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စာေရးသူအေနျဖင့္ ဤျပည္သူ႔အေျချပဳ ၿမိဳ႕ျပေဘးကင္းေရး စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္း စီမံကိန္းတြင္ 
ပါဝင္ခဲ့ေသာ သူမ်ားအားလံုးႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပေဘးကင္းမႈ စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္း သင္တန္းလက္စြဲစာအုပ္ 
ျဖစ္ေျမာက္လာေရးအတြက္ ဝိုင္းဝန္းကူညီခဲ့သူမ်ားအားလံုးအား ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေျပာၾကား 
လိုပါသည္။ ထို႔အျပင္ လႈိင္သာယာ၊ ဘားအံ ႏွင့္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္တို႔မွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ အစိုးရ 
အဖြဲ႕မ်ား၊ စစ္တမ္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ ရပ္ကြက္ (၁၂) ခုလံုးမွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕မ်ားကိုလည္း 
၎တို႔၏ စိတ္ဝင္စားမႈ၊ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္မႈ ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္အေပၚကူညီမႈမ်ားအတြက္ ထပ္ေဆာင္း 
ေက်းဇူးတင္အပ္ပါသည္။ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ စိတ္အားတက္ႂကြစြာ ပါဝင္ခဲ့ေသာ ရပ္ရြာျပည္သူမ်ား 
အားလံုးကိုလည္း အထူးေက်းဇူးတင္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါသည္။ 
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ရလဒ္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ဤစာအုပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အျမင္ႏွင့္ ခံယူခ်က္မ်ားသည္ စာေရးသူ၏ 
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ယခုေခတ္တြင္ ထိေရာက္ေသာ ၿမိဳ႕ျပစီမံခန္႕ခြဲမႈအတြက္ သက္ဆိုင္ေသာ အဖြဲ႕အစည္း 
မ်ားႏွင့္ ဌာနမ်ားမွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားျဖင့္ အၿမဲတုိးပြားလာေသာ 
ဆူးေညာင့္ခလုတ္မ်ားအား အတူတကြေျဖရွင္းရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ရႈပ္ေထြးၿပီး ထူထပ္ေသာ 
ၿမိဳ႕ျပေနရာမ်ားသည္ လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရးတိုးပြားေရးအတြက္ အလားအလာ 
ရွိႏိုင္ေသာ္လည္း ေကာင္းမြန္ထိေရာက္ေသာ ပူူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမရွိပါက ၿမိဳ႕ျပ 
ဖံြ႕ၿဖိဳးျခင္းသည္ ၿမိဳ႕အား ပိုမို၍မလံုျခံဳ မမွ်တမႈမ်ား ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ ၿမိဳ႕ျပဖံြ႕ၿဖိဳးေရး 
အားနားလည္ျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူမႈေရးႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာအရ ေရရွည္ 
တိုးတက္ႏိုင္ေသာ ၿမိဳ႕မ်ားျဖစ္လာေစရန္ ပထမေျခလွမ္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ဦးခ်င္းစီ 
အတြက္ ေဘးကင္းေရးႏွင့္ လံုျခံဳသည္ဟူေသာ ခံစားခ်က္သည္ အေရးႀကီးဆံုး ျဖစ္ေနၿပီး 
စုေပါင္းခံစားရေနေသာ ျပည္သူတို႔၏ ေဘးရန္ႏွင့္ မလံုျခံဳမႈမ်ားသည္ ၿမိဳ႕တစ္ခု ၏ 
႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေပၚတြင္ လႊမ္းမိုးမႈမ်ားရွိႏိုင္ပါသည္။ ၿမိဳ႕ျပမ်ားအား စီမံသည့္ အေပၚတြင္ 
မူတည္၍ ျပည္သူတို႔သည္ သူတို႔၏ ပတ္ဝန္းက်င္ေနရာမ်ားအား ေဘးကင္းသည္ သို႔မဟုတ္ 
ထိပ္လန္႕ေနရသည္ဟု ယူဆႏိုင္ပါသည္။

၂၀၁၆ မွစ၍ The Asia Foundation ၏ ၿမိဳ႕ျပေဘးကင္းေရး စီမံကိန္းသည္ ေဒသ 
ေဘးကင္းေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးအေပၚလုပ္ေဆာင္ေနၾကေသာ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ အစိုးရမ်ား၊ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အတူတကြအလုပ္လုပ္ခဲ့ပါသည္။ ၎အဖြဲ႕မ်ားသည္  ေဘးကင္းၿပီး 
က်န္းမာေသာ ပတ္ဝန္းက်င္အတြက္ ေနာက္ခံမ႑ိဳင္မ်ားျဖစ္ၿပီး ၎အဖြဲ႕မ်ားမွ လုပ္ငန္းမ်ား 
သည္ လုပ္ေဆာင္ေပးေနေသာ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ၿပီး ျပည္သူမ်ားမွ 
သတင္းေပးေသာ အရာမ်ားျဖစ္ပါက ပိုမိုအားေကာင္းမည္ကိုေတြ႕ရွိရပါသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ၿမိဳ႕ျပေဘးကင္းေရးစာအုပ္အတြဲ၏ ပထမစာအုပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း 
သမိုင္းအရ ၿမိဳ႕အမ်ားစုသည္ ေနထိုင္သူမ်ား ေဘးကင္းေရးအတြက္ အထက္မွေအာက္သို႔ 
ၫႊန္ၾကားသည့္အတိုင္း အတင္းအၾကပ္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ရန္ႀကိဳးစားခဲ့သည္ကို 
ေတြ႕ရွိရပါသည္။ သုို႔ရာတြင္ သက္ေသမ်ားအရ ေဘးမကင္းေသာ ျပႆနာမ်ား ခံစားေန 
ရသည့္ ျပည္သူမ်ားအား ျပႆနာေျဖရွင္းသည့္လမ္းေၾကာင္းမွ ဖယ္ၾကဥ္ထားပါက 
ဤသိုု႔ဖယ္ၾကဥ္ထားျခင္းသည္ သူတုိ႔၏ ေဘးမကင္းေသာခံစားမႈကို အားျဖည့္ေပးေနၿပီး 
အစိုးရႏွင့္ ရဲတို႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားမွ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို ေလ်ာ့နည္းေစပါသည္။ 
ယခုအခါတြင္ ၿမိဳ႕အစိုးရႏွင့္ ျပည္သူ႔ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ျပည္သူတို႔၏ ျပႆနာ ေျဖရွင္းသူ 
အျဖစ္ပါဝင္ျခင္းသည္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ေရရွည္ေျဖရွင္းနည္းျဖစ္သည္ဟု လက္ခံလာၾက 
ၿပီျဖစ္ပါသည္။ 

ၿမိဳ႕ျပေဘးကင္းေရးစာအုပ္အတြဲသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ႏိုင္ငံအဆင့္ႏွင့္ ေဒသအဆင့္ 
ဦးေဆာင္သူမ်ားအား ၿမိဳ႕ျပေနရာတြင္ ျပည္သူတို႔၏ ေဘးကင္းေရးအေျခအေနအား 
ေကာင္းမြန္ေစရန္အတြက္ အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ၊ ကိုးကားႏိုင္ေသာ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ အေလ့အထ 
ဥပမာမ်ားႏွင့္ ဆန္းစစ္မႈမ်ားအား ေပးရန္ရည္ရြယ္ပါသည္။ ယခုစာအုပ္သည္ အထူးသျဖင့္ 
အစိုးရဌာနမ်ား၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဒသခံရပ္ကြက္၊ ရြာဦးေဆာင္သူမ်ားအား 
ပိုမိုခိုင္မာေသာ ရပ္ရြာတစ္ခုတည္ေဆာက္ရန္သာမက စုေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ လမ္းစ 
ျဖစ္ေပၚေစရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ The Asia Foundation သည္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႕ေသာ 
ၿမိဳ႕ျပအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ ေငြေၾကးစီမံျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ မူဝါဒ ဆိုင္ရာ 
သုေတသနလုပ္ေဆာင္ရန္ အစီအစဥ္ရွိၿပီး ဤၿမိဳ႕ျပေဘးကင္းေရးစာအုပ္အတြဲသည္ 
ထိုက႑မွ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။
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ပ်ိဳေမ့အိမ္လူမႈဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအသင္း(အင္းစိန္)သည္ ဝင္ေငြနည္း အိမ္ေထာင္စုတို႔ႏွင့္ လက္တြဲကာ 
ရပ္ရြာလူထုဖံြ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရာ (၁၅) ႏွစ္ခန္႕ၾကာျမင့္ခဲ့ ၿပီျဖစ္သည္။ လူသားမ်ား 
ရွင္သန္မႈအတြက္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ ေနရမည္သာျဖစ္သည္။ ပ်ိဳေမ့အိမ္သည္ 
ရပ္ရြာလူထု၊ နည္းပညာရွင္၊ အတက္ပညာရွင္၊ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ အရပ္ဘက္ 
လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕တို႔ျဖင့္ လက္တြဲကာ 
ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးက႑တြင္ အုတ္တစ္ခ်ပ္ သဲတစ္ပြင့္ အေနျဖင့္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ 

အေျခခံဝင္ေငြနည္း အိမ္ေထာင္မိသားစုမ်ား၏ လူမႈဘဝအေျခအေန ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ 
ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပံ့ပိုးမႈလိုအပ္ေနသည့္ ရပ္ရြာလူထုကိုယ္တိုင္က မိမိတို႔၏ အခက္အခဲ၊ လိုအပ္ခ်က္၊ 
စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္ရန္ ကိုယ္တိုင္ပါဝင္လုပ္ေဆာင္သည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ အေကာင္ထည္ေဖာ္ 
ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ ရပ္ရြာလုထုသည္ လူမႈအခက္ခဲ တို႔ျဖင့္ ႏွစ္ကာလရွည္ၾကာစြာ အတူယွဥ္တြဲ 
ေနထိုင္လာရသည့္အတြက္ ျပႆနာကိုသာ ေဖာ္ထုတ္တတ္သည္မဟုတ္ ၎တို႔ကိုယ္တိုင္က ျပႆနာ၏ 
အရင္းအျမစ္၊ ေျဖရွင္း နည္းလမ္းမ်ားကို အျခားသူထက္ နီးနီးစပ္စပ္ သိၾကေပသည္။ 

ရပ္ရြာလူထု၏ လိုအပ္ခ်က္ကို ထိေရာက္စြာပံ့ပိုးေပးႏိုင္ရန္ အေျခခံက်သည့္ သတင္း အခ်က္အလက္ 
ေကာက္ယူျခင္းနည္းလမ္းျဖင့္ ရပ္ရြာလူထုႏႈိးေဆာင္ျခင္း (community mobilization) ကို လုပ္ေဆာင္ပါ 
သည္။ သတင္းအခ်က္အလက္ေကာက္ယူမႈသည္ အလြန္ အေရးႀကီးေသာ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ရာ 
လူထုကိုယ္တိုင္ ပါဝင္ႏိုင္ေသာ ေျမပံုေရးဆြဲသည့္ နည္းလမ္းသည္ ထိေရာက္မႈရွိသည္။ ေျမပံုေရးဆြဲျခင္း 
သည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိၿပီး အခက္အခဲ ျပႆနာမ်ားကို လြယ္လင့္တကူ တိက်ေသခ်ာစြာ ရွင္းရွင္း 
လင္းလင္း သိျမင္ႏုိင္ပါသည္။ ဥပမာ - ဓါတ္မွန္ X-ray ႐ိုက္လိုက္သည့္အခါ ေရာဂါလကၡဏာကို ရွင္းရွင္း 
လင္းလင္း သိျမင္ ႏိုင္မွ ေရာဂါကုသႏိ္ုင္မည့္ နည္းလမ္းကို လြယ္လင့္တကူ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္သကဲ့သို႔ ေျမပံုျဖင့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္ေကာက္ယူရာတြင္ အခက္အခဲျပႆနာမ်ား၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေျဖရွင္း 
နည္းလမ္းတို႔ကို တစ္ပါတည္း ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သည္ ေန႔စဥ္လူဦးေရ ထူထပ္လာသည့္အေလွ်ာက္ လူမႈဘဝဖံြ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ လိုအပ္ခ်က္ 
မ်ားစြာရွိေနသည္။ လူမႈဘဝမလံုျခံဳမႈကုိ ျဖစ္ေစသည့္ လူမႈျပႆနာအခက္အခဲမ်ားလည္းမ်ားစြာ ရွိေနသည္။ 
ၿမိဳ႕ျပမွ လူမႈဘဝမလံုျခံဳသည့္ ျပႆနာမ်ားကိုေက်ာ္လႊားႏိုင္ရန္ လိုအပ္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ 
ေကာက္ယူျခင္းကို အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းျဖင့္ (၂) ႏွစ္ တာလက္တြဲလုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး 
(လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္)၊ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္)၊ ကရင္ျပည္နယ္ (ဘားအံၿမိဳ႕နယ္) တို႔တြင္ 
လုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ပါသည္။ သတင္းအခ်က္အလက္ ေကာက္ယူျခင္းသည္ လူမႈဘဝလံုျခံဳေရး 
အတြက္ လုိအပ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကိုသာ စုေဆာင္းခဲ့သည္မဟုတ္ လူထုကို ႏႈိးေဆာ္ျခင္း နည္းလမ္း 
တစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။

အစဥ္ေျပာင္းလဲေနသည့္ လူမႈဘဝေနထိုင္ျခင္းကို နားလည္သိျမင္ႏိုင္ရန္ နည္းစနစ္မ်ားကိုတသမတ္ 
မွတ္ယူ၍မရပါ။ အေကြ႕အေကာက္၊ အတက္အက်၊ အနိမ့္အျမင့္ မတူညီသည့္ လူမႈဘဝ 
အေျခအေနကို ဆန္းစစ္ပံုေဖာ္ရာတြင္ ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္အတူ လိုက္ေလ်ာ ညီေထြစြာ နည္းစနစ္မ်ားကို 
တီထြင္ဖန္တီးရင္း မ်က္ေျခမျပတ္ ေလ့လာသင္ယူရမည္ကိုလည္း လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳအရ မွတ္သား 
ရပါသည္။ ရပ္ရြာလူထုကိုယ္တိုင္ႏွင့္ လက္တြဲပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရင္း ရရွိလာခဲ့သည့္ အေတြ႕အၾကံဳ၊ 
သတင္းအခ်က္အလက္၊ ဗဟုသုတမ်ားႏွင့္ နည္းလမ္း တို႔သည္ ၿမိဳ႕ျပေနရပ္ရြာလူထု၏ လူမႈဘဝလံုျခံဳေစေရး 
အတြက္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္း အစီအစဥ္မ်ားခ်မွတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ မ်ားစြာ 
အေထာက္အကူျပဳမည္ဟု လည္း ယံုၾကည္ပါသည္။

ေဘးကင္းလံုျခံဳေသာ လူမႈဘဝမွ လူသားတိုင္းေနထိုင္ခြင့္ရေစေၾကာင္း ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းပါသည္။

ဗန္လီဇာေအာင္
တည္ေထာင္သူ၊ ဒါ႐ိုက္တာ။
ပ်ိဳေမ့အိမ္ လူမႈဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအသင္း



နိဒါန္း

ဤလက္စြဲစာအုပ္သည္ ပ်ိဳေမ့အိမ္မွ အသံုးျပဳခဲ့ေသာ နည္းစနစ္အေပၚတြင္ 
အေျခခံ၍လူထုအေျချပဳ ၿမိဳ႕ျပေဘးကင္းေရး စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ 
ေဆာင္ရြက္ပံုကို မိတ္ဆက္ထားပါသည္။ စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္း၏ အဓိက 
ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ေအာက္ေျခမွသတင္းရွာေဖြေသာ ခ်ဥ္းကပ္နည္း ျဖင့္ ေဘးကင္းမႈ 
မရွိေသာပတ္ဝန္းက်င္ ကိုအမ်ားျပည္သူမ်ားအျမင္တြင္  မည္သည့္ အေျခအေနမ်ားက 
အားေပးေနၿပီး ၎အေျခအေနမ်ား ျဖစ္ေပၚလာပံုကို နားလည္ေစရန္ျဖစ္ပါသည္။ ဤ 
ခ်ဥ္းကပ္နည္းသည္ တိက်ေသာအေျခခံအခ်က္အလက္မ်ား ထြက္ေပၚလာေစႏိ္ုင္ၿပီး 
ရပ္ရြာအတြင္း ေနထိုင္သူမ်ားႏွင့္ အစိုးရဌာနအဖြဲ႕အစည္းမ်ားၾကား၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း 
မ်ားၾကားတြင္ ပိုမိုခိုင္မာေသာ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ေစပါသည္။

ဤလုပ္ငန္းစဥ္သည္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာတြင္ေနထိုင္သူမ်ားအတြက္ ျပည္သူ႔ 
အေျချပဳ အေျခခံအခ်က္အလက္ေကာက္ယူျခင္းကိုလုပ္ေဆာင္ရန္ အသုံးဝင္ရံုသာမက 
အစိုးရႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းဆိုင္ရာမ်ားအတြက္ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ျပႆနာမ်ား 
ေျဖရွင္းရန္အတြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳရန္၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ 
ခ်ရန္ အကူအညီ ေပးႏိုင္ပါသည္။ ျခံဳငံုသံုးသပ္ရပါက ဤစာအုပ္သည္ ၿမိဳ႕ျပေဘးကင္းေရး 
အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္းကို ဦးတည္ေသာ ျပည္သူ႔လူထုေပါင္းစုအားျဖင့္ စုေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း 
ကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။

စကားလံုးအသုံုးအႏႈန္း။  ဤစာအုပ္တစ္အုပ္လံုးတြင္ အသံုးျပဳထားေသာ 'ျပည္သူ' ဟူေသာ 
စကားလံုးသည္ ေဒသတစ္ခုတည္းတြင္ အတူတကြေနထိုင္ၾကေသာ လူအုပ္စုမ်ား ႏွင့္ 
အတိုင္းအတာ တစ္ခုအထိ ဆင္တူေသာ ေနာက္ခံအေျခအေနမ်ားရွိသည့္ လူအုပ္စုမ်ားကို 
ဆိုလိုပါသည္။ ဒုတိယအေျခအေနမ်ဳိးတြင္မူ အုပ္စုတစ္စု၏ ဝိေသသလကၡဏာမ်ားကို 
ထပ္တူညီသည္ဟု ယူဆျခင္းမရွိေနဘဲ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ခံယူခ်က္ ႏွင့္ အေတြ႕အၾကံဳမ်ား၊ 
၎ေဒသတြင္ ရွိေသာ မတူကြဲျပားသည့္ အသံမ်ားကို ဦးစားေပးျခင္း ကိုဆိုလိုပါသည္။
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ဤစာအုပ္တြင္ အဆင့္တိုင္းကို လုပ္ေဆာင္ခ်က္အစီအစဥ္အလိုက္ ေဖာ္ျပ 
ထားပါသည္။ ၎အဆင့္မ်ားသည္ လုပ္ငန္းစဥ္အလိုက္ ေဖာ္ျပထားေသာ္ 
လည္း စစ္တမ္းတစ္ခုျခင္းစီ၏ မတူညီေသာ ေဒသအေျခအေနမ်ား 
ေပၚတြင္ မူတည္၍ ေျပာင္းလဲသင့္၊ ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါသည္။

ဤစာအုပ္တြင္ စာဖတ္သူမ်ား ၾကည့္ရွဳရလြယ္ေစရန္ အတြက္ ပါဝင္ေသာ 
က႑မ်ားအား အစဥ္လိုက္စီထားေသာ အပိုင္းခြဲမ်ား အျဖစ္ေဖာ္ျပထားပါ 
သည္။ 

လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခုစီတြင္ အသံုးျပဳထားေသာကိရိယာမ်ားကို ေဘးတြင္ 
ေဖာ္ျပထားေသာ သေကၤတျဖင့္ ရည္ၫႊန္းထားပါသည္။ ၎သေကၤတ 
မ်ားကို စာအုပ္၏ ေနာက္ဆံုးပိုင္းတြင္ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ပါဝင္သူမ်ား၊ 
လိုအပ္ေသာ ပစၥည္းမ်ား ႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈ အဆင့္ဆင့္စသည္တို႔ျဖင့္ 
အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပထားသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါမည္။

စာအုပ္ထဲရွိ ပါဝင္ေသာမွတ္စုမ်ားတြင္ လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ အၾကံေပးခ်က္ 
မ်ား၊ ပ်ိဳေမ့အိမ္အေတြ႕အၾကံဳမွ ျပန္လည္သံုးသပ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ အျခား 
ဆက္ႏြယ္ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားအတြက္ ရည္ၫႊန္းခ်က္မ်ား ပါဝင္ပါသည္။ 

လႈပ္ရွားမႈေဖာ္ျပထားေသာ စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ စာဖတ္သူမ်ားအတြက္ 
မိမိ၏ အေတြ႕အၾကံဳအရ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း၊ ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ား 
ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ မွတ္စုမ်ား၊ ေမးခြန္းမ်ား၊ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားေရးသားရန္ ေနရာ 
အလြတ္ကို ထည့္သြင္းေပးထားပါသည္။

ဤလက္စြဲစာအုပ္အားမည္သို႔အသံုးျပဳမည္နည္း?

မွတ္စု

အဆင့္ ၀၀ 

အပိုင္းခြဲ

ဤစာအုပ္အား အပုိင္း ၃ ပိုင္း ခြဲ၍ေရးသားထားပါသည္။ ပထမပိုင္္းတြင္ စာဖတ္သူမ်ားသည္ 
ၿမိဳ႕ျပေဘးကင္းေရးစစ္တမ္း၏  မိတ္ဆက္၊ နိယာမမ်ား ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္၏  ျခံဳငုံေဖာ္ျပခ်က္မ်ား 
ကိုေတြ႕ရွိရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဒုတိယပိုင္းတြင္ ျပင္ဆင္သည့္ အဆင့္မွစ၍ အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္သည့္အဆင့္ႏွင့္ မွ်ေဝသည့္အဆင့္အထိ စစ္တမ္း၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ အေသးစိတ္ 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ စစ္တမ္းလုပ္ေဆာင္ေနခ်ိန္တြင္ အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ 
ကိရိယာမ်ား၊ နည္းလမ္းမ်ားကို တတိယပိုင္းတြင္ ေတြ႕ရွိႏိုင္ပါသည္။
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အပိုင္း ( က )
ၿမိဳ႕ျပေဘးကင္းေရးစစ္တမ္း

မိတ္ဆက္

အပိုင္း ( ခ )
ၿမိဳ႕ျပေဘးကင္းေရးစစ္တမ္း

လုပ္ငန္းစဥ္

အပိုင္း ( ဂ )
ၿမိဳ႕ျပေဘးကင္းေရးစစ္တမ္း

ကိရိယာမ်ား

၃  ၿမိဳ႕ျပေဘးကင္းေရး  

၃  ျပည္သူဦးေဆာင္ေသာ 
ေဘးကင္းေရး စစ္တမ္း၏ 
နိယာမ

၄  လုပ္ငန္းစဥ္အား 
ျခံဳငံုေဖာ္ျပခ်က္

၅  စစ္တမ္းအဖြဲ႕အတြက္ 
သတိျပဳရမည့္အခ်က္မ်ား

၆  လုပ္ငန္းစတင္ျခင္း

၇  အၫႊန္းအခ်ိန္ဇယား

ခ စကားလႊာ

ဂ    ပ်ဳိေမ့အိမ္

ဃ   နိဒါန္း

င    ဤလက္စြဲစာအုပ္အား မည္သုိ႔အသံုးျပဳမည္နည္း? 

၁၁  ၿမိဳ႕ျပေဘးကင္းေရးစစ္တမ္း 
အတြက္ အစီအစဥ္ 
ေရးဆြဲျခင္း

၁၇  ၿမိဳ႕ျပေဘးကင္းေရးစစ္တမ္း 
အား အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ျခင္း 

၃၁  အခ်က္အလက္မ်ား 
စုစည္းျခင္း ႏွင့္ 
သ႐ုပ္ေဖာ္ျခင္း

၃၈  လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ 
ေရးဆြဲျခင္း 

၃၉  ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို မွ်ေဝျခင္း

၄၃  ျပင္ဆင္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

၄၅  သေဘာတရားမွ်ေဝျခင္း

၄၈  အုပ္စုဖြဲ႕ ေဆြးေႏြးျခင္း 

၅၁  ျပႆနာမ်ားအား ဦးစားေပး 
စီျခင္း 

၅၃  ေျမပံုေရးဆြဲျခင္း

၅၇  အခ်က္အလက္မ်ား 
ကြင္းဆင္း ေကာက္ယူျခင္း 

၇၁  ျပန္လွန္သံုးသပ္ျခင္းႏွင့္ 
လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ 
ေရးဆြဲျခင္း 

၇၄  နိဂံုး

၇၅  ေနာက္ဆက္တြဲ

မာတိကာ  

ဆ





အပိုင္း ( က )

ၿမိဳ႕ျပေဘးကင္းေရးစစ္တမ္း
မိတ္ဆက္



လု
ပ္ေ
ဆ

ာင္ခ်
က္ဦးတည

ျ္ခင္း

ၿမိဳ ႕
ျပေ
ဘးကင္းေရးစစ္တမ္း

ခ်ိတ္

ဆ
က္မႈ

မ်ားတည္ေဆ

ာက္
ျခင္း

အ

ျပန္
အလွန္ယုံၾကညမ္ႈ

ျပည္
သူမ်ား၏အသိပည

ာ

၂



ၿမိဳ႕ျပေဘးကင္းေရး 
ေဘးကင္းေရးအား မတူကြဲျပားေသာ အခ်က္မ်ားကို ျခံဳငံုမိေစေသာ စုေပါင္းအသံုးအႏွဳန္း အျဖစ္ 
နားလည္ႏိ္ုင္ပါသည္။ တခ်ိဳ႕ေသာ အခ်က္မ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ မႈခင္းစသည့္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ
လံုျခံဳေရးႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည္ဟု အလိုအေလ်ာက္ နားလည္ၾကသည္။ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ အခ်က္မ်ား 
သည္ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ သုိ႔မဟုတ္ ျပည္သူတို႔၏ ေကာင္းမြန္စြာေနထိ္ုင္ေရးအတြက္ 
သြယ္ဝိုက္ေသာနည္းျဖင့္ သက္ေရာက္မႈ ရွိေနႏိုင္ပါသည္။ လူထုတစ္ရပ္လံုးအေနျဖင့္ ေဘးကင္းေရး 
အခ်က္မ်ားကို က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ရရွိပိုင္ခြင့္၊ (မိလႅာ၊ ေရ၊ လွ်ပ္စစ္မီး စသည့္) 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရရွိပိုင္ခြင့္၊ သဘာဝေဘးမ်ား ျဖစ္ပြားျခင္း၊ အစားအေသာက္ မလံုေလာက္ျခင္း၊ 
လူထုေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ တည္ၿငိမ္ေသာ ဝင္ေငြမရွိျခင္း၊ ေနထိုင္မႈ မတည္ၿငိမ္ျခင္း၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ 
႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ လမ္းအႏၲရာယ္၊ ပတ္ဝန္းက်င္ ပ်က္ဆီးမႈမ်ား၊ 
ႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ား ရရွိႏိ္ုင္မႈမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ႏိုင္ပါသည္။ ဤအခ်က္မ်ားသည္ တစ္ဦးျခင္းျဖစ္ေစ၊ 
လူထုအေနျဖင့္ျဖစ္ေစ ၾကံဳေတြ႕ႏိုင္၊ ျမင္ေတြ႕ႏိုငၿ္ပီး လူထုအေပၚတြင္ ႀကီးမားေသာ အက်ိဳး 
သက္ေရာက္မႈ ျဖစ္ႏိ္ုင္ပါသည္။ ျပည့္စံုေသာ စစ္တမ္းတစ္ခုသည္ ျပႆနာျဖစ္ပြားရာေဒသတြင္ 
စစ္တမ္း၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈသာမက လူမႈစီးပြားေရးအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား၊ ပိုမို 
က်ယ္ျပန္႕ေသာ ႏိုင္ငံေရး၊ႏွင့္ ျပႆနာျဖစ္ပြားရာေနရာရွိ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အေျခအေနမ်ားကို 
မွတ္တမ္းတင္ရန္၊ တည္ေနရာမ်ားကို မွတ္သားရန္ႏွင့္ ေလ့လာရန္လိုအပ္ပါသည္။၁

ျပည္သူဦးေဆာင္ေသာ ၿမိဳ႕ျပေဘးကင္းေရး 
စစ္တမ္း၏ နိယာမ 
ျပည္သူဦးေဆာင္ေသာ ေဘးကင္းေရးစစ္တမ္းအား အဓိကလမ္းၫႊန္ေပးေသာ နိယာမမ်ားမွာ 
ျပည္သူဦးေဆာင္ျခင္း ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္  ဦးတည္ျခင္း တို႔ျဖစ္သည္။ "ျပည္သူ ဦးေဆာင္ျခင္း"   
ဆိုသည္မွာ စစ္တမ္းလုပ္ေဆာငမ္ည့္ေဒသရွိ ေနထိုင္သူမ်ားသည္ အခ်က္အလက္မ်ားေကာက္ယူရာ 
တြင္ အဓိကယႏၲရားမ်ား ျဖစ္ၿပီး သူတုိ႔၏ ပတ္ဝန္းက်င္ကုိ နားလည္သိရိွမႈအား တန္ဖုိးရိွ၊ မွန္ကန္သည္ဟု 
လက္ခံထားျခင္းျဖစ္သည္။ လူတန္းစားအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ လူမႈစီးပြားေရးေနာက္ခံ အမ်ိဳးမ်ိဳးမွလာေသာျပည္သူ 
မ်ား၏ပါဝင္မႈ ႏွင့္ အခ်က္အလက္ေကာက္ယူရာတြင္ ဦးေဆာင္မႈမ်ားေၾကာင့္ အရည္အေသြးအရ 
ျဖစ္ေစ၊ အေရအတြက္အရျဖစ္ေစ ေကာင္းမြန္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားထြက္လာေစၿပီး စစ္တမ္းျပဳ
လုပ္ေနေသာေဒသ၏အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ထပ္တူက်ေစပါသည္။ လုုပ္ငန္းစဥ္၏ စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္ 
ျခင္းေၾကာင့္ လူထုၾကားယံုၾကည္မႈတိုးပြားလာၿပီး မွ်ေဝဖလွယ္ျခင္းသဘာဝကို အားေပးေနပါသည္။ 

"လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ဦးတည္ျခင္း" ဆုိသည္မွာ စီမံကိ္န္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ရလဒ္တစ္ခုတည္း 
ေပၚတြင္ အာရံုစုိက္ထားျခင္း မဟုတ္ဘဲ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ျခင္း၊ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားၾကား 
ဆက္ဆံေရးအားေကာင္းေစျခင္းႏွင့္ ျပည္သူတို႔၏ လိုအပ္ခ်က္အရ ေရတို၊ ေရရွည္လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ 
မ်ားကေရးဆြဲျခင္းစသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား အေပၚတြင္လည္းအေလးေပးျခင္း ျဖစ္ပါ 
သည္။ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရဌာနမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျဖင့္ ေဘးကင္းေရးစစ္တမ္းသည္ 
ျပည္သူႏွင့္ အစိုးရၾကား ဆက္ဆံေရး လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစေသာ ၾကားခံတစ္ခု ျဖစ္လာပါသည္။ 
ထို႔အျပင္ ျပည္သူမ်ားသည္ ဤလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္ နည္းပညာအသစ္မ်ား သင္ယူ 
ေလ့လာႏိုင္ၿပီး ၿမိဳ႕ျပေဘးကင္းေရးအား ပိုမိုသတိထားမကိာ ေဘးကင္းေရးျပႆနာမ်ားကိုထိေရာက္ 
စြာေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္စည္းရံုးျခင္း သို႔မဟုတ္ ထိုျပႆနာမ်ားေျဖရွင္းရန္ တျခားေသာ ပါဝင္ပတ္သက္ 
သင့္ သူမ်ား၏ အကူအညီရယူျခင္း စသည္တို႔လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။ 

ၿမိဳ႕ျပေဘးကင္းေရးစစ္တမ္းအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ တစ္ခုတည္းေသာ 
လမ္းေၾကာင္းဟူ၍ မရွိပါ။ ထိုု႔အျပင္ ဤစာအုပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အဆင့္မ်ားသည္လည္း 
အေျခအေန၊ ေနရာတိုင္းတြင္ ပံုစံတူ အသံုးျပဳ၍မရႏိုင္ပါ။ သို႔ရာတြင္ အဆင့္တိုင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္၊  
လုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္တိုင္းတြင္ မွတ္တုိင္္မ်ားသည္ ေနရာေဒသေပၚတြင္  လိုက္၍ ျပည္သူ ဦးေဆာင္ 
ေသာ ေဘးကင္းေရး အသိပညာေပး လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားကို ျပင္ဆင္ျခင္း၊ စီစဥ္ျခင္း ႏွင့္ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းမ်ားအား တျခားေသာေနရာတြင္ ျပဳလုပ္ႏိ္ုင္ပါသည္။  
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လုပ္ငန္းစဥ္အားျခံဳငံုေဖာ္ျပခ်က ္

ၿမိဳ႕ျပေဘးကင္းေရးစစ္တမ္းအား အျပန္အလွန္ ဆက္ႏြယ္ေနေသာ အပိုင္း ( ၅ ) ပိုင္း 
ခြဲျခားႏိုင္ပါသည္။ ၎တို႔မွာ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၊ အခ်က္အလက္မ်ား 
စုစည္းျခင္း၊ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း ႏွင့္ မွ်ေဝျခင္းတို႔ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းတို႔မွာ လုပ္ေဆာင္ 
ေသာအစီအစဥ္အလိုက္ ေရးသားထားျခင္းျဖစ္ၿပီး အသိပညာေပးျခင္း ႏွင့္ အခ်က္အလက္ 
ေကာက္ယူျခင္းတို႔သည္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု အျပန္အလွန္ ခ်ိတ္ဆက္ေနပါသည္။ 

အစီအစဥ္ဆြဲျခင္း အသိပညာေပးျခင္း အသိပညာေပးျခင္း
အခ်က္အလက္ 
ေကာက္ယူျခင္း

အခ်က္အလက္ 
ေကာက္ယူျခင္း

ရလဒ္
မွ်ေဝျခင္း

အခ်က္အလက္
စုစည္းျခင္း

လုပ္ငန္းအစီအစဥ္
ေရးဆြဲျခင္း

◊ ၿမိဳ႕ျပေဘးကင္းေရးစစ္တမ္းတစ္ခုအတြက္ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခငး္

စစ္တမ္းတစ္ခုအားျပင္ဆင္ရန္အတြက္ ပထမဆံုးအေနျဖင့္ ၿမိဳ႕ျပေဘးကင္းေရးစစ္တမ္း လုပ္ေဆာင္ 
သင့္သည္ဟု ေဖာ္ျပေနေသာ အေျခအေနမ်ားကို ပဏာမ အကဲျဖတ္ျခင္း၊ လုပ္ေဆာင္မည့္ေနရာ 
ႏွင့္ တက္ေရာက္သူမ်ားအား သတ္မွတ္ျခင္း၊ လိုုအပ္ေသာ ေဒသအဆင့္၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ 
ျပည္နယ္အဆင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား ရယူျခင္းႏွင့္ ပါဝင္ေသာသူမ်ားႏွင့္ အတူတကြ အလုပ္လုပ္ရန္ 
အစီအစဥ္မ်ားစီမံေရးဆြဲျခင္း စသည့္အဆင့္မ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္ပါသည္။
 
◊ ၿမိဳ႕ျပေဘးကင္းေရးစစ္တမ္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း

ဤစစ္တမ္းသည္ ပါဝင္သူမ်ားအား ၿမိဳ႕ျပေဘးကင္းေရး ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ဦးတည္သည့္  
စီမံကိန္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္၊ သေဘာတရား၊ အသံုးအႏႈန္းမ်ား၊ ေဘးကင္းေရးဆုိင္ရာေလ့လာၾကည့္ရႈရ
မည့္ ရႈ ့ေထာင့္မ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးေစရန္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားစြာျဖင့္ အသိပညာေပးရပါသည္။ အသိပညာမ်ား 
မွ်ေဝၿပီး ေနာက္တြင္ ေျမပံုမ်ား၊ အုပ္စုဖြဲ႕ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျဖင့္ အခ်က္အလက္ေကာက္ယူျခင္း 
လုပ္ေဆာင္ ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ပံံ့ပိုးသူသည္ ကြင္းဆင္းလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အသံုးျပဳမည့္ ကိရိယာမ်ား၊ 
နည္းလမ္းမ်ားကို မိတ္ဆက္ေပးပါသည္။ ၿမိဳ႕ျပေဘးကင္းေရးႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ အခ်က္မ်ားကို 
ပါဝင္သူမ်ားက ေျမပံုမ်ား၊ ဓာတ္ပံုမ်ား၊ ဗီဒီယို သို႔မဟုတ္ မွတ္စုမ်ားျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ရပါသည္။ 
ဤအခ်က္အလက္မ်ားကို လူအမ်ား၏ အေတြအၾကံဳႏွင့္ အျမင္မ်ားပါဝင္ေနေသာ ေမးခြန္းလႊာ 
ေမးျမန္းျခင္းျဖင့္ အားျဖည့္ေပးပါသည္။ အခ်က္အလက္တိုင္းအား ပါဝင္သူမ်ားႏွင့္ အတည္ျပဳၿပီးမွ 
သာလွ်င္ စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္းၿပီးစီးသည္ဟုမွတ္ယူႏိုင္ပါသည္။ ဤလုပ္ငန္းစဥ္သည္ ျပန္လည္ 
ဆန္းစစ္ျခင္းက႑ျဖင့္ အဆံုးသတ္ပါသည္။

◊ အခ်က္အလက္မ်ား စုစည္းျခင္းႏွင့္ သ႐ုပ္ေဖာ္ျခင္း 

ကြင္းဆင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ တျခားေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ၿပီးစီးၿပီးေနာက္ စစ္တမ္း၏အဆင့္တိုင္း 
မွအခ်က္အလက္မ်ားအားလံုးကို စစ္တမ္းအဖြဲ႕မွ စုစည္းျခင္း၊ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ပံုစံသို႔ေျပာင္းျခင္း ႏွင့္ 
ဆန္းစစ္ျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ရပါသည္။ ဤသို႔လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ေဆြးေႏြးပြဲရလဒ္မ်ား၊ ဓာတ္ပံုမ်ား၊ 
ေမးျမန္းျခင္းမ်ား၊ ေျမပံုမ်ား၊ ကြင္းဆင္းျခင္းမွ မွတ္စုမ်ားႏွင့္ ကိုယ္တိုင္ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရေသာ 
အခ်က္အလက္မ်ားပါဝင္ပါသည္။ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို အစီရင္ခံစာ၊ ပိုစတာ၊ လက္ကမ္းစာေစာင္ 
သို႔မဟုတ္ ဗီဒီယိုမ်ားျဖင့္ ေဖာ္ျပႏိုင္ပါသည္။ 

◊ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း

ပါဝင္သူမ်ား၊ အမ်ားျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေနာက္ဆံုးအတည္ျပဳရန္ အခ်က္အလက္မ်ားကိုသ႐ုပ္ေဖာ္ျခင္း၊ 
မွ်ေဝရန္ တင္ျပခ်က္မ်ား ျပင္ဆင္ျခင္းၿပီးပါက ေဘးကင္းမႈဆိုင္ရာျပႆနာမ်ားကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ 
ရန္ႏွင့္ ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္အား ပူးေပါင္း၍ ေရးဆြဲပါသည္။ 

၄

အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း



◊ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို မွ်ေဝျခင္း

စစ္တမ္း၏ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို အစိုးရႏွင့္ အျခားေသာသက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား မွ်ေဝျခင္း 
သည္ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ သူတုိ႔ၾကံဳေတြ႕ေနရေသာ ျပႆနာမ်ားကို တိုက္႐ိုက္ရွင္းျပႏိုင္ၿပီး 
အစိုးရသည္လည္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာျပႆနာမ်ားကို  ထိေရာက္စြာကိုင္တြယ္ႏိုင္ရန္ အေရးပါသည့္ 
အျမင္မ်ားေပးႏိုင္ေသာေၾကာင့္ လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္အေရးႀကီးေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ 

စစ္တမ္းအဖြဲ႕အတြက္ သတိျပဳရမည့္အခ်က္မ်ား

◊ ေဘးမျဖစ္ (Do no harm)

