ရပ်ရွာလူထုအ ခြေခပုလက်တွဲ ောင်ရွက်မှု
ြေျဉ်းကပ်နည်း

အ ခြေြေံကျန်းမာ ရးဝန်ထမ်းများအတွကလ
် က်စွဲ
(ပထမမူကကမ်း၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၈)
ခပည်သူကျန်
့
းမာ ရးဦးစီးဌာန

ရပ်ရွာလူထုအဆခြေခပုလက်တွဲဆောင်ရွကမ
် ှု ြေျဉ်းကပ်နည်း

ဥဆ

ျာဇဉ်

ခမန်မာနိင
ု င
် ၏
ံ
ကျန်းမာဆရးဆောင်ဆ
့ ရှောက်မှုေနေ် ပိမ
ု ြေ
ုိ င
ုိ ်မာအားဆကာင်းလာဆေရန်နင
ှေ ့် လူတိုင်းလက်လှေမး် မီ
ဆော

ကျန်းမာဆရးဆောင့်ဆရှောက်မေ
ှု နေ်

(၂၀၁၇−၂၀၂၁)

ကို

ဆရးေွဲ

ခြေ်ဆပါ်လာရန်

ဦးတည်၍

အမျိုးေားကျန်းမာဆရးေီမက
ံ ိနး်

အဆကာင်အထည်ဆြာ်လျက်ရှေိပါေည်။

ကျန်းမာဆရးဝန်ဆောင်မဆ
ှု ပးေူ

အမျိုးမျိုးတို ့အကကား ဦးတည်ြေျက်တူေွာ အြေျိတ်အေက်မမ
ိ ိ ဆောင်ရွက်နင
ို ်ရန်နင
ှေ ့် လူထုအဆခြေခပုအြွဲ ့အေည်း
အမျိုးမျိုး

ပူးဆပါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်နုင
ိ ရ
် န်

အေိုပါေီမံကိနး် က

လူတိုင်းအတွက်

မရှေိမခြေ်

ကျန်းမာဆရးဆောင့်ဆရှောက်မှု၊

ဆောင်ဆ
့ ရှောက်မှုကို

ခမန်မာနိုင်ငအ
ံ တွင်းရှေိ

ေီမံကိနး် ၏ ရည်ရွ

်ြေျက်ခပည့်ဆခမာက်နင
ို ်မည် မဟုတ်ပါ။

ခပည်ေတ
ူ ိုင်း

ပဏာမကျန်းမာဆရးဆောင့်ဆရှောက်မလ
ှု ုပင
် န်းကို
ပူးဆပါင်းပါဝင်မှုကို ရ
ကို

တိုက်တွနး် အားဆပးထားပါေည်။

တေ်နည်းအားခြင့်

ရရှေိဆအာင်

ဆေြေျာေွာဆောင်ရွက်မဆပးနိင
ု ်လျှင်

အဆကာင်အထည်ဆြာ်ရာတွင်

ရပ်ရွာလူထက
ု ို

ကျန်းမာဆရးဌာနများ၊
အကျိုးအတွက်

ခပည်ေူလူထု၏

ူ ဆောင်ရွက်နင
ို ်ခြေင်းေည် အြေရာကျဆပေည်။ ေို ့မှေော လူထုအဆနခြင့် ၎င်းတို ့၏

်ပုင
ိ ဘ
် ဝနှေငက
့် ိုက်ညီမည့် ကျန်းမာဆရးေိုင်ရာ ေုးံ ခြတ်ြေျက်များကို မိမိတို ့ကို

နိင
ု ်မည်ခြေ်ေည်။

ပဏာမကျန်းမာဆရး

အဆခြေခပု၍

အြွဲ ့အေည်းများနှေင့်

ဘက်ေုံဆေါင်ေ
့ ံပ
ု ါဝင်ေည့်

ဆောင်ရွက်နင
ုိ ်ဆေမည်ခြေ်ပါေည်။

ဆရရှေည်

်တိုင်

ြေျမှေတ်ဆြါ်ဆောင်

လက်တွဲဆောင်ရွက်ခြေင်းခြင့်
ထိဆတွ ေက်
့
ေံနင
ုိ ်ပပီး၊

အနာဂတ်ဆမျှာ်မှေန်းြေျက်ကို

ခပည်ေူလူထုေည်

ထိုမှေတေင့်

အတူတကွ

ရပ်ရွာလူထု

ပူးဆပါင်းြေျမှေတ်

ရပ်ရွာလူထက
ု ို အဆခြေခပု၍ လက်တဲဆ
ွ ောင်ရွက်ခြေင်းဟူေည် အဆခြေြေံ

အားခြင့် ခပည်ေူလူထု၏ ေွမ်းအားကို ခမှင့်တင်ဆပးခြေင်းခြင့် ၄င်းတို ့အား ပိမ
ု ဆ
ို ကာင်းမွန်ဆော ဆခပာင်းလဲမေ
ှု ီေုိ ့
ဆရွ လျား
့

ဆရာက်ရှေိဆေနိင
ု ်ေည့်

အဆလ့အကျင်တ
့ ေ်ရပ်

ခြေ်ပါေည်။

ဆရရှေည်တည်တြေ
ံ့ င
ို ်ပမဲဆော ြွံ ့ပြိုးဆရး အတွက် ထိဆရာက်ဆော လက်နက်ကိရိ
ကျန်းမာဆရးေိုင်ရာ လုပင
် န်းများအား ရပ်ရွာလူထအ
ု ဆခြေခပု၍ အမှေနတ
် က
ဆောင်ရွက်နင
ို ်ရန်အတွက်
အဆရးကကီးပါေည်။
လုပင
် န်းများတွင်

အဆခြေြေံကျန်းမာဆရးဝန်ထမ်းများ၏

ရပ်ရွာလူထုအား
တက်ကကေွာ

ဆအာင်ခမင်ေွာြေျဉ်းကပ်ပပီး

ပူးဆပါင်းပါဝင်လာဆေရန်

ထို ့အခပင်

နိင
ု င
် တ
ံ ေ်နင
ုိ င
် ံ

ာတေ်ြေုလည်းခြေ်ပါေည်။
် လက်တဲွ အဆကာင်အထည်ဆြာ်

ေွမ်းဆောင်ရည်ကို

ခမှင့တ
် င်ဆပးရန်

ပဏာမကျန်းမာဆရးဆောင်ဆ
့ ရှောက်မှု

ဆောင်ရွက်ဆရးေည်

အဆခြေြေံကျန်းမာဆရး

ဝန်ထမ်းများ၏ အြေန်းကဏ္ဍ တေ်ရပ် ခြေ်ပါေည်။ ဤလက်ေွဲောအုပ် တွင် အဆခြေြေံကျန်းမာဆရးဝန်ထမ်းများ
လူထအ
ု ဆခြေခပု လက်တွဲ ဆောင်ရွက်ရာ၌ ရပ်ရွာလူထုအား ဆအာင်ခမင်ောွ ြေျဉ်းကပ် ဆောင်ရွက်နင
ို ်ရန်
အဆခြေြေံေဆဘာတရားများနှေင့် နည်းလမ်းများကို ဆရွးြေျ

်ထုတ်နတ
ှု ် တင်ခပထားပပီး၊ အေင့် အေီးေီးရှေိ

အဆခြေြေံကျန်းမာဆရးဝန်ထမ်းများ အေုံးခပုနိုင်မည်ခြေ်ပါေည်။
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ဤလက်ေွဲောအုပခ် ြေ်ဆခမာက်ဆရးအတွက် ကူညီဆထာက်ပ့ဆ
ံ ပးြေဲ့ေည့် 3MDG ရန်ပံဆ
ု ငွအြွဲ ့နှေင့် ၎င်းတို ့၏
အလှေူရှေငန
် င
ို ်ငံ များခြေ်ေည့် Sweden, Switzerland, United Kingdom and United States တို ့အား
လှိုက်လဲေ
ှေ ွာဆကျးဇူးတင် အေိအမှေတ်ခပုအပ်ပါေည်။ ဤလက်ေွဲောအုပခ် ြေ်ဆခမာက်ဆရးအတွက် တက်ကကေွာ
ပါဝင်ဆေွးဆနွး

အကကံခပုဆပးြေဲ့ကကေူ

ကူညီပ့ပ
ံ ုးိ ဆပးကကေည့် ရှေမ်းခပည်န

လိုအပ်ဆော

(် ဆတာင်ကကီး)၊ ရှေမ်းခပည်န

ခပည်ေူ ့ကျန်းမာဆရးဦးေီးဌာနမှေူးများ၊
ပမို ့န

အားလုံးနှေင့်

်ကျန်းမာဆရးဦးေီးဌာနမှေူးများ၊

ေီဆပါ၊
တိုင်းရင်းေား

အြိုးတန်အြေျက်အလက်များ

် (လားရှိုး)နှေင့် ေေ်ကိုင်းတိုင်းဆေေကကီး

ဆတာင်ကကီးနှေင့်

ဆြေျာင်းဦးပမို ့န

ကျန်းမာဆရးအြွဲ ့အေည်းများနှေင့်

်

တို ့မှေ

လူထုအဆခြေခပု

ကျန်းမာဆရးအြွဲ ့အေည်းများအားလည်းဆကာင်း၊ 3MDG ၏ မိတ်ြက်အြွဲ ့အေည်းများကိုလည်းဆကာင်း
ဆကျးဇူးတင်အပ်ပါေည်။
ဆနာက်ေုံးအဆနခြင့် ဤလက်ေွဲောအုပခ် ြေ်ဆခမာက်ဆရး လုပင
် န်းေဉ်တွင် အကကံဆပး ကူညီဆောင်ရွက်ဆပးြေဲ့ေည့်
ကျန်းမာဆရးနှေင့အ
် ားကေားဝန်ကကီးဌာန၊

ကျန်းမာဆရးလူ ့ေွမ်းအားအရင်းအခမေ်ဦးေီးဌာနမှေ

ေုတိ

ညွှနက် ကားဆရးမှေူးြေျုပ် (အပငိမး် ေား)၊ ဆေါက်တာဆကျာ်ဦးအား အထူးဆကျးဇူးတင်ရှေိပါဆကကာင်း မှေတ်တမ်းတင်
ဆြာ်ခပအပ်ပါေည်။

ဆေါက်တာောထွနး် ဆကျာ်
အပမဲတမ်းအတွငး် ဝန်
ကျန်းမာဆရးနှေင့် အားကေားဝန်ကကီးဌာန
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အတိုဆကာက်ေကားလုံးများ အဓိပ္ပါ

iii

်ြွင့်ေိုြေျက်

AMW

Auxiliary Midwife

အရန် ေားြွါးေရာမ

CBO

Community Based Organization

ရပ်ရွာလူထု အဆခြေခပု အြွဲ ့အေည်းများ

CE

Community Engagement

ရပ်ရွာလူထု အဆခြေခပု လက်တွဲဆောင်ရွက်မှု

CEA

Community Engagement Approach

ရပ်ရွာလူထု အဆခြေခပု လက်တွဲဆောင်ရွက်မှု
ြေျဉ်းကပ်နည်း

CHC

Community Health Clinic

လူထု အဆခြေခပု ကျန်းမာဆရးဆောင့်ဆရှောက်မဆ
ှု ေးြေန်း

CHO

Community Health Organization

လူထု အဆခြေခပု ကျန်းမာဆရးအြွဲ ့အေည်း

CHW

Community Health Worker

လူထု အဆခြေခပု ကျန်းမာဆရးလုပေ
် ား

EHO

Ethnic Health Organization

တိုင်းရင်းေားကျန်းမာဆရးအြွဲ ့အေည်း

EPHS

Essential Package of Health Services

မရှေိမခြေ်ကျန်းမာဆရးဆောင့်ဆရှောက်မှုလုပင
် န်းများ

ITHP

Inclusive Township Health Plan

အားလုံးပါဝင်ဆောပမို ့န

NGO

Non-Governmental Organization

အေိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ ့အစည်း

NHP

National Health Plan

အမျိုးေားကျန်းမာဆရးေီမံကိနး်

PRA

Participatory Rapid Appraisal

ပူးဆပါင်းပါဝင်ဆောနည်းခြင့် အြေျိနတ
် ိုအတွငး် ြေနမ့် န
ှေ ်းမှု

်ကျန်းမာဆရးေီမက
ံ ိနး်

လုပင
် န်းေဉ်

RHC

Rural Health Center

ဆကျးလက်ကျန်းမာဆရးဌာန

SHU

Station Health Unit

တိုက်နယ်ကျန်းမာသေးဌာန

UHC

Universal Health Coverage

လူတိုင်းလက်လှေမး် မီဆောကျန်းမာဆရးလွှမး် ခြေုံမှု

UHC

Urban Health Center

ဆေေန္တရကျန်းမာဆရးဌာန

ရပ်ရွာလူထုအဆခြေခပုလက်တွဲဆောင်ရွကမ
် ှု ြေျဉ်းကပ်နည်း
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ေပ်ေွာလူထုအသပခပပုလက်တွဲသဆာင်ေွကမ
် ှု ချဉ်းကပ်နည်း

၁။ နိဒါန်း
၁.၁။ ရပ်ရွာလူထုအဆခြေခပု လက်တွဲဆောင်ရွက်မှု၏အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်
ရပ်ရွာလူထက
ု ို အဆခြေခပု၍ လက်တွဲ ဆောင်ရွက်

အဆို (၁)
ပပည်ေူ ့ကျန်းမာသေးလုပ်ငန်းေည်
ပပည်ေူလူထုအားလုံး

အခွင့်အလမ်းနည်းပါးသော

ကျန်းမာသေးအတွက်

အသပခခံအေင်းအပမစ်များ၊

အသပခအသနများအား

လိုအပ်ေည့်
လက်လှမ်းမီ

ခြေင်း ဆိုေည်မာှ ပထဝီဝင် အသနအထားနီးစပ်မ၊ှု
အကျိုးစီးပွားစိတ်ဝင်စားမှု ေို ့မဟုတ် အလားတူ
အသပခအသနများတွငလ
် ူတိုင်းကျန်းမာပပီးသကာင်း

စွမ်းအားပမှင့်တင်သပးေန်

မွန်စွာသနနိုငသ
် စေန် လိုအပ်ေည့်လုပင
် န်းများကို

အသေးဆိုတင်ပပ လုပ်သဆာင်သပးေင့်ပါေည်။ (A Principle of

စဉ်ဆက်မပပတ် လုပသ
် ဆာင်ေေည့် လုပင
် န်းစဉ်

Ethical Practice of Public Health)

တစ်ခု ပဖစ်ပါေည်။

နိုင်သစေန်

ေည်ေွယ်၍

၎င်းလုပင
် န်းစဉ်ကို

၄င်းတို ့အား

ကျန်းမာသေးအဖွဲ ့အစည်းများက

သလ့ကျင့်လုပသ
် ဆာင်ေန်

ပဖစ်ပါေည်။

လူထုအသပခပပုအဖွဲ ့များနှင့်

လူထုပးူ သပါင်းပါဝင်မှုေှိလာသစနိုင်သော

နီးစပ်စာွ သပါင်းစပ်ညှိနင
ှို း်

လုပသ
် ဆာင်မမ
ှု ျား

ခြေ်ေည့်

ပွင့်လင်းပမင်ောပပီး လက်ခယ
ံ ုံကကည်နုင
ိ သ
် ော အစီေင်ခံတင်ပပချက်များ၊ အစည်းအသဝးများ၊ သဟာသပပာပွဲများနှင့်
အတူတကွညှိနှိုငး် ဆုံးပဖတ်ပခင်းတို ့ေည် လူထုနင
ှေ ့် လက်တဲဆ
ွ ောင်ရွက်ရာတွင် အဖွဲ ့အစည်းများကို အဆထာက်အကူ
ခပုပါေည်။

၁.၂။ နိုင်ငံသတာ်၏အမျိုးေားကျန်းမာသေးစီမက
ံ ိန်း (၂၀၁၇–၂၀၂၁) နှင့် ပပည်ေူလူထု ပူးသပါင်း ပါဝင်မှု
ပမန်မာနိုငင
် ေ
ံ ည် တေ်ကမ္ဘာလုံးေိုင်ရာ ဦးစားသပးကိစ္စေပ်တစ်ခုပဖစ်ေည့် လူတိုင်းလက်လှမ်းမီသော ကျန်းမာသေး
လွှမး် ပခုံမှုပန်းတိုင်ကို လှမး် ကိုင်နိုင်ေန် အေှိန်အဟုနခ် မှင့်ကကိုးပမ်းေန် ခိင
ု မ
် ာစွာ ကတိကဝတ်ပပုခဲ့ပပီးပဖစ်ပါေည်။
အမျိုးေား ကျန်းမာသေးစီမက
ံ ိန်း (၂၀၁၇−၂၀၂၁) ေည်နုင
ိ င
် ံသတာ်၏ကျန်းမာသေးစနစ်ကို ပိုမခ
ို င
ုိ ်မာသတာင့်တင်း
သစေန်နင
ှ ်၊့

လူတိုင်းလက်လှမး် မီသော

ဆင်းေဲနွမ်းပါးေူများကို
အြွအ
ဲ ေည်းများ၊

ကျန်းမာသေးလွှမး် ပခုံမှုပန်းတိုင်ကို

ဦးစားသပးေည့်လမ်းကိုသေွးချယ်ခပ
ဲ့ ါေည်။

အစိုးေမဟုတ်သောအဖွဲ ့အစည်းများ၊

ေေှိေန်

၎င်းေည်

သလျှောက်လှမး် ောတွင်

တိုင်းရင်းေားကျန်းမာဆရး

ပုဂလ
္ဂ ိကအဖွဲ ့အစည်းများ

ေေည်တို ့အား

ပူးသပါင်းပါဝင်သစပခင်းမှတဆင့် မတူညီသော ကျန်းမာသေးဝန်သဆာင်မသ
ှု ပးေူများ အကကား သပါင်းစည်း ညီညွတမ
် ှု
ကို ပိုမို တိုးတက်သစေန် ေည်ေွယ်ပါေည်။ လူထုပးူ သပါင်းပါဝင်မက
ှု ို အားသပးပခင်းနှင့် လူထုအသပခပပုစနစ်ကို
ပိမ
ု ခ
ုိ င
ုိ မ
် ာအားသကာင်းသစပခင်းေည်

လူတင
ုိ း်

လက်လမ
ှ း် မီသော

ကျန်းမာသေးလွှမး် ပခုံမှုကို

ေေှိသေးအတွက်

ကကိုးပမ်းောတွင် အသေးအကကီးသောလုပင
် န်းစဉ်တစ်ခုပဖစ်ပါေည်။ ပပည်ေူ တစ်ေပ်လုံးအတွက် အသပခခံကျေည့်
မေှိမပဖစ်

ကျန်းမာသေးသစာင့်သေှာက်မှု

လုပင
် န်းစဉ်များအသပါ်

အသလးထား

အာရုံစိုက်ပခင်းေည်

ကျန်းမာသေးအတွက်ေပိုင်ခင
ွ ့် အခွင်အ
့ လမ်းများကို ထင်ေှားသပါ်လွငသ
် စပပီး သမျှော်မန
ှ ်းချက်များကိုပပည့်မီသစေန်

1

ေပ်ေွာလူထုအသပခပပုလက်တွဲသဆာင်ေွကမ
် ှု ချဉ်းကပ်နည်း

စွမ်းသဆာင်သပးနိုငမ
် ည်ပဖစ်ေည်။
အစပပုပခင်း

နှင့်

တာဝန်ခံယူမှုပင
ုိ း် ဆိင
ု ်ောစနစ်များ/လုပထ
် ုံးလုပန
် ည်းများကို

အေှိန်ပမှင်တ
့ င်သဆာင်ေွက်ပခင်းပဖင့််

ပပည်ေူ ့အေံ

ပိုမိုထွက်သပါ်လာဆေပပီး

မိတ်ဆက်
ထိုမှတဆင့်

ကျန်းမာသေးစနစ်၏တုနခပန်
့် သဆာင်ေွက်မှုများကိုလည်း ပိုမိုအားသကာင်းသစမည် ပဖစ်ပါေည်။

၁.၃။ ရပ်ရွာလူထုအဆခြေခပုလက်တွဲဆောင်ရွကမ
် ှု ြေျဉ်းကပ်နည်း လက်စွဲစာအုပ်
ဤ

၂၀၁၈

လက်စွဲစာအုပေ
် ည်

အသပခခံကျန်းမာသေးဝန်ထမ်းများ

သဆာင်ေွက်သနေည့် လူထုကျန်းမာသေး ပမှင့တ
် င်ပခင်း လုပင
် န်းတွင် ေပ်ေွာလူထု
ကို တက်ကကစွာပါဝင်လာသစေန် သအာင်ပမင်စွာ ချဉ်းကပ်စည်းရုံးနိင
ု ်သေး အတွက်
အသထာက်အကူပပုေန်
ချဉ်းကပ်ောတွင်
စဉ်ဆက်မပပတ်

ပပည်ေူလူထု၏

စီစဉ်သေးဆွဲပခင်းနှင့်

ပမှင့တ
် င်ပခင်း

ပါဝင်သလ့ကျင်သ
့ ဆာင်ေွက်ဆော

ေပ်ေွာလူထုကို

သအာင်ပမင်စွာ

ကျန်းမာသေးအေိပညာ

ကကိုးပမ်းအားထုတ်ပခင်း၊

ဆုးံ ပဖတ်ချက်ချပခင်း၊
ကျန်းမာသေး

ေည်ေွယ်ပါေည်။

တိုးပမှင့ေ
် န်

ကိုယ်တိုင်ပါဝင်သဆွးသနွးသစပခင်း၊
လက်သတွ သဆာင်
့
ေွက်ပခင်းစေည့်

လုပဆ
် ောင်ြေျက်များကို
အသလ့အထကို

၎င်းတို ့ကိုယ်တိုင်
နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၅ လက်စွဲစာအုပ်

သဖါ်သဆာင်ဖန်တီးသပးေမည်

ပဖစ်ေည်။ လက်စွဲစာအုပတ
် ွင် ေပ်ေွာလူထု ပါဝင် သဆာင်ေွက်ပခင်း၏ အသေးပါမှု၊ ကျန်းမာသေးဝန်သဆာင်မမ
ှု ျား
သပးောတွင် လွှမး် မိးု သောအချက်အလက်များနှင့် ေပ်ေွာလူထု၏ တက်ကကစွာ ပါဝင်သဆာင်ေွက်မေ
ှု ေန်အတွက်
နည်းလမ်းများ ပါဝင်ပါေည်။

၂။ အေည်အသေွးပပည့်မီသော ကျန်းမာသေးဝန်သဆာင်မှုသပးပခင်းအသပါ် လွှမ်းမိုးသော
အချက်အလက်များ
၂.၁။ အေည်အသေွးပပည့်မီသောကျန်းမာသေးဝန်သဆာင်မှုသပးပခင်း
ကျန်းမာသေးသစာင့သ
် ေှာက်မှု

အဆို (၂)

အေည်အသေွးဆိုေည်မာှ

တစ်ဦးတစ်သယာက်ချင်းစီနှင့် လူထုတစ်ေပ်လုံးအတွက်

ပပည်ေူ ့ကျန်းမာသေးမူဝါဒများ၊ စီမံကိန်းများနှင့်
ဦးစားသပးလုပ်ငန်းများကို ပပည်ေူလူထုထမ
ံ ှ

သဆာင်ေွက်သပးသော

အကကံပပုချက်များ သေချာေေှိသစနိုင်မည့်

ေည် အသပခခံကျန်းမာသေး အကျိုးေလဒ်များ ေေှိသစေန်

လုပ်ငန်းစဉ်များပဖင့် အသကာင် အထည်သဖာ်

အလားအလာ ပိုမသ
ို ကာင်းမွန်သစသော အတိုင်းအတာ

စီစဉ်ေုံးေပ်သဆာင်ေွက်ေင့်ပါေည်။

တစ်ခုပင်

(A Principle of Ethical Practice of Public Health)

အေည်အသေွးေည်

အဓိကအစိတ်အပိုင်းတစ်ခု

ပဖစ်ေည့်အပပင်

ပဖစ်ေည်။

မျှေတမှုေေှိသစသေးအတွက်

ကျန်းမာသေးဝန်သဆာင်မမ
ှု ျား

ကျန်းမာသေး

သစာင့သ
် ေှာက်မှု

ကျန်းမာသေးေပိုင်ခင
ွ အ
့် တွက်

လမ်းသကကာင်းတစ်ခု၊

ဝန်သဆာင်မက
ှု ို ေယူအေုံးပပုေူများအတွက် ဂုဏ်ေိက္ခာရှေိသစမှု တစ်ခုလည်းပဖစ်ပါေည်။

ကျန်းမာသေး
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ေပ်ေွာလူထုအသပခပပုလက်တွဲသဆာင်ေွကမ
် ှု ချဉ်းကပ်နည်း

ရပ်ရွာလူထုကိုအဆခြေခပု လက်တဲဆ
ွ ောင်ရွက်ခြေင်းေည် ကျန်းမာသေးသစာင့သ
် ေှာက်မှု အေည်အသေွးကို တိုးတက်
သစေန်လည်း

အဓိကအဆထာက်အကူ

ခပုပါေည်။

ထို ့အခပင်

အမျိုးေမီးထု၊

၎င်းတို ့၏မိေားစုများနှင့်

ေပ်ေွာလူထု၏ ေဆဘာထားအခမင်များေည် ၎င်းတို ့ ကျန်းမာသေးသစာင့်သေှာက်မေ
ှု ယူေန် ဆုံးပဖတ်ေည်အ
့ သပါ်
လွှမး် မိုးမှုေပ
ှိ ါေည်။

ကျန်းမာသေးဝန်သဆာင်မသ
ှု ပးေူများနှင့်

ဝန်သဆာင်မေ
ှု ယူသနသော

လူထုတို ့

လက်တွဲ

ဆောင်ရွက်မှု ေှမ
ိ ှော ၎င်းတို ့၏လိုလားချက် သမျှော်မှန်းချက်များကို နားလည်ပပီး ယုံကကည်မတ
ှု ည်သဆာက်နုင
ိ ်မည်
ပဖစ်ကာ ဝန်သဆာင်မမ
ှု ျား သပးောတွငလ
် ည်း ပူးသပါင်းသဆာင်ေွက်ကကမည်ပဖစ်ေည်။ အေည်အသေွးပပည့်မီသော
မိခင်နင
ှ က
့် သလး ကျန်းမာသေးဝန်သဆာင်မမ
ှု ျားအသပါ် ေယူလိုမှုနင
ှ ့် လက်လှမး် မီနုင
ိ မ
် ှုတို ့ကို ဖန်တီးေန်မှာ မေှိမပဖစ်
အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပဖစ်ပါေည်။

၂.၂။ အေည်အသေွးပပည့်မီသောဝန်သဆာင်မှုအသပါ်ကျန်းမာသေးစနစ်၏ေက်သောက်မှု
ကျန်းမာသေးသစာင့သ
် ေှာက်မအ
ှု ေည်အသေွးကိုတိုးတက်သစေန်နှင်က
့ ျန်းမာသေးစနစ်တစ်ခုလုံးတွင် အေည်အသေွးစံ
ေတ်မတ
ှ ်ချက်တစ်ခုကို စတင်သပါ်သပါက်သစေန်ကကိုးပမ်းအားထုတ်မမ
ှု ျားကို ခိင
ု ်မာသော အမျိုးေားကျန်းမာသေး
အေည်အသေွးမူဝါဒနှင့်

မဟာဗျူဟာများက

ကျန်းမာသေးသပါင်းစည်းဝန်သဆာင်မှုများ
ကျန်းမာသေးစနစ်၏
ကဏ္ဍတွင်

ပပည်ေူလူထု၏

ပပည့်မီသစမည်ပဖစ်ပပီး
ကျန်းမာသေးကို

လူထုကို

အားပဖည့်သပးမည်

အခန်း

စပ်ပဖစ်သပါ်လာသစေန် သအာက်ပါ

အထူးေိမှေတ်ြွ



၎င်းတို ့၏

ပါဝင်လာဆေရန် ကူညီဆပးနိုင်ေည်။


ေို ့မဟုတ် အရှေိန် အဟုန်ခမှင့်ရန်မှော
အမျိုးေားကျန်းမာဆရးေီမံကိန်း၏ အေိတ်အပိုင်း

လိုအပ်ပါေည်။

တေ်ြေုခြေ်ေည်။

ခပည်ေူနှေင့် ရပ်ရွာလူထက
ု ို စွမ်းသဆာင်
ေည်

ပမှင်တ
့ င်သပးေန်နင
ှ ့်

၎င်းတို ့နှင့်

ပူးသပါင်းလက်တွဲ သဆာင် ေွက်ေန်၊
 စီမံအုပခ
် ျုပ်မှု

နှင့်

တာဝန်ခံယမ
ူ ှုကို

အားသကာင်း ခိုင်မာသစေန်၊
 ဝန်ဆောင်မသ
ှု ပးေည့် ပုံစံကို ပပန်လည်
ဆန်းေစ်ေန်၊


လူထုအဆခြေခပုပါဝင်ဆောင်ရွက်မှု၊ မခြေ်မဆနလိုအပ်ဆော
ဝန်ဆောင်မှုများ နှေင့် ဆောင်ရွက်မှုများကိုြန်တီးရန်

အသပပာင်း

အလဲများ ကျန်းမာသေးစနစ်အတွင်း ခပုလုပရ
် န်



ရပ်ရွာလူထုကိုအဆခြေခပု လက်တွဲဆောင်ရွက်ခြေင်း
ြွံပြိုးဆရးလုပ်ငန်းများတွင် ခပည်ေူလူထုကို ပူးဆပါင်း

သစာင့်
သပါင်း

်ရာ (၁)

လုပ်ငန်းများေည် ေုံးခြတ်ြေျက်ြေျခြေင်းနှေင့်

ပဖစ်ေည်။

ကျန်းမာသေးစနစ်တစ်ခု



ရပ်ရွာလူထုအဆခြေခပုလက်တွဲဆောင်ရွက်မှု ြေျဉ်းကပ်နည်း
လက်ေွဲ ောအုပ်ေည် ခပည်ေူလူထုကို
ကျန်းမာဆရးခမှင့်တင်ခြေင်း ဆောင်ရွက်မှုများတွင်
တက်တက်ကကကကပါဝင် ဆောင်ရွက်လာဆေရန် ြေျဉ်းကပ်ရာ၌
ဆအာင်ခမင်ဆေရန် အလို ့ငှော အဆခြေြေံ ကျန်းမာဆရး
ဝန်ထမ်းများအတွက်အဆထာက်အပံ့ဆပးေည်။

ဌာနအတွငး် တွငေ
် ာမက
ဌာနအေီးေီး အကကား ဝန်သဆာင်မှုများကို ညှိနှိုငး် သဆာင်ေွက်ေန်၊



ပပည်ေူလူထုကိုအဓိကထားေည့်

ေည်

လိုအပ်ချက်ကို

ကိုယ်တိုင်တာဝန်ယူ

သေှာက်နုင
ိ ေ
် န်
လူထဗ
ု ဟိုခပု

အဓိကကျေည့်

အသထာက်အပံ့သပးနိုင်ေည်။

အခွငအ
့် လမ်းောသော ပတ်ဝန်းကျင်သကာင်းတစ်ခု ဖန်တီးသပးေန်၊
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ေပ်ေွာလူထုအသပခပပုလက်တွဲသဆာင်ေွကမ
် ှု ချဉ်းကပ်နည်း

၂.၃။အရည်အဆေွးခပည့်မီဆောဝန်ဆောင်မှုများတွင်

လူထုပူးဆပါင်းပါဝင်ဆောင်ရွကမ
် ှု၏

အကျိုး

ေက်ဆရာက်မှု
လူထုပးူ ဆပါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုေည်

တိုးတက်ဆကာင်းမွနဆ
် ောကျန်းမာဆရးရလေ်များ၊

တန်းတူညီမျှမှု၊

ဝန်ဆောင်မမ
ှု ျားကိုလက်လှေမး် မီမ၊ှု ေီဆလျာ်မ၊ှု လက်ြေန
ံ င
ုိ ေ
် မ
ွ း် ရှေမ
ိ ၊ှု အရည်အဆေွးခပည့် တုနခပန်
့် ဆောင်ရွက်မှု
များပါဝင်ေည့်

အများေုက

လက်ြေံထားဆော

အကျိုးအခမတ်များရရှေိဆေမည့််

အဆခြေြေံကျန်းမာဆရး

ဆောင့်ဆရှောက်မှု၏ အဆခြေြေံမူခြေ်ေည်။ မူဝါေဆရးေွေ
ဲ ူများေည် မူဝါေများကိုအားဆကာင်းဆေခြေင်းနှေင့် ဆဝးလံဆော
ဆေေရှေိ ခပည်ေူများအတွက် အမျိုးေားကျန်းမာဆရးေီမံကိနး် ၏ အဆရးပါ ဆော အေိတ်အပိုင်းတေ်ြေခု ြေ်ေည့်
အဆခြေြေံကျန်းမာဆရးဆောင့်ဆရှောက်မအ
ှု တွက် ပူးဆပါင်းလုပင
် န်းေဉ် လုပဆ
် ောင်ရန် ဆငွဆကကးအင်အား ဆထာက်ပ့ံ
ဆပးခြေင်းတို ့ကိုခပုလုပ်ဆပးေင့်ပါေည်။
ြွံ ့ပြိုးဆရး

လုပင
် န်းေဉ်တေ်ြေုခြေ်ပပီး

ကျန်းမာဆရးဝန်ဆောင်မှုဆပးေူများကို
တက်ကကဆော

လူထုမပ
ှေ ူးဆပါင်းပါဝင်ခြေင်းေည်

လူထုရှေိေည့်ဆနရာများတွင်

လူထုပူးဆပါင်းပါဝင်

ဆောင်ရွက်ခြေင်း လုပင
် န်းများကို လုပဆ
် ောင်ရန် အလွနေ
် င်ဆ
့ လျာ်ပါေည်။

အထူးေိမှေတ်ြွ



်ရာ (၂)

ကျန်းမာဆရးဌာနများရှေိဝန်ဆောင်မှုဆပးဆနဆောဝန်ထမ်းများကို ၎င်းတို ့ ဝန်ဆောင်မှုဆပးဆနဆော
ခပည်ေူလူထုနှေင့်
နားလည်လာနိုင်ပပီး

ြေျိတ်ေက်ဆေ့ေပ်ဆပးခြေင်းအားခြင့်

၎င်းလူထ၏
ု

ဆမျှာ်မှေန်းြေျက်များကို

ုံကကည်မှုတည်ဆောက်ခြေင်းနှေင့် ဝန်ဆောင်မှုများဆပးခြေင်းလုပ်ငန်းေဉ်တွင်

လူထုပူးဆပါင်းပါဝင်ခြေင်း ရရှေိဆေနိုင်ေည်။


ခပည်ေူလူထုကိုဦးတည်ထားဆော ကျန်းမာဆရးဆပါင်းေည်းဝန်ဆောင်မှုများေည် ခပည်ေူလူထု
တေ်ရပ်လုံး၏ လိုအပ်ြေျက်များကိုခပည့်မီဆေနိုင်ပပီး ၎င်းတို ့၏ကျန်းမာဆရးကို ၎င်းတို ့ကို
တာဝန်



်တိုင်

ူနိုင်ဆေရန် အားခြည့်ဆပးနိုင်မည်ခြေ်ေည်။

လူထုပူးဆပါင်းပါဝင်ဆေခြေင်းခြင့်

ကျန်းမာဆရးေနေ်တေ်ြေုလုံးကို

တိုးတက်ဆကာင်းမွန်ဆော

ကျန်းမာဆရး ရလေ်များ၊ တန်းတူညီမျှမှု၊ ဝန်ဆောင်မှုများကိုလက်လှေမ်းမီနိုင်မှု၊ ေီဆလျာ်မှု၊
လက်ြေံနိုင်ေွမ်းရှေိမှု၊

အရည်အဆေွးနှေင့်

တုနခပန်
့် ဆောင်ရွက်မှုများပါဝင်ေည့်

လက်ြေံနိုင်ဆော အကျိုးအခမတ်များ ရရှေိဆေနိုင်မည်ခြေ်ေည်။

အများေု

4

ေပ်ေွာလူထုအသပခပပုလက်တွဲသဆာင်ေွကမ
် ှု ချဉ်းကပ်နည်း

၃။ ခပည်ေူလထ
ူ ုပူးဆပါင်းပါဝင်မှု၏ အဆရးပါပုံ
အဆို (၃)

ခပည်ေူလူထု

တူညီသောစိတ်ဝင်စားမှုများေှိေည့် လူတစ်စုေည်

ဆဝးလံဆော ဆေေများအထိ ဆရာက်ရှေိရန် ြေျဲ ့ထွငရ
် ာတွင်

တူညီသောေည်မှန်းချက်အတွက်

ကုန်ကျေရိတ်နည်းနည်းနှေင့်

အလုပ်အတူတူ

ပူးဆပါင်းပါဝင်မှုေည်

ကျန်းမာဆရးေနေ်ကို

အကျိုးရှေိဆော

နည်းလမ်း

သပါင်းစပ်လုပ်ကိုင်ချိန်တွင် ကကီးမားသော စွမ်းအား

တေ်ြေုခြေ်ေည်။ ကျန်းမာဆရးအဆခြေအဆနကို တားေီး၍မရ

ပဖစ်သပါ်သစေည်။

ဆခပာင်းလဲ၍မရဟု

ုံကကည်ဆနဆော

ခပည်ေူလူထုကို

― IdowuKoyenikan

ကကိုတင်ကာကွ

လုပင
် န်းများကို

လုပဆ
် ောင်လာ

ဆေရန်

်ခြေင်း

ပိမ
ု တ
ို ွနး် အားဆပးနိုင်ေည်။

ကျန်းမာဆရး

ခမှင့်တင်ခြေင်း (ဥပမာ-ဆရဆပးဆဝမှုကဲ့ေို ့ဆော) လုပင
် န်းများတွင် လုပအ
် ား၊ အြေျိန၊် ဆငွအင်အားနှေင့် ပေ္စည်းများကို
ထည့်ဝင်ထားဆော

ခပည်ေူလူထုေည်

၎င်းတို ့ကို

်တိုင်

ြန်တီးဆြါ်ဆောင်ထားဆောအရာများအား

အေုံးခပုနိုင်ဆခြေနှေင့် ခပုခပင်ထိနး် ေိမး် နိင
ု ်ဆခြေပိမ
ု ျားေည်။ တြန် ကျန်းမာဆရးပညာဆပးလုပင
် န်းများေည်လည်း
ပိမ
ု ုိထိဆရာက်နုင
ိ ဆ
် ခြေရှေေ
ိ ည်။ ဆကာင်းမွနေ
် ာွ ဆရွးြေျ
များေည် ခပည်ေူလူထု၏

်၍ ဆလ့ကျင့်ထားဆော လူထအ
ု ဆခြေခပု ကျန်းမာဆရးလုပေ
် ား

ုံကကည်မှုပမ
ုိ ရ
ုိ ရှေိမည်ခြေ်ေည်။ ပတ်ဝန်းကျင်ညေ်ညမ်းခြေင်း၊ တကို

်ရည်ေနရ့် ှေငး် မှု

အားနည်းခြေင်း၊ နာမကျန်းခြေ်ခြေင်း ေေည်တို ့
အထူးေိမှေတ်ြွ

အဆပါ်တွင် ခပည်ေူလူထု၏ ကို

်ရာ (၃)

်ပုင
ိ ေ
် တ
ိ ်ကူး

ကျန်းမာဆရးခမှင့်တင်ခြေင်း လုပ်ငန်းများတွင် လုပ်အား၊ အြေျိန်၊

ေိတ်ေန်း၊

ဆငွအင်အား

ခပည်ေူလူထု၏လှုပရ
် ှေား ဆောင်ရွက်မှုများကို

နှေင့်

အဆခြေအဆနတေ်ြေု၌

ပေ္စည်းများကို

ထည့်ဝင်ထားဆော

ခပည်ေူလူထုေည်

ရပ်ရွာ

ကျန်းမာဆရးေနေ်၏

အဆတွးတို ့ကိုအဆခြေခပုဆြာ်ခပပပီး

ဆအာင်ခမင်ေွာ ခမှင့်တင်ဆပးနိုင်ေည်။

အေိတ်အပိုင်း ကဏ္ဍများကို အေုံးခပုရန်နှေင့် ခပုခပင် ထိန်းေိမ်းရန်
ပိုမိုဆေြေျာေည်။

၄။ လူထုပူးဆပါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြေင်း အေင့်များ
လူထုပးူ ဆပါင်းပါဝင်မအ
ှု ေင့်များနှေင့် ရည်ရွ

်ြေျက်များေည် လုပဆ
် ောင်မည့် ေီမံြေျက်ဆပါ်တွင် မူတည်ပပီး များေွာ

ကွဲခပားေည်။ ေီမံြေျက် ေို ့မဟုတ် လုပဆ
် ောင်မှုတေ်ြေုတွင် လူထုပါဝင် ဆောင်ရွက်ခြေင်းအေင့်များကို ေိတ်ကူး ပုံ
ဆြာ်ခြေင်း၊ ေုးံ ခြတ်ြေျက် ြေျခြေင်း၊ ေတင်းဆပး ေဆဘာတူညီမှု ရ
ဆောင်ရွက်ရာတွင်ပါဝင်ခြေင်း နှေင့် လုပင
် န်းေဉ်တေ်ဆလျှာက် တာဝန်ြေံ

ူခြေင်း၊ လက်ဆတွ အဆကာင်
့
အထည်ဆြာ်
ူမှု ေေည်တို ့အဆပါ်တွင် မူတည်ပပီး

ေဉ်းေားေည်။ ၎င်းအဆခြေအဆနများတွင် လူထု ပိမ
ု ပ
ုိ ါဝင်ြေင
ွ ရ
့် ဆလဆလ လူထုအခြေခပု ပူးဆပါင်း ဆောင်ရွက်ခြေင်း
အေင့်ခမင့်ဆလဆလ ခြေ်ပါေည်။

5

ေပ်ေွာလူထုအသပခပပုလက်တွဲသဆာင်ေွကမ
် ှု ချဉ်းကပ်နည်း

အြေျို ့ဆော

ပူးဆပါင်းအဆကာင်အထည်ဆြာ်

ဆောင်ရွက်ြေျက်များတွင်

ဆေေြေံလူထု၏

အြေန်းကဏ္ဍေည်

၎င်းလုပဆ
် ောင်ြေျက် အဆကကာင်း အေိဆပးြေံရခြေင်းမျှော ရှေိေည်။ ေို ့ဆော် လူထုပးူ ဆပါင်းပါဝင်ေည့် အဆကာင်
အထည်ဆြာ်

ဆောင်ရွက်ြေျက်များတွင်

အြေန်းကဏ္ဍတွင်

ပါဝင်ေည်။

ဆေေြေံများနှေင့်

Chambers

and

Jewkes

ဝန်ဆောင်မှုဆပးေူများေည်
တို ့ေည်

ပိမ
ု အ
ို ဆရးပါဆော

ေီမံြေျက်တေ်ြေုတွင်

ေဉ်ေက်မခပတ်

ပူးဆပါင်းပါဝင်ခြေင်း ရှေိဆေရန် ပါဝင်ဆောင်ရွက်မအ
ှု ေင်မ
့ ျားကို ဆြာ်ခပထားပါေည်။

သဒေခံများနှင့်
အတူတကွသဆာင်
ေွကပ် ခင်း
သဒေခံများ၏
ပူးသပါင်းသဆာင်
ေွကမ
် ှု ေယူ ပခင်း
သဒေခံများကို
တိုင်ပင်ညှိနှိုင်း
သဆာင်ေွကပ် ခင်း

သဒေခံများကို
တာဝန်သပး
သဆာင်ေွကသ
် စ
ပခင်း

ဆေေြေံများနှေင့် အတူတကွဆောင်ရွက်ခြေင်း

ဆေေြေံများ ကို

်တုင
ိ ် ေီမံြေျက်များကို အေခပုလျက် ဆေေြေံများနှေင့် ကျန်းမာဆရးဝန်ဆောင်မှုဆပးေူများ

အတူတကွ ဆြာ်ထုတ်ခြေင်း၊ ပုံေံဆရးေွဲခြေင်းလုပ်ငန်းေဉ် ပူးဆပါင်းလုပ်ဆောင်မှုကို ခမှင့်တင်ခြေင်း
ဆေေြေံများ၏ပူးဆပါင်းဆောင်ရွက်မှုရ

ူ

ေီမံြေျက်များကို

အမည်တပ်ဆြာ်ထုတခ် ြေင်း၊

ပုံေံဆရးေွဲခြေင်းနှေင့်

လုပ်ငန်းအေပျိုးခြေင်းတို ့ကို

ခြေင်း

ဝန်ဆောင်မှုဆပးေူများနှေင့် ဆေေြေံများ အတူတကွ လက်တွဲဆောင်ရွက်ရန် အားဆပးခြေင်း

ဆေေြေံများကို

ေီမံြေျက်များအဆပါ် ဆေေြေံများနှေင့် ေဆဘာထားကိုဆေွးဆနွးတိုင်ပင် ေိရှေိဆေပပီးမှေ ပူးဆပါင်း ပါဝင် ဆေခြေင်း

တိုင်ပင်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြေင်း
ဆေေြေံများကို တာဝန်ဆပး ဆောင်ရွက်ဆေ

ဝန်ဆောင်မှုဆပးေူများ လုပ်ဆောင်လိုဆော ေီမံြေျက်အလုပ်များတွင်

ခြေင်း

အြေျက်အလက် ေတင်းဆပးခြေင်းကို ဆောင်ရွက်ဆေခြေင်း

ဆေေြေံများအား ကိန်းဂဏန်း

ပုံ ၁။ လူထုပူးဆပါင်းမှုအေင့်ေင့် (Chambers and Jewkes'Modes ofparticipation)

ကျန်းမာဆရးဝန်ဆောင်မဆ
ှု ပးဆနေူများအဆနခြင့်
အဆရးကကီးပါေည်။

အေီအေဉ်ဆရးေွဲခြေင်းတွင်

ေဉ်ေက်မခပတ်ပးူ ဆပါင်းပါဝင်ခြေင်းကို
လူထုအဆခြေခပုပူးဆပါင်းပါဝင်ခြေင်း

ထည့်ေွငး် ေဉ်းေားရန်
အေင့်ခမင့်ဆလဆလ

ေဉ်ေက်မခပတ် ပူးဆပါင်းပါဝင်ခြေင်း ပိမ
ု ဆ
ို ေြေျာဆေဆလဆလပင်ခြေ်ေည်။ ေဉ်ေက်မခပတ် လူထုအဆခြေခပု ပူးဆပါင်း
ပါဝင်ခြေင်းေည်

