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ရွင္းလင္းတင္ျပခ်က္
ယခုစာတမ္းအတြက္ ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့ကို ဥေရာပသမဂၢ၊ ၾသစေတးလ်အစိုးရ၊ ဒိန္းမတ္၊ ျပင္သစ္၊
အိုင္ယာလန္၊ အီတလီ၊ လူဇင္းဘာ့ခ္၊ နယ္သာလန္၊ နယူးဇီလန္၊ ဆီြဒင္၊ ဆြစ္ဇာလန္၊ ၿဗိတိန္ႏွင့္
အေမရိကန္အစိုးရႏွင့္ မစ္ဆူဘီ႐ွီေကာ္ပိုေရး႐ွင္းတို႔ထံမွ ရ႐ွိပါသည္။ သို႔ေသာ္
ပါ၀င္သည့္အခ်က္အလက္တို႔အေနျဖင့္ မည္သည့္ အလွဴ႐ွင္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈႏွင့္
စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရးရန္ပံုေငြ (LIFT) သို႔မဟုတ္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး႐ုံး
(Secretariat of the United Nations) ၏အျမင္ကိုမွ် ထင္ဟပ္ျခင္းမ႐ွိပါ။
ယခုစာတမ္းသည္စာေရးသူ၏တင္ျပခ်က္သာျဖစ္ျပီး ပုံမွန္တည္းျဖတ္မႈမျပဳပဲ ထုတ္ေ၀ထားသည္။
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ေက်းဇူးတင္လႊာ

ဤသင္တန္းလက္စြဲစာအုပ္သည္ ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ျမဲေသာ စုိက္ပ်ိဳးေရးျဖင့္ ဆင္းရဲမဲေ
ြ တေသာ
ဘဝမွ လြတ္ေျမာက္ေစေရးအဖြဲ႕႔ (UNESCAP-CAPSA) ၏ နည္းပညာတာဝန္ ခန္႔အပ္ထားေသာ
ဦးေအမိုးႏုိင္ ေရးသားျပဳစုထားသည့္ သင္တန္းလက္စြဲ စာအုပ္ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းလက္စဲစ
ြ ာအုပ္အား
ျပန္လည္ဆန္းစစ္ရာတြင္ပါဝင္ကူညီေသာ ေပါင္းစုလုပ္အားကူညီေပးေရးအဖြဲ႕ (NAG)မွ ေဒါက္တာ
မ်ိဳးမမသန္းအား ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ွိ ေက်းလက္ေနျပည္သူလူထုအတြက္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းအလုပ္အကိုင္
ျမင့္မားလာေစရန္ႏွင့္ စားနပ္ရက
ိ ၡာဖူလုံရန္ ယခုလိုပူးေပါင္းကူညီခဲ့သည့္အတြက္ ဥေရာပသမဂၢ၊
ၾသစေတးလ်အစိုးရ၊ ဒိန္းမတ္၊ ျပင္သစ္၊ အိုင္ယာလန္၊ အီတလီ၊ လူဇင္းဘာ့ခ္၊ နယ္သာလန္၊
နယူးဇီလန္၊ ဆီြဒင္၊ ဆြစ္ဇာလန္၊ ၿဗိတိန္ႏွင့္ အေမရိကန္အစိုးရတုိ႔အေပၚ ေက်းဇူးတင္႐ွိပါသည္။
ထို႔ျပင္ ပုဂၢလိကပိုင္းအတြက္အလွဴ႐ွင္ မစ္ဆူဘီ႐ွီေကာ္ပိုေရး႐ွင္းအေပၚလည္း
ေက်းဇူးတင္႐ွိပါသည္။

v

လူထုပူးေပါင္းပါဝင္ေသာ အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ျခင္း နည္းလမ္းမ်ား (PRA)

လူထုပူးေပါင္းပါဝင္ေသာ

အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ျခင္း

နည္းလမ္း

(PRA)

သင္တန္းလက္စြဲ
သင္တန္းလက္စြဲ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္
NGOs၊

ပုဂၢဳလိကက႑ႏွင့္

ေဆာင္ရြက္သည့္သူမ်ား၊
ေဖာက္ျပန္မႈ႕ႏွင့္

အစုိးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ

ကြင္းဆင္းသုေတသန

လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္သူမ်ားကုိျမန္မာႏုိင္ငံအပူပုိင္းေဒသရွိရာသီဥတု

ရင္ဆုိင္ေနရေသာ

လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား

ဖြံ႕ျဖိဳးေရးလုပ္သားမ်ား၊

စုိက္ပ်ိဳးေရး

အဆင့္ဆင့္

လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္

ကုိက္ညီေသာ

ေရးဆြဲေဖာ္ထုတ္နုိင္ေရးအတြက္

ေဒသအလုိက္

လူထုပူးေပါင္းပါ၀င္ေသာ

အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ျခင္း(PRA) ဆုိင္ရာ သင္တန္းလက္စြဲျဖစ္ပါသည္။
၁.

ေနာက္ခံသမိုင္းႏွင့္နိဒါန္း

၁၉၅၀မွ ၁၉၆၀ ျပည့္လြန္မ်ားက ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ႕ႏွင့္ ေခတ္မွီနည္းပညာ ပံ့ပုိးမႈ႕တု႔က
ိ သာ ဖြံ႕ျဖိဳးဆဲ
ႏုိင္ငံမ်ား၏
ဤအယူအဆ၊

စီးပြားေရးအျခအေနကုိ

ျမွင့္တင္ေပးႏုိင္မည္ဟု

ယုံၾကည္မႈ႕မ်ားသည္

၁၉၇၀

ယုံၾကည္လက္ခံခဲ့ၾကသည္။

ျပည့္ႏွစ္လြန္မ်ားတြင္

ေျပာင္းလဲလာ

သု႔ေ
ိ သာ္
ခဲ့ၾကသည္။

နည္းပညာပံ့ပုိးမႈ႕ႏွင့္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ႕တု႔သ
ိ ည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ား၏ အခက္အခဲမ်ားကုိ အမွန္တကယ္
ေျဖရွင္းေပးႏုိင္ျခင္းမရွိေၾကာင္း
လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း၌

ထင္ရွားစြာသိျမင္လာရသည္။

သုေတသီ

ပတ္၀န္းက်င္သဘာ၀အေျခအေန၊

စီးပြားေရး၊

မ်ားသည္

ေက်းလက္

ယဥ္ေက်းမႈ၊ေဒသအတြင္း

ႏုိင္ငံေရးတုိ႔ တစ္ခုနွင့္ တစ္ခု ရႈပ္ေထြးစြာ ဆက္ႏြယ္ေနမႈကုိ ေကာင္းစြာနားလည္ သေဘာေပါက္သည့္
အေလွ်ာက္

ေက်းလက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းကုိ

သုံးသပ္ခဲ့ၾကသည္။

ရႈ႕ေထာင့္မ်ိဳးစုံမွ

ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္

ေလ့လာ

လူေနမႈစနစ္တစ္ခုဖြံ႕ၿဖိဳးရန္အရွိန္အဟုန္နွင့္ေျပာင္းလဲမွသာေအာင္ျမင္ႏုိင္မည္ျဖစ္ျပီး

ယင္းစနစ္၏က႑အသီးသီးကလည္းတစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု အျပန္အလွန္ အေရးပါ ဆက္ႏြယ္ေနရမည္ျဖစ္သည္။
စနစ္တစ္ခု၏က႑တစ္ခုတည္းသာသီးသန္႔ေျပာင္းလဲၿပီးအျခားက႑မ်ားက

ပါဝင္ပတ္သက္မႈမရွိလွ်င္

စနစ္တစ္ခုလုံးဖြံ႕ၿဖိဳးရန္မျဖစ္ႏုိင္ေပ။ ထု႔ျိ ပင္ယင္းစနစ္တစ္ခုလုံးကုိနားလည္သေဘာေပါက္ရမည္။ သု႔မ
ိ ွသာ
ယင္းစနစ္ အတြက္ သင့္ေတာ္ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကုိ ပုိင္းျခားသုံးသပ္ႏုိင္ပါမည္။ဤဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ပုံစံသစ္ႏွင့္
အတူ

ေပၚေပါက္လာေသာသုေတသနနည္းလမ္းသစ္မ်ားက

ခန္႔မွန္းရခက္ေသာ

မေသခ်ာမေရရာေသာလူ႕အဖြဲ႕အစည္းတုိ႔ကုိပုိမုိ၍ျခံဳငုံနားလည္ႏုိင္စြမ္းရွိသည္။

ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္
သုေတသနနည္းလမ္း

သစ္မ်ား၊ အနက္တစ္ခုေသာ နည္းလမ္းမွာ RRA ဟုေခၚေသာ ေက်းလက္ေဒသအေၾကာင္းကို အျမန္
အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ျခင္း
ေပၚေပါက္လာေသာRRA

နည္းလမ္းျဖစ္သည္။
သည္

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ

၁၉၇၀

ဖြံ႕ျဖိဳးေရးသုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားမွ

ေႏွာင္းပုိင္းႏွစ္မ်ားႏွင့္

၁၉၈၀

အစပုိင္းတုိ႔တြင္

သမရုိးက်စစ္တမ္းေကာက္ယူေသာ နည္းလမ္းမ်ားကုိ အစားထုိးေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ RRA သည္
ေက်းလက္လူထု၏ကုိယ္ပုိင္အယူအဆကုိ

အဓိကထားၿပီးလက္ခံသည္။

လူအမ်ိဳးမ်ိဳးက

ပကတိအေျခအေနေပၚတြင္ အျမင္အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိၾကသည္ ဆုိသည့္အခ်က္ကုိ RRA ကလက္ခံက်င့္သုံးသည္။
RRAသည္

လ်င္ျမန္စြာေလ့လာသုံးသပ္

ေသာနည္းလမ္း

လုိက္ေလ်ာညီေထြမႈရွိျခင္းစသည့္လကၡဏာမ်ားႏွင့္

ျပည့္စုံသည္။

ျဖစ္ၿပီးလက္ေတြ႕အသုံးခ်ႏိုင္ျခင္း၊
RRA

နည္းလမ္းကုိ

ပုံေဖာ္ေဆာင္ရြကရ
္ ာတြင္ အဖြဲ႕အသီးသီး၏ ဘက္ေပါင္းစုံမွ ပါဝင္ၿပီး ေက်းရြာလူထု၏ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈကုိ
အထူးအေလးေပးသည္။ စုိက္ပ်ိဳးေရးနည္းစနစ္ သုေတသနႏွင့္ ယွဥ္တြဲလ်ွက္ ေပၚေပါက္လာေသာRRA
1

လူထုပူးေပါင္းပါဝင္ေသာ အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ျခင္း နည္းလမ္းမ်ား (PRA)

နည္းစနစ္သည္

စုိက္ပ်ိဳးေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကုိ

အဓိက

ဦးစားေပးခဲ့သည္။

သု႔ေ
ိ သာ္ေနာက္ပုိင္းတြင္

RRAနည္းလမ္းကုိအျခားက႑မ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ၿမိဳ႕ျပအုိးအိမ္ျပႆနာမ်ား၊သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ကုိ
ခန္႔မွန္းတုိင္းတာျခင္းမ်ား၊က်န္းမာေရးပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားစသည့္အသီးသီးေသာသုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား
တြင္လည္းေကာင္းက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔လက္ေတြ႕အသုံးျပဳၾကပါသည္။
၁၉၈၀ ေႏွာင္းပုိင္းႏွစ္မ်ားႏွင့္ ၁၉၉၀ အစပုိင္းမ်ားတြင္ RRA ကုိ က်င့္သုံးေနသူမ်ားမွ ပူးေပါင္း ပါဝင္မႈကို ပုိမို
အေလးထားေသာ
PRA(သုိ႔မဟုတ္)

စနစ္တစ္ခုကို

လူထုပူးေပါင္းပါဝင္ေသာ

နည္းလမ္းမ်ားသည္ပူးေပါင္းပါဝင္မႈ
ထားမႈမ်ား၊

စတင္ေျပာင္းလဲက်င့္သုံးလာခဲ့ပါသည္။
အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ျခင္းဟု

သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား၊

အသုံးခ်မႏူႆေဗဒဆုိင္ရာေလ့လာခ်က္မ်ား၊

သုေတသနမ်ားႏွင့္

RRA

တု႔က
ိ ုိ

အေျခခံ၍

ဤနည္းလမ္းသည္

လူသိမ်ားလာသည္။

PRA

၏

စုိက္ပ်ိဳးစီးပြားစနစ္မ်ားမွေလ့လာပုိင္းျခား
ေမြးျမဴေရးႏွင့္ပက္သက္ေသာ

ေပါက္ဖြားလာျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ကြင္းဆင္း

PRA

ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈသည္

ကင္ညာ၊အႏၵိယ၊နီေပါ၊တန္းဇန္းနီးယား၊ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ထုိင္း၊သီရိလကၤာႏွင့္အျခားဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔စတင္
ခဲ့ပါသည္။

အႏၵိယမွနီေပါ၊ေဘာ့စနီးယားမွ

အျခားဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ားတြင္

တရုတ္၊

စတင္ခဲ့ပါသည္။

အီသီယုိပီးယား၊ဂါနာ၊အင္ဒုိနီးရွား၊

PRA

သည္

ဖိလစ္ပုိင္

ႏွင့္

ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈအေတြ႕အႀကံဳ

ႏွင့္

သင္တန္းမ်ားမွတဆင့္ ေျမာက္ပုိင္းမွ ေတာင္ပုိင္း သု႔ိ ပ်ံနွံ႔လာခဲ့ပါသည္။ အႏၵိယမွ နီေပါ၊ ေဘာ့စနီးယားမွ
တရုတ္၊ အီးသီးယုိးပီးယား၊ဂါနာ၊ အင္ဒုိနိးရွား၊ ဖိလစ္ပုိင္ႏွင့္ အျခားဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ ပ်ံႏွ႔ံလာပါသည္။
ထု႔အ
ိ ျပင္

PRA

ေျမာက္ပုိင္းသုိ႔)

နည္းလမ္းမ်ားသည္
PRA

ဖြံ႕ျဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ားမွ

ကြ်မ္းက်င္သူမ်ား၏

ဖြံ႕ျဖိဳးျပီးစက္မႈႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔

အကူအညီျဖင့္

ပ်ံႏွံ႔လာခဲ့ရာ

(ေတာင္ပုိင္းမွ
ကေနဒါ၊ေနာ္ေ၀၊

ဆြီဒင္၊ဆြစ္ဇာလန္ႏွင့္ ယူႏုိက္တက္ကင္းဒမ္းႏုိင္ငံတုိ႔တြင္ စတင္အသုံးျပဳခဲ့ပါသည္။
RRA မွေပါက္ဖြားလာခဲ့ေသာ PRA သည္ RRA ၏စနစ္ခြဲ တစ္ခု ဟုမွတ္ယူႏုိင္ပါသည္။ RRA နည္းလမ္းမွာ
သုေတသီမ်ားသည္ေက်းလက္လူထု၏ရပ္ရြာေဒသအေပၚထားရွိေသာသေဘာထားႏွင့္အတတ္ပညာမ်ားကုိ
ေလ့လာၿပီး

ရရွိလာေသာ

ပုိင္းျခားစစ္ေဆးျခင္း၊
ကြဲျပားမႈရွိသည္။

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ

စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းတုိ႔ျပဳလုပ္ၾကပါသည္။

သုေတသီမ်ားသည္

ႏွင့္အတူပုိင္းျခားစီစစ္ျခင္း၊

ေဒသဆုိင္ရာ

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ
ေဒသဆုိင္ရာ

ရရွိလာေသာ

မိမိတုိ႔ဘာသာသုေတသနျပဳလုပ္ျခင္း၊
PRA

နည္းလမ္းမွာ

RRA

ႏွင့္

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ

ေက်းလက္လူထု

အားနည္းခ်က္အားသာခ်က္မ်ားကုိ

ဆန္းစစ္ျခင္း၊

စနစ္တက်ႏွင့္လွ်င္ျမန္စြာ

စုေဆာင္းရယူႏိုင္ျခင္း၊

ဗဟုသုတႏွင့္ကုိယ္ပုိင္စြမ္းေဆာင္ႏုိင္သည့္အရည္အခ်င္းတုိ႔ကုိ

ေက်းလက္လူထု၏

အသုံးခ်ၿပီး

စီမံကိန္း

ခ်မွတ္သည္အထိေက်းရြာအတြင္း၌ ျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းျဖစ္ပါသည္။
PRA ေပၚေပါက္လာျခင္း အေၾကာင္းအရင္းမ်ား
(၁)

PRA

ျဖစ္ေပၚလာေသာ

မရွိျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ပထမအခ်က္မွာ

ေက်နပ္ဖြယ္ရာ

အထူးသျဖင့္ဆင္းရဲမႈကုိတုိက္ဖ်က္သည့္ ေက်းရြာဖြံ႕ျဖိဳးေရး လုပ္ငန္း

မ်ားတြင္ဘက္လုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။
ေက်းရြာတြင္းလုပ္ကိုင္

မညီမွ်မႈ၊ဘက္လုိက္မႈမ်ားအတြက္

သမရုိးက်စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား

ေဆာင္ရြက္ရေသာအခ်ိန္မွာ

လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္

တုိေတာင္းလွပါသည္။

လုပ္ငန္းလုပ္ရန္

ေက်းရြာမ်ားကိုေရြးခ်ယ္ရာတြင္လည္းၿမိဳ႕ႏွင့္နီးၿပီးလမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးလြယ္ကူေကာင္းမြန္သည့္
သက္ေတာင့္သက္သာသြားလာႏုိင္ေသာ

ေက်းရြာမ်ားကုိသာေရြးခ်ယ္ျခင္း၊

အမ်ားအားျဖင့္

ရာသီဥတုေကာင္းမြန္ၿပီးေျခာက္ေသြ႕ြ ေသာအခ်ိန္ကုိသာ ေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ ေဆြးေႏြးစုံစမ္းမႈမ်ားသည္

2

လူထုပူးေပါင္းပါဝင္ေသာ အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ျခင္း နည္းလမ္းမ်ား (PRA)

အမ်ိဳးသားမ်ားကုိသာအခ်ိန္ေပးၿပီးဆင္းရဲသူအမ်ိဳးသမီးမ်ား၊
မရဘဲျမင္ကြင္းမွပင္ေပ်ာက္ကြယ္ေနရျခင္းတို႔ေၾကာင့္
ေက်းရြာတစ္ခုလံုးျဖစ္ေပၚေနေသာ

ရရွိလာေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားမွာ

အေျခအေနမ်ားအားလံုးကို

ဆင္းရဲတြင္းနက္ဆိုးရြားေသာအေျခအေန

ကေလးမ်ား၊လုံးဝပါဝင္ၾကားနာခြင့္
ရုပ္လံုးမေဖာ္နိုင္ပဲ

ျဖစ္ရပ္မွန္မ်ားအားလံုးကို

ေက်းရြာ၏

လ်စ္လ်ဴရွဳထားသကဲ့သို႕

ျဖစ္ေန ျခင္းေၾကာင့္ PRA ေပၚေပါက္လာရပါသည္။
(၂)

ဒုတိယအခ်က္မွာ

ၿငီးေငြ႕ဖြယ္ႏွင့္

အခ်ည္းနည္းျဖစ္ေသာ

ဆန္းစစ္အကဲျဖတ္မွဳျဖစ္သည္။

ေမးခြန္းမ်ားေမးျမန္းျခင္း၊ရလဒ္မ်ားေဖာ္ထုတ္ျခင္းတို႕ေၾကာင့္မရွင္းလင္းေသာျဖစ္ရပ္မ်ားေပၚေပါက္
လာပါသည္။ သမရိုးက်အေပၚမွေအာက္သို႕ ညႊန္ၾကားျခင္းသေဘာအရ ႏိုင္ငံတကာ အကူအညီ
ေပးေသာအဖြ႕ဲ မ်ား၊အလွဴရွင္နိုင္ငံမ်ားသည္မိမိတို႕ဆႏၵရွိေသာလုပ္ငန္းေခါင္းစဥ္မ်ားကိုသာေက်းရြာ
သေဘာထားထက္ပိုမိုအာရံုစိုက္မွဳမ်ားျဖစ္ေပၚေစသည္။ ယင္းသို႔က်ဥ္းေျမာင္းေသာအာရံုစိုက္မွဳျဖင့္
ရွဳပ္ေထြးရွည္လ်ားေသာေမးခြန္းမ်ားကိုအခ်ိန္ၾကာရွည္စြာေမးျမန္းျခင္းျဖင့္အေျဖထုတ္ယူတတ္ၾကပါ
သည္။ လုပ္ငန္းစဥ္တခုလံုးမွရလဒ္မ်ားထြက္ေပၚခ်ိန္အထိ ၾကာေညာင္းလွသျဖင့္ ေလ့လာေတြ႕ရွိ
ခ်က္အေျဖမွာ

လက္ရွိအေျခအေနနွင့္မကိုက္ညီပဲအသံုးမ၀င္ေတာ့သည့္ျဖစ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္

PRA

ျဖစ္ေပၚလာသည္။
(၃)

တတိယအခ်က္မွာသမရိုးက်ေလ့လာမွဳ
နည္းျဖစ္သည္။

နည္းစနစ္သည္

ခြဲေ၀ခ်ထားေသာ

ေက်းရြာစီမံကိန္းအတြက္

သံုးစြဲရမည့္

ေလ့လာမွဳနည္းစနစ္မ်ားမွာ

အလြန္ကုန္က်စရိတ္မ်ားေသာ

ေငြအမ်ားအျပားကုန္က်သည္။
ေငြမ်ားစြာေလ်ာ့နည္းသြားသည္။

အကုန္အက်နည္းသျဖင့္

ထိ႕ု ေၾကာင့္

RRA

ႏွင့္

PRA

ပိုမိုသင့္ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္သည္ကို

ေတြ႕ရွိရပါသည္။
အထက္ပါအေၾကာင္းအရင္းမ်ားေၾကာင့္ အကုန္အက် နည္းပါးေသာ PRA နည္းစနစ္ကို က႑ေပါင္းစံုတြင္
အသံုးျပဳလာၾကပါသည္။ (ဥပမာ - စိုက္ပ်ိုဳးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးေဂဟေဗဒသုေတသနလုပ္ငန္း၊
ပူေပါင္းလွဳပ္ရွားေဆာင္ရြက္မွဳသုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားနွင့္အသံုးခ်မႏုႆေဗဒလုပ္ငန္း)
၂