လူသားအက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ တိုးတက္ေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား ျပဳလုပ္သကဲ့စစ္တမ္းအဖြဲ႕သည္ 
ပါဝင္သူမ်ား၊ သူတို႔ေနထိုင္ရာေဒသႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္အေပၚတြင္ ဆုိးက်ိဳးမ်ားမျဖစ္ေပၚလာ 
ေစရန္ ဂ႐ုစိုက္ေပးရပါမည္။ ဤသို႔လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ လူမႈႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာျပႆနာ၊ ရပ္ရြာထဲရွိ 
ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ၾသဇာ၊ ပဒိပကၡမ်ား ျဖစ္လာျခင္း၊ လူတန္းစားတစ္စုအားဖယ္ထား သကဲ့သို႔ျဖစ္ျခင္း 
ႏွင့္ ပါဝင္သူမ်ား၏ စိတ္ခံစားခ်က္အေပၚ ထိခိုက္ေစျခင္းမ်ား မျဖစ္ေစရန္ ထည့္သြင္း စဥ္းစားရ ပါမည္။ 
'ေဘးမျဖစ္' လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ တက္ေရာက္သူမ်ား ေရြးခ်ယ္ သည္မွစ၍ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၊ အခ်က္အလက္မ်ား မွ်ေဝျခင္းအထိ စသည့္စစ္တမ္း လုပ္ေဆာင္ရာ 
အဆင့္တိုင္းအား ပံုေဖာ္ေနသင့္ပါသည္။ 

◊ မိမိကၽြမ္းက်င္မႈအလိုက္ လုပ္ငန္းအား အေျခတည္ျခင္း

ဤစာအုပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ နည္းလမ္းမ်ားသည္ ပ်ိဳေမ့အိမ္မွ အခ်ိန္ 
အတိုင္းအတာတစ္ခုအတြင္းတြင္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကျဖစ္သည့္ေနရာ၊ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္တြင္ 
ျပဳလုပ္၍ ရရွိလာေသာ သင္ယူမႈမ်ားမွာ ထြက္ေပၚလာျခင္းျဖစ္ပါသည္။ စာဖတ္သူမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ 
ကၽြမ္းက်င္မႈ၊ အရင္းအႏွီး ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္မည့္ေနရာအေပၚတြင္ မူတည္၍ မည္သို႔ေျပာင္းလဲ 
လုပ္ေဆာင္ရမည္ကို ဂ႐ုစိုက္စဥ္းစားရန္လိုအပ္ပါသည္။

◊ တက္ေရာက္သူမ်ားအား အခ်ိန္ျပည့္ ေစာင့္ၾကည့္ေနရန္ 

အေတြ႕အၾကံဳမ်ားအရ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ပတ္သတ္သည့္ ေဘးကင္းေရးျပႆနာ 
မ်ားသည္ ေဆြးေႏြးရန္ႏွင့္ ေျမပံုတြင္မွတ္သားရန္ပိုမို လြယ္ကူပါသည္။ တစ္ျခားတစ္ဖက္တြင္မူ 
လူအျပဳအမႈႏွင့္ဆိုင္ေသာ ျပႆနာမ်ားသည္ ရပ္ရြာထဲတြင္တင္းမာမႈမ်ား ျမင့္တတ္လာႏိုင္ျခင္း 
အားေၾကာက္ရံြ႕ေသာေၾကာင့္ ေလ်ာ့ခ်ေျပာဆိုျခင္းမ်ားရွိႏိုင္ပါသည္။ စစ္တမ္းသည္ ထုတ္ေဖာ္ရ 
ခက္ခဲေသာ အခန္းက႑အမ်ားအျပားအား ထုတ္ေဖာ္ေနေသာေၾကာင့္ စစ္တမ္းအဖြဲ႕အေနျဖင့္ 
ပါဝင္သူမ်ား၏ တုန္႕ျပန္ခ်က္ အေျပာင္းအလဲမ်ားအား ဂ႐ုစိုက္ၿပီး သူတုိ႔အတြက္ ေဘးကင္းစြာ 
ေဆြးေႏြးႏိုင္ေသာ ေနရာတစ္ခုဖန္တီးေပးရန္လိုအပ္ပါသည္။ 

◊ လုပ္ငန္းစဥ္၏ မူပိုင္ခြင့္

လက္ေတြ႕တြင္ စစ္တမ္းအဖြဲ႕သည္ ပါဝင္သူမ်ားအား လုပ္ငန္းစဥ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ 
ႏိုင္ရန္အတြက္ ပံပိုးေပးျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။ ရပ္ရြာျပည္သူမ်ားသည္ ေဒသခံပညာရွင္မ်ား၊ 
ေလ့လာသူမ်ားျဖစ္ၿပီး စစ္တမ္းအဖြဲ႕၏တာဝန္မွာ 'သင္ၾကားေပးရန္' မဟုတ္ပဲ စည္းရံုး လံႈေဆာ္ရန္၊ 
နည္းပညာ အေထာက္အပ့ံေပးရန္၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈမ်ား တည္ေဆာက္ေပးရန္ 
ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ကဲ့သို႔ စစ္တမ္းလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ျပည္သူတို႔၏ ဦးေဆာင္မႈမ်ားေၾကာင့္ 
ျပည္သူတို႔အား မူပိုင္ခြင့္ပိုင္ဆိုင္သူမ်ားအျဖစ္အသိအမွတ္ျပဳကာ ျပည္သူဦးေဆာင္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ 
မ်ားကို အားေပးအားေျမာက္ျပဳသင့္ပါသည္။ 

၅



၆

◊ ထပ္ေဆာင္းေလ့လာရန္

ဤစာအုပ္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ၿမိဳ႕ျပေဘးကင္းေရးစစ္တမ္း၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ျဖစ္သည့္ 
စီမံကိန္းတစ္ခု ေရးဆြဲျခင္း၊ လုပ္ငန္းမ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားမွ 
ေဝဖန္သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို နားလည္ေစရန္ ျခံဳငံုေဖာ္ျပထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ ေဖာ္ျပရာတြင္ 
နည္းလမ္းတစ္ခုျခင္းစီ၏ အသံုးျပဳမႈဆုိင္ရာ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားေဖာ္ျပျခင္းသည္ စာအုပ္၏ျပင္ပမွ 
ျဖစ္ၿပီး စိတ္ဝင္စားေသာစာဖတ္သူမ်ားသည္ ဤစာအုပ္၏ ေနာက္ဆက္တြဲအခန္းတြင္ ေဖာ္ျပထား 
ေသာ ထပ္ေဆာင္းအရင္းအျမစ္မ်ားအား ၾကည့္ရႈရန္တိုက္တြန္းလိုပါသည္။ 

 
လုပ္ငန္းစတင္ျခင္း 

စစ္တမ္းလုပ္ငန္းစတင္ရန္ ပထမအဆင့္မွာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို အစီအစဥ္ေရးဆြဲၿပီး အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္မည့္ စစ္တမ္းအဖြဲ႕တစ္ခု တည္ေထာင္ရန္ျဖစ္သည္။ ထို႔သို႔တည္္ေထာင္ရန္ ေအာက္ပါ 
အခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးဖို႔ လိုအပ္ပါသည္။  

◊ မည္သူအား ဤအဖြဲ႕ကို ဖိတ္ေခၚရမည္နည္း။

စစ္တမ္းလပု္ေဆာင္ေသာ အေျခအေနေပၚတြင္မူတည၍္ စစ္တမ္းအဖြဲ႕သည ္အရပ္ဖကအ္ဖြဲ႕အစည္း/ 
ျပည္သူ႔အေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ားပါဝင္ႏိုင္ၿပီး လက္တြဲဖက္ အစိုးရအဖြဲ႕မ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းမွ 
မဟုတ္ေသာ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားႏွင့္ တကၠသိုလ္မ်ားလည္း ပါဝင္ႏိုင္ပါသည္။ လုပ္ငန္းစတင္ခ်ိန္မတိုင္မွီ 
တြင္စစ္တမ္းကာလအတြင္းရွိ တစ္ဦးခ်င္းစီ လုပ္ေဆာင္ရမည့္တာဝန္ႏွင့္ ဝတၱရားမ်ားကို အတူတကြ 
ခြဲေဝၿပီး သေဘာတူညီမႈရယူရန္ အေရးႀကီးပါသည္။
 
◊  အဖြဲ႕ထဲတြင္ အဖြဲ႕ဝင္မည္မွ်ပါဝင္သင့္သနည္း။

ဤအခ်က္အား စစ္တမ္း၏ နယ္ပယ္၊ ဝန္ထမ္း၏ အားလပ္မႈ၊ သက္ဆိုင္ရာ ေဒသႏွင့္ပတ္သက္၍ 
ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ဗဟုသုတ စသည္တို႔အေပၚတြင္ မူတည္၍ဆံုးျဖတ္သင့္ပါသည္။ အခ်က္မ်ားအားလံုး 
ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီးေနာက္ လူထုစည္ရံုးလႈံေဆာ္ေရး၊ နည္းပညာဆိုင္ရာႏွင့္ မွတ္တမ္းတင္ေသာ 
အပိ္ုင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ အနည္းဆံုး ဝန္ထမ္း ေလးေယာက္ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းႏိ္ုင္ပါသည္။

◊ ထိေရာက္ေသာလူထုလံႈေဆာ္ေရးအဖြဲ႕အတြက္ အဓိကအရည္အေသြးမ်ားမွာ အဘယ္နည္း။

      အလိုက္သင့္ ေနထိုင္ႏိုင္မႈစြမ္းရည္            တီထြင္ဖန္တီးမႈစြမ္းရည ္     အသိပညာ

  အာရံုခံမႈစြမ္းရည္        ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ႏိုင္မႈစြမ္းရည ္      နည္းပညာ 
         ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈ             ပဋိပကၡစီမံခန္႕ခြဲႏိုင္မႈ
     လူမ်ားစြာႏွင့္အလုပ္လုပ္ခဲ့သည့္အေတြ႕အၾကံဳ             က်င့္ဝတ္ဆိုင္ရာနားလည္မႈ
              ကြဲျပားျခားနားေသာအုပ္စုမ်ားကိုတန္ဖိုးထားျခင္း   ေစ့စပ္ၫွိနႈိင္းႏိုင္မႈစြမ္းရည ္  
 ေလးစားမႈ   ေလ့လာမႈႏွင့္နားေထာင္ႏိုင္မႈစြမ္းရည္     က်ားမသေဘာထားအျမင္
 
◊ စစ္တမ္းလုပ္ေဆာင္ရန္ အေကာင္းဆံုးဘယ္လိုျပင္ဆင္ႏိုင္လဲ။

စစ္တမ္းအတြက္ျပင္ဆင္ရန္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ပံုမ်ားကို ပိုမိုနားလည္ၿပီး 
အဖြဲ႕ဝင္တို႔၏တာဝန္မ်ားခြဲႏိုင္ရန္ ဤစာအုပ္ကိုဖတ္ၿပီးေနာက္ ျဖည့္စြက္ဗီဒီယိုအားၾကည့္ရႈသင့္ 
ပါသည္။ အကယ္၍ အပိုင္း (ဂ) တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္မရင္းႏွီးပါက စစ္တမ္း 
မစမွီ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း အစမ္း 
ေလ့က်င့္ၿပီး ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ အခက္အခဲမ်ားကို မွတ္ယူထားျခင္းသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ 
ေလ့က်င့္ခန္းတစ္ခုျဖစ္ေစပါသည္။



အၫႊန္းအခ်ိန္ဇယား

* လူစြမ္းအားအရင္းအျမစ္၊ နယ္နမိတ္အက်ယ္အဝန္း၊ အခ်က္အလက္ေကာက္ယူေသာနည္းလမ္း 
(ဒစ္ဂ်စ္တယ ္သို႔ စာရြက္ျဖင့္) ႏွင့္ တျခားေသာ အခ်ကမ္်ားေပၚမူတည္၍ အခ်ကအ္လကမ္်ားစုစည္းရန္ 
ၾကာျမင့္ခ်ိန္သည္ ေျပာင္းလဲသြားႏိုင္ပါသည္။ ယခုေဖာ္ျပခ်က္မ်ားသည္ ပ်ိဳေမ့အိမ္မွ 
ပါဝင္သူ ၂၀ မွ ၅၀၊ စစ္တမ္းေျဖဆိုသူ ၁၀၀ မွ ၃၈၀ ၾကားလုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ စစ္တမ္းမ်ား၏ 
အေတြ႕အၾကံဳမ်ားေပၚတြင္ မူတည္ထားပါသည္။

က၊ ၿမိဳ႕ျပေဘးကင္းေရးစစ္တမ္းအတြက္ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း

အဆင့္ ၁. မူလအေျခအေနအား ေလ့လာျခင္း...........................စာမ်က္ႏွာ. ၁၁ 
အဆင့္ ၂. စစ္တမ္းလုပ္ေဆာင္မည့္ေနရာ ေရြးခ်ယ္ျခင္း..............စာမ်က္ႏွာ. ၁၁ 
အဆင့္ ၃. လိုအပ္ေသာခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား ရယူျခင္း........................စာမ်က္ႏွာ. ၁၂ 
အဆင့္ ၄. တတ္ေရာက္သူမ်ား ေရြးခ်ယ္ျခင္း............................စာမ်က္ႏွာ. ၁၃ 
အဆင့္ ၅. လုပ္ေဆာင္မည့္အခ်ိန္ဇယား သတ္မွတ္ျခင္း..............စာမ်က္ႏွာ. ၁၃
အဆင့္ ၆. အေထာက္အကူျပဳပစၥည္းမ်ား ျပင္ဆင္ျခင္း...............စာမ်က္ႏွာ. ၁၄

ခ၊ ၿမိဳ႕ျပေဘးကင္းေရးစစ္တမ္းအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း  

အဆင့္ ၁. နိဒါန္း၊ မိတ္ဆက.္................................................စာမ်က္ႏွာ. ၁၇
အဆင့္ ၂. အသိပညာေပးျခင္း..............................................စာမ်က္ႏွာ. ၁၇
အဆင့္ ၃. အုပ္စုဖြဲ႕ေဆြးေႏြးျခင္း...........................................စာမ်က္ႏွာ. ၁၈ 
အဆင့္ ၄. ေျမပံုေရးဆြဲျခင္း..................................................စာမ်က္ႏွာ. ၁၈ 
အဆင့္ ၅. ကြင္းဆင္းအခ်က္အလက္ေကာက္ရန္ေလ့က်င့္ျခင္း....စာမ်က္ႏွာ. ၂၀
အဆင့္ ၆. ကြင္းဆင္းရန္အတြက္အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း..............စာမ်က္ႏွာ. ၂၁
အဆင့္ ၇. ကြင္းဆင္းအခ်က္အလက္ေကာက္ယူျခင္း.................စာမ်က္ႏွာ. ၂၂
အဆင့္ ၈. ေမးခြန္းလႊာေမးရန္ေလ့က်င့္ျခင္း.............................စာမ်က္ႏွာ. ၂၃
အဆင့္ ၉. ေမးခြန္းလႊာေမးျမန္းျခင္း.......................................စာမ်က္ႏွာ. ၂၅ 
အဆင့္ ၁၀. ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း.........................................စာမ်က္ႏွာ. ၂၆

ဂ၊ အခ်က္အလက္မ်ားစုစည္းျခင္းႏွင့္ သ႐ုပ္ေဖာ္ျခင္း 

အဆင့္ ၁. အခ်က္အလက္မ်ား စုစည္းစီမံျခင္း..........................စာမ်က္ႏွာ. ၃၁
အဆင့္ ၂. အခ်က္အလက္မ်ား ဆန္းစစ္ျခင္း............................စာမ်က္ႏွာ. ၃၆
အဆင့္ ၃. အခ်က္အလက္မ်ား အတည္ျပဳျခင္း........................စာမ်က္ႏွာ. ၃၆
အဆင့္ ၄. ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို သ႐ုပ္ေဖာ္ျခင္း...........................စာမ်က္ႏွာ. ၃၇

ဃ၊ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို မွ်ေဝျခင္း......................................စာမ်က္ႏွာ. ၃၈

င၊ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း.......................................စာမ်က္ႏွာ. ၃၉

၇

ၿမိဳ႕ျပေဘးကင္းေရး 
စစ္တမ္း 
အတြက္ ျပင္ဆင္ျခင္း

မိဳ႕ျပေဘးကင္းေရး 
စစ္တမ္းအား 
အေကာင္အထည္
ေဖာ္ျခင္း 

အခ်က္အလက္မ်ား 
စုစည္းျခင္း ႏွင့္ 
သ႐ုပ္ေဖာ္ျခင္း*

လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ 
ေရးဆြျဲခင္း

၄ ပတ
္

၁-၂ ပတ
္

၄ ပတ
္

ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို 
မွ်ေဝျခင္း





အပိုင္း ( ခ )

ၿမိဳ႕ျပေဘးကင္းေရးစစ္တမ္း
လုပ္ငန္းစဥ္



အဆင့္ - ၁

မူလအေျခအေနကို
ေလ့လာျခင္း

က၊ ၿမိဳ႕ျပေဘးကင္းေရးစစ္တမ္းအတြက္အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း။

အဆင့္ - ၆

အေထာက္အကူပစၥည္း 
မ်ားျပင္ဆင္ျခင္း

အဆင့္ - ၄

တက္ေရာက္သူမ်ား 
ေရြးခ်ယ္ျခင္း

အဆင့္ - ၃

လိုအပ္ေသာခြင့္ျပဳခ်က္ 
မ်ားရယူျခင္း

အဆင့္ - ၅

လုပ္ေဆာင္မည့္အခ်ိန္ 
ဇယားသတ္မွတ္ျခင္း

အဆင့္ - ၂

စစ္တမ္းလုပ္ေဆာင္ 
မည့္ေနရာေရြးခ်ယ္ျခင္း

၁၀



အဆင့္ ၁၊ မူလအေျခအေနအား ေလ့လာျခင္း။

ရည္ရြယ္ခ်က္။ ။ ေနရာေဒသ၊ လုပ္ကိုင္ေနေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လူထုႏွင့္ အေလ့အထမ်ားကို  
ရင္းႏွီးေစရန္ စစ္တမ္းမေကာက္မီွတြင္ မူလအေျခအေနအားေလ့လာျခင္းသည္ အသံုးဝင္ပါသည္။ 

ပူးေပါင္းပါ၀င္သင့္သူမ်ား။ ။ ၿမိဳ႕နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၊ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး၊ ေဒသခံ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ရပ္ရြာအေျချပဳ လူထုအဖြဲ႕အစည္းမ်ား။

လုပ္ငန္းစဥ္။ ။ မူလအေျခအေနကိုေလ့လာျခင္းတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္တစ္ခု သို႔မဟုတ္ 
တစ္ခုထက္ပို၍ပါဝင္ႏိုင္ပါသည္။ 

◊ ကိုးကားခ်က္မ်ားအား ေလ့လာျခင္း - အင္တာနက္ေပၚမွ ေလ့လာျခင္း၊ ထုတ္ေဝၿပီး 
သုေတသနမ်ား၊ သတင္းမ်ား

▫ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနမ်ားကို နားလည္ျခင္း။
▫ အဓိက ပါဝင္ပတ္သက္သင့္သူမ်ားကို နားလည္ျခင္း။ (ေဒသခံမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ 

အစိုးရအဖြဲ႕မ်ား)

◊ အေျခခံအခ်က္မ်ား ရွာေဖြျခင္း - ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္၊ ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအဆင့္၏ 
အခ်က္အလက္မ်ား

▫ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရႏွင့္ ေဒသခံမ်ားအား ၿမိဳ႕ျပေဘးကင္းေရးစစ္တမ္း အေၾကာင္း 
အသိပညာေပးျခင္း။

▫ လက္တြဲမည့္သူမ်ား၏ ပါဝင္လိုစိတ္အား ဆန္းစစ္ျခင္း။

◊ ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္း - လမ္းေလွ်ာက္ေလ့လာျခင္း၊ ေဒသအားလွည့္လည္ၾကည့္ရႈျခင္း၊ 
လြတ္လပ္စြာ ေမးျမန္းျခင္း 

▫ လုပ္ေဆာင္မည့္ေဒသႏွင့္ ရင္းႏွီးေအာင္ျပဳလုပ္ၿပီး လက္ရွိအေျခအေနကုိ သံုးသပ္ျခင္း။ 
▫ ဓေလ့ထံုးစံမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ေနထိုင္မႈပံုစံ၊ ပြဲလမ္းသဘင္မ်ား၊ ႏွင့္ ရာသီလိုက္ 

လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို နားလည္ေအာင္လုပ္ျခင္း။  
▫ ေဒသခံမ်ား၏ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ားကို ဆန္းစစ္ျခင္း။

ဂ႐ုစိုက္ရမည့္အခ်က္မ်ား။ ။ ကုိးကားခ်က္မ်ားမွ ရရွိလာေသာ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ 
လက္ေတြ႕ေျမျပင္ေပၚရွိ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ကြာျခားႏိုင္ေျခရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤအဆင့္တြင္ 
ေျမျပင္သတင္းအခ်က္အလက္ စုေဆာင္းျခင္းကို စတင္လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။
 

အဆင့္ ၂၊ စစ္တမ္းလုပ္ေဆာင္မည့္ေနရာ ေရြးခ်ယ္ျခင္း။

ရည္ရြယ္ခ်က္။ ။ ၿမိဳ႕ျပေဘးကင္းေရးစစ္တမ္း၏ အက်ိဳးေက်းဇူးအား အျပည့္အဝရရွိေစရန္အတူ 
တကြအလုပ္လုပ္မည့္ ေဒသခံႏွင့္ တည္ေနရာကို ေရြးခ်ယ္ျခင္းသည္ အေရးႀကီးပါသည္။

ပူးေပါင္းပါဝင္သင့္သူမ်ား။ ။ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕၊ 
ေဒသခံ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား။

လုပ္ငန္းစဥ္။ ။ စစ္တမ္းအဖြဲ႕သည္ လုပ္မည့္ေဒသႏွင့္မရင္းႏွီး၊ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွလည္း 

က၊ ၿမိဳ႕ျပေဘးကင္းေရးစစ္တမ္းအတြက္ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း

၁၁

နည္းလမ္း ၁ 

စာမ်က္နာ ၄၃



ၫႊန္းဆိုျခင္း မျပဳလုပ္ပါက စစ္တမ္းအဖြဲ႕သည္ ၿမိဳ႕နယ္၊ ေဒသအတြင္းရွိ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ား၊ 
အလႉရွင္မ်ားမွ ၫႊန္းဆိုခ်က္မ်ား ေတာင္းဆိုႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးတိုင္းသည္ 
စံတစ္ခုခုႏွင့္ ကိုက္ညီေသာရပ္ကြက္ ၃ ခုကိုတင္ျပႏိုင္ၿပီး ေရြးခ်ယ္ရသည့္ အေၾကာင္းအရင္းကို 
ရွင္းျပေစႏိ္ုင္ပါသည္။ သူတို႔၏ အၾကံေပးခ်က္အရ စစ္တမ္းအဖြဲ႕သည္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိေသာေနရာမ်ားကို 
ဆန္းစစ္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးႏွင့္ ေရြးခ်ယ္မႈအားအတည္ျပဳႏိုင္ပါသည္။ 

ဂ႐ုစိုက္ရမည့္အခ်က္မ်ား။ ။ ၿမိဳ႕ျပေဘးကင္းေရးစစ္တမ္း လုပ္ေဆာင္ရန္ ေနရာေရြးခ်ယ္ျခင္း 
သည္ အဓိကအခ်က္ႏွစ္ခ်က္ေပၚတြင္မူတည္ေနပါသည္။ 

◊ ေဒသခံ၏ လုပ္ေဆာင္လိုစိတ္

စစ္တမ္းသည္ ေဒသခံမ်ား၏ ေဆာင္ရြက္မႈေပၚတြင္ အေျခခံထားေသာေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္ေသာ 
စီမံကိန္းတစ္ခု၏ ပါဝင္သူမ်ားသည္ လုပ္ငန္းစဥ္ေပၚတြင္ စိတ္ဝင္စားေသာ ေဒသခံမ်ားျဖစ္သည္။ 
စစ္တမ္းအဖြဲ႕အေနျဖင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ကို ဦးေဆာင္ၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာထံသို႔ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို 
တင္ျပႏိုင္ဖို႔အတြက္ ပါဝင္သူမ်ား၏ စိတ္ ဝင္စားမႈ ဖမ္းယူရန္ႏွင့္ ပ်ိဳးေထာင္္ရန ္အေရးႀကီးပါသည္။

◊ ေဘးမကင္းသည့္ အေျခအေနမ်ားရွိျခင္း 

စီမံကိန္း၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈႏွင့္ အေရးေပၚလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို တံု႔ျပန္မႈ ျမင့္တင္လာေစရန္ 
အတြက္ ေဘးမကင္းေသာ ျပႆနာမ်ားၾကံဳေတြ႕ေနရသည့္ ေနရာမ်ားသည္ တျခားေသာ 
ေနရာမ်ားထက္ ဦးစားေပးသင့္ပါသည္။

အဆင့္ ၃၊ လိုအပ္ေသာခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားရယူျခင္း။ 

ရည္ရြယ္ခ်က္။ ။ လုပ္ေဆာင္မည့္ေဒသတြင္ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕စြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ 
သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈကို တိုးျမင့္ရန္အတြက္ ရပ္ရြာရွိအစိုးရႏွင့္နီးကပ္စြာ 
လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ ယင္းသို႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းတြင္ စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္း ႏွင့္ တျခား 
သက္ဆိုင္ေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းဆိုျခင္းမ်ားပါဝင္သည္။

ပူးေပါင္းပါဝင္သင့္သူမ်ား။ ။ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕၊ ေဒသခံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕၊  
အျခားသက္ဆိုင္ေသာ ဌာနမ်ား။ 

လုပ္ငန္းစဥ္။ ။ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ေႏွာင့္ေႏွးမႈမရွိေစရန္ႏွင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား အခ်ိန္မွီ 
ရရွိႏိုင္ရန္ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ သို႔မဟုတ္ ေဒသခံအုုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ ႀကိဳတင္ 
ေတြ႕ဆံုႏိုင္ရန္စီစဥ္ရပါမည္။ ေတြ႕ဆံုခ်ိန္တြင္ စစ္တမ္း အဖြဲ႕အေနျဖင့္ -  

◊ အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ လုပ္ေဆာင္မည့္ စီမံကိန္းအား မိတ္ဆက္ျခင္း။

◊ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ အစီအစဥ္မ်ား၊ ဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္ စြမ္းရည္မ်ားကို ေလ့လာျခင္း။ 
(ဥပမာ - ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအေနျဖင့္ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ ျပႆနာမ်ားကို ကိုင္တြယ္ရန္ အစီအစဥ္ 
မ်ားရွိ/ မရွိ။ ၎တို႔တြင္မည္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားရွိသနည္း။ စစ္တမ္းႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ 
လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ မိမိတို႔အေနျဖင့္ မည္ကဲ့သို႔ဝင္ေရာက္ကူညီႏိုင္သနည္း။)

◊ လုပ္ေဆာင္မည့္အစီအစဥ္အားမွ်ေဝျခင္း။ 

◊ စီမံကိန္း၏ အလားအလာရွိေသာ အက်ိဳးရလဒ္မ်ားကို မွ်ေဝျခင္း။
(ေဘးကင္းေရးစစတ္မ္းလုပ္ေဆာငခ္ဲဖ့ူးေသာ အေတြ႕အၾကံဳရွသိည္ ့အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင္ ့
ထုတ္ေဝခဲ့ဖူးေသာ စာတမ္းမ်ား၊ အစီအရင္ခံစာမ်ား စသည္တို႔္ကို အစိုးရအားမွ်ေဝျခင္းျဖင့္ 
စီမံကိန္း၏ လုပ္ေဆာင္မႈအား နားလည္ၿပီး ပံုေဖာ္လာေစႏိုင္ပါသည္။) 

၁၂



◊ စစ္တမ္းလႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြက္ တရားဝင္ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားရယူျခင္း။

ဂ႐ုစိုက္ရမည့္အခ်က္မ်ား။ ။ တရားဝင္ခြင့္ျပဳစာ ေတာင္းခံျခင္းအျပင္ အစိုးရႏွင့္ေတြ႕ဆံုခ်ိန္တိုင္း 
သည္ ပါဝင္သက္ဆိုင္သူမ်ားအား စီမံကိန္းတြင္ပါဝင္မႈကို တိုးျမင့္ေစႏိုင္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ား 
ျဖစ္ေနၿပီး လက္ရွိအေကာင္အထည္ေဖာ္ေနေသာ နည္းလမ္းမ်ား၊ ဗ်ဴဟာမ်ားကို ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။ 
ထို႔အျပင္ အစိုးရမွၾကံဳေတြ႕ေနရေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကိုလည္း ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

အဆင့္ ၄၊ တက္ေရာက္သူမ်ားေရြးခ်ယ္ျခင္း။

ရည္ရြယ္ခ်က္။ ။ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ လူတန္းစားတိုင္းပါဝင္ႏိုင္ရနအ္တြက္ ေဒသတြင္းရွိ 
ေနထိုင္သူမ်ား၏ လူဦးေရအရသာမက လူမႈစီးပြားေရးရႈေထာင့္အရ အေျခအေနအမ်ဳိးမ်ိဳးကို 
ကိုယ္စားျပဳေသာ ေဒသခံမ်ားအားမွ်တစြာ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။

ပူးေပါင္းပါဝင္သင့္သူမ်ား။ ။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး၊ ရာအိမ္မႉးမ်ား၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား။

လုပ္ငန္းစဥ္။ ။ စစ္တမ္းအဖြဲ႕အေနျဖင့္္ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ေစလိုေသာသူအေရအတြက္ကုိ 
သတ္မွတ္ေရြးခ်ယ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္အလက္မ်ားကို ပါဝင္သူမ်ား 
ဖိတ္ၾကားမည့္ အမ်ားအားျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးအားရွင္းျပရန္လိုအပ္ပါသည္။ 

ဂ႐ုစိုက္ရမည့္အခ်က္မ်ား။ ။ ေနရာေဒသတိုင္းတြင္ လိင္၊ အသက္၊ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာေရး၊ 
ေနထိုင္မႈအေျခအေန၊ ဝင္ေငြအရ မတူကြဲျပားေသာသူမ်ား ေနထိုင္ေလ့ရွိၿပီး ၎အေျခအေနမ်ားသည္ 
စစ္တမ္းကာလအတြင္း ေဖာ္ထုတ္ရန္ လိုအပ္သည့္ သူတို႔၏ ေဘးကင္းေရးအေပၚအျမင္ႏွင့္ 
အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကို ပံုေဖာ္ေနပါသည္။  တက္ေရာက္ သူမ်ားဖိတ္ေခၚမည့္သူသည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ 
အခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္လိုအပ္ပါသည္။ 

◊ မတူညီေသာလူမႈေရးအေျခအေနအား မွ်တေအာင္ဖိတ္ၾကားျခင္း။
(လိင္၊ အသက္၊ ဘာသာ၊ လူမ်ိဳး၊ ဝင္ေငြအဆင့္.....) 

◊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ အပိုင္း/ နယ္ေျမတိုင္းမွ ေနထိုင္သူမ်ား ပါဝင္ေစျခင္း။ 
(ဥပမာ - ရပ္ကြက္နယ္ေျမတိုင္းမွ ေနထိုင္သည့္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ဖိတ္ၾကားျခင္း) 

◊ လူဦးေရပမာဏ အလိုက္မွ်တစြာေရြးခ်ယ္ျခင္း။
(လူဦးေရမ်ားေသာ အပိုင္း/ နယ္ေျမ သည္ လူဦးေရနည္းေသာ အပိုင္းထက္တက္ေရာက္သူ 
ပိုမိုပါဝင္ႏိုင္သည္။)

အဆင့္ ၅၊ လုပ္ေဆာင္မည့္အခ်ိန္ဇယားသတ္မွတ္ျခင္း။

ရည္ရြယ္ခ်က္။ ။ လုပ္ငန္းစဥ္သည္ မတူညီေသာ အေျခအေနရွိသည့္ ပါဝင္မည့္သူမ်ားႏွင့္ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့့္္ သူတို႔၏ အခ်ိန္ေပးႏိုင္မႈအေပၚ မူတည္၍ ေဒသႏွင့္ 
ကိုက္ညီေသာ အခ်ိန္ဇယား အားအတူတကြ ေရးဆြဲရန္ အေရးႀကီးပါသည္။

ပူးေပါင္းပါဝင္သင့္သူမ်ား။ ။ ေဒသခံမ်ားကိုယ္စား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး။

လုပ္ငန္းစဥ္။ ။ စစ္တမ္းအဖြဲ႕သည္  သတ္မွတ္ထားေသာ ပါဝင္ႏိုင္မည့္သူအေရအတြက္တစ္ခု 
ရရွိႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေသာ အခ်ိန္ေပၚ တြင္မူတည္၍ စစ္တမ္းအား အေစာဆံုးစတင္ႏိုင္ေသာအခ်ိန္ကို 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးႏွင့္ တိုင္ပင္ရန္လိုအပ္သည္။ ဤလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးအေနျဖင့္လည္း 

၁၃

နည္းလမ္း ၂ 

စာမ်က္နာ ၄၄



အဆင္ေျပႏိုင္ေသာ စစ္တမ္းတစ္ခုလံုး၏ၾကာခ်ိန္၊ တစ္ပတ္အတြင္း ပါဝင္ႏိုင္ေသာေန႔ရက္၊ 
တစ္ရက္ တြင္ပါဝင္ႏိုင္ေသာ အခ်ိန္နာရီတို႔ကို တက္ေရာက္သူမ်ားႏွင့္ တုိင္ပင္သင့္ပါသည္။ ၎ 
အခ်က္အလက္အေပၚတြင္ အေျခခံ၍႔ စစ္တမ္းအဖြဲ႕မွ အခ်ိန္ဇယားအၾကမ္းဆြဲၿပီးေနာက္ ရပ္ကြက္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ႏွင့္အတည္ျပဳကာ လိုအပ္ေသာေၾကျငာျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ 

ဂ႐ုစိုက္ရမည့္အခ်က္မ်ား၊ ။ ပါဝင္မည့္သူမ်ား၏ အားလပ္ခ်ိန္ေပးႏုိင္မႈ၏ အခက္အခဲတစ္ခ်ိဳ႕ကို 
နားလည္ေပးရန္လိုအပ္ပါသည္။ ဥပမာအေနျဖင့္ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားသည္ သူတို႔၏ စီးပြားေရး၊ 
ႏွင့္ တျခားေသာ တာဝန္မ်ားေၾကာင့္ စစ္တမ္းအတြက္ တစ္ရက္လံုးအခ်ိန္မေပးႏိုင္ၾကပါ။ ထို႔အျပင္ 
အစိုးရရံုးပိတ္ရက္မ်ား၊ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား၏ စာေမးပြဲ ကာလ၊ တျခားေသာ လူမႈေရးပြဲလမ္းသဘင္ 
မ်ား စသည္တို႔ကုိလည္း အခ်ိန္ဇယားေရးဆြဲခ်ိန္တြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရပါမည္။ ေနာက္ဆံုး 
အေနျဖင့္ ကြင္းဆင္းလုပ္ေဆာင္ရမည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ မိုးသည္းထည္စြာရြာသြန္းျခင္း သို႔မဟုတ္ 
အလြန္အမင္း ပူျပင္းျခင္းစသည့္ လုပ္ေဆာင္မႈကို ထိခိုက္ႏိုင္ေသာ ရာသီဥတုအေျခအေနကိုပါ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစား ရန္လိုအပ္ပါသည္။ 
 

အဆင့္ ၆၊ အေထာက္အကူျပဳ ပစၥည္းမ်ားျပင္ဆင္ျခင္း။

ရည္ရြယ္ခ်က္။ ။ အခ်ိန္ဇယားႏွင့္အတူ စစ္တမ္းတစ္ခုလုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ထပ္တူအေရး 
ႀကီးေသာအခ်က္မွာ လုပ္ငန္းစဥ္ကို ေခ်ာေမြ႕စြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေစေသာ အေထာက္အကူပစၥည္း 
ဆိုင္ရာ ျပင္ဆင္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ပူးေပါင္းပါဝင္သင့္သူမ်ား။ ။ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္၍ စစ္တမ္းလုပ္မည့္ အဖြဲ႕။

ဂ႐ုစိုက္ရမည့္အခ်က္မ်ား။ ။ အေထာက္အကူပစၥည္းမ်ားျပင္ဆင္ရန္အတြက္ ေအာက္ပါ စာရင္း 
အား စဥ္းစားရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ 

◊ ေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္ရန္ ေနရာ 
(တိတ္ဆိတ္ေသာ၊ အလင္းေရာင္ေကာင္းမြန္စြာရေသာ၊ ေလေကာင္းေလသန္႕ရေသာ၊ အပူ 
အေအး မွ်တေသာေနရာသည္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။)

◊ စာေရးကိရိယာမ်ား
(မွတ္စုုစာအုပ္၊ ေဘာပင္၊ စာရြက္အရြယ္အစားအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ေရာင္စံုစာရြက္၊ မာကာ၊ တိပ္)

◊ တက္ေရာက္သူမ်ားအတြက္ ေန႔စဥ္စရိတ ္
(သူတို႔သည္ တစ္ေန႔တာအခ်ိန္အားေပးၿပီး ေန႔စဥ္ဝင္ေငြကို ဆံုးရံႈးႏိုင္ေသာေၾကာင့္)

စစ္တမ္းျပဳလုပ္ရာတြင္ အကုန္လံုးအားလႊမ္းျခံဳေနေသာ အေရးႀကီးသည့္ နိယာမမွာ ပါဝင္သူမ်ားေနာက္သို႔ လုပ္ငန္းစဥ္ 
သည္ လိုက္ရျခင္း ျဖစ္ၿပီး ဆန္႕က်င္ဘက္မျဖစ္ေနရပါ။ စစ္တမ္းအဖြဲ႕သည္ မိမိနဲ႕လက္တြဲလုပ္ေနေသာ လူထု (အနည္း/
အမ်ား) သူတို႔၏ကုိယ္ပိုင္စိတ္ဝင္စားမႈႏွင့္ ရပ္ရြာဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအား ကူညီလိုေသာစိတ္ျဖင့္ ပါဝင္ေနေသာေၾကာင့္ 
လႈပ္ရွားမႈအမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ ပါဝင္တက္ေရာက္ေသာ လူဦးေရ ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ား ရွိႏိုင္သည္ကို သတိျပဳရပါမည္။ 
ႀကိဳတင္စီမံထား၊ တိုင္ပင္ထားေသာ္လည္း ပါဝင္မႈသည္ သူတို႔၏ဆႏၵသေဘာသာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ပံ့ပိုးသူသည္ 
အေျခအေနေပၚလိုက္၍ လူနည္းစုအား ဦးတည္ေသာ လႈပ္ရွားမႈ ျဖစ္ေစ၊ ပါဝင္သူမ်ားပိုမိုအဆင္ေျပေသာ အခ်ိန္ဇယားကို 
ေျပာင္းလဲျခင္းျဖစ္ေစ စသည့္ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ရန္လိုအပ္ႏိုင္ပါသည္။

မွတ္စု

၁၄



◊ ေန႔စဥ္ ခရီးစရိတ ္
(ေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္ရာေနရာေပၚမူတည္၍ တက္ေရာက္သူမ်ား၏ သြားလာစရိတ္အား 
သင့္ေတာ္သလို ေပးရန္လိုအပ္ပါသည္။)

◊ တက္ေရာက္သူစာရင္း 
(တက္ေရာက္သူမ်ားသည္ တစ္ေန႔ႏွင့္တစ္ေန႔ ကြာျခားေသာေၾကာင့္ စုစုေပါင္းလူစာရင္းႏွင့္ 
ေန႔စဥ္တက္ေရာက္မႈ စာရင္းဟူ၍ စာရင္းႏွစ္ခုရွိရန္လိုအပ္ပါသည္။) 

◊ အစားအေသာက္ျပင္ဆင္ျခင္း
(ေဆြးေႏြးပြဲ၏ ၾကာခ်ိန္ေပၚတြင္မူတည္၍ ေကာ္ဖီ/လက္ဖက္ရည္ႏွင့္ မုန္႕မ်ား၊ ေန႔လည္စာ ႏွင့္ 
လံုေလာက္ေသာ ေသာက္ေရမ်ား စသည္တို႔ ျပင္ဆင္ႏိုင္ပါသည္။)

ျပည္သူဦးေဆာင္ေသာ ၿမိဳ႕ျပလံုျခံဳေရးစစ္တမ္းအတြက္ ေငြစာရင္းအား မည္သို႔တြက္ခ်က္ရမည္နည္း။

