တစ္ခုအတြင္းရွိအေၾကာင္းအရာ(သို႔) ျပႆနာတစ္ခုတည္းကိုသာ အာရုံစူးစိုက္
လုပ္ေဆာင္သည္။ သို႔ေသာ္လူမႈဝန္းက်င္ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေအာင္ျပဳလုပ္ေပးေသာ အစီအစဥ္အမ်ားစုမွာ လူသား
မ်ား၏ဘဝကိုျမွင့္တင္ေပးလုိေသာ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္ကိုေရာက္ရွိရန္ အဓိကထားေဆာင္ရြက္သည္။
လူမႈဝန္းက်င္ဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္မႈေဆာင္ရြက္ရန္ ခ်ဥ္းကပ္ျခင္းနည္းလမ္းမ်ားကိုတည္ေဆာက္ဖြဲ႔စည္းထားပုံမွာ-

ပါဝင္ေသာအဖြဲ႔ဝင္

ဦးတည္သည့္လူမႈဝန္းက်င္

မ်ား၏အေရးႀကီးမႈအေပၚ

မ်ား၏ အေျခအေနရပ္မ်ား

အေလးထားျခင္း

အားလုံးကိုျမွင့္တင္ျခင္း

ေဒသခံမ်ားမွေဖာ္ျပ
သည့္လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို
အေလးထားျခင္း

ျပင္ပမွအကူအညီကို
မွီခုိျခင္းမျပဳဘဲ မိမိကိုယ္တုိင္

ျပင္ပအဖဲြ႔အစည္မ်ားတန္းတူလက္တြဲ
ပူးေပါင္းႏိုင္မႈႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ေအာင္
ထိန္းသိမ္းႏိုင္မႈ (အက်ိဳးအျမတ္္မ်ားရရွိမႈကို

ရပ္တည္ႏုိင္မည့္ကိုယ္ပိုင္အရည္
အခ်င္းမ်ားအေပၚ အေလးထားျခင္း

ကာလၾကာရွည္စြာဆက္လက္ထိန္းသိမ္းျခင္း)
အေပၚအေလးထားျခင္း

မိမိတုိ႔၏အေျခအေနႏွင့္
ျပႆနာမ်ားကိုကိုယ္တုိင္
သတိထားသိရွိလာေစျခင္း

ေဝါဟာရအဓိပၸါယ္
အေျခခံလူတန္းစားမ်ားလူမႈဝန္းက်င္တစ္ခုရွိေဒသခံမ်ား
အေကာင္အထည္ေဖာ္သည္အေျပာင္းအလဲတစ္ခု
ေဆာင္ရြက္ရန္/ စတင္ရန္

ရပ္႐ြာလူမႈ၀န္းက်င္စီမံကိန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ

လူမႈဝန္းက်င္ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ေဆာင္ရြက္ရန္ခ်ဥ္းကပ္ျခင္းမွာ
ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈသည္ ေဒသခံမွစတင္သည္ဟူေသာ အယူအဆအေပၚ
အေျခခံသည္။ ေျပာင္းလဲမႈတစ္ခုစတင္ရန္ဆႏၵရွိျခင္း၊ ဖန္တီးႏိုင္စြမ္းႏွင့္
အင္အားသည္ မိမိတုိ႔၏ဘဝကိုျမွင့္တင္လုိသည့္အခါတြင္ အလြန္ပင္
အေရးႀကီးသည္။ ဤခ်ဥ္းကပ္မႈသည္ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈႏွင့္
လုပ္အားေပးမႈကိုအသုံးျပဳသည္။ အကယ္၍ေဒသခံမ်ားမွ
မိမိတုိ႔၏အေျခေနကိုသတိထားမိၿပီး ျဖစ္ေပၚရသည့္အေၾကာင္းတရား
မ်ားကိုလည္းသိရွိနားလည္မည္ဆုိပါက
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၂၂

(က)မိမိတုိ႔၏ျပႆနာမ်ားႏွင့္လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ထုတ္ေျပာဆုိႏိုင္မည္။
(ခ) မိမိတုိ႔၏လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္စြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ အစီအစဥ္မ်ား၊ နည္းလမ္းမ်ားကို အတူတကြ
ေရးဆြဲႏုိင္မည္။
(ဂ) အစီအစဥ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ မိမိတုိ႔ကုိယ္တုိင္အေကာင္းဆုံးပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္
ရရွိလာေသာအက်ိဳးေက်းဇူးအေပၚ ပီတိအက်ိဳးခံစားရမည္ျဖစ္သည္။

ေလ့က်င့္ခန္း(၁)
ေအာက္ပါဥပမာႏွစ္ခုကို အမွား/အမွန္ေရးပါ။ လူမႈဝန္းက်င္ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္ မွန္ကန္ေသာခ်ဥ္းကပ္မႈ
ျဖစ္ပါသလား။ မျဖစ္ပါကအဘယ္ေၾကာင့္နည္း။ ရွင္းျပပါ။
၁။ တကၠသိုလ္မွ ဘြဲ႔ရခါစေက်ာင္းသားတစ္ဦးသည္
အိမ္သို႔ျပန္လာခဲ့သည္။ သူသည္ အတန္းထဲ၌
လက္ကိုင္ဖုန္းမ်ားကိုေပးေဝျခင္းျဖင့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈကို
ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္သည့္ နည္းလမ္းသစ္အေၾကာင္းကို
သင္ယူခဲ့သည္။ ၄င္းမွာ အိႏိၵယျပည္တြင္
ေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္အတြက္ လက္ကိုင္ဖုန္းမ်ားအေျမာက္
အမ်ားကို အိမ္သုိ႔သယ္ယူခဲ့ျပီး သင္ၾကားျပသမႈမရွိဘဲ
အသိမိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္းမ်ားကိုေပးေဝခဲ့သည္။
၂။ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕တြင္ရွိေသာ ေျမလြတ္ေနရာတစ္ခုကို
ေဒသခံေက်ာင္းအတြက္ သီးႏွံမ်ားစုိက္ပ်ိဳးသည့္ဥယ်ာဥ္
အျဖစ္ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။ ဆရာ/ဆရာမမ်ား၊
အစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားမွ
ေျမေနရာကို သန္႔ရွင္းျခင္း၊ မ်ိဳးေစ့မ်ားစိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊
ေရပိုက္မ်ားတပ္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ပစၥည္းကိရိယာ
တန္ဆာပလာမ်ားထားရွိသည့္ ဂိုေဒါင္အေသးစား
တစ္ခုကိုေဆာက္လုပ္ျခင္း အစရွိသည္တုိ႔ကိုအတူတကြ
လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ ၄င္းဝန္းက်င္အနီးတဝိုက္
တြင္ေနထုိင္ေသာသူမ်ားကို လုပ္ငန္းမစတင္မီ ႀကိဳတင္
အေၾကာင္းၾကားထားျခင္းမရွိေပ။ ထိုသူတုိ႔သည္လည္း
အစည္းအေဝးသို႔တက္ေရာက္ရန္ မဝံ့မရဲျဖစ္ၾကသည္။

၂၃

ရပ္႐ြာလူမႈ၀န္းက်င္စီမံကိန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ
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2.2.1 yl;aygif;yg0ifrI
ေဝါဟာရအဓိပၸါယ္
အက်ိဳးရရွိသူမ်ား စီမံကိန္းမွအက်ိဳးရရိွသူမ်ား

ရပ္ရြာေဒသ၏ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈသည္ စီမံကိန္း၏အက်ိဳးခံစားခြင့္ရရွိသူ
မ်ားမွ စီမံကိန္းဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ အဆင့္ဆင့္တြင္တက္ၾကြစြာလႈပ္ရွား
ပါဝင္သည့္ျဖစ္စဥ္ကိုဆုိလုိသည္။ အစိုးရအဖြဲ႔မဟုတ္ေသာလူမႈကူညီ
ေရးအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု၏ စီမံကိန္းေခါင္းေဆာင္ကသာလွ်င္ ျပဳျပင္
ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊ ဦးေဆာင္ျခင္းထက္ ရပ္ရြာျပည္သူလူထုမွ
စီမံကိန္း၏ဦးတည္ခ်က္အေပၚ ဆုံးျဖတ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး စီမံကိန္းကို

အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ကူညီျခင္းျဖစ္သည္။ ရပ္ရြာေဒသ၏ပူးေပါင္းပါဝင္မႈသည္ အလြန္ပင္အေရးႀကီးရျခင္း၏
အေၾကာင္းရင္းမွာ
•

ရပ္ရြာေဒသ၏ပူးေပါင္းပါဝင္မႈသည္ ေဒသတြင္းရွိအရင္းအျမစ္မ်ားကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္၊ စုေဆာင္း၊ အသုံးျပဳႏုိင္ရန္
ထိေရာက္သည့္အျပင္ ေဒသခံ၏စြမ္းအား၊ အေျမာ္အျမင္ႏွင့္ ဖန္တီးႏိုင္မႈစြမ္းအားသည္လည္း မိမိတုိ႔၏လူေနမႈဘဝ
အေျခေနကို ေျပာင္းလဲတိုးတက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ထိေရာက္ေစသည္။

•

ပူးေပါင္းပါဝင္မႈသည္ ယခင္ရွာေဖြေတြ႔ရွိထားေသာ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကိုျဖည့္စြမ္းႏိုင္ရန္ႏွင့္ ေပၚေပါက္လာေသာ
ျပႆနာအေၾကာင္းအရာအသစ္မ်ားကို သိျမင္ၿပီးကာ မိမိတုိ႔၏လက္ရွိအေျခအေန ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေအာင္
ျပဳလုပ္ေပးသည္။

•

မိမိတုိ႔ေဒသ၏ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအစီအစဥ္မ်ားတြင္ မိမိတုိ႔ကုိယ္တုိင္တက္ၾကြစြာပူးေပါင္းပါဝင္ပါက စီမံကိန္းေသခ်ာ
ေအာင္ျမင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ပုိမို၍တာဝန္ယူလုပ္ေဆာင္လာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ဤေနာက္ဆုံးအခ်က္သည္ ရပ္ရြာေဒသလူမႈဝန္းက်င္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ရန္အတြက္ အေရးႀကီးသည့္
အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ႏွင့္ တုိက္ရုိက္ဆက္ႏြယ္လ်က္ရွိသည္ကို မၾကာမီေလ့လာရမည္ျဖစ္သည္။
၄င္းတို႔မွာ - စြမ္းေဆာင္ ရည္ျမွင့္တင္ေပးျခင္းႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ေအာင္ထိန္းသိမ္းျခင္းတုိ႔ျဖစ္သည္။

ရပ္႐ြာလူမႈ၀န္းက်င္စီမံကိန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ
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၂၄

ေလ့က်င့္ခန္း(၁)
ေအာက္ပါေပးထားေသာ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈသည္ ေကာင္းမြန္ေသာအရာျဖစ္ရျခင္း၏အေၾကာင္းရင္းမ်ားကို
ဖတ္ပါ။ မိမိအတြက္အေရးႀကီးသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားမွစ၍ အစဥ္လုိက္သတ္မွတ္ပါ။
ရပ္ရြာေဒသခံမ်ား ပူးေပါင္းပါက စီမံကိန္းမ်ား
ပိုမို၍ထိေရာက္မႈရွိသည္။

ရပ္ရြာျပည္သူလူထု ပူးေပါင္းပါဝင္မွသာလွ်င္

ပူးေပါင္းပါဝင္မႈသည္ ေဒသအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္
ကြၽမ္းက်င္မႈကို ပို၍အက်ိဳးရွိစြာအသုံးျပဳႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။
ပူးေပါင္းပါဝင္မႈသည္ လူထု၏စြမ္းရည္ကိုျမွင့္တင္

စီမံကိန္းမ်ားသည္ ၄င္းေဒသ၏အေျခအေန
လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ေပးသည္။
ပူးေပါင္းပါဝင္မႈသည္ တာဝန္ခံမႈကိုတိုးျမွင့္ေပးသည္။

ပူးေပါင္းပါဝင္လုပ္ေဆာင္ရန္
လူတုိင္းတြင္အခြင့္အေရးရွိသည္။

မိမိ၏အေျဖမ်ားကို အဖြဲ႔ငယ္အတြင္းႏႈိင္းယွဥ္ပါ။ သင္အစဥ္လုိက္စီထားေသာ အခ်က္မ်ားအေပၚမူတည္၍
သင္၏ထင္ျမင္ခ်က္ကိုေဆြးေႏြးပါ။
တျခားအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ထပ္မံျဖည့္စြက္ရန္အတြက္ အျခားေသာအေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား႐ွိပါသလား။
စီမံကိန္းမ်ားေအာင္ျမင္ရန္အတြက္ ေဒသခံလူထု၏

ပူးေပါင္းပါဝင္မႈတြင္ ကြဲျပားျခင္းမ်ား - ၄င္းသည္ပိုမုိ၍

တက္ၾကြစြာပူးေပါင္းပါဝင္မႈလုိအပ္ပါသည္။

အျပဳခံသေဘာ(သို႔) သြယ္ဝုိက္ေသာအားျဖင့္ ေဒသခံမွ

သို႔ေသာ္ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈအေရအတြက္သည္

ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ခြင့္မရွိ။ (သို႔) ျပဳလုပ္သူသေဘာ

ေဒသ၏အေၾကာင္းအရာအေျခအေန၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္

ႏွင့္တုိက္ရိုက္ျဖစ္စဥ္ျဖစ္သည္။ ရပ္ရြာေဒသခံမ်ားမွ

ေဒသခံမ်ားအား လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးအပ္မႈအေပၚတြင္

လႊမ္းမိုးမႈရွိၿပီး စီမံကိန္းေျပာင္းလဲႏိုင္ရန္အတြက္

မူတည္သည္။ ထိုနည္းတူ စီမံကိန္းအမ်ိဳးအစားႏွင့္

သက္ေရာက္မႈရွိျခင္းျဖစ္သည္။ ပူးေပါင္းပါဝင္ျခင္း၏

စီမံကိန္းေခါင္းေဆာင္၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈပုံစံအရ ပူးေပါင္း

ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုုိင္မွာ ျပဳလုပ္သူသေဘာ၏

ပါဝင္လုိေသာ လူဦးေရ(သို႔) ပူးေပါင္းပါဝင္ႏိုင္ေသာ

ပါဝင္မႈျဖစ္သင့္ေသာ္လည္း ပူးေပါင္းပါဝင္မႈေတာ္ေတာ္

လူဦးေရကို သတ္မွတ္မည္ ျဖစ္သည္။

မ်ားမ်ားသည္ အျပဳခံသေဘာျဖစ္ေနသည္။

၂၅
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ေလ့က်င့္ခန္း(၂)
ေအာက္ပါပူးေပါင္းပါဝင္မႈနည္းလမ္း၏ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုထားမႈကိုၾကည့္ပါ။
၄င္းတုိ႔သည္ ျပဳလုပ္သူသေဘာ(သို႔) အျပဳခံသေဘာျဖစ္သည္ကို ဆုံးျဖတ္ပါ။
၁။ အဆိုျပဳတင္ျပထားေသာစီမံကိန္းအေၾကာင္း အစည္းအေဝးပြဲကို ရပ္ရြာ
လူထုမွတက္ေရာက္ျခင္း။
၂။ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္စဥ္အတြင္းတြင္ ရပ္ရြာေဒသခံမ်ားမွ
ေငြေၾကးႏွင့္ လုပ္အားမ်ား(တစ္ခါတစ္ရံ ကုန္ပစၥည္းမ်ား) ထည့္ဝင္
လုပ္ေဆာင္ရန္ ေတာင္းဆိုခံရျခင္း။
၃။ ေဒသခံမ်ားကို စီမံကိန္း၏အစတြင္ အၾကံဥာဏ္ေပးေဆြးေႏြးမႈမ်ား
ျပဳလုပ္ေပး၍ စီမံကိန္းၿပီးဆုံးသြားေသာအခါ တု႔ံျပန္သုံးသပ္ခ်က္မ်ားျပဳလုပ္
ေပးျခင္း။
၄။ ရပ္ရြာေဒသခံမ်ားမွစီမံကိန္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၏ အက်ိဳးရလဒ္ရရွိသည္
အထိပါဝင္လုပ္ေဆာင္ျခင္း။
၅။ ေဒသခံလူထုမွစီမံကိန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အာဏာႏွင့္တာဝန္ရွိသူကို
ေရြးခ်ယ္ရာ၌ ပူးေပါင္းပါဝင္ဆုံးျဖတ္ျခင္း။
၆။ စီမံကိန္း၏အဆင့္တုိင္းတြင္ ေဒသခံလူထုမွဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ရာ
တြင္ပါဝင္ျခင္း။

ရပ္႐ြာလူမႈ၀န္းက်င္စီမံကိန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ
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၂၆

2.2.2 pGrf;aqmif&nfjrSifhwifjcif;
ေဝါဟာရအဓိပၸါယ္
သံုးသပ္သည္ :
တစ္စံုတစ္ရာအေၾကာင္းကုိ
ဂရုတစိုက္ ႏွင့္
နက္နက္နဲနဲစဥ္းစားျခင္း

စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ေပးျခင္းဆုိသည္မွာ မိမိ၏စြမ္းရည္ကုိအသံုးခ်ၿပီး
လုိအပ္ခ်က္ကုိနားလည္သိရွိျခင္းျဖင့္ မိမိ၏လူေနမႈဘဝအေျခအေနကုိ
ျမွင့္တင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေရွ႕သို႔လွမ္းခ်ီျခင္းျဖစ္သည္။ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္
ေပးျခင္း၏အဓိကအခ်က္တစ္ခ်က္မွာ မိမိ၏အေျခအေနကုိ ျပင္ပအကူအညီ
အၿမဲတေစမယူဘဲ မိမိကုိယ္တိုင္ျမွင့္တင္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ စြမ္းေဆာင္ရည္
ျမွင့္တင္ေပးျခင္းသည္ လူထုပူးေပါင္းပါဝင္မႈတြင္အျပဳသေဘာေဆာင္ၿပီး
ထုိထက္မကမ်ားစြာအဓိပၸါယ္ရွိသည္။

လူ၏စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မားလာေစရန္အတြက္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား

ေဝါဟာရအဓိပၸါယ္

လိုအပ္ပါသည္။

ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈ : အဖြဲ႔တြင္းရွိ

•

မိမိတုိ႔ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ အမွန္တကယ္ျဖစ္ေပၚေနေသာအရာမ်ားကုိ
မိမိကုိယ္တုိင္ရွင္းလင္းစြာျမင္ေတြ႔ႏိုင္ရမည္။

•

အတတ္ပညာ၊ အသိပညာႏွင့္
စြမ္းေဆာင္ရည္

မိမိတုိ႔ပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ သက္ေရာက္ေနေသာအေျခအေန၊
အေၾကာင္းတရားအမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ သံုးသပ္ႏိုင္ရမည္။

•

မိမိတုိ႔၏အေျခအေနရပ္မ်ားကုိ တုိးျမွင့္ႏိုင္ရန္အတြက္လုိအပ္ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ မိမိတုိ႔ကုိယ္တုိင္
တဆင့္ၿပီးတဆင့္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရမည္။

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာတည္းက ကမၻာတဝန္း၌ရွိေသာ လူမႈဝန္းက်င္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ၄င္းတုိ႔၏ျပႆနာမ်ားကုိ
ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ျပင္ပအကူအညီမ်ားအေပၚ မွီခုိလာမႈမ်ားျပားလာခဲ့သည္။ ဤသည္မွာ အစိုးရႏွင့္လူမႈ
ဝန္းက်င္ေဒသခံမ်ားတုိ႔ႏွင့္အတူ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္တုိင္းတြင္ သတိထား
ဖြယ္ရာျဖစ္လာသည္။ လူအမ်ားစုက ပူပန္ၾကသည္မွာ ဤအေထာက္အပံ့မ်ားအေပၚ ဆက္လက္မွီခုိမႈသည္ လူသား
မ်ားအားစြမ္းေဆာင္ရည္မဲ့ျဖစ္ေစၿပီး အျခားအဖြဲ႔မ်ား၊ ေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေပၚမွီခုိမႈ (သို႔)
လႊမ္းမိုးမႈေအာက္သုိ႔ေရာက္ရွိေစႏို္င္သည္။
သီအိုရီအရ ရပ္ရြာေဒသခံမ်ားသည္ ပိုမို၍စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္တက္လာပါက ျပင္ပအရင္းအျမစ္မ်ား မွီခုိမႈအေပၚ
ကင္းလႊတ္ၿပီး ၄င္းတုိ႔၏အနာဂတ္ကုိလည္း ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္ ျပဳလုပ္
ေဆာင္ရြက္သူတစ္ဦးမွ ေဒသခံ၏လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းျမင့္တက္လာေအာင္ျပဳလုပ္ေပးမႈသည္ အနာဂတ္တြင္
ေဒသခံမွကုိယ္တုိင္ေျဖရွင္းႏိုင္ေသာ ျပႆနာမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳေသာျပင္ပေငြေၾကးမ်ားႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ား
သံုးစြဲမႈကုိေလ်ာ့က်ေစႏိုင္သည္။

ေလ့က်င့္ခန္း (၁)
ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားကုိေျဖဆုိပါ။
၁။ အခ်ိဳ႕ေသာလူမႈဝန္းက်င္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ျပင္ပအကူအညီအေပၚမွီခုိေနျခင္းမွာ
အဘယ္ေၾကာင့္ဟု သင္ထင္ျမင္ယူဆပါသနည္း။
၂။ အဘယ္ေၾကာင့္လူအမ်ားအျပားက ဤမွီခုိမႈအေပၚ အေရးတယူသတိျပဳေနမိသနည္း။
၃။ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ေပးျခင္းသည္ လူမႈဝန္းက်င္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား အမွီအခုိကင္းေအာင္
မည္ကဲ့သို႔ ျပဳလုပ္ေပးသနည္း။
အေျဖမ်ားကုိသင္၏တြဲဖက္တစ္ဦးႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ပါ။
၂၇
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စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ေပးျခင္းသည္ ေအာက္ပါ

အဓိကပါဝင္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မွာ

အရည္အခ်င္းမ်ားရရွိရန္ အမွန္တကယ္လုပ္ေဆာင္

• မိမိတုိ႔၏လက္ရွိအေျခအေန
• မိမိတုိ႔ေရာက္ရွိလုိသည့္ေနရာနွင့္ ရည္မွန္းခ်က္
ပန္းတုိင္ေရာက္ေအာင္ အစီအစဥ္မ်ားေရးဆြဲျခင္း
• အစီအစဥ္မ်ားကုိအေကာင္အထည္ေဖာ္
ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေဒသခံကုိယ္ပိုင္အာဏာ

ေပးသည္။
• အမွီအခိုကင္းေနထိုင္ႏိုင္မႈ
• တုိးတက္မႈအတြက္အနာဂတ္အခြင့္အလမ္းမ်ား
အေၾကာင္းပုိမိုေတြးေခၚလာျခင္း
• စနစ္က်ေသာေျပာင္းလဲမႈအတြက္ အစီအစဥ္

အေပၚ မွီခုိအားထားျခင္း
စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ေပးျခင္းသည္ အက်ိဳးရလဒ္
ထက္ျဖစ္စဥ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္
ဆိုေသာ္ ေဒသခံအသိအာရံုထဲတြင္ စြမ္းေဆာင္ရည္

ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း
• မိမိတုိ႔၏ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ရရွိလာေသာ
ရလဒ္အေပၚ တာဝန္ယူလက္ခံႏိုင္မႈ

ျမွင့္တင္ေပးျခင္းဟူေသာအသိသည္ ဆက္လက္၍
၄င္းတုိ႔၏ဘဝတေလွ်ာက္လံုးတြင္ တုိးပြားလာေစရန္
ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္အတြက္ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ေပးျခင္းသည္ေဒသခံအား
သူတစ္ပါးေျပာဆုိမႈကုိနာခံလုပ္ေဆာင္မည့္အစား
ကုိယ္ပုိင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္သည့္ အရည္အခ်င္း
ကုိေပးျခင္းျဖစ္သည္။

ရပ္႐ြာလူမႈ၀န္းက်င္စီမံကိန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ

		

		

သင္တန္းသားလမ္းညႊန္

၂၈

ေလ့က်င့္ခန္း(၂)
ေအာက္ပါအျဖစ္အပ်က္တစ္ခုအေၾကာင္းအရာကုိ ဖတ္ရႈၿပီးေမးခြန္းမ်ားကုိ ေျဖဆုိပါ။
ေလ့လာရန္အေၾကာင္းအရာ
ရြာငယ္ေလးထဲရွိေဒသခံမ်ားမွာ မၾကာခဏ

က်န္းမာေရးကုိ ဆက္လက္၍ဂရုစိုက္ႏိုင္ရန္အတြက္

ဖ်ားနာေသာ္လည္း အဘယ္ေၾကာင့္ျဖစ္ရ

မည္ကဲ့သို႔အကူအညီေပးရမည့္သင္တန္းကုိ

သည္ကုိမသိရွိၾကပါ။ ေဒသတြင္းရွိေဆးေပးခန္း

ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးခဲ့သည္။ ထုိအဖြဲ႔ရြာမွ

မွက်န္းမာေရးႏွင့္ တကုိယ္ရည္သန္႔ရွင္းမႈဆုိင္ရာ

ထြက္ခြာသြားၿပီးေနာက္ က်န္းမာေရးေစာင့္ၾကည့္

သင္တန္းပုိ႔ခ်ရန္ အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ကုိေစလႊတ္ခဲ့သည္။ အဖြဲ႔

စစ္ေဆးၾကသည္။ အခ်ိန္နွင့္အမွ်တစ္ႀကိမ္ၿပီး

မွေရအိမ္အသံုးျပဳၿပီးခ်ိန္ႏွင့္အစာမစားမီ

တစ္ႀကိမ္ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးသူမ်ားသည္

(သုိ႔) ေရမေသာက္မီလက္ကုိ ဆပ္ျပာႏွင့္ေရျဖင့္

ရြာသားမ်ား၏ က်န္းမာေရးအေျခအေနကုိ

ေဆးေၾကာျခင္းအစရွိေသာ ရိုးရွင္းလွသည့္

စစ္ေဆးမႈျပဳၿပီး ေဒသတြင္းရွိေဆးေပးခန္းသုိ႔

အေလ့အက်င့္သည္ ဖ်ားနာျခင္းကုိကာကြယ္

ျပန္လည္တင္ျပသည္။ အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ်

ေပးႏိုင္သည္ဟု ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ရြာသားမ်ား၏ က်န္းမာေရးမွာေကာင္းမြန္လာခဲ့သည္။

၄င္းတုိ႔မွရြာသူႀကီးအား ရြာသားမ်ားလက္ေဆး

က်န္းမာေရးေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးသူ သံုးဦးထဲမွ

ေၾကာဖုိ႔မေမ့ရန္အတြက္ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးေပးမည့္

ႏွစ္ဦးသည္ ရပ္ရြာေဒသအတြက္ က်န္းမာေရးလုပ္သား

သူသံုးဦးကုိေရြးခ်ယ္ရန္ တုိက္တြန္းခဲ့သည္။

အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့ၿပီး

၄င္းအဖြဲ႔မွထပ္မံ၍ က်န္းမာေရးေစာင့္ၾကည့္

ေဆးေပးခန္းတြင္ အလုပ္သင္မ်ားျဖစ္လာခဲ့သည္။

စစ္ေဆးမည့္သူမ်ားအား ရြာသားမ်ား၏ က်န္းမာေရး
အေျခအေနေကာင္းမြန္လာမႈရွိ၊မရွိကုိသိရွိႏိုင္ရန္ႏွင့္

၁။ ဤအျဖစ္အပ်က္တြင္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ေပးျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍သင္မည္သည့္အရာကုိသိရွိလာသနည္း။
၂။ ရြာသူရြာသားမ်ား၏စြမ္းေဆာင္ရည္ကုိျမွင့္တင္ေပးသည့္ နည္းလမ္းသံုးခုကုိေဖာ္ျပပါ။
၃။ အနာဂတ္တြင္ျပဳလုပ္မည့္ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈမ်ားအတြက္ ဤရြာမွျပင္ပအကူအညီအေပၚမွီခုိမႈ နည္း/မ်ားလာ
မည္လား။ သင္၏အေျဖကိုရွင္းျပပါ။
၄။ သင္၏ဘဝတြင္ သင္၏စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ေပးျခင္းခံခဲ့ရသည့္ ဥပမာသံုးခုကိုေဖာ္ျပပါ။

၂၉

ရပ္႐ြာလူမႈ၀န္းက်င္စီမံကိန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ
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2.2.3 a&&SnfwnfwHh&ef qufvufxdef;odrf;EdkifpGrf;&Sdjcif;
ေရရွည္တည္တံ့ရန္ထိန္းသိမ္းျခင္းဆုိသည္မွာ

ေဝါဟာရအဓိပၸါယ္

အလြန္ပင္အေရးပါသည့္အရာျဖစ္ၿပီး ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ

ေရရွည္တည္တံ့ရန္ထိန္းသိမ္းျခင္း

နယ္ပယ္အားလံုးနီးပါးတြင္ မၾကာခဏသုံးသည့္

(နာမ္)ေရရွည္တည္တံ့ရန္ထိန္းသိမ္း

ေဝါဟာရတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ ေငြေၾကးႏွင့္အရင္းအျမစ္

ထားႏိုင္မႈ / ဆက္လက္တည္ရွိေနမႈ
အလွဴရွင္- ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုခုအတြက္
ေငြေၾကးေပးလွဴေသာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္

အေထာက္အပံ့အလွဴရွင္မ်ားသည္ မၾကာခဏဆုိသလုိ
ျဖစ္ေပၚလာမည့္ေရရွည္အက်ိဳးအျမတ္(သုိ႔)

(သို႔) အဖဲြ႔တစ္ဖဲြ႔
စီမံကိန္းတစ္ခု၏ပန္းတုိင္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၏ အက်ိဳး
သက္ေရာက္မႈကုိသိရွိလုိၾကသည္။ ပုိ၍အေရးႀကီးသည္မွာ
ေဒသခံအဖြဲ႔ဝင္မ်ားက မိမိတုိ႔၏အႀကံဥာဏ္၊ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား
ႏွင့္ အခ်ိန္အေတာ္ၾကာႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္မႈ၏ရလဒ္အေပၚ
ေပ်ာ္ရႊင္ဝမ္းေျမာက္ႏို္င္လိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္လိုၾကသည္။
ထုိ႔အျပင္ျပႆနာမ်ားအားလံုး တစ္ႀကိမ္ထဲတြင္ အားလံုး
ေျဖရွင္းႏိုင္မည္ဟူေသာ ေမွ်ာ္လင့္မႈပင္ျဖစ္သည္။

ရပ္႐ြာလူမႈ၀န္းက်င္စီမံကိန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ
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၃၀

ေဒသစီမံကိန္းမ်ား၏ ေရရွည္တည္တံ့ေသာအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈအတြက္ အေရးႀကီးသည့္ အေျခခံ
လကၡဏာရပ္မ်ား
ေဒသကုိအေျခခံ၍ျပဳလုပ္ေသာစီမံကိန္းတစ္ခုကို အေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ကာလအတြင္း
ေဒသခံမ်ားမွ စီမံကိန္း၏အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကုိ စီမံကိန္းၿပီးဆံုးသည့္အခါတြင္ ဆက္လက္ရရွိေစရန္ ေသခ်ာ
ေအာင္ကူညီေသာ အဓိကလကၡဏာရပ္မ်ားရွိပါသည္။
ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္းမ်ားကို ေရရွည္တည္တံ့မႈကိုထိန္းသိမ္းႏိုင္ရန္အတြက္ လုိအပ္ေသာ
အစိတ္အပိုင္း(၃)ခု ရွိပါသည္။
တုိးတက္မႈအပိုင္းတြင္ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ
တုိးတက္ေကာင္းမြန္မႈ (အစားအစာ
အေထာက္အပံ့/ ေကာင္းမြန္ေသာ

တိုးတက္မႈ

က်န္းမာေရး/ စိတ္ဖိစီးမႈကုိေလွ်ာ့ခ်ျခင္း)

ပုိင္ဆိုင္မႈအပိုင္းတြင္ စီမံကိန္း
တုိးတက္ေအာင္ လမ္းညႊန္နုိင္သည့္

ပုိင္ဆုိင္မႈ

အႀကံဥာဏ္မ်ား၊ လုပ္ငန္း

စြမ္းရည္ျမွင့္တင္
ေပးမႈ

အဆင့္ဆင့္ႏွင့္ ရလဒ္မ်ားကုိ

စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေပးမႈ
အပိုင္းတြင္ ေဒသခံမ်ား၏
စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ျခင္း။

ေဒသခံမ်ားမွပိုင္ဆုိင္ျခင္း။

ေရရွည္တည္တံ့ရန္ထိန္းသိမ္းမႈအားစတင္ျခင္းႏွင့္ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းမႈကုိ အေျခခံလုပ္ေဆာင္ခ်က္(၃)ရပ္
ျဖင့္ေဖာ္ျပႏိုင္သည္။
၁။ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိအေကာင္အထည္ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ လုိအပ္ေသာအရင္းအျမစ္မ်ားကုိ
ျဖည့္ဆည္းျပဳလုပ္ေပးျခင္း။
၂။ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ ထိေရာက္စြာအသံုးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္
အသိပညာအတတ္ပညာမ်ားကုိ သင္ၾကားေပးျခင္း။
၃။ ေဒသခံလူမႈဝန္းက်င္အား မူလအစမွာတည္းကပင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖစ္သည့္
အကဲျဖတ္ျခင္း၊ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း၊ ပံုေဖာ္ျခင္းႏွင့္အစီအစဥ္ကုိအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းမ်ားတြင္
လုပ္ပုိင္ခြင့္ေပးအပ္၍ စြမး္ေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။

၃၁
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ေလ့က်င့္ခန္း(၁)
ေအာက္ပါေရရွည္တည္တံ့ေသာ စီမံကိန္းတစ္ခုအေၾကာင္း၏ ဥပမာကုိဖတ္ရႈၿပီး ေမးခြန္းမ်ားေျဖဆိုပါ။
စီမံကိန္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္
စီမံကိန္းအဖြဲ႔တစ္ခုသည္ ၄င္းတုိ႔ဦးတည္သည့္လူမႈဝန္းက်င္
ေဒသတြင္ ေသာက္သံုးေရသန္႔ရရွိေရးသည္ ျပႆနာတစ္ရပ္
ျဖစ္သည္ကုိသိရွိရသည္။ စီမံကိန္းစတင္ရန္ အစီအစဥ္
ေရးဆြဲခ်ိန္အတြင္း စီမံကိန္းအဖြဲ႔ဝင္မ်ားနွင့္ ေဒသခံမ်ားမွ
ေသာက္သံုးေရစစ္ပံုးအတြက္ လိုအပ္ေသာပစၥည္းမ်ားကုိ
စုေဆာင္း၍ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမစတင္မီ ပစၥည္းမ်ား
လုပ္ငန္းခြင္တြင္ေရာက္ရွိၿပီးျဖစ္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ၾကသည္။
စီမံကိန္းအဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံမ်ားအတူတကြပူးေပါင္း၍
ေသာက္သံုးေရစစ္ပံုးကို ၄င္းေဒသအတြက္တီထြင္ျပဳလုပ္ခဲ့
သည္။ ေရစစ္စနစ္ကို ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ၿပီးသည့္ေနာက္
စီိမံကိန္းအသင္းသားမ်ားမွ ေသာက္သံုးေရစစ္ပံုးကို မည္ကဲ့
သို႔ထိန္းသိမ္းရမည္ကိုသင္ၾကားျပသခဲ့သည္။ ဤအရာသည္
ေဒသခံမ်ားအား ေသာက္ေရစစ္ပံုးမွအက်ိဳးေက်းဇူးကုိ
ေရရွည္ခံစားရရွိႏိုင္ေစရန္ေသခ်ာေစသည္။
ယခုအခါတြင္မူ ေဒသခံမ်ားမွမိမိတုိ႔ကုိယ္တုိင္
သန္႔ရွင္းေသာေရအရင္းအျမစ္ကုိ ေပးစြမ္းလာႏိုင္ခဲ့သည္။
၁။ ဤအေၾကာင္းအရာမွ ေရရွည္တည္တံ့မႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ
လကၡဏာရပ္(၃)မ်ိဳးကိုေဖာ္ျပပါ။
၂။ ထိုအေၾကာင္းအရာမွ ေရရွည္တည္တ့ံမႈ၏လကၡဏာရပ္
တစ္ခုစီႏွင့္ ကုိက္ညီေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပပါ။
၃။ ၄င္းစီမံကိန္းေရရွည္တည္တံ့မႈရွိ/မရွိ သင္၏ထင္ျမင္ခ်က္
ကုိ ရွင္းျပပါ။
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၃၂

2.2.4 tusdK;oufa&mufrI
သင္သည္သူငယ္ခ်င္းတစ္ဦးႏွင့္အတူ အိမ္ေနာက္ဖက္တြင္ရွိေသာ ေခ်ာင္းငယ္ေလးနားတြင္ ငါးဖမ္းေနသည္ဟု
စိတ္ကူးယဥ္ၾကည့္ပါ။ ငါးဖမ္းေနစဥ္အတြင္း ေသးငယ္ေသာတစ္စံုတစ္ရာ ေရေပၚတြင္ေမ်ာပါလာသည္ကုိ
သတိထားမိသည္။ ထုိ႔ေနာက္၄င္းအရာသည္ အမိႈက္ထုပ္တစ္ထုပ္ျဖစ္ေနသည္ကုိသင္သိရွိလာရသည္။
၄င္းအထုပ္သည္ဆက္လက္၍ေမ်ာသြားသည္။ သင္တုိ႔ႏွစ္ဦးစလံုးသည္လည္း ၄င္းအမႈိက္ထုပ္နွင့္ပတ္သက္၍
မည္သို႔မွ်မေတြးေတာမိပါ။ မၾကာမီတြင္အထုပ္မ်ားတစ္ထုပ္ၿပီးတစ္ထုပ္ေမ်ာပါလာသည္ကုိ သင္တုိ႔သတိျပဳမိ
သြားသည္။ သင္တုိ႔ႏွစ္ဦးစိတ္ရႈပ္ေထြးၿပီး စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ သင္တုိ႔
ငါးဖမ္းရန္နွစ္သက္ေသာေနရာတြင္ အမႈိက္မ်ားေရထဲတြင္ရွိေနျခင္းကုိ သင္တုိ႔တစ္ခါမွ်မေတြ႔ႀကံဳဖူးေသာေၾကာင့္
ျဖစ္သည္။ “ အဘယ္ေၾကာင့္အမႈိက္မ်ားေရထဲတြင္ ရွိေနရသလဲ” ဟုသင္ေတြးေတာလာသည္။မည္သူကျမစ္ထဲ
ကုိအမႈိက္စြန္႔ပစ္ရတာလဲ။
သင္ႏွင့္သင္၏သူငယ္ခ်င္းသည္ အမႈိက္မ်ားေမ်ာပါလာရာသုိ႔ ဦးတည္လမ္းေလွ်ာက္သြားသည္။ သင္တုိ႔ႏွစ္ဦး
သည္မၾကာမီတြင္ပင္ သင္တုိ႔အိမ္နီးခ်င္းမ်ား(သုိ႔) ရြာသူရြာသားမ်ားမွ ၄င္းတုိ႔၏အိမ္တြင္ရွိေသာ အမႈိက္မ်ားကုိ
ျမစ္ေခ်ာင္းထဲသုိ႔ပစ္ခ်လုိက္သည့္ေနရာသုိ႔ ေရာက္ရွိသြားသည္။

၃၃
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ေကာင္းက်ိဳးႏွင့္ဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကုိခ်ိန္ဆျခင္း
လူမႈဝန္းက်င္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၏အဓိကပန္းတုိင္မွာ

ေဝါဟာရအဓိပၸါယ္

မလုိလားအပ္ေသာအေျခအေနတစ္ခုကို ေျပာင္းလဲ၍

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ : တစံုတစ္ရာ

လူအမ်ားကုိအက်ိဳးျပဳၿပီး ထိခုိက္နစ္နာမႈနည္းႏိုင္သမွ်

(သုိ႔) လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခုခုသည္

နည္းေစေသာ ထိေရာက္မႈအရွိဆံုးႏွင့္ အက်ိဳးျပဳေသာ

အျခားေသာအရာတစ္ခု (သုိ႔)
လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခုေပၚတြင္ အက်ိဳးသက္
ေရာက္မႈဦးတည္သည့္လူမႈဝန္းက်င္ :
စီမံကိန္းလုပ္ေဆာင္ ေပးရန္အတြက္

စီမံကိန္းအား ပံုေဖာ္ေရးဆြဲရန္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ဖြံ႔ၿဖိဳး
တုိးတက္ေရးစီမံကိန္းအားလံုးသည္ ဦးတည္သည့္လူမႈ
ဝန္းက်င္၊ ၄င္း၏ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ထုိေဒသႏွစ္ခုလံုးကို
ၿခံဳငံုထားသည့္က်ယ္ျပန္႔ေသာပတ္ဝန္းက်င္(သုိ႔)

လိုအပ္ေသာသူမ်ား

အဖ်က္သေဘာအက်ိဳးသက္ေရာက္ႏိုင္သည့္အလား
အလာရွိသည္။ စီမံကိန္းႀကီးမားလာေလ ပုိမိုက်ယ္ျပန္႔