PRA ၏အေျခခံသေဘာတရားမ်ား

PRA ၏သေဘာတရား (သို႕) လကၡဏာ (၆) ရပ္
၁။

ေျပာင္းျပန္သင္ယူျခင္း-ေက်းလက္လူထုအားသင္ၾကားပို႕ခ်ျခင္းမျပဳပဲ၎တိ႕ု နွင့္မ်က္နွာျခင္းဆိုင္
တိုက္ရိုက္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္၄င္းတို႕၏ မိရိုးဖလာအသိပညာမ်ားကို တန္ဖိုးထား ေလ့လာ
ျခင္းျဖစ္သည္။

၂။

လ်ွင္ျမန္ထိေရာက္စြာသင္ယူေလ့လာျခင္း-သမရိုးက်ပံုေသကားခ်ပ္အစီအစဥ္အတိ္ုင္း သင္ၾကားျခင္း
မဟုတ္ပဲ ေလ့လာမွဳလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို လိုက္ေလ်ာညီေထြစြာ အေလ်ာ့အတင္း ျပဳလုပ္ေပးျခင္း
ျဖစ္သည္။

၃။

ဘက္လိုက္မွႈကိုေရွာင္ရွားျခင္း- သင္ၾကားပို႕ခ်ျခင္းမျပဳပဲ တစ္ဘက္မွေျပာဆိုမွဳကို နားေထာင္ျခင္း
အေႏွာက္အယွက္မျဖစ္ေစပဲေဖာ္ထုတ္ေလ့လာျခင္း၊

ဆင္းရဲသားမ်ားႏွင့္

အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို

ရွာေဖြေတြ႕ဆံုျပီး ၄င္းတို႕၏အေရးကိစၥႏွင့္ ဦးစားေပးကိစၥမ်ားကို ေလ့လာျခင္းျဖစ္သည္။
၄။

အေကာင္းဆံုးရလဒ္ကိုဖလွယ္ျခင္း- သင္ယူေလ့လာရန္ကုန္က်စရိတ္နွင့္ ရရွိလာေသာ အခ်က္
အလက္၏အသံုး၀င္မွဳပမာဏကိုႏွိဳင္းယွဥ္၍အေရအတြက္ဆက္စပ္မွဳ တိက်မွဳႏွင့္အခ်ိန္မွန္မွဳမ်ားကို
အေကာင္းဆံုးဖလွယ္နိုင္ရမည္။ သိရွိရန္မလိုသည့္အခ်က္မ်ားကို သေဘာေပါက္ရမည္။

3

လူထုပူးေပါင္းပါဝင္ေသာ အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ျခင္း နည္းလမ္းမ်ား (PRA)

၅။

သံုးပြင့္ဆိုင္စစ္ေဆးျခင္းတိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးျခင္း
အခ်င္းခ်င္းၾကား

နည္းစနစ္္မ်ား
ျဖစ္သည္။

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

ေလ့လာသူႏွင့္

တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးရမည္။

ေဒသခံလူထုအၾကား

ဘာသာရပ္မ်ားနွင့္
ေလ့လာသင္ယူသူ

အနည္းဆံုးေနရာသံုးခုမွရေသာ

သတင္းအခ်က္

ေလ့လာမႈျပဳလုပ္ရာတြင္ခၽြင္းခ်က္ကိစၥရပ္မ်ား

ျဖစ္ရိုးျဖစ္စဥ္

အလက္မ်ားကို ႏႈိင္းယွဥ္ စစ္ေဆးရမည္။
၆။

နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးရွာေဖြျခင္း-

မဟုတ္ေသာ ထူးျခားမွဳမ်ား အျမင္မတူညီသူမ်ားထံမွ ကြဲလြဲခ်က္ ျခားနားခ်က္မ်ားကို နည္းလမ္း
အမ်ိဳးမ်ိဳးနွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ရရွိနိဳင္မည္ျဖစ္သည္။
PRA ၏ ေနာက္ဆက္တြဲသေဘာတရားမ်ား (၄) ရပ္
၁။

ေဒသခံမဟုတ္သူ ျပင္ပေလ့လာသူမ်ား၏ အျပဳအမႈ ႏွင့္ သေဘာထားတိ႔သ
ု ည္ ဒုတိယအဆင့္
တြင္သာရွိသည္။ PRA ၏ သေဘာမွာ ကုိင္တုိင္ ကိုယ္က်ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈမွ မိမိတိ္ု႔ပိုင္ဆိုင္ျခင္းသို႕
ေျပာင္းလဲလာျခင္းျဖစ္သည္။

ျပင္ပအဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား

ကူညီပံ့ပိုးသူတို႔၏အခန္းက႑သာျဖစ္သည္။

ႏွင့္

ေလ့လာသူတို႔၏

အခန္းက႑မွာ

ဖြံ႕ျဖိဳးေရးလုပ္ေဆာင္သူတို႕အေနျဖင့္

ေဒသခံ

ရြာသူရြာသားမ်ားအား ဦးေဆာင္မႈျပဳရန္အခြင့္အလမ္းမ်ားေပးရမည္။ ၄င္းကိုတာ၀န္လက္ဆင့္ကမ္း
ေပးျခင္း (Handing Over The Stick)ဟုေခၚသည္။ ယင္းအခြင့္အလမ္းမ်ားအရ ေက်းရြာ သားမ်ား
ကိုယ္တုိင္ စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္း၊ ခြဲျခမ္းစိ္တ္ျဖာျခင္း ႏွင့္ တင္ျပျခင္း တို႔ကို ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္ျပီး
ျပင္ပမွ၀င္ေရာက္ ေႏွာင့္ယွက္ျခင္းၾကားျဖတ္ျခင္း မျပဳလုပ္သင့္ေပ။ ဤသို႕ေသာ အျပဳအမူ ႏွင့္
သေဘာထားမ်ားသည္

ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေသာ

ေလ့လာသူႏွင့္

ျပင္ပအဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား၏

အေရးၾကီးေသာ သေဘာထားပင္ျဖစ္သည္။
၂။

မိမိကိုယ္ကို ေ၀ဖန္တတ္မႈ ႏွင့္ တာ၀န္ယူမႈသည္ ျပင္ပကူညီေဆာင္ရြက္သူတို႔ခံယူထားရမည့္
အဓိကသေဘာထားပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ကူညီေဆာင္ရြက္သူမ်ားအေနျဖင့္အမွားျပဳလုပ္မိျခင္းသည္
တိုးတက္မႈအတြက္ ဆည္းပူးေလ့လာခြင့္ တစ္ရပ္ရရွိျခင္းျဖစ္သည္ဟု သိရွိနားလည္ရမည္။

၃။

တစ္ဦးျခင္းတာဝန္ယူမႈ PRA ျပဳလုပ္သူတို႔အေနျဖင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္ပါလုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ တင္းၾကပ္ေသာ
စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားကိုအမွီျပဳမေနပဲအေကာင္းဆံုး ဆံုးျဖတ္၍မိမိလုပ္ေဆာင္မႈအတြက္တာ၀န္ယူမႈ
ရွိရမည္။

၄။

အသိပညာ

ႏွင့္

အေတြ႔အႀကံဳေဝမွ်ျခင္း

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္

ကူညီေဆာင္ရြက္သူမ်ားႏွင့္

ေက်းရြာသားမ်ားအၾကားတြင္ အသိပညာႏွင့္ အေတြ႕အႀကံဳေ၀မွ်မႈရွိမည္။ အသိပညာေ၀မွ်မႈတြင္
အသြင္ (၃) မ်ိဳးရွိသည္။
•

ေက်းရြာသားမ်ား အခ်င္းခ်င္းေဝမွ်ျခင္း၊

•

ျပင္ပကူညီသူ ႏွင့္ ေဒသခံေက်းရြာသားတို႔ေ၀မွ်ျခင္း၊

•

ျပင္ပကူညီပ့ံပိုးသူတို႔အခ်င္းခ်င္းေက်းရြာသားမ်ားထံမွေလ့လာသိရွိရသည္ကိုေ၀မွ်ျခင္း

တိ႔ျု ဖစ္သည္။
အေတြ႕အႀကံဳေ၀မွ်ရာတြင္ ပုဂၢဳိလ္အခ်င္းခ်င္း ၊ အဖြဲ႕အစည္းအခ်င္းခ်င္း ၊ ႏို္င္ငံအခ်င္းခ်င္း ေ၀မွ်ျခင္းကို
အျပည့္အ၀ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ လူမႈဘ၀ကို အက်ိဳးျပဳေစပါသည္။
အထက္ပါနည္းလမ္းမ်ားသည္ အေလ်ာ့အတင္းရွိျခင္း ႏွင့္ ပံုေသကားခ်ပ္မျဖစ္ျခင္းကို အဓိကထားသည္။
နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသည့္အေလ်ာက္

ဘက္စံုေလ့လာေရးအဖြ႕ဲ မ်ားျဖင့္

ေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္သည္။

အဆိုပါ နည္းလမ္းမ်ားအားျဖင့္ လူမႈစီးပြားကိစၥအဝဝအတြက္ အခ်ိန္တိုတိ္ုအတြင္းဆန္းစစ္ျခင္း ျပဳလုပ္ႏို္င္
ပါသည္။

4

လူထုပူးေပါင္းပါဝင္ေသာ အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ျခင္း နည္းလမ္းမ်ား (PRA)

၂.၁

ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္းနည္းလမ္း၏ ေယ်ဘုယ် ေဝါဟာရမ်ား

ရည္ရြယ္ခ်က္နွင့္ ေမ်ွာ္မွန္းရလာဒ္မ်ား အေပၚမူတည္၍ ကြဲျပားျခားနားေသာ လူထုပူးေပါင္း ပါ၀င္သည့္
နည္းလမ္းမ်ားကုိ က်င့္သုံးေလ့ရွိၾကပါသည္။ ၄င္းတုိ႔မွာ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အတုိင္းျဖစ္ပါသည္။
(က) RRA

- Rapid Rural Appraisal (1970s)

(ခ) PRA

- Participatory Rural Appraisal

(ဂ) PAP

- Participatory Action Planning

(ဃ) PM&E - Participatory Monitoring and Evaluation

၂.၂

(င) PAL

- Participatory Action Learning

(စ) PLA

- Participatory Learning & Action

PRA ၏ရည္ရြယ္ခ်က္

ဤ PRA လက္စြဲ စာအုပ္တြင္ ပါ၀င္ေသာ အေၾကာင္းအရာ မ်ားသည္ ရုိးရွင္းသည္႔အျပင္ ျမင့္မားေသာ
ဥာဏ္ပညာ (သုိ႕) သခ်ၤာ ကိန္းဂဏန္းမ်ားျဖင့္ စဥ္းစားေတြးေတာရန္ မလုိအပ္ပါ။ သု႔ေ
ိ သာ္ PRA သည္
ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔၏ ရွိရင္းစြဲ အသိပညာ ဗဟုသုတ မ်ားကုိ အေျခခံျပီး အားလံုးပူးေပါင္းပါဝင္မႈျဖင့္ သင္ၾကားမႈ
နည္းလမ္းသစ္မ်ားကုိ သာမက လုပ္ေဆာင္မႈ နည္းလမ္းသစ္မ်ားကုိ လက္ခံႏုိင္သည့္စိတ္ထားမ်ားလည္း
ရွိရန္လုိအပ္ပါသည္။ PRA ၏ အဓိကရည္မွန္းခ်က္မွာ(က)

ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား၏စိတ္ထဲတြင္ရွိေသာအေျခခံအသိပညာ၊ဗဟုသုတမ်ား၊
သေဘာထားမ်ားျဖင့္သာ

တည္ေဆာက္ရန္၊

ေထာက္ပံ့မႈလုိအပ္ေသာ္လည္း၎တို႔၏ဘ၀မ်ားကုိ

၎တို႔၏

ေဒသခံျပည္သူမ်ားသည္ျပင္ပနည္းပညာကူညီ
၎တိ႔က
ု ိုယ္တိုင္ေျပာင္းလဲႏုိင္သူမ်ား

ျဖစ္

ေၾကာင္းျပသရန္၊
(ခ)

ေဒသခံလူထု၏ အသိပညာနွင့္ လုပ္ကုိင္ေနေသာ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း ဆုိင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားကုိ
ေလးစားအသိအမွတ္ျပဳရန္၊

(ဂ)

ေက်းရြာ၏လက္ရွိအေျခအေနကုိအကဲျဖတ္နုိင္ရန္အတြက္လြယ္ကူရုိးရွင္းေသာအကဲျဖတ္နည္းလမ္း
မ်ား ပံ့ပုိးေပးရန္၊

(ဃ)

အကဲျဖတ္နည္းလမ္းမ်ားကုိ ကြင္းထဲတြင္လက္ေတြ႕သရုပ္ျပျပီး ပူးေပါင္းပါဝင္ေသာ ေဒသခံမ်ား
နားလည္ သေဘာေပါက္ႏုိင္သည္ အထိလုပ္ေဆာင္ရန္၊

(င)

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္အစီအစဥ္ခ်ျခင္းလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ပူေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား၏ စြမ္းရည္
မ်ားကုိ ျမွင့္တင္ေပးရန္။
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၂.၃

PRA ၏အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား
•

ယခင္က မသိခဲ့ေသာေဒသ၏ အျခခံ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိပုိမုိသိရွိ ႏုိင္ျခင္း

•

ျပႆနာမ်ားကုိ ဆန္းစစ္ျခင္းနွင့္ သတ္မွတ္ျခင္း

•

စီမံကိန္း လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားကုိ ဆန္းစစ္ျခင္း ၊ ဒီဇုိင္းေရးဆြဲျခင္း၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၊
ၾကီးၾကပ္ျခင္း ႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္း

•

ေဒသလုိအပ္ခ်က္ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္စြမ္း ပုိမုိသိႏုိင္ျခင္း

•

သင့္ေလွ်ာ္ေသာ နည္းပညာမ်ားကုိလက္ဆင့္ကမ္းျခင္း ႏွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးေစျခင္း

•

လက္တေလာရင္ဆုိင္ေနရေသာအေျခအေနမ်ား ကုိဆန္းစစ္ေပးျခင္း

•

ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္း ႏွင့္ မူ၀ါဒေပၚေပါက္ေရးအတြက္ ပုိမုိသင့္ေလွ်ာ္ေသာလုပ္ငန္းမ်ားကုိ စီစဥ္ျခင္း
ႏွင့္ အုပ္ခ်ဴပ္မႈ အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားအား ျပန္လည္ျပင္ဆင္တည့္မတ္ျခင္း

•

ေကာက္ခ်က္ခ်ျခင္းႏွင့္ မွားယြင္းသည့္ ယူဆခ်က္မ်ားကုိပယ္ရွားႏုိင္ျခင္း

•

စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္းပုံစံျဖင့္အျခားေနရာမ်ား၏အသုံးခ်မႈရလဒ္မ်ားကုိအကဲျဖတ္ရန္အတြက္
လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားေပးႏုိင္ျခင္း

•
၂.၄

ထပ္မံရရွိလာေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ တုိက္ဆုိင္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ဆန္းစစ္ႏုိင္ျခင္း
PRA၏ အဓိကက်သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ား
•

ေဒသခံမ်ား၏အသိပညာကုိေလးစားျခင္းႏွင့္ ၎တိ႔ထ
ု မ
ံ ွေျပာင္းျပန္သင္ယူျခင္း

•

ေဒသခံမ်ား၏အားနည္းခ်က္ကုိနားေထာင္ျခင္းႏွင့္ေလးစားျခင္း

•

မလုိအပ္ေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိမစုေဆာင္းရန္

•

လုက
ိ ္ေလ်ာညီေထြမႈရွိျခင္း(PRAသည္လုပ္ေဆာင္ရန္တင္းက်ပ္စြာသတ္မွတ္ထားေသာ
အစီအစဥ္မရွိျခင္း)

•

အျမင္အားျဖင့္နားလြယ္ေစျခင္း(စုေဆာင္းရရွိေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေဒသခံမ်ား
ကုိယ္တုိင္ သိျမင္နားလည္ႏုိင္ေစပါသည္)

၂.၅
PRA

•

မတူသည့္ေနရာမွ ရရွိသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို သံုးပြင့္ဆိုင္ တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးျခင္း

•

ကာလရွည္ၾကာ စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္သည့္ အသင္း အဖြဲ႔မ်ား ေပၚထြန္းလာႏုိင္ျခင္း

•

ကြင္းထဲတြင္ခ်က္ခ်င္း ဆန္းစစ္အကဲျဖတ္ႏုိင္ျခင္း

•

စဥ္ဆက္မျပတ္ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္း

PRA လုပ္ငန္းစဥ္၏ က႑မ်ား
လုပ္ငန္းစဥ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ပံ့ပိုးကူညီသူတစ္ေယာက္အေနျဖင့္သတိထား

က႑သုံးရပ္ရွိပါသည္။ ၄င္းတုိ႔မွာ….
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ေဆာင္ရြက္ရမည့္

လူထုပူးေပါင္းပါဝင္ေသာ အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ျခင္း နည္းလမ္းမ်ား (PRA)

(၁) သေဘာထားအျမင္ႏွင့္အမူအက်င့္ (Altitude and behavior)
(၂) နည္းလမ္းမ်ား (Tools and Techniques)
(၃) အျပန္အလွန္မွ်ေ၀သင္ယူျခင္း (Sharing) တု႕ိ ျဖစ္ပါသည္။
ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးေနစဥ္ မိမိရည္ရြယ္ခ်က္ကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းသိရွိရန္၊ အျခားသူမ်ားဆီမွသင္ယူရန္၊
ႏွင့္သင္ယူေနသည့္အေၾကာင္းအရာကုိ ေ၀ဖန္ဆန္းစစ္ရန္မွာ အေရးၾကီးသကဲ႔သုိ႔ မိမိအသုံးျပဳေနေသာ PRA
နည္းလမ္းမ်ားကုိ

ပုိင္ႏုိင္ကၽြမ္းက်င္ဖုိ႔လည္း

အေၾကာင္းအရာတုိင္းအား

လုိအပ္လွပါသည္။

အေရးၾကီးဆုံးမွာ

ပူးေပါင္းပါ၀င္သူမ်ားအားလုံးအခ်င္းခ်င္းမွ်ေဝေနသည့္

ေဆြးေႏြးသည့္
၀န္းက်င္တစ္ခု

ဖန္တီးေပးရန္ အၿမဲသတိရေနသင့္ပါသည္။
PRA နည္းလမ္းမ်ားသည္ သတင္းအခ်က္အလက္ ရယူရုံမွ်သာမက ပါ၀င္သူမ်ားမွ ၄င္းတုိ႔၏ အေျခအေနကုိ
ကုိယ္တုိင္ ပါ၀င္ဆန္းစစ္ အကဲျဖတ္ ဆုံးျဖတ္ႏုိင္ေသာ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုဟုသတ္မွတ္ႏုိင္ပါသည္။
၃

PRA နည္းလမ္းမ်ား

ဤအခန္းတြင္
နည္းလမ္းမ်ား
ဆန္းစစ္ျခင္း၊

ေအာက္ေဖာ္ျပပါနည္းလမ္းမ်ားကုိ
မည္သုိ႔အသုံးခ်ရမည္ကုိ
ေဒသဖြံ႕ျဖိဳးေရးအစီမ်ားကုိ

အေသးစိတ္ရွင္းျပပါမည္။

ေဆြးေႏြးရွင္းျပမည့္အျပင္
ခ်မွတ္ျခင္း၊

မည္သည့္အခ်ိန္တြင္

(ဥပမာ-

လက္ရွိအေျခအေနကုိ

ဆုိးက်ိဳးမ်ားကုိ

ျပန္လည္သုံးသပ္ျပီး

လုပ္ငန္းျပန္လည္လုပ္ေဆာင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း…) အသုံးျပဳပုံမ်ားကုိလည္း နည္းလမ္းတစ္ခုခ်င္းစီ
အလုိက္ရွင္းျပပါမည္။
၃.၁

သယံဇာတအရင္းအျမစ္ျပေျမပံု

သယံဇာတအရင္းျမစ္ျပေျမပံုဆိုသည္မွာေက်းရြာ/ေဒသ၏ေတာေတာင္ေရေျမသဘာဝႏွင့္ ေက်းရြာ/ေဒသ၏
နယ္နမိတ္အပိုင္းအျခားမ်ားကို ပထဝီအေနအထားအရ ေဒသခံမ်ားကိုယ္တိုင္ ေဖာ္ထုတ္ေရးဆြဲျခင္းျဖင့္
သိျမင္ႏုိင္ရန္ အသံုးျပဳေသာ နည္းလမ္း ေကာင္းတစ္ ရပ္ျဖစ္ပါသည္။
ရည္ရြယ္ခ်က္
ေက်းရြာ၏ လက္ရွိအသံုးျပဳေနေသာ သယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ား(သိ႔)ု နည္းစနစ္မ်ား၊ ထပ္မံေဖာ္ထုတ္
ႏိုင္ရရွိႏိုင္ေသာ သယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ား၊ မ်ိဳးတုန္းေပ်ာက္ကြယ္လွ်က္ေသာ သဘာဝ အရင္းအျမစ္မ်ား၊
လက္ရွိလုပ္ကိုင္ေနေသာ

နည္းစနစ္မ်ားအေပၚအေျခခံ၍

ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ

နည္းစနစ္မ်ားေဖာ္ထုတ္

ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္။
ပူးေပါင္းပါဝင္ရမည့္သူမ်ား
ရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊

ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းဆိုင္ရာ၊

သဘာဝသယံဇာတအရင္းအျမစ္ႏွင့္ပတ္သက္၍

ႏွံ႕စပ္ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားအားလံုး (ဥပမာ-မုဆိုး(အမဲလိုက္)၊ လူႀကီး၊ လူငယ္၊ လူလတ္)
ၾကာခ်ိန္ -

၁:၃၀ နာရီ
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လူထုပူးေပါင္းပါဝင္ေသာ အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ျခင္း နည္းလမ္းမ်ား (PRA)

သင္တန္းအေထာက္အကူပစၥည္းမ်ား
A0 စကၠဴစာရြက္မ်ား၊ ေရာင္စံု စကၠဴကဒ္ျပားငယ္မ်ား (Color cards)၊ စကၠဴတိပ္မ်ား (Paper tapes)၊
ေဆာ့ပင္ (Marker Pens)၊ ခဲတံ (Pencil)၊ ခဲဖ်က္(Eraser)
ေဆာင္ရြက္ပံုအဆင့္ဆင့္
၁။