အေၾကာင္းအရာ

ပါ
ဝင

္သ
ူ အ

ေရ
အ

တ
ြက

္

ႏႈန
္းထ

ား

ရက
္

စုစ
ုေပ

ါင
္း စ

ရိတ
္

ေနရာ 

(ေနရာသည္ ဓမၼာရံု၊ ရပ္ကြက္ရံုး စသည့္ သမ႐ိုးက်ေနရာမ်ားျဖစ္သည့္ 
ဟိုတယ္အစည္းအေဝးခန္းမ  မ်ားထက္ေစ်းသက္သာျပီး ပါဝင္သူမ်ားအတြက္ 
သြားလာရလြယ္ကူေသာ ေနရာမ်ား ျဖစ္သင့္ပါသည္။)

- X Y X*Y

ခရီးစရိတ္

(တက္ေရာက္သူမ်ားသည္ ေဆြးေႏြးပြဲေနရာသို႔လာရန္ လမ္းစရိတ္အသံုးျပဳရပါက 
သူတို႔အား ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးမျဖစ္ေစရန္ စရိတ္အား အျပည့္အဝေပးသင့္ပါသည္။)

X Y Z X*Y*Z

အစားအေသာက္မ်ား

(အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ လိုအပ္ေသာ အခ်ိန္ေပၚတြင္ မူတည္၍ ပါဝင္သူမ်ား 
အတြက္ အစားအေသာက္မ်ားျပင္ဆင္ေပးရန္လိုအပ္ပါသည္။ ၎တြင္ မနက္စာ၊ 
ေန႔လည္စာ၊ အဆာေျပမုန္႕မ်ားႏွင့္ ကြင္းဆင္းခ်ိန္အတြက္ ေသာက္ေရသန္႕မ်ား 
ပါဝင္ႏိုင္ပါသည္။)

X Y Z X*Y*Z

ေန႔စဥ္စရိတ္ 

(ပါဝင္သူမ်ားသည္ ေဆြးေႏြးပြဲတက္ေရာက္ရန္ အခ်ိန္ေပးရေသာေၾကာင့္ သူတို႔၏ 
ေန႔စဥ္ဝင္ေငြမ်ားဆံုးရႈံးႏိုင္ပါသည္။ လႈပ္ရွားမႈမ်ားအား စိတ္ဝင္စားေစ ရန္နွင့္ 
သူတို႔၏ပါဝင္မႈအား အသိအမွတ္ျပဳရန္ ေန႔တြက္စရိတ္ေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။)

X Y Z X*Y*Z

အေထာက္အကူပစၥည္းမ်ား 

(ဤတြင္ ေဆြးေႏြးပြဲအတြက္လိုအပ္ေသာ စာေရးကိရိယာမ်ား၊ အသံုးျပဳေသာနည္းလမ္း 
ေပၚမူတည္၍ လိုအပ္ေသာ စက္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ သူတို႔၏ ေထာက္ပံ့ပစၥည္းမ်ား၊ 
ပါဝင္သူမ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ သက္ေတာင့္သက္သာျဖစ္ေစရန္ ပစၥည္းမ်ား 
ဦးထုပ္စသည္ တို႔ပါဝင္ပါသည္။)

- X - X

  စုစုေပါင္းကုန္က်စရိတ္

၁၅

မွတ္စု



အဆင့္ ၁

နိဒါန္း၊ မိတ္ဆက္

အဆင့္ ၆

ေမးခြန္းလႊာေမးျမန္းရန္ 
ေလ့က်င့္ျခင္း

အဆင့္ ၇

ကြင္းဆင္းရန္အတြက္ 
အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း

အဆင့္ ၂

အသိပညာေပးျခင္း

အဆင့္ ၅

ကြင္းဆင္း အခ်က္ 
အလက္ ေကာက္ယူရန္ 
ေလ့က်င့္ျခင္း

အဆင့္ ၈

ကြင္းဆင္း 
အခ်က္အလက္ 
ေကာက္ယူျခင္း

အဆင့္ ၃

အုပ္စုဖြဲ႕ေဆြးေႏြးျခင္း

အဆင့္ ၄

ေျမပံုေရးဆြဲျခင္း

အဆင့္ ၉

ေမးခြန္းလႊာေမးျမန္း 
ျခင္း

အဆင့္ ၁၀

ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း

ခ၊ ၿမိဳ႕ျပေဘးကင္းေရးစစ္တမ္းအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း။

၁၆



အဆင့္ ၁၊ နိဒါန္း၊ မိတ္ဆက္။

ရည္ရြယ္ခ်က္။ ။ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးရင္းႏွီးမႈရရွိလာေစရန္၊ ပါဝင္သူမ်ားႏွင့္ စစ္တမ္းအဖြဲ႕ ရင္းႏွီးမႈ 
ရရွိလာေစရန္၊ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ရန္အတြက္ မိတ္ဆက္ျခင္းသည္ အေရးႀကီး ပါသည္။ 

လုပ္ငန္းစဥ္။ ။ စစ္တမ္း၏ ပထမအဆင့္သည္ ႏွစ္ဖက္လံုးမွပါဝင္သူမ်ားကို မိတ္ဆက္ျခင္း 
ျဖစ္သည္။ စစ္တမ္းအဖြဲ႕မွ မိမိကိုယ္ကုိမိတ္ဆက္ၿပီးေနာက္ စီမံကိန္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ရွင္းျပႏိုင္ပါ 
သည္။ ထုိ႔ေနာက္ တက္ေရာက္သူမ်ားအား ကိုယ္တိုင္မိတ္ဆက္ႏိုင္ရန္ အခ်ိန္ႏွင့္ ေနရာေပးရပါမည္။ 

ဂ႐ုစိုက္ရမည့္အခ်က္မ်ား။ ။ ယခုလုပ္ေဆာင္ခ်က္အား လြယ္ကူ၊ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ေကာင္းေသာ 
နည္းလမ္းမ်ားသံုးကာ တက္ေရာက္သူမ်ားအားလံုးအတြက္ ရင္းႏွီးေႏြးေထြးေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ျဖစ္ 
ေအာင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ တက္ေရာက္သူမ်ားသည္ မိမိ၏နာမည္၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ 
ဝါသနာမ်ား သို႔မဟုတ္ စိတ္ဝင္စားဖြယ္အခ်က္မ်ားေျပာျခင္း သို႔မဟုတ္ ႐ိုးရွင္းေသာ ကစားနည္းမ်ား 
ကစားျခင္းျဖင့္ မိတ္ဆက္ႏိုင္ပါသည္။

အဆင့္ ၂. အသိပညာေပးျခင္း။

ရည္ရြယ္ခ်က္။ ။ စီမံကိန္းအေၾကာင္းရွင္းျပရာတြင္ "ၿမိဳ႕ျပေဘးကင္းေရး"၊ "ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ျခင္း" 
စသည့္ သေဘာတရားမ်ားသည္ နားလည္ရန္ခက္ခဲၿပီး တက္ေရာက္သူမ်ားအေနျဖင့္ ရင္းႏွီးေနမည္ 
မဟုတ္ပါ။ ဤသေဘာတရားမ်ားကို လြယ္ကူစြာ နားလည္ႏိုင္ေစရန္ စစ္တမ္းအစတြင္ အသိပညာ 
ေပးျခင္းသည္ နားလည္မႈ အဆင့္တစ္ခုကို ရရွိေစပါသည္။ 

လုပ္ငန္းစဥ္။ ။ အုပ္စုဖြဲ႕ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား၊ ကစားနည္းမ်ားႏွင့္ ႐ိုးရွင္းေသာ သ႐ုပ္ေဖာ္မႈမ်ားျဖင့္ 
ပံ့ပိုးသူသည္ တက္ေရာက္သူမ်ားထံသုိ႔အေတြးမ်ားထည့္ေပးႏိုင္ၿပီး ေနာက္ဆက္တြဲ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ 
မ်ားအတြက္ လမ္းေၾကာင္းေဖာ္ႏိုင္ပါသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲအားစတင္ရန္ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ စကားစမ်ားမွာ - 

◊ ၿမိဳ႕ျပေဘးကင္းေရးဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။

◊ ၿမိဳ႕ျပေဘးကင္းေရးကို သင္မည္သို႔အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္သနည္း။

◊ ေဘးကင္းေရးအား အသက္အရြယ္၊ လိင္စသည့္ မတူညီသူမ်ားမွ ယူဆပုံမည္ကဲ့သို႔ရွိသနည္း။
 
ျမဳိ႕ျပေဘးကင္းေရးအေပၚဗဟုသုတမွ်ေဝျခင္းအျပင္ စစ္တမ္းအား ပံုေဖာ္မည့္ တျခားအေရးႀကီးသည့္ 
သေဘာတရားမ်ားကိုလည္း တက္ေရာက္သူမ်ားကို ရွင္းျပရန္လိုအပ္ပါသည္။ ကစားနည္းမ်ား၊ 
လႈပ္ရွားမႈမ်ားျဖင့္ ပါဝင္သူမ်ားကို တန္းတူညီတူရရွိေရး၊ ေခါင္းေဆာင္ျခင္း၊ အျမင္ရႈေထာင့္၊ ႏွင့္ 
အယူအဆမ်ားျဖင့္ တက္ေရာက္သူမ်ားအား ရွင္းျပႏိုင္ပါသည္။ ဤစစ္တမ္းလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ 
ေနာက္ထပ္ ရွင္းျပရန္ အေရးႀကီး ေသာအခ်က္မ်ားမွာ အခ်က္အလက္အား သက္ေသအျဖစ္ 
ျပသျခင္း၏ တန္ဖိုး ျဖစ္ၿပီး တျခားသူမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္သည့္အခါတြင္ ျပႆနာတစ္ခုအား 
တိတိက်က်ေဖာ္ျပႏိုင္ရန္ လိုအပ္ျခင္း တို႔ျဖစ္ပါသည္။

ခ၊ ၿမိဳ႕ျပေဘးကင္းေရးစစ္တမ္းအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း 
၁၇

နည္းလမ္း ၄ 

စာမ်က္နာ ၄၅

နည္းလမ္း ၃ 

စာမ်က္နာ ၄၅

နည္းလမ္း ၅ 

စာမ်က္နာ ၄၇



အဆင့္ ၃. အုပ္စုဖြဲ႕ေဆြးေႏြးျခင္း။ 

ရည္ရြယ္ခ်က္။ ။ အထက္တြင္ရွင္းျပထားေသာ အယူအဆမ်ားအေပၚတြင္ ပိုမိုနားလည္ၿပီး 
ေနာက္ တက္ေရာက္သူမ်ားအား အုပ္စုငယ္မ်ားဖြဲ႕၍ တစ္ဦးျခင္းျဖစ္ေစ၊ စုေပါင္း၍ျဖစ္ေစ ၾကံဳ 
ေတြ႕ရေသာ ျပႆနာမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရန္ "သင့္အားမည္သည့္အရာမွ ေဘးမကင္းမႈကို 
ခံစားရေစသနည္း" ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဆြးေႏြးေစပါသည္။ ေဆြးေႏြးျခင္းမွရရွိလာေသာ အခ်က္အလက္ 
မ်ားကိုထပ္မံစူးစမ္းေလ့လာရန္ လိုအပ္ႏိုင္ပါသည္။

လုပ္ငန္းစဥ္။ ။ အေျခအေနေပၚတြင္မူတည္၍ ပံ့ပိုးသူသည္ ျပႆနာအေျချပဳေဆြးေႏြးျခင္း 
သို႔မဟုတ္ ဦးတည္အုပ္စုဖြဲ႕ေဆြးေႏြးျခင္း (နီးစပ္ေသာ ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာရွိသူမ်ားျဖင့္) တို႔ကို 
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။ ပံ့ပိုးသူသည္ ၾကားေနအေနအထားျဖင့္ ေဆြးေႏြးပြဲကို ဦးေဆာင္သြားရန္ 
လိုအပ္ပါသည္။ အဖြဲ႕တိုင္းအား ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားေရးသားရန္ စာေရးကိရိယာမ်ားေပးၿပီးေနာက္ 
ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားၿပီးပါက က်န္ရွိေသာ တက္ေရာက္သူမ်ားအား တင္ျပေစပါသည္။ 

ဂ႐ုစိုက္ရမည့္အခ်က္မ်ား။ ။ ပံ့ပိုးသူသည္ ေဆြးေႏြးျခင္းရလဒ္အေပၚတြင္သာမက တက္ေရာက္ 
သူမ်ား၏ အျပဳအမူႏွင့္ ပါဝင္မႈကိုလည္း ေစာင့္ၾကည့္ရန္လိုအပ္ၿပီး ပါဝင္မႈ မွ်တေစရန္ ထိန္းေက်ာင္း 
ရပါမည္။ လုပ္ေဆာင္ျခင္း၏အဆံုးသတ္တြင္ ေဆြးေႏြးျခင္းမွ ထြက္ေပၚလာေသာ ျပႆနာမ်ားကို 
ဦးစားေပးသတ္မွတ္ျခင္းသည္ ေကာင္းမြန္အသံုးဝင္ၿပီး ေနာက္ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္မည့္ လႈပ္ရွားမႈ 
မ်ားအတြက္ ၎အား မွတ္တမ္းယူထားရန္ အေရးႀကီးပါသည္။  

အဆင့္ ၄. ေျမပံုေရးဆြဲျခင္း။

ရည္ရြယ္ခ်က္။ ။ ၿမိဳ႕ျပေဘးကင္းေရးစစ္တမ္းတြင္ ေျမပံုေရးဆြဲျခင္းသည္ အခ်က္အလက္မ်ား 
ကို ပံုေဖာ္ရန၊္ ဆန္းစစ္ရန္ အမ်ိဳးအစားခြဲျခမ္းရန္ႏွင့္ တက္ေရာက္သူမ်ား၏ ပါဝင္မႈကိုတိုးျမင့္ေပးရန္ 
အေရးပါေသာ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ေျမပံုေရးဆြဲျခင္းသည္ ရလဒ္တစ္ခုအျဖစ္သာမက 
တက္ေရာက္သူမ်ားအတြက္ ရွာေဖြေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား၊ အၾကံမ်ားကို ပံုေဖာ္ႏိုင္ေစေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ 
အျဖစ္လည္း အေရးပါ ပါသည္။ တက္ေရာက္သူမ်ားသည္ ေျမပံုေရးဆြဲျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ရင္းႏွီးမႈ 
မရွိပါက ေလ့က်င့္ျခင္းတစ္ခ်ိဳ႕ျပဳလုပ္ေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 

လုပ္ငန္းစဥ္။ ။ အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ တက္ေရာက္သူမ်ားအား ေဒသ၏နယ္နိမိတ္ႏွင့္ 
လမ္းမႀကီးမ်ား၊ အေရးႀကီးေသာေနရာမ်ား ႏွင့္ ေဘးမကင္းေသာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ 
ျပႆနာမ်ားကိုဆြဲခိုင္းႏိုင္ပါသည္။ ေဒသ၏အရြယ္အစားႏွင့္ တက္ေရာက္သူအေရအတြက္ေပၚ တြင္ 
မူတည္၍ ေျမပံုအား တက္ေရာက္သူမ်ားလက္ခံႏိုင္ေသာ အပိုင္းမ်ားအျဖစ္ ပိုင္းျခား၍ဆြဲ ႏိုင္ပါသည္။ 
ေရာင္စံုေဘာပင္ႏွင့္ စတစ္ကာမ်ား အသံုးျပဳျခင္းသည္္ ေျမပံုေပၚတြင္ အခ်က္အလက္မ်ား 
ထည့္ႏိုင္ၿပီး အသံုးျပဳေသာသေကၤတမ်ားအား ရည္ၫႊြန္းခ်က္မ်ားျဖင့္ ရွင္းျပေပးရန္လိုအပ္ပါသည္။

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းမွ သူမ်ား (ဥပမာ - အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ ရာအိမ္မွဴး၊ ဆယ္အိမ္မွဴးမ်ား) အား တက္ေရာက္သူမ်ား အေနျဖင့္ 
ပါဝင္ေစျခင္းသည္ ၿမိဳ႕ျပေဘးကင္းေရးစစ္တမ္းတြင္ ေကာင္းက်ိဳးႏွင့္ ဆိုးက်ိဳးရရွိႏိုင္ပါသည္။ 

+ အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္သူတို႔သည္ အေရးပါေသာ သတင္းအခ်က္အလက္အရင္းအျမစ္မ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သူတို႔ 
၏ပါဝင္မႈသည္ လုပ္ငန္းစဥ္ကိုျမန္ဆန္ေစပါသည္။

−   ၾသဇာအၿပိဳင္အဆိုင္ ေပၚတြင္မူတည္၍ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ တက္ေရာက္သူမ်ားသည္ သူတို႔၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ားေရွ႕ 
တြင္ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာေၾကာင္းအရာမ်ား ကို ေျပာရန္တြန္႕ဆုတ္တတ္ၾကသည္။ ဤကဲ့သို႔ိုမျဖစ္ေစရန္ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ 
ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ အုပ္စုခြဲျခင္းအားျဖင့္ တရားဝင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား သို႔မဟုတ္ ရပ္ရြာမွ လက္ခံထားေသာ 
ေခါင္းေဆာင္မ်ားမ်က္ကြယ္မွ ေဆြးေႏြးေစႏိုင္ပါသည္။

၁၈

မွတ္စု

နည္းလမ္း ၆ 

စာမ်က္နာ ၄၈

နည္းလမ္း ၇ 

စာမ်က္နာ ၅၀

နည္းလမ္း ၈၊ ၉ 

စာမ်က္နာ ၅၁၊ ၅၂



ေျမပံုႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေအာက္ပါ အစီအစဥ္အတိုင္း လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။ 

◊ အဆင့္ ၀၀၊ အေျခခံ ေျမပံုေရးဆြဲျခင္း။ 

ေျမပံုေရးဆြဲျခင္းအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္ အမ်ိဳးမိ်ဳးကို ထည့္သြင္းရန္ အေျခခံ 
ေျမပံုတစ္ခုလိုအပ္ပါသည္။ အကယ္၍အေျခအေန၊ အခ်ိန္အခါ ႏွင့္တက္ေရာက္သူမ်ား၏ 
စြမ္းရည္ရွိပါက လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ပိုင္းအေနျဖင့္ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ ဆြဲႏိုင္ပါက အေကာင္းဆံုး 
ျဖစ္ပါသည္။ ေျမပံုဆြဲျခင္းသည္ ပါဝင္သူမ်ားအား သူတို႔၏ ပတ္ဝန္းက်င္ ဆက္သြယ္ခ်က္မ်ားကို 
ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ နားလည္ၿပီး ပါဝင္သူမ်ားအခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈကို 
တိုးျမင့္ေစပါသည္။ 

အကယ္၍ ဤကဲ့သုိ႔မလုပ္ႏိုင္ပါက ေပးႏိုင္ေသာ အခ်ိန္ ႏွင့္ ရရွိႏိုင္ေသာ အရင္းအျမစ္ေပၚတြင္ 
မူတည္၍ တျခားေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္လည္း အေျခခံေျမပံုကို ျပင္ဆင္ႏိုင္ပါသည္။ 

▫ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာတြင္ရွိေသာ ေျမပံုအား စာရြက္ေပၚတြင္ ထပ္ဆြဲျခင္း၊
▫ ၿဂိဳလ္တုေျမပံုအား ပံုနိပ္ထုတ္ယူျခင္း (ဥပမာ - Google Maps မွ)၊
▫ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေျမပံု ပံုနိပ္ထုတ္ယူျခင္း (ရပ္ကြက္ရံုး (သို႔) ပံုနိပ္ဆိုင္တြင္ ရိွႏိုင္သည္)၊ 
▫ ေျမပံု အသစ္အားေရးဆြဲျခင္း (လက္ျဖင့္ (သို႔) ကြန္ျပဴတာေဆာ့ဝဲလ္ျဖင့္ ေရးဆြဲျခင္း)။ 

တက္ေရာက္သူမ်ားအား သူတို႔ကိုယ္တုိင္ၾကည့္ရႈနားလည္ႏိုင္ရန္အတြက္ ပံ့ပိုးသူမွ ေျမပံုေပၚတြင္ 
လမ္းအမည္မ်ားထည့္ျခင္းျဖင့္ ကူညီႏိုင္ပါသည္။

◊ အဆင့္ ၀၁၊ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း။  

တက္ေရာက္သူမ်ားသည္ ေျမပံုစတင္မေရးဆြဲမီတြင္ ၎တို႔၏ပတ္ဝန္းက်င္ကုိ လမ္းအနည္းငယ္ 
လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းသည္ လုပ္ငန္းစဥ္ကိုပိုမိုထိေရာက္ေစပါသည္။ ဤလမ္းေလွ်ာက္ျခင္းသည္ 
၎တို႔၏ မွတ္ဉာဏ္ကိုႏႈိးဆြေပးၿပီး  အုပ္စုဖြဲ႕ေဆြးေႏြးထားေသာ အခ်က္မ်ားမွလည္း  
တက္ေရာက္ သူမ်ား၏ အျမင္အား ရႈေထာင့္တစ္ချုဖင့္ ၾကည့္ရႈေစႏုိင္ပါသည္။ ေနာက္ 
လုပ္ငန္းမ်ားမစတင္မီတြင္ လမ္းေလွ်ာက္ၾကည့္ရႈ၍ ျမင္လာေသာ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို 
အခ်င္းခ်င္းမွ်ေဝေစပါသည္။ 

◊ အဆင့္ ၀၂၊ လူမႈေျမပံုေရးဆြဲျခင္း။

ေျမပံုေရးဆြဲျခင္း၏ ပထမအဆင့္သည္ လူမႈဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္ၿပီး တက္ေရာက္သူ 
မ်ား၏ အိမ္မ်ားကို ေဖာ္ျပျခင္း ႏွင့္ သူတို႔၏ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ အေရးႀကီးေသာ 'ေနရာမ်ား' ကို 
ေဖာ္ျပျခင္း မ်ားပါဝင္ပါသည္။

၁၉

နည္းလမ္း ၁၀ 

စာမ်က္နာ ၅၃



◊ အဆင့္ ၀၃၊ အရင္းျမစ္ေျမပံုေရးဆြဲျခင္း။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္မည့္ ေျမပံုလုပ္ငန္းစဥ္မွာ ေဒသတစ္ခုရွိ လူမႈေရးႏွင့္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ 
အရင္းျမစ္တည္ေနရာမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ ၎တို႔မွာ ပညာေရး၊ 
ေဆးရံုေဆးခန္းမ်ား၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အစိုးရရံုးမ်ား၊ ေစ်း ႏွင့္ အေျခခံဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 
စသည္တို႔ပါဝင္ပါသည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ပါဝင္သူမ်ားအား ေဖာ္ျပပါ ဝန္ေဆာင္မႈတို႔၏ 
ဆက္သြယ္ခ်က္မ်ား၊ ရွိေနေသာ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားတြင္ ဟာကြက္မ်ားကို ျမင္တတ္၊ 
ပံုေဖာ္တတ္လာေစရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။  

◊ အဆင့္ ၀၄၊ ေဘးကင္းေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကို ေျမပံုျပဳလုပ္ျခင္း။

လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ ေျမပံုေလ့က်င့္ခန္းႏွစ္ခုၿပီးေနာက္ ျပည္သူမ်ား၏ ေဘးကင္းေရးႏွင့္ 
ဆက္စပ္ေသာ အခ်က္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္သည့္ ေျမပံုကို ေရးဆြဲျခင္းသည္ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ 
ျဖစ္သည္။  အုပ္စုဖြဲ႕ေဆြးေႏြးျခင္း ႏွင့္ ေလ့လာခဲ့ေသာ ေခါင္းစဥ္မ်ားအေပၚတြင္ အေျခခံ၍ 
တက္ေရာက္သူမ်ားသည္ အားလံုးသေဘာတူညီထားေသာ အၫႊန္းမ်ားအရ ျပႆနာ 
အမ်ိဳးအစားမ်ားကို ထည့္သြင္းၾကပါသည္။ ပံ့ပိုးသူသည္ လုပ္ငန္းစဥ္အား အေသးစိတ္ေစာင့္ၾကည့္ 
ၿပီး တခ်ိဳ႕ေသာ ျပႆနာမ်ား က်န္ရစ္ခဲ့ပါက လမ္းေၾကာင္းေပးေမးခြန္းမ်ား ေမးသင့္ပါသည္။ 
(တခ်ိဳ႕ေသာ ျပႆနာမ်ားသည္ အထူးသျဖင့္ တံု႔ျပန္ရခက္ေသာ ျပႆနာမ်ားသည္ ရည္ရြယ္၍ 
ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မရည္ရြယ္ဘဲေသာ္ လည္းေကာင္း၊ က်န္ရစ္ခဲ့ႏိုင္သည္။)  

ဂ႐ုစိုက္ရမည့္အခ်က္မ်ား။ ။ ေျမပံုေရးဆြဲရာတြင္ လုပ္ငန္းစဥ္၏ လုပ္ေဆာင္ပံုေကာင္းမြန္ျခင္း 
သည္ ပါဝင္သူတို႔၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို ပံုေဖာ္ႏိုင္မႈ၊ ဦးတည္ခ်က္မ်ားကို ေကာင္းမြန္စြာ 
နားလည္ျခင္း၊ ၎တို႔၏ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ ဗဟုသုတစသည့္ အခ်က္မ်ားအေပၚတြင္ အေျခခံေနေသာ 
ေၾကာင့္  ပံ့ပိုးသူမွ  အျမင္ရွိရွိပါးနပ္စြာျဖင့္ ထိန္းေက်ာင္းရပါမည္။ ေျမပံုအား အတတ္ႏိုင္ဆံုးၿပီးဆံုး 
ေအာင္ျပဳလုပ္ရန္ ပံ့ပိုးသူမွ ေထာက္ပံမႈ၊ ရွင္းျပခ်က္မ်ားျဖင့့္ စကားမ်ားကိုစတင္ေပးရပါမည္။ 
ဥပမာအားျဖင့္ ေဆြးေႏြးျခင္းမွအခ်က္မ်ားအားလံုးပါဝင္ေအာင္ ထည့္ရန္ ထိန္းေက်ာင္းရမည္။ 

အဆင့္ ၅. ကြင္းဆင္းအခ်က္အလက္ေကာက္ယူရန္ ေလ့က်င့္ျခင္း။

ရည္ရြယ္ခ်က္။ ။ ကြင္းဆင္းေလ့လာရာသည္ နည္းလမ္းအသစ္မ်ားအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ေဒသ 
တစ္ခု ၏ ပိုမိုအေသးစိတ္ေသာ ေဘးကင္းေရးေျမပုံအား ရရွိႏိုင္ေစျခင္းေၾကာင့္ နည္းလမ္းအသစ္မ်ား 
ကို တက္ေရာက္သူမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ အေရးႀကီးပါသည္။ 

လုပ္ငန္းစဥ္။ ။ လုပ္ခဲ့ၿပီးေသာ ေျမပံုေလ့က်င့္ခန္းမ်ားေၾကာင့္ တက္ေရာက္သူမ်ားသည္ 
ေျမပံု လုပ္ေဆာင္ပုံႏွင့္ သေဘာတရားမ်ားကို ရင္းႏွီးၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ထပ္မံ၍ အသိပညာမွ်ေဝရန္ 
လိုအပ္ႏိုင္ပါသည္။ ေဒသ၏ အေသးစိတ္ေျမပံုအား စာရြက္ေပၚတြင္ ဆြဲသားေသာ သမ႐ိုးက် 
နည္းလမ္းျဖင့္သာမက GPS (Global Positioning System) နည္းပညာကို အသံုးခ်ျခင္းအားျဖင့္ 
လည္းရရွိႏိ္ုင္ပါသည္။ စာရြက္ျဖင့္ ဆြဲသားပါက တိက်ရန္ လိုအပ္ပံုကို အေလးေပးရွင္းျပရန္ႏွင့္ 
အခ်က္အလက္ ဆန္းစစ္ရာတြင္ လြယ္ကူေစရန္ ဘံုအၫႊန္းမ်ားျပဳလုပ္ထားရန္လိုအပ္ပါသည္။ 
GPS စက္ရွိပါက စက္အားမိတ္ဆက္ရန္ႏွင့္ အသံုးျပဳနည္းအားသင္ၾကားေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 
တစ္နည္းအားျဖင့္ Open Street Map data အသံုးျပဳေသာ မိုဘိုင္းဖုန္း application မ်ားျဖင့္လည္း 
ေျမပံုေရးဆြဲႏိုင္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ရလဒ္၏ အရည္အေသြးအားျမွင့္တင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ပါဝင္သူမ်ား 
အား မွတ္စုမွတ္ျခင္း၊ ၎တို႔၏ေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားကို ဓာတ္ပံုမ်ား၊ ဗီဒီယိုမ်ား ျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း 
ျပဳလုပ္ရန္ ၫႊန္ၾကားခ်က္ေပးဖို႔လိုအပ္ပါသည္။

ဂ႐ုစိုက္ရမည့္အခ်က္မ်ား။ ။ ေျမပံုဆြဲသည့္နည္းလမ္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္ရာတြင္  နီးစပ္ရာ 
ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ စမ္းသပ္ၿပီးေနာက္ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား၊ ျပန္လည္သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို တက္ေရာက္သူ 
အခ်င္းခ်င္း မွ်ေဝသင့္ပါသည္။

၂၀

နည္းလမ္း ၁၁ 

စာမ်က္နာ ၅၄

နည္းလမ္း ၁၂ 

စာမ်က္နာ ၅၅

နည္းလမ္း ၁၃ 

စာမ်က္နာ ၅၇



 အဆင့္ ၆. ကြင္းဆင္းရန္အတြက္အစီအစဥ္ ေရးဆြဲျခင္း။

ရည္ရြယ္ခ်က္။ ။ ကြင္းဆင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းမျပဳလုပ္မီတြင္ တစ္ဦးခ်င္းစီ သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕လိုက္ 
တာဝန္ႏွင့္ ဝတၱရားမ်ားရွင္းလင္းစြာသိရွိၿပီး ရႈပ္ေထြးျခင္းႏွင့္ တူညီေသာအလုပ္မ်ား လုပ္ကိုင္ျခင္းမွ 
ေရွာင္ၾကဥ္ႏိုင္ရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္မည့္အစီအစဥ္ကို အတူတကြ ေရးဆြဲႏိုင္ပါသည္။ 

ဂ႐ုစိုက္ရမည့္အခ်က္မ်ား။ ။ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို ပံ့ပိုးသူ၏ အကူအညီျဖင့္ စီစဥ္ထားရပါ 
မည္။ 

◊ အဖြဲ႕ခြဲျခင္း

ပါဝင္သူမ်ားအား ေဒသ၏အက်ယ္အဝန္းႏွင့္ တက္ေရာက္သူအေရအတြက္ေပၚတြင္ မူတည္၍ 
အနည္းဆံုး ငါးေယာက္ပါေသာ အဖြဲ႕ခြဲမ်ား အျဖစ္ခြဲႏိုင္ပါသည္။ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕စီတြင္ သက္ဆိုင္ရာ 
နယ္ေျမမႉးပါဝင္လွ်င္ပို၍ေကာင္းမြန္ပါသည္။ 

၂၁

GPS ေျမပံု ဖုန္းေျမပံု စာရြက္ေျမပံု

ကုန္က်စရိတ္
မတည္စရိတ္ၾကီးမား
လည္ပတ္စရိတ္နည္းပါး

လည္ပတ္စရိတ္ 
နည္းပါး

လည္ပတ္စရိတ္ 
အသင့္အတင့္ရွိ

ေလ့က်င့္ 
ေပးႏိုင္ျခင္း

ေလ့က်င့္ျခင္း 
အလယ္အလတ္အဆင့္

ေလ့က်င့္ျခင္း 
အထက္အဆင့္

ေလ့က်င့္ျခင္းမလိုအပ္

ပါဝင္သူ
စက္တစ္လံုး 
လူတစ္ေယာက္ ႏွင့္ 
မွတ္စုမွတ္သူ

စက္တစ္လံုး 
လူတစ္ေယာက္ ႏွင့္ 
မွတ္စုမွတ္သူ

တက္ေရာက္သူ 
အမ်ားအျပား 
ပါဝင္ႏိုင္သည္

လိုအပ္ေသာ 
ပစၥည္းမ်ား

GPS စက္
ဘက္ထၳရီ
မွတ္စုစာအုပ္
ေဘာပင္/ ခဲတံမ်ား

ဖုန္း
မွတ္စုစာအုပ္
ေဘာပင္/ ခဲတံမ်ား

မိတၱဴေျမပုံမ်ား
မွတ္စုစာအုပ္
ေဘာပင္/ ခဲတံမ်ား
စာေရးေအာက္ခံျပားမ်ား

စိန္ေခၚမႈမ်ား

GPS စက္ သည္ 
ေစ်းၾကီးသည္။

GPS 
အခ်က္အလက္အား 
မွတ္စုမ်ားျဖင့္ 
အားျဖည့္ရသည္။

ပံ့ပိုးသူမွ ပါဝင္သူမ်ား 
အား သင္ၾကားေပးရန္ 
လိုအပ္ပါသည္။

ဖုန္းလိုအပ္ပါသည္။ 

အင္တာနက္အတြက္ 
ကုန္က်ျခင္း။ ဘာသာ 
စကား အခက္အခဲႏွင့္ 
အသံုးျပဳျခင္းလမ္းညႊန္ 
ခ်က္ေၾကာင့္ Software 
အသံုးျပဳျခင္းသည္ 
တျခားေသာ ၾကားခံ 
မ်ားထက္ ပိုမို ရႈပ္ေထြး 
ပါသည္။ 

ပါဝင္သူမ်ားအား 
GPSႏွင့္ ယွဥ္လွ်င္ ပိုမို  
အခ်ိန္ေပး၍ သင္ၾကား 
ေလ့က်င့္ေပးရန္ 
လိုအပ္ပါသည္။

တိက်ေသာ အခ်က္ 
အလက္ရရွိရန္အတြက္ 
အေျခခံေျမပံုသည္ 
အပိုင္း ငယ္မ်ားပိုင္းျခား 
ျပီး စေကးၾကီးျဖင့္ထုတ္ 
ရန္လိုအပ္ပါသည္။ 
ဤအခ်က္သည္ 
ပါဝင္သူမ်ားအတြက္ 
အနည္းငယ္ ရႈပ္ေထြး 
ေစႏိုင္ပါသည္။

ကြင္းဆင္းရာတြင္ 
အလုပ္ရႈပ္ျခင္း။ 

အခ်က္အလက္ေပါင္း 
စုရာ တြင္အခ်ိန္ပို 
လိုအပ္ပါသည္။ 

အခ်က္အလက္ 
တိက်ျခင္း

စက္အမ်ိဳးအစား 
ေပၚတြင္ 
မူတည္၍ တိက်မႈ 
ကြာျခားပါသည္။

စက္အမ်ိဳးအစားနွင့္ 
အင္တာနက္လိုင္း 
အေပၚ မူတည္ ၍ 
အလယ္အလတ္မွ 
ေကာင္းမြန္ေသာ 
တိက်မႈကိုရႏိုင္သည္။

ပါဝင္သူမ်ား၏ 
အရည္အခ်င္း ေပၚတြင္ 
မ်ားစြာမူတည္ပါသည္။

သင့္ေတာ္ေသာ ေျမပံုေရးဆြဲနည္းလမ္းအား မည္သို႔ေရြးခ်ယ္မည္နည္း။

နည္းလမ္း

အဂၤါရပ္



◊ တာဝန္မ်ားခြဲေဝျခင္း

အဖြဲ႕သားတစ္ဦးခ်င္းစီအား GPS စက္ကိုင္၊ ဓာတ္ပံု႐ိုက္သူ၊ မွတ္စုမွတ္သူ၊ ေမးခြန္းလႊာ 
ေမးျမန္းသူ စသည္ျဖင့္ တိက်ေသာ တာဝန္မ်ားကို ေပးႏိုင္ပါသည္။ ပါဝင္သူမ်ား၏ နာမည္မ်ားႏွင့္ 
တာဝန္မ်ားကို ပံ့ပိုးသူမွ မွတ္တမ္းရယူထားသင့္ပါသည္။

◊ နယ္ေျမခြဲျခားသတ္မွတ္ေပးျခင္း

လုပ္ေဆာင္မည့္ေနရာအား လက္ရွိအပုိင္နယ္နမိ္တ္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ၍ အပိုင္းငယ္မ်ားအျဖစ္ 
ပိုင္းျခားႏိုင္ေသာ္လည္း အေျခအေနေပၚတြင္ မူတည္၍ ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါသည္။ အဖြဲ႕တစ္ခုကို 
နယ္ေျမ သို႔မဟုတ္ အပိုင္းအစုအား တာဝန္ေပးထားၿပီး ကြင္းဆင္း လုပ္ေဆာင္ေစပါသည္။ 

◊ အေထာက္အကူပစၥည္း

အကယ္၍ စစ္တမ္းေကာက္မည့္ဧရိယာသည္ လမ္းေလွ်ာက္ရန္အတြက္ မလြယ္ကူပါက 
ပံ့ပိုးသူ မွ ပါဝင္သူမ်ားအတြက္ ပို႔ေဆာင္ေရး ေထာက္ပံျခင္းမ်ားေပးရန္စဥ္းစားေပးႏိုင္ပါသည္။ 
(ဥပမာ အားျဖင့္ ဆိုင္ကယ္၊ ေဘးတြဲဆုိင္ကယ္ စသည္။) ပံ့ပိုးသူသည္ ကြင္းဆင္းျခင္း လုပ္ငန္း 
မစတင္ခင္မီတြင္ ပါဝင္သူမ်ားအား သင့္ေလွ်ာ္စြာ အေထာက္အပံေပးရန္ စီစဥ္ေပးရပါမည္။ 
(မုန္႕မ်ား၊ ေရဘူးမ်ား၊ ေန/မိုး စသည့္မွ အကာအကြယ္မ်ား။)

အဆင့္ ၇. ကြင္းဆင္းအခ်က္အလက္ေကာက္ယူျခင္း။

ရည္ရြယ္ခ်က္။ ။ ပါဝင္သူမ်ားမွ ကြင္းဆင္းေလ့လာ၍ ေကာက္ယူထားေသာ ရလဒ္မ်ားသည္ 
ၿမိဳ႕ျပလံုျခံဳေရး စစ္တမ္း၏အဓိကအခ်က္ပင္ျဖစ္ပါသည္။  ေမးခြန္းလႊာေမးျမန္းျခင္းသည္ ယခင္ျပဳလုပ္ 
ခဲ့ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား (ေလ့က်င့္ေပးျခင္း၊ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ေျမပံုမ်ား စသည္) တို႔အေပၚတြင္ 
အေျခခံထားၿပီး ျပည္သူတို႔၏ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ရပ္ရြာအေပၚ အသိအျမင္မ်ား၊ ဗဟုသုတမ်ားကို 
စုစည္းရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ 

လုပ္ငန္းစဥ္။ ။ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားေပးၿပီးသည္ႏွင့္ အုပ္စုတိုင္းသည္ ကြင္းဆင္းရန္ စတင္ 
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။ အဖြဲ႕တိုင္းသည္ သူတို႔၏ စိတ္ဝင္စားေသာ အခန္းက႑ထဲမွ ျပႆနာမ်ားကို 
အခ်က္ ၃ ခ်က္ျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ရပါမည္။ ၎တို႔မွာ ေဘးကင္းေရးအခ်က္မ်ားအားျပေသာ ေနရာ 
မ်ားအား (ေရြးခ်ယ္ထားေသာ နည္းလမ္းအေပၚမူတည္၍ GPS စက္၊ ဖုန္းမ်ား၊ စာရြက္ေပၚတြင္) 
မွတ္ျခင္း၊ မွတ္စုစာမ်ားျဖင့္ ေနရာမ်ားအား အားျဖည့္ေပးျခင္း ႏွင့္ ျပႆနာမ်ားကို ေဖာ္ျပေနေသာ 

၂၂



ဓာတ္ပံုမ်ား သို႔မဟုတ္ ဗီဒီယိုမ်ားျဖင့္ မွ်ေဝျခင္းတို႔ျဖစ္ပါသည္။ 

ပံ့ပိုးသူမွ ကြင္းဆင္းသည့္အဖြဲ႕အား စစ္တမ္း၏အစတြင္ ႀကီးၾကပ္ျခင္း၊ ပံ့ပိုးျခင္းမ်ားျပဳလုပ္လွ်င္ 
ေကာင္းမြန္ပါသည္။ ကြင္းဆင္းသည့္အဖြဲ႕မွ ယံုၾကည္ခ်က္ရရွိလာၿပီး ရွာေဖြေနေသာ အခ်က္အလက္ 
မ်ားအေၾကာင္းအား ပိုမိုရွင္းလင္းသြားေသာအခါ ပံ့ပိုးသူအေနျဖင့္ ေနာက္ဆုတ္ၿပီး ပါဝင္သူမ်ားအား 
လြတ္လပ္စြာ လုပ္ကိုင္ေစႏိုင္ပါသည္။ 