ေသာနယ္ေျမေဒသအေပၚ ႀကီးမားေသာသက္ေရာက္မႈရွိႏို္င္ေျခမ်ားသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ စီမံကိန္းႀကီးတစ္ခု
ျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ေရအားလွ်ပ္စစ္ဆည္တည္ေဆာက္ျခင္းသည္ ဆည္တည္ေဆာက္မည့္ေနရာတြင္ရွိေသာ
ေသးငယ္ေသာလူမႈဝန္းက်င္နွင့္ရြာမ်ားသာမက၊ ၄င္းနယ္ေျမတစ္ခုလံုးႏွင့္ ထိုမွ်မက၄င္းနယ္ေျမအနီးရွိ
အျခားေသာတုိင္းျပည္မ်ားအေပၚတြင္ပါ သက္ေရာက္မႈရွိႏိုင္သည္။
ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္သူတစ္ဦးအေနျဖင့္ စီမံကိန္းေရးဆြဲထားမႈသည္ ဦးတည္ရာလူမႈဝန္းက်င္၊
၄င္း၏အနီးတဝိုက္ႏွင့္ ထိုနယ္ေျမေဒသအေပၚ မည္ကဲ့သုိ႔ေသာအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္
အသိပညာဗဟုသုတရွိရန္လိုအပ္သည္။ ဤသုိ႔ေသာစီမံကိန္းမ်ိဳးသည္ ေဒသခံမ်ားနွင့္အတူတကြ ေရးဆြဲရန္လို
အပ္ၿပီး သူတို႔၏လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္အညီ ေကာင္းေသာအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈအမ်ားဆံုးႏွင့္ဦးတည္ရာလူမႈဝန္းက်င္
ျပင္ပတြင္ မေကာင္းေသာသက္ေရာက္မႈအနည္းဆံုးရွိရန္ ပံုေဖာ္ေရးဆြဲႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
ေဒသ၏လုိအပ္ခ်က္ႏွင့္အညီ ေဒသခံမ်ားႏွင့္အတူစီမံကိန္းပံုေဖာ္ေရးဆြဲရာတြင္ ဦးတည္သည့္လူမႈဝန္းက်င္
ပတ္လည္ႏွင့္ အျပင္ဘက္တြင္ေနထိုင္သူတုိ႔၏ဘဝတြင္ ဆုိးက်ိဳးအနည္းငယ္သာရွိသည့္ ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္ႏိုင္ရန္
အတြက္အေရးႀကီးသည္။ အကယ္၍ရရွိမည့္အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားသည္ ျဖစ္ႏို္င္ေျခရွိသည့္ျပႆနာမ်ား
ထက္ႀကီးမားမည္ဆုိပါက ေဒသခံမ်ားႏွင့္ဦးတည္သည့္ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္အနီးတစ္ဝိုက္တြင္ရွိေသာသူမ်ား
မွ စီမံကိန္းကို ပိုမို၍အေထာက္အပ့ံေပးႏိုင္ေျခရွိသည္။ လူထု၏စြမ္းရည္ကုိ ျမွင့္တင္ေပးျခင္းနွင့္စီမံကိန္း
ေရရွည္တည္တ့ံမႈကုိ တုိးျမွင့္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္မွာ လူထုမွမိမိတုိ႔၏ေဘးပတ္ဝန္းက်င္တြင္ရွိေသာသူတုိ႔ႏွင့္
ခြဲထြက္ျခင္းထက္ ဆက္ဆံေရးပုိမိုခုိ္င္မာလာေအာင္ နည္းလမ္းမ်ားဖန္တီးႏိုင္မွသာျဖစ္သည္။

ရပ္႐ြာလူမႈ၀န္းက်င္စီမံကိန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ

		

		

သင္တန္းသားလမ္းညႊန္

၃၄

ေလ့က်င့္ခန္း(၁)

လုူအမ်ားမွစီမံကိန္းလုပ္ေဆာင္ရန္မလုိလားသည့္သတင္းကုိ ၾကားသိျမင္ေတြ႔
ရၿပီးေနာက္ စီမံကိန္းေျပာင္းလဲ သင့္၊မသင့္ေလ့လာျခင္း
•

သူတုိ႔သည္စီမံကိန္းအနီးတြင္ ေနထိုင္လုပ္ကိုင္ေသာသူမ်ား(သုိ႔)
ထိုသူတို႔အေပၚသြယ္ဝိုက္ေသာ နည္းလမ္းျဖင့္သက္ေရာက္မႈရွိပါသလား။

•

အဘယ္ေၾကာင့္၄င္းစီမံကိန္း (သုိ႔) ေျပာင္းလဲမႈကုိရပ္တန္႔ေအာင္
ျပဳလုပ္ခ်င္ၾကသနည္း။ သူတုိ႔ေအာင္ျမင္မည္ဟု သင္ထင္မိပါသလား။

၃၅

ရပ္႐ြာလူမႈ၀န္းက်င္စီမံကိန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ

		

သင္တန္းသားလမ္းညႊန္

အခန္း(၂)

ဦးတည္ခ်က္

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကုိခ်င့္ခ်ိန္ျခင္း စကားရည္လုျခင္း
အေျခအေန း သင္သည္ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္ေဝေပးမည့္
ဆည္တည္ေဆာက္ေရးအစည္းအေဝးသုိ႔ တက္ေရာက္ေနသည္။
ဤအစည္းအေဝး၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ စီမံကိန္းကုိေရွ့ဆက္တုိးသင့္၊
မသင့္အတြက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရန္ျဖစ္သည္။

အဖြဲ႔ႏွစ္ဖြဲ႔ခြဲပါ။ ထုိ႔ေနာက္ ရရွိသည့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ စကားရည္လုပြဲတစ္ခုကို ျပဳလုပ္ပါ။
အဖြဲ႔(၁)မွ ေအာက္ပါေပးထားေသာအေၾကာင္းအရာကို ဖတ္ရႈပါ။ ထုိ႔ေနာက္အဖြဲ႔(၂)မွ လာမည့္စာမ်က္ႏွာရွိ
အေၾကာင္းအရာကုိၾကည့္ရႈပါ။

ရပ္႐ြာလူမႈ၀န္းက်င္စီမံကိန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ

		

		

သင္တန္းသားလမ္းညႊန္

၃၆

အဖြဲ႔ (၁)
ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာ အခ်က္အလက္မ်ားကိုဖတ္ပါ။

ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာ း
သင္သည္သင့္ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ ၿမိဳ႕ငယ္ေလးတစ္ခု
ထဲတြင္ပင္ေနထိုင္ခဲ့ သည္။ ဤၿမိဳ႕သည္သင့္ႏိုင္ငံ၏ ေတာင္
ပုိင္းတြင္တည္ရွိၿပီးရာသီဥတုမွာ အလြန္ပူသည္။ မၾကာမီႏွစ္
အေတာအတြင္းတြင္ အနီးတစ္ဝိုက္ေက်းလက္ေဒသမွ
လာေရာက္ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္သူမ်ားေၾကာင့္ ၿမိဳ႕ကေလး၏
အရြယ္အစားမွာ လွ်င္ျမန္စြာႀကီးထြားလာသည္။ ႀကီးထြားလာ
ေသာလူဦးေရေၾကာင့္ လွ်ပ္စစ္မီးျဖန္႔ေဝမႈမွာ အားလံုးအတြက္
လံုေလာက္မႈမရွိ၊ထုိ႔အျပင္လွ်ပ္စစ္မီးျဖတ္ေတာက္မႈလည္း
အျဖစ္မ်ားလာသည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ လွ်ပ္စစ္မီး
ပံုမွန္မရရွိေသာေၾကာင့္ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ရင္ဆုိင္ႀကံဳေတြ႔ေနရ
သည္။ ကေလးသူငယ္မ်ားမွလည္း အလင္းေရာင္လံုေလာက္စြာ
မရွိေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္းစာလုပ္ရန္မွာ အခက္အခဲရွိသည္ဟု
အျပစ္တင္ေျပာဆုိလာသည္။
ထင္ျမင္ခ်က္ း သင္သည္ ဆည္တည္ေဆာက္ရန္အတြက္
အားေပးေထာက္ခံသူတစ္ဦးျဖစ္သည္။

•

သင္ႏွင့္သင္၏လူမႈဝန္းက်င္သည္ ဆည္တည္ေဆာက္ျခင္းမွ မည္ကဲ့သုိ႔ေသာ
အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ရရွိမည္နည္း။

•

သင္၏အဆုိျပဳခ်က္ကုိေထာက္ခံရန္အတြက္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကုိစာရင္းျပဳလုပ္ပါ။

•

ဤစီမံကိန္းမွသင္၏လူမႈဝန္းက်င္အား ဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက္ေစမည့္ အခ်က္(၃)
ခ်က္ကုိဆံုးျဖတ္ပါ။

•

၃၇

အျခားအဖြဲ႔ႏွင့္ စကားရည္လုပြဲဆင္ႏႊဲကာ သေဘာတူညီမႈရရွိေအာင္ ႀကိဳးစားပါ။

ရပ္႐ြာလူမႈ၀န္းက်င္စီမံကိန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ

		

သင္တန္းသားလမ္းညႊန္

အခန္း(၂)

ဦးတည္ခ်က္

အဖြဲ႔(၂)
ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ဖတ္ရႈပါ။
ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာ း သင္သည္ေျမာက္ဘက္ပိုင္း
ရာသီဥတုေအးျမေသာရြာငယ္ေလးတြင္ေနထုိင္သည္။
သင္၏ရြာကေလးသည္ ဆည္တည္ေဆာက္မည့္ေနရာ
အနီးရွိေတာင္ၾကားတြင္တည္ရွိသည္။ ၄င္းေနရာ
တြင္လည္း သင္ပိုင္ဆုိင္ထားေသာလယ္ကြင္းမ်ား
ရွိသည္။ ဆည္တည္ေဆာက္သည့္အခါ
ေတာင္ၾကားေဒသမွာ ေရလႊမ္းမုိးျခင္းခံရမည္ျဖစ္ၿပီး
သင့္ေက်းရြာႏွင့္ေျမေနရာလည္း ဖ်က္ဆီးခံရမည္ျဖစ္
သည္။ သင္၏မိသားစုမ်ိဳးရိုးစဥ္ဆက္တေလွ်ာက္လံုး
ဤေတာင္ၾကားတြင္ေနထိုင္ခဲ့ၿပီး သင္ဘယ္သုိ႔သြားရ
မည္ကုိမသိဘဲျဖစ္ေနသည္။ ထုိ႔အတူဆံုးရႈံးသြားေသာ
သီးႏွံမ်ားအားလံုးကုိ ျပန္လည္စိုက္ပ်ိဳးရန္အတြက္
သင့္တြင္ေငြအလံုအေလာက္မရွိေပ။
ထင္ျမင္ခ်က္ း သင္သည္ဆည္တည္ေဆာက္ရန္
အလုိမရွိပါ။

သင္ႏွင့္သင္၏လူမႈဝန္းက်င္သည္ ဆည္တည္ေဆာက္ျခင္းမွ မည္ကဲ့သုိ႔ေသာဆုိးက်ိဳးမ်ားသက္
ေရာက္ႏိုင္သနည္း။
သင္၏အဆုိျပဳခ်က္ကုိေထာက္ခံရန္အတြက္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကုိစာရင္းျပဳလုပ္ပါ။
ဤစီမံကိန္းမွသင္၏လူမႈဝန္းက်င္ အက်ိဳးေက်းဇူးရရွိႏိုင္မည့္အခ်က္ (၃) ခ်က္ကို
စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ၾကည့္ပါ။
အျခားတစ္ဖြဲ႔ႏွင့္ စကားရည္လုပြဲဆင္ႏႊဲကာ သေဘာတူညီမႈရရွိေအာင္ႀကိဳးစားပါ။

ရပ္႐ြာလူမႈ၀န္းက်င္စီမံကိန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ

		

		

သင္တန္းသားလမ္းညႊန္

၃၈

စကားရည္လုပြဲၿပီးဆံုးခ်ိန္တြင္
ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားကိုေျဖဆုိပါ။
၁။ စကားရည္လုပြဲ၏ရလဒ္ကုိ သင္ေက်နပ္မႈရွိပါသလား။
၂။ သေဘာတူညီမႈကုိ မည္ကဲ့သုိ႔ရရွိခဲ့သနည္း။ ၄င္းမွာ လြယ္ကူပါသလား။

၃၉

ရပ္႐ြာလူမႈ၀န္းက်င္စီမံကိန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ

		

သင္တန္းသားလမ္းညႊန္

အခန္း(၃)
NAMES AND COUNTRIES

အဆင့္(၁) း အေျခအေနကိုခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္း - အခ်က္အလက္မ်ားစုေဆာင္းျခင္း

၃.၁ ေရေျမေဒသအေၾကာင္းအရာအေပၚ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္း
၃.၂ အခ်က္အလက္ေကာက္ယူျခင္း
၃.၂.၁ ေလ့လာစစ္ေဆးရမည့္အခ်က္အလက္မ်ားစာရင္း
၃.၂.၂ စစ္တမ္းေကာက္ရာတြင္ေမးျမန္းေသာေမးခြန္းမ်ား၊
ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္း ႏွင့္ေဆြးေႏြးသည့္အဖြဲ႔မ်ား
၃.၃ နည္းစနစ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ
ဤသင္ခန္းစာၿပီးဆံုးပါက ေက်ာင္းသားမ်ားမွ •

မိ္မိအလုပ္လုပ္ကုိင္ေနေသာ လူမႈဝန္းက်င္ကုိ ေဖာ္ျပႏိုင္မည္။

•

အခ်က္အလက္ေကာက္ယူမႈ နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ ေဖာ္ျပႏိုင္မည္။

•

အခ်က္အလက္ေကာက္ယူပံု နည္းပညာအမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ
ဖန္တီးလာႏိုင္မည္။

ရပ္႐ြာလူမႈ၀န္းက်င္စီမံကိန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ

		

		

သင္တန္းသားလမ္းညႊန္

၄၀

3.1 a&ajra'otaMumif;t&mudk em;vnfjcif;
ယခင္အခန္းမွလူမႈဝန္းက်င္အေၾကာင္းႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ရန္အခ်က္မ်ားကိုေလ့လာၿပီးျဖစ္သည္။ ဤကဲ့သုိ႔
နားလည္သိရွိျခင္းျဖင့္ ပထမအဆင့္အေနႏွင့္ စီမံကိန္းစီမံခန္႔ခြဲသူမွ မိမိတာဝန္ယူေဆာင္ရြက္မည့္ေဒသ
အေၾကာင္းသိရွိရန္လုိသည္။ ဤသို႔ေဒသအေၾကာင္းသိရွိရန္ ေလ့လာျခင္းကုိတစ္နည္းအားျဖင့္ “အေျခအေနကုိ
ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္း” ဟုေခၚသည္။ စီမံကိန္းမန္ေနဂ်ာမွ ေဒသအေၾကာင္းသိရွိနားလည္ျခင္းျဖင့္ ေဒသ၏အေျခ
အေနႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ဗဟုသုတကုိ တိုးျမွင့္သိရွိႏိုင္သည္။ သို႔ျဖင့္စီမံကိန္းပန္းတုိင္ေရာက္ရန္
မည္သုိ႔လုပ္ေဆာင္ရမည္ကုိ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းကာ စဥ္းစားေတြးေခၚလာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
အေျခအေနကိုသံုးသပ္ျခင္းသည္ စီမံကိန္းမေရးဆြဲမီစတင္လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ ဤသုိ႔ခ်ဥ္းကပ္ျခင္းသည္
ေဒသ၏အမွန္တကယ္လိုအပ္ခ်က္နွင့္ ကုိက္ညီေသာစီမံကိန္းပန္းတုိင္သို႔ေရာက္ရွိရန္ လိုအပ္သည့္
အသံုးဝင္ေသာ၊ တိက်ေသာသတင္းအခ်က္အလက္ကုိရရွိႏိုင္သည္။

ေလ့က်င့္ခန္း(၁)

ေအာက္ပါဝါက်ကုိ ဖတ္ၿပီးအမွား၊ အမွန္ျခစ္ပါ။
၁။ ျပည့္စံုေသာအေျခအေနကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္းသည္ ေဒသတြင္းအလုပ္ျဖစ္ေျမာက္မႈကုိ နားလည္ရန္
အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းျဖစ္သည္။
၂။ အေျခအေနကိုခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္းသည္ ေဒသတြင္းအေရးႀကီးသည့္ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး
အေျခအေနမ်ားကုိ ရွင္းလင္းစြာသိျမင္ႏိုင္သည္။
၃။ ေဒသခံမ်ားမွျပႆနာကုိ ေဖာ္ထုတ္သိျမင္ရန္ႏွင့္ အဘယ္ေၾကာင့္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလုိအပ္သည္ကုိ
မသိရွိႏိုင္ေပ။
၄။ အေျခအေနကိုခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္းသည္ စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ပန္းတုိင္သို႔ေရာက္ရွိႏိုင္ရန္အတြက္
အသံုးဝင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရရွိေအာင္ကူညီေပးသည္။
၅။ စီမံကိန္းမန္ေနဂ်ာ (ေဒသခံအဖြဲ႔ဝင္မဟုတ္ပါ) စီမံကိန္းမည္မွ်ေအာင္ျမင္သည္ကုိ ဆံုးျဖတ္ခ်က္
ခ်သင့္သည္။
သင္၏အေျဖကိုသင့္တြဲဖက္ျဖစ္သူႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါ။
ေဝါဟာရအဓိပၸါယ္
သံုးသပ္ခ်က္ း
အရာတစ္ခု၏အေၾကာင္းကုိပို၍
သိရွိရန္ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း

၄၁

ရပ္႐ြာလူမႈ၀န္းက်င္စီမံကိန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ

		

သင္တန္းသားလမ္းညႊန္

ေဒသတြင္းရွိေနရာဌာနအပိုင္းအျခားမ်ား
အေျခအေနသံုးသပ္ျခင္းတြင္ ပထမဦးဆံုးလုပ္ေဆာင္ရန္မွာ ဦးတည္ခ်က္ေဒသသုိ႔သြားေရာက္ေလ့လာရန္
ျပင္ဆင္ျခင္းျဖစ္သည္။
ေဒသအေျခအေနကုိနားလည္ရန္ သတင္းအခ်က္အလက္လုိအပ္သည္။ သို႔ေသာ္ထိုေဒသသို႔သြားေရာက္
မေလ့လာမီ မည္သုိ႔ေသာအခ်က္အလက္ေကာက္ယူရန္သိရွိထားရမည္။ အကယ္၍ မိမိရင္းႏွီးကြၽမ္းဝင္ေသာ
ေဒသတြင္လုပ္ေဆာင္ပါက သင္လုိအပ္သည့္အခ်က္အလက္မ်ားကုိသိရွိၿပီးျဖစ္မည္။ သို႔ေသာ္ေနရာေဒသ
အသစ္ျဖစ္ပါက ေဒသတြင္းရွိေနရာဌာနမ်ားမွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ တုိက္ရိုက္ေကာက္ယူရန္
လုိအပ္သည္။

လူထုႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္သတင္းအခ်က္အလက္
လူထုႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္သတင္းအခ်က္အလက္

လူမႈေရး၊ အာဏာဆက္ႏြယ္မႈ

ပညာေရး
ပညာေရး

လူမႈေရး၊ အာဏာဆက္ႏြယ္မႈ

ေခါင္းေဆာင္မႈ
			

က်န္းမာေရးက်န္းမာေရး

ေခါင္းေဆာင္မႈ

ႏိုင္ငံေရး၊အစိုးရ
ႏိုင္ငံေရး၊အစိုးရ

ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ဓေလ့

ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ဓေလ

		

အေရးႀကီးအေၾကာင္းအရာ၊ ျပႆနာမ်ား

အေရးႀကီးအေၾကာင္းအရာ၊ ျပႆနာမ်ား

မႈဝန္းက်င္ရွိအဖြဲ႔အစည္းမ်ား
လူမႈဝန္းက်င္ရလူွိအ
ဖြဲ႔အစည္းမ်ား
းပြပ
ားေရးဆု
စီးပြားေရးဆုိင္ရာ စီလႈ
္ရွားမႈ ိင္ရာ လႈပ္ရွားမႈ

လူမႈဝန္းက်င္အမ်ားစုတြင္ အထက္ပါအေၾကာင္းအရာတစ္ခု (တစ္ခါတစ္ရံအားလံုး) ေတြ႔ျမင္ႏုိင္သည္။
ထိေရာက္ေသာစီမံကိန္းစီမံခန္႔ခြဲမႈသည္ စီမံကိန္းအဖြဲ႔ဝင္မွထိုေနရာဌာနမ်ားအေၾကာင္း ေလ့လာသိရွိမႈႏွင့္
၄င္းအသိပညာကုိ စီမံကိန္း၏ဆင့္ကဲျဖစ္စဥ္အဆင့္တုိင္းတြင္ အသံုးခ်ႏိုင္မႈေပၚမူတည္သည္။

ရပ္႐ြာလူမႈ၀န္းက်င္စီမံကိန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ

		

		

သင္တန္းသားလမ္းညႊန္

၄၂

ေလ့က်င့္ခန္း(၂)
ေရွ႕စာမ်က္ႏွာမွ ဥပမာမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမွရရွိသည့္အေျဖမ်ားကုိ အသံုးျပဳ၍ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ား
ကုိ လူမႈဝန္းက်င္ရွိသက္္ဆုိင္သည့္ေနရာဌာန အစိတ္အပိုင္းမ်ားႏွင့္တြဲပါ။
၁။ ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္ျပဳျပင္ေသာဆုိင္

၁၂။ လမ္းေပၚတြင္ေနထိုင္သည့္ေခြးအုပ္စု

၂။ လူငယ္အဖြဲ႔အစည္းဌာန

၁၃။ လယ္ကြင္း

၃။ ေဆးခန္း

၁၄။ လမ္းေထာင့္တြင္ေစာင့္ေနသည့္

၄။ မိုးရာသီတြင္ေရလွ်ံသည့္လမ္း

ဆုိကၠားသမား

၅။ ရဲစစ္ေဆးသည့္ေနရာ/ဂိတ္

၁၅။ လၻက္ရည္ဆုိင္

၆။ ယခင္လတြင္ေျပာင္းေရႊ႕လာသည့္
မိသားစုအစု(၂ဝ)

၁၆။ ေဒသတြင္းရွိ ႏိုင္ငံေရးပါတီရံုးခန္း

၇။ အိမ္မ်ား

၁၇။ ရပ္ကြက္လူႀကီးရံုးခန္း

၈။ ေဒသရွိတုိင္ပင္ခံဌာန

၁၈။ ျပဳျပင္ရန္လုိအပ္သည့္ေဟာင္းႏြမ္းေနသည့္

၉။ ကြမ္းယာေရာင္းသည့္ေနရာ

ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း

၁ဝ။ ပင္စင္စားဆရာသင္သည့္က်ဴရွင္

၁၉။ ဘတ္(စ္)ကားရပ္နားစခန္း

၁၁။ DVD ဆုိင္

၂ဝ။ အဝတ္ႏွင့္ပတ္၍ဖေယာင္းတုိင္ထြန္းထား
သည့္ေညာင္ပင္
၂၁။ ပြဲအတြက္အဝတ္ခ်ဳပ္ရန္ တူမမ်ားႏွင့္
သူငယ္ခ်င္းမ်ားကုိ သင္ျပေသာအမ်ိဳးသမီး

၄၃

ရပ္႐ြာလူမႈ၀န္းက်င္စီမံကိန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ

		

သင္တန္းသားလမ္းညႊန္

3.2 tcsuftvufaumuf,ljcif;

ေဝါဟာရအဓိပၸါယ္
အခ်က္အလက္ (နာမ္) း

အေျခအေနကိုသံုးသပ္ရန္ အခ်က္အလက္မ်ားေကာက္ယူသည့္

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္ အသံုး

နည္းလမ္းမ်ားစြာရွိသည္။ ၄င္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ထိေရာက္မႈ

ျပဳသည့္အေၾကာင္းအရာ(သို႔)

ရွိ၊ မရွိသိရွိရန္ ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားျဖင့္ မိမိကုိယ္ကုိမိမိေမးရန္

သတင္းအခ်က္အလက္

လိုအပ္သည္။

မည္သည့္အခ်က္
အလက္အမ်ိဳးအစား

မည္သည့္နည္းႏွင့္

သင္လိုအပ္သနည္း။

ေကာက္ယူမည္နည္း။
(နည္းလမ္း)
မည္သည့္အခ်ိန္တြင္

မည္သည့္ေနရာတြင္

ျပဳလုပ္မည္နည္း။

ရႏိုင္သနည္း။
(ပင္မအရင္းအျမစ္)

ေယဘုယ်အားျဖင့္ ျပင္ဆင္ခ်ိန္တြင္စီမံကိန္းအဖြဲ႔မွ ေဒသခံမ်ားျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလိုေသာအရာကို ေလ့လာရန္
လုိအပ္သည္။ ဤသုိ႔ျပဳလုပ္ရန္အေရးႀကီးျခင္းမွာ ေဒသ၏လက္ရွိအေျခအေနႏွင့္ ေဒသခံမ်ားမွမည္သုိ႔ျပဳျပင္
ေျပာင္းလုိျခင္းကုိသိရွိရန္ျဖစ္သည္။ အေျခခံအားျဖင့္ စီမံကိန္းအဖြဲ႔ဝင္မ်ားမွေဒသ၏လက္ရွိအေျခအေနႏွင့္
ေဒသခံမ်ားမွ မိမိတုိ႔အလုိရွိသည့္အေျခအေနကုိ နားလည္သေဘာေပါက္မႈရွိ၊မရွိေလ့လာရန္လုိအပ္သည္။
ေဒသခံအဖြဲ႔ဝင္မ်ားမွ မိမိတုိ႔အေျခအေနတင္ျပမႈကုိလက္ခံပါ။ ထိုသူတုိ႔သည္ေနရာဌာနအမ်ိဳးမ်ိဳးမွ လာေရာက္
ေသာသူမ်ားျဖစ္ႏုိင္သည္။
အခ်က္အလက္ေကာက္ယူရာတြင္ စစ္တမ္းေကာက္ျခင္းျပဳလုပ္ရန္လုိအပ္သည္။ ေမးခြန္းမ်ားဖန္တီး၍
ေမးျမန္းျခင္း၊ ေနရာေဒသ(သုိ႔) ေဒသ၏အေျခအေနတြင္းရွိသည့္အရာမ်ားကုိ စာရင္းျပဳစုရွာေဖြျခင္းျဖစ္သည္။
အခ်က္အလက္သတင္းေကာက္ယူမႈ နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ပုိ၍အက်ိဳးရွိေသာအခ်က္အလက္
ရရွိမည္။ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားပါဝင္ႏိုင္သည္။
•

ေမးခြန္းအခ်က္အလက္စာရင္းမ်ားအတိုင္းေမးျမန္းျခင္း

•

ေလ့လာထားသည့္စိစစ္ၿပီးစာရင္းမ်ား

•

ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္း

•

ေဆြးေႏြးသည့္အဖြဲ႔မ်ား

ေဝါဟာရအဓိပၸါယ္
စစ္တမ္းေကာက္ျခင္း (နာမ္)
ေမးခြန္းမ်ားေမးျမန္းျခင္းျဖင့္
အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ ၏ျပဳမူ/ လုပ္ေဆာင္ပံုကုိ
စံုစမ္းစစ္ေဆး ျခင္း။

မ်ားေသာအားျဖင့္စီမံကိန္းအဖြဲ႔မွ စီမံကိန္းမစတင္မီစစ္တမ္း
ေကာက္ယူမႈျပဳလုပ္ရသည္။ သုိ႔မွသာေဒသ၏လက္ရွိအေျခအေနႏွင့္ ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ရမည့္
အရာကုိ သိရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ စစ္တမ္းေကာက္ျခင္းျဖင့္လူတုိ႔၏အျပဳအမူႏွင့္ အျမင္ေျပာင္းလဲမႈကုိ
ေလ့လာႏုိင္ျပီး အုပ္ခ်ဳပ္ၾကီးၾကပ္မႈႏွင့္စီမံကိန္းလည္ပတ္မႈအဆင့္ဆင့္ကုိ သံုးသပ္ရာတြင္မ်ားစြာ
အက်ိဳးရွိသည္။
ရပ္႐ြာလူမႈ၀န္းက်င္စီမံကိန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ
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၄၄

ေလ့က်င့္ခန္း(၁)
အထက္ပါစာပိုဒ္အရ ေအာက္ပါေဖာ္ျပသည့္အေျခအေနကိုအမွား၊ အမွန္ျခစ္ပါ။
၁။ စစ္တမ္းေကာက္ျခင္းသည္ စီမံကိန္းဆင့္ကဲျဖစ္စဥ္၏ ပထမဆင့္အတြက္
သာျဖစ္သည္။
၂။ စစ္တမ္းေကာက္ၿပီးေနာက္အဖြဲ႔မွ ေဒသတြင္မည္သည့္အရာေျပာင္းလဲသင့္
သည္ကုိ ေျပာျပႏုိင္မည္။
၃။ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုကုိ အေျခအေနသံုးသပ္ရာတြင္ အခ်က္အလက္
ေကာက္ယူသည့္နည္း တစ္ခုထက္မကအသံုးျပဳႏိုင္သည္။

၄၅

ရပ္႐ြာလူမႈ၀န္းက်င္စီမံကိန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ
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ေလ့က်င့္ခန္း(၂)
ဘယ္ဖက္တြင္ေရးထားသည့္အခ်က္အလက္ေကာက္ယူနည္းကုိ ညာဖက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ ၄င္းႏွင့္
ဆက္စပ္ေသာအခ်က္ႏွင့္တြဲပါ။
၁။ စစ္တမ္း

က. စီမံကိန္းအဖြဲ႔မွ ကုိယ္တိုင္ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးသည့္အရာမ်ားကုိ

ေကာက္ယူရာတြင္

ေရးသားထားသည့္အခ်က္အလက္စာရင္း

ေမးေသာေမးခြန္းမ်ား
၂။ ေလ့လာစစ္ေဆး
ရမည့္အခ်က္မ်ားစာရင္း

ခ. ပါဝင္လုပ္ေဆာင္သူမ်ားကုိအဖြဲ႔လုိက္သူတုိ႔၏အျမင္မ်ားသိရွိရန္
ေမးခြန္းမ်ားေမးျခင္း

၃။ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္း
ဂ. အတြဲလုိက္သတ္မွတ္ထားသည့္ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ အေျဖမ်ားကုိ
ပါဝင္သူမ်ားမွကုိယ္တုိင္မိမိသေဘာအေလ်ာက္ျဖည့္စြက္ျခင္း
၄။ ေဆြးေႏြးသည့္
အဖြဲ႔မ်ား

ဃ. ပါဝင္သူတစ္ဦးခ်င္းစီကုိ သီးျခားစီေမးျမန္းျခင္း

ဦးတည္ရာေဒသအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိေကာက္ယူရာတြင္ သတိျပဳသင့္သည့္အေရးႀကီးသည့္
အခ်က္မ်ားရွိပါသည္။
•

ေဒသအရင္းအျမစ္သတင္းရရွိရန္ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္း
တစ္ခုတည္းမရွိ

•

မတူညီေသာနည္းလမ္းအခ်ိဳ႕ျဖင့္ေကာက္ယူျခင္းကို အစဥ္
အၿမဲက်င့္သံုးပါ

•

သူတစ္ပါး၏
–– အခ်ိန္
–– ကုိယ္ပုိင္လြတ္လပ္မႈ
–– ယဥ္ေက်းမႈ၊ ယံုၾကည္မႈနွင့္ဓေလ့
–– ပါဝင္လုိမႈရွိ/ မရွိအခြင့္အေရးမ်ားကို အစဥ္အၿမဲေလးစားပါ။

•

ေနရာေဒသဌာနအမ်ိဳးမ်ိဳးမွ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားကုိဖိတ္ေခၚ/ ပါဝင္ေစျခင္းျဖင့္ ထိုသူတုိ႔၏အသိပညာႏွင့္အေတြး
အေခၚအႀကံဥာဏ္မ်ားကိုေဝငွေစပါ။

ေဒသခံအဖြဲ႔ဝင္မ်ားမွ လြတ္လပ္ေပါ့ပါးစြာခံစားႏို္င္မႈမွာအေရးႀကီးသည္။ အခ်ိဳ႕မွာအစပိုင္းတြင္ သင္လုိအပ္
ေသာသတင္းေပးရန္တြန္႔ဆုတ္ေနမည္။ အျခားအဖြဲ႔အစည္း၊ရဲဝန္ထမ္း (သုိ႔) အစိုးရတုိ႔၏စစ္ေဆးေမးျမန္းမႈမွ
ဆုိးသည့္အေတြ႔အႀကံဳရွိေကာင္းရွိခဲ့မည္။ (သို႔) အခ်ိဳ႕မွာမိမိတုိ႔၏မိသားစု (သို႔) က်န္းမာေရး (သုိ႔) ေငြေရး
ေၾကးေရးအေၾကာင္းေျပာရန္ ရွက္ေၾကာက္ေနလိမ့္မည္။ သင္သည္အဘယ္ေၾကာင့္ေမးခြန္းေမးရသည္၊ ရရွိ
သည့္သတင္းအခ်က္အလက္ေပၚမူတည္၍ မည္သုိ႔လုပ္ေဆာင္မည္ကို ေဒသခံအဖြဲ႔ဝင္မ်ားအား ေသခ်ာစြာ
သိရွိေစပါ။
ရပ္႐ြာလူမႈ၀န္းက်င္စီမံကိန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ
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၄၆

3.2.1 avhvmppfaq;&rnfhtcsufrsm;pm&if;
ေလ့လာစစ္ေဆးခ်က္စာရင္းမွာ ဦးတည္ရာေဒသသုိ႔သြားေရာက္လည္ပတ္စဥ္ ေလ့လာရမည့္အရာမ်ားအတြက္
စာရင္းျပဳလုပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ဥပမာ- စစ္တမ္းေကာက္ယူေလ့လာရန္
• ေဒသ၏ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာအေျခအေန၊ သန္႔ရွင္းမႈႏွင့္ထိန္းသိမ္းမႈ ရွိ/မရွိ
• လူထုတစ္ရပ္လံုး၏ ေယဘုယ်အေျခအေန
• အိမ္ေျခ၊ ေက်ာင္း၊ ေဆးခန္း (သုိ႔) စီးပြားေရးအေျခအေန
• ရြာတြင္းရွိ အရင္းအျမစ္ရရိွႏုိင္သည့္ေနရာ
ေလ့လာစစ္ေဆးရမည့္အခ်က္မ်ားစာရင္းသည္ စစ္တမ္းေကာက္ယူရာတြင္ ရရွိေသာအခ်က္အလက္မ်ားကုိ
ထပ္မံစစ္ေဆးျခင္း/အေထာက္အပံ့ေပးျခင္းတုိ႔တြင္ အသံုးဝင္သည္။ ဥပမာ ေမးျမန္းမႈႏွင့္အဖြဲ႔တြင္းေဆြးေႏြး
မႈမွရရွိေသာသတင္းမွတ္တမ္းသည္ သင္ေတြ႔ျမင္ႀကံဳေတြ႔ရသည္ႏွင့္ကြဲလြဲမႈရွိပါက အဘယ္ေၾကာင့္ျဖစ္သည္ကုိ
သင္ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္လုိလိမ့္မည္။

၄၇

ရပ္႐ြာလူမႈ၀န္းက်င္စီမံကိန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ
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ေလ့က်င့္ခန္း (၁)
သင္သည္ေဒသေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း၏ အေထာက္အပ့ံပစၥည္းပစၥယမ်ားကုိ တုိးျမွင့္ရန္စီမံကိန္းေရးဆြဲ
ေနသည္။ ေက်ာင္းအေဆာက္အဦးအတြက္ ေအာက္ပါေလ့လာစစ္ေဆးခ်က္ေမးခြန္းမ်ားကို ၾကည့္ပါ။
ေလ့လာခ်က္မ်ား

ရွိ/မရွိ

အေရအတြက္

မွတ္ခ်က္

ေက်ာင္းခန္းမ်ား
စာသင္ခန္းေပါင္းမည္မွ်ရွိသနည္း။
အတန္းတစ္တန္းတြင္ေက်ာင္းသားအေရအတြက္
မည္မွ်ရွိသနည္း။ (ပွ်မ္းမွ်)
ေက်ာင္းခ်ိန္အတြင္းလြတ္ေနသည့္စာသင္ခန္းမ်ားရွိပါသ
လား။
စာသင္ခန္းမ်ား၏အေျခအေနမွာမည္သို႔နည္း။
ပံ့ပိုးမႈမ်ား
ေက်ာင္းသားႏွင့္ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္သီးျခားေရအိမ္
ရွိပါသလား။
ေန႔လည္စာစားရန္ေနရာ(သုိ႔) မုန္႔စားရံုရွိပါသလား။
အားလပ္ခ်ိန္ေဆာ့ကစားရန္ေနရာရွိပါသလား။
ေက်ာင္းအနီးတြင္စိမ္းလန္းစိုေျပေသာေနရာရွိပါသလား။
အျခား
၁။ သင္၏ေက်ာင္းအတြက္ေလ့လာစစ္ေဆးခ်က္ဇယားကုိ
ျဖည့္စြက္ပါ(သုိ႔) သင္သိသည့္ဇယားတစ္ခု
၂။ ဤစစ္ေဆးခ်က္စာရင္းသုိ႔မည္သည့္အခ်က္ထပ္မံ
ျဖည့္စြက္လိုပါသနည္း။
၃။ သီးျခားစာရြက္တစ္ခုေပၚတြင္ ဝန္ထမ္းႏွင့္ေက်ာင္းသား
မ်ား၏အျပဳအမူႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ေလ့လာစစ္ေဆးခ်က္
ေမးခြန္းဇယားကုိဆြဲပါ။
၄င္းဇယားႏွင့္ပတ္သက္၍အဖြဲ႔မ်ားအတြင္းႏိႈင္းယွဥ္ၿပီးေနာက္ ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားကိုေျဖပါ။
၄။ သင့္အဖြဲ႔ေရြးခ်ယ္သည့္အခ်က္မ်ားသည္ အျခားအဖြဲ႔ႏွင့္တူညီမႈရွိပါသလား။
၅။ သင္၏ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္သည္ စီမံကိန္းေရးဆြဲမႈအေပၚ မည္သုိ႔သက္ေရာက္မႈရွိပါသနည္း။
ရပ္႐ြာလူမႈ၀န္းက်င္စီမံကိန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ

		

		

သင္တန္းသားလမ္းညႊန္

၄၈

3.2.2 ppfwrf;aumufar;cGef;rsm;? awGYqkHar;jref;rIrsm;ESifh aqG;aEG;onfhtzJGYrsm;
မွန္ကန္ေသာေမးခြန္းမ်ားေမးျမန္းျခင္း
မွန္ကန္သည့္ေမးခြန္းေရြးခ်ယ္ရန္မွာ သင္မည္သည့္သတင္းအခ်က္အလက္
ရယူလုိသည့္အေပၚတြင္မူတည္သည္။ တစ္ခါတစ္ရံျဖစ္ရပ္မွန္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္
သတင္းလုိအပ္မည္၊ တစ္ခါတစ္ရံလူတုိ႔၏အျမင္သေဘာထား သိရွိရန္လုိအပ္မည္။
အေရးႀကီးသည္မွာ သင္၏ေမးခြန္းအမ်ိဳးအစားကိုသတိထားရန္လုိသည္။ သို႔မွသာ
သတင္းစုေဆာင္းရာတြင္သင္လုိအပ္သည့္အေျဖမရမခ်င္း ေမးခြန္းကုိလွည့္ပတ္
ေျပာင္း၍ေမးျမန္းႏိုင္မည္။

၄၉

ရပ္႐ြာလူမႈ၀န္းက်င္စီမံကိန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ

		

သင္တန္းသားလမ္းညႊန္

သတင္းစုေဆာင္းရန္ေမးခြန္း(၃)မ်ိဳးေမးေလ့ရွိသည္ပြင့္လင္းေမးခြန္းမွာ ေျဖဆုိသူမွအေျဖမေပးမီ

ဦးေဆာင္ေမးခြန္းမွာ ေျဖဆုိသူအားလုိအပ္သည့္အေျဖ

စဥ္းစားရန္ႏွင့္ ရွည္လွ်ားသည့္အေျဖကိုေျဖေပး

ရရွိရန္ ဦးေဆာင္သြားသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ေမးခြန္း

ေစလုိသည္။ ေျဖဆုိသူ၏အျမင္ကို ထုတ္ေဖာ္ရန္ႏွင့္

ေမးသူ၏စိတ္ထဲတြင္ အေျဖ “မွန္” ကိုသိရွိၿပီးျဖစ္သည္။

လုပ္ေဆာင္မည့္အရာအေပၚခံစားရသည္မ်ားကို

ေမးခြန္းေမးသူမွာ အေျဖကိုသိရွိထားသူျဖစ္ျပီး သူ၏

ေဖာ္ျပရန္တုိက္တြန္းသည္။ ဤေမးခြန္းမ်ိဳးမွာ

သတင္းအခ်က္အလက္ကိုေထာက္ခံေစလုိသည့္အခါ

မ်ားေသာအားျဖင့္ “သင္မည္သို႔ထင္ျမင္မိပါသနည္း…

မ်ိဳးတြင္ေမးေလ့ရွိသည္။

……….ေဖာ္ျပပါ……” စသျဖင့္ေမးေလ့ရွိသည္။
ဥပမာ- မည္သည့္သဘာဝဝန္းက်င္ျပႆနာမ်ား

ဥပမာ- အမ်ားစုမွာ မီးေသြးမီးဖုိကိုအသုံးျပဳၾကသည္။
ဟုတ္ပါသလား။

သည္ သင္၏လူမႈဝန္းက်င္ကိုသက္ေရာက္မႈရွိ
သနည္း။

ကန္႔သတ္ေမးခြန္း၏အေျဖမွာ မ်ားေသာအားျဖင့္
မွား(သို႔)မွန္ (သို႔)စာေၾကာင္းတုိ(သို႔) စကားလုံး
တစ္လုံး ျဖင့္သာ ေျဖဆုိရန္လုိအပ္သည္။
ဥပမာ- ပလပ္စတစ္ဘူးမ်ားကို ျပန္လည္အသုံး
ျပဳပါသလား။

ရပ္႐ြာလူမႈ၀န္းက်င္စီမံကိန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ

		

		

သင္တန္းသားလမ္းညႊန္

၅၀

ေလ့က်င့္ခန္း(၁)
ေအာက္ပါအဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္မ်ားကို မွန္ကန္သည့္စကားလုံးျဖင့္ျဖည့္စြက္ပါ။
ပြင့္လင္းေမးခြန္း

ကန္႔သတ္ေမးခြန္း

ဦးေဆာင္ေမးခြန္း

၁။…………… မွာ စစ္တမ္းေကာက္ယူရာတြင္သုံးသည့္ေမးခြန္းမ်ားျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ
•

ေျဖဆုိရန္လြယ္ကူသည္

•

အခ်ိန္တုိသည္

•

မွတ္တမ္းမွတ္ရာျဖည့္စြက္ၿပီးေျမာက္ရန္အခြင့္အလမ္းပိုမ်ားသည္။

•

သုံးသပ္ရန္ပို၍လြယ္ကူသည္

၂။…………… သည္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းမႈ၊ အဖြဲ႔တြင္းေဆြးေႏြးမႈႏွင့္ စစ္တမ္းေကာက္ေမးခြန္းမ်ားေမးျမန္းမႈ
		

အတြက္ အသုံးဝင္ျခင္းမွာ သင္အျခားသူထံမွၾကားသိရသည့္သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္

		

ျပန္လည္ႏိႈင္းယွဥ္စစ္ေဆးရန္ျဖစ္သည္။

၃။…………… ကို ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းျခင္းႏွင့္ အဖြဲ႔တြင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းတြင္သင့္ေတာ္သည္။
•

အခ်ိန္အေျမာက္အမ်ားရွိသည္

•

လူတုိ႔၏အႀကံဥာဏ္၊ အျမင္ႏွင့္ ဘဝဇာတ္လမ္းမ်ားကိုသိလိုသည္

•

ထိုသူတုိ႔၏ကိုယ္ေရးကိုယ္တာႏွင့္ လူမႈဝန္းက်င္အေၾကာင္းေဝငွရန္ တုိက္တြန္းလုိသည္။

ေလ့က်င့္ခန္း(၂)
ေအာက္ပါေပးထားေသာဥပမာမ်ားကို အထက္ပါအဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ႏွင့္တြဲပါ။
၁။ စာသင္ေက်ာင္းမည္သည့္ေနရာတြင္တည္ရွိ