ေက်းရြာ သယံဇာတ ေျမပံုေရးဆြဲရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ဦးစြာေျပာၾကားပါ။

၂။

ေျမပံုေရးဆြဲရန္

အတြက္

ေက်းရြာအေျခအေနအေၾကာင္း

ႏွံ႔စပ္ကၽြမ္းက်င္ေသာ

ေဒသခံမ်ား

အဓိကပူးေပါင္း ပါဝင္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ႏွင့္ေက်းရြာ၏ သမိုင္း၊ ေက်းရြာ၏ လက္ရွိအေျခအေနကို
သိရွိႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားရပါမည္။
၃။

ထိ႔ေ
ု နာက္ေက်းရြာသယံဇာတျပေျမပံုေရးဆြဲရာတြင္ပါဝင္ရမည့္ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို
ရွင္းလင္းေျပာၾကားပါ။
(က) ေက်းရြာနယ္နမိတ္ အပိုင္းအျခား
(ခ) လမ္း၊တံတား၊ အေဆာက္အဦး (ဆက္သြယ္ေရးအေျခအေန)
(ဂ) ေတာေတာင္၊ သစ္ပင္အမ်ိဳးအစား
(ဃ) ေရတြင္း၊ ေရကန္
(င) ျမစ္၊ ေခ်ာင္း၊ အင္း၊ အိုင္
(စ) ေျမအမ်ိဳးအစား (စိုက္၊ ေမြး၊ စားက်က္ေျမ၊ အစိုးရပိုင္ေျမ)
(ဆ) သစ္ေတာ သယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ား(သစ္ပင္၊ ေတာရိုင္းတိရစၦာန္)
(ဇ) အျခားေျမအသံုးခ်မႈပံုစံမ်ား
(စ်) အသစ္ေဖာ္ထုတ္ရန္ ရရွိႏိုင္သည့္ သယံဇာတအရင္းအျမစ္ေနရာမ်ား၊
(ည) ေျမပံုေခါင္းစဥ္ႏွင့္ ေရးဆြဲသည့္ ရက္စြဲ၊
(ဋ) ေျမပံုေရးဆြဲသူတို႔၏ အမည္ႏွင့္ လက္မွတ္မ်ား

၄။

အထက္ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ား ေဆြးေႏြးေျပာျပၿပီးပါက သင္တန္းသားမ်ားအား အုပ္စု(၆) စုခြဲကာ
သင္တန္းသားမ်ား သိကၽြမ္းၿပီးသား ေက်းရြာတစ္ရြာ၏ ပံုကို အစမ္းေလ့က်င့္ ေရးဆြဲေစပါ။

၅။

ထိုသို႔

ေလ့က်င့္ေရးဆြဲၿပီးၿပီဆိုပါက

အဖြဲ႕ကိုယ္စားတစ္ေယာက္မွ

ေက်းရြာသယံဇာတျပေျမပံုကို အျခားအဖြ႕ဲ မ်ားအား ရွင္းလင္းတင္ျပေစပါ။
၆။

အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ပါ။
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အဖြဲ႕မွေရးဆြဲထားေသာ

သယံဇာတျပေျမပံု နမူနာပံုစံ

၃.၂

ကန္႔လန္႔ျဖတ္လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း

ကန္႔လန္႔ျဖတ္လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းဆိုသည္မွာ
လမ္းေလွ်ာက္ရာတြင္

ေက်းရြာ/ေဒသတေလွ်ာက္

စစ္တမ္းေကာက္ယူသည့္အဖြ႕ဲ သည္

ကၽြမ္းက်င္ႏွံ႔စပ္ေသာသူမ်ားကို

စူးစမ္းေလ့လာျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ေက်းရြာမွ

လမ္းျပအျဖစ္အသံုးျပဳရပါသည္။

ေက်းရြာအေၾကာင္း

ထိုသုိ႔လမ္းေလွ်ာက္ရာတြင္ေက်းရြာ၏

ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္ အနိမ့္ဆံုးေနရာမွအျမင့္ဆံုးေနရာအထိရြာရုိးကိုးေပါက္လမ္းေလွ်ာက္ကာ စူးစမ္းေလ့လာ
ခ်င္ေသာအရာမ်ားကိုေမးျမန္းျခင္းမ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။

(ဥပမာ-

အိမ္အေျခအေန၊

လူမ်ိဳးစု/မ်ိဳးႏြယ္စု၊

လမ္းအေျခအေန၊ ေက်ာင္း၊ ေဆးေပးခန္း၊ စိုးပ်ိဳးေရး၊ ေရလုပ္ငန္း၊ ေျမအမ်ိဳးအစား၊ ေတာေတာင္ေရေျမ၊
သဘာ၀သယံဇာတထုတ္လုပ္မႈ၊
ေလ့လာမႈ

ျပဳလုပ္ေနစဥ္အတြင္း

ျမစ္ေခ်ာင္မ်ား

အသံုးျပဳမႈ၊

စံုစမ္းေမးျမန္းျခင္းမ်ားမွ

ထင္းေလာင္စာမ်ားရရွိမႈ)
စုေဆာင္းရရွိလာေသာ

လမ္းေလွ်ာက္
သတင္းအခ်က္

အလက္မ်ား ကုိပိုမိုထင္သာျမင္သာရွိေစရန္အတြက္ပံုဆြဲေရးသားျခင္းျဖင့္ ေဖာ္ျပႏုိင္ ေသာ ေကာင္းမြန္သည့္
နည္းလမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။
ရည္ရြယ္ခ်က္
ကန္႔လတ္ျဖတ္လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ သိရွိလိုေသာ အခ်က္အလက္မ်ား/ ကိစၥရပ္မ်ားကို
သိရွိႏိုင္ရန္ႏွင့္

သမရိုးက်

ေလ့လာသည့္

ေဘာင္အတြင္းမွ

ဆန္းသစ္လုိက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး

လမ္းျပမ်ား၏အကူအညီျဖင့္ေက်းရြာ/ေဒသ၏ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္ေပၚရွိ အိမ္အေျခအေန၊ လူမ်ိဳးစု/မ်ိဳးႏြယ္စု၊
လမ္း၊ ေက်ာင္း၊ ေဆးေပးခန္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရး၊ ေရလုပ္ငန္း၊ ေျမအမ်ိဳးအစား၊ ေတာေတာင္ေရေျမ၊
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လူထုပူးေပါင္းပါဝင္ေသာ အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ျခင္း နည္းလမ္းမ်ား (PRA)

ေတာရုိင္းတိရစၦာန္၊ သဘာ၀သယံဇာတထုတ္လုပ္မႈ၊ ျမစ္ေခ်ာင္မ်ားအသံုးျပဳမႈ၊ ထင္းေလာင္စာမ်ား ရရွိမႈ၊
ဒီေရဝင္ေရာက္မႈ စသည့္ေက်းရြာ/ေဒသ တြင္းရွိက႑မ်ားအလိုက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေျမပံုႏွင့္
တကြ အေသးစိတ္ ေလ့လာသိရွိေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။
မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ အသံုးျပဳရသနည္း။
ေက်းရြာ/ေဒသ၏
အေျခအေနမွ

ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊
ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာအေျခအေန

လည္းေကာင္း

သိရွိေစလိုေသာ

အလက္မ်ား၊

ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို

က႑အလိုက္

တစ္ခုသို႔ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား

အေၾကာင္းအရာအေပၚ
ေျမပံုႏွင့္

အေျခခံ၍
တကြ

မွန္ကန္သည့္

လက္ရွိ

ျပဳလုပ္ရာတြင္
သတင္းအခ်က္

အေသးစိတ္သိရွိရျခင္းမ်ားေၾကာင့္

အသံုးျပဳျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ပူးေပါင္းပါဝင္ရမည့္သူမ်ား
ေဒသခံျပည္သူမ်ား(သိ႔)ု ေဒသခံမ်ားအား ကိုယ္စားျပဳသူမ်ား၊ ေက်းရြာ/ေဒသတြင္း ႏွံ႕စပ္ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၊
ေဒသတြင္းအသိပညာျဖန္႔ျဖဴးေပးေနေသာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္သားမ်ား(ကြင္းဝန္ထမ္းမ်ား)၊ ေရွးေဟာင္းေႏွာင္းျဖစ္
ျပန္လည္ေျပာျပႏုိင္သူမ်ား ႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။
ၾကာခ်ိန္
ေက်းရြာ ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္အေနအထား/အက်ယ္အဝန္းေပၚမူတည္၍ အနည္းဆံုး (၁)နာရီခြဲမွ (၅)နာရီခန္႔
အထိ ၾကာျမင့္ႏိုင္ပါသည္။

သင္တန္းအေထာက္အကူပစၥည္းမ်ား
မွတ္စုစာအုပ္၊ ေဘာပင္၊ ကင္မရာ(ရွိလွ်င္)
လုပ္ေဆာင္ပံုအဆင့္ဆင့္
၁။

အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ျခင္း ျပဳလုပ္မည့္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ ေက်းရြာတြင္း ႏွံ႔စပ္ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၊ (လမ္းျပ)
မ်ားကို စုစည္းပါ။ (မွတ္ခ်က္။ ။လူဦးေရမ်ားပါက အုပ္စုခြဲ၍ ေလ့လာမွတ္တမ္းတင္သင့္ပါသည္။)

၂။

အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္ စတင္ေလွ်ာက္မည့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္အတည္ျပဳရယူပါ။

၃။

အုပ္စုအတြင္းအဖြ႕ဲ ဝင္မ်ားအား ကန္႔လန္ျဖတ္လမ္းေလွ်ာက္ရာတြင္ အေၾကာင္း အရာက႑အလိုက္
ရယူရမည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ရွင္းလင္းစြာ ေျပာၾကားထားပါ။
(ဥပမာ-

လူမ်ိဳးစု/မ်ိဳးႏြယ္စု၊

စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑၊

ေမြးျမဴေရးက႑၊

ေတာေတာင္ေရေျမက႑၊

အေဆာက္အဦးက႑၊ ေတာရုိင္းတိရစၦာန္မ်ားအေျခအေန၊ ထင္းေလာင္စာ အသံုးျပဳမႈ အေျခအေန
စသည္ျဖင့္….)
၄။

အုပ္စုတြင္းတြင္ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္အေနအထားမ်ားကို

ေလ့လာၾကည့္ရႈသူႏွင့္

၎အခ်က္

အလက္မ်ားအား မွတ္တမ္းတင္မည့္သူတို႔ကို ေရြးခ်ယ္ သတ္မွတ္ထားပါ။ (ဥပမာ။-စိုက္ပ်ိဳးေရး
က႑ကိုအဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးမွေလ့လာၾကည့္ရႈ၍က်န္တစ္ဦးမွ အသင့္ရွိထားေသာမွတ္စုစာရြက္ေပၚတြင္
မွတ္တမ္းတင္ထားရန္)

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအားမွတ္တမ္းတင္ရန္အတြက္မွတ္စုစာအုပ္၊
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လူထုပူးေပါင္းပါဝင္ေသာ အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ျခင္း နည္းလမ္းမ်ား (PRA)

ေဖာင္တိန္မ်ား၊ ကင္မရာမ်ားကိုတပါတည္းယူေဆာင္သြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို ရွင္းလင္းေျပာၾကား
ထားပါ။
၅။

ေက်းရြာ/ေဒသ၏ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္အက်ယ္အဝန္း၊ အေျခအေနေပၚမူတည္၍ ကန္႔လန္႔ျဖတ္လမ္း
ေလွ်ာက္ျခင္းအား

ၾကာျမင့္မည့္အခ်ိန္ကို

သတ္မွတ္ကာ

အားလံုးကို

ေျပာၾကားေစျခင္းျဖင့္

စတင္ေဆာင္ရြက္ပါ။
၆။

ကန္႔လန္႔ျဖတ္လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းျဖင့္
အလက္မ်ားကို

ရရွိလာေသာ

ေက်းရြာ/ေဒသ

ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္အေနအထားေပၚမူတည္၍

၏

သတင္းအခ်က္

ေျမပံုကိုေရးဆြဲေစျခင္းျဖင့္

၎ေျမပံုေပၚတြင္ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား အားစုစည္းရယူပါ။
၇။

ေျမပံုေပၚတြင္ စုစည္းတင္ျပေသာ မရွင္းလင္းေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရွိပါက ေက်းရြာ/
ေဒသအား ကၽြမ္းက်င္ႏွံ႔စပ္သူမ်ားအား ျပန္လည္ေမးျမန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း၊ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအခ်င္းခ်င္း
ျပန္လည္ေဆြးေႏြးေစျခင္း စသည့္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ျပန္လည္ရယူပါ။

၈။

ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ရရွိလာေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား စုစည္းတင္ျပထားေသာ ကန္႔လန္႔ျဖတ္
လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းေျမပံုအားပူးေပါင္းပါဝင္သူ

(ေဒသခံမ်ား၊အဖြ႔ဝ
ဲ င္မ်ား)မ်ားအား

ျပန္လည္၍

ရွင္းလင္းေျပာၾကားေစကာ ေက်းရြာ/ေဒသ၏လက္ရွိအေျခအေနျဖစ္ရပ္မ်ားအား အမွတ္ရေစျခင္း
ျဖင့္ ဆံုးသတ္ပါ။
အသံုးျပဳျခင္း
ကန္႔လန္႔ျဖတ္လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းမွ

မွတ္တမ္းတင္ရရွိလာေသာ

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို

ေဒသဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ အျခားေသာက႑မ်ားအတြက္
ျပန္လည္ ႏႈိင္းယွဥ္သံုးသပ္ႏိုင္ရန္ အတြက္ စနစ္တက် စီစဥ္ထားရွိရပါမည္။
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ကန္႔လန္႔ျဖတ္လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း နမူနာျပပံုစံ

၃.၃

ေက်းရြာသမိုင္းေၾကာင္းျပေျမပံု

ေက်းရြာသမိုင္းေၾကာင္းျပ

ေျမပံုမွာ

သကၠရာဇ္စဥ္အတိုင္း

ကာလအပိုင္းအျခားအလိုက္ေပၚမူတည္၍

ထူးျခားျဖစ္စဥ္မ်ား ကို ေလ့လာျခင္းျဖစ္သည္။ ၎တြင္ သမရိုးက်အားျဖင့္ ရပ္ရြာ အေျချပဳ စတည္ခ်ိန္မွ
စၿပီး

၎ရပ္ရြာတြင္

အျဖစ္အပ်က္မ်ား၊

အေျချပဳေနထိုင္သည့္

အေၾကာင္းအရာမ်ား၊

လူမ်ားမွ

အျခားေသာလူအမ်ား၏

အေျခခံအေဆာက္အအံုတည္ေဆာက္မႈမ်ား၊

ဘဝျဖစ္စဥ္မ်ား၊
သဘာဝေဘး

အႏၱရာယ္မ်ား၊ ေျပာင္းေရႊ႔ေနထုိင္မႈပံုစံမ်ား၊ အစိုးရမူဝါဒမ်ား၊ ပညာေရး၊ လူဦးေရ၊ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရး
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လူထုပူးေပါင္းပါဝင္ေသာ အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ျခင္း နည္းလမ္းမ်ား (PRA)

ျဖစ္စဥ္မ်ား စသည့္က႑အလိက
ု ္ ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္မ်ားကို ကာလအပိုင္းအျခားအလိုက္ ေလ့လာျခင္း
ျဖစ္ပါသည္။
ရည္ရြယ္ခ်က္
ေက်းရြာသမိုင္းေၾကာင္းျပေျမပံုေရးဆြဲရျခင္း၏

ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ

ေက်းရြာ၏စတင္သည့္အခ်ိန္မွ

လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ေသာအေျခအေနမ်ား၊ က႑အလိုက္ထူးျခားျဖစ္စဥ္မ်ားစသည့္ သမိုင္းေၾကာင္း
မ်ားကိုသကၠရာဇ္စဥ္အတိုင္း

ကာလအပိုင္းအျခားအလိုက္သိရွိျခင္းမွ

ေက်းရြာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား

လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ အတိတ္သမိုင္းေၾကာင္းကို ျပန္လည္မွတ္မိ သတိရ
လာေစကာ

လက္ရွိအေျခ

အေနမ်ားႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္၍ျပန္လည္သံုးသပ္ႏိုင္ျခင္းမ်ား

ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္

ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာအေျခအေနတစ္ရပ္သို႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္။
ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မည့္သူမ်ား
ေက်းရြာတြင္းရွိ သမိုင္းေၾကာင္းကို သိရွိေသာ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား (၅)ဦးခန္႔ေရြးခ်ယ္ပါ။
ၾကာျမင့္ခ်ိန္ - (၂) နာရီခန္႔
လိုအပ္ေသာ ပစၥည္းမ်ား
A0 (စာရြက္ႀကီး)၊ ေဆာ့ပင္ (Marker Pen)၊ ေရာင္စံု ခဲ့တံ (Colour pencil)၊ ေရာင္စံု စကၠဴ(Colour paper)၊
ကဒ္ေၾကး(Scissors)၊ စကၠဴတိပ္(Paper Tape)
ေဆာင္ရြက္ပံုအဆင့္ဆင့္
၁။

A0 (စာရြက္ႀကီး) (၂) ရြက္ကို အနံလိုက္ဆက္ပါ။

၂။

ႏွစ္အပိုင္းအျခားအလိုက္ သမိုင္းျဖစ္စဥ္တစ္ခုျခင္းအလိုက္ ဇယားဆြဲပါ။

၃။

အဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွ ရွင္းျပႏိုင္မည့္ အေစာဆံုးခုႏွစ္ႏွင့္ ႏွစ္အပိုင္းအျခားကို ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳခ်က္
ရယူပါ။ (ဥပမာ- ၅ႏွစ္ျခား (သိ႔)ု ၁၀ႏွစ္ျခား)

၄။

ရြာတည္ခဲ့သည့္ခုႏွစ္ႏွင့္ အိမ္ေထာင္စုအေရအတြက္ ေမးခြန္းမ်ားျဖင့္ စတင္ပါ။

၅။

ႏွစ္အပိုင္းအျခားအလိုက္ ယခုလက္ရွိ အိမ္ေထာင္စုႏွင့္ လူဦးေရကို ေမးပါ။

၆။

လူမ်ိဳးစု/မ်ိဳးႏြယ္စု မ်ားရွိလွ်င္ ၎တိ႔ု ဆင္းသက္လာပံုႏွင့္ ေရာက္ရွိေနထိုင္ပံု ေနထိုင္စားေသာက္ပံု
မ်ားအား ေမးပါ။

၇။

ဘာသာေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈ၊ေနထိုင္စားေသာက္မႈ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း
ပံုစံမ်ား။

၈။

အပူခ်ိန္၊ မိုးရြာသြန္းမႈ မ်ားေျပာင္းလဲလာပံု (ရာသီဥတုေျပာင္းလဲလာပံု)။

၉။

ေရသံုးစြဲမႈ အေျခအေန(ဘယ္ကရ၊ဘယ္လိုရ၊ဘယ္လိုအသံုးျပဳ)။

၁၀။

ပညာေရးက႑ အဆင့္ဆင့္ေျပာင္းလဲလာပံု။

၁၁။

စိုက္ပ်ိဳးသီးႏွံ ျဖစ္ထြန္းမႈအေျခအေန။

၁၂။

ႏွစ္အလိုက္

ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ

ေရာဂါဘယမ်ားမွ

အသက္အႏၱရာယ္၊

အေျခအေနမ်ား။
၁၃။

ေတာအထူအပါး၊ သစ္ပင္အမ်ိဳးအစား၊ ထုတ္ယူသံုးစြဲမႈအေျခအေန။
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ပစၥည္းမ်ား

ဆံုးရႈံးမႈ

လူထုပူးေပါင္းပါဝင္ေသာ အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ျခင္း နည္းလမ္းမ်ား (PRA)

၁၄။

ေမြးျမဴေရးတိရစၦာန္ ေမြးျမဴသည့္ ပံုစံမ်ား ေျပာင္းလဲလာမႈအေျခအေန။

၁၅။

မ်ိဳးသုန္း ေပ်ာက္ကြယ္ေတာ့မည့္ ေတာရိုင္းတိရစၦာန္မ်ား၊ သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ား၏ အေျခအေန။

၁၆။

ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရေသာ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္က်ေရာက္မႈ အေျခအေန။

၁၇။

ေတြ႔ႀကံဳခဲ့ရေသာ အခက္အခဲမ်ားအား ေျဖရွင္းေက်ာ္ျဖတ္ခဲ့ပံု။

ေဆြးေႏြးသင့္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား
•

အိမ္ေထာင္စုမ်ားေလွ်ာ့သြားမႈ၊ပံုမွန္မဟုတ္ပဲတိုးပြားမႈရွိပါကအေၾကာင္းအရင္အားေဆြးေႏြး
ပါ။

•

ရြာတည္စဥ္ကလူမ်ိဳးစု၊အသစ္ေရာက္ရွိလာေသာလူမ်ိဳးစု၊ေျပာင္းေရႊ႕သြားေသာ လူမ်ိဳးစုမ်ား
ရွိပါက ၎ျဖစ္စဥ္ အေၾကာင္းအရင္းကို ေဆြးေႏြးေဖာ္ထုတ္ရန္။

•

ဘာသာေရးယံုၾကည္မႈမ်ားအေျပာင္းအလဲရွိပါက

၎အေၾကာင္းအရင္းကို

ေဆြးေႏြး

ေဖာ္ထုတ္ပါ။
•

အပူခ်ိန္၊မိုးရြာသြန္းမႈ မ်ား ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ရွိပါက ၎ျဖစ္ရေသာ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားကို
ေဆြးေႏြးေဖာ္ထုတ္ပါ။

၎ႏွင့္ပတ္သက္၍ေဒသခံမ်ား၏

ယူဆခ်က္၊

အသိပညာ

ဗဟုသုတမ်ားအား လက္ခံ ေဆြးေႏြးရန္။
•

ေရအရင္းအျမစ္မ်ားေလ်ာ့ပါးလာပါက

ေလ်ာ့ပါးလာရျခင္း၏

အေၾကာင္းရင္းကို

ေဆြးေႏြးေဖာ္ထုတ္ရန္။
•

ေက်းရြာတြင္း လူ (သိ႔)ု တိရစၦာန္မ်ားတြင္ ေရာဂါ၊ ကပ္ေရာဂါမ်ား က်ေရာက္မႈမ်ား ရွိခဲ့ပါက
၎ေရာဂါအမ်ိဳးအစားကို