ဂ႐ုစိုက္ရမည့္အခ်က္မ်ား။ ။ ကြင္းဆင္းျခင္းသည္ နာရီအနည္းငယ္မွ ရက္ပိုင္းအထိၾကာျမင့္ႏိ္ုင္ 
ေသာေၾကာင့္ တိုးတက္မႈအား ေစာင့္ၾကည့္ရန္လိုအပ္ပါသည္။  ဤအခ်က္အား ကြင္းဆင္းၿပီးရရွိလာ 
ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို စုစည္းၿပီး ပါဝင္သူမ်ားအား ခ်ျပျခင္းျဖင့္ ပါဝင္သူမ်ားသည္ ေကာက္ခံမႈ 
အားနည္းခဲ့ေသာအပိုင္းႏွင့္ ေခါင္းစဥ္အား ျမင္ေတြ႕ႏိုင္ၿပီး သူတို႔၏လုပ္ငန္းစဥ္အစီအစဥ္အား 
အေျခအေနအရ ျပန္လည္သံုးသပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ တိုးတက္မႈသည္ ေႏွးေကြးေနၿပီး 
ပါဝင္သူမ်ားက အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ေနရပါက ပံ့ပိုးသူအေနျဖင့္ ပါဝင္သူမ်ားအား ထပ္ပိုး၍ 
သင္ၾကားျခင္း၊ ေလ့က်င့္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ပါသည္။ 

အဆင့္ ၈. ေမးခြန္းလႊာေမးရန္ေလ့က်င့္ျခင္း။

ရည္ရြယ္ခ်က္။ ။ ေနရာေဒသတစ္ခုအားကိုယ္စားျပဳေသာ၊ သက္ဆိုင္ေသာ ေမးခြန္းလႊာတစ္ခု 
ျဖစ္ရန္ ေမးခြန္းအား တက္ေရာက္သူမ်ားႏွင့္အတူတကြ ျပဳလုပ္ရန္ အေရးႀကီးပါသည္။

လုပ္ငန္းစဥ္။ ။ ယခင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား (ေျမပံုမ်ား၊ အုပ္စုဖြဲ႕ေဆြးေႏြးျခင္း၊ 
လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း) တို႔မွထြက္ေပၚလာေသာ အခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္အေျခခံ၍ ပ့ံပိုးသူ မွ 
ေမးခြန္းအၾကမ္း ကုိျပင္ဆင္ရပါမည္။ ဤအၾကမ္းသည္ ေျဖရလြယ္ေစေသာ ပံုစံျဖစ္ၿပီး ေတြ႕ရွိ 
ထားေသာ အဓိကျပႆနာေခါင္းစဥ္မ်ား ပါဝင္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ တက္ေရာက္သူမ်ားမွ 
ေဒသအေျခအေန အားပိုမိုထင္ဟပ္ေစရန္ ဤအၾကမ္းကိုမွ်ေဝၿပီး အၾကံျပဳခ်က္မ်ားျဖင့္  ေမးခြန္း 
ႏွင့္အေျဖမ်ား ထပ္ထည့္ျခင္း၊ ျဖဳတ္ခ်ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ေမးခြန္းလႊာအား 
စုေပါင္းအတည္ျပဳၿပီး တက္ေရာက္သူမ်ားအား ကြင္းဆင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းအား မည့္သို႔ 
လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားကို ပံ့ပိုးသူမွ ပို႔ခ်ေပးႏိုင္သည္။ 

ဂ႐ုစိုက္ရမည့္အခ်က္မ်ား။ ။ ေမးခြန္းလႊာေမးျမန္းျခင္းအား စာရြက္ပံုစံျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ 
အခ်က္အလက္ေကာက္ယူေသာ ကိရိယာမ်ား အသံုးျပဳ၍ျဖစ္ေစ ေကာက္ယူႏိုင္ပါသည္။ စာရြက္ျဖင့္ 
လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ ပါဝင္သူမ်ားအတြက္ လုပ္ကိုင္ရာတြင္လြယ္ကူေစေသာ္လည္း အခ်က္အလက္ 
ထည့္သြင္းရာတြင္ အခ်ိန္ယူပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ျဖင့္ေကာက္ယူျခင္းသည္ အစပိုင္းတြင္ 
သင္ၾကားေပးရန္ အခ်ိန္လိုအပ္ေသာ္လည္း အခ်က္အလက္မ်ား စုစည္းလုပ္ကိုင္ရာႏွင့္ ဆန္းစစ္ရာ 
တြင္ အခ်ိန္အား သိသာစြာေလ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္ပါသည္။

ဒစ္ဂ်စ္တယ္အခ်က္အလက္ေကာက္ယူျခင္းအား လုပ္လိုပါက (ျပဳလုပ္ရန္ျဖစ္ႏိုင္ပါက) ပံ့ပိုးသူ 
အေနျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ကိရိယာထဲတြင္ ေမးခြန္းလႊာျပင္ဆင္ျခင္း၊ ပါဝင္သူမ်ားအား 
ေရြးခ်ယ္ထားေသာနည္းလမ္းကို အသုံးျပဳရန္သင္ၾကားျခင္းမ်ားကို ျပင္ဆင္ျခင္းအဆင့္ကတည္းက 
ႀကိဳတင္စဥ္းစားထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ထိုရည္ရြယ္ခ်က္ကို အသံုးျပဳရန္ Online Platforms ႏွင့္ 
application မ်ားစြာရွိၿပီး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေနာက္စာမ်က္ႏွာတြင္ 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ပံ့ပိုးသူသည္ ေမးခြန္းလႊာလုပ္ေဆာင္ရန္ ေမးျမန္းမည့္ ပမာဏ၊ ေမးခြန္း 
အမ်ိဳးအစား၊ ဘာသာစကားေထာက္ပံမႈ၊ ႏွင့္ လိုအပ္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအေပၚတြင္ မူတည္၍ 
သင့္ေတာ္ေသာ ကိရိယာကို အသံုးျပဳ ႏိုင္ပါသည္။

ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းစဥ္၏ ထိေတြ႕ဆက္ဆံရေသာ သဘာဝေၾကာင့္ ပ့ံပိုးသူအေနျဖင့္ 
ေျပာဆိုဆက္ဆံသည့္ ပံုစံမ်ားႏွင့္ ကိုယ္က်င့္တရားဆိုင္ရာ က်င့္ထံုးမ်ားမည္ကဲ့သို႔ထားရွိရမည္ကို 
စစ္တမ္းေကာက္ယူသူမ်ား စိတ္ထဲတြင္ရွိေနေစဖို႔အတြက္ မွ်ေဝေပးရန္လိုအပ္ပါသည္။ 

၂၃

နည္းလမ္း ၁၄ 

စာမ်က္နာ ၆၂

နည္းလမ္း ၁၅ 

စာမ်က္နာ ၆၄
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အညႊန္းမ်ား ✓ ✓ ✓ X ✓ ✓ X X

ေမးခြန္းလႊာ 
အေရအတြက္ ∞ ∞ ၃ ∞ ∞ ၃ ∞ ၁၀

ေမးခြန္းလႊာရွိ 
ေမးခြန္း 

အေရအတြက္
∞ ၁၀ ၁၀ ∞ ၁၀ ∞ ∞ ∞

ေမးခြန္းလႊာ 
တစ္ခုအတြက္ 
အေျဖပမာဏ

၁၀၀/ 
နွစ္ ၄၀ ၁၀၀ ∞ ၁၀၀/ 

နွစ္ ၁၀၀ ∞ ၅၀၀

ေမးခြန္း 
အမ်ိဳးအစား

၁၅ ၁၃ ၁၉ ၁၁ ၂၃ ၈ ၂၃ ၂၃

ေမးခြန္း 
ေက်ာ္ျခင္း ✓ X X ✓ X X ✓ ✓

လက္ခံေသာ 
ေဖာင့္ ေဇာ္ဂ် ီ

ေဇာ္ဂ်ီ 
ယူနီကုဒ္

ေဇာ္ဂ်ီ 
ယူနီကုဒ္

ယူနီကုဒ္
ေဇာ္ဂ်ီ 

ယူနီကုဒ္
ေဇာ္ဂ်ီ 

ယူနီကုဒ္
ေဇာ္ဂ်ီ 

ယူနီကုဒ္
ေဇာ္ဂ် ီ

ဘာသာစကား
အမ်ိဳးမ်ိဳး 

သံုးႏိုင္ျခင္း
✓ X X X ✓ X ✓ ✓

လိုင္းမဲ့ 
အခ်က္အလက္ 
ေကာက္ယူျခင္း

X ✓ X X X X ✓ ✓

ေျမပံု 
ေရးဆြဲျခင္း X X X X X X ✓ ✓

အခ်က္အလက္ 
ထုတ္ယူျခင္း ✓ X ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

အစီရင္ခံစာ 
ထုတ္ယူျခင္း ✓ X X X X ✓ ✓ ✓

ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေမးခြန္းလႊာ ေကာက္ယူေသာနည္းလမ္းအား မည္သို႔ေရြးခ်ယ္မည္နည္း။

အဂၤါရပ္

နည္းလမ္း



◊ မွတ္သားရမည့္ အခ်က္မ်ား

▫ မိမိကိုယ္ကို မိတ္ဆက္ရန္၊
▫ စီမံကိန္းႏွင့္ ေမးခြန္းလႊာ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္အား မိတ္ဆက္ျခင္း၊
▫ ျပည္သူတို႔၏အသံအား ျဖန္႕ေဝျခင္း၏အေရးႀကီးပံုကို အေလးထားေျပာၾကားရန္၊ 
▫ ဘက္မလိုက္ေသာ အျပဳအမူသာထားရန္၊
▫ ေျဖၾကားသူမ်ားအား အခ်ိန္ေပးသည့္အတြက္ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းေျပာၾကားရန္။

◊ ေရွာင္ၾကဥ္ရမည့္ အခ်က္မ်ား

▫ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ စီမံကိန္းျပင္ပမွအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပတ္သက္၍ အာမခံျခင္း၊ 
ကတိေပးျခင္းမ်ား၊ မရႏိုင္ေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားေပးျခင္း၊

▫ စီမံကိန္းျပင္ပမွ ထိခိုက္လြယ္ေသာ ျပႆနာမ်ားအေၾကာင္း ေျပာဆုိျခင္း (ဥပမာ - 
ႏိုင္ငံေရး၊ ဘာသာေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ စသည္)၊

▫ အခ်ိန္မ်ား ျဖဳန္းျခင္း/ ထိေရာက္စြာအသံုးမျပဳျခင္း။

 
အဆင့္ ၉. ေမးခြန္းလႊာေမးျမန္းျခင္း။

ရည္ရြယ္ခ်က္။ ။  ေမးခြန္းလႊာေမးျမန္းျခင္းသည္ အျခားလုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားမွ ရရွိလာေသာ 
အခ်က္အလက္မ်ားကို ခ်ိန္ထိုးရန္အေရးႀကီးေသာ နည္းလမ္းတစ္ခုပင္ျဖစ္ၿပီး လူအမ်ား၏ အျမင္၊ 
အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကိုလည္း ေလ့လာေတြ႕ရွိႏိုင္ပါသည္။  

လုပ္ငန္းစဥ္။ ။ ပံ့ပိုးသူသည္ ေမးျမန္းသူမ်ားအား အိမ္ေျခမည္မွ်ေမးျမန္းမည္ကို ရွင္းလင္းစြာ 
ေျပာျပထားရန္လိုအပ္ၿပီး ေမးျမန္းသူမ်ားမွလိုအပ္ေသာ အားစိုက္မႈႏွင့္ အလုပ္လုပ္ခ်ိန္ကိုထည့္ 
တြက္စဥ္းစားၿပီး ေမးခြန္းလႊာေမးျမန္းျခင္း ၿပီးဆံုးရမည့္အခ်ိန္ကို သတ္မွတ္ေပးရပါမည္။ ေမးခြန္းလႊာ 
ေမးျမန္းျခင္းၿပီးဆံုးၿပီးေနာက္တြင္ ပံ့ပိုးသူ အေနျဖင့္ ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ ပမာဏအား (စာရြက္ျဖင့္ 
ျဖစ္ေစ၊ အင္တာနက္မွျဖစ္ေစ) ေပးပို႔ထား ျခင္းရွိမရွိအား စစ္ေဆးသင့္ပါသည္။ အကယ္၍ ေမွ်ာ္မွန္း 
ထားေသာပမာဏမရေသးပါကရရွိရန္ ပါဝင္သူမ်ားႏွင့္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္ႏိုင္ပါသည္။ 

၂၅



ေမးခြန္းလႊာမ်ားသည္ စာရြက္မ်ားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါက အခ်က္အလက္မ်ားအား သင့္ေတာ္ေသာ 
software ထဲသို႔ ထည့္ရန္လိုအပ္ပါမည္။ ေမးခြန္းမ်ားသည္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေမးခြန္းလႊာမ်ား ျဖစ္ပါက 
ေျဖၾကားခ်က္မ်ားအား ႐ိုးရွင္းေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအျဖစ္  လည္းေကာင္း၊ အစီရင္ခံစာ အျဖစ္ 
လည္းေကာင္း ဆက္လက္ အကဲျဖတ္ရန္ရယူႏိုင္ပါသည္။ 

ဂ႐ုစိုက္ရမည့္အခ်က္မ်ား။ ။ ဤလုပ္ေဆာင္ခ်က္တြင္ ရွင္းလင္းေသာ နယ္ပယ္ႏွင့္ ဦးတည္ခ်က္ 
ရွိမွသာလွ်င္ ေမးျမန္းသူမ်ားသည္ ဦးတည္ခ်က္ ျပည့္မွီေအာင္ ထိေရာက္စြာလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္။ 

အဆင့္ ၁၀. ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း။

ရည္ရြယ္ခ်က္။ ။ အခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ယူျခင္းၿပီးစီးပါက ပါဝင္သူမ်ားမွ လုပ္ငန္းစဥ္ 
မ်ားအေပၚ အျမင္ႏွင့္ ပံ့ပိုးသူအား တံု႔ျပန္ခ်က္ေပးရန္အတြက္  ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္း အပိုင္းကို 
ျပဳလုပ္သင့္ပါသည္။

လုပ္ငန္းစဥ္။ ။ ဤအပိုင္းတြင္ ပါဝင္သူမ်ားသည္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအေပၚ၌ ၎တို႔၏ 
တံု႔ျပန္ခ်က္၊ အသုံးဝင္ပံုႏွင့္ သင့္ေတာ္ပံု၊ ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ား ႏွင့္ သင္ယူရရွိမႈမ်ားကို  
ျပန္လည္ေဝမွ်ရပါမည္။ ရရွိေသာသင္ယူမႈမ်ားသည္ တစ္ဦးခ်င္းလုပ္ေဆာင္ေသာ လုပ္ငန္းႏွင့္ 
အတူတကြ လုပ္ေဆာင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား ႏွစ္ခုလံုးတြင္ပါဝင္သည္။ ထို႔ေနာက္ ပံ့ပိုးသူသည္ 
စစ္တမ္း၏ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေျပာႏိုင္ရန္ႏွင္ ့ ျပႆနာမ်ား၏ အေၾကာင္းႏွင့္ အက်ိဳး 
ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားကို ေဖာ္ျပရန္ ပါဝင္သူမ်ားအား အုပ္စုဖြဲ႕ေဆြးေႏြးျခင္း ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ 

ဂ႐ုစိုက္မည့္အခ်က္မ်ား။ ။ ဤအဆင့္သည္ ပံ့ပိုးသူအေနျဖင့္ ပါဝင္သူမ်ား၏ အၾကံမ်ားကို 
ဂ႐ုစိုက္မွတ္ယူၿပီး အနာဂတ္တြင္ အသုံးျပဳမည့္ နည္းစနစ္အားပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္ နည္းလမ္းမ်ားကို 
စဥ္းစားႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရးပင္ျဖစ္ပါသည္။

နည္းလမ္း ၁၃ 

စာမ်က္နာ ၇၁

၂၆



၂၇

လုပ္ငန္းစဥ္မွတ္စုမ်ားေရးမွတ္ရန္



ေဘးကင္းေရးစစ္တမ္းအား အေဝးမွ မည့္သို႔ လုပ္ေဆာင္မည္နည္း။

စစ္တမ္းတစ္ခုအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းသည္ စာအုပ္ထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း 
တက္ေရာက္သူမ်ား၏ ရက္ရွည္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္မႈ၊ စစ္တမ္းအဖြဲ႕၏ ကြင္းဆင္းၾကည့္ရႈမႈတို႔ 
အေပၚတြင္ မ်ားစြာ အေျခခံထားပါသည္။ ဤစာအုပ္အားျပင္ဆင္ေနစဥ္တြင္ ကမ႓ာတစ္ဝွမ္းရွိ ေဒသ 
အမ်ားအျပားတြင္ Covid - 19 ေရာဂါေၾကာင့္ ထိခိုက္မႈမ်ားစတင္ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ၿပီး ေန႔စဥ္ေနထိုင္မႈ 
ပံုစံအား ႀကီးမားစြာေျပာင္းလဲေစခဲ့ပါသည္။ 

သြားလာမႈ ကန္႕သတ္ျခင္းမ်ား၊ စုရံုးမႈကန္႕သတ္ျခင္းမ်ားအား ေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ရန္ သတ္မွတ္လိုက္ 
ေသာေၾကာင့္ ပညာရွင္မ်ား၊ သုေတသနျပဳလုပ္သူမ်ား ႏွင့္ ရပ္ရြာအေျချပဳ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ 
၎တို႔၏လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ပါဝင္ေသာသူမ်ား ေဘးကင္းေစရန္ မတူညီေသာ လုပ္ေဆာင္နည္း၊ 
ကူညီနည္းမ်ား ရွာေဖြရန္ တြန္းအားေပးလာၾကပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ စစ္တမ္းအဖြဲ႕ 
သည္ စစ္တမ္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ မလုပ္ေဆာင္ျခင္း၏ ေကာင္းက်ိဳး၊ ဆိုးက်ဳိးမ်ားအား ခ်ိန္ၾကည့္ရပါ 
မည္။ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာေဒသတြင္ ဤလုပ္ငန္းစဥ္ လုပ္ေဆာင္ရန္ အေရးႀကီးေသာေၾကာင့္ အေဝးမွ 
အခ်က္အလက္ ေကာက္ယူႏိုင္ေသာ္လည္း ေကာက္ယူရန္မျဖစ္ႏိ္ုင္ေသာ ေဒသမ်ားတြင္ လုပ္ငန္းစဥ္ 
အားရပ္တန္႕ႏိုင္ပါသည္။ ဤဆံုးျဖတ္ခ်က္အား ေဒသခံမ်ား၊ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အတူတကြ 
ဆံုးျဖတ္သင့္ၿပီး ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ျပည္သူမ်ား ႏွင့္ သက္ဆိုင္သူမ်ား၏ က်န္းမာေရးအား အေရးအႀကီး 
ဆံုး ဟုသတ္မွတ္ထားသင့္ပါသည္။ 

စစ္တမ္းလုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္သည့္အျပင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ ျဖစ္ႏိုင္ပါက ေဘးကင္းေရးစစ္တမ္းအား 
ပါဝင္သူမ်ား၏ က်န္းမာေရးအား မထိခိုက္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ နည္းလမ္းမ်ားအား ေျပာင္းလဲ 
လုပ္ေဆာင္ရန္ စဥ္းစားရပါမည္။ နည္းစနစ္ဆိုင္ရာအားျဖင့္ ဤအေျခအေနမ်ဳိးတြင္ လုပ္ေဆာင္ 
ႏိုင္ေသာနည္းလမ္းႏွစ္ခုကို ေတြ႕ရွိထားပါသည္။ ပထမတစ္နည္းသည္ အခ်က္အလက္ေကာက္ယူရာ 
တြင္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းလမ္းမ်ားကို ပိုမိုအသံုးျပဳျခင္း ျဖစ္သည္။ ဒုတိယနည္းလမ္းသည္ ပါဝင္သူမ်ား 
ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္၍ အခ်က္အလက္ေကာက္ယူျခင္း၊ အေဝးမွေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာ သို႔မဟုတ္ 
အုပ္စုငယ္ေလးမ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ လုပ္ငန္းေလးမ်ားခြဲျခင္းျဖစ္သည္။ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ 
လႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ ဤအေျခအေနမ်ားေအာက္တြင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ ခက္ခဲသည္ဟု ထင္ရေသာ္ 
လည္း စစ္တမ္းအဖြဲ႕အတြင္း၊ စစ္တမ္းအဖြဲ႕ႏွင့္ တက္ေရာက္သူမ်ားၾကားတြင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း လြန္စြာေကာင္းမြန္ပါက လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ တျခားေရြးခ်ယ္စရာမ်ား 
ထြက္ေပၚလာႏိုင္ပါသည္။

လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာအရာမ်ား

အုပ္စုဖြဲ႕ေဆြးေႏြးျခင္း*

တစ္ခ်ိဳ႕ေသာေနရာမ်ားတြင္ Skype, Zoom စသည့္ တယ္လီဆက္သြယ္ေရး အပလီေကးရွင္းမ်ား 
သံုး၍ online မွအုပ္စုဖြဲ႕ေဆြးေႏြးျခင္းျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ္လည္း လူအမ်ားစုသည္ ဤနည္းလမ္းမ်ား 
အသံုးျပဳရန္ အခက္အခဲမ်ားရွိႏိုင္ပါသည္။ ယခုနည္းလမ္းမ်ား အသံုးျပဳရန္မျဖစ္ႏိုင္ပါက 
စစ္တမ္းအဖြဲ႕သည္ သက္ဆိုင္ရာဌာန၏ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ အုပ္စုငယ္မ်ားဖြဲ႕၍ 
လုပ္ေဆာင္ရန္ စဥ္းစားႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာ - ကြင္းလင္းျပင္ သို႔မဟုတ္ ေလေကာင္းေလသန္႕ 
ရေသာ ေနရာတြင္ ေဆြးေႏြးပြဲလုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအရ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး နီးကပ္စြာ 
မေနျခင္း ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းတစ္ခုစီတြင္ ပါဝင္ႏိုင္ေသာသူအေရအတြက္မေက်ာ္ေစျခင္း။ 

ေျမပံုေရးဆြဲျခင္း၊ ကြင္းဆင္းအခ်က္အလက္ေကာက္ျခင္း*

ေဒသတစ္ခုတြင္ ေဘးကင္းေရးျပႆနာမ်ားကိုေျမပံုေပၚမွတ္ျခင္းသည္ အုပ္စုဖြဲ႕လုပ္ေဆာင္ျခင္း 
မရွိပါက ခက္ခဲႏိုင္ပါသည္။ ဤေနရာတြင္လည္း ပါဝင္သူမ်ား၏ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ပိုင္းဆိုင္ရာ 

၂၈



နားလည္မႈ၊ ဖုန္းပိုင္ဆိုင္ျခင္း စသည္တို႔အေပၚမူတည္၍ ပါဝင္သူမ်ားအား ေဆာ့ဝဲလ္နည္းပညာ 
မ်ားကို အသံုးျပဳ၍ သက္ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို အေဝးမွ ေကာက္ယူႏိုင္ေစပါသည္။ 
စာမ်က္ႏွာ ၂၄ တြင္ဥပမာေပးထားေသာ စစ္တမ္းေကာက္ယူရန္အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ Kobo 
Toolbox, ONA, Survey Gizmo စသည့္ ေဆာ့ဝဲလ္တစ္ခ်ိဳ႕တြင္လည္း သံုးစြဲသူမ်ားအား 
မိမိမွတ္လိုေသာ ေနရာမ်ားကို မွတ္ႏိုင္သည့္ ေျမပံုဆဲြႏိုင္ေသာ နည္းပညာမ်ား ပါဝင္ပါသည္။ 
တစ္ခ်ိဳ႕ေသာေဒသမ်ားတြင္ ၿမိဳ႕ျပျပႆနာမ်ားကို ဓာတ္ပံုမ်ား၊ ေျမျပင္ေနရာအခ်က္အလက္မ်ား 
ႏွင့္ မွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ေသာ အမ်ားသံုး ဖုန္း application မ်ား ဥပမာ ေတာင္ႀကီးႏွင့္ ေမာ္လၿမိဳင္ 
ၿမိဳ႕အတြက္ အသုံးျပဳႏိုင္ေသာ ၿမိဳ႕ေတာ္ application မ်ားလည္းရွိေနပါသည္။ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ 
ေျမပံုဆြဲျခင္း မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါက ေျမပံုဆြဲျခင္းသည္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္ေသာ္လည္း လုပ္ေဆာင္ 
ႏိုင္ပါသည္။ ပါဝင္သူ တစ္ေယာက္မွ တစ္ေယာက္သို႔ လက္ဆင့္ကမ္းဆြဲျခင္း သို႔မဟုတ္ အုပ္စု
ငယ္မ်ားဖြဲ႕၍ဆြဲျခင္းစသည္တို႔ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ 

ေမးခြန္းလႊာေမးျမန္းျခင္း

ေမးခြန္းလႊာေမးျမန္းျခင္းအား ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ားစြာမရွိဘဲ အေဝးမွေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။ 
အပိုင္း (ခ) တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း ဒစ္ဂ်စ္တယ္ application အသုံးျပဳ၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
ဖုန္းအသံုးျပဳ၍ေသာ္လည္းေကာင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။ အေျခအေနေပးပါက စစ္တမ္းအဖြဲ႕မွ 
လူခ်င္းေတြ႕ဆံုမႈနည္းေစရန္အတြက္ ေမးခြန္းလႊာမ်ားကို လုပ္ေဆာင္မည့္ ေဒသသို႔ တစ္လွည့္စီ 
ေပးပို႔ႏိုင္ၿပီး အခ်ိန္သတ္မွတ္ကာ ေကာက္ခံႏိုင္ပါသည္။ 

*ေဖာ္ျပထားေသာ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ application မ်ား အသံုးျပဳႏိုင္ပါက စစ္တမ္းအဖြဲ႕အေနျဖင့္ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ ဖုန္းအသံုးျပဳခ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ပါဝင္သူမ်ားအား 
ေထာက္ပံ့ေပးရန္ အေရးႀကီးလိုအပ္ပါသည္။ 

ဂ႐ုစိုက္ရမည့္အခ်က္မ်ား။ ။ ေတြ႕ရွိမႈမ်ားအရ အေရးႀကီးေသာ အခ်က္မွာ စစ္တမ္းအဖြဲ႕အေန 
ျဖင့္ ဤကဲ့သို႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းရာ၍ မွ်တစြာပါဝင္ႏိုင္ရန္ စဥ္းစားရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ 
နည္းလမ္းမ်ား အသုံးျပဳျခင္းသည္ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ လူအုပ္စုအား ေဘးဖယ္ထားသကဲ့သို႔ျဖစ္ေစပါသည္။ 
လက္ကိုင္ဖုန္း ရွိျခင္း၊ ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းပညာ အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္း ႏွင့္ နည္းပညာမ်ား အသံုးျပဳရန္ 
လူကိုယ္တိုင္သင္ၾကားေပးရန္ မလိုအပ္ျခင္း စသည္တို႔ကို မည္သည့္ နည္းလမ္းအသံုးျပဳမည္ဟု 
မဆံုးျဖတ္မွီ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရပါမည္။ အခ်က္အလက္ေကာက္ယူျခင္းမ်ားအား အထက္ပါ 
နည္းလမ္းအတိုင္း ေကာက္ယူႏိုင္ေသာ္လည္း ေဘးကင္းေရးစစ္တမ္း လုပ္ေဆာင္ျခင္း၏ အဓိက 
အစိတ္အပိုင္းျဖစ္သည့္ စည္းရံုးေရးက႑အား အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေနမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

သို႔ေသာ္ မေမွ်ာ္မွန္းႏိုင္ေသာ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ စီစဥ္သူမ်ားသည္ လုပ္ေဆာင္ရည္ျပည့္ဝမႈ 
ႏွင့္ အေျခအေနအလိုက္ေျပာင္းလဲႏိုင္မႈ ျပသႏိုင္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ 
ပါဝင္သူမ်ား အားလံုး အတူတကြမရွိေနဘဲ တူညီေသာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈ ရရွိေစရန္အတြက္  
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ သိသာစြာ ေႏွာင့္ေႏွးသြားႏိုင္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ လူအနည္းငယ္သာ 
ဖိတ္ေခၚ၍ အတူတကြ လုပ္ေဆာင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အုပ္စုဖြဲ႕လုပ္ေဆာင္ျခင္း မရွိဘဲ 
တစ္အိမ္ခ်င္းစီမွ အခ်က္အလက္ေကာက္ယူျခင္းမ်ား စသည္ျဖင့္ တစ္ပိုင္းစီလုပ္ေဆာင္ျခင္းပါက 
လႈပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ 'ၿပီးစီးသည္' ဟူ၍သာ သတ္မွတ္ႏိုင္ပါသည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ယခုေဖာ္ျပ 
ထားသည့္ အစားထုိး အခ်က္အလက္ ေကာက္ယူျခင္းမ်ားမွ ေဆာင္ရြက္မႈအသစ္မ်ား ေပၚထြက္လာ 
ေစၿပီး ပဏာမစိန္ေခၚမႈမ်ား ေဘးထား၍ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုလံုးအား အက်ိဳးရလဒ္ေကာင္းမ်ားကို 
ရရွိေစႏိုင္ပါသည္။ 

၂၉



အဆင့္ ၁

အခ်က္အလက္မ်ား 
စုစည္းစီမံျခင္းႏွင့္ 
ဒစ္ဂ်စ္တယ္ပုံေျပာင္းျခင္း

ဂ၊ အခ်က္အလက္မ်ားစုစည္းျခင္းႏွင့္ သ႐ုပ္ေဖာ္ျခင္း။

ဃ၊ လုပ္ငန္း အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း။

င၊ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို မွ်ေဝျခင္း။

အဆင့္ ၄

ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို 
သ႐ုပ္ေဖာ္ျခင္း

အဆင့္ ၃

အခ်က္အလက္မ်ား 
အတည္ျပဳျခင္း

အဆင့္ ၂

အခ်က္အလက္မ်ား
ဆန္းစစ္ျခင္း

၃၀



မွတ္စုမ်ား

အုပ္စုဖြဲ႕ 
ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား

ဓာတ္ပံုမ်ား

ေျမပံုမ်ား

ေမးခြန္းလႊာမ်ား

ဂ၊ အခ်က္အလက္မ်ား စုစည္းျခင္းႏွင့္ သ႐ုပ္ 
ေဖာ္ျခင္း။

အဆင့္ ၁. အခ်က္အလက္မ်ားစုစည္းစီမံျခင္းႏွင့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ပံုေျပာင္းျခင္း။

ရည္ရြယ္ခ်က္။ ။ စစ္တမ္းကာလအတြင္းတြင္ အခ်က္အလက္ ပံုစံမ်ိဳးစုံအားေကာက္ယူခဲ့ေသာ 
ေၾကာင့္ ဆန္းစစ္ျခင္းမျပဳလုပ္မွီတြင္ စနစ္တက် စုစည္းရန္အေရးႀကီးပါသည္။ 

လုပ္ငန္းစဥ္။ ။ အခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ စုစည္းျခင္းသည္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာ 
မ်ားႏွင့္ ရလဒ္အေပၚတြင္ အေျခခံေနပါသည္။ အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ 

◊ ေန႔စြဲႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈအရ ဓာတ္ပံုမ်ား စုစည္းျခင္း။

◊ ပါဝင္သူမ်ားမွ ဓာတ္ပံုမ်ားအား အုပ္စုလိုက္/ အပိုင္းလိုက္ စုစည္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ေခါင္းစဥ္ 
အလိုက္ (ဥပမာ - ေျမာင္း၊ အမိႈက္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ဓာတ္ပံုမ်ား) စုစည္းျခင္း။ 

◊ အင္တာဗ်ဴးႏွင့္ အုပ္စုဖြဲ႕ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားမွ မွတ္စုမ်ားအား စာသားအသြင္ကူးေျပာင္းျခင္း။

◊ GPS အခ်က္အလက္မ်ား (GPS စက္၊ ဖုန္းမ်ားမွ) ႏွင့္ အျခားေသာ ေျမျပင္ဆိုင္ရာ 
အခ်က္အလက္မ်ားအား GIS software ထဲသို႔ထည့္သြင္းျခင္း။

◊ ေမးခြန္းလႊာေမးျမန္းျခင္းမွ အေျဖမ်ားအား software ထဲသို႔ ထည့္သြင္းျခင္း။
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ေျမပံုဆြဲေသာ နည္းလမ္းအေပၚမူတည္၍ ေျမျပင္အခ်က္အလက္မ်ားအား 
ဒစ္ဂ်စ္တယ္ပံုစံေျပာင္းလဲထည့္သြင္းျခင္း လမ္းၫႊန္

GPS စက ္

PDF  ဖိုင္ပံုစံ

ဂုဏ္သတၱိ 
မ်ား ပါေသာ 

KML ဖိုင္

ဂုဏ္သတၱိ 
မ်ား ပါေသာ 

KML ဖိုင္

GIS 
software 

ထဲသို႔ 
အဆင့္သင့္ 
ထည့္သြင္း 
ႏိုင္ပါသည္

KML ဖိုင္ႏွင့္ 
လက္ေရး 
မွတ္စုမ်ား

KML ဖိုင္ႏွင့္ 
လက္ေရး 
မွတ္စုမ်ား

GIS software 
ထဲသုိ႔ 

ဂုဏ္သတိၱ 
မ်ား 

လူကု္ိယ္တုိင္  
ထည့္သြင္းရ 

ပါမည္

GIS software 
ထဲသုိ႔ 

ဂုဏ္သတိၱ 
မ်ား 

လူကု္ိယ္တုိင္  
ထည့္သြင္းရ 

ပါမည္

kml ပံုစံျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ 
ဝက္ဆိုက္မွ ရယူႏိုင္သည္

USB ျဖင့္ စက္မွ 
တိုက္႐ိုက္ယူႏိုင္သည္

သက္ဆိုင္ရာ GIS softwareတြင္အခ်က္အလက္မ်ားကိုသူတို႔၏ဂုဏ္သတၱိအတိုင္းစုစည္းသည္။ 

GIS 
software 

ထဲသို႔ 
အဆင့္သင့္ 
ထည့္သြင္း 
ႏိုင္ပါသည္

လက္ဆြဲ 
ေျမပံုႏွင့္ 
လက္ေရး 
မွတ္စုမ်ား

GIS software 
ထဲသို႔ ဂုဏ္သတၱိ 
မ်ား လူကိ္ုယ္တိုင္  

ထည့္သြင္းရ 
ပါမည္

ဖုန္း application

KML/KMZ ဖိုင္ပံုစံ         

စာရြက္ေပၚ ဆြဲျခင္း

JPG/PNG  ဖိုင္ပံုစံ



၃၃

ေခါင္းစဥ္ ဂုဏ္ရည္နွင့္ ရွင္းလင္းခ်က္
နယ္ေျမ ရပ္ကြက္၏အမည္
လမ္းပိတ္ဆို႔ လမ္းအမ်ားအျပားပိတ္ဆို႔ - လမ္းပိတ္ဆို႔မႈ မ်ားစြာရွိေလ့ရွိေသာ ေနရာမ်ား 

လမ္းအေတာ္အသင့္ပိတ္ဆို႔ - လမ္းပိတ္ဆို႔မႈ အေတာ္အသင့္ရွိေလ့ရွိေသာ 
ေနရာ

လမ္းအနည္းငယ္ပိတ္ဆို႔ - လမ္းပိတ္ဆို႔မႈ အနည္းငယ္သာရွိေသာ ေနရာ

ယာဥ္ေဘး ယာဥ္မေတာ္တဆမႈ - ၂ နွစ္အတြင္း ယာဥ္မေတာ္တဆျဖစ္ခဲ့ဖူးေသာ ေနရာ 
မ်ား 

မႈခင္း ခိ္ုးမႈ

လုယက္မႈ

ေဖာက္ထြင္းမႈ

မုဒိန္းမႈ

ဓားျပတိုက္မႈ

ကာအိေျႏၵပ်က္ျပားေစမႈ

လူသတ္မႈ 

လူကုန္ကူးမႈ

ေလာင္းကစားမႈ

မူးရစ္ရမ္းကားမႈ

မူးယစ္ေဆးေရာင္းမႈ 

မူးယစ္ေဆးသံုးစြဲမႈ
အလားအလာ 
ရွိေသာ 
အႏၲရာယ္

လမ္းေဘးေခြးမ်ား - လမ္းေဘးေခြးမ်ား စုေဝးေလ့ရွိေသာ ေနရာမ်ား

ေမွာင္ရိပ္ခိုမႈ - လမ္းမီးအလံုအေလာက္မရွိေသာေနရာမ်ားနွင့္ ျပည္သူမ်ား 
ေဘးမကင္းဟုခံစားရေသာ ေနရာမ်ား 

အႏၲရာယ္ရွိေသာအေဆာက္အအံုမ်ား - ေဘးတစ္ခုခုေၾကာင့္ ၿပိဳက်ႏိုင္ေျခ 
ရွိေသာ အေဆာက္အအံုမ်ား

ေခ်ာ္ႏိုင္ေသာလမ္း - လမ္းေလွ်ာက္သူမ်ားနွင့္ ယာဥ္မ်ားအတြက္ လမ္း၏ 
မတ္ေစာက္မႈႏွင့္ ေရလႊမ္းမႈမ်ားေၾကာင့္ အႏၲရာယ္ရွိေနရာမ်ား 

သဘာဝေဘး 
ျဖစ္ႏိုင္ေသာ 
ေနရာမ်ား

ေရေဘး 

မီးေဘး 

မိုးႀကိဳး 

ေျမၿပိဳမႈ 

ဂ႐ုစိုက္မည့္အခ်က္မ်ား။ ။ ဒစ္ဂ်စ္တယ္အျဖစ္ထည့္သြင္းျခင္းသည္ ေျမပံုဆြဲရာတြင္အသံုးျပဳ 
သည့္ နည္းလမ္းေပၚတြင္မ်ားစြာမူတည္ေနပါသည္။ တစ္ဖက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ 
ပံုသည္ ဤစာအုပ္တြင္အသံုးျပဳထားေသာ နည္းလမ္းမ်ားအရ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်မ်ားကို ေဖာ္ျပထားျခင္း 
ျဖစ္ပါသည္။ စစ္တမ္းအဖြဲ႕အေနျဖင့္ မွတ္ယူထားေသာအခ်က္မ်ားမွာ လက္ေရးစာျဖင့္သာရွိပါက 
လုပ္ငန္းစဥ္ ၾကာျမင့္မည္ကို ဂ႐ုျပဳရပါမည္။ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိေသာ ေျမျပင္အခ်က္အလက္မ်ား၏ 
ကိုက္ညီမႈ မရွိျခင္းမ်ားျဖစ္ေပၚလာလွ်င္ ၎တို႔၏ ဂုဏ္ရည္မ်ားႏွင့္ ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားအား 
ထပ္တူညီေစရန္ ျပဳလုပ္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ ေအာက္ပါဇယားသည္ ဂုဏ္ရည္မ်ားအား ခြဲျခား 
သတ္မွတ္ပံုအား ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား အက်ိဳးရွိစြာ စုစည္းႏိုင္ရန္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

ဆန္းစစ္ရန္အတြက္ ေခါင္းစဥ္မ်ား မည္ကဲ့သို႔ သတ္မွတ္ရမည္နည္း။
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ေရေျမာင္း ေျမာင္းမရွိ - ထိုလမ္းအပိုင္းတြင္ ေျမာင္းမရွိ

ေျမာင္းပိတ္ဆို႔ - ပိတ္ဆို႔ရေသာ အေၾကာင္းအရင္းမသိ ေျမာင္းမ်ား ပိတ္ဆို႔ 
ေနျခင္း

အမိႈက္မ်ားေၾကာင့္ ေျမာင္းပိတ္ဆို႔ - အမိႈက္မ်ားစုစည္းလာမႈေၾကာင့္ ေျမာင္း 
ပိ္တ္ဆို႔ေနျခင္း 