၆။ နားခုိရန္အတြက္ သင့္ေဒသကားမွတ္တုိင္

သနည္း။

မ်ားတြင္ အမိုးမိုးရန္လုိအပ္ပါသလား။

၂။ သင့္ေဒသရွိဆရာဝန္မ်ားႏွင့္ သူနာျပဳမ်ားမွာ

၇။ စာဖတ္ျခင္းကို စိတ္ပါဝင္စားမႈရွိပါသလား။

မည္မွ်အရည္အခ်င္းရွိသနည္း။

၈။ ပန္းခ်ီေရးဆြဲေဆးျခယ္မႈကိုႀကိဳက္ႏွစ္သက္ပါ
သလား။

၃။ တံတားျပဳျပင္ရန္ လုိအပ္သည္ကို သင္
သေဘာတူပါသလား။

၉။ သင္၏အျမင္တြင္ သင္၏ရြာ၌ လယ္လုပ္ငန္း

၄။ မုိးရာသီတြင္ မည္သည့္ျပႆနာမ်ားရိွပါသနည္း။

လုပ္ရန္ႏွင့္ အိမ္မ်ားတြင္သုံးစြဲရန္ေရအလုံ
အေလာက္ရွိပါသလား။

၅။ အမ်ားစုမွာေဒသတြင္အပင္မ်ားရွိရန္
အေရးႀကီးသည္ဟုထင္ျမင္ရျခင္းမွာ

၁ဝ။ အဘယ္ေၾကာင့္လူအမ်ား ဤေဒသသို႔

ေႏြရာသီတြင္အရိပ္အားျဖင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ကို

ေျပာင္းေရႊ႕လာသနည္း။

ေအးျမေစရန္ျဖစ္သည္။ မွန္ပါသလား။

၅၁

ရပ္႐ြာလူမႈ၀န္းက်င္စီမံကိန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ
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တစ္ဦးခ်င္းစီေတြ႔ဆုံေမးျမန္းျခင္းႏွင့္ အဖြဲ႔မ်ားသို႔ကူညီရွင္းလင္းျပျခင္း
အတြဲလုိက္ခ်မွတ္ထားသည့္ေမးခြန္းမ်ားကို တစ္ဦးခ်င္း(သို႔)အဖြဲ႔လုိက္ေမးရာတြင္ အသုံးျပဳႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္
ႏွစ္ခုလုံးအတြက္ သီးျခားအရည္အခ်င္းရွိရန္လုိအပ္သည္။

တစ္ဦးျခင္းစီေမးျမန္းျခင္း

ေလ့က်င့္ခန္း(၃)

အဖြဲ႔လုိက္ေမးျမန္းျခင္း

တစ္ဦးခ်င္းစီေမးျမန္းျခင္းႏွင့္
အဖြဲ႔လုိက္ေမးျမန္းျခင္း မည္သို႔
ကြာျခားသနည္း။ ကြာျခားခ်က္ကို
ဇယားကြက္တြင္ေရးခ်ပါ။

ေလ့က်င့္ခန္း(၄)
ေအာက္ပါစာပိုဒ္တြင္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းရန္လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။ အခ်ိဳ႕မွာတစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္၊ အခ်ိဳ႕
မွာအုပ္စုအလုိက္ေမးရန္အတြက္၊ အခ်ိဳ႕မွာႏွစ္ခုစလုံးအတြက္ျဖစ္
သည္။ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားအား တစ္ဦးခ်င္း(သို႔) အဖြဲ႔လုိက္

→ သတိရရန္၊ အားလုံးကိုေလးစားမႈရွိ
ေၾကာင္းျပသျခင္း- အထူးသျဖင့္မပါဝင္

(သို႔) ႏွစ္ခုစလုံးအတြက္ ျဖစ္သည္ကိုေရြးခ်ယ္မွတ္သားပါ။

လုိသူမ်ား- ေဒသခံမ်ားမွသင္သည္

၁။ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကိုဖိတ္ေခၚပါ။

၄င္းတုိ႔စိတ္ဝင္စားမႈရွိေသာအရာကို

၂။ သင့္အားေမးခြန္းမ်ားေမးရန္လည္း တုိက္တြန္းပါ။

သိရွိစဥ္းစားေပးေနသည္ဟု

၃။ ေမးခြန္းမ်ားေမးလာပါက သင္မွန္ကန္စြာေျဖဆုိပါ။
၄။ တစ္ခါတစ္ရံ အမ်ိဳးသမီးမွအမိ်ဳးသမီးသို႔ (သို႔) အမ်ိဳးသားမွ
အမ်ိဳးသားသို႔ ေမးျမန္းရန္ပို၍သင့္ေတာ္သည္။

သိျမင္လာမည္။ ေနာက္ဆုံးတြင္
ထုိသူတုိ႔မွ သင္၏အဖြဲ႔ကို
ယံုၾကည္လာၿပီး ေဒသတြင္း

၅။ စကားေျပာလာေစရန္ အတင္းအၾကပ္မတုိက္တြန္းပါႏွင့္။
၆။ ေျပာဆုိမႈမ်ားကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းႏွင့္ ေပါ့ေပါ့ပါးပါး ျဖစ္ေစပါ။
သို႔ေသာ္သတ္မွတ္ေခါင္းစဥ္အတုိင္းျဖစ္ေစပါ။

ေျပာင္းလဲမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ရာတြင္
ပါဝင္လာၾကမည္ျဖစ္သည္။

၇။ လူဦးေရမ်ားႏိုင္သမွ်မ်ားစြာပါဝင္ႏိုင္ေသာေနရာႏွင့္
အခ်ိန္ကိုေရြးခ်ယ္ပါ။
၈။ လုိအပ္သည့္အခ်ိန္ထက္ပို၍ မေနပါႏွင့္။
၉။ တစ္ဦးတည္းမွမ်ားစြာေျပာဆုိသည္ကို မျဖစ္ေစပါႏွင့္။
၁ဝ။ စကားေျပာရန္သက္ေတာင့္သက္သာရွိေသာ ေနရာကိုေရြးခ်ယ္ပါ။
၁၁။ အဖြဲ႔ငယ္မ်ားသည္ ႀကီးမားသည့္အဖြဲ႔ထက္ႀကီးၾကပ္အုပ္ခ်ဳပ္ရာတြင္
လြယ္ကူသည္။
၁၂။ အားလုံးကိုစကားေျပာရန္ တန္းတူအခြင့္အေရးေပးပါ။
ရပ္႐ြာလူမႈ၀န္းက်င္စီမံကိန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ

		

		

သင္တန္းသားလမ္းညႊန္

၅၂

3.3 enf;pepfzGYHNzdK;wdk;wufrI
မိမိစုေဆာင္းလုိသည့္သတင္းအခ်က္အလက္ေပၚ အေကာင္းဆုံးတုံ႔ျပန္မႈရရွိရန္အတြက္ မွန္ကန္သည့္အရာကို
ေရြးခ်ယ္ရန္အေရးႀကီးသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ သင္သည္စီမံကိန္းေရးဆြဲရန္အတြက္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ သတင္း
အရင္းအျမစ္မ်ားမွ အခ်က္အလက္မ်ားေကာက္ယူရာတြင္ နည္းလမ္း(သို႔) နည္းပညာအခ်ိဳ႕ကိုအသုံးျပဳရန္
လုိအပ္သည္။ အဓိကလုပ္ေဆာင္ရန္ အခ်က္၄ခုမွာ• သင္သိလုိသည့္အေရးႀကီးဆုံးေသာ

• သတင္းအခ်က္အလက္စုေဆာင္းရန္ အသင့္ေတာ္ဆုံးနည္း

ဧရိယာေဒသကိုေရြးခ်ယ္ပါ။

စနစ္ကိုဆုံးျဖတ္ေရြးခ်ယ္ပါ။ (ေလ့လာစစ္ေဆးသည့္ေမးခြန္း
မ်ားစာရင္း၊ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းမႈ စသျဖင့္)
• အသုံးျပဳမည့္စနစ္ကိုေရးဆြဲျခင္း (ဥပမာ- ေမးျမန္းမည့္

• ရရွိေသာသတင္းအခ်က္အလက္

ေမးခြန္းမ်ားေရြးခ်ယ္ျခင္း)

မ်ား၏အရင္းအျမစ္တစ္ခု(သို႔)
တစ္ခုထက္မကရွာေဖြပါ။

ေလ့က်င့္ခန္း(၁)
အသင့္ေတာ္ဆုံးေသာ စစ္တမ္းေကာက္ယူနည္းကိုေရြးခ်ယ္ပါ။ (ေလ့လာစစ္ေဆးခ်က္စာရင္း၊
စစ္တမ္းေကာက္ ေမးခြန္းမ်ား၊ တစ္ဦးခ်င္း(သို႔) အဖြဲ႔လုိက္ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းျခင္း)
ေအာက္ပါအခ်က္တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္ရရွိရန္
၁။ သင္၏ေဒသရွိလူဦးေရ

၅။ သန္႔ရွင္းျခင္းရွိ/မရွိ

၂။ ေဒသရွိေက်ာင္းအေရအတြက္

၆။ လူအမ်ားမွစားသုံးသည့္အစားအစာမ်ား

၃။ ေဒသတြင္း လုံၿခဳံမႈရွိ/မရွိခံစားရျခင္း

၇။ တစ္ႏွစ္တြင္ အႀကိမ္မည္မွ်ဖ်ားနာၾကသနည္း။

၄။ လမ္း/တံတားမ်ား ေကာင္းမြန္မႈရွိ/မရွိ

စီမံကိန္းအေျခေနသုံးသပ္ရန္အတြက္ အသုံးျပဳရန္
မည္သည့္အခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္းမႈ
နည္းလမ္းမွာ အေထာက္အကူျဖစ္သနည္း။
ေအာက္ပါဇယားေရးဆြဲျခင္းမွာ အေထာက္
အကူျပဳႏိုင္သည္။
အေျခအေနကိုခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္း - နည္းစနစ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ
စီမံကိန္းနယ္ပယ္

လိုအပ္သည့္သတင္း

အရင္းအျမစ္

နည္းစနစ္

အခ်က္အလက္
ဥပမာ-သစ္ေတာစီမံ

အပင္မ်ား၏အေျခအေန

အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း

၅၃

ရပ္႐ြာလူမႈ၀န္းက်င္စီမံကိန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ

သစ္ေတာ (အပင္ႏွင့္

ေလ့လာစစ္ေဆးရမည့္

သစ္ပင္မ်ား)

အခ်က္မ်ားစာရင္း
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ေလ့က်င့္ခန္း(၂)
ေအာက္ပါသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ဇယားတြင္ေပးထားခ်က္ႏွင့္တြဲပါ။
အခ်က္အလက္မ်ားတစ္ခုထက္ပို၍ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည္။ အဖြဲ႔အတြင္းတြင္ႏႈိင္းယွဥ္ပါ။
အကယ္၍သင္၏အေျဖမ်ားကြဲျပားပါက အဘယ္ေၾကာင့္ေရြးခ်ယ္ရသည္ကိုေဆြးေႏြးပါ။
သစ္ေတာခရုိင္ရုံး
သစ္ေတာကိုအသုံးျပဳပုံ
သစ္ေတာကိုအသုံးျပဳသည့္
ေဒသခံမ်ား
အဖြဲ႔အတြင္းေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား

ရပ္႐ြာလူမႈ၀န္းက်င္စီမံကိန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ
လူငယ္အဖြဲ႔

သစ္ေတာေျပာင္းလဲမႈ

တရားဝင္သစ္ထုတ္လုပ္မႈ

သစ္ေတာကာကြယ္ရန္ကနဦး
လႈပ္ရွားမႈ

တစ္ဦးခ်င္းစီေတြ႔ဆုံ
ေမးျမန္းမႈမ်ား

သက္ႀကီးရြယ္အိုေဒသခံ
အဖြဲ႔ဝင္မ်ား

တရားမဝင္သစ္ထုတ္လုပ္မႈ

စစ္တမ္းေကာက္ေမးခြန္းမ်ား

		

		

သင္တန္းသားလမ္းညႊန္

၅၄

tcef;(3) OD;wnfcsuf
ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းသည့္နည္းစနစ္အေၾကာင္းကိုေလ့လာျခင္း
ေအာက္ပါစီမံကိန္းအေၾကာင္းဖတ္၍ ေမးခြန္းမ်ားေျဖဆုိပါ။
ေဒသခံလူငယ္အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုမွ တစ္ကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းမႈ၊ သဘာဝဝန္းက်င္
ထိခုိက္မႈမရွိေစေသာ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အမႈိက္သုတ္သင္ရွင္းလင္းမႈႏွင့္
ဆုိင္ေသာစီမံကိန္းကို မႏၲေလးၿမိဳ႕ရွိ ဆင္းရဲသားရပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ျပဳလုပ္
လုိသည္။ စစ္တမ္းေကာက္ရာတြင္ေမးမည့္ေမးခြန္းမ်ားကိုေရးဆြဲၿပီး
၄င္းရပ္ကြက္ တြင္ေနထုိင္သူတုိ႔ႏွင့္ေဆြးေႏြးရန္စီစဥ္သည္။ ထုိ႔ေနာက္
ထုိရပ္ကြက္သို႔ေမး ျမန္းမည့္ေမးခြန္းစာရင္းမ်ားကိုျဖန္႔ေဝလုိက္ၿပီး
အဖြဲ႔လုိက္ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးရန္ ေနာက္တစ္ပတ္တနဂၤေႏြေန႔တြင္
ဖိတ္ေခၚလုိက္သည္။ အခ်ိဳ႕မွာလူငယ္အဖြဲ႔မွ သူတုိ႔ကိုကူညီမည္ျဖစ္၍ဝမ္းေျမာက္
ၾကသည္။ အခိ်ဳ႕မွာမူ လူငယ္မ်ားမွျပဳလုပ္ မည့္ အေျပာင္းအလဲအေပၚ
စိုးရိမ္ပူပန္မႈရွိၿပီး အခ်ိဳ႕မွာမူမိမိတို႔၏ လက္ရွိအေျခအေနေပၚ မေက်နပ္မႈမ်ားကို
ေျပာဆုိလိုက္ပါက ဒုကၡေရာက္မည္ကိုစိုးရိမ္ေနၾကသည္။
ေနာက္တစ္ပတ္တနဂၤေႏြေန႔တြင္ စီမံကိန္းအဖြဲ႔မွ ရပ္ကြက္ရွိအမ်ိဳးသား၁ဝဦးႏွင့္
ေတြ႔ဆုံသည္။ အစည္းအေဝးပြဲတြင္၄င္းအသင္းမွ ရပ္ကြက္သားမ်ား၏အျမင္ကို
ထုတ္ေဖာ္ေစျခင္းျဖင့္ အက်ိဳးရွိေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရရွိသြားသည္။
အစည္းအေဝးၿပီးဆုံးသည့္အခါတြင္ စီမံကိန္းအဖြဲ႔ဝင္ႏွင့္ ရပ္ကြက္သားမ်ားသည္
အတူလက္တြဲလုပ္ေဆာင္ရန္ ရင္းႏွီးလာၾကသည္။

၁။ အထက္ပါအေၾကာင္းအရာေပၚမူတည္၍ေအာက္ပါဇယားကြက္ကိုျဖည့္စြက္ပါ။
ေကာင္းမြန္ေသာ ရလဒ္မ်ား

ေကာင္းမြန္ေသာရလဒ္မ်ား

တိုးတက္ေဆာင္ရြက္ရမည့္

အတြက္

အရာမ်ား

အသင္းမွေဆာင္ရြက္သည့္
လႈပ္ရွားမႈမ်ား

၅၅

ရပ္႐ြာလူမႈ၀န္းက်င္စီမံကိန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ

		

သင္တန္းသားလမ္းညႊန္

၂။ စီမံကိန္းအဖြဲ႔မွ ေကာင္းမြန္စြာလုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္အခ်က္မ်ားစာရင္းကိုေရးပါ။
၃။ စီမံကိန္းအဖြဲ႔မွ ပိုမုိေကာင္းမြန္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာ အခ်က္အလက္စုေဆာင္းမႈနည္းလမ္း(၃)ခု
ကိုေဖာ္ျပပါ။
၄။ စီမံကိန္းအဖြဲ႔မွ သတင္းစုေဆာင္းရာတြင္အသုံးျပဳႏိုင္ေသာ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းရန္ ေမးခြန္း၆ခုကိုေျပာျပပါ။

ရပ္႐ြာလူမႈ၀န္းက်င္စီမံကိန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ
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၅၆

tcef;(4)
tqif
h(1)- tajctaeud
kcGJjcrf;pdwfjzmjcif;-vdktyfrIudka0zefqkH;jzwfjcif;
NAMES
AND COUNTRIES

၄.၁ ဦးတည္ရာလူမႈဝန္းက်င္၏သတင္းအခ်က္အလက္ကိုျပဳစုျခင္း
၄.၁.၁ စီမံကိန္းႏွင့္သက္ဆုိင္သူအားလုံးကိုသုံးသပ္ျခင္း
၄.၂ လုိအပ္မႈႏွင့္လုိခ်င္ေသာအရာကိုထုတ္ေဖာ္ျခင္း-ကြာဟမႈသုံးသပ္ခ်က္
၄.၃ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို ဦးစားေပးျခင္း
၄.၄ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ညွိႏႈိင္းျခင္း

ဤသင္ခန္းစာၿပီးဆုံးပါက ေက်ာင္းသားမ်ားမွ -

၅၇

•

မိမိတုိ႔အလုပ္လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနေသာလူမႈဝန္းက်င္ကို
ေဖာ္ျပႏိုင္မည္။

•

SWOT သုံးသပ္ခ်က္ကိုလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္။

•

စီမံကိန္းႏွင့္ သက္ဆုိင္သူအားလုံးကိုသိရွိေဖာ္ျပႏိုင္မည္။

•

လုိအပ္မႈႏွင့္လုိခ်င္မႈျခားနားခ်က္ကိုေဖာ္ျပႏုိင္မည္။

•

ကြာဟမႈသုံးသပ္ခ်က္ကိုလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္။

•

ေဒသလုိအပ္ခ်က္မ်ားကိုေဝဖန္ဆုံးျဖတ္ႏိုင္မည္။

ရပ္႐ြာလူမႈ၀န္းက်င္စီမံကိန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ
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4.1 OD;wnf&mvlrI0ef;usif\ owif;tcsuftvufudkjyKpkjcif;
စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈမွ အခ်က္အလက္မ်ားရရွိၿပီးေနာက္ စီမံကိန္းအဖြဲ႔မွမိမိတုိ႔၏ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကို ေတြ႔ဆုံ
ေဆြးေႏြးေဝငွႏိုင္သည္။ ဤသတင္းအခ်က္အလက္အားျဖင့္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားမွ
• ရပ္ရြာေဒသအေၾကာင္းပို၍ နက္႐ိႈင္းစြာနားလည္လာမည္။
• ရရွိႏိုင္ေသာအရင္းအျမစ္အေၾကာင္းကိုလည္း ပို၍သိလာမည္။
• ျဖစ္နုိင္ေျခမ်ား၊ လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ျပသနာမ်ားကုိစတင္ေတြ႔ျမင္လာၿပီး စီမံကိန္းတြင္တင္ျပႏုိင္မည္။
ဦးတည္ရာလူမႈဝန္းက်င္၏ သတင္းအခ်က္အလက္ျပဳစုရာတြင္ အသုံးဝင္သည့္နည္းလမ္းကုိ SWOT
သုံးသပ္ျခင္းဟုေခၚသည္။
၎တုိ႕မွာ
•

လက္ရွိေဒသတြင္းရွိအားသာခ်က္မ်ား (Strengths)

•

လက္ရွိေဒသတြင္းရွိအားနည္းခ်က္မ်ား (Weaknesses)

•

စီမံကိန္းေအာင္ျမင္ရန္ကူညီႏုိင္သည့္ေဒသတြင္းရွိအခြင့္အလမ္းမ်ား (Opportunities)

•

စီမံကိန္းေအာင္ျမင္မွဳလမ္းေၾကာင္းတြင္ရွိႏုိင္သည့္အေႏွာင့္အယွက္မ်ား (Threats)

အားသာခ်က္မ်ား
အားနည္းခ်က္မ်ား
အခြင့္အလမ္းမ်ား
အေႏွာင့္အယွက္မ်ား

ရပ္ရြာေဒသ

ရပ္႐ြာလူမႈ၀န္းက်င္စီမံကိန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ
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၅၈

ေလ့က်င့္ခန္း(၁)
သင္သည္အမ်ိဳးသမီးမ်ား စီးပြားေရးစြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေပးရန္ လုပ္ေဆာင္သည့္လႈပ္ရွားမႈမ်ား အေပၚ
ေလ့လာသုံးသပ္မႈ မ်ားကို လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။
• ေဒသတြင္းရွိအမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔သည္ေသာၾကာေန႔

• အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာေဒသတြင္းရွိ ေနရာအေတာ္
မ်ားမ်ားတြင္တက္ၾကြစြာပါဝင္သည္။

နံနက္တုိင္းေတြ႔ဆုံေလ့ရွိသည္။
• အမ်ိဳးသမီးအမ်ားစုမွာ ပညာအရည္အခ်င္း

• အမ်ိဳးသမီးအနည္းစုမွာ ေအာင္ျမင္ေသာ

နိမ့္က်ၿပီး အခ်ိဳ႕မွာအေျခခံပညာမရွိပါ။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားျဖစ္သည္-

•

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအိမ္ျပင္ပ၌ မိမိတုိ႔၏အခ်ိန္ကိုပုိ
မိုကုန္ဆုံးေစမႈအေပၚ အမိ်ဳးသားမ်ားမွ၄င္းတုိ႔၏

ေစ်းဆုိင္ပိုင္ရွင္မ်ား၊ လၻက္ရည္ဆုိင္၊ အလွျပင္
ဆုိင္ပိုင္ရွင္မ်ားျဖစ္သည္။
• သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးမွာညံ့ဖ်င္းသည္။

ထင္ျမင္ခ်က္ကို ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။
• အမ်ိဳးသမီးအမ်ားစုမွာ အိမ္အလုပ္ႏွင့္ သား
သမီးေစာင့္ေရွာက္မႈတြင္အလုပ္မ်ားၾကသည္။

• အမ်ိဳးသမီးအမ်ားစုမွာ ဝင္ေငြတုိးျမွင့္ေအာင္
လုပ္ေဆာင္ေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ပါဝင္ရန္
ဆႏၵရွိသည္။

ေပးထားေသာအခ်က္အလက္မ်ားကို မွန္ကန္သည့္ SWOT သုံးသပ္ခ်က္ႏွင့္တြဲပါ။

၅၉

ရပ္႐ြာလူမႈ၀န္းက်င္စီမံကိန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ

		

သင္တန္းသားလမ္းညႊန္

ေလ့က်င့္ခန္း(၂)
အဖြဲ႔ဝင္၄ေယာက္(သို႔) ၅ေယာက္ပါဝင္ေသာအဖြဲ႔မ်ားကိုဖြဲ႔ပါ။ သင္ႏွင့္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားမွ သင္၏အဖြဲ႔ကို
မိဘမဲ့ေက်ာင္း (သို႔) အစားအေသာက္၊ အဝတ္အစားႏွင့္ ေက်ာင္းပစၥည္းမ်ားေပးလွဴရန္
လုိက္လံေကာက္ခံမည့္အဖြဲ႔အျဖစ္ ဖြဲ႔စည္းလုိသည္ဟု စိတ္ကူးၾကည့္လုိက္ပါ။
ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖဆိုပါ။
၁။ အလုပ္ၿပီးဆုံးေအာင္ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္အတြက္ သင္အသုံးျပဳႏုိင္မည့္အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးစီ၏ အားသာခ်က္မ်ားမွာ
အဘယ္နည္း။
၂။ ျပဳျပင္ရန္ႏွင့္အကူအညီေတာင္းရန္ လုိအပ္သည့္အားနည္းခ်က္မ်ားမွာအဘယ္နည္း။
၃။ မည္သို႔ေသာအခြင့္အလမ္းမ်ားသင္ရရွိႏုိင္မည္နည္း။
၄။ လုပ္ငန္းၿပီးဆုံးေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈကို ထိခုိက္ေစႏုိင္မည့္အေႏွာင့္္အယွက္မွာအဘယ္နည္း။

4.1.1 pDrHudef;ESifhoufqdkifoltm;vkH;udkokH;oyfjcif;
စီမံကိန္းႏွင့္သက္ဆုိင္သူမ်ားဆုိသည္မွာ- စီမံကိန္းအေပၚအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိသူ(သို႔) စီမံကိန္း၏
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကိုခံရေသာ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၊ လူတစ္စု၊ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု(သို႔) စနစ္တစ္ခု
တုိ႔ျဖစ္သည္။ တစ္ခါတစ္ရံ စီမံကိန္းႏွင့္သက္ဆုိင္သူမ်ားမွာ သင္တာဝန္ယူလုပ္ေဆာင္ေပးသည့္ေဒသမွ
(သို႔မဟုတ္)ထုိေဒသျပင္ပမွျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ထုိသူတုိ႔သည္ ပါဝင္ရန္လုိအပ္ေသာသူမ်ားျဖစ္သည္။
အခ်ိဳ႕မွာအာဏာႀကီးမားသူမ်ားျဖစ္ၿပီး ၄င္းတုိ႔၏အျမင္ကိုအျခားသူမ်ားထက္ပို၍ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ႏုိင္သည္။
ေဒသအတြင္းရွိအစဥ္အလာအရ ၾသဇာအနည္းငယ္ရွိသူမ်ားကိုလည္း မေမ့ရန္အေရးႀကီးသည္။
အေၾကာင္းမွာ သူတုိ႔၏အျမင္ကို စီမံကိန္းေရးဆြဲမႈႏွင့္ေဆာင္ရြက္မႈတြင္ တင္ျပေဖာ္ျပႏုိင္ရန္အတြက္လုိအပ္သည္။
စီမံကိန္းႏွင့္သက္ဆုိင္သူမ်ား၏ပါဝင္မႈသည္ စီမံကိန္းစီမံခန္႔ခြဲမႈတြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာျဖင့္ႀကံဳေတြ႔ ေစသည္။
မတူညီေသာသူမ်ားမွ မတူညီေသာထင္ျမင္ခ်က္မ်ား၊ မတူညီေသာလုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္တစ္ခါတစ္ရံတစ္ဦးႏွင့္
တစ္ဦး အျမင္မၾကည္မႈမ်ားလည္းျဖစ္ေပၚတတ္သည္။
စီမံကိန္းႏွင့္သက္ဆုိင္သူမ်ားသည္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ဆက္ႏြယ္ေနၾကသည္။
စီမံကိန္းမစတင္မီတြင္ စီမံကိန္းတြင္ပါဝင္ပတ္သက္မည့္သူတုိ႔၏အေၾကာင္းကို ေသခ်ာနားလည္ထားၿပီး
၄င္းတုိ႔တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး မည္သို႔ဆက္ႏြယ္ေနသည္ကို သိရွိထားရမည္ျဖစ္သည္။

ရပ္႐ြာလူမႈ၀န္းက်င္စီမံကိန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ
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၆၀

“စီမံကိန္းႏွင့ ္သက္ဆုိင္သူမ်ား၏ ထင္ျမင္ခ်က္သည္ ေဒသခံအဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္

“စီမံကိန္းႏွင့ ္သက္ဆုိင္သစီူမမံက
်ား၏
ထင္ျမင္ခ်က္သည္ ေဒသခံအဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္
ိန္း၏ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ အေရးပါသည္။”
စီမံကိန္း၏ေအာင္ျမင္မႈ အတြက္ အေရးပါသည္။”
“စီမံကိန္းႏွင့္သက္ဆုိင္သူမ်ားမွာ ေဒသတြင္းအေလးေပးခံရ

“စီမံကိန္းႏွင့္သက္ဆုိင္သူမ်ားမွာ ေဒသတြသူ
င္းမအေလးေပးခံ
ရသူမ်ားျဖစ္သည္။”
်ားျဖစ္သည္။”

“စီမံကိန္းႏွင့္သက္ဆုိင္သူမ်ားမွာ ေဒသတြင္းလႊမ္းမုိးမႈရွိၿပီး
အခြင့္အာဏာရွိသူမ်ားျဖစ္သည္။”

“စီမံကိန္းႏွင့္သက္ဆုိင္သူမ်ားမွာ ေဒသတြင္းလႊမ္းမုိးမႈရွိၿပီး အခြင့္အာဏာရွိသူမ်ားျဖစ္သည္။”
“စီမံကိန္းႏွင့္သက္ဆုိင္သူမ်ားမွာ ေဒသခံမ်ားကိုသိရွိၿပီး ၄င္းတုိ႔ႏွင့္ပံုမွန္အဆက္
္ရွိသူမ်ားျဖစ္သည္။”
“စီမံကိန္းႏွအသြ
င့္သယက္
ဆုိင္သူမ်ားမွာ ေဒသခံမ်ားကိုသိရွိၿပီး ၄င္းတုိ႔ႏွင့္ပံုမွန္အဆက္

အသြယ္ရွိသူမ်ားျဖစ္သည္။”
“စီမံကိန္းႏွင့္ သက္ဆုိင္သူမ်ားမွာ ရန္ပံုေငြ၊ အေထာက္အပံ့ပစၥည္းမ်ား၊ အစည္းအေဝးေနရာ
ိသည့္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို မိမိတုိ႔ဆႏၵအေလ်ာက္လုိသလုိမွ်ေဝႏုိင္သည္။”
“စီမံကိန္းႏွငအစရွ
့္ သက္
ဆုိင္သူမ်ားမွာ ရံပံုေငြ၊ အေထာက္အပံ့ပစၥည္းမ်ား၊
အစည္းအေဝးေနရာ အစရွိသည့္
အရင္းအျမစ္မ်ားကို
မိမိတုိ႔ဆႏၵ အေလ်ာက္လုိသလုိမွ်ေဝႏုိင္သည္။”

၆၁

ရပ္႐ြာလူမႈ၀န္းက်င္စီမံကိန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ

		

သင္တန္းသားလမ္းညႊန္

ေလ့က်င့္ခန္း(၁)
ေအာက္ပါရပ္ရြာေဒသစီမံကိန္းတစ္ခု၏အက်ဥ္းခ်ဳံးကိုဖတ္ပါ။
စီမံကိန္း အက်ဥ္းခ်ံဳး
သင္၏အဖြဲ႔အစည္းမွာ

ရြာသားမ်ားမွဤေရျပႆနာ

ေဒသခံေက်းရြာအေျခအေန

ေၾကာင့္ မၾကာခဏဖ်ားနာ

တုိးတက္ရန္ ေရရရွိမႈႏွင့္

ၾကသည္။ သင္၏စီမံကိန္းမွာ

သန္႔ရွင္းမႈရွိရန္အတြက္

ေရကိုတစ္ႏွစ္ပတ္လုံးရရွိရန္၊

အစီအစဥ္ေရးဆြဲေနသည္။

ေရႀကီးမႈဒဏ္ကိုခံႏုိင္ေသာ

လက္ရွိအေျခအေနတြင္

ေရသိုေလွာင္ကန္ႏွင့္ ေရစုပ္

ရြာသားမ်ားမွ ေသာက္ေရ၊

စက္မ်ားကိုမိတ္ဆက္ရန္၊

ေလွ်ာ္ဖြတ္ခ်က္ျပဳတ္ရန္ေရကို

ေဒသခံအဖြဲ႔ဝင္မ်ားကို

အနီးရွိေရကန္မွရရွိသည္။

ေရေခၽြတာသုံးစြဲမႈေလ့အထႏွင့္

ဤေရကန္မွာ ေႏြရာသီတြင္

စက္ကိရိယာထိန္းသိမ္းမႈစနစ္ကို

ေျခာက္ေသြ႔သြားၿပီး မုိးရာသီတြင္

သင္တန္းေပးရန္ျဖစ္သည္။

ေရလွ်ံလ်က္ရွိသည္။

ေအာက္ပါပုဂၢိဳလ္မ်ားအေၾကာင္းကိုဖတ္၍ ၄င္းတုိ႔သည္စီမံကိန္းႏွင့္သက္ဆုိင္သူမ်ား အဘယ္ေၾကာင့္
ျဖစ္ႏိုင္သည္ကို ေဆြးေႏြးပါ။
		 အခ်ိဳင္
နီမြန္
နီမြန္မွာ ရြာသူႀကီး
တစ္ဦးျဖစ္သည္။
အမ်ားကေလးစားေသာ
သူ၊ အႀကံဥာဏ္
လိုအပ္ပါက သူ႔ထံသို႔
သြားၾကသည္။

အခ်ိဳင္မွာရြာသူႀကီး၏
လက္ေထာက္ျဖစ္ၿပီး
ေန႔စဥ္ရြာသူႀကီးႏွင့္
လက္တြဲေဆာင္ရြက္သူ
ျဖစ္သည္။ ေရရရွိမႈ
ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္
ရန္အတြက္ ရြာသူႀကီး၏
ေထာက္ခံမႈကို လုိအပ္သည္။

ခင္ေထြးရီ
ခင္ေထြးရီမွာ ရပ္ရြာေဒသ
အေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းတြင္
တာဝန္ထမ္းေဆာင္ၿပီး ထုိအဖြဲ႔အစည္းတြင္
အရင္းအျမစ္မ်ားစြာရွိသည္။ ဥပမာသင္တန္းအတြက္ ပံ့ပိုးပစၥည္းမ်ားရွိၿပီး
ေရရရွိေရးအစီအစဥ္တြင္
အကူအညီရရွိႏိုင္သည္။

ရပ္႐ြာလူမႈ၀န္းက်င္စီမံကိန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ
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၆၂

ေလ့က်င့္ခန္း(၁)

ေက်ာ္သက္
ေက်ာ္သက္သည္ ေဒသခံအဖြဲ႔ဝင္မ်ားကို စည္းရုံးသူျဖစ္သည္။
တစ္စုံတစ္ဦးဖ်ားနာပါက ထုိမိသားစုသုိ႔ အစားအေသာက္ျဖင့္
ေထာက္ပံ့ကူညီသည္။ ေရသန္႔ရရွိေရးစနစ္မွာ
၄င္းတုိ႔ကူညီေသာသူမ်ားထံသုိ႔ တုိက္ရုိက္သက္ေရာက္မည္ျဖစ္သည္။

မိုးမြန္
မိုးမြန္သည္ယခင္က မိဘမဲ့ေဂဟာသို႔ေပးလွဴသူတစ္ဦး
ျဖစ္သည္။ ေရႏွင့္ေရသန္႔စနစ္ရရွိေရးအစီအစဥ္အတြက္
ေပးလွဴလုိေသာသူျဖစ္မည္။

ထူးထူး
ထူးထူးသည္ ၁ဝႏွစ္အရြယ္
မိန္းကေလးတစ္ဦးျဖစ္သည္။
မိမိ၏မိသားစု လၻက္ရည္ဆုိင္တြင္
တစ္စုံတစ္ဦးဖ်ားနာ(သို႔)
အလုပ္မလုပ္ႏုိင္ပါက
ကူညီရသျဖင့္ မၾကာခဏ
ေက်ာင္းပ်က္သူတစ္ဦးျဖစ္သည္။

ေမာ္ေမာ္
ေမာ္ေမာ္သည္
ရြာသားအားလုံးႏွင့္ ၄င္းတုိ႔၏
အလုပ္အကုိင္မ်ားကို
သိသူျဖစ္သည္။ သူမသည္
သတင္းျဖန္႔ေဝရာတြင္
အလြန္လ်င္ျမန္သူျဖစ္သည္။

၆၃

ရပ္႐ြာလူမႈ၀န္းက်င္စီမံကိန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ
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ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားကိုေျဖပါ။ ၿပီးေနာက္အဖြဲ႔အတြင္းႏႈိင္းယွဥ္ပါ ၁။ စီမံကိန္းႏွင့္သက္ဆုိင္သူမ်ားသည္ ေဒသတြင္း

၅။ စီမံကိန္းႏွင့္သက္ဆုိင္သူမ်ားႏွင့္လက္တြဲ

မည္သည့္ေနရာဌာနမွလာသနည္း။

လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ သင္ရင္ဆုိင္ရမည့္စိန္ေခၚမႈ

၂။ ဤစီမံကိန္းသည္ စီမံကိန္းႏွင့္သက္ဆုိင္သူမ်ား

၄ ရပ္ ကိုေရးပါ။

အေပၚ မည္သို႔အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားရွိႏုိင္

၆။ အထက္ေဖာ္ျပပါစိန္ေခၚမႈကို မည္သို႔ရင္ဆုိင္မည္

သနည္း။

ကိုေဖာ္ျပပါ။

၃။ စီမံကိန္းႏွင့္သက္ဆုိင္သူမ်ားမွ စီမံကိန္းအေပၚမည္
သုိ႔ေသာအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိႏုိင္သနည္း။
၄။ ဤစီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သို႔ေသာ
အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္၊ အခြင့္အလမ္းႏွင့္
အေႏွာင့္ အယွက္မ်ားရွိသနည္။
•

အားသာခ်က္-

•

အားနည္းခ်က္-

•

အခြင့္အလမ္း-

•

အေႏွာင့္အယွက္-

ရပ္႐ြာလူမႈ၀န္းက်င္စီမံကိန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ
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၆၄

4.2 vkdtyfrIESifhvdkcsifaomt&mudkxkwfazmfjcif;- uGm[rIokH;oyfcsuf
ပထမဦးဆုံးအေနႏွင့္ျပဳလုပ္သင့္သည္မွာ စီမံကိန္းမန္ေနဂ်ာ(သို႔)ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေဆာင္ရြက္သူအေနႏွင့္
သင္၏ဦးတည္ရာရပ္ရြာေဒသ၏လုိအပ္ခ်က္ကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာဆုံးျဖတ္ရန္လုိအပ္သည္။
လက္ရွိအေျခအေနႏွင့္ အလုိရွိသည့္အေျခအေနကို ေလ့လာရန္အသုံးျပဳသင့္သည့္နည္းမွာ ကြာဟမႈကို
သုံးသပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဤနည္းမွာ “ျဖစ္ေနသည့္” (လက္ရွိအေျခအေန)ႏွင့္ “ျဖစ္သင့္သည့္”
(အလုိရွိသည့္အေျခအေန) ၾကားကြာဟမႈကို ေလ့လာၾကည့္႐ႈၿပီး ဦးစားေပးသင့္သည့္အရာကိုေရြးခ်ယ္ၿပီး
ဆက္သြယ္ေပးႏုိင္မည့္နည္းလမ္း (တံတား)ကို ရွာေဖြရန္ျဖစ္သည္။

အလိုရွိသည့္

လက္ရွိအေျခအေန

အေျခအေန

တစ္ခါတစ္ရံစစ္တမ္းေကာက္ယူစဥ္တြင္ ေဒသခံအဖြဲ႔ဝင္မ်ားမွ ၄င္းတုိ႔၏လုိအပ္ခ်က္ကိုရွင္းလင္းစြာ
ေျပာျပႏုိင္သည္။ တစ္ခါတစ္ရံစစ္တမ္းေကာက္ယူမႈၿပီးဆုံးသည့္အခါတြင္ စီမံကိန္းအဖြဲ႔မွ လုိအပ္ခ်က္
အသစ္တစ္ခု ထပ္မံရွာေဖြေတြ႔ရွိႏိုင္သည္။ ေတြ႔ရွိခ်က္အသစ္မ်ားကို ေဒသခံႏွင့္ေဝငွေဆြးေႏြးၿပီး ေဒသခံမ်ားမွ
ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္သင့္သည့္ကို ေတြ႔ျမင္သိရွိေထာက္ခံေစရန္မွာ အေရးႀကီးသည္။ စီမံကိန္းအဖြဲ႔မွ ေရြးခ်ယ္ၿပီး
ေဒသခံမ်ားကိုစီမံကိန္းအား အတင္းအၾကပ္လက္ခံေစျခင္းမ်ိဳးမျဖစ္သင့္ပါ။

၆၅

ရပ္႐ြာလူမႈ၀န္းက်င္စီမံကိန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ
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ေလ့က်င့္ခန္း (၁)
ေအာက္ေဖာ္ျပပါတုိင္းျပည္တစ္ျပည္၏ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ အက်ိဳးသက္ေရာက္
မႈကုိ ဖတ္ပါ။
ျဖစ္ရပ္တစ္ခု ေလ့လာျခင္း
၂ဝ၁ဝ ဇန္နဝါရီလတြင္ အင္အားျပင္း

သြားေရာက္ေနထိုင္ရသည္။

ငလ်င္တစ္ခုသည္ ေဟတီႏိုင္ငံတြင္

ထုိ႔အျပင္ မ်ားစြာေသာသူမ်ားသည္

လႈပ္ခတ္သြားၿပီး လူဦးေရ ၂၂ဝ,ဝဝဝ

ယာယီတဲတြင္ေနထိုင္ခဲ့ရသည္။ ေထာင္ေပါင္း

ေက်ာ္ေသဆံုးခဲ့သည္။ လူဦးေရ

မ်ားစြာေသာ ေက်ာင္း၊ ေဆးခန္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္

၁.၅ သန္းမွာ အိမ္ယာမဲ့ျဖစ္သြားၿပီး

အစိုးရအေဆာက္အဦးမ်ားစြာ ပ်က္စီးသြားခဲ့

အျခားေဒသရွိမိသားစုမ်ားႏွင့္

သည္။

အဖြဲ႔ငယ္မ်ားတြင္ေဆာင္ရြက္ရန္ ေဖာ္ျပထားသည့္ေခါင္းစဥ္အေၾကာင္းအရာမ်ားထဲမွ တစ္ခုကုိေရြးခ်ယ္၍
ေအာက္ပါဇယားကုိ အသံုးျပဳၿပီး ကြာဟမႈသံုးသပ္ခ်က္ကို ျဖည့္စြက္ပါ။
ေနထိုင္ရန္

က်န္းမာေရး

ပညာေရး

လံုၿခံဳမႈ

အေဆာက္အအံု

ကြာဟမႈသံုးသပ္ျခင္း
လက္ရွိအေျခအေန

အလုိရွိသည့္အေျခအေန

ကြာဟမႈကုိ
ဆက္သြယ္ရန္မည္သည့္
အရာလုပ္ေဆာင္သင့္သနည္း။

သင္၏ကြာဟမႈသံုးသပ္ခ်က္ကုိ အျခားအဖြဲ႔ႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ေလ့လာပါ။

ရပ္႐ြာလူမႈ၀န္းက်င္စီမံကိန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ

		

		