ေဆြးေႏြးေဖာ္ထုတ္ရန္ႏွင့္

ျဖစ္ရသည့္အေၾကာင္းရင္းမ်ားႏွင့္

ေျဖရွင္းေက်ာ္လႊားခဲ့ပံုတို႔ကို ေဆြးေႏြးေဖာ္ထုတ္ရန္။
•

ပညာေရးအဆင့္အတန္းျမင့္မာလာေစေရး ေဒသခံတို႔၏ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈ၊ ခံယူခ်က္
အခက္အခဲတို႔ကုိ ေဆြးေႏြးေဖာ္ထုတ္ရန္။

•

စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာထြက္ႏႈန္း၊အက်ိဳးအျမတ္၊ကုန္က်မႈ၊(သို႔)ပ်က္စီးဆံုးရႈံးရမႈမ်ား
ရွိပါက ၎အေၾကာင္းအရင္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးေဖာ္ထုတ္ရန္။

•

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္

ပတ္သက္၍

အားနည္းခ်က္၊

အားသာခ်က္၊

သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ားေပၚ မွီခိုရမႈအေျခအေနမ်ားကို ေဆြးေႏြးေဖာ္ထုတ္ရန္။ (ဥပမာတိုင္၊ ေမွ်ာ၊ ဝါး၊ ထင္း ႏွင့္ အျခား)။
•

ေတာရုိင္းတိရစၦာန္မ်ား မ်ိဳးတုန္းေပ်ာက္ကြယ္မႈမ်ားရွိပါက၎ျဖစ္ရသည့္အေၾကာင္းရင္းကို
ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးပါ။ (ေဒသခံမ်ား၏ သေဘာထားမ်ားကို ခံယူပါ။)

•

အခက္အခဲျပႆနာမ်ားအားေဒသခံမ်ားေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ပံုတို႔အားေဆြးေႏြး
ေဖာ္ထုတ္ရန္။

သတိျပဳရမည့္အခ်က္မ်ား
၁။

(၂)နာရီခန္႔ၾကာတတ္သည္ျဖစ္၍တစ္ဆက္တည္းမေဆာင္ရြက္သင့္ပါ။
အား တစ္ႀကိမ္ခန္႔ အနားေပးေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။

၂။

ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ျဖည့္စြက္ျခင္းကို အားေပးလႈံ႕ေဆာ္ပါ။
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ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ား

လူထုပူးေပါင္းပါဝင္ေသာ အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ျခင္း နည္းလမ္းမ်ား (PRA)

၃။

ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ က႑တစ္ခုခ်င္းအလိုက္ ရွင္းလင္းစြာ ေမးျမန္းေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။

၄။

သမိုင္းအခ်က္အလက္မ်ားသိရွိရံုသာမကေျပာင္းလဲလာပံုအဆင့္အဆင့္ကိုပါ
သတိျပဳေလ့လာရပါမည္။

၅။

ေက်းရြာတြင္း လူထုမ်ား စည္းလံုးညီၫႊတ္မႈပံုစံမ်ားကိုလည္း ဤသမိုင္းေၾကာင္းျပေျမပံုမွေလ့လာသိ
ရွိႏိုင္ပါသည္။

၆။

ေက်းရြာ၏ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားစိတ္ပါဝင္စားမႈအေျခအေန၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာ၍
ေက်းရြာလူထု၏ ပူးေပါင္းပါဝင္ႏိုင္မႈအလားအလာတို႔ကိုပါ သတိျပဳေလ့လာမွတ္သားရပါမည္။
ေက်းရြာ သမိုင္းေၾကာင္းျပေျမပံု နမူနာျပပံုစံ

၃.၄

ရာသီခြင္ျပ ျပကၡဒိန္

ရာသီခြင္ျပျပကၡဒိန္
ေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚ
တစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။

ဆိုသည္မွာ
ေနေသာ
၎တြင္

ေက်းရြာ/ေဒသ

အေျခအေနကို

ေက်းရြာ/ေဒသဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား
နည္းလမ္းေကာင္းတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။

ေဆာင္ရြက္

ရာသီခြင္ျပျပကၡဒိန္

ကြဲျပားႏုိင္ေသာ္လည္း

အသံုးျပဳသည့္

အေျပာင္းအလဲမ်ား

အရုပ္/သေကၤတမ်ားျဖင့္
လုပ္ကိုင္

တစ္ႏွစ္တာအခ်ိန္ကာလအတြင္း

စမ္းစစ္ေလ့လာရာတြင္

တစ္ႏွစ္တာလံုးမည္ကဲ့သို႔

အမ်ားနားလည္လြယ္ကူေသာ

ေဒသတစ္ခုႏွင့္တစ္ခု

တစ္ခု၏

ျဖစ္ေပၚလာသည္ကို

ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားပါဝင္ေသာေၾကာင့္
ရာတြင္

အေထာက္အကူျပဳသည့္

ေကာက္ယူေရးဆြဲရျခင္းပံုစံသည္

ေယဘူယ်အားျဖင့္မိုးေရခ်ိန္၊
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နည္းလမ္း

ေရရွိမႈအေျခအေန၊

လူထုပူးေပါင္းပါဝင္ေသာ အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ျခင္း နည္းလမ္းမ်ား (PRA)

ဝင္ေငြရလုပ္ငန္း၊ စိုက္ပ်ိဳးသီႏွံ၊ စားနပ္ရိကၡာ ဖူလံုမႈအေျခအေန၊ အလုပ္သမားရွားပါးမႈ၊ လူ၊တိရစၦာန္ႏွင့္
အပင္တို႔တြင္

က်ေရာက္ေသာ

ေရာဂါပိုးမႊားမ်ားကို

တစ္လခ်င္းစီအလိုက္သိရိွႏိုင္ရန္ႏွင့္

ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေက်းရြာ/ေဒသ၏ အခြင့္အလမ္းမ်ား၊ အားနည္းခ်က္၊
အားသာခ်က္မ်ား စသည့္တို႔ကိုက႑အလိုက္အေျခခံ အေၾကာင္းရင္းမ်ား အားသိရွိလုိ၍ ေဖာ္ထုတ္ျခင္းမ်ား
ျပဳလုပ္ရာတြင္ အသံုးျပဳပါသည္။
ရည္ရြယ္ခ်က္
တစ္နွစ္တာအခ်ိန္ကာလအတြင္း ေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚေနေသာ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုမႈအေျခအေနႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊
ေမြးျမဴေရး၊

က်န္းမာေရး၊

ေရာဂါပိုးမႊားမ်ား

ဝင္ေငြရရွိမႈအလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား၊

က်ေရာက္မႈအႏၱရာယ္မ်ား၊

သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ႏွင့္

ဘာသာေရးပြဲေတာ္မ်ားက်င္းပသည့္အခ်ိန္ကာလမ်ား

စသည္တို႔ကို လအလိုက္ႏႈိင္းယွဥ္သိရွိႏိုင္ကာ က႑အလိက
ု ္အလြယ္တကူ မွတ္တမ္းတင္သိရွိႏုိင္ေစရန္ႏွင့္
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး

လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္အားလံုးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္အခ်ိိန္ကာလ

အပိုင္းအျခားမ်ားကိုလည္း အလြယ္တကူသိရွိေစႏုိင္ပါသည္။
ပူးေပါင္းပါဝင္ရမည့္သူမ်ား
ေက်းရြာ/ေဒသ၏က႑စံုမွအသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနသူ၊လူမႈေရး
လုပ္ငန္းမ်ားအေၾကာင္းကို သိရွိနားလည္ႏံွ႔စပ္သူ လူႀကီး၊ လူငယ္မ်ား က်ား-(၅)ဦး ႏွင့္ မ-(၅)ဦး
အခ်ိန္ - ၁:၃၀ နာရီ
လိုအပ္ေသာ ပစၥည္းမ်ား
A0 (စာရြက္ႀကီး)၊ ေဆာ့ပင္ (Marker Pen)၊ ေရာင္စံု ခဲ့တံ (Colour pencil)၊ ေရာင္စံု စကၠဴ(Colour paper)၊
ကဒ္ေၾကး(Scissors)၊ စကၠဴတိပ္(Paper Tape)
ေဆာင္ရြက္ပံုအဆင့္ဆင့္
၁။

ရာသီခြင္ျပျပကၡဒိန္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ ေရးဆြဲရျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းကို ဦးစြာေျပာၾကားပါ။

၂။

ပူးေပါင္းပါဝင္သူမ်ားအေနျဖင့္

ပါဝင္ေရးဆြဲႏိုင္ရန္

လိုအပ္သည့္

ပစၥည္းကိရိယာမ်ားအား

အသံုးျပဳႏုိင္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းစြာျဖင့္ ေျပာၾကားပါ။
၃။

ထိ႔ေ
ု နာက္စိုက္ပ်ိဳးသီးႏွံတစ္မ်ိဳးခ်င္း

အလိုက္စိုက္ပ်ိဳးရန္စၿပီးျပင္ဆင္ခ်ိန္မွစ၍

ရိတ္သိမ္း

ေႃခြေလွ႔သည္အထိ ေဆာင္ရြက္ေသာ အခ်ိန္ကာလကို ေမးျမန္းသတ္မွတ္ေစပါ။
၄။

ေသာက္သံုးေရ ရရွိေသာ လမ်ားကို ေမးျမန္းသတ္မွတ္ေစပါ။

၅။

အေသးစား သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းတစ္ခုခ်င္းအလိုက္ ထုတ္ယူရရွိေသာ လမ်ားကိုေမးပါ။ (ဥပမာမွ်စ္၊ဝါး၊ပ်ားရည္ ႏွင့္ အျခားသစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ား)

၆။

အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္ေသာ ကာလကို ေမးျမန္းပါ။

၇။

စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေသာ လမ်ားကို ေမးျမန္းပါ။

၈။

လက္လုပ္လက္စားမ်ား အလုပ္ေပါမ်ားေသာ လကို ေမးျမန္းပါ။

၉။

ရရွိလာေသာေဆြးေႏြးခ်က္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈပံုစံအကြက္မ်ားတြင္
မွတ္သားေစပါ။
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လူထုပူးေပါင္းပါဝင္ေသာ အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ျခင္း နည္းလမ္းမ်ား (PRA)

ေဆြးေႏြးသင့္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား
•

သီးထပ္၊သီးညွပ္စိုက္မႈ အေျခအေန၊ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရန္ လုပ္သားလံုေလာက္မႈ ရွိမရွိႏွင့္
လုပ္သားငွားရမ္းရရွိမႈ အေျခအေနမ်ားကို ေဆြးေႏြးပါ။

•

သီးႏွံတစ္မ်ိဳးစီအလိုက္ အထြက္ႏႈန္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးေဖာ္ထုတ္ပါ။

•

ေသာက္သံုးေရ ရရွိမႈႏွင့္ လံုေလာက္မႈ မရွိပါက မည္သို႔ ေျဖရွင္းၾကသည္ကို ေဆြးေႏြးေဖာ္ထုတ္ပါ။

•

သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ားထုတ္ယူသံုးစြဲမႈႏွင့္ကုန္စည္ေရာင္းခ်မႈမ်ားေစ်းကြက္အေျခအေနမ်ားအား
ေဆြးေႏြးေဖာ္ထုတ္ပါ။

•

လက္လုပ္လက္စားမ်ား၏အလုပ္အကိုင္ရရွိမႈအေျခအေနႏွင့္
ရွားပါးေသာကာလမ်ားတြင္

စားဝတ္ေနေရးအတြက္

လုပ္ခႏႈန္းထားမ်ား၊

ေျဖရွင္းပံု

အလုပ္အကိုင္

စသည္တို႔အား

ေဆြးေႏြး

ေဖာ္ထုတ္ပါ။
•

လူ၊တိရစၦာန္ႏွင့္

စုိက္ပ်ိဳးသီးႏွံမ်ား

တြင္

က်ေရာက္ေသာ

ေရာဂါပိုးမႊားမ်ားအား

ေဆြးေႏြးေဖာ္ထုတ္ပါ။
သတိျပဳရမည့္အခ်က္မ်ား
•

အဖြဲ႕ဝင္အားလံုး ေဆြးေႏြးမႈတင
ြ ္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္ လႈ႕ံ ေဆာင္ေပးပါ။

•

အဖြဲ႕ဝင္အားလံုး၏ ဆံုးျဖတ္အတည္ျပဳခ်က္ကို ရယူပါ။

•

ျပဳျပင္ျခင္း၊ ျဖည့္စြက္ျခင္းမ်ားကို အားေပးလႈံ႔ေဆာ္ပါ။

•

ေဒသတြင္သံုးေသာ လ အမည္မ်ားကိုသာ သံုးစြဲရန္ (အဂၤလိပ္လ၊ ျမန္မာလ)

နိဂံုး
ေဆြးေႏြးရရွိေသာ ရာသီခြင္ျပျပကၡဒိန္အား ပူးေပါင္းပါဝင္သူမ်ားအေရွ႕တြင္ က႑အလိက
ု ္ ျပန္လည္ရွင္းျပ
၍

ျပန္လည္ျပင္ဆင္လိုသည့္အခ်က္အလက္မ်ားကို

ျပင္ဆင္ေရးသားလိုပါက

ျပန္လည္ျပင္ဆင္

ျဖည့္စက
ြ ႏ
္ ုိင္ျခင္းမ်ား လုပ္ႏိုင္ေၾကာင္းေျပာၾကားပါ။ ဤသိ႔ု ျပန္လည္ ရွင္းလင္းျခင္းျဖင့္ ၎တိ႔၏
ု သတင္း
အခ်က္အလက္မ်ားပိုမိုတိက်ႏုိင္ျခင္းႏွင့္ျပန္လည္စစ္ေဆးၿပီးစီးရာေရာက္ေစ၍ ေဒသခံမ်ားကိုယ္တုိင္လည္း
၎တို႔ ေက်းရြာ/ ေဒသအားျပန္လည္အမွတ္ရ သိရွိနားလည္လာေစပါမည္။
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ရာသီခြင္ျပ ျပကၡဒိန္ နမူနာျပပံုစံ

၃.၅

အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ခ်ိတ္ဆက္မႈျပေျမပံု

ေက်းရြာတြင္း

လူပုဂိၢဳလ္၊

အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏

အခ်င္းခ်င္း

ခ်ိတ္ဆက္မႈ

ၾသဇာသက္ေရာက္မႈ၊

လႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကိုင္မႈ၊ ကိုယ္စားျပဳမႈ စသည္တို႔ကို ေလ့လာရာတြင္ အသံုးျပဳသည့္ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။
၎အျပင္

ေအာက္ပါ

ေၾကာင္းအရာမ်ားအား

သိရွိရန္အတြက္

စူးစမ္းေလ့လာေသာအေျခအေနတြင္

အသံုးျပဳပါသည္။
-

လူပုဂၢိဳလ္၊ အဖြဲ႔အစည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး၏ က႑ႏွင့္ ၎တိ႔၏
ု ဆက္ဆက္မႈ၊ အေရးပါမႈမ်ား

-

အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုနွင့္ တစ္ခုဆက္သြယ္ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား

-

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈက႑ႏွင့္ ေတြ႕ၾကံဳလာႏိုင္ေသာ အတားအဆီးအခက္အခဲမ်ား

-

လည္ပတ္ေနေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ လစ္ဟေနေသာ က႑မ်ား၊ ဆက္သြယ္မႈမ်ားကုိ
ျဖည့္ဆီးေပးျခင္း

-

အဆက္အသြယ္ရွိေသာအဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားတစ္ခုႏွင့္တစ္ခု

လုပ္ငန္းတြဲဖက္ျပီး

ေဆာင္ရြက္ လာႏုိင္ေစရန္အတြက္ အေျခအေန အလားအလာမ်ား
-

အဖြဲ႕အစည္းသစ္မ်ား၏ အလားအလာနွင့္ ၎တို႔၏လုပ္ေဆာင္မႈက႑
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လုပ္ကိုင္

လူထုပူးေပါင္းပါဝင္ေသာ အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ျခင္း နည္းလမ္းမ်ား (PRA)

-

အဖြဲ႕အစည္းအခ်င္းခ်င္း(သိ႔)ု မတူညီေသာအဖြ႕ဲ ဝင္မ်ားအခ်င္းခ်င္းပူးေပါင္းခ်ိတ္ဆက္
ေဆာင္ရြက္မႈ အေနအထား

-

အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ေဒသအသိအျမင္မ်ား

-

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ လူပုဂၢိဳလ္၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား

ရည္ရြယ္ခ်က္
ေက်းရြာ/ေဒသအတြင္း လူပုဂၢိဳလ္ တိ႔၏
ု
အင္အား ၎တိ႔ၾု ကား တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး၊ တစ္ဖ႕ြဲ ႏွင့္ တစ္ဖြဲ႕
အခ်င္းခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈ၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ ၾသဇာသက္ေရာက္မႈႏွင့္ လႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကိုင္မႈ မ်ားကို
သိရွိရန္ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပူူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္
သင့္ေတာ္သည့္ လူပုဂၢိဳလ္၊ အဖြဲ႕အစည္းတို႔အား မွန္ကန္စြာ ေရြးခ်ယ္ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ရန္။
ပူးေပါင္းပါဝင္ရမည့္သူမ်ား
လူႀကီး၊ လူလတ္ က်ား-(၅)ဦး၊ မ-(၅)ဦး
အခ်ိန-္ ၄၅မိနစ္
လိုအပ္ေသာ ပစၥည္းမ်ား
A0(စာရြက္ႀကီး)၊ Marker Pen၊ အရြယ္စံု စက္ဝုိင္းပံုစံ စကၠဴမ်ား

ေဆာင္ရြက္ပံုအဆင့္ဆင့္
၁။

အဖြဲ႕အစည္းမ်ား

ခ်ိတ္ဆက္မႈျပပံု(Vann

Diagram)

ေရးဆြဲရျခင္း၏

ရည္ရြယ္ခ်က္ကို

ဦးစြာရွင္းလင္းေျပာၾကားပါ။
၂။

ေက်းရြာ၏

အဖြဲ႕အစည္းမ်ား

စာရင္းႏွင့္

လူမႈေရး၊

စီးပြားေရး၊

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး

နယ္ပယ္တို႔တြင္အေရးပါေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ စာရင္းကို စာရြက္ေပၚတြင္ ခ်ေရးပါ။
၃။

ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ ေထာက္ပံ့အားေပးျခင္းႏွင့္ အေႏွာက္အယွက္ ျပဳႏုိင္မႈရွိမည့္ လူပုဂၢိဳလ္၊
အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ စာရင္းကို ခ်ေရးပါ။

၄။

အဖြဲ႔ဝင္ က်ား(၅)ဦးျဖင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အေထာက္အပံ့ျပဳ

အားေပးႏိုင္မႈအေပၚ မူတည္၍

စက္ဝုိင္း အႀကီး၊ အငယ္ ခြဲေရြးပါ။
(အေထာက္အပံ့အားေပးႏိုင္မႈ အမ်ားဆံုး = စက္ဝုိင္းႀကီး)
အေထာက္အပံ့ျပဳအားေပးႏိုင္မႈ အနည္းဆံုး= စက္ဝုိင္းေသး
အေထာက္အပံ့ျပဳအားေပးႏိုင္မႈ အသင့္အတင့္= စက္ဝုိင္းလတ္)
၅။

စက္ဝုိင္းကဒ္ေပၚတြင္ အဖြဲ႕အစည္း၏ အမည္ကို ေရးပါ။

၆။

ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္မႈအား၎တိ႔၏
ု ဆက္စပ္မႈအေျခအေနေပၚ မူတည္၍စက္ဝုိင္း ကဒ္
မ်ား ကိုထပ္ပါ။

၇။

ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို မွတ္စုစာအုပ္တြင္ ကူးယူပါ။
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လူထုပူးေပါင္းပါဝင္ေသာ အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ျခင္း နည္းလမ္းမ်ား (PRA)

၈။

အေထာက္အပံ့ျပဳအားေပးႏိုင္ေသာလူပုဂၢိဳလ္ႏွင့္

အေႏွာက္အယွက္ျပဳႏုိင္ေသာ

လူပုဂၢိဳလ္၊

အဖြဲ႕အစည္း တိ႔က
ု ိုလည္း အထက္ပါ ေဆာင္ရြက္ပံုအတုိင္း အဆင့္ဆင့္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ပါ။
၉။

အဖြဲ႕ဝင္ မ(၅)ဦးကိုလည္း အထက္ပါအတုိင္း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေစပါ။

ေဆြးေႏြးသင့္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား
•

အေထာက္အပံ့ေပး၍ေက်းရြာတြင္း

လူပုဂၢိဳလ္၊

အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊

ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၏

အားၿပိဳင္မႈမ်ား၊ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ေဆြးေႏြးေဖာ္ထုတ္ပါ။
•

ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္

ဆက္စပ္မႈ

အတုိင္းအတာ၊

လက္ေတြ႔ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈ

အေျခအေနအား ေဆြးေႏြးပါ။
•

အေႏွာက္အယွက္ျပဳႏုိင္ေသာ အဖြဲ႔အစည္း၊ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ မူလ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၏
အေျခအေနကို ေဆြးေႏြးပါ။

•

စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္လာႏိုင္ေသာ အလားအလာတိ႔က
ု ို ေဆြးေႏြးပါ။

သတိျပဳရမည့္ အခ်က္မ်ား
•

လက္ရွိအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအပိုင္းမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား မပါဝင္သင့္ပါ။

•

လူငယ္မ်ား၏ အျမင္မ်ားကိုလည္း ရယူပါ။

•

ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ျဖည့္စက
ြ ္ျခင္းကို အားေပးလႈံ႕ေဆာ္ပါ။

•

ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမွ

ေက်းရြာတြင္

ပူးေပါင္းပါလက္တြဲေဆာင္ရြက္သင့္ေသာ

လူပုဂၢိဳလ္၊

အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ေသခ်ာစြာ ေလ့လာမွတ္သားပါ။
နိဂံုး
ေဆြးေႏြးရရွိေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ခ်ိတ္ဆက္မႈျပပံုကို ပူးေပါင္းပါဝင္သူမ်ားအေရွ႕တြင္ က႑အလိုက္
ျပန္လည္ရွင္းျပ၍ ျပန္လည္ျပင္ဆင္လိုသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ျပင္ဆင္ေရးသားလိုပါက ျပန္လည္
ျပင္ဆင္ျဖည့္စြပ္ႏုိင္ျခင္းမ်ားလုပ္ႏိုင္ေၾကာင္း