အေဆာက္အဦးတိုးခ်ဲ႕မႈေၾကာင့္ ေျမာင္းပိ္တ္ဆို႔ - ေျမာင္းေပၚ၌ အေဆာက္အ
ဦးတိုးခ်ဲ႕မႈရွိေနေသာေၾကာင့္ ေျမာင္းပိ္တ္ေနျခင္း

လွ်ပ္စစ္ လွ်ပ္စစ္မီးမရွိ - အစိုးရလွ်ပ္စစ္မီးမရရွိ

လမ္းမီးမရွိ - မီးတိုင္နွင့္ မီးႀကိဳးရွိေသာ္လည္း လမ္းမီးမရွိ 

မီးတိုင္မရွိ - မီးႀကိဳးမ်ားက ျခံစည္း႐ိုး၊ သစ္ပင္မ်ားေပၚတြင္ရွိႏိုင္ေသာ္လည္း 
လွ်ပ္စစ္မီးတိုင္မရွိ 

ရႈပ္ေထြးေနေသာ မီးႀကိဳး - မီးတိုင္တစ္ခုထဲတြင္ မီးႀကိဳးမ်ားစြာ ခ်ိတ္ဆက္ထား 
ျခင္း 

နိမ့္ေနေသာ မီးႀကိဳး - ျပည္သူတို႔လက္လွမ္းမွီရာတြင္ရွိေနေသာ မီးႀကိဳး

အရာဝတၳဳမ်ားနွင့္ထိေနေသာ မီးႀကိဳး - သစ္ပင္စသည့္ အရာဝတၳဳမ်ားႏွင့္ 
အႏၲရာယ္ရွိစြာ ထိစပ္ေနေသာ မီးၾကိဳး

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္လိုက္မႈ အႏၲရာယ္ - ေကာင္းမြန္မႈမရွိေသာ မီးႀကိဳးမ်ား၊ မီးတိုင္ 
မ်ားေၾကာင့္ လွ်ပ္စစ္မီး အႏၲရာယ္ရွိႏိုင္ေသာေနရာ

က်န္းမာေရး 
အႏၲရာယ္

အမိႈက္မ်ား - စည္းကမ္းမရွိအမိႈက္စြန္႕ပစ္ၾကေသာ ေနရာ

အနံဆိုး - အနံဆိုးမ်ား ထြက္ေပၚလာေသာ ေနရာ

ယာယီပ်ံက် 
ေနထိုင္သ၁ူ

ခိုင္မာေသာပိုင္ဆိုင္မႈမရွိသူမ်ား - ပိုင္ဆိုင္မႈမရွိေသာ ေျမေနရာမ်ားေပၚတြင္ 
ေနထိုင္သူမ်ားရွိသည့္ ေနရာ

အရင္းအျမစ္ 
မ်ား

အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ား - ေရေလွာင္ကန္၊ ထရန္စေဖာ္မာ

စီးပြားေရး - ေစ်း၊ ဆိုင္ 

ပညာေရး - ေက်ာင္း၊ တကၠသိုလ္

အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ - အစိုးရရံုး၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီ

က်န္းမာေရး - ေဆးခန္း၊ ေဆးရံု

စစ္တပ္ - စစ္တပ္ဝန္း၊ ျခံ

အပန္းေျဖမႈ - ပန္းျခံ၊ အမ်ားပိုင္ေနရာ၊ အားကစားရံုမ်ား 

ဘာသာေရး - ဘုန္းၾကီးေက်ာင္း၊ ဘုရား၊ ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္း၊ ဗလီ

ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး - ကားကြင္း၊ ကားမွတ္တိုင္

လူမႈေရး - NGOs, CSOs, လူမႈေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား

လံုျခံဳေရး - CCTV, အေစာင့္ ဂိတ္တဲ

ရပ္ကြက္ရံုး - ရပ္ကြက္ရံုး တည္ရွိေနရာ

လမ္း 
အမ်ိဳးအစား

ေျမသားလမ္း 

ေက်ာက္လမ္း

ကြန္ကရစ္လမ္း

ကတၱရာလမ္း

လမ္းေရာ - အမ်ိဳးအစားေရာ၍ တည္ေဆာက္ထားေသာလမ္း

၁၊ ယာယီပ်ံက်ေနထုိင္သူမ်ားသည္ သူတုိ႔၏မေကာင္းမြန္ေသာ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လူမႈေရး 
အထင္အျမင္လြဲမွားမႈမ်ားေၾကာင့္ ေဘးမကင္းေသာေနဟု ယူဆၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။



၃၅

My Maps QGIS ArcGIS

အမ်ိဳးအစား/ 
ေပးသြင္းရျခင္း အမ်ားသံုး အမ်ားသံုး စီးပြားေရး

အခ်က္အလက္ 
အမ်ားအျပား ႏွင့္ 
လုပ္ကိုင္ႏိုင္မႈ၁

X ✓ ✓

အေျခခံ GIS 
အခ်က္အလက၂္

Google မွ 
အခ်က္အလက္

အမ်ားသုံး မည္သည့္ 
အခ်က္အလက္မဆို

ကိုယ္ပိုင္ 
အခ်က္အလက္ 

အရင္းျမစ္ရွိ

အင္တာနက္မရွိဘဲ 
အလုပ္လုပ္ႏိုင္စြမ္း X ✓ ✓

အသံုးျပဳရန္ 
လြယ္ကူျခင္း ✓ X X

လိုင္စင္မွ 
ပိတ္ပင္ျခင္း မရွိျခင္း ✓ ✓ X

လက္ကိုင္ဖုန္း ျဖင့္ 
အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္း ✓ X ✓

တစ္ျပိဳင္နက္တည္း 
အလုပ္လုပ္ႏိုင္မႈ ✓ X ✓

ကြင္းဆင္းခ်ိန္တြင္ 
အခ်က္အလက္ 
ထည့္သြင္းႏိုင္မႈ

✓ X ✓
အသံုးျပဳသူမ်ားစြာ 

ပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္ႏိ္ုင္မႈ၃

✓ X ✓

ဆန္းစစ္ျခင္း 
အေထာက္အပ့ံ X X ✓

ဂုဏ္သတၱိမ်ား 
စုသြင္းႏိုင္ျခင္း၄ X ✓ ✓

အညႊန္းမ်ား ✓ X ✓

အခ်က္အလက္ 
ထည့္သြင္းႏိုင္ျခင္း ✓ ✓ ✓

အခ်က္အလက္မ်ား ဒစ္ဂ်စ္တယ္အျဖစ္ထည့္သြင္းေသာ နည္းလမ္းအား မည္သို႔ေရြးခ်ယ္ 
မည္နည္း။

၁  အခ်က္အလက္အႀကီးဆိုသည္မွာ အမွတ္/ ေနရာမွတ္ ၁၀၀၀၀ထက္ပိုသည္ဆိုလိုသည္။
၂  မတူညီေသာ အခ်က္အလက္အမ်ားအျပားအား ေဖာ္ျပပါ နည္းလမ္းမ်ားထဲမွ ရရွိႏိုင္ပါသည္။
၃  ျပင္ဆင္ရန္ခြင့္ျပဳျခင္းျဖင့္ တစ္ဦးထက္ပို၍ ေျမပံုအား ေရးဆြဲႏိုင္ပါသည္။
၄  အမွတ္တစ္ခုတြင္ တစ္ခုထက္ပိုေသာ ဂုဏ္သတၱိထည့္သြင္းႏိုင္သည္။ 

အဂၤါရပ္

နည္းလမ္း



အဆင့္ ၂. အခ်က္အလက္မ်ား ဆန္းစစ္ျခင္း။

ရည္ရြယ္ခ်က္။ ။ အခ်က္အလက္မ်ားအား စုစည္းၿပီး ဒစ္ဂ်စ္တယ္ပံုေျပာင္းၿပီးပါက ၎တို႔ကို 
ျပန္လည္ၾကည့္ရႈၿပီး ဆန္းစစ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ အခ်က္အလက္မ်ားအား ခ်ိန္ထိုးျခင္းသည္ 
စစ္တမ္း၏ အရည္အေသြး ႏွင့္ ေဒသႏွင့္ကိုက္ညီမႈရွိေစရန္အတြက္ အေရးႀကီးပါသည္။

လုပ္ငန္းစဥ္။ ။ လႈပ္ရွားမႈ အမ်ဳိးမ်ိဳးမွ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအား ႏႈိင္းယွဥ္ျခင္း၊ ျခားနားျခင္း၊ မတူညီ 
ေသာ ေနရာမွရရွိလာေသာ ေျမျပင္အခ်က္အလက္မ်ားကို ထပ္ဆင့္ေပါင္းျခင္း၊ က်ား/မ၊ အသက္အရ 
အုပ္စုဖြဲ႕၍ အခ်က္အလက္မ်ားအား ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္း စသည္တို႔သည္ စစ္တမ္းအဖြဲ႕အား ေဒသ 
ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ႏွင့္ ျပႆနာမ်ားကို ပိုမိုနားလည္ေစႏိုင္ပါသည္။ 

သတိျပဳရမည့္အခ်က္မ်ား။ ။ အခ်က္အလက္မ်ားအား ဆန္းစစ္ခ်ိန္တြင္ ရရွိေသာ အရင္းျမစ္ေပၚ 
မူတည္၍ တခ်ိဳ႕ေသာ မတူကြဲျပားမႈမ်ား ထြက္ေပၚလာႏိုင္ပါသည္။ အုပ္စုဖြဲ႕ေဆြးေႏြးခ်ိန္တြင္ 
ေပၚထြက္လာေသာ ဦးစားေပးမ်ားသည္ ေမးခြန္းလႊာ ေမးျမန္းရာတြင္ ထြက္ေပၚလာေသာ 
ဦးစားေပးမ်ားႏွင့္ မတူညီပဲ တစ္ခုသည္ တျခားတစ္ခုထက္ မ်ားျပားေနျခင္းမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ 

ဤကဲ့သို႔ျဖစ္ေနျခင္းသည္ အေၾကာင္းအရင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ 
ပါဝင္သူမ်ားသည္ ေမးခြန္းအား မွန္ကန္စြာနားမလည္ဘဲ သူတို႔၏ ယူဆခ်က္မ်ားျဖင့္ ေျဖၾကား 
ၾကသည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ျပည္သူတို႔သည္ သူတို႔ထံမွ ေမွ်ာ္လင့္သည္ဟုထင္ေသာ အေျဖမ်ား၊ 
လူမူေရးအရလက္ခံႏိုင္ေသာ အေျဖမ်ားေျဖၾကားၾကသည္။ (ဥပမာ - အမႈိက္မည္သည့္ေနရာတြင္ 
စြန္႕ပစ္သနည္းဟုေမးရာတြင္ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားသည္ မသင့္ေတာ္ေသာေနရာတြင္အမႈိက္ပစ္ 
ျခင္းအား ဝန္မခံလုိၾကပါ။) တခ်ိဳ႕ေသာ ျပႆနာမ်ားတြင္ ျပည္သူမ်ားက သူတို႔ေပၚတြင္ အႏၲရာယ္ 
က်ေရာက္ ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ေျဖၾကားရန္ ေတြေဝျခင္းမ်ားရွိၾကသည္။ (ဥပမာ - မူခင္းမ်ားျဖစ္ေသာ 
ေနရာႏွင့္ ပတ္သက္သည့္သတင္းမ်ား။) တစ္ခါတစ္ရံုတြင္ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ျပည္သူ 
မ်ားက ေမးခြန္းအား မည္ကဲ့သို႔ ေျဖၾကားရမည္ကို မသိေသာေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။
 
မတူကြဲျပားခ်က္မ်ားသည္ စိတ္ပူစရာအခ်က္မျဖစ္ပဲ ဆန္႕က်င္ဖက္အေနျဖင့္ ရပ္ရြာထဲရွိ အသံ 
အမ်ဳိးမ်ိဳး ကို ေဖာ္ျပေနပါသည္။ ၎တုိ႔ကို ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းသည္ အဆံုးသတ္တြင္ ပိုမိုျပည့္စံု 
ေသာ ရလဒ္ကို ထြက္ေပၚလာႏိ္ုင္ေစပါသည္။

အဆင့္ ၃. အခ်က္အလက္မ်ား အတည္ျပဳျခင္း။

ရည္ရြယ္ခ်က္။ ။ အခ်က္အလက္မ်ားအား ဆန္းစစ္ရာတြင္ မွားယြင္းသေဘာေပါက္ျခင္းမ်ား 
ေလွ်ာ့ခ်ရန္ မရွင္းလင္းေသာ အခ်က္မ်ားရွင္းျခင္း၊ ထည့္သြင္းလိုက္ေသာ အခ်က္မ်ား မမွားေစရန္ 
အခ်က္အလက္မ်ားကို တက္ေရာက္သူမ်ားႏွင့္ အတည္ျပဳရန္လိုအပ္ပါသည္။  

လုပ္ငန္းစဥ္။ ။ အခ်က္အလက္မ်ားအား ဆန္းစစ္၊ စုစည္းၿပီး သ႐ုပ္ေဖာ္ထားၿပီးေနာက္ 
ပံပိုးသူသည္ တက္ေရာက္ခဲ့သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုၿပီး အခ်က္အလက္မ်ားကို အတည္ျပဳကာ 
လိုအပ္သလို ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္သင့္ပါသည္။ ေျမပံုမ်ားကိုလည္း ေျမာင္းပိတ္ျခင္း၊ 
လမ္းအေျခအေနစသည့္ ျပႆနာအလိုက္ ျပသၿပီး အခ်က္အလက္မ်ားကို တက္ေရာက္သူမ်ားမွ 
လိုအပ္သလို ထပ္ထည့္၊ ျပဳျပင္ႏိုင္ပါသည္။ ျပသေသာအခ်က္အလက္မ်ားသည္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားစြာမွ 
ရရွိလာေသာ အခ်က္အလက္ ပါဝင္ ေသာေၾကာင့္ ေျမပံုမ်ား၏တိက်မႈမ်ားေပၚတြင္ တံုျပန္ခ်က္ေပးရန္ 
လိုအပ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ဤေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အေရးႀကီးေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ထပ္မံ ေပၚေပါက္ 
လာေလ့ ရွိသည္ကုိလည္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ၿပီးစီးၿပီးေနာက္တြင္ အခ်က္အလက္ 
ေကာက္ယူျခင္းႏွင့္ ဆန္းစစ္ျခင္း က႑ၿပီးဆံုးၿပီးပါက စစ္တမ္းအဖြဲ႕အေနျဖင့္ ေနာက္ဆံုးအစီရင္ခံ 
အား ျပင္ဆင္ႏိုင္ပါသည္။

၃၆



အဆင့္ ၄. ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား သ႐ုပ္ေဖာ္ျခင္း။ 

ရည္ရြယ္ခ်က္ ။ ။ စီမံကိန္းတစ္ခုလံုး၏ ဦးတည္ခ်က္မ်ားထဲမွ ဦးတည္ခ်က္တစ္ခုမွာ ေတြ႕ရွိခ်က္ 
မ်ားကို လူအမ်ားအျပားသို႔ခ်ျပရန္ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ျပသမည့္အခ်က္အလက္မ်ားအား နားလည္ရ 
လြယ္ကူေသာ၊ တိက်ေသာ၊ ပညာေပး ပံုစံမ်ားျဖစ္ေအာင္ ဘာသာျပန္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 

လုပ္ငန္းစဥ္။ ။ စစ္တမ္း၏ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအား အစီရင္ခံစာ၊ ပိုစတာ၊ စာေစာင္၊ ႐ုပ္ပံုကားခ်ပ္ 
မ်ား၊ ဗီဒီယုိအတိုမ်ားျဖင့္ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳး သ႐ုပ္ေဖာ္ႏိုင္ပါသည္။ ပါဝင္သူမ်ားမွ ေကာက္ယူထားေသာ 
အခ်က္အလက္မ်ားအား သ႐ုပ္ျပဇယားမ်ား၊ ပံုမ်ားျဖင့္ ပရိသတ္မ်ားအား ပိုမိုဆက္စပ္ ႏိုင္ေစရန္ 
ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ 

ဂ႐ုစိုက္ရမည့္အခ်က္မ်ား။ ။ ေနာက္ဆံုးအစီရင္ခံစာထုတ္လုပ္ရန္အတြက္ ပံ့ပိုးသူသည္ ျပသလို 
သည့္ ပရိသတ္ႏွင့္ မိမိအဖြဲ႕၏လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းအား သတိျပဳရန္လိုအပ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ 
ျပႆနာတစ္ခ်ိဳ႕အား တင္ျပပံုကို ဂ႐ုစိုက္ရန္ အေရးႀကီးလိုအပ္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ မူူးယစ္ေဆး 
ေရာင္းခ်ေသာေနရာစသည့္  မူခင္းမ်ားျပသေသာ ေျမပံု တြင္ အထင္အျမင္မွားမႈမ်ား ေရွာင္လႊဲႏိုင္ရန္ 
ႏွင့္ ယင္းေနရာေပၚသို႔ မမွန္ကန္ေသာ ပံုရိပ္မ်ား က်ေရာက္မႈမျဖစ္ေစရန္ သတိျပဳဆင္ျခင္ရပါမည္။
 
ပံ့ပိုးသူသည္ ပါဝင္သူမ်ားႏွင့္ သူတို႔အတြက္ ေရရွည္တြင္ စစ္တမ္းျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ သက္ေသအျဖစ္ 
လည္းေကာင္း၊ ဌာနမ်ားႏွင့္ ညွိႏိုင္းေဆြးေႏြးရန္အတြက္ ကိရိယာတစ္ခုအျဖစ္လည္းေကာင္း 
အသံုးျပဳရန္ မည္သည့္ ပံုစံျဖင့္ ေဖာ္ျပလွ်င္အဆင္ေျပသည္ကို ေမးျမန္းတိုင္ပင္ႏိုင္ပါသည္။ ဤတြင္ 
အြန္လိုင္းေျမပံုမ်ား၊ အစီရင္ခံစာမ်ား၊ ဗီဒီယိုမ်ား၊ ပိုစတာမ်ားႏွင့္ ဓာတ္ပုံမ်ားျဖင့္ျပျခင္းစသည္တို႔ 
ပါဝင္ႏိုင္ပါသည္။ ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းမ်ားအသံုးျပဳရာတြင္ အခ်ိန္အပိုင္းတစ္ခုတြင္ မည္ကဲ့သို႔ 
အခ်က္အလက္မ်ားကို အသစ္ျဖည့္စြက္ထည့္သြင္းျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား 
အား မွ်ေဝျခင္းနည္းလမ္းမ်ား စဥ္းစားထားျခင္းသည္ ေကာင္းမြန္ပါသည္။ 

၃၇



ဃ၊ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း။

ရည္ရြယ္ခ်က္။ ။ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွ ရရွိေသာ အခ်က္အလက္ႏွင့္ အသိပညာ 
မ်ားႏွင့္ ျပႆနာမ်ား၏ အခ်င္းခ်င္းခ်ိတ္ဆက္ေနမႈအား ရွင္းလင္းစြာသိျမင္လာေသာအခါ 
လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္းသည္ တက္ေရာက္သူမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ ဆႏၵရွိေသာ အၾကံမ်ားကို 
ေပးစြမ္းႏိုင္ပါသည္။ 

လုပ္ငန္းစဥ္။ ။ တက္ေရာက္သူမ်ားသည္ ပံ့ပိုးသူ၏ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ေဆြးေႏြးၿပီး လုပ္ငန္း 
အစီအစဥ္ကို ျပင္ဆင္ရပါမည္။ ၎ကို တက္ေရာက္သူမ်ားသည္ ျပႆနာတစ္ခုျခင္းစီအလိုက္ 
ျပဳလုပ္ရမည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၊ ပါဝင္ရမည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အတြက္ 
ခန္႕မွန္း အခ်ိန္ဇယား၊ ၎လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ေတြ႕ႏိုင္မည့္ 
အတားအဆီးႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ရပါမည္။

ဂ႐ုစိုက္ရမည့္အခ်က္မ်ား။ ။  ပံ့ပိုးသူသည္ ပါဝင္သူမ်ားအား ယခုအဆင့္သည္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ 
ႏွင့္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားအား ပံုေဖာ္ရန္လုပ္ေသာ ေလ့က်င့္ခန္းျဖစ္သည္ဟု အေလးထား ရွင္းျပ 
ရပါမည္။ သို႔ေသာ္ ဤအေၾကာင္းအရာမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ႏွင့္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား၏ 
ပါဝင္မႈသည္ ၎တို႔၏ သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ဝတၱရား၊ လုပ္ႏိုင္စြမ္းႏွင့္ စိတ္ပါဝင္စားမႈစသည့္ 
အခ်က္မ်ား အေပၚတြင္မူတည္ေနပါသည္။ 

လုပ္ငန္းအစီအစဥ္အေသးစိတ္က်ေလ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအတြက္ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ တိုင္ပင္ျခင္း 
ျပဳလုပ္ရာတြင္ အေျခပိုခိုင္ေလျဖစ္ပါသည္။ စစ္တမ္းၿပီးေနာက္ ရက္အနည္းငယ္အၾကာတြင္ အစပ်ိဳး 
လႈပ္ရွားမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္လာျခင္းကို အေတြ႕အၾကံဳအရ ျမင္ေတြ႕ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ဤအခ်က္သည္ 
လုပ္ငန္းစဥ္၏ အစပ်ိဳးတတ္ေသာ သေဘာတရားကို ေဖာ္ျပေနပါသည္။ 

၃၈

နည္းလမ္း ၁၄ 

စာမ်က္နာ ၇၂



င၊ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို မွ်ေဝျခင္း။

ရည္ရြယ္ခ်က္။ ။ စစ္တမ္းမွေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအား ဆန္းစစ္ၿပီးသကာလ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရ၊ 
ဌာနႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ကိုေဝမွ်ႏိုင္ပါသည္။ ဤသို႔အတူတကြ ပူးေပါင္းျခင္းသည္ ျပည္သူမ်ား 
အတြက္ အဖြဲ႕အစည္း၊ ဌာနတစ္ခုခ်င္း၏ တာဝန္ႏွင့္ အခန္းက႑မ်ားကုိ ပိုမိုနားလည္ေစ ၿပီး 
၎တို႔ၾကံေတြ႕ေနရေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ား၊ အကူအညီလိုအပ္သည္မ်ားအား ရွင္းျပခြင့္ရရွိႏိုင္ပါသည္။ 
တစ္ဖက္တြင္မူ အစိုးရအေနႏွင့္ျဖင့္ ေျမျပင္ေပၚတြင္ လက္ရွိျဖစ္ေနေသာ အေျခအေနကို တိက်စြာ 
နားလည္ႏိုင္ၿပီး သူတို႔၏ ျပႆနာေျဖရွင္းရန္ နည္းလမ္း၊ ဗ်ဴဟာမ်ားကုိလည္း ျပန္လည္ေဝမွ် 
ႏိုင္ပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ေနရာေပါင္းစံုမွသူမ်ားသည္ အခ်င္းခ်င္းပိုမိုယံုၾကည္မႈ 
ရရွိေစၿပီး၊ ႏွစ္ဖက္လံုး၏ လုပ္ေဆာင္မည့္ဗ်ဴဟာမ်ား၊ တစ္ေယာက္အခက္အခဲ တစ္ေယာက္က 
သိရွိလာၿပီး၊  ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ လမ္းစဥ္သစ္မ်ားေပၚေပါက္လာႏိ္ုင္ေစပါသည္။  

လုပ္ငန္းစဥ္။ ။ ျပည္သူဦးေဆာင္ေသာ စစ္တမ္းတြင္ အေရးပါေသာ နိယာမတစ္ခုမွာ 
ပါဝင္သူ မ်ားသည္ သူတို႔၏ ေဒသႏွင့္ ျပႆနာမ်ားအား နားလည္ေသာေၾကာင့္ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ 
နားေထာင္သူမ်ားအား အခ်က္အလက္မ်ားကို ရွင္းျပျခင္းျဖစ္သည္။ ပံ့ပိုးသူသည္ ပါဝင္သူမ်ားအား 
ကူညီၿပီး အေကာင္းဆံုး ေသာ ရလဒ္ထြက္လာေစရန္ ရွင္းျပျခင္းအစီအစဥ္အား လမ္းၫႊန္သင့္ပါသည္။ 
ဤအဆင့္တြင္ ရွင္းျပရန္ ပံုမ်ားျပင္ဆင္ျခင္း၊ ပိုစတာမ်ား ႐ုပ္ပံုကားခ်ပ္မ်ား ျပင္ဆင္ရာတြင္ 
ကူညီျခင္း၊ ပါဝင္သူမ်ားအား ေမးျမန္းလိုေသာ ေမးခြန္းမ်ားကို ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ၎တို႔ကိုယ္တိုင္ 
တက္ေရာက္သူမ်ားအား ေမးခြန္းမ်ားေမးျမန္းရန္ တိုက္တြန္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သင့္ပါသည္။

ဂ႐ုစိုက္ရမည့္အခ်က္မ်ား။ ။ ေဒသတြင္းတာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဤကဲ့သို႔စုစည္းႏိုင္ 
ေသာ အခြင့္အေရးသည္ ရွားပါးေသာေၾကာင့္ အခ်ိန္ႏွင့္ ေနရာအား အက်ိဳးရွိစြာအသံုးခ်ရန္ လိုအပ္ 
ပါသည္။ စစ္တမ္း၏လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ပါဝင္သူတို႔၏အားထုတ္မႈျဖင့္ အေရးႀကီးေသာ လူမႈေရးႏွင့္ 
႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပက္သက္၍ အခ်က္အလက္စုသည္ အစိုးရအတြက္ 
ရရွိေစႏိုင္ၿပီး ဒစ္ဂ်စ္တယ္ပံုစံျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျပည္သူတို႔၏အသံအားခိုင္မာေစၿပီး ၎တို႔၏ 
ရပ္ရြာေဒသတိုးတက္မႈအတြက္ ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳႏိုင္ေစပါသည္။ 
ေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ ဆိုးသည္ျဖစ္ေစ တက္ႂကြေသာ အစိုးရႏွင့္ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ျခင္းရာတြင္ 
ျပည္သူမ်ားမွ မိမိ၏ျပႆနာမ်ားအား သက္ေသျပနိင္ေသာအေျခအေနျဖစ္ပါက ျပည္သူတို႔အတြက္ 
ပိုမိုအက်ိဳးရွိႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အေသးစိတ္ေျမပံုဆြဲျခင္း၊ ေမးခြန္းမ်ားေမးျမန္းျခင္းႏွင့္ 
အျခားေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ အသံုးဝင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ 

၃၉





အပိုင္း ( ဂ )

ၿမိဳ႕ျပေဘးကင္းေရးစစ္တမ္း
ကိရိယာမ်ား



မိတ္ဆက္ကစားနည္းမ်ား

၃. ပုခုံးတန္းညႇိျခင္း

၄. ၿမိဳ႕ျပေဘးကင္းေရးအားရွင္းျပျခင္း

၅. လူစီတန္း၍တီးတိုးေျပာဆိုျခင္း

ျပင္ဆင္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ 
မ်ား

၁. အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ား 

ရွာေဖြျခင္း

၂. လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း

အုပ္စုဖြဲ႕ေဆြးေႏြးျခင္း

၆. ျပႆနာအေျချပဳေဆြးေႏြးျခင္း

၇. ဦးတည္အုပ္စုေဆြးေႏြးပြဲ 

ျပႆနာမ်ားအား 
ဦးစားေပးစီျခင္း

၈. ၿပိဳင္ပြဲ 

၉. မဲစနစ္ျဖင့္ ဦးစားေပးျခင္း

ေျမပံုေရးဆြဲျခင္း

၁၀. လူမႈေျမပုံေရးဆြဲျခင္း

၁၁. အရင္းျမစ္ေျမပုံေရးဆြဲျခင္း

၁၂. ေဘးကင္းေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္ 

မ်ားကိုေျမပံုေရးဆြဲျခင္း

အခ်က္အလက္မ်ား 
ကြင္းဆင္းေကာက္ယူျခင္း

၁၃. အေသးစိတ္ေျမပုံျပဳလုပ္ျခင္း

၁၄. ဓါတ္ပုံႏွင့္ဗီဒီယို

၁၅. ေမးခြန္းလႊာေမးျမန္းျခင္း

ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းႏွင့္ 
လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ 
ေရးဆြဲျခင္း

၁၆. ျပႆနာသစ္ပင္

၁၇. လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း

ၿမိဳ႕ျပေဘးကင္းေရးစစ္တမ္းအတြက္ ကိရိယာမ်ား

ဤအပိုင္းတြင္ ေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္းမ်ား ကိုေဖာ္ျပထားပါသည္။ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း အစဥ္လိုက္ျပဳလုပ္ရန္ 
မလိုအပ္ပါ။ ေဖာ္ျပပါနည္းလမ္းမ်ားသည္ အၫႊန္းမ်ားသေဘာသာျဖစ္ၿပီး ၿမိဳ႕ျပေဘးကင္းေရးစစ္တမ္း လုပ္ေဆာင္ 
ရာေဒသ၊ တက္ေရာက္သူမ်ား၏ လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ အေတြ႕အၾကံဳရွိမႈ၊ ႏွင့္ အခ်ိန္၊ အရင္းအျမစ္ အသံုးခ်ႏိုင္မွႈ 
အေပၚတြင္ မူတည္၍ သင့္ေလ်ာ္သလို ျပဳျပင္ေျပာင္းလႏဲိုင္ပါသည္။ 

၄၂



နည္းလမ္း ၁၊ အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ား ရွာေဖြျခင္း။

ရည္႐ြယ္ခ်က္။ ။ အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ား ရွာေဖြျခင္းသည္ စစ္တမ္းအဖြဲ႕အား လုပ္ငန္း 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ေနရာေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ သက္ဆိုင္ေသာ ဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ 
စိတ္ဝင္စားမႈအား ပဏာမ ဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ ေဒသတစ္ခု၏ ေယဘုယ်အေျခအေနအား ေလ့လာျခင္း 
စသည္တို႔တြင္ အကူအညီေပးႏိုင္ပါသည္။

အဘယ့္ေၾကာင့္ဤနည္းလမ္းကိုအသုံးျပဳသနည္း။ ။ ဤအခ်က္အလက္မ်ားသည္ စစ္တမ္းအဖြဲ႕ 
အတြက ္စစတ္မ္းလုပ္ေဆာငသ္င့္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ ရပရ္ြာခံႏငွ္ ့အစိုးရ၏ ပါဝငလုိ္စတိမ္်ားကိ ု
နားလည္ေစႏိုင္ပါသည္။ ဤအဆင့္သည္ ေဒသခံမ်ား၊ အစိုးရႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ 
ရင္းႏွီးမႈတည္ေဆာက္ျခင္း အတြက္ ပထမအဆင့္ျဖစ္ၿပီး ထိုကဲ့သို႔ ရင္းႏွီးမႈတည္ေဆာက္ျခင္းသည္ 
စစ္တမ္းအား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အေရးႀကီးေသာ အခ်က္ျဖစ္ပါသည္။

တက္ေရာက္သူမ်ား။ ။ ၿမိဳ႕နယ္/ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ေဒသခံမ်ား၊ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ 
ေဒသခံအရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား။

လိုအပ္ေသာပစၥည္းမ်ား။ ။ အကဲျဖတ္ရန္ ပံုစံဇယား။ (ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္၊)
လိုအပ္ေသာ အခ်ိန္။ အေျခအေနတစ္ခုစီအလိုက္ ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္။

အဆင့္တစ္ဆင့္ခ်င္းစီအလိုက္ ၫႊန္ၾကားခ်က္

◊ စစ္တမ္းအဖြဲ႕သည္ ေဘးကင္းေရးစစ္တမ္းလုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ေက်းရြာ၊ ၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕နယ္ေဒသအား 
ဦးစြာေရြးခ်ယ္ရပါမည္။ ဤေရြးခ်ယ္မႈသည္ စစ္တမ္းအဖြဲ႕၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေသာေနရာ 
သို႔မဟုတ္ တျခားေသာ အခ်က္မ်ားအေပၚမူတည္၍ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ပါသည္။

◊ စစ္တမ္းအဖြဲ႕သည္ အတူတကြ လုပ္ေဆာင္ၾကမည့္သူမ်ားျဖစ္ေသာ ေဒသအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ 
သို႔မဟုတ္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုပြဲမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး လုပ္ငန္းစဥ္အား မိတ္ဆက္ 
ရပါမည္။

◊ စစ္တမ္းအဖြဲ႕သည္ ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းတို႔အား 
ျပည္သူဦးေဆာင္ေသာ ၿမိဳ႕ျပ ေဘးကင္းေရးစစ္တမ္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း၏ နယ္ပယ္၊ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ႏွင့္ ေမွ်ာ္မွန္းရလဒ္မ်ားကို ရွင္းျပရပါမည္။

ျပင္ဆင္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

၄၃

အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ယူျခင္း
ရပ္ကြက္၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ခ႐ိုင္ အမည္

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းမွ စိတ္ပါဝင္စားမႈ ၁.____၂.____၃.____၄.____၅.____

ေဒသခံျပည္သူမ်ားမွ စိတ္ပါဝင္စားမႈ ၁.____၂.____၃.____၄.____၅.____

ယခင္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

ယခင္မွ ေဆြးေႏြးပြဲ အေတြ႕အၾကံဳမ်ား

ေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္ခဲ့ပံု

ေဒသရွိ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းမွ ဖြဲ႕စည္းပံု

နယ္ေျမ၊ အပိုင္ အေရအတြက္

အိမ္ေထာင္စု အေရအတြက္

စီမံကိန္းတြင္ ပါဝင္လိုစိတ္

မရွိပါက လုပ္ေဆာင္သင့္သည္ထင္ေသာေဒသ



◊ ပါဝင္ပတ္သက္သည့္သူမ်ား၏ စိတ္ပါဝင္စားမႈႏွင့္ ဆင္တူေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေပၚရွိ  သူတို႔၏ 
အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကို နားလည္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားေမးျမန္း၍ ေဖာ္ျပပါ 
ဆန္းစစ္ေသာဇယားကို ျဖည့္သြင္းႏိုင္ပါသည္။

◊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းဆုိင္ရာႏွင့္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက လုပ္ငန္းစဥ္အား အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳး 
ေၾကာင့္စိတ္မဝင္စား၊ မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါက ပံ့ပိုးသူအေနျဖင့္ ဤလုပ္ငန္းစဥ္အားစိတ္ဝင္စားႏိုင္ 
ေသာ၊ ဤလုပ္ငန္းစဥ္မွ အက်ိဳးရွိႏိ္ုင္ေသာ ေဒသတစ္ခုအား ၫႊန္းဆိုေပးရန္ ေတာင္းဆိုႏိုင္ပါသည္။

ေဒသခံျပည္သူ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ၊ အလႉရွင္မွ ေဘးကင္းေရးစစ္တမ္းအား သတ္မွတ္ေနရာတစ္ခု တြင္ 
လုပ္ေဆာင္ရမည္ဟု တိုက္႐ိုက္ေတာင္းဆိုလာပါက ဤအဆင့္အား လ်စ္လွ်ဳရႈႏိုင္ပါသည္။

နည္းလမ္း ၂၊ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း။

ရည္႐ြယ္ခ်က္။ ။ လုပ္ငန္းမ်ား အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေစရန္ႏွင့္ အခ်ိန္အား 
အက်ိဳးရွိစြာ အသံုးခ်ႏိုင္ေစရန္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္အား ေရးဆြဲရန္ အေရးႀကီးပါသည္။

အဘယ့္ေၾကာင့္ဤနည္းလမ္းကိုအသုံးျပဳသနည္း။ ။ ေဒသခံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းႏွင့္ အတူတကြ 
လုပ္ငန္း အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္းအားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အခ်င္းခ်င္းယံုၾကည္မႈ တိုးတက္လာေစၿပီး 
ေဒသခံျပည္သူ ႏွင့္ ဦးေဆာင္သူမ်ားမွ မိမိကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းစဥ္ ျဖစ္သည္ဟူေသာ ခံစားခ်က္ကိုရရွိ 
ေစပါသည္။

တက္ေရာက္သူမ်ား။ ။ ေဒသခံကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ရပ္ရြာအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ား။

လိုအပ္ေသာပစၥည္းမ်ား။ ။ စာရြက္၊ ေဘာပင္မ်ား။

အဆင့္တစ္ဆင့္ခ်င္းစီအလိုက္ ၫႊန္ၾကားခ်က္

◊ စစ္တမ္းအဖြဲ႕အေနျဖင့္ ေဒသအက်ယ္အဝန္း၊ တက္ေရာက္မည့္သူအေရအတြက္၊ သူတို႔၏ 
အားလပ္ခ်ိန္၊ ရာသီဥတုအေျခအေန ႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲလုပ္မည့္ေနရာ ရရွိႏိုင္မည့္အေပၚတြင္ 
အေျခခံ၍ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္အၾကမ္းကို ျပင္ဆင္ရပါမည္။

◊ စစ္တမ္းအဖြဲ႕သည္ ေဒသခံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းဆိုင္ရာမွ (ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား) ႏွင့္ 
အေသးစိတ္ အစီအစဥ္ႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားအား ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္သင့္ပါသည္။

◊ သူတို႔၏ အၾကံေပးခ်က္မ်ားႏွင့္ မွတ္ခ်က္မ်ားအရ စစ္တမ္းအဖြဲ႕သည္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္အား 
ျပန္လည္ျပင္ဆင္ၿပီး ေဒသခံေခါင္းေဆာင္မ်ား သို႔မဟုတ္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ 
တိုင္ပင္သင့္ပါသည္။ 

ပထမရက္ ဒုတိယရက္ တတိယရက္ စတုတၳရက္

မနက္ပိုင္း
မိတ္ဆက္ျခင္း

လူမႈေရးႏွင့္ 
အရင္းအျမစ္ျပ 
ေျမပံုေရးဆြဲျခင္း ကြင္းဆင္း 

အခ်က္အလက္ 
ေကာက္ယူျခင္း

ေမးခြန္းလႊာ 
ေမးျမန္းရန္ 
ျပင္ဆင္ျခင္းအသိပညာ 

မွ်ေဝျခင္း
ေဘးကင္းေရး 

ေျမပံုေရးဆြဲျခင္း

ေန႔လည္စာ

ညေနပိုင္း

အုပ္စုဖြဲ႕ 
ေဆြးေႏြးျခင္း၊ 

ဦးတည္အုပ္စုဖြဲ႕ 
ေဆြးေႏြးျခင္း

ကြင္းဆင္း 
အခ်က္အလက္ 

ေကာက္ရန္ 
ျပင္ဆင္ျခင္း

ကြင္းဆင္း 
အခ်က္အလက္ 
ေကာက္ယူျခင္း

ေမးခြန္းလႊာ 
ေမးျမန္းျခင္း

အစမ္း 
ေလ့က်င့္ျခင္း

ပဏာမ 
ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား 

မွ်ေဝျခင္း

ျပန္လည္ 
သံုးသပ္ျခင္း

လႈပ္ရွားမႈမ်ား

ရက္

၄၄



နည္းလမ္း ၄၊ ၿမိဳ႕ျပေဘးကင္းေရးအား ရွင္းျပျခင္း။

နည္းလမ္း ၃၊ ပုခုံးတန္းညႇိျခင္း။

သေဘာတရားမွ်ေဝျခင္း

ရည္႐ြယ္ခ်က္။ ။ တက္ေရာက္သူအခ်င္းခ်င္းၾကား၊ တက္ေရာက္သူမ်ားႏွင့္ ပံ့ပိုးသူၾကားရင္းႏွီးမႈ 
ရေစသည့္ ကစားနည္းတစ္ခု ျဖစ္ၿပီး၊ လူမ်ားတြင္ မတူညီေသာ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ား၊ အားသာခ်က္မ်ားႏွင့္ 
စြမ္းအင္တို႔ ကိုယ္စီရွိၾကသည့္အေလ်ာက္ အမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ရရွိေစေရးအတြက္ တန္းတူရည္႐ြယ္ 
ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုအပ္သည္ဟူေသာ သင္ခန္းစာကိုလည္းေပးပါသည္။ 

အဘယ့္ေၾကာင့္ဤနည္းလမ္းကိုအသုံးျပဳသနည္း။ ။ ဤနည္းလမ္းကို အသံုးျပဳျခင္းအားျဖင့္ပါဝင္သူ 
မ်ားသည္ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္း၏ အေရးပါပုံကို နားလည္လာၿပီး၊ ေလ့က်င့္ခန္း ျပဳလုပ္စဥ္အတြင္း 
၎တို႔ၾကား မတူကြဲျပားမႈမ်ား ရွိေစကာမူ အသင္းအဖြဲ႕စိတ္ဓါတ္ တိုးပြားလာေစႏိုင္ပါသည္။ 