သင္တန္းသားလမ္းညႊန္

၆၆

4.3 vdktyfcsufrsm;udk OD;pm;ay;jcif;
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုေလ့လာအကဲျဖတ္မႈ၏ ေနာက္ထပ္တစ္ဆင့္မွာ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ျခင္း
ျဖစ္သည္။ ၄င္းလုိအပ္ခ်က္မ်ားကို ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ရန္ ေအာက္ပါဇယားကဲ့သို႔ ေရးဆြဲရမည္ျဖစ္သည္။
၁

၂

၃

လုိအပ္ခ်က္/

မည္မွ်အျဖစ္မ်ား

မည္မွ်ျပင္းထန္

ျပႆနာ

သနည္း

သနည္း

၄

၅

အေရးႀကီးမႈ

ဦးစားေပးအဆင့္

*ဥပမာ- လူထုအမ်ားစုအေပၚမည္သို႔သက္ေရာက္မႈရွိသနည္း။

ေလ့က်င့္ခန္း(၁)
ငလ်င္လႈပ္ခတ္ၿပီးေနာက ္ေဟတီႏုိင္ငံအေပၚသက္ေရာက္ေသာျပႆနာမ်ားကို ထပ္မံေလ့လာၾကည့္႐ႈပါ။
လုိအပ္ခ်က္/ျပႆနာ ၁ဝခုကိုေရြးခ်ယ္ၿပီး အထက္ပါဦးစားေပးလုိအပ္ခ်က္ဇယားတြင္ျဖည့္စြက္ပါ။
အေၾကာင္းအရာကို အဖက္ဖက္မွသုံးသပ္ပါ။(ယခင္ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား(သို႔)အျခားသင္စဥ္းစားႏိုင္ေသာ
အခ်က္မ်ား ဥပမာ- အစားအေသာက္ပံ့ပိုးမႈႏွင့္ ေသာက္ေရရရွိမႈမ်ား)
သင္၏အေျဖမ်ားကို အဖ႔ြဲတြင္းႏႈိင္းယွဥ္ေဆြးေႏြးပါ။ ဦးစားေပးအဆင့္ သတ္မွတ္မႈကို သင္သေဘာတူ
ပါသလား။

၆၇

ရပ္႐ြာလူမႈ၀န္းက်င္စီမံကိန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ
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4.4 vdktyfcsufrsm;udk ndSEdIif;jcif;

ေဝါဟာရအဓိပၸါယ္

သင္ယူဆေသာလုိအပ္ခ်က္မ်ားမွာ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ကြဲျပားႏိုင္သည္။ ေဒသခံမ်ားမွ
သင္အေရးမႀကီးဟုထင္ေသာ ျပႆနာကိုအေလးေပးေကာင္းေပးမည္။
ထုိနည္းတူ အခ်ိဳ႕ကိုျပႆနာဟုသင္ထင္ျမင္ေသာ္လည္း ေဒသခံမ်ား

ညိွႏိႈင္းသည္- သေဘာ
တူညီမႈရရွိလာေအာင္ အျခားေသာ
သူမ်ားႏွင့္ေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ျခင္း။

အတြက္ ျပႆနာမဟုတ္ေပ။ ထုိ႔အျပင္ အခ်ိဳ႕မွာမိမိတုိ႔၏လုိအပ္ခ်က္ကို
သင္မွ ၄င္တုိ႔အားပံ့ပိုးေပးႏုိင္သည့္ အရာအေပၚသိရွိထားမႈ(သို႔) ထင္ျမင္ထားမႈအေပၚေဖာ္ျပေလ့ရွိသည္။
ဥပမာ- ေဆးအဖြဲ႔အစည္းမွ သြားေရာက္သည့္အခါ ေဒသခံမ်ားမွက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈလုိအပ္သည္ (သို႔)
ပညာေရးအဖြဲ႔မွ သြားေရာက္သည့္အခါ ေက်ာင္းအတြက္လုိအပ္မႈမ်ားစသျဖင့္ေဖာ္ျပေလ့ရွိသည္။

ေလ့က်င့္ခန္း(၁)
ေအာက္ပါအေၾကာင္းအရာကိုဖတ္၍ေမးခြန္း
မ်ားကိုေျဖပါ။
၁။ ေဒသခံမ်ားမွေက်ာင္းေဆာက္လုပ္မည့္အစား
တံတုိင္းေဆာက္ျခင္းမွာမွန္ကန္ပါသလား။
၂။ ေဒသခံမ်ား၏လုပ္ေဆာင္မႈကိုေထာက္ပံ့မည့္
အဖြဲ႔အစည္းမွမည္သို႔တုံ႔ျပန္သနည္း။

ေဟတီတြင္ ငလ်င္လႈပ္ခတ္ၿပီးေနာက္ အပ်က္အစီးမ်ား
အလြန္မ်ားျပားေသာေၾကာင့္ အသက္ရွင္က်န္ရစ္သူမ်ားမွ
ေနရာသစ္သို႔ေျပာင္းေရႊ႕ၿပီး လူမႈဝန္းက်င္အသစ္တစ္ခု
တည္ေထာင္ရသည္။ အေျခခ်ရပ္တည္ႏိုင္မႈတြင္ေက်ာင္း
ေဆာက္ရန္ရွာထားေသာပစၥည္းမ်ားကို ျပန္လည္ေနရာ
ခ်ထားခံရသူမ်ားမွ ရြာအေနာက္ဘက္တြင္ႀကီးမားေသာ
တံတုိင္းတည္ေဆာက္ရန္အသုံးျပဳလုိက္သည္။ ေက်ာင္း

၃။ ေနာက္တစ္ဆင့္မည့္သည့္အရာလုပ္ေဆာင္

ေဆာက္လုပ္ရန္ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးေသာ အဖြဲ႔အစည္းမွ

သင့္သနည္း။

၄င္း “ကြဲလြဲမႈ” အေပၚအလုိမက်ေပ။ သို႔ေသာ္ေဒသခံမ်ားႏွင့္
ေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္ ရြာအေနာက္ဖက္တြင္ ႀကီးမားေသာ
သခ်ိဳင္းေျမတစ္ခုရွိသည္ကို သိရွိသြားသည္။ေဒသခံမ်ားမွ
ေသဆုံးသူမ်ား၏ ဝိဥာဏ္မ်ားေၾကာင့္ ေခ်ာက္ခ်ား
ၾကသည့္အတြက္ ၄င္းမွာ တင္းမာမႈမ်ား၊ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားႏွင့္
ဖ်ားနာျခင္းမ်ားျဖစ္ေပၚရျခင္း၏ အဓိက အေၾကာင္းရင္းပင္
ျဖစ္သည္။ တံတုိင္းတည္ေဆာက္ၿပီးစီးသြားသည့္ အခ်ိန္
တြင္ ရြာသားမ်ားမွ လုံၿခဳံမႈႏွင့္သက္ေတာင့္သက္သာရွိမႈ
ကုိခံစားရသျဖင့္ ၄င္းတုိ႔၏လူေနမႈအေျခအေနမွာ မ်ားစြာ
တုိးတက္လာသည္။

ရပ္႐ြာလူမႈ၀န္းက်င္စီမံကိန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ
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၆၈

tcef;(4) OD;wnfcsuf္
အဆင့္ ၁- ယူလေတာင္ၾကားအေၾကာင္းအက်ယ္ခ်ဲ႕ေလ့လာျခင္း
ေအာက္ေဖာ္ျပပါစိတ္ကူးပံုေဖာ္ထားသည့္ ယူလေတာင္ၾကား၏သတင္းအခ်က္အလက္ကိုဖတ္ပါ။
အေၾကာင္းအရာ အက်ဥ္းခ်ံဳး
ဤေတာင္ၾကားေဒသမွာ ျမစ္ကမ္းတစ္ေလွ်ာက္၂၈ကီလုိမီတာခန္႔ရွည္လ်ားၿပီး
သစ္ေတာထူထပ္ေသာေတာင္မ်ားျဖင့္ ဝုိင္းရံထားသည္။ ထုိေဒသတြင္ သတၲဳမုိင္းမ်ား၊
ေျမတြင္းေက်ာက္မ်ားရွိေသာေၾကာင့္ အလုပ္လုပ္ကိုင္သူဦးေရ အမ်ိဳးသားႏွင့္အမ်ိဳး
သမီးအမ်ားစုမွာ သတၲဳႏွင့္ေက်ာက္တူးေဖာ္ေရးကို ေန႔စားမ်ားအျဖစ္လုပ္ကိုင္ၾကသည္။
အလုပ္လုပ္သူအမ်ားစုမွာဆင္းရဲၿပီး ခက္ခဲ၍အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ လုပ္ကိုင္ရသည့္
အလုပ္အတြက္ ဝင္ေငြအနည္းငယ္သာရရွိသည္။ ေဒသလူမႈဝန္းက်င္အေနႏွင့္
အေျခခံလူေနမႈအဆင့္နိမ့္က်လ်က္ရွိသည္။ ဥပမာ- က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊
ပညာေရးပံ့ပိုးမႈႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားမရွိသေလာက္ျဖစ္ေနသည္။
မိသားစုတစ္စုတြင္ မိသားစုဝင္ ၁၅ေယာက္အထိရွိၿပီး ဟင္းလင္းျပင္အိမ္ထဲတြင္
လူေနထူထပ္စြာေနထုိင္ၾကရသည္။
ယူလေတာင္ၾကားရွိ လူဦးေရစာရင္း
၁။ ဤေဒသတြင္မည္သည့္
ျပႆနာႏွင့္ႀကံဳေတြ႔ရ
သည္ဟုသင္ထင္ျမင္မိ
ပါသနည္း။
၂။ သင္၏ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကို

က်ား

မ

လူဦးေရစုစုေပါင္း

၄၆,ဝဝဝ

၅၁%

၄၉%

သက္တမ္း (ႏွစ္)

၆ဝ

၅၈

၆၂

၆၃%

၆၈%

၅၇%

၆

၆.၅

၅

$၀.၃၀

$၀.၃၃

$၀.၂၇

အရြယ္ေရာက္

အဖြဲ႔တြင္းႏႈိင္းယွဥ္ပါ။

စာတတ္ေျမာက္သူ

ထုိ႔ေနာက္သတင္းအခ်က္

ဦးေရ

အလက္မ်ားရရွိရန္ ေနာက္
စာမ်က္ႏွာတြင္ဖတ္႐ႈပါ။

စုစုေပါင္း

ပ်မ္းမွ်
ပညာသင္ယူသည့္ႏွစ္
ပ်မ္းမွ်ေန႔စဥ္ဝင္ေငြ
(အေမရိကန္ေဒၚလာ)

“ဘဝကဒီမွာၾကမ္းတမ္းတယ္
- ဒ့ါေၾကာင့္ဒီမွာရွိတဲ့သူေတြဟာ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ ေနရာထုိင္ခင္းမရွိဘဲေနထုိင္ၾကရတယ္”
( ၄၂ ႏွစ္အရြယ္ဤေဒသတြင္ေနထုိင္သည့္အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး )

၆၉

ရပ္႐ြာလူမႈ၀န္းက်င္စီမံကိန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ
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tcef;(4) OD;wnfcsuf
ယူလေတာင္ၾကားအေၾကာင္း အက်ယ္ခ်ဲ႕ဆက္လက္ေလ့လာျခင္း
အေျခအေနသုံးသပ္ရန္အစီအစဥ္မေရးဆြဲမီ ထုိေဒသအေၾကာင္းႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ေဖာ္ျပထားသည့္သတင္း
အခ်က္အလက္မ်ားကိုဖတ္ပါ။
အလုပ္အကိုင္
ရုိးရာဓေလ့အရ အမ်ားစုမွာလယ္သမားမ်ားျဖစ္ၿပီး
သူတုိ႔၏ ထုတ္ကုန္မ်ားကို နီးစပ္ရာျမိဳ႕သို႔ ေရာင္း
ခ်ျခင္းျဖင့္ဝင္ေငြရရွိသည္။ အခ်ိဳ႕မွာစိုက္ပ်ိဳးေရး
တြင္ဆက္လက္လုပ္ကိုင္သည္။ သို႔ေသာမုိင္းတူး
ေဖာ္ျခင္းေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕လယ္ေျမမ်ားပ်က္စီး၊
ေပ်ာက္ဆုံးသြားသည္။
ယခုထင္ရွားေသာလုပ္ငန္းမ်ားမွာ မိုင္းတူးျခင္းႏွင့္
ေက်ာက္တူးေဖာ္ျခင္းတုိ႔ ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသားမ်ား
မွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားထက္ဝင္ေငြအနည္းငယ္ ပိုရရွိ
သည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာလည္း အပိုဝင္ေငြ

ရရွိရန္ မုန္႔ထုပ္မ်ားေရာင္းခ်ျခင္းျဖင့္ သူတုိ႔၏
မိသားစုကိုေထာက္ပံ့ၾကသည္။ ပို၍ကံေကာင္းသူ

အခိ်ဳ႕မွာ အိမ္တြင္းလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားျဖစ္သည္။
မိုင္းႏွင့္ေက်ာက္တူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္းတြင္ ပတ္ဝန္း
က်င္ညစ္ညမ္းမႈႏွင့္က်န္းမာေရး ထိခိုက္ေစႏုိင္သည့္
အႏၲရာယ္ရွိေသာ္လည္း အလုပ္သမားမ်ားမွမိမိ

တုိ႔၏အခြင့္အေရးအတြက္ ဗဟုသုတမရွိသည့္အျပင္
အလုပ္ရွင္မွလည္း အကာအကြယ္ မ်က္ႏွာစည္းမ်ား

က်န္းမာေရး
မိုင္းတြင္းအလုပ္လုပ္ကိုင္ျခင္းေၾကာင့္
အရြယ္ေရာက္သူမ်ားတြင္ အဆုတ္ႏွင့္ဆုိင္ေသာ

တီဘီေရာဂါႏွင့္ စီလီကို႔စစ္ (Silicosis) ေရာဂါမ်ား
အျဖစ္မ်ားလ်က္ရွိသည္။
ေရေၾကာင့္ျဖစ္ပြားေသာ ေရာဂါမ်ားသည္ ေသာက္သုံးေရ
သန္႔ရွင္းမႈမရွိေသာေၾကာင့္ မၾကာခဏျဖစ္ပြားၿပီး

အထူးသျဖင့္ကေလး ငယ္မ်ား၏က်န္းမာေရးကို

ထိခုိက္ေစသည္။ ေမြးကင္းစကေလး ေသဆုံးမႈႏႈန္း
ျမင့္တက္ျခင္းမွာလည္း အဆုတ္ေရာင္ေရာဂါႏွင့္

ဝမ္းေလွ်ာေရာဂါကိုျဖစ္ေပၚေစေသာ လူေနမႈနိမ့္က်ျခင္း၊
တစ္ကိုယ္ရည္သန္႔ရွင္းမႈမရွိျခင္း၊ အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္းႏွင့္

ေမြးကင္းစကိုယ္အေလးခ်ိန္ မျပည့္မီျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ျဖစ္

သည္။

ထုိေဒသတြင္ သာမန္ေဆးေပးခန္း၂ခုသာရွိသည္။
•

ပံ့ပိုးျခင္းမရွိေပ။

ေဆးေပးခန္းတစ္ခုတြင္ ၃၅ကီလုိမီတာ အကြာအေဝး
ရွိၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕မွဆရာဝန္သည္ တစ္ပတ္တြင္ႏွစ္ႀကိမ္

လာေရာက္သည္။ က်န္းမာေရးလုပ္သားတစ္ဦးမွာ

တစ္ပါတ္တြင္ ၆ရက္အလုပ္ဆင္းသည္။
•

အျခားေဆးေပးခန္းတစ္ခုတြင္ အခ်ိန္ျပည့္
တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေသာ က်န္းမာေရးလုပ္သား

ႏွစ္ဦးရွိသည္။ သူတုိ႔ႏွစ္ဦးသည္ သာမန္ထိခုိက္
ဒဏ္ရာႏွင့္ ဖ်ားနာမႈမ်ားကိုကုသေပးသည္။

သုိ႔ေသာ္ အေထာက္အပံ့ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ သင္တန္း
တက္ေရာက္မႈနည္းပါးေသာေၾကာင့္ ျပင္းထန္ေသာ

ေရာဂါေဝဒနာမ်ားကိုမူ မကုသႏိုင္ေပ။

ရပ္႐ြာလူမႈ၀န္းက်င္စီမံကိန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ
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၇၀

ပတ္ဝန္းက်င္
ေရအားလုံး
ေဒသခံမ်ားအတြက္ ေသာက္ေရ၊ သုံး
ကိုျမစ္ေခ်ာင္းမွရရွိသည္။ သို႔ေသာ္
ၲဳႏွင့္
မိုင္းလုပ္ငန္းမ်ားမွထြက္ရွိေသာ သတ
စ္ညမ္း
ည
ု
ိ
ညစ္ညမ္းပစၥည္းမ်ားသည္ ျမစ္ေရက
ရသန္႔ရရွိမႈ
လာေစခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေသာက္ေ
တြင္း
မွာစိုးရိမ္ရသည္အထိျပတ္လပ္ၿပီး ေဒသ
႔ဗူး
ေနထုိင္ေသာသူမ်ားမွာလည္း ေရသန္
့
င္
ဝယ္ယူရန္မတတ္ႏုိင္သျဖင့္ ေရေၾကာ
ာသည္။
ျဖစ္ပြားေသာေရာဂါမ်ား ပိုမုိအျဖစ္မ်ားလ
မ်ားမွာလည္း
ေတာင္ၾကားေဒသတစ္ဝိုက္ရွိ သစ္ေတာ
းအတြက္
မုိင္းႏွင့္ေက်ာက္တူးေဖာ္သည့္လုပ္ငန္
္စားမႈမ်ား
ခုတ္ထြင္ရွင္းလင္းခံရသျဖင့္ ေျမတိုက
းေဒသမွာ
ကာ
ၾ
ာင္
ျဖစ္ေပၚသည္။ မိုးရာသီတြင္ ေတ
ခဲသည္။
ေရႀကီးၿပီး ခရီးသြားလာရန္အတြက္ခက္
သြ႔ေသာ
ေႏြရာသီတြင္ ေျမႀကီးအလြန္ေျခာက္ေ
္းရြက္မ်ား
ေၾကာင့္ သီးႏွံပင္မ်ားႏွင့္ဟင္းသီးဟင
စိုက္ပ်ိဳးရန္ခက္ခဲသည္။

ပညာေရး
ေတာင္ၾကားေဒသတ
ြင္ တြဲဖက္မူလတန္
းေက်ာင္း
အခ်ိဳ႕ရွိေသာ္လည
္း အလယ္တန္းေက
်ာင
္းႏွင့္
အထက္တန္းေက်ာင
္းမရွိပါ။ ေက်ာင္းသ
ား
မ်ားမွ
ဆက္လက္ပညာသ
င္ၾကားလုိပါက အိမ
္မွထြက္ခြာ
ရသည္။ အရြယ္ေရာ
က္သူအမ်ားစုမွာ
ပညာအနည္းငယ္သ
ာ သင္ၾကားခဲ့ရေသ
ာ္လည္း
ပညာေရးကိုအသိအ
မွတ္ျပဳၾကသည့္အေလ
်ာက္
မိဘမ်ားမွတတ္ႏုိင
္ပါက သားသမီးမ်ား
က
ို အနီးရွိ
ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ေက်ာင
္းထားလုိၾကသည္။
သုိ႔ေသာ္ သြားလာေ
ရးမွာခက္ခဲေသာေ
ၾကာင့္
မိဘမ်ားမွာ သမီးမ်
ား၏လုံၿခံဳေရးအတ
ြက္
စုိးရိမ္သျဖင့္ အထက
္တန္းေက်ာင္းသုိ႔ပို႔ရ
န္
ဝန္ေလးၾကသည္။
အခ်ိဳ႕ေသာမိန္းကေလ
းမ်ားမွာ
အထက္တန္းတက
္ရန္အိမ္မွထြက္ခြာၿပ
ီ
း
မိဘအနည္းငယ္က
သာ သားသမီးကိုေ
ထာက္ပံ့
ႏုိင္သျဖင့္ မိမိတုိ႔က
ိုယ္တုိင္ေက်ာင္းတ
က
္ႏုိင္ရန္
လႈပ္ရွားရုန္းကန္ရသ
ည္။

အခ်က္အလက္ေကာက္ယူျခင္း ၁။ ေဖာ္ျပသည့္အခ်က္အလက္ေပၚမူတည္ၿပီး ေဒသရွိေနရာဌာနအမ်ိဳးမ်ိဳးကိုေဖာ္ျပပါ။ အျခားမည္သည့္
အေၾကာင္းအရာအခ်က္အလက္မ်ားကို သင္သိရွိလုိသနည္း။
၂။ ေအာက္ပါဇယားကိုအသုံးျပဳ၍ သင္မည္သည့္အခ်က္အလက္မ်ားေကာက္ယူလုိသနည္း/ မည္သုိ႔
ေကာက္ယူမည္နည္း အစရွိသည္ကိုျဖည့္စြက္ပါ။ (ေလ့လာစစ္ေဆးရမည့္အခ်က္မ်ားစာရင္း/ စစ္တမ္းေကာက္
ေမးခြန္းမ်ား/ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ား)
အေျခအေနကိုခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္း- နည္းစနစ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ
စီမံကိန္းနယ္ပယ္

၇၁

လုိအပ္သည့္သတင္း
အခ်က္အလက္

ရပ္႐ြာလူမႈ၀န္းက်င္စီမံကိန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ

		

ပင္မအရင္းအျမစ္

နည္းစနစ္/နည္းလမ္း

သင္တန္းသားလမ္းညႊန္

tcef;(4) OD;wnfcsuf
ယူလေတာင္ၾကားအေၾကာင္းအက်ယ္ခ်ဲ႕ဆက္လက္ေလ့လာျခင္း
ေဒသလုိအပ္ခ်က္မ်ားကို ေလ့လာသတ္မွတ္ျခင္း
၁။ ေဒသ၏ SWOT သုံးသပ္ခ်က္ကိုျဖည့္စြက္ပါ။ တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ ဥပမာတစ္ခုစီေပးပါ။
- အားသာခ်က္မ်ား (Strengths)
- အားနည္းခ်က္မ်ား (Weaknesses)
- အခြင့္အလမ္းမ်ား (Opportunities)
- အေႏွာင့္အယွက္မ်ား (Threats)
၂။ စီမံကိန္းႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ မည္သူမ်ားပါဝင္လိမ့္မည္ဟုသင္ထင္ျမင္ယူဆသနည္း။
၃။ ကြာဟမႈသုံးသပ္ခ်က္ဇယားတြင္ သင္ေဖာ္ျပႏုိင္ေသာလုိအပ္ခ်က္မ်ားကို မ်ားႏုိင္သမွ်ျဖည့္စြက္ပါ။
သင္၏ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကိုအဖြဲ႔တြင္းႏႈိင္းယွဥ္၍ မည္သို႔ေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ “ကြာဟမႈ တံတား”
တည္ေဆာက္ႏုိင္သည္ကို ေပါင္းထည့္ေပးပါ။

ကြာဟမႈသုံးသပ္ခ်က္
လက္ရွိအေျခအေန

အလုိရွိသည့္အေျခအေန

ကြာဟမႈတံတားအတြက္ မည္သည့္
အရာမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္
လုိအပ္သနည္း။

ရပ္႐ြာလူမႈ၀န္းက်င္စီမံကိန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ

		

		

သင္တန္းသားလမ္းညႊန္

၇၂

၄။ သင္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာလုိအပ္ခ်က္မ်ားကိုအသုံးျပဳ၍ ေအာက္ပါဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ရန္ ဇယားကြက္တြင္
အစဥ္လုိက္ေရးခ်ပါ။ သင္၏အေျဖမ်ားကိုအဖြဲ႔တြင္းႏႈိင္းယွဥ္၍ အဘယ္ေၾကာင့္ ၄င္းအစီအစဥ္အတိုင္း
ေရြးခ်ယ္ရသည္ကိုရွင္းျပပါ။

၇၃

၁

၂

၃

၄

၅

လုိအပ္ခ်က္/

မည္မွ်အျဖစ္မ်ား

မည္မွ်ျပင္းထန္

အေရးႀကီးမႈ

ဦးစားေပးအဆင့္

ျပႆနာ

သနည္း

သနည္း

ရပ္႐ြာလူမႈ၀န္းက်င္စီမံကိန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ

		

သင္တန္းသားလမ္းညႊန္

tcef;(5)
tqif
h2- pDAND
rHudef;a&;qG
Jjcif;
NAMES
COUNTRIES
၅.၁ ပန္းတုိင္ႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားထားရွိျခင္း
၅.၂ အရင္းအျမစ္ႏွင့္ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားအားေလ့လာသုံးသပ္ျခင္း
၅.၃ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အစီအစဥ္မ်ားကို ေရးဆြဲျခင္း
၅.၄ ခန္႔မွန္းေျခရသုံးေငြစာရင္းမ်ား
ဤသင္ခန္းစာၿပီးဆုံးပါက ေက်ာင္းသားမ်ားမွ •

ပန္းတုိင္ႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကိုေဖာ္ျပလာႏုိင္မည္

•

SMART ၏ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္လာႏုိင္မည္

•

အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားအား ေလ့လာသုံးသပ္လာႏုိင္မည္

•

လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုေရးသားလာႏုိင္မည္

•

ခန္႔မွန္းေျခရသုံးေငြစာရင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ကိုလည္းရွင္းလင္းျပႏုိင္မည္

•

ခန္႔မွန္းေျခရသုံးေငြစာရင္းကို ေရးဆြဲလာႏုိင္မည္။

ရပ္႐ြာလူမႈ၀န္းက်င္စီမံကိန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ

		

		

သင္တန္းသားလမ္းညႊန္

၇၄

နိဒါန္း
ရပ္ရြာေဒသ၏ အေျခအေနကိုသင္ေလ့လာသုံးသပ္
မႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီးစီး၍ ၄င္းေဒသ၏လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို
ရွင္းလင္းစြာနားလည္သြားသည့္အခါတြင္ စီမံကိန္း
ကိုစတင္ဒီဇုိင္းေရးဆြဲရန္ အခ်ိန္က်ေရာက္လာၿပီ
ျဖစ္သည္။ သမရုိးက်လုပ္ေဆာင္သည့္နည္းလမ္းမွာ
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွေဒသကို ေလ့လာသုံးသပ္မႈမ်ား
ျပဳလုပ္သည့္အေတာအတြင္းေဒသခံမ်ားႏွင့္

မည္ျဖစ္သည္။
မည္သည့္နည္းလမ္းကိုပင္ေရြးခ်ယ္ေစကာမူ၊
စီမံကိန္းကိုေရးဆြဲသည့္အခါတြင္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ရမည့္
အခ်ိဳ႕ေသာအရာမ်ားလည္းရွိလိမ့္မည္။ ဥပမာအားျဖင့္
စီမံကိန္း၏ရည္မွန္းခ်က္(သို႔)အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုကို
အရင္းအျမစ္မ်ားမလုံေလာက္ေသာေၾကာင့္
ေျပာင္းလဲရမည္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍

အႀကံျပဳေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္

သေဘာတူညီထားသည့္အရာအေပၚတြင္

စီမံကိန္းဒီဇိုင္းကိုကိုယ္တုိင္ေရးဆြဲရန္အ

ေျပာင္းလဲမႈတစ္ခုခုျပဳလုပ္ပါက စီမံကိန္းႏွင့္

တြက္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈ
စီမံကိန္းဒီဇုိင္းမွာ စီမံကိန္းေရးဆြဲသည့္နယ္ပယ္
အားလုံးတြင္ ေဒသခံမ်ားအားပါဝင္ေစျခင္း

သက္ဆုိင္သူမ်ား၊ ေဒသခံမ်ားႏွင့္အသိေပးေျပာ
ၾကားျခင္းမွာလည္းအေရးႀကီးလွသည္။ ထုိ႔အတူ
စီမံကိန္းအေပၚအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိႏုိင္သည့္

ျဖစ္သည္။ ဤနည္းလမ္းကိုအသုံးျပဳေသာ
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ စီမံကိန္းတြင္ပါဝင္လုပ္ေဆာင္
ျခင္းသည္ ေဒသခံမ်ား၏အခြင့္အေရးျဖစ္ၿပီး

ေဒသတြင္းေျပာင္းလဲမႈမ်ား၏အေျခအေနကို
ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးရန္အေရးႀကီးသည္။

အကယ္၍ေဒသခံမ်ားပါဝင္ပါက ပိုမိုေအာင္ျမင္

ေလ့က်င့္ခန္း(၁)
ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားကို ေပးထားေသာစာပုိဒ္ေပၚမူတည္၍ေျဖဆုိပါ။
၁။ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈစီမံကိန္းဒီဇုိင္းသည္ သမရိုးက်လုပ္ေဆာင္သည့္နည္းလမ္းႏွင့္
မည္သုိ႔ကြာျခားခ်က္ရွိသနည္း။
၂။ စီမံကိန္းဒီဇိုင္းကို မည္ကဲ့သို႔ထပ္ခါတလဲလဲလုပ္ေဆာင္ရသနည္း။
၃။ မည္သည့္အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားသည္ သင့္အားစီမံကိန္း၏ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္
အစီအစဥ္ကိုေျပာင္းလဲေစသနည္း။

5.1 yef;wdkifESifh &nfrSef;csufrsm;xm;&Sdjcif;
လုိအပ္ခ်က္အေပၚမူတည္၍ ပန္းတုိင္ႏွင့္ရည္မွန္းခ်က္မ်ားခ်မွတ္ျခင္းသည္ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး
စီမံကိန္းေရးဆြဲရာတြင္ အေရးပါေသာအစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ စီမံကိန္းတုိင္း၏ေအာင္ျမင္မႈသည္
ပန္းတုိင္ႏွင့္ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို မည္သို႔ေကာင္းမြန္စြာျပင္ဆင္ခ်မွတ္သည့္အေပၚတြင္မူတည္သည္။ ပန္းတုိင္
ႏွင့္ရည္မွန္းခ်က္မ်ားသည္ စီမံကိန္းဦးတည္ရာလမ္းေၾကာင္းကိုသတ္မွတ္ၿပီး စီမံကိန္းေအာင္ျမင္ရန္အတြက္
ၿပီးေျမာက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရမည့္အရာမ်ားကို ရွင္းလင္းစြာအေသးစိတ္ေလ့လာထားျခင္းျဖစ္သည္။

၇၅

ရပ္႐ြာလူမႈ၀န္းက်င္စီမံကိန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ

		

သင္တန္းသားလမ္းညႊန္

“ပန္းတုိင္ဆုိသည္မွာ အလုိရွိေသာအေျခအေနရပ္တစ္ခုကိုေဖာ္ျပသည္။
“ပန္းတုိင္ဆုိသ
ည္မမွနွာ္းခ်က္
အလုမိရ်ားမွ
ွိသာာအေျခအေနရပ္
တစ္ခုကိုေဖာ္ုေ
ျပသည္
မွန္းခ်က္
်ား မွာ အလုိရွိေသာ
ရည္
အလုိရွိေသာအေျခအေနကိ
ရာက္ရ။ ွိရရည္
န္ လက္
ရွိအမ
ေျခအေနမွ

အေျခအေနကိ
ုေရာက္
ရွိရးလဲ
န္ လက္
ွိအဆင္
ေျခအေနမွ
စတင္
ျပာင္းလဲ
မည္
်ား တဆင္
ပီးတဆင့္ကိုဆုိလုိသည္။
စတင္
ေျပာင္
ရမည္ရ့အ
့မ်ား တဆင္
့ၿပီးေ
တဆင္
့ကရိုဆ
ုိလ့အ
ုိသဆင္
ည္။ ့မဤအဆင္
့မ့ၿ်ားသည္
ဤအဆင့္မ်ားသည္
ပန္ုိ႔ေးတု
ိင္သရုိ႔ေ
ရွိႏတြ
ုိင္ရ
္ ၿပီးဆုလ
ံးေအာင္
လုပ
ဆာင္
လုပ္ငန္သ
းမ်ားျဖစ္
ပန္းတုိင္သ
ရာက္
ွိႏရာက္
ုိင္ရန္အ
ကန္္ အ
ၿပီးတြ
ဆုက
ံးေအာင္
ုပ္ေဆာင္
ရ္ေ
မည္
့ လုရပမည္
္ငန္း့ မ်ားျဖစ္
ည္။ ” သည္။ ”

အလိုရွိသည့္
အေျခအေန
(ပန္းတုိင္)

ရည္မွန္းခ်က္မ်ား

ပန္းတုိင္မ်ား
ေယဘုယ်အားျဖင့္ ပန္းတုိင္သည္ စီမံကိန္းအေပၚေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္အရာမ်ားကို ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္သည္။
၄င္းသည္ စီမံကိန္းမွရရွိသင့္သည့္အေျခအေနရလဒ္တစ္ခုကို ေဖာ္ျပသည့္ထုတ္ေဖာ္ေရးသားခ်က္
တစ္ခုျဖစ္သည္။ ဥပမာ- အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း (သို႔) အမ်ိဳးသမီးမ်ားစာတတ္ေျမာက္မႈကို
တုိးျမွင့္ျခင္းတုိ႔ျဖစ္သည္။ ပန္းတုိင္သည္က်ယ္ျပန္႔၍ ေယဘုယ်အလုိဆႏၵမ်ားကိုေဖာ္ျပသည္။

ရပ္႐ြာလူမႈ၀န္းက်င္စီမံကိန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ
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၇၆

ေလ့က်င့္ခန္း(၁)
ေပးထားေသာရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို ကိုက္ညီသည့္ပန္းတုိင္ႏွင့္ယွဥ္တဲြပါ။
ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ၁။ ေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္မီ

(ဥပမာ-

ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေဒသခံမ်ား

ေက်ာင္းေဆာင္တစ္ေဆာင္)

မွေမးခြန္းမ်ားေမးျမန္းႏုိင္ရန္

ပန္းတုိင္

ပန္းတုိင္

ပန္းတုိင္

ေဒသအတြင္း

ေဒသတြင္းေရြးေကာက္ပြဲ

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္

ခံတြင္းသန္႔ရွင္းမႈကို

အတြက္ျပင္ဆင္ျခင္း

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္

တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေစျခင္း

က်န္းမာေရး
ေစာင့္ေရွာက္မႈကို
ျမွင့္တင္ျခင္း

အတြက္ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမတြင္
ေဆြးေႏြးပြဲဖိုရမ္က်င္းပျခင္း။
၂။ ညေနခင္းတြင္ သန္႔ရွင္းမႈမရွိ
သည့္ခံတြင္း၏ဆုိးက်ိဳးမ်ားကို
အေလးေပးေဖာ္ျပသည့္ရုပ္ရွင္ကို
ျပသျခင္း။
၃။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ခ်ိန္တြင္ျဖစ္
ေပၚတတ္သည့္ က်န္းမာေရး
ျပႆနာမ်ားႏွင့္ဆုိင္သည့္
သင္တန္းသုံးခုကို ေဒသတြင္
ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားျခင္း။
၄။ က်င္းပမည့္ပြဲကို
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းတစ္ဦးစီ၏
ကိုယ္ေရးရာဇဝင္မ်ားႏွင့္တကြ
လူထုအားလုံးသိရွိေစရန္
ေၾကျငာျခင္း။
၅။ သင္တန္းကိုဦးေဆာင္မည့္
သားဖြားဆရာမမ်ားအား
ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈမ်ားေပးျခင္း။
၆။ ဆႏၵမဲေပးရန္အတြက္
သင့္ေတာ္မည့္ေနရာကိုရွာေဖြျခင္း

၇၇

၇။ ခံတြင္းသန္႔ရွင္းမႈႏွင့္ပတ္
သက္သည့္ သင္တန္းတစ္ခုကို
ညေနခင္းအခ်ိန္တြင္ျပဳလုပ္ျခင္း။
၈။ ေဒသတြင္းလာေရာက္၍
သြားေဆးခန္းဖြင့္လွစ္ရန္
သြားဆရာဝန္မ်ားသ႔ိုေၾကျငာ
အသိေပးျခင္း။
၉။ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈကိုရရွိၿပီး
သည့္ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားအား
ဆႏၵမဲေပးျခင္းကိုႀကီးၾကပ္ေစျခင္း။
၁ဝ။ က်င္းပမည့္ပြဲကို
ပိုစတာမ်ားထုတ္ေဝကာ
ေၾကျငာျခင္း။
၁၁။ သားဖြားဆရာမမ်ားအား
အေရးေပၚမီးဖြားမႈတြင္ လုိအပ္
ေသာကိရိယာစုံအလင္ျဖင့္
စီစဥ္ေပးထားျခင္း။
၁၂။ ေရြးေကာက္ပြဲမျပဳလုပ္မီ
သုံးလအလုိတြင္ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္
မည့္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားမွ
ႀကိဳတင္စာရင္းေပးသြင္းျခင္း။

ရပ္႐ြာလူမႈ၀န္းက်င္စီမံကိန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ
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ရည္မွန္းခ်က္မ်ား
ရည္မွန္းခ်က္တစ္ခုကို ထိေရာက္ကြၽမ္းက်င္စြာလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ မည္သူ၊ မည္သို႔၊ ေနရာ၊ အခ်ိန္ႏွင့္
မည္မွ်အစရွိသည့္ ေမးခြန္းမ်ားကို သိရွိေဖာ္ျပထားရမည္ျဖစ္သည္။
ဥပမာ • လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားမွာ အဘယ္နည္း။
• မည္သူကလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္သင့္သနည္း။
• မည့္သည့္ေနရာတြင္ ျပဳလုပ္မည္နည္း။
• မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ျပဳလုပ္မည္နည္း။
•

လူဦးေရမည္မွ်လုိအပ္သနည္း (သို႔) အေထာက္အပံ့မည္မွ်လုိအပ္သနည္း။

ရွင္းလင္းၿပီး ထိေရာက္သည့္ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ႏုိင္ရန္အတြက္ SMART ျဖင့္ေတြးေခၚျခင္းသည္
အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည္။ SMART သည္စီမံကိန္းစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ေလ့လာ
သုံးသပ္မႈမ်ားျပဳလုပ္သည့္အခါ အသုံးျပဳသည့္နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။

Specific - တိက်ေသခ်ာမႈ
Measurable - တုိင္းတာႏုိင္မႈ
Achievable - ျဖစ္ႏုိင္ေျခ
Realistic - လက္ေတြ႔က်မႈ
Time-Bound - အခ်ိန္ကာလ

ရပ္႐ြာလူမႈ၀န္းက်င္စီမံကိန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ
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၇၈

ေလ့က်င့္ခန္း(၂)
ေအာက္ပါသုံးသပ္မႈဆုိင္ရာေမးခြန္းမ်ားကို SMART တစ္ခုခုႏွင့္ မွန္ကန္စြာတြဲပါ။
၁။ ရည္မွန္းခ်က္ကို မည္သည့္အခ်ိန္တြင္

၄။ ရည္မွန္းခ်က္ကို တုိင္းတာႏုိင္ပါသလား-

ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္

မည္မွ်နည္းဟူသည့္ေမးခြန္းကို ေျဖဆုိ

မည္နည္း။

ထားျခင္း ရွိပါသလား။

၂။ ရည္မွန္းခ်က္မွာ တိက်မႈရွိပါသလား-

၅။ ဤအရာကိုလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္

မည္သူ၊ မည္သည့္အရာ၊ မည္သည့္ေနရာ

သင့္တြင္ လုပ္ႏုိင္စြမ္းမ်ားရွိပါသလား

အစရွိသည္အတြက္ အေျဖမ်ားရွိပါသလား။

(အရင္းအျမစ္မ်ား/ အခ်ိန္/ အသိ ပညာ)။

၃။ ရည္မွန္းခ်က္မွာ လက္ေတြ႔က်ပါသလား
(သို႔) အလြန္ႀကီးမားေနပါသလား။

ဥပမာအားျဖင့္ ေအာက္ပါ SMART ရည္ရြယ္ခ်က္ပါရွိသည့္ စီမံကိန္း၏ပန္းတုိင္ကိုၾကည့္ရႈလုိက္ပါ။
ပန္းတိုင္- Pickens County, Georgia, USA တြင္ေနထုိင္ေသာသူမ်ား၏
စာတ္ေျမာက္မႈအဆင့္ကို ျမွင့္တင္ေပးရန္။
ရည္မွန္းခ်က္- Pickens County အမ်ားျပည္သူသုံးစာၾကည့္တုိက္တြင္
ဇန္နဝါရီလ မွ မတ္လ ၂ဝ၁၃အထိ စာမေရးမဖတ္တတ္သည့္
အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူ ၅၈ဦးကို အေရးႏွင့္အဖတ္အေျခခံအရည္အခ်င္းမ်ား
ရရွိေအာင္ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ား စာတတ္ေျမာက္မႈအတန္းကိုစီစဥ္ျခင္း။

ဤရည္မွန္းခ်က္သည္ SMART ျဖစ္သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္
ဘာလဲဆုိတာကိုသိသည္(အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ားစာတတ္ေျမာက္မႈ
တိက်ေသခ်ာမႈ

အတန္း)၊ မည္သူ(အရြယ္ေရာက္သူ ၅၈ဦး) ၊ ေနရာ(Picken County
အမ်ားျပည္သူသုံးစာၾကည့္တုိက္)

တုိင္းတာႏုိင္မႈ
ျဖစ္ႏုိင္ေျခ

၇၉

ေအာင္ျမင္မႈကိုေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးသည့္ အရြယ္ေရာက္သူမ်ား၏ဦးေရႏွင့္
စီမံကိန္းၿပီးဆုံးသည့္အခါ ၄င္းတုိ႔၏အေရးအဖတ္စြမ္းရည္ျဖင့္ တုိင္းတာႏုိင္သည္။
အတန္းတက္ရန္လုိအပ္ေနေသာ/ဆႏၵရွိေသာ အရြယ္ေရာက္သူမ်ားႏွင့္
တက္ေရာက္ရမည့္ေနရာလည္းရွိသည္။

လက္ေတြ႔က်မႈ

ဦးတည္သည့္လူဦးေရမွာလည္း အလြန္မမ်ားပါ။ (၅၈ဦး)

အခ်ိန္ကာလ

ဘယ္အခ်ိန္ျပဳလုပ္မည္ကိုလည္းသိရွိရသည္ (ဇန္နဝါရီလ မွ မတ္လ ၂ဝ၁၃အထိ)
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ေလ့က်င့္ခန္း(၃)
ေအာက္ပါစီမံကိန္း၏ ပန္းတုိင္ႏွင့္ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကိုၾကည့္ပါ။
၄င္း၏ရည္မွန္းခ်က္မွာ SMART ျဖစ္/မျဖစ္ကို ဆုံးျဖတ္ပါ။