ဆြါ်ခပထားဆော

လုပဆ
် ောင်ထားခြေင်း

ခြေ်ေည်။

မရှေိမခြေ်

လူထုအဆခြေခပု

ပူးဆပါင်းပါဝင်ခြေင်း

အေင့်များခြင့်ော

၎င်းမရှေိမခြေ်အေင့မ
် ျားတွင်

ဦးတည်ထားဆော

ခပည်ေူလူထုထံေို ့
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် ှု ချဉ်းကပ်နည်း

ကျန်းမာဆရးဝန်ဆောင်မဆ
ှု ပးေူများ

ဆရာက်ရှေိခြေင်း၊

လူထုအတွင်းရှေိ

အဓိကပတ်ေက်ေက်နွ

်ေူများနှေင့်

ဆေွးဆနွးတိုင်ပင်ခြေင်း၊ အေီအေဉ်ဆရးေွဲခြေင်းတွင် ၎င်းတို ့ကို ပါဝင်ဆေခြေင်း၊ ဆရးေွထ
ဲ ားဆောအေီအေဉ်အား
အဆကာင်အထည်ဆြာ်

ဆောင်ရွက်ခြေင်းတွင်

ေေည်တို ့ ပါဝင်ပါေည်။

ဦးဆောင်မပ
ှု င
ို ်းကို

မျှဆဝဆပး၍

၎င်းတို ့အား

ပူးဆပါင်းဆေခြေင်း
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ေပ်ေွာလူထုအသပခပပုလက်တွဲသဆာင်ေွကမ
် ှု ချဉ်းကပ်နည်း

၅။ ကကိုတင်အေိ
သပးပပီး တာဝန်
သပးခံေ
၄။ဝန်ထမ်းက
စတင်စီမံ၍
လူထုကိုအေိသပး
တိုင်ပင်
အကကံဉာဏ်ယူ

၆။ လုံးဝ မပါဝင်

ပူးသပါင်းပါဝင်မှုအ
တိုင်းအဆ

၃။ လူထုက
စတင် စီမံ၍
ဝန်ထမ်း ကပါဝင်

၁။ ဝန်ထမ်းက
အစပပုစီမံ၍
ဝိုင်းဝန်းဆုံးပဖတ်
၂။ လူထုကစတင်
ကကံစည် ၍
ဝန်ထမ်းနှင့် အတူ
သဆွးသနွးဆုံးပဖတ်

ပုံ ၂။ လူထု ပူးဆပါင်းပါဝင်မှုအတိုင်းအေနှိုင်း
၁။ ဝန်ထမ်းကအေခပုေီမံ၍

ှေဉ်ြေျက်ပုံေံ (Adapted from Fajerman&Treseder’sDegree of Participation)

ကနဦးအကကံအေည်ေည် ဝန်ထမ်းထံမှေေတင်၍ လူထုက ေုံးခြတ်၊ ေီမံ၊ ဆောင်ရွကေ
် ည်။

ဝိုင်းဝန်းေုံးခြတ်
၂။ လူထုကေတင် ကကံေည်၍

ကနဦးအကကံအေည်ေည် လူထုထံမှေေတင်၍ လူထုက ေုံးခြတ်၊ ေီမံ၊ ဆောင်ရွကေ
် ည်။

ဝန်ထမ်းနှေင့် အတူ ဆေွးဆနွးေုံးခြတ်

ဝန်ထမ်းကိတ
ု ိုင်ပင်၍ အကကံဉာဏ်ယေ
ူ ည်။

၃။ လူထုကေတင် ေီမံ၍ ဝန်ထမ်းမှေ

ကနဦးအကကံအေည်ေည် လူထုထံမှေေတင်၍ လူထုက ေုံးခြတ်၊ ေီမံ ဆောင်ရွကေ
် ည်။

ပါဝင်

ဝန်ထမ်းကိပ
ု ါဝင်ဆေဆော်လည်း တာဝန်ြေံမဟုတ။်

၄။ ဝန်ထမ်းကေတင် ေီမံ၍လူထုကုိ

ကနဦးအကကံအေည်ေည် ဝန်ထမ်းထံမှေေတင်၍ ေုံးခြတ်၊ ေီမံေည်။

အေိဆပး တိုင်ပင် အကကံဉာဏ်

လူထုကိုအေိဆပးတိုင်ပင်ကာ လူထုအကကံဉာဏ်ယေ
ူ ည်။

ူ

၅။ ကကိုတင်အေိ ဆပးပပီး

ကနဦးအကကံအေည်ေည် ဝန်ထမ်းထံမှေေတင်၍ ေုံးခြတ်၊ ေီမံ ဆောင်ရွကေ
် ည်။

တာဝန်ဆပးြေံရ

လူထုကိုဆကာင်းေွာအေိဆပးတိုင်ပင်ကာ ေဆဘာတူညီြေျက်နှေင့် ပူးဆပါင်းဆောင်ရွကမ
် ှု
ရ

၆။ လုံးဝ မပါဝင်

ူယူေည်။

ကနဦးအကကံအေည်ေည် ဝန်ထမ်းထံမှေေတင်၍ ေုံးခြတ်၊ ေီမံ ဆောင်ရွကေ
် ည်။ လူထု
ကိတ
ု ိုင်ပင်ခြေင်း ပါဝင်ဆောင်ရွကဆ
် ေခြေင်းမရှေိ။

အထူးေိမှေတ်ြွ


်ရာ (၄)

လူထုပါဝင်ြေွင့်ပိုမိုရရှေိဆလဆလ

ပူးဆပါင်းပါဝင်ခြေင်း

အေင့်ပိုမို

ခမင့်မား ဆလဆလခြေ်ေည်။


အေီအေဉ်ဆရးေွဲခြေင်းတွင်
အေင့်ခမင့်ဆလဆလ

လူထုအဆခြေခပုပူးဆပါင်းပါဝင်ခြေင်း

ေဉ်ေက်မခပတ်

ဆေြေျာဆေ ဆလဆလပင်ခြေ်ေည်။

ပူးဆပါင်းပါဝင်ခြေင်း

ပိုမို
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ေပ်ေွာလူထုအသပခပပုလက်တွဲသဆာင်ေွကမ
် ှု ချဉ်းကပ်နည်း

၅။ ရပ်ရွာလူထအ
ု ဆခြေခပုလက်တွဲဆောင်ရွက်မှု ြေျဉ်းကပ်နည်း ေဆဘာထားအ

ူအေ

ကျန်းမာသေးအေိပညာသပးပခင်း၊
ကျန်းမာသေး အေိပညာ တိုးပမှင့်ပခင်း၊

ကျန်းမာသေး

ကျန်းမာသေးသစာင့်သေှာက်မှုသပးပခင်း

သစာင့်သေှာက်မှုသပးေူ

ေပ်ေွာလူထုနှင့်ဆက်ဆံသေးသကာင်းမွန်ပခင်း၊

မျှေတသော၊အားလုံးပါဝင်သော၊

အသကာင်းဆုံး

လက်တွဲ

ချဉ်းကပ်ပခင်းနှင့်

သဆာင်

တုန် ့ပပန်နိုင်သော

ပံ့ပိုးကူညီပခင်း

ေွက်မှု

ကျန်းမာသေးသစာင့်သေှာက်မှုစနစ်

ကျန်းမာသေး

လျင်ပမန်စွာ

သစာင့်သေှာက်မှု ခံယူေူ

စွမ်းသဆာင်ေည်၊
အကျိုးေလဒ်ကို ေိေှိနားလည်ပခင်း၊

ေပ်ေွာလူထု

ပူးသပါင်းပါဝင်လိုပခင်း၊
မိမိတို ့ေသောထားကို သပပာဆို ထုတ်သဖါ်ပခင်း၊

ပုံ ၃။ ရပ်ရွာလူထု အဆခြေခပု လက်တွဲဆောင်ရွက်မှု၏ ေဆဘာထားအ

လူထုေုေ
ိ ည်မာှေ

တေ်ဦးတေ်ဆ

ြေျိတ်ေက်ဆပးဆော
ခမင်နင
ို ်ပါေည်။

ကွန်

ာက်ြေျင်းေီ

က်များ

၎င်းကွန်

နှေင့်

လူထုအဆခြေခပုအြွဲ ့အေည်းများ

(လူမဆ
ှု ရးနှေင့်

က်များ၏

ူအေ

ဥပဆေဆရးရာ

ေဆဘာေဘာဝနှေင့်

ကွန်

နှေင့်

ဆြေါင်းဆောင်များကို

က်အြေျိတ်အေက်)

ေည်းဆဘာင်များကို

အဆနခြင့်

နားလည်ခြေင်းေည်

လူထုအဆခြေခပုပူးဆပါင်းပါဝင်ခြေင်း အားထုတ်မမ
ှု ျားအတွက် အေီအေဉ်ဆရးေွဲရာတွင် အလွန်အဆရးပါပါေည်။
(Minkler, 1997) လူတေ်ဦး တေ်ဆ

ာက်ြေျင်းေီတိုင်းတွင်လူထုအတွင်းဝင်ဆရာက်ပါဝင်မန
ှု ှေင့်ပတ်ေက်၍အြေျိနန
် ှေင့်

အမျှဆခပာင်းလဲဆနနိုင်ဆော ၎င်းတို ့၏ကို

်ပိုင်ြေံ

ူြေျက်များရှေိနိုင်ေည်။ ထိုြေံေားြေျက်များေည် လူထုလှုပရ
် ှေား

ဆောင်ရွက်မမ
ှု ျားတွင် ပူးဆပါင်းပါဝင်ခြေင်းကို လွှမး် မိုးနိုင်ေည်။ ၎င်းအဆခပာင်းအလဲများေည်လူတို ့၏ ြေံ

ူြေျက်၊

ဉ်ဆကျးမှု ေို ့မဟုတ် အဆတွ အကကု
့
ံ များေဆော အြေျက်များေွာ၏ လွှမး် မိုးမှုကို ြေံရနိုင်ေည်။ လူထုအတွင်း
ဝင်ဆရာက်ပါဝင်မန
ှု ှေင့်

ပတ်ေက်ဆော

ေိတ်ြေေ
ံ ားြေျက်နင
ှေ ့်

ပူးဆပါင်းပါဝင်မတ
ှု ို ့ေည်

လူတို ့၏

လိုအပ်ြေျက်များ၊ လုပဆ
် ောင်နုင
ိ ေ
် မ
ွ ်း၊ ရရှေိထားဆောအကျိုးအခမတ်များ၊ ပါဝင်မအ
ှု တွက် ကို
နှေင့်

ဆခပာဆရးေိြေ
ု ွင့်

လုပဆ
် ောင်ြေျက်များတွင်
၎င်းတို ့ေည်

ေေည်တို ့က

လွှမး် မိးု ထားပါေည်။

လူတေ်ဦးတေ်ဆ

ဗဟုေုတများ၊

ာက်ြေျင်းေီနှေင့်

အရည်အဆေွးများ

နှေင့်

လူထုကျန်းမာဆရး

အြွဲ ့အေည်းများက

တေ်ဦးြေျင်းေီ

့်ကိုကို

်

ုံကကည်မှု

ေုံးခြတ်ြေျက်ြေျခြေင်းနှေင့်

ပူးဆပါင်းပါဝင်ခြေင်းမခပုနိုင်မီ

အရင်းအခမေ်များလုံဆလာက်ေွာရှေိရန်လိုအပ်ပါေည်။
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လူထုအဆခြေခပုပူးဆပါင်းပါဝင်ခြေင်း

အားထုတ်မမ
ှု ျား

ကွဲခပားခြေားနားြေျက်များနှေင်၊့ လူထ၏
ု အခမင်အ
ကျန်းမာဆရးဝန်ဆောင်မဆ
ှု ပးေူများေည်

မေတင်ြေင်

အထက်ဆြာ်ခပပါ

ခြေ်ဆပါ်လာနိုင်ဆြေျရှေိဆော

ူအေများကို နားလည်ထားရန် အဆရးကကီးပါေည်။

လူထုကို

ခပဿနာတေ်ြေ၏
ု အတိမ်အနက်ကို

နားလည်ဆေခြေင်း၊

၎င်းခပဿနာကို ေိုးရိမပ
် ူပန်ေရာ အခြေ်ဆခပာင်းလဲဆပးခြေင်း၊ လူထုအဆခြေခပုဆောင်ရွက်မှုများကို အေပျိုးဆပးခြေင်း၊
နှေင့် လိုအပ်ဆော ကျန်းမာဆရးအဆခြေြေံအဆောက်အဦ တည်ဆထာင်ဆပးခြေင်း ေေည့်ေွငး် အားေုများ ပံပ
့ းို ဆပးခြေင်း
အားခြင့်

လူထုအဆခြေခပုြွံ ့ပြိုးမှုလုပဆ
် ောင်ြေျက်များ၌ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန် အေင်ေင့် ခြေ်ဆေရမည်ခြေ်ေည်။

ေို ့မှေော

လူထုထံေို ့

ဝန်ဆောင်မဆ
ှု ပးခြေင်းကို

ေဉ်ေက်မခပတ်တိုးြေျဲ ့

ဆောင်ရွက်နင
ို ်မည်ခြေ်ပပီး

အေိုပါ

လုပင
် န်းများဆရရှေည်တည့်တ့ံမည်လည်းခြေ်ေည်။
အဆခြေအဆနဆပးဆော ပတ်ဝန်းကျင်တေ်ြေုတွင် ကျန်းမာဆရးဝန်ဆောင်မဆ
ှု ပးေူများေည် လူထုကိုြေျဉ်းကပ်ရာတွင်
ပုေ
ံ တ
ံ ကျ

ေို ့မဟုတ်

နားလည်မန
ှု ှေင့်

ပုေ
ံ တ
ံ ကျမဟုတ်ဆော

ေက်ေွ

်ခြေင်းနည်းလမ်းများ

ကို

အခပန်အလှေန်ဆလးေားမှု၊

ုံကကည်မတ
ှု ို ့ခြင့် အေုံးခပု၍ အဆရးကိေ္စတေ်ြေုအဆပါ် ၎င်းတို ့၏ကို

်တိုင်ရှုခမင်၊ နားလည်၊

ေဆဘာဆပါက်လျက် ဆောင်ရွက်ခြေင်း၏အကျိုးအခမတ်များကို ရှေင်းလင်းေွာ ေတင်းအြေျက်အလက်ဆပးခြေင်း
ခပုလုပမ
် ှေောလျှင်

မျှတဆော၊

တုနခပန်
့် မရ
ှု ှေိဆော၊

အားလုံးပါဝင်ဆော၊

လက်လှေမး် မီနိုင်ဆော၊ ြွံ ့ပြိုးဆရးဆောင်ရွက်ြေျက်များတွင် လူထုကို

ကျန်းမာဆရးဝန်ဆောင်မမ
ှု ျားကို

်တိုင် ပူးဆပါင်းပါဝင်လာမည်ခြေ်ေည်။

၆။ ရပ်ရွာလူထအ
ု ဆခြေခပုလက်တွဲဆောင်ရွက်မှု ြေျဉ်းကပ်နည်း အဆခြေြေံနိ
လူထုအဆခြေခပုကျန်းမာဆရးခမှင်တ
့ င်ခြေင်းကို

ဆအာင်ခမင်နင
ို ်ရန်

မရှေိမခြေ်လိုအပ်ဆော

ာမများ
အဆခြေြေံေဆဘာတရား

(၉)ြေုရပ
ှေိ ါေည်။
၁။

လူထုအဆခြေခပုအားထုတ်ဆောင်ရွက်ြေျက်များ၏

ရည်ရွ

်ြေျက်

ပန်းတိုင်များကို

မိမိတို ့

အဆခြေခပု

ပူးဆပါင်းပါဝင်ဆေြေျင်ဆော လူထု ကို ရှေငး် လင်းခပတ်ေားေွာ ေိရှေိနားလည်ဆအာင် လုပ်ရမည်ခြေ်ေည်။
၂။ လူထုတေ်ရပ်၏

ဉ်ဆကျးမှု ဓဆလ့ ထုံးတမ်းများ၊ ေီးပွားဆရး အဆခြေအဆန များ၊ လူမဆ
ှု ရးကွန်

က်များ၊

နိင
ု င
် ဆ
ံ ရးနှေင့် အာဏာြွဲ ့ေည်း တည်ဆောက်ပံ၊ု ေံခပု ေတ်မတ
ှေ ်ြေျက်များ နှေင့် တန်ြိုးထားပုမ
ံ ျား၊ လူဦးဆရ
ဆခပာင်းလဲလာပုံများ၊ ေမိုင်း ခြေ်တည်မန
ှု ှေင့် ေီမံကိနး် အမျိုးမျိုးတွင် အဆခြေခပုပူးဆပါင်းပါဝင်ဆေရန် ခပင်ပမှေ အြွဲ ့
အေည်းများ၏ အားထုတ်မအ
ှု ဆတွ အကကု
့
ံ များ၊ ေေည်တို ့နှေင့် ပတ်ေက်၍ ဆကာင်းေွာနားလည် ထားရမည်
ခြေ်ေည်။ လူထုအဆခြေခပုလုပင
် န်းဆောင်ရွက်ြေျက်များကို အေပျိုးဆပးေည့်အဆပါ် လူထု၏ ေဆဘာထားအခမင်
များကို ဆလ့လာရမည်ခြေ်ေည်။
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် ှု ချဉ်းကပ်နည်း

၃။ လူထုထံေို ့ ေွားပါ၊ ဆခပာေို ေက်ေပ
ံ ါ ၊

အထူးေိမှေတ်ြွ

ုံကကည်မှု တည်ဆောက်ပါ၊
ပုေ
ံ တ
ံ ကျ

ောမက



အေုံးခပု၍



အြွဲ ့အေည်းများနှေင့်
ထံမှေ ကတိတဝတ်ရ

အရည်အဆေွးများနှေင့်

လူထအ
ု ဆခြေခပု

အင်အားများ

ကို

ရှောဆြွဆြာ်ထုတ်ခြေင်းအားခြင့် တက်ကကေွာပါဝင်

လူထုဆြေါင်းဆောင်များ

ဆောင်ရွက် လာဆအာင်ခပုလုပ်ပါ။

ူပါ။

၄။မိမိ၏အဆရးအရာများကို မိမိကို
တာဝန်

အရင်းအခမေ်များကိုြွံ ့ပြိုးလာဆေခြေင်း၊ လူထု၏

လုပင
် န်းေဉ်များကို

ြန်တီးဆောင်ရွက်နင
ို ်ရန်

လူထု၏ေုံးခြတ်နိုင်ေွမ်း၊
အဆကာင်အထည်ဆြာ်ဆောင်ရွက်နိုင်ေွမ်းနှေင့်

အလုပ်လုပပ
် ါ၊ လူထုကို တက်ကကေွာ ပါဝင်
ဆောင်ရွက်ဆေဆော

လူထုအတွင်းကွဲခပားခြေားနားမှုများကို
ေတိခပု၍ ဆလးေားမှုရှေိပါ။

ပုေ
ံ တ
ံ ကျမဟုတ်ဆော

ဆြေါင်းဆောင်မန
ှု ှေေ်ြေလ
ု ုံးကို

်ရာ (၅)

်တိုင်ေံးု ခြတ်ေီမန
ံ င
ို ်ခြေင်းေည် ခပည်ေူလူထုတေ်ရပ်လုံး၏ အြေွင်အ
့ ဆရးနှေင့်

ူမခှု ြေ်ေည်ကို ေတိရပပီး လက်ြေံထားရမည်ခြေ်ေည်။ ခပင်ပမှေ အြွဲ ့အေည်း၊ ပုဂ္ဂိုလ်တေ်ဦးဦး အဆနခြင့်

လူထ၏
ု ကို

်ပင
ို ်န

်ပ

်အတွင်းတွင် ကေဇာအာဏာေုံးနိင
ု ်လိမမ
့် ည်ဟု မ

ူေထားရပါ ။

၅။ အဆခပာင်းအလဲကို ဆြါ်ဆောင်ရန်နင
ှေ ့် ကျန်းမာဆရးကဏ္ဍတိုးတက်ဆေရန် လူထုနင
ှေ လ
့် က်တွဲဆောင်ရွက်ရမည်။
၆။ လူထုအတွငး် ကွဲခပားခြေားနားမှုများကို ေတိမ၍
ူ ဆလးေားမှုရှေိပါ။
၇။ ေုးံ ခြတ်နုင
ိ ေ
် မ
ွ ်းရှေိဆေရန်နင
ှေ ့် အဆကာင်အထည်ဆြာ်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် လူထု၏လုပဆ
် ောင်နုင
ိ ေ
် မ
ွ ်းနှေင့် အရင်း
အခမေ်များကို ြွံ ့ပြိုးလာဆေခြေင်းအားခြင့်လူထု၏ အရည်အဆေွးများနှေင့် အင်အားများကို ဦးေွာဆြာ်ထုတ် ပပီးမှေ
တက်ကကေွာပူးဆပါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်နင
ုိ ်ရန်ခပုလုပပ
် ါ။
၈။

လူထု၏

ခြည်ဆလျာ့ဆပးပါ။

လုပဆ
် ောင်ြေျက်များ
ထို ့ခပင်

ေို ့မဟုတ်

ပူးဆပါင်းဆောင်ရွက်မှုများကို

ပူးဆပါင်းဆောင်ရွက်မှုလုပင
် န်းေဉ်များေည်

ထိနး် ြေျုပ်ထားခြေင်းအား

၎င်းတို ့၏

ဆခပာင်းလဲဆနဆော

လိုအပ်ြေျက်များကို ခပည့်မီဆေရန် လိုက်ဆလျာညီဆထွခြေ်ပါဆေ။
၉။ အြွဲ ့အေည်းများနှေင့် ၎င်းတို ့၏ လုပင
် န်းတူလက်တွဲဆြာ်များနှေင့် ပူးဆပါင်းပါဝင်ဆောက်ရွက်ခြေင်းအားခြင့်
ဆရရှေည် ကတိကဝတ်ကို ရ

ူပါ။
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ေပ်ေွာလူထုအသပခပပုလက်တွဲသဆာင်ေွကမ
် ှု ချဉ်းကပ်နည်း

၇။ ရပ်ရွာလူထုအဆခြေခပုလက်တွဲဆောင်ရွက်မှု ြေျဉ်းကပ်နည်း လုပ်ငန်းေဉ်ဆရးေွဲခြေင်း
လူထုဆနထိုင်ရာ ဆေေတွငး် အေင့်တွင် အားလုံးပါဝင်ဆော လုပင
် န်းေဉ် ဆရးေွဲခြေင်းေည် အမျိုးေားကျန်းမာဆရး
ေီမံကိနး် အတွက် မရှေိမခြေ် လိုအပ်ြေျက် ခြေ်ေည့် အားဆလျာ်ေွာ လူထုအဆခြေခပု လက်တဲဆ
ွ ောင်ရွက်မှု များေည်
ကျန်းမာဆရးဌာန၏ အေီအေဉ် (Micro-plan) ဆရးေွခဲ ြေင်းတွင် ပါဝင်ေင့်ေည်။ အဆခြေြေံ ကျန်းမာဆရး
ဝန်ထမ်းများေည်

မည်ေည့်အြေျိန်

ဆောင်ရွက်ရမည်ေုေ
ိ ည်နှေင့်

မည်ေည့်ဆနရာနှေင့်

မည်ေို ့

ြေျဉ်းကပ်အေည်းအဆဝးများကို

ဦးေားဆပးခပဿနာတို ့အဆပါ်တွင်

မူတည်ပပီး

ကျင်းပ

ကျန်းမာဆရးဝန်ဆောင်မှု

အေီအေဉ်များတွင် ထည့်ေွင်းေဉ်းေားေင့်ပါေည်။
၎င်းေတင်းအြေျက်အလက်များကို

ကျန်းမာဆရးေနေ်၏

အေင့်တိုင်းတွငရ
် ှေိဆော

ေီမံြေျက်ဆရးေွဲခြေင်းနှေင့်

ဆောင့်ကကည့်ခြေင်း ကကိုးပမ်းမှုများကို အဆထာက်အပံ့ဆပးနိင
ု ်မည့် အထက်အေင့် တာဝန်ရှေိေမ
ူ ျားေို ့ တင်ခပ
ရမည်ခြေ်ေည်။
ပတ်ေက်ေက်နွ

၎င်းေတင်းအြေျက်အလက်များကို
်ေူ

အားလုံးေည်

အေုံးခပု၍

အတူတကွပးူ ဆပါင်း၍

ပမို ့န

်အေင့်တွငရ
် ှေိဆော

ေီမံြေျက်ဆရးေွဲနိုင်မည့်အခပင်

အဓိက

လိုအပ်ဆော

ကုန်ကျေရိတ်များကို ြေနမ့် န
ှေ ်းတွက်ြေျက်နင
ို ်မည် ခြေ်ေည်။

၇.၁။ ဦးောဆပးအဆလးထားရမည့် အဓိကဆြေါင်းေဉ်ကုိ ဆရွးြေျ
အဓိကေဆဘာထားအ

ူအေေည်

“လူထုကို

်ခြေင်း

၎င်းတို ့၏လိုအပ်ြေျက်များကို

ကို

်တိုင်

ခမင်ဆေရန်

ခပုလုပဆ
် ပးခြေင်း” နှေင့် “ထိုလိုအပ်ြေျက်များကို ၎င်းတို ့၏လိုအင်ေန္ဒများအခြေ်ဆခပာင်းလဲဆပးရန်" ခြေ်ေည်။
များေွာဆော

လူထုအြွဲ ့အေည်းများေည်

ေဘာဝဆဘးအန္တရာ
၎င်းတို ့၏ဧရိ

အဆရးဆပါ်ကျန်းမာဆရးခပဿနာများ၊

လုံခြေုံဆရးခပဿနာများ

နှေင့်

် ေီမံြေနြေ့် ဲခွ ြေင်းတို ့တွင် အထူးအာရုံေိုက်ကကေည်။ အဆခြေြေံကျန်းမာဆရးဝန်ထမ်း များေည်

ာအတွငး် တွငရ
် ှေိဆော

ဦးေားဆပး

ဆလ့လာရှောဆြွဆြာ်ထုတ်ရမည်ခြေ်ေည်။

အဆရးအရာများနှေင့်

ဦးေားဆပးဆေေများကို

အြေျိနက
် ာလေတ်မတ
ှေ ်ြေျက်တေ်ြေုအတွငး် တွင်

ဂရုတေိုက်

လူထုအဆခြေခပု

ပူးဆပါင်းပါဝင်ခြေင်း ေီမံမှုများအတွက် မိမိတို ့၏ အခြေား ကျန်းမာဆရးဝန်ဆောင်မှုများနှေင့် ကွင်းေင်းလုပင
် န်း
အေီအေဉ်များကိထ
ု ည့်ေွငး်
ရမည်။
လူထု၏

ှေဉ်တေ
ွဲ ဉ်းေား

အဆကကာင်းအရာဆြေါင်းေဉ်ေည်
အမှေန်တက

်

လိုအပ်ြေျက်

အထူးေိမှေတ်ြွ

်ရာ (၆)

ရပ်ရွာလူထု

အဆခြေခပုလက်တွဲဆောင်ရွက်မှုများ

မေတင်ြေင်

အဆပါ်တွင် အဆခြေတည်ရမည်။ အဆရးဆပါ်

ကွဲခပားခြေားနားဆော တေ်ဦးြေျင်းေီ၏လိုအပ်ြေျက်များ၊ လုပ်ဆောင်

ကိေ္စရပ်များအတွက်

နိုင်ေွမ်း၊

ဆ

ဘု

ျအားခြင့်

အေီအမံများေည်
လူထုအဆခြေခပု

ြေျဉ်းကပ်လှုပရ
် ှေားဆောင်ရွက်မှု
တေ်ြေုခြေ်ေင့်ေည်။

ရရှေိထားဆောအကျိုးအခမတ်များ၊

ကို

့်ကိုကို

်

ုံကကည်မှု နှေင့် ဆခပာဆရးေိုြေွင့်ရှေိမှု၊ အလုပ်အဆပါ် လွှမ်းမိုးနိုင်ဆော
ထင်ခမင်

ူေြေျက် များကို နားလည်ထားရန် အဆရးကကီးပါေည်။

12

ေပ်ေွာလူထုအသပခပပုလက်တွဲသဆာင်ေွကမ
် ှု ချဉ်းကပ်နည်း

ထိလ
ု ှုပရ
် ှေားဆောင်ရွက်မက
ှု ို

အခြေား

ကျန်းမာဆရးဝန်ဆောင်မှုတေ်ြေြေ
ု ုတွင်

13

ပါဝင်ဆပါင်းေပ်၍

ေီမလ
ံ ုပဆ
် ောင်ေင့်ေည်။ ေို ့ဆော် ဆကျးလက် ကျန်းမာဆရးဌာနနှေင့် ဆကျးလက်ကျန်းမာဆရးဌာနြေွဲများအေင့်တွင်
ခပုလုပမ
် ည့်

ြေျဉ်းကပ်မှု

အေီအမံေည်

အဆကကာင်းအရာများအတွက်

လူထုအဆခြေခပုလှုပရ
် ှေားဆောင်ရွက်ြေျက်များ၏

လိုက်ဆလျာညီဆထွရှေိေင့်ေည်။

အဘ

အြေျိန၊်

့်ဆကကာင့်ေိုဆော်

ဆနရာ၊

လူထုအဆခြေခပု

လှုပရ
် ှေားဆောင်ရွက်ြေျက်များေည် ြေျက်ြေျင်းလက်ငင်းဆတွ ကကု
့ ံ ရဆော အဆရးအရာများနှေင့် ေဘာဝဆဘးအန္တရာ
ကဲ့ေို ့ဆော

အဆရးဆပါ်ခပဿနာများအဆပါ်တွင်

ဆောင်ရွက်ြေပဲ့ ပီးဆော

လူထုအဆခြေခပု

အဆခြေြေံခြေင်းေည်

ပူးဆပါင်းပါဝင်ခြေင်း

်

ပိမ
ု ဆ
ို ကာင်းမွနဆ
် ောဆကကာင့်ခြေ်ေည်။

ြေျဉ်းကပ်ဆေွးဆနွးပွဲများမှေ

ထွက်ဆပါ်လာဆော

အြေျက်များကိုလည်း ဆအာင်ခမင်မှုရရှေိေည်အထိ ေက်လက် ေီမဆ
ံ ောင်ရွက်ရမည်ခြေ်ေည်။

၇.၂။ ပါဝင်ဆေွးဆနွးမည့်ေူများကို ဆရွးြေျ
ဆေွးဆနွးမည့်ေမ
ူ ျား ဆရွးြေျ

်ခြေင်း

်ရာတွင် ဆနာက်ြေံ အ ဆကကာင်း

အြေျက်အလက်များ

ခပည့်ခပည့်ေုံေုရ
ံ ရှေိဆေရန်

ဦးေားဆပးခပဿနာနှေင့်

ဆခြရှေင်း

လုပင
် န်းအေီအေဉ်များ

သဆွးသနွးမည့်ေူသေွးချယ်ပခင်း (အကကံပပုေတ်မှတ်ချက်)

နှေင့်

လုပဆ
် ောင်ြေျက်များ၊

ဆအာင်ခမင်ောွ ရှောဆြွဆြာ်ထုတ်

နိင
ု ်ရန်တို ့ အတွက် မတူညီကွဲခပားဆော ဆေွးဆနွးမည့်ေူ များ
အားလုံး

ပါဝင်ေင့်ေည်။

ထိုေုိ ့အားလုံး

ပါဝင်ခြေင်းေည် ဆေွးဆနွးမှုကို လူထုက ကို
ပဖစ်ေကဲ့ေုိ ့

ခံစားမှုမျိုးနှေင၊့်

ခပည့်ေုံောွ

်ပင
ို ် ကို

ထွက်ဆပါ်

်ေင
ို ်



ပညာအေည်အချင်းပိုမိုပမင့်သောေွာေူေွာေားများ



ေပ်ေွာသခါင်းသဆာင်များ



သကျးလက်ကျန်းမာသေးသကာ်မတီဝင်များ



လူထုအသပခပပုကျန်းမာသေးလုပ်ေားများ



သလ့ကျင့်သပးထားသောေပ်ေွာလူငယ်များ
(သဆွးသနွးမှုများအဆင်သပပသချာသမွ သစေန်
့
ကူညီပံ့ပိုးေူ

လာဆော

များအသနနှင့်)

လုပရ
် ပ်အတွက် အနာဂါတ်တွင် ပူးဆပါင်း လုပဆ
် ောင်လေ
ို တ
ိ ်
ရှေိဆေနိုင်ေည်။



ေပ်မိေပ်ဖများ



သကာင်းစွာသလ့ကျင့်သပးထားသော ေို ့မဟုတ် အသတွ ့
အကကုံေှိသော သဒေခံလုပ်အားသပးများ

၇.၃။ အြေျိန်နှေင့် ဆနရာကို အမည်တပ်ဆြာ်ထုတ်ခြေင်း




ကျန်းမာဆရးဝန်ဆောင်မမ
ှု ျားေည်

မေန်စွမ်းပုဂ္ဂိုလ်များ

လူထု၏အဓိကလိုအပ်ြေျက်ကို

နှင့်

ပပည်တွင်းသေွှ သပပာင်
့
း

သနထိုင်ေူများ၊

ခြည့်ေည်းဆပးခြေင်းခြေ်ေည့်အဆလျာက်
လူထုအဆခြေခပု

ေပ်ေွာေှိ ထိေှလွယ် အန္တောယ်ကျသောက်လွယ်ေူများ၊

ပူးဆပါင်းဆောင်ရွက်ြေျက်များကို

ဆရွ လျား
့
ဆေးြေန်းများ လုပဆ
် ောင်ဆပးခြေင်း၊ လူထုအဆခြေခပု ကျန်းမာဆရးဆေးဆပးြေန်းများ လုပဆ
် ောင်
ဆပးခြေင်းေေည်တို ့နှေင့်

ေတင်ေင့်ပပီး

ေင်တန်းဆပးခြေင်းများေက်လက်
ဆောင်ရွက်ြေျက်များေည်
အေိပညာဆပး
ေက်နွ

ဆေေြေံ

လုပဆ
် ောင်ေင့်ေည်။

အေုလိုကက
် ာကွ

ဆောင်ရွက်ြေျက်များနှေင့်

်၍လုပဆ
် ောင်ေင့်ပါေည်။

လုပအ
် ားဆပးများေုဆောင်းခြေင်းနှေင့်
လူထုအဆခြေခပု

်ဆေးထိုးခြေင်းကဲ့ဆောအဆခြေအဆနများ၊
အခြေားဆော

ကျန်းမာဆရးနှေင်ေ
့ က်နွ

၎င်းတို ့အား

ပူးဆပါင်းလှုပရ
် ှေား
ကျန်းမာဆရး
်ဆောပွဲများနှေင့်

ေပ်ေွာလူထုအသပခပပုလက်တွဲသဆာင်ေွကမ
် ှု ချဉ်းကပ်နည်း



ရပ်ရွာလူထု အဆခြေခပု လက်တဲဆ
ွ ောင်ရွက်မှု အေည်းအဆဝးများအတွက် ဆရွးြေျ
ညဆနပိုင်း ( ဝါ )



်ရမည့် အြေျိနေ
် ည်

ပါဝင်ဆေွးဆနွးမည့်ေူများ အေင်ဆခပေည့် အြေျိန် ခြေ်ေင်ေ
့ ည်။

ဆေွးဆနွးပွဲဆနရာေည် ပုေ
ံ တ
ံ ကျခြေ်ဆေ ပုေ
ံ တ
ံ ကျမဟုတ်ဘဲခြေ်ဆေ ပါဝင်ဆေွးဆနွးေူများနှေင့် ပိမ
ု ရ
ို င်းနှေးီ
ကျွမ်းဝင်ဆော ဆနရာကို ဆရွးလျှင်ပုမ
ိ ုေ
ိ င့်ဆလျာ်ေည်။



ဆနရာထိုင်ြေင်းအတွက် ကုနက
် ျေရိတ်ေည် လူထုအဆခြေခပုြေျဉ်းကပ်ဆောင်ရွက်ြေျက်များ ဆရရည်တည်တံ့
နိင
ု ်ဆရးအတွက် အဆရးကကီးဆော အရာတေ်ြေခု ြေ်လာနိုင်ေည်။ ထို ့ဆကကာင့် ေက်ောဆော ေို ့မဟုတ်
ကုန်ကျေရိတ်မရှေဆ
ိ ော လွတ်လပ်ေွာ ဆေွးဆနွးနိင
ု ်မည့်ဆနရာအား ဆရွးြေျ

်ခြေင်းက ပိမ
ု ုိ ေင်ဆ
့ တာ်ပါေည်။
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ေပ်ေွာလူထုအသပခပပုလက်တွဲသဆာင်ေွကမ
် ှု ချဉ်းကပ်နည်း

၇.၄။ ြေျဉ်းကပ်ပုံနည်းလမ်း ဆရွးြေျ

်ခြေင်း
ေင့ဆ
် လျာ်ဆော

အထူးေိမှေတ်ြွ

အလွန်အကဲမခြေ်ဆေပဲ၊ လွ

်ရာတွင် ရင်းနှေီး

ခြေ်ေင့်ေည်။

ဆနွးဆထွး၍ ဆလးဆလးေားေား

်ခြေင်းေည်

ကျန်းမာဆရး
ေို ့မဟုတ်

အဆရးဆပါ်ခြေ်ပပီးဆနာက်

(ခပဿနာဆပါ်မူတည်ထားဆော

်ကူပပီး ရိုးရှေင်းဆော နည်းလမ်း

ရိုးရှေင်းဆော

လူထုအဆခြေခပု

ြေျဉ်းကပ်ခြေင်း

လှုပရ
် ှေားမှု နည်းလမ်းေည် ြေျက်ြေျင်းလက်ငင်း ဆတွ ကကု
့ ံ နိင
ု ်ဆော

ဆခပာေိုေက်ေံပါ။

ခြေ်ဆပါ်ခြေင်း

ဆရွးြေျ

ဆအာင်ခမင်မှု အတွက် အဓိကကျေည်။ ၎င်းေည် ပုေ
ံ တ
ံ ကျ

်ရာ (၇)

ခပည်ေူလူထုနှေင့်ေက်ေွ

ြေျဉ်းကပ်နည်းလမ်းများ

လူထုအဆခြေခပု

ခပဿနာများ၊ အဆရးဆပါ် အဆခြေအဆနတေ်ြေုြေု
လူထု

ပူးဆပါင်းပါဝင်ခြေင်း

လှုပရ
် ှေား
လှုပရ
် ှေား

ဆောင်ရွက်ြေျက်များ

ဆောင်ရွက်ြေျက်များ)

နှေင့်

ြေျိတ်ေက်ဆောင်ရွက်ေင့ေ
် ည်။ အဆရးဆပါ် ကျန်းမာဆရးအဆခြေအဆနများကို အထက်အေင့်ေုိ ့ လွှဲဆခပာင်းခြေင်း
အဆခြေအဆနမျိုးေည်

ရပ်ရွာလူထုအဆခြေခပုလက်တွဲဆောင်ရွက်မှု

အများေုံးလိုအပ်ေည့်

အဆခြေအဆနမျိုး

ခြေ်နုင
ိ ေ
် ည်။

၇.၅။ လူထုအဆခြေခပုလုပ်ငန်းဆအာင်ခမင်ရန်အတွက် ကူညီပံ့ပိုးမှု ရှောဆြွခပင်ေင်ထားခြေင်း
ဆငွအားလူအားအရင်းအခမေ်ရှေားပါးေည့်အဆခြေအဆနေည်
အဆကာင်အထည်ဆြာ်ရန်
အဓိကဆောင်ရွက်ြေျက်နင
ှေ ့်

ြေက်ြေဆ
ဲ ေေည်။

ေီေဉ်ထားဆော

လှုပရ
် ှေားဆောင်ရွက်ြေျက်များကို

ထိအ
ု ရင်းအခမေ်များကို

မဆြာ်ထုတ်နင
ို ်လျှင်ဆေွးဆနွးပွဲအတွငး်

အဆေးေိတ်ဆောင်ရွက်ြေျက်များအတွက်

ဆေွးဆနွးကကံေည်ထုတ်ဆြာ်ခြေင်းေည်

ဦးေားဆပးမဟုတ်ဆော ခပဿနာများထံေို ့ လမ်းဆကကာင်းဆေွြေ
ီ ွားနိုင်ေည်။ ခပင်ပမှေအဆထာက်အပံ့များေည်
ဦးေားဆပးအဆကကာင်းအရာများအတွက်

အေီအေဉ်ဆရးေွရ
ဲ ာတွငေ
် ာမက

လူထုအဆခြေခပုပူးဆပါင်းပါဝင်ခြေင်း

လုပင
် န်းများ အရှေည်တည်တန
ံ့ င
ို ်ရန်နင
ှေ ့် လုပဆ
် ောင်ြေျက်အေီအေဉ်ကို အမှေန်တကယ် ဆက်လက်အသကာင်အထည်
သဖါ်လုပဆ
် ောင်နုိင်ခြေင်းအတွက် အဆရးပါေည်။ လူထုအဆခြေခပုအြွဲ ့အေည်းများေည် လူထက
ု ို ပံပ
့ းို ဆထာက်ပ့ံ
နိင
ု ်မည့်ေူများနှေင့်

ြေျိတ်ေက်ဆပးနိုင်ေည်။

အဆခြေြေံကျန်းမာဆရးဝန်ထမ်းများေည်

လူထုအဆခြေခပု

အြွဲ ့

အေည်းများ၊ တိုင်းရင်းေားကျန်းမာဆရးအြွဲ ့အေည်းများနှေင့် ပိမ
ု ြေ
ုိ ျိတေ
် က်ထားေင့်ေည်။

၈။ရပ်ရွာလူထုအဆခြေခပုလက်တွဲဆောင်ရွက်မှု

ြေျဉ်းကပ်နည်းအတွက်

ရိုးရှေင်း

လွယ်ကူဆော နည်းလမ်းများ
၈.၁။ ရိုးရှေင်းဆောြေျဉ်းကပ်ခြေင်းနည်းကို အေုးံ ခပုခြေင်း
ရပ်ရွာလူထုအဆခြေခပုလက်တွဲဆောင်ရွက်မှုေည်

အဓိကကျဆောအကျိုးရလေ်များကို

ရရှေိဆေရန်

ကူညီနုင
ိ ေ
် ည့်အခပင် ၎င်းတို ့ကို အကျိုးရှေိေွာ ကျွမ်းကျင်ပုင
ိ န
် င
ို ်ောွ လုပဆ
် ောင်မည်ေလ
ို ျှင် ကျန်းမာဆရးဝန်ဆောင်မှု
ဆပးေူများကိုလည်း

အဆထာက်အကူခြေ်ဆေနိုင်ေည်။

ကျွမ်းကျင်ပုင
ိ န
် င
ို ်ေွာ

မလုပဆ
် ောင်နုင
ိ လ
် ျှင်

အေီအေဉ်တေ်ြေုလုံး ကဆမာက်ကမ ခြေ်ဆပါ်ဆေနိုင်မည့်အခပင် ဆနာက်ေက်တွဲကျန်းမာဆရးဝန်ဆောင်မှု ဆပးခြေင်း
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အလုပ်များတွငပ
် င် အားနည်းြေျက်များ ခြေ်ဆပါ်ဆေနိုင်ေည်။ အကျိုးရှေိဆော လူထုအဆခြေခပု ပူးဆပါင်း ပါဝင်ခြေင်းကို
မည်ေို ့ ရရှေိနုင
ိ မ
် ည်ကို နားလည်ကျွမ်းကျင်ထားခြေင်းေည် ကျန်းမာဆရးေနေ်ရှေိ မတူညီဆော အေင့်အေီးေီး
တွငရ
် ှေိဆော ဝန်ဆောင်မှု ဆပးေူများအတွက် အဓိကကျဆော အရည်အြေျင်းတေ်ြေုပင် ခြေ်ေည်။

အထူးေိမှေတ်ြွ


်ရာ (၈)

ရပ်ရွာလူထု အဆခြေခပု လက်တွဲဆောင်ရွက်မှု အေီအေဉ်များကို ကျန်းမာဆရးဌာနများ၏
လုပ်ငန်းေီမံြေျက်များတွင် ပါဝင် ထည့်ေွင်းေင့်ေည်။



ြေျဉ်းကပ်ရာ၌ အဓိကကျဆော ေဆဘာထားမှော "လူထ၏
ု လိုအပ်ြေျက်ကို လူထုက
ခမင်ဆအာင်ခပုလုပ်ရန်" နှေင့် "

င်းလိုအပ်ြေျက်ကို လူထုကလိုြေျင်လာဆအာင်

ခပုလုပ်ရန်" ခြေ်ေည်။


လူေုံအလွှာေုံ ပူးဆပါင်းပါဝင်လာနိုင်လျင် ဆေွးဆနွးမှုများေည် ပိုမိုေက်ဝင်လျက်
ကို

်ပိုင်ဟန်ကို ရရှေိလာပပီး လက်တွဲလုပ်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းေဉ်ကို ခြေ်ဆပါ်ဆေေည်။

ဤအြေန်းတွင် လူထုနင
ှေ ့် ကျွမ်းကျင်ပုင
ိ န
် င
ို ်ေွာ ေက်ေွ
ဝန်ဆောင်မှု ဆပးေူများအတွက် ရိုးရှေင်းပပီး လွ

်ဆောင်ရွက်ခြေင်းကို ရင်းနှေးီ ကျွမ်းဝင်မှု ေိပမ
် ရှေိဆေးဆော

်ကူဆော နည်းလမ်းကို မိတ်ေက်ဆပးမည်ခြေ်ေည်။ အလွန်

ပုေ
ံ တ
ံ ကျရှေိဆော ြေျဉ်းကပ်ခြေင်း နည်းလမ်းများေည် ဝန်ဆောင်မှုဆပးေူများကို လူထုအဆခြေခပုပူးဆပါင်းပါဝင်ခြေင်း
လုပင
် န်းများ

ေတင်လုပဆ
် ောင်ရန်

ဆနာက်တွနဆ့် ေမည်ခြေ်ပပီး

အဓိကရည်ရွ

်ြေျက်ကို

လုပဆ
် ောင်ရန်

အြေက်အြေဲခြေ်ဆေနိင
ု ပ
် ါမည်။

၈.၂။ Placecheck နည်းလမ်း
Placecheck

ေည်ဆနရာသဒေတေ်ြေုကိုတိုးတက်ြပွံ ြိုးလာဆေရန်

ေုးံ ခြတ်ြေျက်ြေျရာတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရေည့်
ခြေ်ေည်။ ၎င်း၏ လက်ဆတွ အေု
့
ံးြေျရလွ