တက္ေရာက္သူမ်ား။ ။ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲတက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားအားလုံး၊ စာရင္းစစ္အဖြဲ႕။

လိုအပ္ေသာပစၥည္းမ်ား။ ။ တက္ေရာက္သူမ်ားအားလုံး ဝင္ဆံ့ႏိုင္သည့္ေနရာ။ 

လိုအပ္ေသာ အခ်ိန္။ ၂၀ မိနစ္။

အဆင့္တစ္ဆင့္ခ်င္းစီအလိုက္ ၫႊန္ၾကားခ်က္ 

◊ တက္ေရာက္သူမ်ားႏွင့္ စာရင္းစစ္အဖြဲ႕အတူ စက္ဝိုင္းပုံဝိုင္းဖြဲ႕ပါ။ 

◊ စက္ဝုိင္းဝုိင္းၿပီးပါက ပံ့ပိုးသူအေနျဖင့္ တက္ေရာက္သူမ်ားက ရင္းႏွီးေသာသူမ်ားအနားတြင္သာ 
မတ္တပ္ရပ္ေနျခင္းမျဖစ္ရေလေအာင္ ေနရာေျပာင္းေစႏိုင္ပါသည္။

◊ ေဘးလူႏွင့္ ပုခုံးတစ္တန္းတည္းျဖစ္ေအာင္ ညႇိျခင္းျဖင့္ အားလုံး တေျပးညီျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ရန္ 
ပံ့ပိုးသူမွ ေျပာရပါမည္။

◊ ႏွစ္ဘက္လံုးရွိ တက္ေရာက္သူမ်ားကို ကိုယ္ေနဟန္ထား သင့္ေတာ္သလို ေျပာင္းလဲညႇိႏႈိင္းၾကေစ 
ရန္ ပံ့ပိုးသူမွ ေျပာၾကားေပးႏိုင္ပါသည္။ ပုခုံးတန္းညႇိရာတြင္ မည္သုိ႔ျပဳလုပ္ရမည္ဟူေသာ 
သတ္မွတ္ခ်က္ မရွိေၾကာင္းကိုလည္း အသိေပးႏိုင္ပါသည္။ 

◊ ဤကစားနည္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တက္ေရာက္သူမ်ား၏ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ကို ပံ့ပိုးသူမွ ေမးျမန္းၿပီး 
လူတိုင္းကို တစ္တန္းတစ္စားတည္း ျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္သည့္ သင္ခန္းစာကို မွ်ေဝႏိုင္ပါသည္။

ရည္႐ြယ္ခ်က္။ ။ မတူညီေသာ ရပ္ရြာေဒသရွိ ေလ်ာ့ရဲေသာ ၿမိဳ႕ျပေဘးကင္းေရးအဓိပၸါယ္အား 
ရွင္းျပရန္ ပံ့ပိုးသူ၏အသိပညာေပးမႈလိုအပ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ လူတစ္ဦး၏ဝိေသသ၊ အခ်ိန္၊ ေနရာေပၚ 
မူတည္ၿပီး ေဘးကင္းေရးအေပၚအျမင္မ်ားႏွင့္ အေတြ႕အၾကံဳမ်ား ကြာျခားႏိုင္သည္ကိုလည္း 
အေလးေပးရွင္းျပရန္ျဖစ္ပါသည္။ 

အဘယ့္ေၾကာင့္ဤနည္းလမ္းကိုအသုံးျပဳသနည္း။ ။ အမ်ားအားျဖင့္ ေဘးကင္းေရးအား မႈခင္းမ်ား 
စသည့္ ျပႆနာတစ္ခ်ိဳ႕ႏွင့္သာ ဆက္စပ္ေလ့ၾကပါသည္။ ဤလႈပ္ရွားမႈအား တက္ေရာက္သူမ်ား 
ၾကား နားလည္မႈက်ယ္ျပန္႕လာေစရန္ႏွင့္ ေဘးကင္းေရးအား ကြဲျပားစြာခံစားရ၊ ေတြ႕ၾကံဳရသည့္ 
အေျခအေနမ်ိဳးျဖစ္သည့္ဟူ၍ ပံုေဖာ္ရန္ ဦးတည္ပါသည္။ ႐ိုးရွင္းၿပီး သူတို႔ႏွင့္ဆက္စပ္ရလြယ္ကူေသာ 
႐ုပ္ပံုမ်ားကို ျပသျခင္းျဖင့္ ပံ့ပိုးသူသည္ ပါဝင္သူမ်ားသတိမထားမိႏိုင္ေသာ၊ မထုတ္ေျပာေလ့ရွိေသာ 
ျပႆနာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အျမင္မ်ားရရွိလာေစရန္ မွ်ေဝႏိုင္ပါသည္။ ေဘးကင္းေရးျပႆနာ 
မ်ား၏ မတူကြဲျပားမႈမ်ားႏွင့္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီ၏ အေတြ႕အၾကံဳႏွင့္ အျမင္တို႔၏ အေရးပါပံုတို႔ 
အေပၚ နားလည္သေဘာေပါက္ထားျခင္းသည္ ေနာက္ဆက္တြဲလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား အတြက္ 
အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္ေစပါသည္။

၄၅



၄၆



တက္ေရာက္သူမ်ား။ ။ ရပ္ကြက္လူႀကီးမ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖ၊ CSO၊ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ား၊ လူငယ္အဖြဲ႕မ်ား။ 

လိုအပ္ေသာပစၥည္းမ်ား။ ။ ေဘးကင္းေရးျပႆနာမ်ား၏ ဓာတ္ပံုမ်ား၊ ႐ုပ္ပံုမ်ား။

လိုအပ္ေသာ အခ်ိန္။ ၃၀ - ၄၅ မိနစ္။

အဆင့္တစ္ဆင့္ခ်င္းစီအလိုက္ ၫႊန္ၾကားခ်က္

◊ ပံ့ပိုးသူသည္ ေဒသခံမ်ားၾကံဳေတြ႕ေနၾကျဖစ္ေလ့ရွိသည့္ ျပႆနာမ်ားကို ျပသေနေသာ ႐ုပ္ပံုမ်ား၊ 
ဓာတ္ပံုမ်ားကို ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားရပါမည္။ ဥပမာ - ေရေျမာင္းအပြင့္ပံုမ်ား၊ လမ္းေဘးေခြးမ်ား၊ 
ေရျမဳပ္ေနေသာလမ္းမ်ား စသည္တို႔။

◊ ပံ့ပိုးသူမွ ဓာတ္ပံုမ်ား၊ ႐ုပ္ပံုမ်ားကို တက္ေရာက္သူမ်ားအား တစ္ခုခ်င္းစီျပသၿပီး ေအာက္ေဖာ္ျပပါ 
လမ္းၫႊန္ေမးခြန္းမ်ား ေမးရပါမည္။

▫	 ဤေဖာ္ျပပါ ျပႆနာသည္ သင္ႏွင့္ ရင္းႏွီးေသာ အရာျဖစ္ပါသလား။

▫	 ဤအရာသည္ သင့္အား ေဘးမကင္းဘူးဟု ခံစားရေစပါသလား။

▫	 အကယ္၍ သင္သည္ (အမ်ိဳးသမီး၊ ကေလး၊ သက္ႀကီးရြယ္အို၊ မသန္စြမ္း) ျဖစ္ခဲ့ပါက 
ဤအေျခအေနတြင္ ေဘးမကင္းဘူးဟု ခံစားရႏိုင္ပါသလား။

◊ ပံ့ပိုးသူသည္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ထည့္သြင္းၿပီး အေျခအေနတစ္ခုအား ေသခ်ာ 
စြာေဖာ္ျပကာ ေနာက္ဆက္တြဲအေၾကာင္းအရာမ်ား ေျပာျပႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အဖံုး မရွိ 
ေသာ နက္ေစာက္သည့္ ေရေျမာင္းပံုအား ျပသ၍

▫	 သင္ကက်န္းမာသန္စြမ္းေသာ လူႀကီးတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါက ဤအေျခအေနအား 
ေဘးမကင္းဟု ခံယူႏိုင္ပါသလား။ အကယ္၍ သင္သည္ က်န္းမာသန္စြမ္းေသာ 
လူႀကီးျဖစ္ေသာ္ျငား ညဖက္အလုပ္လုပ္ၿပီးျပန္လာခ်ိန္တြင္ လမ္းမီးမရွိပါက ဤအေျခအေန 
အား ေဘးမကင္းဟု ခံယူႏိုင္ပါေသးသလား။ 

◊ ႐ုပ္ပံုမ်ားအားလုံးျပသၿပီးပါက ပံ့ပိုးသူသည္ တက္ေရာက္သူမ်ားအား ဤလုပ္ေဆာင္ခ်က္အေပၚ 
သူတို႔၏ အေတြးမ်ားေမးၿပီး ေဘးကင္းေရးသည္ ျပႆနာရွိမွအေပၚတစ္ခုတည္းတြင္ မမူတည္ ေနပဲ 
တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီ၏ ဝိေသသလကၡဏာ၊ အခ်ိန္ႏွင့္ တျခားေသာအခ်က္မ်ားအေပၚတြင္ 
မူတည္ေနသည္ကို ရွင္းျပရပါမည္။

ရည္႐ြယ္ခ်က္။ ။  ဤကစားနည္း၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ အျခားသူမ်ားကို သတင္းအခ်က္အလက္ 
ေပးရာ၌ တိက်ၿပီး သေဘာေပါက္ နားလည္လြယ္ေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ ေပးရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္းကို 
သတိျပဳမိေစရန္ ျဖစ္သည္။ 

အဘယ့္ေၾကာင့္ဤနည္းလမ္းကိုအသုံးျပဳသနည္း။ ။ ဤ႐ိုးရွင္းေသာ ကစားနည္းမွတစ္ဆင့္သတင္း 
အခ်က္အလက္သည္ တိက်ၿပီး နားလည္ရမလြယ္ကူပါက လမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ေပ်ာက္ဆုံး 
သြားႏိုင္သည္ဟူေသာ အေတြးအျမင္ကို သင္ၾကားေပးႏိုင္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ သတင္းအခ်က္အလက္ 
တိုင္းသည္ ‘ဓမၼဓိ႒ာန္က်’ ၿပီး မွန္ကန္သည္ဟု ယူဆပါက အႏၲရာယ္ရိွသည္ဟူေသာအခ်က္ကို 
သိရွိေစရန္ အေလးထားရွင္းျပႏိုင္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ တက္ေရာက္သူမ်ားၾကား ရင္းႏွီးမႈတည္ေဆာက္ 
ရန္ ဤနည္းလမ္းကို အသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္။

တက္ေရာက္သူမ်ား။ ။ ရပ္ကြက္လူႀကီးမ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖ၊ CSO၊ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ား၊ လူငယ္အဖြဲ႕မ်ား။

လိုအပ္ေသာပစၥည္းမ်ား။ ။ A4 စာ႐ြက္၊ ေရာင္စုံမင္တံမ်ား။ 

လိုအပ္ေသာ အခ်ိန္။ မိနစ္ ၃၀။

နည္းလမ္း ၅၊ လူစီတန္း၍ တီးတိုးေျပာဆိုျခင္း။

၄၇



အဆင့္တစ္ဆင့္ခ်င္းစီအလိုက္ ၫႊန္ၾကားခ်က္

◊ တက္ေရာက္သူဦးေရ ၁၅-၂၀ ခန႔္ ဤကစားနည္းတြင္ ပါဝင္ႏိုင္ပါသည္။ အစဥ္လိုက္ စီတန္းရာ 
တြင္ တစ္ေယာက္ေရွ႕တြင္ တစ္ေယာက္ေနရန္ၫႊန္ၾကားႏိုင္သည္။ 

◊ ပံ့ပိုးသူမွ စာ႐ြက္ေပၚတြင္ ႐ိုးရွင္းေသာ ပုံတစ္ခု ေရးဆြဲၿပီး ေနာက္ဆုံးလူကို ျပပါ။ ေနာက္တြင္ရွိေသာ 
လူမ်ားမွ မိမိေရွ႕တြင္ရွိေသာ လူအား တီးတိုးသံျဖင့္ ပုံကို ေဖာ္ျပခိုင္းပါ။ 

◊ တက္ေရာက္သူတစ္ဦးခ်င္းစီသည္ အျခားသူမ်ား မၾကားရေစရန္ ၎တို႔ အေရွ႕မွလူကို တီးတိုး 
ေျပာဆိုၿပီး သတင္းေပးပို႔ရမည္။

◊ ေရွ႕ဆံုးမွလူသည္ မည္သည့္ပုံျဖစ္ေၾကာင္းကို အသံက်ယ္က်ယ္ျဖင့္ ေျပာရမည္။ ထို႔ေနာက္ 
အမ်ားႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ႏိုင္ေစရန္ ပံ့ပိုးသူမွ ႐ုပ္ပုံအမွန္ကို ျပသရပါမည္။

◊ ဤတြင္ သာမန္႐ိုးစင္းေသာ ကိုယ္ဟန္အမူအရာ (ျပဇာတ္သ႐ုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ိဳး) ျဖင့္လည္း ျပဳလုပ္ 
ႏိုင္ပါသည္။ မိမိေရွ႕မွလူကို စကားတစ္ခြန္းမွ မေျပာဘဲ အမူအယာျဖင့္ ျပသခိုင္းပါ။ ဤတြင္လည္း 
ေရွ႕ဆုံးတန္းမွလူသည္ ၎ အမူအရာကို နဂိုမူလ ျပဳလုပ္သည့္ပုံျဖင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ရပါမည္။

◊  ပံ့ပိုးသူမွ တက္ေရာက္သူမ်ားကို လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၎တို႔၏ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား ေမးျမန္းၿပီး 
ေနာက္ တစ္စုံတစ္ဦးထံ (အထူးသျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္ မရရွိေသးသူထံ) 
သတင္းအခ်က္အလက္ ေပးပို႔ရာ၌ တိက်မႈရွိရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္းကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားရမည္။  

၄၈

နည္းလမ္း ၆၊ ျပႆနာအေျချပဳ ေဆြးေႏြးျခင္း။ 

အုပ္စုဖြဲ႕ေဆြးေႏြးျခင္း

ဥပမာ။ မည္သည့္အရာက သင့္ကို စိတ္မလုံၿခဳံမႈ ျဖစ္ေစပါသလဲ?

ရည္႐ြယ္ခ်က္။ ။ ေဘးမကင္းေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ျပႆနာမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ 
ရန္၊ အမ်ားအားျဖင့္ မႈခင္းမ်ားႏွင့္သာ တြဲဖက္မိေသာေဘးကင္းျခင္းအေပၚ ကန္႕သတ္ခံထားရသည့္ 
နားလည္မႈကို က်ယ္ျပန္႕လာေစရန္ႏွင့္ မတူညီေသာလူမ်ား၏ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားၾကားမွ ဘုံတူညီ 
ေသာအရာမ်ား၊ ကြဲျပားျခားနားခ်က္မ်ားကို ပိုမိုနားလည္ကြၽမ္းဝင္မႈ ရွိလာေစရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ 



အုပ္စုဖြဲ႕ေဆြးေႏြးရာတြင္ ျပႆနာရပ္တစ္ခုအား အေျချပဳႏိုင္ၿပီးပိုမို၍ အတြင္း 
က်က်ေလ့လာႏိုင္ရန္အတြက္ ျပႆနာျဖစ္ပြားပုံႏွင့္ တက္ေရာက္သူမ်ားအေပၚ 
သက္ေရာက္မႈတို႔ကိုပါ ေဆြးေႏြးႏိုင္ပါသည္။ ေဘးကင္းေရးဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးမႈမွေန၍ 
ထြက္ေပၚလာသည့္ ျပႆနာရပ္မ်ားအေပၚ မူတည္ၿပီး အုပ္စုတစ္စုလ်င္ အေၾကာင္း 
အရာတစ္ခုစီက်ေဆြးေႏြးႏိုင္သလို၊ မတူညီေသာ အုပ္စုမ်ားမွလည္း ျပႆနာရပ္ 
တစ္ခုတည္းကို ဝိုင္းဝန္း အေျဖရွာႏုိင္ပါသည္။ ပံ့ပိုးသူသည္ ေအာက္ ေဖာ္ျပပါ 
ေမးခြန္းမ်ားျဖင့္ ေဆြးေႏြးပြဲအား လမ္းေၾကာင္း ေပးႏိုင္ပါသည္။

▫ မည္သည့္ေနရာတြင္ ျပႆနာျဖစ္ပြားေလ့ရွိသနည္း။

▫ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ပုံမွန္ ျဖစ္ပြားေလ့ရွိသနည္း။

▫ သင္၏ ေန႔စဥ္ဘဝအေပၚ မည္သုိ႔သက္ေရာက္မႈ ရွိသနည္း။

▫ သင္၏ရပ္႐ြာတြင္ ဤျပႆနာေၾကာင့္မည္သူအမ်ားဆံုးခံစားရသနည္း။

အဘယ့္ေၾကာင့္ဤနည္းလမ္းကိုအသုံးျပဳသနည္း။ ။ ဤသို႔အုပ္စုဖြဲ႕ ေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္ ပါဝင္သူ 
မ်ားသည္ ၎တုိ႔အသိုင္းအဝိုင္းတြင္ ေဘးကင္းမႈမရွိဟု ခံယူထားသည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကို အခ်င္းခ်င္း မွ်ေဝလာႏိုင္ၿပီး၊ 
တက္ေရာက္သူမ်ား၏ က်ယ္ျပန႔္စြာ ေတြးေတာဆင္ျခင္ႏိုင္စြမ္းကို အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစပါသည္။  

တက္ေရာက္သူမ်ား။ ။ ရပ္ကြက္လူႀကီးမ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖ၊ CSO၊ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ား၊ လူငယ္အဖြဲ႕မ်ား။ 

လိုအပ္ေသာပစၥည္းမ်ား။ ။ စာ႐ြက္ႀကီး ၊ မာကာမ်ား၊ တိပ္။

လိုအပ္ေသာ အခ်ိန္။ ၁-၂ နာရီ

အဆင့္တစ္ဆင့္ခ်င္းစီအလိုက္ ၫႊန္ၾကားခ်က္

◊ တက္ေရာက္သူမ်ားကို လူ ၈ ဦးမွ ၁၀ ဦးထိ ပါဝင္ေသာ အုပ္စုမ်ား ခြဲ၍ မတူညီေသာ အယူအဆ 
မ်ိဳးစုံကို ရရွိရန္ ျဖစ္ႏိုင္ပါက အုပ္စုတိုင္းတြင္ စ႐ိုက္လကၡဏာစုံလင္ေသာ (အသက္၊ လိင္၊ 
တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရသည့္ ေနရာ အစရွိသည္တို႔ မတူညီေသာ) လူမ်ား ပါဝင္ရပါမည္။ 

◊ အုပ္စုတစ္စုခ်င္းစီကုိ စာ႐ြက္ႀကီးမ်ား မင္တံမ်ားေပးထားၿပီးေနာက္ ေဆြးေႏြးျခင္းတြင္ ပါဝင္ရန္ႏွင့္ 
မိမိအျမင္ကို ေဝမွ်ေပးရန္ အားေပးရပါမည္။

◊ ပံ့ပိုးသူသည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေမးခြန္းမ်ားျဖင့္ ေဆြးေႏြးပြဲအား လမ္းေၾကာင္း ေပးႏိုင္ပါသည္။ 

▫ သင့္ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ မည္သည့္အရာသည္ သင့္ကို လံုျခံဳမႈမရွိဟုခံစားရေစသနည္း။

▫ သင့္ရပ္ကြက္အတြင္းတြင္ ထိခိုက္ေစနာက်င္မႈ ျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ မည္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ိဳးကို 
ေတြ႕ႀကဳံဖူးသနည္း (သို႔) ရပ္ကြက္သူ/သား မ်ားထံမွ ၾကားဖူးသနည္း။

▫ သင့္အား ႐ုပ္ပုိင္းဆိုင္ရာ ေဘးအႏၲရာယ္ ျဖစ္ေစမည့္ အေျခအေနမ်ား ရိွပါသလား။

▫ (သက္ႀကီး႐ြယ္အို၊ မသန္စြမ္းသူ၊ ကေလးသူငယ္ အစရွိသည့္) လူအုပ္စုမ်ိဳးစုံ ရင္ဆိုင္ေနရ 
သည့္ အခက္အခဲမ်ားမွာ မည္သည္တို႔ျဖစ္ၾကသနည္း။

◊ ေဆြးေႏြးၿပီးပါက အုပ္စုတစ္စုခ်င္းစီမွ ေဆြးေႏြးပြဲ အဓိက ရလဒ္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ အေတြးအျမင္ 
မ်ားကိုမွ်ေဝၿပီး က်န္တက္ေရာက္သူမ်ားမွ မွတ္ခ်က္ေပးျခင္း၊ ေမးခြန္းထုတ္ျခင္းကို ျပဳလုပ္ရပါမည္။

◊ လုပ္ငန္းခြင္အဆုံးသတ္တြင္ ေဆြးေႏြးထားေသာအခ်က္မ်ားႏွင့္ ပံ့ပိုးသူ၏ အျမင္ပါထည့္သြင္း၍ 
ေဆြးေႏြးပြဲ အစီရင္ခံစာ ျပဳလုပ္ရပါမည္။  

၄၉

မွတ္စု



ရည္႐ြယ္ခ်က္။ ။ သက္ဆိုင္ရာ အုပ္စုတစ္စု၏ မတူကြဲျပားေသာ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားႏွင့္ 
လုပ္ေဆာင္မႈပုံစံတို႔ကို နားလည္ႏိုင္ရန္ ျဖစ္သည္။

အဘယ့္ေၾကာင့္ဤနည္းလမ္းကိုအသုံးျပဳသနည္း။ ။ ေယဘူယ် ရည္႐ြယ္ခ်က္သည္ ေနာက္ခံ 
အေျခအေန ဆင္တူေသာလူမ်ားကို ဖိတ္ေခၚၿပီး ၎တို႔၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အျမင္ 
မ်ားကို မွ်ေဝေစျခင္းျဖစ္သည္။ ဤနည္းျဖင့္ အေျခအေနတစ္ရပ္တြင္ သက္ဆိုင္ရာ အုပ္စု၏ 
ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြးႏိုင္သည့္ လုံၿခဳံေသာ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခု ဖန္တီးေပးႏိုင္ၿပီး၊ ၎အုပ္စု 
သေဘာတူညီသည့္ကိစၥမ်ား၊ သေဘာကြဲလြဲသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ပါ လမ္းဖြင့္ေပးႏိုင္သည္။ 

တက္ေရာက္သူမ်ား။ ။ ရပ္ကြက္လူႀကီးမ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖ၊ CSO၊ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ား၊ လူငယ္အဖြဲ႕မ်ား။ 

*စူးစမ္းေလ့လာသည့္ ကိစၥရပ္ေပၚမူတည္၍ ပုံမွန္အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္ေလ့ 
မရွိတတ္သည့္ စ႐ိုက္လကၡဏာ တူညီေသာ သူမ်ား ပါဝင္ေစပါက အက်ိဳးရွိႏိုင္ပါသည္။ (ဥပမာ 
အမ်ိဳးသမီး ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ မသန္စြမ္းသူမ်ား အစရွိသူတို႔ကို ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ဖိတ္ေခၚျခင္းျဖင့္။) 

လိုအပ္ေသာပစၥည္းမ်ား။ ။ စာ႐ြက္ႀကီး၊ မာကာမ်ား၊ တိပ္။

လိုအပ္ေသာ အခ်ိန္။ ၁-၂ နာရီ။

အဆင့္တစ္ဆင့္ခ်င္းစီအလိုက္ ၫႊန္ၾကားခ်က္

◊ တက္ေရာက္သူမ်ားကို တူညီေသာ ေနာက္ခံအေျခအေန (တူညီေသာ အသက္၊ လိင္၊ စြမ္းေဆာင္ 
ရည္ အစရွိသျဖင့္) အလိုက္ ၆ ဦးမွ ၈ ဦး အထိ ပါဝင္ေသာ အုပ္စုမ်ား ခြဲႏိုင္သည္။  

◊ အုပ္စုတစ္စုခ်င္းစီကုိ စာ႐ြက္ႀကီးမ်ား မင္တံမ်ားေပးထားၿပီးေနာက္ ေဆြးေႏြးျခင္းတြင္ ပါဝင္ရန္ႏွင့္ 
မိမိအျမင္ကို ေဝမွ်ေပးရန္ အားေပးရပါမည။္

◊ ပံ့ပိုးသူသည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေမးခြန္းမ်ားျဖင့္ ေဆြးေႏြးပြဲအား လမ္းေၾကာင္း ေပးႏိုင္ပါသည္။

▫ [အမ်ိဳးသမီး/ အမ်ိဳးသား/ မသန္စြမ္း/ ဆယ္ေက်ာ္သက္/ သက္ႀကီး႐ြယ္အို] တစ္ဦးအေနျဖင့္ 
မလုံၿခဳံေသာ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုကို မည္သို႔ အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုပါသနည္း။

▫ သင့္ရပ္ကြက္အတြင္း မည္သည့္ေနရာတြင္ လုံၿခဳံမႈမရွိဟု ခံစားရပါသနည္း။

▫ မည္သည့္ ျပႆနာရပ္မ်ားသည္ သင့္အတြက္ စိတ္ပူပင္စရာ အေကာင္းဆုံးနည္း။

▫ သင္ သို႔မဟုတ္ သင္သိေသာသူတစ္ေယာက္သည္ သင္တို႔၏ ဝိေသသလကၡဏာမ်ားေၾကာင့္ 
အဆိုပါ ျပႆနာမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေနရပါသလား။

▫ သင့္အေနျဖင့္ [အမ်ိဳးသမီး/ မသန္စြမ္း/ ဆယ္ေက်ာ္သက္/ သက္ႀကီး႐ြယ္အို…] ျဖစ္ျခင္း 
ေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ ပိုမိုထိခိုက္ခံစားရႏိုင္သည္ဟု ထင္ပါသလား။

▫ သင္၏ေဘးမကင္းမႈ အေျခအေနအား အျခားသူမ်ားမွ မည္သည္သို႔ တံု႔ျပန္ၾကသနည္း။ 

◊ ပံ့ပိုးသူအေနျဖင့္ ေဆြးေႏြးပြဲအား မွ်တစြာပါဝင္ႏိုင္ရန္ ႀကီးၾကပ္ရၿပီး မိမိ၏ထင္ျမင္ခ်က္ကိုမေပးဘဲ 
ၾကားေနသေဘာထားရွိရပါမည္။ စကားဝိုင္းအဆုံးတြင္ အဓိက ထြက္ေပၚလာသည့္ အခ်က္ 
အလက္မ်ားကို ပံ့ပိုးသူမွ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေပးရမည္။

◊ လုပ္ငန္းစဥ္၏အဆုံးသတ္တြင္ ေဆြးေႏြးထားေသာအခ်က္မ်ားႏွင့္ ပံ့ပိုးသူ၏ အျမင္ပါထည့္သြင္း၍ 
ေဆြးေႏြးပြဲ အစီရင္ခံစာ ျပဳလုပ္ရပါမည္။ 

နည္းလမ္း ၇။  ဦးတည္အုပ္စု ေဆြးေႏြးပြဲ  

၅၀



နည္းလမ္း ၈။ ၿပိဳင္ပြဲ    

ရည္႐ြယ္ခ်က္။ ။ တက္ေရာက္သူမ်ား၏ ဘုံတူညီေသာ ဦးစားေပး ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရန္ 
ႏွင့္ အခ်င္းခ်င္း မတူညီေသာ ျပႆနာရပ္မ်ား၏ အေရးပါပုံကို ေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္ လမ္းစ 
ေဖာ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

အဘယ့္ေၾကာင့္ဤနည္းလမ္းကိုအသုံးျပဳသနည္း။ ။ တက္ေရာက္သူမ်ားအေနျဖင့္ မတူညီေသာ 
ျပႆနာရပ္မ်ား၏ အက်ဳံးဝင္ပံုကို ေဆြးေႏြးရန္၊ ျပႆနာရပ္မ်ားအား ဦးစားေပးျဖစ္ျခင္း၊ 
မျဖစ္ျခင္းစသည္ကို ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးၾကေစရန္ ရည္႐ြယ္ပါသည္။ ျပႆနာတစ္ရပ္သည္ မတူညီေသာ 
လူမ်ားအေပၚ မတူညီေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားရွိသည္ကို သိျမင္လာေစႏိုင္ပါသည္။

တက္ေရာက္သူမ်ား။ ။ ရပ္ကြက္လူႀကီးမ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖ၊ CSO၊ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ား၊ လူငယ္အဖြဲ႕မ်ား။

လိုအပ္ေသာပစၥည္းမ်ား။ ။ ေရာင္စုံစာ႐ြက္၊ မင္တံမ်ား၊ တိပ္၊ လႈပ္ရွားသြားလာႏိုင္သည့္ေနရာ။ 

လိုအပ္ေသာ အခ်ိန္။ ၁-၁.၅ နာရီ။ 

အဆင့္တစ္ဆင့္ခ်င္းစီအလိုက္ ၫႊန္ၾကားခ်က္

◊ အုပ္စုဖြဲ႕ေဆြးေႏြးရာမွ ထြက္ေပၚလာသည့္ ျပႆနာရပ္မ်ားကို ပံ့ပိုးသူမွ စကၠဴကဒ္မ်ားအေပၚ 
သို႔မဟုတ္ ေရာင္စံုစာ႐ြက္မ်ားေပၚတြင္ ခ်ေရးပါ။ မည္သည့္ ျပႆနာရပ္မွ မက်န္ရစ္ခဲ့ေစရန္ 
ေဆြးေႏြးပြဲအတြင္း သို႔မဟုတ္ တင္ျပစဥ္အတြင္း ခ်ေရးႏိုင္ပါက အေကာင္းဆုံး ျဖစ္သည္။  

◊ ပံ့ပိုးသူမွ ၾကမ္းျပင္ေပၚတြင္ မ်ဥ္းတစ္ေၾကာင္း (ဥပမာ တိပ္ျဖင့္) ဆြဲသားၿပီး ကဒ္မ်ားကို မ်ဥ္းေပၚ 
တြင္ က်ပန္းခ်ထားႏိုင္ပါသည္။ ကဒ္ခ်ရာတြင္ ကဒ္အားလုံးကို တက္ေရာက္သူမ်ား ျမင္ႏိုင္ 
ဖတ္ႏိုင္သည့္ အေနအထား ရွိရန္လိုအပ္ပါသည္။

◊ မ်ဥ္းအစမွတ္ႏွင့္ အဆုံးမွတ္တို႔သည္ ဦးစားေပး အမ်ားဆုံးႏွင့္ အနည္းဆံုးကို ကိုယ္စားျပဳသည္ဟု 
ပံ့ပိုးသူမွ တက္ေရာက္သူမ်ားကို ရွင္းျပၿပီးေနာက္ ၎တို႔ ထင္ျမင္ယူဆသလို ကဒ္မ်ားကို 
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေစၿပီး အဘယ္ေၾကာင့္ ဤသို႔ ေ႐ြးခ်ယ္ရသည္ကို ရွင္းျပခိုင္းေစႏိုင္ပါသည္။ 

 
◊ တက္ေရာက္သူမ်ားအေနျဖင့္ ကဒ္တစ္ခုခ်င္းစီကို မည္သည့္ေနရာတြင္ ခ်ထားမည္ဟူေသာ ကိစၥ 

တြင္ သေဘာတူညီမႈယူႏိုင္ရန္ အခ်င္းခ်င္းၾကား ေဆြးေႏြးၾကရပါမည္။ ေဆြးေႏြးရာတြင္ လြတ္လပ္ 
စြာသြားလာလႈပ္ရွားႏိုင္ေစရန္အတြက္ လုံေလာက္ေသာေနရာရွိရန္ အေရးႀကီးပါသည္။  

ျပႆနာမ်ားအား ဦးစားေပးစီျခင္း။ 

၅၁



နည္းလမ္း ၉။ မဲစနစ္ျဖင့္ ဦးစားေပးျခင္း။

◊ ပံ့ပိုးသူအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ကို ေစာင့္ၾကည့္ေနၿပီး တက္ေရာက္သူတစ္ခ်ိဳ႕ တိတ္ဆိတ္ေနပါက 
သို႔မဟုတ္ တက္ႂကြမႈ အားနည္းေနပါက လမ္းေၾကာင္းေပးေမးခြန္းမ်ားျဖင့္ ကူညီေပးႏိုင္ပါသည္။

▫ ဤျပႆနာသည္ ပိုအေရးႀကီး/ သိပ္အေရးမႀကီး သည္ကို သေဘာတူပါသလား။

▫ ဤျပႆနာကုိ အဘယ့္ေၾကာင့္ ထိပ္ဆုံး / ေအာက္ဆုံး ဦးစားေပးဟု ထင္ျမင္ယူဆပါသနည္း။

◊ ျပႆနာရပ္မ်ားကို အစီအစဥ္ခ်ၿပီးသည္ႏွင့္ တက္ေရာက္သူမ်ားအား လုပ္ငန္းစဥ္မွ ထြက္ေပၚ 
လာေသာ ရလဒ္ႏွင့္ ၎တို႔၏ စီစဥ္ေ႐ြးခ်ယ္မႈ အေၾကာင္းကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ တင္ျပခိုင္းပါ။  

ရည္႐ြယ္ခ်က္။ ။ ယခင္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား တြင္ေဖာ္ထုတ္ထားေသာျပႆနာမ်ားကို  တက္ေရာက္ 
သူမ်ားမွ ဦးစားေပးစီေစသည့္ ၿပိဳင္ပြဲနည္းလမ္းအျပင္ အျခားေ႐ြးခ်ယ္စရာတစ္ခု ျဖစ္သည္။ 

အဘယ့္ေၾကာင့္ဤနည္းလမ္းကိုအသုံးျပဳသနည္း။ ။ ယခင္နည္းလမ္းႏွင့္ ကြာျခားသည့္အခ်က္မွာ 
မဲေပးျခင္းအားျဖင့္ တက္ေရာက္သူမ်ားသည္ မိမိဦးစားေပးလိုသည့္အရာမ်ားကို ခိုင္ခိုင္မာမာ 
ကိုင္စြဲထားႏိုင္ေသာ္လည္း ၿပိဳင္ပြဲနည္းလမ္းကဲ့သို႔ ေဆြးေႏြးမႈႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းမႈတို႔ မပါဝင္ႏိုင္ပါ။ 
အုပ္စုဖြဲ႕ေဆြးေႏြးရာတြင္ အားနာတတ္သူ၊ မဝံ့မရဲ ျဖစ္ေနသူမ်ားကို ပါဝင္လာေအာင္ လက္တြဲေခၚရာ၌ 
မဲေပးစနစ္ျဖင့္ ဦးစားေပးကိစၥရပ္မ်ား သတ္မွတ္ျခင္းမွာ လြန္စြာထိေရာက္ေသာ နည္းလမ္း ျဖစ္သည္။ 

တက္ေရာက္သူမ်ား။ ။ ရပ္ကြက္လူႀကီးမ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖ၊ CSO၊ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ား၊ လူငယ္အဖြဲ႕မ်ား။

လိုအပ္ေသာပစၥည္းမ်ား။  ။ စာ႐ြက္ႀကီး၊ စတစ္ကာမ်ား ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ မာကာမ်ား၊ တိပ္။

လိုအပ္ေသာ အခ်ိန္။ ၀.၅-၁ နာရီ။

အဆင့္တစ္ဆင့္ခ်င္းစီအလိုက္ ၫႊန္ၾကားခ်က္

◊ အုပ္စုဖြဲ႕ေဆြးေႏြးရာမွ ထြက္ေပၚလာသည့္ ျပႆနာရပ္မ်ားကို ပံ့ပိုးသူမွ စာ႐ြက္ေပၚတြင္ ခ်ေရးၿပီး 
မဲေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ျပႆနာတစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုၾကား ေနရာခ်န္လွပ္ထားေပးရမည္ (ဥပမာ။ 
ျပႆနာရပ္မ်ားကို ဇယားပုံစံျဖင့္ ေရးသားျခင္း)။ မည္သည့္ ျပႆနာရပ္မွ မက်န္ရစ္ခဲ့ေစရန္ 
ေဆြးေႏြးပြဲအတြင္း သို႔မဟုတ္ တင္ျပစဥ္အတြင္း ခ်ေရးႏိုင္ပါက အေကာင္းဆုံး ျဖစ္သည္။   

◊ တက္ေရာက္သူမ်ားအား တစ္ဦးလွ်င္ ေပးႏိုင္သည့္ မဲအေရအတြက္ကို (ဥပမာ ၃ မဲ) ကန႔္သတ္ 
ေပးၿပီး ၎တို႔အတြက္ အေရးအႀကီးဆုံး၊ လက္ငင္းအလိုအပ္ဆုံးႏွင့္ အျမန္ဆုံး ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ 
ကိစၥရပ္မ်ားကို မဲေပးႏိုင္ပါသည္။ တက္ေရာက္သူ၏ ထင္ျမင္ခ်က္အတုိင္း သူ၏မဲမ်ားအား 
ျပႆနာမ်ားတြင္ မွ်ေပးႏိုင္သကဲ့သို႔ ျပႆနာတစ္ခုထဲတြင္လည္း မဲအကုန္ေပးႏိုင္ပါသည္။

◊ တက္ေရာက္သူမ်ားအား စတစ္ကာမ်ား သို႔မဟုတ္ မင္တံမ်ားေပးထားၿပီး စာ႐ြက္ႀကီးေပၚတြင္ 
တစ္ေယာက္ၿပီးတစ္ေယာက္ လာေရာက္မဲေပးရန္ စီစဥ္ႏိုင္ပါသည္။

◊ မဲေပးၿပီးပါက မဲရလဒ္မ်ားကို ေရတြက္ကာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ဦးစားေပး အဆင့္အလိုက္ စာ႐ြက္ 
တစ္႐ြက္ေပၚတြင္ သို႔မဟုတ္ ေက်ာက္သင္ပုန္းေပၚတြင္ စီစဥ္ေရးသားရပါမည္။ 

◊ ကိစၥရပ္မ်ားကို အစီအစဥ္ျပန္ခ်ၿပီးေနာက္ တက္ေရာက္သူမ်ားအား လုပ္ငန္းစဥ္မွ ထြက္ေပၚလာ 
ေသာ ရလဒ္ႏွင့္ ၎တို႔၏ ေ႐ြးခ်ယ္မႈမ်ားကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ရွင္းလင္းတင္ျပေစပါသည္။  

၅၂



နည္းလမ္း ၁၀။ လူမႈေျမပုံေရးဆြဲျခင္း။

ရည္႐ြယ္ခ်က္။ ။ တက္ေရာက္သူမ်ားအား ၎တို႔၏ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ပုံေဖာ္ႏိုင္ေစရန္ႏွင့္ 
၎တို႔၏ လမ္း သို႔မဟုတ္ ရပ္ကြက္ျပင္ပရွိ အျခားေသာ ဧရိယာမ်ားႏွင့္ စတင္ခ်ိတ္ဆက္မိလာေစရန္ 
ရည္ရြယ္ပါသည္။

အဘယ့္ေၾကာင့္ဤနည္းလမ္းကိုအသုံးျပဳသနည္း။ ။ ရွိရင္းစြဲ လူမႈေရး ဖြဲစည္းတည္ေဆာက္ပုံမ်ားကို 
နားလည္ရန္ႏွင့္ အခ်ိဳးအစားေသးငယ္ၿပီး အေသးစိတ္က်က် ေျမပုံျပဳလုပ္သည့္နည္းအား အကြၽမ္း 
တဝင္ရွိလာေစရန္အတြက္ လြယ္ကူၿပီး လူတိုင္းပါဝင္ႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။  

တက္ေရာက္သူမ်ား။ ။ ရပ္ကြက္လူႀကီးမ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖ၊ CSO၊ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ား၊ လူငယ္အဖြဲ႕မ်ား။

လိုအပ္ေသာပစၥည္းမ်ား။  ။ စာ႐ြက္ႀကီး၊ မာကာမ်ား၊ စတစ္ကာမ်ား၊ တိပ္။

လိုအပ္ေသာ အခ်ိန္။ ၁ နာရီ။

အဆင့္တစ္ဆင့္ခ်င္းစီအလိုက္ၫႊန္ၾကားခ်က္

◊ တက္ေရာက္သူမ်ားအား အဖြဲ႕ငယ္မ်ားခြဲ၍ ၎တို႔ႏွင့္ နီးစပ္သည့္ပတ္ဝန္းက်င္ကို လမ္းအခ်ိဳ႕၊ 
အေဆာက္အအုံအခ်ိဳ႕ထည့္သြင္း၍ ႐ိုးရွင္းေသာ ေအာက္ခံ ေျမပုံတစ္ခု ေရးဆြဲခိုင္းပါ။  

◊ ေျမပုံအမည္၊ ရပ္ကြက္ ေက်း႐ြာအုပ္စု အမည္၊ ရက္စြဲ၊ ေျမာက္အရပ္ျပအမွတ္၊ ေျမပုံအၫႊန္းတို႔ပါ 
ထည့္သြင္းရန္ ပံ့ပိုးသူမွ အဖြဲ႕မ်ားကို မွာၾကားရပါမည္။ မိမိႏွင့္ သက္ဆိုင္သည္ဟူေသာ စိတ္ခံစားမႈ 
ရရွိေစရန္ ေျမပုံေရးဆြဲသူမ်ား၏ အမည္မ်ားကိုပါ ေဖာ္ျပခိုင္းႏိုင္ပါသည္။

◊ ေျမပုံေရးဆြဲသည့္လုပ္ငန္းကို ပံ့ပိုးသူမွ ႀကီးၾကပ္ေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ၎တို႔၏ ေနအိမ္မ်ား၊ ၎တို႔ 
ဧရိယာအတြင္းရွိ အိမ္ေျခ၊ အိမ္ေထာင္စု အေရအတြက္၊ အေဆာက္အအုံအမ်ိဳးအစားမ်ား၊ ေဒသ 
တြင္း ထင္ရွားေသာ ေနရာမ်ား၊ ရပ္ကြက္ / ေက်း႐ြာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားအတြင္းရွိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
နယ္နိမိတ္မ်ားကဲ့သို႔ အသုံးဝင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္လာေစရန္ ပံ့ပိုးကူညီေပးရပါမည္။ 

◊ ေနာက္ဆုံးထြက္ေပၚလာေသာ ေျမပုံမ်ားကို အုပ္စုတစ္စုခ်င္းစီအလိုက္ တင္ျပေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး 

ေျမပံုေရးဆြဲျခင္း

၅၃



နည္းလမ္း ၁၁။ အရင္းျမစ္ ေျမပုံေရးဆြဲျခင္း။ 

ရည္႐ြယ္ခ်က္။ ။ လူမႈေျမပုံေရးဆြဲဳျခင္းေပၚအေျခတည္၍ ဤလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ တက္ေရာက္သူ 
မ်ား အား လက္ရွိလူမႈေရးႏွင့္ ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ားကုိ ေနရာျပၿပီး ၎တို႔ၾကား 
အကြာအေဝးဆက္စပ္မႈမ်ား၊ ျပတ္ေတာက္မႈမ်ားကို နားလည္လာေစရန္ ရည္႐ြယ္ပါသည္။.  