ပန္းတုိင္- အင္ဒိုနီးရွား၊ ဂ်ာကာတာၿမိဳ႕တြင္ လုံၿခံဳစိတ္ခ်ရေသာလူေနမႈပတ္ဝန္းက်င္
တစ္ခုကိုဖန္တီးျခင္း
ရည္မွန္းခ်က္- ဂ်ာကာတာၿမိဳ႕တြင္ ႏုိင္ငံသားမ်ားအားဒုစရုိက္အေၾကာင္း
သတိေပးသည့္အဖြဲ႔ကို ၿမိဳ႕ေတာ္ရွိ ျပည္သူပိုင္အိမ္ယာ၏ ဧရိယာတစ္ဝုိက္တြင္
ဇန္နဝါရီလ ၂ဝ၁၃ အေတာအတြင္းစတင္ဖြဲ႔စည္းရန္၊ အေၾကာင္းမွာ ႏုိင္ငံသားမ်ား
လုံၿခံဳေရးအတြက္ ၄င္းဧရိယာတြင္ေနထုိင္သည့္ အိမ္ေထာင္စု ၄၈စုကို တစ္ရက္လုံး
ကင္းေစာင့္လွည့္လည္စစ္ေဆးႏုိင္ရန္အတြက္ျဖစ္သည္။

တိက်ေသခ်ာမႈ
တုိင္းတာႏုိင္မႈ
ျဖစ္ႏုိင္ေျခ
လက္ေတြ႔က်မႈ
အခ်ိန္ကာလ

ရပ္႐ြာလူမႈ၀န္းက်င္စီမံကိန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ
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၈၀

ေလ့က်င့္ခန္း(၄)
ေအာက္ပါရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ၾကည့္ပါ။ ၄င္းတုိ႔မွာ SMART ျဖစ္ၾကသလား။
သင္၏အေျဖကိုရွင္းျပပါ။

၁။ ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ေပးသည့္ ပညာသင္ဆုမ်ားကိုတုိးျမွင့္ႏုိင္ရန္ ပညာသင္ဆုသုံးခုကို
၂ဝ၁၂တြင္ ေက်ာင္သားမ်ားေလွ်ာက္ထားရန္မိတ္ဆက္ေပးျခင္း။ ပညာသင္ဆုတစ္ခုလွ်င္ အနည္းဆုံး
$၃ဝဝဝ ေပးအပ္မည္ျဖစ္သည္။
၂။ သင္ၾကားမႈႏွင့္သင္ေထာက္ကူမ်ားကို တတ္ႏိုင္သေလာက္ အသစ္တည္ေဆာက္သည့္ေက်ာင္းမ်ားသို႔
လာမည့္ႏွစ္အနည္းငယ္တြင္ ေပးစြမ္းႏုိင္ရန္။
၃။ ၂ဝ၁၂ခုႏွစ္တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း ငွက္ဖ်ားေရာဂါျဖင့္ ငါးႏွစ္ေအာက္ကေလးငယ္မ်ားေသဆုံးမႈႏႈန္းကို
၃ဝ% အထိေလွ်ာ့ခ်ရန္။
၄င္းရည္မွန္းခ်က္မ်ား SMART ျဖစ္ရန္အတြက္ လုိအပ္သလုိျပန္လည္ေရးသားပါ။

၈၁

ရပ္႐ြာလူမႈ၀န္းက်င္စီမံကိန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ
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5.2 t&if;tjrpfESifh uefYowfcsufrsm;tm;avhvmokH;oyfjcif;
ပန္းတိုင္ႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကိုဆုံးျဖတ္ၿပီးပါက သင္လုိအပ္မည့္အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ သင့္တြင္ရွိေသာ
အရင္းအျမစ္တုိ႔ကို ေလ့လာသုံးသပ္ျခင္းသည္ အေရးႀကီးသည္သာမက သင္ေတြ႕ႀကဳံရမည့္အတုိင္းအတာ
အကန္႔အသတ္မ်ားမွာလည္းအေရးႀကီးလွသည္။ ၄င္းတုိ႔ကို သင့္စီမံကိန္း၏ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္၍
စူးစမ္းေလ့လာရမည္ျဖစ္သည္။
အရင္းအျမစ္မ်ားအားေလ့လာသုံးသပ္ျခင္းသည္ သင္၏စီမံကိန္းတြင္အသုံးျပဳႏုိင္ေသာ ေဒသရွိအားသာခ်က္မ်ား
ႏွင့္ ျပင္ပမွေထာက္ပံ့ရန္လုိအပ္ေသာအရာမ်ားကို ရွင္းလင္းစြာသိျမင္လာမည္။
ေဒသတစ္ခုတြင္ အဓိကအားျဖင့္ အရင္းအျမစ္ သုံးခုရွိသည္- ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ၊ လူသားႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္း

လူသား

ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ

အဖြဲ႔အစည္း

လူသားအရင္းအျမစ္သည္

ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာအရင္းအျမစ္သည္

အဖြဲ႔အစည္း၏အရင္းအျမစ္မွာ

လူထုႏွင္ ့သက္ဆုိင္သည္။

ေတြ႔ျမင္ႏုိင္ၿပီးကိုင္တြယ္ႏုိင္သည့္

ပညာႏွင့္ စြမ္းရည္မ်ားျဖင့္

အရာမ်ားျဖစ္သည္။

သက္ဆုိင္သည္။

ေလ့က်င့္ခန္း(၁)
ေအာက္ပါအရင္းအျမစ္မ်ားစာရင္းကိုၾကည့္ပါ။ ၄င္းတို႔မွာ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ၊ လူသားႏွင့္
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖစ္သည္ကို ဆုံးျဖတ္ပါ။
၁။ က်န္းမာေရးလုပ္သား

၆။ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား

၂။ ေက်ာင္းဆရာ

၇။ လမ္းမႀကီးမ်ား

၃။ လက္သမားအတတ္ပညာမ်ား

၈။ ဆရာဝန္

၄။ ေက်ာင္း

၉။ ေဒသတြင္းရွိစင္တာအေဆာက္အအုံ

၅။ က်န္းမာေရးစင္တာ

၁ဝ။ ေဒသအသိပညာမ်ား

မည္သည့္ဥပမာအရင္းအျမစ္မ်ားသည္ သင္ဦးတည္သည့္ရပ္ရြာေဒသတြင္ရွိသနည္း။

ရပ္႐ြာလူမႈ၀န္းက်င္စီမံကိန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ

		

		

သင္တန္းသားလမ္းညႊန္

၈၂

ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားသည္စီမံကိန္းတုိးတက္လာမႈကို ေႏွာင့္ေႏွးေစ (သို႔) ကန္႔သတ္ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္
အရာႏွင့္ မေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္အရာမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို ေလ့လာသုံးသပ္မႈျပဳျခင္းသည္
လုိအပ္ရျခင္းမွာ ျဖစ္ေပၚႏုိင္သည့္ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းထုတ္ေဖာ္ႏုိင္ရန္အတြက္ျဖစ္သည္။
ျဖစ္ေပၚႏုိင္သည့္ျပႆနာမ်ားကို ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းထားရန္အေရးႀကီး ရျခင္းမွာ အကယ္၍ျပႆနာျဖစ္ေပၚလာပါက
ရင္ဆုိင္ရန္ အသင့္ျပင္ဆင္ထားၿပီးျဖစ္မည္။
ဥပမာ- ဆရာဝန္တစ္ဦးႏွင့္အတူ ေဒသေဆးေပးခန္းတြင္

ေဝါဟာရအဓိပၸါယ္

လုပ္ေဆာင္ရန္ သင္အလုိရွိလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ ထုိဆရာဝန္မွ

အကန္႔အသတ္မ်ား-

တစ္ပတ္လွ်င္ႏွစ္ႀကိမ္သာ လာေရာက္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည့္အတြက္

ကန္႔သတ္မႈတစ္ခု (သို႔)

က်န္ေသာရက္မ်ားတြင္ သင့္အားကန္႔သတ္ထားျခင္းခံရသည္။

ခ်ဳပ္ေႏွာင္ကန္႔သတ္ျခင္း

ေလ့က်င့္ခန္း(၂)
ေလ့က်င့္ခန္း(၁)တြင္ရွိေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားစာရင္းကို တဖန္ျပန္ၾကည့္ပါ။
ေပးထားေသာအရင္းအျမစ္တစ္ခုစီျဖင့္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေသာအခါတြင္ မည့္သို႔ေသာကန္႔သတ္မႈမ်ားျဖင့္
ေတြ႔ႀကံဳႏုိင္သနည္း။
သင္ဦးတည္သည့္ေဒသတြင္ ဤအရင္းအျမစ္မ်ားအေပၚရွိသည့္ ဥပမာကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပပါ။
သင္၏အေျဖကိုအဖြဲ႔ငယ္မ်ားအတြင္းႏႈိင္းယွဥ္ပါ။

၈၃

ရပ္႐ြာလူမႈ၀န္းက်င္စီမံကိန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ
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အင္အားနယ္ပယ္ကိုသုံးသပ္ျခင္း
မည္သည့္ လက္ေတြ႔အေျခအေနတြင္မဆုိ စီမံကိန္း၏ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကို အကူအညီ (သို႔) အတားအဆီး
ျဖစ္ေစေသာ အခ်က္မ်ားရွိသည္။ ဤအရာတုိ႔သည္ ရပ္ရြာေဒသ၏ နယ္ပယ္ဌာနအားလုံးမွ ျဖစ္ေပၚလာျခင္း
ျဖစ္ၿပီး
• ႏုိင္ငံေရးရာ
• လူမႈေရးရာ
• စီးပြားေရးရာ
• ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဓေလ့အစရွိသည္တုိ႔ပါဝင္သည္။
ဤအင္အားမ်ားသည္ ေဒသ၏ပူးေပါင္းပါဝင္မႈႏွင့္ ေထာက္ခံမႈအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိေသာေၾကာင့္ ၄င္းတုိ႔ကို
သိရွိေဖာ္ျပကာ အကူအညီေပးသည့္အရာမ်ားကို ပိုမိုအင္အားေတာင့္တင္းလာေအာင္၊ အတားအဆီး
ျဖစ္ေစေသာအရာမ်ားကို အင္အားနည္းလာေအာင္ နည္းလမ္းမ်ားရွာေဖြျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။
အင္အားနယ္ပယ္ကို သုံးသပ္ျခင္းသည္ အကူအညီ (သို႔) အတားအဆီးျဖစ္ေစေသာ အခ်က္မ်ားကို
သိရွိေဖာ္ျပႏုိင္ရန္ အသုံးျပဳေသာနည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။
အကူအညီျဖစ္ေစသည့္ အင္အားမ်ားသည္
စီမံကိန္း၊ ေဒသပူးေပါင္းပါဝင္မႈႏွင့္
ေထာက္ခံမႈကိုခုိင္မာလာေစလိမ့္မည္

အလုိရွိသည့္
အေျခအေန

လက္ရွိ အေျခအေန

အတားအဆီးျဖစ္ေစသည့္အင္အားမ်ားသည္ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈႏွင့္ေထာက္ခံမႈကို ေလ်ာ့နည္းလာေစၿပီး
စီမံကိန္းကို အားနည္းလာေစႏုိင္သည္။

ရပ္႐ြာလူမႈ၀န္းက်င္စီမံကိန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ
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၈၄

ေလ့က်င့္ခန္း(၃)
ေအာက္ပါဇယားကို ေပးထားေသာ အကူအညီေပးသည့္အင္အားမ်ားႏွင့္ အတားအဆီးျဖစ္ေစသည့္
အင္အားမ်ားျဖင့္ ျဖည့္စြက္ပါ။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ႏွစ္ခုစလုံးျဖစ္ႏုိင္သည္ဟု သင္ထင္ျမင္မိလိမ့္မည္။
၁။ စီမံကိန္းကိုအားလပ္ရပ္အတြင္း လုပ္ေဆာင္ရန္အခ်ိန္ေရးဆြဲထားသည္။
၂။ ေဒသခံအစိုးရသည္ သင္၏စီမံကိန္းကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ျခင္းမရွိ။
၃။ ေဒသ၏ေက်ာင္းထုိင္ဆရာေတာ္မွ စီမံကိန္းကိုေထာက္ခံသည္။
၄။ ရပ္ရြာေဒသအမ်ားစုနည္းတူ စီမံကိန္းတြင္ပါဝင္ေသာအဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ အသက္အရြယ္အပိုင္းအျခား
အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသည္။
အကူအညီျဖစ္ေစသည့္ အင္အားခုိင္မာေတာင့္တင္းလာရန္ႏွင့္ အတားအဆီးျဖစ္ေစသည့္ အင္အား
ေလ်ာ့နည္းလာေစရန္ နည္းလမ္းတစ္ခုစီစဥ္းစားေဖာ္ျပပါ။

၈၅

အကူအညီျဖစ္ေစသည့္အင္အားမ်ား

အတားအဆီးျဖစ္ေစသည့္အင္အားမ်ား

ခုိင္မာေစလာႏိုင္မည့္နည္းလမ္းမ်ား

ေလ်ာ့နည္း (သို႔) ဖယ္ရွားႏုိင္မည့္နည္းလမ္းမ်ား
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5.3 vkyfaqmifcsuftpDtpOfrsm;udk a&;qJGjcif;
သင့္ေဒသ၏လုိအပ္ခ်က္မ်ားေလ့လာသုံးသပ္မႈျပဳလုပ္ၿပီးစီးျခင္း၊ ပန္းတုိင္ႏွင့္ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ဦးစားေပး
လုိအပ္ခ်က္မ်ားအေပၚမူတည္၍ သတ္မွတ္ၿပီးစီးျခင္းႏွင့္ စီမံကိန္း၏အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ အကန္႔အသတ္မ်ားကို
သိရွိဆုံးျဖတ္ၿပီးသည့္အခါတြင္ စီမံကိန္း၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ေရးဆြဲရန္အသင့္ျဖစ္ေနၿပီျဖစ္သည္။ ၄င္းကို
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားေရးဆြဲျခင္း (သို႔) အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္အစီအစဥ္တစ္ခုဟုသိရွိသည္။
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုေရးဆြဲျခင္းမွာ စီမံကိန္းတြင္တစ္ရက္ၿပီးတစ္ရက္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္လုပ္ငန္းမ်ား
အားလုံးအခ်ိန္မီေအာင္ျမင္စြာၿပီးဆုံးရန္ လမ္းညႊန္ေပးသည့္ျဖစ္စဥ္တစ္ခုကိုေရးဆြဲျခင္းျဖစ္သည္။
လုပ္ ေဆာင္ခ်က္မ်ားေရးဆြဲထားျခင္းသည္ စီမံကိန္းလုပ္ေဆာင္ၿပီးမႈကို ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးသည့္အခါ
အသုံးဝင္ေသာမွတ္တမ္းကို ေရးသားေဖာ္ျပႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။
ရည္မွန္းခ်က္တစ္ခုစီအတြက္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေရးဆြဲမႈတြင္ ပါဝင္သင့္သည္မွာ • မည္သည့္အရာကိုၿပီးစီးေအာင္ျပဳလုပ္ရမည္နည္း
• မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ၿပီးဆုံးေအာင္ျပဳလုပ္ရမည္နည္း
• မည္သူကျပဳလုပ္မည္နည္း
• မည္သည့္အရင္းအျမစ္မ်ား လုိအပ္မည္နည္း
အစီအစဥ္ေရးဆြဲမႈတြင္ စီမံကိန္းတြင္ပါဝင္ေသာသူမ်ားအားလုံး ေနာက္ဆုံးထုတ္ျပန္သည့္ လုပ္ေဆာင္မည့္
အရာမ်ားကိုသိရွိထားရန္ အဆက္အသြယ္မ်ားကို ထည့္သြင္းျခင္းသည္လည္း ေကာင္းေသာအႀကံဥာဏ္
တစ္ခုျဖစ္သည္။
ေအာက္ပါစီမံကိန္း၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေရးဆြဲမႈဇယားကို ၾကည့္ပါ။
ပန္းတုိင္- သန္႔ရွင္းေသာေသာက္သုံးေရရွိျခင္းျဖင့္ ေဒသ၏က်န္းမာေရးကိုျမွင့္တင္ေပးျခင္း။
ရည္မွန္းခ်က္ ၁- ေရစစ္စနစ္သုံးခုကို မတ္လကုန္တြင္ ေဒသစင္တာအေဆာက္အဦးတြင္တပ္ဆင္ရန္။
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

ဥပမာ-

လုိအပ္ေသာ

လုိအပ္ေသာ

တာဝန္ရွိ

အခ်ိန္အတုိင္း

အရင္း

သူမ်ား

အတာ

အျမစ္မ်ား

၄ နာရီ

ပစၥည္းမ်ားကို
ေရစစ္စနစ္
တပ္ဆင္မည့္
ေနရာသို႔

ဆက္သြယ္ရန္

မည့္ရက္

ကုန္တင္ကား

ျမတ္မင္း

ျမတ္မင္းမွ

ငယ္တစ္စီး၊

(စီမံကိန္း

ေစတနာ့ဝန္ထမ္း

အဖြဲ႔ဝင္)

မ်ား+

လူ ၅ေယာက္၊

ၿပီးဆုံး

မတ္လ
၁၄ရက္

တည္ေဆာက္

စက္သုံးဆီဖုိး

မည့္မန္ေနဂ်ာ
ႏွင့္ဆက္သြယ္

ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း

ေပးသည္

လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေရးဆြဲထားမႈသည္ ထိထိေရာက္ေရာက္ရွိရန္ ျပည့္စုံရွင္းလင္းျခင္းႏွင့္လက္ရွိျဖစ္ျခင္း
(ေနာက္ဆုံးေပၚ)။ အဓိပၸာယ္မွာ အကယ္၍အေျပာင္းအလဲတစ္ခုခုသည္ စီမံကိန္းအေပၚသက္ေရာက္မႈရွိပါက
သင္၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေရးဆြဲထားမႈကိုခ်ိန္ညိွရမည္ျဖစ္သည္။
ရပ္႐ြာလူမႈ၀န္းက်င္စီမံကိန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ
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၈၆

ေလ့က်င့္ခန္း(၁)
၁။ အထက္ပါ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေရးဆြဲမႈဇယားတြင္ အေသးစိတ္က်သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
အနည္းဆုံးႏွစ္ခုႏွင့္ အထက္ျဖည့္စြက္ပါ။
၂။ သင္၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္စာရင္းကို မွန္ကန္ေသာအစီအစဥ္ျဖင့္ ျဖည့္စြက္ပါ။
၃။ စာပိုဒ္တုိတစ္ပိုဒ္တြင္ သင္၏ စီမံကိန္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္ေရးဆြဲမႈသည္ အဘယ္ေၾကာင့္ျပည့္စုံရွင္းလင္း၍
လက္ရွိျဖစ္သည္ကို ရွင္းျပပါ။

၈၇
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5.4 cefYrSef;ajc&okH;aiGpm&if;rsm;

ရသုံးေငြစာရင္းဆုိသည္မွာ စီမံကိန္းေအာင္ျမင္စြာၿပီးဆုံးႏုိင္ရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္အရာမ်ားအတြက္
ကုန္က်မည့္ ေငြေၾကးအခ်က္အလက္စာရင္းမ်ားကို ေရးဆြဲျခင္းျဖစ္သည္။
စီမံကိန္းၿပီးဆုံးေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္အထိ လုိအပ္မည့္ေငြပမာဏကိုသိရွိရန္ ပထမဦးစြာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္
တစ္ခုစီတုိင္းအတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို စာရင္းေရးဆြဲရမည္ျဖစ္သည္။ ရပ္ရြာေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး
စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ရသုံးေငြစာရင္းျပင္ဆင္ေရးဆြဲျခင္းသည္ အလွဴေငြေထာက္ပံ့သည့္ ေအဂ်င္စီ (သို႔)
ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ေဆာင္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္လုိအပ္သည္။ စီမံကိန္းတစ္ခုတြင္ အလွဴေငြ
အရင္းအျမစ္မရွိသည့္တုိင္ေအာင္ စီမံကိန္းအဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ လုိအပ္မည့္ေငြေၾကးပမာဏကို ခန္႔မွန္းေရးဆြဲ
ထားသည့္ ရသုံးေငြစာရင္းကိုလုိအပ္သည္။ ဤအရာသည္ ထိုသူတုိ႔မွ မိမိတုိ႔လုိအပ္သည့္ ေငြပမာဏကို
ရွာေဖြရာတြင္ အလွဴရွင္မ်ားမွ ထုိစီမံကိန္းမွာ အဘယ္ေၾကာင့္ေငြေၾကးလုိအပ္ေနသနည္းကို နားလည္
ေစႏုိင္သည္။
ရသုံးေငြစာရင္းသည္ စီမံကိန္းေရးဆြဲထားမႈကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးေသာ အရာတစ္ခုျဖစ္ရျခင္းမွာ • တိက်ေသာအစီအစဥ္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ထားသည္။
• ၄င္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၏ ကုန္က်စရိတ္ကိုလည္း ထိန္းခ်ဳပ္ေပးသည္။
• ျဖစ္ေပၚႏုိင္သည့္ျပႆနာမ်ားကိုလည္း ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္ကူညီစီစဥ္ေရးဆြဲထားသည္။
• စီမံကိန္း၏ေအာင္ျမင္မႈကိုလည္း နည္းစနစ္တက်စစ္ေဆး၍ ေလ့လာသုံးသပ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္
ျပဳလုပ္ေပးသည္။
စီမံကိန္းေရးဆြဲသည့္အေပၚမူတည္၍ ရသုံးေငြစာရင္းမ်ားမွာလည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပားႏုိင္သည္။ သုိ႔ေသာ္
သင္၏ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကိုျဖည့္ဆည္းႏုိင္ရန္ လုိအပ္ေသာအေထာက္အပံ့မ်ား၊ ကိရိယာမ်ားႏွင့္ ပစၥည္းပစၥယမ်ား၊
ထုိ႔အတူ ဝန္ေဆာင္မႈစရိတ္မ်ား၊ ဝန္ထမ္းလစာႏွင့္ သြားလာေရး(သို႔) အေကြၽးအေမြးမ်ားအတြက္ အေသးစား
ကုန္က်စရိတ္မ်ားအားလုံးတို႔ ပါဝင္ေအာင္ေရးဆြဲထားရန္အေရးႀကီးသည္။

ရပ္႐ြာလူမႈ၀န္းက်င္စီမံကိန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ

		

		

သင္တန္းသားလမ္းညႊန္

၈၈

ေလ့က်င့္ခန္း(၁)
ေအာက္ပါရသုံးေငြစာရင္းတြင္ပါဝင္ေသာ ဥပမာကုန္က်စရိတ္အမ်ိဳးအစားမ်ားကို ၾကည့္ပါ။
လုပ္ငန္း

ကိရိယာ

ေဆာင္ရြက္

တန္ဆာ

မႈကုန္က်

ပလာမ်ား

ပစၥည္း

ခြင့္ျပဳခ်က္

ပစၥယမ်ား

စရိတ္မ်ား
သြားလာေရး

လစာမ်ား

အေထာက္
အပံ့မ်ား
ေအာက္ပါတုိ႔ကို အထက္တြင္ေပးထားေသာ ရသုံးေငြစာရင္း၏ ကုန္က်စရိတ္အမ်ိဳးအစားမ်ားႏွင့္တြဲပါ။
၁။ ဖုန္းေဘ(လ္)
၂။ IT အင္ဂ်င္နီယာ
ကိုဌားရမ္းျခင္း
၃။ အင္တာနက္ကုန္က်စရိတ္
၄။ ရုံးခန္းဌားရမ္းျခင္း

၅။ ကုန္တင္ကားတစ္စီး

၈။ ဘန္ေကာက္သုိ႔ျပန္ရာတြင္

ဌားရမ္းျခင္း

ကုန္က်သည့္ဘတ္(စ္)ကားခ

၆။ စကားေျပာၾကားေပးမည့္

၉။ Print ထုတ္သည့္

သူလာေရာက္ရာတြင္

ကုန္က်စရိတ္မ်ား

ကုန္က်သည့္ဗီဇာစရိတ္
၇။ Laptop ကြန္ပ်ဴတာႏွစ္လုံး

၁ဝ။ မွတ္စုစာအုပ္ႏွင့္ ေဘာပင္
မ်ား

ေယဘုယ်အားျဖင့္ ရသုံးေငြစာရင္းတြင္

မ်ားေသာအားျဖင့္ ကိရိယာတန္ဆာပလာ

ထည့္သြင္းရမည့္ အခ်က္အလက္အမ်ိဳးမ်ိဳး

(သို႔) အျခားေသာရုပ္ဝတၴဳအရင္းအျမစ္မ်ား

လုိအပ္ေသာေငြေပးေျခမႈ ႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္စားရွိသည္။

အစရွိသည္တုိ႔ျဖစ္သည္။

၄င္းတို႔မွာ အစဥ္မျပတ္ကုန္က်ေငြ (သုိ႔မဟုတ္

စီမံကိန္း၏ လုိအပ္ခ်က္အတုိင္းအတာေပၚမူတည္၍

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈကုန္က်ေငြ) ႏွင့္

အစဥ္မျပတ္ကုန္က်ေငြႏွင့္ တစ္ႀကိမ္အျပတ္

တစ္ႀကိမ္အျပတ္ကုန္က်ေငြ (သို႔မဟုတ္

ကုန္က်ေငြမ်ားအတြက္ ရန္ပုံေငြလုိအပ္မည္ျဖစ္သည္။

အေျခအေနအရေပးေဆာင္ရန္ကုန္က်ေငြ)

ဥပမာ- ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္၀ယ္ယူမႈသည္

အစဥ္မျပတ္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားမွာ

တစ္ႀကိမ္သာေပးရန္လုိအပ္သည္။ သုိ႔ေသာ္

ပုံမွန္ေပးေခ်ရေသာေငြ (သို႔) ေဘ(လ္)မ်ား၊
ဥပမာ- အေဆာက္အဦးလစဥ္ဌားရမ္းစရိတ္ (သို႔)
ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္လစာ အစရွိသည္တုိ႔ျဖစ္သည္။
ဤအရာမ်ားသည္ တသမတ္တည္းရွိသည္

စက္သုံးဆီႏွင့္ ထိန္းသိမ္းမႈကုန္က်စရိတ္မွာ အစဥ္
မျပတ္ပုံမွန္ေပးေဆာင္ရန္လုိအပ္
မည္ျဖစ္သည္။

(လတုိင္းတူညီမႈရွိသည္) (သို႔) ေျပာင္းလဲႏုိင္သည္
(အေျခအေနေပၚမူတည္၍ ေျပာင္းလဲသည္)
တစ္ႀကိမ္အျပတ္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားမွာ
တစ္ႀကိမ္သာေပးေခ်ရျခင္းျဖစ္သည္၊

၈၉
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ေလ့က်င့္ခန္း ၂
ယခင္စာမ်က္ႏွာတြင္ပါရွိသည့္ ေလ့က်င့္ခန္း ၁မွ ေဖာ္ျပထားေသာ စာရင္းမ်ားကို
ထပ္မံေလ့လာပါ။ မည္သည့္အရာသည္
ပုံမွန္ (သို႔) တစ္ႀကိမ္သာ ေပးရန္ကုန္က်ေငြ
ျဖစ္မည္နည္း။ အမ်ိဳးအစားတစ္ခုစီအတြက္
ဥပမာ ၂ခုထပ္မံျဖည့္စြက္ပါ။

ေလ့က်င့္ခန္း ၃
တစ္ဖက္စာမ်က္ႏွာရွိ ခန္႔မွန္းေျခရသုံးေငြစာရင္းမွာ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာႏုိင္သည့္ ေဒသစာၾကည့္တုိက္
စီမံကိန္းစတင္ေဆာင္ရြက္မႈလုပ္ငန္းအတြက္ျဖစ္သည္။ ၄င္းတြင္ စာၾကည့္တုိက္ဖြင့္လွစ္ရန္အတြက္
မ်ားေသာအားျဖင့္ တစ္ႀကိမ္ေပးရသည့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားပါ၀င္သည္။
၁။ ဤေငြစာရင္းတြင္ ထပ္မံျဖည့္စြက္ရမည့္အခ်က္ရွိသည္ဟု ထင္မိပါသလား။
လုပ္ငန္းစတင္မႈေငြအျပင္ စာၾကည့္တုိက္စတင္လည္ပတ္သည္ႏွင့္ လစဥ္ကုန္က်ေငြရွိမည္ျဖစ္သည္။
၂။ အစဥ္မျပတ္ပုံမွန္လစဥ္ကုန္က်ေငြမွာ မည္သည္ျဖစ္မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသနည္း။
၃။ စီမံကိန္းအတြက္လစဥ္ကုန္က်ေငြကို ေဖာ္ျပေသာေငြစာရင္း
အသစ္တစ္ခုကို ေရးဆြဲပါ။

ေကာင္းမြန္စြာျပင္ဆင္ထားေသာ ေငြစာရင္း
ပးပါ”

“...စီမံကိန္းတြ“...စီ
င္ပါ၀င္
္ေဆာင္
္သ္ေူမဆာင္
်ား၏စိရတ
မံက
ိန္းတြရ
ငြက
္ပါ၀င္
ြက္အ
္သားထက္
ူမ်ား၏စိသ
တန္္ မႈကိုလႈံ႕ေဆာ္ေ
အားထက္သန္မႈကိုလႈံ႕ေဆာ္ေပးပါ

“...လု
ပျ္ေခင္
ဆာင္
်က္နမ္က
်ားကိ
ျမွ်င
“...လုပ္ေဆာင္			
ခ်က္မ်ားကိုထိေရာက္စြာျမွ
င့္တင္
းျဖင္ခ့ ကု
်စရိုထ
တိေ္မရာက္
်ားကိစ
ုေြာလွ
ာ့ခ့္တ
်ပါင္ “
ျခင္းျဖင့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကိုေလွ်ာ့ခ်ပါ“
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၉၀

(အားလုံးအတြက္ စာအုပ္မ်ား) ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာႏုိင္သည့္
ရပ္ရြာေဒသစာၾကည့္တုိက္စီမံကိန္း
ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာႏုိင္သ

ည့္ စာၾကည့္တုိက္စတင္ရ
န္အ

Cost
ကုန္က်စရ(U
ိတ္ SD
(US)D)

Equipment

ကိရိယာတန္ဆာပလာမ်ား

van with side-op

ening door
shelfing units +့ဗင္ကား
fittings
စာအုပ္စင္မ်ား+တပ္ဆင္
folding tables မည့္ပစၥည္းမ်ား
ေခါက္စားပြဲခုံမ်ား
plastic stools
ေဘးဘက္တံခါးပါရွိသည္

up to 3,000
၂၅
၂၀

Services

၅

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

refitting interior

shelving installa င္မြမ္းမံျခင္း
tion

exercise books
ေလ့က်င့္ခန္းစာအုပ္မ်ား
other assorted
stationary
(pားအ
အျခ
ensမ်ိet
ဳးမိc)
်ဳးေသာစာေရးကိရိယာမ်ား
(ေဘာပင္ အစရွိသျဖင့္)
Permits
ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား
vehicle registra
tion
ယာဥ္မွတ္ပုံတင္ျခင္း
license renewal
လုိင္စင္အသစ္လဲလွယ္ျခင
္း
Publicity

လူထုကိုအသိေပးျခင္း

poster + leaflet

printing

ပိုစတာ+လက္ကမ္းစာေစာင
္
ထုတ္ေဝျခင္း

5

၄

4

၂

2

၆

6

-

-

-

-

-

-

50

္း

မွတ္တမ္းစာအုပ္မ်ား

1

20

၁၀၀

စာအုပ္စင္မ်ားတပ္ဆင္ျခင

record books

၁

25

100

အတြင္းပုိင္းျပန္လည္ျပင္ဆ

ဖတ္စာအုပ္မ်ား

Number
eqiured

အေရအ
R တြက္

၃ဝဝဝ ထိ

ပလတ္စတစ္ထုိင္ခံုပုမ်ား

exterior paintin
g
အျပင္ပုိင္းေဆးေရာင္ျခယ
vehicle service ္ျခင္း
(mechanic)
ယာဥ္ဝန္ေဆာင္မႈ (စက္ျပင
poster + leaflet ္ဆရာ)
design
ပိုစ(g
တာ
ra+လ
phက္
မ္းစာေ
icက
des
ignစာင
er)္ဒီဇုိင္း
(ဒီဇုိင္းဖန္တီးမည့္သူ)
Material
ပစၥည္းပစၥယမ်ား
reading books

တြက္ ရသုံးေငြစာရင္း

၅၀

50

၅၀

200

volunteer

၁၀၀0+
+

၂.၅၀

2
၂

၀.၅၀

20
၂၀

-

-

50

၅၀

25
၂၅

0.05 per page

တစ္ရြက္လွ်င္ ဝ.ဝ၅

-

-

1

၁

1၁
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၄၀
၃၀

၁၀၀
၅၀
၅၀
၂၀၀
၀

၀
၅
၁၀
၁၀

၅၀
၂၅

200

၂၀၀

TOTAL:
စုစုေပါင္း

၉၁

၁၀၀

10

အလွဴခံရရွိ

0.50

၃၀၀၀

--

ေစတနာ့ ဝန္ထမ္း

2.50

(US
(U
D)SD)

--

၂၀၀

donated

စုစုေပါငTo
္းကုta
lC
န္က
်စရos
ိတt္

၁၀
$၃၆၈၀
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tcef; 5

OD;wnfcsuf

အဆင့္ ၂- ယူလေတာင္ၾကားအေၾကာင္း အက်ယ္ခ်ဲ႕ေလ့လာျခင္းကိုျပန္လည္ၾကည္႔ရႈျခင္း
အခန္း ၄ ရွိ ယူလေတာင္ၾကားေလ့လာျခင္းအေၾကာင္းကို ျပန္လည္ၾကည့္ပါ။
၁။ သင္ေတြ႔ရွိေသာယူလေတာင္ၾကား၏ အေရးႀကီးေသာလုိအပ္ခ်က္ကိုျပန္လည္ေလ့လာပါ။
၄င္းလုိအပ္ခ်က္ကို စီမံကိန္း၏ပန္းတုိင္အျဖစ္ခ်မွတ္ပါ။
၂။ သင္၏ပန္းတုိင္ကိုေထာက္ပံ့ေပးမည့္ ရည္မွန္းခ်က္သုံးခ်က္ကိုေရးခ်ပါ။ ၄င္းတုိ႔မွာ SMART
ျဖစ္ေၾကာင္းေသခ်ာေစပါ။
၃။ ရည္မွန္းခ်က္တစ္ခုကိုေရြးခ်ယ္ကာ ၄င္းရည္မွန္းခ်က္ၿပီးျပည့္စုံႏုိင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္
လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားစာရင္းကိုေရးခ်ပါ။
ေဆြးေႏြးပါ
•

လုပ္ငန္းေဆာင္တာတစ္ခုစီ ၿပီးဆုံးရမည့္အခ်ိန္

•

လုပ္ငန္းေဆာင္တာတစ္ခုစီ ၿပီးဆုံးရန္ၾကာခ်ိန္

•

လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ လုိအပ္ေသာအရင္းအျမစ္မ်ား

•

လုပ္ငန္းေဆာင္တာတစ္ခုစီကို လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မည့္သူ

ၿပီးဆုံးသြားပါက ၄င္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေအာက္ပါလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈအစီအစဥ္တြင္
အတူတကြျဖည့္စြက္ပါ။
ပန္းတုိင္ရည္မွန္းခ်က္ ၁။
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

လုိအပ္သည့္

လုိအပ္သည့္

အခ်ိန္

အရင္းအျမစ္မ်ား

ရပ္႐ြာလူမႈ၀န္းက်င္စီမံကိန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ

		

		

တာဝန္ရွိသူ

ဆက္သြယ္ေရး

သင္တန္းသားလမ္းညႊန္

၉၂

၁။ စီမံကိန္းအတြက္ ခန္႔မွန္းေျခရသုံးေငြစာရင္းျပင္ဆင္ျခင္း

စီမံကိန္းခန္႔မွန္းေျခရသုံးေငြစာရင္း၏ေခါင္းစဥ္
စာရင္
တြင္ template for your project:
1. Prepare
a းbudget
ေဖာ္ျပခ်က္
ပါရွိသည့္ပစၥည္း

အေရအတြက္
ကုန္က်စရိတ္

အေရအတြက္

ကုန္က်စရိတ္

Project Budget Title:

အမ်ိဳးအစား __________
Item

Description

စုစုေပါင္း

Cost

Number
required

Total Cost

Category ____________

စုစုေပါင္း

TOTAL:

၉၃
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tcef; 5

OD;wnfcsuf

ယူလေတာင္ၾကားအေၾကာင္းအက်ယ္ခ်ဲ႔ေလ့လာျခင္းကိုျပန္လည္ၾကည္႔ရႈျခင္း
သင့္စီမံကိန္းအေၾကာင္းကိုေျပာျပျခင္း
သင္သည္သင့္စီမံကိန္းအေၾကာင္း အေသးစိတ္စနစ္တက်ေျပာဆုိႏုိင္ရန္ အေရးႀကီးသည္။ သင့္စီမံကိန္း၏
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို စုစည္းႏုိင္ရန္အတြက္ အလြန္ရုိးရွင္းၿပီး ထိေရာက္ေသာနည္းလမ္းမွာ
ေအာက္ပါေပးထားသည့္အခ်က္မ်ား(သို႔) အဓိကအခ်က္မ်ားကိုအသုံးျပဳျခင္းျဖစ္သည္။
၁။ အေၾကာင္းအရာ- ဤသည္မွာ စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ရပ္ရြာေဒသ၏ အခ်ိဳ႕ေသာအေျခခံအေၾကာင္း
အရာမ်ားကို ေဖာ္ျပသည္။ အသုံးဝင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားထဲတြင္
(က) ရပ္ရြာေဒသ၏ သမုိင္းေၾကာင္း
(ခ) ရပ္ရြာေဒသ၏ တည္ေနရာ
(ဂ) လူဦးေရ (ေနထုိင္ေသာသူမ်ား)
(ဃ) နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္း (ရပ္ရြာေဒသမွ ၄င္းတုိ႔ေျပာင္းလဲမႈျပဳလုိသည့္ျပႆနာကို သိရွိသည့္အခါ)
(င) အေၾကာင္းျပခ်က္(ရပ္ရြာေဒသမွ အဘယ္ေၾကာင့္ ဤစီမံကိန္းကိုလုိအပ္သနည္း။)

၂။ လက္ရွိအေျခအေန- ရပ္ရြာေဒသမွေဖာ္ျပလုိေသာျပႆနာ (သို႔) အေျခအေနတစ္ခု
၃။ အလုိရွိသည့္အေျခအေန- စီမံကိန္းအတြက္ထားရွိသည့္ပန္းတုိင္ (သို႔) အေၾကာင္းျပခ်က္
၄။ ကြာဟမႈကိုဆက္သြယ္ျခင္း- ရွင္းျပပါ။
(က) ပန္းတုိင္သုိ႔ေရာက္ရွိရန္ သင္မည္သုိ႔ျပဳလုပ္မည့္ပုံ
(ခ) လက္ရွိအေျခအေနမွ အလုိရွိသည့္အေျခအေနသုိ႔ေျပာင္းလဲႏုိင္ရန္အတြက္ သင္ေရးဆြဲထားေသာ
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
(င) စီမံကိန္းၿပီးဆုံးေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ သင္လုိအပ္ေသာအရင္းအျမစ္မ်ား

သင့္စီမံကိန္းအေၾကာင္း အတန္းထဲ၌တင္ျပရန္ျပင္ဆင္သည့္အခါ ၿပီးခဲ့ေသာစာမ်က္ႏွာရွိ သင္စုေဆာင္း
ထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုအသုံးျပဳ၍ သင္ေရးဆြဲထားသည့္ စီမံကိန္းအေၾကာင္း
ျဖစ္ႏုိင္သမွ်အေသးစိတ္တင္ျပပါ။

ရပ္႐ြာလူမႈ၀န္းက်င္စီမံကိန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ
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၉၄

tcef;(6)
NAMES
tqif
h 3;AND
pDrHuCOUNTRIES
def;taumiftxnfazmfjcif;
၆.၁

စီမံကိန္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားစီမံခန္႔ခြဲမႈ
၆.၁.၁ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာအရင္းအျမစ္မ်ား
၆.၁.၂ လူသားအရင္းအျမစ္မ်ား
၆.၁.၃ ေငြေၾကးအရင္းအျမစ္မ်ား

၆.၂

စီမံကိန္းအားေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္း
၆.၂.၁ စီမံကိန္းအားေလ့လာသံုးသပ္ျခင္း

၆.၃

စြန္႔စားရမည့္အေျခအေနကို စီမံခန္႔ခြဲျခင္း

ဤသင္ခန္းစာၿပီးဆံုးပါက ေက်ာင္းသားမ်ားမွ
•

အရင္းအျမစ္မ်ားစီမံခန္႔ခြဲမႈအတြက္ အစီအစဥ္တစ္ခုေရးဆြဲႏိုင္ျခင္း

•

ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ေလ့လာသံုးသပ္ျခင္းတုိ႔၏ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား၊
နည္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ၄င္းတုိ႔၌ပါဝင္သည့္အစိတ္အပိုင္းမ်ားကုိ ေဖာ္ျပႏိုင္မည္။

•

စီမံကိန္းရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို တုိင္းတာမည့္အခ်က္မ်ားကုိလည္း
ျပဳလုပ္လာႏိုင္မည္။

•

တိုးတက္မႈကိုတိုင္းတာရန္အတြက္ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္
ေလ့လာသံုးသပ္ျခင္းအစီအစဥ္မ်ားကုိ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲလာႏိုင္မည္။

•

စြန္႔စားရမည့္အေျခအေန၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈႏွင့္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခကို
ရွာေဖြသိရွိလာမည္။

•

စြန္႔စားရမည့္အေျခအေနမ်ားအား မည္က့ဲသုိ႔စီမံခန္႔ခြဲရမည္ကို
အစီအစဥ္ေရးဆြဲလာႏုိင္မည္။

၉၅
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နိဒါန္း
စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းဆုိသည္မွာ
သင္ေရးဆြဲထားေသာအစီအစဥ္မ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ျခင္း
ျဖစ္သည္။ ဤသည္မွာ တစ္ခါတစ္ရံလြယ္ကူလိမ့္မည္၊
သို႔ေသာ္တစ္ခါတစ္ရံတြင္ သင္၏ပထမဦးဆံုးေသာ
အစီအစဥ္ကုိ လုပ္ေဆာင္လိုက္သည့္အခ်ိန္တြင္ပင္
ရပ္ရြာေဒသအတြင္းရွိအေျခအေနမွာ ေျပာင္းလဲသည္ကုိ
ျမင္ေတြ႔ရမည္။ ဤသို႔ျဖစ္ေပၚပါက မူလေရးဆြဲထားသည့္
စီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ မလြယ္ကူလွေပ။
စီမံကိန္း၏အစီအစဥ္အားလံုး (သို႔) အစိတ္အပိုင္း
တစ္ခ်ိဳ႕ကုိ စီမံကိန္းအားေအာင္ျမင္စြာအေကာင္အထည္မေဖာ္ခင္တြင္ ေျပာင္းလဲရမည္ျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္အစီအစဥ္အဆင့္တုိင္းတြင္ ဦးတည္သည့္လူမႈဝန္းက်င္ႏွင့္ ခိုင္မာသည့္ရင္းႏွီးမႈတည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့ပါက
ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ သင္ယူလက္ခံႏို္င္ရန္ပိုမိုလြယ္ကူလိမ့္မည္။