လူထုကမည်ေို ့လုပဆ
် ောင်ရမည်ေုေ
ိ ည့်

ကနဦးအေင့်များကို လုပဆ
် ောင်နိုင်ရန် နည်းလမ်းတေ်ြေု

်ကူေည့်အြေျက်ဆကကာင့်ပင် Placecheck ေည်အခြေားနည်းလမ်းခြင့်

မည်ေို ့မှေမခြေ်နုင
ိ ဆ
် ော အဆခပာင်းအလဲကိုပိုမိုထိဆရာက်ောွ ခြေ်ဆပါ်ဆေနိုင်ေည်။ အဘ

့်ဆကကာင့်ေိုဆော် ၎င်းေည်

ဆနရာသဒေတေ်ြေအ
ု တွက် အဆခြေအဆနကို ဆလ့လာကကည့်ရှုရန်၊ နားလည်ရန်၊ ဆေွးဆနွးရန်နှေင့် ေဉ်းေားဆတွးဆတာ
ကကံေရန်

အလွန်ရိုးရှေငး် လွယ်ကူဆောဆကကာင့်ခြေ်ေည်။

လူထန
ု င
ှေ န
့် းီ ေပ်မရ
ှု ိှေပပီးခြေ်ေည့်

ဝန်ထမ်းများ အဆနခြင့်Placecheck နည်းလမ်းေုံးကာ ရိုးရှေင်း လွ

အဆခြေြေံကျန်းမာဆရး

်ကေ
ူ ာွ ခြင့်လူထု၏ အဆရးဆပါ်လိုအပ်ြေျက်ကို

ခြည့်ေည်းဆပးနိုင်မည့် လုပဆ
် ောင်ြေျက်အေီအေဉ်မူကကမ်း ကိုရရှေိဆေနိင
ု ်ေည်။
Placecheck ကို ၎င်းတို ့၏ေက်ေိုင်ရာဆေေအတွငး် ရှေိ အဆခပာင်းအလဲခြေ်ေဉ်တေ်ြေုတွင် လူထပ
ု ါဝင်လာဆေနိုင်ရန်
ကနဦးအေင့်အခြေ် အုပ်ေုင

်ဆလးများခြင့် အဆကာင်အထည်ဆြာ်လုပဆ
် ောင်ြေ့ပဲ ပီးခြေ်ေည်။ Placecheck ေည်

အိမ်နးီ ြေျင်း အေုအြွဲ ့၊ေို ့မဟုတ် ပမို ့လ

်၊ ရွာလ

်ရပ်တေ်ြေုကဲ့ေို ့ဆော ဆေးင

်ဆောဆနရာတေ်ြေတ
ု ွင် ောမက
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ပမို ့ဆတာ်

ေို ့မဟုတ်

ဆေေြေွဲတေ်ြေုကဲ့ေုိ ့ဆော

တည်ဆနရာဆနာက်ြေေ
ံ ည် ပမို ့၊ ပမို ့ေွန်၊ ပမို ့င
ရိုးရှေင်းလွ

်ကူခြေင်း

၊

ကကီးဆောဆနရာတေ်ြေတ
ု ွငလ
် ည်း

်၊ ရွာ၊ အိမ်ရာ ေို ့မဟုတ် ေက်ရုံန

ကုန်ကျေရိတ်နည်းခြေင်း၊

အရင်းအခမေ်များ

်ဆခမတေ်ြေု ခြေ်နုင
ိ ေ
် ည်။

အနည်းေုးံ ော

ထိP
ု lacecheckလုပင
် န်းေဉ်အား ပိမ
ု လ
ို ျင်ခမန်ောွ ေီမံဆောင်ရွက်နင
ုိ ်ဆေေည်ဟု အဓိပ္ပါ
ေည်

ဆနရာဆေေတွငး် အဆရးအရာများ

နှေင့်

လုပဆ
် ောင်နုင
ိ ေ
် ည်။

အဆခပာင်းအလဲအတွက်

လိုအပ်ခြေင်းတို ့ေည်

်ရပါေည်။ Placecheck

လူထု၏

ရည်မန
ှေ ်းြေျက်တို ့ကို

ဆလ့လာရှောဆြွဆြာ်ထုတ်ခြေင်းခြင့် လူထုတွငး် အေီအေဉ်ဆရးေွဲခြေင်း ဆလ့ကျင့်ြေန်းတေ်ြေ၏
ု
ကနဦးအေင့်များကို
ဆထာက်ကဆ
ူ ပးနိုင်ေည်။ ၎င်းကို ရပ်ရွာဆေေြေံလူထုဆြေါင်းဆောင်များနှေင့် ကျန်းမာဆရးဝန်ထမ်းများအဆနခြင့်
ဆနာက်ပိုင်းတွင်

ေက်လက်ပပီး

ြွံ ့ပြိုးတိုးတက်ဆရးမူဆဘာင်၊

နည်းဗျူဟာများနှေင့်

လုပဆ
် ောင်ြေျက်

အေီအေဉ်တို ့အား လူထက
ု ကိုယ်တိုငေ
် ိခမင်လာဆအာင် ကကိုးပမ်းေည့်အြေျိနတ
် ွင် အေုံးခပုနိုင်ေည်။
Placecheck ေည် ကနဦးအေင့်တေ်ြေုတည်းအတွက်နည်းလမ်းခြေ်ေည်။ ထို ့ဆကကာင့်အခြေားနည်းပညာများကို
ေက်လက်၍ဆလ့လာဆြါ်ဆောင်ရန်လိုအပ်ပါေည်။ ၎င်းေည် လူထုတေ်ရပ်လုံး၏ အြေျိုးအေား အနည်းင

်မျှ

ကိုော ပါဝင်ထည့်ေင
ွ ်းဆောင်ရွက်နင
ို ်ေည်။ အကျိုးရလေ်များ၏ အရည်အဆေွးေည် ေည်းရုံးဆောင်ရွက်
ေူတို ့၏ အရည်အြေျင်းဆပါ်မူတည်ပပီး အကနအ
့် ေတ်နင
ှေ ့် အဆခပာင်းအလဲခြေ်နုင
ိ ေ
် ည်။
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၈.၂.၁။ ပါဝင်ရမည့်ေူများ
Placecheckတွင်

ဆေေြေံဆနထိုင်ေူများ၊

ဆေေြေံလုပအ
် ားဆပးအြွဲ ့အေည်းများ၊

လူင

်များ၊

ရပ်ရွာလူထု

ဆြေါင်းဆောင်များ၊ ဆကျာင်းေရာများ၊ ဘာောဆရးဆြေါင်းဆောင်များ၊ ဆခမပိုင်ရှေငမ
် ျား၊ ေီးပွားဆရးလုပင
် န်းရှေငမ
် ျား၊
ကျန်းမားဆရးဝန်ထမ်းများ၊ လူထက
ု ျန်းမာဆရးလုပေ
် ားများ ေဆောေူတို ့ပါဝင်နင
ို ်ေည်။

၈.၂.၂။ ြေျဉ်းကပ်လုပ်ငန်းေဉ်
Placecheck

တွငရ
် ပ်ရွာဆေေတွငး်

ေနည်းနာခြေင်းပါဝင်ေည်။
အ

တေ်ဆြေါက်

ထို ့ဆနာက်

ေို ့မဟုတ်

ေုဆောင်းရရှေိဆော

တေ်ဆြေါက်ထက်ပိုဆော

လှေည့်လည်ဆလ့လာ

ေတင်းအြေျက်အလက်များနှေင့်

ေဆဘာထား

ူအေများကိုဆေွးဆနွးခြေင်း၊ ဆနာက်လာမည့်အေင့်များနှေင့်၊ မည်ေူတို ့ပါဝင်ရန်လိုအပ်ေည်ကို ဆေြေျာေွာ

ေဉ်းေားဆေွးဆနွးတိုင်ပင်ခြေင်း

ေေည်တို ့ကို

ဆြာ်ထုတ်နုင
ိ ဆ
် ေရန် အဆထာက်အပံ့ဆပးနိုင်ဆော
ေီေဉ်ထုတ်နတ
ှု ်ရန် ဆ

ဘု

ေွာရိုးသလျာက်၍
စကားစပမီသပပာဆိုပခင်း

ခပုလုပပ
် ါေည်။

အဓိက

ရပ်ရွာဆေေတွငး် အဆရးအရာများကို

ဆမးြေွန်းများကိုဆနာက်လာမည့်ဆေွးဆနွးပွမ
ဲ ျားအတွက် ကကိုတင်

ျအားခြင့် အေုံးဝင်ပါေည်။

လက်ေှိအသပခ

ပပဿနာနှင့်

အသနများ

သပဖေှင်းေန်နည်းလမ်း

ေတင်းေယူပခင်း

အကကံဉာဏ်ယူ

အေင်းအပမစ်များ
ေှာသဖွ
သဖါ်ထုတ်ပခင်း

လုပ်ငန်းအစီအမံ
မူကကမ်း
သေးဆွဲပခင်း

ပုံ ၄။ Placeckeck
Placecheck

လလလလလလလလလလလ
ြေျဉ်းကပ်ခြေင်းနည်းခြင့်

ဆအာက်ဆခြေမှေအေခပုဆော

နည်းလမ်းကိုဆပးေည့်အခပင်

ရပ်ရွာတွငး်

လှေည့်လည် ေနည်းနာေည့်အြေျိနတ
် ွငး် ဆြာ်ထုတ်ရရှေိဆော ဆမးြေွနး် များ၏ အဆရအတွက်နှေင့် ေဆဘာေဘာဝကို
ပါဝင်ေူများကို

်တိုင် ေုးံ ခြတ်ဆေနိုင်မည်ခြေ်ေည်။

ဆအာက်ပါတို ့ေည်လုပင
် န်းေဉ်ကို ေက်လက်လုပ်ဆောင်နုင
ိ ရ
် န် လိုအပ်ဆောအဆခြေြေံဆမးြေွန်း (၃) ြေုခြေ်ေည်။


ဤဆေေတွငခ် ြေ်ဆပါ်ဆနဆော အဆခြေအဆနများတွင် မည်ေည့အ
် ဆခြေအဆနများကို ကျွန်ဆတာ်တို ့ လက်ြေံ
နိင
ု ်ပါေနည်း။



မည်ေည့်အဆခြေအဆနများကို လက်မြေံနုင
ိ ် ပါ ေနည်း။



မည်ေည့်အဆခြေအဆနများအတွက် မိမိတို ့ အဆနခြင့် ကကိုးပမ်းလုပဆ
် ောင်ရန် လိုအပ်ပါေနည်း။

လှေည့်လည်ေနည်းနာေဉ်အတွငး် နှေင့် လှုံ ့ဆော်ဆမးြေွနး် ဆမးခြေင်းတွင် ရရှေိြေ့ဆ
ဲ ော ေတင်းအြေျက်အလက်များနှေင့်
ဓါတ်ပံမ
ု ျား မှေတ်ေုများ တပါတည်းေုေည်းထားရန် လိုအပ်ပါေည်။
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၈.၂.၃။ ဆနာက်ေက်တွဲလုပ်ငန်းေဉ်
Placecheck ဆလ့ကျင့်ြေန်းများေည် ပုမ
ံ န
ှေ အ
် ားခြင့် မူလ
ပါဝင်ေူများနှေင့် အဆခြေခပု လုပဆ
် ောင်ရန် ခြေ်ဆော်လည်း
ကနဦးအေင့်များတွင်

ဆြာ်ထုတ်ရရှေိြေဲ့ဆော

လုပင
် န်း

ဆြေါင်းေဉ်အြေျို ့အတွက် အဓိကတာဝန်ရှေိဆော အြွဲ ့အေည်း
များနှေင့် ဝန်ဆောင်မှု ဆပးေူများပါ ထပ်မံပါဝင်ဆေွးဆနွး
နိင
ု ်ဆေရန် ဆလ့ကျင့်ြေန်း ကို ထပ်ေင့်တိုးြေျဲ ့ ဆောင်ရွက်
ရမည်ခြေ်ပါေည်။
ပပီးဆနာက်

ရပ်ရွာတွငး် လှေည့်လည်

လုပင
် န်းဆြေါင်းေဉ်များကို

Placecheck

လုပင
် န်းေဉ်၏

ေနည်းနာ

အတည်ခပုရန်နှေင့်

ဆနာက်အေင့်များအတွက်

ေဆဘာတူညီမှုရရှေိနိုင်ရန်အတွက် ဆနာက်ေက်တွဲ လူထု ပူးဆပါင်းပါဝင်မှု ြေျဉ်းကပ်ဆလ့ကျင့်ြေန်းများကို ေက်
လက် တင်ခပထားပါ ေည်။

၈.၃။ လွတ်လပ်ောွ ဝိုင်းြွဲ ့ဆေွးဆနွးခြေင်း
လွတ်လပ်ေွာဝိုင်းြွဲ ့ဆေွးဆနွးခြေင်းေည်
ဆြေါင်းေဉ်တေ်ြေုအဆပါ်

ပိမ
ု ကို ကီးမားဆောလူထု

ပုေ
ံ တ
ံ ကျေီေဉ်ထား၍

အေုအြွဲ ့တေ်ြေုအတွက်

ဆေွးဆနွးဆေဆော

ဆေွးဆနွးခြေင်း

အဆကကာင်းအရာ

နည်းေနေ်တေ်ြေုခြေ်ေည်။

၎င်းေည်ပါဝင်ဆေွးဆနွးေူလူထုကို
များေွာခပင်ေင်ထားခြေင်း ရှေိေရာမလိုဘဲ ၎င်းတို ့၏
ကို

်ပုင
ိ အ
် ယူအဆများနှေင့်

ဆေွးဆနွးမည့်

အဆကကာင်းအရာ ဆြေါင်းေဉ်ကို ဆြါ်ဆောင်နုင
ိ ရ
် န်၊
ဆေွးဆနွးမှုများ
ကူညီပ့ပ
ံ ုးိ ေူ
ဆေွးဆနွးမှုမျိုး

အေင်ဆခပ

ဆြေျာဆမွ ဆေရန်
့

(facilitator)

တေ်ဦးပါဝင်ေည့်

ခြေ်ေည်။

ကူညီပ့ပ
ံ ုးိ ေူေည်

လျင်ခမန်ောွ အဆရးယူဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ဆော
အဆရးဆပါ်အခြေင်းအရာများကို
နိင
ု ်ရန်
ထက်ေန်မှုကို

ခြေ်ဆပါ်ဆေေည်။

လွတ်လပ်ေွာ

ကိုင်တွ

ဆေွးဆနွးေူများအား

ဝိင
ု ်းြွဲ ့ဆေွးဆနွးခြေင်းေိေ
ု ည်မာှေ

ဆ
် ခြရှေငး်
ေိတ်အား

ဆေွးဆနွးေူများအားလုံးကို

ဗဟိုခပုခြေင်းခြေ်ပပီး တေ်ေံတ
ု ေ်ဦးက ဦးဆောင် လမ်းခပဆေွးဆနွးခြေင်းမျိုး မဟုတ်သပ။
၎င်းေည် ကုနက
် ျေရိတ်နည်းပပီး အရင်းအခမေ်များနှေင့် ခပင်ေင်မှု အနည်းငယ်ော လိုအပ်ေည့်အခပင် ပိမ
ု ုိ
လျှင်ခမန်ောွ ေုေည်းေီမန
ံ င
ို ်ေည်။
အဆလ့ခြေ်ဆနဆော “တေ်ဆ

ပါဝင်ဆေွးဆနွးေူများအား

ကူညီထမ
ိ း် ဆကကာင်းတည့်မတ်နင
ို ်ဆောဆကကာင့်

ာက်တစ်သပါက်” ဆခပာေိုဆနမှုများကို ြ

်ရှေားနိုင်ေည်။ ပုေ
ံ တ
ံ ကျမဟုတ်ဆော

ရိုးရှေင်းဆောေဘာဝရှေိေည့် နည်းလမ်းေည် ြေမ်းြေမ်းနားနား ခပင်ေင်ထားဆောဆေွးဆနွးပွမ
ဲ ျားထက်ောလျှင်
လူထုကို ပိမ
ု ုိရဲဝေ
ံ့ ာွ ဆခပာေို ပါဝင်လာဆေရန်ေဆ
ွဲ ောင်နုင
ိ ေ
် ည်။ ပါဝင်ဆေွးဆနွးေူများကို ေိတ်အားထက်ေန်
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ဆအာင် လှုံ ့ဆော်ဆပးနိင
ု ်ပပီး ကို

်ပင
ို ဆ
် ေွးဆနွးကကံေခြေင်း အားပိုမိုဆကာင်းမွန၍
် လုပင
် န်း၌ ပါဝင် ဆောင်ရွက်ကကရန်

အလားအလာပိုမို ခြေ်ဆပါ်ဆေနိုင်ေည်။ ၎င်းေည် လွတ်လပ်ပွင့လ
် င်းပပီး များေွာပုေ
ံ တ
ံ ကျ မခြေ်ဆော်လည်း
အေီရင်ြေခံ ြေင်းနှေင့် မှေတ်တမ်းရ

ူထားနိင
ု ်ခြေင်း ဟူသောအကျိုးရှေေ
ိ ည်။ ဆေွးဆနွးပွဲေည် ပုမ
ံ န
ှေ အ
် ားခြင့် တေ်ကကိမ်

တည်းနှေင့် အပပီးခြေ်နင
ုိ ်ဆော်လည်း အြေျိနက
် ာလ တေ်ြေုကကာေည်အထိ ဆေွးဆနွးပွေ
ဲ ဉ်များ ေက်တိုက် ေက်လက်
ခပုလုပန
် င
ို ်ေည်။ ဆေွးဆနွးပွဲများေည် ရပ်ရွာဆေေအတွငး် အဆရးအရာများနှေင့် လိုအပ်ြေျက်များကို လျင်ခမန်ေွာ
ဆေွးဆနွး ဆြာ်ထုတ်ဆပးနိုင်ရန် ကူညီနုင
ိ ေ
် ည်။ ပုေ
ံ တ
ံ ကျခြေ်ဆော အေီအေဉ်များခပုလုပရ
် န် မလွယ်ကလ
ူ ျှင်၊
မေင့်ဆလျာ်လျှင် ေို ့မဟုတ် အဆရးတကကီးဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ဆနလျှင်

ြေုနည်းလမ်းေည် အေုံးဝင်ပါေည်။

၈.၃.၁။ ဆေွးဆနွးပွဲအတွက်လိုအပ်ြေျက်များ
ကူညီပံ့ပိုးေူတေ်ဦး

တာဝန်ရှေိကျန်းမာဆရးဝန်ထမ်း ေို ့မဟုတ် သလ့ကျင့်ထားသောသဒေခံလူထုကျန်းမာသေးလုပ်ေား

ဆနရာထိုင်ြေင်း

ရပ်ရွာရှေိ လုံဆလာက်ဆောအကျ

ပတ်ဝန်းကျင်

ရပ်ရွာရှေိ အဆနှောက်အ

်အဝန်းရှေိ အဆောက်အဦ၊ ဆနရာ

ှေက်နည်း၊ ေူညံမှုနည်း ၍ ေက်ဆတာင့်ေက်ောဆေွးဆနွးဆခပာေိုနိုင်ဆော

ပတ်ဝန်းကျင်ဆနရာ
အဆကျွးအဆမွးအေီအေဉ်

ေီေဉ်ေူ ကျန်းမာဆရးဝန်ထမ်းအတွက် များေွာဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးမခြေ်ဆေဆောအေီအမံ

ပစ္စည်းကရိ

ကုန်ကျေရိတ်ေိပ်မများဆော ောရွက်၊ ကားြေျပ်၊ ောဆရးကရိ

ာ

ာ

၈.၃.၂။ ပါဝင်ဆေွးဆနွးမည့်ေူများကိုြိတ်ကကားခြေင်း
ရပ်ရွာလူထုကို ဆေွးဆနွးပွ၏
ဲ ရည်ရွ
ြိတ်ကကားြေျက်ပုိ ့ပါ။

(ေို ့မှေော

်ြေျက်ကို ထည့်ေွင်းဆြါ်ခပထားဆော လွတ်လပ် ပွင့်လင်းခမင်ောေည့်

ဆေွးဆနွးပွဲနှေင့်ေက်ေုင
ိ ဆ
် ော

ရပ်ရွာလူထုေည်

မတူညီဆော

အခမင်များ၊

ေတင်းအြေျက်အလက်များနှေင့် ဗဟုေုတများကို ကကိုတင်ဆတွးေယူသဆာင်လာနိင
ု ်မည်ခြေ်ေည်။) ၎င်းေည်
လွတ်လပ်ေွာ

ပွင့်လင်းခမင်ောေည့်

ြိတ်ကကားြေျက်ခြေ်ဆော်လည်း

အဆကကာင်းအရာ၊

ဆန ့ရက်၊

အြေျိနန
် ှေင့်

ဆနရာများကို ြိတ်ကကားြေျက်တွင် ခပည့်ေုံေွာဆြာ်ခပထားေင့ေ
် ည်။
ဆေွးဆနွးပွအ
ဲ ြေျိနေ
် ည် ြိတ်ကကားြေံရေူအများေု၏ ဆန ့ေဉ်
လုပင
် န်းဆောင်တာများမှေ

ကင်းလွတ်ဆော

ညဆနပိုင်း

ခြေ်လျှင် ပိမ
ု အ
ို ေင်ဆခပေည်။ ြိတ်ကကားြေျက် လက်ြေံ
ရရှေိဆကကာင်း ဆေခြောဆေရန်နင
ှေ ့် နီးလျင် ထပ်မံ ေတိဆပး
ရန် ေက်ေွ

်မှု ခပုလုပပ
် ါ။ ပုမ
ံ န
ှေ အ
် ားခြင့် လွတ်လပ်

ေွာဆေွးဆနွးခြေင်း ေို ့မဟုတ် ပုေ
ံ တ
ံ ကျ ဆေွးဆနွးပွဲများကို
ဆရှောင်ရှေားဆလ့ရှေိဆော

အဓိကေတင်းဆပးေူများအား

မကျန်ြေ့ဆ
ဲ ေရန် အထူး ေတိခပုပါ။

Community Engagement Meeting and Discussion
Invitation
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၈.၃.၃။ ဆေွးဆနွးပွဲအတွက်ခပင်ေင်ခြေင်း
၁။ ဆေွးဆနွးပွဲထိုင်ြေံမ
ု ျား ေို ့မဟုတ် ဆနရာထိုင်ြေင်းများကို ေက်ဝုင
ိ း် ပုေ
ံ ံ ေီေဉ်ပါ။ ဆေွးဆနွးေည့် အုပ်ေုအတွင်း
လွတ်လပ်ေွာေွားလာနိုင်ရန် ဆနရာလပ်များထားရှေိဆပးပါ။
၂။ အဆကကာင်းအရာများကို ထုတ်ဆြာ်ဆခပာေိန
ု င
ို ်ရန်နင
ှေ ့် အကကံခပုြေျက်များ ဆပးနိင
ု ်ရန် ောရွက်၊ ကားြေျပ်၊ ောဆရး
ကရိယာများထားရှေိဆပးပါ။
၃။ အေီရင်ြေေ
ံ နေ်နှေင့် အဓိကပါဝင်ေက်ေွ

်ရမည့်ေမ
ူ ျားကို ေဆဘာတူြေျက်ရ

ူပါ။

၈.၃.၄။ ဆေွးဆနွးပွဲကို ေတင်ခြေင်း
ဆေွးဆနွးပွက
ဲ ိုေတင်ရန် လုပင
် န်းေဉ်ေည် ဆအာက်ပါအတိုင်း ခြေ်ေည်။
၁။ ဆေွးဆနွးမည့်ဆြေါင်းေဉ်၊ ဆနရာနှေင့် အြေျိနတ
် ို ့ကို ဆေွးဆနွးပွေ
ဲ ေ
ီ ဉ်ေူများမှေ ေုးံ ခြတ်ပပီး ထုတ်ခပန်ထားရမည်
ခြေ်ဆော်လည်း

ဆေွးဆနွးပွဲတွင်

ပါဝင်မည့်အဆကကာင်းအရာများကိုမူ

ပါဝင်မည့်ေူများကို

်တိုင်

ေီမံဆရွးြေျယ်ရမည်ခြေ်ေည်။
၂။

ဆေွးဆနွးပွဲတွငပ
် ါဝင်မည့်ေမ
ူ ျားေည်

အေင်ဆခပဆြေျာဆမွ ဆအာင်
့

ေက်ဝုင
ိ း် ပုေ
ံ ံ

ကူညီပ့ပ
ံ ုးိ ေူများမှေ

ဝိင
ု ်းြွဲ ့

ထိုင်ရမည်။

လမ်းညွှနဆ
် ပးဆော

ဆေွးဆနွးရမည့် အဆရးအရာများကို ဆေွးဆနွးေူများကို

ရိုးရှေင်းေည့်

ထို ့ဆနာက်

ဆေွးဆနွးမှုများ

အေီအေဉ်ကို

အေုံးခပု၍

်တိုင် ေုးံ ခြတ်ရမည်။

လွတ်လပ်ေွာဆေွးဆနွးခြေင်း မူဆဘာင်ေည် ပါဝင်ဆေွးဆနွးေူများအားလုံး၏ ဗဟုေုတများကို တဆနရာတည်းတွင်
တေုတေည်းတည်းခြေ်ဆေနိုင်ဆော အြေွငအ
့် လမ်းရဆေနိုင်ေည့်အခပင် ပွအ
ဲ ေီအေဉ်ေည် ဆေွးဆနွးေူများကို

်တိုင်

ပုေ
ံ ြေ
ံ ျထားေည့်အတွက် ပိမ
ု ိုေဆ
ွဲ ောင်မရ
ှု ှေိေည်။

၈.၃.၅။ ဆေွးဆနွးခြေင်း
၁။

ဆေွးဆနွးပွဲအြေန်းကဏ္ဍများကို

ေူများကို

်တိုင်

ရိုးရှေင်းဆော

ေီမဆ
ံ ရွးြေျယ်ထားပါေည်။

အဆခြေြေံနိ

ာမမူဆဘာင်အတွင်းတွင်

ဆေွးဆနွးပွအ
ဲ ြေန်းကဏ္ဍတေ်ြေေ
ု ေ
ီ ည်

ပါဝင်ဆေွးဆနွး

ေက်လက်ဆောင်ရွက်ရန်

လိုအပ်ဆော လုပဆ
် ောင်ြေျက်များောရင်းကို ဆြာ်ထုတ်ဆပးပါ ေည်။ ဆေွးဆနွးမှုများအေင်ဆခပဆြေျာဆမွ ဆအာင်
့
ကူညီပ့ပ
ံ ုးိ ေူများမှေ

လွ

်ကူေက်ောဆောနည်းလမ်းများခြေ်ဆော

မှေတ်ေုမတ
ှေ ်ရန် ောရွက် ေို ့မဟုတ် ဝှိုက်ဘုတမ
် ျားကို အေုံးခပုပပီး

ေက္က ူကားြေျပ်များ၊

မှေတ်ေုောအုပ၊်

ြန်တီးလုပဆ
် ောင်ဆပးဆော မှေတ်ေုမတ
ှေ ်ခြေင်း

ေို ့မဟုတ် မှေတ်တမ်းထားရှေိခြေင်းနည်းလမ်းတို ့လိုအပ်ပါေည်။ ရပ်ရွာလူထအ
ု တွက် ပွင့်လင်းေွာဆေွးဆနွးခြေင်းကို
ဆနာက်တန
ွ ဆ့် ေနိုင်ဆော ြေမ်းနားဆောပုံေမ
ံ ျိုး မခြေ်ေင့်ပါ ။
၂။

ပထမဦးေွာ

ရပ်ရွာတွငခ် ြေ်ဆနဆော

မတူညီဆော

ပုေ
ံ အ
ံ မျိုးမျိုးနှေင့်

အနီးေပ်ေုံး

ခြေ်ပပီးေွားဆော

ကျန်းမာဆရးခပဿနာအဆရးအရာများကို ထည့်ေွငး် ေဉ်းေားေန်းေေ်ကာ ဝန်ဆောင်မှုဆပးခြေင်းလိုအပ်ြေျက်များကို
ဆြာ်ထုတ်ခြေင်းခြင့် ဆေွးဆနွးခြေင်းကို ေတင်ပါ။ ထို ့ဆနာက် ဆအာက်ပါ အေင့်များကို ေက်လက်ဆောင်ရွက်ပါ။
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ဆြာ်ခပပပီးဆောခပဿနာများကိုောရင်းခပုေုခြေင်း



ခပဿနာများကို ဦးေားဆပးေတ်မတ
ှေ ်ခြေင်း



အဓိကခပဿနာကို အမည်တပ်ဆြာ်ထုတ်ခြေင်း



ေဆဘာတူညီမှုရ



အဘ



ထိုခပဿနာကို မည်ေို ့ဆခြရှေငး် မည်နည်း



ဆခြရှေငး် လိုက်လျှင် ဘာအကျိုးခြေ်ထွနး် မည်နည်း



မည်ေည့်နည်းလမ်းေည် ဆခြရှေင်းရန်အဆကာင်းေုံးခြေ်ေနည်း

၃။ ေုတိ

ူခြေင်း

့်ဆကကာင့် ခပဿနာခြေ်ဆပါ်ရေနည်းေိေ
ု ည်ကို ဆမးခမန်းခြေင်း

အားခြင့် ဆေွးဆနွးခြေင်းေည် အထက်ဆြာ်ခပပါ

ကွာဟြေျက်များဆပါ်မူတည်ပပီး
အဆောက်အဦ၊

လိုအပ်ြေျက်များ

လူ ့ေွမ်းအားအရင်းအခမေ်၊

(အဆခြေြေံ
ေင်တန်း၊

လူထုအားတက်ကကေွာ ဆောင်ရွက်ဆေမှုတို ့ပါဝင်ဆော) ကို
အဓိပ္ပါ

်ဆြာ်ထုတ်ရန်

ထိုလိုအပ်ြေျက်များကို

ဦးတည်ရမည်။
မည်ေူမှေခြည့်ေည်း

ဆေွးဆနွးဆြာ်ထုတ်ရမည်။
မှုများ

ဆေွးဆနွးခြေင်းေည်

အေင်ဆခပဆြေျာဆမွ ဆအာင်
့

ထို ့ဆနာက်
ဆပးမည်ကို
ဆေွးဆနွး

ကူညီပ့ပ
ံ ုးိ ေူများမှေ

လှုံ ့ဆော်၍

လွတ်လပ်ေွာ

ဆခပာေိုဆေွးဆနွးခြေင်းခြင့်

၎င်းဆေေတွင်

တည်ရှေိဆနပပီးခြေ်ဆော

အရင်းအခမေ်များကို

ဆြေါင်းေဉ်တပ်ဆြာ်ထုတ်ခြေင်းကိုပါ

အြေျိနက
် ိုက်

လုပဆ
် ောင်ရမည်ခြေ်ေည်။

၈.၃.၆။ ရပ်ရွာလူထုအဆခြေခပုလုပ်ဆောင်ြေျက်လုပ်ငန်းေဉ် အေီအေဉ်ဆရးေွဲခြေင်း
လွတ်လပ်ေွာဝိင
ု ်းြွဲ ့ဆေွးဆနွးခြေင်းေည်

အဆေးေိတ်ဆေွးဆနွးြေျက်များကို

လုပဆ
် ောင်ြေျက်အေီအေဉ်အခြေ်

ဆခပာင်းလဲခပန်ေုရ
ိ ာတွင် အထူးေခြင့် ရှုပဆ
် ထွးဆောအဆရးအရာများကို ဆခြရှေငး် ရာတွင် ေို ့မဟုတ် အုပ်ေုတေ်ေ၊ု
အြွဲ ့အေည်းတေ်ြေုကို လုပင
် န်းအေီအမံတေ်ြေုလုပဆ
် ောင်ခြေ်ြုိ ့ တွနး် ပို ့လှုံ ့ဆော်ရန် လိုအပ်လာေည့်အြေျိနတ
် ိုင်း
ကူညီဆပးနိုင်ေည်။ ဆေွးဆနွးပွမ
ဲ ှေထွက်ဆပါ်လာဆော လုပဆ
် ောင်ြေျက်လုပင
် န်းအေီအေဉ်ကို ရှေင်းလင်း လွယက
် ေ
ူ ာွ
ခပန်ဆရးေားပါ။ ၎င်းတွငဆ
် အာက်ပါတို ့ပါဝင်ေင့်ပါေည်။


ဆနာက်ြေံအဆကကာင်းအရာ

(ဆေွးဆနွးပွေ
ဲ တင်းအြေျက်အလက်များနှေင့်

အဆကကာင်းတို ့နှေင့် ပတ်ေက်၍)


ဆေွးဆနွးပွတ
ဲ ွင် အမည်တပ်ဆြာ်ထုတ်ြေ့ဆ
ဲ ော အဓိက ခပဿနာ



လုပဆ
် ောင်ြေျက်မှေ ရရှေိနုင
ိ ရ
် န်ဆမျှာ်မှေန်းဆော အကျိုးရလေ်



ခပဿနာကို ဆခြရှေငး် ရန် ေုးံ ခြတ်ထားေည့် လုပဆ
် ောင်ြေျက်

ဆေွးဆနွးပွဲကိုလုပဆ
် ောင်ရခြေင်း
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အရင်းအခမေ်များကိုဆြာ်ခပထားဆော
မည်ေူမှေ

မည်ေည့်အြေျိနန
် ှေင့်

လုပဆ
် ောင်ြေျက်

မည်ေည့်ဆနရာတွင်

အေီအေဉ်များ၊

မည်ေည့်လုပဆ
် ောင်ြေျက်ကို

မည်ေို ့ အဆကာင်အထည်ဆြာ်မည်

ေေည်တို ့

ခြေ်ပါေည်။

၈.၃.၇။ အေီရင်ြေေ
ံ တင်းပို ့ခြေင်း နှေင့် အားလုံးပါဝင်ဆော ပမို ့န

်ကျန်းမာဆရး ေီမက
ံ ိန်း (ITHP) တွင်

ထည့်ေွင်းခြေင်း
အဆေးေိတ်ဆေွးဆနွးြေျက်များကို

လုပင
် န်းေဉ်လုပဆ
် ောင်ြေျက်

အေီအေဉ်အဆနခြင့်

ခပန်ေုဆ
ိ ခပာင်းလဲရာတွင်

ကူညီဆပးနိုင်ရန် ဆေွးဆနွးပွဲအေင့်အေီးေီးကို ပါဝင်ဆေွးဆနွးေူများထံေို ့ ခပန်လည်ြေျခပရမည်။ ဆေွးဆနွးမှု
များအေင်ဆခပဆြေျာဆမွ ဆေရန်
့
ကူညီပ့ပ
ံ ုးိ ေူေည် ဆေွးဆနွးြေျက် များကို ဆေွးဆနွးေဉ်နင
ှေ ့် ဆေွးဆနွးပွဲ အပပီးတွင်
ေဆဘာတူညီမှု ရ

ူပပီးဆနာက် ဆေွးဆနွးေူများမှေ နိဂုံးြေျုပ် ေို ့မဟုတ် ေုးံ ခြတ်ြေျက်တို ့ကို

ေုေည်းရပါမည်။

အထက် အေင့် ကျန်းမာဆရးဌာနများေို ့ ပုေ
ံ တ
ံ ကျ တရားဝင် ေတင်းပို ့ခြေင်း (ဆန ့ရက်၊ အြေျိန၊် ဆနရာနှေင့်
တက်ဆရာက်ေူများ၊
ဆြာ်ခပထားေည့်

နိဂုံးြေျုပ်၊
အဆပါ်ောနှေင့်၊

လုပဆ
် ောင်ြေျက်အေီအေဉ်ေဆော

ဆေွးဆနွးပွဲအြေန်းကဏ္ဍများကိုပါ

လူထုအဆခြေခပုပူးဆပါင်းပါဝင်ခြေင်းလှုပရ
် ှေားဆောင်ရွက်မှု

ဆြာ်ခပပါဝင်ရမည်)။ ဆေွးဆနွးပွအ
ဲ ေီရင်ြေံော နမူနာကို ဆနာက်ေက်တွဲ ဇ

ား (၃)တွငဆ
် ြာ်ခပထားေည်။

ေက်လက်ဆောင်ရွက်မည့်လူထုအဆခြေခပုပူးဆပါင်းပါဝင်ခြေင်းလှုပရ
် ှေားဆောင်ရွက်မှု
ဆေွးဆနွးပွက
ဲ ို

ရပ်ရွာလူထုက

ခပည်ေူလူထုများေည်

အဆရးအရာ၏

အေုံးေတ်အဆနခြင့်

ဆေွးဆနွးပွဲဆနာက်ပုင
ိ း် တွင်

အဆကာင်အထည်ဆြာ် လုပဆ
် ောင်ြေျက်များ မရှေိဟု ြေံ

ဆေွးဆနွးြေဲဆ
့ ော
ူထားကကေည်။

အေီအေဉ်များ

အေီအေဉ်များ

မပါလျင်

ခမင်လိမ့်မည်ခြေ်ေည်။

အြေျို ့ဆော

အဆရးအရာများကို

ဆရှေ ေက်
့
၍
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၉။ ပုံစံတကျချဉ်းကပ်ပခင်းနည်းလမ်းစဉ်
လူထုအသပခပပုပူးသပါင်းပါဝင်မှု
အဆို (၄)

များေည်

လူထုအတွင်း သေေှည်တည်တံ့၍ အမှန်တကယ်

ချဉ်းကပ်ပခင်းနည်းလမ်း

လက်သတွ အမှ
့ န်တကယ်

အသကာင်အထည်သဖာ်

လုပသ
် ဆာင်ပခင်းအဆင့်များတွငသ
် ဒေခံအကကာင်းပခင်းောများ

ပဖစ်သော သပပာင်းလဲမှုေေန်မှာ လူထ၏
ု
ကိုယ်ထူကိုယ်ထ စိတ်ဓါတ်နှင့် ပူးသပါင်းပါဝင်

နှင့်အံဝင်ခင
ွ ်ကျပဖစ်ေင့်ေည်။

သဆာင်ေွက်မှုေှိေန် လိုအပ်ေည်။

များနှင့် အပခားဆက်စပ်သနသောေူများကိုလည်း ၎င်းတို ့၏

-

Helene D. Gayle

လူထုအသပခပပုအဖွဲ ့အစည်း

ပူးသပါင်းသဆာင်ေွက်ပခင်းအတွက် ဖိတ်ကကား ေင့်ပါေည်။
နည်းလမ်းများကို သကာင်းစွာနားလည်ေန်လိုအပ်ပပီး လူထု

အသပခပပု ကျန်းမာသေးလုပေ
် ားများနှင်လ
့ ည်း ေင်းနှီး ကျွမ်းဝင်ေင့်ေည်။ နည်းလမ်းများနှင့် အကျွမ်းတဝင်
ပဖစ်သစေန် ထိုေတ
ူ ို ့ေည် ေင်တန်းများ ေို ့မဟုတ် သလ့ကျင့် လုပသ
် ဆာင်ပခင်းများ လိုအပ်ပါေည်။ အကယ်၍
အသတွ ့

အကကုံေှိပပီးပဖစ်သော

သချာသချာသမွ သမွ
့ ့

လိုက်နာ

ပပင်ပကျွမ်းကျင်ေူများ၏
သဆာင်ေွက်နုင
ိ မ
် ည်ပဖစ်ေည်။

ကူညီပံ့ပိုးမှု

ေေှိခ့လ
ဲ ျှေင်

သဆာင်ေွက်ချက်များကို

အချို ့သောသနောများ၊

အသပခ

အသနများတွင်

သဒေခံလူမျိုးစုအဖွဲ ့အစည်းများနှင့် လုပအ
် ားသပး အဖွဲ ့အစည်းများေည် ၎င်းတို ့အသပခပပုော လူထုအတွင်းတွင်
ယခုသဖာ်ပပပါချဉ်းကပ်နည်းလမ်းများကို

တက်ကကစွာသလ့ကျင့်သဆာင်ေွက်သနနှငပ့် ပီးေားပဖစ်ေည်။

အသပခခံကျန်းမာသေးဝန်ထမ်းများေည်ထိုအဖွဲ ့အစည်းများကို
လူထုအသပခပပုပူးသပါင်းပါဝင်ချဉ်းကပ်ပခင်း
ေှိမည်ပဖစ်ေည်။
သချာသမွ သော
့

ချဉ်းကပ်နည်းလမ်းများကို

လူထုအသပခပပုပူးသပါင်းပါဝင်ပခင်း
လုပသ
် ဆာင်သနသော

စုစည်းပပီးပူးသပါင်းသဆာင်ေွက်နုင
ိ မ
် ည်ဆိုလျှေင်

၎င်းတို ့လုပင
် န်းသဆာင်တာများေည်ပိုမုိ၍

ပပီးခဲပ့ ပီးသောအခန်းကဏ္ဍတွင်
အတွက်လည်း

အကျိုးေလဒ်များ

အသပခခံကျန်းမာသေးဝန်ထမ်းများအတွက်
သေွးချယ်ခ့ပဲ ပီး
ေင့်သလျာ်ပပီး

၎င်းတို ့၏သဒေနှင်လ
့ ူထုအတွင်း

အကယ်၍

ပုမ
ံ န
ှ ်

ပဖစ်ေည်။
လက်ေှိ

ပိုမိုလွယ်ကူ

၎င်းနည်းလမ်းများေည်

အသပခခံကျန်းမာသေးဝန်ထမ်းများ

လုပင
် န်းများ

နှင့်လည်း

အချိနက
် ိုက်

လုပသ
် ဆာင်နုင
ိ မ
် ည်ပဖစ်ေည်။ သေှ အခန်
့
းတွငသ
် ဖာ်ပပခဲ့သော ချဉ်းကပ်ပခင်း နှစ်မျိုးကို ၎င်းတို ့၏ လူထုအတွင်း
သန ့စဉ် လုပသ
် ဆာင်ချက်များကို စနစ်စကျပဖစ်သစေန် သလ့ကျင့်ခန်းအသနနှင်ပ့ မင်ေလိမမ
့် ည်။
ေို ့သော် သကျးလက်လူထုပးူ သပါင်းပါဝင်လုပင
် န်းစဉ်(participatory rural appraisal) နည်းလမ်းများတွင်
အသတွ အကကု
့
ံ ေှိပပီးသောေူများနှင်ပ
့ ုမ
ိ ု၍
ိ
ပုစ
ံ တ
ံ ကျေှိသော ချဉ်းကပ်နည်းများကို သလ့ကျင့်လုပသ
် ဆာင်လိုေမ
ူ ျား
အတွက်သအာက်ပါချဉ်းကပ်နည်းလမ်းများလည်း
အခိုငအ
် မာ

ပါဝင်ပါေည်။

တည်ထွငက
် ျင်ေ
့ ုံးထားကကပပီးပဖစ်ေည့်အပပင်

ချဉ်းကပ်နည်းလမ်းများေည်နုင
ိ င
် ံတကာတွင်

သဆးလူမေ
ှု ုသတေနများနှင့်

ပပည်ေူ ့ကျန်းမာသေး

အသကာင်အထည်သဖါ်သဆာင်ေွက်မှု လုပင
် န်းအချို ့အတွက် သကျးလက်လူထုပးူ သပါင်းပါဝင်လုပင
် န်းစဉ်တွင် ပိမ
ု ုိ
အေုံးပပု ပါေည်။ ထိုနည်းလမ်းများကို သနာက်ပုင
ိ း် တွငအ
် မျိုးေားကျန်းမာသေးစီမံကိနး် ၏ ေည်မန
ှ ်းချက်များကို
ပဖည့်ဆည်းသပးနိုင်မည့်
သေးဆွန
ဲ င
ို ်ေန်

ပပည်ေူလူထုကျန်းမာသေးပမှငတ
့် င်ပခင်း

အတွက်လူထုအသပခပပုပူးသပါင်းပါဝင်ပခင်း

လုပသ
် ဆာင်ချက်လုပင
် န်းစဉ်ကို

အသပခခံနယ
ိ ာမများအသပါ်မူတည်၍

အသပခအသနများနှင်လ
့ ိုက်သလျာညီသထွပဖစ်ေန်ပပုပပင်သပပာင်းလဲထားပါေည်။

သဖါ်ထုတ်
သဒေတွငး်
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၉.၁။ အစီအစဉ်သေးဆွဲပခင်းနှင့်ကွင်းဆင်းသဆာင်ေွက်ပခင်းအတွက်ပပင်ဆင်ပခင်း
အဓိကပါဝင်သဆွးသနွးေူများကိုသေွးချယ်ပခင်း
ပဖစ်နုင
ိ သ
် ချေှိသောသဆွးသနွးမည့်သခါင်းစဉ်ကိုဦးစွာသေွးချယ်ပပီးသနာက်ေက်ဆုင
ိ သ
် ောပါဝင်သဆွးသနွးမည်ေ
့ ူများကို
အထူးေတိပပုသေွးချယ်ေင့်ေည်။အဓိကေတင်းသပးေူများကိုသမးပမန်းပခင်းအေသအာက်ပါသဆွးသနွးမည့်ေမ
ူ ျား
ကိုသေွးချယ်၍ဖိတ်ကကားေင့်ပါေည်။
သဆွးသနွးမည့်ေူသေွးချယ်ပခင်း (အကကံပပုေတ်မှတ်ချက်)


ပညာအေည်အချင်းပိုမိုပမင့်မားသောေွာေူေွာေားများ



ေပ်ေွာသခါင်းသဆာင်များ



သကျးလက်ကျန်းမာသေးသကာ်မတီဝင်များ



လူထုအသပခပပုကျန်းမာသေးလုပ်ေားများ



သလ့ကျင့်သပးထားသောေပ်ေွာလူငယ်များ (သဆွးသနွးမှုများအဆင်သပပသချာသမွ သစေန်
့
ကူညီပံ့ပိုးေူများအသနနှင့် )



ရပ်မိရပ်ြများ



သကာင်းစွာသလ့ကျင့်သပးထားသော ေို ့မဟုတ် အသတွ အကကု
့
ံ ေှိသော သဒေခံလုပ်အားသပးများ



ေပ်ေွာေှိ

ထိေှလွယ်

အန္တရာ

်ကျသောက်လွယ်ေူများ၊

မေန်စွမ်း

ပုဂ္ဂိုလ်များ

နှင့်

ခပည်တွင်း

ဆရွှ ဆခပာင်
့
းဆနထိုင်ေူများ၊

အသေးကကီးေည့်အကကံသပးချက်တစ်ခမ
ု ှာဖိတ်ကကားေည့်သနောတွင် ကျား၊ မ မျှေတမှုေှိသစေန်ပဖစ်ပါေည်။ ကျားမ
မျှေတမှုေှိပခင်းေည် သဆွးသနွးပွက
ဲ ိုပပေနာအသပဖကို အမည်တပ်သဖာ်ထုတ်သပးပခင်းနှင့် လုပသ
် ဆာင်ချက် လုပင
် န်း
အစီအစဉ်သေးဆွဲပခင်းစေည်တို ့တွင် ပပဿနာများအသပါ်ပိုမိုကျယ်ပပန် ့စွာရှုပမင်နင
ို ်သစေန်ေည်။
ထိေှလွယ်သောေူများ အန္တရာ