ေျပာၾကားပါ။

ဤသိ႔ု

ျပန္လည္

ရွင္းလင္းျခင္းျဖင့္

၎တိ႔၏
ု သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားပိုမိုတိက်ႏုိင္ျခင္းႏွင့္ျပန္လည္စစ္ေဆးၿပီးစီးရာေရာက္ေစ၍ေဒသခံမ်ား
ကိုယ္တုိင္လည္း ၎တို႔ ေက်းရြာ/ ေဒသအားျပန္လည္အမွတ္ရ သိရွိနားလည္လာေစပါမည္။

20

အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ခ်ိတ္ဆက္မႈျပ နမူနာပံုစံ

၃.၆

ဦးစားေပးအဆင့္ ခြဲျခားသတ္မွတ္ျခင္း

လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား

လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္သည့္အခါတြင္

မဲအနည္းအမ်ားအလိုက္

ေရြးခ်ယ္

ဆံုးျဖတ္သည့္ နည္းလမ္းတစ္မ်ိဳး ျဖစ္ပါသည္။ ဤနည္းလမ္းတြင္ ေက်းရြာ/ေဒသရွိ အေၾကာင္းအရာႏွင့္
လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား အေရးပါမႈ(သိ႔)ု တန္ဖိုးထားမႈ အမ်ားဆံုး (သို႔) အနည္းဆံုး
တိ႔က
ု ို ဦးစားေပးေရြးခ်ယ္၍ ႏႈိင္းယွဥ္ ခြဲျခား ႏုိင္ေသာ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။
ေက်းရြာ/ေဒသခံလူထုအေနျဖင့္

၎တို႔၏

ဦးစားေပးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား၊

အေၾကာင္းအရာ၊

အလိုက္ ႏႈိင္းယွဥ္၍ ဦးစားေပးအဆင့္ ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ရာတြင္ အသံုးျပဳႏုိင္ပါသည္။
21

က႑

လူထုပူးေပါင္းပါဝင္ေသာ အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ျခင္း နည္းလမ္းမ်ား (PRA)

ႏွစ္ခုႏႈိင္းယွဥ္၍ အဆင့္ေပးသတ္မွတ္ျခင္းသည္ ေဒသခံမ်ားက ကိစၥတစ္ခုကုိ မည္သည့္အေၾကာင္း အရင္း
ေၾကာင့္ၾကိဳက္နွစ္သက္ျပီးေရြးခ်ယ္ရန္ဆုံးျဖတ္သည္ကုိ

ေဖာ္ထုတ္ရာတြင္

အသုံး၀င္ေသာ

နည္းလမ္း

တစ္မ်ိဳး ျဖစ္ပါသည္။ ေရြးခ်ယ္မႈ ျပဳလုပ္ခ်ိန္ အတြင္း ဦးစားေပးေရြးခ်ယ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ
ႏွစ္ခုႏႈိင္းယွဥ္ျပီး ေဖာ္ထုတ္ရပါသည္။
ရည္ရြယ္ခ်က္
ျပႆနာမ်ား(သုိ႔) ေျဖရွင္းသည့္ ပံုစံ နည္းလမ္းမ်ားစြာထဲမွ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႕သည္ အဆင့္ေပးသတ္မွတ္ျခင္းျဖင့္
တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ ဦးစားေပးအရာမ်ားကုိသာမက ေဒသတစ္ခုလံုး၏ ဦးစားေပး က႑မ်ားရရွိရန္။
အဆင့္ေပး သတ္မွတ္ျခင္းသည္ ေက်းရြာ/ေဒသ၏ ဦးစားေပး လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊
အေၾကာင္းအရာက႑မ်ားေပၚတြင္ သိသာထင္ရွားစြာ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာႏိုင္ေစရန္။
ပူးေပါင္းပါဝင္ရမည့္သူမ်ား
အဆင့္သတ္မွတ္ျခင္းနွင့္

အမွတ္ေပးျခင္းလုပ္ငန္းကုိ

အိမ္ေထာင္စု၀င္မ်ား၊

ေဒသခံျပည္သူအမ်ိဳးသား

အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးအဖြ႕ဲ မ်ား၊ ေဒသေခါင္းေဆာင္းမ်ား၊ ေဒသခံ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ပညာျဖန္႕ေ၀ ေနေသာ
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္သားမ်ား ျဖင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရပါမည္။
အခ်ိန္ - ၄၅ မိနစ္
လုိအပ္ေသာ ပစၥည္းမ်ား
A0(စကၠဴစာရြက္ႀကီး)၊ Marker Pen
ေဆာင္ရြက္ပံုအဆင့္ဆင့္
၁။

ဦးစားေပးသတ္မွတ္မည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ပထမဦးစြာ ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ပါ။

၂။

သတ္မွတ္ထားသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို

စာရြက္လြတ္ႀကီးေပၚတြင္

ဇယားဆြဲ၍

အတန္းလိုက္ႏွင့္ ေဒါင္လိုက္ ကူးယူေစပါ။
၃။

အတန္းလိုက္ႏွင့္

ေဒါင္လိုက္မွ

တစ္ခုကိုဦးစားေပးအျဖစ္

အေၾကာင္းအရာႏွစ္ခုကို

အမ်ားဆႏၵအရ

ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ေစ၍

ဦးတည္၍

ႏွစ္ခုထဲမွ

သက္ဆိုင္ရာအကြက္တြင္

ေရးခ်ပါ။
၄။

စာရြက္ေပၚရွိ အတန္းလိုက္ႏွင့္ ေဒါင္လိုက္မွ မတူညီေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားအားလံုးကို အထက္
ပါနည္းအတိုင္း ႏႈိင္းယွဥ္၍ ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ေစပါ။

၅။

ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ထားေသာ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုခ်င္းစီ၏ မဲအနည္း၊ အမ်ားကို ေရတြက္၍
ေရးခ်ပါ။

၆။

ရရွိသည့္မဲအနည္း၊အမ်ားေပၚမူတည္၍ဦးစားေပးအေၾကာင္းအရာမ်ားကိုအမ်ားသေဘာတူ
အဆင့္သတ္မွတ္ပါ။

သတိထားသင့္သည့္အခ်က္မ်ား
•

အေၾကာင္းအရာမ်ားေပၚမူတည္၍

မဲေပးျခင္းအေပၚ

ဆံုးျဖတ္ေပးျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ရန္။
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အဆိုး၊အေကာင္း

ေဝဖန္ပိုင္းျခားျပျခင္း၊

လူထုပူးေပါင္းပါဝင္ေသာ အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ျခင္း နည္းလမ္းမ်ား (PRA)

(ဥပမာ-ဒါက ဒီလိုျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒါဆို ပိုမျဖစ္သင့္ဘူးလား ဆိုတာမ်ိဳး)
•

မဲေပးရန္အတြက္ ျမန္ဆန္စြာ စဥ္းစားေစရန္ တြန္းအားေပး မလုပ္ေဆာင္သင့္ပါ။

•

အဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွ ေပးေသာ မဲအနည္း၊ အမ်ားကို ေသခ်ာစြာ ေရတြက္ပါ။

•

ေက်းရြာတြင္းရွိ
လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္

အမ်ားႏွင့္

သက္ဆိုင္ေသာ

ကိုက္ညီေသာ

ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ရာတြင္

ေဒသခံမ်ား၏

ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားအေပၚအေျခခံျပီးတည္ေဆာက္ရမည့္အျပင္

ျပႆနာမ်ား၊

ေျဖရွင္းနည္းလမ္းမ်ား၊

နည္းပညာထည့္သြင္းအသုံးျပဳမႈမ်ားကုိေဒသခံမ်ားအက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ကိုက္ညီေသာ
ေရြးခ်ယ္ဆံုးျဖတ္မႈမ်ား ျဖစ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။
နိဂံုး
ရံဖန္ရံခါတြင္

အခ်က္အလက္မ်ား

စုေဆာင္း၍

အဆင့္သတ္မွတ္ျခင္း၏

ၾကာျမင့္ခ်ိန္သည္

ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္သက္ေရာက္မႈ႕ရွိပါသည္။ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်ေနစဥ္အတြင္း PRA၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္
သတင္းေပးသူေဒသခံမ်ား၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ေရာေထြးမသြားေစရန္ဂရုျပဳရပါမည္။
ဦးစားေပးအဆင့္ သတ္မွတ္ျခင္း နမူနာဇယား

ေျပာင္း

ပဲ

ႏွမ္း

ဝါ

ေျပာင္း

×

ပဲ

ေျပာင္း

ေျပာင္း

၂

၂

ပဲ

×

×

ပဲ

ပဲ

၃

၁

ႏွမ္း

×

×

×

ႏွမ္း

၁

၃

ဝါ

×

×

×

×

၀

၄

၃.၇

စုစုေပါင္းရမွတ္ ဦးစားေပးအဆင့္

ဓနအဆင့္ ခြဲျခားသတ္မွတ္ျခင္း

ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ ရပ္ရြာအတြင္း သယံဇာတခြဲေဝပံုကို
နားလည္လြယ္ရန္ႏွင့္စီမံကိန္း အကိ်ဳးေက်းဇူးမ်ားအားအမ်ိဳးအစားအလိုက္ ခြဲျခားသတ္မွတ္မည္ျဖစ္ေသာ
ေၾကာင့္

အက်ိဳးေက်းဇူးရရွိမည့္သူမ်ားကို

ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ေပးရန္အသံုးျပဳသည့္

နည္းလမ္းတစ္ခု

ျဖစ္ပါသည္။
ရည္ရြယ္ခ်က္
ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား
ပညာေရး

လူမႈေရး

က်န္းမာေရး၊

စီးပြားေရး၊

ဝမ္းစာဖူလံုမႈ၊

စသည့္က႑မ်ားတြင္လက္ရွိအေျခအေနမွပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာအေျခအေနသို႔

ေရာက္ရွိေစရန္ႏွင့္
မွတ္ကန္ေသာ

လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္

ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္

ေရြးခ်ယ္မႈမ်ား

ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္။

ေျပာင္းလဲ

ေက်းရြာလူထုႏွင့္ပတ္သက္

အဆင့္အလိုက္ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္းျဖင့္

ဆင္းရဲ၊ခ်မ္းသာ

လူမ်ား၏တိုးတက္ရန္အတြက္စိန္ေခၚမႈ၊
အဟန္႔အတားမ်ားကိုသိရွိႏုိင္ၿပီး၎စိန္ေခၚမႈအဟန္႔အတားမ်ားကိုေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းေကာင္းမ်ား
ရွာေဖြေတြ႔ရွိႏိုင္ေစရန္။
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လူထုပူးေပါင္းပါဝင္ေသာ အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ျခင္း နည္းလမ္းမ်ား (PRA)

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမည့္သူမ်ား
ေက်းရြာ/ေဒသ တြင္းေနထိုင္သူမ်ားႏွင့္ ဆင္းရဲ၊ ခ်မ္းသာ အလႊာေပါင္းစံုမွ လူတန္းစားအမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ
အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အားလံုးပါဝင္ရန္လိုအပ္ပါသည္။
ၾကာခ်ိန္ - ၁ : ၃၀ နာရီ
အေထာက္အကူပစၥည္းမ်ား
အိမ္ေထာင္စုဇယား၊ ရိကၡာဖူလံုမႈ အမွတ္ေပးဇယား၊ေရာင္စံုစကၠဴ စက္ဝုိင္းႀကီး(၃)ခု၊ လတ္(၃)ခု၊ ေသး(၃)ခု၊
Marker pen
ေဆာင္ရြက္ပံုအဆင့္ဆင့္
၁။

ဓနအဆင့္ သတ္မွတ္ျခင္း ျပဳလုပ္ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ဦးစြာပထမ ေျပာၾကားပါ။

၂။

စကၠဴစက္ဝိုင္းႀကီးေပၚတြင္ (၃)၊အလတ္ေပၚတြင္ (၂)ႏွင့္ အငယ္ေပၚတြင္ (၁)ဟု ေဆာ့ပင္(Marker
pen)ျဖင့္ ထင္ေအာင္ေရးသားထားပါ။

၃။

စကၠဴ

စက္ဝုိင္းႀကီးသည္

စားနပ္ရိကၡာ

ဖူလံု၊

အရြယ္အလတ္

စကၠဴသည္

စားနပ္ရိကၡာ

အသင့္အတင့္ႏွင့္ အငယ္ဆံုး စကၠဴသည္ စားနပ္ရိကၡာမဖူလံု စသည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို
နားလည္ေအာင္ရွင္းျပပါ။
၄။

ေက်းရြာလူထုကိုယ္စားအျဖစ္ သရုပ္ေဆာင္ေစရန္အတြက္က်ား၊ မ တန္းတူညီေစရန္ရည္ရြယ္၍
အမ်ိဳးသား (၅)၊ဦး၊ အမ်ိဳးသမီး(၅)ဦး တိ႕ု ကို ေက်ာခ်င္းကပ္ထိုင္ေစရပါမည္။

၅။

အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးလွ်င္ စကၠဴဝုိင္းႀကီး၊ လတ္၊ ငယ္ သံုးခုစီေဝပါ။

၆။

ထိ႔ေ
ု နာက္ ဆင္းရဲ၊ ခ်မ္းသာ၊ အလယ္အလတ္ခြဲမည့္ ေက်းရြာ အိမ္ေထာင္စု နာမည္မ်ားကို
စာရြက္ႀကီးေပၚတြင္ ခ်ေရးထားရပါမည္။

၇။

ခ်ေရးထားေသာ အိမ္ေထာင္စုနာမည္မ်ားကို အားလံုးၾကားေအာင္ ေခၚေပးပါ။

၈။

အိမ္ေထာင္စု တစ္စု၏ နာမည္ကို ေခၚတိုင္း ေခၚတိုင္းတြင္ မဲေပးရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနသည့္
သင္တန္းသားအဖြ႕ဲ ဝင္မ်ားမွမိမိတို႔ရရွိထားေသာစကၠဴဝုိင္းထဲမွႀကိဳက္ႏွစ္သက္သည့္အရြယ္အစားကို
ကိုင္ေျမာက္ကာ မဲေပးေစပါ။ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ေျမွာက္ျပေသာ စကၠဴဝုိင္းေပၚမွ အမွတ္မ်ားကို ေပါင္းၿပီး
အမွတ္ေပးဇယားတြင္ေရးသြင္းပါ။

၉။

အိမ္ေထာင္စုအားလံုးၿပီးသြားၿပီဆိုပါက
အမွတ္မ်ားကို

ရရွိလာေသာအမွတ္ေပးဇယားတြင္

ေရးသြင္းထားေသာ

(အိမ္ေထာင္စုတစ္စုျခင္းအလိုက္ (က်ား) အျမင္ ရမွတ္ႏွင့္ (မ) အျမင္ရမွတ္)

တစ္ဦးခ်င္အလိုက္ စုစုေပါင္း၍ ေအာင္ပါအတုိင္း သတ္မွတ္ပါ။
ရမွတ္ေပါင္း (၁၀ႏွင့္ ၁၆)ၾကားအား ရိကၡာမဖူလံု ေသာ အုပ္စု၊
ရမွတ္ေပါင္း (၁၇ ႏွင့္ ၂၃) ၾကားအား အသင့္အတင့္ဖူလံုေသာ အုပ္စု၊
ရမွတ္ေပါင္း (၂၄ ႏွင့္ ၃၀) ၾကားအား ရိကၡာဖူလံုေသာ အုပ္စုဟူ၍ ခြဲျခားသတ္မွတ္ပါ။
သတိျပဳရမည့္အခ်က္မ်ား
•

အမွတ္ေပးရာတြင္

အဖြဲ႕ဝင္အခ်င္းခ်င္း

ေသာ္လည္းေကာင္း၊

ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လႊမ္းမိုးမႈမရွိေစရပါ။
•

၎တို႔၏ ကို္ယ္ပိုင္ အျမင္ျဖင့္သာ ဆံုးျဖတ္ေစရန္။
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အဖြဲ႕ဝင္မဟုတ္သူမ်ားမွ

လူထုပူးေပါင္းပါဝင္ေသာ အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ျခင္း နည္းလမ္းမ်ား (PRA)

•

ကိုယ္စားျပဳ (၁၀)ဦး၏ ရမွတ္မ်ား ေပါင္းရာတြင္ မလြဲမွားေစေရးႏွင့္ အခ်ိန္မၾကန္႔ၾကာေစေရး
သတိျပဳရန္။

•

အဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွအမွတ္ေပးရာတြင္အမွတ္ကြာျခားခ်က္မ်ားပါကအိမ္ေထာင္ဦးစီးအမည္အားထပ္မံေခၚ
ဆို၍ စီစစ္ရန္။ (ဥပမာ- အဖြဲ႕ဝင္ (၁)ဦးမွ (၃)မွတ္ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္(၁)ဦးမွ (၁)မွတ္ပးျခင္း)

ဓနအဆင့္ ခြဲျခားသတ္မွတ္ျခင္းဇယား

စဥ္ အိမ္ေထာင္ဦးစီးအမည္

ရမွတ္
က်ား

မ

အမွတ္ေပါင္း

အဆင့္

၁။

ဦးလွေရႊ

၅

၆

၁၁

၁

၂။

ဦးညီေလးငယ္

၇

၇

၁၄

၁

၃။

ဦးစိုးဝင္း

၉

၈

၁၇

၂

၄။

ဦးမန္းဝင္းေမာင္

၁၀

၈

၁၈

၂

၅။

ဦးမိုးမင္း

၆

၆

၁၂

၁

၆။

ဦးေလးႏုိင္

၁၅

၁၅

၃၀

၃

စားနပ္ရိကၡာဖူလံုသည့္ အိမ္ေထာင္စု

=

၁ စု

စားနပ္ရိကၡာမဖူလံုသည့္ အိမ္ေထာင္စု

=

၃ စု

စားနပ္ရိကၡာအသင့္အတင့္ရွိသည့္ အိမ္ေထာင္စု

=

၂ စု

သင္တန္းတြင္း ဓနအဆင့္ ခြဲျခားသတ္မွတ္ျခင္း ေဆာင္ရြက္ေနပံု
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၃.၈

တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ျပင္ဆင္ထားေသာ ေမးခြန္းမ်ားျဖင့္ ေတြ႔ဆေ
ံု မးျမန္းျခင္း (Semi structured

interviews)
တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ျပင္ဆင္ထားေသာ ေမးခြန္းမ်ားကို အသံုးျပဳကာ တစ္ဦးခ်င္း ေတြ႔ဆံု၍ ၎တို႔၏ အေတြ႕
အႀကံဳႏွင့္ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကို အေသးစိတ္ ေမးျမန္းေဆြးေႏြးသည့္ ပံုစံျဖစ္ပါသည္။
ရည္ရြယ္ခ်က္
ပါဝင္ေျဖဆိုမည့္သူမ်ားသည္

အုပ္စုတစ္စုတြင္

သတင္းအခ်က္အလက္ေပးမည့္
အဆင္မေျပသည့္အခါႏွင့္
သေဘာထားအျမင္၊

ကိုယ္စားျပဳ

ေျဖဆိုသူသည္

လူအုပ္စု

ပါဝင္ႏိုင္ျခင္း

ေရွ႕တြင္

ကိစၥတစ္ခု/အေၾကာင္းအရာတစ္ခုအေပၚ

ခံစားခ်က္၊

ထင္ျမင္ယူဆခ်က္တို႔ကို

မရွိေသာအခါ၊

ပြင့္လင္းစြာ

ေျပာဆိုရန္

လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏

သီးျခား

သိရွိရန္

လိုအပ္သည့္အခါ

အသံုးျပဳပါသည္။
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမည့္သူမ်ား
အေသးစိတ္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရရွိႏုိင္သည့္ သူမ်ား
ၾကာခ်ိ္န္ - ၃၀ မိနစ္
ေဆာင္ရြက္ပံုအဆင့္ဆင့္
၁။

ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ရွင္းျပပါ။

၂။

ေျဖဆိုသူထံမွသေဘာတူညီခ်က္ရယူပါ။ (ေမးျမန္းေျဖၾကားခ်က္မ်ားကို လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားရွိ ေပးမည္ျဖစ္
ေၾကာင္း)

၃။

တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျပင္ဆင္ထားေသာ အဖြင့္ေမးခြန္းမ်ားကို အသံုးျပဳ၍ ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ ေမးျမန္းပါ။

၄။

အဆံုးသတ္ေမးခြန္းမ်ားေမးျမန္းၿပီးစီးပါက

အျခားျဖည့္စြက္ရန္ရွိပါက

ျဖည့္စြက္ေပးပါရန္

ဖိ္တ္ေခၚပါ။
၅။

မွတ္တမ္းရယူပါ။

သတိျပဳရမည့္အခ်က္မ်ား
၁။

ရႈေထာင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးမွ ေလ့လာၾကမည့္ေမးျမန္းသည့္အဖြ႕ဲ တြင္ အဖြဲ႕၀င္ (၂)ဦးမွ (၄)ဦးပါ၀င္ရပါမည္။

၂။

ရိုးရာထံုးစံျဖင့္ႏွဳတ္ဆက္ျပီး၊ ယင္းအဖြ႕ဲ သည္ ေလ့လာေမးျမန္းရန္ ေရာက္ရွိလာေၾကာင္းေျပာျပပါ။

၃။

လူတစ္ဦးဦး (သိ႕ု ) မ်က္ျမင္အေၾကာင္းအရာတစ္ခုခုမွ စတင္ေမးျမန္းပါ။

၄။

ေမးခြန္းမ်ားကို ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ ေမးျမန္းပါ။ ေဆြးေႏြးျခင္းလည္းပါ၀င္ပါေစ။

၅။

လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေတြးေခၚေျပာဆိုပါေစ။

၆။

အဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးက ဆက္စပ္ေမးခြန္းမ်ားေမးေနစဥ္ ၾကားျဖတ္မေမးပါရန္။

၇။

ခံစားထိခိုက္လြယ္ေသာ ေမးခြန္းမ်ားသတိထား၍ ေမးျမန္းပါ။

၈။

မွတ္တမ္းေရးရန္တစ္ဦးကုိ တာ၀န္ေပးပါ။ အလွည့္က်တာ၀န္ေပးပါ။

၉။

ဟန္အမူအရာျပေနသည္မ်ားကို သတိထားပါ။

၁၀။

နမိတ္ျပေမးခြန္းမ်ား မေမးရန္ ႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မခ်ပါရန္။