6.1 pDrHudef;yl;aygif;aqmif&GufrIESifh t&if;tjrpfrsm;pDrHcefYcGJrI
စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္အဓိကလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားထဲမွတစ္ခုမွာ
အရင္းအျမစ္စီမံခန္႔ခြဲျခင္းျဖစ္သည္။ အရင္းအျမစ္စီမံခန္႔ခြဲျခင္းသည္ သင့္တြင္ရွိေသာအရင္းအျမစ္မ်ားကုိ
ေကာင္းမြန္ထိေရာက္စြာ အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ရရွိႏိုင္ေသာအရာကို ပုိမိုေကာင္းမြန္စြာအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္
သင္၏ပန္းတုိင္ဆီသုိ႔ ေအာင္ျမင္ျခင္းျဖင့္ဦးတည္ေရာက္ရွိမည္ျဖစ္သည္။
စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္အခါ စီမံခန္႔ခြဲရမည့္အရင္းအျမစ္မ်ားသည္ စီမံကိန္းေရးဆြဲသည့္အဆင့္၌
သင္ေလ့လာအကဲျဖတ္ခဲ့သည့္ ရပ္ရြာေဒသ၏အရင္းအျမစ္မ်ားနွင့္ အနည္းငယ္ကြဲျပားမႈရွိမည္။ လုပ္ေဆာင္ခ်က္
မ်ားအား ေအာင္ျမင္စြာျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ေနမႈကုိေသခ်ာေစရန္ လူသားႏွင့္ရုပ္ဝတၴဳအရင္းအျမစ္မ်ားကုိ စီမံခန္႔ခြဲ
ရန္လုိအပ္သည္။ သို႔ေသာ္ရပ္ရြာေဒသအဖြဲ႔အစည္း၏ အရင္းအျမစ္မ်ားကုိစီမံခန္႔ခြဲျခင္းထက္ စီမံကိန္းအတြက္
ရရွိသည့္ေငြေၾကးအရင္းအျမစ္မ်ားကုိခန္႔ခြဲျခင္းသည္ ယခုအခါပုိ၍အေရးႀကီးလာၿပီျဖစ္သည္။
အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္အဆင့္အေတာအတြင္း စီမံခန္႔ခြဲရမည့္အရာမ်ားျဖစ္ေသာ အဓိကျဖစ္ေသာ
အရင္းအျမစ္သံုးမ်ိဳးမွာ-

ရုပ္ဝတၴဳ

လူသား

လူသားအရင္းအျမစ္သည္
လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ႏွင့္
အဖြဲ႔စီမံခန္႔ခြဲမႈတုိ႔ႏွင့္သက္ဆုိင္
သည္။
ရပ္႐ြာလူမႈ၀န္းက်င္စီမံကိန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ

ရုပ္ဝတၴဳအရင္းအျမစ္သည္
ေယဘုယ်အားျဖင့္ပစၥည္းပစၥယမ်ား
(သုိ႔) ကိရိယာတန္ဆာပလာမ်ား
ျဖစ္သည္။

		

ေငြေၾကး

ေငြေၾကးအရင္းအျမစ္သည္
စီမံကိန္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
ျပဳလုပ္ရာတြင္အသံုးျပဳရန္အတြက္
သင့္တြင္ရွိေသာေငြေၾကးျဖစ္သည္။
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၉၆

၄င္းတုိ႔မွာ မၾကာခဏတစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ဆက္သြယ္မႈရွိသည္။ ဥပမာ မၾကာခဏဆုိသလို သင္သည္ကိရိယာတန္
ဆာပလာမ်ားကုိငွားရမ္းၿပီး ၄င္းကုိသယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ရန္ တစ္စံုတစ္ဦးကုိေငြေပးေခ်ရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္
ပထမဦးဆံုးအေနျဖင့္ လာမည့္စာမ်က္ႏွာတြင္ ၄င္းတုိ႔ကို တစ္ခုစီသီးျခားစြာရႈျမင္ေလ့လာပါမည္။

6.1.1 ½kyfydkif;qdkif&mt&if;tjrpfrsm;
ရုပ္ဝတၴဳပစၥည္းမ်ား၊ အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ ေကာင္းမြန္စြာအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ သင္၏စီမံကိန္းကိုလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ပို
မိုလြယ္ကူေအာင္ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္သည္။ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာအရင္းအျမစ္မ်ား စီမံခန္႔ခြဲျခင္းဆုိသည္မွာ မွန္ကန္သည့္
အခ်ိန္မွန္ကန္သည့္ေနရာ၊ မွန္ကန္ေသာပစၥည္းပစၥယ/ကိရိယာမ်ား/ပစၥည္းမ်ားရွိေနျခင္းျဖစ္သည္။
ေလ့က်င့္ခန္း(၁)
အဖြဲ႔ငယ္ဖြဲ႔၍ သင္တုိ႔သည္အတန္းအတြက္ ပါတီပြဲတစ္ခုက်င္းပရန္စီစဥ္ေနသည္ဟု ျမင္ေယာင္ၾကည့္လုိက္ပါ။
မည္သည့္အရာမ်ားလိုအပ္သနည္း (အစားအစာ၊ ေဖ်ာ္ရည္မ်ား၊ ေတးဂီတ)
ေအာက္ပါဇယားကုိျဖည့္ပါ။ ဤဇယားကုိလုိအပ္သည့္ပစၥည္းပစၥယမ်ား စစ္ေဆးသည့္စာရင္းအျဖစ္အသံုးျပဳႏိုင္သည္။
လုိအပ္သည့္ပစၥည္း

အေရအတြက္

တာဝန္ယူမည့္သူ

ဥပမာ။
ပလတ္စတစ္
ခြက္မ်ား

၅ဝ

စိုးစိုးျမင့္

ေန႔စြဲ/ လိုအပ္သည့္
အခ်ိန္
ပါတီမစခင္
တစ္နာရီအလုိ

ဤဇယားကုိ အျခားအဖြဲ႔ႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ပါ။
လုိအပ္ေသာပစၥည္းမ်ား ျဖည့္စြက္ရာတြင္
တူညီမႈရွိသလား။
၉၇

ရပ္႐ြာလူမႈ၀န္းက်င္စီမံကိန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ
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ေလ့က်င့္ခန္း(၂)
စာမ်က္ႏွာ ၅၄ ရွိရပ္ရြာေဒသတြင္ ေရစစ္စနစ္တပ္ဆင္ျခင္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္အစီအစဥ္ကုိ ျပန္လည္ဖတ္ရႈပါ။
၁။ မည္သည့္ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာအရင္းအျမစ္မ်ားကုိ သင္ေဖာ္ျပႏုိင္မည္နည္း။
၂။ ၄င္းအရင္းအျမစ္မ်ားကုိ သင္မည္ကဲ့သို႔စီမံခန႔္ခြဲမည္နည္း။

6.1.2 vlom;t&if;tjrpfrsm;
လူသားအရင္းအျမစ္မ်ားစီမံခန္႔ခြဲျခင္းဆုိသည္မွာ စီမံကိန္း၌ပါဝင္လုပ္ေဆာင္သူအားလံုးသည္
မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆို မိမိတုိ႔လုပ္ေဆာင္ရမည့္အရာမ်ားကိုသိရွိေစလ်က္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးျဖစ္ေစ၊
စီမံကိန္းႏွင့္သက္ဆုိင္သူမ်ားျဖစ္ေစ၊ ရပ္ရြာေဒသခံမ်ားႏွင့္ျဖစ္ေစ ထိထိေရာက္ေရာက္
ဆက္သြယ္လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။

ေလ့က်င့္ခန္း(၁)
စာမ်က္ႏွာ ၅၄ တြင္ သင္ျဖည့္စြက္ၿပီးခဲ့သည့္ ရပ္ရြာေဒသတြင္း
ေရစစ္စနစ္တပ္ဆင္ျခင္းကို ျပန္လည္ၾကည့္ပါ။
ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားကုိေျဖပါ။
၁။ ဤလုပ္ေဆာင္ခ်က္တြင္ မည္သည့္လူသားအရင္းအျမစ္မ်ားကို
သင္ေဖာ္ျပႏိုင္မည္နည္း။
၂။ မည္သည့္ဆက္သြယ္မႈအဆင့္မ်ားကုိ သင္ေဖာ္ျပႏိုင္မည္နည္း။
၃။ ၄င္းအရင္းအျမစ္မ်ားကို သင္မည္ကဲ့သုိ႔စီမံခန္႔ခြဲရန္လုိအပ္သနည္း။

ဆက္သြယ္ေရး သတင္းအခ်က္အလက္
ဆက္သြယ္ေရးညံ႔ဖ်င္းမႈသည္ စီမံကိန္းႏွင့္သက္ဆုိင္သူတုိ႔အၾကား တင္းမာမႈႏွင့္ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေစသည့္ အဓိက
အေၾကာင္းအရာပင္ျဖစ္သည္။ ဤအရာကိုေရွာင္ၾကဥ္ရန္အတြက္ မည္သည့္အခ်ိန္ႏွင့္မည္ကဲ့သို႔သတင္း
အခ်က္အလက္ကို ျဖန္႔ေဝအေၾကာင္းၾကားမည့္အေပၚ အားလံုး၏သေဘာတူညီခ်က္ကုိရရွိေအာင္ျပဳလုပ္ရမည္။
အားလံုးမွသတင္းအခ်က္အလက္ မည္ကဲ့သုိ႔ေပးပို႔ဆက္သြယ္သည္ကုိသိရွိထားရမည္။
•

စီမံကိန္းအသင္းအဖြဲ႔အတြင္း

•

စီမံကိန္းအသင္းအဖြ႔ဲႏွင့္ ေဒသခံအဖြဲ႔ဝင္တုိ႔အၾကား

•

စီမံကိန္းအသင္းအဖြဲ႔ႏွင့္ အလွဴရွင္တုိ႔အၾကား

•

စီမံကိန္းအသင္းအဖြဲ႔ႏွင့္ အာဏာပိုင္မ်ား/ အျခားေသာစီမံကိန္းႏွင့္သက္ဆုိင္သူမ်ားအၾကား

ရပ္႐ြာလူမႈ၀န္းက်င္စီမံကိန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ
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၉၈

စီမံကိန္း၌ပါဝင္သူ (သို႔) သက္ေရာက္မႈကုိခံရသူအားလံုးသည္ သတင္းအခ်က္အလက္ရရွိႏိုင္ေအာင္
ေသခ်ာစြာျပဳလုပ္ရန္အေရးႀကီးသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာသတင္းအခ်က္အလက္မရရွိေသာလူစုမ်ား(သုိ႔)
တစ္စံုတစ္ဦးကုိစီမံကိန္းမွ ဖယ္ထုတ္ထားျခင္းမရွိေစရပါ။
အသင္းအဖြဲ႔မ်ားသည္ပံုမွန္အားျဖင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မွ်ေဝရန္ အစည္းအေဝးျပဳလုပ္သည္။ စီမံကိန္း
ကာလအတြင္း အသင္းႏွင့္ပံုမွန္အစည္းအေဝးျပဳလုပ္ရမည္။ ျဖစ္ႏိုင္ပါကရပ္ရြာေဒသကိုယ္စားလွယ္မ်ား
နွင့္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးကာ စီမံကိန္း၌ျဖစ္ပ်က္ေနသည့္အရာမ်ားကို အားလံုးမွသိရွိကာ စီမံကိန္းအစီအစဥ္
ႏွင့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားမွ ေျပာင္းလဲမႈရွိပါက ၄င္းျပႆနာႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးေျပာဆုိတင္ျပႏိုင္မည္
ျဖစ္သည္။ ဤအရာမ်ားကုိတရားဝင္နည္းလမ္းတက်ျဖင့္ အသင္းအဖြဲ႔(သို႔) အဖြဲ႔အစည္း၏ေခါင္းေဆာင္မႈ
အပိုင္းမွအစည္းအေဝးကို အစီအစဥ္ေရးဆြဲေခၚဆုိရမည္ျဖစ္သည္ (သို႔)အခ်ိဳ႕ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကိုမူ
အသင္းအဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ေဒသခံအဖြဲ႔ဝင္မ်ားမွ သာမန္အားျဖင့္ ႀကိဳက္နွစ္သက္သလုိေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။

တရားဝင္(သို႔)သာမန္ဆက္သြယ္ေစကာမူ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား(သို႔) မွတ္စုမ်ားႏွင့္
ႀကီးမားေသာအဖြဲ႔အတြင္း လြတ္လြတ္လပ္လပ္
မွ်ေဝေျပာဆုိၾကေသာ ျပႆနာမ်ား၊ အေလးထားစဥ္းစား
ေဝါဟာရအဓိပၸါယ္
ရမည့္အရာမ်ား၊ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား(သို႔)အႀကံဥာဏ္မ်ားကို
ျဖစ္ႏုိင္ေျခတစ္စုံတစ္ခု
မွတ္တမ္းတင္သိမ္းဆည္းထားရန္ အေရးႀကီးသည္။
ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည့္ အလား
မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားမရွိပါက အထင္အျမင္လြဲမွားမႈ၊
အလာ(ပုံမွန္အားျဖင့္ရာခုိင္ႏႈန္း
တင္းမာမႈႏွင့္ပဋိပကၡမ်ားသည္ ဆက္သြယ္ေရးည့ံဖ်င္းမႈေၾကာင့္
ျဖင့္ေဖာ္ျပသည္)
ေပၚေပါက္လာႏုိင္ေျခမ်ားသည္။

၉၉
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ေလ့က်င့္ခန္း(၂)
ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအတြင္း မွ်ေဝေသာအႀကံဥာဏ္မ်ားကိုအသုံးျပဳလ်က္ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္
ေနစဥ္အတြင္း ဆက္သြယ္မႈမ်ားအတြက္ အႀကံျပဳခ်က္စာရင္းတစ္ခုေရးဆြဲပါ။

6.1.3 aiGaMu;t&if;tjrpfrsm;
ေငြေၾကးအရင္းအျမစ္မ်ားစီမံခန္႔ခြဲျခင္းဆုိသည္မွာ- ပထမအဆင့္ေရးဆြဲသေဘာတူထားသည့္
ခန္႔မွန္းေျခရသုံးေငြစာရင္းကို စီမံခန္႔ခြဲျခင္းျဖစ္သည္။ အကယ္၍ အသုံးစရိတ္မ်ားသည္ ခန္႔မွန္းေျခရသုံးေငြ
ထက္ေက်ာ္လြန္ေနပါက သင္၏ခန္႔မွန္းေျခရသုံး ေငြစာရင္းကို ျပန္လည္ညွိယူျခင္း (သို႔) ေငြေၾကးအရင္းအျမစ္
မ်ားကိုရွာေဖြရမည္ျဖစ္သည္။
ေငြဝင္၊ ေငြထြက္အားလုံးတုိ႔ကို အေသးစိတ္မွတ္တမ္း ေရးမွတ္သိမ္းဆည္းထားရန္မွာ အလြန္အေရးႀကီးသည္
(ေငြေၾကးပါဝင္ပတ္သက္မႈရွိသည့္အခ်ိန္တုိင္း)။ ၄င္းမွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားသည္ မည္သည့္အရာအတြက္ ေငြမ
ည္မွ်အသုံးျပဳလုိက္ျခင္းႏွင့္ ေငြမည္မွ်ရရွိ(သို႔)စုေဆာင္းႏုိင္ျခင္း အစရွိသည့္ အေသးစိတ္စာရင္းဇယားမ်ားကို
ေဖာ္ျပေပးသည္။
အစီအစဥ္မ်ားကိုေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္းသည္ စီမံကိန္းမွအသုံးျပဳေသာေငြပမာဏကို ခန္႔မွန္းေျခရသုံးေငြ
စာရင္းႏွင့္ႏႈိုင္းယွဥ္ျခင္း၊ ေငြေၾကးျပႆနာမ်ား။ ဥပမာ စီမံကိန္းသည္ သုံးသင့္သည့္ေငြပမာဏထက္
ပို၍သုံးစြဲေနျခင္းအစရွိသည္ကို အဓိကထားလုပ္ေဆာင္သည္။
စီမံကိန္းတြင္အသုံးျပဳရန္ ဝယ္ယူေသာပစၥည္းမ်ားအတြက္ ေငြျဖတ္ပိုင္းမ်ားကိုသိမ္းဆည္းထားရန္ အလြန္
အေရးႀကီးသည္။ ၄င္းေငြျဖတ္ပုိင္းမ်ားသည္ “မွတ္တမ္းမွတ္ရာ”၏ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းျဖစ္ၿပီး ဝယ္ယူခဲ့သည့္အရာ၊
မည္ကဲ့သုိ႔ဝယ္ယူခဲ့ပုံ၊ မည္သည့္အခ်ိန္၊ မည္သည့္ေနရာႏွင့္ အဘယ္ေၾကာင့္ စီမံကိန္းအတြက္ သုံးစြဲလုိက္ရသည္
ကို ေဖာ္ျပေပးႏုိင္သည္။
သို႔ေသာ္ဝယ္ယူမႈအားလုံး(သို႔)လွဴဒါန္းသည့္ပစၥည္းမ်ားအားလုံးအတြက္ ေငြျဖတ္ပိုင္းရွိမည္မဟုတ္။
ဤအေျခအေနတြင္ ခန္႔မွန္းေျခရသုံးေငြစာရင္းကို ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးသည့္အစီအစဥ္မွာ ပို၍ပင္အေရးႀကီး
သည္။ သုိ႔မွသာ ဝယ္ယူမႈ၊ ပစၥည္းမ်ားလွဴဒါန္းမႈ(သို႔)အမ်ားသုံးသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးအတြက္ ေငြကိုမည္သုိ႔
သုံးစြဲလုိက္ပုံကို ျပသႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။
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သင္တန္းသားလမ္းညႊန္ ၁၀၀

ေလ့က်င့္ခန္း(၁)
ေအာက္ပါစာေၾကာင္းမ်ားကို အမွား၊ အမွန္ေရြးခ်ယ္ပါ။
၁။ ေငြေၾကးအစီရင္ခံစာတင္ျပျခင္းသည္ စီမံကိန္း၏ေငြေရးေၾကးေရးႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၏
တုိးတက္မႈအဆင့္ဆင့္ေပၚ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေဖာ္ျပေပးရန္အတြက္ အေရးႀကီးသည္။
၂။ ျပင္ပအလွဴရွင္မ်ားမွ အလွဴေငြရရွိေသာစီမံကိန္းမ်ားသည္ ေငြေၾကးအစီရင္ခံစာတင္ျပရန္မလုိေပ။
၃။ မတည္သည့္ေငြႏွင့္ သုံးစြဲသည့္ေငြမ်ားအား ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးမႈျပဳျခင္းသည္ ဆက္လက္သြားေနသည့္
လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုျဖစ္သည္။
၄။ စီမံကိန္းတစ္ခုကို တစ္စုံတစ္ဦးမွေရးဆြဲျခင္းသည္ ခန္႔မွန္းေျခရသုံးေငြစာရင္းေရးဆြဲျခင္း၏
တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းမျဖစ္သင့္ေပ။
၅။ ေကာင္းမြန္ေသာေငြေၾကးစီမံခန္႔ခြဲမႈသည္ အနာဂတ္တြင္စီမံကိန္းအတြက္ အလွဴရွင္အသစ္မ်ား
ပိုမုိမ်ားျပားလာေစႏုိင္သည္။
၆။ သုံးစြဲသည့္ေငြပမာဏကိုျပသရန္အတြက္ ေငြျဖတ္ပိုင္းမ်ားကိုအၿမဲတမ္းစုေဆာင္းထားသင့္သည္။
သင္၏အေျဖမ်ားကို တြဲဖက္တစ္ဦးႏွွ ွ င့္ႏႈိင္းယွဥ္ကာ မတူညီသည့္အေျဖမ်ားအတြက္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ပါ။

ေလ့က်င့္ခန္း(၂)
ေအာက္ပါ Has Paw Lei ေက်ာင္းစီမံကိန္းအတြက္ လုိအပ္သည့္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ ေရးဆြဲသည့္ဥပမာ
ခန္႔မွန္းေျခရသုံးေငြစာရင္းကိုၾကည့္ပါ။ ထုိ႔ေနာက္တစ္ဖက္စာမ်က္ႏွာရွိ၄င္းစီမံကိန္းအား ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးမႈ
ျပဳလုပ္မည့္ ခန္႔မွန္းေျခရသုံးေငြစာရင္းဥပမာကိုၾကည့္ရႈပါ။

စီမံကိန္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္

၁၀၁

ရပ္ရြာေဒသတစ္ခုရွိ Has Paw Lei

အကာအကြယ္မရွိသျဖင့္ အမုိးအကာ

ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းေနာက္ေဖးမီးဖုိေခ်ာင္ရွိ

တစ္ခုတည္ေဆာက္ရန္ အစီအစဥ္

ေဆးေၾကာမႈမ်ား ျပဳလုပ္သည့္ေနရာကို

ေရးဆြဲၾကသည္။ ဤစီမံကိန္းမွ အရွည္ ၅

မြမ္းမံမႈျပဳလုပ္လုိသည္။ ထုိေနရာတြင္

မီတာ၊ အက်ယ္၃မီတာရွိသည့္အမိုးတစ္ခု

ေန႔စဥ္ေန႔တုိင္း အိုး၊ခြက္၊ပန္းကန္မ်ားႏွင့္

တည္ေဆာက္ရန္ လုိအပ္သည့္ပစၥည္းမ်ား

အစားအေသာက္မ်ားကိုေဆးေၾကာသည္။

ဝယ္ယူရန္အတြက္ ေငြက်ပ္ ၁၆၇,၅ဝဝ

သုိ႔ေသာ္ မုိးဒဏ္ေလဒဏ္အတြက္

လုိအပ္သည္။
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ပစၥည္းဝယ္ယူမႈကုန္က်စရိတ္
အမ်ိဳးအစား
စဥ္

အမ်ိဳးအစား

အေၾကာင္းအရာ

အေရအတြက္

တစ္ခုစီ

စုစုေပါင္း

အတြက္

ကုန္က်

ကုန္က်ေငြ

ေငြ(က်ပ္)

(က်ပ္)
သစ္သား (အခ်င္း၁ဝ
၁။

စင္တီမီတာ)
အရွည္၅မီတာ
သစ္သား (အခ်င္း၁ဝ

၂။

စင္တီမီတာ)
အရွည္၃မီတာ

၃။

၄။

ဝါး-အခ်င္း၅ စင္တီမီတာ
အရွည္၃မီတာ
ႏွီးႀကိဳး
အမိုးမိုးသည့္ဓနိ

၅။

အက်ယ္ဝ.၅မီတာႏွင့္
အရွည္ ၂မီတာ

အေဆာက္အအုံေပၚ
တပ္ဆင္မည့္ေလးေထာင့္
ေဘာင္တစ္ခု ျပဳလုပ္ရန္

၈၀၀၀

၂၄၀၀၀

၈

၅၀၀၀

၄၀၀၀၀
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၂၅၀၀

၂၇၅၀၀

၂

၃.၃၀၀

၆၀၀၀

၁၀၀

၇၀၀

၇၀၀၀၀

အတြက္လုိအပ္သည္
အမုိးကိုေထာက္ပံ့ေပးမည့္
တုိင္မ်ား
အမိုးမုိးမည့္ဓနိမ်ားအတြက္
ေဘာင္ျပဳလုပ္ျခင္း
ဓနိမ်ားအား
ေဘာင္ႏွင့္စည္းထားရန္
ေဘာင္ေပၚတြင္
အမိုးအျဖစ္
ဖုံးအုပ္ထားမည့္ဓနိမ်ား

စုစုေပါင္း
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၁၀၂

ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးမႈအစီအစဥ္
က်န္ရွိသည့္

ခန္႔မွန္းေျခ
ခန္႔မွန္းေျခ
စဥ္

ရသုံးေငြစာရင္းရွိ
ပစၥည္းမ်ား

ရသုံးေငြစာရင္းရွိ

အမွန္တကယ္

ေငြပမာဏ

ပစၥည္းမ်ား

ပစၥည္းေပၚတြင္

(ခန္႔မွန္းေျခ

အတြက္

သုံးစြဲလုိက္သည့္

ရသုံးေငြစာရင္း

ခ်မွတ္ထားသည့္

ေငြပမာဏ

စုစုေပါင္း

မွတ္ခ်က္

လက္က်န္ေငြ)

ေငြပမာဏ
သစ္သား
၁။

(အခ်င္း၁ဝစင္တီမီတာ)

၂၄၀၀၀

အရွည္၅မီတာ
သစ္သား
၂။

(အခ်င္း၁ဝစင္တီမီတာ)

၄၀၀၀၀

အရွည္၃မီတာ
ဝါး(အခ်င္း၅
၃။

စင္တီမီတာ)

၂၇၅၀၀

အရွည္၃မီတာ
၄။

ႏွီးႀကိဳး

၆၀၀၀

အမိုးမိုးသည့္ဓနိ
၅။

အက်ယ္ဝ.၅မီတာႏွင့္

၇၀၀၀၀

အရွည္ ၂မီတာ
စုစုေပါင္း

၁၆၇၅၀၀

၁။ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားကုိ အထက္တြင္ေပးထားေသာ
ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးမႈအစီအစဥ္မ်ား ဇယားအတြင္း ျဖည့္စြက္ရန္အသုံးျပဳပါ။
• ၃မီတာသစ္သားတုိင္အတြက္ ၂ဝဝဝက်ပ္ သုံးစြဲလုိက္သည့္ ေငြျဖတ္ပုိင္း
• အမိုးမိုးသည့္ ဓနိအတြက္ ၇ဝဝဝဝက်ပ္ သုံးစြဲလိုက္သည့္ေငြျဖတ္ပိုင္း၊ သို႔ေသာ္အမိုးကို
ေသေသခ်ာခ်ာမြမ္းမံႏုိင္ရန္အတြက္ ေနာက္ထပ္ ၂ဝဝဝဝက်ပ္ လုိအပ္သည္။
• ေဒသခံတစ္ဦးမွ လုိအပ္ေသာဝါးမ်ားအားလုံးအတြက္လွဴဒါန္းလုိက္သည္ဟု စီမံကိန္းအဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးထံမွ ၾကားသိရသည္။
• ႏွီးႀကိဳးအတြက္ ၆ဝဝဝက်ပ္ သုံးစြဲလုိက္သည့္ေငြျဖတ္ပိုင္း
• ၅ေပအရွည္ရွိသစ္လုံးတုိင္အတြက္ တာဝန္ယူထားေသာအဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးမွ ၄င္းသစ္လုံးတုိင္ကို ယခုထိရွာေဖြေတြ႕ရွိ
ျခင္းမရွိသျဖင့္ ေနာက္ထပ္တစ္ရြာတြင္သြားေရာက္ယူရန္အတြက္ ပို၍ေငြေပးရႏုိင္သည္။
၂။ သင့္အေနျဖင့္ ဤစီမံကိန္းသည္ ၄င္း၏ခန္႔မွန္းေျခရသုံးေငြစာရင္းအတုိင္းလည္ပတ္ေနသည္ဟု ထင္ျမင္မိပါသလား။
၃။ စီမံကိန္းရံပုံေငြသုံးစြဲမႈေကာင္းမြန္တုိးတက္ေစရန္အတြက္ သင္မည္ကဲ့သုိ႔အႀကံဥာဏ္မ်ားေပးလုိသနည္း။		

-

သင္၏အေျဖမ်ားကိုအဖြဲ႔အတြင္းႏႈိင္းယွဥ္ပါ။
၁၀၃
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6.2 pDrHudef;tm;apmifhMunfhppfaq;jcif;
စီမံကိန္းစတင္လုိက္သည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ အမိ်ဳးမ်ိဳးေသာလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ နည္းလမ္းမ်ား
ႏွင့္ အခ်ိန္ဇယားမ်ား အဆင္ေျပေခ်ာေမာစြာႏွင့္ထိထိေရာက္ေရာက္ျဖစ္္ျခင္းရွိ/မရွိကို ေသခ်ာစြာ
ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးရန္လုိအပ္သည္။
စီမံကိန္းတစ္ခုအားေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးရသည့္ အဓိကအေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားထဲတြင္•

လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအားလုံးမွာ အစီအစဥ္ေရးဆြဲထားသည့္အတုိင္းျဖစ္ေပၚမႈရွိ/မရွိ။

•

လုိအပ္ေသာပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အျခားေသာပစၥည္းအမ်ိဳးအစားမ်ားသည္ စီမံကိန္းနယ္ေျမသုိ႔
အခ်ိန္မီေရာက္ရွိျခင္းရွိ/မရွိ။

•

မေမွ်ာ္လင့္ထားေသာျပႆနာ(သို႔)အေၾကာင္းအရာမ်ားျဖစ္ပြားမႈရွိ/မရွိ။

•

ေမွ်ာ္လင့္ထားေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္ႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား၏ရလဒ္မ်ားသည္ အစီအစဥ္
ေရးဆြဲထားသည့္အတုိင္း ျဖစ္ေပၚမႈရွိ/မရွိ။

•

မူလေရးဆြဲထားေသာအစီအစဥ္ကို ေျပာင္းလဲရန္လုိအပ္မႈရွိ/မရွိ။

•

၄င္းေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို လုိအပ္ပါကလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအျဖစ္လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရန္ အစရွိသည္တုိ႔ကို
သိရွိထားျခင္းတုိ႔ျဖစ္သည္။

စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးသည့္စနစ္အမ်ိဳးအစားတစ္ခုထဲတြင္
ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား အစဥ္လုိက္အတုိင္းပါဝင္သည္။

၁။ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးရမည့္ ရည္မွန္းခ်က္အတြက္
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားစာရင္း
၂။ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၏တုိးတက္မႈကို စစ္ေဆးမည့္ပုံစံ
၃။ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ေဆာင္ရြက္သည့္အေတာအတြင္း
ျဖစ္ေပၚလာသည့္ျပႆနာမ်ား
၄။ ျပႆနာမ်ားကိုေျဖရွင္းရန္အတြက္အေျဖမ်ား
၅။ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးရန္အတြက္
တာဝန္ရွိသူတစ္ဦး
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ေလ့က်င့္ခန္း(၁)
ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားအသုံးျပဳကာ တစ္ဖက္
စာမ်က္ႏွာရွိေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးသည့္ အစီအစဥ္
ေဆာင္ရြက္မႈ ပထမတစ္ေၾကာင္းကို ျဖည့္စြက္ပါ။
(က) မုိးရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ လုပ္ငန္းႏွစ္ရက္ဆုိင္းငံ့
ထားရသည္။
(ခ) ၂.၄ မီတာအျမင့္ထိရွိေသာ တံတုိင္းကို
တည္ေဆာက္သည္။
(ဂ) ေဆာက္လုပ္ေရးနယ္ေျမမန္ေနဂ်ာ (ေဇာ္)
(ဃ) လုပ္ငန္းေျမေနရာႏွင့္ ပစၥည္းမ်ားေျခာက္ေသြ႔
သြားသည္ထိေစာင့္ရသည္။
(င) တံတုိင္းအတုိင္းအတာကို စီမံကိန္းနယ္ေျမမွရယူၿပီး ပစၥည္းမ်ားကိုအစီအစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈမွ
တစ္ဆင့္စစ္ေဆးသည္။

ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္းအစီအစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈ
ရည္မွန္းခ်က္။

။
ေစာင့္ၾကည့္

လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

စစ္ေဆးမည့္
နည္းလမ္း

ျပႆနာမ်ား

ျပႆနာ

(ရွိခဲ့ပါက)

အတြက္အေျဖ

တာဝန္ရွိသူ

၁။
၂။
၃။

၁၀၅
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6.2.1 pDrHudef;tm;avhvmokH;oyfjcif;
စီမံကိန္းရည္မွန္းခ်က္မ်ားအား ေလ့လာသုံးသပ္ျခင္းကို စီမံကိန္း
အဆုံးတြင္ျပဳလုပ္ရမည္မဟုတ္၊ စီမံကိန္းမည္သုိ႔ေကာင္းမြန္စြာ
လည္ပတ္ပုံႏွင့္ လုိအပ္ပါကေျပာင္းလဲရမည့္အရာမ်ား အစရွိသည္ကို
စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ကာလအတြင္းျပဳလုပ္
ႏုိင္သည္။ ေလ့လာသုံးသပ္ျခင္းသည္ တစ္စုံတစ္ခု၏ “တန္ဖုိး”
ကိုအဆုံးအျဖတ္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။

ေဝါဟာရအဓိပၸါယ္
ေလ့လာသုံးသပ္ျခင္း။ ။
တစ္စုံတစ္ခု၏ေအာင္ျမင္
မႈမ်ား(သို႔)ရႈံးနိမ့္မႈမ်ားကို
ျပန္လည္ၾကည့္ရႈသုံးသပ္

ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးမႈကဲ့သို႔ပင္ ေလ့လာသုံးသပ္သည့္အစီအစဥ္

သည့္ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ပါသည္။

အားလုံးကို ဦးတည္သည့္ရပ္ရြာေဒသအဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္အတူ
လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။

ေလ့က်င့္ခန္း(၁)
ေအာက္ပါေပးထားေသာအခ်က္အလက္မ်ားကို အသုံးျပဳကာ ေမးခြန္းမ်ားအားမွန္ကန္ေသာအေျဖႏွင့္ တြဲပါ။
ေလ့လာသုံး
သပ္ျခင္းသည္
မည္သည္ကို
သုံးသပ္မည္နည္း။

ေလ့လာသုံးသပ္

မည္သူက

ျခင္း၏ရည္ရြယ္

ေလ့လာသုံးသပ္

ခ်က္မွာအဘယ္

မည္နည္း။

မည္သည့္

ေစာင့္ၾကည့္

အခ်ိန္တြင္ ျပဳလုပ္

စစ္ေဆးျခင္း

မည္နည္း။

ႏွင့္မည္သု႔ိကြဲ
ျပားသနည္း။

နည္း။

(a) စီမံကိန္းအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ

(a) စီမံကိန္း၏အဆုံးပိုင္း(ေနာက္ဆုံးေလ့လာ

(b) စီမံကိန္းမန္ေနဂ်ာ

သုံးသပ္မႈ)

(c) ဦးတည္ခ်က္

(b) စီမံကိန္း၏ထိေရာက္မႈ

(d) စီမံကိန္းဝန္ထမ္း

(c) လုံေလာက္မႈ/ကုန္က်စရိတ္၏ထိေရာက္မႈ

(e) ရည္မွန္းခ်က္မ်ားျဖစ္ေျမာက္မႈ

(d) အခ်ိန္ႏွင့္အံဝင္ခြင္က်ျဖစ္ျခင္း

(f) ကြၽမ္းက်င္အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္မ်ား

(e) စီမံကိန္းမည္မွ်ထိေရာက္မႈရွိသည္ကိုရွာေဖြျခင္း

(g) စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္မႈထက္ဝက္ၿပီးဆုံးသည့္အခ်ိန္ (f) လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္
ၿပီးစီးမႈ

(h) အလွဴရွင္မ်ား
(i) ရည္မွန္းခ်က္မ်ားျဖစ္ေျမာက္မႈရွိ/မရွိၾကည့္ရႈျခင္း
(j) အေသးစိတ္မႈအဆင့္

(g) အနာဂတ္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတုိးတက္ေကာင္း
မြန္ေစရန္အတြက္ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားမွေလ့လာသင္
ယူျခင္း
(h) စီမံကိန္းအေတာအတြင္း ေရးဆြဲခ်မွတ္ထားသည့္
အခ်ိန္
(i) လုပ္ေဆာင္သည့္အရာမ်ား မည္မွ်ေကာင္းမြန္စြာၿပီး
ဆုံးသည္ကို ေလ့လာသင္ယူျခင္း

ရပ္႐ြာလူမႈ၀န္းက်င္စီမံကိန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ

		

		

သင္တန္းသားလမ္းညႊန္ ၁၀၆

တုိင္းတာမႈမ်ား
ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးမႈႏွင့္ ေလ့လာသုံးသပ္မႈ၏ ပထမဦးဆုံးေသာအဆင့္မ်ားထဲမွတစ္ခုမွာ- အသုံးျပဳမည့္
တုိင္းတာမႈအခ်က္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖစ္သည္။
တုိင္းတာမႈမ်ားသည္ စီမံကိန္းရည္မွန္းခ်က္ၿပီးေျမာက္မႈကိုတုိင္းတာျခင္းႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈကိုျပသသည့္
သတင္းအပိုင္းအစမ်ားျဖစ္သည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ တုိင္းတာမႈအခ်က္(၃)ခ်က္ရွိသည္။
Input တုိင္းတာမႈ- စီမံကိန္းထဲ၌္ဝင္ေရာက္ျဖစ္ေပၚေသာ အရာမ်ားကိုေဖာ္ျပသည္။
ဥပမာ- သင္တန္းၾကာခ်ိန္၊ သုံးစြဲလုိက္သည့္ေငြပမာဏအစရွိသျဖင့္။

Output တုိင္းတာမႈ- စီမံကိန္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားျဖစ္ေသာ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈ
ခံယူၿပီးသည့္ ရပ္ရြာေဒသခံအဖြဲ႔ဝင္အေရအတြက္၊ မိခင္မ်ားအသင္းတြင္ အမည္စာရင္း
ေပးသြင္းသည့္အမ်ိဳးသမီးဦးေရ အစရွိသျဖင့္။

Impact တုိင္းတာမႈ- လက္ရွိအေျခအေနမွ အလုိရွိသည့္အေျခအေနသုိ႔ အမွန္
တကယ္ ေျပာင္းလဲမႈ ရွိ/မရွိ တုိင္းတာျခင္းျဖစ္သည္။ ဥပမာ- ေမြးကင္းစကေလး
ေသဆုံးမႈႏႈန္းေလ်ာ့သြားျခင္း၊ လူဦးေရတုိးပြားမႈႏႈန္းေလ်ာ့သြားျခင္းႏွင့္
ဆယ္ေက်ာ္သက္မိန္းကေလးငယ္မ်ား ကိုယ္ဝန္ရွိမႈေလ်ာ့သြားျခင္း။
Input တိုင္းတာမႈႏွင့္ Output တိုင္းတာမႈသည္ Impact တိုင္းတာမႈထက္
ပိုမိုလြယ္ကူပါသည္။ သို႔ေသာ္ ၄င္းတို႔သည္စီမံကိန္းေအာင္ျမင္မႈကိုမူ အနည္းငယ္သာ
တိုင္းတာ၍ရသည္။

၁၀၇

ရပ္႐ြာလူမႈ၀န္းက်င္စီမံကိန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ

		

သင္တန္းသားလမ္းညႊန္

ေလ့က်င့္ခန္း ၁
ေအာက္ပါရည္မွန္းခ်က္ႏွစ္ခ်က္အား တုိင္းတာျခင္းကိုျပသသည့္ဥပမာဇယားကိုၾကည့္ပါ။
တုိင္းတာမႈတစ္ခုစီသည္ Input ၊ Output ၊ (သို႔) Impact ျဖစ္သည္ကို ခြဲျခားပါ။
ပန္းတုိင္- တုိကာရာရြာႏွင့္ အနီးနားရပ္ရြာေဒသရွိအမ်ိဳးသမီးမ်ား မိ်ဳးဆက္ပြားက်န္းမာေရးဆုိင္ရာ
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ပိုမိုရရွိလာေစရန္။

ရည္မွန္းခ်က္

တုိင္းတာမႈမ်ား

၁။ တုိကာရာရြာႏွင့္ အနီးနားရပ္ရြာေဒသရွိ

a. ျပဳလုပ္မည့္အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲသင္တန္းမ်ား

အမ်ိဳးသမီးဦးေရ ၁ဝဝဝအား အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲ

အႀကိမ္ေရ

သင္တန္းမ်ားႏွင့္ အိမ္တုိင္ရာေရာက္သြားေရာက္

b. အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲသင္တန္းတစ္ခုစီတြင္

ေတြ႔ဆုံမႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ မိ်ဳးဆက္ပြားက်န္းမာေရး

တက္ေရာက္မည့္ အမ်ိဳးသမီးဦးေရ

ဆုိင္ရာႏွင့္ မိသားစုစီမံကိန္းသတင္းအခ်က္

c. မိသားစုစီမံကိန္းအေၾကာင္း ပညာေပး

အလက္မ်ား ေဝမွ်အသိေပးျခင္းမွာ ႏွစ္ဆုံးပိုင္း

ေဆြးေႏြးမည့္သူမ်ားမွ သြားေရာက္ေတြ႔ဆုံမည့္

တြင္ၿပီးေျမာက္ရမည္။

အိမ္ေထာင္မိသားစုအေရအတြက္

၂။ အထူးကုသမႈခံယူရန္လုိအပ္ေသာ အမ်ိဳးသမီး

a. အထူးကုသမႈကို ခံယူရန္လုိအပ္ေသာ

မ်ားအားလုံးကို ၿမိဳ႕ေပၚရွိေဆးရုံႀကီးသုိ႔ လႊဲေျပာင္း

အမ်ိဳးသမီးဦးေရ

ကုသမႈခံယူရရွိႏုိင္ရန္။

b. ၿမိဳ႕ေပၚေဆးရုံႀကီးတြင္ ကုသမႈခံယူရရွိသည့္
တုိကာရာရြာႏွင့္ အနီးနားရပ္ရြာေဒသမွ လာေသာ
အမ်ိဳးသမီးအေရအတြက္
c. အထူးကုသမႈခံယူရန္လုိအပ္ေသာ အမ်ိဳးသမီး
ဦးေရထဲမွ အမွန္တကယ္ကုသမႈခံယူရရွိသည့္
အမ်ိဳးသမီးဦးေရရာခုိင္ႏႈန္း

ရပ္႐ြာလူမႈ၀န္းက်င္စီမံကိန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ

		

		

သင္တန္းသားလမ္းညႊန္ ၁၀၈

တုိင္းတာခ်က္မ်ားသည္
•

တိက်ရွင္းလင္းရမည္

•

စီမံကိန္းအေျခအေနႏွင့္ တုိက္ရုိက္ဆက္ႏြယ္
မႈရွိရမည္

•

ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအား မည္သူကိုမဆုိရွင္းလင္းစြာ
ျပသႏုိင္ရမည္

ေလ့က်င့္ခန္း ၂
ေအာက္ပါရည္မွန္းခ်က္ကိုၾကည့္ၿပီး တုိင္းတာမႈသုံးခုကိုေရးခ်ပါ။(Input, Output ႏွင့္ Impact တုိင္းတာမႈမ်ား
တစ္ခုစီအတြက္ ေရးပါ) -

ရည္မွန္းခ်က္

တုိင္းတာမႈမ်ား

၃။ မိခင္ ၃ဝဝကို အာဟာရဓါတ္ႏွင့္ တစ္ကုိယ္ေရ
သန္႔ရွင္းမႈသင္တန္းေပးျခင္းျဖင့္ အသက္
၅ႏွစ္ေအာက္ကေလးမ်ား ဝမ္းပ်က္ဝမ္းေလွ်ာေရာဂါ

a.
b.
c.