အဘယ့္ေၾကာင့္ဤနည္းလမ္းကိုအသုံးျပဳသနည္း။ ။ ဤနည္းလမ္းကိ ုအသံုးျပဳျခင္းျဖင့တ္က္ေရာက္ 
သူမ်ားသည္ ရပ္ကြက္ ေနရာအႏွံ႔အျပားရွိ အရင္းျမစ္မ်ား ပ်ံႏွံ႔တည္ရိွမႈကို ပုံေဖာ္လာႏိုင္ၿပီး၊ 
မည္သည့္ စနစ္မ်ားကို ပိုမိုထိေရာက္စြာ ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္မည္ကိုလည္း ပိုမိုသေဘာေပါက္ နားလည္ 
လာၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။  

တက္ေရာက္သူမ်ား။ ။ ရပ္ကြက္လူႀကီးမ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖ၊ CSO၊ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ား၊ လူငယ္အဖြဲ႕မ်ား။

လိုအပ္ေသာပစၥည္းမ်ား။  ။ ေအာက္ခံေျမပုံ၊ မာကာ၊ စတစ္ကာမ်ား၊ ကပ္ခြာမွတ္စုမ်ား၊ တိပ္။  

လိုအပ္ေသာ အခ်ိန္။ ၁-၁.၅ နာရီ။

အဆင့္တစ္ဆင့္ခ်င္းစီအလိုက္ ၫႊန္ၾကားခ်က္

◊ ဤလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ တက္ေရာက္သူအားလုံးသည္ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕တည္းအျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ရပါမည္။

◊ ေျမပုံအမည္၊ ရပ္ကြက္ / ေက်း႐ြာအုပ္စု အမည္၊ ရက္စြဲ၊ ေျမာက္အရပ္ျပအမွတ္၊ ေျမပုံအၫႊန္းတို႔ပါ 
ထည့္သြင္းရန္ ပံ့ပိုးသူမွ တက္ေရာက္သူမ်ားကို မွာၾကားရမည္။ မိမိႏွင့္ သက္ဆိုင္သည္ဟူေသာ 
စိတ္ခံစားမႈရရွိေစရန္ ေျမပုံေရးဆြဲသူမ်ား၏ အမည္မ်ားကိုပါ ေဖာ္ျပခိုင္းႏိုင္ပါသည္။ 

◊ ပံ့ပိုးသူမွ လူမႈေရး အေျခခံအေဆာက္အဦးဟူေသာ အဓိပၸါယ္ကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားၿပီး ေဆးခန္း၊ 
ေဆး႐ုံ၊ ေက်ာင္း၊ ဘာသာေရး ပရဝုဏ္၊ ေဈး၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္း၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီ႐ုံး အစရွိသည့္ 
ဥပမာမ်ားေပးၿပီး တက္ေရာက္သူတို႔အား ၎ေနရာမ်ားကို ေျမပံုေပၚတြင္ မွတ္သားေစႏိုင္ပါသည္။ 

◊ ပံ့ပိုးသူမွ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေျခခံအေဆာက္အအံုဟူေသာ အဓိပၸါယ္ကုိ ရွင္းလင္းေျပာၾကားၿပီး 
အေျခခံအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ရရွိႏိုင္ေသာေနရာမ်ား၊ အသံုးျပဳေသာပံုစံမ်ားအား ဥပမာေပးၿပီး 
ယင္းတို႔၏ တည္ေနရာမ်ား၊ ရာသီအလိုက္ အသုံးျပဳမႈ၊ အရည္အေသြးေျပာင္းလဲမႈမ်ား၊ 
အရင္းျမစ္မ်ားကို စီမံခန႔္ခြဲသည့္ အဖြဲ႕ အစည္းမ်ား အစရွိသျဖင့္ ဥပမာေပးႏိုင္ပါသည္။ ပံ့ပိုးသူမွ 
အုပ္စုလိုက္ေဆြးေႏြးပြဲကို လမ္းေၾကာင္းေပးၿပီး လိုအပ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
အားလုံးပါဝင္ေအာင္ ထည့္သြင္းၾကေစရန္ တက္ေရာက္သူမ်ားအား အကူအညီေပးရပါမည္။

◊  ေနာက္ဆံုးထြက္ေပၚလာေသာ ေျမပံုမ်ားကို အုပ္စုတစ္စုခ်င္းစီအလိုက္ တင္ျပေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး 
ေဆြးေႏြပြဲအတြင္း တက္ေရာက္သူမ်ားမွ အေသးစိတ္ ျဖည့္စြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။

◊ ပံ့ပိုးသူအေနျဖင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ရပ္ကြက္အာဏာပိုင္မ်ား၊ ဆယ္အိမ္မႉး၊ ရာအိမ္မႉးမ်ားႏွင့္ 
အတူ စစ္ေဆးျခင္း၊ အတည္ျပဳျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။

ေဆြးေႏြပြဲအတြင္း တက္ေရာက္သူမ်ားမွ အေသးစိတ္ ျဖည့္စြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။

◊ ပံ့ပိုးသူအေနျဖင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ရပ္ကြက္အာဏာပိုင္မ်ား၊ ဆယ္အိမ္မႉး၊ ရာအိမ္မႉးမ်ားႏွင့္ 
အတူ စစ္ေဆးျခင္း၊ အတည္ျပဳျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။

◊ ပံ့ပိုးသူမွ ေျမပုံမ်ားကို ဓါတ္ပုံ႐ိုက္ မွတ္တမ္းယူၿပီး မူရင္းေရးဆြဲထားေသာ ေျမပုံမ်ားအားသက္ဆိုင္ရာ 
ရပ္႐ြာအတြင္း ခ်န္ထားခဲ့ရမည္။ 

၅၄



◊  ပံ့ပိုးသူမွ ေျမပုံမ်ားကုိ ဓါတ္ပုံ႐ိုက္ မွတ္တမ္းယူၿပီး မူရင္းေရးဆြဲထားေသာ ေျမပုံမ်ားအားသက္ဆိုင္ရာ 
ရပ္႐ြာအတြင္း ခ်န္ထားခဲ့ရမည္။

နည္းလမ္း ၁၂။ ေဘးကင္းေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေျမပုံျပဳလုပ္ျခင္း။

ရည္႐ြယ္ခ်က္။  ။ အကြာအေဝးဆက္စပ္မႈမ်ား၊ ျပတ္ေတာက္မႈမ်ားကုိ နားလည္လာၾကေစရန္ 
မတူေသာ ေခါင္းစဥ္မ်ားတပ္၍ တက္ေရာက္သူမ်ားမွ ေဘးမကင္းေသာအေျခအေနႏွင့္ ဆက္စပ္ 
သည့္ ဧရိယာမ်ားကို ေနရာသတ္မွတ္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။  
 
အဘယ့္ေၾကာင့္ဤနည္းလမ္းကိုအသုံးျပဳသနည္း။ ။ ဤနည္းလမ္းကို ေနရာဆိုင္ရာအခ်က္အလက္ 
ထည့္သြင္းျခင္းျဖင့္  ေဘးကင္းေရးဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားအား အားျဖည့္ရန္ႏွင့္ ခ်ဲ႕ထြင္ေပးရန္ 
အသံုးျပဳပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ေျမပံုသည္ တက္ေရာက္သူမ်ားအတြက္ စိတ္ဝင္စားစရာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ 
သူတို႔၏စိတ္ပူပင္မႈကို ေဆြးေႏြးျခင္းထက္ ေျမပုံေပၚတြင္ တင္ျပျခင္းက ပိုမိုလြယ္ကူေစပါသည္။ 

တက္ေရာက္သူမ်ား။ ။ ရပ္ကြက္လူႀကီးမ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖ၊ CSO၊ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ား၊ လူငယ္အဖြဲ႕မ်ား။

လိုအပ္ေသာပစၥည္းမ်ား။ ။ ေအာက္ခံေျမပုံ၊ မာကာမ်ား၊ ဆီစိမ္စကၠဴ၊ ေရာင္စုံခဲတံ၊ 
ကပ္ခြာမွတ္စုမ်ား၊ စတစ္ကာမ်ား၊ တိပ္။

လိုအပ္ေသာ အခ်ိန္။ ၂ နာရီ။

အဆင့္တစ္ဆင့္ခ်င္းစီအလိုက္ ၫႊန္ၾကားခ်က္ 

◊ ယခင္အုပ္စုဖြဲ႕ေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွ ထြက္ေပၚလာေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအရ ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ထားၿပီး 
ျဖစ္ေသာ ဦးစားေပးကိစၥရပ္မ်ားစာရင္းကို အေျခခံ၍ ပံ့ပိုးသူမွ အၫႊန္းတစ္ခုျပဳလုပ္ေပးရမည္ 
ျဖစ္ၿပီး က႑တစ္ခုစီကို ကိုယ္စားျပဳႏိုင္မည့္ သေကၤတမ်ားအသုံးျပဳပါ (ဥပမာ စတစ္ကာမ်ား၊ 
ကပ္ခြာမွတ္စုမ်ား၊ မင္တံမ်ား၊ ေရာင္စုံေဘာပင္မ်ား)

◊ ျပႆနာအမ်ိဳးအစားေပၚမူတည္၍ စတစ္ကာမ်ား အသုံးျပဳျခင္း၊ ဧရိယာတစ္ခုအနီးတြင္ ဆြဲသားမႈ 
ျပဳျခင္း၊ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ မ်ဥ္းမ်ားဆြဲသားျခင္းျဖင့္ ပံ့ပိုးသူမွ သတင္းအခ်က္အလက္ ထည့္သြင္း 
သည့္ နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကို သ႐ုပ္ျပရပါမည္။ 

၅၅



၅၆



◊ တက္ေရာက္သူမ်ားမွ ျပႆနာရပ္မ်ားကို ေျမပုံေပၚတြင္ စတင္၍ အမွတ္အသားလုပ္ရပါမည္။

◊ ပံ့ပိုးသူမွ လုပ္ငန္းစဥ္ကို အနီးကပ္ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ၿပီး ယခင္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ထုတ္ 
ထားသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအားလုံးကို ထည့္သြင္းေစရပါမည္။ ပံ့ပိုးသူအေနျဖင့္ မိမိ၏ ပါးနပ္မႈႏွင့္ 
အသိပညာကိုအသုံးခ်ၿပီး လမ္းေၾကာင္းေပး ေမးခြန္းအခ်ိဳ႕ ေမးျမန္းျခင္းျဖင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ကိုကူညီ 
ေပးႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာ တစ္ခုေသာ ဧရိယာသည္ ျပႆနာရပ္တစ္ခုခုႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 
ရွိသင့္သေလာက္ မရွိေနပါက ပံ့ပိုးသူမွ ဤသို႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ အဆိုပါ ဧရိယာတြင္ ဤျပႆနာ 
မရွိ၍ေလာ၊ သို႔မဟုတ္ က်န္ရစ္ခဲ့၍ေလာဟူ၍ ထပ္မံစစ္ေဆးရပါမည္။

◊  ေျမပုံၿပီးေျမာက္ပါက ေနာက္ဆုံးရရွိလာေသာပုံကို တက္ေရာက္သူအခ်ိဳ႕မွ တင္ျပေပးၿပီးသတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဆြးေႏြးပြဲျခင္းျဖင့္ ျဖည့္စြက္၊ စစ္ေဆးျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ 

◊ ပံ့ပိုးသူမွ ေျမပုံကို ဓါတ္ပုံ႐ိုက္ မွတ္တမ္းယူၿပီး မူရင္းေရးဆြဲထားေသာ ေျမပုံအား သက္ဆိုင္ရာ 
ရပ္႐ြာအတြင္း ခ်န္ထားခဲ့ရမည္။

ရပ္႐ြာ၏ ပုံရိပ္ေကာင္းကိုသာ ျပသလိုစိတ္ျဖင့္ ရပ္ကြက္လူႀကီးမ်ား  သို႔ ရပ္႐ြာလူႀကီး 
မ်ားသည္ အခ်ိဳ႕ေသာ ေဘးကင္းေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား (အထူးသျဖင့္ ပိုမိုအကဲဆတ္ 
ေသာ ကိစၥရပ္မ်ား) ကို ေလွ်ာ့ေပါ့ထားတတ္ၾကပါသည္။ အေျခအေန ေပၚမူတည္၍ 
ဤေျမပံုေရးဆြဲၿပီး  လူႀကီးမ်ားႏွင့္ အတည္ျပဳသည့္ အပိုင္းကို ခ်န္လွပ္ထားႏုိင္ပါသည္။

ေျမပုံေရးဆြဲသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း အခ်ိဳ႕ေသာ အကဲဆတ္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ား သည္ 
တမင္သက္သက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မေတာ္တဆေသာ္လည္းေကာင္း က်န္ရစ္ခဲ့ 
ႏိုင္စရာရွိပါသည္။ ပံ့ပိုးသူအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ကို ေစာင့္ၾကည့္ေနရၿပီး အကယ္၍ 
လိုအပ္သည္ဟု ယူဆပါက ေလ့က်င့္ခန္းအၿပီးတြင္ အုပ္စုတစ္စုစုကို သီးျခားေနေစ၍ 
အေရးႀကီးသည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ထည့္သြင္းႏိုင္ရန္ 
စိတ္လံုျခံဳရေသာေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္ေပးရမည္။

၅၇

အခ်က္အလက္မ်ား ကြင္းဆင္းေကာက္ယူျခင္း

နည္းလမ္း ၁၃. အေသးစိတ္ ေျမပုံျပဳလုပ္ျခင္း။

ရည္႐ြယ္ခ်က္။ ။ ကြင္းဆင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ တက္ေရာက္သူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔ ႏွင့္ 
သက္ဆိုင္သည့္ ေဘးကင္းေရး ျပႆနာရပ္မ်ား၊ ရပ္ကြက္အတြင္းရွိ ပံႏွံ႔တည္ရွိမႈတို႔ကို အေသးစိတ္ 
ပုံေဖာ္လာႏိုင္ၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။   
 
အဘယ့္ေၾကာင့္ဤနည္းလမ္းကိုအသုံးျပဳသနည္း။ ။တက္ေရာက္သူမ်ားကြင္းဆင္းေဆာင္႐ြက္မႈ
မွ တစ္ဆင့္ ရရွိေသာ ေဘးကင္းေရးျပႆနာရပ္မ်ားဆိုင္ရာ အေသးစိတ္ေျမပုံျပဳလုပ္ျခင္း အားျဖင့္ 
မွတ္တမ္းတင္ရာ၌တိက်ၿပီး ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကိုလည္း အျခားသက္ဆိုင္ရာအား မွ်ေဝႏိုင္ပါသည္။ 
ျပႆနာရပ္မ်ားကို တည္ေနရာႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းျဖင့္ ေဒသအာဏာပိုင္ႏွင့္ အစိုးရတို႔အတြက္ 
အဆိုပါ ျပႆနာမ်ားကို ပိုမိုလ်င္ျမန္ထိေရာက္စြာ ကိုင္တြယ္ရာ၌ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစပါသည္။

တက္ေရာက္သူမ်ား။ ။ရပ္ကြက္လူႀကီးမ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖ၊ CSO၊ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ား၊ လူငယ္အဖြဲ႕မ်ား။

မွတ္စု



လိုအပ္ေသာပစၥည္းမ်ား။  

     ▫    ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေျမပုံျပဳလုပ္ျခင္း။ ။GPS စက္ သို႔မဟုတ္ စမတ္ဖုန္း၊ ဓါတ္ခဲမ်ား၊ မွတ္စုေရးရန္ 
စာ႐ြက္မ်ား၊ ေဘာပင္မ်ား၊ စာေရးရန္ ေအာက္ခံဘုတ္ျပား။ 

     ▫    စာ႐ြက္ေပၚတြင္ ေျမပုံျပဳလုပ္ျခင္း။ ။ပရင့္ထုတ္ထားေသာ ေျမပုံအႀကီးစား၊ 
မွတ္စုေရးရန္ စာ႐ြက္မ်ား၊ ေဘာပင္မ်ား၊ စာေရးရန္ ေအာက္ခံဘုတ္ျပား။ 

လိုအပ္ေသာ အခ်ိန္။ သင္ၾကားခ်ိန္။ ၁ နာရီ
  စမ္းသပ္ခ်ိန္။ ၁-၁.၅ နာရီ
  ကြင္းဆင္းေဆာင္႐ြက္ခ်ိန္*။ ၄-၈ နာရီ(တစ္ရက္ထက္မက ခြဲလုပ္ႏိုင္သည္)
  ေဆြးေႏြးသုံးသပ္ခ်ိန္။ ၃၀ မိနစ္

* အေသးစိတ္ ေျမပုံျပဳလုပ္ရန္ ၾကာခ်ိန္မွာ ေလ့လာမည့္ ဧရိယာ အ႐ြယ္အစားေပၚတြင္ 
မ်ားစြာမူတည္သည္။

အဆင့္တစ္ဆင့္ခ်င္းစီအလိုက္ ၫႊန္ၾကားခ်က္
 
◊ ပံ့ပိုးသူမွ ကြင္းဆင္းေဆာင္႐ြက္မႈ၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္ကို ရွင္းျပပါ။ 

◊ တက္ေရာက္သူမ်ားအား ကြင္းဆင္းရမည့္ ေနရာေဒသအလိုက္ အုပ္စုမ်ားခြဲေပးၿပီး တစ္ဦးခ်င္းစီ 
အလိုက္ တာဝန္မ်ား သတ္မွတ္ေပးထားပါ။

▫ GPS စက္ကိုင္သူ၊ ဖုန္းအသံုးျပဳသူ၊ ေျမပုံဦးေဆာင္ေရးဆြဲသူ။ ရရွိႏိုင္ေသာ စက္ သို႔မဟုတ္ 
ေျမပံုစာရြက္ေပၚကို အသံုးျပဳ၍ အမွတ္မ်ား၊ နယ္နိမိတ္မ်ားကို မွတ္သားရပါမည္။

▫    ဓါတ္ပုံဆရာ။ ေဖာ္ထုတ္ထားေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ဓါတ္ပုံ႐ိုက္ယူရပါမည္။

▫  မွတ္စုေရးသူ။ GPS စက္၊ ဖုန္းႏွင့္ စာရြက္ေပၚတြင္မွတ္သားျခင္းမ်ားအားအားျဖည့္ေပးရန္ 
ေဖာ္ထုတ္ထားေသာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာမွတ္စုအား ေရးသားရပါမည္။ 

▫ ေဒသခံအႀကံေပး။ (ပုံမွန္အားျဖင့္ အတိတ္ျဖစ္စဥ္၊ ျပႆနာရပ္စသည့္ ဗဟုသုတရွိသည့္ 
ဆယ္အိမ္မႉး၊ ရာအိမ္မႉး သို႔မဟုတ္ ရပ္ကြက္လူႀကီးတစ္ဦး) မွ အဖြဲ႕ကို သတိထားရမည့္ 
ေနရာမ်ားသို႔ ေခၚေဆာင္သြားၿပီး ေဒသဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေပးရပါမည္။

◊ ပံ့ပိုးသူမွ အဖြဲ႕မ်ားအားလုံးအား ေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ ေျမပုံျပဳလုပ္သည့္ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားမွ ထြက္ေပၚ 
လာသည့္ေခါင္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေကာက္ယူရမည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို 
သတိေပးၿပီးေနာက္ ၎ေခါင္းစဥ္မ်ားအား ခ်ေရးေပးရပါမည္။ 

◊ မည္သည့္နည္းလမ္းကို အသုံးျပဳသည္ျဖစ္ေစ ကြင္းဆင္းေဆာင္႐ြက္မႈအတြက္ ျပင္ဆင္ရာ၌ 
ပံ့ပိုးသူအေနျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ နည္းလမ္းအေၾကာင္းကို တက္ေရာက္သူမ်ားအား သင္ၾကား 
ေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး အသုံးျပဳပုံကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ေလ့က်င့္ခန္းတစ္ခုျဖင့္ စမ္းသပ္ၾကည့္ရပါမည္။

▫ ေ႐ြးခ်ယ္ထားေသာ နည္းလမ္းကုိ သင္ၾကားေပးျခင္း

ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေျမပုံျပဳလုပ္ျခင္း (GPSစက္ႏွင့္ ဖုန္းအပလီေကးရွင္း)။ နည္းပညာအားအသံုးျပဳ၍ 
စစ္တမ္းေကာက္ယူရာတြင္ ပထဝီဝင္ဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားကို မွတ္သားကာ တိက်ၿပီး 
အလြယ္တကူ မွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ရရွိ္ပံုကို ပံ့ပိုးသူ အေနျဖင့္အ႐ိုးရွင္းဆံုး 
ရွင္းျပရပါသည္။ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ေျမပံုဆြဲသည့္ကိရိယာေပၚမူတည္၍  ပံ့ပိုးသူမွ GPS စက္/ 
စမတ္ဖုန္း အပလီေကးရွင္း၏ အေျခခံလကၡဏာရပ္မ်ား အသံုးျပဳပံု၊ လုပ္ငန္းခြင္၏ နယ္နိမိတ္ကို 
မည္သို႔ သတ္မွတ္မည္၊ အေရးႀကီးေသာ အမွတ္မ်ားကိုမည္သို႔ မွတ္သားရမည္စသည္တို႔ကို 
ရွင္းလင္းေျပာျပရပါမည္။

၅၈



စာ႐ြက္ေပၚတြင္ ေျမပုံျပဳလုပ္ျခင္း။ ပံ့ပိုးသူမွေန၍ ေျမပုံအမည္၊ ရပ္ကြက္ ေက်း႐ြာအုပ္စု 
အမည္၊ ရက္စြဲ၊ ေျမာက္အရပ္ျပအမွတ္၊ ေျမပုံအၫႊန္းတို႔အျပင္ မိမိႏွင့္သက္ဆိုင္သည္ဟူေသာ 
စိတ္ခံစားမႈရရွိေစရန္ ေျမပုံေရးဆြဲသူမ်ား၏ အမည္မ်ားကိုပါ ေဖာ္ျပေစပါသည္။ ယခင္ေျမပုံ 
ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားေပၚ အေျခခံ၍ ပံ့ပိုးသူအေနျဖင့္ ဤအဆင့္တြင္ တိက်မႈမွာ 
မည္မွ်အေရးႀကီးေၾကာင္းကို အေလးထား ေျပာၾကားေပးရမည္ ျဖစ္ၿပီး တက္ေရာက္သူမ်ားအား 
ေအာက္ခံေျမပုံမ်ားေပၚတြင္ ျပႆနာရပ္မ်ားကို ရွင္းလင္းစြာ ေရးသားေစရပါမည္။ 

▫ အခ်က္အလက္မွတ္တမ္းတင္ေရးသားဆိုင္ရာ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား

နည္းပညာအရ GPSစက္ႏွင့္ ဖုန္းအပလီေကးရွင္းတို႔သည္ အသံုးျပဳသူအား အမွတ္တစ္မွတ္ခ်င္းစီ 
အတြက္ အေၾကာင္းအရာမ်ားေရးသားခြင့္ေပးထားပါသည္။ သို႔ရာတြင္ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားအရ 
ဤကဲ့သို႔ ေရးသားျခင္းသည္ လုပ္ငန္းစဥ္ၾကာခ်ိန္အား သိသာစြာျမင့္တတ္ေစၿပီး အေတြ႕အၾကံဳ 
မရွိေသာသူမ်ားအေနျဖင့္ ဝန္ပိျခင္း၊ ရႈပ္ေထြးျခင္းမ်ားျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။ ဤသို႔စိန္ေခၚမႈ 
ျဖစ္ေပၚလာပါက အစားထိုးနည္းလမ္းတစ္ခုမွာ အမွတ္မ်ား၏ အေၾကာင္းအရာမ်ားအားကိုယ္တိုင္ 
မွတ္တမ္းယူျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဤသို႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ စာရြက္ျဖင့္ေျမပံုေရးဆြဲရာတြ
င္လည္း အသံုးဝင္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေျမပံုေရးဆြဲသူသည္ ေျမပံုေပၚတြင္ 
နံပါတ္မ်ားေရးသားၿပီး မွတ္စုမွတ္သူသည္ ၎နံပါတ္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား 
ကို တျခားေသာ စာရြက္ေပၚတြင္ မွတ္သားႏိုင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ 

ေအာက္ေဖာ္ျပပါပုံတြင္ ဥပမာအေနျဖင့္ GPS အမွတ္၏ နံပါတ္ (သို႔မဟုတ္ စာရြက္ေျမပုံေပၚမွ 
နံပါတ္)၊ ထြက္ေပၚလာေသာ ျပႆနာ၏ အမ်ိဳးအစား (ဥပမာ ေရေျမာင္း၊ လွ်ပ္စစ္၊ 
ရာဇဝတ္မႈ)၊ အေျခအေနတစ္ရပ္ကို ရွင္းျပသည့္ စာမ်ား (ဥပမာ ေရေျမာင္းပိတ္ဆို႔ျခင္း၊ 
ဓါတ္ႀကိဳးမ်ားသစ္ပင္တြင္ ၿငိေနျခင္း၊ အလစ္သုတ္မႈ ျဖစ္ပြားေလ့ရွိသည့္ေနရာ) အပါအဝင္ 
အဖြဲ႕နံပါတ္ႏွင့္ မွတ္တမ္းျပဳလုပ္သည့္ ရက္စြဲတို႔ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည့္ မွတ္စု စာရြက္ကို 
ျပသထားပါသည္။

အမွတ္ နံပတ္

ရက္စြဲေခါင္းစဥ္

အေၾကာင္းအရာ
အေသးစိတ္

၅၉

အဖြဲ႕နံပါတ္



▫ ေ႐ြးခ်ယ္ထားေသာ နည္းလမ္းကုိ စမ္းသပ္ျခင္း

ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေျမပုံျပဳလုပ္ျခင္း။ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲေနရာ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ေတြ႕ရွိသည့္ျပႆနာ 
မ်ားကို အမွတ္မွတ္ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ နည္းလမ္းကို စမ္းသပ္ၾကည့္ရန္ ပံ့ပိုးသူမွ တက္ေရာက္သူမ်ားကို 
လမ္းၫႊန္ရပါမည္။ လုပ္ေဆာင္ၿပီးပါက အခ်က္အလက္မ်ားကို ကြန္ပ်ဴတာထဲသို႔ ထည့္သြင္းၿပီး 
တက္ေရာက္သူမ်ားကို ျပသႏိုင္ပါသည္။ ဤအဆင့္တြင္ မည္သည့္ ေမးခြန္းႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ိဳးမဆို 
ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။  

စာ႐ြက္ေပၚတြင္ ေျမပုံျပဳလုပ္ျခင္း။ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲေနရာ ပတ္ဝန္းက်င္၏ ေအာက္ခံ 
ေျမပုံအစိတ္အပိုင္းတစ္ခုကို ပံ့ပိုးသူမွ တက္ေရာက္သူမ်ားသို႔ ေပးၿပီး၊ ၎တို႔ေတြ႕ရွိသည့္ 
ျပႆနာရပ္မ်ားကို ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေျမပုံျပဳလုပ္ခိုင္းႏိုင္ပါသည္။ ဤအဆင့္တြင္ 
မည္သည့္ ေမးခြန္းႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ိဳးမဆို ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။ 

◊  ယင္းေနာက္တြင္ တက္ေရာက္သူမ်ားအေနျဖင့္ ကြင္းဆင္းလုပ္ငန္း စတင္ေဆာင္႐ြက္ရန္အဆင္သင့္ 
ျဖစ္ေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍ စာရင္းစစ္အဖြဲ႕အေနျဖင့္ ကြင္းဆင္းလုပ္ငန္း ကနဦးပိုင္းတြင္  
အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အတူလိုက္ပါေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပါက အေကာင္းဆုံးပင္ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းေနာက္ပိုင္းတြင္မူ 
အဖြဲ႕ခြဲမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔ ဘာသာ အခ်က္အလက္ ေကာက္ယူစုေဆာင္းမႈကို အမွီအခို 
ကင္းရွင္းစြာျဖင့္ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ၿပီ ျဖစ္သည္။

◊ လုပ္ငန္းစဥ္ၿပီးဆံုးပါက အခ်က္အလက္မ်ား (ဆြဲထားေသာေျမပုံမ်ား၊ GPS အခ်က္အလက္မ်ား၊ 
မွတ္စုမ်ားႏွင့္ ဓါတ္ပုံမ်ား) ကို ပံ့ပိုးသူမွ ျပန္လည္စုစည္းရပါမည္။

◊ လုပ္ငန္းစဥ္အဆံုးတြင္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ျပန္လည္သုံးသပ္ေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္ စစ္တမ္းအဖြဲ႕အေနျဖင့္   
တက္ေရာက္သူမ်ား၏ အေတြ႕အႀကဳံကိုနားလည္ၿပီး၊ သူတို႔၏ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေလ့လာခ်က္ 
မ်ားကို မွတ္တမ္းျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။

၆၀

Google My Maps သို႔သြားပါ  (၁) ေျမပံု 
အသစ္ကိုယူပါ (၂)။

ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေျမပံုဆြဲျခင္းနည္းလမ္းအား မိတ္ဆက္ျခင္း - Google မွ My Maps

ေျမပံုအား နာမည္ေပးပါ (၁)၊ အၫႊန္းတပ္ပါ 
(၂) သိမ္းဆည္းပါ (၃)။

'Untitled layer'ကုိ နိပ္ျခင္းျဖင့္ (၁) နာမည္ 
ေပးႏုိင္သည္(၂) သိမ္းဆည္းႏုိင္သည္ (၃)။

၁ ၁

၁

၂
၂

၂

၃ ၃



၆၁

'Base map' ကုိနိပ္ျခင္းျဖင့္ (၁)၊ ေနာက္ခံေျမပုံ 
ပုံစံေျပာင္းလဲႏုိင္ပါသည္ (၂)။

အကြက္မ်ားကုိလည္း (၁၊၂) အနားသတ္ 
မ်ားထည့္ၿပီး (၃)၊ နာမည္ေပးႏုိင္သည္ (၄)။ 

အလႊာမ်ား ထပ္ထည့္ႏုိင္ၿပီး (၁) တစ္ခုခ်င္းစီ 
နာမည္ေပးႏုိင္ပါသည္ (၂)။

ပြင့္ေနေသာ အလႊာထဲသုိ႔ အမွတ္မ်ားဝင္သြား 
ပါသည္။ အလႊာအခ်င္းခ်င္းေျပာင္းႏုိင္သည္။

ဤသေကၤတျဖင့္ အမွတ္မွတ္ရန္ (၁)၊ 
ေျမပုံေပၚတြင္နိတ္ၿပီး (၂) နာမည္ေပးပါ (၃)။ 

'Individual styles'ကုိနိပ္ျခင္းျဖင့္ (၁) 
ပုံေပၚပုံကုိ ေျပာင္းလဲႏုိင္ပါသည္ (၂)။

အၫႊန္းစာမ်ားအား (၁) အမွတ္မ်ားသုိ႔ 
နာမည္၊ ဂုဏ္သတိၱအလုိက္တပ္ႏုိင္သည္ (၂)။

အစက္သုံးစက္သည္ (၁) အလႊာအား ဖ်က္ 
ျခင္း၊ နာမည္ေျပာင္းျခင္းလုပ္ႏုိင္သည္ (၂)။

အေပၚမွာရိွ အစက္သုံးစက္သည္ (၁) ေျမပုံ 
တစ္ခုလုံးဆုိင္ေသာအရာလုပ္ႏုိင္သည္ (၂)။

၁

၁

၁

၂၂

၃

1

1

2

1

2

1

1 1

2

2

2

၂

၁
၁

၂
၂

၂

၂

၂

၂

၂

၃

၃

၄

၁၁

၁

၁



နည္းလမ္း ၁၄။ ဓါတ္ပုံႏွင့္ ဗီဒီယို

ရည္႐ြယ္ခ်က္။  ။ ဓါတ္ပုံ သို႔မဟုတ္ ဗီဒီယိုကိုအသုံးျပဳ၍ တက္ေရာက္သူမ်ားသည္မလုံၿခဳံေသာ 
အေျခအေနဟု သတ္မွတ္ထားသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို မိမိ၏ အျမင္ျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ႏိုင္သည္။   
 
အဘယ့္ေၾကာင့္ဤနည္းလမ္းကိုအသုံးျပဳသနည္း။ ။ တက္ေရာက္သူမ်ား၏ ရႈေထာင့္မွျပႆနာမ်ား 
ကိုဖမ္းယူႏိုင္ရန္ အလ်င္ျမန္ဆုံးနည္းလမ္းျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္လည္း အျခားေသာ ပရိသတ္မ်ားသို႔ 
မွ်ေဝရန္ႏွင့္ ေထာက္ခံအေရးဆိုေပးရာ၌ ဓါတ္ပုံႏွင့္ ဗီဒီယိုတို႔မွာ ထိေရာက္ အားေကာင္းေသာ 
နည္းလမ္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ေနာက္ဆုံးအခ်က္မွာ တက္ေရာက္သူအားလုံး မဟုတ္လွ်င္ပင္ အမ်ားစု 
အတြက္ လက္လွမ္းမွီလြယ္ကူေသာ ၾကားခံတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ 

တက္ေရာက္သူမ်ား။ ။ ရပ္ကြက္လူႀကီးမ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖ၊ CSO၊ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ား၊ လူငယ္အဖြဲ႕မ်ား။

လိုအပ္ေသာပစၥည္းမ်ား။ ။ ကင္မရာ (ဖုန္း သို႔မဟုတ္ အျခား) 

ေျမျပင္အခ်က္အလက္မ်ားအား KML/KMZ 
file ပုံစံျဖင့္ထုတ္ႏုိင္သည္ (၁၊၂၊၃)။

ေျမပုံအား ပုံျဖင့္္ (၁) ပုံစံအား ေရြးခ်ယ္ၿပီး   
(၂၊၃) ထြက္မည့္အမ်ိဳးအစား ေရြးခ်ယ္ၿပီး (၄) 
ထုတ္ႏုိင္သည္။

ေျပာင္းထားေသာ ပုံသည္ ပုံ႐ုိက္ရန္ 
download ရယူရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ပါၿပီ။

မွ်ေဝရာတြင္ (၁) တစ္ဦးခ်င္း (၂) စာရေသာ 
မည္သူမဆုိ (၃) မွ်ေဝႏုိင္သည္။

ေျမပုံအား ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးရန္ လုိအပ္သည္။ 
(website တြင္ထည့္ရန္)

ဤစာသားျဖင့္္ ေျမပုံအား သင္၏ website 
တြင္ ထည့္သြင္းႏုိင္သည္ (၁၊၂)။
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ျပႆနာအား ရွင္းလင္းစြာမျမင္ရ

ျပႆနာအား ရွင္းလင္းစြာမျမင္ရ

ျပႆနာအား ရွင္းလင္းစြာ ျမင္ရ

ျပႆနာအား ရွင္းလင္းစြာ ျမင္ရ

အဆင့္တစ္ဆင့္ခ်င္းစီအလိုက္ ၫႊန္ၾကားခ်က္

◊ လိုရင္းေရာက္ေသာ နည္းလမ္းျဖစ္ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေသာ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားျဖင့္ ထြက္ေပၚ 
လာမည့္ ရလဒ္ကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစၿပီး လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ရာ၌လည္း ပိုမိုေခ်ာေမြ႕ေစ ႏိုင္သည္။ 
ဦးစြာပထမ ပံ့ပိုးသူအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို မွ်ေဝႏိုင္ပါသည္။ 

▫ တက္ေရာက္သူမ်ားအတြက္ ေဖာ္ထုတ္လိုသည့္ ျပႆနာအတြက္ ဓါတ္ပုံမ်ား ႐ိုက္ကူးရန္ 
အေရးႀကီးေသာ္လည္း မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် ကိုယ့္ကိုယ္ကို အႏၲရာယ္ မျဖစ္ေစသင့္ေၾကာင္း။ 

▫ အျခားသူမ်ားကုိ ဓါတ္ပုံ သို႔မဟုတ္ ဗီဒီယို ႐ိုက္ကူးလိုပါက တက္ေရာက္သူမ်ားအေနျဖင့္ 
ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း။ အကယ္၍ ခြင့္ျပဳခ်က္မရပါက မ႐ိုက္ကူးဘဲ အျခား 
လုပ္စရာရွိသည္ကိုသာ ဆက္လုပ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း။   

▫ ရွင္းလင္းျပတ္သားၿပီး စကားေျပာေသာ ဓါတ္ပုံမ်ားရရွိရန္ တက္ေရာက္သူမ်ားအေနျဖင့္ 
ျပႆနာကို ေဘာင္ဝင္ေအာင္ ဖမ္းယူရမည္။ အလင္းရွိရာ ခ်ိန္မ႐ိုက္ရပါ။ ကင္မရာ၏ 
ဗဟိုခ်က္ (focus) အခ်ိန္အဆ မွန္ပါေစ။ အထက္ပါဥပမာကဲ့သို႔ ေကာင္းမြန္ေသာ 
ဓါတ္ပုံမ်ားႏွင့္ မေကာင္းမြန္ေသာ ဓါတ္ပုံမ်ားကို တက္ေရာက္သူမ်ားအား ကြင္းမဆင္းမွီ 
ျပသပါက  အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။

◊ ကြင္းဆင္း ေဆာင္႐ြက္မႈ ၿပီးဆုံးသည္ႏွင့္ ပံ့ပိုးသူသည္ အသုံးျပဳသည့္ ပစၥည္းမ်ားအားလုံးကို 
စုစည္းၿပီး သင့္ေတာ္သလို သိမ္းဆည္းေပးရမည္။

၆၃



နည္းလမ္း ၁၅။ ေမးခြန္းလႊာေမးျမန္းျခင္း။

ရည္႐ြယ္ခ်က္။ ။ ဤနည္းလမ္းသည္ အျခားေသာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွရရွိသည့္ အခ်က္အလက္ 
မ်ားကို ထပ္မံ၍ခ်ိန္ကိုက္တြင္ အေရးႀကီးေသာ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး၊ ပိုမိုမ်ားျပားေသာ နမူနာမ်ားမွ 
ထင္ျမင္ခ်က္ႏွင့္ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ နားလည္ သေဘာေပါက္ေစႏိုင္ပါသည္။ 
 