်ကျသောက်လွယ်ေူများ နှင့် မေန်စွမး် ပုဂ္ဂိုလ်များကိုထည့်ေင
ွ ်းပါဝင်သစပခင်းတွင်

ထိုေတ
ူ ို ့၏ရုပပ
် င
ို ်းဆိင
ု ်ော၊အဖွဲ ့အစည်းပိုင်းဆိုင်ော၊သပပာဆိုဆက်ဆသ
ံ ေးနှင်ခ
့ ယ
ံ ူချက်ဆင
ို ်ော စေည့်အတားအဆီး
များကို ဖယ်ေှားပပီး အပခားေူများနှင့် တန်းတူညီတူ ပူးသပါင်းပါဝင်၍ ပပဿနာများကို သဆွးသနွးသဖာ်ထုတ် သပဖေှငး်
နိင
ု ်ကကသစေန်ပဖစ်ပါေည်။

ပပင်ဆင်ပခင်း
သဆွးသနွးမည့်သခါင်းစဉ်၊သဒေတွငး် အသပခအသန

(လူဦးသေ၊အိမသ
် ပခအသေအတွက်၊သနော၊သဒေခံများ၏လုပ်ကိုင်

နိင
ု ်စွမး် )၊သထာက်ပ့သ
ံ ေးလိုအပ်ချက်နင
ှ အ
့် ေုံးပပုမည့်လထ
ူ ုအသပခပပုပူးသပါင်းပါဝင်ချဉ်းကပ်ပခင်းနည်းလမ်းတို ့အသပါ်
အသပခခံပပီးဖိတ်ကကားေန်အတွက်ေင့်သလျာ်သောလူဦးသေကိုထည့်ေင
ွ ်းစဉ်းစားေမည်။သကျးေွာေို ့မဟုတ်သဒေ၏
အချက်အလက်များကိုစစ
ုံ မ်း၊သလ့လာပပီးစုစည်းထားပါ။၎င်းေည်သဆွးသနွးပွဲကိုပုမ
ိ ုအ
ိ ကျိုးပဖစ်ထွနး် သစေန်အတွက်
သဆွးသနွးပွအ
ဲ တွငး် အဆင်သပပသချာသမွ သစေန်
့
ထိသောက်စွာကူညီသပးနိုင်ေည်။ မဖိတ်ကကားမီတွငသ
် ဒေခံ တာဝန်ေှိ
ေူများနှင်သ
့ ဆွးသနွး၍ သန ့ေက်၊အချိန၊် သနောတို ့ကိုေတ်မတ
ှ ်ေင့်ပါေည်။
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ဖိတ်ကကားပခင်း
သေှ အခန်
့
းတွငသ
် ဖာ်ပပပပီးေကဲ့ေုိ ့ဖိတ်ကကားပခင်းေည် ပွအ
ဲ စီအစဉ်၊ သနာက်ခအ
ံ သကကာင်းအော၊ အသကကာင်းပပချက်
နှင့်သမျှော်မန
ှ ်းထားသောေလဒ်

စေည်တို ့ကိုသဖာ်ပပထားပပီး

အသပခခံကျန်းမာသေးဝန်ထမ်းမှ

လူကိုယ်တိုင်

အီးသမးလ်

ေို ့မဟုတ်

ရုံးအစီအစဉ်များအတိုင်း

တယ်လီဖန
ု ်း

ေို ့မဟုတ်

သလးစားစွာပဖင့်ဖိတ်ကကားေမည်။

သဆွးသနွးပွက
ဲ ျင်းပမည့်ေက်မတိုင်မေ
ီ င့သ
် လျာ်သောအချိနတ
် စ်ခုတွင် ထပ်မံ နှိုးသဆာ်ပခင်းပပုလုပေ
် င့်ပါေည်။

၉.၂။ ချဉ်းကပ်သဆွးသနွးနည်းစနစ်များ
ချဉ်းကပ်သဆွးသနွးပခင်း

ေည်ေွယခ
် ျက်မာှ သဒေခံများကိုပပဿနာအသေးအောများအား

ဆန်းစစ်သစနိင
ု ်ေန်နင
ှ ့်

၎င်းတို ့၏ကိုယ်ပိုင်အစီအစဉ်ပဖင့်
အထူးေိမှေတ်ြွ

်ရာ (၉)

ပဖစ်ပါေည်။

သဖာ်ထုတ်နုင
ိ ေ
် န်

လူထုအတွင်းတွငေ
် ှိသော

ကျန်းမာသေး

Participatory Rapid Appraisal (PRA) ေိုေည်မှော

သစာင့်သေှာက်မှု သပးေူများေည် ၎င်းသဒေတွငေ
် ှိသော

လူထုပူးဆပါင်းပါဝင်မှုြေျဉ်းကပ်နည်းေနေ် အမျိုးမျိုး

လူထုကို ကျန်းမာသေးနှင်ပ
့ တ်ေက်သော အသေးအော

အြုံြုံ ေုံးပပီးခပဿနာတေ်ရပ်အဆပါ် လူထ၏
ု အခမင်ကို
နားလည် လာဆအာင် ေန်းေေ်ခြေင်းခြေ်ေည်။

များ၊

ပပဿနာများ၊

အန္တရာ

်များ၊

မညီမျှေမှုများ

နှင့်ပတ်ေက်၍ ကိုယ်တိုင်သဆွးသနွးသလ့လာ သဖာ်ထုတ်
ောတွင်

အဆင်သပပသချာသမွ သစေန်
့

ကူညီပ့ပ
ံ ုးိ

သပးနိုင်ေည်။ တချိနတ
် ည်းမှာပင် ထိုအသေးအောများကို လူထုေည် ကျန်းမာသေးသစာင့်သေှာက်မသ
ှု ပးေူများနှင့်
ပူးသပါင်းညှိနှိုငး် ၍သပဖေှငး် နိင
ု ်စမ
ွ ်းေှလ
ိ ာသစေန်အားသပးနိုင်ေည်။
ယခုလက်စွဲစာအုပတ
် ွငပ
် ါဝင်သောလူထပ
ု ူးသပါင်းပါဝင်ေည့်ချဉ်းကပ်နည်းလမ်းများကိုအေက်အုပစ
် ုအမျိုးမျိုး၊လူ
မှုစီးပွားသေးအသပခအသနအမျိုးမျိုး၊ပညာသေးနှင်ယ
့ ဉ်သကျးမှုသနာက်ခံအမျိုးမျိုးတိုင်းတွငအ
် ေုံးပပုနိုင်ပပီးပူးသပါင်းပါ
ဝင်ပခင်းေည်စုဖဲွ ့မှုအသပါ်
ချဉ်းကပ်ပခင်း

အသပခခံေည်။

နည်းလမ်းများမှ

နည်းလမ်းများေည်

အလွနပ
် ွင့်လင်းပမင်ောမှုေှိပပီး

ေေှိသောအချက်အလက်များကိအ
ု ကျဉ်းချုပ်၍

မတူညီသော

ဆက်စပ်သပါင်းစည်းကာ

(triangulate) တစ်ခုတည်းသော အစီေင်ခစ
ံ ာ အချက်အလက်အပဖစ် ေုံးေပ် အနှစ်ချုပ် တင်ပပနိင
ု ်ေည်။
နည်းလမ်းများေည် တစ်ခု နှင့တ
် စ်ခု လိက
ု ်သလျာညီသထွပဖစ်ေန် လိုအပ်ပပီး အချို ့သော အသပခအသနတွင်
လုပရ
် ိုးလုပစ
် ဉ် မဟုတ်ေည့် နည်းလမ်းများကိုပါ တီထွင် လုပသ
် ဆာင်နုင
ိ ေ
် ည်။ ၎င်းနည်းလမ်း များကို သဆွးသနွးမှု
အဆင်သပပသချာသမွ နိ့ ုင်ပခင်း၊ အပခားအေင်းအပမစ်မျိုးစုံ၊ ကဏ္ဍမျိုးစုံ၊ အသတွ ့ အကကုံမျိုးစုံ၊ အေုံးပပုသောနည်းလမ်း
နှင့် ပစ္စည်းမျိုးစုံမှ ေလာေည့် ေတင်း အချက်အလက်များနှင့် ဆက်စပ်သထာက်ကူ သပါင်းစည်း (triangulate)
ထည့်ေင
ွ ်း ေုံေပ်ဆေနိုင်ခြေင်း ညီညီညွတည
် ွတ် တက်တက် ကကကက ပါဝင် သဆွးသနွးလာသစပခင်း စေည့်
အချက်များနှင့် သကာင်းပခင်းလက္ခဏာ ေတ်မတ
ှ ်နုင
ိ ေ
် ည်။ လူထုကို ၎င်းတို ့၏ ဗဟုေုတများကို မျှေသဝနိုင်၊
စတင်လုပသ
် ဆာင်နင
ုိ ်
အသေးအောများအတွက်
၎င်းတို ့ေည်

ခွဲပခမ်းစိတ်ပဖာနိင
ု ်သအာင်
မကကာခဏ

ပုမ
ံ န
ှ အ
် ားပဖင့်

နှစ်ပတ်

အားသပးနိုင်ေည့်ပပင်

အေုံးပပုသလ့ေှိသော
ေို ့မဟုတ်

ချဉ်းကပ်ပခင်း

ေုံးပတ်ကကာေည်အထိ

ဖွံ ့ပဖိုးတိုးတက်သေး
နည်းလမ်းများ

ဆိုင်ော

များစွာေှိေည်။

တဆက်တစပ်အားေွနခ
် ွန်စိုက်
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လုပေ
် သလ့ေှိေည်။ထိုအချိနအ
် တွင်းတွင်
လူသတွ သမးပမန်
့
းပခင်း၊ ဦးတည်အုပ်စုများ၊ သပမပုဆ
ံ ွဲပခင်း
နှင့်နည်းလမ်းအစီအစဉ်အတွဲလိုက်လက်သတွ ့

်ရာ (၁၀)

လူထုကို ြေျဉ်းကပ်၍ လက်တွဲဆောင်ရွက်ဆအာင် ကကိုးပမ်း

လုပသ
် ဆာင် ေေည်။
မည်ေို ့ပင်ဆသ
ို စကာမူသဆွးသနွးပွဲကိုအဆင်သပပသချာသမွ ့
သစေန်ကူညီပ့ပ
ံ ုးိ ေူ (Facilitator) များ၏အသတွ အကကု
့
ံ၊
အသလ့အကျင့်

အထူးေိမှေတ်ြွ

နှင်ဗ
့ ဟုေုတေည်

အလွနအ
် သေးပါ

ရာ၌ အဆတွးအခမင်နှေင့် အေိပညာတို ့ကို ခပည်ေူလူထု၏
ကို

်ပိုင် အေိအခမင် အ

ူအေများအခြေ် ြေံ

ူပပီး

ေံနှုန်းများ အခြေ် ေတ်မှေတ်လာနိုင်ဆေရန် ဆအာက်ပါတို ့ကို
အလျင်းေင့် ေလို ဆောင်ရွက်ရန် အကကံခပုပါေည်။

ပါေည်။ သဆွးသနွးပွစ
ဲ ဉ်များကို သအာင်ပမင်စွာ ကျင်းပ
လုပသ
် ဆာင်နင
ို ်ေည့်

အေည်အသေွးေှိသော



ဆနရာဆေေအတွင်းရှေိ

ကူညီပ့ပ
ံ ုးိ ေူ (Facilitator) ေေှိပခင်းေည် သဆွးသနွး

လူထုအြွဲ ့ဝင်များကိုောရှောဆြွြေျဉ်းကပ်ပါ။

ချဉ်းကပ်မှု သအာင်ပမင်သေးအတွက် အခောကျပါေည်။


ပိမ
ု ၍
ုိ ပုစ
ံ တ
ံ ကျေှသ
ိ ောချဉ်းကပ်နည်းများမှာ

များကို ရှောဆြွပါ။

အားစိုက်ခန
ွ ်စိုက် လုပေ
် သလ့ ေှိေည်။ ကုနက
် ျစေိတ်
အပခားအေင်းအပမစ်များ

ဆေေအတွင်းရှေိနှေင့်ပပီးဆော အေိအခမင်
ဗဟုေုတများနှေင့် ခပုခပင်ဆခပာင်းလဲရန်လိုအပ်ြေျက်

ယခင်တင်ပပခဲ့သော လွယ်ကူသောနည်းများထက် ပိမ
ု ို
မများသော်လည်းအချိနန
် ှင့်

ေတ်မှေတ်ထားဆော ပထဝီဝင်



ပိမ
ု ေ
ို ုံးစွေ
ဲ ေည်။စံအားပဖင့်ထိုလုပင
် န်းစဉ်ကို

ဆေေအတွင်း ေတင်းနှေင့် အေိအခမင်
ဗဟုေုတများကို မျှဆဝပါ။

အသကာင်အထည်သဖာ်သဆာင်ေွက်ေန်



အဆင်သပပသချာသမွ သစေန်
့
ကူညီပ့ပ
ံ ုးိ ေူများနှင့်

ခပည်ေူလူထု အတွင်း ကို

်ထူကို

်ထေိတ်ဓါတ်

တိုးပွား လာဆေရန် အားဆပးပါ။

လုပအ
် ားသပးများများစွာပါဝင်ေင့ပ
် ါေည်။
ပါဝင်မည့်ေူများအားမပဖေ်မသနေင်တန်းပို ့ချသပးေန်
လိုအပ်ပါေည်။

ပုစ
ံ တ
ံ ကျေှိသော



ဆော် လည်းဆကာင်း၊ အြွဲ ့အေည်းလိုက်

ချဉ်းကပ်နည်း

ဆော်လည်းဆကာင်း၊ ဆေွးဆနွးညှိနှိုင်းနိုင်ရန်

လုပင
် န်းစဉ်မှ ေေှိလာသော ေတင်း အချက်အလက်

အြေွင့်အလမ်းများ ဆြါ်ထုတ်ပါ။

များ၏ အေည်အသေွးနှင့် နက်နမ
ဲ ှု အသကာင်းဆုးံ
ပဖစ်သစေန်မာှ

အေုံးပပုေေည့်

နည်းလမ်း၊

ပစ္စည်းများအသပါ်တွင် မူတည်ပခင်းမေှိေဲ အဆင်သပပ
သချာသမွ သစေန်
့
ကူညီပ့ပ
ံ ုးိ ေူများ၏

တေ်ဦးြေျင်းေီဆော်လည်းဆကာင်း၊ အေုအြွဲ ့လိုက်



ဆေေအတွင်း အေိအခမင် ဗဟုေုတများ ကို
ခြန် ့ဆဝပါ။

အေည်အသေွးနှင့်

ချဉ်းကပ်နည်းများအသပါ် မူတည်သနပါေည်။ နည်းလမ်းများကို အဆင်သပပသပပ အေုံးချတတ်ပခင်းပဖင့် လူထု၏
ကိုယ်တိုင် အေိအပမင်ဗဟုေုတကို သပါ်သပါက်လာသစပခင်း၊ ပမင်ောထင်ော ေှိသော ပပဿနာသပဖေှငး် ေည့်
နည်းလမ်းများကို အကကံပပုသပးနိုင်ပခင်းနှင့် ရှုပသ
် ထွးသောအသေးအော၊ ပပဿနာများကိုခွဲပခမ်း စိတ်ပဖာနိုငေ
် န်
ေပ်ေွာလူထုကိုကူညီသပးနိုင်ပခင်း အကျိုးေလဒ် တို ့ကိုပဖစ်သပါ်သစေည်။ အထူးေပဖင့် ၎င်းေည် သကျးလက်
လူထုအတွက်အထူးေင့်သလျာ်ပပီး

ေည်ေှည်

ပခင်းတွငအ
် ေုံးချနိုင်သကကာင်း သတွ ေှ့ ိေေည်။

အသပပာင်းအလဲလုပင
် န်းစဉ်များကို

သလ့လာဆန်းစစ်

သဖါ်ထုတ်
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ေပ်ေွာလူထုအသပခပပုလက်တွဲသဆာင်ေွကမ
် ှု ချဉ်းကပ်နည်း

ရပ်ရွာလူထု

အဆခြေခပု

များစွာေှိသော်လည်း

လက်တဲဆ
ွ ောင်ရွက်မခ
ှု ျဉ်းကပ်ပခင်းတွင်

ဤလက်စွဲ

ချဉ်းကပ်နုင
ိ မ
် ည့်သဒေတွငး်

စာအုပ်တွင်

အသပခအသနနှင့်

ေှိပပီးအလွယ်တကူပပုပပင်သပပာင်းလဲနုင
ိ ေ
် ည့်
အကယ်၍အသပခခံအသဆာက်အဦးနှင့်

အေုံးပပုနိုင်သော

နည်းလမ်းများ

လူထုအသပခပပုပူးသပါင်းပါဝင်ပခင်းအတွက်
အသပခခံကျန်းမာသေးဝန်ထမ်းများနှင့်

နည်းလမ်းများ

အတွဲလိုက်ကိုော

အေင်းအပမစ်လုံသလာက်စွာေှိလျှေင်

ထိသောက်စွာ

ေင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှု
သဖာ်ပပမည်ပဖစ်ပါေည်။

လူထုအသပခပပုပူးသပါင်းပါဝင်ပခင်းကို

သအာက်ပါအဆင့်များအတိုင်း စနစ်တကျ ချဉ်းကပ်နုင
ိ မ
် ည်ပဖစ်ေည်။
ယခုအဆင့်တွင်

အသပခခံကျန်းမာသေးဝန်ထမ်းများနှင့်

လိုက်သလျာညီသထွပဖစ်နုင
ိ မ
် ည့်

သအာက်ပါ

ချဉ်းကပ်

နည်းလမ်းများကို သလ့ကျင့် နိင
ု ် ေန်အတွက် သဖာ်ပပထားပါေည်။
၁) လက်ေှိအသပခအသနစိစစ်ေုံးေပ်ပခင်း
၂) ပပဿနာသဖာ်ထုတ်ပခင်းနှင့်ခွဲပခမ်းစိတ်ပဖာပခင်း
၃) ဦးစားသပးပပဿနာေတ်မတ
ှ ်ပခင်း
၄) ပပဿနာသပဖေှငး် နည်းကိုသဖာ်ထုတ်ပခင်း

က.
ပပဿနာခွဲပခမ်းစိတ်ပဖာပခင်း

ြေ.

ေ.

ဦးစားသပးပပဿနာ

အစီေင်ခံပခင်းနှင့်

ေှာသဖွပခင်း

ပပန်လည်ေုံေပ်ပခင်း
ေပ်ေွာလူထု အသပခပပု
လက်တွဲသဆာင်ေွက်
ချဉ်းကပ်ပခင်း

ဂ.

င.

အေင်းအနှီးေှာသဖွ

လုပ်ငန်းလုပ်သဆာင်မှု

သဖါ်ထုတ်ပခင်း

ဃ.
လုပ်ငန်းအစီအစဉ်

ပုံ ၅။ ပုစ
ံ တ
ံ ကျချဉ်းကပ် နည်းစနစ်

28

ေပ်ေွာလူထုအသပခပပုလက်တွဲသဆာင်ေွကမ
် ှု ချဉ်းကပ်နည်း

၉.၂.၁။ အဆင့် (၁) လက်ေှိအသပခအသနစိစစ်ေုံးေပ်ပခင်း

ေပ်ေွာလူထုအေင်းအပမစ်သပမပုဆ
ံ ပွဲ ခင်းနည်းလမ်းတစ်ခပု ဖစ်သော

ကျန်းမာသေးအန္တောယ်

အလားအလာများနှင့်

အေင်းအပမစ်များကိုသပမပုံဆွဲပခင်းေည် ကျန်းမာသေးအန္တောယ်ပဖစ်ပာွ းမှု၊ ပပနန့် ံှ ့မှု၊ အေင်းအပမစ်များကို လက်လှမး်
မီမန
ှု င
ှ ့်

အေုံးပပုမှုအသပခအသနများ၊

လူများအသပခချသနထိုင်မှုပစ
ုံ ံ

(topography)

နှင့်လူထု၏အပမင်အေ

ေပ်ေွာလူထု၏ လှုပေ
် ှားသဆာင်ေွက်ချက်များနှင့် စပ်လျဉ်းသော ေတင်းအချက်အလက်ကို ပပေေည့်နည်းလမ်း
တစ်ခုပဖစ်ပါေည်။ ၎င်းေည်ေပ်ေွာလူထုအား

အေင်းအပမစ်များ၊လက္ခဏာများကိုပုံသဖာ်နုင
ိ သ
် စေန်နင
ှ ၎
့် င်းတို ့နှင့်

ဆက်စပ်လျက်ေှိသနောထင်ေှားေည့် လက္ခဏာ များကိုပါ စနစ်တကျ ပုံသဖာ်ပပေနိုင်ေန်လုပသ
် ဆာင်သပးနိုင်ေည်။
သဒေတွငး် သနထိုင်ေူများမှ သေးဆွဲသော ၎င်းသဒေေှိလူသနမှုပစ
ုံ မ
ံ ျားနှင်အ
့ ဖွဲ ့အစည်းများ ကျန်းမာသေးအန္တောယ်
အလားအလာများနှင့် အေင်း အပမစ်များ သပမပုေ
ံ ည် ကျန်းမာသေးနှင့် ဆက်နယ
ွ ်သနသော အသေးအောများ
ပဖစ်ပာွ းမှုနင
ှ ့် တည်ေှိသနပုံများ၊ လူမစ
ှု းီ ပွားသေးအသပခအသနများ နှင့် အိမသ
် ထာင်စုများအတွငး် ကွဲပပားပခားနား
ချက်များကို သလ့လာနိုင်ေန် အသထာက်အကူ သပးပါေည်။
လိုအပ်ချက်များ


၁−၂နာေီကကာချိန်



ကျွမ်းကျင်သောအဆင်သပပသချာသမွ ေန်
့ ကူညီပံ့ပိုးသပးေူများ



မှတ်စုစာအုပ်၊စာေွက်နှင့်သောပင်များ



လွတ်လပ်ေွာ ဆခပာေိုဆေွးဆနွးနိုင်ဆော လုံသလာက်သောသနောလွတ်



တုတ်သချာင်း၊သကျာက်တုံး၊ေစ်ေွက်၊အသစ့၊အသောင်ပါသောအမှုန့်စ့် ေည်

ပုံ ၆။ ေွာအေင်းအပမစ်ပပသပမပုံ
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ေပ်ေွာလူထုအသပခပပုလက်တွဲသဆာင်ေွကမ
် ှု ချဉ်းကပ်နည်း

ချဉ်းကပ်လုပ်သဆာင်ချက်အစီအစဉ်တွင်ပါဝင်သောအဆင့်များ
အဆင့် (၁)

ပါဝင်သဆွးသနွးမည့်ေမ
ူ ျားကိုသေွးချယ်ပါ။အသကကာင်းအောသခါင်းစဉ်နင
ှ ေ
့် က်ဆိုင်သောသဒေတွငး်
အဓိကအေင်းအပမစ်များအသပါ်၎င်းတို ့၏ေသောထားအပမင်ကိုသပပာဆိုေန်လူအုပ်စုများအမည်တပ်
သဖာ်ထုတ်ပါ။ မတူညီသောအပိုငး် ကဏ္ဍများ (မတူညီဆော လူမျိုးစု၊ကျန်းမာသေးအဆင့်အုပ်စု၊
ေို ့မဟုတ်ကျားမအုပစ
် စ
ု ေည်)ကို

မျှေတစွာပါဝင်သစေန်လိုအပ်ပါမည်။

၅သယာက်မှ၁၀သယာက်

ဆက်နယ
ွ ်သော၊

ပါလျင်

တစ်အုပစ
် သ
ု ဆွးသနွးေူ

အသေးကကီးသော

လူမသ
ှု ေးကွဲပပားချက်

များကိုထင်ဟပ်သစနိင
ု ်မည်။
အဆင့် (၂)

နိဒါန်းနှင်ေ
့ ှငး် လင်းချက်များကိုသပးသဝပါ။သဆွးသနွးေည့်ကဏ္ဍကိုအဆင်သပပသစေန်ကူညီပပ
ံ့ းို သပးေူ
များမှပါဝင်ေူများကိုမိမက
ိ ိုယ်ကိုမိမမ
ိ ိတ်ဆက်ပခင်းပဖင့်စတင်ပါ။
ထို ့သနာက်သဆွးသနွးပွဲ၏ေည်ေွယ်ချက်ကိုေှင်းလင်းပပတ်ေားစွာသေသေချာချာေှငး် ပပပါ။
ဆက်လက်သဆွးသနွးမည့်အသကကာင်းအောများနှင်ပ
့ တ်ေက်၍သဆွးသနွးေူများနားလည်ပပီး
စိတ်ေက်ောမှုေမ
ှိ ေှက
ိ ိုဆန်းစစ်ပါ။

အဆင့် (၃)

လူထုအေင်းအပမစ်သပမပုံကိုသေးဆွဲပါ။
ပထဦးစွာမည်ေည့်သနောအမျိုးအစားကို

သပမပုံတွငပ် ပေမည်ဆုေ
ိ ည်နှင့် ကနေ
့် တ်ချက်များကို

ဆုးံ ပဖတ်ပါ။ (သဆွးသနွးေူများ၏အကူအညီပဖင့် သကျာက်တုံးများ၊ အသစ့အစံများ၊ တုတ်သချာင်း
များနှင့် အသောင်ပါသောအမှုနမ့် ျား၊ ကကမ်းသပါ်တွငသ
် ပမပဖူကိုအေုံးပပုပပီး၊ ေို ့မဟုတ် ကကီးမားသော
စာေွက်သပါ်တွငခ
် ဲတံ၊ သောပင်များကို တိုက်ရိုက်အေုံးပပုေန် ေင့်သလျာ်သော သနောထိုင်ခင်း
တစ်ခုကို သေွးချယ်ပါ)
သဒေခံများကိုသပမပုံသပါ်တွငန
် ယ်နမိတ် စည်းသောင်များပပင်ဆင်သစပခင်းပဖင့်အစပပုပါ။ အသလာ
တကကီး ပပုလုပ်ေန်မလိုပါ။
သဆွးသနွးေူများကို၎င်းတို ့အတွက်အသေးပါသောအပခားသောသပမပုံအမှတ်အေားများကိုဆွဲပါသစ။
(လုံးဝတိကျသေချာသောသပမပုပံ ဖစ်ေန်မလိုပါ၊ေည်ေွယ်ချက်ေည်
သဒေခံများ၏ေသောထားအပမင်နင
ှ ပ
့် တ်ေက်၍

လက်ေှိအေင်းအပမစ်များအသပါ်

ပိမ
ု ေ
ို ိနားလည်သစပပီး

အေုံးဝင်သော

ေတင်းအချက်များ ေေှိေန်ောပဖစ်ပါေည်။
သဆွသနွးေူများေည်

၎င်းတို ့အတွက်

အသပခခံအသဆာက်အဦနှင်ဝ
့ န်သဆာင်မမ
ှု ျား

(လမ်းများ၊

အိမ်များ၊ တံတားများ၊သကျာင်းများနှင့်သဆးခန်းများစသော)၊ ဆခမခပင်အဆနအထား (သေထွက်၊
သေေေှိောသနောများ၊

စိုက်ပျိုးသပမများ၊

ဆင်သပခသလျှောသပမများနှင့်

ေစ်သတာသပမများ၊

ကုန်းသပမပမင့်များ)၊

စားကျက်သပမများ၊

လူမဖ
ှု ွဲ ့စည်းပုံများ

သပမဆီသပမပပန၊့်

(အိမ်သပခများ၊

သကျာင်း၊

အမျိုးေမီးအိမသ
် ထာင်ဦးစီးအိမ်များ၊ လူမျိုးစုများ၊ သေွ လျားလူ
့
ဦးသေများ၊ ဆိုင်များနှင့်သစျးများ၊
ေုေားသကျာင်းများ)

အပါအဝင်

သပမပုံထဲတွင်ပါဝင်မည့်အောများကို

မည်ေည့်အောေည်အသေးကကီးေည်
ထည့်ေင
ွ ်းေင့်ေည်။

ဆိေ
ု ည့်အတိုင်း

အကယ်၍အချိနန
် ှင့်

အသပခအသန

သပးခဲ့လျှေင် သဒေခံခဲပွ ခမ်းစိတ်ပဖာစိစစ်ေူများေည် အိမသ
် ထာင်စုများအကကား ချမ်းောကကယ်ဝမှု
အဆင့် ေတ်မတ
ှ ်ပခင်း ကိုပါထည့်ေင
ွ ်းနိင
ု ်ေည်။
သပမပုံေည်ပစ
ုံ သ
ံ ပါ်လာပပီဆုေ
ိ ည်နင
ှ ့် မိမိကသနောတွငပ် ပန်ထိုင်သနပပီး သဆွးသနွးသေးဆွဲသနေူများကို
သစာင့်ကကည့်ပါ။

အမှနတ
် ကယ်လိုအပ်မှ

ေပ်ေွားပခင်းေှိမှော

ေို ့မဟုတ်

ခွဲပခမ်းစိတ်ပဖာစိစစ်ေူများ

ကကားဝင်ပါပါ။ (သနာက်ထပ်နည်းလမ်းတစ်ခအ
ု သနနှင့်

သေးဆွဲသနမှု

ခဏတာ

မိမက
ိ
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ေပ်ေွာလူထုအသပခပပုလက်တွဲသဆာင်ေွကမ
် ှု ချဉ်းကပ်နည်း

31

အသဝးေို ့ေွားပပီးမှပပန်လာပါ)
သပမပုံကိုသပမပပင်သပါ်တွင်ဆွဲထားလျှေင်ကျယ်သပပာသောအနားေတ်ထွက်သပါ်လာေည်နင
ှ သ
့် ဆွးသနွး
ေူများကိုစာေွက်သပါ်တွင်
ပုစ
ံ တ
ံ ူ

(မည်ေည့်အေပ်ေည်သပမာက်ေက်ပဖစ်ေည်ကိုညွှန်ပပလျက်)

ကူးယူဆဲေ
ွ န်သပပာပါ။

ဤလုပသ
် ဆာင်ချက်ေည်

ဆိသ
ု ော်ေတင်းအချက်အလက်အပိုနှင့်
လာနိုင်သောသကကာင့ပ် ဖစ်ေည်။

အသေးကကီးပါေည်။

အမှားပပင်ဆင်ချက်များ

၎င်းတို ့အလိေ
ု ှိလျှေင်ပံစ
ု ံတူတစ်စံု

အေယ့်သကကာင့်

ေလဒ်သနနှင့်

ေို ့မဟုတ်

တစ်ခု

ထွက်သပါ်

ပုံသေမှတ်တမ်းကို

သေချာ ေေှိနိင် သစေန် ပပုလုပထ
် ားပါ။
သဆွးသနွးေူများေပ်ေွားပပီဆုေ
ိ ည်နင
ှ တ
့် ပပိုင်နက်

အပခားအသေးကကီးသောအောများ

ေင့မ
် ေင့်သမးပါ။

ကူညီပ့ပ
ံ ုးိ ေူများမှသဆွးသနွးေူများကို

သပမပုံေည်ပပည့်စုံပပီဆိုလျှေင်

ထပ်ထည့်
သပမပုံ

အသကကာင်း ေှငး် လင်းသပပာပပခိင
ု ်းပါ။ မေှငး် လင်းချက်များေှိလျှေင်သမးခွနး် များသမးပါ။
ဆက်လက်သဆာင်ေွက်ေမည့်အဆင့်တွင်

ေပ်ေွာလူထုအေင်းအပမစ်သပမပုံမှ

ေတင်းအချက်

အလက်များကို conventional topographic map အပဖစ်သပပာင်းလဲေမည်။ (ဤလုပင
် န်းစဉ်တွင်
သဆွးသနွးေူများမှ

အကျိုးေလဒ်နှစ်ခက
ု ို

အသပခခံနင
ှ ပ
့် တ်ေက်၍

သဖါ်သဆာင်သပးပါေည်။

၎င်းတို ့၏

ေပ်ေွာလူထု၏များစွာသောေသောထားအပမင်များနှင့်

အေင်းအပမစ်
အချက်အလက်

များ၏တည်သနောကိုတိကျစွာသပါင်းထည့်သပးထားသော topographic map တို ့ပဖစ်ကကေည်။
အဓိကသမးခွနး် များ
 မည်ေည့်ကျန်းမာသေးနှင်ဆ
့ က်နယ
ွ ်သောပပဿနာများေည်အပဖစ်များပပားေနည်းေို ့မဟုတ် နည်းပါးေနည်း။
 မည်ေည့်သနောတွငက
် ျန်းမာသေးပပဿနာအများဆုံးပဖစ်ေနည်း။
 အိမ်သထာင်စုများေို ့မဟုတလ
် ူမအ
ှု ုပ်စုများအကကားကျန်းမာသေးအားလက်လှမး် မီမှုမည်ေို ့ကွဲပပားပခားနားေနည်း။
 ကျန်းမာသေးသစာင့သ
် ေှာက်မေ
ှု ယူပခင်းနှင့်ပတ်ေက်၍မည်ေူကအဓိကဆုံးပဖတ်ေနည်း။
 ေယ်ယပ
ူ ို ့သဆာင်သေးဝန်သဆာင်မှုအတွက်မည်ေည့်သနောမှေေှိေနည်း။
 ေယ်ယပ
ူ ို ့သဆာင်သေးအတွက်လုအ
ိ ပ်ချက်များကိုမည်ေူမှတာဝန်ယူသပးပါနည်း။
 ကျန်းမာသေးသစာင့သ
် ေှာက်သေးဝန်သဆာင်မမ
ှု ျားကိုမည်ေည့်သနောမှေယူပါေနည်း။
အဆင့် (၄)

အေင်းအပမစ်သပမပုံကိုခွဲပခမ်းစိတ်ပဖာစိစစ်ပါ။သပမပုံပပည့်စုံပပီဆိုေည်နင
ှ ၎
့် င်းတို ့စိတ်ဝင်စားေည့်သခါင်း
စဉ်အား (ကျန်းမာသေးသစာင့်သေှာက်မမ
ှု ျားေယူပခင်းအပပုအမူများ မည်ေို ့သပပာင်းလဲလာေနည်းနှင့်
မည်ေည့်အတွက်သကကာင့်သပပာင်းလဲလာေနည်း၊

လူများဤသနောမှ

မည်ေည့်အချိန၊် မည်ေို ့၊ မည်ေည့်အတွက်သကကာင့်ေသ
ှိ နေနည်း၊
ကိစ္စေပ်များ

ပဖစ်သပါ်ေနည်းစေပဖင့်)

သေွှ သပပာင်
့
းဝင်ထွက်

မည်ေည့် သနာက်ဆက်တွဲ

ေို ့မဟုတစ
် ာေင်းအင်းအချက်အလက်များသကာက်ယူေန်

(သကာက်ပေ
ဲ ီးနှံထုတ်လုပမ
် ှုေည်သနောတစ်ခန
ု ှင့်တစ်ခုမည်ေို ့ကွာပခားေနည်းစေည်) နှင့် သဆွးသနွး
ေူများကို ၎င်းတို ့၏သဆွးသနွးမှုများကို အသကာင်အထည်သဖါ် သဆာင်ေွက်နုင
ိ ေ
် န် စေည်တို ့တွင်
semi-structured

လူသတွ သမးပမန်
့
းပခင်းများ

လုပသ
် ဆာင်ေန်

အသပခခံအပဖစ်

အေုံးပပုပါ။

ထိုသဆွးသနွးချက်များကိုမှတ်စုမတ
ှ ်တမ်းမှတ်ယူထားပါ။
အေင်းအပမစ်များနှင်ပ
့ တ်ေက်၍အဓိကသမးခွနး် များပပင်ဆင်ပပုစုထားေှိပခင်းေည်သဆွးသနွးမှုကိုလမ်း
ညွှနန
် င
ို ်ေန် အေုံးဝင်နုင
ိ ပ
် ါေည်။ အဓိကသမးခွနး် များတွင် ဥပမာများကိုသလးသထာင့သ
် ောင်(box)
အတွငး် တွငထ
် ည့်ေွငး် ပါဝင်ေင့်ပါေည်။

သဆွးသနွးေူများတွင်

အချိန်လုံလုံသလာက်သလာက်

ေပ်ေွာလူထုအသပခပပုလက်တွဲသဆာင်ေွကမ
် ှု ချဉ်းကပ်နည်း

ေေှိခ့ပ
ဲ ါက ပပဿနာများ၊ အေင်းအပမစ်များနှင့် ထိေှလွယ်လူထုများ အချိနန
် ှင့်အမျှေသပပာင်းလဲသနပုံကို
ပုသ
ံ ဖာ်ေန် အချိနေ
် ာေီအလိုက်ပပက္ခဒိနတ
် စ်ခုကို ဆွခ
ဲ င
ုိ း် ပါ။
(မတူညီသောအုပစ
် မ
ု ျားစွာေှိလျှေင် အုပ်စုတစ်ခုစီကို ထိုေတ
ူ ို ့၏တုနပပန်
့် မှုနှင်မ
့ တ
ှ ်ချက်များေနိုင်ေန်
၎င်းတို ့၏သပမပုက
ံ ို အပခားအုပစ
် က
ု ိုပပခိုင်းပါ။
အလွန်အမင်းေသောမတူညီမမ
ှု ျားေှိပါေလား၊ ေှိလျှေင်မှတ်ထားပပီးေသောတူညီမှုေလိုက်ပါေလား
ဆိေ
ု ည်ကိုပါ မှတ်ေားထားပါ။)
အဆင့် (၅)

သဆွးသနွးသဆာင်ေွက်မှုများကိုနိဂံးု ချုပ်ပါ။
သဆွးသနွးေူများအသနပဖင့်

ေတင်းအချက်အလက်များကို

မည်ေို ့အေုံးပပုမည်နည်းဆိေ
ု ည်ကို

ေိေှိပခင်းေှိမေှိထပ်မံဆန်းစစ်ပါ။ သဆွးသနွးေူများကို ဤနည်းလမ်းများ၏ သကာင်းချက်၊ ဆိးု ချက်
များနှင်ခ
့ ဲပွ ခမ်းစိတ်ပဖာနိုင်ေည့် အလားအလာေှိမေှိကို တန်ပပန်သပပာဆိုသစပါ။ ၎င်းတို ့၏အချိနန
် ှင့်
အားထုတ်မမ
ှု ျားအတွက် ပါဝင်သဆွးသနွးေူများကိုသကျးဇူတင်စကားဆိုပါ။

၉.၂.၂။ အဆင့် (၂) ဦးစားသပးပပဿနာေတ်မှတ်ပခင်း
ေှင်းလင်းသဖာ်ပပချက်။

။

ရပ်ရွာလူထုအဆခြေခပု

လက်တလ
ွဲ ှုပေ
် ှား

သဆာင်ေွက်မှုများေည်

ဆက်လက်

အသကာင်အထည်သဖါ်လုပသ
် ဆာင်ချက်အစီအစဉ်ကိုစီစဉ်သေးဆွဲနင
ို ်ေန်အဓိကပပေနာကို သဖာ်ထုတ်ပပီး အဓိပ္ပါယ်
ေတ်မတ
ှ ်ပခင်းနှင့်ော အစပပုနိုငပ် ပီးမလိုလားသောအသပခအသနများကို ပဖစ်သပါ်သစသောအသကကာင်းအချက်များကို
ခွပဲ ခမ်းစိတ်ပဖာစိစစ်ပခင်းကို ဆက်လက်လုပ်သဆာင်ေမည်ပဖစ်ေည်။ အဓိကဦးတည် ပပဿနာကိုဦးစားသပးသေွးချယ်
ေတ်မတ
ှ ်ပခင်းေည်အသေးကကီးဆုံးပဖစ်ပပီးများသောအားပဖင့်လုပသ
် ဆာင်ေန်အခက်အခဲဆံးု တာဝန်တစ်ခုပဖစ်ေည်။
သေွးချယ်ထားသော ဦးစားသပးအဓိက ဦးတည် ပပဿနာေည် ထိသောက်သောဖွံ ့ပဖိုးတိုးတက်သေးနည်းဗျူဟာ
တည်သဆာက်နုင
ိ ေ
် န် အသပခခံများပဖင့် ဖွဲ ့စည်းထားေည်။ ထိုေုိ ့အစသကာင်းမှောသပါ်ထွက်လာသော ပပဿနာများ
ကို သပဖေှင်းေန်ထိသောက်ေည့်နည်းလမ်းများ သပးနိုင်သေးအတွက် လူထုကိုဦးသဆာင်လမ်းညွှန် သပးနိုင်ေည်။
လူထု၏ ပပဿနာများနှင့် လိုအပ်ချက်များေည် လူထုအသနပဖင့် ၎င်းတို ့၏ ဖွံ ့ပဖိုးတိုးတက်သေး အစီအစဉ်
များအတွက်
အထူးေိမှေတ်ြွ

်ရာ (၁၁)

ဆုံးပဖတ်ချက်ချေမည့်

လုပင
် န်းစဉ်များတွင်

ပူးသပါင်း ပါဝင်နုင
ိ ေ
် န် အလွန် အသေးကကီး ပါေည်။

လူထု၏လိုအပ်ချက်နှင့် လုပ်သဆာင်နိုင်စွမ်းများနှင့်

ကျန်းမာသေးဖွံ ့ပဖိုးတိုးတက်သေးအတွကအ
် ဓိကဦးတည်ေမည့်

လိုက်သလျာညီသထွေှိေန် အဓိကဦးတည် ပပဿနာ

ပပဿနာများကို အေခပုသဖါ်ထုတ်ေန်မှာ အသပခခံ ပပဿနာ

များအား သေွးချယ်မှုနှင့် ဦးစားသပး ေတ်မှတ်ပခင်း
များကို လူထုနှင့်အတူ လုပ်သဆာင်ေင့်ပါေည်။

တစ်ခုလုံးသပဖေှငး် သေး၏

အသေးကကီးသော

အစိတ်အပိင
ု ်း

တစ်ေပ် ပဖစ်ေည်။ အေယ့်သကကာင့်ဆိုသော် ပပဿနာေပ်များ
အားလုံးကို လူထုေို ့မဟုတ် အသပခခံ ကျန်းမာသေးဝန်ထမ်း

များ၊ အဖွဲ ့အစည်းများအသနနှင့် တပပိုင်နက်သပဖေှငး် ဖယ်ေှားနိုင်ေန် သငွသကကးအင်အားနှင့် လူ ့စွမ်းအားအေင်းအပမစ်
လုံသလာက်စွာမေှိသောသကကာင့် ပဖစ်ပါေည်။
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အသပခခံအသကကာင်းေင်းများကို

ဦးစားသပးေတ်မတ
ှ ်ပခင်းအတွက်

နည်းလမ်းသကာင်းတစ်ခမ
ု ှာ

လူထုအား

၎င်းပပေနာများကို အဆင့်ေတ်မတ
ှ ်ပပီးအမှတ်သပးနိုင်ေန် ကူညီသပးပခင်းပဖစ်ပါေည်။ ရိုးေှငး် သော နည်းလမ်း
တစ်ခမ
ု ာှ ပါဝင်သဆွးသနွးေူများအား ၎င်းတို ့ေပ်ေွာ လူထု
အတွင်း

အဓိကပပဿနာများကို

စာေင်းပပုစုခိုင်းပခင်း

ပင်ပဖစ်ေည်။ ထို ့သနာက် ထို ပပဿနာများကို အသေးကကီးမှု
အသပါ်မူတည်ပပီး
လုပပ် ခင်းေည်

အဆင့်
အသပခခံ

ေတ်မတ
ှ ်ခုင
ိ း် ပါ။

ထိုေို ့

ကျန်းမာသေးဝန်ထမ်းများနှင့်

လူထုအသပခပပု အဖွဲ ့အစည်း များကို လူထု၏ ေသောကျ
နှစ်ပခိုက်မ၊ှု ဦးစားသပး များနှင့် အဓိက ပပဿနာများ
အတွက် မည်ေို ့ေတ်မတ
ှ ် ခံယူ ထားေနည်းဟူသော
ေတင်းအချက် အလက်များ ေေှိ သစပါေည်။

အထူးေိမှေတ်ြွ

်ရာ (၁၂)

လူထုမှဦးစားသပးသေွးချယ်ောတွင် အဓိကဦးတည်
ပပဿနာများကို အသပခခံ ပပဿနာေပ် ၏ သပဖေှင်းချက်
အတွက် အဓိက အတားအဆီးတစ်ခုကို စဉ်းစားပပီး
သေွးချယ်ေင့်ပါေည်။
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ပပဿနာကိုအမည်တပ်သဖာ်ထုတ်ပခင်း သလ့ကျင့်ခန်း၁ (adapted Nominal Group Technique)
လိုအပ်ချက်များ


ကဒ်ပပားများ၊စာေွက်ကားချပ်များ၊ေုတ်ပပားစင်၊
စာသေးကေိယာ၊ သနောထိုင်ခင်း၊ အချိန် ၁-၂ နာေီခန် ့။

ချဉ်းကပ်လုပ်ငန်းအစီအစဉ်တွင်ပါေှိသောအဆင့်များ
က။ အုပစ
် ဖ
ု ွဲ ့ပခင်း

အုပ်စုငယ်များဖွဲ ့ေန်လိုအပ်ပါလျှေင်ယင်းလူထုအတွငး် ေှိလူမှုစးီ ပွားသေးအလွှာအလိုက်
ပဖစ်ေင့်ပါေည်။

ခ။ မိမိအပမင်ကို

လူထုအတွင်းတွငသ
် ပဖေှငး် ေန်

အများဆုံးပပဿနာပဖစ်သနသော

တိတ်ဆတ
ိ ်စွာ

ေို ့မဟုတ်မကကာခဏပဖစ်တတ်သော

သေးေားပခင်းပဖင့်

တစ်ဦးချင်းစီအလိုက် စာေင်းပပုစုခုင
ိ း် ပါ။ ပူးသပါင်းပါဝင်ပခင်း ချဉ်းကပ် လုပင
် န်းစဉ်ေည်

သဖာ်ထုတ်ပခင်း

လက်သတွ ကျသော
့
စိတ်ဝင်စားမှု များနှင့် ခံယူသောစိတ်ဝင်စားမှု နှစ်မျိုးလုံးသပါ်တွင်

အဓိကအသေးအောများကို

လတ်တသလာတွင်
ပါဝင်သဆွးသနွးေူ

အသပခခံေည်။ ပါဝင်သဆွးသနွးေူများကို တစ်ဦးချင်းစီ စဉ်းစားခွင်သ
့ ပးပပီး ၎င်းတို ့၏
ေလဒ်များကို ေီးပခားစာေွက်အလွတ်များသပါ်တွင် ချသေးခိုင်းပါ။
ဂ။ အသတွးအပမင် များ