ျဖစ္မႈႏႈန္းကိုေလွ်ာ့ခ်ရန္

သင့္တုိင္းတာမႈမ်ားကို တြဲဖက္တစ္ဦးႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ပါ။
တုိင္းတာမႈတစ္ခုစီ၏ ေကာင္းက်ိဳးႏွင့္ဆုိးက်ိဳးမ်ားကိုေဖာ္ျပပါ။

ေလ့လာသုံးသပ္မႈအစီအစဥ္ျပဳလုပ္ျခင္း
စီမံကိန္းရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးသည့္စနစ္တစ္ခုတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္
မ်ားအစဥ္လုိက္အတုိင္းပါဝင္သည္။
၁။ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးရန္လုိအပ္သည့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားစာရင္း
၂။ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္မႈရွိ/မရွိ
တုိင္းတာျခင္းကိုစစ္ေဆးျခင္း။
၃။ ေလ့လာသုံးသပ္ေသာအခ်က္အလက္မ်ား၏ မူလအရင္းအျမစ္
၄။ ေလ့လာသုံးသပ္ျခင္းအတြက္ နည္းလမ္းမ်ား(သို႔)နည္းစနစ္မ်ား
၅။ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခုကိုေလ့လာသုံးသပ္ရန္အတြက္ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦး

၁၀၉

ရပ္႐ြာလူမႈ၀န္းက်င္စီမံကိန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ

		

သင္တန္းသားလမ္းညႊန္

ေလ့က်င့္ခန္း ၃
ေအာက္ပါေလ့လာသုံးသပ္ျခင္း အစီအစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈကိုၾကည့္ပါ။
စာမ်က္ႏွာ ၇ဝ တြင္ရွိေသာရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ တုိင္းတာမႈမ်ားကိုအသုံးျပဳကာ ေအာက္ပါဇယားကို
ျဖည့္စြက္ပါ။
သင့္အေနျဖင့္တုိင္းတာမႈတစ္ခုစီအတြက္ မည္သည့္အခ်က္အလက္အရင္းအျမစ္ႏွင့္ ေလ့လာ
သုံးသပ္သည့္နည္းလမ္းမ်ားရွိမည္ဟု ထင္ျမင္သနည္း။
ေလ့လာသုံးသပ္ျခင္းအစီအစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈ ေလ့လာ
သုံးသပ္မႈကို
တုိင္းတာျခင္း

ရည္မွန္းခ်က္

အခ်က္အလက္၏
အရင္းအျမစ္

ေလ့လာသုံးသပ္
သည့္နည္းလမ္း

၁။ တုိကာရာရြာႏွင့္

a. ျပဳလုပ္သည့္

အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲ

အနီးနားရပ္ရြာေဒသရွိ

အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲ အဖြဲ႔၏မွတ္တမ္း

မွတ္တမ္းကို

အမ်ိဳးသမီးဦးေရ ၁ဝဝဝ အား

သင္တန္းမ်ား

ေရးဆြဲထားသည့္

အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲသင္တန္း

အႀကိမ္ေရ

အစီအစဥ္

မ်ားႏွင့္ အိမ္တုိင္ရာေရာက္

ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္

သြားေရာက္ေတြ႔ဆုံမႈမ်ား

ႏိႈ္င္းယွဥ္ရန္-

မွတစ္ဆင့္ မိ်ဳးဆက္ပြား

အခ်ိန္ဇယားအား

က်န္းမာေရးဆုိင္ရာႏွင့္

စစ္ေဆးျခင္း

မိသားစုစီမံကိန္း
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

တာဝန္ရွိသူ
ေဒၚေမ

b.

ေဝမွ်အသိေပးျခင္းမွာ
ႏွစ္ဆုံးပိုင္းတြင္

c.

ၿပီးေျမာက္ရမည္။

၂။

a.

b.

c.

ရပ္႐ြာလူမႈ၀န္းက်င္စီမံကိန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ

		

		

သင္တန္းသားလမ္းညႊန္ ၁၁၀

6.3 pGefYpm;&rnfhtajctaeudk pDrHcefYcJGjcif;
မေသခ်ာမေရရာမႈမ်ားကို ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းျခင္း
စီမံကိန္းတစ္ခုစီတြင္ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေသာျပႆနာမ်ားကို စီမံကိ္န္းမန္ေနဂ်ာမွတိတိက်က်မသိရွိသည့္အခ်ိန္
တြင္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိေသာျပႆနာမ်ားကိုသိရွိထားရန္အေရးႀကီးၿပီး မည္သည့္အရာသည္အျခားေသာအရာမ်ား
ထက္ ဆုံးရႈံးမႈပိုမိုႀကီးမားႏုိင္သည္ကိုသိရွိကာ ၄င္းအားေရွာင္ရွားျခင္း(သို႔) ၄င္းအတြက္ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား
ျပဳလုပ္သင့္သည္။ ၄င္းတုိ႔ကိုစီမံခန္္႔ခြဲရန္အတြက္ အစီအစဥ္ႏွင့္အရင္းအျမစ္မ်ားရွိျခင္းသည္ စီမံကိန္းအားလုံး
အတြက္ အေရးႀကီးေသာအဓိကအစိတ္အပိုင္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ၄င္းအားစြန္႔စားရမည့္အေျခအေနကို စီမံခန္႔ခြဲ
ျခင္းဟုေခၚသည္။
သင့္တြင္ရွိေသာအရင္းအျမစ္မ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲသည့္အတုိင္းပင္ စီမံကိန္းမွေတြ႔ႀကံဳႏုိင္သည့္ စြန္႔စားမႈျဖစ္ရပ္မ်ား
မွာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ၊ လူသားႏွင့္ဘ႑ာေရးအစရွိသည့္ သုံးမ်ိဳးသုံးစားထဲတြင္ပါဝင္သည္။
သုိ႔ေသာ္ ပို၍ႀကီးမားေသာအခ်က္မ်ားလည္းရွိသည္။ ဥပမာ- ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ဆုိင္ေသာ
စြန္႔စားမႈမ်ားမွာ သင့္စီမံကိန္းေအာင္ျမင္မႈကိုထိခုိက္ႏုိင္သည္။
လူသား
ဘ႑ာေရး

ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ

ႏုိင္ငံေရး
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္

ေလ့က်င့္ခန္း ၁
ေအာက္ပါေပးထားေသာျပႆနာမ်ားကို မွန္ကန္ေသာေခါင္းစဥ္ႏွင့္တြဲဆက္ပါ။ ဂ. ပစၥည္းေစ်းႏႈန္းမ်ားျမင့္တက္လာသည္။

က. စီမံကိန္းမန္ေနဂ်ာ၏ လက္ေကာက္ဝတ္
က်ိဳးသြားသည္။

ဃ.သင္၏ရုံးတြင္ လွ်ပ္စစ္မီးျပတ္ေတာက္ေနသည္။

ခ. စီမံကိန္းအသင္းအဖြဲ႔မွ ခရီးသြားလာႏုိင္မႈ
အတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံရာတြင္ ျငင္းပယ္ျခင္း
ခံရသည္။

၁၁၁

ရပ္႐ြာလူမႈ၀န္းက်င္စီမံကိန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ

		

င. သင့္စီမံကိန္းနယ္ေျမ၏အနီးတစ္ဝုိက္ဧရိယာမွာ
မိုးရာသီအခ်ိန္တြင္ေရလႊမ္းမိုးလ်က္ရွိသည္။

သင္တန္းသားလမ္းညႊန္

စြန္႔စားရမည့္အေျခအေနကိုစီမံခန္႔ခြဲျခင္းတြင္ အကယ္၍ အေရးေပၚအေျခအေနတစ္ခုခုျဖစ္ေပၚပါက
ျပဳလုပ္ရမည့္အရာမ်ားအတြက္ အစီအစဥ္ႀကိဳတင္ေရးဆြဲထားျခင္းတုိ႔ပါဝင္သည္။ ဤအရာကိုျပဳလုပ္
ႏုိင္ရန္အတြက္ သင္ေတြ႔ႀကံဳႏုိင္သည့္ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ၄င္းတုိ႔မွျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည့္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို
ေလ့လာထားရမည္ျဖစ္သည္။

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ
ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေသာျပႆနာမ်ားအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရာတြင္ ၄င္းျပႆနာမွစီမံကိန္းအေပၚ
ႀကီးမားေသာ(သုိ႔) ေသးငယ္ေသာအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိ/မရွိကို ဆုံးျဖတ္ရန္နည္းလမ္းထားရွိျခင္း
မွာ အကူအညီျဖစ္လိမ့္မည္။ ေအာက္ပါဇယားသည္ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည့္စြန္႔စားရမည့္အေျခအေနကို
ေလ့လာျခင္းျဖစ္သည္။
ျမင့္မားေသာ/ အနည္းငယ္ေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ/ ျဖစ္ႏုိင္ေျခတြက္ခ်က္သည့္ဇယား
ျမင့္မားေသာအက်ိဳး
သက္ေရာက္မႈ /
ျဖစ္ႏုိင္ေျခနည္းသည္
ဤသည္မွာသင့္စီမံကိန္း
အေပၚ လြန္စြာထိခုိက္
ႏုိင္ေသာအက်ိဳး
သက္ေရာက္မႈရွိသည္။
သုိ႔ေသာ္ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္
ေျခနည္းပါးသည္။
အနည္းငယ္ေသာ
အက်ိဳး သက္ေရာက္မႈ
/ ျဖစ္ႏုိင္ေျခနည္း သည္
ဤသည္မွာ သင့္စီမံကိန္း
အေပၚ သက္ေရာက္မႈ
မ်ားစြာမရွိ။ ျဖစ္ေပၚ
လာႏုိင္ေျခလည္း
နည္းပါးသည္။

ျမင့္မားေသာအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ /

ျမင့္မားေသာအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ /

ျဖစ္ႏုိင္ေျခနည္းသည္

ျဖစ္ႏုိင္ေျခမ်ားသည္

အနည္းငယ္ေသာအက်ိဳး

အနည္းငယ္ေသာအက်ိဳး

သက္ေရာက္မႈ / ျဖစ္ႏုိင္ေျခနည္း

သက္ေရာက္မႈ / ျဖစ္ႏုိင္ေျခမ်ားသည္

သည္

ျမင့္မားေသာ အက်ိဳး
သက္ေရာက္မႈ /
ျဖစ္ႏုိင္ေျခမ်ားသည္
ဤသည္မွာ သင့္
စီမံကိန္းအေပၚ လြန္စြာ
ထိခိုက္ႏုိင္ေသာ
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိၿပီး
ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည္ ့
အလားအလာရွိသည္။
အနည္းငယ္ေသာ
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ
/ ျဖစ္ႏုိင္ေျခမ်ားသည္
ဤသည္မွာ
သင့္စီမံကိန္းအေပၚ
သက္ေရာက္မႈမ်ားစြာ
မရွိပါ။ သို႔ေသာ္ျဖစ္ေပၚ
လာႏုိင္ေျခမ်ားသည္။

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈျမင့္မားၿပီး ျဖစ္ႏုိင္ေျခမ်ားေသာစြန္႔စားမႈျဖစ္ရပ္ျပႆနာမ်ားကို ရင္ဆုိင္ႏုိင္ရန္အတြက္
သင့္အေနႏွင့္အခ်ိန္ယူႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လုိလိမ့္မည္။
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈနည္းပါးၿပီး ျဖစ္ႏုိင္ေျခနည္းေသာျဖစ္ရပ္မ်ားအတြက္ မ်ားေသာအားျဖင့္ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား
ျပဳလုပ္ရန္မလုိအပ္ေပ။
ရပ္႐ြာလူမႈ၀န္းက်င္စီမံကိန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ
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ေလ့က်င့္ခန္း ၂
စီမံကိန္း၏တစိတ္တေဒသျဖစ္ေသာ တုိကာရာရြာရွိအမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္
တုိးတက္ေစရန္အတြက္ မ်ိဳးဆက္ပြားက်န္းမာေရးႏွင့္ မိသားစုစီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အလုပ္ရုံ
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား တစ္ႀကိမ္ၿပီးတစ္ႀကိမ္ က်င္းပျပဳလုပ္ရန္အစီအစဥ္ေရးဆြဲထားသည္။
ေအာက္ပါေပးထားေသာ စြန္႔စားမႈျပဳရမည့္ျဖစ္ရပ္မ်ားအား ေပးထားေသာဇယားကြက္ေလးကြက္၌္
သင့္ေလ်ာ္ေသာအကြက္တြင္ ျဖည့္စြက္ပါ။
၁။ ကြန္ျပဴတာအသုံးျပဳၿပီးရွင္းလင္းတင္ျပရန္

၆။ ရပ္ရြာေဒသခံမ်ားသည္ ဤစီမံကိန္းကို

အတြက္ နည္းပညာပိုင္းဆုိင္ရာအခက္အခဲရွိသည္။

မေထာက္ခံၾကပါ။ အျငင္းပြားဖြယ္အေျခအေနအျဖစ္
ေတြ႔ျမင္ေနရသည္။

၂။ သင္တန္းခန္းမႏွင့္နီးေသာလမ္းမႀကီးမွ

၇။ သင္တန္းသုိ႔ အမ်ိဳးသမီးအမ်ားအျပား

ယာဥ္ဆူညံသံမ်ားၾကားေနရသည္။
၃။ သင္တန္းျပဳလုပ္သည့္ေနရာ၌ ေလေအးေပးစက္

တက္ေရာက္ျခင္းမရွိ။
၈။ သင္တန္းခန္းမဌားရမ္းခမွာ ထင္ထားသည္

မရွိပါ။
၄။ သင္တန္းေပးမည့္သူသည္ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး

ထက္ပို၍ေစ်းႀကီးေနသည္။
၉။ ဤေဒသရွိအမ်ိဳးသမီမ်ားမွာ ဘာသာစကားတစ္

အခက္အခဲေၾကာင့္ေႏွာင့္ေႏွးသည္။
၅။ တုိကာရာရြာ၌ ေျမငလ်င္တစ္ခု လႈပ္ခတ္သြား

မ်ဳိးတည္းေျပာဆုိျခင္းမရွိပါ။

သည္။

၁၁၃
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သင္သည္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိသည့္ ျပႆနာမ်ားကို ေလ့လာသိရွိၿပီးသည့္အခါတြင္ ၄င္းတုိ႔အား သင္မည္သု႔ိစီမံခန္႔ခြဲ
မည္ကို ႀကိဳတင္အစီအစဥ္ေရးဆြဲထားႏုိင္သည္။
၁။ ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းျခင္း- ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ ျပႆနာမ်ားမျဖစ္ေပၚမီ သင္မည္ကဲ့သုိ႔ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထား
မည္နည္း။
၂။ ေလ်ာ့နည္းသြားေစျခင္း- အကယ္၍ျပႆနာျဖစ္ေပၚခဲ့ပါက
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈပိုမိုမဆိုးရြားခင္ မည္ကဲ့သုိ႔ေလ်ာ့နည္း
ေအာင္ျပဳလုပ္မည္နည္း။
၃။ ကုိင္တြယ္ျခင္း- မည္သည့္အဆင့္တြင္မဆုိ သင္ရင္ဆုိင္
ႀကံဳေတြ႔ရမည့္ျပႆနာမ်ားကို သင့္အေနႏွင့္အတတ္ႏုိင္ဆုံး
မည္ကဲ့သို႔ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းမည္နည္း။
ဤေမးခြန္းသုံးခု၏ေျဖဆုိခ်က္ႏွင့္ ၄င္းတုိ႔၏ျပန္လည္သုံးသပ္မႈေမးခြန္းမ်ားကို အတူတကြအသုံးျပဳလိုက္သည့္အခါ
ထိေရာက္မႈအရွိဆုံးျဖစ္လာသည္။ ၄င္းတုိ႔သည္ စြန္႔စားရမည့္အေျခအေနမ်ား စီမံခန္႔ခြဲျခင္းအတြက္ အဓိက
အခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပေပးသည္။

ရပ္႐ြာလူမႈ၀န္းက်င္စီမံကိန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ

		

		

သင္တန္းသားလမ္းညႊန္ ၁၁၄

ေလ့က်င့္ခန္း ၃
စီမံကိန္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္
ေနအိမ္တြင္မေနထုိင္ႏုိင္ေသာ

စုိက္ပ်ိဳးသည့္ သစ္သီးႏွင့္

နာတာရွည္ေရာဂါေဝဒနာ

ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားအား

သည္မ်ားအား ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္

စားသုံးျခင္းျဖင့္ စားစရိတ္အတြက္

သည့္ ရပ္ရြာေဒသ၏စင္တာတစ္ခုမွ

ကုန္က်ေငြမွာ ပိုမိုသက္သာ

ဥယ်ာဥ္စုိက္ပ်ိဳးျခင္းစီမံကိန္းကို

လာမည္ျဖစ္ၿပီး ကုသမႈႏွင့္ျပဳစု

စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့

ေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ ေငြေၾကး

သည္။ ၄င္းစင္တာအနီးတစ္ဝုိက္

ပိုမိုသုံးစြဲႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ပုိလွ်ံ

တြင္ သစ္သိီးဝလံႏွင့္ဟင္းသီး

ေသာသီးႏွံမ်ားကိုမူ အပိုဝင္ေငြ

ဟင္းရြက္မ်ားစုိက္ပ်ိဳးရန္

အတြက္ ေရာင္းခ်ႏုိင္မည္။

ဆုံးျဖတ္လုိက္ၿပီးစင္တာတြင္

စင္တာတြင္ေနထုိင္သူမ်ားႏွင့္

ေနထုိင္သူမ်ားမွ ေလ့က်င့္ခန္း

အလုပ္သမားမ်ားမွ သစ္သီးဝလံႏွင့္

ျပဳလုပ္သည့္အခါ ေပ်ာ္ရႊင္

ဟင္းသီးဟင္းရြက္အေစ့မ်ား

ၾကည္ႏူးစြာျဖင့္ အခ်ိန္ကုန္ဆုံး

မစုိက္ပ်ိဳးမီ ေျမေနရာရွင္းလင္းျခင္း

ႏုိင္ေစရန္ ရည္ရြယ္သည္။

ႏွင့္ ေျမတူးဆြျခင္းတုိ႔အတြက္

ဥယ်ာဥ္ကိုစတင္စုိက္ပ်ိဳးလုိက္

လုပ္အားေပးမ်ားကို စုေဆာင္း

သည့္အခါ စင္တာတြင္

ထားၿပီးျဖစ္သည္။

ေနထုိင္သူမ်ားမွ မိမိတုိ႔

ေဖာ္ျပပါအေၾကာင္းအရာကို ဖတ္ရႈၿပီးေအာက္ပါ
ေမးခြန္းမ်ားကိုေျဖဆုိပါ။
၁။ မည္သုိ႔ေသာျပႆနာ/ စြန္႔စားေဆာင္ရြက္ရ
မည့္အရာမ်ားမွာ ဤစီမံကိန္း၌ ျဖစ္ေပၚႏုိင္သနည္း။
၂။ မည္သည့္ေခါင္းစဥ္ေအာက္ (ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ၊ ဘ႑ာေရး၊ လူသား၊ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး) တြင္ သင္ရွာေဖြ
ေတြ႔ရွိေသာ ျပႆနာမ်ားက်ေရာက္ေနသနည္း။
၃။ ေခါင္းစဥ္အမ်ိဳးအစားတစ္ခုစီ၌ သင္ေတြ႔ရွိေဖာ္ျပခဲ့ေသာျပႆနာမ်ားသည္ စီမံကိန္းအေပၚ မည္သုိ႔ေသာ
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိႏုိင္သနည္း။
၄။ ဤျပႆနာမ်ားျဖစ္ေပၚရျခင္းအေၾကာင္းရင္းမွာ အဘယ္နည္း။
၅။ ျမင့္မားေသာ/ အနည္းငယ္ေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ/ ျဖစ္ႏုိင္ေျခဇယားကြက္အား သင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္
ျပႆနာမ်ားျဖင့္ ေရးဆြဲျဖည့္စြက္ပါ။
၆။ ၄င္းျပႆနာမ်ား၏အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို ကာကြယ္(သို႔) ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ရန္ သင္မည္သုိ႔ျပဳလုပ္ႏုိင္
သနည္း။

၁၁၅
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ၿမိဳ႕ေနလူငယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး စီမံကိန္းအေၾကာင္းေလ့လာျခင္း
ေအာက္ပါေပးထားေသာ လူနည္းစုလူငယ္တုိင္းရင္းသားမ်ားကို ကူညီသည့္စီမံကိန္းအေၾကာင္းဖတ္ရႈ၍
တစ္ဖက္စာမ်က္ႏွာရွိ ေမးခြန္းမ်ားကိုေျဖဆုိပါ။

ျပႆနာ- ၿမိဳ႕ေနလူနည္းစုလူငယ္တုိင္းရင္းသားမ်ားသည္ မိမိတုိ႔၏ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ မိမိတုိ႔၏
ေက်ာင္းအေနအထားႏွင့္ သက္ဆုိင္မႈမရွိသကဲ့သုိ႔ခံစားရၿပီး သက္တူရြယ္တူလူငယ္မ်ား၏
မေကာင္းေသာလုပ္ရပ္မ်ားထဲတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္မည့္အေျခအေနသို႔ေရာက္ရွိေနသည္။
ပန္းတုိင္မ်ား- ရုိးရာယဥ္ေက်းမႈမ်ားကိုေလးစားျခင္းႏွင့္ ၿမိဳ႕ေနတုိင္းရင္းသားလူငယ္တုိ႔
အၾကား မိမိတု႔ိသည္ ပိုမိုႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔ေသာ တုိင္းရင္းသားအမ်ားစုေနထုိင္သည့္ေနရာႏွင့္
သက္ဆုိင္မႈရွိသည္ကို ခံစားသိရွိလာေစရန္။
ေဒါသႏွင့္အပယ္ခံရျခင္းအတြက္ ျဖစ္ေပၚလာေသာခံစားခ်က္မ်ားကို ေကာင္းမြန္ေသာ
နည္းလမ္းျဖင့္ ေဖာ္ျပႏုိင္ရန္အားေပးျခင္း။
ၿမိဳ႕ေနလူငယ္တုိင္းရင္းသားမ်ား လူဆုိးဂုိဏ္းတြင္ပါဝင္မႈကိုေလွ်ာ့ခ်ရန္။

တြဲဖက္လုပ္ေဆာင္မည့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား- Native Friendship Centre, YMCA, summer camp,
လူႀကီးမ်ား။
အရင္းအျမစ္မ်ား- Native Friendship Centre မွ ဝန္ထမ္း ၄ဦး၊ Friendship Centre မွအႀကံေပး
ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး၊ ေဒသတြင္းရွိ YMCA၏ ေနရာအေဆာက္အဦး၊ summer camp မွသီတင္း ၈ပါတ္စာ
အခ်ိန္ဇယား၊ ေဒသခံလူႀကီးႏွစ္ဦး၏ေထာက္ပံ့မႈ၊ ေက်ာင္းကားႏွစ္စီးအသုံးျပဳႏုိင္ျခင္း၊
ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအျဖစ္ကူညီမည့္ မိဘ ၄ဦး၊ ျပဳလုပ္မည့္စီမံကိန္း၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္
ေက်ာင္းကားအသုံးျပဳရန္အတြက္ ေထာက္ပံ့ေၾကး ေဒၚလာ၇၅ဝဝ။

ရပ္႐ြာလူမႈ၀န္းက်င္စီမံကိန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ
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စီမံကိန္း မွတ္စုမ်ား
Summerမွဝါရင့္ဝန္ထမ္းႏွစ္ဦးကို ၁၄ပါတ္

အစရွိသည့္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ၿပီးဆုံးေအာင္

အတြက္ဌားရမ္းထားၿပီး ၄င္းတို႔မွလူငယ္မ်ားအား

ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ျဖစ္သည္။

ေခၚယူေရြးခ်ယ္မည္ျဖစ္ၿပီး ေႏြရာသီအစီအစဥ္တြင္
ျပဳလုပ္မည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ေရးဆြဲမည္

ေႏြရာသီစခန္းတြင္ ျပဳလုပ္မည့္လုပ္ရွားမႈမ်ားသည္
ၿမိဳ႕ေပၚတြင္ျပဳလုပ္ၿပီးခဲ့ေသာလႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္

ျဖစ္သည္။

ဆင္တူသည္။ သုိ႔ေသာ္ ရုိးရာယဥ္ေက်းမႈႏွင့္

ဤအစီအစဥ္ထဲတြင္ ၿမိဳ႕ေပၚ၌လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို

အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းအတတ္ပညာမ်ား

ရက္သတၲပတ္၄ပါတ္ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး

ေဆြးေႏြးသည့္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ျပင္ပအားကစား

က်န္၄ပတ္ကိုမူ ေႏြရာသီစခန္းတြင္ျပဳလုပ္သြားမည္

ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားတုိ႔ေပၚတြင္ ပိုမိုအဓိကထား၍

ျဖစ္သည္။

သင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

ၿမိဳ႕ေပၚ၌ ျပဳလုပ္မည့္အရာမ်ားမွာ လူငယ္မ်ားအား

ၿမိဳ႕ေပၚတြင္ ၄ ပတ္ၾကာျပဳလုပ္မည့္ အစီအစဥ္

၄င္းတုိ႔၏ယဥ္ေက်းမႈအေၾကာင္းကိုသင္ၾကား

အႀကီးတန္း၀န္ထမ္းတစ္ဦးႏွင့္ အငယ္တန္း၀န္ထမ္း

ေပးျခင္းႏွင့္ ဖန္တီးပုံေဖာ္သည့္အႏုပညာလက္ရာ

တစ္ဦးတုိ႔သည္ သက္ႀကီးတစ္ဦးႏွင့္

မ်ားႏွင့္ ျပဇာတ္ရုံမ်ားသုိ႔သြားေရာက္ၾကည့္ရႈ

လုပ္အားေပးမိဘႏွစ္ဦး၏ကူညီေပးမႈျဖင့္

ေလ့လာျခင္း၊ ဘတ္(စ္)ကတ္ေဘာႏွင့္ အျခား

အေျခအေနဆုိးထဲသုိ႔ က်ေရာက္ႏုိင္သည့္

အားကစားမ်ားကို YMCA ၌ သြားေရာက္

လူငယ္ ၁၂ ဦးမွ ၁၅ ဦးကို

ေလ့လာျခင္း၊ လူႀကီးမ်ားပါဝင္ေသာ

ဦးေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သည္။ က်န္ရွိေသာ

ေဆြးေႏြးသည့္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ လူငယ္မ်ားမွ

၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေစတနာ့၀န္ထမ္းလုပ္အားေပးမ်ားမွာ

ပူးတြဲေရးဆြဲသည့္ ရပ္ရြာစီမံကိန္း ျဖစ္ေသာ

ေႏြရာသီစခန္းတြင္ျပဳလုပ္မည့္ ၄ ပတ္ၾကာ

နံရံေရးပန္းခ်ီ၊ ျပဇာတ္ပြဲမ်ား (သုိ႔) လူငယ္မ်ားမွ

သင္တန္းတြင္ ၄င္းတုိ႔ကဲ့သုိ႔ပင္

ေဒသခံအဖြဲ႔၀င္မ်ားကို ဦးေဆာင္ၿပီး

တာ၀န္ယူလုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ အတြက္လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း

၁၁၇

ရပ္႐ြာလူမႈ၀န္းက်င္စီမံကိန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ

		

သင္တန္းသားလမ္းညႊန္

၁။ ေအာက္ပါဇယားကြက္တြင္ ေပးထားေသာရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုျဖည့္စြက္ရန္အတြက္
ၿပီးခဲ့ေသာစာမ်က္ႏွာမွ စီမံကိန္းမွတ္စုရွိ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုအသုံးျပဳပါ။
ရည္မွန္းခ်က္ ၁

လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

ရည္မွန္းခ်က္ ၂

ရည္မွန္းခ်က္ ၃

၂။ စီမံကိန္းရည္မွန္းခ်က္ကိုတုိင္းတာမည့္ တုိင္းတာခ်က္မ်ားကိုေရးခ်ပါ။
သင္၏တုိင္းတာခ်က္မ်ားအား အဖြဲ႔လုိ္က္ႏႈိင္းယွဥ္ပါ။ ၄င္းတုိ႔မွာ မည္သည့္တုိင္းတာမႈ- input, output ႏွင့္
impact တုိင္းတာမႈမ်ား ျဖစ္သည္ကိုေဖာ္ျပပါ။
၃။ သင္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ တုိင္းတာခ်က္မ်ားအေပၚမူတည္၍ သင့္စီမံကိန္းသည္ ၄င္း၏ပန္း
တိုင္သုိ႔ေရာက္ရွိႏုိင္မည္ဟု သင္ထင္ျမင္မိပါသလား။ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း။
၄။ စီမံကိန္းမွ၄င္း၏ပန္းတုိင္သုိ႔ေရာက္ရွိမႈကို ေသခ်ာေစရန္အတြက္ မည္သည့္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို
သင္ျပဳလုပ္ႏုိင္သနည္း။ (ဥပမာ- သင္ထပ္မံေပါင္းထည့္လိုေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား)

ရပ္႐ြာလူမႈ၀န္းက်င္စီမံကိန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ

		

		

သင္တန္းသားလမ္းညႊန္ ၁၁၈

၂။ စီမံကိန္းရည္မွန္းခ်က္ကိုတုိင္းတာမည့္ တုိင္းတာခ်က္မ်ားကိုေရးခ်ပါ။
သင္၏တုိင္းတာခ်က္မ်ားအား အဖြဲ႔လုိ္က္ႏႈိင္းယွဥ္ပါ။ ၄င္းတုိ႔မွာ မည္သည့္တုိင္းတာမႈ- input, output ႏွင့္
impact တုိင္းတာမႈမ်ား ျဖစ္သည္ကိုေဖာ္ျပပါ။
၃။ သင္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ တုိင္းတာခ်က္မ်ားအေပၚမူတည္၍ သင့္စီမံကိန္းသည္ ၄င္း၏ပန္း
တိုင္သုိ႔ေရာက္ရွိႏုိင္မည္ဟု သင္ထင္ျမင္မိပါသလား။ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း။
၄။ စီမံကိန္းမွ၄င္း၏ပန္းတုိင္သုိ႔ေရာက္ရွိမႈကို ေသခ်ာေစရန္အတြက္ မည္သည့္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို
သင္ျပဳလုပ္ႏုိင္သနည္း။ (ဥပမာ- သင္ထပ္မံေပါင္းထည့္လိုေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား)

၁၁၉

ရပ္႐ြာလူမႈ၀န္းက်င္စီမံကိန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ

		

သင္တန္းသားလမ္းညႊန္
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အဆင့္ ၃- ယူလေတာင္ၾကားအေၾကာင္းအက်ယ္ခ်ဲ႕ေလ့လာျခင္းအား ျပန္လည္ေလ့လာျခင္း
အခန္း ၄ ႏွင့္ ၅မွ ယူလေတာင္ၾကားအေၾကာင္းျပန္လည္ေလ့လာပါ။
၁။ သင့္စီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ မည္သည့္အရင္းအျမစ္မ်ား- ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ၊
ဘ႑ာေရး ႏွင့္ လူ႔အရင္းအျမစ္မ်ားကို သင္လုိအပ္သနည္း။
၂။ အခန္း ၅တြင္သင္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ရည္မွန္းခ်က္ကိုအသုံးျပဳကာ တိုင္းတာခ်က္ႏွစ္ခုမွသုံးခုအထိေရးသား
ပါ။

ရည္မွန္းခ်က္မ်ား

တုိင္းတာခ်က္မ်ား
က။
ခ။
ဂ။

၃။ ဤတုိင္းတာခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္မႈရွိ/မရွိကို မည္ကဲ့သို႔ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆး/ေလ့လာသုံးသပ္မည္နည္း။
၄။ ယူလေတာင္ၾကားစီမံကိန္းကို အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစမည့္ စြန္႔စားေဆာင္ရြက္မည့္အခ်က္ ၆ခ်က္ကို
ရွာေဖြေဖာ္ျပပါ။
၄င္းစြန္႔စားေဆာင္ရြက္ရမည့္အခ်က္မ်ားကို ခြဲျခားသတ္မွတ္ႏုိင္ရန္အတြက္ ျမင့္မားေသာ/ အနည္းငယ္ေသာ
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ/ ျဖစ္ႏုိင္ေျခတြက္ခ်က္သည့္ဇယားကို ေရးဆြဲပါ။
ျမင့္မားေသာအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ /

ျမင့္မားေသာအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ /

ျဖစ္ႏုိင္ေျခနည္းသည္

ျဖစ္ႏုိင္ေျခမ်ားသည္

အနည္းငယ္ေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ အနည္းငယ္ေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ /
/ ျဖစ္ႏုိင္ေျခနည္းသည္

ျဖစ္ႏုိင္ေျခမ်ားသည္

ဤျပႆနာမ်ားသည္ မည္သည့္ျပႆနာမ်ားျဖစ္သနည္း- ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ၊ ဘ႑ာေရး၊ လူသား၊ နုိင္ငံေရး
(သို႔) သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္။
၄င္းျပႆနာတုိ႔မွကာကြယ္ႏုိင္ရန္အတြက္ သင္မည္ကဲ့သို႔လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သနည္း။
ရပ္႐ြာလူမႈ၀န္းက်င္စီမံကိန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ
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၇.၁

စီမံကိန္းအားျပည့္စုံစြာသုံးသပ္ျခင္းဆုိသည္မွာ အဘယ္နည္း။

၇.၂

ျပည့္စုံေသာသုံးသပ္မႈ၏ ေဘာင္သတ္မွတ္ခ်က္

၇.၃

အခ်က္အလက္မ်ားစုေဆာင္းျခင္း

၇.၄

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္း

၇.၅

စီမံကိန္းတုံ႔ျပန္ထင္ဟပ္ခ်က္- သင္ယူရရွိသည့္သင္ခန္းစာ
ဤသင္ခန္းစာၿပီးဆုံးသြားပါက ေက်ာင္းသားမ်ားအေနႏွင့္
•

စီမံကိန္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအားလုံးျဖည့္စြက္ၿပီးသည့္အခါတြင္
စီမံကိန္းအား ျပည့္စုံစြာသုံးသပ္ႏုိင္ရန္အတြက္ အစီအစဥ္ေရးဆြဲလာႏုိင္
မည္။

•

စီမံကိန္းပန္းတုိင္ႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကိုၿခဳံငုံသုံးသပ္လာႏုိင္မည္။

•

သုံးသပ္မႈသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုစုေဆာင္းရာတြင္
သင့္ေတာ္သည့္နည္းစနစ္မ်ားကို အသုံးျပဳလာႏုိင္မည္။

•

စီမံကိန္းသုံးသပ္ခ်က္မ်ားမွ သင္ယူရရွိသည့္သင္ခန္းစာမ်ားကို
ေနာက္ထပ္ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေသာ စီမံကိန္းအသစ္မ်ားထဲတြင္
အသုံးျပဳလာႏုိင္မည္။

၁၂၁

ရပ္႐ြာလူမႈ၀န္းက်င္စီမံကိန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ

		

သင္တန္းသားလမ္းညႊန္

7.1 pDrHudef;tm;jynfhpkHpGmokH;oyfjcif;qdkonfrSm tb,fenf;/
စီမံကိန္းအားျပည့္စုံစြာသုံးသပ္ျခင္းဆုိသည္မွာ စီမံကိန္းတစ္ခုလုံးကို ျပန္လည္ေလ့လာျခင္းျဖစ္ၿပီး ၄င္း၏
တန္ဖုိးႏွင့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို ၿခံဳငံုၾကည့္ရႈျခင္းျဖစ္သည္။
သုံးသပ္မႈျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ စီမံကိန္း ေအာင္ျမင္မႈရွိ/မရွိ
ေတြ႔ျမင္ရန္ကူညီေပးသည္သာမက ေအာက္ပါေကာင္းက်ိဳးမ်ားကိုလည္းေပး
စြမ္းႏုိင္သည္။

ေ၀ါဟာရအဓိပၸါယ္
ျပည့္စုံေသာ - ၿပီးျပည့္စုံသည္၊
အလုံးစုံ၊ အလြန္အေသးစိတ္ၿပီး
လုိအပ္ေသာ သတင္းအခ်က္

•

အနာဂတ္တြင္ အက်ိဳးထိေရာက္မႈရိွေသာ စီမံကိန္းေရးဆြဲႏုိ္င္ရန္ကူညီေပးျခင္း

•

ေအာင္ျမင္မႈႏွင့္ အမွားမ်ားကိုသင္ယူျခင္း

•

စိတ္ပါ၀င္စားမႈမရွိေသာေဒသခံမ်ားအတြက္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို
မွ်တေအာင္ခ်ိန္ညွိျခင္း

•

ျပင္ပေထာက္ပံ့ေပးသူမ်ား (သို႔) အလွဴရွင္မ်ားအတြက္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုခ်ိန္ညွိျခင္း

•

စီမံကိန္းေၾကာင့္ေမွ်ာ္လင့္ထားေသာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိ/မရွိကို ေလ့လာရွာေဖြျခင္း

•

ရပ္ရြာေဒသအားထူေထာင္တည္ေဆာက္ေပးကာ စြမ္းရည္မ်ားျမွင့္တင္ျခင္း

•

စီမံကိန္းအားေရရွည္တည္တံ့စြာ ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္ရန္ကူညီျခင္း

အလက္အားလုံးပါရွိသည္။

သုံးသပ္အကဲျဖတ္ျခင္းကို ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ (သို႔) ျပင္ပအႀကံေပးပုဂၢိဳလ္အားငွားရမ္း၍ ၄င္းမွစီမံကိန္း
ၿပီးဆုံးသည့္အခ်ိန္တြင္ ရလဒ္ကိုျပန္လည္သုံးသပ္မည္ျဖစ္သည္။ ဤအရာကို ျပင္ပမွသုံးသပ္ျခင္းဟုေခၚဆုိၿပီး
ႀကီးမားေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ေတြ႔ရသည္။ အတြင္းမွသုံးသပ္ျခင္းမွာမူ အဖြဲ႔အစည္းမွမိမိ၏စီမံကိန္းကို
ကိုယ္တုိင္ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ပူးေပါင္းပါ၀င္သုံးသပ္ျခင္းတြင္မူ စီမံကိန္းႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္သူမ်ား
တတ္ႏုိင္သမွ် ပါ၀င္အကဲျဖတ္သုံးသပ္ေစျခင္းျဖစ္သည္။

ရပ္႐ြာလူမႈ၀န္းက်င္စီမံကိန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ

		

		

သင္တန္းသားလမ္းညႊန္ ၁၂၂

ေလ့က်င့္ခန္း ၁
သင့္အေနျဖင့္ ျပင္ပ၊ အတြင္းႏွင့္ပူးေပါင္းပါ၀င္သည့္ေလ့လာသုံးသပ္မႈမ်ား၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားႏွင့္
ဆုိးက်ိဳးမ်ားကိုေဖာ္ျပပါ။ ေအာက္ပါဇယားကို ျဖည့္စြက္ပါ။

အတြင္းမွသုံးသပ္ျခင္း

အကိ်ဳးေက်းဇူးမ်ား/ေကာင္းက်ိဳးမ်ား

ဆုိးက်ိဳးမ်ား

ဥပမာ- အတြင္းမွသုံးသပ္သူမ်ားသည္

ဥပမာ- အတြင္းမွသုံးသပ္သူမ်ားသည္

၄င္းတို႔သုံးသပ္ရမည့္

မိမိတုိ႔တစိတ္တပုိင္း

အေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္သည့္

ပါ၀င္ေနသည့္အေျခအေန၏

အသိပညာပိုိရွိသည္။

လႊမ္းမိုးမႈကိုခံရႏုိင္သည္။

ျပင္ပမွသုံးသပ္ျခင္း

ပူးေပါင္းပါ၀င္၍
သုံးသပ္ျခင္း

စီမံကိန္းအလုပ္မ်ားကို စတင္ေဆာင္ရြက္သည့္
အခ်ိန္တြင္ သုံးသပ္အကဲျဖတ္သည့္စနစ္ကို
ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရးဆြဲျခင္းမွာ လြန္စြာခက္ခဲသည္၊
ထုိ႔ေၾကာင့္ စီမံကိန္းေရးဆြဲသည့္အခ်ိန္အေတာ
အတြင္း မည္သုိ႔ေသာသုံးသပ္မႈပုံစံအား
အသုံးျပဳမည္ကို ဆုံးျဖတ္ထားရမည္ျဖစ္သည္။
တစ္နည္းအားျဖင့္ လုိအပ္မႈမ်ားအား ေလ့လာ
သုံးသပ္သည့္အေတာအတြင္း သင္စုေဆာင္းရရွိေသာ
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို စီမံကိန္းၿပီးဆုံးသည့္
အခါတြင္ သုံးသပ္အကဲျဖတ္မႈျပဳလုပ္ရာတြင္
အသုံးျပဳႏုိင္သည္။

၁၂၃

ရပ္႐ြာလူမႈ၀န္းက်င္စီမံကိန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ

		

သင္တန္းသားလမ္းညႊန္

7.2 jynfhpkHaomokH;oyfrI\ abmifowfrSwfcsuf
မည္သည့္အရာကိုသုံးသပ္ရမည္နည္း။

အဘယ္ေၾကာင့္ ၄င္းကိုသုံးသပ္္သင့္သနည္း။
မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ေလ့လာ သုံးသပ္သင့္
သနည္း။
မည္ကဲ့သို႔ သုံးသပ္မည္နည္း။

မည္သူက စီမံကိန္းကိုသုံးသပ္မည္နည္း။

သင့္စီမံကိန္းအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ၄င္းေမးခြန္းမ်ားကိုေျဖဆုိရာမွ သင့္စီမံကိန္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအား
မည္သုိ႔သုံးသပ္မည္ဟူေသာ ေဘာင္သတ္မွတ္ခ်က္ကို ရရွိမည္ျဖစ္သည္။

ေလ့က်င့္ခန္း ၁
ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားအား အထက္ပါေပးထားေသာေမးခြန္း ၅ ခုႏွင့္တြဲပါ။
a. သင့္အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔တည္းသာလွ်င္ သုံးသပ္မႈ

g. အဆင့္တစ္ဆင့္စီ၏ အဓိက

ကိုျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ပါသလား။

အခ်က္မ်ားကိုသာ သုံးသပ္ျခင္းသည္
လုံေလာက္မည္ဟုထင္ျမင္မိ ပါသလား။

b. သင္၏စီမံကိန္းကို သင့္ကိုယ္ပိုင္နည္းလမ္း၊

h. သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို

နည္းစနစ္မ်ားႏွင့္ သုံးသပ္ႏုိင္ပါသလား။

အျခားေသာအဖြဲ႔အစည္းႏွင့္

c. သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို

အလွဴရွင္မ်ားမွလုိအပ္ပါသလား။

စီမံကိန္း အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔တည္းအတြက္သာ

i. အျခားေသာပုဂၢိဳလ္မ်ား/အဖြဲ႔မ်ား

အသုံးျပဳမည္လား။

ပါ၀င္မည္ျဖစ္ပါသလား။

d. အဆင့္တစ္ခုစီကုိနက္နဲစြာႏွင့္ ေသခ်ာ

j. သုံးသပ္မႈျပဳျခင္းကို စီမံကိန္းၿပီးဆုံး

တိက်စြာသုံးသပ္ရန္ လုိအပ္ပါသလား။

သည့္အခ်ိန္တြင္သာ ျပဳလုပ္မည္လား (သို႔)

e. ျပင္ပအလွဴရွင္မ်ားမွေတာင္းဆုိေသာ

အခ်ိန္ဇယားထဲတြင္ ေရးဆြဲထားေသာ

စနစ္တက်ျပဳလုပ္ထားသည့္ သုံးသပ္မႈ

မတူညီသည့္အခ်ိန္အပိုင္းအျခားမ်ားတြင္

နည္းစနစ္ပုံစံမ်ားကို သင့္အဖြဲ႔မွ အသုံးျပဳရန္

ျပဳလုပ္မည္လား။ ဥပမာ-

လုိအပ္ပါသလား။
f. မည္သည့္ေန႔ရက္တြင္ မည္သည့္
သုံးသပ္မႈမ်ားၿပီးေျမာက္ရမည္ဟု အတိအက်
သတ္မွတ္ထားျခင္း ရွိပါသလား။

ရပ္႐ြာလူမႈ၀န္းက်င္စီမံကိန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ

		

		

•

စီမံကိန္းၿပီးဆုံးၿပီး ၁ လ အၾကာတြင္?