၁၁။

ဟုတ္တယ္ မဟုတ္ဘူး စသည္ျဖင့္ ေျဖနိုင္ေသာေမးခြန္းမ်ားမေမးရန္။
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၁၂။

တစ္ဦးခ်င္းေမးျမန္းရာတြင္(၃၀)မိနစ္ထက္အခ်ိန္ပိုမယူသင့္ပါ။

၁၃။

ေမးျမန္းသူတိုင္း

ေမးရမည့္အဓိက

ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္

ေခါင္းစဥ္မ်ားကို

စာရင္းလုပ္ထားျပီး

မွတ္စုစာအုပ္ထဲတြင္ေရးသားထားရမည္။
၁၄။

လိုက္နာသင့္သည့္အခ်က္မ်ား
•

ေစ့ေစ့စပ္စပ္ နားေထာင္ပါ

•

ျပန္လွန္ေမးခြန္းမ်ားေမးပါ

•

အေျခခံဇစ္ျမစ္အထိေမးရန္မေမ့ပါႏွင့္၊

•

နိမိတ္ျပေမးခြန္းမ်ားမေမးပါႏွင့္၊

•

ပညာတတ္သူမ်ား၊ သက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသားမ်ားကိုသာလွ်င္ မေမးပါႏွင့္၊

•

ေမးျမန္းသူ၏ၾကိဳတင္ရွိႏွင့္ေသာအေတြးအေခၚမ်ား၊သေဘာထားခံယူခ်က္ႏွင့္မကိုက္ညီ
သည့္အခ်က္မ်ားတြက္ ေျဖၾကားမွဳမ်ားအေပၚ ဂရုမထားျခင္းမ်ိဳးမွေရွာင္ရွားရန္။

၃.၉

ေန႔စဥ္အခ်ိန္အသံုးခ်မႈ ပံုစံ

ေက်းရြာအတြင္းေနထိုင္ေသာ အမ်ိဳးသမီး/အမ်ိဳးသား က႑အလိုက္ ၎တို႔၏ ေန႔စဥ္ဘဝ (တန္းတူညီမွ်မႈ၊
အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း အလုပ္အကိုင္၊ မိသားစု ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈ) ကို
သိရွိႏိုင္ျခင္း၊ ေက်းရြာပတ္ဝန္းက်င္ရွိ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားေပၚ မွီခိုအားထားႏုိင္မႈ တိ႔က
ု ို အကဲျဖတ္
ဆန္းစစ္ရာတြင္ အသံုးျပဳေသာ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။
ရည္ရြယ္ခ်က္
ေန႔စဥ္အခ်ိန္အသုံးခ်မႈပုံစံမ်ား

ေဖာ္ထုတ္ျခင္းသည္

ေဒသခံမ်ား၏

တစ္ေန႔တာ

လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ

ရွင္းလင္းတိက်စြာ သိရွိႏုိင္ရန္ ႏွင့္ ေက်းရြာအတြင္း အမ်ိဳးအသမီး/အမ်ိဳးသား တန္းတူညီမွ်မႈ အေျခအေန
တိ႔က
ု ို သိရွိႏိုင္ၿပီး ေက်းရြာဖြ႔ၿံ ဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား စီအစဥ္ခ်မွတ္ရာတြင္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစပါသည္။
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမည့္သူမ်ား
အမ်ိဳးသား/အမ်ိဳးသမီး အုပ္စု ႏွစ္စုခြဲ၍ ၎တိ႔၏
ု တစ္ေန႔တာအတြင္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို အခ်ိန္နာရီ
အပိုင္းအျခားအလိုက္ ေဆြးေႏြးရန္။
ၾကာခ်ိန္ - ၃၀ မိနစ္
အေထာက္အကူပစၥည္းမ်ား
A0 စာရြက္ႀကီး၊ Marker pen
ေဆာင္ရြက္ပံုအဆင့္ဆင့္
၁။

အမ်ိဳးသား/အမ်ိဳးသမီး အုပ္စု (၂)စု ခြဲေစပါ။

၂။

အုပ္စု တစ္ခုခ်င္းစီမွ ၎တို႔၏ တစ္ေန႔တာ ေဆာင္ရြက္ျပဳလုပ္သည့္အေၾကာင္းအရာမွန္သမွ်ကို
ခ်ေရးေစပါ။
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၃။

ေရးသားထားေသာ

အေၾကာင္းအရာမ်ားကို

နာရီအပိုင္းအျခားအလိုက္

ေရးဆြဲထားေသာ

ဇယားေပၚတြင္ ေရးသားေစပါ။
၄။

ရရွိထားေသာအခ်က္အလက္မ်ားကိုအဖြ႕ဲ ကိုယ္စားျပဳသူတစ္ဦးမွ က်န္သင္တန္းသားမ်ားအားလံုးကို
အျပန္အလွန္ ရွင္းလင္း ေျပာၾကားေစပါ။

အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ေန႕စဥ္ လုပ္ငန္းအခ်ိန္ဇယား နမူနာပံုစံ

(

____

နာရီမွ

)

( ____ ) နာရီထိ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္သည့္ အလုပ္အမ်ိဳးအစား

၆း၀၀

၆း၀၀

အိပ္ယာထ

၆း၀၀

၈း၀၀

မနက္စာျပင္ဆင္

၈း၀၀

၁၀း၀၀

လက္ဖက္ရည္ေဖ်ာ္ျခင္း၊ အိမ္သန္႕ရွင္းေရးလုပ္ျခင္း

၁၀း၀၀

၁၂း၀၀

ေရခပ္ျခင္း

၁၂း၀၀

၁၃း၀၀

မိသားစု၀င္မ်ားအတြက္ ေန႕လည္စာ ျပင္ဆင္ျခင္း

၁၃း၀၀

၁၆း၀၀

ထင္းေခြ ၊အ၀တ္ေလွ်ာ္၊ မီးပူတုိက္

၁၆း၀၀

၁၉း၀၀

ညစာျပင္ဆင္ခ်က္ျပဳတ္ျခင္း

၁၉း၀၀

၂၁း၀၀

ေနာက္ေန႔မနက္စာအတြက္

ျပင္ဆင္ခ်က္ျပဳတ္ျခင္း၊

အိပ္စက္ျခင္း

စုစုေပါင္းအလုပ္လုပ္ခ်ိန္ - ၁၇ နာရီ
၃.၁၀

အုပ္စုဖြဲ႕ေဆြးေႏြးျခင္း

ဦးတည္အုပ္စု ေဆြးေႏြးပြဲဆိုသည္မွာ သက္ဆင
ို ္ရာ အေၾကာင္းအရာေပၚ မတူကြဲျပားေသာ အျမင္မ်ား၊
သေဘာထားမ်ား၊အေတြးအေခၚမ်ားႏွင့္သေဘာေပါက္နားလည္ပံုမ်ားရွိေစရန္ဦးတည္အုပ္စုမ်ားအသံုးျပဳရေ
သာ

နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

ပါဝင္၍ပါဝင္သူမ်ားအၾကား
ရႈေထာင့္ေပါင္းစံုတို႔မွ

ဤနည္းလမ္းတြင္

ကန္႔ကြက္သမ
ူ ရွိ

ေပၚထြက္လာေစေသာ

အဖြဲ႔ဝင္လူအုပ္စု

(၃)ဦး

မွ

သေဘာတူညီမႈရယူရန္ထက္
စိတ္ခံစားခ်က္မ်ား၊

(၅)ဦး

ခန္႔

မတူကြဲျပားေသာ

အခက္အခဲ

ျပသနာမ်ား၊

ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား၊ အခြင့္အလမ္းမ်ား၊ အားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္မ်ား စသည့္တို႔ကို ေဖာ္ေဆာင္ေသာ
နည္းလမ္းေကာင္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ သတင္းအခ်က္အလက္ တစ္ခုေပၚမွ ေနာက္ဆက္တြဲ ေမးခြန္းမ်ားျဖင့္
ဆက္စပ္ေသာအျခားေသာ

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို

နည္းလမ္းေကာင္းတစ္နည္းလည္း ျဖစ္ပါေပသည္။
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ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ေသာ

ရည္ရြယ္ခ်က္
ဦးတည္အုပ္စု ေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာသိရွိလိုေသာအေၾကာင္းအရာတစ္ခုေပၚအေျခခံ၍
ပူးေပါင္းပါဝင္သူအားလံုးၾကားမတူကြဲျပားေသာအျမင္မ်ား၊သံုးသပ္ခ်က္မ်ားေပၚခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာေကာက္ခ်က္ခ်
ႏိုင္ေသာနည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္ျခင္း၊အုပ္စုတြင္းပါဝင္သူမ်ားအေနျဖင့္ေက်းရြာကိုကုိယ္စားျပဳႏုိင္ေသာလူပုဂၢိဳလ္
မ်ားကိအ
ု ားေပးလႈံ႔ေဆာ္ေပးျခင္းျဖင့္၎တို႔၏စိတ္ခံစားခ်က္မ်ား၊ေက်းရြာတြင္း

လက္ရွိျဖစ္ပ်က္ေနေသာ

အေၾကာင္းအရာမ်ားကို သိရွိနုိင္ပါသည္။
ပူးေပါင္းပါဝင္ရမည့္သူမ်ား
က႑ေပၚမူတည္၍ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါဝင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။
(ဥပမာ- စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑တြင္ လက္ရွိလုပ္ကိုင္စားေသာက္ေနသူမ်ား ပါဝင္သင့္ပါသည္။)
ၾကာခ်ိန္ - ၁ နာရီ
လိုအပ္သည့္ ပစၥည္းမ်ား
မွတ္စုစာအုပ္၊ ေဖာင္တိန္
လုပ္ေဆာင္ပံုအဆင့္ဆင့္
၁။

သိရွိလုိေသာအေၾကာင္းအရာေပၚမူတည္၍ဆက္စပ္ပတ္သက္သူအမ်ိဳးသား(သိ႔)ု အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို
(၃)ဦး မွ (၅)ဦး ခန္႔ေခၚယူပါ။

၂။

၎တို႔

ေျပာၾကားေသာ

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို

မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုမွ်

ျပန္လည္ေျပာျခင္း၊ မွ်ေဝျခင္းမ်ား မလုပ္ပါေၾကာင္းကို ဝန္ခံကတိျပဳပါ။
၃။

မိမိတို႔

လက္ရွိႀကံဳေတြ႔ခံစားေနရေသာအျဖစ္အပ်က္မ်ားကိုအမွန္အတုိင္းျပန္လည္

ေျပာၾကား

ေပးေစပါ။
၄။

၎တို႔ ပိုမိုေျပာခ်င္ေသာ ဆႏၵမ်ားရိွလာေအာင္ တိုက္တြန္းလႈံ႕ေဆာ္ေပးရန္။

၅။

တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကို ဦးတည္ျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ပဲ အျခားသူမ်ား ပါဝင္လာႏုိင္ေအာင္လည္း အားေပး
လႈ႔ေ
ံ ဆာ္ေပးရပါမည္။

၅။

အဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွ

ေျပာၾကားသြားေသာ

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို

မွတ္စုစာအုပ္တြင္မွတ္သားထားရန္။
၆။

ေဆြးေႏြးပြဲၿပီးသြားခ်ိန္တြင္ ၎တို႔အား ေက်းဇူးတင္စကားေျပာၾကားရန္။

သတိျပဳရမည့္အခ်က္မ်ား
•

အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးတည္းျဖင့္ စကားေျပာဆိုေနျခင္းမ်ိဳးမျဖစ္ေအာင္ အျခားသူမ်ားကိုပါ စည္းရံုးရမည္။

•

အပိတ္ေမးခြန္းမ်ား မေမးမိရန္ ႏွင့္ အဖြင့္ေမးခြန္းမ်ားကိုသာ ေမးျမန္းပါ။

•

မိမိအား
အႀကံဥာဏ္မ်ားေတာင္းခံလာပါကအေၾကာင္းအရာေပၚမူတည္၍စဥ္စားခ်င့္ခိ်န္ေျပာၾကားရန္။

•

မိမိမွ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား မေပးမိေစရန္။
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၄.

ပံ့ပိုးကူညီေပးသူ၏ အခန္းက႑

ပံ့ပုိးကူညီသူဆိုသည္မွာ
•

လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ

အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစရန္

ေရွ႕ေဆာင္လမ္းညႊန္ျပသူ၊

အုပ္စုတစ္စု၏

သေဘာတူထားေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ေစရန္ ကူညီပံ့ပုိးေပးသူ၊
•

အုပ္စုတိုင္းပါ၀င္၍ ေတြးေခၚမႈမ်ားထိေရာက္ရန္ အေၾကာင္းအရာက႑မ်ားအလုိက္ ျဖစ္စဥ္မ်ားကုိ
ပံ့ပုိးကူညီေပးသူ၊

•

အဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အားသားခ်က္မ်ားႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကုိ အသိအမွတ္ၿပီး ၄င္းတုိ႕၏
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား၊

စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားႏွင့္

အေတြးစိတ္ကူးမ်ားကုိ

သက္ေတာင့္သက္သာ

ႏွင့္မွ်ေ၀ေစရန္ ကူညီပံ့ပုိးေပးသူ၊
•

ပါ၀င္သူမ်ားကုိ

ကူညီေထာက္ပံ့ေပးျခင္းျဖင့္

အေတြးစိတ္ကူးသစ္မ်ားကုိ

မွ်ေ၀ျခင္း

ႏွင့္

ေရွ႕ဆက္ေဖာ္ေဆာင္မည့္ အလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတို႔တြင္ ယုံၾကည္မႈမ်ားေပးစြမ္းသူ၊
•

မတူညီကြဲျပား မႈမ်ားကို တန္ဖုိးထားျပီး အဖြဲ႕၀င္မ်ား၏ ကြဲျပားေသာ လုိအင္ႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကုိ
နားလည္ခံစားႏုိင္သူ၊

•

စိတ္ေနစိတ္ထား

သေဘာထား၊

ေတြးေခၚမႈနွင့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားမွတဆင့္

၎တိ႔ၾု ကား

စံျပအေနျဖင့္ ဦးေဆာင္ေပးႏုိင္သူ၊

အခ်ဳပ္အားျဖင္မ
့ ွတ္သားရန္။
“ေမးခြန္းရွင္းလင္း၊ မွားမွန္ျခင္းေရွာင္၊ ေဆြးေႏြးေအာင္ျပဳ၊ နားေထာင္မႈမွာ၊ အားလံုးပါေစ၊ ေရွာင္ေလ လႊမ္းမိုး
ဤ (၆) မ်ိဳး လြမ္းမိုးကူညီသူ” ဟု မွတ္သားႏုိင္ေပသည္။
ပံ့ပိုးကူညီသူတစ္ဦး၏ အရည္အေသြးမ်ားႏွင့္ စိတ္ေနစိတ္ထားမ်ား
•

အသံၾသဇာရွိရမည္။

စကားၾကြယ္ရမည္။

ဟာသဥာဏ္ရွိရမည္။

အားလံုး၏

ရေအာင္ယူရမည္။ ဖန္တီးႏုိင္စြမ္းရွိရမည္။
•

အခ်ိန္ကို စီမံခန္႔ခြဲႏုိင္ရမည္။

•

ကိုယ့္ကုိယ္ကိုယ္ ယံုၾကည္မႈရွိရမည္။ ေမးခြန္းမ်ားေမးတတ္ရမည္။

•

အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးခြင့္ ေပးႏိုင္ရမည္။ စီစဥ္တက် ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ႏုိင္ရမည္။

•

အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ သေဘာထားရွိရမည္။ အားေပး လက္တြဲတတ္ရမည္။

•

နားေထာင္တတ္ရမည္။ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို သိႏုိင္စြမ္းရွိရမည္။

•

ေလ့လာႏုိင္စြမ္း၊ အေျခအေနကိုနားလည္ႏိုင္စြမ္းရွိရမည္။

•

ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္ပိုင္ႏုိင္မႈ ရွိရမည္။

•

ေစတနာ အရင္းခံရမည္။

•

စိတ္ရွည္သည္းခံႏုိင္စြမ္းရွိရမည္။
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•

နည္းလမ္းမ်ားကို

သိရွိရမည္။

အေၾကာင္းအရာ၊

အေျခအေနေပၚမူတည္၍

ရွင္းလင္းေဆာင္ရြက္ႏုိ္င္ရမည္။
•

ျပန္လည္ထင္ဟပ္ သံုးသပ္ အကဲျဖတ္ႏုိင္စြမ္းရွိရမည္။

•

အေကာင္း၊ အဆိုး အျမင္မ်ား၊ တံု႔ျပန္ျခင္းမ်ားကို လက္ခံႏိုင္စြမ္းရွိရမည္။

•

အားလံုးပါ၀င္လာႏုိင္ေစရန္ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္စြမ္းရွိရမည္။

ပံ့ပုိးကူညီသူတစ္ဦးတြင္ ေအာက္ပါ အေျခခံစိတ္ေနစိတ္ထား (၄) မ်ိဳးရွိရပါမည္။
(က)

လူတ႔၏
ုိ အေျခအေနမ်ားကုိစိတ္၀င္စားရမည္။(အေတြးအေခၚအယူအဆမ်ားကုိယုံၾကည္စြာ
ေဖာ္ထုတ္ျပၾကလိမ့္မည္)

(ခ)

လူတ႔၏
ုိ မတူညီမႈမ်ားႏွင့္ စိတ္၀င္စားမႈမ်ားကုိ ေကာင္းစြာနားလည္ရမည္။

(ဂ)

လူတစ္ဦးျခင္းစီ၏ အရည္အေသြးမ်ားႏွင့္ သဘာ၀ကုိ တန္ဖုိးထားေလးစားရမည္။

(ဃ)

မည္သုိ႔ဖြဲ႕စည္းထားသည္ျဖစ္ေစ၊ အဆုံးသတ္အေျဖမ်ားသည္ ၄င္းတုိ႔သာတြင္ရွိေၾကာင္း
ကုိ ယုံၾကည္၍ ထုိအဆုံးသတ္ကုိေရာက္ရွိရန္ ပံ့ပုိးကူညီရမည္။

၄.၁

၄.၂

ပံ့ပုိးကူညီသူမ်ား မရွိမျဖစ္ထားရွိရမည့္ သေဘာထားမ်ား
-

စိတ္၀င္စားမႈ၊

-

မွ်ေ၀ခံစားျခင္း၊

-

အၾကြင္းမဲ့ေလးစားမႈ ႏွင့္

-

အုပ္စုတြင္း စြမ္းေဆာင္မႈမ်ားကုိ အၾကြင္းမဲ႕ယုံၾကည္မႈ

ကၽြမ္းက်င္လိမၼာေသာ ပံ့ပိုးကူညီေပးသူ၏ အရည္အခ်င္းမ်ား
-

အျခားသူမ်ား၏စြမ္းေဆာင္ရည္ကုိ ယုံၾကည္ျခင္း၊

-

စိတ္ရွည္ျခင္း ႏွင့္ နားေထာင္ေပးျခင္း၊

-

မိမိကုိယ္ကိုယ္ လႈံေဆာ္ျခင္းႏွင့္ သင္ယူျခင္း၊

-

ယုံၾကည္မႈရွိျခင္း၊

-

ဘ၀အေတြ႕အၾကံဳႏွင့္ ျပည့္စုံျခင္း၊

-

အျခားသူမ်ား၏အျမင္ကုိေလးစားျခင္း၊

-

တီထြင္ဖန္တီးလုပ္ေဆာင္ႏုိင္မႈအားေကာင္းျခင္း၊

-

သင္တန္းသူသင္တန္းသားမ်ားၾကားတြင္ ယုံၾကည္မတ
ႈ ည္ေဆာက္ေပးႏုိင္ျခင္း၊

-

နည္းလမ္းႏွင့္ အစီအစဥ္ကုိ လုိက္ေလွ်ာညီေထြမႈ႕ျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္း

-

အဖြဲ႕စိတ္ဓာတ္ျဖင့္ အသိပညာ တုိးတက္မႈရွိေအာင္လုပ္ေဆာင္ေပးနုိင္ျခင္း
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၄.၃

ပံ့ပုိးကူညီသူတစ္ေယာက္အတြက္လုိအပ္ေသာ ကၽြမ္းက်င္တတ္ေျမာက္မႈမ်ား
-

နားေထာင္ျခင္း

-

ေမးခြန္းေမးျခင္း

-

အေၾကာင္းရင္း သိေအာင္ရွာေဖြျခင္း

-

အဓိပၸါယ္ေဖာ္ေဆာင္ေပးျခင္း

-

အျပန္အလွန္ေျပာဆုိေဆြးေႏြးျခင္း

-

အားလုံးပါ၀င္အေျဖရွာျခင္း

-

ဘုံသေဘာတူညီခ်က္ ရွာေဖြျခင္း

-

မိမိကုိယ္ ကုိ အကဲျဖတ္သုံးသပ္ျခင္း

ပံ့ပိုးကူညီသူတစ္ေယာက္အေနျဖင့္ သတိျပဳသင့္သည့္ အခ်က္မ်ား
-

အကဲမျဖတ္ရန္။

-

မိမိင္ျမင္ယူဆခ်က္ႏွင့္ အျခားသူမ်ား၏ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကို မတိုင္းတာရန္။

-

အျခားသူမ်ားသည္ မိမိအကူအညီကိုမရွိမျဖစ္ လုိအပ္သည္ဟု မယူဆရန္။

-

စစ္မွန္ေသာ ေလးစားမႈမ်ားျဖင့္ ေဖာ္ေရြရန္။ ဆက္ဆံရန္။

-

လူတိုင္းတြင္ ကိုယ္ပုိင္အျမင္၊ အျပဳအမူႏွင့္ တန္ဖိုးမ်ား ရွိျခင္းကို လက္ခံရန္။

-

လူတ႔က
ို ို စိတ္၀င္စားေၾကာင္းျပရန္။

-

ေနာက္တစ္လွမ္းဆုတ္ၿပီး နားေထာင္ရန္။

-

သူတစ္ပါးက မိမိအေပၚ ဆက္ဆံလိုေသာ ပံုစံအတိုင္း မိမိမွလည္း သူတစ္ပါးအေပၚကို
ျပန္လည္ဆက္ဆံရန္။

၅.