နားသထာင်ေူများအကကား

အသတွးအသခါ်အေစ်များကိုလံှု ့သဆာ်နုင
ိ သ
် ော

ကိုကားချပ် သပါ်တွင်

လာသော

စာေင်း ပပုစုေပခင်း

တင်ပပပါသစ။

ဃ။ ကားချပ်သပါ် တွင် ေှိ

ကားချပ်သပါ်ေှိအသကကာင်းအောများကိုေှင်းလင်းပခင်း၊သဖာ်ထုတ်ပခင်း၊ ခုခပံ ခင်း ေို ့မဟုတ်

သော အသတွးအပမင် စိတ်

ပငင်းခုပံ ခင်းများပပုလုပသ
် စပါ။

ကူးများကို အစဉ် လိုက်

အေစ်များ သပါင်းထည့်သစပါ။

ကိုယ်ပိုင်အသတွးအသခါ်များကို(သဆွးသနွးပခင်းမပပုသစေဲ)

ေို ့မဟုတ်

ထပ်မံသပါ်ထွက်လာသော

ထွက်သပါ်
တစ်ဦးချင်းစီ

အသကကာင်းအော

အစပပု သဆွးသနွးပခင်း။
င။ ဦးစားသပးများ

နားချိနသ
် ပးပပီးသနာက်
အသေးကကီးဆုံး

၃ခုကို

အဖွဲ ့အားကားချပ်သပါ်တွငေ
် ှိသော
သေွးချယ်ပခင်းပဖင့်

စုစုသပါင်းစာေင်းမှ

အဓိကပပဿနာ

ေို ့မဟုတ်

ဦးစားသပးအဆင့်ေတ်မတ
ှ ်ေန်သပပာဆိုပါ။
ကူညီပ့ပ
ံ ုးိ သပးေူေည်ပါဝင်သဆွးသနွးေူအေီးေီးကိုကားချပ်သပါ်ေှိပါဝင်အသကကာင်းအော
စာေင်းမှ

၎င်းတို ့ကိုယ်တိုင်အသေးကကီးေည်ဟုယူဆထားသော

ပပဿနာ၃ခုကို

လွတ်လပ်စွာ သေွးချယ်ပပီးေီးပခားစာေွက်သပါ်တွငမ
် ှတ်တမ်းမှတ်ေန်သတာင်းဆိပ
ု ါ။ ထိုေုိ ့
သေွးချယ်ပပီးသနာက် ကူညီပ့ပ
ံ ုးိ ေူက ပါဝင်သဆွးသနွးေူများကို ၎င်းတို ့ သေွးချယ် ထားသော
ပပဿနာ ၃ခုအတွင်းမှ အသေးကကီးဆုံး ဟုယူဆသောတစ်ခုကို “၁” ဟုမတ
ှ ်ေားပပီး
ဒုတိယ အသေးကကီးဆုံးကို “၂” ဟုမတ
ှ ်ေား စေည်ပဖင့် အသေးကကီးေည့် အစီအစဉ်
အလိက
ု ်

အဆင့်ေတ်မတ
ှ ်သစပါ။

ကူညီပ့ပ
ံ ုးိ ေူများေည်

ထိုေုိ ့

မဲသပးတာလီချိုးေန်

အဆင့်

ေတ်မတ
ှ ်

စာေွက်ကကီးကို

သနစဉ်အတွင်း
ကားချပ်သပါ်တွင်

ပပင်ဆင်ထားပါ။ ပါဝင်သဆွးသနွး ေူများက အဆင့်ေတ်မတ
ှ ်ပခင်း ပပီးဆုံးေွားလျှေင်
တာလီချိုးေန်

စာေွက်ကကီးဆီေို ့ေွားပပီး

၎င်းသပးထားသော

တာလီစာေွက်သပါ်ေှိအသကကာင်းအော၏သေးတွငခ
် ျသေးပါ။

အဆင့်တန်ဖိုးကို

ေပ်ေွာလူထုအသပခပပုလက်တွဲသဆာင်ေွကမ
် ှု ချဉ်းကပ်နည်း
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စ။ ဦးစားသပးအဆင့်

တာလီချိုးေည့်စာေွက်သပါ်တွင၎
် င်းတို ့၏မဲများကိုတစ်ဦးချင်းစီချသေးပပီးေွားေည့်အချိန်

ေတ်မတ
ှ ်ပခင်း

တွငဆ
် က်တိုက်ဆေ
ို လို ပါဝင်သဆွးသနွးေူများ၏ ကနဦးမဲများကို ပပန်လည်ေှငး် လင်း၊
သဖာ်ထုတ်၊ ခုခံေို ့မဟုတပ် ငင်းခုံနိုင်သော သဆွးသနွးပခင်းအား ဆက်လက်သဆာင်ေွက်ပါ။
အချို ့သောဦးစားသပးအဆင့်ေတ်မတ
ှ ်သပးမဲများကို
ရှုသထာင့်များကို

သဆွးသနွးပခင်းေည်

ပါဝင်သဆွးသနွးေူများပပန်လည်ေုံးေပ်

ပပဿနာ

သဝေန်အဓိပါ္ပ ယ်ဖွင့်ဆိုပခင်း

ပပုသစသော အကျိုး ေလဒ်ထွက်သပါ်လာနိုင်ေည်။
ဆ။ ပပန်လည်အဆင့်

ကနဦးမဲအဆင့်များကိုသဆွးသနွးပပီးသနာက် ကူညီပံ့ပိုးေူများေည် ပါဝင်ေူ တစ်သယာက်

ေတ်မတ
ှ ်ပခင်း

ချင်းစီကို၎င်းတို ့၏ကနဦးဦးစားသပး၃ခုအား

ပပန်လည်ေးုံ ေပ်ေန်နှင့်

ဆန္ဒေှိလျှေင်

သပပာင်းလဲေန်သပပာဆိုပါ။ ထို ့သနာက်တစ်ဦးချင်းစီေည် ၎င်းတို ့၏ အသေးကကီး ပါဝင်
အသကကာင်းအောများကို ေီးပခားပပန်လည်အဆင့် ေတ်မတ
ှ ်ပါသစ။ ကူညီပ့ပ
ံ ုးိ ေူများမှ
ပါဝင်သဆွးသနွးေူတစ်သယာက်ချင်းစီကို ၎င်းတို ့၏ ပပန်လည် အဆင့် ေတ်မတ
ှ ်ထားသော
ပါဝင်အသကကာင်းအောများကို

ေီးပခားနှုနး် ေတ်မတ
ှ ်ခုင
ိ း် ပါ။

ထို

နှုန်းေတ်မတ
ှ ်ေည့်

လုပင
် န်းစဉ်တွင် ပါဝင်သဆွးသနွးေူ တစ်သယာက်ချင်း စီေည် ၎င်းတို ့၏ အသေးကကီးဆုံး
ဦးစားသပးကဒ်ထဲတွင် တန်ဖုးိ ၁၀ကို ေတ်မတ
ှ ်ပပီး ချသေးပါ။ ထို ့သနာက် ပါဝင်သဆွးသနွးေူ
တစ်သယာက်ချင်းစီေည်
ေတ်မတ
ှ ်သေးေွငး် ပါသစ။
အသေးကကီးပုက
ံ ွာပခားမှုကို

အပခားနှစ်ကဒ်
ေို ့မှော

သပါ်တွင်

တန်ဖိုး၀မှ၁၀အတွင်း

အသကကာင်းအော

တစ်ခန
ု ှင့်တစ်ခုအကကားတွင်

ထင်ဟပ်သစမည်ပဖစ်ေည်။

သနာက်ဆံးု ဦးစားသပးနှုနး်

ေတ်မတ
ှ ်ချက်များကို သေးမှ ကူညီပ့ပ
ံ ုးိ ေူများက စုသဆာင်း ေိမး် ဆည်းပါ။
ဇ။သနာက်ဆံးု အဆင့်ေ

သေးမှပ့ပ
ံ ုးိ ေူမျာေည်ပါဝင်သဆွးသနွးေူများ၏သေွးချယ်ထားသောစာေင်းနှင့်အဆင့်ေမှ

တ်မတ
ှ ်ပခင်းနှင်ဦ
့ းစားသပး

တ်သပးထားသောစာေွက်များကိုစုစည်းပပီးစာေင်းနှင်အ
့ ဆင့ေ
် မှတ်ကိုကားချပ်သပါ်တွငပ် ပန်

ေတ်မတ
ှ ်ပခင်း

သေးပါ။သေွးချယ်ထားကကသောပါဝင်အသကကာင်းအောများမှ

တူညီသော

အောများကို

တစ်ခုထဲအသနနှင်ေ
့ ာ စုသပါင်းေတ်မတ
ှ ်ပပီး အဆင့ေ
် မှတ်ကိုမူ သပါင်းထည့ပ
် ါ။ ထို ့သနာက်
ေမှတ်အလိုက်ဦးစားသပးပပဿနာများကို

အမည်တပ်သဖာ်ထုတ်၍

အဖွဲ ့၏ေသော

တူညီချက် ေယူပါ။
စျ။အစီေင်ခံတင်ပပပခင်း

ထို ့သနာက်အဖွဲ ့အားလုံးသတွ ဆု
့ ၍
ံ အဖွဲ ့ငယ်တစ်ဖွဲ ့စီမှကနဦးေေှိထားသောမဲေမှတ်များကိုပ
ေိတ်ေတ်တစ်ခုလုံးကိုပပန်လည်တင်ပပပါ။

သဆွးသနွးပခင်းကို

ပါဝင်ေူများဆန္ဒ

ေှိေည့်အတိုင်း ပုံမှနအ
် ားပဖင့မ
် ိနစ်၂၀ခနခ့် င
ွ ပ့် ပုထားပါ။ ကျန်းမာသေးစီမံချက် သေးဆွဲ
ေူေည်

ယခုသဖာ်ထုတ်သဆွးသနွးပွဲတွငေ
် ေှိခ့သ
ဲ ောအချက်အလက်များကို

လွှမး် မိုးလျက်

ေှိသော

ချဉ်းကပ်လုပင
် န်းစဉ်တွင်

အသေးကကီးပပဿနာများ၊

ရှုသထာင့်များကို

မည်ေို ့အေုံးပပုမည့်အသကကာင်းကို

ဆက်စပ်
ဆက်လက်၍

အတိုချုပ်ေှင်းပပပါ။

ပါဝင်သဆွးသနွးေူများကို သကျးဇူးတင်စကားသပပာပပီးသနာက် သဆွးသနွးပွဲကိုနဂ
ိ းုံ ချုပ်ပါ။

ေပ်ေွာလူထုအသပခပပုလက်တွဲသဆာင်ေွကမ
် ှု ချဉ်းကပ်နည်း

ပပဿနာကိုအမည်တပ်သဖာ်ထုတ်ပခင်း သလ့ကျင့်ခန်း၂။ (pair-wise ranking)
ေံဖန်ေံခါတွင်သလ့ကျင့်ခန်း၁မှအဓိကဦးတည်ပပဿနာကိုေှင်းလင်းပပတ်ေားစွာဦးစားသပးေတ်မတ
ှ ်၍မေနိုင်ပါ။ထို
အသပခအသနမျိုးတွငသ
် ေးမှကူညီပ့ပ
ံ ုးိ ေူများေည် pair-wise ranking ချဉ်းကပ်နည်းဟုသခါ်သော သနာက်ထပ်
သလ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုကိုအေုံးပပုနိုငေ
် ည်။ ၎င်းနည်းလမ်းေည်သဆွးသနွးေူများကို မည်ေည့် အဓိက ဦးတည်
ပပဿနာေည်အပခားတစ်ခုထက်ပုမ
ိ ုအ
ိ သေးကကီးေည်ဆုေ
ိ ည့်အသပါ်ထက်ပမက်စွာ

ဆင်ပခင်စဉ်းစား

နိုင်သစသော

သလ့ကျင့်ခန်းများကိုလုပသ
် ဆာင်သပးေည်။သလ့ကျင့်ခန်းများေည်၎င်းတို ့ကိုအပပင်းအထန်စဉ်းစားခိင
ု ်းပခင်း

နှင့်

သနာက်ခံအသပခအသနများအေ ပပဿနာတစ်ခခ
ု ျင်းစီကို သဝဖန်ပိုင်းပခားနိုင်ေန် လှုံ ့သဆာ်သပးမည်ပဖစ်ေည်။
Pair-wise ranking သလ့ကျင့ခ
် န်းကိုသအာက်ပါအဆင့်များအတိုင်းလုပသ
် ဆာင်နုင
ိ ေ
် ည်။
လိုအပ်ချက်များ


၁−၂နာေီကကာချိန်



မှတ်စုစာအုပ်၊စာေွက်နှင့်သောပင်များ



လွတ်လပ်ေွာ ဆခပာေိုဆေွးဆနွးနိုင်ရန် လုံဆလာက်ဆော ဆနရာလွတ်



ကားချပ်များ၊ေုတ်ပပားများ

အဆင့် (၁)

အတန်းနှင်သ
့ ကာ်လံပါသောဇယားတစ်ခက
ု ို ပပဿနာအသေအတွက်တွင် ၁သပါင်း၍ဆွဲပါ။ သေွးချယ်
ထားေည့် ဦးစားသပး ေတ်မတ
ှ ်မည့်ပပဿနာအမည်များကို အတန်းနှင့်သကာ်လံသခါင်းစဉ်များတွင်
ဥပမာတွငပ် ပထားေကဲ့ေုိ ့ထည့်ေင
ွ း့် ပါ။

အတန်းနှင့်သကာ်လံေှိ

ပထမဆုံးအကွက်ေည်

အလွတ်

ေို ့မဟုတ် ပပဿနာ ဟုထည့်ေင
ွ ်းပါ။ သထာင့်ပဖတ်အကွက်များကိုအသောင်ချယ်ပါ။ ကျန်ေှိသနေည့်
ထက်ဝက်သောသထာင့်ပဖတ်အကွက်များကိုောအေုံးပပုမည်ပဖစ်ေည်။
အဆင့် (၂)

ေီးပခားကတ်ပပားများတွငထ
် ိပတ
် န်းပပဿနာ/ဦးစားသပး၆ခုကိုချမှတ်ပါ။ ပဖစ်နုင
ိ လ
် ျှေင် စာေားများ
ကိုယ်စားရုပပ
် မ
ုံ ျား၊ လက္ခဏာများကိုောအေုံးပပုပါ။ (ဥပမာ−အသထာက်အပံ့ ပစ္စည်းများမေှိပခင်း၊
ကိုယ်ဝန်၊ ရိုးောဓသလ့တန်ဖိုးများဆုံးရှုံပခင်း၊ အိမမ
် ှအကွာအသဝး၊ သစာစီးစွာအိမသ
် ထာင်ပပုပခင်း)

အဆင့် (၃)

ပါဝင်သဆွးသနွးေူများ၏သေှ တွ
့ ငက
် တ်ပပား၂ချပ်ချသပးပပီး ပိုကကီးသောပပဿနာကို သေွးချယ်ခုင
ိ း် ပပီး
ထိုသေွးချယ်မအ
ှု တွက်အသကကာင်းပပချက်သပးခိုင်းပါ။

ဦးစားသပးအဆင့ေ
် တ်မတ
ှ ်ပခင်းဇယားတွင်

ကတ်ပပား၂ချပ်ပါအချက်၂ခု၏ ဆုံမှတ်အကွက်ထဲတွငသ
် ေွးချယ်သော အချက်နပ
ံ ါတ်ကိုချသေးပါ။
အဆင့် (၄)

ဦးစားသပးဇယားကွက်တွငထ
် ပ်တူညီသောပပဿနာစာေင်း၂ခုပါဝင်မည်။
axis)

တွငပ် ဖစ်ပပီးတစ်ခေ
ု ည်သေး

(Y

axis)

တွငပ် ဖစ်မည်။

တစ်ခေ
ု ည်ထိပစ
် းီ

(X

ဖွင့်ထားသောအကွက်ေည်

ပါဝင်အသကကာင်းအောနှစ်ခက
ု ိုစန
ုံ ှိုင်းယှဉေ
် န်အတွက်ပဖစ်ေည်။
အဆင့် (၅)

မတူညီသောစုံတွဲများကိုတင်ပပပပီးနှိုင်းယှဉမ
် ှုကိုတသကျာ့ပပန်ပါ။

အဆင့် (၆)

ပဖစ်နုင
ိ သ
် ချေှိသောသပါင်းစပ်တွဲများအားလုံးကိုထည့်ေွငး် စဉ်းစားပပီးေည်ထိအကကိမက် ကိမပ် ပန်သကျာ့ပါ။

အဆင့် (၇)

ဦးစားသပးအဆင့်အလိုက်သဆွးသနွးေူများမှ

စီထားသောကတ်ပပားများအတိုင်း

ပပဿနာများကို

စာေင်းပပုစုပါ။
အဆင့် (၈)

သဆွးသနွးေူများအားအသေးကကီးသောပပေနာများကိုဖယ်ထုတ်ပစ်ခပဲ့ ခင်းေှိမေှိဆန်းစစ်ပါ။ေှခ
ိ လ
ဲ့ ျှေင်အ
ဆင့်ေတ်မတ
ှ ်ပခင်းတွငေ
် င့်သလျာ်သောသနောတွငပ် ပန်ထည့်ပါ။
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အဆင့် (၉)

အဆင့်ေတ်မတ
ှ ်ထားသောဦးစားသပးပပဿနာများကို

ယင်းတို ့အတွက်

သေှ ဆက်
့
လက်၍

သပဖေှငး် ေမည့် လုပ်ငန်းစဉ် သဖါ်ထုတ်သေး ချဉ်းကပ်သဆွးသနွးပခင်းများကိုစတင်နိုင်ေန်အေုးံ ပပုပါ။
ခပဿနာ

ပံ့ပိုးမှုများ

ကို

်ဝန်ရရှေိ

အဆကကာင်းရင်း

မရရှေိခြေင်း

ေွားခြေင်း

ပံ့ပိုးမှုများ

ကို

မရရှေိခြေင်း

ေွားခြေင်း

ကို

်ဝန်ရရှေိ

်ဝန်ရရှေိ

ေွားခြေင်း

ဆကျာင်းေရိတ်

ရိုးရာဓဆလ့များ

ဆနအိမ်နှေင့်

ဆောေီးေွာ

အြေက်အြေဲ

ဆပျာက်ကွ

အလှေမ်း

လက်ထပ်ရခြေင်း

်

ခြေင်း

ဆဝးလွန်းခြေင်း

ပံ့ပိုးမှုများ

ပံ့ပိုးမှုများ

ပံ့ပိုးမှုများ

ဆောေီးေွာ

မရရှေိခြေင်း

မရရှေိခြေင်း

မရရှေိခြေင်း

လက်ထပ်ရခြေင်း

ကို

ကို

ကို

ကို

်ဝန်ရရှေိ

ေွားခြေင်း

်ဝန်ရရှေိ

်ဝန်ရရှေိ

်ဝန်ရရှေိ

ေွားခြေင်း

ေွားခြေင်း

ေွားခြေင်း

ဆကျာင်းေရိတ်

ဆကျာင်းေရိတ်

ဆကျာင်းေရိတ်

ဆကျာင်းေရိတ်

အြေက်အြေဲ

အြေက်အြေဲ

အြေက်အြေဲ

အြေက်အြေဲ

ရိုးရာဓဆလ့များ

ဆနအိမ်နှေင့်

ဆောေီးေွာ

ဆပျာက်ကွ

အလှေမ်း

လက်ထပ်ရခြေင်း

်

ခြေင်း

ဆဝးလွန်းခြေင်း

ဆနအိမ်နှေင့်

ဆောေီးေွာ

အလှေမ်း

လက်ထပ်ရခြေင်း

ဆဝးလွန်းခြေင်း
ဆောေီးေွာ
လက်ထပ်ရခြေင်း

ခပဿနာ အဆကကာင်းရင်း
ကို

ပိုမိုဆရွးြေျ

်ေည့် အကကိမ်အဆရအတွက်

အေင့်ေတ်မှေတ်ြေျက်

်ဝန်ရရှေိေွားခြေင်း

၅

ဆောေီးေွာလက်ထပ်ရခြေင်း

၄

၂

ပံ့ပိုးမှုများမရရှေိခြေင်း

၃

၃

ဆကျာင်းေရိတ်အြေက်အြေဲ

၂

၄

ဆနအိမ်နှေင့် အလှေမ်းဆဝးလွန်းခြေင်း

၁

၅

ရိုးရာဓဆလ့များဆပျာက်ကွ

၀

၆

်ခြေင်း

၁

ဦးစားသပးပပဿနာများအား သေွးချယ်ပပီး ခွပဲ ခမ်းစိတ်ပဖာပပီးေည့်အသလျာက် ၎င်းတို ့ကို ဖယ်ထုတ်ေန် ေို ့မဟုတ်
အထူးေိမှေတ်ြွ

၎င်းတို ့၏

်ရာ (၁၃)

ခပဿနာဆခြရှေင်းေည့်

သလျာ့ချနိုင်ေန်

အထိသောက်ဆံးု နည်းလမ်းများကို

တိတိကျကျ ခပဿနာအမည်တပ်ဆြာ်ထုတ်ခြေင်းနှေင့် ြေွဲခြေမ်း
ေိတ်ခြာခြေင်းတို ့ေည်

လွှမး် မိးု မှုများကို

ထိဆရာက်

ဆော၊ ဆအာင်ခမင်ဆော လူထုအဆခြေခပု ပူးဆပါင်းပါဝင်ခြေင်း
လုပ်ငန်း၏ ေီဇင
ို ်းပုံေံအတွက် အဆခြေြေံများပင်ခြေ်ပါေည်။

ဆြာ်ထုတ်ပပီး

ဆေွးဆနွးြေဲပ့ ပီး ခြေ်ပါေည်။ ဦးေားဆပးခပဿနာများ
အတွက်

ခြေ်နုင
ိ ဆ
် ြေျရှေိဆော

ဆခြရှေင်းြေျက်များကို

ေုးံ ခြတ်နုင
ိ ပ် ပီေလ
ို ျှင် ေင့ဆ
် လျာ်ဆော ဆခြရှေငး် ြေျက်
များနှေင့်

ရည်ရွ

်ြေျက်များကိုပါ

ပုေ
ံ ြေ
ံ ျခြေင်း

အေပျိုးထားဆော လူထုအဆခြေခပု ပူးဆပါင်း ပါဝင်ခြေင်း လုပင
် န်းပုံေံေဇ
ီ ိုင်းကို အေခပုနိုင်ပပီခြေ်ပါေည်။

နှေင့်
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၉.၂.၃။ အေင့် ၃ ခပဿနာေေ်ပင်ြေဲခွ ြေမ်းေိတ်ခြာခြေင်းနည်းလမ်း
ရှေင်းလင်းဆြာ်ခပြေျက်။
ပပဿနာတိုင်းတွင်အသကကာင်းနှင့်

ခပဿနာေေ်ပင်ေန်းေေ်နည်းလမ်းေည်

ခပဿနာတေ်ြေ၏
ု
အဆကကာင်းရင်း အကျိုးေက်များကို ေတ်ေတ်

အကျိုး တို ့ ေှိပမဲပဖစ်ေည်။

မှေတ်မတ
ှေ ် ေန်းေေ်ဆြာ်ထုတ်နုင
ိ ဆ
် ော ရပ်ရွာဆေေ ြွံ ့ပြိုးတိုးတက်ဆရး
ဝန်ထမ်းနှေင့်

လူထုပါ

အေုံးခပုနိုင်ေည့်

ခမင်ောဆော

ခပဿနာ

ြေွခဲ ြေမ်းေိတ်ခြာခြေင်း နည်းလမ်းတေ်ြေပ
ု င် ခြေ်ေည်။ ထို ့ခပင် ခပဿနာ
များအကကား ေက်နွ

်မှုကိုပါ မီးဆမာင်းထိုးခပနိုင်ေည်။ ခပဿနာ

ေေ်ပင်ေန်းေေ်နည်းလမ်းတေ်ြေုေေ
ီ ည်

ခပဿနာများအကကား

CONSEQUENCE

အဓိကဦးတည်ခပဿနာ ေို ့ မည်ေို ့ေက်နယ
ွ ် ခြေ်ဆပါ်လာ ေည်
ဟူဆော ခပည့်ေုံဆော အဆကကာင်း−အကျိုး ြေွခဲ ြေမ်း ေိတ်ခြာခြေင်းကို
လုပဆ
် ောင်နင
ို ်ပါေည်။
အမည်ဆပးထားေည့်အတိုင်း ထိုနည်းလမ်းေည် ေေ်ပင်တေ်ပင်နှေင့်

PROBLEM

ဥပမာခပုပါေည်။ ေေ်ပင်၏အခမေ်များ ပု၏
ံ ဆအာက်ဆခြေပိင
ု ်း ေည်
အဓိကခပဿနာ၏ အဆကကာင်းရင်းများကို တင်ေားဆြာ်ခပထားခြေင်း
ခြေ်ေည်။ ပု၏
ံ အလ

်ပုင
ိ း် ေည် အဓိကခပဿနာကို ကို

ေေ်ပင်၏အကိုင်းအြေက်များ
ခပဿနာ၏

ပု၏
ံ အထက်ပုင
ိ း် ေည်

အကျိုးေက်ဆရာက်မမ
ှု ျားကို

ဆြာ်ခပထားေည်။

၎င်းေည်

်ေားခပုပပီး

CAUSE

အဓိက

ခမင်ောဆအာင်

ဆနာက်ပုင
ိ း် တွင်

လူထုအဆခြေခပု

ပူးဆပါင်းပါဝင်ခြေင်း ြေျဉ်းကပ် လုပဆ
် ောင်ြေျက်များအတွက် ဆခြရှေငး် ြေျက်များနှေင့် ရည်ရွ

်ြေျက်များကို ပုေ
ံ ံ

ြေျရန်အတွက် အဆခြေြေံများ ခြေ်လာမည်။ ခပဿနာေေ်ပင်ကို လက်ရှေိလုပဆ
် ောင်လျက်ရှေိဆော ေီမံကိနး် များအခပင်
ြွံ ့ပြိုးတိုးတက်ဆရးအားထုတ်မအ
ှု ေေ်များကို လူထုနင
ှေ အ
့် တူ ပုေ
ံ ြေ
ံ ျခြေင်းအတွက်ပါ အေုံးခပုနိုင်ေည်။
ခပဿနာ၏အဆကကာင်းရင်းများကို

ဆေွးဆနွးခြေင်းေည်

ရပ်ရွာလူထု၏အေိတ်အပိုင်းဆြာ်ထုတ၍
်
ရည်ရွ

ခပဿနာ၏

တဆက်တည်း

အကျိုးေက်ဆရာက်မှုအများေုံးြေံရဆော

ခပဿနာ၏အဆကကာင်းရင်းကို

ြ

်ရှေားပေ်ရန်

်ဆော လှုပရ
် ှေားဆောင်ရွက်မမ
ှု ျားတွင် မည်ေူေည် ပါဝင်ရန် အထူး ေင့်ဆလျာ်မည်နည်းေိေ
ု ည်ကို

ဆြာ်ထုတ်ဆပးနိုင်ေည်။
ဤလုပင
် န်းေဉ်တဆလျှာက်တွင်

အဆရးကကီးေုံး

နည်းလမ်းတေ်ြေုအဆနနှေင့်

“အဘ

ေိေ
ု ည့်

တေ်ြေု

်ဆကကာင့န
် ည်း

ထိဆရာက်ဆော
ေိခမင်နုင
ိ ေ
် မ
ွ ်းများကို

(WHY)”

နည်းဗျူဟာတေ်ြေက
ု ို

ဆမးြေွနး်

ေို ့မဟုတ်

ဆြာ်ထုတ်ဆပးနိုင်ဆော

ထိုေကားတေ်ြေန
ွ ်းမှေ

ေိောထင်ရှေားဆနလျှင်ပင် တေ်ေံတ
ု ေ်ြေု အဘ

ေကားတေ်ြေန
ွ ်းောခြေ်ပါေည်။

မထင်ထားဆော

ဆြာ်ထုတ်ဆပးနိင
ု ်ေည်မာှေ

မှေတ်ေားထားရန်မာှေ

အံ့ကေြွ

ေန်းေေ်ဆဝြန်
်ရာပင်ခြေ်ပါေည်။

့်ဆကကာင့် ခြေ်ရေနည်းေိုေည်ကို ထပ်မံဆမးရန် ေို ့မဟုတ်

ေူးေမ်းရှောဆြွရန် မည်ေည့်အြေါတွငမ
် ှေ မတွန် ့ေုတ်ပါနှေင့်။
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အဆရးအရာတေ်ြေက
ု ိုေေ
ုံ မ်းေေ်ဆေးေည့်အမှေန်ကန်ေံးု နည်းလမ်းမှော

ထိုအရာ

အဘ

့်ဆကကာင့်ခြေ်ရေနည်း

ေိေ
ု ည့် အဆကကာင်းရင်းများကို ရှောဆြွခြေင်းပင်ခြေ်ေည်။
ဆအာက်ပါဇာတ်လမ်းဆလးအား ေဉ်းေားကကည့်ရဆအာင်
ေီေီအလုပေ
် ွားေဉ် ေူမ၏ကား ပျက်ေွားြေဲ့ေည်။
ေီေီေည်

ေူမကားကို

အဘ

့်ဆကကာင့်ကားပျက်ေနည်း။

ေေ်ဆေးကကည့်ေည့်အြေါ ပန်ကာကကိုးအဘ

့်ဆကကာင့်ခပတ်ေနည်း။

ပန်ကာကကိုးခပတ်ဆနေည်ကို ဆတွ ရှေ့ ိြေ့ေ
ဲ ည်။
အြေျိနက် ကာခမင့်ေွာ

အေေ်မလဲဘဲ

ဆမာင်းနှေငဆ
် နြေဲ့ အဘ

ဆောဆကကာင့် ခြေ်နုင
ိ ပ
် ါေည်။

့်ဆကကာင့်

အေေ်မလဲဘဲ

ဆမာင်းနှေင်ဆနြေဲ့

ေနည်း။

ကားနှေင့် ြေရီးေွားရခြေင်းကို ေူမနှေေ်ေက်ဆောဆကကာင့် အဘ

့်ဆကကာင့်နည်း။

ေို ့မဟုတ် ေူမေည် အဆဝးမှောဆနထိုင်ပပီး ေူမ၏ ဆမးြေွနး် ဆမးခြေင်းေည်
အေုံးမရှေိဆမးနိုင်ေည်။
ဆန ့ေဉ်လုပင
် န်းဆောင်တာများကို
ပပီးဆခမာက်ဆေရန် ေို ့ဆော် မည်ေည့်အြေျိနတ
် ွင် ရပ်ေင့်ေနည်း။
ကားကို

ဆန ့ေဉ်အေုံးခပုရန်

လိုအပ်ဆောဆကကာင့်

ခြေ်နုင
ိ ပ
် ါေည်။

အဆခြေည် ခပဿနာကို ထိဆရာက်ေွာ ဆြာ်ထုတ်နုင
ိ ပ် ပီေိုေည့် အြေျက်တေ်ြေုေုိ ့ဆရာက်ပပီေိုလျှင် ရပ်ေင့်ပါေည်။
ေီေီ၏ခြေ်ရပ်တွင်

ပန်ကာကကိုးခပတ်ေည်ကို

ဆရာက်ရှေိြေဲ့ပပီခြေ်ေည်။
ရည်ရွ

ေူမ၏အဓိကခပဿနာေည်

ရှောဆြွဆတွ ရှေ့ ိြေ့ေ
ဲ ည့်
ကားကို

အြေျိနေ
် ည်

၎င်းအြေျက်ေို ့

ဆရွ လျားမရဆတာ့
့
ခြေင်းခြေ်ပပီး

ေူမ၏

်ြေျက်ေည် ကားကို ဆန ့ေဉ် အလုပ်ေွားနိုင်ရန် ခပန်လည်ခပုခပင်ရန်ခြေ်ေည်။ ေူမေည် ေက်ခပင်ေရာ

ဆကာင်းဆကာင်းရှောပပီး

ပန်ကာကကိုးကို

လဲပေ်ရန်ခြေ်ေည်။

ေူမကားကို

မည်ေည့်အတွက်ဆကကာင့်

ြေရီးဆဝးဆမာင်းရေည်ေုေ
ိ ည့် အြေျက်ေည် အေုံးမဝင်ေလို ထိခု ပဿနာကိုဆခြရှေငး် ရန် အဆကကာင်းမရှေိပါ။

ဆရွးြေျ

်ထားဆော

အဓိကခပဿနာတေ်ြေေ
ု အ
ီ တွက်

ခပဿနာေေ်ပင်ပေ
ုံ တ
ံ ေ်ြေုေဆ
ီ ရးေွဲပါ ။

ဆနာက်အြေန်း

တေ်ြေုေုိ ့ မေွားြေင် ခပဿနာေေ်ပင်ကို ဆရးေွမ
ဲ ည့် အေီအေဉ်ကို ထုတ်နတ
ှု ်ထားဆော ဆအာက်ပါ အကျဉ်းြေျုပ်ကို
ဆေြေျာေွာကကည့်ရှုမတ
ှေ ်ေားပါ။
လိုအပ်ြေျက်များ


ဆဘးမှေကူညီပံ့ပိုးဆပးေူ၊ ဆောင့်ကကည့်ေူ/မှေတ်ေုမှေတ်ေူနှေင့်



ရပ်ရွာဆေေြေံဆေွးဆနွးမည့်ေူများ



အြေျိန် ၁−၂ နာရီြေန ့်



ြေျဉ်းကပ်နည်းလမ်းအား အေင်ဆခပဆြေျာဆမွ ဆေရန်
့
ဆဘးမှေဆကာင်းေွာ ကူညီ
ပံ့ပိုးမှုများနှေင့် လူမှုဆရးြေွဲခြေမ်းေိတ်ခြာပိုင်းခြေားနိုင်ေည့် အရည်အြေျင်းများ



ဆရးမှေတ်ရန်ဆော့ပင်များနှေင့် ောရွက်ကကီးကကီးများ



မှေတ်ေုောအုပ်၊ ောရွက်များနှေင့် ဆဘာပင်များ



လွတ်လပ်ေွာ ဆခပာေိုဆေွးဆနွးနိုင်ရန် လုံဆလာက်ဆော ဆနရာလွတ်

39

ေပ်ေွာလူထုအသပခပပုလက်တွဲသဆာင်ေွကမ
် ှု ချဉ်းကပ်နည်း

အေီအေဉ်တွင်ပါဝင်ဆော အေင့်များ
အေင့် (၁)
အေင့် (၂)

ောရွက်ကကီးကကီးတေ်ရွက်

ေို ့မဟုတ်

အခြေားရနိင
ု ်ဆော

ဆနရာလွတ်ကကီးကကီးတေ်ြေု၏

အလ

်ဆြေါင်တွင် အဓိကခပဿနာကို ဆြာ်ထုတ်ခပေနိုငေ
် ည် ဆလးဆထာင့်ကွက်ကို ေွပ
ဲ ါ။

အလ

်ရှေိဆလးဆထာင့်ကွက်တွင်

ကကုံဆတွ ြေဲ့ ရ
့ ဆော

ေေ်ပင်၏အကိုင်းအြေက်များကိုေွဲပါ။

အဓိကခပဿနာ၏

(ေိလ
ု ိုေည်မာှေ

အကျိုးေက်ဆရာက်မှုများ)

အခြေားတေ်ြေေ
ု ို ့

ဦးတည်ဆနဆော အကျိုးေက်ဆရာက်မှု တေ်ြေုြေျင်းေီအတွက် ဆလးဆထာင့်ကွက်ေွဲပါ။
အေင့် (၃)

အလ
ကို

်ရှေိဆလးဆထာင့်ကွက်၏ဆအာက်တွင်
်ေားခပုဆြာ်ခပဆနဆော

အခမေ်များကို

အဓိကခပဿနာ၏အဆကကာင်းရင်းများကို
ေွပ
ဲ ါ။

(အဓိကခပဿနာကို

ခြေ်ဆပါ်ဆေဆော

အြေျက်များ) ဆနာက်ထပ်အဆကကာင်းရင်းတေ်ြေုကို ခြေ်ဆေဆော အဆကကာင်းရင်း တေ်ြေုေီတိုင်း
အတွက် အကွက်တေ်ြေုေွဲပါ။
အေင့် (၄)

ခပည့်ေုံေွာပုံဆပါ်လာပပီခြေ်ဆော ခပဿနာေေ်ပင်ကို အေုံးခပု၍ ခြေ်ရပ်အားလုံးနှေင့် ၎င်းတို ့၏
ခြေ်ဆေဆောအဆကကာင်းရင်းများနှေင့် ေက်ေပ်ပုံတို ့ကို ြေွခဲ ြေမ်းေိတ်ခြာပါ။ အကွက်တေ်ြေုေီေည်
မည်ေို ့ကကည့်ေည့်အဆပါ်တွငမ
် ူတည်ပပီး
လည်းခြေ်နုင
ိ ်ေည်

ခပဿနာခြေ်နုင
ိ ေ
် လိ၊ု

ခပဿနာ၏

(အဆပါ်တွငတ
် ိုက်ရိုက်ရှေိဆနဆောအကွက်)၊

အဆကကာင်းရင်း

ခပဿနာ၏

အကျိုး

ေက်ဆရာက်မှု (ဆအာက်တွငတ
် ိုက်ရိုက်ရှေိဆနဆောအကွက်) လည်း ခြေ်ဆနနိင
ု ်ေည်။

ပိုးသမွးသဆးစမ်းကာလ
ေှည်ကကာပခင်း

ဓါတ်မှန်နှင့်
ေလိပ်စစ်မှန်ေီလူး
မလုံသလာက်ပခင်း

သောဂါအပမန်ေှာသဖွနိုင်

တီေီသောဂါ

မည့် နည်းလမ်း

ေှာသဖွမှုသနာက်

မသဖါ်ထုတ်နိုင်ပခင်း

ကျပခင်း

ကုေမှု
သနာက်ကျပခင်း

သောဂါပိုးသဆးယဉ်ပါးမှုနန
ှု ်းတိုးပမင့်လာပခင်း

သဆးကုေသပျာက်ကင်းမှုနှုနး်
ကျဆင်းလာပခင်း
ပုံ ၇။ ခပဿနာေေ်ပင်ေန်းေေ်နည်းလမ်းပုံေံ

40

ေပ်ေွာလူထုအသပခပပုလက်တွဲသဆာင်ေွကမ
် ှု ချဉ်းကပ်နည်း

၉.၂.၄။ အေင့် (၄) ခပဿနာဆခြရှေငး် ြေျက်ကို အမည်တပ်ဆြာ်ထုတ်ခြေင်း
ရှေင်းလင်းဆြာ်ခပြေျက်။ "ခပဿနာဆခြရှေငး် ြေျက်"ေည် ခပဿနာကို ဆခြရှေငး် ခြေင်းနည်းလမ်းတေ်ြေု ေို ့မဟုတ် အြေက်
အြေဲကို ြ

်ထုတ်ရန် ြေက်ြေဲဆောအဆခြေအဆနတေ်ြေက
ု ို မည်ေို ့ကိုင်တွ

်ဆောင်ရွက်နုင
ိ ်မည်ဟူသော နည်းလမ်း

တေ်ြေုခြေ်ေည်။ ဆရှေ အြေန်
့
းတွင် လူထပ
ု ူးဆပါင်းပါဝင်မှုြေျဉ်းကပ်နည်းလမ်းများကို အေုံးခပုပပီး ခပဿနာကို အမည်
တပ်ဆြာ်ထုတ်ခြေင်း၊ ြေွခဲ ြေမ်းေိတ်ခြာခြေင်းနှေင့် ဦးေားဆပးေတ်မတ
ှေ ်ခြေင်းတို ့နှေင့် ပတ်ေက်၍ ရှေငး် ခပထားပပီး ခြေ်
ပါေည်။ ရပ်ရွာလူထုအတွငး် တွငရ
် ှေိဆောေူများေည် ၎င်းတို ့၏လူထုအတွက် တိုးတက်ဆရး လှုပရ
် ှေား ဆောင်ရွက်
မှုများတွင် ပူးဆပါင်းပါဝင်နုင
ိ ရ
် န် ကကိုးပမ်းဆနကကေည်။ ၎င်းတို ့ေည် လူထထ
ု ို ဆကာင်းေည့် ဘက်ေို ့ ဆခပာင်းလဲ
ဆေရန် ဆမျှာ်လင့လ
် ျှင် ၎င်းတို ့၏ဆမျှာ်မန
ှေ ်းြေျက်များေီေို ့ ဦးတည်ပပီး ထိဦ
ု းတည်ြေျက်များ အတိုင်း အားေိုက်ထုတ်
အဆကာင်အထည်ဆြါ်ရန်
ရပ်ရွာလူထုအား

လိုအပ်ပါေည်။

တိကျဆော၊

လူထုအဆခြေခပုပူးဆပါင်းပါဝင်

အေင်ဆခပဆြေျာဆမွ ဆော၊
့

ြေျဉ်းကပ်ခြေင်း

ရလဒ်သပါ်ထွကန
် င
ို ်ဆော၊

တွင်

အြေျိနမ
် ီ

မိမိတို ့ေည်
ခြေ်ဆေဆော၊

ကတိကဝတ်ြေင
ုိ မ
် ာဆော လုပဆ
် ောင်ြေျက်များကို ပူးဆပါင်းညှိနှိုငး် လုပဆ
် ောင်ခြေင်း ရရှေိရန်ဆမျှာ်လင့ပ
် ါေည်။
ဤအြေန်းေည်

ြိတ်ကကားထားဆော

ဦးေားဆပးေတ်မတ
ှေ ်ထားဆော

ရပ်ရွာမှေဆေွးဆနွးမည့်ေမ
ူ ျားကို

ခပဿနာတေ်ရပ်ကို

ဆခြရှေငး် ရန်

၎င်းတို ့

ရည်ရွ

်လုပဆ
် ောင်ြေျက်တေ်ရပ်အား

ရှောဆြွဆြာ်ထုတ်ရန် ပူးဆပါင်းပါဝင်ခြေင်းြေျဉ်းကပ်နည်းလမ်းများအရ လှုံ ့ဆော်ဆပးရန်ခြေ်ေည်။
လုပ်ငန်းေည်ေွယ်ချက်
တိကျသော
သဆာင်ေွကန
် ိုင်သော
သအာင်ပမင်နိုင်သော
အချိန်ကုက
ိ ပ် ဖစ်သော
ကတိကဝတ်ေေှိသော

သမျာ်လင့်သောအသပပာင်းအလဲ
လူတိုင်းစိတ်ပါဝင်စားနားလည်ေသောသပါက်သအာင်ပပုေန်
ပဖစ်နိုင်ဖွယ်ောေှိသော သပဖေှင်းချက် အဖုံဖုံစာေင်းပပုေန်
သပဖေှင်းချက် အဖုံဖုံကို သလ့လာေုံးေပ်ေန်

(မည်ေူသဆာင်ေွကန
် ိုင်မည်နည်း။
မည်ေူသဆာင်ေွကမ
် ည်နည်း။
မည်ေည့်အောကအသေးတကကီးသပပာင်းလဲေန်လိုအပ်ေနည်း။
ထိုေူတို ့ အမှန်တကယ်ပါဝင်သဆာင်ေွကက် ကမှာလား။
ေယ်ေူသတွအကူအညီသပးကကမှာလဲ) စေည်...
ေှာသဖွသဖါ်ထုတ်ထားပပီးသော
ဦးစားသပးပပဿနာ

ပုံ ၈။ ခပဿနာဆခြရှေငး် လုပဆ
် ောင်ြေျက်ရှောဆြွဆြါ်ထုတ်ခြေင်းပုံေံ

ဆြာ်ထုတ်ြေ့ပဲ ပီးဆော

41

ေပ်ေွာလူထုအသပခပပုလက်တွဲသဆာင်ေွကမ
် ှု ချဉ်းကပ်နည်း

ြေျဉ်းကပ်လုပ်ငန်းအေီအေဉ်တွင် ပါဝင်ဆော အေင့်များ

အေင့် (၁)

ြေင်

ဆလ့ကျင့်ြေန်းမှေ

ဆြာ်ထုတ်ထားြေဲ့ပပီး

ဦးေားဆပးေတ်မတ
ှေ ်ထားပပီးဆော

အဓိက

ဦးတည်ခပဿနာကို ြေျဆရးခြေင်းခြင့် ေတင်ပါ။
အေင့် (၂)

ဆေွးဆနွးေူများကို ခပဿနာကို ြ
ကို

ခြေ်ေင့်/ဆမျှာ်လင့်

်ရှေားရန်အတွက် မည်ေို ့ဆောအဆခပာင်းအလဲ အဆခြေအဆန

ပါ ေနည်းဟု

ဆမးပါ။

၎င်းတို ့ဆမျှာ်လင်ဆ
့ ော

အဆခပာင်းအလဲ

အဆခြေအဆနများကို ကားြေျပ်ဆပါ်တွင် ြေျဆရးပါ။ ထို ့ဆနာက် ထို ဆမျှာ်လင်ဆ
့ ော အဆခပာင်းအလဲ
အဆခြေအဆနအတွက် အဆရးကကီးေုံးနှေင့် မရှေိမခြေ်ေံးု အဆခြေအဆနကို ေန်းေေ်ဆြါ်ထုတ်နုင
ိ ရ
် န်
ေူတို ့ကို ဆေွးဆနွးြေိင
ု ်းပါ။
အေင့် (၃)

၎င်းတို ့၏"ဆမျှာ်လင်ဆ
့ ောအဆခပာင်းအလဲအဆခြေအဆန"နှေင့်

ပတ်ေက်၍

ဆအာက်ပါ

ဆမးြေွနး် များကို ဆခြေိုဆပးရန် ဆေွးဆနွးေူများကို ဆတာင်းေိပ
ု ါ။
ြေုဆမျှာ်လင်ဆ
့ ောအဆခပာင်းအလဲအတွက် မည်ေို ့လုပဆ
် ောင်ြေျက်များကို လိုအပ်ပါေနည်း။
မည်ေည့်အရာက ြေျက်ြေျင်းအဆရးအကကီးဆခပာင်းလဲရန် လိုအပ်ဆနေနည်း။
မည်ေူကလုပဆ
် ောင်ြေျက်/များကိလ
ု ုပဆ
် ောင်ဆပးနိုင်ေနည်း။
မည်ေူကအမှေနတ
် ကယ်လုပဆ
် ောင်ဆပးမည်နည်း။
ထိေ
ု ူများ ပါဝင်ဆောင်မည်မာှေ ဆေြေျာပါေလား။
မည်ေူတို ့က ကူညီပ့ပ
ံ ုးိ မှု ခပုမည်နည်း။
အေင့်(၃)