•

စီမံကိန္းၿပီးဆုံးၿပီး ၆ ပတ္ အၾကာတြင္?

•

စီမံကိန္းၿပီးဆုံးၿပီး ၄ လ အၾကာတြင္?

သင္တန္းသားလမ္းညႊန္ ၁၂၄

ရုိးရွင္းၿပီးထိေရာက္သည့္သုံးသပ္မႈပုံစံတြင္ အေျခခံက်၍ျပည့္စုံမႈရွိေသာေမးခြန္း ၃ ခုကိုေမးျမန္းသည္။

ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ျမင္ေသာ

စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္သည့္နည္းလမ္းတြင္ မည္သည့္

အရာမွာအဘယ္နည္း။

အရာမွာထိေရာက္မႈရွိသနည္း။

ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ျမင္မႈမရွိ

စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္သည့္နည္းလမ္းတြင္ မည္သည့္

ေသာအရာမွာ အဘယ္နည္း။

အရာကထိေရာက္မႈမရွိဘဲ ျဖစ္ေနသနည္း။

မည္သည့္အရာကိုေျပာင္းလဲ
လုပ္ေဆာင္ရန္

ဤစီမံကိန္းပိုမိုထိေရာက္စြာေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္
မည္သည့္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္သင့္သနည္း။

လုိအပ္သနည္း။

ျပည့္စုံေသာသုံးသပ္မႈမ်ားတြင္ စီမံကိန္းဆင့္ကဲျဖစ္စဥ္ ၄ ဆင့္လုံးကိုသုံးသပ္ႏုိင္ရန္အတြက္ အခ်ိန္အလုံ
အေလာက္ လုိအပ္သည္။ အနည္းဆုံး အေျခခံသုံးသပ္မႈေမးခြန္း ၃ ခုကို စီမံကိန္းအဆင့္တစ္ဆင့္စီ
တြင္ေမးျမန္းရန္လုိအပ္သည္။ သင္ေရးဆြဲထားသည့္ သုံးသပ္မည့္ျဖစ္စဥ္အဆင့္ဆင့္ကိုလည္း သုံးသပ္မႈ
ျပဳလုပ္ရန္လည္းလုိအပ္သည္။
စီမံကိန္းဆင့္ကဲျဖစ္စဥ္တေလွ်ာက္ သင့္စီမံကိန္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ၄င္းေမးခြန္း
၃ ခုကိုေျဖဆုိရာတြင္ ျပည့္စုံေသာသုံးသပ္မႈ၏ေဘာင္သတ္မွတ္ခ်က္အား အသုံးျပဳ၍ေျဖဆုိႏုိင္သည္။

ျပည့္စုံေသာ
သုံးသပ္မႈ၏
ေဘာင္သတ္မွတ္ခ်က္

ျဖစ္ေျမာက္

ျဖစ္ေျမာက္

မည္သည့္အရာကို

ေအာင္ျမင္ေသာ

ေအာင္ျမင္မႈမရွိေသာ

ေျပာင္းလဲလုပ္ေဆာင္

အရာမွာအဘယ္နည္း။

အရာမွာအဘယ္နည္း။

ရန္လုိအပ္သနည္း။

အေျခအေနကိုခြဲျခမ္း
စိတ္ျဖာျခင္း
စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္း
စီမံကိန္းအားျပန္လည္
သုံးသပ္ျခင္း
စီမံကိန္းအေကာင္
အထည္ေဖာ္ျခင္း

၁၂၅

ရပ္႐ြာလူမႈ၀န္းက်င္စီမံကိန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ

		

သင္တန္းသားလမ္းညႊန္

7.3 tcsuftvufrsm;pkaqmif;jcif;
စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္အေတာအတြင္း သင္ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးသည့္ တုိင္းတာမႈမ်ားကို
ထပ္မံေပါင္းထည့္သည့္အေနျဖင့္
သင့္စီမံကိန္း၏ေနာက္ဆုံးရလဒ္မ်ားကို
အေရအတြက္ႏွင့္ အရည္အေသြးကိုျပေသာ
အခ်က္အလက္အရင္းအျမစ္မ်ားျဖစ္ေသာ
စစ္တမ္းေကာက္ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းမႈ
မ်ားမွတစ္ဆင့္ ရရွိႏုိင္သည္။

အရည္အေသြးျပ
အရည္အေသြးျပ

အေရအတြက္ျပ

အခ်က္အလက္မ်ားသည္
လူအမ်ား၏ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား

အေရအတြက္ျပ

ေပၚမူတည္၍ တုံ႔ျပန္မႈမ်ားကို

အခ်က္အလက္မ်ားသည္ အမ်ိဳးအစား

ေဖာ္ျပသည္။ သုိ႔မွသာလွ်င္

ခြဲျခားသတ္မွတ္ရန္ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ရန္

တုံ႔ျပန္မႈမ်ားသည္ တစ္ဦးႏွင့္

လြယ္ကူေသာ ကိန္းဂဏန္း၊ အခ်ိန္၊

တစ္ဦးကြဲျပားႏုိင္ေျခရွိသည္။

ၾကာရွည္မႈႏွင့္တု႔ံျပန္မႈမ်ားကို ေဖာ္ျပေပး
သည္။

အရည္အေသြးျပေမးခြန္းမ်ားမွာ -

အေရအတြက္ျပေမးခြန္းမ်ားမွာ -

• မည္ကဲ့သုိ႔ႏွင့္
အဘယ့္ေၾကာင့္အား

• မည္မွ်/အေရအတြက္ကို ေမးသည္။

ေမးျမန္းျခင္း

• ဟုတ္သည္/မဟုတ္ပါ (သို႔) မွန္/မွား

• ပြင့္လင္းက်ယ္ျပန္႔စြာ

ေမးခြန္းမ်ား

ေျဖဆုိႏုိင္သည့္ေမးခြန္းမ်ား

• ကိန္းဂဏန္းအတုိင္း အတာမ်ား

• အခ်ိန္ၾကာရွည္ၿပီး

(သို႔) စစ္ေဆးသည္စာရင္းမ်ားကို

ပုဂၢိဳလ္ေရးပိုမိုဆန္ေသာ

အသုံးျပဳသည္။

တုံ႔ျပန္မႈမ်ားရရွိရန္
ေမးျမန္းျခင္း

စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္သူအမ်ိဳးမ်ိဳးတုိ႔အတြက္ မတူညီေသာသုံးသပ္မႈနည္းလမ္းမ်ားကို သင္အသုံးျပဳလုိမည္
ျဖစ္သည္။ အေျခေနအားခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္းျပဳလုပ္သကဲ့သုိ႔ အခ်က္အလက္မ်ားအား သင္မည္သုိ႔စုေဆာင္း
မည္ကို ႀကိဳတင္ေရးဆြဲထားျခင္းသည္ ေကာင္းသည့္အႀကံဥာဏ္ပင္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ စစ္ေဆးမႈစာရင္း
မ်ားႏွင့္ စစ္တမ္းေကာက္ေမးခြန္းမ်ားအား ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားရမည္ျဖစ္သည္။ ဤအရာသည္ အလုပ္ရုံ
ေဆြးေႏြးပြဲသင္တန္းမ်ား (သို႔) ပြဲမ်ားအတြက္အဓိကအေရးႀကီးရျခင္းမွာ ပါ၀င္တက္ေရာက္သည့္သူအားလုံးကို
သင္ေနာက္တစ္ႀကိမ္ဆက္သြယ္ရန္ ျပဳလုပ္ႏုိင္မည္မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ရပ္႐ြာလူမႈ၀န္းက်င္စီမံကိန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ

		

		

သင္တန္းသားလမ္းညႊန္ ၁၂၆

ေလ့က်င့္ခန္း ၁
ေအာက္ပါစီမံကိန္းအေၾကာင္းေဖာ္ျပခ်က္ကိုဖတ္ရႈပါ။

အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈကိုကာကြယ္ရန္စီမံကိန္း
ပန္းတုိင္- ရပ္ရြာေဒသအတြင္းရွိ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈ
အျဖစ္အပ်က္မ်ားကိုေလွ်ာ့ခ်ရန္။

ရည္မွန္းခ်က္ ၁။ လင္ႏွင့္မယားေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးတြင္ ေကာင္းမြန္
ေသာျပဳမႈဆက္ဆံမႈမ်ားရွိျခင္းကို အားေပးျခင္းႏွင့္
ရုန္႔ရင္းၾကမ္းတမ္းေသာ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး၏အက်ိဳး
ရလဒ္မ်ားအား ေရြးခ်ယ္ထားေသာေဒသခံမ်ားအတြက္
အတန္းတြင္းျပဳလုပ္ေသာသင္တန္းမ်ားမွတစ္ဆင့္
အသိေပးေျပာဆုိရန္။
၂။ လူထုမွမိမိတို႔သည္ ရုန္႔ရင္းၾကမ္းတမ္းေသာေပါင္းသင္း
ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ေတြ႔ႀကံဳရႏုိင္ဖြယ္ရွိသည္ဟု
ခံစားမိသည့္အခါ ၄င္းတုိ႔၏ခံစားခ်က္မ်ားကို ဖြင့္ဟေျပာဆုိ
ႏုိင္ရန္အတြက္ ရပ္ရြာေဒသေခါင္းေဆာင္ ၅ဦးအား
အႀကံေပးေဆြးေႏြးမႈေပးႏုိင္သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအျဖစ္
ေလ့က်င့္သင္ၾကားထားျခင္း။
၃။ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္မ်ားထံသုိ႔ လမ္းညႊန္မႈေပးႏုိင္သည့္
ဆရာတစ္ဦးကို သြားေရာက္ေစၿပီး တုံ႔ျပန္မႈမ်ားကို
စုေဆာင္းထားပါ။

၁၂၇

ရပ္႐ြာလူမႈ၀န္းက်င္စီမံကိန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ

		

သင္တန္းသားလမ္းညႊန္

ယခုအခါ စီမံကိန္းတြင္ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္သည့္
သူမ်ားထံေပးပို႔ေသာသုံးသပ္မႈျပဳလုပ္ရန္
အတြက္ စစ္တမ္းေကာက္ယူသည့္ ေအာက္ပါ
ဥပမာေမးခြန္းမ်ားကိုၾကည့္ရႈပါ။

၁။ ရုန္႔ရင္းၾကမ္းတမ္းေသာေပါင္းသင္းဆက္ဆံမႈကို
ကာကြယ္သည့္စီမံကိန္းတြင္ သင္၏ပါ၀င္မႈကို မည္သုိ႔ေဖာ္ျပမည္နည္း။
၂။ ဤအစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ သင္ေက်နပ္မႈရွိ/မရွိေဖာ္ျပပါ။
၁		

၂		

၃		

ေက်နပ္မႈလံုး၀မရွိပါ 			
					

၄		

၅

အလြန္ေက်နပ္သည္		

၃။ မည္သည့္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကိုသင္ရရွိသနည္း။ (သင္ရရွိေသာအရာမ်ားကိုအ
မွန္ျခစ္ပါ)
__ အတန္းတြင္းသင္ၾကားမႈ
__ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးသည့္သင္တန္း
__ လမ္းညႊန္မႈေပးႏုိင္သည့္ဆရာတစ္ဦးမွ လာေရာက္ျခင္း
၄။ ေအာက္ပါစာေၾကာင္းပါအေၾကာင္းအရာမ်ား မွန္/မွားသည္ ကိုေဖာ္ျပပါ။
က။ မနာလုိ၀န္တုိမႈသည္ အခ်စ္၏သေကၤတျဖစ္သည္။		
မွန္/မွား
ခ။
အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးမွ၄င္းခင္ပြန္းသည္၏ ရုိက္ႏွက္မႈ		
မွန္/မွား
ကိုခံရေသာအခါတြင္ သူမမွခင္ပြန္းသည္အား
တစ္နည္းနည္းျဖင့္ရန္္စျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

၅။ စီမံကိန္းသည္ ရုန္႔ရင္းၾကမ္းတမ္းစြာဆက္ဆံျခင္းမ်ားကိုသတိေပးသည့္

သေကၤတမ်ားအသုံးျပဳ၍ အသိပညာေပးျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ရာ

မည္မွ်ထိေရာက္မႈရွိပါသနည္း။

ရပ္႐ြာလူမႈ၀န္းက်င္စီမံကိန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ

		

		

သင္တန္းသားလမ္းညႊန္ ၁၂၈

ေလ့က်င့္ခန္း ၂



ေအာက္ပါေပးထားေသာအခ်က္အလက္အမ်ိဳးအစားတစ္ခုစီ၏ အားသာခ်က္ႏွင့္အားနည္းခ်က္မ်ားအား
ဇယားကြက္တြင္ ျဖည့္စြက္ပါ။
အခ်က္အလက္ အမ်ိဳးအစား

အားသာခ်က္မ်ား

အားနည္းခ်က္မ်ား

အေရအတြက္ျပ

အရည္အေသြးျပ

၁။ ရလဒ္မ်ားအားလုံး
ၿခံဳငုံရရွိရန္ အခ်က္အလက္
မ်ားအားႏႈိင္းယွဥ္ျခင္းသည္
ပိုမိုလြယ္ကူသည္။
၂။ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္းကို
ျမန္ဆန္စြာျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။
၃။ ပိုႀကီးမားေသာနမူနာ
မ်ားအတြက္ သင့္ေလ်ာ္မည္
မဟုတ္။
၄။ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္းသည္
အခ်ိန္ကုန္ေစသည္။

၁၂၉

ရပ္႐ြာလူမႈ၀န္းက်င္စီမံကိန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ

၅။ နက္နဲေသာသတင္း
အခ်က္အလက္ကိုမေဖာ္ျပပါ။
၆။ စကားေျပာဆုိသည့္
အစဥ္အလာႏွင့္ ကုိက္ညီသည္။
၇။ ပုဂၢိဳလ္ေရးနည္းပါးသည္။
၈။ ဘက္လုိက္မႈမရွိသည့္
အခ်က္မ်ားအျဖစ္ ေတြ႔ျမင္ႏုိင္
သည္။
၉။ ေမးခြန္းေကာင္းမ်ား
ထုတ္ရန္ခက္ခဲသည္။

		

၁၀။ နက္နဲအေသးစိတ္ၿပီး
“ၾကြယ္၀” ေသာ သတင္း
အခ်က္အလက္မ်ား ကို
ေဖာ္ျပေပးသည္။
၁၁။ ေမးခြန္းထုတ္ရန္
လြယ္ကူသည္။
၁၂။ ပါ၀င္သူတုိ႔၏
အခ်က္အလက္မ်ားအား
ႏွံ႔စပ္စြာေပါင္းစပ္ရန္
ခက္ခဲသည္။

သင္တန္းသားလမ္းညႊန္

7.4 owif;tcsuftvufrsm;udk cJGjcrf;pdwfjzmjcif;
ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းျခင္း၊ စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္းႏွင့္စစ္ေဆးရန္စာရင္းမ်ားမွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို
စုေဆာင္းၿပီးသည့္အခ်ိန္တြင္ ရလဒ္မ်ားအားေကာက္ႏုတ္စုစည္းရန္
လုိအပ္သည္။ သုိ႔မွသာ ၄င္းသည္ စီမံကိန္းသုံးသပ္ျခင္း၏ တစိတ္တပိုင္း
ျဖစ္လာႏုိင္ေစသည္။ ဤရလဒ္မ်ားမွ နိဂုံးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ သင့္စီမံကိန္း၏

ေ၀ါဟာရအဓိပၸါယ္

ေအာင္ျမင္မႈကို ၿခံဳငံုၾကည့္ႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး အနာဂတ္တြင္ျပဳလုပ္မည့္စီမံကိန္း

ေကာက္ႏုတ္စုစည္းသည္-

မ်ားအတြက္ ေထာက္ခံခ်က္မ်ားေပးႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

စုစည္းရန္၊ ႏႈိင္းယွဥ္ရန္ႏွင့္

စီမံကိန္းအားအက်ဥ္းခ်ဳံးရန္အတြက္ အစီရင္ခံစာေရးသားတင္ျပရမည္
ျဖစ္ၿပီး ၄င္း၏အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို သုံးသပ္ခ်က္မ်ားေပၚမူတည္၍
ေရးသားရမည္ျဖစ္သည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာ စီမံကိန္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၏

စာသား(သို႔) အခ်က္
အလက္မ်ားကို စိစစ္ရန္
ျဖစ္သည္။

ရလဒ္မ်ားကိုေဖာ္ျပေသာအစီရင္ခံစာကို အလွဴရွင္မ်ားထံသုိ႔တင္ျပရန္
လုိအပ္ၿပီး သင့္ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို အမ်ားျပည္သူသိရွိေအာင္ျပဳလုပ္ရာတြင္ အသုံး၀င္သည္။

ရပ္႐ြာလူမႈ၀န္းက်င္စီမံကိန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ

		

		

သင္တန္းသားလမ္းညႊန္ ၁၃၀

ေလ့က်င့္ခန္း ၁
ေအာက္ပါေပးထားေသာ စီမံကိန္းသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအားဖတ္ရႈၿပီး ေကာက္ႏုတ္
စုစည္းထားေသာ စစ္တမ္းေကာက္ေမးခြန္းမ်ား၏ ရလဒ္ကိုၾကည့္ပါ။
ေကာင္းမြန္ေသာရလဒ္မ်ားမွာ အဘယ္နည္း။ မည္သည့္ဧရိယာအား ေကာင္းမြန္ေအာင္ျပဳလုပ္
သင့္သနည္း။
စစ္တမ္းေကာက္ေမးခြန္း၏အေျဖမ်ားအေပၚမူတည္၍ သင္မည္သုိ႔ေသာေထာက္ခံခ်က္မ်ားေပး
လုိသနည္း။

စီမံကိန္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္
သင္သည္ၿမိဳ႕ေပၚပတ္၀န္းက်င္ကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္အတြက္
ဗီဒီယိုဇာတ္လမ္းတုိ၊ ညစ္ညမ္းမႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်နုိင္မည့္အႀကံျပဳခ်က္
ႏွင့္ အမႈိက္မ်ားအား မည္သုိ႔ျပန္လည္အသုံးခ်ႏုိင္သည့္နည္းလမ္းမ်ား
အစရွိသည္တုိ႔ပါ၀င္ေသာ တင္ျပေျပာဆုိမႈကိုျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။
ဤတင္ျပခ်က္ၿပီးဆုံးသြားသည့္အခ်ိန္တြင္ သင္သည္တက္ေရာက္လာ
သူမ်ားအား အရည္အတြက္ျပေသာ စစ္တမ္းေကာက္ေမးခြန္း ၈ခု ႏွင့္
မိမိတုိ႔၏ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားအား ေရးသားေဖာ္ျပေျဖဆုိေစရန္ေတာင္းဆုိပါ။
တက္ေရာက္လာသူ ၄၄ဦးအနက္ ၄၂ဦးမွ ျပည့္စုံစြာေျဖဆုိထားသည့္
ေျဖဆုိလႊာမ်ားကိုျပန္လည္ရရွိမည္။

၁၃၁

ရပ္႐ြာလူမႈ၀န္းက်င္စီမံကိန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ

		

သင္တန္းသားလမ္းညႊန္

တည္ေနရာ - ညီလာခံခန္းမေဆာင္ ၁
City Standard ဟိုတယ္
ေန႔ရက္

ေကာက္ႏုတ္စုစည္းထားေသာရလဒ္မ်ား

အခ်ိန္

- ေသာၾကာေန႔၊ ေမလ ၂၄ ရက္ေန႔
- ၂ - ၄ နာရီ

စုစုေပါင္းရရွိသည့္စစ္တမ္းေကာက္ေမးခြန္းေျဖဆုိလႊာ- ၄၂
အသက္

၂၀ေအာက္

၂၀-၃၅

၃၅-၅၀

၅၀ႏွင့္အထက္

၁၂

၂၃

၆

၁

အမ်ိဳးသား

အမ်ိဳးသမီး

၃၁

၁၁

၁ (ညံ့)

၂ (အဆင္

၃ (အလြန္

ေျပသည္)

ေကာင္းသည္)

၁၀

၂၈

၄

၁ (ညံ့)

၂ (အဆင္

၃ (အလြန္

ေျပသည္)

ေကာင္းသည္)

၁၂

၂၅

၅

၁ (ညံ့)

၂ (အဆင္

၃ (အလြန္

ေျပသည္)

ေကာင္းသည္)

၀

၁၁

၃၁

၁ (ညံ့)

၂ (အဆင္

၃ (အလြန္

ေျပသည္)

ေကာင္းသည္)

၀

၉

၃၃

၁ (ညံ့)

၂ (အဆင္

၃ (အလြန္

ေျပသည္)

ေကာင္းသည္)

၅

၃၁

၆

မသိရွိလိုပါ

သိရွိလုိသည္

၅

၃၇

က်ား/မ

က်င္းပသည့္ေနရာသည္
သက္ေတာင့္သက္သာရွိပါသလား။
ပြဲက်င္းပသည့္ၾကာခ်ိန္မွာ
အဆင္ေျပပါသလား။
က်င္းပသည့္ပဲြသည္
အသိပညာမ်ားကို
တုိးပြားေစပါသလား
တင္ျပေျပာဆုိသြားသည့္ပုဂၢိဳလ္သည္
ဗဟုသုတၾကြယ္၀ပါသလား။
ေမးခြန္းေမးရန္အတြက္
အခ်ိန္လုံေလာက္ပါသလား။
ၿမိဳ႕ေပၚပတ္၀န္းက်င္
တုိးတက္လာေစႏုိင္မည့္
နည္းလမ္းမ်ားအေၾကာင္း
သင္ထပ္မံသိရွိလုိပါသလား။
ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား

လူ ၁၇ဦးမွ ပြဲက်င္းပခ်ိန္ကို ညေနခင္းေနေစာင္းခ်ိန္ (သို႔) စေန၊ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ က်င္းပ
ေစခ်င္သည္။
လူ ၁၀ဦးမွ ပြဲက်င္းပသည့္ေနရာသုိ႔လာေရာက္ရန္အတြက္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးမွာေစ်းႀကီး
သည္။
လူ ၆ဦးမွ ေဆြးေႏြးမႈအတြက္ အခ်ိန္ပိုလုိအပ္သည္ဟုထင္ျမင္သည္။
ရပ္႐ြာလူမႈ၀န္းက်င္စီမံကိန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ

		

		

သင္တန္းသားလမ္းညႊန္ ၁၃၂
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စီမံကိန္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ထင္ျမင္သုံးသပ္ခ်က္မ်ားအား
စုေဆာင္းၿပီးပါက စီမံကိန္းၿပီးေျမာက္ရန္အတြက္ ေတြ႔ႀကံဳရသည့္အရာမ်ားကို သင္ကိုယ္တုိင္စဥ္းစားသင့္ၿပီး
၄င္းအေတြ႔အႀကံဳမ်ားသည္ သင့္အနာဂတ္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ မည္ကဲ့သုိ႔အႀကံဥာဏ္ရႏုိင္သည္ကိုစဥ္းစားပါ။
သင့္ကိုယ္သင္ အဓိကေမးခြန္းႏွစ္ခုျပန္ေမးပါ။
စီမံကိန္းအေတြ႔အႀကံဳမ်ားမွ မည္သည့္သင္ခန္းစာမ်ား သင္ယူရရွိခဲ့သနည္း။

		

ထုိသင္ခန္းစာမ်ားကို ေနာက္ထပ္ျပဳလုပ္မည့္စီမံကိန္းအတြက္
မည္သုိ႔အသုံးျပဳႏုိင္သနည္း။

အေၾကာင္းအရာျပန္လည္ထင္ဟပ္သည့္ ေမးခြန္မ်ားအားေျဖဆုိရာတြင္ သင္မေမွ်ာ္လင့္ေသာ မည္သည့္
စိန္ေခၚမႈကိုမဆုိ မည္သုိ႔မည္ပုံရင္ဆုိင္ၿပီး ေနာက္တစ္ႀကိမ္တြင္ သင္မည္ကဲ့သုိ႔မတူညီေအာင္ျပဳလုပ္မည္
အစရွိသည္ကို စဥ္းစားထားရမည္။

သင္ခန္းစာအစမွအဆုံး ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္း
ႏွစ္ေယာက္တစ္တြဲလုပ္ေဆာင္ပါ၊ သင္၏တြဲဖက္အားေမးျမန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး
၄င္းေျဖဆိုသည့္အေျဖမ်ားကို ေရးခ်ပါ။ တစ္ေယာက္တစ္လွည့္စီျပဳလုပ္ပါ။
၁။ “လူမႈ၀န္းက်င္” ကိုသင္မည္ကဲ့သုိ႔နားလည္သနည္း။
၂။ စီမံကိန္းစီမံခန္႔ခြဲမႈကို သင္ယူၿပီးသည့္အခါ သင့္ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား
မည္သုိ႔ေျပာင္းလဲသနည္း။
၃။ သင္ၾကားၿပီးခဲ့သမွ်အေၾကာင္းအရာမ်ားထဲတြင္ သင္ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာ ေလ့က်င့္ခန္း
(သို႔) လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခုခုကိုေဖာ္ျပပါ။ သင္မည္သည့္သင္ခန္းစာရရွိခဲ့သနည္း။
၄။ သင့္အတြက္စိန္ေခၚမႈျဖစ္ေသာေလ့က်င့္ခန္း(သို႔) လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခုခုကိုေဖာ္ျပပါ။
အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း။
၅။ သင္ေနထုိင္သည့္ လူမႈ၀န္းက်င္အေၾကာင္းစဥ္းစားၾကည့္ပါ။ မည္သည့္လုိအပ္မႈမ်ားကို
သင္ရွာေဖြေတြ႔ရွိသနည္း။
၆။ ၄င္းလုိအပ္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေျပာဆုိႏုိင္ရန္အတြက္ သင္မည္သုိ႔ျပဳလုပ္မည္နည္း။
၁၃၃

ရပ္႐ြာလူမႈ၀န္းက်င္စီမံကိန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ

		

သင္တန္းသားလမ္းညႊန္

tcef; 7 OD;wnfcsuf
အဆင့္၄ သုံးသပ္ျခင္း- CARE Cambodia: ကုန္းျမင့္ပိုင္းတြင္ေနထုိင္ေသာ
ကေလးသူငယ္မ်ား၏ ပညာေရးအတြက္ ျပဳလုပ္ေသာစီမံကိန္း
ေအာက္ပါေပးထားေသာ စီမံကိန္း၏သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ဖတ္ရႈၿပီးေနာက္ တဖက္စာမ်က္ႏွာရွိ
ေမးခြန္းမ်ားကိုေျဖဆုိပါ။
ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာ
ကေမၻာဒီးယားႏုိင္ငံအေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ေရွးဦးစတင္ေနထုိင္ေသာလူမ်ိဳးစု၏လူဦးေရမွာ ၁၁၅၀၀၀
နီးပါးခန္႔ရွိသည္။ ၄င္းလူမ်ိဳးစုအမ်ားစုမွာ ႏုိင္င့ံဘာသာစကားျဖစ္ေသာ ခမာစကားကိုမေျပာဆုိႏိုင္ပါ။
ေျပာဆိုႏိုင္သူမ်ားမွာလည္း အနည္းငယ္သာတတ္ကၽြမ္းသည္။ ခမာစကားမေျပာႏိုင္ျခင္းမွာ ၄င္းတုိ႔သည္
ေ၀းလံေသာ ေနရာေဒသတြင္းေနထုိင္ျခင္း၊ ဘာသာတရားအမ်ိဳးမ်ိဳးကိုယုံၾကည္သက္၀င္ျခင္းႏွင့္ စီးပြားေရး
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ ၄င္းတို႔အားကေမၻာဒီးယားလူမႈ၀န္းက်င္မွ ခြဲျခားထားသကဲ့သုိ႔ျဖစ္ေနသည္။
ေျမယာပိုင္ဆုိင္မႈျပႆနာမ်ား၊ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားသည္ ကုန္းျမင့္ေနလူမ်ိဳးစုမ်ားအား ဆင္းရဲမြဲေတမႈႏွင့္
အပယ္ခံရျခင္း အစရွိသည့္ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကိုခံစားေစသည္။ ပညာေရးသည္ အထူးပင္အေရးႀကီးသည့္
အရာအျဖစ္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္ျဖစ္သည္။ ေ၀းလံေသာေဒသမ်ားတြင္ မူလတန္းတက္ေရာက္ရမည့္
အရြယ္ျဖစ္ေသာ ကေလးသူငယ္ ၆၅ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ ေက်ာင္းမေနသည့္အခါတြင္ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေအာက္
နည္းေသာ ကေလးသူငယ္မ်ားသာလွ်င္ မူလတန္းပညာၿပီးဆုံးသည္။ ထုိမွ်မက ေျမျမင့္ပိုင္းတြင္
ေနထုိင္ေသာ ကေလးသူငယ္အနည္းစုသာလွ်င္ အလယ္တန္းပညာကို ဆက္လက္သင္ယူသည္။
၄င္းေဒသရွိလူမႈ၀န္းက်င္ အမ်ားအျပားတြင္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားမရွိသည့္အျပင္ စစ္တမ္းေကာက္
သည့္အခါတြင္ ဦးတည္သည့္ ၉၃
ရာခုိင္ႏႈန္းေသာ လူမႈ၀န္းက်င္မွာ
စာတတ္ေျမာက္ျခင္းမရွိၾကပါ။
အေဆာက္အဦးမ်ားရွိေသာ္လည္း
အတန္းမ်ားတြင္ စာသင္ၾကားမႈ
မရွိပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္
အစုိးရေက်ာင္းဆရာမ်ားသည္လည္း
၄င္းေနရာတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္
ႏုိင္မည္မဟုတ္။

စီမံကိန္းအေၾကာင္းေဖာ္္ျပခ်က္
ဤစီမံကိန္းကို CARE Cambodia မွ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊
လူငယ္ႏွင့္အားကစား (Youth and Sport) (MoEYS)
တုိ႔ႏွင့္ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ၿပီး AusAID မွ အကူေငြမ်ားရရွိသည္။
စီမံကိန္း၏ရည္မွန္းခ်က္မ်ားမွာ
• ေက်ာင္းေနဖူးျခင္းမရွိေသာ(သို႔) ေက်ာင္းပညာေရးမၿပီးဆုံးသည့္
မိန္းကေလးႏွင့္ေယာက်္ားေလးမ်ားကိုဦးတည္သည့္ ရပ္ရြာစာသင္
ေက်ာင္းမ်ားတည္ေထာင္ျခင္းျဖင့္ အခြင့္မသာေသာတုိင္းရင္းသား
လူနည္းစုမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကိုေဖၚထုုတ္ရန္။
• ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ လူငယ္ႏွင့္အားကစားအဖြဲ႔ကို ကေမၻာဒီးယား
ႏိုင္ငံ ေ၀းလံေသာကုန္းျမင့္ ေဒသမ်ားတြင္ေနထုိင္ေသာ လူနည္းစု
တုိင္းရင္းသားမ်ားထံသုိ႔ သြားေရာက္ကာ အေျခခံပညာေရးအားသင္ၾကား
ေပးသည့္ပုံစံကိုေဆာင္ရြက္ရန္။
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သင္တန္းသားလမ္းညႊန္ ၁၃၄

tcef; 7 OD;wnfcsuf
ကုန္းျမင့္ပိုင္းေဒသရွိကေလးသူငယ္မ်ား၏ ပညာေရးစီမံကိန္းအဆက္
၁။ ဤစီမံကိန္းအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာတုိင္းတာမႈမ်ားကို ေဖာ္ျပပါ။
အဓိကလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားမွာ•

ေနာက္လမည့္သင္ခန္းစာမ်ားတြင္ ကေလးမ်ားမွခမာဘာသာ
စကားကိုသင္ယူရာတြင္ အကူအညီျဖစ္ေစမည့္ ဘာသာစကား
ႏွစ္မ်ိဳးျဖစ္ေသာေဒသစကားႏွင့္ ခမာစကားျဖင့္ျပဳစုထားသည့္
သင္ရုိးညႊန္းတမ္းကို ေရးဆဲြထုတ္ေ၀ရန္။

•

ေဒသခံမ်ားအားဆရာမ်ားျဖစ္ေစရန္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားရာတြင္
ေဒသခံစကားႏွင့္ခမာစကားကို အသုံးျပဳရန္။

•

ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းစီတြင္ ေဒသခံဘုတ္အဖြဲ႔၀င္မ်ားဖြဲ႔စည္းရန္။
၄င္းတုိ႔သည္ ေက်ာင္းတြင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈတြင္
တာ၀န္ရွိသည့္အျပင္ သမရုိးက်နည္းလမ္းျဖင့္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္
ျဖစ္စဥ္တြင္ ရပ္ရြာေဒသႏွင့္စီမံကိန္းအၾကား အေရးပါၿပီး
ထိေရာက္မႈရွိေသာ ၾကားခံဆက္သြယ္ေပးသူမ်ားအျဖစ္
ျပဳလုပ္ရမည္။

၂။ စီမံကိန္း၏ေရတုိေမွ်ာ္မွန္းခ်က္၊ စီမံကိန္းတစ္၀က္ၿပီးဆုံးခ်ိန္ထိေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ႏွင့္ေရရွည္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားမွာ
အဘယ္နည္း။
၃။ ဤစီမံကိန္းကိုသုံးသပ္ရန္အတြက္ သင္မည္သည့္နည္းလမ္းမ်ားကိုအသုံးျပဳမည္နည္း။
ေအာက္ပါဇယားကိုျဖည့္စြက္ပါ။
ရည္မွန္းခ်က္

၁၃၅
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သုံးသပ္မႈအား

အခ်က္အလက္

သုံးသပ္မည့္

တုိင္းတာခ်က္

အရင္းအျမစ္

နည္းလမ္း

		

သင္တန္းသားလမ္းညႊန္

စီမံကိန္းႏွင့္သက္ဆုိင္သူမ်ားမွ စီမံကိန္းတြင္ေျပာဆုိခ်က္မ်ားကိုဖတ္ရႈၿပီး
ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားကိုေျဖဆုိပါ။
၄။ မည္သည့္အရာသည္ ဤစီမံကိန္း၏ေအာင္ျမင္မႈျဖစ္သည္ဟု
သင္ထင္ျမင္သနည္း။
၅။ မည္သည့္အရာသည္ ေကာင္းမြန္ေအာင္ျပဳျပင္ရမည့္အရာမ်ားဟု ထင္ျမင္မိသနည္း။
၆။ သင့္အေနျဖင့္ ဤစီမံကိန္းကိုဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္အတြက္ မည္သုိ႔ေသာေထာက္ခံမႈမ်ားျပဳလုပ္
လုိသနည္း။
၄င္းသည္ေကာင္းမြန္ေသာ ဥပမာပုံစံတစ္ခုျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္
ေဒသခံမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္ေပၚမူတည္၍ ျပကၡဒိန္တြင္ခ်ိန္ညွိေပးႏုိင္သည္။ အစုိးရေက်ာင္းမ်ား
၄င္းကိုမျပဳလုပ္ႏုိင္ပါ။ (ေဒသခံစီမံကိန္း၀န္ထမ္းအဖြဲ႔၀င္တစ္ဦး)

CARE မွလုပ္ေဆာင္ေသာအရာမ်ားသည္ အလြန္ေကာင္းမြန္သည္ ……ကၽြႏု္ပ္
အေနျဖင့္ စိတ္ပူမိသည့္အရာတစ္ခုမွာ CARE မွႏုတ္ထြက္သြားသည့္အခ်ိန္တြင္
မည္သည့္အရာျဖစ္လာႏုိင္သနည္း။ ေဒသခံလူမႈ၀န္းက်င္မ်ားသည္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားကို
၄င္းတုိ႔ကိုယ္တိုင္လည္ပတ္မႈတြင္ ဒုကၡအခက္ခဲျဖင့္ရင္ဆုိင္ရလိမ့္မည္။ ေဒသအစုိးရပညာေရးရုံးမွ
တာ၀န္ယူႏုိင္ေကာင္းယူႏုိင္လိမ့္မည္။ သုိ႔ေသာ္ CARE မွလုပ္ေဆာင္သကဲ့သုိ႔ အရည္အေသြးျပည့္၀စြာ
လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည္မဟုတ္၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ၄င္းတုိ႔တြင္အရင္းအျမစ္မ်ား မရွိေသာေၾကာင့္
ျဖစ္သည္။ (တရား၀င္အစိုးရ MoEYS)

အစုိးရသည္ၿမိဳ႕ေပၚရွိ ဆရာ/ဆရာမမ်ားမွ ေ၀းလံေသာ
ေဒသတြင္ သြားေရာက္စာသင္ၾကားရန္အတြက္ မေမွ်ာ္လင့္ႏုိင္ပါ။
ဤစီမံကိန္းသည္ ၄င္းျပႆနာကိုေျဖရွင္းရန္အတြက္
ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ေနေသာ္လည္း ေဒသခံဆရာ/ဆရာမမ်ားသည္
၀န္ႀကီးဌာနမွသတ္မွတ္ေပးအပ္ေသာ အရည္အခ်င္းျပည့္မီသည့္
လက္မွတ္ကို ရရွိႏုိင္မည္မဟုတ္။ (စီမံကိန္းအလွဴရွင္)
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သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးမွာလြန္စြာခက္ခဲေသာေၾကာင့္ အစုိးရ၀န္ထမ္း
မ်ားသြားေရာက္လုိမည္မဟုတ္။ အစုိးရ ၀န္ထမ္းမ်ား၏အျပဳအမူမ်ားမွာ
စိတ္ရွည္မႈနည္းပါးသည္။ ယခုလက္ရွိ၌ ဆရာ/ဆရာမမ်ားသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏
ေထာက္ခံမႈမ်ားကို အခုိင္အမာရရွိထားသည္ (စီမံကိန္း၀န္ထမ္းတစ္ဦး)။
သုိ႔ေသာ္ အစုိးရ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား ေကာင္းမြန္စြာ
လည္ပတ္ျခင္းမရွိသည့္အခါ........ ဆရာ/မမ်ားကို အျပစ္တင္ေျပာဆုိ
လိမ့္မည္ျဖစ္ၿပီး ေဒသခံမ်ားမွ၄င္းတုိ႔၏အႀကံဥာဏ္မ်ားကို ေ၀ငွႏုိင္ေတာ့မည္
မဟုတ္။ စာသင္ေက်ာင္း အားေထာက္ပ့ံရန္အတြက္ အစုိးရမွေငြေၾကးမလုံ
ေလာက္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ျဖစ္ႏုိင္သည္။ (ေဒသခံစီမံကိန္း၀န္ထမ္းအဖြဲ႔၀င္တစ္
ဦး)

ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ ပညာေရးတစ္ခုထဲသာမက- စာသင္ေက်ာင္းသည္
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ရြာ၏လူေနမႈဘ၀ကို အကူအညီျဖစ္ေစသည္……..ယခုအခ်ိန္တြင္
ပညာေရးအေၾကာင္းကို ရြာသားမ်ားစတင္ေျပာဆုိလာသည္။
ကေလးမ်ားအားလုံး ေက်ာင္းတက္ေရာက္ႏုိင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္
နည္းလမ္းမ်ားအေၾကာင္းႏွင့္ မိမိတုိ႔၏လူမႈ၀န္းက်င္အတြင္းရွိအရင္းအျမစ္မ်ား
ႏွင့္ေျမယာမ်ားကို မည္သုိ႔ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းရမည္အစရွိသျဖင့္……
မိဘမ်ားလည္း မိမိကိုယ္ကိုယုံၾကည္မႈရွိလာသည္။ ကေလးမ်ားစာအေရး
အဖတ္တတ္ကၽြမ္းပါက မိမိတုိ႔၏အခြင့္အေရးမ်ားကိုရရွိကာကြယ္ႏုိင္ရန္
ကူညီေပးႏုိင္မည္ကို ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သိရွိသည္။ (ပါ၀င္သူကေလးငယ္၏မိဘတစ္ဦး)

ေဒသခံစာသင္ေက်ာင္းအဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ အလြန္ေကာင္းသည္။ ထုိသူတုိ႔
သည္ ဆရာ/မမ်ားႏွင့္ ကေလး သူငယ္မ်ားကိုအားေပးမႈေပးေသာ
ဒုတိယ မိဘသဖြယ္ကဲ့သုိ႔ပင္ျဖစ္သည္………စာသင္ေက်ာင္းသည္
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔တန္ဖိုးထားရေသာရတနာတစ္ပါးျဖစ္သည္……….၄င္းကို
ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္။ (ပါ၀င္သူကေလးငယ္၏မိဘတစ္ဦး)

၁၃၇
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