-

မိမိသည္ အျခားသူမ်ားထက္ ပို၍ သိရွိထားသူဟု မယူဆရန္။

-

အႀကံဥာဏ္မေပးရန္။

-

ၾကားျဖတ္၀င္မေျပာရန္။

PRA ကို အသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္ ရရွိလာႏုိင္သည္အ
့ က်ိဳးေက်းဇူးမ်ားႏွင့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား
အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား
•

ရရွိလာေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မွန္မမွန္

တိုက္ရိုက္ေလ့လာသံုးသပ္ႏိုင္ျခင္း

•

အစည္းအေဝးေနရာ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ မလိုအပ္ဘဲ လူတစ္ဦး(သိ႔)ု အဖြဲ႕လိုက္ အဆင္ေျပသည့္
ေနရာမေရြး ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းႏိုင္ျခင္း

•

လူဦးေရ၊ စီးပြားေရးအေျခအေန၊ လူမႈေရးအေျခအေန၊ ပထ၀ီအေနအထား၊ ေျမအသံုးခ်မႈပံုစံ၊
အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းဘ၀၊

ဆန္းစစ္သံုးသပ္မႈ၊

သီးႏွံေ၀ပံုခ်

ခြဲေ၀မႈ၊

မိုးရြာသြန္းမႈ၊

အလုပ္အကိုင္ရရွိမႈ၊ ၀င္ေငြႏွင့္ အသံုးစရိတ္၊ ေၾကြးျမီ၊ ေခ်းေငြ၊ အစားအစာ ႏွင့္ အာဟာရ၊
ေရာဂါဘယမ်ား၊တိရိစာၦန္အစားအစာ၊
ႏွင့္အေရာင္းအ၀ယ္္လုပ္ငန္းစသည့္လူမႈစီးပြားအေျခအေနမ်ားကို သိရွိႏုိင္ျခင္း
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•

ေျမအေနအထား၊

ေရရရွိမႈအေျခအေန၊

သစ္ပင္မ်ားအေျခအေန၊

ေျမအမ်ိဳးအစား

ႏွင့္

ေျမဆီလႊာအေနအထား၊ သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးပံုစံ၊ ေျမႏွင့္ေရအသံုးခ်မႈအေျခအေန၊ ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္မႈ၊
ေရေ၀ေရလဲအေျခအေနတို႔ကို သိရွိႏိုင္ျခင္း
•

ရာသီအလိုက္ေျပာင္းလဲမွဳ၊သီးႏွံအလွည့္က်စိုက္ပ်ိဳးမွဳပံုစံ၊ပိုးမႊားကာကြယ္ေဆးႏွင့္
က်ေရာက္တတ္ေသာေရာဂါမ်ားအေၾကာင္းသိရွိႏိုင္ျခင္း

•

လူတစ္ဦးျခင္းစီ၏ စီးပြားေရးအဆင့္အတန္း၊ လယ္ယာေျမပိုင္ဆိုင္မွဳ၊ စိုက္ပ်ိဳး ထြန္ယက္ရာတြင္
အသံုးျပဳေသာ ကိရိယာမ်ားႏွင့္ အျခားဓန ဥစၥာပိုင္ဆိုင္မွဳ မ်ားကို သိရွိႏုိင္ျခင္း

•

ေက်းရြာတြင္း ေန႔စဥ္ဘဝ အမ်ိဳးသား/အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခန္းက႑အား သိရွိႏိုင္ျခင္း

•

ေက်းရြာ၏

ေျပာင္းလဲလာပံုအဆင့္ဆင့္

ရပ္ေရးရြာေရးကိစၥမ်ား၊

ႏွင့္

ေက်းရြာရွိအေရးၾကီးေသာျပသနာမ်ား၊

ေဆြးေႏြးရာတြင္အေထာက္အထားခိုင္မာစြာျဖင့္ေဆြးေႏြးႏုိင္ျခင္းစသည့္

အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို PRA နည္းလမ္းမ်ား အသံုးျပဳျခင္းအားျဖင့္ ရရွိႏုိင္ပါသည္။
ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား
•

အခ်ိန္၊

•

အားလံုးပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈ၊

•

အမူအက်င့္မ်ား ေျပာင္းလဲရန္ ခက္ခဲျခင္း၊

•

အျပန္အလွန္ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ရန္ ခက္ခဲျခင္း၊

•

စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑

ေရရွည္

လူထုပူးေပါင္းပါဝင္လာႏုိင္ေသာ

ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး
နည္းလမ္းမ်ား

ေဆာင္ရြက္ရာတြင္

က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္

မူဝါဒဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးမႈ။
၆.

အပူပိုင္းေဒသ၏ စုိက္ပ်ိဳးေရးက႑ႏွင့္ ေလွ်ာ္ညီေသာ ေဒသဆုိင္ရာ အစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္
ျပည္သူလူထု ထိေရာက္စြာပူးေပါင္းပါဝင္ေရး အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

ေဆာင္ရန္မ်ား
၁။

သင္သည္ေဒသခံလူထုအတြက္ ဧည့္သည္မ်ားသာျဖစ္သည္။

၂။

ဧည့္သည္က႔ဲသုိ႔ျပဳမႈေနထုိင္ပါ။ ေဒသခံတုိ႔အား ၎တု႔၏
ိ ပုဂၢလိက လြပ္လပ္ခြင့္ ကုိေလးစားပါ။

၃။

သူတ႔၏
ို ဓေလ့ထံုးစံ၊ ဘာသာစကား၊ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကို ေလ့လာ၍ ေလးစားယံုၾကည္ပါ။ ၎
တိ႔အ
ု ေပၚ စိတ္၀င္စားျမတ္ႏုိးမွဳျပပါ။

၄။

ေဒသခံတုိ႔ကေဒသထြက္အစားအေသာက္မ်ား၊ လက္ဖက္ရည္နွင့္ ေရေႏြးၾကမ္းမ်ားသုံးေဆာင္ရန္
ဖိတ္ေခၚ

ပါကလက္ခံေပးပါ။

သုိ႔ေသာ္

စကားအပုိမ်ား

မေျပာပါႏွင့္။

မိမိထင္ျမင္ခ်က္ကုိ

ပုံႀကီးမခ်ဲ႕ပါနွင့္။
၅။

သင့္ကယ
ုိ ္သင္မိတ္ဆက္ပါ။ လာေရာက္လာသည့္ သင့္ရည္ရြယ္ခ်က္အား ရွင္းလင္းစြာတင္ျပပါ။

၆။

ေဒသခံမ်ားႏွင့္အတူတြ ေလ့လာမႈေဆာင္ရြက္ရန္ အတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူပါ။ သေဘာတူညီမႈ
ရယူပါ။

၇။

သူတ႔၏
ုိ
အခ်ိန္ဇယားကုိ ဦးစားေပးလုိက္ေလ်ာပါ။ သင္၏ရည္ရြယ္ခ်က္ကုိ သေဘာတူညီလွ်င္၊
အတူေဆာင္ရြက္ရန္လုိအပ္သည့္အခ်ိန္ကုိ သင့္အား ေပးပါလိမ့္မည္။ သူတ႔တ
ုိ ြင္ မိသားစု၊ေက်းရြာ၊
လယ္ခင္း၊

ယာခင္း၊

တိရစာၦန္မ်ားႏွင့္

ပတ္သက္သည့္
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သူတ႔၏
ုိ ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္

ကူညီေပးလုိေၾကာင္းျပၿပီး၊သူတုိ႔ေန႔စဥ္

တာ၀န္မ်ား

တတ္ႏုိင္

သေလာက္ သက္သာ ေစရန္ ကူညီေပးပါ။
၈။

ေဒသခံမ်ားကုိ မိမိ၏ လုပ္ေဖာ္ ကုိင္ဖက္မ်ားသဖြယ္ ေလးေလးစားစားဆက္ဆံပါ။

၉။

သက္ေတာင့္ သက္သာရွိပါေစ။ (နည္းလမ္းေတြထက္ သေဘာထားက ပိုအေရးႀကီး)

၁၀။

အုပ္စုလိုက္ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို သံသယမရွိပါႏွင့္။

၁၁။

အျပဳသေဘာေဆာင္ရြက္ပါ။

၁၂။

အာရံုစူးစိုက္ပါ။

၁၃။

ဆန္းသစ္ေသာ ေတြးေခၚေမွ်ာ္ျမင္မႈမ်ိဳး ေလ့က်င့္လိုက္နာပါ။

၁၄။

ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းပါ။ ဓာတ္ပုံရုိက္လုိပါက အဘယ္ေၾကာင့္ ရုိက္ကူးရေၾကာင္းကုိရွင္းျပကာ ခြင့္
ျပဳခ်က္ယူျပီး ေက်းရြာမွ ထြက္ခြာၿပီးေနာက္ ထုဓ
ိ ာတ္ပုံမ်ားကုိ ျပန္႔ပုိ႔ေပးပါ။

၁၅။

ထုိေက်းရြာတြင္ ေနထုိင္မည္(သု႔)ိ မိသားစု တစ္စုႏွင့္ ေနထုိင္မည္ဆုိပါက ေဒသခံမ်ား သေဘာ
က်တတ္သည့္

သစ္သီး

သု႔မ
ိ ဟုတ္

ထုတ္ကုန္

ပစၥည္းတစ္ခုခုအား

လက္ေဆာင္အျဖစ္

ယူသြားေပးပါ။
ေရွာင္ရန္မ်ား
၁။

မိမိကုိယ္က်ိဳးႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ေဒသခံတုိ႔ကုိ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ ၄င္းတုိ႔ကုိ အခ်ိန္မ်ားကုိ
ဦးေဆာင္မႈ႕ ခန္႕ခြဲမႈမျပဳပါနွင့္။

၂။

သင့္အခ်ိန္ဇယားအတုိင္း မေဆာင္ရြက္ပါႏွင့္။ သူတ႔၏
ုိ အခ်ိန္ကုိ ေလးစားပါ။

၃။

မ်က္ႏွာလိုက္ျခင္း။

၄။

ေမာက္မာျခင္း။

၅။

အျခားသူတို႔၏ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကို လွ်စ္လွ်ဴရႈျခင္း။

၆။

အျခားသူမ်ားကို မေလးစားျခင္း။

၇။

အေျပာမ်ားၿပီး အလုပ္နည္းျခင္း။

၈။

တက္ႀကြမႈမရွိျခင္း။

၉

လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္မေပးျခင္း။

၁၀။

အျခားသူမ်ား၏ ေျပာစကားကို နားမေထာင္ျခင္း။

၇.

မွတ္စုမ်ား
(က) နားေထာင္ျခင္းႏွင့္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ျခင္း
(ခ) အေၾကာင္းရင္းသိေအာင္ရွာေဖြျခင္း
(ဂ) သက္ႀကီးပညာသင္ယူျခင္းနိယာမ (၇)ခ်က္
(ဃ) နည္းျပဆရာ၊ အသိပညာေပးေဆြးေႏြးသူႏွင့္ ပံ့ပိုးကူညီသူ တိ႔၏
ု ျခားနားခ်က္
(င) ေကာင္းမြန္ေသာ သင္တန္းဆရာတစ္ဦးျဖစ္ရန္

(က) နားေထာင္ျခင္းႏွင့္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ျခင္း
သင္တန္းသားကုိ အဓိကထားေသာ သင္တန္းတြင္ တက္ၾကြစြာ နားေထာင္ျခင္းသည္ အေရးႀကီးဆုံး
ျဖစ္သည္။ သင္တန္းသားမ်ား မိမိ အေတြ႕အႀကံဳ ႏွင့္ သင္ယူမႈကုိ ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ရန္ သင္တန္းဆရာက
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သင္တန္းသားမ်ားကုိ ကူညီပံ့ပုိးေပရမည္။ သူတုိ႔၏ စကားလုံးတုိင္း၊ အသံအေနအထား အတုိင္း ကုိ
မလြတ္တမ္း နားေထာင္ေပးရမည္။
တက္ၾကြစြာနားေထာင္ျခင္းသည္
ေပၚလြင္ေစသည္။

သူတုိ႔၏

သင္တန္းဆရာ၏

အေတြ႕အႀကံဳမ်ား၊

သင္တန္းသားမ်ားအေပၚ

ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကုိ

အေလးထားမႈ

ကုိ

အနွစ္ခ်ဳပ္ေပးထားျခင္းျဖင့္

သူတ႔၏
ုိ
စြမ္းရည္ကုိ ျမွင့္ တင္ေပးရာေရာက္ပါသည္။ တက္ၾကြစြာ နားေထာင္ျခင္း ႏွင့္ အႏွစ္ခ်ဳပ္
ေပးျခင္းကၽြမ္းက်င္

မႈ

ႏွစ္ခု

စလုံးသည္

ပါ၀င္ေဆြးေႏြးမႈကုိ

အားေပးေသာ

သင္တန္းနွင့္

ပုံမွန္

အေလ့အထမ်ား၏ တန္ဖုိးထားမႈမ်ား ျဖစ္ပါသည္။
နားေထာင္ျခင္း
လူအမ်ားစုသည္ အၾကားအာရုံ နွင့္ အတူေမြးဖြားလာေသာ္လည္း မည္သူမွ် နား ေထာင္ျခင္း ႏွင့္
မေမြးဖြားခဲ့ေပ။ နားေထာင္ျခင္းသည္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ သင္ယူရမည့္ စြမ္းရည္ျဖစ္သည္။ ေအာက္ပါ နိယာမ (၆)
မ်ိဳးသည္ တက္ၾကြစြာ နားေထာင္ျခင္းအတြက္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။
ဆိတ္ၿငိမ္မႈေပးပါ။
သူတစ္ပါးစကားအား နားေထာင္ေနစဥ္ စကားအတင္း ၀င္ေရာက္ေျပာသူသည္ နားေထာင္ေကာင္းသူ
တစ္ေယာက္ မျဖစ္ႏုိင္ေပ။ သင္တန္းဆရာ အေနျဖင့္ သင္တန္းသားမ်ား စကားေျပာႏုိင္ေစရန္ ဆိတ္ၿငိမ္မႈ
ဖန္တီးေပးရပါမည္။ သူတ႔စ
ုိ ကားဆုံးသည္ အထိ ေျပာခြင့္ ျပဳရမည္။ သင္တန္းဆရာက ေသာ္လည္းေကာင္း၊
သင္တန္းသားမ်ားက

ေသာ္လည္းေကာင္း၊

ၾကားျဖတ္မေျပာရပါ။

သင္တန္းသား၏

ျဖစ္ရပ္

ဇာတ္လမ္းမ်ားကုိ အေထာက္ အကူျပဳေသာ သင္တန္းဆရာ၏ အေတြးမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ျပပါ။
အာရုံစုိက္ပါ။
သင္တန္းဆရာ၏ အာရုံစုိက္ နားေထာင္ေနျခင္းကုိ ေဖာ္ျပသည့္ ကုိယ္ႏႈတ္အမူအရာ မ်ားမွ ေခါင္းညိတ္ျခင္း၊
ျပံဳးေနျခင္း။ ေျပာသူႏွင့္ မ်က္လုံးျခင္းဆုံျခင္း တုိ႔ျဖစ္သည္။ အျပဳသေဘာဆာင္ သည့္ အမူအရာမ်ား
ျဖစ္ရမည္။
မွ်ေ၀ခံစား၍ နားေထာင္ပါ။
စကားေျပာသူဘက္မွ မွ်ေ၀ခံစား၍ နားေထာင္ေပးပါ။ သူ၏ စကားမ်ားကုိ တန္ဖုိးထားေၾကာင္းေျပာပါ။
စိတ္ရွည္ပါ။
စကားေျပာသူက မိမိ၏ အေတြဒအေခၚမ်ားကုိ ရွင္းလင္းစြာ မေျပာႏုိင္ပါက ေစာင့္ေပးပါ။ တစ္ခါ တစ္ရံမွာ
သင္တန္းပုိ႔ခ်သူက

စကားေျပာသူ

ေျပာခ်င္ေသာ

အဓိပၸါယ္ကုိ

ေပၚလြင္ေအာင္

အဖြင့္

ေမးခြန္းမ်ားေမးေပးပါ။
တည္ၿငိမ္ပါ
သင္တန္းပုိ႔ခ်သူကုိယ္တုိင္က အာရုံေထြျပားေနပါက တစ္ပါးသူအား နားမေထာင္မီ တည္ၿငိမ္မႈ ရရွိေအာင္
အခ်ိန္

တစ္ခုယူပါ။

အာရုံေထြျပား

ေနေသာ

နားလည္ေပးႏုိင္မည္မဟုတ္။
အဖြင့္ ေမးခြန္းမ်ား ေမးေပးပါ

35

နားေထာင္သူသည္

သူတစ္ပါးဘက္မွမွ်ေ၀ခံစား

လူထုပူးေပါင္းပါဝင္ေသာ အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ျခင္း နည္းလမ္းမ်ား (PRA)

အဖြင့္ေမးခြန္းမ်ားသည္ ေျပာသူကုိ ပံ့ပုိးကူညီရာေရာက္သည္။ ထုိေမးခြန္းမ်ားသည္ ေျပာသူကုိ ေခ်ပ
ေျပာဆုိျခင္းထက္ စူးစမ္းေဖာ္ထုတ္ရန္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည္။
နားေထာင္ရန္ နည္းလမ္း (၃) သြယ္
တက္ၾကြစြာ နားေထာင္ျခင္း
ဂရုစုိက္ နားေထာင္ျခင္းသည္ ျဖစ္စဥ္မ်ားကုိ အႏွစ္ခ်ဳပ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
စိစစ္နားေထာင္ျခင္း
မိမိရ႕ဲ အေတြ႕အႀကံဳႏွင့္ ယုံၾကည္ခ်က္မ်ားကုိ အသုံးခ်၍ ေျပာသူ၏ ဆုိလုိရင္းအဓိပၸါယ္ကုိ ေဖာ္ပါ။
အေလးအနက္မထားဘဲ နားေထာင္ျခင္း
နားေထာင္သူသည္အာရုံေထြျပားေန၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊

ပ်င္းရိ၍ေသာ္လည္းေကာင္း

အေသးစိတ္

အခ်က္အလက္မ်ားကုိ မၾကားလိုက္မိျခင္း။
အနွစ္ခ်ဳပ္ျခင္း
၁။ အတုိခ်ဳပ္ပါ။
၂။ သူတုိ႔ေျပာသမွ်ကုိ အသုံးျပဳပါ၊ မိမိေျပာေစခ်င္တာကုိ မသုံးပါနဲ႕။
၃။ ေျပာသူ၏ ၀ါက်မ်ားကုိ အဓိကထားပါ။
၄။ အေတြးသစ္မ်ားကုိ ေပၚထြက္ေစရန္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ကုိ မသုံးပါႏွင့္။
၅။ ကုိယ္ႏႈတ္အမႈအရာမ်ားျဖင့္မိမိအႏွစ္ခ်ဳပ္ကုိ မွန္မမွန္ ဆန္းစစ္ပါ။
၆။ မိမိ၏ ထုတ္ေဖာ္ခ်က္မ်ားကုိ အႏွစ္ခ်ဳပ္ရန္ သင္တန္းသားမ်ားကုိ ပံ့ပုိးေပးပါ။
အႏွစ္ခ်ဳပ္ျခင္းသည္သင္တန္းသားမ်ားအား

သူတ႕ို ၏

ေျပာၾကားခ်က္မ်ားကုိ

ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္

သူတ႔၏
ုိ အေတြးအေခၚမ်ားကုိ ဆန္းသစ္ေစရန္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည့္ စြမ္းရည္ ျဖစ္သည္။
(ခ) အေၾကာင္းရင္းသိေအာင္ရွာေဖြျခင္း
အေၾကာင္းရင္းသိေအာင္ရွာေဖြျခင္းဆုိတာအေၾကာင္းအရာ(သု႔မ
ိ ဟုတ္)အျဖစ္အပ်က္ကုိ
ပုိမုိနားလည္ေအာင္ ေနာက္ဆက္တြဲ ေမးခြန္းမ်ား ေမးျခင္းျဖစ္တယ္။ ဥပမာ•

နည္းနည္း ထပ္ၿပီး ရွင္းျပေပးပါဦး။

•

ေနာက္တစ္နည္းနဲ႔ ရွင္းျပေပးပါ။

•

အဲဒီအေၾကာင္းကုိ နည္းနည္းထပ္ေျပာျပေပးပါ။

•

အဲဒါ ဘာေၾကာင့္လဲ၊ ဘယ္လုိလဲ၊ ဘယ္လူလဲ၊ ဘယ္အခ်ိန္ လဲ၊ ဘယ္ေနရာမွာလဲ။

•

ေနာက္ထပ္ေျပာစရာရွိေသးလား။

အေၾကာင္းရင္းသိေအာင္

ရွာေဖြတတ္ျခင္းဟာ

ကူညီပံ့ပုိးသူအတြက္

အေရးႀကီးတဲ့စြမ္းရည္ျဖစ္ၿပီး၊ထုိနည္းလမ္းကုိ ရည္ရြယ္ခ်က္ အမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ အသုံးျပဳၾကပါသည္။
•

ပါ၀င္ေဆြးေႏြးမႈ နည္းေသာ သူမ်ားကုိ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးႏုိင္ေစရန္ တြဲေခၚလာရာတြင္လည္းေကာင္း

•

ျပႆနာမ်ားေျဖရွင္း ရာတြင္လည္းေကာင္း
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လူထုပူးေပါင္းပါဝင္ေသာ အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ျခင္း နည္းလမ္းမ်ား (PRA)