ဆေွးဆနွးခြေင်းအေင့်တွင်

ဆေွးဆနွးေူများနှေင့်

ဆမျှာ်လင့်အဆခပာင်းအလဲကို ပိမ
ု တ
ို ိကျဆေရန်၊ ပိမ
ု လ
ို ွ

ဆဘးမှေကူညီပ့ပ
ံ ုးိ ေူများေည်

်ကူဆြေျာဆမွ ဆေရန်
့
နှေင့် ကတိကဝတ်

ခြေ်လာဆေနိင
ု ်ရန် လုပဆ
် ောင်ဆပးနိုင်ပါေည်။
အေင့် (၄)

ထို ့ဆနာက် အေင့(် ၃)တွငဆ
် မးခမန်းထားဆော ဆမျှာ်လင်အ
့ ဆခပာင်းအလဲအေေ်ကို အေုံးခပုပပီး
တူညီဆောဆမးြေွနး် များကို

အတိကျေုံး၊

လွ

်ကူဆြေျာဆမွ ေု
့ းံ နှေင့်

ကတိကဝတ်အဆပးေုံး

တေ်ြေုကို ရရှေိေည်အထိ ထပ်ြေါ ထပ်ြေါ လှုံ ့ဆော်ဆမးခမန်းရမည်။
အေင့် (၅)

၎င်းတို ့၏ကတိကဝတ်မှေ

ဆနာက်ေုံးဆမျှာ်လင်အ
့ ဆခပာင်းအလဲအေီအေဉ်ကို

ပူးဆပါင်းပါဝင်ခြေင်းလုပင
် န်းေဉ်" ရည်ရွ

"ရပ်ရွာလူထု

်ြေျက်အခြေ် ေတ်မတ
ှေ ်နုင
ိ လ
် ိမ်မ
့ ည်ခြေ်ေည်။
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၉.၂.၅။ အေင့် (၅) လုပ်ဆောင်ြေျက်လုပ်ငန်းအေီအေဉ်ေွဲခြေင်း(Drawing Action Plan)

ဆလ့ကျင့်ြေန်း ၁။ အရင်းအခမေ်ဆခမပုံ (Source: adapted from Callens et al. and Berg et al.)
ရှေင်းလင်းဆြာ်ခပြေျက်။ "အရင်းအခမေ်ဆခမပုံ" ေည် လူထု ေို ့မဟုတ် လူအုပေ
် ုတေ်ြေု၏ ေက်ရှေိဝန်းကျင်၊
ေဘာဝအရင်းအခမေ်များ၊

လူမဆ
ှု ရးရာေက်နွယ်ပပ
ံ့ းို မှုများနှေင့်

ဆခမပုံတေ်ြေုခြေ်ေည်။ ရည်ရွ

အဆခြေြေံအဆောက်အဦတို ့ကို

်ြေျက်ေည် ဆနရာဆေေတေ်ြေု၏ အဆခြေအဆနကို ထိုဆနရာတွငဆ
် နထိုင်လျက်ရှေိဆော

လူထု၏ေဆဘာထားအခမင်ကို

ခြေုံငုပံ ပီးေိရှေိနိုင်ရန်၊

အဓိကခပဿနာကိုဆခြရှေငး် နိုင်ရန်အလားအလာရှေိဆော

အရင်းအခမေ်အမျိုးမျိုးနှေင့် အဆခပာင်းအလဲခြေ်ေဉ်၏ရည်ရွ

်ြေျက်ကို ရှောဆြွနုင
ိ ရ
် န်ခြေ်ပါေည်။

အရင်းအခမေ်ဆခမပုံဆရးေွဲြေျဉ်းကပ်နည်းေည် ဆေေြေံခပည်ေူများအတွက် လွ
လှေပါေည်။ ဆေွးဆနွးအြွဲ ့ဝင်များကကားတွင် ၎င်းတို ့ကို
လုပင
် န်းေဉ်

ကူညီေူအြွဲ ့များနှေင့်ဆော်လည်းဆကာင်း

ဆပးပါေည်။

ခပေဆနဆော

ေတင်းအြေျက်အလက်များရ

်ကူပပီး ေိတ်ဆပျာ်ရွှငေ
် ရာဆကာင်း

်တိုင်ဆော်လည်းဆကာင်း ပူးဆပါင်းပါဝင်ဆေွးဆနွးခြေင်း
တက်တက်ကကကကေတင်ဆေွးဆနွးနိင
ု ်ရန်

ူခြေင်းနှေင့်

ြေွခဲ ြေမ်းေိတ်ခြာခြေင်းေိုင်ရာလူထု

လှုံ ့ဆော်ကူညီ

ပူးဆပါင်းမှုြေျဉ်းကပ်

လုပင
် န်းေဉ်အား ေတင်ဆေနိင
ု ်ခြေင်းအခပင် အရင်းအခမေ်ဆခမပုေ
ံ ည် ခပင်ပမှေလူများကို ၎င်းဆနရာဆေေ၊ ၎င်းလူထုနင
ှေ ့်
ရင်းနှေီးကျွမ်းဝင်မရ
ှု ှေိရန်လည်း ကူညီဆပးနိုင်ေည့် နည်းလမ်းကိရိ
အြွဲ ့များနှေင့်

အရင်းအခမေ်များ၏

ဝိဆေေလက္ခဏာများကို

ာတေ်ြေခု ြေ်ေည်။ အဘ

ခြေုံငု၍
ံ

့်ဆကကာင့်ေိုဆော

ေဆဘာတရားရင်းနှေီးကျွမ်းဝင်ခြေင်းကို

ဆပးနိုင်ဆောဆကကာင့်ခြေ်ေည်။
အများေုပါဝင်ဆောဆေွးဆနွးပွဲအဆခြေအဆနမျိုးတွင်

ေီးခြေားအုပေ
် င
ု

်ဆလးများ

(ဥပမာ

ရွာတွင်ရဆ
ှေိ ော

−

အမျိုးေားများနှေင့် အမျိုးေမီးများ) နှေင့် ထိုဆခမပုဆ
ံ ရးေွဲခြေင်းကို အေအေုံး ဆလ့ကျင့်လုပဆ
် ောင် ကကည့ေ
် င့်
ပါေည်။

အဘ

့်ဆကကာင့်ေိုဆော်

လက္ခဏာများအဆပါ်

အမျိုးေားများနှေင့်

မတူညီဆောအခမင်များရှေိနိုင်ပပီး

အမျိုးေမီးများေည်
မတူညီဆော

အဆရးကကီးဆော

အရင်းအခမေ်များကို

ဝိဆေေ
အေုံးခပု၍

အလုပ်လုပက
် ိုင် ကကခြေင်းဆကကာင့်ခြေ်ေည်။ အရင်းအခမေ်ဆခမပုံတွင် ဆရအရင်းအခမေ်များ၊ ထင်းအရင်းအခမေ်များ၊
ေိုက်ပျိုးဆခမများ၊ အဆခြေြေံအဆောက်အဦ (ဥပမာ − လမ်းများ၊ အဆောက်အဦးများ၊ တံတားများ)၊ ေိုင်များ၊
ဆေျးများ၊

ကျန်းမာဆရးဆေးြေန်းများ၊

ဆကျာင်းများ၊

ဗလီများ၊

ဘုရားဆကျာင်းများ၊

(ရှေားပါးဆနရာများ၊ ေြေချုင်းများ၊ နတ်နန်းနတ်ကွန်းများ ေေည်)တို ့ပါဝင်ပါေည်။

လိုအပ်ြေျက်များ


ဆခမဆပျာ့ပပီးေဲထူဆော ဆနရာလွတ်ကကီးကကီးတေ်ြေု



ကားြေျပ်ေိုေ်ကကီးနှေင့် ဆဘာပင်



အေင်ဆခပဆြေျာဆမွ ဆေရန်
့
ဆဘးမှေကူညီပံ့ပိုးေူ



မှေတ်ေုမှေတ်ေူ



အမှေတ်အေားမှေတ်ရန် ပေ္စည်းအမျိုးမျိုး

အထူးဆနရာများ
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ြေျဉ်းကပ်လုပ်ငန်းေဉ်တွငပ
် ါဝင်ဆော အေင့်များ
အေင့် (၁)

ဆကျာက်တံးု

ေို ့မဟုတ်

ေေ်ရွက်ကို

အဆရးကကီးဆော

ဗဟိုဆခမအမှေတ်အေားအခြေ်

ဆနရာြေျခြေင်း ေို ့မဟုတ် ကားြေျပ်ကို ဆနရာြေျထားခြေင်းနှေင့် ေတင်ပါ။
အေင့် (၂)

ဆေွးဆနွးေူများကို

ေဘာဝအရင်းအခမေ်များ၊

အဆောက်အဦများ

ေေည့်

ဟု

ူေရဆော

ဆခမပုံကို

၎င်းတို ့၏ေဆဘာထားအခမင်အရ

အဆကကာင်းအရာများအပါအဝင်

ေွြေ
ဲ င
ုိ း် ပါ။

အဆောက်အဦးများ၊

မတူညီဆော

အဆခြေြေံ

အဆရးကကီးေည်

၎င်းတို ့ဆနထိုင်လျက်ရှေိဆော

ပါဝင်အဆကကာင်းအရာများအတွက်

ဆေေ၏

လက္ခဏာများ

ေို ့မဟုတ် ေဘာဝပေ္စည်းများကို အေုံးခပု၍ ပုဆ
ံ ြာ်ရန် အားဆပးပါ။
အေင့် (၃)

တေ်ေံေ
ု တေ်ဆ

ာက်က အေိတ
ု ေ်ြေုခပုပါက အခြေားေူများကို ေဆဘာတူ၊မတူ ေို ့မဟုတ်

တေ်ေံတ
ု ေ်ြေုဆပါင်းထပ်ြေျင်ပါေလားဟု

ဂရုတေိုက်ဆမးပါ။

ဝင်ဆရာက်တင်ခပဆေွးဆနွးလာေည်အထိ

အကကိမက် ကိမ်

ဝင်ဆရာက်တင်ခပဆေွးဆနွးခြေင်းရပ်ေွားေည်နင
ှေ ့်

ပါဝင်ဆေွးဆနွးေူအားလုံးကို
လှုံဆော်အားဆပးပါ။

တပပိုင်နက်

၎င်းတို ့

ထပ်ထည့်ေင့်ဆော

အဆရးကကီးဆော အရာများရှေိမရှေိ ဆမးပါ။
အေင့် (၄)

ဆခမပုဆ
ံ ရးေွဲခြေင်းပပီးေုံးေွားလျှင်
ဝန်းကျင်တွငရ
် ှေိဆော

ဆခမပုံေည်

ခပည့်ေုံခြေင်းရှေိမရှေိနင
ှေ ့်

အဆရးကကီးေည့်အရာများအားလုံးပါဝင်ခြေင်းရှေိေည်ဟု

၎င်းတို ့၏
ယုံကကည်

ပါေလားဟု ဆေွးဆနွးေူများကို ဦးေွာဆမးပါ။
အေင့် (၅)

“ဆေွးဆနွးြေျမှေတ်ထားဆော အဆခပာင်းအလဲရည်ရွ

်ြေျက်အတွက် ဤဆခမပုံဆပါ်တွငရ
် ှေိဆော

မည်ေည့်အရာများက အကူအညီဆပးနိုင်ေနည်း”၊ “မည်ေည့်အရာများေည် အဟန် ့
အတား ခြေ်ဆေနိုငေ
် နည်း”၊ “မည်ေူပိုင်ေုင
ိ ေ
် နည်း”၊ “ဤအရင်းအခမေ်များကို မည်ေို ့
အေုံးခပုရန် မည်ေူကေုံးခြတ်ေနည်း”၊ “ခပဿနာများေည် ေင့ဆ
် ေေ၏ မည်ေည့်
ဆနရာများတွင် ရှေိေနည်း”
ေေည့် ဆမးြေွနး် မျိုးဆမးပါ။ ဆေွးဆနွးြေျမှေတ်ထားဆော အဆခပာင်းအလဲရည်ရွ
ေက်နွ

်ြေျက်နှေင့်

်ဆနေည့် လှုပရ
် ှေားဆောင်ရွက်မမ
ှု ျားအတွက် အေုံးခပုရန် အရင်းအခမေ်များကို

အမှေတ်အေားခပုထားပါ။
အေင့် (၆)

ဆေေ၏ဝိဆေေလက္ခဏာများနှေင့် အမှေနတ
် က

်အဆခြေအဆနများကို ဆေွးဆနွးပပီးေည့်အြေါ

ဆေွးဆနွးေူများကို ဆနာက် နှေေ်အပိုငး် အခြေားတေ်ြေု (ဥပမာ ၅ နှေေ်) ကကာေည့်အြေါ မည်ေို ့
ခြေ်ဆေြေျင်ေနည်း၊ ထိုအဆခြေအဆနမျိုးကို ဆရာက်ရှေိနိုင်ရန် မည်ေို ့လုပဆ
် ောင်နုင
ိ ေ
် နည်း၊
မည်ေူက ေုးံ ခြတ်နုင
ိ ပ် ပီး အဆခပာင်းအလဲကို အားဆပးပံ့ပိုးနိင
ု ်ေနည်းကို ခပေြေိုင်းပါ။
အေင့် (၇)

အဆရးကကီးဆောဆေွးဆနွးြေျက်များနှေင့်

ထပ်မံထွက်ဆပါ်လာဆောအြေျက်အလက်များကို

ဆေြေျာေွာ ဆရးမှေတ်ထားရမည်။
အေင့် (၈)

မထွက်ြောွ မီ ဆခမပုံကို ပုတ
ံ ူတေ်ြေုကူး

ူထားပါ။ အဆရှေ ၊အဆနာက်
့
၊ဆတာင်၊ဆခမာက် ကဲ့ေို ့ဆော

အဆခြေြေံအမှေတ်အေားများကို ထည့်ေင
ွ ်းပါ။
အေင့် (၉)

ဆေွးဆနွးပွက
ဲ ို မပိတ်ေိမ်းမီ ဆေွးဆနွးေူများကို ၎င်းတို ့၏ ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုအတွက်
ဆကျးဇူးတင်ဆကကာင်းဆခပာပါ။
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ဆလ့ကျင့်ြေန်း ၂။ ဆခပာင်းဆရွ မှု့ ခပဆခမပုံ (Source: adapted from Berg et al.)
ရှေင်းလင်းဆြာ်ခပြေျက်။ ဆခပာင်းဆရွ မှု့ ခပဆခမပုံေည် ဆေေတေ်ြေုအတွငး် မတူညီဆော အေုအြွဲ ့များအတွက် ဆနရာ
အကွာအဆဝးအလိုက်ဆရွ လျားဆခပာင်
့
းဆရွ မှု့ ပုေ
ံ မ
ံ ျားကိုခပေဆော ဆခမပုံတေ်ြေုခြေ်ေည်။ ထိုဆခမပုံေည် ဆေေတေ်ြေု
အတွင်း မတူညီဆော အေုအြွဲ ့များ၊ အြွဲ ့င

်များ (ဥပမာ မိန်းမ၊ဆ

ာက်ျား၊ ေက်ကကီး၊ေက်င

်၊ ဆမွးခမူဆရး

ေမားများ၊ဆတာင်ေူများ ေေည်) ၏ အကွာအဆဝးအလိုက်ဆရွ လျားမှု
့
ပုေ
ံ မ
ံ ျားကို ရှောဆြွ ဆြာ်ထုတ်နုင
ိ ရ
် န်နှေင့်
အြွဲ ့ဝင်များအား ၎င်းတို ့အြွဲ ့၏ခပင်ပမှေေူများနှေင့် ထိဆတွ ေက်
့
ေွ

်မှုတို ့ကို ေန်းေေ်နုင
ိ ရ
် န် ကူညီနုင
ိ ေ
် ည်။

လိုအပ်ြေျက်များ


ဆခမဆပျာ့ပပီးေဲထူဆော ဆနရာလွတ်ကကီးကကီးတေ်ြေု



ကားြေျပ်ေိုေ်ကကီးနှေင့် ဆဘာပင်



အေင်ဆခပဆြေျာဆမွ ဆေရန်
့
ဆဘးမှေကူညီပံ့ပိုးေူ



မှေတ်ေုမှေတ်ေူ



အမှေတ်အေားမှေတ်ရန် ပေ္စည်းအမျိုးမျိုး

လုပင
် န်းအေီအေဉ်ပါရှေိဆော အေင့်များ
အေင့် (၁)

၎င်းတို ့၏ ဆရွ လျားေွ
့
ားလာမှုပုံေံများ၊ အေွားများဆော ဆနရာ၊ဦးတည်ြေျက်များ၊ ဆရွ လျား
့
ေွားလာရခြေင်း အဆကကာင်းရင်းများကို နားလည်လိုဆကကာင်း ပါဝင် ဆေွးဆနွးေူများကို ရှေင်းခပပါ။

အေင့် (၂)

အခြေားဆနရာများထက် ၎င်းတို ့ ပိမ
ု အ
ို ြေျိနက
် ုန်ေံးု ဆေဆော ပိမ
ု ုိ ဆနထိုင်ဆလ့ရှေိေည့် ဆနရာ
တေ်ြေုကို ရှောဆြွဆြာ်ထုတ်ပါ။ ထို ့ဆနာက် ၎င်းကို ဆခမပုံ၏အလ

အေင့် (၃)

တေ်နှေေ်အတွင်း

ပါဝင်ဆေွးဆနွးေူများ

်တွင် အမှေတ်အေားခပုပါ။

ေွားဆရာက်ဆနထိုင၊်

လုပက
် ိုငလ
် ည်ပတ်ဆလ့ရှေိဆော

အဆရးကကီးေည့် ဆနရာများကို ဆြာ်ခပြေိုငး် ပါ။
အေင့် (၄)

ထိုဆနရာများကို

အလ

်တွငမ
် ှေတ်ေားထားဆော

ဆနရာနှေင့်

ေက်ေပ်ပပီး

ဆရးေွဲနိုင်ရန်

တိုက်တွနး် အားဆပးပါ။
အေင့် (၅)

၎င်းတို ့ဆခပာင်းဆရွ ဆနထိ
့
ုင်ရေည့်

ရည်ရွ

်ြေျက်ကို

ဆမးပပီး

၎င်းတို ့၏ရည်ရွ

်ြေျက်အတွက်

လက္ခဏာများကို ဆရွးြေိုင်းပပီး ဆခမပုံဆပါ်တွင် ညွှနခ် ပြေိုငး် ပါ။
အေင့် (၆)

မတူညီဆော
ဆေေအတွငး်
ေက်ေွ

အေင့် (၇)

ဦးတည်ြေျက်လမ်းေုံးများကို

မျဉ်းများခြင့်

ဆရွ ဆခပာင်
့
းေည့်အကကိမအ
် ဆရအတွက်ကို

ေက်ေွ

်ပပီး

မျဉ်းအထူအပါး

ေက်ေိုင်ရာ
ေို ့မဟုတ်

်ထားဆော မျဉ်းအရည်အတွက်ခြင့် ခပေြေိုငး် ပါ။

ထိုပန်းတိုင်လမ်းေုံးဆနရာများေို ့ အဘ

့်ဆကကာင့် မကကာြေဏ ဆခပာင်းဆရွ ြေဲ့ ေ
့ နည်းေိေ
ု ည့်

အဆေးေိတ်အြေျက်အလက်များကိုဆထာက်ခပဆမးြေွနး် များဆမးပါ။
အြေျို ့ဆောဆခပာင်းဆရွ မှု့ များေည်
အဆခပာင်းအဆရွ များေည်
့

ရာေီအလိုက်လုပဆ
် ောင်ခြေင်းခြေ်ပပီး

အခြေားဆောအဆကကာင်း

အြေျို ့ဆော

အြေျင်းအရာများဆကကာင့်

မည်ေည့်လမ်းေုံးပန်းတိုင်အတွက် မည်ေည့် ပို ့ဆောင်ဆရးနည်းလမ်းကို
ေိေ
ု ည်တို ့ကို ဆြာ်ထုတ်ပါ။ ေတင်းအြေျက်များကို ဆခမပုံဆပါ်တွင် မှေတ်ေားပါ။

ဟုတ်မဟုတ်၊

အေုံးခပုေနည်း
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ဆထာက်ခပရမည့်အဓိကဆမးြေွနး် များ


မည်ေည့်လမ်းေုံးပန်းတိုင်ဆနရာများေို ့ အြွဲ ့ဝင်များ ဆခပာင်းဆရွ ဆလ့
့ ရှေိပပီး မည်မျှကွာဆဝးပါေနည်း။



မည်ေည့်ရည်ရွ



မည်ေည့်အရင်းအခမေ်များကို

်ြေျက်ဆကကာင့၊် မည်ေည့်အရင်းအခမေ်ဆကကာင့် ၎င်းတို ့ဆခပာင်းဆရွ ပါေနည်
့
း။
မည်ေည့်အြွဲ ့များမှေ

အေုံးခပုပါေနည်း။

ပပိငေ
် င
ို ်မှု

မည်ေည့်

ဆနရာတွငရ
် ှေိေနည်း။


အခြေားလူများနှေင့် ထိဆတွ ေက်
့
ေံမှု မည်မျှဆလာက် ရှေိပါေနည်း။



ဆခပာင်းဆရွ မှု့ အကကိမအ
် ဆရအတွက်မည်မျှများပါေနည်း။ မည်ေည့်အဆပါ်တွင် မူတည်ဆနပါေနည်း။



မည်ေည့်အြွဲ ့ဝင်များ၊ အြွဲ ့င



အြွဲ ့ဝင်များေည် ေတင်းအြေျက်အလက်များကို မည်ေည့် အရင်းအခမေ်မှေ ရ

်များေည် ခပင်ပနှေင့် ထိဆတွ ေက်
့
ေမ
ံ ှု အနည်းအများရှေိပါေနည်း။
ူပါေနည်း။
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ဆလ့ကျင့်ြေန်း ၃။ ြေျမ်းောကက

်ဝမှု အေင့်ေတ်မတ
ှေ ်ခြေင်း (Source: adapted from PL&A)

ရှေင်းလင်းဆြာ်ခပြေျက်။ ြေျမ်းောကက
ရပ်တည်မန
ှု ှေင့်

်ဝမှုအေင့်ေတ်မတ
ှေ ်ခြေင်းေည် ဆေေြေံလူထု အြွဲ ့များ၏ လူမဆ
ှု ရးေိုင်ရာ

လူမဆ
ှု ရးအဆခြေအဆနများကို

ြေွခဲ ြေမ်းေိတ်ခြာရန်

တေ်ြေုပင်ခြေ်ပါေည်။ ယြေုြေျဉ်းကပ်နည်း၏ရည်ရွ

ဆထာက်ပ့ဆ
ံ ပးေည့်

နည်းလမ်းကိရိ

ာ

်ြေျက်ေည် မတူညီဆော လူမေ
ှု းီ ပွားဆရးေိုင်ရာအုပ်ေမ
ု ျားကို

ဆြာ်ထုတ်နုင
ိ ရ
် န်၊ ၎င်းမတူညီဆော အြွဲ ့များအကကား ကကားဝင်ဆောင်ရွက်ြေျက်များ၏ ေက်ဆရာက်မမ
ှု ျားကို
ေေ်ဆေးဆြာ်ထုတ်ရန်

နှေင့်

ဆြာ်ထုတ်ရန်ခြေ်ပါေည်။
ှေဉ်လျှင်

ဆကျးရွာအေင့်

ဆေေြေံလူထုအကကား

ြေျမ်းောကက

်ဝမှုကို

အဓိပါ္ပ

်ေတ်မတ
ှေ ်ြေျက်များကို

ြေုဆလ့ကျင့်ြေန်းေည် လူထုအဆခြေခပုလှုပရ
် ှေားဆောင်ရွက်ြေျက်များ ကို ပမို ့န
ေို ့မဟုတ်

လွှမး် ခြေုံမှုနည်းဆော

ကျန်းမာဆရးဌာနများတွင်

်ေင့်နှေင့်

လုပဆ
် ောင်ရန်

ေင့ဆ
် လျာ်ပါေည်။
လိုအပ်ြေျက်များ


ဆခမဆပျာ့ပပီးေဲထူဆော ဆနရာလွတ်ကကီးကကီးတေ်ြေု



ကားြေျပ်ေိုေ်ကကီးနှေင့် ဆဘာပင်



အေင်ဆခပဆြေျာဆမွ ဆေရန်
့
ဆဘးမှေကူညီပံ့ပိုးေူ



မှေတ်ေုမှေတ်ေူ



အမှေတ်အေားမှေတ်ရန် ပေ္စည်းအမျိုးမျိုး

လုပင
် န်းအေီအေဉ်တွင်ပါဝင်ဆော အေင့်များ
အေင့် (၁)

ရပ်ရွာလူထအ
ု ိမ်ဆထာင်ေမ
ု ျား၏အမည်များကို ကတ်ခပားများဆပါ်တွင် ြေျဆရးခြေင်းအားခြင့်
ေတင်ပါ။

အေင့် (၂)

ကတ်ခပားတေ်ခပားကို နာမည်တေ်လုံး ေို ့မဟုတ် အိမ်ဆထာင်ေုတေ်ေုဆရးပါ။

အေင့် (၃)

ေတင်းဆပးေူကို
မည်ေည့်တေ်ဆ

ကတ်ခပားဆပါ်ရှေိနာမည်များကို
ာက်ေည်

ကကည့်ရှုရန်ဆခပာေိုပါ။

အြေျမ်းောေုံးနည်း၊

မည်ေည့်တဆ

ထို ့ဆနာက်
ာက်ေည်

အေင်းရဲေးုံ နည်း ေိေ
ု ည်ကို ဆြာ်ထုတ်ြေုင
ိ း် ပါ။
အေင့် (၄)

ကတ်ခပားများအားလုံး

ဆြာ်ထုတ်ပပီးေီးေည်အထိ

၎င်းလုပင
် န်းေဉ်ကို

ေက်လက်

လုပဆ
် ောင်ပါ။
အေင့် (၅)

ကတ်ခပားများကို အြေျမ်းောေုးံ ၊ ေင့တ
် င့ေ
် ာွ ြေျမ်းော၊ အေင်းရဲေးုံ ဟု အုပေ
် ု ၃ ေုြေပွဲ ပီး
လုပ်ငန်းေဉ်ကို ေက်လုပလ
် ုပဆ
် ောင်ပါ။

အေင့် (၆)

ဆေွးဆနွးဆြါ်ထုတ်ေူေည်

၎င်းြေွခဲ ြေားခပမှုများကို

မည်ေည့်ေတ်မတ
ှေ ်ြေျက်နှေင့်

လုပဆ
် ောင်ပါေနည်းေိုေည်ကို ဆမးခမန်းပါ။
အေင့် (၇)

ေတ်မတ
ှေ ်ြေျက်

ရှေင်းလင်းေွာထွက်ဆပါ်လာပပီေုလ
ိ ျှင်

အေင့်ေတ်မတ
ှေ ်ထားဆော

အြွဲ ့များေည်

ကတ်ခပားများအားလုံးေည်

ခပန်ထိုင်ပပီး

ေတ်မတ
ှေ ်ြေျက်နင
ှေ ့်

ကိုက်ညီခြေင်းရှေိမရှေိ ေတင်းအြေျက်အလက်များကို အြေျင်းြေျင်းအခပန်အလှေန်ေေ်ဆေးပါ။
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ဆထာက်ခပရမည့်အဓိကဆမးြေွနး် များ


မတူညီဆော မည်ေည့် လူမေ
ှု းီ ပွားဆရးအုပေ
် မ
ု ျား ထိုဆေေတွင် တည်ရှေိဆနပါေနည်း။



တေ်ေံတ
ု ေ်ဆ

ာက်အား

“ြေျမ်းောေည်”

“ေင်းရဲေည်”ဟူ၍

ေတ်မတ
ှေ ်ရန်

မည်ေည့်အဆခြေြေံ

အဆကကာင်းဆကကာင့်ခြေ်ေနည်း။

ဆလ့ကျင့်ြေန်း ၄။ ရာေီအလိုက်ခပက္ခေန
ိ ်နှေင့် လုပ်ငန်းအေီအေဉ်အကကမ်း (Source: adapted from
Berg et al.)
ရှေင်းလင်းဆြာ်ခပြေျက်။

ရာေီအလိုက်ခပက္ခေန
ိ ်ေည်

နှေေ်တေ်နှေေ်တာအတွက်

ရာေီအလိုက်

အဆခပာင်းအလဲများ(ဥပမာ ရာေီဥတု၊ အလုပ်တာဝန်ပမာဏ၊ ေားကျက်ဆခမများ၊ ကျွဲောနွားော နှေင့် ဆရရှေိနိုင်မှု) ကို
ဆြာ်ထုတ်ဆပးနိုင်ဆော ြေျဉ်းကပ်နည်းလမ်းကိရိ
ရည်ရွ

ာတေ်ြေခု ြေ်ပါေည်။

်ြေျက်များေည် (၁) ရာေီအလိုက်ဆခပာင်းလဲမမ
ှု ျားအတွက် ေတင်းအြေျက်အလက်များ ထုတ်ဆြာ်ရန်၊

(၂)ဆေေြေံလူထုအေုအြွဲ ့အတွင်းတွငရ
် ှေိဆော
လှုပရ
် ှေားဆောင်ရွက်မမ
ှု ျားမှေ
ထပ်တိုး/အခြေား

မိန်းမ၊ဆ

ထွက်ဆပါ်လာဆော

ာက်ျား၊

အြေျိနန
် င
ှေ ့်

လှုပရ
် ှေားဆောင်ရွက်မမ
ှု ျားအတွက်

လူကကီး၊လူင
လူထလ
ု ုပအ
် ားကို

အေီအေဉ်ေဲရ
ွ န်

ေင်တန်းေေည်များအတွက် အေင်ဆခပဆော အြေျိနအ
် ပိုင်းအခြေားကို ဆရွးြေျ
ေတ်မတ
ှေ ်အြေျိနမ
် ျားတွင်
လုပေ
် ားများ

မတူညီဆော

ေိရှေိနားလည်မှု

ေိတ်ြေ
ိ းီ မှုများ၊ ထိရှေလွ

တိုးတက်လာဆေရန်၊

(၆)

ခပင်ပမှေ

လုပဆ
် ောင်ဆော

ဆြာ်ထုတ်နုင
ိ ရ
် န်၊
(၄)

(၃)

ဆေွးဆနွးပွဲများ၊

်ဆြာ်ထုတ်နုင
ိ ရ
် န် (၅)နှေေ်တေ်နှေေ်၏

ပါဝင်ဆေွးဆနွးေူများနှေင့်

ကွင်းေင်း

အဆထာက်အပံ့များလိုအပ်နိုင်ဆော

်မတ
ှု ို ့ရှေိဆော အြေျိနအ
် ပိုငး် အခြေားများကို ဆြာ်ထုတ်နုင
ိ ရ
် န် ေေည်တို ့ခြေ်ကကပါေည်။

လုပဆ
် ောင်ြေျက်အေီအေဉ်ေည်
ဦးဆောင်မည့်ေူများနှေင့်

အလုပတ
် ာဝန်ပမာဏများကို

်များ

အဓိကရည်ရွ

်ြေျက်ကို

ရရှေိနုင
ိ ဆ
် ော အရင်းအခမေ်များကို

အေပျိုးခြေင်း၊

လုပဆ
် ောင်ရန်အြေျိန၊်

အေီအေဉ်အလိုက် အဆေးေိတ် ြေွခဲ ြေမ်းေိတ်ခြာ

ဆပးထားြေျက်များကို ဆြာ်ခပထားပါေည်။ ၎င်းေည် လူထုအဆခြေခပု ပူးဆပါင်းပါဝင်လှုပရ
် ှေား ဆောင်ရွက်မှုများ၏
ဆနာက်ေုံးရလေ်ခြေ်ပပီး အားလုံးပါဝင်ဆရးေွဲမည့် ပမို ့န

်ကျန်းမာဆရးေီမက
ံ ိန်း (ITHP) နှေင့် ဆနာက်ေက်တွဲ

လူထူအဆခြေခပုပူးဆပါင်းပါဝင် လှုပရ
် ှေားဆောင်ရွက်မမ
ှု ျား၏ ေမှေတ်ခြေ်ေည်။

လိုအပ်ြေျက်များ


ဆနရာလွတ်ကကီးကကီးတေ်ြေု



ကားြေျပ်ကကီးကကီးနှေင့် ဆဘာပင်



ဆေွးဆနွးမှုအေင်ဆခပဆြေျာဆမွ ဆေရန်
့
ဆဘးမှေကူညီပံ့ပိုးေူများ



မှေတ်ေုမှေတ်ေူ
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အေီအေဉ်တွင်ပါဝင်ဆော အေင့်များ
အေင့် (၁)

ဆေွးဆနွးေူများကို ဇ

အေင့် (၂)

ြတ်ရှုရမည်ခြေ်ဆော

ားတေ်ြေုေွဲြေိုင်းပါ။ လတေ်လြေျင်းေီကို ထိပေ
် းုံ အတန်းမှေ ေဆြာ်ခပပါ။

ပါဝင်ဆောအဆကကာင်းအရာများ(လူထုပးူ ဆပါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်မလ
ှု ုပင
် န်းရည်ရွ
လိုအပ်ဆော

အဓိကလှုပ်ရှေား

ဆခပာေိုဆေွးဆနွးဆေပါ။

ဆောင်ရွက်မှုများ၏

ထို ့ဆနာက်

၎င်းတို ့ကို

အဆေးေိတ်)ကို

်ြေျက်အတွက်

ဆေွးဆနွးေူများအား

ဆကာ်လံ၏ပထမအကွက်များတွင်

ေီေဉ်၍

ဆြာ်ခပပါ။
အေင့် (၃)

ထို ့ဆနာက် ၎င်းတို ့ကို ရာေီအလိုက်ဆခပာင်းလဲဆော အဆခပာင်းအလဲရှုဆထာင့်များအဆကကာင်းနှေင့်
ပတ်ေက်ပပီး

အဆခပာင်းအလဲအဆရအတွက်၊

ပါဝင်ဆောင်ရွက်မည်ေ
့ ူများကို ေက်ေုင
ိ ရ
် ာဇ
အေင့် (၄)

နှေေ်တေ်နှေေ်လုံးောအတွက်

ပမဏတို ့ကို

ဆေွးဆနွးဆေပပီး

ေီးခြေားေီ

ား၏အကွက်များတွင် ဆြာ်ခပပါ။

ခြေ်နုင
ိ ဆ
် ြေျရှေိဆောအလားအလာများ

(အရင်းအခမေ်/အြေျိနတ
် ို ့နှေင့်

ပတ်ေက်ပပီး)နှေင့် အတားအေီးအြေက်အြေဲများကို အမည်တပ်ဆြာ်ထုတ်ရန် အားလုံးဝိင
ု ်းဝန်း၍
အေပျိုးရန် ဆခပာေိုပါ။
အေင့် (၅)

အဆခပာင်းအလဲများအားလုံးေည်
တေ်နှေေ်အကကား

ေိောဆော

နှေေ်တိုင်း

တူညီပါေလား

ေို ့မဟုတ်

ကွာဟြေျက်များရှေိပါေလားေိုေည်ကို

တေ်နှေေ်နင
ှေ ့်

ရှောဆြွဆြာ်ထုတ်ရန်

ကကိုးေားပါ။ ရှေိြေဲ့ပါလျှင်လည်း အဆကကာင်းရင်းကို ရှောဆြွပါ။
အေင့် (၆)

လုပင
် န်းအေီအေဉ်အကကမ်းအတွက်
ရှေိဆောဇ

ားတွင်

ဆေွးဆနွးခြေင်း၏

ခပန်လည်ဆနရာြေျထားရန်

ရလေ်များကို

ကကိုးေားပပီး

ဆအာက်တွင်

အမှေားခပင်ေင်ခြေင်းနှေင့်

ကတိကဝတ်ခပုခြေင်းအတွက် ၎င်းတို ့ကို ကကည့်ရှုဆေပပီး ဆေွးဆနွးရန် ဆခပာေိုပါ။

အဓိကဆမးြေွန်းများ


ေတ်မတ
ှေ ်ထားဆော လုပင
် န်းရည်ရွ

်ြေျက်များအတွက် လိုအပ်ဆော အဆရးကကီးေည့်

လှုပရ
် ှေားဆောင်ရွက်မမ
ှု ျားေည် မည်ေည့်အရာများခြေ်ေနည်း။


နှေေ်တေ်နှေေ်တွင် လူလုပအ
် ား အလွတ်ရှေိနိုင်ပါေလား။



နှေေ်တေ်နှေေ်၏မည့်ေည့်အြေျိနပ
် င
ို ်းတွင် မည်ေည့်ေူများေည် လူလုပအ
် ားပါဝင်ပ့ပ
ံ ုးိ နိင
ု ်ေနည်း။



ထပ်တိုးလှုပရ
် ှေားဆောင်ရွက်မှုများအတွက် မည်ေည့်ရာေီေည် အေင့်ဆလျာ်ေုံးခြေ်ေနည်း။



မည်ေည့်အြေျိနအ
် တားအေီးရှေိေနည်းနှေင့် အဆကကာင်းရင်းများေည် အဘ

်နည်း။
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ဆလ့ကျင့်ြေန်း ၅။ လူထုအဆခြေခပုဆောင်ရွကမ
် ှုအေီအေဉ်ေွဲခြေင်း (Drawing Action Plan)
လုပဆ
် ောင်ြေျက်အေီအေဉ်ဆရးေွဲခြေင်းေည်

ဆလ့ကျင့်ြေန်း၏

အတိုင်းအေကို

အဓိကအြေန်းကဏ္ဍတွင် ပါဝင်လုပဆ
် ောင်ထားပပီး ေုးံ ခြတ်နုင
ိ မ
် ည့်
၎င်းေည်

အေင့်တိုင်းတွင်

ေုေည်းထားဆော

ာ

ဆေေတွငး် ဆနထိုင်ေူများ

ီဆေွးဆနွးပွဲတေ်ြေုနှေင့် အေခပုပါမည်။

ေတင်းအြေျက်အလက်များကို

ဆပါင်းေည်းခြေင်းနှေင့်

ဆရှေ တွ
့ ငလ
် ုပဆ
် ောင်ြေဲ့ပပီးဆော လူထုအဆခြေခပုပူးဆပါင်းပါဝင်ခြေင်း လှုပရ
် ှေားဆောင်ရွက်မမ
ှု ျား (လက်ရှေိအဆခြေအဆန
ြေွခဲ ြေမ်းေိတ်ခြာခြေင်း၊ ခပဿနာကို အမည်တပ်ဆြာ်ထုတ်ခြေင်းနှေင့် ြေွခဲ ြေမ်းေိတ်ခြာခြေင်း၊ ဆခြရှေငး် ြေျက်ရှောဆြွခြေင်းနှေင့်
အရင်းအခမေ်ဆခမပုံေွဲခြေင်း ေေည်) မှေ ရရှေိလာြေဲ့ဆော အဓိကအဆရးအရာများကို အမည်တပ် ဆြာ်ထုတ်ခြေင်း
တို ့ပါဝင်ဆောလုပင
် န်းအေီအေဉ်၏ ဆနာက်ေံးု အေင့်ခြေ်ပါေည်။
ဆရှေ တွ
့ ငလ
် ုပဆ
် ောင်ြေဲ့ပပီးဆော
ပါဝင်ရန်လိုအပ်ေမ
ူ ျားကို

ြေျဉ်းကပ်လုပင
် န်းေဉ်များေည်

ဆေွးဆနွးရှောဆြွဆြာ်ထုတ်ဆပးေည်။

လူထုအဆခြေခပု
“အြေျိန၊်

လှုပရ
် ှေားဆောင်ရွက်မမ
ှု ျား၌

ဆနရာ၊

လူ၊

အရင်းအခမေ်နင
ှေ ့်

လုပဆ
် ောင်ြေျက်” ေံခပုပုံေံကို ြန်တီးဆပးနိုင်ဆောအကကံခပုြေျက်များကို ြေျိနည
် ှိဆပးေည်။ အကကံခပုြေျက်များကို
လုပဆ
် ောင်ြေျက်ေံခပုပုံေံအကကမ်းတွင်

ထုတ်ဆြာ်ြေ့ဆ
ဲ ော

အဓိကဆြေါင်းေဉ်နင
ှေ ့်

ဆြာ်ထုတ်

ရရှေိြေ့ဆ
ဲ ော

အဆရးအရာများအရ အုပ်ေုြဲွ ့ပါ။
အေင့် (၁)

ပါဝင်ဆေွးဆနွးေူများကို လူထုအဆခြေခပုပူးဆပါင်း ပါဝင်လှုပရ
် ှေားဆောင်ရွက်မအ
ှု ဆေးေိတ်ကို
ဆကာ်လံ၏ပတမအကွက်
ဇ

အေင့် (၂)

တေ်ဆလျှာက်တွင်

အေမှေ

အေီအေဉ်အလိက
ု ်ဆြာ်ခပပပီး

ားကွက်တေ်ြေုေွဲရန် ဆခပာေိပ
ု ါ။

ထိပေ
် းုံ အတန်းတွငခ် ြည့်ရန်ခြေ်ဆော

အြေျိန၊်

ဆနရာ၊

လူနင
ှေ ့်

အဆထာက်အပံ့

ဆငွပေ္စည်းများကဲ့ေုိ ့ဆောလှုပရ
် ှေားဆောင်ရွက်မမ
ှု ျားအတွက် အရင်းအခမေ်များအဆကကာင်းကို
ပါဝင်ဆေွးဆနွးေူများအား ဆခပာေိဆ
ု ေွးဆနွးဆေပါ။
အေင့် (၃)

ထို ့ဆနာက်လှုပရ
် ှေားဆောင်ရွက်မှုများတွင်
ကတိကဝတ်ခပုခြေင်းနှေင့်
ခြေ်နုင
ိ ဆ
် ြေျရှေိဆော

ပူးဆပါင်းပါဝင်လုပဆ
် ောင်ရန်

ဆနာက်ေံးု တွင်

ေုးံ ခြတ်ခြေင်းေို ့ဆရာက်ရှေိမည်ခြေ်ဆော၎င်းတို ့ပါဝင်မှု

(အရင်းအခမေ်၊

အြေျိန်

တို ့နှေင့်

ေက်ေုင
ိ ဆ
် ော)

အတွက်

အတားအေီး

အြေက်အြေဲများကိုအတူတကွ ဆြာ်ထုတ် ဆေွးဆနွးဆေပါ။
အေင့် (၄)

လုပင
် န်းအေီအေဉ်အကကမ်းအတွက်
ဇ

ားတွင်

ဆေွးဆနွးခြေင်း၏ရလေ်များကို

ခပန်လည်ဆနရာြေျထားရန်

ကကိုးေားပပီး

ဆအာက်တွငရ
် ှေိဆော
အမှေားခပင်ေင်ခြေင်းနှေင့်

ကတိကဝတ်ခပုခြေင်းအတွက် ၎င်းတို ့ကို ကကည့်ရှုဆေပပီး ဆေွးဆနွးရန် ဆခပာေိုပါ ။
လုပ်ငန်းအေီအေဉ်

အဆကာင်အထည်ဆြါ်မည့်

အဓိက

ေုံးေွဲရမည့်အရင်းအခမေ်/

အထာက်အပံ့ရရှေိနိုင်

(အဓိကလုပ်ငန်းဆြေါင်းေဉ်
အတွက် လုပ်ငန်းြေွဲများ)

ကာလအပိုင်းအခြေား

အဆကာင်အထည်ဆြါ်

ဘတ်ဂျက်

မည့်ဆနရာ

(မှေ-အထိ)

မည့်ေူ/အြွဲ ့

1.
2.
3.
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၉.၃။

ရပ်ရွာလူထုအဆခြေခပုလက်တွဲဆောင်ရွက်မှု

အားလုံးပါဝင်ဆော ပမို ့န

ြေျဉ်းကပ်နည်းများကို

မှေတ်တမ်းတင်ခြေင်းနှေင့်

်ကျန်းမာဆရးေီမံကိန်း (ITHP) ေို ့ ထည့်ေွင်းခြေင်း

ကျန်းမာဆရးဌာနများမှေ လူထုအဆခြေခပု လက်တဲဆ
ွ ောင်ရွက်မှုများကို ပမို ့န

်အလိုက်ေုေည်းနိင
ု ်ရန် ေက်ေုင
ိ ရ
် ာ

ပမို ့န

်ခပည်ေူ ့ကျန်းမာဆရးဌာနေို ့

အေီရင်ြေံတင်ခပေင့်ေည်။

၎င်းအေီရင်ြေံတင်ခပြေျက်များေည်

ပမို ့န

်ခပည်ေူ ့ကျန်းမာဆရးဌာနကို

ဆရှေ လာမည်
့
့ကာလအတွက်

ပူးဆပါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်မမ
ှု ျား၏

လိုအပ်ြေျက်များကို

ေန်းေေ်နင
ို ်ရန်နင
ှေ ့်

ဆပါင်းေည်းထည့်ေင
ွ ်းနိုင်ရန်

အားလုံးပါဝင်ဆော

အကူအညီဆပးနိုင်ပါေည်။

၎င်း၏(ITHP) အတွက် ပမို ့န

်အေင့်တွင် ပိမ
ု က
ို ျ

ပမို ့န
ပမို ့န

်ကျန်းမာဆရးေီမံကိနး်

(ITHP)

်ခပည်ေူ ့ကျန်းမာဆရးဌာန

ေို ့

ကိယ
ု ်၌လည်း

်ခပနဆ့် ော လူထုအဆခြေခပု ြေျဉ်းကပ်လှုပရ
် ှေားမှုများနှေင့်

တေ်ပမို ့နယ်လုံးလွှမး် ခြေုံေည့်လူထုအဆခြေခပု ဆောင်ရွက်ြေျက်များကို လုပဆ
် ောင် ဆကာင်း လုပဆ
် ောင်နုင
ိ ေ
် ည်။
(ဇ
ပမို ့န

ား ၃ နှေင့် ၄)
်ခပည်ေူ ့ကျန်းမာဆရးဌာနေည်

ေုံးေပ်ရန်နှေင့်

ပမို ့န

ဆထာက်ပ့ပ
ံ ေ္စည်းများနှေင့်

အားလုံးပါဝင်ထားဆော
ဌာန/ြေွမ
ဲ ျားနှေင့်

ပမို ့န

်အလိုက်လူထုအဆခြေခပု

အရင်းအခမေ်များကို

ထိဆရာက်ေွာ

်ကျန်းမာဆရးေီမက
ံ ိန်းေွဲရန်အတွက်

ကျန်းမာဆရးဌာနြေွဲများမှေ

ြေျဉ်းကပ်လှုပရ
် ှေားမှုများကို

ရပ်ရွာလူထုအဆခြေခပု

ရည်ရွ

အေုံးခပုပပီး
်ပပီး

ခပန်လည်

ဆရှေ နှေ့ ေ်အတွက်

ဆကျးလက်

ကျန်းမာဆရး

လက်တဲဆ
ွ ောင်ရွက်ြေျက်များအားလုံးကို

ောရင်းေွငး် ေင့်ပါေည်။

၁၀။ နိဂုံးြေျုပ်
မည်ေည့် ပဏာမကျန်းမာဆရးဆောင့်ဆရှောက်မှု လုပင
် န်းအတွက်ကိုမေို ခပည်ေူလူထုပးူ ဆပါင်းပါဝင်မှုကို ရ
ဆောင်ရွက်နင
ို ်ခြေင်းေည် အြေရာကျဆပေည်။ လူထု၏လိုအင်များ၊ လိုအပ်ြေျက်များနှေင့်