အဘယ့္ေၾကာင့္ဤနည္းလမ္းကိုအသုံးျပဳသနည္း။ ။ (တက္ေရာက္သူမ်ားအျပင္) ရပ္႐ြာအတြင္းရွိ 
အျခားေနထိုင္သူမ်ား၏ စကားသံကို ၾကားရသည္ သာမက ေမးခြန္းေမးျမန္းျခင္းသည္  စစ္တမ္း 
ေခါင္းစဥ္ အျပင္ဘက္အထိ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ရရွိေစႏိုင္မည့္ ၾကားခံတစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါသည္။ 
  
တက္ေရာက္သူမ်ား။ ။ ရပ္ကြက္လူႀကီးမ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖ၊ CSO၊ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ား၊ လူငယ္အဖြဲ႕မ်ား။

လိုအပ္ေသာပစၥည္းမ်ား။  ။ စာ႐ြက္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ေသာ စစ္တမ္းအတြက္ ေမးခြန္းလႊာေမးခြန္းမ်ား၊ 
ေဘာပင္၊ ေအာက္ခံဘုတ္ျပား၊ ေဒသေျမပုံ၊ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ စစ္တမ္းအတြက္ စမတ္ဖုန္း၊ ေဒသေျမပုံ။

လိုအပ္ေသာ အခ်ိန္။ အတည္ျပဳျခင္း။ ၁ နာရီ
  သင္ၾကားျခင္း။ ၁ နာရီ
  စမ္းသပ္ျခင္း။ ၁-၁.၅ နာရီ
  ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ခ်ိန္။ ၄-၈ မိနစ္ (တစ္ရက္တြင္ေမးျမန္းသူတစ္ဦးယူခ်ိန္)

အဆင့္တစ္ဆင့္ခ်င္းစီအလိုက္ ၫႊန္ၾကားခ်က္

◊ ေမးခြန္းမေမးခင္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ိဳးစုံမွ ရရွိလာသည့္ ျပႆနာရပ္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ ေမးခြန္းလႊာ 
အၾကမ္းကို ပံ့ပိုးသူမွ ေရးဆြဲရမည္။ အေျခခံစစ္တမ္းလႊာကို ဥပမာအေနျဖင့္လာမည့္ စာမ်က္ႏွာ 
တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း အေၾကာင္းအရာေပၚ မူတည္၍ လိုသလို ျပဳျပင္ႏိုင္ပါသည္။

◊ ေမးခြန္းလႊာအၾကမ္းကို တက္ေရာက္သူမ်ားကို ျပသၿပီး တက္ေရာက္သူမ်ား၏ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကို 
ေတာင္းခံပါ။ ေအာက္ပါ ေမးခြန္းမ်ားကို ေမးျမန္းျခင္းျဖင့္ စကားဝိုင္းကို အစပ်ိဳးႏိုင္ပါသည္။ 

▫ အျခားမည္သည့္ ျပႆနာရပ္မ်ားသည္ ေမးခြန္းတြင္ ထည့္သြင္းရန္ အေရးႀကီးပါသနည္း။  

▫ မိမိအေျခအေနႏွင့္ အက်ဳံးဝင္ သက္ဆိုင္မႈ မရွိသည့္ ေမးခြန္းမ်ား ပါဝင္ေနပါသလား။ 

▫ ေမးခြန္းလႊာတြင္ တျခားအေျဖအမ်ိဳးအစား ထည့္သြင္းေပးရန္ အႀကံျပဳလုိပါသလား။ 

◊ တက္ေရာက္သူမ်ားအေနျဖင့္ မွတ္ခ်က္ႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို မွ်ေဝၿပီးသည့္အခါ ပံ့ပိုးသူ 
အေနျဖင့္ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ ၾကားခံတစ္ခု (ေဆာ့ဖ္ဝဲအပလီေကးရွင္း သို႔ စာရြက္) ျဖင့္ 
ေမးခြန္းလႊာမ်ားကို သင့္ေတာ္သလို ျပင္ဆင္ရပါမည္။ 

◊ ပံ့ပိုးသူမွ တက္ေရာက္သူမ်ားအား လူမည္မွ်စစ္တမ္းေကာက္ယူရန္ လုိအပ္သည္၊ မည္သည့္ 
ေနရာမ်ား ပါဝင္ေစရမည္၊ မည္သည့္ အခ်ိန္တြင္ အၿပီးသတ္ေဆာင္႐ြက္ရမည္တို႔ကို 
ရွင္းလင္းေျပာၾကားၿပီး၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၅ ပါ က်င့္ဝတ္ပိုင္းဆိုင္ရာမ်ားကို ၫႊန္ၾကားျပသေပးရပါမည္။

အသုံးျပဳသည့္ ၾကားခံေပၚ မူတည္၍ ေမးခြန္းလႊာမ်ားကို ေျဖဆုိေပးရသည့္ 
ၾကာခ်ိန္လည္း ကြာျခားႏိုင္ပါသည္။ စာ႐ြက္တြင္ (ေမးခြန္း ၅၀ ခန႔္ပါဝင္ေသာ) အေျခခံ 
စစ္တမ္းတစ္ေစာင္လွ်င္ ၁၀-၁၅ မိနစ္ခန႔္ ၾကာၿပီး၊ ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းကို အသုံးျပဳပါက 
အေျဖမ်ား ျဖည့္သြင္းရန္ မိနစ္ ၃၀ ခန႔္အထိ ၾကာျမင့္ႏိုင္ပါသည္။ 

၆၄

မွတ္စု



 
အ ေြခခ ံအချက်အလက်များ 

နာမည် -  လမ်းအမည် - 

နယ်ေြမ/အပိုင ်-  အသက် -  

လိင ်                                     ကျား                                        မ

အလပ်ုအကုိင်  စက်ချပ်                     ေဆာက်လုပ်ေရး           အိမ်အကူ
                           အေစာင့ ်                    ေခါင်းရွက်သည ်                    မုန်ေရာငး်ြခင်း 
                          ကုန်သည်                    ြခံစုိက်     ပုိက်ြပင် 
   စားပွဲထိုး   ယာ်ေမာငး်   ကားစပယ်ယာ 

   ဝရိန်သမား   အစိးုရဝန်ထမ်း   ဆိုင်ဝန်ထမ်း 
   စားေသာက်ဆုိင်   လပ်စစ်မီးြပင ်   မီှခုိ 
   ပွဲစား     အြခား ______________________________________                        

ေအာက်ပါဝန်ေဆာငမ်များရရိှပါသလား  

ကစားကငွး် ေဆးံု မီးသတ် ရဲစခန်း ေဈး ဘာသာေရးဆို
င်ရာ 

ေကျာင်း

 ရိှ  ရိှ  ရိှ  ရိှ  ရိှ  ရိှ  ရိှ

 မရှ ိ  မရိှ  မရှိ  မရိှ  မရှိ  မရိှ  မရှိ

မှတ်ပုံတငရိှ်ပါသလား             ရှိ                                   မရှိ

အိမ်ေထာင်စုစာရငး်ရိှပါသလား                  ရှ ိ                                   မရှ ိ

ဤေနရာတွင် ေနထုိငခ်ဲ့သည်မှာ မည်မကာြမင့်သနည်း။
 တစ်ှစ်ေအာက ်                      ၁ှစ်ှင့်၅ှစ်ကား   ၅စ်ှှင့်၁၀စ်ှကား 
 ၁၀ှစ်င့်ှ၁၅ှစ်ကား    ၁၅ှစ်ှင့် အထက် 

မုခင်းများအေပါ် တုံြပန်မု 

သင့်ပတဝ်န်းကျင်တင်ွ ြဖစ်ေလရိှ့ေသာ မခင်းများ
 အကမ်းဖက်မ     လုယကမ်   လူသတ်မ 
 မုဒိန်းမ      လကုူန်ကူးမ       ေမှာင်ရိပ်ခုိမ 
 ေဖာက်ထွငး်မ     မူးယစ်ေဆးမ   ကာအိေပျက်ြပားေစမ 
 ကျးေကျာ်မ     စကားများမ 

မခင်းများြဖစ်ပွားပါက မည်သူကို ပထမဆုံးဆက်သွယ်သနည်း 
 မိသားစု     ဆယ်အိမ်မှး၊ ရာအိမ်မှး  အပ်ုချပ်ေရးမှး 
 ရဲစခန်း     

ရဲစခန်းကိဆုက်သွယရ်င် အကအူညီရပါသလား  ရပါသည်                      မရပါ

မခငး်များ အများအားြဖင့်မည်ကဲ့သုိေြဖရှင်းကသနည်း
 အပ်ုချပ်ေရးမှးအကအူညီြဖင့်   ရဲအကူအညီြဖင့ ်   တရားံုးတွင် 
 တရားလိုှင့် တရားခံ ှစ်ကုိယ်ကား  

ၿမိဳ႕ျပေဘးကင္းေရးစစ္တမ္းအတြက္ နမူနာ ေမးခြန္းလႊာပံုစံ

၆၅



ေဘးကင်းေရးအေပါ်ယူဆချက်များ 

မည်သည့်အရာများက သင့်အား ေဘးကင်းမမရိှဟု ခံစားရေစသနည်း
 သဘာဝေဘး         အသံချဲစက်များ   တည်ငိမ်ဝင်ေငွမရှိ 
 အိမ်ေထာင်စုစာရင်းမရိှြခင်း        အမူးသမားများ   စကားများြခင်း 
 လုံြခံေသာေနထုိင်ခွင့်မရိှြခင်း  မှတ်ပုံတင်မရိှြခင်း   ရန်ြဖစ်မများ 
 အြခား   ______________________________________________________________________ 

ကျန်းမာေသာ ပတ်ဝန်းကျင ်

သင့်ပတဝ်န်းကျင်တင်ွ မည့်သည့်ေရာဂါများ ြဖစ်ပွားသနည်း
 တုတ်ေကွး    ဝမ်းပျက်ဝမ်းေလျာ  HIV/AIDS 
 ငှက်ဖျား    အြခား ______________________________________ 

မည်သည့် ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ ရရှိပါသနည်း
 အစုိးရ     ပုပလိကေဆးုံ/ေဆးခန်း  NGO/ CSO 
 ဘာသာေရးေဆးခန်း   အလှအတန်း 

ယာဉ်မေတာတ်ဆမုများ 

သင့်ပတဝ်န်းကျင်တင်ွယာ်မေတာ်တဆမြဖစ်ေလ့ရိှပါသလား  ရိှပါသည်           မရှိပါ 

တစလ်တင်ွ ယာ်မေတာ်တဆမ ဘယ်ှစ်ခါြဖစ်ေလ့ရိှပါသနည်း
 ၁ - ၅     ၆ - ၉     ၁၀ ကိမ်အထက် 

ယာ်မေတာ်တဆမြဖစ်ရေသာ အေကာင်းအရငး်များမှာ 
 လမ်းပ်ေထးွမ    ြမင်ကွင်းပိတ်ဆုိ    အရှန်ိတင်ေမာငး်ြခင်း 
 စည်းကမ်းမဲ့ကားရပ်နားြခင်း   ယာ်ေမာင်းေပါဆ့မ  မူးယစ်ေမာင်းှင်ြခင်း 
 သဘာဝေဘး    လမ်းေဘးေခွးများ   လမ်းအေြခအေန 
 အြခား   ______________________________________________________________________ 

သဘာဝေဘး 

တစ်ှစ်အတွငး်တွင ်မည့်သည့် သဘာဝေဘးများ ြကေံတွခ့ဲရဖူးပါသနည်း
 မီးေဘး     ေရကးီမ   ေြမငလင် 
 ေလမုန်တိုင်း    ေြမပိမ 

တစ်ှစ်တွင် သဘာဝေဘး ဘယ်ှစ်ကိမြ်ကံေတွရေလ့ရှိပါသနည်း 
 တစ်ကိမ်    ၂ ကိမ်မှ ၄ ကိမ်ကား  ၅ ကိမ်အကား 

လူမုေရး  

သင့်ပတဝ်န်းကျင်တင်ွ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မများ မည်သုိရှိပါသနည်း 
 လူများသည် အများအားြဖင့ ်အတူတက ွြပဿနာများကို ပူးေပါင်းေဆာငရ်က်ွပီး ေြဖရှင်းပါသည် 

 အေရးကီးေသာ ကိစများတွင်သာ ပူးေပါငး်ေဆာင်ရွက်ကသည်  
 ပူးေပါငး်ေဆာငရွ်က်မ အားနည်းပါသည် 

ဆယ်အိမ်မှး၊ ရာအမ်ိမှးများက ယံုကည်အားကိုးရပါသလား   ရပါသည်                       မရပါ 

အရပ်ဖက်အဖဲွအစည်းများက ယုံကည်အားကုိးရပါသလား   ရပါသည်                       မရပါ 

အေြခခံဝန်ေဆာင်မု| လျှစ်စစ်မီး 

၆၆



ညဖက်တွင် မီးအတကွ် မည်သည့်ေနရာမှရရိှသနည်း
 ေနစွမ်းအား     မီးစက်    ဘကရီမီး 
 အစုိးရမီး     ဖေယာင်းတိုင်မီး 

သင့်ပတဝ်န်းကျင်ရှိ မီးတုိင်များေကာင်းမွန်ပါသလား  ေကာင်းပါသည်   မေကာင်းပါ 

သင့်ပတဝ်န်းကျင်တင်ွ လမ်းမီးများရိှပါသလား    ရိှပါသည်             မရိှပါ 

အေြခခံဝန်ေဆာင်မု| အမုိက် 

အမိက်များ မည်သုိစွန်ပစ်ကသနည်း 
 အစုိးရသတ်မှတ်ေနရာ    ရပ်ကွက်တွင်ေြမအလတ်ွ  ေြမာင်းထဲ 
 ေချာငး်၊ ြမစ ်ထ ဲ     ရပ်ကွက်ြပင်ပေြမအလွတ်  ပစ်ချငသ်လုိပစ ်

အစိုးရသတ်မှတ်ေပးထားေသာ အမိက်ပစ်ရန်ေနရာရိှပါသလား  ရိှပါသည်              မရိှပါ

အေြခခံဝန်ေဆာင်မု| အိမ်သာ 

သင့်အိမ်တွင် အိမ်သာရှိပါသလား  ရိှပါသည်            မရိှပါ

မည်သုိအိမ်သာအမျိးအစားရှိပါသနည်း 
_____________________________________________________ 

အိမ်သာကျင်းြပည့်ပါက မည်သုိလုပ်ေဆာင်သနည်း 
 လူငှားရှငး်ထတ်ု     ပုပလိကဝနေ်ဆာင်မေခ  ဓာတုပစည်းထည့် 
 ကျင်းသစ်တူး     အစိးုရဝန်ေဆာင်မေခ  

အေြခခံဝန်ေဆာင်မု| ေြမာင်း 

သင်အိမ်တွင် ေနာက်ေဖးေြမာင်းရှိပါသလား  ရိှပါသည်                   မရိှပါ

ေြမာငး်ပိတ်ဆုိေနပါသလား   ပိတပ်ါသည်               မပိတ်ပါ

ပိတေ်နပါက မည့်သည့်အေကာင်းေကာင့်ပိတ်ေနပါသနည်း 
 အမိက်ပစ်ြခင်း     အိမ်တိုးချဲမ   အိမ်သာကျင်းများ 
 အြခား________________________________________________________________________ 

အေြခခံဝန်ေဆာင်မု| ေရ 

ေသာက်သုံးေရအား မည်သည့်ေနရာမှ ရရှိသနည်း
 ဝယ်သုံး     ေရတွင်း   မုိးေရ 
 အစုိးရေရ     အြခား ______________________________________ 

ေသာကေ်ရေကာင်းမွန်ပါသလား  ေကာင်းပါသည်                 မေကာင်းပါ 

သုံးေရ မည်သည့်ေနရာမှ ရရှိသနည်း 
 ေချာငး်      ေရတွင်း   မုိးေရ 
 အစုိးရ      အြခား ______________________________________ 

သုံးေရမှာ ေကာင်းမွန်ပါသလား    ေကာင်းပါသည်                 မေကာင်းပါ 

အေြခခံဝန်ေဆာင်မု| လမ်း 

သင့်ပတဝ်န်းကျင်တင်ွ လမ်းေကာင်းပါသလား  ေကာင်းပါသည်                 မေကာင်းပါ 

၆၇



သင့်ပတဝ်န်းကျင်တင်ွ မည့်သည့်လမ်းအမျိးအစားရိှသနည်း
______________________________________________________________________________ 

အေရးေပကားများ ဝင်ေရာက်ုိင်ပါသလား  ဝင်ုိင်ပါသည်                   မဝင်ုိင်ပါ

လူမုေရးအဖဲွ့အစည်းနှင့် ေဘးကင်းမု အေပါ်တံုြပန်မု 

ြပည်သူများှင့် ပတ်သက်သည့် ေဘးကင်းမ အေြခအေနများကုိ အစိုးရှင့် အုပ်ချပ်ေရးမှးတိုက မည်သုိ တုံြပန်ကျသနည်း
_________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

ေဘးကင်းေရးင့်ှပတသ်က်၍ စုေပါင်းေြဖရှင်းကပါသလား  ေြဖရှင်းပါသည ်      မေြဖရင်ှးပါ 

ေမးြမန်းသူအမည် _______________________ ရက်စဲွ _________________________________ 

 

◊ စာ႐ြက္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ေသာ စစ္တမ္းအတြက္။ ပံ့ပိုးသူမွ ေမးခြန္းလႊာစာ႐ြက္မ်ားအား တက္ေရာက္ 
သူမ်ားထံ ေပးရမည္။ သတ္မွတ္ အေရအတြက္ ျပည့္ၿပီးေသာ ေမးျမန္းသူတိုင္းသည္ ရပ္ကြက္႐ုံး 
သို႔မဟုတ္ သတ္မွတ္ထားေသာ ေနရာတြင္ ေျဖဆိုၿပီး အေျဖမ်ားကို အပ္ႏွံရမည္။ သတ္မွတ္ရက္ 
ေရာက္သည္ႏွင့္ ပံ့ပိုးသူမွ အေျဖမ်ားကို ျပန္လည္ စုစည္းရပါမည္။ ထို႔ေနာက္ ဆန္းစစ္မႈျပဳရန္ 
အေျဖမ်ားကို သင့္ေတာ္သည့္ software (ဥပမာ Microsoft excel) တြင္ ထည့္သြင္းရမည္။ 

◊ ဒစ္ဂ်စ္တယ္စစ္တမ္းအတြက္။ တက္ေရာက္သူမ်ား စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈ မျပဳမီ အပလီေကးရွင္း 
အသုံးျပဳတတ္ေစရန္ အတြက္ ပံ့ပိုးသူမွ သင့္ေတာ္ေသာ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈေပးရန္ လိုအပ္သည္။ 
ဤတြင္ အကုန္အစင္ သ႐ုပ္ျပသင္ၾကားေပးရန္ မလိုအပ္ဘဲ စစ္တမ္းေကာက္ယူရန္ လိုအပ္သည့္ 
အစိတ္အပိုင္းမ်ားကိုသာ ခ်ဳံ႕၍ သင္ၾကားေပးႏိုင္သည္။ ေနာက္လာမည့္ စာမ်က္ႏွာမ်ားပါ screen-
shot မ်ားတြင္ နမူနာအပလီေကးရွင္း (Kobo Collect) ၏ လိုရင္းအဆင့္မ်ားကုိ ဥပမာျပထားေပးၿပီး 
ပို႔ခ်ေပးႏိုင္သည္။ 

ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္စရာ အခက္အခဲမ်ား၊ နည္းပညာဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရန္ 
ဤနည္းလမ္း အသုံးျပဳမည့္ တက္ေရာက္သူမ်ားအား အစမ္း ေမးခြန္းလႊာ ေျဖဆိုၾကည့္ၾကရန္ 
အႀကံေပးသင့္ပါသည္။ ဤတြင္ ေဖာ္ျပပါ နည္းလမ္းကို အသုံးျပဳမည့္ တက္ေရာက္သူမ်ား၏ 
လက္ခံႏိုင္မႈကို သတိျပဳရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ အကယ္၍ သင့္ေတာ္ပါက ေမးခြန္းလႊာကို 
ႏွစ္ေယာက္တစ္တြဲေကာက္ခံ ေစသင့္ပါသည္။ သို႔မွာသာ ေမးျမန္းသူ အခ်င္းခ်င္း 
အကူအညီေပးႏိုင္ပါမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

ထို႔ေနာက္တြင္ တက္ေရာက္သူမ်ားအေနျဖင့္ အခ်ိန္ဇယားအတိုင္း ေမးခြန္းလႊာေမးျမန္း ႏိုင္ပါသည္။ 
သတ္မွတ္အေရအတြက္ ျပည့္ၿပီးသည့္ ေမးျမန္းသူတိုင္းသည္ ၫႊန္ၾကားထားသည့္အတိုင္း 
ရလဒ္မ်ားကို ဆာဗာေပၚသို႔ upload တင္ေပးရမည္။ သတ္မွတ္ရက္ေက်ာ္လြန္ၿပီး ေျဖဆိုသူဦးေရ 
သတ္မွတ္အေရအတြက္ ျပည့္မီၿပီးပါက ပံ့ပိုးသူအေနျဖင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို အၾကမ္းထည္ပုံ 
(Excel ဇယားကြက္အျဖစ္) သို႔မဟုတ္ အစီရင္ခံစာအျဖစ္ျဖင့္ ရယူႏိုင္ပါသည္။ 

၆၈



အဆင့္ ၁. ဖုန္းရွိ Kobo account ႏွင့္ server အားခ်ိတ္ဆက္ျခင္း။

အဆင့္ ၂. Kobo account မွ စက္ထဲသို႔ ေမးခြန္းလႊာရယူျခင္း။

အဆင့္ ၃. ေမးခြန္းလႊာမွ အေျဖမ်ားျဖည့္ျခင္းႏွင့္ သိမ္းဆည္းျခင္း။ 

၆၉

ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေမးခြန္းလႊာေမးနည္းလမ္းအား မိတ္ဆက္ျခင္း - Kobo Toolbox

Step 3. Entering the responses to the questionnaire and saving the survey form.

Note: Option of changing the language settings.



အဆင့္ ၅. Kobo account သို႔ သိမ္းထားေသာ အေျဖမ်ားေပးပို႔ျခင္း။ 

မွတ္စု. ဘာသာစကားေျပာင္းလဲျခင္း။

၇၀

Step 3. Entering the responses to the questionnaire and saving the survey form.

Note: Option of changing the language settings.



ရည္႐ြယ္ခ်က္။ ။ ေဘးကင္းေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၏ အျပန္အလွန္ခ်ိတ္ဆက္မႈကို တင္ျပၿပီး၊ 
ယင္းတို႔၏ အေၾကာင္းႏွင့္ အက်ိဳးမ်ားကို ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ဆန္းစစ္ျခင္းျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ျပရန္ ျဖစ္သည္။

အဘယ့္ေၾကာင့္ဤနည္းလမ္းကိုအသုံးျပဳသနည္း။ ။ သစ္ပင္ပုံျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူမ်ားအေနျဖင့္ 
ျပႆနာမ်ား၏ ဇာစ္ျမစ္ႏွင့္ အက်ိဳးဆက္တို႔ကို အလြယ္တကူ ပုံေဖာ္ႏိုင္၊ ေျမပုံျပဳႏိုင္ပါသည္။

တက္ေရာက္သူမ်ား။ ။ ရပ္ကြက္လူႀကီးမ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖ၊ CSO၊ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ား၊ လူငယ္အဖြဲ႕မ်ား။
 
လိုအပ္ေသာပစၥည္းမ်ား။  ။ စာ႐ြက္ႀကီး၊ မာကာမ်ား၊ ေရာင္စုံခဲတံမ်ား၊ တိပ္

လိုအပ္ေသာ အခ်ိန္။ ၃၀ - ၄၅ မိနစ္။

အဆင့္တစ္ဆင့္ခ်င္းစီအလိုက္ ၫႊန္ၾကားခ်က္

◊ တက္ေရာက္သူမ်ားကို အုပ္စုငယ္မ်ားအျဖစ္ခြဲၿပီး စာ႐ြက္ႀကီးႏွင့္ မင္တံမ်ား ေပးထားရပါမည္။

◊ အုပ္စုတစ္စုခ်င္းစီအား စာ႐ြက္တစ္ခုလံုးအျပည့္ သစ္ပင္ပုံတစ္ပုံ ေရးဆြဲခိုင္းၿပီး သစ္ျမစ္၊ ပင္စည္ 
ႏွင့္ အကိုင္းအခက္မ်ားပါ ပါဝင္ရပါမည္။  

◊ ပံ့ပိုးသူမွ ေလ့က်င့္ခန္းအေၾကာင္း ရွင္းျပေပးရမည္။ တက္ေရာက္သူမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ 
ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို သစ္ပင္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားေပၚတြင္ ‘မွတ္သား’ ေပးရပါမည္။ ေနာက္ခံ 
အေၾကာင္းတရားမ်ားကို သစ္ပင္၏ အျမစ္မ်ားေနရာတြင္ ေဖာ္ျပေပးရပါမည္။ ျပႆနာကိုမူ 
(လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း ထြက္ေပၚလာသည့္အတိုင္း) သစ္ပင္၏ ပင္စည္တြင္ ေဖာ္ျပေပးရမည္။ 
အဆိုပါ ျပႆနာမွ ထြက္ေပၚလာသည့္ အက်ိဳးဆက္မ်ားကိုမူ သစ္ပင္၏ အကိုင္းအခက္မ်ားတြင္ 
အမွတ္အသားျပဳလုပ္ရပါမည္။  

နည္းလမ္း ၁၆။ ျပႆနာသစ္ပင္။

ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ ေရးဆြဲျခင္း။

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ

အေၾကာင္းရင္း

အေၾကာင္းရင္း
အေၾကာင္းရင္း

အေၾကာင္းရင္း

ျပ
ႆ

နာ

၇၁



ရည္႐ြယ္ခ်က္။ ။ ဤလုပ္ငန္းစဥ္၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ စာရင္းစစ္ျခင္း၏ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ ရပ္႐ြာ 
၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္စရာ သို႔မဟုတ္ ေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုအပ္သည့္ 
ဦးစားေပး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအျပင္ 
တက္ေရာက္သူမ်ားအေနျဖင့္ ဦးစီးမည့္သူ သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕၊ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မည့္ မိတ္ဖက္မ်ား 
(ဥပမာ ေဒသခံ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ေဒသခံ အာဏာပိုင္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္အာဏာပိုင္းမ်ား အစရွိသျဖင့္)၊ 
ေမွ်ာ္မွန္းအခ်ိန္ကာလ စသည္တို႔ကိုလည္း သတ္မွတ္ရပါမည္။ 

အဘယ့္ေၾကာင့္ဤနည္းလမ္းကိုအသုံးျပဳသနည္း။ ။ အဆံုးသတ္အားျဖင့္ စာရင္းစစ္ျခင္း၏ ရည္႐ြယ္ 
ခ်က္မွာ ျပႆနာရပ္မ်ားေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ ရပ္႐ြာအျပင္ အျခားတာဝန္ရွိေသာ သက္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္ 
ဆက္ဆံေဆာင္႐ြက္ျခင္းတို႔ အတြက္ အုတ္ျမစ္ ဖန္တီးေပးရန္ ျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုလုံးတြင္ 
ရပ္႐ြာမွ ဦးစီးဦးေဆာင္ျပဳရသည့္အေလ်ာက္ ၎၏ ဦးစားေပး ကိစၥမ်ား၊ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား၊ 
အႀကံဉာဏ္မ်ားေပၚ အေျခခံထားသည့္ အစီအစဥ္ ေရးဆြဲရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ လုပ္ငန္း 
အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္းသည္ ရပ္႐ြာအေနျဖင့္ မည္သည္ကို ျပဳလုပ္ရန္၊ မည္သည့္ေနရာတြင္ အကူအညီ 
ရယူရန္ႏွင့္ ပိုမိုရွင္းလင္းစြာနားလည္ၿပီး လုပ္ငန္းစတင္ေဆာင္ရြက္ရန္  အစပ်ိဳးႏိုင္ေစပါသည္။

တက္ေရာက္သူမ်ား။ ။ ရပ္ကြက္လူႀကီးမ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖ၊ CSO၊ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ား၊ လူငယ္အဖြဲ႕မ်ား။

လိုအပ္ေသာပစၥည္းမ်ား။  ။ စာ႐ြက္ႀကီး၊ မင္တံမ်ား၊ တိပ္

လိုအပ္ေသာ အခ်ိန္။ ၁ - ၁.၅ နာရီ

အဆင့္တစ္ဆင့္ခ်င္းစီအလိုက္ ၫႊန္ၾကားခ်က္

◊ ျပႆနာရပ္မ်ား၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ဦးေဆာင္အဖြဲ႕၊ အခ်ိန္ကာလ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ အျခား ကိစၥရပ္ 
အမ်ိဳးအစားမ်ား ပါဝင္သည့္ ဇယားကြက္တစ္ခု ပံ့ပိုးသူမွ ေရးဆြဲရပါမည္။ ဥပမာျပထားေသာ 
စာ႐ြက္ကို ေနာက္ စာမ်က္ႏွာတြင္ ျပထားေသာ္လည္း ရည္႐ြယ္ခ်က္ေပၚ မူတည္၍ ဇယားကြက္ကို 
လိုသလို ျပဳျပင္၍ ရပါသည္။

◊ သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မွ မွတ္တမ္းရယူထားသည့္အတိုင္း ပထမေကာ္လံတြင္ တက္ေရာက္သူ 
မ်ားျပဳလုပ္သည့္ ဦးစားေပး ကိစၥမ်ား အတိုင္း ပံ့ပိုးသူမွ ျဖည့္သြင္းႏိုင္ပါသည္ (နည္းလမ္း ၅၊ ၆ 
ကိုရႈ)။

◊ တက္ေရာက္သူမ်ားကို ကိစၥရပ္မ်ားအားလုံးကုန္စင္ေအာင္ လမ္းေၾကာင္းေပးၿပီးေနာက္ ၎တို႔မွ 
ေန၍ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ျပႆနာရပ္မ်ား ေလ်ာ့ပါးသက္သာေစမည့္ ျပဳလုပ္ႏိုင္စရာ လုပ္ငန္းစဥ္ 
အမ်ိဳးအစားမ်ား၊ ျပႆနာရပ္ တစ္ခုခ်င္းစီကို ေျဖရွင္းရာ၌ မတူညီေသာ ဇာတ္ေကာင္မ်ား၏ 
အခန္းက႑ႏွင့္ တာဝန္မ်ား၊ ႀကိဳတင္မွန္းဆထားသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားတို႔ကို ေဆြးေႏြးရပါမည္။

◊ ေနာက္ဆုံးအဆင့္တြင္ ျပႆနာရပ္၏ အေရးေပၚအေျခအေနအလိုက္ ေဆာင္႐ြက္မည့္ လုပ္ငန္း 
စဥ္မ်ားကို ဦးစားေပးႏိုင္ၿပီး၊ ရရွိႏိုင္ေလာက္သည့္ အရင္းျမစ္မ်ားေပၚ မူတည္၍ ၎ကို လက္ငင္း 
အေရးယူေျဖရွင္းလိုက္ႏိုင္စရာ ရွိပါသည္။

နည္းလမ္း ၁၄။ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ ေရးဆြဲျခင္း။

         ဥပမာ။ 
         ျပႆနာ။ ေျမာင္းပိတ္ျခင္း (စာရင္းစစ္ခ်ိန္တြင္ ေပၚထြက္လာေသာ ကိစၥ) 
         အေၾကာင္းတရား။ စည္းကမ္းမဲ့အမႈိက္စြန႔္ပစ္မႈ (ျပႆနာျဖစ္ေစသည့္ ေနာက္ခံအေၾကာင္း) 
         အက်ိဳးဆက္။ ျခင္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ ေရာဂါမ်ား (ျပႆနာ၏ ေနာက္ဆက္တြဲ) 

◊ လုပ္ငန္းစဥ္ၿပီးဆုံးသည္ႏွင့္ အုပ္စုတစ္စုခ်င္းစီမွ ၎တို႔၏ ‘ျပႆနာသစ္ပင္’ ကို တင္ျပေပးရမည္ 
ျဖစ္ၿပီး ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကိုပါ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပႏိုင္သည္။

၇၂



လုပ္ငန္းအစီအစဥ္လုပ္ေဆာင္ရန္ အခ်ိန္ဇယား
ေဘးမကင္းေသာ 

အခ်က္မ်ား
ေဖာ္ျပခ်က္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ဦးေဆာင္သူ လုပ္ေဖာ္ 

ကိုင္ဖက္မ်ား
အခ်ိန္ စိန္ေခၚမႈ

အမႈိက္မ်ား 
စုပံုေနျခင္း

• ေျမာင္းတြင္ 
ပိတ္ဆို႔ေနေသာ 
အမိႈက္မ်ား 
• က်န္းမာေရးႏွင့္ 
မညီေသာ 
ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ 
အနံဆိုးမ်ားl
• ေျခာက္ေသြ႕ 
ေသာရာသီတြင္ 
မီးေဘးအႏၲရာယ္ 
ရွိသည္

• ျပႆနာရွိ 
ေနသာေနရာအား 
ေျမပံုဆြဲျခင္း
• ေဒသခံမ်ား 
အခ်င္းခ်င္း 
အသိပညာ 
ေပးျခင္း

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး
ရပ္ကြက္ရွိ 
ျပည္သူမ်ား
အစိုးရဌာန

. . . လံုေလာက္ေသာ 
မတည္ေငြမရွိျခင္း

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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နိဂုံးခ်ဳပ္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လွ်င္ျမန္စြာ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေနေသာ ၿမိဳ႕ျပေဒသမ်ား၏ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေၾကာင့္ 
ျပည္သူဦးေဆာင္ေသာ ေဘးကင္းေရးအား နားလည္ေစေသာ၊ ပိုမိုေဘးကင္းေစေသာ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ၿမိဳ႕ျပအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဂဏၰတြင္ အေရးႀကီးေသာ ရႈေထာင့္တစ္ခုမွ ၾကည့္ရႈႏိုင္ 
ေစပါသည္။  ဤလုပ္ငန္းစဥ္၏ အႏွစ္သာရမွာ ပါဝင္တက္ေရာက္လာၾကေသာ ရပ္႐ြာအစုအဖြဲ႕ 
မ်ားအား ေဘးကင္းမႈမရွိေသာ ပတ္ဝန္းက်င္မ်ားသို႔ ဦးတည္သြားေစသည့္ အေျခအေန 
မ်ားအေၾကာင္းကို ပိုမိုသေဘာေပါက္လာေစရန္၊ စုေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းအေၾကာင္းကို 
ပိုမိုနားလည္လာေစရန္ႏွင့္ အာဏာပိုင္မ်ား၊ ၿမိဳ႕ျပဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ အေရးပါေသာ 
ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား ဖန္တီးေပးျခင္းျဖင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ိဳးစုံကို စုေပါင္းေျဖရွင္းလာၾကေစရန္ ျဖစ္ပါ 
သည္။ အခ်က္အလက္ မ်ားေကာက္ယူျခင္းမွာ လူထုပါဝင္ လႈပ္ရွားေစေရး နည္းလမ္း၏ 
အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္သာ ျဖစ္ေသာ္လည္း သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရဌာနမ်ားသို႔ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား 
ျပဳလုပ္ရာ၌ ရပ္႐ြာအစု အဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ ပိုမိုရွင္းလင္းၿပီး၊ သက္ေသခိုင္လုံစြာ ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ 
လည္း အားျဖစ္ေစပါသည္။ 

သတိျပဳရမည္မွာ ဤလက္စြဲစာအုပ္သည္ ပ်ိဳေမ့အိမ္အဖြဲ႕၏ ရန္ကုန္၊ ဘားအံႏွင့္ ေတာင္ႀကီးတို႔၏ 
ၿမိဳ႕ျပအခင္းအက်င္းတြင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားကိုသာ အေျခခံထားျခင္း 
ျဖစ္ပါသည္။ လူမႈေရးႏွင့္ ပထဝီဝင္ အေျခအေနမ်ား၊ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္သည့္ေနရာ 
အက်ယ္အဝန္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ရပ္႐ြာအတြင္းရွိ လူမႈေရး ဖြဲ႕စည္းမႈအဆင့္တို ႔ကို  
လိုက္၍ ဤလုပ္ငန္းစဥ္၏ အခ်ိဳးအေကြ႕မွာ ကြဲျပားသြားႏိုင္စရာရွိပါသည္။ ဤ 
လက္စြဲစာအုပ္ တေလွ်ာက္လုံးတြင္ အထူးေျပာၾကားၿပီး ျဖစ္သည့္အတိုင္း ပံ့ပိုးသူသည္ 
အေျမာ္အျမင္ရွိၿပီး အေျခအေနအလိုက္ ေဆာင္႐ြက္တတ္ရမည့္အျပင္ ၎ႀကဳံေတြ႕ရသည့္ 
လက္ငင္းအေျခအေနမ်ားေပၚ မူတည္၍ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းတစ္ခုလုံးကိုပါ 
အလိုက္သင့္ ေဆာင္႐ြက္တတ္ရပါမည္။ မေမွ်ာ္လင့္ေသာ ကိစၥႏွင့္ ႀကိဳတင္မသိထားေသာ 
ကိစၥမ်ားအတြက္ပါ လမ္းဖြင့္ထားၿပီး က႑ အားလုံးတြင္ တစိုက္မတ္မတ္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖင့္ 
ဤလုပ္ငန္းစဥ္မွ ပါဝင္သူတိုင္းအတြက္ ေလ့လာစရာမ်ား ဖန္တီးထုတ္လုပ္ေပးမည္ျဖစ္သည့္ 
အျပင္ အတူတကြ ေဆာင္႐ြက္ရျခင္း၏ ေပ်ာ္႐ႊင္ဖြယ္အေတြ႕အႀကဳံကိုပါ ခံစားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
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ေနာက္ဆက္တြဲ

ထပ္ေဆာင္း ၾကည့္ရႈႏိုင္ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ား

◊ ေဘးကင္းေရးစစ္တမ္းႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ

Jagori and Women in Cities International (WCI). A Handbook on Women's 
Safety Audits in Low-income Urban Neighbourhoods. 2017.
https://issuu.com/femmesetvilles/docs/handbook_with_design

Social Development Direct (SDD) and Actionaid. Making Cities and Urban 
Spaces Safe for Women and Girls: Safety Audit Participatory Toolkit. 
2013. 
https://cambodia.actionaid.org/sites/cambodia/files/actionaid_safety_
audit_participatory_toolkit.pdf 

European Forum for Urban Security (EFUS). Guidance on Local Safety 
Audits: A Compendium of International Practice. 2007. 
https://www.saferspaces.org.za/uploads/files/EFUS_Safety_Audit_e_
WEB.pdf

UN-Habitat, Women in Cities International (WCI) and Swedish International 
Development Cooperation Agency (SIDA). Women's Safety Audits: 
What Works and Where? 2008. 
https://femmesetvilles.org/downloadable/womens%20safety%20
audits%20what%20works%20en.pdf

◊ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း လုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာ

International Fund for Agricultural Development (IFAD). Good Practices in 
Participatory Mapping. 2009. 
https://www.ifad.org/documents/38714170/39144386/PM_web.
pdf/7c1eda69-8205-4c31-8912-3c25d6f90055

International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC) 
& Unicef. 2020. Focus group discussion guide for communities: Risk 
communication and community engagement for the new coronavirus.
https://www.unicef.org/sites/default/files/2020-03/Focus%20
group%20discussion%20guide%20for%20communities.pdf

Burns, Janice, Cooke, Deanna and Schweidler, Christine. A Short Guide to 
Community Based Participatory Action Research. 2011. 
https://hc-v6-static.s3.amazonaws.com/media/resources/tmp/cbpar.
pdf



◊ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေျမပံုဆြဲျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ

Training for QGIS 
https://docs.qgis.org/3.10/en/docs/training_manual

Training for ArcGIS
https://www.esri.com/training/catalog/search

Training for My Maps 
https://support.google.com/mymaps#topic=3188329

◊ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေမးခြန္းလႊာေမးျမန္းျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ

Training for KoboToolbox
https://support.kobotoolbox.org

Training for ONA 
https://help.ona.io
https://www.youtube.com/channel/UCRk_x9aZfY9QFALTJ0tDKBA
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