•

ေမးခြန္းမ်ား ပုိမုိရွင္းလင္းစြာ ေမးရာတြင္ လည္းေကာင္း

•

အေၾကာင္းအရင္းကုိ ႏႈိက္ႏႈိက္ခၽြတ္ခၽြတ္ ရွာေဖြရာတြင္လည္းေကာင္း

•

အျပန္ အလွန္ စကားေျပာေစရန္ ကူညီရာတြင္ လည္းေကာင္း

•

ပုိမုိနားလည္ေစရန္ လည္းေကာင္းအသုံးျပဳပါသည္။
ေဆာင္ရန္

ေရွာင္ရန္

တက္ၾကြစြာ နားေထာင္ျခင္း

နားေထာင္ေနစဥ္အကဲျဖတ္ေကာက္ခ်က္ခ်ျခင္း

ပထမအေျဖအေပၚမူတည္ၿပီး ေမးခြန္းေမးျခင္း

အေၾကာင္းအရာတစ္ခုမွတစ္ခုသုိ႔ခ်က္ျခင္း
ေျပာင္းေျပာျခင္း

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိရွင္းလင္းေအာင္

ယူဆခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ျခင္း

လုပ္ျခင္း
ျပႆနာအရင္းအျမစ္ကုိ(သု႔)ိ အေၾကာင္းရင္းကုိ

အေသးစိတ္ရွာေဖြေမးျမန္းရင္းအဓိက

ရွာေဖြျခင္း

ဦးတည္ေသာ အေၾကာင္းရင္းလမ္းလြဲသြားျခင္း

(ဂ) သက္ႀကီးပညာသင္ယူျခင္း နိယာမ (၇) ခ်က္
သင္ယူလုိေသာ ဆႏၵ
သင္တန္းဆရာတစ္ေယာက္အေနနဲ႔

အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ား

သင္ယူႏုိင္ဖုိ႕

ကူညီရာမွာ

သင္တုိ႔သင္ယူလုိ သည့္အရာကုိ သာ ကူညီ ပံ့ပုိး ေဆြးေႏြးႏုိင္မွာျဖစ္တယ္။ အဲဒီလုိ လုပ္ဖုိ႔ဆုိရင္
သင္တုိ႔သင္ယူလုိေသာ စိတ္ရွိလာေအာင္ လုပ္ေပးရမွာျဖစ္တဲ့အျပင္ သင္ယူျခင္း ကုိ အေထာက္အပံ့
ျဖစ္မယ့္ ပတ္၀န္းက်င္ တစ္ခု ဖန္တီးေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။
ေနာက္ဆုံးျပဳလုပ္ခဲ့ ၾကတဲ့ သုေတသနမ်ားကေတာ ေငြေရးေၾကးေရး တုိးတက္မႈႏွင့္ မိမိ ဘ၀အသက္
ေမြး၀မ္းေၾကာင္း လုပ္ငန္းမွာ အက်ိဳးေက်းဇူး ရႏုိင္ဖုိ႔ ဆုိတာေတြဟာ အရြယ္ ေရာက္ၿပီး သူေတြ
သင္ယူလုိေသာ စိတ္ဓာတ္ ရွိေရးတုိ႔မွာ အဓိက လႈံေဆာ္ခ်က္ ပဲျဖစ္ပါတယ္။
အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူ (လူႀကီးမ်ား သင္ယူျခင္း နိယာမ မ်ား)
လူႀကီးမ်ားသည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အေျခအေနမ်ားတြင္ အေကာင္းဆုံးသင္ယူၾကသည္။
(၁) သင္ယူမႈ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုလုံးတြင္ တက္ႀကြစြာ ပါ၀င္ခြင့္ ရေသာအခါ
(၂) သင္ယူရေသာ အေၾကာင္းအရာသည္ ၄င္းတုိ႔ႏွင့္ ဆီေလွ်ာ္၍ ၄င္းတုိ႔အတြက္ အဓိပၸါယ္ရွိေသာအခါ
(၃) သင္ယူမႈ ကုိ ေကာင္းစြာလႈံ႕ ေဆာ္ႏုိင္ၿပီး လုံျခံဳေသာ ၀န္းက်င္ျဖစ္သည့္ အခါ
(၄) အျပဳသေဘာေဆာင္၍ ၄င္းတုိ႔အတြက္ အက်ိဳးရွိႏုိင္မည့္ တုံျပန္မႈ ကုိ ရရွိေသာ အခါ
(၅) သင္တန္းဆရာကုိ ၄င္း တု႔ႏ
ိ ွင့္ အတူ တကြ သင္ယူသူ အျဖစ္ျမင္ေသာ အခါ
(၆) ၄င္းတုိ႔၏ သင္ယူရရွိႏုိင္မႈကုိ ၄င္းတုိ႔ ဘာသာျပန္ရာတြင္ထင္ဟပ္ႏုိင္ၿပီး အသုံးခ်နုိင္ေသာ အခါ
(၇) အာရုံမ်ိဳးစုံမွ တစ္ဆင့္ သင္ယူရရွိေသာအခါ။
၁။ တက္ၾကြစြာ သင္ယူခြင့္ရရွိျခင္း
•

လူၾကီးမ်ားသည္

၄င္းတုိ႔အျပည့္အ၀တက္ၾကြစြာ

ပုိမုိထိေရာက္ ျမန္ဆန္စြာ သင္ယူရရွိႏုိင္ပါသည္။
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ပါ၀င္ခြင့္ရေသာသင္ယူမႈပတ္၀န္းက်င္တြင္

လူထုပူးေပါင္းပါဝင္ေသာ အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ျခင္း နည္းလမ္းမ်ား (PRA)

•

သင္တန္းသားမ်ားကုိ

၄င္းတုိ႔၏

သင္ယူျခင္း

ရည္ရြယ္ခ်က္ကုိ

သတ္မွတ္ဖုိ႔န႔ဲ

၄င္းတုိ႔၏

သင္ယူရရွိမႈ ကုိ ၄င္းတုိ႔ဘာသာ ဆန္းစစ္အကဲျဖတ္ ႏုိင္ဖုိ႔ တုိက္တြန္းပါ။
•

သင္တန္းသားမ်ား၏ အေတြးအေခၚမ်ားနွင့္ စိတ္၀င္စားမႈတုိ႔ကုိ ေရာေမႊေသာေမးခြန္းမ်ားကုိ
ေမးပါ။

•

ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္

မႈျဖင့္ေဆာင္ရြက္ေသာ

သင္္တန္းနည္းစနစ္

ေပါင္းမ်ားစြာကုိ

က်ယ္ျပန္႔စြာ အသုံးျပဳ ေသာကြ်မ္းက်င္သူတစ္ေယာက္ ျဖစ္ရပါမည္။
•

လက္ေတြ႕စီမံခ်က္မ်ားႏွင့္

တကယ့္

လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳမ်ားေၾကာင္းကုိ

ဥပမာအျဖစ္

အသုံးျပဳပါ။
၂။ ဆီေလ်ာ္၍ အဓိပၸါယ္ ရွိေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား
လူႀကီးမ်ားသည္ ၄င္းတုိ႔၏ အလုပ္နွင့္ ဘ၀အတြက္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ရရွိႏုိင္ေသာအခါ အေကာင္းဆုံး
သင္ယူ ၾကသည္။ အကယ္၍ သင္္တန္းတစ္ခုသည္ ၄င္းတုိ႔၏ အလုပ္/ ဘ၀နွင့္ ပက္သက္မႈမရွိလွ်င္
ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ယင္းသင္တန္း၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကုိ နားမလည္ ႏုိင္လွ်င္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊
သင္ယရ
ူ ရွိမႈ လြန္စြာ နည္းပါးပါလိမ့္မည္။ သင္တန္းဆရာအလုပ္သည္……..
•

သင္္တန္းသား၏ ရွိၿပီးသာ ဗဟုသုတႏွင့္ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကုိ နားလည္ပါ။

•

အခ်က္အလက္အသစ္မ်ားကုိ သင္တန္းသား၏ ရွိၿပီးသား ဗဟုသုတမ်ားေပၚတြင္ ဆက္စပ္ၿပီး
ဆင့္ ပြား တည္ေဆာက္ပါ။

•

ဥပမာမ်ားႏွင့္

ျဖစ္ရပ္ေလ့လာခ်က္မ်ားကုိ

သင္တန္းသား၏

ကုိယ္ပုိင္ဘ၀ႏွင့္

အလုပ္မွအေၾကာင္း အရာမ်ားကုိ သာ အသုံးျပဳပါ။
၃။ သင္ယူမႈကုိ ေကာင္းစြာလႈံေဆာ္ႏုိင္ျပီး လုံျခံဳေသာ ပတ္၀န္းက်င္
ထိေရာက္ေသာ သင္ယူမႈ ပတ္၀န္းက်င္ တစ္ခုတြင္ သင္တန္းသားမ်ားသည္ စြန္႔စားလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္
ေသာ္လည္းေကာင္း၊

အျပဳအမႈ

အသစ္မ်ားကုိ

စမ္းသပ္လုပ္ၾကည့္ရန္အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊

အမွားလုပ္မိေသာ္လည္းဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ခြင့္ေပးျခင္းအားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊
သင္တန္းသားမ်ား၏ ယုံၾကည္မႈကုိ ရရွိေစႏုိင္ပါသည္။သင္တန္းဆရာ၏ အလုပ္မွာ လုံျခံဳမႈ၊ အားေပးမႈႏွင့္
ေထာက္ပံ့မႈ တုိ႔ကုိ ေပးရန္ျဖစ္ပါသည္။
•

သင္ယူရမည့္ အရာမ်ားသည္ ေအာင္ျမင္ရန္ ရယူနုိင္ေလာက္ေသာ အရာမ်ားျဖစ္ရပါမည္။

•

သင္တန္းသားတစ္ဦးခ်င္းဆီႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အဖြဲ႕လုိက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ေလးစားမႈ
ႏွင့္ စာနာ နားလည္မႈ အျပည့္အ၀ျဖစ္ေသာ ဆက္ဆံေရးကုိ တည္ေဆာက္ပါ။

•

သင္တန္းသားမ်ားေအာင္ျမင္ႏုိင္ေအာင္အခြင့္ အေရးေပးပါ။

•

သင္တန္းသားတစ္ဦးခ်င္းအား ၄င္းတုိ႔တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ သင္ယူမႈပုံစံႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကုိ
လုိက္၍ေဖာ္ေဆာင္ေပးျခင္း

•

သင္တန္းသားအခ်င္းခ်င္းၾကား

အေထာက္အပံ့

ေဖာ္ထုတ္ညႊန္ျပျခင္း
•

ဘယ္ေတာ့မွ လက္မေလွ်ာ့ပါႏွင့္၊ အရႈံးမေပးပါႏွင့္။
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ျဖစ္ေစေသာ

အျပဳအမႈ

တုိင္းကုိ

၄။ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ တံု႔ျပန္မႈ
သင္တန္းတစ္ေလွ်ာက္လုံးတြင္ သင္တန္းဆရာႏွင့္ သင္တန္းသားမ်ားၾကား အေတြးအေခၚမ်ားႏွင့္ အၾကံ
ဥာဏ္မ်ား ကုိ မၾကာခဏ ဖလွယ္ျခင္းသည္ သင္ယူမႈကုိ ပုိမုိထိေရာက္ေစပါသည္။ သင္္တန္းသားမ်ားထံမွ
တုန္႔ျပန္မႈသည္ သင္တန္းဆရာအား သင္တန္းခ်ိန္အတြင္း သင္တန္းသားတုိ႔မည္သုိ႔ေတြ႔ႀကံဳ ခံစားရသည္ကုိ
သိရွိေစႏုိင္သည့္

အျပင္၄င္းတုိ႔သင္ယူထားသည့္

အရာမ်ားကုိအသုံးခ်ရန္လည္း

အေထာက္အကူ

ျပဳေစပါသည္။
•

သင္ယူမႈႏွင့္ အသုံးခ်မႈ တု႔ေ
ိ ပၚတြင္ အစစ္အမွန္ျဖစ္ေသာ တု႔ျံ ပန္မႈမ်ိဳးေပးပါ။

•

သင္တန္းသားမ်ားကုိ

၄င္းတုိ႔မည္သည္အရာကုိ

ေကာင္းမြန္စြာ

လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္ကုိ

ေျပာျပပါ။
•

ပုိမုိတုိးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္အတြက္ မည့္သည့္အရာကုိ ေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း
တိက်ရွင္းလင္း စြာေျပာပါ။

•

တုံျပန္မႈ ကုိ မည္သုိ႔ လက္ခံရမည္ ဆုိသည္ကုိ စံနမူနာ အျဖစ္လုပ္ေဆာင္ပါ။

၅။ သင္တန္းဆရာကုိ အတူအကြ သင္ယူသူအျဖစ္ ျဖစ္ေစျခင္း
လူႀကီးမ်ားသည္ သင္ယူမႈရပ္ဆုိင္းလုိက္ေသာ သင္တန္းဆရာကုိ ေလးစားေလ့မရွိပါ။ အကယ္၍ သင္ယူမႈ
သည္ သင္တန္းဆရာအတြက္ အေရးမႀကီးခဲ့လွ်င္ သင္ယူမႈတြင္ ရပ္ဆုိင္ရေလ့ရွိေသာ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္
သင္တန္းဆရာ၏ သင္ယူလုိေသာ ဆႏၵ ႏွင့္ စိတ္၀င္စားမႈ တု႔ိ အေၾကာင္းကုိ နားလည္ႏုိင္မည္မဟုတ္ေပ။
သင္တန္းဆရာ၏ အလုပ္မွာ……
•

အသစ္အသစ္ျဖစ္ေသာ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား နည္းလမ္းမ်ားကုိ စြန္႔စားစမ္းသပ္ပါ။

•

သင္တန္းဆရာမွမသိေသးေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ကၽြမ္းက်င္မႈသုိ႕မဟုတ္
နားလည္မႈမ်ားရွိေသးေၾကာင္း ကုိ မိမိဘာသာ ပြင့္ လင္းစြာ အသိအမွတ္ျပဳပါ။

•

သင္တန္းဆရာကုိယ္တုိင္အတြက္ ရွင္းလင္းျပတ္သားေသာ သင္ယူမႈ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားရွိပါေစ။

၆။ ျပန္လည္ထင္ဟပ္ျခင္းႏွင့္ အသုံးခ်ျခင္း
သင္ယူမည့္ ျဖစ္စဥ္သည္ ကြင္းဆက္ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ သင္ယူမႈကုိ ကူညီ အားျဖည့္ရန္ ….
•

သင္တန္းသားကုိ

၄င္းတုိ

သင္ယူရရွိခဲ့

မႈ

မ်ားအား

ျပန္လည္

ထင္ဟပ္ရန္ႏွင့္

၄င္းတုိ႔

ဘာေတြသင္ယူ ရရွိခဲ့သလဲ၊ ၄င္းတုိ႔၏ ဗဟုသုတ အသစ္မ်ားကုိ မည္သုိ႔ အသုံးခ် ႏုိင္ခဲ့ သလဲ
ဆုိသည္မ်ားကုိ ျပန္လည္ေျပာၾကရန္ အားေပးပါ။
•

သင္တန္းသားမ်ားကုိ သင္တန္းတစ္ခ်ိန္တုိင္း အဓိက ေပးခ်င္ေသာ အခ်က္အလက္၊ အေၾကာင္း
အရာတုိ႔၏ ဆက္စပ္မႈကုိ ေဖာ္ထုတ္ရန္ ေထာက္ပံ့အားေပးပါ။

•

သင္တန္း ခ်ိန္မ်ားအတြင္း သင္ယူရရွိမႈကုိ လက္ေတြ႕အသုံးခ်ႏုိင္ရန္ စီစဥ္ေပးပါ။

၇။ အာရုံမ်ိဳးစုံမွ သင္ယူခြင့္ရရွိျခင္း
သင္တန္းဆရာ၏ အလုပ္မွာ•

လက္ေတြ႕ေလ့က်င္ႏုိင္ရန္ ႏွင့္ကုိယ္တုိင္လုပ္ၾကည့္ဖုိ႔ မၾကာခဏ အခြင့္အလမ္းရေအာင္လုပ္ေပးပါ။

•

အေတြ႔အၾကံဳနွင့္ သရုပ္ျပျခင္း၊ ရွင္းျပျခင္း ႏွင့္ ေလ့က်င့္ျခင္း တု႔က
ိ ုိ တြဲ၍ လုပ္ေဆာင္ပါ။

•

အေရာင္မ်ား၊ ရုပ္ပုံမ်ား၊ ဂီတ၊ လႈပ္ရွား မႈမ်ား ႏွင့္ အျမင္အာရုံဆုိင္ရာ ပစၥည္းမ်ားကုိ အသုံးျပဳေပးပါ
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•

ဥပမာ - ပုံျပင္ဇာတ္လမ္းမ်ားႏွင့္ မိမိ၏ ကုိယ္ရည္ကုိယ္ေသြးမ်ားကုိ အသုံးျပဳ၍ အဓိကက်ေသာ
အခ်က္မ်ားကုိ ပုံေဖာ္ရွင္းလင္း ျပသပါ။

(ဃ) နည္းျပဆရာ၊ အသိပညာေပးေဆြးေႏြးသူႏွင့္ ပံ့ပိုးကူညီသူ တို႔၏ ျခားနားခ်က္
နည္းျပဆရာ၏ စရုိက္လကၡဏာ
•

ကၽြမ္းက်င္တတ္ေျမာက္တယ္၊ ေမးသမွ်ေျဖနုိင္မယ္။

•

သူေျပာခ်င္တာ ေတြကုိ ဘဲ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္၊ အစီစဥ္ခ်ေလ့လာတယ္။

•

ေဒသခံလယ္သမားေတြရ႕ဲ အေျခခံ ဘ၀နဲ႕ ရုိးရာ အသိေတြကုိ အေလးမထား စိတ္မ၀င္စားဘူး။

•

သူရ႕ဲ နည္းပညာေတြ၊ ေဖာ္ျမဴလာေတြဘဲ အေလးထားတယ္။

•

ဘာေတြပါ၀င္ရမယ္၊ ဘယ္လုိျဖစ္ရမယ္ ဆုိတာ ပုံေသခ်ဳပ္ကုိင္ထားတယ္။

•

တခါတရံေလးဘဲေမးျမန္းခြင့္ေပးတယ္။

အသိပညာေပး ေဆြးေႏြးသူ၏ စရုိက္ လကၡဏာ
သူ ရဲ႕နည္းပညာ/ တီထြင္မႈ အသစ္တစ္ခုကို ေဒသခံ လယ္သမားေတြဆီ ျဖန္႔ျဖဴးေပးခ်င္လုိ႔လာတာပါ။
•

အဲ့ဒီ နည္းပညာ၊တီထြင္မႈ အသစ္ေတြရ႕ဲ ေကာင္းက်ိဳးေတြကုိ ဘဲ ဦးစားေပးေျပာသြားတယ္၊
ဆုိက်ိဳးေတြကုိ လွ်စ္လွ်ဴရွဴသြားတယ္။

•

သူရ႕ဲ အေတြးအေခၚ/ နည္းပညာ ကုိ ေစ်းကြက္ တြင္က်ယ္ဖုိ႔၊ ေရာင္းရဖို႕ ပဲႀကိဳးစားၾကတယ္။

•

ေမးခြန္းေမးျမန္းခြင့္ ေပးတယ္၊ သု႔ေ
ိ သာ္ သူတုိ႔လုိရာကုိ ပဲ ဆြဲေဆာင္ေျဖၾကားေလ့ရွိတယ္။

•

ေဒသခံေတြရ႕ဲ အခက္အခဲ၊ ျပႆနာေတြကုိ နားမေထာင္ဘူး။

ကူညီပံ့ပုိးေပးသူ၏ စရုိက္ လကၡဏာ
ေဒသခံ

လယ္သမားေတြရ႕ဲ

အေတြ႕အၾကံဳေတြ။

စြမ္းေဆာင္ႀကိဳးပမ္းမႈေတြ

ကုိ

ပဲဦးစားေပး

နားေထာင္တယ္။
•

ေဒသခံေတြ အခ်င္းခ်င္း အေတြ႕အႀကံဳဖလွယ္၊ လက္ေတြ႕ေလလာျခင္းကုိ ဘဲအားေပးၾကတယ္။

•

ဘာေတြ ပါ၀င္ရမယ္ဆုိတာ ပုံေသထိန္းခ်ဳပ္ မထားဘူး။

•

အားလုံးပူးေပါင္းပါ၀င္နုိင္ဖုိ႔ နဲ႔အျပန္အလွန္ နားလည္တတ္ဖို႔ အေလးထားတယ္။

•

ေဒသခံမ်ားရဲ႕

ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏုိင္မႈ

စြမ္းရည္

တုိးတက္လာေစဖို႔

ကူညီခ်င္းသာျဖစ္တယ္။
•

ဘာရလာဒ္၊ ဘာအေျဖထြက္ မယ္ ေမွ်ာ္လင့္ မထားဘူး။

(င) ေကာင္းမြန္ေသာ သင္တန္းဆရာ တစ္ဦးျဖစ္ရန္
•

အသံၾသဇာရွိရမည္။

•

စကားၾကြယ္ရမည္

•

ဟာသဥာဏ္ ရွိရမည္။

•

အားလုံး၏ စိတ္၀င္စားမႈကုိ ရေအာင္ ရယူမည္

•

ဖန္တီးႏုိင္စြမ္းရွိရမည္။

•

အခ်ိန္ကုိ စီမံ ခန္႔ခြဲ ႏုိင္ရမည္။
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၈.

•

ကုိယ႔က
္ ုိ ကုိယ္ ယုံၾကည္မႈ ရွိရမည္။

•

ေမးခြန္းမ်ား ေမးတတ္ရမည္။

•

အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးခြင့္ ေပးႏုိင္ရမည္။

•

ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ၊ အစီအစဥ္ တက် ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ႏုိင္ရမည္။

•

အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ သဘာထားရွိရမည္။

•

နားေထာင္တတ္ရမည္၊ ဘာလုိသလဲဆုိတာ သိႏုိင္စြမ္းရွိရမည္။

•

ေလ့လာႏုိင္စြမ္း၊ အေျခအေနကုိ နားလည္ႏုိင္စြမ္း ရွိရမည္။

•

ဘာသာရပ္ဆုိင္ရာ ပုိင္ႏုိင္ကၽြမ္းက်င္မႈ ရွိရမည္။

•

အားေပးလက္တြဲတတ္ရမည္။

•

ေစတနာတရား ထားတတ္ရမည္။

•

စိတ္ရွည္သည္းခံႏုိင္စြမ္း ရွိရမည္။

•

သင္္တန္းအထိအေတြ႕ကုိ သိရမည္။

•

အေႏွာက္အရွက္ရွိပါက ေျဖရွင္းႏုိင္ရမည္။

•

ျပန္လည္ထင္ဟပ္ႏုိင္ သုံးသပ္အကဲျဖတ္ ႏုိင္စြမ္းရွိရမည္။

•

အေကာင္းအဆုိးတုံျပန္ခ်က္မ်ားကုိ လက္ခံႏုိင္စြမ္း ရွိရမည္။

•

အားလုံးပါ၀င္ႏုိင္ေစရန္ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္စြမ္းရွိရမည္။
အကိုးအကားမ်ား

1. Simon

Adebo,

Freelance

Consultant,

December

2000,

“Trainig

Manual

on

Participantory Rural Apppraisal (PRA)”
2. A Moe Naing and Nyan Myint Maung, 2010, “PRA Training Guideline”
3. Robert Chamber, 1994 Published by Elsevier Ltd., “The Origins and Pratice of
Participatory Rural Appraisal”
4. “Introduction to Social Research Method”, Inya Bilingual Research Methodology
Series (First Edition), 2015
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