ူ

လူထု၏အေံကို

ေုေည်းရန်အတွက် ရပ်ရွာလူထုကို အဆခြေခပု၍ လက်တဲဆ
ွ ောင်ရွက်မှုေည် အဆရးကကီးဆော လုပင
် န်းေဉ် ခြေ်ေည်။
လူထုအဆနခြင့လ
် ည်း ၎င်းတို ့၏ ကို
မိမိတို ့ကို

်တိုင်

ရပ်ရွာလူထုအဆခြေခပု
ေနေ်တကျ

်ပုင
ိ ဘ
် ဝနှေင့က
် ိုက်ညီမည့်် ကျန်းမာဆရးေိုင်ရာ ကို

ြေျမှေတ်ဆြါ်ဆောင်နင
ို ်မည်ခြေ်ေည်။
လက်တဲဆ
ွ ောင်ရွက်မှုများမှေ

အကျဉ်းြေျုပ်ေင့ပ
် ါေည်။

အဆကာင်အထည်ဆြာ်နုင
ိ ရ
် န်အတွက်
နိင
ု ်မည် ခြေ်ေည်။

ကျန်းမာဆရးဌာနအေင့်ေင့်တွင်

ရရှေိလာဆော

ေို ့မှေော

်ပင
ို ်ေုံးခြတ်ြေျက်များကို

လုပဆ
် ောင်ြေျက်အေီအေဉ်ကို

အမျိုးေားကျန်းမာဆရးေီမံကိနး် ကို

အားလုံးပါဝင်ဆောပမို ့န

်ကျန်းမာဆရးေီမံကိန်း(ITHP)တွင်

ခပုလုပဆ
် ော
ေုေည်းပပီး
ဆအာင်ခမင်ေွာ
ထည့်ေင
ွ ်း
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၁၁။ ဆနာက်ေက်တွဲများ
၁၁.၁။

ပဋိပက္ခဆေေများတွင်

ရပ်ရွာလူထုအဆခြေခပုလက်တွဲဆောင်ရွကမ
် ှု

ြေျဉ်းကပ်နည်း

များကို

ေီမံြေနြေ့် ွဲခြေင်း
ပဋိပက္ခဆနရာဆေေများရှေိ
အားနည်းလျက်ရှေိပပီး
ို

ကျန်းမာဆရးဆောင့်ဆရှောက်မေ
ှု နေ်ေည်

ထိုပဋိပက္ခ၏

ရလေ်အဆနခြင့်လည်း

ပဋိပက္ခမတိုင်ြေင်ကာလတွငက
် ပင်

ကျန်းမာဆရးဆောင့်ဆရှောက်မေ
ှု နေ်ေည်

ပိမ
ု ုိ

ွင်းြေဲ့ရဆပေည်။ ထိုအဆခြေအဆနမျိုးတွင် ကျန်းမာဆရးဆောင့်ဆရှောက်မရ
ှု ရှေိရန်ေည် ဆငွဆကကး/ဘဏ္ဍာဆရးအရ

အြေက်အြေဲအတားအေီးတေ်ရပ်

ခြေ်လာြေဲ့ပပီး

၎င်းအြေက်အြေဲေည်

ထိြေုက
ိ ်ြေံခပည်ေူလူထုအဆနခြင့်

ကျန်းမာဆရးဆောင့ဆ
် ရှောက်မအ
ှု ား လက်လှေမ်းမီနုင
ိ ဆ
် ရးအတွက် လူမဆ
ှု ရးေိုင်ရာ အတားအေီးအဆကကာင်းခြေင်းရာ
တေ်ြေုခြေ်လာြေဲ့ပါေည်။ ပဋိပက္ခခြေ်ပာွ းရာဆေေရှေိ ကျန်းမာဆရး ဆောင့်ဆရှောက်မှုေနေ်ေည် ပုမ
ံ န
ှေ အ
် ဆခြေအဆနများ
ကဲ့ေို ့ပင်

ကျန်းမာဆောဘဝရရှေိဆေရန်

ဆောင့်ဆရှောက်မှုေနေ်မရှေိြေဲ့လျှင်

အဆထာက်အပံ့

ေို ့မဟုတ်

ေက်လက်၍ခြေ်ဆပါ်ဆနမည်ခြေ်ေည်။
ကျန်းမာဆရးဝန်ဆောင်မမ
ှု ျားအား
အဆခြေြေံအကျေုံးဆော

ထိဆရာက်မမ
ှု ရှေိြေဲ့လျှင်မူ
ထို ့ဆကကာင့်

အဆရးဆပါ်

ထိနး် ေိမး် ထားရန်

အေင့်အဆနခြင့်

အေင့်နှေေ်ြေခု ြင့်

ပထမအေင့်အဆနခြင့်

ဆေေြေံလူ

မရှေိမခြေ်ကျန်းမာဆရး

တိုင်းအားလုံး

ဆောင့်ဆရှောက်မှုများတွင်

်ဆေးထိုးနှေခံ ြေင်း၊ HIV/AIDS နှေင့် ငှေက်ြျားဆေးဝါးများ၊

တီဘီဆရာဂါအတွက်တိုက်ရိုက်ကကည့်ရှုကုေေည့်
ကျန်းမာဆရးခပဿနာများကုေရန်အတွက်

ကျန်းမာဆရး

ောတူညီမျှမရှေိမှုေည်

အဆခြေအဆနများတွင်

အထူးလိုအပ်ပါေည်။

အဆခြေြေံအကျေုံးဆော

မိြေင်နင
ှေ က
့် ဆလးကျန်းမာဆရး၊ ကဆလးများကာကွ

ထိုေုိ ့မဟုတ်ဘဲ

ကျန်းမာဆရးအရ

မရှေိမခြေ်ကျန်းမာဆရးဆောင့်ဆရှောက်မှုများကို

ရရှေိဆနဆေရန်အဆရးကကီးပါေည်။

ေုတိ

ဆပးနိင
ု ေ
် င်ပ
့ ါေည်။

နည်းဗျူဟာများနှေင့်

အခြေားဆော

အခြေ်များဆော

လိုအပ်ဆောဆေးဝါးများဆထာက်ပ့ဆ
ံ ပးခြေင်းတို ့

ပဋိပက္ခခြေ်ပာွ းမှုြေေ
ံ ားရေူများနှေင့်

ပါဝင်ပါေည်။

အကကမ်းြက်ြေရ
ံ ေူများအတွက်

ကျန်းမာဆရးဝန်ဆောင်မမ
ှု ျားအား လက်လှေမ်းမီဆေရန်နင
ှေ ့် ပုံမှေန်အဆခြေအဆနများတွင် ဆတွ ရဆလ့
့
ရှေိဆော အဆရးဆပါ်
ကျန်းမာဆရးအဆခြေအဆနများအတွက်လည်း အေက်က

်ဆေးဝါးများ (အင်ေလ
ူ င်၊ ဆေွးကျဆေး ေေည်)နှေင့်

အေက်က

်ဝန်ဆောင်ကျန်းမာဆရးဆောင့်ဆရှောက်မမ
ှု ျား) ကိုလည်း

်ဝန်ဆောင်မမ
ှု ျား (ဥပမာ- အဆရးဆပါ်ကို

လက်လှေမး် မီဆေရန် လိုအပ်ပါေည်။
ရပ်ရွာလူထုအဆခြေခပုလက်တွဲဆောင်ရွက်မှုများတွင် ပဋိပက္ခခြေ်ပာွ းရာဆေေမှေ ဆဘးကင်းလုံခြေုံရာ ဆေေများေို ့
ဆခပာင်းဆရွှ ဆနထိ
့
ုင်ေူများအတွက်လည်း
အခြေားဆေေများမှေခပည်ေူများနှေင့်
ပိမ
ု ဆ
ို တွ ကကု
့ ံ ြေံေားရပါေည်။
ဆောင်ရွက်မမ
ှု ျားကို
ကျန်းမာဆရး

နှိုင်း

ှေဉ်လျှင်

များခပားလှေဆော

တာဝန်ရှေိေမ
ူ ျားအဆနနှေင့်

ေီေဉ်ခပုလုပဆ
် ပးေင့်ပါေည်။

ဆောင့်ဆရှောက်မှုဆပးခြေင်း၊

ဆထာက်ပံ့ဆပးခြေင်းအခပင်

ပါဝင်ေင့်ပါေည်။
၎င်းတို ့အတွက်

အေိုပါဆရွှ ဆခပာင်
့
းခပည်ေူများေည်
ကျန်းမာဆရးေိုင်ရာခပဿနာများကို
အထူးကျန်းမာဆရး

ကျန်းမာဆရးဆောင်ရွက်မှုများဟုေုရ
ိ ာ၌

လက်ရှေိကျန်းမာဆရးဆောင့်ဆရှောက်မဆ
ှု ပးဆနဆော

အေိုပါတာဝန်များအား

ထမ်းဆောင်ရန်အတွက်

လှုပရ
် ှေား
တိုက်ရိုက်

ဆနရာများအား

ေက်ေိုင်ေမ
ူ ျားနှေင့်
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အခြေားဆောေူများကို လိုအပ်ေလိုတာဝန်ဆပးအပ် ေီမံဆောင်ရွက်ဆေခြေင်းများ ပါဝင်ပါေည်။ ထိြေုက
ိ ်ြေံရဆော
လူထုကို

အရည်အဆေွးဆကာင်းမွနဆ
် ော

ကျန်းမာဆရးဝန်ထမ်းများအား
အတွက်လည်း

ကျန်းမာဆရးဆောင့်ဆရှောက်မအ
ှု ား

လက်လှေမး် မီဆေရန်နင
ှေ ့်

လုပင
် န်းြေွငပ
် တ်ဝန်းကျင်တွင်

တာဝန်ထမ်းဆောင်နုင
ိ ရ
် န်

လုံခြေုံေိတ်ြေျရဆော

ညှိနှိုငး် မှုများ

မခြေ်မဆနဆောင်ရွက်ရပါမည်။

လက်ြေဆ
ံ ပးဆော

ဆေေြေံရပ်ရွာလူထု

အေိုင်းအဝိုင်းမှေခပည်ေူများအဆနခြင့် အေိုပါ လက်ြေဆ
ံ ေေများမှေ ခပည်ေူများနှေင့် ပဋိပက္ခခြေ်ပာွ းရာဆေေများမှေ
ဆရွှ ဆခပာင်
့
းလာေူများ နှေေ်ရပ်လုံး၏ ကျန်းမာဆရးေိုင်ရာ ကိေ္စအဝဝတို ့အတွက် ေီမံဆောင်ရွက်ေင့်ပါေည်။
ဆေေတွငး် အရင်းအခမေ်များအေုံးြေျခြေင်း၊ ဆရွှ ဆခပာင်
့
းခပည်ေူများ၏ပါဝင်မ၊ှု အာဏာပိင
ု ်များနှေင့် အြွဲ ့အေည်းများ
(ခပည်တွငး် အရပ်ဘက် အြွဲ ့အေည်းများ၊ ရပ်ရွာလူထုအဆခြေခပု အြွဲ ့အေည်းများ၊ တိုင်းရင်းေား ကျန်းမာဆရး
အြွဲ ့များ ေေည်တို ့) ၏ ြေိင
ု ်မာဆော ြေျိတ်ေက်မမ
ှု ျား၊ အဆရးတ
အဆောက်အဦများ
ေူနာခပုေုဆရး၊

အားလုံးေည်

မရှေိမခြေ်လိုအပ်ပါေည်။

ခပည်ေူ ့ကျန်းမာဆရး၊

ဆေးပညာ၊

ူတုန် ့ခပန်ဆော ကျန်းမာဆရး အခြေြေံ

ကျန်းမာဆရးဆောင်ရွက်မှုများအတွက်

ြေွေ
ဲ တ
ိ ်ကုပညာ၊

ေူနာခပုေုခြေင်း၊

ဆရှေးဦး

ေိတ်ကျန်းမာဆရး၊

ဆေးရုံအုပြေ
် ျုပ်မအ
ှု တတ်ပညာ၊ ဓါတ်ြေဲြေ
ွ န်း၊ ဆေးဝါး၊ အဆကကာအေေ်နင
ှေ ့် အရိုးဆရာဂါပညာများ၊ ေားေက်
ခြေားခြေင်း အပါအဝင် လူင

်လူရွ

်များ၏မျိုးေက်ပာွ းကျန်းမာဆရး၊ ကျားမအဆခြေခပုအကကမ်းြက်မှု၊ အဆရးဆပါ်

အဆခြေအဆနများတွင် အေင့်အဆနအထားခြေ်မှု အေရှေိေည့် န
အေိုပါကိေ္စရပ်များေည်
ပင်ခြေ်ေည်။

ရပ်ရွာလူထုအဆခြေခပု

်ပ

်အေီးေီးမှေ ကျွမ်းကျင်ပညာရှေငမ
် ျားလိုအပ်ရာ

လက်တွဲဆောင်ရွက်ရာတွင်

အဓိကထားရမည့်

အရာများ
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၁၁.၂။ အဆခြေြေံကျန်းမာဆရးဝန်ထမ်းများ၏ ပံ့ပိုးကူညီမှုအရည်အြေျင်းများ
၁၁.၂.၁။ အဓိကပံ့ပိုးကူညီေူ (Facilitator) ၏အရည်အြေျင်း
ြေျဉ်းကပ်ဆေွးဆနွးမှုအေင်ဆခပဆြေျာဆမွ ဆေရန်
့
ပ့ပ
ံ ုးိ ကူညီခြေင်းေိုေည်မှော
ေင်

ူခြေင်းတို ့

တပပိုင်နက်ခပုလုပန
် င
ို ်မည့်

ပူးဆပါင်းပါဝင်မက
ှု ို ပိမ
ု လ
ို ွ

"အခပန်အလှေန်ဆလ့လာေန်းေေ်ခြေင်းနှေင့်

ပတ်ဝန်းကျင်တေ်ြေုခြေ်ဆပါ်ဆေရန်

ြန်တီးဆပးခြေင်းအားခြင့်

်ကူဆေရန် လုပဆ
် ောင်ဆပးခြေင်း" ခြေ်ပါေည်။ ပံပ
့ းို ကူညီေူေည် ပူးဆပါင်းပါဝင်မှု

ြေျဉ်းကပ်လုပင
် န်းေဉ်များအား

၎င်းတို ့၏ခငင်းြေုံနိုင်ေွမး် အားနှေင့်

လက်ြေံနုင
ိ ေ
် မ
ွ ်းအားအရည်အြေျင်းများကို

ထိနး် ညှိဆပးခြေင်းခြင့် အဆထာက်အပံ့ခပုရေည်။ အြေျို ့ဆော "အဓိကကျေည့်ပံ့ပိုးကူညီဆပးမှုအရည်အြေျင်း"များမှော
ဆေွးဆနွးေူများနှေင့်

အြွဲ ့အေည်းများဆပါ်တွင်

ဆေေဓဆလ့ထုံးတမ်းများနှေင့်
ကူညီဆပးနိုင်မတ
ှု ို ့ ခြေ်ေည်။

အပမဲေတိရှေိမှု၊

အကျွမ်းတဝင်ရှေိမ၊ှု

ပွင့်လင်းခမင်ောမှု၊

အေုအြွဲ ့များကို

၎င်းတို ့ကို

်တိုင်ဆခပာင်းလဲဆေရန်

ဟူေည်မာှေ

ဆခြရှေင်းရန်နည်းလမ်းများကို

ရှောဆြွဆပးမည်မဟုတ်ဆော်လည်း အေုအြွဲ ့ဝင်များအားလုံး၏ တုန် ့ခပန်မှု၊ ေင်

ူမှု၊ ြွံ ့ပြိုးတိုးတက်မမ
ှု ျားကို

လှုံ ့ဆော်ဆပးနိုင်မည့်

"ဆကာင်းမွန်ဆောပံ့ပိုးကူညီဆပးေူ"

လိုက်ဆလျာညီဆထွရှေိမှု၊

ဆမးြေွနး် များဆရွးြေျ

်ဆမးခမန်းရာတွင်

အထူးအရည်အြေျင်းခပည့်ဝရန်

လိုအပ်ဆပေည်။

အဆခြေြေံပ့ပ
ံ ုးိ ကူညီမှုေုင
ိ ရ
် ာ အရည်အြေျင်းများမှော ဆအာက်ပါအတိုင်းခြေ်ေည်။
၁။

ကကိုတင်ေီမခံ ြေင်း

ပံပ
့ းို ကူညီေူေည်

ဆေွးဆနွးပွဲမေတင်မီမာှေ ပင်

အေုအြွဲ ့ကိုဆလ့လာရမည်။
ထွက်ဆပါ်လာဆေရန်၊

ေို ့မှေော

နားဆထာင်ဆပးမှု

ပံပ
့ းို ကူညီရမည့်

ရှေင်းလင်းဆော

ရည်မန
ှေ ်းြေျက်များ

ေင့ဆ
် လျာ်ဆော

ေင့ဆ
် လျာ်ဆော နည်းလမ်းများကို ဆရွးြေျ
၂။

မိမိ

ေီမံကိနး် များဆရးေွဲရန်နှေင့်

်နုင
ိ မ
် ည်ခြေ်ေည်။

ပံပ
့ းို ကူညီေူအဆနခြင့် ဆေွးဆနွးဆနေည့် အေုအြွဲ ့အား ေူးေိုက်နားဆထာင်ရန်
လိုအပ်ပပီး

ခြေ်ဆပါ်လျက်ရှေိဆော

ေဆဘာဆပါက်ရန်လည်း

အဆခြေအဆနအရပ်ရပ်ကို

လိုအပ်ပါေည်။

၎င်းတို ့အဆနခြင့်

နားလည်
ေတင်း

အြေျက်အလက်များကို ရှေင်းလင်းဆေရန် လုပဆ
် ောင်ဆပးပပီး ေုေည်းနိုင်ရန်
ကူညီဆပးရမည်။
၃။

လိုက်ဆလျာညီဆထွရှေိမှု

ပံပ
့ းို ကူညီေူေည် ဆေွးဆနွးဆနေည့် အေုအြွဲ ့၏ လိုအပ်ြေျက်များအတိုင်း
အလိက
ု ်ေင့်ေီးဆမျာနိုင်ရမည်ခြေ်ပပီး

တာဝန်ကိေ္စရပ်များေွာကို

ကိုင်တွ

်

လုပဆ
် ောင်နုင
ိ ခ် ြေင်းနှေင့် အေေ်အေေ်ဆောအရာများကိုရင်ေင
ို ်ဆခြရှေငး် နိင
ု ်ရန်
လည်း မိမိကို
၄။

အာရုံေူးေိုက်မှု

်ကို

ကုံ ကည်မှုရှေိရမည်။

ပံပ
့ းို ကူညီေူထံတွင်

ေတ်မတ
ှေ ်ဆေွးဆနွးမှုလမ်းဆကကာင်း

ရှေိရမည်ခြေ်ပပီး

မည်ေို ့ဆရှေ ေက်
့
ရ မည်ကိုလည်း ေိနားလည်ထားရမည်။
၅။

ပူးဆပါင်းပါဝင်မက
ှု ို

ပံပ
့ းို ကူညီေူအဆနခြင့်

အားဆပးခြေင်း

ေကားဆခပာေိုလာဆေရန်

ဆေွးဆနွးပါဝင်ေူ
ခပုလုပန
် င
ို ခ် ြေင်း၊

တေ်ဆ

ာက်ြေျင်းေီအား

လူတိုင်းပါဝင်ဆေွးဆနွးရန်

ပွင့်လင်းဆကာင်းမွနဆ
် ော ပတ်ဝန်းကျင်ခြေ်ဆေရန် ဟာေ၊ ဂိမ်းကေားခြေင်း၊
ဂီတတို ့ကို အေုံးခပုခြေင်းတို ့ကို လုပဆ
် ောင်နင
ုိ ်ရမည်။
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၆။

ေီမံြေနြေ့် ဲခွ ြေင်း

ပံပ
့ းို ကူညီေူအဆနခြင့် ဆေွးဆနွးဆနေည့်အေုအြွဲ ့အား ေီေဉ်ထားေည့်အလိက
ု ်
ထိနး် ညှိဆပးရမည်။ ကနေ
့် တ်ြေျက်ထားရှေိရမည်။ အဆခြေြေံဆလးေားလိုက်နာရန်
အြေျက်များကို

အားဆပးရမည်။

ပုေ
ံ ခံ ပဆမာ်ေ

်များဆြာ်ခပနိုငရ
် မည်။

ဆေွးဆနွးမှုခြေ်ေဉ်နှေင့် တုံ ့ခပန်မမ
ှု ျားကို ေတိခပုေေ်ဆေးနိုင်ရမည်။
၇။

ဆမးခမန်းေူးေမ်းခြေင်း

ပံပ
့ းို ကူညီေူအဆနခြင့် ဆတွးဆြေါ်မှုနှေင့် ပူးဆပါင်းပါဝင်မတ
ှု ို ့ကို အားဆပးမည့်
ဆမးြေွနး် များကို မည်ေို ့လှုံ ့ဆော်ဆမးခမန်းရမည်ကို ေိရမည်။

၈။

ကို

်ပုင
ိ ခ် ြေ်မအ
ှု ား

အားဆပးကူညီခြေင်း

ပံပ
့ းို ကူညီေူအဆနခြင့်
ကို

ဆေွးဆနွးဆနေည့်

်ပုင
ိ လ
် ုပင
် န်းတာဝန်ကို

တာဝန်

ူနုင
ိ ရ
် န်

အေုအြွဲ ့အား

၎င်းတို ့၏

ကူညီရမည်။

လိုအပ်ပါက

ဆနာက်ေက်တွဲ လုပင
် န်းတာဝန်များကို တုံ ့ခပန်နုင
ိ ်ရန်လည်း ကူညီရမည်။
၉။

အခပန်အလှေန်
ုံကကည်နားလည်မှု
တည်ဆောက်ခြေင်း

ပံပ
့ းို ကူညီေူေည်

အဆရးတ

ူဆောင်ရွက်ခြေင်းနှေင့်

ဆေွးဆနွးေူများအား

ဆလးဆလးေားေားေက်ေမ
ံ ှုရှေိရမည်။ ပံပ
့ းို ကူညီေူေည် ေိတ်ြေေ
ံ ားြေျက်များကို
ေဆဘာဆပါက်တံု ့ခပန်ဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။ ဆေွးဆနွးဆနေည့် အေုအြွဲ ့တွင်
ကို

်ဟန်ပန်အဆနအထားကို

အေုအြွဲ ့အတွင်း

ဆောင့်ကကည့်ရမည်ခြေ်ပပီး

ဆကာင်းမွန်ဆော

ေက်ေဆ
ံ ရး

ဆေွးဆနွးဆနေည့်

တည်ဆောက်မက
ှု ိုလည်း

ကူညီဆပးရမည်။
၁၀။

မိမိကို

်ကိုေတိမခူ ြေင်း

ပံပ
့ းို ကူညီေူေည်

၎င်းတို ့ကို

်တိုင်၏

အခပုအမူများကို

ေန်းေေ်ရမည်။ အမှေားများေွာမှေ ေင်ြေန်းော

ဆလ့လာ

ူရမည်။ ၎င်းတို ့၏အေိပညာ

ဗဟုေုတ၏ ကနေ
့် တ်ြေျက်များနှေင့် ပတ်ေက်၍ ပွင့်လင်းရိုးေားရမည်။
ေိတ်အားထက်ေန်မှုကို ခပေရမည်။
၁၁။

ပဋိပက္ခများေီမြေ
ံ နြေ့် ဲွ

ပံပ
့ းို ကူညီေူေည် ဆေွးဆနွးဆနေည့် အေုအြွဲ ့အေည်းတွငး် ပဋိပက္ခများကို

ဆခြရှေငး် ခြေင်း

ကျေ်လေ်ောွ ကိုင်တွ
အေုအြွဲ ့ကို

်ဆခြရှေငး် နိုင်ရန် အားဆပးကူညီရမည်။ ဆေွးဆနွးဆနေည့်

ေဆဘာတူညီမမ
ှု ျား၊

ေဆဘာထားတိုက်ေုင
ိ ်မှုများ

ရရှေိဆေရန်

ကူညီဆပးရမည်။
၁၂။

ဆေွးဆနွးမှုအား

ပံပ
့ းို ကူညီေူေည် မတူညီဆော အခမင်များအား အားဆပးရမည်။ နည်းလမ်း

ခြနက
့် ျက်ခြေင်း

နိဿ

များ၊

ဥပမာများ

အေုံးခပု၍

ဆေွးဆနွးဆနေည့်

အေုအြွဲ ့အား

အမျိုးမျိုးဆော မှေခီ ငမ်းေရာများကို ရှောဆြွ၍ ေဉ်းေားဆတွးဆြေါ်နိင
ု ်ဆေရန် ကူညီ
လုပ်ဆောင်ရမည်။
၁၃။

ေတင်းအြေျက်အလက် ပံပ
့ းို ကူညီေူေည် ရှေင်းလင်းတိကျဆော ဘာောေကားကို အေုံးခပုရမည်။
အားတင်ခပခြေင်း

ရှေင်းလင်းခပတ်ေားဆော

လမ်းညွှနြေ
် ျက်များဆပးရမည်။

ပုခံ ပနှေင့် အဆခပာနည်းလမ်းများအားလုံး၌

ုံကကည်မရ
ှု ရှေိမည်။

အခမင်၊

အဆရး၊
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၁၁.၂.၂။ ဆမးြေွန်းဆမးခြေင်းအတတ်ပညာ
ေကားအေုံးအနှုနး် ဂရုေိုက်ဆရွးြေျ

်မှုေည်

ေင့က
် ို

အေံဆနအေံထား၊ မျက်နှောအမူအရာ၊ ကို

လူမေ
ှု က်ေဆ
ံ ရး၌

ကူညီပါလိမ့်မည်။

ေို ့ရာတွင်

်အမူအရာတို ့ေည်လည်း လူမေ
ှု က်ေံဆရးအား လွှမး် မိးု ထားဆော

အရာများခြေ်ပါေည်။ ပူးဆပါင်းပါဝင်မှုြေျဉ်းကပ်ခြေင်း နည်းလမ်းများတွင် ဆမးြေွနး် အမျိုးအေား (၃) မျိုးရှေိပါေည်။
ဆမးြေွနး် အမျိုးအေား

အေုံးခပုပုံ

ဥပမာ

အြွငဆ
့် မးြေွနး်

ေကားဝိင
ု ်းေို ့ြိတ်ဆြေါ်ရန်

“ကျွန်ဆတာ်/ကျွန်မ ကို
ဆခပာခပဆပးပါလား”
“ေီရက်ပုင
ိ း် ဘ

အပိတ်ဆမးြေွနး်

်လိုလဲ …”

အဆကကာင်းအရာအြေျက်အလက်တေ်ြေုကို “ညီမက ဘာအလုပလ
် ုပေ
် လဲ …”
ေုံေမ်းဆမးခမန်းရန်

ေံဆ

ာင်လိုက်ဆမးြေွနး်

တေုံတေ်ြေုဆခပာကကားေွားခြေင်း၏

“အဲေီဆတာ့ ပပီးြေဲ့တဲ့

အဓိပ္ပါ

တနင်းလာဆန ့က

်ကို ရှေင်းလင်းဆေရန်

ဆေျးေွားြေဲ့တ
ေူးေမ်းဆထာက်လှေမး် ဆမးြေွနး်

တင်ခပြေျက်

ေို ့မဟုတ်

ြေံေားြေျက်ကို “ေါကိဘ
ု

ေိရှေိနိုင်ရန်

်ဆပါ့…”

်လိုထင်လဲ…”

“ပမို ့မှောအလုပလ
် ုပရ
် တာ
ဘ

်လိုဆနလဲ…”

“ထပ်ပပီးဆခပာခပပါဦး …”
“ဘာလို ့လဲ”

အြွငဆ
့် မးြေွန်းများေည်
ြေွခဲ ြေမ်းေိတ်ခြာခြေင်း
အက

ေဉ်းေားဆတွးဆြေါ်မှုများ

တို ့အတွက်

အားဆပးခြေင်း၊

အတတ်ပညာမျှဆဝခြေင်းေိုင်ရာ

ခပဿနာဆခြရှေငး် ခြေင်း၊
အဆခြေအဆနများတွင်

အဆတွ အကကု
့
ံ များ

အဆရးကကီလှေပါေည်။

်၍ေင့်ဆမးြေွနး် များေည် အေီအေဉ်အလိက
ု ်ခြေ်လျှင် ေင်ေည် ပုေ
ံ တ
ံ ကျခြေ်ဆောအဆတွးအဆြေါ်များကို

အားဆပးနိုင်လိမ်မ
့ ည်ခြေ်ပပီး အရည်အဆေွးပိုမိုဆကာင်းမွနဆ
် ော ပိမ
ု ခို ပည့်ေုံဆော ေတင်းအြေျက်အလက်များကို
ထုတ်ဆြာ်ဆပးနိုင်လိမ်မ
့ ည်။

အပိတ်ဆမးြေွန်းများေည် ေတင်းအြေျက်အလက်ေုဆောင်းရန် အေုံးဝင်လှေပါေည်။ ေို ့ဆော် “ဟုတ်တ
"မဟုတ်ဘူး"

မျှောဆခြရန်လိုအပ်ေည့်

အပိတ်ဆမးြေွန်းများကိုမူဆရှောင်ရှေားပါ။

င်းကဲ့ေို ့ဆောဆမးြေွနး် များေည် ဆမးြေွနး် အားအမှေနတ
် က
ဆောဆကကာင့် ခြေ်ပါေည်။ ေင့အ
် ဆနခြင့် ဘ
ဘ

်လိုလဲအေရှေေ
ိ ည့်

ေကားလုံးများဆမးြေဲ့လျှင်

အဘ

်”

့်ဆကကာင့်ေိုဆော်

်နားလည်ခြေင်း ဟုတ် မဟုတ် ေန်းေေ်ရန် မခြေ်နုင
ိ ်

်ေူကလဲ၊ ဘာဆကကာင့်လဲ၊ ဘ
ဆခြေိုရမည့်ေအ
ူ ဆနနှေင့်

်အရာကလဲ၊ ဘ

အဆခြကို

ပိမ
ု ၍
ုိ

်အြေျိနလ
် ဲ၊
ဂရုတေိုက်

ေဉ်းေားရမည်ခြေ်ပပီး ေင့အ
် ဆနခြင့် ပိမ
ု ဆ
ို ကာင်းမွန်ခပည့်ေုံဆော ေတင်းအြေျက်အလက်များ ရရှေိနိုင်ဆပမည်။
“ဘာဆကကာင့်လဲ”ဆမးြေွနး် များအဆနခြင့်

ဆခြေိုေမ
ူ ျားေည်

၎င်းတို ့၏

ဆခြေိမ
ု ှုအဆကကာင်းခပြေျက်များကို
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ြေျင့်ြေျိနဆ
် ခြေိုရန်

လိုအပ်ဆပရာ

ရံြန်ရံြေါ

၎င်းတို ့၌

အဆကကာင်းခပြေျက်မရှေိ

လျှေင်

တေုံတေ်ြေုဆော

အဆကကာင်းခပြေျက်ကို ြန်တီးဆခပာေိုဆကာင်းဆခပာေိုဆပလိမမ
့် ည်။ ထို ့အတွက်ဆကကာင့် “ဘာ့ဆကကာင့်လုပြေ
် လ
ဲ့ ဲ”
ဟုဆမးခမန်းခြေင်းမျိုးထက်
“ေိတ်ဝင်ေားေရာပဲ၊ ဘ

ဆရာင်ခပန်ဟပ်/ ေံဆ
အထူးေခြင့်

အခြေားဆောဆမးြေွနး် ဆမးနည်းများအား

ေဉ်းေားေင့ဆ
် ပေည်။

ဥပမာ

-

်အဆကကာင်းအရာကများ ေင့်ကို အဲေီလိုလုပဆ
် ေြေဲ့တာလဲ…”

ာင်လိုက် ဆမးြေွန်းများေည် အနက်အဓိပါ္ပ

မိမိနင
ှေ ့်

ရင်းနှေီးကျွမ်းဝင်မမ
ှု ရှေိဆော

်များအား ေန်းေေ်ရာ၌ အေုံးခပုပါေည်။

ဉ်ဆကျးမှုဓဆလ့ထုံးတမ်းအေဉ်အလာများ၊

လူမှု

အေိုင်းအဝိုင်းများ၊ အြွဲ ့အေည်းများ နှေင့် ေက်ေံရာတွင် ဆခပာေိုေံးု ေွဲဆောေကားလုံးများ၌ မတူညီဆော
အနက်အဓိပါ္ပ

်များရှေိဆနနိုင်ဆပရာ ဆရာင်ခပန်ဟပ်ဆမးြေွနး် များေည် အဆရးပါလှေပါေည်။ ဥပမာ - “အဲေဆ
ီ တာ့

ဆခမကေဇာထုပ် ၂ ထုပေ
် ုံးြေဲတ
့

်ဆပါ့ဆနာ်”

လမ်းဆကကာင်းခပဆမးြေွနး် များ
ေင့အ
် ဆနခြင့် ဆခြေိုမည့်ေူအား တေုံတေ်ြေုဆော အဆကကာင်းအရာကို ပိမ
ု ၍
ုိ အဆေးေိတ်ဆခြေိုရန် တိုက်တွနး် ရန်
လိုအပ်ဆကာင်းလိုအပ်ပါမည်။
ေင်ကကားလိုက်ေည့်
ေိတ်ပျက်ေရာ? ဆပျာ်တ
ကိေ္စဆပါ်တွင်
ြေျက်များ၊

၎င်းတို ့အား

အဓိကေကားလုံးများမှေ

“ထပ်ပပီးဆခပာခပဆပးပါဦး"
တေ်ြေုကို

ထပ်မံဆရရွတ်ခြေင်း

ဟုဆမးခမန်းခြေင်း
ဥပမာ

−

ေို ့မဟုတ်

အဆရးကကီးတ

်?

်? ေေည်ခြင့် ဆမးခမန်းေူးေမ်းနိင
ု ်ေည်။ ထိုေုိ ့ခြင့် လူတို ့ေည် အေိုပါအဆကကာင်းခြေင်းရာ

ပိမ
ု ဆ
ို ခပာကကားဆလ့ရှေိဆပေည်။

ြေံေားြေျက်များက

အဆကကာင်းခြေင်းရာအြေျက်အလက်များဟူေည်

အဆထာက်အပံ့ဆပးထားရန်

လိုအပ်ဆပေည်။

ေင့်အဆနခြင့်

ထင်ခမင်

ူေ

ုံကကည်ရဆော

လူမေ
ှု က်ေဆ
ံ ရးတည်ဆောက်ထားနိင
ု ်ပါက ေူးေမ်းဆထာက်လှေမ်းဆမးြေွနး် ကို ရံြန်ရံြေါအေုံးခပုနိုင်ပါေည်။
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၁၁.၂.၃။ လူထုဆေတနာ့ဝန်ထမ်းများထံမှေ လိုအပ်ြေျက်များ

ေားြွားေူနာခပုအကူများ၊

လူထုကျန်းမာဆရးလုပေ
် ားများအေရှေိေည့်

လူထုဆေတနာ့ဝန်ထမ်းများေည်

အဆခြေြေံကျန်းမာဆရးဝန်ထမ်းများ၏

ရပ်ရွာလူထုအဆခြေခပုလက်တွဲဆောင်ရွက်မှု

အထည်ဆြာ်

များေွာအကူအညီခပုပါေည်။

ဆောင်ရွက်ရာတွင်

ရပ်ရွာလူထုအဆခြေခပု
ကကိုတင်ေက်ေွ

ြေျဉ်းကပ်နည်းကို

အဆကာင်

အဆခြေြေံကျန်းမာဆရးဝန်ထမ်းများအဆနခြင့်

လက်တဲဆ
ွ ောင်ရွက်မှုြေျဉ်းကပ်နည်းလမ်းများကို

မလုပဆ
် ောင်မီ

၎င်းတို ့အား

်ထားေင့်ပါေည်။ အဆခြေြေံကျန်းမာဆရးဝန်ထမ်းများအဆနခြင့် လူမေ
ှု က်ေဆ
ံ ရး နည်းလမ်းများ

ကို ေိရှေိရန်နင
ှေ ့် ေက်ေွ

်ရမည့် ေတင်းအြေျက်အလက်များရရှေိထားရန် လိုအပ်ပါေည်။

ကကိုတင်ခပင်ေင်ေည့် အေင့်
ဆေေတွငး် ဆေတနာ့ဝန်ထမ်းများအဆနခြင့်

ေင့်ဆလျာ်ေည့်

ဆန ့ရက်နင
ှေ ့်

အြေျိနအ
် ြေါ၊

ဆေွးဆနွးမည့်ေမ
ူ ျား

အေင်ေင့်ခြေ်မ၊ှု ခြေ်နုင
ိ ဆ
် ြေျရှေိေည့် ဆေွးဆနွးမည့်ေမ
ူ ျားောရင်း နှေင့် ေင့ဆ
် လျာ်ေည့် ဆေွးဆနွးမည့်ေမ
ူ ျားောရင်း၊
လှုပရ
် ှေားဆောင်ရွက်မမ
ှု ျား၏
ကူညီဆပးေင့်ပါေည်။

ဆနရာဆေေများနှေင့်

ပတ်ေက်ေည့်

င်းပုဂို္ဂ လ်များအဆနခြင့်

အဆခြေြေံေတင်းအြေျက်အလက်များကို

ြိတ်ဆြေါ်မှုများခပုလုပဆ
် ပးခြေင်းနှေင့်

ြိတ်ဆြေါ်မှုေုင
ိ ရ
် ာ

ဆနာက်ေက်တွဲများ ခပုလုပဆ
် ပးခြေင်းတို ့ လုပဆ
် ောင်ဆပးနိင
ု ်ပါေည်။
လက်ဆတွ အဆကာင်
့
အထည်ဆြာ်ခြေင်းအေင့်
ရပ်ရွာလူထု

အဆခြေခပု

လက်တဲဆ
ွ ောင်ရွက်ခြေင်း

ဆေွးဆနွးေူများနှေင်အ
့ ဆခြေြေံကျန်းမာဆရးဝန်ထမ်းများကို

ဆေွးဆနွးပွမ
ဲ ျားအတွငး်

ဆေတနာ့ဝန်ထမ်းများေည်

ဆကာင်းမွန်ဆောေက်ေဆ
ံ ရးရရှေိဆေရန်

ကူညီဆပး

နိင
ု ်ေည်။ အဆခြေြေံကျန်းမာဆရးဝန်ထမ်းများနှေင့် ဆေွးဆနွးေူများကို အေပိုင်းတွငပ
် င် မိတ်ေက်ခြေင်းနည်းလမ်း
များ၊ ဆနွးဆထွးမှုတည်ဆောက်ခြေင်းလှုပရ
် ှေားဆောင်ရွက်မှုများနှေင့် ဆေွးဆနွးပွဲအတွငး် မှေတ်ေုမတ
ှေ ်ခြေင်း၊ လိုအပ်ပါက
ဆေွးဆနွးမည့်ဆြေါင်းေဉ်အဆကကာင်း ထည့်ေင
ွ ်းမည့်ေတင်းအြေျက်အလက်များနှေင့် ေက်ေွ

်ဆပးနိုင်ေည်။

ဆောင့်ကကည့် ေေ်ဆေးခြေင်းအေင့်
ဆေေြေံဆေတနာ့ဝန်ထမ်းများေည်
လုပဆ
် ောင်ြေျက်အေီအေဉ်တွင်
ဆနာက်ေက်တွဲအေင့မ
် ျားတွင်
ေက်လက်လုပ်ဆောင်နုင
ိ ရ
် န်

အဆခြေြေံကျန်းမာဆရးဝန်ထမ်းများကို
ရရှေိထားဆော

ကတိကဝတ်ခပုပပီးေား

ကူညီဆပးနိုင်ပါေည်။
လှုံ ့ဆော်ပပီး

အထူးေခြင့်
အလုပ်များကို

ရွာေူရွာေားများကို

တွနး် အားဆပးနိုင်ပါေည်။

action

plan

ဆောင်ရွက်ရန်

လှုပရ
် ှေားဆောင်ရွက်များ

ဆေေြေံလုပအ
် ားဆပးများေည်

အဆခြေြေံကျန်းမာဆရးဝန်းထမ်းများထက် ေိန်ဆြေါ်မှုများ၊ အတားအေီးများနှေင့် ကွဲလဲမ
ွ မ
ှု ျားကို ပိမ
ု ုိ ဆောလျင်ေွာ
ေတိခပုမိနုင
ိ ေ
် ည်။
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၁၁.၃။ ရပ်ရွာလူထု အဆခြေခပု လက်တွဲဆောင်ရွက်မှုဆကကာင့် ေိောထင်ရှေားဆော ဆခပာင်းလဲမှုခြေ်ေဉ်
နမူနာများ
၁၁.၃.၁။

လူထုပူးဆပါင်းပါဝင်ခြေင်းအတွက်

ဆနရာြန်တီးဆပးခြေင်း။

။

ကရင်ခပည်န

်တွင်

ဝန်ဆောင်မှုဆပးေူများနှေင့် ရပ်ရွာလူထု အတူတကွ လက်တွဲဆောင်ရွက်ခြေင်း
ကရင်ခပည်န

်၏ ပမို ့န

်နှေေ်ြေုတွင် ကျန်းမာဆရးဝန်ဆောင်မှုဆပးေူများနှေင့် လူထုများအကကား ဆေွးဆနွးပွဲများ

အတူတကွဆောင်ရွက်နင
ုိ ြေ
် ပ
့ဲ ါေည်။ ဆေွးဆနွးညှိနှိုငး် မှု၊ လူမေ
ှု က်ေွ

မ
် ှုများဆကကာင့်ကျန်းမာဆရးဝန်ဆောင်မမ
ှု ျား

ကို အေုံးေွနတ
် ွင် ရည်ရှေည်တိုးတက်ဆကာင်းမွနလ
် ာဆေနိုင်ပါေည်။ ၂၀၁၈ ဇွနလ
် တွင် 3MDG ၏ (Collective
Voices Project) မိတ်ြက်အြွဲ ့အေည်းခြေ်ေည့် လူမြ
ှု ွံ ့ပြိုးဆရးနှေင့် ေွမ်းရည်ခမှင့်တင်ဆရးအေင်း CDDCET
ေည် ရပ်ရွာလူထုအဆခြေခပု လက်တဲဆ
ွ ောင်ရွက်ေည့် အေည်းအဆဝးဆတွ ေု
့ ံမှု (၃) ြေုကို ကရင်ခပည်န
ပမို ့န

်၏

်နေ
ှေ ြေ
် ု ခြေ်ဆော ဘားအံ နှေင့် လှိုငး် ဘွဲ ့ တွင် ကျင်းပခပုလုပန
် င
ို ်ြေဲ့ေည်။ အေိုပါဆေွးဆနွးပွမ
ဲ ျားေည်

ခပည်ေူလူထု၏အေံများကို

နားဆထာင်ရာ၊

ကျန်းမာဆရးဝန်ဆောင်မမ
ှု ျား

လက်လှေမး် မီနိုင်ဆရးအတွက်

ခြေ်ဆပါ်ဆနဆော အတားအေီးများဆေွးဆနွးရာ၊ ၎င်းအြေက်အြေဲများကို ဆကျာ်လွှားဆခြရှေငး် နိင
ု ်မည့် နည်းလမ်း
များကို ရှောဆြွရာ ဆနရာေင်ခမင်တ
့ ေ်ြေု (a platform) ခြေ်လာြေဲ့ေည်။
င်းအေည်းအဆဝးများေည်

ကျန်းမာဆရးဝန်ဆောင်မှုဆပးေူများနှေင့်

ခပည်ေူလူထုနင
ှေ ့် အခြေားဆော ေက်ေုင
ိ ရ
် ာ အဓိကပတ်ေက်ေက်နွ
ေတင်းအြေျက်အလက်မျှဆဝမှု၊ အဆရးတ

လှိုငး် ဘွဲ ့ပမို ့န

ဆေေေိင
ု ်ရာအာဏာပိုင်များ၊

်ေူများအကကား ပူးဆပါင်းမှု၊ ညှိနှိုငး် မှု၊

ူ အေိဆပးတုန် ့ခပန်ဆောင်ရွက်မှုများကို ပိမ
ု ုိ ြေိင
ု ်မာလာဆေပါေည်။

် ကျန်းမာဆရးဦးေီးမှေူး ဆေါက်တာဝင်းဆဇာ်ဦးက ဆခပာကကားေည်မာှေ -

“ကျွန်ဆတာ့ ဝန်ထမ်းဘဝတေ်ဆလျှာက်
ဆကျးရွာကို

်ေားလှေ

ဝန်ထမ်းဆတွနင
ှေ ့်

်ဆတွဟာ

ြေုလို အေည်းအဆဝးမျိုး တေ်ြေါမှေ မကကုံြူးြေဲပ
့ ါဘူး၊ ြေုေိုရင်ခြင့်

ေူတို ့ဆကျးရွာရဲ ့

တိုက်ရိုက်ဆေွးဆနွးနိုင်တဲ့

ဆခပာင်းလဲဆနပါပပီ” ဟုပဖစ်ေည်။

ကျန်းမာဆရးလိုအပ်ြေျက်များကို

အြေွငအ
့် ဆရးဆတွရရှေိလာပပီး

ကျန်းမာဆရး

အဆခြေအဆနတေ်ရပ်လုံးက
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င်းအေည်းအဆဝးများေို ့
အုပ်ြေျုပ်ဆရးမှေူးများ၊

ပမို ့န

်ကျန်းမာဆရးဦးေီးဌာနမှေူး၊

ကျန်းမာဆရးလုပင
် န်းဆကာ်မတီဝင်များနှေင့်

အဆခြေြေံကျန်းမာဆရးဝန်ထမ်းများ၊
မိတ်ြက်

ဆကျးရွာ

လူထုအဆခြေခပုအြွဲ ့အေည်းများမှေ

တက်ဆရာက်ြေ့ကဲ ကပါေည်။
အေည်းအဆဝးများတွငပ် မို ့န

်ဆေးရုံများမှေ

ကျန်းမာဆရးဝန်ထမ်းများ၊

ဆကျးလက်ကျန်းမာဆရးဌာန

နှေင့်

ဆကျးလက်ကျန်းမာဆရးဌာနြေွမ
ဲ ျားမှေ ကျန်းမာဆရးဝန်ထမ်းများေည် ၎င်းတို ့တာဝန်ကျရာဆနရာ၌ မည်ကဲ့ေို ့ဆော
ကျန်းမာဆရးဝန်ဆောင်မမ
ှု ျားရရှေိနုင
ိ ေ
် ည်

ဟူေည့်

ေတင်းအြေျက်အလက်များကို

မျှဆဝြေဲ့ကကပါေည်။

၎င်းတို ့၏တာဝန်နင
ှေ ့် ဝတ္တ ရားများ၊ ဆအာင်ခမင်မမ
ှု ျား၊ ဝန်ဆောင်မဆ
ှု ပးရာ၌ ကကုံဆတွ ရေည့
့
် အြေက်အြေဲများ နှေင့်
ကနေ
့် တ်ြေျက်များကိုလည်း
အဆခြရှောကကခြေင်းအားခြင့်

ရှေင်းလင်းတင်ခပကကပါေည်။
ထိဆရာက်ဆော

အြေက်အြေဲခပဿနာများအဆပါ်တွင်

ကျန်းမာဆရးဝန်ဆောင်မမ
ှု ျား

အတူတကွ

ပိမ
ု ုိတိုးတက်ဆအာင်ခမင်လာမည့်

အြေွငအ
့် လမ်းများ ရရှေိဆေပါ ေည်။
ဆကျးရွာကို

်ေားလှေ

်များမှေလည်း

ကျန်းမာဆရးနှေင့်

ပတ်ေက်ေည့်

အြေက်အြေဲ၊

အတားအေီးများကို

၎င်းတို ့အခမင်ခြင့် တင်ခပဆေွးဆနွးကကေည်။ အဆရးဆပါ်လူနာလွှဲပို ့မှုအဆကကာင်းနှေင့် CDDCET မှေ ဆကျးရွာ
ကျန်းမာဆရးရန်ပဆ
ုံ ငွဆထာက်ပ့မ
ံ မ
ှု ျားအဆကကာင်းကိလ
ု ည်း တင်ခပဆေွးဆနွးြေဲက့ ကေည်။ အေိုပါဆေွးဆနွးမှုများေည်
ပွင့်လင်းေွာ

ဆမးခမန်းဆခြေိြေ
ု ကဲ့ ကခြေင်းများခြေ်ပပီး

ထို ့အတွက်ဆကကာင့်ပင်

ခပည်ေူလူထုနင
ှေ ့်

ကျန်းမာဆရး

ဝန်ဆောင်မဆ
ှု ပးေူများအကကား အခပန်အလှေနန
် ားလည်မှုများ တည်ဆောက်ရန် အဆထာက်အကူခပုေည်။
လှိုငး် ဘွဲ ့ပမို ့န

်တွင် ကျင်းပြေဲေ
့ ည့် ပမို ့န

်အေင့်ု ရပ်ရွာလူထု လက်တွဲဆောင်ရွက်မှုေင
ို ်ရာ အေည်းအဆဝးတွင်

အမျိုးေား ၂၄ ဦး၊ အမျိုးေမီး ၁၆ ဦး (ဆပါင်း ၄၀ ဦး) တက်ဆရာက်ြေ့ကဲ ကေည်။ ဘားအံပမို ့န

်တွငက
် ျင်းပြေဲ့ေည့်

ဆကျးလက်ကျန်းမာဆရးဌာနနှေင့် ဆကျးလက်ကျန်းမာဆရးဌာနြေွဲအေင့် အေည်းအဆဝးပွမ
ဲ ျားတွငမ
် ူ အမျိုးေား ၁၇
ဦး၊ အမျိုးေမီး ၁၉ ဦး (ဆပါင်း ၃၆ ဦး) နှေင့် အမျိုးေား ၇ ဦး၊ အမျိုးေမီး ၁၁ ဦး (ဆပါင်း ၁၈ ဦး) တို ့
အေီးေီးတက်ဆရာက်ြေ့ဲ ကကပါေည်။ အေိုပါအေည်းအဆဝးများကို CDDCET မှေ ပံပ
့ းို ကူညီဆပးြေဲ့ပါေည်။
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၁၁.၃.၂။ အဆခြေြေံကျန်းမာဆရးဝန်ထမ်းများကို အေိဆပးတုန် ့ခပန်ခြေင်း ။

။ က

ားခပည်န

်တွင်

အမျိုးေမီးများ ထုတ်ဆြာ်ဆခပာေိုြေွင့်ရှေိရန် အားဆပးကူညီခြေင်း
ရပ်ရွာလူထုအဆခြေခပုလက်တွဲဆောင်ရွက်ခြေင်း

ဆေွးဆနွးပွဲများေည်

ခပည်ေူလူထုအဆနခြင့်

ကျန်းမာဆရးဝန်ဆောင်မေ
ှု င
ို ်ရာ

ဆောင်ရွက်မဆ
ှု ပးနိုင်ရန်

အြေွငအ
့် ဆရးများရရှေိဆအာင်

အေည်းအဆဝးေို ့တက်ဆရာက်ရန်
တက်ဆရာက်ေူများ၏
အကူအညီဆပးဆရးအြွဲ ့

ြိတ်ဆြေါ်ြေဲခ့ ြေင်းနှေင့်

ထက်ဝက်ြေနမ့် ာှေ
(International

ဆဘာ်လြေဲပမို ့န

နန်ြ

ေတင်းအြေျက်အလက်များရရှေိရန်နင
ှေ ့်
ေီေဉ်ဆောင်ရွက်ဆပးြေဲ့ပါေည်။

Committee)

မှေ

်ရွာတွင်

အဆရးတ

ူ

အမျိုးေမီးများအား

အားဆပးကူညီခြေင်းများခပုလုပြေ
် ရ
ဲ့ ာ

အမျိုးေမီးများခြေ်လာြေဲပ
့ ါေည်။
Rescue

်၊

အေည်းအဆဝး

အခပည်ခပည်ေုင
ိ ရ
် ာ

ဝန်ထမ်းများေည်

အမျိုးေမီး

အေည်းအဆဝးတက်ဆရာက်ေူများကို အထူးဂရုခပု အာရုံေိုက်ေည့်အဆနခြင့် အေည်းအဆဝးများတွင် အနည်းေုးံ
အမျိုးေမီးပံ့ပိုးကူညီေူတေ်ဦးကို တာဝန်ဆပး၍ အမျိုးေမီးများအဆနခြင့် ၎င်းတို ့ ရင်ေိုင်ကကုံဆတွ ဆနရေည့
့
်
ကိေ္စအဝဝတို ့ကို ထုတ်ဆြာ်ဆခပာေိြေ
ု ွင့်ရရှေိရန် အားဆပးကူညီြေ့ပ
ဲ ါေည်။ ဤနည်းခြင့် အမျိုးေမီးများ တက်ကကေွာ
ပါဝင် ဆေွးဆနွးနိုင်ြေ့ပ
ဲ ါေည်။
အမျိုးေမီးများအဆနခြင့် အေည်းအဆဝး တက်ဆရာက်ရုံ
မျှမက

လူ ့အေိုင်းအဝိုင်းထဲတွင်

ကို

်တိုင်ကို

်ကျ

တက်ကကေွာ ပါဝင်လှုပရ
် ှေားဆောင်ရွက်နိုင်မည့် ၎င်းတို ့
၏ အြေန်းကဏ္ဍကိုပါ ခမှင့်တင်ဆပးရန်နင
ှေ ့် ပူးဆပါင်း
ပါဝင်ခြေင်းေဆဘာတရားခြင့်

ကျန်းမာဆရး

ေတင်းအြေျက်အလက်များကို
ခပုလုပဆ
် ပးြေဲ့ရာ အမျိုးေမီးများ

ေိင
ု ်ရာ

ရရှေိနုင
ိ ဆ
် ေရန်
ြေင်ကထက် ပိမ
ု ုိ

ေိတ်ဝင်ေားလာပပီး ပထမေုံး အကကိမ် အဆနခြင့် မိြေင်၊
ဆမွးကင်းေနှေင့်

ကဆလးကျန်းမာဆရး

များေိုင်ရာ

အေိဆပးတုန် ့ခပန်မှုများကို

ဆခပာေိုနိုင်ြေ့ပ
ဲ ါေည်။ က
“အြေုေုရ
ိ င်

ားခပည်န

ဟုဆခပာေည်။

အဆခြေြေံကျန်းမာဆရးဝန်ထမ်းများနှေင့်

် ဆဘာ်လြေဲပမို ့န

အမျိုးေမီးဆတွက

တိုးတက်မဆ
ှု တွပလ
ဲ ို ့ ဆခပာကကတ
ရှေိလာတ

ဝန်ဆောင်မှု
တိုက်ရိုက်ဆေွးဆနွး

်မှေ အမျိုးေား ကျန်းမာဆရးမှေူးတေ်ဦးက

ဆေးြေန်းခပုခပင်မမ
ွ ်းမံမှုဆတွနဲ ့

ေားြွားကုတင်ဆတွက

်၊ ပပီးဆတာ့ ေူတို ့အဆနနဲ ့ ေီဆေးြေန်းမှော မီးြွားရတာကို

်လို ့ ြေံေားရဆကကာင်း ဆခပာကကတ

ဆကာင်းတဲ့

ုံကကည် ေိတ်ြေျမှု

်"

င်းကဲ့ေုိ ့ဆော ပွင့်လင်းေည့် အေိဆပးတုန် ့ခပန်မှုခြေ်ေဉ်မှေတေင့် ကျန်းမာဆရးဝန်ဆောင်မှု

ဆပးေူများနှေင့်
ခပုလုပန
် င
ို ်ြေဲ့ပါေည်။

ခပည်ေူလူထုအကကား

လူမေ
ှု က်ေံဆရးအေပျိုးမှုကို

ဆကာင်းမွနတ
် ိုးတက်ဆအာင်
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၁၁.၃.၃။

မွန်ခပည်န

်တွင်

ပိုမဆ
ို ကာင်းမွန်ဆော

ကျန်းမာဆရးဝန်ဆောင်မှုများနှေင့်

ညှိနှိုင်းမှုများ

ြေိုင်မာအားဆကာင်းလာဆေရန် ပံ့ပိုးကူညီခြေင်း။

ခပည်ေူလူထုနင
ှေ ့် ကျန်းမာဆရးဝန်ဆောင်မဆ
ှု ပးေူ ကို

်ေားလှေ

်များအဆနခြင့် အားဆကာင်းဆော တာဝန်ြေံ

ေည်

အားလုံးအတွက်

ူမှု

ပိမ
ု ဆ
ို ကာင်းမွနေ
် ည့်

ကျန်းမာဆရး ရလေ်များ ရရှေိရန် အဓိကကျဆကကာင်း
ေိခမင်

လက်ြေံကကပါေည်။

မုေုံပမို ့န

်၌

ကျင်းပဆော

၂၀၁၈ြေုနေ
ှေ ်

ဇွနလ
်

အလုပ်ရုံဆေွးဆနွးပွတ
ဲ ွင်

ခပည်ေူလူထုနင
ှေ ့် ကျန်းမာဆရး ဝန်ဆောင်မဆ
ှု ပးေူများ
အကကား ဝန်ဆောင်မမ
ှု ျားကို မည်ေို ့မည်ပုံ တိုးတက်
ဆကာင်းမွနဆ
် အာင် လုပဆ
် ောင်မည် ေိေ
ု ည့်အဆပါ်၌
ဆေွးဆနွးမှုများ ခပုလုပြေ
် ပ
ဲ့ ါေည်။

အေည်းအဆဝးဦးဆောင် ကျင်းပေည့် အြွဲ ့အေည်းများခြေ်ေည့် လင်းလက်အနာဂတ် (Bright Future) နှေင့်
၎င်း၏ မိတ်ြက် လူထုအဆခြေခပုအြွဲ ့အေည်း နှေေ်ြေုတို ့ေည် ခပည်ေူလူထုနင
ှေ ့် ကျန်းမာဆရး ဝန်ဆောင်မှု ဆပးေူ
များအကကား ြေျိတ်ေက်မှု ပိမ
ု အ
ို ားဆကာင်း ြေိင
ု ်မာလာဆေရန်ရည်ရွ

်ြေျက်ခြင့် လူထုနင
ှေ ့် ကျန်းမာဆရးဝန်ဆောင်မှု

ဆပးေူ နှေေ်ရပ်လုံး၏ လိုအပ်ြေျက်များ၊ အြေက်အြေဲများကို ဆေွးဆနွးရာ ဆနရာေင်ခမင့်တေ်ြေု (a platform) ကို
ပံပ
့ းို ဆပးြေဲ့ကကေည်။
လူဦးဆရ ၁၇၄ ဆ

ာက်မှေ ၎င်းတို ့၏ကို

အတားအေီးများမှေ

ရရှေိဆောေင်ြေန်းောများကို

ခပုလုပန
် င
ို ်ြေဲ့ေည်။

လူထုအခြေခပု

ခမှင့်တင်ခြေင်းလုပင
် န်းများမှေတေင့်

်ပိုင်အဆတွ အကကု
့
ံ များ၊ အဓိက ကျန်းမာဆရးေိုင်ရာ အြေက်အြေဲ
ဆဝမျှခြေင်းခြင့်

အေိဆပးတုန် ့ခပန်မှုေနေ်၊
ရရှေထ
ိ ားဆော

တက်ကကအေက်ဝင်ဆော

ဆေွးဆနွးမှုများ

ကျန်းမာဆရးအေိပညာဆပးခြေင်းနှေင့်

ေုံးေပ်ြေျက်များကို

မျှဆဝဆေွးဆနွးြေဲ့ကကရာ

အေိပညာ
ကျန်းမာဆရး

ဝန်ဆောင်မဆ
ှု ပးေူများအဆနခြင့် တုန် ့ခပန်မှုများ၊ အကကံခပုြေျက်များကို ခပန်လည် ခပုလုပန
် င
ို ်ြေဲ့ကကေည်။ ထိုကဲ့ေို ့
ခပည်ေူ ့အေံကို

အဆလးထားဂရုခပု

မီးဆမာင်းထိုးခပြေဲ့ခြေင်းအားခြင့်
ပိမ
ု ြေ
ုိ င
ုိ မ
် ာဆော

တာဝန်ြေံ

တက်ဆရာက်ေူများေည်

နားဆထာင်ခြေင်းနှေင့်

အားလုံးအတွက်
ူမေ
ှု ည်

ခပန်လည်တုန် ့ခပန်မှုခပုလုပ်ခြေင်းတို ့၏

ပိမ
ု ဆ
ို ကာင်းမွနဆ
် ော

အဓိကကျဆကကာင်းကို

အမျိုးေားကျန်းမာဆရးေီမံကိနး်

ကျန်းမာဆရးရလေ်များ

တေ်ြက်တေ်လမ်းမှေ

၂၀၁၇−၂၀၂၁

အတိင
ု ်း

အဆရးပါပုံကို
ရရှေိဆေရန်

ဆြာ်ခပနိုင်ြေ့ေ
ဲ ည်။
ပမို ့န

်ကျန်းမာဆရး

အဆကာင်အထည်ဆြာ် ဆောင်ရွက်ခြေင်းကို ဆကျးရွာကျန်းမာဆရးလုပင
် န်းဆကာ်မတ
ီ ီများနှေင့် အဆခြေြေံကျန်းမာဆရး
ဝန်ထမ်းများအတွက် ညှိနှိုငး် ဆောင်ရွက်ခြေင်း၏ အဆရးကကီးပုံကိုလည်း ဆေွးဆနွးြေဲ့ကကေည်။ အြေျုပ်ေုရ
ိ ဆော်
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ဆရွ ဆခပာင်
့
း ဆနထိုင်ေူများ အပါအဝင် လူထုထံေို ့ အရည်အဆေွးခပည့်မီဆော ကျန်းမာဆရးဝန်ဆောင်မှုကို ပိမ
ု ုိ
ခမှင့်တင်ေွားရန်ပင် ခြေ်ေည်။
အလုပ်ရုံဆေွးဆနွးပွဲတွင်

ပါဝင်ဆောေူများေည်

ပမို ့န

်ကျန်းမာဆရးဦးေီးဌာနမှေူး၊

ပမို ့န

်ေူနာခပုနှေင့်

အဆခြေြေံကျန်းမာဆရးဝန်ထမ်းများပါဝင်ဆော ကျန်းမာဆရးနှေင့် အားကေားဝန်ကကီးဌာနမှေ ကို

်ေားလှေ

ပါဝင်ပါေည်။

လူထုကျန်းမာဆရး

လူထုကို

်ေားလှေ

ဆထာက်ပံ့ဆပးေည့်အုပေ
် အ
ု ြွဲ ့ဝင်

်များမှော
၄၅

ဦး၊

ဆကျးရွာကျန်းမာဆရးလုပင
် န်းဆကာ်မတ
ီ ီများ/
ဆကျးရွာနှေင့်

ဆရွ ဆခပာင်
့
းအုပေ
် မ
ု ှေ

၃၀

ဦး၊

် ၅၈ ဦး
နိင
ု င
် တ
ံ ကာ

အေိုးရမဟုတ်ဆောအြွဲ ့အေည်းများနှေင့် ကုေိုလ်ခြေ် အြွဲ ့အေည်းများမှေအြွဲ ့ဝင် ၂၃ ဦး၊ Bright Future နှေင့်
၎င်း၏ လူထုအဆခြေခပု မိတ်ြက်အြွဲ ့အေည်းများ မှေ အြွဲ ့ဝင် ၁၈ ဦး တို ့ခြေ်ကကပါေည်။
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၁၁.၄။ အဆခြေြေံကျန်းမာဆရးဝန်ထမ်းများေို ့ ဤလက်ေွဲောအုပ်ကုိ အေုးံ ြေျနိုင်ရန် အကကံခပုြေျက်များ

၁၁.၄.၁။ လက်ေွဲောအုပ်ကုိ မည်ေို ့အေုးံ ခပုရမည်နည်း။

ရပ်ရွာလူထုအဆခြေခပုလက်တဲဆ
ွ ောင်ရွက်မှု နှေင့်ပတ်ေက်ဆောအဆခြေြေံေဆဘာတရားနှေင့်ေအ
ီ ိုရီများ
ဤလက်ေွဲောအုပေ
် ည်

လူထုးပူးဆပါင်းပါဝင်ဆရးအတွက်

ြေျဉ်းကပ်ရန်

ေီအိုရီပိုင်းေိင
ု ်ရာ

အဆခြေြေံ

ေဆဘာတရားများနှေင့် လက်ဆတွ ပိ့ ုင်းေိင
ု ်ရာ နည်းလမ်းများ နှေေ်မျိုးလုံးပါဝင်ပါေည်။ အဆခြေြေံကျန်းမာဆရး
ဝန်ထမ်းများအတွက် လူထုအဆခြေခပုပူးဆပါင်းပါဝင်ခြေင်းအား ြေျဉ်းကပ်နင
ို ်ေွမး် အား တိုးခမှင်ရ
့ န် ဤအေိတ်အပိုင်း
နှေေ်ြေလ
ု ုံးေည်

လိုအပ်ပါေည်။

လူထုအဆခြေခပုပူးဆပါင်းပါဝငမှုြေျဉ်းကပ်ခြေင်း၏

ေင်

ူမလ
ှု ုပင
် န်းေဉ်ေည်

ေီအိုရီမှေေတင်ပပီး အဆရးကကီးဆောအေိတ်အပိုင်းတေ်ြေုခြေ်ေည့် လက်ဆတွ ပိ့ ုင်းမှေတေင့်် ဆခပာင်းလဲတိုးတက်မမ
ှု ျား
ေက်လက် လုပဆ
် ောင်ဆရး နားလည်ေဆဘာဆပါက်ရန် ေဆဘာတရားေည် အဆခြေြေံအုတ်ခမေ်ခြေ်လာေည်။

ရပ်ရွာလူထုအဆခြေခပုလက်တဲဆ
ွ ောင်ရွက်မှု ြေျဉ်းကပ်နည်းကို ကို
လူထအ
ု ဆခြေခပု
ဆေေတွငး်

ြေျဉ်းကပ်နည်းလမ်းများေည်
အဆခြေအဆနများနှေင့်

ဆလ့လာနိုင်ရန်အတွက်

်တိုင်ေင်

အလွနဆ
် ခပာင်းလွ

လိုက်ဆလျာညီဆထွခြေ်ဆအာင်

ေတင်းအြေျက်အလက်များရရှေိနုင
ိ ရ
် န်

ူခြေင်းနှေင့်လက်ဆတွ ဆလ့
့ ကျင့်ခြေင်း

်ခပင်လွ

်ရှေိရမည်ခြေ်ပပီး

ဆခပာင်းလဲကျင့်ေံးု နိုင်ေည်။
နည်းလမ်းများေွာရှေိပါေည်။

မတူညီဆော
ကို

်တိုင်

ဤလက်ေွဲ

ောအုပတ
် ွငပ
် ါဝင်ဆော ပေ္စည်းများေည် အဆခြေြေံကျန်းမာဆရးဝန်ထမ်းအေင့်ေင်တ
့ ို ့အတွက် ေင့ဆ
် လျာ်မည်ဟု
ယူဆေသော နည်းလမ်းများကို ဆရွးြေျ

် ဆြာ်ခပထားပါေည်။ ၎င်းတို ့ ေင်ကကားဆရးတွငလ
် ည်း အညွှနး်

အဆနနှေင်လ
့ ည်း

အေုံးခပုနိင
ု ်ေကဲ့ေုိ ့

ကို

ေုံးနိုင်ပါေည်။

အဆတွ အကကု
့
ံ မှေေင်

ူခြေင်းကို

်တိုင်ဆလ့ကျင့်ရန်အတွက်

အေုံးခပုေူလက်ကိုငအ
် ဆနနှေငပ
့် ါ

လက်ဆတွ ဆလ့
့ ကျင်မ
့ ှုများ

လုပခ် ြေင်းခြင့်

ခြည့်ေွက်

ထပ်တိုးနိင
ု ်ပါေည်။

အဆခြေြေံကျန်းမာဆရးဝန်ထမ်းများကိုေင်တန်းဆပးခြေင်းအတွက်လမ်းညွှန်တေ်ြေုအဆနခြင့်
ဤလက်ေွဲောအုပေ
် ည် အဆခြေြေံကျန်းမာဆရးဝန်ထမ်းများကို ရပ်ရွာလူထုအဆခြေခပုလက်တဲဆ
ွ ောင်ရွက်မှု လုပင
် န်း
များအတွက် ေင်တန်းဆပးရာတွင် လမ်းညွှနတ
် ေ်ြေုအခြေ် အေုံးခပုနိုင်ပါေည်။ ဤလက်ေွဲောအုပတ
် ွင် ပါဝင်ဆော
လူထုအဆခြေခပုပူးဆပါင်းပါဝင်ခြေင်းဆလ့ကျင့်ြေန်းအေင့မ
် ျားကို ခပုလုပန
် င
ို ်ရန် ဆနာက်ထပ် ပိမ
ု အ
ို ဆေးေိတ်ဆော
ေင်တန်းေင်ရိုးညွှနး် တမ်းတေ်ြေု ဆပါ်ထွက်လာခြေင်းခြင့် ပံ့ပးုိ ဆပးနိင
ု ်ပါလိမ်မ
့ ည်။
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၁၁.၄.၂။

မတူညီဆော

ကျန်းမာဆရးဌာနအေင့်များ၏

မတူညီဆော

ြေျဉ်းကပ်ခြေင်းနည်းလမ်းများ

ရိုးရှေင်းဆောြေျဉ်းကပ်ခြေင်းနည်းလမ်းတွင်

ေီးခြေားေီဆော်လည်းဆကာင်း

အေုးံ ခပုခြေင်း

ရိုးရှေင်းဆောြေျဉ်းကပ်ခြေင်းနည်းလမ်း
ဤလက်ေွဲောအုပတ
် ွငပ
် ါဝင်ဆော
ဆပါင်းေပ်၍ဆော်လည်းဆကာင်း
နည်းပညာပိုင်းတွင်

ဆလ့ကျင့်နိုင်ဆော

ပိမ
ု ိုရိုးရှေင်း၊

ဆကျးလက်ကျန်းမာဆရးဌာနများ၊

ဆလ့ကျင့်ြေန်း

၂

ကုနက
် ျေရိတ်ေက်ောပပီး

ြေုရပ
ှေိ ါေည်။

ဆလ့ကျင့ြေ
် န်းများေည်

အြေျိနက
် ုနလ
် ည်းေက်ောဆောဆကကာင့်

ဆကျးလက်ကျန်းမာဆရးဌာနြေွဲများနှေင့်

မိြေင်၊ကဆလးကျန်းမာဆရးဌာနများရှေိ

အဆခြေြေံ ကျန်းမာဆရးဝန်ထမ်းများအတွက် ပိမ
ု ေ
ို င့ဆ
် လျာ်ပါေည်။

ပုေ
ံ တ
ံ ကျြေျဉ်းကပ်ခြေင်းနည်းလမ်း
ပုေ
ံ တ
ံ ကျြေျဉ်းကပ်ခြေင်းနည်းလမ်းတွင်

ရိုးရှေင်းဆောြေျဉ်းကပ်ခြေင်းနည်းလမ်းထက်

အေင့်များပိမ
ု ျားပါေည်။

၎င်းနည်းလမ်းေည် ေီမံြေနြေ့် ဲမ
ွ အ
ှု ရည်အြေျင်း၊ ဆဘးမှေကူညီပ့ပ
ံ ုးိ နိင
ု ်ေည့်အရည်အြေျင်း၊ ဆပါင်းေင်းေက်ေဆ
ံ ရး
အရည်အြေျင်း နှေင့် အြေျိန၊် ဆငွဆကကး၊ လူအင်အားနှေင့် ဆနရာထိုင်ြေင်းကဲ့ေုိ ့ဆော အရင်းအခမေ်များ များေွာ
ပိမ
ု ုိလိုအပ်ပါေည်။ ၎င်းဆလ့ကျင့်ြေန်းများေည် အားလုံးပါဝင်ဆော ပမို ့န
ပါဝင်ဆောင်ရွက်နင
ို ်ရန်

ပိမ
ု က
ို ျေ်လေ်ဆော

ဆြါ်ထုတ်ဆပးနိုင်ေည်။ ၎င်းကို (ပမို ့န

တန်ြိုးရှေိဆော

်ကျန်းမာဆရးေီမက
ံ ိန်း (ITHP) တွင်

လူထုလှုပရ
် ှေားဆောင်ရွက်ြေျက်အေီအေဉ်ကို

်ကျန်းမာဆရးဦးေီးဌာနမှေူး၊ ပမို ့န

်ကျန်းမာဆရးဝန်ထမ်းများ၊ ပမို ့န

်

ေူနာခပု ကျန်းမာဆရးမှုးများနှေင့် ခပည်ေူ ့ကျန်းမာဆရးလက်ဆထာက် ၁ ေေည်တို ့ပါဝင်ဆော) ကျန်းမာဆရး
ဝန်ထမ်းများအေင်းအြွဲ ့အလိက
ု ် တိုက်နယ်ကျန်းမာသေးဌာန (SHU), ဆေေန္တရကျန်းမာသေးဌာန (UHC),
ပမို ့န

်ကျန်းမာဆရးဌာန (THD) ေဆော ြွဲ ့ေည်းပုံပခို မင့်ဆော ကျန်းမာဆရးဌာနအေင့်များတွင် ဆလ့ကျင့်

လုပဆ
် ောင်ေင့်ပါေည်။
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၁၁.၄.၃။

ရပ်ရွာလူထု

အဆကာင်အထည်ဆြာ်

အဆခြေခပု

လက်တွဲဆောင်ရွကမ
် ှု

ဆောင်ရွကခ် ြေင်းနှေင့်

အေီအေဉ်ေွဲခြေင်း၊

အေီရင်ြေေ
ံ တင်းပို ့ခြေင်းတို ့အတွက်

ဇ

လက်ဆတွ ့

ားနမူနာများကို

အေုးံ ခပုခြေင်း

ဇ

ား (၁)။ ရပ်ရွာလူထု အဆခြေခပု လက်တဲဆ
ွ ောင်ရွက်မှု အေီအေဉ်(at sub-township level Health Facilities)

ဆကျးလက်ကျန်းမာဆရးဌာနြေွဲ
ဆကျးလက်ကျန်းမာဆရးဌာန
ပမို ့နယ်
အဆခြေြေံကျန်းမာဆရးဝန်ထမ်းအမည်
အေီရင်ြေံ ရက်ေွဲ
လုပ်ငန်းအေီအေဉ်ကာလ
ြေျဉ်းကပ်လုပ်ငန်း အေီအေဉ်အဆေးေိတ်
လ

ဆကျးရွာ က

၁

*

ဆကျးရွာ ြေ

၂

ဆကျးရွာ ဂ

ဆကျးရွာ ဃ

ဆကျးရွာ င

ဆကျးရွာ ေ

ဆကျးရွာ ေ

*

၃
၄

*

*

၅

*

၆
၇

*

၈

*

၉
၁၀
၁၁

*

၁၂

*အေီအေဉ်ဆရးေွေ
ဲ ူေည်
အဆထာက်အပံ့၊

ရပ်ရွာလူထုအဆခြေခပု

အြွဲ ့အေည်း၊

လက်တွဲဆောင်ရွက်မှု

ြေျဉ်းကပ်လုပင
် န်း

ေက်ေပ်ဆောင်ရွက်မည့်ဆနာက်ြေအ
ံ ဆခြေအဆန၊

ပုေ
ံ ၊ံ

အဆရးဆပါ်

ပါဝင်မည့်
အဆခြေအဆန၊

ကျန်းမာဆရးလုပင
် န်း ေေည်များ ကို ဆြါ်ခပဆေလိုပါေည်။
ဆကျးလက်ကျန်းမာဆရးဌာနြေွမ
ဲ ျားမှေ အဆခြေြေံကျန်းမာဆရးဝန်ထမ်းများေည် နမူနာ ဇ
ရပ်ရွာလူထု

အဆခြေခပု

လက်တွဲဆောင်ရွက်မမ
ှု ျားေည်

လက်တွဲဆောင်ရွက်မှု
ဤလက်ေွဲောအုပတ
် ွင်

အေီအေဉ်ကို
ဆြာ်ခပြေဲ့ဆော

ား ၁ ကိုအေုံးခပု၍ နှေေ်ေဉ်

ဆရးေွန
ဲ င
ို ်ပါေည်။

၎င်းတို ့၏

ရိုးရှေင်းဆောြေျဉ်းကပ်နည်းလမ်း
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ခြေ်ေင့်ပါေည်။

အဆခြေြေံကျန်းမာဆရးဝန်ထမ်းများေည်

၎င်းတို ့၏အပိုငဆ
် ေေအတွင်းတွင်

အခြေားဆော

ကျန်းမာဆရးဝန်ဆောင်မဆ
ှု ပးခြေင်းလုပင
် န်းများ လုပဆ
် ောင်ရန် ရှေိဆေးေခြင့် လူထုအဆခြေခပုပူးဆပါင်းပါဝင်ခြေင်း
လှုပရ
် ှေားမှုများအား

အခြေားဆော

ကျန်းမာဆရးဝန်ဆောင်မမ
ှု ျားနှေင့်

အတူတကွ

ထည့်ေင
ွ ်းေဉ်းေားေင့်ေည်။ ၎င်းတို ့ေည် ဆေေအတွငး် ရှေိ ဆကျးရွာ၊ ရပ်ကွက်များကို ဇ
နှေေ်တေ်နှေေ်၏လများကို ဇ

လုပဆ
် ောင်ရန်
ား၏ဆကာ်လန
ံ င
ှေ ့်

ား၏အတန်းတွင် ထည့်ေင
ွ ်းဆရးေွဲနိုင်ေည်။ ထို ့ဆနာက် ရပ်ရွာလူထု အဆခြေခပု

လက်တွဲဆောင်ရွက်မှု ြေျဉ်းကပ်နည်းလမ်းများကို အခြေားဆော ေီေဉ်ထားေည့် ကျန်းမာဆရး ဝန်ဆောင်မမ
ှု ျားနှေင့်
အတူ

ြေျိနည
် ှိ၍လုပဆ
် ောင်နိုင်ပပီခြေ်ေည်။

ဤရိုးရှေင်းဆောနည်းလမ်းတွင်

ရပ်ရွာလူထု

အဆခြေခပု

လက်တွဲဆောင်ရွက်မှု များကို နှေေ်ေဉ်အေီအေဉ် ဆရးေွဲနိုင်ပပီခြေ်ေည်။ လက်ရှေိအဆခြေအဆနများဆပါ် မူတည်ပပီး
ေတ်မတ
ှေ ်ထားဆော

အြေျိနန
် ှေင့်

ဆနရာများကို

ဆခပာင်းလဲနုင
ိ ေ
် ည်။

လုပဆ
် ောင်ြေျက်များေည်လည်း

၎င်းတို ့၏လွှမး် ခြေုံမှုနှေင့် ရရှေိနုင
ိ ဆ
် ော အရင်းအခမေ်ဆပါ်တွင် မူတည်ပပီး အဆခပာင်းအလဲရှေိနိုင်ေည်။
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ဇ

ား (၂) ။ ရပ်ရွာလူထု အဆခြေခပု လက်တဲဆ
ွ ောင်ရွက်မှု ရိုးရှေင်းဆောြေျဉ်းကပ်လုပဆ
် ောင်ြေျက်အတွက်

အေီရင်ြေံပုံေံ (sub-township level health facilities)
အေီရင်ြေံ ရက်ေွဲ
ဆကျးရွာ ရပ်ကွက်
ဆကျးလက်ကျန်းမာဆရး ဌာနြေွဲ
ဆကျးလက်ကျန်းမာဆရးဌာန
ပမို ့နယ်
ြေျဉ်းကပ်ဆေွးဆနွးပွဲဆနာက်ြေံဆကကာင်းအရာ

(ေက်ေပ်ဆောင်ရွကမ
် ည့်ဆနာက်ြေံ အဆခြေအဆန အဆရးဆပါ် အဆခြေအဆန၊
ကျန်းမာဆရးလုပ်ငန်း ေေည်များ ကို ဆြါ်ခပရန်)

ပါဝင်ဆေွးဆနွးေူများ

ေဉ်

အမည်

အ
ေက်

ကျား/မ

ပညာအရည်
အြေျင်း

အမျိုးအေား(ရပ်ရွာ
အုပ်ြေျုပ်ဆရး၊ ေူဆဌး၊
ဘာောဆရးဆြေါင်းဆောင်၊
ဆကျာင်းေရာ၊ ကျန်းမာဆရး
လုပ်ေား၊ မေန်ေွမ်း၊
ဆရွ ့ဆခပာင်းဆနထိုင်ေူ၊
ေေည်...)

၁
၂
၃~
(ဆရှေ ပိ့ ုင်းဆေွးဆနွးပွဲများမှေဆပါ်ထွကလ
် ာဆောရလေ်)

ရှောဆြွဆြါ်ထုတ်ြေဲ့ေည့်
အဓိကသပခေှင်းေန်ပပဿနာ
အဆခပာင်းအလဲရလေ်

(လက်ရှေိြေက်ြေဲအဆခြေအဆနကိုမည်ေည့်အဆခြေအဆနဆကာင်းေို ့ဆခပာင်းလဲလိုေည်ကုိ
ဆြါ်ခပရန်)

လူထုပူးဆပါင်းလုပ်ငန်း ဦးတည်ြေျက်*

(အထက်ဆြါ်ခပပါအဆခြေအဆနဆကာင်းေို ့ဆခပာင်းလဲရန်လက်ရှေိဦးတည်လုပ်ဆောင်ရန်

မိမိတို ့လိုအပ်ဆော အလိုရှေိဆော

အများ ေဆဘာတူြေျမှေတ်ထားဆောလုပ်ငန်းဦးတည်ြေျက်)
(လူထုပူးဆပါင်းပါဝင်လုပ်ငန်းဆြေါင်းေဉ်)

လူထုပူးဆပါင်းလုပ်ငန်းေဉ်*
လုပ်ငန်းအေီအေဉ်

အဆကာင်အထည်ဆြါ်

အဓိက

ေုံးေွဲရမည့်အရင်း

အဆထာက်အပံ့

(အဓိကလုပ်ငန်းဆြေါင်းေဉ်အတွက်
လုပ်ငန်းြေွဲများ)

မည့် ကာလအပိုင်းအခြေား

အဆကာင်အထည်ဆြါ်

အခမေ်/

ရရှေိနိုင် မည့်ဆနရာ

(မှေ-အထိ)

မည့်ေူ/အြွဲ ့

ဘတ်ဂျက်

၁
၂.
၃.
၄.........

*(ြေျဉ်းကပ်ဆေွးဆနွးပွမ
ဲ ျားမှေ မှေတ်ေ/ု ဆခမပု/ံ ကားြေျပ် ေေည်တို ့ရရှေိနုင
ိ လ
် ျင် ပူးတွဲ၍ တင်ခပေင်ပ
့ ါေည်။)
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ဇ

ား

၂

ေည်

အဆခြေြေံကျန်းမာဆရးဝန်ထမ်းများလုပဆ
် ောင်ထားဆော

ရပ်ရွာလူထု

အဆခြေခပု

လက်တွဲဆောင်ရွက်မှု များကို အေီရင်ြေရ
ံ န်အတွက်ခြေ်ေည်။ ၎င်းေည် ရိုးရှေငး် ဆောြေျဉ်းကပ်နည်းလမ်းနှေင့်
လုပဆ
် ောင်ြေျက်အေီအေဉ်အတွက် ေင့ဆ
် လျာ်ပါေည်။ ဇ
(၁)

ကျန်းမာဆရးဌာနများကို

ားတွင် ၃ ပိင
ု ်းပါရှေိပါေည်။

အမည်တပ်ဆြာ်ထုတ်ခြေင်း

(၂)

ရပ်ရွာလူထုအဆခြေခပု

လက်တဲဆ
ွ ောင်ရွက်မှု

ဆေွးဆနွးပွတ
ဲ ွင် ပါဝင်ဆေွးဆနွးေူများ (၃) ရပ်ရွာလူထုအဆခြေခပု လက်တွဲဆောင်ရွက်မှု ဆေွးဆနွးပွ၏
ဲ
ရလေ်များ
ေေည်တို ့ခြေ်ပါေည်။ ဆြေါင်းေဉ်တွငဆ
် ပးထားဆော ဆခြရှေင်းြေျက်များကို ၎င်းတို ့၏ ဆေေြေံဘာောေကားခြင့်
အကွက်ထတ
ဲ ွင် ရိုးရှေင်းေွာခြည့်နိုင်ပါေည်။
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ဇ

ား (၃)။ ရပ်ရွာလူထုအဆခြေခပု လက်တဲဆ
ွ ောင်ရွက်မှု ပုေ
ံ တ
ံ ကျြေျဉ်းကပ်နည်းနှေင့် လုပဆ
် ောင်ြေျက် အေီအေဉ်

အတွက် အေီရင်ြေံောပုံေံ

အေီရင်ြေံ ရက်ေွဲ
ဆကျးရွာ ရပ်ကွက်
ဆကျးလက်ကျန်းမာဆရးဌာန
ြေွဲ
ဆကျးလက်ကျန်းမာဆရးဌာန
ပမို ့နယ်
အဆကကာင်းအရာ

(ေက်ေပ်ဆောင်ရွကမ
် ည့်ဆနာက်ြေံ အဆခြေအဆန အဆရးဆပါ် အဆခြေအဆန၊ ကျန်းမာဆရးလုပ်ငန်း
ေေည်များ ကို ဆြါ်ခပရန်)

ပါဝင်ဆေွးဆနွးေူများ

ေဉ်

ြေျဉ်းကပ်ဆေွးဆနွးပွဲဆနာက်ြေံ

အမည်

အေက်

ကျား/မ

ပညာအရည်အြေျင်း

အမျိုးအေား(ရပ်ရွာ အုပ်ြေျုပ်ဆရး၊
ေူဆဌး၊ ဘာောဆရးဆြေါင်းဆောင်၊
ဆကျာင်းေရာ၊ ကျန်းမာဆရး
လုပ်ေား၊ မေန်ေွမ်း၊
ဆရွ ့ဆခပာင်းဆနထိုင်ေူ၊ ေေည်...)

၁
၂
၃~

အေုံးခပုြေဲ့ဆော

၁.

ြေျဉ်းကပ်နည်းလမ်း

၂.

(ပုံေံတကျြေျဉ်းကပ်ခြေင်း

၃.

နည်းလမ်း ဆလ့ ကျင့်ြေန်း

၄. .......

များ တွင် ဆြါ်ခပပါရှေိ)
ရှောဆြွဆြါ်ထုတ်ြေဲ့ေည့်

(ဆရှေ ပိ့ ုင်းဆေွးဆနွးပွဲများမှေဆပါ်ထွကလ
် ာဆောရလေ်)

အဓိကသပခေှင်းေန်ပပဿနာ
မိမိတို ့လိုအပ်ဆော အလိုရှေိ

(လက်ရှေိြေက်ြေဲအဆခြေအဆနကိုမည်ေည့်အဆခြေအဆနဆကာင်းေို ့ဆခပာင်းလဲလိုေည်ကုဆိ ြါ်ခပရန် )

ဆော အဆခပာင်းအလဲရလေ်
ဦးတည်ြေျက်*

(အထက်ဆြါ်ခပပါအဆခြေအဆနဆကာင်းေို ့ဆခပာင်းလဲရန်လက်ရှေိဦးတည်လုပ်ဆောင်ရန်အများေဆဘာတူ
ြေျမှေတ်ထားဆောလုပ်ငန်းဦးတည်ြေျက်)

လူထုပူးဆပါင်းလုပ်ငန်းေဉ်

(ဆောင်ရွကရ
် န်လူထုပူးဆပါင်းပါဝင်လုပ်ငန်းဆြေါင်းေဉ်များ)

များ*

၁.

လူထုပူးဆပါင်းလုပ်ငန်း

၂.
၃. ...
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ဆောင်ရွက်ရန်လူထုပူးဆပါင်းပါဝင်လုပ်ငန်းဆြေါင်းေဉ်.(၁)..........
လုပ်ငန်းအေီအေဉ်

အဆကာင်အထည်ဆြါ်မည့်

အဓိက

ေုံးေွဲရမည့်အရင်းအခမေ်/

အထာက်အပံ့ရရှေိနိုင်

(အဓိကလုပ်ငန်းဆြေါင်းေဉ်(၁)
အတွက် လုပ်ငန်းြေွဲများ)

ကာလအပိုင်းအခြေား

အဆကာင်အထည်
ဆြါ်မည့်ေူ/အြွဲ ့

ဘတ်ဂျက်

မည့်ဆနရာ

(မှေ-အထိ)

၁
၂.
၃.
၄.........
ဆောင်ရွက်ရန်လူထုပူးဆပါင်းပါဝင်လုပ်ငန်းဆြေါင်းေဉ်.(၂)..........
လုပ်ငန်းအေီအေဉ်

အဆကာင်အထည်ဆြါ်မည့်

အဓိက

ေုံးေွဲရမည့်အရင်းအခမေ်/

အထာက်အပံ့ရရှေိနိုင်

(အဓိကလုပ်ငန်းဆြေါင်းေဉ် (၂)
အတွက် လုပ်ငန်းြေွဲများ)

ကာလအပိုင်းအခြေား

အဆကာင်အထည်
ဆြါ်မည့်ေူ/အြွဲ ့

ဘတ်ဂျက်

မည့်ဆနရာ

(မှေ-အထိ)

၁
၂.
၃.
၄.........

ဇ

ား ၃ ေည် ပုေ
ံ တ
ံ ကျြေျဉ်းကပ်နည်းလမ်းကို အေုံးခပုထားဆော ရပ်ရွာလူထု အဆခြေခပု လက်တွဲဆောင်ရွက်မှု

များကို အေီရင်ြေံခြေင်းခြေ်ပါေည်။ ၎င်းတွင် ဇ

ား ၂ထက်ောလျှင် ခြည့်ေွက်ရန် ပါဝင်အဆကကာင်းအရာများ

ပိပ
ု ါပါေည်။ (အထူးေခြင့် လုပဆ
် ောင်ြေ့ဆ
ဲ ော ဆလ့ကျင့်ြေန်းအေဉ်လိုက်များ)
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ဇ

ား

ပုေ
ံ (ံ ပမို ့န

(၄)။

ပမို ့န

်တေ်ြေုရှေိ

ရပ်ရွာလူထု

အဆခြေခပုလက်တွဲဆောင်ရွက်မှု

မှေတ်တမ်းများ

ေုေည်းမှု

်ကျန်းမာဆရးဌာနကေုေည်းရန်)

ဆောင်ရွက်မည့်

ဆောင်ရွက်မည့်

ဆောင်ရွက်မည့်

အေီအေဉ်

လိုအပ်ဆော

ဘတ်ဂျက်အဆထာက်

လုပ်ငန်းများ

အြေျိန်

ဆနရာ

တင်ခပဆော

အဆထာက်

အပံ့ရရှေိနိုင်မည့် ဆနရာ

ကျန်းမာဆရးဌာန

ဇ

ား ၄ ေည် ပမို ့န

အပံ့

်အေင့တ
် ွင် အေုံးခပုရန် ဆကျးလက်အေင့မ
် ှေေပပီး ပမို ့န

်အေင့် ကျန်းမာဆရးဌာနများ

အထိရှေိဆော အေီရင်ြေံပပီးဆော ရပ်ရွာလူထု အဆခြေခပု လက်တွဲဆောင်ရွက်မမ
ှု ျားအားလုံးကို ေုေည်း ထားဆော
ဇ

ားကွက်ခြေ်ပါေည်။

ဆေွးဆနွးပွမ
ဲ ျားခြင့်

ပမို ့န

မှေတ်တမ်းတင်

်အတွင်းရှေိကျန်းမာဆရးဌာနများမှေ
ကတိကဝတ်ဆပးထားဆော

ေတ်မတ
ှေ ်ကာလအတွင်း
ဆရှေ လာမည်
့
့ကာလတွင်

လူထုအဆခြေခပုပူးဆပါင်းပါဝင်ခြေင်းလှုပရ
် ှေားဆောင်ရွက်မှုများကို အားလုံးပါဝင်ဆော ပမို ့န
(ITHP) တွင် ပမို ့န

ြေျဉ်းကပ်

ဆောင်ရွက်မည့်

် ကျန်းမာဆရးေီမက
ံ ိနး်

်လူထုအဆခြေခပု လက်တဲဆ
ွ ောင်ရွက်မလ
ှု ုပင
် န်း (Township Community Engagement

Activity) အခြေ် ြေွခဲ ြေမ်းေိတ်ခြာပပီး အကျဉ်းြေျုပ်ထည့်ေွငး် ဆရးေွဲနင
ို ်ပါေည်။
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